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 امال ضال ل دل ىزلاي ايطار

 احح ترزملاعن اطال لزب لسعاص ى لا '

 ( ةيبرعلا ةغللا ىلإ هلقن )

 2 موصرملا 2

 امرؤ نب
 « هرشلو هحّيحضتب .ىنع »

 دروس
 2 رو

 مهي عر عيال وأب راهب كار عيدطي

 ” فهو هناا





 ىلعو دم انديس ىلع همالسو هتالصو نيملاعلا بر هلل دجللاو

 ديد لوسر نم حالصإ ةلاسر هذهف دعب و :نيعمجأ هبحصو هلآ

 ليبن ةعزنلا ىرس ركفلا رح ىرصم ريمأ اهب مدقت حالصو
 نينمؤملا ريمأ ىلا اشابلّصاف طصم ريمالا هل روفنلا وه ىوملا
 زيزعلا دبع ناطلسلا

 تناكف يللا ماقملا كلذ ىلإ ىرصملا ريمالا كلذ اهم مدقت

 ىلع قدص ةحيصن اهلاهنا ىلع قح ةحيص ةينامثملا ةموكسلاب
 نأ ىلع هنادجو ىف قحلا ةلكدشي نأ رئؤي رمل ىنامعلا نكن بح
 ذإ هيلا ةليسولا عاطقناو حالصالا نم طونقل هناسل ىلع اعنا

 اهف مالا ىلوأو اهتموكح فسع نم نت ةينامثعلا ةمالا تناك

 نيليل ىف برضت رقفلاو لهملا نم تناكو ةاكّشلا ىلع ٌورجت الو
 تاقئثاف ىضوفلا تبرض دقو نيل بكرت مراغلاو ملاظملا نمو
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 كلذ ءانب ل كراوداكو 1 مههدنأ ةاسالا ا

 ناد نأ نكي ربل كلما

 7 لسراف سأيلا غيط هدلح رع مىرصملا ريمالا كلذ ن نكد

 فوجيلا قشيوةماقلا زجاوملا طختن رحرلق لك ةيجس ىلعهماق

 هتمذ كلذ ًاراف نينمؤملا ريمأ عمسب هريرص نم حب ةلَسْرملا

 : ّْ حصان لك نع حصنلاب ماقو هريمض ىضرأو

 فصتاامرينبءارقلا ىلإ اهب مدقتا تاةلاسرلاهذه فصأ الو

 . هينثل ىهو هسفنب ملت بواسأ حالصالا ةغالب ىف اهناف اهسفن هب
 ةاشتما صارسا ةزيط اهحقت نوكتا نأ ةساتملا بط ىف

 ضارغالاو رهاوظلا

 ةلودلا نع ىنن دق اهبتاك نأ ىلإ يركتلا اهئراق رظن تفلأ ىنإ
 ىنيدلا بصعتلا ةهبش ىو اهب اهتبامرب نوبصعتملا مرغأ ةهبش

 ريغو نيماسم ميم نييناهملا نأ قنلا كلذ قايس ىف ثبثأ دقق...
 او ملا لمحت ىف اونكن يماسم

 نجلا ودع نم ةنثاطن ةلاسزلا تلقح دقو :

 هرهدلا ىلغاهدواخرس نم كلذو حالصاو ص الخ ا يآ |هليصفتو ١
 قفا لا ىيقرت 97١؟ ةنس رباني ىف ةرهاقلا



 ناطلس نا ررالا نم

 . فاينو .كلمملا:ءانب عادتو ةيئامملإ ةلودلا لاوجأ .تلتعا. ام
 بتكةيعرلا لظو روملا دب اهب تهذت نأ ةفالملا ىلع .سانلا .

 اذه زيزعلا دبع ناطلسلا ىلا 1685+ ةنساشاب ىلع دم موحرم ا



 ةلالملا بحاصأي

 ء ءارصالاو كولملا ةريظح ىلإ قحلا ةلك ل وصو بعصأ ام

 نوفرصنم كاملا ةرمخ ؛ ىراكس كولملاو : اهفخو اهبجح ةناطبلا

 ناطلسلا ةذإب باوصلا نع

 لاح اهءاس اذإو ؛ تيسك ايف تبعت اذإ ملا نآ نونظا

 هل دزمال ءاضقل اعوط كاذف ؛ تلاد اذإ لودلا نأو « تامهأ امف

 صالخإ ىلإ « لايخلا حرطو « عقاولا لابقتساىف ءرملا 0

 ناطلسلل هيف امو رمالا غلبيل كلذ ىلإ جوحأ وهو : مادق

 ىالوم

 ءهن دهشإ كاملا ةلالجو ؛ صالخالا كلذ ىلق نع حرب ام

 نم دجأ مل من + ىلارتغا ىف ببسلا اوناك نيذلا كئثوأ هلهجحالو

 قلعت ىلع لامعالا مطاسب لهربا ع قسرا تنك ام نامل

 عم لقأ مل نإ ؛ انذاتس للا دي ف يسر « ةيماسلا كاذب

 بويع نعراتسلا مامأ حازأ نم لوأ ىنأ ريغ « انيدنسا

 0 ؛ نحملا نم نطولا باتني ام عك 6 تم وكح



 ا

 تددمتسا دقو ؛ةيناهعلاةلودلا ةمدخو متاالج ةمدخ لعفوفوم

 « ىاظعإو ىنطول ا ىارتحاو م وحن ليم نم

 ءراهنلاءوضو ليال قسغ ىف انحانجت نحب بايه ريغ اهب رظنا ةوق
 ءاهنم ةدحاو ىنخأ الف اهنايب ىلع ىنئرحي ؟اياجس مركب ىنيقيو
 دقعلبق نامزلا ضم مل اذإ انيفشي ىنلا ءاودلا فصو ىلإ دوعأو

 لاك دش مث رمل

 ىالوم

 ناطلسلا لعجورلا نم نيحيسملا كاياعر نم ودبي ام نإ

 لع ليلد تل هنكلو « نيسنجالا انئادعأ لامعأ ره لل

 اهعم تجبتتا دقف ؛ ؟تموكح بنا نم اهلك ةيعرلا سينصل ام

 هيلع هاقبلا ىف امل رذع الق ىغم امف هلجال ترذع اذإ اكلسم

 بلجحت نلو « لهجلا الإ رسشني ناو + للا ريغ رمش نا هنال : نآلا
 دانا و ةفافلا لإ

 ةلودلا ىفاوصتخا نيذلا م نييحيسملا نأ نويبروالا نظِ
 : نولذتسيو باذعلا نوماسي مدحو مبنأو « ناوم او ماب ةيلعلا

 برغلا لود نم 0 ا نوال ؛ مإ نطلا نعمل و
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 ةلاسرب ركنا نع الا ستار ملظلا ىف. قرغأو ءامألا دشأ
 مييولق نآل الإ اذه انموُ ىلإ مهباصأ ام ىلع اوريص امو « ىنلا

 امم ةيبأ سفنو ةليوط ةانأب اتورقم ءاضقلاب اًضرلا بج تبرشأ

 ىلع اووتسا نيذلا ماركلا كئاوأ ةلالس م مث « ىبرذلا ةكردبال

 ممداقتعاب ةلودلل مهصالخإ مهيف جزتما دقو ةنطلسلا شرع

 نأ ءالولا كل صلخأ مدالت ةلالجلا اذاي مسا نكسل ؛ نآرقلاب

 رضلا مهب غلب دقف « عزتم نيماسملا ريص سوق ىف قبب مل: لوقي

 ىلع مهل ةردقال اوسمأو « مالالا مهماسجأ تاكأو « هنياهن

 رطل نمو ايازرلاو رجتشللا نم مهنسوظت نص ضاق ام ناك
 اراغرلا: ىلوتي نمايلا كرهت نأ كتم لعو كترسأ لع

 ءاظع لاخإ امو « هايإ هراك الإ تنأ امو سانلاب ملظلا دتشا

 « اهتلمج ةموكحلا مزال رثأ هنكسلو  هننع نيبغار الإ كتمأ

 ؛ هعنم ىلع ردقتال دق داب كلوطو فورعم كلوحو كنإ ىح

 ؛ ةمالا هذه ةلؤجر نم فعضي هنا عم « كماعب لصتيال وه ذإ
 ابلئاضف رِدق نم طحو «اهيتاذ نم صقنيو :



 نورظنيذإمهواق تارسحلا ىلوتت نوصلخ موق كاياعو ىف
 ٠ وأ لسنلا ةلقل اهفوفض لفتت انراخعو اندحم ىلا ةمالا هذه لإ :

 لخد انشويج ماظنل نوكي دقف ىنعوربال اذه نأ ىلع ؛ ةزجهال

 ١ انهيشا سينايعلا رشعماتا اتم ترتقي ءارإو ىتحلا ىذلا لي ف

 دتشي قلطا ىف طاطحنا نينسعضب ذنم انيف اشفف ةيولغملا مالا

 يشف ايش ةمالا تاقبط ميو ءموي دعب ًاموي

 ىالوم

 ٠ اوتبثو « قرمشلا ةلود ىلع ماع ةئ درأ ذنم انوأبأ ىضق ام '

 اوزرخأو ءايندلاةمصاع ناطنطسق اهلعج ىلا ةنيدملا ىف مهمادقأ

 ء خيراتلا ىف ادع لامعالا ربك أ نم دعت ىنلا ميظعلا حتتفلا كلذ

 ةضهنلا كلت نإ لب «لاتقلا ىف ةعاجشلاو نيدلاب داقتعالا ضحع

 هلا نول ىندالا مهقلخ راثآ نم رثأ ةعاجشلا هذهو

 . مهابلآتماستساالو :اولذ اف « نيهركمالاضر نع مهنمرمالا

 .ماظنلا حور مهيفنرتقا « تاذلا لالقتساو سفنلا ةزع ىلع اوتاب لب



 باو دع

 اورهقفاهردق ةليضفلا اوردق ؛ نيتم قاخ ىلع نما ةفنالا خورب

 تازنو « دادبتسالا لئاذر اهتنطوتسا ىلا ىربكلا ةلودلا كلت

 مراغملاو لظلا ىزاخت اهب

 دوجولا اذه ىفةوقلا لك فييتملا ىندالا قلما سيل ممل

 فارقلا الا كش : اطلط مث اللو 00 متارجلا ا

 اهؤانب ىعادن ةمالا قراف وه اذإو : هنودب ةلود موقتال « نيكملا

 ٠ تافصلان م هريغامأ , هناحوتف تمظع ام مظعي هنأ هصاوخ نمو

 رفظ نإ ىنغيو هانا للحتي هنا

 ىالوم

 نسفنلاو ؛نوراتي نطولا جو مراخن نوجرب نيذلا لك

 لدتو : اهتماهش ىف صقن نم ةمالاب لحام ىلإ « نازحالاب ةلقثم
 ىف تانمأت اعم لالكا كلت لع ءاقبلا اهل ىو « اهنزعو اهفرشش ىف

 4 لذلا فوذص ىراصنلا نوماقي مهم نوماسملاو 7 انيسوفت

 ةالولا نفيس نم ريحتمسل ميلكو 4 ناوملا ساك مهعم لورمشلو

 ىردنال كنافالإ وءمسالاب الإ كناطلسل ان دحام عر“ ماكملاو

 5 ةمآلا كتدارإ نوذفني م



 نيلوكسم ريغ كلامح حبصأف « ماع ىأر نم كدالب تلخ

 ؛« كشرع مامأ نيلوئسم ريغ اوسمأ مهنأ هانعمو , كتيعر مامأ

 اوحايتساو « ةيعرلا فاوثاع ىوكش كيلا ثدي نأ لع ردقينمالف

 موكحو عدرينمال و رطب اح « نيتفئاط سانلاواصو : نك 6

 الودحال كناطلسنم هناطاسن !ىعدب 315 ؛ عفشل نم الو مظي

 ىلا ىوبم موكحمو ؛ ىصاعماو صئاقنلا ىلإ كلذب عرذتيو ؛ ديق

 ىوكشلا ب اوبأ ةيعرلا نود دسك ا « هيلا ءاسي امب لذلا ضيضح

 ىوتاذمل : نورا موق اولاق ميظعتلا هولم توص اهي عفترا ام اذاف

 روجلا هذخأو ؛ ن وتماصموملاظلالامحأ تحت اونأو « اياحرلا سأيلا

 لوقعلا سمطنو رئامغلا دسفي اروجلا نأ نوماعت منو

 بحنان ابيوال ؛ مركرهاطك رتلا قورعيف ىرجحي ىذلا مدلا

 ىلغأ انيلع لببسيو «انعازع ىوقي نطولا بحو ءامج ًايح' نطولا

 هانثرو راقوانلو توما فاختال لساو ًادنج لازت الو ءاياحضلا

 لضفن اناعجي حرص صالخإ انتازيمم نمو « نيلوالا انئانآ نع
 الب وطتاغصلاىذهانيفم ودنىرت ؛ اهاوسريخ لكل ع ةاواسملا

 ؛ مادصلا اذه مامأ تبثن لهو



 عو؟# >>

 .يالوم

 "٠ . ناوحلا هيف ني مويل قالخالا هذه هيف انفرافت امو نإ
 ًاذقنم كلذ دعب انل دج ناو انبلع

 نخمامىلإ دتع لو قدالا انظاط# ق روصح ااصم ثنل :

 ةفاملا انتو دانف نب ب قيحنسلا لمجا نم هيف
 9 قئالوف

 . مهنكلو : «ىشرعلانسنممهل نكي حابورولبانؤلبآ لزم
 ةماعلا نوقلا نام ناقد اعدت ميلس قوذ ىوذ اوناكأ

 هافسأ او ء انعئالط مهيلعتلطأ مؤي انوقرفت نيذلا كئثوأن اك امال

 اهفدارفالا ةممل لاجالةموكحب ىفللشلاب باصنل لوقعلا نإ

 ' ؛ىالوم

 8 رطفام عم قفتي الهنال ؛ دادبتسالاباو ات كاياعر دش كرتلا

 نمءىكلعكارتالارهعمائسلو ء اهتزعو سفنلاةماقتسإ نم هلع



 ا 1

 ْ لهأ سمارت «نييطن زيبلا رتل تناكولا ةزخل ةءافكلا كلت ْ ٠

 ةقلطم ةموكح نم نورفني الو « ميلا نويأيال مهنأ الإةناطفلا
 ءانراكفأ طسبتب رشبلا بحمي اجذس انقلخ ءاياعرلا ىف لوقلا
 انلاحاذه ماداماذاو ءانيفلقعالو انرصو انبلبت انعانراكفأت نتاملف
 - تيلو « انني ةرادالا نسحب نم زعو ءانمكمل حلصي نم اندقف

 انا“ اك ملف اعلا معي نم راما خفف رانلا

 ءاوس علاطلا دكت نم هاناو

 ىالوم

 . الو « هماعرتكو * هلقع ربك لالاهيف ددؤسال رصع ىف نحن
 كلذ زجأ نم ءاسالخادغأو سفن نيطاوه نل جملا نا

 تايوك الفا ناوح « ميلعتلاىلايوروأء سرا ىفممحلاتف را

 دق ارسوسهذه ءاليبس هب مامهالا:نم برهلل دجال هيف ةنغر .
 نمةفئاط ابدكحت ىلا زيلكتالا دالي كلتو ءايمأ الجر اهبف ئرتال

 ٠ ١ نير شعو ةسخذ نم تض,مدقاهتا زايتمان عادسوراديور ىلختنءافرشلا

 ةينايسورعلاةمالاب ىلاكو ء ىريك ةبصبن ىلوالا فراعملا رشنل ماع
 ” «بوافملا نمرعأ ناك لاغلاذآل الا ةيواسفلا ةمالاب تزفظام .
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 ' سيفن لك لذبت ابوروأ انلوح نمو ؛ يلقعلا طاطحمالاب ىضرتأ
 ؟ اهقرليبسف

 رمشنل ًايفاكسرادملا نم راثكالا نلل نأ ىالوم ذيعأ ىنا

 ىجري ىذلا امو ء اهيف ناكسسال لزانملا عفنت اذاف مولعلا ثيو ميلعتلا

 ؟نواماح لذ ءانبأ اهذال وأ | سرادم نم

 نمامو ءاهادعب رم لكق لم ىم ؛ منالل رملوأ ةيرلأ

 ءاعديفب الهال ]ملا رقتحم ةديعتسملاةمالاو ؛ اهدسم دسإ برم

 فتم اوت تل رق 2 اذا ا 3 07 ااعاو

2 1 0 

 ىالوم

 ءانلوقع داسفو ىبدالا انفعص هنود نامزلا اذه ىف انياصم .

 ملا زخ ككالج تأر ك«ررقفلاوه رابجدينع مصخان سام أقتلئنا

 لخد 5« لالا باور ف4 لاملا كروعأ اذا متزح < ةيواخ

 مادخ 11 نتاعك اف هحاص محا « ميحرلا كب 3 ىسالا

 1 أ هبتار لق نا قرمثلا ىف لماعلا نأ نم متماعامب كلذ : متلو



 ا

 ةلودلا نئازخ غارف نأ الا: ةيعرلا ىدبأ ىفامت دخأو ؛ ثحسلا
 كلذ« غارفلا اذهب هيلع لولدملا لاملا ءوسل نزحت 6 اننزحال

 دشأ رطخ

 ؛ ليقهيارخ نمتاموكمملا نيب ضيعت ىلا ف عموكح
 لهاكل قثي نأ ببجتو ناكسلا ةريثك ءاجرالا ةيئانتم عتكلمو
 نأانماع ذإ بجي ال نكسل ءريسبلا جراوملا اذه لثم ى رك ةمأ

 اليلقالإلمعتالةمالا نأو « ابويعقرطلا ربت أ نم هتيابجةقيرط
 مراغم تحن نان اتناو . رهقلا اضع ادم اك لك لهو
 انمراتم لثم انريغ رعشنال نيح ؛ ةموكملا

 ةعانصلاابمتخأو ةراجتلا مث ةعارزلا « ةلودلا ف ءىث لكيوه
 ةدهاشم ىف اندمحو ؛ هلئاسو انلهجو ؛ جاتتالا ليبسانلاّض اناكف

 لمع ىلإ انعفدي الو : ةمهانيف ةقافلا ىأرم كرحالف ءانرقف

 ىالوم

 ””انعع لإ نامجار انطاطخاو انفع نأ نومروالا صلي ٠١

 دعقي ردقلا بهذمو « ةيدنجلا ريغل حلصن ال نولوقيو « اننيدو

 ركن اذإو ء ىرخالا مالا ند كرا ةمآ تدع ام ءانحم



 كك

 تاعفاف « ءاقرولا ةبقلا تحاتاكم اهسفنلذختت ىف ىدنملا لمعي

 تنبأ ءاوسو# برعوزنامرجو كنرف نم تاخمأ تلعف امالإ

 وه ؛دحاو ردصلاف ةعانصلا وأ برملا ىف الوأ ةمالا .ةكرح

 عمال ناكالإ اهعادش تربك ة مأ نمامو« ًاقاطم ةكرحلا ةيلباق

 ءاهقير طنع اهينثت نح الإ ميللا « يملا عدقلا ةعاتصلا ى نمزلا

 اتاهرب قدصأ ةءزيلكتالاو ةيواسن رفلا ناتمالاو

 ًاعضا هنرك قى رخنالانايدالا م هني قرف الف اننيد امأ

 ءانتادقتعم عيمج قوف تادقتعم ىراصنللو « هيف هللا دارأامل

 مهعئاع ىالوماي اذه ناك امو « ةرجلا عناص دي ىف ةنيطلاك براا

 انك اذإ انتم نحنا انإو ؛ هدعب دج ال دجب تاريللا لين نم

 نيفتقم مزاث آل :

 مبلثم دج ةمأ نوكت نأ نم انعنمام : لاقي نأ ىلوأ قملا 1

 ناسنالا ريعس نأ ناسنالل جانتي اميَخ« انمكح ةقيرط الإ

 هبراضم لظلا برض ىنأو « هضرأ لفتسيالو « هلقع رمثتسي .ال 1

 كلذ « مهباعتا ةرمث محل نمبضي نمام ْذِإ « لمعلا نع سانلا بغر

 بجمتىنلا ةليملا دالبلا كلت ء ةنس لبق نيبواسن رفلا لاح
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 ماقو ء اهقطنمم ةكرملاو لوجم يف تناك“ اهب بجأو مالج ام
 ترذبف « ةيقارةعانص ىلع اهديربردقلا ليلج ريزو دعب ربزو اهف
 دجترف «ةديتسم اهنكسل ةقذاح ديب ةيصعتسم ضرأ ىف اهروذن

 مدق تحت تروزاف « اهذغي ام هجيحصلا ةايملا ءام نم روذبلا
 ميلاقالا ضعب ىفحالفلا ناكو « تبنف ىح اهم لاز امو « داديتسالا

 " « حولا دج هسابل < تاباغلا ىف ميه .ناسنالا هبشي داك, ال
 اذهه لكىالوماي لدبت ةجح نيئالث ىف ؛ ًابيشق ابوث قلظا ىربو
 نويواسن رفلالحو ؛ 0785 ةنسّنم اهقر نمةمالا تقتعأ نأدعب
 لضف نإ , نينئراقلا ف ةمع اهريك أو لودلا قغأ نيبادومًاماقم
 ًاريبك ًالضف ةيواست ر فلا ةمالا ىلع اك ةيرحلا

 ىالوم :

 رملا درجت ام اذإو ء ةيداملا ةايملا ىتج مالا حت ةيرحلا
 اقيغر دج ال حبصأو , ىوطلا ىلع تاب قوقملا

 : ىالوم
  اهتليضف نم نامزلا لانو ء تمدق ام ةمأب لاحلا غلب اذإ

 مدح باسل

06 



 د

 ابيف نقفلا قو كتشاَو 3 ابلقع رجاحم 0 ا تايسلا دارو

طولا لح هبلق يرشأ نم لع لجو «ةلودلا قازخ تعرفت
 6؛ن

 حالصالااف ءحالصالا بلطي قتكيال نأهحناوج صالخالا المو

 هاندعو نوناق نم ؟* لمعلاهبحاصي مل اذإ امل ىنعم ال ةلكآلإ

 اتيلع بجو اذهل « تاريلخاب .دوعولا نم انيدل و ءاتيف رشن وأ

 شرعلا ىلا ماما سمتئملا اذه غابنل مامالا ىلإ ةوطخ مدقتت نأ

 ماظعالاو ةلجنلاب افوفحم

 ىالوم

 العش ووداللا كا اهلا ددماو 0 امابش ددك ةلودلا كيب 3

دصلاب يحر « مسملا حيصص أروتسد ةمالا به ء ىضوفلا نم
 «ر

 2 هذافنا ف صالخالا نمضي اعهطحو نامالاب هفحو ةيرتلا بيصخ

 2 مايالا ىدم هب ثيعلا نم هنوصل امبو هيلع ىرحلا ىف ةنامالاو

 قو قوقحملا ىف ىراصنلاو فتروماسملا همامأ ىواستي ا

 ةجحدرتو « مالسلا لكلا ىلع طببمو « ماثولا دوسبل «تابجاولا

 لاحم بولغملاو بلاغلانيب فلآتلا نا : برغلا لهأ نملوقن ىذلا



 ىالوم هآ

 نوعراسي انيق ىأرلا ىوذ نم نيلهاجلا وأ نيقفانملا ىرأ
 روتسلا : عقال نولوقي ء روتسدلاة لكن م ىتح ةدافتسالا ىلا
 « هراعشدنع عنيو « هرايتخا هبلسي ؛ اهيف حورال ل١ كلملا ريصن
 ميند : مهل زمام كرت ىلع نفسا ديرب ووتسدلا : ةماللو
 نولهاج موق موأ « نورك ام موق كلوأ ءاوفلأ امو مبسابلو

 ىالوم

 ع

 روتسدلاديق ام « مهنياعس كنع لخ ىمأ « مهتروشم ذبنا
 «ةيعرلاةسايسىفأظ ملا ةيرح الا كاملانم عزتنا امو « ىوهلا ديغ
 هنعوبني اصرف ةيعرلا لع ضرف امو ءاهنكح ىفرسلا رايتخا الاو
 نوصيو « نبدلا لفكي هنكلو « اهميعنهعم يهذيوأ ءامدح
 بولق ىف ةنيكسلا لزنيو ءابلهأ ىلع لاومالا: ظفحيو ؛ كلل
 ارك ارح ءرملاريصنو ؛ ةمالا

 نسحأب ةرضاحلا ةيلودلا انطباور لدبن نأ انل حبيتي روتسدلا
 رضلا نم انياصأ ام سيال ىتلا ةيبرغلا ابروأ ىنوأ اندالب نف «اهنم



 ا ْ

 تقرأ قرب ام راك نبأ الر وأ ىف لونا ىديحم سانط

 .هويلطامرثك“ | اموكللو.« اندنعحالصالاب لطب مهتوصءارفسلا

 « ىك أ حبق وهودارفالا ضعبلةمدخ وأ « موق ىلع موقل ًاراثيإ ٠

 ىنجالا لوقل اهف ذفمال ةعوق ةموكح ءانب ان ميقي روتسدلاو

 ةار عيبا ىلع رشنيو ؛ مر ردم اعل كلام

 هيخأب ءرسا لك هيف ىوتسي لدع

 يالوم

 | عومدلاو جيلا نم اهنث نا « ءانآلا ةلود جن ةعاسلا تفزأ

01 اتزحانن زحيلاه رضاح ا « دليمع ارصغ ناك اهيضام نإ « اهظع ناك
 

 انلوحام لك كنلالج سفن ىلع رضاحلا انه قشأ ام : ديدع

 « انب قيام طيبع كرظن كيفاثو:« ضادخي اتدعام لك , ندب

 ةروث لك دامخإ ىلع ةرداق دنملا كل« لابخلا لح صألا:ىفاف

 هن غلبقي داز مهلحاور ف سيل مهنكل« ىنجالا دوقو نم ججأتت

 نييواغملا بولق ىف اهتولزني ةنكح ميدسأ الو ؛ « لوعضخي نم

 الو« « لوميقي ثيحنامآلا نم روسب موطيحب نأ مبعسو ىفاالو

 1 | نوبماع ءاقللامون اوفونست نأ كل «نيملاطلا لظ مهنه اومقري نأ
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 اذه نم انظحام نكلو « ايازملا نم يككبلم ىف فيمماطلا
 .ةطبار نهوأو ابنا ف عض أب اسحلا موب هببسب نوكت دقو ءاطعلا
 الام لقأو

 00 ىالوم
 ءقطنت « ىجراكلا نيعملا لبح هعم مرصني رمي ماع لك

 تناك امدعت مل ارتلكنا هذه : لخادلا اندوجو حاورأ نم حور

 ةئمالا كلتو «انتنوعم ىف ةيغرلا ةديدش ةنس ةرشع ىتنثا ذنم

 ريك: ةيقرف ةلوذ ايناملا ىف اهراسكتإ دعل تدينضا بواسع

 ' ميقملا ىثالسلا رصنعلا نم برقتت نأ اهمهف  ةبيرغ ةلود اهنم |
 ىأرلا بالقناكاذو اذه نم رثك ا رذملا ىلا وعدي ىذلاو ءانني

 هبناجىأتيأدب 1مهه ةتسائعم ناكن أ دعبف ءانيلع مالا ىنوروالا

 هردنولو سيراب دئارج يف ةرظن منيقلأو كلالج تلزانت اذاو ء نع
 نظلاىلا تلام انتنوعم فةحلصملا تاوذ مالا نأ متماع ان روافو

 ايلاتنإو ارتلكتاو اسُئرف ةساس نم ريثكف « انطوقس برقب
 ماسن امو « اهماكح ديىلع ةلودلا ىف موب لك ىرجبام ىلإ نورظني

 : نولوقيوأ دئارجلاكلتقنوبتكيو « ملاظملاو فسعلا نم ةيعرلا

 ؛ ققح اهلاوزف ءاهسفن حالصإ ىلعردقت ل ةموكح كلت



 نال ل

 ىمظع ةببصم كان : اهطوقس عنم نلواحت الو ؛ اينأشو اهعدتلل
 ال دامال

 يالوم

 ىأرلا ليمانلا درتست ناو « تاوبنلا كلت ندكت نأ انيلع

 توك ذإ ريملا هيف بالقتاب الإهدرتسن امو « ماعلا ىنوروالا

 مقنلو : كتنكح نم جايسب ًافوفحم : كنم رمأبو « كتداراب

 اننيدو انبعش نأ ىلع ايلاتيإو ايناملأو ارتلكئاو اسنرفل ناهربلا
 هلجال انممس امجو ؛ داسفو فعض نم هيف نم ىذلا ىف انناكسعال

 ؛ ءايحالا لمعي ا<لمعن نأ انيلعف « انتم انإ نولوقي :مالملا رم

 م ةعدببوه امو ؛ رطخ نم ؟تلالج ىلع ضرعأ ىذلا ىف سلو

 ىلع ريطت نأ بحت ال هللا دمحت ةيكرتلا ةمالاو ءانلبق دحأ اهتنأي

 موقت نأ وجرأو « مالا نضام نم سنا لب :لاملا هج

 اهب تقدحأ موب ىرخالا تاموكسملا هب تماق اب ؟تموكح

 اهتاجن ليبس نم وجننل بوطلا

 ىالوم

 اهيف اص لكدفأف اهيلع نامزلا لام ةمأ لوأ نحتام



 م

 نإ لب : انباصأ ام اهبيصي ةمأ رخآ نوكت ناو ءاهاوق نهوأو

 ةجاحىفانلثم اهكرتو « هفورصب هدلا|هيلغ خانأ انريغ ةيبوروأ امأ

 ىلع تضرع دقو : ىعامجالاو ىسايسلا ددجتلاو ضوهلا ىلإ
 « ىذاملا نرقلا ىف ةبواسن رفلا ةمالا تاحمضا فيك" متلالج

 ةررم تسلفاق امورتو : تديكت ايان فعضلا م فيكو
 لاق ىتحءا 0 0 دان فيك و, نيس قع 1ك

 قبيم» : رشع نسماللا/ نيدول كلملل نانا كاذ ياي دعا

 الو « ريزو ةمقن نم وجنيف عيفرلا هردقب رخفي نم كتكلمم ىف

 ةبيهت طقس « ريقحستبوكهنملاني الف هتعض ىلع هللا دمح نم

 كرم الو ء قرطت باب ىأ ترداف دالبلا كلت ىف ةموكملا

 تطقفسو ؛ ىرخأ ةريس موب ل اكىف اهل ناكو ءكلست قيرط ىأ

 ةبترلا لود فص ىلإ عبسلا نينسلا برح دعل ايس الو اسنرف

 عضب ىف ةوقلا اهيلا تمجرو « اهماقم تدرتسا فيكف « ةثلاثلا

 :اهعمجأب ادوروأ ةراغدصف اهدنج لسبتساو « نينس

 رييغتلا كلذ ناك اذإ 0 اهتاماظن تريغ امل اذه لك ت درتسا

 كلذف : تاهمالا لكشأو اَجمم عاضأ دق فواخملاب فوفحلا ديجلا

 تغلب نا ةعاس : ةريخالا ةعاسلا ىف الإ هب ميفن مل ةمالا نال



 : ةحراص ة يبدو ةقسف مالا اهف ببن ةعاس : قارتلا حورلا

 ْ الون
 "زنى نمل لثم نم ةنواسنر فلا ةمالا ريغ ةمأ تجارخ

 ' اص الخ :ناكو ؛ اهنم ضوهنال نأ ليخ ةظقس نم: تماقف ءاجن
 ةماكلمن ركب نأ ريتصلا (« يمس ) كلس دارأ : اهماظن رييشتب
 لب : تابكوكلا دشح الو شويملا عججام هنكل ؛ ىربك هيلاتإ
 لعىلوتساو :هموق بواق هتعاشا كاف ًارح 0 هتمأ حنم

 ظفلي وهو هل غاسو : هتعزنل ماعلا يأرلا شهو « نايلتلا لوقع

 كلم ديزي ليونامع روتكيف هنبا نأي أبنتي نأ ريخالا سفنلا
 ةيبروالا ناجيتلا ربك أ نم اجات هسأر ىلع عضلإو ؛ ةلاثمأ ”ةةلغ

 : اهنيحوف اهم ظفل ةدحاو ةملكل هلك اذه يف:لضفلاو ءاهاهبأو
 0 ةيرطلا » ىف ةملكلا كلتو

 مامناب ةريدجابلك اناهرب عطسأو ؛ اناسل عصفأ ةلثمأ ىدل
 راطخالا قوافم محتقت ةيواسفلا ةمالا ركذأ آ : .يتلالج رظن
 ةرفاظ جرخت ايسوربلا ةمأ مأ ؛ةيروتسدلا ةيرملا ىلع ةثكتم

 تاذ ةديدجلا ابلخاكملضفبالامراضح ل ضفب ىذاملا فيصلا ف



 ب يهد

 عانقال ىنكيانتض رع نكلو :كلتوىذهريغ مأ ء اولقاك ةربالا
 تاموكتلاس أيد شن نامزلا اذه اهيرحرمالا ا

 نعذشتايكرت نب نظلا ىلإ وعدب ثعاب نفأ: لودلا ةوقةىف ديزيو
 ندلا وه مأ ناس الا ىبب نم تسيل ةمأ ىف مأ «,ةئسإاا هذه

 ؟ ءافرلاو قرلا ثعاوب نيبو انبي لوحتو : ةيندملا ةريظح نم انذْني

 ىلإانليجانيدب « حاورالا ناطلس نيدلا نأب ىنم معأأنال ذم ةلالخو

 لقاعم ىف عنتم ملاذإ هنِإو مالا قوقحررقيال هنكسلو : داعملا موب

 ىث لك هعم بهذو سىهذ ةيدمرسلا قئاقحلا

 ىالوم

 ناطلسلا دب ىلع ىرجي لدعلا الإ ةسايسلا امو ؛ دخاو

 هنو 0

 هم خزر ماظن أهي لا ل

 ْز هنع جرخب نأ انيلعف « انع مجابملا ةخيض درب الو ءهلاقثأ تحت

 ضبنأ لزنى أ ئنذلاكاذ 04 ناكم لكىف ًادئاس ةأرث ىذلكم اذن ىلإ

 ا دجملل ىنبو مالا
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  ةرشابمانك نع تلصفنا ىتلاتايالولا ىرن نأتب ربدجأ
 مدقت نحنو رملا ماظنلل لات « نيرو امد اننييو اهني قراف الو
 ةينطولا قداص نم كتنطلس مضن الأ ؛ ىرخأ رخؤتو الجر
 رصم مغت امن رثك أ « نيكنحلا ةساسسلا نمو « مءالو نيصلخلاو
 نيعئاط كوناي مهعدا « ىلب ؟ايبرصو قالفالاو ايفادلومو سنونو
 فشكت : نيهركم ال ابلهأ اهرات ةفئاط دلب لك ىف لعجاو
 ليمام ىلع لمعلا ليبس كل دهمو ؛ كتيعر سمأ نع ءاطغلا كل
 ةيصاع قكتدازا مدشحت باونلل مممسا مث , ىوبالا كنانح كيلا
 نومفربو  ةفالا تاوح ىاسلا كشرعل نوحرش « ككلم
 اهبئاغر ىلاعلا كماقمل

 كطعأ ييسنلا نم (ءارذىنامعأ » : لوقي ءابطالا نحلم

 قوق|لا نم حنمت ام ىالوماي عيطتستل كنإو : « ًافيرش الجر
 ىف مزع ولوأ دج ولوأ اياعر كل نيكل « كتةباعرب ةلوفكملا
 مهيلع تممن أ ىلا ةيرملاةمعل لع كنوركسشي « نورهام مهتعانص
 نونافتيو « ملاظملا درو ؛ مراذملامهنع عفر موي كدمح نوحبسو
 مريخو كرين نوامعيو :كتمدخ ىف

 نوزربيو ؛ دادجالا لئاضف نودرتسلو « مهسوفن نوذهو موقع

 نوفقث : ةلودلا ريخو ؛



 اوزوفي, نأ لع سفنلا اوتطو دق لساوب ةكمبنذؤم نذأ اذإ

 أمل ىسمأ هنإ « كناطلس ءادتفال كشرع لوح نيفنلم « اونوع وأ

 ليفكتلا مل ميدل زع

 ةلروتس كاةموكلل ماظن حرمشأ ناانف 1ك قب" نحل

 اهتالخال ةقفاوم « ةمالا لا وحأ لع ةقيطنم اهلين وجرأ ىلا

 هانعضو ىذلاروتسدلا كتلالجل مدقأس ىناف : اهقفارصواهديلاقتو

 ىبحصو نأ

 يكرس نقل اكنايلملا وذ ند تسل ىنأ لال مع ىف
 عا

 هس |ةزيم ىدحتسا وأ

 نيماسمو نييحيسم متتطلس ل ام نم مانعا دايو

راسا ضرع تعطتسا اذإ ىنع تدع بارتغالا ةضصاخغو
 

 عيفرلا مماقم ىلع
 ناطلسلا ةلالج اي

 اذهىف كيلع بجو امب كئبني هربغ لبق كريمص ىلإ عجرا

 لك ىراعدنالا اهب قاسو .٠ ةزربملا كنغر تذخ أ تلح « نامرلا

 مادقالا ةليضفب هللا هصخنمالإ هيتأ, ال ء دجام لمع كاذ « ىنعم

 هركش الإ قواخم قت امو هرثأ خراتلا دلخ هلعف نم



 ىالوم':

 نيمرك الا كدادج أ دحأ دعسأ مك دعسي مل نامزلا ناكاذإ
 هناف« ىهظملاةين مما ةلودلا هذه حرص تقأ ىذا تنأ كت نلف
 ضهانلا نوكتت مويو ؛اهدجم اهيلع درت موي ذاب اذجم كل رخدا
 تو لبنيقداصلانيينطولاتوض نإ : امدقر نم اهب مي ركلا
 كتوعد ىف ىكراشي « نيماسمو ىراصن ؛ كاياءر نم نييالملا
 مفي نأ ريدملا وهو هب ريدجلا تنأف . ىمسالا ماقملا اذه ىلإ
 ودشت ؟وم+م أش قئالللا ريكت نيذلا ءاظعلا كئلوأ ءامسأ نيب كمعتا
 < مالا لكميلضفب

 لّضاف قطصم ١5 سراب



 معلا ديقف ةيبرعلا ةفنلا ىلا ابلقن ىلا بتكلا يه هذه

 اهرشنب انينع ىلاو اشاب لولغز ىحتف دما موحرما بدالاو

 ةضهلا يعز ىلاعلا بحاص ةرضح نم نذاب ًاثيدح اهعبط ةداعاو

 ىرضلادفولا سئر ثيدحلاىرصلا ىسايسلاخراتلا نكرو ةيرضلا

 (اشاب لولغزدعس)

 الا
0 

 ملا
 2-2 2 و - رس

 نوبوإف اسوم ربل
 مأألاو بوعشلا نيوكست ىف ليوطلا هثحب هيلا هاده دقو

 امايندم. فالتخاؤ اهتداوج بلاقتو اهيراوت عاضوأو اهروطتو

 ىنذلا قيمعلا ىنسلفلا: ثحبلاو داقنلا ركفلاب كلذ لكمرابتعاو

 ًاشزرغ ٠١ هنمثو ميظعلا فوسبليفلا كلذ هب زاتما

 زرصعب ىلع دمت عراشب ةيزاجتلا ةبتكسلا نم بلطي وهو



 همم أ ار وطن
 فيلات

 نوبول فاتسوج روتكدلا

 تابالقنالا بابسأ نع باتكلا اذه ىف فلؤلا ثحب
 ممآلا لاغلب كري ىلا ةياحالا وة كيببلاو ركنا
 املاوحأو بوعشلا قالخأ ةساردب ةيفسلفلا اهئشانم ىلا اهدرو
 ْ هتايرلظن قدص تابئال خراتلا مئاقوب ًادهشتسم ةيسفنلا

 لاوحالا ةساردب فنّش اذه نوبول فاتسوج ر >كدللو

 اذه ىف ثحاب لوأ نآلا دعي وهو تايعّباو بوعشنل ةيسفنلا
 ةسايسلاو ةفسلفلا ىف ديدج نفب نذوب ىذلا عوضولا

 ناو مايحالا نوينكلا سك اما ررخ نم باتكلا اذهو
 رصعلا اذه ىف

 شورغ ٠١ هنو

 رصع.ىلع دمت عراشب ةيراجتلا ةبتكسلا نم بلطيو



 نال رعد نومدا ل تيان
 راظنأ اهبلا تتفلأو مالا نويع ةيزيلكتالا ةيندملا تره

 رفد ( ةريبكلا ةلودلا هذه قر نايس ناينل ىدصتقءاتملا

 كلذ ريثأتىلادشر رممةماعلا وةصاخلا ام لا ع ثحبف ( نالوعد

 لماوعلا#أ نم بانتكلا !! اذه دعيو ةيعامجالاو ةيسايسلااهمايح ىف

 شورغ ١١ هنعو رص ركفالا روت ف ترثأ ىلا

 هيك 3

 أ
69 

 20 هس

 نوبل فاتسوج روتكدلا . فيلات
 ضرغلا » هتمدقم ىف هناّوم هلاقام هيف لوقن ل انيسحو

 ناقل وم قا ور ردسلا زف دلا شمل نسل ناكلا |ذيه قم

 للا نازل ةئماح انابضق ةروص ىف اهؤارإاو اهغاونا فالاتحا لع

 ملكلا عماوج تعاشكلذلوةركاذلا ىف بتو للاب ذخأت ةرصتخلا ٠

 «بدالام اعف

 ىقارلا قيفوت ١9559 ةنس رااربف ىف ةرهاقلا
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