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 لوقلا )ع عاشو 1 0 ريفغ ع مجد زاجملا ىلع

 لوخدلا نم هوعنمو يلاهالا هيلع ماق ن ٠كامالا ك

 نا قح هتقفارأ كا حتي دحا ناك امو٠ يباهولا اهدخ ةنا مهاوعدو

 ينملست طرشب نكلو ساب ال جحت ديرت تنك نا اشابلل ًاملع لسرا يلاهؤلا
 ٠ كدرطاف تيضترا ام ناو. ماشلل كرفخا اناو ركسعلا حالسو لمحملاو قجنسأ | /



 تت نو -

 5) نيما ةرصلاو هروضحت ناويد اشايلا ليف اكان عم.١) ةدلاولا ةيخيك ناكو

 اباوج نايطعي امهو ماشلل عجري نا هيلا اراشاو اعنف يىلاهولا براي هنا امل رهشاو

 ةيلك ةعرسب جح دئغب ماشلا عم عجرو كلذن امهمتحي دك امهثم دخاو ناطلسلل

 اوساقو اوهات مهلنمو ق ةيرطلاب ا مهنم جاجحلا ن رم بناج كانه يقبو

 مهتفارو يلاهولا ىضرب ارح مهنمو ماثلل اولصو ىتخ شطعلاو سعتلا نم لاوهالا #

 ماشلا يارا ىلا ةّبباهو ةعامج

 مالسالا نيب بارطضاو ( ةجض ) ةجوض راص ماشلل اشابلا لوصو نيحو

 ةعمو ريزولا ةميخ ىلا زيبكلا فيرشلا رضح امل هنا جحلاب ناك ة دمع لجر انربخا

 ريغ ةناو هرادتقاو يلاهولا 6 فيرشلا يكحين راص يلاهولا عابتا نم لجر

 ( ةّيناثملا ١ يلبشلا ةلود ىلع موالتي راصو قيرطلا هذه. يشي جملا يلْخي نكسمم

 اماذه 0 ماقملاو هاللا تيرخ ىت> دودحلا هللا تكرتو ريبدت ا ام ناو

 مالكب تكلا بواجف ةدلاولا ةيخبك 5 ناويدلاب ن ناكو ٠ ٠ هحالصاب ءاجر ةنقثم داع

 انيح ينال كنم بضغلا لك :هل لاقو هتيل نم ةكسمو فيرشلا اهيلا ماتف كيكر

 اذهب !داثك كعم تيلكتو كتب يف 'كزنو نيدس سخ دم لومالسال تبجوت

 تيقتساو ( 151 0:0 لطاق > فداحت:تّناو ناطلسلابأ ىنعمت كتيجرتو ضوصخلا

 انبي كلع 2 + اتا تعجرو نيرا ةكللملا قعدت نك ناك امو نوهش تس كددع
 ةيباهولاو نحم اننا ناويدلاب ماكتو هيلا او .٠ كناكم كتالتق رطاوخلا الول

 ىلا ةفالخو ةدلاولا ةيخيك تنتلا مهباهذ دعبو ًايضغم هقافرا عم ماقو ٠ مكيلع

 ريسلاب اودجو ةعرسب اوماق الاحف.ايدر انش دحيل الثا ليحرلا هل اوئسحو اشابلا

 نال٠ مت هيض اوركف ىذلاو ) قانقب نيقانتلا اوذخا مهنا ( لاقي ) لوقلا٠ ًاضكر

 مهيلع ءاجو | ركشع عبط ةعاملا هكرت ىلع مدخ ةكم ىلا هعودرل فيرشلا

 لاح نوها ىلع مهنماو ل اذكهو مهواصح 4 مهرزثا يف اوضكرف مهدجز ف
 هر

 مايا دعي . 0 نع لون ملستملاو ماشلا ل اهأ هب عمط اسانلا روضح دعب 2

 ناطلسلا ةدلاو ديري ١(

 لاملا 1 وه نيمإ ةرصلا (*

 ةيك لتلاب قانقأ) 5



0 

 ماش لصف . اررض هب اودصق امرا اًدج ١١ بسحتو اشابلا تيب ىلع ةيمارح لزن رساسسب

فزو نيراحمو ةنراعم باج مول يلاثو ريبك باستحاو
 ذو تالسطلاو ناطيحلا ع

 ةعلقلاب ماقتسا ةناف قاذرلا دبع اماو ٠ ايلكةتلاف تراص دلبلاو سانلا هب تعمط عينصلا

 نم هلزعبنربخلا عاش ةيلق ماي دعبف ٠ سارح هيلعو حوتفم بابلاو ادب اهثم علط ام
 رو نما 1 للدلا فو تك و و ماشا ةبالو

 ا نامز ف و ءاكيملا نم ةردخالا ىهو نيتاس شاب هللا دبع ةبالو كتناكو

 : ع - 75 ٠ .٠

 نحرلا كلبع مو يذلا ديملا رهطو ف ذرطلاب ةعلقلاب ربل طيح عفو

 ةلو عساو وهو روسلا طيحن ضرالا تحن ْنِح ةلزن ريلا اذهو ٠ ةقافراو يدار اولا
6 

 5 -- نوجرفتي ناكملا ادي ساقا حار ف 5 احدب روسلا ىلع لولغز ىمست ةذفان

5 
 لع ىّلم رادرتفدلاو ٠ رهاظ : هرمأ 0 لبو هباشب ىكتم يتفللا اودجوف هيلع

 ليقع دمحم ناكو٠ نزح ل اخ ةهحو لع ًابونطم ةقاطلا ةيحأ» هورظن مسس نباو هافق

 ةمسح نواتني مهنا اساب هللا دمعل قفملا يدنفا نمحرلا دمع ءابرقا ل

 نأ لاقو د ةمسج 0 ما اسانلا ىغخترا اث اجوراس قو

 نا هرغاو ىثشابراعملا ىلط مث .:( 1517 شلش ةنم. ريصيو ترغتسم لالا اَده

 هلام ءيش لك يقبو الاح كلذ متو ناكاك ةعجريو جبربلا طيح ةعرسلا هجوب ىنبي
 مالا نيطمو

 ذآ وىلا ةنس رقص رهس يف 4 لك اساي فسوب ىلون 1 5

 رح يف ناك هتقوبو . روكذملا ةبالوب ةلودلا نم

 حادو ةنب مز اّساي هللا دبعو : ماشلل 8

 هتمعن يلو و هنوكل قئاللا ماولا روك ذملا

 اشاب فسوي ىلا ىطعا هباهذ لبقف ٠ هذدا ىلا اشاب هللادبع مايقب رما ءاج هدعب مث
 ٠ اهرنغو ةموقط ةئم دس ةيقكن سرغ هدنع دجو م كثسحو هدنع 9 يذلا لاملا

 ةئجس ٠ اشاب هللادبع هادختتك اغا رفعج نبا اغا شيورد ( ىلع ضيق ) شاحنا هتقوبو
 ل

 سانلاو ٠ مقطو ليخو لام غلبم ةئم ذخاو باذدعلاب مددهتو ةعاقلاب ( اشاب فسوب )



 ٠نالا فيكف ملستم ناك نيح مهقيض نال اًشابلا نم ف
 اما

| 
 ملا دصعب ماسلل ةدلاوأ



 كلذ بحومع ( ةرضخلا ) راضخلاو

 ماشلاب 20 ررض اهثم ردص هدكهو

 ث١
 اند ) تافراحملاو ليحلاب اساملا نإ مم

 ل ر اعف كلدك و ) فرخ
 51 ةامأإ 1
 اع ماسلاب هنير راص ىلاملا عسر ى

 كيلا 9 - - م ب

 ا | 0 5
 هااو وهللاو نعالملا ريصت

 ءاد ( اوناكف ) ماشلا لها

 بلطو شابوالا يدعت نم نامالاب
 مع امساملا مه رخ (ل وبصعلا ةديم || 5 5 . ٠ | 3 تزآ . .

 (ر 2 مو

 ؟) اغا ناغمش ماتميق نبع )
 كلذ و اثأ ا [| .٠
 بلدو اساب هللا دبع نب

 ر هوعبحو ةعلقلل هودخا



 ريغ مالك ىكحا هنا اودازو ٠نيملسملا ىلع ةتوص 3و ةنا مهاوعد ( تناكو )
 قرم كيلع ضو اطقف كف نم كلذ تملكت تدك نا :نيتثلا 4 لاقف- رع
 مهيلا لسوتي لجرلا راصف .٠ 0 لاو مالسالا كيلع بجو كبت م ثاك ناو

 يف ىراصللا تلضحو كلذ ريظن رداون ةلمح راص كلذك ذ الاس“ موكب ل بج دعبو

 لجوو قيض

 اوبر و ناصهرلا اولتقي نا مه دنع خ نسحو جنرفالا ىلع اوجاه اموت باب مالسا نا مث

 اوردبو مهولا مهيلع ل اخد نيرو كذملاو٠ نامهرأا ( قح يف هيدر روما مهلم تدبو ريدلا

 مهومجي يكل مهريغو يضاقللو تاواغالا ىلا ( لاما ن 3 ايش و

 شراقا ام انا جنرفالا نا مهراخ اشاملل اوكتشاف سانلا ددمت ىضاقلاو .ررضلا نم

 ءفد دو) سرغ تا

 اورظن الف ٠نويامه بابل مهوكشاف بونذ مهيلع ناك ناو مهروما ( يف ملكتا ال١

 فلخ ةحاسلاب نايرخ دجسم دجوب هنا اًساملل اوضرع منام دايفنت يف ةدافالا مدع

 شرغ نيتيات مه رماو هورمج اوحور:(1585) مهل 1 جنرفالا ريد

 سرغ نم مهضعب ىلع اوضرفو هثانلب يف اود نكرم مسلا نم اولزتف 0-6

 وراصف 2000 ءانيا مهيفكي ال لاح اذه لامطلاو ٠ رفن لك ىلع شورغ ةسمخ

 كي ةحاسلاب نيذلا ىراصنلا تويب غيرفت ىلع اومزع مث رومالا اونو

 ( صحن ) قلعت 7 3 دجوب ةلمملا نمو 0 مذ اهتاكس ىلغا ىتلا ةحاسلا
 ءادهتكللا لإ اكتم نينكاسلا دحا حارف ٠ك كلذ نأشب 5 ةدياز لق ١ را ةنراوملا

 ٠ ةسدحو يللا رح هللا ىلع ىرتفا يذلا ملسملا كيمو رودلا لسرا الاحف عقوت ام

 عينصلا اذه نم ُةغ رهظا ةيخيكلا اماو ةتلطاو هيف ىجرت يلارصالا حاد موي يلاثو
 اأن

 :ةالصلا ناح الا ءرضتت دلو هدركسد عماخلا متينب نا مكنا : مالسالل لاقو

 ردص نوضغلا هذهب هنا امسال عماجلا ان 11 يش نوديفتسي ال مج ما اورظن الف

 اينارصن وا املسم ناك نا هقيفد ىلع ىغسي الو ضراعتي دحا ال نا ةيلاع ةادانت رغا

 ةعبرا رمت نم نيملسملا لملك نا مج."ىثن ريغ يف الو ءارشو عيب يفال ايدوجىا
 مهنوقد اونجيو مهنويع اواحكيو مهاط 0 اوبّيسي ادعاصو ةنس زشع
 0 ل ماي ال فلا يذلاو

 ال ةجراركلا ىلع: هنو ٠ نمسو نيجعب ( تالوكألا ) تالوكأألا لع لطعتو



 لد امسد دلك مالو ان لكي آل امايا ماقتساو تيزب لغرب اناا ا اعط

 * هلك أم يف هربدي نأ يد دركلا ةخيش راشتسا ةس فشاون ءايشاو ارتعزو اًديخ

 * : اسايلا دف 0 ع ا كل زوجي ال هوسشم وه كدنع ىذلا لاما نا هاراف

 0 لاملا نا 0 ةياجاف ٠ ىسفن ىلع ةفرصا نا بجي يذلا لالح وه لام

 زللا لام نع فلس ىراصتلا : نم كلط الاحف٠. ةيزاسا لام وه ةهبشلا نم ىلاخلا

 ٠ ةدولطم ُك ا م1 60 نب رسبعو ةثالثو نتيامو فلا ةئس نع سايكأ ةسجخ

 نع ب بارطضالاو فوذلا ) /إ سلسل تفتح ررقت يك م مالسالا ىلع ةادانملا قرح نمو

 ( مهلاغشا 0 ميمو ف اولغشناو ىراصنل

 كيد يف لحدي نا هستاك يرحبلا دوبع ىلا _ نسح ) 153 ) ماي اللا هدم 3

 م ليجلل هتوخا عم بره اهتاذ ةايللا كلتبو .ةسفن رواشد ,ة> هدعواف مالسالا
 ل ت5 2 : .- ى

 ةباتك هل لسراف٠ روكذملا دوبع نع ىنغتس ال ثيح كلذ ىلع مدن اًشاملاو رمقلا ريدل

 تاباتكو تاعجارم دعبو روضكا َنع فقوتف هلعشل رض#و ةضراعتي ال هناو نيمطت

 فالخغ مقيلع راص امو نامز اره ةبيغ دعب اورضح مهلسري ناب رياشل ريمالل

 لاوش رهش يف جحلاب !ًركسع لسرا ةئسلا هذه مث
: 'َ 5-4 

 رهس يئو ٠ جح ريمأ سبلو
 ا 1 ل 1

 ك ١ ابوهئمو ادورطم تيريزم ا ىلا جحا عوجرب راح رضح مركع

 2 ا 1 2 2

 ( شل * مف لافو ةديار ةفاج مهدرطو لوخدلا نم مهعتم فيرشلا

 مهلم اومهو برعلا مهفداصو أوعجري اومرتلاف ردغلا نيع مه رهظاو . مكعم وه م

 ٠ مهل اوعفد امو داتعلا ( ءاطعلا ١ رسضلا مهلو نوظفاحلا مه برعلا ءال'وهو ءايشا
 عم رجاشتو ماغلل ينيما هرصلا لخدو٠( هيلا اوزاحناو ١ يلب اهولا بهذ اوراَضَو

 10( نوباقلا دنع نم هوباج هادختكلا اسانلا لسراو . لعزب ماشلا ن 6 علظ ساملا

 ةلودلل هقح يف ( سدي ) طرفي ىشخ ةنال 0 ذخاو

 بتاكم مهعمر ماشلا برقل يب 3 يل اهولا نم برع ليخ أ لح لصو نوضغلا هدبمو

 نباو مساق ن يا نالبقلا عيدج ماشلل مداق ةناو ملستلا مهمالك نومصم نايعالا ىل

 طسو ف قارعلا ىلإ دماقلا قيرطظ ف دحاو ليه قسمد نيو هنب عِبص وم نوباق 2100 و لم ل

0 4 
 (توفا) « نستاسلإ



 ماعلا ع مظع مهو لصحو 2ك را

 اوساي ال ىراصتلا نا اهتلمج نم ٠ ةبرككم رماوا ردصي ليي غاشنلا نا ُث
 ممهسو وملمو م ١ ورواعجت حر م د يف

 ليلا غ 0 نيحالف ةعامج كسفاو

 هبا ةلخادت اًساملا مهرظن الف ٠

 ىفح مس 0 لاطا اذه

 ولاق ٠ 0 هدم

 م مى 0 يدق

 كم ىكحاف٠ هقدع عطقب ر ,عاق

 اومل طسأ نيردل و هتقوب | 7

 اضصنلاو مالسالا راصو
 8-5 نا ءايلعلا قفتا ا ريخا ٠ ديدج 'يش

 ءاررولا ْنم هللا قيس 1 الو ما مز نيالا كم هدم

0 6 
 اهكعو ه وملك 3 هدنعأ

2 3 
 اوبجوتف٠.' ٠ لذه ريظن مالكو

 دركلا خيشلا درطب
 2 دمكتعم ناك املك ريغو

 | ىلع َىَد نعت دخا الو

 تريغتو ٠دحا نم

 لاو ثداولا

0 
 مايا لعدو



 نم ربرب ىفطصم حرخا يذلا اككع يلاو اشاب ناملس ةطساوب !ريخاو ةليوط مايا ةعاتلا

 ا روصنم ماشلل عجرو اشاب فسويل ةعاتلا مّلسو اكعل مذخاو نامالاب ةعلقأ اعلا

 نباو ريشب ريمالا مييلع هدب عضاو يذلا عاقبلا تاماوس طبضل كرحن هدعبو 01

 مييلع تبترملا لام ا اوعفدي مهنا ولو ٠ ةرفاو اهايخادمو ةعستم تال 0

 هذه نيطباض ني روكذملاو ميدقلا لاح نع دئاز قرفو رهق لصاح هنا ريغ ٠ ممءابرال

 (مهضراعي) مهدكاني اشابلا راصف ١ ارادتقاو ةوق ( كالمالا ١ ( 154 ) تاناكتالا

 اوضترا ام نبي 0 ةقيرط ديدي وا مهدي نم كلذ صلختسي ديريو

 رو ركذملا نكلو .٠ نيبو مغيب طظسوت روك ذملاو٠ اّساب ناملس ىلا و 2

 سلس راصو م ل اذه لاطو ٠ هدير يذلا اللا لمعي

 ريمالا د عاقبلا ل 79-0 ةعارز 'راص امة ةشلا كلر ا

 فوخلا نمو اهقرحيو ةلحزأ ركسع لسرب دمتعا 0 ناكو ع عرزب دحا ال ن

 مد ررض راص ةدملا هلذهو . راش رمالا ىارب ةّدعلا ةلامن رتغ
 يا ٠

 نم وهو هيدعثو روكذملا يعب رع ةلودلل ش رعا اشاب نأ نال اًشاب

 ايس اللا ةلودلل لسرل م 2,

 كاسعلا ىلع يلباهولا ى ىدعت ناشل ةريزغ لاوما فرصي لامع هنا يعدي اعادو 0

 اوعمسو هيلع تريغت ةلودلا نا ةحبنل ارو٠ كلذ 2( فد الخ ناك رمالاو امهملاو

| 
 ر هدرط يف اّساي ناملس او طوو ماشلا هالو نم هل زعب رمالا ردصو اّساب نايلس 0

 هريمدتل ببس ناكم ريبدت زغع |اذكهو ٠ هض وع ايلاو نوكي وهو همادعا يف ارو

 ناولس نا ربخلا عاش (م١٠18) نورشعو ةسخو نيتيامو فلا ةئس ءادتبا يفو
 :عورشلا مهل رهظاو طالبنج « خيشلا )و ريشب ريمالا ا ايربط ىلا ماق اش

 ركسعلا عمج ًادتباو رفاو

 ناك يذلا يلاهولا درطل

 خياشمو ءأ ما انك اساب

 لها مهف الف

 ماشلل الاح رضحم ٠

 اشاب ناهلس نم ةباتتك هل ءاج هنا اولوقب ١ اغا ناشمش ُهمل



 1 31 03 . 5 - . | .٠

 رماب سدل هئم قدعت هروضح نا ( نلعا 0و ساي نال ةدراحم دعحسا اسانلا نأ 2

 دمحا امس ةعلقلا اغا هتقوب ناكر ٠ ةعاقلل بزح تاللاو رئاخذ (155”) لسري, راصو ٠ ةلودلا هاا“ « |

 نايعالاو قاوسالا ىلغاو ناديملا لّزعو ليبقلا اذه نم سانلا بواتب فولا لخدو

 ٠ باوحلا رظنن ا ؛مو ةلودلل ىن ضارعإ الا ىنا لوقي اشاملا نال لاوحالا هذه نم اوهتونا

 هنوكل ليلخ خيشلا لاشرا ىلع اوقفتاو نايعالا عمتجاو رسل اب ناويد زاص هنا 00

 نآب روهمجلا ناسأ نع ةملعب اّساب ناملس دقغل انطق هجوتف ٠ ناسللا حب حيصفو ماع ل

 اما فيسولل هللا هم ةناتكلا نا اباوح ا لح ماشلل روضحلا (ةعونتع) و
 ٠  7عقد لل - 0 لا دسم عي 2 -

 رئاخذ اهالمو ةعلقلا كسام اًشاملا نا ثرح ريك بارخ ثدحبف ةدع راص اذا ناو

 نم باوكلا ناكف مالكلا ا ملكت ليلخ خيشلا لصو الف برحلل تامهمو

 رغاوا ىعم نال. ةريغ الو باوج رظننا الو 2 ال ءاجرلا اذه نا اشاب ناملس

 خسريو ةعاطلا مدقي اشاب فسوي نا حيلم ناكو ١ اهممتا يضتقي ةّيناطلس

 وملك ت وبن وبا اغا دنحبو دهحا جثكو ربرب ىفطصم لثم ىشاوملا نا مث .رماوالل

 مجهنف ماشلاب ي تب ناف٠ مانا ةثالث يم ةعم ةناو ءارد او يلاع, مالك ليلخ خيشلا
 ل

 عليو مشن ام الح اانا ولسا اب طول دحلا رضخف .٠ فيسلاب دليلا ىلع

 هسفند علطو ةزلملا لتنهش ىلا عفادمو 0 لسراو ةبراحملا ىلع مرزعوال
 اخ

 تلبصحو ةل انين ردككسع لا ةاقالق٠ اّشاب نايس روا ىلع ىشنمو اثلثلا موب زوع رشع

 0 ل ) ضعب 0 نلاما عقوو نإ ركسعلا نيب ةحفاكلا

 اشاب فسوب عجري مزتلاو ةنامخ لصح ةنا لوقلا٠ نيعحار الو شاي تقسو رككسع

 ول: ( نضخا ناك نا ) هل هحولا نا ظوحللملا نكلو ٠ لذخ الو راضتنا نود نم ماشلل

 ١ نيدقوم ( نيثقيم اوناكو ع زفو فوخ ةراشا مه رهظ ز زوردلا نال .٠ ةركسع تنث

 ( رمالا ) لاوهاو رايغاو ديدُس ءاوه لصح لاتقلا اذه نيح ةفدصلابو٠ كالهلاب

 مهضعب نع نيتهللا دادترا بجوا يذلا

 الل روح البق ناكو ٠برملا ديدشتو راصملا ىلع دمتعا ماشلل اشابلا عجر ايلف
 نم اشاملا لمأتم ناكو هتدعاسمل ةزرفاو راسغب رضحي ناب ةايل ليغمسا (155' )

 ع : ص رو 0 ىف ءاعيرالا راهتف ٠ ةبرا غلس هحولا اذه
 * مهروضح نع ردعتبو هيلع مهوب هبو اًساملل



 ( يارلاو ) روشلاو ٠ حيبقلا اذه كسفن ىلع رهظت ال ًانضيا تنا كنا اشابلل صخلي ١

 لسرا ليعمسا الم نا لوقلاو ٠ هيف يعاسلا عورشلا لطبتو جلستلا نوكي نسحلا

 اًشاب فسوي عورش اوضفريو اركرتي ناب رس كاسعلا داوق ىلا

 يشخو اًدج فوخلا ةلخادت سنع ةفارحتاو ليعامسا الم ةبزاوم اًسابلا مهف ملف

 علب هنا ليق*.دارفاو قيدانص ةنزخلا مرزحو ماشلا نم ليحرلا ىلع مزعف ٠ كالملا

 اثيشو | غا لينيز عم ائلش لسراو لاما ةرشع ضايبلاو اقودنص رشع ينثا فمهنذلا

 داوقلا غلف. هكولمم كيب لس عم
 نم علاط ا

 شيشخب
 : هل لاق يذلا طووانرالا اغا مالك نم سسحت اًشابلاف ٠ جبرخي هركرتي ىتح ليطرب و

 : اشابلا باوج - ناكف. 5 رفاو مانا ل اع هنم نلصحا اساب ناملس ىلا كعينلتنا ينذ

 ام ةنم اوذخ مكمادق لا لاملاف خا انش نوديرت متدك اذاف مكتم الك :تساح يل

 اشابلا ناك هلل يف نيلوغشم مه ( انيبو»>٠ لالا طرغثاف لامملا اوعطق لالابف٠نوديرت

 ضعبلاو هيلع اوردق يلا اوذخا ماشلا ل اهأ + نم ضعب عم ركسعلاو ايارمدلا نم دفن

 اسانلا نم اوبلطو كيب ملس كلكم هراغو٠ طوال ١ ل 1 اوهللا باب

 نانا وخ نم كلذ لكو .٠ ضرالاب هورمط ناضل الالب ةرحبلا يف رصلا اومز

 جوجو يفاكو ه بسلا نكلو ةلوبغ ةحازم لصحو اليل عقو رمالاو اهضعب نم

 ةمهنلا هذه نم اودعس ن مانا ةلمحو ٠ اهيضعب لتقت سانلا

 ناهلس ىلا ربخلا حارو هيعبات عم دلبلا نم اشابلا باهذب ربخا عاش موب يلاثف

 رضحو ٠ ملستم مايقب ( 156 الام قلة ةح رصعلا ( تقو) ةصح ىلاو ٠ اشاب

 اوملس ةبطاق دلبلا نايعا هدنعل تعلطو نيموب ماقتسا هللا ةباّرب بيرق ىلا: هركسعي

 اسابلا هحاوي ىضترا ام هنا ىتح ٠ اهملسي دمحا اقس يضر اف ةعلقلا بلط مث. هيلع

 ( ءارما ) اراما ليخلا نييكار : مهنمو حالسلاب دلبلل زوردلا تلزن نزلا ةذهبو

 عماوجلا اواخدي اودصقو ٠قاوجا قاوجا داملاب نيرياد (اوراص)» و٠ماوعو خياشمو

 " اوركَسو ريبكلا عماجلل لوخدلا نم مهوعثمو مهنم اوزأشا .مالسالاف ءاوجرفتيل

 نييارعست اييع اجمال ةعقاولا ةردانل هذه قعاولآريو اوربكي اوراصو تاناخلا

 ارج ملهو اًشاب فسوب اودرط و مهفيسي ماشلا اوكلم مهنا زوردلا

 ناك يالا لوا ٠ مظع |كوع اًساملا لخد زومت نيرشعو ةثالث يفت 0 مويو



 . ةتعاجو طالبثح ريش هوخاو باهش مساق نبا ريشن ريمالا مهدياقو زورد ركسع ع

 َ ل ا رضح نيمو دعبو ايارسلا لخدف اشالا اماو ٠ لمخلا اح ريشب ريمالا عم ةجرملاب اولزت
 ذا صلا ميياح

 رماوالا ترهتشاو ناويدلا راص هلوخد نم موي ينث 6  اشاب ناملس يلوت ِ
 اشاملا اما ٠ لاوحالا تقارو « ناماو ن 53 » ليملاب ةاداثم ردصو هتيالوب ةيناطلسلا
 لب ىذتري ال وهو. ةعاطالاب لئاسو هل لسراو دمحا اقس ةواصع نم ه ركف لغشنا
 نع اذكعذ اا فسوب نع ىف ب اهايا ينملس ي يذلل لا لب ةعلقلا , را 7 اال لوقي

 نوبغرب اوناك زوردلاب مهضغب ن مم دلبلا لها نا ىتح امهنيب ةفقاو 0 ةريثك_مايا
 لتس جراخلل هجوتو دمحا اقس حرخ مايا دعب نكل و٠ ةعلقلا ةطساوب دلملاب ريص هذ ةلثف
 لخاد ةنماقا لمعخي ال نكل و ةيحاصلا نم زيزعلا دبع اعآ اهيف لعجو اسانلا ةعلقلا
 ةلْخش ىطاعتي تختلا ىلع اهجراخ لب ةعلقلا

 يف لزن مهولا نف هيلع ةلودلا فا رحنا ققحثو ةيقذالل حار اًساب فسوي نا مث ١
| 5 

 هناثي ىتكو ماا لكب لبق يذلا اشاب ىلع دمحم دنع ايمتح رصأ هجوتو مار
 نم يجو درر تا رصم يف يقبد ىضرلاد د علا هلاس راجو ةلودلل
 ردك فالا ةينام وح بوهللا دعب دجو ( 156" ) يذلاف ٠ ماشلاب هلام طبضب ةلودلا

 2 5 ام
 اه اطاعتب ناك ايسا صضعبو نوباص يناص نم

 : وأ: سانلل رساخسم اهطم لصح ءامشسأ ةثالث قرج ةئسلا هذه مم

 امه رما ءاج ناك يذلا ريرخلا ةثداح دم دظوتي م ةباملا ف سشورغ ةيناع صقنب ةلماعملا

 0_0 ر

 تملا © جند نير لكلا لع كلدو ريزإلا نما تتش نالاف تلطبو البق
 نم ضصلخت ىتخ ماكلل ناروح نم رضح ال ةظنالا لع« عم )
 ترتشاو طسوتم ةلاح مدل او يريملا لاع 3 ىرتشسا اشابلا
 رعو ٠ بارت اهفصنو شرغ نيتسو ةناع ةرارغلا تعامضاو

 )ذك ةينا اثلا ةئسلاو شورغ ةثالثب دملا عابضا اهرحا يفو

 يلاديم يلارم رن ترام ةنا .هماي ف ثدا وا نمو

 | تءاج اًكاب موي يلاثف
 ,ءاتهدنا تدجوف ةلغاد ىلا



 اهذخأي ةرحا هلو ملسم ) وهو 2 روغاشلا نم لتلا روطان روكذملا بلطف : اًساملل رمالا 5

 ( ةرجا ) ةفولع تحت روطان تناو اذه ريصي فيك اشابلا ُهلأسف ٠ ةنس لك ىراصنلا نم
 ع اوداتعب روغاشلاب سانا ثدوحوم» هنا ضر ,عاو نامالا بلطف. ب رضلاب هيلع رماق

 ى مد :

 0 3 يكتشا ردقا الو ىتح مهعئما ين ال را ست
 مهررض نم افوخ مهي حم ( 5 مملع

 يجكشذتلا لسرا الل احف ٠ مهن 9 ذب لع 9 جه مسماسأ ةمهفا و ا نيروسح ةعامج منال

 برضلاب مهيلع رعاف . اوركدف اشابلا مهلاسف . ايارسلل مهم ع اجو نينثالا اس يشاب
 ا 1

 ٠ مهرئارس فرعت اهنرك مهعا رضحي اشابلا ركنف٠ ءيثب اورقي ليا كك منذ

 تضهوناف اهدالوا نوبذعي نيلامع اوناك هنةوبو٠ ءيشب ملعت ن ردو ردتعت ترا

 مهترأف ىاب يجكذت اهعم لسراف ا تم 5 ناك ف ىول اج جا وح نا ترقاو

 اهوباجو اهومزحف٠ لاكما سورلم اودجوو هيلا اولزاف٠ ضرالا تك وهو ناكل

 احمل لك ىراصنلا ىلع ةبني 'هرعاو ةعلقلا (15) اغا زيزعلا دمع ىلا اشابلا ابملسو ايارسلل

 ا ل
 | يناديملا ما ريغ ايش بلط دحا اف.هديكأت دعب هذخأي ءيش هل نم اهئيا راممك بدح

 تام اًساملاو مهل ف فرصتو جياوحلا عاب نيح دعب اغالاو 0 3 يئابلاو

 دشلاب نيبنأملا نيرفنلا

 فلاو نيتيامو نيرشعو ةعبس ةنس ءادتبا يف

 لوبمالسا يف ممم وهو ناطاسلا رادحلس اشاب ناملس ىلا بصنملا ءاجو ( م 1817 )

 روك ذملاو ٠ هروضح نيح ىىل ١ ةلاكو اككع ىل ياو اساب ناملس ىل ا لسراو ٠ ةامح غ نم ةلصاو

 املستم روص يف ناك اذهو ١ وه اوتبي ًالستم ناك يذلا يدادغبلا | غا ىلع ىلا لسرا

 يذلا ًايضيا ةعلقلا ىلع 0 املستم ةماقاو ماشلل ةلسراف ٠ اممنو ريبدت بحاصو

 0 روك ذملا لزع نالاو يبرغلا اغآ ريكاب هدعتبو زيزعلا دبع اهيف عضو ناك

 يعدمو ُهئم بواطلا لاما عفدي نكي ملو امايا ةعلقلاب اغا ل

 ادمصل ردا مايا دعبو٠ كانه هولحسف سلبارطل

 بسب يذدوهيلا ميا ىل اع اضياو اغا يلع ىلع ًايكاش. اكعل هجوت اغا رب

 يلع عم ميياح يف نعطي ناكو٠ اًشاب هللا دمع وبا اّساب يلع ىلا ةواكشلاو ةعاقلا ن رم هثلزع

 فسممم 1 ةمالكو عبطل للا ناك اغا ريع الهو: جوا ىلا قندص وه ىذلا اساب



 يف ةمركدو اغا ريك اب قامتي نا مزتلا اساب

 يف ماقتساو ماشلل اكع نم رضح لمالا

 0 0 .٠ ٠

 يلعل هيف هتمدم ميياح عمس الف٠؛ ظف )

 ةعلقلا ىلا ةعجريس هنا هدعويو لام 35

 قمحناف٠كلذ هيلع ريكو ةبلاطق باسح هدنع هل لجر هدنعل ءاج مايا دعبو

 مرضحاف اغا يلع ىلا ىكتشاو لجرلا حارف رجنخلا هيلع بحسو هيلا ماقو ريكأب ُهنم

 مايا دعب نجسلا نم ةقلطي ناب اغالا ىلا يذاقلا لسرا هدعبف ٠ ةعلقلاب ةسحو ةمتشو

 ريكأب ىلع ضبقي اغا ىلع ىلا رعا رضح ناسن رشع ةتس يف مث اشاب ناملس ةلاكوب

 8 ةعلقلا جراخ هومر هب . كلذ متو.الاح ةقنمو اغا

 يف ئسست ( تناك) ةّدر ةلالد ةمزح ناوهو ..اغا ىلع كوت يف ةتكن ردص م
 مهتنبا تذغاو اروتسم أتب تعداخف ٠ شرغلا قو ( 157 * ) سائلا تائب حضف

 تنبلا ةكلسو ةصشلا هده تب ف نمكتف اهديري لجر ناكو تدلل اهدنعل

 بره لجرلاف٠ةأرمالاو لجرلا .لط لاحلابو اغآ يلع ىلا اهلها اوكتشاو ٠ اهحضفو

 نادي ةرجش يف قئشلاب امتاما موي يللاثو « اهيلع ضيقلا اوقلا ) اهوشاج ةأزمالاو

 كلذ لعفي ال ةيناث ةرم ةناو اغالا ىلع موالتو يضاقلا ىلع كلذ ناه امو. ايارسلا

 نيرشغو ةعست يف ماشلل رركملا اشابلا رضحف 13 رادحلسلا نايلس يلوت

 (م1415) ن نيرو حسو ةيتيام وفل خل عيبر يف مظع ءبكومع ل رخدو ناريزح

 ةفاكب اشايلا امزالم ناكو :هريغ نود ماا رار ودق اعآ هللا دبع ملسقملل ل

 0 ثداوح نم نيموهوم م ةحارب ما

 يتلا ةمدخلا نم كلذ قوفو ةامح يلاها ىلع تلصح يبتلا ةقثلاو باطلا عاش ن نيح اهسال
 ةنامسح يواسي مك ىلغ ىوعذ راص ةغيطقلا ةيرق يف هن هنا لبق اق. دحلا دياز ءيذ تلطت

 لام عفد ) ةرفاو ةمدخ يف رعاف ايخيكتلا دي ىلع ىعتنا نييحالفلا نيب ام
 سانلا ىلع لخدي مهولا لعج ام اذهو (« رفاو

 مرح ناثع هل لاقي اًرجات ايصمح الجر بلط تاعاس عبراب اًمابلا لوصو دعب مث
 يف دادضا هل ( ناك ةنا رهظي») نياملا١ لمعو لغش يف ماش اثلل ءاج صمم نايعا نم وهو

 0 ردص اشيابلا هتهجاوم لاحف ٠ ار ا يلام صح ملستم صخالابو صم
 الا يف نجسلاب هيلع رماو همد نع افع ىتح دهجبو ملسنلا اغا يلع هيف ىجرتف هلتقب



 عفترا مايا دعبو٠ سانلا نيعا نع اوراوت راجتلا ضعبو كلذ نم ن انلا تمر رطضاف

 ناكو٠ قاطي ال غلبم هصاوقلل علطت  عوفدملا لاما ) ةمدخلا ناكو ةريثك يواعد

 اشاملا نا 0 ملبتملا ةديرب ايكو ىلطلا فطايو هادختكلا عجاري اغا يلع

 راهتلاب ناكو.دياوعلا دض هذهو٠ مدوجوب اماقمبق ةلعحو ةرخاف ةعلخ رولا ىلع علخ

 هاخا رضحاو ةعلقلل ةلايع ذخاو ٠ ةعلقلاب ( تيمي ) تابي ةيشعلابو ايارسلا | امزالم

 ةءاقلاب ( 1587 ) اميقم ناكو دادغب نم

 هيلع راس *م دصقب اساملا نيبو هزلب ةلعازع لصح زوع رشع ىنذا يو نا هيلع ناسا هنال- ةئم دصّفن اناا نانو هنن كَعا ء | 10

1 37 0 5 0 2 
 ىساب ىجكفت هسلو ةاح نم هعم ةباج ناك يذلا هتمدخ نم دما اًمس درطر

 اًسابلا 1 رفنف ٠ لوقلا رركي اغا

 ةعلملل هحوتو اغالا ماقف ٠ ةلواطملا عون نم يهو ةجاجللا هذه نم ظيغلا رهظاو

 يل اصف ٠ مايا دعب هيفثس هنا هدعواو داصق ٠٠ م31

 قوس ليزعلا ادتباو فولا مهدنع لخدف ك كلذ سائلا تعمسف ( بضغب ) د

 فوخلا ديازتف ءاود تن راسو شوشتم هنا لاقو عنتماف اغالا اشانلا تلطق 6-2 دال
 ٠ . 3 9ك

 نامالاو ٠ نم يلا ا دائم نها سام أ مهر 0 مز انيح اسانلا نا ىختقاو سانلا ىلإ

 شاب ىلاد ىلع َّن ا نع ٠ وأ رح نو هيلا مدا 5
 7 رع ر 8

 ةعلقلل عحريو ىضر ةعلخ سلي هدنعل رضح ةناب اغا ىلع عم ىكحي ةعلقلل ةاسراو

 ا بيس هيف ام لاح لك ىلعو ٠ هابتشالا نانا نع عفترب كلذدبو.٠ناما اكن

 جوع لوقاغ اغا انا يننا ةباوجو ٠ عمسي دال وه 30 راثك < ةيلكف.٠.( قلقلا) لامشنالا

 57 مث سشراقا ديرا الو ءارزولا ةمدع ضئزا»ال ةفبط ٍ

 موي يلاثف عم ع اساملا ربخاو يلع ّنظا طاقم 2 مس اع كانا كنا 12 لح

 1 قو ٠ ايارسلاو ةعلقلل نيسرقلا ةراتك

 املفادج مهفوخو اوازعي سائلا ىلع هبني « ةيفخ ١ سدلا تحت لسرا اغا ىلع نا

 ( ي) ةيلكي اغالل هلبق نم ادحا لسري ناب يذاقلل لسرا دلبلا بارخ اشابلا رظن
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 يس ضعب ىلع اواصحو فيرشلا عرشلا
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 ناكو ةديسلا ةنوقيا كسم هنا سشلا نا نيح يف ةنع ليق نال تارضلا نم انش

 نم رو يذلاو , اًديكأ راص اذهو ٠ كيلوثا )أ ارضا ىل لع ةئيعت نا ةرارجن اهبطا 2

 م نييئثولا ةرصامنقلا كوام اعر٠ لقعلا شهدب ةنئايدلا :لقو ةوادرلا 00 لا اذه

 دحلا اذهل ىراصنلل مهتضنب نم ارا
 اذامو سانلا دهطخب هل زاج نيا نم ملعت الو.



 سانلا ار ةنآل 5 ةخالاو | ايندلاب هنم مقتني هللا لدع غ نكلو.٠ه هع 0

 ) ردتله برخو شرغ فلا ةناعبرا امر ريبك غلب مظع اذكه ر
 1 - 0 . ايل ين

 دل هديب ةسفن كلهاو اراه المل هدلع اوعدي بابسأ لعجو تويب 5 [| 1 9 | :٠

 2-2 ا 0 . - ا او 2 (|لكه) |دك ٠ تادف تاي هت ورا مهئاف ) ةتعامج اماو

 نورظني اوراص ىت> سائلا

0 1 1 
 8 | راح ءاجو ٠ ماشل ! : اا نم اشام !| روضح دعب م

 0 ركن نمار ةتامو فلا ةئس يف كلذ ناكو اًشاب شيورد ب 3 5 ءلإ ه ٠ ١ و. سحب
 رصعلا )ع ا ةصحع

 و املستم ماقأ

| 
 ابنا قو

 ماياب هروبخح دعبو٠ رغ ناسمك ممل
 -: ا . ا ل م ل

 قو ةنراطم عم لوسالسا يف سللريك كرطبلا لتق ناطاسلاو ٠ ؟) هروملا ةواصعب
 هرج كا هولا مه ماس 0 مصقْلا احا 7 مم

 0 ةلجو

 .٠ ماهواو شاش رومالا هذه تل

 ىلاو اكان هللا دبع نم ماقتنالاب

 ٠ .٠ . . *رل [هم 5-2 | 1

 - 1 0 ىمصت هب ةئسب هحرات لق مهروخاو مهيدسن 06-3 فا ٠ اوس وسو اوراصو

 عم ةرياغم روما ةلم ىدب اشاب هللادبعو٠ ممالك دمتعي دعنا 0 شور



 ةيلاخ ة ةمومذم ء ءايشسأ لمعي راصو ةءلثعو ابك رهظا رون ذلا مم داح هاتق دعبو٠ ةلودلا

 ٠رورششلل اشاب هللا دبع جيت ءايشا ( اريد ) رشم دوهيلا 0 100

 نرارتب اناوك مح صج اشيب ةيدطمد
 0 وس مجم 6 2 10 ريشب ريمالل تاما نيذلا حاملا ارق اعاورتتلاكال] ما[ ا دراع كرات

 ضرغعي ريمالا م 0 مهففادي نم لك اضيا لتقيو بهني ركسع حوريو ٠ طالددج نباو

 ةيساق ثاب وج ل حوريو صوصخلا اذ اشاد ساورد تبتاكي روكذملاو ا هللا دبعل

 ف ًايدر امالك ملكتي اساب هللا دمع راصف ٠ رشلا ناجيه كنذي دوصقملا ٠ نوملس ملعتب

 ظلصتاو٠ ا يف نعطيو لوبمالسال بتكي روكذملا م ماش يلاو قح

 راصب هلقعب ىحي سس لك ركفيو تفقاوع ردقي ناك ام اشاب هللادعو .رومالا

 ةلسراو هل ماشلا ةالو ) 165 ) نا ةنومضم يلاطاس نامرف دّلَتِي هلقعب نسحف
 شيورد درطيو ماشلل ىهذي 0 ُمم٠ حيحص ةنا-ةنم عتقاو ل ريشب ريمالل /

 ركسع هل لسرا اعاي كابس خا ركسع عمجو لباب توص حرطو ُةئم عمسف ٠اّشاب

 تاصحو ركسع عمجم اشاب سرورح مزتلاو هزملا لهس ىلا اورضحو اكع نع لحتع

 ؟ءاغلا ركتع لع رصغنا ريمالاو ةأزملا تيهتناو . نيتهملا نم لتقو امهنبب ةبراحلا
 لوتي نم ( مهتم ) ركسع ةتحصو سلع يلاو اًشاب ىفطصم ماشلل رضح هتقوبو

 هتدعاسمل رضحي 4 ىتك اشاب شيودد لوتي مهنمو ٠ يلاطلس زمانا ةروضح ( نا )

 مدوضحل بجوملا بسلا ريمالا نم اوبلطي اواسرا ماشلل اشاب ىنطصم لوصوبف

 لامشنا ريمالل قتحي لسرا اًشاب ىفطصم نا مث. هرضحيف يناطلس رماب وه ناك نا
 لاوقالا هذه نم ريمالا ءابضتساف .٠ كلذ ريظن مالكو اشاب هللادبع ىلع ةاودلا ( ريغت»

 اميظع امن مغناف :ناتهبو روز ةلاعفاو ةمالك ناو اشاب هللادبع ءارتفا هدلع ققحتو
 ناو اًريثك ًامالك اشاب هللادبع ىلا بتكو ٠ اًيبصاح ضدا ىلا 0 لاطاو

 اب ةلودلل اوضرعا تاواشابلا ام اشاب هللا دبع عجهف ةيدر لئاوغ هل ها_المع يذلا

 لسراو ٠ اهثم اشاب هللادبع درطو_ اكع ةرصاخ يف مراصلا رم الاب 10 دروف ٠ عقوت

 17 عم الو اوربدتيل عاقبلل ءارزو ةثلثلا اوهجوتو هندا يلاو اشاب م اهاربا ناطلسلا

 املا
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 محل ضرعتيو مهمواقب يأ ١(



 رهظا طالبنج ريشب خيشلا نكلو اشاب هللادبع يف كسّتو مهنم سسحت ريمالاف

 ةنم ركمي كلذو اشاب هللادبع هكرتب ريمالا حصتيو رودي راصو ءارزولا ةيحانل ةضرغ
 مكتللا نم لعزلا رهظاف . نيرركذملل نكري الو « داقثي ) عاصني نكي مل ةنا هملعا

 ب اف اكع ردح ةماطف ٠ عقوت ام « اّساب هللا دمع ىلا لتكو :دالللا ند علطي ةناو

 رعاو توريمل ةرفاو ةريخذ هل لسرا الاف ٠ توريب م هنا .لب هلاح ع ريمالا

 ( 166: ) نسح ام ( ةناف ) وه اماو. هلجال اضيا ايارنلاو توديب جاربا غيرفتب

 رهاظا اب. اشاب شيوردل مهضرغ اورهظا توريب لها نا هديكأتل ةئيدملا لخدي هدنع
 ةس# ماقتساف ٠ ةريخذو مايخ ُهل اواسرا توريب لهاو شرحلل رضحف ٠ هعملم مهروما

 ريمالا ةتححص بهذو ءارزولا هجاوب عاقبلل لؤ طالمشج ريشب خيشل لأ نا هايد + ايا

 / ةلودلاو ٠ لبلاب اكاح ةلعجو اشاب شيورد نم ةءاخ سبل هلوصوب يذلا باهش ساع

 ديو ماعلا الر ي اشاب شيررم تكن
 لجر ةطساوب توريب نم تكرم رجاتساف ٠ رصأ هجاوتلا هدلع نسح ريمالاف

 ةمعانلا ةيرتل بكرملا رضحو . طقف طايمد ىلا سيك نيثالثو ةسمخب | رس يجن فا

 راصو رصمل اهئمو طايمد لصوو ٠ مهراتخا نيدلا همدخ نمو ريمالا هب لزؤنو ليللاب

 اهيلاو نم لورق هل

 ٠ ةرصاحملا دمتعاو تاباوملا رّكَس اشاب هللادبعو اكع ىلا اوهجوت ءارزولا نا مث

 نم ٠ سعرا يدوهلا وتل تامو شوشت اساب ماهارب ءاو درإلا دتشاو , مايا ىذمو

 روصتم ناك ةنال اشاب شيورد را الول هلتقي عمزم ناك يذلا اشاب 0 كيد

 بعئراف اًشاب شيورد 7 آموب .هردحو : ةثرم ناكسهلك رشلا اذه لصا نا هلقع يف

 ُةنا ٌث٠تام رود عبار يفو بعض ىمح رود هل راصف هتميخ ىلا هوذخاف ٠ هيلع ينو

 رما رضح ةليلق مايا دعيو  ةرُم رهظ ام اكع ىلع ةريثك ًامايا (ةرصاحملا) ىضرعلا ةماقاب

 رعءاو ايهاطرك ىلا هجوتيو اديصو مالا ةيالو نم اشاب شيورد لزعب ةلودلا نم

 . رومالا ( تأده ) ترتف اذكتهو . يلا رما روضح ىلا ةئاكم قي اشاب ىفطصم ىلا

 ءاج اًشاب هللادبعو٠ ٠ماشلاب اريزو نوكيو ررك ذملا اشابلا م ايقب يلاطاس رما لضو مث

 ديمالا ةطساوب رصم يلا و اشاب يلع دمحم نم 00 ىقبيو وفعو ىضر هل

 ملاع ردقله دقنب اّلا ةدافا راص امو ( ء يش الو ) شالو ىلع كولا ىعتناو ريشب
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 توم يف اريخاو دعيو لق رعشلا اذه ( بسب ) 3 ( سائلا نم مظع ددع )

 رومألا هده 1 نوملس

0 
 نا مث

 ءدو سانع ريمالا ل ل

 تداَع ببسي مهكر رطبو مورلا ةكوش ترسكنا اسان شيورد ةنالو 5 ةدم يش وم

 دفن دب الون مهسوسق ع عم مهلاغشال مهروضح لجال لاجضرع نوبرغتملا ةينأا
 0 0 8 0 كرطب نا نومضملاو ٠ ليطتسم حرشب يدراس مهل ردصف ٠ ريزولا ةمدخ ةفياطلا نم

 ١ لأ هاجد | 3 0
 اوداراام نيا م هضراعر الو مهسوسقف عم الو قالطالا ىلع مهعم شسراف هل سدل مورلا

 نيمترلا ةئهكَلا اوعمج ال 0 يداي )ذه يل هنوتد ١ مهتتايح دونا وتمكن
 ادجا اورهمنا مهكرل رطب عم مورأ او٠ ةزا راهتس 0 ماشلل ةلمج مهباو و*اجحو ماشلاب

 ءاتكدل ؛ملحلا تنقولا كلذ يل أع 00 باوح اغا ةيطخلا لحم رنغ اوداقتسا امو
 اساب ىفطصم ماسلا ل هرعأ عتمو نيتلس مأ

 ى أ

 م لمريم )] نيثا الثو ةعمسو نيتيامو فلا ة ةدس (ّش

 نا م را

 يف طساوتو اّساب ناملس نام 00 املسام ناك يد الا | اشاب حلاص نك ىسمحمل ا

 ( ناف هيف تلبصح ) لمطا نتفنا اشاب ىف نامز ىو.

 ب رهو 5 ريمالا مهيلغو د

 مكمل مهره هع اش اب هللا دبع ىلا ب ع د " ريمالا ناك و٠نار بح ملا نوروكذلا خياشملا
 ل و2

 ام ىلعو و طالثح نباو ( ريشب ) ريمالا ني ةبوق ةبراح راصو

 م 6-0 0 : طالش> سدحو داع اتعيو يس نأ اشان ىفطصم ىلا ا ل ]الاف اشلا

 اوقيض ) نيروكذملا اوشاحو رفن ةئاّتس وحن هراوهو هتالاد 0 0 ِ ا

 م6 مم ور م ل 2 ها مح داح ةتالاد قبالق مهوسل ام دعبو٠ موكسم ,ىكملابو عادخلابو ( مه

 اولصوو , 167 2 مهس ود ن قبالقلا 0 ايا رسسلل

 يركسع 2 هنالخع هوعبطوو دامج ىلع ل
 ع

. | 9 5 5 . 
 إ ا : هولسر 2 مايأ ةلم ةعلعلاب هومحتس خاف طال - ا 0 رئامتسل مس



 راخفلا قحس عيمملا حادو داع تنب نم خيش عم اشاب هللا دبع ةلمق مايا دعبو ٠ اكعأ ا فا ا

 مه أاعفا وسو ممتوادر نم

 ماكحالاب ةئاك ةمازم رهظاو رركذملا اساملا رضحف ش اّساي حااص يلوت 0

 فدايصلاو دوهيلا ىلع ضبق ةبيرق ماياب مروضح ذنب ع را هورادب نامعالاو

 ٠ شرغ لطب ادج دج مهقياضو ٠ اضيا هيخا نبا ءظاو ل ٍ

 مارط قو نمو مهرومأ ضعب ىلع علطا اش 3

 سشاحو مهمتويب مح مث 50 مهسلج ايلاع 20 ةلودلل ضر
2 
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 سك فالا ةثالث نم ( رثكأ ) فون أ كلذ غلب نا ىل

 ا ا 1 5 30
 موعي هصبوّسو نيد نماي ارتلاب مه ن ناك ام لك < اغامم مهلم دخاو ادج مهقتياضو رئافدلا

 )ع نيانوجسم ( نيشاحتم اويقبو ) مهيلع قييضتلا ةبأ اد لعح

 ردنكسا وه ىذلا اياده دم ع

 وعفدو ( اميظع اياذع ) ةدياز ةتمرع |
0 ' 7 ٠. 

 روك ذملا ةلافكي ىسبلا تحت ىتفلا تمل

 دهم أو رهظاف نالا ىل ومدخ ناح

 ناك نا ربخ ناب امو اهوصحف لوبمالسا

 قسلاو ن ص حسل اب مهر ةايوط ةدم ىغمو

 ) هزوع ) ةملغ رهشاو 0 آخ اب رطضخم راص ( ةناؤ )

 ١ راخا و ٠ دازملاب هريغو عاصمو هعرح سوبلم ىتح هللب نم ةريث

 ء هاا ٠ م نم 17 7 7
 مزلو ماشلل رضح ةريثك مايا دعبو اناما اشالا ( 167" ) هل لسراو
 3 . ٠ اين -

 ةنيزخلا عوفدملا ريغ اهريغو ليطاربو ةدانك فاكدو "كو كنان ىماق أم دغن ٠م ةن
 2 لن 3 : ل

 00 2 0 ١ و .

 سك فالا ةسمح نم (رثكا ) فون أ ةنا ليقو دعحتصلا ىلع ةتس فرعنا ام ىذلا
 م

 مهرما ىكمو

 لن

 0 مهكسف٠ مضعلا اشاب هللا دبع مكح نامز يف بارطضالاو ناجيهلا كلذ

 ًاقياس ةعاقلا نيكسام اوناك نيذلا ليعامس ١ هيخاو و ءازرلا كغ 0 اتانلا



 : ةيلقل انو ًَ ليعامما ف وهنحو مش ودع ناك يذل ل١ يثاب ي محكفت اغا نيساي رهظلا

 فوحا نم ب ا هودجوف قا زرلا كعب اوواج ةهدعنو

 . لالا عمج بحيو اًدج اليخ ناك ةنكلو تاكز> وذو ميهف ناك اشابلا اذهد
 ىراصنلا نت دنع سحرج رام ماقم بَ مث. ةنس ىلب طع ةمس نوعاط راص هنأ. ز يو

 ةئنسلا هذبمف .نايزخ ناكو سجر؟ ر دام مأ 5م مادق مال امسالل ماعم لجو هنا ةلشو
 .ةفالخو تاليلهت اوامعيو هيلا اوددرتي اوناكو خياشم ص 0 ع هرامع ١ كلج

 0 ا دامو ا )م | يض عاق ٠م مدعب نأ او فق رول دما ذل ءاعتلا نورت

 ) شابوالا 2 نيرتعملا ( هيف عمتج 0 9.

 َ 0 . 0 07 ما دق كلذ

 ثدح سل مدق ةدكلو

 اح ا الو و ال اح همده 2 هرمأ ردصو

 رنا هل ردي دال ند ماسالا اذان

 | هلوصوبو لزعو نيئس ةنالن وج ماس ىلاو

 أذ ةغلب اهمحو هلام طيضب رمالا ردصو هلع تراغد ةلودإ
 9 ا ةدس ف اّساب ىلاو 2 تضع ا ةلفمع ثام مهولا نم اضيا ةَشأل ها < : ١ 4 1: ءءء. 1 ١

 ( م 1875 ) نوعبراو نينثاو

 قمح هدنع ناك اكانلا اذهو مال روك ذملا رضحف

 فوورأا لمع ماشلل انلاو ماقو لزعو 6

 م ١5170 176 ةئس اشاب



 1 3و

 بحي الداع ًاقيطا ن ناكو ماشلل روكذملا رضحف ## اًشاب فوورلا دبع يلوت

 ةلصارلا تناك هنلقوبو ماشلا لها هيف ل ديازلا هلدع نمو ٠ ةمالسأ

 عم مهلاوحاو ( نيفظوتم ) نينيعتم ( كركلاو لصوملا لها يا ) هيلتكركلاو

 يلاهالا م هيلع تح اف ةمومذم ايشاو تال واظم مهثم ردصو ةيضر٠ ريغ سانلا

 0 نم مهدرطي مزللاو ىّسحت اشاللا ىتح دليلا 0 مهلم 1
 دإنلا لها

 عم : تنام عقوف |درثك هرككت يح
 تدك - 0 هع صحفن اساملا اسرأف

 ةميثو٠لاو

 ةيلخك ركلاو ةاصا 1 او
 ور

 دمعدو اروح لف فمو لمستعل 1 0

 فووور ١/ دبع ةيخبك وه ه يذلا اساب نع با وح 3
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 ل سلف يلارصن و وه ثردح اما ةنع لئثسي ناك

 همع لمس اب الو هلداع

 بح كلذ ذ دعب مث

5 120 
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 ماشلل هروضحل امايا قوعتو بلل هلوصوب ربخ ءافل #8 اشاب ملس يلوت
 رمعلاب مدقتم وهو نامح نطابلاو بابم عيجش هرهاظ برغتسم لاح ناك اشاملا اذهو



 رماوالا رهشا ةليلق مايا دعبو ٠ ًامترتو ةلجرم رهظا ماشلل هروضح دعبف.اليلق

 نايعالا عم ملكتو٠ لوبمالسا 1-0 نايا اصلا تب ترب اهتلم ن موو ناو ددلاب ةعم يتلا

 هنا هر 2 اغا ىل اع نزاخملاو نيك يسرا ددغ 5 ا ناك فيك كلذ ةروراضب

 سانلا ا سكي يكل تاك ٌهعَمَو ةئيدملاب رادو

 كا ا نم ل اكف .ادج هحياض ملاعلاو نيراطعلا 02 لصوف

 نكت و ٠ ءاردزالا عودب كلذو سجرج :رخالاو . سلوب : لوقي رخالاو ٠ سرطب : هل لوف

 مهوب مهعحارب راص اما و ٠ هيلع نوبي الو دانلا ضرغ نم ناك د رمى ذملا ةمتاك هنزخ

 ع و ع اولمعو (1697) سانلا هيلع جاهف٠ تبترع راغل ا مهمالك ىلع

 ري اغا ىلع مزتلاو ٠ هوبرضي وا هواتقيل سىتاكلا

 لمت موي يثو كلذ نم روكذملا مغناف
 ل تدل ناطاسلا رطاخ اذكه ناو. ةّملك ةفاطلب اللا يم ا

 رق مكيف هكا "مكل ديرب ا ينا : لوقيو مهتلمتي ادب مث ةصخي

 هرطاخ لقثيو نا طاسلا نوفلا2 ىلع نوبي ال ع نكلو. ينبا وهف ريغصلاو ىح

 دعبو ٠ جبستنأ لع هومتريو هوانتي يلاغألا 0 الو لعق ره ناليملا انه نإ رعد
 يّيما 2 لوقيو 0050 امهومدقي تازروادمو ة ةراثك تاعجا رم

 سانثلا تحاضف مهتمواقمل دادعتسا 1 رهظو رالكتاب مهش ساحو مهيف 0 حالا

 ىوملا باب ةحان اوحارو اوحلستو 0 دليلا تماق ا ةل كلت ف نايعالا ريبدتبو

 ضعملاور 1 ضعبو قدح عمم اسانلا نصحتم اهيف ىلا ايا رسلا اوق 5 رد اودمت ءاف

 باب ع نم ب را ادف .٠ ةعلذل اب ناكسل | 3 قلعا | عماج ف نصحنو ةراعلا ةيحان كيف

 لها نا هركفب 1 اذه نم مهونا لاملا اذه اشابلا رظن ايلف ٠ ددع راصو قوهلا

 ل
 ف. نصحتن ةعاقلل هجوتي ( نا ١ هركفب ءاك.ديهز هركسعو نيريثك مالا

 ©. ان . ١ - و 5-6 |

 ٠ هسفنب زوقبو ن ماتجلا لغشل ىكلالا لا قرحي ةتاذ وه راص هذوفن مدع فوخ

 تال ادع تالحلا يابو ةيناتحتلاو ةنئناقوفلا ةعاملا قرتحاو لوهع قير راصف

 مهف انيحو ةعلقلل اًشاملا ذفن لالا اذهبو٠رانلا اهتلخد ام اهب ناك ىتلا اًلخاد ةنرثلا
 (َدنج ىهاو راض ىذلا ن نأ رخخا نكلو قب درا نعا وفك دلنلا لها كلذ

 عفادم برصي راص كل وس ع دل ]او ةعاقلا 5 رصاخح 0ع اودمتعا 3 ذأ ل 0 اعأ | ص



 عماج يف ىذلا ركسعلا اورصاحو تاراملاب م ةاقلا رياد سيراتم اواع ةعامللاو

 لاطو' اشابلا ةعاجو يلاهالا نم نوريثك (1697) سانا لتق تاشوطلا هذهبو ٠ قلعلا

 نم د اوراض س ساثلا عيمجو تابح نم فاعسا هيج ركتني ناك اشابلاو . لاخلا

 اذك ( مهعجشي ) ماشلا لها ةرابع يوقي لسري ناك اكع يلاو ااب هللادبع ةلمحلا

 ٠ ريبك باستحا ع راصو ةعلقلا طبخ مغللا رفج اودتبا مايا ع لدعبو ٠ ةئع عاش

 دعق ةريثك تالخعو ثويب تر دورالا رق نم ةراجحلا شرط نم دكوم ةنال

 هرعا عنم نم ( دجو ) حص مهغللا ذا

 ٠ اهريغ 2 3 الو م اشلاب اهريظن ىئىر> اف اش اساي ملس ةدام يف راص ىذلا ةجيننلاب ابو

 عيب داع الو قارسالا كلرزعو لك تارطضاب تلصح دلبلاو ا دادزبي موي لك

 اًشابلا ىلع ناكسلا ججاهف ةعلقلا نم رياخذلا تغرف اًريخا ٠ امضقلا رظتني ناكو ىرش الو

 توق ركسعلا اوطعي بترت اواو ةفالخو ةطنح نم ىتتب ام اوعمْخ ٠ شاعلا اوبلطو

 ركسعلا شلش نف:لمعي فيك اشاملا راتحاو٠ غيبحلا صلخف توميال (ىك

 نع مهعم ىكحاو نايعالا نم ضعب لطف 0 اهال ةعلقلا ملسي ر 1

 نوروكّذملا ةماعلا نم هذخاف .ريدكتت 7 لصحي ال ىتح ةطساوب علطي ديربي اماو هبوغرم

 هانجتكا - ةعاقلاب ماقتساو ٠ موظنم سو رقم هر وشما ناويد تفناجب يضاق ثلب ا

 ىلع اغا هس نيعتو ةعلقلا نم ناكسلا اوحرخا مث 2 ةعاقلا 0 مادكلاو هوخا ن

 اهثم جرخي ال ةعاقلاب هيلع قسم اشابلاو نامون ىذمو ُةتعاجو روغاشلا نم 50

 1 لغدؤ٠دحا رضح اش ن نايع الإ نم ضعب 0 رضح ككلَط مم ٠ رفغ هبلعو

 ةنرقاورسكف نيبلكتملا لبق نم رافنا ةعيس هدئع رضح موب ثلاث ثا ىلا مهولا

 ند ةيخيكلاو هيخأ نبا هدنع نم اوجرخا اوناكو ١ رانلا اومراو ةيلاع تناكو ةعاقلا

 نم ل رسل امسنلا راصو ةباصا ف 2000 كت اوبرض مث ٠اشانلا جاض راثلا مهو

 ٠ ةسفن عطقناو٠ تام اساب لس ٠حا حار اشاب ملس لوقي وهو تام ةصح دعدو ٠ مدلا ران

 ١ دززابلا برض نم لوي نمو دانلا جهو نم (170:) تام لوقي نم (سانلا نم .
 نينثالا قاثعا اوعطق موب يلاثو اسابلا 5 نباو ةيخيكلا اوسح مث ٠ ءارتفا كلذ ناكو

 اورتفا ة ةسفن اًساملاو يح هزاغ الو لتقلا بجوب بنذ مذ سا ءالوه ن نال ناودعو

 ٠ مديب ىلا رعاؤالا ميمشت ىل لع همثح ريغ ضرما ىقا ىلدا +: ريلجام هلال هلع



 هد اورذتعي رذع مف [ة 1 ماو ملعن ال رخآ در مف رماض ناك نا نكلو

 املك عيارشأ | يفانم ب رغتسم عونب ه هتعام ىلعو هيلع اورتفا مهنا قوس

 نم ةضاخ نيدثالا 2 ةعاملل ةلدهبلا ةناعب ن نايرع هوذخا اساملا مهلتق دعب مث

 يلار دادلا ي < رشلاو ةعلقلا لخاد عيمجلا او اوئفدو٠دلملا ناغا مهسوورب اوراد ام دعب

 دإبلا ]وككسم يبموشلا باسل ديسرو

 ناطلسلا اوعنقي فيك يف ةكاذم لصحو ةيدئذالاو نايعالا ناويد اوامع هدعب مث

 قرح ُهف ل ةقوحي الو ربدتي ال هواع يذلا ( نا ) لاطلاو ٠ هولمع اهف

 + اوعلطي مهدب راص يدلا راص ثيح نكلو. زحرلاو 0 بضغلا جيبتد مذلا

 +7 2 7 .٠
 اللا 5 هنن ةوادر نع ُ اوررقيو ناطلسلل

 0 رهظو ةئم ةماعلا ت تا تا رهاقمو َْ اظم ءاشنا ف ىدتمسم ناك( هنا ١ مهقمح

8 - ) 
 يس الا قرحو ةعيرملا 5 ةواسقلاب رهظ هتاذ وه نكلو روغنلا تجوب ءىش ضعب

 مهرهق اودري اوردق ام سانلا ىلع لغد ىدلا مهولا نم ٠ اهسان عم دلبلا قرح

 امو ةاشسع ياو مهيلع ن ناطلسلا رطاخ ةقاور اولطد ُم.همادعابالا ةئم اوملسنو
 م[ 06-200 : ر >4

 كلذ لكاش
 ردص ةنا قوس باجي الو تاوج رهظ ل السا روك ذملا ّض فلا اضوو ايلف

 لوبمالسا ْنم تاباتك رّصضح هنا ليقو . اساب نيسح ماشلل ريزو مايقي ناطلسلا رعا

 صوص ماشلا نم مه صر تاناتك كل وح ةلودلا تايرا نم ماشلا نايعا عمل

 ادهو٠ مف ردكم ين ةروريص مدعب مهو مط مهئاو مهوحلل ة اودلا را طاخ بالج

 ناشنل رمالا وك "ف ٠ جاحلا رفسل در راص تقولا نال ( 170 اعادخو اعئصت راص

 )ما ,م»*1) ْن وعبراو ةعبسو نيميامو كلا عدم ف تراص ةردانلا هذهو . جاما (بسب)

 :', لجال ةعرسلا هجوب روكذملا اًساملا ريضح مث اشاب نيسح يلوت
 . كانه نفذ تاامو ديدس ضرم هارتعا صنخل هلوصوش» جالا تايبم

 ةلجعلا ةباغب موقي ةناو ةن ةينوقيا يلاو اّساي شولع ىل تيخالا اولسراف ةلوديل هتافو راخ

 ةروك نما ةعسلاب كلذ ناكو جاحلا ةكرادأ
 7و

 نع فلاخم 1 مو ديهز زككسسعل ماشلل رضحف ساب شولع ىلوت 00

 هرج اواصح ماشلا لها نا ثيح باستحاو فوخ كلذو٠ هريظن ريزو وه نم لاح



 لاو فراك مييلع لبقي الو فطللا ةياغب مهعم كلس اًشابلاف ٠ ةغباب ةرساحو ةلماك

 هداهم جالا حارامو رمالا رسعتف 0 جملا رفس ريبدت يف دهتجاو٠ مهضعب نم تناك

 داما هز مدعل هلا

 ) مام ) نوعبراو ةذناثو نيتدامو فلا ةنس ءادتبا يف ءانثالا د اذاو

 هدلو لسراو قرشلا دالب لكو.سلحو ماعلا ذغال عم لكذ اشاب يلع دمحم كرحت

 ةوقب اهرصاحو الو اكع ذخال ت ةتااو ٠ برملا تاهبمو رفاو ركسعب اشاب جهاربا

 ةلسراو ساب هللادنع كسمو٠ امكلع ةتكمأ كلت روهش ةعبرا دعبو .ةديدش

 ديهز سلس راصو ماشلل رضحو٠ ةحعاط اهعيمج لحاوسلا م . هيبأ دذعل ةنردنكسالل

 00 نم بره اكع ريخ عاش نيح اساب ش
 45 ١ 3 2 : ص

 ىطععا م دعب ماشا نم اساب اساب هاربا هحون م 58 رصم يلاو ا اب يلع

 ٠وعاو

 ةينوقيال ةقللو ن اطلسلا ركسع عم براحنو هنداو بلح هحوت ٠ لحاو م

 ةروكذلا دالملا طضو. ةتلطا ُث ماا لك هل مدقو مظعالا رت هب رفظو

 اريخاو٠ مهدنئسي نم مهل راصو (1717) ةناثعلا ةلودلا ءعاغر هدالواو لع ديحم
 9 ا 3 ١ -. ب يي

 )ليف ةلودلل هودقدت ةئلب ملط مواعم لام ىلع ةلودلا نيبو مهنيب لاحلا رقتسا

 ل و - و امعب ساك ىلا نوم , :زاجملا 5 بأ ومس ة كععل نك 0

 عيل صو ةاح كلذ عش امم

 ةبكاطنال عجديو ماكحا ةاطاعم يف 6 ماقلاو

 برع 0 رهو اشا تفيرش ككيخم ماشلاب :13 اح ا

 دقعلا ( ءانثا ) عضب يفو .ىلاث دمع ايضيا ددحتو ناطاسلا عم لدسعلا محلخو ناتسب

 ٠ مهتيالو رقم رص نيروكذملا عوجدو دالبلا صالختسال ناطلسلا كرحن يللاثلا

 تلخ عجب دو ناطلسلا ركسعي اًشاب

 تفقوو٠. ديحملا دنع هدلو ةضوع

 نيذلا زيلكنا امسورب اننع بوكسم ابوروا كولم قافتاب كديدج ثداح مم

 مدلوو ل دمحم دب عفرب ديحم ا لمع ناطلسلا عماومفتاو هب ا ةلودلا 0 او ل
 0 9 - 5 د رع



 رقو ةددلل يف ةيعمجم كلذ راصو ٠ رصا مهعوجرو ايروس دالب مكح نم مهرب

 املك نكامالا عوجرب هب اوقفتا ام ماك مزال ناك هجو يأ ىلعو ناك ثيح يارلا

 اودصقو كلذ اوكرتي اوضتري مل هوباو اًشاب مهاربا نكلو ٠ ديجملا دمع ناطاسلا ةرادال

 منال مهتلاشب ةءزياكنالا ةراعلا روضح نكلو مهناكما ةءناغب داهللاو ةبراحملا

 اشاب هاربا كلذ عمو ٠ يلمثعلاو زياكتنالا عم زوردلا لبج قفتاو لحاوسلا اوكتلم

 براجي لجال لحاوسلل لصتاو مهتبراح ىلع مزعو للبجلل علط مث عاةبلل رضح
 ةعم قباطي ال واو . هركسع فالت ىوس انش دافتسا ام نكلو .زيلكنالاو ىلمثعلا

 : ح 0 0 ةقئلا تناك ذاو ٠ لخلل هلوخدي هركسع عم طرت ناك ام لما اخ رغب رمألا

 با ردا و ديزي 2 اوراظنو راسن ريمالاو لمخلا لها نيب ( 11 ا عل

 ناهر لتفز لبخلا ايارق ضعب ساي مهاربا ق ليلخ ريمالا ةقباطع 0 لصتم

 اوبراح ,سفن ةرارمو ةرارجبو مهاوق اوعمج لبخلا لها 8 ىضتقاف عج ىبسو

 ةلحز بيرق ةقلعملل رضحيو لبملا كرتي مزللاو . شاب مهاربا ركسع
 عبر الا تاعاس ةثالث فرظب اكع زياكنالا ذخا كلذ نوضغبو

 ريس ريمالا كلذكو اساب مهاربأ ىلع مهولا لغد كلذ نمو

 رض ل اونسحم رهاظلابو ركمو عا دح اهبطاب ةباتك رياكنالا لسرا هتقوبو

 نم ءضو نم ريمالاف ٠ هناشي ترضح ىلا ةيناطلسلا رعاوالا ىلع علطيو مهدنعل

 هحوتي (نا ) هدنع نسح اساي مهاربا باهذو 21 للا لها ناحيه

 0 اديصل هاوصوب نال. هيلع لابو كلذ ناكو ٠هدالوا هتحصو توريب وأ اديصل

 ىف اطلام ىلا هفثب رمالا ردص الاح هقح ىف ىدرلاب للا لها غيلش نمو توريمل
 - 0 نو روك الا 6 مترو

 مساق ريشب ريمالا يلاهالاو مكتملا ىضذرب امكاح لبملا ىلوتو . زيلكلنا بكرم

 ًاعون لما روما تنكتساو ٍباهْس

 ىضارا نم ركسعلا رجتسي ًادتباو ةلحز تأ ةقلعملاب تنث شب مهاربا نا ُث
 نا ( لاقي ) لوقلا ٠ ةيكاطنا نم هحلاصمو همّقط باج لسراو اهربو بلح

 :م دالبلا غرفيو هدلو بلطي لسري نأب ىلع دمحم ىلا اوبتك زيلكتالا
 اذباو بارخلاو رشلا مظعيو طايمدو ةيردثكسا اويرضيف كلذب ىطابتي ناك ناو
 ركستلاب سد دع كلل كا



 دروت ا اسعلا تادبو م ماشلل ساب مهاربا رضح مايا دعب م

 مايا تناكو ماشلا لها ىلع باستحالاو مهولا لخدو ٠ ةريثك ركاسع ماثلاب

 ىلع ناكو ٠ ماشلاب اهب ماقتسا ىتلا موي مكلا هذه. ةيلك ةواسق رهظا اشاملاو ..ةبركم
 ىف 5 | . 2 30 تل | 1 - 4 50 2

 هيلع هبكسا هتصاخ رافنا ةنالئث هديب لثف ةلمخلا نم ىح“٠ ةواسب لثفعي فيقح بند
 بث ى ل

 2 د ةنا ىلا . ردكلاو بركلاب مايالا تذتنا ( 172:) اذكهو اوبر مهدضق نا
 ٍ 2-2 01 ا

 اع اصحو رصم ١ دصاق سرب 01 هر رط .اع ركسعلاب مأق ةدعتلا قس
 قف ل ر اسر" فقير نىك ر ) 7-5 ن

 1 ا ا : 8 ا 3
 لوالا نوناك يف ناك هرفس نال دربلاو ات ! دياز سعتو ( ءاثع ) ةتمرم

0 1 
 نساللا تارطضا ىده .دئتحو

 ةزع رعابا نم يدركلا فسويلا اغا دمحا رضح مايا ةثالثي ةياهذ دعبو

 لبق ماشلا ن رم بره اذهو٠دإبل ! ا : 7 5 ملستم نوكي ُن ركسع رس دمحم

 امثعلا اعم لخا. دن ادل
 أ -

 ةدم كرتعت ولو.دلبلا كسم مث.هيجوتق ةفيظو عون هل اوباج نيرو ذملاو زيلكنالاو

 د . 7 ١ ٠
 ) دملج ساس راص ناكل ىكح رعت مايأ

 ةدسو نتيامو | ل سواع ىلا م اشلا ةءالو رابخا درو ةس رق مايأ لعب م
 اي ن )

 ةضقأ ناس ةعما يح نامل نياق

 00 ا
 نكلو اذكه لاما ي

 لكو٠ رهاظ ا
 ايهاظم مدع

 1 ع ل 9
 _ر ل

 ص نيدلا زركستسعلاو ةيساحلا هعمابو

 نماذكهو٠. الق عونب الا

 سانا لقفو تا لصح اك لحاسو دفص يف اع ماشلاب رد داق ام

 ناكو روهشم ماشلا نابعا نم ٠ ىتاك هنزخ اغا ىلع لتق همكح رحاوا ىف م

 8 يس 20 2 2 1” 0-6 ً

 اغا يلع تاكو ادج ةبندعمب ناك ( هناف ) اساب في رش اماو



 لمعو اشاب فيرش ىعسف اشاب هربا يف هعمط ن م هريغو اًسشاب فيرش

 عاشملا ىلع ةساز عطقو ةتنايخ هيلع تثاو هيلع رطاوخلا (192”) ريغت
1 

 دلبلاب رورسو حرف ل ملصحو ماش اشلل روكذملا رضح م يلاث اش ب واع 0 0

 هادختكلاو ايارسلاب ٍيقمو كرحتم وه ام دماج اًشابلا اذه نكلو ٠ ديدج مكح هناك
 نأ ىرعخ ف 0 راكف ) ةريثك يواعد تعفترا هتقوبو٠ 2 وه
 ردصي ةمكحملا ىلا اهلاسرا لبق نككو ٠ عرمشلل اهلسري ةيفرع وا ةيداحت وا ةيسايس ناك

 فلارثا دنع هل نا ىكتشا دحاو الاثم. مادخلاو هصاّوقلا اهضبتي ةرفاو ةمدخب هرما
 دا نكنو ةكشلا لا ركذملا ةيخيكلا مهلسريف ٠ هيلع ا او رع

 هنام ةنم ذدخاف شرغ فلاب ىعدا لجر قفتا 0 ىقتح نيتيامو ٌسرغ ةنام ةرفاو

 ىلا ةمدخلا عم اههريصحاو سرع فلالا هل. تن اق: عرشلل مهلسراو شرغ تود

 نم فداجيو اهعفدب ىصاع دحاو دنع ايارقلا ىدحا يف باسح هل هريغو ٠ اهعفد

 ٠ عرشلا حوري هنا رمالا ردصف ٠ اهليصحتب اجرتي لاحضرع اهبحاص مدّقف ٠ رهش ىلا ره

 ترثكو كر شو غاص يواعدلا ترثكو عرشلل اهلسري تناك امهم ةدام لك اذكهو
 رهاظلا تح تس عرشلاو . نيقفانلا ةوهشلا

 زياكتنالا لصتق نم ابرو ماشلا نم صيخلت حار نيابلاو ادج سانلا تجاضف
 نم اشاملا لزعب رمالا ردصو ٠ ةلودلل ضارعا حار كانه نمو توريبو اديصل بتك

 نلا ةئس ادتبا يف كلذ ناكو ٠ ناطلسلا شيواج يدنفا بيغ ىلا تراصف ماشلا ةبالو

 (مامك١ ) نوسمخو ةعبسو نيتيامو

 ياالو هروضح ناب ملو ةريثك مايا ىذف © اشاب بيجن دمحم يلوت 9

 لوزعم اشابلا ناربخ عاشو. وه ام ًاملستم فسويلا اغا دمحا يقبو.رضحي رتقو
 ( 173:) اهنمو توريب ىلا رحبلاب رضح رفص رهش يف هنا ىلا .ةريثك ليواقاو

 رظن امهف مانلا فرصتلا فرصتو .ةئيزخلا رشابم يا رادرتفد ةتبحصو ماشلا
 كيشسم ا ةلسرإ ناكذ 0 دومح ناطلسلا مدخ روك ذلا اًابلاو ٠ ةلمعي بسانما

 ةلسرا هنا ليق مث. يلاهولا ةدام يف اهلبقو تيك ةدام يف هدعبو هرولا ةدام يف رسدل

 هللاب لمالاو ةحارلا ةياغ يف رومالا تساجو ءايشالا لككب ريمخ وهو ٠ بوكسملا دالبل

 ىضم ام سانلا ىسنتو الغلا عفتريو بابسالاب ةكرح لصحي ىلاعت



 وركن
 2ر



 دالمل لصو اولاق ب يحاون هجوتاو ري ا ىار ال روكذملاف

 ليعمسا ريمالا مكحو . ةّيبلكل

 دنعو هدثع نسحتف ادد عقدا ايخفلا هب قاض( تفسو ريمالاف

 ىلتخا اكعل اصو املف را 8 / ا | اد هنأ هَل نيراشل
 ل _

 اوناك ذاو٠ ساب هيلع رماو رك ؟ هوحلل ذغ .رهظأ هذغبو س اًشايلا عب عم

 م راص يذلا اكعل فسوب ريمالا با

 ال 0 ل ُثانلا تلحي الثيل هتوطس نم اوفاخو

 اككعل

 اوثياعو اوعمس اع اوربي

 توربمل 1 ءاج ( هن أف ) فسوب ريمالا ة 6-2 وه يذلا فروا سراف اماو

 ةعامج ةغماو اكمل حا راو أ بكر سوح ريمالا نا هغلب ايلف. توري كي ىعبو
 ويح را : هع :

 ١ 8 ب
 ل 1 1 ١ 21 م 5 ٠ | 1١

 اورضحي ا رس اربخ مهل لسرا ريمالا نا رهاظلاو ٠ ريمالا صاوخ نم اضيا

1 1 - 10 
 ع هل ماونو 3 اخ ريمالا سنل اًسايلا نا ريبدتلا راص مهللو وصون

 ةوكسميو ليعمسأ ريمالا اوسكي - ةيلك : ةلدعب اع نم اوعلطي

 قيف ةوتلا عمو

 ١ ت1 ة

 تاماقتلاو 0 اح هملعلو

 م لخدي ةنا ركفف هيف ثدحن ىلا
 ا

 واو هنأ ولو. ث

 قس نم كل 1 ىعس قار“

 0 ٍِ ولعو ةمسلو لا لصا

 لن : *م ثابامع 5 نا 1-0 راب ةيلصنق ف هيلع تثمعنا ةلودلا ن



 دب ناب لوبمالسا 2 ىمحالا

 ١  9ا 00 اصنقلا رعا اساملا
 منع ةلودلا بابرا نم ةدمدعل نم(

 روك ذ ١ راص هنا ليلاو لحاومساب | اع لك هل علط امرفلا ةباتك

 اًسانلا ملت :اضنا ندملا ْن داعصلا] و نا )أ >0 بأدب 1 ر ٠ لصنق

 خياشم هراشعا مدعو رودنغ ا : "| 2ث اغا انكأس كرح ا امو كلذ

 اص انيح صخالابو ليلا ةراماو

 رادب فسوب ردمالا

 ا الو ةملك

 ريثلا رودثغ لا 3 كتمت نكل

 هلأ هتاكر ج لعتشل ادتباو ط ءالمثج

 "سلا تانشاكم حورتو
 و ع | .٠

 لا لمع ناك نكلو
 م ا ا 5

 ودنغ اننا ىلع اغاو

 هع ل ادل رسدتلا اعتساف

 تمرطضا رانلا نال مهعم رمالا متد ناك اف ٠ حالصالاب رومالا
 - | .٠ 4.4 .٠

 ىقبي ناب - نم ىضرأ ردص دهملا

 ل يذل ب باه دب تب نم نعال مكملا

 اسرب ءكع ال ةنسلا هذ نا اساسلا ةفلح
. 0 - )!56 

 ع كلا



 هدنعل 0 هئس رعص نم اذهف ٠ مساق نبا دلال ريامالا هدنع فسوب ريمالاف

 مهتباسنو هفالخ الو قزر ال ائش مهوبا مف كرت 1 هيحا عم هأيرو

 ١ . ١ || 2 5 ةلسربو ادع ا زاشب انهو. 9 اوناك ١
 باهس بلي نم واو هدمعب فسول ريمالل

 ءاه

| 

 نيد ىف هعحوو+.ةقز +5 نيو. ةدمتعت ناك و اك دجتدو مقا م ى فسو. ريمالا
 .٠ 5 - هن 5 1 نك 5 0 5 + لوم 5

 مهعبمج اهيئاكس ةريقح ةيرق ىهو .٠ زوردلا نيد تيب وه ىذلا

 ليبج يف ةلعج نسح هبحاو

 ه1[ .
 اساملا ةهحاوم نحف العلق دناز

 ب قعما , ١ كيسع هنا ةعم ةفنا مث ةلماو ا دج

 رسل اذكهو.ةباهللل مكملا هل

 ءاللا ْنا ةملعد رامالل ةئاع

 .اذك الا رضامو اضوفم |

 ٠ ادذدر انس كب لععي ركسعلا الث ريدلا . .



 ١١ تالئئالا اذه راص

 رسح خداسمهو ءلمم موفد ف ودا

 راع ناحم 5

 هعم اه و
2 

 ماقسساأف كمستح 8 060

 هع 00
 اء ربمأالا هل ى سين ف

 2 اتم و موهعم

 م 2: صم هم ائلا



 يلوت لبق تام ناك حلوشملا ليعمسا ريمالا نككل و٠ لبخلاب ةضرغ وه نمو هباحصال

 .ريبدتلاب هضوع سراف ريمالا هع نبا كرتو اهنم لكا امو ةخمطلا خبطف ٠ راشل ريمالا

 نيتهللا نم ةبتاكملا تلغتشا ةجيتالابو ةحرطم يققب رسلاو ادج هيدذ وهو

 غلب اني كلذي ريخلا عاشو فسوب ريمالا يلوت يف ِي لوبق اشايلا ن م رهظ | ًايخاو

 هروضح نم بجعتف .٠ مهولا لاح اساملا ىلع لخدو اكعل بهذ لاملاب ريش ريمالا

 300 .٠ . . 1١ 1 .٠ ةناورياصلا عورشملا ن
 ٠ع ةعلب مم همم تاس نع ريمألا ل ص رعاف ٠ ىلط رلع نم ةدعد

 ادب شيا م لباب 5 ةامح ىل ىقب ام ثيح كدنع مدخال تبيح اناف كلذ ثيح | 2

 لاح ع 4 حرشي راصو.ءايشالا نم ىش يف كتداعس تفلاخ ترقو ياو يم

 بعتو سكع ةاكو مهيرام ذيفنت اوديري ضارغال || ( 176" ١) باحصاو نيداضملا

 : كرم رمالاو م كدنع ىقبا , ما انا اك تنثا اما كيدي نيب انا ىلا ةجيتنلابو .٠ كتداعسل

 0 مط هب ناك اع ريغتو هلا لامتسا هنأ ىلا : لام غلبم اساملل مدق اضيا امرو

 اًساملا رعا اكع نم هباهذ لبقو٠حارشنالاو طظمحلا ا يا هدنع نم خلد سلو

 امايا اذكه لاما يقبو نجسلا يف رودنغو فسوي ديمالا عضو

 اللول هواتقي مهدصق ناكو اشانلا مهديس ىلع كيلاملا تحاه ءانثالا هذهب مث

 مهولا ةلخادت اسابلاو 2 لغاد جر ف اونصك 0 ريخاو٠ مه ةيعو نسح

 ِ اوناكو رازللا كيلامم نم امهو اًساب نابلسو اًساب ملس كرحخن كلذ نوضغبو

 امكعل اوهحوتي مهدارمو اماع اهومب؛ روص أ اوهجوتو ركسع اوعمفلا اديص

 0 ةدر ةخرلط تناكو ٠:كيلاملا نم ىرج م و 0 اونوكي ام دعب

 نماوَجر 0 6 نامالا اوبلطي مهلعجو حربلاب نيذلا كيل اعدل ىلع قياض اشانلا

 را ليقو اماّت اوحرخو ن امالا م ىهاطعاف ٠ ةنيدملا نم اوعلطيو جربلا

 مهقافزأ نم افوخو 0 امصغ "ير متواصع نا (ةنم اناخ) ًايهو هتمدذ مهعجرف

 مهيلع ربك |مهو .٠ مهكسمو ناملسو ملس ةبراحمل 2 لسرا اساملا نا مم

 أماو٠ حار ني فرعنا امو بره اما مل . اكع يف كيلامملا ةنامخ نم مهولا

 ةلسراو هرذع لبقو اشادلل ردتعاو هرطاغ اكسل جارو ةسقن ملس ةئاف اشلب نيلس

 !]ديص ُُي اربتعم ًانامز ىقبو اياكم ادمصأ

 يرارسلا نم ضعب ةقباطع ىه كيلامملا ةنابخ نا اًشابلا دنع ققحت كلذ دعب م



5-7 
 امو ةعلملا

 وع اس اخ عجحرو اهكلع

 هلأ هدف

001 
 د منو ةعلسل هدعدو جج



 د اساملا نا ليقو٠ فرسوب ريمالا لتف ام كدعد

4 . 5 4 ١ 

 ل دنع نسح ق كا ليم ةماعلا ناجحه الاف . «ضوع ريشب هدأو

 راشل نامالا عم: لع و مهعم قياطي ) طالشح 2

 مه لسر

5 
 اف اشانلا اوملعا اولسراف٠نيدورطم توريب ىلا مهعم

 نكلو ٠ مهنب عقاوم راصو لمجلا لها اويراحما
5 00 

 املا هعرررو بوزاب *رم ماق رجحاشسعلاو !1 ض1 د اق فلا
 . .. ام |[

١ 6 ١ . .٠ 
 ص ردح ريمال و فاهَس نادعف رك الا مهيلع

 [1١ ٠ ٠ [١ بوابل
 <رب اساملاو ٠هقالخو ىرتدأ لَم

 اشانلا ىلا ( 178" 2 (ل أ



 أماو ةأيلا نم اوسياو اركاشي اوراص طالمثح راسل * بح رامالاف ٠ رودلا م أ

 ةب وتلا دصق * بحح لام الاو ٠ مهيلسلو مهيطري راصو مهلم ال ا

 الاس علط نا هنا هللا دهاعو٠ هحأ ةم + ناح همم ردض

 ]| . 5 004 ا َ ا
 لو امه صعب نع مسسلع 4 بت رذن مم

 ءامشسا دلغو موب عل علوه ناك بورشمو

 | ةرامالاب نيناعمط ةلهاو مكحلا ت !اف ي د ليخلا نا م

 ا اني 0 .٠
 مامو اضع نوملظيو اضعد نواكعمد و املا, دسافم رهطي ةدم

 هلو رورسلا هذه ردمهبل سيم ا١وروزاحا هيك فل نه | 0 ا

 سلح نم راسب ) مهديحم و 0( مهديقع ل 1 .٠ م 2 ا
 ا

5 
 00 ةضعلا' ام سأل هللا دع

 اكعل نائم

 < |[.م
 ورصح ةئسلا كلتب ميمحكحو

 ا ر مم م 100 ةثالثو



 سسسا اإل سس

 و بعرو فوخ اوساقو راصملا دس اوامتحاو اكع يف اوناك

 ذا 0 0 ريغب دعولاب مهلا هرامالا اويقبو لاوحالا تقارو

 مظعالا ريزو نافذ دعب ( م ١745 ) رشع ةعبراو نيتيامو

 0 0 وش مهعم لسراو لباب ماكح فسوب ريمالا دالوا اشانلا

 دارط رب اوحارو طالشجو هيخاو ريشب ريمالا ماقو 1 ضرغلا رمظو

 الا ةنيهر اوعضوو مولعم لام تحن زاب سجرج مهتيخاك و فسوب ديمالا

 سانلا ىلع لالا ضرفي زاب سجرج ادتباو٠ 7-0 را

 نم ىتح شرغ عفد نم ملاس دحا يقب ام ىتح نابهرو ةنراطمو ة ةماعو
 ةياهن هل ام ءيشو نلط دي ةّدم لاف بتاع )

 ةتغب اوماقف ٠ اثم لك 2 ) يلاهالا لمتحا داع امو نيتلس بي رق ىذف

 ةرامال ع مهولا ريكو يقابلاو راسل رنمالا اوباج ن باتا حادو اا ىلع ةّيلك ةسا رش

 ام اًشاملا اوملعاو توريمأ رب ,وئسلا شرخ + اولزت مهنا ىئتقاف٠ مهتيخيك د

 لع ريشب أل نا ٠ ليلق ركسع مهعمو ل 1 هرامالاو ةرفاو داسع

 زوردو ىراصن دالبلا خياشمو هرامالا اورضحو تافيوشلاب ناويد

 كيف اذه متي ناك اذاو ١ البق راص اك سل ةدحاو حودو دحاو يار نون

 ر اعبجم 5 ! 30 اع مينا دحاو توصب اع اوخرصف»٠ يب مهشر راقي الق ل وأ بالا ةعفادم 1ع

 رستلا ةسدنكا ىلع 0 امالا | وفلح مث مهوق

 تع

 00 نيب ع عقاوم لصحف

 | ركسع نا ربظو

 يلعب بح دم رياصب 11 ينفخ فارنا *م رهظ د دامع

 سحرج نيبو ةئيب ةطبار هذهو فاح الو

 هيف ةنوئل * دظد ام هنم ى داب وه ام هذا نعايو فلحي راصيف٠ هلم

 7 زوردلا ركسع قىح لاعتلا دشاو تافيوشال لصو اشايلا 0

 نم براه وهو يزرد لايخ اورظذو تافيوشلاب ( فقوت ) رقد



 نيناحرف مهو ةسار اوعطقو هيلع | ؤضكرف٠ اهيلع اوفلح اوناك نيذلا ةديسلا ةسنك

 مهعمو هرقل سشرحلل ركسملا عجرف٠ر فاو ششخجب مه ريصبو ريتك لجر |

 قلح ) مهدّكوف زاب سحرج 0 م روكذملا ضارلا ةلمجلا نمو ٠ سور ةلج

 ٠ ةلثق يذلا ممْسو ًاميظع ّغ مغناف ٠ ٠ذامع هاحهج هسحاص سار مهيب ر 2 ميلا

 هنا رظنو ز زاب س>رج ُئازع (179“) تأثرا هتقو نمو ٠ ةفرعي ال ةنال اروذعم 8

 ةرامالل | رس ادمآتعم لسراف ٠ كلذ ةنكما نا حلصلاو قفولاب الا ةجيتن يتب ام

 مهاضر هل او 5 نق طرد حلصلا رمأ مهل ن خرعي خياشلاو

 احاسلا نم اوعفرتيو ركسعلا اركرتي ليبجا هرامالل تتك لالابو ٠ قيثولا

 0 ةعارجلا 0 علطو اليل نكيسمعلا نيب نم بره مهعافترا مهف انيحو

 ردا مهدت اونو اب ركسملا ص هاف ٠ تافيوشلا قوف

 لصح اب اًشابلل ملع اولسراف ٠ اهب اوئصحتتي ةئيدملا ىلا اولزنو 0 ًافوخ

 اركوار اوبجوت الا م 0

 اوااستو اوطاصتو ريفغ ناويد راصو ا دل اوحار خيباشملاو هرامالا ّن

 مهنا ريدلاب ةروهشملا ةّلثلا ةدمس هك ىلع مهئب ام مسقلا اوددج مث. ضعب عم

 هللا ةنوخي نياخلاو دحاو يأرو دحاو لاح 10-8

 ديمالا نا ىضرلاو قفولا راصف ٠ ماكحالا لاح نوكي فيك ريبدتلا لصح مث

 مكح اوطيضي فسوب ريمالا ائباو ليمج دالب دودح ىلا رمقلاريد مك طم .

 اهريبدتب اوطامتي نونوكيف املك دالبلاب َدحَت ىتلا اهفالخو ثداولا ريبدتب نكو ٠ لص
 هل اواسريف داتعلا يريملا لام مهنم اابلا ىلط اذاو . اذكه لاخلا ىهتناو . نيتهجلا

 مهنع لأس اخو اًساملاو يش مهنم اطنا ام ةعسلا كلت ىذمو ٠ هتقول سشاحني ام

١ 

 تمار تالثاو ةرامآلا عم لح يف ماقتسا ذاب سجرجو ٠ مهوخلل 'يش ةنم ادب الو
 ف كلذ ناكو٠ بسلا كوحو مدع كفخ شسرغلا َلظ

 ةريثك مايا اذكه لاخلا , ماقتساو (م ١١ ) رشع ةعمسو نيتيامو فلا ةئس

 ب 0 ١ع. 0 ع ءأإ «و ف ا .ء.] 1
 داامسإ ديمالا دنع نسح ( م / 00 شع ةيناعو نيتبامم ف 2 ) نطاب يو

 ريمالا هبرح مدعأ الو : كلذل ىضتق 0 الج دل نكلو لياوعل *م صلخيو اشابلا حلاصي 5

 نسحريمالاو .رثكأ ا دالنلاب لومقم زاب سحرجو ٠ ةرإ دامك تراض تايارلا ناكو ماكحالاب | لإ '



, 1 
 ناكحت ىلا رم

 2 - يي (

 كاد مزاب روك دملا و رم 1 5

 هاأا *]
 طالسثج ىضرا ةر ةر روادملابو اًسانلا ةطاصم

 هلا ر بللج هديب نسحي ىذلا اك اشاملا رطاخ

 ريمالل ةعاخ ل لع ىط

. 12 
 ةعيسل ايمه ةننس (ل نعمس
 ١ 2 و

 يلع اش وارسل 1ع لي 8
 ىف اهيح و٠



 همن 4

 10 ام ةعيرملا ةواسقلاو يواسملاو ملاظملا نم اساملا اذه نم ردص يذلاو .|
1 3 

 لصفا هنا آل و دلع يذتعي اهلك ةلامعا حرش اندرا اذاو ةديدع روهد دنم ٠ 5 ١ةنأ ال وأ ترا .ءس»ر ا ام ةأأ ل01 ل ال ل م 0

 تاروادملاو لاملاب ناطلسلا ي تاواغاو ةيجومقو ةيتفمو ةبدنفاو ءارز

 مهم دع مهنمو 3 املظ : روعسم ثوبيب ردت نرخ ُُم .٠ 0 اوض اغتيو

 لكك مدعلا ةترحا ةمدج نم كو ٠١ ةقفس و هينح ل ناك امو. اناودع ةامللا

 ناكو رع 5 .1] هي 5 1 0 طع م حورك 1 تب

 ريمالاو رحل اب , لم دعب 0 مهيلا لمع

 1 ريك <” ريمالا 2 ارمقلا رب م ةرم بره هم ناك ىذلا باهش فدسوي

 لام اب ةمدخ ا ةالخو ةريثك ءايشاب :ب ةفعسأو

 يملا كلك دعب لاما ىعتنا اريخا . ةبلطي رعأ

 يخبل تي
 فالخ مايا ةنالن قّلعم

 «ءاإ 3
 وسل رفل !| ةعب ََط قداع 2

 ند ادج 30 مهن اف (مه اف) توريب مالسا

 مهنا همسو لاتقل *| 4 || 0 اوحلستف

 وج < نيذلا زوردلا ةماع روح رم ةظفاحملا



 فر لتقو ةروكذملا ايارقلا سنكو رك غلبم اسابلا لسراف * ميثم ءارتفاو | وعب

 لصوت ]دج ةموثم ةعقو تناكاو ٠ اد نت رح ىرسا اوذخاو رفن نيتيام نم

 دالب ةيحانل اوبجوتو ةاواتمو زورد ركسع عمخ ٠ طالبنج ريشب خيشلا ىلا ربخلا
 515 ءيش ل اصح امو رومالا ترف ل نكلو دفص

 مداق جاجح لفق نا قفتاف٠ ةموكملا رك مدع نم تاطضخلت تاقرطلا نا مم

 لح باكرا نيب ةرجاشم لصحف ٠ ةغولاف ة ةيرق بيرق لصو توري ماشلا 5

 مثحاف توصلا حرطناف تام هنا ليفو جباجح لا ةدرضف هيراكملا ا امئاذ «لام هن : 3

 يب لفقلا عم هنا اونظ ٠توريبل ربا لصوف لفقلا نم بهبنو لتق داصو
 1817 ) ةئيدملاب مهودجو ةلاج ا جارك اح الاحف ..مهواتق زوردلا ناو مهتعامج
 قالطاب ثوريب ملستم ىلا راش ريمالا نم 06 رضح هدعبف .٠ تاباوملا اوركسو

 3 ىذمو لصح ام ةقيقح ربظ ناكو نيسوبحملا

 رحاوا ىف مهرايد كح نيذلا دنع رازخلا توم خيراتب رعس فيلآ هاندجو اممو

 :همكح

 متاع كالم لمالا حيجرت حصو رورسلا افاو

 لمع وا 0 نا ماعلا رش. ٠ ىدرلاو .ممآلاو ملانظملا نيع

 لح دق 'ىواسملا بوث يف بوضغم ىرولاب ل سل نكلو دما

 لمح دق لياذرلاب نكلو يدم . رزاج لئاضفلل ؛ نكل . رازج
 < ال يذلا روجلا ١ طغفلاو اولا ا دانا | نك: ناي
 دمتلا تاغ ىلا اذه . اذح ايد انعلا لاز هتوعو

 ىدتحم كلم دنع ردتلا زاج
 لدحعاوكمكح باطو ةايلاكنم تدب دقف نونم اي كرد هلل
 ١1 ل دنع 3 يتشلا كله ردصقمب موخّراو مانالا زاف
 اش يلاو اشناب ميهربا ىلا بصنملا ءاج ةروكذملا ةئسلا لوا عيبد لياوا يف م

 ىلع مهضر يش لججلا ءارعا ىلا م العا ُهئم دوا ىرانرطال اديص ةنالوب

 زاب سحرج روضح 0 : م م ا ةنئم ردصي امو نينأمطم اونوكيو دالبلا

 نم ديشب ريمالل ةدراولا ةفيرشلا رماوالا ىلع علطاو روك ذملا رضحو ٠ هتبج اوأ ماشلل



 اّساب مهاربا ةعاطب نوكحي نا رمالا ةنومضم مظعالا ريزولا نم بوتكمو ناطلسلا

 اذه نطاب ةررح نامرفلا ةروصو توربو اذص ّ حالصا ف ةفعسلو 0 ممتيو

 ريذولا بوتككم ةدوص حرشنف انه ًاماو ٠ ماشلا ىلع اشاب مهاربا ةيالو يف باتكلا
 : اذه وهو ريشب ريمالل ةدراولا

 ع - ٠ ُض 5 املا 3 -

 هردق دير راسل ريمالا اديص ةلايا نكااس نارقالاو اثامالا ةودق ( 182: )

 لحترا اديص يلاو اشاب دمحا رازج انثالا اذه يف نا كيلا ىهنملا مالسلا دعب »

 ةداعس ةدهعل تبحّتوت جاطلا ةَأ سوابارطو اديصو مالا ةلاياو ات

 لجال اديص بصل الاح موق فسح هيلا ىموملا ةداعسو٠

 ملا مولا مالا“ اهنا اي كين داسللا د
 , الو ْن رب نوكنو ةقادصلا ٠

 * مسح و ىعسلا لاكي هيلا راشملا ريرحتو رماو ىأ
5 

 هللا اشنا١كيلا دراولا نأش يللاعلا رمالا جوع ةريغلاو ةقادض

 فالغ دلغ نم رماوالا تجوع ًالماع نوكتو ىععسل

 نومضملاو سواباثب رارح فسوب ىلا تاسع تاام ملا هده ةروص

 ديتعا يذلا اشاب ليعمسا ةيحانل تفتلي ادحا ال نا نطابلابو ٠ دالملا طمض

 ةرفاو ٌرااَشَع هدنعراصو اان: مقهازبا ىلا اهبلتت ديرب الو اكيع

 نم عزوي لاع يدركتا اهاط خيشلا ناروكذلا اًشاملا رظن انيح رئص رهش
 وى

 فونا هذخا يذلا ليقو هدالب ىلا بره. هدصقو دلملا جراخ
 - -. . ماكي ع . ©

 ء| / ء| 2٠٠ 5 هن سنع ( »5 5 9
 هملصب خرم داعم جرحا هنا 1 يش و ٠ ةسسأف هعد رطب هلثعل ةليح اشابلا لمعف رساذ فلا ن همطن *ر أ . 7 | أ

 ادج نصح اشاملاو الاح --- نم اوره داركلا ةعامجو ٠ تام هنا ىلا 0 وهو

 باستحاب راص هنال بوقعي تاتب رسح ىلا كلاو ادضل ىركسع نيفلا لسراو 0 ١ 7 9 2 4

 5ك سس 7 20 ١
 ع نم هدرطل ةرفاوز اسعب هوح رصضح عمرملا اّساب مهاربا

 ا 7

 تعزوت ةينائعلا ةراعلاو اف 0 2 كلا رم درو كلذ نوضغدو
 2 هرب مك 20

 نا رماو مهعمو٠ سدورو صرف لحم رؤدحاب

 ل اضي نا ىلا اذكه ىسلا موديو طبضلا هيلع عقيف ماشلا
 3 ل ا دم 0

 20 ام نم امس عضزرولت نم ناساح مها عقاولا بسسح نومضل رو
 5 ل .



 همس ايإلا دس

 ماعلا رازجلا ةلسرا ناك اذهو رازحلا كول اساب نايلس ىلا أديص بصم ع ءاجو

 لصحو ماشلاب ماقتساف رازجلا ت ثوم ةغلبو ٠ جاطاب الل رضحف٠ جاح رامأ يضاملا

 اّساب مهار 3 م ةيلك ةدوم ُ

 د ىلع راسن ريمالا وخا نسح ريمالا كر لبيجح , د هبح رعل هل رفلا هذهب مث

 ريمالا هج وتف نسح ريمالل ابكرتي ال ربرب ىفطصم نا ثيحو٠ س وابارأ َط ةيحان 5 روكلا

 لتق ريمالا ركسعو امهنيب. (لاتقلا) نوكلا لصحو .ربزرب ةبراحمل ركسعب روكذلا

 لنجلاب توضلا عملا رومالا تدتشاو ٠ ةلواتملا نم رفن 73 لتقو ربرب مع نبا

 اككع روما تفي وتل اًرظن رورش اذك ت تفو وه امو ٠ يظع نيش راصت هر ١ ناكو

 ريمالل عالخلا لسرا م ةعلقلا مز ايو لاتقلا عفر ربدب ىلا م اع لسرا اساب مهاد هارباف

 ةدام تكرتناو٠ ليمح ةموكح كفسوي ريمالا ءائبا 0 2 لبجلا م مكحب ريشل

 اساب ميهاربا نم دياز مار و ةزازع ل لصح زاب | سجرجو ٠ لاوحالا 0 ةروكلا

 روك ذملا . اشابلا ةبجاول ماشلل ن سوابات م نم رارجل لا فسوب لصو نوضغلا اذ

 مث ٠ برحلا تايبمو ةريثك را ا نيعو ٠ اديصل 4 ةعم مهذخاي 0 ذمتعا زان: سحرجو

 مداق هنا ربخاو ٠ توريمل لويمالسا نم رضح 3 ”راييكسنالا اغ لصو لوا عيبد يف

 تورابو ادنعل غلف لسراد 6-1 نيعي لاز ال اًساب 0 اكعل ةرييكلا ةراعلا

 راصضحلا ىلع مهض ريو عفادمو

 اديصل اهنا مهاربأ ماق تالا عيبر رشع ةثش قفاوم زو رشع دحا يف يف

 ركرسلاو ذاب نجرجو  اضرا اديصل.اثاب نايلس لسرا موب ليقف: ةرفاو كا اننسب
 اديص يفو 00 عمجل سواباثل بهذي رارجلا نكلو٠ اّساي مهاربا عم أوهجوت

 اوملس اديص ىلا اًشابلا لوصوبف ٠ اكع ةدام يف نوكي فيك يف ريبدتلا ريصي
 نيح م برحلل ل لعاسم اوناك الق نكلو ثوريب كلذكو بر ريغ نم

 جلستلا اوباف ليلق ةعم يذلا 0 اورظنو اديصل ( 188 ١ اشاي نابلس 0

 لسرا اش ساب مهارباو ٠ اوملس م ,ل يلاربلا ركسملا رئاكت هتقوب نك ٠ مويراحي او 0

 68 هحوت رياشن ريمالا و٠ اديص ا 37 هوجو ركعمرت فلا تن اط اطو ثودريد 5

 اديص اوملتساو رزولا روضح نيل اديص يف يلوالا ع ماقتس 0
 لجال ا ريمالا نم لكط اّساب مهاربا اعاو .٠ زولا هحاوب نأ داغ ْنم نوجل 0



 ةلسراو غلبم لمجلاب ضرفو ركسعلا فورصم

 0 ا لصي دصقب رحبل اب هجوت اساب ناملسو

 رب نس زورد رك نيع طالسج ريشب نا مث

 هخ نم و ٠ هلح احأ عجرو غلبم اّساب مهار 1 | ركسع نم وعح
 أ

 9 ا ع ع د ا ب ِ 2 ) - رك ةهنام مهنلع ىلا نتاما وعفد ن ردك ةباعاللث ى اط اشاملا نال مايأ 0 ادص يي

 ”روريب ناوبد نم هوفوتسن ضرق روكذملا غلبلاو

 ئيقوث راجتلاو ة ةعبت ليباكم دوز )د يي ذلا نزاخلا 9 شل رظن | 1 ! مايالا هذه يفو

00 3 . 
 بتاهش ن بسس ريمالل ل وخدم نك جدلا كاع هرب رح باسإ ةينوجل ةنم اوحرب

 ب .٠ (2 ٠ (ه: 3 ق هديح ملت معلاف اضع ريمالا 2 و قوزلاب ناك رب ناز رام البقو 0 ل ا

 نا زملا رماي هاحرتو زاب رسحّرج دشعل ادصل تا لاثي ف قوزال هعوحر
 نا رزاملا رماب 20 2 ل 2 : 9

 اف .قوزا هعوحرو ةينوج ٠.م نازل لاطباب هيخال ريشب را ريمالا نم رعأ ل حرحاف

2 

 2 اكعل ؛ هل وصوب اساي مهاربا

 ١ : اًشاب مهاربا ركسعو الخاد

 زاب نصل ف هرودلا للام ل سدقلاو س وأد دان )ع 0 ( هحوتو ركرسعلا كرت اساملاو

 نم 6 7 اكع راصح يف ركسعلا رح ىب اشاب ناملسو رمقل زاغا

 هل دكأو أمهو ىعرا نوكي ن نا دعب اكمل عجريو ركسلا سكي اساب ليعمسا ىلإ

5 5 1 
 راسا ىذلا ناش ه ا 5 5 عم ءعلطو 2 عمشسف# مظع راخ ُ اصح ككل ذب هنأ

 - 8 7 و تي ع 0 8 - 1-9

 4 رعملا تلصحلاو ادمج دعتساف ٠ راص اع ساب ناملس راخا ةسفن وق أّساب ليعمسأ ىلع

 9 رود اد ا حا سام يح 1 4 نم لشضو مهملب ها[ لزوم 21 كمن تكلم ند فاد 2 يا 1
 ل 2 هس فعص زل" - لالملف 7 احد اب اودرس ةعضو٠ادح نالملق اكع ل 1 | 5

 ناكو٠ ةعقوملا هذبب ةلكر شو هيلع راشا ين اطبق
 و



 د1 ا

 ( هنا لاقي ) لوقي نم |٠ 0 ليعمسا شاخنا ةبيرق مايا دعبو٠ ًايحاصو ًاثيما هذختم

 رضح مانا دعبو اكسل اًشاب ناولس لخدو ٠ ةلاح مّلس نا اولاقو اك ء نم ًايراه ناك

 لوبمالسال هلوضوبو ٠ ادّيقم رحلاب هواسراو .اًشاب ليعمسا تلطب ةلودلا نم رما
 ٠ هواتق مهنا ربخا حص مدعبو ةعاقل هيفثي رمالا ردصو هل ىثر ملظعالا ريزولا نا لبق

 ربا حادو 157 ةالكد 00 لزعنا ا شاب يهارباو ٠ اشاب ناولس مساب بصل قتحتو
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 اوراص ةلودلا فرط نم رضح ناك يذلا يدففا بغادو ساب ناملس 0 م

 اساب ليعمسا ةلسرا ناك يذلا فالخ زر ا هس اودجو اه رازخعا لام نع اوثحسي

 ةيناع غلبت ناك هنا اولوقي٠ فحتو لام نم لاطلا لوا يف يشاب ناطبقلا عم ةلودلا

 لكق كاواغالا ةءاسعلا ىلعا ًريثك الام فرصا اًشاب ليعامسآ نا يع فلا

 دمملاو (هيسب يا) هترج يف هدعتو رازجلا دوجو نم ىرج ام اذهف ٠ هدعبو راصللا

 هس[ 0 م

 .رازإلا كيلامع نم لج 0 اسباب نأجاس ىلإ ا اكو ادص مكح كلك مم

 ٠ سوابارط بصنم هل باجو هاذختتك راص اذبف ١ اشاب هللا دبع وبا اغا ىلع ةلملا نم

 دي لا كالا يقابو ٠ هتايح لك ( 184” اهنم جرح ام اكع يف ماقتسنا نككلاو

 طبرلاو لملا هديب فارسدلا َمياحو : همكح يف نيملستم مهاعْل مريغو توبن وبا اغا

 هه 5 ماكحالا ليجلابو

 لس ريمالاو مساق ريمالا جارخا يف ذاب سجرجو ريشب ديمالا دبتجا مايا دعب مث
 دنعل مهعواطب اّشاب ناولس حمس تاواجر ةلمح دعبو ٠ رازجلا نامزب ةئيهر اوناك نيذلا

 ةذزفاو ةفلكمو مهيأ اها

 يك عالخاو رمقلا ريد م دل ريشبإ ريمالل مكحلا عالخا ت ءلط هتقوب م

 ناملسو ٠ ةباهنلا لجلا لا تيصتسال انس الا ءاثبال سوابارط نو ليج

 مهضعب عم نيقفتم دالبلا خياشمو ةمالسلا بحي اشاب

 5 مهؤوارعا ىلع ةلواطم نآملا زورد نم رهظ نيرشعو 0 فلا حس يلاِثف

 كيلعبو عاقبلا ضراب نيحالفلا تراصواوحافيو اوعرزي عاقبلا يضارا ىلع اوطاستو
 يداب بصغلا اذهو٠ مم |[ اوناهم الو اهءاحصا ىلع يدمملا اولكأي اعرو. مهل ديبع لثم



 ظحالي ناك ام رشب ريمالاو رازجحل ماكحالا فالتخا نم نامز نم مهنم

 ةدايزو ضرف مكحللا ضرغي ل 0 اذه روجفلاو 5 ةحاقولاب اراتاو هتقوب

 اوناك نيذلا انامالا عولط ناش ازا اكتع فرط رط نم .مهنم بولطلا افو لجال يريم

 اوابق ام نآملا ذورد اذع رمالل اواثتما عيمجلاف ةفالخو دياوعو يريملا لام مث نينوهرم

 اورهظاو ةواصعلا ىلع اوم زعف ٠ لزج ءيش مهصخي يذلا نا عم .دحاو 0 اوعفدي
 مهتءادرو مهر روح نم ؟اخا مهلم 2 اود رطو كلا وع ةغملب ةوادر

 لصتت | ىتح ةئس لك عفن مهنم اولك اي اي مهماكح ع لباطقت هقح فيرنا

 ا اوناك امو ٠ هسفن لبخاو و ةلح 00 عا اقيلا ايا رق يف ًاضيا ةماعلا ىلا مهاد

 تب اوبعتا ققح مهعلع 2 انكي لكفَو بوو ررض نم محل حال امهم ءيش نع 2 أ

 نم ( 184" ) زرحي شرغ اوعمجو كركلا ةيرق ىضازف اوساتحاو ًاضيا شوفرلا
 اودادزا نوطاح تدبو 0 تب نيتفياط مهنم دجويو ٠ مديغو لالفلا لوخدم

 ءاشحفلا نوامعيو سائلا نومرجت ةل>ز يف اوراصو مهريغ نم غلبا ةوادرلاو ةعاشلاب

 ْنم ةارما اوقلط مينا وهو٠ كاتدحلا ةعدع فورظ مهو ٠ مهعلع ردقب دحا ٠ نم امو

 نم ةلكو ةلحز مالسا ن 8 ,م مهو ٠لوالل اهوعجر ةهدعبو ٍهراعل اهوحوزو ابحوز

 ةحيتالابو ٠ اهعجرو يدرلا اهعم ل زمعو ابحوز فناج نم ًارما فطخ مهدحاو٠ ليطاربلا

 و سانلا اوقيضو ىفحمو رهاظ تيضاغملا ايدرالا ءالوه ع نم ةريثك ٠ ا امسا ردض

 2 000 ع رو قح ع سيو محا 7 انرغ الجر ازا 2 + افك دعم ال كعما ول 2 اتم دل

 مادق اركحي ةلحزل اواجو.٠هولتقف هارد ةعم نا اوظمل' هلحز نم جراخ ناك اينارصن

 امحتسا الو فوخ نود نم هولتق مهنا سانلا
 ةعاطل ةقيرط لمعب نما ءارما تتاكيو لاوحالا هذه نم روبقم راص حللاحلاو 3 6 م 2 3 2

 م

 نوهي الف مهمادخ موقلا ءالؤه ثيح نيروكذملا هرامالاف مهترصاقمو ءايدرالا ءالوه
 ٠ مهماتم فخيو مهتيرح ىشالتتو طالبثج تيب ةميس مهب اوعبطيف مهتدابا مهيلع

 مماكح عم ىت> عب عيمخلا عم ةدادرب اورهظ سجاننلا ءالؤه نا ثيح نكلو

 اواواطتي اوراص مهنا اولصتا ىتح مالك مه اوعمسي الو مهوبامه اوداع الو نآملاب

 ٠ لمتحي ءيش مد خيتلاو ءارماا يضاف اويرُيو ةعاطالا ن « مهديغ اوعنعو

 مه قح مهسان ةرص رصاقم يف ١ وابقو كال | ةمل اوفرحملا سرافو دوصنم تملا ءارماف



 نم رماإ ردص مث .كلذب اودعاس

 يلوالا رسم 1 | يلبثع اسع 0

 مهضعب ف م ا ناب ديدج ثداح عقاو و هنأ و كك د نيلفغلا نكمل يلاهاو

 3 اع مهارتفاو و ملاكا ف ف 4 نئثمطم اكاد

 ا زاب سحجرجو ميلس ريمالاو طالمشج ريشب

 ١ نم ىراصنو زورد ( 185: (

 وطاحو راطنقلا تيب نم ءايدرالا

 اومهف ابل مهتويب يف نيذلا
 اذكهو. ل

 رمقلا ريدل ةنم علطو ٠ ادبص ف



 د

 فئاوطلا يقاب ةرصاقمل الا تفتلا ( 1857 ) نيتفئاطلا ءالوه ةرصاقم دعب مث
2 0 3 . 3 
 دو روصنم هر امال رامدتب أ سك رمالن مهلم مهملع ض

 ء ١
 سرا

 قباسل اب هنأ لوقعلا ءرياحدو سرع مب . ايارو صعب كلذ ما هلأ ناد ها : 0 ع 11 1 .٠

 ىلع يداغ ّس

5 1 
 أ طالشح *دسح رصضح مح

 ان ٠

 الوه 1 ا ابو



 مسا ا/رإا سل

 اوماق ماشلا نم نيذلا هيتالادلاو هراوملا ركسعو ٠ ةعابتاو يزرد يشابكواب نابعن
 نيح هنا ريشي ريمالا نم رما مهعمو يلاشلا نوناك نيرشعو ىدحا يف كركلا نم

 8 مهوقرحف ٠ هلحزأ بيرق شوماب راطنقلا تيل نيذلا تويبلا لماك ا وقري مهمايق

 ةعبرا اوناكو ٠ررضو رش مه نيذلا تويبلا هذه ةدابا يف هلحز يلاها حرفو
 رثا مهل يتب داع امو تيب نيرشعو 5

 نشمخلا حاص ”ةئسلا هذهب: سراقنهمالا تام طانش رهش نم مايا: ةيناث يف مث
 .قوزلاب هراشدلا ريدل لحاسلل هوذخاو روهش ةثالث ضرملاب ماقتساو ءاتستسالا ءا

 ذنم هب ناك يذلا وبرلا ءاد نم ةباغلل نابع ةمسج نال ةدافا زاص اني مي انو

 نا اولاقو٠ حرششلا أي امك هتومم ارضنا نيريثك ًاساناو سانلا هيلع تفساتو ٠ نا

 هوثفدو هنطو رقم اميلص ىلا هراشنلا ريد نم هواقح الاخ ةعم نوسخو ةسخ هر

 ناكَف ةلصا اماو٠ هثوم نيح ايحيسم راصو دمتتعا هنا لبقو .هدادجاو هابا ةبرثب

 اوركف امو اًريثك ٌهورهق مهنال زوردلا فياوط ةمادخ ديهش تامو اًيزرد
 اذه لثم مهضرا 0 مهتشدعم قيارح مهدب نالاو ٠ بقاوعلاب

 ةضعب قحلب سحنلا نكلو٠ مهتيرح مرعجإلب ناك ”هرمع لوطي ناك اذا نال. ريمالا

 لمعلا قبست ةينلاو
 ريمالا نيبو تاي ناملس ريمالا نيب ( ةرجاشم ) هرما لبحح ءانثالا اذه يو

 لثم لحاوسلاب ممل كالما ضعب (186) اومدهو مهنيب رشلا لصّتاو دارم نبا ريشب
 ىلع أكاش ليمج ىلا هجوت نالس ريمالاو .رخالل مدهي مهم لك تزيبو نيكأكد

 ام كلذ نوضغبو . احلل كلذ ض رعناو ناي أس عم شضرغم زاب سحرجو < ريشل

 امهثيب رمالا فيقوت راصف سراف ريمالا

 لاجر لتقو اهضعب ىلع سانلا تجاهو يرشب ةبج يف هريبك هشوط داص مث

 ىلع اولا نيحف٠ نيبنذملا ةرصاقمل كانه هحوتي زاب دحالا دبع 0 حيراجو ٠ ءاسنو

 زاب سحرج ةصاخ نم يروا فسوب اوحرجو هعابتاو لا خيشل ا ىلع اوحاه كلذ

 ةرصاقل ركع فئاج عمجو ليج يف توصلا حرطو روكذملا 0 كلذ نمو

 ةمالس ىلع شلغلا اذه ىعتناو رومالا تروادت دعب ايفو ةاصعلا ن نيروكذملا
 يلاوتم نارسح خيشلا | واتق ليم مأ | فسوب ريمالا ٠ ائبا مايالا ةذهم ا -



 هحاوب ءاج اذهف . شوفرحلا هاحبح ريمالل ودعو ىدرو ينغ وه اذدهو لمرحلا خيش

 بج يف هومراو هوقنخو هوكسف ٠ هلحل عوجرلا دصقو نيموب ماقتسا نير وك دذملا هرامالا

 ُةلثق بلسو ٠ لملق وهف شرغ انآ و ةنسماو ةحاس او يثاوم اهبلغا ىتلا هلاوما اوطضو

 لع 0. 7 : ن0 ميغا اتمد الاء ا هك هم تال نر 1 و ىلا ذم ات | وكسم

 بوتكلا لسرا رب راق . ديقلاب سابارطا مهلسريو ءا رمالا كسعو هيخاو زان نسجرج

 مهديب عقو م هومدعي مهل نذاف ريشب ريمالا ىلع هوضرعاو نيروكذملا ءارمالل ُهَتاَذ

- 

 بغري ايادو لمرحلاب ةريبك ( بزح ) ةوزع هلو اًدذج يدر ةنال هازج للا 00

 ا آ / [ <(
 يئابو لسيج ملاح ملس ريمالاو اذا

 ريمالا مك ةافو ةبح نم ليعمسا ريمالا

 . 2 .٠
 نيدلا نوطاخلا 201877 50: تمل ةض رق

 . . 1 0 1 5 ١
 اورهساو ملس ريمالاو ريشب ريمالا اوبحاوو مهب اوجرتو نيروكذملا هرامالا عابتا مه

 ء| | / َ .٠ | . / .٠

 سانلا عم مبكواس اوئسحيو مهءاكمل نيداقنم اونوكي ثرحب مييلع مهرطاخ

 نورشعو ىدحاو نيشامو فلا ةقفا وم ةكس

 : لباب ةدي دعب يف ماكحلا نم لمملاب ةريثك ءايشا
 ذاب سجرج هجوتي هنا ىضذتقاو هيئضلا دالن يف ىدعتو ةفلاخم لصح نا الوا

 رع ءلعب ىلع رمو عجرو مهب رفطف م يىلبج ركسعو هس كات 6 2 ( 1 ا | َح

3 
 تل ولا 2 لافتحاو ماد 1 هل لصحو٠ سوف را

 - 0 قيس ام هاجو زع ىل اع ىطظح ناسنالا اذهو٠ َمظ

 . 0 را يف كلذكو ٠ رهاظلا سح ةداردعو ةقادص ىدوبلا مداح

 هذه نمو ٠ هاخا ؛هوعذت ناك ىتح سلبار رطب ربرب ٍنطص هم نإبو ةنيب

 ائدلا تنبلا نيرو ريدلاب ةماقالا دمتعاو ٠ نامزلا تفقاوع يف ركف داع

 م ل خيشو ديما عم ةدام لكو ٠ اهعيمج دالبلا روما يف ملكت
 0 ا

 ريصي ةلوقي يذلاو الوا هيلا عفرتف

 2 هتلخادمب امس الو هل خيشلا رابتعا مدع نم ربقلا لاحن ناك ريشب ريمالا نا ريغ



 خيشلا عبت ليبج مكحو هدحو٠ ريمالا صخي لابملا م < نا ثيح.. ةصخي ال ام

 ّك قٌقح خيشلا مهب كراشي مدلغو اياده ْنم يفار 14 0 اك را راصو٠ روكذملا
 وه اهيضتي اهنم خيشلا ى اع ضرعنت ةّدام لك يبسلاو ٠ ريمالل لصي ن ناك ام لوخدملا
 راصو .٠ ريصي خيشلا مديري يذلا لاح لك ىلعو٠ ريمالا ىلع اهضرعي اهنمو هسفند
 مدقيو لالا ١ له ىلع رباص وهو. 0 ُ ريمالاو٠ طبرلاو للا ر هديب
 ةشاشب هل رهظي ًايادو ةعم ( 187" ) ماعطلا لمعتسي مايالا بلغاو ماا لك هل
 نأمطاو ٠ غاص اهبستحيو هل ريمالا 0 ءمطي ناك خيشلاو ٠ ةلوقي اهلك هنم لبقيو
 امنا هب نكرمو طالبنج ريشب خيشلا عم لفيت ناكو هوم نم ثدحي ٠ يش لك نم
 رثكأ ريمالاب ةناكرا

 كلذو ٠ خياشم وا هرامأ نم هب ردغي اذخأ) نأ دركشت 'يحيب ناك ام كلذ عمو
 كو لس 0 ماسقنا نم ًاينأث يلشلا ةمح نم اَلَوا : هوجو ةثالث نم
 ةيفاك ءايشا ةثلثلا هذه نا 0 ةتننو عيمجلا ىضالي 6 عم خسح
 ريمالا ءانبا يف ةصتخللا ةّيكبزيلا هتيمس رطاخ رييغت يف طلغ هنا ريغ ةنع ررضلا عنل
 ٠ مهعب ن مو كلما دبعو قوحلت تدبو دامت تنب مهو.٠ مهدلاو نام ز نم فسوب
 ف قلعتو مهكرت زاب سجرجف طالشجو ريشب ريمالل ادض نيد كدملا نؤك نمو
 هوضغب ىّت> ةتبلا ميهلا تغتلي الو نيروكذملا ةناها يف دعاسم راص تح مهدادضا
 يلك قيذ يف اواصحو ٠ محل عمسي ال يلمثعلا نا باسل ٠ يب , م 00 علطي امو اآدج

 . يهل لاح مهل اولخ ام ىتح شر رغ للطي 2 نيعلاط | اعادو٠ هاطلاو لاملا ن
 اي هنا نغلا باحصا نم هج ةحضنو ٠ رول مك ذملا خيشلا ل١ نم حل ملاص يأر ١ ْنآك اك اها

 غنا هنا الا ٠ نووخلا رهدلا تفا وع نم ةيشخ ( مهكرتي الل يأ ) هتيمس نم 0

 1 مه رض خأ ناك و. يدق نم هل ءادعا نيرو 5 ذملا نال طلغ اذهو كيالوا هتيحص ف

 بهو نيرو يذم درطو كح رازكلا نم نسل انيح ًاصوصخ تاوثس ةعبس 0

 راص 5 لا ٠ مهعابتاو مهتيمس ناهاو مهقذر طبطو_ رككسملا 0
 هل اورهظا اضيا مهو. هقاددلاو ىملاب مهعم لخادت رازلا نع امر مهنب هيقفولا
 هذهب اذكه يقبو ٠ ىلإ اكلا ناكرالا نك مراو مهتدو وم يف قلعتف . رهاظلاب ةدياز ةدوم

 مقتسي رمقلا ريدل البق دّدرتيو 8 ةعطاقم ليمج يف هتماقا يلغا ناكو ٠ نينسلا



 رمتلا ريدب اياد ةماقالا ”دنع نسحت ( 188" ) نيتنسلا هذهب هنا ىلا ٠ عجريو ًامايا
 امسح نم هل ايعا لقنو

 ال م.

 ةجوتب ناكل تح رمقلا ريذب خشلا ةماقا غري ناك ريشب ريمالا نا ليقو

 ًاباستحا كلذو ٠ عوجرلاب هيلع جليو بلطلا ف لصاوي ديمالا ريصيف ضرغ يف ليبخ
 2 0 0 : 00 2 2 ادبا هنا عم.روما ريغ هئم اديبو كاردالا باحصا هلقع يف سلي ةنع ديعب ناك اذا

 امج هالاو وعلا نم هيف لصاملا لاملاو ال فيك. فلاخم ءىش ةبادب هلّقع يف "يجي ام

 رورغلاب ن 1 اذه لصح ةجيتنلابو ٠ هومدقت نيذإل راض امو قىح دحال ريصي ال

 فصوب ال عونب ل اقعلا رصقو

 ريشب ريمالل اشاب ناولس نم للط ءاج ناضمر رهش يف ةنسلا هذهب هنا مث

 اديصل روكذملا هجوت لاهابف : مزال يرؤرض رما لجال اًلاح اكعل زاب سجرج لسري ناب
 ريمالا نمو 1 ةريتعم اياده هم 0 يدوبيلا مياح ناك كانهو لَو

 هلع اننقو هبامحا دحأ ل زاب خيشلا فتي رعت تجوع هذه ( هّنرفس 0 هترطخ ةروصو

 هاوحف اذهو

 لابقالاو قيفوتلا نم راص امعو ةمالس لكتب رمقلا ريدل 2-0 0 راهب ةنا »

 شاب يلاد علط اديصل ائاصو نيح هنا ىلع. هحرش نع فصولا قوفي ةرطخلا هذهب

 اندجو ةقككندلل باب 25 ةلوصوبو ٠ يف ١ انث صوو٠ ءالاب انوذخاو .يلوالا 5 انوقالي تاواغالاو

 نيموب انمقتساو بيح ركلا ةناغب انملع أوملس ة٠ن امعال ضعبو ميا < ملغم لاو اغا لستم

 ملستملاو شاب يلاد هيمساقلا رسح دنع هّقالم اندجو دوصأ امبجوت 0 أقص 00

 اندجوف اكع ةسو هرحل | انيجوت مث مث ٠ زعلا لاحي رومحل اثلخد ٠ لامخ ةئائالث

 ب رضنا ة ةئي ا .انئلخد ناحو٠ 4

 و 0 ' 3 مايا ةثالث ان . ةرحولا مب 2 | فاتن الك اغا ىل

 ر نب كلذكو ةرفاو ةملجم افرشتو

 » بوغ 3 | قوف ) 188, 2( رومالا عيمج هللا

 دمجتو ٠ طالشح ريشب خيشلل ةعلخو ريشب ريمالل

 رمعلا ربيذل هعوج رب هم 3 هلا ب دأ هع , ٌَكلذكو

 نييسام سانلاو . مظع كيش راصو



 فصوي زاب خيشلا داصو ٠ هيلع ملس طالبنج ريشب خيشلا رضح هدعبو ٠ ماكالاو بحلاب
 راض حيحصو ٠ هدورسل اورسني مهنا هنم انظ اذه٠ هترطخ يف ىرجو راص ام مهل

 رهاظ اذكه

 كلذو دالبلاب ريشب ريمالا ةموكح ينعت يتلا اشابلا نم ةعم يتلا تاباتكلا رهظا مث
 وه ةناو ريغتي ال خياشملا خيش نوكي ديشب خيشلاو مث ا رك يدبا باد

 نا هلما: لك ناكو. هعالطاب الا ءيش مب الو. دالبلاب رظانم نوكي زاب سجرج ةسفن

 لبملاب ىشت تاماعنالا هذه

 ناو ٠ هيلع رطاولا تريغت نيا. اذه نم نال ٠ هلجا رصقل ببس ترا لاطاو

 مم سوابارطو ماشلا بصنم ل مداق شاب ناملس نا وه كلذ بس يال تاق

 ةءلقلا طباخو سوابا رطب يصاعو ربرب ىئطصم سوابارط + ؟اح ٍلئمويو ٠ ةلودلا فرط

 5 رط نم روكذملا | ريرب عفر بغرب تصنملا هءاج م اب ناملسو : ةلودلا رطاخ دِص

 4-2201 عم
0 
 وال

 رل

 زاب اكو ةينض لا دالب هتبراع ة رطخ + يف رب 1 اشابلا مهف ثيحو ٠ ايلك

 ”ةدعواف» ٠ ةلثم بات رم ءيش ل صعب 9 رهظاو هإ ةايآ اةخاوربرب نم ةعزعب سوابا رطل لخد

 مزل ٠ امهثيب ةرياصلا ةديازلا ةدولا اشاملا غلتو نيدغاعلا ربكأ نم ل نوكي هنا زاب

 ةنم نللطو سصنلا لاسراب ةلودلا رطاخ نع ا رس ةملكو اكع يف هددعل زاب رضحا

 ةناو ٠ كلذ ريغ وا هيلع راصللا مت اذا ءىثب ةنعسي الو زبرب ةبج نم هرطاخ ديغي نا

 ظ عم سبل هيلع نوكسي
 ادعو هدعرا كح ررال- ده علطي ةنكسمي ام هنا اشابلل زاب سجرج باجاف

 ءايشالا ةفاكدر مالا ضراعتي ل هيلع الو ةعم نوكي ال ع ٠ مدقلاب طوبرم اقداص

 تسلا لج ناك اذهلف . ( 189:) للا هو نم ةلاثي ام فاعسا ربرب باط واو

 هنا ( لاثمو) لوقلاو . اشاب ناولس ىلا سضالا ءاج ام هدعبو . اكسل هباهذل بلطلاب
 ءالقا بر يذلا يباهولا ةمج ن* | 2 مدن لعدة كلذ علب ةلودلا عجار

 ؛رذع اوانقو رذتعا نياملاف. ماّيااب زاجحلا ىذارا كلمو تاقرطلا طبرو جاما

 ٠ ةعيمج امم ن 1 سرس دل نم زاب روضح دعب مث

 راصو ؟احلا وخا نسح ريمالا 8 ا رهظا كلذ ل 1 قو نوضغلا اذهبو

 هسيفوح غم لير لآ ن لطبا تاوئس ثذ اذ لنم ا 2 رومأ يف ذه هرهتيو كاك



 تلا رخ تس

 دصق هنا ًايناث نزاخلا هراشب خيشلا حلاص لجال كلذو اّلَوا ناك ايك قوزلل هعوجرو
 نزاخلا تيب اجرب ناوزرسك ةعطاقم ىلع هطلست ن نم نسح ريمالا دي عفري ةنسلا هذه

 تعقوف ٠هرضمو ةربقم ءابسن 0 مهضغبي روكذملا ريمالا يذلا

 روكذملاو .ريمالا وحث هيلع اوسرسي اوراصف ذاب سجرج هب يذلا زعلاب ةصرف نآلا مل

 ريمالا عابطاو ٠ ناك فيك ريمالا رهق يف ىعسي راصف ٠ ةضغبي ريمالاو ريمالا ضني

 عم هيخا لاوحا نم رمرمتي ماما ناكو. ؟آخلا هيخال الو ىتح دحال ةّيضرم ريغ

 مالكب هيف درغب راصو هيف عمطف ٠ كإاذ ظحالم زاب نسحب و٠ 4 مديو ن ساثلا

 ىكحي امو هللق يف ةظذحيو هيخا قب م الكلا نم ربقثي ؟اللاو املا عمسي يذر

 ةطساولا لعج ناورسك نع نمسح ريمالا دب عشري ناب زاب مزع انيحو٠ امش زاب عم

 ةياغلل ةكحضم روما ةجيقنلابو ٠ هرس ظفحيو بح هنا ةنم انظ طالبدج ريشب خبشلا

 بجو لوقي ريمالاو ريشب ريمالل هيكحي امالك ةئقلي راص نال

 رهظيو٠ ناورسك نع ( هدب عفرب ) هّشراق عفرب نسح ريمالل رما هحوت اًريخاو

 امك ريشي خيشلا نا لاملاو .كاذب ىضرو رطاخ هل سيل نا سانلا مادق زاب سجرج

 نزاثلا ثنب راصو ٠ نسح حلا علسو رنمالل هكح زاب و مالكلا < راصن
 - ( - ص ٠+ (ل --

 . 01 : - .٠
 مدعو همم نمو ماتيو روكذملا عمسيو ,نسح ريمالا اورهق مهنا مهرورس اورهظي

 رمقلا ريدل طاش رهش يف هجوتف ةعسولاب رومالا هذخاب هعبط ( 189" ) هكالمتسا

 ريصي راص ام فيكو ٠ زاب سجرج لتقي ةنا همز
 دخ اي راصو ريدلل الاء ا رضحف ٠ نيدتب ف ريش ريمالا ناكريدلل هلوصوشف

 هللا ءاشناو لغتشم خيبطلا نا ثيح لاقو | رس هاّياو التخاو ٠ هقالخا دمهيو هرطاخب
 !ذاف٠رارضاو باعتا اهنم جتني ار يذلا ةلجعلا هذه ىضتقم شياف ابيرق يوتسي

 ادتباو ءريزغ ف هلحأ عجدو ةظرغ نم ىت> ليلقو ريثك مالك دعدو ٠ ساو ريصلا

 تقوب لبق ةخسطلا ىوتست ىقح مأ رطضا اهديزيو راثلا ك ر2ءو لجعتسي

 راص مهعزع نوك نم مهعبتي امو داع تيب نا يا: اذه وه.ةخبطل املا هذه لاحو

 باسل ني 1 مهوضغمب طالبشجو 0 ريشبل ريمالاو لحمضم مويادو مهلاحو فيعض

 ريمالا تس ا 2 مايالا هذه لبق اومزتلاو و مهتم قمح مدعو مهتعالدو مهتوادر |

 موك رات زاب سحرج نال ٠ مهديب علط ا هو مكحلا رايغتب اودهتتحاو باهش نايس



 اومزاف مهاعسم نم ةدياف الل اورظنو .ريشب خيشلاو راش ريمالا 2 دحتمو هلا نم

 ممد

 0 زاب سحرج ةقباطع كالا نب م سرغ لاط مهيلع راص مايالا هذه ىف

 تناك يهو ءريز رغ يف نسح ديمالا 1 اوعقو مهلم 2 حارو مهيلع لالا

 داصو ٠ ريبدتلا ماع ىلع ة ةشرع ىه ةقياضملاو شسرعلا كطو٠ اهتاذ ةخمطلاو بوعلم

 2 م ل - ) 00 3 4 ٠ مهيف ةنضعسو ذاب سجرج حم ضردافتي روكذملاو معاش ةنجأ تياكت نسح ريمالا

 دارياب تال احعتسالاو باطل اب مهتويبل هيلا 5 اولصاوب زابو ريمالا نيترحلا راصو

 لاطو تالاجعتسالاو هيلاوللا فورصم ارش مهنع عفدي نسح ريمالاو٠ شرغلا

 هاوتسا براق خيبطلا ىتح ةريثك مايا عارصما
 ةفرجب رمقلاريدل مهعابتا نم دوه عم دامع تيب هجوت ناسن رهش يفد

 ناب ريمالا ىذترا ا اه اهم نيلصاطلا ةلقثلا هذه عفرب ريشب ريمالا ىلع اوعقاوتيل مهنم

 ىضذترا زاب سجل الو 3 امالا نييياخ مهتالحمل اوعجرف ) 190 0 هوهجاوي

 .ةّيناطيش بيعالم كلذ عيمجو هرامالا دنع ليبلل اوهجوتي اودصق مث. هوهجاوي
 نم ليلقو 5 رعأ ن رم ةنور ردحم زاب سجوج ٠ حا ٠م ضعبلا راصو٠ اهيلع اوظحل سانلا

 ريظن ة ةريثك ءايشا نا ليقو»٠ 1 لغاد رورغلا نال بالكل تنتلي ناك امو فأي
 مانلا نا لوتيو هلا ىطعيال و .٠ داع تنب 0 قح روت يك ذملل اهوغلي ه هذه

 تن قح هس ىلع نايم ىقدو٠ خيش 1 ريمالا نيبو ينيب ةنبفلا يمر - نأ اهدصق

 ريداقملا هيلع

 مويلا كلثب نسح ريمالا ناكو٠ ليمج ىلا نيمواعملا ةّيكبنيلا خياشملا حارف
 هدنعأ رضحف ٠ ليصح دآلمأ قير َّط وهو ل اي بي رقلا مهاربا روم ىلع ديصلا نظاوم

 وج عيبجلا غلبي مها رو نيمداق 3 يقامل لاو مهعابشا نم ليلق ركع خياشملا نم ضعب

 ناك ريشب ريمالا نا ببسل مهنم اومستحا ف مهي نع ريخلا لصوو.رفن ةئايمح |

 الو داع تنب لقي ال نا هرذجيو دحالا دبع هيخا ىلا ررجي ناب زاب سجرج مزاي
 دحالا دبع قلَح لقمعو هب هارد هل يذلا يشاو ىلحا نم ن كعب نا ريغ ٠ ةيلكلاب هحو مهيطعي

 باسل مهمالكل هلاب ىل طع 1 غاص ىه 6 رومالا٠ هلغشا يعاو نوكي ْنا زاب



 وعل د دحألا دبعل ةباتك اولسرا قوحلتو داع تدب ىت> ٠ هيخا نم ةلصتملا يبت اى

 هرامالا ىلع اوعقاوتيل مرد
 ريمالا و ليبج ىلا مهركسعو خياشملا اواصو رايا رهش نم موي عبار يف هنا ىلا
 دحالا دبعو ارامالاو٠ رهظلا بيرق ةئيدملل قاوجا قاوجا اولخدو 6 0

 نم ةمذرش اّلَّوا لخد يذلاف . تاقانق محل اوفاذيب مدخلل اورماو ٠ هرامضنا اب مهونياعي
 مهنا سانالل اورهظيو ةلجعب 5 ةبكافلاو شعلا ىلع اوضكري اوراصو رفنلا
 لمايحو ٠ يقابل مهل مث خياتشملا مهعمو يناث روبط رضحو . عوملا لاجنو نيتوحشم
 اويهئيو ( 1905 ) سانلا ميامع اوفطخي اوراصو.اسعلا نم ةَيدملا تالتما
 ع تبنلاب اولغتشاو توسلا ا ومجهو فل و وسالا و نيكأكد

 ىئ

 ١
 اولخدو باوبلا اواتقو مهعابشا 2 دحالا دنع تمل اوحار مناف خياش :ا أما

 هوق ام دعب نم دحالا دنع ل لؤنف ١ رادلا كاشلا نم مهيلع علطتي رهو ه

 نيجاه مهو حردلاب لزنو ةحالس ذخاف ردغلا نيع ققحنو ٠ هفك يف

 ٠ فيسلاب خياش ملا ىلع راغو الاح لتقو ىفطص

 نم ةسفن ىم اف ٠ هوعبتي مهو انحاز ىكيزف ودب رككلا

 يهتلم ركسعلا يفابو٠ تامو ةفرسلاب هورضصو دردلا 0 0

 .دالوالاو ءاسنلاو لاجرلا اوحلشو عيمجلا وأ !يداكر توبا لخاد ببنلاب

 ادج لوبم وه ثداحلا اذهو٠ ا ةثمرح اورعو دحالا ديع تدب اومهن

 افف ةعاقلاب اوئصحت نيذلا هزامالا ىلطو نسح ريمالا لصو بضغلا اذهب مهو
 اودخاف مهلاح اوملس قىح قيلمتلاو عادخلابو ةراثك  فجارم دعب الا اوضترا - |

 ظفللا تح ناكيم يف مهشاحو مهلم مهحالس

 ريشل رضح اخابص ةعمجلا اذه راهم هنأ وه هيف ىرج امو زاب سجحرج ىلا عجز مم

 لجال الايل اواخد مهنمو ٠ لماكلا حالسلا نيحاستم ةعابتا ةتبحصو ريدلل طالبنج

 كنا زاب سجرج خيشال رهظيو ٠ دامع تيب نال مغ رهظم ناك ريمالاو ٠ مهولا 3

 ناك ةناف روك ذملا انفاق: كلذ ريظن م 20 .عامي كيخال ر در لامعو مهعم ق قدا 16

 هيلع فراحتي ديمالا ناكو ٠ ىّس يف يف نوخ ةهنم يداب وهاما دبا هنا نعليو فلاحي

 راص اب نسح هيخا نم ر مضت مالعا رظنن *م ناكو مالكلاب



 اك اا

 ماني نا عمز اهتعاس زاب خيشلا ناكو ليج نم لا لصو ةعاسب رهظلا دعبف

 2 28 حارف ريمالا دنعل زاب وعدي حادحدلا انحن ةعبات ريمالا لسراف ٠ هتداع بسح

 اماًدبا كناو#ليمل خياشلا هجوت ببسب ادج مومغم ريمالا نا خيشلل لوقي داصو
 رضحت ديري ريمالا نا هل لاقو.(1915) كلذ ريظن مالكو مب هدرطي كيخال ترد

 ناكو ريمالا دلعل رضحو الاح ماقو ريمالا ممل خ خيشلا مقتاف ماسلا ةلع 6

 مي تاك سوللاب هل رماف هتماتم لخ ةّيناوما ةضوالاب 0-0-5 مااح

 هب مهت امم ةسفن ررابو هل نهراب خيشل هلاو همالكت لعز رهظن ريمالا راصو اليلق

 ريمالا هل لاتف .موقي خيشلا دارازت نوبغم ريمالا ماقاا ريخا ٠ ريمالا رطاخ فطعتيسو
 ىشماب كواب نيدلا نيز نسح بالطو. هلفقو ب املا قلغاو ةعرسل جرحو كناكم دعقا

 ىلكلا اذه اوقنخا اواخدا ممل لاقو بابلا حتفف لبحو زافنا ةثالث ةعمو رضحف
 راشب 0 مث ٠ فسلا بحاسو ةهرب فنقاو يقبو بابلا قلغاو

 2 ميركل درطو زاب سجرج تيس اءارسلا ع نم ريم ءالا علطو 4 ةناكم فتيل ل طالشج

 ام نايرع لينقلا اوحسو ٠ ىضقنا ضرغلا ناك ند عجرو تالحملا لماك مخو

 يرو كانه هومرا ةنراوملا شوطنا:ىلا رسلا باي نم هوجو ءرتسلا ريغ هيل
 ةعطقم هراصح يف هاطغ سو وطنالا

 هوعطقف٠ هلتقب رما ةهرب دعبو ةئحسو زاب سجرج صتخملا كرتثلا فسوب رضحا ٌُّم

 ةئيلماح مهو. مرإق يف زاب نفدب رمالا ردص ت اعاس ثالث دعبو٠ الاخ هونف هدو فويسلاب

 ةامعلا ةنع اوماق ةئفد نيحو زوب 1 ةامع سائلا دحا هيلع 8 نايرع ةريقملا ىلا

 اهيحاص با ةبابعلا رما ريمالا غلب نيحو ٠ برككم نزح لاح ٠ نايرع ربقلاب هومداو
 الاس حجبرخو هب همف اوعفشتف باذعلاب ”فدلهتو

 مزعو ايارسلل ريمالا رضفل دحاو تقوب تيكن متعقوما هذه لاح ىعتنا لو

 كانهو لابنع ةيرق ىلا سمشلا بايغ برق ريشب خيشلاو وه ب رف ٠ ليبخ ريسملا ىلع
 اولحر تسلا موب يل يف و٠ لابنع يف اوتابو باهش تيب ءارما ضعب مهدنعا رضح
 نا ىذتفاو نسح ريمالا نم ىلا ملع ءاج هتقوبو٠ ىراصنو زورد ريفغ 0 عم

 د2 ١

 ٠ موي < ماقتساو مهريغو هراما هدنعا رضج (1917) كانهو تافيوشلل بهذي ريمالا
 ريمالا نا مزل ٠ ىذترا امو فسوي ريمالا دالوا يمعي نا هيخال ةباتك ل سرا هنا لوقلا



 وه ليم تافيوشلا نم ماق

 دلا دعسو نيسح ةثالثلا هرامالا مبرخا

 سس لاه ]سل

 ليبخ هل وصو نيخو٠ تاهس نادعق نبا ريمألا وطال المشج

 ىلا مهلسراو شدكتا ىلع مهبكرو ميلسو نبي
 أ

 م ساق 5 راسل ريمالاو نادعق نسح ريمالا مهعم ل اخرا راو٠ نوتلجع ةيرق رك

 لجدو.

 00 ّ 0 ب
 0-ب 2 0 وثيعو ٠ دكه مهو ربو اماع مه

 زعمل نيتملا 7 ل ةحوت مول

 1 ه هرامالا الك 5 لا 1

 رظتند قوزال رّضح ليمصج يق

 | نيام ٠م

1 5 
 قوحلت تملو مغ وي

 د ف لبا راصو٠ م.

 زاب سجرج 2 ّ

 دآ ام مالك و ٠ ! 004 ل

 ءا هللاو ٠

 ولو

 ةلج ةعمو يا ايكو لب

 اورضحف . سوابارط نم ليبج غالخا

 فل

 ا

 او ةشجاو

 .٠ و 4
 ديدح شيش اومحاو هرامالا اوفتك راغن

 5 دارم رودحنم ر مالا ى

 ا امدعب رياشب ريمالاو مهتالحملا اوعحر خياش

 اهسلف قوزلاب وهوا

0 1 
 ف مك٠ناورسض و امسح

 بابسالا هل نم

0 

 . . . ِ 4 .٠
 3 س رع فلا نوعبسو ةسمم نع غ

 فسوب را مالا دالوا وأ كح

 ةضراقم يه ىتلا مهام نم ايش
 0 ها
 ٠ةيبرغو زوردو ىراصنو مالسال 5 سرع

 لكي لبخلاب تو م -- ةداملا هلدهو 0

 تلبو٠ كردتال بر 8 اوزابج (1927) داع

 رنمالا م
- 

 رب ديمالا

 ةصاخ

 5 01 ١
 رفاو مانا مف راصو ريشب

3 

 و ا مهدارعو زيلكمالا اوبثاك م
0 

 انا 0 باوكلا 0
"1 

 رحم عاف اخ يظر ناي زاب
2 1 ٠ 

 رهو رصاح م اقتنال 3 حاصو 2 اب امك اي مل مهو: و || - 9

 ناح دعب



 تح ار حل

 نا ثيح ءادياز ًاصرح يارد ريمالا نم رهظ لاوحالا هذه ةيا دعب مث
 زوردلاو مهتيح اومدعو ماش طح ىراصتلا ناكو اودرغ ةعقوملا هذلهم زوردلا

 لعجو ٠ زاب سجرجر ثنب نصح و٠ نرتك نلا هدثع نيع ريمالاو٠ هوديرب اما وكحي

 ًاضياو.روكذملا ثبلاب ماقتساو ةمواعملا ابارسلا كرت جو ندملا لاحك سارحو نيباوب
 لاطلاو .ريمالا ردغ نم ستتم خيشلا نا ةماعلا لقعب لخدو ةلاجر رثك طالبنج
 ةشك لب نيرراشم الو يخ و ر؟ مهل ن رسدل مهسأد ن ءم نيتهلا توص اًماو٠ اًدج ديعب اذه

 نيمادخو

 داصف ٠ هيلع اًشايلا ىضر ماودو يدوهيل | مياح ةاساوم يف ريمالا دهتجا مم
 بلسب كلذ دوجو لهستو ٠ نلط ريغ نم دالبلا ىلع بجوتملاو هيريملا لاوما لسرلي

 2 5 مهلم ذخاو زاب تيب نيلوتقملا ةضاخ ىلع هاشنا يذلا ملظلا
 يذلا زاب سجرج لتق نب + ادج رهقنا يذلا ربرب ىفطص+ كلذكو. مهنيب ام رومالا

 ةمح رهظاو أبصغ د عالخلا لسراو “يش ديلا نم علطي ام دكر عام ناك
 زاب سايلا سلبارطا 2( 1920) دل هجوت هنا ٌث.ارهقو ابصغ يهو ةدومو
 ةمواو ربرا أجتلاو ةكرعملا نيح ليبج نم بره ناكو نيلوتقملا همامعا رك
 زاب دالوا ٌلتق يا ثثداحلا ده تار ايا. هدنع ىقبو٠ هيفكي فورصم هل نبعو

 نيتيام و للا ةنس ادتبا يف ءارتفاو ةضغب فسوي ريمالا دالوا ءاعاو ًاناودعو !دمعَت
 لاكو فرغم يركم لاح نم ُهلايو لاللا ىذمو ( م 18١7 ) نيرشعو نيدثاو
 . يدرلا دصقت تناكاذا ةيداضلا شوحولا نم ىددا ي مذ اهتوادرو ةنرشنلا ةعيبطلا
 ةعدرم ةواسق اذكل لصتي دحا لاب يف ء اح ام 1 هرهاظ راسل ريمالا اذهو

 ةضقن صخالابو هب نكري الو هل ناما الو افولا يدع هنا ةلاوحا تمهفنا اذه هلمعبو
 ادبي ال ةناو زاب سجرج عم هداحتاب رمقلا ريدب ةديسلا ةسنك ىلع ةفلح يذلا مسقلا
 ثيح٠ هللا ماَدق هب رذعي الو كوه عتب له ءلهع لاكن دقو رهودلا | رءاقم انش هنم
 اذه لك اغاو٠ ةواستلا هذه بجوي ام هقح يف نم ردص ام زاب سجرج قيقحتلا ىلع
 فيك ملعي هللا يذلا ةكللبتلا هذهب ةسفن امراو هالاو لاملا هبح نم ريمالا نم راص
 مايالا برقاب هازج لكأ ةناف نسح هيخا اماو٠ ءدعب نم هدالوالو هل اهتبقاع نوكت
 ةنع حرشلا ٍقأيو فيسلا برض نم دشاو بعصا ضرب تامو



 و2 نوضغلا اذه مث

 3 | ك] رثكلا ةيرق ةنم

 تاهش كلن اقوكرت

 اورهظاو دالنلا

 أ

 أت

 ذاق ٠ لن وع
 3 ه2

 اساملل ارتاي نا ب مهوحلش هذا

 ىلع هرطاخ اخ ريغُت بضغ لاوحالا 5 اانا رظن ملف

 مب



 ريخ ال ' يش ديصيو لتقدو برخيو قرحي هلحزأ هسفنب رضحيالاو ببتنا 0 عجل

 ام اق كبلعب دالب نع ( 198" ) هشراق عفرلي ةناو٠ هيف

 صخالابو اسابلا نيبو هثيب - ثودح نم م ريمالا للا يدروايلا لصو ملف

 نم عاتبلاب هيضارا ىلع ريمالا فاخف . هطاصم لجال ةريثك ك اسع نيعم اشانلا .نا
 دارم تيب ءارما ىلا,بتكو باسجينالاب باوجلا دزح هلت يملا لج

 يذلا تبللا عوجرب هدامح تدب رماي هيخال ررج كلذكو نيك نم هوم املك | وعجري

 نكسمملاب كلذ متو ٠ هوبهن

 نا ريغ. اعون حور دخاو هاجهج ريمالل م كما ةعلخ اًسابلا لسرا رلثنمحو

 دحتف «زوردلا لبج ةمواقم ىلع ردقي ال فيعض ةلاحو ىلمشعلاب ناكرا هل ام روكذملا

 تالا ص دعبو٠ كركلا هاظعاب الا مد نكمي هلو ريشب ريمالا ىكر ذغأي

 هل نروكت كو ] ىلا ه 30 رقبالا ح 0 درب دا ا ليلقو ريثك مالكو ةريثك

 اعمب ريمالل اهلسرا و ء اه جحا سك وأ رهقر و ابصغ 5 حمس هاحهج نا ىضتقا .٠ اكلم

 نامعن اهنذ لكوو.نيماو ليلخو مس ف ريمالا ءانبا مساب تر 0 عرش

 اهرما ىضمو املك ةيرقلا هذه نع ةعوفرم هاحهج ريمالا دب تراصو ىشابكو اب

 نسح مهدحا نا اما غلب ةببسو اولص ءارما ىلع ريمالا ظلغت مايالا هذهب ّض
 لسراف ٠ ماشلل سوابارط نم رضح يذلا زاب سانلا نم بتاكسم ل 0

 .يلارب حرش اب يش هيف ام نا ركذف ٠ ةنومضم رظنيل بوتكمللا ب
 هذخا) ؟اللا لوازتف ٠ هطمرش هارق نيح هنا
 قف ١ رن ناس 0 ْلزو ليخ عم مساق ريمالا هدلو

 روك ذملا ىلع مرملا عل عطقنا دهللا دعبو نآلل ءارما ةداملا 0 وتف ايفنكب عطاقل

 ا نيس غلبي فلكا عم عر غلمم هتوخاو

 9 ا ب ناك ىلإو م ريربعلا لا دمحا كالا كانسم مايأ دعبو
 و2

 ( 194" 7 باجو ريشي ريمالا اهطبضو فسوي ريمالا دالوا صخم كيلعب ايارق ٠
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 خيشلا نكلو .٠ هرملا ةعقو 0 هيدعت نأغل 30 اسا هللادع عم دجتم ن 1 هنا
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 عمس ام رئم الاف ٠ ةحئرم قيارط اوامعيو ءارزولا عم دحتيو اشاب هللادنع كرتد ريمالا
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 راعلاب ةدوجوملا تالالا لكو باشخالاو طالبلاو ماخرلا عيمج لقنو ربتعلا تيب مده

 اوبره هيرو هدالواو. سك فلا نم فونا ل ل يروا بارخ تدبلا راصو

 اق ابق . اككع يف اوتام هدعبو اكع ىف اسابلا مهشاح رابكلا دالوالا هدعبو٠نار روك
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 دمتعم ناك اذهو هن مزاو حادحدلا روصتم هتمدخ نم درط ريمالا نا م

 هلم عمسي ريمالاو سانلل حلاصم ىضقيو طبرلاو لا هديبو هلق هوباو هدنع
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 هن لتي هدنع ماقتساو ةئم ظحناف ريمالا لع دّدزتي رمقلا يدل رضح نينس ةدم
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 هنوك حمو ٠ ىرجب َ عم ريبدتلاب هدعاس ناكو ةعم هذخا رصأ هجوت انتيحو٠ ٠ طقف
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 نم انلاؤس مدعل اهتفرعم ائع ىغ دق للاب ةفيفخ ثداوح لصح دب الو

 رصم يلاو مارع  ةدمسل هديبو ( م امل*ا ) 1١544 ةنس تلغد هنا ىلا : ناكملا 0
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 يف يقابو لوممالسال حادو ةلسس قلطا مث اماي نا ةكاح و٠ هيبا دنعل ةكردكتمالا ىلا

 اذه انموب ىلا كرتلا رب
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 لالا اذه ىلع نيئس ةلمح تضم اذكهو. ريبدتلاو رولا اص ةماك ماكاو

 ةناعالا لام ريمالا نم بلطنا ( 1485) ةلس فل ةنا ىلا. ادج ةروبقم
 بره لاك ةفأ نانلاو قضلا | امي لمخلاو . ةظفاح ا اكعل حورت ابحي لاجرو حالسلاو

 حالسلا رما ن ,م مهرلا مهيلع داكو 5 لاّجحالل ربص محل يقب امو الغلاو رساخملا نم دج

 ةثتسو ناتامو فلا ةئس ادتبا يف ةلفغ ناح ىلع اوجابف.ا اعل مهنم ركع نعتو

 مهعب مهعيجو قراضتلاو زوردلا نيب ريعتي ايل عاص قافنا لصحو (م ) نيسمحو

 اورهظو - دح توصو دحاو سأرب اونوكي و او ( 200:9
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 د لام اوعفدي ال باوج وطعاو ٠ ريشب ريمالاو
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 مهنم بناج لتقف ريع ريغب ةيلبخا هيلع اومجهف عاقب
 0 هاذ ص©١+
 ٠ ماشلاب مهوسُ طيبارعم مهنم اوباجو ميم رعط اسامل

 لالا ديزي موي لكو ا دج اوحاه لخلا لهاو» ماشلاب

 تقتل راصف ٠ نكسملا ع وللاب رومالا روادب دصقو ئبلا اذه نم دا
 لك

 اصح ب عطاق كب 0 ا ا ا
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 لبخلا هتب , اساب انا هتيراح عقرب اشاب

 لم وأ ريمالا 2 نانص نيع يي 0



 اع اركدم زيلاكتنالا فيكو رابح ىذلا حرشو ١ رومالا تكفا“ فوشلا دالب

 يلاها ريش ريمالا ركسعو ساب مهاربا ركشع اودرط فيكو اديصو توربو

 اذه انباتك نطاب كلذ انررح دقف للا

 رعاشلا لوق قدصو هلما غورفو ريشب ريمالا لاح ىهتنا فيك انه لوقن افا

 « ريبدتلا مهعدعي ادتبالا ينف موق نع ةمعن لاوز هللا ديري ناك اذا »

 ةو ةرهاقمو ةسارش رهظي راص للاب رشلا ةنادب نيح نم ريمالا اذبف

 مهتعاطاو يلاهالا

 د نع دالبلا قرفي هدنع

 و 20 مهمدع ةنكمي وأو مهشاح عادخلاو ليملابق
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 ذأ
 0 0 مدقلا دنم طوبرم يذلا طظابرأ | كف ن رماو مه وثر ةعم نيقفتملا ز وردلا

 ةراعظاتملا باحصا ةقباطعو ةيوق بابساب اللا هسفن اقلث نم تاغعظافلا بابرا يف يي يمدي

 تاوقلا يو وذ نم مه ّن رسدلأ ريمالا عم نالا نيمفتم نيدلاو مهضعب ىلع

 2 دق 0 نب لا لسرل هركف يف ءاخ ءاك ٠ نيمدقتمو اياعر
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 لسملا مكحيو ريمالا عم اوقفتي اوذوعي مهزجع نم ىمثعلاو زيلكتالا تاذو
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 أ
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 مس
 لالخاو 1 و. ةثنأامط لكي كيال 1 ا نوكي ناو مهعم قفتيو رصم ةلود

 مي ىذدب ول نكلو يبشلاو زياكنالا نم تاباتكلا 0 ردص حيحص (2015

 عطاق يف راص يذلا بارخلاو هشلاشملا كلت رفوتي هب يذلا رخآ *ىش نابي ناكر يمالا

 عفترا مهولا نم اشاب مهاربا 0 نيح ريمالا لزني ولو .اشاب مهاربا نم اينكي

 يلاهالا نال هل مهدعو ريظن دومكشح مهن نكعدل ريمالا نكتلو . لبا ةبراخحح نع

 مههاوكش نم مهتحار ن نيبغار نعل ىمشعلاو 0 نيدوبقمو ر راني هلعاس مجيب

 نم احنو باطلا ا!ده لبق ام هتقوب هنا ولو . دل ا ريمالا ملظ



 ةحارو مكتملا نم ريمالا اذه لاوز يف ديكاتلاب حماس هللا نا ريغ هل بوصنملا خفلا
 نيمواظملا ليلا لها

 نم هباهذو ةّرقب اًماب يهاربا ةبراحو اكعو لحاسلا ذخاب رومالا دادتشا عف
 يبيثعلاو زياكنالا ةينأث 0 لبخلا لك نم رك اسعلا مهدرطو عاقملل ل احلا

 ىلع علَّطي رضحي هوماطيو ٠ لوالا حرشلا نع رصتققم حرشب نكلو سلطلاب ريمالل
 0 نم غلبا رماوالا نا نظف . صخب ام حرششب يللاطلسلا نامرفلا نومضم
 ركفف غ ةناغراع م دم ةلودب لمالاو لوالا نع تفعض اًساب مهاربا رومأ نا

 ريندتب الاح ل ىلع مزعو رابتعءالاو دجملا ةباغ ىلع لصحي هلوصوبو اديصل لزب

 ناك اذا نكل و٠ لمملا لها ةوادع هتفرعمل ةثالثلا حالف دحاو ةماكل ٍسرطب

 لئايحو ةعم نيقفتملا يلبج كاسع ضعبو يبمشع ةراككت نا هلم جسق 0 ١

 مظني نيح ىلاو هتليغ يف + يلاهالا مييلع موقي ناك اذا مدالوا ىلع تانظم نوك

 ا

 لها برظضا ريدلا نم هحازتناب ةنال ٠ ًابياخ علط نونطلاو ل مالا اذه لكف
 مايا لبق نم ليصفتلاب هررقم رومالا نكلو٠ زيلكنالل ةريثك اًروما اوغلبو لبلا
 ردصب ًانامحا ْن 2 مهلغش اوربدي ىتح مهدلع مالا عوقو نب رظاثمو ةريثك

 اديصل 00 ريمالا لصو نيح ةجيتثلابو ٠ ىنعم ريغب ةلجعو ا مهولا نم ءايشا

 هاضرب مهدنعل لزؤنو نامالا مهلم ردص نرك نمو ٠ ليما نع هدعس ريبدتلا لصح

 وا ( 202 ) لوبمالسال هواسري ناك نا هيلع اوضرعا لب يش هوثيهي أوحمس ف

 يارلا رق داعف . ًاقلطم امل هجوتلا هل اوحمسي ال مهناف اسنرف دالب ادع جنرفالا دالبل
 اطل اع هتماقاب رمالا ردصو .اديض نم هب ءاج ىذلا بكرم اب اطلام ىلا هواسرب, مهنا

 اذه اثموي ىلا كانه يفئابو درفنم ناكم يف ةئيدملا نع اديعب

 َةَعَم مهذخاو مساق هنبآ 3 ارماو هر ىَس رضحا | اظل | ا/ هرفس مهف نيح رهاظلاو

 عم 0 مدالواو دالوالا لماك ماو. لبملاب مدالوا ميج يقبو
 ا ءالكو م هل ماقنا نيدتب يف ىتلا ايارسلاو لباب مهل ىت علا قازرالاو٠ مهدج

 مهتظحالمو
 ةيرح يف سانلا لصحو مساق ريشب ريمالل يلاطلس رمأب ليلا مكح كل هنا مث



 اذاو ٠ مهظحالم مكتملاو مهءاظنل اونتعي لازال ةيدرلا دياوعلاو ملاظملا كلت تعفتداو

 ةحار ف ساثلا لصحتف مهلع نيديعب ةدالواو داشب ريمالاو مهعم لاخعا اذه ناك

 مهدياوع يه م اك مهضعب يف يف نوفلتخي ال اذا
 ال ائيرو لمعلا بسح ةازاحو ىلاعت هللا نم ةءانع وهف راص يذلا نالا نكلو

 ىرج اهك ٠ هلت ىلع ناسنالا يزاحي ٠ اناودعو ءارتفا نوكتت يتلا ءايشالا نه 'يش كرتب

 ءامجاو هوخاو زاب سجرج لثقب ريشب ريمالا وخا نسح ريمالا ءارتفا نم ةقباسلا مايالاب

 ع ةباطمو يعسب ن ءكل راشب ريمالا رماب كلذ لصح ناك ولو. فاسو ريمالا دالوا

 يذلا نوعلملا هريبدتو روكذملا نسح ةوادر الول هتقوب دك أت ناك يذلا نسج ريمالا

 هيه نايلثب اريثك دهتجاو ٠ مهعبتي امو داع تيب ةّيكيزإلا ةفياط ىلجب هلمع

 اهلاطياب رومالا روادي عاملا هوخأ ن ناك اذا اع اعرو د رأ مو ليل ىعسي ناكو ةيدرلا ةخمطلا

 سجحرج لتعي ديرب, رمقلا وبدل حارو ث كلذ دضق هنا ايك ٠ هوخا ضعي نسح ناكف

 ريمالاو ٠ رمالا ذوفنو هطلسلا بو يدر ناك ام ردقب هاخا لتقف هيخا ةعئم اذاو . زاب
 نيلاع يذلا ةخبطلا ةجع يف مسقب هدهاعو همزع لل حل تك دهتحا] ريب

 ٠ ىلاعت هلل يضرم دالغ ثدمح هلمحو ادج ة هاكر قع ن هسح ةبن ن نا ةحيتلابو ٠ اهوخ طب

 ىدر 1 ضرع ل لصح امو نبررشع زاب تدمل ةعاملا ل دعب كل نامسو

 ءابطالاو باذعلا أدهم روهس هرسع ىعبو ءار . امالا 1 : ه هاه .

 يصدر ديرب 2 ا ىل

 ٠. ١ ١ 1 ٠٠ م 2-هل 0 01 ٠
 اح زاب دحالا دبع ةيسكل ىر ١ ةواسق نم ادهو هلطعمل رح

 ثومعو ةسؤن ىمعال دصق ٠ فيسلا برض نم رعأ ىه ىت خلا ةلوملا ل خا رعالا و ع عاجوالا

 ناكو هايأ م نم مأثو ةوعب ةهوكسم نايلغلا ٠ نك دحالا دبع ريظن اليتق

3 
 لمعلا بسح يزوج ناكو تام ةزيجو ةهرب دعب نال ٠ ل يرحل نأ

 ارامالا ىلاها مدق ليملاب مكحملا لاح كر ام دعب ريشب ريمالا وأ

 يرمصحما ركحسعلا غلب نيحو٠ ىفنملا نم مهسأن راضضحا يف ه زباكنالل رعا نييفنل



 دالب ىلا رماب يصوصخ دمتعم مكتحلا فرط نم هجوت اعون رومالا تقارو رمل

 مهوذخا يلاهالا تءاجو٠ توريب ىلا مهعابتاو نيروكذملا ارامالا رضحاو نادوسلا

 اورضح اراما ةتسلاو رهقلا نم .م ىفنملاب تام ريمأ مهم نكلو. رورس و حرفي مهالحل

 رظنت اذكهو. لمعلا تسح أ ازاحملا٠ اطلاع < ناصغلم 2 هوفذ نيدذلا اودجو و٠ نيملاس

 الف اهعرتب ىزاحيال اهيضعب نا تيار اذاو.٠ اهعون ن ءرم اهازح - لصحي رومالا ىلغا

 ىلع 3ك و فاخ لب . اهصحفت ردقت الإ هتاياغو كوردم راغ هللا مكح نال بحعُت

 ءارتفاو 0 و ع عئتماو هللا ديعو نم 8
6 3 

 ةثالثو نيتيامو تلا هن ق ه للا 0 يف سلج ريشب ريمالا اذه نا م

 مكح هنك(م 0-18 نيسمحو ةتسو نيتيامو فلا ةنس يف ىفتناو ( م17

 نيثرم 5 نم لزعنا هنا ولو. ادبا هق الل راص ام اذهو ةئس نيس:>و ةثالث

 هصاوخ نم ناكو٠ ناك امك عجريو ةليلق مايا تيغي نكلو رثكأو ةثالثو

 ليبقثو فيفح بذ يا ىلعو ل قفتا عون يأاب لاملا عمج بغربو لاملاو ةطلسلا

 وا ناصر وا ةئقاسا وا خياشم وا هرامأ نم ناك ن ا شرقلا نس نوكتت رصاقملا

 ةدنم لكاو : داتعملا نع يملا لاوما دازو٠ ةنم ذخأي عيطتسي ام ردق ىلع لك 0 ماوع

 . دالملا 620 ملا عليو ع يف ( 208:١ ريزولا ىضال يكل يعديو غلبم دب 1

 لغتشس || يذلا ن دب يش + ايا رجلا رامع لجال هل الاه ذختي ةنال ٠ ةلوقم ريغ راذعا ةلكو

 هنماقا ةلاطا نمو كالنماو يحل قازرا ىرتشاو روتف راغب ةرثك نينس ا

 روهشلا طالبنج تيب الو ىتح لبجلاب هريظن اينغ دجوي الو.اريزغ الام عمج مكتحلاب
 الام دحأ نم نيردتسل ناكاذا : : ةديح ةلصخ هب ناك اعغا٠ مهيلع قاف ريمالاف مهانغ

 لاملا لطعل اًليلق ةدايزو سلط ريغ نم نيعملا تقولاب هل ةعجريف ءايشا ريغ وا

 تاطامشخالاو ىدعتلا نم نامالا د حوو مك ىلا ةظحالم نسح ركتن ال مث مْ

 مهو مهضعب عم مهفالتخاو زوردلا خياشم ةوطس ن 9 قباسلاب ثدحت تناك ين

 ظحالي راصف مهافنا مهلمو | مهيلغا ل لتق ر مالا نأ ثيحَو ٠ مهراغو داعو طالبنج

 للطب للا ملاظملا ءاشنا نكلو٠ ةنارصملا ةلودلا كلمتي لالا نكتساو درمالا

 ٠ ةءابنلل مهر رهقو سانلا ر قفا ةنال ريمالاب تناك يف قتلا جيالملا لك فعضا مدتسملا ل ماما



 مدس 7 ٠ ١ 0

 تاصو قح ةبلك ةسارشب اعيمج اوج اه لاتحالا مدع نم يح 1 2 ١ هم 3 7

 راض يذلا راصو ريمالا

 نم قحالو قباس نم ريمالا ةطبض ا 31 عوجرب يلاطلس رما ردص ةنا مث

 1 هوا يذلا ًاضياو. هباحرصال عجد راق مهفالخو ارعاو خياشم ىلا كالماو قازرا

 تبو دامت تيبو طالبنج دالوا لثم هبابزال ' ين 0 عجر رف ٠ هريغ ان نم سانلل

 قثي نم هقزرو هتنب يف لّكو ريمالاو م يذلا اولوتسا عيملاف ٠ مهئالخو دكت وبا

 20 0 ةوقلاب هريغ لام نم طومبن
 ظ ومطم يلغأ 2 تس 1 تفوح قزرلا نكلو.:هب

 هل . 6

 ىعتنا ٠ 0 انه ىلع ُُل وحالا تسلح انكهور رادتقالاو 0

 فكلاللا بابا

 سعملا ريد يف دخن 1 0

 هع وق وو فسوب ريمالا د د لعب راسل 2 ةنالو ءادتبا ف هنا

 ريدي رورد ةفداط دوح هم نآك
 7 ٍ -. بق .٠

 هتامح ن حالا 6 يهو اكع

 نم ندر مم سللر 00 توت م 2 طا م ل ك5 ثلعم يه :نلل و لحتي و1:ناكسل يتابع .نهدو لمرات ل فرن

1 0 358 5 5 5 
 و ان اح ناك اخد فدسوب ريمالا كيع ١ تفلح ءال ويك ٠ يشهرزاغ عس ان

 - 0 و2 ا ا و :
 هه . .٠ |[ ص 2 2. 8 35
 مهروس ع ممسلا هصأ وح نم ور ىح هدنع مومدقو

 عت مهلم لصح ديال.



 اوراصو مهراضحاب اوعس يلتابلاو طالبئج ْنا ليقو ٠ مهلاح حالصال طباسو

 .ةشنأيط لكب اورضحو مهلامعا 0 مهلاح اومرا ىتح ةباهنلل مهوروادي

 ارينغ انج اوناكو دالبلا خياشم لماك عمتجاو ايارسلاب ناويد راص مهوصو موي يلاآثو
 ام مهنم نيرفن يقبو ارفذ رشع دحا وحن اوناك مهبلطو ناويدلل ريشب ريمالا رضح مث

 مهتويب ْئ مهدالواو اورضح

 هبئاج ةساجاو دحاو كسم مهنم لكو عيبمطلا مهل اوماق ناويدلل اولخد ايلف

 نورذتعي مهو مهلاءفا نع مهجيويو مهبتاعي ريمالا ًادبو ٠ ةدوأاو بما مهل مهراهظاب

 مهمتشو مهنم ُهَقح رهشا ةتغب مخ. مالكلاب مهروادي ريمالاو مهنيب باطخلا لاطو

 نم مهرودص يف رجاتخلا برض رظنت لاحلابف . بالكلا ءالوه مكتنود: خرصو

 ماق هتقوبو٠ ةبعرم ةعاس ( 204 تناكو ٠ هنا يذلا لتق مهنم لك طقف خياشلا

 ةناهاب ارثث رشع دحا ىلتقلا اورجو ىزخا ةبج ىلا ناويدلا نم خياشملاو ريمالا

 ترغص هتقو نمو .اوبره ةفياطلا يقابو٠رمقلا ريدب فورعم وهو ريب يف مهومداو
 مويلا ىلا رابتعا اهل داع امو ةفياطلا هذه

 رداصلا نامالا دعب همكح لوا يف ريشب ريمالا اهلم ىتلا ىلوالا ةبالا هذهف

 ىهتنا ٠راص يذلا اذه نكلو 0 نثدحو راك ني روكتم مه سل ءالؤهو

 - ةبحعم تراص ةردان -

 ريشب ريمالا اهمحاص نما ايارق نم ىهو سائلطنا قوف انامرب ىعدت ةبرق يف هنا

 زورد ةفياط ةبرقلا هذه.و ءريبدت سحاصو عيجس ناكو هيبدياق تنب نم وهو يزرد

 لك عفن هيلع مهو مهبلطي نيح هنيمادخو ريمالاب نيصتخم رذنم تب مهل لاقي

 روكذملا ريمالا مهك اح قح يف انجو ةواصع مهنم رهظف مهل ةعفدي مولعم "يش دحاو
 مهلمتحي ةنكما داع ام ىتح ةواذرلاب اودازو

 ةعضوو دوراب .غلبم باج هنا وهو ٠ مهيلغا داباو ةعيأش ةرفح مهل رفح اريخاف
 لوم وهو عسنم تب حارملا اذه رهض يلو. حارم لممحلاب ةنوعدب يذلا لبطسا ف

 ةفياطلا ىلع ةمضغ رهظمو هرطاخ لومشم هتقوب ناكو٠ هيجافي فيضل ريمالا رادل

 ةبرد لكم ( ف رضت ) ةلطساولاف ٠ ملصلاب اهند لغدت.ةطساو ترف ةرذلا



 لوزا ىلا مهبلغا رضحف .ريمالا اوهجاوي مهنا كلذل ىضتقاو قفولا مت ىتح عنصتو

 هعامثا نم لجر ريمالا ذفنا ادغلل نيعمتم مهو ٠ةميلو مه لمتو دورابلا هت يذلا

 نم لك لتقو ىلعالاو لفسالا تيبلاب دورابلا لعتشاف روكذملا حارملاب راثلا اطعاو

 راثلا اطعا يذلا ىتح ٠ دحاو الو مهنم صلخ امو وملاب اوراط مهئمو ٠ دوجوم ناك

 ةفئاطلا ىوقا وهو نيرياطلا نم دحاو اورظن مهنا ليقو تامو مهتلمجم قرتحا

 هودع هب ترضي ديرب هناك هرجنخ هديب كسامو ضرالل طباه

 لاح فعضو ٠بره اّلا راص ام عمس انيح ةفياطلا نم دحا يقب أم كلذ دعبو

 نالل اولاز ال كلذ عمو اومثي اودتبا ىتح ةريثك نينس دعبو ادج ةفياطلا هذه

 اهريغو نآملا زذورد فياوط ريغ نع فغعضا

 131 ةبجعم تافيوشلاب تلصح ةردان -

 ةداعلا بسح ضرفلل هراما ةلمج رضحو باهش ىسومريمالا تافيوشلاب يفوت هنا

 نالسر تيب اوّمسي زورد اراماب ةصتخم يهو زورد اهبلغا ةروكذملا تافيوشلا ةيرقو

 هرامالا دحال ناكو.نوتيز ةبلغا ةرقلا هذه قزر نال تيزلا هراما مهوعدي

 يشب خيشلل ةصيصخ ةرياص هذهو ٠ مهدحا ةارما سوبح اهمسا ةريرش ةنبا نيرزكذلا
 اهرطاخ اودعيو هاجو ءاشغ يف تراصو :يلاطيشلا قشعلا قيرطب اهبجيو طالبنج
 ةرابك ةلتف لمعت تدعق ريمالا اذه تومي نالاف ٠ روكذملا خيشلا ناشل راغصلاو رابكلا

 رما اذك « هركتسي ال ) هيلع تغي ام ريشب خيشلاو ىراصنلا ىلع زوردلا جيبتو

 مهنا مهلع عاشملا باهش تيب مدعيو لبملا نم ىراصنلا ديدي هبلق لك نم بفغربو

 ىراصن

 اومجري اوراص دبقلل تيملا نيذلا مهو ةلفغ ىلع اوماقو زورد ضعب تمّلع ةباغلاو
 ةلوبم ةعاس تناكو٠ ةنوعلم ةراسجب دوراللاب هوبرضي مهثمو ةراجحلااب باهش تب

 نسح ريمالا سرف تلتقو ٠ حالس مهعم امو ارامالا 3 تادعتسا .ىف ام كسح

 اراما ضعب اضيا حرج او .اوتام مهنا ليقو ةأرماو ( 205:7 لجر حرت و باهش

 عم رانلاب اهقرحو تافيوشلا مدهب رما اوسيحيو <11 اوملعي رمقلا ريدل اوبجوت مهنمو



 تورببل 0 مهودرطو ليم اوبره سابعو مساق نالسر تيب ءارعاو ٠ اهلها
 ريشي نا نيامأا ا ١ عيرملا لصفلا اذه ها مغنا < اهلا ريشي ريمالا نا م

 006 رضحخو 00 ردختو ةداما هذبب ةطساو نوكي زاب سجرج اجرت طالمشج
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