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 ىلعو دمج انديس ىلع همالسو هتالضو نيملاءلابر هلل دجْلاو

 ديدجم لوسر نم حالصإ ةلاسر هذهف دعب و:نيعججأ هبصصو هلا
 ليبن ةعزالا ىرسس ركفلا رح ىرمعم ريمأ اهب مدقت حالصو

 نينمؤملا ريمأ ىلا اشابلضاف طعم ريمألا هل روفنما وه ىوهلا
 زيزعلا دبع ناطلسلا

 تناكف يملا ماقملا كلذ ىلإ ىرصملا ريمالا كلذ اهب مدقت
 ىلع قدص ةحيصن اهلاهنا ىلع قح ةحيص ةينامْملا ةموكحلاب
 نأ ىلع هنادجو ىف قملا ةلكدتي نأ رؤي رطلا ىنامثعلا ناكن اح
 ذإ هيلا ةليسولا عاطقناو حالصالا نم طونقل هناسل ىلع اهي
 اهبف مالا ىلوأو اهتموكح فسع نم نت ةيناملا ةمالا تناك

 نيليل ىف برضت رقفلاو لهجلا نم تناكد ةاكشلا ىلع ؤرجنالو
 تاقئاف ىضوفلا تبرض دقو نيل بكت مراغللاو ملاظلا نمو



 لا

 "كلذ ءانب لك في سح اوذاكوأ (نأب بذا ةاسالا صفو
 ٍ ٍضعيل هضعل ىعادتب نا ضيرعلا كاملا

 لسراف سايلا فيلم دلت. رع ملىرضملا ريمالا كلذ نكسلو

 فوجسلا قشيوةمئاقلا زجاوملاىطختي رحرلق لك ةيجس ىلعدملق
 .٠ هتمذ كلذ ًارباف نينمؤملا ريمأ مسي هريرص رم ىنح ةلسرملا

 حصان لك نع حصنلاب ماقو هريمض ىضرأو

 فصنتامرينبءارقلا ىلإ اهب مدقتا ىناةلاسرلاهذه فصا الو

 . هبشل ىهو هسفنب مث بواسأ حالصالا ةغالب ىاهناف ابسفت هن

 2 ضارصأ ةزببا اصنخقت نوكت نأ ةساينسلا يط ىف

 ضارغالاو رهاؤظلا

 ةلودلا نع ىنن دق اهبتاك نأ ىلإميركلا اهئراق رظن تفلأ ىنإ
 ىنيدلا بصمتلا ةهبش ىهو اهباهنامرب نوبصمتملا مزغأ ةهبش
 عر امنع نينانملا نأ ىننلا كلذ قايش ىف تيئأ دقف

 ءاوس ملطلا لمحت ىف اونكن يماسم

 اهلج ىفتناكو هلأ نويع نم ةفئاطب ةلاسرلا تلفح دقو

 ؟يرهدلا ىلعاهدواخ رس نم كلذو حالصاو صالخا يآ رليضفتو
 ىهفارلا ,ىيفوت . 1 9080١:ةنس رياني ىف ةرهاقلا



 فاو كلملا ءا ”ىادتو ةيايعلا ةلودلا لاوحا تلتعا. ال
 بتنك ةيعرلا لظو روملا دي اهب بهذت نأ ةفالملا ىلع سانلا
 نبا اشاب مههاربا موحرأأ نبا اشاب لْضاف قطصم هل روفغملا

 اذه زيزملا دبع ناطلسلا ىلا ١855 ةنس اشأب ىلع دم موحرمل
 ْ : : لوقي باطملا



 ةلالخلا بحاصاب

 رمال و كراملا ةريطم ىلإ ىلا هلك لوسر بسام

 نوف رصنم كاملا ةرمخ ء ىراكس كواملاو « اهيفختو اهبجح ةلاطبلا

 ناطلسلا ةذإب باوصلا نع

 لاح اهءاس اذإو ء تيسك ايف تبعت اذإ ملا نأ نونلل
 هل درمال ءاضقت اعوط كاذف ء تلاد اذإ لودلا نأو : تامهأ اهف

 !ىلإ « لايللا حرطو . عقاولا لابقتسا ىف ءرملا جاتح
 ناطلسلل هيف امو رمالا غلبيل كلذ ىلإ جوحأ وهو ؛ مادقإو

 ىالوم

 ءهب دهشي كلملا ةلالجو : صالخالا كلذ ىلق نع حربام

 نم دجأ مل مل ٠ ىبارتغا ىف ببسلا اوناك نبذلا كلو ١ هايج الو

 قلعت ىلع لامعالا مطاسن, ن نهرا ع وحرا تمت ا4 نامزا

 عم ل لقأ ملنإ ايداخلو ىف ها رز ف قعردا ةيماسلا كتاذب

 بويع نءراتسلا جمامأ حازأ نم لوأ ىنأ ريغ : اهنمب ففسالا

 0 ؛ نحملا نم نطولا باتني ام فيقكو » متموكح
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 تددمتسا دقو :ةينامعلاةلودلاةمدخو متالج ةمدخى عفوقوم

 : ىاظعإو ىنطول ىح نمو ؛ ىنارتحاو مشرع وحن ليم نم

 . راهملاءوضو ليللا قس ىف انحاتمت انحم بايه ريغ امج رظلا ةوق

 ء اهنم ةدحاو ىنخأ الف اهنايب ىلع ىنثرحن كاباجس مركب ىنيقيو
 دقعلبق نامزلا ضي ملاذإ انيفشي ىذلا ءاودلا فصو ىلإ دوعأو

 لاحرلا دشو مئازعلا

 ىالوم

 ناطلسلا ىلعجسورملا نم قيحسلا كار ندا ودي ام نإ

 لع ليلد (شنأ هنكلو « نيسنجالا .انئادعأ لامتأ نم لم

 اهنم تجينا دف وت رك راع ساب طنا يلا
 هلع ءاقبلا ى امل رذع الق ىغم ايف هلجال ترذع اذإ كلسم

 بلجي نلو « لوجلا الإ رشني نلو « للا ريغ رمثب نا هنال + نآلا
 داسفلاو ةقافلا الإ

 ةلودلا ىف اوصتخا نيذلا م نيحيسملا نأ نوبيروالا نظل

 ؛ نولذتسيوباذعلا نوماسي مدحو مهنأو . ناومملاو رظلاب ةيلعلا

 برغلا لود نم مرعما نو الو نونسلملا : م نآلا صضعل نإ
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 ةلانر ركن نعال سنأو مظل ف قرغأو ءاملا دشأ

 م اذه انمو ىلإ مهباصأ ام ىلع اورهص امو ء ئنلا
 ا ا وردم اضل لطرلا يح ترق

 ىلع اووتسا نيذلا ما ركلا.كئا وأ ةلالس ممن« ئيرغلا هكردنإل ا.
 ما ةلودلل مسد مهف جزتما دقو ةنطلسلا شرع 1 :

 كة داخل ةلالجلا اذاي. سمسا ن 1 كاف

 مهم غلب دقف ؛ عزتم نيملشلا ريض سوق ىف قبب (: لوقبب

 ل أ مالاالا مهماسجنأ تاكو ؛ هتيام

 رطملا نمو « اياز لو رجشلا نا مهو نع نشا ام نأ
 اياعرلا ىلوتي سأيلا كرتت نأ كلتتمأ ىلعو كت ريش لع 1

 اذع لاخإ امو.« هايإ | هراكالإ ثناامو سانلاب طلا دتشا '

 ا هع نيفار لإ كتم ٠
 «هعنم ىلع ردقتال.دق داب كلوطو فورعم كلؤحو:كنإ ىح

 ١ ةمالا هذه ةلوجر نم فعضي هنأ عن 2 كفاعل لصقيال وه دإ 2

 اهلئاضف ردق نم طحنو ءاهدتاذ نم صقننو



 نورطنيذإم ولف تارسحلا ىلوتت نوصلخم موق كير 0
 وأ لسنلا ةلقل اهفوفص لفنت انرافتو اندم ىم يلا ةمالا مذه ىلإ | .٠

 لخد اتشؤنج ماظنا نوكي دقف ىنعوريال اذه نأ ىلع ؛ةرجهال ْ
 . انهبشأن يينامعلارششعمانتا انم برتقي هارأو ىخأ ىذلا لب « هيف
 دتشي قلكعأ ىف طاطحتا نينس عضب ذنم انيف اشفف ةيولغملا مالآ

 منو مو دعت موي: ْ ًاعيشف ًاكيش ةمآلا تاقبط

 فالدن

 اوتو قرشا ود ىلع ما اري دم لإ نتا 3

 اوزرحأو ءايندلاة مصاص نطنطسق اهلعج ىلا هنيدملا ىف مهمادقأ

 «ضراتلا ىف ادع لامعالا ربكأ | نم دعي ىذلا ميظعلا حتتفلا كلذ

 -ةضهنلا كلت نإ لب :لاتقلا ىف ةعاحشلاو نيدلاب داقتعالا ضحمب

 ىلوأ نؤعيطي اونكع ىندالا مهقلخ رآثا نم أ ةعاجشلا هذهو
 مهبابلأتماستساالو « اولذ اف « نيهركمالانضر نع مهنمرمألا ْ

 1 ماظتلح وربه ذات « اذا لالقتساو سفنلاةزع ىلع الب ل
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 اورهقفاهردق ةليضفلا اوردق ؛ نيتمقلخ ىلع نياق ةفئالا حورب

 تازتو « دادبتسالا لئاذر اهتطوتسا يلا ى ربكلا ةلودلا كلت

 مراغملاو لظلا ىزاخم اهب

 دوجولا اذه ىفةوقلا لك نيتملا ىددالا قاما سيل ؛ مل

 ىوقلاس الا هنكل ؛ ناطاس مان اللو اشويج متارجلل ار

 اهؤانب ىعادت ةمالا قراف وه اذإو « هنودب ةلود موقنال « نيكملا

 تافصلانم هريغامأ « هتاحوتف تمظع ام مظعي هنأ هصاوخ نمو

 رفظ نإ ىنغيو هراث ىف للحتي هناف

 ىالوم

 نسفتلاوإ ؛ قورطتا طولا هنيعو واخ ناجح نذل ك١

 لديو « اهساجش ىف صقن نم ةمالان لحام لإ , نازح الاب ةلعتم

 ىف كلصأت احم لالخ كلن لع ءاقبلا ال او ٠ ابنزعو اهقرش ىف

 ؛ لذلا فونص ىراصنلا نومساقي مهنم نوماسملاو ءابسوفت

 ةالولا فسع نم ريحتسي مهلكو ؛ ناوملا 0 نورشلو

 ىردنال كنافالإ و :مسالاب الإ كن الحا !اوعضخاملاجو ؛ ماكملا و

 م ةمالا ىف كتدارإ نوذفني م



 ا

 نيلوئسم ريغ كلامع حبصأف ء ماع ىأر نم كدالب تلخ
 ؛ كشرع مامأ نيلوئسم ريغ اوسمأ مهنأ هانعمو : كتيعر مامأ

 اوحايتساو « ةيعرلا ىفاوناع ىوكش كيلا ثدي نأ ىلع ردقب نمالف
 موكحو عدربن مالو رظي كح « نيتفئاط شانلاراصو « ركتم لك
 الودحال كناطلسنم ةاطلس 0 اعد 1 5 عفشل نم الو ٍُظ

 ىلا ىوبم موكحو « ىصاعملاو صئاقنلا ىلإ كلذب عرذتيو : ديق
 ىوكشلاباوبأ ةيعرلا نود دسك اح : هيلا ءاسي اع لذلا ضيضح
 ش ىلوتاذمل « نورث موق اولاق ميظعتلا هٌولم توص اهم عفترا ام اذاف

 روملا مذخأو « نوتماصموملاظلالامحأ تحن اوثأو ءاياعرلا سأيلا 1
 لوقعلا سمطيو رئامضلا دسفي روجلا نأ نوماعت منو

 يحضن أب يرال : ميركرهاط كرتلاق ورعيف ىرجي ىذلا مدلا

 ىلغأ انيلع لبسيو : انًمازع ىوقي نطولا بحو ءامج ًابح نطولا
 هانثرو راقوانلو ء« توملا فال لساوب ادنج لازت الو. اياحضلا

 لضفن انامجي برص ضالخإ انتازيمم نمو « نيلوالا انئايآ نع
 « اليوطتافصلاىذهانيف مودرن « اهاوسريخ لكلع ةاواسملا
 : مادصلا اذه مامأ تشن لهو



 ىالوم

 ٍناوملا هيف قم مويل قالخالا هذه هيف ًانفرافت امو.نإ

 ًاذقنم كلذ دم انل دج ناو انيلع ٠

 نامىلإ دمع ملو ىندالا انطاط#ثا ىف روصح انباضم تيل'

 ةلقاعلا انتوق داسف نم لي قيحسلا لهما نم.هيف

 ىالوم

 مونكسلو ؛ «ىشرلعلانسنم مهل نكمل يورو نواب آلزن ل
 نأ 6 ءاضمو ةوق هيف ميلس فقوذ ئوذ اوناك

 ةرهاطلا سوقنلا

 هافسأ او ءانمئالط مهءاَغتلط أ موب اوق زفت نبذلا كئاوأ ناك اال |

 اًهيفدارفالا ةمحل لاختالةموكح ىفللشلاب باصنل لوقعلا نإ

 ىالوم

 ' خم ١ ..اورطقام مم قفتي الدنال « دادبتسالاب/ر أت كاياءردشأ كتل

 نمءىثلعلارئالا ريشعمانسلو , اهتزعو سفنلاةم|قتسا نم هيلع



 ا
 لهأ 0 :نيطنزبلاو ربل تناكلا ةيزيملا ةءافكلا ك كلتا
 ةنالب ةنركل كالو رخل الو: + ميضلا نوبايال مهنأ الإةناطفلا :

 ءانراكفأ طسنتب رشبلا بمب اجد انقلخ «اياعرلا ىف لوقلا

 .. الاس اذه ماداماذاو ءانيفلقعالو انرصو انبلبت انعانراكتفأتبناملف ...
 تيلو « انبي ةرادالا نسخ نمزعو ءانكلل حلصي نماندقف
 انآ ءانم الاح حلصأ ناك انع هوجولا ضعب نمزاتمادقو بولغلا
 اوس علاطلا دكت نم هاباو

 ىالؤم

 امو « هماعرثكو « هلقع ربكنملالا هيف ذدّوسال رصع ىف نح
 كاد لجأ نم ءاصالخاذشأو اسفن نوط اوه نم محلا نار

 نا وح « ميلعتلاىلابوروأءاجراىف ممم تفرصنا ١
 , تانك لقا

 دق ارسيوسهذه ؛اليبس هب مامهالا نم بروهلل دجال هيف ةبغر
 نمةفئاط اهبكحت تلا زيظتالا دالي كلتو ءايمأ الجر اهنف ىرتال

 ١ .نيرشعوةسخذنم تن مدقا.مازايتما نع اددورأديور يلختت افرشلا
 ةينايسوربلاةمالاب ىلاكو : ىريك ةصبن ىلوالا فراعملا رششنل ماع
 .٠ «نولغما نمرعأ ناك اغلا نال الا ةيواسفلا ةمالأب ثرفظ ام.



 كا

 سيفن لك لذبت انوروأ انلوح نمو ؛ يلقعلا طاطخمالاب نارا

 ؟ اهقرليدسىف

 رشنل (يفاكسرادملا نم راتكالا نظل نأ ىالوم ذيعأ ىتا .

 ىجرب ىذلا امو « اهيف ذاكسسال لزانمل مفتت اذاف مولعلا ثبو ميلعتل

 ان ولما لذ هانا اهذال و | نسر اسما نق

 نمامو ء اهادعب رم لك ق لمت ىف« مالل برملوأ ةيرطأ

 ءاهديفي الهال رملارقتحم ةديعتسملاةمالاو « اهدسم دس) ترم

 تنماوهنمتقثوامقوقملا نماملناك اذا معلا ىف مالا بغر امو

 ىمةدبعتسم ةلهاجةمأ لكو « اهتحبعافتنالا نسحتل رعتتف « هيلع
 ةنئاخب وأ نابع

 ىاللوم

 «انلوقع داسفو ىبدالا انفعُص هنود نامزلا اذه ىف انباصم

 متتازخ عتالجت أر ؟«رقفلاوه رابج دينع مصخبانرسامأقئلنانا
 لخد 5« لاعلا بتاور فدا لاما مروعأ اذا متزح مك ةيواخ
 مادخ.ىلع قزرلا نمىرجي ام ههافت مناع ذا ؛ ميحرلا مبلق ىسالا

 لك أ هبتار لق نا قرسشلا ىف لماعلا نأ نم متماعامب كلذ ؛ ملوح



 ا

 ةلودلا نئازخ غارف نارالا: ةيعرلا ىدا فام دحاو ؛ تحسلا
 كلذ« غارفلا اذهب هيلع لولدملا لاطلا وبل نر عادرحال
 دشا راعخ

 : لياقبارخنمتاموكسملا نيب شيعت ىتلا ىف متموكح
 لهاكل قثي نأ بيجيو ناكسلا ةريتك ءاجرالا ةيئانتم عتكلمو
 نأانمإع ذإ يجي ال نكل ءريسبلا جيراوملا اذه لثع ىربك ةمأ
 اليلقالإ ل معتالةمالا'نأو « ابويعقرطلا ربث" أ نم هتيابجةقيرط
 مراخم تف ني نمو. رهثلا اضع اذن  :ىك لك ليو
 انمراغم لث انريغ رعشيال نيح « ةموكسلا

 ةعانصلااممتخأوةراجنلا مث ةعارزلا « ةلودلا ف ءىش لكيوه

 ةدهاشم ىف اندججو « هلئاسو انلهجو ؛ جاتتالا ليبسانلاض اماكف

 لمج ىلإ انمفدي الو . ةمهانيف ةقافلا ىأرم كرح الف ءانرقف

 ىالوم

 انبعش ىلإ ناعجار انطاطحتاو انفعض نأ نويبروالا ىدب

 دعقي ردقلا سهذمو ؛ ةيدنجلا ريغل حاصن ال نولوقيو ؛ اننيدو
 تركب ى اذإو « ىرخالا مالا نع كرتلا هنا تنم ام احم
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١ تلمفاف ءااقر زلاةبقلا تحاكم اهسفناذختت ىكلف ىدنملا لمعي
 

 يشل ءادنجو ب بيعولاب كوكا رف نم تاخبأ تلعف الإ

 قه تمحو ردسلاو ةعانحلا وأ برخلا ىالوأ ةمالا كح

 عم امل ناك الإ اهعاجش تريكة مأ نمافو ءاقلطم ةكرملا ةيلباق

 «اهقيرطنع اهتت نع الإ مهلا « علا عقلا ةعاتصلا ىف نم

 اتاهرب قدصأ ةيزيلكتالاو ةيواسن رفلا ناتمألاو

 مشان وك ىف ىرخ الا نايدالا نيبو هنيب قرف الف اننيد امأ

 وا هيف هلل دارأا
0 

 هلا
 م اذه ناك ابو

 انك 1 امص نحت انوا, هدعب دج ال دحن تاريللا لين نم

 نيفتقم مراث آل

 , ل ا لاقي نأ ىلوأ قملا

 ناسنالا رمثتسي نأ ناسنالل حاتي امي « اندكح ةقيرط الإ

 هيراضم رظلا بزض ىنأو « هضرأ لفتسيالو ؛ «هلقع رمثتسي ال.

 كلذ « مهباعتأ ةرمأ ممل نمضي نمام ذإ « « لمعلا نع مانلا بغر

 " تحمتىنلا ةليجلا دالبلا كلت ء اربو ةنس لبق نييواست فلا لاح



0 

 مو « اهقطن كرلاو لوخ يف تناك اهب بأو عدالج م
 ترذيف « ةيقارةعانصرلع اهديريردقلا ليلج ريزو دعب ريزو اهيف

 ٍ دجنرف « ةدبتسم اهنكتل ةقذاح ةّيصعتشم ضرأ ىفاهروذب
 مدق تحب تروزاف « اهمذغي ام هحيحنملا ةايملا ءام نم روذبلا

 ميلقالا ضعي ىف الفلا ناكو « تينف ىتح اهم لاز أو دادس د

 « شحولا :دإج هسابل م تاباغلا ىف ميمي ؛ ناشنالا هبشن داكيال

 ' اذه لكىالوماي لدبت ةحح نيئالث ىف « اًبيشق بوث قللعا ىريو ||
 ن ويواسن رفلا لخ و + ةنسذنم اهقر نمةمالات ثتقنتعأن دعب. ا

 لضف نإ | « نيتثراقلا ف ةمح اهربك أو و لودلا ىنغأ نينآدومت ماقم
 ا ملا ةمالا الا لعن اك ةيحلا

 لا درجت اماقإو ةحداملا ةايحلا ىتح مالا يدلل

 ا مار وطلا ىلع تاب قوقحلا ٠

 آ ىالوم

 «اهلليضف نم نامزل ذو« تق مة خلا خب اذ

 مديل خيب سس

 >- نم«



 اما

 اهبف رقفلا رقو دتشاو ءابلقع رجاحم ًاديور ًاديور تايسلا راو

 « نطولا بح هيلقيرشأ نم ىلع بجو ؛ ةلودلا نئازخ تغرفف

 حالصالااف ءحالصالا بلطن تكييال ن أهحناوج صالخالا المو

 هاندعو نونات نم 5« لمعلاهبحاصي مل اذإ امل ىنعم ال ةلكألا

 انيلع بجو اذهل « تاريللاب دوعولا نم انيدل كو ءانيف رشن وأ

 شرعلا ىلا ماملا سمتتلملا اذه غابنل مامالا ىلإ ةوطخ مدقتت نأ

 ماظعالاو ةلحتلاب افوفحم

 ىالوم

 اشنتروتسللا دن اهبلا ددماو ؛ امابش ددخ ةلودلا دب ذخ

 «ردسلا يسر « ملا عي اروتست ةمالا به« ضوقلا نب

 « هذافنآ ىف ص الخالا نمضي اعهطحو نامالاب هفحو ةبرتلا بيصخ

 : مايالا ىدم هب ثبعلا نم هنوصي ابو «هيلع ىرخلا ىف ةنامالاو

 ىو اق ردملا ف ىراستلاو دولا ةماسا راسن اروع

 ةجحدرتو  مالسلا لكلا ىلع طبهمد « مائولا دوسيل «تابجاولا

 لاحم ولغملاو للاغلا نيب فلاتلا نا : برغلا لها نملوقي ىذلا



 ىالوم هآ

 نوعراسي انيف ىأرلا ىوذ نم نيلهاجلا وأ نيقفانلا ئرأ
 روتسملا : كال نولوقي ؛ ووتسسلاة لكى م سم ةءاقتسالا ل |

 « هراعشهنععزنيو « هرايتخا هبلسي « اهبف حورال هلا كلما ريض
 مهيد : ميدل زعام كوت ىلع نيماسملا ديري روتسدلا : ةماللو
 نولهاح موق موأ « نوركام موق كنلوأ ءاوفلأ امو مهسابلو

 ىالوم

 روتسدلادبق 5 « مهياعس كنع لخ ىتما : مهمرواشم ذينا

 «ةيعرلاةسايسفأطملا ةيرح الا كلملانم عزتنا امو « ىوملا ديغ |

 هنعوبني ًاضرف ةيعرلا ىلع ضرف امو « اهدكح ىفرسلا رايتخا الاو |

 نوصيو « نيدلا لفكي هنكلو « اهميملهعم بهذيوأ ءامدجم |
 بواق ىف ةنيكسلا لزنيو ءابلهأ ىلع لاومالا ظفحو « كلملا

 ع شا
 نسحب ةرضاحلا ةيلودلا انطباور لدبن نأ انل حيقي روتسدلا

 رغلا تاتا فا اع ملعيال ىنل ةيبرغلا ايروأ ىفوأ اندالب نف ءاهنم



 ف 5 و لاش

 ا هوبلطامرثك أ امنكلو ءاندنعحالصالا بلظب مهتوصءارفسلا

 0 .« يب أوحبق أ وهو دارفالا ضعبلةمدخ وأ ؛ موق ىلع موقت ًاراثبإ

 ئنجالا لوقل اهيف ذفنمال ةعوق ةموكح ءانب انا يقي روتسدلاو

 | ةلد عيبا ل ىلع رشنبو ؛ ا

 يالوم

 عومدلاو ملا قم اهم نا  ءابآلا ةلود حن  ةعاسلا تفزأ

 ا زحاتن زحيلاهرضاح نا.« [ديح ًارصع ناك اهيضام نإ « امظع ناك

 انلوحام لكك تلالج سفن لع ضاحلا اذبه قشأ ام : ديدش

 ء انبقيحاع طيح كرظن ئقاثو « ئهادتب اندنعام لك ؛ اك

 ةروث لك دامخإ ىلع ةرداق دنجلا كل. لايخلا لحم مالا ىفاف
 | .هب غلبتي داز مملحاور ف سيل مهنكل ىنجالا دوقو نم عجأتت
 | .نييواغلا بواق ىف اهنولزنإ ةكح مهتاسأ ىف الو « نوعضخم نم

 ١ الو نوميقي ثيحنامالا نم روسب موطيح نأ مهعسو ىفالو - |

 نواب اقللاموي اوفوست نأ كل : نيلاظلا لظ مهنع اوعفري نأ ْ



 1 بول : 1

 ادهدوم انظعلم نكلو ماركا زف ىف نيمماطلل

 ةطبار نهوأوابناح فعض أ باسملا مون هببسلإ نوكيت دقو ءاطعلا ||

 الام لقأو |
 : ْ  ىالوم.

 «قطنتو « ىجراخلا نيعملا لبح هعم مرصني رع.مأع لك ١

 . تناك اكدعن مل ارتلكتا هذه « ىلخادلا اندوجو حاورأ نم حور

 ةنمالا كلتو «انتنوعم ىف ةبغرلا ةديدش ةنس ةرشع ىتثاذنم' |[

 رثك | ةيقرش ةلود انام ىف اهراسكتا دعي تحبسأ ةنواجفلا

 ميقملا ىثإلسلا رصنعلا نم برقتت نأ اهمهمف ؛ ةيبرغ ةلود اهنم |

 ىأرلابالقناكاذو اذه نم رثك أ رذحلا ىلا وعدب ىذلاو « انني

 هبناحىأنيأدب 1805 ةئسانعم اكن أ دعبف ءانيلع ماعلا ىوروالا

 ةردنولوسيزاب دئارج ف عرظن ميقأو عالج تازان اذار نع |

 نظلاىلا تلام انتنوغم فةحلصملا تاوذ مالا نأ متاع اسن رولفو |

 ايلاتيإو ارتلكتاو اسنرق ةساس نم ريثكف « انطوقس برقب

 ماسن امو « |هماكح ديىلع ةلودلا ىف موب لك ىرجام ىلإ نورظني

 : نولوقيوأ دئارجلاكلتىفنوبتكيو « ملاظملاو فسعلا نم ةيعرلا

 « ققحم اهلاوزف ءاهسفن حالنمإ لعردقت ضرل ةموكحأ كلت



 هلل كل

 أ ىدظع ةبيصم كات : اهطوقس عنم ناواحن الو ءاهنأشو اهعدنلف
 اه دال

 يالوم

 ئأرلا ليمانيلا دزتسن نأو « تاوبنلا كلت بذكت نأ انيلع
 تروكتي ذإ ريما هيف بالقتاب الإهدرتسن امو « ماعلا ىنوروالا

 مقنلو « كتنكح نم جايسب قف : كنم رمأبو “ كتداراب
 'انتيدو انبعش نأ لع ايلاتيإو ايناملأو ارتلكتاو اسنرفل ناهربلا
 هزي لل اننعش انو ءداسفو فعنم نم ةيف نك ىدلا ىف اتنكسع ال
 .:ءايحالا لمعي !كلمعن نأ انيلعف ء انتم انإ نولوقي : مالملا رم
 مل ةعدييوه امو : رطخ نم ًلالج لع ضرعأ ىذلا ف سدلو
 ىلع ريطت 5 00 لا

 2 ترك تنتاك
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 اهف ملاص لكدسفأف اهيلع نامزلا لام ةمأ لوأ نحنام



 د ا“ بة

 نإ لب ٠ انباضأ ام افي ةعأ رخل نوكت نلو ءافاوق نها ١

 ةجاحىانلثم اهكرتو ؛ هفورصي مهدلا هلع خانأ اري ةيورو ا

 لع تمرح دقو ء ىايجلالاو ىنايدلا دالجتلاو ضويلا لا
 ىضالا نرقلا ىف ةيواسنر فلا ةمالا تاحمضا فيك متلالج

 ةرم تسلفأف اهتورثو ء تدسكف اهتعانص فعضلا رع فيكو
 لاق ىتحءا وهالا مح ايناهطق داس ةمركو . نيس رع لك

 قبب مل» : رشع سماللا سيول كلملل نامزلا كاذ ةساس دحأ

 الو ء ريزو ةمقن نم وجنيف عيفرلا هردقب رخفي نم كتكسلمب ىف

 ةبيهت طقس« ريقح ىتيوكهنملاني الق هتعص ىلع هللا دمحي نم.

 تفرع الو ءقرطت باب ىأ ترداف دالبلا كلت ىف ةموكملا .

 تطقسو « ىرخأ ةريس موب لكى اهلل ناكو «كلسن كلسن قيرط ىأ

 ةبتزلا لود فص ىلإ عبسلا نيتسلا برح دعب ايسالو اسنرف
 عضب ىف ةوقلا اهلا تمجرو ؛اهماقم تدرتسا فيكتف ؛ ع ةئلاثلا

 ؛اهعجأب اندروأ ةراغدصف اهدنج لسبتساو ؛ لينس

 را كلذ ناكاذإو « امناماظن تريغ امل اذه لكت درتسا

 كلذف ء تاهمالا لمار ب سا ع رنا دس

 تغلب نا ةعاس : ةريخالا ةعاسلا ىف الإ هن ميت مل ةمالا نال ٠



 ها

 ١ سعاقت نيح تالو تقولا تاف دقل

 ْ ىالوم
 تازنىلا نملا لثم نم ةبواسن فلا ةمالا ريغ ةمأ تجرخ

 (يكلدلا ناكو هاهم رمال نأ لح ةعقل نم تماقف ء اع

 ةماكلم نوكي نأ ريخصلا ( ىنوميبب ) كلم دارأ : ابماظن رييغتب

 لب ؛ تابكوكلا دشح الو شويملا عججام هنكل « ىربك هيلاتيإ
 لعىلوتساو ؛ هموق بولق هتعاسا كاف [وخ اروتسد هتمأ حنم
 ظفلي وهو هل غاسو « هتعزلل ماعلا يأرلا شهو ؛ نايلتلا لوقع

 ' كلم ديزي ليوأمج روتكيف هنبا نأب أبنتي نأ ريخالا سفنلا
 ةيبروالا ناجيتلا ريك 3 نم اجات هسأر لع عضلإو ؛ هلاثمأ ثلث
 « اهنيخىف اهم ظفل ةدحاو ةملكل ةلك اذه يف لضفلاو ء اهاهمأو

 م ةرحلا » ىةبلكلا كلو
 ماعناب ةريدجا بلك اًناهرب عطسأو ءاناسل حضن ةلئمأ ىدل ١

 ' راطخالا زوافم محتقت ةيواسفلا ةمالا ركأ 0 مكالج رظن
 ةرفاظ جرت ايسوربلا ةمأ مأ «ةيروتسلا ةيرملا ىلع ةثكتم
 تاذ ةديدملا اهلحاكم لضفب الات راضح لضفب ىضاملا فيصلاىف



 ١ ا

 ١ ماقال قكيامْتْض رع نكلو :كلتوىذهديغ ل 0 ولقاك ةربالا

 تاه وكحلاسأب دشي نام لا اذهىف اهني 00 عما كلا

 نعذشتايكرت ناب نطظلا ىلإ وعدب ثعاب ن ذأ: لودلا ةوق ىف ديزيو

 نيدلا وه مأ « ناسنالا ىنب نم تسيل ةنأىف مأ , هئسلا هذه

 ؟ ءافزلاو قرلاثعاوب نيبو انتييلوحتو ؛ ةيندملا ةريظح نم انذبني
 : ىلإ انليسانيدم «حاورالا ناطلسنيدلا نأب ىنمرعأنالوم ةلالجو .

 . لقاعم ىف عنتع ملاذإ هنإو ؛مالا قوقحرر قيال ةنكلو ءداعملا موب

 ءىش لك هعم بهذو تهذ ةيدمرسلا قئاقحلا

 الر

 لدملا :ةيمخيسمو,ةماسسم : ناتساايبس دوجاولا اذه ق سل
 ناطلسلا دي ىلع ىرجي لدعلا الإ ةسايسلا امو « دحاو

 نم طحو ءايتناس عابط دسفأ هنإ: نينفي مدقلا ماظن نإ

 نأ انيلعف ءاهماقما نم اوطحو ةلودلا عابط اودسفأف + مهسوفن

 ةمالا زرت ماظن « « ادبأ هيلا دوعلال نأو؛  ماظنلا اذه نع جر

 ةنغ 0 نأ انيلعف « انع مجاهملا ةحيض درب الو ؛هلاقثأ تحت

 ضهمأ ل زى ىنلاكاذ « ناكم لك ىف ادئاس ها ىذلكماظن ىلإ ٠

 ًاحورص دجملل ىنو مالا أ



 هل ْ

 ( ةرهابمانكح نع تلصفنا ىلاتايالولاىرت ناني ريدجأ

 0 نحنو رملا ماظنلل للهم « ًاتيرو امد اننبيو اهني قراف الو

 ةيبطولا قداس نم كل كتنطلس مضت الأ : فرحنا رح دلو داع

 رصم مضت ام رثك 1 نيكنح لا ةساسلا نمو « مءالو نيصلخملاو

 نيعئاط كوي مهعدا « ىلب ؟ اييرصو قالفالاو ايفادلومو سلوو

 فشكت « نيهركم ال ابلهأ اهرات# ةفئاط دب. لك ىف لعجاو

 ايام رع نسل رجس كل ديار كاسر نأ يس اما تا
 ةمصاع فكتدارا مدشحتب ا ونلل مما مث ء ىوبالا كنانح كيلا

 نوففرو ( همالا كاوخ ىاسلا كعارتل نوح رقت ؛ ككتلم
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 اهتاغر ىلاغلا كماقل

 كطعأجيسنلانم ًاعارذ ىنطعأ » : لوقي ءابطالا دخأأ ناك

 قوفملا نم حنمت اع ىالوماي عيطتستل كنإو : « ًاقيرش الجر

 يف مزع ولوأ دج ولوأ اياعر كل نوكي نأ « كتياعرب ةلوفكملا

 مهيلع تممنأ ىلا ةيرملاةمعن ىلع كنوركشي « نورهام مهتعانص
 نونافتيو « ملاظملا درنو « مراذملامهنع عقرب موي كدمحمب نوحبسيو

 نوفهتثي : ةلودلا ريخو ؛ مريخو كريخن نوامعيو ,كتمدخ ىف

 نوزريو ؛دادجالالئاضفنودرتسيو ؛ مهسوفن نوبذبمو موقع



0 

 اورو نإ لع فلا ما وب ةاكمهنذؤم نذأ اذإ

 1 ىسمأ هنإ  كناطلس ءادئفال كشرع لوج نيفنلم ءاوتوع وأ

 ليفكلا مل مهيدل زع

 ةيروتسدلاةموكسملام اظن حرش أ نأا اسما
 اهتالخال ةقفاوم هناا "ا وجر يلا

 هانعضو ىذلاروتسدلا كتلالمل مدقأس راق , اهقفارعو اهدلاهو
 ىحصو انا

 ع

 الج بأ نأ ب رجأو ىمطاف اع راد سار

 ءنيفستو نحف تطل لهأ نم مظعالا اما

 صالاةقيقح ضرع تعطتسا اذإ ىنع فخ نارتغالا ةضاضغو

 عيفرلا ماقم ع

 ناطلسلا ةلالج اي

 اذهىف كيلع بجو امب كئيني هريغ لبق كريم ىلإ

 لك قراسنلالا اهب قامو + ةريملا كاعيعو تملا ثيح نامزلا

 مادقالا ةليضفب هللا هصخنمالإ هينأي ال ء دجام لم كاذ « ىنعم
 هركش الإ قواخم قي امو هرثأ خيراتلا دلخ هلعف نم



 ىالوم

 نيمركألا كدادج ادحأ دعسأ ا« كدعس مل نامزلا ناكاذإ ٠

 هناف « ىمظعلاةينامثملا ةلودلا هذه حرص تقأ ىذلا تنأ كت نلف

 ضهانلا نوكت موبو ؛ اهدحم اهيلع درت موب ًاَحذاب ادم كل رخدا

 تو َلبنيفداسملانيننطولات وسم نإ ءاتدفو نم اهب مركلا
 كتوعذ ىف ىنكراشي « نيءاسمو ىراصن : كياعر نم نيرالملا

 مفدي نأ ريدجلا وهو هب ريدجلا تنأف . ىمسالا ماقملا اذه ىلإ
 ودشتو مهأش قئالللا يكن نيذلا ءاظعلا كئلوأ ءامسأ نيب كمسا

 : كي. مالا لكمبلضفب

 لّصضاف قطبصم 7 45 نسر



 ملسلا ديفف ةيبرملا ةفنلا يل بقت ىتل بتكللا م هذه
 .اهرشنب انينع ىلاو اشاب لولغز ىحتف دما موح را تدالاو

 ةضهلا معز ىلاعملا بحاص ةرضح نم نذأب ًاثيدح اهعبط ةداعاو
 .. ىرصلادفولا سيئر ثيدحلا ىرصللا ىمايسلاجيراتلا نكرو ةبرصلا

 .(اشاب لولغز دعس)

 عاج جو
 َنوبول اَسوصَرِللا

 مألاو تردحلا نإ نكت ىف ليوطلا هنح هلا ءاده دقو

 2 اهتايندم فالتخاو امتداوح بلقتو اهخيراوت عاضوأو اهروطتو

 ' ىذلا قيمعلا نسلفلا ثحبلاو داقنلا ركفلاب كلذ لكهرابتعاو ا
 اشرغ ٠١ هنو ٠ ميظعلا فوسليفلا كلذ هب زاتما ْ

 رعب لغدذجم مراشب يراسل ةيبكللا نم تلطب وو



 م ارو
 نورول فاتسوج روتكدلا

 تاكاه الا نابسا نع ناتكلا اذه ىق فلولا تح
 ممألا لاوحأ نم تريغ يتلا ةيعامجالاو ةيسايسلاو ةبركفلا
 اهلاوحأو بوعشلا قالخأ ةساردب ةيفسلفلا اهئشانم ىلا اهدرو

 هتايرظن قدص تابئال خيراتلا عئاقوب ادهقتسم ةيسفنلا

 لارحإلا ةسازدب فش اذه نوبول فاعسوج روخت دلو

 اذه ىف ثحاب لوأ نآلا دعي وهو تايعملاو بوعشلل ةيسفنلا
 ةسايسلاو ةفسلفلا ىف ديدج نفب نذوب ىذلا عوضوملا

 نويعامجالا نوبتاكلا بتك ام ريخ نم باتكلا اذهو

 رمعلا اذه

 شورغ ٠١ هنو

 رصممب ىلع دم عراشب ةيراجتلا ةبتكسملا نم بلطيو



 نالوعد نومدا كلا

 راظنأ اهيلا تتفلأو مالا نويع ةيزيلكنالا ةيندلا ترمب
 نومدا ) ةريبكلا ةلودلا هذه قر بابسأ نايبل ىدصتقءاكملا
 كلذ ريثأتى لا ادش_مقماعلاو صامل املا وحأ نع ثحبف ( نالوميد
 لقا وعلا أن م باتكلا اذه دمز و ةيعارالاو ةيسا سلات ابح ف

 1 1 0 م -
 شورغ ٠ هذعو رصع راكفالا روطن ىف ترئا ىلا
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 نوول فاتسوج روتكدلا - فيلات
 ضرخلا » ةتمدقم ىف هناّوم هلقام هيف لوقن نأ انسحو

 ىافلؤم ف هروثنملا ر قالا ضحعنل صيخلت ناكل اذه نم

 غبصلا نال ةعماج اباضق ةروص ىف اهزارباو اهعاونأ فالتخا ىلع
 ملكلا عماوج تعاشكلذاوةركاذلا ىف فيتو للاب ذخأت ةرصتخلا
 «بدالا اعف

 يفارلا قيفوت ١؟++ ةنس راربف ىف ةرهاقلا
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