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موحرملا لي كب رديح يلع لاق
 2 باتكلا سثانو اشاب كتحلم 

 ءزرجلا ةمدقم

 دحاولا فرملاب هتمجرت ينأتس ام هنم لوالا
 أ

 ا
 « تالك ض عب )ف 1

 : ا

 | 01 دو ا يدلاو رثأ لملا ندع مولي يف ينطو ءان 7 مدقأ

 مة هراع نودي هوك " أ

فلا تاكرد ف ُّط سلا كا ن ءرطولا 2 ال
 1و1 ا 5 كدنلا نادقفل 

 1 ٍ 0 صي و طول

 0 ىلا ة هنسس 656ه دهاجل 5 اوأ واسملاو ةو>الا ة 4م ولا نسمات كك لواح ةرادالا

 هد نكسو هتايح ىنفأ
 9 7 ِ 0 ع 2 / .٠

 ايمسر |هةبقحتل ىعسأس يتلا هتءارب تايثال اهوطخأ ةوطخ ْلوأ وه باتكلا اذه |

 ْز طاحم وهو لكشم فلا ماما فئاطلا ةءاق يف رثالا اذه ىللاو نك |

 | مدق عقو عمس اذا ةباتكلا كرتيو نيرطسلا وا رطسلا بتكي' ناكف سساوملاب

 | نايل بل

 لك نادقن نع غرو هيلا أيل كاكاو هريشتسإ قيفر هعم سلو هش 3
| 

 عئاقو هعدوأو همايأ أ رخاوأ 2 م هنطو هب م خحيراوتلا ةباتكل ةمزاللا طئاسولا

 1 ديندلا كالا هب هتصلأ يذلا ا قا ربو ةيرادالاو ةيسايسلا هتامح

 ا ا | ريمزا يف هتلئاع ىلا رثالا اذ هن كا لكرا ناكو ءانبجلا لذارالا هناوعاو

 1 ان يف هثرشن دق يذلا 000 هنم تجرختساو سدقم راك ذتكي دنع هتظنحخ

 ١" | هريغ نم ةذوخأملا دا وملا ضعب هيلع تدزو )١48( هتادفص ددعو

 | ةعبنلا لئاسرلا عاطقتال هئامقم لاسرا نع رثقنلا فرص دق هللا هر ناكو

 ا هلم مكسأ دانا بو>و أر دقو كلذ لك ع 4 امدقم نع 4 ثثعب م لوصوب

ةيلصالا ةخسلنلا ظفحو نيتحس ىدنفأ هللا
 3 عب يف 
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 ريخ فنتك
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 ميلعاو نودالجلا اهذخأف هملعأ ال ببسل ةليلب هلتق لبق اهجرخأ هنكلو نحسلا

 ىلا يدنفا هللا ريخ طخب ةب وتكملا خسناا ىدحا تلسرأو ديجلا دبع ىلا اهواسرأ

 اماسي 0 يدنفأ ىفطصم هداز جهلغوط ةطساوب (طالب) ةكن خيش يدنفأ لاك

 فئاطلا قاروأ ريدم يدنفأ ىنصو ىلا ةيناثلا ةروصلا تماسو مويلل يناثلا ىلا لوالا

 روةسدلا نالعا 9 ىلا اهنفدو ديدحلا نم قودنص ف اهعضوف كب ير ةطساوب

 7 0 هنم رشنأ ٠ ةردان ةعاجشب ظاحو ةيلاع ةءبب بنكح ًارثأ مويلا رشنأ

 | مام هتلئاع لا ةلسر ملا تاررحلا نو قحلع هليذأو ( ةربعو ةرسعبت )

 نيذلا هقافر هاوفأ ن 20 هان طقتلا ام مشل اذه نان ا 9 ك4نن دعاس 2 20

 يدنأ هلا ريمخ هنجسس يف هقيفرل ةلاسر ىلع هقنخ ةلأسم ليصنت يف اندقعا
 يناثلا يجنيباملا لاوقأ ىلعو ( زي زءلا دبع ملخ ىونف ردصا يذلا مالسالا يش )

 رثالا نم صلخو ةنححس ف هشياعو ديقفلا قفار لق يذلا زاب زعلا كسيع ناطلسال

 روةسدلا نالعا كعب داعو

 با اطلا نحس ةبايغ يف ديما ديع ناط ظاس 1 قنح لق الجر ا مويلا

 يتلا ةمالا حرف يف هحور ك 0 بعشلا رورس لفا+ نيب يسنملا ه هركذ دعا

 سيقنلاو سفنلاب اهدقيو اهبح ناك

 تحب ردع لع ١ما»ه ةنس زومت ٠١ يف
 م7 اشاب تدحدم ةيدتم 1-0

 هدب طخب بوتكملا هباتك ةمدقم يف هسفن نع موحرملا لاق
 اهرشنف هنجرت اشاب تحدم ةأشن ىلع فوقولا يبحم نه نوريثكلا باط
 نع ٍَْنَحح ابنم, اسف نال ةيفاو نكت ما و ةيب رعلاو ةكرتلا نشل ا

 ا تامدخ نا ىلع ١9٠ ةنس لاوخأ نع بتك يناثلا مسقلاو 7+1 ةنس لاوحأ
 فر ٠ يأ ١١ ةرع د 8 نامزل || كلذ كعب تأدنب || دق ةرووشملا اشاب رحم



 «و 0
 ةيمأ ىصخت نيخيراتلا نيذه نيب اهنف 1١95 ةنس ىلا نيزعلا دبع ناطلسلا ملخ ١

 فقالا ةيملق نجس يف هقافر نم نوديدعلا هنم بلط دق كلذإو هلاوحأ فئاكك
 8 8 م ل 0/0 ىلا "عم ةنس هثدالو موب نه هتجرت 0 مهبلط ىلف رطسالا هذه ةباتك

 ىلغ يونا باتكلا حسو ةيسارسلا ةلودلا عئاقو ةجحرملا هذه نعضو 0س ةنس

 ةربعو ةرصبت ةيسايسلا عئاقولا مضعال لماشلا تاليصفتلا ا

 مهو هلاوحأو هتاكرح ىلع نوفقاولا اهفرعي باتكلا اذه يف ةروطسملا عئاقولاف
 ةموكحلا تالجس يف اندوي ىلا ةدوجوملا ةيمسرلا قاروالاو ةايملا ديق يف مويلا ىلا

 الب ةدس 5 ةموكسحلا م مدخ لق يبا ةروبشملا هنامدخ 2 يدايالا نم هل ام تن

 ربظيل ةيمسرلا قاروالا عجاريلف باتكلا اذه تايوتحم ضعب يف هبتشا نف ةلصاف '

 قحلا هل

 بئاكلا نع ةديعب كاذ ذا تناك ةيمسرلا قاروالا نال طبضلاب خيراوتلاو ةيمسرلا

 ةعونمم اهلاثمأو ةينيدلا بتكلا تناك دقف دحلا اذه دنع يتب دق بطلا ت
 قيضتلا ن نال م .مهتالثاعو مدالوأ ةرباخ تناكو هقافر نعو هنع أ

 روصقلاو أملا ضع ىلع فقو اذا "ىر الا رذعلف بيزذعتلاو

 شا 1 كتدحلم ةام < لث 1

 ىلقجسورلا ديفحو كرشأ دلع لذا 5-9 جالا يضاقلا نبا وه اشاب نحلم

 هدلاو هاممو ١588 ةنس ريما رثص ربش يف ةناتسالا يف دلو . يدنفا ىلع جاملا
 نمد ظفاع كلذ لجال هسا راضو ةرشاعلا ي وهو نارقلا ظفحو نيقش دق

 عم هجونف املل ايضاق هدلاو نيع نيدوا اشاب نيسح ةيالو مايأ يف 1049 ةنس يفو
 0 ءاشنالا ؟ىدابم قيعش ظفاح مس دقو ١ ؟ة٠ يم اهم اوداعو اهيلا هيدلاو

 يناويدلا طخخلا عنف ينوباحلا ناويدلا ىلا ةبجراخلا رظانو باتكللا نسير اانا هتك
 نم نوجرخني نيدذلا ميسوتب ةيراج ةداعلا تناكو رهشأ ةتس يف هلا اذهب صوصخلا

 نم هقافر نيب نكي ل الو تحدم مساب قيفش ظفاح يمسف صاح مساب ملقلا اذه

 رغلا ىلع وتحي مل نجسلا تي بنك ام نا يهو ايلا رظنلا بجي ةلأسم انهو
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 هب ركذيو يداني ناكف ميدقلا م اقمانقاق ديدحلا همر راه ربالا اذه يف هكراشي

 هعم هجوتو هتلئاع هيفازد (هغو) اضل ًايضاق هدلاو نبيع 1١؟ه١ ةنس فو

 مولعلاب لغتشا دق ناكو م هيدلاو عم داع ةنس دعب و هتفيظو رقم ىلا ت>دم هنبا

 يفق ناكف ةئيرشلا ماوجلا يف اهليصحتل ٌداها را صو هخوأ يفو نيدو يف ةبب رعلا

 ليصحتل افلا 3 ح يف اهم امنق فرصيو ةدوكملا مالقأ 0 2 هتاقوأ ضعب

 قاريوطلا ث ”ردصلا رئاطلا ملاعلا سردت ةقلح قراغي ]ف ةيب رعلاو ةيسرافلا نيئغللا

 وحنلا نقتاف ملا ماو يدنفا دمحم خيشلا الو يدنفا فيرش ىلهرغزلاالو يدنفا دمحم

 ةطساوب ةيسرانلا نقتأو دجامالا ءالؤه لسْضفب ةمكحلاو هقفلاو يناءملاو -

 اهلا ت تاسراو (ةينافرع) ةسردم تملا" الو'الم دارغو دار ادحتك هداك

 ايا يدنا تعم مهني ناك يللاعلا تابلا نم نابلا ءاكذا ضعب ةموكملا

 نونوكي ال ةسردملا هذ_ه ةذئاسا ىلع نوجرختي نيذلا نا ىأر هنكلو ١784 ةنس

 نيدلا ماسح هحوخلا سيرد ةقلح قراذي و سردلا ىلع بظاوو اهقرافف هدادنا نم

 ٠؟هاب ةئس ىلا ىدنفا

 يفو ةموكحلا مالقا دحا ةمزالم ىدنفا تحدم كرتي 8 ةدملا هذه لكيفو

 ةرورضا خلا هتألاذ ديهز بترم ىلع لضا#و 5 ةرادصلا حب وتك 1 5 ىلا لقن 155 ةئس

 انقر نبع ذا ٠١ هم ةنس يف هب واطم هل لصحو ةناتسالا جراخ ةفي خو رايتخا ىلا

 نيثلس 0 يو ةعظو || هذه يف لير لا رح و ماش )| تارب ركن بتاكل

 ناويدا أن 2 نيع د ةنَس يفو ارش اهيف ىفذقو ةنأ عملا ىلا ا داعو ة ةئس فصنو

 قوءاع 7 ةيالو للا( 6 اشاب ا عم هحوت 178 ةئس يفو هيثوق ةيالوب اش ساب ياس

 جوزتو ةناتسالا ىلا داع 1554 ةنس فو

 68 ةئدس ف مجرما لص ةعقو رابتعا تاذ تقولا كاذ 5 ةلودلا بنر تاكو

 ًاضيا هذه دعب ةثلاثلا ىلع لص##و ةنسب اهدعب ةعبارلا ةبترلا ىلعو هجوخ ةبئر ىلع
 طبابضملا ةرئاد ىلا لقتف ةراذصلا:ىجب وتكم لق قرافي مل ىنومطسق نم هتدوع دعب و

 دعب و 1756 ةئس هلضف هل فرع اشاب تعفر ساما سيئر نال الاولا ساجم ةمبانلا



(9 
 “١ ةنس يفو (1؟5 ةنس يف يأ) قا ًازبم نبعو ةيناثلا ةيترلا لان ةليلق ةدم
 ءانلخللا انكر نيعوأ ررايملا ةيثر لآ

 قاثيم فارمدلاو شيدرقم يبرئ ازجلا نبا نيب فالخ لصح ءازثالا هذه يفو

 جراما ىلا فالللا ريثأت ءوس ىرسو امهتاقحمو بلحو ماشلا كراج راكتحا ببسب

 يدنفا تحدمهجوتف دوقنلا نمسك فلا نيسخ غلبم ةمز 000
 دالب قليف ريشم لاا ىلع فارشاللو ةلأسملا رارسأ فشكل عاقصالا كلت ىلا
 نم ةيلاخ ريغ ىورت تناك ىتلا هلاوحا ىلع فوفولاو يلصربقلا اشاب دمم برعلا

 27 كرار غابم درتسان ا دعب داع رهشا ةتسس دعب و هتفيظوىلاهجوتف ةفلاملا
 فارصلا نا هئاقيقحتب رهظاو كراملا راكتحا ةلأسم يف بولسسملا ةموكحلا لام نم
 بكترا. دق اشاب دمحم ريشملا نا ًاضبا تبثأو اسك ف الآ ةسخ قرس دق قاثيف
 ةمركيللا هتاوعف قوردلا ةلأسم يف رن آل طخ

 مظعالا ردصلا هيلع ىنثاو اهردق قح تحدم تامدخ ةلودلا راظن ردق دقو

 تبأف الاولا ساجم ةسائرل تحدم اشاب ديشر مو>رملا نيع ”9 ةنس يفو اشاب ديشر

 ار مهاثمأو اشاب يدشرو اشاب يللاءو اشان ديشر هذيحو هنءانك 9 ١١ هذه يف

 ناوللا ايلا تاك اذه ةصالخ ةباتكل هوعدبب مهن ري زولا ناكف اهمارزوو ةلودلا تاطقأ

 (يرقا) أم لحقت اثسالا ىلا (فوقيحنم) سنربل ارضحا اذ هسا ت2 عمت يقلا

 ةيجراكلا رظان اشاب تعفر لزنع تاقاؤتالا ةبا تكل ارضاح يدنفا تحدم ناك

 (ىدمالا) : نايك دعا نوزافلا هيلع لثم يف نركب نا ترج دق ةدافلا نأ لد

 تيدر امان بيكش ةطايز نءزيف ةيباتكلا الاولا ناجم روما تشن الو
 ١١٠ ةنس يفو لوطانالا مس ك اناث ا ىلوالا ةبترلا يدنفا ت>دم ىلا
 يف هببسأل يدنفا تحدم ىلع ادقاح ناكو يلصربقلا اشاب دمحم ةرادصلا ما ماه د

 ىلع مهمصو ماقتنالا اثاب دمحم ةارأف ةمواعملا هتحالب :فرقلا ةالباةب يشم نا هلزع



 تناكو هتفيظو ءابعاب مايقل | نع هزيع تايثا دعب هم 0 نم هجارخا

 بابلا ىأرف نيلهالا ىلع اهيدعت رثكو ىلبمورلا تايالو تأالمدق ءايقشالا تاباصع

 يدنفا تحدم مظعالا ردصلا راتخاف هيلا مزاح ربدم لجر لاسرا بوجو يلاعلا

 ةين تناكو ناقلبلا ىلا ههجوتب "ةيضاق ة ةيلس ةدارا ردصت ساو ةماث ةطلس هاطعاو

 يدنفا ت>دم هجوت دق اذلو هع اطامدع ىلا ليبس ال نكلو ةمواعم مضعالا ر ,دصلا

 رك اسعلانم ةوقدعم بحصتساو 1919/1 ةئس ناسين ربش يف ةديدجلا هتئي ءظو رقم ىلا

 ةنادا تاو ءافشالا ٠ نم 58٠" ىلع ضبقو لابجلا نانك | يف رهشا ةّتسس ىضقو

 ةءوكح رم نذا الب (ىنمش) و (هعج) و (هي ءاسا) تاه مهمدعأو مهنم ةعب را

 01 قحلا اذه هل تاوخ دق رفسلا لبق هل ةاطعملا سعاوالا نال ةناترمالا

 نمالا داعف نوناقلا همتح اب نيقابلا لماعو ةناتسالا ٠ نحس ىلا مهلسراو م٠ س

 نمالا لالتخا نوذختي اوناك نيذلايناجالا ةح تمطقناو ليمورلا يف 0 5

 0 دق يدنفا ثحدم نا ةنات_سالا لاجرل تو لاقلاو ليقلل ةليسو ناقابلا ف

 اشاب ديشر هماقم ماقو لزع دق كاذ ذاردصلا ناكو تايالولا كات عوبر ىلا ةنيكسلا

 ةدال ا نم يدنفا تحدم داءف ةيحراخلا ةراظنل اضيا اشاب يملاع نبعو

 ماكحأ ساجم ةيالو لك يف نيغو رابتعالا ل ام يلاعلا بابلا اهلحأف املاو> نع

 ريغت ضرغلا اذه كيفنت نيبو هيب لا ليمورأ يف ةفيظوب مجرتملا نييعت كدا

 ءالكولا لدبتو ناقلبلا لاوحا
 ديشر لسرأف 44 اع ني ريثكلا باص أف تايالولا ف لو تاصحو

 هثدوع دعب و بوطخللا نم اباهاق امف رظنال هسورب ةيالو ىلا يدنفا تحدم اشاب

 ابئاك ىدنفا ت>دم تنيعف الا وا دلت رف ةموكحلا تناك

 ساجملل ض1

 ىلا ريخالا هجوتو اشاب يملاع هماقم ماقو هلزع دعب رصم ىلا اشاب ديشر هجوت

 ةب راحل همه هجوو ىلصربقلا اشاب دمحدنع لكوو ةب ريما ةلأسملانو شيف رظنلل اب ورو

 11 نهود ا لع مزعو. سيتا اشو ىلإ ىئصأو هموصتس نان يقاس



» 1 
 ءارب هنم وه ام هيلا يزعي ذخأو اشاب لماك بايغو ءالكوح رفس ةصرف ازهتنم لالا

 ىعدادقف يدنفا تحدم ىلا لجرلا هازع ام ركذ نم عنام الو ةيمسرلا سلاجلا يف ا

 ناكو ميم كرثشي و اهذخا هب راقال حيبي و راشعالا ىعا يف لخادتب ناكنا هيلع ١

 حبردق هنأ“ الأ ةلحاو ىدنفا تحدم ىلع ظحالي ظ نيئظوملا نيب ايشاف مالا اذه

 الا ةموكحلا امعنهت مل ةحابم ةراجتل ضرعت دق هنال ما راعسالا ءالغ نم حبرلا ضعب ١

 راشعالا مازتلال قضردتلا نم ىدنفا تارلم كاذاذا عتتما دقو "9 ةلس يف

 راشعا ذخا دق هنا يلصربقلا اشابلا هيلع ىعدا هعانتما دعب و ةموكملا ىماوأب المع

 تحدم نا اهضرعو ةناتسالا لوط يف عاذأو ةداعسلا رادل ةعباتلا (ةناخقلابلا) ةبح

 مم احو ساجلا عمتجاف (راظنلا) ءالكولا نم ًاسلجم لكشو راشعالا مزنلي ىدنفا

 ١ يدنفا تحدم را ا ا

 ١ هل حضتاف ةكرشلا ةقيقح ىلع فقبل هقاروا ًارقو راشعالا مزنل« سلجلا رضحا |

 1 نم ىش يف لخادتب م هنا اضيا هل تبث هيلا ىزع ءانغ ىر ىذا تخدم

 0 ندكإ) رض ف اعلا هذه عيدم ةفر ةفرعم ىلا 00 الا رفا راشعالا روما

 ةلك ءادبا ىلع ردقي و مهضعب مل 0 ملأسو فرايصلا
 ١

 تاقيقحتلا نا ةصالختاو ىوارلا ركذي موةعاشالا هذه ممس 1 مهضعب ىعداو |

 دلاخ رضح ثااثلا مويلا ينو ةارتفم اهنا تبثف ءالكو ١١ ساجم يف نيمون ترمتسا دق .

 ده مسيل

 هللاو 2 لاق ةبينه دعبو ىدننأ ثحدم دض تاك ضع لاقو نيمزعلملا نأ كب

 ْ تايرتقملا هذهوزع مهمفعب ينم باطدقو ةحيحص ةلكلِقأ مو هتلق  امف ثيذك نقل | ْ

 ١ رولات تذكلا ءارتقال رمذح دق هنا ساجملا مامأ فرتعاو «ائدبلا لجزلا لا ا

 ل 0 1 كب دلاخ يلع همكح ردصأ نا دعب سلحملا قرفتو م-بظيغو مهنسأت نورشاللا

 اا ١ نجسلا ىلا هلسرأو روزلا ةداهش هباكترال

 "را مهئاظوب اولغتشاو اشاب ىلاعو اشاب لماكو اشاب ديشر داع نمزلا نم ةرتف دعو 2

 | ا تانعفاو ةيرالا هلال تبمنا 175 ةئدس يو هردق ىدنفا تحدمل اوفرعو 1

 ةلخادلا تاحالصالاب ةرازولا
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 ءارزولا ىأرف ةالولا ةريس ءوس نم تاعاشالا ترثك خيرات انكم

 قيقحتل بلح ىلا يدنفا نيما يلريمزالا اواسرأو تاعاذالا كل قيق< توجو

 يللو اشاب ديعس ازريم هبكترا ام قيقحتل يدنفا تحدم اواسرأو اهيلاو لا اوحا

 راغلبلا ثداوح قيقحتب ًاضيا يدنفا تحدم اوفلكو نيدو ياو اشاب رمعمو ةرتسلس

 مهنوٌوش حالصاو ىوثرط يف
 ةيالولا ءاحنا يف هحتابق ترهتشاو هعئاظف ترهظ دقف اشاب دهس ازريم اما

 لزعف قيقحتلا دعب حئاضفلا كلت تتبثو راد رتفدلا لاعفاو هلاعفان سانلا ثدحتو

 لحو يونرط ىلا يدنفا ت>دم هجوتو ابعجرم ىلا مهقاروا تمدقو هن اوعأ لزعو

 ةيبالولا لاوحا ءوسل ببسملا وه اشاب رمعم نا 500 ىلا هجوتو راغابلا ةلكشم

 0 (قجدارغاب )و (ةيلدع) تاهج ىف ةلصاحلا تاداسفالا ناو

 ةطباضلا رافثا نم رفن امل قبي ل لب ذوفن ةموكسحلل قبب ملو راغلبلا.س امد كح

 اهل ةعباتلا ىرقلا يف لوجتو ةدإبلا هذهأ ل || يدنفا ت>دم هجوتف (ةيلدع) ةيج ف

 هباضن ىلا نمالا عاجراو مهفئاظو ىلا نينظوملا ةداعال قفوو

  ابروا ىلا يدنفا تحدم تحايس ف
 ( اهبابسأو )

 قدصو ةداعسلا راد ىلا داعو مايق ريخ ةريخالا هتفيظوب يدنفا تحدم ماق

 هتامدخ ناساجما ردقو هتدوع لبق اباسرأ ىتلا قاروالا ىلع ءارزولاو الاولا اساحم

 هيا لرالوب نم .ىلوزمملا, شاب: ديس :ازويم كلو ةأفاكملا لظتي ةناكو هشفادسر
 اوعفرو يدنفا تحدم نم اوضعتماف ىارسلا لاجر نم اناك اش يهاربا اهماقماقو

 اهدرو يدنفا ت>دم تاقبقح نيباملا لبقي مف دل دبع .تراطلملا ىلا مثوما

 هاطعاو قيقحتلا ةداعال كب يرخ وعدملا ةلودلا كاجر دحا كب ديعس لسرأو

 ضقني ملو داعو هجوت دق كب يرخن نكلو هل ىطعت ال رفس في راصمو ًامخض ًابترم

 ةداعأب هيلع معص دق ناك ام يلاعلا بابلا لعنف يدنفا تحدم هبتكامم ًادحاو ًاقرح

 نكلو ( هيلع ىلعي الو واعي قحلا ) ةينآلا ةرايعلا سس رهظو يدنفا تحدم تاتيقحن

0 



 ديشر موحرملا فوتو هتمه طبثو يدنفا تحدم طاشن يف ثادق الطحل اق 1لوشع

 ىلع لصفتساف اب روا يف ةحايسسلا ىلع مزعو ًاضيا هتافول يدنفا تحدم رثأتف اشاب

 يت ةئلسا اهلا: هجلوتوا هلم

 اذاو ةيسنرفلا ةغللا ةفرعج اهتئاظو ءابعاب نيماقلا ىلع ىضقي انتموكح رم ناك

 ناك انو اهتسارد هيلع تمت ةسايسلاب الغتسشم يلاعلا بابلا في فظوملا ناك

 ةيمهأ ريبك ةيسنرفلا ةغالا ىلع نوقلعي ال سائلا ناك ةساردلا نميز“ يف يدتفلا توأم

 ىلا لصو نأنلا ىلا اهتادرفم نم ةدحاو ةلك فرعي و ةغللا هذه 0 1 هناف اذلو

 عت بوجو يدنفا تحدم ىأر (مرقلا) هلأ سم دعب و هرمع نم نيثالثلاو ةسفاخلا

 ىلع ةحايسلا هتدعاسو يملاعلا بالا يف هتفيظوب لغتشيو | اهسردب ناكف ةغالا كلت

 ناسالا اذه ةيقرت

 انيفو هردنواو سيراب امنوضغ يف راز ربشا ةتس اب روا يف يدنفا تحدم ماقأ

 ٠ ةنس يفو ةناتسالا ىلا داعو مهمدقتو ةجرنلا يقرترارسا ىلع فقوواكيجللو

 الاازلاا لاحم ةسائر لا قر

 « شب ةيالول أبلاو هنييعتو ةرازولا ةبتر ىلا يدنفا تحدم قرت إل

 هذه يف لغتشي ل هنكلو 17 دك يلصربقلا اشاب دم داع ةدم دعو

 ايسورلا تناكو. هئاكذب» ناعتساو هب قئوو .هملاس لب يدنفا تحدم ةسكاعع ةرملا

 (نيدو)و (قجسور) ىلا هسفنب مظعالا ردصلا هجوتف راغلبلا دالب يف سئاسدلا سدت

 انا ناع هداز اشاب فور نيعو متريس ءوسل نيفظوملا ضعب .لزع و (شين)و

 ! ل راخاا ايي دنا: نوماللاو اديازات نلكاسدلا تناكو. شين اةيالوإ الار

 هيلا ةرازولا ةبثر هيحوت ديل دبع ناطلسلا نم بلطو ةمهملا هذط يدنفا :تحدم

 الوب ةنس (شين) , ةيالول ًايلاو | (نيعو.ةرازولا ةئتز مجرأملا لانو هبلط ناظلسلا ىلق

 # ةيمومعلا راكفالا ناروت

 6 دارم ناطاسلا سولجو زيزعلا دبع علخ #اشإب يدشر ةرادص )ل

 طغضلا رثكو روجلاو لظلا عاوناو ةيلخادلاو ةيجراخلا لئاوغلا ةلودلا ىلع تلاوت
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 مهنكلو بئاضملا لك ببس وهربكلا ريزولا شاب ميدن نا سانلا لاقو ةمالا ىلع

 ناطلسلا يأرب الا اهيلع ريزو يا رساجتي ال مئاظفلا هذه لثم نأب نوم اوناك

 اهروهظ نم ًاغرو ىلوالا هترادص يف لجرلا بلاثم ترهظ دق هناو اعود هاضرو

 لشانلا ركفو لاوقالا تئلتخاف هدضفي  ناطلسلا: ناكو: ٌةرادصلا -سصنمت لا ادلعا

 نم ةسخ تيأر اذا تنكف دادبتسالا بلاخع نمص الخلان اطاسا مخ بوجو يف
 كل اورهظا هيلا تراص امو ةءوكحلا لاوحا مه ترك ذو نيعمتجم ةمالا دارفأ

 ةيركلللا عقويو بعشلا ةايحب يدوبس لاحلا اذه ماود نا اولاقو ةريخلاو ندا

 7 مال واو زي ذل ةيغ ريذح «لغ ادخار ءاجتي ملو هابقع دمحت الام

 حو رع ركنالا تدع كذلو ءاخشلا حصن ىلا ىفصي. ال هناف نوكشلا

 اوبيضأ نق نمانلا ناكو ةموكحلا ىنظوم راغص نيب ةركفلا هذه ترشنتاو هعلخ

 اشاب ميدن دوم نإ مهداقح تنعاضت و ةيمومعلا موهسلا ةلألسم ببس ةيلام ةمزأب

 ضرق دقع ىف ةموكملا يعسب ًاضيا اورعشو ( فيتاتغيا ) لارتخلا ةراشاب لمعي ناك

 ءاسئرلا بويع تناك دقف كاذو اذه لك نع الضفو تاريللا نم نييالم 4 هردق

 7 1 رو وظل مثرو كم لجار 0 ع سانلا ظغ لن عنا هس ل مسوغ 'اظفو ةرهاظ

 ب ميهقنح دازو ةمالا حلاصمل ةموكحلا لافغا ةجيتن ىوس نكن مل يتلا كسرها

 رادقم لاسرا نع مولا ء عانتماو (هنردا)و (هبلف) ىلا ةروثلا دادتماب اوععس اهنيح

 زاهتناو ةروثلا نيكسنب مهلاغتشال نيفظوملا ن م ًاددع اطزعو اهئافطال اهركاسع نم

 مئاظف ءارج نم مومعلا رثأتف نيماسملا مهحبذو كلذ نع اهعانتما ةصرف نييرافابل

 مهم ددع ىلا ترضح دق ٍليمورلا ناكحس نم متافلا عماج ةذمالن ناكو راغلبل

 قيرفلا لاوخاو مهنم قيررف ةوخاو مهضعب ءابأ اولتق دق راغلبلا ناب مهئبنت بيتاكم

 مف نيباملا ىلع ممرما اوضرعو عماجلا اوكرتف تبين دق مهضعب لاوما ناد
 بوجو مندي اهف اوررقو بأ املا دره و اماف ناطلسال نا مهل رهظف باوجب اوظحب

 ةخشملا باب هلا مهنم امسق اولسراو مظعالا ردصلا ةلباقمل يلاعلا بابلا ىلا باهذل



1* 
 بلأت ىأر الف :ضرفلا ةلأس+ ءاهناب لغتشي ميدن دوم ناكو مالساالا خيش ةلباقل

 رارألا ىلا ع عوبجلا

 فق مالسالا خيش يدنفا نا كنَعَو مس لزع ةثداملا هذه نع بيسو

 ناطلس ١| ةدارا تردصو يدنفا ا زيح ى ع ىناثلا فلخو نيكل انا 0 ١ يدشر لوالا

 اع ةفيظوب هتييعتو ة4هسورب ةئيدم نم اشاب ينوع نيسح راضحاب ةيضاق ع

 ةيلاعلا سلاجلا يف وضع ةفيظوب ةرازولا يف اشاب تحد» نييعتو

 ناطلسلا نكلو ماعلا يأرلا نايلغ نكس ةرازولا ريمغت نأ نطل لع فلخا ناو

 هيحو ام لعيب ناكو صاخم ةحبصل ما " ةريخالا ثالثا نينبس بأ يف زي زعل !| ديع

 هرطضت هواي ربك تاكو ا الب ة همو ل لام ه نم ةلئاطلا غلابملا 0 هريض هيلا

 ميدقلا كا مدع كا

 اهب لاتساو لاومالا نه ةرطنقملا ريطانقلا ىلع ذوحتسا دقف اشاب ميدن دوم اها

 نق هل أو هربغب كَ ا اطلساا ناكف م را للا هذوفت لصوو ىلا دل لاحر

 4.صخم لا هند اعا 0 وص م هيلا نبع ف 1 امرلا رذل هل“ اءىلا ةرورضلا كب رطضا

 ةصرف لوا يف

 مهم هسفنل متتثيو ةرادصلا ىلا دوعيس ادومجم نا ةينطولا ةكرملا 0 ر فرع

 لجر ةئام رضحاو هتايح ىلع فوكلاب (فيتانغيا) لارتملا ىهاظت نا دعب امس

 دل ارم نأ اعدم ةؤافسلا ةيننا 00 قا 0 9

 (هطلغ) تاهج يف هنا اوعأ ةطساوب عاشأو مدن لزع دعب ةناتسالا يف اهب انظات 7

 نيملسملا ن ١ يثو ةحصلا ن هءامل بصن ال ةعاش امني زر فاس

 يلادالا بولاق 2 بعرلا ل ريغ هنأ 2, رافم ن 4 هضرغ نكي و نييحيسملا نواتميس

 دازو مدن لا ايسورلا ريقس زامحنا 0 ل ناك ة ةناتمالا لهأ صدت نكلو

 ىراصنلا قلغاف ابعئالط تدب دق ةروثلا نا ريقدلا ناوعأ دحأ عاذأ ام دعب مهدقح

 نا اواعاذا زيزعلا ديع ماخ ىلع سانلا مه”و» مهمين وح
 لاودالا هذه و صالخلا

 هعمل الا م الل
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 2 7 مطلعتالا سمعتساسلا

31 
 ع

»0 
 ىدتص لصوو لجرلا علخ ع ةمالا مزع ةعاشا ترثشا طعلا اذه ىلع

 اشاب تدم ىلا اغأ ىهوج هتدلاو تلسرأو اهرمأ هلاهف ىارسلا ىلا اهديدرت

 ةباتكب عرسأف بعشلا بضغ ةروس نيكستل هلع بجي اهف هيأر ءادبا همم يلطت

 رادصا بوجوب اهقخو تامزالا زا يف ةلودلا تعقوأ يتلا بابسالا اهتم ةحتال

 عوقو ينالثل مهطامعأ نع نيلووسم راظنلا لعجي و ةاواسملا ق> ةمالل لفكم نوناق

 رثت لف بعشلا دارفأ اهربظي يتلا تاكرحلا نء اهتامالع ةيدابلا ةرظتنملا ةروثلا

 ةهفع اهنجينن تيقب و زيزعلا دبع ركق ىلع ةحتاللا تايوتحم
 هاقنم نم ناطلسلا هداعأف هيفن يف ةرم مدن ببست دقف اشاب ينوع نيسح امأ

 اطاساا ترطضا مدن ماس فم نكلو ةرادصلا دنسم كا هاقر مث ة ةب ا هليعو

 1 دق ناكو ىمالل لثتماف (هسورب) ةبالوا ياو هنيبعتو ةناتسالا نع هداعبا ىلا

 ا رهسلا ىلع ىوقي نا ىلا ءاقبلاب نذالا بلطف هارتعا ضرمل ةدله ذنه شاوثلا

 زيزعلا دبع ىلع نيقاثلا نم ناك هانم ىلا 11 يف ةوقلا اوامعتساو نذالا هل

 دالبلا صيلخت هماخ بوجوب نيلئاقلا طخسلا نيعب ةموكسحلا ةلاح ىلا ني رظانلا

 ىلع اوقتتاف هلان ام هبش محلان دق ًاضيا هنارقأ رثك أ ناكو هدادبتسا نئارب نم

 ماذكلا بوجو

 ذافنال بمأتف اسم“ ما علا يأرلا ىأرو (هسورب ) هانم نم اشاب ينوع داع

 طابض راك ضعب و ا دمحا ىلرصيق اشاب فيدرو اشاب يدبع فتوأو ملح سحأ

 هتين ىلع ةيركسعلا
 لاوضالا كلوا هملخ ىلع نوفي زو ملا |قدنيع ةظولم نودول انا هناك

 هللا ريخو اشاب تحدمو اشاب يدشر قفتاف ةماعلا نع ةلأسملا تك بوجو مم تناك

 الع ينوباملا ب ايلا ىلا ىلوالا ىداح نم عساتلا يف دبعلا يلو راضحا ىلع يدنفا

 الوسر زي زعلا دبع لسرا نيمود دعوملا لبقو شرعلا ىلع هسالجال ةعدقلا لوصالاب

 ناطلساا نا نظو راذعالا ضعبب لصنتف هيارس ىلا روضَ#لل هوعدب اشاب ينوع ىلا



 رفحأاو دل دكاجرلك هقيطم كلل" ايدز شرا ليطزاف ارقلا ةيلجل ]ع كفو دق
 ملكا ىعأ ذيفنتل اهدوارجا مزاللا سماوالا ذيفنتل رك اسعلا

 رسلا باب يف هدادجأ شرع ىلع دهعلا يلو سالجا نوكي نا مزاللا نم انيأر

 اشاب فيدرو امشاب دما ىلرصيق اشاب ينوع بحصتسا ءاثالثلا ةليل يفو ةيركسع

 ركاسعلا ةلبانمل قفشلا تقو يف ( هجغاب لوط ) ىارس راوج ىلا اوهجوتو اشاب نسحو

 هر كل را يا ىلا ىف هجرت دف اناا يدلشر اهل ةماالا لعاوأ دينا 0

 قرت دفإلا سون تناكو (اش اب تحدم موحرملا وه تارابعلا هذهل لقانلا) ًاسأ

 رضخ عوجلا ت كل ب ةبيبع ةعرسس ريما رشنناذ دابعتسالا ةقب ر نم ل

 نه ضعب ًاضيا رضحو ةبركسع رسلا باب ىلا يلاهالا نم مسقو نيفظوملا ضءب

 رسلا باب ناديم ظنك اف مروضححب يضاقلا انرءا مهلصي, نا لبق سمالا كلذ مهينعي
 0 ايف فام مهضعب "ىنيب سانلا راصو يللاهالا دوفوب دي زيان ةبحرو ةيركسع

 ل 0 رشبتساو حرفلا معو هتعيابمو هسواج ربخ نالعاو دهعلا

 مد كفذس الب و ةروث الب زيزعلا دبع نثارب نم اهصالخ ديدج رصع يف ةلودلا

 اشاب ينوع نيسح هعمو ديدجلا ناطا_سلا رضح رورسلا لفاحم يف مم امنيو

 اهرايخال تابالولا ىلاو اب روا ىلا تافارغلتلا تررحو نيبالملا روض هنتعبب تكنو

 تاداثلا كلانب ترج اك هسواج نينلعم ةناتسالا يف نودانملا ىدانوب هتيلوت ضأب

 لايل ثالث تانيزلا تايالواا ىفو ةناتسالا يف ةموكملا لاجرو يللاهالا ماقأف ةيدقلا

 مفرت مةيسورلا نذسلا نكلو حيباصملا تراناو تايارلا ةيبنجالا لودلا نفس تعفرو

 نيموي دعب الا اهتابار
 ةلابا ىلع ًاتفض زيزعلا دبع علخ مهدازو اشاب ميدن لزع نرم سورلا ءاتساو

 ةراهس ىلا ةروص هنم لسرا فارغاتب دارع نيبعت فارغلت ىلع مهروطاربما باحاف

 ةأرج, نم هفسأت هيف رهظا ةينامعلا ةسيجراكما ةراظن» ىلا"ىرخاو ةناتسالا يف سؤرلا

 شيجلا ةوقب ناطلسلا ملخ ىلع داق
 يقب لب هصخشل دحا ضرعتب و ةمالا قافثاب هترادا ءوسا زي زعلا دبع ماخ
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 نكي وفارللا رساع نإ معن انكو عولخلا ناطاسلا نونجسي فاسلا ناكو نا

صتن الو هنع نيضار ريغ نييحييملا ريغو نييحيسملا تابالولا
 ادرف علا لقاع رو

 سبح زيج ال وهو روتسدلا نالعال قيرطلا 507 ا هترصنب نوموش ةعاج وا

:ماقال (كب رلكب) ىارس صيصخت هعلخ لبق انررق كاذلو صحخحش ةبارح
 ةماقاو ه

 نكلو دارا اذا ابروا لل هجوتلاب هتلئاعلو هل حرصن نا بج ضعبلا لاقو هتلئاع

 رادصتسال هتماقا لحم صيصخت ريخأت ىلا انرطضا دق ددحلا مويلا لبق هعلخب ليجعتلا

 هعباوتو وه ( وبقب وط) ىارس يف هتماقاب انيفتكاو لبقتسملا يف لقثلاب هفلخ نم ىعأ

 (هجتب هلوط) ىارس ىلا ناطلساا لقتناو ةيركسع رسلا باب يف ةعيبلا ما انه

 عوج ا ا ناطلسلا ىاأرو اهارحا داتعملا كر ريثلا موسر تف د رجاو راظنلا ةعبلو

 نيس>حو انا تبق راظنلا ءاقيب ةضاق ةيلس ةدارا رادصا للا 0 رطضا مو هل ةضخ

 الاغتما ىا دل كل لايل ثا ظ اب يدشرو يدنفا ل ريخو اشاب ينوع

 ناطلسلا ةدارال
 هلو دلا رارسا ىلع نيما لجر دو>و يفتقي نيبال ا نا انكشاب ا ناكو

 ةلودلا ىروُش يا 4 انا تايعو بصضنلا اذهل كب هللا دعس نييعي :” ىلع انةمتاف

 ةمواعملا هقالخا نكلو يع لخ ميو دادي صهاظن دقف اش اب مدن دوم اما

 بوحو ورواشنلا دعي اب أرق 9 هيلع انا سانلا نا نيا انيدللا سد ىلا ه رطضت اك

 لها ن 5 هناي > ظفحو هعئام ءاقثال وه هراتخ لحم ىلا هلاسراو ةناتينالا نع هداعبا

 اهيلا هحولو (همشح) يف يف و ةماقألا راتخاف تانلاسو 5 هنأ امال

 ف 4ث عر هيف هل د هدب طخ كيربت بنودكم داع ىلا ديد أ ديع ابنك

 اهنيب نم راتخاف ةفلتخم تايارسس ءامسا هيلع انضرعف (وبقبوط ) ىارس نم لاقتنالا

 راهن ليل لاعلا لغتشاو اهشرفل مزاي, نم ىلا ىماوالا تردصف ( ةيعرف ) ةرئاد

 1 يفو م ىلع ولرب مثددعو مهعب اوتو هدالو و هتدلاوو وهده ماقال | اهدادعال

 دق | كرحاو ةدذم هبارس ف اوعب و هتيعم لاجر زيبزعلا كيعت قحتلاو مهلقت م ةعمجلا

 لاجر ء اقبل ًاموزا رن ل ان ننال ديدجلا ناطلسلا ة ةيعم لاح احر ضعبب مللادبتسا ىلع انقفتا



 عولخ ناطلس ةيعم يف مهريغو باتكلاو تافيرشنلا

 | | ( زيزعلا دبع ناطلسلا راتلاو يبماسالا نوناقلا نالعا يف عورمشلا )لأ
 ١ نم ةلودلا صيلخت ىوس ةجرحلا قر املا يف لوخدلاو ناطلسلا ملخي دصقت ل

 ٠ ىروشلا دعاوق عابتا وه ءادلا اذهل ديحولا ءاودلاو ةرادالل تباث كلسم ذاذتأو اهتمزأ ١
 اي ةنكه تناكو نيواستم ارارحا ةمالا دارفا ايف شعب ةبروتسد 21 سيساتب

 - - ع
 ٠ ةفاوم انوناف تبتكف (هنوطلا) يف ايلاو تنك نيح يركف قافسوا فلا ف

 ىلع ينارقا ةقفاوم يتقي ناك هن العا نكحالو 1 لمعلا تقو ناحو رصعلا حور

 ١ يفوع نيسح لاقق ىارسلا يف اهانيضقتىتلا يلادلا يف هاداومأ ىف انثحاتف هتاياوتحم
 ْ ةيساسالا هداوم ضعب ىف نونقلا اذه فلاخيس هب لمعئس يذلا نوناقلا نا اشاب

 تابترم لبيد. انيغتك اذ هرشنتس يذلا يفوزامللا:طحللا يف هركاذ لمهن نا بجيف

 نداعملا ةيقب و ( ىلكرا ) محل ندعم انقملأو اريل فلأ ٠ ىلا ةيناطلسلا ىارسسلا

 حالصالا تامدقم 75 ركعب ءارحا وو ةيلاملا ةراظنب ةينوبامهلا كلامشلاب ةامدمملا ىضارالاو

 لاملا رقسا اذاو ةموكحلا ةرادا لالتخا وه هيلا رظنلا بجي يذلا ساسالا نكلو

 ريص غورفب سانلا اهرظتنب ىلا ىروشلاب الا ءادلا نم ءربلا رد الف لاونملا اذه ىلع
 م 07

 دازؤ ةبروش ةمو 2< سيسانا ىلع مزاع وهو هدادجحا و لع ناطلسلا 0 دقو

 أ تاللئد نم ءاتنالا دعي ساحجم لكك انررقو راردالا نب ىروشلا كم راشننا

 ئروشلا نالغال هارحا بجي اهف ثترلا دعب هتارارقب لمعلاو سواجلا ١

 لك لغتشاو مهيصانم لإ نونظوملا هجوتو جيوتتلا تاللئح باعتا نم انيهمنا |

 سداسلا مويلا وهو نحل مول 2 رحتناو ني زدلا دع ىلع ءار ربكلا تيلغتف هلمعب ١

 ١ تافف هيعارذ يناب رش هب عطقو اضارقم هتارادنزاخ دحا نم باط هنا كلذو هعلخن أ ا

 0 ف مينا 525 نذل نمز دعب الأ ىنلصي 0 هنكلو سانلا نيب هراحتتا ريخ رشثناو أ ا

 ةناتسالا نع ديعب وهو قي 0

 5 دقو ل6٠ ىلع ورب مجددعو هبراوجو هئاسنو هندلاو 5 ميكب زي زعلا ديع ناك | ١

 نا اني اك هراحتت ا ةلأسم يف دحا لوقت نا ثيعلا نمو هب نوطيحم مثد رحتتا
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 راضحا ءارالا عامجاب انررقو ياخ اوم نكح تام اذا ايف هءارجأ (نتعا 1: يرجن

 ثاقتو ًاديظ رشع ةعسن هنباعف ةيدنجالا لودلا ءارفس ءابطاو ةيئاطلسلا ىارسلا ءابطا
 ىف ياللا ىووو ليغ قير ةيدقا ةداعلا اعابتا ( ويش رطل فا رنج ىل عنج

 يكاد 00 ةعقاوو دارم ناطلساا ضرع و

 مل يتلا عوبلا بلأت نع ببست مهو هل لصح دق ديدجلا ناطلسلا نا | م
 راحتنا ربخ هيلا لصو الو يضع ضرع تامالع هلع ترهظو هثايح ىف ل ىف اهلثم راب

 هباشن تامالع هيلع ترهظ هسواح نم نماثلا مويلا فو .٠ ضرما هيلع كش هريع

 الو ٠ هللا ردقا درمال نكلو ةلودلا لاجرو كلاملا ثيبلا ءاضعأ ملغاف نرد

 رس . لف روهججا نع ةهضرح ملا 0 للعلا نم اهريغ هباشن هبال نونجلا هلع فينك

 مس موا مولا نبرشعو ةسج ةدم تضمو كلأ هللا تبيبلا ءاضعأو ءا ع اطالا ريغ هب

 هسفن ىنرف رصقلا ناتسب يف هعم نوع هسارح ناكو تدتشا لب ضرملا ةأطو اهب

 ةناتسالا ىف يف ريل ىشنناو ناتسلا ضوح يف

 دق ىلا تناكو سواجلا 7 تالئحب انلاتتتما بلسإ بع لا اصم تر

 يللاو اشاب فوؤر فلاخو ًاحأت اهران تدازف يلبوللا دالب يف اهبانطأ تبرض
 1 7 ماظن لتخاف ةريزجلا ةرادال اشاب يلاع موحرملا اهنس يتلا تاماظنلا تي 0
 رب رجا ي فو ٍليمورلا ىف 3 هباصن ىلا ن والا ةداع اعاب انلغتشاف لبان لبا الا | يف طلتخاو

 يقبصم لحم ىلا اورضح دق راظنلا ناكو انلزانم ىف عمتج انكف .رابخلا«لغش ا

 ةلأسملا را واذت نين امنيو نيعوسأب ناطلسلا سواح دعب ءاعب رالا ها يف

 عيمجو اشأب توفصو مالسالا ريش يدنفا هللا ريخو انأ ماعطلا لوانت دعب ةيني ركل
 وعدملا ائيلع لخد ذا ةراجتلا رظان اشاب نيدلا لالج دوم رهصلا ادع ام ءالكولا
 كلذو ( ىساغأ لوق ) ةبترل لماما ةيماظنلا ركاسملا طابض دحأ يببكرشلا نسح
 ( اشاب ركسع رس ) ىلع لاب يذ سعأ ضرع ديري هنا ًايعدم باوبلا عدخ دق هنأ
 هامرو اشاب ىنوع نيسح ةدعم ىلا 4ةعم اهرضحا لق يتلا تانرللا دكا بوصو
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 بورما ىلا انرثكأ أجتلا انسفنأ نع هب عفادن حالس انعم نكي مل املو نيتصاصرب
 هحرجل لجرلا ىلع ضبقلا لواح دق هيرحبلا رظان اشاب دمحا ىلرصيق نكحلو

 لتاقلا هعبتو ةرجا نم اشاب دمحا جرخف هنذأ يف رخآلاو هعارذ يف امهدحا نيحرج

 ةصاصرب هامرو هنم صلقف هءارو نملتاقلا ىعارذ ىلع ضبقو اغا دا ىمداخ هثاغأف
 هتابح ىلع تضق هسار يف

 تاسدسم ةسمح هعم رس ضحأ دق ناكو هيلع ضبقلل مهئاروايو راظنلا مادخ فخت

 دارفأ نم ةسمخ اهب حرج هتاسدسم بوصو لس ىلعأ ىلع فقوف ةيامرلا نسحب ناكو

 اشاب دمسا حرجو ليتفلا لتق نا دعب و هنم برقلا ىلع دحا رساجتي ف ركاسعلا
 هاآر نبح اشابلا ماقف هيلع ىغأ دقو اشاب دشار ىأرو ةرجلا ىلا داع هريغ ةسفخو

 قارحا لوا ناكو هعم ناك رجنخب هحنذف هيلع يحال 2 تباصا ةصاصرب هامرف

 اهني و هيلع تضبقو ةيماظنلا ركاسعلا نم ةقرف ترضخ اهياب يف رانلا لاعشاب ةرجلا
 دحاو هيررحبلا ةراظنب ( يماغأ لوق) ةبنر يلماح نم كب يركش ازا هبا ةزئاسا

 ًاضيا هلتقف ةصاصرب هامرو هئاذح يف هأبخ دق ناك ًاسدسم جرخاف ةرادصلا نارواي
 ينوع نيسح لتف قوس دصقت ل هنا لاق هتبانح بمس نك لتاقلا لئس الو

 ىلا رطضاف هيلع لطبق وا همنم اولواحو ًاضرع ةوفداض دق كيلوتفملا ةينب نكلو اشاب 0

 زيزعلا دبع رأثب ذخالا دارا دق هنا مهضعب لاقق ةلأمملا هذه يف سانلا لوقتو مبلتق ْذ

 دحا نبا وه لئاقلا نا يه ةقيقملاو ةيجراخ تارثوع عوفدم هنا ىلا مهضعب بهذو ظ ١

 ئارسلا يف ةثلاثلا ةيظحلا براقأ نم وهو قيموزلا نونطقي نيذلا ةسك ارشلا تاوكب

 يكمللا يتكملا قنبمالا كاس يف عدن | تابسالا' هذهو اهبلا نيبشتنملا قماؤأ /

 نوجرخي نيذلا نأب يضقت تاماظنلا تناكو مزالملا ةبتر لان ةساردلا ماقا دعبو ١

 ىنثاب زويلا ةبتر ىلا نوقري سداسلا قليفلا ىلا نوبهذيو مزالملا ةبترب بتكملا نم | |
 ىنثاب زويلا ةينر لانو (شداسلا قليفلا رقم) دادغ ىلا باهذلاب هل سعالا رودص بلطف 1

 ريغ اشاد ينوع هسبُخ ةناتسالا يف ءاقبلا ةلواحم ىلا هتعفد ىارسلل هباسننا ةوق نكلو

 دادغب ىلا باهذلاب دعو ةريصق ةدم دعب و ةناتسالا يف يتبف هتمح دق ىارسلا نا
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 يدنفا نيدلا لع فسويل ًارواي نيعتو ىا لإ ةظيباوب (:يناغأ لوق) ةسند 07
 0 ةرم اشاب ينوع هاعدتسا دقو . مد تملا ءيرج سارملا بعص باش وهو

 مر هيف فاح اشار يدع رادرم“ .لا ناكو هيلع مجهف دادغب ىلا باهذلاب

 لواحو (وصكك ) ةهج يف نيعوبسأب عل اهنا لبق ةرم يدنفا نيدلا لعاشاب نوع
 دلادرإ 4 كيعربلا ضاودص ملخلا 1 دعب و هباححأ هعنف صاصزلاب هيمر 00

 مزاول كرادتل ةلهم بلطو لبقف هس ىمالا ردصو باهذلا ن نعال ماف دادغب ىلا

 هوريخاف اشاب ينوع فيصم لحم ىلا هجوت: ةرانملا ءارجا ىلع يعم ناكو رغسلا

 هلتقو رض ساجلا ف هنأب

 نكلو اشاب ىنوع لتق ىوس دصقي مل هناب هئاعدا ىف ًاقداص ىناجلا نوكي دق
 مهنال نيلوتتملا ضعب لتق هنا الدج ضرغناو ةهبشلا ىلا وعدت تناك لاوحالا

 يرد فدارالو بيسالب كب يركش نوابلاو شاب دشار لق 1 هيلع ضبقلا اولواح

 ىلرصبق هقيفرو مظعالا ردصلا اشاب يدشر اهيلا أجنلا يتلا ةرجخلا لوخد لواح ملو

 تدوسا اغا دمحاو اشاب نيسح لثق نا دعب و.اهماب ةراتس قارحا لواحو اشاب دمحا

 هلتقل لفط كاذ ذا هفداص ولو سرتفملا ش>ولاك راصو هينيع يف ايندلا

 اذه تاسدسم تافوذ#م نيحورجلا ةيطبضلا راثثا دحا تام ةبينه دعو

 ربكا ن «هئاج تلاكف ةريع نيحورجلا ددعو ةسمح نياوتقملا ددع غلف سشحولا

 ررقف ةيانجلا» ًاسلتم ة ةموكملا لاجر هيلع ضبقو وه فرثعا دقو امسال تايانجلا

 هبلصي محلا ءارآلا, قافتاب ءالكولا_سلحم

 اكان ريشاو دو دلسل ا ني كسلا لاس قا ل

 امهلتقب ةمالا تدقتف ةيجراملا ةسايسلا ضماوغ ىلع وقود ةيلقعلا ههاوم ًاضيا

 ةرزأر نيكس رلوالا ىلإ ةييجاع تاك منال حرفا يقوم يف اهلاظمب ني تال
 لاجرلا ردق فرعت ةمالاو ةيجراخلا ةهجولا نم ةلأسملا 00 منال ىلا لا ىلاو ليمورلا

 ةلودلا ءادعا حرف كو نيقداصلا اهدارفأ يف ةعيظنلا ةلأسملا هذه ريثأت رادقم ع هللاو
 راصناو مزلا لها توع ءادعالا حرف ند ه نويجنب ال سان ذااو نيميظعلا ن يده لتقب
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 ضعب رورس اوأر اذا ًافبغ نوزيع مهنكلو باجالا ن 1 لعدلا ناك اذا 0

 ةمالا 0 نوشدعي نإ هريذلا ع نم مريغو عاين ب مدن دومح لثم ةمالا دارفأ

 اهزع ارث ف نولفري و

 ا هلا يرض[ لق م أشن دق اشاب ىتوع نيس> نال

 00 هدجب قرَتف دب ا لاءعالا ىلع نرمتو ةماقتسالاو ةعاوشلاب هنا رقأ قافو

 زي زعلا دبع نمر ف مههي أعنو مهب ر ثو ر اعلا ماظتناف و ةياكسغ رسلا ماقم 0 تاىع

 هرم ف هللا دم ولف مومعلا قل عضو# ناكو هدابتحاو | شأنا قنوع دوي اللا لصح ل

 ايسسور رست و ةردنالا لبجلاو برصلا يبرح ةطرو نم ان انص صال هبصنم يف 2

 ةماعلا اهردق 2 يلا هير 4 ركسعلا ةئراهمو هرب دش رغظلا انلزا اهانب راح ولو انثب رام ىلع

 يس 5 ل اخرداغ مثأ ديب تت اذصلا هذه لجر لتقف | هردق ص اذعاو

 مس عايضإ ةمالا ىلعا ونح لق نونوكي منال ةنوكعا صعب معز , اك ًاماقت ا دعبال

 كر ةريخالا برمالا قف ءابربالا ركل نه ددع ءامد كْيدَو ١ اكالمأ نم

 اذهب ناطاسلا بيصأف ىمالا ىضقو رادقالا ترج نكلو (ةريخالا ةيسورلا برها
 هال نكلو روكا ا ادخاؤ ةلودلا تا 0 نامظع نام مك دهناو و ضر ىلا

 ماهل (هنردا ( للا رفاس دق ناكو اشاب يدع رادرشلا نبيع اولوع دق دقعلاو لخلا

 راب ةراظنا اشا توفص اونيعو اشاب فيدر 4ع لكوذ ةبراغلبلا ةلأسملا قلعت

 لمتشا دق اه ريغو رافلبلا ةلأشمو ترضلا 0 0 ليل تاكو

 اشاب رات ريسو (هنردا) نا انفاسأ ما اب يدبع اش ب ىنوع 0 رآا ل

 ةناثر اش يو دمعأ سرأو كليرملا ةيالوااهانث لح ىلا"ةقرتلا ةينانموق ىلا

 يلع دمحو ( نيدو ) لااا شاب نع قير هلا لشرأو (شين) ةيد ةرثتملا 1 عل

 رد ناوي درعف لاك انا ارق اعلا دالاس زلوم( زازا بيك) للااش

 فراءاو سورلا طابض نم ددع مم رضح دق (فيانرج) لاراجلا نكلو مق ا
 نيسح ةافو بقع اندض برحلا ايب رص تنلعأف ةيب رملا مزاوللا لاك | ىلع نييب رصلا

 (هردوقنشا) و(كسرطلا) تاهج يف انتشوانم دوسالا نبجلازك اسع تأدنباو اشأ ىنوغ



 فضلي
 اشا ناب ايلوع ( ردع نكلو اهضرعو دالبلا لوط يف تدنماذ راغلبلا ةروث رئاث راثو

 اينابلغ كمان اقوقوأ تنقو ذك“ يذلا“ ةيجرافعا“رظاتو ةْبَر كسلا طئارخطلا بتر يذلا

 يدب نب لك اشملا هذه تيفش اوت دق لت اسملا هذه نع ُثي اهرباخو لودلا

 اشاب توفصو اش شاب يدشرو نأ يريغ ( راظنلا) ءالكولا ن 0 هيف نأ 6 يملاءلا بابلا

 م الانجدشا ةمزالا دب زي كاكلا نادقفو ة هةهبيهح نه انلغشي تع نلاكت ناكو

 قاروا رادصاب انلمف ةيجرافتاو ةيلخادلا تامزالا ببس ضرق دقع ىلا قفون
 (ةئاقلا مساب اهوفراع !ميمسي يناا يم قاروالا هذه)تاريللا نم نيبالم ةثالثب ةيلام

 كارتسشثالاب ةيب رحلا نوئوشلا يرأو ًارابن يلاعلا بابلاب يتفيظو يدْأ تنكو

 لغاش لغش يف يللايللا انيضقو ةناخيوطلا ىلا انهجوت املاطو اليل اشاب يدشر عم

 لكلا لوط نب انعازع لكتالو ءابعالا هذه مايقلا 0 رع الل انكو حايصلا ىلا

 ركفلا داهحاو

 ليفورلا لهأ نكلو تامديملا هذه ةلياتل ةيفاك تناكتف ةب ركسعلا دوتلا امأ
 انم اوبلطو مهعومج اوعمج دق ةناتسالا عماوج يف مولعلا بالطو كوضانالا لهأو
 ينزنلاو يركسملا ماظنلا لوبق ىلع مهْْح بجاولا نم انيأرف نيعوطتم دنك موق

 اشاب نيدلا لالج دومثو | أ تثد_عنو طابضلا ا اعذالاو يد اهلا يزلاب

 ير ميلعتلا بوجو هانءهفاو مهسيئر انرضحاو لعفلا زيح ىلا رارقلا اذه جارخاب

 لاا ني رقرتكلا او حالسلا ملل انيرتشاو مهتدايقل طابضلا نم مزاللا ددعلا نييعتو

 نزع اوناك ]م لي ايمورلا يلو 82 حو كلل و دلا ها نوعربتمللا هن داح يذلا

 7 نيمهفملا ا نأ حصن الو نإ || لاحر ىلا َه ةيناق ةايلا تايالولا ف تدع أم

 رياغي اه ءارجا نع معن طابضلا نم ددع نييعتو مهيز رييغت لبق تايالولا كلت

 (زوقكي) ةبحرب ناكف ةيب را تاكرملا ىلع مهييردت 8 .ةيناسنالا راعش

 كب تبياده هل لاقي يالريملا ةينرا زئاح باش ةمهملا 0 سه أ انطنا دقو

 نيددلا لالج دومم هيلع فرشأو مهميلعت يف دجو باششلا ذهنجاف (نآلا اشاب تياده)
 ىلا مهاناسراف اروبط رشع ىنثا مددع غلب و نيربش نع لف دم يف اونرمف اشاب | تال انا الط ررقع ة وتل فدع ل يراك رشا علت سر
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 مهدالب ناكس نم 2 قاحتلالا بحي نم ىلع انطرتشاو ( شين) و (نيدو) يتقرف
 ةرظنن» ريغ ةعاجت | ورهظأ دقو طابضلا ماوال ناعذالاو يركسعلا يزلاب ينزتلا
 ةنربفلا برطاا ف

 نا نويجيسملا مس املو نيملسملا يف نطولا بح ذا تريظو قسنلا اذه ىلع
 نم مجريغو يدوههلاو سملاو ىحيسملا نيب ةاواسملا اجو رنات دصتس هيكل

 فيتانغبا رينملا واكو: ملطرلا نع احلا للا ٌحالع مه هوجو ىلع تدب رصانعلا
 ىعسي اروطو يللمورلا يف تاباصعلا ريشي ةراتف لقالقلا داجياب لغتشي (سورلا ريتس)

  0 0رظان ( يس اردنا تنوكلا ) رشنو ةروجأملا دئارجلا ةطساوب

 نا لاقو كسرحلاو هنسوبلا يحيسم اهيف ركذ اب وروا يف تاك ناب اننا
 تلكشو هشاور بذك أ نأ تدرأف ةدحاو ةيار يف ناعمتجي ال بيلصلاو ا
 مجنلاو بيلصلا اهتايار ىلع مسرب نا ترو نيريسملا ىعوطتم نم ةيركسع ةقرف

 ذ ( شين ) قليف ىلا اهانلسرأ ةقرفلا كلت ةناتسالا لهأ ىأر نا" دع و لالطاو
 قدص ىلع اهب اونهرب ةقئاف ةرامم اورهظأو مهبورح يف نيماسملا ن ء اهدارفأ رخأتي
 ليلق رن الا مهنم نإ و مهينطو

 لحم ىروشلا لالحا يف ركفت ةموكملا نا اهيف ان, دقف ناطلسلا ةبطخ امأ
 روتسدلاو ةيروتسنلا ةموكّلا يف نوواستيس ةيلعلا ةلودلا اياعر دارفا ناو دادب سال
 روتسدلا نالعا نم نكمت رف مولعملا هضرب بيصأ دق ناطلسلا نكلو كولملا هنلعي
 ةيلخادلا 50 صاختلاب ة ةموكحلا وفظوم لغتشا دقف اذه لك نعأ م

 .ةيروتسدلا نيناوقلا عضو ىلع فقوتم لكاشملا نم صالملا نا معن انكو انكو ةيجراقعاو
 بجي اهف رواشتلل يلاعل 0 يف انعمحاف (قا 3 ) ةضرف اودس دق نوب 2 ناكو

 ةصرف تزرتناف ءاماعلا نم ددعو ء ارزولا لك انبل | ضناو ةاما هذه نان ث يف هلع
 قافتاب اوررقف مهيلع ا ماسالا نوناقلا ةروص يبيج نم تجرخأو مهعامتجا
 نوكت ةنجل اهليدبت ىمأ ةطانا هرطنلا ىلا كارم ابلعجو هداوم ضعب ليدبت ءارالا
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 مهم دحاو لكل انيطعأف نب رضاح كلاملا تربل ءاضعا صعب ناكو يسانر ت2

 نوناقلا اذه نم ةروص

 | 4 ديلا دبع ناطاسلا سواج )

 ْ هل انرضحاو ضيرملا ناطلسلا :ضرم ريس ةبقارمل ءابطالا سطن ضعب انيع

 نكلو هدهج غرفأف ةلعلا هذه ةاوادم ىف هتراهب هنارقا نيب رهتشا دق (انيف) نم ل
 انأ تنكو جراما يفو ةناتسالا يف نولوقتملا نيكف لاطملا لاظو تلت دقيتلملا

 فقوتي ةموكملا يف يلاهملا للا نكلو اهلحنو رومالا قئاقدب لغتشن اشاب يدشرو

 لئاسو تدق دقق اذا يذلا ىناهنلا يأرلا وذ ناطاسلا وهو ريخالا عجرملا ىلع
 هل مدقن ملو ناربش ةفيلخلا سولج ىلع ىضم دق ناكو ءارتب رومالا تيقب و لكلا

 ديما دبع ىلا تاقتنا دق تناكف دبعلا ةيالو اما ةيبنجالا لودلا ءارفس داتعا قاروا
 رشع يدالا سيخلا موي يف ةفالخلا تح ىلع هسالجا قافتالاب ءاماءلاو راظنلاررتف
 ه.# ةنس نابعش نم

 ةلودلا نا لاقو ( روتسدلا ) ىساسالا نوناقلا ةخسن أرق دق ديملا دبع ناكو
 تقلا ىلع سلج الف هب ا تام اذا الا ةرضاحلا اهك اشم نه صلت ال

 فقيقدتل ءالكولا ساجم ىلع هلوحو دام ناطاسلاك هنالعا ىلع متم وهو سلج

 ةصرف لوأ يف هماكحا نالعاو هداو»

 تحت اهدااو ةلودلا رصانع ةاواسع ةيضاق تناكف ةيساسالا نوناقلا داوم اما
 اهتمظعو ةلودلا ةوق ةيقرتو نوناقلا هل اهحيبب فلا هتبرح درف لك لاونو ينامعلا معلا

 نوناقلا نالعا نورظتني ةلودلا وبحم ناكف اهجرخو ةموكحلا لخد نيب ةنراقملاو
 لاج كة اديتسالا نم ةدافتسالا اوداتعا دق نيذلا تاياغلا باب رأ نكلو ربص غرافب
 لالقت سا وحمي هنا نيلئاق هوذبحب مل برآملا يوذ نم مهريفو ةينوباهلا ىارسلا
 ءادعالا اهجورف نيمعملا ىلا مهلاوقا تلقتناف ةيروهمج ىلا ةمركتملا تلق را عال
 دقو ةموكسحلا لاجر ظقبت الول ناضمر رخاوأ يف ةناتسالا يف ةروث جتنت تداكو
 يدنفا نيدلا ىبححو (يدنفا فيرش) ركسع يضاقلا مهو ديعلا دعب نوضرحلا رهظ
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 ًايغار لوالا ناكو اشاب ميدن دوم لاجر دحا كب اضرو ةبلطلا ضعب و اشاب نضارو

 ذاتسا ناك دقف يدنفا نيدلا يح اما مايل ةخيشم ةفيظو ىلع لوصحلا يف

 ىلع متو ( يضاق) ة ةشر ىلا قر سرا هذسمو يدنفا نيدلا نع فسويل

 ضعب مهاراجو هقافرو وه هلعف ام لعتف ةيناطاسلا ىارسلا نم هجورخ دعب ةموكحلا

 ىلع اومقوو نلعا اذا ءاقد صا ىلا نويلقنيس روتسدلا ءادعا نا فرعن انكو ماوعلا

 ةموكحلا عوقو نكلو ءالقعلا راكفا ىلع نورثوي ال ليلقلا رثنلا ءاله ناو هدئاوف

 انلسزاو ديفس ري رئازج ىلا مهن امسق 0 : مهكرت مدعب انيلع ىضق تامزالا يف

 ةينسلا ةدارالاب هنارئقاو ءالكولا سا اجم رارق رودص دعب مهدالب ىلا نيممعملا

 نق دلع ارز تسلاو قبلوا يقوت بت ف 0 ارصن رصتتا دقف انركسع اما

 ريخالا ءاضقلا مهبلع تضق ةيزه برصلا شويج اومزهو (هجينسكلع) عالق

 ققحم اهيلع مهءاليتسا نأ سانلا فرعف (برمصلا ةمصاع) دارغلب برق ىلا اومدقتو

 بلطو يلاعلا بابلا ىلا (فيتانغيا ) لارنجلا رضحل انثاراصتنا ةبقام سورلا فااخو

 ىلع قبطني الو فاصنالا دعاوق فااخي هبلط ناكو عيبا اللا هننش هلل هيدملا

 ىعآلا رادو هلوبقب يلاثلا بالا لع تضق ٌتارورشلا نكلو ةيلودلا دعاوقلا

 برحلا نغ فقوتلاب نادنموقال

 (« ةداعسلا راد رمومو ديجلا دبع ناطلسلا سواج )

 مهسْناسد يف اوعسوتو اه ةمدقككسرملا ةلأسم اواعجو راغلبلا ةنتق سورلا ل

 برحلا رئاود تراد الو ةيب رصلا هلأ اسملاف دوسالا ليجلا ةلأسع اهوعبتاف جيردتلاب

وث ةلأ اسم اوالعتف مهسُأ اسد قرط ليدسبت ىلا لاودالا مه#ترطضا برصلا ىلع
 ةر

 ةولصت ردم دقع ان روا نم اويلطو بابسا ضعبلو ةيلاملا موهسلا هان يليمورلا

 ءارفس ةتس تسلا لودلا تنيعف ةيمومعلا راكفالا ريغن ةصرف ني نهتم ايراغاب

 ةناتسالا ىلا اواصوو

 يلخادلا ايراغلب لالقتسا ةلأسم مهطورش نم طرش لوا يف رمتؤملا ءاضعا عضو
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 (سيلملا)ةئئاط نم يراغلب ركسع ميظنتو نيب راغلبلا ىلا. نيفظوملا بالا سعأ ةلاحاو

 ةيناثعلا ةموكحلا ىلا ةيراغلبلا داليلا تاداربا نم مس 5 ءاطعاو

 دالبلا نع ةينامملا ركاسملا داعباو ةيالولا سفن ىف مظعالا مسقلا فرصو
 زاغلبلا يضارالا نع ةسكارشلا ءالجاو عالقلا ىف ةمقلا ركاسعلا ادع ام ةيراغابلا

 اس جلا ايسورلا ةرافس بلاطم سنن ىهو كلذ ريغو لوضانالا ةبج ىلا مهلقنب
 0 ءالكرلا ن .كلو اهذيفنت ىلع مزع دق ناكو ةيناثلا ةرملل اشاب دومم ةرادص نمز يف
 ةهج نم ظحالن انكو تابلطلا كلتل ناعذالا ىلا انرطضت لاوحالا تناكو هوقفاوي

 مث ةنس نيعبرا لبق تازايتمالا هذه نم لقا تلان دق برصلا دالب نا ى رخأ
 فصن نم رثك أ جرخ نويرافلبلا هبلط ام انلبق اذاف لالقتسالا ىلا اهاونب تجردت
 اجم ررق اذلو ٠ بلاطملا كلت ىلع قفاون نا ثبعلا نمو ةلودلا دب, نم يليموزاا

 3 0 اشاب توفص ىلا هرارق غلباو اهليدعت بوجو ءارالا فانا تلكرإ
 ةلودلا يصخرم

 4« ١805 ةنس يناثلا نوناك ١9 يف ةيناثلا اشاب تحدم ةرادص ف
 ددي م ىلا معوو اشاب يدشر لزه تاركاذملا الفكسشم نيؤملا ناك امي

 ةيناثلا ةرمال ةرادصلا

 ليمورلا ةلأسم اهتباتنا دقو ةموكحلا لاوحأ ىلا ترظنو دجلا دعاس نع ترم
 اهدارو ةياثلا قيما رم كتوم قتيلاكي لئاوغ نيب نمايلا تار توا 4

 فنرال لاوبألا نم ةيلاملا غارفو ةيجراملاو ةيلخادلا ثراوكلا بلاكت ًاديقعت
 ركاسملا ىلع فرص دق اشاب يدشر نمز يف (ةمئاقلا) ةيلاملا قاروالا نم هانئدحأ ام
 قايد جارخاب ءدبلا انيلع بجاولا نم ان انيأرف دوقتلا نادقفل ةلودلا لامعأ تلطعتف
 لك يف اهنم مسق عجب ةظوفحم قاروالا ةمق قبل نا طرش ىلع ةريل ينويل ةبلام
 انصصخ دق كلذلو 1 نامه صيصختتب الا م مث ال اذهو اهيلماحل ةدئاف ءاطعاو ةنس

 ([ب5ك) كلا نومي رأ .هردق يونس افلم تارالولا:ضعب و زيمزأ راشعا هاربا نم
 نمزلا نم ةدم اهتهف قاروالا تظفح ةليسولا هذهبو
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 (روتسدلا ) ىساسالا نوناقلا نالعا

 لكلا يدل نيب دفا "ةابا نعال وللا !بلانعالا واقل دأو < ريو لكك
 هتءارق دس هيلع قدصو نايعالاو ءاماعلاو ءالكولا نم بكرملا يمومعلا سلجلا عهتحاف
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 اهتربد يتلا مو امتوادع ة ةحيلل ىف ل رام || هل مه نال برألا نالعا ىل ١ انسو فرأا

 كااظملا 1 لكلا :ضفر اذا نو لا ن ف هش ةيناثلا نركشلاو اثياع بر 1 نالعال

 5 بولا: لن اهدعاسي | | ةيلسالاو و ادا نم ةلودلا دنع نا: انأ مطل تلق دقو
 ةءولعم ةيلاملا انلاوحأو اهاوق لكب سورلا دعاست ىهو اندض اهلك ةيبنجالا لودلا



 هيت و
 (ةئاقلا) قاروالا ةهق تطقس دقو نآلا هكرادت اننكمي الو برحلا مزاوا لوأ لاملاو
 ركع ( ةلخلا# ارارضا مهب انعقوأ ةوقلاب يلاهالا نم لاملا انلصحو برملا انلعأ اذاف

 نم هبل نا. بجيف دورابلا امأ اندنع دوجوم حالساأو ةيجراخلا برخلا رارضا نم
 6 هنلق ام تلق هابقع دمحت ال ايف انعقو انع هعنم وا ودعلا هرداص اذاو ان روأ

 اكسو لا 017 اناعذا ةلودلا كلم نم ةر كة طق ميلست نا نيلئاق روضحلا

 5-3 اه انمزه اذا | اللا انع عجرتالا ايسور ا براحت ن .فف ةلودلل 0 الشف

 روتسدلا نا مهانميفأو يللاعلا بايلاب رع وملا ءاضعا ل رارقلا اذه انغلب ٠ ةنحاط بر>

 0 روأ انم اهميلط املاط ىتلا تاحالصالا ءارجاب ليفك

 تادارالا ردصي ناطلسلا نا رمتؤملا ءاضعال لاق دقف (فيتانغيا) لارا امأ
 نم هريغذ 5 لودبملا لفا ريع 0 00 قرو ىل اع 1 قب ل دارالا ولث

 كر ف ةيحالصالا نسب ناوقلاو حتاوللا

 اولا ءاضع | مبقيل ضق الق روتيسدلا لومشم رايظ ال فاكلا تقول كب و

 مطود نم مهملا تردص دق صاوالا ا ةيلعفلا تاحالصالا ف انعرش دق اننا

 لكك متم دحاو :لك قيأو تسلا لودلا ءارفس ًاضيا رفاسو اورفاسو انوعدوف

 ءارفسلا ردس ةجينتن تناك
 آل

 يي -_ : : اكسو 4 هلام ةدعاسم انا”دعانس دق اس رفو ارتلكنا يف اود نا سنن الو ةيحو

 عوز 37 ةدان مويلا ةلاسمو 4ع ل | اسمور عاطا د ريغ يشل ال مرقلا برح
 تف

 كل را ا ا ناقلبلا لعجو 3 والس ةوق نيو ول يف قبلا (مزيوالسنا ايلا ) 3

 لق ةريثكأ ابان دلع 0 كهل ود هيلع قفاوت الل ف اذهو | ايسور نيبو انني

 سس اسدللا ن 55 5 مس و رأ 7 أ أ ب اكو لودلا راكف فبريع :[ناكلا بنك 5 ١ .نال اساس ف 13 ائملع تسأقو ( ا تريغ

 ع ع ع 1 م :

 ا بوحده رو أ كار تاراكشلا ترثكف انقت 98 اهمعبل ىقاتو لييمورلا ئق

 تلاع ا را ما يف 3 طف دعو ن 5 بودنم) ىرويسلاس ناكو ايسورلا ءاضرال 4 ما

3 

 رمتوملا ةلأس» ببسب انعم طود قئالع مطقو ةتسلا

 د م



 كلذتم
 لارتجلا ىوس ةناتسالا يف لباقي ملو اندض دئارجلا هتبثكام أرق دق هنال ايسورلا
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 نكاو انيلا ليم تناكف (دليفس وكي ) ام سا تلا اكلنا رار

 درا اودسدملاو 0 هةلساس زاكفا لبو منك دق ةجينن الب رمكوملا 0

 لود ماما مهفوقوو ةينطولا مهتريغو كارثالا ةعاجت ىلع اونثاو ةرئاخلا ايسور بلاطم

 سورا يئاغر ذيفنتا ىلع اهرارصا دعب تسلا ان روا

 ١ يارد نم اس ور لكلا يري ىلا يد ردم
 يف يعسأ| ةجحب ةمف انلا راشتسم (يدنفا ناب "ردات تكلسراو اهد_ عا نا تدر

 لباقف ندنلو سي راب يف ةسايسلا لاجر ضبن سجل + ارثلكنا فراصم ن« ضرق دقع

 ةيصوصخ ةلباقم ةيجراخلا رظان ( يبرد) دروالاو ةرازولا سيئر (دليفسنوكيب) دروللا
 ةلودلا جارخال ايسور ةدح نيكست ىلع نوقفتم مهنا اهيف لاق ةيقرب "يلا بتكو
 بوجوب نولوقي مهنا اهيف لاق ىرخا ةيقرب لسراو رطخ الب قزاملا هذه نم ةينامعلا
 درو الاب راغلللا تلال لل اع ةقفاوللاو (دوسالا ليلا زو (ييرشلا ةللاشم
 07 م وسب اهذاغنا عارسالا ىلا نوريشي مهنكلو ايكرت يف ةيروتسدلا ماكحالا

 (هنوطلا) عل اسراو دجلا دعاس ٠ نع تروث ةريخالا ةبقرلا تدروا الف

 00 سد دلوبلا لاجر تفصن أوذيعف نافل ءاهزر ضعب (هيفوص) ىلاو (هنردا) ىلاو

 فئاظو يف راغلبلا نع ليل 5 ريغ م طل اوذيعو قيما ما نم“ مهعصنو نييراغلبلا

 ىغلملا يتومعلا 7 اع مط اندعاو ةروثلا يا نع انوفعو نيفرصتملاو نيماقكا أ

 يضارالا رادقم ىلع اهانردق ةبيرض اباحم انللحأو راشعالا انيغلاو اشاب دوم نمز يف

 هيلا انلسرأف ا ىف هتبغر اربظم ناليم سربلا كاع برصلا ةموكح انر انرياخو

 لاق دوسالا ليجلا سرب 11 باود> دروو ةيعمر 4 طو رش هعم دقع 0 َظ 64

 ل كل ا هناو 5 4ع ارز ,ا ةحلاص ريغ هدالب يضا ا 0 00 ىلا لايم هنا هيف

 نم 1 دقم هءاطعا يلاعلا بالا ررقف ةعساولا هلو اودلا ىذ نم ًارادقم هانطعأ اذا
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 هذه تعضوف هئاطعا ىلع اوقفاوي مل اسفلا يلاهأ نكلو (هني رتوس) ةهجب يضارالا

 ءالكولا سلجم يف ثحلا طاسب ىلع ةلأسملا
 رخأت ملو نيثوعبملا سال الحم انددعأو تايالولا يف باونلا تاباغتلا تأدتبا

 يلاهالا ناكو ةمولعم ريغ تناك ايسورلا ةين نال ددعلا دادعاو ركاسعلا عمج نع

 نييسملاو نيماسملا نم ليلق ريغ ددع عوطتق نطولا نع اذدلا 2 مهتبغر نوربظي

 ةبردم اهاندجوف كنالس ىعوطتم ةقرف ترضحو ميلعتل انىعهاف تايالولا 2

 نيعوطتملا رتافد يف مهئامسأ ةباتك ىلا ةناتسالا لهأ ففخو ةيركسملا تاكرحلا ىلع

 مهعماهشو ممريغب مدادجأ دهع نوينامعلا ارحأف نيروباط ةيالو لك تلكشو

 4 ابروأ ىلا اشاب تحدم ىنن )

 ماسخلاب ابروا ترسو نيثوعبملا ساجم ىلا اوعلطتو تاباختت الاب سانلا جمتبا

 هذه هرم انجرخ ولو ةيراغلبلا ةلأملاب ماهتهالاو دوسالا لبجلاو برضلا ىتلأسم
 ةاواملاو ةب خلاب نولهالا عتمتو ابروا ةقث انيلا تداعا نيثوعبملا سلجم دقعناو لكاشملا

 ل مز 0 م انضارقا نع انك الل ةسروالا فراصملا نال. مامالا للا ةلودلا تمدقو

 رصحلا نك( كفا كسضأللا ”هذابهلق ينبقملا حالصالا ءارجا يف انعرش اذا دوقنلا نم

 لبجلا ناكس ءاطعا ررق دق راظنلا سلجم ناكو ةبونملا تاحالصالا ذافنا يف ركفلا

 يف اهريغ مه انيطعأ اطوبق اوضقر اذاف ( جبسيا ) ةهج يف ةمزاللا ىضارالا دوسالا

 لوبقلاوا ضفرلاب دوسالا لبلا سارب باوج دورو نورظتنم نح اهني و (كيشقن)
 روباو اككالاو ةرادصلا متاخ ىنم ذخأو (هه هلوط) ىارس ىلا تيعد ه5 ةنس

 (ىزدنرب) هتجوو يتلئاع دارفا ىرأ نا لبق يب كرختف اب روا ىلا يداعبال نيدلا نع
 يناثلا نوناك رهش نم نيرشعلاو عبارلا نينثالا موي يف كلذو

 هذه نكلو ا ىصخش دعا تنكف ةرظنتنم ريغ تناك ىتلا ةحايسلا هذه اهم

 هتلصوأو ةبجراخو ةيلخاد بئاصم يف نطولا عقو دقو ةمالل يه لب يل تسيل ةايحلا

 هبشا نا نكم الو رامدلا بلاغ نم هصيلخ اهعم لهتسي ناك ةجرد ىلا هللا نوعب



 2 هودع هاقسف هضرع ند لبأو ءابطالا سطن هرضح ضب رك اللا ةسفئلا يدالب

 مدعلا بلاخم يف عقيس هنا ًاملاع ينطو ىلع فسأتأ تنك ٠ هتايح ىلع هب ىضق
 هتلأسو مدقت ام هل تركذ يلزع ربخ نيباملا لاجر دحا ااب ديعس ينغلب امو

 نوناقلا نم ١١ ةداملا نا يل لاف داعو هالوم ىلا هجوتف يدع كيشارع

 ءردب ةطبابضلا, ةراظن ىرت نيدنللا داعيا حن ناطاوببنلا/ لو (روتسابلا) !كاارالا
 ةلالج ىلا ةطباضلا رظان (اشاب يزوف رمع) مدق دقو ةينامعلا داليلا جراخ ىلا ملاح

 امهتدجون امهخيراث ىلا ترظن دقو يل اهمدقو هءاخي ا.يلع مقو نيلاثرج ناطلساا

 عمت سيساوجلا دحا نا امهدحا ةضالخو مويب يداعب ايا نود لبق اروح دق

 دف يناثلا اما ةيروبمج سيئر نوك أس ىنا تاوبقلا ىدحا يف هسةيفرت لوقي ًاطباض
 يدي هيلا ددمأ لب هنتءارقل اينرأ مف ىنمملا اذه سفن ىلع ىوتحا

 اشان تحدم نا تانيزاكلا دحا كي هقيفرا لاق ًاصخث نا الدج ضرفنل
 فورالا هذه لثم يف ٍظعا ردص يف حصن لف ةينامعلا ةيروبمجلل ا نوكيس

 لقاع لقع هيلع قفاوي ال اذه نا ملأ دارفالا دحا لوق در

 بصنلاو لزعلاو ليدبتلاو رييغتلا نم ةفالكعا ةمحاع يف ثدح ام ىلا رظاناا نا
 لصح امنا ىرب لاكلا جوأ لائاطاصب اوي ةلودلا لاوحأ حالصال م 0

 ريماس ارب اسيا ةلالسملا هدم يف لملو ,ىقواحلا ةردق طرارسأ ةفرس نع زج
 هنم هللا

 «لاو نم هنود نم مط امو هل دم اقرا ماو موقب هللا دارأ اذاو »ىلاءت لاق دف ْ

 ركفلا باعتاب موقتال اهتاو مالا ةايح نا تبأت ربتعملل ةربع هنأش لج هلوق يفو
 لمعلا ةلصاومو

 ىلا يرمأ الكوم ربصلاب عردتأ تنكو و يردص يف شهم رطاوؤلما هذه تناك

 تمقف ناطاسلا سمأ ذيفنت ةعرس دادسلاو ةكحلا نم نا تيأر مث تانئاكلا ربدم
 (نآلا ظعالا ردصلا ) اشاب ديعس رضح لاملا كانت ىلع الا امني و روضملا تعدوو
 لا يف ةناتسالا ىلا عوجرلا كدعب هتئاالج نا الئاق ناطاسلا مالس ينغلب و
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 هذه يف ناطلسلا ىرأ ال تدع اذا ينال فسأتأ ىلا : تاق هل تركشف لجاعلا

 كوجراف دوقفمل در نم كما لوا انك ا 7 قراالو روصتلا

 روباولا تبكرو اذه تاق ناطلسلا ةلالج ىلا ابصفو اهصنب يملاوقا اوغلبت نا

 ةلودلا ىروش سيئر اشاب ممدأ ىلا ةرادصلا دنسم هجو روكذملا مويلا يفو

 ةلأسع جرا اذخا ينو تايالولا يفو ةناتسالا يف سانلا لغتشاو اشاب يردق هلم لحو

 نيبامل يارا ليوطلا داهلا دعب هتنلعأ ينال يساسالا نونالا ىلع اوفاخو ىفن

 ارز دق هنا ةناتسالا دئارج ةطساوب ناعا ةقيقملا ءالجتسا ىلا بعشلا علطت

 ةناتسالا نع يندعباو ينازعف يتنايخ اهب تأ

 معد مويلا كاذ ىلا دئارجلا يف ةيمسرلا بيذاكالا ةءا رق يلاهالا دوعتي و

 نر ترعت» ةرييشلا ب وأ 'دئارج نكلو مرتك أ1كلذأ قزفمو ليطابالا

 ةفالعا راد نع هدعباف ناطلسلا راكفا مدخي ل اشاب تحدم نا تلاق ثيح هنالع

 قالتخا يضتقت هتحلصم نا نيباملا 0 اللا ةمصاع ناكس نيب ريما عاذف

 يدنفا تحدم) ينحصلا ئيذنفا تحلل ف لكتساف | 8 ا ةديدج ةبررف

 ةبروهججلا ةسائر ىف ف يعمط ا ام ينم عمم هنا لوش نا ابيف هرعارشلا ةلاقم (مويلل يح

 نوريثكلا برقتو نيباملا اهب ىضرأ ءاجث دئاصق قيرفلا اش اب اك ىعاشلا بتكو

 يمد ىارسلا ىلا

 ينحصلا يدنفا تحدم قكلو أ ةي روم ىلا ةموكملا ن قب #ي ال لقاعلاو

 لا يعم ةلذخأو هميلعتاو هتشيعم أ تتينتعاف يق يف هرافظأ ة ةموعن ذنم ىلرث دق

 ٍلطنت ال يتلا بيذاك الا هذه قلتخاو هيلع ع يمعن ىسن فيكف (هنوطلا) ىلاو دادغب

 فورظلا هذه لثم يف عفني ال بذكلاو ةلأسملا ةقيقح ىلع نونقاو سانلاف دحا ىلع

 خوصت مايأ ةعبرأ لبق تناكة ناتسالا دئارج نا وه ىلكتلا كحضي يذلاو

 سماالاب ينعم دق اهحدم ناك اذاف ءاب فئاعح ىلا ةلياو مول نيب تباقئاف حتادملا يل

 ءارعشلا ناكو مهاردلا ضع د هقرش عاب دقف يدنفا تحدم ام أ مويلا ينرضي اهوجحيف

 هيده اودهف راضالا ىلا نوقوتب
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 اهب تّقأو اينابسا ترز رهش دعب و ىلوبان ىلا اهنمو ىزدنرب ىلا تهجوتو
 نمزلا نم ةدم ةريخالا يف تّقأو هردنل ىلا اهنمو سيراب ىلا تدعو نيربش

 لارنجلا ايسورلا ةموكح> تاسراف جروبسرثب ىلا يداعباو ٍيلزع ربخ 7

 ىلا يلاعلا بابلا رظني مف ةيرافلبلا بلاطملل ديدج باب حتت هردنل ىلا (فيتانغيا)
 مهتنيع دق نيبذلا ن نيفاظوملا لزعو اهيلع قفثملا داوملا ضعب ىفلاو ةيمهالا نيعب ةلأسملا
 مهدانع ىلع اراك ( دوسالا رع ) ناكسل اهيلع قفتملا ىضارالا ءاطعا ضفرو

 تمدنف راغلبلا يلاطم ىلاو دوسالا للا لاوحأ ىلا برصلا ةموكح ترظنو
 حصلا ىلع

 ةموكللا اما هىماواب رأي يلاغلا با بلا حبصاو يداعباب (فيتانغيا) لارتلا حرف

 ف رمتاوملا بلاطم ذيفنت فيتانغيا لارتجلا لواحو رئأتلا ةياغ ترثأت دقق ةيزيلكنالا

 يف ةيبومعلا راكفالا يف 01 دق نيثوعبملا ساجم عامجا نال فورظلا هدعاست

 يلاعلا بابلا ىلا الوكوتورب سورلا مدقو سورلا بلاطم اهتءموكح تادعف ارتلكنا
 ةناتسالا يف ًارارع نلعأو

 ىلا ريفس لاسرا يف عارسالا ايكرت نم لوكوتوربلا اذه يف ايسورلا تبلط
 (كيشقين) ىضارا كرت تبلطو ءارجالا ةلباق امللعجو اهبلاطم تادع نا دعب جروبسرتب

 اهتضفر دق ةناتسالا نكلو ناكمالا ديعب اهبلاطم ةيقب ذيفنت نكي ملو دوسالا لبجل
 برمحلا نالعا ىلا ايسورلا ترطضاف

 للماك لتاقم ه٠ ءر٠ ٠٠ نم رثك أ برحلا ءادتبا ىف ةيلعلا ةلودلا ةوق تناك
 نيعوطتملا نم ليلق ريق ددع ركذلا ةفلاسلا ةوقلا ريغ اندنع ناكو ددعلاو ددعلا
 را هليل ني نورا انيلع لو. هبرملا تنلغأ ايلف خالبلا لحب ىلع نييزاللا
 براخلا انشيج نادنموق اشاب يدبع لزعب ةيضاق ةينسلا ةدارالا تردصو (هنوطلا)
 بجاولا ةطخلما اممر دق اناك امهنال لباتلاب لباخلا طاتخا ( ركسعرسلا) اشاب فيدرو
 لاملاو ةغراف ةموكملا ةنيزخ تناكو نيعوطنملا ريباوط اضيا ناطاسلا ىغلاو اهعابتا
 تاقئنلاب مايقلل هنم اهمزاي ام داجيا نع ةزجاع ةموكّخلاو ةيسامالا برحلا مزاول نم



 فلو
 دق تنك لال (ةمئاقلا) ةيلاملا قاروالا ةعف تطنس ناس 0 ةببرحلا

 ريغ يف تاداررالا ةموكحلا تفرصف ةمواعم تاداربا نمايلام ًانايض امل تصصخ
 ديعولاو ديدهتلا عاوناب يلاهالا نم لاومالا تاصحو اههجو

 ةعرس ةلب نيظلا دازو ةدذعتم نكامأ نمردصت تناكف ةبب رخل سماوالا اما
 نادنموقلا هلثمو هفلس ةطخ ريغ عبني ديدملا رظانلا ناكف ةيبرملا راظنو داوقلا ليدبت

 عايتجا ناكف نيش برحلا رومأ نع يردي ال وهو ةيب رملا تاكرحلل مهضعب ضرعتو
 ناقلبلا ( نوقرغ ) لارتجلا زوات دنعو ءادعالل راصتنا ةمدقم اهريغو رومالا هذه

 رصتناو ترصتناو (هرغز) ةهج نم اشاب ناملس ةدايق تحت ةدوجوملا ركاسعلا تفخ
 اهفالتخاو ىماوالا دعت نكلو لامالا هلوح تماحل تارم ودعلا ىلع اشاب نامع

 هنوالب ىلا ًارارج ًاشيج سورلا لسرأو (ةقبسث) ةهج يف رطخلل اشاب ناهلس ضرع
 برملا نع ملت 5 ةيلاوتملا ما اع تامازمما نال هسفنب مهروطاربما ايلا هجوتو

 0 ناك ام اذهو ةيناممعلا ةوقلا ىلع ءاضقلل مهددعو مددع غمج مح ىلا مهترطضا لب

 ملاعلا 9 يف برملا لاجر هب

 ةردنوأو سيرراب ةساس راكفأ ىلع فوقولاب اينابسا نم ىبايا دعب تلغتشا
 بجاولا نا نولوقي مسهنأ ديب ليملا لك ايكرت ىلا نولي نيددلبلا يف سانلا تيأرف
 لوقوتوربلا در لبق اهبلاطم بفيفخنل ايسورال ريفس لاسرا ةيلعلا ةلودلا ىلع متحي ناك

 بركلا نإلعاو

 | في ايكرت دعاست ال اهنا ةلئاق هتمدق اب جنح ةيزيلكتالا ةموكحلا تناكو
 | تلع ذا رثأتلا ةياغ هللا مبأو ترثأتف ةدغاسم اهنم رظننن ال انك اسنرف اما برحلا
 ىلا هجونلا ىلع تمزعو اهب ممل لبق ال بئاصمو ايازر ىنوق ىلع رجتس برحلا نأ

 ينواباقو اهردق قح زيلكتالاو نويسنرتلا اهردق دق يتلودل يتامدخ نا عم ايناملا

 ًاضيأ ةياعر لكب ينواباقيس اسفلاو ايناملا ةساس نا يرلخ يف رودي ناكو ةوافحلاب
 لودلا نم ةلود عم عم ةيعمر ةفلاح دمع نع ينعم تناك 5 ةفصتلملا ىننلا ةمحو نكلو

 )هم(
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 رودرا فكك مسالا اذه نم يعياخت هب تبلط ًافارتلتا نيباملا ىلا تاسرأف
 (انيف) ىلا ًاجوتم

 انف ند هتاسرأ رخل فارغا ةروص يه هذهو

 عقنلاب انتود ىلع دوعي امم زيلكنالا دالب ةمصاع يف يتماقا ةدم تلاد دق

 رختفاو اهتمظعو ةلودلا فرشات عب دقبإ يبا يعسلا تاواحو انتموكح ناش عفريو

 عاملا نسف جيورلل دهجلا كانا انيف يف مويلا 0 قيفوتلا ضع تققفو دق ينال

 قفاوي امب يرابخا لمآو مظعالا يتمعن يلو ةلالج ىضرت يلاعفأو قاكرحنا وجرأف
 ةموكح صيلختل يتايح تذقو دقو ةدبحولا يتينمأ ىلع هب نيعتسال ةمالا ةولصم
 _ طولا ةيلصم نال ينم بلطي ام ءابعاب مايقلا ىلع رداق !ناو اهتطرو نم ةفاللا
 هيلا ينرطضي

 000 لوم لقيطاملا باوح يلدا انف ىلا يسوم نامقلا تقر
 لسريس ناطلسلا ةلالج نا هيف لاق نيباملا بتاكشاب ءاضماب « غروب زارتسا» نم

 لك ءادأب موقيس هنلالج ناب ينرشب و انيف يف ةلودلا ريثس ىلا ماقرالاب تاليصفتلا

 تذخأو (ىساردنا ) تنوكلا امتيجراخ رظان انيف ىلا يلوصو دعب تلباقف يلاطم

 ا ترب ايماش قديمك ياهو كارما ةنسوللا'ةلأكلم يف هركف

 مظفعالا ردصلا ىلا هتلرأ ابوتكم اهنلع' تررحو ةلأسملا هب هلا تح رلك' ماقرالاب ًافارغلت
 نم ةدافتسالاو ايسور دض نييرجملا رطاو> ةراثال (انيف) ىلا يهجوت ناك

  (ناتسمل) يلاعأ
 ه:سوبلا ذخأ ىلع ةمزاع اسْعلا تناكو ةدعاسملاب نوريثكحلا ىندعو دقو

 نال ةلودلا مسج نع ايب رصو ايراغلب تال | اذا اننواعت تناك اهنا ريغ كسرطلاو
 ةصرف اوزهنن ا ولو ايسور ضغبب اوزهتشا دق زجلاواررضلاب :اهيلع دوغي اهخالدلا
 اولسرأو (هنولب) تاماكتتسا ماماو ةنوطلا 'يطاش لع مهروطاربماو سورلا قاايف دوجو
 ىلع مادقالاب ينودعو دق 1 دادمألا منع اوعطقل (قالفالا ) ةهج ىلا مهقلابف

 اورضحاف دعولا زاهحاب ليجمتلا مهنم تبلطو هءاظع تلباقف مويلا لبق لمفلا اذه
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 ايدل م 17 نيبرشع ةناعنسالا باوج ترظنناو مفادملاو لا نم مزأي 4

 للوبان ىلا نينح ىنحي 0 و يناجر لبح عطقناف (هنولب) ىلع راصحلا دتشاو لئاطب

 هدم مم تقأو

 سشبج نا سانلا لاف اشاب ناهعع اورساو (هنولب ) ىلع ,سورلا نودسا مايا كو

 ةناتسالا ىلا لصيس ودعلا

 لا ينأجلأ نطولا بح نكلو انتدعاسم مدع ىلع نيمعج# زيلكتالا ناكو

 هردنأ للا هحوتلاو (لوبان) ةرداغم

 لاسر او لوبماتسما ىلا ةيسورلا رك انسملا "قوصو 55 قع رظنلا قوضأ انهو

 قا مئاقولا نم امنال ونافتسا ناس ةدهاعمو ةناتسالا هايم ىلا يزيلكنالا لوطسالا

 نوخرؤملا الجنب

 ةدهاعم داوم حيوصتل نيلرب ةدهاعم دقع ىلع لودلا مزع رخل تعم“ دقو

 تدك لوخدلا ن“ ابراغلب ىهلسم صلخاو قاود مدخأ نا تدراف (ونافتسا ناس)

 تحرش ًاباتك تبثكف ةبئاثعلا ةلودلا ةدايس: تخت مهئاقباب ةديددجلا اهتموكح 2

 ىلا مهتلود روهظ لا ن“ نيريسملل مهتلماعم نسحو نائع ل ةلادع هب

 تيطعاو اب روأ يف اههسن تعزو ةينينارئلاواةينيلكلالا نيتغالاب ةلاسرلا ترشنو مويا

 (دايةسنوقيب) رفولا سيئر همم ةدحاو

 ىفواباق دق زيلكن الا ناكو دلب ىلا دلب نم لقتتأ اناو اب روا ىلا يرفس موي نم

 ىلع ديازتي ناك يدالوأ ىلا يتايتشا نكلو ,هردنول يف ةماقالا ىلع تلوعف ةوافحلاب

 يد قودلا ) ىناءد 0 يفو ةادل ةذل أ ال تنكف مايرالا قىداف

 وفعلا يل ردص فيضملا كاد 2 انا امنبو (ايس 5 1 2 ةقيصم لا (ىدنالوداس

 فراطلسلا ةلالج فارغلت ينغلب و اشاب سورسوم ةلودلا ريثس ىنرضحخل ىناطلسلا

 يف ٍيقا نا ىماو اريل ٠** هردق ًايرهش ًابترع يل ىرجأ دق هتاالج نا هتصالخو
ٍِ 
 روباو ىلع لسرتسس ىقلئاع ناو اريل فلأب يلا نسحأ هناو ىتلئاع عم ديرك ةريزج 0

 ناطاسلا تركشف اريل ةئامسمخ غلب اهيلع نسحأ دق هتلالج ناو دب رك ىلا صوصخم
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 ىلع ىتلثاع اهيلا تلصوو هه ةنس نه لاوش ةرغ ىف ايناخ ىلا تلصوو همعن ىلع
 هللا كفو 3 ني ريش اهب انقاو ةئيدملا جراخ .ًالزنم اًندجوف صوصخم روباو
 تانيمأتلا هيظعال دي , ىلا رضميم هلاجر دبحا نا.هاوحل ًافارغلت نيباملا لسرأ
 هيبروسأ بالو ىلا اتنهحو ةبدده دعبل ليلا "ةباغ ريع هدرا

 ( هيروس ةبالو يف اشاب تحدم )
 ىف تسر [نعبلا نس ىلا تلصو دق ينال فئاظولا ىلا اال

 (اشاب توفص) ينباجاف ةفيظولا هذه نم يفافعا ناطلسلا نم تبلطف ياوق تكبمث او
 كل لسرأو 9 بلا ةلالج كلن اهراتخا دق ةنيظولا هذه نا ًالئاق مظعالا ردصلا
 هيروس ىلا تهجوتو ابدأت ةفيظولا تلبقف اصوصخم اروباو

 اديه لك عمو تفعضو تمره دق ينكلو دادغب و هنوطلا تايالو نتولصأ

 ىبدب طلتخا دق حالصالا بح نرال هيروس ةبالو حالصا ىلع تاوع دقف

 ابناكس ءاكذب ةروبشملا تايالولا. نم يه: هنيروس ةيالوو نمزملا ضرملاك ناكف

 اهيضارأ بصخو

 لهجلا مهني اشف دق اهيماسم نأ وه ةيالولا كلت يف يرظن هيلع عقو |ه لراك
 كلت نال م اشلا فو رصم ىف ةيبنجالا لودلا ةسايس كلذ يف بيدلاو ءاماعلا ادع ام

 ددع 04 نيماسملا ءانبأ اهيف اتيف اهتوقب اهدقو اطاومأب سرادملا ممتن لودلا
 سرادم اكناكو ثانالاو 0 .باو6ووو تودي سرادم يف يف مولعلا بالط

 ا 7 ىو ةماركحللا يلو ادع - سان ًامدقت مور لك مدقتت جيرفالا
 نيبلسملا ءانبأ ملعت ا سمأ يف ركفأ تنكف نآرقلا ثادحالا اهيف أرقي ةيئادتبا
 انسرادم حالصاو

 تعمجو ءاملعلا نم ةيعمج تاكشو حالصا لك ىلع سرادملا حالصا تمدق
 ثادحالل سرادم اهنلمحو عماو ا 0 مم نولصأو ة ةءو ورملا يو هد نم تانأ اعاللا
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 اذا لفطلا يلو يزاجي نا تررفو "١٠١٠و اذ 6١ه ةلسرادف لك ين تلخدأو
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 داريا نه اف ةناءالا ادع تصصخو ةسردما للا هلسرت و ةسداشلا هذلو غلب

 ماعلا قو تا لا نوليع ماشلا يلاهأ ناكو تانحللا يف سر كليا ثمءعو فاقوالا

 ةيالولا ءاحا يف اهبعش ترشنت او (ةيريطعا دصاقملا ةعيمج) اهوعم ةيعج اونلأف
 الوغشم ا انبو ٠ ةعارزلاو ةرام احلا 00 ةنيدملا حالصاب يا تلفتشاو

 روصلا 1 لق ناطاساا نإإل ةدعاق هع 5 ةعاق هنأت ةنادتتالا ناك ةبالولا لاوحا حالصاب

 ريبكلا اشاب :يدشر نو برغلا سلبا 3 الاون هنيعو ةفالطا ةمصاع نع'اشاب دوم

 يضاقلا ىفنو زادجلا ىلا يدنفا نسح قبسالا مالسالا خيش ىننو (اسينغم) ىلا

 المر صيق هداز يدنفا نسحو هننوق ىلا يدنفا نيمأو هيهاتوك ىلا الم مساق ركسع
 ركب رايد ىلا يدنفا دمحا هداز يناورشو بلح ىلا يذنفا نيدلا فيسو هنطا ىلا

 ًاخيش هنيع دقف قبسالا مالسالا خيش امأ اهيلا مهلسرأ يتلا دالبلا يف ةاضق مهنيعو
 ةفلتخم تاهج ىلا ةيركسعلا لاجر ضعب لسرأو ةنيدملا ىلا هلسرأو فيرششلا مرحل
 ىنا عم "يلع ًاقان ناكو ( روتسدلا ) يماسالا نوناقلا ىغلاو نيثوعبملا ساحم قلغأو
 ا, روأ يف اهسقأ ينلا ةدملا لوط تافتشاو ةناتسالا جراخ نينس ثالث تيضق دق

 يتحابس م تدع 0 نول بجو | ام ةمئ 0 2 0 3 ١

 ثتردصو كاذ 3 0 ١ ءالكولا 1 0 دق 3 يدنا دوم 0

 اباتكميطف ( ويل يح انه روك ذملا تحدم) يدنفا تحدم ينحصلا ىلا ةينس ةدارا
 تيس مقي ناكو اشاب دوم رهصلا بلاثم هيف ددعو هرشنو ( بالقنالا سا ) همسا

 .ارظان هنيعو ةناتسالا ىلا هرضحاو نيقظوملا دحا ناطلسلا هيلا لسرأف يلادم ةري زج
 يذلا يدنفا يرورس نيعو ةيلدعلل ًارظان عذب روبشملا اشأب تدوج نيعو ةيلخادال
 ةيلدعلا رظاثا ًاتواعم ةنوطلا ةيالول ايلاو تنكاهني (قجسور) ءاضق ةفيظو نم هئلزع دق

 (نونحلا اهات ىلد"ةلك) كرت ىلدلا ًانضرأ «الالكا كدر قانتسالا ةكهل انا
 ىئادعأ نم ًادحأ اوكرتي لو هريغ ىلع هومدقو ىارسلا نم هوبرق دق اذهو اشاب
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 نيباملا نع اديعب
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 ىلا داع 2 3 ومعلا موهسسلا ةلأسع صتخلا هرارق ردصأ دق اشاب ميدن ناك

 ةع رجلا قاصلاو ( راظنلا ) ءالكولا قتاع ىلع رارقلا ةعبت ءاقلا همه لوا ناك ةناتسالا
 0 ثتحدم ينحصلا ةديرج ةلعساوب.ا اهرشنو هقافر مكاوخب |يوحو ةطضمررُخ يب

 ا اهيف لاق نيباملا ىلا من1 د ميدل م دق لب دحلا اذه دنع مالا فقير 1

 0 مب عد رارآلا رادصا ىلع هوقفاو دق لودلا ءارغ

 الو ةدي رجلا بحاص الو وه ةطقنلا هذه ىلا نطنب : و ةدب,رجلا يف ريرقتلا رشنو

 1 2 مقوف هتعرج نم صلختلا لواح هنال كل 0 ةوذ هريغ

 مرثكا 18 نا دعب ةلأسملا رس سانلا مسهفو حض انا بدكلا دهر هياككر؛
 اندالب يف ةداعا ترج دقو:ديدجلا هبصنم ةوقب "يلع رصتنا دق لجرلا نكلو اهله
 لقرعو ةياخادلا ةراظن يف هذوفن ميدن ل اكتمال تيطو ىف ءوانع نيكااس وفل ١
 ترشلاو اهنا ىلا ىف ررظت هل امعأ تاتا ت امحو 00 ةيالو يف ةيحالصالا ىعاسم

 ىرخأ ةرم يلع ةارتفملا بيذاكالاو فيجارالا
 1 نيلئاقلا تاعاشا تطقناف نينس ثالث ذنم ةناتسالا لخدأ 7 8

 ىنع ىادعإ 0 آر ل كلل امانا يروج ١ اسيئر نوك أس

 00 ىجب ودكم كباهي ناكو تاع اءاشالا ل 00 ةيالوب لسا

 رك ذو حدملا عاونأب امهبف ينركذ نيرطس ةيعانصصلا ةسردملا باب ىلع بتك دق
 ةيسراف يهو كلاملا وا بحاصلا اهانعم ويدخ ةلك ) ويدخ ةظفل خحيراتلا ةلك لبق
 نوكا نا لواحاو لالقتسالا يبرأ فا ىادعا عاذأف ذ (يظعتل ةكرنلا | يف لمعتستو

 ةيبنجالا دئارطا ةطساوب 0 هورشنو ةناتسالا 2 | نءاملو يس

 ميظعن لمعتست (رواد)و (فصا )و (ويدخ) تاك نا نوفرعي ال بن احالاو

 0 ةلك ةباتك < نا مهنظ ىلع بلغف رصم كبيلم بقال لمعتست ىل هلا نال ءارزولا
 كيذلوأ ًايويدخ يتيلوتو ةب ةيالولا لالقتسال يعسر نالعاك دعت عئانصلا بت 2م باب لع

 :ىوضملا لوصتلا تدتكو ءاوشع طبخ هل ا هده رفآلا دئارجلا تطبخ دق

 ىلعاب اودانو فناجالا صضعب اهيلا هجوتف ةيموع ةقيدح ب ًاغنأ دق ا



 0 «ةهنغا
 مدعو هفيس لسف 7 تاع طامضلا دحا ناكو ( اشاب تحدم ىبحيل ) نيلئاق مهتوص

 ناطلسال ءاعدلا ماقم يالا ليتشاال ( ىبحيل ) ةلك نا لاقو ركسلا ةلاح ىف وهو

 باب رأ نم طباضلا ناكو ركسمملل هماسو سيلوبلا هيلع ضبق مهم رضي وه امنيو

 ىلا خيبوت فارغات ةناتسالا نم رضح مايأ ةثالث دعب و هاسؤر هنجسف قباوسلا

 هَ 3 ةناتسالا ىلا مزالملا بلطو اشاب دمحا

 1 دلع الاسرار اهل كسلا كير داق ذر ل تاور ا
 ا لع هال قبلا يف ةلكاويب نأ ترث ”زابتاو قعر مالا ارا

 اشاب تدوج نكلو ساحنلا مس هتوم ءادطالا تنثأ دقو مسن 6 يساحن ل ءاثا نم

 ىم كالت رشلا المصل ةناتسالا نأ ت تلجف يم يَ ىرجأو هتوم ةصرف زمنا

 ةموكملا نال ةدومم ريغ رومأ ىلع نويسنرفلا مدقأ سأيلا ةلاخ يف تنكازدي و

 ل نيرشعوةسح م هل تصصخو هزايتما نائب 0 دق تناك ةينامعلا

 غلبملا اذه مطق هب تبلط ةرادصلا ىلا | 1 تررحل ماشلا كرامج داريا نم هينج

 نييسن رفلا رئاث راثف

 كلذ فداصو ىبدالا مدوع يف راآادف سسراذملا عشار م ناكو

 ماظن ليدبت لواح ايفا عاذأو داعو ةناتشاالا ىلاهجوت دق نانيل فرصتم ما نأ

 ةناتسالا ىمأ ردصو . نييسنرفلا راكفا يف ًاضيأ هتاعاشا ترثأف هلاوحاو لبجلا

 ىلا ينرطضا دق ةنيزيللا غارف نكلو ةيالولا لاومأ نم هينج فاأ ؟ه غلبملا ءاطعاب

 اني | لا يركملا تنكو لحل ررءا ربل ل كلا را لا

 يف ايلخدن لو هينج فلأ نيسُمحي اهتعف تزدقو يضارالا نم رادقم لالغتسا قح

 يونسلا اهداريا لص ملو اهتيسن دق اهنكلو اهفرصن تح اهنقبأ لب لبجلا ماظن

 ةموكحلا قوقح ىلع ةظفاحلا ابلاط يملاعلا بابلا ىلا تدتكو هينج 4٠٠٠ هردق غلإبا

 تارولوا دج د( لك اهالا د سيئر ضرعتو اسارف ةرافس ىلا ربخلا لصوف

 ةموكح تعداف ب رحبلا ماظن اهيلع ضاسال روما بكيرا دق ناطق قال هدير

 يبلع ريغب هارجا ام ىرجا دق فظوملا نا ىلع اههلاصم ةسكامج هترما دق يننا |سارف
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 شرق فلا ةئاك يضارالا نم 0 ةموكللا ند ىرتشا دق نايسارتلا دحا ناكو

 ايروسل باو ناك مايأ هيضارا اشا» تدوج ذخاف اهب رو ةموكحلا ىلع يوعد عفرو

 كلت تناكو سلبان ةهج يضارالا نم ةريل فالآ ةرشع يواسي ام هاطعاو

 كلت سما ةيسنرفلا ةراغسلا تعفرف رارقلا اذه ذيفنت تءنف اهباحصا دب يف يضارالا

 يلاعلا بابلا ىلا ىضارالا

 تجورف هيضارغال اهىماوا رخؤي اشاب تحدمو ىمأت ةموكحلا ناب اهباجاف

 تاياكشلا مفرل ًاصاخشا تدجواو يفادعا تايرئقم ةيسنرفلا ةموكملا

 نا جراسا ىفو اي روس يفو ةناتسالا يف ءادعالا تار لع تلاوت

 ىف تاقو نيباملا ىل يئافعتسا تمدقو هع 7 ىنصل# هدحو ةفيظواا كرت

 ةفيظولا ءابعاب مايقلا نع يناءنع ياوق فعضو ةخوخيشلا نس ىلا يلوصو نا هتبتك

 نم كنكمي يذلا نسا يف كلنا ًالثاق نيباملا بتاكسشاب كب دائوف ىلع باجاف

 كيلع قف كئايمتما لغ دبا, قفاوبال ناطلسلا ةلالج ناف :.اذإو كلتمركح ةمالح

 ناطلسلا ءانث ضيا ينغلب و كتنيظو يف ءاقبلا

 0 لع ءا دعاست اسنرف دئارجو رام ليل سدت ساسدلا تناكو

 ايروس ىلا رضح دق ارتلكنا لصنق (دريال) ويسوم نا كلذ فداصو فيجارالا

 نويسنرفلا ضعتماو فيجارالا اهيلعاونب ةصرف هروضح ىتادعا ذختاذ ةحاسلا دصقب

 ةاااردلا ملابم ابوح كلو ةييناثك ةيس اندم ميدقت ىلع كاذ ذا تمزعو

 ريخأتلا ىلا ىنرطضا

 هيف لاق ًاكارغلت نياملا يلا لو رومالا هذهم لغتشم انا اندبو

 ىلا هدلو ل_سراو اب روا ىلا هجوت دق اشاب ليعامما عولخلا رصم ويدخ نا

 هتلئاع عم ةماقالاب هل صيخرتلا اهنم اجار ةموكحلا ىلا الط ريخالا مدقق ةناتسالا

 دقعتملا ءالكولا ساجم ررق دقو داسفلل ةناتسالا لوخد لجرلا دصقو ةداعسلا راد ف

 ييعا ماظعلا رودصلا يأر 8 ًاضابا لقفل كك اطلا ضفر ناطاسلاا ة ةسأ را يي

 نيباملا ىلا هولسراو هوبتك اف ءالكولا هن يذلا ريغ يأر كدنع ناك اذاذ
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 اولعف دق مهال ناطلدلا ءاضزال مهرارق ىلع ءالكولا ةقفاوم ىلع بجي ناكو

 ايلاطيا ىلا هجوتو هءاسنو هدالوا ذخاو مهرع ءاوا اشاب ليعامسا لثتماف هب مجرما ام

 يلون يف ةحارصلا تعبنا دقف اذلو عرشل | اهحيببال اب وروا يف نيماسل يف نيماسملا ءاسن ةماقاو

 نيلئاقلا نال أطخ ةناتسالا نع لجرلا داعب ا نا هنف هل ت ا وتكم نيباملل تدتكو

 هل ابروا يف هئماقا نوكتسو مهولا درحم ىلع مطوق اونب دق داسؤلاب لغتشيس

 دوج ناطلسللا ديلان ؟راغم ناكل ةللسرسا ريعاممإلا نان ضرتنلو لاقلاو 0
 سارتحا نرا ىلع اب روا يف هئاقب نم ةلودلل ريخ ةعاد ةباقر تحت ةناتسالا يف

 باوملا اذه طخساف ٠ هتبهو كلا ةمظع عم قت ال هلاثما نم ةيناثعلا ةموكملا

 ريخلا الا تدرا امو ىرخأ دصاتم يل نا نظ دق هنال ناطاسلا ةلالج

 زوردلا لبجناكس ضعب نا يه ةثداحلا هذهةصالخو زوردلا ةثداح تربظو
 ىلع ضبقلا ةموكحلا تاواغل قي ضعب اولتقو (يري رارصب) ةبررق اومجاه دق
 ةرومعم ناروح تناكو اهسماوأ ذيفنتب رك اسعلا ترمأو مهءاس ور نم مهتبلطو نيناما
 مهنكلو ةعارزلاب نيلغتشماماها ناكو م١ اهل ةعباتلا ىرقلاددعناكو ةتبنم ضارا تاذ

 ةيرق يلاهاب اولعف اذكهو امن اكس نوكتنيو ةرواحلا ىرقلا لها ىلع نوريغب اوناك

 اال 0 نع ءاسورلاعنتماف مهئاس ور معأب هواعف ام ناكو يري رخلا رصب

 نم تلسرأو ةوقلاب نيناملا ىلع ضبقلا ىلا ترطضاف اههجو يف اوفقوو ةموكملا
 ةلأسملا 5 عافدال زوردلا دعتساف ريباوطلا نم ددع ماشلا

 قف ةيالولا فارطأ يف نورشنتم مهو ةعاجشلاب ترهتشا دقف زوردلا ةليبق امأ
 دئاوع ىلع ظفاحبو ناروح نكسي مهنم مسقو نانبا نكسي مسقو ماشلا ن 0 مهنم

 هتطاحاو م.مابج عافت ىلع نودمتعي زوردلا ليج ناكس نكلو اهريغو نانبل 1
 (يرصملا) ةرادا تحت اوناك املو ةموكحللا ىعاوأ نوفلاخي و(ةجللا) مساب روهشثملا لحما

 هحوت املو م ءادعأ ىلع اورصتناو ةجل | يلاهأ عم اودحتاو مهيلا ةلسر ما ةوقلا اولباق

 هذه يف ممنوقب اورثغا دقو مقل هومزه ةيركسم رف ةوقب يلصربقلا اشاب دمحم مييلا
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 ةددعتم ريباوطب اشاب ليم مييلا_تسرأف ةيركط ار مهعومج اوعمجو ةرملا

 ثيحب ةمرتا لكن ع 'لوئسم ىلا قلبغلا رخل كلقو

 ةنراوملا ةعامج يمحت تناكف ارثلكتا ذوفن رك امئاد لواحت اسنرف تناكو

 كو وردلا نش عافدلا ةنيظوب ارتلكشا لصنق ماقف زرودلل زيمتت ارتلكنا تناكو

 ةيضاق موي لك ىندرت ةيفارغلتلا سعاوالا تناكف يلاعلا بابلا ىلاو نيباملا ىلا

 زوردلا زعشف موي لكي ف يلع حلب ةيزيلكتالا ةلودلا لصنق ناكو ةلأسملا هذه مسحب

 تنشف نادنموقلا ترماو حالسلا لامتساب ركاسملا ترماف ةكرملا هذه اوأر ذا

 ةياالولا زك سم ىلا مداسؤور رضحو مهدارفانم ٠ ٠اهيف لتق ةكرعم دعب زوردلا 0

 نوعب ةلكشملا هذه تبتنا اذكهو ةانطا نم صاخشا ةعبرا عسييعم ورش

 هتبانعو هللا

 اماقماَق نائبل نايعا دحا يفودلتاا كب ديعس نبع هباصن ىلا نمالا ةداعا دعب و

 ا اعل قدا هاني لع امزاع تنكر ةطبابملا عرشلا ورومأم هل نيعو زوردلا لبجل

 ةرهسم تناك ىنادعا سْئاسد نكلو قرطلا ءاشناو لاومالا ةيابجل مزاب نم نييعتو

 تايقرب .ةلمج ةناتسالا ىلا تبتك دق تنكو دملا اذه ىلا ةلأسملا لوصوب تضف

 دحاو تاوج اهنع ينلصي مف

 دنفا حدو ينحصلا شل ةناتس الا ىلا زورا مازهنا ربخ لصو املو

 باب حف دق اشاب تحدم نا لوقي (مويلل نادلضت يهو) تقيقح نامجرت هندي رح

 ىلع مزع حرب هل ةرؤثلا باننا مع ذك تبن الب زيودلا راناو ةلودلا ىلع برح

 ىلا اوحوا دق مهنا تفرع ةرابعلا هذه تارق الف هذافعتسا لبقي ملف ءافعتسالا

 ناب نيباملا باجاو ىنافعتسا تمدقف هتديرج يف هبتكام ةباتكب يدنفا تحدم

 لاسرا تضنقا دق هنمحرمو هتلالج فطا لاك اهمتحي يتلا ناطلسلا تاهجوت نساحم

 ضعبب لوغشم مويلل لجرلا اذهو تيركةريزج ىف تنك ام دنع يلا لجر

 هيطعيل ةيناطلسلا ىارسلا ىلا نيما لجر لاسرا ىلع بجيف جراخلا يف ةلودلا روما

 روضح ريخأل يف رثؤي 0 امواعم يئافعتسا ببس ناكو يلا ابلصويل قاروا ضعب



 دلل الاط نو ادكللا ١ حلا يشل دا
 توريب .فرصتم يدنفا :فئار لاسرا ىلا ىنرطضا دق'بدالا: نكلو ضصخشلا

 ةيه“رلا ريغو ةيعمرلا تاعاشالا تناك ةناتسالا ىلا يدنفا فئار لصو الو

 ناطلسلا نارواي دحاو قباسلا سداسلا قليفلا ريشم اشا يزوف نيس> ناب 'ىنت

 تاصو عوبسا دعب و سماوالا ضعب ايثاب ت>دم غلبيل ايروس ةبالو ىلا هجوت دق

 ريشم ) اشاب بوبا دما ةادامع ىهاظنا ىنا اهتصالخ ىناصخا: ضعب نم رابخا "يملا

 ضعب مدق دقو طاب انقاغتا عم ريغلل قوادعب ىهاظتي هناو (كاذ ذا ماشلا قليف

 يزوف نيسح لسراو مهاوقا قدصف ناطاسلا ةلالخي ىلا اريرقت كذب 0 1

 الو ةمزاللا تاقيقحتلا ىرجاو نانبل لج فرصتمم اشاب تسر ريخالا اضاع

 يلزع سما ليهستل هلحم هلالحاو اشاب بويأ دمحا لزعب مالا ردص ماشلا ىلا لصو

 ةبركسملا ةوقلا ىلع ءاليتسالا دعب

 اريسألا نبع امل[ ترطف قطنللاو نتن بيع لاوقالا هذه ثناكو

 رمقلا ريد ىلا هجوتو توريب ىلا لصو دق اشاب نيسح نال مقاولا عم ةقفتم تناكو

 ةيركسملا رومالا ضعبب توريب يفو رمقلا ريد ىف لغتشاو اشاب متسر ةلباقل 1
 / ريالو ةناتسالا تاياور قدصبال لقاعلا,نكلو

 ناطلسلا ةلالج مالس ينغلب و ينلباق موي ماشلا ىل اشاب نيس> لوصو دعب و

 دق يتلا هتفيظو يه هذه نا لاق مث ناطلسلا ةلالخ قيثاومو دوهع ميدقت ينم بلطو

 موب نم هني رجا ام هيلع تصصق مث تاريصر|تفساف نامل لا كلالج احا لس

 ذخا بجو ام ىلع يونحنال رومالا هذه نا هل تلقو نآلا ىلا ناطلسلا سواج

 ةيالو لوحتس كلنا يل لاقق هنع.ىنر يخاف ركفتلا بجوب ام اهيف ناك اذاو تانيمأتلا

 (درب.ال) ويسملا حاس الو نظلا اذه ققحب ام تيرجا دقو ةلقتسم ةموكح ىلا ايروس

 نال لش فال ا نوديرت ما نلوقيو نيدئاز ةدتح ماركا هومللاق ةيالولا يف

 تاعاذالا هذه لبق تالا نم بلط دق ناطلسلا ةلالح نا هل تاقف اب روس

 ترشتنا دق بيذاك الا هذهو 0 ىلا يلوصو دعب و اب روا يفتنك موب

 الو امل لصا ال تالبعزخو تالابخ _:رع ةرابع ىهو اي روس ىلا يروضح دعب
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 بلس وه اناا ا فرعياال هنا يل لاقف فاصنالا نم ةرذ هدل :ء نم اهيلع قفاوب

 سماخعا قليفلل'اريشم هنن عإ درو يتلا مويلا 'يقو اً مث مث تانيمأتلا هذه بلط

 دق ىلا هاوُك ةناتسالا نم فارغلت ينءاح مايا ةثالث دعب و اشاب بوبا دمحا لزعو

 اشاب نيسح ناو يتفيظو يف ىنفلخيس اشاب يدمح اييلأو ناو ريمزال ًالاو تنيغ

 ىلا ةيالولا روما 1 موقيس (قيقحتلل نيداملا نم لسرملا سمالعا قليفلا رهشم)

 بيف صوصخم روباو ىلع ريمزا نم كرحن دق ريخالا ناو اشاب يدم روضح موي

 دقو ريمزا ىلا هجوتلل توريب ىلا هريضحيس يذلا روباولا بوكر دادعتسالا ىلع

 نعالا اذه ذيفنتل الموضح ا نيباملا لسرا

 ىلا 2 روباولا-تبكرو :توريب يف 'اشاب يدمح تلباقو ماشلا نم تمقف

 هلال ةنس ناضمر طساوا يف ابيلا تلصوف ريمزا

 (« «ريمزا » نيديأ ةبالو يف اشاب تحدم )

 كنكف لق فداصب اصي مل يافعتسا نكلو لاغشالا نم صلختلا ديرا تنك

 الو مهدح دنع ىئادعا فقويس اي روس ةيبالو نم يقافعتسا نا داق سفنلا يا

 ريغ ريمزا يف يتماقا ةدم نوكتسو ءافعتسالا ميدقت ةمالملا ةصرفلا زاهنلا نم دب

 ةلعلاك ضمدب جزتما دق حالصالا بح نكلو ايروس يف تناك اك بعاتملاب ةنورقم

 تاحالصال ةجاتحم ريمزا ةياالو تناكو اهنه صلختاا ىلع ضيرملا ردقب ال ةلعلاو

 ناكل ةيزفل ع اموصعل) ٠ قيررطلا عاطقو ءايقشالا نم اهريبطت اهوأ ةريثك

 ريغ هباصن ىلا نمالا ةداعال ةليسو كانه نكت ملو نيينطولاو بناجالا ءايقشا اهيف

 تاعتساو ةمردناجاو سيلوبلا نم 3 تتاح ةطباضلا رك اسع نم ددع داجيا

 اهتاقحلم يفو ريمزا ةنيد» يف ةريصق ةدم يف نمالا ةداعا ىلع ةوقلا هذه

 ةسردم كداب ةيئادتبا سرادم ءاثنا يف ةمطا لذ دق اشاب ؛ يدمح ناكو

 ةكرش ةالسأو ًاعارد نورشع اهضرع ةريبك ةداج تّتفو اهصقاون تمهئاف م

 نم اني تعفو ضخ راع تاصختساو هينج ٠ +5٠6٠ هردق لام انما مارت

 (هلروأ ) ىلا ريمزا



 « هذ
 ةيرامملا هقول دبا ورمز "ىف تاتؤلطنالا' نه اريتاب "الودع تدق اهو

 مذي مهضعب ذخأو تابرتفملاو بيذاك الا ةعاذال راهنلاب ليللا لصاوت ةناتسالا يف
 ريمزا يف امهواشنا عمزملا مارتلاو قي رطلا نامرف ةموكللا تد زاشاو نيمزا ف ىلاثعأ
 ميقملا اشان يدر تاكرحو قاكرح ةيقارم سيساوملا نم اددع ئارسلا تتاساو

 يدنفا تحدن ىعداف ايكرت ىلع ةراغلا تنش دق نانويلا دئارج تناكو (اسينغم)ةهجب
 اشاب كتحدم نا هتدب رج 2 ( تقيقح نام رت ةدبإ رح بحاص يدنفا تحدم)

 دق ىنا هاو ربخي هدتعاشا فدرأ مث هتبتك ام ةباتكت دئارجلا كلت ىلا نعوأ دق
 ريما اذه ةناتسالا دئارج لك ترشنف تننج

 عامس ىلع سانلا دب وعلا تاب رتفملا هذه نم دصقلا نا ءاللقعلا فرع دقو

 ريغت اهنا نيملاع فيجارالا هذه نم نوملأي اوك مهنكلو تايرتفملاو بيذاكالا
 ىلع ةريفلاب تربتشا دق تنك ىناو اسال دارفالا قالخا يف رثؤتو ةمالا باذآ
 ةلودلا ءادعا كلانا نا اهحراخ ٍق الآ داليلا لخاد ف لقاع قدصي الو نطولا

 يب قصلب م لكو ريمزا ةيالوك زيكا ةبالو ًابلاو تنبع دقو قدصيب فيكو نانويلاك

 (يلاطاردصلاره) اشاب كيعس مظعالا ردصلا ناكو 5 ةموكملا ىلع دوعب مهعلا نم

 باوهب ظحا مل ينكلو ًابوثكم هيلا تبتكف تقيقح نامجرت ةدب رج يمحي
 ثداوح ريمزا يف ترشنااو ناسن رهش ىف لصحت تامجهلا هذه تناك

 ىطصم ناواهبلا نكلو رتل مل زيزملا دبع ناطلسلا نا امتصالخو ةناتسالا اهأشنم
 مهماو ريخالا اولتق دق زي زعلا دبع ةمدخل دام ناطلساا ىارس نم نيلسرملا هقافرو

 يرون ربصلاو اشاب نيددلا لالج دوم ربصلا ناو مهباوجتسا دنع مهنيانجب اورقا دق
 ىلع ةائحلا اونواعو سمالا ةيلج ىلع اومقو دق مهريغو نيزعلا دبع ةيجنم ام دحاو اشاب

 زدلي ىارس يف ناطلسلا مهمجس دقو مهلعف

 (هيعرف) ىارس يف امقم ناك اهب هعارذ نييارش نه اناي رش زيزعلا دبع مطق
 هراختا ىما يف دحا كلشي ملو رحت فيك ماعلاو صاخلا ٍظ دقو هتاثاع دارفا نب
 نينس سم دعب اهربق نم ةلأسملا هذه تثعب فكن
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 ًاضيا دعباو:ةناتسالا نع ىتدعب ادق ناطلمتلا نا لوقي ىئاقدصأ دحأ يلا بتكو

 وحهسف كاذو اذه عمو انصالخا يف كشي هنال اشاب يدشرو اشاب نيدلا لالج دود

 تدوجو اشاب بدن دومم ناو ىربك ةيانج انيكترا دق اننا انعدم سانلا عدخيو انرثا

 ةلودلا ىروش ءاضعا دحا كب دوو يدنفا يرورسو اشاب ترصن ىلدلاو اشاب

 لمعلا ناوأ نإ دقو ةيرقلا هذه بيترتل ةنل اونلأ دق ناطلسلا ل مهريغو

 قيقحتلل ىارسلا ىلا تايانجلا ةكحم ةسائر نم يدنفا يرورس اوان دف اذاو

 نكلو اهلا لتاصأ ال :ةمبللا .نا:اولاقف زدلب ىلا هقافرو ناواهبلا فطصم اوبلجو

 كب يرو هقافرو فطصم بيذعتب اورمأ دق ةيعبلا ءاضعأ هقافرو يدنفا كرد

 تحنو بيلا ديدحلا ميسور ىلع اوعضوو مون الب مايا موك رثف ينياملا

 اوريغي ملف ةيلالعا رصعالا يف هب عمسن ملام مهي اولعفو رالا يف ىمحلا ضيبلا مهنطابآ

 الثاق مهراكقا ىلع مهاراجو باذعلا ةدش لمحتي مل ناواهبلا فطصم نكلو مهاوقا

 هنا سائلا نيب اوعاذاف هئاقفرو اشاب دود ربصلا ىماب لتق دق موحرملا ناطاسلا نا

 بناجالا ناكو تاءاشالا واتت تاعاشالا تناك بوتككا اذه دعب و ةقيقملاب رقا دق

 هذه رايخاب نيدوزم تاروباولا ىلع ريمزا ىلا ةناّدسالا نم نورضح بناجالا ريغو

 ةاصفم لاا

 فيكو مهصالخا يف كشي الو هلمعل ناطلسلا رايتخا نم بجلا تنكو

 ةنطلسلا رصق لت فيك لب مهسبحو مهداعبا ىلع هتردق عم بذكلا مهيلع يراقب

 نم طحيو نيناوقلا .فلاخب ام ءارجاب سمأيو هيارس يف سائلا بذعيو ةانهل امس

 ىضري ال ناطاسلا نا ًاناظ بيتاكملا هيلع توتحا ام قدصأ ال تنكو.ةلودلا ردق

 ءارادقم تديخ زقاسا رينج ى لاذاز عقو نا كلذ فداصو رومالا هذه لثي

 لئاسر تناكو هنانتما رهظي يلا ناطلسلا لسراف ءاسؤيبلا اباهال هناسرأو ةئاءالا

 ركذلا ةفلاسلا رابخالا نا نظا تنكف موي لك نيباملا نم يللا لسرت حدملاو ءانثلا

 تاغلابملا نم ةيلاخ ريغ



» 1 
 اهرارسا ىلع نيفقاولا ىارسلا نم نيب رقملا يئاقدصا دحايا لسرأ مايأ دعب و

 اشابأ يدشرو انأ ىعاقيا نوموري ةناتسالا يف ةيلاخلا ةكرملا لاجر نا لوقي الوسر
 جرخاف)ًالئاق حصنلا يل لذبيو مهنوديؤيال ةرملا ةرئاضلا يوذ ضعب ناو حث يف
 ) نيحصانلا نم فا يفا

 اموصخع ًاروباو ترضحأ دق ىنا يل لاقو بناجالا يئاقدصا دحا ينرضحو
 ةيذاكلا تاعاشالا هذهب ثرتكم ريغ هبلط تضفرف ابروا ىلا كلاسراو كلب 1
 رارفلا ةيرج بكرا فكو يئادعال ةيوق ةجك نوكي اب روا ىلا يباهذ نا تلقو

 ةناتسسالاأ ىلا انوبلجي مل ملو مويلل ةلأم ا هذه رارسأ نع دحأ انلأسي مل رف اشاب يدشرب و
 اندض ةبترملا مهتلا نع انلاوس

 يف ةموكملا راد يف امها تنك ايي ءاثالثلا ةلياو سيام 4 نينثالا مولي ىفو
 دعب رك اسعلا نم ريباوط ةثالث ةموكملا رادب تطاحا يتلئاع دارفأ نيب مرحلا ةرئاد
 ليللا فصن

 نيكو ىارسلا ىلا اشاب تحدم موحرملا اوذخا فيك دحا ردي مل(مجرتملا) ©
 باتكمجرتنسف اذأو اشاب نيدلا لالج دوحم موحرملا هسقيفر ىلعو دل 1:
 حرشنو فوقولا مام ةلأسملا رارسأ ىلع اوفقيل ةسيبرعلا ءارق نيب هرشننو هتك اح
 موحرملا تاركذم نع القن زيزعلا دبع عاخ ةصق مويلا

 4 زيزعلا دبع ملخ م )
 ىلع هناالج سلج نا دعبو ملمع اذهل ةيعيبط ةجينن ديما دبع ناطل | سواج ا "ا 0 ناكو ةلودلا ةقالخملا ةمالا راكفا قاذتاب مّ دق ني زعلا ديع ناطلسلا ملخ نا

 ببسل نيزملا دبع ملخ اوببس دق نيرذلا (راظنلا ) ءالكولا لزع هدادجأ تخين
 انروا كا هنااا نس هافثو ةرادصلا بصنم نم اشاب لتددم طقساو هماعت الل

 رطضا دق هداعباو اشاب تحدم لزع بابسا ىلا هيئاقتو يملا اقل نذل
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 قاروا نا مهدئارجو هناوعا ةطساوب عاذأف ةمالا باصعأ ريدخم ىلا دبجلا دبع ١

 تادارالا ىبلا دق هناو كلاملا تببلا ءاضعا دض هناو تطبض دق اشاب تحدم

 ةينسلا

 (ريمزا ةيالو نم ةبيرق ةدلب ىه) اسينغم ىلا اشاب يدشر لسرا ةبينه دعب و

 هقيفرو اشاب يدبع رادرسلا لسرا دق ناكو زالا ىلا يدنفا هللا ريخ لسراو

 فوكر ةناداو اشاب ناولس ةءارب هل ترهظو ىفوناق كح ريغب سدور ىلا اشاب فيدر

 مهدرطو طابضلا نم هك قنو هاهنو لوألا | ىلع كلا ردصا دق هنكلو اش

 شيلا نم

 ةموكحلا فئاظو يف الو شبجلا يف قبي ل ديجلا دبع ناف لاح لك ىلعد

 ضعب و شيملا لاجر ضعب و ءامعلا ضعب دعباف زي زعلا دبع علخ يف لخادت الجر
 هدصق سانلا فرعف ةريصق ةدم يف ىارسلا لاجر

 ةجينل ءوس نكلو ىارسلا لاجر راكفا نيكست لاعفالا هذه ديرب ناكو

 ناطلسسلا ءاغش ربخ ضيا رشقناو نئانلا نيب تالوقتلارثك أ دق ةيلسنورلا ببوحلا

 فنا اونظو ةثراك يف ةيديملا ىارسلا لاجر مقوف يواعسلا ةعقاو ترهظو دام

 ناطلسلا نوكري ال اذار" نوسو و كلا دق ملحم نييبسملا ةينطولا ةكرملا لاجر

 سواح دعب ايسورىلا هحوت دق اشاب فوئرزناكو ةايحلا دق يف اوماد ام ارح ديدجلا

 هئفاصخا ديما دبع دبعأل حصنو ناطلسلالالقتسا ىلع ةلخؤاوعال ( روتسدلا ( ىماسالا

 زيزعلادبع راحتنا نكلو زيزعلا دبع علخ يببسمنم ماقتنالاو يأرلا اذه عابتاب ًاضيأ

 ىلا هلتق عا وىنع ىلا ليبس الو هنايصخو هب راوجو هئاسن طسو فِي لصح دق

 ءاحلا ةاضق ةطساوب اهذيفنتو ةينوناق تاغوسمب هعينصتب الا اهمئاظعو ةلودلا نيطاسا

 روصت ا رحنا هنأ اولع دق زي زعلا ديع ىارس لاحر نآل كاذ دا دبعلا ةثردحلا

 دبعت دق ةيلدعلا رظان اشاب تدوج نكلو دام ناطلسلا ىمأب لتق دق هنا مهدحا



5 

 لاجرو ةديدجلا نيناوقلا ةط_ساوب اهتايثاو ملحلا يبسم ىلا ةيانجلا هذه دانساب

 ثادحالا ءاضقلا

 رضحأ فاصنالا لها نبعأ يف اهرغصي ةموكملا مساب ريوزتلا ناك انو

 3 دج ل ذا جراخلا نمو ىلادم ةربزح نم ةناتسالا للا ةعاج اشاب مدن دومم

 فرشلا باب رأ لع بذكلا ءارتفاو نائهبلا فيي زن ىلع هدعاس نم ةناتسالا
 ةيعمج م نوو فاصنالا لهاو

 بايسالا تا أهو اتم ف ةنس ءافكلا راتس ل ةيعجلا تل ادت دقو

 علخ ا يي كرات 0 اشاب دوم رهصلا نال مهد أرفا لاقو ةحناس ةصرفلا ها

 0 سان ١ عساو ماهتالا باب نال هدوجو نم ريخ هوحم نكلو زيزعلا دبع

 نويسموق ردصأ مات 0 يفو ءايإ نا نم هريغ ماراخداو نيمهملا 5 ةرصز يف هجامدا

 مادعاب هرارق_قيقحتلا نويسموق مسا | تف يارشلا يف عيتجملا كحضملا لصفلا

 ذومحو تحدمو يدشر تاوشلاو هندلاوو دار ناطلسلا ملم و رع 161

 (مجرأملا) ةلودلا ةيلدع ةراظن مما اب محلا ردصو نيئس رشع نيصخش سبحو يرونو

 : ليصفتلاب اثاب تحدم ةكاحم بانك يف ةيضقلا هذه رارسأ حرشأسو

 ةناتسالا ف قف اهيلع اوقفاوي مم ةحبص ريغ ماكحالا هذه أ ءالكولا فرع

 كانردم اشاب يد شر لمحت 1و هتدلاوو دارص ناطلسلا ملع 500

 مهلع موكحما ة ةيفب ةموكملا ت 0 رثالا ىلع تال م محلا اذه لعل -

 هو لآ 0 كم للا لسرأ دق ناكو) يدنفأ هللا ريخ 5 تفطأو قئاطلا لإ

 اهم لغتشا ىف ملا دل ام تعناو تكلا فحو ضال ىفضق ٠ اباوح الو 5 هيلا

 رارتلا ذيب ريما ةكمحلا كقدصو  بيراطملا هل لييصتو الي رط نيزإ اكل

 نبا روصتي ال ىربك ةيانج ىلع هبابسا ةيناب نيباملا ةدارا قبط اهمكح تردصأو
 ةازحلا ىلع ردص نا كعب اصوصخ لوق لاحم دحاال قبب و اهنم 0 حارثجا مدآ

 دب ؤملا يفنلا ىلا هلودو ىلا ع ميههلع ناطلسلا قفشاو مادعالا 9

 هقافرو قاطصم ناواملا ديد نال م اعلا يأرلا عدخ ١ صهاو ظلا هذه نكلو

00 



 *ه.

 كل انه ام ىلع ينادلاو يصاقلا فقوو عامسالا هرابخا 00 عاذ دقزدلي ةكحح يف

 ما اكرم | روا دلال تالمازقو ةكاحلا ذنب اسوصخ رازسمالا
 مدنو بناجالا نيبو ةناتسالا لهأ نيب 200 ةععمم تهوشف ةيشحولا لامعالا

 ضوألا نع ةناتسالا فحص اوعنمو محلا ة رن لعاورسج ف الا لب

 نأ تقولك ذ ىلا م دا هنت موب نم ويل و اهتايلكو ةلأسملا تايئزج يف

 ممادعاب ةيضاق اما نم ءايربأ لاجر ىلع ًاماكحأ ردصتو بذكلا يرتفت ةكح
 لاوهالا كلت ءافخا ىلع مهيولق مدعاست مل 3 ناف اذلو

 ةلمعتشاو فئاطلا ىلا يننل يفنلاب مهيلع موكحملا ىلع قانخلا ةموكحلا تةيض دقو

 ناطلننلا دوغو نماغر مهتالثاع مهلع تعنمو بيذعتلا بورضو ةدشلا عاونأ مهعم

 سس اوسيحن مهرمأ حاضتفا اوفاخ دقف دحلا اذه دنع قب دق ىمالا تيلو اهلاسراب

 اوعنمو سارحلا نم ادع ةربخلا باب ىلع اوعضوو فئاطلا ةعلقبأ ةزومطم يف دحاو

 هلهأ نيجسلا رباخي نأ ميدق نم ةداعلا ترج دقو مدالوأ ةبتاكم نع نيسوبحلا

 ةرباخ نم يسايسلا مرجلا ةلود يأ نيناوق عنمت لو هيلع محلا رودص ذعب هواَقدصَأو

 مهتيانج ءافخا نوديرري اوناك ىارسلا لاجر نكلو هدالب نع هثالجاو هيْفن دعب هلهأ

 بكري ديما دبع ناكو مهرهاوظ هعدخت لو ماياتخ بعشلا فرع دقو روهجلا نع

 هيارس مزاف نيترم وا ةرمه ماع لك يف ةناتسالا تاهزتنم ضعب ىلا بهذبو هنب رع

 ةمالا نيبو هنيب فالحللا ةقش تءسناو ةثداحلا هذه دعب

 نيهقلا نا سانلا لعف ةمش تنبب ىارسلا لادر هب ٍض رودصلا لجارم تلغ

 اناحرب تكسو ةناع نيالا يف ًاهاف ترغف دق يثلا لوغلا مهتعلتبا دق فئاطلا نجس يف

 دحال اوحيبي ملو ةصاخناو ةماعلا ىلع فئال املا ينوجسم مسسا رك ذ اورظحو ىارسلا

 مهترسامسو ممدئارج ةطساوب فئاطلا ينوجسم ىلا اوزع مث دام ناطاسلا اوكذ

 انف انا ثحاسم انا نيلثاق ٠ اظسبلا نيغأ يف دامرلا وذل رصخ تحت لخدت ال ارومأ

 كلاملا تيبلا ءانضعأب كتنلا دارأو ةيروهمج ىلا ةيكلم نم ةموكحلا لبيوت لواح
 اب روا ىلا هداعبا ليبق اهوعاشأ دق يقلا تاعاشالا انركو ةيزربسلا اسارا نوكأ

 ومع - :نتفتلالا
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 عقواو سورألا برح بيس دق اشاب تحلم نأ نيلثاق ةديدج تاب رثفع اهوفدرأو

 أمخ وا ةئبس ةموكحلا رئاود يف اوكرتي ملو اهللهحاب اهل ةقاط ال ثراوك يف ةلودلا
 نم مسقب هوصتخا ذا اشاب دومم ربصلا اوسني ملو اشاب تحدم هوقصلأ دقو الا
 تار راما ىذه

 ىارسلا زاعباب ةلاقم هبرجم هه ةنس يف ةيب رعلا بئاوجلا ةديرج ترشنو

 دوم ربصلا ريبدت ءوس ةجينن يه ةيجرافعاو ةيلخادلا ةلودلا لئاوغ نا اهيف تلاق

 سماوالا ةيسورلا برخلا نمز يف ردصي ناك لوالا نال اشاب تخدم هقيفرو اشاب
 ليوحت لواخ دقق يناثلا امأو داوقلا هيماوأ ببسي لشفف هرب رس يف وهو قلابقلا ىلا
 ةيلاما اهثراوك يف ةلودلا مقواف لوالا عم قفتاو ةيروهمج ىلا ةلودلا

 اب روا دئارج نال هناي رثفم رشنل ةبب 0 بااوجلا ةدي رج ىلا ديما دبع أ

 رشن دقف اذلو ىارسلا لاوقا مرح م اانا 2٠ تفقوو هدوع تمجم لق

 يداوبلا ناب رع ىلع اضمن ن 1 8 عزوو بئاوللا يف ةلنوط ةلاقم ةرملا هذه

 ىارسلا نم مط ردصت صماوالا تناك اهطابضو قلايفلا داو نا بيجملا نمو

 ةمبللا هذه نوقصاب فيكف قئاقللا ةدب ز ةديرج ربخلا اذه ثرشن دقو ةيناطلسلا
 ىلا ساوالا بيس ويزن دق مابا نا نولوقيو اشار ىيفلا لالبع هزبح

 ' اهردصأ ىلا ىسادالا نم ادجحاو (يضأ نرش او شاع
 راد قع ابا لمرملا نالعا لبق انيدا ىلا فاس دق نكن انا ميس

 اشاب دوم رهصلا عم دحتيو اب روا يف اقم نوكي فيكف تبتنا نا ىلا كانه قاد
 هللا ناحيس داوقلل سماوالا ءاطعاب هيلع ريشي و ةناتسالا يف

 هقيفر ىلا اع هنتجح تانثا ن ءامهدحأ زجعو دارفالا نم نانثا فلثخا اذا

 مولا أر دقو هريغ لا د هتمي رج ةعبت نم أربتي هنا نال ةيضات ارو

 كلذ لثم انأرق الو بذكلا يرتفت ةلودرن مل اننكلو بجعتن ف دارفالا ن نم ماقول ١
 ءالكولاو ءاظعلاو ءاسئورلا ةعامج نم اهعومم نوكني ةلودلا نال نيلوالا "2 يف

 ةلودلا ضارقا جنني لمعب نادرف وا درف ماق اذاو ةلملا لاو-١ نع نولوئسم مو



 عنم يذلا امو توكسلا ىلا مرطضي زبع يأو رباكألاو ءاظعلا تكسب فيكف

 نانا ةموكحلا رطضا يذلا امو ةانجلا ةازامم نع ةموكحلا

 نيدلا لالج 0 روصلاو وه 3 يف ةلودلا قل لأ نق نآك اذاز زالعالا عاونأ انروا

 ا هقيفر ىلا تلسو ريمزا ا ةموكحلا هيلا تلس كك انا ثا

 أطخ ةعبتا قلت ةء 1 ةنأ ينو اهينلا ةلودلا تجاتحا ميكو كرتلا سلبا رطاةنالز

 ىزع امم امهتءارب بتاكملا نايبص فرع دقو نيبئاغ نيصخش قناع لع ةموكملا

 بمعشلا ماما سأرلا ةعوفرم ترهظو راءلا ةمصو نم اهسفن ةموكملا تأرب لهف امهلا

 امهيلع 1 | كعب

 املاء ةلودلارومأ ف مقو ام اشاب تحدم ىلاو اشاب دوم رهصلا ىلا اونع

 تا ءارمشللا ناحل ا ا ! لدم

 مهل فرش ال نيذلا“

 ةبالوا ًالاو ناك مايأ ةوسقب راغلبلا 1 ء دق اشاب نا نات م عضال 5

 لاقو برحلا ةلئاغ نم نويناهعلا صلختل هتوسق الواو كو تب يحن 4 ةوطلا“

 بهذو ةناتسالا لوخد لوسرا لبسف 0 أة71ي ةفنسل امقجاب نا م

 دعما زنلا/ءاضعا»:تابلطأ «نطقإ: د انني تلم نسر ا لجنلاةب
 0 ؛اهيياااقر 1 رانا 0 يف

 هقافرو اشاب 0-5 0-00 ٍْ 9 ناد اجلا هك 0 1

 ! 0 ء اشم د 9 عمال لو هنامساب ظفلتلا عر

 ناك " نإ ةالغتخما ١" 8 ارب 07 علل يجف 1 ل يلو“ را قيقم

 ةسلو قا ةغلال ا كو اة روزمجت "نك ام روع ماو لق ارث كايعنم
 نول السل نيون جسر اذ علل زعم ان 2200
 00000 2 0اقل نما 1 ثا 116
 فئالبو دلع جور ولان قيال ءا.ةووألل ايار ؛لتابنر عليش ةحاتجي الو



 * هو
 روتسدلا ديملا دبع نلعأ دقو اهثيهو ةموكملا لكش ريغي كلذب و ةءوكملا لاجر

 هنالعاب ةيضاقلا هتادارا ردصاو ةمالا ةلاح ندا

 |١ نولهطنالا شانلاو“ روتسدلا نالعا نعام را

 بجوب ام ىلع ةيوتحم يساسالا نوناقلا داوم نا ىلع كولم الب نوكت تايروهجلا نا

 ظ ةلودلا اناعر ا ةسنإ تلك تببلا ءاضعا دحا ةسائر تف نوؤشلا ةرادا

 اذاو روتسدلا دقف ادقف اذاو يساسالا نوناقلا حور امه ناطرشلا ناذهو نيينامئملاب

 ةدملا هذه لك لغتشا دق يذلا اشاب تحدم نا لقاع روصتب فيكف كلذ تبث

 باقل ءافللا راس تح ىهعسي يساسالا نونافلا نالعا لبق رطخل هتايح ضرعو

 دوجوو ماما ىلا ةجاتحم ةيمالسالا ةموكمماو روتسدلا لاطباو ةبروه#ج ىلا ةموكحلا

 ةيكلملا طاقسا ىلا لقاع بهذي فيكف ةيساسالا نيدلا طورش نم مامالا اذه

 امماقم ةبروهملا ةماقاو

 اشاب تحدم نا نيلئاق لالا ضرفنو ةلدالا هذه لك قع رظنلاا قرصنلو

 هداددجلا, ةكيرأ ىلع دارس ناطلسلا ساج دقو ةبروهجلا ةسائرب هسفن ينع ناك

 تحدمو اشاب يدشر ةضق قلبا ةثالث ةم 0 تيقبو هد تاتعاو

 دوعي اذ الغتشا دق امهنكلو لغنلا زيح ىلا ةيئ لك جارخا ىلع نب رداق اناكو اشاب

 ا-صالخا يف كشلا بجوي ام امهيلع دحا ظحالب لو ران ليل ةدئافلاب هلودلا ىلع

 ةب روهمج ىلا ةموكملا بلق اشاب ثحدم لواح فكو هنيهارب هاف ظحال اذاو

 هدادجا ةكيرأ لع كل

 ا ثدحتلاو سانلا نيب اهتعاذا نكلو تايرتنملا هذه بذكسالا فرع

 هلودلا هذه ءاهد نال سورلا ةسايس ىلع نونقاولا ابو ال بابسال لص ناك

 («رقلا)و (ناتسهالا) ىلع ءاهدلا اذهب تاوتسا دقو هي رحبلاو هيربلا اهاوق قوي

 هلوذلا مسج نع راغابلا دالب تخلسو ( ىلعسولا ايسأ) و

 لزعا هسئاسد (فيتانغيا) لارتجلا سدو انقالخاو اندئاوغ سورلا فرع دقو -

 رييغت لواحيو ةروث ثادحا ديرب هنا هنع عاذاو هنوطلا ةيالو نمماشلب قوس



 شلش لس 7 عد 0
 ءاطسبلا ضعب نذا اهبألمو يناطاسلا مرلا ىلا ةعاشالا لصوأو ةموكمملا لكش

 اياك لذ !مبابساو تاعاشالا هسا فم ادع نعال نك
 روما اشي مبدن دومم ىلوت الو ءاطسبلا ضعب ناهذا كي يتب دق اه رثأ .نكلو
 فينانغي| لارتجلا راكفا حيورتد اشاب تحدم نم ماقتنالا لواح ةيناثلا ةرملل ةرادصلا

 ثعب و ناطاسلا ةدلاوو ىارسلا لاجر مهفاو هسئاسد سدف سورلا ةمركح امرت
 اهربق نم تايرتفملا هذه

 سلج عقحاو يساسالا نوناقلا ةلأسم ترهظو زيزعلا دبع ناطاسلا ملخ انو
 (هاط) و ( راكلبط) |١٠١٠هو سن اس ٠٠”١| ةناطاسلا ىا ل قرافو نيثوعبملا

 مدخلا نم ملاثمأو ( يبراوق ) ٠0٠٠و (ماعطلا تالسبط لمحي يذلا وه راكلبطلا )
 اودقحت ةيلاملا ةقئاضلا ببسب ًابترم مثدحال هموكلا صصخم ملو مهريغو ءارففعاو
 يساسالا نوناقلا اوبراحو زيزعلا دبع ةيسشئاح لاجر نم مهريسغو مث هموكملا ىلع
 نأ اهنم ءاطسبلا الا اهقدصي ال ًالاوقأ سانلا نيب اورشنو هاوق لكب (روتسدلا )
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 نوناقلا نا ًاضيا اولاق لب ةفوجرالا هذهب اونتكي ملو ناطاسلا ةطاس ددحيس روتسدلا
 تكحدم نوكيو هب روهتج لا هك نم هل لكش باقيو ىضليس ماسالا

 هب روهجلا كلتأ ًاسيئر اشاب
 تبد ىبساسالا نوناقلا ناعأو ةيناثلا ةرملل ةالسا ا اشاب تدحدم ىلوت الو

 لاس ف اهملاطم نع ايسور هلودلا لاحر ناكل ةديدجلا ةايحلا ور هلودلا يف

 تاكسال تاحالصالاب اهملاحر 0 كلذ ىلع ةببروالا لودلا تقفاوو ىلءهورلا

 0 كد تايالولا نضع يف هعوطلملا ؟ءايصلا نم اددعاواكشو. صولا
 جارتنا برقي حالصالا وبحم لعءافتو مهتءوكح لاعفا نوذبحو حالصالا ىلا نولي
 نينس ثالث ترمتسا دق ىلا ةمزالا

 (فيتانغيا) لارملا رمتسا لب ايسورلا ةكرح طخ يف رثؤت مل لامعالا هذه لك
 اشاب تحدم نا اولاقو ىارسلا لاجر يف ترثاف ىلوالا فيجارالا عاذأو هقي رط يف
 بتر دقو لبقتسملا يف ةيروهجلا سيئر نوكيل ةيروهمج ىلا هلودلا باق لواح دق



 « هوو

 مل اذاو هي روهجلا نالعال هنات_سالا ينو تايالولا يف يلاهالا يعوطنتم نم ًاثدج

 ةيكلملا ظقساو ىارسلا شيلا اذه رصاخ هتك مالا اذه ناطاسلا كراش

 اباحم هبروهملا لحاو

 ارسلا ىلا اشاب تحدم بلج اهنم ةروهشم حتاتن تاعاشالا هذه تمجتنا دقو

 فلل ةءوشتلا رك انتل ريلاوط ءاثلاو ا روا ىلإ هلاسراو 1: ةرادصلا متاخ ذخاو

 ةداعاب لودلا دعو دعب (روتسدلا) يساسالا نوناقلا ءاغلاو هناتسالا يفو تابالولا

 هضفو نيثوعبملا ساجم باوبأ داصياو ةصرف لوا يف هرشن

 نكلو اور دق مهنا اهوعيذم نظو جتاتتلا هذه فيجارالا ةعاذا تمت من

 رسافعا نمو جيارلا ن 77

 ركاسع روضح هحتاصن ةجينن تناكو ناطلسال ( فيتانغيا ) لارتجلا حصن
 ( سونافيتسا ناس) ةدهاعم يف هلودلا تحبر فيكف (ضونانيّدسا ناس) ىلا سورلا

 تاين ضرم مسهولق يف نيذلا فرعو لبحلا هذه ةجينن مهنيعأب سائلا ىأر
 ثابربتملا نم ىزع ام رككذ نع سائلا لفتشا) ضانم نيحر تالا 0

 اشاب يد_شرو اشاب فيدرو اشاب يدبع ديلا دبع ىنن نا دعب اشا تحدم ىلا

 مهنالئاع كرتو مهتويب قلغأو شيما لاجرو ءاظعلاو ءاماعلا نم مهريغو اشاب ناولسو

 صاوحلماو ماوعلا ناكو زي زعلا دبع علخ يف اوكرتشا دق مهنا نال توقلا ىلا ةجاح يف

 داعبا ديري ديما دبع ناكو ىمالا اذه ةعبت نع نيلوئسم ريغ ءالكه نا نودبشي

 زي زعلا كبع لتق ةبرف هلاحر نترؤ هردص يف سوسولا 3 هناطيش نال هلوذلا ءاظع

 بيذاك الا هذه اوقدصي, مل تايالولا ناكس نكلو ةميدقلا تابرتفملا ركذ اوداعاو

 دعبل هناتسالا رابخاوأ ةلودلا ةسايسب نؤلغتشي ال امئاكس ناف برعلا دالب اما

 ةرملا 'هددله كلك ئارسلا لاحر اراكن دقق“ نار« ةناتسالا نيو مهدالب نيب ةقثلا

 ةلودلا باقيس'اشاب تحدم نا هتصالخ اما وبتكف بئاوجلا_ةديرج يف مهنايرثفم

 داوق ىلا يماوالا ردي ناك رهصلا اشاب دوم ناو ًاسيئر نوكيل هيروهمج ىلا



 5 « هد
 يناهْعلا شبجلا ةميزه ببس يذلا وه اذهو هريرس يف دقار وهو قلايثلا

 سورلا راصتناو

 رك الو كلمملا تالا ءاطعأ شم انا د نا اردو فجرا ار

 د اجا يردي انا دع نا يمحو نوكت ةوادعاا هذه نا ا
 1 نوئهربب اوناك اذاو ةيصخشلا ةوادعلا ىلا 6 ليبس الف ةكلاملا ةلئاعلا

 مث وبا ليش درفلا انج طع ادع 0 ةلأسع مهاوعد

 كلملا ةكيرأ ىلع دارم ناطلسلا سلجو ةلودلا مباصم ةياقون علخ دق زيزعلا دبع
 الآ رهف تناك اذار كلاملا تلا ءاضعأ ريغ نم حالا نه دل و

 ةلئاعلا د'رفأ ىلع دقاح ءالكولا ضعب نا ةقيقتلا ءادعأ يعدي فيكف ميدقلا ىلع ةيقأب
 ىلع صاخشأ وأ صخش مدقي فيكو ءاءدالا اذه نم جننت ةدئاف يأو ةكلاملا

 ةيصخش ةوادعل ردقلا ليلج كلم علخ

 "انا را رع يتلا ل اءاسملا نم يو ملخلا ل

 نيصاخلا نم مهنال هعلخ نما أ مهظنحأ دق زي زعلا دبع لاجرو اهراركنت ىلا ةجاح

 ههبذي مل لف 51 ينكترا لق ناك اذاو هيلا قزع 06 'ىرب هنا نولوش و مهديسأ

 ةحيصتلا ىلع هماخ اومدق مو ( راظنلا ) ءالكولا
 هيفا ديب نيءولم ريغ مثو هتلشاح لاحرو زيزعلا ديع صا 03 هلوشإ ام اذه

 نولوقيف ماقتنا حالسك ةثودحالا هذه نوامعتسإ اوناك ضارغالا باب رأ ضعب
 ضصاخشا ةعبازا هعلخ دقو ناكمالا جراخ نكن عوللا ناطلسلا ةحيصن نا

 كعب ءالكولا نا ةلاتيالا لاحر ن“ ليلق ني 2 ددع رصح دقو ةيصخشلا مهععفتل

 درع كف مراكفا ىلع نيقفانملا ارراك اوداع مت ميهلع اوئثاو زيزعلا دبع علخ

 هن الارطسالا ف ةلأسملا هذه حرش بجاولا ا انبأرف نينهادملا

 رخاوأ 3 هعلخ بجو 5 روم مالا نم م زي زعلا ديع لكيرا له لوا لا

 نأ انك فاصنا رظن ةيجراذلاو ةيلخادلا ةلودلا لاوحأ ىلا انرظن ولو هلكح مايأ

 نكلو ًاتويلم نيرمشعو ةسمخ ىوس نويدلا نم كرتي مل موحرملا ديجلل دبع ناطلسلا



 4« ها/»
 امنيد غلبف نويدلا نم ليقث ءبع تحت ةلودلا مضوف رذب و فرسأ دق زي زعلا دبع

 تي ةلودلا تدعاس دق ةبب رغلا لودلا تناكو تاريللا نم نويلم ىتثام هنمز يف

 ةيلدب و ةيدام ةدعاسم ميلا برح

 زي زعلا دبع نإ كيب ةلودلا عو# ظفح ء هارآلا قافتاب سراب ةدهاعم يف تررقو

 تافااعصالا ءارح حاب ةيضاقلا ةينوبامطا طو طا كارل معأ ىلع | .سورلا قف ذاو لق

 اشاب يلاع كعب اننا ماهم اشاب ميدن دوم لوو ان ١ روا ةقث تعاضف ةبولطملا

 رهظأ يتلا ةييمومعلا موهسلا ةلأسم ةلب نيطلا دازو هلامعأب ةلودلا فرش ميدن 0
 يع م ارادقم صم مساب: ضرتقاو ميدقلا ةمالا دحم عاضاو ةلودلا ةيلام غارف اهب

 ا ان هوضفرو هبلط ءالكولا لش م بناجالا م ةدهامم دقع لوا -و لاومالا

 ةعبتملا اهتاءاظنو ةلودلا نيناوق هب فااخ ءالكولا يأر ذخا لبق | نراهم اطخادا

 لاحر ضعبل حاباو هل ادخل ىلع اهعزويو ةلودلا ةنيزخ نم لاومالا دعا لك

 لن ال ةموكملا نا ناعاو ةدئاف الب سائلا ىلع اهعي زوتو ةيلام قاروأ لمع هيارس

 قرسو تايينجلا نم + نيبالم ةعبس ةدئاف وه لوو ةيلاملا قاروالا لما ةدئاف

 ليلق ريغ ا يفنو هلع امعف ةموكملا لاوما نم اريل فلأ ةئام اشاب مدن دوم

 نيدوجوملا ةموكملا يفظو» ىزاجو ينونا 5 بيس 0 ةكاح الب ءاظعلاو ءارزولا نم

 نم ددع لاسرا نع رخأت نويراغابلا راث املو ةيراغلبلا ةروثلا نمز راغلبلا دالب يف

 كلا ار الا حيذف نيماسملا حاورا ىلع ةظفاحم او راوثلا عمفل وا اعلا

 1 كل هنا اهنم كك اماصحا ىلع رده ال ةرهاظ نب زعلا دبع تائيس تناكو

 دق يذلا ضرقلاو نوبدلا ليو هلا لأ ا ف ؛ ناكرزاب ىيرظ نم تاريبللا نم نويلع

 ابيته قل
 روذالا نع اأن نشب رمل نخأ لا 0 الب ةلاسملا هذه قيقدت ديرث نحو

 : هو ةيّناآلا
 رككلا ةئلاسنلا روتمالا ترجع ١ ةلوأ
 لعافلا نم ًابناث



 *هرلا*
 رطخ يف ةلودلا مقت لهف رومالا هذه تنبثأ اذا اان

 نوضرتعيال ضرم مهبولق يف نيذذلا وا لاوحالا قئاقح ىلع اوغقي مل نيذلا نا

 يفو رطقلا دالب ءاحنا يف ينادلاو ىصاقلا اهفرعو ةموكملا ةمظع يف ترثأو سانا
 انضرف اذاو اهلعاف كش الو رهظ ديلاب تلدلو لئاسملا هذه ترهظ اذاو جراخلا

 دوجو ضرفن نأ بجو زيزعلا دبع :رم ردصت م رثابكلا هذه نا انلقو لاحا

 دوم نم تردص دق عئاظفلا ضعب تناك اذاو تاليحتسملا نم اذهو هريغ ناطلس

 ناذهف هتقيظو ءابعاب مايقلا نع رخ آلا زيعو اههدحأ ةنايخلل اشاب دعسأو اشان ميدن

 ميدن دومم بااثم تربظف زي زعلا دبع برام حيورتل ةلودلا روما ايلوت دق ناصخشلا

 ىلا ةداعأ دق ديلا نبع" ناق "كلذ. لك نع ًانغرو ىلؤالا ةثرادص'يف هفئاظفو اا
 نم دشأ تامزأ يف ةلوذللا مقوأف يدل ةلاخسا ل انرعا لع رفا 07

 هي زعلا دبع ناطلسلا دصامل ةرياغم تناك هلاعفأ نا لقاع نظيب الو ىلوالا

 هذه ببسب ضارقنالا ىلا اهيمو تامزأ يف ةلودلا عوقو ىلا انرظن اذاو
 لاملا ىلع ةلودلا ةايح رادم نا : يهو ةيدقلا ةياكلا ةدماقلا ىلا انرظنو لئاسملا

 زيزعلا دبع ريت ببسب اندالن نم نيتطساواا نيتاه نادقف انفرعو : لاجرلاو

 سالفالا نالعا ىلا ةموكحلا رطضاو نوبدلا ءابعا تحت ةيناهتعلا ةمالا لخدا يذلا

 ءاءالاو فرشلا باحصا دعتباو لذلا ضيضح تاكرد ىلا اهمظع ةجرد نم تازنف

 ءاظعلل مهسوؤر نوئطأطي نيذلا نولماملا داغوالا اهيلا برقتو ةموكحلا ةمدخ نع

 برح موي نه اهدصاق» حيورت لواحت ايسورلا تناكو ةموكحلا رومأب نومتهالو
 نا ةصالخلاو برغلا لود كلذ ظفحاف اهنورهاظي, ةلودلا لاجر ناكف ( ميرقلا (

 (فيتانغيا) لارنجلا دصاق» نوجوري اوناك ىارسلا لاجر

 ةمالا طخس زيزعلا دبع ىلع قحو اهتامدقمو مهلاعفأ تان ترهظ دقو
 ماما نواوئسملا مثو لاوحالا هذه ءازا هلمع راظنلا ىلع بجي ناك يذلا ام



 «هوه 0. '

 بارما ةيواه يف ةمالا عاقياو توكسلا مهيلع بجي ناك له ةفيلخلا دعب بعشلا

 لوئسملا نوكي نف كلذ اواغق اذاو

 يلع محم ةلودلا ءالكوو رطاخلا نم هنطو ةياقوب فلكم لجر لك نا

 ىلا ةنعالا اوّةحتساو ةمالاو نطولا اوناخ اواعني مل اذاو ثراوحلا أرد مهغناظو

 نيذلا مول

 دق نطولا صيلختل رطقلل مهحاورأ اوضرع لق نيذلا نا تش مدقت ام نا

 موضعب نا يو ةتاث ةقيقح انهو نونصنملا هلوقي ام اذهو مهدالب اونوخ لو اونسحأ

 هل اوحصني لو هرماخ لف ا أارمستم ناك عواحلا ناطلساا لاوحأ حالصا نا لاق دق

 مدقق ٌتاصنلا عاونأ هل اولذب و مهسشأ اودهجأ دق ةلودلا لاجر نكلو ملخعا لبق

 بجوت ةلودلا ةلاح نا اهيف لاق ةحنال تب رك نم هتدوع دعب اشاب يلاع هتاالجل

 لائغا يضل الف حالصالا يضتقتو تافئلالا
 مزاي 4 ءارجا بجو تالا ل مالا

 0 20 : و زيزعلا دبع لامعأ ف ةحتاللا رثؤت م ةيعرلا كفايضأ نبب ةاواسملل

 هثوم ةصرف 00 6 أشاب يلا ىلع دقحو 00 ةدايز هناطلغ تداز ل هلامعأ

 ًةلاعنأ لعفو حالصالا ريس مدن فقوأف اش 0 دوم ىلا ةرادصلا دنسم هجوو

 ميدن ببسنو هَ هطو ىلع ةريغلا نم ةرذ هدنع ن م اهيلع هذبح الو لقعلا اهقدصنال

يح نم ناك اننا نا ينوع نيسح يف 5 كاذ دا
 سوا 

 10 اهيف هل ع ا ةئال تمدقادك ىلوالا ندا قف ل

 ةيناعلا اودلا ةرادا ن ا اهالقتسا ىلع يضقتو ةيلخادلا رصصم نوكوش يف

 بصنم يلازعا كعب هدراساف داعو ضرقلا م ًايضاق ارمأ نب نهغلا دع 20

 ةرادصلا

 ةجينن تناكو هتقرس ترهظاف هينج فلأ ةلام ةيلاملا نم قرس دق ميدن ناكو

 ةرادصلا كمدف نك يلزع اهراهظا

ادص مايأ ف يناورش ممضعل دعو دقو
شان ينوع هفقشرو وه ريبك غابب هتر

 



 2 اهردصأ دق تازايتمالا نكلو البقب مف تازابتما ضعب رسم ويدخ ءاطعال

 بجي لاقو ةلودلا لال 0 يف ممداحو هفيصم يف هقافر يناورش عع

 0 ةمظع نوفاخي اوناكو ةمالا دا رفا نيب: يو اكن هنريذملا قطا دج عضن نأ

 هترضح يف .لدعلاو ةيرحلاو ةمالاو ةلودلا رك ذ ىلع م هدحأ سلع الو نانا

 طخ امن اهترتك دق ثنكو هتدلاو ةطساوب هيلع اهوضرعو حا باراك نيبلاط هال وبترف

 كينالس ىلا ينل .رأو ةيادعلا ماكحالا ةراظن نم يلزعب ايضاق نب تال 00

 لاعفالا هذه تاباغلا.بابررأ ىسن لوف بلح ىلا هافنو ةرادصلا نم يناورش لزعو

 اشاب ينوع ينن يف ببستو ةيناثلا ةرملل ةرادصلا دنسم ىلا 0 0 دوم ذاع

 ةراظن نم اشاب .يرجب دم :ءافعتسا ةتنابخم يسوي, للا بفلارملا يسيل هتسسؤرب ىلا

 اشان تحدم ىلا ناطاسلا هلسرأ دق كب”دمم: كشيامشابلا نال:ةيلدعلا. ماكحالا
 يف ةلودلا تعقوأ دق يتلا بابسالاب حرصو اهمدقف ةمولعملا هتحال ميدقت هنم باطو

 ناطلسلا هلأس ملف ةلودلا ةايحب يدويس رخو عبو اصح اايح ا نإ كاتع راما
 ىاريسلا يلا 0 وأو هروضح باطب و ةحاللا تابوتحم نع

 حانت ترهظو ةيجراخو ةيلخاد لك اشم يف ةلودلا عقوأ اشاب ميدن نا ةقيقحلاو

 ةداعسلا راد اغأ ةطساوب ةحتال دقت اشاب تحدم نه. ناطلسلا ةدلاو تبلطف هلاع

 زي زعلا دبع اهلبشب م اهمدقف

 رهتشا دق لجر عم هعنص نكمي ام وهو ةلودلا هنيطاأو ءارزولا هلام اذه

 هثرضح ف روتسدلاو ةمالاو نطولاو حالصالا لا ؟ 1 ىلع هع سس مف ف ةمظعلاب

 هانمدق انف ا 4عم هلعف بول ناك د انف

 اشاب يدشر نيعو كب .رطاو هئسوبلا ا روهظ كعب مدن نس زعلا كيع الرع

 ءالكولا سل اع 2 ةفظوب انا ا تحدمو 3 م رسلل اا يلوعو ةرادصلا كلا

 ةلودلا لاجر نال رهظا ام ريغ ةقيقحلاو ةلودلا رومأ مهلا مس دق هنا سانلل رهظاو

 زي زعلا دبع ا دقو اشاب مدن دوم ريغ هرهاظي الو هدادبتسا ىلع هنوراويال

 زي زعلا ديع لاق دقو هلزع ىلا هثرطصضا دق فورطلا نكلو ةعباتتملا هلامفأ كلذ
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 هلا س مك مالسنالا خيشلو ديدملا مظعالا ردصلا اشاب يدشر

 3 امعأ يف رظن أسو بصانملا هذه مياوأ نأ را ةيالا نإ مههصانم مههلا

 كي هنوامت ناطلسلا ةدلاو تناكف هلزع موي نم هسئاسدب اشاب دوخم أدباو

 جراما يف هدصاقم نوجوري هبانذأو ( فيتانغيا ) ويسوملا ناكو ىارسلا لخاد
 لان ضيقو اايئركسا دكان: سانلا بيغ لعام وشر اف ةرادبفلا كارم كاران

 ىضريال ةرملا هذه يف ةرادصلا زكسم ىلا داع اذا هنا مهماءا هتوكس دعب ماعلا يأرلا

 راقتحالاو ديديتلا عاوناب مممراحي لب هئادعأ يفن

 كلام ريشي ال نيب زملا دبع نااعسانلا لعو سوفنلا ىلع نيالا لوتسا اذكمي
 دايعتسالا ةقب ر نم ةمالا صالخ هريغ يف ال هيف نا نبملاع هملخ ىلع اوقفتاف

 مف هب انآ رهو ملح ءارجا ىلع مع<و هسورب ةيالو نه اشاب ينوع داع دقو

 م ةثارولا ماظنب المع هدادجأ تخ ىلع دام ناطلسلا دبعلا يلو سلجو ىمالا

 ةوصم ىعارب الو هصخش ىلا رظنيو زيزعلا دبع ملخ يف ركشي مهضعب ناك

 صاخشا ةع را وأ ةنالث ىلا هطاقسا نوزعيو بيوس الب علخ هلا نولوةيف ةمالا

 كلذ ىضتقت تناك ةيصخشلا مهتهلصم نال هوعلخ دق صاخشالا ءاله نا نيلئاق

 ا ءالكولاب.ةمزلا قليعلا تافاذالا دين نم عيضرفا ل
 ليبس الوإ ةمالا'ئضرو |ءالكولا ءارأ تاهل ميال ناطلساا علخ نا ىلع

 ساتلا "ئردزال نودودعم صاخشا هيل ولو ةعبراروا ةثالث قاثتاب هطاقسا ىلا

 نوقفانملا نومائلا نورثفملا ةطقناا هذه ىعاريال مف ةفالخلا ماقم

 انلس اذاف زيزعلا دبع ملخ اويبس دق ءالكولا نا اولاقو هنهاوع ىلع لوقلا اومر

 دارفالا مهتراجو هماخ سانلا ىلع اوراشا وا زيزعلا دبع اوعلخ دق ءالكولا نا الدج

 اذاو ءالكولا ىلا ءوسلا ةرسامم اهيزعي يتلا ةيصخشلا ةحلصلا نيأف مراكفأ ىلع
 كرا لاير نكد لاك ابليس وا ةيتر ذخا ني رمل دبع ملخ نم دوصقملا ناك

 ردصلا نوار ةربكا تاع نوذخأي ءارزولاو مالسالا خياشمو رودصلا ن

 نم ذخأ.ناكو اريل "؟ه٠٠ هردق ارب 57 ضبش زيزعلا دبع نمز يف فال
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 ًاسوتنم لاومالا ذخلا باب ناكو ةنس لك يفهينج, ٠05٠٠٠ ىلا ٠٠١96 هرصم
 ةكرملا لاجر نا تاياغلا باب رأ يعدي فيكف زيزعلا دبع نمز يف ةموكحلا لاجرل
 ةوشرلا باوبأ تناك دقو ةيصخش مفانمل زيزعلا دبع ماخ نودوب اوناك ةينطولا
 هنمز يف ةحوتتم

 فتروناقلا اونلعاو نيئوعبملا سلجم ءاضعا يدبا نيب مهطلس راظنلا عضو
 حيورت هنالعاب اودصق دق نوناقلا اذه يعضاو نا لقاع روصني نيكف يساسالا
 نيلئاقلا راكفا جحيورت ليطابالا هذه ةعاذا نم دصقلا ناك اذاو ةيصخشلا مهملاصم
 ىلع ءاليتسالاو ةيروهمج ىلا ةلودلا بلق يساسالا نوناقلا نالعا نم ضرغلا نأب
 لقاع هقدصي ال امن اذهف اهروما

 بئاصملا هذه نم ةلودلا تجتل اح زيازعلا دبع ناكول لوقي مهضعب ناك
 اممادعا ىلع ةلودلا ترصتناو ةرادالا تمظنثا واو ةيرظنلا هذه حصن له نكلو
 لاوقالا هذه لثم ىلع رج م مالح ناك لهف برحلا يف

 ناطلسلا نمز يف ةينائملا رك اسعلا هسا دبع مسا رك كد
 نالعا موي رورسلا رهظب سائلا روبظو ديما دبع ناطاسلا ةنطلس لئاوأ يفو دام
 لئاسم يف ةموكملا هنلعف ام ماعلا يأرلا ناسحتساو ( روتسدلا ) يساسالا نوناقلا
 برصلاو دوسالا لبجلاو راغلبلا

 فورظلا كالت يف مظعالا ردصلا يننو لئاسملا ناار سال كف فكو
 دعب برملا طئارخ مسر دق يذلا رادرسلا لزع ءالو سورألا دصضص برألا ناعأو

 يق بس وه امو نيثوعبملا سن ع ضف بيس يآلن ع نيل لزعو اهنالعا

 ءانمالا ةلودلا لاحر م نالا

 رارغلل : زيزع ءلا ديع علخ اهرج لق بئاصملا هذه نا تارا غلا ناك كفا

 داو يف مهلامفأو داو يف ىهو ملافأ ةعبلا نم

 دق نيزعلا دبع ناطاسلا ناك اذا : هتكاحم ءانثا يف اشاب تحدم لاق دقو
 2 0 اهعاتبا دق يتلا ىنترام قدانو اهارتشا دق يلا بووك مفادم ناف تام
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 يزعل ذيع تام ولو عفادملا كلتو قدانبلا هذه لامعتسا 00 ل ةموكملا نكلو

 هتافو نأش يف ةقيقملا ءادعا هلوقي ناك يذلا اف علللا لبق

 اهضعب اننا دقو زب نعلا دبع ملخ ةمالا ىلع تمتح دق يثلا بابسالا ىه هذه

 قاروأ عجاربلف اهليصنت ىلع فقي نا ءاش نف نيهاربلاو ةلدالاب اهمابثا انززعو

 ةمالا رورسس .ةجرد ةفرعم نودي ري نيذلا ىلعو نامزلا كاذ يف ةعوبطملا ثداوملا
 ةيركسءرسلا باب يفاديم يف ةدشنحلا عوجلا ددع اوركذتي نا زيزعلا دبع ماخ نه

 ديزي ب يلاديم ف مهرورس اوربظا دق ني ردهاظنملا نا لوقي موضعب ناكو ديزيابو

 مهعادخو مهتنهادمو ءاظملاو ءارزولا ءاضرال ةيركسع رسلاو

 اهاضرأ ولو ايسورلا ضري مل اشاب تحدم نا ةروجأملا دئارجلا ضءب تلاقو

 ردق امل قرطلا 'ىشني مل ولو ةيسورلا برملا لئاوغ نم ةينامءلا ةلودلا تصلختا

 فسالا نمو اهلئاق لبج ىلع لدت لاوقالا هذهو ناقلبلا زايتجا ىلع ىموزلا شيلا

 الازد الا هذه نو>ورب اوناك ةلودلا ىنظو» نوعي نا

 برالا نم صلختلل رمتؤملا ءاضعأ بلاطم ةباجا ىلع ةرداق تناك ايكرث نا نواوقي

 يس رثؤت كش الوإملاوقأو ٠ سورلا بلاطم هنك ىلع اوفي ل نيذلا م نولئاقاو

 ةرازو ف ثحبلا طاس ىلع ةلاسملا هذه تعضو دقو ليقتسملا يف سورلا دالبب

 اشا تحدم ىلع بج نك يذلا اد اشاب كثدحشلم نءز كا تدنتمهاو اشاب يدشر

 الن ةرومعملا ةميسكلا دالبلا هذه كرت هيلع بج ناك له ,سورأا تاكسال هلعف

 هذه لثم تعقو ةلود ةيأ ىفف كلذ ناك اذاو ايسور تاكسال لاتق الو برح
 رغصأ وا دالبلا هذه لثم ملست ىلع نطولا يبحم نم لجر ردي له .رومالا

 ودعلل اهنم
 ةلودلا لاحر عمتجا مو سورلل دالبلا هذه ريل بوحوب لئاق لاق له

 ءارآالا عامجاب ايسورلا بلاطم در ىلع اوقفتاو يلاهالا نايعاو نايدالا ءاعترر

| 
 ا



 0 كك د تحلم دقع دقو ٠ ل انلنا هذه يف هوارجا بجي ناك يذلا امو

 4 لارا 2 كما لوعقم لاطبا لواحو اسن رف رفوؤ اوثلكنأ يتاود حتاصنب المع برصلا

 حلصلا طورش ءناعتلا دوسالا ليجلا ةرباح ف 0 يليمورلا لا نيئظوملا ضعب

 ىلع ضارغالا يوذ ةمايق تماقو ةميقع هلامعا كرتو اب روا ىلا ناطلسلا هدعبأف

 دوسالا لبجلا ناكسا يضارالا ضعب ءاطعا دا ارأ هنأ اولاقف اشان' تحلم

 لوف دعبأ امو برخلا تلططبل رمتكوملا بلاطم تلبق ول نيلئاقلا لوق فخسأ ام
 موب رافلبلا عم ةوسقلا لمعتسا دق اشاب تحدم نا لاق ثيح ةقيقحلا نع * مهضعب
 بركلا نالعا ببسو ايسورلا بضغ هلاعفاب راثاف هنوطلا ةبالوا ًايلاو ناك

 نبيسورأا 3 هيلا بلج لب ارا ةوادع ببسي 0 اشاب مدن دو امأ

 دك ا مهتروث يف راغلبلا كرت مهتحيصن عبتاو

 ارم اورضح نيبذلا نييراغلبلا ءايقشأ كرت اشاب تحدم ىلع بجي ناك له
 نينس رشع دعب هواعف ام كاذ ذا اولعفيل ارارحا دالبلا ءايقشا 0 اودحناو ايسور دالب

 امرج كعب مدخلا نم شاب تثدحدم هلذب ام ام لهو

 اهنيطاسأو اهءاماعو ةلودلا ءاظعو اشاب يدشرو اشاب تحدم نا ةصالملاو
 مسهالثاع ن ع نع .كعدعب و ديما دبع مافن دق مهاب  اهودفو ةلودلا اومدخ نيذلا

 ضعب فرا ىوس برس الب متو تب رخو لئاعالو ريجم الب مهتالئاع تنابف
 يفن اذا الا حيرتسيال هنا هومهفأو زيزعلا دبع ملخ اوببس مهنا هل اولاق دق سيساوجلا
 مهنطو نع مدعو ءالءه

 صعب نا نيلثاقلا 0 لوقو زي زعلا دبع علخ ثدجوا ىتلا بايبسالا كرتشلو

 ىضقو ءاظعلاو ءاملعلا نم فولالا ديملا دبع ينن لف ٠ هماخ ىلع اوقفتا دق راظنلا
 نم ليلق ريغ ددع حبصأف ةفأرلا نع م طانطا للا رظنبب و مهالثاع ةاح ىلع

 ا نسحا لف ةمقثلا ناطلسال 3 ءامسلا ىلا هيدي عفري ةنانسالا ينكاس
 ءامنشلا ةلعفلا هذه ناطلسلا اوحاراو سيساوجلا
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 ىضرأو سيساوجلا ةرانشاب المع ىلاهالا. نم لياق ريغ اددع ديجلا دبع تامأ

 ةءاندلا هذه اذ هريغ ىلا اهيفالت ىلع ردقي مل ىتلا ةلودلا بئاصم الع مث سورلا

 هداعتا فرعو نينس تس فئاظولا نعو ةناتسالا نع اشاب تحدم دعتبا

 نطولا ريخأت هنأش نم ام لكن ع نولوقي تاباغلا بابرأ نكسلو ماوعلاو صاوكلا
 نم هقدصي ال دساف لوق وهو اشاب تحدم اذه ببس دقو اشاب تحدم لعف اذه

 لقعلا نم ةرذ هدنع

 ء ةيلوئسملا منو نيلوئسم ءالكولا لمج ( روتسدلا ) ىساسالا نوناقلا نا
 هل داوقلا ىلا زدإب ىاربس نم تردص دق ىتلا ساوالا نكلو ناطلساا ةلالج
 ىذلا باتكلا ىف نحصلا ىدنفأ تحدم لاقف نيينامعلا مازهنا تببس دق برحلا
 ناطلسلا ةمذ ةئربت دارأ مث ئش لكنع لوئسم ناطلسلا نا هنب اتكب نيباملا هرعأ دق
 هما اباتكر شنو صيب صيح ىف عقوف نيباملا اهفرتقا دق ىتلا طالغالا ةعبت نم
 اشاب ميدن دوحم نا هيف لاقو ةينسلا ةدارالا هل تردص نأ دعب ( بالقنالا سا )
 عواخلا ناطلسلا ناعأ دق ميدن ناكو ديبخلا ديع ناطلسلا راشنسو ةيلخادلا رظان وه
 لجرلا اذه لثم نيعي ل داديتسالا عاونأ هماعو بعشلا نا باصتغا ىلع

 ديدجلا ْن اطاسال اراثتتك

 كاقح ذم ايح زي زعلا دبع 0 و 0 مهضعب لوق كاذو اذه نم ترا

 نأ لدن الاوقأ دئارجلا تاحفص ىلع هتاذ تقولا يف مهمنالعاو « بئاصملا هذه

 حب نيلوقلا ىأف ها نيرشع نيف ةلودلا ةرادا ءورس ةجعيلل ّش لاوحالا هذه

 ةجيدن بئاصملا هه كنك اذاو ديما دبعل قدصلان وعدي موق كلذ لوشي ل

 اراطخا 20 رس ,زعلا كيع يلاخ نا نولوشي م ةعدقلا ةرادالا ءوس

 ةمالا ةقفاوع الا ميال كلذف ةيارورج للا كلنا نم ةلودلا لقن مهدحا ىو اذاو

 ناطلدلا كرش ارث و 6 روب اهريصن ب شاب تثتحدم نا ( ءادعالا لوقو

 يذلا ن نف زدلب ل 2 هةسفن نجد لقف اذلو ةمالا نو هلي فالحللا ة ةقش ع

 دالبلا وأ نامل وأ الفرع له اشاب ىدشرو اشاب تحدم ينث ةعبن يرض لق



 نع هزنم اشاب تحدم نا 1 ال 202 انتضق ملاعلا مهي 1 را

 نكن هزيم نا صنئاقت نال صئاقنلا
 بج الو ةلودلا ا 0 م

ةلودلا 0 تحلم مدخ دقو ةصخشلا تاغصلاب اجرك 1
 عاطقتا الب ة هنس ندعي أ 

 نوذوعشملاهب انركذيلفةقادصلا راعش رياغي ام حرتجا دق ناك اذاو ةيرج بكَتري و

هعاذأ م نوقدصي سانلا أ كح ردص ف كرح الو
 هنع اشاب تحدم ءادعأ 

 سانلا ردق نم طح كلذ نال ةدجعحس لعل تدك الا نم

 قوناق مو ريغل فئاطلا 3 ةعاق يف ةنحسو هتلثاع ٠ نع هداعباو د ا ثدحلدم قنو

 انثحت ىف اطل لخد ال رومالا هذه لك اتنخ هلتقو

  قئاطلا ىلا اشاب تحدم ينن )ل

 دلاد دا كيلا راسرو السا تاك هيك قدمو زدلي ةكحم مح ردص

يشحو هلم 5 ممواما عو نيدلا نع روباو ىلع هق افرو وه نكس هتلمحو
 مهواصوأو ة ه

 ىالاريملا ناكو فئاطلا ةملق نجس ىلا( عمو نب روق 10 لا اهنمو ةدح ل

 دلب نم مهلقن سمأ نايلوتي كب نام ىساغا لوزلا نبكربتلا ندح يشر نا

 5 || د نم ةلثو ةيعملا ة ةيشي واح 1 مهو مم اوعال ع اوالا ء اطعال دلب ىلا

 هوفرتقا الإ ملا عاونأ ن م اعون ري حالسلا

 ند هاقال اه ىلع ةلادلا اشاب تدحدم بيناكم ف اح ملأ نم 0 امهف رك كنسو

 نجسلا ف ةوسقلا نه هب هواماع امو كنادكا]

 ةءورملا ىوذ ضعبب اهدارفأ ثافتساف هتلئاع ءاقش ييتاكملا هذهت يبس دقو

 هلاجر هل لاقف هلاعفأ ىلع ضرتعاو نيباملا ىلا ارتلكنا ريثس ني فود ةروالا هجوو

 اشاب ت>دم ةشيعم ا ار 01 فئاطلا ىلا ردصنس اننا

 0 ندو اشاب تحلم بيئاكم نم نيباملا دعو قدص ءارقلا فرعي سو

هديع ةافو دعن هب اههزعي هتلئاع نإ هلي ىذلا مالسالا خيش
 ا



 « اال

 4« هانم نم ديقنلا اما د نيالا سيور

 مئاه ناب رهشو ةميعن تاديسلا ةنعلا تابحاصا

 ارت تبتكر كنك دقو. نسب الا رعي مم دالوالا مسر ىل مويلا مل ةيلزأ
 نمر أكل ت تاسرأ دق ىنال ةكم ىلا اهاد ؟بيتاكم اواسراف رياكإع لا
 تاصوو ريمزا تن ةراؤ دقو ١ وح كل تاراع م + ررظي ل 6 0 بيتاكم ة ةئس

 اشاب دومو ينونجسو زدلي ىارسب ( رداش ) كشوك ىلا ينولسراف لوبماتسا ىلا
 نكاو رحت 0 زيزعلا دبع ناطلسلا نا اولاقو ةرجم يف دحاو لك اثاب ىرؤنو

 للا اا يرو شاب جونج نم تايلمتا تردصف انشأ ذقمتذلاوو هام ناطللا
 1 اا يدر ىديسا للا ربخو نإ الع انلنا ارهداو انش سايت 1
 لئاسرلا نا عم انوبوجتسا اذه ىلع ءانب و اضيا لتقلا ةمهت اندض اوهجوو ةيانجلا

 لس را دقف نب زعلا دبع اما ٠ ريمزا يف انك موي ربخلا اذه ةبذكم اعابت اندرت تناك

 ثااثلاو دم جالا ىناثلاو ناولهبلا ىفطصم مهدحا هتمدخخ صاخشا ةثالث هبلا

 دق مهنم نينثا نا نولوقيو مهدالب نم اوباج دق ةثالثلا ناكو ىرئاز+لا قطصم

 دبع توم نا عم صاخشالا ءالئه اوبذع دقو هولتقو كب ىرك ىجنياملا عم اتا

 دقو هتوم ةعاس ىلا لوقارقلا ىف اوناك دقق ىارسلا ىلا مطوصو لبق مق مقو دق زي زعلا

 مهددعو هب راوجو هؤاسأو هدالواو هتدلاو هبارس ىقو زيزعلا دبع موحرملا رحنا

 هذه جارخاف ةفصلا هذه هتوم ىلع لدن ةل !ك مويلل دحا لقي لو ءاسنلا نم ٠٠

 راردلا دنع نا ضارقتلو مولا لبق ءا ءاقدصالا ضم انل هلاقام تشي ميلا لم ةيضقلا

 مهتمهفأ دقو اشاب ىدشر دضو يدض ةمبتلا تشا م هك 5 نأ دب هتلاتغا دق

 ناك الو ةارتفم ةلأسملا نا اهؤاضعا مهنف ةكسحملا يف ءالكلا ت تاطاو كالذ لك

 اشار ميدن دوم عنصت دقف مهدوجو نم ىشخي نيذلا ص صاخشالا فالتا دصقلا

 اشاب ىروثو اشاب دومم 4 كح دف لاح لك لغو ةي رقلا هذه اشاب تدوجو

 ماكحالا هذهىلع ءالكوا ضعب و ءالعلا قدصي ملف ةيساق ماكحاب اصخش ١١ ىلعو

 - او( رداشلا ) ك 00 ناطاسا ةاقالمىل رسيتت ملو مهم انقحللاو مهيفن نيباملا ررقف



 هر
 ىلع قيلسأل هرمأب مايا ةثالث لك نورضحي اوناك سرملا ضعب و ةيجنيب ملا ضعب

 هتادارا صعب يملا نوغايو معز

 ياا ايطعأ دق اشاب يرونو اش شاب دو# نأ | يل اولاقو اا را ١ اورمد> دقو

 ناطاس || قف دقو دام ناطلسلا وه يلصالا ىم لإ ناو اورقا لق ةانجلا 0 ةانجلل

 انامنم لا انتالئاع كح > ىف رار>ا نحو دبا انيفن مزاللا نم ا ' لاجرلا ضعب

 ناكل نع انوربخي و ميلا اس طاصبال هراتخا نأ 0 بيتاكم ءاطعاب ايبا ا

 مهنا نظا تنكو ٍلوهجم لحم ىلا يقلئاع راضحا ىلع لوعا مف هيلا انلاسرا عملا

 هلاسرا ىلع تدزعو ابو كك كت الكتل عبط اكو للرب اننواسريس

 مف خلا يتبيقح ذخاو ينحل ني يل لاق ةموكحملا ينظوم ضعب نكلو مكيلا

 الاب روباولا تارجح ىدحا يف ًاقراع يمداخ نوفظو ا سدحو مويلل اهلسري

 تثدحو الو و اهم رفظأ مم ةيقحلا ترظتناو | و ّ ترضح يتلا يسبالب روباولا يف تيقب

 ةيقا رعو مون صيف هعمو فسوب يداخ 8 تدحو روباولا دلع 0 يداخ

 ْن“ يدنعا 35 ترا ليي 4 امهريغ دجحا 1 يف د اعيتسلو 56 ملح

 7 ببسل ايندلا تع دقو تدح ل للا ةرورضلا محب اهترظتناو بانثلا

 داع تركت صرف ترض كفا تقكو ( كار كفك يف ةلمأ أعمل ءوس خوه

 م منكلو اغا زوفيط 0 ةيقحلا ماخيا لق منا مويلا تدهفو ةييقحلا يف | معضوو

 ىارسلا يف اهوزيح دق مهنا يدنعو قاروالا هذه ىلا اوريشت

 دوم اوعضو دقو 4ب بهذي نإ 1 دحاو 8 و نيدلا ز م روباو 00

 ىلا" ناصوف اهوقلغاو رجلا نم ابلثم يف اشاب يروثو ينوءضوو ةرذق ةرخخ يف اشاب

 رخلا ديدش فيصلا لصف نال اهاسحا 0 2 رمحالا ر رحبلا ة ةرار اتناكت ةدح

 نج دقو ةهيركلا امتحئار لمحت مف انه ةبيرق ضيحارملا تناكو 7 ألا“

 نأ انإ حضتا هدج- للا انلصو كا هةندح نم قع ف نيجس نآلل وهو اشاب ىرو

 رك انسلا نيقتسست ا ةئامم انمارنلاو كك نمار ناكو نقئاطعلا لا انلابستزا' ىلا نازل

 يكرشلا نسح قيفش وه انلقنب نيرومأملا دحا نال ارا م دحاو ثداحب مم



 ه١
 تناكو نيموب اهب انققا ةكم ىلا انلصو املو ريقحتلاو لذلا عاونا انوقاذا دقو مولعملا
 الو ةدحاو ةرم ةرايزلا نم نكحقت ملف فيرششلا مرملا رئاود ىدحا يف انتماقا
 ةبركسعلا ( ةلشقلا ) رخ نه ةرجح يف انم دحاو لك اونجس فئاطلا ىلا انلصو

 هبحاص انم دحاو رب ملف حالسلا يكاش ركاسعلا نم ةعامج ةرجحلا باب ىلع اوعضوو
 ريغ انضعب ةثداحم نع انعنم نا اوأر ةدم دعب و ذفاونلا يدحا حتف ىلع ردق الو

 ثداحتن مويلا نحنف نكمم

 ضعب يرصملا اش توفص مرح انا تلسراو ة.صقنالا ضعب اندجو دقو

 مويلا اذه ىلا اهانسبلف مونلا ناصقو سرالملا

 ءالزعا نا اهينيفن اهلا لاق. الما قلاولا .ىلاو تشي نشلا يلا كيال ليتك
 دوق عضو فيرشلا صأف مههتبقارع سها اواذغت الف 9 ىثح نيباملاو اون دق

 اودس دقو دتشا دق مهضرم نال تزخأت اهعفرب سما 3 انقافر لجرا يف ديدحلا

 ديدحلاب ذفاونلا

 نا طرش ىلع مهتالئاعو مهداقا ةرباغ نينوهسملل زاحا دق نيباملا هاو

 فير سشلا ةتسوب عم ءيجو حورتس مهتلسوي ترا لاقو ةحوتفم مههيتاكم نوكت
 ريمزا يف نوهت له انا فرعا لو مهيوذو مهنالئاعل بيتاكم انقافر ,ضع بتكف

 اهتلسراو ًاضيا يتقيقشلو بيتاكم ةتس ركل تررح دف اذه عمو ةناتسالا ىف وا
 تدجو دقف اذإو مكلصت ل اهنا حضتاو اهاصوتل ( اغا زوقيط ) ةطساوب ةيركشلا لا
 فرشلا يوذ ضعب هيلا تطسو دق يلا ىنعا جراإلا يف ةماهشلا يوذ نم الجر

 اشاب دو ةقيقش صخم اوتكم اهزحا عمات تانسراو :نيباوتكم ةقيتشلا تنكر

 داك الا تتفي ءاكب اوكبف يفافر تربخا ميلا يبناكم لوصو ربخ يناصو انو
 مهرابخا ىلا ماطتيو مهتدهاشم ىلا هسفن قوتت ةيبصو ءاسأ مهنم دحاو نكمل نآل

 لثم انيلستو هلمحتيلف هوازج اذه انلثا مرجلا نم ةرذ لاقثم مهدحال ناك وأو

 لوقلا اذه

 كحلاصم نعو م تحلب نع انوفزع لب انس ىعاوت مكييتاكم يف اوركذت ال



 يا.
 هنءارق دعب يلا هلسرب هنا نظا ىناذ يلاولل بوتكمب هوقفراو ةيلئاعلا

 الب ديدش 1 يف يفافر نا ٠ ةيصخشلا انلاو-١ ىلا يا انلاح ىلا مويلا دعنأو

 يلثم روصتن اك ةبعص ةلاخلا نا يردا الو مهنم فخا يردك ةجرد قالو كف
 رمعلا اذه دعب ناسنالا شيعي ةنس مف نيتدلا تزواج دق يننا كلذ يف ببسلاو

 نم" له تلقو ةيضاملا ةئسلا :يف ًادرفنم ةشيمملا ىلع تمزغ دق يلا مى - ىتح الو

 كك ترو وو ةرخاللا لادتساالاو ةداللا ريعلا ب ةيضقضو ةلرتلا لا
 1 را

 ظنح ىلا ىناده يذلا هلل دجلاف نآرقلا ةوالتب ينهذ لاغشا تينت املاطو
 ةالصلا ىلع ظفاحا اناو ( هللا عمم دق) ءزج ىلا نآلا تاصو دقف ديدج نم هباتك

 ( هبلق ده هللا نمي نمو هللا نذاب الا ةبيصم نم باصا ام ) هللاب ذيعتساو ًاضيا
 اناف ًاضيا يل ءازع ىوس ءارتفالاو ءاجحلا اذه امو يل ءازء ريكا يه ةيآآلا هذه
 باوج متبتك اذاو روما هل اوماسو هيلع اواكوتف يرومأ هل 6 ىر ىلع لكوتم

 ةراشالاب مهيلع ريشي ) لصو دق ملستلاو لكؤتلا بؤتكيم»نا اولوقف«بوتكلملا اذه

 هانأرقو / سيساوجلا نع او هيلع ىوتحا 8 وكذب حيرصتلا مدعو هب وتكم للا

 تاليصفتلا نم اورثكت الو مكحبا لصو دق ىب وتكم نا تنلع كلذ لق اذان

 كلع يدعب تركذ اذا الا يردص قيضي الو < اوس ًائيش ركذا ال يفا لصاحلاو

 ةيعانصلا قاذسا ترسك دقو.انلعش عما ميظعلا قالخلا نه بلطا اناف دالوالا نعو

 تبلط دقو ماعطلا تقو قاط: ال ةقشم لمأ ىناذ اذلو انه !محاصي نم دجوي الو

 ريسفت نم نيءزج) ًاضيا تبلطو (اغا زوقيط) ىلا يبتاكم دحا يف غبتلا نم ًارادق»
 ةيسرألا ءاوجالا ةعبررالا نق ارجو يتح ليعامسال نايبلا حور ريسفتو يواضيبلا

 كنكما اذاف ريمزا يف ىتك نيب اهلكو اهتءارق ليطا تنك ىتلا رفصالا للا تاذ

 : : مب را ا اع ف ورخام الفا امانا

 لمعتسي يكرت ريبعت نيعلا ملل ) هرباصو همهسوو رديح ىلع ينيع للا ٠ رورسلا ةياغ

 عيملاو تاوغالا ىلعو مناه هيرد ىلع ملساو ( بوبحلا بئاغلا ىلع مالسلل

 ثررسو دالوالا ع نومثيم مينا



 4«ضا+
 ىلع مزعو في سشلا يضرف انه ىلا يروضح ديعب جحلا ةضيرف ءادا ىلع تمزع

 تررح دقو ةبنلا هذه نع انلدمف ةكم يف رشننا دق اريلوكلا ءاد نكلو هعم يذخا
 ةدلبلا هذه نا هيف انلقو اشاب دوم ًاضيا هاضماو هتيضماو أب وتكم عوبسا ذنم نيباملل
 لدب اذاف اندالواو انتالئاع باحصتتساب ناطلسلا اندعو دقو ءاتشاا يف دحا اهمئوي ال

 قرم هل انك يراوجلاو تاديسلا نم انتمدخب موقي نم راضحا ىلا لصوتتا انافنم

 بارك طق ا ىلا دم ثوتكملا اذه لع بجي يارسلا نا نظأ ال اناو ني رتانلا

 ةكرش ردد دنع نيشانو:تادنش نع زي وتحم ققودنصا كتكوت دف 5ك

 مكيلا م نا هيف هل تلقا كطماو ًابوتكم انه نم هل. تيتكو ريمزا ةغصرأ

 اوريشت لو هب وتكم ىلع يوتحلا ىب وكم م د: الكا م ذخأي و نيقودنصلا
 ريمزا يف نئاخلا ناكو نئالنا اذه دنع مويلل 3 تناك اذاف هلوصو ىلا ا

 ان ءاعد :وابقاو ممورك دارياو انيضارا داريا نع ىنوريخاو هل بتك ال هنع كرون

 ىراترضح يدنفا مئاه ةفعاا ةبحاص

 تسأل دقق اذلو سبالملا مم ناضمر لبق هتذخا يذلا دعب بوتكم يناصي مل
 اونوكت نا دب الو دالوالا رابخاو مرابخا عا اطقنال نزلا دشا تنزحو فدالا ةياغ

 ىلا انجايتحاف تالصاوملا عاطقنال ينصت مل اهنكلو لك اني قرف مويلل ملسرا دق

 لسرملا غلبملاو يضاسملا ماعلا يف اهوهلسرا دق يتلا اريا نيسلا نال داز دق دوقتلا

 الكو انا تنبع دق تناك ةموكحلا نال الا كاذ امو امهانف فرص دق ةن اتسالا ن

 9 قانخلا ان ةيلع تقيضو مايالا هذه يف 0 |! دعا ًاشارفو (ًابط) ايه 0

 نينوجسملا انناوخا انواعو مهاردلا ىلا انجتحاف# لك الا ندا ام 00

 نه انيأرو اشاب دوو انا سالم مهضعب انيطعا دقو ديد جابتحا يف منال انع م

 ددي يف ام انفرصف انبيس نجسلا اولخد دق منال مدخلا لاؤ>ا ةاعارم بجاولا

 قلدكاو ةينرض تنم مداخت ها :طعا ام 0 لإ 535 دقلو ليلقلا الا قبب لو

 0 معاودلا لا جاتحال ا ال ان ا يضاملا م اعلا يف هتلسرا باوتكم 5 مح ترك ذ دق

 ذنم تريفت دق لاملا نكلو انمعطت تناك تقولا كاذ يف ةموكحلا نال ًاليوط
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 ًانلبم مكيلع لوحا نا ديرا ثنكو مهاردلا ىلا جابتحالا ةياغ يف ريصأف نمز
 ةداعسلا راد نم نائما بجي ةلئاق ةيوكملا يل صخرت ِ راجتلا دحا ةطساوب

 ةناتسالا ةبطاخم ىلع نورسجي ال مهنا سهاظلاو

 ص مهانضرقأ دقو ىالاريملاو مزالملاو ىشاكبلا ةبترب ةعامج انه انقافر نيب

 ىلا نوجاتحم مهف اذه عمو مهسفنا هنوطيخي مثو قوسلا نم اشاق اورتشاف تامهيرد

 ارادقم ممل ىرتشن نا بجيف موصلاب همايا ىضقي مهضعب و مهءاذغ هب نورتشي ام

 ريخلا باعصا دوج دالسإلا لك يف مهتدابع ىلع هب مهيعلو بييزلاو نوتيزلا نم
 انيلع بجيف مهل دحا نم ةناعا عمج ىلا ليبسال ءاسئربلا ءالئوه نكسلو ءارقفلا ىلع
 ةموكسحلا ةطساوب اهينج نيسمخ وا نيعبرا انل اولشراف ةيناسنالل ةمدخ مهتنواعم
 1 ل ةيركلد نق كو ريما ف منتلا- نءاضيإ انراخات

 يبإ اوُهلاو غبتلا نم رادقم عم هولسراف ةيعانصلا ينانسال مزال هنال وشتواكلاب

 عيبا ىلع ىل اولسو مهتيعا نم دالوالا
 ءاملا ءانا عيب ىلا انررطضا دوقتلا درت ملو طقلا اذه ىلع رومالا تراس اذا

 هجتايسا» انلع انرطاخ ركفلا اذه م اكو ةعاسلا عبو هوقلسرا ىذلا يضفلا
 انراكفا تب رطضاو ليقلاو لاقلا نم امبعيب

 تل هم ةئس سطسغا 5 ىف فئاطلا ةعلق نجس

 ىراترنغح ىدنفا ماه ىتجوز ةئعلا ةبحاص
 نا يو ةبب رغو ةبيجت ةعقاو نيتليل كنم انه تاع انف عموم هاو

 هتيب ىف مان وه اهني ءاثالثلا ةليل ىفف جحا مسوم ىف هتدادك فئاطلا يف ناك هلا
 ةعبرا مهعم تناكو لبللا فصن ىف ريباوط ثالث هرصاح هتلئاع دارفاو هدالوا نيب
 ظفح تحت هولعجو متونلا سبالمم انسبحم لحم ىلا هورضحا حابصلا ىفو عفادم
 ىلا وا لويماقتنلا ىلا :ل ا ريسو زيلكت الا ةرب اذع وها هسيتاق كلبا «نولوشبوي نك ءانالا
 هللا هازاج دقو لوبماتسا ءاضرال صخشلا اذه اناذآ دقق لاح لك ىلعو اهريغ
 نم ةياملا ىلا لجرلا لصو دقو . ربتعماا ةربع يهو باذعلا نم هيساقن ام هقاذاف
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 لاصتا ىلا رظن اذا اصوصخ هيلع قافشالا ىلع ناسنالا لم رمع وهو هتايح ىنس
 ريمزا يف انب هولعف ام ةثداملا هذه تيباش دقو ملسو هيلع دنا للا لوحي هس
 لااذتملا كلما ناحيس مدئار ةقاشناك مفادملا ناي

 ثحدم ١1ه ةنس لوابا ١ ىف فئاطلا نجس

 ىراترضح ىدنفا مئاه هميعن ةفعلا ةبحاص
 كك بتكا لو دالوالا ةعص نع الو كنحص نع ربخ ناضمر نم يناصي مل

 اندعو دقف قييضتلا نم هيف انا ام كلذ ببسو انلاوحا نع ةمزاللا تالصفتلا

 سأ دقق دحلا اذه دنع فقو هتيلايو هدعو ذفني ملو انيفن موي انثالثاع نغأ نانا
 ىلا انألل دقو بيناكملا نم هبتكت ام نوقرحب مسهف ائدالوا ةرباخ نم انومرحأف
 مهلاسرال انييتاكم ضعب نودخا, اواكتم هلاحر ١ ضعبا ىلإو بلظرا د فلا
 انع اودعب ا رهشا ةسمخ لبقو ةريخالا مايالا ىف قيرطلا اذه دس دقو مهباحصا ىلا
 صقئتام لاكأل كب رع هما ةداعسلا راد نه ىالأربملا ةبنرب لجر رضحو انمدخ

 انحاورأ قاهزال هقرط الا روج باب كري للف دادبكسالا بورضو بيذعتلا عاونا نم
 فاصنالا نم ةرذ هدنع نم قفاوتال هلاعفا نكلو لقعلا صقان نسلا اريك لدلر نحر
 نأأل مايالا هذه ىف انلتق لواحب وهو ءاولريملا ةبترب ةريخالا مايالا ىف هوافاك دلو
 لوطيس انرمع نا هبهذم ىفو ىلوالا نم ربك ! ةبتر لينل وا هيضتقت ةناتسالا ىماوا
 ااب دومتو انا ىلتقب عارسالل ةقب رط داجيا يف ىعسي وهف عوجلاب انلتق اوثواح اذا
 اب الو ندد تام دل لوقيف اننجيم ةدم ةلاطا ديري الو ىدنفا ا
 تاليتسملا نم مصالخ نا اوقثف ةايملا دبق ىف تاوشبلا ماد امو كدالب ىلا باهذلا
 ناكو اشثاب ىرون مداخ اغأ ركب هيلا اعد دقو 1 أغتبم كك منيل مهلتق ىلع ىنونيعاف
 نوصلخبال مدخلا نا قث : هل لاقو ةرحلا باب قلغاو ارضاح ىدنفا نك ىلا
 اشاب ىرو كالون نا الئاق همالكف درا 3 : مهما داس ثوع اللا نجسلا اذه 0

 صلقل هدعاست ال لف ارارم ةذفانلا نم هسفن ءاقلا لواح دقو هلقع ىف لخدب باصم
 ةذفانلا ديدح عزل ادارب كل لراس ققنواعم تدرا اذاو نجسلا اذه نمكنايح
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 هرصاو نجسلا نم صال هديس لتقب مد داللا ىصوا لق لجرلا ناف ةصالخلاو

 فلاخ دقو ماهوالاو ريكشتلا ىلا هلاوقا انب 0 مدخلا ةيقب ىلا ٌحاصنلا هذه غلبت

 م باهرالاو بيذعتلا عاونا مهتاذاو انأب اعنم ع نع مهعنف هصاوأ مدخلا

 ةدايقا ىدنفا ىفطصم وعدملا ىثابزويلا هرهص لسرا اريخاو هب ولطم ىلا قفوي

 كرتي ملو انب رشمو انلك أم روما ىف ريخالا لخادتف انئسارح ما اهب طونملا ركاسعلا
 ةيوينادلا .ةأفاكسملا ؛ليتل .لاغفالا هذه ةرهصو اشانلا لع امم اهقرط الا ةصرف
 انصلختف محلا ةضيرف ءادال ةكم ىلا ابجوت لب اضيا ةيورخالا ةأفاكسملا اكرتي لو
 رمتسم بيزعتلا نال امهدوجو ىلع ةنقوتم لاعالا هذه نكت ملو امهتلئاغ رش نم

 دحا ري ل لب ايبنجا ىاراالو بانل اننخا رب لو ةنس فصنو ةنس تضم دقو مويلل

 هيلع اوراشاف يبنجا خابط اندنع ناكو مهنبتاكم ةموكسحلا هل حبت لو هتلئاع دارفا

 لوبانلا كلي ازقلا ىاابتادلا قرافلس اننارنيظ اع نسوا وفور اكل
 دقف نيباملا تايريقم مك انيلع رحلا ديدشتو انبيذعت نم دصقلا ناك اذا

 اذاو لوصنلا مدئارج اهنع تبتكف حرفالا اهملعو ريبكلاو ريغصلل ةلئاخد ترهظ
 وهو ىلاسعت هللا لأسن ةنزجلا انتلاح مهرس فيكف يارسلا لاجر رسي انبيذعت ناك
 دالوالا ىلعو عيملا ىلع ىنالس ريدق ءيش لك ىلع هنا هككح ءارجا لدعلا 31 املا
 لاوهالا نم هيساقن امع هوربخاف فاصنالا لها دحا اين اذاو

 كرحدم ام٠.٠ ةنس مرح ه ىف فئاطلا نجس

 ( ةيالولا ىلاو جرعالا امتاب نامثع ىلا لسرملا نريكملا تررضإ»

 كلتوكب دمع ىالاريملا ىلا هوملسرا يذلا يب ردكم ىف تاراتارعم كار

 اشاب رمع لامعا نع زيلكتالا لصنق تربخا دق ىنا ىلا اهب نوريشت تارقفلا

 ًائيش روصتأ مل لب ًادحا هيلا ل سرا ملو ابوتكم لصنقلاى لا ررحا مل ىنا عم ىننوخيوتو
 زيلكت الا لصنق ىلا تاصواذاو روبجلا اهفرع دقفاششاب رمعتانيقات اما ليبقلا اذه نم
 ىلا جا انمتال ىلاوقاو. ةكم ىفو انه سائلا داحآ نم مهريغو راجتلا هيلا اهلصوا دقف

 0 0 كل دع لإ 2 فوم منتكدق منكلو اهديؤت فورظلاف ناهرب
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 ىتتطضا دقق اذاو ةحصلاا نم: ًاعيش ةلأسملا يف نا نيئاظ ئنوخروتو لوالا كلوت
 ةققللا يطا لا فور

 هلامعاب كلذ تبثا دقو ءانجسلا ميمسنل وه هروضح ناب رهاظتي اشاب رمع نا
 ىلع ارابج اراه مهتاداس لتفب مدخلا ىلا هتراشاب ةلب نيطلا دازو هلاوقاو هتاكرحو

 مدخلا هما اولمحو سانلا نيب هلاوقا تشف دقو طابضلاو ركاسعلا دارفا نم عمسم

 بسلا اذه ىلع نجسلا موزلب
 لصانق نال ابليوأت ىلا ةجاح الف بناجالا عمسم ىلا ةلاسللا لرعو اأ

 مهتئاظو مهيلع همتحت سما وهو مهتاموكح ىلا اهنواسريو رابخالا نومسنتي زيلكتالا
 فيكف تامهملا يف هيلع دمتعن جراذلا يف دحا انا نكي ملو مهاح اذه ناك اذاف
 تابرتفملا هذه نوقدصت

 طابضلا نم ددعب نيروفخم عوبسالا ىف ةدحاو ةرم نوجرخ ائمدخ نا

 ادحأ نوطلاخي الو ةيشي واجلاو
 كبلق كدعاس فك ىردا الو ندككتالا رصف رباك اذا نقاع رو ل ا

 انخيب وت ىلع

 ةرومطم ف نجحسو هتاح ف هل وماو هدالو هاو 4 ترج نم مانامللا مل حب ]كا

 عئارشلاو نس :اوقلا هزيالىذلا ر مالا هتلكا اعو هدالو اة نع م ايف نحن ىلاك

 0 نو 3 فتفيكف تاداعلاو

 ربا نع انعنم وه ب رقلا هذه ءارتف نم ضرغلا ناك اذا

 تاي رتفملا هذه لاثما ىلع ىلا انحش بابسإ ةيويلد ةذل لك نم

 لوقلا اداهو ريبزإ ىف اشنرن لصنق .ىلا تال دت قى مكب ونكم ىف نولوقت

 اومرح دقق انيوذ :

 الو ةاصاف الب ة همس نيس هلو دلا 0 ع لق نال هلا 0 ةقيقح 0 تش

 نك ل عاب نأ َن طاسلا تيضراو ىنايح ىس نم نيكس او ةينا ل كتلَضَوَو روصق

 ايبود يدب نيب مويلا يه تايقريلا هذهو ةرص ريغ هرورمس اهم رهظا تايقر 0

 ١ راسبنتلا وق ريباوط ةئالا لت ظاخا ريمزاك ةرزك ةيالوووما كرت
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 تاوصا ممساو ىقالواو قاس كك مما كتنكفااسلذ نحلل ىلا قوذخلو .

 متدصق اذاو مكفاصنا مجارا ىلا تقولا كاذ يف ىتلاح نوكن فيكف اضيا قدانبلا
 ةعاطلا اصع قشا ملو تيبلف اوعدو تبجاو اولأس دقق ةموكسلا ءاعداو ىتك اخ
 ةرازولا بصنم يف تثكمو نيترم ةرادصلا دنسم ىلا هجو لب ةموكسلا هجو يف
 ةبايغ يف جز اولواحو ركاسعلا نم ددعب ىلزنم اوطاحا كلذ لكدعب و انمز
 باقلا نا ٠ امهريغ وا اسنرف وا ارتلكت ا لصنق ىلا تالا مالا لهف نوجسلا
 ىلع الا مقتال ةعبتلا نكلو لصانقلا ءالئوه لثم ىلل ءاجتلالا ىلع ىنطولا دعاسيال
 0 منا ع وتكم يف نولوقت' : لاغفالا هذع: ثم 'ئلا'ناسنالا نوريجب نيللا
 طباضلاو رفنلا انىمأبف دارفالاو طابضلا سعاوال نعذن مولا نحو لئاقل الام
 كدعاسيام ءارجا ىلع نورداق مثناو ىديالا ىلولغم نحنف مهريغو مزالملاو شب واطلو
 نع مكلاؤس قح انا ىرث الو فورظلل ةاعارم ةانجلاب انومتبقل دقو مريم هيلع

 ةفوكتملا ءارسأ"ف 4 انلباذ نيح هومتلق امع ملأس انئا ديب مسالا اذهب انتيمست
 تائصلا هذه قفاوت ةيمسنلا هذه لبف ةوخنلاو ةؤرملاو ةيناسنالا مترك ذ دقف

 دحأ هب لماعي مل بعاتملا»و بعاصملا نم نيتنس يف هانيساق ام ناف ةصالخلاو
 مظعملا ناطلسلا ةلالج لدعلا عبنمو نيناوقلا يماحو نيلوالا ريطاسأ يف هلثع عمسأ لو
 نحنف ةرضاملا لاوحالا يف ربصلا ريغ ىلا: أجلن ال اننا ديب رومالا هذهب ىضري ال
 ةخوخبشلا نس ىلا زجاملا اذه لصو دقو العو لج قلذلا قلاخ ىلا انرعأ لكوت
 فاصنالا ريخب نولماعي ال انلاثمأف ءاسم حايصتوملا بلطي راصو ايندلا ةابملا قلطو
 مفصتا دقيثلا ةحودمملا ةيمحا ةفص ىلا مالا اذه لوحو كلذريغ ينم نولمأب الو
 كل ىمالاو اهب

 كك ١٠٠ ةلس رفص ا/ يف فئاطلا نب

 ىرلترضح يدنفأ مئاه يتجوز ةفعلا ةبحاص
 اويتكتساواب روأ ى ا وأ دنهلا ىلا تررف ينا ةنسلاهذه يناوعاشأ ...٠

 : متل رام هرج ناو يق بنار : | د ا هكر راثلا ناطلا : ةنراكك كا ره ةلاسملا هاكاعا ى ايو ارغلا وا ادا ذك
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 ابقازنلت ىادص كد درو ةخلملا ارد هييصنوربطلا-ةقرقحل نعفي لاشت ًافارتلث ةثاثيسألا

 رصم دارج مايأب هترشن امدعب اهتبذكو ةناتسالا دئارح

 ناحبشف ةعاذالا هذه لثم ااوعاذأو تانج دق يللا 'اولاق ريمزأ يف تنك الو
 فيجارالا هذهةدئاف يه امو ادغهنوبذكيومويلا روزلا قي وزن ىلعنوأرجي فيك هللا

 تدحدم ٠.٠٠ هئس رهص فو

 ( ىدنفا ناملس خيشلا ىلا لشرملا بوتكملا ةروص )

 ىراترضح مدنفأ زي زعلا يخيش مهلا يلاع
 نمائمرحو لاوطلا نينسلا انيلهأو انلاومأ نع داعتب الاب انيلع 9 دق ردقلا نا

 ببس الب ةيصخشلا انئيرح

 دلا> قالا قلاخو باذعلا نم ناسنالاهروصتب ام ىصقأ ش لاو>الا هذهو

 لاوزال اهريصف تاقولخلا ةيقب امأ

 لاوزال رئاص يح لك هشيع م نرغب ال

 نا ثعلا:نموناسن الا اه اهزاتجي ةزا انك يه لب ةبروملأك مايالا ةدودعملا ةايحلاف
 ريثعت نحو هد_بع اهيلع برلا ءيفاكي نحالا هذهو :بعاضملا ىماقيو ّسفنلا ديجي

 ةلدا وسبا اأو نجسلا يف مرثاك أ تا أتاندتف نسالا نم ءايرالاو هان
 ةيضوصخلا م ب ةيدص لاوحأ نع ملأس س اذاو مظاكلا ىسوم مامالاو لجمال هإ امالاب

 بصا لوقلا اذه عضأو بيرغ كاك اب ذدلا يف نك لئاقلا لوقب | ماد لثمتأ ينناف

 زامتنا يلع بجيف نيتسلا دح تزواجل ةايملا لحارم رخآ ىلا تاصو دقو ينيع

 لئاسرلا ةعومج بانك اهيفوبتكلا ضعب مويلايدي نيب و يبر ىلا برقتلل ةصرفلا

 موجرأفا درفنم تادابعلا و مايقلا ىلع ردقي ال ناسنالاو ةدابعلا ىلع يننيعي وهو

 مل موق و و مقر اط لابعأب مايقال هعابتا بجي ام ىلا يداشرا ليلجلا و

 لف دشر ا وتكفحل ىل اوين اذ ةيايتتكل ا فئاغغ ال يتمم قئالعلا قالا ل

 هذهب كيلا تلسوت دنف لاح لك ىلعو يتدفاشمل اورضحاف الوا قيرا موق 1 4
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 مالسلاو ةي ريرحتلا وأ ةيبفشلا ةباجالا ًاجار ةضيرعلا

 ١٠.٠١ ةنس لاوش ١5 يف فئاطلا نجس

 اور هيمن تاع ا
 كلج ناكر اشتمل كب ديت السلب 1 01 ررغلر ه0 را هالك

 دعب و اهسراهفو هتقبسيتلا بيتاكملارغ هيف اكل تشيب دقو ىيتاكم رخآ بوتكملا

 يناثلاو رهظلا يف امهدحا رهظ ذا شارفلا ىلامزلا نيجارْخ تضم عوبساب هرب رح

 دقو ةلاطااب' دبع ثيدح باش ىوش انه دحو.' الو ىنهلا عالضالا 1

 مو ابيبط يلاولا نم اوبلطو ةكم ىلا اوبتكف ىضرم سما مهلاهو انؤاقدصا ش
 نيباملا ناك لاوهالا ىماقا تنك اهني و رطسب يلاولا ب ب لق هويتك | 00
 ل ف ف يلا ق اوخا لثقو لتقب ةيضاقلا .ءاوالا لاولا ىلا 11

 هذه هعمو مايالا هذه يف يلاواا ىلا تبجو ىتلا ةرازولا ناءرف الماح ناروابلا

 3 انو رثاالا ىو ىتاكتلا صحو اًننمدخ اودعباو ماعطلا ىنع اوعنف تايلعتلا

 ند انش اورتن ولف ةانكشسلا ةيجاذلك أ: اع ركل كماعط نا الئاق توملا شارف
 0 زيفاوزلك لشق و نجلا وفظوت 3 همدقتسا ىذلا ءانالار اوتتكاو قودألا

 فرصناوسّقنلاو دغاكلاومالقالا ذخا مث جراخلا ىلا السري الو نجسلايف هسالم

 اوناك مهنكلو ءاوث لغ يوتمألا يفرش - دبطاو لينك تقارعغا دق كك

 هللا ريغ دلوو ىداخ ذخاو ىشايكبلا لف اذكهلاقلاو ليقلا ىلا اهدوجوب نوعرذتي

 هعلفلا جراخ 000 ف م كاكر هتحوزو هرم نم ةناثا زواجت م ىلا ىدنفا

 ةكم ىلا ةليللا كلت يف اهعم هجوتو ( هيخابط ) هتاهطو

 000 فالوب اداباولا ال اعدم | نم عون يه لامعالا هذهو

 .م و7 3 0 5 مداصق | خط م ال دبا ا 6 تاق انذكلا اعطلوا هائل كا اذا ةيهشلا

 ل وفا رخو ملظلا عاونأ ا رم“ مهنكلو ءاذفلا 2 ىدعتلا لع

0 

 0 دقف لاجلا ثداحلا اذه عامس دعب. ىلا 55 ةلاح هيلا تلا ا١ فصو عربا

 لاهمبالا عاوناب مم :اوصا نيعفار ىلاعت هللا ىلا



*0/١٠ 
 ةونع هةدخأف ىكرح بابسإ ىداخ لأ ةديددش ةحاح 2 57-52 دكقع نأ 8

 روضح ةمغأ رونطلا دازو ابيبط اواسري مل لب مهتلعفب اوذتكي لو اديحو يفوك رتو

 نئارب يف ينعقوأو يضرم ددش دق يذلا مالا ةلؤملا هلاوقأب يلع هنلمحو يشابكبلا
 ةلاطا نا ليبس الو نحب م ينبح نكلو ةذل ةأ احلا ةقرافم ف دجأ ت 5 تول

 دنق'اذإو :لماوملا:ايهو بابسالا يبس سم ذافن هللا دارأ اذاو هريصفت وأ رمعلا

 يفهمال 0 تاقو روش فيصل يف مأتلاو رجفناف جارخلا لع هوعضوو اهرم يقافر كل

 ماي اال ده اهل

 هدح نا مهلسراو ريغصلا هدلوو يد أ هللا ريخ هر>حو ىَب داخ ىثان ايكبلا كا

 ىلا مهداعأت 9 مهداعأ ايل هيلا تاسرأ هلأ انسالا 0 ةناتفإلا ىلا م طاصيال

 الف اا اد هذه قزألا اذه ٠ نم رم دق ناك ند "ايلا ىمداخ نال توست و نجحسلا

 0 ا تاكا 011 ادوقت ملسرا اذاف بايثلا لسغ ىلا الو فراغا لا

 ةيعانصلا |ينانسا كناك اذاف لاوحالا تريغت اذا اللا مهللا تالي م نم اطوصوف

 ال اواسرت الف اطوصو مو ىلإ اطاصيال ةطساو كرادتا دقن تقلا ترضحا لق

 ائيلع اورظح نإ كعب لاوحالا هذه 3 يد ال دوقتلا نال تاليا الو ادوقت

 ءاذغلا م 8 0

 عيمجلا ىلع رسأو دالوالا نيع ٍ 5 ةحودمم يفيع ملا

 تحلم رجلا ١ ةنسر + آلا دامح م

 صاخشأ ةينام لكل اب روشلانم دحاو ءانا مويلاال ررقملا ماعطلانا ( ةيشاح )
 يف ماعطلا اذه نومدقي مهو ل افلا | قروو ءاملا نم عوام ابروشلاو .عبصلا ف

 مثدنع ن هيذلاو عوف ماوق كب أو جيجضلاب يقافر تاوص اتش 57 1 ءانلا

 هدحو ءاملاب ارميا ا نواسغي ءارقفلاو مهب اول ان و محفلاو نوباصلا نوراشي دوقت

 دقو هلك 1 ل هب روشلا نم منصأ ا هدوجوم ريغ ةيعانصلا ينان اممع 1 و

 الو انتتامال رومالا هذه اويتر دقو دايدزا يف ىنعض نا ديب ءربلا نم حرجلا برتقا

 هقيفر لبق ربقلا روزي يذلا نم يرد



40 

 يلجتو ةرورسمو ةهسوو ةحودمم ىتاثبو ناب رهشو ةميمن نامرتحلا ىناليلح يبل

 رديح يلع مركملا

 ماعطلا انع اوعطق دق مهنال نظأ ام ىلع ىبتاكم رخآ بوتكملا اذه نوكيس

 0كم متربخا 5 قانكلا انيلع اوقيضو دغاكلاو سقنلاو مالقالا اوذخاو

 حبصلا روهظ مبتين ترهظ دقو دحاو دعب ادحاو انميمست كلذ نم مهدصقو قباسلا

 ةطباضلا دارفا دحا ةطساوب انيل فراع ىداخ ىرتشا مايا ةرشع ذنف نينيع ىذل

 مايا ةعبرا دعب و نيللا قاراو مهتسيسد ىلع فراع فقوف امس نبالا يف اومضوف

 قارأف امس ءانإلا: اوباله ةرجيلا:يف هكرت مث هخبطو محللا نم ارادقم فراع ىرثشا

 هذه لك اهنم برشن يتلا ءاملا ةرج يف مسلا اوعضو مايا دعبو اضاءل

 لا كوتا ئدضفا ركب كلوا ةجرانم ناجم و فزاع  ةللئازم كويس مقالا

 ركاسملا نم ةثالثو وه رقأ دق ىشابكبلا ةبتر هوطعا دق ىذلاو انتسارحل ةناتسالا نم
 هل ردصت رماوالا ناو انلتق يف ىعسيل اشاب نام ىلا توجو دق ةب ريشملا ةيتر ناب

 قيكرشلا كب دوغ يالاريملا ةكيلن وم سحبادقوا ئانلسسالا نم. رمل والا ىلع كاذب

 نا دب الو ةوقلا هذه ماما انحاورا ظفح ىلع ردقنال نحتو ةياغلا هذهل نيموب نم

 ركل اذه لودر لاق قاذو رح مكلصو امبرو ةدوشنملا مهنلاض ىلا اولصي

 تكتم دقف ىبونذ نارفغ العو لج لوما نم ملعلا ىنال اك ا اوردكتت الف

 ةناتسالا لوخد ىلع مكنودعا دبس مهنا : يعف مكببلا ىتيصو امأس دقملا نطوال ءادف

 ذخاو مائولاو داحتالاو كتب يف ءاقبلا وجراف اب ربش ايترم مكنوطعي و ىتافو دعب

 قابلا قالخلل ةناما مككرتاو هكرلا نداكيس ماطعاو لرالا كا مناه هقيدص ققيقش

 تحدم 1٠٠ نآس 55و 1800١ بجر ٠

 تقب دق ىتلا هتلئاع ىلا نطولا دبهش هبتكب وتكم رخآ اذه ناك ( مجرثملا )

 اهدارفا دض نومدقي ةالولاو سيساوجلا ناكو روئسدلا نالعا موب ىلا ريمزا يف

 دعب ابترم ريخالا اهطعي ملو ديملا دبع نم برقتلل زدلي ىلا ( تالانروجلا ) ريراقتلا

 : فئاطلا نجس يف اههعز لتق



 «لالو»

 يدنفا زوقيط بوتكم
 ىتاديس تارضح ةفعلا تايحاصأ

 ىنتلأتس, اذاو هازغم تمهقو .١80٠ ةنسن اسيل ١ مقر نار نراك ىو

 ضعب ىلا اشاب دومم هبتكى ذلا بوتكملا ةعجارم نكوجراف تاوشبلا لاوحا نع
 ةمكارشلا نم وهو رضح دق ةيريشملا ةبتر نامرف لماح نا يه هتصالخو هئاقدصا

 درطو مهمدخ ذخاو تاوشبلا ىلا هجوتو ىدنفا ركب همساو نكسب و
 ذخأ اواواح دقو ةءواعملا اشابلا ضم مايال ةفدابصم هلاعفا تناكو ( خابطلا ) ىهاطلا
 فنزاوعا اما هضرم ىف بععاتملا لمحو اشابلا لقي ٍض هريغ لاسراو اشابلا بييط

 اوبلط يبلاولا ىلا الضرع ءالئوه مدق نا دعب مهتاداس ىلا مدخلا اوداعاف ناطلسلا
 هضم نم اشابلا انديس ىنش دقو نجسلا اورداغي الا طرش 7 موداعا م ءاّشا هب

 ماري ام ىلع 007 جاركلا هب ىنش امهرم دجوأ دق 5 اشاب 0 نال هللا ةيانعب
 تأرق 0 دقو ةايحلا ن م لمالا عطقف هتفعضا لق اهلك ١ لاك 4 روش نكلو

 مهعجا م م ل ةعجارم اذا نكمزاتف اشاب دومم رهصلا بوتكم يف تارابعلاهذه
 مهنأل هقرحو هتءارق دعب اذه ىب ودكم قب زمتا كوجراو هريغو اشابلات اليو فيفختل
 : كفل نمالاو مايالا هذه ىف دادبتسالا تاكرد ىصقا ىلا اولصو دق

 زوقيط ممداخ ٠٠ “١ هلل ناسن 9

 مالسالا 3 ىدنفا هللا ريخ 0

 تاديسلا ةمصعلا تايحاص

 ىزعاو ءاقبلا لوطب كب رديح ىلعلو ةحودممل وعداو ىتالس نكدصع ىدها

 ماد ام ليما ربصلا مه ابلاط ءارغلا ةعيرشلا هتبجوا امب المع مههعز تافوب عيملا
 م هنال هللا هسعر هل ردا 7 منقو نق اونوكت نادب ا "1 : ني
 هضم نكلو جارخلا ن وكشي ناك هنا من دئارجلا تنلعا ام جارخلا نم تمي

 امهتحر اشاب دوم ردو 1 ةليليف هوقنخ دقو ءافشلا ماك 51 دق ناك

 ةعساو ةهحر هللا

0010 



 هوبهم ام اهم نوفظوملا بمن نا دعب قولا يف اهنم يب ام اوعاب دقف هلاوما اما

 ةقدص هنع اوعزو الو دحا هيلع ع لصي لو ةناتسالا 30 هولسراو الودج اهم اورو

 ىبوتكم لوصو نع ىنومةربخا اذاو نيللقلا رش ف فاخا ىنكلو ريثكا 02 ىذلاو

 02 ع كاسل اذار رتكمملا لسرع مسا اوبتكت 5 نينو اعلان 1 1

 نكتبجا لئاسملا

 فراعنال نجسلا يف تاوشبلا ةافو دعب تاوغالا اوكرتي نا هللا نم بلطا

 هاد سمع نم 5 ) لب ام نيدنس هاطعاف هح باحتساو هدي مدخ دق مداخ

 اذاف هقمر هن دسي ام هعم سيلو نيجس مويلا وهو نيسم# ىلاثلاو اريل ةباع اهدحا

 نم لكل تدك كديقن ةمرحا سنابل لادم ىلا تلا رد ضب

 مدنفا نكل مركلاو فطللاف لاح لك ىلعو ني ركاشلا
 هللا ريخ نسح ديسلا انها ةنس هدعقلا ىذ ٠6

 « اشاب ثحدم موحرأا هلسرا ىذلا بوتكملا

 ( ىدنفا ىصو ىلع ىلا مويب هداهشتسا لبق )

 نم اءزج انما دقو كسبلا هب اشعب دق ( ناونعلا ) ىلا لسرملا بوتكملا

 غشعإ ةشفعا دنع اوقباو ( ناو نءال ) هواسرأ مم 2 هوأرقاف ل انلسراو انتمحرت

 ةايحلا يف لما انل قبب ل هلم دبال ىذلا لاخلا عوقو دنع قودنصلا يفام اوفرصاو

 ةمحرلا العو لج ىرابلا نم. بلطنف انتقأ مساا ةقيرط ريغ ةقيرط نوعجاريس مهنال

 مقرص اذاو ءارقفلا ىلع تاريل ةرشع اوقدصتف كبتاك ١ نالبق تم اذاف ناوضرلاو

 يدب ملا اهاسرا نع نورخأتيال مهناف ريمزا نم ادوقن ميبلطو غلبملا اذه ن را

 ةمواعم هقالخا نال نيدلا حالص شي وردلا اونمأتال هءاعد بلطاو نا خبشلا

 مكل بتك.اال اناو يل اوبتكت الف يا يات راراعضاالا يالا /اذإو موي ا نأ

 ةجرح ةلاخلا نال ّائ يش

 (هيهاتوك ياها ند ىدنفا رداقلا دبع ظفاحنيما كولبلا بوتكملا اذه لقت )

 ( ريمزا ةنيدم ناونعلا ةلك ىنعف نورباخنملا الا اممهفيال ةراعتسم هيف ىتلا ءامسالاو )



 هاد نع
 ( مكل لسرأس وا ركل ت تلال ةراتقل كادر 1 كام نودكت اوااك ناطق ةلك

 ( لع ءانحتسا| نو أعب 0 اص باب طلا ناكو 0 و عمىا ناطيق 0 ا ردك (

 اشاب تحدمل امهدحا نبب وتكم رضحاف ةرم هسنن مهشلا اذه بعنا دقو

 تفرع دقو ا.هءاصال امبماسو ريمزاو ةناثمألا ل 4سفنب اا دوم رهصلل ىاكقلا

 نع 0 0 هكلو هلاك هريغ تنصو مهعع هتدعباف ءانحسلا انا هليم ةركسملا

 ركذلا فلاسلا ىدنفا رداقلا دبع مهشلا اذه ىليو جراما يف مهتدعاسم
 ةراتتسملا ءانزلا

 : ىدنفا ا ريخ : نس خيشلا ٠ + اشار ب دوم : دمع خيشلا ٠٠ اشاب تثتحدلم

 : نايلس كب ديس : زيزع : : كب ترع : لضاف خيش : كل ىرك : دلاغ كيس

 : نيدلا مجن خيش : ىثايكلا كلبا سعا :اكا درع خيش : اشاب قمان لجن كب ىلع

 ناطلسلا : بيطخ : كوايلا نيما ىدنفا رداقلا دبع : ازريم : ىدنفا اص بيطلا

 اشاب ناهع 4 كيحلا نيب ( برقع )و 0 انلا نيب 1 0 : ديما ديع

 دك لحام ةرونملا ةنيدملا ' كب ردعج 3 ١ اس هليمج 4 مبا 5 خيشلا 9 جرعالا

 :لو.هاتسا:ناونعلا :ريدزا : هرهاط: فئاطلا 0 + هالجلا: 0 : هعلقلا : الكم

 رع ل ::نافتسا

 زاويالل ابلط اهضعب انلفغا دقو ىنكلا هذه ريغ ىلع 0 اذه يف فق 0

 ددصلا اذه يف ةديفم ريغ اهنالو

 « يربكلا ةيانلا ١)
 ( اشاب دوم رهصلاو اشاب تحدم قنخ )

 رخ آلا دامج 74 يف ةايملا قراف يذلا يدنفأ هللا ريخ مالسالا خيش

 ةر١ ع سانلل ك أردو ةدانجلا كلت هب فصو الوم الصف فئاظلا هب هلق يف ساو ع

 تارابع هلاوقأ نا انيرفأو هشئاور 0 اندمتءاف فاس نع 0 امم نولثغ ةيضراث

 ةيهغشلا كب يرخ



 كل
 بلسإ اشاب تحدم مادعأ ىلع رسمي ل دكيحا ديع نا ينادلاو يصاقلا لعب

 ءاطسبلا ىلع هونو فئاطلا ىلا هيفنب ىنتك لب ابروأ يفو ايكرت يف ماعلا يأرلا ةروس
 حتتسيإلو يفنلاب مادعالا 2 ليدنتو هنع وسلا ىلا ءاكأ دق هناحو هيهنح نا اعدم
 تاي رتفملا هذه نم

 اب روأ اهب عدخ يتلا هدوعو نع اغر اشاب تحدمب كتفلا لواحي ديما دبع ناك

 اذلو ةايملا ديق يف ريخالا ماد ام هيمدق تحت ةينامعلا ةلملا مو لع ردي 1

 هئيغب ىلا لصوتف هساف :أ دافخاو هب عاقيالا ليلا ب ياوبأ قرط دقن

 ةثلاثلاةنسلا رخآ يفو نينسث الث هقافرو وه اب ماقأو فئاطلا ةعلق اشابلا لد

 ف نااكاغ ىبأف ةيلمع ءارجاب ةيركسعلا بييط هياع راشأف جارخب بيصأ
 وعدملا حارجلا ةطساوب ةيلمعلا ءارج البلا راشأف اهمارجا ىلغ نادعاسي ال هفعضو
 كو حارجلاو بدبطلا قذح ىلع هدامعا مدعل هنابا ىلع اش اننا ريصأو يدنفأ دم

 هب اسح ىلع قذاح بديط كافرا ةنم هب بلاط ا وتكم زاجحلا ياو للا اب دوم

 لسربي 8 م اب اشاب كتحدم ريكي و ( هد هرهس فيراصم مفدب ا

 ةماكب بجي مل لب اببط يلاولا

 كمكعل مف اغأ من 0 | ىثاب اب زويلا 3 0 د ردزبب يدنفأ لسا باب طاا ناكو

 ل كب يرخف ىجنياملا ناكف طيس مثرك جا اركثا ىوادو بيبطلا ىلع اشا

 ًاريرقت مو لك نومفري سيساوملا ناكو حرجلا مأنلا اذ هطب ريو موب لك 0
 هكر لارا يعاب يك ناد 1 رغلت بتكيف يلاو ١/ ىلا

 اذ ريهاز ! ىف زويلا ةعمو اشاب تحلم ىلع ا ف يدم ذأ كش بيطلا للف

 ْن ا: بيس الب بيبطلا لاقف جارملا ةطبرأ ليدسبتل 0 1 اررضح أ دقرارك

 هر * ءزج عضوب ءابطال /|ينتكي ل لب مويلا دعأ 1 ذفني ال ايروأيف م ادعالا
 لوقلا اذه رس حلا هش ]ف : مموقنخ | ومان اذاف ةانحلا كفل يف

 رتخك اسع ةداش 4 ثكملا رف ثاعلا يلا كلا نم ثااثلا روباطلا يثابكب ناكو

 اننرتكك لا 0 0 هحول دق لصالا 0 هك يدنفأ ر وعدملاو نينوجسملا
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 ميهارباو يذشأ دان اه اإل كسر ةةيحت لا 59 هجوم ةأخل داعو ةنيدملا ىلا

 لاوخا ميظنتل تدع : لاقف ةيئاجفلا هتدرعببس نع مهضعب هلأ ف جاركلاةيؤرل اغ ]

 مل مهنال !مارواججو ( هب رط )ةيرق يلاهأ نم بئارضلا ليصحتلو فئاطلا رك اس

 : رفسلا.مزاوا راضحال ريشملا نم ًارمأ تخأ دقو: نينس ذم هودي
 تاوشابلا مدخ هجوت سداسلا مويلايفو فئاطلا ىلا يدنفأ ركب يناجبلا داع

 مهد اء يه 5 نيفظوملا دحأةقاذ ةرب ةعملا ةالص ء اذا سابعا نإ هللا كيم عماج ىلا

 جرخ اله هديس ضرع ببسب اشاب  تحدم مذاخ اغا فراع ةالصلا نع رخاتو

 راضحال الوسر ةعلقلا ىلا لسر او ةاهطلاو مدخلا ىث هكا زج مماجلا نم ةعاجلا

 ىنوغابف هشارف يف ضي رم اشابلا نا الئاق لوسرلا بلط مداخلا بلي لف اذ كفراع

 00 اهذ بجوت رماوالا نا الئاق داعو لوسرلا بهذف ىماوالا نم دنع م

 0 ال ةعلقلا ىلا عننا رضحا ىشايكبلل لق لوسرال اشابلا 6 ثاكيلا ىلا

 قال هللا نيعن ةزح ىلا اول ةيبوتو ةعاس تالق: دلب قفاكإلا رضخ مداكلا ىلا

 هل تاقر , مطقو ةاهطلاو مدخما داعباب يضقت ةناتسالا ضال 0 » لاقو

 مهمزايام ءارش نع مهعنمو اهرك اسع دارفال دلع < مهني ذفتو ءانجسلا نع

 ريخ ةجوز داعباو دادملاو سقتلاو 00 دخأو ةهك املاو غبتلا ىوس ةمعطالا ن

 ةجينلا ءوساوفرعو ةريح يف سانلا عقوف ٠ ةناتسالا ىلا نجسلا جراخ يف ةميقملا هللا

 الوم مالك رك شاب ايكبلل لاقق جازملا ديدح اشاب دوم ناكو . ةليملا ام نكلو

 مهباسح ة ةيورا ةعلقلا ىلا روضحلا مشل اوحاب اةييكلواك لت ةدئاذ همالك دنيا

 دغاكلاو نقللاو مالقالا اوذخ 0 اداس اوبساحو طايضلا د>ا ةقافرب اورضُ

 رض هنا ىشايكبلا ىعداو ةعاقلا م ةرحخ يف مدخلا اونجسو مالا اذهب المع

 حابصلا ىلا اهب ماقأو ةعلقلا ىلا ةليللا كلت يف داع مث رفسلا مزاوا

 0 ١ ًااهركني ل ءامدخ ةمالا 00 نيترم ةر هسا اشاب ت>دم ىو

 06 14 07 مث لع هوكرتو هس وحي ىلا الو هتاكذ + ىلا نواناغلا رظني

 دا سل وطن و بس الب همداخ ارك براقالاو دالوالاو لهالا نع



1 

 مايقلالعتل ليووطلا تقولا ىلا جاتحسيمدنجلا نال همالا برع امال كوول رف 2 اهفلا

 هل نورضحي اوناكف مدخلا نم هل بجي اب اشاب تحدم قافر ماق دقو لجرلا ةمدخب

 هعم ماني كب يلع ناك لب هدحو هوكرتي لو هحرج نودمضيو ماعطلا

 ىلع ظفا<ي ناكف فورظلا هذه هتمه يف رثثوت لف تابثلاب اشان تحدم رهنشا

 يواضيباريسفت أرقي ناكو عوبسالا يف ةرم نآرقلا روس أرقيو ذاروالا أرقي وةالضلا

 يضا ارالا يف كيلو نحنف اوءاش ام اولعفيل هسفن يف لوقي ناكو ءانشلا كاك

 ايندلا يف انل ةمدل دعي وهو اذلتق ىوس مهنكمي الف ناردالا نم

 هلاعأ لك يف ىلاعت يرابلا ىلع 2 رج الا

 سرام ربش نم نماثلا تعلا مول ف 3ك ىلا هجوتلا لع ركب ىئابكبل ع

 هلاوق ا ضعب ذخال اشا تدم لباقو ءانجسلا مخ يدنأ هللا ريخ مرح لقتل

 ا ماع دقو ةليلقلل

 مويلارأ فار الأ ثايلا هل لاقف هعادوارضح دق هنا 0 مهاضرال نيماظلا ىلا اهلقتو

 كن كا 0 1 كدنع ناك اذاف مويلا رفاسأ يالوماي م الئاؤ ىث ثاكبلا باك

 اهولقناو يملاوقال اوغصاف يماولا ىلا ةلاسر غلبت فك ٌس معن اشابلا هل لاقف هذافنال

 تاءدخن او ةيريشملا ةينر كيلا هحو لق ديما كيع نإ هل اولوق دحاولا فركلاب هل

 مهما ا لاو>الاو مويلأ هلا 2 قىرأ 1 و سمشلاك ةرهاظ هلاعاو اشار كدحدم

 كك يلاولا لصو دقو و مهبرأم لغ لوصحلال ةطساو ولءح دقو نشا هل نورمضصي

 مس اذاف.مهيرام ىلا كقافر ١ لصيو ل ءاىلااضيا تنا لصت ادغو هئثر

 فزعا ال نا 5 هلعب 0 ماذاو روبق راعا ىلع عيبقأو م ك1 رك ديلا درع لبق

 يرورس ىلع مع : دقديملا ديعنال ةطقنلا هذه يف 1 1 ف 7 نمنوكيسام

 كاهدها دق 00 0 سال ةبترب ائيلع تدكح يتلا ةمكحملا سيئر يدنفأ

 0 انيلع ءاكملا ف نوالا هدعاس شاب تدوجح لزعو ْن ميلاني ةراف كعب اسنغام

مالا يف ىرا ينال نانيألا نيعب 0 هذه 2 اورظناف اناهم رقت هشنب ف ماقأف
 ر

 هؤازخ انعدم انه وم لتقف . تحبللا ةنو وم مينكت ع ركلا 35 الاو ةسر

 : اهظع ًاباذع هل. دعأو هئملو. هيلع هللا بْضعو ايف ادلاخ مج
 نو"



 4« /ا/
 يلع نإ نوع رم ولا د

 1 هولثاق 9 نيملسملا نبع روث وهو كولملا ضب رهاب ا لتق دق امنع 0 يذر

 ابصقو | صن ينارابع ع يللاوال اولقناف ميج نا أ مهبذعيسو ةماقلا مو أ 0

 اهحراخ ةحاحد لقأ و بورك اتدبش دق ىننا يديس الئاق يدنفا ر 5

 يا باهذلل هك ىلا هجوتو ىضمو عدو مث ةعرج بكتأ نا ديوأ الو

 ءانجيدلا مدخو يدنفا هلا ريخ 0 املا 01

 ءاشعلاو برغلا نيب مدخلا 0 ثبيس 3 يف لجرلا داع أ ةعيصب٠ دعب و

 نجسلا جراخ جوزتل ا ىدنفا هللا ريخ مداخ كرتو مهاد 0 ماندعأ دق الئاق

 ةدوع كعب تدادق اهممداخ عم ةدح نا توجو" دق يدنا ادب جور تناكو

 ناكو اهتمدا خو ف 4ب تماقاو ا ثر < ًاتساو فن ”اطلا 0 تاصوو مايأ , مدخلا

 هديس رم لغ 3 اب امتمدخ موق يدنفأ مهازلا اهحوز مداخ

 فارغلثلا نا لاقو موي ادب نجسلا ىلا ضح دقق ىدنفا ركبت ىشايكبلا اهأ
 اشاب تحدم ىلا غاب و تالوك أملو ةاهطلاو مدخلا ةداعاب ىضقي نيباملا نم دراولا
 ءارجا ديب ريال هلاو ماعطلا نم مزايا ءءارش 5 ل حرصي هنا الئاق يلاولا مالس

 اذه لاق رماوالا ةعاطا هيلع بجو طباض هنال ةليملا ام نكلو ءايشالا هذه لثم

 ةعلقا| بابل | ةيذاحلا ةرجحلا ىلا بهذو

 ءافشلا براق لق هحرحو ل 91 اشا كح دم ةوص تناك

 دلقتن ايدنج فرثا وعدملا نامالا نا لسراف ندللا اناا نم سن تكبنفا

 نويل كدنعا هل لاقو نايللا تدب لا هعم هحوتو ىدنملاب ققلاو هقيس ىرو مزالملا

 سيلو تاقا ثالث تبقبا دف اذلو نبللا نه ارادقم ينم بلط ىدنفا نكن لاقف

 7 اذه ىلع ىرون 3 000 اهادحا] اق كشفاو اذاف اهريغ ىدنع

 يفر | ىذلا هطامث ثا نهد س هال هينشاف شاملا كك 7 0 هلسراو نإللا ذخاو

 ماي ا ىف مع عاطملا ن م اشايلا 2 0 9 تقارب كب كيس ناكو مويلا اذه ريغ

 هف يف اهعضوو ةقملم هنم ذخاف هنول هبجسي لف نبللا ىلا رظنو ءانالا فشكف هضرم
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 هنم برشف اغا دم مزالملا ىلعو ءانجسلا ىلع هضرعف هترارم ن٠ هموقلح قرثحاف

 ةعرج هنم اوبرش ذا عيباسا سشارغلا نورخا مزأو مهلع ىمغاو ارادقم مهضعب

 هل لاقو اغا دمح مزالملا هبلا اعد اشاب تحدم ىلا ثداحلا اذه اولقن الو

 هوب راش بيصاف ئئايكللا هب ريشي ىذلا نم انيل.اثل لسرا ناسللا:نا :.الهاجتم

 مسلا نا نظاو هموقلحو هش قرتحا نممهنمو شارفلا مزا نم مهنف ةفلتخم تاباصاب

 نم تل رش مع اغا دمم لاقف اضيا تنا هنم تب رش لهف ساحنلا نم هيلا ىرس

 اليكل هنم هرذحو ىثابكبلا ىلا بهذاذ اذا اشايلا لاقن مس هيف ناكو نبللا اذه

 نياعي و نابللا رضحيس ىئابكبلا نا الئاق داعو ىشابكبلا ىلا مزالملا هجوتف هب رشي
 نولوقشب اوناك سانلا نا لع اتيقد ان ةلأسملا نع ثحسو هلحعسا و هب رضيو هيناوا

 ةعرسب مسلا رثؤي لهو اوتام لهف نبالا اوبرش دق هقافر لوب ناك ىثايكبلا نا

 كلذ ريغو كلذ ريغو

 ءازهتساب مهدرف هليل دصقب نبالا نم ارادقم ىشابكبلا ىلا مهضعب لسراو

 ةدوجوم ريغ ليلحتلا تالا نا الئاق
 ريدصقلاب ةنوهدم اهدجوف ةيساحنلا هيل اوا 2 رظنو نامللا ىثابكبلا رضحاو

 مداخ ناكو سانلا ةببش تدازف نإللا ةلأسم نع هثداحيو اشاب تحدم لباقي و

 ىلغ ةيوتحلا ةرجحلا نوقلغب اوناكو هتحص لالتعا ببسا هديس عم ماني فراع اشابلا

 فراع حتف نيعوبساب نإللا ةعقاو دعيو تامالع ىلاوالا ىلع نوعصي و ماعطلا ىاوا

 ايف دحوو ةمعطالا نا رظنف ةضوضفم ىناوالا تامالع دجوف ماعطلا ةرجبح اغا

 اوفرعق ىتاوالا مهاراو هقافرواشاب دو رهصلا ريخالا اعدف ةديس ربخاف ةسرغ ءازجا

1 

 توتحا أ اومر دقو داوملا هله عضاو اوفرعي ف ةرغلا داوملا نم هيلع توتحا 1

 ىربكلا ةيانملا دعب ماعطلا يف مسلا عضوب ارقأ دق ىرون مزالملا هقيفرو اغا شم

 اهكرتف ةوبقلا ريثأت نم كلذ نظف لاهساو قب بيصا دق اشاب دومم ناكو
 ةرح اورسكف هنولو ءاملا معط يف ةره اوهمتشا دقو ّىقلاو لابسالا كاذ ذا عطقناو
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 لاقلاو ليقلا رثكو فوكلاا معف لعافلا ىلع اوقي ملو ءاملا

 وعدملا ىساغأ روباطلا ةطسساوب رصم نم بلجي ناك مسلا ناب اوعاشا دقو
 كلس يف جمدناو ةكم ىلا ( هينوع ) ركاسع عم لجرلا اذه رضح دقق اغأ ليعامسا
 ذوفنلا زاحو قرتف ءاهدلاو ليلا عاوناب ءارمالاو يلاولا ىلا فازتو ةطباضلا دارفا

 مايقلا ىلع رساجتب مهلا ديب هرسعاب لتش ناكف اشاب نامع دارتمإ قود ناكو

 نم عساتلا يف رضحغ رمالا اذه ماقال عارسالا نودي اوناكو درت ةمهلا هذبم

 مهتبحصو ةكم كى اسعا نم ناكول ١مء1ةنس ناسين نم نيرشعلاو ثااثلاو بجر

 نيعب را رضحاو فئاطلا ىلا ىنطا دمحم ىالأ ريملاو ةيعفدملا دارفا ضعب و ناعفدم

 ءانيحسلا ةسارحل ةملقلا يف ةهقملا ركاسعلاب مهتخلاو مزاللا سردلا مهاطعاو ركاسعلا نم
 جاسحلا يدنفا ركب ىثثابكبلا اعد فئاطلا ىلا ينطل ىالأ ريملا روضخ لبقو

 ري مل هنال ةملقلا ىلا هداعا مث ةيداع رومأ نع نيترم هعم ثداحتو اسلغ اغأ يركش
 هيولطم قباطي ام هيف

 كك يسب انبللا/ةلألسم نكتو انئااهلا اكرككااسسعلا| ليتر ىدالأ ريما ضخ الو
 ةأفاكمإ كانيطعا هثمعس اذاف اشاب ثحدمل مسلا ترضحا يفا هل لاقو اغأ فراع هيلا

 هبن مت 0 هيطعنسو | شان دوم رع كريغ | ادت اندجوا دقو اريل فلا اهردق

 لاقو ديدتلل الب لالا هلا 0 ًاقداص اغا ىفراعا ناكو ,اهينع سمالا مكب هيلع

 لقنو ةعلقلا ىلا داعو لوبقلاب هاظت مث هبا رأ ىلا ةلأدملا هذه لوحت نا بج هل

 ًالاوقأ سانلا لوقتف اهقافر ىلا هالقنف اشاب دوم هقيفرو اشاب تحدم ىلا هعمس |

 ةيمويلا مهلامعاو طابضلا تاكرح نم نوكيس اه اوفرعو ةفاتخم

 للا ةدسحاو ةزرم يالأ نيملا رمح مو راكفالا نم , تاه ر 2 يف ءانسنلا ناك

 هروضح دعبف هتفيظو ءافيا ىف عارسالا لواخي يالأ ريملا ناكو ًايايترا اودازف ةعلقلا

 لخادلا كي ةدوجوملا ركاسعلل ىطعأو دونملا نم ددعب نجسلا رصاح عوبساب
 ةيل : هلا بابسالا لعفلا زيح ىلا هتبن جارخا املا 2 هقفول 8 ةمزاللا تايلعتلا

 نيمزالملا نم ةثالث روضحي اغأ فراع هترجح ىلا اغ ذأ مهاربا ىثاب زويلا اعد
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 مت لو ”تدعوو أمن كانيطعأ دققنةليللا هذه يف اشاب تخدم ىلع ىضقنس هل اولاقو
 هنقلغأ اذاو ةليللا هذه يف ًاحوتفم بابلا كرتاف اشابلا عم مانت تناو كدعو ءافيإب

 اوعمتجاو ءاشعلا ةالص ءانجسلا متاو: بابلا حتتفأ ال انأ:اغأ فراع مل لاق كانيزاج

 هذه يف اوقرفتت ال فراع مهل لاقف هرقتسم ىلا باهذلا دحاو لك داراو ةرجح يف

 عمسو ةلاسملا رس نع نع مهربخاو هقافرن اشابلا عمتجاف يديس لثق ىلع اومزع دقف ةليللا

 ةعلقلا نم فراع ا مف يالأ ريما ربا اغأ فزاع, توص نيمزالملا دجا

 رضحو ةلشقلا ىلا فراع لقنف ةدح ىلع دحاو لك ءانجسلا سبحو ةلشقلا ىلا

  7نيعونمم مكنا لوقيو مكيلع مس يالأ ربما نا مهل لاقو ةعاملا:ىلا شم
 اشاب دومحو اشاب تحدم هل لاقف هن رح نا 1 بهديلف مكضعب ةطلاخم ن +

 " مزالملا اقف ىردأ تنأف عزا ة ةونب انعرشأ اذاوا ناكملا اذنه ىراث 0

 هودانف كارا مداللا توص اوعمسو بيجت هب من هل الاقف باوجلا اذهب يالأ ريملا

 باوجلا نع ازجمث رومالا ضعب نع امهالأسف شممو وه ني واشابلا ةرح لخدف

 بجي ال رغلا اذه فراع نا امل لاقو رضحل يدنفا ركب ىثايكبلا راضحا امهنم ايلطف

 رودي امنع ةالأبنف :لطيمطل رصلا مام اهلسفي الل ةيدتك عيدكم هايتي دقرب انه زان

 ددصلا اذهب رماوأ مويلل درت مل اهل لاقف ةجبنتلا ءوس ىلع ةلادلا تاكرملا نم اهو

 نيروذعم نونوكيو هب نورمؤي ام ءارجا نع نورخأتي ال طابضلاو رك اسعلا نكلو

 ةعلقلا قراف مث بذك عيذا ام نا تاج رحل مسقاو رماوالا كلت لثم اوذفن اذا

 ةلشقلا ىلا هجوتو

 اويكم ندقادب ا م ىلع لكلا فقوو اغأ فراع طابضاا بذع دقو

 مهعدو ذا هتلئاع ىلا اشاب تحدم هبتك يذلا بوتكملا ةروص انلقن دقو مهر اقأ ىلا

 اهدنا ةكم ةناطلسلا هتجوز ىلا اشاب دو## بتكو ةريخالا هتيصو مهاصوأو هيف

 ماقتنالا ابلاط مهءاهمأ رك ذو داديتسالا ناوعا هلواحي ام حرشو هدالوأ عذوو هب

 ديما دبع نال هدالوأو هتجوز ىلع اة متالعا ربك مث همتاخي بوتكملا متخو

 هب ةموتحلا بيتاكملا ضعب ىلاو متاهلا ىلا هدي تلصو اذا مهئاذيا نع عنتمال
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 4 ةيانجلا ةليازإا

 اشاب دوممو اشاب تحدم نا ةقيقحلاو ةجينثلا بارتقا ةقباسلا عئاقولا تريظأ
 سيخلا ةليل يف يأ مايأ ةثالثب فئاطلا ىلا ينطا دم يالأ ريملا لوصو ديعب اقنخ دق

 هيرجم ٠٠١١ ةنس اليل ةسداسلا ةعاسلا يف ناسين ”«و بجر ١١

 ىلع ةنثاكلا ةرجحلا يف ركب ىشابكبلاو ينطل دم يالأ ريملا ةايللا كلت ينب
 ةلشفلا لخاد نيميقملا اوطعاو ركاسعلا نم ددعب ءانجسلا اورصاحو ةلشقلا با
 قو ةزثااذلا لاذ, يف ةنيمزالملا نم ةثالثو ىشاب زويلا اوكرتو شوطرملا نم ًارادقم
 ىثايكبلا ىلا هب اوبهذو اشاب دوم مداخ اغأ يركش جا الا اوظقيا ةسماخطلا ةعاسلا

 ىلا هجوتو ةسداسلا ةعاسلا يف ةلشقلا قراف مث كانه ةرجح يف ريخالا هنجيسف ركب
 1 نجسلا ةوقع يف دحوأو نوجسم لك باب ىلع نبيدنح عضوو ءانجسلا ةرئاد

 شوطرإلاو قدانبلاو بارخلا مهدي ينو حالساا ىك اش رك اسعلا نم ليلق ريغ

 ةياجلا هذهم اوماق نيذلا طابضلاو ركاسعلا ءامسا يه هذهو
 ربق مث قيرفلا ةبتر ىلا لصو دقو ينطا دم ىالأ ريما ()

 ىَالأ ريملا هقيفر ناكو ةيانملا ةلي طابضلا ةرجح يف ىتب دقو ركب يشابكبلا (0)

 دعب توريب ىف ىثابكبلا اذه تامو نينثالا ىمأب مهتلعف ركاسعلا لعفو ةلشقلا يف
 قيرثلا ةيترب هتأفاك دق ةينامعلا ةموكحللا تناكو يمع نا

 شاب تحدم لتاق ءامسا

 رسشاملا يالألاو ينانشلا قليفلا افي لوالا ىشاب زويلا ودكرشلا اغا ميهاربا
 نيل يف ناب رعلا هقزمو ماقعاقلا ةبتر لان دقو ثلاثلا روباطلاو

 ىناثلا كولبلا مزالم اغأ يرون
 انش يلاهأ نمو يناثلا كولبلا نم شي واش دمحأ

 تاغزوب 07 نمو لوالا كولبلا نم ليعامسا ىجهردنوكلا

 هيهاتوك يلاها نمو يناثلا كولبلا نم دمحا

 هنجلم وك يلاها نمو يناثلا كوابلا نم دم



 كي 1م
 هنيلموك ياها نمو ىناثلا كوالا نم بجر

 راصح هرق يلاها نمو عبارلا كوابلا نم ناثع

 اذهو ديزي اب ةلحمو هنردا يلاها نمو يناثلا كولبلا نم قالخلا ليعامسا

 هيلع ىضقو اشاب تحدم موحرملا قنخ يذلا وه ثييحلا
 امئاب. دوقع رهصلالئاق هاهنا
 دعب نعل كي تامو نج دقو هطرابسا يلاها نمو ىناثلا مزالملا اغا شمع

 ىئابكبلا ةبتر ىلا هلوصو

 ىف مويلل وهو شم هدوا يلاها نمو يناثلا كولبلا يف لوالا مزالملا اغأ دمم

 ىثايكبلا ةبثرإ نها

 هيعاترك يلاعا كمون يللثلل كولللا روس: لشي وانت انهح
 راصح هر ياها نم شي واش نايلس

 رقأ دقو هاقنخو أشاب دوم قنع 2 لبخلا أاعضو لق ناذللا مه هقشرو اذهو

 امهتيانجب
 عبارلا كوايلا يف لوالا ىشاينوالا دم

 راصح هر ياها نمو لوالا كوليلا ند نادَع

 لوالا كوليلا نءو موروش يلاها نم ده

 ناهح ياها نكمو لوالا كوليلا نم ىلع

 هنيلعوك يماخا. نقو عبارلا كولبلا نم قالملا قطصم
 هليز ياها نمو عبارلا كوابل نم يلع

 اشاب دومخم قنع 5 لبحلا ىجضاو دحا وه اذهو

 يناثلا كوابلا يف ىشابنوالاو هنردا يلاها نم ليعامسا

 ىرغنك ياها نم شي واش ناهع هما ةمطا يلاع لجر ريكا نب ناك دقو)

 ءايربالا لتف ىبأت ةيمالسالا ىيح نا لاق ةيانجلا ف مهتكراشم هناوخأ 4م بالط اماف

 (ةيانجلا دعب هوذاو طابضلا هردكف ءالكلا تدب ىلا رفو
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 نا دعب هتدلبب مده وهو مويلل يح ينامعلا لطبلا شي واش نامهع ( مجرتملا (

 ماعلا يف كانه تنك دقو ىنومطسق ةيالوا ةعبات ةدلبلا»و شبجلا يف هتمدخ ةدم ىدا

 هنساح ركذي و لجرلا نع لأسي كب فيظن ناولس ينومطسق ياو تيأرف ىضاملا

 ىلا هلسراو 0 ىرغنكح فرصتم لإ لسرا لب هنع كاملا فتكي و

 هتيمحو هنقإدص ىلع هتأفاكو ًايفاك ًايترم ةيناهثعلا ةموكملا هل ترجاف ًاززعم ةناتسالا
 :رويغلا مهمشلا كاذ زجاعلا اذه ىأرو ةيالولا دئارج ةثداملا تركذ دقو ةينطولا

 مداخ اغا فراع اهناوعا نجسو أهدونج ع دديلا اذكه ةيركشملا تعم

 يف يقم ,عب النقال: ااا قيامك كاب: لف ناو: ةدرظنم .ةرجحب ,قباشاب تعدم
 لسخدو كب ىلع اهنم اوجرخاو ليللا فصن ةرجملا باب اورسكف ةدحاو ةرجح

 بولا مهل كاف: لبا ةدحاو ةلكهّللا هجر مهل لقي مو هوقنخت اشاب تحدم ىلع ةانجلا

 تايانملا بكتريالو نطولا ةضيب ىلع ظفاحي يدنجلا نا ًالئاق مهل حصنو مثرذحو

 دق اغأ دم مزالملا ناكو هيلع اواخدو اشاب دوم رهصلا ةرجح باب اورسكو

 ا داذلا لدم لك نا دس يتاف ايلا ًاباذع هوبذعو هتنع يف هوعضوف الج 1

 ةعرسس تميل تهل الئاق رهصلا ىتيصخي قلعتف اباب يلع هعسا لجر مهني ناكو هاصعب

 ةدم اه مهلباقو ةداسولا ذخاو همون نم موح رملا قافا ةرجحلا باب ةانملا سك الو

 ( هللا ناما ) الئاق هتوص ىلعأب حاصو ىدجت ال ةمواقملا نا فرعف هاوق تاك 5

 نولتقي ةانجلا نا نوما.لا اهيأ نيلتاق مهضعب سانلا ىدانو ناذالا هخارص مصف

 مهئاوصأ سانلا عفرو نيملاظلا هللا نملف تاوشبلا

 دوجوملا لسغلا لحم ىلا امهولقنو اهشارف يف اههوعضو نالجرلا دهشتسا امو

 ةايحلا نم ًاقمر هيف ناو كرحت هنا ةانجلا دحا نظ اشاب دوم اولقن املو ) ةلشقلا يف

 ( هقنخو هيلع زيهجاف
 امهيربق !ورفل مهناوعا ضعب اورمأ دق اوناكو حابصلا ىلا لسفملا يف امهوقبا

 امهيلع هللا ةمحر دونجلا ةطساوب رجتلا ةالص لبق اهونفد مثلي

 د1 اوطاناو نانك الإ نع ودخل ,ةلئا كل هسوربلا كلب يلع ناكد اوقف دقو
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 امهونفدف ةبمكلا برو اقنخ دق الئاق ىبأف يدنفا سنوي وعدملا روباطلا ماماب امهلسغ

 نفك الو لسغ الب

 ناكف اشاب دومم ةرجح ءاذح ةنئاكلا ةرجحلا يف يقي يدنفا هللا ريخ ناكو
 كيرا لانا دع لهذتفو سأ كيلع سبل ٠ ىالوم اي فخت ال هل نوثوقي سارملا
 دوم رهصلا هثاغئسا ا 2 هموت نس ظقتسا دق يدنفا هللا ريخ نا ىلع

 ماقو تناك ةرجحلا يف ف قو ةانملا ٠ نم قوخ بايلا ءارو 0 يا ىمرف اشاب

 داراو يروهجللا اشاب دومم توص عمس ذا م م همون نم كب يرق ىنياملا

 هردص ىلا هر بوصو : عونم جورطعا : : يجتب ونلا هل لاقف ةرجحلا نم جورخلا

 نم هارتعا يذلا بلقلا ناقفخ مويلا ىلا وكشي وهو حابصلا ىلا هترجح يف قبف
 ةمواشملا ةليللا كلت يف فوكلا

 هقيدص قيدصلا عدوو كا ميضع قناع حاب ايصلا يف ءانجسلا ظقيتسا الو

 رششناو ليللا ةثاغتسا رس اوماعف نيديقفلا تزانج سانلا ىأرإ لجاعلا تول ًاهأتم

 دارفالا نيب ةيانجلا ربخ

 هب اوفصو (الازروج) اري رت زكا ىقاكبلا هقيفرو ىفنطل دمحم ىالأ ريملا ةيرتكا

 كلام لق اهناب انيحادم ناءاييف: لاقت ةدابش يدنف | دشان:بيطلا نم اوانحاو نع
 ىوت دق اشاب دومم نا هيف لاق ًاريرقت ًاضيأ ببيطلا بنك عوبسا دعب و جارمخلا نم
 ةنانلسإالا لئارجس وب قاقتلا هلع اتركك ذو ةيسوفبتلا ىلعاب

 ربخ هيلا لصو نا دعب حلاقلا ءادب بيصأ دق يلاولا نا ةبيرغلا فدصلا نمو

 عوبسأب نيلجرلا لق
 7+ يف يفوت اشاب تحدم لوالا ىلع اوبتك ني رجح امهربق لع اوعضو اذقد

 هئيعل تالكلا وه اذهو (سيام ؟ يف قوت“ ثاب دومم) و (ناس

 احمو ةريخالا مايالا يف اشاب بئار دمحا اهمده نا لاا نارجملا قبو

 نيربقلا رثا

 07 هدول ل ا و ”اعاقال دحا عدجش 0 - ا! لخا كفانا اثام لق اشان تحلم نا اوءاشا
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 رارقاو حابصلا يف نينثالا نفدو ناذالا ص دقةيانجلا ةليل اشاب دوت توص نال

 نسيساوجلا لاوقال دحا هبأب أ ملف ةيانجلا رس ىلع ملاعلا فقوأ دق رك اسعلا
 ماياب هتوم لبق لاق دقو لجالا برقب رعشي و توملا رظنني اشاب تحدم ناكو

 يالا ابلقنت ًالاوقأ

 ركفا ) لاقف هركفت ببس نع هقافر هلأسف ةهرب ةالصلا دعب اشاب تحدم كف

 ىلع فخا توم يأ كر قئاقد سمح نم راكا هلأ رهتسيال ىذلا توملا يف

 تاصو دق ىنال هيف ركقا ىذلا اذه ضرملاب ما صاصرلاب ما اقونخم هتومأ ناسنالا
 ةايحلا ىلع توملا ت>جرل ىلع ىغق واو ضرملا نم تيفش دقو ةخوخيشلا نس ىلا

 ل عايز ان ىلا يضعب اذنه اذجنال رسبت دقو معلا لاطامقو ةليللل ا
 نورضاخلا بسانف كلذ لاف (انلوم تس

 حابصلا ىف اغا ديو اغا شمم رضحو ةيانجلا ةليل حيتاقملاو باوب "ا

 دب اورضحو (نيديهفلا :ةعنما نما. يبدل هللا تلضو اق اوبهنو رمكتت ام ارخلاعات
 ضعب اهباب ىلع اوعضوو هلشقلا باب ىلع ةنئاكلا ةرجحلا ىلا قب ام اولقنف نيمو

 نيياملا ىلا نك اولسراو انلع قوسلايف ةعتمالا | اوعاب | مول نيبرشعدعبو سرا

 دق نيفشكلا نكاح نا ىرؤو سم نامزالملاو مقار ىثابزويلا لوقب

 فال ةينامث ىلع ىوتحا دق ىناثلا فثكلاو شورفلا نم فالآ ةنس ىلع ىوتح

 نم ”؟٠٠و اريل ٠.٠6" نم كل دوقتلا نع كلع اشاب كتحدحدلم ناكو شورقلا نم

 هذهو هتعتما ريغ اريأ 6٠" نم ل اشاب دوم كينغ ناكو هتئشمأ ريغ تالابرا

 ةقرسسلاب الا عيبلا فشكيف ردقلا اذهىلا لصت فيكف مهقافر اهرادقم فرعي دوقتل
 فرصاف تم اذا ) هللاقو اريل 4٠ ىدنفا هللا رين ىطعا دق اشاب تحدمنا

 اعدف مهلاح ةبغم نولهجي هقافرو ىدنفا هللا ريخ ناكو ( ىنفدو ىنيفكتا غلبملا اذه
 ىلع دعاست ال ىتاح نال اهذخل ادوقن اذكو اذك ىدنع نا هل لاقو ركب ىثابكللا

 بي غابملا اذه ناكو ةموكسلاو يضاقلا ةطساوب مزلي ام عنصاو امذخ اهظفح
 كفثكلا,ىف (بتكااماوعو ةدايلا:ةلقعب, شورلا نم تفالا] ةتاي كدر
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 ديلا دبع قدصي مف نيلجرلا لتق نع هيف هوربخا افارئلت' نيباملا ىلا اويتك

 تاوشبلاو تاوغالا مظنف امهباصا ضرع ياف انام دق اناك اذاو ارف دق امهما لاقلب

 نم برقلاب نيميقملا يلاهالا ضعب اونلكو نيباملا ىلا اهب اوثعب و ةطبضم ءابطالاو

 ىلع قدصن الف ًائيش رن مل نحن نيلئاق مهوقفاوي ملف ةطبضملا ىلع قيدصتلا ةمقلا
 نزح فيفختل ماياب ةيانجلا دعب نجسلا ىلا نطا دم ىالأريملا رضحو منطبضم

 اشاب ناخردب نب كب ىرحي ةطساوب انيلا غلب دق لتقلا عا نا مهط لاقو ءانجسلا
 دارفا دحأب مالا اذه تطنا ول الئاق يلاولا ىلا ةددعتم تايقرب نيباملا لسراو

 مويلل همتال ةمردناجلا

 اهرابخا نكسلو ةيانلا منك اواواح دق مهنا وهو رظنلا بلجتسي ”يش انهو
 لهاو ةروذملا ةئيدملا لها ىلا اهتعانش يدص لصوو فئاطلا لها نبب ترشنا دق

 ةبيجم ةعرس كم

 مهغابف جحلا دصقب اسنرف ةموكمل نيعباتلا نيماسملاو دو__:دطلا ضعب رضحو

 ةبانملا رارسا نع مهدالب ىلا نوريخالا قدك مهلصانق اوربخاف لاجلا ثداحلا اذه

 ةلصقم ابروا دئارح اهترشنف

 ن مهضعل عاذاو رف هنا نَظ لب اشاب هي كاع ةافو ريح ديما كديع قدصي 5

 هلاحر لسراو ديما دبع قدصف رارغلا ىلع هدعاس دق اثاب قيفرلا نوع فيرشلا

 9 ١» نيسح قب رفلا وه ( لوطا ةرملا ف كب نيسحن ثعبف ةقيقحلا رايظال نيت

 اشاب ركاش قيرفلا مويلا وهو ) كب رك اش روايلا ثعب ةيناثلا ةرملا ينو ( مويلا
 ةقيع تادف ايارجاو اهب دومعو شاب. تعلدم ىئرياتخ انياعو هانجتللل ١ايأر5 لرتكا
 دبع ماهوا نا هفلذوم هيف لاق "باتك ابروا يف ردص **+٠ ةنس يفو فئاطلا يف
 عزنو اشان تحدم ربق رفح ايضاق امأ فئاطلا ىلا لسرأف هيلع تبلغت دق ديجللا

 قودنصلا ىلع اوبتك دقو ةناتسالا ىلا هلاسراو قودنص يف هعضوو هدسج نم هسأر

 لائق م هزو ص ءانثا كرجل 0س ةبد رهمل ) ناطلسلاا ةلالخل جاعلا نم تاعونصم (

 هنا نظي ىذلا ربقلا يلا هحوت دق ىدنفا قصو ىلع نا مهضعب لوقيو سيوسلا



 «ةا/»
 ضعب دجوو سأرلا دجوف هشبنو ىباسالا نوناقلا نالعا دعب اشاب تحدم ربق
 ةهباشملا مامت اشاب تحدم نانسا هباشت يهو ةعوزتم اهضعب و ةيقاب نانسالا

 توكسلا انيلع بجيف ةحصلا نم ةلأسملا هذه بيصن ىلع مويلل فقن مل نحو
 اهيف بيرال ىتلا ةقيقحلا ىلجنت نا ىلا

 4« زيزعلا دبع ناطلسال اهيدقت ىلع ءالكولا مزع يفلا ةحئاللا)

 ةكيرالا نيزو ةيلمعلاو ةيماعلا هنالكب ربتشا يذلا ناطاساا انالوم ةلالج نا

 لعجل ةسارفلا قدصو ةناكملا واعو رظنلا دعب قيدصلاو ودعلا هل دهشو هسواجح
 نيداقنم مرومأ روهجلا هيلا سو هللا ةيانعب ةسورحلا هتموكح نأش عفر هيليع بصن
 ةيداصتقالا ةلودلا لاوحا يف رثؤت ةيجراملاو ةيلخادلا ”ىراوطلا نا دبب نينئمطم
 اهتبفم نمأث ال يتلا دئاكملاو سئاسدلا ىصع رصعلا اذه يف ًاصوصخ ةيسايسلاو
 ةيلاملا انلامعا رييغت انيلع بجيف اندالب مقوم ببسب

 باطخ كيس مجرصو ةينوراهلا مطوطخو متالج تادارا تردص دقو
 ينظوم ليدبت ة :راك ت جتنا دف اذه ممو بولطملا حالصالا عابتا موزاب شرعلا
 ؟تاالج بواطم قفو اوريسب ملو قب رطلا مه رك لضو لاوجالا ريسيفت ةلودلا
 سانلا عقوا دقو حالصالا دي هتثدحأ ام اودسؤأو ةماقتسالا ةداج نع اوجرخ لب
 جراخلا يفو دالبلا لخاد يف فيجارالا رشن ىلا مهب ادحو ةبلالا لالتخا ةريح يف

 مويلا نولوقي سانلاف_مابالا ىدابمن ىلع ايس ريثأت ةيمومعلا راكشفالا يف رثثويسو
 رطاخلا نم هللا اها دق يتلا ةلودلا هذهو ةلودلا ضارقتا جننتس لاوحالا هذه نا
 ملاذاف متكحو كريدت الا قيضلا نم مويلا جرخت ال همركو ةتردقب تامزالاو

 ماياعر ةحار ىلع نورهاسلا مْثاو ثراوك يف تعقو ةعرسب ىمالا اذه اوفالتث
 هابقع دمحت ال ايف عوقولاو توكسلا مدع ىلا انتينطو انترطضا دقو معابتا ةانرو

 ةكح ىلع ىنخي الو لع دق ءافشلاو رذعت دق ءاودلا نال ةيناهاشلا مياتعا ىلا انأيف
 اذاف ةفرعملا قح اهفرعن يتلا اهبابسا ثاثتجا وه ةلعلا هذهل يفاشلا ءاودلا نا منلالج



 تب دق ةينشلا 5 اداراو ةينوياه لا متاالج ل طوطخو ةلعلا تلاز بابسالا تا

 تام اظنلاو نين اوقلا عاوتا 4ب م د نوب مم ّخ متردصا اذاؤ ءاو 0

 ةيريخلا تالحلا م معجرأو نون ناقل رظ يف ريغصلاو ريبكلاو ريقملاو ينغلا نيب ةاواس ماو

 رومأ عج رمد عاَو نوفقاولا هلا رمصصخ ام ليبس 5 لاومالا مقرص ارصو اهلصأ "ل

 رادو أسيل مكتاالج ىل ىلع .اهضرعو هتارارق ررقف يلاعلا بابلا ىلا ةلودلا

 يلاعلا ب ب انلا يأرب اللا اك ًاشرق ةيلاملا فرصت و ةيكلملاو ل ملا ةلودلا قوقح

 راظنلا 61 كديدح ١ مر .رغاصاو نيؤظو طار | 5 فئاظو ديد ا بجنو

 لاجرو مكس صاوخ ىلع عاهعابتا م متفو ةينسلا مكدار | رادصاب مامعأ تان نم م نيلوئسم

 0 ا ةجيتنلا 0 رالا كلت عابتال 2 لذب اذاف مكتيشاح

 1 تاالج هوجرت يذلا قبررطلا كا ةلودلا تن تالصوو ىللاعت

 ةب ولطملا ةياغلا جلا اهم لصن ل و اماظخا | اعرو انريكفت ة ةحيش يش لاوقالا هذه

 يد نسب اهلاصم تقخايصا دق يتلا ةمالا صياخت مكتاالج نم للطن نحف هيلعو

 مدنفأ كل يأرلاف لاح. لكى عو ةرضاملا اهتمزا نم
 (زيلكنالا رباك | دحا لاوقأ )

 يف ردصت ىتلا ( ىروشناس سنتبنيات ) ةلج يف ثوبلا يرئاه رسلا يدل

 لاق ( ةيجصرفا ٠8٠ه ) ةنس رياربف رهش ددع يف ١كم ةنس هئاضماب هردنل

 3 لق يذلا ريجصلا تارا كاذ اشاب تحلم بزح ءاضعا ادا ينلباق

 مزح ضرغ نا يل لاقو ءارزولاو ءارمعالاو ءاربكلا ن 0 اراك ا هيحانج تف

 ليق 5 يل 4م الك ناكو اك د رثا يف روئسدلا نالعا وه هيلا ىرب يذلا كليب حولا هفدهو

 لاحر ممم طيبثتل | 1 ف ناعب " (روتسدلا يساسالا نوناقلاف هن اتمالا ركاوم دقع

 كاذيذا رقزلا

 :لاقف هلأ ملا هذه ف ينثداحو هةسفن 1 تحدم ينرضح لئالق مايأ دعب و

 اهفرصيف نيباملا ىلا لاومالا لسرتةيلاملاف قاطت ال هحرد غلبدق اندالب يف ريذتلا نا

 يرتشي يلاولاف علسلا عيب فئاظولا نوعيبي ( راظنلا ) ءالكولاو هتاذل» يف ناطلسلا
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 بورضو ملا عاونأب يل يلاهالا لماعيفةيالوا | ىلا بهذي و مظعالا ردصلا نم هتفيظو

 ةلودلا كمر ى جلا ةدي>ولا بابسالا ىه هذهو تايالواا برخ يذلا ىمالا روهلا

 مزايو ةيلاحلا ةرادالا ليدش الا اهنم صالملا ىلا اهل ليبس ال ةديدش ةمزأ يف

 نيالا نوك. نات نانو همامأ نيلو وسم راظنلا لعجو يل سلجم ثادحا الوأ اهل

 يف ىف ةالولا اولا عضوي نا 07 رصانعلاو بهاذملا نيب هباختنا يف قرغي الف 31 7

 ا ار تاءالواا

 ىلع هتقفاوف عقاواا نيع يهو لاوقالاهذه برجا ريبكلا لجرلا اذه يل لاق

 هل تكراب و اهئباصا

 امو ارتاكذا يف تاحالصالا هذه ريثأت ةجرد نع اشاب تحدم ينأأس دقو

 |مثوذبحيس زبلكتالا نا هل تلقف اهئارجا دس ىزيبكنالا ماعلا يأرلا هيلع نوكيس

 كلذ هل تلق ىروشلا نوبحيو دادبنتسالا نوضغبب ٍلثم مهنال قيفوتلا هل نوئمتيو

 نوحرفيو ايكرت يف روتسدلا حاجنب نومزجي زبلكت الا نافرعأ ينال ةيصوصخ ةفصب
 ئهتتا داديتسالا نئارب نما تصاخ اذا

 اشاب تحدم ىلا ديجلا ديغ ناطاسلا هلسرأ يذلا بوتكملا

 اشاب تحدم ةقادصلا ريمس يريزو

 يف انيأرو اهانأرق يللاعلا انروضهل اهومتمدق ىتلا روتسدلا ةحتال نا

 اللا قليقتالم ظنمل وها انددماقم لجن ناك انو.دالبلا كاجاتحا قفاوب آل ام انوسم
 ةياغلا هذ مل انلاجر هلذب ١! فبحت نحنف يلاهالا دامسال ةديدج تاماظن عضو لب

 اهلعجو اهرب وحتا ءالكولا يديأ نيب ثحبلا طاسب ىلع دال انعضو دق هياعو

 انمالس اولبقاو اذه انرمأ هيلع اوضرعاو مظعالا ردصا انمالس اوغابف بولطملا قفو

 يبولطم لج اذهو تيب ةموتكم ةلأسملا اواعجاو
 ديلا دبع هب ةئس ةدعقلا ىذ و



» ٠١ 
 ينوراملا نيباملا بتاكشاب ىلا اشاب تحدم نم

 1 ىراترضح مدنفأ واتفوطع

 ءادا نع ارجاع دبعلا اذه لمجن مخعملا انتمعن لو اهدي يتلا تالانعلا نا

 ينلمشفروتسدلاب هصتخلا ةحاللا ايلعلا ةبتعلا ىلا ةدم نه تمدق دقو ركشلا ضئارف

 ناولا بقاعتو ناديدجلا رك ام اهاسنأ ال ةرظن يملا رظنو هنطلب ناطلسلا ةلالج

 مل ينال ًاضيأ اهصقنب فرتعأ يناذ ناطلسلا انالوم ةلالج ىلا اهتمدق ينلا ةحتاللا امأ

 اهتضرعو ليدبتلاو رييغتلةلباق ةدوسك" اهتبتك لب اهذيفنت يف عارسالا دصقب اهمدقأ
 ناطاسلا ةلالجل قباس باط ىلع ءانب هينسلا ةبثعلا ىلع

 ءالكولا ساحجم يف ثحبلا طاسب ىلع اهتعضوو اهداوم ضعب تححص دقو

 مظعالا ردصلا ىلا مظعالا يالوم ةلالج ةدارا سمأ تغلب و اهرود ءاجو

 انت نرا وهو ناطلسلا ةلالجل هتلق ام راركست ىلا ينرطضي, صالخالا ىرأو

 هوارجاو ةيب رغلا لودلاهب اندعو امب مايقلا اهلوأةرضاملا ةمزالا نم جورخلل نيقب رط

 فيلكت لوبق يناثلاو مايأ ةثالث ىوس .تقو هدقعا قبب مل يذلا رمتؤملا دقع لبق

 هنلعنوأ لوالا قيرطلا كلسن مل اذان نيدب الاادبأ للا اهيباصو تح ءاقبلاو لودلا

 . كلل صاالاو يناثلا ىلا انررطضا رمتوملا دقع لبق

 حلف هن ةنس ةدعقلا ىذ ١

 _ يتوبالا نيباملا ىلا اشاب ت>دم مظعالا ردصلا نم

 لاعفالا رابظا ىلا ينعأ انئرادا نيسح ىلا انب ودحن سرييت ويسوملاتاراطخا نا

 اشاب سورزوم نم 5 خلت مويلا درو دقو كلذب انيلع نوريشي انءانلح نال

 ةيلعلا ةلودلل كراس و ةينامعلا ةلودلل 117 رمتوملا لالحتا دعي ىبرد دروللا نا ها و

 انك را ندا ةعرس برصلا عم علطا ط 5 دقعب انل حصنيو

 انزل رردالا دق لا عجبرطت دقو نوتسإبلا فااخ 5 ينلا داوملا نم رمتوملا يف هانلبق

 مدعب ةيضاق ةيخسلا ؟تدارا تردصو لامعالا نم مزلي ام ءارجاب تاضلب

 نيذلا نيصاخلا مه طبثي مم يهو ةبركسعلا بتاكملا يف نيملسملا ريغ ءانبأ لوبق



 )ع ٠١١«

 ذيفنت نيب و اننبب تااح دق ةداملا هذهناف هيلع ءانب و ةمالانوؤش حالصا نوديري
 راظنلا سلجم يف مويلا اهعضو ىلع مزعلا قبس دق يتلاونطوال ةعفانلا داوملا نم اهريغ
 انتاكرف باوجلا يناصي ف سمأ ذم ةلأسملا هذه نع تبتك دقو ثحبلا طاسب ىلع
 مدنفأ كاذريغ لوقنالو ةليلجلا متالجةحرءةعجارم ىلاانقوست حالصالاوحنةثيطبلا

 تحدم هيه هئس مرح 8

 مظعالا ردصلا اشاب تحدم ىلا نيب ءباملا بتاكشاب اشاب ديعس نم
 ذشنتلا 9 ريغ داوم ىلع ةيوتحم رمتؤملا 0 حئاولو ىروبسلاس اس ةحنال نا

 ةيب رغلا لودلاررقت مل اذاف ماع ىلاع ىلا لصت مل ةيناثلاةحتاللا تناك الو مربخأ 3
 ثحبلا طاس ىلع هوعضو كلذ لك يف اورظناذ ةبوجالا نم هماطخ ل

 هتضتقا اك ديعسلا ديعلا مايأيف 8 اعامتجا اولاوو يساسالا نوناقلا داوم يف اوركسفو
 ديعلا سمالا ىلوا سمالاو ناطلسلا ةلالج ةدارا

 كيعس اليل م ةعاسلا يف ه* ةنادنملا يذ م

 هريغ

 .ةعرسب يلا ةين لا تارايعلا خيلبفب ةيضاق تردص دقناطلسلاةلالج ةدارا نا

 تدنما دقو ةمواعملا فيلاكتلا ذيفنت ىلع كولملا كلم لمح ايسورلا ريفس لواح مايأ ذم
 الا قرانا زد نم جوركلا ىلا ليبس الو اهضرعودالبلا 7 ةروثلا

 نولوئوسملاو ظوحلم رطخللاذ لاونملا اذه ىلع لاخلا تماد اذاو برغلا لود ءاضر
 هيجو ىلع تربظ دقو سورلا ريغس لاوقا ص هذه كشالب هوببسم مه هتعبت نع

 ال ايسور نا لاقف مالكلا كلاتنلا ةرلم لعب و هويطاخم اه دهاشو لامعا الع
 دقعلاو لخلا_بابرأ ثداحيو. ناطاسلا ةلالسج لباقي هناو. برخلا نالعا ديررت
 ةيقب ءارطس لباقيس هنا اضل لاقو ةيضرم ةجيبتتا ىلا :لؤصولا ةموكتللا قدر يف داو
 مهبلاطم سفن باطل هعم قافتالا ىلع مهنحيو نأشلا اذه يف مهئداحيو لودلا
 طيسولا لباقف ناطلسلا ةلالج ىلا هلاوقأ لك يلب ىصوأ مث برحلا نالعا يفالت
 نوفرعي نييئامعلا نا ةفيلخلا هل لاقف ريفسلا ةلاسر هغلب و ةكوشلا أجلم هثداح يذلا
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 0 ةوق لك ةلباقل اودعتساو مسملاو يحب ددلمأاا كحل دقو ررضلا مههنأي نيأ نم

 يسور لواحت نيذلا مم 2 ءادعالا ىلع 1 عم نويراغلبلا دداف راكفالا

 بلاطملا كلت ىلع ةلود ةيأ را اذاف هائاق 0 قدص تش مويلا م طامعأو مهتيامح

عب هيأر نع ( فين :انغيا ) عجرف ماعلا يأرلا ر اين ةاراحم ىلا انررطضا
 لاوقالا ذه د

 0 ءامعأ انيصوأدقو غب لداتسف ىرويسلاس ةطخا 1 هيضغ ةروس تنكسر

 فترامرغلاو الا ةدئاقاا نم ول ال اهعابتا نأ مهئاثداح ف ةطاعا هذه عابتا 0

 ديعلا ريالا لول

 ديعس هر# ةجحلا يذ ٠

 هريغ

 ويسوملا نا وه هببس اهنامثأ طوقس نا ناطلسا| ةلالج لاقف ةٌاقلا ةلأسم انك

 مو فدهلا أطخأ دق ةيلاملا رظان ناو ةيور الب اريك ادع اهنم 0 دق ىفيرظ

 رظان ناك اذا اشاب بلاغ لاق دقف سمالا ثيدح م لا

 رومالا يف هفرش سد 1 لجر نييعن محتي لب بجاو هليدبتف ردتقم ريغ ةيلاملا

 ناطلسلا ةلالج 5 دقو ةمصلاهذبب لجر نييعتب ةيضاقةينسلا ةدارالا تردصف ةيلاملا

 لاودالا نع هثداحو ( ىروبشلاس قد راما ) ل راق اذاف يدنفأ نايدوأ ف ةارغلت

 1 اذلا كملنا ةطناري ويلا هتان ءاجلا وأ 0 مع ها ل
 المع ةمولعملا بلاطملا درا يملاعلا بابلا ابعبتتا دق ىتلا ةلدالا ىلع دانتسالا هيلع رحتي

 برقأو ابماظن لخيو ةلودلا لالقتسايف رثؤي طلتخلا نويسموقلا نال ناطلسلا ةداراب

 ظفح ةياغلا تناك الو روسي٠ ريغ اذهو بناجالا ةطاسو ريغب ةلأسملا لح وه قيرط

 لا ير ادوأل لح ةررش كليك فر ركفتلا بجيف ةلودلا لالقتسا

 برقب داقتعالا ىلع ثعبي لمأ ةلأ.سلا ينف هيلعو هلسرأ يذلا فارغلتلا كلذ ىلع لد

 اما ك5 ار دقو مظعالا عوبت ها اف اماذه ةحيدللا
ّ 

 ديعلا ددصلا اذه ىف ىل تردص يتلا ةينسلا ةدارالل اع ابتا مويلا حابض
 نويسموق يف هب تكل تردق ام

 ديعس هرم ةنس نبل يذ ٠
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 هلزنم ىلا هتدوع دعب ؟دبع ىلا تلصو دق يدنفأ نايدوأ فارغلت ةمجرت نا
 اهضرع ىلا ليبس الف ىنوباهللا مرملا فرش دق ةكوشلا بحاص انيدنفأ ةلالج ناكو
 هب ردصي ام ضرعأو هيلع اهضرعال دغلا ةلأسملا تيقبأ دقف هيلعو هتلالج عماسم ىلع
 مكنه ربل

 لير ليا ريب د دروللا ناىلا يدنفأ نايدوأ راشأ يذلا فارغلتلا نا رهاظلاو
 عيرسلا حالصالا جتتنس ةرضاملالاوحالا نالوقي تويل ويسملا ناف اذلو رضح دق
 لجاعلا بيررقلا يف هلمع منيس رمتؤملا ناو حالصالل هلع ال ل ا
 كلذ لاق تقوم طلت نويسموق ماظن عضو وه داو يا ا
 تايمسراا ليبق ب لورق او مشارش ىلع يدائعال هلاوقأ ميلا لقا
 يدنأ نايدوأ هلا هلاق امو رمتكرملا ءاضعا ىعاسم لطبب ةيروتسدلا م اكحالا 38

 كلذ لشم ملت راق دق ىلا 5 حضتا 5 ةماركف ملعجار اهاوإ انتحلصم يف وه

 الا ةمئاق هل موقت ال مكنانسح نم وه لذا يساسالا نوناقلاف امنا دب
 باوجلاو 0 4 00 تقولا ةعاضا ىلا ليبس الف هيلعو ةقيرطلا هذهم

 لوصوال ةقيقحلا ىلا هداشراو ناطلسلا ةلالج ةلباقمو يارسلا ىلا روضحلا من تا لب

 ديعلا سماالا هل نأ صماالاذ لاح لك ىلعو ةب ولطملا ا لا

 ديعس هرس ةنس ةجطلا يذ «ه اليل 5 ةعاسلا يف

 هريغ

 تاو ئناسلا ؟روضح نم. سمأ تدعو ةئيماسلا :نأ ةدازا“ تف
 بج الو ةلودلا لالقتسا تلفك دق. سيراب ةدهاعم نا تلقف ًاممتحم نوييسموتلا
 ريس اه 1 تاركتوملا بابا ان حتتبس ةلاتسالا يف رمئم داقعا نال انني ابتشن نا
 ًاروشن وكي بناجالاهئاضعأ أر ناو انل نوكتس رمتوملا ةسائو نا لوقيف اسنرف
 لح ديرري وهف يلاعاا بابلا ىف لمأ هل قبي مل ايسورلا ريفس نا رهاظلاو أب ًامطق ال
 فاصنالاو تانثلاالا ربظي ال ناطلساا ةلالجو ةينوياهلا يارسلا ةطساوب "يش 0ك
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 (ىروبسلاس يدكراملا ) تداحبس ناب متمأةدا ارا لوصو راد هللللح 1 ترو

 فتاذه هيضتقي امع جرخت الو ةيعرشلا ةلودلا قوقح نعو نييئاهعلا لامآ نع

 لاح لك ىلعو نطولا حلاصم رياغي ال لصحيس يذلا ناب اوقثف ناينطولا نابجاولا
 ديعلا سعالا يلوا سمالاذ

 كيعس

 ةريغ

 ةلالج نا مك انخي الو زجاعلا دبعلا ديل ةبلاعلا ويدمعا كسماوأ كابو

 مويلا اذه ىف ينوباهملا نيباملا فرشي مل هناف اذلو هنانسأ ىف لأب باصم ناطلسلا

 كلرتوأركؤملا تارؤتم ضرعل ينوراهلا نيباملا ىلارضح دق اشاب رظان نا ىت

 رهتشا دقو ال مأ هقاروأ ضرع نكمب 0 يردأ تسلو تافارغلتلاو 0

 مترهخشاو بدرغلاو قرشا لود نب 3 ا ردانلا هئاك ل دب اشاب يدشر

 لوقي و ةمزالا هذه نم هلو دلا صلخيس يذلا ينابلالا نون اقلا عضوب و كلئاضفب

 فالخ, بيس ال نومدقس ةرازولا ءاضا نا هفارغلت ىف يدنفا نايدوأ

 ةعمتس ىف اهريثأت ءوس ةلازال ةعاشالا كلت ةيدكتت مكيلع بجيف منيب ثدح

 مدنفأ مكل ىمالاو ةلودلا
 585 هئس 0

 مريع

 0 للا راع ا ؛الوبق ةقلعتملاداوما ضعب ىلع ةبووتحلاةيماسلا مكترك ذن نا

 0 كتببال الر اا دقو 1 ناقاكما ىلا مدر ربما ثناكملا ىف

 دعاس 1 تقولا نكلو سمالاب اهانبتك دق انكو ةنوالا هذه ىف ةنذسلا تادارالا

 :اتصالخو رمتؤملا ءاضع أ ىعايسورلا ريقس هأرق اموه اهنباتكى ببسلاواطاسرا ىلع

 ( فيتانغيا ) ةبطخي رمتؤملا ماتخوةقب أس لا كلاوق ألك قدص دق ناطاسلا ةلالج نا

 فنرا يهو فسالا بجوت ىرخ ا ةطقن انهو هتالج فساآ دق ةيديدبتلا

 نا رمتؤملا يف هتوص ىلعأب ريفسلا اذه لاقف ةراتخحم روتسدلا تالعا دق ةيلعلا ةلودلا
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 داع ىلع ظفاح ال اننا لاقو نيملسملاريغ رك ذف درطتسا مث قرو ىلع ربحانروتسد
 دق ل دوم نمز يف رداضلا داوم عسفب لع يوتحلا نامرفلا نا لاقو رهديلاقتو
 يذلاو رمتؤوملا ةفيظو ةرئاد نع جرخو روتسدلا نم ن بح | ناكل ضورواو لمجا
 ناكو هلاوقا فيي زتو هل يدصنلا مكرتو نب ,رضاحلا عامتسا وه كلذ ىلع هرج
 ايي زي ةحضال ةباتكو هقاروأ ءاضما ريسخأتو رمتؤملا لح نع ردنا انلع بحاول
 نم واخي ال ةروصلا هذهب رؤملا تارارق راشنناف رموملا قارذأ يف اهتابثاو هناي رتفل
 سمالاو كلذب ةيينسلا ةدارالا تردص دقف لجرلا راذنا كما اذاف ريال عوس
 ديعلا مدنفا سمالا هل نم

 ديعس ه.4 ةنس مرج /

 < ةرغ
 نا انملعو ةيمهالا لاكب 4 ةنس ناسن 55 خيراثب دراولا وتكم انارق

 نطولاءانب | ىلع ىنسا ايف متربخا اك ممالا نم انريغل عقن ل بئاصم يف عقو دق نطولا
 بئاصملا ةلباقم وهو دحاو ءقش مويا ١ :مزابف ءازرالا هذه نولمجتتي فيك ءاساربلا
 يف لييمورلا لها عامتجاف هيلعو ةفاصحلاو يارلا يوذ مةرواشمو كايثلاو اعلا
 ءالعا جوي امم اذهو اهيلا مممضن ا دق ةيعملا هذهو ةريك ةيعمج لكش دق ةناتسالا
 لاغتشا نع تبيست دقةيلاوثملا نطولا بئاصمنا كناود لع ىفخي الو نطولا فرش
 ملامعأ ة ةعبت مهوبق مدعو ةيئاذلا مهعفا نع ةمالا ءاظع

 كلو ناقلبلا ماحتقا نع سورلا 00 اهالا ددع نا دقتعا

 مهعومج ىلع .هورلا يبلاها 09 وأو مهاوقا - : مل ىشلا انل نورهضي, سورلا نابنبلل انلا
 براقالا نظو باركللا ةلاح ل دالبلا تلصو انددالواو هلام نع دحاو لك عفادو
 تاومالا دادع يف اودبصا دق 21 نا دعابالاو

 يف حالسلا نولهالا لججو ملاعلا اهب دهشو مهتعاجش كادقلي رضا دقو
 ماستقا لواح يتلا ةيبنجالا لودلا ينم رظنم رثاو مهوطس ءادعالا باهف مايالا هذه
 0 رس ريغ روطب ةلأسملا تروطتو لاوحالا تاديتف نييناهعلا بالسا

015) 



 ل علك + كل

نع نيملسملا جارخا بوجوب
قو مهنجم لييمورلا 

ا سيسأت بوحول اولا
 ةكرتشم ةزاد

تالا مهدعاسو ليمورلا يف
ف ىلع قالو مثريغو زيلك

ل ةفلاحلا لودلا نا مكتتط
 ان

 ًاصوصخ ةناعالا بلط ىلا ليبسالف برملا نمز يف انتدعاسمب ةرهاجلا انكم ال

 اذاف برحلا اماو حلصلا اما اهون نيمالا دححا ىلا ريشت يتلا زيلكْ الا بلاطم دعب

 ددعلاو ددعلا ةرك ببس انتودفرشا ةقفاوم ظورشدقع ىلا انققو حاصلا لصح

قت ام ىلعءانيف ىلاعت هلل نوعب انل رصنلا ناكبرحلا تنلعا اذاو
 نيذلا ثح مزاي مد

ليكتتل ةصرفلا زاهتئاو تاءثلاو ربصلا ىلع لابجلا ىلا اوجرخ دق
 ءادعالا مذارشب 

 كالهلا قزأم يف سورلا عقيل ةريبكلا قلايغال ضرعتلا نع عاتتمالاو

 ىلاها نا نونظملاو
 هذه يف ربصلاو نك ممزلتف مرو 0 ف ةناتسالا

 باوبالا ىلع ودعلا نال ةنوآلا
 45 ةنسسا سبام ب

7 

يجوت رس دق زحاعلا نا
ا مالسالا ةخشم ماقم ه

 ككاشلو مكتداشر ىمل

دخ يف قيفوتلاو رفظلا ؟وجرا ىناف مكل نيصلخلا لوا
 ةيمالسالا ةلودلا ةم

اخلا نكلو قئاقحلا رارسا ضماوغ ىلع نوفقاو منأو
 لامعالا ةرئاد نع جر

 لثم هبعل يف قئاقدلا نم ىري ال حيرطشلا بملي يذلاو لخادلا هاري الاف ىري

 يتفصو يلاح نا عم: تارا ضعب مكل ئدبا ىلاف اذلو بعللا ةرئاد نع جراما

 ريغ رومالا يف لخادتلا ي نازيجي ال
 كلاهما نم: هنيف:تعقو امو دالبلا لاح نا

 اها مايقلا ىلا نطولا اذه ءانبا نم درف لك رطضي ةميظملا رطاخملاو

 ضرعأ ةكرتشملا ةفيظولا هذه ببسف نطولا ءانبا نم ينال بجاولا اذهب موقا

 يمو يراكفأ ةصالخ
فر دقق ةريخالا برحلا يف انماهنا ةجينن ناك انؤادعاهب انفلكأم نا لوا

 انض

 تاكو ةيناهئعلا ةمالا فرشل ةنايص برحلا انلعاو ةناتسالا رمتم انيلع هضرع ام

 ريشا ةثالث برحلا ترمتساف' انمازهما نورظنني نويسنرفالاو نونواسغلاو زيلكتالا

 اولوقي ملو اهتوطسو انئلود ةوق نيدمتملا ملاعلا فرعو لاب ولاو يتيلغاب سورلا 0



4» ٠١/1 
 ةيركسعلا هتباردو ريبكلا اندئاق لضفب الا كلذ امو اوتام دق نييناهعلا نا

 ديب انتاراصتنا سانلا رظنناو ليلق ريغ يليمورلا ةهج يف انركاسع ددع ناكو
 لمالا دلوتو ةعرسب لدبف ةرظننم ريغ متت ىلا تضفا دق ةمولعلا دناقلا لاوحا نا
 يليمورلا بئاصمب عمسن موي لك انكورهظت نيسحتلا راثآ تذخاو ينطو لك ردص يف
 تان ترهظو تبرك يلاها راثو ةناتسمالا ىلا ًادحوو تافارز يلاغالا رجاهو
 ودملا برتقاو ثراوكلا هذه نم صالحت حلصلا نم دب ال سانلا لاقف نانوبلا
 ةلودلا نا ديب ةحارلا ىلا ليم بعتلا هايعا يذلا ناذ ةقيقلا يفو هنرداو هبلذ نم
 لصح اذا لاب ولاب نيماسملا ىلع دوعب محلصلاو ةديحولا مالسالا ةيماح يه ةينامعلا
 نوملسملا حبصيو لذلا تاكرد ىصقا ىلا يلبموزلا يلاهأ ةلاح لصتو ةميزطا بيقع
 قب دق هجرانيف ةدهاعمو هنردا يف دقعتلا حلصلا ناكل خحيراتلاو مدفقلا راك
 كلت تجتنا ىتلا بورملا هبشت ال برحلا هذه نكلو ةدودحم ةرئاد يف امهررض
 حلصلا ىلا نوليب نيذلاف ةبمالسالا ةلودلا رثأ ثاتتجال تنلعأ ادق اهنال كادهاذملا
 يف فعضلاو لذلا نم ةينامهملا ةمالا هبقالتس ام مهنيعا بصن اوعضي نا
 تاثب ودعلا انمواق اذا ضيضخلا تاكرد ىلل اناصو ال برحلاف اذه ىلعو لبقتسملا
 ديعب ريغ دما ىلا ناعجشلا ربص انربصو

 يرانا مكتداشر ع ىنخال هنال ةينامثعلا تايالولا ىراصن لاوحا يفاثلاو
 اهلامتساو ايروا راكفا بلقا نيبحيسملاو نيملسملا نيب لصاملا قاقثثلا ةلأسمب عرذتت
 ناقي.رثلا مصاخ اذاو اهتيغب ىلا لوصولل ىراصنلا دض نيملسملا كرح يف اندض
 ايسور حالس وه اذهو نييحيسملا نواتقي كارثالا يرظنا ةلئاق اي روا لود تكرج
 بساع ىلا لصوتت : اهنكلو ةنس ١٠١ ذنم يليمورلا يف سئاسدلا تسد دقو اندض
 يف تاصح يتلا ايلف ةثداح ببسب ايروا راكفا يف داسفلا روذب ترذب دق 00-6
 هلمفت الام هب لمفت يذلا اهحالس وه اذهفايسور يلاهأ باصعا تيبنو يضاسملا ماعلا
 رافليلاو قازوقلا تامعتسا دالسبلا ضعب ىلع ايسور تاوتسا اذاو مفدملاو كا
 كرحتو ايوا رثاث ريثتل نييحيسملا .م اددع اواتقو ءالؤه زاثف نيالا كالهال



 راهن ليل نولغتشي مهف ةياغلا هذهل وه اندالب يف ضورلا اياعر ءانب تدسو اهداتحا

 ام ناف تبسلا اذتهلو بئاجالا نم ددع لتق ىلع نيماسملا لمحو قاقشلا ذيلوتأ

 ةناتسالا يف نونلسملا لعباو ادفع ينال رثو عماوجلا يف ظغولا بوجو نم ةومشتلعا

 نوملنملا ماق اذاف لامعالا هذه لثمب لب حالمسااب انيلغت ال ايسورلا نا جراخلا يفو

نالولا نم ةيالو َْف وا ةذلب يف
 نال هللاب ذانعلاو دالنلا تعاض نييحشملا دض تا

 هذه يف ركنيلف مطاقلا انحالس وه اندالب يف نييحيسملاو نيماسملا بولاق نيب فيلأتلا

 اؤضغيو نطولا كيس مهماوخا ةقاذشم لع اوظفاحم و ةلودلاو نيدلا راصنا ةلأملا

 مهل وأ كالذف مهيواسم 0 فرطلا

فو ةيفرعلا ةرادالا ثااثلاو
رحلا نمر يف ناعت ةرادالا هذه نا ةققملا ي

 ب

 تنلءأدق اهنكلو ( روتسدلا) يماسالا نوناقلا كلذب حرص اي
 اماوالبق ةناتسالا ىف

خشالا ضعب لع ماكحالا تردصف
فداصو انروا لا مهتالئاع تزرفو صا

 مثرارف 

ا كك اكلقلا دارفا ضعب دوحو
وناق نم اورف نيبذلا نييحسمل

 رفنف ديدجلا دينجتلا ن

ديدحلا كك ةرادا نم م رذالا
ف انيلعبجح فقوم 2 نككو ة

 2 برغلالودءاضرا هي

 راثئئسا ةجينت وه اذهو |
 صاخشالا ضعب

 لئاغ الو رضان الب نييحيسملاتالئاغ نورد

 تاراشاب نولمعي يدل سوراا عئانص نم صاخشالا ءالئوه ناك اهرلبةلودلا ةراداب

 برغلا لود ةساس راكفأ نيكسنل ةطقتلا هذه ىلا رظنلا بجيف هيلعو ةلودلا كلت

 داقحالاو نئاغضلا كرت بجي ناكو مهئتحاشمو ةاوذلا ءارظع فال عبارلاو

دت يذلا روحا يه ةيجراذلا ةراظنو تقولا اذه لثم يف
 اهتامثو ةلودلا ةايح هيلع رو

 0 مهف برغلا لود ماما ينأثلا راهظاو تابثا ام لاحر ىلع بجي ناكو

 اوعمسي لف مل امصت دق اننا نيلئاق مهتاسور ىلا مهطالغا ةعبت نوزعي مث تارافسلا

 سورلا ريهس ىلا اهرارسا اولضوا ثحبلا طاس ىلع ةلأسم عضو اودارا اذاو

 ذنم نيلربب اوعتحا دق اسملاو ايناملاو ايسور ةرظاربما نا مكلع ىنخب الو



 «1.4و
 اشؤر ناف اذلو هرياكتا قفاوت مفيليمورلا ةعظق ميسقت ىلع مهرارق رقو نينس ثالث

 تاواح ةرملا هذه يف برحلا تنلعا انو ناقابلا يف تاموكح داجيال تدهنجا دق

 ليكشت نال اسفلا ةحلصم قفاؤب ال ْمْرع وهو ًاضيأ لقفلا زيح ىلا اهمزع جارخا

 تحت نم هجرخيو اهتيازب لالظتسالا الايم يوالسلا مسقلا لعجيب ةيراغلبلا ةموكحلا

 ىوس املا ميكح تخت قبب الو ايناملا ىلا ًاضيأ يناملالا متسقلا ضني و اسفلا ةيار

 نكحاو اسفلا دصاقمل فااخع اذا سورلا رارقف رثأ مه تبي ال نيذلا نييرجلا

 كفلا نؤديرري نانملالاو مهشطن و مهتوق نم ًافوخ ناملالا نوتهادن نييواتتثلا

 لالتحاب اسما ىلا زاشا دق كرتتسب .سنربلا ناف اذلو مهنونداحي مهنكلو نييواسفلا

 تاكشن اذا اهكالماب اهقاملاب ابيلع راشاو تقوم ًالالثخا كسرملاو ةيسّرتلا

 هتشويلا دودخ ىلع اهركاشع دشح ىلا اسْقلا ادح ام اذهو ةيراغلبلا ةبروظاربمالا

 هندسبلا دالب نا اه؟ اسع اسفلا تالخدا امورح ف ايسور كملف اذاف

 هذسهب زيلكتالا ضري مل اذاو كينالسو هنسسوبلا لباقم يف ايمهوب انئاملا تطعاو

 ريبكلا رطخللاب رذنب لبقتسملاف لود ثالث ماما فوقؤلا ىلع نوردقي ال مهف ةمسقلا

 هيئايو هلاحرت ىلع ءاليتسالاب نسفنلا 'نونع نانويلاو رضصم ىلا حمطت ارتلكتا نال

 اوزواخت اعرو ايناملا 3 اذا نوقف مهف اواضو سن ضيا نودي ري نويلاطبالاو

 عاشقتال هدنع نم رصنلا نيلمآ راهن ليل هللا ةيانع رظنن نحتو نابلالا دالن ىلع

 ذنب يذلا لب ةمزالا هذه نم صالؤلل انيفكت ال اهدحو برخلاو مويغلا هذه

 ةجراخلا ةراظن لاحر ريبدت وه ةلودلا

 ىلع ةلودلا مزع ربخ دئارجلا ضغب ترشن دقق يوبنلا معلا ةلأسم سماكلا

 ةميدقلا اهتاداع عابتا ىلع ةرداق ةلود لكن اف ةقيقملا يفو اهئادعا قحسل هجارخا

 هعاذا ام نا ريغ انئادعا ريغ دض برحلا نالعا ىلع نقزيي ال يزبتلا لغلا جارخاو

 معلا جارخا ىلع دعاني ال ةارتنملا ثيداحالاو بيذاكالاو تاهرتلا نم انع سؤرلا

 سأيلا دعب نكلو كلذ نكيلو هجارخا ريخأت انيلع بجي مايالا هذه يف

ةباتك ىلا ينادح امو ريك ذتل تاظحالملا هلق مكبلا 1
 قوس 550 
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 لوبقلاو:درلا نيب نوريخم مناف لاخ لك ىلعو ةينطولا ةريغلا

 م رك

 تاي رهشنلا رظان كب .لماك ىلا

 زيزعلا يديس مهمل .يلاع
 ةرورضلا نكلو سضاحلا تقولا يف يتبئاكم ىلع نورسج ال كنا فرعأ

 متيطاخع ىلا ىنرطضت
 نافرعا اناو ةناتسالا دئارج يف بتكام ىلع ضرتعا دق موضع نا تعمم

 نكلو كلذ معأ انأو 9 يأ / يف ثنو اهنالا نييقنملاءةناتك نم نورثأت مناوخا

 هذه يف ىتايح ىلع ىت ٠١ لاملاو يبا نع عافدلا هباشك تاظحالملا هذه

 ا د 0 يف هتك ا دك دعب ةحرلا فورظلا

 دق ناطلسلا دنع ىف اوشو نيذلاو فاصنالا نبعب هيلا رظن اذا باوصلا نبع هنا

 ىلع تربصف مهلئاذرو مهسناسدب ءاوهشةرلغ يلع اون دو ءأ ارعشلاو دئارجلاب اوناعتسا

 نكلو لطمعاو أطاع نم يلا هويبلام ىلع 6 0 هو يصحشب ةمتلل مهيذاك أ

 يربص عاضأ دق ا ». ةكرشلا نطوا نم عن ةفيظو نا ها

 هللا نم بلطأف فورظلا هذه يف با 0 نم راخلا هلع نك اذ 0

 تقولانا دبب توكسلا موزلو ىلأرءادبا مدع بجاولا نم يرأو مهقيفوت العو لج

 هجو يف دس اذاو نطولا ءانبال حوتفم ناطاسلا باب و مهلاملا رطخللا رهظو قاض دق

 هحتنل طئاسولا لك ىلا أل مدجأ
 نامزلا ءاج دقو هنوخ بذكي يذلاو ناطاسلل قداص قدصلا لوقي يذلا

 لمأتف مهنطول ةنايخلا اورمضأ نيذلا ةنولعا تاين تربظو ةدعاقلا هذه ميقا مزاللا

 ةرضاخلا اشزأ ن 2 دالبلا 3 اواغتسشياو تايصخشلا وحلا 3 2 نا

 تجذم ه.6 ةححلا يذ ١
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 اشان تحدم ىلا تائيرشنلا رظان كب لماك نم

 دبع ضورعم
 نوريست مكناو ردكلاو سأيلا ةلاح يف منا تلقف مايأ دانا ناطلسلا 2

 ةقر ترهظف ضورقلاب شعب هنا تلتف ميتشيعم بابسأ نع لأسف دلب ىلا دلن نم

 رما ىلع اهب نيعتسيل ةريل فلا نآلا هل اواسرا لاقو ىكب و ملاعلا اهب دهشي يتلا هبلق
 م بوجوب هتلالج لاقف غابملا اذه لاسرا ةطساو نع لاحاس نا تقام

 فورظلاف مكتلاح لبقتسم امأ : نيكسملا اوعدخ دق : لاقف درطتسا مث ةلأسملا
 ىبوتكم مكلصو اذاف ناطلسلا ةلالج ةدارا كلذ تضنقا اك" ةبتاكملاب اهلح نمضت

 اهواسراو ناطاسلا ةلالج ىلا ركشتة ضي رع اوبتك او باوجلا لاسراب اوعرساف اذه
 مكدبع يديسلمالاف لاح لك ىلعو باوجلا عم

 لماك ةيمؤمنعلا تان نشنلا نظأن

  7٠ةنس يل نيرشت و١
 ىناصوا دق ناطلساا ةلالج نالىب وتكم هيلع ىوتحا ام تك مكوج ءرا (ةئشاح)

 هَ ٠

 ارارم كدب

 كارلا

 ايزي زءعو ىديس ميطا ىلاع

 رسجبم قيدص نم بجعتا تنكو يناثلا نبرشن 70 مقر مكبوتكم تذخا
 لسرملا بوتكملا تأرق الف ةنائسالا, ةقرافم مون نم ىل مالس ةملكة ب اتك ىلع

 ىلاوتتا منعا لاكشنلاب كنظلت» نيام ناظلشلا تيجاا دقو ةلأنمملارسأ تفرع هطخت
 هتلالج ةقفش بلجلا : ردكسلاو سأيلا ةلاح يف دلب ىلا دلب نم ريسا ىنا : مكلوش

 لقعلا ىدقاف الا هب فصوي ال ريبعتلا اذه نا مكملع ىلع ىنخي ال نكسلو مكركشأت
 رش يئاقب نال نمالا ةداعال ةناتسالا نع ناطلسلا ىندعبا دقو مه لمع ال نيذلا

 ربك ١ تان نا دعب ظانلالاهذبم ينع ربعت نا زوجيالف هيلعو مهضعب معز اك عشا

 هنا متلق ولو ةلودلا فرش نمو يفرش نم طح هنال ةزادضلا دنسم ىلا هجوو ةبئر



5*1 
 ىذلا فدحلا متبصاو باويصلاب متقطنل ! ةفيلخلا ءاعدلاب هتقو يضقيو ًادرفنم شبعب

 ناطلسلا هيلا ىري

 تقو لكى رختفا ىنال باوصلا نيع وه يتشيعم بابسا نع هودنلف امو

 اذه عمو طا ديحلا ىراع انادلا تراناسو دسحلا ىراع تداوأ دقق ةبلاملا كاد

 تضرتقاو اهتفرصف ةريل ةئامسمجي ناطلسلا ةلالج يلع نسج -او ةناتيسالا تقرإف دقف

 لاسم مويلا انأو تدفنف تاكنرفلا نم فال" ةرشع لوبان فيول

 يف لاومالا تاررأو .ةناتسالا يف ةميقملا يتائاع دارفأ قمدو قمر دسل ضارتقالا

 ةقيرطلا هذه مويل ىابأتيضق دقو ةدئاف الب دوقتلا نم هيلطأ ام ىلنومدق, ةردنول

 رثك ب هتلالج ىندعاسلا قيضلا نم هيف يهام ىلا ةنيزمللا ةلاح لوصو الواو

 باوثأ يف تلفرو ةنس نيعب رأ هتمدخ دقو ءاصخالا هديبع بحجب هنال كلذ ن

 دعب ةلاحلا هذه يف هدبع كرثب هل ناحمس الاهو همركو هدوج تفرعوا هثمعأ

 ركشلال ب زج هل مدقأ انأف هدبعنظ قدص ًاريخأ هلعفاجتيثأ دقو نسلا انه لهل

 يدنعام ءادبال نذالا نم بلطأ ىناذ تارابعلا نم ب وتكم يف درو ام امأ

 بسنتأ لو يدنفأ فرشأ يحاحوعدملا دلو ىنا 9 خالو هنأش يفمالكلا نم

 يتيغب كلا و م سفنلا بيدهمو لئاضألا ليصحتل تدبتحا دقو 2 ء لا

 هذه ىلا ل يذلا | د ةيملعلا ىنارقأ تاجرد نم ريثكب لقأ موبلا يتجردف

 ىلا يناصوا يذلا وه ىف وحلا لوقو ىنايح م بأ يف قحلا الا لقا 0 يناورف ةجردلا

 ناسنالاو ع نوكي دق ىنوءدخ مسن ١ ناطلسلا لوقف دئادشلا نم هيفالأ ام

 مقاولار يغب رارقالاو يعقاو ريغ ءيشب تررقا وفعلا تبلط اذا ىنكلو ةداع 37

 ىتح هتلعف يذلا امو هتمعنل نارفك نينمئملاريما ىلع بذكلاو بذكلا ن نيعو

 ضر فارم انساجأف زي زعلا دبع دعب ناطلسةيلوت فورظا١ تضنقا دقف وفعلا ب كلطأ

 هسواج ناكو ديما ٍدبع ناطاسلا هناكم سلجخو ٠ ملل هئافش ىف لمالا انمطقو

 هنلالج ىل رهظا دقو حالصالا وحب ةوطخ ةلودلا تطخو روتسذلا نالعال ًاتفاوم

 نئاكلا رفاكلاف مهنيغب ىلا اولصو دق سانلا نا ةصالخاو مارك الاو ةياعرلا عاونا



 م «1+
 هللا انيسح لوثلا اذه ريغ لوشو رومألا هذه لق ىلا ىذلا وه قفانملا

 نا اهيف لاف ةحشال ني زملا دسبع ناطلسلا ىلا اشاب لضاف نطصم موحرملا مدق
 حيحصلا مالكلاو هلاق ام يه ةقيقملاو. حيحصلا لوقلا كولملا روصق لخدي ام رخآ
 حجرا اناو اهدار ري ال ةعفنم هئيعر مهو ناطلسلا عفش هنأ ديب هلئاق رضب

 . للا ال ل ىناو اكو :كلملا قز ام ىف ةلودلا مقوي ام ؟ ذا ىلاذ اذلو ةصاخلا ةعئنملا ىلع ةماعلا ةعفنملا
 حالك ىلاوقأأ اوامعتسا دق ضارغالا يوذ نا رعاو قز آملا نم اهصالخ ببسي امو
 تاصوف ىلاوقا قدض ةماعلا لق مايالا هذه ف ةلودلا لاوحا نكلو يدص ماقتلا

 مهسشن أ اوعقوا دق اودبتساو ةلودلا رومأب اولغتشا دق نيذلاو ضيضحلا تاكرد ىلا
 ًانمبا ةمالا اوضقواو ةظرؤلا ةالغأيف

 تافتشا دقو هتلالجل وعداو ناطلسلا ءاقب الا بلطا ال يناذ لاخ لك ىلعو
 لمفأسو قئاقدلا هذه ىلا ةناتسالا نم يجورخ موب نم هتلالج تاين نساحم ركذب
 ةحيحصلا ىلاوقا هتبثتو ىنفرع نم لك كلذب رقي لبقتسملا يف لامفالا هذه لثم

 يفو الوا برملا ةثراك دعب كلاهلا نم ةلودلا هيف تعقو امف ركفا مويلا ان
 نم بيرق انأف نيشخلا دعب ةسداسلا ىلا تلصو دق ىلا زيزعلا ىديس 0
 ناي ةايخلا:(يف للملا الف ان|ءاما هللا ءاشن' نا اليزولم" نورمعتساو نشل يف م
 دائفو انثاب ىلاعو اشاب دم لسربقلاو اشاب ديشرفنينسلا ىلا مهدحا لصي مل يفالسا
 هلعف بجي ىذلاف ةدودعملا مايالا هلع ىف ءابه هلعفا ام لكف نومولعم ميلك شاب
 مظعالا معنلا ىلول ءاعدلاب هرمع ةيقب يضقي وادرفنم شيعي شاعملا ىلعهتلاحاوه مكدبعل

 ثحدم هر ةنس ىلا نيرشل 9
 اشاب كحدم ىلا تاني رشنلا رظان كب لماك نم
 ةنللا ةلالج نم وفعلا بلطو نيللا لامتساب مكيلع راشا دق هنا كدبع ضرعب

 هللا ياو تفشأتو مسجلا ةيراعلا شورعلاك ناك يوتكم دضاب مئلسراف ب وبك ف
 ةميقع ىتامدقم تكرتو ىدصقم ترخا دق تارابعلا هذه نال فسالا ةياغ
 هللاب ذايعلاوةفيلطلا ليدبتا ىلع مكمزع نم مكموصخ هعيشي ام منك ذ نا دهب ًاضوضخ
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 1 1١1١«
 ىلا ةركلملا اذه باوج لاسرا مكوجرأف نيربش رسم يف يقأس مويلا انا انا

 يديسأ 2 لاذ لاح لك ىلعو] ؟دبع مب ةنعارفلا ضرا

 دبع ١١96 ةنس لوا نوناك 5
 أ

 لماك

 ةفعلا ةبحاص يديس

 . مويلا لبق كل تررح دقو تبرك ىلا اشابلا ةهبالاو ةلودلا بحاص لصو دق

 روباولا ديفا الع مويلا مشيذاو نا ا ةلذلح ةدارا نع 8 ميرا ةركذت

 0 زل لنوم را لع اهب اونيعتسنل ةريل ةءامسم ناطلسلا ةلالج 1

 فاشل تلا
 دائوف ىلع ه.هم لاوش ؟

 ةفعلا ةبحاص يثديس

 ةينسلا تادارالا ضعب غيلبتل اشابلا ولتلود واتهبا ىلا هلاسرا ررقملا لجرلا نا

 ةدارا تردص دقو ةتسوبلا تاروباو دحا ىلع رفاسيسو تقولا قيضل رخآت دق

 هيلا هوغلبف اشابلا ةلود ىلا همالس غيلبنب ةيضاق ةفيلخعا ةلالج

 نيباملا بتاكشاب هيه ةنس لاوش

 ينوبامملا

 ةرادصلا ماقم ىلا اشاب تحدم اهلسرا يتلا ةحاللا

 مكدبع ضورعم

 ةلالح ةدارا اكو ابروا نم يلدوع دعي لمعلا ىلع ةلزعلا تاضفو ياوق تراخو



 1 1١<
 فدملا اهرودص فداصف يتلئاع مم دي يف ةماقالاب يل تردص دق ناطلسلايالوم

 ينالو دق ناطلسلا ةلالج نا دلال انعالا ءانع نم احب رتسم ةدم تشاو دوصتملا
 الصوف ةديدجلا يتةيظو رقم ىلا تبجوتو هس 4 تركشف ةيروس ةبالو رومأ
 تاريرحن بناك ةفيظوب ةنس نيثالثو نامت ذم انه ىلا ترضح دق تنكو هللا ةيانع
 يناف اذطو ةتقوم ةفيظوب ةنس نب رشعو عبس ذم اضيا ترضحو نينس عضإ قار

 تدجو دف دالبلا هذهب يتفرعم قباس عمو ا|مناكس مئابطو ةيروسلا دالبلا فرعا
 ةغبصب ةيسايسلاو ةيكلملا ةيالولا لاوحا تغبص ددقف لبق يذ نع ةريغتم ةلاخلا
 ةنس نيعب را نم مهيعاسم نولذبي نيبسنرفالاو زيلكنالا نال ليألا تقرع
 نولواحي مهو ةرضاملا هنلاح ىلا نانبل لبج اولصوا دقو دالبلا هذه يف مهذونن ةيوقتل
 داقملا نيعب مسييلا رظنت لودلاو لبجلا هيلا لصو ام ىلا ةيماشلا دالبلا ةيقب لاق
 نوقوشيو سرادملا نوحتنيف ىريصنلا لبجل مهنيا نالعا نوديررب نك
 سدقلا لجاوس ىلا مهب رجاهم 0 ناملالاو ا اللا ةياجللا لوبق ىلا يلاهالا
 ةمطق ىلع اهدي عضو دير ةمو 52 لكانت ةصالخاو ةرواحلا ىرقلا يف مهناكسال

 مهييبصن ىلا لوصولا افاي ةهجب ةسردمو ةسينك اوأشنا دق لوينابسالاف ماشلا رب نم
 لوا نم مهن باز>ا ىلا اومسقلا دق نييحيسملا ءانبا ناف اذلو راعتسالا نم

 ةموكح نييطأل اضيأ زوردلا لواحو اسنرف ىلا فازنملا مهو ارتاكناب قاحتلالا
 لاوحالا هذه نم ةريحىف اوراص دقف نوملسملا اما ارتلكنا ةلودىلع 1 د زرد

 ةلودلا لاجرا ابنا ةفالخلا راد ةيب رحلا ةلأسملا تاغش دقو دسانملا كلت نيبو
 بلط ىلع ةرصاق ةنائسالا نم لسرت يتلا سماوالاف ةنزحلا ةيروس ةلاح ىلا رظناا
 ونظوم لغتشا نا دعب اضوصخ راعتسالا باب ينجالا 0 ةلالا هذهو دناولامل

 قالخاتدسفو مهتابجاوب اواخاف ةيمومعلا ةحلصملا او كرتو ةيصخشلا مهلا صمب ةيالول
 تايانملا ددع لصوف ماعلا نم مأللا لتخاو ب هنلاو لثقلا رثكو مطامعا ببسب نيلهال

 ىلع ةءوكسملا فقت لو نينس عبرا ىف نيعست ( اتيفاص ) و (راكع ) يتمج يف
 يف دجول و مهنع تجرفاو ةانملا تنجس اماطو , مهدحا يزاح 1 لب نيلئاقلا صاخش



»11١5١ 
 دقو ينوناق كح الب ةنس رشع ىدحا ةموكسحلا مهتنجس دق موق سلب ارط نجس

 بجوت نوماقعاقلا امكحي يثلا دالبلاو ىرقلا يف ةلاملاو ةنوآلا هذه ىف ميليبس انيلخا

 كرولا نا تلّقف هذه ريغ ةحالب اهنع كتربخا دقف ةموكملا'تاداريا اما فسالا

 ةلب نيطلا تداز دقو يلاهالا توي تب رخ دق راشعالا ناو فصنلا ىلا لصو دق

 فصنلا ىلا يضاملا ماعلا تادراو اهيبسب تلزن دق يتلا ةمئاقلا ةلأسم

 هذه نم نوكتشي نيذذلاو ةيلاجالا ةيالولا لاوحا ةصالخ رصتخم ئه هذه

 هذه نم هنن مل اذاذ ةطساولا هذهب دالبلا مامتلا نوديرب مهنال خرفالا مه ةلاحل

 لوطانالا لاوحا يف زيلكنالا لخادت ةعرسب اهنثارب نه .يلاهالا صاخيو ةمزالا

 دئاس لاظأو ةجحلا هذ ايروس لاوحا يف نويسنرفالا لخادتو حالصالا ةبحي

 تالاقملا ولت تالاقملا بتكت ايروا دئارجو حالصالا مسا ةمث سيو دالبلا يف

 ماعلا يأرلا اهتفاو ةلود نمر ثكا وا ةلود انلالقتسال تضرعت اذاذ ةيغلبا ءوس ةرياغم

 يف كارتشالا نيبلاط ماشلا رب يف سرادملا اوأشنا نيذلا نورمعتسملا ماقو يبروالا

 فاقيال انه ىلا يروضح موب نم حالصالا يف تذخا دقف هيلعو يلسلا ماسنقا

 مثال رومالا نكلثلوب يلوح 'ةنبب رككزملا فررصتماةلأيبط كلارتلا القإ 2014| دفع

 ثروت يثلا ةوشرلا عنمو اهك احيو ةيلاما اهاوحا حالصا ىلا ةجاتحم ةيالولاف طنف اهلحي

 قببطت بجاولا ناف ةصالخلاو بناجالا ماما سأرلا ضفخنم ىنطولا لعجتو لجملاا

 ماد امو سانلا بولق :ىلا ةنيكسلاو نمالا ةداعال ناطلسلا يسن ينلا : احلا نيناوق

 ءالكولا ساجم نال بولطملا حالصالا ىلا لصت ال ةلودلاف لاونملا اذه ىلع لاخلا

 تابالولا ضعب لاو>ا ىلا رظان ريغ تابالولا ىلا اهب ثعببو تارارقلا ردصي

 مدع ىلا جترفالاب ادح يذلا: اذهو قرو ىلع اربخ تارارقلا قبتف امتاجايثحاو ةيقارلا

 تاماظنلا نال ةب واطملا نيناوفلاب عارسالا مكوجراف ةيلعلا ةلودلا نيناوق ىلع دامنعالا

 الب اليوط رمتست ةلاخلا نا دقتعي يذلاو ةرضالا لاوحالا يف ديفتال ةدوجوملا

 دف اذلو .ازيع توكسلا ىراو ءادلاو ءاودلا فرعا اناو هروصت يف 'رطخ رطخ

 ثتحدم وه ةنس سراه ٠ كرظن ىلع ةلأسملا تضطارع



»1١/+ 

 ةيناثلا ةحكاللا
 ىلا

 . نيباملا بتاكشاب

 رصعلا حوورا ةقفاوم اهنا ًالثاق متجاف ةديدجلا تاماظنلاو نيناوقلا نع ملأس
 تيقب املاطو ةدلب لكيف ءارجالل ةماص اباعجي ال دئاوءلاو براشملا فالتخا نا دب

 ةدارالا تردص دقو هانلق امل الا كلذ امو بولطملا سكعب تنا تذفن اذ

 نسح> ىلع ناطلسلا ةلالج تركشف حتاوللا كلت داوم ضعب روحا ناب ةيضاق ةينسلا

 ديب امئاصحا ىلع ردقبال لثم نا تيأر ددعلا ةريثك ٌحتاوللا كلت تناك الو هتيانع

 تايالولا يف اهذيفنت ليبس يف فداصي ام ىلا ةراشالا ىلع بجاولا نم تيأر ينا

 ريبكلا ىلع هماكحا ترس اذا الا انوناق ىمسي ال نوناقلا نال تابقعلا نم ةينامئعلا

 اندالب يف نيناوقلاو روهملا ابقدصب فرتعب ةبرظن هذ هو ريقفلاو ىنغلاو ريغصلاو

 قفاويال دادغب و ةيروسو بلح تايالو قفاوي يذلا نوناقلاف تابالولا: للك فاوت ال

 نم ةطقن لها اهدعب نيناوق اندإلب يف ناذ ةصالخلاو هنرداو ريمزاو هسورب تادالو

 ليدبتل ةطقنلا هذه ىلا رظنلا جيف الظ اهريغ ناكس فرع يف نوكتو الدع دالبلا

 بواطملا فدملا ةفداصمل ءانثتسا الب دارفالا ىلع اهقيبطتو نيثاوقلا

 ذخأ هبشي برغلا لها دافا هنال اندالب يف هئارجاو ايروا نم نوناقلا ذخأ نا

 سيلو اهاعتسال ان دالب ىلا اهبلاجو جبسنلل مهدنع ةلمعتسملا تال آلا نم ةلآ وأ ةنكم

 اهتعرس نم ةدافتسالا الو اهترادا ىلع ردقي درف اندنع

 نم هريغو ةطباضلا نوناقو لاومأألا ةيابج لوصاو ع الا لالقتسا ةلأسم نا

 كانه يلاهالا يفر ببسب اهتيبطت مهدافاف جيرفالا اهلمعتسا دق تاماظنلاو نيناوقلا

 يغارا ريداقم ةفرعمو نيسدنهملا نييعتب انيلع يضقي الثم يضارالا نوناقف مهتين دمو

 ىطاعتي دحاو بتاك ةطساوب نبال اذهو ةمزاللا بئارضلا عضوو اهباحصاو اندالب

 هردق ايئار ةموكسلا نم ١6٠ نيسدنهمو اناجل ةيرق لكيف نونيعي حترفالاف اشرغ
 براكس ددع مويلل فرعن ال نحبو بئارضلا ةميق ريدقتو يضارالا رادقم ةفرعل
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 دعاوقلا هذه قيبطت انأدتا دقق اذه عمو يضارالا رادقم فرعن فيكف ائدالب

 ةدوصملا انباع ىلا اذا قفونال نحنف نيناوقلاو
 نال حيردتلاب مهلا رومالا ةمزا ءاقلاو ع احلا لامعا ىلع لاجرلا بيردت ائمْزلي

 ىلع نونجيف اهكاح يف ةموكسلا مبمدختستو نيناوقلا نوفرعيال ءالجلا ضعب
 نجسيف ةمردناجلا نادنموق ىلا همماوأ ردصب يللاولاو اعم ةمالا ىلعو ةموكملا

 يف دضلا ىلع ريست رومالا نا ىلع ةانجلا نع وفعيو ءايربالا ىزاجيو برضيو
 ةطوبسع اندنع ةمردنا+لا يف ةوقااف ةكلملا ةوقلا نع ةديعب ةبركسعلا ةوقلاو ايروا

 بيجي مالا اذهو هعيطي ةمردنالا نادنموقو ىهني و سعأب يلاولاو ةيب رحلا رظانب

 هباب يف
 نوفرصتملاو ةالولاف اندنع امأ متارجلا دعت ببس نع ابروا يف ةطباضلا لأست

 نمألا نع نولوأسم
 عجاريو دراولاو رداصلا نع ةلوأسلا ةيلاملا ةراظن رادرتفدلا مجاري ايروا يف

 ةيناقحلا ةراظن نورباخ ءاضقلا لاجرو ةيلخادلا ةرادالا لاجروةيب رخلا طبضلا لاجر

 ييلاولاب ةطونم رومالاف اندنع امأ
 تاصو ام لشم ىلا هدالب يف ةرادالا لاصيا ديري ناطاسلا ةلالج ناك اذا

 فراعملاو مولعلاب يقرلاو تاماظنلا نم هيف يه ام ىلا ةريخالا تلصو دنتف ابروا هيلا
 رشن دعب الا حيرفالا ندمت ىلا لصنال نحبو يللاهالا ابعبتاو نيناوقلا تنس مث

 بعشلا لاوحأ ةيقرتو سرادملا ءاشناو مولعلا
 ةمات ةطاس ءاطعاب ناطلسلا ةلالج دعوو ( روئسدلا ) ىساسالا نوناقلا انلعأ

 ةالولل انيطعاو ةيديدحلا طوطخلاو ةيفارغلتلا كالسالاو قرطلا انأشنا اذاف ةالولل

 روما لعج نال دوشنملا حالصالا ىلا انلصو لالقتسا هبشو ةطاسلا هذه ريغ ةطلس

 لاوحالا نم لاح يف ةلودلا مفنيال يمومعلا زكرملاب ةطبترع تايالولا
 اطاوحا حرش ىلع ردقأ الو تمدق اك ةنواذت تايالولا يلاها تاجايتحا نا

 رايتخا وهو ادحاو ًاّئيش نيننس ذم ةبالولا هذه يف تدهاش دق ينأ ديب ةيالو ةبالو
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 سماوالا رادصا واهب اهروما لك ةطاناويملاولا سمأب ةيالولا ةرادأ اهطوا نيرسعأ دحا
 35 صمالاف لاح لك ىبعو ينأر وه اذه لوأسم ريغ يلاولا لعجو ةداعسلا راد نم

 كحد هب ةنس سام 7

 هي روس ةيالو ىلا
 رزدنت نم كرحادق:قباسلا رصم يوبدخ اشاب ليعامسا لج انشاب نسخ نا

 ىنمي وهو هماخ دعب اهب ةماقالا مدعب ىمأألا هدلاوأ ردص دقو ةداعسلا راد هتبجوو
 ىضقت ةسايسلاو رصم ىلع ةطلسلا ةبحاص يه ةيلعلا ةلودلا نال روما ضعبب هسفن
 لوصولا اولواحو مهلابعا ىلع هدلوو دلاولا رقسا اذا ةيلعلا ةلودلا ىلا ررضلا لاصبإب
 ليعامسال حيرصتلا م انغ غاراالا قافناب ءالكولا ساجم ررق دقو ةدوشأملا مهلاط لا

 ةلالج ىلع ىمالا ضرعو تايالولا يف الو ةداعسلا راد يف ةمافالاب هلاجتال الو اشاب
 اوضرعاف مهيأر ذخال نيلوزعملا ةلودلا ءارزو ىلع سمالا ضرع بوجوب لاقفناطلسلا
 ابهسم احرش ةلأسملا اوحرشاو اوقفاوت' لوا رارقلا اذه ىلع متقفاو فارغلتلب ير
 مظعملا ةنيللعا ةلالج ةدارا كلذ تضنقا اك ديربلا ةطساوب هولسراو

 ,باملا بتاكشاب ه.ه ةنس لوأ نوناك ٠"

 داوف ىلع
 نيياملا ةءانكتشالا ىلا

 يل قيي ف ةخوخبشلا نم ىلا تاصوو ةنس نيعب را نم رثكا ةلودلا تمدخت دق
 يل ىمالا رادصاو هيرروس ةيالو ةمدخ نم يئافعا وجراف لمعلا ةلصاوم ىلع دلج
 كلذ قفاوب مل اذاو ىللدم ةريزج يف وا ةداعسلا راد يف نئاكسلا يلزنمب ةماقالاب

 ير مايا نم يتب ام. ىضقال يتلئاع عم ايروس لحاوس دحا يف يتماقا اورف

 يلئرس ةباجال هتيانعو ناطلساا ةلالج فطا ىلا تأجل دقو ةئيلطعا ةلالج ءاعدلا

 تحدم هه ةنس لوأنب 0

 فعالا ردصلا ىلا

 ىلع تلوع دق تنكو يتفيظو ءابعاب مايقلا نم يننكمي ال نس ىلا تلصو دق
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 ينرطضا دق ةيلخادلا ةراظنل اشاب مدن دوم نييعت نا ديب لبقتسملا يف ءافعتسالا

 ليسو هش مركبا هجو يذلا مويلا يف هيدقت يف رسلا وه اذهو يئافعتسا ليجعت ىلا

 يل مالا رادصاو يمالخل دهج اولمعاو مضعالا عوبتملا ىدل يل اوعفشاف ةرادصلا

 ريغلا ىلا جايتحا الب يتايح مايا ةيقب ىضقال يثلئاع عم نادلبلا ىدحا يف ةماقالاب

 فلم ه.ه ةنس لوا خنيرشت ١

 ةياتكيشابلا نم اكواولا ,ناطلشلا تاج

 كنا ارجا تناك املو ناطلسلا ةلالج ىلع مكتلاقتسا ةفارذللا .يضرد

 هب روش نم هتدوع دضعدرايل سلا اهم رقاو.سدنشلا روهظ :قترهظ دق ةلحال الا

 بوتكم ريرحت ىلع ًامزاع ناكو هاضر هب رهظا ًاارثلت ناطلسلا ةلالج كك بنكو

 فادلت دوار ول اك سأتف اهغلازال عناوملا نم حالصالا ليبس يف هوقالت انع مكلا وس

 ءافعتسالا

 لازتغاب مكيلع يضقي ةخوخيشلا نس ىلا كلوصو :نا مكفارغلت يف نولوتت

 دقو مسمم راجصو مهامعا تاموكملا نومدخي نيذلا مه نوبرجلا خويشلاو لامعالا

 د لا مكيلع بجي الف مكلامعاب مايالا دوع متمجعو براجتلا مهتكنح

 هنع نيباملا اوربخاف ًاعنام حالصالا قيرط يف متفداص اذاو فورظلا هذه لثم

 دبع ناطلسلا ةلالج ةدارا كلذ تضقا ا ماقرالا فارغلت

 داكف ىلع هه ةنس لوا نيؤنشنا ٠٠

 قوباهلا نيباملا ىلا باوج
 امو ناطلسلا ةلالج معن ركشا اناف لوا نيرشت ٠ قد مكباوج تذدخا

 اهنع لوئوسم انا يتلا ةيالولا لاوحاو يتدص فعض ىوس ءافعتسالا ىلا ينرطضا

 تربظف داسفلا نم هقتر. نكحم ال ام ىلا تلصو. دق ةبالولا هذه لاوحا نال

 ةلأسملا دعب اهماظن لتخا دقف ةيلخادلا دالبلا اما ةيبنجا تارمعتسم ربظع لكاسالا

 يلاهالا لاوحا جالصاب الإ عوبرلا كلت ىلا ةداعسلا ةداعا ىلا ليبس الو ةبب لا

 تايالو يف انلامعا انه لمعنف .نحن اما مسهعابطل ةمالملا لامعالاب الا مني ال اذهو



 لا: ذيع 1 فيل حلك سل
 ةموكلا نيب و ىلاهالا نيب فالخلا ةقش عسوت لامعا يو مورضراو هنرداو هينوق
 هذهو هريغ طالغا ةعبت نع الوسم ىلاولا نوكيف بناجالا بح ىلا مهبودحتو
 يتحصص ىلا رظنا ال اناو قافعتسا تضرع دف اذلو ةنس فصن وا ةئس مودق ال ةلاخلا
 جالصا اما هتلالج ءاضر ريغ ىلا رظان ريغ راخنفا لكب ناطلسلا ةلالج مدخا لب
 ةقلطم ةطلس 1 نيردتقملا ةالواا دحا نيبعت ىلع فقوتيف ةيالولا هذه لاوحا

 حالصالا من مني كانهو .دادغب يف يعم ملعف اك هرما ترصسي كسلا“ ةوقلا_ كو
 ىالوم يأر نع يتدافاو ايلعلا ةبتعلا ىلع هضرعل كلذ مكل تررح دقو تولطملا
 كنف مظعالا

 هبه ةنس لوا نيرشت ١

 يفارغلتلا باوجلا

 دنع اصوصخ هلئلالج نئماف ناطانلا:ةلالج ىلع دراولا مكب اونكما تضرع
 دقف اذاو هتلالج ةمدخ يف مكرمع ءانفا ىلع مكمزع يو ةروطلا كترابع ةءارق
 لسريسو ةمزاللا ةطلسلا مكل ىطعت مايا ةثالث دعب و هتلالج مالس 8 داب نفر
 يلا ردصا دقو هد لك را ضعب مكفلبيل نيباملا لاجر دحا اضل مكيلا
 مكدبع هتتكام ةينسلا ةدارالا

 دائوف ىلع هبه ةنس لوا نيبرثلا ١

 مظعالا ردصلا نم دراولا يفارغلتلا باوجلا

 اشاب تحدم 0

 ةيخاذلا ةزالن. ىلا 00 مكيفارغلت ( راظنلا ) ءالكولا سلجم ىف انأرق
 ةروث نيكسنا لامعالا _ءرم هوميرجا 1 انذيحو هه ةنس لوا نيرشن ١ خيرات

 يببسم نع !نوربخاف فيدرلاب ةصتخلا مكتابلط ةيبلتل ركسع رسلا ىلا | انبكو نار
 هباصن ىلا نمالا ةداعا موي ىلا حالسلا تف فيدرلا ركاسع اوقباو ةلأسملا هذه

 مظعالا ردصلا

 هه ةنس لوا نيرشل“



 لشي
 يفارغلتلا باوجلا

 ببس نع نولاس هيو لوا نيرشن د مكفارغلت لصو
 ا عاستا

 مكح نمز نم نايصعلا اوداتعا دق زوردلا لك لاعلان مكمل تافو ناروح

 ترك دقو ًاركسع الو بئارض ةلودلا اوطعي لف ةعاطلا اصع اوقشو نيب رصملا

 هذه 2 ةقرسلاو لتقلا عئاقو
 هذه ناصع بيسا تايجلا

 عضو مدعو لئابقلا

 ماعلا يف :زيلكنالا: ةتسوب اورداص دق نيذلا مهو ةينوناقلا ماكحالا تحت ممدالب

 ةبواسملا تاناويملا تدجو دقو ماعلا اذه يف لفاوقلا ىدحا دارفا اولتقو ىضانملا

 ءايقشالل أهم مهدالب ثحبصاف دنجتلاو بئارضلا ةيدأت نع زوردلا عنتما

اولوتساف دالبلا مهب تقاضو مهعومج تزككف نيتش كس ذنم ةاصغا ارقم تراصو
 

 مهو ةيرق /١١ مويلل هيلع اولوتسا ام ددع غلبو ناروحل ةرواجلا ىرقلا ضعن ىلع

 مهران روثيف ةدحاو دعب ةدحاو ةموكحلا ةضبق يف ةيقابلا ىرقلا ىلع مويلل نولوتسي

 عومج ا مط اوعمج دق مناف اذلو كلذ نوفرعي ناروح ىلاهاو ةريغص ةكرح لكل

 نيداقنم مهرماوال اوعاصناف ءاحصنلا ممل انلسرا دقو ةرملا هذه ىف مهللتقل وبهأتو

 مهيب تاذ حلصي, نم مهلا انلسراف ةانجلا ةازاحم بلط ىلع اورصا دقف زوردلا اما

 مكدبع تاليصفتلا نع ريشملا ةلود اولسف انلع ىلا لصو ام اذه

 تحدم ه0 نش لوا نيرشت 5

 سماخعا قليفلا ٌريشم اشاب بويا دمحا ىلا اشاب تحدم ايبتكا ىلا ة 5131

 ىراثرضح مدنفا ولئلود

 ةهجأنم مصلا نولواحي زوردلا نا تماعو مكري رح ةقيقدلا هذه يف تأرق

 ىلا تاصور دق ةلأسملا هذهو ركاسعلا نع ءاملا مطق ىف ةيناثلا ةهجلا نم نوعسيو

 بج: لئاسم ىلا كري رح يف مترشا دقو رواشنلاو ريكقتلا 0
 باوطا

 مكا تبتك دقو ةثداحلا ثودح ببس فرعن ال اننا نولوقت مكنا يهو اهيلع

 ايف مكل تركذ بيتاكم ضعب 0 ةئس لوا نيرشت ١و لوليا 5 خي ران



 ار

 ىلاها رجاشنف اهيبس ةرحاشم ترهظ دقف تايتثاا ىدحا وه ةروثلا ببس نا

 1 بأ اب ةنوكسملا ىرقلا ىدحا ناكس ماقف زوردلا دحا عم يري ا
 عقجاف نيقيرفلا نيب عازنل رثكو يرير ا رصب ىلاها نم ًاددع اولئقو مهناوخا
 ةلاكملا دع ربسف زوردلاو نوينارولا ربمجتف هيلا تاصو ام ىلا هلأ ةلأسملا تاور زوودلا

 كذا اطال نيب تادبدق يتلا ةيرقلا لها م ما فرعأ ال ينكلو مولعم
 هارقا ال تاعامج اهثدحا دق ا نال مهتفرعأ موزا الفك

 ةموكسحلاو ةيدلا ةيدأت اولبق دق ناروح يلاها نا اضيا بونك ف انولوقت
 اههدحأ نيبجو ةلأسملا يفو نيمصاختملا خياشم عم اوقئتيل اهفظوم ضعب تاسرا دق
 حلاصت اذاذ ةيماظنلا قوقحلاب قلعتي ام م يناشلا هجولاو ةيصخشلا رومالا نم دعي
 ينظوم يدبا نيب ثحبلا طاسب .ىلع لأ أملا تعضوو ركاسعلا ةمهم تيمنا موصخلا
 تفولا ةعاضا ىوس جتنب ل يم عيبطلا اها رعبا ف ةلأسملا كرت نا يدنعو ةكلملا

 اوالا رادصاو ةانملاو نيلعافلا راهظاو اهأشنمو ةرؤثلا بابسا نع ثحبلا قحيف

 تنثدح اهنا هل حضتي ةثداحلا ىلا رظانلا نال هاوارجا مزلي ام ءارجاب رك اسعلاو داوقلل
 لثق داراو. حالسلا ىلا مهنم قيرف لك أل دق ةيلعلا ةلودلا اياعر نم نيتفئاط نيب

 جرفنملاك فقي نا هيلع بجي الف ينوباملا قليغلا نه برقلاب كلذ لصح دقو همصخ

 تروظ دقو هيلا امتداعاو قحلا قوقح نع ثحبلاو ةوقلاب ةانملا ةلباقم هيلع متحني لب

 نير اثلا حامج حبكل ةيفاك ةمردن اجلا ةوق نكن مف تربك مث يداي نا أملا

 نم ددملا باجو دونحملا نم ةوق عج ايف ب داع ترشا ة 0 مكن ثتكف

 ةلخادفو ةيدلا ذخأت أف هيلعو ةوناالامعا دعب تاحالصالا نم مزلي ام ءا را 3 توريب

 لمعلا نع ةزجاع ةي ركسملا ةوقلا نا انضرف اذا الا ن 0 ةركللا ينظوم

 نوبلطيال مهو ةلأسملا هذ #ه ىف .ملظلا مهلا دق ناروح يب ها نا كافي ١

 هوه الو. كلشلا هكيتاب ا بلط وهو مدار ذا ضعب اواثق نيذذلا ةك اع ىوس

 مهنوبلجيسف مههوصخ بلج ىلع ةرداق ريغ ةموكحلا ةوق تناك اذاف ضارتعالا

 مفدو نامصخلا حلطصا اذا ةياغلا هذهل اوءمتجا دقو كلذ اوربظا اك حالسلا ةوقب



 ممتازاجمو ةانجلا طبض نع ءاضغالا مدعو اتقوم توكسلا انيلع بجو ةيدلا زوردلا

 ةوقلا دوجو نم ةدئافلا اف ةموكملا نم مقو دق حلصلا بلط ناك اذاو لبقتسملا ىف

 ةاغب ةانج ةاصع لبقتسملا يف زوردلا حبصي لهو كانه قلايفلاو ركاسعلاو ةحلسملا
 اذا زوردلا ةمحر تح ناروح يلاه 0 من اللاب نع فرطلا انضمغا اذا
 ىعيبطلا | هنا قاهاك رو لم نع رظنلا انفرص

 انشا الا رك رالف حالصال ةلودلا لاجر نم اددع انلسرا دقو

 رادضا بجيف ركسعملا ىلا هجوتو هزم رض نم كب مي ينش دقو مهاندعاو و اشاب ليمج

 نادنموقلا ىمأ عابتال كانه ةدوجوملا ىوقلا ىلا مالا

 تحدم و.ه ةنس لوا نب رش ١

 مظعالا ردصلا نم دراولا فارغلتلا

 اشاب تخدم ىلا

 هوكذلا ام بنسإ ةيجراخللا ةراظن ىلاهجوّت اروطو ةرات ارتلكنا ريغس ينرضح

 زوردلا دعاست ارتلكناو ةنراوملا نواعت اسنرف / نوردلا | كدأتت اايتالاا نم

 لإ نررازملا ةلاح تليمو دقو مهيدأتل ريب ءاًدلا نم هذختتر اه 0 _

 كاكا تكرع نع لال اسنرف للعنف نأذ اذو مهرذع ببسإ هابقع دمحن ال ام

 مهبراغ ىلع مهلبح كرتو اوزاجي ل اذاو ءازجلا 1 ”زوردلا تاكرحو مهتانكسو
 ملو ديعب تقو ىلا عجري نابصعلا يف مهيدامت نا دبي ةموكحلا راقتحا مكرت جتنا

 مهباهرال ةوقلا لاعتسا ىلامايالا هذه ينةموكحلا ترطضا دقو ميدل تقو ني

 ةنراوملاو زوردلا ىلا ةلودلا ةرادا ل وه ديحولا انضرغ ناف ةيفاك ةوقلاتنناك وأو

 ىرن نحو ةقيقملا هاه نواجتال متنلاو او ةجيننلا كلت ىلا لصوب ال ةوقلا 0

 نيمصاختملا نيب حالصالا ذبحو قيلا قفاوملا 39 0 ةلأسملا كرت

 لا اولامو مقام بم ءاطعا اوايق دق ناروح ياها ن نا اره اع الل

 د نع 0 الو نيمحاختملا نيب حالصالا | مايجاو نم قرت ةموكحلاو حلصلا

 لودلا ضعب رارضا نم:اصلخو ليقلاو لاقلل اعنم اهلي ّرْخ نم ةيدلا
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 كمال اعابتا ةمزاللا ةوقلا نم مزلي ام لاسراب ركسعربلا انما: دقق ةضالخعاو

 عونا نم 1 اواسرت نأ كلذو 0 لأ ل ةعرس 10 ظتنن نأ ديب

 برح الب هلا ةلأسملا ماهتال ةلاطا ككَيلا اذا نأ اوهحوتتو نب راحتملا دنع ةملكلا

 كو شالا راظتنالا يف نحنو مد ةقارا الو

 مظضعالا ردصلا ىلا لسرملا باوجلا

 مث ةاتف ببسب ةعزانم نع تيبست دق ناروح ةلأسم نا مويلا لبق مل تلق
 ةمن قبب لو لقا راكد حالسلا يكاش فالآ ةمب را نيممجتملا ددع غلبف تربك

 0 ُ لوا ةطباضلا لاحرو نيفظوملا انلسراف كايعب نم ةلأسملا هنااا 8 ةحو

 ريغ 00 مم اواتق لق زوردلا نا نويداروحلا لاقذ نيمداققملا نيب قيرعتلل دود ما

 مهنال مثديب مرأث ” اوذحا مزاج م اذاو ةانجلا ةازاحم ةموكحلا ىلع بجن و ليلق

 والو كاملا يلست نع اوعنتما دقف زوردلا اما مطوق ىلع اورصاو مهنم ًاددع رثك |
 ارم ةعبرا اواتقو ىرقلا ضعب ىلع اولوتساو شبجلا نع ءاملا اوعنمو ةوقلا ىلا

 رادقم ءاطعا ىلع اوقفاو مث اوباف ةانملا ملست نيبلاط ةرم ريغ مط انلسراف سوفنلا
 نويناروحلا كلذ لبقي مف دوقنلا نم

 نوككتم ذه ممو زوردلا دي يف ىراسا نييئاروملا كرتب يضقت ال ةسايسلاو

 اللا كلذ نم صالخلا لا ليبس الو زوردلل اهعب اونو ناروح ةيهجح عوضخ ةجينتلا

 ركشلا عم اهاعتساب انأدتبا دق يقتا ةي رككسملا ةوقلا لاا

 ثكثحدلم م هك لوا نيارشل ١

 ينفازغاتلا تاوجلا

 ك«جوتو نيمكاتتلا نيب حالصالا دوقنلا يود ضعب لاسراو ةلأسملا هذه لح ةعرس

 بجي ناكو لثملب ركاسعلا مهلباقف.طابضلا دحا زوردلا لثق دقو ةلاخلا تضنقا اذا
 ةوقلاب ةوقلا ةلباقم ىلا عارسالا مدع مهيلع
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 ريباوط ةسخ هيلعو (ترصندروم) روباو هدعب وا مويلا اذه يف كرحتيسو

 كلذب كتر عشا دقو ككل دافا 3 توريب ىلا هحوتلا

 لوا ني.رشن ٠
 يفارغلتلا باوجلا

 الا الك ترتقت وه ناو للا هن كسلا دوقلا لارا نم دصقلا نا

 ىلا ليبس الو هدصخب كنتفلا قيرف لك لواحو فالآ ةرشملا وحن مهنم رهمجت دقف

 اوكرت مهنال 0+ ةنس اهيفظوم ةموكتملا تزاج دقو ديعب نم مهيلا رظنلاو فوقولا

 ةقارا عنم ىوس ديرن ال نحو ءامدلا ةقارا نع مهوعنمي ملو مهيراغ ىلع راوثلا أ لبح
 ىلا دقعلاو لحل لاجر لصو اذاؤ ةصتغملا مهقوقح ةداعاب نيمولظملا ةثاغاو ءامدلا

 دقف نيللاو قفرلا ريغب زوردلا ءاسّؤر لماع " اننال بولطملا ضعبب انرنظ مهتياغ

 مط انلذبو مهدالب لا ةفيظوب مهانلسراف ثداحلا روهظ عقب ماشلا قف مصعب ناك

 دولا بورضو ةنايخلا عاونا و رجحاو من اوخا ل اوزاناف مارك الاو زعلا عاونا

 هذهب مايقلل اشاب م سر انلسراو 0 دنع م يفاقيال نيللا م ل ةوقلاب مهلباقت

 غلوم ةوق مهئلباق اوكا يرعب قليقلا د اونا مههغ نع مال

 همردناجحلا دارفأ نم هاكر لتقف 3 ماج 1 زوردلا مابا تاكلب ةثالث ن

 ىار 4 زوردلا بوصف نيكولب اشاب ليج نادنوقلا لسرأف طا هضلا دحا 0

 فصن ىلا برملا تدتماو ؟ اسعلا نم رشع ةسهو اسشاب ز رول مم اواو 3و مهقدانب

 0 دونجلا ن م ليلق ريغ ددع ريشملا عمو مهجاردا اعقل عجرف ليللا

 ل ءاهتناف للاخ لكى عو ةرادالا سا ام ءاضعا دحا عم اشاب واوه ةموكملا

 الإ 0 انكر ةوقل ا ناروحن ةدوجوملا زوردلا ةعاج مل تتش ىلع فقوتم

 ةداعسلا راد نم ملاسراب دوعوملا دوذجلا لاسراب

 تحدم هبه ةنس لوا نيررشت ١



 للا رمل فار

 ةمزاللا ةوقلا لاسراب ركسع رسال صاوالا انردصا دقو ءالكولا سلجم يف ركسع رسلا

 لحم ىلا مكمجوت بوجوب انرشاو برحالب ةلأسملا مانا موز كتلودل انرهظاو
 حلصلا دقمعل قليفلا لح ىلا عارسالاو فطللا ىوجرنف ةمواعم هلا ارا
 لكو شايلا دم ىلع كعب الل اذهو

 ديعس هه ةنس لوا نيرشلا ”*

 يفارغلتلا باوجلا

 اوربصاو ضالا اذه يل اوكرتاف برحأالب زوردلا ةلأسم مسح دي ري ناطلسلا ةلالج
 مد ةقارا الو حالسإلالب ةلأسملا ماهتاب كدعا اناو مايا ةسخ

 كتدحدم م هدد لوا نبررشل +

 نيباملا ةباتكشاب ىلا لسرملا فارغلتلا

 رم ةعاممج نال عملا ناطلسلا ةلالج لظ يف ةيزردلا ةلأسملا ثبتنا دق
 عوضمللا اهب اورهظا ضئارع اومدقو ةيالولا زكرم ىلا سمالاب اورضح دق مهخياشم
 ةكحلا ىلا مهميلسنل مهانجسف يري رملا رصب ةثداح يببسم نم ةعب را اوماسو ةم كك
 انس>الاف كعب ةعبرالا ءالوه ملت ةموكحلا كلا مويلا لبق مهانج زوردلا سي و

 انيتكو ةيركسملا ةوقلا نع انينغتسا دقو مزاللا حالصالا يف عورشلل دهملا لذبنسو

 تحدت ه.ه ةنس لوا نيرشل 8

 نيباملا .لتتاكلشاب ا ىلا لسرملا فارغلتلا

 يتفيظو نم يتلاقا هب تيلط مظعملا ىالوم ةلالح لا افارغلت ةدم ند تمَلف

 دقو ءاقبلا ىلا ىنترطضا زوردلا ةروث ةلاسم نال تلثتماو باسلاب باوجلا ينءاخ

 نم وجراف نمالا ءافص ردكي ام ةبالولا يف قبي مو هلل دملاو ةلاسملا هذه تضقتا



«111 

 ةلوهجم ريغ بابسال اهيف ناس. نكميال ىتلا ةفيظولا هذه نم يئانعا ناطاسلا ةلالج

 ٍ ىبط ةيبلت ءاجرب رسايتاو
 تحدم و5 ةنس سام

 نيباملا ةباتكشاب نم دراولا فارغلتلا

 نا مك انخي الو يلاعلا رظنلا ىلع هيف ةنس سام 14 مقر مكفارغلت ضرع

 هتلالج ناكو ناطلساا ةلالج ىلع ضرعتو يلاعلا بابلا ةطساوب درت مكتابتاكم

 لجر داجيا ىلا قفوي ملف هتادارا ضعب مكفيلبتل ءانمالا هلاجر دحا لاسرا ىلا ًامزاع

 ىلا هلاسراب دعولا قبس يذلا لجرلا لاسرا رخأ يذلا اذهو تافصلا هذهل :ئاح

 مويلا اذه
 متيأب دق .مويلا لبق . شكو .ةلوهجم ريغ بابسا ىلع مكءافعتسا مليي دقو

 مكتاكرح دييقت ىناثلاو لوبكلا نس ىلا مكلوصو ا_فهدحا نيبيس ىلع ءافعتسالا

 دقف ىلاثلا نع اماو ةمدخلا عنج ال مرهلاف لوالا نع اما ةيالولا 5 مكتطلس ديدختو

 لوزيف لجاعلا بيرقلا يف اهرشنتسو ةالولا ةطاس عيسوتل ةحنال ةموكملا ترضحا

 ناقاذلا ةلالج نم ةرداصلا ةينسلا ةدارالا ةصالخ يه هذهو ًاضيا ببسلا اذه

 مك دبع مظعالا

 1١١95 ةنس سيام وب
 داف ىلع

 يفارغلتلا باوجلا

 تثدح يتلا لك اشملاف مكفارغات: يف ةروكذملا ريغ روما مع ببيشم لقانستتسا نأ

 يل اببس دق يدض ناوجوملا ريقحتلاو وجهلاو ةديدجلا نيناوقلاو تاماظنلا ع

 دعتسم ىلا ةقباسلا قافارغات دحا يف تاق دقو ءافعتسالا ميدنقت ىلا رارطضالا

 يفرشا نا ديب ةمش يدنع رمعا سيلو ناطانلا ةلالج ةمدخ يف يقايح مايا ءانفال

 ردقت ال ةمش

 نا ديب نيبيصم نومامألا نوكي دقو بابسالا لوهجم ىلا ةهجوملا ءاجملا نا

 تي اي ماكل

 دس ااا
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 الو يتعص ىلع يتظفاحم نم 1 يفرش ىلع تاظفاحو ةكَس 6 نم رك ةلودلا

 شعلاو باطم لك ١ تررق يلاذ اذلو فرذلا ا سادي نإ مويلا دبنرا

 مظعالا معنا يلو ةلالج فال ىلع ربكن ال بلطلا اذه ةباجاو 1
 ١” ا 55 ةنس سبام 0

 قاتلا قع ماوج ينوباحلا نيباملا بتاكشاب نم دراولا فارغاتلا

 انلكو مظعالا عوب :11 ةلالح لع اا سام ا مقر ر مفار ملت تضرع

 متاذو ضرعلاو فرشلا ىلع ةظفاحم اعل ةيانعلا نم متن ١/ يلو ةلالج هذ اع ماع

 هيحصل رمثثو هب فرثعت 1 5 كلذ لهجي ال ةيودللا

 عوبتملا ةلالح ناذ اذلو ةرازولا ةشر 5 ةليوط ةدم ةيلعلا هلو دلا ممدخ دقو

 مويلا نم مكفرش ظنحب 8 لنكشي مضعالا
 ةيادعلا نين اوق يف اهذيفنت 1 ف بع اصملا م ١/ نيناوقلا كنك اذاو

 ءانك الا لاحرلا دوحو ىلع فوقوم اهذفنتو ةيالو لك يف فق ةدوجوم نيناوقلا هذهف

 لك يف ةمزال هو هنحنال يف درايل رسلا كلذ نابا دقو مهب اهذيفنت ىمأ ةطانال
 ينوبامللا رصقلا ف لس ءاظعاا دحا اهدوجو موزاب فرثعا دقو ةدلب

 مالا رشا وه تاحالصالا نم هذوارجا مزاي ام لوا نا مكنمه ىلع ىنخن الو
 71 ا ءادصا لك يف 000 1 تا 3 فداصنت 1 امنيناوقو

 ةرادا رارس | ىلع منقوو ةكلملاو ةيلدعلا فئاظو يف ةلودلا ةهمدخ يف 00 دق دقو

 ليدب ةلاوربإ وحلا نم هلاخدامْزاي انام او رشاوةحيالاون 5 اذ يلاهالا قالخا منو روما

 قوبامللا نيا ملا ىلا هيلع نواح 0 اهولسراو ةديدجلا ام ةاماظنو ةلودلا حئاول يف

 ىلا ءا ءاغصالا مدع 0 55 2 قدصب ةلودلا 5 همد> #7 لج ناك كلو

 2 هلل 0 دقو اهردق 5 اهدخ رد 3 مظعالا عوبتملا ؛ ةاالح ال لاقلاو ليقلا

 مدن فأ ِ رمال م 8 كلذب ترش كيا ىن» اذلإ همالس

 دائوف يلع
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 يفارغلتلا باوجلا

 ىلا ركشلا ضئارف 7 أ اذلو 95 ةنس سيام م0 مهقر كفارغلت تأرق

 4هاللس غيلبتب "1 ناطلسلا ةلالح ل اهيحو يتلا ةمعتلا ب ل ةينسلا ةينعلا

 طقف احم ءاشناو نيناوق نس بوجول لوقا الإ ف :لوقأف حاملا ةيش ان

 كلذ لك نواهجت ال مئاو مكاحلا ءاشناو نيناوقلا نس ابلاط يف ءىلع تيدان املاطف

 ةحارص فراعي هب روس ةيالو بصخم هيجوت دنع ك لك نامرغلا نا ريغ

 مهملاصمو ممر اشمو ةيالولا ناك دئاوع ةاعارمه وهو هلطاسو هتيلط ام بودحول

 5-6 ف اهءارجا انلواحو حتاوللا انردصا لب تاجرا هذه ىلا رظنن مل اننكلو
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 انعبتا دقو تاراكشلا ضعب عمسلا " لب انزح | ا (مضعب حلصن و نادلبلا

 ديدجلا عبتت لو ميدقلا انكرتو اهضعب يف اهذغنن لو دالبلا ضعب يف نيناوقلا داوم

 رئاود نيب ماقلا فالخللا اذه ةمغن روبنطلا دازو بيرغ ربظم دالبلا ترهظف

 ةرمألا ةداغال ركاسلا نم ًارادقم يملاولا بلط اذاف ةيركسملاو.ةيكلملا ةموكملا

 ىلا دونجلا ن ءارادقم لسرا اذاو نادنموقلا ضفر ايروش لثم ةيالو يف هباصن ىلا

 اولا تشات أ نع دئاقلا ىلإ !بتك اذاو ةدوجلا نع تيعنتما اهتدأعا دازاو ةيلب

 ماقأ اذاو ةميخولا هتجيفن ىلع دالبلا ربصت فيكف يصخشلا لمفلا اذه ناك اذاف

 مثلة دقو ةدلبلا هذه لاح نوكي اف رهشا ةتسس يف ةرم ريشملا ري لو ةدلبب يلاولا

 اوناعتساف ةدموكملا يفظوم تابنسع غلزنو امتوق تشعضف ةمردناجلا 1 هسع ددع

 ثددهم كل حبصاف هيض ص ريغ لاجر عبلاو بأ باس لاو بهنلاو ةوشرلاب

 ةعبن قلت موب ةدراولا تافارغلتااذ اذه لك عمو اهضرعو دالبلا لوط يف ناكرألا

 5 نتاسرا دقو لمحتلا م دع ىلا باشا اب ودح ام اذهو ةالولا قاع ىلع ثدحن م

 دعا ىنال مثنلا يلو ا صاوال اعايتا هتدوع كإ رظتناسو ةحالب مكديبع ل

 كلذ لك يلع منح ةمذلا نا

 ه.. ةنس سرام 8



+ » 
 مظعالا ردصلا نا

 لوا نوناك (ه) خيراتب رداصلا اهددع ىف ( تقيقح نامجرت ) ةدي رج ترشن

 (نانويلاةمصاع) انيتا يف ةيلعلا ةلودلا دض ردصت يتلا ةدي رجلا نا هاو ربخ 95 ةئس

 0 نانويلا دالب ىلا رف 3 ماش لا يف م ناك يذلا يدنفا دعسا اهرشن دق

 ةيسارفالا دئارجلا ملاح ربخلا اذه ترشنو ةيبداو ةيدام ةدعاسم هثدعاس ىلا

 عوبسالا اذه يف ةيزيلكتالاو

 يدنفا دعسا نوري نيذلاو ةمواعف لفاسلا تقيقح نامجرت بحاص لاوحأ اما

 ناتببو روزو ءارتفا ضم وه عيشا ام ام ناب نودبشي انموب ىلا ماشلا يف

 ةحوتمم احلا يش لمفا نا يلع بجو اذاو ةفش تنبب هوفا ال اناو

 يرظن يف ةرئاج ريغ لجرلا ةكاحيو باوبالا

 ىلاف ةلودلا ةعمس يف رثؤت لب هدحو ىصخش سمت ال ةبذاكلا تاءاذالا هذهو

 اان ةلواتب تانوإلا دئارجت تنواع اذاو اهئابالو ريكا نم ةيالو رومأ مويلا ىلوتا

 عضت ةلودلا نا وهو ًادحاو ًائيش كلذ تبثا يتموكح دض ةباتكلا ىلع اهنضرحو

 "دعب ايوشخ ةلودلا فرش يف رثؤت تالاقملا هذهف ابهضو بال ثيح اهنقث

 يلع بجاولا نم تيأر دقو يلاعلا بابلا نقذ تحت ةنطاسلا ةمصاع دئارج اهرمشن

 اا ع كد ركلإتررحو ةلودلا فرش ًاظفح يتفيظو نم ةلاقتسالا

 يثاب

 كح و5 ةنس لوا نوناك ؟ه

 ةقليع تاررحم

 قاعنت يو ريمزا نجح نمأهتلئاع ىلا اشاب تحدم اهلسرا يتلا ةرك ذملا ةروص

 : قالصام ةه> ىضارأب

 ىليلح ةديسلا ىلا

 ىنوباحلا سولجللاب ةصتخم يهو قرزا فرط يف ةقرو ءادوسلا ةبيقحلا لخاد يف



 كلظشن
 :يتآآلا ناونعلا بحاص ىلا اهواسراف لبقتسملا يف شرعلا ثراو ىلا اهميلست بجو

 هردنلب هريو» ويسوم
 < ةرع ردوا اهدنا تسا

 اهيلا ديلا دبع ةنوع ىدابا لوصو عنل اهوقْرُف دوجوم ريغ صخشلا ناك اذاو

 تحلم

 ديلا دبع ىلا اشاب تحدم همدق يذلا ريرقتلا ةروص

 ديردحتو 528 اظو يلا 8 داشراو داديتسالا ةلازا روئسدلا نالعا ن م انضر 5 نا

 ل أ تايالولا ناكس دارفا نيب ةلءاكلا ةاواسملا داجياو ةلودلا ءالكو فئاظو

 داحتالاب ةلودلا نأش ءالعا يف يعسلاو

 طوطخللاك ءارجالا ةيعرم ةنس ٠” لنه تردص ىتلا ةينواهلا طوطخلا نكس

 لح يلع رصف الل يساسالا نوفاقلا نالعا ن 0 انضرغ 0 مويلا | موردصت ىتل

 نا وه ديحولا دصقملا لب 7 جيرفالا نويع يف دامرلا رذو ةيقرشلا ةلأسل

 ماما منا اكو مكتاكرح نع نوأو ةينم منال ل ا مكب ةط وذل مكتنيظو | وفرع

 قدا كارش 0 نم هيف تعقو ع 5 ةاودلا اوصاخيل نين 3 همو 5 لامع نكيلو ةيح

 عرشلا مدا اذا كعطأ اال يفنا ريغ ءارك ةياغ ا فأن 3 اهدل اهدلو ىتل

 ةريك يف ا تعضو دق ىلا ةعشلا نآل انت :ءأب رارضالا هنأش نما ام مقرتقاو

 نا فاخ اخاو هتمالسو نطولا ص الخ ى اق ماما تدهعل دقو يريممت ف كفا 1

 مكبلق نلخدت الف لايقل كلتو راكف 8 هده ه نع ل زيةةسملا قف ةمو 1 أ

 يريم 2 م ىلا ةليحلا امو اه اهي ذأ ىلا ة كتعش يحصلا يلا الك نم 7 1

 ىلع م !لفالا نا ىف ودحن ىلا يفغ فواهلا هذهف ةمالا خيب و دانا ّط تخ عوقولاو

 ةيكولما مكئاذ عيدصت
 له مهشأ مهن تا ىلع 0 , رداق نو |١ نوكي 1 بج الو 4

 . ليصفتتلا ىلا جاتحأ ال انأ؟ ىروشلاب ةءوكحملا ةمالا هبلطت يبذل ماظنلا وه امفرعت

 . ةلودلا لاجر ظ اوقنو مكدبعب | وه
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 عسلي فظظوملا ناك اذاز اوف هيظو ىرجأ سو ليقت لمح تت ىلا : ىالوم

 هريمض م اما ةلوتملم نر نأ بج ذأ ريزولاف هتفظو ءارجال هر شو ثوص

 ةمالا نم باطاو يريمض هيلع ينخ وب ام لمفأ ل يف نظاو رخئفا اناو ةمالا م اماو

 لاخلا اذهب رختفاو يلعا مدعو قاطلغ نع ثحبت نا

 اهزاهتاب يتوذعست مل ىتلا قاضورعم ىلع مايا ةعست تضم : ىالوم

 ةلآ الب ميال لمعلاو لاملا تال هباقت يفلا ةلجعتسملا تاماظنلا نودرت

 ناو هريمعت ديارن نحو لزالزلا هتضوق يذلا ءانبلاك دالبلا نا:لوقأ نا ردقأ

 رو“ هالا مامز ملم كوجرأت بابسالا هذط يلزع نودي رث : منك اذاذ همده نولواح

 قوقفاويدىنريذلا نم ةزريضالملا اهتظروا.عم ةموكحلا ضياخم لغنرداق:لتجر دب ىلا

 دبع متالج جام
 حم ١98 ةئس يناث نوناك 18 يف

 شن ةبالو قف تاحالصالا ن 0 اشاب تحلدم هارخأ م

 الاوقا سانلا لوقت ش 3 ةبالو للا أاشاب تدحدم اشاب لدغ ىلصربقلا كلذ ا

 ةمالاةءامأةهلفن ةثربث .داواوباةقباسلا ةاطاخ يفرعادق لجرلا لا قئاق نفةريثكا
 ىغمتس ءامضالا ع كلت ف راغلي لا ةرو نا لئاق ن 0 هو ماعلا يأرا هناي قدص راهظاو

 نا اذلو اشاب تثتحدم قناع ىلع ةا ةاقلم أ هذه 2 نك ةمدخو مئات لا

 دق ىلصربقلا اشاب دمم ناف نولوي ام ريغ يع ةقيقملاو هب ليكنتال هلسرا دق همصخ

 ذا هوعدخ دقو نيماهلا مث ماس _ معسل ناك هنا كيد قلم او هدحو هقدصب رهتشا

 مهماي رثف» ل ع نا كعب هننذ نع رفكذ اشاب تحد اوشو

 هتنيظو رقم ىلا هجوتو قااملا ىلع اشاب تحد» لكوت دقف لاح لك ىلعو

 نم ًاياك ادد أر 'ىيداليعلا ليقاودفلا المل قرا لان يقةيالإلا:عأزو ةدايدجلا
 دل نمالا نال داليلا ديم الاد اقاو ةيالولا ن ٠ ةفاتخحم تاهجح ىف يف ام دونجلا

 ,م هك سالو فسالا نوءاس نوءاسملاو اناد>وو تافارز نورجاهي ناو زافلتلاو

 ا ةلازاب لب ةوقلا لاعتساب ال هباصن ىلا نمالا ةداعا ىلع مزعف مهنع عفاديإ



 سي ولا و 1 1 سل ا الرع
 نع مهلأسو نيماسملاو نييراغلبلا ءاسؤر هيلا اعدف بئاصملا هذه تدلو دق يتلا
 انيضارا لوصعف تالصاوملا قرط نم نومؤرحم اننا هل اولاقف دالبلا رقبقت بابسأ

 صوصالا تاباصعب ةؤامم دالبلا نا ًاضيأ هوربخاو نيدب آلا دبا ىلا ىرقلا يف قبب
 قزام يف يلاهالا ىنرو ةيراجتلا دالبلا ةكرح فقوا يذلا اذهو قي رطلا عاطقو

 باب رأ حبصأف تاونس ذنم ةموكحلا لاومأ ليصح ىلع ةابجلا ردقي رف مقدملا رقفلا
 دقو ىلا مسهيلع ىلوتساو شورفلا نم نيبالم رشعب ةموكحل ندم كلامش ا

 ىلا نويراغلبلا رطضاف هنانطا نمالا اهيف برضو قرطلاب برصلا دالب تالا
 لب بابسالا نع ثحبن ملف ةموكمحلا اما برصلا دالب ىلا هجوتلاو مهدالب كرت

 ةرجهلا نع نييرافلبلا عنمل اهركاسع نم اددع ةيرافلبلا ىرقلا دودح ىلع تعضو
 مهاسعاب مهئاطوا نع حوزنلا ىلا مهنورطضيف نييورقلا تويب نولخدبي اوناكف

 ةيداديتسالا

 حالصالا ماقاب مهدعوو نبيورقلا ءاسور هيلا اعدف كلذ لكب اشاب ثحدم

 مهمأب ام اولعفي نا طرش ىلع ةكارتملا بئارضلا نم مهئافعاو ةنيننس ف فال

 اهدالب ىلا ةيراغلبلا ىرقلا يف ةدوجوملا ركاسعلا ذاعأ مث لوبقلاب هلاوقأ اوقلتف هب

 لثالق مايا دعب هيفوصو: شين نيب لصوملا قيرطلا ءاثنا يف عرشو اهنابتيم عطقو
 مخل تقوملا سلجملا ىلا مهتلسو ءايقشالا ىلع تضبفف ةمزإللا ركاسعلا لسراو

 قيقدن ىمأ يلصربقلا اشاب دم هب طانا دق يذلا نويسموقلا تارارق ذفنو مييلع

 ياهالا بولق يف انا لمالا دلوتف كلامشلا حلا 6 سر اغلبلا تاباسح

 ةرجطا دير , يذلا نا هاوُخ يلاهالا نيب يسر ًانالعا نلعأ مث * لامعالا هذه كيعي

 ىلا باهذلا نع هعنمت ال ةموكسلا نال رارفلا مدع هيلع بجي برصلا دالب ىلا

 ىتح ىلوالا كيلا ضغ و نالعالا اذه كعب ام رص ىلا دحا هحوذن ه ءاش ثيح

 دلب نم لقني ال ريغصلا لما ناكو اهضرعو ةنالولا لوط يف ةلضاوملا قرط ترثك
 لضفب ةلوهس لكب تاب رعلا ةطساوب لقنت لاقثالا تحبصأف سفنلا قشبالا دلب ىلا

 قرطلا هذه
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 اهنم راثكاالا اش 'تتخدمأ نا اًويلَط ةلقنلا _قرطلا ةدئاف نوب راقابلا ئأر انلو

 ةعاس ("54) دتمي وهو هوناموقو شن نيب لصوملا قيررطلا ةيناثلا ةنسلا يف ملف

 ايفوص نم وهو ثلاثلاو ةعاس(""٠) هلوطو ةيفوص ىلا شين نم وهو يناثلا قيرطلاو

 مول ءاضتف هلوقيف قوسا ىلا قركر بش نم رخآو ةعاس (18) هلوطو هجينب ود ىلا
 دق ىقلاو ةريبكلاو ةريغصلا رهنالا قرتخت ىتلا يرابكلا ادع اذه ةعاس (؟4) هلوطو
 قرطلا ةسارطنفاخللا اشا ثحدم ًاشناو.(هواروم) رن قوف راك ثالث اهنم *ىثيا

 ليو قرا تع ايلي زينرسلا دودج لع اصرصقو ةمزاللا ير
 ذخالا رثكو امهريغو ريتسانمو كيئالس ىلا مهتعاضب لقنب يلاهالا أدب تالصاوملا

 يدافلاو حارا ناكو ممترجم نم برصلا دالب ىلا اورجاه نيذذلا داعو ءاطعلاو

 ةلوبسأ ةيالولا هذه نوقرتخحي سانلا ذخأف بادالاو باهذلل برصلا دالب قرتخي

 نمالا بايئتساو تالصاوملا

 ةلث تناكو تاقرطلا ءاشناو ءايقشالا ليكنتب نارمعلا حور دالبلا ىلا تداع

 نوجعزيو تويبلا نونكسي اوناكف ىوأم اهدارفال سيلو شين ةهجب ميقت ركاسملا نس

 اهمئاو يلاهالا : ةناعاب ةدلبلا جراخ مابلا ءالرطل ةلكت انا تطيدم ىف ناكملا

 ةكرش
57 

 ةنس لك يف ضيفي هواشبن رهن ناكو املامعأ تأدبف حايسلاو ديرربلا لقنل تاب رع

 طسو يف لودج رثحب اشاب تحدم ىمأف اهتويب و ةنيدملا يضارإ نم اممق قرفيو
 لالتخا ىأرو داتعلا قرغلا لصح ملو ناضيفلا نمز ءاملاب لودجلا ءالتماف ةدلبلا

 هاذا ليفوز ( كاوا ةريد ) (ماعدي ارشسإ# كلانا روعألا قوليجماو ةزانألا
 ساوقلاو ىئثاب شاوقلاو ادختكلا فئاظو ىنلأو راه ليل تاجاملا يوذل ةحوتفم

 فرك ةتوقمملا تاداعلا ضعب عنمو ةلمرابخلا لاجر للا لاعا لاا الا

 1 عضوف هرهظ لقثت ور اصم فرصي لجرلا ناك دقف جاوزلل ةلث الا غلابملا

 ةقزالاو عراوش اوشاا نوب وجي نييحيسملاو نيماسملا ءاشبا نم ميت أر كتاريدتلا

 نيماعملا نم دع رضحاو ةسردم مه حف أعوج نوثوميو ةعنص الو لمع الب

 2 ارش 00 2 ىنبف طوقسلا ىلا ًايعادتم نجسلا ف ربشأ 5 هةئيس يف
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 م عضو داراو ماقيالا ماعطاو عذئابالا ةقمنا لاملا نم ادقم ةسردملل صصخو

 ىاتيلا نع كنول اسي و) ةيركلا ةيالا ىلع هرظن عقوو فحصملا حتفف ةسردملا هذه
 نووس اوناك خحيراتلا اذه نمو (هناخالصا) مل ةأمسف ) ريخ ممل حالصا لق

 مسالا اذهب ةناتسالا يفو تايالولا يف مهبيزتو مانبالا ميلعت اهب دصقي ةسردم لك

1 

 شب ةيالوب نيرزرب ةيالو قاملا

 ةبالو اما نينس ثالث يف يفرلا نم ةجردلا هذه ىلا شين ةيالو تلصو
 سبلملا لئابقَو هوقايو كببا يلاها ناكو هيلع تناك ام لع تيقبف نيرزرب

 مهدرطو هوقاي يلاها مايق ةلب نيطلا دازو كرو ورق لع 43 0
 ادا نيتسلا لع مهموجتو كيا ىلاها ةروث كلذ ىلع دزو ةموكحلا ينظوم

 ءالكو رظن باجتسا يذلا ىمالا صاصرلاب كب نيهاش مهتدلب ماقماق مهب رضو

 تحدم ىلا ةيالولا كلت نوئش ةلاحاو نيرزرب ىلاو لزع ىلا مهب ادحو ةلودلا

 ) 1 اغلا بالا نما رودص دم اهرومأ لنتلا اهلأ هسردف
 ةريخالا لسرتف ةموكحلا مض مهن انك نوروثي دالبلا كلت ىلاهأ ناكو

 اشاب ثددم ركش ةلابا ىلع ا رومهالا دي زف مهدح ةروس نكسترك انعلا مهلا

 ةقيرطلا هذه نآل اهتلازال ةعاطلا اصع قش ىلا مهب تدح يتلا بابسالا ةلازا يف

 يهصتسا دق هناذ اذلو ةبركسعلا ةوقلا لاعتسا كرتو نمالا ةداعا ىلا برتأ يه

 ءاسئر هيلا عمجبو نيرزرب ىلا 6-0 شب نم هتكرح دنع رك اسبعلا نم ادحاو اكواب

 هر رالا تانأر نع ملاسو هلوضو دنع مهريغو هوغارو ايسيلامو هوقايو كيا رئاشع

 لمح ريكلاو ريغصلا نال راثلا بلط وه.اهبيس نا مهلاوقأ ةصالخ نم هل حضتاف

 مهلاوقأ يف نوقداص كاذو اذه عم مو ءيش لك ىلغ ارداف هنن كيد حالسلا

 ينظوم نكحلو ضارعالا ضرعتاا مثدنع رح ربك أو نونهادي, الو نوبذكي ال

 اواعف املاطو رثابكلا نوبنتجيالو شحاوذلا نوب رقيو دءاوقلا هذه نوفلا ةموكحلا

 حالسلا ىلا ىلاهالا أف دارفالا دينجتو راشعالا عمج دنع ةورملا هجو هل رمي ام



 4 او
 هذه ةلازا ررق دق اشاب تحدم ناف اذلو دئادشلا دنع ةديحولا مهمدع وه يذلا

 اانا كك يالا
 رومأ ضعب مهب طانو رئاشعلا ءاسؤر ىلا هرماوأ اشاب تحدم ردصا | اذه ىلع ع ع ع د

 اهنع ةضا اعتسالاو ةعدقلا تاراثلا كرو حالسلا له نع يلا اهالا عن ه اهنم ةب رجنلل

 دالبلا نيناوق هيضتقت 5 ةيدنجلل عوطتلا اهنمو نومصاختملا اهيلع 3 ةيدقن غلابب

 يركسملا ىنشتسملا يبهانو ماقعاقلا ىلتاق ملستو ةكارثملا ةيريمالا لاومالا ءاطعاو
 نيب ةدوجوملا ىراصتلا ةسينكل ضرعتلا مدعو ةطباضلا ماظن لوبقو ةموكلا ىلا
 هوقايو كيبا

 اوكرتو ددرت الب اهولبقف رومالا هذه ءارجا ءاسؤرلا نم اشاب ت>دم بلط
 اهضرعودالبلا لوط يف هب اودهعت ام ذيفننب | وأدب و نهر ةباثع صاخشا ضعب هدنع
 اوردتف ءامدلل انقح نيلوتقءلل تايد ريدقتل ةددعتم ناجل تعمتجاو حدلبلاا اوعي
 فال !ةلمارأ اومنأو حيرجلا انلأو ليتقلا براقال شورقلا نم فال[ ةيرأ
 اوأدب و. ةمردناللا قرف اواكشو ةموكحلا لاومأ اوطسقو رشا 1 يف لئاسملا
 (1؟) مهددعو يرك..هلا ىفشتسملا يهأ ءاساؤرلا رضحأو لاومالا ليصحتب
 هنسوبلا ةيج ىلا مرارف ببسب ماقماقلا يلتاق ىلع اوضبقي مل مهنكلو

 هن تاحالصالا هذه ةظحالا ةبررق ىلا ةيرق نه لقنتي اشاب تحدم ناك
 و شن ىلا داعد ندور فرضصت» اشاب فيظن ل ويش ٍ مايأ دعبو

 شرغ الكل ١4 ىوس هتحابس ةموكحلا 5-6

 ةبرجتلا ليبس ىلع هنوطلا ةيالو ليكّشتو تابالولا نوناق ثادحا
 ع 00 هباصن ىلا ن ل قسنلا اذه ىلع نيرزرب ةروث تهننا

 نيعب سائلا اهيلا رظنو نينس ثالث يف يترلا نم اهريغ هيلا لصي ال ام ىلا تلصوف
 لينل هب نوعرذتي ام لاطا نم قبب : ذا بناجالا سن ؟اسد ثعطقناو باجعالا

 ةرادالاءوسل فسالا بجوت هرتساسو نيدو تاهج ىف راغلبلا ةلاح تناكو مهد 1

 ةلوذبملا مهلا معأ ترثكو اب روأ ىلا نييراغلبلا تاياكش ىدص لاصيا سورلا لواخ
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 ةيحالصالا انشا 'عهتم لاغأ اشاب دا وف و اشان يلاع ناموحرملا ارو ةياغلا هذمل

 نوكيل هثادخا ىلع نيممصم اوناكو 57 نوناق ثادحا ىلا اهب عرذتلا اودارأف

 ةناتسالا ىلا 6٠١ ةنس يف اشاب تحدم ابلط دقق اذلو روتسدلا نالعال ةمدقم

 هرتساس ديحوتب مظعالا ل هيلع راشأو ةناتسالا ىلا اشاب تحدم لصو

 كلذ لمعفن اننا لاقو هنوطلاةيالو مساب اتيمستو ةدحاو ةيالو اهلعجو شبنو نيدوو

 تاياالولا مومعل الماش ماظنلا انلعج ةبولطملا ةجيتنلاتاصح اذاو ةبرجتلا ليبس ىلع

 ناكو ةينسلا ةدارالا كلذب تردصو ةبالولا هذهل اشاب تحدم نييعت ءالكولا ررقو

 مننا للا تاياالولا ماظن عضوا راهنلاب ليللا نالصاوي اشاب تحدمو اشاب داؤف

 41 هن اشاب تدم ىلا ةئوطلا ةنالو رومأ تهجوو هعضو

 تافورصملاو تادراولا طبض ىوس تايالولا ماظن ثادحا نم دصقلا نكي |

 نيدلا دعس وعدملا مالسالا خيش نكلو اهحالصاو ةلودلا اياعر لاوحأ يف رظنلاو

 نيب و نيب هنئاكلا ةيصخشلا ةوادعلا ببس نوناقلا اذه لاطبا لواح دق يدنفأ

 وه دائوفو يلاءو تحدم تاوشا لاا أر ناك لب هتيغب ىلا قفوي مما شاب داذوف

 ةنوطلا ةيالوىلا اوتهجوتو نوناقلا اذهةعبت لمحتب اشاب تحدم كاذ ذا ديمتقو كفانلا

 حاونو تايماقعاقو تايفرصتم ىلا موسقو تارالو ثالث ديدجلا ماظنلا دحو

 نيماقماقلاو نيفرصتملا باختتا مثحو هنوطلا ةيالوب ةيرق فالآ تس قملاو

 ديدجلا ماظنلا مه امم اهريغو تارادالا اجو ةمردااو طابضلاو ني ريدملاو

 قا ةهح نم .ًاضيأ لفتشي :ناكو ءاسم حابص لئاسملا هذهم اشاب تحدم لفتشا

 عورشملا اذنه ءادعأ فئاظوال نيعت 1 تناكو ثالثلا تايالولا لامعأب

 ةك احم يف هبعا دق روهشم رود بئانلا اذهل ) قجسر بئا يدنفأ يرو السما

 ديدجلا ماظنلا نم سانلا ريفنتب يدنفأ حينس ةيالولا يجب رك )ا لا تل

 يدذفأ يرورس ناكو مهيعس تان ترب أضف ماكس ١+ شنفم ي ىدنفأ فيظن امهعبتو

 ناكف ةعب رشلا ىنليس ديدجلا نوناقلانا ةكم لا ىلا اورضحاذا نيضاقتمال لوقي

 ناكو ءالبجلا رثاث راثل يتذملا يدنفأ دم حئاصن الولو ًاحيمص همالك نونلظي جذسلا



 روزلا قالتخا ىلا سانلا قوشيو ءاطسبلا يرذي مالسالا خيش يدنفأ نيدلا دعس

 مهفأو ةدك ارشلا يرجاح ناكسالاشاب ترصن وعدملا رضحو بذكلا قيوزتو
 مهيلع نيرطيسم ريغ هعابتأو يلاولاو ةيالولا ناو قلطملا مك املا وه هنا نيرجابملا

 ذخأو باوبالا رسكو هسفنب نجسلا ىلا اشاب ترصن رض نجس دق مهضعب ناكو
 ءاتلاىوس هدصق نكي لو ةموكحا عبات ريغ رجاهملا نا جذسال ربظأو ةونع ءانجسلا
 نوناقلا اذه ذيفنت ليبس يف تارثعلا

 كارتالا «بقلي ناك يذلا ترصن وه انه روكذملا اذاب ترصن ( مجرتللا )

 هاقن مث ةدم سسجتلاب ديما دبع مدخ دقو نونجلا ترصن نونعي ترصن يلدلاب

 ( هيلع ىبم ريغ كانه تا دادغ ىلا ريخالا

 ىلا نيدسنملا ءالئره اشاي تحدم لسرأف حالصالا ءارجا عنمي داسفلا ناكو
 ذفنف حالصالا قي رط يف رمثساو مهاحم ةماق_تسالا يوذ ضعب لحأو ةناتسالا
 يفو هنردا يف تايالولا ماظن ةموكملا تقبطف رهشأ ةتس يف ةيساسالا تاماظنلا

 اريخا هتممعو بلح

 ةورثلا ديب, تواكالبلا رامعال تي رج ىتلا طئاسؤلا
 داعبساو البلا رامعا ريغ تابالولا ةرادا لكسش ليدبت نم دصقلا نكي

 عامْجاو تابالوااو تايفرصتملاو تارءاقماقلاو يجاونلاو ىرقلا سلاجف يلاهالا

 ني ريدمو زكرم فرصتمو ةيالولل نواعم نييعتو ةنس لك يف ةرم ىنومعلا ساجملا

 ناش حالصاو دالبلا مدقت ىوس هب دصقي مل كلذ لك ةعفانللو ةيبنجالا رومالل

 نطولاةدافال اهلمعتسيو يلاولا اهكرحي يتلا تال الك مه نوفظوملا ءالئوهو نيلهالا
 ءاشنا ببسب ةريصق ةدم يف اهريغ هري مل ام نارمعلا نه شين ةيالو تار دقو

 ةمدقم لامعالا هذه لمح دق اشاب تحدم ناف اذلو تالصاوملا برقو قرطلا

 تاك ريكو ةراجبتلا ثاروباووريفوتلا قيدانم لمس 1 دق. اذه عمو يونملا جالصالل

 ةصالخلاو نوجسلاءانيب ىماو تايفشة لاو لماعملا ضعب و عئانصلاةسردءوتاب رعلا

 هافرااو زعلا تاحرد ىلعا لا ةنس فصلو نيس ثالث ةدم 2 يلادالا لصو دق



*»1 ١ 
 ةئاملا يف 0( ) ةموكحلا تاداريا تدازو

 تاراجلا كا اهدادعت ىف يف جاتح اشاب تحدم اهارح ييبلا تاحال مالا نا

 اهمدقتب جيرفالا ثدحتو تابالو ١١ لكل جالصا 0 ةئوطلا ةيالو تحبيصادتف

 ةيالو /| كلت قف ةيحالصالا اشاب تحلم لامعا ن 7 ةذبن 0 د ن* سأ الخ

 كارتشاب يضاقلا ةموكملا نوناق عاري و رباعملاو قرطلا اشاب 6 3 1

 اذه نال تادودعم امانا لاغتشالا وا ةناعالا مفدب قيرطلا تايلمع يف يلاهالا

 نيذلا ىرقلا يلاها فاكيو قيرطلا م اشاب تحدمناف اذلو ديفي ال ماظنلا

 دعاقلا هذه برج دقو حايترا لكب هرمهاوا نولباقي اوناكف لغشلا هنم نوديفتسي

 يح نيكل 1 ةنالث نيل 0 لوط غلبو 9 ةيوطلا يف ف ا تحجتف شن ف

 نإ رشسعو ةئاع 2 1 6 أ ريكا هةر ا يرأ اكلا ددعو بت ركع اتيركللا

 عاطق نوكشي لييمورلا يلاها ناك دقف هباصن ىلا نمالا اشاب تحدم "1

 ةنس دالبلا كلت نم ةيلبجلا تاهجلا ىلا اشاب تحدم يللاعلا بابلا لسرأف قيبرطلا

 لاجر مم اولهاست دق ةموكسلا لاجر نكلو صوصالا ن ء تالا 7/0(

 ةرملا هذه ف ثتجاف ةناتسالا ملل هتدوع دعب ن رمالاب نولي علا مهركر رثو تابا صعلا

 نم اللا داعف دالبلا كالت 5 هلع علا ة هند د> 0 ةطب ايضلاب ان نعم مس م هدا ةموثرج

 هدهع قباس ىلا

 نيبارملا نئارب نم يلاهالا صيلختل ريفوتلا قيدانص اشاب كايد نيس
 نم 0 ىصعي اشاب كتحدم 5 ديح داليلا كلت 2 ةرذلا لوصحم نا كلذو

 لوصحم لا نمز ءاح ز > اذاذفنصلا اذه. نم هعرزب مرمأي و يلاهالا ىلا ةموكحلا يضار |

 تحس مس رخ ل اق نحل نبي رخات ىلا آ هناا سو ةر ادالا لف احم ةطساوب هعاب

 يل نفت قولا قيدانص تناكو نيلونكملا ب ياكل 1 رشا اطال

 تادابشلا ذخا | دعب دوقنلا نم مهمزأي امني راك الل يطعتو نيترم وأ 5 عوبسالا ف

 دحاو يهف ةموكس ا اهذخات تناك يتلاةدئاثلا اما تارادالا سلاح نم ةقدصملا

 نه ةموكحلا تارف يلاهالل اكلم لاومالا هذه تناكو رهش لك نع ةثاملا يف



 «دو)
 نويلم فصن دوقنلا عومم غلب ةدم دعب و نينس ثالث ةدم يف ةربا فلا ةئامالث ريفرتلا قيدانص يف ةدوجوملا غلابملا عومجم غليف ةدلبلا حالصال مزايا« ءاشناو ق رطلا مظنتل حاب رالا ثلث فرصو هيلا ةرمأباسملا ةيور محلا نم لب بجاولا
 دئارجلا كاذ تناعا م تاربالا نم

 تمدقتف رباعملاو قرطلا ةطساوب ةلوهشب ئرخا ىلا ةدلب نم لوصحلا نولقني اولكو مهدالب يف نءالا بتتساو ريفوالا قيدانصب ريغلا ةعجارم نع ىلاهالا ىنغتسا
 مهتورث ىلع مهودس#و مهموطبغي حالوالا ب نويب رصلا مهجاريج حبص ًاودالبلا ةور'

 تامجلا نال بواطملا قوف ةدئافتداف أ دف هنوطلا ةراجتتاروباو ةكرش امأ
 ةناتنسالا ةموكحب تناكو لفسأأ ىلا نيدو نم 'يدنبت ربملا اذه نم ةحالملا ةخلاصلا

 بعصلا نم ناكو اسفلا ةموكحامركتحاف هب ريق لاو البتاوجلا قوت كك
 ىأردق اشاب تحدم نا ديب ةيواسفلا تاروباولا هيلا تلصو ام ىلا انتاروباو لوصو
 ةيلاخ ريغ ةديعبلا طقنلا ضعب ىلا نيدو نم عئاضبلا لقنب انتاروباو لاغتشا 0
 مئاضبلا لقت يف تعرشو تاروباولا كلت ءارشل ةمزاللا غلابما دجوأف ةدئافلا نم
 ةبرحبلا قرطلا ملصأ لق هنا كلذو ( ىراربانب هعمج ( ا 3 (وصدهرق ١ ىلا الوا

 تاراجيا ن«لصحتملا غليفراجتلا اوم القا وسالا يف تاءدوتسمو لك اس اأشن | من
 فيزاصملا ليزنتدعب تاريللا نم فال ةثالث نيفظوملا تابترمدعب تاعدوتسملا هذه

 نمت كاذ ذا غلب دقو غلاما هذه نم رفوت ام نبك اكدلا قاوسالا يف ىنبو
 شرغ ةيام .قاوسالا كلت ف دحاولا عارذلا

 "نيم ةنئاكلا تابانلا بيس رمتس» فالخ ىف اوعقو دق ىلاهالا ناكو
 ىلا سو ىلاهالا ددع عازل تاياغلا هذه م اشاب تحلم مهحاصق (ىونروط)

 تناك ينل تاباذاا ترمعو ىملاهالا دافتساف اهقح هب نيرا (داقاش اديس ةنرقرولا
 تاعزانملاو لاهالا ببسب تبرخ دف

 تحدم) روباوف هيفوص م هرايسو شن روباو الو | .اشاب تدحدم ىرتشا دقو

 تاروباولا ددع 17 ) اشان



 تاهجىف اهممع مث شين ىف الو 00 لقلااو 0 باكي ةكرشلا

 كانهو فقاوملاو تاطحملا ال ثدحأ دقو ةيعارزلا قرطلا ىلع ريست تناكف ةيالولا

 لقتلاو بوكرلا تاب رع عنصب اهضرعو دالبلا لوط يف عانصلا أدب

 تمدقتو دحاولا مهسلا نع ةريل "6 نمش يلاهالل عابت ةكرشلا موهسأتناكوأ 0

 هجوت املو مهس لكن ع نيتريل حابرالا نم موبسلا بابرأ ىلع تعزوف ةكرشلا

 اهددع غلب دق ةكرشلا تابارق نولوقي هل اوبتك دادغب ةيالو ىلا اشاب تخدم

 ةكرعش ملا هذه تدافا دقو ددعلا اذه نم رثك ا اهليخ ددع غلبو ةبر عا

و مهتاحور يف يلاخآلا
اق ناكو كنا ربلا لقنو 5 هو راهقلا ليس تيس مهتائيج

 كب اهمون

 م *) ىلع ًايوتحمو
 ةدام

ال ةدئاز دالبلا يلاهأ عئانصلا سرادلم تدافأ.ذقو
 اهدحا أشنأ دقق ركشت 

ف اهريغإ أشن مث شن يف اشاب كليا
ب رت اهم طانو هيفوص يف ةثلاثو قجسر ي

 ة

 4 عضوو ةباتكسلاو ةءارقلاو عئانصلا راما قلاب «ةو نيملسملا هلذلا

 درعا او ةنوطلا ةديرح نا ةديرج ةرم لوال ثدحا مث 5 مرد 7

فورالا بيترن ةمنم مهنوماعي اوذخأف ماني الا ضعبب ع 0 ثال آلاو فرحإلا
 

 ةطايخلاو ةكابملاو ةراجتلا نم ةناخخالمالا يف مهنوملعي .اوناك امع ًالضف

 تابرعلا ةعنصو

 غلب و (؟ه٠):سرادملا هذه نع“ ةسرده لك يف نيدوجوملا لافطالا ددع غلب

 قطور مئانص ة ةسردم داريا |م 1 شر كلا ٠٠١ اهدحو شب ةسردم داريا

 ىلع د ضعب ءاثب ىعأ دق انشاب تحدم نال اذه نلارتكا 1 ناكف

 شزغ فلإ ةيامب يونس رجؤت تاعووتيسللا ؛ كلت تناكجو يديدخلا طخلا لوط

 عئانص ةسردم اشاب تحدم ىنب دقف اذلو ةياهالثلا ىلع قجسور ةسردم داريا ابزرو

 اضيا تانبلل

ثثلا يرجابم ناكسا رما يف اشاب تحدم نكفو
 رضح نم نكسأف ةك ارشلاو , ر

او ةيالولا لكشت لبق شب ةيج يف مهم
 اًواج نيذلا ني رجاهلا امش اب ترصن نكس



 ءالئوم ددع نا دبب نكسلاو لزنملاىلا ةجاح ةمث رجامملل قبت لف نيدوو هرتسلس ىلا
 لوخدلا ىلع هنس دعاسي ال يذلا ريغصلاو زجاعلا ميفو املا (مو٠) قوس
 رجاملا ىرق يف .تسلو سبلملاو توقلا ىلا نوجاتحم ءالهو تاناخحالصالا
 نم نير ىنعت ةموكسحلاو لاذطالا ملعتل شرادم الوةينيدلا رئاعشلا ةماقال عماوج
 لغتشاو ةدم تضم دقو نينس )٠١( ةدأ هترش موب نم ةي ريمالا فيااكتلا مفد
 ًاضيالكشملا اذه ىهتنا ماضر دعب راشعالا نم ءزج مهنم ذخأ اذاف ةعارزلاب ميضعب

 عوضوملام مويهفأف م مءاإلعو هءاسؤر اش !تحدم عج ج دقو دلبلانباب رجاجملا ىواستو
 نويس.وقلا عمل ني رجاهملا غلاكسلل روم أم كلب اوك انقل ةلطاثو اق ًانويسلوو ةلككتر
 ىلوالاةنلا يف ةيرورضلا مهناجايتجالا ماها فرصو اهعابو ني رجابملا نم زاكعالا

 لانطالاو و.شلا يجاتحل تابتر» نيعو بينا اتكلاو مءاوملا ىرقلا ضعب يف ينبف
 نيدلعملا نيعو بيتاتكلاددع رثك او ءاسؤوبلا ءالؤهتابترم داز ةيناثلا ةنسلا يفو
 اريصت الو.الئاع كونج اللا يذلا رمأ  ينلعاو

 ويشلا مسههفو مهتاوكبل ريسا | مزنك ل ايكو ةيكسارتالا لارج تنصح
 رفضا اا كالتما نوعدبب ا يذ ىلع كك

 ناف اذلو اها ةيناسنالاو كلذ نم ءىش ىلع دعاس الف ةلودلا تام

 ضمغا ماتا ينو ةلاسلا ارش مهمهفاو مءاسؤرو درو مثءار ها هيلا اعد دق اشاب تحدم

 مهعيب تا وكبلا ىلع متحو ةعساتلاو ةرشاعلا نوزواجتي ال نيذلا راغصلا نع فرطلا
 نيقابلا قاتعا مهبلع متح مث منقل

 دجب ال ماقماقلا ناك دنف ةءركملا رودو قولا ًاضيا اشاب تحدم حلصاو
 ينال فرصتملاو ىلاولا اذكو .ةموكسملا رماوا ذيفنتو هيف ةماقالل 2
 نجس اشاب تحد» ىنبف مادهنالا ةحرد ىلا تكاصو دق نوجا تناكو ( ىعرشلا
 راجت ناكو قجسور نجسو ركلة ةرئاد اضيا ىنبو ة هكليللا تلذو نيدو

 ىلا اهنومدقيو 0 رودو نوجسلا ءاشنال لاومالا نوعمج 2# ا افا



 ةدامسلا راد يف الا ةدوجوم نكن:مل يتلا:ةيدلبلا رئاود اشاب تخدم ثدحاو

 مظنو اشاب تحدم اهأشنا دقق اذلو تايدإبلا هذه دوجو ىلع فقوتي ندملا ماظنتاو

 يف اهدئاوف راثآ تربظف نازوالاو راعسالا ىلع اهتطساوب ظفاحو ةقزالاو عراوشلا

 اهضرعو دالبلا لوط
 رفني ضعبلا ناكو سلوبلا لاجر نم ددع داجبا باطن دالبلا ماظتنا ناكو

 ا امسو فئصلا اذه لاحر اشاب تحدم ثمف ان 0 ةهذعبو بالا اذه 0

 6 : تي ن

 نادلبلا يفو ىرقلا يف سيلوبلا فئاظو ءانبال مهمدختساو نيشنفملا

 رتفد يدنفا بيدا ةنواعمب هيلاملا رومأ اشاب ثتحدم مظن دقف كاذو اذه دعبو

 ىلاهالا ىلع م ارت ام كرتب ىعاو .ددرت الب اهقيبطتب ماو ةحمال مظنو ةيالولا راد

 نع نولاسي تقولا كاذ يف ةطباضلا رافنا ناكو ابليصح نكمب ال ىتلا لاومالا 7

 مظلا اهروتمي ةميقع ةطخ يهو ىلاهالا ىلع مه هنوعزويو هي رقلا نم بولطملا رادقم

 ةحضال مهل ن.سو ةابجلا فئاظو ثدحاو ةدعافلا هذه ريغ دق اشاب تحدم ناف اذلو

 سرام ربش ىف يركسعلا لدبلاو وكريولاو راشعالا طاسقا لوا ذخا مسييلع محن

 هذهبو مهيلع اهقرفو تالاصيالا عبطو نيدلملا ديب ىلا لاصيا ميلست يلاجلا ىلع محو

بي ل (849) ةنس يف ةموكحلا داريا مظتتاو ىلاهالا ةورث تمن ةقيرطلا
 ىلاهالا ىلع ق

 اهسفن ةنسلا ىف لاومالا هذه لك تددس لب ةيريمالا لاومالا نم دحاو شرغ

 اهدحو ةنوطلا ةيالو هب تدرفنالب ةلودلا تابالو ىدحا يف كلذ لثم ثدحي و

 ةلودلا دالب ةيق ىفو ةناتسالا ىف نوبجعتي اوناك ىلاهالا ناف اذاو

 تاداريا تناكو مهتورث راثك ١ ىلع دالبلا ىلاهأ لامعالا هذه تدعاس

 لاومالاب نئازخلا تالتماف نيلهالا ةورث تداز الك ابضيا دي زن ةموكملا

 قودنص يف ظوفحلاو ةيلاملا ةراافن نم لسرملا رتفدلا ناكو ةيالولا تلكشت

 هرتسلس تاداريا نع ةرابع يهو دوقنلا نم سيكف لا 70+ ىلع اب وتح رئافدلا

 سالاردص اذه دعب و ناخدلاو حلملاو كراجلا تادراو جارشلا دسب شقر ل انو

 اسعلا دالب نم ىعارملل رضحم تناك يتلا مانغالا تعنمو مومسرأا ضعب ءاغلاب



 )هغ1١«
 يتلا لاومالا تعطقتاو دوقنلا نم موقلا ءالثوه هيطعي ناك ام هني زيلعا نع عنتماف
 ردصت ملو ةمكارشلا دورو ببسب اضيا يعارملا نامئا نع ةموكملا اهذخأت تناك
 ةنس يف تغاب دق امتادراو نكلو ةررقملا موسرلا ىلع ءىثث ةدايزب ا

 وبا اشاب تحدم هارجا يذلا حالصالاو مدقتلا لضنب سيك فلا )45( #0٠
 م٠ اضيا ةنس دعب و سيك فلا 5٠" تادراولا تغلب (8*) ةئس يفو رارحالا
 تاريللا نم اذلا ةيامئامتو انويلم ينعا سيك فلا

 ينظوم لكو مهدارفاو ةمردناجلا طابض ناك دف تافورصملا ن5
 حالصالا لبق ةيالولا فراصم نم يكل سيك فال ةتس نوذخأب ركل

 1 هيلز ةلاقمالا !لخا امأ: لبف ' فذ: حت ة رس قي رمت دازتسف ةاربالا كلو
 نامثا مهينكت ال تابتسم نيناظوملا ءاطعاب الا متبال حالصالا نا نونظي اوناكف
 ةلاح كلام مريغو ةيبنجألا رولا ريدمو ةيالولا نواعم اولزع دقف اذلو مزبخ
 لبق يذ نع لقت تادراولا ادن يندنلا ىلا ةيالولا

 يف ناغتلاو ةعانصلاو ةراجتلا يف عسوتلا ىلا يبلاهالاب لاوحالا هذه تدح
 قاراجتلا اكلفش انئاب تدم أنأو ابروا نم ةيغاززلا تالآلا اورضحاف حاب رالا
 ةنوطلا ةبالو ناف ةصالخناو ةيعارزلا رومالا ىلا يلاهالا لاف قجسور ةهجب ةيعارزلا
 رسو قاف لا يف اهركذ راسو حالصالا تاجرد ىلعا ىلا نيتنس يف تلصو دق
 ةيضاق ةيخسلا ةدارالا تردصو تابالولا ماظن معف حالصالا اذ_ل يلاعلا بابلا

 ينوتكم بت تكف نيتاس ةدم ةنوظلا ةيالو ينظوم ىلا اةرداصلا ضاونالا روص لاشراب
 ةناثسالا نا« اهلسنأو اهروص ( ن هلا ريزولا اشاب تعفر ) يدنفأ تمفر ةبالولا

 لمعال اروتسد نوكتل تابالولا يف ةالولا ىلا اهولسراو ةداعسلا راد يف اهوعبطف

 روتسدلا ةعومم يف اهوعبطو
 ضع انيناتسا اذا اننأ ريغ تايالولا رثكأ يف تاماظنلا هذه اوعبتا دقو

 اطاوخا بسانتال تاءارجالا هذه نا اني ءأر كينالسو هنرداو ريمزاك ةيئغلا تابالولا
 ضب يف ريفوتلا قيدانص تحجتو طرفنا دق اهماظن دقع ناف اذإو يللاهالا رقفل
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 اريل فلا يقيام لال ةنس ريمزا قودنص يف ةدوجوملا لاومالا عومج غلبف تايالولا

 ناكو ةيحان ١١و ةيضقأ الو قجانس ةعبس ىلا ةمسقنم ةنوطلا ةبالو ثاكو

 اشاب مسارو اشاب يربصك ةماقتسالاو ةفعلا يوذ نم ءاجرالا كلت يف نوفرصتملا

 مهماقتسا تنبُث دق نيذذلا نم نوريدملاو نوماقماقلا ناكو اشاد نمرلا دبعو

 مهدب اشاب ت>دم بختتاف مهمظعم مايا تضقنا دقف عرشلا وفظوم ام براجتلاب

 5 مف مارملاب ةيفاو تابترملا تناكو ةعاد ةفصب مهاقباو ءانمالا نم الاجر

 تعطقناو دحاو تبي يف ةدحاو ةلئاع ءانباك نونظوملا شاعو باكترالاو ةوشرلا ىلا

 ةيداعلا تاب راضملاو تانحاشملا تلقو قيرطلا مطقو باسلاو تاراغلاو تاقرسلا

 7 راع ارئاف ةيريكملا :تاكرس مييمابملا غو نرسل يلاهالا يأرو

 ةنس ةرشع سمح ذم دالبلا يف اهنوسدي اوناك يتلا سورلا سئاسد تءطقناو ماثولاو

 نبيراغلبلا موم نيب ديحوتلاو يوالساا رصنعلا ظاقيا اعاد دصتت اينمور نا ريغ

 اددع ةنس لك ذخأتو لاومالا عمجم ايسورلاب ميقت يتلا ةيوالسلا تايعجلا تناكف

 مهلاثما اولضا ةيسورلا دالبلا نم اوداع اذاف اهمعز ىلع مهميلعتل نييراغلبلا ءانبا نم

 نم مولعلا يبلاط نم حينتال ةلودلا نيناوق نأ يح ةمولعم لاوحالا هاذه تناكو

 ربك ألا مسقلا نونوكي نييراغلبلا ناف اذه نع الضفو ةيبنجالا دالبلا ىلا هجوتلا

 ميل لست 1 لب  ثتكم : سنسأت لع. ةموكحلا مهنواعت لو ةيالولا ياها نم

 ةيفاك ريغ يهو نيماسملا ءانبال ةموكملا اهتأشنا دق بتاكم دالبلا يفو اضيأ ابتكم

 11 مكارم ةايبلا دنع يف شاي تيعيم كن دق اناوردلسلا يعور اذا مهل

 عمجلاو هدحو ململاو هدحو يجيبسملا ملعتل ينادتبالا ملعتلل ةفلتخحم سرادم ثادحا

 ابتكم أشناو ةيبنجالا دالبلا ىلا نيب راغلبلا باهذ عنمل ةيوناثلا سرادملا يف اهنيب

 ارعش اهل أشناو ةيدادعا سرادم مبس ةعبسلا قجانسلا يفو ةيالولا زكم يف ايناطلس

 فصن :صصخو ةيسرفالاو ةكرتلا تاغللا يملعم اهل رضحاو تايماقعاتلا ضعب يف

 يناثلا فصنلاو ةموكحلا داريا نم اريل فلا ه٠ ةفلابلا سرادملا هذه فراصم

 يلاهالا نم
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 ايسور ريفس سئادد
 بازحا ءاسوو ىلا رظننلو دادبتسالا دب هتمده ام حلصي اشاب تحدم كرثئنا

 ةءيقع قيس مهامعا نا اوأرو دالبلا مدقت مهءاس دقق ةيسورلا دالبلا يف نييوالسلا
 عاونا غاصو هنوطلا ةيالو لاوحا عالطتسال هدهج خرفا ةئاتسالا يفيسورلا ريفسلاف
 دق هشماقا ةدم تناكو حالصالا ةكرح فاقيال سئاسدلا لمعتساو بيذاكالا
 ينوباملا نيباملا راوطا فرعو اهرارسا ضمهاوغ ىلع فقوف ةناتسالا يف تلاط
 ىلع ةيضاق ةب رض نوكتتس لامعالا هذه نا زيزعلا دبع ناطلسلا مهفاف هعاضوأو
 هذعت ًاشنم ب زقلا ا قنبع قرعف'ةيالولا هبت لقتسيسا اشاب '“تحدم ناو هلالقتسا
 نواواحي اوناك ةموكحلا لاجر ضعب نكلو ةيمهالا نم ايناج اهرعي ملو اهبابساو ةياورلا

 سام نا فداصو امتروص ريغ ةروصب هلامعا راهظاو اشاب تحدم ردق نه طملا
 ءاضعا تركذو اليوط الصف ةئوظلا ةديرج هنع تبتكف عقحا دق يمومعلا ةيالولا
 تدازف نيئوعبملا ساجم ءاضعأ مهما اوهس تلاقف مسالا اذه ريغب يومعلا ساجغلا
 ببسلا اذهب سرادملا ءاشنال ةناتسالا ىلا ةلسرملا ةحتاللا ترخأتو ةاشولا لاوقا
 ىلع دعاست ال ةيلاملا لاو>الا نا نيلئاق اناب اضفر دقعلاو للا بابرا اهضفر لب

 ةريكلا غلاما هذه فرص

 راغلبلا ةروث

 مهئاوخا قفوي 0 هافرلاو زعلاو ةوركلا نم 0 هلل ملام ةنوطلا ةبالو ياها لان

 اولسرا دقف اذأو تاهرتلاو بيذاك الا عاوناب مهتراثا ىلا ةيوالسلا تايعجلا اضعأ

 لك اشاب تحلم معو حالسلا ةوقشب ةروثلا لا وعش تاباصعلا نم ةوئاط مه

 بابلا نا باجاف ثداحلاب هرب مظعالا ردصااامثاب يلاغ ىلا بتكفا "كد

 منكف سعال طوختلاب :اشاب تحدم هباوج يف سأو ةقبقملا ىلع فقو دق يلاعلا
 فيك :نوتأب نبأ نمو ءابقشالانابخأ نافنناو مزاللا ددعلاو ةدعلا رضحاو ةلأسملا

 نا هاو ىوئشز نم فارغلت درو سبام رهش لئاوا يف 9 ةنس فو نوروثي
 ءانبا عم اودحاو حالسلاب نيجحدم ةروكك ذل ىوتشز راوج نم اوريظ دق ءايقشالا
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 رجفلا دنع ةئيدملا جراخ نيماسملا نأضلا ةاعر نم ةسم اولباقو نيب راغلبلا ةدلبلا

 ىوثروط مهتهجوو اوراس مْ مهمايح ىلع تضق احارج مثو>رجو
 مهبكراو رك اسعلا نم نيكولب راضحاب ىمأف فارغلتلا اذه اشاب تحدم ذخا

 ودعلا اط ىثري ةلاح يف ىراصنلاو نيماسملا اوأرو ىوتشز ىلا اواضوف :ةعرسب اروباو

 ددع انبسح اذا نيتياملا غلبي ءايقشالا ددع نا تاقيقحتلا ترهظاو قيدصلا لبق

 دالبلا ةيلخاد يف اومدقت الك اوناكو اضيأ ىوتشز يلاها نم مهيلا اومضنا نينا
 ناكو لابجلا ىلا اهممو هوريغ ىلا لوصولا مهدصق ناكونييراغلبلا نابش مهلا مضل
 يف مهلثمو ركاسملا نم ريباوط ةعب را هونيياق يف هوريغ ءارو عضو دق شاب تحدم

 مأجلمو راغلبلا ءايقشا عمج يه طقنا هذه نا "1 نيروباط هوثرط يف عضوو هونالبا

 مهمظعم دصق لب تاهجلا كلت دنع ءايقشالا هجوني ملف ةروثلا دنع هيلا نوأجلي يذلا
 ركاسملا نم ددع هب طاحاف هسوط لبج

 ةئماثلا مذحا زواجتبال نيذلا لافطالا نم ًاددع ىوتشز يف ةانجلا ءالئوه لتق
 دق ةلعف هو نيماسملاو ىراصنلا نيب ةوادعلا داجبا كلذ نم مهضرغو هرمع نم

 تاهجلا كلت ىلا اشاب تحدم لسراف اممارجاب مهلسر اويماو تاباصعلا لاجر اهربد

 نرم ًاددع ىونرط ىلا قاسو ظعولاب مايقلا نع يلاهالا عنمل ظاعولا نم ًاددع
 ذنم ةئوطلا رهن ةاغبلا ءالكوه مطق .ةعجرلا طخ ظنحل دالبلا يف طقنلا نيعو ركاسعلا
 يتلا دالبلا نم مهري_غو نايروطو ناغزاقو هياسا يف اورهظ دق مهنكلو مايا ةثالث

 تاباصعلا دالبلا ضعب يف مهنم رهظن تناكف مايا ةسمخ يفالا حئاسلا اهيلا لصيال
 اورشننا دقو ليخلا بكري مهضعب و حالسلا ياش نم ةرشعلاو نب رشعلا نم ةفلملا

 ةعتمالا نم مهيديا هيلا تلصو ام اوبهنو :ئولسو ىونرط تاهج يف دارجلا راشننا

 نيماسملا نم ًاقوخ سئانكلا ىلا ىراصتلا ايف اهب اورم يتلا ىرقلا يف اهوفداص يتلا
 شاب والا ضعب زهننا ءانثالا هذه ينو ىراصنلا نم ظرخ مهااوجلا نا قوئلنملا او

 شحوت باب اوكرتي لو ءافعضلا ىلع اولاصو حالسلاىلا اوأللو لاوجالا:هذهاةصرف

 دب الو ركذلا فلاسلا لبجلا يف ةموكملا مهترصاح دقف ةاصعلا لصأ اما هوقرطالا



 عمو و مايهالا ةياغ ةلأسملا هذه مها دق اشاب تثحدم ناف اذاو 0 اللا لوط

 ىلع دالبلاو ىرقلا يللاهأ نمأو ة ةتقوم ةنصب ا 8 حالسلا لح نع بفاجالا

 نم ةدافتسالل ةصرف ةلأسملا اودعو بملاو بلسال اوماق نيذلا لعاب مه>اورأ

 ريغ ددع ىلع ضبقف تاهجلا لك يف ركاسعلاو طابضلا لسرأف قرطلا مطقو صصلتلا

 لابج ىلا اوأجل نيذلا ءايقشالا رجاشنو نوجسلا يف مسهجزو صاخشالا نمأل يلق
 ددع ىلع ةموكحلا تضبقو ليلق ريغ ددع مهنم لتقف ف رك اسملاو يلاهالا عم م ةيسوط

 ىونرط يف نييحيسلا ن نم ةئسو نيماسملا نم ةتس نم 0 تكف 9

 روضخل مهنع بوني نم مهضعب لسراو لصانقلا ضعب قجسور نم رضحو عتكا ا
 نع ةرابع ىهف ليوطتلا ىلا ةجاتحم ريغ تناك ةلاسملا نال مروضحب تر ةكاحملا

 ةعاطلا اصع قش ىلا دالبلا يلاهأ مبةيوشنو ةيبنجالا دالبلا نم صاخشا روضح
 ىلع تاد دقو صاصرلاب ةيماظنلا ركاسعلا ةلباقمو مهناوخا لتقو ةموكملا هجو يف

 حالسلاب مدع نينا اننا مدهنلا م دهشو م ,هطلاوقا كلذ

 1 ؟ ملفعالا ردصلا ا يلاعا بالا ل ب لسرت 0 تناكو نيدو ىلإ

 كيربتلا تافارغلت هل لسريو اشاب تحدم لاعفا

 كانهو تقاض دق نوجسلا نكلو ماظنئاو ةعرسب ردصت ماكحالا تناكو

 مهيلع تش نيذلا تنجسو مهحالس ذخاب تفتكاو اهمهنل ىرقلا ىلع ةراغلا نش

 ةموكحلا تضبقو مهليبس ةيلختو نيدرشتملاو طابقالا برضب ترماو تايانجلا
 مهنم ليلق ريغ ا تنجسو ةيانجلا لحم يف مهتمدعاو لائطالا ىلتاق ىلع

 نييراغليلا دحا نا يشو امماب ف ةبرغ ةنداح ترهظ لاوحالا هذه ءانثا يفو

 اهمدحا دق ةيانجلا هذه نا سانلا نظو 86 المقف هتحوزو وه هتعارز يف لغتشي ناك

 لسري اشاب تدحلم ناكف يبلاهالا ىهلسم ند ةيلاخ دالبلا كلث تناكو نوماسملا
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 تاقيقحتلا ءارجال مهونجمو مهودجوف نبلعافلا نع ثحبلا فظوملا ولت فظوملا

 ةمزاللا

 اودجوو ركأسعلا اوشنتف ءامدلاب ًاثولم انيس امهعم اودجوو نيليتقلا اودجو
 دق اوناكو هعم هفيس اودجوف شواش دم ىلع ةببشلا اوقلا دق اوناكو ميعم مهفويس

 ةليللا كلت يف ةهبشلا بجوت ةلاحي هوأر

 هكرت هناو روكذملا شي واشلا فيس وه فيسلا نا حضتا ة ةقيمع تاقيقحت دعب و

 هيلا لسرأف عاض دق هفيس نا اعد هنبا ةحلاسالا م مئاطا ىلا لسراو نيلوتقملا دنع

 ةيمييبلا هتوهشب لجرلا ةجبوزا ضرعت دق هنا ًالثاق هتبانجب اربخأ يناجلا رقأ دقو ًاقيس
 مادعالاب شي واش دم ىلع يركسعلا"ساجلا ىغ نينثالا لتقف همنم اهجوز لواخ

 ينركسلا نؤناقثاب الع نضاصرلاب ايمزأ همدعاو
 ددع دلجو ليلق ريغ ددع بلص ةدملا هذه ينف مايا ةثالث ةثدالاتدتشا دقو

 ةودح تأئطناف ةفصلا هذه شواش دمم لتقو قيرفت الب مهريغَو نيماسملا نم

 هيلعو لامعالا هذه دعب مدشر مهملا باثف ةروثلل نيبهأتم نوي راغلبلا ناكو داسفلا

 ىلا نمالا ةداعا دعب قوت ثز ىلا داع مث ىونرط ةهج يف اشاب تحدم يتب دقف

 دالبلا كلت يف هباصن

 نم ليلق ريغ ددع ميلا ناو ىوتشز ةهج يف مهددع رثك دق ءاقشالا ناكو

 لك نوفرعي ىوتشز يلاهأ ناكو رئاخزلاو ةحلسالاب سئانكلا ضعب اًالمو يلاهالا

 ركاسعلا نم ارادقم ةدابلا كلت يف اشاب ثحدم كرتف لادج الو كش الب كلذ

 دعبو مهمادعا ىرجا لافطالا لئاق نم ةدج ىلع حلا روكلص دعبو

 هجوتو هروباو 5 مذخاو ءايقشالا نم م لع اشاب ثتدحدم ضبف ةليوط تاقيقت

 قجسور ىلا مهب
 ضعب داعاو ةانجلا مدعاف تاقيقحتلاب قجسور يف ريبكحلا ساجلا لغتشاو

 لكاابتع هك ةلاسملا تهتناو نايهرلاو نيسيسقلا ضعب ينو مهدالب ىلا بناجالا

 ىلاعلا تابلا
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 ناطلسلا داع ءانثالا هذه يفو ةيالولا عوبر ىلا نمالا داع قسنلا اذه ىلع

 روضحلا ىلع همزع ريخ اشاب تحلم لا دروو ةنوطلا مل ابروأ نم ني زعلا دنع

 ىنئاو قجسور يف نيتليلو نيدو يف ةليل ريخالا قبف ناطاسلا لباقو هنشب ىلا هجوتف

 ةديدح ةأناكم هاناكو اشا تحلم لاعأ ىلع

 ىرقلا لها دينجي
 شركب ينو ايسور يف ةيروثلا والسلا تايعمج نكلو ةيالولاعوبر ىلا نمالا داع

 لفتشنس تايعجلا هذه ناو يهتنت ال تاكرملا هذه ناب نظلا ىلا ودحن تناك
 ليبس الو ىلوالا نم ريكا تامزا يف دالبلا عقوتو لبقتسملا يف تاروثلا ثادحاب
 اذاو ”ىراوطلا ةلداقمل نيدعتسم ريغ يرقلا لهاو ةطقن لك يف ركاسعلا داجيا ىلا
 لعقلاب تنل م يجيسملا دض ممل ماقو ةريح يف اوعقو ليبقلا اذه ن“ ءيذ تح

 تحدم ناف اذلو بوطخلا هذه فاش جالع داون نم دب الو ةريخالا ةنداحلا يف

 )١8( لبي يذلا ٍباشلا ىلع همتحو حالسلا لمح ىرقلا يلاهأ ىلع بجوأ دق اشاب
 مهم ءاسكر بصنو مسيميلعت ررقو 3( غلبي يذلا خيشلا ىلإ هنايح يس نم

 صخش لك ءاطعا ررقو طابضلا ةرما تحت اونوكيل ثداوملا نم أرطي الههدادعاو
 فلأ نيعب را بلطو يللاملا بابلا ىلع ةلأسملا ضرعو ةموكحلا نم ةراب نيسعب ار

 لطب و ةيركسملا ةوقلا ريغ ةديدج ةوق ةيالولا يف تنوكتفإ يلاهالا ىلع هعزوذ
 اشاب دومم ناف اذلو ايسورل ةعبات ًاموي نوكتس ةنوطلا ةيالو نا ىلا نيبهاذلا لوق
 ةرادصلا دنسم ىلوت موي سورلا برا ةمدخ شيجلا اذه لم قزم دق ميدن

 هنوطلا ةيالو دودحو لحا 7 ىلع ءارذخلا تتادحا

 لحاوسلاو دودحلا ىلع ةظفاحلا هنم مهاو مهم لخادلا يف ةيالولا ظفح نا
 دالبب ىرخ اللا نمو ةيج نم برصلا داليب ةدودحم ةنوطلا ةبالو ناف اصوصخو

 ىلع تالوقارقلا نم ليلق ريغ اددع تدجوا لق كلاملا هذهو نادغبلاو قالفالا

 ءارفخ نم ةيلاخ اندالب ناف اذلو ةلأسملا هذه أبع لف نحب اما ةنوطلا رهن دودح
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 نم فاك ددع داجيا ىلا لبس الو اعم ةطيحلاو فرشلا يئاثي مالا اذهو دودحلا

 ل ىلع ركاسعلا عضو ديرا اذاو دم رهنلا نال ءاّرقلعا

 يبلاهالاب ةناعتسالاب الا دالبلا دودح ظنح ىلا اذا ليبس الف ةريل فلا نيثالث

 قادوا نك انا تحتم ذك نقو هيما ةده يف ملا ريغو ملسملا نيب قرف الو

 ةيناآلا ةقي رطلا ىلع ةب رجتال تالوقارقلا ضعب عضوف

 رم ةسمخ لعجو ىئابنوالا ةباثع ارفث : لوقارق لك يف اشاب تحدم عضو

 رهشا ةثالث لك يف ادحاو اعوبسا نوميقيف لوقارقلا يف ةسارملا نوب وانتي نيب ورقلا

 طابقالا نم ٠١ لوقارق لكل صصخو مهريغ مهفلخ عوبسالا ىضقتا اذاف

 نيماسملاو راغابلاو ةدكارجلاو

 اينامرج روباو ةثداح

 والسلا تايعمج نا ىهو ةريهشلا اينامرج روباو ةثداح ءانثالا هزه يف ترهظ

 داز ايكمهداسفا يف نودلز ناك ىطالقوت نشكو هل بئائياور لل يف ةنثاكلا

 نانثا ماقو ةحلسالاو تاباصعلا نولسري اوناكف ةنوطلا ةيالو يف ابايتكسا نمالا

 ىلا اريك مار مهتهجوو ( صالق ) نم تايعملا هذه لبق نم ةغيظوب مهنم

 م اوكرو مهرفس يف مهوبحصف نيفظوملا نه نينئاب اشاب تحدم مهققراو صالق
 ةقرقلا ة 5اس ف 7 صالق ىلا موعم نيفظو 0 هجوتف اسعلا تاروباو دحا

 تحدم ىلا بتكو مانو مهتاكرح ىلع فقوو مهتقت زاحو اهوفلا يتلا ةيروثلا

 نودوءيس مهن هل لاقو ةبروثلا ةباصعلا سئرو وه ةمسر هيلا لسراو او اشان

 باسلاو لتقل ارهتشا دق نايقشلا ناكو اينامرج وعدملا اسفلا روباو ليت دارغلا ىلا

 قجسر ىلا روباولا لصوف امبيلع ضبقلا اشاب تحدم لواخل امهعسر امهيلع لدو

 ضقلا نكي فيكف نيئباملا ىلع وبري هباكر دعو ةيننجالا ةيازا لد ةنكار

 ثعلو روباولا ىلا نيشنفملا لسرا 9 ١ كت2دحدم ناذ اذلو ةوقلاو نييقشلا ىلع

هولأ 5 اسعلا ةرافس يفظوم دحاب ميعم
ؤرغ أمهم ادك اههرفس زاو>و اهلاوحا ن 6 ام

 ر

 اهاقراذ مث م ضصاصزلاب امهب ضو ةموكحلا ينظوم وحن امهيسدسم ب د وضل لا ةسائرلا
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 نع ناريخالا عنتماف نيفظو ما 60م صاصر بصل و رواولا ةرحح الخدو

 اوأرر مهقدانبو نو اونهاشو نايقشلا و دقف روباولا باكر امأ امأ امهعابتا

 هيف قبي لو هلامعو هناب ناس 21و رانا اوركرتفا برحلا تادعم نم اههديبام
 اهاوس

 اوقراف نيذلا نيحتاسلا ةظفاحل ركاسعلا نم ًاددع اشاب تحدم لسرأ انهو

 عم اش اشاب تحدم ىلا اسفلا لصنق رضخ 3 هفارطا نم ريخالا ةطاحاو روباولا

 نكحالو باكرلا ةداءاو روباولا يف نمالا ةداعا يمأ يف اورك اذتو ةكرشلا ليكو

 مل اذاو حالسلا مدي يفو اوذقوو اهماب اوتلغأو روباولا ةرحح ىلا اوال لق نبيقثلا

 يفو جايسلا لاق ”ك واوارتسر منكم | ىلا حايسلا لوخد ىلا ليبس الف اجرخي

 كالمأ لوخدو مهسفنأ حابس امسلا لاوقأ ىلع قفاوو روباولا ناطبق سضح ءانثالا هذه

 اذلو اهتوقب هتثاغا اهنم بلطو ةموكحلا ىلا أل دق لصنقلا نا ريغ عونمم بناجالا

 الد راسها ةظاوم ادعي ًاصويصخ | لاوحالا مذهب ليم يلج ظرف ايل ١
 ةمزاللا ةوقلا عم هجوتلاب (ىس اغأروباط) ةبتر ؛ لجر ىلا اشاب تحدم ضار

 لاكر نم نارئنو ناشي واش: ةرجلا

 الا بك كا طضات متشتلاو بسلاب هالباقق ىساغا روباطلا اهل حصنو ةيطبضلا

 دونجلا .اهتافوذثع اورو ناسدسم, اهنم لك يديا يفو. نالجرلا ربظف لواعملاب

 صاصرلاب دونجلا مهلب اق ةذ ضرالا ىلع رخ هزدص يف شي واج ظفاح امصاصر باصاف

 لاما ثالث دب تافراع رج يناثلا ىلع اوضبقو امهدحأ اولتقو

 كمبادم بتكو هقيارط يف روباولا رمتساو مهروباو حايسلا بكر كلذ لك دعب و

 هلاعفأ اذ حم اشاب يلاع هب وال ةثداملا هذه نع تافارغلت يلاعلا بابلا ىلا اشاب

 نع نيكاذالا ةلودلا ءادعا عنمل ةرايسلا ! ؛ وروأ دنا 7 يف ريللا رشنو ةحداصالا

 ةموكملا لاجر نكلو نييقشلا مادعا ىلع .ةرصاق ةلأسملا تناكو لاقلاو ليقلا
 هولزعو لقعلا ىلع قبطنت ال امهن آ ارا 0 اودارا دق ةيواسُلا

 عباتلا نييقشلا دحا .لنق ىلع م يلاعلا بابلا ىلإ مهن :اراكتش نوي رصلا مدقو

 ن برقتف 0 نييقشلا جارخاو روباو اذا
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 ةيالو نم اشاب تحدم لزع بلطو ةصرف ةلأسملا فيتانغبا لارنجلا دعو ير

 تحدم نا هل اولاقف نيباملا ىلا هعم هجوتو ًارارع برصلا ادختكذخاو هنوطلا

 نم اهلضنق قمل ام ةيواسغلا ةم 0 تفرعو ه-:فيظو هيلع همتحت ام لعف دق اشاب

 هتمدخ نسح ىلع هل ةأفاكم نوزبارط ةيالول ًالصنق هتنيعف هلزع ببسب ملا

 اشاب تحدم لايتغا دصق

 م هنوطلا ةيالو نم اشاب تحدم لزرع نودب ري سوزلاو نويب رصلا ناك

 اشاب تحدم لتق برصلا يف ةدوجوملا ةيوالسلا ةيمجلا تررتف مهنيغب يل اونقوب

 كيفنت ىلع ارسجم 0 نيصخش 3 أ اواسراو كتراضلا اريمآ لشيم اهرارق ىلع ابقفاوو

 تحدم رضحو لاومألاب ماكفلاوب هتك يف ةيذحالا 0 اوعمطا مهكلو رارقلا

 قالطا لواحو يواسُع لصأ نم ناكو لجرلا ىنتخاف اموي بتكملا ناتس ىلا اشاب

 هجوت مْ هتلعف ىلع مدنو هيلع اشم ضرالا ىلع عقوو هقراسح هدعاست ٍظ ةجنبط

 حرشو هل ةاطعملا دوقتلا ىر ,خالا دبا فو ةجنب طلا هيدب ىدحا شوا اسعلا مخ ل !|

 هاقياذ اشاب تدم لا لحرلا 2 ةلطسرأو 1 راب رمش ل صخقلا | لرتكفا ا ًافاش ا ًاحرش ةلأسملا

قو امساال 0 ريغ ةيضام نال هتمدخ ف اشايلا
 وهو ةمملا هذه لبق هناي فرثعا د

 هقاحلا | ابا أط اش اب لوم م نا ىبرص با ِس م مدقت ءانث اللا هذه يفو ركشلا ةلاح يف

 لاااذط مدقو يحيسم هنال هلبقي ل هنا نظف هبلط اشابلا ضفرف جرخ ل اكو ةمدخب

 داعو رمعب هسون اعدو هيلط ) 2 ف يالسالا ن دلا قانتغا ىف هتيغر أر ,ظم فرصنملا

 ةارعا هلو برصلا دالب يف 0 نيذلا نم وهو ةمدخلا تاطأ اشاب ت2تحلدم ىلا

و رضحو هدالب ديلعأ ا كرت كنكَف دالوأو
 2 برلا بحجولا هلك لعمة هةمدخ باط

 كل دق ةموكحلا ناف اذلو بانترالا ةريكا بحول ىالسالا ن بدلا ق قانتعا هيلطو

 0 0 نيرشع دعب ةموكحلا ىلا مدحا داعف هتاكرح اويقاريل ( نويعلا

 ردكم اك يا رم نب قلاع لزنم يف قي رمع نا يو ةينآلا

ف هةعضوو عارا صغ فوجحو برصلا دالب ل ارم
 هلصويل نبي راغأ. الا كلا هس و اي

وكحلا ثاسرأف ربلا قبررط 0ع دارغلب ىلا
 ةهاصع 2 لوسرلا لعا اوضيقف لاحرلا ةم
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 نه هومجراو نينريج . نيعب و ودجو مث هوداعاو هنولب هج يب ٠م هوهحراف ند كك نتنح اذا محب ماسك ف اودحو مث هوداعا هتولب ةيح ىف
 نأ هةصالخو ناوب هنئاكو .برصلا ريمأ ليشيم ىلا بوتكم وهو ةكرتلا ىلا ةبب رصلا
 11 ال كلت ىلإ برتشا دارو شرإلا مال كارت ىلا صح دف لكلا
 اشابلا مادخ كاس يف جامدنالا ىلا قفوي مو يمالسالا نيدلا قئتعاف اشابلا هلبقي
 اشابلا 0 هلتقيسو هب طينا ام ةيدأتل حالسلا لاعتسا ىلع لوع هناف اذلو أ
 برصلا دالب ف ةدوجوملا هني اع كار ظنلا سن ربلا وحرب وهف

 ةعبت نم لصنل مو هطخ طخلا نا ترث هويتكتساو لجرلا اورضخأ ]| كلاق

 ةلأسملا ةيالولا زيي سلجم ققح دقو ركسلا ةلاح يف وهو هتك لا لإ لاق لب هب وتكم

 هكح رادصا باوصلا نم ري مل اشاب تحدم نال ةناتسالا ىلا قاروالا لس ا
 مل هيعاسم نكلو هصيلختل دهجلا لذبي فيتانغيا لارنجلا ناكو هلتق لواح لجر ىلع
 ركب رايد ةملق نجس ىلا لسرأو دبذوملا نجسلاب هيلع ردص محلا نال رمت

 نيب رماثملا ىلع ةموكملا تضبقف ةثداملا هذه دعب ةددعتم ثداو> تررظ دقو
 ةركاذملا نيباملا ىلا اشاب تحدم بلاط ءانثالا هذه يفو لمعلل الا مل كرت و

 رومالا ضعب يف

 ةلودلا ىروش ساجم ةسائرل اشاب ت>دم نييعت

 "11 دا ناكني 1 دج الل مالا ريشا نار لل كب
 ضخم رومأ ىق رواشتلل اشاب تحدم ىعدتساف ىمظعلا ةرادصلا ةفيظو ةيدأتب موقي

 طينا ام ماتا دعب ةدوعلا ىلع اشاب تحدم مز تايالواا نم اهريغو هنوطلا ةيالوب

 ساجم ثادحا اشاب داؤف عم قافتالاب ررقو اشاب يلاع داع ءانثالا هذه يفو هب

 تحدم نيبعتب ةيضاق ةينس ةدارا 0 ةيلدعلا ماكحالا ناويدو ةلودلا ىروش

 ةبالوا ريمزا ياو اشاب يربص نيعو يناثلا ةسائرل 0 تدوجو لوالا ةسائرا اشاب

 نيدو ىف ًاورصتم 0 اذه هنيبعت لبق ناك هنال هنوطلا

 ]الا نللع (راااف ىومالا كل اشير الارلا ينل 5 ناب كاذا لو
 حتاوالا نسو ةنس ىف لاهلاو باتكلا نييعتب اشاب تحدم لغتشاو ةلودلا ىروش



 نيناوقو ةيراشعالا لوصالا ىلا اهوحو لايك الاو نيزاوملا ريداقم ررقو تاماظنلاو

 هريغو نداعملا ماظنو ةنعبتلا

 ةداعسلا راد ىف عئانصلا بتكم ا

 ةمالا ىلع دوعي امف رظنيو ةلودلا ىروش ةسائر رومأ ىلوتي اشاب تحدم ناك

 سرادم) تاناخالمالا نال عئانصلا تتكمو' ةئئماالا قو دتم ةنلحا قا ةدئاثإا

 دقف كلذ نع داَشفَو ماتبالاو ءارقفلل أهم تناك ت ايالولا ىف امثدحأ ىتتلا (مئانصلا

 اوبلط دق ءالكولا ناف اذلو دالبلا ةيلخاد ىف عانصلا ددع ةدايز ىف كربلا تك

 نم بيرقلا (هناخ جيلق) لحم اولعجو ةداعسلا راد ىف بتاكملا هذه لثم ثادحا

 نوري نيذلا نم روبع روجأ ذخأ اوررقو ةسردملا هذه ارقم دمحا ناطلسلا عماج

 غلبملا اذه اوصخن شورقلا نم فلأ ةياهعب رأ هل 2000 قفل عاقل ل

 ردقلا اذهو ةريثك عورش ما اذه اهبلطتي ناك ىتلا غلاما نكل او ةسردملا في راصع

 ظحب مو عوضوملا ىف ةنس ْن ه رثكا 5 اولظ ءالكولا ناف اذلو فاك ريغ

 اشاب تحدم ىلع ةلأسملا ار ةودلا ئزوش سلخ لكشت كلو" نال مدحأ

 مدع طرش ىلع هب طينأ ام لبقف رثاملا هذه لثم ثادحاب رختفي اشاب ت>دم ناكو

 بالطلا نم نيتيام اهيذ لبقو ربشأ ةثالث يف ةسردملا حتنف هلمع رشاب ابو هريغ لخادت

 ةيجراخلاو ةيلخادلا ت تاماظنلا اهل رظنو اب اط 6٠٠ امتذمالت ددع ناك ةبينه دعو

 ةمزاللا

 ميدن دوم نكلو عئانصلا ةسردم فيراصل ميدقلا رسجلا داريا راظنلا نيع

 ةيرحبلا ةراظن مساب 0 اذه داريا رجح لواحي ناك كاذ ذا ةبرحيلا رظان اشاب

 هدارياو نويسموقلا ناخوعدملا ةطلغب دوجوملا نامللا بتكملا اشاب يلاع ىمعأف

 ذاتك ىلع دعاسإ هلاحو ناخعا مقومو شرغ كفلأ نيسهحو ةباعب 0
 ناكو داريالا

 ىنبو تاربللا نم فال رع ضزقا لق اشاب تودم ناف اذلو دحاو رود اذ

 ميدقلا ينعص ديدجلا ه هداريا غلبف هطا هطلغ ة هصروب هيلا لقو نا اذلل نات 1

 تاشفا درلاو تا لاو ة هب انكلاو ةءارقلا ب ككل فق نوسردب ماتيالا ناكو



 ةعنصو بثكلا ديلجتو فورملا بيترتو ةراهلاو ةدادحلاك ةعونتملا عئانصلاو
 اهريغو ةطاللاو فورملا كبسو تيركلا عنصو ايفارغوطيللا

 ةداعسلا راد يف ةينمالا قودنص ثادحا

 تاجاللا يوذ فانسال ةينمالا قوالنض نشأ دق اشاب تحدت نا ان ؟ذ

 يوذ ضرقيو لاومالا عاديا لبقي وهو مويلل دوجوم قودنصلا اذهو ةناتسالا يف
 ةليلق ةدئاه تاجاحلا

 اميكستل اشاب كسسذما ةذاعاو ةيناثلا ةزوطلا ةروث

 ارذاذق ا والطلا «تاباصتلاب ىلا“ داح هتوطلا“ ةيالوانانابخ كادت" قزاف 0

 ىلوالا مهتروث نم ركا ةروث يبلاتلا ماعلا فيص يف اوبترو نايصعلا اونلعأو سئاسدلا

 8م | كَ مرش مثريغو هنردأ يلاهأ د اهريغو هيلف للا مدك براق 4ع ثبدو

 شاب والا ءالئوه ابدؤت ثننأ : هل لاقو اشاب. تجدم هبلا اعد ةلأدملا سس زي ملا دبع

 ةبالو ىلا هجوتلاب هثدارا هيلا ردصاو ةفيظولا هيلا هحوو : : لجناعلا بيررقلا يف دوعتو

 ناكو هونرط ىلا اهنمو قجسور ىلا اشاب تحدم هجوتف هاج روباولا ناكو هنوطلا

 ةكرللا اوداتعا دق يلاهالا نكلو لبق يذ نم رثكأ ةرملا هذه يف ءايقشالا ددع
 ماعلا اذه اهل اوثرتكيب ملف يضاملا ماعلا يف ةيرافلبلا

 ةروثلا آل ةرالحأ تاطن اذ" قياشلا ماعلا يف هلعف ام ءايقشالاب اشاب تحدم لمف

 ةئاتنمالا ىلا شاب كحدم داضو امور ىنيرشه يف
 ةشلاث يف عقو دق هنوطلا ياو اشاب يربص نكلو ةيالولا عوبر ىلا نمالا داع

 كينالس يلاو اشاب فك اع هناكم اونيعأ كف ةلاصياألا للا ةةانتلا مو

 اهيلا هواسرأو
 دادغب ةيالو ىف اشاب ثحدم

 ناكو ٌتاوللا ثدحيو نيناوقلا نسي ةلودلا ىروش ةسائر يف اشاب تحدم ناك

 كلذ لعفت مل امكلو ساجلا اذه ىلع ءيش لك ةلاحا ةموكملا ىلع بجاولا نم

 تحدم لبق م ةلودلا ىروش ىلع اهضرع لبق تاماظنلا ضعب ردصت تناك لب



 اشا نيدلا قن كو 32 فداصو تارالو /| ىدحا ىلا هجوتلا ىلع م مزعو اهلاعأ اشاب

 دادغب ياو ةفيظو هيلا تهجوف ةيالولا كلت ىلا هلي هليم اشاب تحدم ريظأت دادغب ياو

 سداسلا قليفلا ةراظن 2

 احم راشعالا لالحاو دادغب يف 5 ةرضملا ا ءاغلا

 اناردا تيفب و 1 ةبالو دادغب تالعح تاب 2 /| ماظن ةموكملا قشرحلا اك

 لب 1 0 ايما 0 و قباس انا ف هيلع كتنناك م ىلع ةبرادالاو ةيلاملا

 مهدالب ىلا كارتالا رك 00 2و مويلا لبق نا 0 نات كلط

 0 2 كرتت م مخاف ان كاذ دو اذه دعبو داليلا ياها نم ركاسعلا دنجو

 9 اذاو ةبوكسملا 4 نيعضاخ ميلعجتو ارا ىلع ضيقت 1 لب ميدقلا

 انا كحدم لعج دقو ةيركسعلا كلس 2 هتلخدا يداع مر نجسلاب مدح ىلع

 هنع بص نيتلا املا نيئاه

 ناك ةيالواا هذه كلو ١ م هلم امم لكلا مزلي ةعساو دالب دادغب ةبالو

 شاب تضم بترو امام اظنو هلو دلا نين اوق كاع ةلعف يو شاب ىصضأت اهمزنلب

 ةعبتملا هل رادالا اهناءسقت ىلا داليلا رمسقو رومالا

3 0 

 دارفا 0-2 ىلع منك ةيلادملاو ةيرادالا تاحالصالاب اشا 1 ا عيل لغتش ع

 نرم كلذ نود لوحي ام ىلا رظان ريغ اهريسغ نمو دادغب نم ةيماظنلا اسعلا

 سانال ةودق ابلهأ نوكيل ةيالولا نكرم ءادنبالا بجاولا نم ىأر دقو نعابضملا

 يو يلاتلا مويلا ىف لمعلا ةرشابع مجلي نم لغو
 سيمشلا بورغ لبقو ءأ انيلا برق

 يف اوما دق ةدابلا يلاهأ نا هل ليقف ببسلا نع لأسف صاصرلا تاوصأ مهم

 ىراصنلاو دوهيلا ينل < ىلا اوهجوت مْ نيك اكدلا صضعن اويمنو ةددعتم نك امأ

 قايفلا ةراظن هئم [انخا قا دعب اشاب يركع دم ءافعتسا

 ةيكلملا يرادا نيب عجل ةطخ نلع ميدق ن 0 ةناتسالا 1- ةداع ترجح

 ةراظن ةهيم 0 اشاب تحدع اوعس دق ص انعالا يوذ صعب نكلو ة هير كلا
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 دع ةيلهالا ةروثلا تثدح دقو دادغب ىلا ههجوت ديعب ةيالولا نم ىنعتساف قليفلا

 يلاهالا راوث ببس نكلو اشاب 0 ركسملا ةدايقب رومأملا ناكو اشاب تحدم ءافعتسا
 ةنكشلا ىلا هجوت دق ريخالا ناف اذلو اشاب تحدم لامعأ نم يو هاب 1

 قزاضنلاو ديلا لحج ةظاحلب نعأو 'كااسعلا“ ةمزاللا نضاؤالا: ىلظعأو ةب ركسملا
 ةئيدملا طاحأو مهحاورأو مهاومأ ىلع يدعتلا نع نيملسملا عنل ةيفاكلا ةوقلاب
 ادن وردم ردع اوقرتلا ةكزاملا رولا لو رارفلا نع ةاصعلا عنمل دونجلاب
 ةثداللا هذه يبس نع انا تحت عع كانلاز قاثلا مويلا يفو مالسب هلا ةلأسأا

 ةعرق ال عزانم الب ةيركسعلا كلس يف يف مهلخدأو
 اشاب تحدم دي يف قليغلا ةراظن ءاقبا

 ةراظن نا هدام ةناتسالا نه فارغلن درو اب 3 رش عوبسأب ةروثلا ءاهمنا كعب

 اشاب تحلدم كنا 5 تناك 6 هيب قاب وايقلا

 دادغب ىلا اوورنع ا نكمل مجتلا دا نا ءايحلا هذ قف فداصو

 اونلاخ دق مجعلا دالبل ةعباتلاو ةينامتعلا 7 ىلع ةئاكلا ابا روا) يلاهأ نا لوقب
 نع 3 رقلا هذه يلاهأ عن 3 يبلاعلا ب ايلا ره اردصو مههيدات ىلع ثعءزعو مهم ح

 ةيناهع ةوق دو>و ىلع فقوتشإ يلاعلا بايلا أ كيقنل ناكو ةبنامعلا دودحلاز زواجي

 نوباهم ال نيذلا ناعجشلا :ر م4 ا نيروكذلا دودحلا يلاهأ نال مجمل دودح ىلع

 مهروس 1 ريباوط س2 اشاي ثدحلم ل دقن اذلو توملا

 ىلا اورطضاف ه ابلثع 6 معا 1 د مضولدإ ءو 0 دزنأب أع يعل | ١ لخدو

 اهماب 2 ةديحو ةرابع لا اوأيف 0 ف دودملا لع ان ؟ اسعاوأ دارو ياما يضارالا لوخد

 عا ازككر لاحرلا نوعبتو نممدقتو لانطالا ن ل اسنلا ىلع اوراشا مهنا ىفو

 اولصو قىقح م مدالب ٠ 0 داش ىلع 61 ني رشعلا غل 0 ما يللاهالا ءال“ وه

 ١) موب و م مك 1 كلا هرحلرلاا لع مدالوأ مةمركتملا كين اف ةيناملسلا

 باللا ةطساوب مهنموكح مسهنع ع كاذ 1 د ةنالث هدم 2 توقو

 مهناطوأ , اوداعف يلاعلا



 « ا.
 هراغد اونو ايطابضو ةلملا فرصنم لتق

 ةينلا تناكو تايالولا ةيقب فلاخي قارعلا دالب ىف ةموكحلا لاومأ ميسقت ناك

 رك اسعلا ةوقب لصخت تناك لاومالا نال ًاضيأ ةطقنلا هذه حالصا ىلع ةدوقعم

 بئارضلا عفد ضفرتو اهيضارأ ذخأتو ةموكلا لاومأ بصتغت رئاشملا تناكو

 ا هيل اويد لا ةموكملا تان ءاننالا هذه قو
 ليصحتل كالا نم

 نم نونيدملا ناكو مم ةلملا فرصتتم ناكو ىالاريملا ةدايق تحن لاومالا

 مهددع ناكو كنعو هراغد تاهج ىف مهمايخ ركاسعلا بصنق مايخللا ناكس ناب رعلا

 كنع ةليبقو ةيشحولا لئابقلا ضعب ىلع وتحم هوازن يذلا ناكملا نا ىلع (مم.)

نللا ناف اذلو ةروثلا ىلع ةمزاع
 النو ناكللا اذه لا اهحوت دق ىالاريملاو فرص

 لاجرلاو ناسرفلا نم فالآ ةرشع راوثلا ءاسؤر لسرأت لكلا طا ناكي د

 مهني و ركاسعلا نم ليلق ريغ ددع اهيف لتقو مايأ ةثالث تماد ةكرعم ىف ناقيرفلا

و ىقاكللاو يالاربملاو فرصتملا
 حاس ا ةمزالا دادتشاب اشاب تكتحدم ُط ال

 برعلا نم دعب ودعلا ىلا اوذخت هيخأو اشاب رصان ىلا لسرأو اشاب

 قسنلا اذه ىلع هراغد ةثداحب ةريبشلا ةلأسملا ةمدقم ىه ثداوحلا هذه لك

 نم يالآو ةاشملا نم ريباوط ةعبس ىلا هيناود ىف ةدشنجلا يك اسنلا يم ل

 نم ةيامسخو:فلأ نم رثكأو (كفتتم) ةهج ناسرف نم فالآ ةعب رأو ناس رقلا

 اثدأإ 1و ريش هيلع ع ةيناوبذ ىلا قيرفلا لصو الو ددعلاو ددعلا يلماك داركالا

 ضعب ةاصعلاب قحتلاو مهيغب ىلع اورقساو فوحلا ىلع هتوكس برعلا لمذ ةكرحب

 كي رك اسملا اورصاحو ناطاس ىلاو روبجو ميكح ىنبو لعازمللا ةليبقك لئابقلا

فل ىلع راصحلا وقيضو 1 امالا عب قو عالقلا
ازرالا اويهنو هيل اوبدب ةميقملا ةقر

 ق

 ىلا رك اسعلا رارطضا دازف تارثل قييرط نع ةللا نم ركاسملا ىلا ةاسرملا

 ةربالا ترسعتف ةيفارغلتلا كالسالا | اوعطقو دازلا

 ىلع قرشا عسوبو ةل» نيطلا ديزي ةلاحلا هذه ماود نا اشاب تحدم ىأرو



 ناكرأ كب ىحن بحصتساو 0 اذكذلا نم ةياسكالت هعم ل هسفئل هجوتف مقارلا

 دادغب يف كاذ ذا دوجوملا ترخلا

 تحدم لصو دقو (ةلحلا) نيدلبلا نيب و ةعاس (مو) دادغب نع هيناوبد دعبت

 نع ثحو مريسغو اشاب دمحا ءاوللاو اشاب رصانو قيبرفلا ثداحو ةللا ىلا اشاب

 سهاط ) كب ىهاط ةقرفلا عم ناكو نيروصحم ا ركاسعلا ةيطاخم ىلا ةلصوملا قرطلا
 ابيلع قدصم ةطبضم هعمو ملا نم ددع عم رضحو هتفايق لدبف (ن الا اشاب

 بجيف مزاللا حالسلا مهعمو مهعومج اوعمج دق ةاصعلا فنزا اهاول طابضلا ن
 ةيعارزلا لاغشالا ليطعت ببس لصاحلا داينكلإ اع نمو ءامدلل ًاقح مهعم 7

 طورش اوبنكو ةاصعلا عم ةندهلا اودقع دق رك املا نال طلو
 النا دبر ننيلعلاب هقفراو ارمأ دك دقن لل رذلا اناوأ مز مل اواسراو حلصلا
 دالبلا كالت يف رثؤت ال لامعالا هذهو اهفرش قفاوت الو ةموكّللا ةمظع ىلع قبطنت ال
 تناكو ةموكحلا ىلع جورخلاو ةعاطلا اصع قش ىلا نيلهالاب ودحت لب اهدحو
 عطق دق يدنفا نبسحب وعدملا اشاب تحدم رواي نا ديب ةاصعلاب ةدودسم قرطلا

 ثحدم بتكو هيناويد يف نيميقملا ةاصعلا طسو يف لخدو ةعاس )١5( يف قيرطلا

 ةطيضملا نا لوزعملل لاقو اشاب دمحا ءاوللا هلم لحاو هل اعف ناد :موقلا ىلا اشاب

 تيغلا دق ةاصعلل ةاطعملا

 دارفا ن م مييلع ة[ناررا املا 7 نم (م٠٠) دادغب نم اشاب ثتحدم ويضل

 يف نادنموقلا جرخو يلاتلا مويلا يف 3 ناد 1 هيلوتو اروناع اودلِف هللا
 لكاارقلا زن ا رظطاشر لع قياولطلا ظيسو يف انشا تجند قياققءهركاسع نم ددلتع

 ةريكح ةريحب تنوكو تعسوتف م-مضارأ ءاقسال ةهوف اوحتف دق عارزلا ناكو
 نع ةديعب ةريزجلا تناكو ةاصعلا اهيف نصحت ةري دج ةبسش اهطسو يف تنوكتو
 برفلا ناكو.ةنيعارشلا بكارملاب اهنم بارتقالا ىلا ليبس الو قادم ا
 الا ةاصعلا عاضخا ىلا ليبس الف هيلعو ةطقنلا هذه ةناصح ىلع ا نوروشي

 كات دسب اودبعتف لاعلا ضعب رضحأ دق امشاي تحدم ناكو ةريحبلا كلت فينجت
)1 
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 ةيج نم رك اسعلا عمتجاو لمعلا يف اوأدتاو عوبسأ فصنو عوبرسأ يف ةهوفلا

 ثالث صاصرلا مهيلع اوقلطأو ءايقشالا مهرصاح لاخلا كلت ىلع مه انني و

 مفادملاب ركاسملا مهلباقو ميدقلا زرطلا نم اسهنال قدانبلا تايمرع مهيصت مف لاي

 ماقاو ةعاطلا مدقو ليلخ وءدملا رويج خبش رضحو ريثك قلخ مهنم تافف قدانبلاو

 ىلايللا ىدحا يفو ركسعملا نم بيرق لحم يف (؟٠٠٠) مهددع غلابلا هلاجرو وه
 نا ةاصعلا فرعو هدونج رفف هواباقو ررضلا ضعبب مهباصاف (كفتنم) ناسرف مجاه

 مهددع ناكو مددع راك الو اهل ضرعتلا ممل حيبت ال ةمظنملا ركاشعلا

 رضحو هيناوبد ةقرف نم خاسنلا نم هوأر ام ببسب اورتغاف فلا يتياملا ىلعوبري

 اومجاهف مهتاءارز يف رثوي ةهوفلا دس نا اوماعو بلح نم ميركلا دبع يجرشامثلا
 اشا دما ةدايق تحت ركاسملا نم ًاددع اشاب تحدم لسراف راهن ليل ركاسفلا
 اورفو )0٠0( ةاصعلا نم تامو مهضعب حرجو ةتس مهنم دهشتساو ةاصعلا اولباقف

 لمش قرفتو ريثك قلخ مهنم قرفف رهنلا ماحتقا مسبضعب لواحو ركاسعلا هجو نم
 مهقافر مازهما اوأر ام دنع نيقابلا

 ىلع اضف ءايقشالا ليكنتل دارك الاو ناسزفلا نم ًاددع ةموكللا تنيعو

 كالسالا نم مطق عم ةيفارغلتلا كالسالا يبطاقب اواجو مرثكا

 ةعاطلا نورهظي ةاصعلا عرشو ةريحبلا ءام فجو دسلا ىهتتا ًاموب (18) دعب و

 نايصعلا ةوذج تافطناو

 اههف عمتجا دقق ةيروثلا قارعلا ثداوح ربك | يهو ةراغد ةثداح ىف هذه

 اواتقو فلا ةياملا مهددع قافو ةموكحلا هجو يف ةعاطلا اصع اوقشو ةعيشلا لئابق

 هذه يف ببسلاو ةيفارغلتلا تالصاوملا اوعطقو ىتايكبلاو يالاريملاو فرصنملا

 تحدم مهلاحاف ةموكتملا لاومأ عالتبا كلذب اولواح دقو هراغدو كفع خيش حباذملا
 هيمن ام داعاو ىلاهالا ةيقب نع ًابمومع ًاوفع ردصاو مهنازاجل ةمكحلا ىلع اشا

 هيناوبد ىلا داعو مهقدانب و ركاسعلا ةعتمأ نم برعلا

 ناكو ميخماو يناوالا نم برعلا همن ام اورضحاو هيناويد ىلا دارفإلا داع
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 اهوداعأو سفنالا قشب اهوجرخاف اهعفادمب تارثلا ىلا "هب عامر دف برثلا كح

 لا امهوماسو كفعو هراغد ىف يش ىلع اوضقو ةموكحلا, ىلا
 اشاب رصان ةمهب ةموكحلا

 لسرأو هييناويد رسسجأس أر ىلع اوبلصو مادعالاب اعيلع تكشف ةدجل تلكشنو
 اشاب رصان رهظاو ليمورلا ىلا مهدعبتل ةناتسالا ىلا ةيصاعلا لئابقلا ءاسؤر ضعب

 ةثداحلا هذه يركن 5 ةه اشاب روصنم هوخاو

 ةراغلل ةنداحلا هذه ءانثا يف دادغب للا رش ةليبق خيش ميركلا دبع رضح

 ةثواممل رضح دق هلا اعدم اشان تحدم لباقف 2ث تااذن هلال يأرو حلاو

 ةاذك لآ داو ةعب هذخا لب ضاعتمالا هل ربظب / و هلاوقال هنأي 0 ةينامعلا قلايغلا

 لوالا نوناك ربش قف

 قارعلا ىقأرأ 2

 تاهج يف راوثلا رثكو نمالا ديدهتو تاراغلاو 0 قارعلا دالب تضرعت م

 ١ دالبلا كلت لاوحأ فراع ىلع ىنخي ال اي اهريغو هلملاو هيدنه

 مه دالبلا يلاهأ نا لئاق نف تاروثلا هذه نأش يف راكفالا تفلتخا دقو

 بهذملا يف مهوفلاخي ةمو ١ لاجر نا وه ةعاطلا اضع مهقش باسو ةعيشلا ن

 نم صاختلل ةءوكملا ةلئاقم ىلع دارفالا نوثحي لئابقلا لسا

 ريكلا ددعلا اذه نا لقعي الل هنال ةيفاك ريف بارسالا هذهو ب ريمالا لاومالا

 هذه ببس نا هل حضن دالي ١١ ةلاح لا رظنب يذلاو خياشملا ةراشاب همد ردهو رود

 يضارالا ةلأسم يه تايصاخلا

 حبضأف | هرودعا دق بارخملا نكلو نوريثك ابلهأو توفرها يح نا

 ةموكحلا نافذ هشوثرج ثاثئجاو ءادلا ةلازا ذا بجاولاف رقثلا ةقبر يف نواهالا

 مدختشسا يشو قارعلا ف يضارالا ة ةيحاص يش
 كلثلا مسييطعتو اهعرزا يللاهالا

 نيثلثلا لخار

 ةيثدملا مهقوقحي نيمتم“ ىلاهالا نظي كانه ىلاهالا لاوحأ ىلا رظانلاو
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 وهف هدالوأ توق دجي الو خياشملاو ءاسؤرلا مظ وكشب و ةعارزلاب ينتكي لب راجشالا
 ثداح لقال دالبلا كرت حجري و لاتقلا ىلا ليع

 ةنس ةدمل ةموكحلا نم يضارالا نوذخأب ًاضيأ خياشملاف دارفالا لاح اذه سلو
 نوزهتني مهو ةدملا هذه دعب ةموكملا ىلا داعتس اهنال مههلع اضرف اهراخعأ نور ل

 ةمكملا هجو يف مقل ةصرف لك
 ابلهأ تاعجو اهثلاح ىلا قارعلا يضارأ تاصوأ يتلا لاوحالا يف هذه

 تناكو مويلا لبق زعلا تاجرد ىلا مهدالب تلصو 0 عوبلا نم نوروضتي

 اهتب رت ةدوجو اهتالوصحمو اهنورب ملاعلا دالب نيب ةروهشم

 باعضأ مهنال مهكالمأ ىلع نوظفاحب ةدلب لك يللاهأ نأ بيبللا ىلع ىنخي الو
 اودع ضرالا نم ةعقب يف نوميقي ال لحرلاك اوناكو كالمأ مهل نكت ل اذاو دالبلا

 امم اوظفتحي ملو مدالب ريغ دالبلا

 اكلم اهدع هنال كاذ ذا ةءاحصلا ىلع اهقرفو يضارالا هذه قورافلا حتف

 تراص اذا ةعاطلا اصع مبقشو ءادعالا ةلوص فاخ هنال الا كلذ امو ةموكحل

 مل كم يضارالا

 3 يف تاخدو تاباقتلا نم ًاريثك ةبقارفلا اًهضازالا تأر اذه. لك اذغباو
 يضارالاف حالصالا رظن اهرعت مل ةينامعلا ةيركما ناز ةءاسألا

 رن لو عرزلا نم ةيلاخيهو ةعاس ٠ وحن دتمت تارثلاو ةلجدلا يناج ىلع ةنئاكلا

 ًالتماو رهخالا يراحم تلدبت اماطو .راكتخالا اذه لثم تاموكحلا نم ةمؤكش: يف
 ىلا يلاهالاب ادح يذلا ىمالا اهحالصا يف ةموكحلا ركفت ملو ةراجملاب اهضعب

 رومالا هذه ىلا رظناا بجي كلذ ىلعو ةعارزلا كرتو ةوادبلا لاح يف لوخدلا

 ىلا بتكو هينيع بصن اهعضو دق اشاب تحدم ناف اذلو قارعلا يضارأ حالصال

 ف هباشنال دالبلا كلت ىضارأ ندا اهصأ اياب ىضارالا ديق لاط يلاعلا بابلا

 ريالا ةطشاوب رمسيتم افا نآل لوطانالا يضارأ وا يليمورلا دالب يضارأ اكرر
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 اشا ثحدم دصق ناكو نيت واو 5 ماع ء لك يف كس ا لرد ل طع يو

 0 ا 3 ِط اسقالاب يلاهالل ىضارالا هذه صضعب ع

 تراك لس امش ا نئلاف ناد انكر 0 وويل 0 يضارالا تاعصأ نك
 مايالا نم ا ل يتلا تاروثلاو

 'يش لك ىلع اهيدنقت بجي يتلا يه يضارالا دام ناك ت0

 هافرلا ترا ديب دالبلا يف اهجئانن نساحم تربظف قارعلا يف هلامعأ ةروكأب اهاعجو
 ساثلاو لقنلا ىلا جاتحم دالبلا يف لوصحملا ذا اهدحو ةلأسملا هذي ناثنال هذاا

 ةمودعم طئاسولاو جرافلا ن 002 هيلا نوجاتح ام بالجتساو مهتازرا عنب كا ةحاح ىف يق

 يلادالا ىلع رسعت رسع ماع ماعلا ناك اذاو هترفو دنع لوصحملا عيب ىلا ليبس الو
 يضارالا لأ دل بيم كعب ةيووناث يه لب ةمهم ل لقتلا ةلأسف جراخلا ن< مهمزلي ك ءارش

 هذه اولنتشا دق نيلكت الا نا ديب تارفلاو هلجدلا ف ةرسشم تالطصاوملا قرطو

 مهتيغب ىلا اوةفوي لف اهريبسنا دهجلا اولذب و ةيراجتلا نفسلا ضعب اوأشناو ةلأسملا

 ةرصبلا ىلا اهنم اص هنكلو قوف ام ىلا دادغب نم ةحالملا اص ريغ هلجدلا رهنو

 ةصخرف نييروباو رييسملا ةيركملا نم ةصخر قرت لق ةبريلكلا دك كانهو

 دادغب ىف امهعنصو ايروا نم نيرؤباو تالا باح اهتضراعم اشاب قمان لواحو ال

 قفوي 0 اهريبست دارأو

 ردكم دادغبو ةرصبلا نيب ةريبسلل ل نييروباولا دحا اشاب تدحدم 5 دقو

 جيورتا ارو دوقنلا نم نك الا ةسج فرصل يملاعلا ب لا نم سال هل

 ةصوصخ ةراذا مه لكشو ة هيل م هلا دو تاروباو ددع 0 هر احتلا رومالا

 امهصخو ةلطاع تيقب و دادغب يف تئشنأ دق تناك يتلا ةقيربافلا تالا مع 5

 تاروباولا هذه حيلصتل

 ريس ناكو 0 ف ةراجحتلا تحارو ساب وكل لائق أعنا ءانثالا هذه يفو

 0 اه 0 ةلودلا رك قرثؤ رمحالا رحبلا يفو لانقلا ف تاروباولا
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 (اونين)اهدحأ ني رخآآ نينثاو لباب هاعد ًاريبك ًاروباو اشاب تحدم ىرتشا دقق اذهو

 ةثالث لك ةرم مهرفس لعجو ( روّشآ ) هعسا رخآ ًاروباو اهيلع دازو ( دج ) يناثلاو

 محفلا ناك الو ارتلكتا ىلا دادغب نم لانقلا يفو رمحالا رحبلا قيرط نع ربشأ

 نيعو ريشوب ردنب و طقسمو ندع ىلع رخاوبلا هذه رورم بجو ارتاكذا نم باجي

 تناكو ةحالملا تاكرشل ةمزاللا تاودالا مهل ترضحأو نيينامثعلا نم نوفظوملا

 ةماد ةفصب محفلا ن هرم ةنالئثوط فال ةرشع ةكرشلا تاعدوتسم ىف دجوت ةهوكحلا

 تسلفأو ايلارتسوا نيبو اهني ريسال ارلكتا يف عنص دقق لباب روباو امأ

 0 أ نيثالثو ةثالث غلبي اشاب تحدم هارتسشاف دازملا عيب و هتعنص يلا ةكرشلا

 نم هرفس فداصو ةربأ فلأ 0 اديدج هنمث ناكو نيتنس هئاشنا دعب تاربللا

 0 باكرلا لقن ةرجأ نه هلصحام عومجم غليف فيرشلا جا م سوه ةناتسالا

 كلت يف مسالا ا 2 ةكرش) ةكرشلا ل انك ةريل

 غلبي يربشلا اهتداربا يفاص ناكف رهنلا يف لغتشت تناك ىتلا تاروباولا امأ ءاحالا

 ايكو ًاذام ارم يملاهالا دافتساو ةكرشلا دئاوف تريظ اذبو هريا فلالا

 يربلا قيرطلا ىلا هرظن فطع لب يرحبلا قيبرطلاب اش شاب تحدم فكي لو

 بلح قيررط نع مورلا رحب ىلا لصوملا
 تارغلا رهن ريبطن

 لغتسشاو تارفلا يف نئافساا ريبسنل مه هج اواذب دق زياكت الا نا انركذ

 ضعب لزنأ دق ناكو لئاطب. ظحي مف لب 8 ةلأسملا هذنهب ينشش لينؤلوكلا

 ءاضقلا باب نم اهقرغ دعو تارفلا رهن يف تقرغف كيجاربلا ةهج يف تاروباولا

 ةدلب ةهج يف ىوس عنام دجوي الو ةحالما اص د مسج تارفلا رهن نالردقااو

 ءاقب و هيتغض ىلع ةنئاكلا يفاملا ضع مادهنا كلذ ببسو (هناع)ىلا اهنمو (تيه)

 ةنكف راخخالاب ةلازا نأ رو هسفنب اش تحد. هجوت دقو رهنلا عاق يف راجمالا

 هعم لسرأو ( نآلا اشاب ركاش) ةيالولا سدنهم كب كاش ةيلاتلا ةنسا يف لسرأو

 ىلع دعاسم تارفلا رهن نا الئاق كب ركاش داعف رهملا روغ ربسل ءاربخلا نم اددع
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 انتا اضرر فيو من انو ويب دق يمعلاط كافر طم ىلا مث/نئافسلا 00

 هيف ريسلا ىلع ردقت يثلا يه ةعيرسلاأن كنا نإ هع را
 ابلمعتسي يتلا تاروباولا عون نم ًاروباو بلط دق اشاب تحدم ناف ببسلا اذهلو
 راهو 7-10 هوعسو دادغب ةبالو رم هلاصفنا دعب روباولا رض نويواسفلا

 ةنكسمو دادغب نيب مويلل

 رئازجلا دس ةلأسم
 رئازملا دس ةلأسم قارعلا دالب حالصال امتظحالم بج يتلا ةمهملا لئاسملا نم

 نم هيتفض ىلع ةنئاكلا يضارالا قرغيف ةنس لك يف ضيفي تارثلا رهن نا كلذو

 فاتيف (هللا دبع روه) ةامسملا ةهجلا ىلا ةرصبلا نمو (هنروق) ىلا (كفتنم) ةهج

 هذه ظن 00 اوعنص دق اوناكو ةعاس نيسمح | فرط نلعاو ْدلا ىضارالا

 الار رضأف ةرصبلاب طاحاو ءارحج رولا يقل كس دينا اهوللعأ ال١
 ساقتال ةليوط ىهو دودسلا هذه ديدج يضتقت اهتعارزو دالبلا ةعئنم تناكو

 ىلا ليبس الو ةعاس نب رشع نم رثكا دن املوطف (هيدنه)و (هراغد) دودسب
 نيبذلا لاهلاو (تاك اركلا) ىلا جاتح وهو تارفلا ريهطتب الا قترلا اذه حالصا

 الل رمانك لور ةيببالا م ال كلذو ًابموب لماغ فلا ةئام نع نع مهددع لقيال
 دالبلا كلن ىلا باهذلا ررقو اللا دع يف هثداحو اشاب تحدم ا دقو

 مجعلا هاش تقولا كاذ يفرضح ةمزاللا تال آلاو تاك اركلا رضحاو فيصلا يف

 كردات هلابقت_ساب هتيعمو اشاب تحدم لغتشاو ةسدقملا عاقبلا ةرايزا دادش ىلا

 كلا ا

 اهريغو (عئانصلا بتكم) ةناخالصالاو ىنشتسملاو ةينمالا قودنص ءاشنا
 ةعفانلا ىجالملا نم

 غن او يضارالا مصأو لئابقلا ةروثو دينجنلا ةلكشم نم اش, تحدم غرف ل

 اهببس يتلا يلاهالا تاليو ففخو (ةيناماكلا) ةهج رفحو تارفلا ره رهطو نفسلا

 5 عضو 3 ديدجلا نوناقلل اي ةيالولا بترو نيتريخالا نيتنسلا يف طحقاا
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 ريفوتلل ًاقودنص ثدحا لب كلذ لك فتكي : لو تايدلبلا ًاتناو نيبلصلتا
 تايالولا ةيقب يف اهأشنأ يتلا ١١ يتاكملاك مئانصلل ًايكهأشناو ةناتسالا ةرادتسكا

 عئانصلا بتككل ةعبات ةعبطملا لعجو ةعبطم امل بلجو ءاروزلا مساب ةدي »رج سسأو
 تاريللا نم نيقلا (م حعلا كلم) هاش نيدلا رصان لذب دقو ءاب رغلا ىنشتسم أشناو

 عئانصلا بتكمو ىنشتسملا ةناعال
 زرالا ةقيربافو زاغلا ةقيرباف ءاملا ةنكم ةيدلبلا ةنينج

 ريبكلا هلجدلا (يربك ) رسج ءاشناو ةيدابلا ةنينج اشاب تحدم راثا نم
 ا او كل مفرل ةيراخبلا تانكملا ٍبلِجو زرالا فيظنتل ةقيرااف ءاشناو
 حيباصمب نادلبلاو ىرقلا ةءاضاو ( ىلدنم ) ةجب دوجوملا لورتبلا ندعم ةيفصتل

 لورتبلا
 ةيمظاكلا مارت

 رع دعبت ةدلبلا نال ةيمظاكلا مارت ةيناتلا ةنسلا يف اشاب تحدم ثدحا
 نوبي مهو دادغب يف ةعانصلاو ةراجتلاب نولغتشي الهأو ةعاس فصنو ةعاس دادغب

 ىلا ًايموب نورضحي نيذلا ددع اشاب تحدم ىصحأ دقو ميمو مهياهذ يف ريا
 رابظاو تالصاو "1 ليبهستل هأشناف مارت ءاشنال فاك مهددع نا هل تيثف دادغب

 1 كوع ةكريش دلمجلو تارتم وليك عس لذ هلوللا ناكو 10 لهال ةييندملا راك
 هردنل نم هثاب رعو هل اودأ رضحأو و هريل فصنو نيتريلب ميس لك مهس فال ةس

 ةنسلا كالت ماتخ يف باكرلا لقنب ادبف ةنس يف هءاشنا متاو

 0 يقبد هريل فلا (18) هلويخو همزاواو مارتلا تاب رع تاقفن تغلب دقو

 نيرشع ىلع وب رت تناك هحاب رأ نكلو هريا ف فالآ ةنس غاي نيد ةكرشلا لاجر

 داريالا يناص نم مهنوبد اوددس دق موهسأ| باب رأ ناف كلذإو ةياملا يف

 قيقدلا لامعأو رك اسعلا سبالم جسنل تارتشملا تانكملا

 سالملا ن م نيداسلا :قليفلا دارذال ملي ام عنص ديرب اشاب تحدم ناك

 نم شيارطلا يوس باجيال ناكف كلذ ىلا قفوت لعفلاب و دادغب يف ةيذحالا
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 ةبولطملا ةدئافلاب تأت لف بوبحلا نيل ةلارضحأ دق اشاب قمان ناكو دادغب جراخ

 هدهاش ل يذلا ىمالا ةيوديلا نيحاوطلا ةطساوب قيقدلا نورعضحي اوراص لب

 ثادحا دعب فال ا ةرشعلا غايف فالآ ةعبس قليفلا ددع ناكو ةئدمت دالب يف دحا

 وأف ديلا تانكامب ددعلا اذهل قيقدلا راضحال لام مث مث قبي لو هي ركسملا ةعرقلا

 0 اال اد نيعبس ةوقب ةنكام منصب ةببروالا 3 رباقلا ىدحا اشاب تحدم

 ةياغلا هذه نيسدنهملا دحأ لسرأو شاهنلاو خوجلا لامعال اهريغو قيقدلا

 اسارف نم تانك املا هذه رضحت لف ةيناملالا ةيسنرفالا برحلا تفداصو

 ةرصبلاب تجرخأو تانكاملا انا ةيمنه دعب و دادغب نع اشاب تحدم لصفناو

 ةموكدلا اهب عفتنت ملو رطملاو سمشلا تدق لمرلا يف تيب لب دحا اهيلا رظني مف

 نمز دعب لمرلا نه اهجرخا دق اشاب يزوف نيسح نا مسهضعب لوقيو ةمالاالو

 تابثالا ىلا جاتحي لوق وهو اط تباج يتلا ةياغال اهلمعتساو مزاللا ناكملا ا ينبو

 دادغب ىلا ناريا هاش روضح

 هبحصو ماركالاو ةوافلاب لب وقف دادغب ىلا ناريا هاش رضح (8) ةئس يف

 المخ هلل يدل تاكو زي زعلا ديع ناطلسلا ةدارا كلذ تضنقا ام اشاب كلف

 رناكو هعم اورضح نيذللا هاشلا ةسيعم لاجر ماعطا ىلا ةموكحلا ترطضاف ءالغو

 1 هاشال تشرفو م6 اود فاع طا ترضحاو فال ةرشعلا زواجتب مددع

 اذهم ماقأ دق هاشلا نا ”ىراقلا نتوفي الو هريا فأأ (0) تاقئنلا هذه لك تغلبف

 اهيحاوضو دادغب يف روبش ةثالث لاجرلا نم ددعلا

 ةيناربالا ةلمعلا ةلأسم

 فاتخلا ثداوحلا لحو هئارزوو وه ةاشلا ةرايز ةصرف اشاب تحدم نهتنا

 ةلوادنملا ةيدجعلا دوقنلا ثداوملا كات نف ميدق نم مجعلا ةموكحو دادغب نيب
 9 0 ع ا ودحو

يلاهأو مهلا دالب يف شرغ فصنو شورغ ةثالث يروا نبل يذلا نارقلاك دادغب :
 

 ىلا هليزنت | اوررق ءارزولا نيب درلاو دحالا كعبف شور ةسمل هب نولماعتي دادغب

 شرق عب رو شورق ةثالث
0 



» ١0١ 
 يف مهنفد ممووذ ديريو ناريا يف نوتومي نيذلا تاومالا لقن ًاضيأ اوررقو

 ارارضا جتني ةافولا عوبسأ يف مهلقن نال مهنوم خيرات نم ةنس دعب ةسدقملا نكامالا

 ةهيركلا ٌاورلا ببسب ةميخو
 فضلا نئافد

 ىلا نويناريالاو دونهلا اهيدهي ناك يتلا ةئيقلا رئاخذلا لئاسملا هذه نمو
 ذنم ةراغم يف تنفد دق فحتلا هذه ناف ميدق نم فجنلا ءادهش نفادم )٠م(

 فحاصملا نادجوو مجتلا ه هاش روض اشاب تحدم اهجرخاف نييباهولا موج مو ةئس

 ىلع تيقب دقف ىهاوجلاو تيقاويلا امأ راوبلا اهب لح دق ةميدقلا بتكلا نم اهريغو
 ًاحارتقا اشاب تحدم حرتقاو هريل فلا ةيامئالثلا ىلع وبري ام يواست يهو املاح
 ليبسنل ناريا ىلا فجنلا .:رم يديدح طخ ءاشناو تارهوجلا هذه عب وهو

 متخو !مفدم ىلا ءايشالا هذه اشاب تحدم داءاف ءاملعلا قفاوب ' جاهلا قيرط

 ناريإ ءارزو هقافرو وه هباب
 دنوه هلا

 ةليبقلا كلت دنومه ةليبق نع ناريا ءارزو ةرايزلا هذه يف اشاب ت>دم ثداحو

 اهعاجرا ةينامملا ةموكللا تلواح اذاذ بلسلاو ةراغلاو لتقلاب لغتشت ىتلا ةشحوتملا

 ةلادلا هله من ىلا قفوي مف ةيناربالا دالبلا ىلا تأجل تارصلاو كفرا
 هذه دارفا رش نم ةيناهعلا موختلا ظن حالسلا لاعتسا ىلا ةموكحلا ترطضاو

 ةوقلاب ةليبقلا

 يضارالا رادقم ىلا بئارضلا ليوتو ةرصبلا نم صرخلا ةقيرط ءاغلا

 ليخنلا تاب رأ ةرصبلا يلاهأ نم ةبرريمالا لاومالا لصحت ةموكحلا تناك
 ناو اننا اضاةيركتللا ةني زج روت يلاهالا رشق ةثيزطلا هداج قيوشللا

 مهتاباكتراو ميس اسدب نونمخلا رهتشا دقو رْعلا وه ةيالولا كلت يف ديحولا لوصحملا

 ةلأسم نا ٍلعو هراغد ةلايمادلا د كلا ىلا هب هيو نق انا تحد ناكر

 نما ىقفش نيب نوكي يلاهالا لامو ةنيزكغا لام نال حيرص ملظ يه نيمختلا



 «االك
 ةويدعاو ةلامملا هذه يف مبعم ركاذتو رئاشعلا ءامعز اشاب تحدم عمج دقو

 ذخالادعو باطاغا نب رمع نءز دعب تعضو دق ةدعاقلا هذه نا هل حضتا
 ![/ليخنلا نم عورزملا رادقملا ىلع ةبيرضلا هذه ميسقت قانتالاب اوررق درلاو

 ترملا طخ تاس نإ 1
 ادع راشع رم هل لاقي رمت لع تناكو ءيدرلا اهماورب ةرمعبلا ةنيدم تررتشلا

 ا 6 6 مم تكلايشل 1و راجشالا رك تناكو تاكا

 هذهل ًاعقوم نسحأ برعلا طشف هيلعو ةراجتلاب نولغتشف اهلهأ اما قاشذتسالل لعاص
 ادب ناك يذلا ثيبلا نيغر امل رثم ءانب تورق:دقا ةمركسلا .كفناكوت ةيئيدلا
 انتس ىلاو بدلا طش لع ةيركشلا ترب - 5 اش تح دم م[ تاس هدا

 هلوح ًاثوبب راجتلا
 كب رعانلا ةدلب سدت

 لحرلا مايخلا ناكس نه هيلاها رثك او ةيفرصتم ىلا كفتنملا قاجنس لوت

 اهموبب تعادن دقو خورشلا قوسب ىعدت ةريغص ةيرق ىوس ىرآلا نم هيف سيلو

 ىلع ةيررق ءاشنا ررق اشاب تحدم ناف ببسلا اذهطو اهريمعت ىلا ليبس الو بارغلل

 دمتف اهئاشنا نأش يف اشاب رصان ثداحو. ءاحالا كلتل ةرواخم تارثلا * طاش

 ركاسعلل ةنكثو ةديدجلا ةيرقلا يف ةموكملل ناكم سيسأتل مزاي ام فرصب اشاب رصان
 سانلا ضعب ىنبو ةيرقلا كلت اشاب تحدم أشنأف صاللا هبيج نم بتكمو عماجو
 (كفئنم) ةيفرصتم ةموكح رقم مويلل يهو هي رصانلا اهامسو نيكاكدلاو تويبلا

 ةينامعلا ةلودال ةعبات اهلمج دعب ةرصبلاب تيوكلا قاحلا
 برقلاب لحاسلا ىلع ةنثاك ىهو رحبلا يف اليم(0٠6)ةرصبلا نع تيوكلا دعبت

 ةموكح ةيال ةعباتب تسيلو )1٠( اهتويب ددعو نوماسم مهلك ابلهاو دهم نم

 اوداتعا دق مهنال ابلهأ ىبأف ةرصبلاب اهقاملا ديري اشاب قمان قباسلا يلاولا ناكو

 همدق ىلع ميدقلا يقبف تاموكملل عوضاتاو فيلاكتتلل ناعذالا مدع

 هذه ىلا اورضح دق ةنس )0٠٠( لبق اوناكو زاخلا نم برعلا ءالكه لسنو



 كلفشو
 حابص هيما لجر ةدلبلا كلت يف رج لوا عضاوو ريطملا ةليمق نم ةعامحو 3 ةعقبلا

 وهو حابصلا نب هللا دبع همسأ مويلا اخضيشو مايالا يدامت ىلع اباهأ ددع رثك دقو

 ةليبقلا هذه نم

 فيرشلا غرشلا ىلع نيدتعم مهرومأ نوريدي مهو مفاوش كانه يللاهالاو

 ظاقتحالا ىلع دعاسم مهعقومو ةيروهجج هبش نوشيعي مهف مهنم مهيضاقو مهكاحو

 ةرضاحلا مهلاحب

 بك ارملا رم نافلا مدنعو ةيرحبلا ةراجنلاب لب ةعارزلاب نولغتشي ال هو

 رفاستو نامع يفو ني رحبلا يف ولذالا ديصب نولغتشي مهف ةريغصلاو ةريبكلا ةيراجتلا

 ةراحتل زافزو نشا لا ةركلا مهتئافس

 ًاشمز اهوامعتساو مهب ةصوصخم ةيار ةيراجتلا مهيكأ سه قوف اوعفر دقو

 تايارلا عفر ىلا مهب ادح دق م-هيلع ء بناجالا ةراغ نم مهفوخ نا ريغ ًاليوط

 هذه ىلع اوداتعاو 0 داو نورخاو كسفتلا ةيار مهضعب مقرف ةيبنجالا

 ةيابلا مطوبقو مسيف ربظت ةينحالا ةراملا تامانقتم تاذرو و جيردتااب تاداعلا

 كك ماعد دقف ببسلا اذهلو ةرصبلا لالقتسا ىلع ةيضاق ةب رض دعب ةيبنجالا

 لوبق ىلع اوةفاوف ةيريمألا فيلاكتلا نم م اهريغو ةكرشلا موسرلا ن ّ مهافعاو اشاب

 حابصلا نب هلا انضااقذو ةرضللا ةءالول نيعب ان مبلعح دقف اذلو ةيلعلا ةلودلا ة ةيامح

 لكش ريغي مو ًادبأ تاتظوملا نم هريغ قباو 0 اك هاقياو تيوكلا ماقماقب

 ةلودلل مهعابتا تّثي امو ةيعحراا تاغاربلا ةناتسالا نم مه رضحا لب مهتموكح

 ةينامعلا ةيارلا اهل تلحو مهّئافس نع تازنأف ةيبنجالا تايارلاب سمأو ةينامثعلا

 دجن لاود>ا

 ةئيس ةلاح يف لزت مل ادجم نا ريغ دمت نء ةبيرقلا تيوكلا ةلأسم تبتنا

 نم اهلا رظانلاو تيروكلاب لاصتالا ماهت ةلص:م يو ةرادا ءوسو نمأ لالتخا نم

 طقسو نامعو ندع ةبلا تاصو:ام ىلا اماامو:لصتس اهنآ .ىرت رذحلا نيعب ديعب

 هلوصو نم ثلاثلا ماعلا يفو ربتعملا نيس ةلاسملا ةذكه لا انا تعدم ظن ذب



 «*« ا
 هذه حرش نم انل .دب الو املا لالتحاب سعاو دونجلا نم ارادقم دع ىلا لكرا
 ةيمهالا نم اهل امل ةلأسملا

 دعب ريبكلا ناملس ناطلسلا نمز يفو ثرتاة رز لح د ؟ةماق نا
 دجن ىلا ناطاسلا لسرا مجعلا جلخ يف اهولتحا يتلا دالسبلا نويل اقتووبلا قراف:نا
 بز ةلودلا ةرادا 3 ملا هذه تيقبو ب انام اناو نيرخبلا ةريتزجو اللا
 13 ةوفتلا قبو رصمب اشاب تحد» هجوت لبق اهيلع اوبلغت نييباهولا ن ا
 باجالا ةبامح ت 0 تاخدو ني رحبلا ةموكح تا ماو دوعس ءانبال

 رصم نم ةيركسملا ىوقلا تاسرا رهظ ٠١ مهنم رهظو نييباهولا سم 201
 وكاسملا تبحسناو ةلودلا ةزوح ىلا ام اعون ةيعردو اسحلاو يضاير ةءطق تداعو
 نع رظنلا تفرصو ةيلخادلا اهلئاوغب ةينامملا ةلودلا تاغتشاو كانه نه 0
 نييباهولا ةضيق ىلا تداعف البلا كلت

 وذي لل هنكلو نييياهولا ةليبق نم ليصفلا هللا نع عدلا راس نا نكي
 دحا اما هلامعا يف الدتءمناكو ةيلعلا ةلودلا س ؟ اع الو هيهذم رشن يف هفالسا وذح
 هجوت هناف اذلو هيخا نه ةرامالا باصتغا يف ىعسي ناكف دوعس ىمسملا هتوخا
 هجو يف ةعاطلا اصع قش ىلع مهثحو رئاشملا بل بلأو زيلكلالاب ةناعتسالل دنملا ىلا
 ىلع ىلوتساو هيلع رصتنا ةليو ط برح دعب و نأي ل هأخا هبج 86 ةنس يفو هيخا
 ىلا مدقتو ( تيطعقلا )و (زربلا) و (فونه) عالق هاك اسع ثاتحا ملا انذكا
 الر نيش لب هللا دع قف ( ةرامالا يا ) ةموكملا رقم يهو ( يضايرلا ) ةدلب
 10 هل نقر شاب تحدم موحرم لاب ةئاعتساالا ئوس | كَ هدم ريو ريصن
 ناف اذلو را مزح هلو دالبلا ةرادا ىلع هيخا نم ردقا دوه ناكو لوسر عم
 ةءوكملا ةلاحو ةريكك ةل لاسرا من 2 لب دونجا نم ددع لاهو 7 منال هنخا ةثاغا
 نذأبال ىلاعلا تاملاناو ايسال للا ل هذه لع م ايقلا ىلع نعاتأل ة َس بدالاو ةيلاملا

 زاهتناو ركل بجاولا نم ىأرف | قيقحتب م اذا هبلاطم ءارجاب اشاب تردتدل

 ةعالملا ةصرفلا



 « > 4/١
 تالاقملا اهنع نوبتكيو دج ىلع ددرتلا نورثكي زيلكلالا حايس ناكو

 _ برقتلا زيلكتالا دئاوع نمو ةرمتسم تناكف دالبلا لخاد يف ةروثلا اما ةليوطلا

 ظفح ةيناسنالا مساب مهتيامحو | اها ىلع مدالب كرتو / مملامسأو ب برعلا ءارعأ نم

 ريك ابق عوضخلا ىلع اهلها بيردت دعب دالبلا عالتباو تاراغلا نم مهنطو

 1 كشلاىلا وذحي يذلا ىمالا كلذ ريغو ايادحلاب اروطو لاملاب ةراث يلاهالا ةعداخمو

 دجن سما يف بايترالاو
 كويرصحو ناعو الكفو ظقشم دالي ىف وحنلا اذه ىلع زيلكتالا ىرج

 تناكو ةقيرطلا هذهب مهنيا تح دالبلا هذه لك ًاوعضوو نب رحبلا ةري زج يفو

 تءاشواذاش اك مدالب نوريديب لئايقلا كلت خياشم ناكو ةينامءلاةلودلل ةعبات اهضعب

 اذه نم بجالاو زيلكتالل اهيف ا يف لصلا لوقلا نكلو مه واوها

 قاقشال قبب لو عل طقئا لئابقلا نحاطتو بلسلاو بهنلاو ةرافلاو لتقلا 0 كاذو

 مهخيشو دج ناب رع ىأر قتمو 0 ةباح تحت دالبلا كالت لوخد دعب 0

 ةيزيلكتالا ةيابلا ىلا عبطلاب لام ةلاللا هذه ارتاكلا عئانص نه وه ىذلا

 نم ةبيرقلا دالبلا تناكو ةدعلاو_لاملاب .دوعس_ريمالا نونوطينيلكنالا_ناك

 تخت دالبلا لخدا نييدجنلا ىلع دوعس مكح اذاو مهتياح ث تاخد دق دجن

 نرم هكلمت ام بسب قارعلا يف لوطلاو لولا ةبحاص تراصو ارتلكنا ةبا

 هذ_ه هل حرشو يلاعلا بابلا ىلا بتك اشاب ت>دم ناف اذلو ةءيسجلا يذا ارالا

 ةيويحلا ةلأسملا
 علس اواسري مف مب 5 يف هومطاقو دجي نع دادغب يلاها نويياهولا عن

 نم نيفظوملا نمالو يلاهالا نم ةنيدملا يف ببسلا اذه قبب 0 دادغب ل مهراجم

 . لبق ةلوهجم دالب ؛ لل دنجلا نم رادقم لاسرا نكعالو مدئاوعو اباهأو كر خ فرعي

 ضعب رضحا دق ا ؛ تحدم ناف 00 مهمقاو مو مدا اناعأ : ةوق ىلع فوقولا

 اويهذف راجت يز يف دن ىلا روشا :أ روباو ىلع مهلسراو ل مه ىرتشاو نيئظوملا

 اوذرعو هلاحر ددعو هعالقو ههبر دكا دوعس ةوق ىلع ا اوعقدو نب ربش كانه اوما هاو



 « ١/ه>
 اشاب يلاع ناكو رك اسعلا جارخاو ةريبكلا نغسلاب اهنم برقتلا نكمي يتلا نك امالا

 نه باطو ءالكولا ساجم يف ثحبلا طاسب ىلع ةلأسملا عضو دق 0 ردعلا

 كافرا هيلعو ةمزاللا تانيمأتلا هاطعأف قرا عيسوتو سمالا رابكا مدع اش ذا تحلم

 ةاشم ن . ارالأ تركو ةناخكوطلا نم ةيردنكساو نائبل يروباو ةيزكرلا ةموكحلا

 ا نوهجوتيس نيذذلا اهقليف رك اسع لح لحيا دادغب ىلا ريسلاب سماخعا قيلقلا

 اشان تحدم ا

 (فيطقلا) ىمست اهل ةعبات ةدلب لحاسلا ىلع اطو دجن يف ةدلب ربكا يه اسحلا نا

 لاقي راوسالاب ناتطاح ناتدلب لخادلا يفو مدلاز ارالا ىلع ةينم عالق كانهو

 رثاشع دالبلا لوحو ةفاتخم ىرق كانهو (زربملا ) ةيناثلو ( فونهلا ) نهادحال

 نم ةريبكلا نفسلا نكمت 'قارم كانه دجوت الو رعشاا توب نونكسب لئابقو

 ريراقت نم لدتسا 5 نفسلا وسرا هللاص رونتلا سأرب نعدت ةهج دجوت هلا ديوندلا

 راجت يب :اوهجوت نياثلا نيملكوملا
 عاضخال : ةوق لاسرا ةرم تاواح ةينامغلا ركل نا انل تشب خحيراتلاو

 ناواس كاذ ذا يلاولا يو 0 ماكح دحا ىباه 8"

 هئواجلاو ةموكملا شيج ناب رعلا لباقف ربلا قب رطنع ةوقلا لاسرا ناكوريكلا ام

 نينح ىنخي هوداعاو عفادملا نم رادقم هزم اوذكلاو ا ١

 يفارغجلا اهعقومو ةريبكلا ةيب رحلا لاعالا ىلع دعاسال ىسايسلا دالبلا فقومو

 نع دعبت فيطنلا ةلكسا نكلو لاعالا كلت لثم نيب و ةموكملا نيب لوح ًانضيا

 نا عم لهس ةيركسعلا تاههملا لاسراف كلذ ىلعو اليم نيتسو ةيامثالث ةرصبلا

 دج ربما ركاسعو نييباهولا نمز نم ةيقابلا ةميدقلا مفادملا ضعب ىلع ةيوتحم عالقلا

 ةديدجلا ةحلسالا رم مهديب سيلو ةيب را لاعالا ىلع نيبردم ريغ

 ةركذلا قدحتس ام

 نم ةبكرم ىهو ملا/ ةنس سداسلا قايفاا نه ةلفاق لوا ةموكحلا تاسرا دقو

 اشاب ذفان ةدايق تحت ةيعفدملا لاجرو ناسرفلا ضعب عم ةاشملا نم ريباوط ةسخ
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 نم ةعامج دونجلا عم هجوتو ةرمصبلا ةلخلا عم رداغو اشاب روصنم هعم ذخا يذلا
 شيملا قفارم لقن ىلع ةناعالل نيعوطتك ةرصبلا ةيالوا نيسباتلا تيوكلا يلاها
 مز اوللا لقنل ة ةريككو ةريغص نيب ةنيفس نينامث ةلامدل اشاب ت>دم صصخو هنو

 مدخل تيقب و ةرامالا تواسملا حابصلا هللا دبعل ةعبات نئافسلا هذه تناكو ةيب رخلا
 ةلكشملا ء اهنا مول ىلا ةرجا الب ةموكحلا

 ناوعا نصحتف بنيطنلا ىلا ةيجوتم تكرحتو رونتلا سأر ىلا و ةلخلا توجو
 نيعفدع ةعلقلا يمر دعب ايس ىديإ اوقرفت دقف عافدلا اواواح بعو ةعلقلاب دوعس
 لوط يف ةدوجوملا عالقلا اوطبضو ةقشم الو برح الب دالبلا ركاسعلا حتفو

 اهطوصو لبقو زربمو فوفه ىلا ةهجوتم فيطقلا نم ةلجلا تكرحتو اهضرعو دالبلا
 حافك الو برح الب ةلجلا لاجر اهيلع ىلوتساف هناوعا م دوعسرف اهيلا

 يف دوعس ءاقب نكلو هي ركسعلا ةيجولا نم وحنلا اذه ىلع دجن ها
 ةنيثم دعاوق ىلع ةسساوم ةموكح اهيف نكت ١ اذا دالبلا ن أ ددهب ءأ ءاصضالا كلت

 تروظ رئسلل يهني وه انيبو هسفنب دجي ىلا هجوتلا ىلع م اشاب تحدم ناف اذلو
 رعت ةثداح

 رعش ةثداح

 يف ةنئاكلا دالبلا ىلع نوريغي اوناكف ولا اهدارفالو رمش ةليبق خيشا الخ
 ند برقا للا ارارم مهحيش مهداقو ركب رابدو لصأوملاو باح تايالو دود>

 ةيلاخ تدصأ داليلا نا مهوت دج ىلا ةيناهعلا ركاسعلا هجوت ربخ هغلب املو دادخ
 ىو 000 3

 اهرتيسغو (ةروس) و (هفروا) ندم مجاهو املا نيثالث هتريشع نم ا نم

 واخ لاقو'يرارذلاو.ءاسنلا: ىبسو ىرقلا بهنو لصوملا ةيالوا ةمباتلا ناذلبلا ن
 ةيها ىلع ناكو ةاش ةنيد٠ ىلا هيجوت ربخ اشاب تحدم 3 زو 0 يفو رك

 3ك : أذ دجن ىلا رفسلا

 ثرملا تكلهاو 0 دالبلا رمث ةليبق خيش مي كا ديف ةراتش عبانا
 هيلسو هنهنو هناللهح برسل ةيبصم رش تيبصا دق كرا ةرالو تناكو لسنلاو
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 ءافتقا ىلع مزعو هعومج ممجخل ( اشاب ليعامما تروق ) تقولا كاذ يف اهيلاو ناكو

 اشاب تحدم ىما نه نوكيس ام رظنيل صب رث دق هنا ديب هناوعاو ميركلا دبع رثا

 نم هل دادغب نع تماقو رك املا نم ني روباظ يف لضوملا نم كرت اهل يتتتكا انو
 ةلجد ىلحاس ىلع ودعلا دونجا رظتناو اشاب فرشا قيرألا ةدايق 0 دونجا

 (روزلا ريد ) ترقب ةمزاللا ريب ادنلا ةموكملا تذدكاو تارالاو
 ىلا ةعامج 0 تهجوتو روزلا ريد نم مهنم مسق برتقا دقف ءايقشالا امأ

 ةعب زه رش اومزمماف داركألا ك كانه مهلباق دقف روزلا ريد ىلا اوهجو: نيذلا اما دادغب

 الو اشاب ليعامسا اهانفأ هد نه ةبيرقلا ( قارش ) ةهج ىلا ةفئاط تهجوتو

 مف ءاملا اوبلطو مهجاردا اوعجر ةركشلا راض دادغب' ىلا اوهجوت نيذلا ىأر

 اغطع مرتك | تاق ءاملا نم ةيلاخ اهودجوو راب الا اودصقف هيلا لوصوال اوقفوي

 ىلا اًراذ نينلألا غلب مددعو هئاوعا عم مب ركسلا دبع داع ءانثالا هذه يفو

 ةجبالا ةديدش ةلاسر ديشرلا نبا ىلا اشاب تحدم بتكف هدادجا رقم رعث لبج

 يفو همامأ دونجلا ىأر ةلْاو ءالب رك ةهج ىلا هجوت الك ن اكو ديشرلا نبا هدرطف

 ضبقف كفتاملا ةيفرمهتم دودح ىلا ىلا لخدو دجن ناب رعب ىفاتلالا ىلع مزع 1

 مدخلا نم اشاب رصان همدق ام دحا م 3 الو احورج دادغب ىلا هماسو اشاب رصان هيلع

 هال يف ةلودال

 هيلع ردصو دادغيب زييْغلا سلجم يف ةينلع ةروصب ميركسلا دبع ةكاحم ترج

 يلاءلابابلا ىلا +لا ةروص تاسرا بترلا باحضصا نه ناكالو مادعالاب محلا

 لرم برقلاب هقيرط يف وه اهب ه لسراو ةداعسلا راد ىلا هلاسرا ةينلا يف ناكو

 امش مدعاو ديعاف دادغب ىلا همادعا سا لصو لصوملا

 هيلع ىضق دقو ةواقشلا يف يركلا دبع نيب و هنيب قرفال خا ميركسلا دبماو

 ىبرتو ةداعسلا راد يف أرق دف اشاب تاحرف وعدملا ريبكلا هوخا اما ثداحلا يف

 فال ارم شاب تحسم مودصان لينا ارا هون هسا فرش

 اشاب تاحرف بصنو اهتءارزب مهلرماو لصوملا نم برذأا ةنئاكلا يضارالا يف

 م
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 نم ةنوكتملا را انعالا ن ا ام شرغ فلا ني رشع هل صصخو مههلع اسدئر

 ةموكملاتدافتساو و يذار ارالان 0 ارادّتم اوعرزف ةليبقلا دارفال ةاطعملا ىقارالا

 قرذتف +ىجيس 5 اشاب تاحرف بتسع تمطق دق ةداعسا راد 0 راثعالا نم

 لالا رثكو نابرملا مهلا مضناو مدبع قياس ىلا اوداعو ذم رذش ةريشملا دارفا
 ءاعالا كلت يف بهملاو

 هاكر 1 لا اثار . ىدادم ةجوت

 الإ 3 و ناكر د ةلام رود ءاحوا كسل ادله ىلع ف هلام كيج
 دصقنال اننا الئاق دج ىلا ةلجلا لاسرا نه ضرغلا دنجلا دئاق اشاب ذفانل نابا دق
 ةلودلا نيب و دالبلا كلت نيب ةنئاكلا طباو 7 2 نيبرت ليد لع تالا
 لالا يف نمألا مئاعد ديطوت دي رثو ةرامالا كالت ىلع ةينامملا ةمركملا ةداوس ءاتب
 دهن خيش لصيتلا هللا دبع لراس هس لو ةقاودبلا دوعس لامع ! مطقب 0

 ةيلاملا دالبلا ةرادا حنو اي رهش شرغ فلا نيثالث هيطءنو دالسبلا كات ةيفرصت»
 رئان اييلا لسراو ةطباضلا لاجر نء ةوق دالبلا كات ىلا تلسرا دقو ةيرادالاو
 دجن ىلا لصيف هللا دب ىعدو كنتنملا ةيفرسعت» ىلا لسرا اك ةيلام رومأمو عرش

 ا
 هناا نع قلطملا كلا داع داتعا دق هنكلو تكرم هيلع ىرجحاو فرصتم ا بلو

 هدصقم لج ناكو ميدقلا ىلاهنيع ا 4 0 املف هيخا دب ٍِظ ناكو هدادحاو

 ةينامعلا ةموكملا قفظوع ةداعاو لالقتسالا

 متو نويل و ةصرغلا نوزهش هلاحر كلف تقرفت د#ذ دوعسلا وق اق

 الو ةب زح نوطعي الو ةموكبلا نو 5 :ءذبال تايملا كالت يلاهاو ( اسملا ) ىلع موجدلل

 هي ناكو زيلكتالا 0 تح * ةنثاكلا داليلا يفو ندع ف لاحلا يش أ ادوقت

 راثعالا ىوس ةتارقأا نم يل 0 0 ىذشت تايلعتب ةلخا دئاق دوز دق اشاب

 بن ' ارض أ اذا وا يون" ةموكحلا نا نونظي كانه يلاهالا 0 ةاكزااو

 2 نايصعلا دوعس نلعا | ا زيلكتالا ةياج تهد ةلخاد نا , رحبلا هر 5 بز تاكو

 ةعارزلا ن ماهولخ عم م زلكنالا ة هنأ ادت دالي 1 نأ نولوش ى رخعيلا لخا ءاحالا كالت



 ١و ا
 لوابا رهش ف هدا ةسلل 5 !| أشاب كحادف ا 3 الا هله لك

 ةيد كك هجحوتو ةنعب ا نم لصيعلا 0 كيع 0 ءايذلا هذه قو ةدسلا كلت ند

 ا لصوو نإ رادو توران يري ر>و فيطقلا لحاوس اشاب تلم رازف ضايرلا

 عاضاو هبلط باي ملف السرو بيتاكم لصيفلا هللا دبع ىلا لسرا كانه نمو فونه

 ا

 كالا رامعاو مرا أ ء ارجال ني 1 نيئظو ا

 اشار ذفأ نادنموقلا 0 تحد.٠ نيع دف اذلو نبجلا نم هادبا اب هقح

 لسراو 05 4 ادلا ىرقلاو اذا ىلع

 داليلا

 ىلع او.حدو فال 0 مثو معو دوءس ناوعا عمج ءاثالا هلكه قو

 2 م

 هش نيب روباط 0 يده ءاوالا مط لسرا ذا مهباقعا ىلع اودر مهنكلو اذا

 سو انشا كدحدم نيب ةرباخلا ترجو 7 دوعسأ قد 1و مهعو#+ اوقف و ل

 ةعقبلا كالت ءاقياب ةلأسملا تبنثاو زيلكتألل ةعباث 6 يعدملا ( رطتلا ) نع دنهلا اح

 ةبزيلكتالا مالعالا تلال 0 ةنامعلا 5 (ءالا | اهفوؤ ١ تعفرو ةلعلا 0 دلا 2 تح

 ع نادعيت ذا رحبلا لح م ىلع نأ / 3 6 0 00 و ( فوه ا يندلب نا

 ريغ لامر دن نيب , 0 و ةعاس ١٠6 دست نعو ةعاس نب
 نيت دللا فارطا 1 ه ريخو ريعص نين ةعيس اهددع .

 ةورث امو رقلاوزرأ ررأل لوصحم ك

 ةديحولا اهتورثو رعشلا تود 0

 7-00 اضرع تاناورلاب اهنا رم هب ا يهو ز

 دال نيدب نوئيدب رعشاا توب 0 يو ىرقلا يف

 بان

 دداك

١ 

 6 نيد اهولا بهذم أ وعل | و ميهيهذم ةلب كر دقو هني مهبهاذمو

 ةموكلا تضيق ِى 0 ا 5 60 او ءيذ 0 ىلع اولوتساو دالبلا يف مهتك 5

 قهانْلا لاحر ِط 0 ارارؤ 0 لو اوناكو بلا ةيق بادحأ 8 معلا داع

 يباهولا ب دملا لع ءانالا كالت 2س 11 )1 يبادوا

 قوس ةمركملا نما نودؤبال 0 نا ةمسر. همصب اشاب كبح كه نلعا
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 باحصا اما ةلوو_س لكب راشعالا ةءوكملا لا عمجل ٍيعرشلا رشعلاو ةاكلا
 ةرذعتم ةاكزلا ةيابج لم ةموكحلا زك سع نع مهدعب و ربولا نك مهف تاناويملا
 ىلع خياشملا قفاوو ىرقلا ىلا دري ريعب لك لمح نع لاير ذخا ةموكملا تررقف
 لكشملا ضناو رارقلا اذه

 لبق امل ةفداصملا ةيرحه ملا, ةنس دالبلا كات ىلا ةب ركسعلا ةقرفلا توجو
 ىلع ةيراج تناك ماكحالا نا عمو خيراتلا كاذ نم ةيابجلا تربتعاف يمورلا سرام
 انويلم نيثالث رهشا ةعبس يف تغلب دق كانه ةهوكملا تادراو ناف بولاعملا ريغ
 بتتساو يلاهالا ةورث تدازو تاحالصالا تمن اذاو شورقلا نم فلا ةياعبسو

 كي الب ةموكملا ا داريا داز نمالا

 رقلا ديحولا مهماعطو ريعشلا الو ةرذلا الو حمقلا دالبلا كالت يللاها ل اكأيال
 بورحلا هذه ةعارز نوفرعيال كانه يلاهالاف ر لا لك مها اويح تح

 نواهالا مهدلقو يضارالا نم ارادقم اوعرز دق اذلو زبملا ىلا نر
 يللاهالا اهعرزذ ةموكحلا ىلا نويباهولا اهبصتغا يتلا يضا رالا تديعاو ميلثم اوعرزف
 يبلاتلا ماعلا يف ةموكحلا ةيلام اهنم تعفتناو

 تداعاف نيتاسبلا يف ىقتوملا نونفدي اوذخاو روبقلا اوهده دق نويياهولا ناكو
 نوءعنع نويباهولا نك اخندلا ترشو طوعسلا تحاباو رن قلل | ثنا ةموكحلا

 اشاب تحلم 0 8 ٠ ةلجلا لب ءاق اهداعاف اف عماوجلا نوي اهولا مدهو ا.هييطاعت

 مزايام لعب امينانثا ف 5 اموب نيعب را كه اشاب رح لف ماقا دقق ةصالخلاو

 فيطقلا ىلا داع مث كان هراق نينلغرملا ساو ةءركالا
 دقو هيلعو نش ,رحبلا لا مدي نا هجونل | هين يفو 3 ادغ اشاب تحد قراف

 (ىلب )لنواو اوكلا نا ظحالو ناذبلو هيردنكسا يروباو بحصتساو لباب روباو 2
 اهنا ةبزيلكتا تاروباو عبرا هعمز هعيش يزياكمالا مجعلا جيلخ ة ةقرف ناد:ءوق

 لسراو نب رحبلا ىل ا كاع شل ءلدمف هجوت ُُط د رحم ١ ةرصبلا ةقرف نادنموق

 ةيناهعلا نئسلل مزاللا ملا تاعدوتسم 3 : ل ءانيل نيرحبلا 5 كب فراع
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 تاي رورضلا نم كلذ ريغف هايملا عبانم ةئياعمو

 ىأر ذا حرفو ةوافحلا هل رهظاف اهخيش لباقو ني رحبلا ىلا كب فراع هجوت

 امب عربت مث رحبلا اذه يف ةينامع ةئيفس نينرق للم رن مل اننا الئاق نيتبن اع نيتنيفس

 كلت ةجح مدقو ةينامءلا نفسال مزاللا محفلل عدوتسم ءانبا يضارالا نع مزلي

 اومدقو ةفئاط دعب ةفئاط ةيناهلا ركاسعلا جارخا ةري جلا يلاها بلطو يئارالا

 اشاب تحدم ناك ني رحبلا هايم ةفرعم دعب و فحتلا عاوناو ةذيذللا ةمعطالا مط

 تقحلا ينلا تي وكلا ىلا اهب هجوتو نفسلا كل بحصتساف ( فوذه ) نم داع دق

 رحبلا لحاس ىلع ةنئاك تيوكلا نا ناكملا اذ-ه ريغ يف انلق نيتتس ذم ةرصبلاب

 ةيجمملا ىلع ,هرهاظ لدي فراعملا نم نومورحم اهلها اوفالا ةئس غلبي اهزانم ددعو

 كلناذ اذإو عرشلا هيضتقي ام ىلع يرجح مبماكحاو انءاضت ةدحاولا ةلثاعلاك مهنكلو

 ىلا ةجاتحم ريغ يف نيته ساسا ىلع اهيف متاق نمالاو قالخألا ءوس مهن يرأال

 نوفرعي مهو ةراجتلل ناريا لهاو ادنالوه لها اهبلا ينأيو ةطباضلا راثنا نم رفن

 ماقعاف اهريدي و نمألا ظفحل ةوق ىلا ةجاتحم ريغ ةرابلاف مهدئاوعو يلاهالا قالخا

 نوءاعتيف هراحتلل ' روأ ىلا نو.هذب اهلهاو هل اهتوبو يقل ةنيظن اتقزاو ىضاقو

 ناكو ع بصمت مدع سولو نيدلا باذدآ رياذتال ىلا مهاداع جترفالا نم

 ةنس (4ه) ةلاحلا كلت ىلع هلو طسقلاب سائلا ني م ةدلبلا كالت يف ميقملا يضاقلا

 نا اشاب تدحلدم ىارف ريغصلاو ريبكلا ىضرا دقو أرجا هلع ريظن ف ذخايال وهو

 ةرصبلا ىلا اذئاع اهرداغو لمع ىلا ةداتحم ريغ ةززلا

 يررراو نيس سيح نييوسلا ةعرت راح لايبق اقلسرلا فة ل را

 كانه قف ( هسوربب )نوباؤلا انا .ةداعسلا راد ىلا (نيتمْزا ) روباولا لسرأف اهدا

 يايموب ىلا اشاب تحدم هلسراف ةد-يعب دالب لا هلقن ىلع دعاسال ةلاح ف هنال

 نيروباولا نا هيلع دزو تاريالا نم فال 1 ةرشع هيلع فرصو هنالآ لك ددجو

 ( لباب ( ةراحتلل ةصصخلا نسا تاكو 3ك نيالا ند ارضحا لق ةردكما نانيل



 ياك
 علب و وعبر را هدم « للا ةفلاسإ نئافعلا تّحلا و :( د )و ( اونين )د

5-8 
 0 ترام راخالا اذهبو ةرشع ( تارثلاو ةلختدلا ) نيرهللا تاروباو ددع

 ءاشن
 ا ليس الو ذي ددع تاذ ةرصبلا
 00 ا ىلع نادعاس برعلا ل 0 زكلاو دملا نا كدب نكم ريغ ضوملا

 ءارجا وبرعلا )| لع لآ ةرصبل | ١ لّقن ررع 2 جيرغلا كو ةبح يف ضوحلا ر 2 'ىديف

 ىلع ا ك كلا هل 0 خإ ادغب 0 اشأب تحدم 3 اةنلا 0 مزلي | م

 هل لو هدد طخ ز ل ملظعالا ردصلا اشا ياع هيلا لسراو ةيحالصالا هتاارحا

 رق نا ١ 5 رصكراهمالا اهتحن نم يرجت ةنجنوكتس ادجم نا هيف
 ام ارارقا أاهص سم ايس اشاب كثتح.لم ا 7 زعلا دبع ناطلسلا

 امتارو او دجن يف د ةيحالصالا

 في راصم دارت 26 ماظتناب ل أسر" رك اسعلا تاو هند هدم يف ل ةلأسم 0 8 ل : - 0

 تار سع ا دال هلا كلت تا داريا تا ّت اربانا نم ل نع ةاجلا كال

 اودلخ نيذلا نكلو م | 3 « كح . 3 د امم قف 10 ٍِ لا نيفظوملا

 نم ةفئاط مهمأقم اوماقاو دادغب لا دونا اوداعا المعلا نش ريشملا 0 اشاب تنوددفه

 ةءركملا نيناوق فرءيال يلاهالا فارشا ند الجر اهيلا اواسراو ناب رعلاو او داركألا
 كناكو نهحرلا دبع هيمأ اهتاماظن 3

 قادر نوريشملا داراف را انءالاو ةاكزلا ادع ءيش لك 1-6 3 : 0 0

 ل ا ماسك ا رك و اح م 0 "ا هو 1 0 ا ل 0 0 هلأ
 1 انلق اوناكو ليلق ريغ اددع مهم أو 9 0

 وهالا تولاو | تعلو لاول

 طاو كفتنملا فرصتم أشاب رصاذ ةثداحلا ةاناق للاعي هكا 0

 قفو' 8 نيديدج 7 احو فرصتم 10 نع ةناتسالا تمزعو ةئعولا

 م - 97 و2 ا 7 يحل رل فاخو ةرادالا ءودسل كا ع 6-5 لق ا



 « ع
 رئازجلا دس

1 3 3 8 0-0" 3 
 رغو لوم ةلاسم تريظ ّ مجعلا 2 ةرابز باسإ ر ازا دسر ان انرك د

 الو دسلا سا ىلا هئيانع انشا, تحدم هجو لك اثملا هذه تضفنا الو اضيا رد

 لوادجلا ماهئاو تارثلا رهن ريبطت اما ل يف الا لامعالا هذه ءدبلا نكي

 يورت لوادكلا كلت تناكو ةعرم ب ةرئاس لامعالا اهيف كناكف اه رح م مل يتلا

 0035 تا 0 ةالواا ضعب اهمدرف قارعلا يضارأ نم امسق

 لوادجلاك لت رفح نيشان دق اشاب تعدم ناكو ءاملا نع ةديعب 3 رعواز# كسيفناو هيدر

 مهعرازم يل ىلاهالا عرزت 060 ماو مك نيسدنملا يار ذطخا دعب نيتنس ند

 ةمهلا ةلأسلا هذوب لغتشا مث مْ هاملا تر 5

 لويماتسا يف اشاب تحدم لاعا.فيي رت

 هتاعنلا

 فيز نم دج هسنج ءانبا ةمدخ يف يف غل امهم نادنالا ن ١ كنار الاء ا

 لا ان ةحاح الف ةوايغلاو لدرخلا كاش ندد 5 ةداعلا كل' تشف دقو هلامعا

 ةيرظلا نت
 ةناتسالا ن'ازخ - رفا هنا نيلئاق ثحدم ءادعا هعاشا ام ليبقلا اذه نمو

 تءاعاشالا كلت نوجوري نيذلا ناكو رهنالا رفحو ىضارالا رامعاو تاروباولا ءارشب

 يرصملا رطقلاىضارا نم ربك | يم قارعلا يي هداس>واشاب ثحدم ءادغا نم

 ل عر اا يلرخ ىلع قمل لقد الاطوال را عر أ اذاو
 دادعاو ميرو يحد ضرغلا نكلو ناب رثلل احرسمو موبلل ى قر 0 1

 الو بولحلا ةرقبلاك الهاو دالبلا لعج نودي ري نيذلا ءالؤه مه ينامعلا ن طولا

 مودا ناكم ةموكملا تذخا وأو ةداحلا ىلع اهرد فرع ن ٠ كر نوذيح

 ماع كعب نينويلم

 ةرادصلا روما لف لق اشاب ميد دوم نكلوتاب راما هذه م ىلاع در دقو

 فرص ند ارد سماوالا ولت صاوالا دادغب ىلإ لسرت ذخاو انا يلا ةافو كعب



* ١51 « 

 ىلا تافورصملاو تاداريالا رتافد لسري اشاب تحدم ناكو دالبلا رامعال يهاردلا

 فرصم ةدايز دجال اشاب ثحدم هفرصام ىلا رظنب يذلاو ةنس لك يللاعلا بابلا

 هنمز يف فراصملا تاق دقو ةرمتسم ةدايز يف ناك ةبالولا داريا نا هل حضني لب

 سيك فلا )١44( دادغب ىلا اشاب تحدم هجوت موي تاداريالا تناكو ريثكب

 مول دوزْلا ددع ناكو سيك فلا (970) هيعس ببسب نينس ثالث دعب تغلبف

 اشاب تحدم ناكو هنمز يف الا )١8( اهددع غلبف فالآ (/) دادغب ىلا هلوصو

 رودح دعب ةناتسالا ىلا نع لك يف دوقنلا نم سك فلا: (6-) لاسرا اورق اذق
 ةالالا كراع

 راد.ىلا .هلاسزا لع .ابصم ناك امو. انثاب ثحدم هارجا.ام ىلا رظني يذلاو

 ه>وتو دادغب يف نينس عبس ماقا يذلا اشاب قمات ىلا رظنيو ةنس لك يف ةفالخلا

 رت ل يتلا ةموكسحلا ىلا سك فلا (”*0) هعم لمحو ةناتسالا ىلا ةدملا هذه دعب
 هادف ارب" نيب ادب نوبلا يري ورك ملا اشايلا ةدّسب يف ةيالإلا كلت نم اهنيغ
 بواقلا يمعت اهئاف ضارغالا هللا لئاق نكلو اشاب قءان نءؤ يفواشاب تحدم نمز يف

 دحا ردي مف ايونس ةريل فلا (؟0٠6) لاسراب دهعتو ةيالولا اشاب تحدم رمعا

 يف ةيعمج دقع دق اشاب مدن دوم ناكو هلامعا نوبفسيو هنومذي اوذخا لب هتمدخ

 (54) دادغب ةيالو فراصم نم تلزناف تاحالصالا ةنمل مسا تحت يلاعلا بابلا

 ةصصخم غلابملا هذه تناكو ةناتسالا ىلا اروف غلبملا لاسرا تبلطو دكا فل

 دقو اهب الا دالبلا نارهع مبال يتلا لامعالا نم كلذ ريغو رهنالا ريبطتو ةعارزا

 باون نم باث لك نم اوعطقو ةرشع ىلا ةريل (؟١) نه ماقّئاقلا بترم اولزن

 اولزناف اشرغ نيعست ضبقي ةطباضلا تارفن نم رفنلا ناكو تاريل ثالث عرشلا

 هب واو لذ تاقرب ةدع يلاعلا بابلا ىلا اشاب ت>دم بتكف نيس# ىلا هينرم

 ديري ناك ذا ةمولعم تناك اشاب دومم ةين نال ليلغلا ىنشي امب هريغ الو ردصلا

 باتكلا نم ناككلملا اذه ريغ يف انني اك اهناب تحدمل وسل
 ةيحالصالا لامعالا لمهتو كابترا يف ةيالولا عقوتو فسالا بجوت لاوحا هذه
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 2 اشاب ميد دوم ليقف ا ا ىلا اشاب تثتجدع ادح يذلا حل ةميقع

 قرافو قربلا حانج ىلع رضحل !هتايغل اريشمو دادغبل ايلاو ذاب فور نيعو ددرت الب

 نم سبام رهش يف اهنم هجورخ ناكو ديدجلا يلاوا روضح دعب دادغب اشاب تحدم

 (88) ةنس

 ةلاتسالا لا اغا ا

 اشاب ميدن دوم عئاظف و

 ل كد ةعئالا طلع عر تارا ل طف
 برقلاب ةدلب يه ) ةنكسم ىلا لصوو ( تارف ) همساب ىمسملا رهنلا كاذ تاروباو

 ميدن دوم ع ءوس نع عمس كانهو باح ىلا اهجوتم اهرداغ م ( بلح نم

 هداز يناورشو اهشاب ينو نيسح يفأ يف ببس دق هنا هغلبو مظعالا ردصلا اشاب

 هردوق-شا يلاو اشاب ليعامسا ىجاودو ةطباضلا ريدم اشاب ىئس>و اشاب يدر

 ىلا وه هداعبا ىلع مزاع اشاب .ميدن دومم نا اضيا هفلب و كب نيماو يدنفا رديحو
 تحدم قدصي لف ثداوحلا هذه ديو: ةداعسلا راد نم بيتاكم هتاصوو ساويس

 هل ءاشو ءاش اي كلملا ريديو هناطوكلا طخ هيمدق تدق عضير ميدن دومم نا اشاب

 لجو الو بايه ربغ ةناتسالا ىلا رسضضحو ىومللا

 ايسورلا ةسانس جورب أشاب دو نا دادغب ينو باح يف اشاب تحدم عمس

 عبتا ادومم ناف تاءاشالا كلت قدص هسأر ينيعب ىأر ةناتسالا ىلا رضح الو

 امل لعجو مورلا ةيكرطب و راغلبلا ةسينك نيب قرذو سورلا ريفس فيئانغا تاراششا

 نم هتالسا ةاناام رثيغتب ديدج لكش يف ةلودلا:لاخدا لواحو"ةلقتسم ةيخرنكا

 طوطخ ةكرش نيبو ةموكملا نيب ةدوقعملا ةلوانملا خسنف دالبلل ةءفانلا لامعالا

 هذه نمو ةريغص تايالو ليكشت الواح تايالولا ماظن ربغو ةيديدحلا يليمورلا

 شعرعو نوزبارط ةيالو نع ( راصح هرق ) و هنوطلا ةبالو نع هيفوص خلس لامعالا

 دحوو كسرملا دالب هنسوبلا نع خلسو ةديدج تابالو سساو هنطا ةيالو نع

 ىلا تايالولا تاينازيم لزنو ةديدج ةيالو كانه لكشو رازاب ينيب لاعاب اهامعا

04) 



 *« الل »

 نيفظوملا يدعت نم تاياكشلا ترثكو لاعالا ةكرح تنقونف ةلوقمم ريغ تاجرد

 لزعف تثأر ايالولا ين 4 لدب لب كاذب فكي م هنا بن رغلا ن هو مثدودح مواجتو

 تايال اولايف كر وا ةيالو كا ةيالو نم موضعب لقنو ليلق ريغ اددع مهم

 ةصالأناو تاموكملا ني أوق أ >6 مم. 0 0 دجواو رارق ىلع مثدحا رشال

 هرب دنت ءوسل ءاهد ةهاد ف داليلا عقوا هناف

 ةسع يضذار 0 زعلا ديع ناطلسلاو لامعالا هذه لثم لعيب اشان دوم ناك

 عا رددتدا لامفالا هذه ةعبلا نع ا ناطاساا نا نونظي سشانلا ناكاذبو

 لكب مهدعباو اشاب يدشر هداز يناورشو ةلودلا ءاظع دحا اشاب ينوع نيسح ىشب

 ىلا 2 ةدارا رذصا دادغب ند اشاب كثدحلم باكر كرت ربخ هغل مك ةلوهس

 فرعي أشاب دوم ناكو ةدارالا كان داوسا زيزعلا دع ناطاسلا نكلو ساويس

 عوبسا ضك؟ م ةناتسالا ف ايقاب اشاب ثد>دم مادام هل واذال وجا نا ةفرعملا قح

 هئايعش ةدارا ردصتساو هنردا ةيالو اشاب دو# هيلا ه>و ىّت> دادغب ند هلوصو ىلع

 همم ع ريغإ ةديدجلا ةفيظولل

 نورك ذي سانلا ل لق دادغبو هنوطلا ةيالو ف اشاب تثتدحدم لامعا تناكو

 ءاقب نوديرري مهمال عباصالا نوضعي الاجر ناكدقف ايسورلا اما ميظعتلاو انثلاب همسا

 كالت ةداعال هدهج لذبي اشاب ميدن دوه ناكف نارمعلا نم ةيلاخ ةنوطلا ةبالو

 ءاضراو هلاعا ءامخاو اشاب تدم ريا و بارالا نم لوالا اهتلاح 0ك ةيالولا

 كاعد صقناو اهينظوم لكلا لزعو ةيالولا ماظن ريغف ايسور هتقيدصل
 نيقابلا

 تان رع تنم نياصحملا فئاطو ىغلاو ةطباضلا دارفا ىلا ليصحتلا روما لاحاو

 ليصحتلا لئاسم مهيلع تليحا انو اشرغ نيس ىلا تلزنا دق ةطباضلا لاجر
 لاحر فرصب مدن صاو نيئظومل ا ةيش مهوذح اذحو باسلاو بولاب اوانتشا

 حالصا ىلا ةموكحلا تذنلت ملو ىضوفلا تمعف قرطلا نوسرحي اوناك نيذلا ةطرشلا

 ةساعتلا تاكرد ىصقا ىلا نولهالا لصوو ليصاحلا لقنو روبعلا بعصق قرطلا
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 رك تضر نما تح اذ دالبلا ياها نم ةنوكمل | سرملا قرف تيغلاو

 دودملا ىلع ءايقشالا زواجتو لثقلا

 ىلوالا ةئسلا يف لاونملا اذه ىلع ةنوطلا ةيالو يف اشاب دوم راما راثا ترهظ
 ثحدم تاءالصا ماعم 2 هم باطي دادنب يىلاو اشاب فور لاك

 لباب روباو لسراذ كانه ةحالملا ةكرش ءاذلا ان ا فر ورلا دا درر ا تاك
 نورشع يلصالا هنو تاريللا نم فالا ةرشعب ( اونين ) روباولا عابو ةناسرنلل ةيده

 تاروباو ةكرش يف لدب و ةبيجع ةعرسب اهريغو ندع يف دوجوملا محفلا عاب و اذلا
 تارئلارهن ريبطت رخاو ايربش ةريا فلا اهردق ةدئافب دوعت تناكو تارئلاو ةلجدلا
 باسلاو ةراغااو ببنلاب اهدارفا ربتشا دق دنوم ةليبقنا كاذو اذه نم برغالاو

 ْن راجل مهتطاوم 0 رش اوناكف اذا تحلم ٠ نءز ف ممدراطت ةموكملا كد

 نيعو ةوأ اذا عاونا م 8 لذب و مم مرضحا دقا ا فوذرن 0 ةيناريالا دودحلا ىلا

 اوأانو دايعلا لتق ىلع مهغأ "اظوب اوناعتساف ةطباضلا ة ةرادا يف ةئلتخم فئاظوب م مءايقشا

 اردسرأا لا 1 رطيس تدتماو مهعئاظف ترهتشاو ةموأ كلا م رحال 0
 اللمع كرثي مواش ب ميدل دو# هتوعن يلو ةراشا عب ادق اشاب : فوؤر نآف 00

 ليدبت الب هراثآ نم ارثأ وا هلاعا نم

 ةئسللا لاعألا ةلازا ناب نيلئاقلا نوقفاويال ةفاصحلاو يأرلا باب را نا ىلع

 نسح ىلع لدت اضيا ةعفاناا لاعالا راثآ نال لاعالا كلت لعاف ىلع ءانثلا عنك

 ةكليال ضورعم مداهلاو اهعناص ةين

 لواالا انا تعارف ةرادس

 ةناتسالا يف ءاقبلا هدوب ناكو ركفلا داهجا دعب دادغب نم اشاب تحدم داع

 ةنيظولا هذه لوبقنع رخأت اذاو هنردا ىلا هباهذ تضنقا ميدن دوم ةدارا نكلو

 دومه لاعا ذب ناطلسلا ناك دقف زي زءلا دبع ناطلسلا طخس ىلا ايعاد كلذ ناك

 هتاكرح نع ةيضار جراذلا يفو لخادلا يف ةيئاطلسلا يارسلا تناكو اشاب ميدن
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 يارسسلاىلا هجوتلاو ةديدجلا ةفيظولا لوبق بجاولا نم اشاب تحدم ىأرف هلاعاو

 ناطلسلا ةلالجل ركشلا مدقتا

 تاكو هياع اطخاس ناك هدا 0 اشاب ميدن دومه بحي ناطاسلا ناك

 نيب اشاب تحدم لثم امو هلزع ىلع مزعف هتلالح عماسم غلبت ةلادعال ةئلالا هلامعا

 ردصا ةليللا كالت يفو هلزع ىلع مهصق لجرلا ةرادا ةحي' ءوس هل رهظا هتلالح يدب

 لوالاداح روش يف كلذ ناكو اشاب حدف ىلا ةراديصلا كيسف هجوو لزولاب هتدارا

 مح ةنس نم

 هيلا هجو يذلا مويلا يف تايالولا ةرادا لوصا ليدبت ىلع اشاب تحد مزع

 هتقواحالصالا كالذ رخا ةعرسلا يف مدهلا هبشيال ءانيلا ناك الو ةرادصلا دنس» هبف

 ىلا نينظوملاو ةالواا داعاو تايالواا ىلا ااسرا ةلصفم تاملعت بتكو نوهرملا

 يف نوميقبال ةرايسلا لئابتلاك مهلعج دق اشاب ميدن دوم ناكو ةيلصالا مهغث اظو

 ينوع نيسح نع ردص دق وفعلا ناكو بصنلاو لزعلاو ليدبتلاو ريبغتلا ةعرسل دإب

 اودعاشاب تحدم ردصتساف ةرادصلا ليدبت لبق مهقافرو اشاب يدشر يناورشو اشاب

 نيعف ةناتسالا ٠ نع ادعبا دق اناكو اش اب مسارو اشاب تدوج داعاو نييفنملا ةيقب نع

 ةرظنل اشاب يدشر يناورش نيءو راصح هرقل ايلاو يناثلاو شعر ايلاو اهدحا

 ةلودلا ريفساشاب ليمج ةيجراذلا ةراظنل نيدو فرامملا ةراظنا اشاب تدوجو فاقوالا

 اهيراجم ىلا ن هل ايه تداعو دالبلا لبقتسع بعشلا لاما"تقاعتو

 هك ميدن دوم ةرادا ءوسو ةيلاملا لاو>الا

 ةئلاملا روها "تدظتنا اذا الا ظحال جراط "او لخادلا يف ةلودلا ج جايس نا

 ةيمومعلا راكفالا كوين 0 ريمزا ياو | اشاب قداص ةللاملا ةراظنل نيعو 0

 اودلا ماظن دكدح عضو اهم لع دو م ةديدجلا راظنلا ة 4 شه هللا رظش يشل

 اردعتم اهحالصا جبما با رخلا فرج انش ىلع ةيلاملا لعج لق ميد ناكو يلا لا

 قوف نينويلم هنيم ارثك ؟1 هفرصيو ةنيسر لك فوفو مصنملاو دراولا كيف ناك هنال

 ةطساوباب أ روان اشا دوم هدقع يذلا ض رهلا د ا اوف كلذ ىلا انفضا اذاو داريالا
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 رادقم غلب تاردللا نم نيبال مس هردق غلابلا ) ىدنفا 0 لغوا هد

 لك اشاب ميدن دوم ىأر تاريللا نم نيبالم ةثالث ةئس لكيف ةينازيملا نع دئازلا

 ةينازيم ناطاسلاىلا مدقو تاحالصالا ةنل مساب ةنجل يملاعلا بابلا يف لكشو كلذ

 1 نوياه فص اهردق ةداي ز رهظاو اهراصمو ةءوكملا داريا سا ايف ىواس

 فيراصم ريظن ينوبامللا نيبامل| همذق غلبملا اذهو 3 راصملا هذه لك كعب تاريللا

 نيس#و 3 امالث 09 يس ارك نع بلاطو ة هي هولا تافيدحلا ادع ةذاكلا قوف

 ةربل كفا

 رئاذد اشاب كثكدحلم لا تمدقو ةيلاملا ةراظن ىلا ةيلسلا ةدارالا تردص انو

 وأ انناف ان زملا اذه دنع ُثد 2 ةلأس ا تن ةداب زلا هذه رثافدلا يف روت باسحلا

 دعب نوكي زجعلا ناف ةموكحلاتاداريا ىلا تابترملا نم ةعوطقملا غلابملا قرف انفضا

 تاريللا نم نييالم ةثالث كلذ

 نع مل ا ل حالا ءاضعا اشاب ثحدم عمج دقو

 لبق اورظني ل مهناو اشاب ميدن دومم ىمأب ةبوتكم اهنا اولافف ةينازيملا هذه رسم
 اشاب ميدن دوم مهيلع هالما ام اوبتك لب اهريغ يف الو ةيلاملا رتافد يف ال اهتباتك

 نينيع يذل حبصلاك ةعصان ةقيقملا ترهظف ماق رالا ند

 2 0 اذاو ةينازبملا هذه اشاب دومه هيلا مدق ذا رس دق نب زعلا ديع ناطلشاا ناك

 ىلع هل تاءاذالا هذه نه ضرغلا نا نظو ردكت اهزجعب دحا مويلا هربخا

 فارسالاو خذبلا كرتو ريئقتلا

 تناك يت ٍجاا تاداررإالا نا قدص دق ناطاسلا ىري ذا 1 'اح بيبللا فشي انهو

 ذا ناب ميدن دومه ةرادص نمز يف حبصت' تاريالا ن٠ نييالم عز ةنكس لك صقنت

 ماهوالاب نإ ردك اوال ررطاسا يف اهل وظن ال ةدايز دب :ةوتافورصملا ةيواسم

 لقعال ةئلاغلا لاوقالاو مالحالاو

 ءاضرال اهقلتي يتلا هسئاسدو اشاب مدن دوم ليح نم ةرابعلا هذه تناك

 اشاب فاكر اذ شاب 5 اذا توئص اهيلع هقفاو فيا كل زيزعلا ديع ناطاسلا
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 ةقيقملا ترهظ املو نيدودعملا ةلودلا لاجر نم مهو ةدوبعملا حالصالا ةنمل ءاضعا

 رظنلا بي رومالا هذه لك اهقيدصت ىلا لايم ريغ زي زعلا دبع ناطلساا ناك اريخا

 فساالاو رابتعالا نيعب اهيلا
 ناطلسلال يم فرعي ناك دقف هسئاسدو اشاب ميدن دومم ليي كلذ لك ل صح

 ىتح اشاب يلاع نمز يف ةيرحبلا ةراظن يف وهو فارسالاو خذبلا ىلا زيزءلا دبع

 لقا كاذ ذا اهداريا ناك ةناسرتلا اهريدت ىتلا ةصاخلا ةنيزغلل ةعباتلا تاروباولا نا

 لك مدقيوو ةناسرتلا لام نم اهيلع ف 1 ناك ادن نكلو اهغيراصم نم ريثكب

 محل ندعم تقولا كاذ يف ناكو هتايهتشمو هتاذل ىلع هفرصيل زي زعلا دبعل اهداريا

 ناكفهفيراصم نم ءزج ماقم موقيال هدارياو ةيناطاسلا ةصاخما ةني زخلل امبات ىلكرأ

 دبع ناطلسال هدازبا لك مدقيو هناسرتلا لام نم ندعملا ىلع فرصي امشاب دوت

 ةدئافب تاريللا نم فالا رشع ضرتقا ةرادصلا دنسم هيلا هجو امو اضيا زب زعلا

 راضحاو زيزعلا دبع ناطاسلا ءاضرال كلذ لك انطاب (؟٠) و ارهاظ ةياملا يف )٠١(

 تايالولا ينظو ٠ تايتره صيقنت كلذ نءو هفيراصمل ةمزاللا 0

 ديقتلا مدعب هياع ىغقي "ناك ل, ملا دبع ناطلدلا داذيتسا نا تسالا ن

 عمو هريغ يف الو يلاءلا بابلا يف ةءركملا تارارق 0 0 : 0 7

 زيزعلا دبع رظن يف ةربتعم ريغ ةلودلا نيناوق تاعج دق اش شاب ميد دو# لامعاف اذه

 دومه لامعا نظي ناكاذو ءىش لك قوفاهتدارا ناب راتعالا لاه تجر

 ناكس لكو هيراوجو هعثحو همدخو هتيعم لاجرو هيارس ناكس ناكو ةنسح اشاب

 اشاب ميدن نودجمي ىارسلا

 يفو لخادلا يف اهاهاو ىارسسلا نم اذيما حبصاو ولا اشاب مدن دو. الخ

 هوقفاوي مل مث اذا 3 مهبيصن ناكف جراذلا يف اهؤاظعو ةلودلا لاجز اما جراخنا

 لاجر ناكف نطولا بح رم ةرذ هبلق يف نم اهاضريال يتلا هلامعاو هتاين ىلع

 يارسلان م هسفن ىلع انهآ ةليسواا هذهم اشاب دومم راصو ديدش فوخ يف ةموكملا

 عمو دايعلا ا برسو داليلا امانا ف برذخ ع هترادص ترئعساو جراطا نو
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 قرط ةكرش نهو رصم نم ذخا دف ةيصخشلا هسفن ةدافتسا كري ل كلذ لك
 )٠0.( ضرقلا نم ذخاو ةلئاط غلابم ىلكرا مخ ندعم نمو ةيديدملا يليمورلا

 ةمواعم ريغلا غلابملا ادع ةريل فلا
 ناطل د كلو بعشلا سفنتو لك اشأا هذه لك تاو ةرادصلا تا

 راشبتسالا ةياغ رشبتسا دقق بعشلا اما ميدن ماياب هءانم يف لحب ناكريزعلا دبع
 نع لأسيال ناكو ةيلاما نم افازج لاومالا ميدن نمز ين ذخأي ناكن اطلسلا نكلو
 دالبلاترمع هيلع ءاوسو راهن ليل هئاضرال لفغتشي ناك يذلا ميدن هدجوا الا ءىش
 نايف ةيرم الو ناطلساا هتمعن يلو هالوم ءاضرال تناك هيعاسم لكف تبرخ وا

 اليم هدحو ناطاسلا نكي ملو هلزع دعب هتفص هذه لجر مايا يف ركفي ناطلسلا
 ةءركملا داريا مهمهبال لاجر يارسلا ينو ةناتسالا ينف اشثاب ميدن دوم ةداعال
 افازج لاومالا فرص ىلا مهسفنا قوت لب امبارخو اهراهعاو اهلا,قتساو اهنينازيمو

 ةينازبملا زيع دس دقف هترادص مايا يف كلذ نم اشاب مبدن مهمرحب و مهتاوهش ليو

 لسراو يارسلا ميزو همز ىلع ةنس يف تاريالا ند نييالم ةثالث هردق غلابلا

 ناك تارابعلا هذه لك هقرط الا ناطلسلا ءاضرال اباب كرني ملو نيباملا ىلا نيبالملا
 كدايبع نعو مهنع تا نا كعب جراخلا يفو لخادلا يف يارسلا لاحر 00

 ةيلاملا زجع ربظي اشاب تحدم نا لاق نا كلذ ىلع مهضعب دازو ةبلاملا لاوها زي زعلا

 ةينولاطا يارسال دوق لاسرا مدع ىلا عرذتلال ىرلاب وا يارسلا تابتسم مطقأ

 ىلا لسرلا لسريوو زوألاب هسفن رشبيو رسبف تاعاذالا هذه عمسي اشاب ميدن ناكو

 ةرثكو ءاخرلا هل ركذتو موقلا ثيدحب اهدلو ثدحتف زي زءلا دبع ناطلسلا ةدلاو
 ةلوذلا ةينازبم زدع رووظو ت>دم نمز يف لاومالا ةلقو ميدن دوم نمز يف لاوفالا

 اشاب ميدن دومم هلسري ناك امب ةنهربم ةلأسملا هذه بذكهل تبثت مث ةليلو موي نيب
 فيكف اننئازخ يف دوجوم ريغ لاملا ناك اذا ةلئاق يارسلا ىلا تاريللا فولا نه
 دوا كاسر ركل كر ا ميدن دوم هدجوب ناك

 ديعا الو ضرفلا دقع دنع دوقتلا نم اغابم ذخا دق اشاب ميدن دوم نا انركذ
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 ايلاخ اهناكم قبو ةنيزإلا رتافد يف ديت مل ةريل فلا ةيام زجع رهظ ضرقلا باسح

 هفرص لع نيب و ادنس هب مدقو اشاب ميدن دوت هضبق دق غابملا اذه نا رهظو

 رادتم بتك دقو شيشقب هايا هوطعا دق نيضرقملا نا باجاو غلبملا نع لئسف

 «لذت دنع لآملا نمر ند غلابملا تفذحو ضرقلا ةلواق» يف دئاومااو طيسولا ةرجا

 اريا فلا ةياملا ءاطعاف باسملا اذه دعب هريغو شيشقبلا ءاطعال لحم الو ةنب زخلل

 يمر رارق الو كاذ حيبت ةينس ةدارا كلانه دجونال ذا هل كيوم ةني زكلا نم

 اشاب نبما وه ارس هل همدق يذلاو اشاب ميدن دوم نم دنسب غلبما اذه ذخا دقف

 ىلا ليبس الو هبصتغم نه غلبملا ةداعتسا ىوس هلح رمسعي ءىش ةلأسملا يف قبب لف

 ىلا ميدن رضحاو ناذئئسالا دعب كلذب ةينسلا.ةدارالا تردصف ةكاهللاب الا كلذ

 ردصو غلبملا اذع هدنع تنث ءالكولا ساجم يف باوجلاو لاكوسلا دعب و يلاعلا بابلا

 هتداعاب هيلع سلجملا 5

 لطب تاررحم هيلا تبكو كحل دعب ءالكولا ساجم نم اششاب دوم جرخ

 ءاطعا ىلع ع اسنال هاون نال ةدحاو 5 هتيدأت ىلع ردقبال هلاب باجاف و غليملا

 تطسوت نمزلا ن م هله دعبو هطيسقت نجف ةدحاو ة ةعفد غلبما ذك 2 غلبم

 غابملا له لسرا دق اشاب مدن دوم نا ةلئاق دلأ كلا يفزي زعلا ديع ناطلساا ةدلاو

 ءلط نم لكو هب هتبلاطم الكولا ىلع بجي الف ةيناطلسلا يارسلا ىلا هلسرا اهف

 3 5 2 هب دقو ناطلساا لايعا ىلع اضركعم وأ ةيناطاسلا يارسال ابلاطم كعدإ

 كح 2 ةيدات اشان 0 دوم مث ءامعأب ةين هن أطلس ةدارا تردصو يارسلا يف

 تحن 1 ةلئاط غل غلابم دخا هتاف ةلأسملا هذهب ىنتك | دق مدن دوم تياو

 اسرا بجاولا نم ىأرف ناطلسلا دنع كلذ تبثو ةيناطلدلا يارنسلا مسا

 طسوت ةريصق ةدم كعبيو هنردا ةرالول ايلاو هنيعو لاقلاو ليقلل اًدتم ةناتسالا جراخ

 الا رد ناملسلا للم يشر ةفانل ا كلق ىلا تضتاوب قارا نعال
 سديرو ءالكولا سك امي ذخلا لب ةنيكسلا ىلع ظفاحي ملو داعو ةناتسالا ىلا هتداعاب
 مايا ىلا ةلاخلا هذه ىلع لظو عادملا بورضو ليلا عاوناب لسوتبو هسئاسد



0 * 0 

 ىلا ايفنم هلسراف ناطلسلا ىلا اضورعم هقح يف ءالكولا مف ةرف اشاب 7 ةرادص

 اضيا ةرملا هذه يف هتداعاب ةدارالا تردصتسا دق 000 كك او نوزدارط

 روءالا نم ل ضرعتي الو هفيصم يف مفي نا طرش ىلع داعف

 ةينارمعلا لامعالا ضعب

 ةلأسم مسح نا دعب و ةيجراطلا ةءهلا لئاسملا ضعبب اشاب تحدم لغتش
 مدحو مايا ةرششع يف لكشملا اذه ضفف دونجلا لسراو دوسالا لبجلاو 6

 دادغب دودح ىسرم ببسب ناريا ةموكح نيد و ةلودلا نيب ثداملا فالكل ةلأس
 دادغب قيرط ةلأسع هلاغتشا كلذ نف اهتورث ديب زتو دالبلا رامعا 6 ىلا راظن

 يع بطب ب ظخ ءاقلا نمدب اللون ةفالطا نكرم قع" ةدسيعب داود نآف 4 كيد

 اذه ءاقنا ىلإ ليس الو دالتلا ةايط هءوزلو ةيراجتلا اهلا نكس الو

 ريطخما عورشملا اذه لثم ىلع دعاستال اهتيلام نال ةينامعلا ةلودلا لام نم طخ

 نم برقا دادغبو ماشلا سلبارط نيب طاناو تاريللا نم نيبالملا ىلا جا

 لسرا دق اشاب ت>د» ناكو ارتم راك 500 كاذ ذا طاعا لوط غاب 1 5 هريغ

 عمزملا طخلا قب رط يف فداصي ام ىلا رظنااو قيرطلا فاشنك دل 5 نم الحر

 اذه جارخال نآ دق تقولا اشاب تحدم ىأرو لوسرلا داعف تابقعلا نم هؤوانا

 اهذخا ناكف طخلا اذه ءاشنال اهفرص بجي يتلا غلابملا اما لعفلا زيح ىلا لمعلا

 ةتسوب لقنل تاريللا 5 نييالم (*) ءاطعا ةيجعم 0 ارزركنا نألا يع
 ماهتال لاما نم مزاي ام كرادت كلذ دعب بعصب, الو طخللا اذه ةطساوب دنطا

 1 سرا وه الوا مزار يذلاو مزاللا لاما داجياب اودعو دق مهسفنا زياكتالاو عورشملا

 ليسرب ويسوملا ةفيظولا هذهااشاب تحدما طاناف طبعا ةلطب رخ مسرل نيسدنهملا دحا

 راضحاب هرمأو كنرف فلا )٠١( ريظن يف ةيديدملا ليهورلا قرط سدنهم
 ةعامج .لاسرا ىلع .مزعو نيسالنبلا لير ويسوملا رضحاف ةريصق ةدم يف ةلعيرلا
 ةمزاللا ةعرسلاب هماهئاو لمعلا ءادتبال سلب ارط ىلا مهنم

 ند طخ قاصلا ررآملا نم ناكدف يديدحلا ( نيدو ) طخ رومالا هذه
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 تلاحو ةلواقملا تخسف الو هنسوبلا قيرط نع اسْعلا طوطخب يديدملا يليموزاا

 دم اذاو ةلأسملا هذه يف لمالا مطفنا عورشملا ماها نود ةيسايسلا عناوملا ضعب
 طوطخي ليمورلا طخ لصتاف ةدئافلا تت اسْعلا طوطخ قصتلاو نيدو ةيج نم طخ

 لا ةدعاسملا دعت اسْعلا تناكو طالما اذه ببس اي رواو اك تدافتساو اعلا

 هللا ةاكقنر طا هرب رخ ةيديدجلا ىليءورلا طوطخ سدنهم بتر دقو هديدع

 تال آلا نم هل مزلي ام. ضعب ءارش متو هئاشنا يف ءدبلا
 دمل ةمزاللا اال و ناف زاجإلا فارغات ةماحلا رومالا كلت ع نمو

 اذا ةرسيتم حبت ةلأسملا نا ريغ لثبقلاو رئاشعلا ببسب نكمم ريغ كالسالا

 ةموكحلا مهنيعت نيذلا بارعالا ناف دادغب و ماشلا نيب ةيديدحلا قرطلا تئشنا

 ةيفارغلتاا طوطخلا ظفح ىلع هتاذ تقولا يف نوردقي ةيديدخلا طوطخلا ةسارك

 عومجم ن٠« لصح نهلاو زاححلاو قثمد نيب كال هلا تما اذاو اما

 ريغ ةلودلا ت>بصاو مدحو جا جاجحلا نم ةريل فلا نورشع ةنسلا يف !متاداربإ

 انآ ت2 ادق اذه ىلعو طوطقلا هذه ةطساو ريغب ةرباخلا ىلا ةجاتحم

 مأو مزاوالا هل ترضحاو ةدي ىلا سدتلا نم طخ دم يزاللا تال الا رانح

 نولوع ءاضق نم ترضحاف هدمل ةءزاللا باشخالا راضحاب ماشلا ياو اشاب يعص

 دق اشاب تحلم ناكو ةبراشعا ىلا اليودو نيزاوملاو ري هلق ممو

 هميمعتا تايالولا ىلا بتكو ةلودلا ىروشل اسيئر ناك مايا عورشملا اذهب أدب
 يلاهالا يفت ةمزاللا قاروالا تاسراو لملا نه كاذل مزاي | ةموكحلا تفرط

 ةلأسملاهذه رخا:دق اشاب ميدن دود نكلو ليباكملاو نيزاوملا هذه لاهتسا ةيفك
 اعار مزلي نم ىلاو تايالولا ىلا اشاب تحدم ىماوا ترد ف هترادص مايا يف
 اضيأ ةناتسالا يف دعاوتلا هذه

 ةميقع تاحالصالا ءاقب

 امو (/ه) اهمدم تكي رألا عله يق اشاب تحدم ةرادص نا ىلب اهف 0

 لامعالاهذه المف أدب و ركّذلا ةفلاسلا تاحالصالا ءارجال راهن ليل امنانثايف لفتش
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 يتلا ةوقلا نم ةيلاخ دالبلا نال هلاصفنا موي تاطعت لامعالا نكلو ةيحالصالا

 صضقني اندالب يف ةقيظو للود يذلاو هلاعفا نع لوكس اماها ناسنالا نوكب

 )٠0( غلبملا ةموكحلا ترسخ اذهب انموي ىلا ةيراج ةداع هو هفلس هررق ام

 طخ ةطب رخ راضحال يليهورلا طوطخ سدنبم هلسرب ويسوملا ىطعملا كنرف فلا

 كالالا كفو ا مسر الو غابملا ال سدنهلا نم دحا بلطي و دادغ

 يف يفارغلتلا طخعا ءاشنال ةاركملا كالسالا تيقبو نيدو طخ ءاشنال ةارتشملا

 اهراضحا ببس نع دحا لأس ملو باشخالا عم ءارعلا يف ةاقلم هدج

 ا ا ا

 نم هتدوع نيح ريمزا ىلد جرع اشابلا نال كلذو اضيأ ةرملا هذه اشاب تدم

 طنا نا هل حضتاو هريدعو طخلا سسود عم ثدهحتو اسئغم ىلا هجوثو دادغب

 نم ةلودلا تصلختو هداريا رثك ابيلا لصو اذاو ارثم ولك (؟*0) ةدلبلا نع دعبي

 ةكرشلا تناكو قاقتالا وه اك ًايونس ةكرمشلل ىطعي يذلا ةريا فلا (0) غلبمل
 اهتقو يف ةلأساا ىلع ربءزا يلاو فقوو ( رهمث هلأ ) ىلا طاغا ديدمت ىلع ةرداق ريغ

 رام راشملا راو هيلا ءاعذ نات اذار قار تحلل رادع فظن لا ركز

 كارل ا نأ لع ( رمق هلأ ) ىلإ طل ندع لع هل و ا

 وهو ةنس )١6( دعب ةموكحلا ىلا طلا هزه مستو ةكرشلا ىلا ةريا فلا (600)

 غلبملا ةموكحلا تضرتقاو اريموليك )١6٠( هلوطو ( رمش هلأ ) ىلا ريمزا نم دنع

 سأر نع ايوئس ةريل فلا (مه) مفدن تناكف ةنس )١6( ىلع هتطسقو ايروا نه

 هعفدت تناك يذلا غايملا نم ةموكملا تصاخت باسحلا اذه ىلعو ةدئافلاو للملا

 ٠ رثكا هئميقو هئاودا عم طاملا راصو اي وئس ةريا فلا )5١( هردقو ةكرشال

 قافتالا اذه ءالكولا سا بوصتسا دقو ةنس(6١) دعب ةءوكسلل اكلم ةريل نويلم

 ةءوكملا ةزو> ىف ةررقملا ةدملا دعب طفلا لدو ءار الا قائثاب هيلع قدصو
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 اشاب ثحدم لزعو ىصم يوبدخ اشاب ليعامما :ضرق
 ةيلدعلا ةراظنل هنيبعتو ةرادصلا ن 0

 دقع هل حيبي انامرف زيزعلا دبع ناطلسلا نم رصم يويدخ اشاب ليعامسا بلط

 نمز يف ضرغلا اذهل ةناتسالا ىلا رضح دق يوبدخلا ناكو جترفالا ن* ضورق

 ضورقلا دقعب هل نذالاب ةدارالا تناكو ةرادصلل ابلطمدقو اشاب ميدن دوم ةرادص

 ,نمز ىلا ةدارالا تيق و امشاب ميدن دو ءانثالا هذه يف لزءف رودصلا كشو ىلع

 غلابم تضرتقا دق رصم نا اشاب تحدم لاقف اهرادصا بلطر ا
 اشاب ليعامسال حسيبا اذاو اهيلام ىلع نوبدلا تلقث دقو حالمالا مسا م مويال ةلئاظ
 يرادالا هلالقتسا عاضو يرمملا رطقلا نوئوش يف بناجألا لخادت ضورف دقع

 مهاومأ ظنح ةجحب دالبلا كلت نوئوش يف ام اموي بناجالا لخادتو اعم يسايسلاو
 7 ناتلودلا ناتاه ناف ردم يف ىف اريلكتا او اسن رف ذوفنل أيس ةلأسملا هذه نوكتشو

 مويلا كعب رمصم قم ضرق دقع اذاو اهوذح وذحتو اهذون يف ىرخألا اهادحا

 ةاودلا ةضبق نء رصم تجرخو نيتروك ذملا نيتلودلا ذوفن دازو ةلابا ىلع ائغض راص
 اذه لثم تبلط دق رصم ةيويدخ تناكو ناهرب ىلا جاتحتال :اًأسس» هو ةينامعلا
 ةيم“رلا قاروالا كلذ ىلع لدت اناب اضفر هضفرف اشاب يلا- ةرادص نهز يف بلطلا

 يلاءلا بابلا رئاود يف ةظوؤحلا

 موب لك لسري ناك زيزعلا دبع ناطلسلا نأ .كلو نامرثلا اذه اشاب تحدم رخا
 ناطلسلا تاداراو ا م رص 4 -عو سهم يوبدخ دعو هزال ١١ بالا ىل أ هلسر

 رامدلا ةيوا هه ف ةلودلا قب ىرصملا ر ط ةااك ةوشأ 9. دالب عا رص كلو كيقنتلا ةيجاو

 ورقلا دقع رصم يوبدخل حيا نامرف ها انك لفتشا دق اشاب تحدم ناف اذلو

 1 10 دع عنقاو ل اجلا ف هضرغ ىلع لوصحلا ف الما هل لعيو ليقتساا ف

 روباو ىلع سوم يوبدخ 0ك ١ لسرا وه كلب ارا 2 هتراشا َىَظ نامرغلا ردصف

 اذارغات بتكو نامرفلا اشاب ليعامسا لبقي لف يدنفا يباح بتاكشابلا عم صوصخم
 هبو لاخلا يف انامرف ناطاسلا هل لسراف نامرغلا 2 ةفاثلا ةحارصلا ايلاط نيياملا ىلا



 اهم *»
 يناورش نمز يفو ةريصق ةدم دعبو نوبدلا ءابعا تحت ةي رصملا ةموكملا تاخد

 تادهاعمو تالواتم دقع اه حبب ةيرصملا ةموكحلل ناءرف ردص اشاب يدشر هداز
 ا رفلا نيذه بيس ةريخالا ثراوكلا يف سع» تمقوف ةيدنجالا لودلا عم

 ةلاسم نكلو ١ اهردق اشاب تحدم تاددخ ردقب زي زعلا ديع ناطلسلا ناك

 دو# سالتخا هلأ 00 هيلق يف ل سهم يوبدخ اشاب ليعامسا نامرف

 ةصرف اشاب تحدم ناوعا زهتئاو اضيأ زي زعلا دبع ناطلسلا ركف يف ترثأ دق ميدي
 اموب (76) ةدم ىوس ضع ّ مسماباشو تدازو اشاب تحدم نم ناطاولا ءاياسا

 يدشر نبيعتو ةرادصلا بصنم نم اشاب تحدم لزعءب زي زعلا دبع ىمأ ردص ىت>

 مفعا اردص ريبكلا اشاب
 هذهو لزع الب هفئاظو لك يف رقساو ةءوكسملا ةهدخ ىلا اشاب تحدم لخد

 نورشعهردق بنعم هل صصختو (ىنعتسي ناكمنا ديري ) اهيف لزع ةم لوا يه

 اشاب يدشر هداز يناورش ىلا ةرادصلا دئس» هحو هلزنم يف وه امنيو شرغ فلا

 ةيلدعال رظان اشاب تحدم نبعتو

 كينوعملا نم تادعاروصتو ةكسلا هزلي لارا

 نا فرعي ناكو ةيلاع 3 ةهاذ 4 اردلاو لقملاب اروب مم زب ,زعلا دع ناط اذا ناك

 كلك ترد لو 000 ريغ تاماخ دلاو نب اوقلاب اللا اهروما 2 0-0 2

 هلع لحو اشا ىلاع ا انوا اريذبت ةمالا لاوما 0 5 و ةمطا ولع لحم ةمظعلا

 ةلودلا نب او5 0 اسوسحم اريغت نا ,زعلا كديع قالخا ثرديغت اشاب مدن دوم

 نودلا ءايع 8 تل ةلودلا ة هلي ؛ زخ تعءقوف اذا ارساو اريذبت دازو ةيمدق تَء

 نم انويلم (؟0) ىلا ديلا دبع ناطلسلا مايا رخآ يف ةلودلا نوبد تلصو

 . 1 نود تاَضَو د 090 كعبو هم !أد ةعزا ىف 0 يف ةموك ا 3 تاريللا

 م صالخلا ىلا ليبس ال ةيواه يف ةموكتملا تعتوف تاريللا نم ايام (؟0)

 ةلودلا حور وه لال نال ءىش لك لتخا دقق ةلوذلا يف ةيلاملا ل اذاو

 ءالكولا ركقو ضاومعاو ماوعلا اهاري ةرمتسم ةدايز يف ةلودلا بئاصم تناكو



 *« هل
 فنا اوأرف سباع هجوو ملدم رطخي مرذني لبقتسملا نا اوأر ذا ةلأسملا هذه يف
 ساجم لكشت اذا الا ةرذعتم ةبلاكتملا ثراوكلا نم صالخلل ةد_يحولا ةقيرطلا
 نم“ ل زي زعلا دبع ناطاسلاف رارقلا انوه ىلع ءالكولا قانا مّ اذاو نيثوعبم

 نوناق وا حالصا وا روتسدو نيثوعبم ساجبو ىروش ةملك ع امم ىلا هتمظع شرع

 رادخ ف ةلودلا ةلاحو هقانم ىلع ةلأسملا 2 ضرع ىلع ددا رس الو يماسا

 همم صالخلا ىلا ليبسال ةمزا قف داليلا مقوي ةلاحلا كات ىلع ماودلاو

 اشاب ديشر هداز يناورش ررق ماتا فو لئانملا هله ني ءالكولا ناك

 ةينازيم ظ_فحلا ةحتال ةباتك اوررق درلاو ذخالا دعب و هغيصم لحم يف ءالكولا عمج
 دبع ناطاسلا ىلا ةحناللا كلت مدت ىلع اوقفتاو لالحتالا نم | ماك ةنايصو ةلودلا
 ررق دقو بات +لا اذه ٠ نم هيب ةنيخ هأ| ىف يف ةحئاللا هذه تءمدقت ) مجركملا 0 علا

 اشاب توحي ملا ةيئاللا هده ةباتك عاف هلا أ هوررق ايف ءالكولا

 هع لئاسيف هن داحو 20 زوعلا دبع ناطاسلا هداز يناورش مظعالا ردصلا رازو

 طاسلا حالصالا ةلكتظفحاف ةيحالصالا ةحشاللا كلت ركذ ىلا هثيدحب جردتو
 ةيالوا ايلاو هن و ةيادعلا ةراظن نم اشاب يوك لم لزعب هتدارا كاملا يف ردصاو

 ل ناطاسلا سفن يف هداز يناورش ثيدح رثاو ةنسلا كالت ناضمر يف كينالس

 ببس ةناتسالا نع نينثالا دعباذ بال ايلاو هنيبعثب هتدارارد 00 0 ىضع

 حالصألا ةماك
 حال

 كينالس ةيالو يف انشاد حلم

 ناك هنال اماقتتا كينالس ةيالو ىلا اشاب تحدم زيزءلا دبع ناطلسلا دعب

 راوبلا نم هظفحو زيزعلا دبع دادجا كلم ءاقبتسال ةيحالصا ةحتال ةباتك ىلع امزاع
 انددع وأ واو اها صحا 00 كل هرذم 5 ةنامعلا ةلودلا دالب ف ةيحالصالا حتاوالاو

 ةيناهمعلا ةلودلا نا ( انل ريظل ما 0 اراللا 0 ىلا هنأ انيكلا ل م نم ةرد اصلا قاروالا

 ةلئاطلالاومالا بناجالل ةموك.للا تءفد املاطو اهامهاو حتاوالا عضو ىلع تدسسأت دق
 يف ةيكملاا اّمعضوف فول لإ ا انة ةيحالصالا حتاوللا عضو مهتم تيلطو
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 ةيوكملا تيقبو ٌحاوالا تقزمت ىتح روصعلا تركو نونسلا اهيلع تضمو اهئازخ
 يد_شر قفاوو اشاب تحدم ةحنال زيزعلا دبع ناطلسلا لبق ولو اهدهع قباس ىلع
 ةطساوب اهنالعاب سعاو ةحتاللا ذخاو نيعوبسا وا اعوبسا ربص مث هبلط ىلع اشاب
 ةبرريخلا تايظنتلا طخب ةحتاللا تقحتلال هداز ينلاورشو اشاب ثحدم لزع مث دئارجلا
 نورانيال ايكرت يف ماخنلا ءارزولاو ماظعلا رودصلا نال قرو ىلع اربح تحبصاو
 ف مب معمول 0 يننلا ةلالجلا باقأأب هنوبقلي مثو مهخمعت يلوو مهاواج ءاضرا ىلا الا

 ةسبتر اذه ىلا هجويف باقلالاب معني ناطاسلاو هلالج لج كارم ت0
 ةداعسااو ةداعساا ةبئر رخآلا ىلاو ةزدلا بحاص ةبتر كاذ ىلاو ةلودلا بحاص
 هلل ةلودلاو ةزملاو

 دع عضو كررت ةمالا 0 لغتشي ناكو كننالس ىلا اشاب ت>د٠ لسرا

 باطت اتمظعو امتزع ها نق للا ممالاو ناطاساا داديتسا نيدو اهني لصاف

 حاولا كالت نوكستل كولملا نم ةيحالصالا حاوالا بلط نم ركنو تاحالصالا
 1 تارق ابو عشا سر >و ماعلا نءاضتلا !مظفح اذا مهيب و منيب الصاف ادح
 كلانا هاسنتو سيرا هب أ 8 الو طئاللا ضرع ىذاقلا هب برضي نوناق يف 'ىراتلا

 دغاكلاك وا ادحاو افرح هب بتكي الو بتاكل هيمري لقاك نوكي نوناقلا كاذ نا
 فنرا الدج ضرفنل ليقلل همدقت بوثلاك وا ضرالا ىلع هحرطيف لهاجلا هيطعت

 ةيندملا نيناوق فلاختال اهناو صقتنلا اهيلا قرطتنال ةمظنتم ةيناهعلا ةموكحلا نيناوق
 ايروا يف ةثيدحلا

 لئاقلا»ىربي يضاقلاف نيناوقلا كالت ذيفنتب موقي يذلا نش الدج كلذ انضرف و

 نذا لا#عالاف نوناقلا بنذال يضاقلا باذ بنذلاو لوتقملا يوذ ىلع ل و
 تايالولا يف هعيذي و انوناق عضي انراظن نم رظانلا ناك اذاو نيناوآلاب ال لاجرلا
 يضاقلا نا نوناقلا بنذ ال لاعلا بنذ بنذلاف لاعلا هلممو تايقربلا ةطساوب

 ضاق نوعبرا اهرظن ةيضق برو ةنس عبر نه رثك ١ ةلودلا دالب نم ةدلب يف ميقبال

 نيرشع فرص اذا رجاتلا نأش نوكي فيكو ةيضنلا هذه نأش نوكي اه بواثتلاب



 لجرلا لاوحا تريغت املاطو ههصخ دض 52 رادصتسال كاملا ناردح نيب ةنس

 اذاف نينس سمح يف ورع ينتغيو ديز رفتني دقف ةدملا هذه يف دوبشلا تامو ةيلاملا

 نوناقلا ىلع كلذ يف بنذلا لهف ينال 7 هذخا لبق رجاتلا ميرغ ةورث تبهذ

 فرصيف دلب ىلا دلب نم لقت ةءوكسحلا نا ىوس هل بنذال يذلا يضاقلا ىلعوا

 بنذالب ةناتسالا ىلا رضحل هتلزع ارو رخاوب وتاراطقو تاب رع روجا نيب هبثرع
 وأ د ةناتسالا ف هثاقب| كعب ةيظو ةموكحلا ةيطعت نا كا هتلثاع مه قبو مل الو

 نوناقلل دموي بنذلا لهف نيمحاختلا قوةح عاضاو يضاقلا اذه ىشنرا اذاف نيتنس

 ةموكحل ينذلا وا

 نيدبآسملا دض كح رادصا ىلع ردقيال يضاقلاو مالا رومايف ءاغعلا لخادتي

 ةراظن هتلزع ذوفنلا يذ ىلع 2 اذاف ةعاس لك يرادالا لّعلاب ددبم هزكرم نال

 دحا تلأس اذاو دلب ىلا دلب نم لقتتلل هللا هتلخ دقو قيقحت ريغب و ددرت الب ةيلدعلا

 فصن تيضق كال لاق ةدملا ىضذق دالب يا يفو هتمدخ ةدم نع نيينامعلا ةاضقلا

 راو هنو يف نيربشو نلخ يف اربقو دادعبا ف قيربشو كوز لانا

 دالبلا عرذب كاكم يضاقلاف زاجحلا يف رهش فصنو ايلاطنا 2 نيءويساو روزأ إلا رد
 رم

 ةلادعلا ىعاريو نين 3 قبطي فيكف راذقلاو يداوبلا يف 8 هنايح مايا 225- ءاضقو

 يفو ةعاس 6 يف راع دعا ةددبم ةيداملاو ةيبدالا هتايح 0 517 نيدبتسملا 5

 ةقيقد لك

 بحعت نسل اللاف اذلو ءاشغالل الل ءارقعال تعضو لق ةينامعلاداليلا 2 نين اوقلاف

 اولا تألم دقو ةحتالو نوناق ةملك,_رم ينامعلا دبتملا ناطلسلا فوخ نم

 ذخا دحا دارا اذاو ةعاسلا هذ ىلا اهسيسأت موي نم ةينامعلا انتموكح قيدانص

 اندالب يف دوقفم لاملا نال نيناوقلاو حناوالا ىوس دجال هناذ ةءركملا هذه ثاريم

 حتاوالاف ةنوذدم نداعمو ةلمهم تاباغو ةعورزم ريغ يضارانيب ةسوبحم دالبلا ةورثو

 لامعالاو دادجالاو ءاب الا نع ءانبالا اهلقانتب ةموكملا هذه ثاريم ين نيناوقلاو

 دبمك درف ام ديكس يتلا ةمالا نال سوماقلا يف الا ةدوجوم ريغ اندالب يف ةينوناقلا
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 باطت ةيحلا ممالاو المع لدعت الو ةورث لانت الو انوناق يمحتال ن 3 ثاث ديما
 اهدشر ةموكحلا ىلا دعت لب باوصلا ىلا هديعتو نوااقلا مسأن ءان يضاقلا نم ةلادعلا
 ةخوخيشلاو مرطا لا تب اصوو رقيقتلاب ب ملاطلا ع ودع اييلع ىضقو 00 ل ا اذاو

 ريغصلاو ريكلا لغتشا و هيخا لتقا هميم يدنجلا لت عيب او نو "الاب يذاقلا بعالت

 اذاو ةموكملا ريغةمالاو ةءالا ريغ ةءوكسملا ناف ةموكسحلا ةمدخب ريقتلاو ينغلاو
 ةمالا مننا ةمو ىلا دارفال يا اهدارفال لاقو اهاح اذ 6 ةمأ ىلا ناس ال رع
 ةمدخ - ىلع يارا ءاكذو ع يذ 01 ىرا ينال ةمالا 0 هكذا نيف م كك ام 1

 ا : الو ممادقا ت كك 7 "0 نب اوقلا نون 0 2ك ةموكملا

 ىرا هم 0 ا نياف ةمالا م اما امتوق تدقف دق ةمالا نال دقتنم داقتناب

 باوصلا ىلا 0 ديعتو 0 > لامعا في زن نودباسملا اهيا دئارح مآل
 دئارح نم دب الف ماقتسا اهم بعشلا ءاضرا ىلع ردقبال ؟ اذاو قير ااا اولض اذا

 كيا كن 2 ماكحلا اهبا 0 دئارج ىراو ةموكسلا لامعا دقتنت
 اهحدع دئارجلا هذهو هسنن قالخا ىلع اكاد ىف ناكل نالا 6

 ؟فاستعاو مروجو مدادبتساب اهوا دق مناوا تنام نذ ةمالا نات 0
 ميلسو كو

 هداز يناورش لاوقاب ثارتكألا مدع زيزعلا دبع ىلع بجي ناك اذهل
 اشاب يدشر

 يف رؤي ة ةناتسالا نع هداعبا نأ لوقنف كينالس يف اشاب ت>دم ىلا دعنلو

 يف اك للكلا فرعنال ةمهو نطولا ىلع ةريغ ءوام ردصب بهذ دقف ةيلاعلا هته

 ةطباضلا حاصاف نينس يف هريغ ابلثم نع زحعي ربشا ةثالث يف الامعا لمعف هتداع
 يونس اداريا شرغ فاا 06 3 ةسردمل دحواو عيانصلل ةسردم ساو ةكللار

 0 وددلا ناكم ىرشات ارثم 0( 2 ا ططوط م هلا ةئيدملا طسو يف ةداح حتفو

 ةديدج اقوس كانه ىبو برخ لق ناكو هباحكا نع“ ةنيدملا طسو 2 ةدوجوملا

 مئانصلا ب تكلل داريالا اذه صصخو ىلوالا امتنسل ةريل ةثامامب قوسلا هذه رجاو
 م(
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 نيم ملا كيالس يلاها 5 | عا رو نيم. | 75 نيع و ةريغصلا سرادملا ملظنو

بلطوةنيدملا ء 5 أ. نم ايلاط نينا م ايدا دعا ٍ 5 متم 2 ءاكذو نيم هسملا ريغو
 

 يذ ربش يف ةبالولا كلت نع 0 مهراظتنا يف وه انيب و ةناتسالا نه نيملدملا هل

 سكلا اذهان تالا

 نكسلو رورس لكب ةيحالصالا اشا تود لاغا كينالس لها لباق دقو

 هتدوع دعب قبو ةعرس ل 7 هتازع دقف اذلو طخساانبعب اهملا زاغذت تناك ةئاكماللا

 لغتش او ةناتسالا يح ىحاوض يف يضارا ىركشاف لمع الو ةغيظو الب ةنس فصنو ةنس

 ةليوطلا ةدملا هذه | 9

 كيرلا لدا اك ا ةرانم

 انف دف ةالدلاو ءالكولاو نيئظ 0 نم سك 2 م اندال يف دجربال

 ف كاوا تقر نيب لاقثالل نوبهأت» لحر 0 يف نتو دالبلا هذه

 مهودن» نولسريو نرق ثلث اهتمصاع يف يقيف دنملا ىلإ يلاولا نولسري زيلكتالا

 دئاوعو دالسبلا مئابط فرعيو لجالا 2 نا ىلا كان نه ميقيف رص. ىلا يسارا

 موتظومو زيلكتالا طابضو حالصالا رم هب أدب ام م و متل ل اهدا

 ماقا املاطو اهئانباك دالسبلا تاريخي نوءتيو لزانملا نورتشي ره“ يف مجوس لم هو

 نوهرقإ 3 ةدملا كات ند رثكا وا ةنس نب رشع يرتملا راعقلا يف مهنه دحاولا

 تايالولا كل: باحصا انئهركح لاجر فال اهبادصأب اوس ذا نياتحك هالبلا يف

 ءامعلا ءادلا وه د نا ناك | ل مل اف ىرتاليتاا ةضي رعلا ةليوادلا

 ةناتسالا ينف نيموكحلاو ماكحلا نيب ةفيعض ةنثلا لعجو ءارطالا سان ايعا يذلا

 نم ناك اذا الا الزم فانومل كامي آل ةلوذلا تارالو لك ينو ريمزاو تؤريب و

 ةجرد ىلا دادغب نبا لصو اًداو لياق تابالول يلادا يفظوم ددعو ا

 ىلا ريمزا نبا كضراو ريدر ىلإ ةموكملا هضم ةي كسلا نا ةيكلملا يف ماقعا5

 بعشلاو ) رهتسم ءاقش * ىف فظوملاف ةدوكملا لاعا لك كلذ ملع نسقو 0

 فظوملا ىلعو نينظوملا ة.اقال قدانف ءانب تايالولا ياها ىلع بجي ناكو ( اضيا



 نوكي هنال جوزللا مدع هيلع تجي لب لارا تاك هن مزاوأ ءارش مدع دع اضي

 ةءالو ىلا ةيالو نم ابلقنب هتلئاع ءاقش ببس

 ءادلا ىلوتسا دقو ةيرب ربلا دالبلا يف ىتح لاوحالا هذه لثمب دحا عمسي مل
 نا رهاظااو ءاود هل نود الو ضرما اذه نه م نوكشي ساناا تاب و ءافشاا زعو

 نودصتيو حوتفملا دلرلا نوكرتي اوناكف حتتلا مايا ةداملا كالت اوداتعا دق نيحي نيححاتلا
 تيقن و ءانب الا ىلا ءابالا نه ةداعلا تاقتناو موذح مهفالسا اذخ نادلبلا نم هريغ

 ليبس الو ودعلا اه ىنري دالبلا يف ةلاخلاو ةداعلا هذه رش نك ا
 عابتا لواحو ةداعلا كالت يحبتم لاوقا ممدحا مهم ولو ةموكسلا لاجر عامسا ىلا
 ء نولا اًاسال | به ءاسكرلاو ماكسحلا نأ هلاعا ىل ىذقو هريغ هفاخ اهدض

 مهلاعا ةعبت
 ن

 ةسعتلا ةزامعلا ةلودلا مظع كر ادق يتلا ب ؟اصملا دحاو ءايعلا ءادلا وه 1

 ةموكمللات اهح دا كل ١١ ةييصملا يف هذهو روكدسم ع 6 يف داليلا يلاها تاعحو

 نيمو فرا م ةراظن 05 ل عئانصلا رودو تا ادماطلاو 0 ءىثلت ةينامعلا

 ١ اعلا و باتك ا ل مولا للا ملت ح جمانرب 1 كانت 1 سلو نيملع ا

 هدانا امماوبو ةسردملا ردم هللا نيقو نب روش نه ركك 5 يف قيال

 هصرو» ىلا دادغب ىلا ةئوطلا نف ةالواا هلاثءاك اتاس ةتاح ماياناشابا تداده ىف

 نم هلمع ام فاعضا ةلودلا هنم تأرا ةدحاو ةبالو يف راو كينالسف ريمزاف
 ةسعتلا دالبلا هذه يلاها ن. مق يقرلاو ةداعسلا هلاعا ببسي لانو تاحالصالا

 لسسرت ةداعسلا راد نأل ةينامثلا تايالولا ىدحاك تناك دقق رصم ىلا رظنا
 الو اعوبسا يناثلاو اربش ةنعارتلا ضرا يف ةالواا دحا ميقيف يلاولا ولت يملاولا اهلا
 ىرقلا تحبصاو دالبلا ترمع ةيوبداملا ةلثاعلا دج اا يلع د. مالا رقتسا
 ةلودلا ةالو دي يف مويلل تيقب واو ر 00 اهتحن نم ير ندع تا نك عراز ماو

 مهنانباتوقو مهنوق ليصحتل ةيكيرمالا راطقالا اودصقو مهنطو باها رجل ةب امنعلا
 ةيقرشلا لوطانالا تايالو لها ضعب و نييروسلا مهناوخا لاح يف اك
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 كناف نيفظو ا كرامي تثويب لا باحصا ن ء لسو ةناتسالا عراوش يف رس

 نيب هنأ 2-5 مايار 1 يشي هنا كاذو نكمل الزنم فظوماا دوال
 دادغب وةرصبلا

 ءادعسلا رشعم رشاعو 00 5 ةعيظو 1 لدا قا اذاو ةناتسالاو

 ش ام ىلا هيف ماقاو الزخم رجأتسا

 هدعب الحر قبب و اشاب ميدن دو زيزعلا ديع لرَع لوقنف ردصلا كا دعنلو

 ىلا اشاب يدشر هداز ياورش للا اشاب ل نش اليوط انمز ةرادصلا كيسم ف

ك هنال رودصلا ءال ءه ةطخ هضرت و اشاب ينوع نويسح نا ريكلا اشاب يدشر
 نا

 ءاقش هنداعا 2 ىريو لجنلا ضغب بعشلاو اشاب ميدن دوم ةداعأ نا حمطب

 ةدقعلا هذه ل> ير 7 دهلبي 3 كلذ فرعي 5 زعلا ديعو دالبلا بارخو نطولا

 وهو مدت عل ) اذص نم لجر ىلا ةرادصلا ه4يجوت هيحاصم ند ع م يأر دعيو

 اشاب انكسا

 سمالا هصاوأ ريغ عطب الو ن ناطل اذا تادارا قوس فرءبال اشاب دعساو

 لمت ا كسرها ة ةرول ةودح نا كيب ىضرلا نيعب هيلا رظني ناطلساا لعج يذلا

 رش تناك كدقذ اهراث لال ةينسملا هلا مدعو نا معو ر ردصلا اذه م ابا 2 اهي

 كن را يف داسفلا ظاقيا | اهتحلص مآ مزاللا ن م تاَوَو برصلاو را راع هللا 5 يق و ةنئئلا

 نع ةرابع يثو 3 روثلا ةكرلا كلل مامأ ازداع اشاب نعش فقوف اضيا
 نيس مايق

 ةعباتلا نيسو 3 رق ياها ن 0 مثو 7 وكلا هحو ف ةيناودع ةر هاظع نييفالسلا ن

 بترا ١ (فيتانغيإ م امون 4 .هرلا ريس ناكو مايالا ترم الك دتغت ل رهلل

 لذبيو ة 4 اطلسلايارسلا لاحرو يلاءا ع اباللا دصش مْ تاروثلا ببسلاو سا 'اسدلا

 -. -6 - هَ .٠ 1 ع

 رصف ىلا هحو ةنداحلا ةدضه تلضصع او ةدصاقم كاد ءارو نم كانو حئاصنلا مه

 ص 2 كاذو امد كيس الو الس الب لكشملا مذ بوحول هوهفاو ن 1 اطلسلا

 صو 26 م

 ةموكملا لصاق مهب و هنسوبلا دالب ىف ةيبزجالا لودلا لصانق ! ةملا هذه
 95 م22 7 ب

 1 امعالا | صن وقتو اهروما ةراد نع ةلودلا ع ىلع لد 0 هذه اين او ةيسورلا

 ردا ءارك رت نبو 0 نيب لصانتلا لد اذاو بناجالا ىلا
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 انتو دالبلا يف راوثلاو قير رطلا عاطق سها ربك ءايقشالا نم ةمذرش نيب و امهنبب
 اودبي ل ءالكولا نكلو سمشااك رهاظ وهو ( فيئانغيا ) دصق اذه ناكو بطخلا

 ةروثلا تدئماف لصاننلا ىلا ةس.هملا تايحا دقو نيباملا ةدارا عوط مهنال اضارتعا
 حالصالا اوهجوت دقف مهفئاظو رقف ىلا لصانقلا ةدوع لبق اهضرعو دالبلا لوط يف
 ةراغلاو بهنلاو لتفلا رثكو دالبلا عيمج بطلا ميف ةروثلا اهب ترهظ يتلا ةدلبلا ىلل
 هاغتبمو هدصق فيئانغال مو

 كسرطاو هنسوبلا ةروث دادتما  ةيناثلا اشاب مدن دوم ةرادص

 مووسلا 0 راغابلا ةروث روهظو
 أطخا اذا بئاكلاف رومالا ةرادا نع هسنن زجعب نوكلا اذه يف دحا رقيال

 هلع تارغلاب انملا تت لب دست للا الا تسمي الو عك رنا ا
 ا الئاق يضاقلا ىلا أطلا بنت هلكوم قوقح ٍبلط يف رصق وا يالا أطخا اذاو
 دورشلانا كل لاق هتلأس اذا و ءىربلا صخشلا مادعاب 5 يضاقلاو نوثاقلا فااخ

 اذاف نيناوقلا بتكيو ٌةارملا ماما ساجب ريزولاو مادعالاب هيلع اوضقف مهتملا اوناخ

 لهاحجلاو اهقيبطت ىلع اوردقب و اهلاعتسا ادواسا لاملا نا لاق عشلا لتاقم تباص

 ىعديو هعبط نسحي مل عباطلا نا لوقيو هديب باثكلا ذخأي ةءارقلا نسحيال يذل
 ةزراب ةرهاظ اهجرخ ملو فورحلا ملاعم تسمط دق ةعبطملا نكلو ةءارقلا نس هنا

 راك هلال وا هتخوخيشل ةباتكلا ىرال هنيع نا ىعدي ءالبملا ضعب و اهسنن ارت
 ةربكملا ةراظنلا لمعتسي وهو هريصب فعضف هتوابص مايا يف بتكلا ةءارق نم
 بتاكلا ةباثكنا كل لاق ةءارقلا نع زجع اذاو باتكلا يف ةريك تارلكلا ىري

 نازوا يف ءىط# رعاشلا نا تال لاق ارعش عوبطملا ناك اذاو ةعطاقتم هلو ةاندعم

 ةبرعشلا تاببالا

 دديبعلاو ءاسنلا هكلم روها يف كرشي و هدادبتساب ةكلمملا ريدي ملاظلا كلملاو

 ىلاهسفن طالغا ازع رامدلا ةيواه يف ةكلمملا تعقوو هلامعا يف أطخا اذاو ءامالاو

 ءارزولا نكلو ةكلمم فلا ةرادال ةحلاص هتسايس نا لاقو ءارمالاو داوقلاو ءارزولا
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 لدب و ريغو لزعو هتدارا قبط ريسلا نونسال

 تاءاججلا ماكحانال ةيالو وا ةيرق وا ةءوكحي اودبتسا اذا 'ةعاطا وأ اذكهو

 دعي ءاللقعلا ا يلع عمجأو م اعلا يأرا ة ةقفا و اذا تفو ل يف ةيروش ىشنال

 دارفا ء ءاضرا نقلا 0 جاتحي ءام ل نم ةبتك ةثاع ءاب نادللا تشي يذلاو ا,صيحم

 لاومالا ىلا نوجاتحي ءال ئه نال تاعاملا ءاضرا ريغ بعشلا ءاضراو ةيبتكلا كلت

 دالبلا مق دق اذهو افاد 0 هلاو ما مدقيال بعشلاو نيلهالا نثازخ يف ينو

 ةدئاول ةكلهلل هه ضرع و 0 اهدخال لاومالا فرصو اهتاريخ عتمتلل

 ىلع ىرتفاو دك نيبلغتملا نع كلذ ريغ ىعدا نم لكو 4سقت ةدئاقل 0 بعشلا

 ًاديعب الالض لضو هللا

 ىروشلاب اللا ءارسالاو كولملا حاصم 0 الاصم قفتنال بوعءشلا ىر كلذ

 يف نيءركحلا كارشا ءارمالاو نيطالسلا ىلع محب يتلا ةيروتسدلا ماكحالا وا

 ءاودلا دابا ىلع مركحلا نم ردقا مك احلا ءادل اب ىر 78 موكحم ا نال دالبلا روما

 كلذ ضيرملاو بيبطلا ع اللا كيس او لد داعلاو , هيكل ُ < لا لدم اثم امو

 كلملاو ءاودلا هل فص د ملألا لح نع صب اللا لا قداحلا بيطلاك لداعلا

 ليذي و ءادلا ن طاوم ف ارءبو 4 ةكئاع ملا روما 2 مثرو اشي وبعشلا ءالقع عمجي ل داعلا

 ضير راو ا ضفر لإ فص و ةكمب رمق باب طااك ما املا كللملاو هأ تيم عدلا
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 ركل تناك ةيركملا نينو ل نيب فاللعا 5 ةقشف'تعدتا"اذاف قارفلا ف

 بديطلا اذه لثم ةديقسملا

 زمناو هل ال ءارزولل بنذلا نا كولملا نم هريغك زيزعلا دبع ناطلسلا نظ

 ميدن ىلع دقاح بعشلا نا فرعو ةراد_صلا دنسم ىلا اشاب ميدن ةداءال ةصرفلا

 ةيادعال اشاب تحدمو هَ ل ا خا اشاب نوع نيسح ل اعحو ةلودلا ىروشل اسر هل

 ةرا دصلا مال اعدن ن نيع عوبسأ ن ٠ ت كد زق ال دعبو

 هل عالوا ناكو ريش كيق م نع دحب مو ةر ادصلا ماقم لا ميدن داع

 كالتل ايلاو هنييعتب هسورب ةنيدم ىلا هلاسراو ةناتسالا نع اشاب نوع نيسح داعبا



 *« او
 بعشلا باصعا ريدقل كلذ ر + ةيككلو اه ا محلا رشا | رهضب ناكو ةيالو ||

 ساو ةعاطاو ناطا ل ابهعدقتو لاومالا داما 2 ةيعاس# اشاي دوم رصحو

 هئسولا يف ةروثلا تدتماف مقارلا ىلع قرخلا عسلاو سورلا ريغس فيتانغيا لارتجلا

 سورزلا نم ةعاج هحوتو ةروذال برصلاو دوسالا لولا دالب تزغختو كسرطاو

 نايصعلا ىلع َّك كانه يلاهالا 3 ل راغايلا دالب ىلا دوسالا لبجلا نكفي برصلاو

 هيلع 0 امو اهتامدقمو ةروثلا هذهم اها دوم 1 ذ ةموكملا هحو ف مايقلاو

 ةديدج عبانم داب لغتشا اونينظو لا تا دل ع 0 ةيلاملا روم لاب لغتشا لب اهضاتن

 51 أوف عط طق ىلع 6 ث ىلا هدسص امو هناي ع ١ اًمباطع | ادنر : ةلودلا ةنازنم بترو

 0 لا 0 اهنويد ةيدأت ل رطرضم ةلودلاو ةيلاملا قاروالاو ديلصنقلا

 لل مد مدن اما بأ 00 ند ُُ قازوسالا ِب ارا نال طاسقالا كدا ن4

 لشم لاقو لودلا ءارفس نيبو هنيب مت دق ةلأسملا ىلع قافثالا نا الئاق ناطلساا

 تاكرملا هذه نه بعشلا بجعتف ازئاف لادجلا ةناح نه جرخو ءالكوال كالذ

 ةيناطيشلا سئاسدلاو
 تراصو مرقلا برح دعب ةيناهعلا ةلودلا دض ماعلا يأرلا ةراثاب سورلا لغتشا

 داقتناب ملاعلا دئارح تاغتشاو قرو ىلع اريد سا راب نع كعب ةياودلا تادهاعملا

 الو ايروا - ني عرش تاداخلا تاكلا 5 ةناملا ةيركملا لا

 مد بوجوب | شاب مدن 26 جنحاو | 0 ىلع تن كر ناقللا يف ةروثلا ترهظ

 هتلواحم فو يبروالام اعلا يار را نيكسنا نييديسملا ةلودلا انا هاعر دص حالا لاذتلا

 روبنطلا دازف مهفطاوع ريشي ام م أيس ورلا ريق_س ةراشال اع د كي صخقلا دل أوف عطق مويلا

 ىلغ ءافعامالا | اشاب تدل حرف مدقو قاس ىلع ة ةروثأأ هياكل هاقو ايروا يف ةمغ

 ه.؟ ةئس لاوش رهش يف هءافعتسا مدقو ءاقبلا

 اشاب ثحدف هاما ةروص

 ركشا يناذ اذه عدو هصخشب صتخ ءيش ىلع يوتبال زجاعلا ضورعم نا
 يف ة ةءعورشملا ىندضلا ف ايا كا ثرش 5 دقو رز ثلا ةنأ ءاغ رغ غاصالاو رباك الا يفاذر

 ية
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 دق ةيلاملا انروما ناف ةيمومعلا انلاوحا يف ةلصاملا تالكشملا يهو اضيا

 نع ةيكلملا انترادا

 يضورعم

 تجرخو حالصالا ىلع ةدعاسم ريغ ةحرد ىلا تلصو
 روها

 هذو اهفصو نع ملقلا زجعي ةلا> يف ةيركسعلا ةرادالا تراصو ىعيبطلا اهارجم

 مهلي* نيماسملا ريغ ةلودلا اياعر رهظاو ةكلمملا ءاحنا لك يف نمأألا لدا بابسالا

 نر ةلودلا هذه ىلع ةيلاوتملا ىواسملاو طالغالا ناف ةصالخلاو بناجالا ىلا

 ةياخادلا انلئاوغنا عمو تاءدقملا كلذ ىلع لدت ام اهنا مويلا رهظتس ةئس نب رشع

 تراصو ابروا يف ةيمو.علا راكفالا اندض تبلقنا لخادلا ىلا انرظن تانلال ةيفاك

 ديبع رثأت دقو راقتحالا نيعب ةباحتملا لودلا انيلا ترظنو اندض اهلكب رغلا لود

 نم ةلودلا هيف عقتش ام ىلا اورظن ذا ةلاخلا هذه نم نيقداصلا ناطلسلا ةلالج

 هذه حالصا ىلا ةفرصن» مظحالا ردصلا ةمه تناك الو رهشا ةثالث دعب ثراوكلا

 تيضق دق ينكلو اضيا هتكراشمو هترزاؤم زجاعلا اذه لع بهي ناكل اوحالا

 لوما ىلا للا ىلع ردقا الو ةديعبلا تايالولا يف ةدامسلا راد جراخ يمايا لج

 يلوو يالو» ةلالج نم باطاف مويلا اهيف نحت يتلا ةديدشلا تامزالا يف ةموكملا

 السوتم يضورعم تمدق دقو يرادنقال ةقفاوم ةمدخب يلع ناسحألا مظعالا يقدعن

 ةيروبجلا قئاسب يتمعن يلو ةقفشب

 ثحدم 155 ةنس لاوش 9

 هسورب ىلا دعبا دق اشاب ينبوع نيسح نال وملا اشاب ميدن دومحل الخ

 ةلودلا روما نظو موهسلا دئاوفو ديلصنقلا دئاوف عطقف هءافعتسا مدق اشاب تحدمو

 جالصاب لغتشا مث هريبدت نسحو هئاكذو هتمهب ةبولطملا ةياغلا ىلا تلصو دق ةيلمملا

 ناك ينلا حتاوالا نم ةخوسمم ةحشال اسورلا ريغس فيئانغا هيلا مدقو ةيلخادلا رومالا

 ىضاقلا مكمل نوكي نا ةحاللا هذه تابوت نمو اهرضحا دق نا

 يتلا دالبلا يف ىرقلا يلاها نم ركاسع لكشت ناو ةيرثكالا سنج نم ةدلبلا يف

 نم ذخوي ناو لوضانالا ىلا ليمورلا نم هكارشلا لقني ناو راغلبلا اهنطقي

 داريالا ةيقب كرتيو ةيزكرملا ةموكحال ةئاملا يف مولعم رادقم تايالولا تادراو



 اركرتيو تانكثو عالق ىلع ةيونلا نكامالا يف ركاسملا يقي ناو ةيالواا فيراصمل
 قيدصتلا لجالو دابعلا ديفت الو دالبلا عفنت ال يتلا رومالا نم كلذ ريغو اهريغ
 رظان اشاب نيما وهو هعئانص دحا ىلا هيف رظنلا مأ ميدن لا اظنلا اذه ىلع

 و نيحيسم ا يليمورلا يلادا ددعو هتساير ص انويسموق م قبسالا ةيلامل

 اهتجيتت تناك ةحاللا هذه داوم تقبط اذاو ةيضقالا لك يف نيماملا ددع ىلع
 هذه ىلع ءالكولا رثكا ضرتعا دقو راغابلا ىلا ةيليمورلا تابالواا لك ملت
 اشاب مدن دوم تاين سائلا فرعو ةلفاث ريغ تيقبف 1 امارنعا ا

 وهو موبسلا ةلأسم يف رداصلا رارقلا ناعاو تاداقتنالاو تالق رك فيا
 ىطعب ال يناثلا فصنلا نا حترفالا فرعو فصنلا ءاطعاو فصنلا فيقوتب ئقي
 ببس نات تالا يف لاقلاو ليقلا رثكو رطلاك ابروا نم در' تاياكشلا تادف ضيا

 عريكلا + ةور' تدرعتو ننس ثان لسع ةلودلا لع لارذ لإ ترا
 ةلب نيطااو ةمغن روبنطلا ةلأسملا هذه تدان عايضلل

 نلعا ىمأ اشاب ميدن دومم ردصا موهسلا هلأ ةلأسع الغتشم بعشلا ناك انيبو

 ةعبس ةدئاف ةيلاملا ةئيزخ 1 جرخاو ةلأسملا هذه نم ةانثئسم يارسلا نا هيف

 اذه ةدئاف دو# جرخا أم مورس اهم رخدا دق زيزءلا دبع ناطلسلا ناك هربل نيبالم

 بجعتف نيباملا ىلا اهمدقو بعشلا نم عمسمو ىأرم ىلع ةيلاملا ةني زخ نم غلبملا
 ريظللا ثداحلا اذه نم سانلا

 (هرغز) و (هبلف) ىلا (قانازق) نش دنمتو مدقتت ناقلبلا يف ةروثلا تا

 رطملاك يبلاعلا بابلا ىلا درت تارقربلا تناك (قفازل (نابرج)و (هيماسلا)و

 ًادحاو ًايدنج ةموككلا لسرت ملف لاماب دادمالاو دونجلا لاسرا ةبلاط لباولا
 ضعب ىلع ضبقو رك اسعلا نم ددع يف (قلنازق) و(هرغز)ىلاو هنردا يللاو ىلا هجوتو
 ميمالو اشاب ميدن دوم مهذعف هباف فرصتم اشاب زيزع هوذح اذحو ءايقشالا

 يلادالا عقوف ءايقشالا اوضرعت مهمال نيماقع :اقلا نم .اريك ًاددع لزعو موللا دشأ

 نيماسملا ىرق ىلع راغلبلا مجه مايا دعبو ميسشلا نع عؤدلل اوبهأتو ةبيصم يف

 فق



 2 كلف
 ىلا رابخالا تلصو كلذ لك دعبو مهخويشو مهءاسنو مهلافطاو مهزانم اوقرحاو

 دالبلاضعب ىلا تاسراف ةرصصبلاب ارخ دعب دونجا لاسراب سماف نب زعلا دبع ناطلسلا

 نع ةجان اهنا اشاب دومم اهنع لاقف ريخالا اهرود ىلا تلصو دق ةلأسملا تناكو

 اهدحو ايسورلا ةموكح تناكو لوقنلا مسقم ناحبسف رك اسمعلا لظو يلاهالا ءاطخ

 كارثالا نا امبرسامم ةطساوب ابروا دئارج يف تعاذاو ةروثلا هذه تبتر دق

 مصاوعلا يف ةيروثلابطخلا ءابطلطلا بطخو دئارجلا ةمايق تماقف نيحيسملا نولتقي

 يف انبذكب كلذ ىلع تنهربو اندالب حالصا ين لمألا ابروا تعطقق ةئدمتملا

 نسح ءيش لكو يقرلاو ةورثلاو ةداعسلا انل اومس ولف ةيقيقحلا انتفلاخو انلامعا لك

 نحنف انعماسم ىلع حيبقلا هممسا ىوسس ءىشلال نب اصفر هانضفرل حالصالا مساب
 ودعو هناوخا ودعو هبرودع وه هنن ودعو انسفنا ءادعا يا حالصالا ءادعا

 ثحبال نينظوملا ضعب ةموكحلاتاسرا امو ءىش لكودعو ةيئاسنالا ودعو ةؤرملا

 تعدخو دالبلا كلت ىلا اهسيساوج ضعب ايسور تاسرا ةروثلا بابسا نع

 دنطلا دئارج تعاذاو ةقيقحال ةرياغم ريراقت يلاعلا ٍتابلا ىلا اومدقف نيفظوملا

 لخادلا يف لاو>الا تناكو مموعظيو ىراصناا نو<كذي كارتالا نا اكساو

 ةموكملا يماعتو ةرادالا ءوسو مظاا راشتنال تاعاشالا كلن قيدصت ىلع دعاست

 هل ناطاسلا مالستساو اشاب بدن دوم ةرادا ءوس ببس كلذ لك ءىث لك نع

 يف سمشلا روبظ ةرهاظلا لئاسملا نم هيلا ىزعي ام عامس نع هنذا هدسلو

 راهنلا ةعبار
 لئاسملا كلت ريعي ال اشاب دوو رطخلاب رذنت ةيروثلا ىليمورلا ةلاح تناك

 ةلودلا نويد لك عج دقو ةيلاملا حالصاب هيمسب امب ارامنو اليل لغتشي لب ةرظن
 نبعو تاربالا نه نييبالم )٠١( هردق ضرق دقع لواحو اهديحوت داراو

 نيباملا ىلا تاربللا نه نويلم لاسرا ررقو ضرقلا دقعل ةرسامسلاو نيبودنملا

 دبع قاروا نيب كصلا دجو دقو ناطاسلا ىلا اكص كاذب مدقو لاملا ذخا دعب

 هعاخ دعب زيزعلا
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 جئاتتلاو تاكا

 تحدم يف: ًاضيإ انركذو زيزعلا دبع ناطاسلا ةلاسم باتكلا لوا ينانكذ
 لاجرب تدح يفلا بايسالا ىلع ْن اللا يراقلا فاقيا انييحاو فئاطلا ف هلتقو اشاب

 اذه ءارق نم لكو ةدحاو دعي ةدحاو اهانركذو را ديع عاخ ىلإ حالصالا

 لامجالا هحو اع زي زعلا ديع نءز 2 ةيمومعغلا ةاودلا لاو>ا ىلع 20 باتكلا

 ملخ بابسا (اشاب تحلف ةكاع باتك يف يا ( تاكل اذه ريغ يف ركذنسو

 فقيل زدلبب ةدكحم يف اما تحلم ةكاح ركذعم حاضيا ةدايزب ةلصقم ني زولا ديع

 بارآعاو سالفالا ةيواه يف ةيناهعلا ةاودلا عوقو تيبس يلا بارسالا ىلع ءىراقلا

 نا اهريصم نا اع هتلود ظح بذلت ىنامع لك حبصاف عزجلاو سشايلاو

 لالكنالاو ضارقتالا
 دق ةناتسالا مناف دمم ناطلسلا ىلا ةلوذلا سساوم نم نييئامءلا نا ىلع

 مثاذلا دمم لخد دقف ةاواسملاو ةيرملاو لدعلاب دالبلا هذه نايك ىلع اوظفاح
 نيمارقلا هاطعاو ماورألا قيرطب هيلا اعدو ةدابعلا ةي رخااولهألا كرو ةءاتسألا 17

 باطو ىلبهورلا ىحيسم لتق ميلس ناطلسلا داراو ةنئاطلا هذه دي يف مويلل ةيقإلا
 خيشلا هل لاقف مهلتقب ةيعرش ىوتف رادصا مالسالا خيش يدنفا ىلع كيل

 ناطاسلا لدعف انيلع ام مهيلعو انل ام مهلف ءالئوه لتقب سعأي ال ىهالسالا نيدلا نا
 هئين نَح

 ينهرالا لعج اوداراو تاوبشلا اوعبتاو كلملا اوءاضا موق فاسلا فلخو
 ةموكحلا حالصا لبق اكارتا يدركلاو يبرعلاو ىدكرمشلاو يدوبيلاو ىمورلاو
 نواوشي نمرالا نافذ نونفو مولع ةغل ايلمحو كل لوقا ةكرتلا ةغللا دادعاو

 لمعيو سيراب ىلا هجوتب انم لجرلا ناف ةعانصلاو ةراجنلا اندي, يفولمع لاجر نك
 لغشي ىموزلاو داصتقالاب رهتشا لق يدوويلاو ارجات ريصيف اهلها م ىراع ةيلاعا

 ىلا اكيرمعا نم ايندلا مصاوع لك يفو ةينامملا ةلودلا دالب يف ارا 1ك ع
 اهيراغمو ضرالا قراشم 5 نسما 2 يلو انا لوشب ينرعلاو يرصم ا نادرذلا



 هم
 دقو ابروا لا هيدا تب ةنئا ىنعو عئان انصلاو ن نون ذغلاو مولعلاو ندحتلا اوذخا ىف

 لبق ابروا اهب دبشت 0 يفو سادنالا يف مثراثا هذهو مواعلا يدادجا ايحا

 لفك | فيك ءالؤهاي ءالؤط لوقت ةيرعو ةينمرا ن ٠ رصانعلا هذه لكو ايكرت

 متناو ارجاتو ًاكرت نوكا لهف كتيسنجب تدجنو يوقو يتخل تكرت اذا ىلبقتسم
 لهوا فراعملاو وعلا نع ديعب مكناسأو املاعو ًاكرت نوكا ما ةراجنلا نوفرعت ال
 مكدالب يف يف ةدوقمم عئانصلاو 37 ايكرت نوكا

 تاموكح يفالو ةدئابلا ممالا خيراوت يف دحا اهب عمس مل رومالا هذه لك

 ىمالسضالا نيدلا يف ةملك و ا ةيمالسالا ةعبرشلا يف صن كلذ نع دري مو مالعالا

 يف ىلاءت لاقو ىوقتلاب الا يمبع ىلع يبرعل لضف ال مالسلا هيلع ينلا لاق دقف

 مكاقتا هللا دنع مكمركا نا زيزعلا هباتك

 ةسكارشلاو كرتلاو ترعلاو رصانعلا ركذب عمسن مل اننا بيجعلا نمو
 تاروثلا نال كلذ ثراوكلا يلاوتو تامزالا عوقو دنع الا نمرالاو داركألاو
 نيلعأللا لع ةموكطلا: طنطو 0-0 دادبتسا ببس_ ربظت دالبلا لخاد يف

 رظن نا ةلئاق ىحسملا لع ما ا وباع ةياكملا تنقوو لكلا راث اذاذ

 1| لفتشيل الثم اسنرفوا ايسور 0 دولا ملت ىلا حمطي يحبسملا اذه
 تلاق الثم داركآلا رئاثراث اذاو يحيسملا هيخا ةدكامم ةموكحلا رظ ىلا رظنل
 20 يوك سيسأت نوديري .داركأالا .ءاللئوه نا: لوضانالا :كارتال ةموكحلا
 نطولاو نيددلا يف مهتاوخا ةبراحب حالصالا بط نع مهلاغشا كاذب اهضرغو

 ءاقبلا عزانت ةعيبطب سانلا قاس دق رضاحلا رصعلا ناف عفني ال جالعلا اذه نكلو
 هفود زنجنل ًالهاج بمشلا ءاقبا ديرت يتلا ةديتسملا ةدوكللا فنا مغر ملعتلا ىلا
 اهبحاص نه بيصن اط سلو خذتو تام هيما ةرتبلاك نوكررو هلل تاك

 نيناطلا

 نوواسيو فراخزلا نعشلولملا هيف درجتي موي ةيضرالا ةركلا ىلع يقأينا دب الو
 ال ريقفلا حبصاو ةداعلا هله تمدق دقف مهشياعمو مهمأبت م يف بعشلا دارفا
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 ًاشيِح سمأ دق هابا نألا هماما هسأر ينحي اذانو كمل ماما هسأر انحا ىلا لزنتي
 هذه تناك اذاذ دابعلا دبجاو دالبلا حتنف هتمظع يسرك ىلع سلاج وهو امرعرع
 دج ناك دقق هيدي نيب دوجسلاو كلها فازنلا ربقفلا ىلع من < يتلا يه بابسالا
 هلارزوو همدخو هيراو> نيب هتدظع شرع قوف ا اح هألبلا تحتق موي كلما

 دق ريقنلا دادجاذ لاتقلا نيدايم يف هع نباو همعو ريقفلا وبا ناكو هئاماو هديبعو

 ران وا ةيجراخ ًابرح ودملا:ناعا: اذاو.ريثكب كمملا دادجا نم رثكا نظولا اومدخ
 صاصرا هردص ضرعءبو دونجلا كاس يف جدني ريقفلا ناف لخادلا يف بعشلا

 تاروثلا يف لتقيو لتقيف هجوا 8 نطولا يف ه هاخأ لباق بو ىجرالا ودعلا

 نم بوعشال دب الو كلملا نم لضفا ريقثلاف ةيجراخلا 5 يفو ةيلخادلا
 ةاواسملاو ةيرملاو ندمتلا رصع يف ةغرانلا ىهاظملا كلت ىلع ءاضقلا

 كولملا نم اهب صلختا ةليسو داوعال مهسفلا نودبجي نوركفملا ناك اذاف

 نه وهو ةنيظو ذخأيو يحيسملا ورمع وأ ملسملا ديز الثم ةموكملا ىشري فيكف
 فيكو داديتسالا راصنا ريكا نم راص هتدظع يسرك ىلع ساج اذاو بعشلا دارفا
 راجنلاو عرازلاو رجاتلا نيبج قرع نم ةلصحتملا لاوءالا ديتملا اذه ضبقي
 مهاوما نم هترجا لانيو مهزيخ لكأي وهو مهقفارم دبتسي مث دادحلاو

 مهريغ نم ىلوا مه نيذلا كولملا ملخو تاموكللا طقست بوعشلا نا

 فالآل هسأر ءطأطي الو درف دادبتسا لمحتي بعشلاو ءايربكلاو مظاعتلاب
 دارف الا الو تاعامجلل عوضخلا مدع تاعءامجال نأ دق ٠ نيدبتسملا نم نيبالمو
 هناسلو اهبلق ةبرغصاب ءرملاو: هدقن رومأ ىلع فارشالا ق> هينغو هريقف .بعشاف
 بابرا نم راص اذاف ةابارملاب رجاتلا لغتشي هدادبتساو هتورثو هتفيظوو هدجو هيبأب ال

 3 ةءالا د ءاضعا كلس يف جامدنالا بلطو تاباختنالل همن حشر ءارثلا

 ةؤامم هنئازخ نالا هننأب خمشي مو امتدعن بير وه يتلا ةدالا قوقح ىلع لواطتو
 خمشي ملف ورمعل الو ديزا هيف نأش الو هل كام ينفلا ةنازخ يف لاملاو لاوءالاب
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 ءاشراو 5 هأب ابا رأاو عئاظفلاو سئاسدلاب هيلا تلصو دق ةمالا لاوما نالا ةننأب مهيلع

 كعب ا اهمل ميلع خشي نا كيريو ةمالا م ةسفت ثوا دق صن هللا ماو وف ماكحلا

 اهاوما زج>و ابمد صاصتما

 دقف ءاينغالا ملاظف ْن ال مالا ءاودا ند يه ةيعامجالا ءاودالا هذهو

 ءارثلا بارا زازعا ةداع هدنع تراصف ثراوتلاب ءايئغالا ماركا بعشاا داتعا

 ظو ءاينغالا تاقرس نإب هدارفا ليقت م عاض ةداعلا هذه كرثب م اذاو ةينارو

 ةعانصلاو ةراجتلا يف مركراشو ءاينغالا اوب رقفلا املا ىلا ةحا اننا ةازش كولا ىأز

 دا هدحو ةياغلا هذط ءأم :غالا نو. عال ىو ةضفلاو بهذلاب ن 'ازوعا اونو

 كم دلما بكل لب ركسلاو نودبكسم

 نيدبتسملا يدايإ نم اهننرح ا ةداخ يتلا ممألا تارو خيراوت وب يفر 0

 نيماحللاو ءاطالاو باتكلا انيأرو بعش ري رحنا هلاوما نم !ءزخ وا هلاوذا لذب اينغ
 دايعتسالا ةشر ند ممدالب صياختل ةبرخلا حباذم ىلع مجم نولذبب ءارعشلاو

 ءاراشلاو ءاطالاو نيماكلاو باتكشلا نوضندب كولملا يدبتسم ىرن نحنف كالذلو

 ةيعامجالا ةئيهلا مادخ مهنال
 لم اقل نيس اذه تيطعا ول وسور كاح ناجح نع رشع عبارلا سب وأ لاق

 ار اال دلل تك قرأت كرات هلا اس كر هتلمحو ايماع املا كقلاو فر شل نانا
 اهةوقح ةبلاطملا لا ةمالا هيل دقو هلي ا 5 لك ةسفن رش ىف ينانكو

 ىلا بوعشأ| تأ صو دق ياتكلا ند ريغو ساعمدو و>يهو وسور لثميف

 لالغا ند صالخلا ىلع أ دعاس دق ءاينغالا 5-00 ناب عجل و زعلا تاجرد

 دادتشنالا

 ىرتو ةلجم وا ةديرج يرتشيل اممق ةيمويلا هغيراصم نم بئاكلا دصتقي

 اهفالغ ضضشي مل ( ةلواط هل تناك نا ) ينغلا ةلواط قوف ةسدكم اننارطاو تداحلا

 مهاومأ زازنباو سانلا ةعداذ وه هدنع ملعلاف بنكي الو ًارقبال هنال
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 نيتنسوا ةنس اهأرقو ديربلا نم ةدي رجلا ذخا نيبقرشلا نه ينغلا ناك اذاو
 0 لام بصتغاو كاراشالا عفد ضفر اهكارتشا ةمقب اهبحاص هبلاط اذاو
 ولأ مهضعب نئازخ يقف 3 رخلا ءادعا لب ءارعشلاو باتكلا ءادعا م ا :غالاف

 0 ناك موب اهورتشا يتلا مهدادجاو مهئابا نع ةثوروملا ب :كلا نم تادلحلا

 ىدحال الو ءارقفلل امنوكرتي الو مهتوي يف اهتوسبحب مهو بتكلا ءارشب نوسفانني
 ءلا ءادعا مهف اهب عفتنتف سرادملا

 رب 0 نايش داليلا يفو ناح الو نينا نوسسكع 0 ناسح ديغ ءاينغالا توي يف

 ال ام لصح املاطو نابشلا ىلا اعبط نابع ناسحلا ديغلاو هتايح مايا يف ةأرعا مهدحا

 نييالملا باب را توب يف نهسيحو جوزتلا نع تادنبلا عنم ببسب هرك ذ قبلي
 تقلا نوديري مسهنا ديب هلذرا رمعلا نم اوغلب ذا ةيئاسنلا ةلماعملا اوكرت دق نيذلا
 نحلا بابسا ناسحلا ديغال نوببسيف ةنوقمملا مهتابح مايا ا يي تاناللا
 فرششلاو ضرعلا ءادعا مه ءاينغالاف نحالاو

 مدقيو يفوتملا ديز ماني 3 ايصو هنبيعت هنم باطيف يضذاقلا ىلا ينغلا مدقتي

 هايرو مينيلا لام نم هدي هيلا تاصوام ل يضاقلا لبقيف ةوشرلا هل

 ةصقان هلاوما هملس مثيلا 0 و ملعلا ةذل قذي مل هنال هنلعي ملف ءاينغالا ءانبا ةيب رث
 قالحاالا مروا ةدااللاو هلل طع ا دق ينيلا نك مق لاخلا

 ودع نذا ىنغلاف اضيأ فرشلاو ةيناسنالا ىلعو ةيعامجالا ةئيهلا ىلع ةلاع حبصيف
 1 فرشلا ودع ةيعامّْجالا ةكيملا

 ةسانا تحس لااا
 ةيناظلسلا يارسلا لاجر تاقالتخا هيف ترثأف معتم ريغ يناهْملا بعشلا ناك

 همزع ربخ اشاب ثحدم نع تعاشا دف ةروجأملا ةناتسالاو رصم دئارج لاوقاو
 قدصف ةيروهج ةينامءلا ةموكحلا لعجو ةكلاملا ةلئاملا ةداباو نيظالسلا علخ ىلع
 ةبذاكلا تاعاشالا كالت لهاا بعشلا

 تحدم نويسإ مهاواكر شو كولملا داع مهو ءاينغالاو ءاطظعلاو ءاربكلا ناكو
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 تاياورلا باتكلا شساو ايكرت يف يساسالا نوناقلا نالعا موب ىلا روتسدلا ابا اشا

 قدصلا اشاب ميدن دوم ىلا اوزعو زيزعلا دبع ةعقاو اهيف اوركّذو ةيخيراتلا

 ةينطولا نع قورملاو ةناحللا اشاب :تحدم ىلاو ةماقتسالاو ةينطولاو صالخالاو

 نو.دخي قرشلا يف باتكلا رثكاو مسهتراشاب لمعلاو زياكنالا سئاسد عابتاو

 ءالوهابيلا رظن اذا الا اجاور قالت ال مهتافلّؤم نا نوئظيرو ءاينغالاو كولملا راكفا

 كولملاو ةفيحص أرقي الو اباتك يرتشيال ينغاا نال لطاب ركف وهو ىضرلا نيعب

 لغتشي وا رعشلا لوب اكلم نا ائمع“ اذاو قرشلا قف لهجلاب مهرثك | رهتشا دق

 دئاصق اومظن املاط ةيقرشلا دالبلا يف ءارعشلا نال قيدصتلا مدع اني َ ء بجو مولعلاب

 بوعششلا نبعا يف دامرلا رذل كولملا ىلا اهوزعو

 يتلا رداونلا نم مهو ةلودلا فيس وا نومأملا ةفيلخاك لجر ملع ركتنال من

 قرشلا يف اهيلع ساقي ال

 مهاراتك يف اوعبتا اذا يناسنالا عمتجلا ىلا نوئويسي باتكلاو ءارعشلاو

 ءاينغالاو كولملا راكفا مهتافل ومو

 بيب .زيزغةلا دبع علخ دعب نرق ثلث لذلا دوق يف فسري ينامثعلا بعشلا يقب

 9 امنم قيفي قم هللا ةليوط ةفوث بعشلا مانو ةرسامسلاو باتكلا بيذاك |

 نمو عش نوكامال ةساسلاو باتكلاو انمدق اك داديتسالا ىلا نوليمب ءاينغالا

 دقو دو مي ىلا ةمظنتنم ةسردم اهب دجوت ال يتلا ةناتسالاك ةمصاع يف كناك دجو

 اذهب هدلو ىمسيال دلاولا ناكف اشاي تحدم ركّذ نع ينامْعلا بعشلا دارفا عنتما

 تحدمب ىعدب ن م ىلع يود ال نويلملا زهاني اهناكس ددعو ةناتسالا تحب صاق مسالا

 فئاطلاةثداح ىلق مسالا اذهم هدلاو هامس ديلا دبع عل انص ن* ينحص لجر ىو

 دبع ىلا مدقي دلولا ناكف نرق ثاث سجتلاب ينال تعشلا لككتاوةموأشلا

 لينل هراجي شيواجلاو ابجوز لاوحا سدسجتت ةجوزلاو هدلاو دض اري رقت ديما

 ملانصلا نم ةيلاخ تايالولاو ةناتسالا نال فئازنولاو نيشاينلاو بترلاو لاومالا

 سشرادملا نم دالبلا واذ مويلل ةيبرتلا اهفقثت م ةيمومعلا راكفالاو ةرا>تلاو ةعارزلاو
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 مساب ناطلسلا نا كذت اشناك نيتدبر ج ىوس دئارلا نم ةناتسالا .تلخو

 ريدا شلل نأ كمال ى ماا ظافلالا نم كلذ ريغو ءافلخلا زبخو قورافلا ثراو

 العو لج هللا

 اهدحو سيراب ةراغس تناكف ايروا دئارج ءاشراب كاذ ذا يارسلا ت تايقر
 اص ةطساوب سراب دئارجل ينامءلا يمشلا لام نم ةريل فلا (50) فرصت
 يوابقلاو قاوسالا يف ةناتسالا يف سيساوجلا رشنناو ةينامعلا ةلودلا ريفس اشاب ريئم
 نيب تناكو راهصالا تويب و دهعلا يلو تيب يفو كلاما تدبلا ءاضعا روصق يفو

 تاالتماو رابخالا طاقتال تويبلا ناخدي ءاسنلا نم ةفئاط سيساوجلا ءالكوه
 ةلودلا تاراظن رم اهريغو ةيلخادلاو ةيجرالطلاو فاقوالاو فراعملا تاراظن
 سسحتلا فيراصم نم هبتىم ادع ةريل(6*) ر 3 لك ذخأب, يلاولاناكو سيساوملاب
 سيساوللا نم ةعامج رهتشاو غلبملا اذه لثم د أب ةلودلا ىروش ساجم يف وضعلاو

 نوبهني اوناكف يك يرشلا اشاب دممو اشاب ميهفو كب ينغلا دع لثم ةناتسالا يف
 دب الو ديعب نم مييلا رظني ناطاسلاو سوفنلا نولتقيو ىراذعلا نوضتغيو لا
 سدجتلاس اد ند ةيمومعلا قالخالا ريبطتل ينام ءلا ةمالا ىلع نرق فصن رو ص نه

 ءاسنلاو خويشلاو نابشلا يفو ةريبكلا تالئاعلا يفو ةناتسالا يف اب ارثا ارثا قبا دنف
 اوسلو زدإيب الو ةناتسالاب مط ةقالع ال نطولا ءانبا نم ةعامج قاف أذ ناكم لك يفو

 ناطاسلا اوريجاو نطولاب 0 رطخلا ىلا ممراظنا تبجوتو لوطانالا لها نم

 ةناتسالا سرادم نال مهلامعاو مهتأرج نا شاناا بٍجعتف روتسدلا نالعا لع
 ايراغاب نا سردلا ءانثا 2 ذيمالتلل لوقي خجيراتلا س ناكو سيساوجلاب ةءواع تناك

 ةلودلا تايالو نم يه كسرحلاو هنسوبلاو دوسالا لبطلاو برصلاو رضمو صربقو

 ا نوأرقي الو ادهش تام هنا ديزعلا دبع ناطلسإإ نع نوأرقي ذيمالتلا ناك
 يروثلا سردلا اذه يس .فورلا يف ةروثلاب او ا أو 5 نرذلا م ني نف داشر الو دارص

 6016 نمرادملا للتو ةكرطلا كرت لفي 1
 ني راغابلاب ةءوامم يليمورلا دالب نا وهو لبس قالا اولا ىلع باوجلا

 م ش
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 مهنمو ايفوص يف مهسورد اوقلت دق نيرذلا راغلبلا ةذتاسا كانهو تاروثلا ما يه ايراغلب و

 دا ك1 اع انلزمتو ةزوللا زادت كيك .ةيروتسللا ةكرملا/لاعر لمت مريغ نم ال

 نرم اددع اواتقو دحاو لجر ةموق نمزلا نم ةرنق دعب اوماق ةناتسالا يلاها

 لوطانالا لها زو ةيكلم ىلا ةيروتسند قم ةكلمملا بلق اوذاراو نيبو وتسدلا
 هداز.ىعأ ينودطسق يتنم نا ىتح روتسدلا دض ةروثلل ينودطسقو هينوقو هرقثا يف

 ماكحالا نال اعرش نييروتسدلا لتق بوجوب كاذ ذا ىتنا دق يدنفا نيما دم

 هذه رادصا دعبو هنعز ىلع يمالسالا نيدلاو ةئسلاو نارقلل ةفلاخ ةيروتسدلا

 روئسدلا حبصال ةناتسالا ىلا ةيرملا قليف لوخد الولو افوخ لجرلا تام ىوتثلا

 مدرك قنشو لوطانالا عالقو فئاطلا ىلا نويروتسدلا لسراو قرو ىلع اربح

 دمحا ناطلسلا ناديم يف

 نم اهريغ الو اشرف نم ال ايراغلب نم اندالب تلخد دق ةيروثلا راكفالاف

 ىلا مهدحا هجوت الو يليمورلا لاجر اوقرافي مل ةروثلا لاجر رثك1ا نا انبسحو دالبلا

 روتسدلا نالعا دعب الا اي روا

 اشانا كيفدم قبو

 ربكا نم مويلا اك كلك سال دنا نام هعاطاو انج قاب تحد قب ول

 دروالا هبشي : نكءلجرلا نال ةعنملاو ةوقلاو ةورلاو نارمعلا ثيحا نم ملاعلا دالب

 1 _. لاجرلا ءاظع نم مهريغو اتبغو كرامس و سول
 اذ ليك نال انيكك رذلا| اسيأرل لاجرلا نه هريغ لامعاو هلامعا.انسق ولو

 عولخلا ناطلسلا ناك دقق لامعالا نم هلمع ام عبر المعي مل اشاب ديعس كجركو
 ببسا ال ثراوكلا دادتشا دنع ةرادصلا دئسم نيل>رلا نيذه دحا ىلا هجوي

 ١" دلال نادتساو امرت ررومالا :تامقرب اناكبف.ةيدجالا تاغللا نافزم امينا. قرم
 واو ناردعلاب. ةئركتملا: لغ. دوعن اثيش المفي مو لودلا نيبو ةينامئملا ةلودلا نيب

 كا اق فلس رن ١١ ىلا نلقنو :كانئالشإو :توزيي د ارغب ىلا اس هجوت

 كري م ريمزا ةيالوا ايلاو ةنس )١6( ديلا دبع هنيع دق اشاب لماك اذهو مويلل
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 نأ كب عب دادغب ةبالو يف يف اشاب ةحدما 0 يئلاراث مالا لما ع نم ةرشع نم <

 نيس ثالث 9

 هئارحاب ًاذتاو مول اوا نم هيلع مدقأ أ ف ركف اذا اشاب ثدحلدم ناك

 ةوبقلا برشو حتاوللا راضحا, مهتاقوا نوضفي نيذلا ةينامثعلا ةلودلا لاجر سكب

 اومدقا اذاو درلاو ذدخالاو ةليوطلا تاككاذملا كعب اللا اليع نولمعي الو ياشلاو

 عادصلا بلجت يتلا تارارقلاو ةليوطلا تاركاذملا دعب هوكرت المع ىلع

 أر 0 ةضال راجل ني ربش وا ارهش ثكع اشاب تحدم نا دحا عمسإ مل

 ببسلا نع اولأسو نيعوبساب ةرادصلا دنسم هتلوث دعب كالسالاب المت نذسلا ضانلا

 عوبساب كلذ دعب انا ماشلا نيب يفارغاتلا طلخا دم ىلع مزاع هنا مهل ليقف

 يديدحلا دادغب طخ ةطيرخ ميا ىلاو سابارط ىلا نوهجوتني نينيدنبلا

 مو سلا تاقوالا ىلصيو داروالا أرقي ةحيسملا هدب يف الجر سانلا ىأر

 ” ا لو نيمبرالا نس زواج نا دعب ةيسنرفالا ةفلا ىوس معتي
 ءاشي نم هين هللا دب لضفلا نكلو خياشملا ىلع هسورد أرقو حئافلا سرادم

 01 ةكحم ناطاسلا هل رمضح ةلودلا نيناوق ىلع انقاو الجر سانلا ىأر

 مالا يداك يناعدم. فيري و. ةراسج لكب ةانضقلا بيف ندب يفةنك ١
 ا 8 ءارغسلا ثداحيو ةلودلا لكاشم لحي ةناتسالا رمثوم يف هوأرو

 يا لعتو ةتاتص هذه لجر كارتالا نيب دجوب لعو.ىب رت: نياو.ةيهادللا امله لأ
 يف ايح اشاب تحدم قي ولف ةيسايسلا تادهاعملا فرعو ةسايسلا سورد تلت ذاتسا

 ديجلادبع نكلؤ يقرلا تاجردىلعا ىلا ةلودلا لصو أل ةنس )١6( ةرادصلا لسطنم
 ىلع ىضقف ةمالا ربق هينا رذحو هماظب لجرلا ربق رفش كاللاب داديتسالا الا ىبا

 اذا الا ادبا دوعت ناو فلاسلا اهدجم ىلا هال رت نال دحاو مو ف ندا

 دوجيال ال ةعيبطلا نال دوجوم ريغ لجزلا اذهو اشاب ت>دم لثم لجرب اهيلع هن نم

 نرق لك يف ةرم الا ءالوه نم دحاوب



 فقل
 دادس لاو نيدلا

 ةطلسلا مهمض ةدئابلا ممالا ىلع ءاليتسالل نودبتملا اهب عرذتب يتلا عئارذلا نم

 تادودعم مارد 0 ندد نيممعملا مذ مهؤارشو ةيرادالا ةطاساا ىلا ةينيدلا

 بالطو بعشاا ماق اذاف نيدلا ةفلاخخ ىلا مهوطب 'للعو مهعشج عبشإ الام مهوزعو

 دبتسملا ةهبج ةيقيقلا ةاواسملاو ةماثلا ةيرحلاو ةلداعلا نيناوتلا هحنمو هنع جارفالا

 نيممعملا مذ نورتشي اولا نكلو نادجالاو لدسعلا ما نيدلاو نيدلا رك ذب

 ناطلسلاو مودن ةنتف نم ريخ موشغ كلم ءالؤه لوقيف ةسئابلا بوعشلا لاوماب

 كلا 0 هلا عئارششلا لكو نارقلاو ليجتالاو ةاروتلاو هللا لظ

 اراصنا ءالعلاو ءارنغالا نم مه نودجي كولملا نكلو هتيعر نيبو كاملا نيب قرفتال

 لوو راك نع اراك انونراوك :؛ مهئانبال اًناريم مهشورع لعجب كولملا يف ينك م

 ةينكب نودبتسل عنقي 0 ءالا كرا ا لا يف م ال

 او الم لب ءان آلا نع ءانبالا اهتري مل ٍِ شرما دو مهدافحاو مما نا 0

 مك اله دعب ءارقتلا ءامد نم نم مهؤانبا اهلاني يتلا تابترملا نال راضنلاب مهنئازخ

 1 علاطلا ءوس اهقاس دق يتلا ممالا ىلا اورظن 2 مبمعز ىلع ةيفاك ريغ 0

 للا 5 لقتني وا مايالا يداه ىلع ضرقئتس امنا اوماعو مهدادبتسال عوضاا

 نييالملايوذ ءاينغالا 00 3 , حبصيل لاومالا اوعمجو عايضلا اونتقاف مهريغ

 دادجألاو ءاب الا نع ثوروملا كالملا مهنم عزتنتو ةيوقلا لودلا ريغت موب

 610 ترا ينال ماس نع كون لق لبق لاقو يمشاملا يب رعلا ىبنلا تام

 "ا قرمشلا كذامأ كلو ايش نوكل كيال نودشارلا ءاذلخعا ناككلا ةقدص وهف

 مهدحا ىلوت اذاف نايصاغاو يراوجلاو ءامالا نيب مكاابا نوكرتيو ةيعرلا لاوما

 دقف كاصع نمو هللا ودع كودع اولاقف ءاماعلاب هسفن طاحاو لدب و ريغو ددب كألملا

 دبع نمز يف عرشلا قفاوبال روتسدلا ناب نيلئاقلا لوق رثكد قف اذلو هللا ىصع

 ديما ديعو زي 0

 كولم لك لب ناب ايدالا ءاشرب اهدحو زيزعلا دعو ديما دبع نءئسإ و



 ا
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 مهدصاقم جحيورت ىلع ءاماعلاب اوناعتساو ةبوعلا نبي 1 اوذخما دق نيدبتسملا قرشلا

 مل سرادملا ةيداديتسالا تاموكملا م“ ىثنت لو مهيد قرشلا ءانبا لبجو

 نوضري نايدالا ءاسؤرو نايدالا ءاسّؤر عيطي لهاجلا بعشلا نا املعل مههيذهتو

 اهو طخو لذا سو ولاا هل نو وطاطيإو .ةداسسع دعتسملا نودع و لاكللا 6 لدن
 والا ابتاقن ىف "ابريل + يمقلا نيك يف لاؤمالا نم هذنمع ام نودجيال مهنال
 ناسنالا رظن واو ةرطاملا ةليالا يف ةحراس !| منن :ءلاك اهدارفا نوكي لب اعيش كامال

 بير يف رسلا فرعل برعلا دالب فو ةينقي رفا يراك يف ماشملا ضع ذوهن ىلا

 ا مهماجرد تاصو دق خياشم مولا برعلا دالب يف ناذ نيينيدلا ءاسؤرلا كولملا

 هنيب ةديحولا ةطساولا ره مهنا نظي هنال بعشلا ىلع ةلاع اوحبصاف كولا تاجرد

 مهنع دوذل مهءادعا براحبو مه.عطيو مههاما دجسي وهف العو لج قلاكلا نيبو

 خيشلا ةايحب 9 ميال ن :ريدلا ءاقب نا اناظ ادابج هب رح ىمسيو

 لاما يف كحتي و هيبا ةمظع تخم ىلع ساحيف هديفحو هنبا خيشلا كرتي

 ةيرادالا ةطلسلا نع ديعب نيدلاو نيدللا مساب بعشلا

 مهو ةداسلاب ةماعلا ميمسإ مجاشملا نم اة ريغ ددع ةبررب ربلا لئابقلا فو

 يداوبلا كواك

 فئاوطلا ىلع ديما دبع ناعتساو نيدلا مسا اب اهم ارود نوديتسملا بعل

 نظيبعشلاو ماوعلا نيب ةيطارقتسرالا هثدابم نورشني اوناكف ختاشملاب ةءاسم ريغلا

 ةلودلا اياءر داركألا فالجا حبذ املطو هيب مسابو هللا ممساب نوقطني نيممعملا نا
 تح نيددلا مساب ارارمع ةيشحولا لامعالا هذ_ه ترركت دقو مانغالا حبذ ن را

 هلوش امم ءىرب نيدلاو ةيندملا نع ديعا ينالسالا ن :نيدلا نأ مهريغو 00 2

 ديلا 507 ةناثسالا كا

 ينرعلا ناسالا نم ةلك نوفرعي ال كارثالا ءاملعو برعلا ةغلب :بتك دق نيدلا
 ممجا دقو فينملا نيل مساب شوحولا اسهنم رفنت تارابع ةماعلا نونفلي بكف
 ساهي ناك يب رعلا يبنلا ناو هيطارقودلا ىلع ينبم يمالسالا نيدلا نا ىلع ةفسالفلا



 تفشل
 ءانعدلا نإبو 59 مهي يواسو ءارقملا س اع و اهيلع, ماني و 0 و ضرالا ىلع

 0 نلت ةيندملا ٠ نع كيعي : يمالسالا نيدلا نا مثدحو ء ءاله ما جيرفالا لقي ل

 ا ةيبنحالا تانفللا | 0 مهم دحاولا نا ة نيماعتملا كار :الا نايش كلذ 7

 جترفالا داش وهف 0 ثيدحلا ند الو ْن ارقلا ند ةاكم 4قدب الو جترفالا بت

 نع هد »ل ةلهاح ماشي و ةينامع || ةمالا رغب 33 ِق بسلا هنا الئاق نا دلا يف 0

 تاعءارتخالاو نونقلاو مولعلاو ةراض+

 رخا مك مهنيد برعلا رخؤي م ف ةيبرعلا ةراضحلاب نورقي مهسفن حئرفالاو

 لل مههلع ؟حو كارتال

 اوعضوفةيمالسالا مولعلا نيودتب ةيسارعلا ةلودلا رصغع يف ؟ ءاماعلاو ءام 04 ىنتعا

 0 لآرشلا رسقتو ََك د وذل ثيداحالا اونودو ناك و 0 ,لاسأو هل ةقلا لوص

 ضور علا عضوو دها اوشلاو نيناو هلأ ال تءضوو ةغالبلا مولع تجرح: ةساو ةبر ل

 يف ةسيررفلا ردشلا نآروا ترد ادن اك اومجرتو اونلاو نحل اهرئاوذ ف

 0 انو ماعلا خيراتلاو نادلبلا مسوقتو ةفسلفلاو ةينلب ةيضايرلا مولءلا يفو ةئيهلاو

 اودازو اوبدهو اوحةنف هوهجرت ايف اوفرصتو اهطبضو ةغالاب اونتعاو صاخشالا

 يلا امال اك ةيب رعلا ةغالا تعسو دقو هطالغا نم اريثك او>لصاو اوطننتساو

 رك او ريسيب ءىث الا ةيميعالا ظافلالا نم لخدي لو ايلا تلقت وا اهب تلا

 00 ء يتلا بنكلا يف كلذ مقو ام

 ذدخاف روصنملا رفعج وبا نييسايع هلا ءاماذغا ند اهب ودتو موأو اب قىتعا ن :م لواو

 ةبب رعلا ونسال نم

 صصخ ك2 كاذ فو همفلا يف اعراب ن ا ةيعرشلاو ةيبطلا سرادملا ءاشنا ف

 ةسدنطا ف همز ف مجرأف سيئا باكل ىم و ةكلفلا مولعلا ٍث هئمز نم انجح

 ءايحا يف هدبح الذا ناكو هدد هب ادب 5 د.شرلا هدم 9 ند باسملاو ةئيطاو

 ةيم السالا ةاذقلا ةريك تأ امي 4مأ ايإ كلل 4 م 6 ادا مواعلا

 6 ف ف يا 1 ودول

 5 سوميلطب هلا يذلا يلمس ا باتك ا ندو ا ناثولا نع ع 2 داع اهر ريغو

 مهتلص ءامفاذعا نسحاف نييحيسملا نايرسلا نم نوةهرملا ناكو ةبوامسلا ةضايرلا
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 ةيب رعلا ىلا اهولقن يثلا مولعلا نم نكمتم ريغ مبرثكا ناكو مثلا مسهلع اوضافاو
 نومأملا نمز يف برعلا نم ملعلا يف نوخسارلا طلغلا ححصف ريثكلا طاغلا اهيف مقوف

 لسلاب برعلا لاغتشا ناكو مهسفنا نيينانويلا طلغ نم ًاريثكاوحصص اك هدس امو

 نم اهنا ىلع اهظفح اهنه مهظح ناك موق ن» اهوهجرت يتلا بتكلا اولوانتف هب لمعال

 كلذ نُف ديشرلا نمز يف لمعلا رثا رهظ دقو رباغلا ليجلا رثامو رئاخذلا سانت

 عْفف هدممل ابروا ميظع اسنرف كلم نامرش ىلا اهاسرا يتلا ةكرحنملا ةقاقدلا ةعاسلا
 ١ يطا كل[ اهيف' تنك, ادق ةيارجيم هل ١ اهيا اوهقوتو.دبعلا كلل اهتم

 ةرضح يف محا دقو عاقبا رش مهب عقوتو مهلاتغتل مههلا ابلسرا دق برعلا كام

 جحلل بهذ الكو مهتلزخم عفريو مسهب ينأي ناكو ءاملعلا رباكأ نء ةعامج ديشرلا
 مهم ةثام ةعم بحصتسا

 لعلاب فغشو باد لاو مولعلا ىلا هتيانع هجو نومأملا ىلا ةفالخلا تضفا الو

 ةئيطلا يف نائويلا» سرفلا :بتك نم ريكا مجرتو عمجو ءاماعلا ريغ سلا ف

 امين اكو ةرضان انأ انانح بدالاو إ لعل سرغو اقيسوملاو يضارالا 1 طلو تاب دبطلاو

 ف دادغب تناكو اهتمظع 2 وأ لا علا ةلود هب ثاصوو اه هرع  باظو | مهروت حقمتو

 طورش نوص عضو تلاع 0 عم عم حلطص االو نافر ملا عبنمو مولعلا ديم هدبع

 برعلا ءاماع فااو هقيغب ىلا هب احاف ُ ميلا 00 نم 00 هيطعي نا محلصلا

 بانذالا تاؤوذو فوسكلاو فودكلا أويسحو ةيكلف احابزاو اداصرا 4 كفر 2

 اوساقو جوربلاك ف ةقطنق ليم اوردقو يف د رآخاو يعيب رأأ لادتعالا اودصرو | اهريغو

 معلا اذه ف تءهجرت يلا كلا ضعب ط طاغ هسهأب او>لصاو ة 4 دضرالا ةحردلا

 هنمز لبق
 ءارزولا ى 0 فاو مولعلاب لاكش ىف 8 هةيده ىدهو نوما أملا كعب قئاولا ءاحو

 اودقرو مرزأ اودشو ءاسماعلا رصانب 8 اودخاو موذح اودحو ءاملختاب ءارمالاو

 مهتلزتم
 رصعلا كلذ يف هب لاغتشالا نكما نف لكو ط لكي لاغتشالاب ءانلعلا ذحاَف
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 دنع ةدعاقلا نا نيب روالا ةفسالف دحا لاق ةدهاشملاو ةب رجتلا ىلع مهمولع اونبو

 رشاعلا نرثلا عب ام ىلا ينروالا دنعو افراد نكت ظحالو دهاشو رح كرفلا

 الل كف ةذئاسألا لود نارك 0 يف أرقا ) ىحبسملا خيراتلا نم

 مولعلا رئاسو ةسدنلاو ةئيملا لع اضيبلا ديلا اهيف برعلل ناك يتلا مولعلا ناو

 مهل ناكف نييئانويلا طالغا نم اوحلصاو مماعرتخم نع اهيلع اوداز مهناف ةيضايرلا

 0 لا يف تددع اذا ةئيملا اع مع رات يف ربماليد لاقموا ءلا هذه يف رفوالا ظالا

 نمو روصحم ريغ كا نه دعت نا كنكما نيدصارلا نم ةثالث وا نينثا

 برعلا عضو نم وه يذلا ةلب أةماو ربجلا ل معو ةرباسكلا ماقرالا جترفالا د برعلا

 06 يردن كسالا سوت وديد نا : نيخركملا ضعب لاقو هامسمو هعساب هوذخا دقو

 ىلا ةدوجوم لازنال هيتكو ريمجلا يف فلا نم لوا وه داليملل عبارلا نرقلا له

 ضعب لحو ىوقلا جارختسا دعاوق الا اهيف سيل بتكلا هذه نا قملاو نآل

 القتسم انف راصو اهب زاتما يتلا ةيساسالا. هدعاوقو نفلا لوصا اهيف سيلو لئاسمل

 رهاقلا دبع مامالا وه اهعضاوو 0 ولاق دقف ةغالبلا مولع كلذ لثمو

 اوغلبي مل مههكلو الئاسم ضعب يف و مالكلا ىلا هوقبس دق ءاماعلا ن عم يناجرل

اص وهف وه اه 0 مح 5 دعاوقو لوصا اذ ماع هواعح نا كاذب
 يلوملا حدقلا بح

 لوادح | 75 اوعضوو اهدماحو اعلام ماسجالا لفشل نيناوق بر رعل 0

 ةلص داو يي هللا سو ,اهعر ريحا 0 ل دا ا ءرتخاو ة ةحصأ ااوةقدلا دو ع

 وم" ير 3ك 3 ف

 ةلالدال ة ةقاقدلا تاعاسلا لمعتسا ن هالو مو اضيا د ريالا ثبب اوءرتخاو 4 د رحبلا

لا تاع اهنلا لافتا نتا نم لواو نمزلا ماسقا ىلع
 ضرغلا اذمل ةيلاوز

 كرم يهف ةيقيقملا ايميكلا ملع اهيلع اوقبسإ ملو اهوعضو يتلا مهمولع نمو

 نيينانويلا دنع دج ال كناو جترفالا اهذخا مهنعو مهاوس نود برعلا فادثكأ

 بر ذل يف ناب را نه نيم دخضو ب رح

ةمفانلا ةديدعلا تافاء 2 كلذ يفمطو ةلديصل لاو بطلاب أو | دقو
 تاك رمو

 لواو ديعصتلاو ريطقتلاب توزلاو هايملا رضحتسا نم لوا مشو ةحلاصلا ةيودالا
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 نونتعي سادنالا م ك2 نو لدعلا لمعتسي هريغ ناكو ةبودالا يف ركسلا لمعتسأ نم
 ناكَم ةحارجلا يف اوعرب دقو شغل 3 ةيودأ 06 تايلديصلا ةراداب
 كلذو ثانالا نم نهربغب ةيحار ىلا تايلمعلا ن 1 نرشاف كلش د ءاسألا
 يف نودعي نوثلئوم نونفلا هذه يف م و مويا ا 3 لها هيلع ثحب ام
 مهنم ريثك تافل وم لازت الو امب اولغتشا يتلا مولعلا يف ملاعلا ءاماع نم ىلوالا ةقبطلا
 ناب لوقلا تحّيِجر اذاو راطيبلا نبا تادرفمو انيس نبا نوناقك موبلا ىلا هيفا
 مهجسنب هيسا طلتخاف مورلاو ةجنر دالا ني لزنو هدالب كرت ناطحق وخ ا نانوب
 ب تدر برتلا ةعاض ةيازيلا كلا

 ١ لقال ص اخشالا عب راثو ماعلا خيراتلاو ايفارغوملاب برعلا ل اانتشا نكي لو
 رم بناجو ايس ماو ةيقيرفا لوح ةديدعلا تاحايسلا مباف ةقباسلا 0 ماتش
 ةديدع تافلؤم نادلبلا موقت يف ذ مهو انسح 5 هوفشتكا ام اومسر دقو ابروأ
 مجعمو ءادقلا ىأل نادلبلا ميوقت و مف عوبطم ريغ ابضعبو عوبطم | -ضعل
 دمحم نب دمحم يس ١ ردالا في رشات قاتشملا ةهزز يناثأأ ع نءو ابروا يف ؛ اميط توقاب
 ةيلقص كلم ى كر الا راحرأ 0 يذأأ وهو يرجم ا نسذاك || نرقلا ف ناك ٍلقصلا

 اهيف مسقأ 144 ةضقلا ن* اهنز خد راتلا يف تفرع ةيضرا 3 1 كدي

 ناك اما هل فاصو ءأ ع ايو 'اغ اممر هنامز يف ضرالا ءاحن ا عيت

 دالبلا هيف فصو ةعيسأا اولا ىلع | دل ع قاف كل قارتخا ف قاش ثلا ةهزب

 رصملا قوت مخيررات اتلا ف مان | ومو مسرتلاو ليملاب ةافا انا ركذ عم ةافوتسم كلاملاو

 اعوشإ 0 حلا دادغب ةسردم قا ا مولعلا هذهم لادتشالا يف كررخلا لضفلاو

 برعلا ن ا غرفالا ين روم ضعب لاق 3 هم هالسالا سرادملا رثا سس ةنم تدشن 0

 0 اوعبلا و دادغب ةسردم ءامع | عضو ي خلا ةشب رطلا ىلع نيس ةدع اوماقتسا

 ام ىلع اللا نولوعي 0 اكل ءالتحا للا تك انك قف رظنلا ن اللا تفثآلا يثو

 8 هتقيفح ع رغد هيحص كتدضنتا

 ن« رطق | قا | رم و ءاماعلا اهمل 2 | اعابث ةديدعلا سرادملا تسلا دقو

 (5ة)



 كش

 خلبو دنقرمسو ىراخب و ةفوكلاو : رصبلاو دادغب اهب تنادزاو ةيمالسالا راطقالا

مو ةرهاقلاو هي ردتكسالاو بلحو قشمدو نابغفصاو
 ناوربقلاو هتبسو سافو شك اس

 يف ةديدملا نسلدن الأ ندي نم اهريغو هطانرغو هبطرقو ل هيقب رفا ةراق يف

نورشع اهدحو ةرهاقلاب ناكوا اب روا ةراق
 اهدحو ةبطرق يفو عبارلا نرقلا يف ةسردم 

ا ةدميف ةسرد» نونامثسلدنالا دالب نم
 15 ةنسيفوتم ار صانلا نمحرلا دبع. نب محل

 ةعماجلا سرادملاو بتاكملاب ةضاغ سماختا نرقلا رخاوا ىف يف سادنالا تديصاو

 نيماسملا ةيامح ىلع هم يق 'نويح لاق ةددعتي سرادم نه اه: دم نم ةنيدم لك و

 ماقم العا يف ءافلخلا نوسفاني اوناك ٠ ءارزولاو يلاقالا ةالو نا برغلاو قرششلا يف لعل

 هبلط ىلع ءارقثلا ةدعاسمو معلا توبي ةماقا ىلع قافن الا دي طسب و ءاملعلاو ملا

ذللا نادحوو معلا قوذار راشتنا كلذ نه ناكو
 ىراغو دنقرمس نم هلصح ٠ نم ة

 ةيطرقو شاف ىلا

ردم ءانب ىلع رايد فلا ةئا. نيطالسلا دحال دحاو ريزو قفنا
 دادغب يف ةس

 نوذني نيذلا ناكو ةئس لك اهنوؤش يف فرصت رانيد فلا رشع ةسفخ ال لعجو

 عانصلا رقفا نباو ةككمملا يف يف ءالظملا خعا نبأ مهبف ذيمات فالآةتس اهنف قرا

رخلا صصخلا عيرلا ن « هيلع قذني ريقتلا نا ريغ اهنف
 لامب يف 0 ينغلا نباو ةد

 ها ةرفاو اروجا نودقني اوناك نوماعملاو هب هيبا

دخا ةيمالسالا داليلا 2 ةيبطلا سرادملا يمجو
 ةسردم ن م .امادتما ماظن تا

 نا ثينطِل نكي م مو اهقداو تاماظنلا دشا نم ا بطلا
 نام

هش دعب نوكت نا ةطب رش ص الا
 ةسردم لوأو هتدش ىلع ناحتعالا يفزاف هنأب ةدا

لا اذهىلع ايروا ةراق يف تئشنا ةيبط
 تريلاس يف برعلا اهأشنا| يتلا يه محلا ماظن

يف 0 يكلف اطصرخت ل رار ايلاطيا دالب نم
يف ' برعلا هماقا يذلا وه انروا 

 نم ةيايبشا 

ب تددعن دقو سادن الا دالب
 اهربشا ندو 1 ارغو ار ةيمالسالا البلا يف 

ر دقو | مترطنق ىلع اشنملا دادغب دصرم
 جايزا ةلج تححصو داصرا ةدعهي تدص

سالبرك منا الو نارك الوهرمأب يسوطلا نيدلا ريصن هأشنا يذلا ةغارملا دصرمو
 ي



 «ي ا
 يذلا دئقرمس دص صو اهيلا دادغب ءاماع تافل 'هلقن نيضلا حتف رك الوه وخا ناخ

 نع ناكو كنا رومبت كيفح دمحم ازمه هأشنا يذلا قشهد دص صو كناروميت هأشنا

 لبج كدص مص رصخع ناكو رصعلا ذه للا ريثعم روبشم جيز هلو كالغلا ءاماع معا

 ستكلا رود اماو يمكاملا جيزلا بحاد ريبشلا يكلقلا سلو نبا هأشنا مصقملا

 يف ةرهاقلا ف ناك دقق سرادملاب متيانع ند لقا اهم ةيمالسالا لودلا ةيانع نكت

 بطلا يف فالآ ةّس اهنم دم فلا ةيام ىلع يونحم ةبنكم عبارلا نرقلا لئاوا
 اهسربف ناكو داجم فلا ةيامتس اهيف ام غلب سادنالا يف ءافلخلا ةبتكمو ريغال كلذلاو
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 ةيمومع ةيتكم نوعبس اهدحو سادنالادالب ناك هنا اوثنبا كفو ادلحم نيعب راو 4عب را

 ةصاخلا ضعبو ةمجرتلاو خسنلاو ةعلاطملل ةصاخ عضاو» بتاكملا هذه يف ناكو

 الف برعلا فيلأت ةماذ اماو ةسارد دهاعم جرايد نولعجيو بتكلاب نوعلوب اوناك

 يفوتملا ىهيذجنبلا مامالل دياو"الا ديق باتك قرشملا يف كبسحو دعلا اهرصحي

 وع نابا نبال باتك سادن الا ينو دلجم ٠٠ يف ناسارخ ىرق نم هه5 ةنس
 ازال كلف تاثك كلذ لكن تيجعالاو ةرادلاب متخو كلفلاب هيف ًانبارفط

 ةيرجه 1460 اهرخخآ ةئس ١١6 نيبسادن الا ةذبارج هفيلأت ىلع بقاعت يذلا
 ام اهنع نيماسملا ءالج دعب ةيمالسالا بتكلا نه اينابسا لها قرحا دقلو

 بتاكلا لق فقوتيو لمءاثملا راحيو عماسلا هددع نايبل شهدب

 يف افلا (8) قرحف بتكسللا قرحب رتهس ينابسالا لانيدركسلا نما دف

 ىلع فال ةسخو فلا فلا اونفا ىتح ايش اهنع نوردي ال مثو ةطانرغ تاحاس
 نم 7 نوربخي نابسالا تيلو برعلا مالقاب ةطوطخم ابك مهيخروم دحا لاق ام

 امو اورطإ و برعلا فراعم نم اوقب : ىح كلذ كعب مماربن هب تيغا كاكا

 رايد ةبلاطو ةمخفلا ةيرعلا تاراجلاب ةنوتنم اهم اورفظ ىتلا نفسلا نع نوثوقي

 ةيذاليم 450/١ ةنس لاير وكسالا رضق يف اهبثك 'اوقلاو اهوبلسف نشكا ع ناكس

 ريخالا عبرلا الا اهنم اوصلختسي لو ابعابرا ةثالث تلك أف نارينلا اهب تبعا ىتح

 يريصقلا ليئاخيم لا اوضوقف مهتلابج رادقم اوماعو مهتلهغ نم اوةاهتسا 5



 فشل

 نلف لم ماك 61 هاما مهل بتكف :اهئاهسا ةباتكو اهجيترت ينوراملا يسلب ارا

 فراعم مايالا هذه لها ريصق قرشملاو ةيشرفا يف يقب امو بتكلا هذه يف ام

 هذه يف ام عيمج 0 مو برعلا

 مصعتسملا ةفيلطا 0 دعب موجحلاب راتتلا اهأج انايمنات دادغب بتاكم اماو

 كاك ىلا معلا بت اول لاو فاننا مهياد اولءج نييسابعلا ءافليتا رخا

 ايلاثلا هذه انفضا اذاو مدونج اهيل تربمف ةاجدلا رم يف اهوقلاو اهتئازخ يف

" م نا ف أ اكو كالذ رادقم انروصتو ايل امس ياها هقرحا و ىلا
 ناف كلتا

ا طا رطل اذا لبق ل ' ا لق نييالملا هذه
00 برعلا ائمصت و عب

 ل مهاب | 

 اودصق دق .ايروا لها ناكو مبماتها هب تدتهاو ميانتا معلا تناتعا ةمأ يقيس

 اهيف اوأرتف ناقثالا ةياغ ىلع تناك يتلا نييسادنالا سرادم ىطسولا نورقلا 8

 نلاغ يرام ريد, سيئر توهتره ما حيبسملل 70 ةنس يفو مهدالب ىلا اهولقنو مولعلا

 نرسل ناهرا ناكورانف مراعم ليصحتل ةيب رعلا ةغالا سردب هناهر نم ةعاج

 يناثلا رسفلس ابابلا |بملعت نم ربشاو هيلع دي مال قوشب ةبب رعلا مولعلا نوبلطي

 ثبد ىت> فراعملا بلطا اب روا يف حاس ترب رج ىعدب, نييسرفالا نم هلصاو

 دعبو مولعلا ىلا هتبغر فرصو ةبطرقو ةيلبشا سرادم يف عترف سادنالا يف همدق

 ف و هواعج ىتبح هدادنا ىلع مولعل "كا ام را كار هنطوىلا داع اهماعت نا

 ىلا لخداو زير يف ىرخالاو ايلاطيا يف ىلوالا نيتسردم لعان داغف ابايلا بصتم

 فقل تا

 ا
 مث مهنع ابلقن يتلا ةيدنهلا ماقرالاو برعلا فراعم ابزؤا

 نم. مولعل ايجار لك م سانت الل ايلف تكلا و ايان هسا

 تايضايرلاب ملاع حيرفالا نم مثي مو ةيضايرلا مولعلا نع همالكيف الكيتوم لاق

 : 0ع مهمع لاقل :رم ةلمج نف : ةديدع نورق ةدم برعلا نه هلع ناك

 ديطعسجلا نع مجرتو ةلطيلطب ةفلذلاو بطلاو ةئيلا لءلقث انوه ركود ايلاطيا

 1 الا مهنع لقت يزييلا رادنوياو ةينيتاللا ىلا سئئرلا خيشلاو يزارلا

وثاليفلا دلونرا مع لقنو
طلاو تاع .بطلاو ةئيطا ىف يق

 زيلكتالا ٠ م مهنع لقت ن نمثوب



 توكسا هعسا 0-5 سروم هعسأ ردو درالب هم“ا بهار

 ةددطلاو:انكلا يف فراملا نم هلصحت .ام.قان رئيغلا نيك اب رجور تلذكد
 تايرصبلا يف "نسما. لاوقأ نم سسبتقا .دقو.مهبتك نم هصلختسا امنا تايضايرلاو
 اورما برعلا فراعم يف جيرفالا كوام فرع الو نسكلا نه اريثت "<

 ةصالخلاو يلطسقلايفاثلا سنوفلاو يناثلا كي ردرذ نامرش لقت مهنمو مهبتكة جرب
 ةنسانلا مهسفنأب هوطبنتسا وا مجريغ نع برعلا هلت امه برعلا نع اولقن جترفالا نا
 ةيفارغجلاو ةلديصلاو بطلاو ايميكلاو تايرصبلاو تايضايرلاو تايعيبطلاو ةئيهلاو

 0 ا او ركسلاو دورابلاو فرولا لمع مهنع اوذخاو ةسارثلاو ةعارزلاو

 نءاريثكو زقلا دود ممدالب ىلا مهمم اواخداو تاجوسأملا نه ريثك جساو ةيودالا
 نيتلاو نامرلاو خئابسلاو نطقلاو نارفعزلاو ركسلا بصقو زر الك راشالاو توبحلا
 نم اهدقف دعب ةلأسملا هذه زياكت الا رثسا دقو هنينجو ميدالا غبد مهنع اولقنو
 وكروم) اهب ةغوبدملا دواجلا نوم اولاز امو سادن الا نم مهالج دعب برعلا

 ةيطرقو 0 ىلا ةيسأ ( نافودروكو

 15 ةقيلطلا جيرفالا ثحابم رثك ١ يف ةلمعتسم ةب رعلا ظافلالا لازت الو

 بارشلاو نطقلاو ربجلاو لوحكلاو موجنلا ءامساو يل

 11 ت50 52 اق ناسا رع ةعل تقل تيرعلا هع الزر 2
 مطق ءامسا كانكر كلا عبرلاو راطنقلاك فرح يب رع اه راك | مهتسيقاو مهنازوا

 باتكلا راكدحالاق دقو ريثك اهريغو ؛فيكلاو بيملاو هكربلاو ةريجلاك اهوحتو ءاملا

 1 ةقاللا مث برعلاف كلذ ريغ انريغ لاق ناو نوريثك برعال نييندملا نا

 دانا لها كل ' < مهتمه وتو مهحاجن ابو ب اهتيندمب ادق ايروا ةندم تلصو

 0 نحو 5 اصعالا يف قيمعلا مهمون ن* اوقافتساو فراعملا زارحا لا

 كم نم 0 و ةعفانلا ةقداصلا نوثفلاو ةيعيبطلا مو هاعلا ةيقرمإ ثا نوئيدم

 ةيندمو الع اريثك ايروا ةةرعفت يتلا تاعرتخلاو

 نعطال نَحا دصتن و مع تذخاو ايروا نع اوذخا برعلا ةين لم يغ هذهف



» 1٠ 
 ىلع هنوعنمي اوناك زيزعلا دبع راصنا ناف نيديكسملا كولا دابع ىوس مهيد يف

 لهو كلذ نوكي فيكف جنرفالاب هبشتلا يمالسالا نيدلا نا نيلئاق تاحالصالا

 اهضارقنا رصع يف ةلودلا ب يل مهباصا وأ مهئابا نيد نع برعلا جرخ

 مولعلا نودضعي ميكول» ناكو ءانلطتا رصصع نم مبرق عم كلذ برعلا لمف

 كولملا دابع انئاملع نم اظح لقا نومأملاو ديشرلا نمز يف ءاملعلا ناك لهف نوثفلاو
 ةرهلاو ةرما نيب نوقرغيال نيذلا ميذلا ةعاب

 ريناسدلاو مالا

 باتكلا مجرتم
 ىلا هلوقب المع ةريغص ةذبنب تاتكلا اذه ماتتخا بجاولاب امايق تيأر

 ) حالصالا ديدانص نم هريغو اشاب تحدم تام دّبق ( ىركذلا تعفن نا ركذو

 ينيعب ىأرل انءوب ىلا ءاقبلا هل هللا حانا ولو ةينامئملا دالبلا يف روتسدلا هلتق دعب نلعاو
 لك كال لجادلا تامادتنإلا" بسب ثراوكلا ند نطولا تاصا اه هسأر 1

 لباحلا طاتخا دقو تاراظنلا ىدحا يف ارظان وا انوعبم وا ايلاو نوكي نا ديري ىثنا

 ةلهو لوال اونظ دادآسالا دويق اورسك نبذلا رصعلا لاجرو ةمالا نال ليانلاب

 تارايسلا ةموكملالاجر بكر اذا يترلاتاجرد ىلعا ىلا ةمالا لصوي روتسدلا نا

 ضورقلاب ةمالا لهاكاولقثاو متالولا نم او واكو ةينيحلالا فاعل هلا راك

 ةغراقلا هاظملا هذه لثمب اهارث يتلا اهتلاح ىلا تلصو دق اب روا نا مهل ليخو

 يف هراث ىلع عاطا نمل ربظت با ابنالا "يذلا ةريعا اشي طدشا لاح ف

 تاقرطلا ءىثشنيو ام اب لغتشي ناك دقف امترادا سما هب طنا ىتلا تابالولا

 ءايحال الا ادحاو اشرق فرسمب الو ةحالملل ةطلاص اباعجيل رهمالاو لوادجلا رف و

 يتلا ةموكحلا ةورث مهيورنب نال يلاهالا داع_ساو اهزونك جارختساو دالبلا ةورث

 مهتاريخ عبانم نم اهتورث يقتسا

 لانو دالب يف روتسدلا نلعا اذاو لاجرلا رامعاك رانعا اهراوطا يف ممالاو

 نم ةركذم ةمالا باون ةموكسلا راظن أجافو ابان سلجم عمتجاو مهني رح اهلها



 فلل ان
 اوداتعي مل مو ال فيك ةركذملا ىلع باوجلا نع باونلا زج ايروا ةساس ةاهد دحا
 نيبذلا خياشملاو مهعرازد اوقرامي مل نيذلا عارزلا نم مهرثكاو يروتسذلا ىلا
 قوتحب ةصتخلا لئاملا ىدحا نع مهدحا تاأس اذاو دجاسملا باوبا اوقرافي ل
 يذلا ذيملتلاف لمع لك يف تاليحتسملا نم ةرغطلاو اهيلع باوجلا نع زجع لودلا

 ىدحاموي لوا نم دذاتسا هل حرش اذا اتوهبم ارئاح فقي بدثملا ىلا هدلاو هماسي
 هبختنت يذلا بئانلا نيبو هنيب قرف الو مالكلا لع نم ةيرظن وا انيس نبا لئاسم
 ةشردح ةموكح باون ساجم يف اهقوقح نع عافدلل موقيل ىرقلا ناكس نم ةقئاط

 ةلاملا امرك رنا

 يناردلا هلمع أدببو ج ث ت ب | فورحلا ةفرعم كرتي ذيمات نيب قرفال
 ذراكلا ىضارا حالصا ىلظ كرش لنا نو ةفسلقلاو ثيدحلاو ريسفتلا 8

 نسف تاعماجلا ءاشن او ةيجراخلاو ةيلخادلا ةساسلاب لغتشيو هتمو 8 0 ةيعارزلا

 دوي الو عوبجا 1 هدإب نباو عرازملا نم ةيلاخ هدالبو ضورقلا دهعو نيناوقلا

 هقمر هم دس زيا ند ا

 ع طظافلا قوس انهاوفا نم دحا ميلا م قيفصتلاو حايصلاب داليلا ا الم

 برغلا مصاوع ىلا هحوش انباون نم بئانلاناكو ةاواشللا ىجحتل روتسدلا ىجيل ةبرخلا

 حئاسلا الاي ةقصنلم ايروا مصاوع ىريو رحبلاو ربلا يف راخبلا بكريف ةحايسلل
 قرط ار هدالب ىلإ داع اذاو ءاجراالا ةعساولا ةينايعلا انتكلتك ال ةدحار 2

 باونلاهنارقا ىلا الخ اذاو موبلا اهيف حرسي ةكورتم اضراو ةمودبم اروجو ةلدم
 ناسنالا هسيلا لصي ام ةياغ نا نظو تانعللا مهرطماو مااتشلاو بابسلا نءرثك |
 ةبذاكلا رهاظملاو تايلاكلاب مني راضحلا نم

 0 هنري ناك ان روتسدلا يا اشاب ثدحدم خبيرات انباو أرقول

 كلذ لكل مف دق هنا اوماعو اهريغو ايروسو دادغب يف هراّثآ اودهاشو تاحالصالا

 هسنن ءاقلت' نم اهمئنأو هلاعا أدتبا لب ةيحالصا ةحتال راضحا ريغب و ةركاذم الب

 الو باونلا سلجم ةعاق يف موي لك اهب ع.سن يتلا ةيحالصالا حتئاوالا ةنوئوم انوفكسل



 فيفي

 هوعدت ام نا انرثكا موتو حالصالا ما عامس انسفلا تمس ىتح ارثا اه ىر

 دالإ لات رخو اوكا كت تانالربلا ء اضعا براضت اذا اللا ميال مالا اذهب ايروا

 قشو بورما تشع تابا امير تديعاو لب ؟ارجلا تَقاْغاَو نواهالا رجاهو ا ْ

 ءادعالا رصتناو ءاب ريالا لتقو نطولا عاضو دايعلا ١ ا

 اهما كردي نيب ينلا تاكد مويلل ةفاب هراثأا ىكلللو اشاب كتحلم شعب م ١

 خاشملا ضعب ىلع جر لب ايروا تاءهاج ىدحا يف ارق 0 هنا كل تيثن ءىراقلا ا

 1 اودحو مويلا هفالس نأ اهار اذا ار 1 كك اراو ايروا 4 ا قافو نيممعملا

 اويحا نيثلا ند هريغو كلامو 0 اتيمغو رد هالا اللا نر ذي الف هل اثما

 تاعزا 2 مكاتشلاو بطخلاو تالا اقملاب 0 ا ال لمقلاب ما

 عراز مو اونو 0 الاوماو اديحو ادلو كرتو ي يحيسلا ورم وأ ملا ديزرت ام اذا

 هعرازم برخو هلاوما ددبو هتورث عاضأف ار للتو اموث وا دمحم ماق مث

 ينثكي ال هنا هغولب دعب لفطلا هلعضي يذلا اف هترادا ءوسب هتويب مده يف ببستو ٌْ |
 ميرغتلاو نجسلاب اماكحا هدض ردصيوو هيضاقيو باسملا هشقاني لب يصولا زعب ّْ

 هبضغ رئاث راث اذا اضيا هلق اعرو

 دلاو لاوهاك ابعرازمو !متابالوو ةلودلا دالب و ىصوااك باوثلاو لئطلاك ةمالا ْ

 لك مغر قرلاو مدقتلا ىلا ممالا ودحت ارسلان ارقي عرار هتلر ل السلا |
 لع 0 اذا انئامعزو انباون هلوقي يذلا اف هدشر ىلا بعشلا باث اذاف ةموكح |

 ةلاللا كلت

 نورذبب ةمالا دارفا ضعب نا اوضرغيلو 4 ناكم مهسفنا باونلا عضيل ا

 مهلبقت بهو ١ م رضاح 30 ءاجرلاو سأ ملا نيب مهقفا م نوكرتيو مهلاو ها ظ
 ةموق كش الب نوموش مهنا ا :باون كاذ ذا هلءقي يذلا ام تارظانملاو تاثقانملاب

 ظافتحالل ءايصوالا ءالئوه لظ نم صاختلاو لالغالا كلت رسكل دحاو لجر |
 مدادجا ثاريم ءاقيشساو ملاوماب

 قفناو اعيضو الاوماو ادلو كرتو ىحبسملا ليئاربج وا سلا دمحا تام ول

 هج
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 اذهو هنوزاجم الو هريبدت ءوسل هنومواي سانلا ناف هتازإه يف هدلاو ةورث لك دلولا
 مده مث كلاملا نومضخيو ةعساولا دالبلا هدادجا حتني يذلا كاللاكو ه داولا
 هريبدت ءوس ىلع كلذ سانلا لمىو ءادعالل كاملا لكي هوحتف ام دقفيو هونب ام

 اما اروذعم نوكيف لاومالا ن. هفالسا هكرت ام دقفي يذلا لجرلا لثك الا هلثم امو
 براجتلا مدع هيف هعقوأ وا نيبدؤملا ريصقتت هيلا هقاس ريبدت ءوسا وا هلقع يف صقنل
 قلاح نم اسهب اومرو ةمأألا كالما عارض ىلع اوقفتا اذا نورذعي الف تاعاجلا امأ
 تاعاجلا ءاط+ نع وفعب الو هتلز لهاحل رفغي بءشلاو ثراوكلا ناضحا نيب

 ةعدخ برملاو اي روا انتعدخو انعدخ انتم ةناتسالا باوبا ىلا ودعلا لصو

 نؤوملاب ةناتسالا تاعدوتس٠ تالتما دقو اعوج نوتومي ركاسعلا كرت يذلا ةلز مو
 تاراظنلا يف ةرادالا ءوس انيسنالو برملا عقاومب ةيديدملا طوطخلا اهطب رو
 رثك ١ ميقيال هتيالو يف يلاوااو هتراظن يف رظانلا نال روتسدلا نلعا ذم تانالولاو
 نيفظوملاو ةرادالا لكش يف ريغو لدب هفلخ ءاج اذاو ربشا ةثالث وا نيربش نع
 بابسا نع اموي نولأسيس مسهما ديب تابثلاو ربصلاب نوينطولا اهلباقي ةبيصم يو
 ةبوعلأب سيل نطولا نال مهلاعا ىلع نيببسملاو راظنلا نوبساحيو تارييغتلا هذه
 ةعاهج 0 ةرايع ضن ةءوكملاو مماردلا دابعو فئاظولا قاشع 5 ةعاه دب يف

 مهسفن الف اونسحا ناو مهبقاعو باسملا مهشقان ريبدتلا اوءاسا ناف بعشلا مهبختني
 ايبس بعالتلا ناك ضارغالا يوذ يدا هحلاصع تبعالتو ةمون بعشلا مان اذاو

 داديئسالا حورص مدهو دسالا ةيه بيف هظاقيتسال

 لامعاب مايقلا ىلع ردقيال هنال يبلاولا وا رظانلا لزعت ةموكملا نا ضرغنل
 مايقلا نسحب رظان وا لاو ىلا روتسدلا نالعا موي نء ةموكملا .دتمت مل لوف هتفيظو
 اهضرغ ناو ملاطلا دعبتو ملاصلا نع ثحبت ابنا الهلل رهظنو هتبثتل هتفيظو 00
 ةقئاط اهب وانت حب ر باوبا فئاظواا لعجو هماقم رمع ةماقال دنز لزع ال حالصالا

 رحتنيو ةءالا لاجر رارحاو مالقالا باب راو ءامعلا ةعامج اهنع دعبيو نيب رثملا نم
 ةرادالا ءوس باسل نطولا
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 ةينامعلا ةمالا لاوما نم مهابتس م نوضاقتي ةالو ةسخ مويلا ةبالو لكل

 للا هتفيظو يدوب دحاوو ةيلوزعم تانى نوضيش نواوزعم ة هعب را مهتم ةندلا

 نيماقع اهلا ةالولا ىلع سقو 5 بحاص هفلخيف لمعلا 2 هرود يهني لأ

 ةلودلا فئاظو لكىلا رظانااو 00 اهقدانفو 0 تاناخ ت التم

 ةرم ماع لك ف ةدحاولا ةيرقلا يف لدبنت ةءوكسملا ةئيه ىري ريمزا ىلا نهلا نم

 فويض انتايالو يف فويض انتمكاع يف فويض اننا هاا انعلا ىلا

 اهدارفا 1 ةليبق تاكرح > ىلع ةيمويلا انتم 5 لامعا قيطنت ةريغصلا ىرآلا يف

 ةعاسلا هذه ىلا كلملا اندساو داللا هذه انحتف مول نم 1 اح اذهو رعشلا توبب

 ةحاراو دالبلا حالصا يف نينسلايضقيف دنملا ىلا ايلاو ارتلكنا ةموكح لسرت

 نحب امأ نرق عبر هب مهقيف هتلذحا يذلا يرصملا رطقلا ىلا حلصملا لسرتو نيلهألا

ذيو دوعبو قبرطلا عرذا ةرصيلا ىلا بهذي انيلاوف
 اذه قيبيسو دوعي مث هريغ به

 الومفم ناك سما هللا يضقي نا ىلا اننأش

 الالقتسا مبحنم زكرملا نم نوبلطي تايالولا ناكس ماقو راكفالا تراث

 هلعف اب هزجع تبثا دقو ةعساولا دالبلا هذه روما ةرادا نع زجاع هنا نيلئاق ايرادا

 هتالو لكف ةنسلا يف ةالو سم ةيالو لكى لا لسري هنال روتسدلا نالعا مو نم

ع مهتم اد_حاو وأو قب الل كلذ الواو داليلا ةراد نع نوزجاع
 وهو نيكس وا 

 تكسم باوجي هيلع مهبرجتو ربتعملا نيعب هيلا رظنت نا زكرملا ةموكح ىلع بجي يأر

 ىلع نيموكحلاو تاءوكحلا نيب رثا امل قبب لو اهنمز ىضم دقق راثلاو فيسلاب ال

 اهبعشو ةءوكحلا نيب ال نيتموكح نيب ناعت برحلا تحبصاف ةيضرالا ةركلا هجو

 يقدو 4ه_-ع نباو همععو اا 1 يد_جلا لتشو ةءانبا تعشلا براك فكو

 دالعإلا يف كلذ لثم ممسا ل ينا"يناج يف بعشلاو بئاج»يف اهشدجو ةمركذلا

 رظان هلثمو ةمالا نبا وه يدنجلا نال ةيرب ربلا تاموكحلا يف الو ةبروتسدلا

 عافدلا يف ةناتسالا ىلا بوعشلا قاس يذلا وه ىمالا اذهو رظان لكو لب ةيب رحلا



 تب راح اذاو هتدلج ءانبا ريغ ىلع 0 يذلا بيرغلا ةعاط علخو نطولا نع
 اوبل اهماكحو املاجرو اهلاوما نال هسنن لجر عطقي نك تناك بعشلا ةموكملا
 هزاع تاه ضرقاو بعشلا اذه دادب ٌدسالا نحط اذاف ةمالا نع بناجاب
 كولملا نكلو ماكسملاو كولملا داجيا ىلع ةرداق ةمالاو ريكا ىلإ ل 0 عوج
 ريغ ب وعشلا اواديكسف 3 1 اوسبلا

 نيحاصملا ١ اه أ 0 ا م لأ تام كلا يف ب تل
 31 نزوزو 7 رو و

 لب هنع تايالولا خلسو زكرملا دي ىلع برضلا يف ةةكللا تسلو نيدسأملا دعبتو
 داليلا نوؤش ب ىلع كلا ةوقب ا 02 ءاللّقعلا دنعو يدنع يأرلا
 فراغملاو الوا ةعارزلا حالصاو ليديتلاو رييغتلا ةطخ ريغ ةطخ عابت راو اهرامعاو
 ءىش لكن هو فراعملا نم ةمورحم ةنائلا ةءوكملا تحبصا دقف ايناث ةراجنلاو
 لامههالا اياوز يف جرطت يتلا نينا وقلاو تارارقلا ةرثكو نيفظوملا ليدبت ببسي
 تاعملا انيضق اذاو نار رينلل ةمعط م قالخا ا اع مث لمبتل م نيذلا عيصنو

 ةنواوم ةباتكلاو قارحالا انانكا قر 2 ةراذب فو نين اوقلا عضت ةرازو نيب نينسلا ن 05

 اماون سلجم ىل !| 0 يلا |١ ةمالا لوح بلسإ 00 لل ةمعط انرصو ح حالصالا

 ىلا مم لح ول رظن حمطب,و مهد راقا فياظوت 3 و نوءسف نيديتسملا ن 0 ةعامج

 كرتو انهيلا بسلا يبا ةقرفلا دصاقم 0 ورثب لغتس ثا الان اذا و تاراظنل | ىدحا

 ا سو ةمالا

 رش لك يف ةريا )ه . ةينامعلا ةمالا لاك نو لوزعملا وا 0 امانلا ا

 اندالب ف نيلوزوملا راظنلا عوج غلب اذاف راظن ة 4 برا ةئسلا يف اهكرشي ةراظن لك

 كل اذه لك انفضاو نيماقعاقلاو نيفرصتملاو ةالولا ن“ مهلثمو ملا نيررشع

 اذه ددع غلب اذا ةملالا ةيلام نم تان نوضيق نإ .ريذلا كلاملا تييلا راهصا

 نينس ةرشع ةيلاملا اهتطخ ىلع ةموكسحلا رارمتساب ىوصقلا ةجردلا ىلا شيلا
 ةمالا حالف لغتشاف راظنا ل يلو رج أ كا و قلايقلاو طا ضلاو دونجلا

 ةموكملا ة هنن ازيم نا نظا الل يذلا شيجلا اذه ماعطال | هريقحو ابعناص صو اهرجاتو

 نع انينغتسا
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 ا عتتمتال ابرواو ضورقلا دقعل كاذ ذا جاتحنف هتابئيم فرص ىلع اندعاست
 .نييالملا انضرقت ىهف كلاملا تيبلا رابعا ددع اندنع رثك اذا ايسال انضارقا

 مددع ة 0 يالا دمت ةمألا كيب ةححر ماما نمرلا رثكا يل
 ءادعالا تاراغو ىهدلا بئاصم دنع مهب عردتال

 اال لا انريصم نأ اع نطولا بج لماس اعوندم رطسألا هذه بتكإ ١
 نولي موقل ةربع ىع اف لعلو ةطخنا كلت ىلع انيقب اذا

 اذه يف باتك ريطست ىلع ةينلا تدقعو ىلاعت هللا تدهاع دق ينا ىلع

 قيفوتلا ىلاعت هلأسا اشاب تحدم ةمكاحم باتك ةمجرت ماها دعب يويملا عوضوملا
 همركو هفطلب دادسلا ىلا

 ةعاخ

 هلسر عيمج ىلعو دم هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو هئارضو هئارس ىلع هلل دما

 يناتسالا ادلوم يرصملا هتاتح لك ف سوي هبر وفع يجارلا لوقيف دعب و هئافصاو

 مل ةنش دردلا بحب روش نم شاملا يف باتكلا لذه ةحرت نم تعرق فا
 نع تلزانت دقو ةياعلا ةئاتسالا يف ةيداليم 193+ ةنس هينوب 5 قفاوملا هب رجه

 ةجحرمب هتعبتا دقو هيدنه يدنفا نرما بدالا مداخ ةرضا هرشن ةداعاو هعبط

 ثا موقأ للا فشلا هلاسأ اان ترددت هكا لا
 ان 12 !3- جوي د . ١



 اشاب تتددم تاركذن

 باتكسلا رشان ةمدقم
 اشاب لتددم ةمدقم

 ايروا نا اشاب تدحلم ةحاس

 ةيمومعلا راكفالا ناروث

 ديزملا دبع ناطلسلا راحتناو يساسالا نوناقلا نالعا يف عورمشلا (

 يه
 م

2 

 يدكرشلا نسح ةعقاوو دار ناطلسلا ضم
 ديلا دبع ناطلسلا سواج
 ةداعسلا راد رقذمو ديما دبع ناطلسلا سواج

 ١ م10 ةنس يناثلا نوناك ١9 يف ةيناثلا اشاب ت>دم ةرادص
 ىساسالا نوناثلا نالعا

 ارا ىلا اهب تتسم ىف
 دبي ةيالوا ىف اثار جمدت
 0 ريهزا 2 نيدبا ةبالو يف اشاب ثحدم

 زيزعلا دبع علخ اذا 5
35 

0 

 فئاطلا ةعلق ىلا اشاب تحدم ىفن

 ىلا فئاطلا ةعلقب منحس نم اشاب تحدم اهلسرا ةددعتم بيئاكم روص

 يدنفا ناماس وخيشو هتاعركو هعيرح
 اثاب تحدم ةلئاع ىلا مالسالا خيش قود للا ريحا بوتكم تزوص
 ةدحاو ةليلب اشاب دومم ربصلا « داءادلا » عم وثوم ليصُمتو
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 ىلا مويب هداهشنسا لبق اشاب تحدم موحرملا هلسرا يذلا بوتكملا تروص

 يدنفا ىفصو يلع

 اشاب دوم ربصلا « دامادلاو » اشاب تحدم قنخ (

 اماليصفتو ةيانجلا ةليل
 زيزعلا دبع ناطاسلل اهيدقت ىلع ءالكولا مزع يتلا ةحاللا

 زياكنالا رباكا دحا لاوقا

 اشاب تحدم ىلا ديما دبع ناطلسلا هلسرا يذلا بوتكملا تروص

 نيباملاو ةرادصلا ىلا اشاب تحدمنم ةديدع ٌتاولو تافارغلتو بيتاكم روص

 هل مهناباوجو
 ايسور ريغس
 راغلبلا ةروث

 ىرقلا لها دينجت
 هنوطلا ةيالو دودحو لحاوس ىلع ءارفألا ثادحا

 انانرد نوار هكدا

 اشاب تحدم لايتغا دصق هم

 ةلودلا ىروش سلجم ةسائرل اشاب تحدم نيت 28

 ةداعسلا راد يف عئانصلا بنكم سيسأت 69
 ةداهلا راد ىفاةينمالا قودنم تان 0

 اهنيكلاسللا لاكاب تعدم ةداعاو ةيئاثلا هيوطلا ةريوأ 1

 دادغب ةيالو يف اشاب تولم مها م

 قليفلا ةراظأ هم اوذخا نا كعب اشاب ثدحلم كافل "م

 اشأب تحلم كنا ف قايغلا ةراظن ءاقبا 1١64

 هراغد ةلأسمو اهطابضو ةلللا فرصتم لتق



 ةنيس ١

 قارفلا ضاراتلال 9
 تارفلاو هلجدلا تاروباو ٠١

 تارغلا زن يطال ١
 رار ل لل

 ةمفانلا ”ىجالملا نم مهريغو عئانصلا بتكمو ىشتسملاو ةينمالا قودنص ءاشنا 7
 دادغب ىلا ناريا هاش روضح 0 0

 فحنلا نئافد ١

 هب رصاخلا ةدلب سسأت ا

 د لاوحا ١

 رمش ةثداح ا

 هحاجشو دج ىلا اشاب ت>دم هجوت اا

 هؤافعتساو لويناتسا يف اشاب تحدم لاعا فييزت 4

 اشاب مدن دوم عل عئاظفو ةناتسالا ىلا اشاب ت>دم ةدوع ١

 لوالا اداب ت>دم ةرادص 0

 وك احمو مدن 1 ةرادا ءوسو ةيلاملا لاوحالا أ

 اشاب تحدم اهارجا يتلا ةينارمعلا لامعالا ضعب "أ

 هنييعتو ةرادصلا نم اشاب ثتحدم لزعو رصم يبد اشاب ليعامسا ضرق 1 1

 ةيلدعلا ةراظل
 نيثومملا نيل تادعا نونو ةعيسلا كالا لارجا )
 كينالس ةيالو يف اشاب تحدم 1

 كسرحلا ةثداح  اشاب دعسا ةرادص | / "0

 ةرو روبظو كسرطاو هنسوبلا ةرون دادتما 85 ةيناثلا اشاب مدن دوم ةرادص 7

 موهسلا ةلأسمو راغلبلا
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 اشاب تحدم ءافعتسا 007

 حئاتتلاو بابسالا ١ ١
 ةميقع اشاب ت>دم لامعا تيقب نك

 اشاب تحدم يتب ول 1

 داديتسالاو نيدلا 490“
 ناتكلا مجرتمل ريتاسدلاو ممالا م80

 ةمئاخلا مسج )
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