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 امل طا يأ

 يودللا ليئاخم نب ليلخ ىلاعت هيلا ريقفلا ملقب

 يعوسبلا هيبوك يد لالا ةرضح ةيسذرفلاب بلع هالمأ

 وره ةلد توري نييعوسلا ءابالا ةعبطم يف
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 يناثلا ليونام رصنقلا

 نماسثلا انحوب نيررصبقلا را ”غولويلاب لل نم عيانسلا انحوب رصيمل هلا نبا وه

 ةباردلاو ةمكسحلاب ازاتماو ةنيطنطسقلا ا ةافلخ نييذللا رم *ع كلاثلا نيطنطسقو

 ةكلمملا مام لغاوش نع مغر هناف ةيبرتلا حالصو 2 نم هنم ايقل ال. ةعاجحتلاو
 اصوصخ بأ اكن لأ 1 قح ةنطفلا 2 لجا ىلع 32 رئاس عم امهيذهتل غارفت دق
 نم مهمهدي ام ءازاب نانإل يتباث شال يطبار اونوكي نا هلثب مهملع هنا نع اللضف ميددألا
 نامزلا اونو ناثدحلل بوطخ

 هلا ىلا نيغروملا ضعب بهذ اذلو برإلل ىلا ةنم ملسلا ىلا لّيما ليونام ناك
 اهصخاو ةلوبملا عئاقولا نم هرصع يف ىرج ام ىلا ةسنلاب اوقدص مهّلعاو ةعاجشلاب رهتشي ل
 مظع ب فاج ىلع ناك هنا الا ليه كلذ مئاقد رهشا ديزياب ناطاسلا عم ك دارت بوح
 نيطالس عم ةلدولا تالصلا َدَقَع. ةكيرعلا نيل قالخالا ثمد ةسايسلا يف ةراملا نم
 مهيدل ا ةماقم نوُلي اونكن يلا لّدالا دارمو لّوالا دّمحي يناثلا ديزيياب ن نافل
 اًريزع

 اسذرف كلم ايسالو ةكولم ىلل امبع ناكو برغلا يف ةيملسلا هقئالع ترشننا دقو
 ليونام رّفس ناك َّلو . سيراب يف هيلع همودق نيح ”هاوثم مركا يذلا سداسلا ل
 ناكبرثلا نم نيطنطسق تءاج يتلا تاناعالل اليدسو نحوي مدهع يلو روتسد اذه
 : لوقنف خيراتلا اذهل ديهمتكةنم ءيش 5 نه

 كلم هل هلسرا يذلا وكيسوب يسرفلا دئاقل ١ ةىص ةينيطنطسقلا نم ليونام ف
 ريما ىدل امسالو ماركا 2 يف يقف ناليمو اونجو ةيقدنبلا ىلع جرعف اسنرف

1 



0 530 

 دع عم ةمّهطلا لويقلو ةضفلا» بهذلا نم اريك [شش هل مّدق يذلا ناليم
 اسنرف ىلا رةمباب هلوخدو هرفس يف امادختسال ةسئفنلا

 اهب زاتجي ىتلا ندلل عب مج ىلا رمالا ذفنا هترايزا ليونام مودق سداسلا لرك غلب اهلف

 نم نيتعاس دعب ىل 00 لسراو ٠ اهب رصيقلا رورم دنع لافتحالا ىعباب موقت نا
 اسنرف ءادزو ريك هآنه اهلا هلوضو لبقو ءالبنلاو نايعالا نم سراف يفنلا هتتصاع
 ةيكللا هترتع لآ عيج ةفنتكي ل ارككلملا مهب ةداركةثالثو ةلودلا ساحم ءاضعاو
 الّجرت كلملا ىلع رصيقلا نيع تعقو الف ٠ طالملاو ةكحلملا ءاؤرش نم ريثكم وقد

 ةرضاح سراب الخدو ابككجر مث ءاخالاو دادولا تارابع الدايتف امن اعنو امدقنو اممالك

 اًوقو اًنولا نييناكل ىلع نم سانلا تناكو ليثم هل قبسي مل ليلج بكوب سيسنرفلا
 حارفالاو ناسلل ربو ىلع اهف بلقت 0 اسنرذ كلم دا يف رصنتلا ماقاف اًقوفص
 نازحالاو مومملا نم هءارو رج اع ةلهذيو ناجنالا هيسني داك ام

 دو ثيح ازالكلا ىلا رصبقلا رفاسف نيح دعب هروعش لتخا لرك كلا نا الا
 ناكك سيراب ىلا داعف .ابرا هل ضن م هنا ىلع اسحرتو اماظعإ عبارلا يزه اهكلم ىدل
 هتبحاصم نم رصيقلا فأي ملف هافش ىلع هلل كلا ةالص روضح هاعدؤ,هقن دق لرك
 نيسكدانبلا نابهزلا ةسيك ىلا

 ىضرفلا سيلك الا عم ثداحتو سيراب سئانك ىلا دادرتيب ام اًريثك ليونام ناك
 ط نا بحاو ٠ . سويسنويد سيدقلا ريد ناكس نييكدانبلا نابهزا اصوصخو

 يف هترع يف اوناكن يذلا مورلا ةنهك ماقاف ةيينويلا سوقطلا ةمظع نم ءيش ىلع سيسنرفلا
 قلخو لوك كلما هرضح لافتحالا يف ةياغ اسادق هلزان ناك يذلا رقارصق ةسك

 ةيلطل سوقطلا كلت ةماد ءاهب نم اًدج اورسف ينيرابلا بعشلا نم ديثك
 اسنرف يي نسح نم قال ام ركذت ةينيطنطسقلا ىلا رصيتلا داع انو

 ةيده مه لسراف سويسنويد سيدقلا ريد ناكس نييتكدانملا نايهرلا هس ه امسالو



 يناثلا ليونام صصيقلا

 ةينانونلا يتيجابويرالا سويسانود سيردقلا فيلآث ن نم ةيطخ ةزخسأ يعو 5 نش

 0 تارفنم ريما تل ايفوص ىلع انحوي مدهع يلول دقع ءانثالا هذه يفو
 هئافو دعب هل املا عا 5 4 7 ذئابح

 0 ناب ىصداو هدالوا ىلع يللل نم ويبا ام ٠ ا ا عزو ولجا وندب ليونام ر َ
 حلوي 0 هلم لافتحا ىلع قفش هني مسقو ةسداكسلا فقوي ةنم مقاما مبدا ةعبرا هلام ا
 بوب لمزَت مث ٠ ريخالا هضرع يف هب اونتعا نييذلا رئاسو هلايطال عبا ءارلا مسقلاو ءارقفلا ىلع
 ه7 كلم نا دعب ةنساال رمعلا نم اًعلب ١65 ةئس زو ١" يف ةحور تضافؤو بهار
 2 دالوا ةئس 7 اكو ٠ دعب هيب 0 لالا انحوب هني غم كروخم م اهنم 1ك
 ةيكحيولا ريما كينوردناو ةينومدقاو ةرفلس ريمأ رودواثو ومدهع 106 نماثلا انحوي

 هرفس يف هاا صصص مص يذلا يزتعدو انحوي هيخا ةنيلخ رشع كلاثلا نيطنطسقو اموتو
 اسنرف ىلا



 للا رسل

 انحوب رصيقلا كلم خيرات يف

 ٍلوالا لصفلا
 ع

 انحوب كلم لئاوا ف

 ١

 ايداكرا ةيالو ىلع ليونام نب اموت طلست ب #. سارتب ةئيدم متفإ اهقاطن عيسوتو ةريغص ةيالو 2 5 ىلع ني طنطسق هيخا ءاليتسا ب” ى#. نينمك مرعب ةجوزتو.ديزياب ناطلسلا عم هترباخم ١
 ىلع نيينامثعلا ةلممح ته ©. نييئامثعلا نم ًةونع اهقفو ةقدانبلل ةيكينولاست عيب بحس
 قيفوتلاو انحوي ةوخا عزانت - 5-.دالب ةّدء مهبي رذتو ىودج الب اهنع مهعوجرو ةينيطئطسقلا
 مهلشفو ةينيطنطسقلل نييونحلا ةرصاحم تالا. مهنيب

 هتفالخجم ةئبني اًدفو يناثلا دارم ناطلسلا ىلا ذفنا ةنطلسلا شرعب انحوي لقتسا ال
 ةنال مهاوثم ماد دفولا لاجرب ناطلسلا بحرف ملسلا .دارقا يف هرباخيد هذال

 قالخالا بيطو بنالا نيل نم هيف دهع امل ةبجيو باش انحوي مهديس فرعي ناك
 امتحاصفب ثواقلا تلح ةعبدب ةيطخب هيدب نيب قطن نيح هطالب يف انحوب نك مأنإ

 لذات مل ام ملسلا ىرع ةعم دقعي نا ىلَأ ناطلسلا نا ىلع .ديزياب ناطلسلا هيبال امي
 ةمولعم ةبرض ةنس لك يف هل ديو دوسالا رجلا لحاس يف ندم ضعب نع انحوي هل
 لاملا نم

 4 ع
 هلآرما ةافو دعب ةيناثلا ةنسلا يف هل دّتعو مالسو ةحارب ىلذالا نيئسلا انحوي ىذَتف 9

 ةعراب تناكو نوزبارط كواسم دحا سسكلا تنب نينمك ميرم ةديمالا ىلع كيدالا



 : نحوي اكللط لئاعا ف
 . ديزم ال ا اهفافذ مت دقو مهفلا ةبقاث ملعلا نم ةعلضتم لابككا ايازم لجاب ةنادزم لاهملا
 ةروطاربما انحوب ايي كئلحو ءافتحالاو ءاهيلا نم هيلع

1 ) 
 بحاص رودوأث ؛هوخا نم بلط هسرع فافز نم ربشا ةعضب يضم دعبو

 ف اغار ناك نال ةنع اضوغ ماقالا كلذ ةيلويف نيطنطسق ةَقيَتْس م نا ةينومدقل

 ةئدم ىلا نيطنطسق هوخاد انحوي كلملا بهذف ةريدالا دحا يف بهرتلاو دهزلا
 هلا اّلا هيسرك يف ءاقبلا رثو همزع نع لدع دق رودواث ادجوف ةيالولا ةرضاح ةطربس
 نيطنطسق هيخال ندم ضعب نع كلذ عم لزانت

 نوعطف ةريغصلا هتيالو قاطن عيسوت ىلا ةسفن تقاتندملا هذه نيطنطسق ىلوت امذ
 7 2 كنار 1 كارتالاو نيثاللا اسهعزانتب ناك ىتلا ةّيئاخلا ةرضاحا سارت اهلا هراصنا
 ةيببلا اهراملا نم حوقنت» ءاحنالا لك نم هايملا اهيقست هاجيف تانج طسو يف ةئيدملا
 ةراجتلا قوس نفح تناكو سآلاو ناقتربلا ايف رثكيو ةيرطعلا حاملا ىذا
 نيطئطسق ىأر ايلف ٠ ةنيدملا لكى لع فرشم لت ىلع ةئيصح ةعلق ايفو ٠ ةحئار اهيف
 ناك يذلا يلاهالا روغ ًالوا ربسف . ةليلا ىلا دمع ةونع اهحتف ىلا الايبس عيطتسيال هلا
 مهقانعا نع نيستاللا ةقبرل الخ مهيلع هكيكت ىلا نيلايم مهدجوف مورلا نم مهرثكا
 اهيحاوض نم اند ىتح نيليلقلا هك اسعب فحزو ةسيسدلا مهعم مرباف

 يحاوضلا كللت ىلا هلاجرب نيطنطسق جرخ نيزاعشلا دحا ناك ايلف

 داك ةئيدملا راوسا لوح اوفاطو مهيدياب اهواعجو نوميللاو شالا نم اًناصغا اوعطَتف

 م هرماو

 م
 ةنئدملا مجاهي نا كلذ دصقو مورلا 5 اع ىلع كيرشنا مويلا ل١ كلذ فاوطب نولفت

 ةعادخ اهل دير هني
 اهودصود .باربإلا + هجو 'يف اوقلغاف ةسيسدلل .اوهبأ 1 ياما ناكم كالا

 هل ماع هناك ةذليلا لوح كس نعل اًديصوت



 لوالا لصفلا 3

 بذات ذخا ةيعيبلا تالافتحالا نيطنطسق رضح نا دعب رونلا تبس َش
 ةيماح ناسرف نم ةفئاطب اذاد دوهشملا سيزتنرف خرووملا عم وده تيدا فارطا
 ليلا بر الا اهعم اوعيطتسي مل ةبيرغ ةعرسب ِهموق ىلع اوم اومحتو ابنم اوجرخ سارت
 رارفلا ىلا ناكرالاد

 ةيقعتف اًربدم هبلجد ىلع دو ةكرتف اكف مهسب نيطنطسق سرف 5 3
 نع ناك يي ىذلا سيزتمرف خرّوملا الول ةورسابل ةنركردن اوداكو ناسرفلا
 اذا هليبس يف هتايح لذبب ةاحنلا نم ٌهْنَكَم ىتح ةبيرغ ةناماب ءادعالا تايم درو

 در ندع علا ءارها دحا يف نيو دويقلاب لبكذ حا ارطاب ن أنآ[
 رافلا» ذر اك يرهلا كلذ ىعرت تناك يتلا تارشمحلاو ناديدلا تاغدلب 35 مون
 لقثو هحارج ءارج نم مالآلا ضضم نم ِهيساّفب ناك اع الضف هشا امو لمتلاو
 ركسعم ىلا الف ريثك لام ءاداب رسالاو نجلا نم احن ةدملا هذه يضم دعبو ِهلسالس
 ماركا ةمكاو لابقالا لك هيلع ليقأ ةسيعتلا لالا كلت ىلع نيطنطسق هارد مدرلا
 هبناجيو ةعركلا ةراحلاب اعصرع فيس هردص يف هل قلع ارخاف رضم هلأ هو الزج

 هتعاش نع ءازج كلذو بهذلا نم ةنزد فاا نوثلث اهيف راند ةرصو سس
 هتناماد

 نيطنطسق ىلا ًالوسد دارع ناطاسلا ذفتا هرسسا نم سيزتنرف عوجد دعبو
 هدديتو ةيزملا هل يدّوت اهنال هدالب نم نمت ةنيدم ىلع راصلحا بصن هنا نم ىكّشتي
 نا م اعب م مل ةناب نيطنطسق هيلا رذتعاف ٠ هلجدد هلبخب هيلا كح اه جدا
 رطاخ ا عمد و كارثالا ءادعا نم اًدونج اهف ىآر ةنال ادي اهيلع كارتالل
 وه ةندملا نع لحدو هبلط ىلا ٌةباجا ملسلا قئالع عطق مدع يف ةبغرو ناطاسلا

 هشلحو 2

 هذه لال_تال صرفلا بقرتي لعجخ همزع نع نيطنطسق ينثني نا تاهيه نكل



 ؟ انوي كلم لئاوا ف

 دعب هانم غلب ىتح ةسندملا ناكس مدرلا عم ارس سئاسدلا سدي عرشو ةيببلا ةدلبلا | (.
 ةلئقتساو راصتنا ةلخد اهلخدف اهياوبا هل اوت اهءاربكو ةنيدملا ءاظع نا كلذو ةنس
 قرطلا لك يف ةرضخلا راحشالا ناصغا هل اوشرف دقو الفاح اايلج الاقْتسا نواهالا

 كلذ ىلع نورشني اوذخاف ميظع حرف ذئموي سانلا ىلع لخد دقد اهف رع يتلا

 اًرطع ءامو ةرضن اًداهزا تويبلا ذفاون نميعبلا بكوملا

0 

0 

 نيم نآكسلا عيج هل مدقأو سارتبل كم نيطنطسقب يدون يناثلا موبلا يفد
 ةنامالاو ةعاطلا

 يف اونصحتف اهلع نيطنطسق ءاليئساب اوضريل اونوكي ملف ةنيدملا ةيماح دونج اما
 نا دعب مهنا للا بصت ملف راهزالا لدب لبنلاب بكوملا نوتشري اوذخاو ةعاقلا

 كلتب نيطدطسق لقتساف ملستلا ىلا ادرطضا ددملا مهغابي مو مايا ةعلتلا يف اوماقا

 تنب ةرودواثب هجوزت دعب سنرالك ةراما ىلع ضبا ىلوتسا مث . اهيحاوضو ةئيدملا

 اهريما دراويل

« 

 لمخ ايداكرا ةبالو ىلع ءاليئسالا ىلا قوتي ليزنام دالدا عبار اموت ناكو

 هاعدف ايبس هعفد ىلا اذه عطتسي ملف ةّئاخا ريما نونريتتك لع برلحا نبشاو اهنلع
 لكو موثباد ةئيسم دالب ةيطعبو هتلباب هجوأل نا ةطبرشب الا هب اموت ضرب ملف مصلا كا

 وص دالبلا هذه اموت كلف اهل قادصك ايداكرا لحاوس

 ع

 ةنيكيتولاست ةراما يف ظملا هدعسي ملف ىفوتملا رصيقلا دالدا ثلاث كينوردنا اما
 عانفد ىلع ىوقي ال هلا نم اوفاخ نيلهالا نال هتايح يف اهيلع هالو هدلاو ناك يتلا
 مهيف اودهع امل ١١١٠ ماع ةقداشلل ٌةنع مغرلاب اهوملسف كارثالا تاحث دض اهترضاح



 لوألا لصفلا

 نيس هل مهتدأت ريمالا اوضداو لاتتلا نوئفو برللا بيلاسا يف عابلا لوط ن
 7 ةراسخلا هذه نع هل اضيوعت دانيد فلا

 مو كاوا هادبا ال اًردص اهلها حرشنا ةيكيولاست ىلع ةقدانبلا طلست الف
 سنتا اوسوسيي "نا يفر 0 مهل اوّتلطا ىتح يشاوأا ةقدد فايل نيل نم
 رهظ يلام ةقدانبلا ناف لاونملا هذه ىلع مدت مل لاخلا هذه نا الأ مهتكاش
 ةينخ ةرماؤم ىلع مهفاشتكال اماو ةيرطفلا نييكيتولاستاا تايلقت نم مهفوذ اهإ
 ا اما ةئيدملا نم اوفنف مهلالذال ةعونتم يجح نوقلتخي اوذخاف
 اولد اوناكك دارع ناطاسلا مهله اولو مهةذوح يف ٍذئموي تناك ىتلا ليبخنالا رئازج
 مهريغب ةب ةكتولا قولان اكس عيمج

 ةندملا هذه ىلع ةقدانبلا ءاليتسا ىلا ىضرلا نيعب رظني مل ناطلسلا اذه ناإلا
 اهءاصتغا دصق نم هردص يف ىوط ام في او هئادعا دلا مهبسل ن ناك< ةنال ةع ةيظعلا

 م

2 

 رصنقلاب اوثاغتساف ام طامحا يي هب ا دعاس نع ةقدانبلا كا مهنم
 ةئلدإ و منيب 1 وبل انح

 اهحاتتفا ىلع مزع يتلا ةنيدملا ناب هكذي ريفس دارع ناطاسلا ىلا انحوي ذفناف
 هبخا ديب ةيقاب تناكول ةيكّيولاست ناب ناطلسلا باجاف ءادعالا ندم نم نكس
 هلادعا ١ ةقدانبلا يدبا ن م اهعزتي نا ديدي اغا 0 اهل دصق ناك امل كينوردنا

 اوذخا هدصق ىلع ارض ناطلبملا نا, ةحفدانبلا ىأرو رصيقلا يعس قفخا الف
 نيصُت نسحا ةيكمولاست ١ اونصحو عافدلل نو و

 انيم يف ةيسارلا ةبيناثعلا نفسلا قارحال مهتدامت اع ضيا اولسرا ءانثالا كلت يفد
 ةيقدنيلا 3 ناطيق وكم كيكوم سواردن ال ةيرجب ةملطا هذه ءاول اودقعو يلوسلاغ
 ىف نينائملا ةأجافم نم نكست ىح هيلا ىعس ام يف اًدهج لأي و يك ملف
 فلاقلا لسالسلا عطق نا دعب ةراهلا ةمدقم يف ةرخام تناك ىت قا هتايفسإ إفرملا



 5 انحوي كلم لئاوا يف

 هكر لب ؛ هنأ اسي رثا اون 3 هلاقفر رئاس نأ نر زمالا م هلاهف نفسلا روبع ةضرتعملا

 الب البو طم ا(امز لاتقلا اهمصانو ةينامعلا ركب ءازاي هدعد ماقق ىرتهتلا اهداعو

 اهيراص مطخنو عفدم اتلينق !هنقرخ دق ةتنيفس نال لاتقلا نع فكي نا اًريخا رطضا هنا

 هاك نا دحا عطتسي م ةرملا نم بحب أو ىزخا ةلشقب راكألا

 ةرصاحلا ةيئاثعلا شورملا ناف ةيكيتولاست متن ةيرجلا ةرسككا هذه تاّهس دقو
 مثدعاس دقو ليزح بصصنب راصحلا | ردد ةيقدنبلا ةرامعلا رقهتت مهغلب ا ةنيدملا هذه

 نوربا#و راوسالا تحت ةدوتفملا بارسالاب اسبنم نوجرخي اوناكتف ناكسلا ضعب
 نييرصاحلا

 ةندملا ن ل ةيكدولا سل ةعلق نع نوعفادب اوناك نيذلا نييقدغبلا ةيماح اما

 نب رفا اظلا ةحر تح نيلهالا اركرتو مهسوفنب اونو ار

 لازتالو مهيديا يف تيقبو 161 ةنس ةونع ةيكنولاست ىلا نويناعلا لخدف
 اهناكس ددعو ةمه ةريمك ةيالو ةرضاح يثو كينالس نالا اهثومسيو اذه انموي ىت>

 فيتو: نفد تقلا نيدسا نمهرك
 تعالو مورلا ةنطلس ناكرا تعزعزت نيينامعلا يدبا يف ةيكيولاست تطقس ال

 كلت باصا ام لثم مهترضاح بيصي نا نوعقوتي اوتابف ةينيطنطسقلا لها بواق اهل
 ام لك نال اهحتت مهلع مظع اغاد مورا ةيكيولاست نك مالا ةئيدملا

 ًائاعضإ ةنوربتعي اوناك نيتالل وا مهل تناك ءاوس دالبلا نم نويناثعلا اء
 نيحافلل ةيوقاو مهتكوشل

 اهميلست ىلع ةبعش ةهاكاو ةيكيتولاست ريما ناك يذلا غولويلاب كينوردنا اما
 ريسي نامز دعب ةينيطنطشقلا يف صربلاب يفوتو بهز دقف ةقدانبلل

 ةينانرس كا ميلاقا ف م احوتف قاطن اري ةيكمولا كت نوينامعلا ١ كلا نا دعبو

 مهنا ىلع نيثاللا ىلع اًدوطد مورلا ىلع هدا هيف ةرئادلا تناكو ايلوثاو ازيباو ةّداخاو



 لوالا لصفلا 1٠

 ةفيشك اباغو ةرعو ال امج اينايلا يف نا ىفخي الد ٠ نيينابلالا ىلع اهونش ةدزغ يف اون م
 سأب ووذ ءادشا اهلها نا ن نع الاضف ةازغاا تام اهنع عف مقدد ًائيصح انصح اهنم الل 0
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 ناب كلذل لاتحاف مورلا ةصاع متي مل ام لاب ل اد ال دارغ ناطلسلا ناكد
 نم ةبرقم ىلع تسر تح تراسف ةئيفس نيعبرا نم ةفلوم ةيوق ةدامت زهج

 إذرملا باب ىلع مهولديل مورلا يدايص ضعب نويذاعلا ةراجلا رجأتساو ةينطنطستلا
 ضبقو مه 7 مكان تقرلا ممل انيملايلا لوخدلا ليبس مل اواهسيو
 لحاوس يف يف اورشتنا مهناالا م هرع نوزامعلا لدعف مهواتقو نيداصلا ىلع مورلا

 نوزيارط باوبا ىت> 5 دوسالا رينا

 ةيهاد نم مهئازع نهوا اع صغنت دق مهحرف 3 ااا ةرضاخلا 6 مدر لا حرفف

 نه هلالا ةدلاوأ ة ةسنك 5 ةينيطنطسقلا يف ن ناك تاصملا سعتأ نم ا مم تلز

 اهيف مهظفح 0 اهنولي مورلا ناكو سانرشالف ةسينككب فرعت اهانغاو اهسنانك ىعبا
 ضعب نا قفتاف ةرهامل | تازؤ#لا ن 1 ما دب ب ىلع | ف د يروي ناك الز ءارذعلا بوث

 ةنقتم كي مهيدياب نيلماح ةسنئككا هتاه ناردج يي ماها تانقو ىلا اودعص رارغالا

 مئاشت يا هب اومءاشتو باصملا اذهل مورلا عارف اهلك اهتمهتلو دانلا اهيف تبشنف
 اشيج اوزهحل اوداعو ًاظيغ اوببلت اينابلا يف مهتيرس تقفخا املف نوينامعلا اما

 نا ها انحوي مهكلم 2 أو رصنلا نييناملالا ىلع اول اهيلا هب رع ايو
 ةعبرالا هدالوا ناطلشلا راد ىلا لسري ةيزللا ُ يداويو ناطلسلا ةمذ يف لخدب

 نئاهر
 اهرواجي ام ىلاو ةيئيطنطسقلا ىلا ”,راصبا اهجوم حربي ال دارع ناطاسلا ناكد

 نوضغلا كلت يف تدع اًميشف يش اهعاهتلال صرفلا لك قرتم ةريغصلا كلامملا ن

 قلركترب سِجع هتخا نبا 1 تقع نود تام ايبرس ديما رزاعل نب نافتسا نا



 ١ انحيوت يل ثلل لتاوا يف

 اني را و دقو "د عزانم الب نب تَس 8 مالسن + ةكلمملا تن يف رقص و
 نا ةححب كلملا ةعزاني ذخا ادارم نإظلسلا نا الا :ةيككلا | تاراغلا رئاسو جاتلاب هيلا ثعبد
 نسجرج نم كلملاب قحا اهدالواف رزاعل تنب فايلم ف دق ناك لالا ديل ءدج
 ناطلسلا هلا ليغ نا زئاف ةبقاعلا ميخد نم ةعزانملا هذه ءارو ام ريمالا كرداف
 ٠ ةريمالا هتقيقشب ةجوز نا ىلع ةئلاك اهلك اهدقفب نا ىلع هليدس ف هك ضعب يح وعق
 يف ةرظح تاانف لامجلا: ةعراب ميرع تناكو هلك نم اًريسك اماجا يةدصب د ميرع
 ميظع ًالافتحا فافزلاب لفتحاو اهاخا حباصف ناطلساا ينيع

 ريما الوكارذ اهيف طرد دقو را دالب ىلع ةلمحم ناطلسلا زهجت ماياب فافزلا دعبو :
 ناطلسلا رتفاف اهحتفل لاجرلاب. هدادماب هايا.ودموو هتمدخ صالخا هل هنييذتب خالفلا
 ءانملا اهكهناف ةشويج اهيف تلغوت ةرئق ةرعد قرط ىلع هد يذلا سلادملا اذه تاقلب
 ةرضاح .موينيبز ياوض ىلا اوغلب اذا قح لك آملا نم يفايفلا كللت واخ عوملاد

 لاطنالا ديقانصلا ن ه اييظع اشدلح مههجد يف اوقال متارق تزاخ دقو ايائاسرت [
 ناطلسلا داسعف مهلمش .اوق ةزف يراوضلا دسالاك مباع اوضقناف لاتئلاو لازألل [هأتم
 اذلو هتروشمل هدام ةناو الوكارد ةازاحم ىلع مدن دقو بون ادلا روبع يف عرساو ةعم يب 0

 هيلع عبط اه اه فرع هناالا هماع ضيَقَف هب رعا هيلع 1 هندي نيب ريمالا اذه لثم.ال ١
 هتراما تح 2 ىليا دوعلاب هل نذاو ةقلطاف ناطاسلا يضرتسي نا ق زاقلاو لملعا نم
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 اا 4 اوزغب دارع ناطلسلا لاغشنا ىلا ىضرلا نإسعب ثور طش + مدرلا ناكو

 نم هل دب ال انحون رصيقلا ناك نيخ يف اوسالو مهنع ادعي ىقبيرول نزدو) ةيصاقلا
 هلآ نيب قافتالاو مالسلا ةداعا نم نكي قح اذا يف ودهلاو ةحارلا

 ةحاجرو ةمههلا واع نم هيف دهعي ناك ال هتوخا رئاس ىلع نيطئاطسق رئي انحوي تاك
 اذا همنا نوكيل هطالب ىلا هاعدتساف هل ةفيلخ هنيبعت ىلع مزعلا دقعد ةماهشلاو لثعلا



 لوالا لصفلا 1

 ١ ريما هيلع ني ينل زينو مقا كر رددرات ةقيتش كلذ كر فئاونلا ضعب تأرط

 ةئالطا قع نع لزتتيل نكي + 4 نع رع رصبقلا كنا مغر ةينيطنطسقلا يف ماقاو

 يطل عاب دارعل
 ا عج ناب كلذو الجاع ةضاعلا كرت نا زودواث هاخا ريجأف نيطاطسق اما

 زهحذ اظن رود” رف زينومملب ملقا ىلع ا اهالك اراغاف اموت هقيفس م أ حنو ا

 ملول ام 9 ارطضا مرطضت لات ١١ ران تداكو | نم 4 هيخأ درطا 4 هنراما ىلا داعو ه 1 ةرامع

 ناك م اودحاو ةدنطفو ةوطس يلأ آل الاجر نيقبرقلا | ىلا هداقباب ادحوب رصنقلا | يف : التإ

 ىلع حالسلا اكرثو ناّه ةيرقلا حلاصتف ةيوخالا نأ ماغضلا 6 ١ نم بولفلا يف رعتسي

 طالبلا ىلا دي دوعب ناو ةروملا وا زينوبيلب يف امإ نايقبي اموت رودوأث نا
 يرعيقلا

>/ 

 كلذو ةدراب ةمينغ مهوداطصيل ةيلخادلا مو راا تابارطضا ةصرف نوبونملا زهتداو
 اهوبرغ دوسالا رخبلا لحاوس ىلإ ع نيد ونا ة ةرمعتسم ىلع ةراغلا اوي دق اوناك زركتلا نال

 اوركتحا دق اوناكو 0 ملقا ف ةيسودوأت ة ةندم ةز 2 اهعسواو مهندم ىنغا اومهتو

 0 ف رثثلا مهباغ املف ةمئظع | احابرا كلذ نم اودش>و دوسالا ر كلا ص ةراحن اهف 4

 0 مهنع اوعطق دق ( نوبونطلا يد اوناك نيذلا مدرلا نم مهتراسخ اوضوعب نا يي

 0 اًريثك اذلو ةر اهنلا باوبا مقر يف ا ةدرتثلا 0 ( مورلا نع

 0 مح كديعور 0 دوهعو قاوم دقعب 0 م ةراملا ن عب تاعماخ مهيد 0

 1 ةعرذ نوبونطا اهذلا ةفيفط 5 ةيزا ا ةعزانم نوضغلا كلت يف تعقوف

 روقلا ىلع مه تري اوئنح ةيدوهخ ن م ددملا اوسقلاف مهنارإج ىلع ىف غولا ران مارضا

 ةيلطنطسقلا هانم 0 ١ اهتلسراو لئاقم فالآ ةيناع اهلع رق ةزاع

 محل نييذ ام مورلاب ءاردزالاو مهترتب بجتلا نم مهواق يفد نويونطعا است



 1 انحوي كلم لئاوا يف

 ةنود بلقب مثاقال مورلا داوق ديك راتنوال انحوب نا الا بيرقلا رصنلاو ديكآلا زونل
 مهبانقعا ىلع دابدالا اولوف قزم لك مهتقّزم ةديدش ةمدص مهحدصو ماغرضلا بلق
 تاجهل اًقده مهتدجتل مهوعد نيذلا مهينطاوم نيكدأت اونج ىلا راعلاو ةبيخلاب اوداعو

 مدرلا

 نولهالا داك ىتح اًدج الع قّيضو اهرصاحو ةطلغ ىلع زاتندال فحزف

 2 اريك اًددع اهنم ثدخحاو ان ءادعالا نفس هنفس كئايح تصانو عوج نوكلبي

 مهرج برر نم مورلا نكست مهرعا اوفالتي م اذا مهن اورو اعرذ نويودللا قاضف

 ءامسلا ناثع يحاست تناك«نا دعب سرلا | 0 ةحالصا رذعتي ير مهتداتو
 مهيرغت اهنم طئارش ضعبب هيلا انحوي رصيقلا مهباجاف اصل| يع لاذتب اوسقلاو اًربك

 ةيونللا نفسلا عقادم لبانق اهتمده يتلا ةيناطلسلا ةعاقلل اميمرت رانيد فلا عقدب

 نزاخلاو تيناوللا باعضا رئاسنللا نم قلل امع اًبضي وعن لاملا نم ادم ةيدأت ىلع مثرامجاو

 ةبحلاو ةقفشلا ىلع اًروطفم ناك ام رصيقلا نال كلذو ةعاقلا كلت داوج يف تناك ينل

 مهل ايس ةراسخ ةبعش لّمحي نا فنأب ناك ةلفسلا نع ءاينغالا يبت نود هتيعرل
 ءاعمج اهلك هتيعر ىلا انحوي رصيقلا ببحي ناك اذهو ىّتغ يف اهنع اوناكو برملاب



 ا

 ٠
 ا

 .٠ مح نص روج دعو يحج جاب جبسم ورا نازلكل نإ

 يناثلا لصفلا

 كريرطبلا عر 2 ل عبارلا سويناجوا ابابلاو انحوي نيب قافثالا ١

 ةسلملا دقعب مامشمالا ب بةزارفو ةيقددبلا يف مهلابقتسا نسحو مورلا ء ءابآ رشئاسو قيطنطسقلا
 ةيحاتتفالا

 يف ركحذ انوي داء 1 اثنح هبانطا ملسلا برضو ةنطلسلا يف صمالا بنتسا ا
 قيفوتلا يف يعسلا وهد الأ ام 0 هتمالو هل يمعلا ريخلا ةنع محيي يظع ما نايت
 كلملا ءالبنلا مدادجا دحا كلذ ىلا ةقبس دق ناكو ةيبرغلاد ةيقرشلا نيتسنكلا نيب
 ةسرنك يف (اسنرف نم) نويل ةنيدم يف نيتاللاو مورلا ةفقاسا عمجب متو خولويلاب ليئاخي“
 دقو برتملا سئانكر هشا نم انموي ىتح لذت مل يتلا ىربكلا نادمعملا انحوي سيدقلا
 نوناق نيهغرع حورلاو باقلاب اهيف نيعمتجم نيتسنككا ءاضعا اهتدهاشع ظا اهدعسا
 نا قافتالا كلذ ثبلب مل نكك ةينئتاللاو ةينائويلاب يكذثدالا يك ريلوتاكك ١ ناعالا
 يف ةيجولفا ةروطاربمالا سناسدب نوت يكيلوثاكلا كريرطبلا ملي هارع تمصفنا
 0 تأ ملف كينوردنا رصيقلا مايا

 اباسلا هنأشب ر رباخو ريطخلا رمالا اذهب كَف دق انحوي وبا ليونام رصيقلا ناكو
 تارب الا هذه نكك ةدحولا ىلا مهعوج) ب 87 مورلاب اقلك ناكي ذلا سمالا للام
 ابابلا امهيفلخ ىلا ليلا يعسلا كلذ قت ظفحو رصبقلاو ابايلا تومي ثعطقنا دق
 نءهاثلا انحوي رصيقلاو عبارلا سويناجفا

 نم لاب ةنبدم يف اسمجم نيدقاع برغلا ةفقاسا نم نفذ ريثك ٍذئنيح ناكد

- 



 ل نيتاللا عم مورلا داحتال يفوكسم عمجم دقعب انحوي سصيقلا يمس

 مهمه اوهجوي نا مُهأسي ةيثان مهلا ابابلا ذقئاف نييعوبلا ةقطره ةاشالم ةرسيوس لامعا
 عجديل نك نكي ملف سويناجفا اما اهتحت لئاطال حجحب كلذ نع اورذتعاف مورلا داحتا ىلا

 رد نعم صفا لأ“ يدوصخ ٍلوسرب ثعبف نينمؤملا ديخب 0 حاصلا همزع نع

 ينيطنطسقلا كريرطبلاو رصيقلا لجاف داحتالل اًدهت مولعلا نم نيعلضتملا نييتوهاللا
 امهيدل عقو نسحا عمجملا دقع بنل ناكو مهتدافو

 دقعي نا اوبغر اسآر رصيتقلاو اباملا نيب ةرباخغلا باب حاتتفا لاب عمجم ءابآ غلب ايلف

 يأر رثآف جلد ىلا هنوايمتسي انحوي رصيتلا ىلا اًدفو لاخلا يف اوذفناو لاب يف عمجلا

 ىلع يري ةصرفلا هذه زهتناو ايلاظبا ندم ىدحا يف هدقع يف بغارلا مظعالا 0

 ينوكسملا عمجلا يلا ةوعدلا زايتماب مهسفنا نوصتخي | وناك نييذلا ةرصايبآلا هئافلس ناس

 ماعلا عمجما ىلا ةوعدلا نوكتت ناب ابابلا يضرف هدقتعل هنوواشي يذلا ناككا رايتخاو

 ايلاظيا لامعا نم هدارف ةنيدم كلذل تنيعو ةينيطنطسقلا كللم مساب ديدبللا
 امهلمحت عمجلا تاقفن عيمج نا رذئنيح ديلا تاذ قسيضل رصيقلا طرتشاو

 نم سفن ةئاعبس مهددع غلبيد عمجملا نورضخي نيذلا مورلا عيمج نا ثيح نيثاللا

 نيتاللا لام نم الا ايش نوقفنيال اهلا مهدوع نيح ىلا مهنطاوم نم مهجورخ ةعاس
 ةقفاوملا طئارششلا نم اهريغ عم ةطيرششلا هذهب ماعلا ريما ءاغتبا سويناجما ابابلا ييضرف

 ةينيطنطسقلا ىلا لسراو ريطتلا عورشملا اذه ليبس يف ةرثع ىلدا ىتيت الثل مورلل
 ةكراطب باونو فسوي ينيطنطسلا كريرطبلاو انحوب رصيقلا تلقاف ةيهب نفس عبدا

 نم اًرييك اًددعو ةيسورلا ةسنكلا عيمج قيلثج فايك نارطمو ةتنراطمو قرشملا

 ىلرق يوذ دحال عبرالا نفسلا هله ءاوأ ا نايعالاو ءاملعلاو ةريدالا ءاسؤرو ةفقاسالا

 نيندالا ابايلا
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 يناثلا نيازحل نم نيررشعلاو عباسلا يف ةينيطنطسلا رغت نم مورلا جو ناكو



 يناثلا لصفلا لهل

 ا اذا برللا فائتساب دارع ناطاسلا هب هددهت اب رصيقلا ؛ ع و ١ 07 ةنس
 .راجلا لاوها امش راطخالا امحتقم هللاب ًاقثاو راس لبا للا رفسلا نع نكن

 الا ةيقددبلا رغث ىلا اوغابي لو ةديدش فصاوع مهيلع ت تّبهو فاش مث فس ناكد
 8١م ةنس طاش نم نماثلا ف

 نع ملقلا رصقب ا تادادعا رصيقلا لابقتسال اودعا دق ةقدانبلا ناكد
 سئر قودلا بكرف 0 ال داك المصفت نورصاعملا نوخرؤملا اهلّصف دقو اهفضو
 ةشورنم ةضرزلاو ءاهبلا ىهتنم يف ةنيفس نايعالا سلجم لاجر عم ةبقدنبلا ةب دوج
 اهننمي جيراتلا ثداوح رهشا ةلثمملا روصلاو شوقنلا لمجاب ةيهدزمو يزمرق جامدب
 مهي رسومو ةقدانبلا نايعا داك لقت تناكو ةنيزلا لاح ا اك ةيفس هرخف اذا
 نيمار يذرسذ لاثم دحاولا يف ناءاول ةنيفس لك قوف بصن نق مش مالم فرشاو
 رخالا ءاوللا يفو برغملاو قّرشملا ىلع طم تاك يتلا مورلا ةئنطلس نع زمر

 لمخلا نم ةليمح باوثا مهسفنا ةيثونلا ىلع ناكد ةقدانبلا ةكلمم نع اًزمر دسا مسد
 'ىلاقلا

 ليقو ةلماحلاو فطللا نم هيلع رطف اب هلبقتسا رصيقلا ىلا ةقدانبلا قود غلب املف
 هنيع نع نم قودلا سلجاو اهيف هل دعما شرعلا ىلع سلجو هتنيفس ىلا لقتناف هتوعد
 نفس اهب قدحت مهب توجو هراسي نع ةينيطنطسقلا نم ةعم ءاج يذلا يرتعد هاخاد
 دلبلا نايعاو رات اهكر ةنيزع ةريثك قداوز اهنوح نمو بعشلا ءاهجدف ءارعالا رايك

 لاشم هل قبسي مل يذلا مظعلا بكوملا اذهب دوف ةيقددبلا يلا رصيقلا لخدف
 برت ةبركسيملا ىتيسوملاو , عرفت سئانكلا سارجا كناكف لالجالاو ءافتحالاب
 راقولا فطاوع مظعا يديد 5 غرتيو اًبرط لاهت هلك بعشلاو ةيجشلا اهناحلاب
 هيزانب اع + يلا نا: ن نافزلا نض لاثملا ردان ناك لانحالا كلذ نا لاق م ىراضقو

 لالجالاو 00 03



 7 نيناللا عم مورلا داحتال ينوكسم عمج دقعب انحوي سديقلا يمس

 نماثلا ناك الو موي نيرشع ةحارلل ملط ةيقدنبلا يف انحوي رصبتلا ماقاف
 ةديعبلا نيلوكترف ةضرف لصوف دداب رهن يف راسو براق تك طظايش نم نورشعلاو

 ىلع «لابقتسال زفت تسإ يدالوقين هدارف سيكرم ملع املف رعمرف فن هرارف نع
 نيعمتيم اوناكن يذلا ةفقاسالاو ةلدارككا لكو ةنيدملا ءاهجود نايعا عيمج عم [ىطاشلا
 عمجلا دقعل هرارق يف

 ناب اجرسسم مهدا اًداوج ايطتمم راذآ عباد يف هدارف ىلا ةهباب مورلا رصيق لخدف
 روص ةدعب ىشوملا يزمرقلا لمخلا نم رخاف ءاسكه يلع مي ضيبا سرف همدقتي ددعلا
 ةَللظم رصبتلا قرف ناكو ٠ ةيرككا ةداجحلاب ةعصرع نيسارلا تاذر وسلا لكسش لع
 نيندالا هابرق يدذ لجاو الوتين سيكرملا دالوا اهلمحي ةيسدنس

 عيج لجدت عبارلا ناجفا ابابلا طالب نم مظعلا يِ ركلا بكوملا اذه اند املف
 - لخدم ىلا ةيدؤملا يردلا اًدعاص هداوج ىلع مدقت يذلا رصيتلا الا باكرا
 ناكر اهطسو يف هلادقتسال ابالا مدقتف ةرحخلا ىلا لخدملا ربعو لئنمح لجرتت ةيوبابلا
 مدي هل مينو بيبح 0 ءو هكسما ابايلا نكك هتيكر ءانحال ا 0
 نع ةساجاو ةيلخادلا هتفرغ ىلا هديب مظعالا ربا هذخا مث مظع راقوب كلملا اهث

 يتلا ةيهبلا ةرمخ | ىلا هب بهذ مث ةهرب ثيداا فارطا ةعم بذاجتي ذخاو هنيع
 ةرككا تاهدرلا نسحا عراضت تحجبا ىتح ةقاطلا دهح اهني رتب قن ل تدل

 ةينيطنطسقلا يف

 يف ةياغ ةئيفس انكار ناك مايا ةثلث دعب الا هرارف ىلا لصي ملف كري رطبلا اما
 ىلع هتطبغل ماا ثسإ يد الون سيكرملا اهلسرا دق ناك ي يكلم رصصقب هبشا راع
 ةئيه بتترتل اًداظتنا بلا ىلا جري مل اللماك موي ةنيدملا فرم يف ةنيفسلا يف يقب هنا
 عمجما يف اهيف ثديس ةيضق اباملا ةيلوا نا اع ا ناك ةنال موري ام ىلع ِهلابةتسا
 يذلا مظعملا كريرطبلا اذه نا مث نمو ٠ اهتابثا لبق اهبسحت نالا 5 نا بجي الف
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 يناثلا لصفلا 0
 لففاحح ناك ةينوكسملا ابايلا ةطلس عمجلا رخخآ لبق مدي طخي تنثاو رقا نم لوا راص
 نم هجورخ نيح لاق هذا ىتح ةطلسلاو ةئترلاب قرشا فرش هب ام ىلع ةظفاحلا لك
 يخأك ةتبسح ي يلرت_ ناك اذاد ياك ةتربتعا اًنس ينم دبك ابايلا ناك اذا : ةنيفسلا
 يل ناك هتددع ين رغصا ناك اذاد

 نيب داحتالا قئالع قثوتت نا هبلق ىصقا نم يعتشي ناك يذلا ابأبلا اما
 ١ هش داكي ًاميظع الانقتسا ةلمقتساو كريرطبلا ءاضرا يف هدج ة ةياغ ء لذف نيتسنكلا
 ةعبراب ابابلا ثعب هتاقالمل ةلداركل | لسريي نا بلط كريرطبلا نا اهو تاوابابلا لايقتسا
 يوبابلا طالبلا ءامظعو رامحا نم اريك ادعو ل نيرشعو ةسخو 2
 :ىطاشلا ىلع اوفقو مهلك هاله هتاينغاو دلبلا نايعا نم !ًديفغ مولتن سكر
 نكاح . . نيئنهم هوّيحو هب اوبحر ةنيفسلا نم جرش اهف كديرطبلا م ودق 7
 يناج ىلع ناكد ابايلا رصق ىلا اوراسو مهل ةدعم تناك اًدايج ةتشاح
 لب الو سماخلا سنيترم اب بالا يخا نبا انولوكريسورب امهدحا نالاندك 0ك
 فرغ ةدع قرت ةاقرملا دعصو كريرطبلا لج يوب الا طالبلا باب لا كولا
 رابكح نم ةتس عم كريرطبلا لخدف ةيصوصخلا مظعالا ربحا ةرخ ىتح تاهدرد
 ماقف ةيديموقينو ةيقينو سودرسو كيزيكو سسفاو نوزبارط ةنراطم مهو هتنراطم
 سلجو هشرع ىلع ابايلا ميقا ةمحم اقناعت كريرطبلا هيلا برتقا الو هشرع نم ابابلا
 ابايلا اولّتقو ةتسلا ةنراطملا مدقت مث ةلدارككا يس اركي ساك ىلع هنبي نع نم كريرطبلا
 نوحي اولخد نيرذلا كربرطبلا لاجر رئاسكنيفقاو اوثبلو كاريرطبلا فاجي اوفطصا مث ضيا
 ةمدخ ثاسو ةنراوخلا اما ةتنجوو اباملا دب نولبتي مهنم ةفقاسالا ناكو ةتس ةتس ابابلا
 مظعالا ربطسا يندق نيمال نوثحي اوناكسف نويملاعلا اماو يلب ءانحنلا نونحتب اوناكسف نيردلا

 : ١
 نيتسينككا دوضحب عمجلا حاتتفا ةلفح دقعب نومتيي كريرطبلاو كلملاو ابابا ذخا ُخ



 5 نيتاللا عم مورلا داحتال ينوكسم عمجم دقعب انحوي رصيقلا 0

 سأر عمجلا حاشتفال نيتيدادعتسا نيتسلج البق دّتع دق ناك اباملا نال ام
 طابش ١١ يف ةدوتعملا ةيناثلا اما يلاثلا نوناك + يف يقاغرإلا الوقين لائيدركلا كيدالا
 هيلع ديزءال ام ةيانعلاو دهملا ةياغ ليبسلا اذه يف لذب يذلا ةسفن ابأبلا كا
 نيعمتلا ةفقاسالا وعديل اهردصا ىتلا ةءاربلا نم كلذ لصحتل اك ةّمحاو ةديغلا نم
 . اول تارتق ضب كاهو ايناطر ىلا لق

 عا

00 

 هللا ديبع دمع فّدسالا سويناجوا نم »

 ديم 1

 هلل دحملا ةئاق ديحلا هداليم نيج ةكتلملا تحس يذلا انهلاو انصلخم نا
 كرت ماعلا اذه عرابي نا دادا ال ةرسسملا سانلا يفو مالسلا ضرالا ىلعو العلا ف
 نع انغر نيدذلا نحنو . اًثاريسم داحتالاو مالسلا ةياغلا تح مهبحا نيذلا هذيمالثل
 نا انالاسر تامجاو) بسح ميظع قوشب قوتن ضرالا ىلع ةماقم موقن انتيلها مدع
 هارع دشن ناو دج اهيا هياع ظفاحي ناو اًقثوم ةيحيسملا بوعشلا نيب داحتالا نوكي
 تمصننا اهنا

 تاريخا نم ةسينككا ةتمرح ام ىز انك ىمظعلا ةيربلا نأم يطتف نا لسقف
 ةسئكو قرشلا ةسينك نيب قاقشنالا ءارج نم ةّدلا رارضالا 1 اهل امو ةمظعلا
 ىراصق انلذيف داقتالا ةداعا نم ملاعلا يف ةيمها رثكا ءيشال نا انمكفشل توغلا
 ىدل مثالوا اسنطسق عمجم يف هللا سئانك نيب بوغرملا داحمالا اذه قيثوت يف دهملا
 سماكلا سنيتزم ىذلا ديعسلا انفلاس

 0 انذخاف اغتامجاو نم داص البق ةيغزن انكم نا انيأد ةيوبابلا ةدرذ انيقتدا املف
 7 نم ءارفسلا انيلا لصو ءانثالا كلت يفو ةدقتم ةدارجم ريبككا عورشملا اذهب مهن
 مرتحلا انيخا نمد مظعملا مورلا رصيق غولويلاب انحوي برلاب ذازعالا يلككا دلو بناج



 يناثلا لصفلا

 ةةاسأ ضعب عم ةينيطنطسق ىلا ءارفس ضيا نحن انلسراو ةيئيطنطسقلا كريرطب فسوي
 0 مهتياردب سصالا اذه اوربديل ءاملعو

 ام دنهتو عمجملا اذه ةئيبتا ةعنص ام لك دّدعي هذه هتءارب يف ابايلا ذخا مث
 ءارتس دجاأ هب قطن يذلا سيفنلا باطخلا كد مث امنا ان د امك تائتعلا نم هندد
 عمجملا ىلا نايتالا ىلع لاب عمج ةفقاسا لمحي نا هلأش نم غيلب ثح هيفو هما مدرلا
 : ةنم ةعمل كاهو

 ةيكأطناو ةيددنكسالاو ملشرواو صدبق نم نيرفاسم اوجرخ خويشلا اندابحا ن»
 يف لايمالا نم اًذولا نيعطاق سورلا دالب يصاقا نمد ةديعبلا ةيقرشلا ندملا رئاسو

 ةيئيطتطسنلا كلريرطبو رصيلا عم نوري اهذخاو ةينيطنطستلا اوغاب تح ةبعص كلاسم
 ةفاسم ذا تجا ىلع نوردقت ال فيك متناف عمجما دقعل ايلاطيا ىلا رجلا اوعطقيل مرحلا
 « نيتسينككا داحتا ىلا لئ آلا ليبسلا اذه يف نيعاس اونأتل ةريسي

 يف ريصب هنا انمكح دق 0 عورشملا اذه نا يعتشن انا اهو » ابابلا لاق مث
 « خلا اذه انرما ةفلاخ ىلع ًارجتب نا دحال نذانالر .٠ كا

 برعا دق نيتسككا داحتال ابايلا بلق يف اهاندهش يتلا ةراملا ةبغرلا هذهو
 ناك يذلا هحاتتفا دنع اهناينت مم عمجملا لبق لامعا ضف فةرتك تلو
 ىربكا سجرج سيدقلا ةسنك يف ١ 0 ةنس ناسسن 9 ةقفاوملا ةريبكلا ءاعبرالا مون

 هرارف ُي



 ثلاثلا لصفلا

 ةمومعلا ةيحاتتفالا ممجلا ةساح يف
 هلاسراو روضحلا نع يئيطنطسقلا كري رطبلا رّدعت » نيب رغلاو نييقرشلا سولح بترتت ١

 ابايلا ةءارب ةوالت مس. حاتتفالا دنع تن ةفاطب

١ 

 يف ءالاره سلجيف ةسينكلا نحص يف نويبرغلاد نويقرعشلا عمتجم نا ىلع يأزلا رق
 بصن ىلا مهضعب بهذف رصيقلا مام ىلع اوفاتخا مهنكك ىرسيلا يف مورلاد ىنيا ةهلا
 قيرف بهذو لدالا يوقينلا عمجلا يف ريبككا نيطنطسق ناك اي طسولا يف هشرع
 نيفرطلا نيب قفاو فالخلل امسح ايابلا نكل ةظيبالا يف مظعالا ربللا شرع بصن ىلإ
 يتماه نيب ةسدقملا ليجأالا باك ةقوف سد 00 ةسئكلا طسو يف عقأذ

 هيلاوح نمو نيالا ةسينككا نحس يف بصف ابابا شرع اما سلوبو سرطب لسرل
 يقاو ىرسلا ةهللا يف مورلا كلم شرع بص ةينيتاللا ةسينككا ءابآ راس يساك
 البلق أطوا شرع ينيطنطسقلا كريرطبلل ميقأو هبرقب رخاف يساك ىلع يرتيد هوخ
 ةكراطبلا باون 55 يف ةببقرشلا 0 | ءابآ رئاس هيناجو رصضيفلا ةصنم: نم
 سواثولم نع ةبامنلاب رصمقلا دشرم سويروغرغو ةلقريه نارطم سوننوطنا مهو ةغاكإ

 |و) ةيسورلا ةرضاح فاك نارطم روديسياو يسسفالا صقرمو ٠ ةيردنكسالا كريزطب
 نارطمو هدرص نارطمو . ةيكأطنا كريرطب سواتيسود نع ةباين (دعب رضح دق اذه نكي
 كيزيكو هينا ةنراطُم ل ا كريرطب مكي نع ايان يسايموم

 نو 0 م قفل

 بركسملا قوديشراو نور زبارط كلم ء ءارقس يرصبقلا شرعلا لفسا يف ساج



 تكلاثلا لصفلا او

 ايعا نم ريك روهججو ةنطلسلا يصنم دابك مث خالقلا» برسلا ريماد _ كا ريمأو
 سجرجو ليبوديجداذ ينومدقللا سويتسج مهنم ذن اهئاملع ريهاشم ضعبو مورلا ف

 جتافلا دمحم ديب ةينيطئطسقلا طوقس دعب كريرطب لوا راص يذلا ريهشلا سويرالدوكس
 هتسماهش نم ةسخ كريرطبلا يساك يناج يلع سلجد . هنيح يف كلذ كد ىلع ئأنسو
 سدقملا بياصلا ةمالع اهمدقم يف ةءوبطم تناكم هسنالق نال بيلصلا يبماحب نيمسملا
 مهريغ نع مهل ريم

 مث ةفقاسالاو ةنراطملا نم ١١ و ةلدارككا اباملا دعب نيتاللا بناج نم ساجو

 ناكو تونهكل ١ لآ نم نوريثكو نييبرغلا ءاملع مث نوماعلا تايناهرلا ءاسّدر
 برغملا ءارماو كولم رثكأ ءارفس بناخلا كلذ يف اضيا
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 ةدلبلا سئانك ىدحا يف ةيملالا ةجيبذلا مورلا مّدق نا دعب نيعملا مويلا يفف
 لخد ىرباككا ةسينككا يف سدقلا حورلا سادقب نيتاللا لفتحاو مهسقط بسح
 يقرشلا بكرملل ماا مهءادقا ىلع نيتاللا عيمج بصتتاف عمجا ىلا مورلا

 كريرطبلا ادعام ةيحاتتفالا ةسلملا هتاه مهعيمج نوروكملا ءالؤه رضحو
 هتتداوخ كم ديب اهعفد ”ةقاطب بكف همك عم هيد 0 يذلا ين ةيطنطسقلا

 عمجلا ةري ةسلخلا حاتتفا دنع يروخلا اذه بصتئاف ًداهج عجم يفا هرقل

 1 0 هذهو ةيندتاللاو ةينانوملاب كري .رطبلا ةقاطب ارقد

 هللا ةمحرب فسوب »

 ةئشمو ةمعنب ةينيطنطسقلا ةديدجلا ةيمور ةفقاسا سيئر
 مدجل اًدئاع ءيش لك سوسي يذلا هللا

 ةسنكلا رابحا ماما لوادتنل ءامسلا نم ةلزانلا ةبغرلا انبواق يف تكن دق
 باكا ىلع اةدانتساب كلذو مالككا اهيلع رودي يتلا لئاسملا يف نييقرشلاو نييبرغلا



 598 ةيمومعلا ةيحاتتفالا عمجملا ةساج ف

 ةرفاظلا ةقيقللا ةبار تحن ادحتا منيب أمف انتفتا اذا ىتخ ءارمالو ةكحامت نودب سدنلا

 يتلا راطخألاو لاوهالا عيمج ىلع ةقيقملا يجن ارثآ دق قرشلا دابحا نحن الا 8
 . عمجملا حا اتتفا نالعاب كلذو لمعلاب ل نا ينبني هللا ة ةنوعع انه ىلإ انلصوو اه[ سجل

 رامحالا عمتج نا سَ الو ةلفلطلا هذه ىلا ١ ىلاذب رضحا أ قئفاوملا نم ناك ار

 ةساحلا هذه روضح نع ينعنع يت فعض ناكو رضحا الو عمجما دقعر

 ةيراطبلا قوخا نع نوب وني نيدذلا نيمرتحلا ءابألل اذه يباتكب تنذأ يسفنب انا ىلدالا
 عمجلا حاتتفا اودلعيو اوعمتجم ناب ةسئكلا ةفقاساو. ةنراطملا رئاسلو ةثلثلا نيسيدتلا

 «ناسين رهش يف ةلاسرلا هذه انتراتح مكك ترطس كلذا انايبد |
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 : ةنثالا ةءاربلا ولتب نا ةفقاسالا دحا ىلا ابايلا زعوا كريرطبلا ةلاسر ترق نادك

 فئسالا سوئناجوا »

 ديوم كذا هللا كيب مع كيع

 اًذارم هك يتلا ةتسنسك ؟ىلوا و ًاليزج اد ءىش لك ىلع رداقلا هللا 0

 نم جر 2 نا اهل ميني لب | بف قرعت : اهعدي ال ةنكك اهمطالت يتلا جاومالا نيب باقتت

 ىتلا برغملاو قرشملا بوعش نا اهف٠ اني اوتو رثكا تاتيضلاو نحلا كلت ةرهب
 دولا تالص دّقعا دحلا دعاس نع نآلا ترس دق اهضعب نع اًديدم اًدما تقرتفا

 اهيلع ةيقاوع تناكيذلا قارتقالا اذه يف ةبوط نيدس تنيل نا دعبو ٠ ق افثالا قئالعو

 ةدحولا دطوت يف ةنغر :ناككا اذه يف اًيمسج اًثافتا ةقفتم مويلا اهازن ةميخد

 يتم ًديطوت
 يف ادهج ىراصق لذين نا ةسينكلا لك ىلعو انيلع بجاولا نم نا ملعن نحو

 لمعلاب هللا ءاكرش ىعدن نا قحتسنا اًديكا اًحاحنو ةديمح ًةياغ ءادتنالا اذه كردي نا
 مراحملا اناخاو مورلا روطاربما غولويلاب انحوي جيسملا عوسسب زازعالا يبككا اندلو نا امف



 كلاثلا لصفلا 2
 اريك اًددعو ةثلثلا ةيكريرطبلا يساركلا رئاس باونو ينيطنطسقلا كريرطبلا فسوي
 نماثلا يف ةيقدنبلا ىلا اولصو ةعفرلا بصانملا بارداو تونهكل ١ لاو ةنراطملا ن
 اوبلطو يلوكسملا عمجملا دقعل لاب ىلا رفسلا ىلع محاطا مدع اونلعاف طابش نم
 سدقملا داحتالا اذه نما يف رفاضتلاو عمجما اذه لمعل هرارف ىلا ةفقاسالا | أ نا
 رمالا اًقباس انتيثا امك نآلا تدثن ءارع دقع يف انبلق . مع نم م نيمغارلا نحن اًناف
 روطاربمالا ضد نآلاو .ايلاطبا ندم ىدحا ىلا عمجملا اولقنب نا لاب ةفقاسا يتادلا
 ةندم يف مثلا دق يلوكسملا عمجملا ن نا نلعت انه نييرضاملا ةنراطملا رئاسو كريزطبلاو
 لا و ةكحام ىذا نودب نشابب سدعملا اذه داحتالا لمع نا ّتج هذه هنارف
 ىرننالا لامعالا نم امك لذ نم ةدوصقملا ةياثلا كاددا ىلع لصحيد هللا نوعب
 عمجلا دقع راص اهلجال يتلا ةسدقملا

 رعستل سجرج سيدقلا ةسنك يف ةدوّعملا ماعلا مسجلا ةسلج يف هرازق يف ىل لأ
 «انتي ري ةنماثلا ةنسلا يون برلا دسحنل ١١ 0 ١ ةنسلا نم ناسي نم نولخ

 نيبفاتمم نييبرغلاو نييقرشلا ٠ ءابآلا روهجج ماق ةيوبابلا ةءاربلا هذه ةءارق دعب د
 ةسلحلا تهتنا اذكهو . نيتسينككا نيب قافتالا ىرع دعب اديطو لامأو ”ةيزعتو احرف
 ينوكسملا عمجلا اذه نم لدالا



 عبارلا لصقل
 ةصومعلا ةيناثلا ةسلطا يف

 سمخلا اياضقلا يف ني_ةسينككا نيب فالخلا لصا ف ةم ” ب ةساجلا ذه رحاب كش
 2 قنا نارطم نويراس باطخ ا ب يوبابلا طالبلا ىَّلصم يف ةيناثلا ةسلملا داقعنا ب
 ٌهعم سسفا نارطم صقر» ةرواحم ت5 # سدور نارطم باط> تق
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 نك لدالا نيرشت نماث ىلا ةنيمومعلا ةيناثلا .ةسلجلا داقعنا ل
  0اهيف تراد ةصوصخ تاعاّمجا اهن ناعما يف تت دف 0 رهشالا هذه

 ىتنوهالو ءايلع نم رشع ةتس ناكو نيفرطلا نيب اهيلع فاتخلا اباضقلا مثا ىلع ةشقانا

 كي ةلداحلا ةنيعم مايا يف نوعمتجي مورلا رايك نم نيزخآ رشع ةتس عم نيتاللا
 تناك اهنال عمجلا لامعا نم بست .ل تاءاتجالا هذه نكك نييسيسنرفلا نابهرلا
 هلحم يف اهنم ءيش ىلع هللا ءاش نا يتأنس انثا ىلع ةيصوصخ

 يورث نيليم هرارف نع دعس ديد يف ةليوطلا مايالا هذه ىضتف انحوي رصيتلا اها

 ايلاطيا لابج يف صنقلل جري ا اًريثكو كلملا ماهم نع لتعلل ايزو سفنلل
 هان زك نم ًًَط ىتح ةلزعلا هذه يف أد تنل ' هنا ىلع دايطالاو راجشالاب ةي ةضغلا

 ناب هرذن رعاس ١ نم مدق ذا ةينيطنطسقلا ىلا دوعلا يف تعرف ةشدع صغند 0

 اسهحاتجيث ةرضاملا ىلع لمي نا ءاغتبا ددعلا زهجو شويللا دشح دار ناطاسلا
 ناطلسلا ملعا دق هجورخ لبق ناك هنال موشملا يناجثلا ابنلا اذه نم انحوي برطضاف
 هلق نع تعشقنا نا متع ام نكك ءالولا دوهع ةعم دعو رمل دان كلا هر
 ءارزو ريبك شاب يلع نال برا نع ناطلسلا لودعب ني دوفوب ءادوسلا ةمسغلا هذه

 هالوم ىلع راشا ةسا ارفلاو قذللا نم بناج ىلع ناك يذلا هب راشتسم ميعزو ناطلسلا



 عبارلا لصفلا 3

 كل بدني زئايحو نيتقرتفم ناتسيخككا قيتف طبحي ةلعل دقعنملا عمجلا ةبقاع رظتننا نا
 كيلع ريثت كناف اهلالتحاو ةنيدملا ةجاهع ىلع نالا تمدقا اذا الاو ءاشت ام لمعت نا

 مهفيض رصان اوُذخأ نا فرشلا باب نم هلا نومزتليف برغملا كلام عيمج ظيغ
 نوكسلا مزلو ةجيعنلا هذهل امس ناطلسلا خاصاف اللابو انيلع ىقعلا نوكتف مورلا رصيق

 ابايلا ةسائر : سمخ ةٌّصوصخلا تاعاّجالا هذه يف اهيف ثوحيلا اباضقلا مهاد
 نيسيدقلا سوفنو رهطملاو ريطفلا زبخلا سيدقتو سدقلا حورلا قاثنناد
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 هذه نأشب نيةسيكلا نيب فالخلا لصا نم اًفرط ركذن نا انه انيددجي
 لادملا اهمدقاو ةتوافتم رصعا يف الا فالخلا اذه أشني مل: لوقنف سمخلا اياضقلا
 تخت لقن دعب ةلأسملا هذه يف ةشقانملا تأدتبا دقو ناطلسلا يف همدقتو ابابلا ةسائد يف
 نوناتلا فيلأت نيح اًراهج تنلعأو ةينيطنطسقلا ىلا ةيمود نم ةسينامورلا ةكلمملا
 : ةتمجرت كيلاو 45107 ةنس يثوديقللا عمجملا لامعا نم نينرشعلاو نماثلا

 يتلا تازايتمالاب منقلا يف قمل ةسدقلا ةينيطنطسقلا ةسيئكك نا مك
 ةيمور ةندم تازايتمالا هذه قاقحتساب اوحنم دق نيسيدقلا ءايآلا ناف ةيمور ةسننكك
 نم ناب اًقتسا نوسمخلاو ةئاملا مكح هسفن بسلا اذهلو ةككمملا ةمصاع تناك اهنال
 ةيناثلا نوكتو يعيبلا ماظنلا يف اهسفن تازايت:الا حت ةديدجلا ةيمود نا بجاولا
 « ةيمور دعب

 طتقف سيل هركتاو نوناقلا اذه ضفر اّلا ىلاف ريرككا نوال سيدقلا ابابلا اما
 لب هسفن سنائكرم كلملاو ابايلا باون بايغ دنع عمجملا لامعا لا فض ناك ينال
 نكل ةيمور ةنيدم ةمظعب ةطونع تسل تاوباملا ةطلس نا لوقي ناك ابابلا نال اصوصخ
 : هئافلخ رئاسو سرطبل اهاطعا يذلا ا عوسب

 ينيطنطسقلا كريرطبلا نال قاّشنا ىلدا كلذ ءارج نم نئتقو ثدحي مل نكك



 3 : ةيمومحلا ةيئاثلا ةساملا يف

 صوصخب عمجا لامعا ىلا .فاضملا نوناتلا نآشب اما » لودي ابابلل بنك س ويلوطانا

 نودب هب دتسب ال وهف مكسادقب طانم ةتاثاو مكلا صالاف ةينيطنطستلا ةسنكلا

 « يكتطلس
 ينيطئطسقلا كريرطبلا مايا يف 2109 ةنس يفالا فالخ كلذ نع لادعب امن م 1 - 7 1 1 >2 وه . .٠ 517 7 ٠ 00 ع 57 28

 تاصح ةشقانم ببسي كلاثلا سك. ابابلا مسا اخيتي ذلا نم احم يذلا سويكاكا

 لأسم هل ةقالعال ًمصخش ناكفالخلا اذه نا ىلع ةيكاطنا كريرطب ةلأسم يف امهب
 ريسيكلا سوي روغيرغ ابايلا مايا يف قافتالا بامسا تقثوتو مسح نا ثبل امو ةينيد
 هسفنل كريرطبلا ذاَلا نأشب فالخلا نم امنهنيب عقو اع ام ماوصلا انحوي كري رطبلاو
 ةمحتلم قاؤولا ةورغ ثيلو بقللا اذه. ابالا باوصتسا مدعو ينوكسم كريرطب بنل

 هدقع' يذلا .رصقلا عمجم يف الو ةيوطلا ةدملا هذه لكيف مهفنت مو نيتسينكلا نيب

 نيظفاح ةكراطبلا قبو تاوبابلا ةلبقت مو ةينيطنطسقلا يف يناثلا سناينيتسي كلملا

 سويتوف مايا ىتح انيتم داحتنالا
 "ساّدلا ريبككا سوالوثن سيدقلا اباملل اهب ىتلا سونتوف لئاسر علاط نمو

 ةدحولا ءارصن ريكا نمل اذه سويتوف نا هل لع يريرطبلا هيس يف ةنم تيبثتلا

 هنبال نبا نم ةسرم اهنا نظلا ىلع اهنداق لمحت ةغيلب ةقاذجب اهأشنا ةنال مالسلاو
 : كوالا ةلاسرلا يف ابابلل ةبُمك امم ةعل كاهو

 نهود يبفن فعض ىلاد يذاح لقثا يذلا ظهابلا لمحلا ىلا يرلقن ىدا يلا »

 ةدنقسالا رين تحت اناو ينالوت يذلا نزلا ديزم نع مكك برعا الأ عيطتسا ال قوق
 فنعلاب يناماع دق عيمجلا ةماجو ةنطالم ىلع روطنملا رضيقلا نا ىلع ٠ ليقثلا اذه

 تأد ةيكريرطبلا ةجردلا نع قنلاس لزانت املف ٠ يقنع يف رينلا اذه قيلعتب ةواسقلاو
 « ٌةنم ادب كرب رطب دحاو رف سك اودان دق بعشلاو ةنهكلاو ةنراطملا عيمج

 ةعص دك أتي نا لبق ُهباْْلا تنشب نا رده. ال هنا سدالوين ابانلا ٌهباجا نا دعبو



 عبارلا لصفلا هه
 ةقاذحو ةعارب ىلوالا يكاحت ىرخا ةلاسر اباملل بتك سويطانغا سيدقلا هفلاس لذانت
 : اهنم قرط كاهو

 لع لك علقت نا مزلي قاقشنالا طويخ لتو ةقادصلا ةدقع دشت يتلا ةبحلا نا»
 تثمب دتف يتتلاخلال يسفن *ىدربأل نآلا كيلا تكف نينبلاو بالا نيب نم ماسقنا
 نع ةئشأن اهنأك اهربتعا يفا ىلع ديدش عقو يبلق يف اهل ناك تاخينوتب مكتسادق لا
 دف خيدوتاا نم ةنتشلاب نحأ ىلإ كلذ عمو ةسينكلا ماظن ىلع مكتريغو يل مكتبحم
 « ةليللا يديب تقاض تح ةحلا مييلع عقأت يكب تا ينع غر ىنوبحلا

 ريكأ ناك سويتوف نا اباملا ىلا ةهجوملا ةقيقرلا تادابعلا هذه نم 0
 نكل ابا هيجي ذا ةطلس هيلع ابايلل نا برص رقي هنال نيتسينكلا داحتإل ريصن
 ةباجا نا نعي كلذو داحتالا بوث قش نم لوا وه هنال ةعادخ تناك هذه هتاباثك
 وهو يعرشلا كريرطبلا سويطانغا سيدقلا ةايح يف كري رطب هتيبثت لوبق مدعب ابابلا
 نوناق ىلع اهقاضاب نايالا تدسفا اهناب ةسنككا هفيرقتب قاقشلا اذه قرخ عسو يذلا
 نبالا نم قشننم سدقلا حوزلا نا نامالا

 قاّتش مهتسنب نيخدؤملا نم نوريثك ةيكر [ططش ملصن نا انعن ان دب الو
 لبق مسحناو م ل مل قاتشلا اذه نا ميحصلاو سويتوف ىلا نيتسينككا

 سريتوف عاخ يذلا مكتملا نوال كلملا تخت ىلوت نيح نينس سمخج سويترف توم
 امكداحتالا تالص ددج يذلا سنافتسا كريرطبلا هناكم كدد ةيكربرطبلا نع
 عمجلا يف اهلع ةشقانلا ترج يتلا ةيناثلا ةيضقلا نا ركتت انسل اننا ىلع ءالوا تناك
 سويتوف اهردصم ناك نبالا نم نسدقلا حورلا قاثنا يا يتنرولفلا

 دهع نم الا 'ئدتتت ملف «ريطفلا زبْخلا سيدقت يو » ةثلاثلا ةيضقلا اماو
 ريطفلا زإنلاب سيدقتلا نا ٠١54 ةنس نلعا يذلا سوبرالوريك ليئا* كريرطبلا



 ب ةيمومعلا ةيناثلا ةسلحلا يف

 مه+ 1 قيقدتلاب فرعي نا نكمي الف نيسيدقلا .ةداعسو رهظملا يا ناتريخالا ناتيضتلا اماو

 يتةدوافلا عمجملا يف ناك امهيف ثحب لدا ابا نك
 تدقعنا ثيح ينوكسملا نويل عمجم يف ل ادإلا اهيلع عقب مل سمخلا اياضقلا هذهو

 نرد رئلاو تويفيرشلاءانآلا منجا لب نائالا دعاوق نم ٠ يش نع ثملا نود قافتالا ىرع
 ىلدا نودب ةينيتاللاو ةيناثويلاب ناهالا نوناق اوفرو ةسيئككا سيئر ابايلا ناطلسن اوفرتعيإ
 نات يف نكت ' نامالا اباضق نا نيققدملاو ءايلعلا رثكأ ىأترا اذلو ةلدام وا ماصخ
 باقلالا وبحمو ءاسؤرلا اهيلا دنتسي ناك اًراذعا يرملاب وا ةيونأث ابايسا الا نيتسنكلا
 «ابابلا مدقت ةلاسم ىلع لب ةينيد دوما ىلع سبل مالكا نا » ليث ريع كلملا لاق دقو

 يقتروافلا عم عمجلا يف ققدملا ثمبلا اهنع ثحب دق اق اناضتلا هذه فيك ىراس نكت

 ناكرا 0 مالسلا ماعد نطودت» قع نيشفر ذرطلا نم ةديدش ةشقانملا تاكو

 مائولاو قافتالا
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 نال يوبالا طالبلا ىَلَصم يف لب ىريككا ةسينككا يف ةيناثلا ةسلجلا دقعت مد
 كريرطبلا اما هسفنب وه رضي نا هلع انغر بغر دقو ةتحص تكعوت دق ناك اباملا
 عم رمل هذه سمحت ديف انيوياسا نه ىدالا ةسلللا يف نكس ' يذلا فسوي

 اوعضو مهنا ىلع» ٠ ىلوالا يف ناك ايي اهيف سولطلا بنتي 0 ةنراطملا عبمجد روطاربمالا

 1 نييتوهاللا لحاطف نم ةتس اهنم .لكىلع سلج نييذاحت* نيدعقم طسولا يف ضيا
 نارطم روديسياو سسفا فسا صقرم اوناكبف مورلا ويتوهال اما نيتاللاو مورلا نم

 ةمدخ نم نانثاو يملاع درف "الجرو ةنسقن نارطم نويراسياو  ةيسورلا لك تاك
 نيباس تنس يد لاثدرككا نيتاللا دعقم ىلع مهئاذاب سل اجو ايفوص اي جا ةسك

 سيدقلا نابهر نم يلرف فقساو كيئمود سيدقلا ةبيئامهر نم سدور نارطمو

 اهلع سسلج ةسنم نيالعملا فاج ىلع ناكو نابهرلا لضافا نم نورا ةثلثو سيسنرف



 عبارلا لصفلا 2

 لهذا دقو ةمجرتلا يف داجاف نيةيرفلا نيب ناجحرت نيدنكيس الوقين مورلا قاذح دحا
 مهي راوت يف هيلع ءانثلل اوحتف مهسفنا نيتاللا نيدْرملا نا ىتح رضح نم لك هتعادبب
 يذلا يناينتسي ساروه ريسهشلا ينيتاللا خرؤملا نع بتك ام كيلاد اليوط الام

 : لاق عمجلا رضح دقو هل ارصاعم ناك

 لوانتي نيلداححتلا نيب اًمصتنم ناك ةنال رصعلا كلذ ةبوجعا ناك اذه الوقت نا

 ناسل مصفاي ةينيتاللا ىلا روفلا ىلع ةججرتيو مدرلا ءابألا خل نم يقلاويلا باطخلا
 ةيناوبلاب هرشنيو نيتاللا ءابآلا باطخ هنذا يف يوظي ناك اذكو نايبت نسحاو
 نيتفللا اتلك نوفرعي نيذلا نيتاللاو مورلا: ءابآ نا ىت> ةرابعلا ماكحإ و قطنلا ةوالطب

 كلت حاضيا نع مزيج ادرقاو هلقع دقوتو مجتملا ءاكذ نم نخاف لكس جلا! مبنم ل
 اهظفال اهب قطن ام وحن ىلع ناي نم حضفاب رشعلا اياضقلا

 ةتقاذح نيد رطم نيباس تنسو كرع ناس يد نالاندرككا هيلا مدقت دقو

 نإ لب يدنع نم اهناك يلا ةداهملا هذه ةبسن يغبت ال» ىوقتو عضاوتب امهياجاف
 « عمجا اذه يف ةنع ثحبن يذلا سدقلا حورلا ندل نم الا يه
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 ةتلقنإ نارطم  نويزايب نيطتا نيج يف مسجلا .ءابك نعل لك ىوتسا اميق
 ةثادح نع امر هملعو هتسادقب عيمجلا دنع امركم لمعلاو لوقلا يف انوق ناك يذلا
 ىلا روكذملا الوقين ناجرتلا اهمجرت ةينانوبلاب ةسيفن ةيطخي ةيناثلا ةسلطا هذه متتفاو هنس
 : اهصم كاهو ةينثاللا

 دنع رس اذا عدب الف اهلارك دنع ةرييككا تاعورشملاب رسي هرملا ناك اذا»
 يدسن نا انيلعف « لمعلا فصن متادتف امسح ًادتنا نم » نولودب ءاركسللا نال اهئادتبا

 نسح ناك دق مظعلا اذه داحتالا لع ىز انا حاخنلا ءاجرل انبولق متقنو هلل ركشتلا
 ناككا اذه يف نآلا اوعمتجا دق مهضعب نع نولصفنملا ةسينككا ءاضعا اهف ةءادبلا



 تا ةيمومعلا ةيئاثلا ةسلملا يف

 بواتلاو لوتعلا فيلأت يف اوافتشدل .تابقملا» بعاصملا عيمج عطق دعب اًيمسج
 هنا وجري ال نمو ءيش لك ىلع ةدداقلا هللا دي لمعلا اذه يف ىديال نف»

 حرفنلف برلا ةعنص يذلا مويلا وه اذه لجأ .ريطخلا عورششملا اذه هسفنب وه متن ىلاعت
 ةرخالا نحل اًضعب انضعب اهب براختل انيلا اهعفد ىتلا ودعلا ماهس ناف هب للهتنو
 لذُت بولقلا نال ضرغلا تأطخا دقل ٍدحاو رعاد ةعرو و أد ءاضعا ءاقدصإلاو

 ”مالسلاو قافولا ةطقن ىلا اًميرس غولبلا يعتتشتو احرف
 يلج ةءطاس ةقيقلعا ىزنل لب انثازآب نيرصتنم نوكلل ال انلك نودعتسا اًناود»

 ناف تع لب اراقتفا كلذ دعب ال ذا رامذملا اذه يف بالغتالا نم فأي انم دحا الو
 بذككا وبا الا ناديملا اذه يف رهقي الد دبا اًرصتنم لب (بولغم نوكيل ةقيق ا دجاد
 ميجرلا سيلبا

 ةنكي نم لب ىمظعلا ةّيمثالا نم هردق ّقح اذه انلمع ردقي نا عبطتسي نف »
 اهيا اذا :انيلعف ريتا مالا اذه تابجاو نم انلهارك هب هوثت ام لقث مضوي نا
 هديب. مقتل "لجو رع هلل ااياحضو انتاواص ءيث لك لبق مدقن نا نومرتخلا ءابآلا
 لقت وهف ىلاعت هيلع لككن لب ةّيصخشلا [اونب قثنال اال فيرشلا عورشملا اذه ةيوقلا
 نع ردت نا بحي لب ةالصلا كلذل ينكت ال هنا اوملعا نكل انلامآ عّينيو انلاكتا
 ةتنوعمو هللا ىذر رطمتسنف دا دعاس

 مئات امم منت هيف يذلا مثلا مويلا كلذ ىلا انلهت نا ٍبآلا اهيا كلأسنف »
 دحاو رسأر كا تح ةدعاد حدد انلك قفتنو روبحلاو جرفلا

 ال نيسعيطقلا نيذه نا عنصاف انل اكلم باطن كايا كللملا يسملا اهيا تناو»
 كسفن تملس كلنال رخآلا نع اههدحا لصفنب ناب مست الو اًدحاو الإ نانوكي
 امهر |انيح الث ادا اقرتني نا نذأت الف ام امهضحرأ كلمد تلذبو امديبلك لجال
 ةعوقلا صالخلا ةداج نع



 عب ارلا لصفلا ا

 هللا ةفاخم حدر مهفلا عد كا حدر معنلا عوبش سدقلا حورلا اها تاو

 نكو هللا ةفاخم انبولق يف "ثم ءايريك ركف لك انع دعبا انه انعتحا هلجال يذلا تنا
 حور طق تسلل كننال ةقيقملا ىلع عيمبلا علطاد كصخيي لمت يا مالا يف اًريصن انعم
 جيلا لاقءامك وح لكم لعت لب قطا

 لدكو هربدو ةظنح» سبح عونب ماعلا قلخ يذلا سدقالا ثولاثلا اهيا ايف »

 ىلا مقتساا طارسلا هكوانس يف عبتل ةدوظنملا كلاملا عيمج ىلع كيك ناسنالا
 فطعتف ةتيتللا ىه اما ناسنالا اهب تنيز يلا معنلا مظعا نا كذا يدامدلا توككلا
 ةريخالا انتداعس ىلا لصنو ليبسلا ءاوس يف انلك د يسنل زوالا اذه .انبهو نذا
 ناو ذحاو ناعا يف ا نوكت ناءانطعا رهوطاب دحاوو مناقالاب ثاثم وه نم ا

 ةنبامتم لئانق نم انكولو !دحاو ديصنل اننيب نم مسي انضعب نع انلصفي يذلا يأرا
 ئطوو 0

 اورظنا ديعسلا مويلا اذه ىلا اوغابتل متيلصو متلغتشا ام راك ام تي
 اهيا تناو. ةيلج .اًراثا اهدقعب ؟رشبت ةليج اًداغزا ترهزا دق مكباتا نا نالا
 انذوقت ثمح انتيغب ىلا لصن نيح دج دعسا نوكتسو ديعس نآلا كنا طوبخملا بالا
 يف ةدحولا لمت نا تردق اذا اميظع اًباوث كبيثيس ىللاعت هللا ناف ٠ةينابرلا ةيانعلا
 نا يف ةغر ماتهالا ةياغ تلذبو دهللا ةنامك تغرفتسا دقل كلنا . ةسدقملا هتسينك
 حورلاب ءامحا ةوخاكن ير ضاا لك عم اوثجييل فارطالا عيج نم نوعمتج يسم ءاثبا

 ينال لوقا ام راكستا ىلع ىوقي دحا الف .راصتنالا ليلك ةقيقحلا كردت ىت> ىوقتلاو
 ام نا مقف مظعلا لضفلا نم انيلا ةتعنطصا ام ىلع ”دوهش عيمجاو اناو قلاب قلنا
 غلتد ومشإ رضاخأ كحرف نا ىتح مهملا لمعلا اذه ةرادا ىلع مدادو هب تادقا

 ىغتنم ىلا هب غابد ةتدادا ىلع مدادو لمغلا ادب يذلا كاذل ىبوط مث ىبوطف .ةباغلا
 سانلاو هللا دنع ركّسو ءانث لكب قيقح كش الو نا هتباغ



 سنس ةيمومعلا ةيناثل) ةساملا يف

 يلكلا روطاربمالا كشإا وهو جل كفينم دعاسم في رشلا عورشملا انهي كلؤ»

 ةيمجلا ا عيمجب ةسفن تنادزا يذلا ما كلا ةنايدلا ٠ يعبلاو لالحلا

 داحتالا يف امغاد أتفي ال ناك امل يذلا وهف هللا دحم ىلع ةريغلاو ةقداصلا ىوقنلا اهسالو
 . ماهاب اهزهتنا ةصرفلا هل تست املف ةينملا هذه خولب ىلا قوشتو شطعتب اثحاب حربي م
 رفسلا لاوها محتتا دق ةديدشلا هذه هتبغرأ كارداو ٠ ليلحلا رطؤلا كلذ كاددال ,حرفو
 عيمج قرتخاف هراطخاو رجلا فصاوعل فدهتساو ه هنطالب يف ذالملاو علال ىزدزاو

 مالسلا ةد اعا يف ميسملا عوسيل ًثواعم ريصيل ةلكمو ةنطوو وه د تلا كلاهملا

 وه اك ايما اهنع ضيا نوكي نا ءاشي لب أنبا اهل طقف نوكي ناب ينتكال يتلا ةسنكل

 نوكيس امكو نآلا
 انغر يذلا رقوملا سيدتلا كريرطبلا اذه ليلطلا لمعلا اذ يف ضيا كنواعيسو »

 لئاضفلا عيمجب ةالحم ةباش ,سفنب اًنادزم كفلي مل ةخوخيشلا تاجرد ىصقا هغولب نع
 لمالا اذه الول هلا ملعا يفاو مات داحتالا عورشم ىدي نا ”ماَنقم لج ناف دماحلاو
 ةليقثلا رمعلا دويق نم ُهلحي نا هللا نم بلطو ةايلحا ميس دق ناكك ديمححلا

 يف الا يغري ال انم ًالكن ال ةرضاملا برملا هذه يف نونواعم كل انلكنند»
 ةمرطضملا انبولق ق وتد اهلا انظاط ماهس 5 اهيلاف داحالا ةباغا هذه كاردا

 ضعبلاو ةينانويلا عاقصالا نم م ضعبلا ةعساشلا ر اطقالا نم انعمتجا اهدحو اهلجالف

 لاوها انلك انيطتماو ةديعبلا ةيقرشلا دالبلا رئاس نم ضعبلا» ةيلامشلا تاهملا نم
 ايلاطيا يف اصعلا ىتلنل رفسلا

 ليلي الو انبأتتا ةرث انمدعي ناطيشلا نب نذأت ال نا انصلخم برلا اهيا كلأسنف »
 انع دعبياف ةسمجج اًراطخلا نود انمشحتو اندصق ها يذلا اداحتاو اذه انعاتجا ةحار
 ادا انّسع الو انريغ نيرخآ براجيو ودعلا

 صالاللا ةذوخ سيلدلو لدعلا عرد عّددتناو ودعلاب رفظنل حورلا ةححسا نذخانلف »
 اب د



 عبارلا لصفلا ا

 نركتملا نإ لبق ةحلز نةودظالو نسليا عاملا دهاجتلو هللا ةملك يس ندلقتناو

 نودصاق نحن يتلا ةياغلا انكردا دق

 ردو وتعو ربك لك قورع ناصاتسنلو هللا ىلع درت ةفرخع لك انع نحرطنلف »
 ؛ داصبالا هدحو هللا ىلا ددحتلو هللا ةفاخيو عضاوتلا اب أنو لطاب.

 لجال اًمئاد بلغت نا نم ىلوا كلذ قا لجال اًبمح بلغت. نا نذا نيضرنلف»

 ريخ وه لب داصتنا بالغنالا كلذ نا لوقا لب رسام سيل قل بولغملا نال لطابلا

 ريغال مهسفنا مه اهوحني نأ ىلع تاريخا اولانب نا نورث اموعع سانلا نال مظع

 م تقلا ره نصايح نا نوم فكل نعلا نم ريفا ضلك تابت نضل رمل ناطرزتلا نمد

 امكريسم ةسادقلا لي زللا كريرطبلا اهيا تناو لالطلا ىلككا كلملا ايا المكف »
 لامعالا نا ليق دف اهلا انمج ىتلا ةياغلا يلا مر اغلشل ديمملا ليسلا اذه يف

 سكعلاب يعف ةعيبطلا اهكرت ىتلا ةيييدبلا لامجلا'انل موف (مويويفنأتم رتيقتت 2 رسل

 لاون ىلا مدقتلا يف الا عوف ةيبلق انتياغ نا اع نحن اذكهف اًمئاد حجان مدقتت

 نكي اه .عرساب برالا اذه كارداب اعتقف ايناو :ةطقنلا هذه ىلا انلك عرسنلف داحتالا

 مدقتلاو عارسالاو :طاشنلا ىلع اناثحت ناب

 ينتبل روبطلاو حرفلاو داحتالا موي ديعسلا مويلا كلذ انم فلدزي نا هللا ضريل »

 يتلا ةيهلالا محارملا رككال بطاخ نآلا اذا اك مكيف بطخا نا عيطتساف هب عتمنا
 ىلا ماركالاو ٍدحلا .هل يذلا انملا مهسملل يسن هيؤو ةيئسلا ةمهوملا هذهب انيلع تنم

 « نيما نيرهادلا رهد
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 هيلع باجاو ينيثاللا سدور نارطم ىرإنا باطتلا نم نويراسب غرف املف

 : هتلاقم لّصحم كيلاو ةقينا ةينيتال ةرابعب

 نارطم هب ءاج اب لفحلا اذه يف ماكتا ال يفا ىلع مظعالا ربحا اهيا فسأتا يفا »



 مو ةيمومعلا ةيئاثلا ةسلحلا يف

 دادي اًرعا. لمها ةنالاال ةيلطلا ةغيلبلا ةيحاتتفالا هتبطخ يف مارتحالا قئافلا ةيقين
 نال ةغالبو ةماقتساب ةلوق آلا تنثا نا تعطتسا ول ذوا لب ءيش داريا يف رصق
 ناسل يال ىتستِيال ىتح نيدلاب طاني ام يف اهسالو ةيماس ةناكم مالسلاو ةاحنالل
 عاتجالا اذه ىلا تئج دق تاك نكك امهنع مالككا ليكي في نا انف ناك امهم
 كلذ يف يي الف مالكة حاصف لسحتبال ام ثحامو اياضق ضعب نع بيقنتلا
 عم نيثيشلا يف مّلكتا نأب يل حسن ال ةصرفلا نا امك ث ثحبلا ٍبانع

 نا دعب سدقالا بالا اهيا كنا وهف تمصلا ليذ هيلع نجا نا:كلاقاال ام اما»
 كسفن .تقفف ريطللا لمعلا اذه ىلع تنمدقأ كتيربح مايا ايف ةمظع ال امعا تنثا
 دالب يف نيدلا اورشني نا اورذق مهنا معن اذهب كباشي كئافلس نم دحا الف لمعلاو
 كدفس ىلع لب كتقفن ىلعو كتريغب انه تعج دتف تنا اما مهلئاسرو مهيلاعتب قش
 نم مهريغو خاللاو جيرككاو ناتورلاو ناويلا نم اهتبخلو ةيقرشلا مالا لضافا اهسفن
 دوسالا ثلا راوج يف ةنطاقلا مالا

 نع همف دوضحلا ءاش يذلا ينوكممللا عمجا اذه ايلاطيا يف تدقع كتنكجف »
 ليزطلا ةينيطنطسقلا كويرطب ةطبغو لالا يبككا مدرلا كلم ةمظع لق ةبيط
 ىلا لمح ام امهتعاب ارصبب نا ادارا كتسادقل قوثلاب امهنلق مرطضا الل نيذللا زاقولا
 لئاضفلاو .لئاعشلا .لجاب كمونقا نايدزاو كتيص عئاذ اههاذآ

 لاوغالا ”قشنا امثت دنل اذه امهرطو غوابل ايعس دق فهلتم بلق ياب نكو »
 قدمت ؛ كم كرت دق لالطلا ىلككا كلملا اذه نا ىرييال نم ذا لاوحالا بعصاد
 كلاسملا رعؤا يف.بكازملا ن نعخا انكار ايلاطيا ىلا ءاجو ةفهرملا .اهثادعا فويس اهب
 ليس يف هتانحو ةتحار ليوطلا رفسلا اذه يف هيكذاب يرصيقلا طالبلا الم اًرجاه
 داحنالا قرع دقع وهو د مظع دحاو رعا

 امو ةتخوضيش انيسمخل ليلطلا كوي رطبلا اذه ءانعلا نم فآكت ام ىديال نمد»



 الو ةتشم الو اه ملف داحنإلل 0 ةرارح ىلع اليد ضارمالا نم همسج يف

 ةديمحلا ةياغلا هذه كاردا يف ةةبغر نس داك

 ةنسقرشلا راطقالا ن مئتاملا خمجملا اذه ,ءاثآ جطظعلا دشألا اذه ىريال نمو»

 مهذالم طرت 0 مهاهم نع اوضرعا دق ةيملعلاو ةيتونهكلا نيتنترلا نم

 8 كتوعدل نيبلم ضرالا هذه ىلا اولصيل ربلاو ريا راطخا نيمحتتم مهناقدصاو

 ”دهاشل تاقفنلا يف ءاذسلاو ةريفلا لئالد نم تبدبا ام ناب نيقثاو سدقالا ٍنالا

 ةيوبحلا داحتالا ةطقن ىلا امهلاضراو نيتمألا ريخ يف غاز: كنا ىلع ريتك

 تاقلاب نيقرتفم اوناك نيذلا ىدب ابيع اسرغ ا 9 مويلا دهشي اذه امرق نا»

 تنا كلنا ملاعلا دهاشي فيكف . داحتالاو ةفلالا مئاعد اودظويل نآلا نيعمتجم حوولاو
 سراب ةفيلخ تناد حلاصلا يتارلا ثنا كنا ىري. الو داحتالا اذهل هللا دعب ببسم لؤا

 قلل

 ةريلظح ىلا ميسلا عيطق عمجتل اذه كلمع سدقالا بالا اهيا نذا لمكف »

 يف اهتدقأ يتلا سوفنلا كلت عيسملل مدقتت نا 0 برلا موي يف عيطتست ىتخ ةدحاو

 جلا بنان كنوك تابجاو كلّذب امقم 2 ةيدبالا ىلا اهتلصواو صالخلا قيوط

 سابتقا دعب نآلاو اهيدب لوقا نا تعطتسا ام سدقالا بالا اهيا اذهف »

 ةملكب مهغي .اذام ةلأسال سسفا نارطم مارتحالا ليزملا بالا اذه وحن هلا كنكوب
 « ! ناهالا نوناق ىلا « ةفاضا»

5 

 نيَتسينككا داحا يه ىلوالا انتياغ تناك ام :لاق سسفا فقسا صقرم ضبنف

 عامس قفتا اذا ىتح, ةبحلا ننس ىلع اًمئاد يسن نا بجو ةبحلا اهل كارم لدا ناكد

 ةنوشخ ىلا لب اهلئاق ةثابخ ىلا ىزعت نا يغبذي الف مالككا قايس يف ةظف ام ةملك

 باطخلا عوضوم



 سا ةيمومعلا ةينانلا ةسلحلا يف

 امش ةينامورلا ةسككا تفاضا 1 نومرتحلا ءانآلا ١ يا مكان : هللا مساب ئدتننلف »
 اظافلالا سفن لب ةعضأ ام ىنعم كلذب ديرا الو ؟ ابآلا عنل اًدِض 0 نوناق ىلع

 انثحب ةناغ نذا هذه. ىتعمو [لظفل ءابآآلا ةطاسب لمككأ نائالا نوناق ىلع تديذ يتلا
 دلع 0 ءادتبا يف يا لادجلا يف 00 جابنم اًئاد عبتل نا بلطنو ٠ نآلا
 باب جتفناف نآلا ةصوفلا انل تحس ناف .:لادللا ىحر اهيلع رود يتلا ةأسملا ردصت
 '«ةيلالا ةسلطا"ىلا ثءانأجرا اّلاو ثحلا

 ئزعت ظافلالا يف ثعقو ةنوشخ ةبا ناوجرت كلذك نطو : سدور فقسا لاقف
 ةيلج ةبوجالا نوكش نا ضيا لسن اننا ىلع ةينلا ءوس ىلا ال لادجلا كلسم ةراعو ىلا
 اًنطخ ةبوجالا ىلطعت نا قفاوملا نم نا لاخاو سايثلا» شيوشت لك نع ةيداع

 نشب. ةديكا ءايشا اوممساف نآلا مالككا طسب متبوصتسا اذا : صقرم لاق
 مالآلا لمتحي نا لبق جيسملا عوسي انصلخمو انديس نإ: ثحبلا اهياع يراحلا ةيضقلا
 مونم تاظو .٠ مكعدوتسا يتالس مكيطعا يعالس : ةليصولا هده ”هذيمالت ىددا

 انل مضوا انصلخم نا نيم مث نف اضع مهضعب ل اوصر#ت نا .|ةدجاو :اًبدِش
 نف ةبحلا ىلع نوصرحي يدلل الا ىظعباال ةيطرم ث ةيصو 000 سل مالسلا نا اذهب
 اًناو اذه ٠ مالسلا دكا ةبخلا ضقن نم يا ةلاحال ىزخالا فلاخ ةدحاولا فلا
 اهيالا نوناق ىلا نيش اهقاضاب ةبحلا تضقن ةينامورلا ةسينككا فلك ب غل
 35 الو نوسيدقلا نوملعملا الو ٠ ءاناإلا ةعطتسي ل ام كلذ نييقرشلا ملع ندد لما
 ًرارضا بلج يذلا موئوشملا قاقشلا كلذو مالسلا ضقن ةرورض متن انه نف . ةينوكسملا
 تدارا ةبحلا اهسفن ةينامورلا ةسيفككا تبلط املف نآلا اما. هللا سئانك ىلع ةميظع
 ةسكلا ءابآ نحن انتعد دتف ٠ ءاودلا ءادلل ىطعي اهعطقب يتلا بابسالا نع ثحيت نا
 مالسلاب انيظح ةبخلا انفداص اذا ىتح بلق ةييطن انعرهف قاّقشلا لاع نع ثمل ةيق 7

 نم ةشثملا ةعئاشلا ةديكالا نايالا ةروص ظفحم يأ ”ارلاب ققتن. نا الذ لاعاف ا



 عبارلا لصفلا

 عمجلا يف ىرج امك ءامدقلا ءابآلا عراضنل ةهدتلا ما تاديدحت ًارقتلو عيمج ا

 انئابآ رنا انئافتقاب اذكهف .ةقباسلا نيئاوقلا ةءارق دعب الا انركشم تشي مي ىذلا عباسلا

 لقتنن نيناوقلا هذه ةءارق دعبو « ةبوغرملا انتباغ ىلا غلب نا مهتعافشب عيطتسن نيسيدقلا

 رخآ ءىثب ىلا

 سمخلا اياضقلا يف ثحلل نآآلا تقولا انل محسيلال : سدور نارطم بابباف

 سسقا نارطم هب قطن ام ىلع ًاباوجم بش لوقا يننكك مورلا ءابآ انيلع اهضرع يتلا
 نويتوهاللا هب مهفي امنا مالسلا اهتبقاع يتلا ةبحلا نع ليجنالا صن نا الَدأ ظحالاف

 ةسينككا نا لاي تفيكمهفا الف بيرقلا ةبحم ىلع اًيذاجع قلطأ نا نكك هلل ةبحلا ةةداع
 ةثاغا يف دهجلا ةياغ  امئاد تغرفتسا دق سكعلاب اهنا عم ةبحلا مامذ تضقن ةينامورلا

 كلذ ىلع انلو .بعءالت يا هسنانكب بعالتت ةديدعلا تاقطرحلا تناك مابا قرشثلا

 روطنلا نامذ يف شوفيتسلسو نييسويدآلا دهع يف. سرتسفلس ابابلاب ليلد ىوقا
 ةداجلا هذه ىلع ةينامورلا ةسينككا رخ لو . نيّتوكسملا نيعمجلا اوسنريل افداصق |ههلاسرإب
 ءارفسلا لسرت أتفت مل اضيا كلذ دعب لب طقف نامالا نوناق يف فالتخالا عوقو لبق

 نيح سويروغيرغ اباملا هام ام يف مالككا ليطن الو . مالسلاو داحتالا ظفلح باونلاو

 اوظحالت نا وجرت لب ةق ةقاشلا'باعتالا وا ةّمحلا تاقفنلا لذَنب تاك ءاوس نويل عمجم دقع

 دهجلا فينع دعب عل دقو ةسنكلا مويلا سوسي يذلا ميظعلا ابايلا اذه ةلمع ام نذلا

 ةسنكلا نا نينبع يذ لككر هظب مم نف نومئتلم هيف نُح يذلا عمجلا اذه ءانعلاو

 نا تدارا نآلا اسبنا متلق امك ال داحتالاو دادولا ظفح نع طق عطقنت مل ةينامدرلا
 نا نظا الف ةقباسلا عماجا نيناوق ًارقت نا متبلط دقو ٠ قافولاو ةبحلا ىرع دقعت

 ثولاثلاب نامالا لب ةبجراخلا: روصلا لوانتتال انثحي ةياغ نال معاد نآلا كلذل
 ذا كلذ عمو سدقملا باكا صوصت ىلا اًدانئسا تنثي نا بجي يذلا سدقالا

 ضأن الف مكنت نيناوقل هذه ةوالت ابانلا دارا



 انام ةيمومعلا ةيناثلا ةسلملا يف

 ةلأسملا مسجيال كلذف ةبحلا قاثو ىلع تظفاح ةينامورلا ةسينككا به : صقر»
 5 يورض "سال نيناوقلا' ةءارق نا ىراو ةلكشملا

 نامالا نوناق 0 يذلا مالا اذه نايب ل قاس : سدور نارطم

 ءيشب انيب نيقرتتم نوكت نا بجيال ٍزئنبحو قح هنا مضونو

 ال اننال عازتلا نم اننيب ام مس عفن يدحيال ةقيقلعا هذه ناب نا : صقرع

 ءابآلا موسرو سعاوا ةفلاخم نم كلذ يف امل ةيقيقح ولو ةدايزاا هذه لمقن نا عيطتنن

 اهنوامقت ال ملف ةيقيقح ةدايزلا هذه تناك نا : سدور نارطم

 ءالألا نم وتتم كلذ: نال : :ضقرم
 نامالا نوناق ىلا ريسفتلا اذه ةفاضاب مست نق هنا هذلاوا لوقا ١ سدر نارطم

 اًضرقت تعضو دق يعف ةدابز ريسفتلا اذه يعد اذاو : منان ايش ديزي ال هنال



 سماخلا لصفلا
 ةسنرولف ىلا هرارف نم ممجلا لاّتئاو ةزشع ةعبارلا ىلا ةثلاثلا ةسلجلا

 لدات تس آتناعالا نوناق ةءازق تا  لادجلا جاهنم يف لوادتلا ىلع ةثلاثلا ةبساملا رادم ١
 ف يلرف نارطم عمو ةنماثلاو ةعباسلاو ةسداسلاو ةسماخلا تاسلحلا يف سدور نارطم ع نوي راسب
 الب ةرشع ةغبارلاو ةرشع ةثلاثلاو ةرشع ةناثلاو ةرشع ةيداحلا تاسلملا ءاضقنآو ةرشاعلاو ةعساتلا
 عمججلا لاقتناب ابابلل رماه ةيضرتلا مههدقتو رصصيقلل اينوكرب قود ءارفس ةناها 2 ل ىودج
 اهلا اميمح ءابآلا رفسو نوعاطلا ببسي ةسنرولف ىلا

١ 
 جيدز» فالخ ىلع اناك سددزو سيف نارطم نا ةيضاملا ةسلللا نم ل

 ناف عمجا يف ةعانتا بجاولا معنملا يف ضيا لب طقق ابهنع ثوحبملا لئاسملا يف ال
 امو اهتروص رهاظ .نع لب ةينيدلا ةديقعلا ةقيقح نع ثحينال نا بلطي ناك صقرع
 يتلا ةديقملا ةقيقح يف الاوا ثحبلا بوجوب يئتري ناكف سدور نارطم اما٠اهف ديز
 مهنا اذ نا لاق ذا ىرخا ثحابم ىلا اهتاثا دعب اهنم قرطتي مث فالخلا اهيلع
 الف ناميالا نوناق ىلع نبالا ةدايزب نيتالل قللا تنث اذاف ةياغلا كاردا ىلا ٍبرقأل
 نيئاللا ٌرطس الف اهفذح بوجوب مورا قا تنث نا اذكَو نيفرطلا نم اهلوبقب لاكشا
 داغالا ىرع قرت لئايحو اهفذح ىلع نيعمجم اوقفتي نا

 «بهتم نع نودعتني اوناك املاط مهنال اببصم كلذب سدود نا ارطم ناكو
 ةميقع اهلك تناك ةسلج ةرشع عبدا تدّتع دقو داحالا مهنع دعتني ناك اذه
 مظعالا ريما نا ىرتس نا ىلع ةبوغرملا قافتالا ةطقن وحن ةدحاو ةوطخ دحا اهيف مدقتي
 هيلعو نوبلطي نويبرغلا ءابألا ناك ل اًهالخ مدرلا ا ”هديري يذلا حشنللا عبتي ناب رما
 ةيضاملا يف اهب دعو يتلا ةتبطخ يقلي سدور نارطم .ىربنا ةثلاثلا ةسلللا تدقع ال



 ف ةسنرولف ىلا ةرارف نم عمجلا لاقتناو ةرشع ةعبارلا ىلا ةثلاثلا ةسلحلا

 كريرطبلاو . كلملا رطاخ ىضدو مككسا دق ةكرب دادمتسا دعب » ظافلالا هذه اينتفاو

 نارطم .ةضواعف 42«. نيفأ مدرلا ءانآ اهضرع يتلا ةلأسملا كلت زاجياب نال حرششا

 قفاوب الف اًئادتبا هلأ ًاسملا ضرع ىلعالا 5 تأ ١ 1 هلوقب ةمالك اًمطاق . سسفا

 «اياضتلا نم ديرث ام حرشن نا لبق نآلا اهحرش
 عمساف ناهالا نوناق ىلع ةدايز تأأرط مل سمأ ملأ دقل سدود فتسا لاثق

 ام لك لوقا نا تقولا قيضل سما عطتسا مل: سسفا نارطم باجاف . بيسلا نآلا

 مث .٠ هوعساف باوللا ةنع متبلطو مات الاوس متأس مكنا سدور فقسا لاقف .ديدا

 سدور نارطم بيجي نا انعيج نيةفتم سما انقرتفا دقل نيباس تنس لانندركلاق

 قفاوي الف . نوديرث ام هبف نوضرعت لماك م مكك نوكيسو هوعتساف ةلأسملا ىلع

 يوقينلا عمجلاو لسرلا نايا نوناقب نيدمارم مسن اهنال عماجلا نيناوق ارنا ناءثآلا

 عماجلا رئاس تاديدعتو

 مويلا نبا اننءاهو طف روما ةثلث نع سمأ ثحبلا ناك سودر نارطم لاتف

 قاقشنالل ليبس لقا متفت مل ةينامورلا ةسينككا نا

 نم ' ءامثنلا ا اراتخ نا :انطمأ دقلا# اقو ًةناث "هل: ىدنصت"ننسفلا ناؤطم نا الا

 نورد: فك مكنال اللوا اهطسب انرث آف نحن اما اهدينفت وا ةيفالخلا لئاسملا ظسب

 نيهاربلا نم هب اهمعدن ام اوعمست نا لبق انتاضارتعا ىلع اوبداحت نا

 كلذب ينك ؛هرمتمدق يذلا ضارتعالا ىلع باوللا ينولأست ملأ : سدورنارطم
 مكضارتعا نم غورفلل انا

 ثبع كلذ نأ مكتوبا نم ارفع نسف !نارظم

 باواا اوعمست نا نآلا نودي رتفا : سدؤر نارطم

 نا انل نذيفأ ٠ ًالدا اننيهارب عمت لإ ال :ةيقين نارطم ةباجاف

 نوتماص نو ائيلع اومكسحت نا نوديرت وال م



 سماخلا لصفلا

 نإ دعب ايف مككو هوم ب يذلا كا عسا اهيباوج ٌالوا اوعجسا : سدوز تارطم
 نوُراشت ام اوملككت

 ةلع كلذ يف' سيلف اولا انضارتعا ىلع ًالوأ انيلط اننا به : ةيقين نارطم
 ةديبأتو انضارتعا طسب قج نم اننامرط

 قيس كلا : لاقو نييكيتمودلا ءاسور. دحا ورك هتنوم نم انحوي بالا ماتق

 يف لوقت سونيطسغوا. سيدقلاف ٠ ةبحللا نع ءالجالا ءابالا اهيا الب وطب مالككا مكك
 ناف هيلع بجوتملا بيترتلا ظفحي الكنا يف موقت ةبحلا نا هللا ةنيدم نم رشاعلا هباك
 نا 8 مزايد عاملا اما نابض لادطاف ةمحلا ظفحت الف سبترتلا اذه ظنحي مل
 ججحب وأ نيهانبب قَأ هنا هذه ةلاطساو لئاسلا ىلعف.لاوسلاب ماو نيهاربلاب ةتلاقم دوي

 سس الاو تنترتب ةظنح بجيف ريخالا لاونملا ىلع يربحا ىلا متدعع دتف متنا اما
 ربا ةريخلا

 اوتحالا يا لؤالا برضلا راتخت اننا ىلع ةبحلا ظفح دما يل :ةيقين نارطم
 انل عمسبل نواف

 نهي ُةلأسو مظعالا ريما ىلا نيباس تنس لانيدرك ب هذ ةشقانملا تلاط الو
 ادابلا انديس نا : لاق كريرطبلاو رضيقلا ىلا تفتلاو هناكم ىلا داع مث عازتلا اذهن مسحي
 يف ناك دق : مارتحالا ليلا كريرطبلاو لالا يلكلا كلمنا لوقا ناب يلرعا
 ىشخيو باولسا ةنم سلط هلال سدود نارطل متتسي نا: نسلق الا بالا ناسكسإ
 3 انا اهو هانم. .اهزاركش نم تاديشتلا هذه لثم يف نآلا لموت اذإ
 ١ قفاوملا ن :ّف ىدملا لاط دقو فالخلا نولوقت متناو سدور نارطمل ءاغصالا بوجوب

 اج لب أزم اقل لبطا اوي تقال نم لكابل ل
 ةعباتلا تاسلطلا يف

 قيرف لك نم. ةستس ضتتبلو تقولا ىضم دقف نآلا انب يع : رصنتلا لاق



 ةسنرواف ىلا هرارف نم عمبجلا لاقتناو ةرشع ةعبارلا ىلا ةثلاثلا ةسلملا

 ١ لا اذه ىلع ةسللا تضقناف ٠ لادا جاهنم ىلع قافثالل

 نيسسل باهسالاب ردجي انم نكي ل ولو ةسلطا هذه لامعا يف مالككا انبهسا اغاو

 ا عبتي ناب رما نييقرشلا ًةاضرم اباملا نال ىودج ديغ ىلع لادا لاط فك

 اذه ىلع اهيفا يرج' يتلا تاساللا لك نككو ٠ ٠ مدرلا مساب يسسفالا صقرع ةمدري يذلا

 ثحجبلا اوسع مل اهيف نيلداجتلا نال يشب ةيمهالا نم تسيلو ةدئاف ىفداب بع مل جاهلا

 اهيلت يتلا تاساللا رئاس يف اك لغد اهيف هل نكي رصيقلا نالو ةينيدلا :ىدايملا يف
 انعطتسا ام اهراصتخا ىلع انمزع اذلذ

 ١

 ًالدا «قرق يا يسسفالا صقرع ءاش اي اهلك تيضقو ةعبارلا ةسلهلا تدقع
 عمجما هيلا اهفاضا يتلا ةريثككا تادايزلا كرت عم ةينانويلاب يوقينلا عمجلا ناعا نوناق

 ثلا_كلا ينوكسملا يدسفالا جلا لوق صقرع الت هتءارق دعب و لوالا ينيطنطستلا

 ًالداع ناك اذه عمجلا عنم دم نا: نيب مث نؤناثلا اذه ىلع تناك ةظفلل ةبا هبف مرحي يذلا

 يوقتينلا نوناقلا ىلع ةريثك [ظافلا داز دق يلاثلا يتوكسملا عم 4| ناك ولو

 دقو يناثلا عمجملا اهداز يتلا ظافلالا عم هتمرب يوقينلا ناهالا نوثاق 5

 ءامسلا » قلاخ لككا طباض تا.دحاو هلاب نمون :« ١ » نيتمالعلا نين اهعضزب اهانزيم

 ولولا" فيحنولا هللا نبا يسم خوبنيب دحاو يربو . ىدج ال امو ري ام لك « ضرألاو
 ريغ دووم قح هلا نم قح هلا رون نم رون هلا نم هلا «روهدلا لكل بق » بآلا نم

 نمو رشبلا نحن انلجا نم يذلا ءيش لكن اك هب يذاا رهوجلا يف بّآلل واسم قواخم
 ' «ءارذعلا ميرع نمو سدقلا حو را نم » دستو « ءامسلا نم» لثن انصالغ لجا

 اكد ثلاثلا مويلا يف ماقو ريكو ملأت « يطنبلا سطالبب دهع ىلع انع بلصو » سنأتر
 » مظع دجم» كب ًاًيضياو بالا هللا نيم نع سلجو ءامسلا كلا دعصو « بمكلا يف

 نم قشلملا يملا برلا »سدقلا حورلابو «هككك ءانف ال يذلا »تاومالاو ءانحالا نيديل
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 ةدحاو ةسيئكبو « ءايننالاب قطانلا دجيو هل دحتي نبالاو بآلا عم وه يذلا بالا
 ةايللاو ىقوملا ةمايق ىجرثنو ٠ اباطتلا ةرفغا ةدحاو ةيدومعع فرتعن . ةيلوسر ةسدقم ةعَماَج

 نيمآ ِنآآلا رهدلا يف

 ةفاضا عنم ىلع ثلاثلا عمجلا ل يذلا ب تسلا نيبب نا يف صقرم دبتجا مث
 ضعب ةفاضا ينيطنطسقلا عمجملا ىلع هراكتا نود يوتينلا نامالا نوناق ىلع ةدانز هبا
 نواالا يف ةردقم تناك ظافلالا هذه نال يملالا دسمتلاو شدقلا حورلا نأشب حورش

 يوقبنلا
 اهيفأ هدم ثلاثلا عمجح#ا اييبثت سنيتسلش ابابا اهبذك يتلا ةلاسرلا 3

 يوقينلا نوناقلا ىلع ءيش سن ةدايز مدع نأشب عمجلا كلذ ءانآ ةعضو يذا عنملا

 (يوديقاخلا ١ عيازلا م محلا نم تاديدنت ضعب صقرع بلطب ضيا ًىرقو
 عض لازدركلا ار باس مسح نيناوق تبلت الو ( يناثلا يوقبنلا ) عباسلا عمجما نمو
 م سدقلا حورلا قاثننا اهيف اًروكذم عمجما اذه لامعا نع 4 ةيلك ةينتال
 نم نيرريثك ةداهش ىلا اًدابتسا» هلوقي كلذ بقعو ناعالا نوناق يف نبالاو آلا

 تبث ىنايددا ابابلا خيرات هتباتك دنع ينولوبلا سنيترم مهصخا نيدوهشملا نيخدؤملا
 ضعب يأرلا اذه عبات دقو «نبالاو» ةظنل هيلع داذو ناذالا نوناق حرش عمجلا اذه نا
 « اككاك ليثونامع مهنم مفرلا نيخرؤملا

 ءانالا لاق ام تانثا يف هلا لب ةريخالا ةلاسملا ىلا يسفالا صقرم تغتلي ملف
 ناعالا نوناق ىلع ةدابز لك رت ف

 اهيا » اباملل لاقف تقولا رخأتل ةسلجلا هذه ضف ديري كلملا نا لانيدركلا ىأدد
 عمجما لامعا نا اب نكك نامزلا يذم ةساملا لح يف بغري كلملا نا نيدقالا بالا
 ةظفللا هذه ةدابز تنشت كشتات ضعب انيدلو « نبالاو » ةدابز نودب تلوث دق 3

 يف ندم وه ائتعباسلا عمجملا ا يذلا نامالا نوناقةءارق يف ند نا سلاف



 3 ةسنرولف ىلا هرارف نم عمجملا لاقتناو ةرشع ةعبارلا ىلا ةثلاثلا ةسلملا

 ةيداعلا ةعاسلا يف اًدغ عمتجس لاقو كلملا ماق مث توناقلا < يرق ابابلا نذاف انيثك

 ةعباراا ةسلللا تضقنا اذكر
 م

 ةسداسلا يفو اهيف يرج دقو لدالا نيرشت ٠١ يف الا ةسماخلا ةسللا دقعت لو
 نويراسب اهيف ىلوت دقو يسسفالا صقرم هاترا يذلا عشنملا ننس ىلع ةنم” هيف ةدوقعلا
 صقرم هب ءاج امم لدعا ا ىوقا نيهاربو نيبا ةلداب ءاج ةكلو مورلا نع ةاماحلا

 ةيلاتلا عبدالا عم نيةساللا نيتاه لك تقرغتسا دقو سدور نارطم عم ةظقفاكم تلاكو

 نويراسي .امهالت نيتللا نيتسيفنلا نيتبطخا رشنن نا ماقملا قيض الول دون انكو

 سدؤر. .نارطم اههاتلا نيثللا نيتغيلملا نيتبطخلا قم در ةئماثلاو ةعباسلا نيتسللا يف
 نيب تراد ةرواجم ةسنماثلا ةسلملا تمدتخ مث... ةسداسلاو ةسماخلا .نيتسلملا يف
 عقاولا ةيضقلا سفن يف لادا بوجو ىلع اقفتا اهف ةدحاو ةطقن ىلا تلآ نيميطخلا

 داحتالا ىلا ليبس الف اّلاو اهضرع ىلعال فالخلا اهيلع
 ةرشاعلاو ةعسانلا نيتسللا يف لادملا ةصنم ضيا لغش دق نويراسب نا ىلع

 ةيلاتلا سلا يف ذخا ,ةنكك يسسفالا صقر» لخادتي مل اذه لك يفد يلرف نارطم 35

 تضقنا اذكو اهرهوج سم نودب اهف ثوبا ةيضقلا ةيفرح نع لداجي اهيلي امو

 بهذ لب داالل ةدئاف لقا نود ةرشع ةعبارااو ةرشع ةثلاثلاو ةرشع ةيناثلا تاسلملا

 اهرعرج نودتةلاسملا ضرع نع ةشقادملا هعيبضتل ىّدس نامزلا ابن
 لئساط ال يذلا جابنملا اذه كرت ىلع اًميج مهيأر رق دق اًديخا ءابآلا نا اّل

 نكعال » : هلوثي سنايلوي كاسودركلا عنيت اهمدق يق جلا ةروشملا نيبوصتسم 0

 نا نيتاللا ىلع بجو مورلا عم قلما نبت اذاف أسما رهوج يف ثحب نيغ نم داحتالا

 اهْداَمب بجو نيتالل قلا تنث اذاو «نبالاو » ةظفل نايالا نوناق نم دئالا ىلع اوخي

 « ايقيقح اًرمأ ين اهنال اهتابثا نم عنام الف
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 ع
 ةطقنلا ىلا امهب يعتني دحاو مهنم لادملا يف اككسي نا ناّميرفلا كشوا الو

 يف اشف يذلا نوعاطلا ابا 0 تاساج دقع تاجا عناوم ةدع مهنود تلاح ةروألا

 توفتف ةنيدملا نم يره ءابآلا لت ددبتي نا فيخو :بواقلا ل تملختاف هرارف
 "لح ةنم ىشخي ناك هنا اللا اًيفط .هرهاظ ناك ثداح اضيا عناوملا كلت نمو : ةدئافلا
 يف اوالخد عمجملا ىلا نيددفوملا اينوكري قود نوبول بيليف 7 نا كلذو عمجما رع
 اوح نا دعب مهل 5 ةّدعملا مهتاصتم يف اووتساو يناثلا نيرشت ١١ يف ةدقعنملا ةساجلا

 مارتحا ةراشا تما 3 .و انجوي كللملا ىلا اوتفتلي و موا
 مام عمجلا "ل دب ةيناهللا ةناهإلا هذه نم (ظمغ انحوي كلملا زيمتف

 0 ءارقسلا عنتماف قأ قتثاللا ريغلا مهفّرصت نع ةراّثك ةيفاك ةيضزت ءارغسلا هل مدقي
 ىلا اومدقتف .ةيضرتلا ةمدقتب اوامقف ةريزغ عومدب ميلا وق سعال ىفالت اباملا نك
 ةدراملا ةيضرتلا هذه نا الا ضنخم توصب ناجرتلاب هوملكو ةيلاثلا ةيساحلا يف كلما
 ةناعالا تم نقلا رعوتب تناك

6 

 لب عم كلا داكو اه رذ كتف اهب كتفو ةنيدملا لك يف ىرسنف نوعاطلا اما
 نا اب : ُ ذ لاق ةسنرولف ةنيدم ىلا عمجملا لني ةءارب ابايلا ردصاف انآ لع تن
 دازو دتشا لب دربلا مايا يف ةايرس فق مو ءاتنشلا لبق هزارف يف اشف نوعاطلا
 قاقتالا دسعب انمتح دق اهريغ ىرخا ربابصالو فيصلا يف مرش مقافتي نا ىشخيد
 ىضزو يفي :اسقلا كرب رطبلا فسوب مزتخلا انتخاو خولويلاب انحوي زيزعلا اندلو 3
 ءاوهلا ةدمحلا ةميلسلا ةيبرقلا ةسنرواف ىلا هدارف نم ته لقب انرعاو هلك عمجملا

 ىلا نولقتني ةفقاسالا ذخا ١4 ماع ؟ ك5 يف ةرداصلا ةءاربلا هذه ةيباتق
 كاللا لقت يف ماؤكآلاو هجتلا لئاسو لك ذاب ابابلا ىما نا دعبد اًتيشف نيش ةسنرولف



 هام 2 ةسنرولف ىلا هرارف نم عمجلا لاقتناو ةرشع ةعبازلا ىلا ةثلاثلا ةسلجلا
 امك قئاف لابفتحاب يفاثلا نوناك ١1 يف هرارف نم جر مهرلا ءابآ دباسو كريرطيلاو

 ةداع نم نال كلذو يملالا دسحلا ديع موي رهاطلا نابرقلا فاوط ةلفح يف نوكب

 نم هب قيلب .اع اًقوفح سدقلا نابرآلا مهعم اولمجي نا ةيمود نم اوجرخ اذا تاوباملا

 هسأد ىلعد نمشلا ةيزجلا ةيربمسا هلاجب انتم ابابلا جرح لالجالاو .ةهبالا تادعم
 ةضفلا دئالق اًدَلَتم بهشا رنا سرف ةمدقتي بهشا 5 اسرف انكار .ثّثملا جباتلا

 نيدقوم نوشمي الجر نوسمح هلوح نمو رهاطلا نابرقلا هيف يضف +أنا هيلع بهذلاو

 ودعي ةجرسم بهش سارفا ةرشع ابابلا ءادد ناك برا دسحل 42 ميباصملاو عومشلا

 زيكرملا ناكو للا نوتم نيطتم رابحالا راسو ةلدارككا ناك اهءارو ةليمج ةنيث

 ناكو .ةئيدملا رهاظ ىتح ةبكار اباملا ناك يذلا سرفلا نسرب: نيكسمم ةنباو ثسا يد

 يف ابابلا ميرع دقو . ةيوبانلا ى اسعلا نم نيتليصفب اقوفحم لذاطلا سدقملا بكوملا اذه

 طابش ٠١ يفالا هسنرواف ىلا لصي ميو ةديشك ندم ىلع اذه مريس

 لخدو ابانلا لوضو دعب امهذف ييطئطسقلا كريرطبلاو مورلا كلم اما
 دقو هرارف .يف ىقال ام ةمركتلاو لافتحالا نم ىقلف كلملا لبق .ةئيدملا كري رطبلا

 انو ئوباملا طالبلا رابجا نم ريبك ددعو ةلداركلا نم نانثا ةنيدملا باب ىلع .ليقتسا

 مهتاصنم يف نيس لاج .اوناكو ةداسلاب مهنومسي نيدذلا هسئرواف نايعا رصق ىلا غلب
 اني رشثتو الابجبتت ةبرشم تاّبحت هويحو كريرطبلل الالجأا انو مهعادقا ىلع اوبصتنا
 نايعالا رامكح دحا نيتورا رانويل دي نع ةينائويلا ةغللاب هلوصوب ةئنبت يقر هل اومدقو
 نكي ملو هل دعما يدانلا ىلا كديرطبلا لخدأ اذكعو نيفلوملاو ءابطخلا ءامظعد
 اًذيع نكي مل مويلا كلذ نال لافتحالا اذه يف دي بعشلا

 يف ةريثكلا عومجلا تمحدزاف عفرملا دحا يف ةنيدملا غلبف انحوي كلملا اما

 لاثملا ردانلا لابقتسالا نم كلملل ّدعأ ام اودهشيل حواسلا ىلعو قرطلا» قاوسالا
 نا قفتا نككو اهاهباو تانيزلا رختلب يككلا بكوملا اهب ري يتلا عراوشللا بكا تنيذد
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 قرفتف الويس ءامسلا بيزايم ترهشتو بيحبسلا نيعأ تعمد ةنيدملا باب لخد امل كلا
 ةسنرواف هالبن  ناكو ٠ قرطلا برقا نم رصقلا ىلا كلملا..عرهو ابس يدايا عومل,لا
 ةينانوب ظي راقت هل اهدرقو لالجالاب 8 ةئيدملا باب ىلا ِهلامقتسال اوواج دق اهتداسو
 نا"قافتالا. بيرغ نمو ءاًقنا دوكذملا نيتورا رائويل ناسلب كلذو همودقي ةثنبت ةسيفن
 ااماك اركض ولا احصو مويغلا تدديتو رطملا عطقنا رصقلا لخد ال كلما

 تاما مظعالا رياخلا عم لوادتلا ر ذئنيح كلملا مهما "لج ناكو
 يف نوعمتجي نيتاللا ءابآ نم نيعبداو مورلا ءابآ نم نيعبدا نا اررقف عمجا تاساج
 ريسلا ىلع نوقفتي و ةيتالا تاسلكلا يف ثحبلا بيترت يف نولوادتيو مظعالا ربخلا ةعاف
 داو جعنم يف

 نيباس تنس لانيدرك ىربنا كلملاو مظعالا ربما ةرضحب نوناثلا عمتجا املف
 ناك تلاط دق ناعالا نوناق ةدوص ىلع ةشقانملا تناك امل: لاق امو ..بهساو ايطخ
 كلملا باجاف ٠ سدقلا حورلا نأشب داقتعالا رهوج نع ثحلاب نآلا عورشلا نم دبال
 ٠ ىلوالا كرتت الو ةنناثلا ةلأسملا نع ثجيب نا يا ىطسولا قب : رطلا راتخ نا ىلدالا لب
 يف ةلأسملا ن ء.مالككا طسب نم سأب ال لاقو كلملا ةداشا لا درككا بوصتساف
 ةسنرواف يف الا ةشلطلا دقعت نا يأ ارلا رق رق مث . لاخلا يف اهنع اجيق لادجلا لالخ
 راذآ رهش ينآث يف
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 ىنيطنطستللا كريرطبلا توم ىتح ةسنرولف يف عملا تاسلج فاست
 ةعباسلا تاساملا با# ب ةرشع ةسداسلا »ب ةنرولف ىف ىلوالا يهو ةرشع ةسماخلا ةسلحخلا ١
 رتؤم تو-لادملا جاب يبسفالا صقرم ريغتو نورشعلاو ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةئماثلاو ةرشع

 نورشعلاو ةيناثلاو ل ةيداملا ةساملا - ه8 تهيف كلما باط>و كريرطإلا دنع نييقرشلا
 مدقت بام #؟داحتالا بوجو يف مهل داجتو تار. ثالث كريرطبلا دنع نييقرشلا عا انه طل
 كري رطلا دع مورلا عامتجا فاييتسا د اك تاايدلم مجاوجو داقالا لئاسو عير نييقرمشلل ابايلا

 قيفوثلل ةسنك لك املع نم ةرشع د د سحرحو نويراس باطخو

 عامتجا ١ تدامتالا جيورتل مورلا سرياكأ عيمج ابايلا ةوعد ت١٠ تنيسدقلا لاوقا نيب
 نييقرشلا تاَسِلَخ ىاوتا بت ١7 _سروديساو نويراسو كلملا باطخو كريرطبلا دنع مورلا
 اذه ىلم ءابآلا ةقداصم س ١١١ صقر. ادم ام داحتالا ىلع 3 ةيأد لك ادباو ةيصوصخلا
 كريرطبلا ب ون اك خف لصف + بسدقلا حورلا قاثبا ناشي طنب قافنألا
 هيئاو ىنيطتطسقلا ك ري رطبلا فسوي

١ 

 اف ثحلا رادم ناكو كريرطبلا الو كلملا اهرضحي ملد راذآ يلا ةساج تك

 لادا متفاف سدقلا حورلا قاثننا ىلع سسفا نارطم صقرمد ناكينمودلا سيئد نيب
 قاثينالا ةظفلب نومهفي اذام موزلا ءابآ لأس مث . يكتمودلا هاقلا فيطل يديهت باطخب
 نم جيسملا قاثينا امهيف روكلملا نيتيلبجلالا نيتبآلا يف دحاو ىنعب مهدنع يه لهد
 بلا نم سدقلا حورلا قاثبنا» بآلا

 ريدحت نكميال: باجاو يسسفالا صقرم ماق مث ةيينه لائرسلا مورلا ءابآ لوادتف

 نبالا قاثننا نم يرشبلا مهفلا ىلع رسعأل سدقلا حورلا قاثننا نال امهنيب فالتخالا
 ٠ ةودبلاو ةوبالا نم ةعببطلا يف ةلثاع امن موهفف يناثلا اما يسح لاثم لوالل سيل ذا
 مونقالا نم قثننلا يللالا مونقالا نا انه قاثنالا ةظفاب مهفب له يينمددلا هان

 - د
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 بآلا نم سدقلا حورلا قاثنناب مهفي هنا صقرم باجاف . هرهوج لك هن لبق رخآلا

 مرهوج لك ةنم لاش هنا

 لك خآلا نم لبقب مونقا لك : نهربا مث. نو تلق انسح يكتمودلا لاف
 نذا وهف هرهوج نبالا' نم لبقي سدقلا حورلا نا لاخلاو هُم اًمثننم نوكي ٍهرهوج

 نبالا نم“ قئننم

 حورلا نا ةثبثملا تانيبلاب اننأف ةيناثلا ركتت كك ىلوالا ةمدقلاب ملسن انا  ضقرع

 نبالا نم هرهوج لبقي سدقلا

 لاوقا نم. يجحلا نم ريشكب كيتا اذن ءاهو اًباوج تنسحا دقل  يكيتمودلا

 يف لوقي يذلا سوينافيبا سيدنقلا نم كلذ تنثأ .ةلأسملا هذهل اًديبأت مورلا يميدق
 نم وه نمو اَنبا ةنموه نم وعد, بآلا نا» : ١” لصفلا يف « رجالا هباتك

 الف نينثالا نه وه سدقلا حورلا ناك اذا : نهببا مث نمو .« سدق حور امهيلك

 نيدثالا رهوج لبق هنا كش

 بالا فرعي دحا ال هنا (م/» : 7 :لصفلا هنيع هباتك يف ةسفن سيدقلا لوقبد

 نبالاو بلا الا: سدقلا حورلا فرعي دحا ال كلاذك بآلا الا نبالا الد نبالا اللا
 وه يذلا . ءسدقلا.حورلا اللا نبالاو آلا فرعي دحا الو قثننيو ذخأب امهنم يذلا
 شدقلا حورلا نا ناّتيثنت سوننافيبا سيدقلا نم ناتداهشلا ناتاهف .« ناالاو بالا نم

 اسيبك نم هرهوج ذخأب و نبالاو بآلا نم قثبني
 ًالوا اهب ملس دق ناك يتلا ىربككا ةمدقملا ركتاف اًءرذ ٍذئنيح ضقرع قاضف

 عاوناب رخخآلا نم دحاولا نوكي نا نكي نال ايش. اذه كمالك يدحينال : لاق
 كلذ عمو .٠ قاثنالا ةقيرطب ةنم نوكي هنا مث نم كلذ ىلع بترتي الف ةديثك

 هباثك يف اهتءارق نم دال سويئافيبا سيدقلا نم اهتدروا يتلا ةداهشلا قدضل تيقن

 روكملا
 ظلققاخ 1 شلل 1 ا 629



 ينيططسقلا كري رطبلا توه تح ةسنرولف يف عمجملا تاسلج كانكوسا
 اهفورج اتكذ دق كان يكينمددلا

 مكين قدص يف "كشن اال اهتءارقب مركلت ب صقرع
 تاهذ ةّيحص ابنا انضرف اذا نككو ةخمألاب انيتأب نم بهذ دق : ب يكينمودلا

 لئاسملا نم كدنع ام

 يتلا ةينائويلا ةزنمنلا لوضو دعبو لبق يكينمودلا» صقرع نيب لادإا ىلاوتف
 لئاط ريغ ىلع ةسلللا تضقناو ةينيثاللاب مث ةينانيلاب ترق

5 
 نيب ةشقانملا تفئوتسا راذا سماح يف ةرشع ةسداسلا ةسلللا تدقعنا املف

 سيدقلل . ةبوتسام صوصن ىلع اّلوا اهرادم ناكو قاسو َِض ىلع يكينمودلاو صقر»

 ناكمي ةيمشالا نم ناكد ماصخلا اهيلب امو ةسلملا هذه يف نشا دقو رييككا سويليساب
 فالتملاو . صوصنلا ضقانت ثبح نموا اهيف ثول ةلأسملا ثردح نم. ناك اوس
 ةعدقلا ةينيثاللا ا رثلا نيبو اهنيب وا اهنيب ايف ةيئانوبلا مخ معنللا

 قح اهتلباتمو م سلا حن يف ىنس لوطن نامز تاشقانملا هذه.يف عاض دقو

 باك نم نينشنانوي نيدؤسن يف قحاب قيقادتلاو' تيقنتلا ف 1 نم فس كلل نا

 ةقباطم تناكو يتورلا نيلتيم نارطم ديب تناك امثادحا سويليساب سيدقلل دحاو
 ةسئرواف يف دجوي مل هنا او امل ةفلاخم تناكو صقرع ديب ىرنالاو نيتاللا دنع يتلا مشل
 ىلا هذه سويلبساب سيدقلا ةداهش نع اضرعي نا ناقيرفلا مزتلا ناتخسنلا ناتاهالا
 سدقلا حورلا قاثننا 2 طخ تيثت نكت مل ةداهشلا هذه نال اهريغ يف ثلا
 نا 3 مهفي ناك صقرح ةؤسذ نا نيفرطلا نيب قرفا ناكو ٠ هتيهولا لب نبالا نم
 اهيف أ رف ةينيثاللا ممدللا رباسو نيلتي» نارطم ةكسن اما نبإلا نم ىفدا سدقلا حورلا

 نيرخالا نيمونقالا رهوج سمع ام كلذ يف. سيل نككو نبالا دعب يقأِب سدقلا حورلا نا
 3 نبالاو بآلا



9 

 يف ثمبلا يف ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةئماثلاو ةرشع ةعباسلا تالا تيضق“ مث

 فلأملا هشفن باّتككا نم ىرخأ ةداهش يفو اًنن 1 ةروكذملا سويليساب سيدقلا ةداهش

 ةرياغتم تناك حفلا نال .ركذت يتلا تاسلملا هذه تأت مل نكك سويموافا ّدِض

 ءابك نال اميقَع نكي ل لادبلا اذه نكك نيهاربلا نم رخآلا قاب ناك عادا عنتتي ملف
 اهب قب ناك يتلا تانيبلا» تاحاضيالل نوذيصي اوناك ةسفن كلما ىتح مهلك مورلا
 كلملا نذا يف اورَسا نا ىلا مورلا ةنراطم رثكاو ةيسورلا نارطمب رعالا ىذفاد يكشمودلا

 يف موت ا يذلا صقرع اللا هيأد ىلع رصي لد . يكيتممدلا ةلدا ةحاجرب اوعنتقا مهنا
 نا ىأر ةديدج تاضارتعا قالتخا يف هتلواحو هدانع نم !ًدوفن مورلا ءابآلا ياس
 ةفرخزم ةطخ ًاشنأف ليحنالا صوصت ىلا نيسيدقلا ءابآلا تاداهش نم لادجلا لقني
 : لاق نيرشعلا ةسلحلا اهب متتقا

 اف 'ءذيمالت بطاخ يذلا جيسملا عوسي نم لب رشب نم تأب مل انناعا نا
 اذ تقعايتون اننخا نا يتلا كشلا تاذ ةستلملا تاداهشلا اذا نعدتلف مف ىلا

 نا لاححلا نم نال ٠ برلا مالك يا امئايا ساساو اهعوبني ىلا عربتد اًديبأت رثكا
 ام اذه ٠ لسرلا لاوقال اًالخ وا جيسملا دض اًثيش لاق دق ريبككا سويليساب نوكي
 مالككا هيف يف يقلي نا ىلاغت ةنم اسمتلم ةحاضيا ىَرَلا

 ةملككا ناف "مات قافتا ىلع امهنا نينيبم هديسن مداخاو هملعب ذيملتلا نمركتلف

 ءاج قم » مهل ديخالا هباطخ يف هذيمالتل لاق دق توهال لك ملعم هللا وه يذلا

 وهف قثبني بالا نم يذلا قللا حوز بآلا دنع نم مكيلا ةلسرا يذلا يزعم

 فصو ةسفن ميسلا ديسلاو ةشلثلا مناقالا 5 يحلالا قطنلا اذه ينف « يل دهشي

 هسفن نع لاقو « يزعملا ءاج ىتمو » هدحو سدقلا حورلا نع لاق هب صتخي اب الك



 هم  ينطلطسقلا كريرطلا توم ىتح ةسنرولف يف عمجملا تاسلج فانئتسا
 بآلا نم يذلا» ةدحو بالا نع لاقو « نآلا دنع نم مكيلا ةلسرا » بالا نعد

 . نك
 صقرع ذخاو يكينمودلا ماقق اليوط اذه همالك حرش يف صقرع ضافتسا مم

 سويليساب سيدقلا تاداهشب ثبشنلا نم القتنم هب ءودنملا لادحلا عم مدييغت ىلع

 يليجنالا صنلا اذه ىنعم ذاجياب حرش كلذ عمو رهاطلا ليجنالا تادآب كاسقسالا ىلا
 ذا انحوي نم رشع سداسلا'لصفلا يف «بآلا نم» ةظفل رسف دق ميلا نا هلوقب
 قنا ةعباتم قفاوملا نا نابأ مث « ينم ذخأب تلق اذهلو يلوهف بآلل ام لك» : لاق
 ءابآ ضعب فكن ةسالا هذه نوضغ يفو ٠ هريغ ىلا لاقتنا نود نم مرآ قح لدالا
 صقرم منين نكلو .لدالا مثنلا ىلا هليم نع برعاف اًرس هوضوافو كلملا ىلا مورلا
 ءارآلاو راكفالا عالطتسا يف ةبغر هحتف يذلا ديدجلا جاهنملا ةعباتم نم

 يف نيأدم لمي اولض مهنا انعاذ مهب اًددنم نيثاللا ماعت دقتني صقرع ذخاف
 مهتلا هذه تاهبش ةينامورلا ةسينككا نع ارد يكينمودلا ناالا سدقالا ثولاثلا
 سدقالا تولاثلا يف نوفرهال نييتوهاللا عيجو نيثاللا ءاب لا لكذا»: لاق ةعيظفلا

 . «اًدحاو ام الا

 ةنع مهاضر ديزع اورهظاو اًردص اوحرشنا باوحلا اذه مورلا ءابآ عمس املف
 ةسئكلا ناب نينقوم اوناك مهناف ريسفتلا اذهب لاز دق قاقشنالل ببس ربكا نال

 تنمب سدني ملف صقرع اما هجولا اذه نم ءاطنا نم ةيكار ةينيتاللا
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 مورلا ءانآ عيمج 'هرضح اًصوصخ اًرعؤم كلملا دتع (راذا 160 يللثلا مونلا يفد

 ركُف يف ناك ام ىلا اهف داشا ةقينا ةيطخ مهيف كلملا بطخم فسوي كديرطبلا دنع
 كربرطبلا يأرا اًراتبا نيتسنككا نيب قافولا دقعل ااونل حلاص نم ليونام هببا

 ىلا زئتقو امهالك ثعب دقو هرصع ىتوعالو ءايلع نيب اًديرف ناك يذلا نوصل



 سدانسلا لصفلا هج

 نكل نيتسيكلا ريخل عفنلا ليزج ليلج مما يي عرش يف ىذلا نيمودفا انحوبب ايلاطيا

 ماال اما ةنا : هسفن نع كلملا لاق مث . اًرطو ةنم غلب ملف هدعست نا مانالا تبا
 ةنيدم اكحرات .ايلاطيا“ ىلا رفسلا ةقشم ةفقاسالا عبمجو وه لاء دق طف صالا اذه
 وا نيأدبب نوتموي ال مهنا اهرقا دق نويبرغلا ناكامل ناو اليوط (ًنامز ةينيطنطسفلا
 نودتعي مهنا اونلعا :لب اذه انموي ىتح مهنومهت مورلا ناك .ايكق اثننالل نيتلع

 راص قاثنالا تب ةلعو ردحاو !دبم ريغ دوجو مدعب داقتعالا مما نييقرشلاك
 نا ايانلا نم بلاط هنا ضيا كللا لاقو ٠ هارع دقعننت نا .كشوا داحتالا نا لمّري
 مورلا ءانآلا ىلع ضرعنل اهومهاراو هنم اهملتسا دقو طخ نيران راعا ةروص ا

 نيتسينكل ا نيب قافتالا دمع متي نا نكي له ىديل غيلب داهتجاب صقتتو اعيمج

 عم اهتولباتب و ةروصلا كلت نؤصخب مورلا ءانآ عرش ب تاطقلا نم كلملا و املف

 ءاملعلاو ءابآلا اهبتك يتلا نايالا ةدوص نا اوأرف نيسمدقالا نيسيدتلا ءانالا تاباثك

 اسبتمرب ةيوتحم اهودجو لب نوسيدقلا مورلا ءابآ ةبتك ال ةقباطملا لك ةقباطم نويبرقلا
 هذه اوابق اذا نييبرغلا نا امي مهأد رقد فرتعلا سميسكم سيدقلا اهبتكةلاسر يف
 هيلع اقدصق كلملاد كريرطبلل يأرلا اذه اومدقو داحتالا نم .عنام الف اهيف ابب ةلاسرلا

 ثخيب مل اياضق ةّدع دوجول مهنا ىلع ليزجس حرفب مدرلا مكحي اوابقف نوييرغلا اما
 اهنع ريقنتلل ىرخأ تاساج دقع اوبوصتسا تنثت ملو اًراهج اهيف دعب

 تك

 لفشف راذا نم نيرشعلاو يداطلا مويلا ةعباتلا ةسللا دقعل كلملا برضو
 اًدهشتسم سدقلا حورلا قاثننا نأشب نيتاللا ناعا نع هحاصفاب ةسلطلا لك يكينمودلا

 نم ريبك ودعب اين ىرخأ ةسلج يف عوضوملا فنأتسا مث نييبرغلا نيسيدقلا ءابآلاب
 يف ةداعلا قوف عمتج دقع ىلع ةسلطلا هذه يرضاح يأر رقد مورلا ءابآلا ضوصن
 نيسن دقلا ءانآلا 3200 ةباقملل هسفن رهشلا ن مالك يف سيسنرف سب دَقلا ةسك



 هه  ينيطنطسقلا كريرطبلا توم ىتح ةسنرولف يف ملجلا تايلج قفائغتسا

 رثك ١ نا دجوف بكا كلت تلبوق دوعوملا مويلا ناك ايلف ٠ ةينيتاللاو ةينانويلا نيتغللاب

 كربرطبلا بلطف ماتلا قافولا مابا ندد: لوحي 'يشءال نا اور مث نمو ةقباطتم محفل

 نم نوبقرشلا . ابآلا نكمتتيل ةيمومعلا تاسلخلا رئاس دّقغ لج نا اباملا نم لاح
 داحتالل بجي ام دادعإ ىلع قافتالاو عاتجالا
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 ةنراوخو ةفقاساو ةنداطم نم مورلا ءابآ عيجج كريرطبلا أف ابايلا يضرف

 ةلوادملل راذآ ١ يف 0 مهلك اوعمش# نا نييتوهالو ءالعو نايهرو ةشماتكو

 سفن صقرع ىتح يصوصخلا رتؤملا اذه يف روضملا نع دحا فلختد ملف ةرداشملا
 نا ىأر هنال اماد هعز ىلع ةتباصا .ةكعول امإ نيتيضاملا.نيتساللا رضحي مل يذلا

 تطيح دق ةيعءاس“

 عافدلا اهيف دّدش ةغيلب ةبطخ مهف بطخو ةيسوزلا نارطم سروديسيا ىربئاف
 سواثوروو امم ىدصتق ةبنقت .لاثملااديْوَم ةيقن نارطمب نوبراسب ةقعزا ةاحتإلا نم
 ةيسورلا نارطم ةباجاف . نيينيتال ديصن نا لبقن نا اًحراص فتهو ةيزايفوم نارطم

 نم نيسيدقلا ءابآلا مومع نا .امب لوقن نكك نيينيتال ديضن نا ديرث نا نحنو » لاقد
 باوصلا نف سدقلا حورلا قثب نبالل اوبسني نا ىلع اوعمجا دق نيسيقرشلاو نيببرغلا

 اهعم دحتنو ةيمور ةسينك عم ةقيقلا هذهب فرتعن نا

 سدنلا حورلا نا نع اوبنك نييقرشلا ءابآلا نا اب ةيلقرع نارطم سوينوطنا لاف
 بلا نم قئبنم هنا اوبك نيذلا كئلوا نم !ًددع لقا مه نبالاو بآلا نم قثننم
 ءابآلا ةيبلغا يأر عبتن نا قفاوملا نف نبالا كذ نودب

 مه نييبرغلا نا لاق ناب هيلع دازو ةيلقره نارطم لوق يسسفالا ضقرع معدف

 « نبالاو » ةظفل ناهالا نوناق نم اوفذحي مل اذا مهعم داالا بجي الف ةتطاره'

 سدقلا حورلا ناب .نودقتعي نيذلا ضيا نيس له» الئاس نويراسب ٌةضراعف



 1010 اقل الط كتم 6. يطال ساس الل صقل نس اعل نافل ُ
 ظيغلا نم نويراسب زيمتف بامجيالاب صقرع ةباجاف « ةقطاره مهلكن بالا نم قثبنم
 نوسيدقلا ءابآلا له بج ايف . نيدحتلا اذه نع هللا رفغتسا لاع توصب خرصو
 هافشلا سرختف +. ةقطاره مهدعن نيالا نم سدقلا حورلا قاثثنا نع اوبنك نيذلا
 نوكي نا نكمملا نفأ اولّمأتد ٍقوخا اي اوعمساف .نيسيدقلا لاوقا ضقانت يتلا ةبذاككا
 وهو طتق دجاو مههاوفاب قطانلاو مهنيب ا اهف نيضقانتم نومبرغلاو نويقرشلا نوسيدقلا

 كلذ نم بيد ىلع متثكناد ليتسلا نم كشال اذه نا الك سدقلا حفرلا
 : الئاق صقرع ةضراعف . «هنيعب !دحاو !ًدقتعم نيسيدقلا عيمجل نا اورت مهبك ارناف

 رساحتي دحا نم لهو » نويراسي باجاف .« تفرح دق مهيتكت ناك نا انيددي امو»
 ريسافت ةيواح ةريشك ابك نا وا تدسفأ دق اهتّمدب ظعاومو اًبطخ نا لوي نا
 يديا اهب تبعالت دق ةميظع ةيتوهال ًامحو سدقملا باّتكلاو ليجنالا نع ةيهسم
 اف ةيلجلا ريسافتلا» بتككاو ةميظعلا ظعاوملا هذه انحرطا اذاف فيحصنلاو فيرعتلا
 « ضبا قرد اّلا اهيف سيل ةيواخ فحص الااانل ىقيي

 تضف" مث لئاط ريغ ىلع اًديدم اًدما لاونملا اذه ىلع ةشقانملاو لادملا لاطو
 داحتالا قيوعتل ببس ريكا ناكو كذت ةرمشب تأت لو ةيصوصخلا ةسلإلا هذه
 ةسينككا عم قافتالا نددوي اونوكي مل نييذلا طالبلا لاجر نم ضعبلا لايما فارحلا
 نود تابقعلا عضو ىلع ةفقاسالا ضعب نوكومي اوناكو سفنلا يف ضارغال ةينامورلا
 ليلطلا عورشملا اذه حان

 مالكلا متتفاف ةريسبككا ءاعبرالا موي كديرطبلا دنع ضيا مورلا ءابآ عمتجا مث
 ناك اذا نييبرغلا. عم دحت نا اما نيرعا دحا رات نا ائيلع : الئاق نيلتيم نارطم
 يل اولوق كلذ عمد ٠ ةينطنطسقلا ىلا عجزد نرقاشمم محارب نا اماو. ايوق مهنايا
 سيدقلا نا :لاتق ٠ هلوبتب مهلك اوباجاف . سميسكم سيدقلا بانكم كلك نوليقت الأ
 مالكبروفلا ىلع دهشتساو نبالا نم قثبني سدقلا حورلا نا عوض ديدو سرشكف



 ه/  ينطاطسقلا كري رطبلا توم تح ةنرولف يف عجملا تاساج فائئتسا

 نال سدقلا حورلا لوالا ردصملا وهو ةطاسلاب نبالا ردصم بالا نا »وهو سيدقلا

 « سدقلا حدرلا ردصي نبلا

 نأش يف نيبقرشلا ءابآلا نم ةريثك اصوصن كّذو نويراسب ةيقين نارطم ماق مث
 اهداقتنا نكميل صوصنلا هذه ةباتكب ناليح كريرطبلا راشاف .سدقلا حورلا قانا

 يللاتلا مويلا يف عاتجالا بوجوب سماو ٠ نومههلي هيلا ام ىلع ماعلا يأرلا ريف اهضنو
 اهيف ديخالا يأرلا رارقاو تاداهشلاو صوصناا هذه يف ثحبل

 عوبسا نم ةسعمجلا . موي ىلا عامتجالا اذه لجأت كريرطبلا ةصص كعوتل نكك
 رق ةيوط ةثحابم دعبو ابنحوي كلملا عم 3 ءانآ كريرطبلا دنع عمتتج اف عنف

 نم نينثاو نويداسب و سروديسيا نينارطملا نم افلؤم اًدفو ابابلا ىلا اولسري نا مهاد

 اذه ىلا لكتو دقو .ةسئكلا ةمدخ رييكو فحصلا ةظفح معذو بيلصلا + ةسفامغلا

 نودي نييقرشلا نا مورلا ءابآ رئاسو كريرطبلاو كلملا لبق .نم ابابلا ىلا غب نا دفولا

 اذاف نيش مهدئاوع نم نركرتيال مهنكك تدقتناو يوصف ند فارسا لأسم نإ

 مه اهعضونلف داحنالل ةليسو ةتسادق تأ
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 كلما ةلالط اولوق » ابابلا باجا هيف هيلا دهع ام اياملا ىلع دفولا اذه ضرع ايلف
 :الوا طقق لئاسو عبرا ةلأسملا مس نا ةيقرششلا ةسينككا لككو كردي رطبلا انيخالو
 تاداسهش نم مكك اهانددوا يتلا ةريثكل ١ نيهاربلاب عانتقالا متا اوعنتتقت مل متتك نا

 متلك نا اونيبباف نبالاو بآلا نم سدقلا حورلا قاثبنا نع نيسيدقلا ءابآلاو ليجنالا
 اويكدكت ب رما :نوحإ ل طع

 انل ةداضم ءابالاو سدقملا باتككا نم تاداهش_ضعب 0 تناك نا: اناث

 اه وم دقق



 سودانبلا لصفلا هم
 ىلا برقا مكيأر نا تنثت ءابآلاو باتككا "نم نيغارب دنع تناك نا : الث

 اهورهشاف ىوقتلا ىلا داو باوصلا

 دحاو ناكم يف انلك عمتجلف ةروكلملا لئاسولا هذه الا يف اوبغرت مل نا : اًمبار
 انم ًالك نا نييبرغلاو نيبقرشلا انلكف لحن مث ةيهلالا ةحيبذلاب لفتجيف ةنهككا دحا -
 «تاوصالا ةيبلغال اًقفو !ًريخا مكسحنو عرتقن مث هريض هيلا ةمهلي ام بسح ةقيقملاب رقي

 ىلوالا ثلثلا لئاسولا تيلح مورلا ءابآ ةيعمجلس ابابلا باوج مدقو دفولا عجنرف
 لك يف يباوض اباملا تاوج نا »:قآلا لوقلا ىلع اوقفتاو ةيبلغالا ىدل لوبقلا متاب

 قاشناب اولاق ةسيؤككا نم نيريشك ءابآ نا ركتت نا نكميال ةنال ةثالثلا ىلوالا هعورف

 لوقن نا انل لبق الو .قاثننالا اذه ركتي دحا مهنم د لو نبالا نم سدقلا حورلا

 بدك يف نيميلعتلا الكنال نييبرغلا ملعت نم ىوقتلا باوصلا ىلا برقا انميلعت نا
 رخالا نم نسحا اههدحا نوكي نا نكمي الو دحاو نيب رغلاو نييقرشلا نيسيدقلا ءابآلا

 ردحاو نايا يف مهعم دحتن نا نذا ف

 نآلا رهظيف ةسينككا يف عارتقالاو فلللا نم ةعبارلا ةطساولا يف ليق ام اما

 « اههنم لكاشملا ضفل ةيسولا هذه ذا اًنركسم اًممحم ل مل اال قفاوم ديغ

 الو ماصخلاو لادملا رامضم يف ضوخت لازنال ل اذا نيليتيم نارطم لاف

 ناو ميقتسم انميلعت نا قيقدلا صحتلا دعب انيأر دف اهئاهناد ةلأسملا تب يف متن
 ضيا ةميقتسم يه امنا حاضيالا ديزل نايالا نوناق ىلا نويبرغلا اهفاضا يتلا ةدايزلا

 ىلع ينبم نامالا نوناق نا نع الضف ءابآلا بتكح نءاناثم ضيا اهوذخلا مهنال

 ميقتسم انثاها نوناق نذاف هلاوقا نم ةذوخأم هيلع « نبالاو » ةفاضاو سدقملا باكا
 يف مناقا ةثاثب دحاو هلاو دحاو ميوق دقتعمو دحاو ناعا الا انل سيلف كلذك مهنؤناقد
 عطقتلو هللا ةسينك ةدحو ىلا امم مضننلف ىّدس يضم تقولا نعدن الف . نينوناقلا الك

 اناباب ةسادق ىلع ةضرعن انباوج اذه .ةشقانم لك



 6 ينيطنطسقلا كريرطبلا توم قح ةسرولف يف عمجملا تااج فانئتسا

 اما . ءابآلا نم دحا ةضراعب ملد عقد نسحا بولقلا يف مالككا اذهل ناكف

 سوب روغبرغ لئليح ماقف عبرالا لئاسولا ىلع اباملل باوج ءاشنا بوجو ىلا راشاف كلما

 لاقو عمجملا يف يردخكسالا كريرطبلا,دمتعمو ةينيطنطسقلا ةسيلك يف سواحنسوتورإلا
 نيسيدقلا ءابالا تاداهش نا اناق ناف لئاسملا هذه نع ابايلا سيح باوج ياب» كلملل

 قاسثبنال ةتثملا تاداهشلا لك ىلع علطن مل انا انلق ناو بذك اناوتف زم قاب لطا
 يحض لب .(طقاس نوكم اذه انلوتف اهب ماسن ال اهضعب ناو نبالا نم سدقلا حورلا

 « انماقع قيلخا ريغ نيرمالا الكر ةكحض

 نم اوسخلي نا ىلع ءابآلا يار عجأف الم نأشلا اذه يف مالككا اولواذت مث
 يف نوري نييقرشلا نا » هل لوقيل هركذ مدقملا دفولا ابايلا ىلا ضيا لسري نا كالملا
 ثحي دق ةلأسملا نا مهيدل ققحت مهنا عم ةشقانملا ةداعا ىلا رجب ام عبرالا لئاسولا هذه
 نا اع نآلاو . لادج لكااهنف اوعطتب ناب اوم انيمم احوضو تعضوو البوط اهبف

 ءابالا صوصنل ةتباطم نايالا نوئاق ىلع ةفاضملا ةدايزلا نا ءالجم اوحضوا.دق نيببرغلا

 اهوفيضي نا اًفلطم نولّش الف نويقرششلا اما اهتاثا ادذادا اذا مهتومولي ال مهف نيسيدتلا

 تاشقاسنملا نا مالككا ىراصقو . مهئاآ نع هوملست اك مات ةنوظفحي لب مهنوناق ىلع
 اسبابلا ىلا نويقرشلا مدقتي اذلف عفن يدحل ال ماسقالاو تاداهشلاو تاعاّتجالاو

 ميسيلف ىاجتالا مهل نسي مل ناو رخآ قيرط نم داحتالا ىلا ىعسي نا ُهنم نيجار
 « مهدالب ىلا اوءجييف عمجما 0

 ضعبي ثعبيس ناب ابايلا باجاف هنيع دفولا عم ابابلل باوملا اذه كلملا لسراف

 كلملا روضحب باول ةيدأتل مورلا عمجم ىلا ةلدارككا
/ 

 بطخ دقو نيعباتلا نيمويلا نم لك يف كري رطبلا دنع اَءاّمجا اودقعف مورلا اما

 ءامكسملا ناسا هب قطني ام ”لجا نء دعت ةبطخ يف داجاو عدباف ةيقين نارطم مهف
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 نامالا يف اهداحتاو نيتسينككا اتلك قافتا لوصف ةرشعب اهيف تنثا دقو اوصفلاو
 ياعتلا داحتا هبط نم نككو مالك | يف !رهاظاالا سيلف رضاملا فالتخال ا اما ميوقلا
 رهوطا يف نامالاو

 ايف نهرب. بطخ ثالث ةيعمطلا ىلع سوب رالوكس سجرج ةمآلعلا ىلا مث
 نيبقرشلا نيب رهولا يف دئاتعلا قافتاو ةسينكلا داحتا ةرورض نع ةغيلب ةحاصفب
0 

 كلذو ريثأتلاو ةيمهالا نم مورلا ءابآ نم نيمظعلا نيذه بطخ ام ين
 ةياغلا وه يذلا داحتالا.بوجو ةحاصفو ةحارصب امههناينت ثيح 2
 واعو ةناككا ريبك نم نيملاعلا نيذحل ناك امل ًرظن ضيا لب عمجملا اذه دقعل ةديجولا
 ةسنككا بصانم يف ايقتريل لبقتسملا يف ةيحلالا ةيانعلا امهتحشر املو ءابآلا نيعب ةلذنملا
 بصنملا ىلل ابايلا ”.اقرف نيسرغلاو نييقرششلا نيب ةلضف عاذ دق نويداسب ناف. ةيماسلا
 ف ايماع ا عمجما يف نكي مل يذلا سويدالوكس ام . ةينامورلا ةسينككا يف يلانيدركلا
 دمحم دب مهتصاع طوقس دعب سويدانج مساب ةي ةينيطنطسقلا ىلع كرب رطب مورلا هب ةنا
 تامو شاع دق كريرطبلا اذه نا مورلا نيخرؤملا ةامث نم نوريثك دححويو جئافلا
 نيب قافولا ديطوتل عمجملا اذه يف اهعفن ام اًريثك يتلا ةينامورلا ةسينككا عم داحنالاب
 نيتسنككا

 ليجأتل "لع كلذ نكي مل نكك ناسينن ١ يف فسوي كريرطبلا ةكعو تدتشاو
 هصخشل اهرضحي كلملا ناكو ةداعلا يراك هدنع دقعت تناك لب تاءاتجالا

 ةشلث عماب ابابلا باوج مهيلع دفو كرير طبلا دنع نيعمتجم مورلا ٠ ءانآ ناك انيبو
 دارم نا» سنايلي لانيدرككا لاف نييبرغلا نم ةديدا٠ ءابيوزو ةتفلسا ضد هداك
 ةباجاف « نامتلا ىلا ضيا جاتحت يتلا لئاسملا ىلتل ةيمومعلا تاسلملا ىلاوتت نا ابايلا
 دّيَع بوجوب لانيدركلا 3 .ةكضاو تراصو ًايفاك اًنحب اهيف ثحب دق ةلأسملا نا كلملا
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 اهدقع ةرورض ىلا بهذ مهضعب نيرطش ىلا مورلا ءابآ مسقناف ةيمومعلا تاعاتجالا

 ريغ ىلع ةيصوصخلا ةسلهلا هذه تضف ىتح لادملا لاطو فالخلا ىلا مهضعبد
 نئاط

 نم بختي نا ىلع مورلا ءابآ دوهج قفتاف ىرخا ةيعج تدقع نيموي دعب نكك
 نيسيدقلا ءابآلا لاوقا نيب قيفوتلا يف أعم اوثحيمل ءاملع ءابآ ةرشع نيتسنككا نم لك

 نيتسنككا اتلك نم
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 ءابآ ةرشع نم ىلؤا ةسسلج يلاتلا مويلا يف تدقعف يأرلا اذهب عيمجلا يضرف

 لادا دتشاو ةفلت# روما يف تاشقانم ضعب اهيف تثدحو نيتسككا نم لك نم

 نيبقرشلا نيسيدقلا ءابآلا لاوقاو صوصن نيب ةقباطملا بوجو ىلع عمجا دوهمملا نكل

 نييقرشلا ءابآلا بتك ايف تصختف ءابآلا. ءالؤه تاسلج تلاوت دقو نيب رغلاو

 ةسلجلا يفو.لاو>الا لك يف ةقباطملا امبب تدجوف اهضعب عم تلبوقو نييبرغلاد
 مهوطعي نا نيبرغلا نم نويقرشلا ةرشعلا بلطهاملعلا ءالؤه اهبف عمتجا يتلا ةديخالا

 بتك ام كاهو . مهلا هوعفدف ساطرق ىلع !ًدوطسم سدقلا حورلا نأشب مهنا حرش

 نيأدبم دوجو ديرن.ال نبالاو 'بآلا نم قثبنم سدقلا حورلا نا استوت انا » هبف

 ةدحاو ةأعالا دجوي ال ةناب فرتعنو نمن. سكحااب لب سدقلا حورلا قثبل نيتلعو

 « ميلعتلا اذه َداضي اه نمي دا لوي نم لك مرغ نحو قاثننالل دحاو أدبمو

 يف اولدادتيل كري رطبلاو كلملا ةرضحب تاسلج ثالث اودقع مورلا ءابآ أرق ايلف

 نييبرغلا نا ام » ةيتالا ةباككا هذهب نيس رغلا ىلا اوثعبي نا ىلع اوةفتاف اهلع باوملا
 مهيلع ضرعن نا انم نوملطي و سدقلا حورلاو نبالل دحاولا أدبملا وه بالا نا نورتي 5 34 ِِ 5 كل

 سدقلا حمرلاو نبالإ دحاولا ًأدبملا وه بألا نا ضيا فرثعن نإ لوف انناعا ةروص

 « نوسيدقلا ةسئككا ءابآ ةسك ام اًنفو نبالاو بآلا نم قئبني يذلا
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 اهو ملعتلا اذه حرشل ةداعلا قوف ةريثكت ايعمج تدتع نيتباتككا نيتاه لدابت دعب د
 سريلك١| عبمج ةرصنعلا ديع موي 4 هيلا ابايلا اعد ماع ّجح مست ل فالحل ةلأسم نا
 مويلا كلذ ىتح ”ءاناع ام ركذب هبف ءاج ًابطخ ميهلع ىتلاد داحنالا يورتل مورلا
 ىكتتو ةريشكلا تايعمملا دمع , مهركذو نيتسنكلا نيب ةدحولا ةداعال قاششملا نم
 ةموادملا نم جاولا بسح تايعمجلا هذه يف نوري اونوكي مل مهنا م يوبا بج
 نوكي يذلا داختإلا داجيا يف مهداهتجا ىراصق اولذس نا ىلع مهضر مم جرباثملاو

 ليلا ملاعلا لك يف ةينمزو ةيحور ةملظع تاريخ | ضيغم ًاعومشي
 وه مكتسادق لوق نا : اللثاق .ابابلا ىلع ةيسورلا نارطم سروديسيا باجاف

 ضعب اهلينس يف لوحي نا نم ةريبكلا .تاعورشملا عيمطس بال هنا ىفخيال نكك قا نيع
 اًدهِح خذت مل انه اهانيضق يتلا ةليو طلا ةدملا هذه رجب يف كلذ عمد“ قئاوعلاو تامّشعلا
 يف ةرات مهملا عورشملا اذه يف نيلغتشم (مئاد انكلب يظعلا داحنالا لمت جيدرت يف
 يف ًائيحو ةيقرشلا ةيدوصخلا انتاعاتجا يف اًروطو ةداعلا ةقداخلا وا ةيداعلا تاساؤلا
 لمكي مل اذا نككءانناطلس عم امإو انكريرطب خم امإد اننيب امإ تاشقانمو ثاحب
 اليوط اًنعتو اًديدم اًنامذ 0 ةميظعلا تاعورشملا لك نال بت الف الا لمعلا
 نأشلا اذه يف انكربرطب عم لوادتلل نوبهاذ نالازو .ل اهو

 ىلا اوبهذو نوبقرشلا ةفقاسالا ماق هذهك ةزيجو بطخ ضعب ءاقلا دعبو
 ابانلا دنع مهعاّمجا يف ىزج ام هَل اوطسيأ كريرطبلا

 نارطمو ةسقين نارطمو ةيسورلا نارطم ةنراطملا نم ةعبدا كريرطبلا بختنا
 هيأر ساتلاو ابابلا دنع ثادح ام لكب كلملا رابخاب مهرعاو نيلتيم نارطمو ةينومدقل
 نيب داحتالا دقع لوبقل لاني نا ةنم اوسمتلا ربخلا هيلع اوصق نا دعبو اوبهذف
 لاق ةيوط تالوادم دعب نككرمالا يف ددرتلا تاراما كلما ىلع ترهظف نيتسينكلا



 هس ينطنطسقلا كري رطلا توم يح ةسنرواف يف عمجملا تال فائئتسا

 داحنالا دمع مكتلالج درت مل اذا» : يهو ةيللا ةرابعلا هذه مهلا راشملا ةنراطملا هل

 عقوف « ةسينامورلا ةسينككا سريلكأ عم زمن ةيقرشلا ةسيئكلا سريلكا نحن انناف

 نوعمتج نييقرشلا عيمج نا رماد كلملا باق ىف عقو سحا ةماهشلا وذ باوحلا اذه

 عامجالا اذه ةسفن وه رضحي هناو كريرطبلا دنع يلاتلا مويلا يف

 ١١

 رابحالا اهيا نوفرعت : الئاق مالككا كلملا متتفاو ةيعمللا هذه يناثلا مويلا تمأتلاف

 وه يذلا يظعلا لمعلا لمكك نا ءاغتبا اّلا ةيصاقلا ندالبو انناطوا رمشن مل انا نورقوملا

 نيمسبم نيرما كلذ يف نكك رضم موش قارتفالا © اًدحا ىفخي الد نيتسينككا داحتا

 ديغب نيقرتفم انداقب يللاثلا» قفاوم ريغ عونب داحتالا دع امهدحا اًدج نيريطخ نيئيشو

 0 امهف هنأر 55 "لك دييلد نيرتالا نيم فكتب مالم ج هل المأتف يس

 انسوننا لص الكل اًذانطم نركك از اذاني ن نم راذح زاذحو هتمذ بسح

 سفنلا صالخ تلج يف ريسي * :يش هك ميخو ةعترم قافشنالا نا بر الف »

 ا الف صال داضم ريغ داحتالا متي اذا ىتح اميجملا انزع دو اكينيح اوملعاف

 ظح نم سمتا ةظح نكي داحلالا عني ندد سئانككا قارتفا اهعظفاو اياطخلا رش نال
 « ميسملا عوسي انديس ناخ يذلا مفادلا اذوهي

 ميقتسملا نايالا يف داحتالاب ىضدي ال نم لك»:دحاو توصب ةفقاسالا فتهف

 » الاسم نكيلف يأرلا

 نوفرعت » : لاق اميطخ ىربناف ةسورلا نارطم ىلا ني رضاحلا دوهجج زعوا مث

 نيب ودعلا اهرذب يتلا ةنتفلا نع الا قات ال تادورتلاو تابائرالا هذه نا, قوتنا ان

 لك ةةباطم هان نيببرغلا ءابآلا لاوقاو بتكاد صح انا عاني ال هنال نيتسينككا

 نال ا ةفلاخع نوكت, نا ليتسملا نمو نييقرشلا انئابآ صوصنو لاوقال ةباطملا

 ال ميلا يحوي يذلا سدقلا حورلا نال اوفلتخي نا نكميالو قافتا يف امئاد مث نيسيدقلا
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 يف نومركم نوسيدق مه ءالؤهو كنلدا نا او ةضقانتم ءايشا يحوي نا عيطتسي
 كلذ انملع امكن وقفتم مهنا نمو مهقدصن نأ بجي لب انيلع بترتيف انتسينك

 ءابآلا عيمج باجاف « نومرتحلا ءابآلا اهيا نذا نآلا مكأد وه اف . اًثيدح ناحتمالاب
 « نمون نحل اذكه »

 عم نوقفتم نيسيدقلا نا نونموت متلك اذا » لاقو ةبقبن نارطم ذئايح ماقق
 دارياب ءاج مث.« نبالا نم اضيا قثبنم سدقلا حورلا ناب مهلثم نونمؤت ال ملف مهضعب
 قرشلا ءابآ نم امههريفو سلريك سيدقلاو سونافيبا سيدقلا نم تاداهش ةدع
 بآلا نم اهضعبو نبالاو بآلا نم" قثبنم سدقلا حورلا نا تبثي اهضعب نيملتملا
 نيلتمم نارطم بصتتا نييقرشلا ءابآإلا نم ةلوقثملا تاداهشلا هذه ةءارق دعبو ٠ نبالاب
 امه نبالاو بآلا نا حوضوو ءالجي نولوقي نيرذلا ةسمنلا نيب رغلا ءابآلا صوصن ارقد
 نم هسفن تقولا يفو لوالا ردصملا بلا نم قثبني يذلا سدقلا حورلل دحاو ردصم
 بآلا نم اقثبنم سدقلا حورلا نوكي اذكهو رهوألا يف بآلل واسم وه يذلا نإالا
 . عم نبالاو

 ايتن اومدتقا ةسبرغلا صوصنلاو تاداهشلا هذه نويقرشلا ءابآلا مع املف
 دقو نآلا اما بيد يف نكن يييرثلا ءابآلا بنك فرغ نكن م انا اه » نيلئاق اوفتهو
 « نولباق اهب نحف اهانأرقد اهانرظن

 اهيف هيأ مكتم ”لك دبيلف صوصنلا هذه نوليقت مكنا اب كلملا محل لاقف
 ءابلآلا بتكنوابقي مهنا نالعالا ىلع ةفقاسالاو كريرطبلا عمجا ر ذئابفل هتمذ بجوع

 رونب نيريدآسم اوناك مهلك مهنا داسقتعا يأرلا ةميقتسم اهناب نوفرتعيو نيييرقلا
 ءانآلا نك ةيقبق ب تركت مهتاباتك نا ةرورضلا نف دحاو وه يذلا سدقلا حورلا

 نييقرشلا
 ةسلللا تضقنا اتب هوتبو مزعلا اذه ىلع نويقرشلا دمتعا نا دعبد



 >8  ينيطنطشقلا كريرطبلا توم قح ةسنرولف يف عيجملا تاسلج فائئتسا

 ١

 تاداهش اهنف اورق ةيصوصخ ةسلج نويقرشلا ءابالا دمع احامص يلاثلا مويلا يفد

 لج نم يذلا ) سويساطسناو سودافيبا» ساريكو سويساتثاو سويليساب نيسيدقلا

 ءانآلا نم نيرزخا نيريثكحو يقشمدلا انءويو يعدينلا سوب روغب رغو ( انيس

 نيرضاْا عيج نا ىتح نالاو تالا نم سدقلا را قاثنا تنشت اهلكو نيسيدقلا

 راص.ايكثمحبلاو بيقنتلا ىلع اورباثو رهظلا دعب ةيناث اوعمتجا مث ةيضقلا ةقيقجم اوعدتقا

 اعانص
 كريرطنلا كاسنع نوعمجا نويقرشلا مأتلا ةرصنعلا لبق يذلا تسلا ناكالو

 نيبيرفلا ءانآلا نا اههف رهظا ةغيلب ةبطخ سوي دالوكس ةمالعلا بطخن كلملا ةرضحب

 اوناك مهنال سدقلا حورلا قاثنئا ةلأسم يف مهيب اوف قافتالا لك نوقفتم نييقرشثلا
 دحاو !دمم نمكن بالاب بآلا نمو نبإلاو بالا نم قثبنم هنا نيفرتعم نونمي أاعيمج
 اتناك (ىيقافتالا ىلا اعجرت نا اههيلعف نيتسينكك ا نيبب قاقشلل يعاد ال نا جتني مث نمو
 ةرورض .ةجرضوم ناك اهدا "ل سي وط تامذ: نم امهنلا دق :نيباتك مدق مث : الق
 هينه ىلا غوابلا اهب نكي يتلا لئاسولاو ةمسقنم ريغو ةدحاو يه يتلا ةسينككا داحنا
 كلذ مضواو نبالاو بآلا نم قثبنم سدقلا حورلا نا تبثب يناثلا باتككاد ٠ ةباغلا
 امن ماثلا قافتالا اًنيبم. نيبب رغلاو نييقرشلا ءابالا» سدقملا باّدككا نم تاداهشب

 اهنلا ىتلا ىتككا يف نوثجي ءابآلا ذخا اذه هحرش نم ةماعلا اذه ىهتنا املف

 الملا نه يف بيقتتلاو ثحلا ةموادمل ةجاح ال نا اًريخا اوئلعا مث نويقرشلا ءانآلا

 املج اموضو تحضو دنف

 نا ا »  لاقو كريرطبلا .ًادتباف 'هيأر .نيرضاحلا نم لك يدب نا: قفثأا م
 قثبنم سدقلا حورلا نا لوقت نيسيرغ دا اوناكنييقرش نيسيدقلا ءانآلا نك عيمج

 حودرلا نا اه مهفي ةريخالا ةرامعلا نا و نبالاب بالا نم وا ننالاو بالا 3
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 نييبرغلا ءانالا نك قدس بوجوب يئتدا يفاف نبالاو الا نم قشنم سدقلا

 ةيريسفتلا ةدايزلا فيضن الو ةدئاوع لك ىلع ظفاحل انك . ةيمور ةسينك عم داحنالا»
 ةشقح ةيباوض ةدايزا هذه نا نمؤن كلذ عم انك ولو انناعا نوناق ىلع « نبالاو »
 ميوق ناعيا تاذو

 تاداقتعا نع عفادا نا ناطاس نركب سي قاجاو نم نا»:لاقو كلملا ماقف
 طقسي نا نكمملا نم هنال ةيدقلا ةدعاقلل اًقفو ةيروهمملا ةيبلغالا يأر عبتاد ةسينككا
 مث.لالضلا يف عمت اهرساب ةسنكلا نا ليلا نم نكلو طخلا يف ةثالث وا نانثا
 ام ةتقحب عنتتم اناو ةينوكسملا ع مالا رئاسل واسم عمجا اذه ربتعا يفا اب

 ىلع رب ال نا 0 كلذ لعجاو نيميرغلا عم انداحنا ليقاو تن اذ سدقلا مورلاب

 « ادتسينك د ئاوع نم اًنيش ديغن الو ناهالا نوناق ىلع ءيش ةفاضأ
 ىكاطنالا كريرطبلا نع اان اضيا ناك يذلا سروديسيا ةبسوراا ةارلطم ما

 حورلاو ٠ ةلوبقمو نايالا ةميقتسم يه نييبرغلا نيسيدقلا ءاباآلا تاباتكن ا » : لاقد
 قاثنال دحاو ًادسمو دحاو ردصم امه نبالاو بالا. نبالا نم ضيا قثنم سدقلا

 « مكماماو هللا ماما يلاعا دارقا وه اذهو مكعم دحتا يفاف هيلعو سدقلا حورلا

 ايوتت اياطخ بطخو ميوقلا ناوالاب ةلثم فرتعاو نويداسب ةيقين نارطم ةبقعو
 بآآلا نم سدقلا حورلا قاثنناب نمي ال يذلا ييسحلا صالخاال نا هيف تنثا الدج
 نبالاو

 الا 0 يأرلا الا هماقم بند ايآزن ةهاسالا را لك قالب مث
 دع اونلعا مهناف سلايخماو ةيزابقوم» سسفاو ةيلقره ةنداطم مهو مهنم ةعبرا
 نبالا نم سدقلا حورلا قاثنناب مهعانتقا

 اًداضم تنك ئادح ذنم يلا »:لاق هنأر ءادبا نيلتمم نارطم نم كلل املف

 دعب نكك سدقلا .حورلا قاثننال نيأدبم نولوقي مهنا داقتعا باكو يلاوقاب نييبرغلا



 ا ٠ يئيطنطسقلا كريرطبلا توم قح ةسنرولف يف عيجملا تاساج فانئتسا

 نييرثلا نا تفرعو (لوقلا اذه مهل يتبسنب ) ءىطخم يف تيأر بيقنتلا» صففلا
 لك ناعا ءىدايم حرشي دَخا مم ني نماون امك قاثنالل دحاو دمع ا نورك.ال

 ناللاو بالا نم قثش سدكقلا حفرأا ناو رهوطا يف ةذلخاو اهنا نيمو نيتفئاطلا نم

 : دحاو إدنم لك

 عم اوعجاو ةيزايغومو سلايخناو ةيلقره ةنراطم مهعمو ةنقاسالا عيج ةيفاوف

 يسسفالا صقرم الا هضفر ىلع اًرصم قبي لو داحتالا لوبق ىلع دوهمملا

 نع

 شارفلا حي رط ٍنموي ناك يذلا كريرطبلا دنع ملا ناريزح ثلاث ناك الو
 كلملا مهلا مضنا مث بيلصلا وام اح ةسمامشلاو دايدالا ءاسؤرو ءاملعلاو ةنراطملا

 ةدقعنملا تايعبملا يف اهومتيدبا ىتلا مكتازآ ىلع تعلطا دقل » لاق مهف بطخد

 نا تبأرف اضيا كريرطبلا اذنكو يصوصخلا يلأر يسفن انا تيدبا ثيح ىذم ايف
 ةظنا نا ميج متنلعا دقو ٠ نيببرغلا يأر ىلع اوقداص دق اًملع ؟رزغاو اًددع مرثكا
 نولشو قافثا ىلع ةنقاسالا باغا نا اع نآلاف «.٠ نيالاو» ةظفلل ةلك اشم ىه «نبالاب 2

 ابو نيالاو بلا نم قشبنم سدقلا حورلا نا اهيف لوقملا نييبرغلا ءابآلا بنك اعيج

 نوذحي ةيقبلا نا لمالا ينف نيموي ذنم اًنطخ مهيأر اودبا دق مكتم نيديثك نا

 « ةيبلغالا يأر تسحب ةلأسملا تف كلذ دعبو مهوذح

 : لاقو كريرطبلا ماقف ًالدا أ يدب نا كريرطبلا ىلع نا ةفقاسالا باجاف
 قاثنناب ميلعتلا نا نونيدي نيسيرغلا نا ابو انناَبآ نايا ريغا ناو ريغا الفنا اما »

 مهفرعا يناذ سدقملا ٍباتمكا نم هوذخا لب مهدنع نم هوطبتتسي مل سدقلا حورا
 بالا عم نإلا نا اهب مهفي « نبالاب » انتدابع نا نلعاو انين ناهالا يوم

 «نيييرغلا عم كرتشاو دحتا انا ببسلا اذهلو سدقلا حورلا قاثننا ردصم

 يا هسفن دقتعملا يأرلا ىلع امي مهنا ةنقاسالا نلعا كريرطبلا ىهنتا املف
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 دحاو !دبمو دحاو ردصم نمك نبالا» بآلا نم قبني سدقلا حورلا ناب ادرقا مهنا
 ١ ةسئكلا يملعم عيمج كلذ تشا امك

 يذلا سسفا نارطمةلا| مدي مهنم لك طخ تاتاثالا هذه ءابآلا بكف
 هنأد ءادبا نع ضيا ةرملا هذه عنتما

 كريرطبلا» كللملا روضحب قرخأ ةرم مورلا ةفقاسالا عمتجا ناديزح عباد يفد
 ابابلل ةدحاو مسن ثالث ةنم اوبتكف هودبا يذلا ماعلا دارقالا كص اذه اوعقويل
 كريرطبلا اهذخا ةثلاثلاو كلملا ديب تبقب ةدحاوو

 ٠ نيببرغلا عم م نود مهنا: : اهوا روما ةثلث ىلع يشم كصلا اذه ناكو

 نا نوفركاعي 7 اهثلاثو ناميالا نوناق ىلع ةيريسفتلا ةدايزلا نوبوصتس مهنا اهنناث

 دحاو ديم نمكنبالاو بآلا نم قثبني سدقلا حورلا

 نويبرغلا قئاعتد ةسنسحتساو ةلدارككا ماما هأرق كصلا اذه ابايلا ذا املف
 ةلداؤكةثلثب اباملا ثعب و ةيفالخلا لئاسملا مها ىلع قافتالاب ةئنهتلا نيلدابتم نويقرشلاو
 لاط يتلا ةيلوالا ةيضقلا يف نيتسينككا نيب ماتلا داحنالا .اودقع مهنا هوغلمل كلملا ىلا
 لادا اهيلع

1 

 ٠ نارطمو ةيسورلا نارطم مهو ةنراطم ةعبرا نويقرشلا راتخا ناديزح نمأث يفد

 عمجلاو كلملاو كريرطبلا لبق نم ميلا لكدو نيلتيم نارطمو ندزبارط نارطمو ةيقين
 داحتالا ماقال ةيفالخلا لئاسملا رئاس هيدل اولصفيل ابابلا ىلا اوبهذي نا ماعلا يقرشلا

 ةفقاسالا ضعب اهرضح ةلفاح ةيعمج 0 اباملا ىلا ةعبرالا ةنراطملا م ايلف

 اوقفتاف ريطنلا زيخلاب بزاا دسجح سيدقت دقت ةلأسم نع لوا ثحبلا يف اوذخأت نيرا

 هيف قرف ال نكل حف زبخ زيا نوكي نا بجي براا دسج سيدقت ةىصل نا ةلوهسي



 8  يئيطنطسقلا كريرطباا توم ىتح ةسنرولف يف عيجملا تاشلج فانئتسا

 اموسر» نهاكلا نوكي نا طرشب ةسينك لكة داع ىلع اًيرج ادي وا !ًدِيطق ناك اوس
 سدقم ناكم يف ةحيئذلا ماقت ناو ةيعرش ةماسر

 ةنوعيدلا لبق هللا ءازاب نيسيدقلا سوفن لوثم يهو ةيناثلا ةيضقلا يف اوثجب مث

 نيقيدصلا سفنا نا ىلع مهروهمج قافتاب اومكسحن رهطملا يه يتلا ةثلاثلا ةيضقلاو . ةماعلا

 ردت ةأطلا سفنا نا امك هجو ىلا اهجو هللا ىرتو ةداعسلا ماتي ءامسلا يف عتمتت

 نع فت مل يتلا سفنالا اما .ةيمنهملا تاباذعلا ىلا دسللا نم اهلاصفنا دعب 1

 انكر نا عيطتست |بهنكك تاباذعلا ةلمحت“ رهطملا يف ىقتيتف ءافولا مات اهاباطخ

 ةسيئكلا تاواصب

 تاور: ةيدنك قرقخر تتر قي اواو ا دصل ني رام هراطلا اجب يلاثا ليزبلا ىف
 ةسئكل نا تدثت ىلا ةيضقلا الا اباضتلا لك يف نويبرغلاو نوبقرشلا ةنراطملا قفتاف

 ةدعاسم نود ىربكلا لئاسملا يف هل بّدعم ال ًمكح مك ناب قا اهدحو ةيموز

 كلذ يف اومربي نا نود كريرطبلا ىلا ةعبرالا ةنراطملا عجرف ٠ ةكراطبلا رئاس ىضرو

 فرتمي»: ثاملككا هذهب ابايلا ةسائر نويقرشلا ددح ةشقانأاو ضوافتلا دعبو اًرعا

 مهسملا عوسي بنان ةناو قارتفالا لبق قولا نم هل ناك ام سفن ابابال نا نويقرشلا

 « مظعالا ةسيذككا لك سيئرو لسرلا معز سرطب سيدقلا ةفيلخو

 مالكدعب مورلا اهب يتلا تاملككا نع احرش نييقرشلا نم نوببرغلا بلط مث

 كويسم مدف سأككا يف امو مرككأ كحيس# دسجن زبخلا اذه اما عنصاو» يهو سيدقتلا

 عوسي مالكب هنا نم انا نويقرشلا باجاف .« سودقلا كحورب اههتلقن كلنا ذا مرككا

 ىلا اههوحتو رمخلاو زاملا نيدتت مني « يد وه اذه. .يدسج وه اذه» ميلا

 ا ا عومشي مدو دسج نا سدقلا حورلا نم سمتلن انك ميسملا مدو دسج

 نولودت رمناو زإ_ك#ذلا سيدقت دعب يلرغلا سقطلا يف مكنا امك اناياطخ ريهطتل انيلا

 اذهب نويبرغلا يضرف .«سيدقلا كلككم ديب كترضحب مداقتلا هذه لثمتل بر ا.»
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 كلملاو كريرطبلا ىلا ةعبرالا ةنراطملا داعو ةسلطلا هذه تاحلا اذكهو باوألا

 ةويلنلا اهلع اوضرعيل

 و١

 توما ا ( ناريزح عسأت يا) ةسلملا هذه تدع يذلا هسفن مويلا يف

 وندب رعش تاعاس عضيب هتوم لبق هنا اّلا ىلاعت هتمحر ىلا ضبتق فسوي كديرطبلا
 : ىلب ام كلملا ىلا اهسفن هديب بّكو ًاساطرتو املق بلطف هلجا

 ينوكسملا كريرطبلاو ةديدخلا ةيمور ةينيطنطسقلا ةفقاسا سيئر ىلاعت هللا ةمحرب

 ىلع بورضملا يومعلا نيدلا ءافول ىلا وندب ترعشو ةافولا ةعاس يترضح ال
 درا اناف يدالوا عبمج اهيلع علطأ يت يايا ةروص يدب تمتخو تنك رشبلا لك

 ةسينك يه يتلا ةيلوسرلا ةيكيلوثاككا يحمل عوسي ةسينك ةملعتو هب نمت اب فرتعاو
 وه يوابوطلا ةيدقلا ةيمور اباب نا فرتعاو ناِالا اذه اباضق لكب دقتعاو ةعدقلا ةيمدر

 رهط ضيا رقاد نييجيسملا نادال ايتن جيسملا عوسي بئاند مظعالا ربخلاو ءابآلا ونا

 ةتعقوو اذه تدك هالعا اب يامال اًنابو سوفنلا

 ١ و ةنس ناريزح عسات يف

 قيلي امك ماؤآلاو لالجالا يف ةياغ يعب أم منأو يلاتلا 2 نا امل
 ةفقاسالاو ةلدارككا عيمج اهءارو ىشم ربقلا ىلا ةتثج تعش الو ةيماسلا هتجردب

 لخاد ةسنرواف يف نفدو 0 روهخجو ءالبنلاو ءارملا لو نيسرغلاو نييقرشلا

 ةنيزلا برق اهيبونج ىلا ةديدمحلا ميرم ةسيدقلا ةسيئك



 ٠١ ينيطئطسقلا كريرطبلا توم تح ةسنرولف يف عمجملا تاسلج فانئتسا

 نال ابالا تازايتما نييعتو ديدحتل تاسلج ةدع 0 كريرطبلا توم دعبو

 اهمسح يذلا عونلاب ةلأسملا تمسح تازامتمالا ضعبب ملستلا يف اددرتم ناككللملا
 ىمسالا ةسينكلا سأر وه ابابلا نا يا ناريزح مسات ةدقعنملا ةسلجلا يف ب رقت نويقرشلا

 ةسنك ةداداو ةسايسب قا هلو ميسا عوسي بئاو مهسرد نيريسملا عينج يتارو

 يف ابايلا دعب نوكيو ٠ ىه ام ىلع قرشلا ةكراطب تازايتتماو قوقح ىقبت ثاو هللا

 يساطنالا كارير طبلا مث يردفكسالا كربرطبلا مث ينيطنطسقلا كريرطبلا ةسلجلاو مدقتلا
 يمياشردالا كريرطبلا مث
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 ءابآ عيقاوت بم بكصلا صن #" بةتءارقو ةيقوتو يئاهلا داحتالا كص فيلأت ١
 ليذب يتلا مورلا

 ١

 ص اوفا قيرف لك نم ءاملع ةرشع نويبرغلاو نويقرشثلا بختلا نا دعب
 ءاملعلا ءالؤه عمتجا هوعقويل ءابآلا روبمج ىلع هوضرعي مث يناهنلا نيتسينككا داحتا
 ةينئتاللاو ةينانوبلاب كلصلا اوبتكو سيسنرف سيدقلا ةسينك يف زوت عباد يف نورشعلا
 ريبغتلا ضعب هتادامع نم اوريغف نييقرشلا ةفقاسالاو كلملاو ابابلا ىلع ييقنتلل هوضرعو
 : ل قاغتالاب عيمجلا ةتثا مم

 سريلكالا لكو ابايلا ةعقوف ايمسر عقوبل كصلا اذه مدق سماخلا مويلا يفد
 عمجما اورضح نيرذلا مورلا ءالبنلاو ءارعالا عيمجو كلملاو يبرغلاو يقرشلا

 رئاسو كلملا عم يبرعلاد يقرشلا سريلكآلاو ابايلا عمتتجا زوُك سداس يفو
 ميج اذكو ةيربملا هباوثاب اببلا مثناذ « اتاربيل » ةامسملا ءارذعلا ميرم ةسينك يف هتئاطب
 بسح ةحيذلا ةمدقتب اباملا ”ىدتني نا لبق يعب يربح سادقب اولفتحاو سريلكألا

 ةينائويلا قيبسوملا ناللا ىلع ةعقوم سدقلا حورلل ةالص كلملا ونغم 5 ينامورلا سنطلا
 ىلا ابايلا دعص سادقلا دعيو ةمسقنملا ريغلا ةسينككا داحنال رك جست نيتاللا مثارو
 كص ةروص ةبقين نارطم ارتف هتصنم ىلع كلملا سلجو ميذملا ني ىلع يذلا هشرع
 : اهتجرت هذهو ةينتاللاب نيباس تنس لانيدرك اهالتو ةينانويلاب يئاهنلا داحتنالا
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 هللا كيبع دبع فقسالا سويناجوا

 دبوم ذل
 امتوخا باون لوبقو مورا كلم غولويلاب انحوب ميسملاب زيزعلا اندلو يضدب

 اهءيج ةيقرشلا ةسينككا يلثمت ةنقاسالا رئاسو نيمرتحلا نييقرشلا ةكراطبلا

 ةيقرشلا ةسينككا لصفي ناك يذلا طئاملا نال ضرالا حرفتلو تاوامسلا معنانتل
 يذلا مهسملا ةيوازلا رح ةطساوب داحتالا دعاوق تخسرو مالسلا داعو مدهش ةيبرغلا نم
 ريغلا مالسلاو ةبحلا طابرب امهقثواو نيطئاملا نيب عمجو دحاد ىلا نيبعشلا مد

 أل ءاضو ليطتسملا ةمروصخلا مالظ ددنشو ديدملا نزاسا مويغ تعشقنا دقو مهفنما

 اًدج بوغرملا عماللا مالسلا بكك
 اوداع دق نآلا مهارتو رمتسم ماصخ يف اهونب ناك يتلا انما ةسينككا حرفتلف

 ةنيخلا تاربعلا فرذت مهلاصةنا لاح يف تناك يتلا كلت مالسلاو داحالا ىلا
 ًةفاك نوئمؤملا سلو شعل مهقافتا لجال ول جابتاب نالا هللا ركشتلف

 ماصخو قاقش دعب نيبقرشلاو نيسرغلا ءابالا نال ةكبأ رثاككا ةسنكلا مهما اوئنهملو

 نيدصاق يتومعلا عمجلا اذه ىلا جاسبتبب اوفادد رجباو "بلا رطاخم اومشحت نيلبوط
 اواصح فينعلا ققدملا ثحب أ دعي مهنال م هاما 30 مو ع ةعدقلا ةبخاو سدقملا د اثإلا

 ىلع هللا 0 نا عيطتسي نك . هس نقلا يبككا د تول ىلع سدقلا حمرلا ا

 مظاعت نيلي ال دلص بلق ياو ةيهلالا هتمحر ىنغ نم سجال نمو تاناسحالا هذه

 فعضلا تاعارتخاب ثسيلو ةشحي ةيملا لامعال اهنا . يهانتملا ريغلا هددوتو هللا حالص

 اهلجال ىلاعت ٠ىرابلا ركشنو ميظع مارتحاب انوا نا ائيلع تحي اذهو . يرشبلا

 ىلع معنا يذلا محارملا عوبفي اب 0 دحلا كلو انملا ميسملا اهيا كلل ركشلاف

 انرصع يف هتدوج بئاجرهظاو . ميظعلا ناسحالا اذهب ةكيلوتاككا ةسينككا هسورع
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 دق سدقملا ماعلا عمجما اذه يف مهماثتلاب مورلاو نيينتتاللا نال ٠ همئاظعب عيمبجا ريمي

 سكك تاداهشب اوؤاج دقو« سدقلا حورلا قاثبنا نع ًاقيقد اًثحب داهتجا ليكب اوثحب

 ىرلا نا» لوب نم مهنم نيذلا نييبرغلاو نييقرشلا نيسيدقلا ءابالا لاوقاو ةسدقملا

 ريغ « نيالا بالا نم قثبنب هنا » لوب نم مهنمو « نبالاو بالا نم قثنم سدقلا

 مهنا اذدك أف مورلا اما. ةفلتخم ظافلاب ةبع نوربعي و اًدحاو ”ىنعم نوديدي مهلك مهنا

 ةكراشم نم نبالا ينن تآلا نم شنم هنا سدقإ حورلا نع مههوقب نوديري ال

 نم قثيني هنا سدقلا حورلا نع مهوب نيينيتاللا نا مهل ليخ لل نك ( قثبلا يف بالا

 نم قثنني سدقلا حورلا نا لولا نع اوعنتما نيتكفنو نيآدمع نونمؤي نبالاو بالا

 نبالاو بالا

 قثبنم هنا سدقلا حورلا نع مهوب مهنا يا فالخلاب اودك أف نوينيتاللا اماو

 جورلاو نبالل أدب مو توهاللا لك عوبني بالا نركن وفني ال نبالا» بالا نم
 ةقثاب ةدحاو ةخلو طقف دحاو دمع نودقتعي لب نيتمحل وا نيأدبم نواعجي الو سدقلا

 يتبتح دحاو ىنعم ىلا تاراسلا هذه عجرم ناك الو ٠ ماد اودقتعا امك حورلا

 بوب اسدقم اًداحلا هركذ يقالا داحتالا ىلع دحاو حورو ةدحاو ةينب اًريخا اوقفتا

 هللا نم

 ماعلا عمجلا اذه تيبثتب و سدقلا حورلاو نبالا» بالا سدقالا ثولاثلا مسابف

 نامالا أذه ةقيقحي اودقتعي نا نييحيسملا لك ىلع بجي هناب مكسحمل سدقملا يسنرولفلا

 هرهوج ذل و لذالا ذنم نبالاو بآلا نم وه سدقلا حورلا ناب اًعيمج اوفرتعيف هولشو

 ةدحاو ةقلو ردحاو ديم نك انلزا اًقاثنا امهينثا نم قثشو نبالاو بالا نم هدوجوو

 نودي ري. ال نبالاب بالا نم قشبني سدقلا حورلا نا مهمودِب نيسيدقلا ءابالا نا نينلعم
 ًادبمو مورلا لوقي اكسدقلا حورلا مونقا ةلع بالاك وه نبالا نا نوملعي لب رخنآ ىّبعم

 بالا .ام لك هدالبا دنع ديحولا هنبال نم بآلا نا ابو نوينيتاللا لوي اك هدوجد
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 سدقلا حورلا قثبي نا ًايلزا بالا نم ذا نبالا اذكه ابا هنوك ادع ام
 ةدايز تناك ناهالا نوناق يف نبالاو ةظنل ةدايز نابراضيا مكل اذه ادع امو

 نانالا قئاقح نم ةقرقجريسغتت اهنا ثبح نم باوصلا ةيانب اًنباسأ تعضاو قو ةنسح
 اهتدابز يذتقت لئنيح تناك ةرورضلا نا لجالد

 سدي اريح وا اًريطق ناك هءاوس ةطنطلا نم عونصملا زيا ناب اضيا مكسحن مث
 32 نياكسشلا نيذه دحاب هوسدش نا تيكا يبل هنايو ٠ مح مهسملا دسحت مهب

 ةقرفلا و ةييرفلا هتساك سدح

 اوفي نا لبق هللا ةبحت لاح يف اوفروت دق اّتح اوبات نا دعب نيذلا ناب ضيا مكحنو
 رهطملا تاباذعب توملا دعب نورهطتت ةيلاههالا دا ةيامعلا مهاياطخ نع ةبوتلاب قيلت داب

 سادقلا ةمدقت يا ةحلاصلا نينمملا لامعاب باذعلا اذه نم مهتال نوديفتسيد

 لجال نويحيسملا اهلعفي يتلا ةبححلا لاعفا نم هذه ريغو تاقدصلاو تاواصلاو يمال

 ةيدومعملا رس مهلوبق دعب نيذلا سوفن ناد ةسنككا نيذاوق بسح نينمؤملا مهتوخا
 اورهطت دق ةثيطخلا مهياكشترا دعب نيدذلا نينمولا سوفن وا ةئيطنا سائداب سنادتت م
 تاوامسلا ىلا ًالاح توملا دعب هذه مهسوفن لخدت اًناوما وا ءايحا اوناك ءاونس اهنم

 هنودهاشي اًقاتحتسا رثكلا نونوكينيذلا نا ريغ. ميناقا ةثاثبو اًدحاو وه ام ىلع هللا ىرتو
 ًاةلوعفم ةثيمملا ةئيطخلا .لاح يف نوتومي نيذلا سوفن اما ٠ 0 عوشب ىلاعت

 تاباذعب بذعتت ثيح محجلا ىلا الاح ردحنت اهناب مكسحنف طقف ةّيلصا دا تناك
 ةتوافتم

 يوابوطلا ةفيلخ يئامورلا ربطاو سدقملا يلوسرلا يسرككا ناب ضيا مكحنو

 ملعمو وباو اهلك ةسينككا سأرو قييقلا جسما يئانو لسرلا ةماه سرطب سيدنلا
 اًناطلس سرطب يوابوطلا صخت يف هاطعا ميسملا عوسي انديس نابو . نييجيسلا عبمج

 لامعا يف روكذم وه امك اهعيمج اهتسايسو اهريبدتو ةماعلا ةسيئككا ةياعرل ماع اًفلطم
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 ةراطبلل نيناوقلا ةتمسر يذلا ماظنلا ددحت مث.ةسدتملا نيناوقلا يفو ةينوكسملا عماحلا

 كريرطبلاو ةسادقلا ىلككا يفامورلا ريملا دعب يلاثلا نوكي ىنيطنطسقلا كريرطبلاف

 يميلشردالا كريرطبلا» عبارلا نوكي يك اطنالا كريرطبلا» ثلا#لا نوكي يردمكسالا

 مهتاصاصتخاو مهقوتح لك ىلع ظفاحيلو سماخا نوكي
 ىربكلا ةسنكلا يف اًدلافتح د ةيمومعلا ةسلجلا يف اسنرولف ةئيدم يف يطعأ

 ماعلا ةقيل 1440 ةنسلا ىهو برلا لليزتلا وو اةئس نوع هش نم < مويلا يف

 انتيربخ نم ةعساتلاو

1 

 ةينيتاللاو نيالا فاما نم ةينانوملا ةغللاب ةرييك ةئيفص ط داحنإلا كاف 2

 ةنراطمو ةلداك نم نيينيتاللا ءابآلا عيقاوت ينيتاللا صنلا تو سبالا اطل نم
 : اذكه مظعالا ربملا عيقوت اهتمدقم يف مهددعو ةريدا ءاسؤرو ةفقاساو

 هلاه هناجو « ةتعقوو كلذ تددح دق ةيكيلوثاكلا ةسيئكلا فقسا سويناجوا »

 صنلا تحتو « يملا ب ينامهت ال ينيطو ينيعم تنا "مهللا » ابايلا راعش ةيدوادلا آلا
 انحوب » اذكه انحوي مهكلم عيقوت ادا يف مهدبا طخ مورلا ءابآ عيقاوت ينانوملا

 « مهسملا عوسي برلاب مورلا دوطا روما نيمالا كلملا سوغولويلاب

 ىتح اهف لازي الو ةسنرواف ةسدنك يف نيك زنكك لوح دق سعت كالا اذهو

 1١١( اذه انموي

 ةيفارغتوفلاب هدنع ظوفحلا كصلا اذه مسر لقن ةسنرواف نارطم نا ١١(

 دقو ٍقونهكلا هلمب وي دبع يف ةسفن ةيدهك ر شع ثلاثلا نوال ابايلا ىلا هتدوصي ثعبد
 لوصطاب | م5 ماع لولبا يف ايلاطناب هرورم ءانثا يف روطسلا هذه بتاك ليلا ضنا

 اهتطخ امك عمجلا ءابآ نم لك عيقاوت ارق هيفو هنيع كصلا اذه نم .ةروص ىلع
 ةنس 46+ ذنم مهد
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 نم كلذ ىلع بترتي الل عمجلا اذه انآ عيجج ءامسا رذن نا اندو يف ناكو

 اذه انبات ناك ا نكك ةرهزم ٍذئتقو تناك ىتاا تانئامهرلا كَذ يف اهسالو ةّيهالا
 ءامسا ليصفتلاب ل نا نيئتكم نيينيتاللا ءابكلا ةيمست نع انلدع ًاصوصخ نييقرشلا
 : يو اًدحاو !دحاو نيبقرشلا ءابآلا

 فانلاو اهلك ةينودكم ةسيئكس يئرو ةيلقريه ةفقاسا سيئر يقلل سوينوطنا 3
 تعقو يردخسالا كريرطبلا سواثوليف ةسادقلا يلككا يسك يلوسرلا يسرككا نع

 نيسئاتلا فارتعا ملعم ريبككا سولجنستوربلا هلل مطقنملا بهارلا سويدوغيرغ 7
 سوائوايف انديس يس يلوسزلا يسرككا نع بنانلا ( كلملا فارتعا ملعم اضيا ناكد)
 تمقو يردنكسالا كريرطبل

 ىساك يلبوسرلا ىسركلا بنان ةيسورلا لكو فايك ةفقاسا سيئر سروديسيا ©
 1 711 .احدامو اًتيثم تغقو دق نيدتلا ةيكاطنا كوي رطب سؤاثودود

 مكاو يس يلوسرلا يسركلا بن ةبزامشوم ةفقاسا سيئر سواتيسود 7

 ضيا تعقو اناو سيدقلا جاشروا كريرطب

 ضنا تعقو نوزبارط ةفقاسا سيئر سواثدددد م

 تمقو كيزيك ةفقاسا سنئر سنافورطم
 مص صاع و سرس

 تعفو ةيقين ةفقاسا سيئر هللا ةمحرب نويراسب

 تمعقأو ةيديموت ةفقاسا سر سويذاكم
 تعقو ةنومدقل ةفقاسا سيئر ريقْللا سويدوتم

 نيل كيلو نر نفاس سر نوسانلا
 انضيا تعفو اديض ةفقاسا سيئر نانو نيلتيم ةفقاسا سيئر سراثفزود
 ةيطسس ةفقاسا سئر بئاو نادغبلاو خالفلا ةنقاسا سيئر سنايماد



 عباسلا لصفلا

 تعقو ةيصاما ةفقاسا سيئر ريقللا فصاوي

 تثعقو (ةنانويلا ) دالكس رئازحو سدور ةفقاسا سيئر ليثأناثا

 ضيا تعقو ساتسرد ةفقاسا سيئر ستسلاك

 تعقو كينيَلام ةفقاسا سيئر ىتم

 تعقو ىواس ةفقاسا سيئر سويدانج

 ضيا تعقو امارد ةفقاسا سيئر سواتيسود

 سامثلا مت ةاذم يدي يف ةقيثو بجومب ةيقين ةفقاسا سيئر نويداسب
 عباتو انل قباطم هنا ناعاو هيأر انه مقدأ ( سؤ سي ك)ةسنكلا يبق دييكل ي فام
 انه نيرذلا لكك

 ٠ سولوبو:رتكس سكليفوننكس » تالافتحالا ريبك سامثلا سكيروذوات (

 ( سكليفوطرخ ) قاروالا ىظفاحم ريبك ةسمامشلا سيئر نومسلب ليثاخي“

 تعفو ( سكليفوبيد ١ سولوبوبسا سرتسفايس
 تعقو ( سوكيذوتورب ١ سامشلا يوداكلا سجرج

 تعقو نادغبلاو الفلا يف بئانلاو ةنهككا ريكن يطنطسق

 ريدلا نم سلا لما نم موكا ةسيفككا مّيقو سرككا بهارلا ىسوم
 : تف ريكلا

 نم ريكلا سدقملا لبا نم مركلا كانلاو نس بهارلا سواتورود <25

 تعق و دايتاث

 ءيش لك ىلع رداقلا عا ديد ىلع باس سئرو سركم بهار سودتوريج

 كثع



 نيئاللاو مورلا نيب داحتالا ريرقت

 تعفو ديد سيئر سويسا ا 34

 تعقو اًيباس سورايساب سيدقلا ريد سنئز سونامرج 9

 تعءقو سلوب :سيدقلا ريدلا سئرلاو سرك تهارلا سورموخج

 ةيئاهلا داحنالاو ناميالا ةدوص اوعقو مهلك نويقرشلا عممجما 5 ءالوه
 هناك عمجلا لسبب نا ذئننح ابالا بلطف سسفا نارطم صقرم الا مهنم قيب مد

 مهعاما متضويل صقرم اوعدتساو مورلا ةنداطم مأتلاف ةسينككا رمادال عضخيال درمت»
 مادقا ىلع حرطناو ةوعدلا هذه ةبقاغ نم صقرع فاخخ ينوكسملا عبحلا هضفر ببس
 نيينيثاللا ماما ةتبيش مضفت الذ ةنقاسالا نيبو ةئيب طسوتي نا ( سقم ب ريل روطاربمالا
 ىلا عجب قح ةلماف هيلع ةثفشلا كلملا ثق هنأب ديغ اذا هب ندوز,ي نيذذلا

 ةفقاسالا ماما صحن كانهو ةينيطنطسنلا



 نماغلا لصفلا

 مورلا نيب داحتالا راشتناو ايلاطيا نم نيبقرشلا ءأمآلا م انحوي كلملا رفس
 ةلوصو# بعمجلا ركذل ديا ستر حارا ١

 داحتالا دادتما + ب سويرتعد هيخا دانعو هتآرعا ةروطاربمالا ةافو ىلع هنزحو ةينيطتطسقلا ىلا

 ىلا يئيطئطسقلا كريرطبلا سنافورطم امج ثعب تلا ةماعلا ةلاسزلا ف ب مورلا سئانك لكحل
 يردنكسالا كني رطبلا سواثوايف ايكيا لارا ت < ىداحتالا اًدييأت تايشربالا عيمج
 داحتالاب اروع عبارلا سويناجوا ايابلل

١ 

 نا كلملا :قاتشا قافتالاو بحلا ةياغب لاونملا اذه ىلع داحتالا مت نا دعب

 ذنم يا اًرهش نيرشع نم اًوحن اهكرت نا دعب اهنوؤُس ريسبدتل ةصاعلا ىلا رفاسي

  4متم ةنس نم يناثلا نيرشت ١ ةيوبالا «فطاوع نع هل برعا يذلا ابابلا عّدوف

 هتنطلس تخت ىلا هبانا يف هلام نم (هرد قفني عدي مو هدضع ىلا ديدشلا هعاشاو

 هفلكك نا نود ءاش ثيح ىلا هتمدخ يدنج ةعم لسرا كلذ ىلع ةوالعو

 هنا هدعوو ةينيطنطسقلا نع عافدلل نيريك نيببرح نييكرم هيلا ىدهاو مهل ءيش ءاداب

 رهشا ةتس هدنع اهيقبب ةرشع اهنم ةيبرللا نفسلا ىوقا نم يكرم نيرشعب هيلا ثعبي
 كولم ىدل لئاسولا نم هعسو يف ام لذس ناب ضيا هدعوو ةلماك ةنس قى ةزضعو

 هيب داح ىلع موروتبل برغملا

 رفاسو ىأرو عمم ام اًركاش رطاخا بيط نيعلا ريرق ابايلا دنع نم انحوي يرغ
 ةشدملا 00 ىلا ديدن ١ م5 ةنس بأ 1 15 يف نيبقرشلا عيمج ةبحص ةسنرولف نم

 اهتمو ةيقدنبلا يلا ارب راسف ةسنرواف مو رثثآ ىلا مهنم ةثلث ةقفارو ةلداركلا عيمج

 لوالا نيرشت ١١ يف رجلا بكر



 ١  مورلا نيب داحتالا راشتناو ايلاطيا نم نيرقرمشلا ءابالا عم انحوي كلما رفس
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 يتسيك نيب قاسفتالا ىرع ددج يذلا ميظعلا عمجلا اذه "وتلا اذه ىلعف
 حرشناف مالسلاو ناسمالاب نيتمالا داحنال عيمجلا الماش حرفلا ناكد برغلاو قرشلا
 ىتح ُهنم لقاب انحوي كلملا زؤرس نكي د يت يبا مظعالا ربا ردص
 تغتن والا نم نيتيفص لب ليلا مدرشملا اذه ركذل اًديلُت رعا نا ىلا هب ىضفا
 نم [سلاج اباملا 0 داحنإلا اهف مدبأ يي ملا ةريخالا عمجلا ةسلج ةدوص امهادحا ىلع
 ءازاب هتصنم ىلع ايوتسم ىرخالا نم كلملاد ُيالثلا ةجات سيال هشرع ىلع ةدحاولا ةهللا
 ليوط دح اهمدقم يفو ةيركلا ةراهحلاو ساملالاب ةعصرم ةيككلا ةذوخ هسأر ىلعو ابانلا
 * نارطملاو نيباس تنس يد لائدركلا فقو هيلع ربثم ةويفصلا طسو يف. ٠ نائسلاك
 امها دحا ناتزوص ةيناثلا ةييفصلا ينو . (ابايلا ةءارب) يثاهنل عمجلا كص نآرق نويداسب
 ةسنرولف نم جراح ءاربككاو نييقرششلا ةفقاسالا عيمج ل يع هداود [لمتما كلل لكن
 هتيشاحو هل مظع بكرم ىلع ديسيل ةيقدنبلا نم رجبلا ىلا الزان كلملا لثق ىزخالاو
 ةينيطنطستلا ىلا

 هكا ةبعمور يف موهلا قح نالازث ال ناتنسشلا ناتي فصلا ناتاهو

 اذه اًديلت عبارلا سويناجوا ابايلا اهيلا امهادها دقو ريبكل ١ اهباب ىلع سرطب سيدقلا
 داحنالا
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 يف اوفداصي مل لدالا نيرشثنأ ١ يف ةبقدتبلا نم نييقرشلاب بكارملا تعلقا
 الا ةينيطنطستلا ىلا اواصي ملو رجلاب مهتماقا ت لاط نكك ةميسج اًراطخا مهعرجن
 كريرطبلا الآ اسينم اوحرخ نيذلا ء 2 ا ابلخدف ةنس ند طاش ة ةرغ ف

 نارطم نوير يا امو عمجلا يف ايفوت ن نيبذللا :هدرص ناين سوسو دو فسوب
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 نماثلا لصفلا 2

 فصم ىلا امهيقريل ةيمور يف ابانلا اهاقبا نيذللا ةيسورلا نارطم سروديسياو ةيقين

 ةلداركلا

 ةكلكا هتني رق ىلع نزلا, صغنت دقق ديعسلا داحتالا اذهب انحوي كلملا رورس اما

 هيلع رآثا 1١ ةلب نيطلا يف دازو نييرهشب هلوصو لبق ةصاعلا يف تيفوت يتلا نينمك ميرع

 نم لاند عمجملا ىلا ةبحص دق ناكيذلا سويرتيد ريغصلا هوخا لقالتلا» سئاسدلا نم

 عم داحتالا ىضرلا مدعو دانعلا هسفن نم رهظي ناك ُهْنكك بيصن رفدا م ارآلاو ةلحتلا

 ايرغم بعشلا نيب ةنتقللا راذب يقلي قفط هنطو ىلا هلوصو د ةينامورلا ةسنكلا

 يف بغر. هنا ناودعلا اذه ىلع اصوصخ هلمح امو ٠ هبخا دض ناجيغلا ىلع ةيعرلا

 لآلا رئاسو ةككلا ماو نيطنطسقو انحوي هوخا ةعنف سوبسل ريما ةئباب نارتقالا
 هيخا نيطنطسق ىلع اًدج اًدقاح ناك هنا نع كيهان .. ايضغ القد (ظغ نخل يككلا
 يرصبقلا شرغلا ىلع هبتقالخ اًحشرم هيلا ارم انحوي كلملا ىدل ايوبحم هاريب ناك هلال
 عمجلا ديدا# ءارجا يف هدهج ىراصق لذب دقو يكلوثاكلا ن ناهالا ىلع ةديغلا ديدش

 ابايلا هيلا ثعبي نا قمتسا ىتح ةيمورو قرشلا ةسنك نيب د االا ديطوتو ينوكسملا

 هرعدي اهنح أمسالو [مئاد هل يلوسرلا ىسرككا ةدعاسم هدعيو اهب ةئنهي ةفيطل ةلاسزب
 1 ةنطلسلا تحث يل وت ىلا هلل
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 نال دامتالا داضملا بزملا اذه ةوق نئتقو تناك اذام كاردإ لهسب سلو
 ةسينكلا نا نيقيلا ملع ملعن ام لج نككاًدبعب نوب نيتاللاد مدل ءازآ نيب

 كلملا اهتمدقم يف يكلرثاككا ناؤالا ةدرعب داحتالا. لك ةدحت* ذئموي تناك ةينانويلا
 نوريثك دو دقلو ىوقتو ادلع مهمظعاو ةفقاسالا رهشا عم نيطنطسق هوخاد انحوي

 و

 كحو هنأ ىلع نامالاب مهناوخا ديطوتل ةيمور نم سروديسياو نود رامي ءاج ناكرول

 .ةماهشب داحتالا' ىداضم اومواق لحاطف ءاملع ةينطتطسقلا ىلا نيدئاعلا ءابالا نيب



 مس  مورلا نيب داحتالا راشتناو ايلاطيا نم نييقرشلاءابالا عم انحوي كلملا رفس
 نارطم سراثورودو +فيلآت ركذ ىلع قس يذلا نوتوم نارطم فسوي منم ةلاسبر
 سوير الكس ةمالعلا ملاعلاو ميلا نامالا نع اعافد ةيكام ليلق اع ىرتس يذلا نيلتيم
 منمو سوبدانح مساب ةنيطنطسقلا ىلع كو رطب ةضاعلا طظوقس كعب 5 يذلا

 فسوي كريرطبلا ركذلا دبعسلا فلخ يذلا سنافورطم ىنيطنطسقلا كديرطبلا اديخا
 اهل اًديرم عمجملا موسر ىلع [ظفاحم ةنامالاو ةماهشلا نم ميلسلا ةبلق هاوط ام برعاد
 اهتجرت كاه هتنقاسا لك لا ةيموم لاسر ذفنا ينيطنطسقلا يس ركلا ىلع سلج الد
 ةينانويلاب طخ ةظوفح لزت مل يشو ينوثيم ةيشربا ىلا اهب ثعب يتلا ةومسألا صن نع القن
 : ةيقدنبلا يف صقرم سيدتلا ةبقكم يف
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 سنافورطم

 ينوكسملا كريرطبلاو ةديدملا ةيمور ةينيطنطسقلا ةفقاسا سيئر هللا ةمحرب
 يلي زا نامهرلاو هيكل 005 نييحورلا ءابآلا ف م نيئطاقلا 0 ىلا

 نيويسم نيروعدملا براا بع لكو (سودنخرالا) نايعالا ءازعالا اندالواو ماركحالا

 هللا نم مالسلاو ةمعنلا مكعبج مكك نكتلف
 انيقترا دق سدقملا (سدونيسلا) عمجلا نائتلاو ةنع ريبعتلا عنتمملا هللا مكب نا

 ةماككا ةينيطنطسقلا ةيكريرطبلا ةصنم ىلا ةسادقلا ةيزللا كي زيك ةينارطم ةجرد نم
 اناجال وات يك كلذ مك انيكف اهلك مكسوغن ىلع ةسائرلا مام انداقتو ومسلا
 ةقولأما ةداعلا بسح يحلالا سادقلا ةحيبذ يف انمسا اوركذتد

 نا انيلع بجو ميسملا سئانك نيب سدقملا داحتالل ايلاطيا ىلا انبهذ انا امو
 يناهنلا كلصلا ىلع مكعالظاب ما هنوفرعتس مكنال داحتالا اذه نع زاجيالاب مكديفن
 مسجلا ةيابن يف يلت يذا

 نيتاللا نيبو انئيب قبب مو نييجسلا داحا متدق هللا ةمعنب هلا نذا اوملعاف



 نماثلا لصفلا مي

 ثاحاو :. ةفشع تاشقاتم دعب نال ناوخإو نالخ نالا انك نحن لب كاش. ةرثع ىدا

 قداطلا تمقوا. ىلا ةستلملا ااضتلا نأشب سدَقلا:ةسنرواف عج تراص ةيوط
 ممركت نيذلا نييبرغلا نيسيدقلا ءاظع فيل 7 ةرتثك صوصن مثصت نمر يظ اننيب

 نيء وه سدسقلا حورلا نع نالا نوينتاللا لوني ام نا ةسينكت نيملعم مهابقند نحن
 مهعم اندحما دق ببسلا اذهلف ٠نيسيدقلا نييواب وطلا لاجرلا ءالوهل يذلا يدتلا جيلعتلا

 نم ركذو 6 عوسي انصاخ وه دحاو رعارل ةحأو ةعر هللا ةمعلب خلا انرصصو

 دئاوعلا ىلع ابرج ةتمجيانلا يف ىلوطلا يلككا سويناجوا ديسلا مسا اًدغاصف نآلا

 ةفخلا

 ىلع هللا اوركشتو سدسقملا داحتالا اذه اولبقت نأ اضيا متنا مكيلع بجيف

 نحن هركذن ايك ىبوطلا يلككا ابايلا مسا. اوركذتو نييحيسملا نيب قافتالاو مالسلا

 ددحملا يئئابتا عمجلا كِص يف بوتكم وه ام لك اولقتو اوظفحن نا اًريخاو انسفنا

 ةيسنككا انسوتط لك ًاًباس انظفح امك ظفحم لازال كلذ عم انا اوملعاو ةسادقب

 6 ا نا نودي ناعالا نوناق ةوالث يفد | دضورف ل إك يفد 9 ديسح سيدقتا يي

 معاد مكعم انوكتل انقَربو هللا ة>رو اذه . ريغغت ىلدا

 ١41١ صالخلا ةنس نم ناربزح رهش يف

 ميج ىلا يطا كديرطبلا ابهلسرا يقل دا ةلاسولا هذه نم نيسف
 لك يف عيذأو هناكرا تتشو ةفاعد تدط دق داحتإلا نا هل ةعضاقعا تايشربالا

 عذ أ اك مسجلا ديد عابتا بوجوب رعآلا ا كديرطبل ةسيطملا داللا

 اًديبأت كاهو ةثالثلا نيبقرتثلا ةكراطبلا رئاسل ةعضاذلا تايشربالا عيج يف لثدعب

 عبارلا سويناجوا ابايلا ىلا يردنكسالا كريرطبلا اهب ثعب يتلا ةلاسرلا ةجرت كلذل



 مو  مورلا نيب داحتالا راشتناو ايلاطيا نم نييقرشلا ءابالا 5 انحوي كلملا رغش
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 سوات ويف
 ةيرصلا داليلا رئاسو ةميظعلا ةنيدملا ةيردكسالا كريرطب و (1)اباب هللا ةحرب »

 ناسنالاو يذرالا كلملا ربلا» ىوقتلا ليزطاو ىلوطلاو ةسادقلا يلككا بالا اهيا »

 ةيعرا حلاضلا يعارلا اهيا ةسدقملا للحلاب متتمو هللا ةمعنب و وه نم اب يوامسلا
 ةيامحب ةيمومعلا . ةّيعرلا مانغا نع اًديعب ةفطاخلا بائذلا درطي هميلعتب نم اي ةطاص
 نئائككا لكس أرو ناهالا ةركح وه نم اب لوسرلا سرطبو انيلا نسحلا ميسلا عوسي

 ةنيدم اباب هتروريصو انصاخم جا عوسي نم سدقملا ناطاسلا هيلوتب نم ا ةيديسللا

 حورلاب انوخاو ةسينككا مداخ انعم وه نمان ةكراطبلا رئاس يتاحمو ةميظعلا نيينامؤرلا

 نم دجملاو ةمظعلاو ةمعنلا كلعم نكتل سويناجوا ابابلا سيدقلا ديسلا اهيا اب سدقلا

 ةقرغ يف مالسلا هذيمالت لّوخ يذلا جيسمملا عوسي انديسو ٠يش لكي رداقلا هللا لبق
 تت مه لسراو « مكعدوةسا يعالس مكيطعا يالس» مه لاق نيسح نودهص

 ىلع لك ةمعنلا نم اهآلمو مهولق تو ةيدان ةنسلا لكشب لب يداع عونب ال سدقلا
 ةفسافلا نواهجي اوناك ام ردو اهلك ةنركسملا ىلا مهلسرا مهرانا. نا دعبو هعسو رم

 حورلا اذه لأساف .ربلاو قيقللا ملعلا بهاوم اولان كلذ ردقب ةلاعلاو ةيعيبطلا
 ةيماسلا كتظبغ ىلع ًالدا نعال ةكربلاو ةمعنلا هذه ضيفنف لزانتي نا ةسفن سدقلا

 كلذو يتيشربا يف نيذلا ىراصتلا عيجد ةنهكلاو دابحالا قوخا عيج ىلع مث

 سيدقلا ثم دق سنيتسلش ابابلا نا دوهشملا سروفيكم خرؤملا تش. (10)

 اذه مدعب نم هؤافاخ ظفحل ةنع اننا كلاثلا ممجلا يف ةلعجو ابي بقل سلريك
 بعقللا
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 عيجد يلبحمالا .لوسرلا صقر يفابوطلاو هللا ما ميرع لايككا ةيلككا ةكللا ةطساوب

 نيمآ هللا ىسدق

 انيلا تغلبو ةلجبلا كلتسادفاهتءنص ىّتلا ةريهشلا لاعالاب انتراتح تملع 0

 باتك انا عفد يذلا سيسترف سيدقلا نابهر دحا ستربلا خالا حورلب اندلو عم
 عيمج فيكو سدا ينوكسملا عمجملا يف ناك ام ةنم انفرع هتجرت ىدلف كتسادق

 رابحا لكو غولويلاب انحوي لالخلا يبككا انكم عم نيسيدقلا ةكراطبلا باونو ءابآلا

 اهلك ةيكيوثاكك ١ ةسمككا يف مالسلاو داحتالاب اولفتحا دق برغلاو قرشلا ءاملعو

 هللا ةبحم اذكهو . ةوادعلاو قاقشلا اوذمنو دحاو ناعاو ةدحاو سفنب ةلماككا ةبحماب

 يذلا مهسملا عوسي انبر ةفأرو ةمحرو ةمعنب ةكرتشملا هللا ةدابع يف اعطس دق مالسلاو

 نيمآ ٠ نيدبالا دبا ىلا دحلا هل

 عوسي انرككو اندمح ةسدقملا مكتلاسر لاككا يلككا بالا اهيا انحضصت ملف »

 انحرف ناك ام مظعا امو ةيكيلوثاككا ةتسينك اهحنم يتلا ةيظعلا ةيهوملا هتاه ىلع جيسملا
 ةندم نم لئاسرلا .انيلا تبتنا ةيردخكسالا ىلا ستربلا خالا مودق دنع ذا ضيا

 نم نيديثك نمو انباون ءابآلا نمو ةلالطلا يبككا كلما لبق نم ةهظعلا ةينيطنطسقلا
 ةرامعف ةرايع اهانلباقو ةينائويلاو ةينيتاللاب كلملا باتكو مكباتك [أرقَف نايعالا ءالبنلا

 نيسيدتلا ةوخالاو ءابآلا عيقاوتب نيليذم قافتالا لكن يقفتم |هاندجوف ةملكف ةملكو

 اندقعف ةملظعلا يلك ١ كلملا متخو ةليللا كتسادق متو نييبرغلاو نييقرشلا ةنراطملا

 ميسملا سئانك لك يف كتطبغ مسا كذن نا يرصملا رطقلا ةفقاس | رئاسو نحث مزعلا

 ةطبغلا ىلككا بالا اهيا انا د نيناوقلا يف رطسم وه امك ةكراطبلا لك لق

 فرحاب يلق 0 اهعسراو سدقملا عمجما جيسارع ماك" الاو مارتحالا ديزع لبقأف

 كلذ نع الضفو ٠ ةيلوسرلا نيناوقلاو ماكو كتسادق ناثآءافتقا ادصاق ىغال

 ةبهلا هذهب اداقتفا ىلع حالصلا يلككا 5 ل عم ركشلا يدون



 ملم . مورلا نيب داحتالا راشتناو الاطيا نم نييقرشلا ءابالأ عم انحوي كلملا رفس

 نورك ناو :تاعسادو ةوقو ةنطانم تحن نيسوسم + نوكف ناد.انيلع ةماعنإو جيظعلإ

 مثالا عيمج ناف ةطبغلا يلككا بالا اهيا تنا اما ٠ كاوقت ةريغ ءايفا تح نييلعا

 . نوعدي هللا دالوا مهناف ةمالسلا يلعافل ىبوط لوقي ةأملحا عوبني نال كل ىبوط نولوني

 كولملاو نيسيدقلا رامحالا نم نيديثكنال ةطبغلا يلككا بالا اهيا كل ىبوطب كش البف

 طقف اذه زرحن ال كنا ىلع اولاني ملف اذه داحتالا ةمما نم تأر ام اودي نا اوبقر

 داربالا عيج عم قا ليلكاب جيوتتسو مظعلا باوثلا لائتس لب نيرخالا نع ةدابز

 نيما

 ةنراطما ضعب ىلاو ةمظعلا ىلككا كلملل ةينيطنطسقلا ىلا تنثك انتراقح نا »
 اًنتطرهو تاع ربت لدتا عمجلا ةيسر ام لوبق ضفري دحا .دجو نا ةنا ةنلعم

 ءىطوم ىلع ىنلا نالا انا اهو ٠ ةسدقملا ةيكلوثاكلا ةسينكلا ةكرش نم طقسيد
 كا نم عيجد تنا مالسلاو ةطبغلاو ةمعنلا كيعصت نا لمآو كتسادق يدق

 نيما اًمئاد انعم كتطبغ ةكرب نكتلو نيتمغطلا نم كناطلس

 ىلاعت هللا ةمحرب سواثوايف

 ةيطظعلا ةيردنكسالا ةنيدم كريرطبو ابا
 يرصملا رطقلا رئاسو



 عساتلا لصفلا
 ةيقرشلا فئاوطلا راسل ينرولقلا ممجملا ةدئاف

 عبارلا سويداجوا ابابلل طبقلا كري رطب انحوي ةلاسر تا بنيخرتوملا ضعب وهس حالصا ١
 ايابلا ةءارب به تسدقلا نم ةشيملا دفو  مودقو ابابلل طبقلا كري رطب بئان باطخ باس ب
 ىبا/تداحتالا تلطل عمجملا ىلا ندرالا ذفو لوصو 5 بطبقلا داحتا ماود - ه -طبقلا عيمجل
 ةيقرشلا فئاوطلا رئاس داهتاب عمجملا ماتخ بم ننال ابابلا ةءارب

0 
 نا ىلا مهباهذب نيخرؤم ةدع ةيكر يذلا ءاطقلا عظفا ام قبس ام رهظ

 مهتز 'نا الا يأت مل داحتالا ناو قرشملا يف لوبقلاب ظحت م عمجملا اذه تاديدُت
 .هديزتو هل ادد يتفت نآلا ىلا هنايب قبس اع ىفكو ناتهب ضو قالتخا تحب اذه
 ةكلم يف طقف دوت ل داحتالا نا نع ةرفسملا تانيبلا نم قأنس اع اضحد
 ةشرللا لبهاو نادلككاو طبقلا» نمزالا ىلا دتما دق لب مورلا ةسينك لكو قرشلا

 يأرلا معو ةيكيلوثاك اهلك موي تراص نيا كاذ يف ةسينككا نا لاي نا نكي ىتح
 هرساب قرشلا ميوقلا

 هذه لككال ىربك ةدئانب ءاج دق مظعلا ةسنرولف عمجم نا نيبن نا انه اني ردجيو

 فارطا رثاس ىلا ضيا تدتتما لب طقف مورلا للم ناكطوصل ةعضاخلا ةيقرشلا فئاوطلا
 كلذو ةينامورلا ةكلمملا ةرواحلا قرشلا

 طبتلا عوجر كد نع اواهذ دق عمجلا اذه يخرؤم رثكا اندجو َّنا بيرغلا نمو
 اوعمج مهلك هود مهنا انيآر بيقتتلاو ثلا دعب انا الا ةسينككا نضح ىلا رثئايح

 هلاعا تننكيذلا عملا نال :ةدحاو ةما مهنا معز نييويسالا ةقاعبلا نيبو مهب

 بوقعي مسا لجرل ةبسن يلوتعي عج ةيقاعيلا مساب طابقالا ىمس دق ىصصف ةينئتالب
 همانتا نيب هتملكت يوقو رصمو ةبروسن دالب باجو ةيضيطوالا ةقظرحلا تافر ءايحا دق
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 جزتماو فرخ رصم يف اما ةيدوس يف مسالا اذه مه تبف ةبقاعي همساب نو اهداص ىت>
 ما برعلا مهيلع قلطاف .رصم يا « وتبغا » ىلا ةيسن « نوتبغا » يللانويلا مهعسا 5

 لقن دقو «ةبقاعب» ينيدلا مهعساب مهرك ذي عمجلا نا ثيح نمو اذه انموي ىتح طيقلا

 م« هجازتءاب هيلع ًارط يذلا هرييغت ىلا نيتنم ديغ يفرح مسالا اذه نيخدؤملا رئاس
 يروافلا عمجلا نع اوبتك ايلف نورثكالا اههيلا هبأب مل لاكشاو سابتلا عقد يلدملا مسالا

 يا نع اوردي مل نككو ديهشلا عمجلا يف رفشتقو ةبقاعيلا داحتا نع مالككا اوبهسا

 ةةنقملا ىلع انعلطا دقو انه انب نسف . مهفرلآت يف طابقالا اكذب ملو نوبتكي ةما
 ممجلاو طابقالا هاله نيب ةقالعلا نم رئئنيح ناك ام كلي نا ةئيحصلا ةيخيراتلا
 اودبا نيدذلا يرصملا رطقلا ناكس طابقالل ىركذلا نسح نم كلذ نع بتركب ال

 ةيكيلوثاكلا ةسينككا ىلا عوجرلا ىلا مهحابترا لئالد ررصع

5 

 يف طابقالا كريرطب ةرايزا قلطنا مورلا كريرطب دنع ابابلا لوسر بهذ نا دعب

 مورلا ةسينكت دحما اي داحتالا لوبق ىلا هوعدت مظعالا ربما ةلاسر هيلا عفدو ةرهانلا

 : يثو اهمها اهنم دخأت ةلاسرب باجاف سدقملا عمجلا يف

 4 انحوي

 ةميظنلا ' ةيردنكسالا يف صقرم سيدقلا يمرك مداح حيتملا ديبع دبع ريقحل
 يتلا دالبلا. لكو ةيقيرفاو ةيبرغلا سمدلا ندملاو ةشدلاو ةيبيلو يرصملا رطتلا لكد

 نم ةرفغملاو وذعلا ساّملا دعبف . ياباطخ ببسب ريقملا تلق ٠ لوسرلا صقرع اهرشب

 لايك ةراربلا» ةسادتلا ىلككا بالا اهيا كماما ضرالا ىلا ىنحتا هسفن برلا ندل

 نوكلسي نيذلل ةقأرلا لكلا دئاقلا نيسيدقلاو ءافرشلا لوا ىمالا يعارلا تونهككا

 اهيا صال_لا قرط ريغلل ع هتسادقو هتريغب نم اي ةلئازلا ةايْلا هذه رفس قب رط
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 ةيهيسملا سنانككا لكك يلوسرلا يعارلا ىربككا ةيمود ةسنيدم اباب سويناجوا ديسلا
 يقسلا سوفنلا بيبطو ةئوكلاو ءابآلا سيئرو رقوملاو ديحولا ةمحيسملا يسارككا 3

 كرامملا كننبا ةطساوب انيلا لصو فرشلا يلكلا كتسانق ناو
 انل ناكر لالجالاو حرفلا نم نكمي ا 7-1 هانليتف ستربلا مارتحالا 0 9
 ةفرشملا ةلاسرلا فورح اهعباصا ١ تطخ ىّتح ةكر امم تناك كدب نا اانا يد رطعك

 يف تئرقف انرعا قاذملا ةقدانملا ضعب دي نع(١١ نييروسلا ةغل ىلا اهانجرت نا دعب تلا
 ةفقاسالا انتوا دوضحب ةلبدزلا ةلحم يف يتلا هللا ما لوتبلا ميرع ةسادقلا ةيلكلا ع
 فوقو بعشلا عيجو نينمؤملا ةسمامشلاو ةنهككا نيكرابملا اندالواو نيمرتحلا

 ميظعلا حرفلا فصن ناد مهاباو ةنهكلا داي كتسادقل ضو نا انل لبق الف
 بعشلا ناك يتلا ليلهتلا تاوصار اعوفشم ًاعظاس مههرجو ىلع الذات عيمجلا لق يذلا
 اذه » الئاق يبنلا ه هركذ يذلا مويلا كش ال وهو 1 مظع انيدل مويلا اذهف اهب رهاجي
 جيسولا حر رفلا اذه عم تجزتما دق نكو «هب للهتنو حرفنلف برلا ةعنص يذلا مويلا

 8 تاملظلا نم انجرخيو انرئاصبو انلوتع رهطي نا هللا نم انبلطو تاربعلاو عومدلا
 بعشلا عيجد هللا ةنهكىدسا نا دعبو .٠ اًدبا ءىفطني ال يذلا ءاهبلا يلككا رونلا اذه
 كلظفحيل هللا ىلا اوعرضتو كتسادقل مهعيجج اوركُسش دق ءيش لكىلع دداقلا هلل ركشلا
 نامالل اوناد اذا ىتح كصخت هللا مهملعبل نييجيسملا لك ةسايسل سدقالا بالا اهيا

 ىتلا يو رضم دالب يف نئنقو ةرشتنم تناك ىلا ةّييرعلا ةغللا اهب ديدي(
 نييذلا برعلا عم مهدرد مهتاطاعم ةرثكل ةرقدنبلا ناك نم نوريثك اهفرعي ناك

 ملكتلاو ةّيرعلا مهتتل مّلعت ىلع اهلها اوزاجاوأ يو نوزق فيم ةيروتلا اركان دق ارغاك<
 اهدحو 8
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 نيب انلكءارذعلا نبا انبتكيل . مالسلاو داحتالا ةسطقن ىلا اوغلب طلغلا نم موصعملا

 هن ددع يف انلعجيو هءراتم

 ضوعي وهف ًنطخ انه اهركذ عطتسن مل تابع ضعب هسفن بالا ىلا اناكو دقو
 كل هيدس ام لك قيدصت كتطبغ عيطتتف ةلاسرلا هذه يف صتن ام لك

 تاسرا يسفنب كيلا بهذا نا عيطتسا ال نيكسملاو ريقملا انا يلا ام'اريخا

 هقلخ ةثامدو هملعب روهشملا سوينوطتا سيدقلا ريد نسئر سواردنا مرتحلا الا كلل

 عمتستلو كتسادق نذا لزانتتلف ةريثكءايشا يليق نم كيلا غاب نا يف هللا تدهعو

 ريغ ةيوط نينسل كتسادق هلالا برلا ظنحي“ هنالوقب ام لكك ةماث ةقثو ةيغاص نذاب

 مهداحتالو نييجيسلا
 طبقلا نسي يهو مورلا بسح 56٠ ماع لوليا ١؟ يف ةرهاقلا يف يلمعأ

 يملالا نالوا ١441١ ةنسو ءادهشلا ميرأت نم ١١619 ماع

 ان

 سوينوطلا سيدقلا ريد سيئر سواردنا بالا يطبقلا كريرطبلا بئان لصد املف

 باّدكه يلا مفدف ماركالاد رورسلاب ( عمجا يف نقاب ناك دقو ) اباملا ةلمق ةسنرواف ىلا

 ةينيتاللا ىلا مث ةيلاطبالا ىلا مجرتف ايبرع اباطخ هيدي نيب التو بآ ةياغ يف هكديرطب
 : ةنم ةعل كيلاو

 ةطبغلا ىلككا بالا اهيا قءاندو ةيماسلا كتمظع نيب يتاباقم ىدل يللا

 نا سلتا. هنب طنا يذلا مالككا. اذهب ترنصق ناف شاهدنالاو بهرلا فذ
 كماما ملكتا دامرو بارتالا انا امو عزجاال فيك . وفعلا ليذب يناسشت

 ماعمو سأرو وباو سرطب ةسفيلخو ميسمملا يئانو ضرالا ىلع هللا ليكو تنا

 تنا ءاشق نأ ءامسلا قلغتو متفتلا سودرفلا جيتافم يطعأ يذلا ةماعلا ةسينككا
 لوثلا يف اًدوعذم فخرا رومالا هذهب يراكتفا دنعف . نيملعملا مظعاو كولملا سيئد



 ماتا لصفلا : 00

 ةنارصنلا .لئادا ذنم تبرشأ يتلا ةينامورلا ةسيفكلا رباك ماماو كتسادق ةرضحب
 ةظنحت لازتالو' مويلا ىتح ةتظفح يذلا قبقللا ميسلا عوسي ملعتو تايغلالا ةمكح
 يتلا ةيصوصخلا سناككا كك ءسلوبو سرطب لسرلا انتماه نايوابوطلا اهل ُةمّلس ايك
 لب لوالا ساسالا ىلع 0 7 ميلعتلا اذ هو ةيكسملا هذه نامزلا نم ةدم تيس

 َِن 9 نا هللا 2 دق اتلعمو ساككلا رثاس ما ةنامورلا ةسئكلا نع تقرافا

 نمدالاو مورلا نم قيرف يف انتتيعاب كلذ ىزن ايك نييجيسملا ريغلل ةمينغو مد ةلاذر
 قى ايل“ نأ ىلع 5 نورق يا وح َّ م مكلع انتلصفنا دقو طبقلاو نييشدللا نإ 2 انيفو

 ةدحو ىلا نمرالاو مورلا مب كيلع نم يذلا هللا نال اريك الماد ةيلع ترق اتناوعا
 كلبا ةطساوب داحتالا ىلا انوعدت نا كمهملا يذلا ةسفن وه ىكيلوتاككا نامالا
 يأر ىلع مكأباد نوت ةنكاب ضيفي ها قمأتنف: .يبسنؤتلا.بهارلا نيتدإلا ذيزعلا
 تروم دق نسا يف اًنعاط هارتو كملكي يذلا اناف ٠ ةيكيلرثاككا هللا ةسينك يف دحاو
 ريغ انئانو ًالوسر كتسادق يدق ىلع حرطناو آل راطخالاو لاوهالا اًمحتقم ينطو
 لبق نم كل اهمدقا يتلا قادوالا نم كلذ 0 امك مرتحخا يكديرطب نع 0
 ءاغتا ةج قاف ىعم ىلاع يذلا سن ةربلا نالا ضيا كلذ ديون ايو هليع كر طبلا

 ا ناءالا يف فرشلا ىلإ 1١< داحتالا اذه

 عمجملا ءاضعا ءابآ غيجف سدقالا 233 باق يف لوبقلا مقوم بالقخلا اذه عقوف
 يصو ةسنكلا سأر عم داحتالا ىلإ ةسيطبتلا ةمالا حايتدا نم نمعتلا لك اوبحتنو
 طببقلا كريرطب ىلا هللا عساي ةءاربع ءاشناب 0 رماف ةددعب دالب يف ةكاس

 يثبح دقو ةسنرولف بأ لصو ةءاربلا هذه دادعاب نوم, نوطوملا ناك اهفو

 ص د تهارلا مرو بالا ندا 8 يلشروا نم مدا 0 اق ةشحلا كلم مسا

 ب. اهركذ ماقملا انل ميني ال لئا سر ضع عيجل عقد دق سدكقلا ينك اس نييشبما

 نع 1 يرمدما طيقلا كريرطب ملع نود اةيفاسرا عم اهن : اهنع ةلوقذ ام 0



 هوس ةيقرشلا فئاوطلارئال ينرولفلا عمجلا ةدئاف

 هملق لك نم بغري ةشدللا كلم نا تثتو ةيمور ةسينك ىلا مامظنالا يف صالحا

 نينماوملا سيئر سئاثكلا ما عم داحنالا يف
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 ةسينكلا نيب ةّيفالخحا لئاسملا صف يف ةّيصوصخ ةنل ىلا عمجماو ابابلا دهعو

 ميدو بهارلا دفوو ةشيللا كلمو كريرطبلا يدمتعم روضحب طبقلا ةسينكو ةينيتاللا

 بك هنا لاقيو رصم يف مهكديرطب ىلا اهلسداو طابقالا عيمجل ةءارب ابابلا ردصأ مث

 دب امهتءاضا نكك بوقعي ( نبا يا) عرز نيطنطسق ةشدما كلم ىلا ىرخا ةلاسر

 : اهالبتسا كاهف ةءاربلا اما رثا ىلع يراتلا يف اه فقوب ملف ناثدالا

 ال يتلا هتفأرب ميسملا عوسي اديس نال . ٠. متاظعلا لمع هناف برلا اوجس »

 ىلا مهتضو ليوط لاصفنا دعب اًيرقت مهلك نيدحيسملا نييقرشلا نيب عمج دق ضيغت
 ناكسلا ةفاتخلا عبدالا تايكريرطبلل نيعضاخلا مورلا نال ةسدقملا ةنامورلا ةسينكك

 دق رصم نطاقلا ريك ١ يطبتلا بعشلا اًريخاو ةديدعلا نمرالا ةّما مث تاغللا ةقرفتم

 « ...١سدملا يلوسرلا يسرككا عم اود

 نأشب ىلوالا : ةسقاعيلل ةيرورض اهنا اب ةعباتلا نامالا ايابضق ةءارإلا ركذت مث
 :ملاعلا قلخ ثيح نم ةيناثلا .اهف نيمدقالا ليلاضا ضقنب ةعوفشم سدقالا ثولاث

 4 ل 01

 ةدحز هللا نا تاشاو ديدقاو قيتعلا دهعلا سدقملا باكا داقسا ددع ناشي ةثااثل

 عوسي ةيناسلاو ةيهولا نأغي ةعبارلا ٠ نينناملا ليلاضال اضحد ىنككا هذه نقلملا وه

 ةيمالعا ء اهذفانت يتلا تاقطرهلا ضحد 35 يرشدلا سنا ءادتفاو همالاو 0

 ةلوك أملا ' موهللا نيد زييمتلاك هنف تضقن يذلا نامزلاو ىموم ةعب رش ضئارف نأشب

 يوقينلا اصوصخ ىلوالا ةعبرالا ةينوكسملا عماجلا لوبق ناشي 'ةشكاسلاب هيلا ام
 اموعو اندبف تمرح ىلا تاقطرحلا لذر عم ينودككملاو ىدسفالاو ىنيطنطسقلاو

 اهسالو يلامورلا ربلا .ناطاس تيتو ىذدب [نعرش  ةيمعملا ةنوكجملا عماجلا رئاس



 عساتلا لصفلا 5

 يجي يذلا زي خلا عونو سيدقتلا تاملك نشب ةعباسلا .. سدقملا ةسنرواف عمجم
 نيجوزلا دحا توم دعب هتداعا ةيغاوسو جاوزلا ناشب ةنماثلا . ةيهلالا ةحيبذلا يف ةلاعتسا
 ةينوناق مناوم ةث نو الا طرشب

 : طبقلا كريرطب يئان لاق ةيبرعلاو ةييتاللاب ةينالع ةءاربلا هتاه تنرق نا دعب و
 ةسدقملا ةسبكلا يف مظعالا ربملا عبارلا سوياجوا ةسادقلا يلككا بالا اهيأ
 عمي ءانآ اذ متناو سرطب .يوابوطلا ةفيلخد يتيقملا 2 بان ةعماطلاو ةنامورلا
 لسرملا سوزوطنا سيدقلا ريد سيئر سواردنا انا يفلا ةسادقلا ىاككا ينوكسملا ةنرولف
 ترق يتلا اياضقلا هذه ىلع يعالطا دعب طبقلا كدي رطب انحروب فيلا ركولا بالا' نم
 قا البوط .اهف تنعت نا دعب و نمدالاو مرلا داحتا اياضق ىلعو مكتم عمسم ىلع
 مساب نذاف 5 كيوثاككاو ةيحلالا ةقيقح قباطم اباضتلا هذه يف ام لك نا فرتءاد
 نيتئافلا مارتحالاو ىوقتلاب ىضراد لبقا يميتابو طبقلا عيمج مسايو هيلا راشملا كريرطبلا
 ملعيد نمو ام لكب اضياد اعينك 0 لكبد ةدافالا ةيلككا سدكقملا عمجلا ةءاراب

 لبقاو مكتسادق كلذ ىلع دهشتساو ةنامورلا ةيككلاو سدقملا يلوسرلا ىسوككلا
 سانلا ضفراو ذيناو ةيئامورلا ةسينكلا مهلبقت نيذلا نيسيدقلا ءالعلاد ءابآلا مارتحاب
 ءانباك غيطن ضيا اناو طبقلا لكد كريرطبلا نا دعاو مهضفرتد مهذبنت نيرذلا ءامشالاو
 يلوسرلا ىسوككاو كتسادق ىماواو نيذاوقل ةناماب عاد نيعضاخ

 لانيدؤكلا مهرشاع ناك الانيدوك رشع ىثاد ابايلا عيقاوتب ةليذم ةءارإلا تناكو
 نويراسي

 ني ةشبمللا كلم ىلا اابلا اهب ثعب يتلا ةلاسرلا نم ايش ركذن نا اندوب ناكو
 اهبلع فقن مل ربكا ةيمما اه نوكتل ةيمور ىلا ايايلا عوجر دعب تيثك دق تناك ال
 انموي تح اًرثا اهل اور ملف اليوط اهنع ءاسلعلا ثحب دقد يسنروافلا عمجما لامعا نيب
 اذه
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 ماغنال انا الا ةيكيلوثاكلا ةسنينكبا ةدحو ىلا طبقلا ةسينك' تضنا بث ذك

 يمتب هنا راثآلا ضعب نم لدتسن لب دالبلا كلت يف داحتالا اذه ماد مك قيقدنلا

 اباملل ةنس ةثام ون دعب بك دواد ساو ثلا كولم دحا نال اًديدم اًدما اظونحم

 اهلك ةسينكك اًيمومع اًيعار ةيمود اباب فرعي هنا : اهيف لوتي ةلاسر عباسلا سضنميلكا
 قئاتللاو نايالا دءاوق ةنعش اوملعيل ةنهكو ءانآ ةشدخلا ىلا لسري نا هيلا بلطيو

 يذلا ثلاثلا سويلوي ابابلا مايا يف اللا ةشدلا .ىلا دحا لاسرا سني مل نكك- ةينارصنا
 مايقلل هئاققر نم ةثلث لاسراب ةيعوسلا ةينابهرلا سسوم سويطانغا سيدقلا ىلا زعو

 عنم يف ةبمسر يذلا نوناقل اًدض واو سورطانغا يضرف ةميظعلا ةمهملا هذه ءايعاب

 اكريرطب نوكيل سايئون انحوي بالا نّيعو ةيسنككا بصانملا يلوت نع نيسيعوسيل
 هل نيدعاسم نيفتساكرينرك_ر ويككمو ودايقوا سواردنا نيوبالاب ةمكحاو ةشيللا ىلع

 تلافل ةقيطا دالب يف ةديدش ةروث ذئنيح تأرط نكلو هتوم دعب هتسرك يف هانا
5-2 0 

 ةرمشب مهتلاسر ٍتات د ءابالا ءالؤه ىعاسم نود

 مهداحتا ىلا ةراشالا اوافغا نيخرؤوملا رثك ١ نال طسقلا نع باهسالا انيرحت اًماو

 را: ندع نيدمملا محجملا اذه لوعفم ىلا زاجياب عملت نآلا اما .ةسنرولف عمجم يف

 طبقلا لبق يلوسرلا يمرككا عم تدحنا يتلا ةينمرالا اوسالو ةيقرشلا فئاوطلا
1 

 نإطنطسق نم نودفوم لسر ةسنرواف ىلا لصو ١65 ةنس لوابا رهش ف

 مهد ةعبرا اوناكو ةسنرواف نم موراا جيورخ ليبق مهلوصد قفتاف نمرالا كريرطب

 مارتحالاو ةيحتلا ضئارف اودا نا دعب و اموتو صقرعو سيكرس ءاملعلاو يك اوي نارطملا

 ةسينكلا عم داحنالا يف مهتيغرب هل اوحابو غولويلاب انحوي كلملا ىلا اومدقت رابحالا مامال

 ةيغرلا هذه ناب كلملا مهياجاف هتدوشمب مهدعو مهدعاسي نا نم اوسمنلاو ةيكيلوثاكلا



 عساتلا لصفلا

 ةسدكلا نضح يف اولبخدي نا قوشلا مظعو رورسلا ءلع يهتشي هناذ اًريثك ةحرفت
 نإ م ةطاص ةقاعلا ن كوت < نأ مه اعد ث 2 ميوقلا نامالاب اومصتعي و ةك 4 <لوثاكلا

 هيلا اوج اتحا اهيا مهدادماو مدع دعانسع ىعسلا نأ اودحتا

 نيا عسلاو نيمالجإ ىف ةروم نمزالا 0 اهب ثععب ىتلا لئاسرلا تناكد
 داحنإلاو ةبحلاو مالسلا عاجرال دفولا اذه لسرا هنا اهف ف را امنوا همر ماع وع نم

 روثلا نسون روغبرغ سيدقلا نيبو سراسفلس سإ ددقلا ابا ا نيد ةدطوم تاك

 لئاس 1 كه ول ايلف . انما كلم (ستاديريت) شطرطو ريكلا نيطنطسق نيبو

 تنس يد نايلوجو ٍقاكربلاو ةينسوا فقسا مهو ةلدارك ةثلث ابابا نع عمجا يف
 نمرالا ةلأسم يف ةلوادملل ءاملعلا نم ريثكعم نيباس

 ىلع امإو نمرالا طالغا ىلع اما ايف ثحبلا رادمو امري دقت تالإلا تناك
 اهب نيباترم اوناك يتلا لك شمل

> 
 : اهلالهتسا اذه ةءارب اباملا ردصا ناقيرفلا قفتاو ني رهش دعب قلسا منت ىلكا اند

 لح ىلع تءاج م٠ نيرجيسملاب نيوعدملا عيمج اب بوقعي هلا برلاب اوحرفا »
 نوناق اهلك اينيمدا سئانك يف متدي ناب ترعا : ًالوا ٠ ثحبلا ايف ىرج يتلا:لئاسملا
 سدقلا حفرلا قاثنا ةفاضا عم لودالا ينيطن طسقلا عمجلا ةلمك يذلا يوقينلا ن راعالا
 هتاديدحتب جلستلا و ينوكسملا ينوديكللا عمجملا لوبق مهنم تضتقا : مث نالا ن
 سدقلا 7 ةّسهولا ديد انه تركذو دحاو مونقا يف 2 | عوسي يقعيبط نأشب
 ساريكص نيدقلا ًاًيياس ايفا احرش اهحرش امك ةملكلا دلت ةسكلا ةديتعو
 عمجملا يف تك 0 ةدنقع 11 اعلام . ريبكلا نرالو يردكسالا

 طق ةعبدالا ىلوالا عماجل لوبق قف بجيال هلام كد لمه اهار6 سواحل قرتكلا
 نايالا دومع يظع ولا اباملا 7 < ناو ةنوكسملا عماخلا را ماس ضيا .لب
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 مهل ترشن : اسداس .ةعبسلا رارسالا نأششي يكيلوثاككا ملعتلا مهتملع : اسماخ . يقيقحلا
 ةممتاخ تناك يتلا ةءارإلاب اومّلسي نا مهنم ثبلط : مياس سويسانث ندا 0
 نمزالا دايعا مايا تمظن : اماث . سدقملا ةسنرولف عمجي يف تعيذأ امكمورلا دا
 نادمعملا انحوب سيدقلا داليمو ءارذعلا ةراشب يا ةسينكك ١ اهديعت امك 0 اومو
 لكيلا ىلا ديسلا لوخدو يحلالا روهظلاو ةتئاتخد صلخلا داليمو

 بعشلا عيجو ةنراوقحاو ةفقاسالاو كريرطبلا مساو مهمساب يكريرطبلا دفولا ليقف
 ل نيملعملاب ضنا اوفرتءاو 1 هذه ةيئمرالا ةكريرطبلا نيعضالا
 عيمج مساب اوئلعاو مهضفرت نييذلا لك اولذرو ةننامورلا ةسنكلا م فرتعت نيرذلا

 ءاصخا ءانناك يلوسرلا يبمرككا رمادا لكك نوعضْخي مهنا ةمالا
/ 

 نايرسلا ةيقاعبلا داحتا راص ةشدخلا لهاو طبقلا» نمدالاو مفرلا داحتا دعبو
 نارطم دفوا سويطانغا نايرسلا كريرطب نا كلذو نيررهنلا نيب امو ةيدوس نيئطاقلا
 يسرك ةعوضخ مدقيل يشروافل عمجلا لامعا ابابا ”متا ثيح ةيمور يلا هللا دع اهرلا
 ةسيفن ةءارب ردصا ةمزاللا تاعاجالا دقع دعبو ليزج حرفب اذه ابابلا لبق يلوسرلا
 دسجتلا يبو سدقلا حورلا قاشنناب قلعت ام يف نائالا دعاوق صخا اهيف رسف نايس
 م اذكمو رفاو رورسب ةءاربلا هذه تابقف نيتئيشمد نيتعيبط 2 يف ناب داقتعالاو

 ها داحتا

 قرشلا بوعش رمخ يذلا ميظعلا يسنرولفلا عمجملا نع ةعرفتملا ثداوحلا هذه ةمثت
 يب.ركلا ليبق نم اًدفوم سدور نارطم لاسرا نء ءيش رك نم 0 ا هعفل

 تكدس تناك يفتلا بوعشلا ضعب ناكالا ةراهط يلا ناجي قرشلا يلا يلوسرلا
 ىلا مظعالا ريللا ةوعد اولبق مهلا ابايلا لوسر غلب املف ةيدقلا تانط رلاب ةكسمتم نيا
 اهلسرا يتلا ةءاربلا نم كلذ مهفب طنا يسرك مَا عوضتلا اومدقق داحالا
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 عساتلا لصفلل لييذت هم

 ةسنرواف عمجم لامعا يف ةظونحم يهو مهئاسور ضعب ىلا سويناجوا اباملا مظعالا ريكا

 ءابآ ماما ةينارتللا ةسينككا يلا 46« ةنس ٍنآ ةّرغ يف ةريخالا ةتساج تدقع يذلا

 ةسدقملا ةسينككا نضح جزاخ يتب نم رئاس داحتاب تمتخو مظعالا ربها روضحت عمجما
 ةيقرشلا فئاوطلا نم

 اح ملا لادا
 انه هعبطب ةرشامملا ءانثا يفو ةيكلوثاككا ةسينكل | ةلاسر يف قبس ام رشن دعب

 كريرطب هك ام ةعلاطم ىلا انتفلتسي ءالجالا ةنراطملا دحا انبلا ثعب قدح ىلع

 سوفارغتالاب فورعملا يطملا هباتك يف حورلا يكيلوثاكك ١ سويراكم ككاطنالا مدرلا

 ةمس يف هنا اوفو ةيدوس يف ينرولفلا عمجلا ةرم نأشب مورلا نيطالس خيرات يف
 سواثورود كريرطبلا ىدل قشمد ةنبدم ىلا سدور نارطم ليئاناثان رضح 0

 عبارلا سويناجوا ابايلا نم البق اهمّكست دق ناك يتلا داحنالا تاباتك هعمو يكاطنالا

 ىدل نارطملا اذه هجوت قشمد نمو داحنالا ربتشاو سوغوتوملالا انحوي كلملا نمو

 نا» ىلا خراوملا ديشي اًديخاو يردنكسالا كريرطبلا ىدلو يميلشروالا كريرطبلا

 انثي انكك« قافتالا اذه مدهو دهتحا نينموملا دساحو تاريخا ضغاب ناطيشلا

 هتدايس تافلتسا رشنب انيفثك اف هيلعرثعن ملف تور يف باتككا اذهل ةفخسل ىلع
 كيلوثاككا مورلا سوريلكا دحا قزر سلريكس تلا لضافلا ةرضح انل لسرا مث

 جاشروا يف نيدحتلا ريغلا مورالةديهشلا بتاككا ىدحا يف رثع هنا لوقي صاخحا يكريرطبلا

 هللا ةنعن ديب رشثع سماخلا نرثلا رخاوا يف تك اههدحا نييدق نييبرع نيطوطخم ىلع

 يسنرولفلا عمجما لامعا ناونعب نوزع لمشاربج نب نوزعو زاكوخ فسوب نبا

 عم نويقرشلا اهاساق يتلا داطخالاو بعاصملا فلوملا فصو هلوا يفد



 53 ةيدوس يف ينروافلا عيجلا راثآ

 ٠ ٠ ملابقتسا يف ترج يتلا تالافتحالا فصو مث راجيلا يف سوغولويلابلا انحوي دوطاربمالا
 يتلا ةيئاهلا ةدوصلا 5 اًديخا . . .نيذ رطاا نيب ترج يتلا ةيوطلا تاثحامملا مث
 نيتاللاو مدرلا نيب قافتالا مد أب ام لاقذ ىضرو قافتاب اهود دحو اهل اع اورق

 اسنرولف ةنيدم يف كلذو نيتجتف رع ما ليوط لادج دعب ةيئاهللا ةروصلا ءاضماب

 سونناجفا ابابلا اذكه اًررحم ناكو ابابلا ةتخو يملالا دسحتلا نم١ 405 ةنس زو "يف

 سلاوب و سرطب نيلوسرلا ةروص ةحو هللا كيبع دبع

 سوروديسيا مث ةيردنكسا كديرطب بنان ايلكاديا ثارطم مث روطاربمالا مخ ُم

 مث يلشروا كدي رطب بنات سداتيسود مث ياطنالا كريرطبلا يئن فاك نارطم
 تاءاضمالا تيلت اًريخا ٠ ياضزب تيضما ءاضما لك تحنو ميردتلاب ءاسورلا يق
 .٠ خلا نياك اصكدذ تاوامسلا حرفتل اواتد مث ةنيعو ابابلا ةلكر اولبق لئابحو
 ىهتنا.« حرفب هباكم ىلا لك فرصناد

 نييسكذثرالا نيب ريتا دبعلا وه هتتاك نا ًالوا هيف دروف يناثلا طوطخلا اما
 اناث ةماككا دسجتل ١٠١٠١ ةنس اراق ةروعع* نم ميركب قزع ىسوم موحرملا نب دداد
 عمجلا نم لسرملا باتككا ةؤسن هذه» : لاق زاياو فرصتب روكذملا بتاككا مالك ك اه
 لياع ريكت ددإب نارطم هرمفو سودور نارطم لئا ريك ديسلا دب نع سدقملا

 كلملا يدب نم رضح يملالا دسجتلا ١44 . ةنس ناك امل : ةسورخلا ماشلا قشمد يف
 اباب سويناجوا ديسلا يدب نمو ٠.٠٠ ةنايدلا نسما ميظعلا سوغولويلابلا انحوي
 ةنهك سئرو ةسدقملا ةيبسكلثرالا ةعببلا ىلع ميسملا ديسلا سنان سرطب ةفيلخ ةيمدر
 ةديص نم تجرخ يتلا ةقرفلا ببسب سدقملا عمجملا اذهل سضذتلملا هفارخ يعارو هلل
 عاتجالل سويناجوا ديسسلا اذه نمدقلا حورلا كرخ اهملعمو اهيعار ىلا !متداعاو ميسا
 ةنوكسملا يملعمد مورلا ةنقاسالاو كريرطبلا ةدايسو حا تحب كلملا ديسلا عم

 :ئيسأ كلذ يف اونتكو اوهننا ني ىلا نولضانتي نيتنس وحن اوماقا . ١. ابرغت افرش
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 ريك ديلا دي نع يكاطنالا يسرككا ىلاد عيمجلا ىلا اهواسراو مهنيب قفتا امب
 :الوا كاهو هالعا هخيرات يف توديب نارطم ليئاخ ديسلا هللا ماهلب اهرسفو ليئاتشن

 اًراكذت هللا ةعيدب ةصتخلا رومالا رئاسب متهملا يسملا ديسلا ديبع دبع سويناجفا
 نيسيدقلا كولملا ةرمز نيب بختنلا كلملا ةراشاب اذه ناكو . . .ةيدومعملا يبل !دبّروم
 ةسدقملا ةدومعملا ينب مقتسملا رهاطلا بعشلا اهيا ٠٠ هللا ةعيب لايجب رت كاكا
 للهتتو تاوامسلا حرفتل .٠ ٠ نيمرتحلا ايروس دالبب نيدوجوملا نيملعملا ءابالا ةوخالا ىلا

 مدزلا نيب ةثحابملا دعيو . .. نيمثتلملا ءابلا دوه نيب قافثالا "مت... ضوألا
 مهناد ١ ٠ نيسيدنلا لوق ىلع نبالاب بالا نم قثبنملا نولوي مورلا ناكف نيتاللاد
 كلذي مهنا اومهف ذا نيتاللا داقتعاك نيدقتعم ضيا ا نم ذمتي هنا اًريخا اورقا

 هذه نودب ناعالا نوناق اولوقب نا مهل مس 21 ااهاو ادد ةدحاو ةقل نوديدي

 وه داقتعالا اذه نا انسر دقو مهلك يف اهوعضيو اهب اودقتعي ناطرشب نبالاو ةدايزلا

 . ٠ .مهعجاب عمجملا اوتخو (اياضقلا رئاس ركذ م٠ ٠ عيمل,لا نم ه هب داقتعالا بجاولا

 عيمجلا دنع ماع (رف ابدوس يف برس ام اذهف . ( ىغتنا ) هعضوم ىلا 7

 ( بتاككا مالك ىهتنا > «رشنأل

 لان اب ملاع عمجلا رصاعم يدوس يسكذثرا ةداهش نم ىوقا ةداهش نم لهف
 نال عمجا عيذأ ثيح قشمدل بيرق ناكم نم مهدحا وهو حرفلا نم ايدوس لها
 نا : هيلا راشملا بالا لاق مث ماشلا يقرش يلاث اعرف رشع ةعضب دعب ىلع اراق
 نع راجت هنال حايرلا جادا ةرث الب بهذيل نكي سدقملا سودونيسلا اذه
 نيب داحتالا متا ناب بوغرملاب رفظ ةداضم لكنم نمأمب اهلعجو اهتثا يتلا قئاقملا

 ةنم هلانق سدقملا يكاطنالا ىسرككا اما قالطالا هجو ىلع ةريسي ةزب راو نئاعلا

 نم نرق لكيف اليلج ارا 2 ظن مث قبس اكحرفو مارك اب هيف لبق ذا بيصن رفقا

 سلريك كرئرطبلا ىذا بيطلا . دهع يف رشع نماثلا نرتلا لئادا ىتح مداّقعنا نيح
- 
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 ناك ةصفنم ريغ ىرع هتشربا يف هل دقءو ماركاب ٌهليق يذلا يكاطنالا سداسلا
 رشع نماثلا نرقلا لبقو ايدوسب كيلوثاككا مورلا مي رات سفن عمجا اذه خيرت

 'امكةلقب تسل تايشربا يف 8 نييكيلوثاككا ةيكاطنا ةكراطب نم لبق

 راص ىتح لدرخ ةبك وا.دامرلا تحت ةرممجح ناكنف دوكذملا نرقلا لئاذا:نم رهظب
 هنالعا دّدِج هيلا راشملا سلريك ديسلا ناف ءاحنالا رئاس يف تدتما ةدييك ةرجش
 ةكراطبلا هفالسا نم اهثرو ىتلا ةيلوسرلا ةريغلاب هنال ةككتككا ةدايز قرط دهعو هلوبقب

 ىلع ظفاح دق كك مهتازايتماو مهقوتح ضيا ثرو نيذلا يأرلا يميقتسملا

 وه ام لك هراثباب. ةييصخا يعارملا ىلا ةيعرلا قاسو ةيعمجملا ةيكيلوثاككا تاديدحتلا

 ةقدحلا فواخلاو بعاصملا نع مغرلاب راثيإلاب ريدج

 سدقملا عمجملا, اودانو اولبق نيذلا ةكراطبلا ضعب ركذ نم ادب ىرا الو اذه

 سواتيسود كريرطبلا : دقعنا هب يذلا رشع سماخلا نرقلا يف ًالدا. سلريكديسلا لبق
 عم ثلاثلا ليثاخم كريرطبلا مث ضارغالا يلوأ ةرياسمل دعب ايفا صكت هنا وأو لدالا
 سداسلا نرتلا يف اناث: سماخلا سرودواث كري رطبلا مث يكاطنالا يسرككا ةفقاسا

 سويسانما كريرطبلا : رشع عباسلا نرقلا يف اعلاث . سماخلا ميك اوي كديرطبلا :رشع

 ثلاثلا سوي راكم مث لوالا سويشيتفا مث يناثلا سومميتفا مث عبارلا ساريكمث ثااثلا

 كريرطبلا مث عبارلا سويسانثا مث. سمانا ساريكك ريرطبلا :رشع نماثلا نرقلا يف عباد

 سلاج هيف يذلا مويلا ىلا نويعرشلا ةكراطبلا هئافلخ هدعب نمو سداسلا ساديك

 ملاعتلا ىلع ةديغلا ديدشلا لوالا سوي دوغب رغ ديسلا سدقملا يكحاطنالا يسرك ىلع

 نيمآ هللا ةظفح ةيكرطبلا مدقتو حام ىلع رهاسلا يعارلا ةبكيلوثاكلا

 سدتملا سودونيسلا اذه ردصا ةيلللا دئاوفلاو داثالا نم © ىري مث نمو

 مورلا انتوخا ةسينكح ايمومو اًيمسر ةضفرت مو نآلا ىلا توق يف لذي مل يذلا
 ىلع دوجي نا روظنملا ريغلا اهعادو ةعببلا سورع صلخلا ديسلا لآسنف سكذوثرالا
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 ةينايالا ةدحولاب هللا دححتيو الماك اهحرف ريصيل روثأملا ماعلا داحنالا ماي هتسينك

 نيمآ ةيحورلاو



 شاعلال صفلا

 انحوي رصيلا مايا رخاوا يف
 سميقلا هيا ىلع سوي رتعد ناجه -” . يشرولفلا عمجلا دض يسسفالا صقرم ةنتف ١

 يف نين امشعلا راصتنا ب+ # . عقاوملا ضعب يف نييحيسملا بلغت تس . اًئاخ هدادتراو انحوي
 ةثحابم يف ةبالفغناو داحتالا ىرع ضقن يف صقرم يبس  ه  .سالسدال لتقو ةنراو ةعقوم

 ىلا انازَرلا نم انحتوي رصقلا نشأت بمب ةتاراكتاو نيطنطسق تاراصتتا نضعب ت5 . داع

 ٍ ١ انحوي رصيقلا توم -ه.نيي رجا مازحا اميسالو هئافلحب تاح

 يذلا داحتالا طاسب ىلع عتدم ةشبللا يصاقا ىتح اينيمرا نم قرشلا ناك انيب

 انحوب مورلا رصيق ةمهب قرشلاو برغاا يتسينك نيب يسنروافلا عمجملا يف هاواول دع

 ةسينكلا ماهد يغتنت» هرصنو هدييأتب وعدت ةبطاق بوعشلا تناكو ميظعلا غرلويلاب

 عمجلل ةداضم ةينيد ةكرح ةيئيطنطسقلا يف تأشن ىقثولا داحتالا ةورعب ةطبترم ةسدقملا
 اهنال نيخرؤملا ضعب معزي ايركلت ةممها هدب يذ ةءادب اهل نكي ملو سدقملا ينروافلا

 يذلا رصيقلا قيقش نيطنطسق اهل ودم دلأ ناكو انحوي كلملا ينيع يف ةوظحلاب رفظت م
 رغصا سويرتمد يف تدجو ةنتفلا هذه نا الا ةديجلا هتنمم لصفتو هتجرت ىلع يقأنس
 موي عضخ يذلا يسسفالا صقر» ابمارض يف ختانلا ناكو ديصن ربكاا كلملا ةوخا

 سمنلا هولسي وا اطخ هرارقا جيلستت مورلا ءابآ ةسنم بلط ام نككو عمجلا مكحل
 ا 5

 هب أزهي الثل .ماتلا ةعوضخ مدقي ثمح ةينيطئطسقلا ىلا لصي ىتح لهي نا كلملا نم

 ىلع ةقفشو هب ةمحر ةسمتلم كلملا ليقف نسلا يف نعاط ْميُش وهو نيينيتاللا ماما

 ضعب ةلاتساو عمجملا داضم.بزح فيلأتل رفسلا ةصرف ماتغا صقرع نا ىلع هتخوخيش
 مامضنالا لك هيلا مضنا يذلا ةيلقره نارطم سونوطنا هيلا بذجت هيأر ىلا ةفقاسالا

 امركم الا داالا كص عقوي مل هلا اعاز باصتغالاب عمجملا يري ذخاو
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 كلودلجأ »: عيقوتلا ىلع هاركألا دأثآ نم. نيتاللا هب لزنا ام لأسي ناك الو
 تمءصب ناك« باذعلا ميرابتب لاكتلا كاب اولزنا دا نووسلا يف كوحرط وا طاوسالاب
 هل اهنونالي اوناك يتلا ديعاوملا ةلوبحا يف طقس هظح ءوسل هنأي ا تيجي ُُم الغ

 عطقتل >:لوقلا اذه دعب 2 ناكَو ٠ ةريزغلا لاومالاو ايادهلا لاوشب عع طلا هذخاف
 « هب قطن يذلا ناسللا اذه ةتفأش نم لصأتسيلو فيدحتلا اذه تثعقو 1 ديلا هتاه

 ىتح هناوعاو يسفالا صقرع سئاسدلب يشف ثيِش ىوقتب بزحلا اذه ناكو
 كلما توم دعب ةكوش تدوقو انف داع هنااا ىقراس اعملاربثك بز م فعضف تام

 ةياطنطسقلا 3 و غولويلاب نيطنطسق

 ١
 انحوي كلملا وا رغصا سويرتيد ناك بزحلا اذه رصان نا للا قبس دقو

 انحوي هيخا ةفالحت دوعوملا نيطنطسق هيخا نم دسطا لماوع هردص يف تشاج دقو

 فعضل هيعاسم عت ملف ةنردملا يف بغشلاو عاذتلا يقيد نتفلاو سئاسدلا ماب َدْخأَك
 ةرصاحل مهايا نوفلسم هئطو ءادعاب ثيغتسي حرم مورلا نيب هتملك طوقسو هب زح
 ضعبو هناوعا ءاصخا نم الوم اًريغص اشج هترعا ت ف عمج دق ناكو ةينيطنطسقلا
 يسركيف هتفالخو انحوي هيخا عاخو ةونع ينقل ةمصاعلا ىلع م فحزف نيدسفملا
 اودصوف ةازآم اوكردا ةندملا ةاكيسا نول هلع هتنايخ يف يي ضيا 2 2 هنا ل ةكلمملا

 اوعيطتسي د نينا 1 نووصا اهلا راف ة عافدلا دا اوعفادو راوسالا اوعرو ا

 سويرتعد داع املف 8 رك اهوبرخو اهحاوض اورمد لب ررضب ةندملا هنأ نا

 ا هاردزاو ”هدرطف دارغ ناطلسلا نم 6-5 دارا نينح ينجب

 هرئاس يذلا شا نالؤ سوب رعد 0 ةرما هذه كارثالا لمح قافخا اما

 2 نا ديدي نكي مل دارع ناطلسلا نا امهلوا نيببسل كلذد اريك نكي ل ناطلسلا
 ّ 0 مدرلا ءاسؤر نيب ماسقنالا مشب نا ت4 ناك اغا هداغ ذأ ةينيطنطسقلا



 000 ائحؤي ىصيقلا مايا رخاوا يف

 تالمح ةمداصمل هتوق لك عمجي نا ديزي ناك ناطلسلا نا امهناثو ءانع الب مهذخا

 بقال ةيناقلسنرت ريما نيثرك انحوي مهدلا ناكو ىغولا ران هيلع نإ زضملا هلادعا

 روهشم ىسماف برصلا كلقو رجا كلم ريك شيج ةمدقمب هيلع فحز يذلا يلوهلاب
3 

3 

 كب ردنكساب روهشملا توي رتسك سجرج ناك رذئموي نييناثعلا ءادعا دشا نمو
 براحي داصو دارم ناطلسلا طالب يف يلرو ىرسالا نيب ىت ذخأ اينارصن ناكو
 هتوخا راكب .١نخا ناظلبلا اذه نم ماقتنالا لف هلق يف ني ناك نك <ادعا

 براحي ناك كب ردمكسا نا قفتاف اينايلا ةداما مهدب نم عزنو مهلتق نيذلا ةثلثلا

 ميمزه قح نييناثعلا دض ءادمالا ىلا زاحماف ةنايثعلا شورلا رئاس عم م نيدرحلا

 ناطاسلا ءارغطب ةليذم باك ةيطعب نا هربجاو ناطلسلا ارَس تبتاكى لع ضيق ذئنيحو

 هتوخاو هببا نم ناطلسلا اهبصغ ىتلا اينابلا ةمصاع ةيؤرك ةندم يلاو ىلا دارع

 ركتمملا كب ردنا كرف ةبلط بتاككا. ىف“ اتق :هلتق لاو ةئيدلا ةملسبل
 تامج لكمفد نم نكمت ىت> أسهف نصحنو الص اهلخدو ةرركذملا ةنيدملا ىلا عرهو

 ناطلسلا

 اونصحتف اهوزاح يتلا تايلغلا ضعبب نيرعيسملا ةوق ءانثالا كلت يف تشعتن

 نا هذه ةلاكاو ملظعالا ربل رسيتف ماكو ةلاسب اهنع ةعفادملاب اوذخاو مهدالب يف

 راو اينولوب كلم سالسدال جهه عرتساو ةينطنطسقلا نع ةاماخلاب يدان

 لاهف برللا تاقفنل اًدس ريثك لامي هدعوو برملا هذل امدعزو اًمادتم ةلعجو

 ىرغصلا اسنا يف نيملسملا ءارعا نم نيريثك نال امسالو فلامتلا اذه دارع ناطلسلا

 مهباقد نع هتعاط رين نيعلاخو هيلع نايصعلا ءاول نيعفار اوجاه دق اوناك هل نيعضاخلا

 ءارعالا رئاس كرحو اهران دقوا يذلا ةينامرق ريما كب ميهربا ةروثلا هذه ةمدقم يف ناكو
٠ 



 سثاعلا لصفلا لحل

 رهقد مهاجمه دامخإل نيرئاثلا ىلع رارج شيجب دارم ناطلسلا فحزف هرثا ءافتقا ىلع
 ىلع اوفلاحتف هركصاسع لش قرفتو هبايغ ةصرف نويحيسملا ءارمالا منتغاف نيدرمنملا
 اهف دق ناك ىتلا ندملا دادرتسا

 الرا دتعو ةليطوم يسم نم ةيوقتةراج :ذئتنج "زوج دق: ضوياجول اال تلك"
 يف ىسراو نانوملا رجب ىلا اهب ءاحن يريبلدنكسيسنرف ةسنرواف لائيدرك ءبخا نبال
 كلم سالسدال ناكو ابروا ىلا عوجرلا باب ناطلسلا هجو يف دسيل ليثدردلا قيضم
 اهوا نيلسل برحلا ىلع ةينلا دقعو ملسلا ىرع لحن دارع ناطلسلل ذئتقو الاسم رجا

 ذاقنال ةمئالملا ةصرفلا هذه زاهتنا ىلع ةضحن انحوي رصيقلا نم هيلا تهتنا ةلاسر
 عيمج نم عمم ىلع ابابلا ريسفس نايلج لانيدوككا اهاقلا ةيسا> ةيطخ مهيأ دالبلا

 مزع مث ةونع اهلتحاو هنراو ةنيدم ىلع هشبجب سالسدال فحزف . ةيرجلا ةمالا ءامظع
 ءاضق نود لاح نكك اهنع ةمفادملل ةينيطنطسقلا ىلا ريسملا مث ةنردا حاتتفا ىلع
 نال ةعم دهتيل هيلا لصي نا عطتسي مل كب ردنكسا نا اهصخا عناوم ةدع هيرأم
 اباملا ةرامع لفغتت دق دارم ناطلسلا نا اهنمو هضرا يف زايتجالا هيلع رح برصلا ديما

 هشوبج لكب ابروا ىلا داعو ليتدردلا قيضم ربعف

 ةمزلا ملا اد هب لزق ىتح ذخأم لك مهلا هنم ذخا سالسدال كلذ غلب املف
 نم هلجرو هلمخم فحزف دارم ناطلسلا اما ءافشلل اًعاجتنا هنراو يف ُةنقواو ريرسلا
 ابس يدانا ةكاسع تقّرفتف لابفلا سطو يخل هنداو ىلع همكم ةرضاح ةنردا

 ءاقنما هسا نم اح نم نيسثا نا الون راوقلا ىلا نكذب 2
3 

 ناطاسلا .ىلع محمد نا ىلا ةيمملا ةتعفدف رفظلا ةروس هتركسا سالسدال نا ديغ
 ًاًعرشمم فوفصلا قرتخاو هلاجر لاطبا نم ةبخن ةمدقمب اًداوج بكرف هدبب لتقيف دارع
 سارح دحا عرساف هداوج. ايكف ةنعطي داكو ناطلسلا ةلحم ىلا لصو ىتح نانسلا



 ٠6 انحوي رصقلا مايا رخاوا يف

 6 يتلا را تا ع ع عود عفرو قع مرصو ناطلسلا

 اًملخ مهنم اولتقو نويناثعلا مرتأتف رابدالا اولوو مهمئازع تحلو نيننولوبلا» نييرحلا

 نيرخآ نيفقسا عم ةعمسملا هذه يف سالسدال عبت يذلا نايلج لانيدرككا مهنم اًديثك

 هذهك اًبرح دعب اهف ريثب نا ءاشي ال هنا لاق ناطلسلا نا ىت> نييناثعلا نم ديثك لتقو

 ايتمددتم فلا وتس دي نكلو توج رثلف | تتاح وكت
 انحوي ثبلف نيفلاحتلا ءارمالا لمش قرفت ةميسنلا ةبرضلا هذه نع مجضن

 دارع ناطلسلا ةئيشمل نادف ريصن الو هل فيلح ال عيمجلا نم المهم غولوبلاب

6 

 مورلا ري انبداو ايدام هسفن ابابلا هب كرتشا يذلا فلاحتا اذه يعس قفخا امف

 ذخاو برغلاو قرشلا نيب دمع يذلا داحتالا ىرع ضقنل ةصرفلا يسسفالا.صقرم منتغا

 اًروطو عمجلا اورضح نيرذلا ةفقاسالا ىلع ًةرات ابعاط داحتالا اذه اولمق نييذلا فرت

 < كلل لع
 ءارتفا نع تعصي. نا كلاتي ملف كلملا فرعم سواحتسوتوربلا.سويروغي رغ اما

 هذه فذق ىلع كلم يذلا ام» هل لاتف مهعم نيدحتلاو نييب رغلا ىلع صقرع

 ةيعس تروص امل كلامآ للعتتنكام ةيفاد ةلصب كزجي مل ابايلا نآلأ مهاتغلا
 : اًملقو اظي رقت معفم باطخ اعوفشم هل هتمدقو ريك حول ىلع سوداجوا سيدا

 كرابتل كدي عفرا هاربا بالا اهيا هل تلق ذا باطخلا اذه يف هب هتملكام تيسنأ»

 « قرشلا ىصقا نم نيثآلا كدالدا
 ةشقانم ةماقاب نذاد تامداخلا هذه مسح نع غولويلاب انحوي كلملا ىضاغتف

 بلغ ذا ضيا ةرملا هذه صقرع مني ملف هنوروك نارطمو يسسفالا صقرع نيب ةينلع
 ناك بالغنالا اذه نم غيلبلا هرْثأت نا ىتح ةعطاقلا همصخ لدا ةوقب دوهمجلا ماما
 نا اّلا انحوي كللملا ةافو لبق يا. ةشقانملا ديعب اًيزح هتوم ببس وبول خرزملا يأ ىلع



 رشاعلا لصفلا .٠

 ةليطلا كت 'ىدابم ىلا صقرم :توم ليجأت نوئوتري نيثدحلا نيخراللا نم نيديثك

 يف صقرم تاءارتفا ضحد عاذا دق نوتو» نارطم فسوي ناك الو اذه ٠ غولويلاب

 ميظعلا كلملا اذه ةجرت يف صقرم ةافد نع ملكتن نا انرثا نيطنطسق مايا

1 

 سيئوبواب دالبل اًيلاو الا ابروا نع دارم ناطلسلا بيغت نيح نيطنطسق نكي مد
 عرشو !هدع نيايلق ناو هبزح لاجر عمل ىدس عيضت ةصرفلا هذه عدي مل هنا ىلع
 ناب ظملا هدعساف اهيلع ءاليثسالاو ناطلسلا يضادا ىلع هموحمب هتالو قاطن عسر

 واكس عيمج دج راثاو سودنب ليج كلم م بنتا ةنيدم اهترضاح متثو 5 ةنود ةنالق لخد

 ايسالو اهتتصحتو هدالب ةيوقتب هسفن تقولا يف متهاو ةيلاست ىلع اوضقنيل يحاوضلا كلن
 ةراجب هءانب ددج دستف سنوبولب يف لوخدلا باب قالغال ماقملا جاظعلا دوسلا ميه 2

 ناكو عرالا ةسمخ هك ناكو ةيديدح بللالكب ضعبب اهضعب ةكشتم ةنيتم ةمكض
 يجراخلا هنناج ُس يف رفحو ةيواستم تافاسمب اهضعب نع ةلصفنم عاق 5 سمخب بصح

 ينويلا رجلاب يجينا رجب لصي قدتخلا اذه ناكد رعتلا ءام نم الع اعساو اًميع اًقدنخ
 ةسبارلا نع ةلاصفنم ةاليزح سدوبوات ةبالو هبا يحن 0 تف

 ةءاش نم فرع امل اًديدش اًنضغ بضغ دومالا هذه دارم ناطلسلا غلب ايلف
 ةيساحنل حنافص اهيلع ةريثك تالحم اهعبتت ةرارإلا هشويجم راسف هنمأب ةدشو ناطرطلت
 ةيبرطا تادعملا عيجج متا الف يدنفا هجوخ يكتلا خرارملا كلذب ربخي اك عفادملا لمعل
 مقادملا لبانتب ةقشري لعجو نصحلا روسلا ىلع مهب لمح مث قدتخلا اودسف دونا مما
 اولتحاف ةدحاو ةمحن اومحم مث 3 ةنيثملا عالقلا ن م رييك فاج مدهتو ةج قدرخب 4 ةتفرع

 مفادملا اوامعتسا دق نيننامعلا نا ىلا نيخرؤملا ضعب بهذو. دالبلا اني عالقلا
 ني رشعو تس لبق مهنا مهنع ءاج اب دددرم كلذ نا.ال'ا ةعقوملا هذه يف يلوالا ةرملل
 دارغلب و ةينيطنطسقلا برضا عفا ذادملا اومدختسا دق ١١0 ماع يا ةنس



 0 انحوي صصيقلا مايا رخاوا يف

 كلت يف ماقاو هنردا ىلا هشبج نم ريثكب عجر سينوبواب ةيالو ناطلسلا جنف الو

 اومنغيو اوقرحيو اومدهي ناب كاسعلل حابا يذلا ناخرط هدونج سيئر ُةماقم ةيالولا

 مهوذختاذ ناكسلا اما اهمنغ يتلا ةعتمالا لمح نم يدنج لكايعا ىتح ءيثش لك

 ةريسي تامهيردب ديبعلا نسحا عب ىتح مهناثا تطقس مهترثككو ىرسا

 ةبلق رطفناو ةقفشلا هتسم هععشب تقاحا ىتلا ىسؤوبلا ةلاخلا نيطنطسق ىأر الف

 سوايدنوكلخ خرؤملا ابا دارم ناطلسلا ىلا دفواف ملصلا دع ىلا دمعو متو نازح

 ام لك لوبقب ناطلسلل دهعتي اناث الوسر نيطنطسق ذفناف نحلا يف ناطلسلا ةحرطف

 هل عفدي ناو. هرخآ نع روسلا مده نا ناطلسلا بلطف . مصلا طئارش نم هيلع حرتقي

 ةمواعم ةبيرض ةنس لكف
 تناكو برللا نع ةجانلا رارضالا ادطمهتيالو نووش يف متي نيطنطسق ذخاف

 ةيناثلا ىلعو نيزركاتنك انحوي يلوالا ىلع ىلوف هطربسو سارتبو سننروك ماسقا ةثلث

 حتاصنلا انيدلو مورلا خيرات بتك يذلا سيتنرف خدؤملا ةثلاثلا ىلع سيلاكسل سيسكلا

 : اهييرعت انرئاف هالو ْنِيح نيطنطسق هيلع اهاقلا ىتلا

 كنتطلس نع ةبيرغ ةطاس عدت الو ارض دحال ببست ال ءيش لكل بق » ١

 هللا كيشيق ةتبلا اهنع دحتالو عئارشلا مرتحا . يتطلس كتطلس ناف كميلقا يف لعفت

 نيذلا كنع نذناو « ايادحلا وا ١ ةوشرلا ضفرا . اضاد كنع نرك1 اناو كلذ نع

 اهذخآ رن ام اريثكو ىتش ملاظم ببستو بلقلا دمنفتو لقعلا يمعت اهنال اهنومدقت

 أثيما نوكي نا هيلع بحي لدعلا ءارجا ىلع ىلوم اف ٠ مرا ةئربتو دابلا ىلع مكتحلا ىلا

 ةعانقلاو لادتعالاب اثئاء اميكح همالك يف اًقداص نوكي نا ةمزابو هالؤم وحنو هللا ون

 « ميلقالا اذه ىلع يلوتلا كيلا تلكو تافصلا هذهب نادزم كلناب اًمئتقم تنك الو
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 ةياردو ةمكح انحوي كلما دادزا بئاصملاو بوطخلا هذه دالبلاب تاز الو



 ىشاعلا لصف 000

 ايالبلاو براهتلاو هتكرع مايالا "نال هيئاوش نم اًريثك ملصاو ةككمملل هريبدت نسجو
 ةديدج ادازر هئافلحو هموقب تلح نكك اليس لدعلاو اجعنم ةماقتسالا ذم اف ةكتح
 مظعاو ةديسي ةدم دعب هتايح فصق نيخرؤوملا ضعب اهيلع نآع تح داؤنلا هم تمرخا

 توم دعب رخا ةمختنا يذلا ةينافلسترت ريما ينوحلا انحوي لطبلاب لح ام بوطخلا هذه

 دارع ناطلسلا ناف لفطلا مهككم روصق نوضغ يف مهمككمل الايفك سالسدال كلملا

 نيسخو ةئاع رغخا ىلع انحز طقف ةنس ةرشع عست رذئنح هربغ ناكو دمح هدهع يلوو

 هوصوت لهس يف ناشدملا فاصتق اَّنلا نيسمخ الا ذئتقو نويرحلا نكيملو لتاقم فلا
 ١١42 ةنس لوالا نيرشت ١ يف ( برصاا دالب يف ١

 اوطقس لب ةبلغلاب ظملا مهدعسي ملف ةببرغ ةلاسب ذئموي نويرحلا براحو
 ريسي رتالا مهنم تلفي لو عساولا لهسلا كلذ يف نونملا لججب نيدوصحم اع
 ينوحلا انحوي عم دارفلا ىلا نكرا

 ةيظع ةياب اهعاذاف اهذاح ىتلا تاراصتنالا ربكا ةيلغلا هذه دارع ناطلسلا دعف

 ةينيطنطسقلا يف امسالو قافالا عيج يف

/ 

 اهرخآ يفو ادثك انيزح اهاضق ةدحاو ةنس ةلوهملا ةعقوألا هذه دعب انحوي كلملا شاعو

 د كيم ةدعل | تناكف 145 ماع لوالا ني رشت ١© يف سرّنلا ءادب هللا هافوت

 يف هل اكيرش هلعجو هوبا هجكوت نيح نمو رهشا ةثلثو ةنس نيرشعو الث هببا توم
 ماع نيثالث هتايح يف كلملا

 ةاماحلا يف اهلغا ىضق ماع ه8 نع د بقع ديغ نع غولويلاب انحوي تام
 نيطنطسق هقيقش راهتشا بورللا يف رهتشي مل 'لجأ .هتما فرش ىلع ةظفاحلاو هنطو نع
 اما ةينطنطستلا راصح يف همد نم ةطقن رخآ قارا ىتح هبعش نع هسفن لذب يذلا

 هفرصت ةياردو هتدادا نسحب هزاح يذلا ةدحم نم انش روصقلا اذهب دقفي ملف انحرب



 انحوي ىصيقلا مايا رخاوا يف
 ةديفلا ةيسايسلا تالصلا دعو يأرلا دادس نم هادبا امو

 عزانم هيف ةعزانيال اليلج ايم اًركك خيراتلا نطب يف انحوي رصيقلا دل دقو

 قرشلا مذو اهلك ةيجيسملا فئاوطلا ةملك عج يف هتما ريخ ءارد ديحملا ةيعس وهو الأ

 لهالا رو راما ضر رافسالا قاثم ةمقفتو قولا داحتالا ةورعب برغلا ىلا

 دقو . ريرككا هلضفي هرساب قرشلا رمغ ىذلا ريهشلا ينوكسملا ع محلا كلذ دقعل رادلاو

 هتأه نا اورقا هوئرطي مل نييذلا ىتح نيخرؤملا رثكا ناف ريثأتلا ا ءانعلا رثأ

 هتوم تل دق نيرجيسملا رئاس عم مهداحتا ءاغتبا هبعشب اًنح اهاضق يتلا ةقاشلا رافسالا
 هنطوو هنيد ليبس يف ةتايح لذب هلا نيطنطسق:هيخا نع ليق ام ٌةنع لاقي نا عذب الف

 هثماو
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 ةيانلا نفل
 مورلا نيطالس رخا رشع ثلاثلا نيطنطسق رصبتلا يف

 ٍلوالا لضفلا
 نيطنطبسق كلم لئاوا

 توم م ىءٌدل ايابلا ةظ » .انحوي هيخال ةفيلخ نيطنطسق باختتنا ىلع ءازألا عامجإ ١
 كلم ةنبال هتبطخيو جاوزلا ىلع نيطنطسق مزع «ت.. هل ةفيلخ يفاثلا دمحم هئبا ةعبابمو دارع ناطلشلا
 نازقلا دقع نود تلاحبراعا بوبش ناإلا: ةانكرا

١ 

 مدرلا ةنطلس شرع ىلع هتفالخ يف قلحا ناك نقع هل كرتي ملو انحوي كلملا يفوت ال
 نيطنطسق نا نولمأتي عيمجلا ناكو اموتو سويرتدو مهربك ١ نيطنطسق ةثلثلا هتوخال
 لبق هتفالس ةحشري ناك انحوي ءاخا نال اضيا لب اًنس ةمدقت ثيح نم طقف سيل هلي
 خرفتساف سوي رعد اماو ةعزانب ملف نيطنطسقل احم ناكف مهرغصا اموت اما هتافو

 رصاح هنا ىلا لدالا مسقلا يف ةراشالا تقبس دقو كلملا.ةوهص يطتميل دهللا ىراصق

 اًباز-ا فاؤي عرش يفوت ايلف ٠ انحوي هيخا مايا يف نييناثعلا ةدعاسب اًنبع ةينيطنطسلا

 ىّدس ةباعتا تيهذو اهلكه يعاسم تطبح نكك نيطنطسق دض اهنيع ةينيطنطسقلا يف

 ورتاوت تناكو ءارقفلاو ءامتغالا دنع عيمجلا نم اب وبحم ناك نيطئطسق نال

 ةنهكو ةنراطم نم تونهكك١ بابرا عيمجو اموت ريغصلا هوخا قفتاو 1 ةروطاربمالا

 اككم نيظنطسقب مهعيج اودان دجاو توصب و شيلا لكو الملا ساحم ءاضعا لكو

 ل انطق فالح بادالا ذوذشو قالخالا ةسارش نم سوب رعد يف نودوهعي 5

 ماش الطب ناك هنا نع ا لككا بح يلق باخ دق رك اعيدو ناك يذلا

 م



 لوالا لصفلا 00

 سويزتيد باحا اودرطف هتكتج يتلا دئادشلاو بورطاو هتكرع ىتلا بماونلا ةرثكك
 دار ناطلسلا ىلا اودفوي نا ةرضاملا ىلا نيسطنطسق ءيغ لبق رمل تعمجأو

 ىلا سوي رتمد + ىهتلي نا ةيشخ مورلل كم نيطنطسق بعشلا باختْلاب هربخي ًالوسر
 خراوملا سيزتنرف اوأسراف انحوي كلمملا مايا يف عنص امك هيخا ىلع هريس و ناطلسلا

 ْش 7 اياده ُهلّمحو باتْنالا اذه توصتساو هاوثم موكا .ناطلسلا ىلع دفو املف ريهشلا

 ىلا ريبك دوب, نايغالا سلجم بابرا ثعب ةمزاللا تادعملا عيمج تمت املف

 يف ةينومدتل ةندم يف مهلباتف ةنطلسلا راعش هيلا نيلماح نيطنطسق ماقم ةينومدقل

 نم راذآر هش يفاّلا ةينيطنطسقلا ىلا بهذي مل هنكك ١٠6 . ماع يناثلا نوناك سداس
 اًرصيق هجيوتتب لفتحاو ةردان ةهباب ناك ةلابقتسا نا نوخرؤملا ىورو اهسفن ةنسلا

 لاثم هل دهشي مل ةلانتعا
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 سوالون ابايلا نم ةئنهت ةلاسر نيطنطسق كلملا ىلا تدرو نوضغلا هذه يفو

 نيا كلذ ىتح اهادبا يتلا اهنبع ةريغلا ظفح ىلع بطظاوي نا هضركي اهنف سماحا

 ثعب دق ناك يذلا عبارلا سويئاجوا ابارلا هفلس حادتما امهب قحنس| ةناماو داهتجاب

 : اهنم ةءل كاهو ايوبا حو ءانث ةط ةلاسرب هيلا

 ةتربس ريما غولويلاب نيطنطسق زيزعلا ىلا هللا ديبع دبع فسالا سويناجوا »

 ةيلوسرلا ةكربلاو مالسلا

 ناهالا ىلع ةريهشلا كتريغو هلل ماركا كاوقت ةرارحو مظعلا كقوش انغلب دق »

 نيب سدتملا داحتالا ميمعت ىلع كلمحت يتلا ةديمملا فاصوالا كلت يكيلوثاككا
 داحتالا اذه رشتنا دقو مورلا دالب رئاسو ةينيطنطسقلا يف ةيبرغلاو ةيقرشلا ةسينكلا

 نارطم فوتسرك اننخا ن< ةائملع لو اذهو . لدابتم قافتابو مظع حرف 5



 ١و نيطنطسق كلم لئاوا.

 كنا انفرع 0 . مقتسملا يأرلا يلأ ءايقتالا لاجرلا نم نيريثك نمو انريفس 0

 كنق لّيقَت ئذلا روكذملا نارطملا ةريفس يدي نيب تفلحو كددض ىلع كدي تعضو
 لكد داحالا اذه ريرتت يف كدهج ىراصق لذبت كناب يلوسرلا انيسرك مساب و اًئيشاب

 نركب دق يلوسرلا يسرككاو نحف . هتوق لكب امتار تنشب ناو هلاكك ددناع وه ام

 تاظنح .كنال ضيا تنا كانركم دقو ةيضرملا رئاعشلا هذهب كتيلحتل ةيهللالا ةدولحا
 كاوتت رسي ام لك لمكتو لمعن نا بغت نحو ةيداملا ةمعنلا هذه ظفو
 كليم ةفرعم ىلع اليلد عيطتسن 1 عنصن نا صوصخلاب نآلا ديرثو ةيببا

 يف ةلامكأ ديرتو سدقملا لمعلا اذه ماتا لصاوت هلجال يذلا هللا ةنوعب اذهو »
 لذبن نا ناك عون ياب اهءامذ تيلوت وا مورلا ةنطلس تك ترقد اذا كدعن لبقتسملا
 ريغالا عمجما داتا كلص نالعاب وا ةءارقب داحنإلا ريرتت تما اذاو انعسو كفاعسا يف
 تادعاسملا عيمجب كد 3 يلوسرلا انيسؤك مساو ائمساب هذه انتلاسرب كاوقت كفن انا

 ةينيطنطسقلا ةنبدم ةسارط انحوب كلملا كك زيزعلا اندلو ادن اندعو يتلا تاثاغالاو

 يلوسرلا يسرككاو ةيناهورلا ةسينككا نا نيتي ىلع نك ضيا كل لوقنو اهنع ةعفادملا»

 ليس يف يشقو ثجاولا ماكألا امهل يدؤت تمد ام ةجاللا نآ ةتبلا كلنع ايلخت نأ
 طاعغنو ةناما لكب ةسادقلا ليزملا داحنالا اذه ماقال لغتشتو لدعلا

 ةيداطلا للا يهد ١54١ ماع نان 15 يف ةسنرواف يف يلمعأ »

 فقسا سويئاجوا انتي ري

 ةكيلوثاككا ةسينككا
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 فاعلا ةلودلا تعجن ريسي نامزب ةنطاسلا تخت ىلا نيطنطسق ءاقترا دعبو
 ١01 ماع طابش رهش يف هتاف تناكو دالبلا هباصل تحتراف دارم ناطلسلا توي
 يف ناك هنا ىلا نوخدؤملا بهذو . رهشا ةعب داو ةسنسب انحوي كلملا توم دعب يا



 لوالا لصفلا 5

 طتق ماع 44 نع ضبق هنا حجرالا نكك ريع نم نيعبسلاو ةسماخسا ةنسلا
 ناك ةنال مهسفنا ىراصنلا تح هتبعر موع نم او دا ناطلسلا تاك

 زاحو اميظع اًدجحزرحا ذقو ملطلا» لد لاو ةماهشلاك ةليمج ةيعيبط لئاضفب اًأدزم
 يوك ريقللا ةنيدملا ىلع لمحو اهنع َدتراف ةينيطنطسقلا رصاح هنأ الا ةمج تاراصتنا

 اذاف اًداضم هللا ناك نا» لاق فئنيحو اهحن#ي ملف كب ردنكسا دي يف تناك يتلا

 « ةقيلشلا لمعت

 ع رند ةفلخ يذلا دمحم هنبال ةةطاسلا شرع كرثو دارع ناطلسلا يفوت

 ع لب ءيثب اذهل مل ملف ايسئغم سا دلاو ةاقو نيح ناكو ةنس ١١ ىوس

 » كار يب قولياف امحاص يل ناك 007 اك اتماف عد ير ,ع داوج ىلا

 ةفاسملاو نيموي دعن ( يلوسلاغ) ليثدردلا لا لصوف ة ةعرسب ضرالا تبن ىزج 3

 رفاسو هيبا.توم دتيح نلعاف يسر ني رشعو ةثام غل يلوسلاغو ايسئغم نيب

 ىلا ةتثج تلقنو ةسببالا يف ةياغ متأم هدلاول قف ما اهثلب املف هنردا ىلا ًالاح
 ءارفس هيلع دفو مث ناثع لآ نيطالس نفدم ثيح ( ةينتب ملقا يف ١ هسورب

 عيمجلا ةدافو نسحاف هل هتفالخي هوئنهي و هدلاو ةافوب هوزعمل ةرواحلا مثالا نم نوريثك

 نيطنطسق لبق نم نيتآلا مورلا ءارتس ىلا اصوصخ فطغناو ةشاشب و ةقرب مهلبقو

 اهدقع يتلا ءالولا دوهع نيطنطسق ع٠ ددجيل دعتسم هنا » محل لاق مهماكا يف غلابف

 هنا نآرقلاو ةكئالملاو لوسرلاو هلل فلحو . انحوي كلملا عم دارع ناطلسلا هدلاو

 مورلا دفو بلطا ةباجا ددرتي مو « مورلل اهب دهعت يتلا ديعاوملا هذهب ةتبلا ثكتي نا

 ةينيطنطسقلا ليث ناكيذلا يلش ناخروا نييناثعلا ءارعالا دحال رفاو بتاد نييعت يف

 لوالا ديزيإب ناطلسلا باّعَعا دحا وهو

 مورلا تانالو رئاس دوفو دمحم ليقتسا نيطئطسق كللملا ءارفس فا 0 دعب و

 يوخا سوبرتعدو اي ةرماب تلا ملاقالاو ةرايغضلا رئازللا ةالو لبق نم نيثوعبملا



 للي نيطةطسق كلم لئاوا

 مه برضو مالسلاو ب بلحا ناساب اعيج م طاخو راغابلاو خالفلا دؤو واهو 3 كلما

 بركاو تدطوت ةحارلا ناب اهعماس عفت نا امأش نم ةيملس اًدزهعو قاوم

 ةدحاو مد ةطقن. ضرالا ىلع قاري الف تقسم

2 

 ل دقعت نأ ف رس مقرا ةنلطلخا نأ طوض ىلع ض خبق نيح نم نيطنطسق ذخاو

 ناكرا ابتفلا ع ىوقتتو هرزا 1 دتشف ةنوقلا لودلا ىدحا نم ةبرقت ةأرعا ىلع

 دا ناطاسلا هتك جددا ناب خروملا سيزتنرف نيمالا ةقيدص هيلع راشاف هنكلم
 ةدئاف ىلع ةحيزلا هذه نم لصحي نا ءاغتبا برصلا كلم تنب رع ةناطلسلا

 اهب دطوتتف هرهص ىرق ىلا ةعرمجم هاوق لك برصلا كلم مضي نأ يأ ةجئدزم
 نع ضارعالا ىلا هلقأ وا ةفلاخلا ىلا دمحم ناطلسلا بلتسب ناو امهيلك امهدالب
 هذه نكل هسا ةأرعا نوكت اهتناطلسو ةينيطنطسقلا زاصح ىلع لمحي الف برحلا
 تدع ميرم ةناطلسلا نال تطبح دق ةينمالا هذهو ايامع قت مل ةيسايسلا راكفالا
 ةريدالا دحا يف ةدهاز اهبر ةدابع ىلا عطقنتو جاوزلا ضف رث نا ىلع ةينلا

 بطي ناب هؤاقدصا هيلع راشا ميرم ةناطلسلا نم نيطنطسق لما عطقنا املف

 ةجيزلا هذه يف سبل نا اوأر طالبلا ءارما نا الا راكسف سيسنرف ةيقدنبلا قود ةنبا
 ليلعتلا اذه نم ةقدانبلا رْثَأتَف كلم ةنبا نكت ل ةاتفلا نال يرصيقلا هماقمل ةبسانم
 ةيليطنطسقلا نع ةفادملا يف مهتديغ ترتف 3 نمو: بلقلا يب ِط مهظيغ اومظكن

 ق1

 جركلا دالبو امندمزا كلم ستتم ستتم جروج ىلا سيزادرف هع ةعدن نيطنطسق لسرا مم

 ضعب نم فلاوم مظع تبكوم 4 هعمز ةمهملا هذه يف نسدانرف رفا مف ةتلبا ل بطي

 نيبراضلاو ءابطالا ضعب و برخلا لاجر نم ةنف مهي مهتنهكو مد رأا نايعا
 ترطلا تالآ



 -لصفلا لصفلا مام

 4 مهما ١ لزجاو مهتدافو اهكلم نسحا ابينيمرا ىلا مدرلا دفو غلب املف
 يدري نا نمدالا ةداع نا» سيزتنرفإ لاقو نيطنطسق مهناطاس نم هبرقتب دج
 ناك الل هنا ىلع مورلا لعفي اكدتنبا ره يدوي ال هنا ىلا احلم « سورعلا رهع لاجرلا
 نيستو ةتس ةيدحلا ليبس ىلع اهليحر دنع اهابا هئاطعاب دعو جاوزلا اذه دقع يف غاز
 انيك اهفرصت بهذ فالآ ةثلثب ةنس لك يف اهل ثع ناب ضنا دهعتو ٠ بهذ فلا

 تناك يتلا ةميرككا ةراجحلاو رهاوجلاد ىلا عيمج اهعم نخأت ناب امل ممسو تءاش
 ةينيطنطسقلا نم هعوجر دنع هنا سيزتنرف دوو .ةرخافلا اهباوثا عم هتبب يف اهب نعت
 ةنامسمخي اهنم لكر دقت نيمثلا ريرللا نم لاح ثلث هيلع علخي هتنبا فافزل اينيمدا ىلا
 انندلا ريارح ليضضفب تاك مانالا كلف جركلا دالب ريرح نا ىنيالو ٠ بهذ

 اعز

 كلملا ىلا اًريفس:ةعم جرج كلملا لسرا ةينيطتطسقلا ىلا سيزتنرف داع املف
 نيطنطسق ًارق الف همت ةمتخيو هبلع قداصيل جاوزلا دقع كمص كِص هيلا الماح نيطنطسق

 هلوبق ىلع ةلالد نابلص ةثلث مسد ةليذو هيف ام لكب يضر كصلا
 ةاتئلاب تاو ٍّط العف ةماعا رست ١ نيفرطلا نم قت يذلا دقعلا اذه نا د

 نيب ليلق دعب تنشننا. برا نال اهبا رصق يف اهتلح نم جرح ا لب اهببطخ ىلا

 مورلا طلسم ضار هداو نيطنطسق توم نيئلس دعب تباجو مورلاو نيينائعلا



 يناثلا لصفلا
 راصملا لبق ةنطنطسُقلا ةسنكلا لاوحا يف

 يس » . نوتوم يف مورلا نارطم اهاور اك هلاو-ا ضءب ركّذو يسسفالا ضقرم توم ١
 احا ةسينكيف اللا. سوؤر ىلع ءرشنو داحتالا ديطوت ىلع مورلا ةما ءاربكو نيطنطسق
 ةروثلا بتاحصاو ةلفسلا ناحيه " #. ايفوص

١ 

 كب هربا ىلا تريس لب (سأر نييحيسملا دض هجوت مل ىلدالا ةسلا نا ىلع
 نييجيسملا دياي املسم ناو ناكح يذلا ( ةي

 دمحم ناطاسلا باجاف امو ةّرملا هذه ةبلق عاخلا هنا الا دار ناطلسلا مايا يف مهيمحيد
 اذه راد يف دمحم ناطلسلا ناك املو . طئارششلا نم هيلع ضرف ام لكب املسم ملصلا ىلا

 نورتفيو مهكلم ىلع نونعطي اوذخاف نيطنطسق ءادعا نيرحيسلا ضعب فداص ريمالا

 هاخا نا ءاعدا كلملا سات ةناو دلا ودع هل ةناب ةنوعنّمو دمحم ماما هياع

 هدونج نم ةقرف ريستف رماب نا ناطاسلا نم اوسقلا مث ةفال خلاب ُهنم قحا سوي رتعد
 ةروملا ةريزج هْبش يف تشن ةفيفط تاشوانم يف سوي رتيد ةناعال

 ناكوتما ةبراخ نييناثعلاب نيعتسي نيقاشملا بزح سيئر سوي رتعد ناك اهي
 ةئطلسلا ءاحلا لكيف هيحمتو نيتسيككا نيب داحتالا ديطوت يف هدهج غرفتسي نيطنطسق

 تاقاثو ةعم ددشيو ددجي عبارلا سويناجوا ةفيلخ سماخلا سدالوةين ابايلا ىلا لسراف

 عطق ىلع هودعاسيل نييتوهاللا ءايلعلا ضعب هل لسن نا ُةسنم ساو سدقملا داحتالا

 ةيداملا ةناعالا نم هن هدعو ام ضيا هم بلطو داحتالا لمع لايكاو قاّتشلا دباد

 نيهتافلل ايعطمو تاراغلل افده تسما يتلا هدالب نع عافدلل



 و
 يناثلا لصفلا 01

 : | دقو داحتالا نيداضملا مامإ ناكيذلا سسفا نارطم صقرع تام نوضغلا هذه يفو

 د | ىلع احل فتوي لذا هتافو ةنس ةئيقح يف نيخرؤلا ءازآ براضت ىلا ةراشالا تةبس

 نارطملا هرصاعم اهبتك دقو ةروهشم ةفورعف هتوم ةسيفيك اما مهبتك يف حب رص . ضن

 ١ ] فسوي ىييطنطسقلا كريرطبلا ةتمم يا اهدضب اسهلباق يذلا نوتوم فقسا فسوبي

 نعد ٠ :. ةينانوملا ْوملا اذه صن ةجرت كاهو ةطلاصلا

 0710 ا >7 2722137 سالو :- ىلا 7+ اوه 1 06 كا |١ نم كفر ال سدقملا ةسنكلا داحنا يهتشي ناك فسوب كرب رطبلا نا »

 ذ | ةينيطنطسقلا ىلا اًءيرس عوجرلا يف ةبغر الو ةمارككاو دا ىلع اصرحالو تاديدهتلا َ

 || ةنع ا اوزي لو هور نا ةكراطبلا نم نوريثكح ىهتشا ام هانيع رظنتل نكك ا
 عقاد ةسفن كلذب تحشاف اعم برلا مسج ءاضعا داحاو ةسكلا مالس ةدهاشع .َ 0 00 ا

 أ | زهطو نيالاو بآلا نم سدقلا حوزلا قاثبناب افرقعم ةسينككا داحتا هللا ىوقتب | |

 ء | التو هيمدق ىلع اثج اذه لمف ذا دعبو ةسيئككا سأر وه ةيمدر فتسا نأبو سوفنلا :
 | ةدابلا ةسفن ملسا اذكمو هللا ركشو ءامسلا وح هيدي عفرو هتاواص

 د | مورا سوريلك ١ لكو فسوي كديرطبلا تشي يذلا ( صقرع اي ) تنا اما »

 و | كف نم تأيقت دق نكملاب لب ةلثم ةرخآ لئن ملف ( ةسنرولف يف ١ ةعم اوناك نيذلا
 و | لدعلا فرعي اذكهف .ةدهاش كلذ ىلع اهرساب ةرضاملاو كحور تضاف نيح كزارب ْ

 5 | هءاشحا عفد ناب اًنباس سريرا بقوع امكق .هناعاو هلمع بسجب ًالكل ماعي فيكيملالا 1 !
 1 «':كيف نم كزارب تفذق تنا اذكه لفسالا نم

 م ومص

 | |. فقسا فسؤي نارطملا يا خرّرملا اذه بدك امم ايش درون ا انه انب ندحيو

 01 : لاق ةريخالا مايالا كللت يف ةسينككاو نيدلا لاوحا نع يعورلا نوتوم 1
 أ

 ا | ثمبلاب متهي نا نع ًضوع عمجلا نم عجر نا دعب يسسفالا صقرم نا »

 1| فق ءاطتسلاو عدلا ءانأ د يدا كك ندمدتلا ءانكلا تدكو ةقلاطلاو -. ةكااد
 ا - 0 م 0 ديوس 2

 سس اسد مارباو ةلطاب ماهوا مشب الإ | ىلا مهن#و ةسيمككا نع نينموملا دصيل ةرشم



 000 راصالا لبق ةينيطتطسقلا ةسنكأ | لاوحا يف ف

 ةنوانكيسو داحنإلا اوظفح دق سئاسدلاو ليطا هذه نع غر يع 1 0 08

 « هئاتش يف اًءلصتم صقر نورحشبو اًئاد

 تاداوشب نوتأ ممجلا يف ءابآلا ناك ١مل » :لضافلا خرا اذه ضيا لاقذ
 ناكم داحتالاو قمل بناج نوديؤيو ًراهتشا نيطعالا نييقرششلا نيسيدقلا ءابالا
 جويبحصلا بكلب يفاب نا ةنم تالط' الو ةنب زه صوصنلا هذه ناب يذب سسفا نارطم

 ةّشك ناب . ناعا ةروكذملا صوصتلل ةقباطم اهآرد بك شتفو فيسللا نم ةيلاخا

 يفالا فيزلاو داسفلا اهروتعب لة ةقشح م دحوت الو ةدسفم ةفب زم تناك اهسفن

 3 عمجلا لها لك دنع ةكحض راص.ىتح ةيايطنطسقلا

 ةسئرواف عمج يف ةدوقعملا ني رشعلا دك يف » هنا ةسفن نوثوم فقسا ىدرو

 متحاف ٠ نبالاو بالا نم سدقلا حورلا قاثبنا ًرثَم سويليساب سيدقلا نم صنب 3

 لعدد اق وهو ةعدقلا ةينانوملا ثتكلا يف لصا 3 كيلي دئاز صتلا اذه ناب صقرع

 ساه اعدف روفلا ىلع هراضحإ نم باطف صنلا اذه هيف يدق هدنع باكي نايتالا
 ساهشلا عربف صنلا اذه اهيفيتلا ةقدولا عطني نا هنذا يف رسسا نا دعب هب نايثالاب هرماد
 ةيدام ذخأيل تفثلاو ةذفانلا ىلع باتككا عضو هيلع رثع الو صنلا نع اعيرس شنفو

 رب سايشلاب وبأن ملف قاروالا تبلتف جئرلا تبه ييلابد ريبدتب نككةقرولا كلت عطقيد

 ىلع ةمدق يذلا صقرم هديس ىلا حرفب باّمككا الام احآلاح داعو ىرخا ٌةقرو عطق
 0 هدو روكذملا صنلا نع اوشتفو هوذخاف عمجلا بابدال رثالا

 ناليعلا 2 كاش عضم راقت دقو ا ووش نماعلا اللا صقر: .تينلاف دج اهوا يذلا
 ليزللا بالا اهبا كتكريب امسق يلا موزلا ءابآ عي نم عومس* توصبو ةجاذسب

 اهعجرا ناطيشلا نا رهظي نكك ةنوعلملا ةقرولا هذه تاكا نم تعطق دق مانتحالا |

 ١ ةيناث اهتصلاد 4»

 ددشتتو ىقرقتت نينمؤوملا نس داحنإلا كيظوت ىلع نيطئطسق كلما ةراغ تناك ا



 يفاثل) لصفلا لايقل

 سويروغي رغ ةبيايطنطسقلا كريرطب اضيا بكا اعو اذه نوتوم. فقسا هرشن امب
 سنافورطم كري رطبلا ففلخ يذلا سلختسوتوربلا
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 ةيمهالا نم مورلاو نيتاللا نيخروملا ضعب هازع امل ةحص ال نا مث نم رهظبف
 ضقن دق يشرولفلا عمجملا نم هعوجر دعب نم هنا مهوب سسفا نارطبم صقرم ةدئازلا

 نط نا دعب صقرم نا نم اهار اع كلذ دريو . قاقشلا ىلا مدرلا بذِحو داحنالا دهع

 ضعبلا بهذ لب انحوي كلملا ةافو 1 تام انا كلن ا ةلَص بتكو عمجا ع

 راكفالا جاعزا ُةتنتف هيلا لصت نا نكما ام ةياغف هلبق تام نان ىلا امنا انرشا انك

 ىلا سانلا در يف هتنغر ةجنتت ىلع لصحي نا نود الا سبل تقوم رئاضلا ةلبلبو
 ةريس مهلضفاو املع مثدزغاو مورلا لاجر فرشا ناب انوئبني تاقثلا ةادرلا ناف قاقشلا
 ةماهشب اوعفادو سدقملا عمجا رماوا ءارجاو داحتالا ىرع قيثوت يف عسولا اودفنتسا دق
 كسوي نارطملاو هميلعتو هكولسي سنافورطم كريرطبلاكم لقلاو ناسللاب مهموصخ دض

 ( عمجلا رضح يذلا ١ ساهتسوتوربلا سويروغي رغ ينيطنطسقلا كريرطبلاو نوتوم فقسا

 سوالوتن ابالا لأسل نيطنطسق كلملا اوطشن ءالضفلا ءالؤهو ةروهشملا اعفيلآتب
 قاتلا رباد عطق يف نواغتشي ءايقتاد ءاملع ًالاجر ةينيطنطتلا ىلا لسري. نا سماخعا

 ىلا فايك نارطم سرودسنا يلانويلا لانيدرككا اباملا دفواف قافولاو داحتالا ديطوتو
 ةيثونهكلا هتمدخ مايا ةليلطا ةيوقتلا هلامعاب ةتوبص ذنم رهتشا ثيح هنطو ةينيطنطسقلا
 ةتتوهاللا مولعلا نم هعلضت امس الو هفراعم ةعسو ِهلّتع ونتو هايازم ديمجتو

 ١١557 ةنس لوالا ني رشت رهش يف ةينيطنطسقلا ىلاسروديسيا لانيدركلا غانف

 ريهاش.« نم نوريثك اهرضح ةنتوغال لفاحم ةدع دع دعبو هاوثم مكاو كلملا هب بحرف
 ناك اف ىريككا ةسنئكلا يف [ملافتحا ماعلا داحنالا راهشأل اًدعوم كلملا برض ءايلعلا

 لآ ءاربكو ةنيدملا نايعاو ةلودلا لاجرب اًفوفخم ةينيطنطسقلا ىلا بهذ دوهعملا مويلا



 ل راصالا لبق ةيئيطنطسقلا ةسنكلا لاوحا ف

 2 ثح ىهلالا .سادقلاب ةميظع ةسهباب لفتحاو ايفوص ا 1 توئهكلا

 0 ينيطنطسقلا كلري رطبلل مث ةماعلا ةسينكلا سيئر ةنا ىلا رظنلاب ابابلل ٌةلوا

 لمعلا وه اذهف سدقملا داحتالا نع نيماحلا ريكا ناكد سونروغي رغ ةفيلخ نيسيلم

 ةكلملا ىلعو هيلع ترج يتلا برم نورداثعلا رعسأ نا لبق نيطنطسق هانا يذلا مظعلا
 دوشلاو ليلا ةنسدعب
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 هذه يف مورلا نا ىلا نوريشي نييرغلا نيخرملا ةماغ نا باوملا يملا نمو

 ىز انا ىلع داحتالا دض ةيظع ةروث اومرضاو ةسيئكلا نع اوقشنا دق اهسفن ةنسلا
 رباكاو نيطنطسق كلملا اود نا نع اضوع مهنال .نيبم طلغ يف نيخدؤملا ءالؤه

 ضعب لعف اهلك ةمالل اومسن دق مالا رئاش لاح هيلع نوم اجاهنم اهيمدقتمو للا

 ريخلا كيلاو دالبلا رئاس يف مهدئاوعك ًالابلب ةنيدملا يف اوراثا نيذلا ماغطلا ةلفسلا

 :الضنم

 سوبدانج هيا تمجلا ادع جيلكلا عوعسم بهار ةينيطنطسقلا ةريدا دحا يف ناك

 رولا نفط هءاج يذلا ميظعلا لمعلا يف هنأر نع ا موق هيلا بهذف

 نأغلا اذهب ةفش'تنبب سويدانج سبنب ملف سدقملا ةسنرولف عمج لامعا زشنو داكألا

 لب هديد يف نيذلا نامهرلل الو دحال هيأر دبي لو هجو بيطقتو ٍضابقنا نع رفسا لب

 ريدلا باب ىلع اهقلعو داحنإلا اذه ىلع موللاو نعطلا ماهس اهيف باو ةعقر د

 هتيالق يف ىلتخاف ٠ عجرو
 هنطو ءانبا (َعَرَقم .سدقمللا ٍباّمكلا قسنو ةءوبنلا طغ ىلع ةعقرلا هذه بتكو

 رداقلا برلا نم اهوسمتي ملو نيتاللا يا رشنلا تافاعسا ىلع منهلامأ ولع مهنال مدرلا

 ارك مووشم ماعت ماهقا ىلا اوزاحيل مهئابأ تاديلقت اركرت :مهناد ٠ ءيث لك ىلع



 يناثلا لصفلا ل

 ةفرخزلا تاراصلا نم كللذ لكااش ام ةققشم !رابا مهتسوفنل اورغتحاد يلسا ءالا عوبشي
 ءايسنالا لاوقا نم ةلحتتملا

 مهف تمرضاو قامشلا رئاعش جّذسلاو هللا بواق يف تشاج ةعقرلا هذه ةءارق ندلف
 داحتالاو عمجلا ىلع نعاطملا نوفذتيو عراوشلا يف نوفوطي دّيدلا نم اوجرخو .ةنتفلا ران

 ناكؤ لوتبلا كد ىلع اوبرشو تاركببملا يداون اولخد ةرضاخلاءامحا رثكأ يف مهو دعب و

 ةزامعلا كلت تليق ةندالا هذه يفو ابايلا» دمحم نم ةنيدملا ينل اهب ثيغتسي مهضعب

 ابابلا جات .ةروص ىلع لالحلا ةدوص نورث مهنا يهد نوخرؤملا اهلقانت يتلا ةدوهشملا

 ىلا اهتسن يف نوخراوملا طاغ دق نكلو ةئيقح تليق دق ةرابعلا هذه نا يف بيد الف
 بعشلا عاعر نم نيدذلا ةروثلا لها لوق الا ميحصلا ىلع تسبل يهف انوع موزلا بعت
 كلملا يئاغرل اًدض تأأرط امنا ةروثلا هذه نا نم 3 "يطا كلذ ناهربو مهتافسو
 ةسرئكلا يف رهاملا لافتحالا كلذ نيدق اع اوناك نيح يف ةنيدملا ءاظعو سعشلا رباكاو
 لهاو بعشلا ءاغوغ لمح .نوكيف قرششلاو برغلا يتسينك نيب داحتالا ديبأتل ىربكلا
 هيف ةربعال اًريَمح ةروثلا



 ةيئيطتطسقلا مت يناثلا دمحم ناطاسلا دادعتسا
 ديدعتو اهئاثب ىلح نيطنطسق ضارتعا# .راصح يلوطانا يف ايب كويل ةملق هاب ١

 . اهئازاب زامل انكار ا عي + ىلع امسر ناطاسلا برضو ةعلقلا فصو م. مورلا ءارفسل ناطلسلا
 راع 1 هل هيصو هدو ناطاسلا دنع ريهشلا نيرا يلا نابتا ب
 ارو ارب ةينيظنطسقلا نع دادما لك ناطاسلا عطق هد
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 لوق قيقو ةينيطنطسقلا متل دعتسي عرش ةينامرق نم دمحم ناطلسلا داع املف
 زهجي قفطف ةيمدذ اباب عم داحتالا ىلع هل عوضتلا نورثْوي اوناك نيذلا ةروثلا لها
 قيضم ىلع اًئيصح ًاتصح ىنب هلا هأتا لمع لواو ةرفاولا ددعلا عنصي د ةمزاللا تاّدعملا

 هدج ناكمىتلا ةميظعلا ةعلقلا ءازاب داصح ىلمور ةيكرتلاب ةمساو ايروا بناج نم روفسبلا
 نم زاغوبلا ىلع [طّلسم نوكي نا كلذ 5 بغر دقو راصح يلوطانا اهعماو اهانب دق

 نموا دوسالا ويلا نم اهتأت .ةدحن وا ةثاغا لك ةينيطنطسقلا نع ًامنام هدسيف هيبناج
 مورلا رجب

 هذه ءابنبل ةمزاللا ددعلاب اوثعببو ةلمف هل اواسربب ناب ةاياعر لك ناطلسلا زماف
 مادقإلا ىلع ةلمفلل اطيشنت دوهعملا ناككا ىلا هسفنب وه ءاجو اهنيصخنو ةعلقلا

 تارتموايك ضعب ةطلغ نع دعبيو اب كوت عضوملا كلذ مسا ناكد لعخلا يف ليجعتلاو
 اّتاع تدفإ) كمديف ليئاديم ةكتالملا سيئر مسا ىلع ةعيدق ةسردك هيف ْناكَو

 3 د مهتم تذخا دقو ف (طاشن معلا ىدبا ناطلسلا لصو املف ٠ ةعاقلا ءانبل

 ةاشوملا مها نوعلجي انس مهسفنا تاؤشاملا ضعب مهو ذح اذح تح ٠ لخام يا

 هشا امو ةراجلا نولقنب و بارتلا نورثجيو بهذلاب



 كلاثال لصفلا
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 هل اولاقو لمعلا اذه هيلع نوركتي نيطنطسق لسر ناطلسلا ىلع دفو نا متع ا نك

 ةراثإ ةنم ىشخيو ةشلسلا دوهعلاب لِي ام ةينيطنطسقلا ىلا دع ٌةيرق ةعلق هءاني نأ

 نا بيلا نم :. لاقو ةشاشبب مهملكو لسرلاب ًالوا ناطاسلا بحرف ةديدج برح
 ْنأش نم سيل ةعاقلا هذه ءانب ناو .ايسأب ابرذا لصي نيصح عقوم نالا ىتح يل سبل
 عيطتتسا ةينيطنطسنلا نم يبارتقاب ينال ةحرفب نأ بحي سكملاب لب نيطتطسق ردكي نا
 ىلع نوريغب نيذلا ةيقدتبلاو اينامساو سدور لها نم رجا ناصرق ىلع ةنيعاو ةثيغا نا

 نيطنطسق ءارتس نوع يف ًالوبق تاراذتعالا هذه لنت ملف . انرجاتمو مورلا رجاتم
 ظيغلا نم ناطلسلا يتق ةعلقلا نم ينب ام مدهي نا لب ءانبلا نع فكنا ُهنم اوبلطف
 الحا ضزألا يف لهو ءاش. ام هضرا يف ينيب نا لكك سيلأ » لاقو اش مهيلا رظند
 اورذنو ههجو نم اوجرخي نا مثرمأ مث « قا اذه نع :ينعني ينم مظعاد ىرقا

 ةلاعال ميم نيرخآ ءارفس لسرا نا ةناب نيطنطسق كلملا

 ع مهثيو هكاسع عمجي نا مزعو اًديدش ظيغ ظاتغا باومللا اذه نيطنطسق غاب ايف
 منو ناطاسلا بضغ ال ناب هيلع اوراشا ةلودلا ءاربك نا لا هلاجرو ناطلسلا ىلع

 قدم هنا ئعات ةماخلاو فطالاب كلاستساو يأرلا اذهل نيطنطسق ع رطخلا اذه

 اهوبهتمف لولا ىلع لاَنعو ضقني نا نم ًافوخ ةرهاظلا ةّسملسلا هتابافو ناطلسلا لاوقا

 هسفن ناطاسللو ةيدام تافاعسا هتامتو هدونل- لسرا كلذلو اهلها اولتقيد اهوقرجيد

 نييذلا مورلا عاّرزلا لالغو عورذ يمحي نا ةنم بلطي هيلا ثعب مث ةبطرم تابدرشم
 ةرواحخلا لولا يف

 مهليخ اوعري نا مثرعاو لولا ىلا هاكآسع لسرا ُهنال فالخلاب ناطاسلا رهاظتف
 هرصق يف نيطنطسق ناك اخبو مورلا نم اهنع مهعنع نم اولتقي ناد عورزلا يف مهلاغو

 متذ نم اوئكتقو مثهولتقيل نويناثملا مثرثأت دقو مهتويب جراخ نينات لوقا ناكس ىأر



 نشف ةينيطنطسقلا حتفا دمحم ناطلسلا دادعتسا

 ناكن م ساحو عتطتاطسللا باوبا عيج لقب رما لب اًريص كلامي ملف مهنم نيليدع

 نابشلا ضعب معنبب ناكو ةيصوصخ برام ضعب ءاضقل نيناثعلا لا نم اسف
 مهسوفن اولتق الإد مهليبس قالطا اوبلطف هطالب يف نيمئاتلاو ناظاسلا ىلا ءازعالا
 مانا ةثلث دعب نيقابلا قاطا مث مهنع جرفاو نيطنطسق مه قرد ف رح

 عاطتسي ام عرساب لامتالا جيدرت يف ددش لب ةعلقلاءانثبا نع ناطلسلا كيد
 فالآ ةسخ ذئايح اوناك نيئاتبلا نا يكرتلا خرؤملا يدنفا هجوخ نسح دمحم ىدرد
 هيبحاص عم مويلا يف يني نا هيلع ضرف دقو هناواعب نالجد مهن« لكي تلو
 نيلماك نيعارذ
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 نم ناكف نيصح جرب مواز لكدنعو اباوزلا ةثلثم ةقهاشلا ةعلقلا هذه تناكو

 ابهنم :لك كس ةنتم اهناردج تناكو دحاو حرب ولا ىناج نمو نان ربلا بناج

 اهليس ةماقلا رهاظ ناكو ٠ اًمدق ؟٠ اهكمك“ ناكف ةعاقلا راس ناردج اما امدق ١

 لمعتسي ناطلنسلا ناك ثيحجب عفادملا لبانق مدصل صاصرلا نم ةكيتس مئافصب ”ىشنم
 ةيبرلا بكارملا ميفصت نم ايدج اءادتبا نورخأتملا ةنظي اد فيتو ةنس ةنامهعبدا ذنم
 كاعراملا 'ٌتاعردملا جراوبلاب ةهيبش اهلعج ةخذابلا هتعاق ميفصتب ةناف نوصلحا عددا
 هذه ائم 3 يف

 ةلماك ربهشا ةعبرا دعب يا5١١؟ ماع بآ رهش يف ةعلقلا هذه ءانب ىهنتا دقو

 مرأو اغأ سورف ةمسا (مّدَقم مهيلع ىلوو يدنج ةثاعب دا نم ةيماح ناطلسلا اهيف ماقاف
 ةعاتلا لفسا يف وسرتو ٍقأت نا ةنم دا دوسالا رجلا ىلا ةيزاللا بكارملا عيمج ربجي ناب
 ءارجا يف ةيغرو . اهرادقم ةسفن وه ِض دق ا ةمرض مفدنو اهتار ضنك ام

 لك يف ةمضض ةّيساحن عفادم وبلا بناج نم يذلا جرإلا ىلع عضو موس را ذه



 كلااثلا لصفلا ١م

 هنابد مسا ١ اقدم 52 ناك رس رلا هذه عضخي نا 8 0 لواو

 اهلقث ةلكب ةقكر اعقدم .ناآلآ اع رس ىلا يف رج ةغلقلا 0 ىلا لصد الف يستر

 ار نصار“ ,هباصأا نم نوتلثو وه قردلا نم اكف هاير اما هتقرتف ةدإل ةئاتس

 ناك يذلا ناطلسلا ىلا مهولسراو نونناثءلا مهيلع ضبق ةسبايلا ىلا اوغلب امل نكك اًريغص

 تفقنو (قدزاخلا) دوعلا ىلع يمتد مهنابد قلعف مهي رهأف كيتويديد ةنيدم يف ذئايح

 ربخأ امك ٠ ءامسلا زيطا الك أم نوكتل نفد الب مهثثج قبت ناب متحو نيقابلا سوؤر

 ريما نم اًدفوم ًالوسر ناطلسلا طالب يف ذئموي ناك يذلا ريهشلا اكود يلانويلا خرؤملا

 سويسل

 ام نيبلاس اهنوزغيو لوقا ىلا نوحي ناطلسلا لاجز ناك نوضغلا هذه يف
 نيطنطسق لسراف ٠ ةينطنطسقلا داوسا ىلا اولصن ىتح سانلاو لاومالا نم مه عقد

 تايدعتلا هذه لثم نع ىضريا نكسي مل لاب باجاف ناطاسلا ىلا رعالا وكشي

 ةحارلا ءاقباد رطاونلا نيكست كلذب دصتو هباحصا ىلا هلك يسملا عجرأف رم
 ةينيطنطسقلا ىلع ةدحاو ةرع لمحيل هتادعم زحن امير دالبلا يف ةشّتسم

 بص ىطاعتب ناك نيدبرأ با اثر الجر ةينيطنطستتلا يف نا ناطلسلا غلب

 مو لبق نم دحا اهيف ةقبسي مل اهيف هرصع ديرف لب هذه هتفرح يف رهام وهو عفادملا
 ةرجا هل عفدي نكيمل ةلكك كلملا نيطنطسق دنع لمعي. ناكو همايا يف راج اهيف هراجي

 هيلع حرتقاو هاوثم مكاو هب بحرف هتمدخ ليبس يف سف لذب و ناطلسلا ىلا ءاخ ةيفاو
 يرملا هل كاف مويلا كلذ ىتح هنم ربكا بصي 60 تو نا هتدابل ناعم

 باصا نا بضخ رح مفدت نا ةرداق ا ةديدج عفدم تالآ كل عنصاس

 رثثاو لمعلا يف عرشو هدسنع نه جرخ مث» روش اه اهلعج ةينيطنطسقلا اد

 مقدما نساحم تضل كلاقلا لععل ربشا ةث
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 ده ب

 م

 "ونحب

 دو ةيئيطنطسقلا حتفل دمحم ناطلسلا دادعتسا

 عست ةطبحمو م ثالث ناك بالا انهن رطق نا سزتنزف خردؤملا ىددو
 او نالطاملاب وبقا قع دج نماعلا هلا لوهلا عقدملا اذه بص عال مادقا
 2 ال ناب ناكسلا عيجج رذنا اف ص ص يتلا هنردا ةندم يف ةناحن“١ ناطلسلا دارا
 ٠ ٠اهتزو ناك اهتلطا لا ةلكلاو دعرلا فيصق نم ىوقا ناك ةتوص نال قلطأ اذا

 ل داصح يف ام ناك يذلا نيلتيم نارطم سدزويل ةداهشل بسح ةرب

 بلصلا دوسالا ناّرصلا نم تناكو ةربل 1٠٠ ناك ابلقث نا نيخرؤملا ضعب ىدرد

 دوسالا رجلا نم زل

 هديغ بصب رما بيرغلا يلاطاسلا مقدملا اذه ناحتما ناطلساا دهش نا دعبو
 ةصض راهنااب ليللا لصي ذخاو (راصح يلمور ) ايبركوعل ةعلق ىلا بهذو ُةنم رغصا
 ةذكجت يتلا لئاسولا وقاد ليحلا برقا .ىلع فتيل نييبرحلا نيسدنجما نم ثيديثك
 نيستا ىلع !مضرعي و عئارذلا هذه ركتبب ناك ام ا"ريثكو ٠ ةينيطنطسقلا ذخا نم
 نع ثحيب ذخاو ٠ ةينيطنطسقلا ةدوص مسردقف هتريصب ةباصاو هتقاذح نم اوتوب ىتح

 بسانملا ناككاو عفادملا عضول قفاوملا لحما نّيعف اهمتفل تاهلا لهساو عئارذلا عجنا
 تحن اًدوراب اهولمو اه رفح نسحي يتلا تاهللاو عفادملا لاكب همدهو هرم روسلا نم
 لكن حي اًروطو ٌةنم ى ارح ىلع ىهنولا ةحاس يف دونللا نع عدكم هموت رردلا
 ينوع يذلا ربكألا يفاطاسلا عفدملا لقنب مها اًريخاو ٠ اًنيدح تبص يتلا نول
 لاقف هر تمدؤتسا يتلا ناريثلا ددع يي نوخوررملا لو ٠ ةلطفقا ناعم مرج يف

 هنا ىلا نورخلآ بهذو احوز ن 0 مهضعب و اهنم احوز نوسخ هكيرل يذتقا مهضعب

 لجر فلا ةعم راس عفدملا اذه رج الو . ناديثلا نم جوز 0 ةلام هر مزا
 را تالآ حالصال ةركمار ادا نوسعو ةلاعف قيبرطلا ديهتل هوقبس ناتثام مهنم

 وقبيل هيبناج نع نم اوشم مهنم ريبكص ددعو كلذ لك اش امو ةروسملا ءانبد
 نيبناطلا نم :لابطلاب مدشب لقثلا نذاوتم



 كلاثلا لصفلا

0 

 عطقي نا يف دهتجا بوحل ةمزاللا تازيهجتلاو تاّدعملا ناطاسلا ايه نا دعبو

 نيطنطسق قيقش د نم اهسالو جراخلا نم 0 دادما لك ةينيطنطسقلا نع

 حاتجاف ةينودكمو ةيلاسث يلاو قب ناخرط امهدض ريسف ءاموتو سويرقيد ني.ديمالا
 ناكي ذلا روسلا ربعو مدرأا ديب َةيقاب تناكىلا ةروملا ةريزح هبش رو دا هيدلو م

 ةيداكرا ملقا نم اثدتبم هلييس يف فداص ام لكر ع ادب لعجو بارثلا فرج ىلع
 دما نا ىتج نيديمالا دونج ءازاب اًرارء رسكتاو راسا ضعب عقاوملا يف تبان دقو

 هلاجر عم تري مل ةناالا هتربس ىلا اًديقم لسرأو مورلا دي يف !ًريسا عقو ركبلا هنا
 وني مل يذلا ناطاسلا بئاغرب [مايق رئاسخلا ربكا اوامحت ولو ريمدتلاو برا نع

 دادمإ نم انكي اليك تاشوانملا هذهب نيريمالا اهلا مار لب دالبلا كلت متث نئتيح

 ةرضاملا راصح نيح نيطنطسق اهعبخا



 عباملا ال١ لصفلا
 ةنطنطسقلا ىلع يناثلا دمحسناطلسلا ةفحز

 هلحرو هليخي ناطاسلا ريسم سا” ب ىودج نود برغلا دالبب نيطنطسق صصيقلا داجنتسا ١

 ةئيدملل نيينامثعلا ةقياضم هن تامانصحتو راصملا لبق ةينيطنطسقلا فصو با تةئيدملا 3
 ران مارطضا + راصملا مايا مورلا نع عافدلا يف اورهتشا نيذلا ءايما تاه ارحبو اب
 برمحلا

١ 

 روفتسي نيطئطسق لسرا مورأا ةنطلاس قدحلا ميظعلا رطخلاب لاوحالا ترذنا ال

 ةريبك ًالامآ عباسلا ساو اسنرف كلم ىلع قآعي ناكو ىودج الب نكك برغملا دالبب
 أ يرو الطب نيلساب اداوق هلابك مايا يف اولسرا دق سيسنرفلا كوام ناب. اًكذتم

 يذلا كلملا سيول سيدقلا ديفح شمال يد بوقعي مهنم ةينيطنطسقلا نع عافدلل
 سكيتوردنا كلملا دبع يف ناتسك يد سافينوب لاديمالاب ا( ووصم ةينيطنطسقلا ىفاد
 ناغرأ ةراما تحت نيناثعلا نم ةرصاحم تناك اهاغلب الو 5-١ ةنسوحم غولويلاب
 ةقتس نياق دعب مث ٠ ةنيدملا نع راصحلا عفر ىلع مهاهكاو ني رصاحلا ةرامع اب ضف

 ديزياب ناطلسلا ىلع مهب فحزو ةعوطتملا ناسرفلا نم فولا ةبحنم وكمسوب لاشرملا دفو

 يف ناكو . ةئدملا اوصاخو اهنع هوذرف اهحت داكو ةينيطنطسقلا !ًرصاخم ناك يذا
 هتاداصتناو يذرنلا لاشرملا اذه ةلاسي اودهش نيذلا خويشلا ضعب نيطنطسق ماي

 هيلا ىدها ام دبع هل يرجأ يذلا مظعلا لافتحالا مهللب نم حريب مل مهنا اوريخاذ
 مورلا ةككمت يف ةيركسعلا باقلالا مظعا ةححو ًاعصرم اًفيس غولويلاب ليونام روطاربمال

 اأ ليونام مورلا كلم نا باّتككا اذه نم لالا مسقلا لئادا يف انكذ دقو
 اسنرف كلم سداسلا لك طالب ىلا, وكمسوب عم بهذ نيطنطسقو انحوب نيكل

 مظعا اسنرفب تتدحأ ةينيطنطسقلا ىلا عج نا دعب نكك مازكالاو هللا ديزع لبوقد



 عبارلا لصفلا 005

 011 كلملا تالا اهكرات ف روهشم وه اك بناونلاو تابكتل ١ اهب تلزتو نئاصملا

 ةصرفلا تختتا كلملا مامز ىلع ضبقلا عطتسي لو لالتخا هلتغ ىلع لخد: ا سداسلا

 سلك ناىت> ةعبظف ةنايخب زيلكتالل اسنرف ةككم تعابو دتحلا ةينالالا ًالبازيا ُةنأرعا

 متن ذخاف طتق ناتئيدم وا ةنيدم الا هككم يف نكيمل ةككمملا تت ىلع سلج ل عباسلا

 ءارذعب ةيقلملا كرد ةنح ةلضافلا ةاتفلا كلت ةدعاسع برحلاب ادلب ادلب هتكلم رئاس

 ةرابشلا  نايلزأ

 ىلع ىوقيل عباسلا سلك نكي مل ةريخالا اهتياضم يف ةينيطنطستلا تعقو ايلف

 اهنم زياكتالا درط دعب ةيلخادلا هتككم نووش ريبدت يف هكابترال اهصلخت ةدحن لاسرا

 ناسرفلا نم ريسي ددع الا ةينيطنطسقلا نع ريخالا عافدلا يف سيسنرفلا نم نكي لل اذهو

 ةيوبابلا كاسعلا يعوطنتم نيب وهلا

 دشا نم ناك يذلا سماخلا سوالوةن .ابابلا سرطب شرع ىلع ذئايحاسلاج ناكو

 ةنوكلا ةنيدم يف زهك ءادعالا نم مهصيلخت ىلع نيدعاسملا مظعاو مورلا نع نيماحلا

 ىلعامهثحي اونج قودو ةيقدنبلا قود ىلا لسراو ةيبرح بكارع ةدع هتبالو تحت تلا

 عافدلاو ةينيطنطسقلا هايم ىلا عي ريسملل هنفس عم داحتالاو اههشب قاغتالاو ماسلا

 مدرلل اًذاقنا اهنع

 نييونطاو ةقدانبلا مم ةدمتم ةيوباملا ةذلا هذه ةتتا ام ك5 ىلع ٍقأنسو

 اهتعاومشب نيناثعلا ناين ةيايطنطسقلا قيضم تلخدو راطخالا تمحتتا نكحصو

 مقرلا نع اهتاماحمو ةمرغلا

5 

 ركسع ىتح ارب ةشبج عيمجمب دمحم ناطلسلا فحز ١١5 ماع طايش لئادا ينف

 لاسدلاو ىرقلا ببنف اشاب يزارك ىلا هداوق دحا لسرا دق ناكو ةذيطناطستلا هات

 دادما لك نم ةيلاغ ةنذملا تحصا ىح اهضايزا عيمج لتحاد ةرضالا لوح يتلا



 مر ةينيطتطسقلا ىلع يفاثلا دمحم ناطاسلا ةفحز

 ةنناثعلا شوبللا ددع يف نيرصاعملا مفرلا يروم ةازآ تيراضت دقو ٠ ربلا بناج نم
 ىورو فلا ةئائلث ليدنككح لاقو انفلا 55٠ اوناك مهنا ىلا اكود ليئاخمث بهذذ
 فلا ةئامعبرا سي انرف

 هدبب (ًضياق ناكف هتمظع رئاعش لكب اشم شيملا ةعيلط يف ناطاسلا راسو
 دحا ”هلمجي لو نامع لآ نيطالس دنع ةطلسلا ناونع ناك يذلا يديدلا عمرلا ىلع
 نم هلك نكي مل جلا اذهو . ديزياب ناطلسلا توم ذنم حتافلا دمحم ناطلسلا لبق
 لزي مل يذلا ديزياب عب نم فورعم كلذ ايكديدحلاب مثصم بشخ نم ناكل ب ديدح
 ربكألا ةسورب عماج تحن يتلا ةداغملا يف !ءوبمم

 شيواردلا نم ةثام هب طاحا دقو ةبالا يف ةياغ بكومب اًمونحم ناطلسلا ناكو
 ضحي ناك يذلا نيدلا ماسح ريل ريكألا مهميعذ مهعدتتت مصعملاب راوسلا ةطاحإ
 ىلع شيلا ىذقد مهيدبا نيس ةييطنطسقلا طوقسب مهأنتو مادقالا ىلع دونما
 يناطاساا عفدملا امس الو عفادملالقن ببسب هلي وط ةدم ةينطنطسقلاو هنردا نيب قيرطلا
 ناب ماو ١4 0 ماع ناسن سداس يف ةرضاللا باوبا ىلا ناطلسلا لصوف ديبكا
 مدونج توكسعو ايدافيلاك وعدملا باملا يذاّرملا لثلا ءارو يفاطاسلا هدابخ برضي
 نيؤضسرف ةفاسم ىلع بهتذملا بابلا ىلا سانرشالف ةسينك د واجي ام دوسلا لوح

 كلت يف ةينيطنطسقلا عقوم ةفرعم نم ءارقلا سفنا هيلا قوتت ام يف بردالد
 ةسر اكمل ةلثف نا" انعطتسا وأ دون انكو اهعضاوم يف راصملا ثداوح عبتنل ةئسلا
 اك ةفصنق ليلملا رثالا اذه دقق مارملا نود لاح نككمديب ةسفنوه دمحم ناطلسا
 : : لوقتف نورصاعملا نوخرؤملا ةفصر

 ةسنم نافرط اياوزلا ثّلثم لكش يلع داصحلا مايا يف ةينيطنطسقلا دوس ناك
 نم يتلا ةيدازلا اسما ةسبايلا ةهج نم يلرغلا وهد كلاثلا فرطلاو رجلا يف نالخاد



 عبارلا لصفلا رس

 ةطلغ نع ةينيطنطسقلا لصف يلح وهو بهذلا نرق هادم يف ةلخاد يعف لامثلا باج

 قرشلا نم ىتلا ةيدازلا اما ايندلا "ىئارع .نمآو لما نم دعب يلْخلا اذهو اهضايرا دحا

 بهذاا 7 فرم ”ةباتم يجراخلاب أفرملا اذه نوعدب اوناكحو ارمرم رجب يف ةلغوتف

 اذ ناكف ةسيايلا ةهج نم اما١دحاو رادج اذ رجلا ةهج نم روسلا ناكو . ىلخادلا

 عساو قدتخ يجراخلا طئاخلا لوح ناكو لخادلا نم اعافتدا لقا جراخلا 3

 جرب ةفاسمو ةفاسم نيب نيرادإ-ا لوط ىلع ناكو ةملصلا ةراجلاب ينبم اًضرعو اقنع

 جرب دوسلا نم ةيواز لك سأر ىلع ناكو ةنيصح ةعاق باوبالا نم لكى عو قهاش

 ينبملا سيلوب ورك 1 برب ناك عباربالا هذه مهاد مظعاو ىوقاو .ةعلتلا نم ربكلا ملظع

 ينبملا جربلا مث يارسلا سأر مويلا اهعماو سويرتيد سيدقلاب ةفورعملا ةيقرشلا ةيدازلا ىلع

 ينبملا مث جاببالا ةسمخلا ةعاق نآلا ةمساو ةسبايلاو لفرملا نيب يتلا ةيدازلا سأد ىلع

 مويلا ىري هلحم يفو نوسواكسس ةعلق ةعسا ناكو ةسبايلا ةهج نم يتلا ةثلاثلا ةيفازلا ىلع

 نا ىلع نيِخرَّرلا رثكا عجا دقو . تالا دمحم ناطلسلا اهانب يتلا جاربالا ةعبسلا ةعلق

 مسارف ةعبرا ناك ذئموي ةينيطنطستلا روس طبخ

 ةزهج نكس مل اهتانيصحت ناالا راصحلا لبق ةينيطنطسقلا ةئيه يه هذه

 نم ايف ام حالصاو تاماكحتسالا نصحت مهيلا لوكوملا نم نينثا نال بجاولاك

 بابرا متها رطخلا اند |1 نككو اًنيش اعلصي مو ةليزج ًالاوما نيبهان اب ره دق اناك للخلا

 ًالاغتشا سانلا دشا ناكو بارخلا ممرتو تاماككتسالا زيزعتو نوصلحا زيهجتب رمالا

 يف هدهج لذب يذلا ادانلا ريفس يلانويلا سروديسيا لاندرككا نوئوشلا هذه حالصاب

 غولويلاب انحوي نمت ثيح ساينا جباربا ةضاخلا هتقنن نم ملصأو هنطو نع ةأماحلا

 مهبواق نال عافدلا ىلع مهضحو بعشلا عيجحتل يف هتمه غرفتسا دقو اًريسأ لدالا

 ةبذاك تاءوبن ضعب ةعاشال ذخَأم لك عاملا مهنم ذخا دقو اًقوخ تملخما دق تناك

 ناك اهضعبود. اهصيلختل لئاسولا نم لذب ايهم ةينيطنطسقلا طوقسي رذني ناك اهضعب



 000 ةينيطنطسقلا ىلع يناثأ) دمحم ناطلسلا ةفحز

 مؤرلا ةبنطلس ضارقنا لجا اند دق نا هدافمو فوسليفلا نوال كلملا ىلا اًبوسنم

 نا بجي هنا بتك اهيف ءامسلا نم تطيه دق اهنا عاش ةقرو ىلا ادنتسم ناك اهضعبد
 برلا كلم نال سناينتسي كلملا دوع ىتح ةيايطنطسقلا ىلا لوخدلاب نيننائعلل نذوب

 هبشا امو رثئنيح مهيلا لذي
 بارظضا ىلع اليلد الا ةبذاككا تا<وبنلاو تاعاشالا هذه كذ يف اندصق امو

 يتلا ةميظعلا ةّمهلل ايبتو هدحو ركسملا ىلا عافدلا اهضيوفتو اهرساب ةسمالا بواق
 بعشلا ةدئفا يف ةممحلا ران مارضال سروديسيا لائيدركلاو نيطتطسق كلما اهذب

 ءاجرو ةلاسبو ةءاجل عافنلا ىلع هئارغاد

ِ 

 نم ةفدتكم ةينيطنطسقلا تحضا ةصاعلا لوح ركسعو ناطلسلا لصو نا دعب و

 اما ارمزم رحب لك يف ناترشتنم ناتزامع نينناثعلل ناكف ةبارجيلاو ةيئربلا “تاهيللا :لك
 . مدق فالآ ةتس ةفاسم ىلع ةئردملاب ةقدحم ناطلسلا دوتج تناكف ربا ةهج نم

 ارمرم رو بهذلا باب ىتح نيالا بناخلا نم ايسا نم ةدفاولا شويا تركسعف

 فرملاو سانرشالق باب ىتح رسيالا بنالا نم تركحدعف ةدروالا شويا اما

 ىلا هابرقا يوذ دحا اشاب: ناغاز دمحم ناطلسلا لسرا مث.( بهذلا نرق ) يلخادلا
 دما ذنم هطلغ ىلع نيطاستملا نييونْلا ةبراحخل بهذلا نرق يلام يف ىتلا دالبلا

 مورلا ةثاغا نع يس ديدم

 نال ( بهذلا نرق ١ بناج نم الا تاهللا لكن م ةّماضم ةندملا تسماف

 بكرم لك اوعنف ظيلغلا يديدخلا ديحنإلا اوبصن ةيناثعلا نفسلا مودقب اوسحا ال نيلهالا

 يف زخالا ةفرطو ةينطنطسقلا يف سلوب وزكا ةعلق يف ةفرط ناكو لوخدلا نم بيرغ

 ةيشخ دمع ىلا اًدنتسم ديغزلا اذه ناكو ٠ نوريورف ىعملا ةطلغ جاربا دحا

 بكار“ ةدع يلخادلا بناللا نم هئاد» نم ناكو رجلا قمع يف ةزكرم ةمخض



 عبارلا لصقلا 85

 يديدلا ريجنزلا عضو لاعتساو ٠ هاّدعتي نا بيرغ بكرم عيطتسي الف هيمجت ةيبح

 يف نيطنطسق ىنب نا لبق سويرافاس مورلا رصيق مايا ىلا دتي ادج ميدق فرملا دسل

 دع يف ةيطنزب راصح هكذ يف سونيلفيسك خرؤملا ىور ام ةريهشلا ةتنيدم ةيطنزب

 اذه بصن يروصالا ندال كلملا نا سنافوأث خرؤوملا ىدرو . سوي راثاس كلملا

 لاقيو هعطق ىلع اووي مل ذا اهنع اودتراف ةينيطنطسقلا اورصاحو برعلا ءاج ال ديجتزلا

 اوعنص مورلا نكن ءاكع ىلا ميدقلا ريجنزلا اولح ةيئيطنطسقلا اوحتف امل نييديلصلا نا

 نيطنطسق ةرامع نال هيلا جبايتحالا ةباغ يف راصحلا ةنوآ اوناكو نتماو مخضا رخا اديخز

 ةنائعلا ةراعلا ةلزاتم ىلع ىوقتل نكت

 تن

 ةدانق اولوت نيذلا ءامساب لأن نا انب ردحي راصماو ٍترلخا نع مالكك ا طسنن نا لبق
 ريفسؤ نيطنطسق كلملا ًالوا ىذن مورلا نف ةينطنطستلا نع ةعفادملا اونسحاو شيلا

 يف اثبلو "يش لك يف ماتهالا يف اًدهج ناولأي ال اك نينذللا سروديسيا نارطملا ابابلا
 ىلع ٍقانس يذلا ساراتون اقول قودنرغلا لذ مث . ةنيدملا تحت ىتح ىنولا ةعتعم

 نم نيذلا سليفواثو سروفيكتو نيزوكاتنك سوي تعد ءارمالا مث ةعجشما هتبصق داري

 ليملا يف هتداهع اًدوهشم اليلج اًئينش ناك يذلا :سنيتس د ودوث مث غولويلاب لآ
 مورلا نود نم ةرضاللا نع نيعفادلا نيب ناكو . ةخوضيشلا اهفعضت مل يتلا هتوقو ةبب ريا

 نيمنامسالاو سيسنرفلا نم ةيناسنالا ةمدخ نيعوطتم اوًواج نيرذلا يناجالا نم نوريثك

 كلملا هالو يذلا نييونملا داّوتلا دحا يفاينتسي اسنحوي مهربشا ناكو نييلاطنالاو
 نانيصح نايبرح نايكرغ هترعا تحن ناكي ونلا طباضلا اذهو ٠ هتمرب شيملا ةدايق

 دهشت ةريطخ ًالامعا ءاج دقو رجبلا يف مهب لوحتي ناك سأب يوذ لجر ةئامبدا اهعيق
 ةينيطنطسلا فرع يف لوخدلاب هل نذأو نيطدطسق ةبلطف برلحا نف يف هكتحنو هتقاذح

 سونمل ةري زج بهي ُةناب نييناثعلا ىلع رصتنا اذا هابا اًدعاو شيلا ةدايق ٌةملسو يلخادلا



 نسب ةينيطتطسقلا ىلع يناثلا دمحم ناطاسلا ةفحز

 ,شا دقو . راصملا نم موي رخآ ىتح ديدشلا عافدلا مفاد هنا ىرتسو ع 7

 براح دقق ةينيطنطسقلا ليت ناك يذلا يكرتلا نارا ديمالا برحلا اذه يف ضيا

 مورلا دونج م ا ةلاسب
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 مهدد ناكو مايا ةثلثب اهلك هشوبج لوصو دعب ل بركلا رأن ناطاسلا مرضي و

 يلفات دنغ اهلا نوذواب سيراتم ةدع نيبراح" ًاشناو ةباردلا يف ًةياغ مددت
 ةفلتخلا ءاحنالا لك نم ةنيدملا برضل عفادملا نم اقص ١١ بضنو يثولا مرض

 باب ءازاب بصن دقو يرجلا نابرا ةبحاص هريدي ناكيذلا لاطاسلا مفدملا اهنيب ناكو

 يتلا ةليقثلا لبانتلا ةماؤضل ةيسج اًرارضا ةئيدلملاب عقواو ( ةيذحالا ةلمح باب يا ) ايدافلاك
 ةينيطنطستلا ىلا لوخدلا نولمأتي ةشبجو دمحم ناطلسلا ناكو روسلا ىلع اهتشري ناك
 ( موغل ١ بارسا تحت رذحت ناب ناطلسلا رمأ يذلا هسفن بابلا اذه نمو ةليسولا هذهب
 هذه ىلا هدب يذ ةءادب مدرلا تفتلي ملف روسلل كد هباهلا) اف دورابلا عضول

 نكك» ةبالصلا ىعتنم يف داص رخص ىلع ينبم ساسالا ناب نينقوم اوناكمهنال ةرفملا
 تحت روسلا لخاد نم رفجي عرشو مظعلا رطخلا اذه ىلا هنأ ناملالا نيسدنملا دعا
 نييناثعلا رفح ىلا .لضو فينع بعت دعبو نييناثعلا ةرفح ءاذاب .ةرمح بابلا ُكاَذ
 « ةيقيرغالاب » ةفورعملا راثلا هلاصياو مهترفخ ىلا ناخدلا هلاخداب برهلا ىلع مههك اذ
 ايلف ٠ هباهلا» تفزلاب جوزمملا دورابلا عضو نم اوكمتي مد يلدز ان مهلمعم ىلا

 سنامفر سيدقلا باب هان ىلا يناطلسلا مفدملا لقنب ناطاسلا رما ةليخللا هذه تطمح

 بابلا اذه يمحي ناك يذلا جرإلا ىلع لبانتلا تبوصف
 اهنم ةدحاولا نزو ةيرجح اللك فذقنت تناك اهناف ةفيعضب مدرلا عفادم نكت ملد
 تعزعزت ىتح ديدش يود اهقلطلا ناك نييناثعلا عادم نم ىلدا ناو يثو ةربا ٠

 اوب وصتسا كلذل ةندملا يي بار اهقالطا نع 8 نا نم اوف ا[ روسلا ناكرا ٌه ةئم



 عبارلا لصفلا دعم

 للك عفدا ليلقلا دورابلا نم مهيديا نيب قب ام اومدختسا لب مفادملا اولطي ال نا

 اخ لتقت تناك للكر شع وحن اهضعب عسي قدانبلا نم عون يف ةوشحم ةيصاصر
 ىلا ةنم ذفنتف لجرلا بيصت تناك ةلككا نا اكود ليئاخم خرؤملا ىور دقو اًديثك

 مهلتمتو ثكااثف نآث لجد

 ةنيدملاب قلسا دف سنامور سيدقلا باب هان ىلا لقن يذلا يئاطاسلا عفدملا اما

 نوديدع اهب م اغانه ةماظخ ترباطتو ليلق نامز دعب رنا ةناالا م نرخ

 ناطاسلا فسأتف .ةبض يذلا يرجلا مهنيب لثقو ةلوح اوناكن يذلا نيبناثعلا دونج نم
 لبانتلا قالطا نع لدعو اهّدسب رمأف عفادملا رئاس شنت نا قفشاو اًدج



 سس
 ةنطنطسقلا 0

 مورلا قرحا نا دعب هنم مهدادتراو روسلا لوح يذلا لوالا قدن لا نينامثعلا مدر ١

 لقن -م تاوئج قودو ابابلا دنع نم مورلل ةدجن ةيحيسم ةرامج مودق تاب تيشخلا مهجرب
 سأي مدع» بنييونملا عم ءوطاوتلاب يلخادلا افرالا يف احلاخداو. ةسايلا ىلع مهبكارم نيينامشلا
 ةنتف -ه بنيي ونملا دحا ةينايخي ةطوبحو نينامشعلا نفس قارحا يف مهيعسو رفظلا نم مورلا

 نييونلاو ةقدانبلا نيب

١ 

 ةماع لح زينب متع ناطاسلا عرش راوسالا نم ريسبك بناج برت نا دعب
 نم لدالا زوسلا ءارو يذلا لوالا قدا مدري ناب ًالوا رعاف اهحتفل ةنيدملا ىلع

 نيممتثم اهلثم كذب خيراتلا تأ ل ةبيرغ ةسايجم هرما دونما ىلف ةسبايلا ةهج

 مهمايخ ىتح هيلع مهيدبا ترثع ام لك هيف نيحراط قدنخلا اذه مدرا راطخالا

 يف طةس مهدحا نا قفتا اذا اوناك لب اهلا نوجاتحي يتلا ةعفانلا تالآلاو مهءاطحو

 باشخالا هيلع نومري اوناك لب هيلا اوتفتاي مل اليبس صالخلا ىلا مطتسي مله قدنخلا

 اح قددحلا يف نفديف ةرامحلاو بارتلاو

 ىلع اًيصح اًييشخ ارب دمحم ناسطلسلا نع قدتملا مدر نم دنملا غرف ايلف
 تاقبط اذ جربلا اذه ناكو سنامور سيدقلا باب برضيل ةئيدملا روس ىلا بيلاودلا

 اودعببل ةيعانص انارين نوتشري اوناكح راسعلا نم رفاو ددع اهنم. لك يف ةريثك

 ةيديدح بيلالك اهفارطا يف لابللا نم ملالس مهيدياب تناكو ناوسبألا نيرصاحلا

 دواجب ىشغم جبرإلا ناكو - هيلع اسهب نودعصب مث نمو هب قاعتف روسلا ىلع اهنوقلي

 دامللا نم ةريبكص عطقب داس دقو ةقارحا مورلا عيطتسي ذاثإز انو قانا

 ةنيدملا لخاد نم هيلع ةقوشرملا ةرايخلاو ماهسلا ذوفن عنمل هالعا نم ةيلدتم



 نسماخلا لضفلا ل

 رصتنلا لاني هب هن الامآ يبشخلا عيربلا اذه ىلع هلاكتا لج بقلم ناطلسلا ناكو
 اعفد نيننائعلا ركشعم نم مقادملا عيمج تقلطأ راوسالا ىلع جربلا مدقت الف ةملغلاو 2 2 هاه .٠ 5 0 هه ع هه ع

 ةرعج اوغرفتساف مورلا اما ميربلاب ررضلا قالا نءو راوسالا نم وندلا نع نييرصاوحل

 ةيظلتم برا ران تمادو البس كلذ ىلا ذئموب اوعيطتسي ملف جربلا قارحال .ليملا

 نيفرطلا دحال رصنلا هجو نيت نا نود ءاسملا ىتح هلك راهنلا كلذ

 قدتقا' نا اوأر ام دخأم لك بلا نييئاثعلا نم ذخأ جلاتلا مويلا حاص دنعو
 اوذخاو بارقلا اوشينف !ًريفغ اح ليللا يف اوبلأت مورلا نال ُةحتف ديعأ دق هومدر يذلا
 زربو اًديدش لاتقلا رعتساف ةنم ملث ام لك اودسو روسلا اومترو ٍباشخالاو ةراحملا

 دونما ةءاحشو ةساج يعم هشيج ةمدقم يف نيطنطسقو دمحم نيناطلسلا نم لك

 جربلا قارحا نم ذئموي اونكسمت مؤرلا نا اّلا رفظلل الاون مادقالا ىلع مهايا يرثمو
 فاج نم ةئندملا ةجابع نع لدعو اميظع ًابضغ ناطلسلا تضغف هرخا نع يشن

 راطخا ةمملا هذه نود ناك نكو ويلا بناج نم اهيلع لئحلا ىلا ةسبايلا

 لاوهاو
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 هتدايعب تلزن ةيرجيلا ةلمحلل قئارطلا لهسا طاينتسا يف الغتشم ناطلسلا ناك انبو

 نم ةفلّوم مورلا ةدجل ةريغص ةيعسم ةرامع مودق يثو امارطضا هبضغ تداز ةبيصم

 ةطنللا نم ةرفاو ًةنومو سأب يوذ ًالاجر لقت اونج قودو ابايلا اهدفوا نفس ضعب

 لك آلاو :لوقبلا نم كلذ ريغو سدعلاو صمحلاو رّعلاو تيزلاو رمخلاو رينعشلاو

 ناطاسلا راف ةيلقص نم اعمق نكشنال نيطنطسق اهلسرا مورلل ةنيفس اهنيب ناكو ةفاذ
 ىطغم رجبلا تأرو تند اىل يتلا ةراملا هذه روبع عنمل تمتساف اهلك ةيبزملا هنفسب
 تقلطاو. اهنم ةفاسم ىلع تفقو اهلك دديتت مل ام اهفوفص قارتخا اهنكع الو نفسلاب

 ءاهريغن تفلتاؤ ةريثك كاري اهنم ثق رغ ىتحن ماكحإب ةيناثعلا نئسلا لع:اهعفادم



 ١ ةينيطتطسقلا راصح

 رصبا املف سمالا ىهتنم يلا رظنب رجلا ىلع فرشت ةمار ىلع اًفقاو ناطلشلا ناك
 3 2ك

 هكارم برقب طشلا ىلا لصو ىت> اعرسم لرتو هداوج ىلا به هتراع لم ددت

 نئسلا عيمجج هاول هل دوتعملا رجلا ديماب كلسما مث طابضلاو ةّئونلاو دونللا ٍبنّذي نخأف
 داهتجا نع انغر نكك مدي ف ناكي هذ بيضقب هبرضي عرشو ضدالا ىلع :ىطبق

 مدقتت ةيجيسلا .ةرامعلا تناك ماحتتالا ىلع مهلمحو هكاسع سيمحت يف ناطاسلا

 يديدملا ريمنزلا ىلا تعتتا الو نْسلا نم اهضرتعا ام َةقرغم مامالا ىلا ةعرسب

 نرق ةلخاذ اهلك ةراملا نْئس تربع ىتح رخبلا ىلا مورلا هاد لفرملا لخدم داسلا
 مدرلا اهلاباق ”ىطاشلا ىلا تغلب ايلف ًالدا ناك ايكريحنزلا عفر مث داصتنا خد بهذاا

 رورسنلاو حرفلا ةيدصت نيدصم ماؤالا ديزع ريهاج ةهللا كلت يف نورشتنمل

7 

 وهو لاب ىلع رطخي نكي مل بيرغ عورشم ىلا هماها لج مث نم ناطلسلا هجتوف
 اذا ىتح ةسباملا ىلع ةرورجم ىلخادلا إفرملا ىلا روفسبلا نم ةيبرلخا نفسلا لقي نا

 لمعلا اذهل ًالوا ططخغ ارحب ةئيدملا ةجامع نم نكستو اهزتا بهذلا نرق هايم غاب

 بهذلا نرق طش ىلع ىهتنيو هطاغ ءارو رع قيلعلا» كاوشالا نيب هده ًانتيزط

 : امزق سيدقلا ةسنكو ريد ءازاب

 رقبلا محب لطم ةيشنلا .حاوالا يلمع مديهتو قيرطلا اذه مس دعبو

 اذه لوط نا نوخرؤملا ىورو . ءانج الب اهياع قلزت نا بكارملل رسيتي ىتح مناد

 نيعست ةدحاو ةيل يف هيلع ناطلسلا رج دقو مسرف فصنو اًكسرف ناكص قيرطلا

 كلذ متو وبلا ىلا اهلك الزنا طشلا ىلا اهب لصو املو لابملاب لاجرلا اهبحس ةنيفس
 ا ًقالخ رجلا ىلا اهلازتا اوفقوبف مورلا يردي نا ةيشخ توص لقا ءادبا نود اليل هلك

 لافتاب بلا ىلع ثكارملا هذه ري نأ . دازا ناطلسلا نا. نم' نيخروملا ضعب د



 نيساكل لجنلا 00

 رماب ناب د ةنيفس لك خرمو مدقم يف ناك :اولاتف رجبلا يف ًةيراج تناكول اك ةهباو
 تاودالاو نفسلا اهرب ةيرجلا يلآغا متت لاجرلا تناك عارسمالاو مدقتتلاب دونملا
 لوصو دنع لافتحالا كلذ ناكك ةياورلا هذه تح ول نا انيأر يفو .ةبب را تامعملاو

 هيلا ةريخالا نفسلا بحم دنع وا ديدلا فرملا كلذ كلب اجاهتبا رجلا ىلا اههازتاد نفسلا
 ةعدتبا يذلا بيرغلا عورشملا اذه اواهجين ةطاغ ناكس نويونطلا نكي مد

 ظنفحب هيف اودهعت يرس قاثيم دّقعب ٌةعم اوؤطاوت مهناالا ارب نفسلا لقنل ناطاسلا

 ررضب مهسميال دايخلا اومزل اذا مهناب وه مهدعوو نائككا يلم رسلا اذه
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 بارخلاب اومءاشتو اهرما محلاه يلخادلا مهئفرم يف ةيناثعلا نفسلا مورلا ىأر الق
 رك اسع مهدنع نكي مو ٌةنيصح نكش مل ويلا ةهج نم راوسالا نال طونتلا مهلخادو

 نسحلا داهيلا اودهاج لب مهيد ةمحد نم اوسيأب مل مهناالا حافككاد عافدلل ةيفاك

 اهلظفحو ةنيدملا زيزعت هنأش نم اجب اًداهند اليل نيلغتشم
 نم كمي زنآ عورشم لمعب مع لعج لب طقف اذه دنع ناطلسلا فقي مد

 اهضعبي ةضيرع ةييشخ ًاحاولاو حّتافص لصوف ةينيطنطسقلا ىلع ءاليتسالاو موهثلا
 يف يتلا ةدحاولا ةفضلا نم ةدتمت ءاملا ىلع اهيصنو ةظيلف لابحو ةيديدح بيلالكب

 تويصا ىتح نويجاتيك باب ءازاب ةئدملا راوسا لفسا يف ىرخالا ةفضلا. ىلا هطلغ

 اليهست نيربلا نيب الاصاو بهذلا نرق جلخ ىلع. اننيتم !دحاو 'ارسج اهلك
 ضعبرسجلا اذه فرط يف عضدو ٠ ةنيدملا مجتقتو هيلع رع نا جفادملاو ركاسعلل

 هيفاج ىلع تماق ةيبرحنفسي رسبإلا زوو هرعدتو روسلا برضتل عفادم
 ةرثكك نيناثعلا نفسل رصنلا ناكبف ذرملا يف نفسلا نيب ًالوا برملا تممتلاف

 دقع ةهللا هذه نم نيناكعلا زوف برق مدرلا شومج دئاق يلاينتسي ىأر الو اهددع

 نناجالا نم نيرشعو مورلا نم اًباش نيرشع كلذل بدتناف مهنفس قارحا ىلع ةينلا



 0538 ةفطاسللا راصح

 ةيقدنب ةرامع عم اوراسو ادحاو اًقروز اويكرف ةنيدملا نع ءادف مهحاورا اولذب يذلا

 ةطلغ يلونج دحا نكك حاجتلاب مظع لما هب أطانم انتر ءيث لكن اكو لّجعلل اومدقتو

 برضلاب اهوُرداب ةقدانبلا نفس مهتأجاف الو رطخل اوهبتناف ةسيسدلاب نينناثعلا انا
 ايلف نوعبرالا نامشلا هيف بكارلا قروزلا اورساو اهنم اًضعب اوقرغاو : اهلمم اوطبحاف

 كلما نزف نيرصاحلا . نم ىّأرع ىلع ميج اولتتف مهب رمأ ناطلسلا ةرضحب اولثم
 اًريسا نيسمحو نيتناع رما مهدأتل اكحاردإو نيعبدالا لتق ىلع اًديدش نزح نيطنطسق
 روسلا ىلعا يف مهتنشف
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 ةنايخلاب نيرخالا نومهتت نولوالا ناكف َةنتف نييونللاو ةقدانبلا نيب تثدحو

 اوناكسف نويودجلا اما ةيسج ةراسخ مهب تلحو اورقهتت ىتح برملا رس ءاشفاو

 يف ةنماكح تناك ةوادعلا هذه ران نا ابو بردت ةلقو ريصقت ىلع ةقدانبلا نوذخا ويب

 ىلا رمالا مهب ىضفا ىتح مهنيب بطخلا دتشا نامزلا ميدق نم نيفرطلا لها رودص
 ءاسؤر ىلا هسفنب ءاج نيطنطسق كلملا ناالا نيلتتقم مهضعب ىلع حالسلا عارشا

 مهنيب تلو حالصا يف هدهج ىراصق لذبو مهبغ نع اوعي نا مهل 6 نيتمالا

 مل لاق امو ةيجراخلا برللا لبق نم ةنيدلاب قدحلا كنضلا ىلع تاربعلا اًثرذم

 لعجتو ةيلهالا برا ررش بهلن ىتح انرداجي يذلا لئاحلا هدعلا كلذ ينكي الفا »

 مأتلاو ةجرملا لاما كلت ىلع ةقفشلا نئليح مهتسف « ءادعالا دي يف ذيلغ ايمو
 اوناك ايك مهتنيدم نع ةعفادملاو مورلا عم برا يف رفاضتلاو نواعتلل اداعو ناي رفلا

 ١ لبق نم
 ناطلسلا عم ايرس اًقاثيم اودّمع دق اوناك ةطلغ ناكس نييونكلا نا لوقلا قبس دقو

 تاوزغ نم مهتنيدمد مهبكارعو مه اوملسي نا طرشب برحلا يف اولخدتيال نا ىلع
 هبشا امو رئاخذلاو توقلا مهنوعيديف ةيفخ مورلا نوثيخي اوناك كلذ عم مهلكك هدونج



 1: سماخلا لضفلا 0-0

 دهعلاب ةنوؤذ لبر هيلا وددت مهكحارم ىلع هعفادم قالطاب رما كلذ ةغلب ايلف

 انا ةنا لاقذ ركحالا لمعلا اذه نم لاهذنالاب رهاظتف مهب ثكن هنا نم اوكشتو

 امنا ركتقيل نكيملو مورلل رئاخذو توق لمحت ناصرقلل اهنظ بكارع ىلع عفادملا قاطا

 ملف فرملا نع مهبكارع اودعبي نا هابتشالا اذه لثم عي نا ةيشخ مهل صنو نييونهت
 قاطاف افرملا نم مهبكارع اوججي ملف اهمهف مدعب اورهاظتو هتدوشم نيد ونجلا ضد

 اوجرخي ناب اومزتلاف ةتقرغاو ةتفاتاف رجبأ | ريمال هاداول دوقعملا مهبكارع ربك | ىلع جفادملا

 جيخلا جراخ ىلا مهكارب



 لا

 مأيأ ضعب راصلا 0 و

 ساراتونو ينايتتسي نيدئاقلا ماصخ ا ب عافدلا شيج ءاسوز نم لك رك رع افسو 1
 مزعو راصحلا عفر نيطنطسق بلط هت مورلال ةدجن مودق نم نيينامشعلا فوخ آت

 هناويذ بابرا ةراشتسا دعب راصملا فائئتسا ىلع ناطلسلا
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 مهتنيدم طوقس لبق مو رلا اهضاخ يتلا ةديدشلا عقاوملا مثا ليت ىلع قأن نا لبقو

 مورلا ن م عافدلا شاج دا نم *لكز 5 فصو نيل اف ننال ةءاجتو ةلاسب

 رخآ ىلا صرخ نم القتتم 5 9 ددملا ءاحنا لك يف لون نيطنطسق كلما ناك“ ا

 دلو دونلا م 2 طوقسلا ىلا ةيعادتملاو ةحرإا زك ازال 2 هسفنب ا

 ”:ءاوعشلا ةهوم هللا نم ٍقوُأ دقو ةجاطلا بسح ةفاتخلا ططخلا ىلا طابضلا القانو
 يف مت نا تاطب ناك نيعفادملا نم 8 نا ّقح ديغلا بولق يف اع ارضاو عدلا

 فعضا ىلا امئاد دّدرَتي ناك يذلا هسف نيطنطسق لثم ءافتقا اًرطخ رثكألا زكرملا

 همده نود نولذي نوداثعلا 3 يذلا سشامور سيدقلا باب يف نلاغ مهد مقاوم

 ةئاثلث هتبحصبو يلامنتسي دئاقلا 5 ايدامتعا لوب نيطنطشق ناك ٠ مهعفادم تاوق 0
 همر ع .٠

 دئاقلا رداك ويد ناكو مدرلا لاطبا ن 2 ةحو تس ودا ن 0 رسب يدد لجد

 ءاذج يذلا عوبليلا باب ىتح تهذلا بابان نم يفقلا روسلا ةدسهج يمحي يودلسا

 سضايلب سرطب دئاقلا ناكوؤ . نيبونملا نم نيتنام يس ةيصحلا عوبنيلا ةديس تك

 ةعلق نع عفادي سروديسيا لانيدرككا ابانلا ريفس ناكر ٠ مورلا نمو. ةينابسالا
 ناكو.٠ برغملا نم مهب ءاج نيرذلا حترفلاو نييلاطيالا نم ةعاجج عم سوي رتيد سيدقلا
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 نسدداسلا لصفلا

 ناكد ٠ طاع ءازاب يلخادلا ! اذرملا تاع ل ةسارح يوم ا ريهشلا دئاقلا

 ةظفاحلاب اًماق ةيقدنبلا لصنق وتونيم ناكو ٠ نييتيرككا نم موق هس ةسرجي ليما بابلا
 امإ ةجاللا بسح زكارملا يف اًقرفتم ناكسف مورلا شج .رئاس اما. كلملا رضق ىلع

 ريمالا اماو ٠ ىوقلا ىرئاخاو ءافعضلا ةناعال اماو ةلوتقملا ركحاسعلا ماقم مايقلل

 ةددملا ةسارح يف اهعيلا دهع دف خولويلاب سروفيكي ريمالا» نيذ رك انك سوب رتعد

 نيكحت وا جراللا نم مهئجافت يتلا تاهشلا درو اهتحار ىلع رهسلاو اموع

 عمت م تناك يذلا ماعلا زكرملا» ٠ لجر ةئاعبس كلذل مهعمو ةيلخادلا تابارطضالا

 سويلبساب سيدقلا نايهر ناكسصو . لسرلا ةسيكراوجم ناك اهلك كاسعلا هيلا
 راطخالا نيمحتم* ةئيذملا نع ةعفادملا يف مهدهج نولذبب سريلكألا ةمغط نم نوديدعو

 ني رصاخلا تاج عدو دوسلا ذفاون دسل مهسقتاب

 رسع ةب رض هب تازلو دوقتنلا نم نيطئنطسق كلملا د ترفض ءانثالا اذه يفو

 ةجاح دنتل مينم تالست الثل ةقافلاب نورهاظتيو مهاوما 0 ءاينغالا ناكو ماما

 هذه يف لذتتو رسكحل ةسدقملا يلاوالا سريلكالا نم بلطي نا مزتلاف ني زوعملا

 لك جدي مالسلا عاجراو ةحارلا بايتتسا دنع ةناب ةظلغم 0 مسقا دقو ةقيضلا

 ءارقفلا ةثاغاو كاسعلا بتاور عفدل ةيسنككا لاومالا هذه مدختساف ٠ هذخا يذلا
 نيطنطسق لطبلا اذه نومذي ةماغطو بعشلا ةلئس ناك هلك اذه عمو * نيفوهلملاو

 " ليج ربصب اهباحصا نع يضغيو ذاب ةناهالا عمتسي ناكف هعب رقت ىلع نوعمتجيد
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 شويللا يدئاق نيب.ءىر داطلا ماصخلا !ًدادتشا نيطنطسق كلملا نامت داز امو

 عقاذبا 5 ةدرح 0 مفادم ضعب ساراتون نم بلط يئايتتسي نافذ ساراتونو يفادتسي

 هجايتحا ةجب اهانا هءاطعا ىلاف . براي كلملا ناك ث يح سونامور سيدقلا باب نع اهب
 ةافاحلا حاد اسهبف ت نؤفن م ءارمتلا را مث مث نم تدشف ٠ هزكارم نع ةاماح"ل اهلا



 ل مايا ضعب راصألا فقوت

 هنا : ساراتون دئاقلل لاق نا ىلا ينايتتسب الا ىذفا ىتح اهريعس مرطضاف مالكلاب
 ىلا عره نيطنطسق كلذ ىأر املف ماسملاب هداوف نعطي نا قحتسو نطولا نئاخ
 مثررضلا نه امهءاصخ نعأشني ام اهلل انيبم امضغ نكسف رقفرب امهذخآو نيدئاتل
 اطاصتو ةماما امئاعتف اهثرعاو بج امهةناع

 نء موت هال يئاينتسي نم ساراتون دسح هردصف يتيقملا فالخلا اذه اما
 دئاتلا نيطتطسق لسضنت نوخرؤملا دتسيو .. نم رثكا هل ةمازكاو هيلا هليم كلملا
 داحتال داضملا بزإبا نم:ناك ساراتون نا امملوا نيس ىلا ساراتون ىلع يلاينتسي
 نا ايلا بحا يفا» ةريسهشلا ةرابعلا هذه لوق مهضعب هيلا دزعبو نيتاللا عم مقرلا
 اما «ابالا باتل ةعضاخ اهارا نا نم ءارضخلا ةمامعلل ةعضاخ ةينطنطسقلا ىرا
 اذه هيلع ىوطنا املف يلاينتسي زازعا يف ةغلامملا ىلع كلملا ل يذلا ناذلا تسلا
 ىلا ةضلخلا ةنامالاو ةاماحلا يف ةديدشلا ةسامخلاو ةيبرملا ةياردلاو قذلا نم دئاقلا

 ىلا ةليمتسل هدهج ىراصق لذب اًدمحم ناطاسلا نا ىتح راصحلا مانا رخآ ىلا اهادبا
 مورلا نع نيطنطسق عم ةعفادملا ال ١ ىباف ةرفاولا لاومالا عفدب هب زح
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 يوج ثداح ءاَّرج نم ءانثالا هذه يف نييناثعلا بولق يف مقد بعرلا ناالا
 ىلع مؤش هنا ةلهو لدال هب اول<افتف ةينيطنطسقلا قفا قوف عطاس رون ةروصب رهظ سرغ

 اومءاشت نا اوثبل أم مهنكك اهلهاؤ ةنيدملا ىلع 1 دق يلابرلا بضغلا نا نييهاذ مورلا

 ةعاذم اهنا دعب ايف تفرع نكك اهردصم ًالا ملعي مل ركسملا يف ةةتغب ةعاشا راشنتنال ةنم
 ناكبف ةماكنلا اما هلحم يف كلذ نان قادس اي ةنايثلناب مهتأ يذلا مهتارذو ديبكن م
 ريهشلا نوما دئاتلا ةراما تحت ربلا ةهج نم مورلا ةدحنل مدق امرمرع اشبج نا اهنآم

 نينناثعلا بولق تعلخت اف ارحب مورلا ةثاغال ةيثآ رجلا بابع قشنت ةبوق ةببرح تفس ناو



 سداسلا لصفلا ١4

 رون هلاب روتلا اذه ف قتيح اورسفو َدخَأم لكارعذلا اهم داو ةعجافلا ةعاشالا هذه
 مورلا هللا اهتؤي يتلا ةينابرلا ةنوعملا ىلع ليلدو يوامس

 نا ىتح براا ىلع وي مد هتوق تنهوف شيملا نيب بطخلا اذه مظع دقو

 هذه ضقنا ددام نا ملا عر لكشنم لك تفي نا فرعي ناك يذا ناظطلاشلا

 اًدعاص روثلا اذه ىّأر ةسنن وه هلا هلوتب هتمالو هل ريخي يرطا ثداملا ريمعتو ةعاشالا

 امن مهرجم مث ًالوا مورلا دضع هللا نا ىلع لرلد كلذف ولسا يف ةعرسنإ
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 ريمالا نا كلذو مانا برا تفقوا عناوم ضعب 0 رط ريخالا متفلا موب ليقو

 ىلع يلوتسي اًدمَمع ناطاسلا نا تميل نكي مل املسم ولو بوتكس زياسم | ليعمسا

 ىلا اًدفو هليق نم لسري ناب هيلع ريشي ًالوسر ةيفتسا يف رصيقلا ىلا دفواف ةينيطنطسقلا

 عفر ةلأسي نيطنطسق لسراف  ةلاحمال هيلا ةبسجي وهف ملصلا ةنم سمتلي ناطاسلا

 ٍباجاف .٠ تاضيوعتلا نم ءاش ام كلذ بنج يف هل يداوي وهو ةندملا نع راصخلا

 ناب هل دهعتت وهو ةينيطنطضقلا نع رصيقلا هل لا ممصلاب ىضري هناب ناطلسلا

 سوبرتيدو اموت هيوخا هسفن تقولا يف تهد اهلك ةروملا دالب ىلع 3 ةلعجي

 ةرامعلا :هذ سبب ةباوج متو ةيمالسالا دالسلا يف اهنزلوس ملاقا امهكالما نم اًضيوعت
 لصحت ةييطتطستلا نا اماو ةينيظنطسقلا ىلع لصحا نأ نإ » : نيرا دحا نم دبل

 » ىلع

 هايزو ماقف ةروشملا هلاضعا ن . م بلط و هناويد باير دا ناطاسلا عمج كلذ عمو

 ىلا ةباجالا بوجوب هياع راشاو مورلل ابر“ ناك يذلا اشاب 04 مظعالا ردصلا

 ع :رضخأ ي 2 3 : ع هو اهل ناكف ةرودع كل 1 اهعضوا فاعل ةدع نبا هر ادد نطئنظق ل

 امسالو هتروشم ىلا ليملا تامس هيلع ترهظ ةسفن ناطاسلا نا ىتح بواقلا يف ديدش

 ريزولا قدص دقو برغملا نم مورلل رو ةريسم ةرامع لوصو برقي هرذنا ام دنع



 لاك مابا ضمب راصملا فقوت

 كك ةيقدنبلا نفسو هنفس نم ةروق ةيناث ةرامع زوج دق ناك ابايلا نال راذنالا اذهب

 ةنطنطسقلا هام ىلا ءانثالا كلت يف اهلسراو اهريغو ايئاتساو

 يناث اشاب سناغدز ماقف مهئازع تعزءزتو صالا اذه نم ناويدلا لها كتتراق

 امو اضيا ةيوق باساب هتروشم اضقان ةيأر مواقو اشاب ليلخل اًودع ناك يذلا ءادزولا
 ةفاتخم مما نم اًنلاغ ةفلؤم اهنال برغلا لها ةدحن نم ىشخيال هنا اصوصخ لاق

 لمعت الف تقفتا نا» ليوط ناهز دحاو يأر ىلع قافتالل بجي ذا اًبرشمو اًدتحم

 نا بهو » : هلوقب هذه ةتروشم متخ مث ردحاو رسأرا اهعوضخ مدعلا بترتب اهامعا

 كفيت نا عيطتست ىلاعت هللا ةوق ديغ ةوق نا نظتفا تلصو دق ةيجيسلا ةرامعلا هذه

 ةشردملا راوسا ىلع جفادملا قالطا ىلع اذا نموادف٠ مظعالا ناطانلا تفا كفذاقتو

 «ةلاعال اهتو اهلع تلمح ترءدقت اذا ىت>

 ايرلح لا درتي" :ناوزقو: الينبوع ووو تاططا اذهدوم نال دج
 عيجج نا اًرشيم مءاجنل هيأرو ليم نع شيلا نم ملعتسي ناب سناغوز ىما ةرضاخ

 يف ذك ةيمحلا تراثف .ةساحو انطاشن نوئلتمم برطا ىلا نوَةنات داوقلاو دون

 برضتا اهعيج قيدتلا تال زهجتو اهلك عفادملا فصت ناب ىصاف ناطلسلا سفن

 مريلا اًناميم اهل برضو ةيموع ةل زهجي ذخاو اهكدتف ةريخا "رض ةنيدملا راوس

 رابا رهش نم نير رشعلاو عساتل

0 
 سل تحج سا قالا 20

 هوا
1 



 عباسلا لصفلا
 ةيئيطنطسقلا ىلع ةريخالا ةلمللا يف

 مورلا ءاجنلا» تديدش باطنمب مهل ناطاسلا سيمعتو ةلمحلا ]ادعس نكينامفملا موص ل
 روسلا ىلع نيينامثلا موجه ءادتبا ب دونجلل يسيحتلا نيطنطسق باطخو ةالصلا 0

 ٌةباصا حر برحلا نم يناينسي دئاقلا لازتءا + لوا ٌدنع مهدادتراو

١ 

 مويلا ةدم موصلاب نيملسملا عيمج ناطاسلا رما ةمهومعلا ةلمحلا موي قباسلا داهنلا يف

 دعبو ةعطاسلا راونالاب ليللا يف اًثيضم ركسعملا نوكي نا داداو تارع عبس ءوضوتلاو هلك

 فصتنم و اوعمتجاف مهرءا هؤاضعا توقتو ةسفن تحرشناو ةلك شيلا رطفا نا

 : هرصع بآتك هود اك 1 فم اهاّدرم كيلا ةيسامح ةبطخ مهيف تطخو ليللا

 ةقئاف ةرث نونحت هيف يذلا مظعلا مويلا نآلا ناح دق اه نوعمجا دونما اهيا»

 . نيتنات اهيل اوناك نيذلا مكتابآل اممرحو ىلاعت هللا مككاهآبخ دق ةمظعلاو ةذللا يف
 اه يعاذنا ماعلا 00 مظعا ةريهشلا ةنيدملا هذه ىلا راصتنا ةلخد نولخدت مويلا اه

 هذه ذالع متءنك مترصتنا اذاف اهلمح نوقيطت ال دوك اهنم نومدغتسف اهتورت ةرفدو

 تانجب عتمتلل نوبهذتسف ىراصنلا فيس تحن هللا نذاب متطقس ناو اهميعنو ايندلا

 لكنا اوملعاو هللا ليبس يف نيدهاجحلا اب باتككا دعو امكرابنالا اهتحت نم يرجت
 الضفو اهلك هتايح يف هّتار فعاضم هداهج ءاز> لاني راصتنالا دعب مكتم ىقس نم

 نركب اهحتف دعب مايا ةثلث ةدم مدي ةلانت اف ةينيطنطسقلا بهنب مكك نذآ يلا كلذ نع

 راح ةنيدملا ةينبا يل يبا يلا اّلا اًنرش ةينغلا نم ذخآ نا ديرا الف انآ اما ًالالح مكل
 مدقإ يذلا نا دعا يناف لاوهالا اومحتفاو ةوقو ةعاج+ نذا اومدقتف .اهريمدت نم
 عفرا ىلا هيقراو معتلاو ءالآلاب هرمنا مالسالا ةيار ةقوف امصان روسلا ىلع دعصيو ايوا



 ما ةينيطئطسقلا لع ةريخالا ةلمحلا يف

 ع جر الو هن هان امح يف ىئبيف نيا هيلع ظلت يذلا كاذل“ ليو نكل اهامساو تصانخملا

 0 هللاب اق يفاو ةثبم رش ُةتيقو هيلع ضقنت يضغ قعاوص ناف برك

 « نما ةلككلذ ناعفال ياسو يدالوا ةايجنو دارم يلا سفنشو فالالا ةعبدالا
 اوحاصو ةميظع ةريبكت شيلا ربك هنييو هباطخ نم دمحم ناطلسلا غرف املف

 « هللا لوسر, دمحتو هللا الا هلا ال» صالخالا ةملاك نياثاق لاع توصب
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 ادوحتلاف ةيهومعلا ةلمللا تقو ناح دق نا نييناثعلا ةجنض مهعامس دنع مورلا ماعف

 ايف اول ةلفاح ةردد تونهككا بابرا زوج هللاب ةثاغتسالاو ةالصلا ىلا ءيش لك لبق

 شيلا طابضو ةنيدملا نايعاو اللا سلجم ءاضعا مهعبتو ةافح ةشدقملا رئاخذلا

 هيلا نيلسوتم هللا نوحرتسي نايشلاو خويشلا تاقرطلا يف ناكو بعشلاو يامل

 ركاسعلا نم ةبخو شيملا ءاسؤر نيطنطسق عج مث هللريمو هبعش نع لفاغتيال نا

 : هاوحن اذه اًذيمو اًباطخ مهيف بطخو نييلاطاالاو مورلا

 ءانمالا ءاقدصالا اهما

 ةعضاو لئالد اهراثآ نم ىرا موي لك ينال ةروبشم يدل تراص مكتعاخحش نا

 بز نيَي ىلع مككاكتا نكيل :لب مكعارذ ةّوق ىلع [داتعا ننركي الف مويلا اما
 لب مككاوماو مككايعو مكسفنا نع نوعفادت ال مكنال ءيش لكىلع رداقلا تواصلا

 تنال ةلاسب ايف نوعفادت موب نيسو ةعبس مك كل نا اورَذا هلييس يف نودهاجم متنا

 تراخ دق مكنادعا ةوق نا ايسالو مكسئازع مويلا نيتثنت الف راطخالا دشا نيمحتتم اهل
 برد الد لبق نم مهومتعفد امك مويلا مهوعفداف راصملا ةدم لوط نم تنكشو ١

 مالسلاو ةحارلا اهدعب نم نولانتو راصلسا نركرتيف مهتامج رخآ نوكت مويلا مهتلمح نا

 ةديعبلا دالسبلاو .اونجو ةيقدنبلا نم اوواج نيذلا انل نودعاسملا لاطبالا اهيا متناو

 نوكت انتاريخو م تيدم نوكت انثنيد» ناف اننطو ريغ نطو مك اوباطت ال ا



 عباسا) لصفلا 00

 اومدتف نآلاو ٠ اهنع ةمفادملا ىلع متدعاس يتلا انلاوما اننيب مستقنس اننال مكتتاريخ

 لك عجريلو هبعش نع ةسبضغ فكي نا هيلا اواسوتو ىللعت هلل ةريخا ةالص مكعيج
 طابضلا اّلدا يصواف مكيلا اهب ريشا يتلا يحناصن ىلا اًديخا اوعساو هزكرم ىلا مكتم
 امج مكصواو ماظنلا» ةعاطلاب اك اسعلاو ةنطفلاو ةنيكسلا اومزلب ناب شيما ءاسرو
 « لاكتالا ةناجيس برلا ىلعو لاطبالا ةعايش ةعاجتلاب

 هعامب نم تنّتفت ىتح داؤفلا حرجت تارسح هبلق 'لمو باطخلا اذهب كلملا قطن

 كلاتي مل ةسفن وه هنا ىتح تاربعلا نم لويس نيرضاملا عيمج نم ترجو دابكالا

 ةقفد مهنم لك قناع مث تارمجلا نم رحا ةنيخضتلا عومدلا فيرذت نم غارفلا دنع
 نم ةطقن رنا لذبل نودعتسم مهناب اوفلحو ءاخالاو داحتالا ىلع ةلالد عادزلا ةقناعم

 نطولاو :نيدلا ليدس يف مهعد

 ايف دعسو ىربكل ا ايفوص اجا ةسيئك ىلا بهذو نشرللا نيطنطسق كرت مث
 بربت» عوش رهاطلا نابرقلا لوانت مث ةميظع ةرارجب ىلصو يككلا لكيملا ةجرد ىلع 0 5

 ىلا تفتلا مث . ةسينككا ىلا هوعبت نيذلا هلاجر رايك يوقتلا لمعلا اذهب هرثا ىفتقاو
 انا اهف ةرضالا هذه ىلع هللا بضغ تبلج يتلا يه ياياطخ نا » مهل لاقو بمشلا

 « ىلاعت هل ىسفن ةيحضتمت اهنع ريفكتلل دعتسم مويلا

 امع ةرفغملا مهتم بلطو همادخو هتيشاحو هطالب لاجرب عمتجاو هرصق ىلا بهذ مث

 هداوج بكر مث. ءادعصلا نيسفنتم تارفزب مهلكموباجاف مهيلا هب ءاسا نوكك نا ىسع

 سنامور سيدقلا باب دنع ريطتلا هزكرم ىلا عجرو اهلك عقاوملاو راوسالا دقفتو
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 ادلو موهٌلاب دونللا دمحم ناطاسلا سما ليللا فصتنم دعب ىلوالا ةعاسلا دنعف

 اوركو ل ممول يفو روسلا عقا _3 لك لع ةيموح ةلح دسالاك اواح لا قثنا

 مهناوخاو راوسالا اوقلستيل راطخالا نومحت اوناك لب لاوهالا نم نوقالي اب نولابي



 ١ ةينيطتطسقلا ىلع ةريخالا ةلمحلا يف

 بنج يف مهتايح ىلا اوثتتكص مد مهتراحو مورلا لابنب مهعادقا تحت ىلتق طقست
 دقتت مهعاخو فعاضتت مهتسامحو دادزت مهتيح تناك لب ناطلسلا مهالوم ءاضرا

 .ًالويس 'ترجو مهثامدب ضرالا تيضخش ىتح ايانلا ضوخو كلاهملا مشت امارطضا

 للككاو ةراجلاو ماهسلا مورلا ىلع لسرت معفادملا» قينجنملا تالآد يسقلا تناكو

 عفدل لعفاو ىوقا لئاسو نولذبي اوناك مهددع ةق عف مورلا اما رخازلا رطلاك

 راوسالا ىلعا نم مهيلع نويكسيو ةقرحلا ةيعانصلا نارينلاب مهتومري اوناكف.نييناثعلا

 امطقو نحط ةرامح نوقشريو ىمحلا تفزلا نم ةرفاو ةيكو (يلاغ انيز ةءوامم نيقالخ

 مهقدانب مهيلا نوبوصب اوناكو ةتفداص نم لد تاك ركل م ةيكض

 ةتبلا ىئرملا اوئْطخي ملف ماكحالا ةباغب اهب مهنومريو ةلاتقلا ةديدعلا تاقلطلا تاذ

 نع نيينائعلا كاسع اودعبا ىتح ةديرفلا ةلاسلاو ةديدشلا ةمحللا هذه ىلع اومدادو

 نء ردحال راصتنالاب مكي ملو تاعاس ةدءرجتلاو ةبايلا ٍبناج نم روسلا يلاوج

 نيقيرفلا
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 دصي لامآلا مظعا هيلع نوقلعي و يتقولا ذونلا اذهب .نوحرفي مورلا داك امو

 رذنا عير٠ ثداح ًارع تح متغلا نم اهذاقناو مهتندم نع ةزيخالا ةرملا نيباغلا

 ديزع نم (ييلع سل ةيحو ةع ا براج يذلا ينايتتسي دئاقلا .ناذ بارتلاو لابولاب

 اليج اًَدَذ مدرلا نيب فّلخو اهرضح يتلا عماسملا لك يف راصتتنالا زرحا يذلاد

 برقي ةيناطكب ةعلق نع اعفادم كلما بناجي ةعاس رخآ ىت> دهاجو مهنطو ىلع هتديغ

 نم لتق دقو ىغولا رمي اضئاخ ناك اهف ديدنصلا لطبلا اذه: سنامور سيدقلا باب

 اياب حرج ةتحرل درزلا عرد تذذن ةلك ةتباصا يثك الخ داّتبلا هفيسب نيجاحلا

 ةلاجر ىأر املف ٠ همد ,فزت نم توع الق هحرط اًديمضت لاتقلا مقوم 0 0

 مهبواق تعلخلا مغارضلا دسالا داهج ةعاسلا كلت ىتح اودهاج دق اوناك نيذلا



 عباسلا لصفلا ١

 ناك يذلا كلملا ملع ذاد مهدئاتب اوتلسو ةعمعملا اركراف رصنلا نم طونتلا مهلخادو

 ىراصق لذبو يفاينتسي ىلا عرساف ذخأم لك بارطضالا ةنم ذخا ةنم برقلاب بداحي

 نيطنطسق ةروشمل مضري نا ىلا يناينتسي نا اّلا مهزكارم ىلا ةلاجرو ةعجريل هدهج
 يفرت ثدح ( صقاص )ويش ةريزج ىلا اهتمو ةطلغ ىلا رجلا يف راسو ًاًقروز بكر

 ريسي نامز دعب

 ةعاسلا يف. هلازتعال ينابتتسي ديدنتلا ىلع نيتاللاو مورلا نوخرأوملا عمجا دقو

 يف هحارج رثا تام الاجر مولن نا انيلع قشي نكي ناو نحن اما اًديدش اًديدنت ةديخالا
 يأر بوصتسن لب اًرذع هل بلطن نا عيطتسن الف ةمج تاراصتنا دعبو برا
 اهسالو ةنيدملا كلت صيلخت ليبس يف هذه ةلاطلاو نيدهاجلا نال مهديدنتو نيخرؤملا

 ىغولا ةعمعم يف اومس نا يزال اًضرف نومزتلم يناينتسيك ةعيفد ةناكم يدذ اوناك اذا
 لادتتتلا ةحاس يف ةعقوم مزال ول يناينّتسي نا كشالو . مهتايح نم ةقيقد رخآ ىتح

 ةنيدملا لعاو رهدلا ىلا ىجي نا اًديحم اًركذ دلخ ناكك نيطنطسق ناجي اي رص طقسو

 ةملات تح دق تناك



 نماثلا لصفلا
 نيطنطسق لتقو ةينيطنطسقلا ف

 يف نيخرؤملا فالتخا + اًليتق حتفلا دعب ةطوقسو ةقيقد رخآ ىتَح نيطنطسق داهج ©

 دوجوو نيطئطسق نع حتافلا دمحم ناطاسلا ثحب تا“ نم ةقفلملا تاياكسملا ضعب درو هلم

 ىلتقلا نيب هتثح

١ 

 دادزا لب تمم طش وا س ألا ىف نيطئطسق عقويل « هموقو يفاينتسي رفس نك

 عم 1 ةديرف ةءارعشسب برا لصارو [ىتولا ةحاَسا ىلإ داعو ا"طاشنو ةساح

 ةدم نيفناعلا تايجم ىج عقد نم نكت دقو ةمواتملا ىلع هلاجر رايكو هطالب نايعا

 ةقوشرملا : موصل ررزصل اب اًريخا مديت دق سنامور سيدقلا باب نا اَّل ةريسب تسل

 مورلا ةنم اوعفدو لدالا روسلا اواخدف ةدحاو ةعفد ةوِب اومحصو نوينامثعلا ردايف هيلع

 ةيئاجتلا هذه مهتيزه ' يف مهنكك ىلخادلا يناثلا روسلا اومجيل ةنيدملا لخاد ىلا اوب رهف

 ماحدزالا مهتم قت زوسلا 5 مهلرخد دنع ةريفغ ريهامج اوخدزاف ماظنلا سر

 حاختلا نم اضيا اوطنقي ملف نوقابلا اما اًريثك الخ مهنم نوملسملا لتقو اًريبك اًددع

 ةطقن رخآ ىتح ريخالا عافدلا نيعفادم نيطنطسق مهئاطاسب اوقاحاو اعيمج اومأتلا لب

 مهنامد

 ةنطلسو ةنيطنطسقلا طوتس اهّقع يتلا .ةريخالا ةعقوملا نا نير وما ع 5 دهشي و

 كلم ديب مل هنا ىتح بورحلا ميد اوت نع بكا 0 0 مورأا

 يف اورشتناو يناثلا دوسلا نويناعلا محا امل هناف نيطنطسق لثم 5 د ا

 ءاراكو ةداسلا عمج ةفنثكا دقو لطبلا فقوم داهملا مذق ىلع اًفقاو ثبا ةنيدملا

 دقو ٠ امهلثم عمسي مل فرشو دج هنود مهتايح نيلذاب ةنع نيماحم ءارمالاو طالملا



 نماثلا لضفلا ل

 قالدلا انحويو نيزوكاتنك سويرتجدو 5 0 فو غولوبلاب ليفوأث مههبب ذاتما
 زاوسلا قادحا مهككي اوقدحا دق ءافرشلا مهبارتا نم نوريثكو لاطبالا ةعبدالا ءالوه

 مهنوب رضي ادذخاو مهوفنتكا نيذلا 0 فوفض نيعفاد ةلبوط ةدم اونرا>و مصحملاب

 اوطتسو مهئازع تراخ ىت>: مهئاطلس صال مهحاورا نيفقاو اوثبلو تاهلا لكنم

 ةمواقملا نع همزع .نأنب د هدحو نيطئطسق يقبف مهديس مادقا ىلع ىرض مهعيج

 ىتح اًراسيو اًميع هماسح اب داضو مهفوفص ًاقرتخم نيجاهلا ىلع ُةفيس اعرشمم مداد لب

 فصن عطتق همفيسب مهدحا ةيرضف ةرفاظلا دونما نم نانثا هيلع لمحت لجالا اند
 همدي طخ ًالدنم كو قشف زخالا هبرضو ههجو
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 هيف طقس يذلا عضوملا نا نينبلا ىلا ءابآلا نم ةينيطنطسقلا مور لقانت دقو
 برقت يهو « لثقلا ةحاس » !منومسي نولازي ال ىتلا ةريغصلا ةحاسلا يف ناك نيطنطس

 لاوثا نم رثكحا باوصلا ىلا برقي اذه نا ىو ٠ ناملس ناطلسلا عماج نم

 ناكل والا دوسلا نورناثعلا لخد ال هنا هدافم رخآ لوق عم هقافتال نيرخأتمل تاكل
 ةصاعلا 00 ىلا نيلخاد هرمحتلاف اًموتفم يلخادلا وسلا باوبا دحا اولنغا دق مفرلا
 نع عفاديل ةلاجرو دوعب نأ نيطنطسق مرتلاق ةندملا لخاد يف لاتقلا كبتشاو

 نب كش الو ٠ كلملا عرصم نع ليق ام ديؤي ضيا قيدصتلا نم بيرقلا رلا اذهو

 ءادف هتامح ًالذاب هكوام رخآ طقس اهب ىتلا ةريخالا ةعقوملا ىسني نا نكيال هتمرب امعش

 قيدصتلاب ىرحالا بيدالو وهف نع
 نيخرملا ضع تكلل اًفالخ ًالاتحا رثكالا وه يأرلا اذه نا انل نييتي مث نمو

 يذلا عضوملا ىلع دحاو يأر يف نيقفتم ريغ مهنا اضوصخو ةقلتخم رابخا ىلا | دائتسا
 ىلع ةيمومعلا ةمهشلا نبا يف روسلا ىلع تام هنا مهضعب بهذف كللملا هيف طقس
 نيناثعلا هجو نم مهءازبنا نيح رك اسعلا ماحدزاب قئتخا هنا ىلا نورخآ بهذو ةنيدملا



 “+١6 نيطئطسقلتقو ةينيطنطسقلا حتف

 نم ةناغاك نه وحن قانتخا اوور نيبينايغلا دوهشلا نا ىلع. يلاثلا دولا لخاد ىلا

 نم لب دعبتسملا نف كلملا اما.باوإالا يف مهءاحدزا دنع نيتاللاو مورلا كاسعلا

 هب مهقادحاو ُهل مهتبم نم هلاجر يف دهمن ا مهنيب طقس دق نوكي نا اًنيرتت ليحتسلا

 مونيعا ةقدحك ةنع ةعفادم

 تاراكسملا عبج ضيا ركتت نهار ليلدب نيتنثملا ريغ نييأرلا نيذه انددد اكو

 هنا نورخآ لاقو رحتأيل اًميس لتساف رفظلا نم سبأ هنا مهضعب لاقو . ةنع اهوقنل يتلا

 لهسا ءيشال نكك نيملسملا دي يف ىرسا اوعّ ًالثل هدالواو هتأرعا قانعا عل عطقي رعا

 الو ةجوز ذئنيح هل نكيمل نيطنطسق نا اًناهرب كلذل انيسحو تاقيفاتلا هذه در نو

 ىلدالا هتلياح غولويلاب انيرتاكت وم دعب اهبطخ دق ناكيتلا اينيمرا كلم ةنبا نال نونب

 نم نكعلا +

 ىلا داّئسا الن اوورَ نيذلا نيذرؤملا كئلوا فيلعت نع رظنلا ضخ 0 اندنلو

 رو اهنا نم م يتلا ةقفلملا ت تاباكسملاو بذاكالا كلت لقن ىلع ديدس ناهرب

 00 يتلا ةتباثلا ةلدالا نم انا ام لكن ال ايذكت مهيذكت لب مايا كلملا اذه

 نييناثعلاو مدرلا نيب تشثنا ىتلا بورطا بلسإ اهنبا طالب نم جورتلا

 عيفد نم اًنيُش ”طحيالو نيم هتريس بيعيالو نيشب ةكراس ميال نيخرؤلا تاتث

 نطولاو نيددلا ىلع ةريغ اهمظعاو اًردق كواملا لجا نم ناكهنا ىلع اهلكق فتت لب هدم

 فيرشلا بقنلا اذه سيسنرفلا قلطي :ايك ديهشلا كلملاب هومسي نا مورلاب قاخي ىتح

 هنطوو هند نع اًديهش تام دق نيانطسق نا لوقن لب رشع سداسلا سيول مهكلم ىلع

 ةاماخلا يف همد نم الل د اعوط لذب نال سيول كلملا نم داو فرشا ةتيم

 ع ةعفادملاو
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 لأ سلو نيطئطسق ن ع يصقتسي لا ةمصاعلا ىلا منشافلا ني ناطلحلا لخذ او

 هوز نا اوءيطتسي ملف ت اهزلا 0 يف ع نوشاف ةلاحر لسراف ةرمأ 004 ناك ع



 اثلا لصفلا ١ هم

 ةعقوملا ءدب ذنم نم ةككلا هبا ماخ دق ناك هنال ديدش ءانع دعب الا ىلتقلا رئاس نيب نم
 12ج تدجو نكل نويناهثعلا ةفرعب الثل ركتتت دقو ةنخو ةلوهسب ترا ند نكمل
 نوللا يرمحا اناكو هيلجر يف ناك نيرذللا نيءاذللا ن نم تفرع اغاو:لتشلا نيبإا ديا
 اهم < يجو ةراشالا تيبس اك فيسلا ة ةبرضب قدا ةئماق تعطتف تهذلاب نيعضرو

 يطسغدالا دومعلاب فورعملا رمحالا رمزملا دوم شا ىلع اهتيلعتب راف دمحم ن راطاسلا ىلا
 يعل هزاضصما ىلع ةلالد اهف ضرعتل ام 20 نه ريثك ىلا اهلسراو افهزنا 3

 اع تسد اهوئفدي و ةتثج اوذغأ ناب نيطنطسق مادخ ند يق نأ ند ةكلا
 من

 ةفولأملا



 هم 3 .

 ما دعب نيرصاخلا ىلع ىرج ام يف

 تاللاكلا لود ف6 اقوم (ح (ة دم تو 2 واصلا كلج نم داوقلا ضعي زاب ك١
 ساراتون دئاقلا ةعجاف + ب اًاوت ايفوص ايجا ةسينك ىلا هريسمو ةنيدملا ىلا ةهباب حتافلا دمحم
 اشاب ليا> مظعالا ردصلاو جنرفلا ءاربك لتق -ه-

 ١

 رايا رهش نم ايقب نيءويل سيدقلا عيجج دحا دعب ءاثلثلا موي ةينيطنطسفلا مف ناك
 8 7 2 يدع 3- -

 اهلا نوتس مهريغو مورلا نم ع موي رسسأ دق نا نيققدملا تاقث ىورو +١45 ةنس

 ةعزهلا دنع ًاًقرغ اوتام نيريثك ىلا .تافتلا نود افلا نوعبرا لتقو ءاقرا اوعسو

 برها نم نكست دق ىهتنملا تح براح يذلا سيزتنرف يورلا خدوملا ناكد

 ليزج لاع مهادتفا ىتح رسالا يف اوثبلو ىرسا اوعقو هدالداو هتأرعا نكل ةاغلاو

 ةلتقف هردص يف ناطلسلا ةنعط ىذلا هنزب رغصا ادع ام

 سيدقلا باب نع عفادي ناك يذلا يورلا سروديسيا لانيدرككا ابايلا ريفس اما

 ةيلانيدرككا ةباث علت ةنيدملا © ىتح ةديرف ةعاجشو ةميظع ةلاسب دهاج دقو سويرتيد

 ةسباللا ةثللا ىلع نويناثعلا دونما رثع ايلف ةتاخ اًرايطا سيلو ىلتتلا دحا ةثج اهسبلاو

 نيزعتم ناطلسلل يرمي ءارمخلا ةيلاندرككا ةعبتلا عم اهوذخلاو اهتماه :اوعطق ةتلح

 نامثالا سمجاب عيبذ رسأف ركتتملا لاثيدركلا امها ذوفنلا مظع ريهش لجد ىلع مهراصتناب
 ا با تا

 ىكرو رارنلا ىلا نكرا ةسسانم ةصرف هل.-تجي'أ الو ةوقلا نهاو ايس ناك هنال

 بدكو رقتسا كانهو ةيمور ىلا بهذ اهنمو ةدوملا دالب ىلا ًالوا ةتلمح ةيقدنب ةنرفس

 طوقس نم ناك ا ااصفم مهربي برغلا ءارعاو كوام عبج ىلا اهب ثعب ةيمومت ةلاسر

 ةثاغال رفاضتلا ىلع اهيف مهضحو مورلا ةما هقما ددبتو كلملا تومو ةينيطنطسقلا

 نيب وكتملا



 سماخلا لضفلا

 سكي نا ءاجر هرصق يف صبرت لب بربي ملف ساراتوت ربكألا دئاقلا اماد
 هلتقم ليصفت ىلع يلأتسو هتنب يف تناك ىتلا ةرفاولا لاومألا هلاطعاب ناطلسلا ةقادص
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 ةءاجشب مورأا عما تراج يذلا ةينطنطسقلا ليز اع 5ك رالا ريمالا اماو

 نم ةسفن حرطد بهار يزب ركتتف وفعلا نم سبأ ةئدللا تمت الف ساراتون ةيعص
 اللتق ضرالا ىلع لدرت ة َ ديلا كلا تيل ! ميربلا ىلعا

 ةغاب ال .نكك برللا ىلا عوجرلا دادا نيذلا ةحرج دحض نا دعبف يلاينتسي اما
 اكود لثاذ# خرؤملا ربخا ا, تام ثيح صقاس ةديزج ىلا رفاس نينامعلا راصتتا
 يذلا سيزتنرف خراوملل اًفالخ اًرذع بركلا هلازتعا يف 4 بلطيد ةتعاش مدتع يذلا
 و هئاَدوا نم نكي ا

 امهدالوا م. احبذ دست اينابسا لصنقو ةيقدنبلا لصنق نايبرغلا نا ادئاقا اماد
 اهدونح نم نيديثكد
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 ثيح ىربكلا ايفوص .ايجا ةسيئكيىلا ةرضاللا ناكس نم نوديدع أل دقو

 نم اومكَت ىتح اهياوبا سووفلاب اومطحو .نوينائعلا اهافاود باوبالا اودصوو اهولخد

 مهطارفا نع مهرجزف ناطلسلا ءاج نا ىلا اريثك تل مدرلا نم اهن ف اوجكذو اهحتت
 نم نيريثك نال مورلاب هللا لزتا اباتع ةصحبذملا هذه نوخرّرملا دع دقو ٠ مهعدرد
 اهلا لوخدلا مالسلا مايا يف اوبا دق اوناك قييضلا دس دع ةسكلا هذهب .اوذال نيبذلا
 نوكي اهيف سدقملا نابرقلا لوانتو اهلخد نم نأ دادتعا نيكيلوثاكلا 5 كارتشالاو

 نييكيلوثاككا رئاسو هنكمم نابعاو للملا نال ةينيتاللا ةسكلا عم هلعف سفنب كرتشا دق

 نم كلذ ذخوي اك هريفسو مظعالا ربا عم كارتشالاب ةالصلا اهيف نوميشب اوناك

 : لاق ذا اكود ليئاذ#“* صماعملا يمورلا خروملا داهم



 متفلا دعب نيرصاخحلا ىلع ىرج ام يف

 ظلا ءاسعتلا يلوخا مورلا اهيا »

 بضغ مكيلع ّضقنا نيح يف نيما المك ايفوص اجا ةسيمىلا تاخد دقل»
 مكم دحاو نكي ملو ةقطارفلا عترم ةسينكلا هذه نودعت نيموي ذنم متلك دقو ٠ هلل

 داحتالا اوابق نيذلا مكتوخا عع ةيهلالا رارسالاب هكارتشاب نتلا فوخ اهيلا لخدي

 مكعور نكست نا تاهيه ينابرلا بضغلا مكب اهزتا يتلا ةسعيرملا تابرضلأ هذه نكك

 هذه رجب يف مكملكو ءامسلا نم طبه اكالم نا انردق ول ذا مالسلا ىلا مكبنسجتو
 متضفر متلك « مكءادعا لصأتساف ةسنككا ةدحول اونعذا » الثاق ةديدشلا بئاصملا

 عوضتلا رثاون : نولوقي مايا ةعضب نم اوناك يذلا ٠ ءاثر اهيلا مقطر دا هتروشم

 « باوصلاو قدصلا نيع وه يلوق نا نوفرعي نيتالل عوضتلا ىلع نيينامعلل
 ةيلك ام لك ىأر يذلا ريهشلا يمورلا خرّزملا اذه اهب ءاج يتلا ةداهشلا هذهف

 نحل اهف نا ذا ةريخالا اهمايا يف ةينيدلا ةينيطنطسقلا ةلاح نع اًنيب احرش انل حرشت

 ةينيطنطسقلا يف نكي مل هنا ىلا نوبهذي نيذلا نييبرغلا نيخرؤملا ءازآ ضحدت ةغماد

 موي تناك مورلا :ةما نا يلج ىن األ قاتلا بزح وهو دحاو ينيد بح الا
 بزحو داحت الا. بزح رخآلا اههدحا مصاخي اهناعزانتي نييوق نيرطش هلا ةمسقنم
 روكذملا اسود ليئاخعك ءاهتفلاو ءاملعلا نم نوريثك لوالا بزللا نم ناكف َقاّئشلا
 نم راهنلا ةعبار يف سمّشلا روهظ رهاظ كلذو هتلود رباك او ةسفن نيطنطسق كلملاو

 داخالا بزي ةصوصخم !تناك يفوض انجا:ةسنك نا اهنم خس, ىتلا ةداهشلا هذه
 سجرلاب لتي القل هذه ىلا لوخدلا لبقي ناك قالا بزح نم دحا ال نا ىتح
 ةخمادلا ةريثككا ةلأدالا ىلا ةفيضن يوق ليلد جتني مث نمو داحتالا يلوأ عم هكارتشاب
 الأ هراكنا اوعيطتسي ملو نوخرّوملا هركَذ لمها ام تبثيو اهدي وهف اهيلع انرثع يتلا

 داحتالا بزح نم احح اًنكيلوثاك ناك مورلا كولم رخآآ نيطنطسق نا وهد
 دقوا يتلا ةروثلا وهف طلغلا ىلا مهرجو برغملا يخدرم ىلع لكشا يذلا اما

 الاي



 . عساتلا لصفلا : 1

 ةسينكلا عم داحتالا مدعب نيدانم ( ةراشالا تقبسايك) مهءافطو بعشلا ةلفس اهرارش

 مزتلا تح مهءالضفو كيلوثاككا ءايقتتا نيعرتم اهوبكترا يتلا مراحلاو تاباصتغالاو

 لامعا نم صلت ةرضاللا نع لحرب نا ةسادقلا مئاذلا سويروغي رغ ينيطنطسقلا كريرطبلا

 بعشلا صن نع لكي ملو ايف ماقاو ةيمورب ذالف بعشلا ءايبغا اهفرتقي ناك يتلا روحا

 كاسقسالاو ةيكلوثاككا ةسينككا نضح يف ءاقبلا ىلع مهابا اضاح ةينيطنطسقلا مدر ىلا

 ةروألا هذه نا اوظحالب نا نيخرؤملا ءالؤه تاف نكلو . ىقثولا اهتورعب ةباتككاو

 تقولا يف تناكك ريرطبلاو اباملا دضو داحتالا دض تراث يتلا تاناهيغلاو تاباصتغالاو

 وهو ههجو يف هنونيهي اوناكاعرلاو ةلفسلا نا انيأر اال نيطنطسق كلملا دض هسفن

 نيدلاب اًمح اهنيع هتايحو ةتمازكو ةتحار ًالذاب المحار بص اًرباص لهاجتلاب رهاظتي ناك

 نطولاو ةّمالاو
 ال1 تع رولا نم دحا ارك الو اكلوثاك تامو, ناك نطئطسق:نأإ كح ذاق

 نيخرؤملا لحاطف نع المدن نع هادروا ام لكنال مسج طخ بوكر نود كلذ رك

 جيراتلا ربدت نم نا يف بير الو يأرلا اذه تانثاب قطني نيققدملا نيرصاعملا ةبمكاو

 عساتلا انرصع يف بيقنتلا اهحلصا دق ةطلغ ةفالخ دعيو ةنهار ةقيقح هربتعي ققدملا

 ”لبق نم ةديثك ةيؤيداث تاطلغ تهصأ امكر شع
 ذأ ةعداصلا جيجحلاب نيطئطسق مورلا كولم رخآآ ةيكيوثاك قيقحت يف انتقد امو

 ميظع يخيدات لكم امسحو ةقيقملا حاضيإب اًنح
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 نيداضلا ٍتزح ءامز .نم ناك يذلا ساراتون دئاقلا ةعجاف ىلع قأن نا لبقو
 ءاج رهظلا وحن هناف اًيفوص اجا ةسينك ىلا حتاذلا دمحم ناطلسلا لخدم كذن داحتالل

 الو هتلود رباكاو هئادزو عم مظع لافتات ةياب سنامور سيدقلا باب نم ةندملا

 رسكف ةثلثملا ةيسافنلا ةيللا سأر هحمرب نعط ريكالا ةينيطنطسقلا ناديم يف زاتجا



 ١ جتفلا دعب نير صاحلا ىلع ىرج ام يف

 ىتلا ةيساحنلا ةيللاب ىيئارسالا بعشلا لافت اهب لءافتب بعشلا ناكو اهسؤر دحا

 ةدلكمملا ىهتنا الو :ةنططنلا "سراح نيضح زرح اهنا داقتعا هصالخل ىسوم اهبصن

 ةسنككا كلت ءاهبو ةمظع هلمأت ىدل لاهذنالا هذخاو هداوج نع لزت ايفوص ايجا
 اهلكايه نمدلكل م ىلع اًدقفتم اهلخدف هلكجلاعلا يف اهنم لبججا الو فرظا نكي مل يتلا
 علتقي هكاسع دحا ىلع ةنيع تعقو سادقالا سدق لخدالو ةعيدبلا اهتبقو اهفراخزو

 | علا » اثات هرجزو هطوسب هبرضو هيلا عرهف نيك ماخد نم ةسيفن ةعطق
 وأ ةينيطنطسقلا تاورثو ناكس ىلع ءاليتسالا مكك تحبا يلا كتقفرو تنا

 « يل اهتقبا يللال ةراجحلاو ةينبالا نع

 .ةيمالسالا ةنسلا بسح تاواصلا واتب عرشو رينملا دعصف اماما ناطلسلا سا /

 ةقوف ةشرع بصنو ربكالا حيذملا ىلع اًثدك ىحض ناطلسلا نا نوخرّوملا ديزي
 دعص مويلا كاذ ذنم هلا يدنفا هجوخ يتلا خرؤملا لوشو ٠ ةالصلا نيح 00

 ةالصلا ىلا نيملسملا اًيعاد ذأ ةيلاعلا ةمتلا ىلا نذّوملا

 مكببنا [
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 ريكألا دئاقلا ساراتون رصق ىلا هجوت ةسئككا نم دمحم ناطلسلا جَخ او

 اًنصحت# ناكو متافلا ينيع يف ةوظلا لاونو هتايح صياخت ايجار ُةبقرقي اذه ناك ثبخ
 ناطاسلا ىعتتنا املف املاس وكن نا طرشب اص ناطلسلل اهملسف علقلا ىدحا يف
 اهآنخ دق هنا هل اناق ةرفاد !ًدونك هل مدقو قّأمشلاو مارتحالا ديزبب ةليقتسا هرصق ىلا
 هذهب عنصت تلك اذام » انا رمالا داب يف باوملا ناطلسلا ُهل ظلغاف اهابا ةيطعيل

 « ةتعدخ اي ينءدخت نا كتتن يفأ ةجاللا نيح كككي اهعفدت س١ "م راصحلا نيح زونكلا

 ساراتون ةباجاف « كتماو كصض عم لاومالا هذه يدب ىلا ةما مفدي 1 مةلأس 3

 يف حرطف هب سما مث «ينصخي امالا ينيطعتال تنا نذا » ناطلسلا لاتف « ىلب »



 مساتلا لصفلا
 ليوطت ع ناك هنا هانا امهتم اضيا :ةتوو بنا هندي نيب هرضحا نكلو . نيحلا
 هريزو اكشو سفن ساراتؤن رربف ةنيدملا ياست نع نيطنطسق عنمل امبسو بركلا
 ةءاجشلا موزاب هيلع راشا يذلا وهو نيطنطستل اًميدص ناكدنا الئاق اشاب ليلخ ربكالا

 طسناف كلملا ىلا ريزولا طخي ةب وكم ةريثك قاروا ىلع ذئنيح ةعلطاو برملا ةلاطاو

 هلارزو ريبكىلع ةديكا ةلع بلطي ناك هنال هرطاخ حرشناو ربخلا اذهل ناطلسلا بلق

 ركسعم نيب ةفيخخلا فيجارالا كلت عاذا نيح نم ةنايخلاب سحا دق ناك هنال هلتتل

 هللا قري ناب رماو هماما ٌةساجَأو شبو ساراتونل ناطلسلا شه ذئنيحو ٠ نييناثعلا

 لك دي يف عفد اورضح الو بكارملا يف ىرسا اوذخأ دق اوناك نيذلا هدالداو هتأرماب

 كميقاس يلاف اًنثمطم نكشل الْئاق ساراتون عم مهتنب ىلا مهلسراو بهذ فلا مهنم

 نم فرش ىمسا ةتترم يف كابا العاج بصانملا ىلعا ىلا كعفراو ةنيدملا ىلع امكاح

 نيطنطسق مايا يف اهف تنك يتلا

 هتأرعا' ثناك ثيح هتيب يف ساراتون هسفنب دمحم ناطاسلا راز يللتلا مويلا يفد

 ريشا نوتاذلا اهتبا كلاح فيك» اهل الئاق ةشاشنب اهيلع ملسو ناطلسلا اهداعف ةضب رع

 مجدا نا ٌرداقل ينلو هللا رعادال عوضخلا نم دبال ذا مكب لا اهب يفز ال ناب كيلع
 نيب ساراثون وثب فقو ذئايحو 2 تليص ةارادع ىنتعاذ كتنا اما ةوعدقف اك لك مك

 ةينسلا هلالاو هفاطلا ىلع هنوركشي ناطاسلا يدب

 رصق لخدو ناكسلا نم ةيلاخ ًةيواخ اهآرف ةنيدملا زاتجاو ناطاسلا مجد مث

 اهفو ا دق تناك يتلا ةرخافلا ةستتشاو ةفرغو هتاعاص دقنت ذخاو قهاشلا كلملا

 ف اهتم تنب <اليشرلا نا» وهو سرفغلا لاوقا نم 000" هئارزول درودا اهدهعت ناك

 هنييزتو رصقلا ثاثا عاجراب مها مث « ةيهذملا هتاعاص يف تقعن ةموبلا» ةرصايقلا رصق

 نايعاو ءارب__ككرصقلا باب ماما ةميظع ةميلد بدا ةيالا كلت يفو .ًالوا ناك امك
 هذ ماتملا انعسي ال امم ساراتون ىلع ناطلسلا بضغا ام ثدح ءاشعلا رخآ يفو هلاجر



 1 جتفلا دعب نيرصاحلا ىل ىرج ام يف

 نم ةيلط ََى ناك يذلا هدالوا ثلاث يقسد نيرريبككا هيدلو 35 ةلتقمل اًدالج هبلا لسزاف

 لالا عداب اضغ ناكو هل ةلاسرا ىلاف هبا

 نا ةنم سمتلاف ةّقدع برضيل ةفقوا رصقلا باب ىلا ساراتونب دالللا لصو ايلف

 توملا لوبق ىلع اههعحشو اهعئابآ ةنايد يف اههتوم اًدك أتم نوكيل هلق هيدلو لقي
 ةبادد بسح قطن بالا ىلا ىعتنا امو يئاثلا مث لوالا قنء دالملا مرصف ةماهشب

 كلت نع رّثكب نا كلذب دارا ةلعلو « لداع تنا ىملا » ةرّزكم ةلمحلا هذه نيخرؤملا

 ةيايطط تلا ىرا نا ايلا ْسْسأ » يغو.قامككا رثكا هيلا اهوزعب ىتلا ةريهشلا ةرامعلا
 ضيا اهب نوكي هنا لمتحلا نمو «ابابلا جاتل عضم نا نم ءارضقلا ةماعلا ةعضاخ

 قيضلا يف هفاعسا مدع ثدح نم نيطنطسقل هتناما ةلق نم ٌةنم ظرف امع مدن دق

 ةيب رغلا ةسينككا عم داحتالا نأشب هل هتداضم نمو هدنع تناك يتلا هزونكب

 ةفيرشلا ةتيملا هذه حادتما ىلع اوعمحا مهلك نيخرؤوملا نا رعالا ناك فيكو

 ديهشب هوبقلو هتماهش ىلع اونثاو ةنيغتسل| هلاعإ ضع اوددنف اوبس دق اوناك ولو

 ةيدأملا لحم ىلا هيدلو سأر عم اهي «يج هتماه تعطق ايلف .ةيدلاولا تابجاولا

 دعب اًفساو اًزح اهحور تضاف دف شارفلا ةحيرط تناك ىتلا ساراتون ةأرعا اما

 الر سنت ام تعج نا دعب ةيمور ىلا تلحرف ةنح ةتثبا اماو ريسن نامزب اهلعي توم

 دق ناك لاملا نم انئاج .ةئيدملا هذه يف اهبال نا تر اهلا تلصو الو اهيبا ةورث نم

 يف لاومالا هذه قفنت تاعجن ةرضاللا طوتس نم نوكيس ام هكاردتسال اهيف ةعدوا

 كلذ طسب قع امك ةيمور ىلا اورجاه نيذلا مورلا اهتوخا ةاساؤمو ةثاغا لبس

 يإ هل يث

 مرللا رصق ىلا ذخأ دنق ةنس ةرشع عبدا هرمع ناكيذلا رغصالا ساراتون نبا اما

 اهمدتغا ةيسانم ةصرف هل تنست امل هنا ىلا نوبهذب نيخرؤملا رثكأ نا اّلا يناطلسلا

 ةيمور يف اهغم شاعف ةنح هتقيقس ىلا ر صقلا نم اب راه
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 اهب فّرتملا بلاثما نا لوقلا نم دبال انيولطم ةياغ وه يذلا قملاب ابحو
 نعط يذلا سيزتنرف خراوملا همسك ام ىلا اهلك ةدنتسم نيخرؤملا نع القن ساراتون
 نا لوقن اننا ىلع نيخرؤملا رئاس ذخا ةنعو نإهلا ىلا ةيسنو يللا نتسي ىلع ضيا
 واخيال اًديدش اًينعت هءادعا فنعي اًدوتح ناكص ةديمح تافص اذولو سيزتنرف
 نم سمشلز ناك سيزتنرف نال هل ذلا !ًددع ساراتون ناكو ىمعالا بصعتلا نم
 ساراتون هيلع الصاح ناك يذلا « تثوغول » ةكلمملا ربدم بقل هع نا كلملا

 نع سي زةنرف لاق ام لكب ةماث ةقث قثن نا ردقن ال اذهو ساراتون كلذ يف ةضراعف

 همصخ
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 حالسلا يكاش .هنوري ال نم لثق مدعب ىمالا هدونج ىلع دّدش ناطلسلا نا مث
 جئرفلا ءاربكل تب ارما ردصا ةنكك حنرفلاو مورلا ناكس نم نيريثك ءامد نتح اذهبو
 ةقدانبلا نم ةتسو يني راتنوك يقدنبلا الا مهن« مني لو ساراتون نم مهءامسا فرغ نيذلا
 ءارزو ينفاث اشاب سناغدذ مهب عفشت مهلتق لاجآ تندو عطنلا مهل طسب امل مهئاف
 راند فالا ةعبس مفدي ريزولا اودعو نا دعب 1 يفنعف ناطلسلا

 انيأر يذلا مظعالا ردصلا اشاب ليلخ اكسو ناطلسلا ىلا اشاب سناغدز مدقت مث
 عبدي نا <اغتبا همرج نع ثح نا ناطلسلا ىلا بلطو ضيا هب ىشو دق ساراتون نا

 هئامص ذتم اشأب ليلخ خيشلا ريزولا اذه ىلع عنا جتاقلا ناطلسلا ناكو . هبصنم يف
 يتلا ةيالولا نع ةعل# نا دارع ناطلسلا ملاذ ىلع راشا ام اًريثكو هيفاجي ناك هال

 مكحلا نع ىرخا بابسالو بسلا اذهل ددأتب ملف همايا يف اهتسايس يف هيلا دهع
 اومسلب نا هاب رق يرذ عنم دقو ىدرلا سأكق ذأ كانهو ةنردا ىلا قيسف لتتتلاب هيلع

 هيلع اًزح دادحلا



 .سويدانج ديدجلا كري رطبلاب ,هبيحرت تا“ #. مهل كري رطب باختتناب مورال ناطلسلا حاس
 نيخراوملا فالتخا + . هتافوو كري رطبلا لزاثتو رانفلا ىلا ةكزيرطبلا يسرك لقن سس ب

 سويدائج كري رطبلا يف

١ 

 أ نكك حالسلا يكاش ريغ ناكسلا نم دعب ايف لتقي ملف ناطاسلا رعا ذفنو

 مدرلا تارسأ نم اًضعب ىدتقا دق ةسفن ناطلسلا نا مهضعب لوقيو ديثك قلخ مهن«

 ىلع نيئاه ةينيطنطسقلا اورجتف رسالاو لتتقلا نم اون نيذلا اما هدونج يديا نم

 ناطلسلا ىأر ايلف لاوعالا قثا نيضئاخ راجيلا نيبكار وا لايملاو رافثلا يف م

 يي تغر نابرغلا اهيف قعنت ةيواخ اهرود تحضاو ناكسلا نم تلح ةمصاعلا نا

 ةنظ باصا دقو ) نظف يفاطلسلا هلظ تت مهنيمأتو مهتيدم 98 مورلا عاجرتسا

 ينيطنطسق كريرطب بصنو ةينيدلا ةئيهلا ديطوت ىه امنا كلذل ةيسو ىوقا نا ( ىرملا

 تونهكلا ءاسؤر رابك اعدف مهنيدب ماصتعالا وديدش مورلا نا هملعل اًقباس ناك ايي
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 سيب » هواجاف نايعالاد ءاسْورلا رتاس لمف امس ينننيل مككيرطب تأي ل1 مهلأسو
 نال لب تام دق ناك ىنيطنطسقلا كريرطبلا نال ال كلذ اولاق امناو .« كريرطب اندنع

 ريغ تايدعت نم اضلم راصحلا لبق ةيمور ىلا دق ناك سيدٌّقلا سويروغ رغ كريرطبلا

 ديدج كريرطب باتا ىلا اذا اورداب ناطلسلا مهل لاف ةداشالا تقبس ايميلع نيدحتلا

 كريرطب باذتْنا نيح اهلمعب نيطتطسق ناكيتلا تالافتحالا لكب ىفوثنناو مكداع ا

 نودوجوملا ةفقاسالا عمتجاف . مككوأ لد نك اك لنا يحرم قو

 رثكحا هازآ تعجا يذلا سويدانج مهيلع اكريرطب اوبحناو ةينيطنطسقلا يف ذئنقو

 مسقلا يف هنع مالككا مدقت يذلا سويرالوكس سجرج سفن وه ناكهنا ىلع نيخرؤملا



 سثاعلا لصفلا لجل

 ىلع قأنستو يسنروافلا مجلا داعنا نيح غولويلاب انحوي كللملا ةيعب ناك ذا لدالا
 نارطم ةمسر دقف هباَكْلا دعب هل ترج يتلا تالافتحالا ركذ دعب ةنع مالككا طسب

 لّوح نا دعب كديرطبلل يسرك ناادلسلا اهلعج يتلا نيسيدتلا لسرلا ةسينكيف ةيلقريه
 ”نيلسلا ماج انس
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 فص نم ايملاع الاجر ىلإ اتهاك نكي مل اذه سويدانج نا نوخرؤملا دك ريو

 درفت ناب اندعو ىتلا ئالا ةلاشلإ ل لو ةلأسملا هذه لح نا الا ةئدملا ءالبن
 ل 00 يلا ةيهبلا تالافتحالا قايس لمكتف نآلا اما ٠ ةدح 9 ممم اهل

 ةئنهتلا ضورف َ يدأوي ناطلسلا ىلا روفلا ىلع راس اكريرطب سوي دانح ميس اهل

 سانالاو ةشاشنلا نم هيلع ديزم ال اع ناطلسلا ةليقتسا طالبلا غلب انو 5

 انا يلا اه» لاق مث مهسفنا مورلاد نيناثعلا نم ناكن م لك لهذا ىت> ةشاشهلاو

 مدرأا ةرصايق ناك ام كديرطبلا عم لمعا نا بحي ةينيطنطسقلا ديرس ىلع سلاج نآلا
 هل الناق كريرطبلا ىلا ةعفدو بهذملا يضفلا يئاعرلا زاكعلا ذخاف ٠ « ةعم نولمعي
 اهلمعتسا امك دحاولا اهفرجن اهسفن تايلككا (رصعلا كلذ باتكض عب يأر بسح )

 اما نيخررملا نم نوديشك ةضفر اك دودرم يأرلا اذه كك . ةينيطنطسقلا كولم
 لا كظنح (يريرطب يد نورثكالا ىور امكل اق ها وهف باوصلا ىلا برقالا
 « نيمتمتم اهب كافلس ناك يتلا قوتماو تازايتمالا لكب عتقو يتبحب فرصت

 ضيبا !ًداوج ٌةبهو كانهو رصُقلا باب ىلا ناطلسلا ةعيش كريرطبلا فرصنا الو
 ىت> لالجاو لافتحاب هتيعب اوريسي نا تاوشابلا هناوعاو هءارزو ماو هيلع ةبكرا

 لصلاح
 روما نع ثداحيو سويدانج كريرطبلاب عمتجي ام اًريثك دمحم ناطلسلا ناكد

 هلال اهتيهارب و ةنارصنلا ةنايدلا اهبف هل حرشي ةلاسر بتي نا هيلا بلط دقو ىتُس



 مورلل كريرطب بصن يف

 ةينيدلا مواعلا امرصخم مواعلا عيمج ىلع عالطالا ىلا قو ناك
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 امنال لسرلا ةسينك يف ديدملا هيسرك ىف اليوط سويدانج كريرطبلا ثبلي مو
 ةشثج موي ىأر دقو اًريثك اهنع نيدمعب ىراصتلا ناكو نيملسملاب ةفئتكم تناك

 قاطناف ةمرطا هذه ةعبت هيلع عقت نا نم فوخلا ُةلخادف ةسينككا يف ةحورطم ليتق

 ىلا ةباجاف نييجيسملا نم بيرق رخآ ناكم ىلا هيسرك لقن ُهلأسي ناطلسلا ىلا هسفنب

 ثيح رانفلا ةحم يف « هتسراكأت» ةطبغلا ةيلككا ةديسلا ةسينك ىلا هلقنو هسقلم

 اذه انموي ىتح مقرلا ةكراطب يسرك ل ازي ال

 لقالقلا نم هب قدحا امل ضيا ديدملا هسكيف ةماقالا سويدانج كريرطبلا لم دقو

 ١؟54 ماع ةيودكم ةريدا دحا يف لزتعاو نيئس سمخ دعب ةكريرطبلا نم لاقتساف

 نيلوح دعب هللا هافوت ثمح

 نوميتتسي اونوكي ل يذلا سويدانج ءافلخ ةكراطبلا نع عشكلا يوطن ناو اذه

 روح نع جراخ مهي رات نال مهرايخا لفغن اغاو ةريسي ةدم الا ينيطنطسقلا يسرككا ىلع

 ءاوهالا بسحو ةليلق نينس ءانثا يف بقاعتلاب مهزعو ماتا نالو :جوملا اذه انباثك

 00 موقلا نويع يف ءوسل | مهرابخا يفو غو 3 بولا مع 5 ةيمخشسلا

 اهْنص كلذ لكنع برضنف خيراتلا ٌتافص
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 عادتد قاقش يف اولاذي ملو نيتثف ىلا سويدانج كريرطبلا يف نوخرؤملا مسقناو

 ىلا انحوي كلملاتّقفاز يذلا سوي رالوكس ىسحرع سفن وه هلا. اًرط' اوعحا دتف: هنأشي

 ببس يذلا سويدانج يهارلا كلذ وه ناك له يف نوقرتف» مهنكك ينرولفلا عمجلا

 نس امك .نسدقملا داحنإلا كص ةرالت مو نيطئطسق كلملا دهع يف ع

 بهذد هسفن وه ناك هنا ىلا نورثكالا بهذف .هريغرخآ الجر ناك ما ةراشالا



 سشثاعلا لصفلا 017

 ايأر نافاتخ نكك سويدانج مساب ناقفتم ناصخش ,ذئرصع ناك يا هريغ هنا ىلا نورخآ

 بتكو رشع عباسلا نرقلا يف شاع يذلا روبمم بالا يأرلا اذه ىلع ىرجو . ايرشمو

 اذه اننرق يف فل أ يذلا ينانويلا سويبيستب بالا اضيا هيلا بهذو . مورلا قاس نع

 امك نيبأرلا دحا ةيعجراب عطقن ال اننا ىلع. ةيقرشلا ةسينككا نع اباتك رشع عساتلا

 نيحالو داحتالا ةعيدو ىلع [ظفاحم يتب سوي رالوكس سجرج ناب مز نا اننكميال

 نم لاقتسا اما هنا نيتشثم نوريثك ققحي امك ةينيطنطسقلا ىلع اكريرطب بصن

 دك ون نا ضيا عيطتسن الو ٠ قاقشلا لها لبق نه ناهتمالا نم ىلاع م ةيكربرطبلا

 داحتالا يداضملا بزح ىلا مضناو هيأد بلقت عمجلا نم هعوجر دعب هنا

 يه ةنم ةيقابلا فيلآتلا نا وهو داحتالا ةورعب مئادلا ةماصتعا ديب ام انيدل نكك

 ةلاسر ١ : يه تافنصملا هذهو . قاتشلل ةضقانم يكباوثاككا ناعالل ةفاوم اهعيمج

 دقو يذر واقل عمجما يف اهاقلا يتلا ثالثلا بطخلا 7 داحالل اًدِنَأت مورلا ةفقاسإل

 ٠ يسفالا صقرع دض سدقلا حورلا قاثننا يف ةلاقم © اهلحم يف اهيلع مالككا مدقت

 ةسنرولف عمجم نع ةاماحلا باّتك ه لذرلاو باذتنالا يف باك “؛

 ناف ةلأسملا هذه تت ال ةيخيراتلا تانببلا تناك نا لاو>الا تناك فيكد

 يمس يذلا سويرالوكس سجرج نا يف نظلا فعض ىلع انلمحت ةبقابلا بكا

 اكدد خرأولا ُهنع د يذلا سويدانج بيهارلا نيع وه ناك سويدانج مهاب كر يرطب

 تابيهف.« داحتالا لاطبال ةسنقا فابيو عمجا دض 'امئاد بنكي ناك هنا» يورلا

 1 هنا ةنع قدصي ةكللوثاككا ةدحولل اًددأت تافنصملا كلت بنك يذلا نا نذا

 ساسا ىللا الا دتسم ريغ معزلا اذه ناك اذا امسالد داحتالل اًددع ىصضاو هثدامم

 هب قثوي ينيدأت نكر هل سيلو بايترالاو كا



 شع يداحلا لصفلا
 جتنلا دعب ةرواجلا دالبلاب ناطلشلا لمع أم ف

 . اههدالب ىلع هوالتسا مث ةروملا يحاص سويدتعدو اموت نيريمالا قلقل ناطاسلا نيكست ١
 ةعبسلا هدالوا عم دواد ايكيلم لتف 2 ٠ نو رب اارط ةكلمم طوقس

 ١
 دمحم ناطلسلا اهأتا ىتلا بورخلاو لامعالا راس يف انه ثحبلا ىرتن ال انا

 دعي فرعي نا 'ىراقلا سفن قوت نا دب ال نكك اني رات عوضوبب اهل ةقالعال ذا .متافلا

 سؤويرتمدو. اموت اوسالو يكككا غولويلاب لآ عورف رئاسب لح اذام مورلا ةككمم طوقس

 طسن نحن اهف .ةروملا دالب ىلع نييلوتم اناك نيذللا نيطئطسقو ان>وي نيككلا يوخا

 اورحاه نيذلا مورلا نم نيرريثك نع ماثللا نيطسم زاجاب ايب.احككا نعو اهبنع مالككا

 لوا ايلاطبا يف اهوشرغ يتلا مولعلاو فراعملا زك مهرودص يف نيواط برغملا ىلا

 اً ديازتت تلاز امو ةيهشلا راثالاب تءاجو ةيبروالا دالبلا رئاس ىلا تدتما مث نمو

 اذه انموي ىت اًراهزإو

 ا|مهيخاب لح امو ةينيطنطسقلا طوقس نم ناك ام سويرتعدو اموت ىأر املف
 البس دمحم ناطلسلا ةمواّمم ىلا ناعيطتسيال امهناب املعو فوخلا امهلخاد نيطنطسق

 ادعو نيرفانتم ناك نا دعب امهاملق فلأتف اههاما لان ام امهملانب نا اموي دب ال ناو

 ناشيعي ثيح ايلاطيا ىلا اهب ليحرلاو فحتلاو زونككا نم ناككي امن لك عمج ىلع مزعلا

 اهانب نم يعنت رايدلا نيكرات مالسب

 ايهدالب ىلع ىلوتي نا فاخ هنال هينيع يف قرت ملف امهتنن كردا ناطاسلا ناالا

 سويرتعدو اموت ىلا لسرب ثعبف الب وط مواقي و راا هيلع رشنيف هريغرخآ كلم

 نكسف نانئمطالاو ةحارلاب امهدالب يل اشيعيل نامالاو مالسلاب اهثدع.و امهشاج نكسي

 ناك ةيلاوتم نينس عبس ةدم اًبرح امهيلع رثي ملف اهل هدعو زا ناطلسلا نال امهعور



 سشع يداملا لصفلا

 نيذللا قولا انحويو كب ردك عم تاشوانمو تامماخم ضع نوقع الغاشتم
 امهيلع رفظلاب هدعسي مل ظملا نككةبيرغ ةعاتل اهب راح

 اموت ني.ريمالا نيب عقو قاقش ةصرف دمحم ناطاسلا منتغا١ 65٠ ةنس تناك انو
 ناك سوب رثيد.نال كلذو هتنطاس ىلا اهدالب مضر اههرءا يف لخدتلل سويرتعدو
 هيلع اًقحاز ناطلسلا ىّأر امل ةنكك اهيف اتكمتم اهباوبا دصوو ةتريس ةنيدم لخد دق
 طئارشلا نم هيلع مسد ام لكك انعم اكلك دلبلا مّلسو ةبلق علما ةرارجلا هشويجب
 جتافلا ناطلسلا لظ تحن ةنددا يف متاع هنطو لها نم اًثوقممت هرع راس ىذقد
 داهلا نسحا دقو نانللا تنث ناكتف اموت هوخا اما٠ ًاماعرشع دحا دعب هتافد تناكد
 ستنروك ةعلق يف رصوح نيح اهسالو

 ةقدانبلا نفس ىدحا بكرف ةصرفلا منتغا ةطوقس اند دق نا اموت ىأر امل نك
 يناثلا سوببب اباملا ةليقتسا ثيح ةيمور ىلا اهنمو هنوكسنا ىلا رفاسو هتناطب راسو وه
 لوسرلا سواردنا سيدقلا سأر ىهوالا ةسيفن ةيده هيلا ااماح ناكو ةياعرلا ديزب
 ذحلاف ابانلا تافنلا لان دقو . سلوبو سرطب نيلوسرلا ةسيكيف مارتحاب عضو يذلا
 ةدعاسمل فتاكتلاو شويللا دشح ىلع مهثحت-3 برغملا كولم عيمجج ىلا ةماع ةءارب نم
 ةافالم يف همه ىراصق لذي ذخاو ايلاطبا ىلا داعف .ةليسولا هذه عت ملف نيبوكتملا
 رشن يف دهتجاو تاناعالا بورض لك محل طسبو تانسملاب مه رمغو مورلا هتوخا رف
 ١456 ةعس هللا هافوت قح فراعملاو مولعلا
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 ةريغصلا نوزبارط ةكلمم طوتس نع اًنيْش 00 مورلا ةنطلس ضارقنا رابخال و
 : ةيئيطنطسقلا ةرصايق ةلالس نم نينك دواد رذئموي اهري رس ىلع لاح ناك يتلا

 ىلع !دحا علطي نا نود ةيبرلا تامعملا زهجيدشويملا دعي لعج جتافلا ناطاسلا نا



 لي فلا دعب ةرواجلا داليلاب ناطاسلا لمع ام يف

 هلأس هبرح ناكرا دحا نا ةَقث نع ىدريو . دونا هذه ريست دالدلا يأ يلآ الو همارع
 هيلا رظنف «ةدارملا شويملا هذه زهجت ايسا وا ابروا يف ءادعالا نم يا دض » امون

 اسهتعلق تنككاياونلا نم هبوطا ام فرعت ةرعش يتب يف تناك ول » هل لاقو اًدزش

 «ررانلا يف اهتحرطو

 سرفلا هاش ىلع هشومجمب فحز نوزبارط ىلع دمحم ناطلسلا لمحي نا لقد

 اهيلع ءاليتسالا موري هلل ةنم مسوت ذا نوزبارط كلم ةدعاسمل يتب هنا نم اًثوخ هبداجي
 ماساف اينارصن ناكيذلا اشاب دومحم هداوق دحا لسرا ُث. نينمك دواد تنب هجوزتب

 ةءاوتشبل ني رصاحلا تمراكف ةعمنم تناك ةندملا هذه نك اي نوزبارط 0

 نا داراو ةلطا ىلا اساب دومحم دمعف موب نيثالثو نينثا قدشب مهتام 4 تعءفدو

 هلا هيلا لو'وتس اع ةحارصب 4 برعا هب ىلتخا الف جو كا يح دوادكللملا يجاني

 اذا هنا ةغماد 2 ب هايأ ع هارغا 3 هت راحو ناظلسلا ةَمْواَعَ ىلع ادهم كل نا

 ناكمنا ًاًقرتعم اثم هسفن هل مدقو اميفر ماتم هدنع لان ناطلسلل عضخو ةئيدملا ملسا

 ةمدخلا ناطلسلل صلخلاو مالطالا نيد يف لخد الو ةينيطنطسقلا تارسا فرشا نم

 دواد كلملا عدختلاف ٠ مظعالا ددصلا بقلب ريا هف رش ىتح بصانملا مظعا ىلا هاّقد
 مدنلا عفنيال ثيح مدن ةنكك اص ةنيدملا ملسو اشاب دومحم لوقب

 ١

 بنتك هنا ناطاسلا ىدل هب يعس مث ةينيطنطسقلا ىلا هترسا عم دواد كلملا لقنف

 قوكشلا هذه صخ ناطلسلا اشي مف ةنيع 0 م 0 كولم هءادعا اهيف ربا لئاسر

 لت نأ 0 مالسالا نيد ُى لخدس ن ني ا رايتخا دواد ىلع ضرع لب

 علا هوب هودح اذحو نتف ةانللا لع توملا راغن الا ىبأف اليلج ايش كلملا ناكو
 مهعجشت نيزوك تنك لآ ةلالس نم ةناليه ةككلا مهما تناكو هرْثِإ يف اولتّتف مهلك

 : 2 عءرع م
 همولاص ميدقلا دهعلا يف تلعف امك مهتايح نم ةعاس رخخآ ىتح نوذملا ساك عرج ىلع



 رشعء يداحلا لصفلا لفك

 ناب ناطلسلا رما دقو ةينيطنطسقلا راوسا جيراخ مهعرمصم ناكو ةعبسلا نيبباككا ما

 لك تثبلف ةلساملا ةككا اما ءامسلا ريطلو شوحولل الك أم نفد الب مهداسجا ىقنت

 دنع اهنا ىوريو روبطلاو بالكك١ا اهنع ةدعبم اهنبو اهلعب ثثج ىلع ةرهاس ليلا

 نوياعلا سارللا ىأر ايف هيف مهتنفدو اد مهل ترفتحاو لوعب تءاج حابصلا

 ءيشب اهوضراعي ملد ةببرغلا ةءاجشلاو ةدالجلا هذه نم اوبجتت اهنم ناك ام



 نسشع فلاثلا لصنلا

 مورلا ءالع نم نيرجاهملا ضعب يف
 . نويراس لائيدركلا ت» .. ةيملع ةيعمج اهريما ةدءاسج ممدقعو ةنروافال رت

 قيل ات ضعب باس #
 ١

 ىلا اورجاه نييذلا مورلا ريهاشم ضعب كذب مورلا ةنطلس ضارتنا خيرات ليتفنو

 ا د عئانصلاو موأعلا ماوق اهيف اويحاف مهنونقو مهفراعم اهيف اورشنو ايلاطيا

 رصعب مهد نع رصعلا كاذ ين“ ىتح برغملا راطقا رثاس ىلا اهرون دتماو اميظع

 دّدِعلاو ثاعبنالا

 رجاهو ةيلّمص ىلا مهضعب لحرف ابس يدايا اهلها قرغت ةينيطنطسقلا تطقس ال

 ةيمور ىلا نولحري مهنم نوريثك ناك مث نمو انوكتا ىلا نورخآو ةيقدنبلا ىلا ضعبلا

 ةعشا ايهنم ثعبنت نيزكر ذر مدع نيتميظعلا نيتنيدملا نيتاه اولعج ىتح ةسنرولف ىلاو

 هلك ملاعلا ىلا دئاوفلاو مولعلا سمش

 سيسيدم يد امْزَق اهريما ميركتلا» بيحرتلاب مهليتف ةسنرولف اولزن نيذلا اما

 عم اورضح موي مورلا ءايلع ضعب عم ةقادصلاو دادولا قثالع مربا دق ناك يذلا

 بانك نم طخ ةفخم“ ينطئطسقلا نوطيلب ستسمج مهدحا هل مدق دقو ةسنرولف

 ىتنت ءايملل ةيمج +ىدسأت ىلع ةيثلا دفع مث نمو هب فتك امزت أرق امله نوطالقا
 ا برض دقو هل ماا ةعماج ةلفح دقعي نا مزع ىتح هب ةفلك دتشاو نوطالفا ىلا

 نوطالفا ةفساف يعباتو يبح عيمج اهرضفح يناثلا نيرشت نم رشع ثلاثلا مويلا اًدعوم

 ةسيهب ةضور طسو مقاولا ريمالا فيصم رصق يف كلذو نايلاطيالاو مورلا ءاملع نم

 ليلك هسأر ىلعو نوطالقا ةروض ةقوف عضو ماخر دومع اهراجشا نيب بصن دق ناك



 سثع ثلاثلا لصفلا

 دئاصقلا ولتي مهنم لك ماق ةرخاف ةبدأم ىلع ءاملعلا"“ سلج نا دعب كانهو بهذ

 نوطالفال ماك أ دئاشنلاو

 يكينولاستلا ازاغ رودواث ناك ةسنرولف ىلا اورجاه نيذلا لحاطفلا مورلا ءالع نمو

 اًذاتسا ناك يذلا ساليدنككك سويرتيدو ساوبوريجرا انحويو يفوزبارطلا سجرجو

 اذه نيطنطسق ناالا سيراكسل انحويو نيطنطسق اًريخاو سيسيدم ان>وي ريمالل

 نيخروملا بك مويلا ىلا اهنم قب ةينيطنطسقلا نم ةريثك بّدكب ايلاطبا ىلا دق ناك

 نوطالفا نيفوسايفلاو 0 سدس.دروا نيرعاشلاو سديدركتو ستودوريه

 هز يذلا وطسرا ةسايس بانك ىلع قلع دقو هدي طخ اهبلغا ةرطسم يمو وطسراو
 :اهتجرت ةئتآلا تايلككا هديب

 سيراكسا نيطنطسق لمع وه باكا اذه .ريخ لك عوبني هلل اميظع اًركش »

 « ٌةمهش يذلا ىلا ريصب ُم ةتصاخو يلمنزبلا

 اينايسا ىلا بورا تاملقتلا دعب تلقنف نامزاا يدبا بكا هذهب تثبع دقو

 اهنتك ةريثك لئاسر اهعم تلقن ثيح دي ردم يف لايروكسا رصق ةبثكم يف تعضور
 خمراتلا يف ةفلا ليلج باكو ايلاطيا ىلا ادرجاه نيرذلا مورلا هتوخا ىلا نيطنطسق

 هباتك مخ نيطنطسق توم ركذ نا دعب وهو ةينيطنطسقلا طوس ىتح اًرصتخم ماعلا

 : ظافلالا هذه

 «ريخ لكو ةحاضنلا» فرشلاو ةبرطاو مورلا ةكلمم تنام هتوي»

 مولعلا ةعاذا يف ىنتعا انخوي ةمسا هله ةراجك لآ عرف نم اخذ دقو

 اههريغو ةيسسورو ةسنرولف يف
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 اهمكك ىنغلاب ةسنرولف ةممكم نود تناكف ةيقدنبلا يف صقرع سيدقلا ةشكم اما

 يئلانويلا نوبراسب لائدركا اهسسا دقو ةيبرعلاو ةينانويلاب ةديدع انك ةيعاو تناك



 1 مورلا ءاملع نم ني رجاهملا ضعب يف

 ابهسومت يتلا ةنيدملا هذه ىلا بككا هتاه:نها يا »:ًالئاَم ةيدملا هذه اههوو
 ةليضفلاو 0 ناكحلام قدصلاو ةنطفلاو اهبانطا اهيف ةبراض معئارشلاو ةمكحلا

 « اهناوج يف ةعتار ةماقتسالاو

 رشنو مورلا نيب ةيكيلوثاككا ةسنكلا 5 ةيمور يف همه نويراسب ناكو

 ينب نم نيبوكتملا ةناعال هدهج ىراصق لذ ضصوضخلاب ناكو فراعملاو مولعلا

 عج دقو ميك نونح باك فاعسالا دي مهل اًدام ةدعاسملا نيعب مهابا اًممار هتدلج

 عيمج ةسرامم نم نكست ثيح دحاو ريد يف ايلاطيا ىلا عم َناحر يثاللا تابهارلا لمش

 ريد ىلع اسر ناكو . يرمثلا سنطلا بسح ةيوقثلا نفلامعاو نهتاولصو نهننناوق

 فيصمب فورعما لح لا يف ةيمور رهاظ يف عقاولا (ةيديدحلا ةراغملا) اتاَرفاتدكا

 نونف يف ثحابتيو مورلا يرجاوم ءاملع نم نيديثك هيلا عمجي ناك ثيح نورشيش

 اهف ىقلتب ةيلاع ةسردمك ريد ناكف ةديفم تاشقانمو تالداحت ةفسافلاو بدالا

 سبتقت نكت مل يتاا ةفسلفلا امسالو فراعملا نم مهسفنا هيلا قوتت ام ملعلا قاشع

 ممصا يذلا وطسرا ةفساف اهلا .فاضي ناك لب ةسنرواف يف اك هدحو نوطالفا نع

 ةسنرواف ءالزث ءاملعلا عبمج ةرايزال هياع دفي ناكو هملعم نوطالفا طالغا نم اريثك

 اهريغو نوطيلب ستسيجو ينوزبارطلا سجوع امنآ مهيلا انرشا نيذلا امسالو
 أذ

 ةجحرتو رام بدال اهي ةعيرطلا ءارؤ ام يف ةئشلللا يل اب كك تويز اسما كل أ دقو
 ةيفسلف تك فاو نوطالفا موصخل اًدض در باتك ضيا فّئصو ةينتتاللا ىلا

 مورا داحتا يا ةجودزع اهتاغ تناك ىتش عيضاوم نع ةديدع ابطخو لئاسرو ةديثك

 سيسكحلا ىلا اهب ثعب ىتلا ةثلاسر اهربشاو . ةينيطنطسقلا صيلختو دحاولا نامالاب

 ل دو دلرط ير سدتلا ورا قاثتام يركتملا ةسرو منجم نأشب سيراكتل

 نود قيضي ماقلا نا اهو لماك عطق ىلع ةريبك ةحضص نيتس ةلغاش عمجملا لامعا رخآ
 او

 ب

 حلا



 رشم ثلاثلا لصفلا

 لغاشتي نويراسب ناك يتلا لامعالا ىلع انلدت اهمال اهتحتاف اهنم بضتقن اهتمدب اهدَذ
 راصتخالا هجوب ةلاسرلا رئاس ىلا حملند ةدحولا نأشب نينسلا كلت يف اهب

 ءاهوا يف لاق

 بحم سيداكسل ركوملاو في رشلا ىلا ةسدقملا ةينامورلا ةسينككا لانيدك نويداسب»
 سانلا

 ل 2 ايل تلا لب ةرشلا مولعلا ةعلاطع طف 00 كنا فرعا يلا »
 ثحبلا نع كمزع ينثني الو ةسدنملا بّتكلا يف لم ماتلا كذب ةيهلالا مولعلا سرد

 ةباجا نع ينقاعاف اهايبس كاردا ىلع كنيعا نا ينتلأس ام اًريثكد نايالا ةقيقح يف
 ام اًريثكيتلا تالداحلا» تاثحابملا هذه يكرتو ةخوذيشلا لوزنب يتمه طوبت كلاؤس
 ينال كعم تالداحلا هذه فانئتسا ىلع نالا تلوع نكك- ٍقوخا مورلا عم اهتلوادت
 نكملاب كدهعا لب قملا ىلع مهلهجو مهماهدا نوري نيذلا نم تسل كنا فرعا
 . قالا ىلا لوصولا يف ةبغر لب ةكحامملال لأست عضاوتلاد ةمكسملا نم ًاًئاتمم الاجد
 لرد ىلا هدو ناكألا عنتيل فاك هدحو عمجلا ناطلس نا يصوصخلا ير لعف
 ريك ددع عاتجا يف ذا ةداضم نودبود ةجاذسب اهتيدصتو عضاوتم بلقب عمجلا ةجيتن
 ال مهطسو يف سدقلا حورلا ناك ثيح ةليضفلاو ملعلاو ةمكحلاب نينادزم لاجر نم

 « ةيفنع تناك ةقيقلحا ناب ركتفن نا عيطتسن
 خي رات لك هل كو ناث لصف يفد .البق هيلا اهب ثعب ةلاسرب لانيدرككا رد

 ضعب دروا نا دعبو .انباتك نم لوالا مسقلا يف هدارما ىلع انثج دقو راصتخاب عمجما
 موتقا نع ةسئككا ةملعت امج ايسالو ىتُش روما نع ةفلتخ ةيتوهال نيهارب و دءاوق

 اًديؤمو مالكلا اهيلع انهسم سدقلا حورلا قاثننا ةيضق غاسلا لصفلا يف مضوا بالا
 يف اموت سيدلا اهدذ يتلا ةريبشلا نحلا كلت 0 ةغماد ةحح نيرشعب اهايا

 نآلا نم لا قثبني ال سدقلا حورلا ناك نا» : ب نلبتال يو هنيلأت



 نخل مورلا ءاملم نم نيرجاهملا ضعب يف

 نانثا نامونقا الا هللا يف نركب الف هيلعو ءىثب نإلا مونقا نع زيتي ال وهف طقف

 « طقف

 قاثنا دض موصخلا اهدروي ىتلا تاضارتعالا ضحدي عساتلاو نماثلا لصفلا يو

 نيسيدقلاو ءانالاو سدقملا تاكا نم سدقلا حورلا

 نعقو ّثأتب ار نا ىلع سيراكسل هضي رحب ةتلاسر لاثيدرككا ىعنا دقو

 هذه هتلأسر ةيحص اهب هيلا ثعب ىتلا نييبرغلاو نييقرشلا نيسيدقلا ءاباآلا تك



 سىشع عبأرلا لصفلا

 مورلا عيمج ىلا ةماعلا نوبراسن لاثدوكلا ةلاسر

 فيكم -لاوخالا ةاوادم لالا هذه بيس -» آًالاحو يدق .مورلا ةماس
 در تبسدقلا حورلا قاثنا ىلع ناهرب ته ةسرولف يف سدقلا حورلا ةلآسم يف ثدي

 ةسنكلا بة. هدرو رخآ ضارتعا 8 -.اهسفن ةقيقحلا معدل ةديدج نيهارب تال ب ضارتءا
 لانيدركلا ةبمم ت١9 ةينامورلا ةسينكلا يه ةيقيقاا ةسنكلا تا «ب مهدحو عورلا دنع يه له
 ةزادا ه١" قاثنالا نأشب ضارتعا ىلع هباوج #٠7 ميحصلا| ناالا هكاردا ةيفكو هتوخال
 ةجيبتنلا ١6 # ثداوملاب ىسالا ابابلا ناطلس تاّنثا +١ بدحاو سنئر.نم ةسنكلا

 باختلا يف تادلقتلا نم ىرج امب. ىنيطنطستلا يسرككا لاوحا تّلتخا ال

 احجريرطب نويراسب لانبدركلا بيلا ماقا ةيسنكلا نيناوقلل اقالخ مهلزعو ةكراطبلا

 انو مورلا عيج ىلإ ةماتملا هتاشر بك ذئليحو ةيمدر يف اميقم ولو ةينيطنطسقلل

 : اهتمرب اهتجرت انيبحا ناكآت ةيمهالا نم تناك
 نوي راسي

 ةينيطنطسقلا كريرطب و ةسدقملا ةينامورلا ةسيئككا لانبدك يلاعت هللا ةحرب

 ةديدخلا ةيمور
 يري رطبلا ةينيطنطستلا يسركل نيعضاخلا عيمج ىلا
 يد لك ىلع دداقلا هللا ندل نم ةكربو مالسو ا

 ينوملكتو مكملكاو مكتيب ايف نوكأ نا ءاّرزعالا ءانبالاو ةوخالا اهيا دوا تنك
 ةريثكلا لامعالا تبأ نكك ةنولمعتو ةنولوقت كا نا ىنتاو بغرا ابو مكصالخ نأشب
 انيلع يقبف مارملا نود لو ناالا مكنع اةدعبت يتلا ةليوطلا تافاسملاو اناغشت يلا
 عم ةلوقن نا نكمي ناك امم يجاوز ىلع ةلاسرلاب مكملظنو ةباتككاب مك نا

 مكتب اف ارضاح تنكول



 ا مورلا عيمح ىلا ةماعلا نويراسب لائي ردركلا ةلاسر

 ةبحلا لكم يلاوقال اوغصتف مكبواق سمي نا ءيش لكولعي يذلا هللا لأساف

 دهشي بواقلا اياوط فراعلاو ءيش هافخيال يذلا نال مكك اهلوقا نا ىلع ينامحت يقل

 مكعلطم انا ام مكك لوقا نا ىلا ينعفدت يتلا يه يتما ةبحم ةيهلالا ةريغلا دعب نا ع

 هتفرعم ىلا نو رطضم متنا امك يكاد اًتماص ثبلا نا لاوحالا يل مست الو هيلع

 ًالاحو [عدق مدرلا هما

 مظعا امو لجا ام نييحورلا يدالدا ايو قوخا اب اوركذا ءيش لك لبق اًذاف

 بسح ةطلسلاو ةردقلا ةهباو لئاضفلا رئاسو ةيكحملا نم هب ةنادزع انتما تناك ام

 ىلا اههوقر مهنا نع اضف ملعو ةفسلف لكك نياوالا نيئشنملا اوناك انلاجر ناف ماعلا

 طرفل اي نآلا اما ١ ةماعلا ةنطاسلا تماق انيفو ةسادق لكت عطس اننب و. لاككا جرا

 .٠ .ءاقرا اًديبع انرص لب طقف ةطلسلا دقفن ملف ةبيصملا ءاهدو ةساعتلا

 نيع دعب رثا نم اننيب اهل قبب مل ذا سعتاو جيقا ىسماف اندنع ةمكسملا ظح اما

 ًالوا نحن اهف هشبع دواب موب ام ىلع هلوصح دعباّلا اهدجي الو اهءارو ىعسي ال ءرملا نال
 لأسن ال انرص ةقافلا نم هيلو امو دابعتسالا ببسي تاريخا هذه لكم 0 دقو

 مهلعجتو اهب نيلحتلا لبس موقت يتلا ةيضفلا اما . ملعلا نع شتفن الو ةمكح

 فيك نك ٠ امئاد ىقبت نا بغراو انيدل ةيقاب اهنا فرعاف ءانث لكب نيتملخو حالم

 ةيرخلاو ةنطلسلاو ةبكسملا بواسالا اذه ىلع اودتف ءالضف ءابدا سانا نا ثدح

 ءايشالا قافتا الو ةفدصلا الو برصنلا نم تسيل ءاهدلا ةدصملا هذه ةّلع نال . اهسفن

 اذهو ةيهلالا ةبانعلا نم ةسوسم تسيل ثداولا نا دقتعي مل نا مهللا دّدقملا الو

 لي
 لاطا هذه ببس ؟

 نا نوركتيف راقثحالاو عاضتالا نيعب مهسفنا ىلا نورظني موق سانلا نم نا

 هللا بضغن ال اناف كلذك رمالا سيل نكك انااطخ لقث يم اغا انايالبو انئاصم َةّلع



 شع عبارلا لصفلا ليلي

 ليق دقف ةيهافرلاو دغرلا طسب ىلع ةمتار لازت ال يتلا ةييسملا ممالا رئاس نم رثكا

 يمه لب تناك ةيأ ىرخا ةما بادأ نم ةند ىفداب 2 انبادآ نا ليق باوضصلاب و
 اهريغ مما بادآ نم مفدا

 نايالا ةقيتح نع رفارحنا نع تدلوت دق هذه انايازر نوكت نا اذا فاد
 (1) انلاجر نم اضعب نال ةكيلوثاكلا ةسرنكلا نع لاصفناو ةييحلا دئاقعلا يف ططشو

 نيذلاو اهدعب ةطلس ال ةطاس مهسفنال نيساتخم ىشلاب اوئودب دق ةصاخلا مهئايربك درجت

 مهئافلس إطْحب رشلا ىلا اوداقنا مهمكك ةيصخش ةين ءوسب ال كلذ اهنم اوثدو مهدعب اوًواج
 ضرف كلذ ءرشلا اذه اوشالبو اوي نا ميلسلا لقعلاد ىلا بابرا سانلا عيمج ىلعف

 صالخت نم دن ال طرشو مهبلع بجاو

 لاوحالا ةاوادم ١

 اولذبت نا مكيلا عرضتاو ؟وجرا سدقلا حورلاب ءازعالا يدالواو قوخا اب اذهل
 ةعطاسلا اهترهش قباس ءايحالو ميدقلا ةمالا دع عاجرتسال دهملا ىراصقو ةديغلا لك

 ةدحاو ةينيد جلاد دحاو ناعاب نيقفتملا نيسيدقلا انءابآو ءامدقلا انءاملع انعبت اذا ىتح
 اوناك نييذلا نيمدحلا ءالره نع متدعتبا ةينامدرلا ةسينككا مويلا هظفحتو هملعت ام عم
 نيصتعم ةسنرولف يف دوقعملا عمجملا ينيد مارتحاب متلبقو موشملا سئانككا قاقشل انس

 هنأشي سدقلا حورلا ةدعاسمب ددح ام لكب أضيا متنا نيثبشتمو 7

 ةسنرولف يف سدقلا حورلا ةلأسم يف ثح فيك 5
 نيشرفلا نم لكن اكو ةديقعلا هذه نأشب ةيوق ةديدع مح ٍذئامح تمدق دقل

 اه نبالاو بالا ناب لئاقلا م لعتلا اذهل ناكف راصتنالا اما هبأر 0 يف 3

 دقو ( 20030246+ ) ةدحاو 1 نمك امهنم قشن دش هناو سدقلا حورلل ناو ادم



 ومس مورلا عي ىلا ةءاعلا نويراس لائيدركلا ةلاسر

 نييقرشلا نم لب طقف نيسرغلا نم ال ءاملعلاو نيسيدقلا ن م ةريثك تاداهشب < * يج

 اا قوخا ا نونلت لهف ةديدع نيهاربب ضيا دطوت يذلا ميتا اذهل نا انمانآ

 انلذب انآ اونقيتو !هتمرب يلايل انيضق دقل الك ءانتعا ةّلقو لاههاب ةلأسملا هذه يف انثي

 نيعلا ضمغت نا ةقداص ةييسم سفنل ىشاَح ذا ةقيقحمل انضر انذا ىلع اًدهاج اًدهج

 امل ةيداملا ةقيقلا نع

 هذه قيض يندد لاح نككنيهاربلا كلت نم ءىشب انه لآ نا يّدو يف ناكو

 ناف نآلا هعيطتسا ال باهساب عضوم ريغ يف اهوملاطت نا مكيلع لهسيو ةلاسرلا

 ةليج ةميظع تالاقم نآشلا اذه يف اورشن دق اوبس نيذلا لضافالا نم نيريثك

 يذلا رمثلل اًنايب اماو انئاقدصا بلطا ةيبلت امإ اًريثك كلذ نم انرشن دق (ضيا ننو

 مهتاطسفس ضحدو نيضقانلا تاضارتعا درا امإو ةيصوصخلا انثاحنا نم هاتين

 اذاو ملعتلاو ةعلاطملا يف نييغارلا يديا هلوادتت دنع وا اندنع وه هلك اذهو ةيهاولا

 هللا نوعب عيطتسي ةمصاخلا حور نودب ةميقتسم ةيغاص اذا كلذل ريع نا مكدحا ءاش

 ةمظع ةدئاف جتاسي نا ( مهفي نا ءاش اذا ١

 سدقلا حورلا قاثنا ىلع ناهرب ه

 هزواحتا نا يف ةبغر زاجيابو طتق !ًدحاو نيهاربلا كلت نم انه ىذا اذه عمد

 : روما ريغ ىلا

 حور ضيا هيمسي يذلا هسفن نبالا هوعدب امك نبالا حور سدقلا حورلا ىعدي

 اج اكسلوب سيدقلا يظعلا لوسرلا ابلاغ لوب اذكو اًضيا هسفن نبالا وه قلاو قلا

 يفد . مكبواق ىلا هنبا جود هللا لسرا ءانبا مكنا امو (5:4) ةيطالغ يلا هتلاسر يف

 .ةنم سيل وهف ميسلا مور هيف سيل دحا ناكنا لاق (5: نيننامورلا ىلا هتلاسر

 نايبا ينكت ٍقوخااي اهدحو ةملكل | هذهف عضوم ةثام يف لوتلا اذه لثم رك دقو

 هوجو | هو اًذا وهف يشك مالك يف ةضافالا ىلا ةجاح ال ذا ءيش لك



 شع عبارلا لصفلا هع

 اذهل نوكب نا ةرورضلا نم طمنلا اذه ىلع رخآ نم ءىش نوكي امدنعو استكمال

 ءازاب ردصملا ةيقباسو ةيلوا امإ ةقباسلا ةيلدالا نه برض ةنم مجانل ءازاب رخآلا ءيشثلا
 نكعال ةريخالا ةقالعلا هذه نا الا قولخلا ءازاب قلاخلا ة 0 ةيلوا امإو ةنم رداصلا

 تيب اًذاف رفكض حم اذه يف ركفلا دروع نكك قث الثا نم دعب / ملام حورال تيا
 اهريغ روصتن نا نكع الو هنم رداصلاو ردصملا نيب ىتلا ةقالعلا انيدل

 ضارتعا در "1 :
 «نبالا حور » ةيمسنلا هذه نا هلوتب انيلع ضرتعي قلحا نم يره ضعبلا نا ىلع

 هبشا امو « نبالا نم لسرم» هناب لوقلا لثم رهولحاب سدقلا حورلاو نبالا داحتا نيبت
 حورلا ناك ول هنال ىتش اًدارم هانبا دقلو توبكتعلا مسن“ نم ىموأل اذه ناالا
 هسفن بسلا اذه لجال نكمال رهوملاب امهداحتا لجال نبالا حورب يمس دق سدقلا

 ناكناو ةتبلا رثا اذهل دجوي ال نكك سدقلا حورلا ( حورو نبا هنا نبالا نع لاق نا
 . نال اناوق ديوي ناهرب كلذ يفف نبالا نم لسرح هنال اذكه يمس سدقلا حورلا

 ًاقاثباو ًالاسرا ضرفغي كلذ لك عوبني نمك هدادصاو هقاثباو سدقلا حورلا لاسزا

 مجحب (يلاغ كلذ انحضوا ابك شبي نا لبق لسد نا عيطتسي دحا نم امو 00
 ةغماد ةيوق

 نيصتعلا ناالا اتت لئاطال ةريثكءايشا انونطاوم لاق ةيقللا هذه نم اصلقو

 الا انا قفتا ذا انريغ نم كلذ لكب فرعا نحنو ةوقو ةضافاب مهيلع اوباجا ةقيقملاب
 اما امثكاذه لك نع يوطن ماتملا انب قيضي اللد ٠ نيضرتعملا ىلع اًدارع انبداج
 اقباس انيك ام ةعلاطم ىلا مهثحنف ناشلا اذه يف نايب ديزم يف نوبغارلا

 اهسفن ةقيقللا معدل ةديدج نيهاتب /
 جيضوتل اهدحو ينكت هنأ ةروكملا ةملككا نا ةقثلا ٠ لع مكك لوقن نالاو

 ردصم نمو دحاو إدبم نمك ب الاو نبالا نم قش سدقلا حدرلا تأ ةقيقلا هده



 ا مورلا عيب ةماعلا نويراسب لائيذرككا ةلاسر

 متفرع متذكك مكعاّجساو مكتبطاخم ىلا البس عيطتسا تنوأَو مكتنب تنك واذ دحاو

 هلسرا يذلا حورلا » ةداهشلا هذهك ةسدقملا بّمككا نم ةديدع تاداهش كلذ يف نا

 « مكحرؤو يل امم ذخأب » ىزخالا هذهو ( 55:1١ هةنحوب ) « بالا 0 مكيلا

 اهاثماو ( ١:11 انحوي ١ « عمسي 1 لكب ملكتي » ضيا هذهو ١4( : 315 انحوب)

 ةسينكلا هملعت يذلا ناالا ةقيقح ةلوهس لكب حضتت تاداهشلا هذه نم _لك نف

 ءادتبالا ذنم اهتمرب ةسينككا هب تدقتعا يذلاو ًاًقباس تناك امك موبلا هعيذتو ةينامورلا
1 

 هدرو رخآ ضارتعا مل

 بالا نم يذلا قحلا حدد 2« لاق ديف ةسفن نرلا ناب 0 نوضرتعت مككعلو

 مل هنا يلوخا اب اذه اه. اضيا ةنم قثنم هنا فيضي نا نود 51:1٠5( انحوي ١ «قشبشي

 نم انش ديؤيال لوقلا اذه يف ةوقلا نم لبخت امهمو ةنم قثضال هنا هتبلا لَه

 الو دحا امهملعي الف ةعاسلا كلتو مويلا كلذ اماف » لا هسفن برلا نال مكّصارتعا

 وه سل يميلعت نا اضناو (*5:54 قتم) «هدحو نآلاالا تاوسلا كلام

 نبالا فرعي دحا سيل » كلذكو ١1:07( انحوي ) « ىنلسرا يذلا بالل لب يل

 عنصت اكو فالدلا دمعف حبر صلا لوقلا اذه عمو 0 ١١ ىتم ١ « بالاالا

 امك ه سفن فرعي هناد بالا اههفرعب اكةعاسلا كلتو مويلا كلذ فرعي هنا دكحنو

 قحيو ناَعاب قدصن انك نا اًذاف اًضيا ةم» ةقيقطلاب وه همسلعت ناو اضيا ٍبآلا هفرعب
 ةتبلا كتي مل ام ىوقتب ضيا انه قدصنال اذا اذايلف اًيرص ركتأ دق اريل انتيدصتل

 مهدحو مورلا دنع يه له ةسنكلا ١

 هتسيلكي دي نمرطب نايا ىلع هنا دعو جيسلا نا: ضيا رمالا اذه يف ثحن نا انيلع

 ةسينكلا يه نيا نكل الع ىوقت نأ 3طابلا ةقطارهلا ةيلج يا ميجلا باوبا ناو

 عيطتسي نييجيسملا نم دحا الف اهيف ثحبلا يجي ةلأسم هذه قوخا اب اهتفص هذه يتلا

 هذه نيا رظننل نكك . ةقيدصت اجاوو اقيقحو انبات صلخلا دعو نوك يف باتري نا
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 رئاس نال امهنع اجرا نوكشت نا نكيال ذا مدرلا ةسينكما نيتاللا ةسينكي هأ 2

 ءابالا اهلسياو اهذر دق تاتطره ةئلتمم ةبرس تايعمج الا تسل ىرخالا سئانكلا

 دقف مورلا دنع يه ةسينككا نا تلق ناف . ةينوكسملا عماجلاو ةسنكل ١ ءاملعو نوسيدقلا

 موي لحنت اهازن ءايهدلا ةيهادلل اب ذا اهومتنشال دق لب اًددج ةقيض ةعقب يف اهوترصح
 ةيناثويلا ةغللا نا ىتح . . . ءىش لك ىلع اولوتسا دق ءادعالا ناف يوهبت تداكو ًامويف

 لب اهسفن ةسدقملا بمكلا ب نيسيدقلا ةسنكلا ءابآ فيلات) فحاصملا لكو اهسفن

 لالا تماد نا انينطاوم دنع نيع دعب ارا ىقبتس اهلك هذه هنيع رهاطلا ليحتالا

 عيبجو قرشملا يف نييجيسملا نم ةيقاملا ةليلقلا ةفئاطلا نا نوملعت الا .لاونملا اذه ىلع

 و2 نم ءالؤهو ةنس ةثام وُ نم كئلوا ) اوحضا برغملا يف ةينانويلا ةسرنككا ءانلا

 ءامسا ادركذي نا نوعيطتتسي الو ممالاب الا سدقملا بانككا نوفرعي ال ( فينو نيسمخ

 الو اوردي نا مهنكع الو ةرواجلا رئازللا ضعبد ةينيطنطسقلا ةنيدم يف الا هرافسا

 ىتح سدقملا ليجتالا يف أرقي امم اًش نومهفيالو انناجرو انلما عوضوم اوحرشب
 الماك ليجنالا مهيدل سيل لب نوري ام نورديال هنوئورمي نيذذلا مهسفنا ةنهكلا

 ةسنكلا ار لوصف ضعب الا هنم مهدنع سيلو

 تاملككا نوظفلي ناسنالاب ةيدتقملا تاناويْلا نم اهريغ وا ءاغببلا لثم مهلثف

 نوري امم ايش نومهفي ال نكلو ةءارقلا سئب مهنيعاب نورصس ام نيئراق ةيئانويلا

 ةينامورلا ةسئككا ىه ةيقيقللا ةسخكلا ٠ ١

 نا يتلا ةسنكلا نوكت نياد يه ا او ةينطئطسقلا تخنق دقو نآلاف

 سأر .قوخا اب اوفرعإ ٠ صلخلا دعو ظفح ةسينك ةيا يفو ميحجتلا باوبأ اسييلع ىوقت

 ةملعملاو مالا يه يتلا ةسينككا اوفرعا سرطب يسرك سئانكلا

 ةطاستم ءادتبالا ذنم تناك ةينامورلا ةسينككا متدجو نعمتب بّدكلا يف مث نا

 تددح دق ةديقعالو ةيسكة لاسم ىرت ال ىتح ةسيكلا لك ةمدقم يفو لككا ىلع



 اب مورلا عيمج ىلا ةماعلا نويراسب لائيدركلا ةلاسر

 يتلا يهو هتبنك اهلع ميسم ىنب يتاا كلت ةقيقملاب ذا يعف اهتود نم اهب دقتعا وا

 اهعم نوفل ب اهنوعبت نييذلا عيمج و ٠ عيمجط,ا هب رّشنتو سرطب ناعا تظنحو تثرو

 نوعيطتسي الو اهعم داحتالا ىرع اومصف دق اهنع نوقرتفي نيذلا لكو ةدحاو ةسيئك

 توص نوعمسي ال نيذلاف . عيسملا تيب جيراخل ةتبلا صالخ ال ذا ايس صالنخلا ىلا
 ذه نييجسلا لاني اليكلو .قارسلا ةفطخلا بائذلا ةسيرف اوبهذب نا دبال يعارلا

 هسراقو هب دقتعت يذلا نانالا اذهب اونمْؤي نا بجي هللا محس ال سيعتلا برصنلا

 ايك نيك زنكك هوظفحتو هواتقت نا اًعيمح مكضرحا اًذاف هوملعي و ةيكيلوثاكك ١ ةسينكلا

 مككجا نم نأشلا اذه يف هللا ىلا عرشتا أتفاال ينل
 مهحصلا ناعالا هكاردا ةيفكو هتوخال لانيدركلا ةبحم ١١

 لّيلق ءيشب مككهيبتشاو هديا ام سيلف يلثم مكعمج اونوكش نا بغرا ينال

 عيطتسي دحا نم اف يسفنل هيبتشا ايكمككهتيهتشا اذا ريخلا راقتحا يغبني ال . قوخا اب

 نال هسفنا اهيبتشي يتلا اهنيع تاريخا هل ىهتشا اذا امم مظعا ةبحم نع هبيرقل برعي نا

 ىلا ةراشا هذه نم ركل ةبح ام هللا بلطي الو .كسفكَك ب رق ببحا لوقي باكل

 نود الاح دق فقثنلا ةلقو لهما نا نولوقت مكتظا الو ٠ ةبحلا تاجرذ ىمسا يه اهنا

 نيب دحا: نم ىفداب انسلو اًنكوبَص ذنم اتسرد اننا نوملعت مكنال ةقيقطلا ىلا انغولب

 ناوق لكب انشجيو ةينيدلا دئاقعلا سرد يف ةريغ مظعا انلذب دقق نأشلا اذهب انتما لاجر
 عضاو اعلا ع وا لجد اهاوس بلطي » نا عيطتسي ءيش يا ذا٠ ةقيقللا نع

 هردص يف نزخ ل هللا ةمعن ةدعاسع ةقاطلا دهح هتدارا حارطاو ةعاطلا يف شاعو

 باوثو باع يفو ةايملا هتاه يف ةريسلا حالصاو ملاعلا ليطابا يف اهأرق بنك ة دع

 خولبلا دعب ينتيقللا ناءالا قانتعاو ميحصلا نيدلا دعاوقب هسفنل اًديقثتت كلذو ةرخآلا

 يزامتعا دادزيو هبسحا تنك امم اًدج نسحاو ءىث لك نم نما هربتعا نآلاو هيلا

 يكامح لعختو قوع موي لك يثرذنت ىتلا ضارمالا فءاضتو قد مدقن ردقب هل



 سثع مدارلا لصفلا اهم

 اذه امو الي وط شئاعب تسل يفا ذيج ملعاو قوخاو يما كاي فرعا اذ . يتسم

 (هيرباع رامتخا بسح) يذلا نمزلا كلذ فزأ» داكل يحرلا نمز ناف يلع ىح رح

 نا نودهاشي ذا لبق نم اهنوباهي اونوكي م يتلا ءايشالا اوفاخي نا هيف سانلا ئدتني

 برثلا ام ىيزعت نامالا ةراهظ نآق' ما اما ١ تند لق هتانح نع تانحلا ةذأت ةعاس

 نامالا يف يأرلا ةماقتساب مهي صالخلا لاونل يلاعا صقني ام نا وجرا يلال توما

 الد ةياتب نكت ملد) مكتيب اهزارحا ينك ناك يتلا تاماركلا ترقتحا هلجالف

 اولاست نا نوعيطتست وأ يوفرعت نيذلا متنا مكملكلا يلا ٠ قحنل يتيلكب نركال (ةديقح

 12 دج امركم يود ناك امفان ىتف لن باش تكامل ذا نوفرعي نم نا ينع

 ةينانويلاب نيقطانلا عينج دنع اًدوهشم يمسا ناكو يئوفرعي مل نيرذلا دنع

 ينوأحي ءارعالاو رباكالا ناك ىتح نيرشعو ابدا رمعلا نم غلبا تدك امو

 ىلع يتومدب اوناك مهنا ىتح يننددوي كولملا ناكد مكنلك ينوربتعت امك يتودبتعي د

 يل نولزوي اوناكو ضيا خويشلا ىلع لب طقف نابشلا ىلع ال ةنطلسلا يبصنم عينج

 تكن او ٠ مهقالخا مكن نكل يقاقتسا لجال ال يل قرلب ام رثكا مظعتلاو ماك الا

 يه ثاماركب اًفونحمو !ًريطخ ماتم امنستمو | اديك وت اسبال مهسلا ةسينك يف نآلا

 مو اهرظتنال نك ل يف هللا ملعيف قدتسا ام قوفو | دج ةمظع لب ةمدظع ةقيتطلا

 ثنك مكتيب تنك ول يلا نولوت مكلعأو ٠ ي ىكيوثاككا ناهالا يف يلوخد دعب اّلا اهلنا

 نيغلابلا لاجرلا نم ديكددع نيب انه انا انيب امامإ مكتيب ترصو ربكا اير تزرحا

 نا لاخاو . ىطسولا ةنترلا يف دككاب نرك | ةليضف لكو ةمكسماو ملعلا يف ايماس اًنأَس

 امدقتمو اماما نوكي نا هبلا بحا هنا: لاق دق دنع فورعملا دجامالا ديهاشم دحا

 ءرملا نال ةيهبلا ىمظعلا ةيمور ةنيدم يف يناثلا فصملا يف نركب نا نم ديتح تيب يف
 راغصلا نيب ولو لوالا فصلا يف نوكي نا رسب

 نآلا هيلع لصاح .انا ام نا "يلع هللا دهشي و . دنع امن ىلا ثرتكا مل ينا الا



 ردح مورلا عيمح ىلا ةماعلا نويراس لانيدركلا ةلاسر

 ناو عفنالا ءيثلاو مصالا طظللا ترتخا يفلا .عنتقا م تنك ولو : ليزك ةيسحا

 لكتر تنكك هملعتو ةيدبالا ةايللا ىلا دوق اه نموت ةينامورلا ةيكلوثاكلا ةسئكلا

 |ذاف . ءارولا ىلا تفتلا نا نود مكيلا تعجر تنكلو اميظعو ايماس ناك امببم ءيش

 نا مكيلع بحي صالخلا ىلا مكدوتي هنا دقتعا ام نأشب موجراو مكضرحا تنك نا
 مكك تلق ام ىضرلا *لمع اولبقتو ةيغاص اذا ينرريمت

 قاثنالا نآشب ضارتعا ىلع هباورج ١ ؟

 انل اميظع اكَشل ناهالا نونا ىلع نيتاللا ةدابز يف نا نولوقت اعد نكك

 متفرع متثكك فاصنالا نيب رومالا ىلا اورظنت نا يقوخا اب نودي رث متثك و لف

 ديسفتو حرش لب ةدايز كلذ يف سبل نا اًديج
 ٠ ةرياغم دعاوق ملعت يه افا مهسفنا انئاملع يأر بسح ةدايزلا نال

 نيكس“ انقب ناف ةدايز ال ريسفت وه اًماف اهاح ىلع ىقنت ىتلا دعاوقلا يضوت اما

 رص يسمي ذا فوخلا اذه يف انل رذع الف ءاملعلا يأر عم 95 .ريسفتلا ناكو ةقيقطاب

 نوناق ىلا ةريثك ءايشا فاضا دق يفاثلا عمجماف ىوقتلا نم ال لطابلا داقتعالا نم

 اياطخلا ةرفغمو ةيدومعملاو ةسيمككا ةدحوو سدقلا حورلا ةيهولا نأشب يوتينلا نايالا
 اذكهو .اًنيش لوالا عمجلا اهنم ركَذي مل دوما ةدع لاقو ةيدبإلا ةايملاو داسجالا ةمايقو

 مل كلذ عمو نائالا م مّن ةريثك ءايشا عسوا حرشب اوملع دق دعب اوًواج نيرذلا ءانآلا

 ةكلوتاكلا ةسنكلا لع ال اذا مله .ريسفتو حرش لب ةدايز عيسوتلا اذه نع ل

 هيلا ةقطارحلا اهرطضي امدنء ريسفتلا اذه لثم نايتا اضيا

 عنم نيح نم دعب ايف نك ًاقباس هب احومسم ناك اذه نا لوب رخآ لعلو

 ةيقيقح ولو نوئاقلا ىلا ءيش ةفاضاب حامسلا عنتما ةدابز لكثلاثلا عم محلا

 باوصلا نع ديعب و لطاب ةقيقطاب وهو طقاس ناهربلا اذه نا لوخا 0

 ب نص ديف انه ٍِ م دا رو ال ده دق انا دقو ناثلا اذه ىف ءاهحو ىلا تاكل مكدل نسح نا اذ د فاق
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 وذح اوذحت ال يئابآ ايو يقوخا اب اضياو .انلثم نوركتفت مكنا دكأأتم ينو ةقيقملا هذه

 ميااعتلا ةمواقم يف اًدجعو اًرْغ مهل نا نيمعازلا كلئلواب اودتتت الو ماصخلا نييحلا موقلا

 نيزاتمملا لاجرلا نم ريثكراثآ اوفتقتو هللا مادق اوعضتت نا مكب ىرحا نكك ةيقيقملا

 مكجتءاطا و اهناعاو اهميلعت اولمقتو ةينامورلا ةسيئكلا مهتدلو نيذذلا ملعلاو ىوقتلاب

 ةايللا ىلا مكئلبيف هوعبتا اهسأرو امءاماو ةسينككا يعار وه يذلا ربما ميركتد

 هيعار ءرملا فرعي نا صالخت ةبرورضلا ءايشالا نه نا اًتسح نوملعت مكنال .ةيدبالا

 سيدقلا لوق بسح ذا همركيو هدئاق وه نم يرديو نينمؤملا مسج لك سيئرو

 دجوي ما ظنلا صقنن ثيحو ماظن دجوي ال سيئر دجوي ال انيا ٍقوهاللا سوي روغي رغ

 لالتخالا

 دحاو سيئر نم ةسخمكا ةرادا ١

 لكك دبال هلا يقوخا اب متدجو ةيرشب وا تناك ةمهلا ءايشالا ىلا مترظن ناف

 ا يش ةسامس نكمي الف الاو ديحو 5 نم

 املا ءيش لك قوف نا يقيقللا نيبحيسملا توهال ملعب يالا دومالا يف ًالداو

 ةثالثلا مناقالا ءالؤه نا دقتعن ةدحولا ظنح لجالو مناقا ةثالث يف هناو اًدحاو

 ةيسجلا ءايشالا رابتعا ىلع سسؤملا يثثولا ملعلاو . هنيعب !ًدحاد اًرهوج الأ اوسيل

 ةيلوا ةدحاو ةلع دوجولل نا ملع نينثولا ريهاشم ضعب نال اهسفن ةقيقطلاب فرتعز

 ديحولا ًادمملا اضيا ديو تانئاكلا نيب ةثوافتم تاجرد عضي كلذ دعبو !ًدحاو اًتلاخو

 ةديدع نيهارب يلا اًدنسم.هسفن ملعتلا ملعب مهضعب و ةفاتخم ءىدابم ةدع هتحت يذلا

 نيريثك ةطلس نا لاق ةنم مدقا قباس فلّوم نم اهلحتلا ةرايعب لككا صخب مث

 نا هلوق بسح يبني ال هلال دحاو كلمو دحاو ديس دوجو نم دب الف ةديجم تسل

 !دحاو نئاسلا نكي ل نا ةئيس ةسايسلا نوكت اغاو ةئيس ةسايس ءايشالا ساست

 مهقوفو نيفلملا عيمجن دالبلا ريخو تاموكسملاو ةيرشبلا ومالا ثيح نم اما



 ليل مورلا عيمج ىلا ةماعلا نوي راس لائيدركلا ةلاسر

 عاونا رئاس نم ادج لضفا دحاولا سيئرلا ةطلس نوربتعي هسفن ميسملا عوسي انصاخم
 نا امكمنا اًكْضوم « هلل هلل امو رصيقأ رصيتل ام اوطعا » لوقي صاخلا نال تاسايسلا
 ملاعلا ءامكح نيب ناكن مو .دحاو ناطلس ضرالا ىلع كلذك اًدحاو آملا تاوامسلا يف
 ةايضف هريغ نم مظعا دحاو لجر اهسنري يتلا ةموكسحلا نا ضيا كتفي ةفسلف ىمسا
 اهدي هنال ىنسملا ةموكسحلاب اهومست نا مكنكيو تاموكسحلا رئاس نم لضفأل

 اهلضفيو اهمظمي اذهو (ةيحلالا ) ةقيقحلاب ايش برقا يمه ثيح نم اهريغ قوف
 ةيككل اب اهامسو ىنسملا اهربتءا دق ةيسايسلا تائيهلا عيمج هضرع دعب هذيملت اذكهو
 ةماعلا

 ةيضرالا ءايشالا اهلا ةرقتفملا ىلمككاو ىلضفلا سأرلا ةديحولا ةموكسحلا هتاهو
 هللا ةسيئكر ييدتو ةيدبالا سوفنلا ةسايس يف ٍقوخا اي اهضفرت له راقتفالا لك ةلئازلاو
 يه ةيدبالا ءايشالا ام ددتب اموزل ّدشا ضيا وه انه بيترتلا نسح نال ىشاح ةسدقملا
 قوفو !ًدج ىمسا وه يذلا ميسملا عوسي انتعيرش عضاو نا اذكهو ةينامزلا نم ىمسا
 بيدالو تامل انسئر هسفن وه ةيكح لك عوبلي اندنعوهو ةيرشب ةءمكح لك
 هدعب نم هءافاخو اهل اككم سرطب هتماقاب كلذو ةلضانلا ةموكسملا ةئيه هذه هتسينك

 تافم كيطعأس» (ضياد « يتسينكي يأس ةافصلا هذه ىلعو ةافصلا تنا» هل لاق ذا
 تعجر ىتم تناو » اًضياو (5) « يمنغ عرا يفارخ را » اضياو (1) «امسلا توك«

 )١+( « كتوخا تبثف

 ثداولاب ىبسالا اباملا تاطلس تايثا ١

 نوعلطم متنا ةديدج ةديقع مكملعاو ديدج عارتشاب مكمتا يلا يلوخا اب اونظت الو
 مظعا ام اوكذتف ةبنوكسملا عماجلا لامعا نوسرادو ءامدقلا نيخرؤملا نك ىلع

 مس: اقول (خ) ١وز :؟١انحب 1:0 ١١(



 سثع عبارلا لصفلا 0

 هدحو وه سنيةسلك ابايلا نا . ةسيئكل " لك يف يلامورلا ريملا هزرحا يذلا ناطلسلا

 ةكراطبلاو ةيقرشلا ةسينككا دوجو نع اخد )١( يمسفالا عمجملا دقعب اًرعآ مزج

 ندال (ابابلا) ةلاسز اولمق اًفّتسا نوثالقلاو ةئاملا ينوديكلا عمجما ءابآو . كانه

 ةلأسملا اواصف اهبسجنو يأرلا ةماقتسا دومعب اهوعدو ليجانالل مهوبق ريككا

 كريرطب نع اوعزت نيذلا مهسفنا ءابآلاو . ةيميلعتلا اهتاديدحت راثآ نيفتقم ايف فلتخلا

 اهررق يناثلا عمجم اب ءادتقا ةينيطنطسقلا كريرطبل اهرغعبل ةناثلا ةشرلا ةءردخسالا

 هيلا اولسوتو ةسادقلا يلكلا نوال اباملا كلذ ىلع قدصي ' نا نش اوعفتلي نأ مهنا

 ةتبلا ررقت دق ناك امل رخآ اباب هدعب هتنثي لولو هب لبقي ملف هلوبتل لزاتتي نا مهلئاسرب

 ةروطاربمالاو سويداكر ا روطاربمالا نا دق سويتكوثيا اباماا ناك نامزلا كلذ لمقو

 ناطلس هل نكي م واف (ملظ بهذلا مف انحوي سيدقلا امه مفنل مركلاب امهتشرو ةيسكدفا

 ماعلا مهملعمو نييجيسملا عيمج اباد د تا مل وذ ةسينككا لك ىلع

 ةسيئكلا ةكرش نم امهدرط دق ناكاه همنغ نم اهترصايقو ةينيطنطستلا نكت لولو

 ريثأت ىفداد ةوق لقا اميبلع همكتل ناك امل هل نيعضاخ انركي مل ولو اهتدحدو
 كري رطبلا سويطانغا درط نا دعب ينيطنطسقلا يسرككا سويتوف سلتخا امل مث

 مل نا (كلذ عنص ) قح يَأنف سويطانغا سيدقلا جمان ايلا همرح ةسادقلا يبككا

 هللا: ىلا سوبطاتغا سيدقلا لتتتنا الو٠ ٠ عيمجلا ىلع هل يذلا ناطلسلا قب نكك

 نيوبابلا ةفياخ انحوب اباملا نكي ملأ سويتوف ساّملا ةباجا ماخاب اًرارم ةرصايقلا سمنلاو

 هلاّسراب يكديرطبلا يسرككا ىلا هعجرا يذلا وه ةيمود يساك ىلع سنادا» سرالوةين

 افناو (سسفا عمج لذرو ىشال) لوقي اهب قوثوم ىرخا طش يفو ١0(

 دض يكاطنالا كريرطبلا انحوي هدقع يذلا يصالا عمجلا ةخنلا هذه بسح هب ديري

 يرددكسالا ساريك سيدقلا



 ١ مورلا عيمجل ةماعلا نويراسب ينانويلا لائيدركلا ةلاسز

 الأ ٍقوخا اب هلك اذه لدي < م ىلعف . ساكسي فقسالا عم (سدقملا عردلا ) مويلابلا هل

 اهلك ةسينككا ىلع ىمسالا ينامورلا ربللا ناطلس مضوي

 جيلا ١ ه

 فلاخم مثو لك اوحرطا اديان مكدسد روهالا هذه لكب ىذت ىدل اًذاف

 ةراهطو ةقيّقح مكتقانتعاب و . نيتاللا 57 لطاب ئأر لكو ةرئاج ةضشب لكر تارصلل

 لككا قوف ةسدسقملا ةينامورلا ةسينككا كي ركتو ةيكيوثاككا ةسينكلا بسح ناذالا

 هلا ءاخا مك نولوقي يصخشلا مهدسح درجل نيذلا نع اوذسلاو نيدحتم انعم اونرك

 بالاو يتيتللا ينوكسملا يئارلا وه ابايلا نا اوربتعا ينبع نائالا نع مكنوغيذ.د

 مدع نع امر اننا ضيا مكتفرعجو .هلها وه اب هومكو هوأجاو مظعالا ربطاو ملعملاو

 حتاصنك انحتاصن : اوايقا كلل ذك انايا مكر مكداتعاو جيتا جرع سكر اننصن دق انتءافك

 ةدحاو حورب هسفن دقتعملا انداقتعاب ىتح نامالاو يأرلا ةدحوب انعم ازكرتشاو مكك با

 يذلا نامزاا لك يف اضعب انضعب نيمركمو نيسحم الق نيدحتم نوكت دحاو كفو

 تاريخا عبج يب قيلب اك مككيبس يف لذباو مكب حرفا مكابا انا ايندلا هذه يف ةشيعن

 ةيدبالا ةايطاب عتمشنو جهسملا عوسي دج ةايللا هذه دعب لانن ىتح ةقاطلا دهج ةنكمملا

 نيم اهيتقن يتلا ةباغلا ةداعسب نيكردم

 هللا ةحرب نويراسي ميسم 143 ةنسا ناريزح < يف بزيد يف لجأ

 ةسدقملا ةينامورلا ةسيئككا لانيدك

 ةديدخلا ةممور ةينيطنطسقلا كريرطبو اهسفن ىدس تمّقو

 نا انيسح نكك اهتمرب نوي راسب ةمجرت كذ ىلع يتأن نا ماقملا قيض الول دون انكو

 نأشلا ةعفزو رابتعالا ومس نم ريمك ىناج لك ناك يق رشلا لاند رككا اذه نا لون

 نيترم حشر دق ةلدارككا عمجم نا ىتح نيبقرشلاو نييبرغلا نم هي رصاعم عيج ىدل



 سثع عبارلا لصفلا اع

 ابايلا توم دنع كيرالا ةرملا ين نيمظعملا تاوبايلا يسملا ءافلخ شرع ىلع سامي

 رثكا داتعا تح هباختْلا درقت لب ةيوبابلا ةددذ قري نا كشوا سمانا سوالوتن
 راظنالا تلوحت يلاتلا مويلا يف نكك ةدحاو ةليل اباب ناك نويراسب نا اولوقي نا نيْمرّوملا

 غورف دنع مث. ثلاثلا ستسلاك ابايلاب يمسو بختناف ايجرب يد سنفلا لانيدرككا ىلا

 دق ناك ةمكك هل اًقلخ نويراسب باتا راكفالا يف عج رت يلاثلا ساوب توب يسركلا

 لب اليوط شعب ملو لاغشالا قاشم نم ىساق امب ةتحصو هتوق تهوو سلا يف نعط

 سيول اسنرف كللم ىدل ابايلا اهلا ةبدتنا ةمهع نم عجار وهو ةنس دعب هللا هافوت

 ةقار ىلا هريسسم الصاوم لظف نيرروت يف ريخالا ضرملا هارتعا دف رشع يداحلا

 ةميظع ةرسح بواقلل فلخاف 147٠ ةنس ؟ ت +١ يف ةرهاطلا هحهر تضاف ثمح

 : لاق ةنبانذا يالا لاني درككا نع كو ام كاهو . ةبطاق ةسيكك ١ هيلع تفسأ دقو
 ةءاجمشلاو فرشلا نم قفدتي ناك لب ةنابجلا نم ءيش نويداسب يف نكيمل»

 دقفو هدحم لكو هتروشم نكرو ةعارذ سدقملا ةلداركلا عمجم هدقفب رسخ دقف لبنلاو

 « نيتملا مهدنسي مهءزر هلك ملاعلا ونمؤوم هب رو يزعم ءايقتالاو با ءاملعلا



 نويراسب لانيدركل | يظعلا لجرلا كلذ سمش لوفا دنع نيفقاو هانةلع ام رخآ اذه

 نال ةيب رغلاو ةيقرشلا نيتسيكلا قفأ يف عطاسلا بكون او' ةعماما .ةعيبلا دومم

 طوقس ىتح انحوي كللملا رابخا لئاوا نم باكل لكيف هرشن عاض دق هزكذ

 هتمأل "ةبحم مهدشاو املع رصعلا لاجد مظعا ناكو ايلاطيا ىلا مورلا ةرجابمو ةنطلسلا

 لعف اي ىغولا ةحاس يف ةكلمملا نع داهملا عطتسي مل ناو وهو هنّلم ينب ىلا اًفاطعناو

 برغملا كوام ةمه ضاهتسا يف ههه ىراصق لذب دتف روديسيا لانيدرككا هفيصر

 لب حاجتلا نم سأبي مل ةينيطنطسقلا تق دعب ىتح مورلا ةثاغا ىلع مهتريغ ثاثمتساو

 تطبن ُهتْطث عناوم هدصق نود لاح ةنكك ةروملا يلقا ذاقنال ةيدنج ةّرق عمج يف دهنجا

 لاما

 باقلاو مهتنطلس ضارقناب مورلاب تلح يقا ةعجافلا بئاصملا داريا انماتتخابف

 ىدل ةيزعتلا ةمادع نيلُغ صصقلا هذه نم ايش ولسن الا كلاين ال ةبآكو ارح تتفتي

 ةايملا ىلا اللقتنم ةيكيوثاككا ةيقرشلا ةسينكلا ةرهز ليلملا نيشلا اذه انتدهاشم

 باعتالا نم هاساق امع ءازج هل دعملا دبجلا ليلكالا لانيل نيناثلا اًرمعم ةيدبالا

 ةمالاو نطولا ةيحمو ةسينككا ريخ ليبس يف هسفن ًالذاب ةنس نيتس رجب يف باصنالاو

 مثريفد مفلا يهذلاو سويروغي رغد سويليساب قرشلا يسيدق مظعأ ةدوص انا اثم

 ناك لب طتق ةيقرشلا ةسيفكلا يف ز زعم نكي ملو اًناكراو ةدمعا هللا ةعيبل اوناكن يذلا

 اسيئد نيترع هبتلت نا تبحا يتلا ةينامورلا ةسينككا ردص يف ماقملا يماس ةلزلملا عفر

 ةعماجلا ةسينكك اسأرو اًيصوصخ اهيلع
 هراضب نيدتقم هراثآ نوفتق مالا عيمجل ةودق نوكي ناب رح ديرفلا لجرلا اذه

 رايك اًرخافم هزرحا يذلا قئافلا هدجموا هتريشعو هدالبب تلزت ىتلا ةديدشلا ايالملا ىلع



 باتكلا ةئاخ لوك

 ميظعلا كلما اذه نا يكف مورلا نيطالس رخآ نيطنطسنل الثاممد بوعشلا ءاسؤرو كولملا

 هتايح لذب دق نويداسب اذكه هنطوو هبعش نع همد كنسب ةديحلا هتايح ىض دق

 ايندلاو نيدلا يف هتما ريخ ليدس يف اهادا يحتم اهلك هب وطلا

 ناككا اهرشاب ياا ةميظعلا لامعالا نا باتككا اذه يف ءاج ام لك نم لصختيف
 مالسلا ثب بطق ىلع اهلك اهرادم ناك نويراسب لانيدرككاو نيطنطسقو انحوي

 كالم ةما لكك وه يذاا داحتالا قئالعب مهلصوو نيعمجا نييحيسملا لمش نيب نامالاو

 دحاو رعارل ةدحاو ةيعر عيمجلا متلي هبو اهدجو اهتوقو اهفرش

 ءارذعلاب لمملا ديع يف لوالا نوناك رهش نم نولخ رعستل هئاشنا نم غارفلا ناكو

 فلالاو ةئامئالا دعب نيناملاو عبارلا ماعلا يف ةيلصالا ةئيطخلا سند نم ةئيرب ةدبجلا

 يمللالا دي

 [رختآو الوا هلل دمملاو



 باتكلا سربف

 تاكا ةيدك

 يناثلا ليونام رضديقلا : ديهت

 لوالا مقل

 انحوي رصيقلا كلم يرات يف
 4 انحوي كلم لئادا يف .لوالا لصنلا

 نينك مير ةجوزتو ديزياب ناطلسلا عم هترباخ ١

 ةنيدم متفب اهقاطن عيسوتو ةديغص ةيالد ىلع نيطنطسق هيخا ءاليثسا ١

 0. سارتب

 7 ايداكرا ةنالو ىلع ليونام نب اموت طلست

 07 نييناثعلا نم ةونع اهحتفو ةقدانبلل ةيكيولاست عيب

 مهييزتو ىردح الب اهنع مهعوجرو ةينيطنطسقلا ىلع نييناعلا تا

 دالب ةدع

 مهثاب قيفوتلاو انحوي ةوخا عزانتت

 ١ مهاشفو ةينيطنطسقلا نييونملا ةرصاخم

 14 نيئاللا

 ١ عمجلا دقعل عبارلا سويناجوا ابالاو انحوب نيب قافتالا ١

 نسحو مورلا ءابآ راسو ينيطنطسقلا كدب رطبلا عم رصيقلا جورخ ١

 ةرارفو ةيقدنبلا يف مهلايقتسا



 باتكلآ رهف

 ةيحاتتفالا ةسلملا دقعب مامهالا ©

 ةيمومعلا ةيحاتتف الا عمجلا ةسلج يف ٠ كلاثلا لصفلا

 نييبرغلاو نييقرشلا سواج بتترت ١

 هنتتع ىلتت ةقاطب هلاسراو روضاا نع ىنيطنطسقلا كري رطبلا 0 7

 حاتتفالا

 ابالا ةءارب ةوالت

 ةيمومعلا ةيناثلا ةلخلا يف ٠ عبارلا لصفلا

 ةسلطلا هذه ا بيش ١

 سمخلا اياضتلا يف نيتسككا نيب فالخلا لصا يف ةءل ١

 يوبابلا طالملا ىّلصم يف ةيناثلا ةسلجلا داقعنا ©

 ةيقن نارطم نويراسب باطخ 4

 سدور نارطم باطخ ه

 ةعم سسقا نارطم صقر ةرواشخ 5

 نم عمجلا لاقتناو ةرشع ةمبارلا ىلا ةثلاثلا ةسللا ٠> سماخلا لصفلا

 ةسنرولف ىلا ةرارف

 لادملا جاهنم يف لوادتلا ىلع ةثلاثلا ةسلملا رادم ١

 ناكالا نوناق ةءارق ؟

 ةسداسلاو ةسماخلا تاسلإلا يف سدور نارطم عم نويداسب لدا ع

 ءاضتقناو ةرشاعلاو ةعساتلا يف يلرف نارطم عمو ةنماثلاو ةعباسلاو

 الب ةرشع ةعبارلاو ةرشع ةثلاثلاو ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةرداللا تاسلما

 1 ىقردج



 باتكل | سرهف

 ةيضرتلا مهعيدقتو رصيقلل اينكرب قود ءارفس ةناها

 ءابالا رثسو نوعاطلا ببسي ةسنرولف ىلا عمجملا لاقتناب ابايلا سماه

 1 اهيلا اعيج

 توم ىتح ةسنرولف يف عمجلا تاساج فانئتسا .٠ سداسلا لصفلا

 4ك ىنيطنطسقلا كرب رطبلا

 45 ةسنرولف يف ىلوالا ىهو ةرشع ةسماخلا ةسلملا

 3 : 1 رك

 نورشعلاو ةرشع ةعساتلاو ةرشع ةنماثلا» ةرشع ةعباسلا تاسلحلا

 ه١ لادملا جابنم يسسفالا صقرم دييغتو

 038 هيف كلملا باطخو كري رطبلا دنع نييقرشلا ركؤم

 5 نورشعلاو ةيناثلا» نورشعلاو ةيداملا ةسلملا

 بوجو يف مهداحتو تارع ثالث كريرطبلا دنع نييقرشلا عامتجا

 هو داحنالا

 55 اهيلع مهباوجو داحتالل لئاسو عبدا نييقرشلل ابايلا دقت

 سجرجو نوي راسي باطخو كريرطبلا دنع مدرلا عاّمجا كفانا

 64 سوي رالوكس

 نيسيدقلا لاوقا نيب قيفوتلل ةسسئك لك ءايلع نم ةرشع عاتجا

 5 داحنالا مث ورتل مورلا سريلكل عبمج ابابلا ةوعد

 57 سروديسياو نويراسبو كلملا باطخو كريرطيلا دنع مهرلا عاّمجا

 ىلع مهقافتاد هأر لك ءادباو ةيصوصخلا نييقرشلا تاسلج يلاوت

 18 صقر» ادع ام داحنالا



 باتكلآ سرهف

 ة:يضص

 . >7 سدقلا حورلا قاثننا نأشب طخ قافتالا اذه ىلع ءابآلا ةقداصم ٠
 34 لكااشملا رئاس لصف ١

 “7 0 ينيطنطستلا كري رطبلا فسوي كريرطبلا توم 5

 7 نيتاللاو مورلا نيب داحتالا ريرتت ٠ عباسلا لصفلا
 7 هتءارقو هعبقوتو اهلا داحتالا كص فيلأت ١
 "نوع كصلا صن ؟

 7 هليذب يقلا مورلا ءانآ عيقاوت م

 راشتناو ايلاطيا نم نييقرشلا ءابآلا عم انحوي كلملا رفس 2 -نماثلا لصفلا

 - مورلا نبب داحالا

 1 ابابلل انحوي كلملا عيدوت ٠١

 ٠ عمجملا كذا ديل نيتي زاف نيتهيفص هلع -

 دانعو هتأرعا ةروطاربمالا ةافو ىلع هنزحو ةينيطنطسقلا للا هلوصو ع

 م١ سوي رعد هيخا

 1 مورلا سئانك لك ىلا داحتالا دادتما

 ىلا ىنيطنطسقلا كري رطبلا سنافدرطم اسهب ثعب ىتلا ةماعلا ةلاسرلا

 ا داحتالل اًديبأت تاشرإلا عيج
 سويناجفا اباملل يرد فكسالا كريرطبلا سواثوايف اهمنك ىتلا ةلاسرلا

 1 داحإلاب ا عبارلا

 24 ةيقرشلا فئاوطلا رئاسل ينرولفلا عمجلا ةدئاف  عساتلا لصفلا

 ١ نيخرؤملا ضعبوهس حالصا 44

 م44 عبارلا سويناجوا اباملل طبقلا كريرطب انحوب ةلاسز ١"



 باتتكلا سرهف

 سدقلا نم ةشيللا دفو مودقو اباملل طبقلا كريرطب بنان باطخ

 طبقلا عيمط اباملا ةءارب

 طبقلا داحلا مادد

 داحتالا بلطا عمجلا ىلا نمرالا دفد لوصو

 نمرالل اباملا ةءارب

 ةيقرشلا فئاوطلا رئاس داحناب عمجلا ماتخ

 عساتلا لصفلل لييذت

 أنحوي رصقلا مايا رخاوا يف .رشاعلا لصفلا

 يضرولفلا عمجما دض يسسفالا صقرع ةنتف

 مناخ هدادتراو انحوي رصيقلا هبخا ىلع سوي رائد نايم

 عقاوملا ضعب يف نييحيسلا بلغت
 سالدال لتقو ةنراو ةعقوم يف نييناعلا راصتننا

 ةينلع ةثحابم يف هبالغناو داحالا ىرع ضقن يف صقرم يعس
 هتاراسكتاو نيطنطسق تاراصتنا ضعب

 مازهنا امسالو هئافلحم تلح يتلا ايازرلا نم انحوي رصيقلا رثأت

 35 نيب رغا

 انحوي رصيقلا توم



 باتكلا سرهف

 يناثلا مسقلا

 مورلا نيطالس رخآ رشع ثلاثلا نيطنطسق رصيقلا يف

 نيطنطسق كلم لئاوا .٠.لوالا لصفلا

 انحوي هيخال ةفيلخ نيطنطسق باْتْنا ىلع ءارآلا عاما. ١

 هل اباملا ةثنهت ٠

 هل ةفيلخ يللاثلا دمحم هنبا ةعياسمو دار ناطلسلا توم <

 بوبش نااالا ةينيمرا كلم ةنبال هتبطخو جاوزلا ىلع نيطنطسق مزع

 “١ نارقلا دقع نود تلاح برا

 6 راصحلا لبق ةينيطنطسقلا ةسئكلا لاوحا يف ..يلاثلا لصفلا

 مورلا نارطم اهاور امك هلاوحا ضعب ذو يسسفالا صقرم توم ١

 ١و نوتوم يف

 ىلع هرشنو دات الا ديطوت ىلع مورلا 2 تل راكد نعل يعس

 ايفوص انجا ةسنك يف الملا سوؤر

 ةروثلا باحكاو ةلفسلا ناجي ع

 ةينيطتطسقلا متل يناثلا دمحم ناطلسلا دادعتسا ٠كلاثلا لصفلا

 راضح يلوطانا يف ايبركوعل ةعلق هؤانب ١

 مورلا ءارفسل ناطلسلا ديدهتو اهئانب ىلع نيطنطسق ضارتعا ١

 ١ اهئازاب ةراملا بكارملا عيمج ىلع امسر ناطلسلا برضو ةعلقلا فصو *

 ةدع هل ُةبصو عفادملا بصل ناطلسلا دنع ريهشلا نيبدا يرغا نايتا

 ١ ةريغصو ةريبك عفادم



 باتكلا سرهف

 اًرجيو ارب ةينيطنطسقلا نع دادما لكن اطلسلا عطق ه

 ةينيطنطسقلا ىلع يناثلا دمحم ناطاسلا ةفحز . عبارلا لصفلا

 ىودج نود برغلا دالبب نيطنطسق رصيقلا داتا ١

 ةنيدملا ىلع هلاجرو هليْحي ناطلسلا ريسم

 اهتانيصحتو راصحلا لبق ةينيطتطستلا فصو

 اوريو ارب ةنيدملل نيماملا ةقاضم

 راصحلا مايا مورلا نع عافدلا يف اورهتشا نيذلا ءامسا

 برا ران مارطضا

 ةئنيطتاطقلا راطحت © ١ يمال لتلا

 نا دعب ةنع مهدادتراو روسلا لوح يذلا لدالا قدتخلا نيينامعلا مدر ١

 ١ يبشنلا مهجر مورلا قرحا

 6 اونح قودو ابايلا دنع نم مورال ةدحم ةيحسم ةرامع مودق

 وطاوتلاب يلخادلا ,اذرملا يف اهلاخداد ةسبايلا ىلع مهيكارم نيبناثعلا لقن
 ١ نييونملا عم

11 . 

 هطوبحو نيناثعلا نفس قارحا يف مهعسو رفظلا نم مورلا سأب مدع

 نييونمحلاو ةقدانبلا نيب ةنتف ه

 مايا ضعب راصطلا فقوت .سداسلا لصفلا

 عافدلا شج ءاسؤر نم لك كرم ففصو ١

 ساراتونو كاتي نيدئاقلا ماصخ ١

 مدرلل 0 مودق نم نيينامعلا فروخ 7



 باتكلا سرهف

 خص

 دعب راصحلا فانئتسا ىلع ناطلسلا مزعو راصفسا عفر نيطنطسق بلط : ؟

 ١4 هناويد بابرا ةراشتسا

 1 ةينيطنطسقلا ىلع ةديخالا ةلمملا يف ٠ عباسلا لصفلا

 باط# مهل ناطلسلا سمحتو ةمحلل اًدادعتسا نييناثعلا موص ١

 ديدش

 درنجلل يسيمحتلا نيطنطسق باطخو ةالصلا ىلا مورلا ءاحتلا ؟

 الوا هنع مهدادتراو روسلا ىلع نييناثعلا موجم ءادتبا ع

 هباصا حرطل برللا نع يئلاينتسي دئاقلا لازتعا

 نيطنطسق لثقو ةينيطنطسقلا نأ 2 .نماثلا لصفلا

 الينق متفلا دعب هطوتسو ةقيقد رخآ ىت> نيطنطسق داهج ١

 هنع ةقفلملا تاءاكملا ضعب درو هلتثم يف نيغروملا فالتخا ١*

 ىلتتلا نيب هتثج دوجوو نيطنطسق نع حتافلا دمحم ناطلسلا ثحب <

 نقلا دعب ني رصاحلا ىلع ىرج ام يف . عساتلا لصفلا

 راصللا شد نم داوتلا ضعب رابخا ١

 ايفوص ايجا ةحيذم ١
 ايجا ةسينك ىلا هريسمو ةئيدملا ىلا ةيباب تافلا دمحم ناطاسلا لوخد
 لجل اون ايفوص

 1 ساراتون دئاقلا ةعحاف 4

 ل اشاب ليلخ مظعالا ردصلاو جنرفلا ءاربك لتق ه

 لد مورا كري رطب بصن يف .رشاعلا لصفلا

 ١7 مهل كري رطب بائتناب مدرال ناطلسلا حامم ١



 باتكلا سرهف

 سويدانج ديدخلا كري رطيلاب هبيحرت ١
 ١550 هتافوو كريرطبلا لزانتو دانفلا ىلا يريرطبلا ىسرككا لن

 1 سويدائج كري رطنلا يف نيغدؤرلا فالتخا 4

 ٠١١ متفلا دعب ةرواجلا دالبلاب ناطلسلا لمع ام يف ءرشع يداملا لصفلا

 مث ةروملا يبحاص سوي رتعدو اموت نيريمالا قاقل ناطللا نيكست ١

 ١/١ اههدالب ىلع هراليتسا

 ف ندزبارط ةكمم طوقس ١

 /١ ةعبسلا هدالوا عم دواد اهكلم لع

 ١ مدرلا ءايلع نم نيرجاهملا ضعب يف ٠.رشع ثلاثلا لصفلا

 ١و ةيملع ةيعمح اهريما ةدعاسع مهدقعو ةسنرولف ءالزلا ١

 ١ نويراسي لانيدركاا *

 ١ هفيلآت ضعب

 ١.١ مورأا يمل ةماعلا نويراسب يئانويلا لانيدرككا ةلاسر :رشع عبارلا لصفلا

 1 ًالاحو اًعدق مورلا ةما ١

 ل لالا جده سا

 لل لاوحالا ةاوادم »ع

 0 ةسنرواف يف سدقلا حورلا لأسم يف ثحب فيك
 ١م سدقلا حورلا قاثننا ىلع ناهرب

 1 ضارتعا در

 44 اهسفن ةقيقلا معدل ةديدج نيهارب
12 

 امه هدرو رخآ ضارتعا



 باتكلا سرهف كا

 مهدحر مدرلا دنع يه له ةسنكا 5

 ةينامورلا ةسنككا يه ةيقيقلا ةسنكلا ٠
 ميحصلا ناعالا هكاردا ةيفكد هتوخال لائيدرككا ةبحم ١

 قاثننالا ناشب ضارتعا ىلع هباوج ١١

 دحاو سيئر نم ةسكلا ةرادآ ٠

 ثداوطاب ىيسالا ابايلا ناطلس تاثا 14

 ةييتثلا ١6

 ناتكلا ةقاخ

١2 

 ارك

 لم1١

 م١

5 

 اد







 نيك 5
24 

 اساسا ٠

2 
8 
6 

2 
 هع

2 
8 

0 



5

5

1

 

 وحمد

و
 

م
ت
ع
م
 

 ل
 مع

 دس
و
ر
و
ر
 

ع

و

ج

ي

 

0
 
اا
 
يو
 
 ا

1 


