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 ٌمرُم ا
 مث لا عي لا مقل مسح

 هللا هيلع دهاع امب يفوأ نمو« ةسفن لع ثكي ا

 . امظع ا هينا ؤيسف

 كلت ىلع هراتس ناين ذلا لدسي ىتح ليو نمز ضم ١

 تبارك لانأ ًافاوج برقا, ةسانم :ابليكت تناك يلا ةبالخلا دوعولا

 برحلات اونسةليطاوناكءافلحلا نأ ًادبنج رك ذيانم لك لب.ةين وكلا

 بوعشلا ةيرح نع عافدللالأ نودراح ال مهنا نودكؤيزونونلعي
 ررقي« نسلو » سيئرلا ءاج مث . مولظملل فاصتتالاو .ةفعضتسملا

 ريرقت قح بعش لك ليوخت وهو الا  "يدابملا سدقأ نم أدبم
 .! هديرب يذلإ مكحلا عون رايتخاو * هريضم

 نادعب مهاوعد يفاوثنخ .ءافلحلا ةساس ى رغأ عمطلا نكلو

 مايأ يف امنوليكب:اوناكينلا مثدوعوب اوبرضاو ' رصنلا ةرمخ اولُم
 اوركتتبا لب .كلذب اوفتك-ي ملو . طئاحلا ضرع قيضلاو ةنحا

 مهدابعتسا امم نوطغي  بادتنالاو ةياصولاك  ةديدج ءامسا

 ساونا قزم لدسساللا كرما علاج دن اهم وهن ىلا ترعلا

 .ءاقشلاو
 :ةوبعلا ' قثوأب ةمالا اودهاع نتذلا نا ؛ ردقلا ةاكن نمو

 نا الا مهلهالو اوحبصا.صالخالا لعناممالاظلغأ املا ومسقاو



 تع
 اج يلا داو ايشتح امو رمبل اعضق لع نيكل ارديشي
 : : قيحس ناكفا ى

 ينايفشامه نا دجن فارعو . .همكح ةفاهلا فارعل تلعج

 نادي عولظلا كنم تلمحامب . .اننلام هللاو هللا كافش الاف .
 اهزازؤا ترهلا تعضو نا دعب ةديعتسملا مالا مظعم يفت

 ناطل لاو ةداي-لا يسرك ىلع اهنملكىوتساو.يتاذلا مكجلا لالظ
 ليس قى تدهاج نا دعب اهيلع اذ اكوا ةحتاورألا ةمالا الا

 نيب ةقئاللا اهتتاكسم أوبقتو «موضمملا اهقح درتست نأءاهلالقتسا

 .ةيذاكلا تاشيحلاو ةفيزملارهاظملا قاشع نكلو.ةيقارلا بوءبثلا
 ,راعتسالاو دابعتسالا ةبواه ىلا اهوعفدف اهدعاس ىفاوتف

 سوؤر ىلع اهتمقن ماج ٍبصت».نا:ةيبرعلا/ ةمالل قحيب دقو
 اخرا نا تجاره لل لالا يزطولا: اودنختا نيذلإ كلوا
 ؛دؤشلا ثداوحلا مهتدلوانيذلاكئاوأ .مهعفانم قيقحتو :مبعاطا

 ًافطعو ' امج [ح نو _مظي اوقفطو: نيضلخلا اهتانبا نيب اوسدناف
 نوضب رتب مهامنيب« اهتيضق ىلع بحلا كلذ لالج هيفقفطصي اب ًايإد

 ضموا ابلكهبز وربي ًاريطتسم ًارش اهل نورمضيو ؛رئاودلا ام
 رهظ'ةليبنلا ةمالاوذمل اوبلق نناتلا بناج نمةحاسلا صؤفلا قرب

 ىلعةمالا اوجردتسيل . ةينطولاب نوعرذتي نولازي ال مهو نجا
 :ةينطولا دثوو لالقتسالا قنخ يف رهدايسا ل ويف يضتقم

 اًقاحوا مث مهماوقا اساولذا 2 اهنوثدحي ةعدب ماع لك مط
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 ضو لادويو هتما لاصمىلع راذينماي ثيدحلا ق قاس كابلات

 ع هم لك هقشعن ىذلا ىوتسملا ىلا ةيدوبعلا ضيضح نم اهم

 ال ٠ ثيدحلا قاسي كيلآ معن  اهتيموةب رخفتو اهنطوب زثعت نا

 ٠ مهجتملا ”يزاهلا جودألا ردقلا ىلا

 تبرءلالالقتسا ىلع ةانجا مه اوناكاذا ءافلحلا ىلع بيرثتال

 :ممولقىف لغلغت ,اهراعتساو ةيبرعلادالبلا يف طسبتلا بح نال

 ملا قلق نذل "كتر وذ اه نكتار" مهرعاشم لق ظلشلاو

 اودج ؛ ممم تقثوو مهل تعدختا اذا ىّتح ؛ ةينطولا رات تحت

 ضارغالا اندا ل :سيفامةيحضتلا اوأواحو اهدابعتساو اهلالذايف

 :كداعلا ةومتأو

 اعيذي ناكل ث وأ ءوسلا ةانب هتلكاوت عفرلا بسحلا اذا

 رومآألا نم ريثك نع ماثللا هيف طين ىذلا نمزلا ناح دقو

 ”الءلل رهظيل. نآلا ىلا اموتكم اهرثا لظ ىتلا عئاقولا و ثداوحلاو

 هذهن٠ مهمهمال نيذلا كئلوا ةلفاسلا راودألا نم هلثم اما اصلا

 ثثج لع امهيلا"اوطخت وأو ؛ةرهشلاو تاذلا بح. ريغ ةايحلا

 . نطولا ضاقتاو لتقلا

 ةطيدب ةرظن ينل نا ٠ عوضوملا يف لوخدلا لبق انب لفحيو

 ةمظعلاوددوسلا نم ةليبنلاةماآلا هذهل ناكام ضرعت.ذل ءآرولاىلا

 اذه نك ذا نضع و كتل“ .قئاؤملا هدو لد دقلا ابنك مأرأ

 ش . لييسلا ءاوس نع لظو ؛ تاوبشلا عبتا يذلا فلخلا



 الا

 لوالا لصفلا

 رهدزملا برعلا خيرات يف ةزجوم ةكلاذف

 ماب تاذ «فارطالا ةيمارنم هكلم خيران لادبشي مل

 دقف .ةيبرعلا ةكلمملاك ؛ ؛ ةرهأز ةراض>حو ةرهاب ةيندم تاذو

 «رصم ىلا نيضلا : نم لامغلا تاذو نيعلا تاذ اهفازطا تم'رت

 نع ادع اذه . اسنرف ىلا ساّتفَقلاو ناجيبرذآو انما كر

 . هطسوتملا رحبلا,رزجو ايلاتيإ يبودجو ةيلقضو انناسا

 اهأرقيو“ ةمظعملاةلودلا هذه خيرات تادفصبلي يذلا نا

 لئاستيف . ةشهدلاو ةريحلا ةكلمتت ناو دبال ؛ناعماو ةقدب

 تحبصاو ؛ ةميكشلا ةيوقلا ةلودلا هذه ةدمعا تضوقت فيك

 اهنايب ىعادتف اهاوق تنهوا. يلا بابسالا ىه امو ؟نيعدغب ًارثا

 هذه ؟ قزمم لك اهتقزف امم تباها ىتلا لاعلا ىه امو ؟ رخمثملا

 برعلا خيرات أرقي ىراق لك نهذ ىف لوحت ىتلا ةلئسالا يه

 ا هدملا

 تيستيكل ا. انف وازن: ىف تعض و محال وا كنمعةدرعاا مالا

 ا قلع الك تناكو اهضاراتحستكا ىتلا ممالا عيمج ةوادع

 نئفنت نا أتفت مل ىتلا ان *ادعا ا لجا م يلغ الك

 اوذشأي نا, برحلا ىلع ناكو ..نآفلاو سئاسدلا_ بورض يف

 بعشتي نا ال « صوصرملا ناينبلاكاون وكبو « هتدغ سمالل



 هدا

 برضيف ودعلا ابنم اخدي مهفوذص يف ةرغث اوثدحف مبعدص
 ةرطيش لش مود اذا مذ را ىنجالا نا . ضب مهضعب

 ءانادإ ودمي محي قفط ىذلا ف لاو ناار ً هيلع ٍن رعلا

 .؟ةكرلا هدادجا ءامدي ديشملا خئاشلا هدجم

 دلل نع نر د نيث الا ترعلا دس

 مس و هيلعشا ىلص

 ناو . هللا دبع 9 دمحم مث رع ربكاف ك0 كلانه ناكنا

 دقل .هللادبع نب دمحم ميفرش مظعاف برعلل فرش كلانه نآك

 مه ماقاو . ممالا داجما هنت رصاقتت ايغاورعا نق داشا

 ىسركو كلا نا وصمهاطعا . بوعشلا راذخهيدل لئاضتي ًارخف
 «!رايكاو ًاباخيا تاماحلا ممل تنحتناف ؛ رهدلا نم ًانيح ةدايسلا
 : مثرعش لوقل اقادصم مهلعجو

 ١ ةفو نمانلا ىلإ اناهوا نخفف ناإول .انفافح نمل. ترا ل سال

 كدب نراطلس ايندلا ىف ناكامل « هميلا هت ةمالا تعبنا ولو

 *بن ولا ةويوع نيديدجلا ىلاوت لع بقل ' اناطلخ ىيصاض

 مغرلا ىلع ةطيسلا ماوقازيب لوطلاو لوملا ال٠ ةملكلا ةذفان

 .هبيوطخو رهدلا ترا

 ملدو هيلع هللا للص هتسامس

 دجناو رعلا لوهس يف ريسلا مسو هيلع هللا يل لصاو دقل



 ا

 ماج لع ىلولألا ةعيابس نينا: دق ذا: ةرادن ةيظتنم تيارطل

 هيوقل لاقوأ م
 ريخب هب كتنج ام لضفا, هموق ءاج برعلا يف انادسنا عااد

 ئأراملو:."هللا موعدا 3 لات اهنا: يوما نقر عقل رخل
 لا ءالا ؛موتانستما اكان مأع مو ؛رمشي مل هحصن نا

 تبق .جررخلاو سواالا نم هؤارصنهلو-فتتلاف ةرونملا ةنيدملا

 هوعبتا نيذلا هباضكال لاق مم : هريس ةدقع مكحاو «هرما دعاوق

 م وقلا هنيد اوقنتعاو

 تقو تاف دقو ؛ اناا لق عانقالا ل لكذا

 هللاطةعيارش رنا © ماسصالا ىثاألا ناب'ر وأم "انا نال

 كيال
 ةدراطمو ةديع لتمراف . ةوقلا# ةحلاسم هتسايس ذاختاب عرش م“ 1

 هلاكشع ةيسونب ردتاو نايفس ينا د هع ندراو ٠
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 ةوزعو © دكا ةوزغو < لملعتلا لب ةنؤغ مث“ ىلوالا

 «دحاةوزغو « دسالا ءارمح ةوزغو ؛ عاقنيق ىب ةوزغو قيوسلا

 ؛ عاقرلا تاذ ةوزغو ؛ زيضنلا نب ةوزغو ؛ ةنوعم رس ةوزغو

 شارف
0 

 ةريشعلا مه“ طاوب ةوزغ م «اوبالا ةوزغك« تاوزغ

 5 . 0 . 7 ل ٠ نك اا قل 1

 ةوزغو 'ربيخةوزغو ٠ قاط تملا ىب ةوزغو ' ةظيرق ىنب ةوزغو

 ةيشانلا ُْق كوت ةوزغ اريخاو 2 نينح ةوزغو ا رمعالا يسم
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 د هبا لك ف هاد قاوم كلا 0 سلك 1 لا و

 : زاجحلا يف هما
 هتريضح ل وخدلا ىلا مهوعديو هرصع كولمبتاكي عرش مث

 ىرسكو ؛ مورلا مظع لقرهىلابتكف . هتبارتحت ءاوضنالاو
 يماغص نيقوتملاو ؛ةعيلأ كلم نفاس ود سلا 7
 ة.ماهيلا تحاص ىلع نب ةذود» ىلا رمع نب طياس ثعبو . رصم

 .' نيرحبلا باص يواس نب 0 ىلا 00 نس ءالعلاو
 بهو نب عاجنشلاو ؛ نانع تحض رفبج ىلا صاعاا نيورمو

 ” وانمد كحيلض يادحلا رش ن 0 ىلا

 قف ور ا رعبا نق قلع كرتسا له نيرا ريع ال
 : لان لوداع رلعر كاذكلا
 كولملا اماو . باطخلا اذه. هديس بطاخ نا دبع "يرجح فيك

 نم مهنمو «قفرلاب هباتك ىلع“ باجا نم مف نورخآلا

 : هن ضرعا

 ايا ل مهرثكا هيلا زاحنا دقف' برعلا اما

 هدف اكو رامالالا اهركم ةوقلا هتقاس دّقف هذوفن ةزوح نع

 . ةافولا ةتكرداف ماشلا ىلع ةلمح زبجن نا سو هيلع هللا لص

 هتافو دعب ةمالا ماسقنا
 مس و هيلع هللا ىل

 ةيصو بتيك ملوهو ' هللا يعاد سو هيلع هللا لصلوس رلاىل



 دن أإ ماج

 مالا يأراةفالخلا صا كرت لب «هدعب هفلخس ندرس | ابيف تدي

 1 هنيعل صخش ىلع صن نأ نو ال رو أ يف

 رورظملا عزانتلا كلذ ىداو . ةفالخلا ما يفةمآلا ,امعز عزانتف

 برزهلاو«ىثرقلا برحلاو ؛يراصناأللا برالا.اهيف بازحاةثالث

 لكو. هسفنل ةفالخلا ديري باز>الا هذهنم لكناكو ' يمشاهلا

 ولو ”اهيفقملا بحاص وه هنأ لع هنشاربو هججح ىلدي انهن

 اماريننسلا ت تمعادنال ابتقو يف ةنتفلا هذه موقلا نع كراك مل

 ْ . ماهو ثثج اهدوقو ناكلو

 ىراضنالا بزحلا

 يف ةفالخلا توكت نا دارأ دقف ؛ يراصنالا برحلا امأ

 راصنالا هيلا لام دقو . مهيف لضفألا نوبختني ةيروش راصنألا

 ١ مهنا مهناهرب 0 ىراصنالا ةدايع نب دعس ةعبام اوداراف

 يراصنالا حولا كر رد كب باجلا فئاوذ ا صاألا ةحئاو َْق

 : الئاق نييشرقلاب 0

 نم راصناللا ريثعماب مهولجاف | وأ انس نأ مكنمو نيم انه

 ةعذج اهاندعا متئش ناو نيدلا اذهلسانلا ناد مكفايسأبف :داللا

 بجرملا اهقيذعو ؛ تاكحما اهليذج انا



 تارت

 عرقا برجلا

 شرف - يف ةفاللخلا نك "قادئاراف «قووقلا برخأ
 تناكو .٠ نورجاملا لاذ هبلاو 2 ةد.عم ةيروش منيب نملضفالل

 شل رفنم ةمألار مسو هيلعهتلا لص ينلا ثيدح م كلذؤ م,تجح

 بطاخم لاق مث . ةفيقسلا عامتجا يف قيدصلا ركب ونأ مهل هاور
 *:واضنالا

 أو هع شالا لح ىو لد
 نيدنال 3 كرر ولا متاو رفا ندحنف : ةرصنلاو ةقباسلا قع

 مكنا يخأ لع | ريع الف ' شيرت نم حا انيق الأ ير
 نب رع كلذ ىلع هقفاوو 0 هلضف نم هللا عهحنم ام نيرجاملا

 . هارت اظل

 ءارمألا منك 100 مكب اناصوا لوسرلا نا

 ىمتاباا ب حلا

 ينب ىف ةصاخ ةفالخلا نوكست نا دارأف ؛ ىعئاملا بزحلا امأ

 يبانب يلعامبلط دقو“ لوسرلا ىلا مهنيبنم برقالل شير قنم مثاه

 لعو «ىنرقلا قح ىلع 1 هنع هللا ىكضكرو هبجو هّللأ مرك بلاط

 :ةريخ يف درو ام كلذ لع هلتاهربو هيلا لوزلا دبع
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 ؛هتوعدقهرزاو ن ةفالل ابدعوو شر قينب نايعأ ينلا عمج

 ٠.هددحو مهيب نم هتوعد بلاط يبا نب ىلع ىلف

 ىثرَقلا بزحلا زوف
 درلاو لوألا لاطو « ةفيقسلا يف لادجلا ميثحلا نا ادعو

 نب ريشي صاالا لصف 0 ةحارلا 0 ىقرقلا برحلا ةقفص تناك

 : الئاق يجررملا لعس

 نوم لرأو قخأ هموقو« شل رق نم ًادمح نأ الأ
 انو

 هنلاىضرالأ كلذب اندرا اف «نددلا يف ةقباسو داجلا ف لضف ىلوا

 . سانلا ىلغ هبل يظتسن الو ؛ًاضوعايندلا نم ىغتبنالف :هنين ةعاطو

 قيدصلا ركب ابا اوماقاو ؛ةيشرق ةفالخ ىلع مه عمجاف

 ىثرقلابرحلا ىلا يراصنألا بزحلا زا<تا كلذ رثأل عو .ةفيلخ

 نايكلا ىلع ظفاحذأ المع كلذب نسحأ دقو ٠ هذ جيدناو

 ةيبرعلاةلودلانآل.ماقنآلاو بزحتلا لواءمهمطحت نانمىوقلا

 نياماعلاابتامعز داحتا ىلا ةديدشةجاحىفيهو 'اهنوكتت ءدب ؤ تناك

 دحن مل ًاديدش اكسمن هأدبع كرمت دقف ؛ ىمثاحلا برملا امأ

 . عاضملا هقح درتسيل صرفلا نيحتي قب لب ؛ ةلمتا ديق الو هنع

 هرودشرلا .افاملا

 قيدصلاركب ىإ ةفالخ

 هنع هللا يذ 1

 موقلاقفتا «ًارفاظ ةكر عملا نم ىثرقلا برحلا جرخنأ دعب



 تير

 :لاقو ماقف ةفالخلاب قيدصلا ركب يبأ ةعيابم ىلع

 نردفا» :تعيسبأ, لاف“ مكلضفاب تسلل و مكي اع تيلو ينا
 فيعضلاو. ةنايخ 0 كا ىف دعا يوم وقف تفدص ناو

 يدنع فيعض ف يوقلاو . هقح هل دا يدع يرقي

 0 ل دا وير لا يطا نوال دم ا ل

 اع ىل ةعاط الف هللا

 همز> الولو . مايق 525 م نا ا 0

 ؛ ةيبرعلا ةمد>ولا ىرغ 50 أدع : يول هناعأو ,همزعو

 لاجي ريق السلا نءين ملا نقك ١ دتزرادادا اها رق تترو
 يندملا ىسعلا دوسالاو يفنحلا بيبحز ةيليسملئمقوبنلا اوعذا
 ةريزجلا معت ةنتفلا تداك و . يدسالا دليوخ نب ةحيلطو
 ةعزملا ءاضم نفهيلع رظف“م اهكرادت ركب ابا نكلو . ابظ ةييرعلا

 ةدحولا ةريض> ىلا مهدرو ؛ةمحر الو ةقفش الب مىلتاقف

 5 ةيرعلا

 اهلك ب رعلا ةريزج تعض ىتح ةنبس نم لقأ ضي و
 0 3 . ملسو هيلع نا ىلص لوسرلا دبع يف تناك 8 تداعو

 فارطايف ةعاضق دالب ىلا هتافولبق ينلا هزهجىنلا ةماسأ شيج

 يلمث «قار-لا ىلا شيج سأر ىلع ديلولا نب دلاخ ثعبو ؛ ماشلا

 ٠ ةنيس فصنإو ننس نماوحر هتفالخ ةدم تناكو 5 هللأ يعاد



 تعا ل

 باطخلا نيرمع ةفالخ
 هنع هل ا

 حتفم هدبع يفو . باطلا نب ربع ةفالخلاب عيوب هتاؤو دعو

 ىف ًاطرفم باطلا نبريعناةو. رصمو قارعلاو نيطسلفو هيرو م
 اطنخ ةريرجلا نع ةيردلا رضانعلا لجأ فلادإو هينوتل 2

 011 يقل ذ لئاقلا ضو ةيرملاةعجواج ارا 0
 ٠ مالسالا ةدام مهماف نخ

 ' « نيواودلا نودو ؛ يرجهلا خيراتلا عضو نم لوأ وهو

 ةرصبلاو ةفوكلا ةنيدم هتفالخ ةدم يف تيذبو ٠ راصمالا رضمو

 ىنا ةنعطب الوتقم تام 3 رصم ىف طاطسفلاو « قارغلا ىف

 ىضق نيذلا سرفلا هموقل  ًاماقتتا كلذو ٠ ىسرافلا زوريف ةؤلول
 ريشا ةتس هتفالخ ةدم ثناكو . ميكلمو مهتلود هلع تارغلا

 ْ تاوننم رشعو

 نافع نب ناّع ةفالخ ١

 هنع هللا يضر :

 ةقرب تحتف هدبع ىفو . باطخلا نب رمع دعب ةفالخلاب موب

 نايحمو ناي ز رس رف ةزيدج و ةنولاو ترافل شا لهو

 نانيةيوأ» م هأشنأ فرع لوط لول هنمز يف راس ايلا اهو

 7 هر وق ةيزللا مهتوق ىلا برعلا ف فاضا كلذبو ؛ نايفس



 كسا هش

 صضعب هنم مقنف .هئاصخا وهلها نم هب قثي. نم ةحوتفملا كلاملادو

 ...ةنس ةرشعىتنا هتفالخ تماد دقو ٠ هولتقو هيلع اوراثوبرعلا

 بااط يبا نب ىلع ةفالخ

 هنع ىضرو هبجو هللا مرك

 أ: كلاوت نميف اناقعلاو للا باكا عزانت .ناهثع لتق دعبو
 ةلوطبلا لثم لجر وهو .بلاط ينانب يلعزو راكلا عيابفةفالخلا

 ام فالخ رهظيو عداخيو لتاخي نأ بحيالو ؛اهيناعم ىمسأ يف
 مايا راق يذب هيلع لخددقو سابع نبال لئاقلا وهو . هيلق هرهضل

 : هلعن فصخب وهو هتفالخ

 .اهلةميق ال يدي ءاب لاقف ؟ لعنلا هذه ةميق ام سارع ناي

 ؛ لاقف
 ' الدع ميقا نا الا هذه مكنرامأ نم ريخ يدنع يحل هنو

 1 ٠ الطاب هفداو

 ىلا ىدا فالخ نايفس يلا نب ةيواعم نيبو هنيب أشن دقو
 «يعارسلا ةزك نا نادقألا فيل دخلا قويق ومد ك رادع
 كلاب ةيواعمدرفناف .مجاهنبا ديب بلاط ىلانب لعلتقيو « ةيواعم

 عارم ني ماديالا يتبع طق[ دقو ةيرمالا ةلردلا
 ا ,,ةيلخادلا ناقل امر

 ةننومالا .ةلودلا
 كألملا ىلع ىلوتسا « نايس ىلا نب ةيواعمل مالا بتتسا نأ دعب



 أعم

 تحتفه دبع ُِفو : 2 يب ةلود كسلا هدئاطوو هذغاوق تبق

 نشك |ضاورتا زكا و ةلملا لاعشرو ناتستاكقا الب تاتي كوت ذالب

 كاملا دع ن دل || 0 كب نا يرو صدور او

 ؛ ايقيرذا طساواو دنقرمسو سادنالا حتف ؛ 0 يبب رهشأ ناكو

 ةيومالاةلودلا كلم 5 0 اد فقرا ؛ كلملا كيع نب ماشعدهع يقر

 ” لدن هزبلا نيب اه : نضرآلا لود. نم ةلود ميلبق هغلبت ماما

 تييتلاون'ةسكرثلا و ناغفالا نم مسقونارياو ةريزجلابفورعملا

 برغم اورصموةيرو مر برعلا ةريزج هبش واينيمراو ساقوقلاو

 نسل هناا و

 نيصلا 0 9 برعلا َْن اطلس ناك كقق ؛ كوم 5 وفصو

 الرايس 00 نمو ؛ ًايرغوأق فرش ىيتالتالا طر#لا كل كحلاو

 كلا تلصو ةعاربم نيكل يعو 1 507 الارث ناديوزتتلا ىلا

 : ةيبرعلا ةكلمملا

 تيوقوةلردلا هذهىف ةياخادلا نتفلا ترثك نيهلا كإذ نمو

 موجن توهف . اهرمأ ىلع اهتبلغ ىتح نييمشارلل ةفيامشملا بازحالا

 . دوجوأا ةحول نم ابوس ىحهن هاو هند

 هدم انعلا ةلودلا

 قبقحت ءارو يعسلا نعام يمشاملا بزحلا لاجر ملا 0

 دابطضالا بورض نه دلال اوناكام مغرلا ىلع 2 يعسالا مب

 ةلود دلا ماعد ضيوقت يف ارم ثوءسي اونو 0



 تن اناذه

 ةيومالا ةلودلابءاضقلا لحامدنعو :مبيل 6 ةداعاو ؛ةيومالا

 مسقلاف ةيسايعلاةلودلا اهضاقنا ىلع كماق أ 0 وق ا

 رع طن ا ا ا 3 3 ع كاذنيح

 عرشو ,نيبواعلاو نييسابعلان يب نحاطتلا أدبو . يواعلا بزخللاو

 . هميطحتو همده ىلع لمعيو علا .ىواتي دب بزح 11

 د د عدلا تسلا ره ”اذهوا

 بذلا مطتست قريع تالي ود ىلا 0ك يناَماَسٌقناَو ةرهاذلا
 دين الك ناكفاهدجم لع ب رعلا ىضق ىتلا ممالا نآل“ اضايح نع

 نم ماقتنالا ىلا ارلضوت ام تايزحتلا هذه نا' تأر .ًاريخ مهل

 اراابخر ا ةوفطلا »فا روع 1 لمتطس اوازكلل امال ةماعلا اة كرولا

 اهوفطتخبل ةلزلا نورظتنيو ؛ اهو اتخيل ةصرفلا نوزوتتي نيذلا

 نوبرضيو .م,سفنا ىلع نيمسقنملا برعأأ فوفص يف نولخدب

 م واقتال تناكينلا ةمظعملا ةمالا كتب مالا ل ؟ن ىلا .ضعبب مهمضعب

 تحعصا ئح ةرادن ا هر طاطخ الاب نعت نا ؛ ءايملا تح ةوق

 : را 1 ل نأك

 صاسس ةكمب رمسي ملو سينا افصلا لان وجحلا نيينكي تاك 1
 تناك «ىبابعلا هللب ىطارلا نمز ىف ة'الخلا نا ؛ ةضالطاو

 'إ . ريغ ال ةيننيد ةمامأ تحب م

 قل الادب ىف كاتس رو ارنبا ل ناورشلا هلا

 0 ىلع ىنا دي ّت ةلالك هيوب نب ةلودلا دامع دب ىف نسرافو

 ع



2 

 «هيوبنب ةلودلا نكر دي يف لبجلاو نابفصاو يرلا و « سايلا نب

 دب ىف ماشلاو رصمو , نادمح يدي ىف ركب نيدو لضرلاو

 ىولعلا مئاقلا دب ىف اي قرف و برغملا و « جغط نب دمج ديشخالا

 اموناسارخو , رصانلا نمحرلادبع دي ىف سادنالاو ' : يدبملانبا

 فنر'ةسربطو ؛ يتامامساا ناماسنب دمحانب رصندي يف ربنلا ءآرو

 ىطم رّقلا رهاط يبأديي ىقماملاو نيرحبلاوءليدلا دب قناجرجو

 ٠ كلذ وحنو

 |بييلاو حنمو ؛ةلود وأ ةكلمن ةيالولا تحبصا اذكهو

 ىه ناملالا نم انا, لالجلا لحام نإ ةيلقملا تاه يفا
 د 1 ماح ىف ةديعسأا مالا ام عتمتت يناا ايازملا

 ىناثاا لصفلا

 هك اعلا ةل ودلا

 ع راطقالا ٍتاقتساو ؛ ةيبرعلا ةلودلادقع رثتانا دعب
 2 اسدلا و ىرقلا نم ةدع كلب نه لك حيصاو , ضبلا اهضعب

 طسوي ةينائلاةلودلادوجولا ملا ل تربظ“ناطل لا وكلما ىمسب
 امم سنا يلاثك را ةق رمادا ةلوسلا ارسم لوي
 ةالولا لقتسا «يقوجل-لا نيدلا ءالغ ناطلسلا يفوت املو ةنوقد

 ًاضيالوألا ناهثع ىلاولا نلعاو : هتبالو يف م,نملك نويقوجلسلا



 ةّئمص اعذختاو.هتالوف هلالقتسا نايعل !نطالس دجوهو

 ةينانلا ةلودلا سيسأت خيرات وهو . م10. . ةنسكلذو« ربش كي
 ترا هرافلطح عرش ؛ لوألا نايع ناطلسلا ةاقو لبو

 رضم لو“ رخآلا دعب ًادحاو مرا الني رواجا ,آسمالا
 يف ةقرجلابلا تا رامإلا: رق ١ لع تلوتسا ضع يراك

 ؛ضرالا ىفةطسبو اومن دادزت ةلودلا هذه تف امو .لوظانالا

 «بناجلا ةيببم“ ؛ ةميكشلا ةيوقءنمزلا نم ليلق دعب تحبصا ناىلا

 . ربكألا باسحلا ودعلا اهل بسحب

 برعلا داليل ةيناثعلا ةلودلا حاس دكا

 نا ىأر.؛ لوآلا ميلس ناطلسلا كلملا ةكيرا ىلع سلجاملو
 كلمنم نيفيرشلا نيمرحلا عزنا اذا الا ء دطوتتال كلم مئاعد

 ةبروس ىلع مرمرع شيحب فحزف.هنرطيس تحن !هبلخداو ءرصم

 تناك و .اهتخأب اهقحلاف رصم ىلع هفحز لصاو مث ءابحاتجاف
 ةفيلخلا رصم يف ذّتيح ناكو . اهيلع ىلوتساف رصمل ةعبات زاجحلا

 هعمبهذو ةفالخلاب |لس ناطلسلا عيابف ؛ ىس ؛ ىسابعلا هللا ىلع لكوتملا

 نيبلسملا ةفيلخ وه ملس ناطلسلا حبصاو « كنه ت اف ةن مالا: ىلا

 . هيلا حمطي ناك امب زافو هتتابل ىضق كلذبو ؛ عزانم هعزاني ال

 هنمزفف ةننامّعلا ةلودلا تناكو 'يبوناقلا املس هنبا هفلخ 6

 ًاجراخ قارعلا ىري نا هعسي ملف . اهتمظع جوا ىلا تاصو دق



 تلامس
 قار 29 م ًافيجريسف 10 هتارديلع قفخت ملء هذوفن نع

 0 “م 11 ةنس 1

 نابسالا الل تلا كل !| هترامع لسرا م“

 : يطال برذلا سلبارط و. ثا زالاه نمو :لع لرش

 ماشلا دالب اهيفو ؛ ةيبرعلا كلاملا عيمج ةينامثعلا ةلودلا ةدايس تحت

 سابا رطو يزاغ يبو رصمو ءليسأ يف نهلاو زاجحلاو قارعلاو ”

 ةيقيرفا يف رئازجلاو سنوتو برغلا
 .ةيدوبعلاولذلا تاكردولا مثاوتسمنهنوطبم برعلاذخأو

 مثو ' رهقلاو دس تروعءرجتي الاوط ار وصعاوقبو

نمه خيرا هلا فحص ىفام مهرفتسي الو ءانك اس نوكر حبال
. 

 ٠ ةرهابلا ةمظعلاو دجلا

 كلاثلا لصفلا

 ' ةييصمرفلا طفلا"

 ءاهلةرواجلا دالبلا  يفاو مهر يزج يف برعلا لظ شيكنادقل .

 نم ةطيسبلا هذه يلث براقي.ام اليوط ًانمز هب لظتسا نا دعب

 دان ىلوراطلالا

 توذ يلا راطقالا كلت نوكست نا رادقالا تءاش دقو...

 ةوقلا اهتنكم يتلا ممالا راودا ليثقل ًاحرسم « اهزع ىتراصغا ..



 بال
 رطق دعب ًارطق هيلع كل وتللاو تقرع دكا رشاد سف تما ماقلا

 تخاناو:ةداقلاو ةداسلا مم اوناكنادعب نبدهيعتسم برعلاىضاو

 86 كدر د كتوص مثدالب ةعسو مهترتك لع مط ع

 ممودعلل أونا يلا ةلايلا ةراددس تل ل 3 رايد مظعمناو

 0 سيلا ب مالا مَ نم اذهو- نيدلا 0 ممم :اوخا

 0 .موقلا ة فلا ف كا

 و تناك و ؛ثيدحلا خراتلا حبص لبنا 00

 نما سودا لظقرتما 2 يب را طاسوالا قاهر رش راطت ةيموقلا 4

 بصاغلا هجو 2 نو>ءرصض مهنم ةوقلأ اولوا 7 ٠ مهتدقر

 راطقالا ءاوجا اهادص ددريف ؛ كعرلاَو لوملا تاخرص ديقسملا :

 . يب رعلا لم

 3 دوعابلا لرخ ريمالا توص ناك« مم متنا فخراو

 ْ دوعيسأا 5 ريمالا

 نررقلاىلا ماوضنالا كشو ليغ رشع نماثلا نرقلاناك/امدنع

 ةريغص تارامأ اهيف ةيدجنلا رايدلا تناك «هلبقتتم تلخ يتلا
 اهلك «ةزينعد و « انبم لآ اهالوتي « ةديرب » تناكف .ةقرفتم
 « ضايرلا 0 0 يح مم ملس لآ



 ل ا

 لك اذيكهوب درع ل1 ابماكح ةيعرفلا وب ء سارح اهكيلم

 ؛هريغ نعهنوٌؤش ىفالقتسمريمأل كن اكو .ابلها نمريما اهيف ةرامأ

 : ةيوقتل دارتخلا م هزيغ عمدحتي نأ هوجوأ| نم هجوي دب د 0

 ٠١' . لبقتسملا ىف هشرععايض نم ًافوخ هتيموق نوؤش

 دم ريمالا اهمكح يتاا «ةيعردلا ؛ةراما اهتاراما ىوقاناكو

 ةداسلاىلا اوبل“ دمع سرح ىف ايبأ تاجر ناكر ويعمل

 ناك اهءاحاو ههباشلا ةلفلسلا لع ءاضقلا درر ضبتف :دجلاو

 ةياغلا هذه يف ركف يبرع ريمأ لوأ وهو . نطل وزع نمكرعلل

 تارامالا ىلع ءاآضقللاب الا مثث الةركفلا هذه نا ىأر هنأ ديب ةليبلا

 امدنع«رشع عساتلا نرقلا فصتتم ىف ايلاطيا دالبب هبشا دحين رايد تناك »٠«

 ؛ةرابااساايدرامول , انةراش كعك قاناكو :ةةديتست اراماولا ةلقح كاي

 ىوقا_ايندرا هتمصاعىذلا نوميب مبلقا ناكو . كلموا ريماىلوبان,ناقسوط

 هعماطم يف هبشي ناك ىذلا ليئونامع روتكف هكتام ةممم كلذو « تارامالا كلت

 ,ةينايلط ةيموق ةدحو ءامشنا يف ركفي ليئونامع كلملا ناكو . دوعسلا دم ريمالا

 جاك لي لويلا ضاالاع ةركفلا هذه تناك امو. ديد "نم ايلاطيا ةمظعءانحاو

 ابليس حستكي فراعءمو 'ةمظن» تالصاوم قرطو؛ ةفهرم ف ويس ىلا جاتحن

 هذه لحل بحي ناكو ةريخصلا ةكل لا كلتل لام الو اذه لك لبجلا ناردا

 دقق.كلذب ايلاطيا ىلع لخبت مل ةيهلالا ةيانعلا نكلو. لاجرلا نء ةغبان لكاشملا

 مهفرع نريذلا لاجرلا مظاعا نم لجرب ؛ ةوعدلا قداصلا اهكلم رزا تدش

 تلخدو الإ مايالا ضمن ملف . ديحولا ايلاطيا لطب روفاك وهو الا « خيراتلا

 ةيموقلا ةدحولا لع اهيلعقفخم ايلاطيا دالب تحبصا و ناكر بخ يفتاراءالا كلت

 . ابعجاب ممالا ةسدقت ىذلا



00 
 الامان

 ؛ ةيذلا دقي هاف رز ريغ اهيوجتو نيالا ل1443 وافل
 را

 نب دم ريبشلا ماصملا نيملا كلذ يف دحن ىف رهظ دق ناكو
 .ةحيحصلاةيايدلا“ئداملا,هحو رت ء.شندق لجروهو.باهولادبع

 « تافارخلاو عدبلا نم نيدلسملا نيب ربظ ام ىلع ءاضقلا لواخل
 نم ًاياحرت كقاللف “ هينظاوم نيب ةحالضالا ترآ رش عرشو

 . نيرخاالا نذ ازكذإو ندعبلا

 ثحبي ذخأ , هسأر طقسم «ةلمرح » ىف دهطضا امدنعو
 نفع نيددالا ىلا اجتلاف أم رقت ف اييلع كسلا ىلا ةروقلا انف

 يمرر مالا اما .نايادلا "قللت قانا ماللا ىوقا هان ةاللاا وروما
 ةلي+اهمالحا ريسف" ىلع ةرداقاهدجو يلا ةثدا+لاهذبب بحردقف

 « هرصانب ذخالا ىلع هدهاعو « باهولادبع نب دمحم ف قتتعاف ا

 هناريجنيب و هنيي ىغولانا رين دم ريمالا مرضا دقف .ناكاذكهو

 دل راقملا تاحاس ىف نوطفانستي اوناكف حالا دعب ادا و.ءارعألا

 ةدحوت مع كلذبو مهرايد ىلع ىلوتسيف ,فيرخلا قارواطوةس

 ٠ ةيدجنلادالب
 نيالا" ةعزم ةنبخ كيو ا ”ذقاةناكلا ةلواللا كناكو

 ةيوق ةيبرع ةلود روهظب حمست فيكذا . ةيوقلاةتدارا ىف رابجلا

 ؛لبقت كلا يفةفالخلا امعزانت' مر نيفيرشلا نيمرحلاراوجةميكشلا

 - ,  برعلاةةالحلا نا لعت يهو



 1 يال
 ؛نا اهتعاطتساب ناك ةينامتعلا ةلودلا نا. ىسنن نا اننيكمي الو:

 0 اجرك نعاتكستز أ .- ابن ديت اوال قفا رعنلا نيحت

 "ا اك عطتقي نا لواحي لجر يأ نم اهيلا

 داب 0-- 000 عفاف الواو

 ::اننع برغ لخر دالبلا كلتذخأ ؛.نا.امل ًاريخ ناكو . هدادجاو

 ليل هل يازع نما نلؤنسأي نايف .ةظبار ةيأاهارا نا

 ا : ةلزان اب تلون و 0 اعل كو 5

 دن ريمالا ضيم امدنع ةيناهّعلا ةاودلا سما نم ناك اذكهو

 ْ . ةيدجنلا تارامالا لع ىضقو دوعسلا

 . ادن نإ كلا اها نايل ىازرملا للولا نعت ل ل

 اهمض و ابعاضخال دحين ىلاةريبكة لمحل سري و“هلاحفتسا 0

 ةيبرعلاهتركف قتخيوءريمالا اذهل مآ ىلع ىضقي كاذب و.قارحلالا

 قارعلا لئابق ارارج اهيا اشابنايلس شيخ لهدهم ىف يهو

 هش اهريما اهلب ؟ دج ىلا.ةلجلا هذه :تاصو-النو -نيجلا م

 رحدنا مث « ةدشو فنعب برحلا ىحرنيشيجلا نيبت رادو هبجللا
 0 جا تالا اوطعر ناضكلا ىلا نويدجتلا

 عافدلا ف ةناوسا 00 هئاننا ف ريظاء دينا راصد اهيلع

 0 ىلا لئابقلا هنع تقّرفت لقرطا لاو قازرا تددفيأ الو ؛ ابنع

 1 : دامني ا الر هك 2 ناكل رطضاف ؛ هعم



 هل

 م١١ ةنسيف قارعلا ىلع هلئابقب دوعسلاد مني زيزعلادبعريمالا

 « البر كد ىلا لصو نا ىلا عافدلا نم ةيقارعلا لئابقلا نكمتت ملف
 ناعنملا ىقتلاف «دادغب نم رخآ ًاشيج ائاد ناملس ىلاولا شيخ

 رحدنأ « نيقيرفلا نيب تراد ةيومد كراعم دعبو ؛ البر كراو<
 تكللت فر هي كلا يدجنلا شيجلا عج رف 7 كك ل

 ةراما ىلع نيعملا دبع هبخاو بلاغ في رشلا نيب ةنتفتعقو ءانثالا

 بح ا ةرتسلا نا مالا يقل نط ل
 مالو, نم ٠ لخدو :تنئاطلا : حاتجاو زال ٠ ننال
 عجرم . ةدج ىلا ةكم نم رف يذلا بلاغ هيخأ ناكم نيعملادبع

 رجنط هلعط) ٠ لصي وهو ئمراف لجر هلاتغا دج ىلا ريدالا

 . اليتق هادرا

 ىفهدجو هيبأ رثا ىفتقاف دوعس ريمالا هدلو ىمالاب هدعب ماَقف
 اذهلاعأباعرذ ةنامثعلا ةاودل! تقاضف . <لمديشتل تاحوتفلا

 زاجل ع ع راسا قمار نأ دعب ءىئاعلا قل

 نم هكلم دودح حبصأو « برعلا ةريزج هبش نم ريبك مقو

 جيبلخ قرشلا ند برعلا رح بوزجلا اراك ةيروس ءاركلامشلا

 ةي روسو قارعلا ددهب عرشو «رمحالا رحبلا برغلا نمو سراف

 دجبن ىلع ةلمح درج نا رصم زيزع ىلا ترعواف . ةيلاوتملا هتالمح ,

 وعملا اهدسا لع ضنقلاو الادخال
 ينخ ناكذا , دن ريما لامعا يلا ابيبتم الا يلع دمخ ناكو
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 قى ان هيف ركفي ناك يذلاهعورشم ىلع ريم الااذهيضقب نأ

 نيني هب تدجنتسا امناو هيلع ءاضقلاف تركف ةيناهمعلاةلودلانا

 ةبغب, قحمي نأ هتعاطتسا دبج لواحو ؛ اهبلط يلي نأ موحلا نم
 ءاد اك ةبقع لبقتسملا يف هل نوكي امبر يذلا ميظعلا لج را

 هجم قرط ؛ آر علا ىلع موجملا يوب نك اسف دحي ريمأ امأ 25

 ةيوبلا ةنيدملا وحن تمدقتو « عببذي ٠ تاصو ةيرصملا ةلمخا نا

 ةهدكف ْق نيبدجنلاو نيب رصملا نيب ءاجيهلا ثردتشاو اه فلدف

 هفلختساو ءانثالا كلت ىف دوس ريمالا فوت دق نادو . عقأوم

 *هللاكع ريمألا هلأو
 نا رادقالا تءاش  رجانحلا بواقلا امم تغلب مجالم دعبو ١

 يتلا ةرامالا كلت رشن ىوطي ناو « رجن ريما ىلع ةرئادلا رودت

 ديعت نأو «برعءلا دم نه سردنا ام ىحت نا اهيف لمالا ناك

 ٠ تقولا كلذ ذنم ضيبلا مهمارا فلا مهل
 ةيرصملا ةلجلا دئاق : اشاب ىلع دمحم نب اداب ميهاربا نع ىوريو

 اهريما ىلع ضبقو ًادحن عضخاف , هتملاس دق مايالا نا ىأر املاهنا

 : نيتيبلا نيذه دشنا

 100317 ل را اش رجلا يع

 لينلا يتاقس الذ كارث يوري مدنه كضرا قسا مل نادجت ار

 دعا وق مهب تفعضو « ثادحالا قثاوبنييدجنلا تقوطنادعبو

 .ارورسو ًارشب يفطت نينيعب ل.ة:.لا ىلا رظن :يلعدمذخا «ةوقلا



 الاب
 هشلاب يلع لم رصم ززازع

 نك هتدأ 9 ءهسفن يف رييكلا لجرلا اذه م

 0 نيكل را طعلار كا كا حومط وهو ؛ همزحو همزع

 نام ورلا ددلب لم لحابسلا نع ةعقارلا لات: نيم ضو 017

 ثذاوملا ناريغ . ريكلا لجرلا اذه غوبن ربظل ةكلاص نكت ل
 دقف . ثودحلاةللق نكت " ماظعلالاجرلا اهيف روظت ينلا ةينوكلا

 كرت ىنذلا لجرلا اذهلامعال ًاربظم ةرهاقلا نوكُت نأ ردقلا 5
 نيديدجلا بقاعت اهوغىلع ردي ال ةلوطالا نم فئات خيراتلا ف



 ديل

 ل نامل ف قمل مك-لا ناكو رشع عساتلا نرقلا لخد

 رصمولا ءاج دق ناكو ٠ كيلاملا ىديإب ةطاسلا مامزو ؛ هاوقتثر

 اهءارما عضخاو ةونعاماعملوةسافتراءانوب نويلوبان )79 م,ةنس

 ةرات هبراحن ةيناثعلا ةلودلاو . نمزلا نم ةدم اهيف ماقاو كيلاملا

 ١1م5 ةنسس تلخد نا ىلا . ارتاكنا ةدعاسم ةنوأو اهذحو

 كف ناو .٠ لكلاب ىلا يع نوع يالا دل علا
 ناكو ٠ نونشتهلارنجلا ةدايق تحن ةيزياكتا ةرامع ةيرحبلا ةوقلا

 نواعم هتؤصب ةلملا هذه يف اودع نيذلانيعوطتملا ةاجيف ىللعدمح

 ىرذلا كيسا يالا ىدنج هتاثت لعاغأ لع ةيرم تالا
 م رسم ني ركل امن فا ورترتا لف ةناغلا
 . هنطو ىلا داعو ىلعدمج ةدابق تحن هلاجر اغا ل

 هسا رارجبا طماع يملا ترامب كاتاانفالا متصل قاده
 ورسخ ءاجف هيلع ايلاو اشاب ورسخ دم تنيع ؛ كيل املاحامج
 درجم 1 مطاع نييوأسنرالا ناوعا نماوناكنذا ايلكنو اشاب

 مهثوق اوديعتسيل ءارحصلا ىلا اوحسنانيذلا كيلاهملا ةبراحم ةلهح

 فال آ ةعب رال ًادئاقراصيذلا يلعد# ماو . ةرهاقلا لعاومجيف ا

 لبق كلارا 2ع بهاتف: اني رقتل ةلاخاب قحاب نا "نامل نم

 ترادف ؛ كي)اهملا عم ةيماد بر تكبتشادق ةلمخحا تناك هلوصو

 نا اهدّئاق داراف' 0 قارس هاوس اوم ا

 ببسلاناباشاب ورسخ غلباف , ىلع دمحءاهقحاي و ةعبتلان م لصفتي



-- 

 ةنا ولو ' هريس يف ىلع دم ؤطابتوه ةلملا لعىضق يذلا ديحولا

 دقحف . بيرو كش نود امفيلح رصنلا ناكل 'يجملاب ع رسا
 يلعدم عماسمر دخلا غلسف ؛ هءكتفلاررقوىلع دمحىلعاشاب ورسخ

 نم ةوجن ىف نوكيل كيلامملا ىلا زاحني نا الا ةليسو نم رب ملف
 نماشات ]ور يسخ جار خا ىلع مهعم د مهلا زاحنا العفو . هودع

 ةيلاال ىر كفيط اياد ىلا ةرهاقلا نم رفق هوبراحف يردصملا رطقلا
 ٠ ةعلقلا ىف هونجسو ةرهاقلا ىلا هب اؤاج مث هورساو

 ىقيديرلا ادعو ىقلاللا فامع  ناوبعر كبلاهنلل كا ذيب ناكزف

 اقلنوودبخ ما. نمو فاشل دعب لع دحح عرتج ةطلسلاناعزانت
 لمادا اي سا اهلنا نس اعمل فها ياسا وعم
 نيذلا ءاملعلاو خيادشملا بولق هيلا ليمتسي قفط مث. نينثالا نم
 لذي لزب ملو . نياهالا ىلع تقولاكلذيف رسكالا ذوفنلا مهل ناك
 وه نوكي نا هتسا يس: نسحو هناهد دك ىتح هعسو ىام

 هل درو تادودعم مايا دعبو . ةرهاقلا يف ةذفانلا ةماكلا بحاص
 ماكحالا ةصنم ىلتعاذ ؛ رصمىلع ًايلاو هنيبعتب ةناتسالا نم مالا
 هل ولخال رصه صأ نأ ىئ أر دقف كلذ لق عمو ٠ ةطاسلاب درفتو

 لبقتسمف هيلع اوروثي ناو دءالزذلا كيلاهملانم رئادالبلايفو
 ذخأف“ كلذنم مهنكمت ةوقيف اوبحصا مهنا نور امدنع مايالا
 يف رداقملا هم دخف ٠ مم عاقيالا كنا ل ُ رك

 10 ب ا رشا ا ل
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 ةرقلا ود قم 0 نك هلو ءواق“ كب نيهاش ةماعزلا

 كل املا مدقو انا كاي نهاش تو هدد 1 اصملا يف ئعسينا

 يا ةرفارلا م هنلا مماع قددغأو يلع دمع مهمرك اف ةرفاقلا ىلا
 اوعظقو 04 هع اطماممملكداذرتسا نمه4 فكَور 5 اوذاك ارع مهفر رض

 وللا ببسنبام لكىلا اوفرصتاو ىضاملاب ةلضلا زم مهام لك

 ”ينفا شيكلاو
 ىضقيب يلا بايسالا داجاب ركشب ىلع دمشخو مايالا كتر 6

 يتلاقلملا لاسرا ةبسانم ةطرفلا تخنسنا ىلا ؛كيلاهملا ىلع اهب
 ةعلفلا ٍ ةمبلو مواف. ةوفاعلا نا ريمالا رابقال دك لع اهدرج

 ' مهعمج ا كايلاعألا ةاطتعر ودام :انغاو ةرهاقلا هوجو انهت لا اعد

 0 كددع قانلازو فسلا مف اولمعب نا هداح اللا ارغاوأو

 ٠ كيلاملا نم دحا جفيملو هرما دنجلا ذفن دقو . ةعلقلا 0س

 لسؤم م :ياهزتلا داق ماع ة ةثاع « ىلع د لبق ةلعفلا هذه سفن لف 0 ١

 . برغلا سلبارط يف ةينامرقلا ةرامالا

 نلألا رن كعب يردلا ساارط قانا فلا دل ادتاق' نام رقلا_ دما نك

 تهدر ةوهركف) دا ىلا اولا ءاشاق )نيا ١ ةنس اشاي لياخ دمحم ينامهثعلا

 مهعاضخال تمار نأ اكساج فراك" ناي رعاه داري“ نئاثلا "ترآ نمهته

 نايرغةروثبسح وهو اريلا بهذن ةناتسالاىلا ىلاولا ىعدتسا كلذ ءانثا يفو

 ذخاو دماحا رم سلبارط حرببدكي مهنكلةليو ا لغشت

 ىإ :نءارط كل م بقل عم مهياع هولوف ةئيدملا لها مهناعاو هرصانب دحلا

 م هونوخ الثل ماظعلا طابضلا هءالمز نم ًافئاخ لازام هنا ىلع . سلبارط ريما

 كل اوقلاوطايضلا هءالمز اعدف . مهم صلختلا ىلع مزعف .٠ هريمأ 3 ره لعف



 اب

 ةيروس ىلع هؤاليآ ماو يلع نر مايق

 دالبلا هل تنادو ؛ همكل يرصملا رطقلا لعدمحم عضخا نادعب

 ىفها شخ ناكيذلا بيهرلا رطخلا لازاو ؛ اينادو اهيصاق

 بوسعيلا اهريمآ توص تفخاو « ةيدجنلا راردلا نم لبقتسملا

 ةيرع ةلود ءاشناو « ةيرعلا دالبلا ىلع ءاليتسالا ىلا حمطب عرش

 , فازطإلا ةيمارتم يرك
 هيو زف باغلاق كا ل وضرلا نكمل ايروكا رادو

 لاتقلا محتلااذا راطقالاك لت ةيامحنع ةيناهنعلا ةلودلا فءض

 نيرفان او-.صانىذلا نيلهالا يف نينايسلا ةالولاداديقسا سون

 . قاهرالاو روجلا لاعا نم

 لئزيف ؛ هاي ةيبرعلا ندملا رمأت ريبك ميعز 0 ا

 ديدتقلا بركلا نم هيف مه ام مهنع

 ني اصح جاع نوكم 2 روس لع شالا يا

0 

 ىصوأ دق ناذو .ةنئمطم ممولقو اوال سفن س٠ . مثوسابارط ةعلق ىف ةعلو

 ذخا مث.دحا مهنم جني لو اولعمف مهولتقيو ًادحاو ًادحاو موابقتسي نا هتصاخ

 نيا رةقملا كئلوأ لاوما نم هيلاراصام عمجفةينائعلاةموكسحلا ءاضرتسايف ركفي

 نامرفلا ردصو الوبقت زاحف . ثلاثلا دمحا ناطلسلا ىلا ةنيفس يف ةءده اهثعبو

 . اشاب بقاعم سلبارط ىلع هتيلوتب

 اهتعجرا مث موسم ةنس ىلا ةينامرقلا ةرسالا ةدايس تحن سلبارط تيقبو
 يضقف اشاب بجن ةدابق تحناشيج اط ت ريسذا اهتريضح ىلا ةيناثعلا ةموك لا

 شا ىتائعلا كلا اهيلا داعار ةينامرقلا ةرسالا نع



 كلا

 وبلا هل جبل ةياتملا قيلت ةضاجو.ةيبرملا ةزاتملا هه

 ٠ ةيبرعلا دالبلا ىف طسبتلا

 ةقادصنانبل لبج ريما يبابشلا ريشب ريمالا نيبو هنيبءزاكدقو

 لبج شارحا نم باشخالا نمبناحي ثعبي نا هيلا بلظف ةيوق
 عم لودلا هتقرغا يذلا هلوطسا لدب يرحب لوطا ءانبل ؛ نانبل

 قاب زيلقب' يكل اذفانق .هرؤملا رح ةنايقفلا ةلؤملاوطسا
 ١غ لل نو كفر "ادد ىلا رادار اكلك" انك ثاب هللا دبع هعنف « هيلط

 نا ىلع دمع يأ . اديص ةلارال ةبرادالا هتاليكشت ىف اعبات نانبل

 2 تدحن ةلمح هتصاقمل درج ؛ هناي ونم رابظال ةليسو ريخ هذه

 ااا اقاغم كدف «دكع راصحل راسف اشاب ؛ ميهاربا هدلو

 ىلاو اشاب دمحةدايةءاهشيج دوم ناطللا هل ذفناف ةيروسلادالللا

 ةيلغلا تكناكف 0 ناشيجلا مدطصاف ؛ ماشلا سليبارط

 ٠ يرصملا شيجلا

 ىلوتسافلوضانالاىلا مدقت « ةيروسجتف اشاب ميهاربال متاملو

 «٠ « ةينوق » ىل  لصو نا ىلا سوسرطو هنطا لع

 رداصلا هدوقي ناك ىنلا ينامثءلا شيجلاب قتلا كانهو
 1 ىلع برالا ىحر ادني تراذف نإ دكر مظعالا

 يل ا ربصللا كل ديت هيلو قولا عرار لسللا نيويورك
 ةناتسإلا ددهم ذخاو هدأاق رساوىناعنعلا شيجلا لمش قوف اشار

 ٠ نامّْلع يب ةمصاع



 هسا اثم لس

 تماقف '٠'يبروالا نزاوتلا لتخت نا نم ةبقاعلا ابروا تفاخف
 ةدهاعم دع لع ةيناهثعلا ةلو ل تامحو ٠ دملا اذه دنع هفقوتل

 ةيروسىلع محلا يلعد# هب ةيلوتب تضقينأأ 8١م8 ةنس « ب مان

 . هنطا ملقا ىلعو سورو'١ لايبجىنتح

 ةيرعلا ةيموقلاو لع دمي 5
 ثدح يذلا عازنلا يف نيخرؤملا باتكلا ءارآ تبراضت دقل

 ًاعازنناكهنا لآق نم 0 ةينامثعلا ةلودلا نيبو اشاب لعد نيب
 سا ه.هل نكي لهنا لاق:نم مه:مو .كرتلاو برعلا نيب ايموق
 نيف اتوب 6 هب زيفاد راو لاو ورنا هوس اف 1 ةيد وقلاب

 نع عفاديي ناك يلع د نار ايموق اعازز ناو عازتلا نا انبأ 7

 تكء كارتالا رين ةحازا ىلع اعطاق امزع اومزع نذلا كدا

 لاق دقو مهلبق نم نويبرصلاو نوينان ويلا لعف اكمهفاتك |
 0 يبعدمج ىدل الا كر دماعم « تن رك الاعب 2 ثور ايلا

 : هتصالخ ام اشاب يلع دم نب ا مهأ رب 1 3 ١مم ع

 برعلا ىطعي ناو 3 هب علا هيلا لوك ىح 0 أب ميه ان

 فق هاك اعر 2 كفو ءاضراش .طاقو داللا ة همو > يف مبقح

 رهو: ديجملا .ةيرعلا ةمالا يضامب ةيروس ىف ريخالا هبرح ءانثا

 ' ميارا| سيول توم دعب لكنا سو جرا ىلا كارسلا هاذه
 ولا كرو راطب هنيميي اسرت ءاعب لو  هاتحو .٠ ةمرفاعلاع زا
 لودلا نزاوتل اسا.ةم نيحلا كلذ نم لاز امو .ةناليه ةسدقلا ةزيزج 0

 ةيناقلبلا برخلا تنا ىتح نوؤاشب ام فيك هن نويعالتيو مم بعلي . ىمظعلا

 | نيدلقي لف ةنوكلابرحلاتتا مث . . الك انروأ هبت ر+شاللخ هبدثدحاف



 لاو اكد مانا درك لا يوما
 ١ يبرعلا كل هلأ و دادغب لع رع نا دوب هناف

 مك مهاب

 فلا دبلا لك ا رع تسلا نب ا يونج دعا هلام كك

 ا عار ,أ هياجاف مهنم وهو نيز 0 ١ كارلا 8 هلعج

 0ك يت ريغ دقو داماع نعم تملق . كرت تسل | ١ الئاق

 كب 0 0 كو دقو 8 تال برع نآلا تحيضاف ب كلذ

 , ةدد> ع ده 0 اشاب ميهاربا بر>ح 0

 لا حمط يلع دلوع ناف 5 ايصخش | ايموق عا نإ ناكءاؤغو

 لعجب و : ةيرد ةلود نو 1 | نارا 2 ةببرعلادالرلا ىلع ءاليتسالا



 تامود

 مالسالا ناكو. بهاذملاو نايدالا ىلا لب تايموقلا ىلا هيفرظنلا

 . قرشلا يف ةيعامتجالا لماوعلا ىوقا نمزلا كلذ يف
 ةيه:وك ةدهاعمل دوم ناطلسلا ضقن

 ىلع تكسو ؛ اهركمةيهات وك ةدهاعم ماكحال دوم ناطلسلا خضر
 هةلكمؤذلا هوَدَع لع بُئياصرفلا حونس لواحن ناكو .ضضم

 راص هشيج ناب ناو « ةوَقلا هسفن نم سنأ ابلف ٠ هنم ردقلا دب

 يلع دم نم ةيروس ةداعتسال نبت « همصخم :شابلا ىلع ارداق

 اشاب ميهاربا هب ىقتلاف ؛ اشاب ظفاح ةدايقب اشيج هل'تقل لسراف

 ىتح ةدودعم تاعاس الا نكست ملو ١ م1808 ةنس نيبيصن لوس ىف
 ليتق نيب هلاجر نم.ففولالا ريسخ نا دعت ينامعلا شيجلا تتيثت

 : ريساو 6ع



 ذأ ها

 هداقإ ور ناطلسلا قون نلكألا مماثلا ذهنيا ىلعو

 اك لادا لضم لاو ردح لوف ليحل نع ناطللا
 ,اشاب يزوفياهْعلا لوطسالا دئاقلو يلعدمحن ًادودل ًاودع ناك

 ءرارقلا شيخا نواعم ز جال هاولعأ ا؛هجوت دقاشاب ىزوف ناذو

 بهذ « ةنطلسلا ةصاعفف تلصح ينلات الد.لا ربخ هب لصتا ايلف

 ايكرت تحبصاو. يلعدمجا نا هأيم ىلا هلوطساب
 . ريبخلا ص لخلا اهناطاسالبو لوطساالوشيجالباهاحض و ةيشعنبب

 ارتكتاو ايبفلاو ايسوربو ايسور عم ديجلادبع ناطلسلا دقتف

 محلا يلع دم سنمب نا اهاضتةمب مس ١ نو 1 ةنس قدنل ة دهام

 ىلع مكحلا هباقعا نود هدحو نوكي ناو ء رصم ىلع يثارولا

 رئاس نع كلذ ءاقلبلوانتب نا. لع. اكعلئابملا اي روس يونج

 ناداراو ازا, اضفر رارقلا اذه ضفر يلعدمح نا ريغ . هتاحوتف

 . رصم لم ةيروس هل نوكت

 لعادل ةطاغ

 اير ا ىلع ةداعا ف اثعشم يبعد صضفر ناك دعل

 هدجنتو لاملاب هدم نأب هتدعو دق تناك« سريت» ةرازو نال . هل

 جرن امد*ع هنأ ' دعولا اذه تدار لوطسالاو نوما

 ترهاجو ؛انلع ةبرحلا تازيبجتاا يف تذخا يسايسلا فقوملا

 اهملع مدقا يتلا ةمماخملا هذهف . اهدضعت هو ا ناب



 كال

 أسئرف تفقوأ لب «هدحو يلع دمحمب ررغت مل«سريث هويسملا
 كرداو . راطخالاب افوفحم افقوم ةيبروالا لودلا رئاس ءازاب
 ؛ يلودلا عمتجما ءازاب اسنرف فقوم ةروطخ بيلف سيول كلملا

 هد تباف « وزيج » ةرازو ماقاو «سريت » ةرازو طقساف

 يسار رمل اريك ىلا نادمة يف لاي راسل
 ةراّرولا نم اهوجي ناكيلا تادا.مملاب لعدم دادما نع
 ةلاح ىف كلذ قوف ناكو , ةما: ةلزع ىف يلعدمح حبصاف , ةقباسلا

 . ضرالا لود ملظعأ نم لود سمخ عم برح

 ديجملا دبع ناطلسلا ردصا ؛ ندنل ةدهادم ماستلا ىلا امدنعو

 / . ةيرصملا رايدلا نع هلزعب اما



 مس

 م رع را رس ىلإ ةفاسملا لدا راجح سو
 ةراعلا تعلقاو . ةب روس ل>اوس تحتفف « اهنع ءالجلا ىلع اشاب

 حاصلا مما يف يلع دمحم تضوافف , ةيردنتكسالا ىلا ةيزيلكنالا

 يفتك ناو ؛لاحلا ىف ةيناهثعلا ةراعلاو ةيروس ملسي نا ىلع

 هذه ريخالا يف يضرف . هدعب نم هتيرذلو هل ىرصملارطقلاب

 نع ءالجلاباشاب ميهارباهدلو ىلا هرما ردصاو « ةفسؤملا ةجيتتلا

 ١ .رصم ىلا عوجرلاو ةيروس
 هرس يف اط فتبيو ندنل ةدهاعم بحري نأ ىلع دمح ىلعناكو '

 قال ا رو نال للا شلاق ب يما قا اب
 اموك عم -ةيروسب لبق هنا ولو . هبرام نم اريبكامسق نمطت
 هلا الايك انش بصن و ء ايف: ةياعانلا ليس دهمو د هل ةنقؤسشيتلل

 ؛ اهيف ينامثماا مكحلا ىلع ًادبو , ًاديور ىضقل “ نيلهالا بولق

 اهااطخ ىلعترا يا د جواه لاهثةب روس تحبصأللو

 نم موي ءلاديلع ىهام ريغ برعلا دالبتناكلو ةيبرغلاد البلا ةيقب

 ال 3 لك ل يل لولا تنشأ رىردلا كاك
 ريكا لم ١ كح اج ف كا ةلفلقلا هذه ببسا ذدلا ره

 ثااثلا ىل ءغلا

 ةيموقلا ةركفلا ةاعد

 طخاد وهو ةيروش ٠ نع عجرو ؛ ةيب رهذلا يعدم كامأ تقارن

 هيلا] وصولل هدبج اذ زاص نا ام هل 5 0 اجوهالار دقلا ىلع



 د # ةاس

 ةيضقلا ىلع ءاضيب ادب لطبلا اذهل ناف صالا نم نكي اهبهو

 ترا « لبنلا يدازوي اهدجوا يتلا ةيلغلا ةطيبا نا ذا  ةيرعلا
 ينلا ةيركفلا ةكرالا هيف تدلواف « يروسلارطقلا لع اييط ًاريثأت
 00 رع اقل ةيرعلا طاسوالا يف دلاخلا رثالا ال ناك

 ةعطاق افو .سو ' ةيموقلا ةضمن أ اوم يف ةء ماللا كا وكلا اونا

 نمحزلا كي 00 ملقم ف 0 ب رع نيرو فوفص ف

 برعلا ىلا ةفالخلا عاجرا بوجو ىأترا هناف . يلحلا يكاوكلا
 نم 57 دقو . مالا نيب درك ماع أ ندع ' كاكا م

 فاطو لاخرلا كدف ةروخلا بارعا 0 نأ يرورضلا

 ًارفسءضودقو 04 ارلهاجم نيبنمزلا نم ةدم لقت يقبو . ةريزجلا

 ريغ ؛ ةكرابملاعاقصالا كإ:ىف هدهاش امو هتلحر هيف فدو ًاميق

 شح ىذلا « ىرقل مآ. هنأت 3ك فلا و . عبطي 0 ادو هنا

 0 ل مهل صوأ " يتلا ردا 3 تادعجلا 0 .لع برعلا 2

 . دوصقملا

 : ةيراثلات اكد || 0 لم 4 و( 2 لي مالا عاب طو هناك فلام

 هييحا ىح عج يف اذه يفقوم له . روعشلا هللاو ير

 متسلموقأي . ةمحرلاب 0 هلأ لها بطامخا ان نا ما «مالسلاب

 اوهبتنا ؟ مونلا اذه ىم نا نفت جازم تأومأ 1 نيمار امحاب

 . ءاضقلا مكب لحب نا لبق
 ةقثلا دقفو مزحلا عايضو يأرلا داسف نم هللاب مكذيعا موق اي



 ىلا مرا

 لكوي نا ىف دشرلل ار نلورف ريخلا ةياراللا كرت ندفللاب

 مكحتلاو ,هلهاو هلام يف فرصتلا هل قلطيو ؛ اليكو هنع ناسنالا
 اذه فيلست عم ؛ هركفو هنيد ىلع نيثاتلا وهدف دقو هتالس ىف
 كورت ما :« فالتاو فارساو ةنايخو ثيع لك نع وفعلا ليكولا

 ملظيإال هللا نأ . ىلب . هسفنناسنالا لظب هب ؛ ةنجلا نم عون اذهنا

 . نوءلظي مهسفنا سانلا نكلو ائيش سائلا

 ًادغ اماو « موللاو راذنالا , مويلا عفني دق ! للا ك افشش موقاي

 اذه ىتم ىلاف ٠.اكبلاو بدنلا ريغ مكل ىقبي الف“ .اضقلا لح اذا

 باطله. لكاوتلا اذهيتمىلاو ؛ يناوتلا اذه ىتم ىلاو“ عداختلا



5-5 
 نأ ميديلاع ما: ننقل فهن رييست را نكت « لالا اذم مكل
 لبق تايسأأ نم مكسفنا اوةيفت الف * تاملا: ةايحلا ةلفغ اواصت

 3 راو كلا مو حابص

 ال ةئيند ةسيعت ةاح ىلع نضرخلا اذه 1 هلأ 0 موق أي

 مككايحو ؛ ةموهوأا ةحارلا لع نرحل اكمام ةعاد ركل

 0 بصلاو تباعا 5

 1 هللاو 3 رجا هيلع ل 5 ند سصلا اذه ىف ق : كل له

 تاملادعب رك ذلا لبقو.ةاحلا يف رهقلا الإ مكلسيل نومهوتت ام

 نءمارو ام مف لب دوحرل نس مادقتأ الو مسدقا ام م نال

 فالخلا ةظسا وأ ول مثرصو “ قلشلا

 نول. ذب بدح لك ند نوت داع دق: هللا مح موقاي

 لماجتيو ناريجلا لما بعت م يك ؤ ولماع اظ ذاق م ودجو ناذ

 ؛مكلاوما اوبلس نورعشت ا مودجو ناو . نارقالا

 م ذاختاو مكطب رو مكسأي لذت ىلعا واحتو“ كضرا ىلع رك ومار و

 يف نودنت و «نووقتال اك ارح >ح مهدرا ول ذئدنعو ؛ م اعنالاك

 جرخمالو ةاجال 2 ةدودس كلاس و 2 ةدصومباوالا ؟هوجو

 ماما ةريغ اوفاخو «رادقالا اولظنال ! هللا مكعاس موقاي
 6 ردنا ريغ نانا رارحا هللا مكفلخ ملا رابجلا

 ! ءايوقألا ربقو ء ءافعضلا مظ م 5 اوعمىل اع اوانتفألا الأ منيا

 ليبقتل نودجست ا هلل اعركر الإ نونئحتيال 5 2 قابأ ناكدقل



 ا

 متتاو ءازعا نير وتسم مهروبق يف نآلا نوماني: مونيمعنملا لجرا
 . لذلانم مكب اقر ةجوعم ءايحا

 0 كم 7 نا نري 0 امما

 داقحالا يسانت ىلا م ا كلا ا 3 7
 كالا تاو ةاضقاإلا كامو ىلا اود آل نا نع 0

 داحنالل ملعلا اهاد ديب دق اكريفاو ايرتسوآ مما هذبف 51 ٠

 كلت ىدحا عبتت نا يف ركفنال نحن انلاب اف . ينبدلا نود يطولا

 ناش رب نك ايل هلا ان وعد "اند
 ىحياف ! ةماللا ىحتالف : يهو اللا ا تاملك ىلع عمتج وعد

 .! ةزعا ءاقلط ىحنلو ! نطولا

 “نيركفملاو ءايداللا صضخحلا يه اوكا موح>رألا لعل عرشو 1

 فدا قرت عونا ملا قغلا نوح ببر باردلا دج تاعي

 هضرحت و « دافصالا م طخ لا عماسلا ة همب زع هجوت لاوقالا كت

 ةرردلا ةفسالف ت مر لعفت تناك ' ملظلا ماعد ضيوف ىلع

 باللقنالا ثادحال ؛ ريئلوفو يدور كان اج لاكبإ فيس ةالا

 ْ نقلا 33
 وخل [نبم سوقنا رغت > يبا لاوقالا كلت ةلمج ن
 :ةليوط ةديصق نم دادحلا بي ,ج موحر را لوف ' در



 ا

 مسي مل امدلاب رطاخي مل نم مدلاب رطاخا نآلل ناوالا نآ
 مهساب كتمر دق فكا نم؟ اهتبحا يتلا برعلا ةريزجأ

 مد نم ًارهن كنم رطق لكىف اورداغفكيفكرتلا فك ١تبعل

 مفللو نيديلل ىعرمد تيقبف ىقب نم اولذتساوكلاجراوانق
 مقتملا ةيس دب دالبو ةمينغزاجحلاعم قارعلا ادغو
 مثأت مل يتلا برعلا ظفحيلو هدونج يلعلا هللا ذقتنيلف

 ةديصق نم روبشملا رعاشلا يتاهبنلا فسوي خبشلا لوقو
 : ةناتسالا ىف برعلا ةلاح اهنف فصي ةلي وط

 املس دجما ىلا حربتلل مويلا ىلا اهنا بس> اكلم اراد تممبو

 امهون الإ لضفلا اهيف قي لو بما ركنم ترذقا دق امم.فلاف

 نا اجنرلا ةما اهنم موقلاىري ةيبرع ةما اذ تيفلاو

 ايا كيل قلخلا ريخ ناىوس ةلخبرعلا يبب انم اومن امو
 حاولاو حاورالا تاحفص ىلع تعبطنا ؛ ةيروث ةديصق لواو

 مخرثت ةييرعلا ةئشانلا تذخاو اهنك»نم ممحلا تراثاف . سوفنلا

 :افلوقي ين ىجزايلا ميهاربا خيشلا ةديصقىه , ةيساملا اهتايباب
 وخلا ١ اننيسا+1ؤقيشما و اورق

 بكرلا تصاغ ىتح بطخلا ىمط دّقف

 معكم لامآلاب ”للعتلا مف
 لص املا تاجا نب متاو

 ا دقف مالا اذهام ريكا هلل
 برثلا مكدتقاتشاو ديلا مكاكش



 : ىد زابلا مقارب ا
3 

 59 نو ل مسلو 20 َ

 بضغ 0 وديالف ك وضغتَسا

 ََ عرار راص با | نوفا منفلا

 ةنييتكم اراب عابط ب اا
 مكتوخن _لثلا لوطل متقرافو

 000 . فسح 84 را

 مك ربص ا ول 00 هلل

 ب رطضت 0 نيدح ليخلا ىقتلم 0 1

 ١ ات لذإل 06 ادع نإ ا

 بلتحي رعلا ادغا ربيص نيبو



500 

 اوردنباو صالل اوضمماو اورمشف

 .بقحلا ام تنض ةصرف مكر هد نم

 كسل اود ىلا ارا
 باطلا 'قدصي ملام زوفلا قيمالا

 ايه اورعماو مكتنع بصعتلا واخ

 بصتعت را مفدو مائولا لع

 000 ىرثكلا ةئفلا منال

 يلغلا ايلا تم 1" 3 ةلياق

 مكتوق تل ئىر دق يذلا اذه
 بعشنم وهو مكنم لمشلا رداغو

 تدغف مكراطقا للا

 رح هلل اظقا نود اهضراو

 هتئابم عم مكيف جلعلا مكحو

 باقي ثيح هأو مط مك دانق فل

 0 محلا هوجو ىف 96

 تذكلاو ' ايلا ]مهدنج ريخو

 اودقع اذا دبع مط مقتسل ال

 اوبزط اذا دعو مه حصار 5 :

 : مكلامو قر مهل مكقانعا

 نيف 0 لطلاو ىمدلا نيب.



55 

 مكع رذا نيب جان نامس تناب

 بلتس#< رذلل مكح ريغ كابو

 هلعيض نهض مكنم ضرالا بحاصف

 برتغم رادلا بيبرو مدختسم

 :انهو

 مياشل .اوق اا هللاب

 بطخلا و رافسالا مكيدانت مكف

 اومحتقاو ضرالا يف اوطسنم مثسلا

 اوبهذ امنيا اوزعو ابرغو ًاقرش

 تدعتراف دنصلا كولملا اولذا نمو

 ا ب.تحن ام ضرالا لزازو

 ةد ا زعلا حورصل اونب نمو
 لل ع فا

 السم حما كك و مكلاف

 ا ل ا
 )6 تر ث مكل ةلودال

 بدت 0 6 كور دسم

 مكل ةمر وا ةمرح نم سيلو

 بويسلا مكتوعااذإ مكيلغ رن



 : سواح

 ةلوان ةةلاذلا ا مكرادقا

 بصتغم كرتأأ يانا نيب مكقحو

 فرش :الو ا ناشيمكلا اعدم نبل

 بقل الو مدس الو دوجو الو

0 

 برع ىوس يموق امو يموقل ايف

 كل ل
 ةلازنم :ليكفا مكيف سيل هنأ به

 تبر هلا رع را 2

 ةريخ وا مزج وخا ماب سيلو

 بخت ماكحالا ف ددقتعلاو لحلال ١

 ىن مكمع مع وخا مكيف سيلو

 بتكلا تئاج مكنمو ءاضقلا, لصف

 فنا هضخاحتم مد مكيف سيلا

 بك نا اعلا |[ ناد عفديف مك وب

 ةنقرات ضيا ل ءاض يوعمساف
 ترط اهل ار لا نإ عقتلا يف ' 1

 اقلطنم ”تنورالا ىدص ينوعمساو

 ديياطقامب نادي عاق زك يود
 ان نر



 سس

 8 نضي ا 21010 قس

 بحس لذا اهيل 2 0 3
 ا وهو 3 اوردابف

 بعت هؤام اتوم تام نم شع ن ش

 تبلظ يتلا 58 ا 0 0

 بجحلا عفر: ليلق ىف ًارهد

 انير ادب فيسلا هد وعل ااا

 كا ةفكطتح ةفاماسل د هيك 7

 ةلسبقم مايالاو ربا سلا نمو

 دعا اكن كج 5 كر حولي

 ىلع رشع عساتلا نرقلا رخاوا ىف طخساا دتشا امدنعو

 ليلخمهتمدةميفو ةيروسلا ةيلاجلا تسسا ةديتسملا ايكرت ةموكح

 , تذخاو « ةيبرعلا ةينطولا ةيعجلا ١ ١ م56 ةنس سبرأب ؛ يف محاغ

 ىارللا م كلا دض ةيروث ةوعدب مايقلا مظنت

 هاك اك ا الا يرو راعلا يبخ ردطاو

 ىلع برعلا هيف ثحتسا « ةيكرتلا ايسآ يف ةيرعلا ةمالا ةظقبود

 ور مهقوقح دادرتسا

 ىلا ل د ل < ةنس ةينطولا ةيعملاترشن دقو

 2 : لمي ام هيف ءاج ىمظعلا لودلا

 كذا نام 5 املساب رركف | ايالقنا ةكرتلا كلمملا ف نا
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 م ىتح 'يهاذمو فئاوط:كرتلا اهمسق يتلا ةيبرعلا ةمآلا نا

 نأتفرعف ءاتامغ ند كيا لآ ؛ باذعلا ء ودع اهوموسا ذأ مط

 كلت نع لفتت نا لراع ىوف ةي..ذج ةيخرات ةينطو ةيموق اهل

 ' .. القتسم اييرع اكلم اهل ”يثنتو ةرخنلا ةيكرتلا ةرجشلا

 للا تارفلاو ةلجد نم ”يدنرت ةيعلط دودج ةلودلا هذهو

 نوكتو : نامع ردي لا ك0 رحبلا نمو 2 سل قدس 0

 : 5 نالت اهرما ا ةرد ةير واسد هاا ةلودلا هذه

 : هصن اذه برعلا دا هاوس وم مالكرو كثنملا ا

 ٍإ ءاوعالا يطو يب

 فيزشلا يرقلا هأقلأ راض ام زططع نع مر اى ن1
 عوضوم همسا ادغ ىتح .م ولا ءاردزالاو ةلذملا ند مركلا

 اناصودق 1 للا انم لكو كلرتلا اسال و تاع الا دع را

 !ارهطوذلا ايليا مال وم ديغى قلو 211 نسولا وعلا
 دق ؛ هيضرا يف هللا ةنج يهو اندالبف . ىطسولا ايسأ نم اندالب لع

 ملاعلا انحتف ؛ ةرح ةما انك ايلف ٠ امثورعىلع ةيواخمويلا تحبصا

 فلتخع صضرالا م قا د رمشلو 2 نينساا نم دوقع ةرشع ند لقاب

 00 ةارح نورق ةدع انللضو#“ بادآلاو تون هلاو مولعلا

 .نارمعلا ليف يدهم و

 ةفالخلا تيصتغاو« لرغطر ا 8 الاخ انف تيا نلالو

 «نضرا ترفقاو 0 تب رش كل 5 غلا ىلع بق 9 اذ 6
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 رسس © ٠ مس

 1 ضرالا ُُق يأ 0 0! 8 اند اع ةسطتتدت

 مرطضيذ خاف . ةيبر-لادالبلافديدشعقو لاوقالاهذهل ناكدقو

 ىساننتنا )» داحتالا ةيعمج 2 كذارأو 4 ينامنعلا باللقنالا لصحاملو

 ةعئملاو ةوقلا هدح و ار. شل ناك ناو : اهتعماجةينامعلا بوعبقلا

 ب برعلا سوفت ّك ةيموقلا ةبصعلا ةودج تدقتا ١ راثئتسالاو

 مهاجر ىربناو.ةوقو لو>نم مهمدل املكب ايلا نومرياوحبصأو
 بواساا مه>داد ناسا روج موكل نرتلالعإ كئلح نو كمل

 عبا رلا لصف

 ةدي5سملا ةهوكحلا ماعد ضيوقتو ينامْمعلا بالقنالا

 ما ناطاسلا رود يف

 ناك دقو زيزعلا دبع

 ًاسيئر كا ذنيحاشاب اع
 لوصا ريغت , ةرازولل

 ةيودخلاةكيرالا ةثآاو

 كل ل« :رضم ف

 ةيارملا هتافات عدا
 دالوالار؟ املا لقتنت

 ري رعلا رع ,ياطلسلا
. 



 ادع

 نا فلئالفلابكاومالا , نم انه زال اه ءاشان اتفاعتا يربوخلا
 مها ام طايمالا"مركع ةيينوناا اهاقلا تحت حرر
 لإ فطيم نيالا دو كل نام زم ىلا ديالا ع تاق راس نم
 ةتعفدؤ هيلع ة ةيوق ةبرضلا هذه تناكف . اهتسدىف عبرتلا نم اشاب

 ةلوتبلا».نوؤش يف لخاذتلا هتعدو . نايثع لآ نم ماقتنالا ىلا
 لؤصولل هردص ىف ىلغت دقحلا لجارمو ىعسي عرشو ةيناهْبعلا
 . هدب ريامىلا

 ىوم رخل اًسان ليعام-ا

 مولعا لصحو ١ م٠ ةنس ةرهاقلا ىف اشاب لضاف ىفطصم دلو

 ٌفوقولاو: عالطالا و نافرعلا نم بناج ىلعراص ىتح ةديدلا

 زيزعلادبع ناطل سلا سولج دعبو . رصممدخف رومالا قئاقد ىلع



 دع الاس

 ىرجاو ةيلاملل ًاريزو مث * ةناتسالايف فراعملل ًاريزو نيعت ةنسب
 لماك فسوب كاذ ذا ةرازولا سيئر ناكو « تاحالصا ةدع ابيف

 ةياذيق اشار يلاءناكو 1 ريبكلا اثات يءدم يوبدخلأ رهص اشاب

 يف مث ةيلدعلا ماكحالا سل ةسائر يف اشاب داؤفو ؛ ةيجراخلا
 ودعلا مهما يلوع نيشح ذئني> ابيف لخداو ء عافدلا ةرازو

 فالخلا لصفل ًايكح نيم:اشابداؤف ناكو .:يرجلا اشابرمعلدلالا
 “ مهيأ ثاريم مست لع هتوخاو لضؤ ىفطصم نيب ثدحتسملا

 ةرازولا ة-ائر امثاب داؤف ىلوت اءلف ةوادعو ةباقر مهنبب لص

 مدخلا نم هلام عم ةيلاملا ةرازو نم لضاف ىفطصم لزعيفببست
 تلح الابسصالا و

 اا ةديفملا

  ةضاقلا ةيرضلا
 .نم هنامرح هلامأ

 يف ؛ ةيويدخلا شرع
 اشاييلاع ةرازو دهع

 لضاف ىفطصم بهف

 0 راثلاب ,ذخالل

 نأ مرا “نه ىأر

 م ا سالب
٠.6 



 حمام

 « نارملا 1 اك داشل 8 ةاعر اند نيسان <تولتلاو ةاكفالا هلا
 افلاشملا ضال و ك6 ومان كريقفلا "نناكملا هلا ةلاقياو

 اليلق بزحلا ثبلي ملو . نيررحلاو ءابدألا نم مريغو امشاب ءايض
 اشاب نآملسو ءاشاب هللا دعس هيف [خدف , هقاطن عسب ذخا دقوالإ

 ذئهوب مهو ؛كب داشرو .كب يرونو كب دمخو كب هللا ةبأو
 نيب نوثبي اوعرشو . ةناخلا يك يف ييدآلا يأرلا ةداق

 تلاع يسرا ناي زلط تار وكرار لح ناي كانط
 صالايلوا دادتتسا ببسب ظاطخالاو رقرقتلا نم ةكلمملا هيلا
 تذخا دقو . نذابلا دجلاو ةماظعلا نه أدملا يف هيلع تناكامو

 . اهاياخو ةكلمملا اياوزنيبأديور ًاديور رشتنا ميهلاعت

 الب دازف
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 مدقو 1/618 ةئبس سيراب ىلا لضاف ىفطصم لترا مث
 ىلع ريكبلا اببف ددش يتلا ةريبشلا هتحنال نيرعلا دبع ناطلسلل
 بتايا نيدو« ةلودلا ثداوح نع ءاطغلا فشكو 8 داديتسالا

 ةلودلالاجر اهدتعي مل ةأرجب لاعتسالا .وسو طاطخنالا وفضلا

 : ةملكلا هذوب ةحناللا حتتفا دقو

 ! ةلالجلا بحاص اي

 ,ءارمالاو كولملا ةريظح ىلا قولا ةيلكلوضو بعصا ام

 نوفرص:م ؛ كلملا ةرمخض ىراكسكولملاو « اهيفخت و اهبجحتةناطبلا

 . ناطلسلا ةذلب باوصلا نع

 اًساب لضاف ىفاسعم ريمزلا



 6 يركع

 ايف لال نايات 111 لكن ىذا ممالا نا نونظي
 . هل درمال ءاضقل ًاعوط كاذف ؛ تلاداذا لودلا ناو ؛تامغا

 صاالخا ىلا ؛ لايذللا حرطو « عقاولا لابقتسا ىف ءرلاجاتح

 . ناطاسال هيف امورمالا غلبيل كلذ ىلا جوحاوهو « مادقاو

 : لاقف انك رب ةلساط اينفا نيشنلخ دقو

 كوة ضاخ 5 ف مثدحو نييحيسملا نإ امروا روصلت

 د.اووه يذلا ىذألا عاونا لاخالو : ةيدادشسالا تاللماعبلل

 ةيمولظمدشا اوناكامبر نيماسملا ناف . كلذك سمالا سيلو ' ملظلا

 نييلاطملا نال .نيفرسملا نم ةييرعلا ب نس ةاعاكاو

 عيمج ف مكتلالج أياعرف .مهنع مفاد ةيبنجأ ةلود مثءارو نين

 دحال ايلظنزو أذا لوالا مسقلا .نيمسق ىلا نوم..ةب بهاذملا

 نودجينولوالاو : ةمحر و ةقفش الب نومولظملايناثلا مسقلاو هل

 يلاو متلالج ايلمعتس يلا ةدودحملا ريق ةقلطملا ةمركخلا َ

 دسة:ةنورخألا اما . لئاذرلا عي جىلعأةيوشتو ءارغا ءاهوبصتغا

 نوذرتم مهنا ثيحو مماداس 0 ةرضملا مهقلالعب مهقالخا

 لاصلا ةرودطتس الو "ةلنذزرلا كاورشلل اماد عوضخلا ىلع

 كالا مككالج ةموكحب ةيمارتحالا ةثاغتسالا هذه

 ١ اهروصت نحمي 30 يلا قالخالا ةءاد اوداتعا دقق

 : هلوقب اهمتخ مث
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 ! ناطلسلا ةلالجاي
 اذه يف كيلع بجو امب كنبني هريغ لبق ك ريمض ىلا عجرا

 0 راحدنالا اهم قاحو 5 ةريهلاكتيعر تذخا ثيخ نامزلا

 مادقالا ةليضفب هللا هصخنم الإ هيتأيال ' دجام لمعكاذ , ىنعم

 : هركش الإ قولخم يتب امو هرثا خيراتلا دلخ هلعف نم

 قفناو“مهاوثممرك افنايشلا نمةئف ل ضافىفطصمريمالابقحتلادقو

 ةسايسلاوةباتكلاوبدآلا يف لاجر ةدع مهنم غبنو.« مهميلعتى ع
 ها يا هلو رو كلوا . رب : ةديرج كانه ردصاو

 اشابفيرش ليلخ ءاشاب لضاف'ئفطصمل ىرقاللا دعاسلا ناكو

 ةيجرالا ةرازو ىف مدختساو « ةناتسالا ىلا رصم نم ءاج يذلا

 ريكا جوزبو ةيجراخلل اريزو 5 اهريغو سيرابل ًاريفس راصو

 ىلا ماه يلزان ةريبشلا ةريمالا. يهو « اش, لضاف ىفطصم تانب

 لاملاب هتدعاسو بزحلا ديضعت يف ابجوزو اهدلاو رثا تفتقا

 . اشاب ىلع دمت ريمالا اهقيقشو يه هاجلاو

 اهو ةفكو د ةاود كالا

 ةارما ب برشا سيطر ضان كلل لإ ثيح دقو ا

 « ةينامنعلا ةلودلا ىلع ةرئادلا ترادف ايسور ةلود نيبو ةينامثعلا

 ريفا الا ةيكعضعضتم يدقلا كويفو ردا فب عيب رخو

 نكاريبر طارد أد ةيوقتل لما وعلا حوقا نم ةثدايلا ةزه تذاكر

 قرا ردات ايش اعياوز اعرب يقل ىنلا « ينامثعلا



 كة --

 تعفو يلا برحلا نع اهتيمها لقتال 0 كولا

 وقرام فيظوت و , ةيبطلا ةسردملا ٌةراظن نم اشانىقز ل زع يهو

 لؤي امب ادهج ولأت ال مورلا لاجر 0 هضوع يمورلا امشاب
 ىعسي نا مزهلاو ةءايكلا نم اع فلا نك كلا الا ىلع

 ةذمالتلا حاورا اب برشتتل ةسردملا ىلا برحلا ميلاعت لاخداب

 ٠ ناكام ناك دقو
 اوم.قاف ةذمالتلا نم صاخشا ةعبرا عمتجا ١88 ةنس يفف

 مهنطو ءايحال مهئامد نم ةرطقرخأل اوعسي ناب صالخالا نيمب
 ريكبرع نم تدوج+ هللادع مثو . هب نيدبةسملا يدنا نم هذاقناو

 نمققوكس قمتا , ةينوق نم نيما تمكح ؛ ساقوق نم ديشردمم

 . ركب رايد

 «“ نوزب رطنم ينابثمركلا دبع مم قحتلا نمزلا نمليلق دعو

 يلع « ريمزأ نم تلاع ع ارا نكت ند يمومغم نيدلا فرش

 ىارس هنسوب نم يدشر ىلع « تداعس رد » ةديرج ررحقيفش

 ٠ ىرخوا نم كب وم روتك دب ريهشلا دارم مههاربا
 رو* جراخ دارم ميهاربا ةلالدب ةرم لوال اوعمتجا دقو 1

 نيم اومسقا نا دعب كانهو ء اشاب تحدم ةقيدح ىف ةناتسالا

 املا ومظنو « يقرتلاو داحتالا ةيم مجد مهتيعمج اومسا صالخالا

 ةنف 2 وتلا يديا نم مبيقت يتلا لئا.. ولا هيف اونيعاجمانرب

 ةاواسملاو هن زوتسدلا تاحالصالا"تلطأو ةيعمج ادا رفا ريثكت



 6م دع

 حاورالا ةنايضو 0 لدهعلاو لوقا ةيرحو ةيعرلا كفاضا تن

 ةماملا ثحامملا نم اهريغو 2 نيناوقلاب كلما كديقتو ,لاومالاو

 نيدلا فرش بتاكلاو يد.ثر يلع عامتجالا سيئر اونبعو

 : دارم ميهاربا قودنصلا نيماو ىودغم

 كينبد قل رود ملا

 رس رتل ارك ركل ناك كلذ نم ةدلا تدداو

 0 اقل تاع 2 اة يقن و ب لقملا سورتي اوان
 ملا ينال كا تكف نا ىلا اه احا عراف

 ةعبانلا ىرخوا ءدلب ىلا ةساردلا ةلطع ءانثادارم ميهاربا روتكدلا
 هلاخدادا راف ًايفنمكب لماك,مدقملا»ىثابكلا كانهناكو,رتسانمةيالول
 هئطارو هرهاظيمالا ةيلج هربخأ و : سصصقلا هيلع ص قف «ةيعمجا يف
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 .اهريفاذح ةلئسملا هربخ درحلادبع ناطلسال قرباو لجرلا هناخف
 يف هقاطتتساب ارعرشو . اظوف# دارم ميهاربا ديما دبع بلجتساف
 اورفظي نا معدي ملهرهظا يذلا أدبملا ىف تابثلاناكو زدلي رصق
 كيرورتسللا ؟ تلك: دا! انته دلعونا راب | وقل طافي لئاطي هيم
 ةيسوهاجلا يهوالأ لام نيأر ممل ؛ ركفلا ءاملافنوديصتي نيذلاو
 ةيعمجاءاضعا تعرشو ةيناهْعلا ةكلامملا ءاحا ىف رشتنتتذخادقو

 . ةوقو مزع لكب اهتدابم ثبت
 نم دم كي ار دا درط ىتح نمرلا نم حدر ضم مو

 سلابارط ىلا يفنو سيساوجلا ضءب ةباشورلا ىلع ةيبطلا ةسردملا

 . سيراب ىلا بره كانه نمو , برغلا

 ةينامعلا دالبلا جرا داحتالا ةيعمج
 مهدال.ةرادامهنعافق ملنمضعبابطبمدقكا ذا, حسي راب تناك

 رد ةناتسالا نم اهيبلا بره: دقو ؛ كي دام ريكا خرؤملا لاثما



 ا

 غيلببتاك وهو . ةلودلا ىلع ةريغنييناهثعلادشا نمكب داس ناك

 ةنسردملا يف ةماعلا نويدلا ةحلمصم يف ةديدعيبصانم يف بلقت
 ةييرشلايف مالقالا بابرانيبةيلاع ةناكمدهل ناكو ٠ اهريغو ةيكللملا

 ةنملللا كيض مو ةتررش ثداز فانيسا ةدإ لج نعل 1 ني دقنك ىلا
 نورها 1 وخاو ارا الحلا لغاس ضفا وا انتل او صال همايا ف
 ىلا هعفرو ةرضاخلا ةلاحلا يف اريرقت كب دارمبتكنف ..مهينلاام
 .هلمع ةبقاع اوفاخ مهخكلو طالبلا لاجر هب ابعي للف .ناطاسلا
 يسن اع كرد نا ةيزكرملا ةيدرلا نم مااا هلا تّردانمو

 . جّراخلا ىف امئازآ
 طالبلا لاجر ىلع هرفس ملظف ةناتسالا نم كلب دام جرخ

 فلوس, هيلع شازقلا ىلا نع تسلا قولا, داصرالالوكو

 اهتبقارو . ديدحنم ديب اهبعش ىلع تضبقفةرطخلل ةيزاكرملا:ةيعملا

 لعتمزعو ٠ ةدحاوأدباربعش لكت داو ؛ ظقيلا رهاسلا ةبقارم
 ءانثايف ءارزولا سلجم ةأجافم تر رقف « لمعلا زبحملا امهم زاربا

 ناطلسلا ةداعاو ؛ ديما دبع ناطلسلا علخت يلاعلا بارلاب هعامتجا

 رارقلا اذه ذيفنت ىف اولوعو . هناكم دب:لا يلو ةداعا وا دام

 . اشاب مظاكذئءوي ةناتسالا ىف لوالا قليفلا دئاق ىلع
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 امان ملثإ

 اورخاف ذيفنتلا قرط ىلع, تاضارتعالا ضعب ؛ ًاقباس « ديردم »
 هنا كلذ , هلك لمعلا انف ىلا ريخأتلا لاف هيف نظنلا نارقلا
 '*هئومت » ةسردم ريدم كب ردان ثحبلا ةليل نيرضاحلا ةلمج يف ناك

 توصب اشاب بيجن ىلع درف  ةيزكرملا ةيعمجا ريتركسؤهو « يفرن
 : الثاق لاع



 « انرضيدغلاىلا ليجأتلا ن ألك دانعل مك يناىقيدصأي

 . انعم نونو ال نذلل 0 كل

 طالبلا ىلا هن : ىثوذ « نيعماسلا ضعب نذا يق هن يك تيدقاوف

 كارب“ 2 مهاب فرتعا هيصوصخ ةلباق مم لعلو َن اطاسلاىلا هوقاسف

 نجستف ماع نذلا ىلع ضيقت 5 تفاطف ؛ ءاضعالا نم

 نيرخآلا يفنتو ضعبلا

 رصمو !روا يف ارق رش كتف د5 رعلل هذه نم اريج نذل امأ

 كبياضر دمحا ناكدقو ٠ كب اضر دمحاو هةر لح اوقتلاو

 2 8 ف 9 « ةينوق 2 َُق ةماعلا فراعملل 0 16 ب

 .هدالب ةمدخل غرفتو سيراب مد“ اهذاخاب راشا تاحالصا

 اهتءاين هولوف « هنةناتسالا يف ةيزكرملا ةيعما ءاضعا ةقثتدتشادقو

 او ترسم اطيابب ةديرج نسا ىف ابعاب أشناف ءابروآ يف

 كب اضر دما اههدحا نايئان نيحلا كلذ نم ةيعمجلل راصو

 بحاص كب داصرخألاو * سيرأب ىف تروشم ةدد رج بحاص

 اراب ل نازرم بحاص كد كعل بهذ م نازيم ةدد رج

 ةعما ضعض)ت

 دعا لاضاق ديم لونا ناةيالللا لاول
 : ندلا ل دمحا 6 لا اولسراف ان اا ىلا أاودمدف 2 هم جلا

 ناطلسلا ةلالج لأ كب دار غلباف 2 نسسااو 1 راكد اثار

 ةنده ماسي هكلاو» ةبولطملا تاحالاصالا ىلع ر | رحالا قفاوب

 . حالصالا نم ام . نكمتي



 تس

 اساب ىيرلا لزهم رشا

 مهتايح ءاقتسا مهماع ضرعو ةيعجا ءانع اعد لق ناكو

 ذا مرثك اورار>الا عدفن .اوعجرو اونعذأ اذا مهيلءماعنالاو
 : ينأي ام اوررقف اهياع نوفاخي ملاصمودالبلا يف لها ملناككاذ

 مهحالس نوعزني. ال مهنكلو ةندحلا ىلع نوقفاوي مهنا ١

 . ةيصخش ةافاكموأ ماعنا لكن وضفري

 ةباعر نع هاما ىلا هدحو صخشأا كب داره 0 ع

 ةيعمجلا ةحاصم ىف ةيغر رطخلا اذهل هسفن ضرعيف ؛ ةلودلا
 ًاوفع وفعيو « بولطملا حالصالاب ناطاسلا ةلالجدبعتي سو

 5 رارد>الا ةفاك نع اماع

 هذهب طالبلا ىلا ةيقرب هبلا راشملا اشاب نيدلا لالجدمحا ثعبف



 مسح ا( كم

 رارحالا نع ماعلا وفعلابو باجالاب باوجلا ءاخ ؛ طورشلا

 ةيعمج تاما كاذ ىلع كيو م نوجا 2 ا

 هعمو ةناسالا ىلإ كيبدا صر فاسو ,نازبم ةدب رجتاطءتو « دادالا

 ىومغم نيدلا فرشو ؛ ف.يذج يف كب يلح 0 كب تنكح

 ولوصكور وج كب دما نيعنو * سو ردلا ما 5 السراب يف كب

 ةمصاع «شركب هيف كب قيفشو “ برصلا ةمصاع « دارغلب » يف

 كت نم سولجلا 26 ف اتت ةئارخ تناعاو نا

 « ةداعلا يراج ىلع نييسانسلا نيم رجلا نع وفعلا رودص ةئسلا

 جارخال ةصرفلا كلت ناطلسلا ماتغاو . العف عقي مل هنكلو

 0 ( مييفلب دما و « ةإمثق شاط » نجس ميبلع موكحملا

 1 يذكر هنا لاقي 2 كب دارم مهتلمج يفو نيرخآ اوضرتساو

 مازعتراخو ة ةيعمجا لمش تتشتف .هلها ىلع افوخو حاجنلا 0

 نم نانثا الا اهباذكا

 امه [بيسس ؤم
 سا نار رك لا

 هللا دعو ينوكس

 تدوج .٠
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 كل, تايو» للا ريع وتلا

 يقاءانشنافب“ ةيرجلا لييس قءداهجلا ىلا داوعلاو ايتانحا اقتأتساف
 ىتح رهشا ةعضب اهيلع ضم ل« يلناهثع ه اهارمس ةديرج فينج
 كلت. تيهذو تلدبتلاوحالا نكللو .:توصلا ةيلاع تحصا
 ةقث تلقو « ةنوكسملا راطقا ةءبرا ىف ءاضعالا رثعبتو «ةدحولا

 . حالصالا نم هنوجري ام ىلع لوضحلابو مهب سانلا

 ةيدجا ةضمم

 حالصالابلطبو ةيعماب نوثدحتاولاز ام مهام ةعاج نأ ىلع

 ىلع بضاغ « ديلا دبع ناطاسلا ربص اشاب دومم دامادلا مءاج ىثح
 مهمتازعددجو مهلاما ايحاف . ةدايسلابحاص يلع ًاقانو ةموكحلا



 201 ري 17

 حايص نيريمالا هيج خخ ةناتسكلا نم اشايدوم دامادلا جرح

 لهاو ةلودلا لاجر د نم هللا همحر ناكو . هللا فاططلو نبدل

 ةلودلا بد :م ىف يقر ' اشاب لياخ : لاريمالا نبا وهو. لضفلا

 .ةيلددال ًاريزو مث سيراب ىف اه ًاريفس راص ىّتح

 1 يي“ لواو |

 دادالا ةيعمجءار>اهف

 انموجري يثايقؤلاو
 بتكف ةلودلاحالضا
 ةدبارج ريدمىلاداماذلا

 كباضردمحتروشم

 رووظلا ىلا هوعدب

 هعدعشل وهم .ةحلاةرصنو

 ليبس يف دابجلا ىلع
 ىموملا هباجاف نطؤلا
 , كلذ ىلع هقفاووهنلا



| 
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 اباتك و. ...ةنس يناثلا زوناك» ٠ ىف ناطلسلا ىلادامادلا بتك مث

 . «هنطو نم جورخلا لع هتلمح يتلابابسالا هيف رك ذ ةجبللاديدش

 هريشن نع ماقملا قيضي ام عيرقتلاوداقتنالا هجوانم ًاريثك هنضو

 اهريغو سراب ىف ءار بلا د مولا ع

 يقرا نضت نيقنلا :ةلجت ينمو دوبملاو ديوعولاب داماذلا 1اك تسال

 ديمحاو كب يروبو اشاب ناخرطو اّثاب رينم ءاضرتسالا كلذ
 مذا ' مهيعس يف اوقفخا مهنكلو؛ مثريغو اشاب نيدلا لالج

 . حالصالا وهوالأ ؛ًادحاو ًاباوجالا هنم اوعمسي

 سيراب ةرداغم ىلا هأجلا ضرع كلذ دعب داماذلا تيضاو

 سيراب ىلا داع مث وفروكؤ ةرهاقلا ىلا اهنمو فينج ىلا رفاسف
 سلكوا يف قوتو . اكيجلب يف لسك ورب برقب سطوا ىلا اهنمو
 نالعا ىلا كانه اهانفدو سيراب ىلا هتنج هادلو جإقنفو .6 ةلس

 دوم ناطلسلا ةريضح ىف اهانفدو ةنات..الاىلا اهالقذ مر وتسدلا

 . لوب ناويد عراش يف
 نيدلا حايص ريمالا ى يعاسم :

 ريمالا ريكلا هذا و صاللاب نضيتاشاب در تامادلا ةافو دعب

 ابروا يف مونم نيتتشملا عمج رارخالا ةرصنل غرفتو نبدلا حايص

 هتسائرتحن سيراب ىف أرمؤم مهمم فلاو.الجر 0 مددع غلب

 لع مهتحتساو « ىهلامآ ايحاو , مهطشنو مهعجيت ًاباطخ مهف ىقلاو

 ظ لد الب تين امثعلا مدا تحن ةفلتخلا مالا ةيلك عمجو , تابثلا



 تنانازب

 فئاوطلا نيب قافولا ىلع ضيرحتلا يف حلاو نسا قيفذألا

 لونا ةدغاستم بمتساولا هين لاء ندع إ ولا ايس ا نيالا و
 هنن هقفاو حلا اذه هياط انعانو عضوو . كلذ ىف ةيبدالا

 اضردمحأ مهنم ؛ لودلا طسوت مهيلع قش مبنم ليلق الإ رارالا

 ةيرثك الا نكل ؛ هتدبرج ىف ةديدع الوصف كلذ ؤبتكف كب

 . ةىولطملا ةجيقنلاب تنا دقو ابر وا يف ريثأت امل ناكو تبلغ

 ريع

 ىبيلا عابص ريصرلا

 ىلا سيراب ىف يفرتلاو دادالا ةيعمج ةبعش تداع كلذ لعوأ

 لولا ةمانلاا يا هطخو" نذلا حابص م و ىف ًاثحب مرثكاو 0 ميلعتلاو عامئجالاو د علا ةلودالمزاللا ح
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 ملعلا تحت ةماعلا رومالايف معاملجا عم ةيلخادلاامللامعاب تايالولا
 2١ : ةانرب ةصالخ هذهو . ينامعلا شيجلا لظ يفو ينامعلا

 ةملاطملا ىف ةينامّعلا ةمالا بيغرتو بدالاو ملعلا نا 5
 . يرادالا لالقتسالا ىنعم مهفت ىتح ؛ رظناأو

 يتلا ةفلتخلا سانجألا نيب ءاخأللاو ةدوملا ىرع قيثوت ؟
 , ىنامعلا سعشلا انه كلأتت

 . ةلودلا قوقح نع عافدلا 8

 ىلعزواعتلل ناجالاو تاكردشلاو ةينطولا تايعما ءاشنا س4
 و اول نيملاظلا عدر

 ءاحنا يف بعشلاو تايعمجلا ءامشنا ىلع ةيعملا ءاضعا ض رخو
 ىف تايعملا تددعتف . ةياغلا هذه ىلا الصوت ؛ ةينامنعلا ةكلمملا
 ؛ و, .+ ةنس يف أشناو . ىرغصلا ايمآ طساوايف ىتح ةلودلادالب
 .جراخلاو اي تصر يف ءاضعالا ةيتاكمل « يقرب » اهامس ةفيحص
 ل ١ دقو . ةفاتخللا رصانقلا ني بي محلا وادينا سرنا
 ةمهلا دّرجو ؛ فئاوطلا لكنه رارحالا ةملك ع مج ىلا هذه هنطخ
 اوأشناف مهريغو كارتالا_بادكنم ةعامج هيلا ظنا و ءبلظلا ف
 دالبلا ءانبا ةريخ ابيف مظنن اذ , :كلمملا فارطا يف ةيعمجلل 0

 نيب داحتالا مهيعس ةدعاق اولعجو . نييكلمو نيبركسع نم
 داحتالا ةيعمج تراس ةطالا هذسه ىلعو ؛ بهاذملاو رصانعلا

 كو ردخدلا نم اييلظمر تلا ىدح يقرثلاو



 ا

 روتسدلا نالعاو ةيعمازوف

 لمعلا ةحاس ثيح «كينالس ىلا لقتنا دق ةيعنلا نكرم ناك

 مطب توزاتع ا نلدلا اهتاضعا رشا نم اكو "هن ا

 قرإلا ةرئادل ًاريتركس ذ-ئموب ناك يذلا اش, تعلط ةأرجلاو

 يللا هرئاق تدلع اقوه د دلما كيذلالاو ديدلاو

 تناكو .اضيإ 00 ةسردمريدم كب ديواجو “ اهب

 تأ دقوأ: ٠سيراب. يف ةيزاكرملا ةيعمجلا نيبو ارنيب ةلصتم 3

 فضلنا م ذآ 1 حبصيو ب | معي نال زوف ١) نأ ةعما

 مننا منيب اهكدانم سن ىف كينعف « لوخذ] ايفمهبغ رثو طابضلا

 . مهنم نو ررثك ايف

 اراودنم كلب مظان ةيؤقك دلال هك ٠ ةنس يف ةيعجا تاشراؤ

 فاطو « شيوا ردلا يزيايزتف “ ريمزا يف اهتياعد ثبل  اهلبق' نم

 اهلها اقومشم اهلك لوضانالا دالب
 حجنف ؛ ةسمجا يف لوخدلا“ ىف

 دحاكأذ"| لع هناعادقو“:أر هاباحات

 رهو ريمزا ي نيروتغلا ءاضعالا

 . كب نهاط

 مجول يقتل



 راح ٠
 ودو اضا زوفلا انهت اذعت مم يف ريك لضف هل طباض كانفو

 ةيعملا نم زاعيابجرخ هنافيكلي نوسوطنس>«سئرلا»يذأب زولا

 . مورضرايف اهسسال واف بعتلا ادتناف نيترم اهفاطزولوضانالاهلا
 نجسلاب هيلع تك هتفثوا ا ىلع ةموكحلا تعلطا الو:

 ٠ ررثس دا|ن العا دنع كم جرف دقو : نيس رفع ةباتسالاىف قاشلا

 ةيعمجا يف نيفظوم او طابضلا ماظننا ةرثك طالبلا لها غلبو

 ةجح ةناتسالا ىلا ايف نيمهتملا نومدقتسي اوذخاف ءكينالسب

 الق لصح ه1 سس راس ىلا نزلا وا لقنلا
 ةرماقتم لع أومزعف

 كإ: جارخاو« سما |

 .رويطلا نيج لا .ةييلا
 ةيدابج 31 لواو

 طباضلا جورخ تلصح

 كب يزاب ريبشلا

 . برغل ةطلسلا



 بالاس
 ذئموي 0 ةيالو لاذو اذا يزرخف هل :دعاتنم ربكا ناذو

 اها نر

 ا ها

 . نطولا ةمدخ لجال ةموكحلا ةمدخ تكرت ينا مكغلبا 1

 ار 10 يو نوكيل توما نا لوعئسم اناو

 امهعتو 5 كب رولا هليمز : كب يزا هكا راشملاب ىدتقاو

 كيزدحو م كب يربص بوبا مونمو ؛ رار>الا طابضلا نماملاثما

 يفو ةبحان لكىف ةباصع تفلأتو . مهريغو كب نيدلا حالصو

 ع



 3 رولا
 شيج دئاق اشاب يسمث ىلا ًارما ردصا ؛ كلذب طالبلا لد املف

 ىموملا ناكو . مماباصع ىلع يضقيو راوثلا دراطي نا  رتسانم

 دارفال هتمواقمبو ديما د.ع ناطلسلل هبح يف هينافتب ار ورشم هيلا

 فطاع طباضلا هيلع اهقلطا ةدحاو ةصاصرب هنيكسلو . ةيعمجا

 . همدب طبخي اعيرص هتلعج كلب

 نعذينا نا كيضاذع ناطلسلا رب ل ؛ ةثداحلا هذه دنعو 1

 كلذب تجبتبا دقو . روتسدلا ناءاف ؛ءامدلل ًانقح ةيعملا بلاطأ

 : ابلحن و اهللم فالتخا ىلع ةبناّْعلا ةكلمملا ناكس بولق

 ايل اخ امردت مل ىهو ؛ ةعناب روغش روتسدلا نالعا تابقتساو

 ةايرملا | لا ف دعنا



 كك

 سانا لضفلا
 قايتعلا رواسدلا نالغا

 داحتالا ةيعمج بلطل مالا ةيابن يف ديمحادبع ناطلسلا خضر

 حشا ديرف ةراز و تطقسو ٠5١م, ةند روسلا ا

 يدركتلا اشاب دعسة عينيا ١ را لأنو . ينالالا
 مل مايل ةيالث الإ ةرازولا تسد ىف قبب مل هنا ىلع . ريغصلاب بقلملا

 ةرازو تفلأتف . هيلا ةنئمطم نكك مل ةيعما نآل هترازو تطقس
 0 ل ١١١|لماك ةساكرب



 لل

 . ةئاتسسالا نم ةياكصاو ديلا د,عناطا لا ةيشاح كاذنيحترفو

 ْ ئرشلا نيرلا لاك“

 خيشيدنفا نيدلا لامجو . أرتلكنا ىلا دباعلا اشاب تزرع برهف

 نوعملاو شأ عالا موواشا هيد مباسو * رصم ىلا مالسالا

 لتق دقو 'ةس رون ىلا سيساوحلا 0١ دحا اشاب مف و ءايلاطياىلا

 نم هقحلام ءآرج نم !ربق تام دّمف رارفلا عطتسي م نمو ٠ كانه

 يلحلا يدايصلاىدهلا يبا يدنفاد م خيشلا لاثما ؛ ةناهالاو ميضلا

 ةيلخادلا ريزواشاب حودم لدم ؛نيبرقملاو ءارزولا ةيقب اماو

 ٠ ةيرحبلا ةكضب 3 ا نسحو ؛ فرامملا 00 كار مثاهو

 هزو يا 0 0 ردملا اشاباضرلعو 0 ةيعفدملا رزيشم ا 3



 اًساب مشاه ساب عورم

 ليعامساو . طالبلا ىف لوالا ريتركسلا اشاب نيسحت و ,عافدلا
 لل 11 شتفماشاب

 ١" مريغو ةيركسعلا
 ضيقلا ييقلا: دقف

 ىف اونجسو مييلع

 ءاسالا ةريزشج

 ,هطا كويبد»



 ببال

 اشباب امر ىلع

 هتسايسو درا دبع ةيصخش يف ةحل

 ناطلسلا نا ىلع «نو ركفملا هلاجرو برغلا باتك عمجا دقل

 . نيرصاعملا ةاهدلا ةمدقم يف دعب ناك ديما دبع

 . تابلملاربكا عوقو دئعش أجلا طي ار اعا#امزاح القاع ناكو

 ناس)ىلا ارفظم يسورلا شيجلا لوصوني> ءارزولا هيلعحرتقا
 ةيسور لبقت ال نا نم افوخ ةسروب ىلا بهذي نا ( سونافتسا

 كانهو اًريسأ عقيرو ٠ ةناتسالا شيجلا لخدنف ' محلصلا طورشب

 : الئاق زازئتمْتاب حارتقالا اذه ديما دبع ضفرف . ىمظعلا ةماطلا
 : تايعرمل راغب قلبا ىلوشلا نا
 : ديما دبع لاق يتاهنعلا لوطسالا سورلا بلط املو

 يدبب هصداو لوطسالا نفس ىدحا يف بكرا نا يل ريخ



 تار

 . ودعلل هيلسا نأ نم ء«هعم قرغأو

 لدي ام اذهو بلطلاب فحلت ملو باوجلاب ايسور تفتتكاف

 ”.اراللاوا رشلا ةزع ىوتن رع
 ىلعتمعقو يلا « تيمانيدلا » ةعقرف ؛ هشأج ةطابر ىلعلدب امو !

 , ةعمجا ةالص ءادال عماجلا ىلا بهاذو هو هتنكم نم مادقا ةعضب

 قبب مل هباكر يف اوناذ نيذلا هتيشاح لاجر اذنيب ام ثركي ملف
 . ةثداحلا لوه نمرارفلابذال دقوالا دحا مهنم

 روفنلا ديدش ناكو . ةينامّلع ةيمالسا ةسايستناكف ؛ هتسايس اما ١

 ىرإ ناكو .اهيلا نوعدي نيذلإ نمو ؛ ةيسنجلا تايبصعلا نم
 وحنهفطع لذبي, ناك كلذلف . ةيرصنعلا ةسامسلا لوح هلكر طخلا

 اهيكرتنيب كلذيف قرفال . ىناثعلا لعلا تحت ةيوضنملا بوعتشلا لك

 اممورو اهبزالو اهيجرتو اهينابلاو اميدركو اهيسكرشو اهبرعو
 . امدومو اهينمراو

 ناكول ذا . ءامدلا ةقارا نوبحي نيذلا نم ديمحلا دبع نكي لو

 مبطحت اودارا اهنيح هموصخ ىلع ًاسورض اب رخ راثال ءكلذك

 كفل ف اكدنع ءانروا كوم نم هلبقنم نيذلا لعفاك. هتطلس

 . موضمملا هقح ع اجراب بلاطي

 دالسب ىلا اهيتنط عدني نأ لبق ةروثلا داما ةروذقم يف ناكو
 , ةناتسالا ىلا لصت نا نع الضف . رتسانم ىلا ةرواجلا ىلامورلا

 مل هنا انضرف ولو ٠ لوظانالا رايد ىلا ةقرطتم روف وبلا ربعت مث

 لذب بم هنأ ٠ مزاج داقتعا ىلع ناكو : هور ع لع ًارداق نك



 كرو

 ناك لقالا للعف « ةيابنلا يف هلشف نم دب الف « ةمواقملاو ةدشلا نم

 ءامدلا ىرجيف ؛ هتنانك يف ميس رح لا مواقي نا هتعاطتسا ىف

 : الئاق 'ةيناهثعلا ةبروظاربمالا.ءاحضا "يف راينا
 ١ . نافوطلا ىدعب نكملف

 يف طبارملا شيجلا مظعم نال . كلذ لعفي نا هعسو يف ناكو

 ىنذلا شياو لوظاناللا نكس نا 2 هدب ةضبق يف ناكىلامورلا

 فرعي نكيملاضيا ةيبرءلادالبلا نمر يبك ًامسقو .هنوطؤيا وناك هيف
 رزظب انه نمو . ديملا دبع ناطلساا ةطلس ريغ ءارسلا تحت ةطاس

 نكو ؛ هنع لبق امءامدلا ةقارا بحير كبي مل دينللا دبع نأ
 5 ع ناليرب نذلا نس انركي ل هطالب لهاو هتيشاح

 ىف ًامئاد دايطدالا نوبحب نيذلا فئاعزلا نم اوناكلب * نطولاو
 دبع ةعمس هيوشت ىف ديحولا بيسلا اوناكن يذلا مثو' ندخل ءاملا

 . تاركنملا نم همساب هنوتأي اوناكامب , ديما

 ةيناثعلا ةمالا نابدقتعي ناك دقف « ةمالل روتسدلا هحنم مدع اما

 ىواستيةيطارقمد ةءانوكتت نال اهلهؤي ىذلا وأشلا غلبت كلت مل

 ىلإ . قوقحلا ىف يوقلاو فيعضلا اهيف

 هذخا مدت وهف“ ديلا دبع لهعدجو» مول نم كلانه ناك اذاو

 قيرط ىف ا: ريسال ةبسا ان ةادا:ةيئابثعلا ةمالا لمجل نيبادتلا

 . نارمعلاو ةراضحلا

 يروتسدلا كحال الها اهاعجيف ءاحل للسلا ديم نا هيلع ناو



 كم

 نوم ةسبحوبح ىف تحضاف ةيملالا ةياذعلا اهتكردا ىتلا ممالاد

 . ديغرلا شبعلا
 هقافرو اشان تحدم ىعاسمب ١ ما/اب ةنسس روتسدلا نلعأ دقل

 نوكي نا ديملا دبع لع ىضقي بجآولا ناكف . ةمالا 2-0
 ”ىشنلا .ةئيس بدمح اد و ًايشم هب ىشمنف « هيلع بيقرلا وه
 هءاضعا قرفيو ساجلا ضفيناهنناطيدل تنيزنكعلو .ءاقترالاو

 ملو . هيب راثتتسالاو محلا, دارفنالا هل تنسج مث .ابس يدا
 ةؤرملا تفعضا ىتح ةركملا اهلادعا .يف تدامت. لب ؛ كلذ اهفكب

 ' لم هنا ينانرا# فض وشو, سانلا نرد ةقئادكمس ربو كاف ولاو

 .ديما ديع ةعممس تاقبوملا

 اناب ثمرم

 ةيسنجلا قراوفلا ىلا رظنبال انمدق ايديملا دبع نك دقو

 كرتلار يغ اهلغشي ةيسيئرلا فئاظولا نم ريثك ناك دف . ةيمهذملاو



 : ور
 نو 1 را ١١ ةرازولا هذبف . ًابهذمو ًاسنج

 0 مياس اهنداءمو امش هم اناا انا يرااولو

 اشابربرف انو زال ماس
 ًاراشتسم اشاب همحلم بيجن هوخا ناك اك يحسم ًايرع اثاب
 ةيطبضلا ًارظان ىللا يتاروكلا اشاب قيفشو « ةعفانلا ةرازول
 دبع ناطليبلا ريتركس دباعلا أيشاب, تزعو « ماعلا نمالا ريدم»
 ةبنيزلا رظأنو « الع انيرع دقتلاو لولا هدبن ناؤ ىذلاو ديخلا
 ذوفنلا نم ناد ام كيهان . اينمرأ الجر اان سناخ وا ةصاخلا
 ,هناوعاو ىلحلا ان ىددنفا ىدهلا ىال ةعاطملا ةملكلاو

 كربلا ريغ نم ناكامو . هتيشاحو ىملبارطلا ىدنفا رفاظ مشل
 ةمصاعلا ةناما سلجم و « فراعملا سلجمو « ةلودلاىروش سلجم يف



 ترو
 نم ًاريثك ديما ديع ناطلسلا ماع قدغي ناك نيذلا ءاضعالانم

 را هن

 رياعلا اكان تزرع

 رظنب ناك دا 5ع ناطاسلا نا ىلع ةعطاق ةلدأ اهلك هذهو

 8 5 سكس رظنب » ةبنامثعلا ةبارلاب 0 عقلا بوخشلا ىلا

 . ةصاخ ةزيم رخآ ىلع بعشل سيل

 بوعنشلا هذه هيف قرتفت يذلا مويل ١ نا نم نبل ىلع ناكو

 0 لآ شرع هبف مطحتي يذلا م ب وه ٠ ًاهضعب نع



 باس

 روتسدلان العادءيداحنالا ةيعمج

 نوتأي « روتسدلا نلعا نا دعب ةيداحتالا ةيعمجا ءاضعا عريش |
 نييفنملاعيمج عجرو ٠ ىلامورلانم ةناتسالا ىلا انادحوو تافارز |

 لقتناو ١ اهيلا ء اهلخا دو ةيناونعلا ةكلمملا جراخ ىف اوناكنيذلا
 ! لانساللا ىلإ كياللبم نم ةسجلا زكرم

 حتفلةكلمملا ندم رئاس ىلا اهلبق نم نيضوفم ةيعمجا تلسرأ مث
 ىلع نارهش ضب ملو لوخدلا يف سانلا عراسنف « اهيف بعشلا

 راصو .ةيعملا كلس ىف ريثك قلخ مظننا دقو "1 ئنسدلا ناللعا
 تذخأمث ٠ ديقعلا بالقنالا لطب هسفن دعي ايلا بستنم لك
 تبا نيذلا نييناهثعلا رارحالا نم نيريثكللا ءاسا افرصن فرصنت
 3507 ارا ديس ار ذأ مهسفنا مهيلع
 ناوعا عم تكلس اهنا « ةيبرغلا تافرصتلا كلت ةلمج نمو ١

 غلابملا مهنم نعت تناك كلف 898 رذلاا .متتتخي_ نم كواس داد.تسالا

 26 تسسلم سلو هي
 ك2 هسا هدد

 ةضعتم سانلا تحبصا يتح ؛ ةاوئسملا ريغ ةدئتسملا ةطلسلا رهظمب
 : ةائاو «ةتقاشلا | رتاف رص نم

 ادادبتسا ترث آو طالبلا دادبتسا تلازا دق داحتالا ةيعمج نا
 هزعد برع ادساورازدالا كلرتالا» نم 'فيفل ضف

 قري مةيعمجا نكلو « ةيعمجا لامعا ىلعابيق رن ركل رارغألا ب رحو



 ةرادا عضو مامز تالعج نا دعب بزحلا كللخ سيشأت انيع ف

 لعفلابو “هب شطبت نا تررقف . اهذوفنواهتطلش تحن ةموكحلا

 « تسير س » ةديرج ررحم كلب ىمهف نسح هياضعا دحا ةليغ تلتق
 . ارم ًاداةتنا اهلامعا .دقتتي ناك ىذلا

 رئاودف اهذوفن طسبتو ةرازولا لالقتساب ثيع/تعرش م

 : يسيريقلا اشا,لماككاذنيح ةرازولاسدئر ناو . اهلك ةموكتحلا

 ةبامال] ةطار اق ازياكتم
 نيصاللادا ديتسالا نا وعا نم قاذ دق ريزولا خيشلا اذه ناك

 يوملل ةيسلإو ني لاف اهيل تمنت اان نق
 ١ ”ىقبو ريمزا ىلا ىفذ مل اهيلعايلاو هنييعت ةجح بلح ىلا ىفنو



 هم نان

 ةيرتج لا ةيينب مثالا دام 01 قوات كانه ةعببم
 ةاتمالا لا بهذف روتسدلا نلعا ل ىلا ايف ىقبو « سدور»

 . يدركلا اشاب ديعس ةرازو طوقس دعب هترازو فلاو

 اهساب لما

 اهثدابم سدقي و ةيعمجلا مرتحي مالا ”ىداب يف اشاب لماك ناكو
 بجاولا نم هب تماقام ىلع ءاضيبلا يدايالا كلت ةنم مهل لمتحيإ 01

 ةتبيسلا ىلا ابثلام 12 حرت تليخإ :اهآ ل م: يطولا
 انهت عا ملكوت لاما تيا, ةيفخسعلابا,ةاييشر ميشيل



 تاكد

 هطاقسال لئاسولا دخت ططخلا ملت فد داما كا

 ةيزيلكتالا ةيناقلبلا ةنجألا ءاضعا ءانثالا كلتيف ةناتسالا راز دقو

 .«ندنل » ف ةسسؤملا

 ىلا اليل"*"كلب نخر و'» كا يل عاقل ىئاكلا بمذف
 : هل الاقواشاب لماك

 نوكت نا: اني . ةناتسالا ىلا تلاب لا ةنجللا ءاضعا نا

 : امل لاقف, اهنورضح .اثع ةميلول كلام ىف دغ راهن مهتوعد
 ملعا الو ةناتسالا ىلا ءاضعالا ءآلؤه لوصو لهجا ينا

 كلذ نع ىنفرعي "يش ث دورو مدعل مهدالب )امو مركب

 برغتساف انه ارتاكنا ريفسنم الو ندنل ىف ةلودلا ريفس نمال

 مهعم ةلباقه يل قبسن مو' م يل ةفر عمال صاخشألل هذه توعد

 كلذ. مع يدنع نوكي نا ريغ نم يلزنم يف ءاشعلا لوانت ىلا

 هتقفاوم مدعل هيوصتساال ىمأ وهو ٠ قدنف ىلا مهنوعدت مناك
 دعبو ' مهلباقأو "يش لكلبق مهب فرعتا نا بحب لب :٠ لوصالل

 . نيعم موي ىف ةميلولا مه دعا كلذ

 باوجلا اذهنمك اب ينحر هقيفرو كب ىق> ليعامسا بضغف

 : هل الاقو ءانمالا دحا الباقو طالبلا ىلاآ وتابهذو

 قهوه تالا اةلانلا كلبك لاظرستم هلاجلا مانع عنب نيت دقو ا ٠

 ىذلا ريهشلا ىلكنالسلا كب ىمحر وه.وبو . سيلتب ىلع ايلآو نيعتمث ىلامورلا
 .ريمزا ىلع ايلاو نيعت مث ةمالا سلجم يف كينالس ةيالو نع ابودنم ناك



 كااردك

 كب. ىَنه ليعاسا

 يناطلسلا متخلا عجرتسي نا ةلالجلا بحاصل نآلا ضرعا
 ةوقلاب اد غ بهذ. الاو «هلزدي نا ىا »ةرازولا, سيئر نم

 دق هبا ىلع ٠ ًارسق هنم هجرختو ةرازولا ناويد لاه كسلا

 ٠١* سلجملا عامتجا لوا يف هطاقسا ررقت

 : الئاق مهباجاف مالكلا اذه نيمالا لابف

 ىلع ةلئسملا هذه ضرع عيطتساال ينا ؟ كلذ يف ببسلا امو

 ام ميفنلأ دغ ارضحت نا نسحالاف « تقولا اذه لثم يف هتلالج

 ٠ ةلالجلا بحاص ىلع هضرعنو رمالا ىف
 ءرخآ طباض اههتقفربو يلاتلا مويلا ىف اداعو ابهذ كلذ لبعو
 : ة'داحلا هذه نم نيعوبسا كعب باونلا سا عامجا دعوم ناك« ١و



 تاج

 ةرداصلا ةدارالا بسح ةيصوصخ ة وعدن أشاب لماك مهم عمتجا و

 : اشاب لماك مهلأسف .ءانمألا دحا مهعم ناذو ؛ هل
 ةيعمجا لبق نم اورضح مهنأب هوباجاف ؟ متلسرا نم لبق نم

 : مل لاف

 لثم يف ةلالجلا بحاصل مكتعجا م نع ةيضار ةيعججا لهو
 !؟ باطلا اذه

 . هلمعن ام لك ىلع قفاوت ةيعمجلا نا معن هوباجا

 كح كر

 هتقفاوم مدع نم لبللا يف ل هلاق ام اشاب لماك مييلع داعأف

 : هلوقب هيلع دازو ةوعدلا ةلئسم يف مبحارتقا ىلع

 امم لخم ليقتسي نا نوديو بب.» الب ةرازولا سيئر لزع نا

 ْ ., روتسدلا هيلع يصل



 هد ادرتدمال أاهدهج ىصقا ةيعجلا ت لب يذلا ررع 2سدلا

 ايدافت الإ سيأ رطاذملاب فوفحلا نمزلا اذه يف نآلا يتمدخ 7

 لاق.ةعفنم رج الو رخافتلا لجال سيلو . نطولا بح يف يم

 نا.ريغ نم اوفرصناو اوماقف ؛ نازاعا و ةايشب مالكلا اذه مل

 . ةملكب الو 5-6

 برح لفتحا « ةثداحلا هذه ىلع ع ءواللا "ىذم ,نإ"كعيزو

 «سالابارب قدنف » يف ةئاماعلا ةلودلا لالقتسا دبع ىف رار>الا

 تدفواف ةيعمجا رظنؤكلذقرب مف .اشاب ل ماك لافتحالا اذءطىعدو

 مدعمىلا هعم هثيدح يف راشاف ؛ يناثلا مويلاف كب اضر دما هيلا

 : هل اقف ةروك نما ةلفحلا ىلا هباهذ ناسحتسا

 يلا تالافتحالا رضحا نا بج ءارزوأا سيئر يفصب ين

 ةينطواا دايعالا هذه لثمل ًاراكذت «ناكب زح يأ لبق نم ماقت

 ةدجوم يف اذه هباوج دازف . يعيبط ما وط اذه ناو ؛ ةسدقملا

 ,هطاةسالةصرفلا رظتنت تراصو. امازا زحجيهدقو؛ هيلعةرعجلا

 نا ةيعمبا تملعو . عافدال ًاريزو ”" اشاب مظا نييعت ررقت ىح

 ريزولا اذه ةطساوب شيجلا عوبر للاابيرق دوعيس ير كسلا ماظنلا

 باوالاس لج ناكو ؛ ةيعجلارظن يف اضياكلذقرب مف. طب 1

 نساجلا يف اجايه ةسس.ءملا تثدحاف ؛ءانثالا كلت ىف حتتف لق

 , اشاب ىلح نيسح هل افلخ تنيعو اشاب لم ةراؤو تقسو .

 ٍدادغب لك 0 دعا يف نيعل ىنذلا اشا مظان وه 1
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 توام 2

 « ةيعمججا ذوفننه اوأر ام ةضيرملا تايصخشلا باعصا ىنأر 1

 «.امدارال دّوعلاو لخلا لها عايصنا خم اوديش اهتلؤدواشو

 نابرق هنومدقي ريفولا لاسملا مهديابو اعارس افافخ اهلا اورقن

 تقفط لب . كلذي عنقت م ةيعمجلا نا ريغ . بألا نسح وىفلزلا

 مكحتست ”الوةديرالا انك وق دققت اليذلا لاملا نم ديزملا ب اظن

 يفخ فرط نم تزعواف . هتطساوب الا اماطلسموديو اهتميكش

 نذلا راجتلاو ةمخضلا فئاظولا باكاو نيقباسلا ءارزولا ىلا

 ! لاومألا ند مدل امم ةيعما اودع نا « ةلئاطلا تاوزتلا م 0

 بطخلا نم هسفن ىدت فاو « ةيعمجا رمل 0 0

 .ريفولال املا ةيعملا ىدل عمتجاف هأ هانغو هتردق سسح هن مأ ئذلا

 ' لاما عمج ىلا ىشادع 0 ايايلغ وو « مل كلذ لك مهو

 ةكتيطفلاب ففدااايرازعلا نط كلفن .ةارس واذ: <« تفتات تذخاف

 ةلطملا ةيلاعلا ةمضملا 0 رصب تفق وّساف اهتم هب دلستل

 . ضعبل مهضعب ناذأ ىف اهواضعأ/ نسف روفسوبلا لع

 هب شءتلتو سوفنلا هيلا -نئمطن ام ردات » رصق فنا رعت

 نمو .ال:زونكلانههيفامو نصقلا»نو ؛ نابجيف . حاورالا

 نع ديملادبع لزنيب نا بجب . : ؟ ىزرتاب كلذب: انم 'قحا يذلا وه

 ىلوتسنو ٠ عفني الو رضي 0 راطنوهق وف ن ,ماجنو * شرعلا
 هيوست ةماعلاو ٠ عرزلا نا احلا ل وتلا مب راطنا « 0

 . ةرضخ ةعارخ 3



 لف ]دب

 كان تطات نه غوشف ةرئكلا ايباخ نم « 00 2 اياؤز يفام ىلع

 لَجر ىعاسمب ترام م١ ةروث تبترف؛ نتفلا كابشو سدلا
 ةي لولا ةيعمجا اهاعد ةيعمج برشا يذلا يندحو سشرورد ىعساإ

 طرخنا دقو ١ ةيعمجلا أ دبم نع عفادت )» ناكلوذ 2 ةدب رج اردصأو

 لزعم ُُم نذلا ءاطسلاو جذسلا نم ريثك ةيعمجلا هذه كإس ْ

 يدانتةيداحتالا ةيعملا تةفط مث . اهبيعالاو ةسايسلا لئاخدنع

 هتامحب كاتفيوروتسدلا و>مي نأ ديري ديل ادبع ناطلسلا نا

 وحصل اريخاو' قلطملا كلا نم هب عم نك درا 2 ليلا

 دع تعلخو ' هيف امو رصقلا ىلع تلوتساو 2 ةريدملا اهتطخ ُّق

 رصق يق كانه هتنجسف كاينالس ةبالو كلل اروفذخم هتلضرراو كيا

 هروصام امل مثو )" راطنلا 2 كلذ شرعءلا ىلع تيكا مث ينيطالا

 : عادخلاو ركلملا ند اوكف اهملا

 تايالولا ىف عورفلا ىلا قرباف ماعلا ةيعملا كرم عرساو
 :هرورس مظظع ىلع لدت ىتلا ةبقربلا هذه

 ناطلسلا ةرضحسالجاو ديما دبع علخب ةوخالا اهمأ 1 رشبن
 لاما نارشسلا تتلا ع ماخلا ناخ دمع

 ديما دبع ناطلسلا لآ لبيع عطاس ناهرب ترام ١# ةرال فو

 كلذ. ك ناك ول ذا .امدلا كنفس نوبحب_نيذلا كئلوا نم نكي مل
 ىرج الو“ لاطبالا مجاج هل صقرت الاثق ةيمدبا كار لئاقل
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 «زدلب» لقاعم هماصتعا نا ىلع . ةناتسالا عراوش ىف ًاراهنا ءامدلا

 ةيبضه ىلعا ىلع عقاولا ندلب رصق نإ ثيح, هن دارب , ءوس لك هيقي

 داتعلاو لاجرلا نم هيف ام . وجلا باق نم عنم| « ةناتسالا يف

 لك هيدل ةرفوتملا ديشالع نكيل و: ةيرثلاب يتاغذلاو مفادملاو

 اخضار * يددالا فوت:ءدكم فقو ىلب“ آئيش لمعي مل؛ ةوقلابابسا

 هوعافن ؛ هيلع اولاطتسا ندذلا نم ًادحا لتاقي ملو . ردقلا ماكحال

 .اناودعو اءلظ هرصق اولتحاو

 ا ماطلسلا



 سداسلا لصفلا

 ةيسنجلا ةيبصعلا حاير رع
 تلزنا فا دسعب محلا مامز ىلدع ةيداحتالا ةيعمبا تضبق ١
 عيظفلادادبتسالا كلذ سالابتدبتسا مث . شرعلا نع ديم ادبع
 ةينامثعلا بوعشلا نم بعش 0 حضاف « بواقلا هأ تعله يذلا

 : ىرخاو ةنوأ نيب سمه
 : ًادشنم روج 5 1 فرع 3 جل

 ديما دبع فلا مويلا ادنف درف سمألاب ديمادبع ناك|
 ساجلا يف كلا باون نا ةيعمبا تأر , ةمآلا سلجم حتف امو

 مهولا اهل روصف . ىرخألا ب وعشلا باونلا ةبسنلاب ةليئض ةيلقا
 هيلع بلجيت ناو دب ال كرثلا دض تدحتا اذا بوعشلا هذه نا

 8 "0 نأ لق مم ىدغتت نا تررقف ليفتسملا ف تاللن رولا

 كرتلا دف دك رثشملا توها كب 32 اهدبج غ مب ع نأ كلذو

 مث ريغ نم 1 3 ساما مهمال 3 برعلا كيرتتالوا 0 دلو 9 لاب

 . ةينيدلا ةطيارلاب مرعم موطا كارل

 ىلع ةرةتسم ريغ ؛ صل ”يداب ِق ةيعجا ءامعز 0

 فنايكلا ل ى بجاولا ىري نم مهنم لب ٠ "كح وا ساس |

 0 (| لعل ع ةيوضن 1 قرعملا كيرتت وه ؛ يموقلا

 مغابطصا نال ,ًايرورضآر ما !منعكاكفنالا ىري رخآلا مسقلآو
 2 ىلع ررض اهناقب يفو < لوسلارمالاب سيل  ةيك رتلا ا



 دم 1 راع

 نحن ينلا بوعشلا يف بوذي نأ نم افوخ « ددعلا ليلقلا ىرتلا
 دعب ايف مبفرج يأرلا اذه باتا نا ريغ. ديجما اهيضام ىلا ًامئاد
 مريف اوجمدناف ' بوعشلا كيررتتب ةائاقلا ةركملا|تادخح نأ

 0 انتل ى ا ا كلف ةديشاور همك .!زخضاو

 بوعنشلا هذه فافقتلا ىلع فقونت ةيروطارسمالا ةماعدلا ظفح

 ترعلا ناو اهتم ءاللدغأ ىلع اهداحناو ةينامعلا ةيسنجلا لوح

 ب وعشلا ىف سوفالا ناجشا ك رحن ةيم وقلا ةيبصعلا راتوا ىلع

 ٠ ةينامعلا 3 2 ب روطاربمالا 0 كاقييسرأ ف مق ؛«ىرخالا

 مهوعس واو ؛ كيررتتلاب نولئاقلا ل هذه بادكا ىلع م ج3

 فسو ىلغوا هروشقأ !هدكامو ادئارطاتلا حفص مع انشا انس

 1 : هتصالخ ام ةريهشلا يدروي كروت هلت كب

 : كب مروشقا فسرت
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 ١ ام

 اذاللو 9 ةينامنعلا ض 0 اهررقنف قئاقحلا لإ كم نأ بوجي

 ناكىرتلا نايس 0 اي ةكرتلا : لرش
 بوعشلا هذه لظن نا لفملا لاوغا نمو . لالا يلذت ةقشملا
 .قاخلاب مم اتحنو'يمهوراتس 1 دو ضعبب اهضعب اطبتمةنيابتملا

 نشحلا لك كدمهدت نأ 0 ىلا | عا سأ 2 5 مادام م انيلع بجي

 16 0 نئناوقلاو عئارم دلأو بادالاو مولعلاو اراطنالاو

 ا 2 رثلا ةغبصلاب هغبصنف

 5 نويلبان نم مظدا داوق اف 0 ا نمد هن ملعت لأ بما

 روةكلف نم ريكا ءاردعشو رصيق سويل و. نم رهشا ءامظعو

 كلان نيككلا و ندرجلاهلعفيام لعفت ناانتعاطتسايفناو . وجيه

 تافارخلاو ماهوالاب نديقم لافت كلا يغبللا اللف . مهموق ةايحل

 . ةيضاملا

 34 ةريرشلا 0 مادقا م هن در رج َّق تنك كيب تدوج دمحأ عرذو

 ةيبرعلا تايكلا نم ةيكرتلاةغللا مييقنت بوجوب ةيفاضلا تالاقملا

 . ًايسايس لقتسن نا انناكماب سيلف «ةلقتسم انتغل نكت ملاذا
 قم رج ىف داع زب ثقي ارت ان لكلب ورق اضل فا هإ "راف

 دقو كب لاك يلعو كب فيطظن ناءلس هدعاسل )» راكفا ريوصل 2(

 همعديو هبأرب كدي قيرف لكو . قاسو مدق_ىلع عازنلا اههنيب ماق
 : نيهارلاو ةلدالاب



 كي يفونابطلاولا

 م1 آلا ةيرقلا ةاعدال د

 نيب ةيموقلا ةيبصعلا حور نوبي ةينطولا ةالغ عرش م“ ِْ

 ةيسلجلا نا دهأ كيسا د رتلاةيمثلا وثحنو ؛ بغشأ|تاّقبط

 ةديرج بحاص كلل فور نا ءالؤد ةمدقم ىف ناذو

 كب نيما دمحو كب رهاس لالجو كب يحبص هللادمحو « مادقا »

 يلغوا هروشقاو "* كب فياغا دمحاو كب بلا كوك ايضو

 ةينوكلاب را تنلعا ال كلذل «نباداهانعم ةيسورلا ةثللا يف ءفيد ةيلكءو»

 اغا ىعدي حبضاو ةيكرتلا ىلا اهجرتف مهلك لعو سورلا ىلع فياغا طخس

 قاللا كاين لع ف نيران ةالوا نع بئان مريلا وهو دما يلغوا



 بلا ة/-

 ناكو ةيسورلا ناتسكر.نم امه نانثالا ءالؤهو '" كب تفدوي

 . ةكرتلا ةدحولا ننوكتو ىوقلاروءشلا شب ىف ىلعملا حدقلا امل

 ٠ يك رثلا باونلا "سلجت يف ةناتمالا ةبآلو نعإ |نان مورلا يه .
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 مرثك١ ةيكرتلا طاسوالا ىف ةيموَلا ران نوهرضينذلا ناكو

 ا لأ اواج « نيلذنالا دوم نم مياصا نيذلا )» همودلا م نم

 اوجرفن سلدنالا ىلع اينايساتل وتسا امدنعكينالساونطوتساو

 اوناككارتالا نكلو « ةنس ةناعبراذنم اوملسا دقو . برعلا عم

 «ةبيرلا نيعب مومالسا ىلا نورظني ينامثعلا بالقنالا ليبق ىلا
 «راهمتود 2 مهم وعدي لبءنيبلسم ةيلك مولع نوةلطيالاوناككلذلو

 ةيعمجا يف عاطملا يأرلا هل مهنم مق ناكو . ىرتلا عمتجا ىف

 . هريغو ةبلاملل ًاريز و ناك يذلا كب ددواج لثم ةيداتالا

 ةوغدلاب دق يف اييكلا ديجلا لذت داحتالا ديوانص تذخاو /

 مظعا مهما كرقلا ماهفأب لصاوتملا يمسلا ىعسآو « ةيكرتلا ةعماجلا |
 . ممالا ةدايسل رادقالا اهتراتخا ةما

 يحبص هللادمح ةسائرب ةناتسالا يف ”*يغاجواكروت ه سسأتف
 قرا نك ؛ ةيك رثلا ةيكعلا هتبار تدهن توضناف 0 كلب

 ف ليلق ضع مؤ اع ءاقنلا اشاب لامج قاجوالا اذهل ىرخفلا

 .لوضارالا يل كانها نم و نكد 0 ةهل ناكو الا نيد

 ” ريدك ذا ةلاانلا قوش
 ًاريزو ناك دقو باونلا سلجب ىف ةئاتسالا ةيالو نع بئان مويلا وه ء؟ و

 دكا 21 ةموكملا ف قاراعلا
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 كب ىوبص للا رش

 ةياغلا نكسلو ةفلتخم ءامسا تحن ةريثكللا ةيدنالا تسسأت من

 كرم هد نصدرع ارك نك دل يد
 ١ حرك كريو "يشكل

 سوملا ةجرد ىلاكارتالانابسثب ةيموقلا ةيبصعلا بح غلب دقو

 مهنمدحاو لكوولتيناك ًاديدج ءاعد اوفلا مهنا ىّتح . شيطلاو

 : هتمجرت اذهو ؛هحاورو هودغ يف
 [* ف لكّلع زداقلا#ل ألا امأ

 ””ضييبأبئذ مهيلا نسحأو « ةيفاعلاوةحصلاب كرتلا ىلع مهنأ

 ناروت ةكلماب تناو مظعالا ناطلسلا انالوم ةباعرب مهلمشاو
 اندج نآل ,كيلا ةيدؤملا قيرطلا ىلا انيدشرا «ةدوبحلا ةليمجلا

 . مهل اراعش ناك دقو . نيمدقالا كرتلا ةملآ نم هلآ ضيبالا بئذلا «هذ



 هدأ هاو اما

 05 انيداني ويكتأ] )» و ,

 ! ”ىث لكىلع رداقلا هلآلا اهما

 اندهاو ,رضانلا درولاكانتمأ لغجاو ءانمامانارون قيزطرنا

 . ميقنسملا طارصلا

 برعلاو كرتاا نيب فلخلا ةفاسم جارفنا

 مهقيرط ىف ةلئاحلا ةديحولا ةبقعلا نا داحتالا ديدانص ىأر

 نم ةيبرعلا ةغللا ىلا ىرتلا بعشلا ةجاح ىه دصقملا غولب نود

 . ةيك رت ةما نيوكت قيعي امم هتغلو اذه نا اوأرو . نيدلا لجا

 لعجن يتأا لئاسرلاو بتكلا رشن يف اودبتجاف ةيكرث ةلودو

 ًاديهمت نيدلا ةطبار نم سوفنلا ىف ىمساو للعا ةكرتلا ةيسنجلا

 ٠ ىلوآلاب ةيناثلا خسنل

 دع مرنم

 2 6 ديدج موق 0 ناومأ ًاناتكا هب ضدنفأ هلا كيبع در دقو

 ىناْعلا باونلا سلجييف ريمزا نع ابئانناكيذلا يدقفا هللادببع ريغوه « ١
 .٠ ىلامورلاىرق ىدحان م لج روهف اذهاماو ٠ ةريهشلا «برعءلا» ةديرجبحاصو
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 هك

 نيس امو بليز ةالغ يأر نغربعم حصفأ
 يطعبسو نيدشارلا .افلخلا ءامسا عضو ىلع ديدشلا راكنالا

 كلوا نا عم ةيكرتلا دجاسملا 0 ةقلعم حاولا يف لوسرلا

 : كرثلل لوقيو «كلذ مبيلع ركني باتكسلاف . برعلا نم لاجرلا
 مث نم كرتلا نم ماظعلا لاجرلاو ءافلخلا نم ىدنع سيلأ

 ابيل اكيما ودطاو كالا هذه أ عونا دس رملا كلتا نيد

 . كرتلا ماظع ءامسا
 : هصن ام باتكلا نم م9 ةفيحصلا ىف ءاجدقو

 ؟ سانلا اهم .أ يلع تلوتسا يت دل ةلفغلا 9

 نوكرتتو . كعماوج ناردج ىلع برعلا ءافل خ ءامسا نوقاعت

 نوفتكت الو . ةيوبنلا ثيداحالا مهتسدق نيذلا كرتلا ءافلخ ءامسا
 كنان اهنا كذب اهدنع 0 يي يدلل رعب لب كلذ
 مساي ةعمجا موي نيتمكرذ وديزت مث ؛ اليلذتومهماقمل اليزنت كرتلا

 . ةسايس ماش طال ثدحمو عدتبم اذه كيف هربظ رخآ

 كلذ عمو .نولجبمو نوسدقم موق كارتالا اها مك

 خيشلاو يودبلا خيشلاو يناليكلا رداقلا دبع خيشلا نوسدقت

 باذعب مهنم نيلكوملا ىتح هتكئالمو هللا نا نوعدتو . يتالفلا

 ماش هلوا ًامتادنولوةتو ةييرعلا ةغللاب نوملكتيريكتو ركتم رقلا
 نم جرخيس هناب كرتلا ءانبا لافغال ًائاد نوعستو ماش هرخآو

 ..نامزلا رخآ ىدبم برعلا



 دعا هال

 تافارذلا هذه لثمب ةنس ةئاعيس ذنم نولذختشت لصاحلاو

 نودهاجب اوئتفام نيذلا ءابجتلا مكتما ءاثبا نورقتحتو ماعلاذ روشغتف

 رافكلا ضرعت هنع نوعفديو ؛ مالسالا نع عافدلل هللا ليبس يف

 دوصقمو ةيصوصخ ةرودصإ عوضوم هتركذ ام لكف : هل راجفلا

 . متلزنم نم طحلاو كريقحتل تاذلاب

 ةيآلا هذه. سدق هللا نافذ« ًاحبض تايداعلاو » ةبآلا متهمس اما
 اذاعضا سدقاو فرشا ىه شويجلا هذهليخف . ةيكرتلا شويجلا

 ىرخالا يوعشلا'“قازرشاو ءاسؤر ةسادقو ةفازرش نم ةفعاضم

 .مهنومرتحتو مه وسدقت نيذلا

 نع ةلاقم اهيفو مادقا ةدب رج انيلع ثعلط مايالا دحا يفو ١

 ا ميمصلا ىف ىف برعلا اهم نعط ؛ 7 ليلخ ءاضماب نملا

 : ةلاقملا هذه يف

 ىتح 'يش له لالا نوعي مةعيبط ئضتقم برعلا نا

 1 ! مهضارعا

 ةءارق مهتعفدو . ةناتسالا ىف ةييرعلا ةبيبشلا. ةمايق تماقف

 اورسكو راججالاب اهومْرَذ ؛ ةديرجلا ةرادا ىلا ةرانعلا هذه

 ةلاةملا هذه هرشن ىلع كب تدوجدم-١ اوناهاو « كل اعل و ا

 يقح ذئموب ناكو ةرازولا سيئر ىلإ مهنم دو بهذ م. ةئيذبلا

 كب تدوج دما ةلاخاب مدع رو“ مدح نم فطلب ذخاف اشاب

 م احنا ىف هتك اخع مث ءهلديرج ليطعتل يفرعلابرحلا ناويد يلو ىلا



 اس ٠ ١ -

 نيغ 'لجا ىلا ةديرجلا ليطعتب يفرعلا ناويدلا كح دقو . ةيلدعلا
 ةناك قوذ بثكو اهرذدصا:نا ثملن ل ايييعابطت نامل. هليم

 ىفرعلا ناويدلا اضيا هيلع 0 .ةديدجلا يأ « يكي » ةيلك مادقا

 . اممرغ ةمارغ ةيناهنع ةريل ةيلم
 «نيئط» ةديرج ىف اهرشن ةلاقم موب ىناث تدوج دمحا بتكف

 « ا رعو بردا كالا ودكلا رهو كل د ب نادرع ل
 ًارذع ناك نكلو ةسفن نع"اببف رذتعا اهريغ نف ًاراشتنا رثكا

 برعلا نيب ربادتلاو رياغتلامومس اهيف ثفن هناف . بنذ نم حبقا

 : بتك ثيح اهل نيئراقلا هماهماب كرتلاو



 تال وس

 ةيكرتلا هتيسنحيبرعلا ةوادعل مفدنم هناب هنومهتي برعلا نا

 00 هذه نم لقتناو . برعلا ءادعا كرتلا نانوريو

 اقم يف ىعدا دقو . مبيلع كرتلا لضفب برعلا ىلع نانتمالا

 نم مغ ىلع كرتلا مجرت الو ؛ ةيرصنع تسيل هتدب رج نأ

 . كلذ هل نوف رتغي_ ءارقلا عيج ناو. نيينامنعلا

 :يرشادا اشك لها وست اهم حدم ةليوط ةمدقم دعب لاقمث

 كلت ةباتكل مادقا ةديرج تعفد يتلا يه ةيكرتلا ناب لوقلاف

 : لاق مث مهلك ك رتلل مانا وه ةرقفلا

 « مهدالوا نمفولالا تائماهريغو نملا يناوحكرتلا نا مل

 1 تادلا دو ء اوقرتفي نأ لجال تسيل تايحضتلا هذهف

 ىذلا ناب انل 9 00 ! مهعم د داحتالا ةبحم ىضتقي سكعلاب

 تييطعلا انط بناجالا راعتسا نم برعلا ةريزج+ صلخ

 كلذ ىشال تردلا و مالسالل ة ةمدع كلذو كرتلا ءامذد وهااقا

 !٠ ةميقلا موي ىلا

 ىف مهحاورا اولذب كرتلا نا ةماع ةرامعب لوقن نا ردقنو

 !! برعلا ليبس

 لييسزيكيلابب , برا ءاصخ كرتلا نوكي تفك كلذ لع ,انن

 ىتلا ءامدلا ىل_ع ةئفاكم يه مهلا هذه لبف ؟ ةيرصنعلا ةيكاحلا

 ناب..لوقلا| ١١ ١ دعب لهو. !برعلا ليش يف كرتلا اهتايبا
 3 ِإ 9 قطنالل اقناوم 2 برعلل 0ع مادقا بحاص



 تح م هس

 . ةكرتلا ةيبمملا_لمر# لا لع ينو ٠ اذنه لاقل لاك دقو
 ::رذجلاو ضغبلا ني»بيلرعلا باشلا ىلا رظني ىرتلا باشلايصاو

 تداوج دحأ هكد رب ناكام اذهو
 00 كر

 ١ كك مرو را

 ضارعا يف نعال ةئمضا لا ةلاةملا ربخ قربلا ريط امدنعو

 اوضاخو دئارجلا ةفايقتماق ؛ ىريكلا ةيننرعلاندملا ىلا « ترها

 هقسك ايؤ/ ةكانسالا رو تطتي ام "قون ايفل[ نم اهل ناكو ءاهف

 ::ةنازاوني اهات ةييرعلا فحتطلا ئدحا

 تلاز ام ؛ مادقا ىعدت ةيكرت ةدد رجةيناهثعلا ةنطلسلا ةصاعف »

 عاونا برعلا ىلا يزعتو « كرتلاو برعلا نيب قاقششلا مس ثفنت

 : لئاضفلا ة:فد الا ةقيقحلاب شبنت لو .لئاذرلا

 دود نال ا حاتا تيوط ٠ ةليضف رشن هللا دارا اذاو

 اهتاحفص دوسيو اهم بتلك, نه ضعبب ةحقلا تخاب دقو
 ةسنلا كلل كف علا ىلا ا دنا برو ةضطماخ ليلخ ناحل وهو

 ظ . لاملاب مهضارعأ نزع مهنا وهو ؛ ءاعتشلا



 --أ 1 ٠

 ا 2 كال يبردلا لثملا قدصا امو ْ كل باال كل

 ثددحو ميدق نم مهاوحاوبرعلا خيراتعجار )» تالسناو اهئادب

 . مهضارعا ةناصليبس يف مهلاوماو مهحاورا نولذيب مهنا دحت

 بسنوك بف ناف . رباك نع ًارباكاموثراوتي برعلا ب اسناهذهو
 0 ؟ مادقا بحاص ا كلا ىعتل ند

 : هصئام دادغب 2 ردصت تناك يلا تيقرلا ةددرج تدقو

 2 لبجلا لك ملاو>ناو برعلا لرجب هناو ديال بتاكلا نا 2

 ىريو « نم ساب هعيب هنكمي ”يث لقا هيدإ هسومان نأ ىريو
 ةيموكملا نكلو ..هلل+ هريغ ساق آر قوم اليلج هسفن دنعاه سفن

 3 ًاريخفتاا اها ع هردق هتبلع

 مهامعب نوددناو نييداحتنالا نوجم برعلا هايد ىربنا مث

 5 قكلعلا رديح يدنفا فسوب هلاق 0 كاذ نمو

 ا نا يبيع 5 يداهس كادع

 ىرتع ةلقم وذ مونلا قوذب و

 ًارهاعسس ليللا ىجد يحبنا دمت
 قىراعا ةجوملا اانا دعصل

 دس هاعمو ىذم دسهع ىلع حوا

 ىرذق ةبلاخ رادقالا دب اكينعد

 ىجحلاو ملعلا طببم كيك ل ا

 ارغ تحبصأ لق بارعالا ةرغ ام



 كا

 ' مهسآبي نم ىرشلا داسأ ضبا
 ارعذ تثلم دق ضرالا كولم بولق

 برعءي لا ىلعلا بالصا ةلالس

 ارمعا ةيادرلاو ا افلا ة محلا ولوا

 ةونع رصايقلا يدبا أاورصق ومه

 أرسق هناوباب ىرسكح اومجاه مو

 ىلع مهئايبا تاكاطا اورغ تا

 ىرعشلا ةمهاه يفو ازوجلا ةبق امس

 يضخرع ملي خر لوهل ليقف

 ارط مبلهج نم ليولا نأ ردي مو

 ةرويغ تحضا كارتالا. ةما لف

 اربغ مهلعف نم ضرالا لكو مهلع
 اداب مكف رولا تعب مو

 ىرححناا لزنت ملكارتالا ةغا فو

 مثراذف اياقب تناك ؟يفالخ

 ارط مهاضف يف ناءالا ىده متلو

 ف ويس. اهتلص راق .يذ برح الف

 اربق مكضرع سراف نع متنص الو

 كل ل
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 رم ةاواط انهت ف ا كنع عدف

 ارشب مم وك ذب نوكلافاوركذ اذإ

 مثريغ كيلام اوناك ام موقلا م

 ارمئاللل يسال ازكطسسقا او
 مهضيبب اهومح دق ضيب لها مم

 اردخ ايرداقلا فادي رهو

 اجعا ةفيفعلا ليل اردكحني ملف

 ىر.؟ هتنب نم .ناغنلا جور الو
 كياردإ كذبنا لا يب 0 اثويل,يسفنب

 ىرتن سراف ىلع تدا١ اهسراوف

 براثا ير اؤللا رع يف فاشن
 ارشن مركحذب كحافاتراثن قم

 قاعي اند ظااومنفا دنل
 ارق دق لذلا لع: قم اانا باك دُهَو

 رشعم شط 1 ع يلإ كيلا

 ا مهسوفت ْف 2 00 5

 | دا :امج مودن ام نرد

 ارفص انتاحا زر لاومالا نم ىحضطلو
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 انسوفن توم فنا انم نوديرب

 اردص مهشيط لاصضفا يف بحرنو

 ا_دمواح شيطت نا انم نودبري
 ىروشكلا ساجيفتاوصالا ضفخن ناو

 ةبصع ما ىف هاب راي كيناسنح
 أما انرصا نم هيغبت يذلاب تنا

 ملاصفو مطوق ىف اوربظا دقل

 أاربج مر ْق نردكتللا مهما

 يتصق عفرأ بارعالا يب مكحبلا

 ردع امو ترنل نياق ال

 يرد ام ممزع نم ىرا يلعل

 اردق هل. نوماظعت ام كدج 0

 كضرع ماد ام هّللأ مالا سم مكيلع

 ىرش الو عاني ال كيدل انكم

 عوقو دعب برعلاو كرتلا نيب فلخلا ةفاسم تجرفنا دقو

 ٠ اهاهتنم كارتالا دض ةيبرعلا ةباعدلا تغلبو « ةيداحلا هذه

 ىاثلا ,زجلا هيليو لوالا ,زملا 3

 + عوف ههودس وسما و 0
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 لوالا ءزجال تاعوضوملا سرهف
 ةيرو ءىلعهثاليتسا و يلع د مايق

 , ةيبرعلا ةيموقلاو لع دم
 نال م الا

 . ةيهاتوك
 : يلع دمحم ةطلغ

 .ةيموقلا ةركفلا ةاعد

 ضيوقتو ىنامعلا بالقتالا

 . ةديتسملا ةموكملا ماعد

 ةيفيكو قرتلاو داحتالا ةيعمج
 .اهءوشل
 ةيناهعلادالبلا جر اخداحتالا ةرعمج

 . ةعمجا عضعضل

- 
 . نيدلا حابص ريمالا يعاسم

 روتسدلا نالعاو ةيعمجا زو“

 . ينامعلا روتسدلا نالعا

 هتسايسو ديما دبعةيصخش وة
 5 وتسدلان العا دعب داحتالا ةيعمج

 . ةيداحتالا ةيعملاواشاب لماك

 ترام ١" ةروث

 . ةيسنجلا ةيدعلا حاير يم
 . ةيكرتلا ةيموقلا ةاعد

 ا , ةعدقملا »م

 ١١ | برعلا خيراتيفةزجو» ةكلذف /
 1 رمزا

 نيدمح ) ربك الا برعلا ديس 7"
 ©0 | ( ملسو هيلع هللا لص للادع ٌْ
 3 - لسو هيلع هللا ىلص هتسايس نا

 ٠ . هتافر دقي ةعآلا/ مانعا | ١6 ١
 . يراصنالا بزملا ٠

 1 .يشرقلا بزحلا ٠١
 .ئهثاحلا برخلا ٠

 5 ديا را نط ولا
 3 . نودشارلا ءافلخلا

 1 .قيدصلا ركب يا ةفالخ 0

 1 . باطلا ننيعرتشالخ ١

 1 .نافع نب نامع ةفالخ ٠
 7 . بلاط ينا نب ىلع ةفالخ ٠١

 37 . ةيزودخلا ةةاردلا) ل1
 0 .ةيسايعلا ةلودلا 7

 1 . ةينامعلا ةلودلا
 0 دالبل ةبامعلا ةلودلا حامتةكا 1

 هذ 0 ١

 15 :ةيوولا ةظفلا
 ٠١١ .دوعسلا دمح ريمالا 3

 اذإبا لع دمك رطم وع 5

 كرتلانيب فلخلا ةفاسم جارفنأ

 : برعلاو
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 . اشاب يلع دم
 . اشاب ميهاربا
 . دوم ناطلسلا

 . قيل ادبع ناطلسلا
 3 اوكا نم رلادبع

 . يجزابلا ميهاربا خيبشلا
 7 لا
 .يربدشا نا م
 . اشاب يلاع
 .اشاب داؤف

 .اشان لفن نشصم رسالا
 . دارم ميهازبا روتكدلا
 ل دا

 . اشاب مظاك
 :اشاب نيذلا لالج ذمحأ

 ا
 كيبتدوج هللا دبع را

 اب دوم هادادلا
 . كب اضر.دمحا

 . نيدلا حاببص نموا
 .كبب رظان روتك دلا
 . كب يزاين

 ةحفص

 ا

 ارا
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 . اشاب يرخف

 ٠ كب رونا

 ٠ اشاي ديعس

 ٠ يدنفا نيدلا لامج

 : اهي اهراارع
1000 
 . اشاب همحلم ميلس
 .اشاب ديزف

 اي يابس رع

 .كب يمهف نسح
 . اشاب لماك
 . كب ىقح ليعامسا

 . كب 0

 ؛نيطتادبع ناطلنلا
 . كب هروشقا فسوي

 . كب قيفوتايضلا وبا

 . كب دمحا لغوا اغا.

 : كب نهاس لالج

 .٠ كب نيما دمحم

 . كب يحبص هللادح

 كان دهاج نيسدح

 . كب تدوج دمحا

 وو نال مالا تملا وا ئئانلا لسنا ١ لك نإ
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