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 هتدرطو « 7-5 م هما لادنولا ن هرم دثاق ةرسصإ تحن ( 7 ا كيع

 هيام 401 ةنئس دعلا كلذ نب مترلا ىلعو -ق ةركبم هير دعب ايلاطيا ن*

 مهي اه ندا نامورلا 0 خيراتلا كلذن 1 هجر هلا ةنامورلا !اةلو ودلا

 هئردا ةعقوم

 مال
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 ةليلق نونس ضحي مل نكلو اهسفن ايلاطيا ةباجخل محل ةعضاخلا تايالولا نع

 دسح روطاربمالا نا كلذو 0 راصتتن | ةصرف «كرلال» تحنس تح

 «سوبرونوه» مدخت نأش يجلا ىأف م 4١ ةنس هلتق نم هب يرق هدئاق

 نيالا ةقور لعل رتساو اناا نهدف ملا و قاواذك ك1 هفلاو

 ا ملاعلا كلام ة ةعورذأ# مداقتغا لوطل «تزلز دق ضرالا نأ سانلا

 امونج ىفتاهف ايلاطيا نق : ماما «كرلا» مدقتو .ةيدبالا ةدلاخلا ةنيدملا

 انااا لاو لاقت اوال لإ | وطازو ايلا ظوقلاوداعف «يقتلم

 « راول » رم نم تدتما ةلود انما 57 ع ماقملا مم قدا كل

 0 0 برعلا هاذا لا ام اوهبو قراطلبح فورعللا د لا

 نييدنغربلا كئابق

 «الوتسفلا» نيب مهنطوم نوددنغربلا كرت كلاثلا نرقلا فصتتنمىف

 طيح ىتلا ةهملا ةيروطاربمالا مهتحنهونيرلاونبملا قعاولزنو «ردوالاو»

 نأ نلااسرف.قرم ثتونخ قءاؤز قتلا 2 اه ةنس ( زءرو » ةنيدع

 ةجمر فلاوبجاعنأ ىلا نيلقتسم اوقبف ::طسوتملا ضيبالا رخببلا ىلا الضو

 القل اون وح ئذلا ميلقالا لازيالو مهيف اوجحدناو هم ةنس محل اوعضفت

 نآلا ىلا ةيدنغربب فرعي مهتكنلم

 لادنولا لئابق
 - «ىشوسلا»و«لادنولا» نم ماظع دد دع زبع لايدخل < اتش

 ىلع دالبلا ىف اولغوتو طسوالا نيرلا ره - طوقلا ن٠ تررق اهالكو



 نيب زغلا طوقا ةكلمع اولهذ ىح ءاوزاش امن مقلب نضرالا نك را ليم

 ةيفب ؛ رفا ىلا اور رع 0 ا ل ا ءالؤه 2 رطف

 لادمولا ةيجم نيكئافلا ناصْملاو نييابنلا نب رغدملا نم ًاعوقس « لادنولا » ناكر

 ىنغأ نم تأ كد دعب ةيق رفا ةراضح تدايف دايعل | باقر ف كك

 «كرسنيج» ماقأ الو.ةراضحلاى ابعك اهالعأو ةيروطاربمالا تايالو

 كلتماف ةميظع ةنرحيأا هوق تاكو دب دخ تهم كا د ةجاطرق ف

 انيزذأيمم ةموز تايون 6 سقدالا نجلا تاما ةنفاولا حاملا

 5 ف ندا ةهجلا كلل ىف 5 ةانشلا باح لادنولا حبصأو هو ع

 ةلودلا نط ممل ذاك لا ادن اوفعضف 6 ممفاو ل ةيقي رفا

 هم ةنبب ةيقرشلا ةنامورلا

 نك وهلا 0 ابق

 اززأ تيجو, نتابفا هده كل ركميعا ىذا جرحا ءانثأ ىفو

 نيرلا نيب ميلئابق تدحما ذإ مهسفتا « نوملا ». ةيحان نم اهاد ارطخ

 شيج دادعا نم نكم ىذلا « الئاو مدئاق ةماعز 4:4 ةنس اغلولاو

 ةيفرتشلا ةيامورا ةلودلا لف رز لمجو نامرطاو نشا ند عن ١

 نوملا موجه نامورلا ديب اهضعب ناكو اسنرف ىلع موجحلا دارأو اينامأ قرتخا 0

 ةمواقم ىلع ناينادلا دحناف مدقت 6 نامرحلا لئابق ديب 0 ضعبلاو

 « كماله سويتاد وهو ميظع لام وردئ اقرخلا ةدايقب ه١ ةنسهالب اةف«التاد

 ةيلأتلا ةنسلا فو .ةنوطلا قيزط نع «التا» رقبقتف « نولاش» ىف همزبف

 نولاش ةءقو١. تشفت ثيح ناليم ىتح ايلاطيا ازغو ةيقرشلا ىلالا تارمم قرتخا

1 
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 يتم و: ةيلانلا ةيسلا ل1 تامر هاؤان وي اللا لإ زاتح تيفي قولا
 نمايروا.تيصلخت ذإ خسراتلا ىف ةمساحلا مئاقولا نم « نولاش » ةعقوم

 بواق ىف بعزاا عقوأدق «التاد نإكو ..اهدالب "خلو ذملا نجلا 32

 تقرفت' هتوعو . « هللا باذع » بقل هيلع ال نامرحلاو نامورلا

 ةييماخ تناك ىلا ةيايرطلاو ةي.افصلا رئاشعلا لكر تلمس و «لئابقلا

 7 مف لا ةلوللا د يو ا دلل تيوس يلا

 «نوملا» موجه لبق لعفت تاكا © :ءابلع

 فيط قب عمسقو م لك غر :. يرفلا ىف دامو لا كولا باين

 راما 0 دي ضخ كا (! فاردي ىو ايلالعر ىف ةيدوطازومإلا

 ىلع اوبقاعتت نيذلا داوّلا دي تناكف ةوقلا اا هيما كلج

 4175 ةنس هنإ ىتح « نوري ربتم مهلكو همساب دالبلا ل

 سلويطستا سلويمر » هبا « 0,و(«هزيتسرا » وهو مدحأ وى

 «ءهنع ةباينلاب هد 7-3 ا وطاربمأ « جهدك ةسعنكاملانق

 «زيتسرا» اولتمف 4 010ه 0 0 !معز ةدايهب اوراث' رحلاوكل

 هريغ 3 هسفن جوت د يدا ىحاض (« رك وذا» قب ,و هنبا اولزعو

 ةيقبو ججاتلا ةينيطنطسقلا ىلا ا ل اي معلو ار طار

 هل

 هنم فارتعا ةباثع كلذ ناكف ايلاطبإ 1 بقل حنمي نأ بلطو
 ناك امي مسالا ريغ امل 6 مل ناو ايلاطي ىلع ةيقرشلا ةلودلا ةدايسإ

 ةوقلا لك« ركودا »ديب

1 
6 
 ضصاخ روطاربما ىلا ةحاح َْق كيسا ايلاطبا ن 03 أ
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 مهسقل | نوي قرذلا ةرصايق ىف ناو 6 اموق دامي ناكىذلاو اح

 : م 000 5 1

 فرخ هس فلا وحن «ىتش لاكش نامور

 نويقر ثلا طوقلا

 هعوضخ مغر هتض ضيق ى ايلاطيا تراص :ا/ةئس « كك » راصتتاب

 كا ا نم ا شاح هد ديوب ناكو يل روطا ريمالل

 دالبلا تان نيناوملا ل دفنو 3 امل هللا مالا ا عوق 6-5 كدا

 هاجاف نأ "اللول, املا عجري ءاخرلا عرشو لظلاو فسعلا ران 00

 0 علا طولا م مو ديدح ودع

 اوراآطضاو او ةيوطلا رم 0 ةدلم نويف عدلا طوقا | ماقأ

 ىترشاورقتسامث «هعازهو «الن اد تاراصتن !ىفاوكرتشاونوبلل عوضخلل

 « 1”حومهورنع كيرودويث » ميظعلا مبكلم - تر قابردالا رحبلا

 ةعادجالا حالبلا لازؤملا اهفانثا نيد. ةينيظتسفلاو ناس دع ىدفق ىلا

 ةممقب هك قو «ةيروطاربمالا ف فعضلاو ةوملا لطاقت فرغو «ةيليدلاو

 نم صلختلا دوب ناح كح ىلا « تورو وطيز » روطار ا هض رح

 رك دأءز هوةموق عيمج اهازغف ءايلاطياو زغىلع  ةليسو ة ةنأ 1 ركودأ»

 هنا أ الإ 5 ا كه ا ركودأو كيرو هدو : .قفتاو عقاوم ثالث ىف

 تك ١رودويا د لاطيا م راصو ركودأ ل حاص صلاب كاف كا ءانبا

 . هلم يهنأ 00 قاطنا | مساو ًاطاشن كير ردو 01

 أهنابم لإ 78 2 « انقار » ىف ماقأف ه نيتم ديلا ىلع ةيوق

 منعا سو دلقو نامورلا غلو هيفا هئانب ف هةعم 0 ساكو



 ا

 طوقلا ةوق نيب عمل هْضرغ ناكو « ةيقرشلا ةلوذلا ةاوكح 2و

 نامورلا ةراضحو

 ذإ كيررودوين كح رخاوأ ىلإ دوبعم ريغ ءودهىف ايلاطإا تشاعو
 لدعلا نازيم ماقأو نمألا ط للاور تالا ففجو قراعلا حلصا
 فرتعا ىتحت تلخمضا .نا دعا شعئنن' ةراحتلا تادبف ةعارزلا عجش و

 تناكو فقالا قرا تصارع ده ايعور اده نم ايلاعلا نأ» البلا
 رزق فاعلا كاتم هاجر انروأ تردو انلاطيا ىف ىريكلا ةونلامل
 نييدنغرب ند اره تاقنأ ىلا ةرربلا كلاذا 51 عم ةفلاح ا
 ىلو الا ةلزنملاب هل نوفرتعي اعيجج اوناكو لادنوو نييبرغ طوقو هن رفو

 هل ثراو دوجو مدعل كلم ددبتا ه0 ةنس هنوم دنع هنا الا

 تيوس نوسكيسلا بو نيالا كتاع
 اهتايمانع نحيي لإ رظتما يفيتملا خو ةئلانورلا ةلودلا تنحل

 كارتون ونور سلول ادراةراغ نم لبشالا اهو نسل ةئانلا تامملا خف
 اوحبصأو « ىلو الا ةيبرملا مهتافص اهلهأ ىسن نأ دعب ايئاطيرن نامورلا
 « زيا الا » لئابق مييلع تراغاف . مهسفن | ع عافدلا لغ نرداق ريغ

 ين نقلا هايف اهناملا# نسم وذل نازل« ةضاولاو و ةزوشكتلا 1
 ميلع لبسو ةييرغلا ةينامو رلا ةلودلا طوقس تقع سداسلاو سماخلا

 *ةيرغلا لابحلاو تاعقنتسملاب اومتحا نيذلا نييناطيربلا ىلع باغتلا

 نسحب اَذلَو زيلجتالا ضرأ ىأ « دناجتا » مساب فزعت دالبلا 0
 زيلجالا مساب ندينلا هالوميقغ ملكتلا



 ت0

 ةردالا بن ارهلدأت ايناظيزا وجاه امد نيينثو زيجتالا ناك
 كارلا مهلا لسزأ )2 ا ل و و » انابيلا ع 0 ]و ا انكلاو

 اوطبتراو مهسفت ًازيل الا نيب ةيحيسملا ترشتناف .م هذ 1 اسباو

 اوانأ ديف هب باشلا هيج ولا نما عيا فقل د ل كاد نم
 «سكسو » تبلغ ىتح ءانحشو عازن ىف تيقبو ةرفانتم ةريذص كلام
 حبسا و مه ةئس زياجتالا عينج ىلع ( نييبرغلا ن يا ةكلمم ىأ (

 اهلك ارتلجما ىلع اكلم « عاع»# تربجا >

 ( نبع هدم

 5 للاب كو امرك ا 0 1 00 0 الاظياب 0

 ام اناطبا لك ىلع ا دقو .ن دلل 0 00 مالا اذه لازب

 لعم انف ولطتأب ةبقرتقلا ةيزوطازيطالا اهيح تناك ةنيغم نك امأ اذع
 اذادرسو ةمشرقو ةيلعص

 2 رثأ ىلع ءايلاطيا لهأو درابمالا نيب تاقالعلا تذسحت دقو

 طالتخالا عاطتسملا رم حبصأف «ةمور ةسينك بهذم ىلا درابمللا
 ناكسف ارصنع اودبو هايلاطنا لامث ىف مبمسا كلذب اوكرتف «جوازتلاو
 :مدملرثأ ناويف شلا الو نو ردن الط وقلا كرت اميب ءامراضحو دالبلا



 ةجرفلا

 م١4 ةنس نمىتيقملا موخرات أدب, نامرملا لئابقنم موق ةجئرفلا
 ناك نيح <« كلملستو جوداكو ا سفولك» مب 35 ءادتبا ىهو

 رفود ىلازوملاو داشلاو «لقس الا نيرا ىداو مهنطوم

 .نيسأا ىذاو ناك ةئانزغ لود نيب ةعزانتم لاغلا دالب تناكو لالا دالب ةلاح

 تل ا 6« 513811118 لون رحيس » فيك فافولا ملعلا 8

 طوقلا ناكو . بل الا لابج لاش ةينامورلا ةلودلا نم يتب ام رخخآ ةهملا

 نورلاض وح نونكسي نويدنغربلاو ءراول ربخ بونجنوميشي نوهرغلا

 ةياغلاو نيرلا أ ف نولزم 41111 ناملالاو )2 قر هيلي أنو

 هل تعقوو ٠ هنوم لبق «نسواك رايك انما تابملا هذه لكو ءادوسلا

 هن [أكلذو « ةحيرفلا خيرات يف هتاراصتن | لكن م "أ ةصق ناملالا لاتق ءانثأ

 ةيحسملا ىقلثعلا 0 ردك ةيحيسم ةيدنغرب ككل ل” هنحوو ريثأت

 لك يديم نيل نيتنعا ىصقا| لكافه رصنلاب | نيجنيسلا هلإ هللك اذا

 تأدتف «ةحرفلا نم ريثك ةعبتو ةهحةنشس ةيبرغلا ةسينكلا بهذم ..
 سس .

 اورق قافنالا اذه قبو« ةحرف هأ| اة ةسنكلا لا نيب 3 , دولا تاقالعلا

 ةميظعةكلم نب وكتو «ةرواجما ملاقالأ لالتحا ةجئر فلا ى هلا ىلع لبسو «ةليوط

 قالوا نيب ة رفلا كالمأ تنفق ه1, ةنلم سف:ولكت ام الو

 ةيدنغربو ايجتروث ىلع بلغتلاب ميكلم اوعسو كلذ مغر مهنكلو ةعبرالا

 ايراقبو

 ام 6 0 نافوولا ةراضم نوكلاخ ترد هلا يف ةميرفلا ا



 ل

 مومظل ىلع نيظفاحم قرشلا ىف اوم نذلا مهناو وخا نع كلذب اوفلتخاو

 قرشلا نيمسملا ءاّمب لاصفنالا اذ_ه ىلع دعاسو « ةينام لح مماداعو

 قرشلا ءزملا ىهسو ؛نييداعت» نيكلم كح تح ةليوط ةدم ا
 رصنملا ناكو « >ودعؤئتد ارتست » ىبرذلا و « هن ةوزوإا ايسارتسا د

 ريثأتلا امني «ةثيدحلا ايناملا اهنم تأشذ ىتلا ايسارسا ىف افوفتم ىنامرجلا
 دعن ايف اسنرف تراص ىلا « ايرتسن » ىف ايلا ناكى امورلا

 كرما رو مملح فر ب ارظان همدخ ىلع نيع«سفواك؟مايأ كلا رصصق مظغاملو رهقلا ب اح>
 اهر 1 ىف ةريقح ةفيظولا تناكو رمدقهلا ةرادا نع الوئسم راص

 ج ًاجيردت هنأش مظمف ةيعرلاو كلملا نيب ةطساولا راصا محام ىنآالا

 0 5 دقو . كلا لف رطبا ايف حبصأ

 ىلع ةليوط بورح لعل ىلوتساو انسارتسا ف ةفيظولا هذه.لالقتسالا

 ةريبشلا ناملرش ةلود نامل كلدب عضصوو هجن رفلا ميج 6 راصف ايرتسن
 ( ا: تا ل 9 رام كوراش هبا هداعلا ءاجو

 اش نينراقبلاو نوسكسلا لعهراصتتاب نيرلاقرش هتكلم زا ْث عسو

 تك لك اهرضاو يك 2 اهحراخو هدالب لخاد ةيكلا دضاعو

 نامرحلا نيب ةيحيسملا رشن ىلع نيرشبملا عجشو -- هدعل نم ةجئرفلا
 ةعق وم ل ىو 2 انايلا نيبو هثدب تاقالعلا كش قرا قرش

 يف ل اماع قفاغلا نمح رلا ديع ىلع ةلراشا مقر 0 ىلا «بسب ةئسروت»

 1١ ىف نيييب هنبا هفلخو « سلدنالا ىلع أ

 انايلاو ةمئرفلا لك ةيقر محل ةلودلا نم أوعزتنا دق درابمللا 0 ءاخ الا هد قو

 ةلودلا نع ةباينلاب ابابلا ابمكح ناك تلا ىضار الا ىلعاوراجو ءايلطيإ لامث



 ب هج

 نأ هتغاطتسا يف نكي لو درابهلا ىلع هززأ دقن قيلخ ىاابابلا جاتحاف

 ديدشلا ءادعلان م ةينيطنطسقو ةمور نيب ناك امل ةيروطاربمالاب نيعتسي

 و « طرود نيييب > ناكر ا لا بجاحي :انايلا راحتسا اذهلو

 ا < -نمنف هيتفتسإ ايابلا ىلا دقو كسر « ةبقاعلا ىثخو جاتلا ىلا

 ال ىذا ةوقلا بحاص مأ هل هل ةوق ال ىذلا بّقللا بحاصأ كب نك

 عجشتفءأضيأ تعالاز قع نأ بجي ةوقلابح اص نأب ابابلاتفأف : هل قل

 كلملا لزءىلءاوقفاوفنيدلا لاجرو فارشالا محو ءايأب 0 «نيجيب»
 تفرعو :اكلم هولوو مهتاداعبسح مهقانعأ ىلع «نيييب >اوامحو '«ميدقلا

 0 تالراتش و 0 هلب اىلا َه 4يدسل ١ «ةيحنل وراك لاد ةرسالا م ا هن ارقبا

 فقانرشأ هيختني ناك الملا نال ةكانلا تانراغ ف ميظعنأش ججوتتلا اذهل ةيص رذلا كلم

 ايلاطرا يف نيبيب

 بصنم بص ءاكس ١" نمسنموناججب جتا لع ةسنكلا !!تقفاو امهقءدالبلا

 طخسا ف د 31و ذل ضرعتي تالا عيطتسيال يمدح

 قحلا ه هن راغت تأ كلو ءادتعا لكنم انوصمتشكلمملا 1 حبصأ ًافةسنكلا

 نلاعت هللا نم هتوف دمتسي كلملا نأ اهاد 0 ىلا ىم لالا

 درلع مربجأو «دراب هلا مزهوايلا طا ىلا نيبيب مدقت <65 كنس فاو

 نيبام 2 انام ءلاراصو انأيلل ةحتم 4مدق ٠ دمع !اوالا نم هيلع اىلوتسا ام ا

 فرعيامزو 0 ذم ءهلمبأتو كلملا نع تان ىويئد ريماك ةمورو 0 ةار

 « سرطب سردقلا ثاريم» ماب حتراتلا ف

 قييرطلا ديزكو هدالب نودش حالصإ ى هنايح ةيقب كا صفو

 نا ةلود مايقل



 ا

 2رقلا ةنامو زل ةلودلا
 20 هاال لام 10 مداد ةسم روطارسمدلا

 ةادرلا تال هر اازإلا تاراق يسحب رذلا بابضا امم غرلا ىلع
 طوققس دعل ةئس 20 امن دمو اموقب ةظفتح ةءاق ةقرشل لا ةنامورلا

 قفدتت تناكىبلا ايلا تاريخو ةينيطنطسق ةعانم لضفب كاذو . ةمور
 .اهنع عافدلا ةمبم لبس كلذنأ ذإ «برغلا دف دعب اهتحاسمرغصاو اهيلإ
 امعلو اهتندم ع ةقيفحلاو طقق مسا الإ ةينامور نكت ةلودلا نأ الإ

 ةيقيرغأ تطأ اهيسنجو

 1 ةلودلا لاح ا ردلسا 0 لا مظعَأ 1
 هل ةيبلح ةويلتما5 نايس قلك ل هسا نم يق ا 8 ران ىف

 برملاو ةعانصلاو ةراجتلاو نيدلاو نوناقلاو ءانبلاك ة منك فايق ملو

 .لاجرلا رايتخا نسحب ةدارالا ىوق تاكو « ةرادإلاو ةسايسلاو

 تاكل | مججوزت ىتلا «ارودوين» هتجوز 1 ا هيما ةمزالملا ءاوس ألا و

 هدئاق م اراء نايتس خضران ف كاهل [رسد تنقل دقو تنزراتمملا 7

 ا ,مثعفرو ةليلق دون ةميظءتاراصتت ادم ل اد (

 امضام ىف هتغلب ىوتسم ىلع ا ىلإ ةينامورلا

 ةيقيرفا عاجد تابالولا ىلإت فتلاءهدئاق ةرابمو هشدج .ةوفب ةؤطأبي ا

 لف ها يم تل را لوأو وك ام نم [ءزج اهريتتل لوي 1 ىلا ةييبلا

 ةلاح ىف «لادنولا » دجوو هم» ماع سويراساب اهلخد ىتلا ةيقيرفأ
 دمار ب رش قارس ةيراتلا ايم نودطتس ل

0 



 .٠  9م ماض -5

 هعمو « ربعف ربكأ | هفضل سوراسلب هجوت ةيف , رفا تق دعلو ايل اطيا عاجرتسا

 بون ليو 6. هاى ماع ة هي نودب 1 اق ةيلقص ىلإ لجرا٠

 لا | 15 ارطحا رف قركلا طوقلا دج وف ةيلاثلا ةئسلا“ىف ايلاطيا

 هماما ءىن لك «سوبراسلب» حستك ا اذلو .٠ لادنولا ةخرد ل اولصي ١

 هردق شي< ةمور عاجرتسا طوقلا لواح اثيعو .٠ ةمورو ىلبات تطدهس

 سوراساب دوش 5 لباقم ؟ةةرعع

 داعو دنحلا نايصعو عوج ا تاسلا )» انفر 2 0 ه٠ 0 قو

 لج وقرا 1 ناينالح راصق ةينيظنطلسم ىلإ ا ريطتلام سو رانلا
- 1 59 30 5 

 3: هك انس قس توئح هرصع قف كفا[ 6

 ةوذ لكدلدبصا

 نايئتسد
 هنكح ةناهن قةحت ل ىح لفأي هدئاقو ناينتسج من ذخأ اذه دعب

 نعد ةداكم ةلابةيزأ تلمح خإ" هل وأف رظتنت تناك ىلا لامآلا

 مرصع ىف نيسدنملا ةعاربب دشن لاو اهديش ىلا ةميظعلا ىنامملا ةرثك

 ةايفوم ةسيدقلاو ةيكك اهخأو

 ةمواقم ناينتسج تايمصت حاجن نود تلاخ ىتلا قئاوعلا مأو .٠ برغل دوه

 لوألا نورا اوبل ىناتزولرطتس كاب ريرتلااناقمةنلاتسلاو سرق :٠

 رامضا ارب ءاعااوش دضخ نارا أريم ألا | ماتسي م هربوا خمس )

 .هكالمأ نم ءىثنع 5 لزانتيو ضرفلل ةيزج مدا نأ ةزيبكاهوبَج داعإ

 ايقالسوجوب مسا 1 رهان نها ىف ا رماقاف هلام امو

 ةميظع ةحردب ناكسلاب اوحدتناو نانويلاو ايراغابو

 ” كسلا داشوا ةابملا نم ىوكشلا ترتكف- الاطباق انا 5



 تع الاطبا ارا نييقرشلا طوقلل ةضرفلا تضرعف

 تا ةلسح كن ف اهدحو تسب ولأ

 ماع تضراو ايلاطيإ عاجرتسسا نم 0 ا 1 3 اللا

 ةيبرح ةردفم اذ ناكو < زونعوو 0 2 نسل لجرلا كلذ هم؟

 ايلاطبإ داعا و طوقلا مزه م انفار ىلا 3 0 ايلاطباىلا مدعتق» :ةميظع

 ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا - ل
1 

 نوناملا كاع 0 ةنل هفيلات «نايئتسج» روع هب نا ُح او 0001 10 1

 تاضقانتملا نم ةيلاخ ءهمسأي يدر | ةءومجملا عضو مخ اذهبو قاموا
 3 اهردصا أ ماكحألا مأ مي ب 2 و

 . ةاضقلاو نيعرشلا

 ةيقاب لازتال تناكو ةينثولل هدابطضا ةدشد ناينيتسج رهعشاو

 قلغ ىلإ ةينثولل هؤادع هب ىدأ و نافالا هر رك ةيدم تاك ضفنف

 ةلودلا ىلع فاصملا تلاوت دقو . ةينثول ميلاعتلل زكر هىتلا اد ةعماج
 ميظع ددع ىلع ىضق كاتف ءابو راشتنا ببسيو اهانر 2 5 ىلا بابسالل
 ناينيتسج لبق هيلع تناك ام ىلا لاحلا تداعو ةلودلا ناس م

 لا الاخ الإ ةلودلا اوديزب مل فاعض ة 5 :رطابأ تانكيصع كعلا ءاحو

 نضر« نأ لوا ( 55 - لقد لقره» شرع لا ىلتعا 1

 ةينيدلا تاعزانملا ءارج نم ةلودلاب لك تْتف ام بئاونلا كلل و دءاع
 قادتقو 6-1 ىضش ا «لقره» راآضا:ئح سانلا نافذا تلكه ولا

 ةرطانالا رددت نم ةعغاتلا قفاعرفلا ةحعادق تاسلو 6 ا ةلواح

 نؤوفاقلا ةعومج

 ىتامورلا

 لوالا لقره



 بح

 ةيبلقصلابوءشلا ةوق. دايدزاو ءاهنم ةفيرشلا تاقبطلانم ريثك ءافعاو

 3 ايلاطلا قذدرايمللاو ناقليلا َْق ةلزانلا

 ةنس تماق ىتلا ةيناساسلا سلا ةلود ضوه اءوس ةلاحلا داز امجو 202 سرفلا ضو

 أم م ةلودلا ةنابد دحو ىذلا « لو الا ريشدرأ 2 اكره لوو 6

 تذخأو ةيطنزوبلا ةلودلا تجابف هفلخب دبعىف ةلودلا تيوق نأ تيل

 تثب رخ قح نيم اودلا نيب جافكللا رودس أ تقولا كلذ د هو ٠ ةيك اطنا

 اهادحا نييناحلا نإ نا بل اناديم ناكر ا يرغصلا 1-0 بر الا

 0و لإ ّى 2 0 ةعدملا ةنايدلا لثم ى رهالال ةيحتسملا لثع

 ىوتْساَف ةيناساسلا ةلودلا ةوق تددحت ( هاف ه252) :سرفلا شرع

 نم_ىريسك ٠ 5 شيما 5 تحب تناك ىتلا نهللا دالب ىلع سرفلا
 حوتفلاو ءاماعلاو ملعلل هيحب ريعأو نايتس قرض اعُم

 ةدع شرفلا 1 "جم هد.“ ) ىناثلا ىرسك هفلخ دهع قو

 .كل ماع سدقملاو قشمد 1 ةيطنزودلا ةلودلا دص ةرهاب تاراصتتا

 ةلودلا كالمأ مظعم ىلع ىغق كلذبو رضم ىلع ىلوتسا 315 ىفو

 قرشلا ىف ةيطنزوبلا
 «لقره» نبظىت>كالمالا هذه ىلع ىلودشإ ىف اك كل و

 ف نين فتم ا ناك امن 00 "اا/ (ىون د مه عقاوم

 20- 1 ثد ]امو تع لا ف ةينيطتلطسقل || لوددم سرفلا نك

 قب نأ يلع روطاربمالا مم لصلا دّمعو هلتقو هيبأ ىلع ىرسك نبا

 ْ الوأ هيلع تناك ام.لع نينلودلا دود



 يدكك لن ب ان 5 كلاود ضر ذل كوع ربك ١ ناك نينو
 صخش نم ةلاسر 6 ةنس اممم يس ل تلصو ذا 6: اممعاو وق ميظنتو

 مق روطاربمالا م ديدج نيدب ناع 6 أهبف اهوعدب ا فورعم. ريغ

 هجو ىف اهب ىرو ةلاسرلا قزمو بضغ هناف ىرسك امأو « ةوعدلل هبأي

 .ملسو هيلع هللا ىلص دم اهبحاصل مالسإلا ةلاسر هف ةل ل امنوا أ . اهاماح



 ب #ميثوءاد

100 .2 
2 

 كك ب صل

 طك
 م . 37 2 5 ه5

 3 27 نإ هال انزوش ءارك نم كد ةعساو 0 ةيدس برعل لا دالب 3 3
 امتلاحو اهنيف ارنح

 :اقرمت ىيراقلا زيبا ىلا دل 0 ا ا ل
 نم ا ضعبلا يرع اهضعن فاتخي 8 2 دل 52 ىلإ 0

 رمجالا رحبلا نيب رصحنيو زاجحلا اهمهأو .ناكسلاو خانملاو ةبرتلا ثيح
 « نما دجوت ةيبرغلا ةيبونجلا ةيوازلا ىفو « هل ةيذاحلا لابحلا ةلسلسو

 نايحأ مسالا اذه رصقي دقو « زاجملاو نيلا لوهس ىلع ةماهت مسا قلطيو
 ظومملا ب طاع مالا و ترف عقتو « زاجحلا بونج ىلع

 لع نيدو اس الا لعاوو" تومره قزق نامعوا © قددملا

 . دجن ةبضه دجو: برعلا دالب طسو ىفو ؛ سراف جياخ

 تاريبم دجو اعا ؛ ة>الما ةحلاص رام 0 رعلا ةريزجب 0

 اذلو هابل هلل طلا ردسو“ اطرح ةرتلا تضخم ةرثعبم ةليللا لويسو

 وه امةروفوم ةبوصحلا ثيح «هاومألا لوح الإ مبللا « ةلحاق تناك
 ةبك افلا راجشأو ليخنلاو ةلينلاو نبلا عرزي ثيح نما نابدو ىف نأشلا
 . ءاتش ةدوربلا ىلا لثام ولا ثيحو ابعاوناب

 عطسن ثيح ةكم لوحامسالو ءداهولاو داجن ألا ةريثككزاجحلا امأ
 ليكض أاهؤاكل يلق «ةرفقم نايدووة رعو روخص ىلع ةقرح انقل



 هراحشاو هلع «تااطلاو دجو 7-52 نمافر ريشلا ىلا 2 اللا اهنا اني

 بنعو نامرو نينو حافت نم ةليخضلا

 دالبلاةعيبطرلأ (يايف نيب لّقنتلا سمصي ؛ءابدج ءارحص دالبلا كا
 مها 3

 نواب ملا ورح 1 1 أب 3 عمومعلا ىف || ىلع اهوج ناكو «ءاملا و نؤلاون دملا ةليل اهلا

 مك 1و ُُ روصع ر 2 لالمةسالاو ة ب رد ك هه مدن أمف لغوتلا ىل 1غ

 ةدحو ولأ يه ةلييملا تن كل ا 4 ناكسلا ميج امل عضخ ةيز ب 0 2 م وكح ماب

 هم رك عضخن واب 0 وشن ”وابمم ١ رك نع 3 دن «ةيداصتقالاو ها تانسلا
 ب

ّ 

 9 لود ا اء 2 القع حجرالا وأ انس رك هلا اهسرب ة ةيونأ

 لزايقلا نحاشلا لاذالبلا تاريخ ةلفتيدادق ل هموت ١ ١ فرح

 برملا تناكف« ةعنايلا تاحاولاو ةبيصحلا نايدولا كالتما ىلع ةفلتخملا
 4 ىح قاسو مدق ىلع 1 لئابقلا نيب ءاقبلا عزاتت قبو الاحس

 برعلا لصا اوسسأ ىنادلك لصأ نه ة برعلا دالبب لزب نم لوأ نا لاقيو

 لئابق ءالؤه ىل اع ىضق دقو « نملاب ةيفاب اهران ا لازت ال ١> ةراطح

 1 تومرضح اولزنو ا ملا ل اوءاح قاقلا نم

 , هعساي ابلهأو داليلا تيمس ىذلا «بر يع مواسل نمو ناطحق و ناطحق وشب 1

 0 زاجحلا ىف ُ و ل زيف 4 مالسلا ايبا مرام ,1 نب 37 عاش وشب 0 م

 نيماس | رئاسو بر يلا دنع ةعشل سوقا لازت 5 كتزاك نول ااذنكلا

 كح ودب و ندم 8 نوميش ىصخلا خل م هلع برعل | مسعنيو

 فر طلان رعذاكو . ىعرملل اعاخت ا|باضهلاو ىراحصلا 525 رمسماو ماب مايد 1|

 ف ملا ىلاهثلا فر طلا لهأ 0 7 نامورلاب كافل ىلع ىنرغلا نايملا

 . م ه٠ .ةنسيلاوحةشيلا اهيلعتلل وتساف 1 .سرفلابنيلصتم او ناك



 نأىلا اهنونكحم اوقب نيذلا سرفلا ةدعاسمب نزي ىذ نب فيس اهدرط مث
 مناسلا نرقلا لكاوأ فايراحع تدا

 لكلو ةهج لكل“ « موجنلاو نانوالا لوديعإإ اوناكف ع برعلا

 ةمللآ لثمت اهص ٠+ اهبو ميج مهتدابع زكرع ةبعكلا تناكو « ةمللا ةليبق
 ناسنالا ىبب نم ىتح نيبارقلا امل مدقتو ةفلتخلا لئابقلا

 مول ا ا نا لافتا وارسم ناو ممسالَو  برلاقاوسا

 هولا وحو تاعزاتلا اهءانكأ لظبت ب ةنايزلا ةيدنحلا ل نوي رولا لج

 ىذو لخاككك (قا 3 اودقعو ر حا ا لداشل ة هصضر ١ هذه المو

 زارا عيزوتلو 1 توا ع ماسالا ناد فلول ذم

 اهريغ دوسل لش شل رقةغل تذخأو مماحهلو برعل ع | راكفأ تب : رامتف «ن نيغلاتلا

 ةيعسرلاو ةيبدالا ةغللا تحبصأو اهب م نو ملا 0

 نذ ممأ زج «تلعوأ «ث اغلا نرفلاف شب شب رقليعامسا ىنن نم نومعشاو

 زاحملا 2 حا را : رهلاف ُ «ىدق 2 مج نم ,ملخ م «بر عل

 يوك 39
 دولا تكي دعم

 ءاسؤرابمف عمت ءةودنلاز اد هيلع قلط امأ ارصق تاو ةبعكلا || ءان :داعأو 00
0-4 

 5 و ُ م وكما« ىصق» مظل ذاو . ةفاكت رعل ارو 5 اغتال م وملام انأ 0 املا
 أ 22

 هل | 5 6 ماعلا با راو .ماع ءاذلا 6 أو بئارضلا عج

 0-5 هي ا ءاطملا دبع هن | ىلا 2 :مئاه خلا تاصو ل كا ىلا ةتفيظوو هتلزع

 1 آراب كيع ها و حا ب قىوس لو وهسفانم ب 0 0 8

 يتج عازتلا اولواحو منت اكم ميفر ىلع مثاه ىب ؛اودسكل « ىدق 2 ا



 عسل 0 5 بلطظملا دبع قبو « ماعسم ىف | ينحف مهنم لكم

 ةنس نيسمخو

 ةدانيقب كم [نلا اشيج .ةعيملا :تاسرأآ تلاعملا دبع :دسيع فو
 1 ريتش ينل 0 1 اك" لصوف لي ع نكو «ةه « ةهربأ»

 4 ]اب بلطملا دبع 0 ب ا ف 3 ةليغلا لما 5 1

 ةهزكسملا ةكحم

 لوطلو هش اح قضر 1 ىف ةييفع ىلع ( هه 0 درا نأ كيبل أمو

 ' ةشيملا "شيج هيف ركسعي ناك ىذلا ىداولا حسةك 1 دربو رطم 1(0) 3 : 3 .٠
 4 نوخرؤي اوراص تبرعلا سوفت ف ثداحلا اذه م مظعأو

 مل سو ,رياع ملا ىلبص ىذلا مع
 ع َ 5 ع :

 تااط وا م نر نوريثك تانو ءانبا باظملا ديعل ناك

 9 3 7 7 3 - 5 ع 2

 عدد هروخإ رغصا هللا ديع ناكو 5 هللادبعو ىو واو هزو سانعلاو

 ليغلا ةروس: )١(



 د17

 كعضو مالأب ةقاوما دايو: «قؤيشحلاو:ةيسماملا يف 'تامؤ تس اكذب ةنمآي
 ةيضوتش ولاهي رح لا هيلو« رخو هدم انس اداوتولا#“ ةيساقتملا

 هدي هلاك دف يكب نيح ةسداسلا غلب ىتح ءارحصلا ىفابعم | اعنف

 ىف هنأ شلع ىذلا بلاط وأ همع هلفك هاو. ةنس تام |لف «بلطملا دبع

 منعلا ةياعرب هس 5 نباو هوب ماع نا نكي لو ةكم ةساير

 منغلا قعر دقو الإ ى نمام لوقو كلذب .رخافب ىنلا ناكف

 نيانلاب هماع دازف ماشنلا ىلا هم عم ىبص وهو دم اديس رفاس مث

 ماسقلاو قالخأألا ىف طاطحنا نم كاذ ذا هيلع اوناكامو محلاحو

 نيدلا .ىف
 ءاينغأ نم ةلمرأ تناكو ةجيدخل ةراجتب ماق هّبدشأ ىنلا خلب املو ٠ ةييدخ نمجاوز

 نايا 9012 راق دقن ةفرعو ةرئذ اعانأ حرف « اهفارشأو ةكم

 انا. يافا لأ لأ نط جوزتلا تضفر نأ دب كد نق

 اونام دالوأ ةنالث امل دلوف نيعدرأ اهرمتو ةنس نيرشعو ًاسخغ كاذذإ

 نهاردض تجورتو نبي ةنظف نيازاىدك نع تان ثالثواالافطأ
 بلاط ىنأ نبا ىلع نم « ءارهزلا ةمطاف »
 كرا هلام والا ق عايضرع ةععس ع وروحك رضا يو 317

 ل هتنامأ و بجاوال هبحو هصالخإو هن رابطو هلئامث ة والحب انا 000

 ملا ءاز دداعإ ىو فرعا نيس اهرامات يلهو. نيملألاب تنقل
 م ل 4 3 6 3 رد رجالا مضي 2 مما 0 فا رشأ فاتخاو

 نأ امن لئابقلا ءاسوو ىلا ب باطو هثادر ىف رححلا معو 3 ماضرأو

 ءادرلا اوعفري



 سو

 ىهالملا هركي 2. هلو اف «يقاحلاو ةالصلا هيلع ينلا ناكو
 كلوش الو 5001 لني 1 اهدايعأ ىف ةيلهاحلا عم كراش الو

 هما هل بيرق نغ مالسلا هيلع مهاربا نيد نم اش لعتةنكلو «ر قل

 هب ةكم نم برقلاب « ءازح » راغ ىلإ دمعي «ناكسذ لفون نب ةقرو»

 1 لكم دعو ةدس ايش

 لوس انةانم نأ نمش جول اهلاع التنفس عا يي هام

 هي

 رع

 ماب د )لاق 3 نيثالضص هةنلع امرك ءىراش ا م لاقف ًارقا هل

 نإ ىنلا مرك ًالاكبروأر ة! « قاع نم ناسنالا قلخ « قلخ ىذلا كبر
 2 ركل نحن راف يع ام ناس دا م معلا م لاب لع

 اذه » لاذ لفون نا ةقرو ىلإ هكا هتقدصف « عمس أم 1 اأو

 1 ةردلا مالسل )ا هيلع مامف « ىسوم ىلعللا لزنا ىذلا سومانل

 نامعو ةزمحو رمعو ركب واو لعل ةحدخ هاك هيككو 0

 6 ةوق انو اذ هنماو خم ىتلا ةرغلا شلاو تنعللو

 كوسر كك . هل حصنف بل اط ىبأ همي ىلا هوكش هسارم ةدشو هنوعدب

 أ ىلع ىراسي ىف رءقلاو ىنيع ىف سمشلا اوءبضو ول ىماب هللأو » هللا

 شرقت انش ( ةرد كلها 2 هللا هربظر ىتحتاعفامرمالا اذه كرتأ

 دعلو « هيدخ هجحوزو بلاط ىأ همع توم دعب ءاذب الا دتشاو هذّؤت

 نأ, شيرق هندحتف .ةيمأ نب برح نب نايفس ىنال ةكم ةماعز تراص نأ
 كرش ١ فر ناحبس لق » ىلاعت هلوق لزنف تازجحعملا أ

 ىلا تارا ىوقأ وهو قارقلا مولع ولت لوسرلا لعحو « الوسر

 00 ن1 دوححلاو دانعلا ف شيرق ولغ نم م غلبو ءلَحَو هيلع هللا ىلص



 به اخ

 نم ةراحح انيلع واول ريع نم 5-5 وه اذه ناكنإ ممللا 2 قاوفلا

 1 ميل باذعب انفنا وأ ابني

 ءةشيخلا ىلإ ة رجم اب هءاكأ ري 8 رافك نم ىنلا سكي كالد دنع 1

 مسومف هب مأ امر ىلع لوعف هثوعد شانلات بالف «فئاطلا»دصق م

 لقتلاو هه اذا وو اودهاعتو برب , لهأ نم ةعاج هب نم 1( ملا

 رجاهو هشار ف ىف ًايلع كت اع كرب مئاهلا هباعصأ ضعب را 585

 ىرجح ا خحضراتل الوأ ىهوم 507 هن ةئس هلتق هادعالا زم د هلي 0

 ”ةاياحرت لاو رشبلاب اهاهأدلباق ' اهيلا لصو انلف

 هيلا لحم دبع كلا ىلص ىلا 1

 إو هندملا [واوس بريد ملسو هيلع هلبا ىلص هللا لور ف

 ةزوذلا م دملا

 كي ادد 0 0 ةدوشنالاب نومزتي مهو ةئيدملا لهآ هليقتسا ) ١,(.

 : 0 ايلع ( وبدلا ملط
 هلل اعد 4 انهلع كلا تح

 اًكيفا هنود 27
3 
8 
5 



 ريش اهو د جرزحلاو سو الا نيب ءادعلا او هسفل هيف لمت ادحسم
 ءراصنالا امج مهتيمسنب  الاجس اهني ثرحلا تناكو ةنبدلا لئابق م

 ةماا لما هوت لي ا تاق نع ةلاوتخ ادفت نيل ايلا نوط لل حار
 لمارالاو ىناتيلاو لافط الاب قفرلاو ءاخ الا لع كح. :اةديسملا

 ا 0 باقر الاو

 , تناكلب .ماع ماظنو أ نوناق تقولا كلذف برعلا دالبب نكي مو و

 هدي تان ماظن عضو ىنلا 0 ةلماش ىذوفو ماد عازن ىف و دالملا

 دوم ىواسو ءانحشلافاّيإو تارثلا منل اذبع شنو ةيفصلا ةنارورجا
 ىف ك رثشالاب م اودبعتو « قوقملا.ىف نيتلسملاب اهو الإ ةئبدللا
 ةتدملا ن ع عافدلا

 ١: ةئيدملا لهأ ىلع اودّقحو هباككأو دم رارفل شي رق تظاتغأ دقو
 هذهبو . عادل دادعتسالا نماكي ال ناكف « موددهت و نيماسملا مءاوبإ
 ةمرك 1 اجو لب.“ تس نيدلا ىلا أ [يءادالا« هللا ل وسر حبصأ ف ورظ اغلا
 ةاسلس ىلإ مهسفن 1 نع نييلسمملا عافد ىدأ دقو . ادري دئاقو ةئدملا

 كرتشا دقو « خئراتلا ىف دبعت ل ةعرس_ مالسالا سنا ام تاوزغلا نم

 اممم عسنا ىف لسو هيلع هللا يلص ىبنلا

 بجي راوثلا نه ةمذ رشق م اعا هياحأو - 5 ىرث نشإ اة تاكو

 ةراجتلا نب رط ىلع ىهو ةنيددملا ف ةوقلاممل تراك نادم أمس الو مهلتق
 ىف مه راصتنا وأ الر لفاوق ةججابم ىف نودسملا دخل « ماشلا لا

 هقوتتنا لاهم لادعأ ةططا لع ردي ورش ىن يدش وع ةلوأالا ةنسلا

 2 ا 206 نا 1



 تاجه نع رظنلا انفرص اذاءاع هجوب ءوده ىف ةيناثلا ةنسلاتْضَقا ا

 نايفس وأ مج عج ةثثاثلا ةنسلا نتنبكا اذه ةدم ا ىلع كم لهأ اهشةلبلق
 مزه « فال ةنالث غلب اج 2 دام ىو فت ةينأ نات برح> نإا

 ةنيدملا ىلا مدقتلا مطتسي مل ه هن طيني حمس يلع نيبلسملا مهب

 ا

 ةئيدملا تجاهو اهيانابب تف 00 أ دعل 1 بارحالاةو زغ ى/

 دلل ل نسل راب اهردخلا و هرب وم وقل ككل فاالالب ءاركم

 «ةلظيرف رهو فو ةزبلا نم هئانح لع ةيبونملا ةهملا قع عافدلا ىف دمتغاو
 م0 ا ا اوفو ءاذعأالا ىلا اومشلا ءالؤه نكلو
 2 وع ت بهذا نيروصحلا عم براحت ةي ةيطلا كارلا نك يظاتح

 2008 قرفتف مهنؤم نم تللقو را اهكيلاخ اد ىتساورااو تعم ل

 وللا 51 ءادعالا ىلا اهزاخاو دبع ةظيرق ونب ثكن الو ا

 مييلا اوبلطف مهنم ةببررق ةليبقلا هذه تماد ام مبسفتأ ىلع نونماي. ال مهنا

 لف نانا ناكو كا رغك ءانلخ مهْنم اولتقو مولتانق ءاولاف لاحترأالا

 .« نس دقملا تيب» ملشروأ ر طش مههوجونو 3 دووبلا ىف 5 0 ل

 اهاضر ةليق ديرب ءامسلا ىف هبجو باشي اذه دعب ١ ىنلا دَخأَف «ممالص ف

 ةيرعلل ةلاساو ءاضرأ انهو: .مار كلا عع ةعيلللا أف

 مالسالا روبظ دعب 2 زك لع نوشخ اوناك نيذلا

 هيفا شلال و ةتساخ نابهؤلل اديعت قبلا: رطقات ةينقلتللا ةددلا فو

 ميستانك يحبو ىذالا مهن مفدي :ىيرر او مسرعا ةاللب ف نانيقأل ةماع

 بارحالا ةروح 09



 45 مة د مهم 1 اا هتيفقتسأ نم م ناهدالاو

 لزتو .ممربدا ادم 5 حالصا ىلع مدعاسي نأو زيد نم ايهاز جر

 نيذلاو .دوهملا انما نيذلل ةوادع- نئانلا دشأ .ندجتت-» لاغت هلوق
 كلذ ئىراضن انإ اولاق نيذلا اوثما ءا نيزإل ة هدوم مهعرقأ ندحتاو 6 | 1

 ١ نيو ال ال ممأو انايهرو نيسويسق ممم ن 36

 لدول واللإ روطارثتلا نا قيضراف قامت لا 0 فلا لوا ةقاادك

 مالسالا ىلا موعدي « ثريغو ةشرملاب ىئثاحنلا ىلاو ةيقرشلا ةينامورلا

 لوا كاتم مورلا روطاربما 0 باطما س اني تالت قزف

 .هاربإ هدلو مأ ةيرام ىه ةياجو ةهيم الو

 تح ممدلب ءالخإ ىلع هع مأ دقع ةعل 6 0 3 هيون 5

 . ةنردملا ىلا اوداعو نوملسملا ج>و ا جل 5 مودال اهي 55

 ١ ريثك اولتقو نيس ةفلا ةليبق ىلع 7 ذل ضقنا كلذ دعب هنا الا

 نم ابخذر ياللا ةوشد قديمك اراقت ىنلاب ةليبقلا تراجتساف اهنم

 ديلولا نب دلاخ اه شرق نم نيءياذع نيدئاق مامضلا ببسإ ةموأةم ريغ

 ىلع نايس اع ىذشنت 0 لبق هتمحر 000 كسل .صاعلا نب ورمو

 هانا لج ريتسكلا لعف نككلاو ءارلمأ كح انين الل 011! رارف
 نك لطايلانكا لطابلا قجز وجواب دا قفاط وذو مانصألا 000

 نا نبا مهساز ىلعو ةكم لهأ رك كلذبو « اقوهز

 دوفولا ماع نلطل كلوا لئايقلا دوفو احلل 4 تف 35 نما ناك

 مديشرب نم متمف-لساتبو ١ ماوثم مركب ىتلا ناكف « مالسسالا قانتعا
 لي دحا برعلا هر ع مالاسبالا سنن اخف مثرمأ ىلوتيو ميماعيو



 تس :+ ع

 هيف ءىطخم ال ىتح الماك جلا ءادأ ىلع مزعو تضقتا دق هتمبم نأ هلل
 (م >م» ةنس سرام 7) ه١٠ ةنس ةجحلا ئذ# ىف دكم هايف دلل

 :اهنموةدلاملا عا عاد ولا ةبطخ بطخو تافرع لج ىلتعا ةضيرفلا ءادأ لبقو

 ءعيبر اوقلت ا كيلع مارح ع اومأو كءامد نا سانلا اهمأ »

 مهلا 7تغلب له ا د د قءاذه كرهش ف اذه 5و ةفرحك

 ناو 6 ةعوضوم ةيلهأ املا 000 3 او 5 ةيلهاحلا م 7 6

 5 لاحم 0 ايورصةوةخاو 2210 ل

 : ب مويا 38-3 دحاو ما نآونا انشاد ع 31

 !ءلضف فيرا سيل « مك ات هللا دنع كمر ا

 هل ةلوق 0 ةقتادلا مز كاملا ملا تغلب ل 0

 )» 8 ,دمالسالا 35 تدضرو قمعل ل ع تعد 1 عقيد كل تا

 َىَح نيدلا ىل اع ةظف الاو ىوقتلاب هبادكأ قد ل م ىنلا ضرع 35

 ٠١ نينثالا موف «ةنس نوتسو ثالث هئسو هبر لباقف ضرملا هيلع لق#

 هئاثبأ نم هدعب كرتإ ملو « هب ةنس هينويم» ه1 ةنس لوألا عيبر

 ءارهزلا ةمطاف الإ
 رفزم فاو ملسو ريلع للا ىلبص ىلا لاوعا

 ديلا رود الو ذالا,+ قل | عماج اون ةولخ ىلإ ا هنانخ نقتل قا
 موملةرظاشي ال.ةكم لهأ نع الزمنم راغلاف ميقي ناكنيح كسنلاو

 اميمج هؤبقل ىتح ةنامألاو قدصلاو ةهازتلاب مهيب فرعو « مثرورسو

 . نيم الاب



 اريج ا تامر يل مالسلاو ةالصلا هيلع همايق يناثلا رودلاو

 نم .ءايبنالا هاقال ام دابطبصالاو ةيرخسلا نم كلذ ليمس ىف قال دقو

 ةلق ىلع هعابتأ ناعرإ الو هنا عزعزت, ملو « ربصلاو دلجلاب عردتف « لبق
 مهداز الك انشا اودازو قحلا ةلك ءالعإل ءىث 2 لك اوحص لب « مددع

 ءاذيإ شيرق

 1 و.ةئيدملا ىلا اورجاه 6 ى حاجتلان .«هعابت 10 ىنلا 0 انو

 فقوم اونشي نا هاكر ره رطّضاو هللا لوو -_ نال

 ةرحشلا دن قياسملا دّدع دارو . شرق تارك ا

 12 ءاّ ارمصن داهحلل بأ رش و ةساعوب ,

 نو ويس هر رادإىف ةميظع ةرابم رب نار 11 0 -

 ص رعشا ١ ولاتقلل هسفشلا جم 0 00 0 كام ها 00 هير وهج

 تلاوتف 6 ناقش اا شاخ أملا ةطايرأ ايلاع الاعم اكو برملا راطخأل ال

 دش , مالس اهلا ا ١ ب رعل ا ةريزج هيش هل تنادو هناراصتتا

 اهعارو اف

 ب ء 3 : م

 ءاهخ سانلا 0 ا ملسو هيلع هللأ ىلص د أديس نك دقلو

 ص : س مهن

 كو 1 ا ل ا
 « ميظع قاخ ىلعل كناو » ىلاعت هلوق ىف هفصو نارقلا لجأ دقلو

 بزعلا ىف مرمس لا روبط 7

 مهقالخأ ىف ميظع رثأ برعلا دالب ىف مالسالا روبظل ناك دم
 ةموكح برعللحبصأو ةيموقلا بورملاو تاعزانملا ىلع ىفقت « مهتاداعو



 ع 0[

 وه اذهو ممن لذعلا مهن يي وهم ىلع نبست دحاو نسئرو ةدحاو

 يندم مالسالا نإ مث: مدالب َْق ةيلمعاو همك وك َت ةنعلا ع لول

 انولدتعاف مضي ثيررشتلا ىلا ةمومألا ةباداعللا لع ّىضقو فرغلا قال

 تمزج ةيقرتو مهلاوحأ حالضإ ىف اورظنو « م 5 مهشيعم ىف

 ةيمالشالا ةب دملاو حوتفلا دبع كاكفتس ل فعلا 6 راصةخالابو

 ةفالخلا 7

 نا نانلا قدح 1 ىنلا تاماملو

 دهمان كايد 5 0 اودعبتساو 0 اعلا سوفت 2 1

00 1 

 توج ىدلا فلك اليا ويه ٌقوك ناو ءرشبلا نم هريذ لثم ةيعيباملا
- 

 فمع : مشب خراتلا ىف 5 تامملا تدلقت الا ا! ده

 ١ 1 بايترالاو كشلا لظ

 دو قل نيرذلا ددم فيسلا هلي قو باادملا نا

 و مس سو هيلع هللا ىلص هللا 9 0 اومجعز نيمفانملا نم 566 ذإ »

 نعجريل هللا و يسرك انشد ع هير ىلا هذ ةنكيلو تام انا هللاو هلو
 ع ع و 5 0 3

 « تام دق هنا اوهعز لاجر ىدبا عطقيف لد هيلع هللا ىلص هللا لوس

 .هتيطخ سانلا ىف 5 بطخ 0 وس 4 ا وم نم 3ك ّو 10 ءاج اما

 ا ناف لع يقل نك 0 الا امأ » اهمف لومي ىتلا ةفورعملا

 امال ذب م كوبجتم ح هللا ناف هللا كيعل 0 نمو « تام

 « عياتعأ ىل اء ميلقنا لتق وأ تامانإفأ لسدلا هلق قمل 2 لوسرألا

 خجزلاو ير ع )» نوتيم ماو ثيم كنإ 2 امرأ ةنآلا 0



 0 ١ 0 7 ٠
 ؛ ممتاوصأ اومفرو .لوسرلا توم ربخ دع كن نم

 220003 حد 5

 ( 00 ) رك ىلأ :ةرمغ

 « ةفيلخ هل نيعب مو ؛ تامدق هناف ىن ملا فل نميف سانلا ثدي مث

 هي ترعلا ع ل ةداعلا تسح مما ىروش قيعللا ذا 7 لب

 له رطل الا لايم : ىلا تال# ىلإ ءارآلا
 نم هب كلا تلاقود 2 11 ةفالخلا لج قبرف لاقزو ٠ طرش

 شيرق نم ةفياملا قرع طرش تاختنالا ادع نيرجاملا ٠ 0 ٍِ .٠ 5 5 7 5

 ريغنم ةيباختتا ةفاليإلا

 ف لااط ف أ ني كع ةءافك ىلا هلايح قرابمإ 0
 ع م 2 :ٍ

 أمف ىن 00 ا عم ل أم بصل نم اسانم لوأ ىىل اع ناكذإ :ةدع فقاوم

 7 3 8 | ىف هدا وق 0 نم ناكو 0 « هل عقو

 لك مشاه يف 3 دولا نمو هم نب او هللا كور رص 5 زاك كلذ قوفو

37 

 كلو ةفلخ لع ايديس را ل 20 3 وعذب 5 هلا نم اك له

2 

 0. ملف املع نومعتيو مثاه ىف 2 نودي اوناك سشنرق قارنا

 ل نكي ىبأ !ناذ ره :ةصر 5 ناب لملا 8 دوع لق

 1 0 ,هدعل ةسأب رال ركيمأ ةءا 00 8 رتعا اذه دعلو

 2 لا نونا واكمل نإ نول اوم ٠ كسلا ١
 ركي وبا هب فرعالو .- اذهل . مهاسؤر رايتخا ىف مهم اانانك !نسبلا

 | مام /ما ل ةفيلخ رم هفياب - هيراجت ةرثكو مالسالا ىلع هتريغ ةدش نم



 + عج

 نيب مآ ىذلا قاهشلا ىلع ىغف ادم و . كلذ دعب اعيج سانلا هعبابو ىنلل

 لغعج بوجوب 0 لس ”اقلابهذملا زافو «ى 1 ةافو تقع راصنالاو قتر 2 أ

 كرولا بطخ دقو. نون رق نم ةييلبللا 5 5 ُّط رسل هس اخينا ة هف١ الحلا

 تع وكيلع تياودق سانلا اما »اههف لوقب يتلا ة ةفورجا 1 ا
 ع جا

 « ىنومودف تاسا أو وعلا كا ناف « : كري

 ةررلا ل

 ةا از 7 تدنرا ىح ىلا ةافو نبك رثتن دامو

 نءو «نيماسملا نوب راحنو ةوبنلا 5 نوباذكا ماقو مالسالا نع

 ةنايسمو ةحياط ءالؤه

 : ةينآلا بابسالا نا مقالا نع رعلا دادترا ةعرس مجرتو

 مل ل ةدش قأو 3 ا حاج حب  مالساللا نا ١

 جاوزلا ةيرح دييقتو ر اثلاب ذخألاو رسيملاو رخل يرحتكا اهلاهحاب
 ةيداصتقالا بابسالا نم اذهو  ةاكزلا عج محب ناك مالسالا نا +

 برعءلادادتزا يلا تغد ىلا

 لع تاما ينو هدكلاو هوك دغزأ مالسالا نأ ٠

 برملا هدتعل ١ ام اذهو «هل عوصخلا كرا

 قعنوالسملا مفادي راصف . ةزكرم قباس يلا مالسالا داع كلذ ىلع

 قري لو ىنلا مانأ تدهاج كدهاجت ةنيدملا تفقوو ؛ نايف خيا

 ,نرمتملا ربطأ تيمثلا قزالا ذيع قون 55 فقط الاد ابشع

 كلر اوربا © ةيمالسسالا وعلا ةيذخ قانا يح نورا
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 هن ىلا داوقل م ه0 5 ا 20 ا
 7 0 نك ال اا للا ظذظظ3538 يب --



 -ةو د 0

 هماعلا ىف ةمايسم ىلع ي ءذق ىذلا ديلولا نا دلاخ ملوأو - تروس

 ماياملعأ ناك ىلا ةوملا لا مالسالا داعو نرعلا ةربزج هيش تءصخ

 موال كاملا قطط ى كَ هيلع هللا لا
 للا برعلا حوتف

 كابتعا لوأ ةبقاعلل « ديز نب ةماس و ةدايعب خ1 ادق هتافو لبق ىنلا ناكو

 نم هنأ رك ارق مهلا ىنلا لوضر نتف لع ع رابغ

 ترعلا دقتعيل ةلخا هذه زيه ق لمعلا لصاو نا مالنسالا ةحاصم

 وح ةلجلا تحرش كللذا لا اي راقت بعصي ةوق مالسالا نأ

 ةيحيسملاب نوئيدب اوناكو « برعلا لئابق نم اوناك نذلا « ناسغ ىنب»

 كلذ ناكف « مييلع « ةدايسلاب » هيفرشلا ةينامورلا ةلودلل نوفرتعيو

 لئابقلاوحت ةلمح ركب وباريس كلذك :مورلا ةلودب برعلا كاكتحا ًادبم

 لئابملا 5 ذه فر ,علا و 5 .ةريلا» .دنعتارف 0 رس * ة:ك اسلا هبل 0

 نم ع اما 0 ّظأ ب 0 0 2 0

 كيسا 1 كلذ !و 6 4 'اساسلا ا سرفلا : هل ود ةدايسلا 0 وعضخ ترعلا

 سرفلاب برعلا

 حوتفلل م هلال ١ مج م «ةربز د هيَسَف ندكر 1 رعلا عاضخا م و امل

 الاع بؤزملا ةلاه ف هدر 000 ةينر لا لئابقلا ةدجفو و ةيجراخلا

 ةيراح نب ىلا ديلولانب كلاكن راسف# داشتحالاو رفاغ لاو ةمينغلل ف

 نيطمملا ىديز زق ظيلعتكي اولا وع قابلا

 16 فلا ةطيسنلا ةمالا هاله ا ١ وفاخو سرفلا هما كلذ 0ع

 مورلاعمبرعلا
 نم رتلاو



 ةيسداقلا ةعقاو 31

 7 ل

 اننا درو ىف اه طرمسالوب رتب لع الار الك 2لتر الا نسررلاةةلودد شفاك

 دالبو ناسارخوق ا رعلا نع افاطلس ظاستو م دنيا نيصلا دودح نإ

 اذذحاو تبرعلل سرفلا كفك 3 هر 5 2 "لرش ىلإ ملاق لاو مجعلا

 تقولا كلذ فو دا ىلا ثدرو هر ريحا نم مدرع طل ةدعلا نودعي
 16 0 واط ل 27

 عش ف عقر :> كاملا شرعلا ىلإ !ةءافع سرفلا هم نكس بالقنا تع
 ص 2

 رطضاو 6206 0 2 ريهشلا ىسرافلا | دئاعلا اد يع كك ع ابوق 0

 نم ددملا نورظتنا اواو مددع ةلهل رع هيمتلا ىل ص 0 ا ف ل ل

 ء ماشلا نا ديل ولا نب دلا+ نار سلا ف 7 ا ةئيدملا

 كعس حر ىلع ع فلا نيثالث غابت ةو رم ةفيلخلا لا كلذ ىلعو

 ترمتساوم' دعو ةنس(ةيسداقلا) ةعقاو هفذارطلال الب انو صاقو نأ نا

 ساو 2 ا ةعز يبلع "او ناقش و ا انآ ىف ا ةنالث ةعقا ولا

 ايا رطضا م 1 هذهو ةليفلا صعب 1 هلأ

 رعلا ةاهس ن 4 ماع اه 8 ها ف امظع

 سس

 نيب امو قارعلا دالب تلقت ا نم اذه دعبو

 )» نا دملا » مممصأع ا سوقا 5 و كاع ىلع تامل 0 نيملا

 ةفوكح هك ص وهساو هدب ف ا ادملا 2 تطدبسو اهم )| كاعدس مدي

 2 ٍ ص 00.

 قدهلوزل تامل انتلالا ىل يسقلو ضر ديخاو اهتم ديوحدر تملا َذ ركاو نسر هلا
 ف --- 0

 اوراسف هتكرحو درع درحدر ىلع“ ءاضعلا ةروَر موب وللا تأ 9 3 ناولح»

 مزهقمقآولا ه هذه فو. 5 50 ةئس( دل وام» ( .ةمقاو امين ترادو هوحن

 دودحت ىلا هرجهزت رو داليلا | ىف ةوق م 0 0 1و كابن ةعزه هسرغلا

 2 ناك ةميظعانغ نو سلا م يع نورا 5 ذه ىو لق ثيع 7 نيصلا



 - ها//

 دونملا ىلع اهضغبو ةباحصلا ىلع مانغلا هذه ضعت 1

 5 0 ماللسالا ١-0 نمض ا|ماكلنمو نراك تديصضا تل را ىلعو

 ءةقوكللا+اونبو مجملا جيلخ ىلع ةرصبلا نوناسملا ىب

 هن دملا 4 3 كا رقم ةفو 3 تيححشأو تارغ هلأ ا لا

 ناهبتصأب دحسم

 هداصو تنرعلاب اوطلتخا و مالسالا ني ل !اورانعلو

 . ىلاوملاب ترءلا لئايق دنع نوفرغزو اماه مالا



 58 4 ع

 ةايطيما يرد نييئاقلا كلام ةعلسمن ةناوقت ةموكح سرفلا دالب

 ماع ءاضخا لمعلا ةيدهاو 4 ابموعرزب ئضارالا مل تك كارشألا

 داليلا تالوصحم لكل

 ىلع اوضرفو ًاعاسن مهل تعضخ ىتلا بوعشلا مم برعلا ربظأو ع

 تقولا ىفاندالب ف ىركسملا لدبلا هبشن ةيزج مهن« مالسالا لبي ل نم

 ةيخيدلا نوئشلا ف اولخدتي ل كلذ ادع امفو ءرضاحلا

 ( م تو و مس و رع وروو 32

 نأ رك ذن نأ بجنب مورلا عم برعلا م ىلع ملكت انا ليقف 1

 تادوهم لضفبو هريب دنا نسح نك 7 كعلا 1 هسع ةئس تام 0 اا

 6 ةدرلا رطخ نمدالبلا نوصل نا نيماسملا داوق نمهريغوديلولا طا كلا

 2 مظعأ اذهو مالسالا ةدحوو برعلا ةدحو ظفتحي:ناَو

 هبرحقنيماسملا ا هنال هل ةقيلخ رم باختتاب ىصو توك نا لبقو

 ةهج نم سرفلاو ةهج نم مورلا نوراح اوناك ذإ ةيننحالا لودلا م

 كلذلو . ةبقاعلا تءاسل برعلا نيب ىلخاد ماسقنا ىأ ثدح ولف:ىرخأ

 .ليق نك ركب و | الع ا ىلا ةطخخا لصاوو ةضراعمن ودب 0 فختنا

 ىلع ةريغ هدا ةه مالعأو ةيصخش ةياحصلا يارفأ نم 0 ناكو

 كفاكد لاو قحلا

 مصورا عم تبرعلا برو

 هعضاخ ( ايروسو نيطساف ) تارفلا رم ىنرغ ةعقاولا دالبلا تناك:

 ربصنع نم ميلاقالا هذه ناكس ضع: ناكو « ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلل
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 اسلا ندم نك رع

 را ل للا
 ةلود عم اهبورح ىف اهاوق تكلا دق ةيايزويلا ةلودلا تناكو

 « اهاياعرب ةلودلا طرت ةيعيبط طباور كانه نكت ملو ةيئاساسلا سرفلا
 ةموكشا ارد تناك ىلا فا هلا لال نم ىلا بدلا تناكف
 .ةلودلا ءا<ا ىف ةليوط ةدم تداس ىتلا تاماسقن الاو تادابطضالا نو
 ىرفصلا ابننا انك لازال: تااكح ةيطتروبلا ةلودلا نأ لع
 ىف رئازجو ناقلبلا ةريزج هبشو ةيقيرفأ لاهثو نيطسافو رصصمو ماشلاو
 نم 1 0 ا 0 3 اهرودقم ىف ناكو ضيبالا رحبلا

 روسشلا 3 ةقلفم لو سات نك ل ايظويحب ناكل ٠ ىلا شوبج
 لدي امثو «برملا مفدي ناكىذلا حورلاك مام حورب ةمفدنم نكن لو
 يرعلا دْص ةروثب مايقلال وا < مل نأ ةيمورلا ةموكح ء|بومشلا ه 5 لع

3 
 مهملع متفلا ل اعلا ا خضيفتلا 8 0 مماحوتف ءاذنا

 ىلع فحل شويح ةعلرا 0 ول زهح ا ةلج ةدوع دلع

 1 ء 0 3 0 ١
 هتبجووحارخآ 0 ةديسعىلا ةدايع ناك ام شو هده ماو ا ايروس

 هذه عومشو . نيطسلف هتهحووص اعلا ني ورمت ةدايصب ناك ىذلاو صمم

: 5 5 5-0 00 

 ىدنجح فلا نواالثو ةسمخ ةعبر الا شورحلا

 مورلا ن رشح عاب و ةيب را ةلاملا بقر 2 )» لق ره)» روطار مالا ءاحو
0 

 8 هروؤر 2-2 3 ومس :نركم ءارذ“ 6 وللا نتلام

 ع 6.

 هراتخا دق ودعلاز وعد ديدع ىلا ةسايرب

 ان دنعفقوو«ندراالا»عورف نعرف وهو | 3 5 0 . . 1 ٠

 كومربلا ةعقاو
 م4

/ 
 ل



 م رد مح

08 

 | لاسربا كح لايف هده ىلع ا وز ءةساو ودعلا ماما نماسألا تاق روو

 ع 2

 تح.ضاف 4 ةديمع ل شح ىإ مهخي

 سدقلاب مع دحسم لخاد

847706 - 121435 
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 زدملا متفق ىف ةيودص اهدعب اودحي !ذ:قبرعلا اهيتيكت ىلا ةهسانما# مناق ولا
 ١

 اق رم هميع ئذلا هديب وأ ناك عمود ةيك اطناو لوي اما ||

0-3 

- 
 اذ

 َّه 2 تصح مدخت أ رطاخ تيط نع لبق يذل لا دلاخ لدب 536 28

 رصتت اذ« نيطساف مقفل ضاعلا م ورم ن اك ماكل 0 هد كديسع ىلا

 ل وه | مَسلاةءقا وق مما راج تا 0_0 مورلا ىل اع
 نر 217 يه

 ل نيدانحا ةعئاو ىلعو

. 

 سدقلا تف مواعف سذقلا 0 و 4 روصو داق 0 وافاوة هه زنغ تدتف ه سا

 ا هيسيفثل نم نسق ن 3 كك 9 نع ةعلز ا هلم قا ,طرلا 37

 .قيرطبلا ف قافتالا دع ناكملا ملتسا و ةطاسب لب رمت ءاؤن ؛ سدقلا

 «سوزراوط »لارج تحبصاو ماشلالقره ردا تاراضتن دلاوذه رس ىلعو

 تملا 230م أو ةيلقن زعبلا ةلواقلا تاكل يع لضافلا هل 17

 ف
1< 

 .٠ 5 .٠ . 3 ب

 اماف. رحم ميلف ل نيطشاف سقف صاعلا نب ور وعل م نا دعا

 8 7 1 - 5 . 7 َِ ١ ل

 َق أورهتسي ل تزعلا 5 6 رم كدر ثالح ف نيئمؤملا ريمأ ا

 اهرييستو- اهنع ءاتفتسالا نكي ىتلا ذودملا ةلقلو « ةذيردحلا مهتاحوتف

 ليلد 5 ديطكلا 2 حاخلال رم قفاو ا , دي دج ميتفأ

 نبا انانك هل فشراس هاب 1زع دعو ذإ هياتكلا طاح ايو زهاط

 وهو هل 3 راو « سصم حت نع مو ماعلا دودح ف وهو

 هلم ُْف ةزملا رسوم دودد لخ

5 

 رهش دعب هدد: ق تطمسيلف « مزولب 2 مدي ةشناللاب ةفو رعملا « امرفلا »

 2 ع 0
 هني دم كابو 2 قت هال قعر ار هم وب ةراويع رهام دلل ارو مع لصو

 وع 524 _- 0 ٠



 هك. ضخ

 دعب اهوحتتفاف عينم نصح ىهو « سيلا »لا 00 ريسلا لصاو مْ

 -- مورلا لبق نم رصم مك اح - سقوقملا ةنبا نأ لاّقيو « فينع لاتق

 < «ركم فز رتلانا لأ ىلا ورم ايار نوفملا ايه ناسك ناك

 لينال ىنيلا ةفضلا ىلع ةءلق وهو « نويلباب نصح »ادصاق راس مث 2 نويباب نمح

 اهدار 8 دق سرفلا اهديشع ىرسلا ةفضلا لعةماقلا 0 مامأ

 اناا ءايغلاو للا 2 ني اطسوت مدون الّمعم ناموزا

 ةيفارلنا اركر نا دلع 0-0 ةدعاق ىهو -ةردنكسالا

 دالبلا لاوحأ
 تاكو © نيد ءأن0 ةبرش ةريغص ةبماح هتض تعا يس ءانثأ فو

 ىلوتساف « ( ةيكب زالا ىح نآلا دجوب ثيح.) نعالا لينلا ءىطاش ىلع

 عب اسا ةعضب دعب اهباع ورم
 - 32 ع ع

 نصح » ةمجأيع هتقاط فق 0 كيا ملتقا « هدلح ةلق ىار امو

 ريعف « نينمؤأا نما نم هيلط ىذلا ددملا هيلا لصب نأ لبق « نويلبا

 امر هركشع لافي كال مويفلا دصقو ةريغص برروق ىف فنم ىلا لينلا

 هيك هيلا ل الفا رح دح و سعت نيع ىلا ذاعاملو'. دالملا رض

 ةادوةلاو خا ماو وعلا نب ريب نلا مهسلر لاتملا ىلع نيبردملا نم ةعامج هدوقب

 قرف ثالن ىلا هشيج ورمت مسقو « ممزجانل نامورلا فك: دوسالا نبا

 ( ةيسابعلا قرش ) نويلباب ةعلق لامث ةيناثلاو سعث نيع ىف اهادحإ

 اهدوُمي ناك ىلا ىلوالا ةقرفلا نامورلا مجاه الو . نيند ما دنع ةثلاثلاو

 هدا قامورلا شيحلا ةقادس ىلع نايرخالا ناتقرفلا تضقنا ورم

 .ثنيع ةمقأو
 ةللغ نم نيع ةعقاو» ةمقاولا هذهفرعءتو. نامورلا ىلع ةريادلا ترادف- هيك
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 الولو .نويلباب نصح دجوب ثيح رصم ةنيدم ىلعبرعلا ىلوتساو 4

 ميج ىلع ءاليتسالا نم ورم كتل 'ضوالا نقع يذلا ةيزيعلا ناتبف

 ةزق اغلا هيلا مويا برجع وانس دكر ١ انناوءاعل لا ضرأ

 سقوملا سدي ىتح ناضيفلا ءاهتنا دنع نامورلا ىلع قانحلا قاضو

 تفيماحلا لع ع نصملا مامأةضورلا ةريز ,ج يفمدهاعو«برعل )| دص نم

 ىلا سقومملا ىنعدتساو 1 8-5 ا :> لقره ىلا ةدهاعملا ارا

 كس ةمالإ تنس ىح نصحلا راصح ىف بولا ده ؛ ةينيطئطسقلا

 توم ىلا كلذ عجريو . م١ ةنس ليربا ىف كلذ نآكو يشأ ةناع رج

 أم ىلإ مجرب م « نصحلا ةيماح سوفن ىفرئالا يدق اهيد؛ ل اقره

 ةارملاو ةلازبلا نك ماوعلا نب ريبزلا ها

07 

 دابطضإلا دشأ م6مودبطضي | وناك نيذلا نامورلا نم نومقتني | "او

 نم طاب ال نم مورلا ناك ذا « ىنددلا بهذملا ىمهفلا

 اورداص مها أ نييبوقعيلل نيبناكسلملا دابطبضا نم غلب دقو « نييب وقعبلا

 0 رهج طا مدا لا مهلا رهابلا نامش الإ اذه بر كا 3 رح
 برع

 ماصتتعالاىلا ميه رطل اواحلاو 6 مهتسوأسق 0 اوتتشو 4 مهدابع هرج

 ءانب ف برعلا نودعاس طانقالا لع .٠ نيس ةدع ءارحصلاب

 رخا ىلا ناكم نم فحزلا مهملع نولمسيو رطانقلاو تاماكحتتسالا

 كرت مث ءمويفلا ذحخأ ىلا نصحلا مالتسا دعب ورمع عرسأ دقو

 ب وديشر عرف أ انذاع ةيردنكس كا | اس لو ويلباب ف ةريوص ةيماح

 ةيردكسالا ءاقالا ىلا 3 ألو وو دنع نامورلا نم هلباق ا نم ىلع



 طوقس

 ةيردنكسالا

 اذلو 4 ارو ارب اهريوح مرودقم ِ نكي و املوح برعلا 0-7

 5-5 1 . 2 ء

 نحلم نبدا هي يس دا: جشم م نوشا ةدغ راصحلا رمتسا

 « لقره توم 7 ىلع نه ىولإو هفعضلا نم ةينيطنطسقلا ةم 1

 نم هعمل امو ىل طنز 1 تايلقت هب 34 ل لهأ 2 0 تبدسلو
3 

| 

 ه1 ملسبنلا ناب نا ل ا ىند دابطضا
 / 4 5 2 0 .٠ 0 - _و

 « ةينيطنطسقلا نع ةيردنكسالا ةيقيرطي لقتسي نأ هضرغ نأك
 و

 ع 3 '

 روس رشع 10 ةلبم نامورلا ىطعني 51 ماسلا ة ةدهاعم ط ورش

 ةيذيدلا ةيرا داليلا له ايل نوماسملا كرت ناو 4 هب كلا نع اف

 عقلا زعل ريصضص

 كب هيل 3 تارييغتلا هيد عع روم ف ترعلا 0 نفجسإ ا

 دالبلا ف ةقالملا نعام دكا هير دتكسالا نم ةيضاعلا وام 2

 : ْ مار ةنويللاب هد وحاب او ع ىلا ةلكقنلاق لك ةماقاعا ونإو هلا
 اذها ولضف ا «فنم لباقم وهو ( طااسفلا » مست عضو للا اديه ف رع

- ]| 

 لاصتالا ع ل ةيغرؤ. ا دال 5 نال لاح الإ لهل مصور ىلا

 ادا همدقلا ةائملا سح ةداعاب ضاعل انو ورم مها تك 0 درا

 ةلماح زاجحلا ىلا رصم نم نفسلا تراسف « رمحالا رحبلاب ليثلا لصوت
 و

 ل اح

 قاكسب 1( 010
 مالسالا اوهنتعاو عل نعلا ىل مضنا 7

0 

 رصضم

 1 هنأت 0 ولأ - ذ نم رسوم 0-000

: 
 8 ننعم ا 0 اللا ددع

 5 ُة قو« ىئنالسالا ملاعلا
0-9 
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 رلاب اونعو عرتلا ردح اوداعاف ةسعا 8 نار يعل ترعلا 8 ى

 ىفرلاو داعترلا قى عر دلو ب هلا لاح تت ا 8 ١

 نيفظ واو ل ريثك قبو رأ 5 رييعل نود هن دملا رو ك1

 « ىرموم اهق لح تلخ ةقيظو لكو ىل 1 لا 00

0 1 : 0 
0 0 2 

 هلاك لوم[ "5

 هضرفلا يضارالا بئارضو

 ىلا اذه . هند لك هعار 4 3 ل

 ملغ تح لأ 0 مو را امأ
 . يي

 ىف ت ا املا 07-9 7 رلا دهع 8 اهلاثمأ

 ٍٍِ اخو ا. ضيفلا 000 تام ةريخالاو هي ||

 ِء 08

 نم ىنعت ةيودنكسالا لثم ندمو نوريثك سانا ناك نامورلا مايا
 || 3 0 . . 5 0 .٠

 مالا دهن ت٠ دية اولا نوذخاب اوناكث د امد « ا
 ةك 98 3 - - 5 8 2

 ا

 ةيردنكسالا نمرءاب ةيرذنكسالا ةيتكم قرحا | 2 ١١

 ماعلا ظلت تو
 تاطخلا 0000 نينم وا رتمأ ١ اهنا

 5 ع .. 050-07 00

 « فلذاليف سوميلط 5 دهع ف تادب ىلا هبتكسأا نا. ةفيفطلاو
 ء ع 52

 2 : خرؤملا لوقيف . ةلؤوطسا رصِبف اقر | 00 ةرم ةئرس تقرح

 62 هل وطسا ىلعنولوتسإ ءادعالا ناكام ) 221 ءكرانتول 0 1 هورلا

38 

 » ةليكيللا هاناو 0 ضال ا نم تي رعل ادن و راثلاب مدري نار رضا
 . ال

 ةرياكسلا ةيتبكم نأ كللذت .ف مستخف - و ريثك باتك كلذ ١ لليو

 م ف 5م و تقرح ىربكلا

 هلال هةيتكم ةيدنكس الز تحدت نس ناور فاما وها للاب

 |! نهلوأ: ىف او ةيخ ولا دهاعملا نور وسلا اعد ا أ لرد
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 اوما ع الاف متون «ةيدكملا ةحاك ثنخ ةيوردكالا ةقئاج

 : مانو ةنس

 نامورلا نأ لمعي ال هناف حتفلا دنع ةبتكملا دوجو ضرف ىلعو
 2 بص 1

 نإ اننا لقرب الوم ريس" قه .ةلديملا هان: تكلا" لقنن اولا

 ةءارقلا نايضلا نم ةرشع ملع اذا ريسالا نوقتعي اوناك نيذلا « برعلا

 يلعلا نوبراح « ةباتكسلاو

6 0 

 ةطلسلا لعجو ةاكيطملا نيعو ناودلا ا نم لوك 2 ناكو

 ًعدتسم ىلا خغراتلا معوو 4 ةيرادالا ةطلسلا نع ل ةناضملا
2 ُُ : 

 نا 5 نم مل-و هيلع هللا ىلص ىنلا ةرغ دعلا تءاح ةيرش هب كاف نم

 نيد نع لغاش هلفعيتال ناك قيلمؤملا ريمأ فس نون حلوأ رهو :هيردلا

 ىبسوح ا هول َّوأ وأ هلع المح 0000 مموُئش حالصاو نيدسملا ل

- 
 م .

 م 544 - ه «* ةئس رخا ىف سانلاب ىلصي وهو هلتقف

 ( موون 4غ - مهرنو سمع ) نع ءفزمم

 4 ع

 نورحامملا هيلع لخدو هتحارح نم تيبلا مزل 0 نمط كل دعلا ةفياخلا نايتخا م

 راثخاف . دحاو رايتخا ىلع هريمْ هرقي لف مهلع فلختسي نأ هنولأسي

 نوكت الا طرتش ل 000

 هيب انااا راع # مانأ ةنالم اورو ءاشني نأ ماصوأو . ةفالحلا هل

 « هللا لوسر ىلا نيبرثملا يأ نم ناكو نام ساما راتخاف ٠ مهمجلا نم



 د

 ةموك- ا روع كرت رعوب رك نأ ىنأ مزح هل نك 7 سالب قسكعرو
 هر مثك جملا كيلو ايس الو هلهأ دبا

 نايم فن ”تراثو . تاما.تقنالا مهني تددحت ناثع فعضبرتلا سنآ الو
 ةصخش عا 221 ل ا نرالا يرد عجن دوت ناقل
 لحَح ٌناَمَع نأ ةلب نيطلا دازو . رمح ةدشو كل ىنأ مزحو ةبيهو ينلا
 نم ا مهعم « لقأ 31 حر مبلخ ل حمو رم مميع نيذلا ةاالؤلا لد
03 
| 
 نب هللا كيع هلدإ ماقأو ردم ن 3 صاعلا 50 ف 3 همنا 5 له ل

 حارتسلا ىنأ

 ع الر 6 هتفالخ نم كولا كسلا نا صصم ىلع نسانلا لمتحا دقو هلا رارمتسا كك 0 رك 00

 ءادعالا ةماعلا نوص رعم مو مما اف ماس اللا ن< مهفوختا الا كاد امو

 هحتتف ام ىل- نوريغلو ةيقرشلا جوددكا نو دد# كار 5 م

 لل اقرش حوتفلا تدتماو تازاغلا ىهليش دلل 2 شه راضاف 3 وماش 00

 كم سراف تفوذج ىف ةروث تماق ل 0 رهو لد خاب

 نا .بحتدسو ل ا اودتش 3 تنرعلا

 ماسلا اهي عمر ايزو ةيرشلا ةلوبللاهتب راغ | دقق لاول يفالخأ
 .دوسالا رحتلا ءىطا وش نم برق ىتح نلوضانالا انو 4 ةنس ةيواعم

 ىلوتساو ةيردنكسالا ىلع ىنامورلا لوطسالا محه اهسفن ةنسلا ىف
 لوطسا“ةاّشْلا ةرَورَض ةيواعم ىأر ذ ءاه هومز نا فدل( ناكلو امملع
 2 و ةدايسلا برعلل راصو « ا ا اشنافب كلذ ىلع ةفيلالا هقفاوو
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 نوئشلايبت رعلا ها ابرغو أقرشمدقتت مالسالا شويج تناك اهدي و ةيبدالا ةضينلا

 ةعالاو ةيعرضلا نيناوقلانا وبعو ناوقلا خسن اودححصف ةيئاعلاو ةيراجتلا

 هللا دضو هملاظ قإ ني نإع ةضينلا هذه ةعا ناكورب قطنلاويةفسلفلاو
 تاعوضوملا هذه ىف ةيعوبسا تارضاحم ءاقلاب اماق نيذإلا سابع نا

 ةئيدملا عماج

 تيهذو «نامع مهتيعنيزلا ماكمملا 0006 وكت ميلاقالا تادب مث

 فر ءوس ةاحصلا ىلإ اركفو |هريغو قارعلاو رسوم دوفو ةنيدملا نىلإ

 عوس هراذناو ةفيلخلا عمق ةباحصلا داك هريغو ىلع ماقف : مرماكح

 . رصم ىلع الماعر كب ىفأ نب دم نيمف « مالا ف رظنب ملوه اذا ىلقتلا
 2 لماع سما نامع مخ تاكا ف عيد ذا قيرطلا ف وه امنبو

 ةنيدملا ىلا دفولا داعف « ركب ىبأ نب دم لتقو دفولا ءامعز ىلع ضيقلاب

 ةباحيشلا ناتو انجلوس يلع ةوخولا مزغ رقو ياتكالا ةنيلشلا نك أو
 دوفولا نم ًالاجر نكلو . نامع نع عافدلل نيسماو نسما مهيفو معانا

 ةطملا يد 4 ىف دنع ”وبفادملا رمش نأ ريغ نم هواتقو ناردملا وقل

 هنأ هنع لأ ىضر نامع ىلع ذأ دقو . ( 805 ةنس هينوو ١إل) مه ةنس

 لل طل درلا رثك داو ءنآو رل نم لا عير نسى لدعأ

 راصنالاو نيرجابملا ىروش

 (مادكا ههه. -- مه :.ذ مو) ىلع انريس :ةرزمغ

 هتناكمل ةئيدملا ف مو عاججالاب ىلع بختنا نامع لتقم دعل

 مهم تاع نيذلا ماكحلا كزعل ًادبف 6 ىنلا نع ةنارؤلا ىقح نم هل او
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 ةيمأ ىبةطرامم هضراعف © ةيمأ ئبل هحتتم نق ْناَمَع ناك ام لاملا"“تدن كلادزو « ى وكشلا
 ماشلا 5 دق نافل ىأ نب ةنواعم ناكو . ىلوالا ةعاسلا ذن» ءالؤه

 ميلثمعم ءاطعلا ذخأ الك سراف فلا ةثام > هلوح عمجو ناز مقلط ع
 ديطلا اكل .« هتبارق الو ارد مهئادبعو مهئان 1

 ع او يا ةيمأ ىب ن< هريغ حشتف 4 ىلع ةمواقل هنت و

 مأو اوعلا نب ريبزلاو هللادبع نب.ةحلط ضقتنف . ناهع ةرد) نع دعاقتلاب

 لوط نم نادنب اناك امل ةشئاع ةديسلا م اًمفتاو كم ىلا ارفو « ىلع ةعبب
 ّ ىلعل اهضغب

 ىجا ةمقوم اوعمجو ةشئاع امه تقحلو ةفوكلا ىلا ريبزلاو ةحلط لقتنا من
 . اوبأف ملاسنلاب ميعانقال هدهج لكي لع لذب دقو « ةفيلملا ةءواقل 5-6
 ءريبزلاو ةحلط لق اهو ةفوكلا نه برقلاب لما ةعقاو تئدحو
 6 ةززعم ةنيدملا ىلا اهدرو ةفلختا اهم 5 فة 2 ةقافتردساو

 ةنيدملا نم الدب ةفالخا ًاركرع «ةفوكسلا» ىلع ذختا تقولا كلذ
 12 دنع يلع هلبامَذف قارعلا 1 مدهتتو هناوعأ رق ل هنواعم دمتعاو

 ضرعف «حلفب 0 انقا ةفيلخلا لواحو « ةقرلا» ىنرغ « نيفص»
 مد مرا ذو ا ىنأف هزات أ كاملا اةفحم ح هيلع
 رارثلل ةيواعم اهدعب 0 عقاوم ثالث ىف « يلع

 رع ةعدخ هدوذح عقرب أ ةيواعم ىلع صاءلا نب ورمي حرتقا ك]ذدْنْعَو

 + ىلق دون عدضتاف نارها يك اوبلطيو حامرلا ةنسأ ىلع فحاصملا
 عاضف أ أ متكلو « ةعدخ ىه اء! هذه نا موعتشب نأ :لاواع اعنعو

 ةقواكاكلا لا اعنا هن, نهرا نق ةااضتتا
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 نيعب نأ ىلع مزعو هنع اًضوقم ضصاعلا نب ورمع ةيواعم ثْجَتْنا

 ىيرمتشاللا ىسوم 3 نييعل موزلب + هيحص ةءاخ سب 3 ص هلل كنع

 ا كلا وول) وعن نيك لف عيبلطلا نعذأف هحالبصو هن ريكل

 ةيواّعم داعو «لاحلا ىضتقا اذا ك1 وأ 5 2 لعل اهرارق اردضب

 ةفروكلا ىلا ؛ىلعو قشمد ىلإ

 هشدح نم لاجر نكف هتفالخ رهم ىلا يلع شرح ريس ءاننأ قو

 ناك ميكحتلا ىلع مبرارصا نا  ركبو مع لئابق نم مرتك 1+

 نورخا مدنو « ةيواعم دض لاتقلا ةدواعع هنع اوريك نأ 30 6

 ىذلا مكحتلا ضفرب نأ هيلا اوبلطو ةفيلخلا ديضعت نع مذ اخت ىلع

 مم ميلعل « هدعو 6 عجري نأ هلءورم هل تب اف « هيلع هده

 م ءاوسلا لع يناسب لع لع جورملا اوررقو املأ رشع ىلا

 ةعقاو ىف ًاريبك اددع, منم لتقو ىلع موعبتتف ءارحصلا .ىلا جراوملا

 ةقرف ةا هاو ١ اونوكو 0 نبرحبلا ىلا نوقابلا رفو 66 ناونملا 2

 ةيسايس ةموكسمل اوعضخم الأ مهبأر نمو .٠ جراوملا

 قويت تع « لينا ةبودد فن امدتج ادت ناكمل ناك كلذء ان فو

 ليبسلا ءالخإو ةيواعمو ىلع علخم ويوم ابأ عنقأف 6 هنرابمو ةقدح ورم

 نم يلع اخ ىسوم وأ نلعأ دعؤملا ءاج امو . ديدح ةفيلخ باختال

 ىسوميوبأ جيتحاف ةيواعم تدثو لع علخ ر ,ةاف ومب ماق مث « ةفالحلا

 تملي 5 ةيواعم و وب سا - سان عيمج لهذو ةنايلخاو ىخلالا لذه ىلع

 لهأ هنع لذاختف ماشلا 0 3 0 ليو .نيتس ٍدعل اللإ ةنفيلخت هتسافت

 و ١ ع

 حراؤملا نم ةنالا مند ع الا ىعتاو :ةماقلا موقلا كقوا قارعلا

 ك0



 نا هلا امو ىلع لتقف ءورمعو ةنواعمو يلع لتقف ىلع

 ىلع قالخأ ةخلضملا ىلع 2 ٌرح « ةلوطاو 5 3 اذ امك 58 2

 زعل نفما الوش اطل لاوس ىلإ ةضاللا ةفوتخق انواهتم ةماملا
 رع : لسو هيلع هللا ىلد ىنلا ةافو دعب ةفاللا لانل 1 ةيالصو رمت

 ةفوزمملا ؛لاو الآ ةيسالتنالا ةيوِجلا دهع قنا ةح١'ةنس لع تاوعو
 نب دشارلا ءانلللا دهن ظ |

 ىلع ىب نمسا قم /

 اهيلياموةفوكسلا لهأ هءيإب ب نسحلا ربك ألا هنبا يلع دعب عيوب

 2 22 - هل دج دج

 . ا 1 0
 لودي منعا نبظو هتئتما| اوتهمو هيلع اوراث هدنح الو : نءادملا

 "0 مالا داود نع ىلا قارا اها دكا ا واول[ دضاسا
 1 ١ 1 ةفالخا نع هل لزانتو ةيواعم لناقو هيفا لفمف 6 مهيلع داهعالا نكع اي 7 |

 0 1 8 500 .ه 5٠ ةكييشت ةئسلا 211 فرعءلو 5 نييقارعلا ةعبب ةيواعم دحاف

 اهيف نيداسملا ةلك عامجال ةعماجلا ةنسلاب
 . - اصح

 ا

 للاكل فام هس ت انو نيف امتاطي الا كلذ نعي نيطاوواسم لو

 3 ةيولالا ةلوولا
 1 واو رح كاجو يوم )

 ةفالخلا رقملقنو نيدسمللا ىلع ام اح ةيواعم راص نسملا لزانن' دعل
 اماع نب رمشع ماشلا ىلع م اح لظ هنأ كلذ ىلع هدعاس اهنإو « قشمدىلا ا



 نيانلا ىلا ؟بيحاو + نيزك لوطسأو: نش دايما نم اهءانثأ نكم

 يبذلا تساعلا ني ورم لعلب انةنواب دبتعا دعو ىرعزلاو ةيطعأالا
 ةيقرشلا مهاقالا ىلو ىذلا يأ نيو مالا

 مؤ نوراعإل 11 ديو ]يا جك امرالع الين اسرتي داتسدياكو
 ديب اروسو رهم سكع ىلع ب داليلا هذه تناكو .ةيفي رفا ف مهحوتف

 لسرت تناك ىتلا ةيلّمص نم ةبيرق تناكو «ةينامورلا ةغبصلاب تغبص دق

 3 اهلليع لا ةاويقلا ةزهكاؤ و ء ايتن. نمنع كلذأو اناخأ كدما املا

 ملالقتسا نع نوعفادي اولظو نامورلل عوضخلا اوبأن يذلا ربربلا اهلكسي

 قرغتسافةفينعةمواقم مومواق مدالب برعلا لخد أماذ « لابحلاب نيمصتعم

 اماع نيتس ةيشيرفا متف

 ةيفي رفاحتفل )م "او زه 6 3 ةأن نب ةيفع ةيواعم لسرا دقو

 نكلو « سنون ىبونج ناوريقلا ةنيدم نسسأو نامورلا ىلع رصتتاف

 "ما ةنس هشيح 0 وه هولتقو هل اوداك ريربلا

 عضخا 3 هقعلا حتما ةردص ىأ نب تايملا ماق 255 ا و

 2 دار 3 راند واقل رمكا و ناتساكا دع رفارشلا مسقلا

 «ممفيلنوراتخ ىسانلا كري نمىروبجلاًادبملا ةنواعم فلاخدقو

 ءاهدلا كلذ قلععتساو هوءياس نا سانلا ىلا باطو «ديرب» هنب اى دبعو

 اللا «تاهملا 2 دوفوهتعلا ىح ةوشرلاو ةدشلاو بيغرتلاو ديدملا

 نا نو.انو ةليضفلل نورصتني لاجر ءادي وسلا ف لزب 1 ثيح زاححلا

 بهاوم ترهظ نأ دعباالا هبال هوخأ هنأب ةيواعم فرتعي م ةمأ نبا اذنه دايز )١(

 هنامدخو دانز



 نب هللا دبعو ىلع نب نيسمحلا ءالؤم ماو. دززيك ؟لالبتم لحجر مك ْ,

 ةيواسم توم ةَئسلم واطم تلامو““ ازكب لأ نب نرحتللا ةدييحو: رماني ثلا دافتوت زينل
 ضارملا ماقأو ةتسيلمو هلك أم ىف منتف كولملا رابكبهبشت دقو هم
 هتفو ربك[ انفرتنو كلك لاق لع ا او باودملاو

 اهقثاقدو رومالا لئالج ىف رظنلا ىف

 ( ديس -ة4) يواعم نب د

 ةغلابم نع 0-1 رصل ب وهو ديزي هنبا ةيواعم دعل ىصالاب ماق

 ءىدابملا الو نيدلاب أبعي ال ثلقلا ظيلغ ملاظ  همذ ىف ةيمأ ىبب ءادعأ
 0 ا ةنيدملا ىف نيسحلا قب 7 . ىلع نب نيسحلا هيلع راث اذهلو « ةيماسلا

 نسل هيلا راما قا كلا 6-2 و « مالا هل من سابا فانا م
 ةيكلو؛ نييقا رعلا ىلا

 0 ا ع مقو ئذل فا ى مقوو عدخما
 ماليا ”ةياربلا ترق داير دلل لقطو يح ةعابأ 6 ليلو هلهأمم ولا

 و ةؤاقدصاهل حصنف 6م ءلا لمتن لأ هيلع
2 

 وفاخ منال « هلبقتسي نا دعو ىذلا قارع | شيل ارئا ىرب نا نود

 نانشيج هجاه مث 3 .مملع ديز زر هالو ئذلا هيبا 0 نب هللا ديبع كتف

 ةئيدملاىلا مجريف هل حم همسشل نأ ايما باطف . ءاملا نيبو هنيب لاحو دايز

 « كارتالا ثاراغ نم دالبلا ةبا ىوصتلا ةيقرشلا دودملا ىلا مدقت, وأ

 نم كو نيلملاةةيهتسلو ترملا آلا ءادطالا قاف هيون ىلا حقو أ
 نيدياعلا نز ىلع وه ريغص لفطو ءاسذلا الإ 2 و 6 لاحرلا نم هعم :

 ملسو هيلع هللا لصىنلا ةيرذ تلسانت ةنمو .نيسحلا نبا



 ه4
 نسزفلا ةصاخو امي نييلسملا ءايتسا هالب رك -ةنداحر تراثأ دقو

 ةلودل ةماقإ لع دعاتس_ ىح سراف فوغ ءاب ولا اذه علا موزادملاو

 يل ىبب كلل ض امن لع ةيمايلا

 ع ارحل نادي أك« ديزي اوصعو ةئيدملا لهأ راثف زاححلا ىف امأ ل

 ةيشتنلا ثيح «ةرملا» ةعقو قا ةثيزدملا لهأ هلباقف «ةبقعنب ملسم» ةدايقب
 امركن ةنيدلاب لهأ نم ديز ماو «راصنالاو ئيرجاملا ةلالس 0

 مالسال | ]يق اهناج ىلا تداعق اهزيدو هس

 ريبرلا نب هللا ديع ةفالحلاب ماق ثيح ةكم ىلا نودومالا لقتنا مث 1

 هنأ الا  ةيمكتلا اونثتسي لو اهتويب نم ًاريثك" اومدهو اهورصاحو
 ماشلاى لا اوداعو راضحلا اومفرف ديزي توم مأجاف

- - 

 يقام ّىب ثتح ىلع تش أيمن ا 0 ةيواعم هلبا دنياي فلخو
 0 اعلا ةيو مم

 عرف ضرقنا هتوعبو رهشا دعب تامهنكلو« هفلس ةسايسل هتفلاخت نلعأف

 0-2 نايفس ىنا

 (دمو < مع) ماسلا ىء هناورم

 ْ لا نبذاو رمدعتساو مهسفن اع نويومالا سلا ىناثلاةيواعم توك

 ىذلا ريبرلا نب هللا دبع ميابي نأ -نييومالا فبزح ربك أ ميعز وهو

 نم ماشلا لق 1و رومو راو نايسا رخو فَي ءلاو زاحملا لهأ هعباب

 لا لاننا اهأدقإو اانا نيلخأو كب نم نادم جرخ ولو هل قاوعأ يذل ويقدم

 ىلع لاةحاو ناورم عجشل ّ امو كفا أ ماشلا ىف

 راض ًاءاقلىلا مدقت مبونييناطحقلاب ناعتساو . ةقم ءاخوهونلع ١ هموق ءامع



 ا
 لعهتلا دبع لل ىذلا «سيق نن كاحضلا » ثدوهبر 50 مضملان 2 هللادبع

 قرش ىلاهث لايمأ ةءضل ىلع ىهو «  طهار جرم » دنع مهلباقف « ماشلا
 ناورع يشأ ميرخأ: نع نوي. خملا ىنف ىتح لاتقلا بشنو قشمد
 هننبال ةفالخلاب دهع ن 3 ذعل م6 ةئس.تام نك لنا قمح و ةيبلج

 زيزعلا دبع 3 م كلما ديع

 مهاورص ىب كلذلا ردع

 م نو دخ ؟ناؤده ل5 حاكم

 .٠ ٠ .٠  4ِء .. ٠ .٠

  1مدخو ف ليتدو هطاغت 8 ةيمأ ئنب نم احذوك كللملا دمع

 « هزكر مدي و فت ىلع ةقئافلا هتردقع بكنا دقو .ةيبدالا نيناو ةلاب هديت
 6©ف وار علا ف حد اوخن 0 داز طر هللا كيع ةدايسإ 25 لّسراف

 ىلإ ججاجملا ةدابقب 0 2 نيسحلا لكل نازقا ةلئأبا أ مهكلو
 نم 0 1 ةبظع ةعاج يف 8 تاصخىت 33 اهملد قا اذن قيضف 0

 )») 0 2 زم هيلع تراثأف 95 6 يلق رفث اللا كعم قمل و هنع هللا دبع غابتأ

 مما م ممدصو ءادعالا مجابفأ لا ديوس تروا أ ركب ىل زل

 كلذبو : ماشلا ىلا مَ ةندملا لأ أ اولمحو هولتقو هيلع اوراس

 هعسأب بط نينس عسل رمثسا نا دنعل ريبزلا نب هللاديع ةفالخ ثلا

 ماشلا ادعم ىءالسالا مل اعلا حنو

 : لسرأ ذا «ةيقيرفأ حتق مامتا وهكلملا دبع هدهعف لصححتف 5
 ءاجنكلو «دالبلا ف لغوتف مفان نب ةيقعس ان «ريهز» هدوقي 557”ةنسأشيج

 نآالا .يفروح ام هام ايد لاق«. اعركتم.وأ ًاعرك دع ىبايه كلذ يف هل هنلاق امم )١(.
 <« اهحبذ دعب اهخاش ةاشلا ريضيام قباب » تلاق ©« ىب ءوقلا لثمي

 صك ديوب 2 2 12 ما دج هج



 تاحال_صا

 ثالملا ديع

 قرف مةقاز :ىلا:هشيخب هعراز ديهزا دقق :ةيلقص نم ناكوؤلا ىلا ةةدملا
 ١ 8 ع ع

 3 نا 2 هلماع تاغتو رحبلا ارك نم هيش رفا مجامي نأ كاملادبع

 ترعلل ةيعب ره نانو كنرتو .ناوريقلاعجرتساو ربربلاو مورلا ىلع «نامن

 اوكتفو « ةنهاكلا » فقلت ةأرما ةدايقب اوراث ربربلا نأ الإ ءدهم ةنس
 عاطتلل رجل اعل :كالملا دقق لسرأل - ةكار لا هوهتوو نانسن سيت
 . مالسالا اوقنتعاو رير رىلا عضفن 0 ةوق ىل إءىضشيي 0 نأاسح هب

 ديلولا ةفالخ يف ١7مةنسريصن نب ىسوم ابحتف يتلا نيكل "لاا و

 تاغللالدن نيواودلا ةباتك ف ةيبرملا ةغللا لامتسا هتاحالصإ ثأ 1

 برعلل ةضاخدومن برضو ؛«ةفاتخلا تايالولا ىف لمعتست تناكىلا ةيلحلا

 وان ءنرع ى قف رمل نايورلا ةرهقك امنت !واكن أ لك

 3 نسوق ةعبرأ ىواسيو مجردلاو «بيرقتلاب هينج فصن وهو

 بح ناكو .ه م ةنس هر<نم نيتسلاو ةيناثلا ىف كلملادبع تامو

 ةهمزع نع ى 1 ال ةدارالا ىوق عارم ايساق اصيرح ءارعشلاو رعشلا

 (مالاو -ا/.و : ه1 - مح ) كللا ربع ىب ريلولا

 ناورع نب نيزعلا دبغ همع نال هببأ دعب ةفالخلا لوألا ذيلولا ىلو

 تعلو 3 ةحرد ىلعأ هما ىب ةل ود تحل 0 3 تاك دل ناك

 3 اولتقو نيهدس 1| 0 مدبع اوضقشن كارتالا 1 «ةيندملاو ةورلاو

 عراخ ةلفاراعأو 26 لماع « ةبدتق » مدعتف ءمد ل عقو

 0 ن4 تاب اصلا ل داليلا هزه 2 الو 6 ةباغرفوناتسراذخطو

 ةيقيرغالا نع برعم مهردلاو ةيئيتاللا نع برعم رانيدلاو 06 (



 قنتماف « نيملسملا ءاهقف مهبف رشنن او ةءاقالا دصقب ةبب رع ]ساس كلر

 لحاطف ءاملع مهنم غينو هب مهقلعت دتشاو مالسالا دالبلا لهأ

 نيب ىلا لئاتملا-نا ناذكم- لما مساق نب دمح» دجو كلذك

 نم و تاتا كلا 0 هتءوانم نع كفنت ال ناتسشنولبو دنسلا

 اهيف مالسالا اورشنو يلب ةتايحلا هه برملا طر سلو ؛ اباجعلا
 رس

 ايا ىف شويمل دوش  ةقيلخلا 0 كلملا ديع نب ةماسم ناكو

 اجرا لف لوا ىراسلا

 كلعزاسف «زاحملا لغ ًالماغ ن زيزعلا دبع نيرمج همعنءا ديلولانيعو

 رفحو ةنبدملاو كم رمتو دالبلا ةرادا نسحاو نيدشارلا ءافاخلا جن

 ابقنور دالبلا هذه ىلا دامف « جاجملا ىلع ًاليبست قرطلا خلصأو رابآلا
 «ققثلا فسوب نبا جباجحلا نم رارف قارعلا له ةدشك ءازعاو لوالا

 الهال حمسي مادام هتبالو مع نأ مب لظعال هنأ ةفيلطلا ىلا اذه اكمف

 سخ وحن كح نأ دمإ رم لرد الأ متناو « زاحملا ىلا اورذب 9

 حاصلا تنال رك د ناهد دا لاا ةداغأ نينس

 طوقلا كح نم نئت اينايسا ت ناكل دعلاو حماستلاب ةعتمتمة يقر 8
 بأ اج نم نيدهبطضم اف 0 دوملا 3 وءعاطقالا مئاظفو ونيمار هلا

 نم ريك فب رهاذتلو 6 اديبع اعتج اوريتعا قح نيدلا لاحرو قفا ةزلا

 ىلع ةيما ىنب ىلءاع -ريصذ نب ىسوم ىلا اوبلطو ةيقيرفا ىل نيدرطضملا

 م او .كلملا ضصتغم © 501 قيرز 2 ملظ نم مهصلخب نا. ةيقيرفا

0 



 ع 1 تي

 ني « ةتبس » مك اح « نايلوج تنوكلا » و عولخملا كللملا ءانبأ ميلا

 هتخأ كلملا ناهأ
00 000 : 5 7 

 ريازح لتحاو 0 حف ىف ريصل 3 ىسوم نذاتساف

 عالطتسال كالاه نب فيرط دوس ةءاج لسسراو ةقرونمو ةقرويم

 هعيس هعمو نسادنالاب دانز ني.قراط لزت 9 بانابشا فا لاوحملا

 موق ةيش رفا ن< ددلا ءاحو 5 داليلا لح مدعتو الأكاد ة 0 فال |

 هبطرق برعلا لخدو «كللا قرغو «شيرش» ةعقومؤ «قيرزل» شيخ

 ايكو قراط ىلا ىسوم مهلا 35 . ةمصاعلا تناكو ةلطيلطو ةطانرغو

 ن ئسوتما عادا كقول اذ فاو: نينارللا لايحل كا" اناكسا منف

 املس كيرلا ةقيلأتا"ءاساو..ديبا ولاا تازم/دعي اهلص وف" قيقمد ىلا نيضت

 1 ريقف تام هتلياقم كلملا دبع نا
06 2 5 3 ٠ .٠ . 

 7 اسيرف بوح اوحتفو سارلا اوريعف سلا فق برعلا اها

 امكابس» ةنس( روقوا هيناو » ةعقوم ىف« لترم لراش» شيب اومحتلاو

 اودوعنإو ا. ايساىلابرعلادنراو« ىتفاخاا نمحر لا ذبع» مدئاق تامو .مدقت

 كلذ لعل انكي ُْش حتفل

 0 ِء ع ةلود ءامشن

 ىف ثدحام ممأو .كلملا دبع نب تاملس هوخأ ديلولا دعب ىلوتو 10
 ةيما 5

 ةيفيطنطسقلا رصاحو ايار عضخاو ليندردلاربع ًاشيج 0

 تامو .راصحلا مفر نيماسلا امزلأ ضرملاو ةعاجملا نأ الاء هه ةنس

 وهو زيزعلا دبع نب رمت همم نبا هبقعأو “00 ىلاتلا ماعلا ىف ناملس

 الور ةيريشل ةلذملاو رقاب ويشرب تاطللا قطع هلا تساي

 ريغ «ةيعرلا لاح نيسحتو ملاظملا درو ةفالخلا ماعد دو ميم



 كللاذيع 3 ماشهو ناثلا ديرب هذدعل ءاحو 4 ةيفيراخلا تاحوتفال ملطتم

 ىلا تدأ ىتلا مئاه ىتبل ةوعدلا تربظ ءالؤه ةدم ىفو «ىناثلا ناورمو
 7و٠ ةقيس ةيومالا ةلودلا اما

 : ةلودلا هذه تاز م مأو

 0-0-0 يرو امنافلخ ن ا اعف ةيند ا كرك 7< 00 0

 رثاعشلابث ر 2-5 ريغ

 اوناك مومعلا ىلع مهم 1 4 ديصل لان لو ءالتنواز ا نونمدي ةيفالسالا

 :اطالس دتماف «ةيزادالا ةءافكلاو ةيسايسلا ةرابملا نم ميظع بناج ىلع
 ا

١ 

 ضع ناتآ ل ان نيدلا ليعألا 1 يثك نوفتم |

 مم
 ميلاقألا ةرادا اوئسح و نيماسملا ودحوو ا رغو 00

 وم اللا 6 3 علا ىلع كيلا ةتح ةيب رع 7 ىب ةلود ع ٠

 1 :أمعم 5 وق 0000 م كاذ ذإ ترعل انكم ةيسايدسل لاو ة هيد 1 رملا

 و ّ و عاط 26 نييناطحقلا ذ مح نب 5 ديفيس اان روب 0 طددس امد م ديالا 00

 نيشلا قراو ةيب رعلا ةغللا ممديع ق ترشثتناو« نيب اندعلاو

 : ىلا كرا و ناطلسو ةوق نم تدنوا 1 ىلع ةلودلا ا
0 

 ثنا ىلا اوزاجناو:مهمع: سانلا لام ىتح « هبسك لواحن ملو ماعلا ىازلا
 ا 3 مثاه ب

 ةيسابعلا ةلودلا
 (ماوهررح ل ب

 ضراعل تبزح رهظ ميئاه ب نو ودبطصل 522 ل لعج ال

 نوفلاخي مو 3 ةعيشلاب نزملا اذه فرعبو ىلع ءاثبا دصعب و نييوم اللا



 8 .0/٠ تح

 قل نآلو ناطر ءاربغوت ركب ىأ ةفالخ نالطيب مداقتعا ىف ةنسلا لهأ

 سرافو قارعلا ْق ةوعدلا ةركش تكتفابشو . ةفالملا ف سدقأملا 1

 مجريغو سرفلا نم لاوملا نألو ةفالخلا رّثم نع اهدعبل  ناسارخو
 ران هللا ترادهأل ةان كتل ةزاذا فا مضن: الاس نأ ااوداؤأ

 ةماعابتزملاو ها ةصاخب ةيطأ
 عازتناو 3 نيبومالا ىلع جورخخا ىلع ىنب نم زيثك' لواح دقو

 ىت> تاروثلا هذه ةيحض اوعاض لب ءاوقفوي ف 086 هم ةفالخلا

 الخ اذبو ءى“ مامالا هنباونيردب اعلا نيز ىلع نب ديز لتقب منرعأ ىهتنا

 سابعلا ىلا مهباستثال (ضيأ ةفالخال نوعسي اوناكو « سابعلا ىنبل ناديملا

 لسو هيلع هللا ىلص يننلا مع

 ةمدخ لخد ىذلا ىناسرملا لسم وا نييسابعلل دضع ربكأو

 رشنل امعز راص هؤاكذو هتريختربظ املو «هرغص ذنم سايعلا ىنب ءامعز

 نم 00 هب نك فن ىلا ؟تتلل 'لازا اهو. 6 ناسا خ ىف 'ةوعدلا

 ةصرف 0-0 ةةناشا ادت ةسا ورع قف يو دالاا/: ىسايعلا الر مامن

 لماع نابلش نإ لعل بلطف : جداو نما تاروت مشب نييوم ل لاا

 ”يلوطانلاا ع ءالا فين نادت لاقل نو زع ىلا نيوم لا

 اماع وضحا هتاوزغ ضع ق براحي ناك ىنلا نال دوسالا معلا ذويسايعلا راتخا )00غ(
2 - 

 ناكف نويومالا امأ . ضغبلاو ماقتنالا ىلع هتلالد نوالا اذه 0 كيش لردك دقيقا توا

 نا ل لوءفزإ جداو 1 ناك اك ادب 3 ضني الا ل 5 دوالا مهراعش

 يقل تك ارا قا كاوا ] 1(
 .٠ نع 0

 مارض هل وك أ كشوبو ران ضيهو دامرلا لاخ ىرا

 مانهو ثنج اهدوقو نوكي موق ءالقع اهفطي مل نتا

 ماين 3 ةيمأ ظاقب 1 قرشتمل بجعتلا نو كرت

 مايقلا نا دقف اوموق لقف أامايأ هي اوزاخ ناف



 رسوم كلا 0 و وا ربا ىلع ناور* ضبمف

 مدقتو« اعبتخا ثيح ةحركلا ىلا: انو صللا رفيخابأو حافسلاسابعلا | أ
 ةايسابعلا شح باف 2 2 قارعلا ىلع ىلوتساو 74 ةنس أبرغ لسم وأ

 0 ”* « بازلا ربن» دنع ناورم ةدايقب نييومالا شيجو « نوع نبا » ةدايقب
 0 مل اولوتساو نويسابعلا هعبتتف ؛ قشمدولا 3 نآووو مز لصوملا برق
 هتاوعو 276١ ةنس رصم ديعصب ريص يبأ فالق 0 ىلا هودراطو اهيلع

 . عرخآ نع هونفأو نيومالا نم اومقتلاف سابعلا نبل ةفالسملا تاقتنا
 نم رلادبعد مف :سلدنالا ىلا رف ىذلا ماشه نب ةرواعم نب نمحرلا دبع الا مهنم جن 5
 لسا ةادتسم ةلوهااهف ًاثئأو

 عيبر ١ ىف ةفوكلا ىف حافسلا هلا دبع سابعلا وأ ميوب نك
 هتوسق مغر حافسلا ناكو . ( 2849 ةنسريشو ؟ه) هال؟ هيك ىلبلا

 ا تماقّتلاتاروثلا 0-0 هتايجاو ىلا افتام ع 0
 هيح ل ةفالخلاب دبعو « 6 قش 0 ىنب ند الاحر ممااقالا ىلع ىلوو

 روصنأ| رفعج ىأ

 لو ال4 روصألا رفعف ىلأ :ةزمو

 كي دلبأ ا ليكتتأ ىنالد» اةلويلل_ققمللا نضر ولل نفض ولأ دب
 رداصم نم امهم اردصم ةيناثلا تناكف «ةينيدلا ةطلسلاو ةينمزلا ةوقلا
 لامتالا لئالجو تاحالصالا ةالس أدب و ءاحل يتم دامو ةلودلا ةوق
 ائيح عريشب لاهلا لادبتسا اهمهأو .هدعب ىنأ نم جسن احلام ىلع ىتلا
 7 يقتل ا ئوذ نم ؟ملاب مي ىثخ نم لزعو « نيح دعب

 دا دغيم ا 3 فجر ءادملا برق ةلجدلل ىرغل طاشلا ىلع دادغب ءانب , هلاعأ مو



 كك 0/0 5

 ةراوذلا منضخأو « هذوفت مظِع نم ًافوخ'قاسرملا سم بأ و ءادح

 دخن او مورلا نيبو هنبب ىتلا دودحلا نصحو سم ىأ عابتأ اهب ماق ىتلا
 هليعاب اىنلق ويدلا# ةكمازبلا ةلملقع تأانيف هل وو كمون نب دلاخ
 اهيفقرلاو مدقتلا ماعد ربك نم اوناكو « ةيسابعلا ةلودلا ردسي ةرازولا

 دنجلا نضرعتبنن هيسفنب ةلودلا لامعأ لك ىلع فرش روصنما ناكو
 انيفادب (باايحي هلام ئساع ون وقوريستلاو لخبللا عجاريو نوصحلا شافو

 1 ساق سل وع روصرللا ةيك لام إلا هوك او
 ىدبملا هنبا هفلخو 780/5 ةنس امن“ تاعائس عضب لع تام

 ( مالح بارو : هدام - ١66 ) ىداررلا» ىرررملا رمق

 ةلوذ «كرذاكز محزم رك .هدلاو نلكشا كف قدرا نت ناك
 انرتلا هاا يكل رتأتلا ذل نط يتسال زهرا واهو طرف نوما
 مثاه ىبب ىلا درو « نييسايسلا نين وجسملا نم ريثك نع انفءف ء روصنملا

 اهددع ىق دازو سرادملا عسوو م هدلاو 50 0ك

 «ةقدانزلا نم بزح نيوزق رحب 500 رجى ربظ هيأ فو

 رفتحمو « ةفرطتم ةيك ارتشا ىلاو ةيمالساو ةيسوحم دئاقع يلا وعدي

 ىلع ةراغالا نم مورلا ريك أ مث. ىدبملا هيلع ىضَمُف ماظنلاو بادالا
 ءروفسيلاى لا راسو مهمزهو ديشزلا نوره هنباو وه مهلا مدقتف هك الما
 ةيودس ةيزج مفد ىلع ةينيطنطسق ىف مل ةعاقلا «نيريا» هتحلاطف

 هردع ف ت'دحو نيتخس ريغ 2 و ىداحلا ىسوم هلزا ةفاخو

 نسردا وهو ىلع نب ندحلا دافخا دحا اهرثا ىلع رف « ةنيدملا ىف ةرؤت

 دهب هه ةيذي رفأ ىف ةييساردالا ةلودلا ًانمنأو نيربلا همظمف ةييزوغملا ىلا



 0 ولا حب كلا رةريكولا

 0 هشدب 1 ناك لق ملاعلا ماكح 0 نم نيش نا دعلا

 ريك 6 شويملا ةدايق ىف ارهام ةمظعلا رهاظمل اذه عم ًابحم كي
 فرعلو نمالا ديطوتو ىذوفلا ىلع ءاضفلا دصعهب هكالمأ ف لودتلا

 ءاماعلاو راحتلا أمف باقتو نمالاب ةلباس قرطلا تراصف )م ةيعرلا لاح

 تايلكلاو دحاسملا نم ديش دقو .٠ اهلمما ىلا امامك نم -احلاو

 هل دايشللا ف عرتلاو رطانقلاو تايلديصلاو تايفشتسملاو سرادملاو

 مهتحارو هتيعر اص ىلع ضررا

 2 اوماق نيذلا 5 حار للا نلا ديش رلا روع ةمظع ضع بسنيو

 0 ناك 6 ملأ دلاخ نب 0 ل 156 نم لوالا 0 0 ف دالبلا

 اهراداف ءرومالا لك ىف هدب 0 هرزوتسا ةفياخ راص الف ديشر

 ريخالا فلخو رفعجو لضفلا هانبا هدعاشو ناسحالاو لدءلاو 0-0
 مايق ريخ اهب مامف ةر ازولا ىف هدلاو

 * لبق « ةلئاط 51 سا راو هيه هأ ىف ناروتلا ترك انو
 ةيزج ريظل باغالا نب ميهاربا ىنب ىف 0 ا نو نانا
 ةلقتسم كلذ ةيقب رفأ 0 «رانيد كلأ 0 00 ةباودس

 برادا الالقتسا

 « شوكو دنه لابج ىلا ًاقرش ةفالخلا دودح ديشرلا دم دقو
 ىركسعلا ؟سملا تحن اهلعجو اهريغ نع ةيناموراا دودملا لصفو
 دبع.( مالذا ) هاله ةنعنب اقوا مداوعلا اهامسو عافدلا ىلع ىومتل

 اه بح
1 



 -ال#

 نوم اا ىلا ىلع نيمالا ماقأو « مسا ةلا مث نومألا م ن 'نيمالا ٠ ثان ال

 قس هيلا ناكو . مصاوعلاو رمل ناب أ ل 0 املاو َق فر لا ىلع

 نيمالا 3و وعل هللا كيعلا

 ,ضصالخلب' يس ريثع ةعيس_ ةلودلا ةكفارإلا مدخ ل رأ دعتو ةكماربلابكتفلا

 .تقتزاو ضرالا ترمعو ممدهع ىلعدالبلا ةورث تداز ىتح ؛ محو

 « مهتاكم ولع تارت رابك م ه0 ا لاو عيمجو تاعانصلا

 ل مي قيما 3 و . ةلفغ نيح ىلع مهب ةفيلملا عق د

 .سلطي ديشرلا حبصأ 0 جرألاو لخدلا لك ديب ءا 0 وم لإ ةصان

 مغرلا نأ نع الضف « ريزولا نم نذاب الا اهدحج الف ةريغصلا غلايملا

 ةرهش ممر هش تقاقو «نابكرلا مهحدعتراسف «بعشلا ةماعولا 7

 ىحب تامىتح هئانبأأ ةيقب و ىحب نجسو رفعج لتقب رمأف « نينمؤللا ريمأ
 اي مانس تالا ىف نومألا ميلا درو ميع نيم الا انعام + ليشلأو

 آي هي روش كش لتس نب يشعو انا 2 نأ دعب ديشرلا تام مث

 انادهلا نالت لدابتو نيصلا روطا ربماب لصنا ىتح هلبق ةفيلخ هغلدبب 0

 ةورتلا وو ةلوذلا هتلعاب لإ رجتد ةريشك اناده ديجزلا هلآ لسراف« هعم

 ةبطاق ابروأ لهأ اهل شهد ىتلا ةيئاملا ةعانسلا ادهن الو ناو

 ( مال - معو . ه اوراس ١98 ) ىيمزلا

 لاومأ تدفنف «فرتلاو مذبلاب امرخ ًاقرسم ًافيعض نيمالا ناك ٠ نبدي ىن
 0 ب عازل هكا 3

 ةيرهلللا و اغا ذل ةننغ مزمماف نومألاب دي شيخ وام اممود



 ءانمذتكا# زج مدمق دادغل رصاحو ايدج سراف هتلئقو ةفيلخ هسفقن

 نومأملا راصتنا ةيسسرافلا.ةونحلا ضع نكلو هيخأل هنلق 0 دو نأ نيمالا قفاو من
 هتانب نم مهجوزو أ ءاثبأ 2 نوما ألا 0 4 قيرطلا ىف و هتلتق

 ( مكب ىلع .هسل  ا52) :ىئاولاو مكن و ءدومالا 7 : لا ا

 مكن رمكس مهاويل ١ ذ ريثك جره ل اصح نيم يلا توم كعلا

 ىلوتؤَف نقلا نوم لا ذماو نيسان 1 رهاطىلوت ةفصاعلا تاذهانف ؛نيخس
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 روصع ره نرطأملا رصع ناكو . يحنو اروهد هاط ٠ نب هللا دبع هبا

 نوم مأملا ةمظع م هعل وو هراظل العب ىلع لدبي امو دعب ىف ايس كدب رعلا ةراطخلا

 شرادلا دال ا 6 ةفيلخلا 3 ىلع ًافقوتم 0ك 6 ءاقس عنف مهلا

 ) ةلودلا 1 م ق و سرادملا ىلع ادهنم فر رمد 001 اقاقوأ فقوو

 فالتخا ىلع نياعتما عيب ة مرا بصانم ىف مادختسالا حابأ ,
 ميلحمو ممايدا

 يملا ىف كرتل بكي نأ دارأ هنأ الإ « ماع هجوب هرثأ اهتف مصتلا هوا يالا ادئيتسا ب
 نم مث اة كار الأ نب ل 5 0 ةيسرافلا هشويج حاج

 تقاضاملو « ةرشابم د ةرود] ل مهني نم طايض مدوقي فاجالا
 . ارهاس وأ ىأر نم رس ىلا ديدجلا هشيجو مصتبملا لقتنا دادغن مم
 ايدق ىنامورلاس زحالناك ام ةولا نم كارتالا ءالؤمل راص ام ناعرسو
 0 ةطخ م : للاب قئاولا ىلوت املو . مهنيبمتو ءافلخلا لزع مديد حبصأ قح
 ًاتاطاس اا نع « ةيسرافلاو ةيبرعلا و لمهأو كرتلا ذوفن دازؤ هبأ

 . ةفيلخلا مساب اهتراداب موق ةلودلل اناطاس اولا

 هيب 4| د رم ب حا



 ةمظع ةباهم
 نييسايعلا

 ةعاررل امج قيس ولاو 'تادلاإلاو موللملاب مرنم قئاولا "ناكر

 نوم رب لاحر الإ هفلخمإ ذا نييسابعلا ةمظعدبع ىضقنا هلوعو .ةعانصلاو

 وا سرغفلا مييلوب .: مولع فوسام ريغ لوناوعو « مل ةوق الو ةفالخلا

 ةلقلو . اودارأ ىتم مهنولتقي وأ مهنولزعيو شيملا فذوفتلا وذ كارتالا

 مرك د اذمهأ « خراتلا ىف مهتيمعأ

 مسا رمتسا دقو

 باع فلك رخآ مصعتسملا لتفو ىراعتلا رك الفم اييلغراغأ نع
ما ٠ ةنس ىلا دادغبب ةيسايعلا ةفالخلا

 (هكمك 

 هيجل ةلزادلا كاذيع تضاف

 لعب
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 ب الا/

 قناع حبلا

 نييوصل لاو مري مسالا ءافلحلا ربع

 نيسلا دب مقا ولا ىف باخت الا ناكو « ةيباختنا ةفالكلا تناك

 أهدحسع ةعببلا دخوؤوتو باختتنالا لصحم ثيح ةئيدملا ف نيميقملا

 ,ةيواحملةفالماترقتسا نأ ىلا انين اك ًايعزت كلذ ردتشاو ٠ رطاخ تي
 ا 6 هنايح ف ةعيبلا هل كحال هفلخ نيعل نينمؤملا ف حبصأو

 ةيثارو نع ةيباختلا ةفالللا تراص اذهو «هذوفنو هناطلس كلذ

 الاب ادوو مقاولا ىف ةيدادبتسا

 . ةلودلا ءابعاب مايقلا يف ةياحصلا رابك هن واعي ةفيلخلل 5200-5
 رسلا متاك ىلع ناكو « ءاضقلاب موق رمح ناك الثم ركب ىلأ نمز ىفف
 نوبوني ملاقالا ةالو ناكو . مهتيدفو ىرسالا ندا ىلتلاباالف ونمو
 ةرادالا نع ءاضقلا رمت لصف مث «ةيسايسلاو ةينيدلار ومالا: ىف ةفيلخلا نع
 ىلا ولا نع القتسمو طتقف همامأ الوسم ىضاقلا:لعجو

 سشوءرلا ةضرفو ىضارالا ةنرضو ةاكزلا ةلودلا دراوم أ ا

 ضرأ لخدو ترملا مئانغ سخو تادهاعملا اهياع تصن ىتلا تايزجلاو
 ةرادالا كفيلا تافورضملا باؤنأ ةيككأب 6 نمزكلللاو ةييكاتمملا

 .دنطلاو ةباحصلل فرصت تناك ىتلاةفاتخملا تاشاعملاو برحلا تاذامنعاو

 ةقيلخلا تاحتنا

 ةلودلا دراوم



 ترو د رافلا ماظنلاب رمع ناعتسا فرصنالاو دراولا تاسح طيضلو

 ناكر : تافورصلاو تاذهلمل درا رع ثيبح لالا تيب وا ناويدلا

 ةيغر « ٍبرملا اهحيتف تلا دالبلا ىفاضرأ وكلي نأ هدنلل حسبي ال مح
 يحالف قوقحل هنايصو برعلا ىف ةيبرحلا تافصلاب ظافتحالا ىف هنم

 مانا الإ اييوكت مني ملف ةموكسحلا م هزات كلصألا دلما
 نييسايعلاو نيب. وم لإ

 314 1 هو نييبنابعلا ليهيع

 ءادتا نم لوألا : نيازي دم. نيمسق لل نييسايعلا و مدين

 «ىبهذلا رصعلاب فرعيدو ( م60 ب 6٠0 ) هللاب قثاولا تومىلإ مهفالخ

 ١؟همب ةنس مهدكح ةياهن ىلإ خئراتلا كالذ نم ىناثلاو

 ىلإ مولصوأ نيذلا ناسارخو سراف لهأ ىلع نويسابعلا دمتعا
 سابعلا ولأ نيل .٠ ةلونلا :كلاجز و ءازواولا ا مهنم اوذذختاو ةفالكلا بصنم

 ىلعأ غلب تح ىسرافلا ذوفتلا دازو . وتلا اود لم كيبرتنب الاخ

 ني ةلقلشإلم ةوشامد أ نوصل ال 5 0200 ىف هناحرذ

 ةفوكتلاو قرئ تفاف ىلا :ذادغإ ىت اء سرافا نع.ةانيغلو نيبو مالا

 ثلس وا ةظنازلا تااطلا ناحل سو اتلو و الا غوبتلا ىف ةرصبلاو

 دهع ىف ةضهلا هذه ترهظو ةيبرعلا ىلإ مج 1 قيوغلا انت 0

 ناكو . رفعجو لضفلا هينباو ىحي امس الو كماربل عيجشتب ديشرلا

 ةعيشلا نوئلاع اوناك مهنإ لاقي ؛ هما ىف نيقي رعل 0 0 ةكماربلا

 ابك بع نانا مهتردقمو لعلل متدضاعمو تال ا



 هيييك حرض متن ىف رول تح « سفانتلانم سرفلاو برعلا نيب ناك
 نياعلاو ةنهاتملا ىأو ساو ىنأكنيدلومو مجعو برع نم ءارعشلا
 ىرحتلا قاباكتلاب 2 يا نان مب ولا نب لسمو فنحألا نب

 . ديشرلا ةفالخ مهب تءاضاف «ىضاقلا فسوب وبأو ىوذللا ىعمصالاو
 و

 انرغو نيصلا الإ اقرثث تّتما و نيماسملا ةراع تعببلا ضب هدهع ىو
 ع -ت ع

 ءاملعلا عجشف ةيماعلا ثاحب الل اب نومأملا ناكو . ناش ةيروطاربها ىلإ

 بطلا خراتلاو كالفلاو ةضانرلاو بطلاو ةعبرشلاو هقفلا سرد ىلع

 ماعلا لو را ررص ىف :هوباسح ا

 ةسايرلا هل تناكف م سو هيلع هللا ىلص دمحم لآ نم ةفيلخلا ناك

 قى ذ لالطأ ماعم طع ىلع ىنيدلا ممذو وفن دات دقو « ةينمزلاو ة هيب دلا

 50000 ىلا ةينيدلا ةطلسلا ارتحا نال «مملود رم

 لالقتسالاق و 3 اك مهنع ارفلعتسا نبذلا اكان تحي سا الا

 مزكرع لمجم اموسرم ةفيلملا نرم نوبلطي أعاد اوناك لب ىنددلا
 ةئازر لإ قيرطل هاا اوريصي ريا ةمجالسلا قح « ا

 سابعلا ىنب نع

 نم ةعيبلا مل نو 0 و مدع 3 ةفالكلاب نودزعي نويسايعلا 59

 اي ءكضاقو لاما تيل ًاميمأو: ادئاقو.امامإ ةفيلخلا ناكو « سانلا هوجو
 لكك نا ىلإ: هرطضا كلملا:عاسنا نكللو!نويونمالا ننمز: لاما تناك
 ف مهصعلو ةفالحلا رقم 6 مر ضعل ىيديدع لاجر ا هنايجاو مايعلا

 ناك ذل ر يزال ةفيظو: عز نويسلبملا .اهنحأ ةنيطوتعأو ؛ ميلاقالا



 6 3-5 ١/

 نيفظوملا لكدل عن ضخ عهمساي ةقلطملا ةطلسلا لمعتسيو ةفيلخلا نع بوني

 اباخدو ةلودلا تايتاكم لك هديب ريزولا ناكسف « هتايجاو فهنع ن ووذيو

 مط زعو نيفطوملا:نيمناو اهنافؤزنص.هو

 لدا عودا قولا 'ةلسانزرب قلاع نود  لاصملا ءانطوا ناك

 ناويدو عايضلاناويدو جارخلا ناوبد تق هوا كلى طال أو ةزرملا

 فى رظنلا ناوددو ديربلا ناودو لئاسرلا ناوبدو ةطرشلا ناوددو دنحلا

 . ةركألا ناويدو مامزلا ناوبدو ملاظملا

 تحلو ناك ل1 لا ناويد امأ < ايه جارخلا ناويد ناكو
 هفيللا وودر ل. ساو ةيتسايسلا تاناكملاو تاموشرملا عضو ةسئر

 ىف ىدبلا هأشناف مامزلا ناويد اماو + ةفلتخلا تاياكشلاو تابلطلا ىلع

 لق ةيشك ناكو ريل. الخ ةقوجو هزادألل كحق ةمبللا رك زل
 هم - ملا تايئاكملا عيزو فقارب لن ريلا بحاص ناك اهني 4 ةعحا را

 ,راقتلا هيلا ١/ نوأ سرب مب ملاقالا ف ناوعأ هل 2 ةماهلا داخألا علطتسيو

 وبلا لاجر نع مم قتلا ل ءالؤه نأ ىلع ا ع ةيرسلا

 8 هما لركن واي ينك لا نا ويح اقاونع قا

 ءاسؤرو مهتاضقل لكوت تناك نياسملا ريغل ةيندللا اباضقلا لك

 ةنردم لك ىف ناكو ةاضقلا مهني لصفي ناكنف نوم ملا امأو « مهتانايد

 ًاعيجمبسلربو «ةنيدمالةعباتلا ىئحاونلا ىف ذا هنع تبون ضاق 2

 اهلك ةلودملا ةينامللا رزو هبشلن وهو ةاضفلا ىضاق

 ىمسن ايلعلا ةمكمحلاو « ملاظملا بحاص دي ىف ةيئانجلا اياضقلا تناكو
 تجاحلاو ةاضقلاىضاق اهؤاضعأو ةفيلملا اهسيئر ء ماظلا ىف رظنلاناويد



 اف ا نأ عب م لل 1 ءاظ هلاءارا ل ىلا برقا مالا رق

 ىنومعلا تن ؟ائلا هوجولا ضعلا ن< هيشنلا وهو ملاظملا اص

 - 06 هلل نيكول هتضاو هي تاسع ير ةضاقل طرت ندع 2 لك
 ةيعلا حاورأ ةنامح موُقب هن لا سارع ادا داب نمل
 06 هنيعن « لوأف بسنحلا امأ «رادمكملا هبثيو ابك المأو

 0 نيزاوملا رشو فاوش لا ظحالب 0 006 5-0

 سدا كدا 7 شخ الواح ن م لكتب قاعي وءسياقملاو

 2 هلا لصاح سمح و ةضرفلاو ةاكزلاو جارخلا ن 2 نا درا م أ ناك

 تناكو ء سوكملاو دئاصلاو ململا ةبيرضو مئاصملا موسرو مجانما
 لوصف نع م 3 ا لي ةيرفلا

 ةيحملاةموكملا تناكو ةريبك ةجرد ىلا ةصاحلا اهنوئشب موقت ةنيد» لكت ناك

 ةنيدم لكل ناكف « باراعضالا ممقل الا لخدتتال ايلملا ةم نكيلوا
 ةلباير تحي ةثيدملا نايعإ نمثاوكيم ئروشلان ويدي »فرعي, لمع ةمبم

 ةنيدملا نوكش ريدي ناودلا اذه ناكو. ءاضعالا هبختني ىذلا« ردصلا»

 ايلعلا ةموكسملا تناكو « ةددحملا ةميقلا ةلودلل مفديو بئارضلا ىجيو
 ىذلاو لاو ديربلا بحاصو ةطرشلا حاصو ىضاقلانييعت ىلع رضتفت

 مالتساب 2 تناك ك لذك . ةهلتا لاهر نم هراتخ ةم 5-33

 ةيءارزلا لامعالا نم هريغو.ىرلا ةبقازمو ىئاريغلا



 عار 'لاو ةراهشلاو ةعانملا

 ةيدسزلا دج انناكمملا ةقس دع لايت رايس ني مالا دع ف ةئلاطأو

 اميس.الو مجاعالا تاير ةادبلا ءاحمأ عيمج ىف ملعلاو رعشلاو نيدلاو

 نكلو . برعلان يبو مهنيب ةسفانملاتدتشاو ةضهلا ىف اوكرتشا سرفلا

 نلمنلا نال ضابلا ةايدلا ويه حف ا يتك اب دمي نع هيفانملا هذه
 نكع كوءل

5 - 

 1 1 ّىح نلمح حجزيماو ءامساو تاداعو هل أو رعتسا

 نادم ف الل مد نورايش عيمجا نو 3 لوما مايأ ايي قب رغخلا

 ىندالا طاشقنلاو ىداملا مدقتلا نايم ف كل مح تاق

 ! 2 0 ا 2
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 يرق لإ الاد لل حلملاو صاصرلاوةضفلاو ءسرافو ناسارخ

 لصرلاو ققبد يربتمأو هرب نم نمرللو زان وملا دطقللا# انت

 عمو 6 ةفورعملا هيف : لاه عصف بهذلاو علا ميمطتلاب

 ةفالخ ىف ةعانصلا هذهنأش مظعو ةرصبلا ىف لوّصملا رجآلاو جاجزل

 ةيرولبلاحيباصملاةءانصت عاشو اهريغودادغب ىف مناصملاماقأ هنافء مصتعل
 فم ناولألا نم هريغو بهذلاب ةالول

 ناتكلاو ساطالاو رنرملاو ديجاحسلاو زيرطتلا قيرعلا قوفتو

 قشمد تزاتما ناوء تاهملا لك ىف اهتعانص تعاشو رعشلاو ربولاو

 نيكل "نانا طوب ري كارلا هاوي قل وعيطاب ةناكملاو' قاتكسلا
 قزف لاوءراطغالاو تؤيزلاوركسلا 00 وخوف اوصالاو

 ادد همس ةفالمل منص مدقتو «قرولا عنصو ركسلا رب لك ةيلمع
 ىاعلا مهغوبتو نيداسملا تاعارتخا مياتنب



 ةراجتال ركز مةريصبلا تراصف ةعانصلا نعت أش لقت الةراجتلاتناكو
 اولغونو يقرشلا ةيقيرفاىطاش عماورجن او ءرحبلا قي رطب نيصلاودنهلا عم

 ءانيخ ءىطايش منوراو زختاو قر وتلا ىلازج اوفيشكو ةنيطملا تاريحللا ىلا
 أل

 رصمو برغملا قيرط نع رخينلا يلإ ةيشيرفا ءارجص مهلفاوق تقزتخاو

 لفاوقتطشنو « ةراضحلا رانىف ةرم ىلوالىمظعلا ءارحصلا اوفشكف

 انسوراف و اولغلغتو دولا رحبلاو نيدزق رخو نيصلاو للا دادغب

 4 ددويبلا لخادو ف يطا || ءلطاوش ىلا ةيسايعلا دومتلا تاصو قح

 طسوتلا ضيبالا رحبلا روغثو ةينيطنطسق ىلا: مهتراجم تدتماو

 تالحرب ءاماعلا ماق ذإ ةماه ةيركسف ةكرح عسوتلا اذه بعص دقو
 ءأ ماداعو 8 انلعاو ل 08 ءةماه هى 00 اونو هدو ةيدنجال دالي || 0

 رهاظم نم ربظم الا نكي مل ةيسارعلا ةلودلا ىف مولعلا ءايحإ 0

 ف مدا ءاولا ءايحت] ناش. قايل نووش لك تسنرو. ىلا ةمافلا ةضمهلا

 ةيبروالا ةضملا

 0 »افح او رتب اناملا ةميكينللا يفإ نات نارثلا نك
 ايي تسوقلا نع. تريلا: اهنبرو ىلإ ئرلا قرط تنينجتف [تانع نم

 مرتو . فراصملاو عرتلانم قاطنلا ةعساو حبش دع اب حبصأ و امظع

 نيتاسبلا ةحالفو ةعارزلا تناك لب ةيانعلا هذده لثم ن 0

 ةركملا تاع كذا نم دعل

 تابنلا ةسارد ىف لمعلا ىلع رعلا قيبطتل مدبج برعلا هجو دقو

 ةفلتخلا ةدمسالا اولمعتساو « ةصاخ تانابنل ةبرتلا ةّيحالَص اوسردو

 نم ةديدج 2 ديلوتو ميعطتلا اوفرعو « ةننايتملا تاّيتلا ىوونضل



 نم 1 50 ا ل 2 مدالب لا اوباحو 6 اهريغو ةبك اهلا ناك

 نمل اديعماقأو « ركسلا بصق ةعارزب سرافو زاوهالا تر همتشاف لبق

 دقو. قرشلا نم ةردانلا روذبلا هيلا ىلعت ةبطرقبتانأبن ناتسب لوألا

 بصقوز رآألا اهأ ةفورعم نكن ةريكك تانابن ابر 11 0 لعحأ

 يرمز فقل كلا

 ةهارك نع“ سائلا ئرخ نانوالا:ةدانع“ لل 18 مالسالا ءاج ال

 هف رخزلاو ءا ءان :ىلا )ا ىلإ مه ةيشقلا اكلك ووذ هجوف ءربوصتلا ليثقلا

 ةيسدنملا ناكيسمألاَو 4 1 20 ةينا عل ةامحلا نم نع 2 نبدعت دسم

 دحاسم اوداشف قاسنالا مسجلا ربوصل نيثاحتتم 6 ةيعيبطلا رظانلاو

 رمدق ىف رانا كالذب دهشت كىددنهلا عادبالاو لاجلا ىف ةبا ًاروضقو

 اهريذوقشمدو ةرهاملاب مدجاسمو ةيطرقب ءارجلا

 ايروسك ةميدقلا تايندملا“ هيف تئعبنا ىتلا دالبلاب ترعلا رقتسا امل

 5 ها نيقارلاك نوار شم لاطفر ةفالخلا ل وتو دقيملاو ىنرافو ا

 عالطت ا ىلا مهلا ترجوت « ءاخرلا ابمعوةلودلا ءالغأ ىف منال كسصلفاو

 لوصولا ءاجر ةفلتخملا ةيدعلا مهتاحنا ىف ريسلا ةعباتمو « نيمدق ألا مولع

 دق ام مادختساو ءابيئادعو ةعيبطلا رارسأ نم مهب طيح ام فشك ىلا

 ةيعارز نء ةيشاعملا مهلاوحأ ةيقرت ىفةناعلا نيناوقلا نم محل حاتن

 «ةعاططو

 اهراثاتناكّتلا قيرغالا ةيندم برعلا اهنع لقن ىلا تايئدملا مأو

 سرادم نا امتتنال « لو_ظانالاو َرَضَمَو ارو ندم ىف ةنقان لازن ال

 ةلودلا هن طمارأ اه زارها :رقاز («ةيراوطعتمللا ةوو نكت "ةعبتتلا ةفقاظلا



 م /مه 2

 يلع لبسف سرافو قارعلا ىلا ءاحتلالا ىلا ترطضا « ةيقرشلا ةينامورلا

 ةيسابعلا ةلودلا ردص ىف ءافلخلا نأ كلذ ىلعدز : مهنم ةدافتسالا برعلا

 هفلخ امَع ةريدالاو سئانكللا ف بيقنتلاو ثحبلا اثوعل نولسرب اوناك

 ءنزما ألا دبع َْق دنملاو ةيني طنطسملاىلا مهضعل بهذو ماك ولعلا نم ءامدقلا

 ةفسلفلاو ىطلا ١ | أش امظعاف قشرغ لا ل اهذدلا 00 اامأ

 باسحو كالفلاو ةيباسملا ماقرالا برعلا ذخأف دنهلا نع 7

 قيرغ الا نب سرقلا اهلَقن ىلا ةيعيبطلا تكلا
 اماحا ابيلا اوفاضأ من مهل ىلا مولعلا هذه ةجرتب برعلا أدب دقو

 هوفيطو ر ىلا ملع اوأشنةضايرلا و 1 نومدق ل اهقرط دقن ب ل ةدبإ دح

 نيناوقو ؛تاثلثملا تاسح ف ليغتيمملا شاملا طا 0 هيسدش 2 يلع

 هلا روفكسلا ليصنا هم ءاراف معلا اذه ىف ةديدج فرقا
 «ءايميكلا ىف اسال بئاص مس اوبرض دقف ءايميكلاو ةعيبطلا ىفامأ
 ق1 فلا رايك مفرود حقا رظأ اوهلموو ثاديذعلا نعراوتكو
 ضامحإلاو ىلَقلا صاوخ اوفشتك او . ةينحنما ايارملا ف روصلا لكش

 نيضص و هلت وكلا طومان .لرهكلاو ةدي دعت هتبابك رع اوعدقاو

 جزملاو طلملاو ريطقتلاو ديعصتال ةزبجأ اوركتب ا
 ةريثك تانابن بطلا ىف برعلا ل اهداف ةلديصلاو ىطلا قفانإو

 اوفصوو ةحارملا“ لع | وعضوو روفاكلاو دن وارلاك نان ويلا اهلبخي ناك

 تاناويحلا ميج اوفصوو ىلا عاون / اوبن و ءماظءلاربجوهتايلمعوهتالا



 اها رع لأ اهو + ةيطلا نماوللا ت3" نداعملاو راخفنالاو تائابتاو

 تايلديصلاو تايفشتسلا

 هتوخاو ىسوم نب د# كلفلا ىف نيغبانلاو نيركحتملا ربشاو

 عرتخاو مظقملا لحي ادضرم ىنب ىذلا ىرضملا سنوب نباو ىدتكلاو

 . م7١١٠ ةنس ةقاقالا ةعاسلا لودن
 قو. سن ةنم ةرهاقلا ىفوتملا مثيلا نبا نسحلا ةعيبطلا فو

 ىلغ نا مداقلا وبأو ىزارلا رخفلاو ( ١٠١م - هم. ) انيس نبا ىطلا

 ةيبطلا ل او « نورق ةدع زو سردت' 2 تيقب ذقو

 دولوملاىسردالا ايفارعملا ىف غباو# دشر نبا ةفسلفلا ىو ء راطيبلا نبا

 رك /اووأع قوز هتك وهدا حل نيم ”ىدلاو ١44 لامن وتلا

 يساقلا* نمل قف: ئرتافلا خراتلا ىف ربظو . ةنافو دعل ةئس ه٠ نم

 رششع ملارلا نقلا ىف ىزيرقملاو نودلخ نباو ءادقلا اأو ىذاتسألاو
 اقورعم 1 ام لكاوقبسو ميلعتلاو ةلثوللا نوعشك كيرلا منها دقو

 تاما وتاكل اونا دملا تماتف ءاهدعل أ روضعلا كلت 07

 ةيكاطناو ةيطرقو ةرهاقلاو دادغيك ةيبرعلا .ةلودلا ندم. مآ ىف

 تاعماجلا سورذ ْنَو رخ# ميف لك نمبالطلا اورو اسننو

 ؟لعسإولا روصتلا امم [انزئقاللا ترو برعلا ثاحنا تلصو دقو

 نثيرادمو تاشاج نازحلا داتتتتمخ# ايلاظت اي وتحويل دنا قرط نع
 نورضحم اوناك نيذلا نييحيسملاو ةوهيلا ن٠ معلا بالط اهدصق ةرهاز

 املهانم بذع نم اوفشنراف ءبرغلا عم بنج ىلا اين تاءماملا سوزد

 اولقت دقو .اهن سدت تاك ئلا ءامادقلا قيزغالا مولع هلا



 جم
 ةلوقنلا 0 بتك ةسارد تعاذف ةينيتاللا ةغللا ىلا هوماع أم
 ىف سوميلطب ىتكو ةسدقتلا ىف سديلفا بك تعاذ م« ةيبرغلا نع
 ل نا

 ىف نأش مهل ناكو برعلا تاعماج ىف اودلعت نرذلا ةبلطلا نمو
 كيرردرف روطارب٠الا< قطسولا روصعلا ف ابر وأ ىف ةيماغلا ةكرملا شاعنا
 فر 00 اةسارد ىلع نييبروالا ثح ىف ادبج رخدب مل ىذلا ىناثلا

 انروأ لاصتا رثأ ىلع ابروأ ىلا برعلا ةيندم ضع تلصو دقو
 نم امهريغو ةونجو ةيقدنبلا راجي ناكف ؛ ةيديلصلا بورا ىف قرشلاب
 فاست فو اننا رم اء قرشلا ىلا نييلصلا نؤلمني ايلاطيا روت
 راتفلا [ هنا ءودلصقو قا رخل قاف را هيلاتلصو اع ةلقثم الرول

 ةش كا ع لالا ن< ل يا يمت نع هنق كلا نئذيعلا هذه دم امو

 1 انارطأ قاما
 ا 4

 ذأ سل كلذ نمو
 اي

 ُظ

 ىملعس ىذلا سملا بردلا يول
8 

 .ةب زوالا ةتمرلا ىف اع اكلك 5 ءابروأ ةيقي مت الوأ ايل ااطيا

 «ءطئيسولا وعلا قئقيمعل أ ممايس نم ممقافاب برعءلل نونانمرومرو لاف

 لام الاول امتالا,ى الملا ةايحلاه ذه ىلا ةماظملا روصععلا سمر نم مهعبل لإ



 ىلع بغتلا

 درابمالا

5 
 ( مكوك - امدح . الرس

 هايس حب ال مظعأ ةيصخش طيسولا رصعلا ىف دجوثداكت ال

 نيطسفلا روكيلا ىف نيل كلم دبك] 7 كش ا لل ناني

 نم لالكلا هيرتعي ال لمعلا ةلوازم ىلع اناج .اظ كلانا ف نك

 قابلا عك ملوأو . ءادلعلا سلجم رثؤيو ملعلا بحي ءبورملا ةسرام
 ىزيلجتالا ملاعلاراضحتسا ىلا لملاب هملو هادأدقو ةقهاشلاروصقلاو ةمخفلا

 قار ءا ميلعتل سضرادم ميتفل كروي ةئيدم نم « اكن نوكلا (

 ىلا ةوذجلا ءىطنت لو ىطسولا روصملا ةلظ هرصعن تءاضاف ءنامرملا

 ىبدالا ىوتسملا مفرا انيك اد نا فيلو ا دي ساما

 نفل ولما 1 نم هيلع رع نايا طق ناموا هناعأ نو

 ابلهأو ةلودللو نيدلل
 « دحاو ىحيسم ءاول تحن نامرجلا لئابق لكع جج ىلا ىري ناك

 ىلع اون نيذلا نوسكسلا لئابق الا ةدحولاهذه داجيا نم منام نكي لو

 ولت ةلجا ناملسثمييلا 5 راف «مماعقنتسمو مدالب تاياغب نيمصتعم مهين

 ننال د ىعبسملا نيالا نتي رشنو « همكم مبعضخأ ىتح ةلجلا

 اعيج هيضرغب زافف مدالب ىف
 اوامعو نوسكسلا لاو المح نازك لاغتشا ةضرف, درابللا زهتا



 انايلا تامتسا و4 ةمور او مف 56 ال اطنا د عاجر لتس ىلع

 در رايمالا كام رصاحو اب امل اطيا نا مدقتو اا 50 بالا ا ىلف نان 1 رشا

 تالمهسفن ىعسو - ال كالمأىلا دك المأ تنمطأب مسخ «ايةان» ىف

 هيوقىف ةهداز زو ايأبلا ك 3 !المأ نامل 0 6 و دقو «درايةلاو ةحئ رفلا

 ةيبلعصلا لئابملا مضخأو بسن ا راع لب ابنا 1 1 2 نال رمد 3 منع

 «رافالا»وامم.هوإ قا« كجبلاف جينا اي وووط ينل نكمل كيناكؤتلا

 دوو ةيحيسملا آوقتتمي نا.زافآلا ملأ دقو رجلاو اسفلا نآلا ىمسي امف
 تاراعز قوت ءتيلودا ةيفرشلا ودل اتا كلم لا ايتام يرأع
 تاراغ دضل ديشرلا اهنوكىتلا مصاوعلا هبشن بلالارهن يقرش ةيركمسع
 ةاودلا ىلع ريغن ” تناكىبلا !اةرب ريتملا ل اثايقلا

 > قافتساو ايفان قلع ريما ربا هيلع هليل ثرتلا راو | ىز
 بوثحج ا كلف 200 هب هنولشرب نخلأو 1 اذدف نافكريش مدحأ

 ةدعزورق دعب سلدن الاةغرم ترعلا تتديرط ىلا ةوّقلا دبه ناك سناربلا

 ةيفرمشلاةلويلل ناؤظاريمأ ةدايسي فزتمت ةماور_ةفيعتك- تيفو
 انام || ردهم اهزيغو ةسدقملا رو وصلا ةدابع ىل اء امس عازتل | ماق ىتح

 طبنارب :برغلا ىف ةسنكلا تعرشو 0 ا دّص انانردل رارق

 ايابلاو ةمورفارنثأ نيب عازنابشن مث . مدقت معينا ملطتنتو ةجيرفلاب
 نا«ئيل» .رظضاف ةيزوزمجا ةداعاز ودب رب فارمشال اناكو «ثااثلا ويل»

 عم هبورح
0 

 ةمل اًدصلا

 ةيوبايلاو ناملرش

 .٠ ..  4 3ع َ

 ةمور ناملرش لخدف هءادعا ىلع ةنوعملا هلاسيو ا/ةالةنس ناملرنش ىلا رغب ”,

 سردقلا ةسينك ىف حذملا مامأ مكر وه امنيو .ةيوبابلا شرغملا اغار
 جان هسأر ىلع عضو دق ابابلاب اذا م١٠ ةنس هاليم ديع ىف سرطاب

0-2 
1 



 0 نأ تح

 كلو .نمعلا:|ذبن ءميوف هناك ةيلهدلا انامل ره زيلغأفجةءرؤطارينألا

 هداؤف ىف ىوه فداص هنأ ىف كشال
 نعت مل ةيطنزوبلا ةيروطا ربمالا ننال رش : مل وتن' ىلا ابابلا اعد امناو

 ىلا .ابابلا جاتحاف ..ىتبدلا فالكل أشن نأ دعب امس الو برغلا رومأب

 هتلانيمو ةميظعلا هحوتف دالخ نا قيأ نع الضف 6 هش شوق وك

 ناهذالا نم حربت مل ىتلا ةعدقلا ةينامو رلا ةيروطاربمالا ىركذ هقالخأو

 « ةسدعم كلذ دعب تيعس لا ةينامورلا ةلودلا

 اهروطاربما ئأر نيح .١4 ةنس ىلإ نحلاو فئاؤتلا 8 تيقب ىتلاو

 كفرت كتان اذب.و

 روطاربمالا دوحو 2 بقللا | بادهاب ل نم ا هيل هنأ

 ناليف مو نعم 2 هْنع 51 زانتؤ « نويلبات 0

 نرش ةمأش

 مفصل -نيمزام 0 ينال رش ءافاخ راصو ايناملا و ايلاطيا تطترا 3 00(

 ممدوهج | ومسفف ٠ ايلاطيا اوعضخ ذل مدح ءامدعلا ناموا ةوظأأ ءافاخن

 م ىوقو «اهيف روطاربمالا ةوق تفعضو ايناملاو دالبلا هذه نيب

 اهاخأا نرقلا كل ايلاط داو | ءاملا داحنا رخأتف عاطقالا ديعلا

 3و د دا 0 مش اونيع نيذلا م مهنأ نوعدي تاوابلا 2 02(

 ل ,روطاربمالا ن نوب 00 220 ابام مال عضل نأ بخ روطار مالا ناو

 1 ا

 ملاقالا عار 1ع ةياقزلااهددقف' هناككلتع دخت نا نال ىعس

 «ةيبرحلاوةيندملا ةطلسلازكمديبو «تنوك» بقلب مهنم لك حبصأ نيذلا

 لاح اودبعتيل ةفاتزملا تامل ىلإ ةكنوهن طمستستعف هلسر لسرب لعجو



 تروق

 مريراقتب هوفاوو نيلهالا ىواكش ىف اورظنيو دالبلا

 «ةيعراا اص ىل ىلع ظفاحيل داليلاب وجب مانقخلا لاش نال عب 1

 و ا رول ماكاو ا مهني للعلا رشنيو
 رضقلا ةيزدم“ يعم ىتح ءاذعلا عمج

 ىلع هدعاسل ىح هتقداصع ديشرل | مها نأ هتيص دعل نم غلبو

 لا الا ناهدا ف كر 5 دعل ا ناملرسشتامو .ةيسلدنالا ةلودلا

 كلاملا هتلود تعسو دقو نحال ا نول روصعلا ىف ةليفملا

 ( ريد وو ايلا عر ادد 9050  ةيرش نيالا ةقورمملا
 كر هميم انانااوو امد ايلاطيا لامثو رج لاو

 + لياشال نك 19 ىعو
 «<ن

 نالوا وز ورك

 أرينتسم 5 ةيتاملاهك لاما معنأ همز>حو همزعل ناملرش 0

 كيكمت ىلا عزنت تن اكة يوغللاو ةيسنجلاو ةيفارغحلا لماوعلا نأ الايكايوت
 لئابقلا تناكو ايرتسنو ايسارتساو ايلاطيإ لصف: لابملا تناكف ءاهارع

 نعو ايلاطيا لهأو ايرتسن لهأ نع ةزيمتم ايسارتسا ىف ةّحبلا ةينامرملا
 اليوط هتلود كسا ل كلذلو ةبلاقصلا
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 زوم الا لبج اكران ةسيئكلل اداقنم اميعضي ناكو هابأ سيول فاخب
 ابابلا بختنا ىتح ةسنكلا ةطاس تدازو تاروثلا ت 2 اه.راغ ىلع

 ىلعاومفتاف 506 ماصخلا مدتحاو ةبالغلا هوان ايبا فاخو .ةمع ريغلا



 )» نيكولو ذل اف « م*ةنس( نادر ؤ ةدهاعع »فر ءيامف ة ةيروط اربمالا يسقت نآدرفميسقت

 ةيلاملا ادنلوه ابحأو اك" دما قطط ملا م ارالاو ةيروطار بمالا بقل

 ءايلاطيالامثو هرسيوسو نورلا ضوحو زمام برق ىلإ نيرلا ضوحو
 نق رهلا وزيللا ين ولو دج ومر الا ىلا هيسائئال رك ذه نيروللا لازتآلو
 ةدهامملاهذهمدت مو .ىبرغلاءزجلا «لراش» ذخأو ناش ةيروطاربمأ نم
 دنا ان املا راض نقارقلا مسقلا نال ءةيقاب راما تيكر انك لإ داب ل

 ةيوم لازب الو ناك د ليسو ال مسعلاو ايسنرف راص ىف رغلا ميقلاو
 امهنيب عازنلا

 لب هتلود لالحتا ىف ديحاولا تبيسلا نا ا عزانت 2

 اهرك َدِمدَمت ىتلا ةيوغللاو ةيسنجلاو ةيفارغجلا لماوعلا كلذ ىلا فاض

 ةدع ىحاون نم كالمالا هذهىلع موجملا ةرثكو لان مجم
 ةزيضحملاىا جالا انلاليا: لات نوير ام يمك حلا .ناكف

 ناكس نم تاعامج اهب تماق قتلا كاران ناني نم مأ ونال م

 م ارتلجتاو اسن رفو ايئاملا ءىطاوش بهنت تلعج ةقرعادلاو ةواندنكسا

 اوك ربو « نييدتمرْلا» مس دعب امف ءالّؤه فرعو . اهدالب ىلا دوعن

 ايروا ءاحنأ رثك 1 ىف غراثا

 ا املع نو ريقي اوناك َى 1 ل ره ىأر انو

 تراصّلا ةعطاقملا ف اوميشيو موجها نع اوفكينا «وللور» مهسئر عم

 اوميتعاو ةجن رفلا ف نوما مدنا م ناعارو ةيدتمروتب فرعلا

 ٠٠.5 ةنس ارتلجلا اوحتف مث . اهتاداعو اسنرف ةغل اامعتساو ةيحيسملا



 ايلاطيإ بوزن نييدنمرنلا نم عوف لو رشع ىداملا نرقلا قو

 يحل اوعزتت و «( 8هطءرنأ 01154 دزاكسح ترور 2 مهميعز ةداشإ

 اودرطو +٠١ ةئس ةيلمص ىلا اوربع مث ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا نم
 ىناثلا رجور » ابكلم مانأ اهنأش مظع ةكلمم اوماقأو « اهنم برعلا
 ايلاطيا نم قوس فصنلاو ةيافص للا تراص نح « 09ع: 11



 رخام

 ةسينككلا ةوق 5 روهظ دو ىعاطقالا ماظنلا

 لطم :كّذلا+ةقلاشلا تازاتلإ دس نعايلملا ةموكتحلا تزال
 اوحلسف ممدالب نع عافدلا ىف مهسفنأ ىلع ارد نأ هج 0

 مهتاكم عؤانب [ثروط ١ 1 كلنب»اربسكو انا مهعانت

 00 مب ء بس 5 ىضارالا يعلم ال نيلفتسم هبش [ ميماف هذه

 بنا رضلا مهنم نوءمجنو اهشويج نودوقيو مهيب نوضّشرو اهم نيميقملا

 اهودع ىتلا نوئثشلا هذه ىف لخدتبر 5 وطاربما وأ كلل ن ةاوحتا كا

 ةدعاسملا ضعب هل اومدقو دالبلا كيلمل عوضخلاب اورهاظت ناو مل 2
 فو رو نآمازلا ففولتخالا لاخغ مالالا اذن ناكو ؟برحلا ءانثأ
 ىلا ةحلا ةلؤرلا لدا فاننأ نظن هلاس”تأديو  لاوخألا
 ازال ماع

 تطبر ىتلا ةيءاجالاو هيداصتقالا طباورلا ىلع عاطقالا قلطيو

 لالخ ىف ىابثلا هلك ذخ | دقو« االاوط قزف اهروأ ترغ ىف تاممتلا
 ذخأ مث رشع كلاثلا نقلا ىلا دئاس رمتساو داليملا دعب عساتلا نرقلا
 ةيسنرفلا ةروثلا الا"ابحمم مل ةراثآ نأ ىلع« و 1ك

 ةعبم تارابتعا ةثالثث ىلع ةسسؤم تناك طباورلا كلت

 هلل اكلم عاطقالا رصع ىف ةدئاسلا ةيرظنلا بسح عورتا نزاع - ةيلبما
 ضراالا

 سانلا كردي لو هعابت أل اهمطقأ كلملا ناو كلدلل ابحنم هناو ىلاعت



 | 6و

 نم ةعطق لكنأ ىلع ةماقلا« ابفرعن تلا ضرالا كلمت ةيراقت. كاذذا

 ا مب لاو عزل ود كامات ردنا نياك هلام الل اضد ألا
 ا دنا افي ص رأ لكس نا نودقتعي | وناك لب دق هعزاني ال

 انكهردوزم ناك 13 اان قوفو

 :٠ فيعضلا ىلع بلغت ىوقلا,ذ أو ةيزكر لأ ةقاؤكلتملا تفعض الو

 ةيقل نا علا نذل مهضرأ ىلع الو م,سفنأ ىلع كالملا را راغص نمأي 9
 مهنم اهوماستو 0 ع و | سيف كدللا رايك ىلا اواحلف

 مف ديل لا ةياج لب اقم م نوفو طورش هينا

 ةيلحلا بورحال غرفتلاب مهلع تضق فوراظلان اف كالملا رابك امأ

 ةمفنلاب مهباع دوعت ةقيرط ريخ نأ اودجوف « ةيموجه مأ تناك ةيعافد

 مل ًاعابتا نوحبصي رارحأ لاجرل ةعساولا مهيضرأ ضمن اومطقي نأ
 ةفيصلا هبنوم ايحاص ايلي ىلا نطو الاو :ةنيعل امر دش ءافولا لياقم
 ةعيطق ىمسل

 ءاحنا ١ عيج ىف تاقبطلا لك نيب رشتنت ةقيرطلا هذه تذخأو

 ذخاي مياتلا ناكل 1 ةعطقم ريغ ضرأ قبت م ساروا ب

 تاكو ؛افكعر 4 عأش] نوزع سان وه امي ديلا م لمثل
 وحن ثراولا اهب موي موسر لباقم ءازناإلا لد رع ءازخإلا ايم زب ةعبطنلا

 ضرأل اديس
 ا اماعارم نم دب نكي 1 تابجاوو قومح هديسو مياتلا نيب تاشن يب ةطبا لا < 2 . 57# 5-0

 هعبات محم نأ دنيسلا“بجاوف..: اعني لصح ئذلا دقاعتلا دّسف لاو
 عباتلا ىلعو « هيلع اهضرعي ىتلا اياضَقلاف لصفي ناو ؛ناودملا هع عفديو



 ئراع مكديف ةيشيد ةلفح:ىق هذيسلا صالخالاو ةالؤلا نيع متعب 5

 2ص و هديس ىدب نيب هيدب عضيو سارلا

 كلل الف ذو 3 ا ليجنالا ىلع

 و هدب رع و ديسلا هلبقيف ةئادعال 0

 هدي 22 هبا مياتلا لعو

 ادن بيرد اناشفلا راو فك رشو
 ةحنم هل مدقو تال اك برا 3

 ةيالثلا فؤراذلا نياك لكي هلا

 لا دن هل نو هيلا

 نم هئادتفاو فرحت لا هتنبا حج 0 اوزو

 و دا تكا ا اا كلامه لا

 هزاز يف ديسلا ماتا مدع ناك لآوحألا
 لسملا وأ ريطلا وأ ةقفاملا كم نيش ردك

 مسالا نرقلا ىف ىعاطقا سراف ديسلا ةيلا جاتح ام كلذ للا امو

 مك سلتا ا 1 كيلا مو نالوش ةلووكف يي دل لعد

 محلا اوأش اف ممن ال عهمئاظو اونروو ةموكسملا ةءاقر. نم ميلاقالا

 ىلا ةيبرحلاو ةيرادالا لامت أذل عيمجم اوماقو همطل مل |

 مهاهج ف كالملا رابك هلك كلذ يف عدلقو . ل ع وكلا هناك
 نفي ةلعت بف ايلذم لك «ة ريخصلا تيان وكت نم: فول مانو. ةفلتمللا
 2 ميما فارتغا نيف مقا ىلع برملاو ءاضقلاوتةرادإلا ىف ىيرخألا



 «عاطقالا ماظن نم ابسفت ةسينكلا مست لو.روطاربمالا وأ كلملا ةدايسن
 ةايعلالا لا فمملاو اطرتلا اعل زمالك ةيدلالاو نيئانكيلا ةيرطشاا ل
 ةريدالا, ءاسؤرو ةفقاسالا راص كالذبو: امل.نيرواحلا تفارتشالا ئوقاب

 ءاسؤروةفقاسالا مق ىرخا ةهج نمو« ةهجنمفارشالاكئاوإل نيعبات

 مف (ءابتا وحيصا ًاسانا اهوحتم تاعاطقإ .ىلا هن لا نجر ةزيدالا

 نيزخنألا حاتنإ ىلع دعتمي نأ هتغاطتسا ىف 1 ملذإ هيلا ةجاملا وعدت ام
5 

 تنسو هناريج نيبو هنيب رجشل تن اكام ًاريثك" ىبلا بورملا ا

 يملا قرط يو حالا يطؤفلا
 ضرالا قْيقر فرعن؟ ةقبط نم قلم ددع ةعانصو ةعارز نم جاتنالاب 5 0

 لسن نم ةقبطلا هذه لصأو« ىنارالا قيقرةقبطب ىعاطقالا ءاظنلا ىف
 اودبصأ نيذلا رازحالا- نمو :ةيناموزلا ةلودلا دبع نم ٍنيقابلا :ءاقزالا
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 ىلاوتب و ٠ ضرالا ةنارح ىف كالملا مممدختاف أضرأ ن يال 2 . 56
 ١ غارت ا لاند نايك لدا تسلفللا اذا قييم اينانوترمالا لايمنألا

 هطاخ نفت 568 ا نم ةعطق قيقرلا حن ع زكا 0

 دي ف لمعلل هعاطقنا زيظنو / ةهديسل همدشإ 3 0 نع ع رح ريظن

 هديس يل رداغن 1 قئقر ل نكي 0 0 نم ةرردم مانأ

 عليم لباقم قرلا نم صلخش دقو . هنذا ريغلا قلو ع 0 الو

 هذه لاملا مرج عممج ف د نف هداس | ضعل بغر دقو هعفد لعد ديك 2 2 1

 ةيديلصلا تور لأب مايقلا كك ّّ كْع ا :ةليسولا

 ناضودابلا ىف فلا أ عاطقرالا نا نهذلا ىلا برست دق ا
 تامزانملا تلظ دّقف كلذ ريغ ةقيقحلا نكلو ةقلاب سانلا طاصم

 ةضرفلا را : فثنحي ميإتلا نك دا بورحلاو

 5 1 رصف ديسلا ناو أمس هل اف هك 0 قف هديس ىلع كاهنبل

 ديس لك نيبو نيرواجتملا ةدانملا نيب بورحلا رتفت "دكت لف 4 ام

 اوفنغش موق نم بيحعب كلذ سيلو . مهيب امف عابتالا نو هلو

 ىلا اودمع بورملا مهتزوعأ ذا اوناك مهنأ دح ىلا ةيسسورفلاو برملاب
 نوراشب ةيصاق دالب نم ناسرفلا اهيلا ىعدب ةيبرح تالفح ةماقأب ىلستلا

 باملالا هذه ىف ءامدلا ليست ىتح فويسلاو حامرلاب

 ةسينكلا تمئس ىتخ تاعزانملا هذه ىلع نيفك اعف ارشالا قبو

 فارشألا تنلعأف برملا تاليو نم ففخت نأ تداراو ءامدلا رده
 ثددهو عوبسأ لك نم مايأ ةثالث لاتقلا نع اوفكي امي



00 ْ 

 توزرملا مايق ااخلا مْ « ةينايرلا ةندهلا » هذه فلاخم ن م لك نامر 1

 قدرفلا وم هلال ةقباطا/ تاو ةئيلصلا

1 1010111111111 
 انامل 3 1 1 1 11 زذزذزذزذز1ذ1 يا 1 1

 -ٍِ 1-2 ل 4 د

 طيسولا رصعلا يف ةزرابملا

 دقف ةدحتم كلام نيوكك نود لاح هنأ عاطقإلا ءىواسم نمو
 نيك 2 كاما مدق ةل اير شكر الم انفي قرف هناك

 ةيقب ىف نأشلا كلذكو « هندفا ةءضب زواجتتال ةعيطقملا « ةلقتسم ةلود

 أ تالا فايس مل الا بف ارتعار تتاززصيل مخرلا ىلعو ٠ ايوروأ كلامت
 لانا نهي نع نوماتو 14 نعتورت 5 زوناك هسا :ووظارم لا
 ةصرف لك ىف هيلع

 صالخاالاو ءالولا نيب نومستي اوناك عابتالا نا كلذ مهيلع لهسو
 ولو مديس ءاول تحن لاتقلا نملخ ىف اوناكف« كلما نود رشابملا مديسل

 شح ماد هيج عاطقإلا دبع ىف كلدل نكي ملهنا ىسنن الو .. كلملا دض



 اس اؤهوهوءاس

 دل ا 23 نيل ناتو لظتآلو |( دنت ناك لب ةيلالللا قوقل
 عاطقإلا ماظن ناكو ؛ دالبلا ء ارمأ اهم هدم ىلا تاغفلا لع يداتو ةلماحلتا
 نايا نو يسم لا دنع كلدل مدعي تلك لك ىلع ىغَشي

 تادحو نع ةرابع ماعلا شيملا ناكف نؤملاو حالسلاو ليملاب 0

 نيفلت# ءاسؤر ةدابق تحن ةنبابتم

 ةقبط لكل ةدع تاقيط ىلا سمشلا ماسقنا أنبأ قلما ومو

 تاقيط 0-05 !|قوهح ىلعرو وحلاب | ملا و بص ولا ىلع لمعل ة ةّضأ > ص ارغاو ملاصم

 قيقرلاو نأ لاس رفلاو فا 8 تاقيطلا 0 مَأو ىرخ ل

 - : عاطقإلا تَعْصُأ ىنلا لماوعلا
" 
1 
 ا

 هب ل 5 عاطقالا كو عى و اودافتسا نيذلا م م ما هاا نإ 0 تعشلاو كلملا 1

 نوداك د ذو هه 0 كولملا ةطلس . نه مظعألا ا لا مهيدي ىلا
2-7 

 ءابضقلل ص:خفلا ان لوثيحش او ١ اعف ةيحل املا نمل نم داو لوعءتمتلا

 نيذلا ةماعلا اولاهساف ةو نم مه ناك ام عاجرتساو فار ًالاوو ّ ةليلاةمفاملا “هولا خاف 5 ملا. مرش ناككتاتب عاج رتبناو فا “ال5 وفن هلع

 نوذلاخ ئذلاو ىعاطقالا ماظ هلا 0 فما لقا ىكصوفلا ن 50 0 اوناك

 طاصم ترها كلذبو 4 ةراحتلاو ةعائصلا 3 ةيمنتل مزاللا ن حا 0

 6 خر 4 كدا مودع د وفن 03 صلختلا ىلع 0 | ه0 ةفشلاو كالملا

 دعت امس الو « مهماقلاو مبك الما فارشالل تيقب كلاملا ضعب ىف هنأ
 هني نم ةيهطومو هياواشتتمب رات ' كإلملا زاص نا ل

 ا

 نامت قداطاا :!ةوؤقلا نفل ى ةيديلصلا بو نما اتيماق:|1 + 16 ةيليسلابوزم لا

 ىلا ريبك ددع مهْنم جرخو ءابايلاءادن ئل نم لوأ ناسرفلاو فارشالا



 ب ١ ٠ ١ تعب

 كلدب ”لقف « ةسدقملا يضارالا ل 0 0 لتق قرشلا

 دادعإ ناف م ةهج نمو « ةهج نم ما ل ف فارشألا 3

 : ردكدص انما 65 ايمو وأ اهلك م و 15 هاا ةديلصا تا

 5 ماقأ دقو 5 ءاقرالا 7 اهاد 1 غلابم م لباقم مهعأت ور 0 0

 ل

 اهب 0

 ىه را امورتو اهدج لصف ل لك دملا كعاطتسإو ىلطس ولا ةفيطل

 اكل اق قيكتر ليلم هيلين وذ قفا رمال ماج تام

 راما و

 ع تيوقو اقوملا ةييعاذتلداوق ةزاوتلاو ةعاتتملاب اواعتكاو نامل وف قر

 دورابلا عارتخا مماسرف عوددد مموصح ةعابم ىلع لودمتعلا عاطقإلا ءارما ناك

 هب حاسو رشع مدارلا نرقلا ىف ابور و1 لمت ملول رابلا عرتخا املف

 ىلوالا اهتاصح عوردلاو نوضحلل دمت مل بعشلا ةماع نم ةلاجر كلما

 . كللملا ناظلس دازو ءارمالا ةوق تفعضف

 ىتلا ةربربتملا لئابقلا موجهنم ابروأ ناصهنافعاطقالا نساحممأ امأ
 مواقوم قرشلا ةهج نم ريملاو بلقصلا فحز فقوأ دقف « اهددهن تناك

 ىف عاظقالا ءارمأ مواق اك « نيبقرمتادو نييدنمرت نم لامثلا لهأ وزغ

 داليلا هذه حتف برغملا برع ةلواحه ايلاطلا ىثو اسنرف بوئج

 ةنرحلا حور مهف دلون ممتايعاطقا ىف ءارمالا لالقتسا لاطاملو

 ىف فارشالا ىرتسو نيعئاغلا كولملا لظا ةناكتسالا هيلع تبعصو

 مهحاع 8 نا ىلع ١؟ ب هةئس هنوربكو مهدت لدغ انحو كالملا نوفقو ارا

 ) 1 2 ١ ىزع انالا كعقلا ةيوحل 8 ناكىذلا « ظءالادبعلا »

 عاطقالا نساحن



 كح ٠ ١ ؟ ب

 مو رفلا

 ىوطن# ىلا ةيسورفلا روبظ ىعاطقالا دبعلا هفلخ ام مأ ناك ارو
 ل يلام هر قل 0102 رللو نينلا راقأو تاذلا ناكنا يدانمززع
 ادا مارتحاو

 «لترملراش» ميلباقاماف مهو رح قليلا ىلع نودمتعي برعلاناك
 ع 5 .٠

 0 هيب دع تايرصلا ف ليخلل ع بححا ١ ةرشز ا «روت» هعقوم 0

 ءابروا لك ىف ماظنلا 0 مث نمو ىنرعلا قشنلا ىلع ناسرقلا نم اقرف

 لالا” ةليم اعورد نوسلب. ناسرفلا ناكو

 نوبراحبو مهماسجا ةياقول ةفلتخلا نداعملا

 نم نومضني فارشالا ءانبا ناكو

 همم نوأشني روهشم سراف ىلا ةمباسلا نس
 بورض هنم نوماعتيو هتمدخم نوموعيو

 لاتتالاو ثددملاو ةدئاطإ ادار لاعفلا

 نس ىفو . برحلاو ديصلا ىف هنوبحصيو

 باشلا بيّملتب لفتح نيرشعلاو ةيداملا

 ان ار ناي ل ماطر اير

 ىضقيباشلا حيصاف ةينيدتراص اهنكلو
 مس سالو ولو سرد ...اذاف ء سيسقلا هكرابيل ةدابعلا ىف ةلغحلا ةليل
 الئاق فيسلا ضرعب هفتك برضف هديس مدقت مث ةالصلا رضح حبصأ



 حا ٠ تدنن

 ياتو لأ باشلا مسقيو سرافلا تابجاو هنقليو « سراف تناف مت»
 ىلع ًاظفاحم اع ركل يذلا رهاط اًنوفع فيعضلاو مولظملل ًايماح ةسينكلا
 هيحصو هنطوو هند لجال ءىث لك ايحضم هديعاوم

 '  نمدلوتىفرحر مظم «نا ربظم اهلل ناكة يسورفلا نا حضتي اذه نمو
 ىجري ناكو . ةسينكلا قيرط نع ءاج ىناسنإ ربظمو « عاطقالا ماظن

 تاهو هيورح تر 0 ىف عمتجلا مدخم 3 ةيسورفلا دبع نم

 ا مرت هما لا تناك ةينورألا نأ دلو وادخل
 ١ 1 اهنم بعشلا ةماع دفتسإ

 هب 2 ابلاو ةسيئككلا ةوق_روهظ

 قلع اياب نيالا ذامتعأ يندلع ةسركتلا وم رهف كرا أ
 * ماههالا ن ناك دقو « ةنل!ل وخد ىةطساولاوءبونذلا نارفغىف ةطساولا

 نم ساثلا تاوخاة دش نقو#- لغاشلا م زاغشا عد ل ةاطا اؤكد

 هللا ةدايعل ماي ل نو 07 ء مهو 50 1 اوناك ةر ألا تاقع

 لاك هلل 'رخآلا ف ه مهبامع فذ امك ةايحلا هذه ىف وسلا نودع

 ىلا ىدؤي انمح:اهيْضع ناكو نيون ناار بروفة فا راطر

 عيمجا ىلع ىوق ناطاس ةسيئدكسلل حبصأ ءرانلا لوخدو هللا بضغ

 ةستكلا تبقي ذإ اخللالقتسا وه ةسينكتلا ةوقل_ قالا نرتطملا

 هيتس ا ةيوقتناكن يح ةيناموزلاةيزوطازيمالا كح تحن

 صاختت ةسينكلا تذخأ ةيئامورلا مياقألا ةرباربلا لخدو ةيزكرملا
 نسل نيل ناوشب ايتاهزرارعوعشا ف ةييكاجلب ا كين سا دم



 هل حا

 ةسيئكلا ةوق : ناتوق هكحن ملاغلا نأب » سماملا نرتلا يف ةمور ةفقاسأ
 ملمأ لوم ةانكلبلا نا ةيناثلا ىلع ةقوفتم ىل اي و كللا ةوقو

 )» مهسهل 1 كرولملا < ىدح عيا ل عا نع هللا

 رش ام4«س ويسدوم» نيا وق ف الو « ةيفي » سلخ تارارق ف سبل

 | وناك شالا 0 ريغ وأ ف ةدايس اميل 4 حا 31 ةمورأ 2
08 

 ةلزملا حاط 6 سرطل را ا ةمور ا نودمتعي

 ىلو الا تريعا كلذلو نييحسللو مالسلا هيلع حييسملا رظن ىف ىل وألا

 نا عيطتسن نم اهني نم سيل ذإ برغلا ىف نينا ند
 ةمصاعو ملاعلا ةديس تناك ةمور.نأ كلذ ىلع دعاسو . لوسر اهسسؤم

 ةئفام الا ذأ اين | ناتماف قيرزطاربمالا

 ناكو ةمورل اققسأ ( 401 1 ا اب راصاليو

 ةوقل اناسأ أ عضو عالمألاو 1 م

 نأ: برغلا: روطاريمأ دلو ثلاثا نيكل 3 ةيوايلا

 عيمج ىلع قوفتم مدير ا نايف اعب 18 هلم ]246 هةر ردصت

 ةفقاسالا لع 0 ل2 مجو“ 98 مح لع ل 0 تع ةناأو برغلا 2

 شطبب كلذ فلاخ نب 000 هررشي أم لك ىف ة ةموز 5 عاينا

 قو قف لوألا را هنري هوووللا بو عترلمل تسير كتر
 فتسأ حبصأ ةيبرغلا ةيروطاربمالا تطقس انلف ءابروأ برغ ىفايابلا
 مو أمعز ميمجا التلاوة طا نين ذل تقال كابملا ١ يطب ةطكز



 كك

 ةموكملا لامعأ ضعإ رشا, فقس ألا ذخأو ةرباربلا داوق مامأ ل

 ( 5.4 مة: )رس كر لا ى روم رغ اباسلا

 5 6 دعب ةءوابلا رانم هيد ىروغيرغ ربتعبو

 نايهرلاو نسفلا لاسنا ىف ىلوطلا ديلا نم هلي 71 كللذف هيفا

 نأ دعب |رتلجنا بونج ىف ةيحيسملا ةداعاو « نيينثولا نيب نيدلاب اورشييل
 نوينثولا كسلا اهاع

 ابكآامأ تمسناو اهتورتو ةسينكلا ةوق تداز كلذ ىلع ةدايزو
 « سرطب لوسرلا ثرإ » ةرادإ هتف ول ا رو فرصح
 بيرت ىلإ اضيأ هتافتلا هججو دقو . ةنجرلاو ةقدلا ىلع ةيوطنم ةرادإ
 3 ولا هذبمو « ةسينكلا ىف تاولصلاو قيسوملاو ةينيدلا سوقطلا
 نكي ملو . لبق نم احل نكي م [اذنا نيحسلا ريغ ةييلكلا تذيحا
 يرجو مارتحالا ناف« ًاضيأ هتيصخش لب همسا عفرعذلا وهطتف هلمع
 ةسنكلانأ ا و كرم ايدك ليستولا ىداهقجناء ىذا
 وغير غ اف هثب ىذلا حورلا رثأ ن الا ىلا دقفت ّ

 قرشلا ىف ةيحيسلا |“ ايس ممأ ىلع ذوحتساو مالسالا رهظ املو
 ةيردنكلاو ليديا تيب نظر سرك اسس ىلا نياك اوسخ
 أ نكلو . ةينيطنطسقلا الا ةمور سفاني دعي مل؛ ةنك“ اطناو
 هنع 2 ةمور 52 ناك اهي ءروطارب لا ةلخال تح قب ةريخألا

 هذوفن ن ٠ع القتسمو

 ا نا ةبق رشلا ةينامورلا ةلودلا نم مالسالا بر 9 ثبل ام مث

1 0 
 رد



 - "ل

 ل وم هكا لع ةيلستللا# رتكاقلو  ريملا جارد حالصالا .موزل

 0 و + سسقلا جورب بوجوو « ءارذملا ةدابع رم عانتمالاو
 "هين رغل ع نسابكلال ا طحب 2 0 ىلإ «ثااثلا ويل» روطاربمالا

 .٠ ع 3 5 ًء

 انابيلا 0 ) م روصلا هده 7 ا 7ع ةئس ةمور سا نالعاو

 ةسد و ةمورةسيل نويل فاين يعلوه ويل دنع لامر

 ةلود  ةيتفلا ةلودلا كلت ىلع اهدامعاب ةمور ةوق تدازو. ةينيطنطسقلا

 ةنس اكلم« نيب » جوت, نآ ابابلاب ادح ىذلا داّعالا كلذ  ةمئر فلا
 ؟ .

 مدهت 6 هم ار روط طاربما 00 ع ؛ءا/هأ



 . ةيحيسملا لبق ةفورعم 007 ةعدق ةيفسلف كل ةنبهرلا

 نم فقل اولغو جلاجل نم تناول ماعلا نع لزعتت_تناك اهسامبتكا
 ةرهاط ةشيع اوشيعي نأ ءاجرءاسنلا

 هير اع كرك للا تافايرا نايه رلا رق: يح قرشلا ىف هنبعرا تادجأ
 اوعطُقيلو ةريقملا خاوك الاو فوبكلا ىف اوشيعيا ءاهريغو رصم
 ى ا ١ قنا نيه املا نمو ديعتلايف مهنايح
 الو اممثي قدصنو هكالمأ عاب 2 تيب ىلا يح ًاعرو ًايقت ناكو

 نابهرإ رلا لعج 3 نمو « نورت هب ىدتقاو ٠5١ ةنس ءا رحصلا ىلا

 ياحب ماظن 000 ةريدالا تأمن ربحا و فقس ا نوعمتجي

 ىلا اهنمو ةيلقصو ةيقيرفا لامث ىلا ةنيهرلا تامتنا رصم نمو . هب
 اروأ ةيمدو انلاطيا

 تكدنب سيردقلا م١ )4 تك دنت يندم نبط قحر 0: ريغ 8 ريدالا ماظن يِ كو

 ىدنج رود, موت نأ نم اهنكمأب ااخ ًاماظن ويلا هي 6
 هلالعت تيتا: ىلا ةزيدالا تزاتما انو“: هور رات ىف

 1 ريقف شيع ناعم و مسقي راص ريدلا لخدي ناك نم 3 00

 0 ١ اذا اهتز عيطي ناو طوعا

 ىف لصاوتم حدكو دك اي تراص بهارأا ةأ ةادح قلو )0(

 تامف صا لمع مويل | تاعاسنم ةعاس لكل « لّمحلاو ريدلاو ةسنكلا
 كاف ا ماطغاج ىف: تتعاسورابناس قم ةسفوو ةعازإلا موقت ةر ردألا
 معلا دهاعم تزاص اها نع



 تلوم

 0 ان انايح ع دلدع ةنفولا تناك الو )ع

 اوه نادال اهعاوصش تاع مْ ةمواقم دشأ ةزكفلا

 8 ةقس لل تدار ةلاعم 0 ريغص لكب ا وموقبو اعم

 ام فقسأأل مضخم الو هيف نولي موق اذ لك ناكو )5(

 ْ ايصخشاباللا خوش

 ةيعامجالا قورفلا لكن ابهرلا لوبق ىف تكدنب لفغأ دقو ١)

 قاموا نونا لعل لع الار واراغلا تتر ةينئطال ةلاثاو

 رحلاو ديعلاو ربربتملاو
 ةريدالاماظن ىلا داسفلاو فعضلا قرطن ىتح رشاعلا ْنرَعلا ءاج امو

 ىذلا اسنرفب « ©ادهذ واكد ريد ضيف« ديدج نم ابحالصا مزأو

 مزار داوعلااوفارغلو :ابهرلا 0 نمةعامجج هسأ زو هيأ :ةئنس لدا

 هقلست نع كراس ةريدأ ةدغ هتغ عرفتو. نايهرلاب نيدلا صف ظاشنلاو

 : ةيروالا إو ًالاعرتك ىف ةذلاسو_ قو سري دات كالبلأو
 ئدب لع ىرخا ةتيهز ةكرح تأدب- رقع ثلاثلاَن زقلا"لئاوأ ىفو

: 
' 

 ا
 ا ع -_ + 2

 2 نسيسل رو » سلا دعلا

 ةدمىذق و ايلاطيا ىف( ل 2 ةنيدم نم ةينغ ةرسا ف سفن نق عن د ناوخالا روهظ

 ءايدغالا لصف ىلا ة وشاف كش ل دجوا ضرم ىخ ؤيللاو ف وتلا قفابص

 نيك اننلاو يع ممل ىلع هباق فطعف « نيرسعلاو ءا رففلا خ نع نيرسوللاو

 هنامرحب هابإهدلاو ديدتب هبأي او مهمال 1 تفتت مهتاسا ومق تغرو

 قسرأتو هسلالم عر لب 6 ءاسؤبلا ءالؤه هةر كرش ل نا ثاريبملا 0

 نوريثك هيلا مغناو.ايلاطيا طسوفليجالاب رش جرخو رقفلا سالم



 ذو 8 2

 تنسلأ» ابابلاةتفاوملانو «ناكسشن رفلاناوخالا» ده ساق هلاثمأ نإ
 مالسلا هيلع حنيسملا ديسلاب ناكسشنرفلا هبشن دقو . ٠٠٠١ ةنس «ثلاثلا

 اودجو ىتم مدكب نوشيعي« ةر ساالع ةافح دالبلا نووي اوعرشف
 ةرايزو ىضرملاب ةيانعلامهتمبم «تاقدصلا ىلع اوشاعلمعلاغتز وعأ اذاف ءالمع

 نيسئابلا برك جرفتو نين وجسم ا
 عيج او سدتناف, ةسسلاو عابتا داز ىتح نينس عبس ضع و

 . نيجاتحلا نودعاسيو نيدلاب نورشدب, ايروأ ءاحنأ

 ريعنلا ا سيسن رف فاخ دقو

 ضرعب ام اولبق مث اذا ناوخالا قالخأ
 ا 1 رد اما ع
 6 5 نونتمي. ال ءايرغ ايندلا هذه َق

 .مهبر ةمدخى عضاوتلاو رمفلا نيلضفم

 ةايحلا رداغي رسل )رق 35 و

 ناوخ الل" لع تلاوت ىح 197+ ةنس
 مك م آظا دسفف مداربإ دازو تابهلا

 فيفدعل نيح 22 ملغن لك تدسف

 .. بدلا ساما مهنع لازف ءاباطعلا اهيلع

 هيكص ىذلا.فشمتلاو
 ناكسشن رف بهار

 « كينمؤد ١ سسدقلا ماق هتعءام لو نسال رف ناك انو

 عابتا ىلع قلطأ ىذلاىتللا وهو « نيذاحشلا نايهرلل ا دبع 538

 كينمودو سيسن رف

 ناوخالا روهظ
 تاكينم ودلا



 نع 81 2 دع

 او ا ناكو ١١07١ ةنس اننايساب (كينموذ» دلو

 بهذوةسينكلا ةمدخ ىفلخدو ةينابسأ ةعماجىف جرخ« ىنذلا ميلعتلا

 مزعف«سنجييل الا»ةفل ؟أط دال اهعور ثيمح ان رف تونج ىلإ ؟؟١مةنس

 اًوِيَظَو ليلق رفا مما .داللالا روذب عالتقال هتايحس 7

 0 ال ١ ددرت دعب كلذ ىلإ ! مع احاف ممديعل ف رتعي ا انابيلا

 دان ك0 10 لبق 000 مرسول 5 عاطتسا قىح هيوعد

 ريغ«رعفلا مازتلاو دالبلاب وج قف ناكسشت فلا ةريسز [تنمودلا,ناوخأألا

 ةءادهو نيدحللا عاذقاب نيمتبم نبدلا روماب ء اماع اوناك ناكمتمودلا ن :

 ىفايابلا مهيلع دمتعا اذهل « ةدكللا ناضح ا ىلا مبعاجراو نيلاغل

 شيتفتلا كا 5

 ىف مهايح | وف مل مهاب مهجمباس نع نوال نابهرلا زاتعو

 موصل نا ءاجر سانلا ف ونصب اوطلتخاو قافالا اواج لب« ةريدالا

 لو

ِ 
- 
 ع
 م
| 

1 

14 
 ظ 3 ا

 رع 9 مالسلا هيلعحيسملا دنح ةيلبقتأ اوريتعاو« نال ل ةباوغ نم 1

 هدئاق سم 1 ىددطار 5 0 ار أب

 نوذاحشلا نابهرلا 0 لا تاطدخلا مقع ابا ل 3 كردأ او

 ,«تناك .قلا ةفليدلا تاحاؤلا يأ م حاأو هكا نم مفر ةيزكلا

 - ةسواسقلاو قاتهرلاع نيتفئاطل ذا لاب ع ادعلا اعنف 4 نلسفلا ىلع ةرصاق

 ىلع تايهلا تمن ال 3 ةماعلاو هةضانلا اع اولابو نولو ةيلازافو

 ناكسشن رفلا مهماوخا باصا ام مواصا ناكيتمودلا

 : تأ أم هرصانع مأ عم تلا ىف ميظع رثأ ةريد الل ناكدقلو

 ساونا نم ناي اليساو ةعانصلا شابا ل دالا تاق 0(



 دال

 عانصلاو عارزلا نم املوح نم ايم انم نا حد عرزت مل ىتلا
 نءا املع لوءعيو: ضدرلا اهبلا وأب 8 وولف ةزيداالا تناك )0

 قو رم «يحاللاو تايفتتملا لف نكد 1 كود ليبسلا

 ةوذج ىلع 2 تاظفاح رخا نا و1 ا مولعلا اهني (©)

 دعل اف مولعلا ءايحاو ةثيدحعا ةضينل ا ميقا ل معلا

 ةسينكلا ماظن ةريدالا تدب اب ىلا تامدخلا هلك اذه نم عأو 31

 تناك اهنمنيسرقلا ةفقاسالا عم اهتحاشن مند هنال ءابايلا ةلحاتب1لف أو

 ةنيعرافروطت لكذا دال سير ةعاط ىلع ضحن ياو

 ةطعنو 5 تصح رد 2 ناكو . ةيوبابلا ىف هلثاع روطل هبحصي ناك

 هتفلاخم ىلع ٌورج نملك باقر ىلع الولسم ًافيسو“ ةمور اباب نع عافد



 ا

 يداي

 ايوحلا

 هلا راص نيح م5 ةنس «نادرق» ةدهاعم نم اسنرف خيران دس

 نقاو نال رمش دم «ل راشد ابكحم ةاعبا م كلاو راو نيرلا ىنرغ عقا ولا

 نم نق هله نييدنمرونلاو تزعلا تاراغل ةضرع داليلا ةدذه تيه

 اعبأ ىطحللا لحفتساو نيرينملا ءالٌوهدص نعةموكسحلا تزجتو« نامزلا
 امأ ..كالملا رابكو عاطقالا ءارمأ ديب ةيقيقحلا ةوقلا تراضف لاحفتنسا
 حمس ام الا ميللا داربإا الو دنج الو هيدا نورك ودام كزللا
 مل هعدمت مهعابتا

 0 م دوا تاكت

 اورصاح تح مساتلا نرقلارخاوا ىف نييدنمرونلا تاراغتدتشا دقو 0
 ( 040 ودوأ )ىربناف« اهنع مدر ىف ةليح كلملا دحب منو مو ةنس سراب

 نينس ثالث ضحتلو.راصحلا نو: دنمرونلا مف رفءاهنععافدلل سيراب تن 1
 دافحأ نم كلمرخآ اولزعنأ دعب مبيلعاكلم « ودو أد فارشالا بختن | ّتح
 فيرش لكك سل ريثكهتوق ىف دز مل باختن الا اذه نكلو . نالرش
 « هوفلخ نملو هل ناش ةرسأ اياقب ةسفانملو « ةصاخلا هتعطاقم يف هلالقنساب
 نأ مهعمكمملا قفنا نيحءه.١1 ةنسولا نيبدنمرونلا موه را و

 مساب دعب اهف تفرع ىتلا ةعطاقملا ىف اوميِقي نو فاعلا نع ارنكا
 نوفرتعي مهنكل و«مقاولا فنيلقتس هةبجلاهذهنو كحت اوراصف«ةيدنمروأ



 اا

 كلذ دعب ةيحيسملا اوقثتعا دقو « ةيمسالا ةدايسلا نم عونب اسنرف كلل

 ايروأب دالبلا قرأو نسحأ نم مدالب تحبصأو ةجئرفلا يف اوجيدناو
 .تباكويهباحتن | تناك و يهل ةىلا/ة نسخت | نأىلا ةيمسا ةدايسل نوعتمتير كولملا قب

 لسان: كلملا اذه نمو. اسن رف ىلع اكلم ودوا ةرسأ نم(« 1الع00 تق
 ايوة اريمأ ةويه»ناكو..:تقولا كلذ ذنم اسنرف اومكح نيذلاكولملا لك

 نقتناج نحل يفوت ”جانلا نأش مفر 121م فاسو ول نصعما ٠
 دالبلا نومكحم كولملا راصو ء عاطقالا ءا 2 ميج عاضخاب سعأألا
 ام ديس نوديقت, نوداكب الو سفانم الب

0 

 راوالاوموسلاىربن نيب اضرأ معاد مماختنا تقو« تباكو يه»ناك

 ف ؟2 كلذ ادع اهفو.« اسنرفةيقود» مسا,فرعتو نايلراو سيراب لمشن
 ضع هل مدقيو ةعاطلا نم ءىشب كلما فرتعب لمتسم 3 ةعطاقم لك

 مهكلمنوعسوب نورق ثالث انرف كوام ىضق دقو . 1
 8 ف ترايضز ىلإ قش قرط ناار ءانرعالا كالبقأ لع نوروجتو

 نم ريثك فارشالل ىقب ناو ؛كللال ةيعر ىسرف لك راضو؛ مه املك
 كاليمالا

 (١1١م7 1١5١ ) لورلا تمايق

 الإ كلذ امو جاتلا دوق ىف ةدايز هدهع ف ىو كللم لوا وه

 « رثابم نيغ قرط ةدايزلا هذه ىلع ادعاس همايأ ىف الصح نيثداحل

 7 ةتةئس ارتلمتا ازغ_كالملا عابت اىوق أ «هيدنمرونقود ملو»نالوالا

 سجنتسه»ةمقاو قنييكساو زيلجن الا كلم« [كمم6م10 دلو ره» مزهو

 حد 0
١ 



 ١١5لا

 ةوقفعاض حتنفلا اذه نا نم مغرلابو» ارتاعدل 7 راصو« 1

 هيا كذلمأ اف 00 راص ىلا م شف نع هيأ 3 الإ« ملو

 5١١ه ماع هللا قلغلا ثداحلاو . مم لا 1 ايت ل 5000 هلا كلواطا عاطتسا

 0 رخو ( 016ه تنمرياك» ق.ىلو ل هيدي اصلا ب رحلا يلا 7 لا اعد

 لقو ليلقلا الإ مهن عجري | كيال اننا رق قاوحا ندر فريال

 (وومءد ل وول عباسلا ىَس ول

 ليا «حبصأف « نيتك ا»ةيرا راو « 111201 روايلا» نم جوز

 مكلو « ىسن رفلا 2 ٍ : ل ل -اتلا كالمأ ىلا ةميظعلا ةيقودلا هذه ةفاضا

 ظح ءوسلو ٠ هيلع اممرحيدنم اهئارق 3 ىوعدب سيول اهملطف« امفتي ل

 اسنرفىفهل راصفارتلجنا كلم «ىناثلاىرنه» نم «رونايلا»تحو ناك 0

 ىسنرفلاجاتلاكالمأ ن م 0 امعومج و« نيتكادو« وجلا»و«هن دئمرو» د

 0 2ك َّق ءىث أو و« ةيلخادلا هتسايس ىف حجم ن سلاولا ,ن 6

 لاجتر فافتل 1و كللملا دب ف ةظاسلا رصح ؤ« ا رف هيقود ف هر ادالا

 ,هلوح نيماحملاو نيدلا لاجحر نم لب تل تسش فارتك دا نم ال 6

 ص ىتلا ىطسولا. ةميطلا تبوق اذهمو « هتمدخ ىف مبلك نوصلخ

 تاذكاملل دصاعم ىلا

 ) ووسام ( ماتاتم كلن عانعأنانق طبعا تدق

 كدسرع كيم حكت يعود نبأ جفا يس كلل 2 قو ع

 اكالمأت ارهاصملا لضفب لان ءارتلجنا كلم« فاعلا ئزنه )همناتناكلذو



 اه

 كالمالا هذه ثروو أ هلل تيلق ىلع امم ىنغأو 1 اسنرف ف

 قوس تانيسسا ا يضرف جاكي .«نوج «م «دراشتر»ىرنه انبا
 . 7 5 ص

 روضحلا ىناف هعامدل ىلعهيساحيل اسارف كلم هاعدف تائيسلا نم مك

 : ننك كلا ادعانم ةجبلا رفلا هككلام | ةرداصع اذه هيقاعف « هعوبتم ماما

 بيلف ةسينكلا تدعاسو « ميارلا او نوطاوجتالا ىلا ناوص مقلاف

 ةعقوم ىهوا؟4١ةنس( 80انا068 نيفوب >ةعقومىف هئادغأ ىلع يوما

 هيدممروت يسن ر فلا جاتل امر 5 اهب « ىنروالا خيراتلا ىف مق وللا ث

 هنار اصتناب الع لصح ةحسا و ا سارا كللمال راص ع 6 0

 3 ةهةعسو ىف ىب ا ةرد 0 اف ني نا اسلرف ل لكنا

000 

 ةمبم تاحاللصا لخدي نأ هكالمأ عيسوت ءانأ بيلف سني م
 جاتلا نيب ةطبارلا نسح ىلع ظفاخ«لبقتسملا ىف ريبك نش اهل ن 0
 عجج ةسايس ىلع رباثو . نايحالا ضعب ىف فالتخالا مغر ةسنكلاو
 ةيئاذلا ةموكسملا نم رطشب ندملل حمسنأب «كاملا لوح ىطسولا ةمبطلا

 اينو ند مظعاسيراب تراصف:ةراحتلا عجشو ؛ ةديدج اندم كرك 1 ِِ 0 : 5

 دع ىف 211 ةداوءاشمم|واسورو اضاع ةسدازو

 . وق اشنخلا 11 لانب ةيباظإ هن كل رق يدم قرفو
 مبلعجو فا رشالا نود_يطسولا ةقبطلا نمسيلف مهراتخافنوهظوملا امأ
 نولثع اوناك نيذلا باونلا ه نيفظوملا مأو. ءيش لكيف هيلع نيفقوتم
 2 أع نوبقاربوء هذوفتو هقوقح ىلع نوظفاحوةفلتخلا تامهجلا ىف كلما

 نامل. لسر نوهبشي مو. دالبلا ىف لدعلا نازيم نوميقشبو فارشالا

 بياف تاحالصا



00 - 

 ل عاسنا لضفب تيلفاه الفنا طل اماو همن ناو

 امو ابن ناوماوتل (واكدولا ةعالقاالا!تامدلتا ليعمل ناناوم

 تيلق عنشي ملف شي 1 نوال امهومدقي ةيلام تابه ريظن دوملا

 اجد و ل ًاقنأ لب «هعابتا ابلسرب ناكىتلا ةيعاطقالا تادحولاب

 هتمدخ ىف يف مهاب رم مفديو وه مراتخم ات

 (1ا/ءا ١؟3) عساألا سو

 قدما نع ةيعانلا دم كدلك ال امل اسرع كلل 90 3
 رخآلا دهاع امن انروأ ىف كلم ىو وقأ ناك اهدحأ نأ متر« 0

 ءارمفلا طلاخ ارم ًافغقتم 2 سلو ول نك 506 شدعل 3 4سفن

 هتيعرىدل و رورسلا ماد لئامشلا ولح كه 00 مم اع فطعبو

 : نيسشلا ىلع عساتلا سوول رصق

 ف لصفلل هيلا محجر ةيبروالا لوذلا داك نو نييحيسملا .ناسو
0 

 ةصاخلا اهلكبانتتم
 لب «فارشالا ءازإ هقوقح لكب هكسمب نود سيول حالص لحب ملو



0-0 
 م صقن لهن دنا رقإلل دك "| دتف .ةيوابلاو ةضتكتلاءازأ
 م ل 00 و 00 هناثالز
 1 ءازأ ىثخح دعب ىح سابو كه لك مهيلع ى<ف ا هنئسةيلع اوراث اماذ

 ةيوبابلا» اهيرضي ىتلادوقنلاب اولماعتي نأ كلذ دغب مهملع محو. مهم ججاتلا ىلع

 حالض لحل كلذك مك احم تاسلج روضح هيئانل اوحمسين أو كللا
 ىلع ىدعتلاب املحمسي ملف“ ابسفن ةيوبابلا ماما هقوقحم دكسمت نود سيول

 لبق قم” ةيسن رفلا هضيكسملا اهنيك جلا قوومملا

 كانو ةيلقبس ل فاكتب «وجنا قود لراش» ةوخ ا راسم كح رخاو [قو

 نيتلمحب سيول ماق دقو . اسلرف ىف 120/4 بالا ةيلقع اذنه دازؤ

 دعب امف امهلع مالكلا ينايس نيتيديلص

 2 7 تيارا ب أر ا يو ةقوكسللا لاغأ ميزو كدحا» يفر ار ةلاخأ لمع اا
 مسق ب  ةفاتح رهاظم ةيالث هروبظوا ماسقا ةنالاث ىلا ماعلا كلملاساح

 لئاسملا ف رظنن مسقو «ةماع ةيدساسلاو ةصاخ ةيجراخلا رومالاب قع

 مسقو «لمعلا اذهىلا ليم وا ةربخ ممل نيذلا سلاح لا ءاضعأ لمشيو ةيلاملا

 نيناوملاب نوفراعلا ءاضعالا هرضحو ءاضقلاب موش

 نكي هنكل وع( 2311 عزت عزا ناملربلا» مساب ريخالا مسلا 3 وتسأو

 اهملا فن أاتسن'ايلع ةمكح ناك لب عيرشتلا ةفيظو ىدؤي ارتلحا نالربك"

 7 1 مر 6 : : 500 ١ فا حل ع و هطاصتخيا وو ناملزيلا لف دقو ؟ةميلاانارفملال

 نم ةماعد كلذ راصف“ امباس اهملا مدعت ل ل اناضعلا ضعب نم

 ةيكللا ةوق تديش ابيلع ىتلا ماعدلا ربك أ

 نم نصاف نودب دنت جاتلا تاكئاتمر ع رام سول <> قو

 لي. وتل[ وطن الا ىسنبلا ىلا ةيلامنلا



 ل

 8 ظ ٠
 لآ

 انا ل

0 

 ءاضقلا نيسحن

-١١8- 

 عبارلا بيلف ) ١١85 (اساو ب

 ّخ - 2

 هموم لاق نان هدبع ف عسنا اًثرِح ايوق اكلم بيلف ناك

 هزاعا سو .ةليعو لك ةليصع للا ئسو[لاللاللا جاتحاف اهوفظوم دازو

 ع سا ل نع طسولا ةفبطلا نم مراتخا نوفظوم هريغو اذه ىف

 يق هدب قيلطاو كلملا ها يافع نم هياعووطن امو ىتامورلا نواقلا

 «هتسايبل :امباتمملاملا ىلا انيلف ةجبعن رابتعا نكع و :ةلودلا نومأ ميج

 هيوبابلا عم ع انحشلاوهردناف ةيزاح ل هنزج اماف

 اين .تامت لقوت اننرفل ةحاتلا تاعاطقإلا عأ نم ةردنلف تناكو

 «تاحوسذملا نمهريغو فوضلا ةعانضل اهنو 12 تداز ةنراحب ةيعانص ننام

 ايبكحونيمالا لع بلشتف.!اهتاربخب هيلعردتل هلع ىف كت يلق ةارأف

 اودوعت ا و 8 مو 6 ةطلسلاب كاملا دادبتسا, ره ءأسب يلاهالانأالا «نيثحس

 7 هاعقو 00 ف - و اا ندا اوراشثف « قلطملا عوضملاا

 ليصل ع نجةفاضأ 1 عنب نأ بلف رطضاف« سمج ةنسك ©هدتسنت ىارترك )

 جاتلا كالم ىلإ هردنلف نم

 ىلع فار مد ضرففءهتنازخ درا نها ؟؟ةيك ةئس بيلفدارأو

 ىلع هبف 2 5 رق ابايلا 0000 هاباعر نم مريع ا نيدلا لاحر

 اسن رف نم فهذلا لاقتتا مدلل مقتنافعبئا رضلا هذه مفد ندلا لاجر

 ةيسن فلا سئاتكلا. نمةيبجت تناك ام لك ةيوبابلا ترسفن ايلاطيا ىلا

 تيلق اصيب ناو هتطخت نع لدعي نآئانابلا نطضاو

 ىضاقتنا قرط لادبتسابو « ناينتسج » ديلقتب اعاوم بيلف ناكو



- 

 مفدفذ زاملربلا ةاضق دج دقو « ةلد 0 ةماقإو قيفحتتلا ةهب رطل ةيعاطقالا

 اطلا ذوفتلا سحاصهلعجو ىنامورلا دوطاربمالا ىوتسم ىلا 0 17

 ىلع ضرعن جاتلا تاكلتمم ىف ثدحن يتلا ةيداعلا اباضقلا 1 هي أ

 كلما ةطلس تفعاضتف هلهاك لق ا ىمسيلا قاتلا نك و «نالربلا

 يعزل ع اعرب .انع تعرفو ءاضقلا ف

 قل

 قماثلا لزاع دقع نم "زاوبما رهف ْك

 دان ىلع ىو وكلما ىف كما رعتتساولا كاظيلا ةئالا قاع ىك مو ْ

 رجس اه اهمال كف يلعب احألاو نار ألا نانا لع: دووامج

 ساحل اعدف ءهيئاج ىف ةمآلانأ دكأتي نا اول ءايابلاو يلف نيفالملا

 و نيودنم هروضحل لسرت نأ ةنيدم لك ىلإ بلطو +٠0 ةنس دامعنالل

 ررقف «هب مرماباماوذفني وهيلع اوقفاودو كالملا لوي ام اوعمسيل » ةنالث



 ط١ 5 ةيدح

 هذه ىلع تار ةدع بيلف هدّمع مث «كاملا ةطخ ىلع هتقفاوم نساحلا

 فارشالا « عنده مقوس ةمالا تاّقبط سلحع » ف رعب حيبصأف ةروصلأ

 ةيلانلا ةمبطلا تسلا ىقحلاو ةسنكلاو

 ممذوفت رشلو ممنوق ديطوت نم اسنرف كولم نكن 30مل 93و
 ع دالبلا ف ةطاسلا لكي راثثتسالاو «مطوح بعشبلا ممجو مهيسفانم عاضخاو

 0 ارتلحا

 ةعطامم اك نم قالا سف نم موق لمتا قيحس دبع نم

 اهوعمو م ةهجاوملا ةريزجلا ىلا اسنرف قرغ لاش ف (« 0 2

 ءالؤه ىقب دقو .هدنلربا اولزن اهنمو «ةيلصالا مدالب مساب «ايناطير

 قبس ىلا ةيتلكلا تاداعلا ىلع نيتاع هابل قنا باحأ اقل

 روطاربمالادبع ىف ةينامورلا ةنروطاربمالا نمْص اولخد 5 0! ءاهركذ

0-07 
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 َْق ةلودلا ةدخأ َْىد ال نيعضاخ اوهبو 2220 سودولك 2

 تاهجلا هذه نم اهايماح بحس ىلإ .م 4٠١ ةنس وحن ترطضاو فضلا

 نامورلا كرتف « « نيريربتملا 2 نع ل . ىلصالا اهنطو ى محتل ةيئانلا ذيلجتالا لوزت
 نوسكسااو

 نيرداق ر ريغ ا لاوالا 3 هيل رحلا دي ايلهأ ىس ١ نآدع أن اطير

 «نوسكملا»و «زياجت الا» لئابق' مهيلع تراغأ الف. خيصين] قف عافدلا ىلع

 مص نيداسلاو نيم اخ! ناّرقلا ءانمأ ايناملا نم امي يتلا بسن عموما و

 نيذلا نييئاطيربلا ىلع بلغتلا هلع لبس ةيب رغلاةينامورلا ةلودل ا طوقس

 «دنلجتا» مسأب قرمتد البلا كحبطاو هةيزقلالابمل اوكرانيا ودعا

 زيلجتالا مسا نيريغلا ءالؤه نع ملكتلا نسحي اذلو . زيلجنالا ضرأ ىأ



 ردالا ببني اوعلوأف ايناطيرب | م نيدو لالا
 احر روعْي رع » انابلا: ع نكلو 9 عازل انكلاو

 ا 00 مهوحم 58
 كعالا جهلا فر يكفل

 مهسقتأ نيلخالا نيب ةيحسملا اك م هذل/ 4 حيظلسملا 7

 ير يف كرا فاك قفا وعتاد
 سكسو بلغت لاز ام ةرفانتم ةريغص كلام اوأشنأ دقف ةيسايسلا ةه+ولا ن اخ

 (نييبرغلا نو كل 1 ا( «سكسو» تبلغت قىتح «ءانحشو عازف

 عيمج ىلع ءاكلم « 8عمور: ت 5 » حببص اق ةنس زياجالا عيبج ىلع

 اسف ةرزم ناك ىذلا نامل ش نع ابلمت راع ةلرعا نط لجنقاو الا

 « >:همطسمم لامثلا لها نا ذا « لطي م ةنيكسلا دهع نكللو

 را ودا تاه ريغو نالرت هيروطا زبمأ لع نول , مانيأر نيذلا
 ةضرع تحبصأ ىتلا ةيقرشلا ءىطاوشلا امس الو ءاضيأ ارتلجتا ىلع

 ىلا نيفرطلا نيب حافكلا رمتساو . نييقرمادلا نم تاع 0 نأ
 ريكألا درفلا ( يو 7 مالح ) « كلن نيك الا درفلا » نك 5 رظ

 َْق هودهاعتإ 5 ةنأهم 31 ُ ىف ٌمرطضا قح ةفينع ةمواقم ءادعالا مواقف

 ارئاحما فتوثح نم تاحتالا ىلع اا ةئس © رومدو ))

 ليسا نعل ف نسي نأو « ىرتشلا يلاوشلا انت ءافتك الاو

 ديول فالكم ل راوبب لاو شملا لاع م درفلا» حلصأ اذه 00
 عجشو «نيدلا لاجر نيب مباغت | ىوتسم مقرل ًاماظن مضوو ؛ءىراولعل

 ىلا.نيمدقالا نتا را ناو كاف .الاو مولعلاب مهاو نيفشتكملا
0 

 لديسلا هدهع ه ادب دبو ©« ةغللا هداه تقةتراف ةاووكملا ةيزيلجتالا

 ا ا
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 وهو : اللقا ةدعاف تقدكم : هه دنومن قردكجتلا ىزيلجالا

 1 ا هل لا ةعدقلا ةئمزالا نم ارتلجما نع ةيخيزاتلا تادنتسملا

 نييقرع ادلا فاعْضإو سكسو ةيومتب هوافلخ ماق« درفلا » تاماملو

 ىف امظغ اًوأش ةريَعصلا ةكلمملا هذه“ تغلب ىتح «نامزلا نم نرق ةدم

 ا ةدعاتم لضفي ( هالو - ةمح ) « 50عد: راجدا » دهع

 جيو رنا مامضناب اند ودو تدلوني يو طف تام اماكن

 عاطتساىذلا« هدساتا4 توناك» وهو دخاو كلم كح تحن ةقرعادلاو

 يف اريدك ر يشب مو ةمحرلاو لدعلاب راسفع ٠١17 ةنس (ضيأ ارتلجنا ك2

 ةعيرالا ماسقالا نم مسق لكف ابلهأ نم كاس هنع نان لب ذالبلا ظن
66 

 ىربكلا
2 

 ب جم,

0 
32 

 دراودا 0( حبصاو هيوم لدعل تقرفت لب توفناك ةلود ر 1 لطي 1

 و 2 «( 1801210 116 101 قتلاب انيقلملا تناكو و كلم ع ظاحدسل 17 :هووم» ةعلان تق

 اي 0 .٠ .و 3 هيه جا

 كرك نا:نود :+١ ١ ةنستاماملو. عاطقالا ءارما م هفيعص هم ا

2 
 للا
 م

 / ٠
 ١

04 
0 
 ا وى

 «شئناملا >ريعىذلا ةيدنمروقودملو ومهم نوفل لا اجركلملا ىعدا« 0

 ةعقوم ىف همزهو 0 هتيختنا ىذلا كلملا© 84 دلو ره» لباقو

 جو مث«جنافلا لود ماب ف رعو ١لدك ةنس ( 10مم سجئتسيه »

 ارماجما ىلع كلت

 نفجيزلاو نييرص رولا | ىلع

 ديدحلا كلم ىف هعانتأ كوش نقلك نأ رخال علوا لم ميلو دارأ

 عبات لك حنع ناكف ءارتليا ىف عاطقالا ماظن ةيوقت' نود لو ناو
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 ةاواتطستاوعأ ل رى مذ عيال ل هدعابتم ميلاقأ فةريغص د تاكاشم

 تاروثلا ىلعو 0 مف رشبل ةفلتخملا تاهملا ىف نوصحلا م اناو«كالملا

 فارشالا اهب موش نأ رطتني قلا

 اذا هنأ ابروأ ىف فورعملا ناكذا . ءالجن ةنمط عاطقالا نعط مث
 اوراحم نأ فيرشلا عابنا ىلع بجو فيرشلاو كالملا نيب برح تثدح
 كالم لك ميلو عجج ج ميظعلا رطخلا اذه منملو « كلل دض مديس ءاوا تحن
 «تانورابلل مأ ةر ا نيعنات م ا تاقبطلا عيمج نم ئضارإلا

 فص ىف اونوكيي نأو صالخالاو ةعاط || نيب اومسقاو همامأ اوعكرف
 ابابلاب ملو ناعتساو . فارشألا دس نانو هنيب عارت لصح اذا كلما

 ةلصفتم مك اخاه ن ركل ةسينكلا ميمسو متتفلا اذه ىلع هعجش ىذا
 شرعلا ديب. ان ىلع نيدلا لاجر لمعف ارتلجما ىف

 نييدنمرونلا جازتما ىلا تدأ ةبوق ةيزكرم ةموكح سسأو « ىئثاوملاو
 ةيسن رفلاة للا ثراصو اعمظنو اهتملو نيبناحلا تاداعتطلتخاو زيلجنالاب

 ةيناث ارتلهتا تلصنا نامتنللا حتاتن نم ناكو .ايلعلا | تاقبطلاو طالبلا ذل
 ءاسلا قف. لملا هذه تكيبشأو ةيراقيملا ركل تطقنك انروأ

 كلم ضف ةيسل رفلا تاكلتملا تداز ان ايوهعت# ةماعلا د 0

 مدقت م اهنم ٌمدرط لج علطتو ارتاحت

 مه طه: ىلاثلا ىرذ

 عمج ىلعمالكلا ىقيسدقو « تنحل اليلا وجنا» دفا كولملوأ وها

 ارتاجنا لاصتا

 ابدوأ

 ةطلسلا



 دراشتر
 دسالا لق

-0- 

 هتيوقت ًاميمج اهلضفيف ارتاجنا ىف هلامعأ أ امأ ءاسن رفىف ةعساولا هتاكلتم
 داحتا كلذ. نع. شنو ىطسولا روصعلا ف فرعي مل دح ىلا ةموكتملا

 ءاثيدح تانورابلا اهانب تلا نوصحلا مدهم أدب دقو نامربلا ومو سعشلا

 مهم دحأ مطتسي لف ماس اه ركل نقار الل ىف اعلا مجرتساو

 ةرادالاو ءاضقلا نيسحتب ةيكللا ةدايسل كيم دقو 1 هلا ا

 مكاحلا نوريفحو هالللا نوير اهنازتنك لمحو 4 كلما د2 نوكلت

 ءاضقلا نأ ىنخع.الو ءكلملا ةاضق دن ىف ةميملا .اياضنقلا لك ت حبصُأف ةيلحملا

 ةهاملا دراوبت لمزاععا ادروم ناك( لك و[ روطسعلا ف

 نومدش اوناك نيذلا دالبلا نانعا نيلوجتا| ةاضقلا دعاسإ ناكو

 دوجو ةركف تتبن لصألا اذه نمو . هءازج اولانيل نيمرجملا ءامسا

 مكاخلا ناويق م لا مددع نوكي نأ دداملا ترحو «نيلخو

 ءىربو 3 نيدم مهلا نأ نوررشو

 للا برحلا ىف ة ةيعاطقالا تادحولا ىلع لوءي ال ىرنه ناك اأو

 2 اع هنيعل ةصاخ ةس رض هب وا ةقرتخا لد ١ ضرفو اهبلط

ٍ 0 
 ىلا لييس 1 كرا تانورابلا نقي 3 لامجعاللا هذه نع مجينو

 تأدبو بعشلاى لا مامضنالاب هيلعىوقتلاىلا اوئجلف « كاملا نع 20

 0 ع نم 000 0

 0 6 نييدنمرونل او زيلجمالا نيب ةيسذالاو ةيوغللا قورفل || ىحمش

 ةريطخلا ةجياتن ريظتس ىذلا داحتالا كلذ تبعشلا ةماع 0 فل عدلا

 فاعضلا كولملا مايأ
 روهشملا ( ١١د - ؟١م5) « دراشتر » هنبا ىرنه دعن ىلوت دقو



 دعك «١ د

 رهتشاو ةيديلصلا بورما ىف همكح مايأ رثكأ ىضق يذلا وسال دق
 !ٍ انور كاوتما د يملا ار لحب نك م اوم كلا لسا

 يلا روم مانقاو هنورح ف

 فيرصتلا د د اقيعتخل ل اكو 15 هدوه وع هدعل ىلوو

 دازو «سماللا 0 نمهتيعر طخسهسفن ىلع باج «ردغلا و 2 لإ الاثم

 بعتلا طخس اهب قمل مث ةيدنمرون تعاضف اسنرف ىف هك المأ ةيامح نع زب امل طخسلا

 كالمأالا نم ناك اك اودمف ا فا ا عا ءاتساف « «ليل» برق

 بعصناال«ن لو>» نأ او «راعلان نمد لحال سعشلا انما ع رفق

 ىلع انابلاو كاملا نيب فاللاخ دوحو كلذ ىلع موعحش و . ةهحو ف ةروثلا

 يال يوت كان رشا نازو راما نارك اوكا هان ونس
 ىلا «نوج» كاملا رطضاف ارتاجنا و زغىلعاسذ رفكلم ابابلا ضحو ءابلك

 ءالولا نيع مسقأو انابلل عباتك دالبلا - نا لبق هنأ دح ىلا عوضملا

 كلذ ىلع
3 4 

 م و ر : نسا غلب و ل ومص فا رس 6١١١ ةةئس ةدسإ سنعسلا ءايدرس . ذا اللا .اعف ّ 3 0
 مظعالا دبعل "| ملظع 0 دبعلا» نم ىلع كلما | ردا # ريغو ةرذنل ل اهأو نيدلا لاجر

 سول هأو .ىزي عال ترعلاو رس ساشا رع وهو ( 113م5 8

 هك هيتس! طفش لع ضيشر نأ قللت روح هي

 مامأ صخشلا اذه كوح اذا الإ ةقومح نم ةمرخم وأ هك المأ رداصب وأ

 دقو ةديمتلا كلل ةلفامل ديل اذه قو": ةازاغت نم ةيوكم ةكح
 ارتاجنا ىف « نيفلحللا » ماظن ١و درفلا ةير هي ع ةداملا هذه ترسف



 نامربلا لصأ

0 

 ةمفاوع الإ ةح ةحتم بلطي وأ ؛ ةشزطأ ضف نأ كلما سلا »

 ترسف دقو . ةفورعملا ةيعاطقالا كالا قوةح ادعام مظعألا رمال

 « ناملربلا ةقفاوم نود ةببرض ضرفي نأ كالملا لَ مر اخ أ ةداملا هذه

 ةش رتل فلما ةلقاس ناد ا دعو

 1 رخو واح 7-0 كف هلادعلاب ثيعي نأ كلمال نسل - م

 ةدودحم ءاضقلا ىف كلملا ةطاس يا كلذبو « قير 0 هيف موامس

 ل و نيفاحم مامأ ةك احلا نمسا ل م ملظع ل دبعلا نأ و

 لاز ,ال هنأ الإ كا ا 2 رو ةسايملا ةرثلا ف علا

 فا رشألا نلعأف ف هنطبت ران نوح دقو ريالا وكت ا

 تومالا ةطرولا هذهنم مهصاخم لو اسأرف كلع اوناعتساو برحلا هيلع

 1715 نس نوح

 5 «دعو ءاطعا ىلع هماغرا ىف 0 هنأ كلملا دض نواقلا هنن دقو

 فارق اوكارأ اذا محل دب.ال لب «هدعو ذيفنت ىأ ل 1

 0 ةماد ةئه مل 0 كفا كا ل

 ناك لب ارتلما ف ١ د ةئيهلا هذه لثم ع نكي لو /' مرر لمن

 مسي لاجرلا ءالقع نم سلم 0 ا زاك لا نارا مايأ كحول

 0 مهأر 1 نود ع المع لمعي كلملا داك ال « 46ه. نانو »

 ىعدتسا ارتلجنا يلو حتف املف «ةفقاسألاو فارشألا هرضحب سله لا اذه
 ىذلا ٍظعألا سليما مامسو كلملا نم مهضرُأ اوماسن نم لك هسل ىلا

 6 ناملربلا > ىىس كلاثلأ ىرنه مانأ ف دب :



 ل

 (ىورو - اجت ) تناثلا ىرش

 نم نكي و ؛هتدارإ فءعضو هشيط مث 0 نم 0 517

 تانوزالا ناك تالذ 1 9دددلاو اهرالأ ىلا تانساتملا ف ةيتضستقأ ثار

 ةتئاناو ةحداتعا اهيف ربظي ةصرف هوطعي 3 لودو

 فئارض ضرفو ةيجراملا هتسايس ىف ًاطخأ كلملا نكيلو

 نوم.
 1 7 : 5 ا 0 0

 تروفبنم ىو نروقتنم ىذ نوعيس » ةسايرب فارش الا همواّتف « اف ريسلل هلغهاب

 2 0 2 كك ل ةوعد ىلع هوربجاو «تزرتم)» 0ع 101

 ارق كرا لا نس ًادب ىذلا ساحل عمتج نا ررقل تي

 0 2 93 3 ا 3 2:
 مميعل اوصع رشع هسمهم م مأ لاصلا ىلع نالربلا نوكيو 6 ماعلا ف

 نوكي نأ ناملربلا طرتشا كلذكو -كلملا لامتأ عيمج ىلع فا رشالل هسفنب

 تداز اذهو 5 ازا نيماو ةاضملا ىضذاق لثم نيفظوملا 1 هل

 تاطايتحالا هذه لك نكسلو . كلملا ةطلس تديقتو سعشلا قوقح

 ةيلدالا تترالا راصو 6 نيا كلل امف مره ىلا ةيلهألا ود عوقو منحت

 ل 8 كأاغلا ىرنه مساب نوئشلا ريد )» ثتراؤفتنم ىد نوميس 2

 م
 3 داتنملاك ةريدالا ءاسؤرو ةفقاسالاو تانورايلا هيلا اعد انالرب ١ك

 نا ميلاقالا ماكح تكاكف هيل يلع ةعمج ةمالا نا كلءال نهربي نا دارا
 ةماعلا كارتشا - 0 - 0 3 2

 هدم لك نع نيوصعو ةعطاقم 1 نيسراف ناللربلا نلا اولسرب
 ناذربلا يف داملرلا ىف

 ةاواسملا ةدعاق ىلع ةرم لوال ناملربلا ىف نوكرتشي بعشلا باون حبصاف

 مومعلا سلجم : نيسلجم ىلا كلذ دعب اومسقتا مهنكسلو ةدحاو ةغاق ىف
 نيدلا لاجرو فارشثالا عمجمو ةدروللا سامو
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 ؛ (امسءال - ١١/8 ) لوزلا هراودأ

 ابرعأ نكي لنا ارنا خيرات ىف روصملا ممأ نم دراودأ كح دعي

 2 ضراع ىذلا نال ربلا ةوق ىلع ىذش تاكو ىف ناك هناف « ًاعيبج ا

 ارتاجنا ناملرب
 تاقبط ةيغجو

 بعشلا

 نم يروا لتما نكح نالرتلا نأ ىلإ ادع ةمدح ا

 هن تناك اذإ ىح ةدع تواجت ناغلا ده ىف مث ملال نا

 هذه زهشين 3 لدنو ا رف عمابو رحىف كالملا طروت ههه

 ىلع الرب عم ارب ةنامتسالا ىل !ا دمي ا در نما ةصرفلا

 : ليلا ىلا م اليثغ بءشلا ليثمتب هقوفيو ١١56 ةنس ناملرب قسن

 م اظنلا اذه ىلع ناملربلا قبو ةلبقملا تانالرما 2 عامجالا اذه راضو

 لاك ماع ىلا ىساس| ليدعل نوب

 دعوو تعشالت يختم ىتلا دوهعلا لكدراودا دنرأ نيماعب كلذ دعبو
 تبثف «ناملربلا ةقفاومب الا ةحنم بلطي وأ .ةبيرض ىجي الا ديدج نم

 ل دكا م ا 01
 ىلع وقت مل +٠٠١ ةنس عيارلا بيلف ابعج ىتلا ةيسنرفلا .تعشلا تاقبط

 ىف ميدق كالملا عم ب يع الكا ريشا نال الإ كلذ امو . ةنكذلا ةمواقم

 دجول امي ءانركذ مك ىدن»رونلا متفلا لبق جوج وم ناكجذإ ارتلكتا

 ىلا مسقنا ىزيلجتالا نالئربلا ن الو ءمبارا ملف < ىفالا اسنرف ىف
 فا رشأ ىلا ان رف ىف ةهالا تايط ةيعمج تمسقن او ءطقف ةدرولوب اون

 « نيتزاتمملا نيتقيطلل ايلعلا ةياكلا ترامف نعشو ةيستل 7

 طقفف 1 الا هنا امرت تادروللا سان ىف 1 دروللا بمان و



 نالربلا نألو « مومعلا سلع لوخد ىف نودهنجي نورخأآلا هؤانبأ امن

 «حجش لف ةمالا تاقبط سلع انآ كوالا رب هوقك انوتحالاب حو
 4 هتمؤاوم نود بئارضلا ض رف ىقح ١5 هب تا اسنرف كولك راصلن

 نتسنمتسو ىف كلاثلا دراودا صخب رع

 شويملا نع ىنغىف زيلجمالا ناك اهنيب «هتيرحو تعشلا قا 1
 حا 5



 لا

 مو ةئيحلا هذه تلءاضتف . راحبلا جاومأ ءارو مهصحت لضفب ةعدتسملا

 اديك هني ةيسنرفلا ةروكلاب لليقتدالا- ( هنأ هن دعإ عامجالل عدمت

 لهأ ىلع 0 دمف ةميع بورح نم لوالا دراؤدا دبع لخ و

 0 » هدبع ىلو بقلو 1١44 ةنس مثدالب نم ءزج ىلع ىلوتساو زليو

 اذه فيفي ارتامادبع ىلوراصتقولا كالذ نمو « طن عع 01 68 زبلو

 نيب دناتكسالا نكلو ؛هكل« ىلا اهمضو هدئلتكسا براحكلذكو .ىقللا

 مهلالعتسا أودرتس اومهلعاكلام 20[1طودتن 8116 6سو ربتربوراويختت اواوران

 ناطق هل :ىط وتس نخب ايلاك ١ و اهاملا مي
 مسقلا حران نع ناملرسش ةيروطاربمأ نم قرسشلا مسقلا خيران فلتخم

 ىلا ةمسقم « ايسارتسا » تراص م ةنس نادرف ةدهامع هنال ىلر لا
5 

 ايبا وسو اين وكن رفؤ | راشو اين 0 ىه] ا تايقود تس

 1 : نرولو ايجنروتو

 0 0 اك تناكو قاودالا كسمت
 م 35 صاخ ةليبق ل ممر ةيناذلا ا نحا 0 3 ا

 نا رع ذامقعال عيمجا ميمو غو 6م ةفاعل || ةحاصملاب ريثك أمت -الاو

 ةيلافصلاو ر را ع نم 0 لئلا نا ةلب نيطلا دازو . [يسا اعود

 بكيل ةرا رع كوللا تميعو ةلودلا لع ةرلعألا نم اورثكأأ

 6 0 هد ىلإ ! ةيبرحلا ةدايهلا تالكوو اهسفن ىلع ةيقود لك تدمتعاذ

 دازو ى 0 وفلا ع مهعاضخا كولملا ىلع ا قاودالا ذوفت ىومف

 نامل ل كرع ددجت الحر فورالا تياطنو تارطض الا

 : ىرته باذتنا
 ذافحا نيب نم ربظي ١١ دوما لجلا كلذ ا بيرغلا نمو يسلم نسما



 ما

 شرعالخ ه1 ةنس َقضِإ ( ةنحاط بورح دعب الا هلاوعضخ ا نذلاو

 موق عمتجاف ةالظتم ريغ ةهإ د نكلو هيب اها يك املا تناكو انناملا

 قفا و الم 00 ىره ةريشتط اياوكن فرو كين راك نم

 «دايصلاب» تعمل «لوالا ىرته » ماي فرعف رايتخالا اذهىلع نوقابلا

 (ةسو د ةذم) لورلا ىرنه

 مس

 بأ أذل لمار امف هذوفت دمو وادالبلا نع عافدلا ىلإ همه هحوف هرصعوف

 ا قاودالا ىلع باغتلا ىلإ ل ايس الل 1 م 6 ره ناك

 جرا ربددعل اف 6 داليلاحتفو ةيبلعص لن ايق ةدعىلع رصتناو

 ىنونلا رطشلا لتحا كلذكو ايناملا مترات ىف مهم نأش اهل نوكيس يتلا
 عاضخا ىه ابلباق ةلضعم ربك ا نكلو ( هيف ةيحيسملا رشنو ةقرعدلا نم

 مبعومجم نوبرخيو طسوالا ةئوطلا ضوح نونكسي اوناكن يذلا رمل

 ةئيصح ندم ءاندب مهمواقم ىره اعف . مث ةرواحلا ةرايل لا ةيدمهملا

 مرن ءافتقال ناآسرفلا 2 ةوق ملغلو اع 1 اوداتعا ل تاهجلا ىف

 دست باكوش رسكن م نيتليسولا نيناهب نكمو
 ةعاط بسك ىلع اسسؤم 10 2 3 سل

 ايناملا هكر كار نو 0 5 هي اقام ةيدولا قرطلاب قاودالا

 ص كا تايقود بوم ن املاح

 ( هريس  وع5) ريكرلا وأ لودلا وتر

 اظدتو ايناملا ع نع عافدلا ف ُ هلمع متأف هلا اكلم بخت



 ايلاطيا لاح

7 
 0 ليق نم ناش جوت اك ًاروطارب ريم | حوت مث ةيكلملا ةيوقتو

 هكا انع عافدللو ٠ باالازم ءارو امف قاما ر(تسالا فاعإ 6و

 ف مصاوعلا همشن 01 كيتا ل تايقود اهدودح ىلع اشنأ

 مسأب هذه ترهشاو ءادعالا هب موقي موجه كواب قلتت دكشرلا دع

 ةوو هع جرب زجا برق مهمزهو رجلا براح دقو .« 311 كرام»

 ىلا دالبلاب اوماقأ لب ايناملا نوددبم اودوءي لف مرش ىلع تضق ةعزه
 - ع

 كك م اومدعتو ئعيسملا نيدلا اولخدو دعلا امف مهعسأي تفرع

 حجنف 5 ”ىثنيوتايةودلا عضخي 0 »يو 1 لواح دقو

 طبرو نيرئاثلا قاودالا ضعب لدب هىراقا نيع ناب ”ىثلا ضعب كلذ ىف

 ىلع ضم م اذه نأ فلل ألا عم ةر 2 طا ا

 ةديدع 0 هدعل نم ءاح نمو « ونا » 0 اه لب 0

 لداتكتالاو ىخحوفل )| م لاح سعلا 1 كاذ ذِإ ايلاطيا تل

 ناقل ف مهي ناك امف )» نا 22 كالمأ ترو ىذلا روطاربمالا 5 ال :

 ناكو « رجلا تاراغ نم ءزحلا اذه ةياجح مح عيطتسي اال لوط الو لوحي الب

 نك ا ل نا ع رك نأ ! رماظتسا نيذلا برعلل ابن طسولا

 ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا”كيب هضعل ناكف بونحلا ا كب فاكلا نإ هلل

 ماظنلا ناكسف « هِياَع نوريغ ع ناواتم ناش عرفلا ناصف” ا و

 مهلاغتشاو تاّوابلا فعض الايخ ا «ايلاطيإ ىف نيمدعتم داحنالاو

 ذإ ةيوبابلا خيرات ىف رصع لظأ رشاعلا نرقلا دع ىتح ةيئاذلا مهلاصع
 تاوابلا امنب ةيوابلا تاريخ ىلع ةعزانتملا بازحالا ابقزع ةمور 6

 مهفيظو داربأب متقلا الإ 6 ال ييايعأ



 ا ١ ينعاد أ لف طم هيلدا دز ل انناطنا تلد نجد تارطقالا اذهان ىو
 ةيكراجتسا:نالنشاةلآلاس نم ناعيسولا:ةلوذدلا كولم خلا «نيئزلد ةلمزأ

 انهركي نأ دازأ ىذلا ديدحلا مكاحلا « ور عونا رار » نم اهذقنيل :

 «ديليدا » 0-0 هما هنسسلالا كايرو د » ريعف « هئبا حوزملا ىل اع

 ةوملا تحاص راص كلذبو . اندرابمل ىلع اكسلمز غبت .نالعاو ان مم ةجاوزي

 هنأشل هماهها دازو ابابلا نم 3 مساع ءم ايناملاو ايلاطيا ىف

 م و تبا ف عم ابابلا فلتخا هحب ةنس ىفو

 هذاعاؤانابلاةظاس ديأو رصف ةدعاسملا « ونا » ىلإ بلطف ةعينش ىزاخت
 نيينثولا اس 0 ل ل حضلاف ؛ ةشرع ىلإ

 2 ةسككلا رك دموعك اح 10 راصو مهني ن.دلارشنو

 , ة<0ةنس رئاربف ؟ ىفابابلا هجوتق روطاربمأ جوتي نأقحتسي اذهل هناو
 ! ١ ك0 ةارقأب ره تدت ىلا ةلرتلا ةيناقؤرلا ةنولاوبمالا حول

 .ةيحنل وراكلا هل ضارقفنا دعلا ل هتراوو )» نال 22 ةيروطازيمال

 قر 1[ تافراتعاسا همر نيكدرظاونالا ول ءاعتلا مم 0

 نالسث ناك اب ايلاطيا ضعنو ايناملا الإ لمشإاال « وتا » ةءر وطاربمأ

 راسا هر تناك ىلا تاهل كلت افي( اليات اسنرف ىف كي
 ةفصلا نم « ونا » ةيروطاربمال نكي ل كلذ لفو افيو ا[ ناموا

 نالرش ةيروطاريمال ناكام ةينامورلا

 اوثرو هفالخأ نال ىدملا هدف ١ مئات «وتا» ججوتتل ناك دقو

 ىلع ةباقرلا ماودو ايل اطياب ظافتحالا مملواحمع مهلهاك ظببأ اليقث عم

 تحرخ مرا كعل و. مدالب 4 هم نكح غرفتلا ل ل 6 ةبوبأم كلا



 ىناثلا دارتك

0 

 ةماكلا ةقرفتم ايناملا تيقبو مهنع ةيوبابلا تاقتساو مهيد نم ايلاطيا

 اينايساوا رتاجباو اسنرفتدحنا 6 ىوق بعشلل] جمدنتو داع نأ ندا

 « ثلاثلا وتا» و ( همس هيس) « قاثلاوتا » هيفلخ كح ىفو

 هنيقرشو :ردوالا ربم ىلع ةدنلوب نوكنت تدب ٠( د هيجل

 ناارقلا لايام كديتاودتتست يرام نأ دن رئالكلا»# تاور
 لهنا نسل هلام ناجا-

 ( 1 0 انرطارف هوم

 ةنكمملاقرطلا لكب روطاربمالا ةطلس داز دقو «ىناثلا دارنك# املوأ

 اي رز لال انام[ تايقوو لسو ةئارولا قيرطب ةيدنغرب ةيقودلانو

 ةيراملاب ةمزام ابلك تايالولا لعجب عاطقالا فعضبب ا

 ممامرح منمو ةيثار ووبضرأ لمجم كالملاراخص ةبحم بسكو هئاول تع

 ءاليتس الاب واهدود>ةبوشت ود وةبروطا ربمالا ميس ونإو ٠ هةيجو» بيس الإ اهم

 هبا ع بلا ليوا يفرم فاعلا راغص طبرو تايقودلا ىلع

 (١.ه5- ١١١ه ) ثلاثلا ىرنه

 ىتلا ةطخلا ذيفنتل هردصتب ايناملا ىف فارشالا حاج ىرنه حبك

 « ةينابرلا ةندحلا » نالعإ ىهو مالسلا ىلع ةظفاحملل ةسينكلا اهتعضو
 !اةيداللا كدي ىانخا تزيل عنمو نينثالا ةحيدص ىلا ءاعبرالا ءاسم ن

 دب واح ! ا جيدا هاكر و ةقان امك لا ءاقعألا بخيتنا دقو

 « ىقولك» ريدي ماق ىذلا حالصالا مج لب ةينيدلا فئاظولا عيل ا

 حالصالا اذه قيبطتب نيدلا لاجر قاس قمم مفرل هدهج لذبو



 2 ١١ه

 ناكو ندلا لاجر ريغل 0 ا ريدالا سرادع نع وا انثاملأ ف

 اهلوخو كفارشالا ءانبأ ىلع من

 تاواي ةثالثث دجوف اروطاربما جوتي ١.6 ةنس ايلاطياراز دقو)

 فانها ترك يضم ىلا كنتديوديحولا قا بحاص هنأ عدن لك“

 تاو الا نيغ ةمكس ةيقب :ىقوا !ديدجتألا كلو 57 مك زمف ةئيدلا

 ةسنكلا مفر ىلع نيحلصملا دعاسو'ةوشرلا مواقوأ« (نلككألا نم 0
 نم ةيوابلا | ذل نذلا م نذا ةرطاريمالاف ام ةقئاللا ةناكملا ىلا

 أ طاامطإالاواةو يرلا# تفاكرد .نطاه دفؤ وب ةتسور كا سباع

 اذه نيدلالاجر ممل فرعب أ نورظتني اوناكو . ةزعلاو راقولا نع

 هنونابلا تبن" اب 6 نك كاد يه ا و مهل اوضلخيف ل اما

 ةباقرنم صلختلا ىلع تلمتو ةسداسلا نس ىف عبارلا ىرنه ىلوت ةصرف
 ةرطاريمالا ةضهانلتاوابلا دعتساو نيدلالاجرابيلا مخل :اوةيروطاربمالا

 ةينمزلا ةوقلا ىلع مهنا زمو

 ةب روطاربمالاو ةبروباملا نيب حافكلا
 ةيوابلا ناههط ارثانلا نزلا ءانثأ ابوروأ ىف عاطقالا ءاظن داسامل

 .سان اهشرع لتعاو.« ةمور ىف باز زجالا عاق عضو اعدك رم حبصأو

 رظن ىف اهتيمهأ تطقسف ةيئيدلا اهتممس هيوشن ىف ًاببتس اًوناك مهل قالخال
 .ىلا رشاعلا نرقلا ىف ةوبابلا قل ىذلا فعضلا مجريو ٠ نييحبسملا

 كة لا روما

 ةفقاسالا عيبصأف . نيدلا لاجرل تناكىتلا ةءيظعلا كالمالا . ()



 جل
3 
0 
 كا
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 ١

0 ١ 

 ا
 يقارن نالوا لادا روب نيك رألا هش كلم ءامدسس ةرادالا ءاسؤاو

 ىقءنيرداق ريغ ةينيدلا ةراسلو ْ 1 اوناك املو« ماعلا مل اذن بسح

 ديدملا تفسالاة ةلات قد ل وأ كلمل حبضأ 5

 هيك ءالولاو ةعاطلا نيع هل م 1 دعب « هتفيظو ريدلا سيئر 31

 ةؤق تدفن ةسنكلاو | | ةيوبايلا ناكر كلذ نم. ةفيظولا تاراش

 ةيسايسلا ةطلسلاب مهضارأو نيدلا لاجر رايك ل اصتاب ةلئاج

 ا ككل نيدلالاجر نيب جاورلا مدع ذبحت ةسينكلا تناك .(0) «

 كبش هانم 1 امم هَ ازلا مشتل ةر شع قداخلو ارثثاعلاءنرقلا

 لاجر ريغ« نون وكي دقتو:« مدالوأ ىلا اهدار إ برستي نأ ةسينكلا

 « نييناملعلا وأ نيدلا

 ئضارالا تنس اهف 0 رم ةينيدلا فئاظولا تسلا 09

 عبتامث فئاظولاهذه نوعيدي ءارمالا ذخأ امل ةعبات تناكىتلا ةعساولا

 فئاظولا نوعيدب اوراصو ةيرطلا هذه ةسيتكلا لاجر ةيقبو ةفقاسالا

 سانلا رظن ىف ةينيدلا فئاظولا تطحماف مهنم لقأ م نمل

 ىرثه » روطاربءالا ءاج ىتَح ةيوبابلاو ةسينكلا طاطحتا رتساو

 ةردقمو ةءافك ىوذ الاحر ايف نيعو ةينيدلا فئاظولاب مهاذ « ثااثلا:

 ءعواخلا حالصإ لع نولمعيو مهوب نورعشي تا وبابلا ادب كلذ دنع

 كوملاا غرتو املالقتساب ةسينكلا متمتتو ىلوالا ةيوبابلا د اوديعب تح

 افك رودرشعىداحلا نرقلا ىف أدب كلذ ىلعو . اهتعاط ىلع ءارمالاو

 ناتيرظن عازنلا اذه ىف تاشن دّقلو . ةينيدلاو ةينمزلا نيتطللا نيب:

 ىهو ةيحورلا ىلع ةقوفتم ةينمزلا ةظل سلا نأ ىه : ىلورما ب راظثلا



 باور -
 ليجنالا نم تايب هلاوقأ ديأو :روظارْمالا بح اه:لاق ىتلا ةيرظنلا
 : 7 ميل 2 2 . ِ 90 5 رصيفل.ام | ظعا , ١ 1 لوب العم 9 راتلا - نم نها تو

 « ظاوصات نييب» اهاطعاىلا حنلانا اًضير| اولاقو  («هلل هللامو رئضيمل

 ةينمزلل ةعلان ةيحورلا ةودلا سو نمابابلل ناطق »و

 ةيتاثلا ةيرظنلا قودشلا ىف. ىتج ةينمزلا ةوملا ىلع ا ةدوقلا نأ. مو

 ذل اونو ويانلا نموا ا-م لاق ىلا ةيرظنلا ئه هذهو . ةتحبلا ةيندملا

 ةيينلاملا نإمولاق امو 6 ليجبالا نم نايا اب كلذك هلا وق بدرا اذه

 :.ةراطاب ألا لامعأ ءالؤه ةمدقم ىفو ء مهلامتأو ملاعلا حاووأ نعةلوشسم
 ؛نيرون ءامشلاف قاخ هللانأ ام اولاتف رمقلاو سمشلا؛نيتوقلا اوهبشو
 ةوقو ايإبلا ةوق :نيتؤق ملاعلا ف دجوأ كلذكء رمقلا رونو سمشلا زون
 كلذ" نييمشلا :نم كرون :ةمتسا !ارمملا نا اك نكمل و «نراوظادمالا

 ةينيدلا-:ةوقلا نم اهناطلس ةيسايسلا ةوقلا دمتسلا

 قرف + نييك نو فلل او بارغىف ىحيبملا ملاعلا مقناو

 5 هلا رفلا عاضخا ىف ق ك رف لكعرسشو--ةب روط اربمالا قير فوة وبأ وبابل

 غافلا هدب

 «قولك« ريد اهّركر م ةنيهرلا ف حالضإ ةكرح روبظإ ةيوبابلا توعت
 نيدقلا هعضو ىذلا ماظنلاب كسلا موز ىلإ ةريد الا قعد ةيالنغرلا قف

 ئذلا «14:1ةمةدسف دن ريدله» ةيوابلا ةيوقتب اوماقنيذلا ربتشأ وايتكدش»

 عرابي فب يلف نب ميانبلا قئروف رغ مساب دعلا اف ةيوابلا شرع قئرا

 نم ذيول هيك ذأ ال ورشا _ناميز ا طساولارؤسفلا ىف :ةنميكسلا

 اذه ( رنرله »
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«ىفواكر دف تمل ةدئاو راسا تشعيفاو
 هلسهذنيح ٠١ ؛وةتساكر م 

 هشحاص اص تقلا كلذ نمو «مساتلا يلد ابابال نيم ركسنيعو ةمور ىلا

 1م هر ةنس تام نان كا كلا كل 2 ةلال ةيئلانلا رولا ىف ربك الا ذوفنلا

كمنكلو م.للأ ليكم ناكو « ةيورابلل ىلعالا لثلا دئرنإله دميو
 اذ نا

لا ار ىه ةليبيكلا نأ ف « عزءزم, ال نيقرو لفت ال ة ةكدع
 ةدايس

 ضزالا كوام ىه دمتو ة رشابم هللا نم اهذوفت دمتست « سلاما

 هلون ىذلا وبفملاعلا ىف ْذَق زكر. هل ابانلا نأ دقتعيناكو ٠ ذوفنلاب اهءارعأو

 لأشي ال ىذلا مديس هنآال ةرطابالا ملخ ىف قحلا هلو مهملخو ةفقاسالا

 نولاسي مو لعفي امع

 تالانيدركلا ةطساوب ابابلاباختت | لم نأ هتاطخ ذيفتت أدبأ دقو ا“

0 
١ 
0 ! 

: 
: 
 م

 كلذيو «ةمور ىف لَو ويدي كلا ءاسؤوزلا هو
 تناك هل ىلا ةينمزلا ة ةومل نم صلف *

 ى.حالضالا ءارجا.ىلع ثاوبابلا ثحتساو ملا افلا ع عنب

 موزلب عانتفالا مات اي ناو 4 امنلكو ة ةيووب أم الا 95 ّث ءالعإو ةسقكلا

 دموع

 : دحتملا ىتسلا ملاعل لا ةساير اوملو: و ةيونابلا قوتنا

 ناعا هى ءالع ةنس ةيوبايلا ىب 2 ري ىروغل ىغ لصو املو عبادلاىروني رق

 نإ كاقو ضرالا ىف هللا .لظ روطاربمالا :نأب .ةلئاقل || ةءرظنلا مخ

 اأو ةعثام ا'ةوقلا ىلع ديتجلا اهنال تاك نكتب نكم ال.ةيروظاريمالا

 جتنتساو . ًاظيلتا لمي ةفاوصلام اذبم ىهو ةليضفلا ىلع دمتعتف ةسدن ك

 ميج شانلا لع نظسب نابع فدع هللا شيكو

نخ كلا تيك نأ تجي للا فىروغل نغ ا
 : 6ك ةدحو ةس

 1 0 20 ةففاسالا مح كلذ ىعو انايلا دحاو نسترل
 0 ص 0



-- 

 ااضقلا عيمج فانثتسا قم قا أ أو لح ا م مال ترا مهم حو هل ءالولا نيع
 هدا رانأو ةسنكلا ىف ايلعلا ى 200 نلعأ مثء اس تار اهلا هجم
 ليك هاؤنا ل 0 م «ةيلملا سلاحا ىهو ةينيد ةئيه ريك ١ قو
 نويع ةاثع هلاو 20 نودفتيو ءازمالارو كولملا مامأهنولثكي كلاما
 كل واعلى - / زخأو « ةفلتخملا نعل ا رفسو

 ادعأألا لاشرإ مهيلا تلطيو سراد» لوسرأال مهيضارأ ةيعبتب مر 35
 امن لوبق مرحو ةسواسقلا جاوز ٠ 34 ةنس ىروغيرغ مرحو

 فلل ناك": اهولبق م اذا نام ذامرحلاب نيدلا لاخي ددهو نييناماعلا نم ةينيدلا
 الروب فئاظولا كلت لوبقىع مودعأس | م اذا فاريشالاو كولملا دده

 ما ا املا روط اريماعبارلا ىرته م غلب ١ هه ةنس ىو

 الو هيهاوع ساب الات و (اسنأكو هدرفع ع ذخ أو قسرا موش
 نم دعل اعينوا ولو ةيبدالا ةءاحشلاو ةعزولا 00 اءلق الا ةصقني
 ةقاوقال دا اديدشا 2-71 هدم ناكةنكل 26 اللا لاحت رانك"

 ا رقب ثرتكي ملا نامل زوطاريما منزلا ىرئه نأ !ابلا ىأر او
 « رضحأ وه اذإ نامرايدددمو همامأ روضحلاهبلطي 0 وسر هيلالسرأ
 لاي ناعأو ٠ .7< ةنس ًاسلحدةعو برحلل نالعإ ةباثع اذهىرنه ريتعاف
 عازتلا دب مَ نمو هنامرحو روطاربمالا لود ىروغي رف باجاف«بابلا
 ايلعلا ةطاسلا تحاض عا 0

 نم هدعل ءاج نمو .ىروغيرغ هليفتستا حالسس ىضما نام زحلاو

 رادرف ركض اذاف «ناعذالا ىلع مههأر 1و اي ديدمل تاوارلا
 لح ىف هعابتأ أ حيرصأ انكم نا“ اذإ و ىئانلا هرج صخش الم نانرحلا
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 ندا كشك با واص نم مرح! تام اذاو « هر ءازمأ امل اخ نأ نب

 : مناخ فيفا 0 1 نلف وهيه تلق اذا ةيحبسم ةنفد

 الو . نفدلاو جاوزلا اتكر رج تفقوو اهيف سارجالا تاوصأ تتفخو

 قطسولانورّملا ىف سائلا. ناكدّمف حالسلا اذه ةيمهأ.. نب لاق نأ بحب

 اهدا ةعاطو ةنيتكيلا ءانر مهءاهتها ضأن نومتيي ال

 «نافرحلا رارق نفض ا نك ا وكس نإ رش ند كلذلو

 نم ةدافتسالا اولواحو كلما فمض ةصرف اينالا ف فارشالا نتف د

 0 رهاظم نع ىرنه لوزت اوررقو هبايغف ًاعاهجإ اودقمف هتيكن

 هنن ةدم ىف ايابلا نم وفعلا ساّلا ىف هيعس موزأو

 «ىروغلر غ وضح نود كوحيل ايلاطيا ىلإ ىرته عرب با كلذ دنع

 0 فقوو .. ةيسايسل لباس ايش هرودتس ىف ىأر هنإل

 ( امزايد-نمترلاب ايلاطيا لامث ىف « هدمودود اسوناك» ةملق باب ىلع اس

 هيدي نيب لوثلا ليما مانا ىلإ هققرط فتره كلنا: ابابلا ناك ثم

 ودار نمل ذيل ءليفالا فاي سارا ىراع و هوجل 506

 اذه دعو .ةمقنلا هنع مفرو هبنذ هل ر غو لوثلاب هل ايايلا ا ًاريخأو

 حترإتلا ىف هل 0 18 انا ٌالالذإ

 نيشيج ريسف ء اسوناك ةثداح دغلن ىو أدب ىربه زكر م نأ ريغ م

 نكلدر هلا يع مهي ابايلاداكو ١٠م6 ةنس ةمورذخأو ايلاطياىلا

 كرتو ىراه بحسن !اف « دراكسج ترور » ةسايرب !وءاج نيب دنمرونلا

لا ىلِع ابلغأ راثذ 6 اهيرق غلو أهوبهف 04 ةمور ممل
 موجرخأو هئافلحو اي

 « ةيدنمرونلا ندملا مأ نم نهو « .ونلاس.» , ىلا ىروغيرغ رفو ء امم



 ا

 تداز لب هدعل فعضلا ل ةيوابلا 1ك .منر الطعم اهم كراع يح
 ىلو الا تالجلا هتزرحأ ىذلا حاجنلابو ةيبيلصلا ب ورحلا ىلا ةوعدلابا وق
 تب ًاضقتم + ةحنس تاه عباَرلا قره م( ةدرواوملا طلح نم
 : . هئانبأعم هبورح

 ؛ببجة:س سماملا ىرته دبع الا ةفقاسالا ديلمت ةلكش ل لو

 ديلقت قح نغ ايابالروطاربمالا لزن هاضتمعو « 71101105 سمرؤ» قافتاب
 نويختذي ةريدالا ءاسؤرو ةفقاسالا راصو . ةينيدلا ةطاسلا ةفقاسالا

 مهتعلسرول مطا ربمالا مدل مث «هلثع نم وأ كلملاروضحم ةسينكلا ةطساو
 نم هعابن / عم لعفتي 7 نارا مهياععي و ةيندملاو ةيئاضملاو ةسايسلا

  ةينيدلا ةفيظولا انراش اه ن زللا  اصعلاو ماهل انا نوتالسلا
 ةرشابم ةريدالا ءاسؤرل وأ ةفقاسالل اعءيلستب ةسينكسلا موقتف

 ( 0١و64 - ١١١2 ) ىفاَمسْمهوه ةرمسأ

 ذدحتف روطاربمالاو ايابلا نيب عازملا «سمرؤ » قافتا مسي |
 0 دعن هنأ كلذو « « سوربرب كنيردرف »روطاز مالا مح ىف لاضنلا

 اكدم «تلاغلا ذا 3 ايباوس ريما كما اركي مَ رز تضارقلا

 « 110ه دهاهاناع» نقواتشنهوه» ىلإ بستنت ةرش اللا تناكو ١١مم ةنس

 اياوس بون+ ىف نصح وهو

 فرع ىذلا«لوالا كينردرف» هيخأ نبا ١١ ناب ةي مداويك »اناخو

 ه رظابأ لجأ وهق(ءار را ةبحللا 2 4

 راف ءاخرو ةز خل ةمظع رصع ايناملا ى هرصع ناكو.ى طدسولا روصعلا

 نع لقت ال'ندم ايناملا ىف تع دق تناكو . نونفلاو مولعلا ىف مدسقتو

 سهرو قافتا



 ىنفلاو 3 ا مل 5 0 ياط | ايلاطيا ندم
 هذه ترثكو «

 جرب زجاو ركبامو,ايولو وك 1مم تزربو ؛ 5 00ا

 ءاهمحيل روطاربمالا ىلإ ندملا ت ًاجتلا عاطقالا ءار !ما نم اقوتلو

مورح يف اهدعاستو قاودالا لع اعين ةير 0 ةوق تراصف
 ا

 . ةفلتزملا

 هيضر اذ ىلاءلل لا 6 ل كايا مساو اريدق كيردزف ناكو

 ىذس ناكنف مانو ةسانَس قائم وادي ة ةوق ةيروطاريهالل ن 1ك 0 الإ

 ةىدنغربو ايناملا ف ةددتم وق ةموكح ةماقاو كلملا ةقيقح عتمتلل

 ندقر فلما سو نم لك عاضخاب ايلاطياو

 2375 ه2 2 جي:

 بع

1 
 ةروث ءاضخا

 ةمور
ف ةمور ىف ةروث مايق ةصرف كيردرف زوتناو

 عفا .لاعيا لخد

 3 لباقم اررطاتت كيرف نأ ىل 5 «2 1م 117 عبارلا نايرداه » انابلا
1 
 ١١م ةنس كلذ مل مو «ةروثلا عش 5 ىلع هندعاسم 1

 نيب ماقتلا ءوتمأدب ىج [يئاع نلالا لام ربعي داك ام هنكلو

 هجاتبهلنيدمروطاربمالا 1 ايايلا ا ببيسلكلذو «روطاريمالاو انانلا

 ندملا تماقو ١ كيردرفإ اابلا اهحنم ةحنم يه اما ةيروطاربمالا نأو

 « هجبافك ىف ابايلا نواعتو اروطاربمالا سك ات ناليم ةداش ةيدرامالا 3

 اهبراح هرماوأ ةمواقم ىف ةبالص ندملا هذه نم ر وطاريمالا شن اال

 نذللا كلتا ةميعز دعت ىتلا ناليم برص نأ, .رمالا ىهتناو نهم ةئس

 قاضالخ ندملاتدجو كلذ دنع: نينس ثالث راصحدعب اذ ةنس

 ةبصع ) انيك اتلاتلا ددكلل » ايأبلا ةدعاسعو « تدحت اف داحألا

 2 5 و شن
 هه. ِء

 ةثيدم تسساو ؛« ناليم ءاشب ددجن اهداحابو .اآ1517/ ةئس ( درابمللا ندم
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 تناكىتلا « طو:ندايفاب» ءىوانتا ثلاثلاردنكسا ابايلل ةبسن «ةيردتلا»

 ١ روطارتمالل ةيلاوم

 وناينل ةعقوم ذرايالا ندم ةءاصع عما ةنس لل. اقتو ايلاطن | ىلا كي ردرف داع اما

 مئاقولا ن٠ ىهو « انمهده»م واينل ١ ةعقاو ىف مزهمأ «ناليم نم برقلاب

 ساملا ىلا روطارنمالا رطضا اهدعبذا .ىطسولا روصعلاخرات ىف ةمساملا

 ةيقدنبلا لالذا ىنضم دعب «اسوناك» ةثداحت دعاو 7١١ةيقدنبلا ف الباةتف ابابلا نمو فعلا

 روطاربمالادعل (ةيقدنبلاقافتا) قامنتالا اذه ىضتقعو . طيضلاب ماعةئام

 ةيمسالا ةدايسلاب هل فارتعالاب اممم قعك لو درابمالا ندم لالقتسا سع

 ا ير ا ا و و ا ابايلا امأ
 كلاثلا

- 

 ةسج ةدهةرطان الا لص ةضّراعملا داق [نئارلا ديد دعاس ال

 مكر نيح ةيوابلا راصتنإب رمألا تشاو ا وديا نان دلع

 ١١7 ةئس ةيقدنيلا ىف نارفغلا ايلاط ايايلا مامأ كيردرف روطار مالا

 ةنس قيرطلا ىف قرغو ةيبيلص ةلمحب كن ردرف ماق دقو .انركذ اك

 تضل اننا ىاةقمل فر نت خ

 قرف ةيناقرثطا ةزاضطاب زمن تانتغا هاقع قلصخح ام مأ نمو 9

 ١١65 ةنس ىنف « رجلاو ةبلاقصلا موجه ابحستك | نأ دعب فلأألا رب

 ةيقود طسوالا:ةنوطلا رش ىلع ؛يزافبا قرع ةعقاولا ئطاوأألا .تزاص

 تازاغ ند اننللأ قيعأت اهنم دصملا ناكو « ليلق دعن اهلا تيوس ةاره فتم

 و « رجلا

 ا انروأ لب ايناملا تداسو

 تجربامىتلا ةوَقلا كلئلامثلافف تربظ (ضيأ تقتولا كالذ ىلاوحو

 نفواتشاهوه 1 تا ىتلاا« (جربسإه» 5 ل تلفت ابعلاو



0 

 هونالا :ةايلع تقوفتو لب اسفلا تعراض د 3007 ور قاومت اشور لضأ

 تاراغ ايش اينامل ال اعَرَد نوكيا تي لإ 2ح جرب دن ّآ /' ةقود 2

 الون. داك ةئساع تختتم » تقل هحنع اك 0 « ةيلافصلا

 دعل « 810162201 اهدنرلزنهو وه» ةرسا ىلا ةرامالا هزه مح اهتا

 ايسضورب ف واع افا اناصرح اعط ع ومن "توقفنا نيقيت مه كلذ

 اما ةنلب انناملأ ف 5 رظابأ م 6 ١و٠ هذي

 « 1نسمءععدخ 111 » ٌتلاثلا تكنا اباسلا ني عاهكلا

 1 ا ىلاتلا كير روش لاو

 جوا فى .ةيوايلل نيلثمم مظعأ عباسلا ىروغيرغو اوه تنسنا ربتغأ

 ىف ىولوو_سران َقعَماَج فت نسنا 2 . طيسولا رصعلا ىف اهزَع

 : غب ِ : ةينوناق ةغبصب ةيوبابلا تاءاعا ْمبَصْف نوناقلا ى ًامعيلضراص ىح الاطر
 ل مف « تنسنا » ةطخ صخلتتو

 منم كلذ ىلعو . ايلاطيا ىف قلطملا ديسلا ابابلا حبصل نأ, 1(2)

 دالبلا كالت ىف هذوفت تيبثت نم روطاربمال

 ابروأ كاولم ىلع ىلعالا بيقرلا ابابلا نوكي نأ . (2)
 سئانكلا مضخب نأو نيملسملا ىديأ نم سدقملا تيب صلخم نأ“ 6)

 ب ةيليطتطتيفلا ةلنك ب ةيطنزيبلا ةيقرشلا ةسينكلا فيوم عاش

 ناكم لك, ىف نيدحمملا ىلع ىف نأو ابابلا ةطانمل

 ام ةجردىلا هنطخ ذيفنتى محب دق اذهتثنسنا ابابلا نأ شهدملاو

 حبصأف هايابلا مدخ دق ظ!:ناف ىلوالاب ةظقنلا ثيح نم امأ 00(



500 
 ١ 510١ةنس سداسلاى رنه نإ تدع 1 4 اكلم ىباثلا كيردرف

 0 نم كا ردررفا نكي ملو

 كلذبو رصاقلا ىلع |مق 0 كلاثلا فكدسا د نقف كتاف نس ك0

 ةيلعص نوم ث نب دن ابابلا حبصأ

 احاجن كلذ ىف حن دقاابابلا ناف ةيناثلا ةطقنلا ثيح نم امأ ()
 اياضَقلا تحبصأو تاموكملا لك ىف ةعومشم هتلك تخبصاف ارهاب
 حا را ا فرت ةوق لف لأ سلو و تلتملا »* و ان ل
 اميريخو !ةلحماو الرف ىف هكا

 للوالاهتجوز درىلع «نشطشتغا بيلق) كلل معرأئاف اسنرفؤف امأ

 ناعذالا الا ةعسل ملف نامزطا را رق هدص ردا «كلملا ضفر ف

 نيس اهجتونمل !موع كلاملاء لع متح ابايلا ناف ارتلكتا :قل امو

 محامل نيمتنملا نيدلا لاحر 0 « 5:عزتطع» امنع مد نتحنل نفيتسا)

 رداصو نييعتلا اذن هكلملا ضف رف «« 0 ةةءاناناج“ ى رع رتناك» ةففاسأل 50

 رارقمدس اذه ردماف ءاازلا قفاجرتتلا لاعزا مرحو ةسنكلا تاكلتمت
 تيايق نضرح و «|ةيديلص نروح دبع ناغاو ارتب هينقنلا لو أو نامرملا 3

 رطضاف ما يع دب اصور احم كالمأ ةجابم ىلع طبعا

 ارتاجا هل مدق نأ دعب ايابلا هل رفتف نارفغلا فاط ىل ىلإ اياهم انحوب, كلملا

 .ايمهأو اهلع ايابلا ةدايسب ىرخأ لود تفرتع 1 دقو ءةعيطق ابماسلو ةيده

 ةيوغرأو لامتريلاو ةقرع ادلاو ديوسبلاو نيتيلتملا
 رعد كالا تخسسنا» ابابلا ناف ميينملا ىف ةثلاثلا ةطقنلا ثيح نم امأ .(8) .
 < تفل « ةذيدح ةسلص ف 006 ابروأ ىف موقلا روعش نان

 ابايلا ناطملس

 كولملا ىلع

0 2 



 روطاربمالا تعلخك نهو «ةنيطتطسقلا ىلإ تاصويتلا ةعئارلا ةيبيلصلا

 هيفا كلذ ىلعو ةينيظن :طسقلاو 5 ةيشنال ا تماقأو ىطنزو ( وبلا

 ابابلل ةعئان ةسئكلا

 ف" اوربظ نبذل نذعتلا دع ءاومش ابرج ابابلا راثأ كلكم

رهاز ةمندع 4 تع ىلا 2 ةنيدم ىلا ةبسلن 2 ك1 ع عررععو
 هذه ُّف ة

 ا 3

 ع هذه دعل اماع ئذمف عامبلا

 (0؟وء -وحسنب) نايا

د رصعلا كلذ 2 اهلثع ناكف ةيروطار الا ع
 53 قاثلا كيردر 

 لامعألا وراكف ذل ىنفاركعمل ةردانلا هيهاوم 31 الإ اليكس ا

 روضعلا ىف 3 كالم قرأ هنا كف الو )» ماعلا هن ريع 2 بقل هالك

 «ةيسأ< 0 ةيرادالات ةءاف 0 نيدلا 0 ءانشنل ]و ميلعتلا يح: نمىلطسو ولا

 ةثيدحلاروصعلا لاجرب ايوا كوه ١

 ءايلاطيا بؤنجىف ةعئاشلا ةيماعلا ةغالاب رعشلا ض رش كن رزدرف ناك كارل هر

 بره كيلا ريت قانا دبا تم ذكي

 دي كنتردزف ناك كلذك . طيسولا رصعلا رخاوأ ىف ابروأ تلعش يا

 اذلو ةفسافلاو مولعلا 0 ًاعولو « ةيبرعلا ةغللا ا نم تال

 ةقيدحو « 5ةاورو ونراس» ىق بطلا 4 هسردمو « ىلبان »ىف ةعماج شن

 ةينف ةيماع هضم ايلاظلا'ن .: بنونج قف تاحتف« 6 ( 231620 ومرلاب» فتان اويحلل

 ايما شوم ءووبلا تدع ءاقلا# 1 0 مصع ذعل ع لا 5 ١



 ا

 نيئيلتطلاةموكتت نهرا 0 ىو اج اهزياغل از نرش

 هتمسو ىلا ةيوبابلا ظخس هيلع اياج 00 هبحو ةئرانتسا ناالا

 داز روظازبمالا لاها ناذ اناللا ف اسأ : همته تهوشو داطلالاب

 ءارءالا ذوفت

 علطتي روطاربمالاو ابابلا نم لك ناكو.

 ىتح ةيبياص ب ري مايقلا ىف هدعو 5 1 ىلع ابايلا لا ملا اذإو

 هلني لام هتسايسب لانو قرشلا ىلا جرخ كلذ نم م غلاب هننكلو 6 هدعبإ

 ابابلا نيب 3 ا لاطبإا 1 رك نأ
0 

 لم هكا ناطاسا أعم قاف" اللاو جادحلا قي نم مهفوب ويسسلا هلبق نمد ريد

 2 3 أملع اك هكسفت جوف سشدقملا تيب ىلإ بهذ 3 كم كلم

 درظف... ةقالب تجوب ةيزاتخ اب هيلخت نام أدق ابابلا“ عوف 0 نا

 نال الي وط حاصلا مديلو 7 58 صلا دمعو ةيواتلا شوي 0 رد 0

 هيلع 7 ندم دعا دس و كب !رذر د 3ك رع ابابلا

 عبارلا دارك «( 002120 117 ؛ارلادارت. ١ هب ىلإ جا اعلا لمتنا كب را ف توميو 0

 ى لفي ٍِض 1 ال اتناك نيتللا ةرادالا ن * سح الو ةضراعل لاَ هوق هل . نكي لو

 نا 2 دبل وتلا علو ) هسفانم ايف 2م لاا ايناملا اىفدهز كر دي

 3 وو جوت لأ لبق ١؟ه4 ةْلس هتيم هتأجافف ىلبان ةلوعم 2

 )» ليساوك ص الفط الا بقاع ل و

 ةدملاهذه فرعتو ؟مسب ةئسىلا كلمنودب هنافو دعل أيناملاتيشبو

 « اييلفملا 11جموطاناع جربسبم فلدور» ا « ةرتفلاب »

 هفالخ ل رو هل نكئأو و ةفوكرعملا جربسبه دك سسؤم وهواكلم

 :ةيعاطقا ةراخإ ةقايقوا نا ىلا تضشا انالأ نو عقر عرف

0 



 ةرسأ رورظ
 جريس

060 

1 7 

 ةرسأ. .كالمأ ىلإ ايميهوب غامضنا:لفادور دن ثدختام مأو

 باختتا سانلا فل, تح ةليوط ةدم ضمت لو «ةئارولا قيرطل جربسبه

 تاكللتم ةكداز دقوت تاهارس د جربسبه ةرم ره نينووجاوعأل

 ىف مث ةيدنغرب ىف ةكلاملا رسالا 0 فاملا رجم ةريماللا هذه

 لراش ذهغىف ةيروطاّرمءالا ةمظعا/ ادب لييسلا بصق ةلاتشقو ةيروعرل

 (١ههو حا ١6١5 ) ناكسا ريشي فورعملا سماملا

7 
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 عايل
 سءاصلا بو رشا ليف .ىريشفا اعز: ا 3

 غناسلا نرقلا ىف ةيمالشالا ةلودلا كالانلأ' تلشما كلك دل

 ' هذه: تدتما فيكو . رصمو ماشلاو سرفلاو قارعلا دالب تعسوف

 نع نيم ةاللاز 'كدلدملا عزب تمت يديك اعلا 1101 1 تاتا
 هذه ءاقب عاطتسملا نم نكي لو : انام لنوحتيح 0 ىلا تلصو قحو

 تيبس كلذو «ةليوظ ةدم ةدخاو.ةموكسحل ةعضاخ ةعساولا تاكءاتملل

 ةيبرعلا لئابقلا نيب مئاقلا شفانتلاو عازنلا ببسو ةقلتخملا سانجالا ددمتا
 نا ةلودلا هديل كيذا جراوملا روبظ ببسلو ( ريمحو رضم لثم)

 ثترتلا خالو نلت “ألا دعلابك [بنم ةقدلقملا وا قعلالا كالقعساو تقدمت
 قاطلس تقع كلذ ةلعو»: سرقلا هالك قرن كات مث ماشلا مث رصم م

 قارعلا دالب هذوفن دعتب ملو رشاعلا نرقلا ذنم ىسابعلا ةفيلالا

 1 : 0 2 اةقيضاو هنا يدع ئتقاوثالا حم ةعوتلل ةوتملا كيك 5
 نقلا ف ةةجالسلا كارنالا ةوق تربظف « ارد: هنم ةيسايسلا ةطلسلا

 مدمموأ 2 6 قوحاس » مهميعز ىلا ةيسن كلذ نوفرعيو رشع ىداحلا

 سسآاؤملاو . نوحيجت رهن ءاروو نيوزق رحب لوح ىتلا ىذار الا ىلص الا
 متاقلا ةقيلخا هلق ذإ ركذلا فلاسلا «كب لرغط» وه ةيسايسلا ينظاسل



 اموال

 اعيعف 0 ممدوفن نودع ةجالسلا ا ةبطخلا ىف همهإر همسا ن ذرقو

 ئرتضلا "اهو ماشلاو قارعلاو مجعلا دالب ل

 هتليب لروط هنلخ يذلا < نالسزأ بلآ م ناطلسلا دمع ىو نا

 30 يف ةيطئزويلا ةلودلا تاكلتم 2ك نيو

 مادلا رطلتب نويل و زيكا ن8: اشيا مجدل دل اذدالهو يمال

 ةقجالسلامجابف«سونامور» هسا ايدن :جمهماع اولوو ثروطارب ءاىلع اوراث

لا مزماو ورانسرا 6 ناشر هلا لباقتو ة ةميظع ةيطلزوب ةوقب
 نويطنزوي

 ةريخ برق ( اهلل هع درك د ال الم » ةمقاو قاما كن ”ريخأ

 تراطلم تديم اهنال ةساملا مئاقولا نم ةعقاولا هذه دعنا . ( ناو «

 ةيطلزوبلا ةلودلا ةمصاع تضرعو هرمرم رحب .لجاوس ىلا: ةقحالبنلا

 ةمجالسلل ةيزملا ا روطار جمالا راص تح رطخلل

 وكت ةداعاو مالسالا ةوق ديد فلضفل امجري ةقجالسلاىلاو

 ةيمالس أ ملاقالا ف تهاقر: الإ تالبو هدلا 1 اوضقمف ةسايسل ١ لا هيدحو

 6: ندو كلم ةعالخإا كلا نال ناكيي .ةفداتلل سند تيديدس) ةقجالسلا لضف

 ف كا اورتأتب ملف م © رعأ أ لوأ ف بر هلا ناك كت ورحلاو ةطأسبلا

 هباوضمو ماللس بالا ىف ةديدج 2 واشد ف رتلا ةشيعمو رضحلا

 ع ىداحلا قار هلا ىف ةميظع ةضم

 «هأش 0 هنا « واس تل » دعلءاحو هاش كلما

زوو مهتيطالس مظعأ وهو )0 وال ءا/)
 مظعأ نم «كالملا ماظن» هر

 كللا» مها و روقةسيلا ىلا د ملا رم نم اكمع 35 اهناكو مالسالا ء ءارزو

 ةفات لال لاقالا ىف لوج هتايخ 0 هسفنب ةموكنملا نوئشل« هاش



 ل1آم١طك

 امو ةيمالدبالا ندلا ف :تايفاملاو سرادملا ترهظو:ءانقملاو ءاريثشلا

 « كللا ماظن » لاز امو دادغي ىف ةيفنحلا ةسردملاو ةيماظظنلا ةسردملا
 5 . .٠ ص

 لزغف هن ىثو قح للا نسل ىف انعام

 نيب تمسقناو ةمحالسلاةلود تفعض١٠١و.ب ةنش هاشكالملا تام الو

 تا( ةكب امال »معبأ مهيلع قلطيو ًاماكح مهنيعي ناك نيذلا هيراقأو هئانب أ

 تاموكحم نفرنت ةزينض تاموكم هتلود ضاقت ىلغ تماق: كلذ نلعو

 هتطخ ةلصاو٠ نولوا<و «هاش كللملاب» نوممشتب ءالؤه ناكو « ةكانالا

 ميلعتلاو نواقلاب ماخهالا ثيحن نم

 لبق ناك ام افيعض مالسالا داع" ةقحالسلا :ةلود قاوم تيبسلو

 دوقي ايوق امعز مرحو ةيسايسلا هتدحو :رصاوأ تكتكفتو هروهظ

 هتلاذك" لاملا:زمتناو نيييلعلا نم نيجابملا فض ةيمالعالا“تارقلا

 دعل ىفايس منن نيدلا دامت» رهظ نيح ١١١7 ةئسنىلا

 000 مدرأ ذلك تلركلا هلا ةيونملا كارولنا نأ الو

 ناب 5 م ابايلا نيكتبل و ابحاحت رذعتل اليلق همدقتم تءاج هاش كالا

 تححنف 1 تقولا ةيسيلصلا تالمحال راكع «( :[نءاطوط آ[1 قافلا

 ىلوالا.ةلجلا

 ْيدملعلا تررخلا
00 9 4 

 .نم هدم ابروا 8 تماق ةميظع هنليد تالله ةيءاصلا ا 1

 ضصيلختل .رشع ثلاثلا بتزرُملا ىلا ريشع ىداحلا نقلا: نم :نامززلا



 ل

 ةنسيك دا إلو:«قئلشتتلا ىدبأت نم نيطسلف ىف ةسدقلا :ىئارالا

 اوكرتشا يذلا أل مالا اذهب تيم اماو . قرشلا ى ةينبتألا ةموكحو

 ةزاشإ مهفاتنك 1 ىلَغ تيلصلا ةمالع نوعضن'اوناكاب روأ لها نم ايف

 هذه زامن ضوخ خلا اننروا كتيفقد ىلا تايسالاو . ةسدملا مهتم

 د : ىه ثورحلا

 ةيناطكلتلا هع ى لو دعس نطتعالا ىؤتعملا" ف نسانلا اك 2)  ىناذا رك

 عيلهج ةدشل اوناكو الاجر صاوأ نولثتعو اهناقعو اهسأب نوشخمو

 «ةديدع اباطخ مهسفن 1 نولمحو ةريثك 201 وفرت ملاح طاطخاو

 مايقلا:الإ اياطملا هذه مفرل ليبس تقولا كلذ ىف نيبحيسللا مامأ نكي و

 سبملا ىف نشختتلاو مسجلا بيذعتو موصلاو ميملا< ةللاصلا ل اامعالاب

 نيب اه الا ىلإ جملا سائلا زاظذ ىف .لامعالا هذه مأو «تافنخلا ءانتتقاو

 ةينيدلا ا اج نم ابق بذعو حيسلاديسلا مادقأ اهتئطوىتلا ةسدقملا

 باو امظع نوكي. يف امظع بانل رظن ىف جبحلا فارع ناك اذار

 نيس ىدن نم دالبلا هذه ا انس ىف

 ةلود دوج ىف ارسيتم ةبدتملا نك امالا ةرابز.ىلا ليبسلا لظابقلو

 كلت تناك دّقف . نيطسلف ىلع نييمطافلا ءاليتسا: دبع ةيب رعلا ةفالخا

 يقيل للا و تناك اك تريلا لقت. ف ةدرتغ كاملا

 26 و ١ ةنسنيطسلف ىلع ةمجالسلا ىلوتسا ال ناكل

 «حماستلا ىلع سسؤمهنأ اوسنو نيلاباديدش اكسمت او ربظأ مالسالاب
 نيدلا ىف منماس.لا نم سدقلا تيب جاجح قتلي دمي ملف ل ل ا

 مالسنالا ةقيفحم ةفرعم سانلا ر 0 ْئدلا ىلع لبق نم هنوقلي اوناك ام
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 ىف ةيبرغلا 2000 انلا ةيغر )( 
 علا : ا ردن ردن ةللوابلا طوخ اد عاشت هلق :جرجبنملا
 ةوكجبلا ىحيسلا ماعلا نوكأ دار لب 1 | اج ثلاثل

 ةكافةتلاكللا تفتت محد اينئلس اعف (ابانلا اينو ةدحاو ةلفلد

 ةسيئاكتلا عاضخاو سدقملا تيب نم نيبلسملا جازمخأ اهتجيتن نوكت
 اهذوفنل ةيقرشلا

 ةماعلا لا تا راغاخحلا ىلا فارششالاو ناسرفلا ليك ةيوناث تابسأ كائهو - (0)
 ةيغرو قرشلا ىفتامو ية امإ نب ءوكل ىف مهضعب ةبغرو ةحايسلاو

 مهتضرَأ مبطلر ” تناك يتلا عاطقالا دويق نم صلختلا ىف قيقرلا

 بورخلا هزيرل لدسلا تريم ىتلا فورافلا

 ةدحولا ككفتو هاش كالملا توم بمع ةقجالسلا ةلود ماسقنا (1)

 : ةيفالاس الا انآ وقل تانش 86 ىوق ميعز د وبظ مدعو ةيمالسالا

 ءازيبو ةيقدتبلاو ةونجتابروبمج 0 وصخو ايلاطنافن دملامايق )0

 ضِيبألا رحبلا ناصرقىلءبلغتلاو ةيرحتبلا تاوقلا هذه نيوكت لول ذا
 يب ةسمرولا 0 َتَوملا الز 3 بوعلا نت : 2

 بونح

 5 لاذ را

 نيب قيرطلا حتق ىذلا علا ةيحيسملا ىلا نيبرِملا لوح (9)
 قرشلاو ايروا ىنرغ

 انو برغ ف انأيلا قوفتو 4 ةيروطاربمالا ىلع ةيوابلا راصتنا )(

 هياذن ةيبلت ىلإ عراست تاموكسمللا لك لفحتو ةعومتستم ةتلك لمح



 رمال ىلا

 تنم ربك ساحب

 مف
 ووطاربمأ داجتتسا وهف ةيبياضلا.برحلل رشابملا ببسلا اما

 زكر حبصأو ةقجالسلا رصتتا امل هناف ء«برغلا لودب ةينيطنطسقلا

 .برغىريماىوقاب داحنتس الا ىلإ روطاربمالادمع ندب ةيروطاربمالا

 ابل لإ لو نوط نربقإللا | طلو نأ تداسو.اناثلا وهو اووأ

 ما هايل الراو: زهناما قفو ناكق ةنس عباسلا ىروغيرغ

 كييعب ىف داما تورط يتداول روطارتمألا م
 ايابلاب ةيناث ةرم «هاهدناده سويسكلا » روطاربمالا دجنتسا مث

 جرم لصاالا ىسشرف ابابلا ذهن اكو ١١و هةنس «آت:اهد 11 ىناثلا نابرا»

 ةيوبابلا هيلع تناك امو ملا نم هينوأ ام لضفيو . ناسي: ىفولك ربد ىف
3 
- 

 تلثع «« 01هدنصو»: تنمربلك» ف ماع اسلي 46 هش عج ةوقلا نم

 ةفقاشالاب نم هريضجسو مداح دم نم بن اولعلا لك هيف

 مهبطخ اك عملا اذه ابايل "اهنا نورشعو ةسمحو ناتئام

 اولا 0 «نانرأ» دايس 1

 مامذنالا ىلع سانلا ضرحو نيياسملا ل ندرم هذاقنا موزا ن دلعأو

 اهنارفغو ممالئاعو نييراحلا كالمال 4 ةاجج نلعأو. - ةكرحلا

 .تانح كرا هذه لييس ف نونوع نذلا دعوو « نيعطاخلا توذ

 ظ 3

 .« ©زعات 16 انك هللا دارا نكح 2 دحاو توصل يا اعلاف ريعتلا تلا دارا اذكه
2 1 

 .بورحلات يمس اذلو اوعوطن نيذلا عرذأ ىلع نابلصلا ايابلا عضو كلذ دنع

 . ةيبياصلاب
5 3 0 1 5 

 6 مهسوفت قامعا ل تثبرسل هيوق هدد 1 كيال قى ترسو

 2ك هذه نيعوفد.م مهالثاع مرعمو ايروا برغ 2 نم اوعربف



 د

 تانقود ىلإ ةيسَمملا © ةرفاتتملا ةعزانتملا ابو نأ .ةقيقملاو  ةديدحلا
 ةناتوتلا ةلوذلا لوس دب :ةزسلو ال: تزخا دق, . ةدع تاءاطقإو
 هذه ةيهأ ف دب انو ةماع 371 كح ةذحاو 1 20

 موجه رطخ مامأ:روبشلا لذي لثف قارفلا فويل ديا ا
 نددلا حالص رهظ ىتح نيعزانتم نودلسملا ءارم الا لظ ىلإ « نييبيلصلا
 نامزلا نم. نرق دعب

 قيقر نم ةطحنملا تاقبطلا تعمتجا ةوعدلا راشتنا نم لع

 ضيااخت نوديرب دادعتسا الو ماظن ريغ نم اوزاسو « ءايقشأو نيجاسمو
 . ةهملا هذه نيبو مدالب نيب ةفاسملا لوطن نيملاع ريغ سدقملا تي

 نييطنزوبلاو نييرجملا مايق ىلا تحأ عئاظفو ما رج مهقير 1و

 ضصلاختش | روطاربمالا ا ةينيطنطسقلا ىلا اولصو 1 0

 كل ةثاملا مددع ناكو « ةيقين» ىلا اولص وف «روبعلا ىلع مدعاسف مهنم

 نع لوغسملاو . ٠١55 ةنس م عرخأ نع مهونفأو ةقجالسلا كانه مبلباقف

 سائلا ثحب اروع ىق فوطب لعج ىذلا « كسانلا سرطل » ةاجا هذه

 « سافملا رتاو» بتملا ئسلوملا رافلاو نيماسملا 4 راح ىلع

 ( وو حو نةا/) ىل و للا ٌءملصلا رولا

 قاسو مدق ىلع (ئاق ىو اللا ةليبإ هادستتنالا ناك ءاننالا وملف
 اورو نيديمروللاو نيوينعوبلاو نيبست نزلا نما يوم زاهتملا اثكو
 مهو كلل ةفبط ىلت ىلا ءارع لاو فارق ةقبط نم ةلجخلا 0

 «سنقور قود 200 دنوع ر»دونب روللا قود« 6001123 ىرفدحج»



 تك

 سسؤؤم دراكسج تربور نبا « 12: ندرس »0دنمهو »و أسن رف بوتج ىف

 ايلاظيا بونج ىف نييدنمرونلا ةكللم

 «دنوعر دامأ ؛ «نمانلاىلا مرتان يلصلا علصأ «ىرقدج ددعلو

 18 أرممد 2 2 ٌناكتف دنمهوب » ا ةلزم ميمقرأ ةاكف

 قايم 3 اوعفتاو ةعانشأ 2 اصاخ امير رط معز رع طا

 .ةيعص ةبووملا لع نيعمتم مهاهذز 00 ب ةينيط:طسقلا

 نم فلا ةثامسو سزاف فلا ةئام اوغاب ةيخطنطسقلا ىف ة.. | وعمت>!:اباذ

 لافطالاو ءاسنلا الخ كلذ ريغو ةسؤاسقو جاجح نديفاشلا

 ميظعلا ددعلا اذه لوبقل ادعتسمسويسبكلا روطاربمالا ن ا رع ُ

 هيلا ىلإ ناك ام لكو ء«هغلخ نويدبلصلا ردن نأ 0 ةمصاعف 1

 . ةمجالسلا لع هدعانتا :ةدحي هيلا ليسو 0 وه 37 ةباعتسالا نم

 ةمالسل مسلي مدعو نيروبشملا ءامزلاو مظعلا ددعلا 3 مس انا

 ناكف هْضا زغأ 1 مهمدختسي نا لواحو هسفنل ةطيحلا الدنا ةتاود

 ةلودلا ىلا درب نأ روطازيبمالا هعنقب ىتح ةمصا ءلا ىلا لص مج ز داكي ال

 ءال ةعبان بيرق دبع ىلا 5 ندم نم هيلع ىلوةسي نا ىدعام

 تلا عري ءانئأ رئاختقلاو نؤملاب نيبيلصلا دادما ريظن

 0 ٠١ و./ةنس فيصىلوضانالاىل أو ربع« مدقع مظننا الو

 .هينوق ىلا هتمصاع : للا ةنطاض تحاص «(3ذانسرا حيلق » لمتف «ةيقبن»

 مدعت ةيفيث لع ءاليتسالا دعلو ميلدو
 زهنش اك ( ميل رود ىل ١ نويديلصلا

) 

 سويسكلا عرفتو .مهليبس ضرتعي دعب مٍظ نالسراشويج اومزه ثيح

 نع فيكفي رئت قاف وما نناو :ىزتسلا انس عاجرتسا ىلا

1 



 ا ١

 مهزوح ىف لخد املك عزتني نا ءاجر مهضهاني لعج لب «مه دعاسم

 ءايكيليك ىلع ءاليتسالل دركنت هاخأ دنه وال 7 ملي رود هعقوم دعل

 نول ى/رتلا ريمالا دب نم ابعزتناو <« عد اهنا وا اهملا لا مدقتف

 ؛ هيب ةنس ةقدتال ةرامأ لوأ اهف

 ( راسيلاىبع نويبيلصلا ) نييربعملاو نيييياصلا نيب لاتق
 زيوتك ١ ىف اهورصاحو ةيك اطنا ىلا اوفحزف نييييلصلا ةشءاما 9 -. . 3 .٠ 9 وج 7

 ىف نيدسملا ءارغا دحنا ولو . سأيلا مهيع ىلوتسي داك ىتح نوعاطلاو

 نم نييديلصلا نكم مهماسقت نكسلو « كاذ ذإ ةلجلا ىلع اوضقل ايروبس
 فولالا تارشعمهنم اولتقو باذعلا ءوس ةنيدملا لهأ اوقاذأف راصننالا
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  | 1املي امو هيلا اطنا لع[ راما « دنموب » اوبختت
 ع

5 2 38 . 

 ةيلوب من مههوعا» كب مهعم ر ريثك مدقت ةوتملا كح 7 نا دعلو سدقلا تيب حبو

 عيباسا ةسمخ اهوز دا ريغص ةيرم ةيماح دبر ىق تك

 ىتح اهمولخدي اوداك ام مهنكلو ةيماحلا لاجر ىلع ةظفاحماب اودعو 5

 الا نا 6 سل 00 1 ًاامف لتق ةميظع ةحذم تندد

 د هن 1 ىرجاع لعت ن 3 تيورأ اذأد ملوش هن ولهم

 «امتيكر ىلا نييقرشلاءامد نم رح ىف ضو ا ناملس

 ةكلوا تبي ىلع اكلم « ىرفدج » اوبختنا حئتفلا دعبو

 عرشو نيودلب حلا هدعل بختناو ؛ حيسملا ربق ىءأح بقلب ا

 ا هذه مهبلد لهسو ؛ نيطسلف ىف ةنفاملا ندملا نوءضخم نويبرغلا

 اع اوزان هيلاكألا ندملا لطاسأ مهل اهمدقت تناك ىلا تادعاسملا

 ابيلع اولوو سلبارط ةرامإ | اوأشنأو : ١172 ةئسا زر رصو 114 ةندس

 زولو: قود دنعر

 ىو ذلا ٌييدصلا برخلا جان

 سدعمملا تيب (|) ماشلا ىف و ةشنال تارأم اهل عيرأ ا

 ذيع و اهايما] ةيك اطنا( (ب)نودلب كل 3 : ف ةدحدك 0

 ارك اينو ايلا عز تت راهزمأو دلال )اوان د زكك ارحل اوألوأ
 لالتحا ىلع اورصتقالب ؛ماشلا دالب عاضخإ نويبيلصلا ]واحتل و.نودلب

 تيلخو عفت نيش لخاذلا ىف ئلاتةماحلا نذملا ا وكرتؤ ”لحاوللا

 دهن ميدديملا اليل نم انظم اء: ةنظنو وبلا ةلودلا تنطتلس#

 نويديلصلا هقبش نأ



 نست 5 9 8 ١

 نانا سم زل ويال ةجسلا و فرب "تاو وجت تادزا سيل
 نيطسلف دالب لا ءاحو 4 نييديلصلا ا لضفب فر ل 1 ةيراحتلا

 نيب 2 4 0

 ماظأ ١ قفو + را سذ نييديلصلا 3 نيب تاقالعلا را دس 8
 م

 ىرخ "يلإ نع 0 2 هاما قف 1 6 3 ىف عبت دا عاطقالا

 مل اديس سدعمملا ثيب كالم و رتتعا مهما

 م
 ةيلاإ ةصيصأ مع لما للتب ين فل هزل نكد حف

 ةمئرفلا بقل اميمج مهملع برعلا قلطأو ةدئاسلا ىه ةيسنرفلا

 نابهرلا ناسرفلاءةيسو رفلاءىدايموةنيهرلا ءىداممنبب تءجفثاوط ترهظ -

 ازناكو «تورحلا هاك #1 م راو ىطرملاب ةنانعلاو نييجيسملا ةيامحا ايبع

 عأ و .ةعاطلاو ةرابطلاو رقفلا ىهو ةعبتملا دوهملا مهسفن أ ىلعن 00

 دهعلا|ذهءاضعاو « !دنيطنع هذ دع *هدصاع ديعملا ناس رف» فئا وطلاةذه

 « زصتعطغم وأ 84 لمص انح و نسدقملا ناسف داو 1هدصصت1278, نومس

 ناثبل امو . ممريغو « نوتويتلا ناسرف » و 1619 مسا كوقلو

 مهملع تلاهناو فئاوطلا هذه ىلا ةرثكب ناسرفلاو فارشالا ملا

 فئئاوطلا ىنغأ نم اوحبصأ ىتح « لاومالاو ىضادالاو خنملا

 نييببلصلا جاذتما تح ةسدقملا ىذارالاب نيلباصلا دوجو ىلع ليج ضع موال 7

 8 ناك اهقوخ ةيفارغحلا ةكيلاب امر و ميعم اورهاصتو ىلاهالا 2 اوحمدنا

 ورحلا ىف هنأ كلذىلع ليلدلاو « نييبيلصلا دص نويقرشلا نويخيسملا

 الثم ماشلا لثم قرشلا ىحيسع نويبيلصلا دجنتسي مل ةلبقملا



500 

 مئاعلا ميلعلا ترخلا

 سيرك

 هبرحلا ىف مهحاجم ىلع نييبيلصلا تدعاس ىتلا لماوءلا مأ نم
 تاوملا الا مدمج معز روبظ مدعو 0 ةلود ماسقن | 4 كوالا

 ع - . 5 1 .٠

 لوا رهظ ١117 هئس ف نكلو : نييحلصلا دص مدوهسو ةيمالسالا

 اا داجلا و نيهاسملا ىوق ديحوت ىلع لمح ةقجالسلا ءارها نم معز
1 

 وهاذهو «اهراد نم مدرطلو نيييلصلا ءئواتت قرشلا قف هن , وق

 .قارعلاو لصوملا ىلع ابان ةنسلا كلت ىف نيع ىذلا ىكسنز نددلا دامح يتزنيلادام اك

 نيدلا رون

 بابسا ترفوت اهرلا ف نيييلصلا دوجو ةددب كالمأ ا او

 بلح لثم ماشلا ندم ضعن هب دجنتسا نأ ثبلام مل . مهني هنبب عازتلا

 ندم صضعاو 2 لتحاو ماشلا ىلإ زاسف نييسلصلا دّض ىقشمدو ةامحو

02 

 . ىرخا

 ماو عنمأ ف كلا اهذلا ةنيدم حتف نم نك ١١45 ةنس قو

 ةيش لو دعم دل هتاحوتف لصاو» ن اك يعل او ني ديلصلا تراكتلتم

 م الا ذاغأ 6 مولعلاو ةراحتلل افددشما 7 1 [ريما ناك :

 .ىذلا )» نيدلا فيس هدالوا نم كدت موقلا سوفت 6 ةمثلاو داليلا 06

 بلحذخلاو ماشلا ىف هفلخ ىذلا «دومم نيدلا رون)و لصوملا يف هابأ فاخ

0 

 1 5 ذل كنا َُْى نيدلا روت اك
 رص :

 ءأ ريك سم الداع عربشم اعاجش

 مثدض ةيمالسالاتاوقلا ديحوتو نييئئلصلا ةكلاكمىف هيا ةسانسس لصاو



 ا

 ترائأف ءنمرالا اهب ماقةنتف نما ىلعاعزرلا ةنيدخ يدازاو مةندت فق

 ةيديلصلا بر كل تيماقو كيدح نم فاير ىبيدلا ريدا ةثداحللا هذه

 نءدلا رو ةماعز نيماسملا مدل نم افوخ ةيناثلا

 15507-11125 تكانلا سلعلا تف

 : تممأقف ن.دلا رو تاراصتتا ةحنت اوفاخو ابروا ف سانلا جعزا

 ىف لضفلا مجربو . يلو آلا برا ىف تقبس ىلا هك رخلاب ةبيش هلق

 دا ءامعز « « دواترب ناس » ىسرفلا تبهارلا ىل ةرما هذه نيبراحلا . مم كب رحل
0 

 1 هنكما ءاحيصف كد 3 انروأ تت رغ 0 ف و مظع ذوفن اذ 1

 عدد اوك اولملا نيبراحمل فوهنص ىلا مضي نأ ريثأتلا

 يملا نك. تنلاقلا ظارتك اينأملا روطازرماو عباسلا سيؤل 57

 نيكو ليدخل الا 5 لك ىلع:قوفتملا وه برملا هذه ىف ىناملالا

 اجلا هوهي ىف تارييبلا ودم نيك وهمه وز ]1 3 كلم دعا

 قرط اوذختاذ روطاربمالا ةدايقب ناملالا مث ريسلاب أدب نم لوأو
 روطاريمابهلصت ىتلا ةيلئاعلا ةلصالزويطنزوبلا نوبرجا مهم بحرو ريل

 ئرضلملا ايميإ للا جيلار بدفع ايتن كامن ىلفتنو نأ: [شي لو« قاريغلا

 ةنجاللا ةمواتم ٠ هل ةقجالسلا ةججابمو عوملا ببسب ةميظع رئاسخ د فما رتعاو

 ىف اوراسو سيسنرفلا عم لباقت ثيح ةيقين ىلا عوجرلا يلا: رطضاف

 عج يم تاججبوب نكبلو « ىرغصلا اي ايس لحاوس ءاز :أ قيرط
 ثم فنس ةك الفنا ىلا نويلن رفلا لضوو ع مهي رط اوك اذ

 داب 3 دمب ناي رفلا مضنا و .ءاكع ىلا لصؤف دارك روطاربمالا ام
 ؟نا دو



- 

 طاغ اذ اؤيكتت ا كلذبو قشمد اودصقو ةيلض الا مدينا 5 اي ةنالث

 نسر (45101- ءايعو ب ةينليطا] انلاوم ناك ى قص ننزل ةعباببس هملا ري

 عافدلل نيدلا رون تاوقو نيدلا فيس تاوق تعمتجاو باح اا

 كلم مْ روطارمالا ذاع اهذج أ زم قوسلملا ومي مل اماف « قشمد نع

 ةبوشن هتحيتن تناك الشفةيناثلا ةيبيلصلا برأ ا|تلشفو .ابروا ىلإ اسارف

 جاجحلاددع لهف ءماشلا ىف نييديلصلا فعض راهظاونيما-ملا نيب ةدحولا

 01 مايق نود هك نوعنرأ ل او

 كاملا ّمسلصلا برخلا مرقم

 أهريمأ ناك ىلا :قشمد ذخأ )١( ناتلكشم ندلا زون مامأ تي
 مآ

 الإ
 ع "1
 الكا

 مذوفت ةبوقا نم نئييلصلا عئمو رصم ع ةلواحم )0 نييديلصلل ايلاوم م
 أ

 دموع

 داجنةسارثا ىلع ١١64 ةئس ندلا رون اهيلع ىلوتسا دّقف :قشمد امأ . اهف

 تاوقلادي> وو لييسف ةماه ةوطخ هذه دعلو « نيييلصلا دض هب اهلها

 . ةيمالسالا

 ةعيشلا نءمثنيذلا نييمطافلا نم اهماكح ناك املو رصم ةلأسمتيقب

 اهمايأ رخآا ىف ةيمطافلا ةفالملا تناكو . مهلا مامضنالا ةقجالسلا اشي م
 ءاقيتبسا+ الا مهل هال ءارزو يي ى.ابلكةؤقلاو ( ةتممطلا فشلا

 ءاليتسالا فنييبيلصلاو ةمجالسلا نم لك ممط كلذأ : 3 اىفةطلنلا

 نوذيرب اوناكف نرييافلا ناد ناك رفلا | ا | قباستو ابملع

 لولا نكمي ىذلا داربالاو نركفا اهيردر اه ةباخالا كا رصم

 .ابروأ نييونييبيلصلان يب ةيرحبلا تالصاوملا ةبجئم اهتيمه ألو ءاهنهيل



 اا
 ةهج نما قاتلا ”نييبيلضلا خلع قيضت اهنأ :نعف ناار ؤنل اهتينعأ .اننإ

 وب رصم لجأ نم عازتلا 0 0 مرصختف بوذملا
 ءصلاو نيدلاروت

 ى رواشو ماغر مص اهو نييرصم نيريزو نيب 2 لا دب
 اه

 هل نَدق ةيكفملا 0 وزو واش ناكو نييمطافلا ءافلخلا 7 )» يل

 ؤواشنو ماغرتض رتضتم داريا 007 طو رش هل مدقو نبي دلا روثب دحتتساف ماغ رض

 مدعل كلذ ىف ددرت نيدلارون نكلو. ةادعأ تني'اكت ادع ة ةيزج ا :عقدلإ

 ةئادلا# نيمالسلا ةجابعأ اجت انيك زمر نال لاس قالو واشف تنك
 ماغرضىلا ريخلا اذهل صو اماف . با اعلا ىلو نيدلارون لبق حاحلإلا 8

 نريييلدلاب ددنتست نأ ىلع ةيأذ مو مالا انودكقفا م انياب 5

 (11/4١ةنس ع ةنئس) س دعملا تدب كالم « كردق] 6 يد 00 قفناف
| 

 رصم قهوكريش تماره «ه 10 ندلادسأ م ةدايق 0 ندلا رون و

 0 0 القت 1 ماغرض لتقو « نييرضملا نم مهعم نمو نيديلصلا

 نم صلختلا داراو هسا رصم ف اء هل م ادق ءارزو حبصأو

 كاك جرس ما نو“ قلت مهل هب دبعلاام لك ىسنو ةقجالسلا

 2 درط نع اوز مم 0 هل دحتل اواحام ناظر مس نيذلا ن ريح ماصت

 ةقحالسلا ءالح 57 ع 1 ب
 0 * رصم املك ناىع نافرطلا قئفتاف سبل 2 2 ُ دا هاو اماخنأ لعل

 نيبهلصلاو

 0 وكس ف لخدتلا م دعلا نوينلضلا ديعلو

١ 
 كابو أ انف 18 رس اقافت ازؤاش مع قفا رصم لو وينيلصلا ردا أ ابق

 ءىف م ىذلا و قار عنتقا ةدهاعملا هذه ريخ ندلا رون منع ىلا

 رد با ا ةيوإ خصص مصم جتفي هذيسل حصن



 نيبايلا ةعقاو

 ثلاثلا رودلا
 4" ١١

00 
 دو ا نكات لم ةلج ندلا ارون درج ١159 ةئلم فو

 اك نأ ثيل امو« ةزدجلا ىلا ليلا رم . تربعو ءار هلا تقرتخاو ر دم

3 

 ناا ودا ا طاطسفلاب اوركسعو ىر أ قافالا تبسح و ويديلصلا

 «دضاعلا» ىمطافلاةفيلخلا ةلب 0 دعل كلذ نما وم وهو د دهاعملا نم | خلل

 لباعت ل ىبرغلا اغلا لوي اصلا انين دعلو .هئم امماضماو

 ,نوينيلصلا مزج دل ةهرشعل اينملا بوثنح «نيب ابلا» ةعقاوفناشملا

 0-0 : اهيلع 0 ندلا حالص نيعو ردت عملا 00 لخدو

 و ١ الو 8 رخيلا ةهج نم نييطنزويلا مدعابع نويببلصلا هرصاح

 دعل رمصم ها 8 ا ىلع ناعيرر ملا قفن' نب رسصاخ ا در نم

هفنململا اهرداغكللذكو 6ع ىرومأ» كلملان م لاملا نم اناضرحأنأ
 ا

 ميديع اوال وأ

 كب ىرومأ كلل هرعت انقل ةظلنإ لع نيسلصلا ضمت ضدتعا
 ذفنملا امال « رصم ىلع ءاليتسالا ةرورض هلاورهظأو ةقباسلا برحلا

 لخدف ايقلا 3 مهملع ليفملا نكعا ا دعل نيسيلصلل ديحولا

 عئاظف اوفرتقاو سيبلب لهأ اولتقو ةرملا هذه نحيف رصم نيويسلصلا

 طاطبسلا تيرق اوركيعو هالبلا اوبهرب ينل ىش

 ٍظالقسفلا 3 رح ىلع هلا .ةةنيببلملا حاج رواش ىشخ كلذ دنع

 نانا ال يو ةيزملاب نارينلا ترمتساف ؛ مبمدقتل ًاعنم

 ةرهاقلا نم ةيبرغلا ةيب 00 ةهملاب طاطسفلاب:ةدوجوم قئارحلا هذه

 ُه هم ءاخ نيدلا رونب :دضاعلا ةفيلخلا دجنتسا كلذ دنعو

 لم ل واقل تير رضلا هايمتناف ماع دوق ةناثلا ةزيلل



 حا56-

 ذالبلا نوينيلضلا رداغ نيدلا رو”تاوعب لامشلا نم ةددبه سدقملا تنن

 ىلا ددوتب نا رواش لواحو « ضم ىلع ءاليتسالا ىف اولشف 1 نعت

 دلع ارز

 نيدلا حالض هيخأ نا هفلخو تام مَ ريل محلا فقس و ع

 يع ب تي رواش لتقو حلفي لف هوك اري اول حو حال قر كاع ااهنذ كلفكرو 0

 مري رلا حمص

 لكب عفتنا قذلا وف 5 ةنش هو دك ؟> ىلوت

 كاذ مإ ىرتع ناكر رصافلا كلملاب ندلا حالص بلو همت تادوقف#

 ةتقدع ًايييل قالخالا ؟ىداه 1 ةئسني الثو ىدحا

 نم نييبيلصلا درطل هتايح بهم 3 يع ١+ لول نل دلل ملا هاو

 عتنم فا ءاذلا 7 ىسايسلا نيدلا حالص ل و فنا

 تفولا فو: سيعلا ىطانلا ةقلملا ةرازوي در ناكمت هال فلطر 3 ةقيلا

 ةفيلخلا لبق نم نيعملا ىتبلا ننادلا رون ناطلسلا دآوق نم ادئاق هس

 نيدلا رون داوق ربك أ نددلا ا نكح كلك لعام االزو اغلا

 هوعدب نأ انيثل فك ناك_اذلو حبقرلا قالك فريم ف ندوعَلا

 هقلخ

 هفقوم

 ء ع 08

 ىبايسلا هتذح نيب قفو نا كا يبايسلا هقذحو هترابع ندلا حالص نا ريغ

 نوط ف ثررث 53 هسا هيلع ا هتفيظو 85 رهاظلا ضقانتلا

 مسا دعب نيدلا رون ناطلسلا ميسا نادك ادبف دست (هقزقلا للعذلا

 حتفف ةينسلا ملاعتلا سانلل ببحم ذخأ مث «ةمججلا ةبطخ ىف ىمطافلا ةفيلخلا

 لم مث ء رظننملا ىنردلا نييفتلل وحلا عب ذخأو ءاماعلا رضحخأو نسرادملا
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 ادق قرددلا نون كرك ةزاما ريع نه طم قاطزكازع يوت نأ لع

 مث ءهتطلسل نديؤملا صلخأ نم اوراصو مهب زنعاو هبراقأو هلهأ اهيل
 موني. لدفلا ئئارجأ و. مهتلماعم لنحو :نوزيضلاب جلا يحن

 ةطخ نوربدي ىمطافلا ةفيلخلا ناوعأ نأب نيدلا حالص رعشالو

 ناكو ةفيلللا سرح سيئر «رهوج» لتقو مهتوق نم فعضي ذخأ هدض

 ةل ديعصلا ف نيناذوسلا ةتتف تماق كلذ رثآ لعو « ٌنيئادوسلا نم كنادرالةج

 ناطلسلاو ى.ابعلا ةفيلخلا ليمهماع ىلا لصو مث «ةدم ترمتساو

 رت يقل[ هت لديرصم ىف ةينسلا راعشلا ةماقا لأ ىذلا رو

 ةنسن كلذ ناكو ىملبملا ةقيلخلا مسا ةمملا ةبطخ نوكت 1191 .
 ْ 00 دل يسال نافل هلأ «ذضاملا تامءايأباهدعبو

01 

 ا
 اهلل

| 
 ا

 ٠
١ 

 .بهذملا ىلا و ةيمطافلا ةقالدا قفا 3 وع و ل اك 0 رصم

 و د ل 0 ندلا حالص 0 ل

 "م اهابإ هك الما نود اولوح ا سدكقملا ثبب َْق نيذلا نوييلصلا

 اهنع اودترا مهتكلو نييطنزوبلا عم كارتشالاب ارحب طايمد اورصاخ

 8 تنماق ةيموحه برح رخا هذه تك 6 ةحدأف 0 اوذيكتو

 رغم قف سدعلا لا 017

 همي رلا رونو مرعي رلا حرمص نيب تاقزمعلا

 ةماعزلا نأ ندلا رو قار 0 و ندلا حالص زأ كرم ئوق ال

 [ئفاف ع نكت 3 نيننالا نيب تاقالغلا تربو هبل | لمتنت دق قرشلا ف

 ا ذأ دينو قفل و ردل ةءعالوو هعوضخ ربظل ةياهعلل ندلا حالص



 ا

 ةبونلا دالب حتففهذوفت ميسوت نم نيدلا حالص نب نايا دبل

 وبلا ضمه نمضي نأ نب يللا نو منع ١ اذه لك نادريغ «نملاو

 نيدلا حالصل وحلا الخو ١0074 ةنس اخ ندلا رون تام نا ىلإ

 اوكح نذلا”نيطالبلا ةريخل :نم-ويكيا نيذلا رنا كشالو

 تقولا كلذ ىف نيييلصلاو نيماسملا نيخرؤملاءارا ١١ قافتأت فدولقلا ف

 ءميز نيدلا دامت ىناما قّةحو هاش كلم ناطلسلا ةلود ايحأ ىذلا وهذإ

 ءاز نيساسملا ةلك ماسقتا نود لاحو ماشلا ىف ةيمالسالا تاوقلا دحوف

 قوتتلا]ف لس 56 قول نيدلا حالص حبصأ هتوعو . نييييلصلا

 نم هل نكيررف «طاصلا كلللا» وهو هفلخ ىذلا نيدلا رون نبا امأ
 لنا كئاودو ضع زيدا عقوف « ةنس ةرشع ىدحا الا

 < (سبات ناك امك هل 50 ناك اصلا كلملا مم قفتي يلا 0

 حالص نراح 0 يرو ناكو :.اعهنيب برحلا تهءاقو حلفي مف هيب .

 تفرص ىلا تاذوهحلا تعاضالاو نيدسملا ةدحو قبنا ىح نيدلا

 , ينتاز نيدلا هان توم ثا لع نيمح اك 32115 نردسلا عفا
 حبصأو قشمد نيدلا حالص كسا حاصلا كلملا ةعزهم برحلا قيتاو

 ؛د/و ةنس ىسايغلا ةفيلمما ةقفاوع ماشلاو رصم ناطلس

 ذخأ ىفةيوعص نيدلا حالصدجم لف ١118ةنس اصلا كلما تام من
 ةقجالس ةنطلس كلذ ىف اع ايسا برغىديحولا ديسلاراصو لص وملام بلح

 سدقملا تيب فزويديلصلا بص أو نيدلارون ةساوستقةحت كلذ ىلعو :مورلا
 قرشلاو تونذكعاو كاخذلا نم ةدحتم ةيمالسا تاوق ناب نروصح

 نبدلا ح

 حاصلا 5
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 ىلا تعب 3 ىبييملصلا م نيادلا عاطص تافزمع

 ماشلا ىف نييبيلصلاو نيماسملا نيب كلذ لبق تماق ىلا بورحلا.نا

 حالص نيبو مهني ةندهب تهتنا ةطيسب تاشوانء الإ ةقيقحلا ىف نكت مل

 نييلصلا جارخاب ىهتنتس ىلا ةماعلا. برحلا 3 . هده فت ندلا

 ندلا حالص كتاب عارن ماق 1١م5 ةنس د اميشسف سدقملا تنب نم

 " ةنلوديصر» ىعلا قاتيبلظفلا قاننوف دننأ هلق قاك ام لتشإ نييبلصلاو

 قبيرط عطق نم كوكا نصح بحجاض « جوهتسدلا وز هيرويزرروري كركتلا باص

 ةلفاق بلس هنأ ثدح دقو . لفاوقلا بلسو رصم ىلإ نئرفاسملاو ججاجملا

 مايق |ممصل هدازو « مامتنالا ىلع اذه 0 ندلا حالص هزل امف

 نيب هقاعلا تحل كما .ةندملاو 1 ريمدلا اهيدصقب ةلمح «دلونيجبر»

 لباقتمت كا فيتو نيدلا حالص ةدايقب نييبيلصلاو نيماسملا

 كركلا ةغلق

 مس . .٠ -. . 2 5 .٠

 أمازينا نويديلصلام زمااف ١ ١ ما/ةخلس هبل وف «نيطح» هعقاوفف ناكبرفلا نيطح ةعقاو

 حالص ىدنا ف ئينا مواسؤر معو فال | هرشع مهعم لئثقو سا

 « ناينزول ىد ىاج »و 97 تحاص ىرسالا هال وها نمو. نيدلا



-- 
 ةلمرلاو سلبانو ئىع تطقسم سدكملا تسب كألم « ىو: 06 ةمقتعدقت »

 اهءاوا ةحتف ةماه 2 تناك ابلكو « توريبو اذايو ةيراسقو

 حجاتيلو اًضاسإ ندلا حالص ربظاو 4 ةوذع اسما تيب حتف 3

 ددف « لافطالا و ءاسنلاو نيييبلصلاءارفا وح هجرلاوةةقفتعلاب نيكو رمم
 -. 20 2 .- 8 5-6 ١

 عفدب ناك هرصخش هد ص رفو 5 لإدلا ءالخال اموب نعنرا ةهصرف م كار
 38 اح

 دعب « ناينزول ىد ىاج » رسا كفب حمس دقو ٠ صاخلاا ةبيج نم اهضعت,

 مماكلتمو ممار رامإ 1 نم :رييبيلصلل قس و هبراحن الأ مسقأ ن ل

 ىدرقم لا ثدب ىف ىييبياهلا فض لبع ترعاس ىتلا تابسرلا

 فاعبض لافطأ كول ئيرلا لما ةرتومأ كاملا تامل اخ ١
 ةيلهالا تاعزانملا تداسو

 نيب داتا الف ميسم ىلع نيمسمنم اوناك نيديلضلا أ مدس *»

 نمدقللا ثثب قى و نأك ٠ نمو 509 ةنك اطنأ ف مونم ناك نم

 عاطقالا ماظن قوفت ”ةيزك رمل ةكوكملا فءص ىلع نعاس كل

 نييبيلصلا نب
 7 08 و ع (صوصخو عبق ةقيلا نيثأت تبس نيبديلضلا قالخنأ اسف ل 4

 8 5 0 م 10
 ايروا ىف ةعيضو تاالئاع نم ناك مهنم اريثك اددع 4

 نييلاظرأ راج ىذيأ ىف تحفبصأ :ةيداصتقالا نئشلا نإ: كنه
 2 كلذ نم نويييلصلا كفتسلا ملف ةيقدنبلاو هونج نم

 سدقألا تيب



 هك ./١ مك

 اننا مسملعلا برخلا

 سدقملات يب نيماسملا يفد و نيطحىف نيييلصلا مازهنا ربخ ربخ عاذ ال

 ةيبيلص برحل ا كايا هءاسلا ف نيوييلصلا ةلود شاكاو

 كك اص ناتلان هلا تذ سل دق ا "كر

 مظنلا لع نوبل رو يكلم ادب د «رشع ىداملا نرّقلا ىف هيلع

 نكي مل كلذ ىلعو دالبلا ىف اًيوق مهناطلس حبصأو ًايجيردت ةيعاطقالا

 . ىلوالا برحلا فلصح امكةثلاثلا برحلل ديحولا كرح ا وه ابابلا

 فئاوطنمال ة ةيلشتم ةنوقشويج 0 ةنوكم ةلا هذه تناكدقو

 ءامتزو . دادعتسا الو ماظن ريغ نم ةينيدلا ةساجلا لماعب ةعوفدمةيحمه

 اسنرف كلم سطشغا كيلفو نموزئرب كبردززف روطاربمالا م ةلما هذه

 ةيديلصلا تاوقلاديح وتسعصنا هناريغ ءارتلجلا كلم دسالا لق دراشن

 مط مدعتل سعصا ناك ةثلاغلا راف اهديحوت ناف ىلوالا كك لا ف

 ناف هلك كلذ عمو سفانتلا نم هيلا ترجامو ابزوأ كلامج ىف:ةيموقلا

 كلل ا 8 59 ناكس انلا سوفت ىف ق و سدمملا تيب ُّط وقس ريخ م

 ةثلاثلا بر ىلا 0 : ل ولم نيب تاسفات طاوبق فور فلا

 ذإ ب رحلل ك رغم 5 «سوربرب كيردر ة>ر وطارسالاناكو

 ملا قير طلا أو داو ١185 ةنس 06180012 نويسل ١ار ”ىفزامل الا عمتجا

 م وبهذمث . ناقلبلاو نجلا ذالب نيقرتعى صلات ىلإ

 كر كانعو كان فينا كيلا قفئنورالا دزلب اًولغ دو نسور زط لاح

. 000 2 9 ٠. 

 نبا يول ل فرع و فلاس: رهن يف روطاربمالا
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 : ناك نأ دنت نولذكتم :اوأدباو عيل بتعنف نانا رف ب
 قود » ةدايقب نوقايلا راسو ايناملا ىلإ ش ةءلا نم ءزج داعو « نب رصتنم

 ىف تام أ وه 0 سوريرب روطاربمالا نبا وهو « ايباوس

 ريسبلا رزنلا الا اكع ىلإ مهنه لصي, لو ن وقابلا دديتف قيرطلا

 سايضأ بف ىراشتر» عم اسنرف كلم«سطسغابيلف» عمتجا كلذ ءانثأ فو
 هتف كالا م د اييشرح انيعمو اليست نوءاماقو !رااخا كلام

 كك نيدصاق اماق 3 « ةنس ةدم اهف !وثبلو ةيلمص ىلا اولضوف ٠

 دحتتسا نأ ىلا 57 ئقبوو دراشتز اهلتحلف ضربت لع ار !نتكنلاو
 افدإو ةتلمبب كك داع نائنزول قد اش نا ماشلا ىف ىف نوييلصلا هب

 هرمصاحو هناوقب نيدلا حالص ءاخل ءاكعرصاحي اير سدقلا تب لمد

0 

 ةليوط هلم قانا كيويم نم ىلعو هيلع قيضصو

 نزاطخ لواحن و ىربلا هق وفن ىفتك 3 نيدلا حالص ن 5( ظحاليو

 ار ا نيلصتم ءالؤه حبصأ كلذ ىلعو 2« رحب لا ههح 3 مويورلصلا

 ءاح ىح راصحلا روحس او . فاخذلاو لاحرلا و ناوللا 6 [ ان تناكف

 تطقسوا تلا كلم: دسالا ىلق دزاشلرو اسنرق كلم 0 ل
 اذا تيدا ىف اكع

 رداغف يلفو دراشتر نب ةصاخو نيبيلصلا نيب عازبلا بد كلذ دنع

 ربظاف هتاراصتنا لصاو» نا داراو « هدرفع 3 حبصاو ماشلا بيلف

 لع رضتاو ةبكطي ةديعت اهلك "تناورق قينلللا دن اةياورخ ف
 كرس ران ةعفا 00 تاراصتتالا هذه نكعلو «:فوسرا » ةعقاو ىف نيدلا حالص

 ديا فنسو دراشتر نيب حلصلا تاصو قم تأين كلذ ٌلعو ةوساح



 1 ةلمرلا حا
 ااا حب

-551 

لمرلا حلص ىل 6 الدعم ةنس مغ 8 امفئاو نيدلا حالص ىخ
 ةرانع وهو ة

 د اع ىضذشو 0 ةيناعو تاوئس ثالث رمتسا ةنده نع

 مش فر طرشا نانا هع تع سزنلا تع كرت

 جحلاو ةرايزلاب نييحيسملل

 افا ىلإ روص نمماشلا لحاش نؤيييلصلا ريحت نادك

 ةينيدلا تافلخلا نوماسملا درب نإ

 ؛ رطلا 1 1158 ةنس قوشلا راشلرا رداعو

 اس ىذلا «اسهلا قود دلو يل» ذب

 0 روطاربمالا يل

 ةيد عفد 1 دعب الا 0 اذه كف

 نإ يذلا جالص ثمل اهو. ةريبك

 1 يس ل  كباو

 ةييلفلا كلا ةتنا تناك

 انتابخ [5 8ع تحي انآ ةئلاثلا

 دتماو 6 سدمملا تيب لدب نييلصلل

 تيب ىلع ءاليتسالا يف مبلمأ اما . ىرخأ ةنس ةئام ماشلا يف مُماَمِب لجأ

 اان نس دق ساعلا

 ا ا ا ماعلا ترخ ا

 نم ريبك ددع اهبلا مضنا ىتلا ةمبارلا ةلجلا تأدب 1١يم ةنست ىف

 دل هنو + م اكو. كو الا ةلجلا لك ةعيضولا تاتطلا
: 

5 



 ب ذاالال

 «« هردنلف قود نودلب» امتامعز م و « ثلاثلا تنسنا .»ايابلا ضار م

 ناكو تب« ولودند جودلا » ةيقدنبلا ةيروهج سيئر ا

 00 عادملاو 0 ا

 ل أ هلاودبعتو لاملا ن قيل اباقم ةيوؤملاو ب مدع 1

 مخاف ف عقت ىتلا يضارالاو مانغ 210

 واودند جودلا جودلا» نكسلو رصم ىلا لوصولا ديجولا د ناكو
 مهمدختسي نأ ونيييلصلاىف رثؤي 2 0 رابع« طدسقماو ولودند »

 0 00 ١؟١؟ةنس «اراز» ةنيدم ءاضخايف هودعاسف «ةصاخلااةيقدنيلا اصمفف
9 

 دجنتساو عولخملا ةينيطنطسق روطاربمأ مراز مث . رجملل ةعبات تاكو

 ةينطنطسقلا اودصقف . هشرع دادرتسا ىف هودءاس مث اذا مانمو م

 روطاربمالا اوبلاط مث . اهيلع ءاليتسالا ىف ةيوعض اوُقلي لو ٠١٠ ةنس
 ةروثلاب اومامف سانلا نم دوعنلا عج ىف اذهطتشاو؛ هن مدعو ىذلا غلبملاب

 نُع نوعفاذي نوسيلصلا ماقو و زف ة كلذ دنع . نييديلصلا دض

 ني.دايملا تناك يلا لدهاقلاداورتسك و 1ونهتو اويلستو اواتقاو 1و عانق مسقنأ

 ملي, ررايرل ةلودلا تاكلتمم قابو ةينيطتطسقلا تحبصأو « ةينفلا روصلا اوذخأو
 بينك آنا ةذه نأ نش ء+هدلاو. ةفصانم ةقذائيلاونييديلضلا ىدبأ ىف

 . ةينيطنطسطملا ىف نويديلصلا هفرتقا ام دضاير وأ قف 5 :نييحيسلاا مايق

 ةيبيلضلا ةتورمحلا .ثيح نم نييبزوالا روعش نأ ىلع لدي, اذهو

 يديعلا بأ
 ةينيتاللا ةسيدكلاو ةموكسملا مايق :ثلاثلا تنسف ابابلا لباق دقو

 «هردنلف قود نيودلب»نويييلصلا راتخاو. ناسحتسالاب ةينيطئطسملا ف



 دل ةؤا/8-

 ىندلا سيئرلا رايتخا ةقدانبلل اوكرتو ةينيطنطسقلا ىلع روطاربمأ

 6 بسح تايعاطقا ىلا دالبلا نوييلصلا مدق دقو . ةينيطنطسقلل

 تتاشنو «تاعاطقالا هذه ىلع اود قلما فا جت حبصأو عاطقالا

 لالتحاب اوفتنك آف ةقدانيلا امأ .انيث 1 فو ةيقينو كينالس ىف تايقود

 مدنا ىف ةراجتلا ميج ةدصأو لجاردلاو ؟ىارا

 ١١1١ ةنس ىلا ةينيطتطسقلا ىف نييذيناللا 2 ا

 . نويديلصلا اذ مزم ١. راخابلا نيبو مهدي برح ءانثالا هذه ىف تماقو

 نم « سغولويلاب ليئاخيم» ىمسلا نييطن زوبلا دحأ نكس ةءاهلا فو

 امل ةلود تلازو ةيخيطتطسقلا مجاه 35 هر ةيفمل ف ةرامإ س دسأت'
 أ
 دلل
 | م

 لل

 م

 قف ه نيبطن زويلا ءاعب نيس و. ةعبارلا ةلججاب ١ أوماق ن يذلا نيينياصل

 ةيديلصلا ةامحللا نكي و : كارتلا ءاج نيخ 4١ه ةنس ىلا ةينيطنطسملا

 ةينيطنطسملا ىف عافدلا لئاسو فاعضا ىوس ةجيتن ةعئارلا +2

 نم امل سيل ةيوناثث تالمحىعف كلذ تلن' ىتلا ةيبيلصلا بو رملا امأ ا

 ىلع تلوتسا ىتلا ةينيردلا رهاظملا نم رهظم رغناو . امناقباسل ام ةيمهالا

 . اسنرف ىو ايناملا ىف ١١١١ ةننم لافطالا اهب ماق ىتلا ةلخلا نييروالا

 سدقملا تيب ىلا باهذلا ىلع اوممضصو اوسدتجاو لافظالا ءالئم ماق دقن

 مهعجرراف ايناملا نم اوءاج نيذلا لافطالا امأ . ءاسؤ ر مهم اوبختتا نا دعب

 راجتلا: ضب مذخأ اهنمو | اليسا اريه د الز فل لوتطأ مآ ءانابلا

 سدعهملا تدب ىلا مهلمحيس هنأب عانمنأ دعب «علسلا عب قاوسالا ىف مبعابو



 - اله

2 0 -. 0 

 ةيالغلا هكا نيب هتلود تمسق ءا5١ ةنس نيدلا حالص امل

 ذا هل ا « ةلئاعلا دا راب بورملا تماقو هةرشارنبو

 هلا حالص و هج نيدلا فيش ربظ يح اليلق الإ ةلاخلا تبل ام

 0 ناكو . ةلودلا ماسقت | نود لاغ  هيورح ىف نعالا هدعاسو

 ا ءقذلا لاجل .نيطانلللا ةنزوضا لا ةيك< | يتناك نذاثلا

 حبصأو اقلب برغ ف نيناسملا ةدحوب ظفتحاو نيدلا حالص ءانبأ ل

 روهشما «لضافلاىذاقلا» ناكو . تارامالا كلن نيب ىلوالا ةناكملا رمل

 دالبلا نودش ىف ندلا: فيش دعاس هماعو هيدأب

 ماد ام سدقملا تبن دادرتسا نم ةدئاف ال هنا نود نا ش او :

 هذه كدا 90 ممالمج اوهجو « ردم ف 17 ىوالا ناطلسلا

 / ١14 ةنس « لودس 06 8:ودسو نيرب ىد نأج» ةلمح ىه تالا

 افا ربكو ةنيدملا ةعاتم نم منول ىلعو طايمد نويديلصلا مجاه

 ف مراصتتا دعل نويديلصلا تعسااو ) ةريثك مئاظفب اف اوناو طر

 قلاوب 6 ًايزح كلما تام ءانثالا هذه فو ةرهاقلا ل فحزل) طايمذ

 تا 5 يا هنبأ قتاع ىلعرصمن نييلصلادرطةيلو هلم

 ماقاف « همحو هي هذ ال تناك يتلا ةنسملا تافصلا 0 ثزرو خمدلا 6

 ذارطا نم ىتنخاملو . ةروصنملا نع عافدلل تاماكحتشالا لماكسلا كللا

 مل ملقا نييلصلا حاجب
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 تثدب ذخاو رصم كلر ىهو ةعهدم طو رسل
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 ىناكا ميار ا نب رصتنم اوناك مهمال ا واش / م ممنكلو 5 سدقملا

 تناكةينيدلا حورلا نأألو ءسدقملا ثيبنم مأ ١ ب ل

 تاراما طاع سدقملا تيب 3 لو 6 ةيداملا 0 ِ راع تالحو تاق دق

 3 ظافتحالا لهسي الف ةيمالسا

 نم اوراسف ةرهاقلا ىلا قيرطلا ذاخما ىف ٌنويبيلصلا أاطخأ دقو

 1 00 قر طلا | 0ك رو 3 رشم عرتلا ثيح اتلدلا ط

 اولا تادجنلا 8 ةروصنملا ف لماكلا كلما ممل فهتقو دقو . 0

 عطمف 4 ناضيفلا ءانثأ 0 ةيمالس اللا كلاما 0 نم هيلا تءاح

 طرد 7 راد ودا ملف لايام صل ١ اب هأيملا ا ا نار امل

 5 ؟ ا ودا ءو حلصلا

 ا.
 الإ
 دل
 ١ ان

. 
 م

 ا . 14
 قاثلا كيردرفروطاربمالا ةاهج ىهو ةيناثلا ةلجا

 دمر

 مايقلاب ثلاثلا تنسلا ايابلا دعو دق كيزدرف روطاربمالا ناك

 ناك. 12 ةنسيف ماق ىتح راذعالا لحنتي لظ ةلكلو هلُط ثرع

 1 رش سدقملا تدب كلم تقل ذدلاو « نير د ناح» ةئباب جوز دق

 كانغ ري ملو ةسيئنكلا ع تامل هتلمح ماقالو

 الو « هتسايس هناف كلذ مو هوجولا لكم ةبيرغ ةلمج تناكف سرا 2 1

 تالا هفذاضت م حاجي اجي هتلمه تفداضءنيماسملا ىلع هفطعنم هنعر مشا

 طايمد عايبص نم م ويختم ناكو تب لماكتتلا ناطاسلا عم قفتا ذا ةقبايلا

 ,قاثلا كبردرف عم قافن'ا :دمعل عراسف ب ىرخا ةره ةرهاقلا ديدتو



 الزلال د

 1 ا دفا ور ل تلا نيدقلا قرن ةليود 3 لعامل

 كلملا ةدعاسع كيردرف دبعتي كلذلب اةموءةسدقملا ةيمالسالا نك امالاب

 نييحيسم مأ نياسم اوناك أ ءاوس هئادعأ دض لماكلا
 ةيديلصلا .تارامإلل ةدحنلا لاسرا مدعل كيردرتاديعت (90)

 ماشلا ف ةدوجوملا

 تقو يف نويديطلاو .نوململا هركت |.قامتالا اًذه ريخ عاذاملو
 يف ىه لهو .قافتالا ابازه ىلع ؟«بلا بعصلا نم هنا ةقيقحلاو . دحاو

 ىهنيلسال هتيمحأ نكلو . نييييلصلا ةحاصم ىف مأ نيداسملا ةحاصم

 تناكرصمنال سدقملا تيب نمريثكب مأ رصمب لماكلاكلملا ظافتحانأ

 بدي: نإب سيقملا تيب: نأ نيح ف ءآخزو بصخ دلب

 ىلع صن هن أل ممماع اررض قامتالا ناك دقف نويبيلصلا امأ
 مرلكج مهنع ىنغي الو ءمحل فاعنا اذهو ابر وأ نم تادجنلا مهنأت الأ
 اولوتكي نا دب ال نينلسملا نال ةيمالسالا :تارامالا ةلودو سدقملات ين

 3 وب هيلع

 كيردرف ةدوغ طورشلاه ذه اليقدق لماكلا كلللاو ىناثلا ثأيردرفناف كلذ عمو

 هنكيبلو "كاب اكللم ةسفب جو سدقملا تيب ىناثلا كيزدرف لخدو

 داعو ماشلا دالب ردانف نويبيلصلا هنع ضفنا ةنكلاردب 9 رع نكي

 سردقملا تيب ىتبو .هتدج نم ابابلا ففخت تقوم ابابلا مم حلطصاو اتاي
 2 58 ع :

 ١١44 هنس هدرتساو بويا حاصلا كلملا ءاج يح نييديلصلا ىدب ا ىف

 ةثلاثلا ةلملا 4١١ه. هنس اسن رف كلم 54. رونو عساتلا سول ةلمح ىهو

 ناكو نييسن رفلا ىلع ةرصاق تناكلب ةماع ةيديلبص ةلمح ةلجحلا هذه نكي
 ان
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 ةيند نموا يردن قملتلا اطقم ؟للغ اننااعب مقالا لم

 . لوبيو» قود ىرفدج

 كرار“ كل ل د 1 اى ساو رصف ناوشتل فلا طافت

 عساتلا سيول نكلو « كانه مهفقوم اونصحو ةروصنملا ىلا نويرضلا

 ىلا زيسلا ىو لبق كوم نيرب ىد ناج اهبكترا ىتلا ةطلغلا بكترا

 رزللا ودلال ريش" كرلاا كت تيس انلذلا قرط قع زوالا

 ىلع ةرطنق اونبو ريغصلا رحبلا دنع ةروصنملا مامأ تاماكحتسا اوماقأو

 دابا تتاح 841 حاصلا كلملا تام ءانثثالا هذه ىفو «ةعرتلا هذه

 ا َ قايعم تهفتا «ردلا ةرحش» هتحوز 1 ١. مم ةنس لماكلا كالملا ردلا ةرجش
0 

 ا
 ١ "ا
: 
0 

 كلملا ني «هاش ناروت» ءاحناىلا وي يت تدل .ناطلسلا توم

 دمدوم 7 عافدلا ةمبم هل تكرتو اصلا

 ها هنااروب

 ءازجأ لقتف « عافدلاتاوق ظن ىتحرمالا ملسقي ناش ناروت دكي |

 رحبلابتلزنو نفسلا تبكر اهدنعو ظايمد ىلا لالا روبظ ىلع نئسلا

 هاعادق تينت كللا ناك كلذ: ءانأ فو + طايمف قف "قيبلصلا تاهو

 ىلع موجمللا لواخو هدونج نبب ضرملا اشفو ةروصنلا مامأ فوقولا

 ددعلا لكق رحو طايمد وح رقبقتلا ررق كلذ كعو . حلفي ملف نيئلشلا

 ىلع تناك حولا ةرطنملا ادعام نييديلصلا 0 تن علل تاماكحتسالاو

 مهامأ دستاو ءروكسزاف دنع مهم اوقحلو ن وماما ييقعتو .ريغصلا حباروكسراف ةنقاو



 ا تا
 0 ء

 امازرما نويبيلصلام زم اذ نيماسملا ىديا ىف .طايمد عوقو بيس قب رطل

 وضل تاقيطلا نم هعم نمو كلملا ا 5 و مهم لتقو ؛ د

 لاما نم ةميظع ةيد عفد دعب الا هرسأ كفي مو « ةفيرشلا

 رضانعلاىوقأ نم كيلاملا ناكو . هتدشل كيلاملا هلتقفءاشناروت امأ
 كلما ذخأ ىلع اولمعو ِج نكرم ىوقف نييديلصلا ةعزه ىلع تدعاس ىلا

 نييبوالا ىدبا نم

 ا نر رن نيطالس دع 5008 مصم ىف نييبوالا دبع ىهتنا هاش ناروتو

 ةماه رعت ذا ةلياغن تاهدضز سلا نواز اللا ىدأ نقوم ةودببلا كلاما

 ناككلذكو ةءافكو ةردقمىوذ مبكو لم رثك تن ا

 اودّقعو ةقدانبلا عم اوقفتاف ةمزاح ةيراجتل امهتسايس ةلباكد قو هارؤولا

 مولعلاب اومتهادقو نصم ةورثىفتداز نا 0 ه نم ناك ةيراجم تادهاعم

 ىضاقلا لثمزوخرؤملاوباتكتلا مدبعىف ربظف امظع ايت تانهالاو
 ترهظو سرادملا ترشتناو نوماءتملا رثكو ريهز ن.دلا ءابمو لضافلا

 ةياعب ةلاقأ ةضيمم

 ٠١4 ؛ةنس سدقملا تب ىلع بوبأ طاصلاك للا دونج ءاليتسادعبو
 تناكاام ىلإ لالا تداعو لحاسلا | ىلع ندم ضعد الا نييبيلصلل قبب 0

 ةثراؤت سدقملا تبي تمل رمتساو .نيطح ةعقاو دعل ف 1١مل ةنس هيلع

 كلولزا زواج ةزمالا ىلع ظكطرشا نأ ىلا نفواتشنهوملا ةاياوامل

 معطف ل( ناوذوول اقم يلع اويشالوت مهنأل ) بقللا اذه صربق

 ةيلغبادلا تاعزانلا كنرمتطاو نييبتلضلا لب ىف راو قتانطا ركنا أ
2 - 

 هونجو ةيقدنبلا راج نيبو مهني ةعاق



--- 

 قرشلا ىف لوغلا ةلودتربظ دبق تناكعازنلا اذه ءانثأ قو

 دادغل يلغ ىلؤغملا «وك الوه» ىلوتساو ةيقرشلا دالبلا لع تلوتساو

 قيما رتل لع قفا ناسا ةعلظأ لغو اعازلاوو مه ةنس
 هاج ناللوء نسلسلل انو مرح كونملا دايت نأ نوبلصلا لولو

 نبع »ةمقاو فلوغملا ىلع رصتناو «زطق» وعدملا كيلاملا نيطالسدجأ لق

 ل خراف ةهاجلا عئاقولا نم ىهو ١١١ ةنس ماشلا ىف « تولاج

 .قندلا حالص درع ددحو . 1357 هني «سربيب » ناطلسلا ءاج 5

 ص

 انصحو ىرخا دعب ةنيدمنييدياصلا تاكلتم مضخي كهل فاح هيق

 ىو .ةيك اطنا ّلخأَو "ل همام ١١/4 ةنس يا رج هادم

 دبع ىحتناو 1؟51ةنس اكع 0 ا 0 نلبارط تظفس ١؟مو ةنس

 ثلا ىف نيسيلصلا

 ميءلصلا برخلا جنان

 قاب امابتا:ةرهاظ مئات ةيبيبلصلا كنووارحلل ناك

 ةمجالاسلا: ةيجاي نود تلاحو نييطنزوبلا ةلود تناص

 اين ًاءزجاو املا ل ةقوضاوبلا قام حل ولالا

 اس رح ءارسشو ةيراختتلا ندملا اضولمخاو 5 قزندملا روبظ ٠

 هتناقبطلا :رويظإور فارهألا ذو .نم ليلقتلاو. لاملاب ىفارثأالا نم

 مادلخأ ىلع ءاضقلا اذنه: ىنمطتو . ايروأ ىف كولملا نكرم ةيوقتاو ىطيسؤلا

 0 ناز نقار تناك علا_قراوبلا ىضه فلازاو عاطتالا

 .ةلقتسملا ايلاطيا ندم تقولا كلذىف تأشن ىلا ندملا مأ نمو.. ابروأ ىف

 هلا تاخدأف بيلا رقومعلا نوي لاصتالا ةظلماو ندملا هده تاكو



 ا

 ةقدزملا تاللوضعملاو تاعوتشلا نناقش قمار ابرز

 ابنم اوماعتف « مهتاندم نم قرأ ةيندع نويبرثلا طلتخا. م

 0< لاصتاىدأ دقو . ِى ةالخأ تبذهو مهنثوشخ ن ف ند

 ةداع اهدي ىدلا ينل تضعتلا هد تيد قا نيياتلاب نيلحبسلا
 لاضن الا اذ ىدأ قو . رح يلا ثوعءشلا ناوتعل سانلا ليج قم

 ىتح «حبردتلاب كلانه اهراشتناو ابروأىلا نيداسلا ءولع برست ىلا اضيأ

 ا ا م ةنلاون سو اذ ا ع نوح
 ايلكلنا ترا جل ارتست" ةيدركتملا كرا جن تلاؤ امو ::نطتقولا

 ةيبروالا ةضملا ىف ُ يناهلا

 كلذو تافاشكتسالاو تالحرلا رابخاب ضانلا ماها ايرع»

 رق جدت ناركأ و فدا 0 ١ رويل نبهت 2 لع
 «( 11912:ن0 6 قاواوك »ةلاحرلا ربظ نا كلذ ةحبنا 0 اهوراز

 فوتسرخ»روع ظن ىار طااتدبم تالحرلاهذهو .رشع عيلاثلا نرقلاف

 لمسشمللا ف تلك

 دحناو نو غار لقج رت داضتالا انق راسة را كونت كلغ 6

 روطاربمالا عم هعا زى ابابلازكرم توف لد

 انروسو رض تراصو نزغلاو قرشا لي ةراحتلا تظن بس ا/

5 9 0 
 ةدانز لاهالاو ةمؤكسللا ةورئاتدا زق: ءقارعلاو تنزغلان و ةيزاج قوس

 ألا يقي .راثالا نم كيلاملا نيطالس هداش امف اهرثأ ربظ ةميظع

 ةراجتلا تلؤحتو معاصلا ءاحرلا سأر قيرط فشك نأ ىلا كلذك



 ت1
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 ان رع ف ةيوبابلا فن

 ب - روصو سسعت
 نم ابابلا ناك ام لع اسوسح اليلدل ةيبيلصلا برخلا مايق ىف نا

 تارا دا كساو ناويزو ىلطسرلا ىوصملا فب رمان جوغتلاو وتلا

 ةييللا ةديبكملاب ايف نيويلصلا لاستاو .قطسلفو ايووتمرف ةييلملا

 ىهتتم غلب 6 ًاقوفتم ا اولا َْف انأنلل لعج كورلا دارا دعلا امور ّق

 ةنس نم ةينيطنطسقلا ىف ةينيتال ةسينك نويبيلصلا ماقا امدنع هنوق

 قوفتلا اذه نا اندحو رظنلا انقةد اذإانن | ريغ . 3؟١51 ةنس ىلا

 2 25-2 < جد دج

 ء - د حسم

 روعشلا ِةَوْمف ء سثع ثلاثلا نرَملا ف فعضد اديدق هناو ءأقيتح نكي.

 ىف ركإ ذي رثا امل.دعي ل ىلو الا ةيبيلصلا بورحلا ىف تربظ ىتلا ىنيددلا

 اهالئامو ةعبارلا املا

1 

 ام

 "ال

 انفرع اذا رشع ثلاثلا نرَقلا ذنم هيوبابلا فعض بابسأ مبف نكمو

 ىطسولا راو ل َْق اهم وهنا ىل اع تادعاس ىلا ةتانشالا حا

 اطاسلاو كولملا ثمحصل ىلطسولا روصعلا !يفةسنكلا ز 0 ٠١ ىو 5 0

 ند 5 اذه هيلع ىؤوطشب اع عال ةالا ماظن ىثفتلو ةيز رتارلا

 ل >ر داكتجالو 6 ةيلخادلاو هيدرفلا تور لا 0 و نب هلا بارطض

 اوناك مال 6 ءىش لكفف مهيلع دامعالاو ةيوكيملا فن ؟اظو نعت 3

 ىطسولا روضعلا ىف نيناعتملا ممدجو

 نبوكت فلو: دق كواملا ناككريشع كلاغلا نرقلا ءاج امل نكسلو



 را
 ماظن ىلع ءاضَقلا ىفو « ندملاو فارشألا:عاضجا قو. ءةيو# تاكوك
 مهم ق'ثو لاجر نيدلا لاجر ريغ نرُم ربظ دق ناكو « ايكردت عاطقالا
 نيثأف ٠ . مهضارغا قيقحت ىلع مهب اوناعتساو ٍفئئاظولا ىف مونيمف كولملا
 تيبصأف « مهبناج ىلا بوعشلا بيسك نم كولملا نكمي هلك كلذ ن

 ةسنكلا ة اا مل 0 ا

 مموثش ىفاب اخدت ةينيدلا ع اوركن | مهموم كوالا معالو

 مك هئاديدبت اوثرتكي أ الل طلو ا .ملو . ةيسايسلاو ةيلخادلا

 تراي رخاوأ ىف نيتطلسلا نيب ينان عازتلا ماق كلذ ىلعو . اَمباَس نولعفي اوناك
 درالاو ل نرقلا ىف ماق 5 عبا رلا نرقلا لا ويتم كااقلاةنوقلا

 لؤالا نإ نيح ىف نكتلو « عيارلا ىرنهو ملانسلا ىروغي/رغ نيبب رشع
 لجأ نم قاثلا عازنلا ناك فئاظولل نيدلا لاجر ديلقن لجأ نم ناك
 تقفل ة رسام ناقمرفاا ناك نيد نادل لاقي لع لا رشلا نضاوف

 حصل الف هللا ةمدخل ةفوقوم ىذار الا نا ىلع تدكتعاو كلذ ةسئكلا نسا . ًّ م 5

 لاملل يهنجاخ تدتشا ام مهماف-كواملا اتأ . بئاسض اهنع كلما ذخأب نأ
 اوبغرو ةعساولا نيدلا لاجر تاكلتمم ىف اوغمط مهفي رام ةرثك ةحدللا

 ٠ الع 9 :ارضلا ضرف ىف

 سافيز 0 انين وب» آنابلا نيب ناكنيتلعلسلا نيب حاف نسل اذه اول اها ةلقلاو

 تيلق» كاملا نيبو ٠ .* ةنسىلا ١١4 ةنس نم « 5ودنئدعو 17111 نماثلا

 تاقالعلان م (هنبب_ناكءام مغ غد اسن رف كللم ( 004 ب ىمكر «عبإ دارا

 سا وهو اوراق 5 ى.الابقلةلإ1ن د د كر فتحا
 ةيروط ازبمالا فَعضَو نفواتشتهوتملا



 كك ا رد

 اورهظ نيذلا ماظعلاتاوبايلار خا نم  نماثلا ساةين ون ابايلا ناكو

 اكشهتم نطاَرملا دانك قبلا ىف: ًاعاط اخبشعلس اطيسولا رسشتلا" ١

 اتناست أع اهكنقو انما ذناكو عباسلاىروةيرغ ابعضو اك ةيوبابلا قؤقحم

 ال ناك لثم حافكتلا اذه 6 ةوملا نم هل 2 5 1 دكا 4 كااثلا

 عبارلا بيلفو هذعاشلا ناك هنأ هنع اناق يذلا وبف اسنرف كلم ميارلا بيلف امأ

 ةبيرض ضرف دقو « نامورلا ةزطابأب هبشتلا ىلع هنوضحمو نوناقلا لاجر

 عقد مدعل ىضغشإ ونا ١١55 ةئس ايابلا 1 5 نسدلا كاك ىلع ةليقث

 هيف لادم فدل ابقي نملكنامرحلاب ذدهيو ةينمز ةطاس ةيأأال ىئارض

 اهذخأ ىلع ةيسايسلا ةطاسلا لاجر نم رص نم لكو ندلا لاجر نم

 ديضعت ىلعكلملا دمتغاو.كلملاو ابابلا نيب حافكلا أدب كلذ ىلعو

 ضرغلاوجراخلا ىلا ةضفللاو بهذلا ريدصت مرحب ازارق ردصأف هل سمشلا

 ءاَسينرف نمابسجما تناكىتلا لاومالا نم ةسينكسلا نامرح: كلذ. نم

 امن. ةنس حاصلا ىف ىعسو ابابلا فوختف

 ىف عمْج هيلع هقوفت راهظاو ابابلا باَمع ىلع ممص بيل نأالا

 لع ةدايز سعشللو ندمال نيلثم هيلا اعد ؛ ةمالا تاقبط سل ١م: ةنس

 اسن رف ىفةظلس ابايلل سيل.نأ 01 ااحرو فارشالا ىلثمم

 باو مسقأو ءهنلا الإ كل سئرال هناو ةينيدلا نوئشلا+ ف الإ

 الديب ليضيف وع م كالملا لجأ نم نوب راحب مهن ] تاقبطلا

 ةوق هيلا اذه لسنا « كلملالزعب زارقرادصال دعتسي ايابلا اهنبو

 ةنيدملا نا ماقو ءايلاطيا ىف « ةدمعدت 90 » ةدلب ىف هيلع تضبق

 ربتعلو . سوس ةئلس 50 ككل ةفيز مانا لخدف هوصلخو



 تااامو ع

 انتوفي ال نأ تحنو «ةيقدنبلاو اسوناكق ثداحل ًاماقتنا « ىتئانأ » ةثداح
 نأشب .ناك عازالا“ةجبو'نكلو« ادب افزنمما ناك ىدلا انابيلا قاوفت نأ
 ةداتا لئاوب ةيلعلافل وو اركسلا قاابازلاءز غارت

 دراوداو < 8وهتاوعف 7 نئماثلا سامنيت وب >نبب عازتل | ماق تاززكك

 و ررقتو 1.١ ةنس نال ربلاكلملا مم . هسفن ببسلل ار دلما كلم .لوالا
 انتل فساد: ةنلطلاولا :نوعشلا لود لهدتلا قدا نابل نها 10

 تقني اب ايلا م انحوب كلا اهعفديب ديفا 9 ةحتملا مدقت ن :ىكلذ كعلا

 روسيا تناول الو مكس :ءاباغملا نهنإ ! نلت يمان غر ويصر ىل قالا
 ىلوألا اهتوق ةسينكسلل دعت ل هدعل نمو ءىطسولا

 ]ينل هتحأو «ماعلا سيزور » تا تان ب ةطاركلا يناتحاو

 ةييرعص بزحو ئؤهلا نوط وهو اسلرفوكلم دب وي تداعب: نين لإ
 ماقام ىننرقلا بزلتا تلقت دقو ؛ نملقلا سانتوب انانلا ةليجام ذبح
 «نيباطا فيناكو فختاو يتب ةديالا ةوبايلا فوك 3 اعلا

 « اسنرف ىف « ودربل > اًمقسأ ناكو «اسنرف كلل هدضع ىسرف وهو
 نورلا ره برق « نوينثأ » ىف هرقم ذختي نأ ديدجلا ابابلا راتخا كلذل
 قتازبابلار ناو اك ف كلم تاس نوكت) سنافي ةفظاقم يف
 مشن «ىلبابلارسالا» ةدع ةدملاهذه فرغتو ١م/ا/ ةنس ىلإ «نوينفا»

 دهب اؤذاعو لباب ىف اورساو مثرايدنم | وكره اعدق دوهيلا وحل اعام

 ةدملا هذخه ىق«تاؤبالا ناكو 'ةنض“نوغشت ىلبابلا رسأألا دوور + ةديم

 ضف كررت“ اكلم: _ةتايسل -نب ذه طقرتلوف اصل نيمداخ

 تنلقوت ةمولابلا نع اكو لَم لالقتسا .تنلغاو.ةصارفلا هذه ت اموكتملا
 يد ديد
 ا

 سافيوبنيب

 ارتاوا كلمو



 251-2 ه2 جخ ج

 دمدوم _ |

 ا
 تاداقتنا تراث ق رطب لاومالا مج ىلإ ارةجلف ةتاىابلاىدل ةوزثلاو راو

 تاوبابلا ديشو . ا نارفنلا ها ا سانلا

 ىلع اوناكناو متإإ و خفيلا ةينبوم اوشاعو «نوينفا» ىف م ا

 قالخ | ىنسح نيملاص كيا هلا مومعلا

 تع ايلاطيإ ىف ةيوابلا هناك ف ىضوفلا تذاس ريغ

 .ةمور ىلإ ةدوعلارر قو دمع ىذا فررشت ,غ» ابايلارئاتف ءابسفن ةمور ىف

 دونا اذا ىددلا مياظع يلا يع دب ام.ناغرسو' دس 0

 مسقنا ارو رغف ىحيسملا ع اانأ وهو ١416( - سبر ة ةئسنيعلر 1

 حى هروشلا قلما تبحاص 0 ىعدبب ناب مي لك ىلع نيوسق ىلإ
 .كمكسلا كل 4

 50 ]واسر لا نم ةناطلس

 .تلقو ماسقت الا اذه تييسل هدد ؛ دش تادامتت ال هيوأبلا تّص رعلو

 :هاوةيوبابلا ءامأ كيل ل وزيتزبلا بلآ + نا طز انج ام

 جالع ىلا ىدؤت دق ا لولا حارتقاو عوضو ملا حل تاعماحلا

 ةسنكللا حالصا ف نو زكلم ل انلا ١١ ادبو 6 ةلاحلا

 بج 18 7: تلو 7

 دلوىذلا « فلكيو » ىلعسولا نورقلا ىف حالصالاب اودان نيذلا مأ

 ةحيلا!ابابلا بلطي دروبك ١ .ةماح ىف اذادسا. ناك :اهيو عورسي» ةتس
 5 يل 3 - 9 0 . 7

 كلذ نم جردت م. هلام اعل تك ود بتكف ءارتلجا ىلع ةْض دايما

 ةسيكلا تءاسأ ذإ ةسينكلا تاكلتمب ىف ةينمزلا ةطلبغلا"قح ناعأو
 : 1 ١

 هودج ىفاالا ةردق ابابلل سيل.تمأ نلعأ ل. :ةكاككتتملا هذه ةرادا
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 تيلاسالاو اهملظذو اهناءاعداو ةيوبابلا ىف نمطي ذخأو ؛ ةسدقملا بتكلا

 «ةيزيلجمالا ةغالاب ظمي «فلكيو» ناكو . تقولا كلذىف ةعبتم تناكىتلا

 سرق ميضامو هي زتلا لعب نضيبرمتلاو فلا ةواثأب 5

 ثيح ايميهو ىف ًاصوصخو ايروأ ف هؤارا ترشتنا ام ناعرسو

 ةعماج نم(«سوهان>و» مامف 6 ةيدو ارتلحا نيبو اهندب تاالصلا 2

 فاكوعءارا رشنو غارب
 6-2-7 لمواد 11 ىءوه انموب

 (ايميهوب ةمصاع ) غارب ةعماج ف ناكو ام. ةنس سوه انحوي دلو

 نإ ناسنالل قم أل هنا ناعاف ..«تكيو» تاباتكوءازا تريقتا يح
 ةيفيدلا ةطلسلا تيشفن ااطملاو بونذلاب نيلقتم سانأ رماوأ ميلي
 نايف اغا ةيمايساةظايلاو

 ىلا ىنبدلا حالصالا 2 لسر « سوه »و « تاكو » ريتعيو

 ةيزيابلاو :ةسينكلا داقتنا' دتشا الو. ةضرنلا رضع ق انووأ ف تأدب

 هيداراو هتطاس نوكتت ماع نيد سلجم دمعي نأ سيراب ةعماج تحرتقا
 ةركف تبلغت (ريخأو . لاحلا جالع سلجملا اذهل كرتيو ابابلا ةدارا قوف

 «مومالتوبت ةينيدلا نتا الل نية ةفورتملا هكر هت رعداوا نيباححلا ةوهد

 6« 12101 عرط عال

 املا ب نينناجلا /قافقاب +٠60 ةنس ازيب ىف سلجم .لوأ دمع

 |هلزع  ساملا ررق ناوبابلا ريض ل املو - ىسذرفلا بتاجلاو قامورلا
 م يل ري 2

 البقي مل نيرخاالا تر ال ءاثلاث ساجلا فاضاف اديدج اباب بختناو
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 تداز نأ دعب ساجلا ضفنا كلذ ىلعو ءةنوبابلا ىمرك نع الني نأ

 نا عاوجا ىلع ارا لوك عقلا

 م 5 د 0 ما
 ىلع ىارلا رق ةلاسملا ديقعن ةدانز « ازي» سل ةحبتن تناكال لينا

 رعّوم ربثعلو 0-1 ةئكازرل )» لاما 2 َْق رخآا نام عامجا

 « ىطسولا روصعلا ىف ةيلودلا تارع ملا م نم اذه « شاتسنك»

 « ةنعنمعسج مح حم روطاريمالا هريضح وت ا 0 لا

 )حو ءابرواللا 117كم ةردأالا ان ورو ةففاسألاو ةلداركلاو

 ةمور ىلإ مجرف داع هنكلو الوأ يتامورلا ابابلا

 : ىه ساخلا امف رظن ىتلا لئاسملا أو

 ةيوبابلا ديحوتو ةسينكلا لخاد ماسقنالا جالع ١

 سوه انحو ةيضَق ف رظنلاو ةالالا ةركف لع ءاضقلا - ٠

 00 هكا حالصا ىف رظنلا

 مث ىئامورلا ابابلا لزعو ابابلا ىلع هقوفت هرمأ لو ىف سسجملا نلعأ ٠ 3+ ةددع
 ى ىسنرفلا ابابلا الإ قبب ملو « ازيب » سلي ىف نيمث ىذلا ابابلا لاقتسا,_ مس

- 
 3 3 31 5 5 5 رمل

 ليفتسي نا ىناهباف «8ءدع 01665111 رشع ثل انا مدوهو «نوينأا»

 رم اوكا نلف“ نكتكو قاجسالا و قييشنرتلا ةؤق لعالم

 ةف زاجستالا ريغ هعم قبن ملو ةلاحلا جالع ىف مهتبغرل هلوح
 2+ سماع نترام داوهو 00 اءاب بختتاو . 14077 ةنس

 مظعلا ماسقنالا ىهتنا كلذبو

 دسق روطاربمالا ناكو - سوه انحو ةيضق ىف سليملا يظن مث سوف ةك اخ

 ةفنقي نأ لواحو -«سناتسنك» ىف سلج لا مامأ روضحلا نامأألا هاطغأ
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 ةلأسملا لع ةينطقلا فهيم تدل لا رتمقو حلفي ملف هلا راب كستلا دم

 قفاوت هناباتك قع« وهو اعاديأ قلا مار الا هناك | 31ه هو : ةيثألا

 تلا تناك“ اذا هو © ةناقملا نم اهو ايي قلك نيكل ءأ راو ةحئلصم

 تاناتكلا نأ وجو ارهاظ لكنا لاكن“ هباّتع بجيف ةسينكسلا مل

 يأر ءابتاتكل عاد نم نكي ملف ةءالاو :كاذ ذإ ةسينكلا ءارآ. 0

 ريخلا هي دب رب ناك هنا نيح ف بقاذا ابا للا ارطضم هسفن ساجلا

 ةطلسلا هتماسن مْ ١415 ةنسس هيلع ضبق سلحملل هتتادا ترهظاماف

 مهلك لو ب وطاررمألا دعو ريع لع كلاح كو. ١15 ةيترعو ةندلا

 عوضوملا اذه ىف ةفش تنبب هوفي نأ ر دقن و هتبام اليس دج

 ذي رم ماوس هدف لراحة وازالة مو . داحلالاب مهني نأ ةبشغ

 ايميهو ىف و داحلالا 5

 مالمالا ةأسم دقف حالصالا ةلاسم ىهو سلجم لا اهيف رظن ىتلا ةثلاثلا ةلأسملا امأ

 ذخش : 1 هنكل و ةليوط ةدم ساما أمف شقانت ةدع تاحالصا تحرتقا

 عجري ةسينكلا ىف داسفلا ببس نأ هتبثأ ام لكو « اهنأشب ئاهن رارق ىأ

 موز سلجلا ححرتقا :كلذ ىلعو .. ىنيدلا ساجملا ءاعدتسا ابابلا لامها ىلا

 لقذلا عل تاويل يمع ل6 فت ةرع قد ىلع لق

 قلإ حجت م « سناتسنك » سام نا ماع هجوب لوقلا نكعو

 ةيوب ايلا ديحوتو ماسقنالا جالع ىهو ةدحاو ةلايد

 تنل المو عودا لمعت مهن مل ةريثك ةينيد سلاعتدقع كلذ دع

 ايروأ ىف ىنيدلا حالصالا ةارغ ترهظو تءاج نأ ةضملا



 أرتلكاو اسنرف
 د ولا ريصملا ابر ىف 0

 هيلا ةلالإ برج

 تعءاق )2 ةليوط تارت الخ ها بورح ةدع نع ةرابع ص

 ١؟+ه ةنس ىلا ١م ةنس نم ترهتساو اسنرفو ادع نيب

 كمآ عم له 8 ىه 2 هلاك بورملا هذه مايق ف بسلاو

 نيتكاو وتاو كلع نا ١؟6١ ةنس و ةيدنمرو دقق 3 دعل ارح

 ديحوت' ليبس ىف اسنرف كلم ىعاسم لقرعي كلذبو « ةينوقسغو

 5 2 ةتكلمم

 نك ملاق الا هذه ىف مهقوقحي ليا رتل ككيام ناكل

 مماطاس نم ىلع انس لزم م اذا )6 ثرملا مايق 56 ةحودتم 00

 يسلب برحلا قيتنت نأ نيينطلا نط .ناكو ؛(دالبلا هذه عيجج ىلع

 نالعاو اسنرفعاضخا ىف حجني ارئاجنا كلمزأ اما : نيتي آلا نيتجيتنلا

 3 زيلجنالا درط نم 5 اسنرف كلم نا وا 6 امملع كلم ةسفن

 كوام نايب بورحلا هذه مهف لبسي امو . اسن رف ىلا مبك الما معلو

 : مهف اسنرف كولم امأ . اهئانثأ ىف ارتاجتاو اسنرف



 سالف فيلق
 انحو

 سم اخ: لؤأش

 هداتلا لزاق

 عباسلا لراش

 : مهف ارتلجتا كولم امأو

 لضخ كأااثلا دراودا

 سبب ىاثلا دراشتو

 سلب عنارلا ىرته

 5-000-53 نم اذا ره

 اخي حمحاسلا غزه

 عادلا مارب ةاصبأ (ضاؤتتا زب: لع اتفارفو ارت 3 عازتلا رداو تربظ

 نإ الا: ترو 2 ةيدشدل_ اقره ةكااذأ ةزيلالا ل: قلك يع

 حوت قحا رتلجتا:َكِلَم كلاثلا دراودا ءاعدابو عبارلا بيلفل ثلاثا
0 

 ءاماع نأ ريغ . ميارلا بيلف ةنبا ىه هتدلاو نأ ام اسن رف ىلع اكلم هسفت

 ديلاقتلابس> هلأ اوناعأ ارتلجلا كللمعماطم اوأر امل اسنرفىف نوناقلا

 نلعو. اسنزرف شرع ءالتغا اهثراؤل وأ ةديسلاز وجم ال -.ةعدقلا ةيجنرفلا

 ىلعاكلم «:ةزوزه» اولاق » ةرسأ كولم لوأ سداسلا يلف ىختتا كلذ

 عوقولا ديعب ثلاثلا دراودا حاجت مبصُأو أسنرف

 . ةلاحلا لوبق نم ادب ثلاثلا دراودا كلا ري ل سمأألا لوأ ىفو

 ةيلاآلا ةنداحلا بيس عازنلا ماق ام ناعرس نكلو



 ةددادحإ

 ندا هذه تاواج ذإ انيلرف كلم نيبو هردنلف ندم نيب عازتلا ماك

 هده تل 5 6 ةكرملا هذه عمشل 0 [ايليرف كلم صاف لالقتسالا هردنلف ندم

 تاي امراتالا راسل رردقفلا قايروأ نديببرغأ نم ندلا
 تلا ةيراجتلا طباورلا ببسي ةنيتم ارامل ,متاقالع تناكو « ةيفوصلا

 ىتلا فاوصالا نسحأ راسا [لخا تاكذل قيعاورالا طرا تناك

 دراودا نلعا اتم كلذ احا دم قف 'املع ندملا: هذه دمتعت تناك

 هبناج ىلإ هردناف ندم تزاحنأ اسن رف جان ىف هّمح ثلاثلا

 للا راحتلا 6 نجس هردنلفلا كا رع بسس ةئس قو ةيراجتلاةعطاقملا

 عنمو فوصلا ريدصت عنع كااثلا ةزاوذا اطلاع داب ىف ندوجولا

 .تقولا ىفو . ةيراجتلا كرحلا لش ىف ةبغر ةيفوصلا تاجوسنملا داريتسا

 2 ؛: كيا أو هدالب ىلا مبلقتف نييكسافلا عانصلا || ةيامح, ىف ىعس هسفن

 : ميلاقالا كلت ىف فاوصالا ةعانص ربظت كلو : كلقرت 2 ميلقأ

 لع زيلجتالا ةدايسب ظافتحالل راحبلا ىف لمعت ةيزيلجمالا نفسلا تناكو

 ارتلجاو انرف نيب رحبلا
 ةنسوح ابنرف ف يبت ىلإ ةتبلا ل ترح تامدقمىه ذه

 ىقحلخادلا ف لغوتو هءدنهرون لحاس كثلاثلا دراودا مجاه ذإ 8

 ثيح « ىسركر » ةعقاو ىف نييسن رقلا لباقو داع مث سراب نم برتقا
 ةفؤفصلا نأ ملاعلل ربظ ذإ خيراتلا ىف ةيمهأ ةءقا نالودلو اص اناكاوما

 | ساوهتالا لامهتتيا تح او داجتإلاب قلع اذإ . ةاشملا "رم ةمارتلا

 هده يار للكو 1 ةليبن نادينا له قست هي « باشنلاو

 نامزلا نم نينرق ةدم مهضبق ىف تيشبو « هيلاك »زيا يالا ذخأ ةعقوملا



 ا

 نوعاطلا زاشتنا ببسي لاتقلا نع فكلا ىلا نابناجلا رطضا دقو

 هدانا ل ىنفآو سووسا#ئءم الك انوروا حاتجا ىدذلا حولا تاوماب ٍفوازعم ا

 ايبرمت ناكسلا فصن

 ومد.هيتاوب رصتناف 1"هد ةنسىرخاب رح نييايلوفلا عم زياجمالا لباقت 3

 ةعقاو ىف (ثلاثلا دراودا نبا ) دوسالا ريمالاب بقلملا دراودا ريمالا

 باشنلاو ساو قالا ل اممتسا ىفةراهمزيلجمالا ربظا اهيفو « >هذ؛فه:ةهيمئاوب»)

 ِتاراصتنالاهذه لكن كلو « ندنل ىلا اريسأ اسنرف كلم انحنوي 7 7

 ينترب ةدمام ىنئرب ةدهاعم ٍدّمع ىلا ةياهبلا ف ثلاثلا دراودا رطضاو ةمساح نكي مل
2 5 1 0 0 

 اسنرف جان ىف همح نع كثاايلادرامدا نار اهاضمعو 135 هةللس 2ع 7

 - .٠ ع 3 2 ٠ .٠ 07 5 3 2 .٠

 نييغوواو » دراودا ذخا كلذ لباقم قو . هيدنمرو ىف هقومح نعو

 نيايكف و اني ِش ةحاسم ثلث اهماحاسم ملبتو 6م ن7 هيلاكو اين وهسغو

 اهياع اسنرف ةدايسب فارتعالا ربغ

 ريمالا» ناف ةليوط ةدملوءفملا ةذفان قبت مل ةدهاعملا هذه نأ الا
 ةلماعمىف دتشا بهدلاو نع ةءاين.ةيبونجلا ميلاقالا كح ىذلاس « دوسالا

 محلا ىلع لالا. ةعببطا ,ئشرفلا يملا نولضفي اوناك نيذلا ىلاهالا

 ريمالا»>ضرح كلذىلع مهعجشو زيلجالا دض ةروثلاب اوماقف « ىزيلجم الا

 اسنرف كلم نكي !هتخاوشيشاىق ثلاثلادراوداف ضو هيومو «دودنالا

 اهذخأ ىتلا ميلاقالا دادرتسا نم ( ٠مم. - م4 ) « سماخلا لراش »

 سرب ةنس ثلاثلا دراودا توم دعب ءالؤهل قبب لو جيردتلاب زيابالا

 يل ا روحا تيتفط ملقأو ةنهنلاك[د يوي اننفارف و اتناك لتممللا وم

 ةلاخلا ءوس سبسب ارتلجما نيبو اسن رف نيب برحلا تفقو اذه دعب
5-6 
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 هذهل اناديم تناك ىتلااسن رفىفف « نيتكلمملا ىف ةيعامجالاو ةدداصتقالا

 اوشاعو دويللا عسا ةراحتلاو ةعانصلاو ةعارزلا تلفت كا 1

 دالبلا ةجابم نم بملاب

 فتالادوسالا توماس ةلماعلا ىدي. الا تاقامل هناف ارتلجنا ىف امأ 2 ا

 م ؛را 6 مبعرا زمو مبعايص ىف ل 0 ل امىلا فارشالا جاتحاو لا

 ةباوكجتملا "ىلا نزنؤويلب "فا تالا ءالوتف- تامل ةقئؤنلا لشلا زوخأ

 رمذتف « ةع :دقلارو ها وبقىأي نم نحسل نع 2 ةذهتردص ا 2 0

 هيام وحن م م عمتجاو ١م 2 ةرو وتلا نودالفلا ماقو ىضارالا قيقر

 اهوقرحو فارشالا روصق اومج اف ءارتلجا برغو بونج ىف فاأ

 تاواللا «ةردنل» مز 2 مهيد وبعتالجس اودابأوابمام اورمدو

 مدعوو مهلب امذ: «فاثلا دراشتر»ر عصلا كلملا ةلبامماوباطواهولخدف

 كمل ءامعزب نم عاقتتاالا نم تفارشالا نكمتو + اوقرفتف قرلا ءاغلا

 رق املا

 م

 و
 ال
 ال1

: 
٠ 

2-222 

 ىبناثلا ةزاشناو نم شرع | عبارلا ىرنه تضنغا فسح كَ 0 0 3

 ارتد ىف هنرسا 0 ىوهب نأ عبازلا ىرنه نبا ننماحلا ىرته ةارأف

 اهحات ف هفلاكأ ناعأف » انيلاوَف ص كرا ةطساوب قيانلا هيلا لتمكشيو تروكحا
 ظل

 ةعقاو :ق  نييسنزفلا ىلع رضتناو ةيلاتلا ةنسلا ىف اهجاهو ١415 ةنس

 أسن رفىف ةلاحلاتن اكو .«ىسرك» نم رقلاب« 4613606 تروكتجأ » اسنرف ىف ةلملا

 عاذنلا ماقف « ةفييض ةيلقعلا هاوق تناك سداسلا لراش نألةياغال ةئبس 2 يبت

 ممأ ناكو . ةطلسلاب راثثتسال ا لواحم را انفارف فاةفاوتالا ابكي

 نيب ةلمتسم ةلوذ ءاشنا لواحت ىذلا « هن دنغرب قود» فارشالا ءالؤم
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 .« زنيلرا قود »و ايناملأو اسنرف

 ىورت ةدهاسم ةذهاشم لف قا ةيا وكلا نتاكقإ ةحارتلا لاوداولا وها فذ

 سماملا ىرته ن ا اهمف ررمن' ىلا ١470 ةنس « مورو ىورت >

 .سداشلا راق ثوم دعل اهماع اها 0 نو اشوف كلللا نع كان

2 1 8 - 
5 

 هنبا هدف كرسادا فريش كرتو فااقناإلا امن 20 هلال ريغ

 « 8601000 دروفدب قود » نيعف 02 ةعضب هرمتو سداسلا ىرنه

 امم وفن لع رابسلالا نيضاوو» ةيبلق 'ةنياؤتلا ختحأت كالا + لف جيو

 27 راوالا رمن ىلا اهلامث ىلع م نسةاسلا ىرنه نلعأ هيءاسع و

 موت ىلع ورجع محىذلا - ددسرتان» نفودلا - دبعلا ىلو دي يف ظننا
 ديحوت لواح /ديمل الح «عياسلا ا نسل .اكملم هسفن

 6 زياجمالا دْضةن حلا ةسالا اواةينطولا'ةفظاعلا تو ةيسنْرَفْلا وفضلا

 انتنارفاو راسل راش كر

 هيناج ىلا تمضنا نيح امس الو

 ةيلو يف ايقودت لت نأ دعب هلا

 نء« ةبدنغرب تن كر نفودلا مامماقأ

 .٠ .- 7 ع

 ياللا راق - ايلول تاعظافم ىوقاو ىنغا

 ع

 ريتعلاو © 4 قاياددا 2 اورصاخحي ّ زيلجنالا عاطتساو

 اهنزذ نر

 ب انين نلاةةدملا ءاح جاطستلا ىلع ةفرشم ةنيدملا امنبو

 و تربظ مازمالاو لاذختالا اذه طسو ىفف : نابسحلا ىف نكت
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 اهنا ننانلل تنلعأ < لووتمم دوروك رادزاج » ابمسا ةيورق ةاتف اسنرف كراد نا

 درطتف «ىسذرفلا سيملا سأر ىلع: براحتو موقت نأب هداني ايدانمتممس

 ىءامنرن . لع كم هج وتج دلحلا و 5 د اسنرف نم زيلجالا

 «مير» ةيلينك

 رمل ةهدفنمت ااا لل يقلل لإ هدد ردع نأ ت -.لاقو

 اكل ور راالا لف م نايل فععءاف ايمي دفنت ةيملالا

 دوجودر ناكر كانا كئابباعأو «نفودلا» دبعلاىلو ةلبأ 00

 قرف اح قولا ليسو ىو ةعاخملا ى اعلا ةبيطلا ةاتفلا كلت ء كرادناج

 كليف نمر يم ملا دسع ا دادع حور ديل وو مهسيمحتل فاك

 . اسنرف ضرأ نع عافدلا ليدبس يف ةناهسالاو ل اسيقسإلا حور

 ةلاحبرلا سالت: ةيوترس كرا ناج هنسأر 0 سارا نتيلي ا ىايبف

 405 ةنسس يف زيلصإلا مزملا ةءاجسلا نسا نؤلتنلتلا#ةززلظأ لان لصغر و

 دعبو « ناياروأ» نعراصحلا اوعفرو

 نفودلا جوتوامعانرب قاب تّقمح كلذ

 ىفا سن رف ىلع اكسلم « يرد ةسينك ىف

 ىلا دوعت نا تداراو . اهسفن ةنسلا

 اهئاقب موزل ىفسأ كاملا نكلواهتيرق
 هيفي رط مهب تح شيما ف

 كك داوقلا سو وفل ِق هت كراد ناح
 ا

 2 ةيسرو ولا دما ف هريس 8 اهوكرتف «ةريغلاو 5 لماوع

 اهولماعي مل نيذلا زيلحمالا ممئافل نويدنغربلا|بعابو «نييبموك» راصحءانثأ



 -9١ا/

 تكاتك اطيز دةكش ا ونوك و ةنولل اغا دا اهنولسا نت ةنيسأك
 «ناور» ةنيدمىفوكملا ذفنو ١81 ةنس قرحلاب امل

 زيلجتالا درط اسرق فناح ىلا نودنغربلا ةامعاو دروفدب قود تام كلذ دعب

 هءلغ نيلعف رملا كلدفاتس ىلا ةفانوقلا قوما مكلفا ناكؤةكسلا ذقن

 ديحو كلذب م مثو .« هيل اك دالإ محل ص 0 ١ هم ةئس زيلجتالا درط

 ءدالبلا ىف عهناظاس نووقيو مهشرع نوتبثي اكمل نا اسنرف

 نول عاطتسا دإ او ىف كلاملا ئاوقأ درك اعلاف تتش قع

 سا 4١م ) نماثلا لراش ةدغل نمو ( ١؟مست ١45١ ) رشع ىداحلا

 اسنرفداحما .ةيدادئتسالا ةيكلملا ةطلسلا اودطونو ماد نشحن اوظفتح 95 ١454(«

 جاتلا ىلا سناةوربو ةيدنغرب ةيقود مظ نق رتشغ ئذاحلا نول جب دقو

 لراش امض هذهو ةيناطرب ىوس ةمهملا تايقودلا نم قي مل تح«ىسن رفلا

 ىفدليا وعل عارف يسب مان .ايتوادا د نيني وول ةنسك حاملا

 نه وباسل كزاج راو لاواد لفسفلا ارنا ولستو قل ى غول اءابوشو

 حور ترس ايلاطيا ىف 000 لوخديو .1594 ةنس ايلاطيا و نغ

 ىطظيسولا دز: لنمنلا موهوب زن يلقي تلا: ىلا ةعوعلما لكيلا

 نم .ةقلتللا باوعنالا كوااةيلعاهيموالا علها تام اخ

 نمدررلا برح ىلا ةاوطل قفزؤلا [للاةبش 2 نقم ولا بووع و ةهتاؤم الفا كالا
 ««كرو»ةر دقلاو 6 را قاوافيا اةدرولاو «رتسكنل را ةرافشناك

 .اتسفانم م كالا قمأ اهنا عضد نيترتناللا عم لك تناكو

 ءهدرطو سداسلاى رنه كللملا ىلع رو قود راث نيح عازنلا ًادبو

 قبو (4١مس ح 14531) عبارلا دراودا مسا 1451 ةنس هسفن جونو



-06- 

 . : 6 ص .

 فى سمالاا دراودا هئبا هفلخو مدارلا دراودا تام ىتح ارمتسم عازتلا

 هبهجز ىذلا « رتسلج قود » همعهيلع ةياصولاب ماقو «هر< نم ةرشءةيناثلا

 -؟؛مع) ثلاثلا دراشنو مسأي شرعلا ىتءاو «نجسلا ىف هيراقاو هيخابو

 هيلعطخسف «نحسلاف هيخا ىنا ىلع ىغق تح لاب هل ادهم و ( ١٠

 رقيب نم ثلاثلا هاا ةلالس نم «دنمشلر قود» ماقو بعشلا رو

 ١ مه ةنس « 80901 ثروز.» ةعقاو ىف هيلع رضتتاو دراشنر نراحو

 ىرخه » مساب ارتلجما ىلع اكلم دمشتر ناعأو ةكرعملا ىف دراشتر لتقو

 محو ٠ ارئاجبا ىف( رودوين ةرسأ » 2 ساشا كالذن عضوف ى» عياسلا

 ع 6 030 .٠

 كروت ةرسا ةيراو «تاءاصيلا» نم هجورمب عازلا

 د . 2 59 3 03 31

 ادبو ارتاجباىف ربلظن ةضملا ل ما وعتادب «رودوين» ةهرساىلوتبو

 ثيدحلا اهخضران
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 تاملااصَملا
 8-9 لص

 سلدنالا ىف ةيبرعلا ةأاودلا

 أ ”ةياتجالا دالبلا ةلاح مدت ىف مظع رثآ اينابسأ برعلا حتفل ناك

 تاذاعما لع يفك ناتيطلا زيبا لصف فئاكا لان ىرا رشا نانا

 نع 2

 مالسالا اوقنتعا م اذا ىضاي الا قيقر ررحو « نيدلالاجرو لا ددلا

 6 دحواو «مدايسأ نم ىركشلا ىقح ةيحيسملا ىف اوه نذلا 00

 لمعتو ءاوللا ىلع عيمجا نم بئارضلا ىَي ةرينتسم ةموكح دالبلا

 مهتيرحو مهترداو مهسئانك نييحيسملل برعلا كريو . ميما ةحلصأ

 انآ ندا قلابة قداح امنوردقي ةيزجلا عفدب مهنم اوفتتك او ةماتلا
 مايقلاو مدئاقع ىف ارارحأ اوحبصأو دابطضالا مهنع عفر دّقف دوهيلا

 ىف نييحيسملا سوت ىلا داع نأ نانئدطالا ثبل امو . ةصاخلا مهنوئشد

 ىطوقلا محلا ىلع ىنرعلا محلا اولضفو اينابسا

 ريصن نب ىسوم هيلماع كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ىعدتسا امل

 ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع ديب دالبلا حبصأ ء دايز, نب قراطو

 قيفوتلاو نين اولا ءْضو ىف رظنلل ًاصاخ (سلجنيعو ةميظع ةءافكربظأف
 ,ةيماشلاو ةيقارعلاوةيريملا مهمهأو برعلا نم ةفلتخملا لئابقلا طاصم نيب
 ةلمرأ جوزي وه أدبو نييحيسملا عم رهاصتلاو طالتخالا ىلع مبعجشو

 اورشاب دق اينانساب اولزن نيذلا برثلا نم ريثك ناكااملو .« قيززل»

 اينايسا ىف ميماهتها لوأ ناك ماشلاو رصعب ةراجتلاو ةعارزلاو ةعانصلا



 كلامزب حيمسأ ١!

 رروت ةعقوم
 يا

 -- 40 5٠"

 يالا اهضارأ اوشا ةفوحلا ذاطلاو وتلا رالا بانا قا يقوم
 ٠ 5 كداب ل 3و7 6 60-20

 نزلا "نم ليلق هن ذولا اققعت ذر ق ةريثكلا امازيغ :اوردتساو

 هوجولا يم نم اهاقرأو ملاعلا دالب نسحأ نم سلدن الا تحبصأو

 ثلا يارا خا ده يملا موق ى ررملا دبع كالو

 رعتساو « مهلبق نم يلدناوأ دلل ماك ةلونس «نآاقر يقلا» م د

 حمسلا» وهو هلبق ن م امك اح زيزعلادبع نب رمج ا ا املا

 لحاسلا ىلع « هن وح م متفف الامث برعلا داق ىذلا«ىنالوهلا كلام نا

 لصوو « نيتيكا » ةعطامم لخدو سناربلا لابج ربع نأ دعب قرشلا

 اهيف لتق ةعقاو ىف مبعم كبتشاو ةجئرفلا ةلباق كانهو «« هشولوط » ىلا

 . « ءادبشلا طالب » مسلي برعلا دنع ةعقاولا هذه فرعلو ع١ ةيلم

 ني عي 0 لوبا 2 5 د ترعلا يف اه 1 و

 ىَقْفاَعلا_ ىلا ردع

 اينايسا ىلع نويؤومالا ءافلملا مهميع نيذلا ماكملا عما نم وه

 ماظنلا دطو . الداع 278 ليف قول وع داك ةزابك ممظعأو

 نييريماو نيبرضملا نيب قفوي نأ هتكح عاطتساو « دالبلاب ةنين ًايطلاو

 نيك ١ قودع زهو «ودرب»لتحاف اللاش ةشيجل نمر لاديغواشو

 هيلعةعقاولا راوللار م لتحاو الام راسمت «نويل» لتعاو ةيدئغربلخدو

 ةعضل 11 اا تهرمتساو «هينتاو»و « زون 2نءب هولي أه ةحر هلا ةعصاع



 ب ا.ءاو د

 ناكو 3 هن ترمعلا مازبماو 0 ديع لتق اميل تناك مايا

 ٠ ةين آلا بابس الل مازهنالا اذه: ئزعيوو لترت لراش» ةجيرفلا دوقي
 ذل نرصللاو ندلا ىف ةديدع تايباع اركرت تريلا تأ 00)

 شيجلا ةوق نم كلذ فعضأف لامثلا ىلا مهقيرط يف اهوحتف

 ًاربص اوقياعي لو تالسألاو مكانا نيلقثم اوناك برعلا نأ 0
 اهب ممامها ناكو «برحلا ىلع اهماع ةظفاحلا اولضف ىلب الاه ىلع
 : مهما هم | 0 دعا

 نم ناملالا مهلا مضْنا:دقو ًاددسع رثكأ اوناك ةجيرفلا نأ (0)
 ةرواجملا ملاقالا

 ربربلاو برعلا نيب روفنلا عوقو (5)
 الا خيراتلا يف ةمساحلا عئاقولا نم ةعقاولا هذه دعتو

 ابروا ب رغ عقول ةعقوملا هذه يف اوحجن ولذإ ءهودعتي مل دح دنع برعلا

 عادلا رطخال اونطف ةجئرفلا نأ روت ةعقاو ةجيتن تناكو . مولكح تح
 عمو نييدرابمللا عم مهتاقالعا راف ارامل قس لالالا رف
 «ةجيرفلا سوفن نم فومللا لازو اينايسا قرش يف ةيحيسلا تارامالا

 مموق عضعضتت قأ لا قرشا لت ورا اكو
 نام اوال دع ىساعلا نانو شالا جسد ةاللإة لوكا

 وهو «لخادلات» تقلملا نمحرلا دبع مهنم تافأف « مهنودرشنو نيبومالا
 انهو رصم ىلا بره .ناورع نب كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نبا

 يف نيبومأالا راصنأ نم ةعامج بطاخو برغملا دالب ىلا مث ةقرب يل
 رفعج ىلأ ةفالخ ىف !ينابسا ىلا رجبلا ربع مث . ةوعدلا هل اوثبف اننا
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 ف قيادعلا "ىلا ولا ©ئورفلا فدو ا لعي ةةيتاف نفاعلا» روصتلل

 الك ل موعلا هعبابف - لقتساو «هرازوم» ةعقاو

 ( /نب ج ة82) لمابلا يلا ريع

 2و4 بازلا 2 ةعقوم لعل ىأ ةيداليم 7 0 0 >< 6 لمتسا

 0 وع يل أو تاس ثنسل نوومالا اف 0 ل

 0 مل هنكلو نييسابعلا نع ةباع 1 عطقف هلسن ىف ةيئارو « ةفالحلا

 لك هذدعل ءاح ع نم لعف كلذ 0 نييس أنعلل كل لب ةفيلخلا ا ةهسفئل

 ده ل حا عال نأ

 ىف ذخأ سلدن الاب ىومأألا لخادلا نجحرلا دبع مدق تتبثاملو

 هيلا ”نوليع ؤيرتلاو توقلا نأ نو ةةلطرع قارضتلاو دنشلا هل

 ةعطاقم ف قى مهم 1 امتسف اذهل ف اجلا عاطقالا / اخ كنب رينا

 فعلا مر هذه ضمهانإ محلا ديع 1 6 رطمحلا| تقو نودحتو

 ط5 0 وفحز اذ نيذلا كافل 3 رفلا ةحلصم ف تا :اك

 ليملا ديدش عبطلا فيظل ىبايسلا رظنلا قداص نححرلا دبع ناكو
 و وفعلا هعدتلا امو ةل ةليلحلا لا 0 نو 1 لو وفل هحتنل ام ىلا

 2 لدا ا 2 58 هبل دقو «هيقرتو ل امعلا مقارب ا ءانش دس 5 نم ةماعلا

 004 ةيعرلا هتيح نا 0 املح نك 6» م انه دهس | هفلخو 320204 ةنسؤفف تامو

 «سائلا نع 0 ميطلا ظيلذ ايساقناكو ا/ةيو 5-5 6» 0 2 هنبا هفلخو

 اينايسا نم لالا ءزملاو ةيواشرب نوعا نم نام زعم نكم هدهد قو

 اوجاهونودنمرونلاءاج ه ءقوقاثلاوا «طسو الا نمر را كمع» ءاجم ند 5



 دك ا

 رهظ هدهع ىفو « نيرساخ ممدرف ندملاو روغثلا اورمدو ناجحا

 نم ءاجو باد الاو نونفلاو مولعلا ىف سادن لايف يف برعلا ةلود قوفت

 ةكرمل | 85-5 مطوف ءانغلاو ىقيسوملا ىف نروبشملا دحأ «بايرذ» دادغب

 أ هدهع فو « ىتسوملاو ءاتغلاو برطلا ىف ةريبشلا ةيسلدنالا

 كاولببلاو باد"آلا ثيح نم هلاودم ىلع سني الاثم كلملا طالب مبصأ

 ايروا نأ تلفت أميمو اينايسا قاهرهاظم. لجأ ةيسورفلا ترهظو

 هكا خول (رضانلا) ثلاثا ىم لا دع

 نيل دالب دحو 4 نابرو ا نم نايس 5 نم مك ا

 عااتملا ديلا مبصأو مهندسو منوصح لتحاو راوثلا عضخ 000

 قى ء«نويل» ىبيلقأ ادع اه اماخ ر دا ملدن الا هل تناذو دالبلا

 كرد لا تضاغام و اعرتمو ..قرشلا لابثلا 4 انو انكمد 8

 تيتو دف ةقالخلا بعل ذحما نمولوا وهو . ا وهوه ناش

 طابو ةيساملا فدا |قنع نب لع كلاذم يلون الا نعول يمي

 تناينراف عاودلا هتفلش و اير وا. قف هوما نيلخو تما ذه قا كلارا قاوم

 ةمصاع- ةيطرق ةئيدم تراص هتفالخ ىو «هدو نورطخي اهءارفس هيلا

 ءاجو نف لك نم ءاداعلا اهبف رثكو بادآلاو مولعلا زكرم -- سلدنالا

 روصقلاو ىنابملا ذيشو. اهتاعماج سورد روضحل اتصالا ميججنم ةبلطلا

 5 الا
 ع 03 0.

 ىلعا نم هايملا هيلا فام 6» ةيضورلا 2 رصق ةييحعلا هروصق نمو .ةر

 يو كلل ياو اهدتلا ىلإ ءارهزلا حا حاسب هي اف نمو : ليحلا

 نفلاو بدالا

 سادنالا ةضبن

 ةيملعلا
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 فيولا هنود رص ام روصقلاو ىنابملا نم اهم

 نع للمومالا نواوام برملا ىازربأ نأ نعل دبع فارألو

 الاغا هني دعينا أ كييك ميلساحالا 4 : الهلاو ةفال املا

600 

 مم ملا دوعو ةيمالسا ةيبرت ماير يامصلا نال م قيقر نم

 ناكو 2 لاعت ىف نييمطافلا ر ا لحفتما هدهع قو. لامعإلا ماب 3

 تارامالا تاكرح ةةارع هلاذتشا الول مملود ىلع ىغَقب 0 رر

 ىلإ ةعانصلاو ةراحتلاو ةعارزا| هدهع ىف 10 . لامثلا ىف ةيحسملا

 سلينا دالت,.ق قالا .ت تاجرد ىلعأ

 تامو”ىثلك ىف هيبأ ةطخ لصا وو« ىاثلا لا » هنباهدعل ءاحو

 هرقل كلاب نإ لاب ١ | قوم الا ةلودلا ةيظع يتاهت وع و يح ةنس

 ةلودلا تجاحل هيلع ةياصولا لعجو ةنس ةرمثع ىدحا نا وهو ماشهدنبا

 اشرح ة «كرداق ممطلا 0 الجرناكو « ىلعنب هللاديع نيدمح د

 لاصتا ع ام المع هل كرير 1و هرصق ى ةفياكلا زححو هديب روم

 دقو« ةجيرفلا ةلود ىف رصقلا باحح رود هبشي رودب ماقو هب ب كتل

 2 رصتناف اينايسا ىف دمنا تارامالا براح هندم نلغ أ ىذق

 فّقلف ءافلخلاب ل ا 5-0-0 1 ارارم

 كلذكهمسإ عضوو فيلما مسا عم ة عم ةبطخلا ىف همسا ركذو «ر وصنملاب » هسفن

 نأ كمل ٠6١ ةنس تامو د اجو كلل

 هنردقمو 2 رجو هلا اب ماع أعلاو نيننايسالا شهدأ

 ةيطرق فصو ىف ليق دقو
: 1 3 2 8 | 
 اهعما>و ىداولا ةرادنق نرمل» ةيطرق راصمألا تقاف عبراب

 اهعبار واو ءىث عفرأ ملعلاو ةعل ءارهزلاو نازك ناتاه



 ل 5 ىذا

 نيخر ْؤملا ضعل لبضفيو ءسلدن 000 5 عار رعت م هدهع دعلو

 ةسايس لصاوو «كالملادبع :هنبا هفلخو . رصانلا نم“ رلادبع دهعلعهدهع

 ةرسأالا هذه دارفأ لامعال مريدقت ا . يملا ىف هيبأ
 نيب عازنلا ناكو . ىعرشلا قا بحاص قوقح ىلع تاتفي نأراوِجرلا

 عسا كيلا هل تا ىلع ةروثلا تماقو ؟«>تسا دق تاقرطلا

 ىااولطسلو ةييرفلا دا مالاو نكمل اانا 0 ركا نيكم
 فئاوطلا كولم دهع ءاجو ةيما ىنب ءافلخ دهع ىهتناو . مماعطأقم

 فئاوطلا كولم
 ربظف فئاوطلا كك ولمدبع ءاحو ١٠؟ه. ةنس 1 ١ ءافلخن دهع ىعتنا

 اينامسا برع راصو ةلطياطىف «نوذلا ىذ ونب هو 8 ىف «دابعونب »
 قو هل نأ يدب نيمأ اهم لك ىف «دكالاج سم نق ناك ١ ىلإ نييتشيم

 مم لح ىّتح ولا لع ريغي مهن لع الف نب رخ الا ىلع ةدايسلا

 كلذ لو بدالاو ملا راصنأ نم اوناكك ولملا ءالؤه نأ ىلع : رامدلا

 .ةساخلا ةلاظا فد نم مث غرلا ىلع دالبلا ىف هما دول كروس

 | ةلهاع ترغلا ل # ذل لإ نفاس ب نادال حضلا دقلو

 نك ةيقيرفأ لآمث ىف ربربلاب اودجنتسا برعلا نأ الولو ءالجآ
 رثع يداحلا نرملا ىف اينابسا نم ممدرط نم نوينايسالا

 ءارمالا راصتتا نوض رحم اوذخ اف «فعضلاو ماسقنالا كلذ نواف عقتنا و
 ع الأ

 كلاس 3 لايشلا قة اسأل معز وأ ضم داك ءأرث لا

 نوعسو هؤافلخ ذخأ مث < ةلاتغق كالتم وهو ١١و ل ةال 0

 سنفلا» قفتاو . «هحأتلا 2 دما اولصو قط تودملا زمأي فردت يكالمأ



 ا

 ىهو هلطيلط اوذخأو ةيايبشا ريمأ ثلاثلا دابع نبا عم « سداسلا

 تدعاس ىتلا بايسالا م أ نمو : ئةلتيل ثرملاقويمج -ئرفأ

 ضعبلا دض مهعم برعلا ءارمأ ضن داحتا حاجنلا ىلع ةلاتشق كوام

 ا اهدحو نكن ةينيدلا تارايتعالا نأ ىلع لدي اذهو خلا

 مق فلك ل نرملا ف بوردحال

 ىبينلملا 2 نئيطدارملا لور

 يف رربلا نم عاج ىظ انايطاف تبادل ةلود عضعضل ءانثأ ىف

 ل ,اوجلا لإ اي نم مماطاس | ةرعلا نيطلارملاب لوفرعل ةيفن رفا لاوش

 -ج جود هج دج

 ل ةئيدم ب ىذلا «نيفشان نب هللاديع» وه حا هذه سسؤمو د يح دحصم

2 
 - ب

 هل تناد ةعزعلاىوق اكانس اين ناكو )» نيفشات نب فسو 2 اهكولم او

/ 
 سداسلا سنوفلا» ةلاتشق كله ذخأ املو « ٠١.4 ةنس املك ب رغلا دالب

 نوطبا رملا لخدف «هن ٠ برعلا دجتةسا ةبطرق ددهو هلطيلط« ىلثودوم

 نييحيسملا اولباقوبرعلالك ةساجنا هب تم رارج شيجمب سادنالا دالب

 نوينابسالا مزهناو ريربلا اممف رصتنا ىتلا ١٠م ةنس « ةقالز» ةعقاو ىف

 نيبو هني تناك ىتلا دوبعلاب نيفشات نب فسو رب لو « امان ًامازهنا

 تدعاف نيطارلا ةلوخ ملا ايلا ميلقا مب «فئاوطلا كوام

 اينانسا ىف همدق تشل لواح دقو . ةيقيرفا ىف ريربلا ةلودل ةعبات

 ةنس «ىلع» هنبا هفاخو . ىسايعلا ةفيلملا لبقن ماي ل ” رادصتساب

 نم ةج لئابق كلذل رضحتساو ةيراعاتما امان نر لماعف 1١ ءا/



 تامل

 ةيلخادلا برملا تيشاف « ليك المات نم ةيب رعلا هلا هلأ ا ودر ب ةيهب رفأ

 نيسيلصلا نم رش" ةدعاسع :نيتاسملا ىلع تلغتلل نوينابسالا ىربناو

 ىي رصوم ا "كود

 تبململا «ترغوت نب دم د مهميعز تادوهم لضفب مهناود تماق

 نمؤملا دبع هشويج دئاقو هريزوو ىدملاب

 هساور لا لاني فيك كردأو ىلازذلا مامالا ىلع ا 0

 ىدبملاهناىعداو ىلا زغلا بهذم 0 كترغملا لإ داع مث «ةينيردلا دئاقعلا

 نمّؤملادبعدذيمات ةدعاسع نيطارملا لتاقي عرش هب زح ىوق اماف « راظتنملا

 نيطئارملا ةلود عضخأف ذءبو 0 اريبخ ناكو هدعل نم حلا لىلو ىذلا

 اولخدو رحبلا اوربعف ١1507 ةنس نيدحوأاب ادا لهأ دجتتساو

 نيطنارأ ا ةلود اباَمب اهنم اولازأف دالبلا

 ملعلا اودضع نذلا كر يدتسملا ءابقف 2غ ن< ةلودلا هذه ا نآكو

 هئبا هفلخو فسو بوعي وأ 0 أو ٠ ا دل و

 « 413:008 صوقرعلا» ةءقاو 0 !ربلا كلم براخ ىذلا وهو بوقت

 هثباو « توت د » ناكو . ةلطيلطل رفظي داكو مهيلع رصتتن اذ ١6 ١. هةئس

 ةفسالفلا رابك نم ةعاج ربظ اهرصع ىفو « نبدلا حالصل نيرصاعم

 ترثكو « رهز نباو ( ١ذوم -51؟) دشر نا قاما ءهكبلاو

 تيانقعتسملااو دحاسملاو نسرادلا
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 اني ودخول رتل ةرلا رفا ودعا ل ل دنحرشد تام اكل
 انابلل هيازغا متم زاثاءاكذا قلع نعانسو . ايناهتيا قةبرملا لع ةييبلض

 ءاقق نلا ةمقاد و ىفنيبلسملا اولتاقو نويحيسملا ممتجاف ثلاثلا 21

 2 اهدعل مل مق : و ا اما ل ا برعلا اف مز ا 0 5 (

 2 دعل ةئيدم ىلع نولوتسإ نوينابسالا ذ- د - اهل هأ ف ةعاق

 ردت نحل رك دّص ضعبلا نودعاسف ترعلا ء ار نيب نوقرذيو

 هلا انااا ند رتل ىو ةظا رف :ءاروام لع هيدا ناطاإم
 ةنسةيسرعو (1؟ةنةتس ةيسنلب تطفسو 70١ةنس ةيطرق نوينادسالا

 ا١؟ ه2 ةنس ةيليبشا تطقسو 5

 ةطان رغ: ىلع هلاطلس تيبثت نم «'رمحالا نبا» نكمت كلذ ءانثأى و

 ةامرلا يرطب رع دع ىفانسالا كن واو ةهوكش ا فئافانامل واحأمو
 تاقالملا ققوو :نييشلا و هل رطا» نصف قو هيكيلت.ارهم ةطانرغ ذخناو

 داعأ دقو ؛ةحاطلا دمع نيتانئسالا د ض ص نيعتسيل ةيراغملا نيبو هناي

 ىلعلا اهقوفتب اوظفتحاو فااسلا سلدن لإ دحم ةطانرغ ىف رمح الا ودب

 يلاظالا هدف ىاررلاو ىاتملا]

 ةرسالا هذه يف للا :زيتشاو « 1076 ةنس رمعالا نأ تاقو

 ءالاخس نييلسملا اتيبو مهيب اكن تراتمو ةلادكف كل ولم ىوق قح

 قلاثربلا عم تل تيد 8 كن قراط ليج ةنيدم ةلاتشق ت 1

 اشو. ةئس 5 راصتنا اف انرضتنا ىلا « ودالاص ور » ةعقوم

 مقدو ةدايسلاب ةلنتغق كلأ فازتعالا ىلا ةطانرغ ناظلس رطضاو

 كللم « دنيدرف » جاوزب ةلاتشقو ةنوغرا تدحنا من . 1ع وال ةئس ةيزملا



 ا

 0 كلاملا هذه ف فرصحتلا 83 راصف ةلاتغق ل )» ياو 2 رف

 اهسفن ىلع :ةطانرغ ىف ةكساملا ةرسالا تمسقنا نأ فداصناو ؛ « هع .. 9 ٍِء 2 01

 هطانرغ ّق عايسلا وع

 - . ٠ .٠ 3 ب .

 ترق هرم رصتناوهتدعاسمل مدقتف «دنديد ردب اهتازعا دحاناعتتساو

 نم نعل ةرظ ىلع نالمعي اليازءاو دنذيدرف رمتساو «ةقرول» ةثيدم

 ةكردحلا اننابساةلود نيوكت تكاذبو١ ؛5؟ةندةطان رغتطقسؤسلدنالا
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 ريدا لضَعلا

 وك 0 رعلا حتتفلا 0 رصم
 (محه - دعا ) ءافلخلا مايا ر ع كالا 2 رو

 ةفالخلل ةملأت نامزلا نم نينرق نم رثك |١ حتفلا دعل رصم تيشب

 نعي ناك ان تك مك احلا اذهو « هلبق نم املاح ةفيلمخلا اهلع ىلوي

 ييتاقلاو حارا ساو دنملا ريمآ لثم نيقظوملا ربك“

 رنع ةفالك هدم ايشه وا ابك رغم 5 صاعلا نب ورمع قب دقو

 ةيردتكل الا نامورلا عجرتسا اهب ىتلا قل قط مع شن ان ماو صاعلانبورمع

 : مهلمش و مهلباقف املك رصم عاجرتسا اولواحو 54ه ةئس 0

 ةيونلا حتفف حرسلا ىأ نب دعس ن هللا ديك ءرم دل و حرسلا ىبأ

 كيلاملا رصع ىلا مفدت تيب ةيونس ةيزج ىلع اهلها دهاعو

 ةداعتسال اهظع الوطسا ناموزلا لسرا نينس ثالثب كلذ دغلو

 ارنا اار لالا فار ورا را

 تاذ» ةمقاوبةعقاولا هذه فرعتو ء رارفلاب نامورلا ذال تح فويسلاب

 نامؤرلا تاه لو ةفالخلا انام صد تبع نا اهجئات نمو . «يزاؤملا

 ابعاجرتسا ىف

 ١؟ر٠٠٠ر١٠٠٠ ىلا هعقرو حا دكا مه قي هللا دبع طتشا الو ا
 6 اك 5 5 ةيواعمو ىلعنيب

 رع ملض هل ناك ًادفو ةفيامخلا ىلا اوثمن وس ل اعطت راكد



0 
 ايقب نيقيرف ىلا رص برعلا مسنقنا ةيواعمو ىلع نيب عازنلا مق امو

 ةيواعم لبق نم ء.م ىل وما صاعلا نب ورمت تاغلا نأ لآ: قامشو بو ن7 م

 ةئس نيعستلا نسف كام ىح ع ماحقبو م طاطسفلا لخدو

 هثاطعاب هريغو ميكحتلا ف ةياكدج فلام ىلع ةيواعم 5 دقو 55

 هل رصم جارخ

 امئاو . نييسابعلاو نييو.الا مايا رصم ةم ا رم

 هبص رخو نينا لع ا 1 احلا حورب ةرادالا 0 5

 مهنمو برعلا نم مهلكن يبومالا نمز ماك-هلا ناكو .ىلاهالا اص ىلع

 مهتوخإ وأ ءافلخلا ءانبا نم ةعدرا
 مد و روع كلا هيلا ب كا ولم رد يقاقاا ناو اسال قل

 « ىلع نا اص » ىلوتساو ءريصو» ىف لتقو مزه هنكلو نييسابعلا

 ا 34 ' لع نولو سايعلا ونب لعجو ةمواتم نود رصم ىلع نييسايعلا دئاق

 عمك ةئس نح قاع ترعلا نمو ةصاخ ةفالحلا تيب نم الاجر رشم

 يل ىلا ىف نقلا داو دئابلا 1 يطخو كارلا نوي الط ا ل
 دافع قه :نكسو < ضيفلاو هيرعلا لد ل ويرشت دق قادس ىلا

 مهلبق ثم ةالو اهباع نونيعي, اوناكلب رصم ىلا مهسقتنأب اورضحت ل

 داربالا نم قبب ام مهبلا نولسريو اهنوش نوريدب

 كسلا هاج « ركسعلاب» فرعل يكمل ارقمز طاطسنال لام ربات قو او

 كلدك ارد وكم ٠ ةنس ىلع نب اص هب ركم قع ىرلل,ناكسلا لاذ

 نكون ولا ةعلقلا عضوم مطقملا حفس ىلع ( م١٠ - م.و) ءاوهلا ةيق

 فيصلا مايأ ركسعلا ىلع اهنولضفني ماكملا



 ع

 5 ىف مدخأ يكل قيساشلا ةالد كو

 كرر ا# م ختسج ,طضم نمالا ناك اذلو هرنذ

 1 ا ل لا قو تأوي[ ال هم فاالختا

 255 هس قوفأملا قرأ مخ رات ةراكلل رم و 0 الا نيمالا

 حر ظل“ حاف هرمع ةارق ريظأ نم وهو «رهاط نب هللادبع»

 هعاج اون ان دي روسالا نقاد اوء مك املا دض نيرثاث اوناكنذلا

 ىذلا كالا ىلغ ساعت متاهيلع اولوتسا دق اوناكس لذنالا ىرخابم ن

 م امحر الداغةللا دبع ناكو . هباصن ىلا نمالا ذاعأ او« نيم ل ل

 هلي لادم 2

 رطضاو اهتريقع ةروثلا تعفر تح رصم رداشي هللا دبع دكي لو

 . ةئداه دالبلا "كرتؤ: ابيلغ ىضتف 'اهعانضخنال هسفنب رشح نأ نومألا

 مالسالا ق'نيثارصللا7 لوكلدءرثكو "تازوتلا كاف تقولا كلذ- نمو

 نيلسم ناكسلا مظعم راص ىتح

 دهزال الاثم اوناك ةاضقلا نم ددع رضعلا اذه ىف رمتشا دقو

 «نيفلتخم ةالومم هلع ىف رمتسي ىضاقلا ناكام ريثكو ءلدعلاوةهازتلاو

 اه ركفالإ ءاضملا ىلب ال 0 5

 نمرصم ىونم رخا « ةسينع» نمريخ ةالولانيب دجو داكب الو

 رئاعشلاةساهلو ةيفزلا ةضلل لال ودل هيأ ونس سر: ناكل كارملا
 اومدقتومهمةنس اهو رخو طايندىلع نآمورلا ىلودسا هتدم ىو ؛ةينيدلا

 ةيلاتلا ةئسلا ىفو . رارفلا الإ مهعسي مف مهئاقلل « ةشبتع» مف سييبب ىلا

 شيب ديعصلا دالب « ابان لع 2 كل ازغو ةيزخلا عفدزوجبونلا ضفر
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 برحدهل « اياب ىلع» مزيف ةفيلخلاب ةسينع ناعتساف وفداو انسأ سمو دي عك
 بز زالا مفدب ىذرو ةنحاط

 ملا م ىل دبع ال ةافح مبلج كر لا نم ةالو ةسنع دغل ءاجو

 هذه نم دالبلا لشتني لو « ئضوفلا تمحو تاروثلا ميمانأ ف تقامت
 نولوطنب دا الإ ةدهولا

 (و.ءو د م58) :ئولوطلا دورلا مح

 ةفيلخا ةدده ىراخي اح 3 ا نم ايكرت اكوام « نولوط د ناك

 دما » هانيتموا هنبا دلو دقو « هيدل ةوظحلا لانف 2١6 ةنس نو مال

 و رملاو ةغللا مولع فى عربو ةييط ةأشن أشنف م« ةئس « نول وط نا

 يف كارثالا نايتف هيلع ىبري ناكىذلا ىركسعلا ماعتلاب علواو ةعبرشلاو

 ( اراهس) ىأر نم 0

 نم نو او ار ارا و : ىذلا « قبفب » ريالا نإ هنو 0

 07 املا 2 » اف هنع 8ع ان دهحا راتخاو 00 ل ا ع ةيال و

 نولوطنب دمحاس ايعلا وا ناكو  هرمت نمنيثالثلاو ةثلاثلاف وهو م4

 سانا دما مك وتو نم ملف لاجرلا رايتخاب ري
 ىلطعساولا دما هرس متاكدل نيدعءاسملا ريك 00

 + ةيجرالناوب ةيلجارلا فاصل ال ركب نرلرلط ناسك ا

 ىل
 مايق

 . ىذلا 6 0 تبحاص .« ريدملا نبا » سئاسدف  ةيلخادلا اما

 0 فارضلا فلتخع لاومالا زازتياو سالتخالا

 ةدم هل مهتمواقمو ان 5 ةردكسالا تررغ َْق نييولعا)

 قر

2 

 َِح

9 



 تاغ ٍ

 نم ةفياملا نأ ذإ«قبقي» ريمالا لتق نولوط نبا ظح نم للقب 7

 عم ىف هدب قلطا اذهلو نولوط نبا ومح وهو «قوقر.» ريمالل.رصم

 0 ٠ لو 0 6 مس ل ف نك | ام اهريغو ةيردنكسالا هيلا مضو

 ميلا نأ ةورذلاو تجلط رعا توقف قففا ذر نول وظ قا خوفا

 فحتئاوإلادها يللا رك تداو رييغتلا اذه نولوطناا ف ملف نب ة خس

 رك اند ماع نادك 'امسالو رصم ىفالقتسم اكلم عقاولا ىف راصو

 6 جارملا بحاص د ىتب ىذلا ريدا نبا وهو دالبلا ةيلخادىف هل سفانم

 هتفيظو لثم رطاخ ت]يط 0 كلو .ه 1 هعانأ فى تن ةليوط

 نولوط نبا شطن نم او ماشلا ىف

 0 هتتشاحو هدنح راو نولوط نب دمحال ملال ر رقد الو

عا نم ةفئ ةلكلرسم : ”«ركشي ليج» ىلع« علاطقلا دهني دنم
 ةعيطق 

 2 ةهر دحلب ءاوحلا ة هق تح ف 1 رصق هضفنا اذاخو 0 0 نوي 0

 ل الإ هثانب ىف عرشإ يم فور ل هدحسم 5 .دايلا قاتل ناديهو 0

 مالا ةماقإ هيف ظحالب ام أو. هنأ ى نيلم كو رعتساو ىلا

 هناو «ةعدقلا 0 0 1 اق 0 هرم ل كا

 دك ا 5 ل عتسل ! ل ى هلآ ومشلا دمعلا هيف لمعتسا ءانب لوأ

 نامزلا نه نينرقب كلذ

 .تفعاضتو يوصيو 0 هشيحو هي ايم ل نول أ وطنءا ت تاق تمظعامللو

 « قفو 1 ادىلا اعلموا نأمطتسي | 9 ؛غا رقفلا ىلع دو ءاما علل هن الص

 ىلع رده م هنكلو روم نع نولوط نبا جارخال 0 اذه 0

 نيدباعلا نيزو ةعلقلا ناديم نيب 00(
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 0-2 ميسو ىلع همزعرقو نولوطنبا عجشتف . لاملا ةلقل هذاقتا

 نأ ةجحن م/دقنس اهلا هشيج قاسو ماشلا ىلاو «روجام» توم ةصرف

 قّشمد تحتفف «روجام» ةيلوثلبقارملعءاليثسالاب هل نذأ دقن اك ةفيلخلا
 كلم زاص ىتح هل مهعوضخ دالبلا نايعأو ةلودلا لاجر مدقو اهباوبأ

 ارم لام لأ قو روف لاح نرعو قفل ايش رذلا ريت نم

 داع قشمدو نارحو ةقرلا ىف تايماح نولوط نبا كرت نا دعو

 نأ دارأ هيأ بايق ىف دالبلا يح ناكىذلا نيابعلا هنبا نال رضم ىلا

 ىحنيتنس مواقو ةقرب ىلا سايملا أجتلا هوبأ رضح اماف ءابكلع لقتسي

 انيجس هتايح ىغقو مزه

 م .٠ ع . . 32 .٠

 اهدحا رفظينا لود قفوملاو نؤلوط نبا ليل فالحل رحش دقو

 هكلم عاسنا

0 . 

 ءايطالا قدح هدجمل ك بأ _- رم كك 3 رهدل ىلع لهو ضرف د هايعا

 نيس غلب ل لبق م84 ةنس وام ىف تام

- 

 1 ةلاعولا قل الخأب ١ ا ا خاميق اجر رك نول وط نب دمجأ ناكو

 ءاماعلا برشو «ءهتيعر ل اانيحأ علطتسو هسفنل ةلودلا لامعأ ىلع ترش

 كاحلوأ وهو .مبك الم ىلع مبنمؤيو عاوزلا عجشو ءاطعلا مل لزجيو

 امص اءلنجو ر مهم ةوق صنم 1 ا فلا دعب

 ىف ناكو «هيورامت شيملا وأ »قلاثلا هنبا نولوط نب دمحأ فلخ دقو

 تضعالف«كوتزملاو ةموكسملا لب فرتلل الام هرمج نم نيرثعلا
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 )م ةفيلالا 2 لا ماشل لا عاجرا ىل 2 مد ف هيئان عم هدا 0 ا 3

 تع

 هنورامح هلباق ثيح م مدعتو قسم «قفوملانب سايعلاوا» لخذو

 رو هيورامح 0 ةامرلا برق « نيحاوطلا » دنع لتاق» ٠7٠٠٠١ هعمو

07 

 مزق دنملا ةيفب 6-7 0ع دعس)» هد.اق تدثو 4 رصملادهشح رتل“ ا ماش

 3 4 ٠
5 3 

 /م/”هخس ىشمد 0 همزهو هيورامح ضهف هديسل عوضالا ىاو ءادعالا

 1 للا )» اراوس »ىلا ةهءأ دعادراطو

 نا رع هدف لخدق هيورامح مجشل ١ دقو . هس الل ةدأ ةننامورلأ

 ةيبرحلا هثردقم

 كلذؤف 5 دو . 6« ملا ةفيلخلل «ىدتلا أ طق هتنبا 0 وز< ىدنلارطت جاوز

 اهيل 0-0

 ىلا ريع» نمقير ١ طلا لول وهط ىلع روصقلا ءانب م نم فصو ولأ هلود رم اي

 ريد ىلا فحتلاو نهال نم كر دقو ةليا 00 كول ف

 رايد كفل رص نما اعدام

 5 3 ا :
 و

 دنا اق > فر لا عا انااا ؤوفرسلا 0 امو

!| 2 هيل 1 رصق ميسو كا 1 هو «بطنت نورت
 ناديملا 9 » عئاطقلاب 

 6 ةعب دب لاكشأ 0 فقص 6 ىش 00 ريدع اكعم عوضخ ا ةعيدح

7 

 هستيب » نيز كلذكب امف عج نم 5 ١ يبل ا رايطالا اهقوف درغن

 ع . 0 0 00 0 * ٠ دال ٠

 هل تغل» هقرا ا .هنيانقو هناحوزو هلثع ةشوفنم ليثاحب « ىهذلا
. 

 وموسم

 و ل دقو © هرب رس هيلع حرش قيئزلا نم 2

 ةضفلا ْنء نع

 نم هب نب رغاف هبرا وج ضعب هيلع دمح دقو

 مه ةنس قشمد ىلا



 ال07

 ركاسلا وبا. نم رهةعب ازلانفناكو نكشيج « رك :اسعلا باو ريك "الا ةثبا هفلخخو

 اواو تروا هول ف اي ىنعم ريطم ا هوكرإ هفف ال هرم

 ةنازملا لاوما تدق وةرادالا عورف ىضوفلا تمو هتءاط نع اهلي امو

 شرعلا هثالتعا نم ربشا دعب هدنج هل زعف

 لسراف ىيكحلا تابجاوب مايقلا او:سحب ل فاعض سانا هدعل ءاجو

 برخو نيينولوطلا مزه«ناملس نب دم» ةدايقب ًاشيج رصمهىلا ةفيلملا
 . نولوط نءا عماج ادعاماه 2 نع مئاطقلا

 ىف ةلقتسم اف رصم تناك ةنس م« ةينولوطلا ةلودلا ترم دقو.

 ةناضملا نم يقايو ةفلاسلا ايتيظع نم ريتك تيداهتسا الو مقاولا»

 ىالسالا ميتفلا ذنم اهغابن ل ةجرد ءاخرلاو

 0 و 1 ير اول
 ص

 0 جره اماعنيثالث نولوطنا ةلود لاوز دعب رصم تيب و

 نوم للا دل 5 ءالؤه ناكو نييسايعلا ءافاخال ةعلات تناك اهمال

 طا كيبل ىهنلاو ا حبصاف «دالبلا ىلع ,مونيعل نيذلا ماكحلا ديب ان

 كلذ نكمما الك ءاطملاب نقلا ءامَوْتْسا لا ماكحلا رطضاو مداوقوكارتالا

 ةيغرو رصم ىف ممالوو نييسابعلا ءافلأتا فعض ىلع لدا سيلو

 نم باش وهو.--« ىجنتلاهلا دمت » نكم نم مهنم صلختلا ف نييرصلاا

 و..ه ةنس نيطساف ىف نيبرضملا نم ريغص ددع عمج نم - سانلا ةماع

 ةناف امل كشر رسم لوغل مث « كانه نيينولوطلل ةبطملا ةداعاو

 نيينولوطلا مداب رجتنا



 م١ -

 فاج نم وزغلل ةصرغ تك نا صاو كلذ نم هدأ و

 ةيردنكسالا اوين وح تارشلا ف ممتلود تربظ نبذلا نييمطافلا ءافلملا

 تس مدرط نع ماكحلا زو « 4 ةنس مويفلا ىلا مهشويج تاضوو

 ةرع نم 0 دادغب نم ددملا روضح مثر ةلماكن ينس

 ةيراضلا ىضوفلا ىلع ءاْضقلاهبمسب ل نييمطافلا شويج درط ناالا

 ابلها نوموسو رايدلا لالخ نوسوجن ا قى لب 5 دالبلا 2 اهمانطا

 04 هج دم 2 أهرما لو ىح ) هس هرشع نع ةذإم تازعلا ءعوس

 2 0 رف 2 تكا ها دي قفا ةفيلخلا نم صحاب ةيعو ةئس

 دهدح 0 كارلا ءالكم ةلالس ن ء.ماذه ( جيغط دمثو 2 نيقباشلا

 د ناكو 1 هبورامح شيح 6 ةدم هونأ مدخو مصمم شح ف اطاض

 كو 4 هسوق نع عزا نا رخا لجر ردع ال ندعاتللا ىوق دسك

 داع رصم هلوخدبو بورملا ىف ةرماغملا ىلع م ليدل راج اننا
9 

 ال شح هحو ف ةروثلا ىلع كو ور كى 0 ةييكتلاو نمالا املا

 0 لئاقم 4٠٠٠١ هيفو

 يس ىحنت ىف كاذ ذا اوناك سايعلا ىنب ؛ ءافل فاخ 1 قيس دقو

 ا سراف اكل هيون )ناو ءينث كالملا ل نم مهل سيب

 را ل اماما - كللذكو ةقيلملاببنع نيلفتسم قارعلا | ودك

 نيالا ةفيلخا ةدعاسللا دبر لام نع ماع ال كلو 2 مه

 ,صم ىلع «قئار نبا» ضنا ذإ ك-١1ىف ءىداه ديشخألا اهني

 «ةلمرلا» ىلاوث 00 نا ىلع حلصل امون نوبرصلا هلتاقف قثمدو



 تامة

 3 "ارنا تاماملو . 3 وناس هيزج هنع عفدي ديشخالل امسبو ودِحوَقئا رن

 ةنيدملاو كم .ةفيلخلا هيلا فاضاو لاتق ريذب اهلك ايروس ديشخالا ذخأ
 ةعئبلا ةحدال ديشجالا تاق ةنسنيثالل جدع لالا هل رصم لعج 3

 سانلا هوجوو دنحلا داوق نم

 ةيرهنملا شويملا مزهو قشمد ىلع ىنادجلا ةلودلا فيس راغأ مت
 ةعقاو ىف قزمم لك هشيج قزءو ديشخالا هيلا يرش « روفاك ةدايق

 بلح نع لزانت كلذ عم هنكلو قشمدو كاس لعفو 4 ناسك

 ديشخالا توم قشمدب ديشخالا 0 .هتلاسف ا هلودلا فيسا انروس لامثو

 سدقملا تيب نفدو 445 ةنس

 ايئارو هزكرم لعجمو هباصن ىلا نمالا ةداعاب ديشخالا ركاذيو
 الف كدا مم لالمتا ىلا ىف اب دود دل لاك نأ
 كينان البلا نم اهريعو ارو تارك ابن 2 حا

5 6 

 0 00-3 / رو أ )» مل نقلا وا مهامنا نيشخالا دعل ىلوتو

 امردقم راهبظالدصر 0 ايطعي امن ا (ةكو مقةلكا ) ىلع نسل واو 9

 روفاك 00 وا ناك. يقيمحلا رصف 2 )» روفاك» ةباصو تى اناك ذإ

 ع 7 6

 هيصن 3 و ويلا ةدايق هالوو سحب نمشب راش 3 رشا ايشرخ دع

 ىف نيينادجلا 8 تورح دعل اكل وفاكح جي دقو 4 هلل داحس |

 لذبو ءاناملا لاو اعلا ةهةسفن فاسو لوضان اللا دودح ىلا روم كالا

 تايهلا مل

 «روفاك» شرعلاىلتعا هه ةنس ديشخالا ىلع نسما وأ تام اأو
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 خذ َّق ع ريدلإ قبف 8 ابك المو رسوم داكيا بعل ةفللخلا هحنمو

 « ةئس نرشعو نينثا ريدم 5 نأ دعن هدم ةنس تام ىتح ملقو

 نودبو مينا ءاقلت م اوبختتاو طالبلا لاحر ممل هنوم درحعو

 رص اعلم ديئتختالا ىي” رم - ىنابعلا ةفيلخلا رمأل عون

 محلا ءابعاب اعلطضي مل امهنأ الإ« هل دهع ىلو اوبختنا اك اهتاكلتممو

 هكا ملا: نيضتم مض ىلا نييمطافلا ءافلملا عيار « زمملا » علطتق

 ان دادغت نع ربعم تاصقناو ةبكلذب 18

 (دحالا -هحح) ةيبطافلا ةلولا رك

 نيو حت الع نم ل ادد ملسو هيلع هللا ىلبص ىبنلا ىفوت ا

 كلذ ةماع :نوداسملا .رقأو مهيلع ,ءافلخ ناممع مث رمع مث ركب ابأ ةنيدللا

 لك اشمىلا رجب باختتالا ًادبمنأ نوري اوناك اسانأ نأ الإ . باختالا

 بحب تلأط نأ نا. لع.ناو « ةناوولا ًادبم ماتا لوإلا ناو ةريثكأ

 جوزو همح نبا هنال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ديحولا ثراولا نوكي .نأ

 نيللاو نما ةدينع ماو ءارهراا طافت

 ىلعلا مبعيجشتو مهعيشتل ةعيشلاب نوفرعي سهذملا اذه باحصأو

 يتلا ةريثكلا تاذاهطضالا تنيلا لهأل موسع كلذ | هاما الكل

 ىلا تذأو « ءالب ركد ةنداحب تأدب قلاو دمت لاي نوومالا امقوأ

 نييسابعلا نأ الإ ءاماكم سابعلا ئنب ةلود مايقو ةينأ ىبب ةلود طوقس



 -7١اات

 ددعتو محل نيلاوملا ةرثكو مذوفن نم ًاقوخنييولعلا دابطبضا ىلا اورطضا
 لالحاو ةيسئابعلا ةلودلا ىلع هاضقلا نولواحي ةعيشلا اهب ماق تلا تاروثلا

 اهل « ىلع » ذاتحأإ

 ةهرفاواسعلا ةيشي رفا لاوث ىراوالا نو ةنييفلا هوه ذاغش ان كل, امم عذلاو

 ًاطابتا نييسابعلاب الو نيبومالاب ةطبترم ام اموب ةيقيرفأ نكن مل
 ديعرلا اركرت تح انيأر !ك لقالقلاو تاروثلا ةريثك تناكلي ة[دندش

 « دادغب نع اهدعبلو /اذمل . بلغالا ب ةرمأ تحن ةلقتسم هبش

 ىتلا ملاظملا نم ةعيشلا ةاعد هصقي ام مقيدصتو ابلهأ نيب لبجلا 7

 ف يدرس لع لاا ع تعال ف را

 ثيل ةيصخشبرب ةيإ 7 تناك اهريغو بايسالا هده « رهاظلا

 ةمطافو ىلع ىنبل ةوعدلا

 يبل تان !ةيدقو ««ىيشلا هللا ديعوبا» برتلاق ةمظاف ىيل ةاغدلا ربكأو

 هعبتف قداصلا رفعج لسن نم «دمحش ن هللا ديبعل » م9 ةنس ةوعدلا رش

 ضع ملو «ةوبنلا تيب نم رظتنملا ىدبملا روهظ برَعب ميسا نك نع

 ةلودلا ىلع ىضق ىتحو لتاقم فلا ىتئام هشيج غلب ىتح ةليلق نونس
 قدما هنأ «ىدبملا هللا ديبع» نلعأو 9 :ر( ةنسةيف رق لامثنم «ةيبلغالا»

 ياقلب لتس ف رعو هن« هنس ىلا ةقئلخ هدئكوذلاو رافشلل

 نوكيا وعل نيستا ليفال نا ري ناك هو
 نممهسفنأ ةعيشلا هيلا ري ناك ام ىلع ىضقو «ىبلطالا طيحلا *ىطاوش

 ةيوضوفلا تهاذملا رشن ووبللا ف ساهتنالاو نيدلا لاها

 ريك كش عضوم ىلع انديس ىلا ىدهملا هتلا ديبع باستثا (1)
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 اثيخ 1 دقو في ه3": « هللا 0 مالا 2 هنبا هفلخو

 3 مقوأو ديشخالا دمك دنجن هدرطف هو ةئس يردك لع لرد

 بزغملا ىف ةيلخاد ةروت عاضخاب ى» مئاقلا م نعتخا 2 5 ةعزه

 ( هس - ه5 )روصنملاب بقلملا ثلاثلا ةفيلملا 2 نأ تارتما
- - 5 0 

 . اديدج ارصع حتتفاف ( هالو ومس ) « هللا تا مهبمعا مث

 زارحال اهرفاوت نم دب اللا طورشلا فرعلا مع هاك زعملا ناك

 نزاع ملاح ودكم نأ كود 2 كرو كذب لوو حاجنلا
 - 0 ع

 السلا انع عرككلا ساو + نابلالا) هتغالز نخنأت انتعنم ناكاقنأ
 . ب 0: 3

 . ةيعرلا ءاودأ عالطتسال مساشلا دكلم ىف فاوطلاب زمملا أدب

 حتفف هذولا ادئاقو أرزف « ىللمصلا رهو> » نيعو اهئاود فصوو

 ممم ميتف تناكه ينامأ ربك أ نكسلو ؛ طيحلا ءيطاش يلا برغل ةيقب

 ةموك طاتعم ب ةلح الو الها ظافنو اهيرا ةرفؤذ انور مظعل

 هاهنا امو كال ةتس لينلا ضافخماو دنلا نايصعو «روفاكت وم دعب

 لا هب ينف ءانوو طخق نم

 ةمصاع «ناوريقلا» نم قيبرطلا لوط لع راب الا رفح زعملا قل

 ةيردنكسالا ىلا لصو ايلف . ىدتج لا ةئاغ حدر اربف ىف ناورقلا

 دعب املع ىلوتساف :طاطمسفلا ىلا راسو .مهنمأف نامأالا هنم ناكسلا بلط

 نيزصق دنش ثيحةرهاقلاساسأ عضو يح هتليل تثدن لو ءةريسب ةمواقم

 لق للي نان ةراك نك يخالاو صاخلا ةعلت ا رع (هدجل نيتطع
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 نيب 8 2 مسا فرعل نيل ضاق نادم اهني رؤفاك ةهتلخ

 نيف اجب رطادنالا ىلإ لوا فعلادخأ .نمارع ةئللإ ناكذأ ١ ١ نيرهتلا

 نوخرؤملا غلاب دقو . هن اوئيبتسف هلسانلا ةيور 30 9 ةيشخ ضرالا

 كلذك« رهزالا عماجا » ىنبو « ةميظعةغلابم نيرصقلا نبذه فصو ىف

 ةعججا موب سانلاب ةفيلألا هيف ىلصيل ( هام ب ها“ 357

 زيا هضأ اع طحقلا َِلَعَو فيقختو ةنيكسلا ةذاعإ لإ تمتلا م

 ل اعج هلا 0 1 ا

 هكدم عاتإ نأ ةبوثلا دالب تنثيل امو ٠ ا و و ىرصم م احدي ة هبج ل م

 ماشلا لامث ىف نوينادجلا هل لطخو ةداتمملا ةيزملا هل مفدت 31

 كل نسح هئم د ٍطو ماشلا بوح 0
 . 4. و .٠ . دك

 املا لوح د: هئص اع قار م راس نا كا ل8 ا كلذ دنعو
 و . 0 .. ي ا

 ع وامى الخدو «هفالسا تافرولب «هدلوو هلهاب املا 0 ةديدجلا

 هتغالبو همرك مهج#تاو باحرتلاب داليلا لعل هليمتساف 30

 بونجوةيوتلا دالب ىلع ال - ةدايسلا رسل تراص زءملا روضحنو

 ةلود نكرم تناك ذإ'ءابسفن برغملا دالبو زاجحلا ىلع لب - طِقف ماشلا

 ربدتو ةلودلا ءا<ا يلا صاوإلا.ردصت اهنم « ضدانلا اهبلقو نييفطافلا

 دالبلاة يقبل ماكحلا بهذي اهنمو انوش

 .-. ىلا ىف اصوح ماقاف هلولعسا ةذابزنرصم روغش زعملا عفتتا دقو

 ناوطسا زك وها ةيئلاب ٠ هب ىبو قالو. لبق ةرهاقلا رثثذ ىهو
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 «ةميظع ةيب رح ةءافك ىف شيحلا قبتساو ىنالسالا حتفلا ذنم رصم هتار

 ءاضملاو ةعاززلاو ىرلاو لينلاب ىنعو
 هني سو از للا !نلصوو يم نيلعما كلا زا زع ةكح عا قو

 اورصاح مت« نوردو توديع رطقلا ءاحنا عيمج ىف [ةوتس او ةباب/ع

 1 غلبم ميدقت ىلا ةفيلخلا دمع نا الول اهيلع نولوتسي اوداكو ةرهاقلا

 لذاختف « ةطمارّقلل فيلح ربك | ىلع ينب خيش ىلا فئازلا بهذلا نم

 هتامو ابروسىلا ةطمارقلا دراطي نا « زعملا » عاطتساو . ةيلاتلا ةعقوملا ف

 ةيمارتمةلود نصل ل دقو . هرم نم نيعبرال و ةسداّدلا ف ةبالو ةعس

 ةيعي رفا مهع تاقتسالب ةلماك اهب ظافتحالا ىلع هؤافلخ وم مل فارطالا ْ

 عضخ مو . لقالقلل ادهم تناك ايروس ىف مذوفن فعضو +٠١4 ةنس

 ذأ ةيرحنو ةيرب ةوق نم م مهل ناك ام مند زاجل الا رطاغ بيا نع ممل

 نادرا مريغو كرا 0 ا بلا ن و اوذذما

 ا ادئاق ةعلطلا نسح ناكو هأبا ( هد - واله ) ززعلا فلخ

 بوقعي » 1 نم رزوتسا دقو . هئادعا عم تح حماستلل الايم

 ةرازولاىسرك يف اعيرتم قبو مالسالا قنتعا ىدوهب وهو « سلك, نبا

 لاف ٠ نالت نيرتتمأأ رزولسل كنك 05 ره هن رع
 « البلا عونر:ى ةنيكسلا تارشتناو ' ةنازللا تالاتما نترتزؤلا نئذه

 نالقيالو ةهبالاوةمظعلا رهاظم نارثؤيو لاملا ممج نابحم اناك انهو

 راجحالاو. ةرخافلا سالملاو ةردانلا فحتلا سح ىف اهديس نرع

 دبع ىف رصم تلعج ىتلا ةورثلاو فرتلا مزاول نم اهريغو « ةعركسلا

 لاثفالا برمذم نييمطافللا



500 

 م يوي ميظتتو ةسدنح لاو ةراملا راث ا اذه نم ماو

 نالوكاب الا عماجم فورعللا عماملا ىبب دقف
 ةديدع ب رفحو «همتا ىذلا وه مكاخلا

 ساو رالاقلا ديكو

 تالا ملظن نم كلوا« ريعلا داو

 ايا رم هيفظوم ىطعا نم لنايد ةيعسولا

 ىف كرولا كاع زهتا دس ل 0

 نيتملو . انيباع لابو :[ولاكف رصف نيج

 . مدشراو نيبمطافلا ءافلخ مزحا زيزلا

 0 ليك 5 ولو
 هللا 0 احلا وه ةيدعيسم مأ نم ادحاو انك ال

 انيملاب ىلحلا جاجزلا نم ةاكشم ( .١ -هحح)
 12 ًُء 3 27 ّ

 ١ «ناوجريب» نيع دق هوناناكو رع ةيداحلا 0 مكاحلا ىلو

 ى» ىرغملا رامع اول 2 دنحلا ةدايق تدليسا و“ هيلع 0 2 هل اداتسأ

 هتدلج ءانبا لضفق ةفيلخلا نع ًابئان مقاولا ىف حبصأو ةلودلا نيمأ بقلو

 نيفرطلا نيب راجشلارثكف ءزيزعلا مهبلجنيذلا كارثالا دنجلا ىلعمهناعأو

 . رامتنبا لتقوكرتلا زوفب رمالا ىعتن اورجاتملاب مخ عاشو تاقرطلا ىف

 اهمراغ ىلع رومأالا ليح كر هتكللاو )» ناوحريب 2 ديل رهالا حبصأو

 لتفف « ءامدلا كسل هليم ربظو هسفنب ةر ادالا ر 0 مالا 2 ًاديف

 همسأي ىمسي شفنرحلاب ناوجريب عراش لازيال )١(
 5 عود
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 لفقاهنمةداعلل ةقراخ صاوأ ةدع ىف هتيعرل هذوذش ىلحتو « ناوجري )

 ص ميرحنو اليل امءاضاو لزانملا حتفو اهحتف ا تيناوحلا

 عنموموركلا مطقو نمل زانم نم جورحلا نعطتسي ال ىتح ءاسنلل ةبذحأ

 لسلاو ةيحواملاو تيل 111 نم نمانلا

 ةينيدلا ومالا لخاد نأ نود هلق م نينس قع ل ادعو

 تارطشوادصالا دي تدع مالا كيلا ٠ 1و ين (نييلسل وبدا

 مين ”راتخم ناك فلا لح ىف وبلا نيحسما لك طق هدرا و نم

 ءامدلا كففس ىفذاشلا ةفيلملا اذه ىدامت دقو . هتلود لاجر مظاعأ

 امهم مداسج ا ىلع مبسوؤر رارمتساب نوقثبال هداوقو هؤارزو ناك ل

 هل مهمامدخ تلح

 قح دالبلا لاح امل تءاس ةيدجم نينس ثالث تلاوت هدبع ىو

 ةنئلوتاللاوف ييلاكل 2 خلا نه حو وأ » اهوزغ ىف عمط

 هؤيلاب زن ىتحرصمو ةقرب ازغ مث برغملا ىف ةفيلخ هسفن ماقأو اهنم رف

 هتدراطم دع الا مالا شويج هيلع فلغتت و مارهالا ارق 5 دلعو

 ديبح دبحن ةيونلا ىلإ

 رسالات اي يق زحل أدب ىذا ماخلا مماج مامتا ه زان ا هأ نمو

 ةنصاخ ةعيشلا هذم رشنل « ةنكسملاا راد » وأ « ملعلا زاد » دييشلو

 ةحايم ةريبك ةبتكم اهم فيرس ملعلا راذ تناكو .ةماع مولعلا عيجشلو

 ةيئانلا راطقالا نم ءاماعلا اهدصقي ماعلاو صاخلل

 ريدج هلإ هنأ هيلا ليخ ىتح دتشي هنونج لازامث « مالا » امأ
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 «ىزاردد# نيشاف هرقل نيود رجلا نمي تل نودحلب دعت ةدايعلاب

 دقو مالا ةيهولا داقتدا ىلع نانبل ىف «زوربللا » سهذم سسأ ئذلإ

 وو هوبا هلع يالا يقلد يرسلا ةرانوزك رس ترا

 تءضناوةيرافملاو كرتلا دنجلا هيلع جرخو ناكم لك ىفلمعلا بالود

 تناكىتلا'ةسيفاكوسلا د ونجلا اومزهف ««كلملا ةديس» احلا تخاوهيلا

 لازب الورتأ ىلع هل رثمي لو ءارحصلا يف لوجم وهو محلا لتقو . هيمحن

 ماعلا حلصيف هئافتخا دعب دوغيس 3 نودهمتع « زوردلا »

 ةرشع ةسداسلا ىف ناكو ( ١٠م -- ٠١١١ ) رهأظلا هنبا هفلخو

 تفتلات اوما ايكودأ انلف ««كلملا'ةدينس» هتحعويملا .ءابعاب تماَقْهدْرَمَع نم
 .ةسيعرلا اولمهأو نيمأ حصان لكدنع أوصقأ خويشقئالا ةفيلملا لوح
 برحلا مبصأو ءالغلادتشاو بركللا مف لينلا ضانفتا كالذرثأ ىلع ءاجو.

 ىقسمفنم ةفيلخلاو كلذ لك ىلاهالاو دنحلا نيب الاحس تاقرطلا ئب

 هتوسقو هوه ىلع فك اع هتاذإم

 هرمعو ( ١٠١١4 -؛١م<) رصنتسملا هنبا هفلخ نوعاطلاب تاماللو

 رصنتسملا لوافع اب رقت اهتاكلتمم ل كت دقف دقرصم تناكو «نينس عبس
 ةقرب اوحتفف نيروبشملا « لاله ىنب »برع لسراف برغملا مجرتسزا

 امهيف اوماقأو طقف سلبا رطو'

 مايقي لب ءمهسفت أ مدوهجتال ءابف نييمطافلا ذوفن مظعف برعلادالب 5

 قح اوتلعأو وم يس جيزلاو زاجملا"اواكتم ةميشلا "لازما ةاعدإ
 ةفالخلا ىف سدقملا نييمطافلا

 نم هدحأ نكمتي نأ نود رصنتسملا مح لوأ ف ءارزولا ىلاون دقو.
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 ىنسي يباصع لجر اهتسد ىف عبرت ىتخ اليوط هزكرع ظافتحالا

 دازنالاةدانزو حالفلالاح حالصا دارأ ( ١٠هم-١1ه٠) « ىروزايلا»

 سخ نمش, اهداصح لبق نيحالفلا نم تال وضحا ءارش نيبارملا 0

 0 ةماعلا لاحلا ءوسل ملف م ُ كلذ مر هنكل و « طحملا ءأ
 أ ها طن اياومسم تام .ءاباتلل 0 د زايلا ناكو

 لإ يملا ىف اورقتسي مل نوريثك ءارزو بقاعت ىروزايلا تومبو

 0-0 نسل هيماح يدلك نم رع ايوهشملللا فتن داع

 .نيلوئسملا ةموكحلاىفظومىف ليدبتلاو رييغتلا ةرثك نم ةيعرلا ىوكش

 هبلغتو كارتالاو ةينادوسلا دنجلا نيب عازنلا دتشا نا ةلب نيطلا دازو

 ةضيق ى هلك ديعضصلا حبصأف ىببقلا هجولا ىلا م جدازعأ اود رطو كرتلا

 ةلودلا رصان » ةماعزب ربربلا نب م موافلحو كرتلا ىلوتساو . نيين ادوسلا

 ةباغل نينس عبس طحقلا ىلاوتو هوبرخو ىرحبلا هجولا ىلع« نادمح نبا

 ا ليما [سانلا لك أو ازاتتد ردع ةسخ فيغرلا عيب ىتح ٠

 0 0 اوبلقنا مث ءاهرخا ل ىتح ططقلاو بالكلاو

 قاوس الا ىف عاب ىدالا مل راصو

 هسه ابلثع عدس م ةورث تاكو ل 0 كتتملا ةوزرتنئف الو

 اهف ناكو ىربكلا ةبتكملا اوددبو هسئافتو هرصق كارتالا دنحلا

 ىتلا مولعلا عيمج ىف بتكسلا سفنأ نم ننال
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 00 ءارزولا رهع رك

 ىلاجلا ردب مدقتساف مهم كر 5 هلا أمس الو 0 ”ىواسع 0-5 قاض دقو

 كالسيف قرا نمر وا 00 1 ناكو 6 مك ا «ىلاجلا اردن (

 مما و هدنجم 0 ةدع تابحل 6 نيع ىتح ملا | فئاظولا

 . ٠١7 ةنس مرش نم دايعلا حارتساف ةدحاو ةليا ىف كرتلا ءامعز لايتغان

 دع فرس 5 ىف هدب ةفيلخلا قلطأو ناوجريب عراشب ىلاما لزنو
 نم داليلا حتف 32 ةفلاسلا هسنافن نم هيلع رثع ام ةفيلخلا رصقل ديعي

 ناطق د دب نم ديعصلاو 52 لا دب نم اتلدلا صلخو ديدج

 ةئسنو رشملا تناكف مه 1 حلفت اوداعو لداعلا 0 تحت نوحالفلا
 )» ىلاجلا ردب » ىنإ دقو . احر ع دبع رصنتشملا > نم ةريخالا

 روس حوتفلابابو رصنلاباب ىنوةمدقلا باوبالا لا زوو رهاعلا ل وحار وب
 00 ىلع اهانب هد 0 روسلا نم ةفلتخم ةاوم ى هليوز بابو

 اهتعانم نم لع امل ةيطنزوبلا نوصحلا

 هفلخو هرمت نم نيناَّملا ىف ٠4 هنس عيار ىف ىلامجا ردب تامو

 ابسفن ةئسلا ىف رصنتسملا تامو هاشنهاش لضفالا هنبا ةرازولا ىف

 :نييمطافلا ن 8 مز ر مي يف ماظنب ملن ل 0 ردجي انهو

 سرح طايضو ء ل ةفيط ابمهأ ةدبدع تاقبط اذ 10 ناك

 قرف ت0 فو قلل اخرو ةدنالس اللا مهسأزي ةفيلملا

 وااهدجوا ىذلا ريزولا وأ ةفيلخلا مساب ةقرف 6 يم ةريثك شنجلا

 خدع ناكو 7 ةبلفصلاو ةيمورلاو ةيادوسلاو ةيظفاحلاك اميسنج تسجل

 رخ ال نيح نم صقتو ديرب شيملا



0 

 ةيب رح ةذيفس نيعبسو سم وحن نم ابك نييمطافلا لوطسأ ناكو 5

 .نالقشعو طايمدو ةيردتكسالا لع ًاعزومو اهريغوتالاقنلا نم امزاواب

 تفي نات ام مقلا لاجرو فيسلا لاجر نيمسق نوفظوملا ناكو

 .شويملا دئاقو ةيزملا قريزولا ب وهو بجاحلاو ةداع ريزولا مهنف

 ةطرش ايحاصو هحر لماحو ةقيس ىلهاحو ةفيلخلا ةلظم لماحو ماعلا

 رصعملا مدخ مْ طاطسفلاو ةرهاملا

 -. 2 8 6.5: أما

 ىلع ف رشي ناكو «ةاضَملا ىضاقو أنا.>ا ريزولا مهنف رقلا لاجراما
<3 | 

 ريدمو ؛ءانالثلاو تسلا يو و ر< عماج ىف ءاضقلا ساو دوهنلا ترص

 دان مقلا لاحر متلو 6 لاملا ثدب ع ل داععو كتسنحملاو ةكالللا راد

 ةركشملا ريغ ةحو كيلا طاصم ىف نيفظوملا

1 
 ا

0 
 م
 ! م

 ملقأ ىعسيو ديعصلا ىربك ماسقأ ةمبرا ىلا ةمسقم رصم تناك بدال

 اق رش طايمد عرف ىلب ام لكى هو ةيقرشلاو « ميظع اح هرمابموقي صوق

 د ل سييلب هندم مو

 1ك 4 انج ناكو . عزيحملا اهيا هش تي دنككتا و« راي اوف ونمو اةلخملا

 لب ةيلحملا ةموكملا موتو ىرقلاو ئحارونلا ل غاماكح هلبق نمىلوي ملقأ

 «ةيلحلا روسجلاو عرتلاب ظافتحالا كلذ ىفامب ةبملا ىنعن ىتلا لامعالا
 ع

 ص

 انس املا ةموكملاا بخت فاظول !ايلظحل الد ناكجق ة:ءاملأر وسلم ام
 و

 "ارب نم ريبك هدع هدعاسو
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 نييمطافلا ءافلخلل دعي مل 4١٠ةنس رصنتسملاو لاما ردب تافاملو

 ممم لك ديري نيعزانتم ءارزو ديب رصم ىف 5 حبصاو ةوق الو لوح

 ةقيرط تامها اذلو . ةفيلخلا ةبغرب ديقت, الىوهم مك رومالا فرصي نا
 مرغصأ نييمطافلا ةلالس نيب نمراتخم ريزو لكراصو ةفالحلا ىفةثارولا

 ءالؤه كرتنلف . الخ الك ءافلألا شرع هب ًالمل ةدارا مبفمضأ وأ 2

 ارينا وقل ارز كانك د نمو ىف لف تيار اناس نيم مل ءاهملا
 نييمطافلا ةلود ءاضَقْنا ىلا دالبلا

 لدعلاب هيبأ ةريس راسف هاشنهاش لضفالا هئبا لاق ار كفاح

 رطحلا ءاقتا لغاشلا هلغش تاكو. 7 لاو ةثين العلا ترمتساف مزملاو

 ىلوالا ةيبيلضلا ةلجلا تلزن ثيح قرشلا ناج نم ريدم ددهت, ىذلا

 :ءاوتسلا لع رم رمملاو ةظالسلا هب نم اعونتل ةصارشف اروسف

 نعذشل م نولوط ن ,ا مايأ كر :رم رصمل ةعئان ماع هجو ابروس تناكو

 ىلا كيت لع ني ييلسلا وعما دف" هايس تاره ى الا كج

 «لضفالا» لواح«نيطساف بونج ىفاولغوتو ةبرصملادونهلا نم ١ ١هةنس

 كلم «نيودلب » مجشن يد يرش وك راج مهجابف مهتاراغ دصن نا

 مدقتو« امرفلا » قرحاو ١١1ةنس ةبرصملا دودحلا لخدو سدقملا تدب

 تقولا كلذ نمو . هضم الا اهلك دم تف نع هعجرب ل و «« نسيان 3 ىلا

 ةنس ةفيلحلا نمزامياب «لضفالا» لتقوابسفن نع عافدلا ةطخررصم تمزنلا

 5 يوكل ةلِعاس اكن ال ئدوفاى ةدتع رضما تيفو

 قيدذنبا عئالط كلاب بقلب « قيزر نب مئالط» ةرازولا ىلوت ىتح ةفيلخلا رصق جراخ



 تا

 تفقاعو عونا ءامتز ىلع دب دج نم ديب ترضف ١١65 2ك حاصلا

 تدوف نا دعل هلثم ىوق ل ا ةحاحلا ةدبدشرصم تناكو «نيمرجم ا

 ىف نيطسلاف نم نصح رخا نالّمسع تناكو : ةفلاسلا ةنسلا ىف نالّمسع

 هنع مفادتو هيلع ءاليتسالا ىلا سدمملا تدب توا علطتي 6 نبي رصملا دبا

 أاهدهج لكب ردم

 هعنع ام هماما قبب نالمسع ىلع سدقملا تبب كلم ىلوتسا اماف "0

 « دو# نيدلارون» ناطلسلاضقني نا نم هفوخ الا مهللا ءرمهم وزغنم

 قشءهد تلخد نيح امس ال رصع هبيغل ءاثثا هتكلم ىلع تلح بحاص

 نييديلصلا فيلح ا ناك نا دعلا ١١65 0 نيدلا رو ةزوح ف
 1 ١

 ال
 ال

 ا
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 سدقملا تيب كللهو بلح ناطلس نم لك علطن تقولا كاذ نمو .

 هيو ىفام لك«مئالط»لذب دقو . .رصم كالتما نم رخالا عنم ىلا

 ل نيدلارون 5-5 4 انروس» نم نييديلصلا درط دصقب نيدلا رون ةفلاول
15 

 رصم ىف نمالا ماعد ديطوت ىلا هته «مئالط» فرصف رمالا ىف تدب

 ىلع ةيعرلا تاباكش عامساو مركلاو ةضراعلا ةوقب فرع ثيح ءابسفن
 لاو ةئطفلا ىوذ ىلا ةنوعملا دب دمو !.:ابط فالتخا

 و «« قيزر لداعلا» هنبا هفاخ رصقلا سن اسد « عئالط» لتق الو

 م (رواشا» نا آلا «هلتقو « رواش » هيلع تاغت ىتح ١8 ةنس تان .

 ىلا «رواش» رفف .ةفيلخلا سجاح «ماغرض» امف هعزان ىتح ةراز ولا ف ةئس 0

 لزوا ةمزاللا ةللا فيلاكت عيمجت موقي نا دبعتو هب دجنتساو نيدلارون
2. 
 نيردلا رول ةيونس ةيزج رسوم داريا أ مقدنبو «ةرازولا نم ماغرض: 0



 ل
 ع -

 تدب كلم « ىرومأب » ةناضشالا نمد دب ٍض « مافرمذ » اما

 ةدايقب ةلمح لاسراىلا نيدلا رون رطضا رصم ىلا اذهرضح اماف ءسدقملا

 رو رواج ترا و نييعياصلاو ماعزص ملم تيلقت هوك يش نيالا دسأ
 ألا ىهتنا تح رصم ىلع نامزانتي ىروماو نيدلا رون لاز امو

 هارت اك ىنو وبالا نيددلا حالص ةلو ودل 105 رم رضم تراصو نددلا رو زوغب

 2مل 0 لاى اعتم
 ةيرحبلاكيلامملا نيرذلا ةب رحبلا م ركيلامم مهبقعا ؟٠6 ةنس نييبوالا ةلود تلاز الو

 ىو ةالوخ ةراتو « ةراث ايئارو ممل لا قبو مملود وح ىف ايسا وناك

 ورا سا ىف نهدلا نق ًاحدر كالملا رقتسا تح كيلاملا ءالّؤه ءارعأ

 ةرسالا هذه نم نيرريخالا نيطالسسلا فعضلو . ( )ممم - ؟؟0)

 رخآ لمي نا مدحا عاطتسا ىتح ةسك ارشلا كيلاهلا ةئف نأش مظع
 « قوقر نيدلا فيس رهاظلا » مسلي كالا ىلوتبو نووالق ءافلخ

 نع ةطلسلاب لقتسي نا ةسك ارشلا كيلاملا نم دحا عطتسي و

 فاتح اور ا كاملا هءانبا ثرو نأ و لالفتساالا ماع هئالمز

 + ىرونلا د مهنيطالش رخآ مهنا" ىحت رصم' شرع لأ موايوقا
 هز ةئس «لوالا ميا 0 قامعلاو اطلسلا تاوق مامأ « ىابنزاموط » و

 تلخدو ىل لل ل لوط هب تعتك : ىذلا املالقتسا رصم تدمفف

 : نيبن امعلا كارتالا ةلود تايالو نمض
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 ناينائعل أ ىاقكلا ةأشن

 لئايقكو ٠ نيبت جامل كانرتإلا ميفالس اكد نويناهملا كارتالا
 كود يدل نحس مما و فلا ف ذ ابروأ ىلع اوفحز نذلا را
 ايه ىلا سستنيو الاقوال طف ىلصالا مث ديمو « او ارح

 هوئطتوتساو ايروأ قرش ىلع اوفحز نذلا رانلبلا نئإبق ل دلل
 عساتلاو مياسلا نينرآ هلا ءأنثأ

 ا اور[ لع تيجو ىلا ةيوبس الا لا ايقلارحا ن وينال كلا رتالاو
 00 خعراتلا ىق ترهظ ىتلا ةياوغملا لودلا تم اوه و «ان:طوتساو
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 ىلع لوك ف ل راما ةليلح ةيثاور ةندا © نيينامعلا خراب 15 دعلو

 رقع قملاثلا . نوفلا تصنف ىف. ةلوطبلاو ةمايشلا نم مهقالخأ ىفام

 نع وبما ايدتستك را لادم اسا ظاسولئابق نم ةردتص ةلق أك
 معز وا ىداحلا نرقلا ىف ناك 2 حم راقلا ْق ٍلوغملا وبظ لو 1 06 0 اج < ا يس زب 0

 ع ِء :
 ئور نيذلا :داوقلا ئدقاو.دشا نم دعيو .( 1١55-١1١1 زر ناهز كدجا» وهن مه مماطع

 5 ع

 0 ترمدو ايسورو سرفلاو ناتكرو نيصلا لامث هعو# 151-22 كف“ مثرايخا جحيراتلا
 ع
١ 

 هديفح ىددو ٠ ابرو 0 33 5 هنوه كعل نوغملا قاطلد دقداو : اَهَر رظا تحب م :- 5 11 221-77

 ١١م ةنس ةيسايعلا ةفالخلا ىلع «وك لوم 2

 ناح ئالبق » هئافاخ ما نمو ءهل ةمصاع <« نيكي د ذختا ىذلا ( 1١ ؟4-50١و ) «

 . هنود دمي تلحمضا هتاود نأدالا؛«ءامتالإا لكى مةءارفتتلاو هوؤولاهنلا تيطاح
 20 دحماو ء ديد نو دلا دحوف ( ١+١ هد)؟5942) <« كنل روم » ءاجو

 اه 0 لو ب هتاوه دعب: تصضْر نا هتلود نكمل اهمال ماعلا عن ميج عاضخا ديار 3ك هل 2

 لوغملا ةلود ١ هبال ه ةئس كنل رومي لست ند وهو <« 2 2 ا تيح نأ لا ىف الإ 5

 مع لمانلانزقلا ىف: نيلجتالا اًيِلع ئضق"نأىلا ترمس ةراث ألا عدبا اهيق تفلخىلا ؛ ةميظعلا



 77- 
 ذإ : قوتنا فوفو رخل اا ىف نا تطل دش دا ا

 لاخر نم. ناك اف ءايبنطو ىف دق قرتم ىف نالثس نيقيح تأر

 ممزيرشب نيعوفدم م لاتقل ناديم !ومحيتتا نأ الإ ةريغصلا ةايرثلا هذه

 ىلع ةرئادلا ترادف « نيراحتملا نم فيعضلا تاج نيذخلا « ةيبرحلا

 فاعضلا هؤافلحو « لرةطرا » رصتتناو ءابوقالا

 2 يلا دع ان دك هاذي« ل دعراد شهد ام دشلو

 لرغلا حوج لص 22 ةيحانسلا كارد دج مهنب ارق ىب دغاسمل الإ

 « نددلا ءالع ناطلسلا » كاذ ذإ ابكيلمو « ةينوق د ةنطاس ىلع نريغلا

 ناب ليمجا ا ىلع ةريغصلا ةليسصلا كلت نيدلا ءالع ا انك دو 7 اهشلا ءازح

 د دعم + « د2 < -

 ىه يضع ةليم فلا تال ا( ةسورت » برق 0 نم 1 ابمطقأ

 ىذلا نامع دلاو وه اذه « لرغطرا » ابسدئرو <« ناين امعلا كارلا ص

 ةلودلاو ةمالا همسأب تيوس

 ام

 ا

 ىدب اوناع ريك الأ هنباهفلخ ء ١؟م ةنس« لرغطرا » تاماملو

 تناك ىتلاو هل ةرواخلا عالقلاو لئابقلا ىلع باغتلا ىف ةميظع ةعاجش

 ةبئر ىلا )» ندلا ءالع 2 ناطاسلا هاقر 5 هؤازح ناكو .٠ مورأا ع

 د 5 ىضارالا 2 ف 0 0 هلعحو عءا ارمالا

 هتمطاق 34 8 6 ندلا ءالع ناطلسلا )| وتو « املع اوضعمف

 هكالمأ م لش 6 هنرامإ ف لالقتسالا ماع تام ناهع حبصأو

 4 ةسورب » هحوتف تب راق ىت خجح 1



 ا

 نأش طع هسا سكف « هوة كيو هشدج مظنتب نامع مها دقو

 5و نامع ربتعا هلككلذل . ءارمالا نيب نامع لا تيص راطو هتلود

 ةمالاو ةلودلا هيلا تدستنا نبأ اذهلو نامَْع لآ ةلودل لوالا

 تردن ىذلا « ناخروا » هنبا هفلخو ناّع تام +٠8 ةنس ىو

 نانررا ةيللل قاع قافيروا» تاكو 100 ذ يحلاو برملا لامتأ ىلع
 ةلندلا | ند ءاهينيضا و ةنيورت ل لوتس 2 00 لمان ناطق
 :ةيطتؤونلا: ةلودلا مم ةييططقلا نم نانع ل برقا فكلذيو ةكدملا

 ديرب ةيوق ةيتف اهادحإ نيتموكح نيب برملا رارمتسا نم دب نكي و
 ناخروادل وتساف لالخ ضال ف ةذنا ةمرعو_تالازأ ماطاس سوت نأ
 ةنضيظتلمقلانلا لوصؤلا نم نويناتلا نكح نأ لقاتل و 0 ١ لع

 ىف رشابم رثأ امل ناك تاحالصا ةدعب مايقلا ةرورض نراخزوأ ىأر
 ايروأ ىف مث الوأ ئرغصلا ان 1 نرد 01 نسل لأ تاراشتالا

 ةقرف ءاشنإو شيجلا هميظنت ناخروأ دبع ىف تاحالصالا مأو
 ةيراثكتالاءدب ىف شدا ناكدقو .ديدملا ند اهانعمو ةيريحكيلا وا ةيراشكنالا

 ريغ نم برملا تقو نوعمتجي ناسرفلا نم ددع عم رانع مالا" لو 1

 نوكب نأ ىلع ناخروا لوعف « ةعقوملا دعب نوفر 0 ١ ةف وعام غن

 هثارزو لا هيلع راشأو دنجلا بذل ردنتل اا مان ميصوو 5 4 سل

 م6واصفيو مهنوعمج نييحيسملا ءانبأ نمىر دال نابكلا و م ةق رفنبو 7

 ىنالسالا .نيدلا بح ىلع :نوأشنيف كوالا: خبطسوب عرك ,ذيرام لك نع
 م دابملاو ب ترطلو ان( ناظلشلا وس نوفرعال ةيئايسلا يلف إلا ١
 مهزت وأ من رصع نم ىد دال راص ىلاهالا ٠ نغ نيعوطقمم اوناك الو



 ةتادالصا

 ةيلخادلا

 - ؟78-

 نم ةفئاط تأشن كلذبو هذيفنقب رمأو عورشلا اذهب ناطاسلا نجعأ

 ةيركقيلا كااولفلا ىرنأ
 دعو .خحراتلاف ترهظ ىلا

: 
 ىتلالماوعلا ممانم اهرويظ

 اينركم لع هللا تالت

 قترشلاو اهوا ف ةلئلعملا

 اينرتفم قفا اطر نر

 ةفئاطلا هذه دارفأ مامأ

 بورحلا ىف عي ديلا سلاما

 نيحصم يي اوضاخو

 ناكو .فرشلاالاءيثلكب

 قرا لا هذه عمجي ناطلسلا

 ةموكسحلا اهنظطرف حوتنفلا تفقو الو .'ةنس لكن ييحينلا ءانبأ نم اهلا

 -- انوع ةفئاظلا هذه تزيعساو اهاناغر را نيب لع يدع

 2 اوم لا وا للااكذا نفاق نوف ةلااخ هامة كر

 « نيدلا هالغ :نيك الا“ ذاهنأ' لو ةنأ .ناخروا تاخالصا نمو

 نيدلاءالعتامااملو .اياكتلاو سراذملا سسأو ةلمعلا كلسن رمأو ةرازولا

 نم ريثكى :ناطلسلا هيلا دبعو «ناعلسو»ةدالوأ ربك-أ ةرازولا ىف هنلخ

 نم ددع.هعمو 1م ةنس ليئدردلا قيضم اشاب ناهلس زاتجاف تورملا
 ني يي بس تلت

 ةطلعلاب هز راثكن لعل ايض اكس رشع نماثلا كر رقلا ىف ة 3 ركرللا ةموكحلا هما 65

 دار اور ,متساو كاطسلور اقالقلا نم ريش يثك عوقو يف أ يبس اوناكو فرضتلا اًواسأو

 م ١855 ةنب ىناثلا دومت ناظلملا مهبلع ىضق قح



 تا
 ةاكلح امنع قد والا ءى طاشلا ىلا اولصو:اذا ىح كودو صرف

 غلب قاكو مبشنج اهيلع اولعنو «مالظلا منج تحب اود اوزيارأ نإ قم هب هنأ ب / ااا اللؤلا متل ل داو ق م
 تنل ئرخا ندد صضعبو » لئشلاع»لالتحا نم تك اهل ٍ ناثالث

 ايروأ ف نيينامعلا حب 2 ف 3

 ماس ناكروا ,ةفيلع نرش نقلا لوااشاب ناملس تام ١مم ة
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 لوالا دارم لوالا دار هنبا هدعب كرو 2 ىروس .هدعل ا رمعلا و 2 اثزح

 .رقنا يت ىلع ىلوتسا نا هلامعأ ةحتاف تناكو هفالسأكوتفلا ارم لصاو
 ى.ىلعسح ا ركفام خي ذلا قتال ءاا اهل وقلم ةيظللا 6

 مآ قفاشلا ةلؤد ف ايزدت وعنا ناةاوثبلامب نسذلاو ىدروسلا ايس
 ةءصاملا لقت اهبلا لق : يتلا « هل ل » امو م 0 دار ستفف ىبروالا لحاسلا ىلع

 «هلافد» اضب اضبأتقو : ىروالا ن ناديملا نم: اهم هلو اهعقوم ةناض1 هتمصاع

 انلباصتا ودا ولاسبو ةيتيلوءاستلابز ونا نلا طال غالدو و نول عاب اطل راقتو
 يجدوا |لاصت"اهظع املو .ناقلبلا يف ىرخالا ةيحيسملا كلام اب

 لوطسالا ءدب ةريغصلا نفسلا ضعب. ءانب ةنانعلا ةرورض دارم ناطلسلا ا فروالا

 ةينامعلا ةيرحبلا ةوقلا ةاون تنوكت اذبو هرعرم رحب ىف

 اروأ فلج . وشنو رمالا مملاه ابروا يف نيننامملا ةوق دايدزا نويحيسملا ىأو املو
 برصلاك وام نم فاح نوكتو م رمأ اوعجاف ابروأ قرش رتلا حسنك 2

 «كارتالامدقت دضايرو أ هدعاستنأهيلا اوباطوابابلا اوبتاكو رجل اوراغلبلاو

 مدقتو . نيرساخ اهع اودتراف « هنردأ يكس ةءاملشلا نتلجت راش

 يف ناعيللا قباقتو:برصلا رف نافللا ةزطارأ نوفي انهار
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 هوصْؤوق ةكرعم عاراتم روسا نمةلئاه 2 تماق ثدحت ١ رة هملس ( هوصوق 2 50-0
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 عافد د ركل نم مهتدعاسل عوطت نمو نويبرصلا اهيف مف ذاد 7

 ا 1 نمزان و ةدم نييناحلا نيب الاحس ب درعا ترمتساو كا

 1 لتقو برصلا مزماف اذ ؛كارثالا تايجهءامأءا افلحلا كفا

 0 مهلالقتسار املي و برصلا كفو لا ةعقوملا هده ةحينت ث : اكو

 ان نائعاو 037 ارما نم ع

 .ىدنح ماق ةعقوملادع! ب رحلاناديم دمفتإ دارم ناطلسلا ناك اهدبَو

 ,لصو 3 دع 6 هتقول تائمو 1 1 هرج هئعطو لتملا نيب نم

 هنوطلا نين ع ءئىط طاوش ىلا ايروا ىف و هت اود دودح

 .هفالس 07 «ةمعاصلاب» بقمملا «لو الا ديزاب» ناطلسلا هفاخو

 نأ هلامعأ 000 6 هيب رحلا ة هر امملاو مادقالاو هع ادشلا نم 34 ا ىلع

 محلالقتسا ةنايص ليبسفو مهبورحىف اوربظأ نيذلا برصلا باج نمأ
 كللا «رازال» نب «نافطسا» نيعف ؛ بامالاب نيقيلخةناحساو الاسيتسا

 اماداعو اهنيناوق تسح دالبلا محب < انردص لع داوم اكلم كوتا برقا ءاضسا

 ىف نيننامعلا ين كا تارت ف نيعف دع مدعيا هنآ ب عفد طر 8

 تالا ثحعاب جوذلا ٌّك ناطلسلا لبق قافتالا اذهل اد مانو .٠ مهبورح

 كالا

 2 انا لز 4 ثرَح ىارةدلا, ادسا ف مسلا ديطوتت مها - نييبروالا در

 مهنذم ن 5 مف 0 خم 1 0 ديخ نؤوروشا قر واجلج

 « كينالس » لتحاف اهيف حتفلا لصاوف ابروا ىلا داع مث « مبك المأو

 ا 1 دج افلح تنوك دق ايروا 11 هغلب 6 6 1 زضاحو

 كله سحعس)) ا اين اناوا 57 رفو هدئاوو رجلا ناسررف نم مظع هدع هيف
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 نو رصاخح عيكودأ و ديزي ناطلسلا مهلا نايف رجلا كلم <« ةنونةسمس4

 . )م5 ةنس ةعزه رش م6 مقوأ وديزيإب مهلع ضقناف « « سيل و وفين »

 حتفيو نانويلاو انودقم دالب قرتخ نيبملا رصنلا اذه دعب ديزاب نخلأو

 موجه ربخ هيلا لصو ذإ ةينيطنطسقلا حستفل ا هانا ف نذل

 ىلا( كنون ةفاطلا هلق نيروسلا اما لعاواعلا وأ كوفلا
 15 .؛ةنس ةرقنأ لبس ىف ناشيملا لباقتو هشويج عمخ «جرعالار وميت
 مما رما ىلا هبويسالا دييزباب دونج نم 00 ذاحا علا كادت الو

 « مدالب ىلع نوين املا ىلوتسا نأ دعب روميتىلا اومضنا يذلا نييلصالا
 مقوفديز باب ىلع ةررادلات رادو ةعقوملا ىف نيناّعلا نناج فعض كلذل

 قيساف ديو انا ايكيا. وا ونادملل ىو اس ماين [ عم
 نفديل ةسورب ىلا هتافر لعنب روميت حمسو < 160+ 1 135 ال

 دن زباب مركي ناكر وميت نأ! لع لدب اذهو . هدادعلا تاج

 وزر الول نييناهثعلا ةلود لاوز نا رنا ةعزه تداك دقو

 هقنرط ىف وهو 1؛.٠ه:ةنس كنلرومين توم م ىلع لوغلا ةلود

 نيصلا ىلا

 مهتازاما ىلا قوجاسل ١ ءارمصأ داعو ديزي اب دعل ةلودلات زمن دقو

 ءانبأ نأ ةلاملا جرح داز دقو . قالفالاو راذلبلاو برصلا لقتما امك

 نأ ىلا مني بورملا ترمتماو نشرعلا ىلع مهني امف اوعزانت ديزيرب
 عشو ديدج نم ةلودلا دحوف ( ؟؛١5 - ؟ىوس) «لوالا د » 0
0 

 ءارمالاو ةينيطنطسقلا روطاربما عم تادهاعملا_ٍدَمعو : هر هيا
 1 لا
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 قدحو وه ا .لخادلاىف ةلودلا ماعد ديطوت يللا عرفتيل 6 نايحشلا

 هنبا هفلخو « هرمع نم ننثثالثلاو ةثلا ا كتااذ

 هدادملا نع اهترو ىلا ةطحلا قفوراسف (١:ه١ - ١41 ) «ىناثلادارض»

 ناكو : ابروأ ىف حوتتلا ةلصا ومو ةلودلا ة هعقر عيسوت ىلع لمعلا ْئ 0 ىلع هاضقلا

 كرد دام ب ىطصم 2 قفا دق ةينيطتطسقلا روطارب را
 كنس

 ذا 0 لن :امل هريسو و نفسلاب هدو زف « شرعلاب نيم !اطملا

 : لتقو قطصم ىل اع صضي فو قاثلا دارو لا هدون>

 امظعأت شدح لع ف ة طسقلا روطاربما نه مقتني ند نمد دا آو

 ةلئاقمل نوينامعلا اهنع دترا فينع لاق دعلو 5 ١" ماع هال دو

 «ابروا نق هارت كنا ماو دار م نيكل ثدح ىرغص) ااا 1 ١ 01 ضع

 راسف « داينه 0 ىرجم ا دئاقلا ١/ ةدايشب | مظع ى درو 0 عمت ر ,ىلا ءا ماقف

 دوش رحبلا لحاتل ع «ةثرو»ىلا لصو ىح ناقليل ادالب دل

 م0151 سا سدخل م لتثقو 1 ار اما نيوالا رصتناف ١514 ةئس

 00 ًُء 35

 دلارتالا كح تبثث نأ دعب 1401 ةنس دار م تام( ولوو ر للا كالم

 يقتا ىنلا ان زابلا معز كيب 000 | ىوس هقب رط ىففش و ارا

نكت 55 ةروعوو ام اك كي عاتب دقو هدالب نع عافدلا
 

 زرحأىذلا وهو( هم - ١غه١ ) حئافلا وأ ىناثل ادعققج 00

 ةلودلا ىلع 8 ا 4١ه ةئس هن .لمطت :طيشقلا هحتفب رص مظعأ

 ةيهرغالا 4 ةيطنزويلا ةلودلاب فرعن' تراص ىلا ةيقرشلا ةينامورلا

 ترغلا:ق.ةمور طوق دعل نورق ةرثع ثشغاع نأ دعل

 ثيل فزرملا ناااعب ندم. كرثلا ةأنقن ا نع مالكلا متن نا لبقو
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 ابن كيلا يفلا تيدا هوغو ااةيظفا ويلا تلودلا” بستم باننا وع

 .ابروا وح
 ةلودلا تامدخ '

 ابروال ةيقرعلا ت“
 اهلمعبو « ةقجالسلاو برعلاو سرفلاك ةيقرشلا بوعشلا موحه رطخ

 وصلو ايروا سرح تفقو ابعقوم ةعيبطلا اهماف امتامدخ اد

 ىنايشلا) اهنورككت لع ف ىلا لع ةثدحلا كلاملا تدعاس اذه

 هيفتمع ىذلا تآؤقولا قاما 0 ا امامدخ نمو .ىروتسدلاو

 تو وفل اومو نلملا فاته ايه 5 ند 5 رءةيظعلا اضاع تناكايروا ف و ةلاهملا

 افلا نامور فر غالا اهفلخ كل هي ,دالا زونك !اب ل طفت د امفو

 نامليلاب تاز , لا ةيبلقصلا لا ؟ايقلا تئيدم امنأأ اضأا ف 0 ا

 تدس وه اذهو . ىسك ذونرالا بهذملا مهن تلو ايروا ل طسوو

 لينا طابق رالا كلك اهم ةباقنعلا تردكلا انا

 ةيبلقصلاب ومما نين ولو بلا لمشرو ىلامثلا مسهقلا :نامسق ارواب ةيبلقصلا بوءشلاو

 ف اول ودم ءالؤهو ايميهون ىف (كيئتلا»و « هدنلوب 5 هينولوت 1

 مهيهذم ناكف عورات نم م نيلسو 2 ةط ساو ةيحبسملا نا 3 اعلا ن رغلا

 نيرذلا برصلا مهنف بونملا,ةبلاَقص امأ . ىمكذوثرالا ال ييلوناكتلا
 نرفلا فك سك :ذوثزاالا :تسيلملا ىلا !ولوحتو مياسلان رقلا ىف ناقليلابا ولت

 . (ىسوو عسا «نإود» مهكلم ةسايرب ةميظءةلود 5 عساتلا

 امالي وط نينناثلإ/تمواق اهناف هتوم: تقع تازجي ةلودلا هذه نأ عمو

 ةيلوغملابوعشلا 35 راسل ليحلاو كيت رهلاو قاتشلا 11 ةتسونلا لها ا 3

 ولزتأ - اى ناقلئلاب اول بتاوقلا# ىوعلا نزلا ىف راببنا امأ

 نم 0 ماو . ةباامصلاكى سك ٌدونرالا بهذملا ىلا اولوحتو مناسلا



 حا #غعغ

 لمنال اوةنسفل مهنكلو عساتلا نرقلا ف ابروا/راولزز/ىلوغملا 0

 ا 0 ال نم اكلك مهبلعإوراتزخا دقو . 0

 اوماق دقو . ةيبرغلا ةيندملا اف لخداق (رم١م) رشع علارلا نرقلا

 ' (.ةينطتطستل طرت دعب ةصاخوكلارتألا 50015 ميظع رودب
- 

 فعّصض ب 6 8 امف صخلتتف ةيطنزوبلا ةلودلا فعبض بابسا امأ

 م |

 نم تذخا برعلاو سرفلاك ةيوق ةينف ةيقرش لود روبظ 00(

 هين ىلع رصف القل كلمت قرا و يا مظعم ةلودلا

 ا دراوم تلق كلذبو ناقليلا ةربز>

 1 رك ةيوق كلام م مهني وكس و نامابل |قةيبلق هصلا بوعشلاروبظ 0(

 طشقأا ىلع ءراسس ا اتم آواحو هل اود )| ىلع ةراغلا ا م
 اسفل ةينيطن

 ءانععلا داجحا 7 ةلواللا كالت زجل ا ةعنارلا ةيبلصلا

 ةيلخادلا تابارطضالاو

 ةينيطتطسقلا ىف ةصاخو دالبلا لخاد ةينيدلا ءارالا ماسقنا (4)

 دالبلا مفتنت ىتح ةمور اياب ىلا ةسينكلا مض ئري ناك فارشالا سقف

 مسقو.كارتالا ةراغ دّص ايروا كلاولرفو ايايلا ةدعاسع
 بوجو ىري بعشلا

 ىلع عزانتلا بابسالا هذهتىلا فضا :ةينسك ةوثرالا ةسننكلا لالقتسا

 ابروأ قرشوف وبظىذلا «دوسالا تزملاب)ا فوزمملا ءابولا رابشتتاو كلملا
 ل 6 و 3 > .٠

 . اهعجو شويملا ادينجم ف رئاامع ًاميرذل اكشف سانلاب كتفو وسع ةنس
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 ةيطنزوبلا ةلودلا طوس ىلا تدأ ىتلا لماوعلا مَأ نم نأ ريغ

 نه مسن رم ةيلاليافلا ىتن

 ىف تراص ىتح ةهج لك نم ةلودلا ىلع قانملا مهقييضتو كارل روبط

 دبا اخو احل وح مو ةينيوتلجدملا هادم لع دان اه رنا ركأ
 رصاح نييطنزولا نيبو هنيب ةمساملا برحلل قاكلا رم قالا

 اهددمف نفسلا امأو 5... غلبي هشيج ناكف ارحبو 0 يوما

 تناكى لا ةمخضلا عفادملا نم ادع ةئيدللا راوسأ لوح ماقأو ةئيففس ٠١
 ةيئيطنطسقلا تناكو ةديعنتافاسمىلا رححلا نم ةميظع تارك ف ذقت

 جوربلاو راوسالا نم ةعنملا ةياغ ىف

 ةرطابالا رخآا «سغول ويلان يطنطسق» ةينيطتطقةلاروطاربما ناك
- 

 هع ماع نع عافدلا لد توع نا ىلع همزع دطو اعادش الحر

 دول تلمرأ د ةوئج ةيرورج ىو ةوعدلا باك لقوا نوةتساد

 ءالا كرف تاطلسلاىارااملو .ةوتللا نم فال . ةيضب الع 0 لإ نم

 «ىهذلا نارعل ا 2 فورعملا ءاتيللا أب ىلع ةمخص لسالس ةاوجل ور دتتم

 نم ءاثمملا ماحتقا نع هينعل ةفيرط ف 1 6 نفسلا لوخد نود لو

 ىلع نفسلا هيلع قازنت بشمللا نم ًًميرط عنصي ناب كلذو ةلسلسلا ةبج

 ةحيبصيف مهسقنأ نوروصحملا دجو العفو . ىهذلا نرَقلا ىلا لص ىتحربلا

 .مالظلا منج تحن ءانيملا ىلا تقل زن ادق تناك نيفس نيعبسمامأ موب تاذ
 4 ةردان ةلاس نايناحلا اف 5 مو نيس نم يعل ما الامخطا نتياو

 وبام»ةفو .ةئيدملا راوسأ ىلع هسفنب عفا دي.ناك اهب نيطنطسق لتق دقو
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لا اوفلستف ريخالا مهمو وحه كار اللا مجه ١:هع
 ةنيدملا اولخدو راوأ

 روط اريمالا ا اولتحاو مهر رط صر ا نميف 0 | ولمجاو

 : ا ةأو نييحيشملا ر ور كلل « ايفوص ةسدقلا » ةيكل مك و

 «ةريخالا ةعاسلا ىف ةنيدملا دعي ءانملا نم كالت 3 رظتن ناديملا

 اورساو ممم نوينامعلا لتمف

 ةسيئك لخذو ىاسلاو تملا لم ا هندلل ناشملا ل الر 3 نع

 1 0 عل 0 6 نذل !عماج دحسم 0 هوحو أي هك ةوص ةسل دعملا

 ةلل طاطا روك

 ء 31 ىلاهالا ناعأو نييحيسملل ةيفابلا سئانكسلا كرتو «ةنيدللا

 ا
 قىرخ |

 كاع ةماقاىف مهضراعي ل
 مهل نمضي ةنأو ةينيدلا م 59

 1 دام أوو 5 ةيرخ

 هتنق مالو هل بكام قرطن تاختتاىلا ماعد قيرطإلا ةماقا
 ةماتلاةينوناتلا ةطلسلا

 نادقم 0 نع حنملا هذهؤ : ةيئانحلاو ةيندملا نيحيسملا اناضق 86 ف

 نييحيسملا نم غاياعر عم حماستلا نم كارئالا هربطظأ ام
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 تمارا يكرلا للى هي طتعملا ظوتن نوعزؤلا كيو
 ةيمهأ ماظعل كلذو ءديدج دبع ءدب و دبع ةيامن ىلع لدن ىتلا ةيملاعلا
 عوبذو قيرغالا ءادلع امدحأ ىتلا ةيداعلا ةضمنلو «ةبجنم ةينيطنطسقلا
 نا لع قب رعالا داب نددت ةرجيف لضم هك دقلا ةيكرفاإلا تاجولالا

 هيييططستلل كاردإلا دن دع

 عضخاف ةينيطنطسملا طوهس دعل هحوتف ىتاثلا دمُح لصاو دق :

 اينايلاو برصلاو ةئسوبلا عاضخا هل مو ..هروملا' ةربزح هيش مظعم

 ايناولسنارت ريمأو يرهملا دئاقلا « دات ىو. همامأ فقي لو . مرقلاو

 5 ملف ايلاطيا حتف لواح دقو . ١405 ماع دارغلب نع هدصىذلا

 ١م ماع 04 ارنا و ا

 ناكو ؟ه؟؟- ١:2١ ىناثلا «دي زياب»هنب اهفلخو ١4 ةنس تام من
 5 0 ل 5 0 3 ع 5

 ةساج ىف نراك لد ةراقكتالا ادي تيطالا وها هيلع راق اهقص
 ملس ةئبا نلعاو .٠ شرغلا ع لورا ىلع 3 زيا اومحرا قىَح 0 1 2 0 7 ,

 ع

 ةلودلل اممضو 00 حتنو سزاف مجاه ىذلا رام ا لو اللا

 هل تحبصاف ةفالحلا بمل نع رصع ىمايعلا ةفيلخلا هل لزنو « 1619 ماع

 ماعلا َْف ةيبدالاو ةينيدلا ةماعزل نام 0 ا نيطالس نم هدعل ءاح نأو

 ىوناقلا ناملس دبع فاو ىهتنم ةلوكلا فيغلب انقو © قرشلا ىف

 ةثيدحلا ةيبروالا ةسايسلا ف لخدتت 855 تادبو (١هد5 ساما :(

 سس ع لودلا نو اجا انو
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 ابروأ ىف ىطسولار 0 ةراضح
 : نيمسق ىلا ماع هجوب ىطسولا روصعلا ميسقت 1 ع

 نيالا ب كلا ةنلمملا ل ومس نم ءىدتني لوالا مسقلا

 هج ضع تناك الا اعلا روصعلاب ةدملا هذه فرعتو رشاعلا

 م مو دحاو ناك ف ةريربتملا"لئارقلا انوع ىف رفتسل مل ىذوفو

 ةيلخادلابورحلاو ةفيعض ايلعلاةطلسلاتن اكلب «ةءوق ةيزكرىتاموكح

 اكرا 2

 ما عمروبظب ىعتنيو رشع ىداحلا نرقلاب ادبيف ىاثلا ميلا امو

 ةيبيلصلابورحلا مايق رثأ ىلع ىترلا رداوو تربظ هيفو ةيبروالا ةضينلا

 ةفاتخلا ةيروالا تايموقلا تأشنو كؤلملا دعاس دتشاو ندملا تنوكتف

 تربظرصعلا اذهىفو .ةيوابلانأشطحناو عاطقالاة وق تاحبضانأ ددب

 كرك ىلا تح لا: 2 تتبنو تاعماحلا

 يعامصوما "احلا

 ةرهاز ةرماع كاياك لا ندملا اهنا ورعاك تاراغ تا ا

 تبس امن يه دقفتو ير دن فعضل اهضرعو ةءروطاربمالا لوط يف

 اهنارتك أ اراك تنغول اميج اهنا عا امتد دالبلا يع للا طارق

 . ةدئاسلا ىه فاير 0 ى ةشدعملا تراصو

 وأ فيرشلا مهي ثيح ديسلا ةعيض ةيعامجالا ةايحلا نكرم ناكو
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 اي يتلو يمال وعل وة هلا تك يدل ليتر دتماالا
 « نكسمو سبلمو لك !«نم هيلا جاتحن ام لك جيتنت ملاعلا ةيقب نع لقسم
 تئارضلا نوعفديو ةلدابملا قيرطب نولماعتي ةعيض لك. لها ناكءاملو

 : دقنلا ةرثك ىلا ةرورضلا عدت م مطوصخ سفن نم

 ةدحاولا ةعيضلا ا ءاحالا روعش حلاعلا نع ةلاإلا تدلو دقو

 دحاو ديسل مهتيعبتو ةدحاو ةسينك ىف مبعامجا حورلا اذه مهيفىوقو

 نوضٌيو اياضٌلا فنولصفي ثيح ةعيضلاةكحمب روضحلا ىف ميكا رتشاو
 ةيئاب وأ ديسلا ثفارشاب لكاشلل

 ما تا
2 

 رف تقلا ريغب فارشألا..ءارغع نع نوزيمتر كولملا نكي 100

 كلذ لك ىف هداهتعا ناكذإ . ماد نشيج الو تياثأ دارإ كلل نكبر

 م نم كللملا عابتأ نيل ذحوب ناكاام رك و هعايتا هب هدع ام ىلع

 هك المص اقتناو هتراع نى نوددرت. ال 0 دعو ةوب هلم 01

 0 كو

 هدد ءءاشفيك اهف فرصتي هتعيطق ف الفتسماف رش لك ناك )0(

 ديصلا ىف هتقو ىذش :« ةلمعلا كلسو دينجتلاو ءاضقلاو ةرادالا قح

 المراسل دو سمو عاب ناسا ريع ع اهزرف بلا يوارملاو
 الإ هروبع لبسي ال عساو قدنخ هب طيحب لت وأ لبج ىلع بلاغلا ىف
 رصقلاةق فو «حالسلاب نوججدمناسرف اهرفخ هكرتسمو .طنقا ةطشناو

 ظفحل نزاخم هنم ىلفسلا تاقبطلا ىفو ودع همجاه اذإ هنع عافدملا جر
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 ةدعو برشمو لك أم نمرصقلا لهأ هيلا جاتحي ام لكو رئاخفلاو نؤمل

 :تاقنطلا هدب :ناك كلذكو ء اورصوخ مث اذإ ةرغ ىلع نوذخؤي. ال ىح

 ىفو ةءادعلالا و ىرسالا ىأ ليمرملا يملا كالعأ ةئلظم ةيطا نارك

 ملال ولا م وو هعامأ روض هتك دفعت في رشلا ناك رمدقلا ءابمأ د

 حارفألاو دايعألا ماأ

 طبر يدبعةيسو رفلل ناك (*)
 نبات لف ةكلطلا نهد ارأ

 دعيالو مهايسنجو مماجرد

 دارا كلل نمنالا راف

 ايست ارجو ًانيعم ايونس

 نمسرافلاهنع ىدتادل د او

  فايسأؤ حامرو عورد

 ةمدخ نان وئشني اوناكو

 بهل اولاتإ ىحن فازرشالا

 متع 3ك وضفيف ةيسس و رفلا ل

 لازنلاو بورحلا ىف مهنقو

داوسلا ناك )4(
 نء«مظعالا 

 8 9و

 دلع: نفاخ قا اهلا د طك سروال ا ا
 سثغ سوهاحا نرقلا ىف ديس” سبال هريعو ضير ملف نيعاقلا

 .لمعل ابنيمزامو ضرالابن يطب رءا و اكوىض ارالا قيق رةهبط نم لام الا 0

 ةريغص أعطق مهنملكعرزبو « عوبسالا فصن وحن ةصاخلا ديسلا ضرا ىف
 -ح ع : 3 9 1

 هدلك م ائيعم ازجامعىضاقتيو اهأبا _ رشلاهحتع ةعيضلاءاح | ةرثعيم



 ا

 ةزيمح خاوك أ ف نلوشدعلا سؤبلا ىصتنم ف ةقيطلا اك تللاكو

 ا ا 0 رو ةنلاو ءاو ملا الخد 3 ةدحاو ف رغ نم

 ها رات 0 "لا نم اه دجوب داك الو ناخرإلل ديحولا جرخلا

 اندالب ىف نيحالفلا ءارقف دنع 8

 2 نسقاخلا ن ذرقلا ىف ةدتتس سب الم عساتلا قآرقلا“ ىف ةديس ' نسنالم

 هبورم لا فير لح 0 هذه يا ىلع ىضار لا قيقر ىلإ دقو
 9 أ

 اوعيدي نأ ءاقرالا عاطتساو دّقنلا دازو ةراجتلا د قيطشفو ةييبلتملا ع 030 3 5 ٠

 مهبلعدو وعلا اع الفخ اماف « ةرو احلا 5 ا قاوسا ف مماجاح ىلع دياب



 _ عمه

 لدي نعم غلبم ءادأ ىلع ديسلا عم قافتالا ىف اوبغر حابرالا هذه ن

 اذه 00 مهلا امتال اوغرفتي ىتح تامدخللا نم هب هل نوموَش ام

 كلاملا ضعب ىف اه ار ا لور ماظنلا

 رشع عسات انا تالا

 ةيغامجالاو ةيداصتقالا ةايملا زكرعزامورلاو نانويلادنعزدملا تناك

 ىوملا هذه ثعينم انرصع ىف ندملا لات: الو . ةيسايسلاو لب ةيماعلاو

 دل ربظت تأديب انقل اوك اسف ةيفررلا ةانجلا موقتالو لودلا دامعو

 نوح فلات دع ىداملا نوللا لوز نم ناعسولا ري ام ١ ف كا

.ريبك ريد .برق وأ هنصح لوح وأ ديسلا ةعيض
 ا مفاذلا ناكاامو 

 تعد ءادعالا تاراغ نم اهلا نيئجاللاو ابلهأ ةءامح ةئيدملا نوكتل

 كنلاك اي بيسلا اذنلو . امل اعورد نوكت راوساب اهتطاحاىلا ةخاحلا

 ةينامورلا ندملا هيلع تناكا ام سكع ىلع ةقيض اهتقزأو ةبراقتم اهتومإ

 .ةياملا الا نم 117 17 روسملا ندم تدك ءةيسفلاو يللا نم

 هيف دقعت ريغص ءاضف ىلع ترصتقاو نيدايملاو تاجردملاو تاماجلا<

 ديسلل|ميعبت نم كر نأ كفيردلا قفزت نا عطتسا لو فوسلا

 مراكفأو مطاضم ةقفاوم ةيلحم ةموكح ابلهأ نم تماقأو

 ريبك سوقان هيف عضو قهاش جرب دييشن ةنبدملا تازيمم نمو

 لعل جروبلا ناكو 0 رطحلا ةعاس هنوقدن انام ايل هتسارح كاك موعيو
 ل

 رشع عبارلا نرقلا ذنم ميمي نذملا رثك وا نسل ل داقتد ال يمر

 نومي. حايسلا لازي, الو ةماعلا تاءامجالا اهف دقعت ةيدلبلل ًاروصق



 فلنا 0 تنم ملا ةيماخا قيتافكتلا نومؤ 603 قا نم

 مايألا كلت

 ارتلوتإب ناكسنل :ةيئاردتك جرب

 تابقناا ابلهاك ىلع ةنيدملا تماق ىتلا عانصلاو راجتلا ةباَقن فارسشا تحبو

 نامرحو ةنبملا دارفأ ةبامحابمجاو هيام ةعانص ل كسل ةدع ةيعرفتاباقت تن

 امن نوّمحتلب نم ددع ددحت ةءاقنلا تناكف ءاهم لاغتشالاب ءاضعالا ريغ

 لكل حاب نيذلا «نايبصلا » ددعو ةصاخلا اهتقرح ىف نيرملا ىنسو



 كك

 قاوسالا ىف ملسلاراعسأو لمعلا تاعاس درع ت6 م«مهلوبق 0 7

 ىضذوفلاهيف تداس رصعى ةميق تامدخ ندمال تاباقثلا هذه تدا دقو

 ءارمالا ثسع نم ةئدملا هبارح ته ىلا ىعف كفار دعاس دكساو

 نييغاشملا فارشالاو

 اكيجلب يف جورب ةيدلب

 ةراينلا

 نيياريثتناكى تلا قرطلاب ةبانعلات لق ةينامورلا ةلودلا :تلحيضا امل

 لغوت بيس عيا ةيرطماو اهاصقاىلا ةلودلا 1 نس ا

 ةلودلا تلاز الف «ةعانصلاو ةراجتلا تدسكف ةلودلا ءاحنا ىف نيريربتلا
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 هجتنتاع تفتك أو ةنل ةليثنح تارانأ الم تاختو ةيملاملا ةئافوؤلا

 ايلاطيا ىف امأ . دقنلا لقو لدابتلا ةكرح تفقوو ًايئابن قرطلا تامهأ

 ءزجب مومت ةونجو ةيقدنبلاك ندم اهيف تيب لب ةلمج ةراجتلا مدعنت '

 مدقت ندملا هذه انيأر دقو طسوتملا ضيبالا رحبلا ةراجت نم مظ

 ىلا لوصولا مهل لفكست نؤمو نفس نم هيلا نوجا نجاحا وجيلملا

 « قرشلا سنافنب نيلمح ندملا هذه راج :دؤعب ابنمو ةسدقملا ىضارالا

 راجتب اولضتاو قرشملا نحب لحئاوس ل ةبرا تاطحم اوماقأامناعّزرسو

 نيصلاو دنملاو برعلا دالب نم ةردانلا علسلا نوبلجي | وناك نيذلا لفاوقلا

 ؟اق بونجو ايلاطياو ةماع ابروأ بودنج ىف ةراجتلا طاشن داز امجو

 هع .ةيلعصوسادنالا قو ةيقيرفا لامش ىف برعلا دوجو ةصاخاسن رق

 قرتشلا سنا نوضرعب راجتلا لمؤانروا ةيقب ىلا ةراجتلا ترس بونحلا

 نأ اذه ماعدو اهيلع لوضحلا ىف نيلهالا ةبغر تكرغ «قاوسالا ىف

 هنش اورتشيو:دئازلا اؤةينيل نيعصلا مهعمت هيلإ جاتحام ف وذ اوحتنب

 راطعإو ةميق ةطدن أو. ةنريرح تاجوسنم نم ةياذملا- سئافنلا كلت

 هق رخل دفا وبرج نب لباوو نع 0

 اهديلتت اولواح نييبرغلا ىدنأ ىلاتاعونصملا هذه تلصو الو

 ةيقرشلا غابصالا تلمعتساو لمخملاو جاجزلاو ربرحلا ةعانص تماقف

 الج ا ةارشلا ىلا ةيفوصلا تاجوسنملاردصتب ةيكتمفلا ندملا تأدبو

 كيولو جربمه لثم ةراحتلا ةمبع 0025 1 يرفع كلانا وإلا

 قيرطلا ىلعو اهبونجفف جربزجاو جزيمرون لثمو اين ام لامت ىف نعريو

 ةضفخنملا ىذارالا ىف جوربو تنغ لثمو لامثلاو ايلاطيا نيب ىراحتلا
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 فوامتلا ناكل نال علك ة زيي روسملا كلف ىف ةراجتلا نكن و 0

 (ةاس كلير ل اكو لمعلا ذا للا نع العب اللماع نعت ملم يتبدل فلا

 نأ امام تنم لكيلا | دف لاو يررلا نينجا ندم

 ةليلعا وبات طابو نودي رفا ل لا ةقنم عيل

 ىلع. حبر ذخأ زوجي ال هنأ سانلا داقتعا دييقتلا اذه نع لمي الو

 يلظسولاو وعملا ىف ةيدينكلادعب ٠ دهر مال دنع انه ناو تزل دوعللا

 لاملا ضرق ناكاملو « ابرلاب ىلماعتلا نم نويحيسملا منتماف نب رحت

 ريتك ا نكن يمتللا ل01 ايمللاو :ةعانملا ةقاق نورك

 هنو نخب. ريطعت رك كلما هن ىف ءادجب يحلف( يزيل لحب نوير ا وناك أم

 بغل :داوهلا عبلمأ نا يع ل6 :تازادالا قم نايارلا ةةلؤع لع

 تاراشب ممريغ نع نوزع اوناكسف دابطضالاو طخسلا عضوم ادرضأ

 ةقم لكم ند ل اجلا نو طا طو هداج

 ضارقا ةنينكلاةتحاب|نيح ادب ده داكش ذأ حيرلا يرحن نأ ىلع

 ىو . نيحتتملا ريغ ىلع 3 رحم هئاقب عم امولغتس نذل نيحتنمال دوقنلا

 « ةيراجن تاكرش تماقو ةيدرابل ف ةيلاملا تويبلا تربظ كلذ رثأ

 هماظملا روصعلا ىف ةراحتتلا تلظع ىلإ كافنلا كفارتو

 ئطسولا روصءلا ىف ةراجتلا ريس تقاع ىتلا ةليقثلا دويقلا نمو

 -ج جوي د ء ع دج -

١ 

 ىلعو ةماعلا قرطلا ىلع ةنيابتم بئارضو دئاوع مفدي نأ رجاتلا رارطضا

 الصف ةنظاعد لك ودح رودعو ندملا لوخدو رئاعملاو نطانملا سور

 ةبح 0 ايفنلا 4 اتحلا اهنمو .٠ تبملاو تقولا عايض نم ثدحب امع

 طيح تناك لا ةيليطملاةاظخالاروةدحناولا قكتلسملا داوذح ىف قزغنا: ىلا



 : ع <هأ/ تح

 وشو ءىلءاوشلا ىلع رئانملا ةلقو  ناصرقلا موجه نم رحبلا يف ةراجتلاب

 نطانملا ةلهتو روك هج

 ةءاصع بهن دملا نم تاياصع تن وكت سعاصملا هذهىلع بلغتللو

 رشعنارلا نرقلا نم اهظعأ اوأش تغلب قلااين الأ لامث ىف «اسنحلا ندنم»

 1 ىلع اه 0 هشادم نيعيس و 2 مه 4 0 نا كو

 «ةيراحتلا كلاملا 0 اى تافاولو نرلارم 1 عا وشو قيطلبلا رحب

 تأشنأ دقو .كبوزتربو حجرادو 3و كيولاسنهلا و او

 ءاهريغو نددلى ابناوافع ءارقنم انا ناك ا تامعرقلا نغ ءاثعتلل الؤطمسأ

 وكر توقو لاي و وادم« ازهدلا فنك يس كا تانو
 ايزأ تقشك نأ: ىلا

 باتكلا متهاف ءممنتلاو هفرتلا ىف فارشالا اوسفانو ىلعلا لل ايصحت يفنمدلا
 عفتراف ملعلل ةديدحلا ةعبطلا ا مه ةحاح كسلا رشع عبارأ 3 رملا ل

 ريتعلو . مهتسايسف أهم ا و اماما لوثعي هوانا ليعر ناش

 كدملا خحراتلا ىق لماوعلا ر 0 نه ىطسولا ةميطلا روهظ

 ىليسولا روصملا ىف يلعلا تالا

 ةشياللا ةغللا تيقب ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا ءانف نم كلا ىلع

 تنام ينو سثائكتلا ف لقمتستا تناكيف طيسولا صقل لوظ ةلمعتتسم
 ايتيزام تسيبصأ اذار الق + تيلاهلاز ئطاقتلاو عيا دغاملاةراتكو
 ةنللا لاعتسا لضفبو :ملعتلاو ةيبرتلا نم صخش لكلب امل ارايعم

0 



 ل 5 :

 لاصتالا ابابلا ىلع لبسو ةطبترم اهبوعش تيب ءابوروأ برغفف ةينيتاللا
 اولقتتتو ملعلا بالطو راجتلاو نابهرلا عاطتسساو نيدلا لاجر عيمجم

 مادام ةيلكل "تاعالا يااددنال 0 نينا نبع ينج لا ةح ىف

 ىلا ردابتي نأ حصي ال هنأ ىلع . ةينيناللا ةغللاب اومهافتي نأ 52007

 انيبلكت ناك ىلا ةينيتاللا تناك كاذذإ تامل ةدفاللا نأ نمنلا

 نيرياطتلا لبسي لووول قاما هدي دل يتلعع ملأ ناذورلا
 ةغللا نع ًاجيردت دعبت مالكتلا ةذل تلمؤل ءاهوبتفي نأ طيسولا رصعلاىف

 ةضصاح 2 ههج لك ىف دع تاجمل ىلإ عرفتو ة محصل ةينينالل : ةبطاع نعش ةهج 5 5 تأ إ :::و ةحصحصلا ةشياللا تدلل

- - 5 ! ٠. 

 ةجهل لك تحيبضا ىح هش هللا نع دعبنو ومثل تاحبللا هده كتلاز ام و

 3 5 م 5 5 50 م .ء 5 : داي 0

 ما و ءةينيناللا ةغللا ىلع ةسسؤمو ةقتشم اعيمج اهنا مر اهسفنب ةعاق ةغل

 ةيلاغتربلاو ةينانسالاو ةننسن 6 ةينايلطلا تاغللا هذه

 ملالالا امأ

 تيوقو ةيليم إلا هلي امرشا ايتام لع تيقبف « ماي الا نم موب ةلودلا

 ةيقرعادلاو ةيناملالا تاغللا اهنم تاشن ىت> ةقرفتملا تاحبللا هذه

 اهريغو ةيزيلجتالاو ةيدنل واو

 دودح ىف لخدت موأ نامورلا ةراطم اوكا 55 ١ ىلا

 ةسسؤلاو ةينامرملا ىلع ةسسؤملا اهنم ءاوس تاجبللا هذه لكو

 ةدم - بتكت نأ ريغ نم - مالكلا ىف ةلاغتشم تعب ةينيتاللا ىلع

 مهصصقو مدئاصق بعشلا لقانتو ةاورلاو ءارعشلا اب ىنغتو ةليوط

 ناملرش دبع لبق ءىث اهب بتكي لو ظفحلاو عامسلا قيرطب

 ةيناويكسلا ازيلال ةرتكتلا ةننامرألا ثاعللا ةماويظام لولو

 ديرفلا » كاملا اهب ةباتكسلا: عجشو نماثلا نرقلا ةامن ىف اهب نود دقف



 كك

 « قوصكميلا .يزياجبألا » لجسلا .ربظ-تقؤلا كلذ. نمو.« نبك الا

 ةيزيلجالا ةغللا :تناكو ء6 هيفي فا لا سشتفا ورعان رد سسال

 ةيزيلجتإلا ةفللا نعأشي اقوا فرق كوؤلا كلتا ةضملا

 لول ىف .لوالا.دزاوفا دبع يف لإ سوسحلا غاي وكت لو ةيلاحلا
 راح قلدلا فب

 اهويشاه زا ًاناكف ةشياللا لا هس فوج قاتلا أ

 لامكلا فضلا ىف ناكل م ةلاذ ذا ةدحاو هل ا و ةيسن رفلا هغللا

 اوصقو ةماعلاو ءارعشلا ىنغت امهيلكب و ءىونملا فصنلا ةنل نع فاتخم ةغل

 ءيشعىناثلا نقلا لدأ ابق نيتفللا يتأهب ءىث نودن.ملو ٠ مهاطبأ غيراو 3

 ىف تاق ئدذلا نال رش ناسوف ان ا نود ا أو

 5 ايسأ ف و نيماسملا ل |اتق نك هندوع ءانثأ قدلإ ىلا نكاح

 جوا تواب نا « >ه>عدعدل لاسنقورب 2 كر هل تئيل امو

 دئاصقلا اودصقو :« 7:هنط200ن18 روداب ورتلا:» ةعاج ربل آظنيح انمظع

 ىلع م راعشأ نوعقو: .فارشالا روصق ىلع اوددربو قاغالا اوعضوو

 تمالاو ةقللا تزهر نا ملاك ال قير: ةزاقيقلا هاجر تنال الا! تلا
 لئادل كلا نلف ةيرلما ور كاني برع ىف ةراضللاو

 رشع كلاثلانرقلا
 س رجئسخم 0 ةوعساو# رودابورتلا » نوههشيةعامج ايناملا ف ربظو

 نرقلا ىف مهاش * مظعو ةيمار هلأ تا يمقلا اودشنأ « 11ص 6من

 2 يع فيلات

 ايشفثم ليلا ناك ةركذ قبس ىذلا ىوفللا مدقتلا نم مغرلا ىلعو



 -ج جيجي د هم ع مج -

 كح

 ا 0575 ١

 علل يذحأ ١ ةبو دم اك مهتاداو ءامدقلا ملغ قالا طيسولتدعلا ق ل

 لا
 ا نكي لو ة 4غ ذل :اللاو هيب ؛ رغالا

 ثيلطالاو مواعلا يت قمانلا قزم و ١ :ليلقلا نع ةررطا ناتنألا نيفاغغ

 مهداع غلبم ناكسف ء«دوجو امل سحن ال لب اهتءيق فرعت ال ةقلغم ازونك

 ةفرعم تناك الو :ةث د1 |تاغالاب

 لوح رودت لايخلا امسجو مولا ابعدتبا تاروصت نع ةرابع حراتلاب

 نام ريفو علوا وداوكلسلا# نيقلاتلل الفلا قس نما هم

 تافارخلا ةوقح قي اتناكف ةيعيبطلا مولعلا ثيح مالمو

 نرقلا ديحوو ءامنعلاو لوغااكت انا ويح دوجو نودقتعي اوناك ذإ

 دولا

 هر وصتلا اروي انو أَو هلاداعو سنا كك وأ ةناأنب ناونفلا عدنا

 نممدؤاهرودض نؤاحو: مينذيأب ينتكلا نوخبلتيا نابهرلا ناكذا

 نولمعتساقناكو ريك الا 5 77 ا وم لثع ةربخص روصل اماحفص

 ىع ام مأو « يبهذلا نوللا ىف نوفرسيو ةجيبلا ناولأألا اهريوصن ىف
 «ةسواسقلا رابك الو انتي ىتلا ةينيدلا تكلا رودص هتيلحتب نابهرلا

 ةنسدهملا -ةرس لاو نيسدقلاو. لس ىلا ةراوصبا ىلإ كلذ“ للا | وكردتو

 لع الل ة ناطيع لاو محملا ةنطاك ل يممالا ىف ةزوككذملا رظانملا ضعنو

 ةللدزلا وم اريمغتو هلال

 نم ةذوخأم ةفولأم روصب ىلحت ةينيردلا ريغ ىتكسلا تناككلذك

 ملا شماوه نيبزت اضيأ عا عاش دقو .ةيلامخ نيل ةقرفلا ةايحلا

 روصو ةيسدنه لاكشأ اب الوصف نم لصف لك نم ىلوالا اففاورشساو

 روصلا نكي لوب راجشالاوقاووالاو راهزالاكةميطلا نعةلوقنم ةنبدب
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 هي ىرج جاع ّ ديعم نكن ٠ 6 هتءانص:3 ى ا رح

 0 م ًاعضو لكش لكلو ًاصاخ الاوعتسا

 5 ىكز 2 ١ ا 0 طرقلا ءائيلا خذاف عديأ نم اسنرف ىف مير ةسنك

 را. نا .كالك د نرد ادا فن مق - ناك فلما اما

 رصعلا ف رفحلا ناك كلذل « ءامدهلا هن ناك م ىتاسنالا مس 00



 ءانبلا

 ةاوللا

 ثنا دس والو كاوا ةزاجلا عت ةرراذشا نه ماع طولا

 لازت ال :ىلا ةعماجلا 0 ةيعن ىف. قرابقلا ندلك لباب وعلا

 نوفل هلا ءانلا ف مئاش طا زاكي رشا تعلا تباعا عضوم

 هملاو ةردقسلا و 3 هنازيم عأو ىامورلا طمتلا وه رشع.كلاثلا

 انبأو .ةعموقلا ةريخصلا ذفاونلاو ةقفلاقلا تابقلاو ةيخشلا-ةين اعنا

 ةسمخملا دوقعلاب زاتعو..ىطوقلا طملا لاعتتسا رشتناذ تقولا كلذ 1

 نسنانكلا ةفرهشوا ىف نور رطملا نافارا: ةرراللا متاعدلاو « ةاكادتملا

 ةعوزلف لل فا رع اهرثك لو امو ليؤامعو روص نم ىتش عاونأب

 نرقلا ف تبيقأ ىتلا تايذلبلا رود ةيمهالا ىف ىئانكملا لبو

 اهيف عارب لف فارسشالا روصق امأ ..اضيأ ىطوقلا طملا ىلع رشع ميارلا

 اهؤاهناو ةريغَص امتاذفانو ةكيبس اهناردج تناكف ةعانملاو .ةناتلا ىوس

 فرز لك نم ةيراع

 تاعماجلا - وبر

 نولخ نح ريشع ىاغلا ”ئزقلا لئاو ا يح مهلهتج ىف سانلا رمتسا

 307 « ( كطءاقتك دراليبا » همسا اسن رف ىنرغ ةيناطرب . ملقأ ن ما تاع

 قطنللاو ةفسافلا لع رصاق هادم ناكىذلا معلل ابل اياط دالبلا ءاحنا توج

 ثيح را ف ماقملا 35 ردتساو كذا م مولعو ْن كك ايبلاو لدحلاو ةرظانملاو

 رضاح دب نإ ايلا امو كلذ ىف ميعم اك دشاو ا نان 1 لع 0

 هصض رعلا اهةخت اكو ميلعتل 1| َق 9 هودسم ناكو . هيلطلان م فال أ 14 5 فتلاف

 قفاو امد هن ةيلمعةشقانم 6 اممم ةينيدلا ىتح « كك اقملا نم ةذيمالن ىلع 1



 ا

 روبظبو .ندلا تك ىف ءاج ام رظنلا ضغب هضفر هفلاخ امو « هلبق لمعلا

 ىلا لوص 1 ةلئسالا ناعما و لقعلا مكحم ةّشررط تربظ « دراليبا »

 هذه هتّقيرط تراثا دقو . سيلاطتسرا قطنم دعاوق عابتاو ةقيقحلا

 ىذلا «86, 8ممههتا درانرب » سيدقلا هتضراعم ىربناو نيدلا لاجر طخس

 افي .ةرؤايبأ لاو امو.« ةشقانلا نود ةيلب هلا: قراباتكللا ةل ادعم لاك
 امج هلل ساس وج ةطراقلا ذل

 تانيا اديب هانا نازل كالو قف راباة دماج ويطل :لييكلا حازطاشا طنا

 سانلا بغر كلذ لك ابكلسلا ثبلا ةقيرطو ةيواسا نسحو ملل

 هيبطاصملا اهم ان سراب قزنوماعتملاو نودعملا 00 معلا قل د
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 نم مريغ ناش ناودعلا مس مومعتو مهقومح نع مقادت ةياقن اووكي نا

 نرقلا ةيابن ىلبق ةباقنلا هذه فيلات مثو . طيسولا رصعلا ىف فئاوطلا

 ةثدحلا ةيسسلا دكا اهممو « اندندهدهلندق ةعماج »تيعمو رشع ىلاثلا

 ىريكماا ملعلا دهاممل

 ًاقوقح تاعماجلا حنم ىلا اسنرف كولمو تاوابلا قباست دقو

 ضصاوخ نم 4 1 داقتعا ىلع نايهرلاو سسملل ناك ام هبأشل تازايتماو

 نيدلا لاجر
 لاهش ىف اينولوب ىف ملعلل دبعم ادب نالوا حوا ىو ةوجانب اةينارو

 ةعماج ىف لاحلا تناك امك ةينيدلا مولعلاب اينولوب ءاداع لغتشي ملو ايلاطبإ

 ايلف ءةيسنكلا.نوناقو : قانفوزرلا نوناثلا ةساردلا وغرف“ لب سرا

 نوناقلا اربع تارا ةعومجت ١١ ؛*ةئس ( كاهل نايسارح »تهارلا عضو

 ةنللل نيلاطاو تناروابلا هردص! ام لتاشو را نكتلاو]ضفانتلا نم ةيلاغ



 ارتاحت تاعماح

 ظ -

 اشترال مسد الا ولون ىلا ةيلطلا عره « ةينيدلا تارار رارقلا

 كلذ رثأ ىلع اينولون ةعماج تأشنو هيعرف نول ا

 راه 2 ىف « 0 2 ةعماج تأشن تق ولا اذه اوكادفو

 58 ةيلطلا ىرم ةعامن لاصفنإ اًماشنا تايم نك ءرو ىاثلا

 كلاعماعنو ا ذيع 3 ك1 سلخ اتعود !راب ةعماج نع زيلجتالا

 تامماج امأ . رسشع ثلاثلا نرقلا ىف اينابساو ايلاطياو اننوع فرعا

 لب رشغ هاد 5 ذب انأش غلبت لو ةرخأتم تءاج دف ايناملا

 يدوم نسرات ةئما> كاف لام ت 30 كنعد ع ماا

 ايئولوب ةعماج وذحن بونملا تاعماج تذح امن امل

 امي نوعمتجي نوماعلاو ةبلطلا ناكل ب نيعم ءانب ةعماجلل نكي لو

 الانارة لاما ةجاحلا نكت ملو « هيف نوميقي ىنذلا ملا ىف اوءاش

 ىذلا باتكلا | نم ةخسن وه ل ناكام الس اب

 هم قااذنم ذه و مثذاتسا نوط ضرألا | ىلع ةبلطلا سلجييف « سردي

 © تايه كالت ذل مانغا ناعم ةبلطلا امني ةلمح ةلج باتكلا

 هنحتما ' لعلا يقل كة تلاطلا من نمو هدا اعمل كانرددا

 تافيردلا للا 5 دقو: سيردللا# لوم ةج د أ | مج اذاف هتذئاسأ

 تاحردلا تر اصف ملعتلاب لاغتشالا نوديربال لفلان هترانبما املا نم ةيداعلا

 0 وبحم هيلا ويص) ارش

اب سلا طتشزا بتك ىغ ه رصاق ب لا قةساردلا دا اومثي كو
 ةغلل

 هبتك ةسارد نأ ىتح ءانلعلا بابا عضوم سيلاطتسرا ناكو « ةينيناللا

 تاعوضوملا نم اهريغو قالخألاو ةميبطلا ءارو امو ةعيبطلاو قطتلا ف
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 ندع و ىر ا لقعلا هيلا لصو م ةياغ لعل ناكأأا 70 ٍرط ل ةفاتخملا

 رنمع تلاثلا 58 هلأ ءاح ف و قطنملا ريغ الوأ ايلا اهذه نم انو

 بدلا راعرف ناو تالتك دس روأ نا تاصورسم تل

 ةينيطنطسق قي نع و 1 اك اطيإ بن ونجح ف 5 0 م ف

 ةجرتلا مف املوأ : ا ةنالث ىلا افا هدأ ذاتسالا م م ناكو

 6 اماع ت رعلا ءاماع قيلعلا اهيناث و « هذيب 0 ىلا 0-5 ةينبن اللا

 نيالا ىف راتب ناوي نسل ظتشرا هتك امم قفل امو

 حبن . ام مجلس بتاخو (« كود 2. ملعملا 2 قطنع ا وذتتفا دق نانلا ناكو

 هوبفلف ىناسن الا لّمعلا هنااا امورشس اوناك ىلا مولعلا ند هل

 فامودلا نوناعلاو ل ايجالا ىقىوحسم» قل هوعفرو » دحوالا فوسلفلا 2

 * مرصع لهأ نوفااخي ءاملع نم لخي مل رششع ثلاثلا نرقلا نأ ىلع

 - نم ئزيللا تهار ريظ ذا ء سيلاظتسرا ىلع دامعالا لك دامعالا ىف

 قوتملا « ظ0عو» ل رجوز )» فمما ناكسشن رذلا ناوخالا

 ثارت موزلب 000 هلعلاوهتقي رطب هب عبشلاو ب برعلا مولع سرد ١179.0 ةئس

 ةيوط ةئاود ىلا قلنا اهذو « انا لدا نجف ساراس لول

 فلا اهو اهنيا دو يبل رز ةافحوا مو هنا ويحب تان يم ءاوشولا

 نال ءةي رشلا ةئطفلا هيلا لضتنأ نكعام ةياغ ملي ن مضلع ناب هلاك

 0 لكب الع طاح ايوب ذلا لاو شاع ول ناسنالان ألو ا

 ءانشألا رابتخبا ىهبامبا”ةيبلعلاق ثاقحلاىلا لوص ا ةقب طل تأ ناو

 هذه نإو, اهاع ةريثكتلا:نراحتلا ءارجاو ةيعيبطلا اهت "لاح ىف يه اك

 بتكل ةفرحلا مجارتلا ىلع واكل نه ةرم سلا لمعلا 50
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رطتعاش ميردتلابو <سنل طقسا

 ىخكقو 5 دبر ذحلا ىهاعلا ث بلا ة هع 
 ىلع

 طيسولا رشيلا ءانلع قل

 ىطسولا روصعلا رماوأ ىف ماعلا مصرقتلا رهاظم

 ماظنبابروا برغ كح ةينامورلا ةلودلا تناك : ةرررولا تايموقلا )١(

 هباطتت' امو ةفلتخما ملاتالا ىلاغأ تاذاع فاليتكلا هيف ىغاونال دحاو

 موجه بقع ةيعاطقا هيلع تاننوكح أرح ا
- 

 مهي

 رو ةلود ص كلذ قاث الو 6 نيرير ,تملا
 6 وقو هلو وم لع دق 0 امال

 ل

 ادغاهق ”ماتلا انهالقتسا ىلع لشت ةداغو تاموكت تاغنف ةذلا

 ايناملاو ايلاطيا

 اهأ مرج دا و ةادزا 1 1 تل هوف ا كلذ كعبو 5 عاطقالا ءارما

 امنت ردشعلا ةسيئنكملا تناك 1 دع : ةسفتللا ىلع ٌءمموقلا ,ىوفت (؟)

 او ترعرع قاف ظل“ اواةياقب لا ةلواللةعراو

 0 هلاهتني ل « «ثلاثلا تنسنا )و ( عباس !!يروغنرغ 2كدبعق 1

 نمو ةفدخلا تام لا تربظ ىحرشعثكااثلا
 ناظشا 1

تا ولا ىلع ةسنكلا رصقلتو هيوابلا
 كادوا مم عزمنلاو ةيشندلا ت 

 5 ىف ني منارلا تيلق 9 ى اسنرف تلعف م تاطاسلا نم
 اني

 لو الا فلا

 قيقرلا ربرحتو ةراجتلا ةكرح تعسنلا أمل: ىلولا ةقبطلا روبط(

 لاقو رثلالعا تاما غانصو راجت نم اهولنغأ عاطتسا ندملا تعتو

 دقن وذ ادفاتسما ىتحةيفعلاو ةيعامحالا مو وتس ةرقرت نم ازد

 ندلا لاحرو نا 57 رفلاو فا قاس حا فتناج ىل م

 سس رس تنس ع ا
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 ىلا ةناثتكللا ةفل' ةينييثاللا- تناك : همي رمل تافللا تايبدأ دوور ()

 نرقلا دعب باتكلا ذخأةيموقلاتاجومللا تعرعرتامافم رشاعلا نرقلاة بان

 10 ىداحلا
 ب

 ناد ام اوميشإ 3" تبعشلا ةماع مسو ف راضف م نوودي

 3 نيدلا ,لاحر ريغ عاطتسا كلو دا نان و تالاكح نم

 نابهرلاوةسواسلا ىلع انقو اناكن يذلا ىلعلاو ةءاتكلا نادعف اوربظب

 مَأ نم ىهو تاعماحلا مابق ىلا مولعلا ليصخم ىف:سانلا ةبغر تدأو

 تدلل قرأ تازيم

 باب حتف ىذلا ىدعلا ثحبلا ةّميرط تأشن تاعماجلا هذه نمو

 نع ماثللا اوطامأف ثيدحلا رصعلا ءاملع مامأ عارتخالاو فاشتك" الا
 نيم ةلاوسم 1 امم ةنماكلا اموقو ةعيبطلا رارسا
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 2 ا راه ٌكءاتسلاو وم نيرا فيج جس
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