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 اك مجرتلل اك

 لكشت يناثلا لطلاب ةلاظعسملا ةيبنرعلا ةمالا تناك املا 2
 ةيلعلاةلودلا عومنم ( بي رقثلا هجو ,لع)ةيعاتجالا ةئيحلافصن

 ءانبا صخالا لعد يملا يل نم تدهاش ام ىلإ اع ءاننو

 ىلتعلا ةفالجلا لاوحا عبتث يلا مهقايتشا ا ةدشو ليلا يداو
 1 تسلرلا ند لا نا كاش

 مت يق ىتلا ةيخراتلا قئاقحلا نم يوتح ل 0 باتكلا اذه

 نيناثملاو .اصرصخ :نيلسملا نم "سءّتلا هيلع :تعلط نم لك
 هنك لع امات افوقو,يفوقو مدعو ريصقتلاو زجتلابيفارتعاعم ًامومت

 ةجرتب موقأ

 رد: مراقب ديطو قماو»» ايتن نم تنكو ناو ةيبرعلا ةغللا
 يف ةريثكلا تاومملا نم لصح اع امساو اوقع ماركلا ءارثلا
 يرتعي ام ةرينلا لوقعلا يوذ ىلع وني ال دقو دع ا

 ةرط ارا يح هيأ اصلا نع 0 اش لع وه نم
 0 هللان و ل اذه 0 اهتوطخ 00 1

 .اناح قفوب دمح

7 0 ِ 
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 »6 فلولا ةكد#
 ناطلسلا ةةطاس مايأ مقوامليصفن اذه يناتكب دصقأ ال

 ل فاعضشوم دام 2 عرفتو 5 جزتمااموزيزعلا 38

 فيلأتناب يداقتعا ميلظعل ز زحاعلا | اذه ةمه ىلع املك كعب ةيمأ

اخلا نم برض رضاحلا انتقو يف انىكايل
 0 نال ل

 ةعساو ةدام دوجو ىلا جاتحي اذه انرصع يف ةيخيراتلا بتكلا

 ًاراثا-ىريكلا تاجاحلا هذه ىلا فضو فيلأتلل حور نوكت

 يف يتلا ةمقاولا أشذمو بابسا طبض لع اهب ناعتسي ةريخخ

 عماج خيرات ةباتكلذ د حملي نا ثبعلا نمو فيلاتلا ساسا

 0 رشعم اندل دحوبي ال هنا ءافخ الو طرشلا كاذ نادقف عم

 لع نيعتسنل اهحاتحت يلا راد *يش نييناهعلا

 لاهتسا لع ةلدالاو ٠ فاعمل خيراتلا راردا عيمج يف نيودتلا

 يف تحب ىلا ةمم رانا تهل ةدوقفم صقاوتلا هذه

 نوكلو ةريثكف ةديدملا اهراوداو ةسورخلا كلاملا لاوحا

 ضرغلاب ينث ال اهناف اذلو بناجالا ا

 ةناسفللا ضارغالا ر روك لعا مف م رود ذا دوصقملا

 نمو نيناهعلا لاوحا ىلع اين ٠ فوقو مدع كلذ ىلع دزو
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 نم تناجلا هني ا نمت دجوي ال هناف قحاب ةيح

 .ءارفس ريراقلف صقنلا نم ولخي الف ءيش دجوولو ضارغالا
 دكلملا عم موي ن نع موي ةيسايسلا مهقئالع دادرت ينلا ) لودلا

 06 0 د رك حال عراد ةناثعلا

 ةيسايسلا تارباخلا ىلع كاوقولا ريغ هاو دم نلف 0

 عوضوم يب يتلا داوملا يف قيقدتلل اهب لصوتلا نكي ينلا ةيفخل

 فيإأت ةلامتسا انداقثعا عمو ٠ اهنيعب ةقيقحلا يش هذهو 0

 اذهيف ريسلا ىرن يناعلا خي راتلا عئاقو ىدخا نع لماك خيرات

 ٠ ةمج دئاوف لي يثرجلا ىعسلاو ٠ ةدئافلا نمولخي ال قيراتلا

 هلع لوصالا نكمل انمي ءروسلا نئاقلطا رايات نا
 ندالاكتاو اههفب تداوح ةلملس ظرو :كالواذملا كر

 داع 1س را هع ناطلشلا ةعفازك 223 ءاس ةمئاو

 * لانملالهسريغ رمايناهعلاراتلا يضام لع ا ينأا تالا

 2 0 كا ذا ناك راق ا امد

 0 نع هل نيتسلا تا انكيف در هملا دبع ناطلسلا ةنطاس

 00 08 5 هقو انو مزز زغلا دبع ناطانلا كح خيرات ةباتك :
 ةرمالانمقياغ ي ب رعالا 0 فال ةياخلا لاؤحالا
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 ىلا اكل تقم كر عاربي لزم ها وع

 هسفنب اهيف كرتشإ و هنيعب ةثداحلا هذه دهاش 0 كابل فا معلا

 وه ببسلااذهو ٠ اهريبدت يف | اوكرتشا 0 نر ناكدنككلو

 اذه نا ةقيقألا يفو اننيعا يف رثالا اذه ةهق هد "اي زا ثععاب ملظعا

 ٠ عوضوملا اذه يف بتك ام ن ني ) يارئالا

 معاو ةهث ملثعا ناكل ةينائملا دالبلا ريغ دالب يف مضوولو

 مارغوربلا لع( لايك هعبط يف راس دقو هنم ةدئافلا ام ذا عفن

 يرخلاب وا نامزلا كاذ ةفيلخ ةلالج ند نم هل عضو يذلا .

 هنأح 00 3 انكي ال هيلعو ٠ هضرت يتلا ةلطخلا ىلع مسر

 "همر 2 كراع طم نك ف بشي ةادجو هانعلاط وو ماع

 نات داخالا هذه لع فيان ال نا اكم الو

 زيزعلا دبع ناطلسلا ةعقاوك ةعقاو خي راتفيلأتلديدش انجايتحا

 لك نم ةرهاط نوكت ىناعلا خيراتلا يف اًمبم الصف لكشت

 ٠ هيف نحن يذلا نزحلا نامزلا اذه عم ةريك ةقالع اهو

 انتلاح انضعب دعي ذا ا هذه يف راكفالا | ام

 ةعقاولا هذه ةيعيبط ةحيتن ايازرلاو بئاصملا نم انباث امو ةرضاحلا
 رونلو نسح ليقاسم أدب ىلع اليد اهدمي ضعبلاو ٠ ةلئملا



 ديك

 ةروك ذلا راكفالا ناق نيا الك لغو - نايانملا رانا

 ةعقاو نع ثحن ديدج رثا روبظل جايتحالا ةدش ىلع انا نهربت ١

 لبسلا ليهست ىوس انلمع يف نيدصاق ريغ زي زءلا دبع ناطلسلا

 كولس لع مهل اد هك كن وت يذلا نحس

 نم ريتك دعب ع هر ىرا ام ىلعو مقلسما قي رطلا 1

 ليصفت لغ * ضارغالا بئاوشنمةلالاةيخم راتلاوةيلقعلا تاملحلا

 بيعلاو صقنلا نمولخملا هلك اذه عم يعدن الو ةيضاملا ةعقارلا

 د ا مدعنالا

 امتحصب دقتعن ةدام تدجو اذاو ةددعتم تاوفه لوصح كش

 اهثانب وضرغ لك نم لبقتسالا للعانتاظح الام ولخ كلش الب يحن

 ىزدص لع انمآرق ةقفاومو ةينأا صولخو ناقلا ةراهط 1

 فوت لابو ةاتعو هعرن أه لبنل فاكرمالا اذه

 بئاص 1

 و '

004 



 اا
 اهتحيننو ةيربخلا ةعقاولا

 ترثعا يتلا تالكشملا -- دوم ناطلسلا -- ثلاقلا ملس ناطلدلا .

 * نامث ١١ كلذ ءارزو ديلا دبع ناطلسلا - تاحالصالايف هنت

 < رقل ةب راحمو ةيلدادلا تاروالا ح اشاب داوفو اشاب يلاء «اشاب ديشر

 عيسوتورشن يف لساكتلا - تاحالصالا يف ةلو وهأملا ريغلا لاوحاإلا رويل

 ت اهباساو ةيركدملا تاهظننلاو تاليكشتلا صقاون - فراعملا

 تافو - درو اوال .ضورقلا باب ا جولو - ة ةينازعلا ةيلاملا

 ٠ ديلا دبع ناطلسلا

 ىلع رشع يداحلا نرقلا ءدب نم يناهعلا خيراتلا حفصت

 مظعا كاانأا ميلس ناطاسلا رد ناالا ىح ىلا تاسعا

 ةفالخلاب 2 00 نا ا كيرا قرا # ةفيلخ كدعاو ن 0 1

 . ةريغ عرتكاو ةمه مربكا نم ناك هنا ملمتو ىربكلا ةيمالسالا
 ن اّمعْلا ةكيرا ف وأ ةفالخلا ىلوت ٠نيدلاو ةلودلا اصم َّط

 ةغوبصم اهاندا ىلا اهاصقا 0 دالبلاو ىكوف ةاودلا لاوحاو

 رفاهترادا يف ىتع ناملاو 2مم تكي لاطاو امل

 يواديو اهاتخم حل اصر ا ىتد كلما نك ص ىلع هديب سشبفي

 هك داع يعسلا كلذ 3ع غلب ىتح ريصق تقرا 1 ضعي مو و اهلتعم

 لفكتو لماشلالدعلا ةيعلل نعمت دعاوقو نيناوق دالبلل عضو

 م
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 لاجرنم موةينا ءاشمللا نك ٠ حالصاو نيسحت نمداغتبا ام ذاقثا

 تاحالصالا كلت عزنل نا اوفاخ ماوقا ةمالا دارفا مثوا ةلودلا

 نوشقاني ناواهحياحب يف نوعتري و اهبباطاب نوذذإتي معن مهن«

 لفي يذلا دينلا نوكت ناو تاحالعالا هذه دعب نم تاسملا

 نوديلا و كاسل نودي ودعت مردلاو لقا
 مهمايقنم غلب لب ٠ لداعلا ناطلسلا هاغتبا ام ليبس يف تابقعلا

 يف شوحو نع ةراع ,ع مو) ةيراشكلألا ركاسع اوضرخ مهنا :

 يغتي ديدج نوناق لك اوضفري نا لع ( مظتنم شيح ةروص

 احايمن مهيعاسم تفداص ةمالا ظح ءوسلو هذيفنت ناطلسلا
 مهسفلا هيلا توعط ام. وفو هودارا ام ىلع رمالا ضتتناو

 مارا مظعا نمكلذناكو ٠ هلتقو ناطلسلا ملخب لادجلا ىخقناو

 سُاسدلاو دياكملا ريبدت ق يماسالا رجملاو دالبلاو ةمالا ىلع

 اهعون نم ىرخلاةِ ردا رطلسلا ل نا نس
 هتومم تافطناو ثلاشلا ماسلا ناطاسلا ةايح تضقنا كلذ ىلعو

 ل و ةي را اوحالصألا عت ن ضيغواه دش ينلا لدعلا ةععت

 هلوصح يف يق ا 5 قانقلا جيراتلا ت ادفص اودوس

 .ةريك ةلطلسلا يف لكاشلاو دوغ نالتاسلا هدلعب لون غ
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 اذ رام ( راكنو) كتلوأل اف رعالاو ةعشخ بعاصملاو

 ةِبيلاع سفن اذ ناطلسلا ناكو لجو الو فوخ .الب اودارا

 كو نفاخ بح ىلع ةروطفم لايفاو ةمي 5 ءهدامو

 قرف الب ثااثلا ميلس ناطلسلا هفاس تابغرل ةقباطم تابغرو

 هيلا يحوي ام لعىملعلا ةناعل لاب ريسي نا داراف ٠ فالتخلا الو

 باصا 8 ةييصل 0 كشواو همارع نود مايالا ا هعبط

 ا تا ىدر كلام نادم فهي راكم مقجا ذا هفلس

 رس هنعتمفرو أهدي هيلا تدم ريداقملا نكلو هلتق لع اورعاتو
 صلخملا هشيج نم مهله لس .راذ يح منم هنكمو نب رماتلا

 ملم جنا مى تسلا مهباقر ف6 انساك هئالو 2ك

 (ةي يملا ةعقاولاب ) ىنائعلا خي راتلا يف ةعقاولا هذه يعسو ٠ دحأ

 همزع ملاعلل نلعاو هلاعفاب يناهعلا خيراتلا لداعلا كلذ نيز

: 

 , ةلودلاناكرا مدل ةليسو ىوس نكت 1 ينلا ةهدةلا تاماظنلا كرت ىلع

 ىلع ممزأ مث ناوملاو طاطجمالا تاك رد ىلا نطولاب لوذنلاو
 ”تاجاامإ لاجداو_ نككاو املا قفاوت هب رادإ هنيه لكشل

 اريك ًارينأت ةدارالا هذه تثدحاف ٠ ةيلخادلا رومالا يف ةيدج
 مات نم ًاراخ ةيب وروالا لودلا تناك ذا جراذلاو لخادلا -



 نم (هنادفسا ت5 < نييقرشلا نكاح | لع كل 7

 ةردق ال ةمااهنا اال وةينامملا ةلودلايف ناظتو ا

 كلملا روما حالصاو ميظنتل مامالا ىلا ةوطخ اهمدق لمن ىلع اه
 هلام نر ناو ايمان للا مدقتلا ساوهو )

 حالصالا ليبس يف دوكلا ةبقعأا م نيذلا ةيراشكنالا راثا وحو 4

 روما يف مهءادآتسال ايؤروا نم ةردقملاو ةربملا يوذ باجو

 تجلا> يناا ةفيسلا راكقالا ليدبت بجوأ هلكاذه ةاودلا

 دع مه ودع نم تنكت و ابوروا ةساسو ءالقع رئاهخ ٠

 نمل ل رت ني ورز نا نكد و مهنم ناريتكلا عفر

 بسح ىلع اهتراداو ةيناؤعلا ةلودلا_ىتروؤش تملثننا اذا هنا

 نيب ةعونتملا ةنيدحلا نونفلاو مولعلا ترشتناو ةيرغلا نيناوقلا

 ةيركسعلا ةردقملاو ةيونعملا ةوقلا نا اضيا نوري اوناكو اهذارفا

 هةر موقلا يالسالا نيدلا تاماملا ةجينأ اه ناذإلا

 ميدقلا اهدحل اماني واقهجو ل _.ةناشملا ةلودلا ءاقنرال

 ابوروا ةلزاوم ىلع رثوت لاوحالا هذه نا لمتحلا نق هيلو *

 ةيسايسلا
 تاخالصالاكلت ريثأت نم جراخلايف لصح ام ةمين هذه



 2 . 1 1 د

 :؟ . لامآ ءارج نمجرعو جرهيفاوناك ىلاهالاةفاكن اف لخادلايف اما

 يف ب بسلاو ٠ اهابةتسم نم تسي ةمالانا ىتح ةيريخلاناطلسلا

 ةقيرغ ودا 0 يذلا تائيسلا ة ةهلن روبظ وه ىلا كاذ

 تايالولا يفنايصعلا يلاوت نع دق ٠ نورق ةثالث دنم 2

 لغو هب ر أم مامتا نع موحرملا ناطلسلا زم ةريثكلا لقالفااو

 اوناك ةلودلا لاجر نم مظعالا مسقلا نال ٠ لمع لك .نع هدي

 د لمعلا نع اوغرذ ًاراهج ناطلسلا لاعفا نم نوكشي

 1 ءابالاهطتخاايعجورملا مدعو ةمدق ل ءريدقلا اب نيلضفم هيأ

 يريامةياغ نا اولعو ناطاسلا دصاقم اوسدحا نا كعب ( دودجلاو

 : ( ةلودلا روما ماظنتو 2 حالصا يف ايوروا ديلع7 وه هيلا

 ديدشلا فوحلاو ةي راثكتالا ملظ نم مهباتني ناك ام غراب

 مهنم مهولق رم ءاخ ناك يذلا

 0 00 تدق ليسو ناطلنلا عقوق الرو

 1 0 ندع قف ىلإ رثالال 11 يلاهالا عم ةدثلا
 هي --- نإلاعلا بر لوسر ةفيلخ .

 3 0 ف سه هالاب ىرح .يذلا ىومدلا لاتقلا كاذ > ناريغ

 0 .اوركلا لن ف دأب ةقمر لارا ال ناك 3 0 ادكيالا عم ( ناديم



 ّآ
 + هل
 ناطلسلا ىلع جورخلل عافدنالا هنم ىجريدحا ةنأتسالا يف قبب 5

 هتيغب لنا قفوت موحرملا ناطلسلا نا لولا ةصالخو
 دطوف سدفللاو سقللا لد ةكلملل ةراحا لق يو د١

 كلذ لع ءانبال ةمهلا فرص مث ةنيتم سسا ىلع ماظنلا متاعد ٠

 وويل رضا طفيل تان اهدار ستر عر
 ركريولا ريدقل امنع غرفتي و حاورالاو لاومالا ىلع نمالاو

 ٠ كلذ لكاش امو دونجلا بيترتو بئارضلا

 مايا يف دوم ناطلسلا اهسسا يتلا تاحالصالا تناكو

 .-.يلاهالا كيزا يصور يكسلا الا لسا نع نام

 ةلهو لوا يفةيمهالا ةليلق ضعبلا أهاري ةريخالا ةداملا نا عمو
 يلاها دنع لوجلاو بصعتلا دوجو ىلع ةظحالم لقا نكلو

 ضغبلا نم مرودص هنكت امو نيحلا كاذ في ةينائملا دالبلا

 هذه يرتعي ناكام ىلع لدت ةبيرغلا ةشيمملا لوصال

 ةريغكلا ناوملا نم تاحالصالا

 تاحالصالا مامتاو ةلودلا روما ةراداهظنتل دب ال ناك الو

 ةمدخل ءافكأ لاجر اهيف جرختي سرادم ءاشنا نم ةبولطملا



 ا وا كر راوي هل نأ زا نامل
 نسما كذلا ديل ةيفاك ةميلقعلا تايقفوملا هذه تدضاف ابسضعب

 ) ها

 ديالا ىلا هعسا ءاقباو ناطاسلا ةلالخل

 ةرتسملا تاروثلا روهظو يلخادلا باراعضالادايدزا نك 5

 ةرادالا 1 ١ الا كرتا م 2 ةيجرا الا لؤدلا ضعب ةب راحو

 ناكمالا ردق لَن ىرخلالا تاحالصالا ءارجايف يعسلاو هيكلملا

 لقانا نع رجم ناطلتلا دم كلل يس 1 0

٠. 

 35 يلاهالا نه مافع ليم رهظ همايا فو ديلا دنع ا 0

 ذقيح مزاللا نم ناكو ميوقلا اهي رط يف ريسلاو تاحالصالل'

 كاذتقو تكا نكلو نامزلا ةقفاومل ًارلغن قيرطلا اذه يف لغوتلا

 2 لك يلو تامالظتلا نحب, و يفوياملا ةناذلكلا طخ طخ عضوب

 : ةدملا هذه يف تاحالصالا نم

 ريغ ىلع اسد 00 نيغلا تقولا كاذ لفذا اك :

 لساكتلايف نا تاك رت نار عمت انرارقا عمو ىده

 ” ةلودلا ةراذا يف ةناككا" يوذ ةيلوئسم ركم ال نكلو :عاستلاو

 ةرثفلا هذه ميرا 3 نم لك لع ىف 2 الو 5 نيفظوملا نب 00

 ناطلشلا: :نأ فصلاو: ماع نيزشعو نا 0 ْنَء م كي ينلا



 دب ال هناو لاوحالا هذه بابساب نرلاع اوناك ءاكزرلا ضعبو

 منكالو دوم ناطلسلا هيلع راس يذلا قيرطلا يقريسلا نم 7

 هع هل نت الا مولع ب ب ناك امم ارثا اورهلتا

 لصمت تناك ّينلا ةينهألا ةايلقلا نووكشلا ه1 رد

 يف م 1 اورصحو راد ءوس نم تت اهحلا ضع 0

 00 0 روهظ كك راطللاا اذه 0 فو ٠ سور !| م بر 2ك

 داوذو اشاب يلاءو انثاب 5 ةمطاو ةردقملا 4و: ءارزول.

 ةرادأ ف انما تانطلا نو 0 ءالا ووه ا 4

 دع ِق اك 5 رم مهيلغاو روهألا عا مامز مثديبو و ةلودلا

 0 دومخ ناطلسلا

 ةلوذلا لاوحاب ةماتلا ةريخلاو ةريثلا ةركفلا يوذ نم مو

 لصمتسي 1 ذا ةدئافلا ام نكلو ٠ ةيموملا ةسايسلاو ةيناعلا

 ءىواسمل ًارظن اندنعةصرف نما نآك اذك تقو يف فعل ىلع 1

 ايلعلا تاقبططلا ف لالخ لك يا او للعلا ةلع ين ينلا رومالا
 ةعبلا يف نا لاملا لَو ٠ نامزا 0 نمةلو ودلا ار

 ةداسر د هور | لع فقول
57 

 تاروثلا نكن. : ةريفكلا نونا ل

 : يبا الئاسولا ةلو 10 ءوس



 يا

 عيمج فرصل ةلودلا تراعضاةهج يف نآ لك ودبت تناك ىنلا
 ركرم لا يف ايس ةلخادلا تاروثلا هذه تزاكو ٠ اهأوق

 7و نال ءاقالا ذه قو لودلا نب اهدوقت بعضو ةلودلا

 لك زاهتنا نع نيع ممل لفغت ال ىلالا نويلزالا انئادعا مهو )

 ةيقرشلاةلْسملارابغ (انممهتنابل ءاضقو مثدصاقم لينل حست ةصرف

 زيلكلالا ةنواعم الولو ٠ يرقلا ةبراحم تلصح اذكهو

 1 ةيسايسلا مهعفانم ىلع ءانب ةبراحلا هذه يف انل نيب واسنرفلاو

 ر,. .ةلودلا امف مقث تداك يتلا كلاهملا نييعت نالا ىلل اندكما

 نيمختلا هجو لع ولو
 ضرغلا بئاوش نم ةيلاح ةناعا انتلود اتناعا نيتلودلا ناف

 ًاناديم انل اتكرتو ءانثالا هذه يف الالقتسا ةظفاحميف انس اتناكو

 سورلا راحدنا نال انتلخاد حالصال ا اتقوو يف

 0 د قرشلاب مبككحت لعج نيبملا راحدنالا كلذ

 : ٠ تاليتسملا عبار 30

 ” في عوقولا نم سرتحن نا كاذ ذا انيلع بجاولا ناكو
 هللا نم نا دلعت ) حالصالا ماهتا يف اندبح لذبنو رك

 يف ةعيرس تاوطخ طخ نا نم انكمي دكرم يف انلعجو انيلع

 ها ل
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 ةداعا نم هل دب ال يذلا انودع تاروصت وهو ( مدقتلا 00

 الع تاحاوا نسوا نك ناكو ليل نمر دع الع 1
 دوف ام قار يف تيعحاو هردق 0 عينلا 0 0 ردع نأ

 يف اناتاعا نيتودلا.نيتاه نال ر ريالا نم جوعا 2 3 ولو

 ةديحولا اهتياذ نا ابهئارقس ةطساوب اناتمهفا دقو 5 رآلا برح

 ا مصل ىتح انل عساو نادم كرت ىا انمذق ام ىلع ةرصاق

 هدح دنع انودع ضيبالا بدلا فقوأو

 هيدولا تارهالظملاو تاصنلا هذه نراف ! تاهه نكلو
 رافعا لئلا حا نم دن ل دا داو يدعم تنك
 كا مارال

 5 ترا 0 كا ىلع ةلودلا ةرادا تيب

 مدا عسإ ملو* د ٠ نيئادللا را 4 يف م اس ءارزولاو يارسسلا لذا نم

 انا لع 0 ثرعلا 00 |١ لا حا تدلضعم ل

 روكذملا رودلا يف ةلودلا ةرادا نم ةلملا ديفي ءيش ءارجا مدع
 روحا ءايلو اا ا يلا ا ا حاضيا قرأ انا كد

 ٠ ةدئافلا نمولخي ال ( ءارزولاو ناطاسلا يأ )

 رض كلو را هكر تال
8 
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 00 فراعلاو ناقلا اف راجالا رقرت ال تنانملا تاذو

 د مالا نم ةما ياف اهدارفا نب اهراشتناو اككم

 مالختت ناو 0 لعن كباو دب ال يفدملاو ىل رمق يف ةيلاع

 ١ اهف تير ا ةوصاو ةقيقد يو 1 هده كك اهروما

 ةعسو ددعلا م ملدا د2 4. لع 0 6

 تيقب يف اذا ةيوناثلا لودلا دادع يف قتائاف يضار رآلا

 0 0 سورلا ةلود هذهو فراعملاو مولعلا نم ةمور#

 1 اور 5 د ةلودلا خيرات رد هتابثا 0

 كاللا ةعس نم محلو ادذع دارفنالا هو لع ةيروالا لودلا

 يش يذل' ذوفنلا ةلودلا هذه 1 )ا اذه 2 هرصخح ن 5 ال 8

 لحر روهظذنم يا نيرخالانينرقلا ىد لودلا ا نال هياع

 ه1 رت مرد سي كلو هلق قرش ردن اج

 د رغلا ةيدملا لرد كعب الا ىمظعلا نودلا اضم ف كعل

 اهلها نيد اغار اشتل و اهف
ٍ 

 هيد 75 ا فر اعملا ن ع مالكلا ا لاط اهمو

 نم مظعا 0 دادعتسا لع فراعملا رأت رم نم ةلعقن الا

 اه وا ةعار ا ىدالا هلا نم هاف كلنا عمود ١
 55 0 ّى 0 4 ل



 211 دي ١5 كي

 ال بءشلاف ٠ معلا نم ًاواخ اوماد ام ءيشب نوردقي ال مناف
 فاصنالاو لدعلا ءىدابم لع هئناوق ماعد تدطو واو قرح

 ةلادعلا نم ةدافتسالا هنكمي ال لب ةفرعملاو معلا هدئار نكي ملام
 ءيث ةققح لع فقري الق 2 سار راتسإ 0 ام تاس

 ئوق) الو هنود, روهالا ضفاوغ 0 ذو فراخ

 قت لب اهعم تأذن ينلا ةيناسؤنلا |مئاوها عدر ىلع ةسما
 ةيرحلا حبصتق ةيقيقملا 0 ١١ ةيق ريدقل ايازم كرم ةمورح
 م لاب خاماعم درجع بصعتلا نمو الو. نايس اهدنع لذلاو

 ا قده ايت ا اذكهو ةقيقحلا يلا م لا

 وا مدأ كا انانادف ل هد اينعاال ةندقلا 5

 ناك كر 0 ال للا ةلودلا ل لوقلا ةوفصو 3 ردسأ

 0 الو لاحومتالاو طوقسال قده ماد قت اهدارفا

 هلك اذه رهو لودلا نيب ةيساسلا 0 اع ةلفاحملا امل
 ءايلوا لع بجاو ١! نم ناك هنا .:ر اب لجاب ءيراقلل حضتي
 رشن يف دهملا اواذب نا دومم ناطاسلا دعب ةلودلا يف رومالا

 دعلا ةيئدملا لاخداو دارفالا نيب ايتو فراعملاو مولعلا

 داليا ءاحنا يف
 ةيرم



 26 دع

 هوحني ملو ىمالا اذه ىلا اوهبتني مل مهئاف ! تاهيه نكلو

 نابر دقني نم !:ا مركلا ءيراقلا_ناثي الو ةيمثل لت

 .ةمالسلا لحاس اال جري ام نآآلا اندنع فراعملا ميم

 نا وه هارت يذلا لب : اقلطم كلذ دقتمن ال انا الك مث ٍُ

 . 0 عر نك اضن ل

 ' ديلا 3 هو نمز يف انرسول انا وه هللا يرن ام "لجو

 قولت 2 12 را نالا اكمل فراثلا ناسا 4 ةراعخ

 2 لاب ا شع دفرا يف نالا انكلو ةيناد

 نمادتايحاح لص: انكلو اب وروانع ىنغب ن الا انك 5

 ٠ جراخلا نم هيلا جاتحن اه.ةنوم انلماعم اديغكتو انسفنا

 00 كا نع ل رطل لي هل فراعملا تناك

 تفزو يف وراشا 2 طخ يسر -- ل تاجا ملا

 ةيناثعلا ةلودلل رم ص كاش برا ردو ينائعلا ل م اك ١ ىلا ىئرع كا

 ىوط دق لب لمعلا ماع يلازري مل ريكفت 3 قرو لع اربح

 ماهوالا لع ف

0 
 هم 00 نا لوقت نأ انكع ف ,راعملا ن ءامكح انبرض ولف
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 ةيلدعلا تاحالضأ 'ىنظع ةيمها تاذت يه ينلا داوملا نع 7
 هةدراف هر دعب ةقحلا ةيبرتلا ةكلاملا ةرسالا دالوا ةيرتو

 لع ( ورا ةئلالا كارلا للوصل اولا ل ا
 هدافي دلل ةرادالا ررمإ يف ةربخلا يوذ نييورالا نم ةعاهج

 مهفراعمو مهمواح نم :

 ماتهالا الا موللا ءيش رومالا .ذه نم لصحي مل نكلو
 ميظنتلا رهعت تل ل | د ل ةراظن نوأوش ضعب

 ) ماظتالا تح ن ده ةيناعلا ة هلو أ هدلا دونئح هيلع تك ع ا 06 0 .

 نالع اسأا دهع ىلع ايوروا نم رم م توا نيد طاب فلا لع اور

 2 نونفلا 3 ل كعب كا 2 .٠ لداعلا دوم

 ةيب را ةسردلا يف ( نهزلا كاذ ىتح ةدوقفم تناك ين )

 0 رورغملا ضعب 00 داك كلذ نم ةدناقلا ا نكلو

 مدقتلا لينس يف ةبقع ةيلاعلا بتارألا باعصا نم نيبصعتملا

 اذه عمو ٠ كاردالا قح 0 م مكر ءدعل والغلا

 فوقو 00 م 1 57 5 عل ١ تالاككلا ىف 52: 0 2

 نأكو اهتايبداو ةيب رحلا نونفلا تا ىوس لع انط

 ىلع ةيرملا ةتيردملا مارغورب هل



 يذلا ينفلا ءاقثرالا نم انعافتنا يف اوتيب ملو مثواوها ءاشن ام

 جتتناف هب رح ايوروا سراده 2 0 نيح 0 تك

 هيركسملا انءاقثرا يف ريثأتلا ءوس نم رورغلاو حاستلا اذه

 نك نوب ردي ناجحا طابق 2 يفان 0 نالا اي اعضا أم

 35 ءينان صقتنلا اذهو ةيرصعلا 4 هب ري نونفلا 0 انطاضو

 نفلا ّط تردالاو مولعلل انطاض 0 3 نع البق ند

 تناجالا طابضلا نع ىنذ يف انلعج الماك اليصحت يركسلا
 ماعلا يف انتحاح كك روهظ اناوق ةوص ىلع 5 كَ برضناو

 ع
 د ( ةس نيتس ةن رحلا ةسردملا سيسات دعب يا ) ىذأملا

 انلدب صقن وهو ٠ يما ارالا ميسقت نفذ انطايض 1 ينجا طباض

 رومالا ءايلوا نم لصح يذلا حدافلا ءاطخلا ىلع ةعضاو ةلالد

 شوز ترا ريكذتلاو ظقيتلاب ريدحن وه اممو 2 نيحلا كاذ يف ْ

 دو#ناطلساادهع يف انتلاح ها ةلاح 2 2 ىتئام 0 اونذ

 ةلطو ضال فك نانا يس ركنا س رطب نكي نداخلا
 ملظنو ءايللا نم رك دع ير ني نا ني يراه

 00 هل هوماقأ امو 2 ها لايب 8 ركمل زكلم روما

 ًاراهجو ًارس هيلع مهمايق هعري ملو هدصق لبيس يف تارثعلا
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 دك 09 د 348

 قر را غلب ىتح قيرطلا اذه يف ا

 لاعر رورط ناجالا ص ةليدلا تا اذكهو ءاقثرالا

 ةئس نيعب 0 دعب اهيف ءانكأ 1

 نم ناك هناب تاثالا هذه انثاحا نم دصقت الف نحناما

 لوقن لب ٠ باجالل ةلودلا روما مامز مياست دكتور

 انلاجر نيب نيدوقفم ةئافكلاو ةردقملا باحصا مادام هن

 ككل لالا اري نا تاس را نا

 دقعلاو للا ووذ مهل اهئيهي يتلا زكارملايف مهنومدختسيو باجال

 مام كوردي 0 لاج راهظا ةلاتولا 2 انكم كو

 سرطب) راثآ ءافتقا اضيا بجاولا نم ناكو يغبذي ام ىلع كلم

 دلل انيبانلا نابشلا لاسراب (ربكألا

 اوداع 5 اوغلب اذا ىت> اهلاحر 1 راعملاو : ولعلا كانه

 اذه مات روظت ةايلق خدم يفو مهئاطوا ءانبا اولعو مثدالب كل

 0 ف مهسفناب وهدا دك رح نوريدب نابش ج رخو ميلعتلا

 ةدكه 1 ا تاج اوراعاولو ٠ ةلوذلا ةرادا تا

 دلع ع يت رانا كما كنوةسالا ةطقلا

 ةرظعنما ةمدخلا هدالب مدخي نم انيزاروظ نيب ناكلو ابوروا



 نالا هر ذت ىدحت الف ىضم ام ىضم نكلو : بئاجالا نم

 ديلاقأ نعةرابع ديحلا دبع نانا دي يف ىرج ام عيمجو 8

 ىدا لكشب ديلاقتلا هذه حتاتن ترهظ ام ريثكو ورت نودب

 نارعلا عوقو ةرضملا اهتابرض نم ةبرض لواو فسالاو يسالل
 : ةيلاملا ةراظن ةرادا يف ماظنلا لاخو للاملا

 ةيلاملا ماظتنا نيمأتل ءيش لك لبق تايموزالا نم ناكو

 مل روما تو ةعانصلا او ةراحتلا ميم و عيسوت ءارو ىسلا ود

 مف ه ررالا لود دلق 0 راتارزوا نع
 قيقد باسح لكدعبالا | 0 لودلا جلت ال يف ال ىلإ هنلاملا تاداتعالا

 اهتايلام 3 الصال ىداصتقاو

 ضويقلا باب قرطت ابوروا ف ةيوروالا لودلا نا معن
 اذه يف ةوطخ نوطخمي ال مهنكلو رسع ف !هيلام عقث ال يل
 انمدق 16 يداصتقاو :قرقد باسح لك ءار>ا دهب الا ليسا

 ارت انا ةيقارلا ةينغلا ةبب رغلا لودلا لاوحا يث هذه
 ال نر الو  تااملا حده سا اهاجر معي ال ينلا
 جتن /كش الب اهناف ضورقلا هذه دقعت ءيش يال الو ىنعم

 كل وا ا ها
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 اهيلع ةدئاعيف الو اهتيز ضورقلاهذه ءارونم ةدئافالثدح

 لوا و ل هل عضو امل اموهوم ببسلا ناك الط عفن

 مايا ضارقالا يف ةييرغلا ديلاقلا ىلع انوارزو اهبف مجهت ةرم

 00 واضرقلا اذه 0 و اوركفي مو ديلا دبع ناطلسلا

 ةلودلا اصب ساسم هل ءيث لكن ع يفاغلا مهتداع يف 5

 هي لصو ىتح موي نع امون داذزب 0 عومج ناكف

 تايهنجلا نم نيبالم رشع ىلا ديجللا دبع ناطلسلا - را

 نم ةياذ فِي تناك ةيلخادلا ةيلاملا ةلاملا نا اذه ىلا فضو

 ةلودلاك ةل ”وددنعريبكر يغ نيب الم رمل غلبم ناوعن ٠ كاترذا

 فر ىرورملا نم ناكل كشر : دعم اننا تان فللا

 اولا ده نان اهردت نك ارتخالاو اهعضاوم يف غلاجملا

 ىوس هئافلأ ديجلا دبع ناطلسلا كرتي لو ًاروشم ءايه تيهذ

 نوردل اهويضا رف يتلا
 اطلسلا ىلع كشالب ةدئاع لاوحالا اذه يف ةيلوئسملاو

 : يهف ناطلسلا رود يف تاحالصالا ملم اما هئاررور

 - عضو يذلا ةعرفلا لوصا عم ىركسملا اغلا ميمعت

 نوناق مضوو يرجملا خيراتلا نم 1؟0 ةنس يق ةي ركسعلل



 تاونس سمخ ةيركسعلا ةمدخلا يف ل اوخدلا سم لك لع مت

 دسسادك 11 ةساقق فيدرلا 3 غبسو ةيمااظالا يف

 ىضذارالا نوناق عضو ه 1074 ةنس يفو ةناتسالا يف ةعبطم

 ديجلا دبع ناطاسلا دبع يف ىرج ام لك اذهو ينوياهلا ءاذللاو

 ديهلادبع ناطلسلا لقلا ه 150007 ةئش يفو ٠ تاحالصالا نه

 ه2 ني رقت نونا فلا لري نا دنع ءاقلا راذ لا ناح

 ةقرط ا ليسا دو وة دي رخلا يالا يضر

 دي رمل دبع ناطلسلا هوا ىفلا ةناملتسلاو ىركلا

 دا



 8: ني زعلادبع ناطلسلا ةنلطاس لئاوا تح

 نس دل نا رس ا 00

 ترممل ناظمدلا ةرايز - اشاب لماك ةرادص - ىلوالا انشاب دأوف

 رمت ب سلا هدم دك هرلكك انا ردم

 ةيلخادلا تاروثلا تاشاب يدشر

 يرجلا خيراتلا نم ١؟ 45 ةئس زيؤعلا دبع ناطلسلا دلو

 ردك ألا هيأ سولجو دوم ناطلسلا ةافو موي هرم ناكر
 دعاوتلاو لوصالا لع ىبرتف ٠ تاوئس رثع ديحملا دبع ناطاسلا

 هان نإ هتاح فرصف ريخدلا دحلا ف نانع نا دع 2

 نأش فلخادتلا مدع بح لع بشف يصخلا نوتاواغاو ىارسلا
 ا . ءبحتتحا هكشلس راكألك ناكوةلودلا نو“ ءوشنم

 أ كب ع ناطلسلا 2 وصخ ءةكلاملا 0 دالوأ 8

 ل هب حمل 5 بس دي ري ا نايتا نأ ارح دكرتي ناك

 اكل ءارطلا كا تفللا اطل ددلا دع نك ا

 تاقوا نم ًازج فرضي ملف هرفص يف فراعملاو مولعلا ليصحتو
 ةيسايسلا لاوحالا ىلع فوقولاو ملاعلا لاوحا ىلع عالطالا هغارف

 رصقلا يف ةضايرلاو ديصلا يف يملا هتدبش تقو عاضاف



 روعألا اا هرد يل هغبرو رق ) يف هداش يذلا مهلا

 امل ةيمها ال يفنأا ةئزدلا

 هفراعموهمولع َةلقو هقحلا ةيبرتلا هتبب رت نا دقف نا ثيح

 هلا اوهلاوا ف هيك" ؟ى واسم روهاظ ف ديحولا تسلا تناك
 اهءا انك هقالخا ءوسو اهياع رطف ينلا ةينانالا نكلو ٠ ًارخئوم

 يقفلالقتسالل هلهت 0 ولم ةيبرت هتبرتو هايصخت مدعل 3 :

 ناكني :ملا دبع نااطاسلا ناف لاو>الا هذه لك عمو : دعب أم

 ىعظعلا ةفالخلا ريرس وبقي نا لبق عيملا اضر 0

35 

6 

0 

 0 ماع نال لا ناكو ٠ هيلا ة 0 باقر

 0 دحا ررض بحيال قالخالا نيبح سفلل < 1
 نك ل ' يف ةيعزلا اعقوا هدئار اناك ناذللا لهاستلاو ردع

 ناكف ني هلا دبع اما. ديزع ترم ةيلعام كاترأ يف 00

 نم-رما في لهاستلا مدعو ركلا ىلع لوبجم الذ سكعب

 لع تناوب انك 1 لا ةسللا واعر ةماسلا نأ تس

 ىف ةريثك ءاشأ ةنم لمأت نا يلاهالا مظعم تنجوا هحالم
 ًاريسةلودلاب ريسي ناهنم ل 1 لكلا ناك 0 هه دعا

 ليبسلا اذه يف اهاطخ ةوطخ لواو مدقللا قيرط يف ًاتيثح



 تالد ىلع ساج مذ | يلاهالا لدع لامالا هذه تود

 نم ا ل خي اررسلا قار 83-20 ضعب دراعي دخلا ىتح

 هرمغ لغحو 2 ةلودلا 3 ةزولعت لمع نو هب 0 اخهاب ا

 لها ا 2 ا ل يناا ة هز يدكلا اا لو ع

 تارهولاو ةيضفلاو ةيبهذلا يفاوالا عاشبا نم نمو فاق

 قل ادعو ىارشلا لخاد اعضوو اهعايتبا ع هفالس ا

 لعو تارالخنلا وفلان وم 0 ف يف همهم نالت قىرحا 0

 ةبب را ةراظن صخالا

 ةيص وصلا 5057 ىلع هيف ةم وما مفانلا ةيدقت ماعلا رهظاو

 لالا لا اًةصاخلاة نب وا تادراو ل كر ص 56 1 هن دامأب

 ١ تام دا ف ف نيفظ وألا 0 صعب لد عو زإاةمو معلا

 ىو انش مه الو نم رون 0 ا 0

 ام باعص| ىارسأا نم در ا | ضيق

 0 دلا هنم مهب رفنب اورضأ نيدلا ديعل دبع ناط 0 ا ةفلس

 مهنم د مذ دأ ذوفنلا نم دئتقو مه 0 كا ل

 ناطلسلا بوح ) اشاب اضرك ةمالاوت ةلودلل 0 ررضلا قوش

 يدندفا ىناعصم جاحلاو يدنفا رمتو ءاشاب نامعو ؛( دينا دبع
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 .ىلع انسح ًاريثات ترثا اهتلق عم تاارجالا هذه نكلو

 تدازو ةدوحوملا ”يواسملا صضعب دعا ازاو ةيم ومعلا نارا

 تراك واينط ردح هب دادزاو ناطانلاب ىغش لعاقنت ىذا

 نع عوضوم 0 ىح هتحرد ا يف تاكو اهدنع هت

 ةهدمح حبسلو 0 للع لكلاو ماعلاو صاخلا

 ةيءطق ةروصب نارثوب نايس تاقوالا 0 1 نك

 يلاعلا بابلا ر آلاو يارسلا امهدحا ةلودلا ةرادا لاوحا لع

 يف فردتلا صوصخم ضيقن فرط ىلع ناذه ناكو

 ' هدد دنع اهنم لك فوقو نا ةديدعلا براختلاب تن دف ةلودلا

 هتائفاعتو هيلا فلكم وه ايف هفرصت ةرئاد نع هجورخ مدعو

 ةداعسو دالتلا ةورث جتني ال هتفيظو ءار>ا دنع هفرش لع

 قد كلاب نكشلاو ةكلملل لخاد ف نمالا لودهحو دانا

 0 3 0 وث عوقو نا اك ةرادالا هذه نم رفتت يلاهالا

 دل ل نوش يف ةينجالا لودلل ةلخادملا باب متنت

 ناضل لا ديغ ىف ءاقرالا راذ نم ةودح لوا وطن و

 نملك راصو رومالا يف لالتخالا ةمايق ا نر رعلا دع
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 6 "ا د د

 يوذ نيب قاقشلا عقوف ضيقت يفرط ىلع يارسلاو يلاعلا بابلا

 يارسلا لها نيبو ءارزولا نم للعلا بابلا يف رادتقالاو ذوفنلا

 تايغاشملاو ةديدشلا تالداحلا نم هعوقو راغتنم ناكأم اذهو

 ةراكإ نأ رطانل لخ يح ا لادحلا نادم عسلاو دال

 يلاعلا بابلاو يارسلا نيب لادج نع ةرابع نامع يب ف كللا

 ذئتقو اشاب يلادو يصربقلا اشاب يدشر دمع بقاعت 0

 ةديده تاسانم د دوحوو 0 لصافب ة 0 ا 0 1

 نيح ىلا لاوحالا هذه عوقو رخآ منيو ناطلسلا نبب

 فعض لع روطفم ( اشاب يدشر د يا ) والا ناكف

 ارفك يناذلاو ٠ ةمواقملا يف رارصالا ىلع ةردقملا مدعو بلقلا

 و ذوفنلا نم هلاع مدح دنع يارسلا لها فقوي ند

 مدع بس انا 3ك فر ناكدنكاو مثرابت دص نم كن يبا

 ناك دعو هيدا ناطلسلا رعي ال يس داو ةعقط نوملا

 اففوف ف دسح ٠ لاذع نال املا نك هيلع ا 0 او هل

 نم هل ةحونملا :ةصرفلا هذه لاعتسا ءاساف همصخ ىلع با

 ىلع مثربجاو ءارزولا ربص ليع ىتح عدتر, مو يلاعلا بابلا 0

 د راسل اكل هك تدادرال د كاز ادا كر



 لواحي :راك ينلا يلاعلا بابلا قوقح ىلع اهب نوظفاحي 0

 هذه لك دعب جايتحالا ربظ ذئدنعو اهول هدبج ىعسإ و معزز

 ك1 نر ررملا ف لل راش لحد را ناتحلا

 اذه ديكو اشاب داق . .ةراكف - لاعفالا ءوس نم لصح انع

 هاوق لكب ركفلا
 ىلع نيتفالا هتيص قبط لجر نباوهف اذه داوف اما

 تبقلين اكو عيبا دنع رومُشهومولعم وه مهو ناطاشلا 4

 :' هرغص نم اشايلا اذه ىلرت دقو « ا تزع 5 هداز ي يس هحكب

 امكةفر هللاو 0 هرصع ا لع ةقح ةير ِ

 عراعالا ةعسإ ةئازقأ ن زاتع ءاكزلا يف هرضع ةفبان ناك هنا

 7-0 0 كدا ف ردي ل

 د0 0 مع 1

 تاع تس ةهتفرعمو ةلودلا روما ِع
 6ع

 هنا ةقالطب رعساف هدادجاو هتابا

 بوه د 5-0 22 لاصخلا هذه ريظا دقو ةداخلا

 ) اويوتساو ويس ( ب را ماير

 0 موزل ىري ىذأ | برخلا نم هيلا 0 ل عمو

 2 علا ةلو ودلا دو داللب 0 ةديدجلا زاكفالاو ىرصعلا ١ ءاتنرألا

 ل ع ا 00 * ناطوالا هام كا دايدزاو
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 ربظ ىتح صوصخم كلسمو بئاص ركف اذ نكي | هنكلو
 يق مم ةلودلا صيلخت ءارو هيرب قيرط ذاختا نع هز

 ام لاصئتسا يف ىعسي ناكف ٠ لالحمالا نم هيلع

 هترادانسحملاغلل رملخيل ءايرلا ا ها لا
 ةعم نكف دل دا نم ن 2 هكاذه عمو هني وط ةمالسو

 عيرسلا طوقسلا نم هيلع يف امم وحين نا نم ةلودلا
 اهئاقثراو ةلودلا لالقتسا بح لمار وطفم هيلا راشملا ناكو

 ةرادصلا صنميف ءاقبلاو لالقتسالا هسفنل بحي اهءانادكر 7

 ا ل ل
 ظفحي يقهريغ ةرادصلا قست لجر نم تقولا كاذ يننكي مد
 امأش لودلا نيب يلعب اهلالقتسا ةلودلل

 هترادصلبق ةلودلا يفةبلاعلا ضئاظولا نمأ ها
 عود ةودامحت مدعل َ ران ةرادصلا را ط ثلي 0 هنكلا

 عاطقناالب يارسلا لها نم ردصت تناك يبل ةريغكلا تاوفملا
 اح لع هفوقوو ةرادصلا يي ىلا رطضاو

 ىلا ديدشلا يملا ..:رم هريعم بات .نراكامج مغزلاب دايحلا
 بصتملا اذه



 ةلودلا دنع عومسملا توصلا تاذ تاعوبطملا تناكو

 أبعيج تبرض نأ لكيف اهتوق ربظت ينلا ةينحالا دئارملاو

 ناواشابدافىلاةرادصلا ءامز ميلست بوجو يثوةدحاو ةدتو ىلع

 لكلب م تال دع كان نكمل هاوس دحا ال

 هذوفت زياكلالا ريفس لمعا ترا دعب الا امقن دح ل ءادنلا اذه

 دعب ةرادصلل اشاب داوف نيع دقو. رءالا ف لخادتو يارسأاا يف

 0 هتيدعت نم صانم ال نأ ناطاسأا ىأر نا

 هذه ىلع هزارصاواشاب داّوف نيبعت يف هتضراعم كحاب

 هارد وفنم هفودوه زيلكلالا ريغس لخادت بج .وايتح ةضراعملا

 ثاللا ةوماريدت يف يأر امنا ننال

 راسنا لوح ذا ل 5 اشاب دائوف 0 عدت ئ

 و تاكا حار ملا دفاف سا ىتح ةرادصلا دئسم.هيلا

 ٠ ءاشت مك كلما ةرادا يف َ فا 1 كرت نال نع

 يلاعلا كالا 'لالتتلا ةظفاع ىلع ءارزولا عيج ِ قفئاف

ومدقو نم ررددلا لقأ اوذخاف
 ا 35 ميج مهئافعتسا ا

 نيتملا داحتالا اذهب يارسلا ديدهت ءافعتسالا اذه نم ممدصقم

 ٠ راثالا. ًادرا الا ين ال يتلا !ملها تالغاذم روذج علقو
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 هنم لمكوي كب ًاركف ءافعتسالا ةلْئَسم 0-0 ناو

 رود ناك هنكلو يلاعلا بابلاو يدرسلا نب قافتا لوصح
 تالا دال نام ع نر ل لاا اذا ىو
 لاير نو كسو توكس لكب مهنا ةعتسا لبقو دب ركشلا دن
 .يلاعلا بالا قوح ناس .هينيع بصن لعجو مثد د

 0 هيف دمعي ال ةرادصلا ١١ بصنم يف ( اشاب 0

 00 ةايسو هنييعت ذحتاو ٠ يارسلل ةم الا ةعاطالاو

 يلاهالا موج ةرها نكل و ٠ ةلودلا ةرادا ةعفنم نم 0 رعفانم

 دانعلا كرت لع ناطلسلا هركأ ردصلا اذه نع مهئاضر مدع ف
 نيعو اان -سروت لزعف دابعلا هيغتنت يذلا قي راعلا لعريسلا و

 اقتل ءوسب سحأ نا دعب هناكم ( اشأب لماك)
 نالعاسال عيطم لجررهظبءدب يذ 'ىداب رهظظفاشابلماك اما

 ىلاعلا بابل نوكي نا نوديري نيدذلا نم ناك هنا عم هئاوهأ عبتم

 م ِ نكي ملف يار لا لها ةلخادم نماو ًاءاخ هلالقتساب عم

 سا نك لإ ةرادصلا 7-2 ىلع

 مظعالا ردصلاب ) علل :ريصق ةهرب واو نصت 0

 ناطلسلا نأ 0 هجو ىلع 1 لق مم جتئاسإو ( ٍ قي ا



 هتنطلس لئاوأ يف ىتح ةمالاو كاملا رمآ يف ركفي م زيزءلا دبع

 هقف تعفو 1 لك يف ةيتاذلا هتعفنم ءارؤ ىعسز ناك لب

 نم هل نوكل هجو ىتح ليلا باوبا نم بأب كرقي ف ٠ ةلودلا

 ٠ رفوالا ببصنلا ةينغلا

ئار يشأ ةعبس نعاشاب لماك ةر رادص ةدم دزت لو (
 تأت ك

 ةليوطةدمل اشاب دائوفىلا ةرادصلا لاقتنا ىوس ةدئافب ةدملا هذه

 ذنم ةيواعلا ةيدمحملا ةيويدخلا ةلئاعلا ابكحت دالب رصم

 اهروما ةرادا كي ةاقتسم يفو ٠ ريكلا أشاب يلع دم مايأ

 بالا فرط نم امل تنم جريغك تازايتما بجومي ةيلخادلا

 ناكولو ةطيسب لاوقأ نع نع ةرابعاهيف ةلودلا قوقحتناكف يلاعلا

 بابلا زيع .نركلو ةي كرما ةرادالا كلسمل اًيفانم لاحلا اذه

 نع ( فسألل ةيعادلا لاوحألا نم هيلع وه امل ارت ) يلاعلا

 قي رط ذختإ كل ا

 ةسانملا لئاس لا ذاختا يف انطاب ىعسي ناو ًطايتحا توكملا

 1 دوق ار هيمالسالا ةفالخلاب ةيرصملا ةيويدخلا طبرا

 رصم نيب ةيدوا قئالعلا تقثوت اشأب لماك ةرادص مايأ ىف ف

 بيسلاو ٠ رصا ناطاسلا ةرايز ةركف ترهظو ةفالخلا سمو
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 كرو ةيرصملا رايدلل :ي زءلا دبع ناطلسلا ةراي 0

 نضعب نع ناطلسلا داعبا يف أب داوف ةبغر نع "يان 0
 00 . كَ ردد 0 اومذوفن ةرئاد نعهئاصقاوهن ورغ ارك ندا

 دع اف ناطلسلا بس نا كة نام لا ارق

 ًارظانهتفصب *ةرايز يف ف هتقفارمو ةرمزلا هذه نع هداعبا ةعاسا

 حيض ا خو ل اودلا كر هل هعم ةثءاحملاو ةبردل

 ناكاام لان دقو ٠ ناكمالا رذق لع ةفيلخلا نم برقتلا لينا
 هم :راطلسلا روق ةلازا نك ك4 دا ةرارا هذه فدا
 كيفارملا لهأ نر توفل متت دطوو ماسر تالت ١
 ةراظن تيقبو ٠ رصم نم ةدوعلا دعب مظعا ًاردص نيدف

 كرتنلو نيب املا ةيريشم ةبتر هلا تهجوو هتدهع يف ةيبر ع

 انثان داؤف ةرادص نمز ف ثدا اوملا نم عقو ام لبصفت نآلا

 را .وزتكلو ةتالا انتالاقل اليوط ًانمز تماد 1

 نههروهظ رظتني ناك ام ءزج ةئام نم ءزج را : اهنع ءيذلا

 تاحالصالا انسقواو امابداذ ةرادص دهع يف ةديفملا لامعالا

 وسر تراسل تا عب را ذم ين تح وا
 ةرادص نمةلودلل تاصح يننلا دئاوفلا نا اني ارا اهتلازا ىذتقملاو



 قل نع لف انا
 تاحال الا يف ركذلابةريدجوهدبعيف ترج يتلا ةلئسا او

 0 هد ل اك كرام ينلا ةدهملا

 مت اودارادقو ذئنقو اهيلع ابلاو ناك يذلا رقسملا اشاب تحدم

 ل نرد در تاك تالا 3 حالصالا اذه

 0 م مهحاتفاب كاملا حاجن ليس كي مهيعس رااعلل

 يقودنص ) ليكشتو 1*١ ةنس ةناتسالا يف دما ناطلسلا

 سييبأتو ٠ ىلبا مورلا داللب نم ةيرقو ءاضق لك يف ) لاما سأر
 ا لاس سأر ةداسلا ران ف١ لول قالا كل

  هفه تنلعا دقو ٠ ةنس نيثالث ةدمل هينج نيبالم ةثالث

 لليد تدعف ةيبجالاو ةينطولا دئارجلا يف اهلك ت احالصالا
 اهراثلا لع تدبش نا عل ام نكلو اهعدقتو ةلودلا ءاقثرا ىلع

 ةبذاك ةناعنطو ةغراف ةعجمج ابان

 نامز لك ف لاوزال ةضرع هزكرم كسري هيلا راشملا نآك

 نيك ليش يف هدالب ةهلصم ةعشلو هتينطو 2 هيلع ناهف

 هناعاو ةلودلا لاوما ريذبت ىلع نالعلسلا دعاسف هركرم مئاعد

 ةلودلاةبلام عقواىت> ٠ أهبح ىلع رطف يتلا ةئيملا هب رام ىلن ىلع
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 ٠ ديدش كنض يف ( دسجلل حوا ةباج امل يش ىنلا
 هنكلوهتناعاس ءدب يفبرشملا لدتعم ناطلسلا ناك ناو

 ريثكلا فارسالا ىلع مهعواطو يارسلا لهأ ءاوها ًاريخا عبتا
 3 : ةمالا ةاحب بهذ يذلا

 عمي ارسسلا "نب تاعك ف يال غابف

 دادزاو ةياعستلا زواجت نهددع نا ةياور ىلعو روهشملا اهعاسنا

 تارشحلا عومج ناكف ةيسن ةدايز يدخلا نهتاواغا ددع ع

 سفن ةئامسمتو نافلا ينوياملا يارسلا يف
 لك يفو ةرفس ةيام رضحي ناك اهاشلا خبلعملا نا الق ولو

 لك يف لكؤيام عومج ناكل ماعطلا نم ًابوأ رشع انثا ةرفس

 سايقم وهو نم فالا ةدسلا ىلعوبري ةعاس نيرشعو عبرا

 هدبع يف ريذبتلاو فارسالا رادقم كاردا هعم نكمي

 ( ناغارج )رمعق هدييشت ةمخ روبنطلا يف داز يذلاو

 ةفلتع تابج يف ةريثك اروصقو ( كب راكب ) رصقو منخل
 اهفرص نم دب ال يتلا ةريبكلا في راصملا نع رظنلا انيضغا وأو
 ناكل ( هناخيوطلاو هناسرتلا ) ءاشنا يف تلذب يبا غلابماك

 نرويلمو افين طقف ( ناغارج ) رصق ىلع فرصام عومج



 رت دوقو رتافدب ةتباث ةقيقح را

 رهظي خباعلا ع راض لا 0 هذه ةفاماد تااشدا

 م و ٠ ةشحافلا تافارسالا كلت رادقم نايب ىلحاب ءىراقلل

 فارسالا اذه ىلع ناطلسلا دعاس نا دعب هسفن"أشاب داعوف سني

 سر رد رق ارك رش دي قلل ا

 نيفظوملا راغض ىلا حورلا هذه ترس دقلو وتم

 ءايلوا لعف مهنيع ماب اوار نا دعب ةراددلا تاع عيمج يف

 مم م رومالا

 ةلودلا تارادا_عيمج فِ ذئدعب فارسالا قوس جارف

 ةورأب نوعتمتي بناجالا اوكرثو باككرالاو ءاشترالا لذتباو
 ' ٠ نطولا لهأ راعتسالاو ةعانصلاو ةراحتلا يف نومحازيو دالبلا

 امش ىلع ةلودلا تتاب ىتح كل هذه قاطن مسلاو

 نم ةمالا - رهاب اوتأي ْظ لالحمالا 0 فرح

 ةمزاللا رومالا
 بسن وأو ةلئاه ةيرحيب وق داحتاو ةيربلا شورجلا ظنت الا مهللا ٠

 داءوف دعب بصتنما اذه اولوت نيذلا رودصلا ىلا كلذ لوصح

 ةناتسالا يف ةيلاملا ةراظن ةرئاد نالاوه (1)
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 لصفتسو هيلا راشملا ىلا يزعول ام ةقيقحلل برقا نراكل اشاب

 ةيحراخلا انقئالعتناكوةيتالا لوصفلا يف اليصفأ قئاقلا هذه

 دوور اناداؤف ةردتم كك اسر لددلا عم روتف يف كاذنيح

 نيبيروالا ةساسلا نيب هراهتشاو رومالا ىقاوع يف هراظن دعب و

 عريثأت أوسا ترثا اهمانختنا مدعو ةيلخادلا رومالا لالتخا نكلو
 هتردقم نم ةدافتسالا نود تلاحو ةيبدجالا لودلا عم انقئالع

 لعودوسالا لبجلاو اينامور يف ةلودلا قوقح 00 هترهشو

 ةءاسلا كلت ىتح لت او تناك ييئلاةل اورلايو برصلا يف صخالا :

 ةينائعلا دونجلا تبحسلا دقو ٠ موهوملا ةلودل | لظب ةلظتسم

 دالب هي طقنلا مها نامإلا يدق نم لتحت تاكا

 اتن لكم ذه تناكو ٠ ًايرس ًالالقلسا هذه تحنمو برصلا
 نالوقننا 0 اون عير ! تما اب دات راح

 رز اوما اكاود لقسم ليقئسم لع ترثا ءاقرحلا ةسابسلا هذه جئاتن

  ةنع هباعحا عيج داعتبا يفابس اشاب داوف لامعا تناكذا

 هطوقسب ل يذلاو- ةرادصلا بصنم نم هطاقسا ىلع مهقافتاو

 (نوتسرلاب)ةافو وهىرخا ةدم ةرادصلا بصنم يف ةئاقب مدعو

 اارزو نا ث يح ٠ نيحلا كاذ يفزيلكتالا ءارزو ريهاشم دحا .
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 ىظعللودلا ىدحا لعممترادصءانث اودقعن نا لعاعيمجا اوداتعادق

 اهتلخادم يناج نينمآ مترادص ايا اوضقي و يارسلا رايت اومواقيل

 يف اهل نيمتثلاةلودلا ريغس ذوفن دايدزا يف مهدهج نوعسيب و اوناكف

 اشابدا كف ناكو يارسلا يف هذوفن دايدزا نم اوديفتسل ةناتسالا

 انمز ةرادصلا بصنم يف هواَع نكي مم ةيناطيربلا ةلودلل يمتني

 ةناتسالايف « نوتسرملاب » ذوفن دايدزاو اَه هئايتنا ةحتالا اليواط

 بصنم اشاب يدشر دمحم ىلوت اشاب داكف ةرادص طوقس دعب و

 ه ١؟8* ةنسويام ؟؟ يف ةرادصلا

 ردقب و ءارزولا نيب لالا طسوتم انثاب يدشر 0

 دتشا يتلا ءوسلا ةرئاد بالود فاقياو رومالا ميظنت ىلع

 00 يك راسل ده ت5 ةريخالا ةدملا يف هنارود

 مهنييو ريبدتلاو مزحلاب ( اشاب داوف ادع ام ) نيفورعم لاجر
 نم رظانلا اهدنع فقي ةلعقن لواو ٠ اشاب يلاع قبسالا ردصلا

 نراك ىتلا زيلكلالا ةسايسل ليملا كرت يف : .رادصلا هذه لاعا

 يف 1< نيواسنرفلا سايت ىعاشاو ايادهاب نلت اان داو
 ىدحا ةسايس عابتا يف ةرادصلا ىلوت نم لك دنع ةداعلا ٠

 ةءاطلا تف دعاملا اهلي هك الم اهداحناو كر



 موي نع موي ةماخو دادزت تناكك ةيلخادلا لاوحالا اما

 هارد رودس ملل ةرسا

 ىلع رذي ملو قبب ل ءارزولا ريبدت ءوسو يارسلا لها فارسا
 تزوعولاجالا يلوة«نم ةلودلا اهتضرتقا ىتلا ةريخكلا نييالملا

 ورسم دعارلاا لوا نع نوي دا دق وف ءاذإ نع 2 1
 هبله تاززاف ىسوم ما دائوف نم غرفأ ةلودلا ةنيزخ تناكذا

 نيينطولا نويع يف اهتلةسا اك بناجالا دنع ةلودلا ةناكم لاحلا

 باس ىلع اب نودنتسسي ليسو داتا يف رومالا ءاياوا ثدف

 لام عضوي نا ىلع «رارغلا كلاذ سئبو » مثرارق رقف لاومالا

 كنبلل تايالوةدع لخد كرتي ناو نينئادلل ةنامغ .يناثعلا كنبلا

 ىلع لماوعلا ىوقا نم اوناك يتح اذه مهيغ يف اودامتو روكذملا

 ةموكح » نع ةرابع ىرت اك يو ةيموملا نويدلا ليكشت
 « ةموكح لق يف

 انزع بواقلا اهل رطفنت يتلا نامزلا اذه بئاون نمو

 ةحلاشلا ةصرفلا .ءذع انامورو دوسالا لملاو برصا! زامل

 ةينمالاهذه غولب ىلع مدعاس امو اهنونمتي اوناكاملاط ةينما ىلينل
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 علخل ريصلا خورفب !منورظتني مث هذبك لاوحا يف ةلودلا عوقو
 0 اطاترا ةلودلا عم اهب نيطبترم او اوناك يع || ةيعباتلا كللت رين

 ىلا تازايمالل ةدايز لقالا لغاوا مان لالتسالا لد
 ا دعب اولما اب اورفظ دقو لبق نم اهب نوعتن)

 دالب يف اهلتحت تناك ينلا عالفلا نم ةلودلا دونج تبعا
 ةدم تما تارياخب دعب." دارقلب ةعلق صخالا لمو برصلا

 تازايتمالا نم الط ام دوسالا لبجلاو انامور تدمو هلي وط

 اثم ءزر فرد دعب ةريثكلا

 (ديركليلاهاقشذا جج اك لاو 2 هده را ت5 و

 نم همدقت ام ىلع نايسنلا راتس مهلتع ىحراف ةماطلا ابصع
 ناسا ده كتاب ريثك ةلودلاتدبتجاف ٠ ايازرلاو بئامصملا

 در ال هل نت ليل لو ابم تن ارد
 ناسفلا كلو هنياست نوي كف ةرادصلا بصحالشاب ل
 تناكو ٠ نابسحلايف نكت مل ةدايز ةريزجلا تازايتما داز نا دعب

 ةوه يلا ةلودلاب تلزنا يتلا رييدتلا ءوس نم حورجلا هذه لك"
 اناباودشر نا اهلك تاقحاللا نم جتنتسيف ٠ لالحمضالا

 ”برملا ةمصاع نالا ف 01



 . للج ناعملاو قعتساف للعلا ةذه تاوادم نم نكمل

 اشاب داّوفل ةرادصلا مامز ملسأ بوجوب عيبمجأ رهاخ

 هتقثلقو هل هت مدعل ةضراعملا دشا رمالا يف ناطلسلا ضراعف

 ةيجراخلارظان اشاب دا ءوفو ملثعا ًاردص اشاب يباع ًاريخا نرعو هب

 ةيرودل ًارظان اشاب يدشرو

 ا



 ه6 :, زءلا دبع ناطلسلا ةنطلس طساوا مح 1

 نسح جحارروال 2 رعلا دبع ناطلسلا ةرائز 0 اشاب يلاع ةرادص

 ينلا تاحالصالا نذعب - اشاب يلاعةافو -- مظعالا ردصلا 0
 ىروش ساحب سيسأت - تايالولا ةهانماظن حس نيمحلا كاذ بس
 6 0 3 كا وينال روحا ف تاس لا نع 0 3
  ةلاملا لاوحالا

 ردصلا ةذمالت نم هنأمز ءارزو ر كك يلاع ناك

 نيرشعو - مدختساف ٠ 0 اشاب ديشر قلطصم قد

 هانخت ةيفاح 6 سلو مسا ىقح ةرآ ادالا تابعش يف ةنس

 ةمعم تامدخ ةلودلا مدخو ةبج راثلا ةرالظن يف نيع ًاريخاو
 لوي وتساو ويساجر حةجنا 0 اا زيراب 2 قف صخالاب و

 ةيسايسلاةرارملابورض نمرهظاف ةينامعلا ةلودلل ابودنم ناكذا
 نكي مهنا ةدودمملا هصئاصخ نمو ٠ اب وروا يف ف هسا عاذا أم

 لاغوضختر ملك نولذيب اوناكو بترلاو بصانملاب اوفغش 0
 ناك هنا عمو ةرادصلا ةبتر خولب يف يللا اهس اهس ليسلا اذه يف
 هيلا دهع أع هلال عر و فئاظوإ ١ نم . ةيناثا ةجردلا ف

 طوقس دع, ةراذصلا ةيرا ىعذ 0 ةيحراخلا رومالا نم

 ع
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 ًاهركم ابليقف اشاب ىدشر ا ارو

 الاطو با ارطضالا ةريغك ةلخادلا ةلودلا روم 0

 0 حل ىلا ةاسادم ١11 لاوح داهم تك
 0000-5 ى

 ناكو٠ مدقلا 0 ءاقر لأ ان ودع سور ما هل ةلودل صر م هلأ باب 3

 نم بستكا اب ةيوروالا لودلا ضعب ةبح نامتسادق امئابلا يلا

 أسنرف  روطاريما كااثلا نويلويان دل 2 دوعن لاو ا

 ةرئولا ريباذتلا نم لمعتسا اه ةريصق هدم يف ديت ةروز اذ

 لاتنام ور قفوت ا ديرك يف نمالا بتتسا الو ةلاعفلا

 ةظسا وب اي راغلب 5 اهداقيا تدارا ىت 1 يأ ةيظعلا ةروثلا ةودح

 ةريصق ةدم ف تكالانه نمالا تباكساو “عزي ةوداسا نأ ار» تأ ع

 ىلب 6 دا سور لا ا مات ل لأ املا هذه ثدعو

 4 ةمدقمأب وروا5 1 زءلادبع ناطاسلاثدشتو ةمملاتاقيفوتلا

 لودلا نب ازاتم ًاعقوم ةيناهعلا ةلودإا باستكأل

 هرضاحلا ةلاخل ليلجلا ريبدتلا اذه ةقفاوم كردي ريصبلا لقاعلاو

 ' ةيكولملا ةحايسلا هذهل الثامم اثداح يناملا خي راتلا يف ري منال

 ذنم تريغتدق انور وا لودو انتود نيب ةعدقلا تاقالعلا نا م

 قئالعلا 1 انل يرورفلا نم ناك اذإو ةيريخلا ةءئاولا



 زك راي ردك نإ يح يوروأ كرامو اناطلس نإ 22
 كوام راكق أ ىلع رييغتلا نم أرطام ضعب ةلازايف ديحولا بسلا
 هدك تفتدقو نافرذلاو قرشلا يف هنو قي اوناك انو بردا

 رصم ةرايزل مهب تعفدو ةيندملا دئاوفلا قرط اندالب يفةرايزا

 * ةناتسالاو

 كولم نيبقئالعلا ماعد ديطوت يف ديحولا يسلا تناكو

 نيونحرا هام ةداا رح يف ةكلملا ةادالاو اررأ

 لودلا ةئارا ةحايسلا هذه زيرعلا دبع ناطلسال اشاب ىلاع نيوشت

 اهدادعتساو ءاقثرالا رود يف ةيناهعلا ةلودلا لوخد ةيبورالا

 ةيدمحلا تاحالصالا ءارحكل
 (سورا ةلود مهنم صخالا ىلع ) ءادعالا تاروصت وو

 ابك تاعاشا انيطالسو هلودلا نع نوعيشإ اوناك نيذلا

 ارم

 نيزعلا دبع ناطلسلا ىري نا دوي ناك ىرخا ةهج نمو

 ةلادفلاو 'قذرلا نم ةيعرلا هب كرامي امو ميكولم و برغلا لود

 ةدان زو فارما رابعا نم.ةتسملا تارغلا نم مهاعفا ترْءاامو

 فدل ادله نونا ١ نوكت .داللا يف ةورثلا

 لدا



 ع2

 يدنفأ ديجلا دبعو 0 تكالياسلا هم دحأف ١ ا :

0 

 را زىلع ناطلسلا 0 هيلعءانبو دايعلاجيريوكلملا ع 0

22 

 هجرت م18 ةنس يفو هعابلأ ضعبو تكلمملا راك نم ريكو

 نويلوبان دودو وه ل راد الوأ أ هتلحر يف سسلاوز زي راي ىلا

 ينغي ام ةرهمشلاو تيصلا نم هل يذلا اننارف 3 روطاربمبا ث اانا

 ياتي ارينا اني يلاع ةلياس كاددا قرأ دقو ناببلا نع
 انو ةمركح تمر نب راسرتلل يحي نك دايةرانإ >5
 دقو ماظعلا كوللاب قيلي الابقتسا هتلبقتساو ناطلسلا ىوثم
 دئدعب اهكرتو نراب يف هتماقا لوط اهنم دئازلا اكد ىأ
 هرب ام مارك الا نه ىأأر اهلا لصو نا امو. هردنول ادصاق
 يف ناك (ةيبامم يلاهالاو ةموكحلا فيض اهيف ناك ذا زيررأب يف
 هب .بجرت يلاهالا ع 2 تناكف طقف ةموكحل 8ك ا
 ةقئاش ةيدأم هردنول ةيدلب ا لعام ةاعدلاب هل فتبتو
 نغشلا نم ةمالا هذه هتداتعا ال رينكلا رمال اب كلذ نكي لو

 .نامع يب ةلودب دئازلا

 دج دملا الو نك يذلا 17
 ميلخلا ديجلا دبع ناطالاود (؟)

ُ 



 لف هردنول هترايز بقع تاهجلا ضعب لع رم نا دعبو

 نسحأ نم اشاب يلاع ةرادص نامز ناكو ةناتسالا ىلا محار

 ةنطاسلا ركرم يف ةلودلا ىووش سلم سسأت هتميو ماالا

 نكسف ةرادالا تاع عيمج يف رهظت ءاقلرالا راثآ تأدتأو

 نيسوق باق لع 1 دعب ةتسايسب دير" نايضع

 راوثل هينانلا نم ةمئادلا ةنواعلل ًاراعز نانويلاو ةيئاثعلا ةلودلا نبب

رءات دا رم اذ رسلا :لغتسشا كنا دعو د5
 نيكت ة:

 أشاب يلاعرصح ٠ امن هلعدج مو ةرهاقلا ةوقلاب نايصعلا

 ماا نود لاح نكلو ةيلخادلا رومالا ميظنتو حالصا يف هركف

 2م ىلا تاع كدا ءافكا لامع دوجو مدع هتينما

 بابسالا مثا نم نارءالا ناك دقو ٠ ةلودلا ردا تدل

 ردنيا و يغبذي اك حالصالا عضو مدعأ
 ليكتت كشف

 2ث تاحالصالا ضعب لاخداو ةناتسالا ىف ف مالا قوددع

 د ديدحلارر زرطلا ىلع اهقيسنتو شوبجلا ميلخنتكش يملا

 ةثداح دعببركذب اماظننا تملا دو ةيلخادلا لاو>الا ناف

ب ىلع ايلاواشاب تحدم ناك نيملا كاذيفو- ديرك
 عاطتساف د دادغ

 مينوت ىلا هتمه هجوو اسحالاو فيطفلا يتالو يلاهأ عاضخأ



 يا
 سساو ةئوطلا لاوحا ملصا | يولصاو رايدلا كلت يف ةلادغلا
 عيسوت ةكرشلا هذهنم ةديحولا ةيافلا تناكو ةيناؤع رخاوب ةكرش
 دالبلا ةراجت شنو ةناتسالاو دادغبو ىايموب نيب لقتلا قاطن
 د "10 ةنس نعل ف 0 در كذلاب دج رك او
 3عالطلا ءاول تحت ريسعلاو اهنص ف نيرشننلا برعلا لاخداو
 هذه ريبدت دعب و٠ ةيئانلا عاتصالا ثات ف ينائملا ذوغنلا د
 مم طاطخمالاب اشاب يلاع ةعص تأدب نامزلا نم ةاسب رومالا
 تمقويتلا 80: ةب راكم ناىرخا ةياود ىلعو ضرملا هيلع دتشا
 ترثأ انرف راحدناو ثلاثلا نويلوبان رساو ايناماو اسنرف نإ
 اكرات هر ةمر ىلا لقتلاف هضزع دادتشا يف ايس تناكو هيف
 مايالا دو و, هوحت ال |مسا هل لإ ام ةمعسأ| نسح نم

 هترادص مايأ ةيعطق تاحالصاب ممي مل اشأب يلاع نا معن
 لكشت ناف تقولا كلذ ىتح نأ ردص مظعا ل
 ' رومالا نم يارسلا تارشح رايت دصل ه.سوةلودلا ىروش سا
 ىلع ةنسح ةداهش ن وكت ناب قكتو رك ذلا بدطا هل دلخت يننا
 بيطةريسلاد بح هللا همحر ناك هنن كلذ لع دزو هريبد“ ع
 ءارزولا حلصأ ناك هنا لوقلا ةصالخو 0 00 0
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 دبع ناطلسلا ىدل هذوفنب ربتشا دقو ٠ هدهع يف اودجو نيذلا

 فللا اذه قدي نيب نم كلما ذاقنا نم نكمت كلذلو دي وعلا

 تسديف عبرتو ٠ نيح ىلا ةموئشملا مايالا لل خلا

 ل وها؟44 يف اشاب مدن دو# هتافو دعب ىظعلا ةرادصلا

 دهع يف ضارقنالاو بئاصملا رود لكشت ريخالا اذه ةرادص

 عفو فلل تةارطا نعد زيرعلا دع ناطلسلا

 0 دهع نم ةناثعلا ةلودلا يف تاحالصالا نم م 2 ام

 نا : لوقنف اشاب ميدن دوم ةرادص ىتح زيزعلا دبع ناطلسلا

 0 حالصا دبزعلا دبع ناطلسلا نم لمأت تناكيلاهالا

 اذه لوصح ةلاحتسا لجاعلا بي رقلا يف رهظ دف تاهيه 0

 فنراطلسلا رود يف لدح دق هنا ركيي الف اذه عمو ٠ لالا

 دبع يف لصح امم رثكأ كلملا حالصاو نار 0 :علا دبع

 ديحملا دب  ناطلملا

 ءارزولا بح ةمين يقرتلاو نارمعلا اذه رأثآ نكت لو

 ناك لب هك يااحالا يف مههنافث وأ نطولل يارسلا تارشح

 ءارزو رادتقا مدعو ٠ نامإلا تابلقثو ةمالا دادعتسا نع 0

 .لره ةريغ مدعو « مهنم ريسبلا رفنلا الا مللا » تقولا كاذ :
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 ذه نا ىلع حضاو ليلد ةيلاعلا فئاظولا تسد يف اوعبرت

 ةيمهالا نم ةيناثلا ةجردلا يفو ًادج ةليلق تناك لامالا
 نونيعينيذلا ةالولا قئاعىلع ةاقلم تايالولا رماد

 تاي ريدملاوةيولالا ف ئاظويفنونيعي ءالبوهو ا ةناتسالا نم

 2 ركف : مههلع ةيوسحملا باوصاو مهعابتاو ممدخ صعب

 مهذوفن بسحي يلاهالا لع موسرلا نوعضي نوفظوملا ءال ءوه
 فسعلاو روجلا نم نوعيطتسي ام ردقب مهنولماعي و مهفاصناو
 . يللاهالا ىلع بئاصملا هذه نود 0 ءابولا تئاصم نا ىدح

 نامصاو ةالولا كارتشاوهراغصلا نيملظلا فوخ مدعيف بيسلاو

 ةبوهنملا لاومالا مهعساتثو يارسسلا لهأ ىتح ةناتسالا يف ذوفنلا
 ذوفنلا باحصال همئادلا ايادملا نولسري ةالولا ناكو ٠ ءاوسلا ىلع
 لاومالا نرم لخدي لو مدكارع ىلع اوظفاحيل ةناتسالا يف
 ءالقعلا ضعب سحاف ٠ ريسيلا ءزجلا الا ةنيزجلا ىلا ةيربمالا

 عساي نا لبق اهوفالتي نا اودارأو لاوحالا هذه زاوج مدعب
 رتف ٠ عنام الو مماع ال ثرح ءاضقلا ليو عقارلا ىلع قرألا
 باخ منأ بلاق يف اهئازفاو ةم ,ركملا ةرادارييغت ىلع مثرارق
 ندح و هطاشنو هتابشب ًاروهشم ناك يذلا اشاب تح دم هنوطلا يلاو



 د6 ها

 اذه ءانال ةيلطع هرم ب دكلاو ةساسلا روما لك

 0 رمالا ادع فت هر كات نادعبو لذللا عورشلا

 مهدعاس ناكو تايالولا ةمانماظنبىعدي ًاديدج ًامالغن اوعضو

 اوأدب مث اشاب تحدم تاعلاطمو راكفا مهتينمأمامتا يف ىوقالا

 يف هترث ترهظ نا ايف ةنواعلا ةيالو ىلع ماظنلا اذه قيبطت يف

 ٠ ايجي ردت تايالولا عيمج ىلع اهلا هي اورد سل

 ةحلصلا اقفاوم ناك اعم ماظنلا اذه نا ركّذلاب ريدج وه اممو

 ةرغ فظتفل مل اذإو هذيفنتب نوموقي ءافكأ لأجر نم هل دب الف

 شاب تحدم ناك ثيح هنوطلا ةيالو يفالا ليلجلا ماظنلا اذه

 ةيالولا كلت ىحاف ةديدع ا ماظنلا اذه جننا هتمهبو اهيلاو

 ابوووا دالب نسح أ نارمتلاب تهاض ةجرد ىلا اهاصواو

 ةيالولا هذه ف لاحلا ناكاؤيب هنا هل فسكوي امم نكلو
 نرا دعبف ٠ ريثأت ىندا اهريغ فيس ماظنلا اذهل َري ل كلذك

 كددحخ ةناتسالل رودلا نأ ذللف تايالولا تلت تداخل

 لضفلا لك لضفلاو ةلودلا ىروش ساحي رومأ يف تاحالصالا
 لوا ضيوفت كلذ ىلع ليددلاو اشأب تحدم لَم دئاع كلذ يف

 ماظعلا مصل اذه رالظناتلوحت مع" هتدهع ىلا سلحملا اذهل ةساير



 تاحالصالا ضعب ايف 1 0 ( ةيلدعلا يأ ) ةيناتولل

 نيرو تقرا ا 0 ناكمالا ردق ىلع اهملغأو

 جاتحت امم !ءزج دسو رئاودلا عيمح مالظنلا اذه عضو مصاف

 بالقنالا اذه ةدئاف ناف لك ىللعو حالصالا نم ةلودلا هيلا

 ةمدقم يفنلصا دقو ٠ راهنلاةعبار يف سعشلا روبظ نايعلل تربظ

 ل و مدع نكلو ةيفانلا ررالا نك اضع بداق ال ادع

 ال تلا لالا ع الل
 نم ديفلسا يك بناجالا ىلا ةمولعم طئارشب رومالا هذه ةلاحا

 (هلك كاتي ال هلك كردي ال ام ) روثأملا لوقلاب المع اندالب ةورث

 رارضالا ىوس بناجالل ابيلست نم لصحم ١ نركلو
 جت ام اهنيع مأب تأر دقو ةينائعلا ةموكحلاب ينأككانل ةفيلبلا
 ةيديدحلا طواخلا تازايتما ءاطعا ببسب ميظعلا ررضلا نم

 جتنا نكلواهباس ىلع لوضانالا طخ دم يف تعرشف بناجالا

 رئاسخلا فاعضاب ردق ام ةيلاملا رارضالا نم طخلا اذه: ءاشنا

 5 يل ناعالا ةلظشإر طرقا دع ع تاشاتا
 ضرغلا اذهل ضرتقاو لوضانالا لخاد طخلا دم ىلا ةهجوم ةينلا

 رغث طخلا زواجتي مل ايوروا ةكونب نم تاهينجلا نم نييالملا



 فكل .2

 دسار دام داك لك لع فرضا نإ نيت بانل دعو دحر

 ٠ ٍبناجالا هتدمام ًارتموليك نيسمخ لع فرص ام لداعي

 طخلا دم نيفراعلا لوق ىلع نكمال نينئاذلا ساكا ةئبعت الواو

 دنع ةعفانلا لاوحا فقث ملو ٠ ةميسجلا نك ةرصلا لا

 لان لاف رخو هك تاق رع فاش اتقن

 ةوصملا ىلع تمدق ةصاخلا ةعفنملا نا تيحةيديدحلاةكسلا طخ

 ىجمأ ةيتاذلا ةعفنملا ىلع مهصرحو ءارزولا لهج نا ىتح :ةماعلا

 هرجت امو روفسوبلا لخاد لغتشتىنأا ةيريخلا ةكرشلا نعمهيولق

 مهماما اورظني 1 .و ةضفلاو بهذلا نمةرطتقملا ريطانقلا نم أيمْؤي

 ميظنتل اوه ملف ضرغلا تار لكيلا اذه ىلا

 ةلس 0 اذت ةكرشلا هته تناك ذا” ةبزي زعلا رخاولا ةكرش

 0 اذه عمو» ىرخا بناجالا ةظساوب و ةرات ةيوكملا

 ًاوخشتف بئاجالل ابذع ًاذروم ائاد تناك لب ركذت ةدئاف.لقاب

 ناجالا اوهكمو اندالب هي ةزونككلا نداعملا جارخا يف اريخأ

 ةيديدحلا طوطخلا نم اهلا: ام هذه نم ةني رخلا لانف اهتازايتما

 نم بناجالا ىوس اهنم عفتني ملو ةيزيزعلا رخاوبلا ةكرشو
 ةصوصخلا ةرادالاب نالا ىعست )1١(
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 ٠ لاومالاب مهويج ابنم تالتما ثيح لامجو نيسدنبم
 ءاحنا عيمجي ةيفارغلتلا طواعألا ديدت وه نسحلا ركذلاب اهردجاو
 - امضعي داللا اهب تاع راف ةئاثعأا هكا

 ءارقلل امضرع اندرا يتلا م عومجم يف هذه
 نكت ل تارضملا هذه عيمج ةدئاف ىندا اهنم دفتسي مل هنأ عمو
 روصقلا ان سيرسل ةسلاب را

 35 ركتبملا ةرادااك هوب رقمو ناطلسلا 1١ ةلداج اهب معتتيل ةقهاشلا

 6 ام ىلع ف ب رجلا هر ا ااناف 1

 تار سلا نإ انيب دومم ناطلسلا ماي 2 1 ا دنم ةياع

 ت ا ها ةسردملا دعت ىد ثتد' ادزاو تك

 ىضتقي ناك هيلع ءانبو كرادملا تانغ نم نيمزاللا طايضلا

 00 ا ةندولا دا ايو نتدردم دوحو نيا كاد. شبس

 ورت نودب ةي ركلا 0-0 مارغورب اوعضو مهنا دجحن اهدحا

 سرادملا لوصا  :رع نولعي ال هحالضاب نوفلكملا ناك ثيح

 8 ةبرحلا ابوروا سرادم نود ةسردملا هذه تيفب ىت> نيش

 ركذي ايش ثيدحلا ءاقثرالا نم دفتست



 خلا كسعلا ف فاران جا يفتح اوادتاو

 ا را لالا
 - يعل

 ا يا 00 تناك اهئاف يراودلا اما

 اينكلو راصتنالا نيمأتل اراده تناك ىلإ وة اا

 ةيجحيوطلا ىلا ةبسنلاب انش دعت ال ع ًاريخا تطل

 ىتكاو فنصلا اذه حالصال ذئيح ةمهلا تقرصناف ةدايبلاو

 لويحلاب هزيهجتو فيسلاو هجئابطلاو رتسشلام قدانيب هحيلستب

 ديزم نم هيلع ام ًاكابترا تكتتراف ةيلاملا اما ٠ ودعلا ةعيرسلا
 ديل دبع ناطلسلا مايا ذنم تأدب ةيجراخلا ضورفلا نال

 نييالم ةرشع ىلا تلصو نا ىلا زيزءلا دبع دهع يف تدازو

 ةيجراهلا نويدلا تلداع ىتح ًامظع ًاوغ توف لخادلا ىلاثرسو

 دعب ةلودلا اهتنادتسا ينلا نويدلا هذه نا تانزمملا نمو

 يس تباذ لب ةيدجلا رومالا ليبس ف فرصت مل ءانع لك

 هلصفنتس امم يارسلا تارمثحو ءارزولا يديا نيب ليلق نامز

 : : اليصفل

 م
9. 
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 © ةيائعلا ةلورلاو ابوروا *

 ةيسملا رصانعلا 0 ةيناثعلا تاحوتفلا ىلع تاظحالملا ضعب

 طاطخنا  مدخ لوالا يلسناطللا تاثيشت # ةيناثعلا دالبلا يف
 او لاسرر نير ل ةيقرر و وده ام دك هش موكا
 ةلودلا عم هنابرا#و نيكألا رطب  ةحيرابلا ةلودلا هذه لاوحا
 #_.ةيلعلا ةلودلل لودلا ةياجدح ةيسايدلا سرطن ةيصو - ةيناؤعلا

 داحالا تايعمج 2 ميرقلا ةبراخم دعب سورلا ةوق ديد يف يعسلا

 ا ا رسل ل سلا ب كفا
 ةدقحلاو مرا لور يد تاك انا تت

 طسو يف ةددعتم مئاقوو ثداوح اس عاّتجا 1 فقوتإ

 جوالا ل ةيكشل | ةيوق ةلود ضارقتا نا 0-0

 لاخلانا ممو"' لاوحالا هذه ىلع فقوتي خماشلا دحلا نم لعالا

 ٠ ةنس ةياثلث ذنم ينائعلا خيرانلا يف رهظت هتراما تاركا

 نيح ابؤروا ىلا ايسآ نم اهركاس ء تفحز ةيناهعلا ةلودلاف
 ل اها تلصوو ةرطسلا وووقلاب اهرصع ةدنر) تك
 ادح ئذلاو دلل ةدم يف « اسلا ةمصاع » انيق راوسا

 ىلا ةلودلا اهتتنفا ىنلا دالبلا نطقت ىتلا ةيسملا رصانعلاب

 ةمواقم ىلع مهتردقم مدع وه ةدملا هذه لوط نوكسلا مازتلا

 ٠ اماما لئاسولا ىندا ذاختا نع مزوعو ةرهاقلا ةوقلا تالت



 اق اوفرصو م 0 ثيح احداف أطخ اوأطخل نيئاقعلا نكلو

 أيوق طبر ةحوتنملا دالبلا طبر في مهئاكذو مهتردقم نم

 لالحمما يف بسلا ناكي ىتح ملظع يمايس ار

 يف ةدئاف ىندا جتني ال دالبلا متف درحم نال ٠ ةينازعلا ةلودلا

 ىلع ىراصنلا ءاقب نا مك نيتم ساسا ىلع نبي ل نا لابقتسالا

 اهل ةظفاحلا ماق ةيموقلا 0 ىلع مهةظفاحو هيلع مام

 ءانبو كارتالا َّج نم صلختلا احوتفم لمالا باب م1 كرتي
 ناكمالا ردق ىلعةينائعلاةيسنجلاب ىراصنلا سينجت مدع ناف هيلع

 مالسالا ريثكت رما يف اوم مل مهئاق اذه ادعو 01 0

 ضارقناببجوا تاب راخلا 5 كنا ابوروأ ةعطق يلاها نيب

 مويدعباموي ةماخو دادزت لاوحالاتناكو اجي ردت اهيف مالسالا

 نيذلا نييناثعلا نا ىلا ؛يراقلا كف بهذي الف اذه عمو

 ىلا نع رسام 2 راكالاو ةساسقلا ةرابلا تورع ف اور اع

 لب ٠ ةلبقملا كلابملا هذه اعطق امتي م ةيرغلا ممالا نم ةما

 رظنلادعب وةسارفلاوءاكّذلاب درفت يذلا لوالا ملس ناطلسلا نا
 ىتح ةيافلا هذ هعسو يف ام عيمج لّذب دق رومالا بقاوع يف

 ركفلا اذه ذختاف لاحلل ال لابقتسالل تاحوتفلا نا فرع هنإ



 مو دحال هركف ثيي مل ذا ةدئاقلا ام نركلو ٠ هلامعا ليلد
 تنفدو يفوتف لمعلا ملاك ىلا هيأر رابظا نم لجالا رصق ةنكي

 ٠ ةميكلا ةردلا كلت هعم

 0 دعب ةيمالسالا ةفالخلا نورد نم متعمد

 ا نس لامهالا ةيواز يف اهوكرت لب ةتوحمملا رائسملاب نانحلا

 ل هحفواراق » ةدهاعمبف ٠ لاعفالا كالت نات كثررظ ىتح

 ىلا عوجرلا ريفص ترفصو تاحوتفاا كرت ىلع ةيناهعلا هل اودلا

 هلع ةدايزر ةلحادلا تاروثلا دايدزا كالذ ىلع دزو هر

 اولمحت نيذلا ءادعالاف ٠ تاحالصالا نم ميمجلا 0

 ةحناس ةصرفلا نا ذعنيح اوار مهتدارا نع مغرلاب ةينائعلا ةيعبانلا

 هيفخ ردصلايف نك لدار « لغلا نم مرودص ةنكذ ام رابخأل

 سانجالا فالتخاو نايدالا نيائتف ٠ ىوقلا هربظتو فعضلا

 اش ضر مهولق يف ؛ بري مل ةيناثعلا ابوروا ناكس نيد

 أك مهقلاع نع نامع ى 0 ملخو لالقتسالا دادرتساب

 ممنيذلا رايدلا كلت نممالسالا درس ا مل عدا

 لكس ل ٍلصالا مونطو ايسآ ة ةعلعق ىلا اهيف يئرجلا مسقل هلا

 ةلئاح ناك فعضاا ناار كا ا ل اش دا نر



 مههلع ىذذم تذل داسفلا 2 3 0 اسسلا لها 00

 مهبابش د ال يف 4 اماللقلا زواحتل م رمعلا نم نآلا ىدح

 ءانو مهاعفا ءارح 0 نصيب صريح يف ةلردلا | اوعقواف

 رييدت ىحاص ان ناب نمريزو روبظ كحيل ناك هيلع

 لخادلاو جراخلا فيس ءادمالا داك ل
 انيلع اوراغا يك ةهنشلاب نودحر, اوناكف اعساو اناديم اودجو

 ةيبحالا لودلاوبط يا دةيقرشلا ةائسملا ترظذئنيحو

 ةريكلا ةمقللا ١ عالتبال مهنم لك *ييتو اب وروا ةيكرت م استقا يف
 مدعو ةيلخادلا تاباراطضالا راك ةعتت كش الب فو « انه

 ةرواجلا لودلا رثكا ايسور تناكفدالبلا يلاهانيب ةلادعلا عيزوت
 ةعفشلا قح اهئاعداب اهعالتباو ةيناثعلا ةلودلا ماستقا يف ًاعمط
 ير د اه ف كطحلا ١ ن سطل
 ذقأ تاكف ركلا سرب دبع قا هلخاد لاودلا تلا
 ترا م مهنم نييفال 0 لعو نييسملا ةيامح

 نولكشي دال ثيح اهب رام لين ىلا اهب لصوتل ةعيرذ
 ٠ ابوروا يف ةيئاهعلا ةلودلا دالب يلاها نم ملنعالا مسقلا

 اة

0 



 ب
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 قرت تناكو ةدالا هده ير ذا تروا 11 ل هلع

 لا لوصول ليست شو لا رك رس يا

 ٠ راع

 لمي ي ةيلزالا تودع ةلودلا هذه خيرات نم نيش زجوناو

 تامر كلو هسا اريغا تالاامع هيلع تناك ان اما را

 ٠ لاجرو ةلود

 هيلع يف يناا زاتما مقوملا اذه ايسورلا بستككت مل

 ل ل ل عم لودلا نيب نالا

 سرع لتعا نأ ده ىاذس ىتامدنم الا انوروا فذ ىف

 را لا ناس مارا سوا نر

 - بصعتلا تاجردىصقا يف تناكو اعيمج, ماهجاتناك اهنكلو

 لاح ةي تيقب لب ىرخالا ةيوروالا مالا عم طلتخت ملو

 اهروبظ ادبم يتناك دقق ٠ رككلا ىيرطب دبع ىلا شحوتلا

 بهذم تايقو ةيحسملا ةنايدلا ذمدعب تقنتعاو مانصالا 0

 رصيق لبق نم امل اولسرا نيذلا نيرشبملا ةطساؤب ى مك ذورال وثرالا

 . يقنيدلا اذهمهوبق ناكو ةنيطنطسقلا كاح ناكيذلا مورا

 كيا ل ةافو دعيف هيسور سرب « يرتودوأوذ » دبع



 يك
 اوزيع ىتح عساولا كلملا كاذ لعش تتشتو هدالوا نيب ةكلمملا
 لاحلا اذه ىلع ماؤبو ' نيجراخلا ءادعالا تار دص نع

 مثرنسا قف تت تشو املع تاودساك راتاتلا تربظ ذا

 مهيعب اوأر سورا ءارما لو ةنس يي هد
 اوراصو اعيماودحتاف مابقنالا اذه نع تحن يبا 5 ةيخولا اعنا
 ىتح مهئادعا هاجت ءاجرلاو فولا كاسم ص ةدحاو ادب

 ار را ا
4 : 
 دئاح وكسوم ريمأ ناكف ىرخا 8 يتنئا كعب 0

 دمع ناطاسلا رود هتنطلس نامز فداصف لوالا « ناويا »

 *اؤ ةرصايقلا ةلود تاطّتسو ةينيطتطسقلا كرتلا حتتفا الف افلا

 اب وروا ىلا لوتقملا نيطنطسق رصيقلا وخا « ىرتمد »

 ةرامدا قل لوحو ايفوص هتتباب لوألا ناويا جوزتف

 مورلا ر مصيف يعرشلا ثراولا هسفت ىعدو «رصِق 2غ بقل ىلا

 ىرخا ةئس ىتئم هيلع مام لعا رضاك سرز را ناف لك اذه عمو

 مهكلو برغلا لود, ىلا مهن هاا لولاك تلقا

 ةراكب ةروبشمو + يدق دالبلا ةمصاع تناكة سور ةنيدم )١(
 مويلا ىتح ةرصايقلا جوتن اهيفو اهسئانك

 و

2 



 ناج اونما نا َن ا وت نم اوك

 ةيقرش | دودحلا لعو اهجراخو ثدالب لح لخاد نيدوجوملا ر ١١ راتاتلا

 0 مهنولس را اوناك رد ا | هلع باول ا مدل مع 0 مدعلاك ةنائملا ةلودلاو ابوروأ ر غن يف”سورا -

 ىرخاو ةنوآ لك نبب ابورواو ةثأت الا
 سر | رصيق جيلا ا 7١ ةنس فو

 0 يقو هيفوص 1 ا نيدلوو اك كرات

 تعسف هيلع ةصيرح ت6 01 تسد قف نع رتف هلاا
 ف 0 ب الو وخلا اهولخ ىت > |يوخا لتعأ و يف اهدهح
 اوراثاف داصرملاب اوفقو اهيا يدي ا ا
 اهاخا اوعيابو كلانه ر يد هس اهوسحو 0 هو اع

 نك يذلا اذهو : هرنك نس 5 ردع نمانلا قفوهو قارا
 3 ةنعل ركألا سراعب وه هددصت

 طا دع هروهظ نأ فدص 0 ااا 0 0 نك .رروط نإ فدعا
 1 كلا رطب ناد تتر 0 1 ةنائعلا هل اورلا

 00 لاوحأ يع ريبصق نمز 0 اك دا نت مع 2-7
 هدالب ىلاةب ورو ال3 اةينذملا لادا يف هدهج ا دي افدبو

6 
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 قرأ ما جوألا» لا كلل لاصبا نكت يتح

 لعل اا ل فاصم كس الخداو

 0 أ يلوالا ينف نيترم ةيئاغعلا ةلودلا براحو ٠ ةنمن نيئدلغلا

 هك 00 ةقدانبلاو اينولوي و اسعلا ) ثالغلا. لودلا عم

 معط ةياالا كلا ىلع ءاليتسالا ناكاملو ٠ انيلع ب رولا اونلعا

 1 نكلو ًارباخ ١ | 6  ا فوزا ةعلق ىلع ' ١ ا

 5 12 الع ةركلا ةاعاو هتوق حمجتتساذ همز ا نان

 كئدعب هذه تيطعاو لب وط راصح دعي ةعلغأا هذه لع ىلوتساف

 . ةقيار اق ةدهاعم بحومب سورا

 رشعياتلالراشديوسلا كلم نا ىف : ا أ

 نادعب ةينائعلا ةلودلا ىلا أمتنا هن 0 د وح انعز سورا تراح

 مهتب راح ىلع ناطلسلا قوشف ٠ ةريبسشلا او انيق اخ فل

 ةيناثعلا ةلودلا تنلع ا ا يف هدضعو

 ردصلا ذئيح ةينائعلا ركاسعلا دا أق ناكو ٠ سور ١ ىلع برلا

 ىلع هرصحو ربكألا سراب رصافل ىح هام اعاابلا شاب دمع ملظعالا

 4< د هل قبب مل ىتح قرطلا عج هيلع دسو تووبلا رهن فارطا

 اير ةرصيقلا هتحوز لسر أ ةقاعلا وس دك نا الف صالخلل



 دعب ويناهعلاز < ادئاق ىلا هتيعم طابض دحا ©« فوروفش ” عم
 لع هعانقال اوققوت .دئاقلا نم نب رفإل لاومالا | نم ريدك لذب -
 تقلعت م انءالار دصلاباني رتاك ةرصيقلةأقاله نحو“ حاصل ا دقع
 0 لخااذه حيباال : زاماق همادقا لع تعقرو هلايذاب
 ةبراحلاك لت نمزالا ةدوحوملاتارر ملا ةصالخ هذهو ملصلا كقع
 نييسورلا .ريغو نييسور نم ناجالا نير ملا لاوقا شو
 نكمي ال مدح ةثما مدخ راكألا س .راعب ناف ر 0
 لوصالاف ٠ اهنم ركاب فأي نا هطون بحت كام مظعال
 نحت ود ا ىصوا ينلا ةيصولاو هتلود هكا ف هعضو

 زوتسد نرإالا اه ليقتسملا يف هلعفت نا س ورلا لع تجحمام
 ةيراخلا نورا كا نع هئيصو يف 0 8 نأ مدنع لمعلا

 اسأر انصات ىف

 ث اوف اعل د روهظ دا 3 سورا 0 كا : هتيضو ْق لاق

 0 دورت ةلعو سووا رشف حدر مورا 27 رخآ
 0 ةناعسالا طبيض 0 كب الو 5 مورلا رصيقل ديحولا كرار

 لوصح يف ئمسي ناكل اري رس لع هفلخي نم ىلعو ةيناملا كاملا
 0 رع رب الون كرا طش نا 0
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 يف نيب دقو ةيعيبطلا اهدودح كلت نا اهنكمي ال ايسورفالاو

 اهذاختا مزاللا ريبادتلا هتيصو ٠

 ةصرف لوا دنع ةينائعلا ةلودلا لع برحلا نالعا : شو

 ناكفالا دلك ىلع دودحلا لخاد مدقتلاو معاسلا

 قع كي رطل نرتتا لعاب نو وا د ع ملفت

 : كرثلا ركاسع ىلع ةلفلا نمو -

 اضرع وا ادصق. ثدحت ىلا تاروثلا نم :دافتسألاو

 د لع ايف ىراصتلا -- قيوشتو ةينائعلا ةالبلا لخاد

 قالخالا نسحوةأرملا نا ضيا هتيضو يف لاقو ٠ ةداطلا اصع

 قافنلا لخ دو طاط هن الا و يفدتلاب اتذخلا نييناهعلا اعب زاتم ناذللا

 دب الو قورعلا ف مدلا ىرسإ 6 مهني ىرسو مهئارزو نإ

 داليلا ب ايادحلاو لاومالا لذي -انوحن مهتلاهسا نم

 ٠ للا اردت ةيناثعلا

 ةصولا هذه دوحو راكتأ لواخحت سورا ةساس ناواو

 ينلا ةطالا نكلو ةيبجالا تاعوبطتملا يف ًارارم د

 داق كسك اكل ةافو دعب انتلود هاجت املع اوراس

 رك ناف لاح ص م اينخا سورلا لواح اغم اهدوجو
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 سراعب ءالتعا ذنم ءادب ةيناعلا ةلورلا دالب ّلَع سورلا ءاليتسا
 ىلا نيوز انراخ اذقو - سورا ةرصاق ريوس لع ركألا
 اهدشأو اهعيمح يف انيلع ةرئادلا رودت تناكو تارع يناَع

 دهع يف تعقو ينلا ةبراحلا يف انيلع ةدصم امظعأو ًالوع
 نا ىتح ٠ هجرانياق ةدهاعم نع كلا اداو ةيالاك 0

 لإ د فاق ايدل ند دما تنك هك عقلا هدع
 ماب اهديفح توف ركألا سرطب . ةيصو ذاقنا_يف انش
 يفو ٠ موزلا رصايق نم رصيق رخآ مال ًاراكذت نيطنطسق
 لوألا ردنكسا دهع ىلع مهنيبو انني تعقو ين 0
 7 0 افرع ذتحح تادهاعم ءانمأ ىلع انهرك أ لوالا لوقو
 هر امعناعأ يتلا ةبراحلا .نكلو ٠ فاجالا
 اهل تأت: فيرشلا سدقلا س اك تافم يوعدب لوالا الوقت
 هرتاكلاو اسنرف نا 3 نيم ا ترحدف ركذت ةدئاقب

 اهدصاقم راع 0 لا زحف ةبراحلا هذه يف انعم انقفتا

 ربك الا سرطب ة صو الفنا نمنكمت م و لعفلا زيحيللا ةوقلا زيحنم
 مداحتا الا ان مراطوأ | ءاغق ىلع سوا دعاسي مل ذا

 هدرا ايمدفأ ِق ةولا دالب نطقت يثلإ ىراصنلا عم



 رطاوخ راربغا نم 0 1 | سور ةلود نا ةيطر

 زلط رخو رارتغا نأ 3 اذا *يطخت انئكلو : ”؟نييناثملا ىراصتلا

 نادقف نإ دا سورا ةدافتسا ف دسواا نسلا رد ىراح

 قاوذ ىلا ةريكلا تاررخاو اك رد ررفأ ندر يف ماظنتالا ْ

 ”ن عادربكأل ةديدع نورق ذنماندالب لخاد اهعوقو

 ةرظن هذه انناوحأ ىلا سورلا تراظن دقف انم سورا ةنابأ

 تيبطاا ضخ اك. ةاذلا اذه تابسأ تصخشو ردستم رح

 لمتنا هده تون يك جزالا ينام جارت: هلل د

 ع ماق ةيضيراتلا

 ةلودلاهاجت سورلا ةسايس ء ءانبل عضو رج لوأ نا الق انلق

 هذه انأسأ ناكو رك 1لا يرظب ةمغوت يذلا جملا رك هياكل

 ةلمخلا هذه هتيصو رطسأ نيب اندجول اليلق انتقد واو ةسايسلا

 ةلاتسال ةليسو ربكا لاملا نا : هلوق يو لبق اهانلمجأ ىلا

 كمأ نا يمسال دبالو سورلا وحن نيبنائملا ءارزولا

 0 هذهب هتاذ ناطلسلا ىتح يارسشلا لها ةلاتسا

 تلإق ا؟اتلود قخ يف روهشلا رصيقلا انهن هلاق يذلا لوقلا

 هيلا ةتلسرأ باوج'يف «نينبرا ننربلا اهئارزو دال انيرتاك



 ع

 ةدقاعم .ءاضما لع انتهركاو نترم انتبراح ىنلا ةرضيقلا يفو

 ىفطصم ناطاسلا ةافو ىلع ًادج ةفسآيلا » تلاق 00 ٠

 يد ناجل ارك اسد احر ةلاهاج ناك ثيح ثااق

 هاير نا سا

 لوالي راحل ا هس 5 ل

 ل ل ل
 ةعنب عوضوملا تريغ ذا ةناتسالا يف اهريفس ىلا هتلسرا باوج.يف

 ناطلسلا نع نوءسث) مهنا وهو "يش ندا تح تلااقو

 رار كاسر كا تا انستا ملس) ديدجلا

 يف لفي نا دن ريو حالصالا بجي ناطلسلا اذه نا نولوي انه

 ناجالا نيلب#ملابلج نم هدالب نراك رطب لعف ام كلم

 1 نا - 2 ١ يناف لاقي ميلا كارت

 دا هذه دض كرتلا جييرتل (منوذخنلو الا ةلبسو 0
 الاو هيغتبب ام متي ال ىتح نراطلسلا هجو يف تابمعلا ةماقاو

 سورلا نم ةيضاقلا ةبرضلا نوكت اهناف ديري ام ُُط لضح اذاف

 نالل هانلعف ام لك ناو ةلودلا هذه وحن هنورعمتي ام لعو

 سم رظنتنا ةلاعحم .الب حايرلا جاردا بهذيس ةأودلا هذه دض
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 دهسا
 سورلا دصق ءوس ىلع نفاع نال ناار نادم

 اا ليح نع اريك تدانتسا دق سورلاف هدرا اة

 انتتكسموءا'ناطلس يارس لها عابط داسفو « انترادا لالتخاو

 - راكفاءاقترا نم مهفوخ 0 انئواسمو ٠ انلئازرو « انرذتو

 00 منكم هد لإ اسانلاو مولعلاب مهطوصوو نييناثعلا

 ةشاسراكفا نع ةلعقتلا هذه فخت ملو مهضارغا ىلع فوقولا نم

 تاحالصالا لاخدا .دع يف اريك ادابتجا اود جاف سورلا

 ٠١ لئاسولا نم مهنكما اه اهوسكاعو ةيئاثحلا دالبلا ىلا
 * ةخج فيرشلا سدقلا سئانك حيتافم مذاختا نا ىتح '

 . :قوينأ لا بركلا مهئالعاو

 -'ةناعلاةلودلاهيلا لصتسو تلصو امن مهولق لاح يب ىزإا فوخلا

 :نيدانيقداضلا 0 !ا ةطساوب ةيريخلا ةعقاولا دغب ءاقترالا نم

 '؛لخاد' تحال لوطا مات ةءاقف سورا ةعانةو ةلودلاو

 دوجولارتفدنمةيناينعلا ةلودلاةدابا يف مدوج اوعسف ةيناهثعلا دالبلا

 ربك/نمو ٠ زبكألا .سرطب اهيلع راسيتلا قيرطلا ىلع اوراسو
 ذوفن دايدزا وه مثدنع ةلودلا ةدابا ركف دادتشال يعاودلا
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 عم يف ةيمالسالا ةفالخلا ذوفن راشتنا عم نياسملا نبب ةلودلا

 وللا يك مهكستو نياسملاو مالسالا قلعتو ملاعلا ءاحنا
 نيلسملا عم ةقالع ةيبرغلا لودلا رثكا سورا: نال ةيناغعلا
 _ امو ةفالخلا ريثات رادقم نولي مثو تابراخلا يف صخالا ىلعو

 اذه اوبرح مهنا ىت ينايسلاو ينردلا ةوفنلا نم هيلع يف

 ماد نوبنتج مثازت اذلو اما لاوحالا هذه اوربتخاو رمال
 . ىلع ءاليتسالا بوجو نوري و ةيمالسالا ةفالخلا قوقح سم

 ,ةطقن مهتطلس تحك م نيذلا مالسالل قب 0 ةناتسال

 قرشلل ممضرعتل ةيعادلا بابسالا ةامج نمو بيلا نوراخني دانتس
 راف هيسور ةريخحم دوسالا ركلا نكي ل اذا هلا ممداقتعا وه

 راطخلالل ةضرع ىبت ةيزاحتلاو هيذاصنقألا سورلا ذالب لاوح
 . ريسعلا نم ومتل ال اهلها نافءاهرما مظاعت اعم سورلا ةلود ناو
 ءادعالا ضرعتل اه قِن سورلا ةلود بونج نا ا قيضلاو
 اذاف .٠ ةناتسالا لع ءاليتنسالا نما زيذاحخلا هذه مفدل دب الو

 سورلا راكفا محل ترهظ 'رمالا فِ ءارقلا_تارضح نءق

 ابياعنوريسي يتلا قرطلا اوةينائعلاةلودلا مثرودص هنكت امو ةئيسلا

 ٠. ةيقرشلاةلئسملالايحلابقتسالا يف اهيلعنوريسيس ىنلاو لاحلايف



 ال نايل ةرهاظ ان سورلا ةوادع ناف لاح لك ىل اعو

 نسسورلا دضاقم نف تراك انعم : كي

 ها لاو ده ىرت 2ةيب ب روالا لودلا ضعب قاف د راما وا هةر مهاذثلا

 7 ل 12 انوف غلب اعم ةيتاذلا اهدصاتمو ابعفانمل ةيفانم

 ةب رام ىلع أهدحو ىوقت ال لودلا 0 نس ةدحاو 31 1

 اهعمالعم در در 0 0ك نيتلود قافثا نكلو سورلا

 همادلا هده لا كب تلا لو تك نإ ل لا

 نع هاذا لعل زق نامرلا اح تريغتو نورا دع ةريخجا

 اسارف يمه ةيقرشلا ةلئسملا فِي سورا عماطم موأق نم لواو

 رصعلايف ةينائعلا ةلودلا ىلع ةروهشاا اهتامح انيرتاكت لمح نيح
 تدرف اهدحو مئاسُلا عم قافثالاب الوا اسنرف امتبراخ قباسلا

 فنرا دعب مهئاليتسا يديا نم انتصلخو مهباقعأ لع سورا

 ا 5 رشع مساتلا نرقلا ءدب كي صخالا

 براخ اهيذ رومالا مامز ىلع اضباق لوالا نويلوبات ناكو ايندلا

 نع اس كيرحت ىلع اهل ةردق الو كر ةديدع 0 سورلا



 هذه ىلع تيقبف ٠ اهلفاس اهيلاع بلق نا دعب ةيقرمثلا ةلأملا يف
 اهتكرتو و ةيقرشلا ةلأسملا نعمتاد لغش يف انكيسع نمر

 يا ا ل ا مر

 يول رطل تالا كي ةيقرشلا لاسم عت سورا نا
 ةتاذلا اهتعفنم قفاوي الح ابلح اًئاد لمأت

 الا ةيلوالا بورلا بعاتم نرم حرتست ملامنا ىتح

 كيو ٠ هئردا ةدهاعم نع تلا ىنلا ةب راح لا انيلع تنلعاو

 ىو تليف اهو .اقيا افقلاور انف تمدح ةيراحلا هده
 ةلئسلا هذه في انتمفنا ضيا .هرئاكنا تلخادتو اهتيكلم مامت
 ةلئسملا هذه تنذخاو دابحلا ىلع اليوط اًنمز تفقو نا دعب
 نراانلق اذا 1 لوزيلكلالاو سورلا نيب ايصوصخ ًالكش
 نم قب ام ناص ةلئسملا هذه يف نيتلودلا نيتاه فالتخا

 مل ميرقلا 0 ةريغكللا رئاسخلا كلت دعب انكالما

 اسذرفو ايكرت ) ةقفنملا ثالثا لودلا ىوق ماما سورا فيي

 ةدهاعم لع تعقوو ةهيزه رش تمزه لب ٠( ةرتلكلاو

 ممالا نم ةما يور 2 ناعأ لك ميقا سرا
 نم ةلودلا كلت ناكرا عزعزتل ًايعاد لاما اذه ناكف ٠ هرباغلا
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 رع اوف ٠ اهشاسا .ضوقي داك اعزعزت اهريقح ىلا اهريمأ

 يف ةريثك ًابابسا اودجوف لصلا دمع دهب ةيولغملا هذه بابسا

 مه اوفرصو هيدج تاحالصا ءارجاب اومتهاف م.ّميلخاَد رومأ
 *تاررع اه ىلإ دكار تافاك فدان ف

 1 0 نيرشع مده يف اهلتعم اووادو لا لتخم اوهضاف

 ذكيح سورا رصق نآكو مبكلم ة ةرادا تابعش عيمج اومظنو رظنو

 ها 0 الصالل بم ل نك د ل 0

 نم هاغنبا ام ليس يف هل ةئادعا |مماقا يتلا تابقعلا ةرْثك

 .لزوعبسو 0 مثددع غلابلا هدالب يلاها ضلخو حالصالا

 ةيناقحلا تاراظن لكشو دادبتسالاو ةراسالا لد

 خالصا ءارو بأدو دالبلا : لخاد هراحتلاو هعانصلاو ةعفانأاو

 0 ةفيرشلا هدام 16 هجلوالا ب دأب كرت 3 كلم

 ا ا 0 ةيلاعو ةيادحا. نم ةي ركملاو ةكلملا نئرادم

 تيل

 قو. لا سنا نيناوق ف ف هل قبسي م يذلا <«لادتغالا »

 0 0 ًاريثك ىبسو نيم ساسا ىلع ةي ركسملا“* ءانب ددجو

 لقا و 0 تاز ايتمإلا | ىنلاو: هطابض دنع ةيزحلا نونفلا

 ١ اخ 1 را 3 أ نيب ةاواسملا نلعاو يلاهالا نم ءاينغالل
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 مظنت نسحا ةيلخادلا رومالا ةرادا ملظنو كلم لاعفالا

 ىلا تبوصو اهاوق .تاحالصالا هذه دعب سورلا تدمحساف

 ماا نال اوح الا هده 0 دافتسف : اهنا ةيقرشلا 1

 آل 0 2 ا

 اهذ 0 دفا طرد د دمرت الر

 ةاكسملا هذه تخسرف ل دالبلا عيج طبضو موكلم ةعتاد

 0 ٠ هيلملا لئاسملا دادع يف مثدنع فاحت مهناهذا 5

 مد ام كمل را ل مهفراعم ا

 حك ىتح اخوسر ةلئسملا هذه تدادزا مثدارفا لوك ثروت

 مهتم اوعلا 0

 نا ا ل ل

 مدنغ ىعدت ةيعمج اولكش ذا لوألا نم طسبا لاق يف ةلثسملا

 ةفرشا نا كرت 1 ةيعمجلا هذهو « ماي والسا ناب » ةيعمج

 نا :يفالسأا 0 0 5 تكف 3 0 ا ل

 تايدالا يمن ف ع سور ملا هك 0 عي مول و

 01 ا تعا غو و مىولق ةلاتسا ل لمد قح مهلا ةسقنا

 راثلبل ام ا 1 ةلعبا 00 مهل ك0 2 ايف تا



 كارتالا كح 0 ردا رك كسرملا او هنسوبلاو ثرصلاو

 قيوشت يف الوقن رصيقلا نمز يف ىداتث م سورا نكلو
 تالكشم فيس عوقولا رذح ةماطلا اصع قش ىلع نييفالسلا

 تناكأم عوقو ةلاتسا مرقلا ةب راحت دعب تنقحت |[
 ةيعسجلا هذه ةطساوب اهدصقم ىلع نيالا نيهلاب اهوصحو هاشخت
 دل راض ام اذا تح اري زغ ًارطم لاومالا نم اهيلع تراعماف

 لامعالا ساس مضو في ترشاب لاجرلاو لاملا نم ينك
 نار ل ا ل

 اوزاكف ةزاتملا تالايالا نم اهزواج امو ةينائعلا دالبلا لاد
 ىلا نيينائملا اياعرلا نم ضعبو نييفالسلا لافطا نولسري

 ىتح ةيعمجلا 0 رادم يف م,مولعيو م.مقفن ىلع سولا دالب

 5 ةفبملا حوزا 0 تب ا مولعلا تن 0 مه مر راي اماوغ ع 1 اذا

 نوريثني و سراذملا نوسسأوي 0 ل مثدال ا اود داع

 هع ١ هذه ءاضعا ث تر رشف يلاهالا نيب 4 0 هذه ر فأ

 مذاتنا برت يلاهالا نورشيي اوناكو ناقلبلا دالب عيمج يف
 قاع سور 0 م 4 0 هدا نا مهنوهبفي و كرتلا حن م

 ا حالسلا كر راد 3 نم مذ دب ال ناو مهصالخ يف امهد كبح

 و

- 



 لكلا مهل نولهبسو مهنونواعي اوناكو موزللا د دنع ةعاطلا اصع

 ناتللا ىراصت عي فصا يح هير لا راعدلا كرا ف

 يفةروثلا ماعم مقنل اهنم هراشا لقا رافت ةيعمجلا هذه رمأ تحت

 إرادتهم راك هدي ل ةسعلا دلت . ءاظذلا بج

 2 5 ف 00 ديربو

 ترق ك1 روما يف ةلقاسم ةيعمجلا هذه نآواو

 ريثك اهب قمتلاف 00 1 لدعتو موزألا دنع 0 رك

 رهاظلايف اهئاسئور .تيراكو ةسورلا ةموكحلا ينظوم رابك نم

 برصلا ةبراح مومع نادناموق فيانرجو 0 او فومتلاق

 01 ل ناو اهءاضعا نم ةناتسالا ف 0 مدر يفاتما د

 لاوحا لاا هذهو ٠ اهناكرا نيبىوقالا نك را ناك لب ارهاظ

 ةلودلا تناك اهب نيزعلا دبع 0 ها يف :ةيسورلا ةلودلا

 كالا دع تاكو ريصعتلاو روعلا نم 36 انمدق ام ّ

 .الوهدشا هب راح لوصتح برق لع ةضاو ةلالد لدت ةضئاتتلا

 اي ةيقاع حوار ميرقلا ب رع 00
. 

5 
1 



 2 زي زعلا دبع ناطلسلا دهع رخاوا يف ةراذدلا رش 2

 ةرسالا دالوا ةبرت ىلع تاظحالملا ضعب - 0 لآ

 ار ل راس ف رج اس لا ا
 0 نيس اشاب تحدم ةرادص 6 اشاب مدن دو# ا

 ةيلأملا لاوحا ل دي علا هتامدخو اما

 دموو ةي رجم 1؟4 ةنس يفوت اشأب يلاع 0 انمملا
 نا ىتح زيرزعلا دبع ناطاسلا دبع يف 0 رود خيراتلا اذه

 د تناكد ,لا اذه يف ناطلسلا نم 0 تاكا 0

 ٍلامعلا 2 خ راتلا مئاقو نب ليم اط رب 0 ةعحاف عوقو ف يف ديحاولا

 مانقدر ' ثداوحب ةمدلا 0 ديعب دهع نم

 0 نصوصا لصف يف ا ةعحاقاا هذه لصفتسو

 « 16 اناضو ةمداكلا دق تس يي ند نسا
 - كولا مالا هالو قي نيش د ندا
 ل مىنغلي كوللا ةالوا نأ: لوقف

 مهمتز لعو ليقتسلا يف ا مهلا مثرغص دم

 وتم عمرا عبتد ريشا نيالملا لع اهددعب وبري ىلا ةيعرلا نا

 نوي نم بير قلو نودي ري م رط يف رمالا مهلف م تراشأ



 ماه

 كم
 تافارخلا هذه لثبو : مهل ًاديبع بعشلا اذه قلخ هللا ناو
 مهتيلانا تدازف نيطالسلا ءانبا لوقع ف نوزرغي اونا اهآوسو

 اما مهنا لاب لع مه راع اء الو اووهصاو دالبلا 2 ءاد وهو

 دارفإللو كك نوبحت ا مهناو ةمالا ىلع < ا اد ةاح

 نوديري ال نم نامر رحو مهتم لولي 2 نم ةيلوت ف ىلا

 0 نيطالس نم رصعلا اذه فارق رش ! ميلا رثكا ناكر

 0 مهتبيبش مايا مثوفرع نم و ماع ا 00 ناع

 هيا لا ا ل
 ا ل را للا ا ا يم رغد هيا
 تانعشيف دفورعملا كولملا لاوحا نم ا( رك

 ةراكصلا ماقمو ةلودلا ةرادآ

 ”ورردلا تق المال 00 3 0
 ْ 0 واما يارسسلا عم ةيرادالاو ةيسايسلا

 م فاظ بلاد ةقنال 5 ا 1 0

 ررضلا اده نكلو زيزعلا دبعةنطلس لئاوا يف ةميخولا اهاريثأت
 نزلا كاذ ىتح خيراتلا يف ليثم الري مل ةدايز دان

: 4 
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 دوم اثاي اب يلاع ةافو دعب ةرادصلا ىلوت ا؟ 84 ةنس يفو

 ةرادفلا لررأ 00 دحا دعب لزع مث روهشملا نك مدن

اوهيلاراشملالز ع 8 نيناعو دحاو دعب واش ا 2 هدعب
 متس

 درتشل امل

 0 0 رشع ةعبس دعب لذ 2 متع ام نكلو
 دعسأ

 00 5 نيتسو دحاو كعب لد ازع نا ثبلي لف رومالا ماهم امشاي 0

 كك هو اشاي يدشر هذاز يناوريش أهتسد يف عبرت 7و هتيلوث

 0 ,ع يذلا اشاب ينوع نيسح ماكو ملا شيدع لو ىنح

 ىتح اه ص واه ةهيشع الا 2 ب 1 نا اشاب كعسا هيقعف مايا كعب

 اعقل 5 اذكهو انا ايئاث شاب مدن دوم هناكم نيءو 0

 0 ا 2 ير طل موي كيف م مق

 احرلا راك ند هك وا ةيناع سم

 تاونبس ا نع كبي كل واد هرم 00

ئلسلا لاو لا ةذه عوقو ةلاهتسا عم 3 ةدودذعم ماياو رهشو 7
 ة

 نامع يب ةلود ريغ ةلود يف

 0 ةلو هللا ةرادا يف رومالاهذه لثم عوقونا ا الو

 اك رخص نما اك راع ولعب 0 راب كت 2



 هذيك تافارخو ؟ هيف ينضراعي نمو يل كللاو « كلم كم انا »
 كش الب قو فيرشلا عرشل | ماكحل لع قبطت ال
 ا ادق م نك ةلطابلا تاداقئعالا كلت ةوبلا

 نام ةميم تايد مايقلا لع 1 نركب ناالا د
 الود لاله لوح نم د ارب | تناك مايا يف ةيلا
 1 لآ بصنملا اذه ىرت ذا ايدلا فارطا عيت ىلا

 ةايسو ةليحلا ذختي و ناطاسلا ء اخر بستكت ن نر 0
 رابكلا ءالكه نا ب تسب سيلو فناعزلا نم اهلا لوصولل
 مثدهج نوعسي اوناكف نيفظوملا نم ةءافكلا باعصا اولمحتي مل
 رثكأ يف مهيزآم ءاضقل اوفقوتف موك رع دعا

 ٠ تاقوالا

 ةزاككا يوذ نم نوريتك انشأ لاك د ناك هنا متأ

 دجوي ناك كاذكو دوم ناطلسلا مايا يف ةلودلا 0 اوأشن
 يرادالاو يسايسلا رادتقالا يف هتلكاش ىلع مث نم هتافو نيح ٠

 ةلودلا روما يف 0 ءارجايف ةديدش ةيغر مهل تا نع
 ناف ٠ تاهيه 0 ٠ ةفيظولا هذه ءاد ها ىلع نورداقلاو

 بصذملا اذه ءاطعا 0 وكانه نكي ذب 1 ا



 00ا
 جارخا ف ىعسإ و هلقع قفاوي لجر نع ثحي ناك لب هلهال

 هتلاض ىلا لصوت دقو ٠ لمعلا زيح ىلا لوقلا زيح نم هتاروصت

 اشايلا اذهناكو ٠ القعا ًاردص امشاب مدن دوم نييعتب ةدوشنملا

 اذه ند امو ةلودلا امدح كم رك لجر نبا

 ريصق ناك هنكلو رغصا|.ذنم ةلودلا روما يف هلخاذت ردصلا

 هتياها مدع ىلع لدت هتاداعو هقالخا تناكو بقاوعلا يف راغنلا

 رادقم ةينطولا ةريغلا نممدنع نكي لو * بترلاو فئاظولا رغضال

 نراك لب. دحا يأر مرتع ناب كفل نكي مهنا < ةرد

 ناطلسلا ىضر لينو ةيتاذلا هتعفنم يف الا ركفي ال كلذ سكي

 ةصالخو : ناطوالا عايضو ةلودلا بارخ كلذ ءازو نمناك ولو

 ناك مل كو اللا ىلع ةينبم تناك هتسابس نا لوقلا

قيوشل نع ةعاس رئذي ال ناك ةرودكلا نم ءىش هتعع“ بوشإ
 

 لونه كل

 فضا 511 رض وارولا ذئب رع ةعاقا ف كاك

 ىواسم نا ىتح٠ ناحلا تنب ةرقاعمو نالخلا ةرشاعم كلانا

راثقلا ماقم ردصلا اذه يلوت 6
 5 ىلتعلا ة



 كك

 ةراع يف ىلا ةمومتلا تاحفدتلا تع هترادص دهع فو

 نفل اودلا : .رادا نم دراعف هتاياغ ىلا لصوتلل هيلا دعصي 0 نع

 لاوحالا رثكا فةيصخش برام در طنا ها هور

 رس سما ل ع ل

 نع نوزجاع ةعامجمهنيب و ةنس نيعب را وا نيثالأ نع ديزت ةدم

 تاك ناويقنللا هذه ةحبتن ناولو فظ 0 نودب مهتوق 3

 05 كو تش لرع نإ ل و دل د كيلا دع

 ىارسلا لها نم نيب رثملا ىلا لاطايف تيامعأ ةياملا تاحيقتللا

 رادق» ناكف ٠ نيفظوملا نم نيريثكلا ىلع مههتاور وبرت نيا

 دصقب اوازع نيذلا ا كئاوا بتاور ىلعوبري مههتاور لع ديبز ام

 ٠ ريفوتلا

 نيك راما راع افا درت ةراذص :يراسم هاج نسر

 احلا يرام تلا ( 6 نوران ) كفوري

 الاب هدرا د ناحل كة نري هج ورح
 الا ترتحو يالا ردم دج اسر هذ لح
 ةوشر ةفصب مثاردلا نم ةفلئملا فولالا ةكرشلا نم مهعباوتو

 ثيح اشاب دومحل هن نم ذي زعلا دبع ناطلسلاهيلعزاكا امهمو



0 

 نم مآ ف هك 0 0 ئ هاني نم هل عوطا ناك

 فوراغلا ةفمئالم مدعو هل يلاهالا ضغب نكحلو رومالا

 | نسر لا كال نا

 طضا !ناك ل. اي راتخا نكي م نييعت وهو هناكم روهشما

 فلا لسلا غلب نا دعب

 دقو ةيلس نم 0 نيستا زواحتي ال اشاب تعلم ناكو

َُ 
0 

 الي وهداهتحاو هده اهالعأ ل ةلودلايف ا ,خصا نك

 2 ناطلسلا دهع لئاوايف ءارزولا 3 همر ىلا قئر اسال

 هتياوت ءاننا هلوطلا ةيالو يف اهارجا ىلا تاحالصالا تااكو

 انهضوا دقو هتءافك ىلع ايفاك اليادو هراهتششا ىلا ةثعاب أماع

 نم اوديفتسيل !هوزوتناو الا ةصرف اوكرتي مل سورلا نا البق
 لأ ف ملل نا ناك ةينائملا ةلودلا ةيلخاد يف لاوحالا لالتخلا

 ناك نفلا 0 كي 52 ف رثوألا ل ١ تاقوالا

 روذدب نوعرإب سور " ناكل نا 0

 لاخلا اذ نم را 7 ةءاطلا اصع قش 1 0 0

 ةمهلإ ةفيظولا كلت هقلاع ع اهشاب تحدمذخلا ىنادعب و٠ انجاطر



 ها
 ةالولا ا م ةقيس 0 ا اعلا ”ىداب يفر 6

 هك .كاردا كَ ١ كلع الو كار لقا يدب ال كار الا

 6 لك داسفلا عبنم نع ةيفخ ثححل نيا كاذ يف ناك

 هب ةقاللع مه

 دروب ربع رتل تان ع رصف لدا يظن
 باب راق سورا ّس ساوج مح ن ١ كعب و راكلا لقا سورال اعم

 ربتعا نأ. ةربع مبلعج ًاباقع مهيقاعو ةيلوصا 0 مهنم دانا
 ةكاع 0 ا اك الا 0 للا اسما نا ا

 لودلاو سور أ لصانق ما را

 تقفصو ع .تصقرز ابوروا تاءوبطم 2 نا ىح ىرخالا

 ل وو رطل اور اذه د1 ا

 ةريصق ةهرب ةيالولا ءاحا 0 ف هيانطا نمالا

 تحدم دوجوا مهناما ماتا نع مْزَع سورلا ىأر الو

 اولخادتو ةيالولا هذه نم هلزع ءارو اوعس هنوطلا ىلع أبلاو اشاب

 مايا دعب و هيلا راشملا لزعل' اوةفوت دهجلا لذب دعب و يارسلا عم
 ةيالرلا كلت روما تناكاو دادغب_ لع ايلاو انآ تحلم نع

 اهماظن ةداعا نم نكف هنكلو هيلع ديزم ال طابتخلا يف كاذديح
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 برعلا ٍلئابق بداو ةريصق ةدم يف اهنم ءايشالا رباد عطقو
 رخاوب ةكرش سساو ةعاطلاو حوضرلا ىلع مهربجاو اهيف نيلزانلا

 ةبصخ1لا ةيالولا' هذه يف ةرالا قرط دجواو تارفلا رهن يف ريست

 هجو لك نم اهاقرو ةيمومتلا اهلاوحا ريغ هنا.لوقلا ةصالخو

 هيب رغلا هتردقب نامزلا كاذ ءارزو ةرهز اشاب تحدم ناكو

 _ ةلودلاو ةمألل مدخلا مظعأ هنم رظنني لكلا ناك اذاو

 . عيمجلا نم راكأ هيلا دهان راع نكهنإ تش الل

 اني كلملاةعصاعيف ةيراحلا لاوجالا رابخا قشنتسي ناكدنا ىتح

 ىح اها يلاع ةافو ريخ هذا قرطي لد ' دام

 كسلا وس كلو ةلاسألا ىلا باعذلا دع تست عضو

 تحتدم ناكألو ع اد ا مدن دوم نيعو لذعلا

 هِ ةدم يتبوا هنا نقوم لجرلا اذه ل ادخار انملاع اننا

 اهع دي ال اه نا هيدا لارا تل ال راد سلا

 00 راخ نإ دعبو اشاب يدن دوم لزع يف هدبج لك لذِف

 همزع نع هنثي لو 0 ةناتسالا دصق ًاديج ةيمومملا

 للظ للا مو دادغب ىلا هعوجرب ةيلاعلا رماوالا رودص

 بهذ ةناتسالا هلكرعو دعر ةريكأ ةردنم ىذا ن ا دعب ًارئاس
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 دعب ةرادصلا بصنم يف نيع ىتح لعف ام لالا ىلا اوت

 اني تحذم راض اذكهو اشاب ىلاع دافو نم ارد رشع دعا

 نال ًاريغك هترادص مدت مل ذا ةدئافلا ام نككو ايظعا ًاردص
 هلام لعن و دس < وهشطب نوشخوهنوفاخي مهعيمج نامزلاكاذعا ان

 هطاقسا ءارو مدهج نوعسي اوناك اذلو هردقملاو ذوفنلا نم

 كعب هلزع نم 00 ىتح نيبال هب نوشاو نصل اذه نم

 , هناتسالا فِ هءاقبا باوصلا نم اوري مو موي نيناثو دحاو
 اهلا داع ىتح ًاريغك ىننلا اه هم مدت ١ نكلو ع هودعبأف

 يدع اشاب دعساو يدشرك ,ةرادصلا يف هفاخ نم نكي و
 اومدخ ر ومالا يففر رصتلاةي رحاوحنسو مهما ىت تح ةردقماو ة هء ءانكلا

 ءىش ءارحأ يف مثدحا 3 نكلو هك تاددح ةاملاو ةلودلا

 يف ترادص نم طقس انمدق اك مونم دحاولا ىرت هد

 ناكامآريغك هذا ىتخ يارسسلا نم ردصت ةداراب رصبلا حمل نملقا
 ةلودلا ةمدخ اودار ا مهنا قواد اونحن نا نود مهبلصن يفنلا

 مو ةلودلا يف يي ”ىواسملاة رب اد رودت 5 اذكهو كللملا حالصاو

 هفش تت هوفي نا دحا ردقي



 ةلودلا هي ' ”ةمفانلا | رومأ نم ا

 ناك لكءارزولا زولا نيم هلق واد ءامكلا وذ دوحو ةردن ن ..ع اكشان

 ال راعل ا يارسلا لها فرصت ءوس نع 5

 اشاب ٍينوع نيسح ضبق نرا ىت> ناهرب وا ليلد ىلا جاتحي

 هم تفرد هكا هيلا را مامز ىلع

 انثأن ينوعنتسحاما ١ هاتمدق ام لع ل ل ميظنت يف

 لخدو اق ةب رخلار ةيعرشلا مولعلا لعتو ةطرابسا يف دلوف

 هتاونسإ اهيف هلوخد دعب و اهسسات ءدب يف ةّد رحلا ةسردملا

 برحناك رآلا فنص نم يئابزوي ةبترل ًازئاح اهنم جرخت ةليلق

 اراو - صاخلا كسعلا ف نيو هرم نع نذلذلا قرف
0 

 يف هي رسما نر ذ طرفو هداهتج او هدم ل اان ا

 ناع ام“”كوه هد 0 ةرودلا روبظ دنعو للق نمر

 رمال لفشل عال ا راقب ع راسل لم ف هلا راشلا
 هلصوأ 8 ةئافكلا تورض 5 ةروثلا دامحا يف رمظاو

 ةيدي دخلا طوطخلادموقرطلا حالصا ةحطعم لوشت ةلكةعفانلا (1)

 . ةعقانلا ةراغنب ىح- ةصوصخم ةراظن الو ةينائعلا ةلودلا دالب يف



 دي -

 ةع اشاب يلاع ةافو دمب ين هنكأو ٠ ةبب رخلا رظان ةتر ىلا

 0 لها دختاف ميدن دوم ةرادص لام ىلع

 هطرايسا ىلا هوفنو :ردصلا: اذه عم قئالعلا نم محلا هيل

 ديلا املا كرار اش متدن دوم لزع يت> نمز ضي ف

 ىلا هداعا اشاب ينوع نيسح ىلا ةجاسملا ةدشب هللعلو اشاب

 ةريصق ةهرب دعبو ةيب رع ! رظان هئيعو هنم هانداو ةناتسالا

 . ىمظعلاةرادصال نع

 ناد شا ل ل ا

 ..:رم « فانغا » سورلا ريفس لمحتسا اب ةيب رخلا ةرالظن

 ىف ردسلا اذه ناكدا رزدلا نجر اذه دم ةرث وأ لئاسوا
 هَس ورب لعاتلا ونيع :و ةناتسالا نع دعباف ٠ 0 ذوفن ةلودلا ةرادا

 كل ةحاللا دش ايار ىلإ 34 ةيرشل ارطا نيع نر دعو

 هانا امع اليلق ملكتتو شاب ينوع لاوحا ليصفت نالا كرتناو
 هي هيلقل ةدم ةينانعلا ةيدنخلا ةرادا يف ةيلجلا مدخلا نم

 : ةرازولا بتارع

 اماتها وه ةيدنجلا حالصا يف ةم ركحلا هتعس يعس لوا

 زارطلا نم بورك مفاد اهتزهخل ةيجيوطلا لاوحا نيسحت!



 دي ذك

 لمحت لع ظ اهيا نوفل حا اهل نار ا

 المع مردقاو الع طابضلا نسحا اهل تقتنا اك ليقثلا اهتبع

 طار ةكرطاا تفل 5 ماكهتسالا فنص قثراو

 قفعب روبط ل كلو تاكشلا كار فتيل

 اها نفل ةا مدعك) اهيف صقاونلا

 لاو ريخألا سورأا. برد ءانثا ةديدع رارضا لوصح

 ريصقلا تكاجلا ت نادم ذا ند نسحا اللا سل

 اندنح 0 ىتح قيض لرولطنابو هرئسإ ا اولا نولطنابلاو

 ناك ::ا اذهت اح الصاربكا نمو ١ مع ايزاب وروا كدح نوهشي

 حالس 000 00 أ نيثرام قدانيب دونجلا دارفا حيلسأ

 ٠ كريما لمآ م ف رصعلا كاذ يف غنصت 50 ينااو ايدلا يف

 كانا رسل يكشلا مالا رس اضاع

 لتعا نمو مئاقولا يف نودهشتس نيذلا طاضلا لماراو ماتيا

 ىلا تانسحلا هذه نكت لو هتوق بست" نع رجعوا مهنم

 ىقتلا لب اهارجا يتلا مدخلا لك نع ةرابع نالا اهانركذ

 ) هووذ لضفلا فرعي كك اك 0 نا طايض 32

 اذكهو تتارملا لعا هاقرو طرفملا 'ءاكذلاب هللا ءابح-نم لك ٠



 م

 كة

 ىتح قاقعسالا يوذأ ءاقئرالا قيراط حتفو اعراب سوقلا ىلع ءا

 نومدخي 0 نوفرعي نيذلا لاجرلا نم ريثك انطابض نب اشن
 مث ىتح انسح الب سورلا ةب راح يف اولباف مهئاطوا ام وناك

 ا + مقاوم ةدع يف ءادعالا ىلع ةلودلا دونج راصتنا يف

 حالصالانافاذه عمو” يو كحل اهفرخو نام ىلع ةلودلا اهب

 تل اهم 5 كا ال ةلودلا رع ماسقا نم دحاو مسق يف و

 منتو ةلودلا 5 2 ف هم معلا تي داك هتحرد

 ءارو الع ريسأ 0 رج يلا قرطلا نييعتو ا مه لك روما

 تأت و حاب رأاجار ,دا باعت الإ كه لك تيهذ الا لاو او حالصالا

 لوما م ةوص . إع دهاش ريكأ ةيناخعلا ةي ردا ران 5م لقاب

 ا ءاسلا دهعرخ حاوأ يف تافتلالا مات هيلا تفنلا يش دجو ناف

 ايي اضت ةحرد ىلا اهلاصياو هي ريل نش ءالعا وهف زي زعلا دبع

 تاوق. نب دادعتسالا يف ةثلانلا ةحردلا نم هي ل

 نيرشعو سقي رحب اةوقلا نماندنءام عومج ناك ةيردلا لودلا
 ةلايلا نفسلا نم ايدل ناك امان ير اك

 ةريثك لود ىلا ةيفاك ةوقلا هذه تناكف « ددعلا ةريثكلا

 ضرغلاب يت ال ةوقلا. هذه نكلاو سورلا ةلود ةي رمي اهمخا
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 نم ةمورع تاكو هتيم سا لع ني اهناللاط ةوصقلا
 تراك اهم, رغلا ةوثلا رز ال مكر نورت افك أ لاح
 : نكي نا لئاز فيط الا يغ اف ددعلاو ددعلا ةرثك نم هيلع

 فرص واوءاقثرالا ماودوءاقبلا امل نع: ام ةيبدالا ةوقلا نم امل

 الع يدع لع فلم ادق ل نوت ل ليس
 ما اهحتاتنو معا اهدئاوف تك غلابملا نم عراوللا

 ةبانجىتتت نا 2 نر 0 ىلا
 ٠ ةيوعلا

 قيدانص الا يف نا ةيلاملا ام كاردا امو ةيلاملا ام

 ذِنم تان دق ضورقلا نا البق انمدق دقو ةيواخ ةيلاذ

 ةيحرا+ انويدلادبعلا اذه يف تلصوف ديلا دبع ناطلسلا دهع

 رادقلا اذه عا ةيلخادلا نويدلا تناكو نييالم رشعلا ىل

 ةنطاس مايأ ع موي نع 6 5 ء. ضورقلا عومج ناكف

 ]زل .علا دس يف 0 ال اوناك مهنا ل

 لمعلا انه راص ىتح ضر#لا نم نسحأ اهل ةايسو نوري الو

 اك 0 ءاود 0

 اذوق قدح رولي اماع اس ىلا ةينازإملا ةدلاطم دعو
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 ةئاغل نويدلا عومج ناك ديحلادبع ناطاسلا ةافو ني ناب ىلجاب

 اي ل ل
 وه اذهو كنف نييالمةيناك يوحلا نيدلا طسقو اكل رغلانم

 نيرعلا ديعناطلملا دهع ِى  ةلودلا اهتضرتقا ى ما غلاب 1

 ضرغلا خيرات كرو

 ام 5520

 1 1 |[ رد

 اعمل تا

 امر 0

 امرع 0

 امو |اهءردثثرللل

 | م“ 8 20000

 | اس

 امم اكاد ة رب

 | "راس رم

 8 هو4رمظ ردد

 ةنسرشع يدحا ف رظيف ضورقلا عوج ؛ةنةالارم 30



 ك1

 قاروالا يف ةديقملا ريداقملا نع ةرابعوه عوما اذهو

 ذخااسم عيمج نكت مل ناو بناجالل ةيلعلا ةلودلا اهتطعا يتلا

 لا وناك مهنا ره كلذ ف بسلاو : ج

 لحدي 0 و ني دعب 01 اغليم هلم نوازني ةينح ن ودام

 ا اي لا ل

 ًاضرق اهيف دقعت نا نود ةنس اهيلع رمت مل ةيلعلا ةلودلا نا دافتسي

 اذه رما لاه دقو زنيزءلا كيع ناطلسلا ةناطلس ةدم لوط

 : هحاتتامةلودلا ءاظعا نع اوعنتماف باجالا نم نيلوقملا عومجملا

 ًاريخا: قبي مئاملو ٠ اهلا ةنامض الن لاومالا نم

 نود تراك ل را نا ل
 ضورقلا دقعا لئاسو داجنال رومالا ءايلوا دمت ف ةاودلا هجويف

 نوئشايس مهنا نيلو ىلا عانفاب ةكفعلا هده 0 اريخا اوقفوتف

 قفتتس لاومالا نأف ةناعلسلا ءأ هللا عيمج ف ةيد كرد دحلا كاكسلا

 رهاواشلا هذه بنا ناحالا 5 ذأ اولما اي أ اورف ل ايلغ !
1 

 هذه تهد نكلو ٠ رْخآ ضورف ةدع ةلودلا عم اودقعو

 راد ري رف 1 ًارده اهريغ بهذ ام لاومالا

 دقف اكريما ف 6 يلا نيترام قدانب 0 هورتشا 5 الا مهللا
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 نم ارتمد ولك :نيعست اودمو فولا تاثم عم ا#* 0
 دام لارذالا اهنما ودصق. إوديمزاواشأب ر رديح نإ ةيديد1ل انكللا
 نئارخ تناعا نو نايطوو تناجا نم نيلوملا نيعا فيس

 ةلودلل قيل ىتح روشلاو ليولاب تدانو ةليحلا هذه انوروا »
 لقفلاملا اهئاطعا نع لكلا عنتماو ياجالا دنع ةقث لقا
 تناك وه ١١5١ ةنس يففروبقلا ل ١ اها دادع يف لخدو اهرايتعا

 ه.دج نويلم نيسمحو يتزاملا ند حوارتل ةيجراذلا ةلودلا نورد
 تادراو تناك ىتحرادقملا اذهب هيلاملا قاروالاة و بناك 9و يفاذع
 نوندلا هذه دئاوف لع فرصت ةلودلا 0

 دقعو ةرادصلا ١ صنم اشثاب 0 ل ةنس فو
 هذه ةقاع هبلا لوئتتس ام عي ةراشتسالا اصاخ اسا
 وذ للخلا .دايزالا سلحللا اذه دقع نم جقي مف لاوحالا
 0 اع مبمزع ذئدعب اونلعا مهكلورومالا ١

 هلا ظن
 فصن مط ل

 ةنيزخ تتابو 0 اوقفخاَف ضورقلاو ةلال' قاروالا#
 مفدلا نع مهلا س ل نا اوأر نا دعب سالفالا تاما
 ةلطلس رخاوا يف ةلوهإا هيلع تناكام سنام اذه ٠ صانم
 تابجلا لع رظنلا فلمع نم دب الو زي زعلا دبع نراعلسلا



 اك

 هذه لصفنسو ءا:خلا راتس تحت ةجهتع يش 2

 5 ةاصنت دعي اهف لاوحالا

 - ٠ سورلا ةرافسو يارسلا 1:

 ريفش فيثانغا لارتملا - طاطختنالا رود يف نويناتعلا ءارزولا ٠

 نيزعلا دع _راطلالا لي.تكدب اشاب ميدن دوم طالخخا د سورا

 اهب ناطلسلا ارآ ضعب # ةثارولا ليدبت ةلثشه - سورلا ةسايس ىلا

 لارتجلا نسا 0 كدا رولا ةلّمسع فيئاتغا لارتكلعا ةقالع

 + راغلبلاو مورلا ستاك د فئات

 نيضقانتم ني رعا دوحو 8 هدنع رظنلا فني ام لوا .

 انيلع تلاوت اذبك نمز يف ةلودلا ةرادأ ند العلا تاقطلا ف

 انلاجر لامعا ”ىوا.سل اراقن هتابرضوهبئاص هانت ايحصتدواوهتاكك

 عابتا ىلا حونجلا لوالا رمالاف يارلا يف مهفالتخاو هرييدت هلقو

 مهليم ةدش يلاوتلاب تبث نيذلا » نيب واسنرفلاو زيلكتالا يار

 قير رط يف انب ريسلاو « انئادعا ا 3 انكم + صياخو الأ

 ٠ ههلاقا لئاد ةلادعلا مالعا شنو هميلقتتو كلا حالصا

 ةسايس عابتاب يضقي ذا اماق لوالل رياغم ينانلا رمالاو

 اهيلهأن ام رح .وةيئاثملا دالل ايف تاحالا الا لاخدا مدعب سورلا

1 



 لا

 دي دخا
 انطاب» ةدايسلاب سورلل فارتعالاو فراعملاو مولعلا رون نم
 0 ا داوعالاو راع لآ ةلود ىلع « ًارهاظ نكت مل نا

 : ةجاحلا سيسم

 رم اهب ضونيو ةلودلا يحب لوالا نا صاولا للا نمو .
 ءارحا رع لفاغتلاب ا محي يناثلاو نا اومملاو لذلا ضيضح
 تأدب دقو ءادعالل مالستسالاو لساكتلا مانتلاو تاحالصالا
 دعبف 'يزعلا درع ناطاسلا ةنطلس رخاوا يف رهظظت راكفالا هذه

 اندنع كولملا عفانم ضقانت كلما مفانم تأدب ةيريخلا ةعقاولا
 دحاو لصاىلا عورفلا هذه عوجر نعوغرلاب ايققضعب نع امههداعتباو
 ءارزولا اشاب داكفو اشاب يلاعو اشاب ديشر نم لك رهظا دقو
 هيفةندهلا لودلا ةطخ عابتاو كلملا حالصا ةرورض نوقداصلا

 ارر صار تجرد تن ام كرما اصم ةيمضت نم دب ال ناو .

 كلما ةراداب اودتسي نا الا يارسلا لها ينأف رمالا اذه ىلع
 . نأ لصاف 8 2 ةيريألا ةعقاولا دعب ىتح

 ل يقر فا سنألاو لدفلاوب انتا
 7_- اوعبصا ,ىتح انتيطالس بولق عماجمب تاهابملاو ةملظعلاو

 تكس يذلا وم دادجانع هوثرو الم ىلع ةظفاحلا يف نوركفي ال



 دو
2 

 مهلاوما نئازخ ةياع ءاليتسالا يف تغرفاو مثدونج ءامد هيلع
 مالسالا نأش .حالصاو :ةمأللاو ةلودلا لبقتسم يف اوركمي م5
 مهغتمو 100 ءارزولا ةمواتم نا لا

 ملالا + .تلاذعأ ١ م.يلع نوصل اوذاكف ةنسحلا مهت ءارآ رابظا ند

 تلاص دقو ٠ هفلتلا معتو ا نان د

 ةاودلا فقوقح ةيلاعلا ملا باعا لاجرلا ءالءوه

 لل مدصأتم راهظا نع سوا رح مهتايح ةدم

 ا 0 سمت لفأت م ادا داتا امكلو لمعلا
 را تدم رد هاف رك رت .«الك ل ظفاراسرا
 نومهادياوذخاو سئاسدلا اوسدفقل هتان سلامك .ورلا

 ىرخاة هج نمو بحاصالب مماماتيقب هدم ملجر 7 مل 2
 نيننامعلا ءارزولا ةلاتسال ةرتوملالئاسولا ذاخت ايف اعسواورخدي ١

 ناديم مل ناك ذا سسانملا تقولا اذهن يف مهتعارب اورهظاف متو

 5 0 دوم اراتساف ىلاغلا ا 7
 (فو) يفرح سورلا ءامما نم مسا لكرخ ىلا تاض 1

 فوهيدن ميدن وا ( فوتسح ) ةيسورلا ةغللاب ا دعا
 اذه كس ةدش رابظا .ىرع ةرابع فويدخ فلأوملا ةرضح لوقو

 ىورلا ةاسل



 3 شل انهو اررلا نم هراذبب اه يارمسلا لا نم هاك 1
 ف مث 20 6 -

 قالا !هئولم لاوقابنيتيغاصلا هينذا اوعبشاو ناطلسلل اوقلزتاك 2
 : هل ملوقك اهعامسب ناحيتلا يوذ ناذآ برات اهلكو مومن هرايقسس نا ايي نكما يتلا يثو فاذقلاو

 مدخالا اياعرلا امو ؛ لاح ربا عم الملا رودصف « ةسدقم ةلولللا «قوقحو : ناثع .لآ, فيم قس كلما اذه نأ
 سالصاف الاو كوم اذكد هب :روريشي ام نوعيطي مهتدارأ
 .ىنعم يلاوهالاكاردا الا جنتي 3 يلاهالا نبب فراعملا رشنو كلما
 0 ع الوب ةهجولا هيقاوع ريظت نأ ثالب الو مهقوقح
 ليم نطولل عبتمدخاوذختاءال ءوبف عتأذا سلو ةمالل الا مهيعس نكي ١ ذا ءاشاب يلاعو دافو ديش أ, © نوروبشملا عكادذو
 رمأ وهو“ لخادلاو جراخلا ف مذوفت ءالعا 0 دب نؤلصوت»

 ءارجلا نع منام مكمنم اذاف ؛ مبكلم يف اكيرش نولبقي ال كوللا را عل دكان نم نيالا كال ردك ا
 اهتنواعم دعت نامع كل ميلا قيدصلا يف ينلا ايسورف هنوغتت اه
 اع دع تيئالمولا سدقا نم م

: 
 ةلورإل مسدلا فيس مسلا سد نم اودكمت لاوقالا هذهبو



 : لاوحالا ليصفت اما ٠ ةئيندلا لام آلا نم هنومتبن ام اولانو

 هليل روما دي كلا يكل ردا نع لك شرا يد

 تدقع ذنم هي ١ طاطخنالاب انتاوذ تا يهشت اك

 منار 0 نوديرب امنولعفي اوناكف هقوار اق 2 دهان

 00 مينا نم الو مجرمال دار الو ةناتسالا يف نيف

 ” ةبصم لك يف مهار يارلاو مثرعأ ا رمالاف اباوج مه دريتوا

 لك ةلودلا رمت ةيفاح لاول هزه نق هانا

 0 هفش 0 هوفتلا 0 نار د اهنلا نؤرظني انارزو
0 0 2 

 . اذهيف ةلودلا نم هذخام قالخالا قوسو داسفلاو قافنلا ذحاف

 اقع را ا دما عصر ارك يؤلم ترع تورصالا دا

 هلاك ىم تافاختلا ده لمج دقواالا )دوا طل

 طاقسال لكي نك را عم هراظنا ممطمو

 مظع عم ةمأ ربك ليس سفر اهدحم ةّمق نم ةلود ىوفا

 ا ىسنا قالخالا داسفب جزتملا طاطحتالا اذبف امش

 مهعفانم ىوس يف نوركي ال اوناكف مهفئاظو قوقح ةلودلا

 لصو نا ىلا !ذالحمتاو ةلودلا وح اهئارو نم ناك ولو ةيتاذلا

 نم اهعم نوقحتسا ال اوناك.ةجنرد ىلا مدنع سفنلا ةئاندو لذلا
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 ّ اندلكاعم ءانثا مهنم ةوشرلا ل 0 د 3

 ابمئانمو ةلودلا قدح مب نودعي اوناكف ةينحالا, لوبلا

 ءذه لثمو ةيذاعلا رومالا نم داهشالا سوئور لع بااحالا

 1 ناوملاو .لذلا ةرفح يف ةلؤدلا اوعقوا لاوحالا

 تا ًادبم نم يناثعلا خير تا

 ينلا ةيمسرلا ريراقتلا ح 0 ل 0 0

 0 ةلودلا عم ىرثكلا قئالعلا تاذ لودلا دنع تاذح

 اهتربظأ ٠ ناتكلاو ءافخلا !اع يف داو 1 نادك

 فناروالا هذهو ةذئاف ىندا اهلغفح نم رت ملذا لودلا كألت

 ةريك ةلخادم سورال ناكو مئارجلا كلت تابث أل ةيفاك اهدحو
 ذا اهقوق> عيب يف هيعسب ةلودلا لاجر نم فر ع نم لك عم

 هسا اف فو ل را ع

 رو اهلع مهل تركو ءانحلا ليد تح نورا م

 .سرطب نا ىتح ءانعو ثحي ىلا جاتحي ال رمالا اذه تانثاو

 لذا ةروهشملا هتبصو يف ةطخلا هذه عابتاب هلاجر ىصوأ ربكالا

 يحمطلابلا » اهب هرصاح يتلا ةموئشملا ةرصاحلا كلت نم صلختي

 ل ناد نانراا رفصالاب الا ؛ توربلا ؛ رهن ىلع « اشاب دمحم



 0 1 ا

 ” تناك يتلا يث ةعقاوا هذهنا و
 ٠ نييناعلا ءارزولا دنع مثردلا ل م قتلا كاد

 لذب نيحلا كاذ نم مهتسايس سا سوا لعج هيلعو
 كايقأناوتاب راحل ءانثا واةيسايسلا ر ومالايف ناك لاوس مردلا
 0 ال مهسفنا سورا ناوهو هذه انلاوقا ةعص لع ناهربب

 ةوقب الا ه8 ةر راجت كبس ؛ ةلراو »هلق لع اواوتسم ملم
 ةداي زةناتسالايف دادزا دق لودلا ذوفن نا لوقلاةوفصو :رانيدلا
 سا /اسقل اودلالا وحا تناك يب ةيرينللا ةعقاولادعب ركذت
 ةلودلا لخلاد ذوذنلا نم ايش اوسكمم ل سورلا نكلو - ًانرأ ىلا
 بصنم 00 نك 7 رعلادبعناطلسلا اةنطلس رخاواىتح

 مهلئا>دو سولا ينامآ اوفرع لاجر كاذذا ةرادصلا
 ”لق 00 مو اشاب دا"وذو ء اشاب يلاعو ء امثاب ديش * كةفرعللا
 0 نومدخم تت لاجر ٠ .مهلثم ة 0

 0 نوبكتري نم اونوكي لو مهتلود قوقح نونوصيو
 زياكلالا ءالو لع اوظفاخل نامثالا سخباب مهئادعا ىلا نطولا
 ناكرالا ةديشم انتلود ءاقب الا محل مث ال نيذلا نييواسنرفلاو
 نكل 7 رهلاقب راحم ةائاغ مفدأ اهعالو ىلع م .تظفاحمب اولصوت دقو



 2 ع

 ؛فيلقدار«دروللا نا َرب نيا كاذ يفةيسايسلاقاروالا علاطي نم نم

 : نع ”لقث ال ةلماعم نيبناؤعلا ءارزولا لماعي ناك نيكلالا ريغس
 يف اسنرف ذوفن دادزا مكب راحل هذه دعب همداخ ديسلا ةلماعم
 اشاب يلع ناك ذا ثلاثلا نويلوبا دهع ىلع اضيا ةناتسالا
 طوقس ىتج لاخلا اذه مادو ذوفنلا اذه دايدزا يف ةليسو

 ركل نر

 نزف ةناتسالا يف سورال ًاريفس فيتانغا لارنجلا نيع
 ٠ تالئاملاىدمنال ايس هيلا راكان اكو تاونس ةدعباشاب يلا
 نحل سأرو سورا ةلود يبتارملا ىلعأ اوبا غلب را
 كك وهو ةمهم ةيسايب فئاظو « فيتانغا“ َدإقلف ارارع

 ةافو لبق ناكف ٠ طرفملا ءاكذلا نم هن ع فرع مل ةبوبيشلا
 نيع مث 0 هنود سراب تاونس عيرراب اشاب يلاع
 هتبرد يف فلتخي ال كنحم يسايس وهو ةناتسالا يف ان ًاريفس

 ةسايس م ورت ىلع لماوعلا ربكا نمناك يذلا وه رالافكا نا
 لئاسولا ىندا ذافتا ينتجي ال ناكو ىفدالا قرشلا يف سورلا
 هكي اير لعأر < مل هنكلو ةياغلاهذهل لوصولا ليس يف

 نيضلا ةعصاع ٠ )١(
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 ١ ومالا ماعز لع ضر اب يلاعو ةب دا ءوس نم هردص 00

  0لا سعب ل عمو كارح لقا يدبب

 نيخالا لعو ةيلخادلا اًطاوحا يف َق نادمالاو هلو دلا رابخا بقعتي ظ

 . برق ىلع بيقتلاو ثحبلا لوط دعب يخل يارس 1١ لاوسأ اهم '

 ءوس هدنع كلاذم اذه دب | ىلا يك كانرإ ايف ةلودلا عوفو

 ريفسلا دكأت دقو نيدلاو ةلودلاب هماّتها مدعو نالغلسلا ل

0 
5 

 0 ضعب 4 0 0 هفوخو انا يلاعل ناطلشلا ادانقنا ا

 هر نع ناطاسلا ةلالجل عدار كر را 0 53

 ا قل ةواعس اهملع العسل ةلورلا ةشايس ةفد' لع ضبقوأ 5 2

 فوت الف ةئندلا هتاياغ ءاذف قزم لك ابله قؤاو ددعلا ةوطسم 3 5 ١

 ةرادصلا بصنم اشاب دن دوم ىلوتو ه 1؟7ةنسيفاشاب يلاع . 3 5 :
 كر ل ا را ير ا ل نعل 0 1 2

 7 (فيانغا« 0 ذقيحو هاوق لكب ةعمذلا هئاودا ىلا داقناف هيلع )' 1 )١'
 زاهتنال تقولا نا لعو ناطلسلاب هنظ اميف باوصلا 0 ةتباصا 8
 ِك
5 
 ل

0 

1 

 م اللص ياظاص مرسم مس
 ملفعا باكترا ب ال نمو ورفاشاب عدن دو 0 3

 ' . مانأو ةئيط سانلا سخا اتيباكترال ىنادتي ال يتلا لئاذرلا 11 ظ
 ا“ ثصلرامنعل و ةرو ردن تااع لاك 5 35

 2 ب كن
 0ع دف را بل قس ل 1 : لج

 هلا فا ساد ولا لكس :



0027 
0 0 1 

 3 : 3 0 ١

 < 2-7 36 3-١

 ل
 0 7 32 راسا نم ايندلا يف لتاق ملظعا ناولو ةعيبط

 ل خم 2 .توملا هيلع ناحلو اهاندا باكترا ىلع هريعم هعواط امل اهيكتري
 ظ 5 َ اذلو ةرذ ناب م نطولا بح نم هدنع نكي ف اهارجا نود

 يح " دلا قيفلا ض .ورلا ةلود ريةس ىلا كلما رؤما ميلست يف درتي 1

 ا 2 - ه لقأب سحي نا نودب ةيصخشلا هتعئنم لباقم انأ ءادع | 1 ُ اذه لقاب سحب نا نود ةيصختلا هدعقنم لباقم انل ءادعألا
 2 ١ "ع , 78 0006 006 “

 08 ع جب هنا قارا ليخ ىتحوذبك ةهظع ةيانج هباككرا دعب ينادجو
 اهيلا لقت وا يلاعلا بابلا ث سوزلا:ةرافس

 00 0 اندنع ةرادصلا اواو نم ميجج نا باس انلق
 ودلا ىدحا ةسايسو دف همقن ةهجو مبنم لكس ناكل ب اصاخ أحبنم

 رومالا بئارغ نم اشاي ميدن دوم ليم دهي ال هيلع ءانبف

 لءجاشامدنك ةحرد راوداعيمج يف يناثعلا خيراتلا ري 1 نكلو

 هسفن "لعف مني ًاذاش اذه ناك ذا لودلا نم ةلودل م

 هي لا ل

 نكي لو هروصت نكمي ال رءاوهو ناطلسلا ةموكح الرصيفلا

 ءايندالا نم ءيند وا ءارزولا نم ريزو دنع ليثم ةئايخلا هذه

 لودك فيلحادلا ةرادالا زوما .تقاك يح ناك نام قاد
 ريفسلا اذه ةلخادم نم عأبف؛فيتانغا « أرب مفيستل ني رولا

 لوّمنا هزه هلك 2- اطسرو درسا ولد د

 دعس مى فاضي اهسنم لاول - ههرف

 5 ةهلاتهب لكم منو تروا ن وعم

5 

 5-3 :ء

 115 < رمورج تول“ ل هز ملا ل محا حيسبسإ + يمر 07

2 

 "ا

 ههه < مسرس

 يح رو بع 2
2 - 

 تل تم
 0 0 ال حسا 2 م .



0 
 00 )0 ةوق 0 ديري نم نيعيو ديري ال نم لزعي ناك هنا
 مالا ارغشلا نم دحا اهوأش

 دومم يف معسل ما ال ناك ناطلسلا نا لئاذرلا لذرا نمو .
 ءامسلا نانم :هنم يلاهالا ىوكش غولب نع م غراب الوق اشاب مدن
 يلاهالا ت 2 ا ا ال مول هبح يف ىشخت الو
 نا دعب د اهراس ١ يف اناث هنيعي ىتح ثلي لو هنم
 ناطلسلا كارتشا تابثال ةيفاك ةطقالا هذهف: بوس نكس
 ةعبار 'يف سمثلا روهظ ةرهاظ يو تايانملا هذه يف هعم
 اذه عم ناطاسلا .كارتشا الولف اهنيعب ةقيقحلا فم لب راهنلا
 احم 0 ءدج -ارجا نم نكمت ام رادغلا ميثلل
 ديدشلا باقعلا لان الاو اهيلع مدقا الو هتنايخ ةجرد تغلب
 لع برضو 0 ملا هذه ىدحا ثادحا نم نكف نا لبق
 دعب هتموكح ربا> دق فيتانغا ناكو ٠ ديدح نم أصعب هدي
 فِ هوارجا مزلي ام لع فرص لاملا موزلب اشاب يلاع ةافو
 ا ا كانه ناك اذا ةناتسالا
 اذه يف قار ار فعل دود ريغ داّتعا تف موزا اهل
 هتيفب لانف ليسلا
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 يتلا مهئاند رادقمو ءانيخلا ءالءوه يعالت ةجرد 0

* 
 نمددع مادختسا يف رصحني و لاومالا هذه فرص قيرط اما

 اضرو اشاي مدنل ةيفاو ةيفاك ايانهو باور ءاطعاو سيسارجلا
 ص مهئاليتسا لياقم ءارزولا نم ا اش ىلع ناك نمو امثاب
 لاومالا هفرصل ةيعادلا بابسالا هذه هراهظاو ١ ةينائعلا دالبلا

 وو 0 لحجخم يذلاو ٍنامعلا خيراتلا فئاعض اهءاودوس
 فائعلاو .:روصلا ةبر ةعمم هعم ثول دغولا اذه نأ هتباتكا
 رح رطفني بلقلاو ) تناكف هلاعفاب هلهتو اهعسا كد مرت نم
 ايادملا 000 0 سورا ةياغ فرعت ) روغالا هذه ةباتك دنع

 فوهدن ةطساوب اهلا مومدقي اوناك نيا ةلئاطلا لاومالاو ةنغلا
 ؛ لاتسا اذكهو ٠ رطاخ بيطو ردص  حارشلا 0

 سورلا ةسايسل يارسسلا يف ربكألا ذوفنلا ةبحاص « فيتانغا ١
 تايتذوملا هذه يف « فيتانغا ؛ ماد ام ةمدخ نكلو ايادهلا هذهب
 115 يع ةدابز تداز اهعم :ديسلا هذهقئالع نى 0

 0 يف فلءوملا ةريضح هب هون يذلا رمالا وهو ْ )١(
 اذا :يطخت الو ططشو طلغ لك نع ايلاخ اني ودت ةعقاولا هذه نيودت ىلع اهم ناعتسي ينائعلا خيراتلا رافسا يف ةيعسر .تامواعم دوجو مدع,



 د

 هصرح كل ا ريرس ىلع أصي رح زيرعلا دبع ناطلسلا 0

 فسوي « هلجن لعجي ةثارولا لوصا لديب نا داراف هتايح ىلع

 دومحلهتياوت نكت لو نامع ل اريرسل اثراوو هل افلخ « نيدلا رع

 ملع هملعو هب ةتفنل الا ةديدع رار هراذصلا بصنم اشاب مدن

 هيأرل هتقفاومو ةينمالا هذه ماتا يف هعم روكذملا داهتجا نيقيلا

 لو ريم هلم ةقارولا ةلشع تك اكو - ةضفاراا
 : اتاظحالم ضعب اهيلع قلعن نا انيلع

 يف لودلا ءارفس اهتعفر ىتلا ريراقع) ءاقب يف دحولا يتلا اهنانانلق

 ثروي اهروبظ مدعو ءاقلا يط ةظوفحم .ماموكح ىلا ةنانسالا
 ٠ دال, يف فيتانغا اهسو يتلا سئاسدلاف ءانعلاو بعتلا نم ًاريخك خرأوملا

 ةيلعلا ةلودلا عم سورلا ةيراح امنع تمجتو ةناعسالاو ىليا موزلا

 ( ونافتسا ناس ) ةدهاعم لودلا تقزع. نا دعب نيلرب ةدهاعم نعتلتاو

 ' كي مراصتلا تلعج نا دعب .موفص ساكت ردكو شسورلا تلاذا

 اولزناو ةب راحلا هذه يف بيس نك نم لع نيطخاس .اونكق» ناك رب

 ءابسل اًقده لكلا رثكا فيتانغا ناكو لاطحلا لباولاك تانعللا هيلد

 درف لقا ةلباق» لع ندقيال حبصا ىح مهنم بضغب ءابف هموقدي دنت
 لاومالا ةقر د ةماهنا يف ارداقو هوادعأ هيلع تعنشف هسنح ءاننا نم

 وص اودتكاو مهتلايسأ دعف .نيناتعلا ءارروال تممخ يبلا ةلئاطلا

 فيانغا بدني » هربح ةبعج تغرفف هتتايخلع اليلد اذه ٍلقنملا

 تدك مدا لق © يول تدلل نا  ةسور لل
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 هب نهدهج نيعسف ميرحلا ةءاج ركفلا اذه ثعبنم

 اشاب يلع نوكلو اشاب يلاع دبع ذنم لعفلا زيح ىلا هجارْلا

 هبرأم ذيفنتل ةل ا اونوكي نا ناطلسلا ىلع اوبأ ءارزولا ضعبو

 ةزولامالا ىحدقا 0 ىدنع ةثارولا ا تكف ناطلسلا 0

 ةلكباشاب مدن دوم هوقت كد ريطر داكي ناك هنا كلذ 0-85

 مدندو# ناكو هناسحتسا ىلع لدت ةراشإ راشاوا ه راكفا ديت

 لح ةلوهسم هل ًارهظم ناطلسلل هراكفاب ةحابالا يف ددرتي ال اشاب

 لإ كار هين فاسأل يكف نان س1 0 كا
 ةيسورلاب ةلاقم بتكف يسورلا ماعلا يأرلا ماما هتمذ “ئرجببنا الا
 ةيفخ تعزوو خسن ةدع اهنم نؤمن نكلو عبطت مل ناو اهترهش تراط

 لب هنيعب ةلاسرلا هذه ري ل ةناف زجاعلا اذه اما ةمزاللا زكارملا لع
 ٠ يسفن ىلع تيل ينال ٠ اهبعك(ال يناف اذلو اهوأرق نيذلا ضءب نم اهععس
 نم ىلع ةدهعلاو نولوقي مهنافاذه عمو ةتارق وا هتيأر ام الا بتكا ال نا

 هلو (تولم هلاسالا قا[ راقدل تصخخشلا سورا هير نإ 5

 اشاب مدن دوم هذخأي ناك ام ناو ”ةئس لك يف هينح فلا ىتئام يا <<

 هنعق وبرت « ةيسور لويخو ىرف نم »ايادهو دوقن نمي وخس هئلئاعو 3

 ايادفو الاوما نوذخأي تاوذلا ضعب ناكو هينج فالارشعلا ص

 زيزعلا دبع نيكسم» ىرخا تالحم ىلع فرصي ناك لاومالا مظعم نكلو

 نسئاسدلا ءادعالا هل سدي اه ملعي الو اهب سح الو هع هايملا يرخ

0 1 0 7 2 6 / 534 
 قاروالا هذه .نوطس نبب هت! :ىقن يذلا رمالا وهو هئي يف ىح
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 ةعد 0 ةفماعماو ناطلسلا دصاقم هجن ورت دختاو ةلئسملا هذه

 سانلا ملعا نم هنا عم هبصنم لع ةظفاحلاو هعفانم ىلع نيمأتلل

 3 اهلظع ءايتسا ةلئسملا هذه نم يلاهالا عيمجو ءارزولا ءايتساب .

 5 نم مح دع و2 0 رهط ال112 كا هكلو هاه دخل اهو طخ كارما

 لو دلولل دلاولا ةبحمب ساقثال « ركفلا اذه هجيورتب » ةبحم

 نملانوصاخي نيذلا لاجرا نم وانيزرلا ركفلا ىوذ نم نكي

 هده ةيفما ءوو ةهالا ءايتسا 00 ل مهنالعلسا

 لئاط ار ا ا ال عبع عبطلا مثل قاخ ذا لاعفلا

 دعبو رمالا يف اورواشتو هريزوب نام مهحاف ٠ لاومألا

 ىلع لاكتالا نم ةلئسملا لح دب ال نا اودجو ةليوط تاركاذم
 ءارفسلا ءامسارتفد ُكِ اوشتف الو ىمظعلا لودلا ءارفس دحا

 فنا مهني اهف اوررقو سورلا ريفس « فيتانغا ىلع مثراظن عقو

 0 ميددلا غلباف ٠ ةلئسملا هذه 1 ممدقع ةطبار 0

 كيل طر ل ل ل رس ا

 هاوق لكب مهعم دهتحيس هناب ميدنلا دعوو حايتراو رورس لكب
 1 هاوهي وذب 4 ةفيلخلا قلعت يذلا دل لوصح لع هنماو

 امساو اناذيم هل دجو سورا ريغس نرا يف اهف بررال ينل أ
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 كنج ا ريفسلا اذه لعي ذا ناطلسلا راكفا ةطئتاوب هر 0
 اهئلمةضراعم ىوس يلاهالا نم اذههلمع ةحيشن ىري ال ناطلسلا نا
 ثدحي هركف راهظال اهيف عزني يناا ةعاسلا ناو ناوهلاو لذلا
 سورلا اهنهمجرب , ةيظع جروث ةلودلا ةياحاديفةي 0
 0 الام هنوغتبب ام ةروثلاهذه نمنولانيف ةعنم ر ملا ا
 ٠ لافطا ميتيتو ءاسن ليمرت وا لادج الو برح نودب لاذ

 ني زعلا دبع يراطلسلا نم لك نيب قافتالا م اذكهو
 را د 1 فيتانغا لارجلاو « اشاب دن دومحو
 0 نكلو نيدبتم نييدحم او 1 و 3 ضا.غا قفا ١ دا

 ل اير ىوسةيلاوتملا تاونس سما ةدم مثداهتجا 8
 لاط اكو ٠ لفاش ملظعا ممل تناك ىنلا ةلئسملا لح نم الدب

 رمل هذه تفعلاو 0 ملا دادزاو مراتس د
 ةلاهتتالا فاعل نالعاسلا بلق ىلع لسعلا نم عشا يئن يتلا

 هيلع لبج ام اهواو عناوملا 0 ا
 ناوصنبب ربخلا اذه عويش ينانلاونبملانم زي زعلا ديعناطاسلا
 ىلع ءدب داب لواذت تأدِف يلاهالاو ءارزولا نم يللا

 ءو ضاوي نم نال ا
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 دققزي زملا دبع ناطعاسلا اما مايالا رورم عم مهتااك يف اورهاج
 عيمج نع مغر ريبادتلا ضعب هذاختا يف فيتانغا ةيصور لمع

 لقثت انامرف اشاب ليعامنا رصم تيويدخ حنف مئاولا هذه

 لاحلا اذهىلع يلاهالا داتغي يك لاجخنالا ربككى لا ةيويدلا هبجوب

 ةرسالا نمدشرالاف دشرالاىلا اهلنا اوداتعا نا دعب
 ةيويدخلا

 ةتر ىلا هلصوا ىت> اعيد يدنفا نيدلا زع فسوي هنبا قرو

 امر نيرشملا يفور صاخلا كش ىلع ًادئاق هبصنو ةيريشلا

 علا نمخالا ىلعو يللاهالا بولق ةلاتسال اعرذت هرمع نم

 يدنفا نيدلا رع فسوي هان ىدوأ ىرخا ةبج نمو هوحن ا
 ناب

 مرئاغرا نل سل مهئارماو دنجلا طابض ىلع لاومالا لذي

 م
 هرظن .هجو ريبادتلا هذه يف تاونس عضب ىضق نا دعب و

 دوعي هدصق نالعا لع 2 الك ناكىح 00 هك ارا

 مناملاو ةريثكلا مناوملا كلت ىري نا دعب ايناث هيغ نع عدتريف

 هدصق نالعايوذي ناكمنا ممهيلع راف يذلا نيملا وه هنالعال

 ريفس ةضراعم وه هل عنام ربكاو ٠ داليملا وا سولجلا ديع 8

 دششا دارم ناطلسلا دبع يلو دضعي ذكتقو ناكيذلا زيطكتالا



 كك ١1٠١

 يوتف ءاطعا نع مالسالا 3 عانتما كالذ يلا فض را

 يلاهالا نيب لاقا او ليقلا دايدزا ىرخا ةبج 0 ١! اذه يف

 بابرا ضعب رشن دقو « هل ضغبلا نم مثدنع لصح د

 مدع ىلع يلاهالا | يف اوضرح دئاز أ يف تالاقم ١ لقلاو نقلا

 فرط مازتل | ىلع موضرح 5 اذه ىلع ناطاسلا ةمفاوم

 ٠ دالبلا زيزعلادبعلاعفا ءارج نم برخت ال يق دارم ناطاسلا
 ىتااريبادتلا . هذه لك دعب يدر ّ ددم الف

 0 ما هبا قفاوي لج ةلئسملا لح اهنم در نك

 روصخفهةناعاس نعل ز نانتلا ىلع دارم ناطاسلا عاق ا ىرخا ْ

 باسلا ىوس ًاباوج هنم ريف اليوعو اب هيدل داز مث اريك
 ىلا دبع ليلا هتيعاو ب ةيمح تغرفالف ؛ ةءاطالا مدعو
 م ملا كو نط و و را وس قال تكا
 ةيالو لاقتنا نالعا وهو ايئاخ هدصق نع هعوجر ىلع ىنلخءلا
 اوابَقي ١ وا يلاهالا لبق يدنفا نيدلا زع كا ا

 ىعداتسا دنجلا وا ءارزولا نم ةمواقم وا ةراعم ياردعا
 هركأو ةناتسالا ىلا نسورلا دونج نم يدنج فلا نيعبزا
 سورلا ريفس فيتانغا ناكذا ٠ دهعال الو ها لوبقىلع يلاعالا
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 عبدا لالخ ف امرا مالا نيعب را بلحن هدعو

 ةلالح ةراشا نوراثتي ةبهالا مدق ىلع مهناو ةعاس ني رتثعو

 نراطلسلا نم لك هلبق يذلا ريبدتلا اذه نم ربظيف نائلسلا

 نرد مثرودص نكت ام ردص حارشنا ورطاخ بع هراردو

 يتلا ةثاندلا نم هياعوه امو مهعفانم لايح ةلودلاو نيدلل ةنايخلا

 مظعالا ردصلا اذه مع عمو قيرطلا عاطق ابلم يفاي نا لق :

 نراه هتااحتساو رييدتلا: اذه لوصح ناكما مدع نئئاخلا

 تنتجي ال ناكف ةيصخشلا هعفاتم ليس ف هتنطلس ءادف هيلع

 3 لالحمضالاو طوقسلا ةيواه يف نطولاو ةنطاسلا عاقبا

 ناطلسلا قوشي ناكلب ةيتاذلا ةعفنملا ترك ءاد هي رتعي ال

 لوصحلاةلوهس هل ني زيو سورلانم يدنج فلا نيعب رالاس اطل

 بقاوعيف ركفي مل ذكي ناطللا ناك ذا مهتلعساوب هب رآم ىلع

 اما ٠ نونجلاب هبشا ًارارصا هدانع لعرصاو ةدوجوملا كلاهمل

 وركب دالوالا ةبمل. ءريزوو ناطاسلاب فق

 ةطساوةئالا ةصرفلا هذه ذختاف هتبعل نيسحت يف ًاعسو ردي

 نعيش كلم ضر طر

 ريغسلا نم ةراشا لوادنع هريز ِ و ناطلسلا عمتج نكف
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 ' ترن يفآدهج اولي الر يفسلا ناك اذكهو هتدارابسح ناقرتفيو
 اذهءا ها ةنائعلا ةمالا عمدري ذوو ناطللا عل لصف

 . فيتانغا لغتشي و نيجرفتملا طومت هتلودل كوصملا لصفلا

 لعث ىب ::سورلا هيلا رت ام ةياغ ناك داع د وةنارولا هلم

 سدا دعيف ٠ َةُماق أ موق :ال حل الداعم داو ةينائملا هل

 -ننلا ةعاس لك يف دجوي ناك نا دعب و مسدلا يف ملا 0

 ف ىس ةلئسسملا هذه لحل هريزوو ناكعلسال ل ةليسو

 ىلا. لصوتو راغلبلا نع ةيناحورلا مورلا كري رطب ةطلس عزن
 كمت 5 برع و سا ع
 را ل ىتح مل [يناحور ًاسيئر 0
 دق ذا ةريبك لكاشم يف ةلودلا عاقياو رايرروا كرت ف را
 كال وأم نكت ١ الا ديشل ملر اغلبلا ا |[

 اتفادصو ةينازعلا ةلودلل ر انللا ةنايخ ناولو ةيفالسلا ةيعمجلاو

 َ ,دقي م مهكلو اهمبف بعصي ينلا رومالا نم تسيل سوررال
 0 سئانك لخاد راوثلا لاخدا نم اولعف ام لعف لع البق
 فنزانغا عاشاو ةيناثغلا ةلودلل فئاوطلا قدصا مث نيذلا
 تانا داراو ا ددو 3 0 ةلودلا ة ةنيزح راقتفا 5 كاذنيح
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 تابئاو نويدلا دئاونا ةئب زخلا تادراو ةيافك مدع يف هاوعد

 ايوروا يف ماعلا يارلاو بناجالا نينئادلا راكفا جاهف اهسالفا

 0 لاوحا ىلع نيفقاونا ريغ باجالا كلذب عنقاو كارتالا 0

 هيي ياسا ىف انكسر كانا 2 مهل ىلا اه قرشثلا

 نأ كعب ةلودلا ىلع نتفلا 0 كي رك يف ةناكسمالا ف هترافس

 رامتلالا ليس لرسف اهف ةصوصخلاو ةمومحلا لاوحالا نرو

 , اذكه ( كرتلاو سورلاةب راح ) ةلباقلاةب راحلايف كرتلا ىلع هتلودل

 ٠ الف الاو مهئاطواو مهتلودل نوقداصلا لاجرلا نكتف

 ايشيلا]

 رشف 9 و
 مدل تع ابنر رب 0 د

 لل هللا هيرو در 0 و م 3 0 بابا مده يلوا زرع لك سرر

 0 كل هسهولا هزمك ِِ ةععزررب تح لأ 2 22 -2 كم١ فع لج ويس » و م و "د هن رط قب مس هن مورو»
 "ةسعملا (زبسر -

 6 , ةهسأذ ةضام در ور رو هم : .
 5 يسماسربب 2 5 رع : 1 سستك هدام
 كسماساوب 95 0 1 - 0 رسسع ٍكبمعقللا ل يد و انعد فع -هظف اول

 35 - اًنعهر رو ير

 انتل ابكهل ببهم دتفاو
 3 همسه ىو 0 2 : . علا 5 بس ميا رم 2 فب ل لسو هدع_ساوم نوسة اناس

 6 0 در اعلا راشه/ هلع دنا روس يصل
5 3 1 0 20 2 : 8 

 اهم ر 7 9 هس ل/ هةملافا | ىكب رمع 6 دو
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 -:5 ةسورحملا كلاملا يف راكفالا ءاقلرا ز2-

 نيسأت  ةيناثعلا تايندالاو فراحملا ىلع ةيريخلا ةعقاولا ريثأت

 ءاقر ا _ ةياكملا هدانا يف تع هدي رع لزا عل ةعودلا ضرادلا

 ىلع ةمانماظنلا ريثأت  تاعوبطملا ةمانماظن عضو ب عباطملا

 2 راب ف نييائعلا راوحألا لوأو اهني سضاف ىطشم تا رطل
 # كب لاك قمان _اشاب ايض: ةيلعلا ةلودلا دالّب ىلا رارحالا ةدوع

 ٠ نورخالا تاوذلاو يدنفا يواغس ىلع

 ةتطاس رخاوا واسم ميركلا ”يراقلا اهيا يش هذه

 نكلو كلمملا ةرادا:تاقتبط لا يفتناكيتلا زي زعلا.دبع ناطلسلا

 ير لك يلاهالا لاوحا في رعت نم أنل دب ال

 توفي ال ىتح تائبسلا هذه لايح هوذخلا ركرم ياو مهنم

 فوقول امام هياعفقيفنزلا رودلا اذه لوصف نم لصف'“ىرافلا.

 ةعقاولا نا ينامثعلا خي رانلا رافسا علاط نم لك ىلع ىنخي ال

 اهانسردولوةيناهعلا ةلودلا لاوحا ىلع رثثوم ملفعا تناك ةيريخلا

 ةشييلا مظنت ىلع لماع ربكأ كش الب اهانيأرأ ةهجو يا نم

 را كاملا يلاها نفوق تادوامنم عيسوتو ةيمومتلا

 0 ديدج نم ةيناثعلا تايدالاو فراعملا ساسا عضوو

 امهم اموق اننارردر ناجم ادار فانا بع حرم

 تاو تمار هِيَع اع راسا ركاب رك

 يو ىلا / ب وطي ' لح نوقف هعار زب

 هر ركبت ءج ازا 2 اهنبو مدعس



 مابجاوب نوموقي و هردق قح مكرم نوردقي مثديدع لق

 ءاقثرالا ىلع عالطالاو ةلودلا روما يف ةربخلا نم ملو مايق 0

 نب كو انئارعش نس اندجولو انتاجاتحال نكي يرصعلا

 ادع ةيرغلا تايدالا يف يقزلا نم ةجرد العا اوغلب الاجر

 نونفلا اولعلو ةباتكلا بلاس
 ع

 أ يف اوننفتو ةيقرشلا تايبدالا

 "ل دل ام اناق اذهعمو ٠ تايبدالا ساما يف ينلا ةثيدحلا

 كلديف ببسلاوالثم نابايلا ىلا ةسنلاب اًئيلعب ًاريس تراس اندنع

 مم ريخلا نم رثكأ رشلا ىلا مدقلا ذنم اندالب لها ليم وه .

 ةلودلا ةرادا يففئاظولا تقطر نا نيذل' ةالابم مدع

 مهملا رمالا اذه مريدقث مدع يرحلاب وا رمالا اذهب ةيناعلا

 اودوعت نيذلا يلاهالا ةئعلا مدع صخالا ىلعو هردق قج

 اذه 0 نكلو ٠ ديدجلا نع اهيف مهتيغرو مدقلا لوضالا

 لكاشملا هذه نع مغرب دارفالا نيب ترس ثيدحلا ءاقثر الا

 ءلعت نع ةرابع ةيريخلا ةعقاول البق انت ايبذا تناك ثيح ةريغكلا

 مس ف نرخلل اونوو _.اهنالا نرصا نم مقر هاا
 مهنا 5 نييسابعلا دهع ذنم اهساسا عضو يذلا ةيدقا[ىدابملا

 عيبسوتل فاكر يغو لوقعم ريغأقي رط مهليصخت يف نودي اوناك ب
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 رصحي نينس عضب لبق مهنم بيدالا ناك دما ل[ ف

 ةذدحلا نونفلا ريعي نا نود ةطوطخلا تافل وما ةعلاطم يف هتمه

 - ةداملا نأ يح : تافقالا باج ةيرقلا فرامل يراد
 لياق نمز دعب تاخد ه ١11 ةنس ةلاتسالا يف تئشنا ىلا

 . تاعارتخالا نم مت ل و اهنع انئالع ةبغرإ ا ارظن تركك 2

 يتلا فضلا هده جي ورتب اه وحلا ءاياوا متع و ةديدخلا

 ىتح ةيريخلا ةعقاولا لبق اهراشتناو فراعملا عيسوت رادم يش

 : ٠ ليلق نمزب اوصح دعب

 ارب ةيررللا عقارا دهب يأ ادهاصف نملااده نو
 ةجردلا يف نكي ملواو) فراعملا ميمعت يف ةينطولا ةيمملا باعصا

 تعفلأم 1555 هس ىف رومالا نم اهب قلعتي امو ( ةبوللعملا

 عضو يلا ةيجيوطلا ةررذم تفضاو يركسفلا تطااةس دع
 ءا[ضقارت ضعي تلكاو كلاكأأ جلس ناطلسلا دهع ىلع اهساسا
 ديلا دبع ناطلسلا ةنطاس لئاوا يف ةي را ةسردملا تئشناو

 قدم تملا كلل ل ارا فو 1 علا ةجلد هانا اير
 .سرادم ضيا تغشنا امايلعلا سرادملا نم اكو .ةرداعلا

 سرادم ةدعو ةمبم عقاوم 05 2 ةيزيهجت ) ةيدادعالا
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 0 ا ل فر زكر ١ هيئادتبا ) ةيدشرال

 ناطلسلا دهع ىلع تئشلا يتلا سرادملاو ٠ ةيلعلا انتاجايتحا

 ىلع تئشنا :ينلا سرادملا نم ةدئاف لقا نكت ملزيزعلا دبع

 ةيكلملانونفلا ةسردم تئشنا هتنطلس نابا ىنف ٠ ديجلا دبع دهع

 ةيناطلسلاةسردملا تئشنا اهطساوا يفو يلصربفلا اشاب دمحم ةمهب

 رك يللا اك رف ريفس تسر هع تشل[ ةسر دما دهر

 ترضي .يتلا سرادملا نم. يو نيملا كاذ يف ةملكلا ذسفان
 ايف 0 ةناتسالا يف ةيلاعلا سرادملا ةيتك لئلا اهماظتناب

 ةذمالت همدخ 5 ةحيمس تامدخ نطولا اومدخ ةذمالت

 ةيواسنرفلا ةغللاب اهيف سيردتلا لعج دقو ىرخالا سرادملا

 ناكذا يركسعلا بطلا ةسردم نم ناسالا اذه ىنلا نكلو

 مهئابآ ناسلب بلعلا نولعش ةذمالتلا أدتباو البق 2 ردتلا

 كنس ا ككل ًاضيا خي رانلا كاذ يف أشناو

 ىلع ٍفراعملا ميمعتو سرادملا دييشتب ةمحلا فقث لو ىلوالا نع

 ةمهلا عيمج تناك لب دحلا اذه دنع زي زعلا دبع ناطلسلا دهع

 هذه. تناكف ةيدشرلاو ةيدادعالا سرادملا ءاشنا ىلا ةفرصنم

 فراعملا ميمعت .يف اهتمدخل ارظن العلا سرادملا نم ةدئاف زغا
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 ىلع ل ماعمظعا روهمشملا اشاب نابلس ناكو ةماعلا ةقبطلا ءانبا نيب
 - سرادملا هذه ءاسشنا

 ٠ :اهنع ًاشن يتلا ياهدجو سرادملا نكت لف اذه عمو
 ديجلا دبع ناطلسلا دهع رخاوا لع يلاهالا نبي فراعملا راشتنا

 تاعوبطلل يلاهالا قوش ناكل ب زي زءلادبع ناطلسلا دهع لئاواو

 ريوتيف سرادملا نع ةمدخ لقن ال عباطلاف موي نع ا

 تئذنا ةديرج لواف مهنيي ماع يأر ليكشتو ةماعلا راكقا

 ( ةاعويصلتع ظامعوسع ) اهأشنا ىتلا ةديرجلا ىهاندنع

 ريمراروت فهي ره ؟ هل ةنس ريشا رار

 لبت ئشناة دي رج لواب يتلو ةي واسنرفلاةغللاب ردصت تناكو

 اسنرفةرافسب ثلاثلا ميلس ناطلسلا دهع لع ةدي رج ابلبق ءىشنا

 اسنرذ ةموكح هتلسرا يواسنرف لجر اهريدي ناكو ةناتسالا يف

 نيب وأ .فرفلاراصتنارابخا ةعاذا دح نع جرخت مل اهعيضاوم نكلو - هو

 فرمللاهتادراوةيافك مدع نكلو اليصفلاليصفلو مهتاب راح يف
 دقو اهليطعت ىلا هرطضا لصاوتملا اهبحاص يعس نع مغرلاب اهيلع
 ةدي رجمدت مو ايعس اوقفخاف عباطملا ءاشنا يف نوريغكلا ثيشت

 تناكةديرجلاهذهو ريمزا يف ردصت تناك ينلا ريغ ةليوط ةدد
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 ري ارع (؟ 5مءءاهت عانت لع 101626: ) ىعدت

 ريمزا رايخآب :( 6هريعتعت لع كصوتناتع ) تدعدوأر ريك اا

 رايخالا ىف 1 تراك نكملاو راك قفار كاك تاك

 ةينان وبلا ةروكلا رابخا لقت ةنوالا دع يف تاغتششاو ةر مصل

 نيدارم نم ةحيعصلا ءانالاب 00 0 اهران جن اهل تامل ىلا

 ارز ف ارح امتلك ع لما ,تيص عاذا 0 را

 أهررحم دوم ناطلساا رضحلا ةي ره ١١45 ةنس فو اهسفن

 رادصا لع هدماسو ةمزاللا ةناعالاب هيلع نسحاو ةناتسالا ىلا

 ) يناهعلا دنارأا رز( 8[هرحتاعاننت ( 10 هن ر ىعسأ ايف ةدي رح

 ةناتسالايف 7 ةدب'رح رادصاب دومم ناطلنلا رما'ةنس دعت و

 ٠ يناثعلا تيقرلا رحم ةرادا تحت اهاعجو ( عئاقولا يول 0 ١

 دفا 0 ةموكملا لاح نآسل اتناك ندي رنا نيتاه نا عمو

 هع تاك ارا كي اسس

 تالاقلالبقلالوةيعسرلاةموكحلارماواىوسرشنلال عئاقولا عوق
 تالامتم رشنت تناكف ينائعلا بيقرلا ٍقتو ةئناثلا اما ىرخالا

 [ورواتع يح ةلطادلاو ةيجراخلا لاوعنالا نع ىذ تاقاو
 - لع نيتديرجلا نيتاه تماد  اذكهو يلاعلا بابلا لاح نارسإ



 م 1164 ةنس ةناتسالا ف تمشنا 3 تاو دنع لارا ادع

 اهتاحردنم نيب نك و ( ثداوحلا ةديرح ) ىدت ىرذعا هديرح

 اذلو هعونلا مئاقو اقواو ةيعسرلا رابخالا ادع ةيصوصخ ثداوح

 ةيمنرلا دئارجلا نم تدعو ليلق نمز يف ارهاب اجاور تجار
 ةقااع فدا ىف دل: لاجر اريخا روظو ةئايعلا ةموكتلا

 دئارج ةمهملا تايالولا ضعب ينو ةناتسالا يف اوأشناو ةموكتملاب
 دهجلادبعةنطلس رخاوا يف تعوتتو ىمصلا ترثكف ةيعمر ريغ

 يف ةرشتنما دئارجلا ددع ناك تح زيزعلا دبع ةنطلس لئاواو | ٠

 ريخالا ءاصحالا سحب ةيناهعلا ةل ةلودلا دالب نم ةفلتخلا تاعطقلا

 ا ناكوةضسل نيثالث ىلع ديزي دبعلا اذه رخاوا يف لمع يذلا

 لاا اذهرةيعوبساوةي رهش ف صنوةي رش نوب ةينف تالح عب رأ

 نم يه يتأا فراعملا راشتنا يف ةبغرلا نا ىلع ةيعامق ةلالد انادي

 يلاها دنع موي نع اموي دادزت تناك ةرضاحلا ةيندملا تايرورض "

 دهع رخاوا ىلع ةلودلا لاجر ضعب نا ىتح ةفاك ةينازعلا نزلا

 اوناك طاض نإ كسعو ناكلم نب ررزعا دع ناطللا

 ميلعتلا ره ةوالح اوقاذو سرادملا يف اولعن نيزلا نم ءارعاوا

 اوقاذام ثىقيذيل مهنطو ءانا نيب فراعملا ممعت يف مثدوج اوعس



 يا

 . يلمتا راف ىعشا نم اوفلعتقا م ارا ر

 ةيريخلا ةعقاولا دعب هيلع تناك ام ىلع قبت مل ةلاملا نكلو
 تالا ىف تحال نداعلا در 0 ءافتكألا يف

 نودإقي ةيريخلا ةعقاولا كعب 7 نيينازعلا نيفظوللا راك نان

 نطولا نومدخي فيك نوفرعي الو طقف مهئايزا يف ناجالا
 ةهق فرعي نم منيب شك لب هنأش ءالعا يف نوعسي فيك وأ:
 م يف ماظتنالا ردقو ةلودلا يف تاحالصالا

 وص ىلع و ةينازعلا 3 لكق ُط تاروثلا عينم اوفر 1

 لب لبق نم هيلع انتا اب ني روم اوم رح يا اذه انلوق

 كه 0 ةيدالاو ةيلعلا مهتافلومو ممراثا ددعت نا

 دادر: تاعوطملا تدب دقو انلوق ةوص ىلع ناهرب قدصاو

 نا ل ك1 رد ع نطل ع

 تاعوبطملا هذه نيب دجوي ناك نكلو يالسالا ملاعلا
 راظنلا علعقب و ةيرغلا تافل وما رهشا نع م وه 0

 ةياغ ةعفان تافلئوم تقولا اذه يف تربظ دقف ةمجرتلا نع

 نيذلا نييناثعلا باتكلا ريهاشم ضعب مالقاب ةيمهالا يف

 قيفودحاك ةيبرغلا ةثيدحلا نونفلاو ةيقرشلا نفراعلا نيب اوممج
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 ”ارعدبأ نذل تاكلا نك ميلكا دو تدرجم انا
 لإ 2 نم اهورسأو ةكدتلا تايدالا ف ةعاللاو كا نوصأ

 خيراتلاب اشاب تدوج صخلالا ىلعو» مهتافل و ءالاوه ميش دقو

 يذلا طمغلا ىلع مهتباتكيف اوريسي نا لع ءابدالا « هعضو يذلا

 لدياموهو يرصعلا ءاقترالا اوعبتي ناو ناكملاو نامزلا قفاوي

 ٌنيررلا ىدارييغنلا اذه عقودو متيارد نسحو مهتردق» ىلع

 قاطن عملا اذكهو هيمعليف اومدو لوبقلا مقوم نييناثنعلا

 نكلو لاهالا ركفأ روق رع دعم ركل نك يد هائارا

 م هدوعص دنع ةحرد لوا نم طقس دقو هنم ةدئافلا ام

 همدقت ليبس يف تابقعلا_:نم لاثلا دي هل تعضو اهب ءاقثرالا

 اذه انامز ىتح فسالا ا لاوحالا هذه تماد دقو

 ل كف كل رك ل الا تر

 لإ نيم نوزاق االول دق الب ةرد مالا دابق اداعو طل
 اسف حل يار اهام هلا توسل نك

 ال راو ا لل ل ا ل

 ردا مك تامر تدك ديالا مما راش حرص
 ةيلخادلا رومالاب ةصاخلا تالاقملاو ةيلحلا رابخالا رشنت تراصو
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 2 كلل سر لا ل ا
 مهئايتسا تحور روما ءايل وأ ءافض نا لاوحالاهذه

 فاقيال ةيفاكلا لئاسولا داجنا ىلع اولمعف مهءادع اهون تباجو

 2 مهمحز ىلع 6 اهتيرح عند 6 تاع راما

 0 ىنااينو دئارجلا ةبقارع ودا معتسا اوررمذ ماعلا عاصلاب

 هياع 0 هب رغلا تال 1 صضعب ف ندا تح ُ 8 لمعت لاذ الو

 نوناق لوأ وهو ةي ريق ١5 ةنس يفدئارجلاب صاخ ماظن عضو

 ةدش لكي. هقيبطت فاو ًادتباو ةنائعلا دالبلا يف دئارجبل عضو

 نءةرابعمااذنلا اذه ماكحاو دب ,ارجلا ىلع ريكشا اودديشو ة ةمارصو

 [مكةمركملانم ةصخر ذخاب ةدب رج رادصا دي ر. نم لك مازلا

 ماكتل نا اهعم نكمل ال ةرئاد يف دئارجلا ثحابم ترص

 ًَ ةيقارم 0 مك ام نع ل يرتاح

 ةيقارع [تاخ الق نرملا كاذ نم ءىذلا هيلعو ةمئادلا ةيركللا

 ةمبملا 0 هيلع ليحاو يلاعلا بابلا قف ةيلخادلا تاعو ورطملا

 نع تك 0-0 لك ىلع ل تاورذلأ حوتفم نآلا كال زر 0

 اذه كلاط ولو تاذعلا ملا دئارجلا باعصا نم ة52لا هذه

َ< 0 

 ةرادا عفانمل ةيفانم ةموكملا ةطخ انيأرل ةبجو يأ نم نوناقلا



 ا

 نرال فامجالا دشأ مهقوقحب ةفحح أعم يلاهالاو كلما
 داقثثا نم ةموكللا فوخ ةجين الا نكي مل ةبقارملا هذه عضو
 اهتراداو ةموكملا ردع طح 0 وهو الامعأ دئارملا

 0 اك اهتقث دق ىلع ةوضاو ةلالد لديو

 ذب امكرتشا ةليسولا هذهب تروظأ ةموكحلا نا :اينأث
 لدعلا نوناقل ةنياملا رومآلا نم داللا لخاذ ثدحب ام

 تمرحو داقتالا ذفانم دئارجلا هحو ف تثدسو فاصنألاو

 لخاد ثداوحلا نم عقي ام رشنيف قدصلا باب جراو اهيلع

 لاما روش شيرت نكر تمده اذكهو ةيناثعلا كلاما
 ءارزولا ف حالصالا

 ةديدذلا ةوادعلاو ةموصخلا روذب عرذ ماظنلا اذه ناناثلاث

 ةاودلا لاجر نم ةيلملا ةريفلاو ةينطولا ةيملا باحصا بولق يف
 عضو نم تاونس عضل دعب لاخلا اذه ٍَظ دقو اهمالكوو

 نييئاثعلا رارحالا ةقرف ليكشت ف ايس ناكث يح ماظثنلا اذه
 نيزعلا دبع ناطلمسلا هسا سارا يف

 اشار لضاف ىفاطصم وه ٠١ بزحلا اذهل سوم .ل وأ
 ةانكلا اكرت برح ١ 000 2 2 1 2 2 2-7222----------ت>ف



 ناب سسؤرم ريبكلا اشاب يلع دم ةلئاغ ءاضعأ دحأ يرصلا

 ٠ ةيرصملا هد

 ركل يدابم نم ىتلتو ةقح ةيرن هاه ير دقو

 : كنا اذه ىل فو كر كلامز هيما م را

 جرام / كب ارفأ رثك أك ةائاط : ورث اذ ابيل

 لخدو ةناتسالاىفاف ةيويدخلا ةكيرأ ىلوتنا دعب اشان ليعامساب

 مدعل اليوط ةداعبسلا راد يف ثبليإ هكسلو ءالكولا دادع يف

 ةناتسالا كرتف اشاب دا هفواشاب يىلامكر ادنقالابنب روهشما ممدقافلا

 دعاوقلا لع تامضارتءالا نم هيرإ ام روظل زيراب ىلا هذو

 دالب يف مهب اعم نع ءاطغلا فشثكلو ةلودلا ةرادا يف ةعبتما

 ناك كم اا ندا مالقالا باعصا هلوح فتااو ةيرحلا

 0 ةغللابةريغك دا ارح م اشاب يلاع

 هبله دنفو نيملا كاذيفةلودلا 'يواسملعةجبللاةديدشلا تالامتاا

 دائف لا عأ هيليع بصن ع ىرخا دعب ةدحاو فسافسلا

 قيرط نم تعج يتلا غلابما فرص ا اشاب يلاعو

 يذلا رييكلا قير لا يف مهلزا .زانم تقرتحا نم ىلع عزوتل ةناعالا

 عايضو هيلا تعضو يذاا ضرغلا لع هدايسلا ران فر



 ضع

 برصلا دال, فته أينلا ةيناؤعلا عالفلا ميلست ينةلودلا قوقح
 ةئيزخلا نم ماثلا ةثداح دامحال لاومالا نا ركل
 ةءسو ديرك ةروث داما رمأ يف لهاستلاو ةلثهاب ةروضب
 ٠ لاوحالا نم اهلك أش امو ةديدعلا ضورفلا لاومأ لايشا

 هاللا في ةزم لال رازحالا ةيعمم تربظ اذكه

 ل
 فراعملايف ءاقترالا لوصح نال لاوهالا نم قالعرال ام ولقحا
 ىوقأ ناك ةيريخلا ةمقاولا دعب انمدق اك «اليلق واو» ةيءومغلا
 بجوأ ةبقارملا نوناق عضو نكلو ةلاحلا هذه غولب ىلع لماع
 لاجرلا ناف رمالا ناكا عمو ٠ اهناوأ لبق اهوصحو اهون ةعرمس

 ةلودلا يف ةيلخادلا ةرادالا لاوحا ريس مهنويعيف قري مل نبدا
 كلانه نم اولزنأو زي راب يف اوعّمجا اشاب يلاع ةرادص دهعىلع
 ةيمودعلا راكفالا اوحيهو ةيناثعلا دالبلا لع ةيرخلا روت
 ركذي نا نم مظعأ رارحالا تاروثنم ىلع يللاهالا لابقا ناكف

 « تبرح » ةديرج نه ةذحاو ةست ةناسألا ندع

 يناثع هينجب ًارس ةيناهعلا دالبلا تلخدو زيراب يف تعبط ينا
 جبرط هدم ملاخأ لع لبا ءالوه رباثي لذ اذه عمو
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 وفعلا مهلمش ذا اشاب يلاع ةافو دعب مهناطوا ىلا مرثكأ دامف

 ةماتلا ةيرحلا نيزئاخ اونوكي مهنا عمو نيحلا كاذ يف يناهاشلا

 ماودلا ىلع يفخ فراعب مهبةرت ةموكسحلا تناكو ةلودلا دالب يف

 هاف لوق لكب متهت ةموكحلا تراصف حالصالا ةقرف اولكش دقف

 اودعو موي نعاموي مهترهش تدادزاو ةيغاص انةاءريعتو مثدحا هب

 ىلإ اوداع نيرذلا نم اوناك ءاوس نينادعلا رارحالا ةمدقم ىف

 قا اها اض ناكو مهناطوا اورداغي مل نيذلا نموا ةئاتسالا

 ىدانف بزملا اذه دارفا نيب ًازاتمم ًادكرم لغشي نييناثعلا ءارعش

 ل ل عاطتسا ام ردق ىلع رثنلاو ملظناب

 اهؤاضعا هدجو مما هتما بولق يف هل كرت ىتح ًاريثك نطولا

 يرتكب لك ا نك اح ف كا
 يزول مول وفطارولا لي رش جر وهوة هن

 3 بذتحم ؛ هقرب فوغشم « هنطول يح ةحب رقلا عساو لقعلا :

 سانلا رداون نمنأك هنافتلجلابو ةيركل قشاع « ةنهادملاو ءايرلل :

 ةسايسلاب هماملا نكلو « هئاواو هرصع راع عقاب هنامز يف

 ها وو روبخملا كالا ءا دا دعا | يمانش عم دحتاف ايم [(ىطس ناك

 كررلا ءارعش رمش ريهتلا كب لك قمان ره .(1)
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 5 اهغو مدقلا رركا ةنأ لاصتتسا لع ذعار اك
 تايدالا اهالكأيحا ىتح اهميمعت فايعسوة دودج لوصا روذب
 هتالاقمو ةغيلبلا هراعشاب ةغبانلا اذه كرفت ديدج نم ةكرتلا
 ذاتسا قل قوسا - هنطو ءانبا فطاوعوهتما تايسح ةقئارلا

 قل وراغب هتربش تأدب دقو ٠ نيينائعلا نم ملةلاو ركفلا لها
 ًاررع ناكو اشاب لضاف قطصم رهاص ًاريخاو امشاب يلاع دهع
 ”ةر دل رم يفادقوز ب راب ف "تردصينلا“تير 000

 لخاد تح هتقادصو همم راهظا ىلع ًابئادناك ثحح نطولا ىل
 «تربع» ٌةديرج ءرادال ا ,دمةرتفلا هذهيف ن وةينائعلا كللملا

 ٠ ةناتسالا يف ردصت تناك ىن ١١ ةكر رتلا

 يدنفا يواعس ل مورا رك حالا ريهاشم يناثو

 ةيبقنلا مو اعلا عت نا دعبف علا ”ةلط نم هرما ءيداب ايف ناك"
 اهالخ يف ملعت ت تاونس عم ضب اهيف ماقاو ز هر راب دصق ةناتسالا يف

 لاوحا لع ا تايبدالا 0

 ةيمومعلا ةسايسلا

 مالسالاب 0 [دكر شنو هردنول ىلا دعب بهذو
 وهو « ربخم » ىسأ ةكرتلا ةغللاب ةديرج ردصاو نياق



 ع
 3 ا

 ا نيو ىف دوج ا لفاحاو عماوجلا ف

 اوناك هئادعا ضعب نرا عمو فراعملا لع مهفحو يلاهالا

 راكلأ ىلع دحا أرجي مل نركلو 'صقاوتلا ضعب هيلا نوبسني
 نطولاةيحض بهذ هنا ىتح امهي دئازلا هفغشوهنطوو هتمال هتبحم

 عيمجا رو مولعم وه اك

 ةناتسالا كي نالا دوجوملا يدنفا تحدم دممحا ناكو

 راصبالا مهوح موت نيذلا نيينائءلا رارحالا نم ًادودعم

 يلاحالا بيردتو ةنازعلا تاءوبطلل هتامدخ دحا كي الو

 مل .انمز لفتشا دقف ةعلاطماو ةباتكلا ىلع

 قلو هس فالس كك كالت لاذ

 رك 0 باتكلا نم ل لا

 6 هنكلو هيلع ريردقلا سرد مرثكأ قلتو م دجلا هللو

 نتج حابرلا بوبه همابتاو هتايث مدعب ًاروهشم ناك ك كلذ

 500 الع داش و هعمل هذه رك

 مار ل سر ا ا ل

 كب قيفوت ايضلا وب أ تقولا كاد زارحا ةمدقم ق نومي يذلا

/ 
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 انه يف ,جتاف ةناتعلا تامورطملا لع هلضف كا

 ٠ هربخ عازو هرعا صوصخلا

 كا ناك كنكلو دهعلا كاب ا عومج مث ءالغره

 نودع نورخأ لاحر سرادملا يف نيجرؤتملا طابضلا نيب

 0 يكاد ناك ام « راكقألا ةقفتملا » رارحالا بزح نم

 اذه اودضع نم ةيدادعالا ىتح ةيلاعلا سرادملا ةذمالت

 مهلكو ءانسح ةداغىلا لاجرلا ليم هيلا وليه وماوق كب بزملا .

 نال بالقنالاو ةيساسالا تاحالصالا نوغتياوناك

 * مهسفنأ ةداعسو ةمالاو كلملا د 2 ءار ارو نوعسإ نو مهنطو

 و



 داع ع

 ابكت ينلا دالبلا  ةيناثعلا دالبلا لاوحا يف ةيمومعلا «ىواملا
 طاطخالا رودو ءاقئرالا رود يف نيطالسلا << ةيدادبتسالاةموكملا

 ناطا لا دنع ءاي ربكلاو ةمظعلا-حزي زعلا دبع ناطاسلاو دبحلا ديعناطاسلا
 ءوضو رصم - فارسالل ناطلسلا لرمدتع يارسسلا ءاذئتح دب ذعلا دبع

 بع اهتينازيمو ةصاخلا ةئب زيغا تح امل تحن يتلا تازايتمالا لاغتسا

 ٠ قرشلا نع ثم ىلاو ةريخالا ةس نيسجلا لالخ اب وروا ف

 ىريناودب الاه 0 يذلاوةياعلا ةلودلا لاوحأ نعصخالالعو

 تارقف“ تاحايسلا م راتلاوةيفارغجلا دبتكلاهذه روطس نبي

 يا تمكصل وا كناف مهتبجمهو كرتلا لام نع ثحن ةريثك
 ملل ىلا كارتالا ةبسن نع ةيلاخ اهدجت نا نكمي ال اهنم ةفيعص

 نع مالكلايف ىرثتو ةيرغلا ةيندلل دادهتسالا مدعو شحوتلاو

 ثوري ضال نيرردلا ءالءوه هلا ةيلخادلا رومالا ةرادا

 قرال اهدادعتسا عم ةبوصخلا تاجرد ىصقا غي اندالب

 امو ةرضاحلا اندالب ةلاح نروروذعم مثو نوبسنيف نارملاو

 «كارتالا يا » ةكاملا ةمألا ةيلباقءدع ىلا بارثلا نم هيلا تلك
 ٠ ةزاضحلاو ندعلل



 نم يلاهالا هب لماعت امو ةموكحلا لاعفا نوريو

 اي رطف كارتالا دادعتسا ىلآ اهتوسنتف فسعلاو روجلا فوئص

 هك ري جهماف كلذ ادعو دادبتسالاو ظل
 كرتلا َّلَع اهتعبت نوقليف اندالب نم ةفلتخلا تاهجلا يف ًاريخأ

 ةيرشلا ءامدلا كفس مثدايتعا نع ةئشان اهنا ريغ نودقتعي الو

 لاوقالا هذه ريغ عامس رذح مهناذا م مهعياصا نوعضي و

 ”يواسملا نم مهبتكيف هيلا نوريشي ام دوجو دحجن ال نمنو
 ائيش اوصقني ملاك اهنع ملاوقا هي اولاغي مل مهناو اندالب لخاد

 فاصوالا نم هقحتسل ام فصو ف

 ةمالا هذه نع باجالا نيفل ملا لاوقا ةحص عم ه كلو

 تانيسلا هذه أشنم م.تفرعم يف انشحاف أطخ نئوطفم مهنا لوقذ

 ىلع فوقولا مامت مهفوقو مدع ىلع حضاو ليد اذه مث ًاطخ ناو
 قيقدتلا ىدلو ٠ نامز :ا ىدق نماهف تالا لاخ

 ذا هعم قب ال ليش هلل ١ هذه ررظت ةبث الا انتااكحالم ىف ف

 ْ > ءانفا الو كير

 جرا 0 تاموكح لاوحا ىلع ةرظن انيقل أول

 ابكلم روما رييدت يف ىست اهنم ةموكح لك اندجول اهرساب



 اهل تاجر رخال سفام يش ليعر تا

 نيل ا عضت ةموكح لكف لغنلاو للملا فالتخال

 مهقالخاو اهموق تاداع قفاوي امو يديلمتلاو يجيبطلا اهركرم

 نورقةتسذ:هيدرفلاةموككلا ةرادالوصا عبتت ةيناعلا ةلودلاف

 ظفح اهيف فقوت ةسقلطم ةموكح ابكحت ىتلا ةمالاف

 اههلاوحا عيمجو هةنارمعو كلملا ةمالسو ا ضرعلا

 فلملا ناك اذاف ةترادا ندحو اكلم هردقم ىلع ةيصوصخلا

 تناكو ةنسحلا قالخالاب اًفصتم دالبلا هذه لثم ىلع كاجلا

 دعست نا دب الف ليلخلا بصنملا اذه ىلا هلهورت هقالخاو هتببرت

 00 اهل ظح الفالاو هباطا دالبلا يف نمالا برضي و هتيعر

 نع هيف ضرقنت موي يقأي اي ع ةفزاظم ةروبقم قت لب اذا

 ريط الو اهنكسي قلخال ًاًفصفم اعاق دالبلا حبصتو اهيبا ةركب

 نا. نم رثكأ ممالا نم ةما لك خيرات يف دهاوشلاو ٠ اهب ىوأي

 لكشب ةرهاظ اهارتو مالسالا خيرات هي صوصخلا لعو دعت

 : هريغ نم رثكا يناؤعلا خيراتلا يف ىلجا

 رمينلا ةينامعلا هلودلا نا خيراتلا لاط نم ىلع ىنخي سيلو

 )رد ىح ام ءذب نش نورق ةتس لع فيذي ام اهباع
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 شرع اولوت نيذلا اهئيطالس ةردقم ىلا رظنلاب مدقنب اه رات نا

 : 57000 نا ىلا مهتردقم مدعو ةفالخلا

 86 ا مات دس ارو ءارالا ود رعب لرش مسقلا

 اهشرع اولوت نيذلا كولملف هيرمم فلالا ةنس ىتح ةيناثعلا

 ندسحا ةلورإا وحن مهفئاظوب اوماق نويقيقحلا اهناينب وسساوم متو

 روما طابترا اوفرعو مهقالخا ن ندحو مهتييرت هيضتقت ام مايق

 ليد اهوذختاو يلاهالا نيب ةلادعلا اومزتلاف ةلودلا مفانب ةيتاذلا

 ميكلم دودح اوعسوف مدئار ىروشلاو ريبدتلا نيلعاج مخامعال

 هد مثدالب 0 اهو: نم | ىتح ةصرف 0 8

 هيدا ةمالا ارك ايتام تور اولمحتو

 كولملا اهفلاني ةداعس ىصقا ينو مبلضف ركشتو مهيلع ىنثت

 ةرحملانم رشءيداحلانرآلا ةرغيفأدبب وبفيفاثلا رودلااما

 فااذمقي رطىلع مهعيمج اوراستقولا اذه يف اوربظ نزلا كولملاف

 اهتيلوئسم ريكو مهتفيظوب اومتهي لف مثدادجاو مهئابا هيلع راسأل
 ءاضقو ةيصخشلا مهتدئافل ةليسو مهتطاس نوذختإ اوناك لب

 ردق الج انل رهظب ريخالا لكشلا اذهف ةيناسفنلا مهتاوهش

 : هيابساو طاطمنالا عبنمو ءاقترالا رود يف تناك يلا لاعفالا



0 
 يناثلا رودلا يف اوأشن نيذلا نينائعلا نيطالسلا نيب دجو

 67 ةلئسملا "ساسا نكلو اتقوم كاملا لاح حالا ىلا ليه نم

 بجوا يذلا رمالا مميلهاو كولملا ةقايل 0 وه الفا دمَدق

 طااطخنا هنع مهو يعيبطلا اهارجحم يف رومالا نايرح مدع

 نرا ديب ءارولا ىلا اهرقهتثو موي نعاموي ةسورخلا كلاملا

 انب ةجاح الو لخادلاو جراخلا يف ةرادا كلاملا نسا تناك

 ولف اذه انلوق تانثال ةديعبلا خيراتلا رافسا تاهقفص سيلقتل

 ترا هةكطان رظارا ف -- ناطاساا 0 |نضوا

 اهريفاذحب ةلئسملا هذه

 ضعب رم هيلعوه ام عم ديجلا دبع ناطلسلا نك

 ىلع يبرت دق انمدق 5 ةلودلا روما قفاوت ال 0

 ناكو ناكمالا ردق لع هرصع قفاوت هنسح ةيبرت هدلاو د

 مايا ايوروا يف ترش يب اا تافنصملا علال و ةيواسنرفلا -

 تاذإلل الا نودكل اوىجملابابرا راكفا لعفقي 00

 * قرشلاذئاذل بورض نم ةدافتسالا يف سو رخدر الو ةيويندلا

 رما وهو صيخشلا ةصاخ ةفرغ هرصق يف ىنب هنا ىتح برغلاو
 نم تءاج ةقود لكب ب 0 ناك و هفالسا نم دحا هيف هقبشي ل
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 لا دع ناطلسلا قالخل اما ءرصق ف اهنلع جرت يدنا ١
 - الف صوصخلا اذهب هضقانملا لك هيخا قالخا ضقانأ تناكف

 ناكل ب ةييدالاو ةيركفلا ذئاذللا نء هريغو ليثقلا نم رسي
 امو كويدلا ةلتاقمو عارصلاك ةيداملا رومالا يف هتاقوا ىذقي

 كاملا لوت اق اندلا روما نم هاو ناك ام رثك ا ىو ابك اش
 ىلا ىولملا رصقلا يف هوخلا هانب يذلا ليثقلا حسرم لوح ىتح

 بالكو كويدلاب اصاخ رصقلا يف ًاديدج انب ديشو لبطصا
 ناطلسلا را تح رومالا هذه لم دحاوي ال هيكل ديلا

 هد ءيش يا حيجرت يف قحلا نم تاقولخملا ام هلو قواخم

 نا هيف ةحاشم ال امم نكلو هريغ ىلع هيويندلا تاذإملا نم هسفن

 ام ءافنخاو ةيصوصخلا هلاوحا راهظاب هنض نم دب ال ناطلسلا

 متع مل زيزعلا ديعناطلسلا نكلو اهنم ةيعرلا قالخا قفاوب.ال

 نيعراصملا ةربم نم ًاريذك ةريصق ةهرب ِظ عمج لب ةلعقنلا هذهب

 ءاضق ايف أدبو هرصق يف تاناوبملا نم اريك اددع عمج اك

 اهيلع ةجرفلاب هتقو

 تاعاشالا نيب ناكو جراخلا يف رومالا هذه تعاشف

 فب :يدزملا دبع تراطلسلا قيلعتك ىلكتلا كضت تارت
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 يديحلاناشنلا نم ةعاعق ةنارقا نيد ةب راضملا يف درغا كيد ةبقر

 فال لا ةعاقإلا هده تك در ل ا

 ىتح دحا اهتدص يف هبتشإ مل ةروصب ةفلتخلا ةيصوصخلا سلاهللب

 عمو ' ناطلبلا لقعب مهفافختساو سانلا ةماع ءازبتسا |هنع اشن

 رو م ل را ا لا

 هتنطلش لئاوا يف اهدودح زوامل ةئيسلا هدئاوعو هقالخا نأ

 (*) انشاب يلاع ةافو دعب موي نع اموي دتشت تذخا اهنكلو

 2-5 م« مدي 3 يس ْط هتنغر م اثم كلل ثترضتاو

 هس را ريش دنا تال ل

 ةىظعلا يف يلاخ هناف ةلمجلاب و « لعالا 3 انا) لوخ نأ كفرا

 باد آلا اقلاخ ههجو يف رظني نم لكدعي ناك ىتح ءايربكلاو
 ةهيحو نك رظنب ل لك ناكف 8 هديبع لع ناطاسلا اهضرف يلا

 ةضيرع دقت ديري نم لكو ةرظنلا هذه بقاوع نماي ال

 اممدقي ينلاةضي رعلا ىلع مقوي رخآ نأش يا يف وا ناسحا بلطب
 اعمو:ي رعهعما ناك اذا را لحتني وا « ترعب » باتعالل

 اهم نم دس الق ةطاسلا نم ضئاردلا داود هلع تناك

 يدنفا تحدم دمحا بالقنالا سا (* ) :
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 ىوس اهلني الف الاو لوبقلا زوحت ىت> ةيئاهاشلا تاذلإ ءاعرإاب

 يلاعنابي رغلا نمو ٠ لاهالا ةيواز يف اهئافااو اهنء مار علا

 هب فصتي اه هلعل ابوروا ةرايز يف ناطلدلا بغري لعج اشاب

 7 نع نايل عضاوتلا نم برغلا كولم

 ةنسحلا قالخالاب رورفلاو ربكلا قالخالدبتسي لاوحالا هذه

 هرورغو هئايربك يف داز ذا كلذ سكع ىلع رمالا ءاج نكلو

 لوق وهو دادبتسالا ىلا ليملا هدنع دادزا ؟ سفنلاب هدادتعاو

 يعدي تفولا اذه يف ناكف ٠ نبملا كاذ يف هبب رقم نع لومتنم

 1 يف هيأز ىلع دحا ىأر مدقت ديري الو رما لك يف ةنانالا

 ا لكو دحا نم ةي أر ىلع اضارتعا لبي الو ردا

 باقعلا دشا الا لاني ال ضارتعالا ىلع

 ماهارب ,اعم حر اطشلاب ب ءلي موي كاد نك 0 مو

 دكار فرض ناآلا هعس ملف ىدح رعا يف اشابلا هر "غاب

 هتقث اولان نمماما ناكناطلسلا نافهلك اذه سو جنرطشلا ةدئئام

 انواخ انه ه4 نرحل قفط دي يف 0 اة رشخلاك

 ير رار مير هاا ظلك
 نالااةلودلا
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 صخالا ىلعو هذه هلاؤحا نم نيب:رقملا نميارسلاب نم دافتساف

 انكوام روصق مههئارج نم ولخت ال نيدذلا نيثلابا ةعامج مهنم
 نودب مثر اطوا نوضقيو نوديري ام نولعفي اوناكف نآلا ىتح

 قبب ملو نوهتشي ام كلملا ةرادا نم مهو ضراعم مهضراعي نا

 فيا ىارشلا ءامن- تناك لب طعف نيثلاملا ير ف ناطلسلا
 عوطا ناك هنا لوقلا ةدالخو نش ةهج يا هنبجويو 4, نبعلي

 ةءونتملا رهاوجلا ءارش يف ةنب زملا لاومأ ددبيف ٠ نهنأن, نم نمل
 نه اهبمدقيل ةنيمأا ايادملا ءارش يف ةلئالعلا لاومالا فرصيو

 ةرهش رصف مو ةهظع ةدايز فارسالل ناطلسلا ليم داذزاو
 هذه هلاوحا تعاش لب ةناثعلا دالباا لخاد يف مظعلا هفارسا

 هريذبت باب ىلع نيشاتالاو نيماسرلا ريهاشم تفاهتف ابوروا يف

 اًئيش اهنع فرعي ال يذلا ناطاسلا اذهل معلس نوعيبب اوناكف

 نم هيدي نيب ام يف بصن الو بعت ال ثيح نامالا ىلغاب

 برا وا لما .ناطلسال ناك اذاف هلك اذه عمو بهذلا ريطانق

 لخادلاو جراخلا نم ةئي زم ةقهاش روصق ءاشلا كش لا وف

 ا 2ك لئاوا ىنذ ٠ اهلثب لا نا

 هال هكر 0 هةر ار



 6 لغم شرفي ناكف فارسالا. بح يف نحو دعاوغلا ةذه

 ه0 0 5 كيعب ريغ دهع ف هىلصا وا ديد نم 0

 : روصقلا لها تاثرت' 3 8 اذا ىد كا لئاط اهملع فرص

 ةدارالا هذه عضوت نا دعبو ىرخا ةرء ددص هتدارا ردصي

 هنالا يف ةصيقنا ىرب.وا ةشرف همن ال لمعلا عنضوم ةريخالا
 ع 3

 ىت> ارحل اذه ىلع لاثلا ماد دقو ىرخا را هشثاتب رمايش

 هتئاعلش دهع 2

 رذأ ناطلسق احا ةعق و راقلا فرعي تادبلا هذه نذ

 5ع لاوما 0 ددب م ةيلاملا 8 0 ىلع دا ةديشو نامزا

 ل ل ل ل املا هال لل

 نس ها بص م هدهع قف اولو 2 0 6 زمعا هذه 0 نأ

 ةر ديفا ماتم يف ينادالا نال مدعي كر 2و ل اجرلا لوك

 : لامالا عا

 هفغشواشاب مدن دومجل زي زملا دبع ناطلسلا ةبحب نكت مو

 ناطلسلا كحوي ناكذا ةاثراو آر يار يا ىلع هتقفاوأ اللا 3

 ىو هلشفي لذ ىلا اب لصوت ةديدع ةلئاسو 3 3

 ءوسو هلق اهلا الريش نا ١ تافسلا امو كاره

1١ 
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 هذكع تفل لو ليا مولا ديدع دكش لاوعا فرد

 ديزتهدعب و رودلا اذه لبق تناك لب مولعم دح دنع تائيسلا

 وه ىوتنم ىلا اهب لذنتو موي نع اموي ةماخو ةلودلا لاوحا يف
 ير ردلا دع ةنطلس لئاوا ؛يواسم هلم نمو ٠ ناوملاو لدا

 اهتارو ترن نكت لا اومالا بلس يف لئاسيولا عي مج هذاختا

 فارسالاو ريذبتلا ىلع تدوعت أدي اهب نايل 00 ا

 قالخالا هذه ىلع عبط نا دعب اذه هيغ ن نع عدت مودي آو

 هتموق اذا نيلي ناو » اشاي يلاع نم ديدشلا هفوخ نع ا

 راقو ىنانت ًاروما اهامعتسي يناا لئاسولا نيب ناك ىتح « تشحلا

 ناكاذه عمو ةضق اناا لككلل ا عفانم ضقانتو مهتايثيحو كولملا

 مط نم ىاسلا تاس ا ل ا

 ةاووشدتم لامفألا ذب ناطلشلا كسق نيار اك اع نسف

 دقو ٠ لاومالا نم هبلسإ امم رفوالا طسقلا نانيل اهارجا ىلع

 اوصال رو قلا ةرعلا تاناسإلا هام تس

 ف نكي لام اهئارو نم رظف :باجحلا يارسلا لهاو ناطاسلا
 ةديدع تازايتما تدنم ةئعارفلا ضرا نا من * تاسحلا

 ناطلسلا دهع 0 ءاخادلا اهروما ف فرصتلا 4 4 0 ؟ يدذقل
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 هذه ا ع ٠ لداعلا 2 و ناطاسلا 4 1 دهعو كم 00 ديع

 اهروما ِى 0 همو ىلا ةلخادم 0 يذق '7 تاراكتدلا 1

 ماددقو اهيلع اهذوقنو ةفالخلا ق قوعح 1 0 كك ةيلخادلا

 لتعاو 1 قش ٠ نامزلا نم ةدم كاد هلا اذه لع لاخلا

 اشاب ديعسة فو كعب روم 0 أ ايليعامساةير صلاة ويدخلا كيرا

 عماش اب ليعامس | ناكو ٠ ريبكلا اشاب يلع دم ةلئاع نم اههالكو
 0 هلالقتس ١ 1 اضن رح كب ل ع طرفملا ١

 ةناتسالا ضراعي أ 5 ىد ةيويدخلا ادكررا 0 علا م هدالب روما

 ةيبجالالودلا 3 امتالماعمو ةيجراخلا ر صم روماب الخادم ف

 هتضراعم نم ةدئافلا ام نكلو : ةيلخادلا رومالا نع راغالا ملع#
 رصم الو ع هفالسال 3 ةدولملا ت ازاتمالاب 3 اجاولخم هاد 0

 0 ةيرصملا ةمو كلا ىلع محل تاز ايتمالا هده تاك 2

 كاذ ةشا امو هام 0 الا لودلا 2 ءيذ 3 ا

 لكلا مع ا 0 ناكو ةنائعلا .ةمر لقا لع هلا د
 0 تابقعلا ةث ةك مهئازع يننت نمم ن .كي مل هنكاو مالا اذهب
 هما دهح لدن لعفلا زي 00 هروصتجارخ 00 نكتدقو

 فئاظولا سدقا نم اهدعو اهتلازال ةمزاللا بابسالا يرحم يف
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 هك لغاشلا لغشلا يغةطنقالا هذه تناك ا ٠ هدنع

قوهثاك ذو هتناطف ةدشل لجرلا نا كلذ ىلا فضو رصم طع
 ف

 فاضواو .تقالخا فرعو فوقولا مات ةناتسالا لا اوحا ىلع

 اذلو اهيف بصانملا ىلعا نودغشإإ نيذلا دقعلاو لحلا ى يوذ عيمج

 ,تاوذلا ءالءوه هنوللح ام ةطساوب هتياذ لع هل رس

 ةاظان ان ل رد مهيلع ء ءاننو تامرلا نم

 ةناتسالا ىلا هعابتأ ضعب لبسراف ةدسافلا ةيرام

 ”بايصا لع كلانه اهوعزويل نانرل رفصالاب مهبويج القس

 ةرئاد عيسوت وه هيلا يري ام ةياغ ناكذا ةيلاعلا ةناككاو ذوفنلا

 ىتح ةلودلا لبق نم ةيويدخلا ةرسالل نونم ينلأ تازايتمالا

 لالقتسالا ما ةيجراخاوةءاخادلا ةرادالا رومايف القتسمنوكي

 : ةليسولل 5 0 د كور فرض ام لعفيو

 0 رنا هتيغب ىلع لوصحلا ليس هيلاراشملا امامعتسايثلا

 رارط الدب الإ نكلوةن لا هل اودلايف رومالاءارلواو يازسلا لها

 1 لخم انا اا ف زيحم نودب ةقيقحلا

 لضح او ا ىلع صخالا ىلعو اشثاب دائوف ةرادص مايا .

 نكلو .داصرلاب هل .امقاو ةذئتقو اشأب يلاع ناك ذا أمات هتبغب ىلع
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 1 0 2 حتف ع معلا مولا اذه من لأي
 تانامر دلاثذخاو هديرب ا هلصوي : يذلا قيرطلا باب اشان

 تاز انتمالا تا 2 ”ةياتكا دصمتت انساو ا

 0 دل يذلا 00 اه ريان ةلأسلا حاضيا وا ةيرصلا

 2 1و ناصاخ 0 هلوق نع

 املا روما مامز ىلع 5 ١ لوا انا مدن دوق ضب

 ا ةموكملل حم 0 رذ لكى ع يلععي اشاب ليعامبا ل

 ادا دقعلاو لحلا يوذل ومر نال نم فر! تاع

 ٠ ةلودلا ا روما

 00 ل ط 0 يارسلا لها نا يف ةحاشم الو

 همدق اف نيهانلا نيب 0 ميلفعأ ةبوهملا نا

 اصح تح لخدي ال ال وش را نم ظالما رمل اشاب لعام

 مهلا يتلا نمو ئارسللا لها عي ميج لاما اذه لمش ذا باسحو

 لاومالا لذب يف اشاب 1 لاخلا لصو ىتح لاجرلا نم
 نينا 0 لا ةفياح نم ةيحتإ هل قا نم ىطعا هنا ةجرد ىلا

 م قرد كتماا ١

 ةفاللا لب لظتست ةيال وا ناطاسلا رضا اذكهو
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 بارخلا رادقم جتتتسي اهنف ٠ هترادا تحت نكت لنا ةيءالسالا

 -. ايرادا كح اهكحي ةيالوب قحلب يذلا غيلبلا ررضلاو

 لبق مراغملاو ملااةملا نم دال بلاي قل ام نا ةقيقحلا يفو
 يديا نع بارخلا نم ارامل ةيسنلاب ائيش دعي ال دبعلا اذه
 ان دب الو ٠ زيزعلا دبع نراطل لا دهع لع يارسلا لها

 - راقلا فطع نم ًايتاخ رابظاو ةلأملا هذه ضماوغ فشكل
 عينم ُ نيذلا مددعو يارسلا لها فارساو ةشيعم ىلع

 0 ةلئسملا هذه رهظي الودج كِلاو للعلا .ساساو لاخلا

 .ةرادا رتافد نع. ةجرفتس» ةينازيم نع ذوخأم وهو نابي
 ١ يقاي اك ةصاخلا ةنبرخلا

 نع لقي ال يارسلا نم نوشيعي نم ددع نآك

 را ل + صفت ةئاوسجو فآلا

 هئايعبر اوبيتونةثاعب راوع لب اعصاب اع ةئايعب راو ؛ خابط

 «كويدلل بعالمو عراصم يتيامو ؛ ةصاخلا قدرا ةيحح تا

 ا ل يك را بج ارد ينلاو
 نيلاسفلاو ةينخاخدلاو ةيجورقلا نع رظنلا طق عم ؛ ةيجنب امو
 ةثائانلا نع صقتنيال يصخلا تاواغإلا ددع نا اك ٠ مهاك اشامو
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 ريك قلخ مدخلا نم ذوفنلا باصصا اك
 فال سلا ع ورم را خيم ل

 .تالئاعلا باتا نيلهأتملا نم ءالءوه رثك ا نوك ةلاح صخش

 يئنارسلا نم نوشاتعي مهعيمج اوناكو
 ةمعطالا نم ًايموي رماعلا خبطملا هرضحي ناك ام عومجم '

 ” نم ؛يراقلل رهظيف سفن فال 1 ةناث وا ةعبسل ىنكي 4 ةفونتملا
 .نم روصقلا هذه ىلع قفنا امرادقم ةيطسلا ةيئازيملا ةذه
 فخ اويام رادقم ىلع فوقولا نم ”يراقلل دب :الو.نييناثعلا للوما
 ىتح ىارمسلا .تارشح ىلع فرصيو نيلسملا .لام تنيب نم
 : لاوقالا هذه ةقيقح هينيع ماما مثرت

 ضخالا لغو ءاقثرالا رود يف ةينائملا ةلودلا ةرادا ل
 .تاصصخع تناك ذا مظنت نسحا ةملظنم اهنم ةيلاملا نووئش

 مهتاور ىلع دازي نا اهعم نكمي ال نيناوقب ةروصح نيطالسلا
 ردانلاو ردان وهف ليبقلا اذه نم ءْئش عقوواو ةدحاو ةراب
 كرذلا تدحا دع تريك نط راسل نارخا سر 4 9 ال
 راص تتح اذ حال نيناوقلا هذه تيقب و طاطخمالا يف

 نع اهوثرو ةور' وا محلام ةلودلا ةنيزخ 0 اتيطالس



 ل مهمدخ ب حلاو ميكلم ةلودلا نإ نود ذا مدا دادجا

 ا لا ةريغلا يوذ ءارزولا نكلو [٠ اع ايف كايد

 مهنم صخال | ىل ّْ 0 ديحملا دنبع ناطلسلا ةنطلس رخاوا يف

 : اومهفاو ةمظنم ا ةلودلل اوعضو امئاب ديشر موجر ىلا

 ةكلالل ةرسألا اهذخأت يتلا تاصصتخلا نيبعت بوجو ناظاسلا

 : ناعلمنلا تاصصخ تددح هيار ذذا دع + و اهئييعت ىلع هوعبقاو

 را ياس فلا نيرشع تاعجو

 رشع عباسلا يف ف - الا | تحوم ةينازيملا يف

 0 :تاصصخم ت تلعجو من1711 ةنش ٌةدحقلا يذ رمش نم

 . سيك فلا اوردر يسن كا رج نم ةكلاملا ةرسالا

 ىلععي ام عومج نوكي باسنحلا اذه ىلعف ايو ا نودمحو

 ةعوطقم اتا ا نويلمو فين ةكلاملا ةلئاعلل

 0 ٠ ةعونمم الو

 ار هر ال تاكا تدان اندر
 الو. شحافلا نيغلا اذه ءيراقال روظي هس نوط

 نييحوللا دع ا نا كاع هدحا يف هءوقو قدصي

 انكلو ةيعفر تناك ناو تاصخقخللا ده ناف كلذ 0 غمو



 ن رد 1 تا قالا ةييدالا نعد

 نموندي 1م ةنس ل أك يف ديحلا دبع ناطلسلا دهع ىلع ةنيرالا نم

 نايحالا باغأ يف ف دحلا اذه نوزواحت اوناكو هينح نويل

 م قالتخا ضحوا : ااا هذه انلاوقا تسبلو

 كاذ يف هيلا ةراظنب .ناجالا .نوفاظلل هرشنامع ةذوخأم ٠
 2 رخاوا يف لاوحإلا ناذ ةاجأبو : مايالا رورم . عم دبعلا

 1 را اد . طا ديلا ا ١ نإطلسلا

 تاما هلا ا ها جتتسيفزيز زعلا دبع ناطلسلا

 5 ةلودلا ةيلام ىلع ىارسلا ت تار طلع نع ابوروا ف
0 

 وهو وتد اد هذخأت

 يونس ةلودلا ةنيزخ نم رب رعلا دبع ناطلسلا هلواني امنا

 ف ا هنأ كلذ ىلع دزوتاهنجلا نم فصنو نويلمو ا 3

 ىلع ويريدام ةئهاثلا روصقلا ءاثنال ةنس رثع ةعبرا فرظ

 نم قفنأ ام ةينازيملا هذه لخدي لو هيج نييالم عبسلا

 اهريغو رهاوجلاو تان اناويحلاو ا 2 ىلع لارعدا

 ضورلا لاوما نم تار ذملا هتذخأ ١ ام ةناز ازيملا لخديل اك

 1 1ث ءءمو0مت156 5
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 ةيزخلا تادراو اضيأ اهلخدي مو بناجالا عم تدقع يلا

 هذخأ ام. ناكل لاومالا "هذه لك تعمحوإو .ةشنلا ةصاخلا
 3 نيسخللا .للعوبري اه ةمدخ ءازج هتموكح ةئيزخ نم ناطاسلا

 ثمب قيمع وا ٍصْخ قيقدل جاتحي ال باسج وهو هيذج نويلم

 هبرضا امو هدهع رخاوا يف زيزعلا دبع ناطلسلا لاح وه اذه
 ماقملا اذه هتقايل مدع نع بير الب ءيشان لاحلا اذهو هتموكح

 راطضاف ٠ كولملا اهب فصتي يتلا فاضؤالاب هفاضتإ مدعو لياجلا

 نيناوقلامهلجراب اوسودي نا ىلع ةفوكسملا فيرؤناو هذه هلاعفب

 نيفظوملا نم,لكل هج ىتح نطؤلاو ةلودلا قوقحنو تاماظنلاو
 اذدهو اهتيلوئشمو:مهفئاظو ردق ةموكحلا تاقبط ىلعا يف

 برق عيبا رذن' تناك رذبملا ثراولا راواعا ةخينأ يا كولسلا

 ' ”"اهنم اهل ةاجتال ةوه يف ةناثملا ةلوزلا عوقو

3 

 رضا تاع عذابا تالا كآن عيمج نا هلا دمحم (1)



 م

1 

 ار

 6 انا تحدم ةطخو ءالكولا لاوحا 9

 ةطخ يزملا دبع ناطلللا ةنطلس رخاوأ يف ةيركملا يع

 .ليقع ملا راظتنا س ءالعلاب اشاب تحدم طلخا هيلو

 نيفظوملا نم تمقو ىتلا تاووملا .حاضيا نم انل دبال
 زيزملادبع ناطلسلا دبع رخاوأ ىلع ةلودلا ةرادا تاقيط يلعا ف
 يزلا روحلاو ةبئاثملا دالبلا ةرادا زكرم يه يتلا ةناتسالا يف
 ش : ىلي ام ةيناملا ةلودلا ةومأ هلك هلع رد
 يف نالعني اشثاب جدن دومعو نيزعلا دبع ناطلسلا ناك
 داصوأ ىتح امم ادحتاو ضراعم نودب ناديري ام ةناتسالا
 نم ةرذ جراخلا يف اهل قب مل ةجرد ىلا ةينائعلا داليلا ةلاح

 ناطلسلاف ٠ نمالاو ةجارلا نم اًبيش لخادلا ين الو رابتعالا
 راجي يف اهثاب جدن قرغ اك تارسملاو وهلا ىوس [يندلا نم ري م
 ةيسورلا ءارفسلا كلت ماما يتبو فيتانغا هيلع اهذيديفلا لاوسالا
 ة(؟ امسيمج ةموكملا روماو.يللغلا بابلا حبصا ىتح لاثتاك
 ةرج يا اههجوي و ءاشي اهنيك اهريدي فيتانغا ةضيق يف ءامص
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 - 0 دادزت سالما تناك اذكهو ءاش

 .نكلو مويا
 نم نيل ٌ قيلت دان يلع ةناكسإلا ت1 نخأ

 0 ؛ لاوحالا هذه دهرا دحاو نم اما ؛لاعفلا هذه كلم

 : 1 0 لأسب ا نم

 نونطقت ب نبذل نيرسملا نع را يلاهالا تناك نأ

 0 كا _نوسدقي ءالكوهف يلبا مون اوك لوطانالا تاك

 لدسا د ا ذادبتسالاو معلا هاوع 0 ثعبتت يذلا

 ل هنائيس رج يف ف نوقراغ م نسل لهجلا عقرب مهويع لع

 ئبح تاوملاو لذلإ عاونا لمحت لع اوداتعا مث * نورق

 كررت » ةموشملا مهةوقح لطب م رهام نودعي اوعصأ

 « ناطلسلا ىلغ

 مل ثيح لبقتلا للا ءنبع لمحت ىلع اودانعا يلاهالاف

 خيرات تعلاط ولف : فاصنالاو لدعلا ةذإ | مهتايح ةدم ا

 فعلا ا أل ةناذعلا ةلورلا دهع يف ةيمالسألا ةمالا هذه

 دسم الهاك لقتم .داذتسالاب هراؤدا نم رود 0

 اهسفن ةموكحلاى رت يدمحلا نيبما عرشلل هترياغم عمو * ميدقلا



 ما ٠ مراغملاو ملاظملا نابت نءرتفن ال اذلو ةبغملا وس ةنمآ

 0 ا مدا ! م ملظعم ناف ةناتسالا يلاها

 لو © هياعو اهداديتسا ءارو 0 مهشل اع مهبصانم ف نوقثري و

 بات الثا ةلودلا ةرادا يف لالا اذه ماود نوجري مثرْثكأ

 ءارو نم ةدافتسا. لكلا رك ثيح ميم منه

 ناجح ضيا ةنمآ ببسلا اذهل اهعارت ةموكملاف دادتسالا اذه

 9 ةناتسالا ياها

 ملام وكشي نم يللاهالا نيب دجوي ال تاك اذكهو

 هذه هدب هي اهنم ففأتي وا ًاراهجززعلا دبع ناطلسلا
 مدع راهظا ىلع م نم يلاهالا نيب ا دحوهنكلو لاوحالا

 لاعفالا هذه نع هئاضر

 نك هد نر 0 0

 دب 5 ةهجلا هله هلو نيا 0 مهئاض هر مدع 0 بسلا ل

 لامعالا ريسا نيضراعملا ءارزولا مس 0 كلا اذه انئفرعمل

 : نيوسف ىلا كاندي ةلو دلأ ةراد | يف

 اوناك ءالثهو ةمدقلا را بائىصا مث لوالا م.ةلاف مآ

 اردعاف را رك لاف دع 0 0
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 و ف ع ةمالا نأ ىلع ةلودلا ةرادا يف لاوحالا ىرحم مهتيعب

 هذه مفد نودعي اومَدُطو 3 0 نأ لق كوله ةطرو ف

 دقعلاو لها باعصا مث املاط مثدنع ضئارفلا سدقا نمر ,يداحلا

 ةديِه ةلازا مثداف مي م .لوروالمت اوناكف ةلودلا راد ف

 نوملعي ا اوناك لاجرلا ءالكوه ناف اذه ا تاركتملا

 هلوصح ءارو نوعسإ نيذلا بالقتنالا اذه نم ةدوشنملا مهتلاض

 يتلا 'ىوانسملا كالت ةلازا مهتياغ لج ناك لب هلوادم اوكردي لو
 ١ مهناف 9 مهلاما ىحتنمو لفانشلا مهلغش تاكو مهنيعاب و

 اذه لاوحا ةحيث' يف ىتلا ةيرورضلا رومالا نوردقي اونوكي
 واةيقيقح تاحالصا يف ةرشابملاهداخب ردي ملاك ةيم ونلا رصعلا

 ثانذ ىلع دزو  اهنوديري الو ةهجلا هذه نوب رقي ال هبف يرحلاب
 ةيدملا ىنعم نو نذل دارا نم ناك مرثكا نا

 نودقتعي اوناك مهنا ىتح ملاعلا لاوحا ص مل فوقو الو ةثيدجلا

 رومالا نم نامزلاهيضتقيام بسح لم ةلودلا نازح نارا نأ

 هيلع تناك ام اذه » نيلئاق مدقلاب نوكسعي مثارتف ٠ زا تسلا

 ٠ ةايحلا نم قمر مهيف ماد ام هنوكرتي الو « 00

 تاحالصالا ةبحجابتناب ذقيحاومجمملاتثالكو ىر اذإو
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 مولعلا ممتتو نجع ردت نا دوحم ناطاسلا دهع ىلع تعضو يلا

 نرعغ دوذلل نويوروالا هدلقتي حالس ريكا و فراعملاو
 بهذم اوبهذ لب اهيلا جايتحالا ةدش تغلب امهم اننيب مهقوقح
 لع فقوتن ةلودلاو ةمالا ةمالس نا اول: لو مدقلاب كسلا
 هللا ةءاط نع'اقورم رمالا اذه دعي مرثكا ناكو فراعملا ميم

 ءالءرع عز نتف ةضراعملادشا هيف ضراع و ةنارصنلل اديلقتو 207
 تاكو اندال تع ىلا ءىواسملا هذه هنا لات

 نمل ةيلاعلا فئئظولا ءاطعاب الا نكي ال ءابونا كتف يلاهالاب
 ىصقأ يو ءالكولا نم اههلاوصو ةلودلا ريخ يبحم نم نودعي
 ةوفصو ٠ مهلوقع هكردت ام ةيلغو مراكفا هلا يري تك

 مهتبحم ركتت ال مهنع انهون نيذلا ءالكولا ءالوه نا لوقلا
 نم لتخا ام حالصاو مثدالب ةعفنم ءارو مهيعسو مهناطوال
 نكي ملاذه ممداقتعا ناف هلك اذه عم نكلو مهتلود رومأ
 نم اهنت وأ ةمالسلا لحاس ىلا ةلودلاب جرخت ينلا رومالا نم
 هدهص يف ب ر ال رما وهو ةمحالتملاالحعمالا كاذ رحب جاوما

 لوالا مسقلا نم مه نيرذلا ءالكولا ءالئوه نب تناكو
 ةرادا يف ةيلاعلا فئاظولا اولوت نيذلا ضعي نوهركي لاجر
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 5 صخالا ىو مهتروش تيراطو 0 دادزاو ةلودلا

 ججأترا مهبلةيفواوعبصاىتح هيلع دي زم ال اهركاش ًاشابدت دوم

 ٠ ديم 2 يف اننقدرإ وؤ معو ع 3

 م ع هدارؤ 1 ءالكولا نم يناثلا مسقلا امأ

 يرادالا ممثلا كاذ ريبغتلاو فيصولا ن ع ينغلا وهو الا دحاو

 هما هدام سا لا ودم لك ق متسإ !نممزاحلا

 نيفصاولا فضو نع كيعب ْْط رغما 6 اكو لحر ا اذه رافت

 اذ ذأ ل نم مانعا 2 هاو مذوفنو ةرث *ءوملا هلاوقاو

 مدع نم نكي ال ةريخلالا هتبيصموا ةلودللدتا هادو هعماروا مم

 امثاب تحدشف ساسحالا مدع عماشلا ناك امهم ابعم لاعفنالا

 رومد ا ةقارع ل عالطالا ةعسو لقعلاو ءاكذلا نم يتوأ

 هئادع ًادإأ نا حل سان نم ليلقل يرا لا اههوي ةجرد ىصقا

 : تا هل ا ع 0 لئاصخلا هذه هل نوؤرتعي

 نم هريغ هكتري 0 باكترال ينادتلا مدعو نطولاب دمار

 عاتملا طق 0 لا عابت يكنطولا عيب وا : ١ طقس وا هنأ 3 ةوشرلا

بط لعا زارحا هله“ و 0 ةيلعل ا تالاهكلا نم ١ كلام ناكو
 هى 

 لعاروطغم ناك ا موق يا ل شع 1ك يا يف



 يات و

 ءيش نع 0 الو ةيلقع ةبحم ةيقيقحلا ةرهشلا تكل ا

 ل ءاحو لئاح فلا هاغتبم نود لاحولو ةرم هئارجا ىلع مزع

 بهرت الف لاحلا نم ترض ءارولا ىلا عوجر ااا

 رهظي لب ةرتع رح هماما نقل يتلا هيظعلا تارثعلا هنيعا
 هاوهيو هدير. ام ىلا لوصولا دصق ريبادتلا د داحا يف تازوتملا

 سئاسدلاو 0 عارتخلا نع ريع الو رخأجي ال: ةحيرقلا ينغ
 0 ا

 يدق ةلودلا ةرادآ روما ردت ةحو : كوم قطا رد

 ءاكذلاةدشو لدعلا ةعس نم اذه « كرتلا ةيهاد » ٍلوا ٠ رهامو

 ا د لك هع ردع ىلا تالا رانا نم نك
 كرر ةطرإلا سمرا ىدراا ليدح نك 0
 نب ًاذاش قلخ دف ٠ 3 فكائعلا ةلودلا ةرادا نم ةبعش يا يف
 تاوفملا ضعب ثودح نم رمالا ولخ ال ذا نيينامعلا ءارزولا

 مر ةيردعملا كلو رفا كارم رادع اقر 3

 خاو | يف ءاقرت +1 ةساسلا ير رش نير راعملا دحا لجرلا اذه ن

 0 اذه يف اشاب تدمر 0 ,زعلا دبع ناطلسلا دهع

 هلاوحاو هلقع يف ةسورغم تناك يلا ةيلاعلا لامإلا نددت

11 
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 « .مانركد نيذلا الكولا راكقاو لاَمآ ةفلاخملا لك فلاخت هب رشمو

 لاوحالا ةبقاع ءوس علا قح ملعي هيلا راشملا نا ثيح البق

 ةلودلا ةرادا نم نيرضملا ءالكولا لوعب اهتلازا ةلاكتساو ةي راجلا

 0 3 اظفاعإل كد نأ 0 معي ناك 6 نيعفانلا نييعتو

 ةايصالل اال نرد ل تاق ل اا

 ضن ضف يرانا نرحب عقناو مثا لاق يف هفارفاو

 ةيناهعلا دالبلا

 عيمجي ةديدع فئاظو يف لقث دق البق انمدق كناكو

 نكات ع يفور مح نق ل حا ءاسقأ

 ه2 ل 0 0 ةعئاملا بابسالاو رومالا

 هانا 1 هبايسا معو ءانآ أ 1 1 دقو ةلادعلاو

 دادبتسالا وه بارُلا ىلا اهريصمو ةاودلا لالدعتا يف ديحولا

 لقعلا فلاخت ةروصب نورق ثالث ذنم اندنء دادزي ذخا يذلا

 وهو روما ءاحنا 8 يف ليثم اهي 1 ةروصبو عرشلاو

 ءادلا صخش دقف هتردقم يف بيرال قذاح يكح صيغشت

 ةقيقعل هتنراقمو صيختللا اذه ةعكو ءاود نسحا هل فرعو

 قاد نم لك ده هص يف هّيشي ال ميصا ىت> موي نع اموي داز



 6 ا

 املا لصي 0 ةجرد غل هل دقف نالا هيف ن 2 يذلا را 01 ا

 0 0 هآتا | 0 3 دق انا تعدم نانا مدق

 م اهيف ريظا اهو اهبعيج فئاظولا نم هدلقت ام يف ةديدعلا

 جيراتلا اذه لق نك يراطفلا دادعتسالاو ةقايللا بورض

 م4 هيكل و ةرادصلا صام غلب 1 قرا نق: تاونع تدان

 ال نوح ري نذل ءداك و نك د اريك صل اد ف سس

 مهفافتلاو يارسلا لهال مهقلت ءارو نم مببصانم يف ءاقبلاو

 هرش نوفاك .يرحلاب وا هنوح الو هيلا راشملا نودس# ملوح

 0 ١ و ةرادصلا بصنم نع هطاقساب اوفتكي 1 اذلو هتولعسو

 اودحتاو ةناتسالا نع هداعبا ف مثدهج اوعسف هلع دع 22

 ايلا .ةدوعلا نم 56 هنكل لو هون ى> يارسلا تارشد عم

 اهدالصب تر ىتلا ةرتفلا هذه ءانثا فو ليوط ريغ نمز دعي

 رالف نم ةيدرع د ةتضارتس دع تا راسل اف نأ
 ىلع اعالطا مثربدقاو هرصع ءارزو ةغبان امشاب 0

 نسح ىلع 0 صوصخم ءدبم اذو رومالا نقاوع

 تاروصتلا نم هرإذيف رودي ناك اع اهتاثا نكميو هذه هئافص

 ناك اكدر صدع اهي رست ناك ا ركل لع



 مك
0 1 

 قلم

 ناطر لالا نة
 هيلع ناك ام مهتطو ذاقنا نوموري اوناك نيذلا لاجرلاف

 ناك دارا نإ كرا مسقلا مث ةموئشملا لاوحالا نم

 . وال دع لاح ؛يثاو تفتلا مرتكا لاب لع رطخي ال

 07 كالذ 0 را :ك مهنا وه بيرغلاو

 ل مهر !ماقامدعدنعةقاعلا ءوس نم جتني ام نيقيلا مع

 ماوعلا,عز ىلع ملخلا ةلئس# ٠ اذك ةقاعلا مشو رءا باب جواو

 وهداقتعالا اذه نا نأغلا لع بلاغلاو ناطلسلا قح يف طي رفت

 اذا بجعالف علخلا ىلع ءالكرلا ءالكوه ةأرج مدعيفدبجولا ببسسا

 ٠ نأ لك يف ليبقلا اذه نم لاجر نيينائعلا ءالكولا نيب دجو
 سانلادتعو هللا ماما نووئسم مهنا نول دلو -داج مهنا ث 2

 اهيلع مم يتلا مهتداعس لم نادم مرثكا نك لب هما

 - ةقيتح يف نوركقي الو مهتيهافرب ةمالا ةقالع الو ناطلسلا وه

 1 : يشو نملا ىدل اهيلع فوقولا نكي
 م اتعلاو ةطلسلل هباستكاو اناطلس ناطلسلا راصم

 جرخم ال ةمالا نرودب ناطاسلاف ةسمالا مرك نم كلذ لذ
 ناطلسلا ماد امو دحال 4 ةجاح الو هيلع لَ دح نع
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 : ةمالا لظب ةيلاعلا فئاظولا هذه اولان دق ءالكولاو
 لعقللا هذه نيك ددي ا وف آو رو كاع اه نر

 ! 26 نك اعمارا غلب ام هلظ علب 1 مهناعلس نا مهمتز ىلغو

 نومهتيال مهنا اك ةنابخلا بورض نم برض هعلخو هيلع مايقلاف

0 

2 

 تعقو وا 6 هلام نم ةمآلا بان اعبع ةنايخلاب ناطلخلا

 ءاذعت تر * ره نيبالم ءامد ارق ىلع تع دالن ءادعالا كيب

 » ناكف ردق 00 موب 00 ا ةيجللا

0 
 0 ل اذه انموي ف ل

 نآلا هيلع وه 1 تانال ة اح الو ةيدقلا راكفالا كلت 1

 تادقتعملا هذه لثم تناك ولف ٠ راكفالا 0 ءار دا نك

 راك نع لوقت اذام نكلو اهيلع اوذخوأ امل ماوعلا دنع ةلطابلا
 ةرادالا روما ف دقعلاو للا دا 00 لاجر

 ْ -ٍ 066 ر نم الدب طوقع ق ةؤعار تاداقتعالا هذه 0 ادا

 لدغ 0 ردجا مو لالحمعمالا | اذهل ةةتحموملا تالا

 ةلودلا ةرادا يف لاوحالا ىرحم ىلع امات مهفوقوو ضماوغلا

 ءالكوه ةقايل مدع ددرت نودب يعدن انآ فرع فردت

 جاتحيال ينلا ةيقيقحل | ةاكل) يهو !هتواغشي ىتلا بصانلل لاجزا
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 ردو عفشي يثنمناكاذاف ٠ ناهرب وا ليلد ىلا اهتابثا

 نم مهفالس "١ بانام مهتفر رعم وق ناكف الا ردق ىلع موللا نم

 ب درا 3 ذو مهفئاظو ردق اوفرع 0 نييناؤعلا ءارزولا

 يذلا مهيطالس ِظ 0 تلف 0 0 اومدخو ةمالل

ّ 
 ك0 رق انوارزوف مهتامدخ هب 2 او رك

| 0 3 
 زي رويفلا ء ”لكولا نم ميمدقل 2 ىلإ مهنيعاب

 الم

 نط داس 22 د راعي ناك دا

00 8 2 2-1 95 
 ةرورصو (نداعسو كمالا ةامداس .«لوس ثحقح عدو دلع

 د
 0 6 ا 3 فعلا ماو اوناك اذا ةوحوأار راند تاقح مثوعش

5 | 8 
 اماع 8 كل 5 ع هدرو ا ادع نو نلياس

 ايطااع لاو 3 4 اودلا 0 يدأوت ا تاوفحلا نم ردصي ل عم
31 

 يش يس نوركمي ال نيذلا نيطالالا ةعاطا نأ ملعي ناك اي
 10 00 ا ا

 سس اوقلا 6 5 ا ةقاذلا مدئادل رو ةيناسفنلا مهتاوبش ىوس
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 لارا دع ند (ركسو ةعدلا 0 ةييبطلاو ةءويضرلا

 "سدقم ناطاسلا صخنت 0 ةغلل !رارخأللا ىوس حتي ا

 هنوك نع جرخت ال هنكلو ةفالخلاو كاللا ريرس هئالتعا دعب

 دير 7 در و 0 سدقب أ ثيعلا ند صاخشالا 0 امل

 ةهر ةأو 0 ىلا داقد نإ نيئالملا ىلع اهددع وبري 1 0

 0 كو هناو ها قفاوي 6 0 2 لمعتسو هر

 4 مالا ك0 مار رح 0 يوت رتحاف هيلعو اهربقيو ةلودلا

 فلا 00 ان 0 ةيمالسالا أ 0

 8 اسس ا 7 :
 ا ةيلبم 0 كحال م دا ده

 3 2 تاناويخلا كنم رغتتو نوشح هل 00 2 :ىذلا

 تائياعالاو ىملظعلا ثايانجلا نأ. مزاغل

! 
 و

 كر كالت ةعبت 00 ناك هيلع ءانو لاوح هلا ١ هذه 13

 دع لب هةسفن ناتح 1و كولا كاذ ءارزو قتاوع ىلع ةياحادلا
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 ةلازا يف :ىعسلا موز ررقف ٠ اهنع نيلوئسملا ةامج نم هصخش

 0 ا أمم ةلودلا ذاقئاو ةرضاملا ءىواسملا كلت

 تحدم نا !متحستب قثوي ينأا تاياورلا نمو ٠ لجاعلا طوقسلا

 .ةرادصلا ىلوت ذنم يا تاوئس ثالغب ةرتفلا هذه لبق ناك اشان

 لالتعالاو لالتخالاةرثك نمةلودلاهيلع يئنام ىأر دق:رملوأ

 كت داع عقتس اهنا ملغو لاوحالا هذه ريس ندمتسإ 1

 اهذاقنال ناطلسلا علخ داراف ابنم امل ةانال كاله ةطرو

 ةريبك مئاوم ملخلا نيبو هنيب لاح نركلو هعلخ يف ىعسو
 ةرااذم تر دف هيا لاير ١-٠ ىرحا هدم 1 ىلا هترطضا

 نيبو اشأب نوع نيسح موحرملا نم لك نيبو هنيب رمالا اذهب
 اورككذتو ءاصخالا» كاقدصا مث نيرذلا اشاب ىدشر هداز يناوريش

 كذلا مهلخاد نكلو تيقتتلاو تلا نم اورثكاو رمالا ف

 نيح ةيصوصألا اشاب يدشر هداز يفاوريش لاوحا كرم

 زيدعلا دبع ناطلسلا نا كلذ لع دزو مهتركف ذيفتت اودارأ

 تاكاقم ناطاشلا نيو هن. رادو ةماسلا كلت. دامدتسا
 هر اناخو هم اعكس اعف داو تاقاح عضب تقرغتسا ةيفخ

 ب هيلع اشاب ينوع نيسحو اشاب تحدم نم لك دحتاف ةبغللا
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 نادر ناعلسل لا اذه قا عادا تامل دهمان ا

 فصتخخم ف قوت هنكلو ةناتسالا نع اع ئد هيفن-ءارو

 هافنم ىلا رئاس وه اغيب قيرطلا

 هتافو نا يعدي ضعبلاف هتافو دك ةءلت تاناورلاو :

 ”الدتلا طغت داود رماح يذلا دي دخلا سانا نع تان
 ةقلتحلا تاياورلا هذه عيمج نا يعدي ضعبللاو هت يذاا

 هتافو اما لب فيجارالاو  تاغلابملا ليبق نم و امل لصا ال

 نم اثاب ينوع نيسحو اشاب 0 0 0 تان

 دا دم نإ اق ير ذل ىلا للا كلو اا

 للك لعو 5 ةناتسالا نع دعباو نامزلا ن و ةهربب ةيوم كعب 0

 اذه يف دوجولا ملاعل ترهظ دق ناطاسلا ماخ ةركم ناف لاح

 قلخلا نسلا ىلع تاوادت دق بالقنالا ة 0 نا تح رودلا

 0 يقو 3 ريع نمزب ع 3 ةيصوصخلا لفاحملا ى

 يو ٠ ينخ فرط نم اكمل اراخإ يتلا امهتاقيوشتو اشاب

 لع ىنخي ال ذا تاركاذملا نم لوادتلا عضوم عضو ام ةقيقح
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 ةيدالاو ةيداملا ةوقلا نم علب امبم ناسنالا نا لقاح لك

 ماما لع نيعم نم هل 3 5 / ركل بقاث 5 ارالا يوق نك

 ََك ع ةلودلا ةراداب قلعتل يتلا لئاسملا يف صخالا لعوهيغتبي ام

 هلا ا علخلاةركق راهظاف٠ قيفوتلا ةني رق هلمع ةحينأ

 رادتقاو#رارد لع فقوتل لعفلا زيح ىلا لوقلا زيح نمصاخنتا

 صخالا لعو ب وعصلا 0 ةيلع يف ا ةقراخ ةناتمو ةراير

 0 ذا مديلا بجو امل اهراهظا يف عرستلا ناذ

 6 ا روث 1 وصخ كعتاسإ ال تحل ماعل | يلا ة ةقفاوم

1 51 0 3 5 50 
 اذآو لق 2 كر هاك 4 دع 3 اذا ه مردتل ءامد اهنذ هل

 اطوصح لق اهف لع 6 تحدمهوحرألا نطولا كيش 0

 00- 0 ريثكب

 ا | احم لا 5
 نكلو ناحل ةرهاظ ةلودلا ةرادا ِى 0 ىو 0

 نم ارثات عينا رثك ا وه يذلا فنصلا ةءحار»م يرورضلا 2 . 1 1

 3 ١ 0 ل
 دضقأا اذه ىلع 0 هتطشاو 0 يذلاو لاوحالا وهده

 ا
 تمل ع نأذ اذإو .٠ ءايلعلا وه لأ اذهو 3 وهمسو عرس

 ةديحولا ةطساولا 50 10- هوك متل حس ١ نم دب ال ن ا
 ا 5



 د6 ا

 تاوغبلل ةضراعم لكلا رثكا اوناك مهنا اك ةمبملا هذه ءاضق يف
 ةقيتح لع افوقو مرثكاو يارسلا تارشح نم ردصت 0

 هيلعو ٠ لاعفالا ءىواسم نم ةلودلا ةرادا مومع يف يرجي ام

 ةيماسلا -- يوذ ضعب ةلاتسا يف هيعس موحرأا رصح

 ةلا ىرع نيل لئاسولا داحس ىسو ةناتسالا ءالغ نم

 همر 1 - 0 0 سرغو ثيل

 اا ايفو راما ية ريا جراخ نيدادف

 ا ل ل ل
00 1 1 1 20 1 
 راص مب رخ الا دعب دحاوا رمألا ءيىداب كب هللا ءاذعلا ةيقل

0 
1-70 

07 

7 -- 557 6: 
 م ةاسو اهدا ناك لب تقول ةءاضأ 0

 ل لاقلا عوضومو عيمجب كا يتلا ةلودلا ةرادا يف

 هدده ٠ هفلا اى ام 1و عيفرلا و ميلرا 6 0

 ىلا ارب بئاكرا هنم حرت ةناتسالا باوبا دحاوه (1)

 ىليا مورلا دال



 نيرضالا ءاضر لاصتتسا لع ةرصاق ةِيلاوتملا تاءاتجالا

 اك لب طيسب بالقتا لوصحو ناطلسلاا علخ ىلع م6ةفاومو

 اهتيباعت نعو اهنع م# امو ةقتاطملا ةرادالا لاوحا مهل حرشي

 صياخت ءارو يعسلا ناب مهمبفا دقو ةيئائعلا ةلودلا ةرادا ىلع
 نوناقلا مهوب الا نوكي ال لالحعمالا نم هيلع يف امم ةلودلا
 مكو ١ وعمل طوقع ف هز كلا هذه تو و قيبطتلا ا يداسالا

 ا < اهحارخاو لاوهالا هد ع ةلودلا ةاجن ف ىسلا عل

 مط تنثاو لاحملا م رع نوئاقلا اذه نودب ةفداسلا لحاس

 تافل ئوملاوةي وبننا ثيداحالاو ةينارقلا تايالاو ةيعرشلا ةلدالاب
 دقو ةيعرس تأ ماكحالا ّط ىروش ا لوصا ةقبالعم ةيمالسالا

 ا 1 سس اع ىف 2 0 + لأَو ل هده مه 2

 0 ريفغ - ةلامسا 00 ةادق هد غ نكشف موعم اهدقع ىت اا

 نا غسالا مقوم م 0 هيلا 0 ا عقد هر هو م ءايلعلا

 و وصح ءارو ادءاصف ل 6 0 ىلع هونماف لوبغلاو

 اكل مهحاورأ 0 :رودعتسم مهناو ةادسلا ةياغلا 0

 مهئاضرو ءالعلا ةقفاوم ىلع لصح اذكهو ةلاحلا تضتقا
 رتئقو ناك يذلا ءالعلا ءالؤه دنع ىروشلا : ركف تجارف
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 اوناك ىتح ارهاب اجاور (1) اَقلا نيب رالا ىلع فذي مثددع
 عاّجا مدنع لصح 0 وصلا "م يف اهف نوثدحت

 ةناتسالا لها عب مح تمم ىت> موب نع 0 سأل تا

 نع ةناتسالا يلاها 5 رشلا ركفلا اذه لقثنا اذكهو
 ا ا ًاريثات ماعلا يأرلا لع رثاف ةهدت ريغ

 عضو يفةاتفلا كرت بزح لع دمتمي اشاب تحدم ناكو
 اهيلع ةاقفاحلاو هيوروشلا ةرادالا لوصاو يماسالا نوناقلا
 يلاهالا ةقشث اوبستكأ نيرا ةلايسلا مالقالا باعصا مهنا ثبح
 ناك ذا ةيقيقملا ةرملا تارشنلا نم هنورشني اوناك اب مهتبحنو
 مهةلعتو يساسالا نوناقلل يلاهالا لوبق يف يلولعلا ديلا مهل

 رارحالا دئارح 0 لع نوظفاح اوناك يلاهالا نا ىت> هبادهاب

 ىلرم هقح غلا اذهان فو انك دقو مهحاورا ىلع ملح

 تجار زيراب يف تكشنا ينلا رارحالا دئارج نا انأقو مالكلا
 ةدحاولا ةعشلا ةييقا تاصو ىح اريك اجاور ياخالا دنا
 هنضا كاش شت تاكا 6 0 رح » مدي رح نه

 زكبرا ديجلا دبع ناظالا ىلح ١ ذنم هددع صقنا نكلو )١(
 ةيمالسالا ةفالخخلا
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 ع اك دل

 امقارع هد 5 ةمركملا نا لوقت كلذ ىلع ا 1 ٍقامع

 ل 0 ادد
 ةذائعلا دالبلا لخاد لوسدلا نم اهعنمو اهريغو « تيرح »

00 2 

 ا ني تبرك لاو طمس ا اقل وحلا هك

 عجرتو نالا تكا اذه كرار . نكمل ردن 1 ريم 0

 ل نك ا ل وع را الردف كلا لا

 9 رخلا 31 3 5 ةناعسالا ١ تاعوياعم ا

 للوداد مهمسإ اعتاصا ديري عاتجالا اذه نم نيضرغ ىلا

 ناكف دي رعلا ديع ناطلسلا 3 يناثلاو يساسالا نوناقلا 0

 لاصحتم أ يف ىعسلاو 0 مم اكن ,مهبحاصيو ءايلعلا سن /|

 00 ىرخا ةعجح نمو ةهح نم مناع اة علخ ىلع مهئاض

 هافاس ان ذا همريمم د رح ملكتل يتلا ةانسالا دئارح ل را

 7 8 00 ماعلا هنا عورلا ةلودلا ١ ةرادا لاوخا داق الا ىلع

 نم هياع يق م 0 ضيا ع قيما بالقنالا لا هقيوشلو

 8 ةحاح الو 4 ةمالسا لحاس كا 1 جورخاو طوقملا

 محن امو هريث ١ لك اشملا نم ملخلا ةلئسم يرتعي ام تايثال

 يا



 ةغبللا نا نم اهفريب دتلا ناصقنو عرستلا نع

 0 نكت ل علخلا ةلئسنم نا عمو

 لا ل كل ل

 صخالا ىلعو هلوصح لبسيال يساسالا نوناقلا عضو نا

 5 ا تدل 0 اضع تداككشم ه5 كرودرإ ف سا هإ مل 1 ةمآ دنع

 .نيتيفع دوحو كلذ َّ دزو هذيفتتو هعضوب نيماقلا يرتعت

 نوناقاا اذه عضو يف يلاهالا نم ةعئاغ راكا نر

 ذلاقالاب نوكسفملا ءالكولا يف نيتاكشملا نيتاه ىدحاو

 يارسسلا تارشحن ين ةيئاثلاو ةلظملا لوقعلا باعصأو ةئيدقلا

 ىلع يضقي يذلا نوئاقلا اذه نع مهتبغر دعبتستال نيذلا

 ردق ىلع هل مهتسكاعم لمتحلا نمو مربملا ءاضقلا ةيتاذلا مهعفانم

 لؤصح لمح ناك كيد ثدشو ةوقلانم نوعيظتسا م

 ةراغ رخ نوكتل اهنوعضيف. مهتطساوب ثدحم ةيلنغ لكاشم

 هذه عضو 0 دبال ناك اك نوناقلا اذه 0 0 ف

 ماوعو ءالكولاويارسلا لهأ فرطنم بعضو نكمي يتلا تابقعلا 0 ع

 يساسالا نوناقلا عضوو ناطلسلا عاخدير ينم نعاس ىلإ

 رع را ذئايحو ةباصم ف ةلودلا عوقو نم دك انلا نيح
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 نا البق انمدق دقف ٠ رثخآ ليبس نماهتاحنل نكي مل اذا نيرشلا

 . ثتارشح صخالا لعو ءالكولاو يلاهالا نم ةيانلا ةقيطلا

 دق ثيح نوناقلا اذه مضو يف كش الب نوضراء.س يارسلا

 ا ل الا دم م كالا د

 اما هنا نودقتمب 3 3 دا مهفونأ مغر تا أ هعضو نوغتلل

 ةلوالار 0 ةراكا نك م.تدافتبما نيبو مهنيب ال اما نو ل مصو

 ريغ ”اوفرعب كل نوديرب ل طر را ز>و

 رح ف ةلودلا عوقوب ر رد ةرهاظ متالعلا ن را اودقتعا 0

 اه ا 0 ال كا لاوحالا ضعب ثودحو قيم تئاصم

 لاوحالا وده 0 دب اناا 006 دب الو ةيناهعلا دالبلا لخاد

 ٠ عئاقولا نه يئآيسام ىلع مهغلا لاحت "يراقلل عستبل

 د

 ةمالا وا ةلودلا لح 0 ٌديفتل نأ ترض( لثم ١ ١(



 ها ا ا
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 26ةيبدجالا ثالخادملاو هيلخادلا تاروثلا لي

 سئاسو ل ةيلعلا ةلودلا عم سورلا ةب راح ىلع تاظوتملا ضعب
 ت-فيئانغا لاراخل اا لبا مورلا دالب يف ةيفالسلا ةيعبلا

 ا د اعمر كالا

 - يساردنآ تنوقلا هاا 0-5 - ةيندالا ١ تاللخ ملا لصانقلا 0

 ةيسورلا مم ةيلعلا ةلودلا تابراحب يف رظنلا انعما و
 ةرد 4 نبرشع 1 انعم برا را 0 اهانيأر

 لاح نار كر نا سلا نط

 لسا هاظ طع رح ل سر ل

 تنعما اذاف ٠ ناي :طاةسارس دوعت نم لك الا ل

 برالا هذه بوشنا ةيعادلا بابسالا كل حضتا راخلا انعم

 :نآو ةرتف لك يف
 الب اهئاف تعقو ةروص 0 لعو .ةبراغلا ةفصتن اكاهم

 كنتو ءاوسلا ىلع نيتبراحتلا نيتلودلا ناكرا عزعزت كش

 نا ثيح.٠ ٠١ ٠ ةليوط ةدم تماد اذا صخالا ىلعو امثاوق

 ضرغلاب امل كا 5 ةيراحملا لع !هتم“ بل ملغ ملظع فرصت ةيركلا

 ضغتف ءادمالا لع اهدونج زوفل ةليسو لك ذختلو دوصتللا
30 ١ 



 ةءاردا ارا نع اهيض بر ضتوكالملا لاوحا نع دئنح راغالا

 3 دايعلا ةأيحن ق ا 2 0 ةاللا رح لطءتنف ةعانصلاو

 5 00 و ةنيزلا .عقوت !ماف ةظهابلا برألا تافراصم كالذ ىلع دزو

 ةيراخا ةلودلا ىرت باتسالا هذطو اهتيلام عضءضت ديدش رعب

 لاحزلاو ل اال قا ةينغ ا برملا 0 ابحو ح كعب

 نا - و م اكدب ال بئاجلا دس و هيلع 0 اعمو

 3 8 اد ااهتر ادا لَك حا حلصتو مكانصتصلا ندع امر

 نومزتلي ثارت اذاو انا لاوحالا هذه سورلا برح دقو

 اوما ايل ا اماورأا هه و دل ةيرط املا
: 2-0 

 اومعلو لقدلا برحلا هبع نرد اوحيرتسي يق انعم اهرامع
 5 ع يا 3-5
 معاود ورع رومأ م لتخا ام ايوصلو مهصقأوأ

 ) مست ٍق اة 0 اذا ىتح 0 ء يذل نوص رعتي

 ةعادلا باسالا ا رت ا را ا

 ءامم رم ةرد 5 لك هل مهتبراخ

 0 ا ا
 كورد

 كلا ف تان ردا فرك انف لل

 0 ىلع اسارف عمابتب راحك لودلا نم انريغ عم نايح الا ضعإ

 م



 ين 1 1

 مده 0 اهغار 5 كعب كيرلا م اتيراحمو لوألا نويلو وبان

 آر وذ داما ا رج كدا نك اع ضأ مك ةبراحلا
3-7 

 : قرشا 0 نعاجت خلا لاوحالاو ل ده ةهوامت 3 ةئس يف

 دار لخاد ةريثكلا تاروآلا نه ثدح امو ٠ هريصق ةدم ءاو

 رنا نكس يفرك ٍ لدي ىلا اهرطضا ةلودلا هذه

 ٠:قرشا اهضرعت نعام عدار رثكا ربك ١ ناكو اهاوق نهؤأ يذلاوهو

 تالاف نرثم مزعب تعس تاونس سمح مرغلا ةيراع دعبو
2 

 نورقس مح ذنم اهران ججاتت ا

 دعبو ةعطاقملا هذه نم اهتعاط ن :ع اجراخ قب م ص تار

 ف نك 0ك درر م رهظ تاونس ثالث

 وك ضال كارا ا م ا

 عضبب ةةداملاة ده دعبو اهدا ىلا لا لس يح لعل

 ىلع را تار

 لا الط رتل هل كلل

 اكاد

 لفغت سورلا لغشت تناك يتلا لفاثملا هذه لك عمو

 ٠ 1 2 لب قرشلا 0 2 هاد
7 

 كاكا 2 ةيمالسالا « اود ةراعأ
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 سراعي ةيصو ماكحا ذيفتت مهلاما :صخأأ ناكذا ٠ ًارذش هيلا

 اهنمهناتسالا صخالا ىلعوةينائثعلا دالبلا 95 ءالبتسالا يف ربكأل

 ةهدذهع 0 مه 0 لغشلاو م 03 اك حمطم 8 ثيح

 يو ةفالسلا 2 جا و القع سسا هن 00 هلا هذه دعبف

 ةيسورلا م 1 لا

 ةموكحلا تدءاس دقو ٠ ةلكشملا هذه لح يف لبسلا ليَستو

 ةجاهأ ةفيظو ةموكسحلا تقلا ىتح ىنسأتل ذا ًاريثكةيسورلا

 مزاي ١١ راضحاو اهقئاع ىلع ةيناثعلا دالبلا يف ةينارصنلا رصانعلا

 لج ةموكحلا ترصحو ةلبقملا ةروثلا ملاعم ةماقال لئاسولاو نم

 ةيداليم 1875 ةنس ىف ةداملا هذه تاعرفت تترت فانتم

 مرق نم تلطو كوم دفتر اعاحا للا هن

 * عاتجالا اذه روضأ مبلبق نم ءاضعا لاسرا ةيفالسلا مهلا

 ةلودلا دالب نوناعقي نيذلا نييفالسلا ريغ اهتوعد بلي 1 كلو

 2ك ا برصلا دالب نم بهذف ةيناعلا

 تءضوىا لئاسملا ةشقانميفةمات ةبغرب اوكرتشاو نينفالسلا نم

 ٍقالس رغؤلا اذه روضح نع عنتماو بيقنتلاو ثحلا مضوم
6 5 2 

 تا رابع م هاسرأت ا راذعالا رم ًاريثك نيلتتم اسمنلا



 كلا 3

 وه عاّمجالا اذهو ٠ !مءاضعا ىلع ءانثلاو ةيعملا هذمل ركشلا

 1[ 10 اردنا دقو ةفالسلا ةعملا هيدقع يمر عاتجا لوا

 .لئاسملا هذهوامج نموةمداقلا تاروثلا ِق ةوارحا 5 نامل ٌةديدَع

 ةصرفلا حونس دنع لب ايوا نم هدا مهلع تح ا تم

 ةياعلا ةالبلا ءامنا عج يف ةروثلا ملاعم ةماقال ةبسانملا

 أ عضوم ةلكسملا هذه تعضو دقو اهف نيفالسلا نايصعو

 اماحجر .اوققحم ينلا ةلخلا عابتا مهني اهف اوررتف بيقتتلاو

 : تو اهريغ ىلع

 نأو ةيعملا هذ يومعلا دكا 0 دم 5 نا

 ( 0 5 ةيدم نوكت ناو ةندملا هذه ف ردا عرف ل 01

 ارانلبو كدرملاو هشسولا ف لك شتدقو ةداتلا عطا كرم

 ةريثكت ايعمج ةمهملا تآءطاقملا نم ىرخالا تالحلا ضعب فو

 0اظو  راتللا تاكو ةسر اة لإ تع رت

 ىلبامدورلا يلاها دنع ةروثلا حور ثب يف رصختت تايعملا هذه

 ريب نم مداقلا برك ني رشملاو دئارملا ةطشاوب حرشنتو

 هداه ناش قلا ةنارعتلا رصاخلا

 ىلع ماوصح ف مهلا ةروقلو كرتلا لع مهحيتف تاعطاقملا



 ُن و ىلإ ةيلسالا ةنرقل نالا نم ةيساملا تالا ةثيتو لالقتسالا

 سك لإ لع تشر كرف
 ل 5 2 - نا مل

 سيساوحلا لاسراو ىلبقتسملا كي ةروثلا ماعم ةماقال ءادششالا

 ةيناثعلا دالبا لاوحأ رابخال ةعودتملا تاعطاقملا لخاد

 عرذو نايصعلا_لبس ىلىهخشل ةمزاللا لئاسولا عي ةثدتو

 ىلع ةيعمجا تيادف دالبلا يف ةفلتخلا رصانعلا نيب قاقشلا روذب

 ١ نداح و طاتلو دع لكي اضع ىسو هات هن ل

 احا ملامعأ 0 و ةذاصق ةر 2 لود تشر يتلا ةطخلا ىلع

 ملاعق حتاتن نم ح عسا

 (ركسوم)ة يدم انمدق < ةسطا وه درادا 5 رك

 ءاضعال نيعب ناك فتاعا كلو

 رماوا ا تا ”ىراط 0 ع 5 رخسبإا 00 و ىلا

 قراعلا مهدهيوططخلا

 ْ ' ةرثع رخ ل ر>ا ليس ف ملف
 اصل را نم يرسل 1 ا

 يا أ اهحويو 0 تك اه.دب داسفلاةفد 0 هديب ضبا
02--- 

1 

 بمكلاو ةيفالسلا ةعمجلا لاجردنع ةذفانلاةلكأ أ| هل دلو كه ةهح

 اع نولمعت ال واهب 1 ار 3 ودب ا نوتاي 3 اهئءاضعا نب لعالا
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 لرمحا نم كحل اريقلا اذه 0 ٠ ةنر ا ريب

 عمج ءاسقلا ع ع ةعمملا هذه ةلعساوب ةدوشاملا كا نق

 املا ران 3 ملدكلو ليلق نمز كن هذا ناتعلا داليا

 ةصرفلا كرتي مو هسفن يف ةياغل ناوالا 0 ةلودلا ىلع ةينارصنلا

 ةعرفلا هذه اما طاشنو مع 1 نح

 ةراذ دا يف ىلا توفت هيلا لضو ام 0 5-5 انهو أن ىف

 ةعساوب .الا ذوفنلا اذه بستكي و 1 يللاع ةافو دعب ةلودلا

 تثيح اليوط ىلوالا ةنر را 0  هنكلو كا يي دوم
0 

 0 ناخ 0 راح 0 رادصلا بصنخم يي ف هفاح 0 كب و هلزع

 مدلل كساقم لع هدعاسو هتلود ءادعا ريفس مدخو هنطو

 01 2 سائلا ل انا عدن رس اة دا

 تابعش مها يف همدخل“ا ةلزنمو ًاردق هدنع مهمعاو ناطلسلا

 نم نكي اذه 00 نكلو اهريغو ةررعلا ا ةرادالا

 ىلع ه دعاسيو سورلا ريفس مدخم زا هعم نكي ىتلا ؟ ارملا

 للا انا ميدن دومح ةداعا ريفسلا اذه لعج اذلو ٠ هراطوا ءاضق

 كارلا تادح ع دحتاو هينيع بصن ةراذصلا بصنم



 114 ع

 ىح ناطاسلا دنع هل اوطسوتف هناث نم هلا عوطا ُم نيذلا

 يف كلذ ناكو ةناث هيلا 0 بصنلا اذه دانسا نم 06

 هر

 ةضق ف 5 0 ةذالخل هلا كرم مق 2 00 نمو

 وه يلاعلا تالا: نكي مو هيل 00 دود نيرة

 0 أ 5 ريفسلاذ دوت تم 6 تعفو ى تا ةديحولا ةبحلا

 3 وي سلموق نع 3 شاب 0 رخآلا نيظ ظوملا و فاعلا

 تمار ل يل ل

 ناك ةعشلا باب نأ 5 هنومدخت اوناك ريغسلا اذه ةمهب ةيلاعلا

 قيرغ ناك يذلا يدنفا يمهف ندح مالسالا خيش ةرادا تحت

 هايادهو ريغسلا كارما رد

 نا كحضي 5 تاك 5 تاكمصملا نمو

 نكن اهردق قدح هيصنم ةيثيح ردع مل اذه مالسالا ”5

 اذه نع 0 6و 2 1 0 هر ميدي فئانغا كي ف ءانص

 نياك اذ يف ةيصوصخلا يداونلا يف نسلالا هتلوادتو لجزا

 ئدوو ىانع دحا تنا» سورا ريمسا موي :تاذ لاق هنا

 فيتانغا لاراخلا نأ لوقلا ةصالخو « ىرشالا نيعاا ردبح



0 16 23 

 هب لحي ال ام ةلودلا ةرادا يف ذوفنلا نم ه 1045 ةنس يف لان
 دعب نمو لق نم ءارقسلا نم دحا

 لعانمدقاك اهعيمجيليا مورلا دالب تناك ةثو" آلا كلت فو

 سئاسدلانمةيفالسلاتايعمجا ءاضعا هسد ام نايصعلا ةبه

 ص ا ا ل

 لعاقلا ل وا ةلودلا ةرادا روما عيمج ف لصفلا لوقلا

 دحاو رما. ىوس هلعفي ءيش ريفسلا ىلع قبب لو ٠ اهيف قلطلا

 اذه ىلا ةلاحخلا لصوا نا دعب رومالا ف فرصتلا نسح وهو

 نويشل تذل لاا نك مناع نك فج ا

 بابلاءامز ىلع [يناث امثاب مدندومم ضبقي لذ ةصرفا ل

 رءاو هاوق لكب ىلصالا هدصم رابظا يف ىعس ىتح يلاعلا

 يه ينلاكل_رملا ةدطاةميفةرونلا يقث نآب ةيفالسلا ةيعجلا ءاضعا
 تراثو يلبا مور لا يف ةينانعلا دالبلا ةمصاع نع ةيئانلا ةعطاقملا

 "تئدح دقو لبق نم ريفسلا اهعضوينأ| ةلماللا ىلع ةرونلا رابغ

 برطا يلاها نم مق ادفع 0 00 ١

 ب ل د نع عانتمالاب يراتلا اذه لبق

 ل ار نااللو ةفالسلا 0 ءاضعا ل لع 3 00



 تراس ل ل

 م جاع بجيام ءاذا 0 وعمل ةمأ نبذل ]| لاه الا باهرا 0 دصقلا

 هداف لقاب داي اى تأي لن كلو لا لا نم ةوادأ

 ةعطاقملا كلت ىرق يلاها نم نوكسا ادافع يتب نم ةرهاجم ىوس

 يل 6 عا لاخلا 0 0 *افتساف هرو ثا 6مم وبهو نايصعلا ا

 اوقحتلاو ةنتفلا طاقرال رايدلا كلت ىلا اولسرا نيذلا ةيفالسلا

 ءاهألا ليذ تحت نيرتتسم ةدم اولظ نا دسعب ًاراهج راوناب

 انما دودح 0 ةيالولا هذه بر 5 بحوأ ىرخا ةهح ن رمو

 قا رات ران ودالا ف ريفغ مح مامقنا هد ١ لبخلاو

 ريك أ اذدو اوغلب ىتح ديد لبجلا لها ا 0

 سا هادا 0 معي اوعضنا اذكهو

 د دا لكلا يلاها نك إو فم نا « جب واو ابو 1 «

 ص ا ع ةدعؤف ةنائعل ١١ هَل اودلا 35 لق كينشا دق نآكو 9

 لا اومواق 2 00 مهني اجف اورركف ةر ةهرو نك ةاصعلا

 اذه كل لصو نا ك0 مثر ما عاوثفي ىتح ةيناعلا

 دا ره لا ركب اذه راونلا ذخاو كرما
2 

 تدازفاهرئاخذ ذافنو اهلاجر ةلةل ًاراظن يرقبقلا مهيبدأتت ةاسرملا
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 6 ا

 ةنسوبلا يلاو ناكو ٠ مهتارج ىلع ةارج راوثلا ةعجرأا هذه
 ضماوغ لمافقاودالبلا لاو ر-اناريش واسر اشاب سر ورد دس

 تاروث نك دجو دا ةنياعملا | اهنلاس ١ 'و ةعونت د تارو هثلا

 0ك سا عاضاو هاهذأ ةلهو نايصعلا روهظ نكو ىليا مورا

 ةوقلا لاعتسا بو>و 3 رآ دقق 0 عمو 5 ريبدتلا همدعاو ِ

 مهلع اهب 0 فحز رو ةدوحو هلأ 1 كسلا حوقلا عج اونلا ماما

 ل ةعفاو ف هرد ا ىلع 32 هنكلو َتقَو ةعاضا ن نود

 هذه ار يق مهني و هلي

 راوئلا طاش دايدزا ةمددرأا هذه .نء جيتنف ١ نينح ىنخ 2 رع 0 0

 ةنسوبلا ءاحنا ميمج ىلا اهران ترس ىتح ةروثلا ىلع مهءادقاو
 راوذلا ىلإ ريخكأ قلح مقناو ٠ ميشملاب رانلا يرست م ار
 «برصلاك0اه ةرواهلا تاموكملا يلاهاو ةيالولا هذه يلاها نم

 راوثلا نم كلانه عمتجا نم ددع غلب ىتح « دوسالا لبحلاو »د

 نودبزي وا فلا نيتس ىرخا ةياور ىلعو فال عضب واقبل
 0 ىلا دالبلا لصوأ نا دعب فتانغا نيع لفغت ئ

 تاماعتلا لسرا ىتح ربخلا اذه هغلبب ل ذا ىضوغلا نم ةجردلا
 نييم كالانه سورلا لضانقو ةيفالسلا تايعمجلا ءاضعال ةمزاللا
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 داجتا قرطو ةرودا ران أ ءارو ا ةيرط مه

 ةينازعلا 0 ا ىف ريظا دقو ةادلا 00

 ادا ف داعم حرجا ةرالا كنا تح اما هاو
 1 ءارما يدانف ليلقلا نم 0 كيررلاو

 00 ددملا لاما ةموكحلا رك رد ن "نم نيلاط

 رادعلا تارزرال الئاق دللا افا نع مرْخا فيتانغأ
 َّك ةر الولا 1 0

7 

 افانزا فيس متعرساو ةريسكة ب ركسع ةوق متلسرا اذ 0

 انوروا يف 0 قفاولا لع رودس لاح اذه نا ن2 0

58 3 0 

 كتم 0 كرم نودعقل 2 0 زوبهدي وريث 0 اوسأ

 0 كالا تلا 5 1 500 يفارصتلا رصنعلا حيبذ دونجلا د
 ًّر

 رد ب اى ا ىا مدق هنافىر ا 4 ةههح نموةهح 0-000

ع تجاولا نم نا )ها اودقو هدنسمر ا ! نع امر
 ىل

3 

 : الا د لضانق نم فلات -نوسيموت 1 يلاعلا

 لئاس يول نم هنوذخت 6 اهدامال ةروتلا لحتملا 0 ناو

 0 بااق ف هلأ انما غار ذأ ىوس عالبلا ' -- دصقي ف

 م 0 3 لا لاعششاو

 ةعتْمأَ قو هلا 2 تراعي 00 0 ا
 0 سا 6



 6 اك ئ

 هما ريد ةلحاذلات اىمظعلا لولا نآولو -

 هال ا ل ل 0

 ىضكر نا 00 0 تغراو اهديسو دالبلا كاح وهو يلاعلا بابل

 تايلعتلا | باصانقل تطعاو ةيسورلا ةموكملا حارتقا لوبق 1

 كللتىلا ل-راو لودلا لصانق نم 0 دفو لكشتو ةمزاللا

 نزلا لصفلا كاذ ةحتاف يو ةهجلا

 ذولا اذه كات اوصح

 3 00 ا

 لآ اكطادعات 7 0 هنم دصقلا نكن ةدياق لوصح

 أعم 07 و 0 اع راوتلا رايمتس
 ا

 0 00 م

 هي نمالا ظفح لفكت يتلا تاحالالا ءارجا ىلع هععتنو ٠
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 ميج يلاعلا بابلا لبق دقو ٠ دابعلا نبي ةلادعلا عي عيذوتو دالبلا

 تاحالصالاب قلعت تانامرف 3ث ةدع .اصاو ردو | حيئاصنا هذه

 . نركلو اهعضو ةبقارل ةداعلا قوف ًاريسدموق اشاي رورس نيعو

 تاحالصالا ضو يف مهيأيترا نيذختم حالسلا اركرتي مل ةاصعلا

 تارباخغلا هذه عي اوداعا ىد ةع قيباعتلا عضو ّ ةعوضوملا

 ةيلعساوب ءيذ وصح مدع نعرظناا ملعقب ف١ ىوذح نرد

 ا يوةسا» ةلاينف ىلا تقود ةروقلا قاف لصانتاا

 ا ررزألا ةيركفل ةقرلا هلال لاح تمنق يرانا

 لبا رك ءايالا زرت كلو ةيسالا تادوطلاو

 : 3 اا ليصفتو ةماغو هل اودلا لاوحا يفو ةلب

 ةلألاهذه يف مزتلت تناك اهعيمج ةيبوروالا لؤدلا نا يف

 ةينحالالودل' ضعبناف اذهمموخ راتلا اذه يي دايحلا يناج
0 

 ةرئاكلاك اولا ةعينم اجلا ةززعم انتاودءاقي ريغ ال مثالهنلا

 يلاها بابال هيدولا حئاصتلا دقت نع نارتفت ال 00 ًاسارفو

 ةروثداما نمدي النا: اععأر لعو ةلاشالا ىف ام ارت ةلعد

 ثيح ناك هجو يا ىلعو لجاعلا بيرقلاب كسرحلاو 00

 ل ا وروا يف ةيلعلا ةلودلا تأب نالو هيلع يغ ام نالعي امنا



 - ل

 م ا11 د 52

 اذ تانالرلا ادع ىلإ ةروذلا ران يردرألا نفاخ دقو ا
 را نم 8 اك نئسل 4 حصل ا

 دكمو» نءالاو ةيغاص انذا اصنلا ةدهر 4ع نان ملاعلا بايلإ ىلا

 ييلاعلا بابلا نا لودلا ءا ا الف ٠ ةيه ادإا زيفساا كا نإ

 2 0 ةبح نم حأ اصلا هذه لدم عاج دنع هيثذأ مدعي

 فيئانغال أارنملا ةضقيفت عقو دقةيناثعلا ةلودلانا تا ىرذا

 تن“ موسوغت ترتعلا انءادعا دلأ ٍِى لا سورلا ةلود ريقم

 اناوح ةدملا كلت لوط مهفافتلادعب انع اوضرءاف لاو>الا هذه

 جنات كلو لغو كر تشات و انءادعا سلاخم نم انل مةيامحو

 لاعفلا كلت

 هي هلاك تلت : ا
 ا ااسلا ةلودنا ةسانسلاب ماملا هل 0 لك ىلع 0 ال ذا

 يلا تاروثلا نم ل ةيلعلا ةلودلا دعب ب وروالا لودلا

 صخالا ىلعو اةحرد ا 6 قيا موز ةءاعَو يي تردد

 ةيعمجلا تاكرح قل قنة نتفلا اهيف رثكي ينإا تايالولل ةرواحم اهئاف

 قدرا نإستلا تور كنا نت ع كا

 ةعطاقم لخاد 5 0 دقو نايحالا صضعب ف اهاياعر ع

 ع 15 راوثلا نم كسرملاو ةكتسولا دود+ ١ يش أ ايحاملاد
 م
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 : أ كلا رطضا يذلا ا ليقلاو لاقلا مبني ءادب و ريفغ

 لبق رمالا كرادتو ءايقشالا ءالته لش قي دل ةوقلا اهلاعتسا

 نمل ومصعي نم ا ثيح ءاضقلا عقيو عسقيو قرلا دادزب نا

 ةيتاردلا تاركلا» ىف تاظرشلا .ده ىلع ءانبو ٠ عني

 يلاعلا بابلل لسري ناىلع ةملظعملا لودلا عم اك

 ل 0 ةئسوبلا ةيالؤ 0 روثلا دامحال ايعمر اغالب

 سأاسدل .ىتيب ال ئتح نامزلا . نم نكي ام عرساب

 1 50 فا غالبلا اذه 0 هت نكات الا

 : غالبا تايوتمم يف هذهو ةي رده 1؟5* ةنس لوالا

 لاوحا هل حضوا نا دعب يلاعلا بابلل تنوكلا ب

 ًاحاضيا يليا مورلا تاب 0 كَ تارا ة

 ا تاحال.الا ءارجا يف ىعسلا موزل ىلا ههبنو فاو

 تارا ما م هذهوةروثلا دامحال ةمهملا

 ماش ماما موفر لس ةمالسالا رس ين علا رمال

 حالصالا عضو نكي ناو“ هلداع ةروتصب بئارضلا حرطو

 لكشتي ينا شيتفتلا ةّئيه ءاضعا ةبقارم تحت قيبطتلا عضوم

 متريغونإ ,يشم و ىراصت نييناثعأ ا دالبلا كلت ياها نم اهئاضعا

07 



 ( تاحالصالا هذه ةغيص تناك اهبع

 هنكلو حايترالكب ةحناللا هذه لبق هناف يلاعلا بابلا اما

 نم هئارجا مزاي ام .«ارجاو اهتيبطت تي ركفي ملو اهرما لمشا

 تاحالصالا ءارحا نأ ثيح ةروثلا هذه دامحال ةيعادلا رومالا

 تالدبتاذاةمالاوةلودلا لع ريخلاب دوعت يتلا رومالا نم اهريغو
 تك مايا عضيب غالبلا اذه دعب ةفالخلا ركرم يف تلصح يبا

 جرح ىلع 0 ركرلاب تدازو عودوا رك ها

 00 ناح دق تقولا نا املاط ن الاتالدبلا هذه ةيفبك نع ثحبناو



 لصفلا لوا 9

 تاكرح -- يلاهالا دنع جايلا دايدزا - ةيلعلا ةناتسالا لاوحا

 سارت تلوكلا تل سا فرع يس رس ل

 مهباعذو حتافلا عماج راوج ءايعلا عاجا - يلاهالا راكفا لع هريثأتو

 - ةموكحلا نم ءاذعلا ةيمح اهعبلط ىتلا داوملا - يلاعلا بالا ىلا

 و و لولا رضا مانعا ل را ا ع

 اشار يدشر د بصنو يدنفا يحبذ نسحو اشاي مدت دو## لزع

 اب وروا يف ةعقاولاىدص ساكعنا - يدنفا هللاريخو

 في ريه ©0459 ةنس لئاوا يف ىلبا مورلا هيالو تناك

 تيدكلو املع نامرا ناك 5 هرم دا راسو 1

 تناك لب ةيناشلا دالبلا ىلع هللا اهطلس يتلا ايالبلا لك نكت

 ري نع موي ةماخو دادزت ةيمالسالا ةفالخلا كرم لاوحا

 لعج ةمو حاير بوه برق لع لد لاحلا رهاوظو

 تالا نأ تمدقت لودف ف انهوز دقو 3 اهلاع دالبلا لفاس

 د ةدميفمالقع رودص ةيناموا عبس كفو لدع ب زءلا دع

 ليغ ةهسرخا ةلدا 0 اتايتا نم دب الو تارك ثالث نع

 فتسالاو ىسالل ةيعادلا لاوحالانمةلودلا هيلع تناك ام “ىراقلا

 0 لاوقالاو تاكسلا هذه: ترم هب ىلع نك :
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 ىلع ةلودلا ءالكو ليدبت نم رم ناطلسلا هيلا يري ٍي 1١ ةياغلا ىلع

 يناطلسلا ةيغر نع امغان 0 أغا هنأ لوقي ضعبل !اذ .٠ للاوتلا

 تارالمدا ١ 0 ةر رادصلا بصغم هناوعاو د 0

 دومج ةيلوت 3 ىلع 0 م ناطادلا نا نوار نورت الار 2غ

 و هيلا مم مدعو هدم .لاعالا 2 ةرغنل ًاراغن ةراكعلا ١١ اشان 0

 لاجرو ءالكولا جاعزا يوسرييغتلاو ليدبتلا اذه نم_دص#!
 _ : 2 : ها آي ةليسولا 6 0 نا 0 3 اودلا

 دبع رخاوا يف 1 ليدل 0 ا اعو

 ترس د ا هيي ِِ رصف مذ علا ديع ناطاسلا

 ًادحا يرتالوتدعىتح ميشملاب رانلا نايرسىرخالا تارالغنال

 ناف .صخالا لعوروهش 0 هترالثن ةدم 0 رالنلا م

 ..نا ثيح رييغتلاو ليدبتلا اذه نم رف والا ظحلا مه ناك ةالولا

 يليا مورلاوا لوطانالا يف تايالولا ىدحا ىلع نبع يذلا يلاوا

 هقست ىتحةيالوإا ةبتع ىلع همدق عضي ال ىرذالا تابجلا 0

 وه اني مرثكا نا ىتح ىرخا ةيالو.ىلا هلقنب كو وللا ةدار
 3 باهذإاب 0 ةيناث ةداراو الا قيرطلا فصتتم يف رئاس

 عيصية ببصلا هذه هيتأت يذلا ظحلا ليلقلا يلاوا اذبف ٠ اهريغ
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 كل . و ةديدجلا هتيالو ركرم ىلا بهذيو رمالاب

 ةالولا نم نوريثكو ٠ اهريغ ىلا هل هلفقن ةشينت ةثلاث ةداراب ذاو

 لصفلا اذه 0 نم شو لاوحالا هذه لغم يف اوعقو نم

 ٠ كوصملا

 بجي ةفيظو وا ةصاخ ةيلكسف اك ةلطلسلا نك

 ٠ ناطلسلا اذه دنع تسيل يعف٠ ٠٠١ اهءابعاب مايقلا

 الوق دحال عمدا الو هيي الا دال

 ءادرأ ىلا يدر نم ةرئاص داللا لاوح١٠٠٠٠ هيف

 ٠ اهنع ىاعتن وا اهيلا تفتلي ال

 لكأ» لوقي لثما نكلو ا تا
 انثالا هذه يف ةرهاظ تناك لثلا اذه ةقيقحو «لاوز لي

 ثيح !٠٠0 يعيط رع 0 ل

 ةراذآ ك5 ا ا ور م رفا امبع ناطلسلا نا

 لاوحالا هذه بقاوع روبلغل دب ال هبصنم ةقابللا مدعو ةلودلا

 هذه ةماخو ىلع يلاهالا فوقو نا اكةديدم ةدم نم ةميشولا

 ليوط نمز رورم باطتل بقاوعلا

 تانييلا نم هيلع انبتا امم اوكردا دق انئئارق,نا يف كش الو



 رتل

 د 2 /517 ١

 ٠ ةسدقملا ةفالخلا مال زي زعلا دبع ناطل لا ةقاث مدع نآلا ىتح

 يلوت تقاعت نرا وه نانثا اهيف هبتشي ال يبلا ةقيقحلا نكلو

 هت الج دهعطساواو لئاوأ يف ةرادصلا صنم ءاقكألا لاجرلا

 7 ةةداحا نع اننا ىلا ةيواسملا نما: اوزتس دق

 ىتح ةرادصلا مامز ىلع اشاب مدن دومح ضبقي ْ نكلو

 ملاعلل رهظت ةصاخلا زي زعلا دبع ناطلشلا ايازع ةقيقح تذخا

 هذه ينف ٠ ًاضعب اهضعب ىرتث بئاصملا تراصو نزح ا اهلكشب

 ةناتسالا يلاها صخالا لعو ةيمالسالا ةمالانبب عقو ةنوالا

 هنا هده ةحيتن وهو ليتم هل قسي م 00 جايه 0

 3 1 كيلا اوةديدعمعبهتاذ َن اطاسلا لَو هي اوناكف: اقرخلا

 ةر الكب ف نما طعو ر 1 نملاوم الل 2

 62 تاياورلا ىدحا لعف ضورغلا هذه 0 دع هلال

 201 نا ندلالا رس كيك نا م

 لا ضورملا هذه نم ىلكلا

١ 1 1 0 
 2هابو ا ورو كون ي ةعوذوم

 1 أ «رأا 1
 خل نم اطاسلا ةدلاو ىدأ
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 يف ةحاشم الو ٠ تاهينجلا نم نيبالم عضب ىلع اهتهف وبري ام
 عضن نا نمان دبال نكلو اهف غلابم تاياورلا هذه ضهإ نأ

 «رانالب ناخد.ال » لوقي ىذلا ىماعلا لخملا ماكحا اتيعا بصن

 00 ةققحلا نمو ك1 تكااور لا هذه ضعب نا لعن ذئنيحو

 لاوح : لرم نإ كل رار مو ةعصلا نمايصت اه

 نك لن طقف للاثهالا دارفا ف رودلا اذه يف و ةلودلا ةرادا

 مهنا ثيح انما رص لكلا رثكا مبسفنا ةموكل ا درو
 اذه لاجرو : ةيمومعلا لاوحالا ىرح لم ًافوقو عيمجلا ر كل

 لعحا 75 مات قافو ىلع 00 0 دوم ن نأ نو دقت | اوزاك 0

 لالحعتالا ةوه ىلا ةلودلا قوس ىلع يارس

 يف نيفرصتملاو « ةالولا نييعت نا ىلع البق انمدق دقو

 فقووةياعلافئاظولا نم كلذ هسثا امو : ةيولالاو « تايالو

 ىلا 0 نم 3 نع ةناتسالا ف ةعورا ةراعسلا ءاضر 0

 فقوتي مهفئاظو يف نيفظوملا ءاقب نا" فئاظولا هذه ىدح

 اذهو 3 متلي ةفاالا لوصخ و سورلا لصانق م مهقافلا ىلع

 نممظعالا سسقلا ةينطو تاساستحا سمل عاد كشالب ناك لاخلا

 ةيزب زعلا ةموكسحلا نم رفن ونيفظوملا نمفرشلاوةئورأ! بادنصا



 0 ا

 ةيعادلا(ابمهظع| تناك اب رو) بابسالا ىدحا اهنا اناقة اذا يلاغن الو

 ٠ اهكراسئورو ةموكحلا هذهل ميولق يف ةوادعلا روذ» عرز

 فنرم مهتاور نيفظوملا موب ضبق مدع كلذ ىلع دزو ٠

 تاعقتتسم لخدت اهعيمج ةيلاملا تادراو تناك ذا يب ديع

 ةلودلاةرادارئاوديف نوفطوملا ن اك ى> ١ ٠ كلانه نفدتو ىارسلا

 مدعل 0 توملا ىلع ابعم اوفرشا ةجرد ىلا اءلصو دق ابعيج

 مههتاور مهمضبق

 ءانغالا صخالاب و ءالكئبف : يلاهالا زازعما بابسا اما

 كتارا هم دسار مهتمرث اوعاضا دق او 5 مول

 البق .اوناك نيذلا ءاينغالاو اهنع انهون ىلا «ةيلاملا قاروالا »

 مهتحت امو معقوف ام اوعاب فرتلاو خذبلاب مهتالئاع عم نوشاعي

 ةفيلخلا للظب اوحبكاو « ريصمحلا ىلع اوتاب و ةءركسملا سالفا دعب

 لالتعالا لعفاضو لب نياعلاب دار ىذلاو : ريق ىورش نركلمد

 اهنحابم قاطترصحو وةيناععلاتاءويطملا لع ةيقارمألا ديدشأ وه ةلع

 طيس نالعادح نع جرخت نا أبعم اهنكم ال ةرئاد يف « ةبسن »

 ةرادايفلاوحالا#وننوك ردي وناك ةناتسالا يف مالقالا بامساف

 فاقيانودعي ولاوهالانمامنعمجنئام لكلا رثكا نونو ةلودلا ..



 كالذ مهل ينا نكلو.٠ مثدنع رومالا سدقا نم اهياع مهنطو ءانبا

 ةردصاو تاعرباقلاب ةموكشللا دارتسا تاقلح تكحت دوو

 ةنآ تحب الع ريكللا ديدنسا نيقارلا ىلإ افيداوا

 !ميفرومالا ءايلواوةموكلا برشم قفاوت مل تاعوبطملا ةير

 اهيفنوري ىتلاةلاقملا عيه .ج ةدي رملا نم نوفذحم نوبقارملا ل ا

 ةريثكت ار ارمفنوفذح و مثدنع ةعبتملا دعاوقلل أر ا 0 واةلمج ٠

 اذه ناك ىتح مهنم أفطل اهرشن ىلع نودعاسي يتلا تالاقملا نم

 ءاقبواهعبر وا اهفصن دئارجلا رودص ىلع ثعاوبلا ربك( نم لاحلا

 ضغب دادتشا تجوا يذلا رمالا عبط نودب اند ةدمعا دع

 2 مد ٠ مهليو وأتل [هيسف اًناديم كرتو مةموكمل يلاهالا

 ةرادانميلاهالاةرفنتنجوا ىتلا ف اهدحو ىسافسلا هذه

 نم هياع'يغ امو يبا عزرا تار ناز ملا ةيركملا

 جايه دادتشال عاد ريكا تناك فسالل ةيعادلا لاوحالا

 هنسوبلا ةروث نافكلذ ادعو نيقداصلا ةموكحلا لاجرو يلاهالا

 دي زمال ةريح يف نييناعلا 0 ءالقعلا 2 ا 0 .رطاو

 ةلودلا َنَع اهجالسناو دالل ا نا نوزع مهنا 0 اهلع

0 

 ىلحتو هيسورلا 0 ةيراخلا | ابيقعتو نأ قس 5 يف ت اروثلا امد



 ءادعالا ديب يف ةلودلا دالب نم م عوقو َنَع ةبراخملا هذه

 مسجلا لكيفلاك مهنيعامامانانويلاو برصلا لالقتداو ال فيك

 رمل ةىصاو ةلالد لد كب رطاو كديولا ةروأ دهاوشو

 تببنيتاا لاوحالا اما :٠ تاروثلا نم اهمدت ام مثاتن هبشل ةعتن

 : يف ةنرحلا ةعتنلا هذه لوصح برق ىلا يلاهالا

 ىلع أرجت الةبقارملا ةدش نم انمدق ام ىلع فحسعلا تناك

 ىخح فر ٍِط نم ريشت تك 0 راهج ةريضاحلا هلا ةلاحلا نا

 ناكلاحلا اذهو يضوثلا 6 ةيناثعلا ةلو هدا دالب هيلع يف 0 لا

 تاذ ىلع درو ةلاتسالا ياها نيب ريك جايه عوقو ف تكشلا

 كلك 1 قدح )» ةراشاس) وا 00 نطو 0 ةياور هناا

 34 اناا كركد ف 0 ليثقلا حر ء يف 1 رارد 0 رومثلا

 ف "3 اتسالا ل كك امد يسال 1 0 ا تكياو

 ضع ُه 0 0 داز كحللاو 0

 ءارو م 1 ةرضا الا ةمو ا ا امعا نم ديعلا اذه ءالكو

 ةيضاملا لوصقلا يف اناق دقو ٠ ناطعلبلا ىل ل يلامال كي

 لئاسولا 6 807 ناكل /| علخ يوني نأذ اك امان تحدم نا

 هعاذ اهذختا ينلا



*» 
 ةقيقد 0 0 ال هيلا راشملا ناك ثداوحلا هذه ءانثا 0

 دنع تاي هذه فايا ف هدهج ىعس لب ىودح نودي

 لوصملاو ميجا لبقاثاب ينوعنيسحةعجارم موز ىأّيراو اهدح
 اف رشا 1 نيذلا 2 ءارما 0 را ذا هتقفاود ىلع

 كاذ هي ةيركسلا رومالا لع عالطالا ةعسو عأبلا لولب

 ذوفنو رابتعا مثدنع هلو اشاب ينوع نيسح ةذمالت نم نيحلا

 اناقاذا يلاغن الو * هلغشي يذلا ماقملا ذوفن نع ادع ريبك يخش
 ار ا اتعاو ًاذوفن هدبع ءالكو رثكأ ناك هنا

 مينيعا ىهرا ىد كيا لفح ال يش لك يف يارسلا

 ةلودلا ةراذآ يف لاوحالا ير 0 اشاب نوع نيسحح ءاضر

 اهمها كاهو ةريغكا
 ءيثان : : رويغلا ىنطو ١١ اذه ءاضر, مدد ِى د لوألا نرسلا

 دادتساو ا 5 دعلا دع ناطاسلا را 50

 لح 0 مولما اعل ناك مو ءارزو ولاو يللاعلا بايلاب فيتانغ أ

 هدالب ةملددو هنظو ىلع راغي ينطو لك تاساسحاب سم يلا

 لك .ةيدنملا روءا يف يارسلا تارشح تالخادم - اذا



 اك ا ةقارتلاكادارالا رودعو كاي
 لي زالا دئاوفلاب ةلودلا ةب رح ةرالغن ىلع دوعي رما ءارجا ف ىلا

 ا لاخذاو تردحلا لوصالا نع تاركسالا طي
 تضل ءارحأو ا وروإ لوما قع هكا شيلا ية

 شيلا ىتبب ال يك نامزلاهيضاقي يناا تاريبغتلاو تاليدبتأ]

 !مونفوةيب رجلا بيلاسالاب الع ةيبوروالا شوبجلا نود يناثعل|

 د 'ىري ل روما هذهنم ر 3 يف ىس الك ناكو ٠ ةدونتلاةثيد

 هريع 2ةيلعهمتح كو ايان 6ع 2 ىتح هتعناع 0 1 1

 اهريسوةلودااروما 2 2 اغلا لاخلا هلا الا

 ةينطولا نا معف لال>عتالاو طوقسلا ةوه ىلا 0 0

 نمهياع يف ام ةمالاو ةلودلا صيلخت .ءارو ىعسلاب هيلع متن "ره كيج 2 5 9

 5 لاوزا

 رع انا فن هيلا راشملا نا 0 تاشالا محاوهو : ا

0 

 0 دقو هانح 50 نودب رضا نع دعباو هنظوم

 ةماعلا ةفالكلاو ةيناثعلا ةلودلاب رضا دق ناطلسلا دو>و ىفا

 هنم مقاني نا داراذ ٠ ةيكولملا هلئاعلا ردقب طحو ةيمالسألا

 زخو لقاب اوسحي لو لع نع مهنطو اوناخ نيذلا هناوعا را
 ا ا



 /' ا نوع نيسح لاوحا ىلا رظني يذلاو مريع نم

 الماعملا نم ىنادالا ءالكه هب لماعي ناك امو « هتفاقثساو

 معي مهلاح هذختي ناك يذلا ةمظعلاو ربكلا دكرمو

 ل ءادقو ل ودلا روما ف بالقنالا ل لوصح كا هقوشت

 ٠ نطولاو ةمالا 1 ا ارو هيدل سفنو

 4 ١

 قود راسكا موحرملا ناك اهعيمج بابسالا هذهلو

 ١ سالودلا ةرادا ءانب و يدجلا بالقتالا ىلا اشاب تحدم

 ل يح ناك هنا ةنهارلا قئاقحلا نم نكلو ٠ نيتم ساسا

 مواسملا ةلاز زاف 55 ءانع ء ا كاملا ةحارا وى ناعاسلا علخ ىش

 رسل تاغ ال و اهروذح ن م ةلودلا ة ةراد اق هدوحو ملا

 .غي كلذ 00 ند هتاف انشاب تعلم اما 4 علخلا كعب امى

 0 كك دقو بالقثنالا كعب ريبادتلا 00 0 مز أنام نع

 روس 2 راتلا اذه نم اهملع ير ييتأا : 7 0

 اننا تتحدام نان 3 لق قافنالا ّنأَف م لعو

 ل 3 لقا لوصح نودب 8 رع ةعرسإ اشاب 0

 ” لاصتتسال ةامدا» نان اذغاف ” نيرا

 ميبسسن



 نفد جايهلا دادتشاو ةيزيزعلا ةموكحلا ةرادا نم هامل

 تايالولا ةرادآ ذي للخلا حدف نع ادع اذه نيينائعلا موأأ

 ناف كلذ ىلع دزو : ةالبلا لخاد ةروثلا قالعن عاستاو 1

 ناك يللاعال ٍتايلل يساردنا تنوكلا هلسرأ يذلا ى ا 3

 لاقلاو ليقلا هنع رثك ثيح اميبرأ ماما لع له ءارعلا 1

 ترادويلاهالا م رمع فوخلا معف لاجرلاو ءانألا تادح راصو

 عم ًارس قفلا د3 ناطلسلا نا >:اهادثرم ةءاشا قلخلا ةنسلا 9

 ىدتفا نيالا رغ تسوي هاخ 2 نا ىلع فيانغ لالا

 فلا نينالخب نأ ترو اولي لأ أ يلاهالا لبق هديل 0

 هذه تاقانتو“ 0 يف ضراعي نم 2 نم يدنح

 نافاذه عمو :نالعاسلل مهضغب يف تدازف ىاهإلا ندا ةماشالا

 مهطخم”وهموق ديدنت ماهسل ًافده لكلا رثكا ناك امابجدندومخ

 موقلا 5 ىتح لاطمللا لباولاك تانعالا هيلع لزنت تناكفا

 هنن دك ورح ل نتي ال مريغضو ثري

 . مال ةمول 00 وشحن الو مهلا أ عنشا 4 ما ْ

وعل يردلا ارعا  ةلأسم تاوادثو
 ما

 الن كل هيا لارملا نع اشأي ميد 0
 هم



 م 50000
 00 ةلانسالا يسم نييقعاشا ة رتفلاهذه ع

 اس م نولثعو ى راصتلا نوح دس ةناتسإلا ولست نأ

 اعاة>او مهيولق يف يف نع ءراا ةعاشالا هذه تقلاف « ا | مهئامد

 م هدي هيلا ا امو هد اع مار

 ةولسالا نزاخعيف قبب مل ىتح ةيرانلا ةدلسالاو حراخلا ت

 ا ا د علف 0
 امر 1 رايناز انئاب نوع نسج وشاب تحدت 0

 لاوح اةبقارع نع نارتفي ال انك امهنا تح فوقولا مات ةعاشالا

 ايخ ةمالا زاكفاو ةلودلا روما ناقءيو 0 2

 لولح الع دقو 3_ةّقحلا راقنم يف اهلا ناراشنبو ةوطخ دعب

 نم. ةفيرشلا امهدصاتمو 0 جارخال هناراغتن د: ىذا تكوا

 ةداضا نودب ةدصر لا 2 لمملا يح ىلا فلا زيح

 بيتنتلاو ثحعلا لوط دعب اراتخاو نامزا نم ةقيقد

 : يثو اعهتياغ ءارو اهياح اريسبا قرطلا

 همست ولو » يلاهالا ءايتسأ بجوت يتتأا رومالا بانئتحا

3 1 

 نرسحا
2 

 ةيطخ 0 5 تيمورتلاو م 1 كاعتماو “ مهنم يقزوحلا

 00 ا 0 ردصت ةؤمه لقا نأ تح علخلا د



 م 3

 عمو ًالابوو ارش و اهتبتاع نكبر لآ لآل وسو لاحلا
 ةرادالل ضغبلا م ةموكملا ا يلاهالا 0 1 0

 اهلع دي :ءال ةبغر بالقنالا لوصح يف مهتبغرو ةيزيزعلا

 عل
 | لاودحالا تزوو ( ربصلا غرافب هعوقو مراظتناو ' 4 موه

 ىلع يلاهالا ا ذاتعتا ١ ةيطو ةرهالغم مار ,حورإ تائرتو ل

 ىلع اونوكيلو ةلباقلا ةعقاولا نم مرطاوخ قلقت ال 07 اهلاغمأ

 لع لوصحلا ليبس يف معلا ةبلط مادتسا اررتف ٠ اهنم ةريصب
 رومهالا هذنه لثم ك4 ءالوه ةاحادم اهلك اهدصتم

 نمالاب مهالخا ا موزللا دمع مطيضو مهترادأ ةلوهسو

 دقو ةحارلا افصردكت ينلا رومالا نم ًارما مهئايتاو ماعلا

 نم ميظع بناج لعاوناك معلا ةبلط نكلو ٠ العف مثاعجار

 وهو نايحاالا ضعب يي لاحلا اذه مدنع دتشإ 1 جايشا

 هنونقلي معتلتاسا تاكيذلا ضريرحتلا نع ا اللب 'يذان

 وكشي نم مهيب ناكو قخ ف رطانم مهلا هب نوريشيو مه

 ًارارماه زماوال خوضرا مدعب رهاظتي 0

 هرركللا لاما ١ داقتنا يف اهوعبتا يتلا ةلعالا 0 ىلع دزد

 ةلالد لدي انايح هدد يذل! و ١ راطو 0 مهعاض ضواو



 ةحارام معو مرودص اهنكك ةيفخةلأسم دوجو ىلع ةعضاو

 مولعلا ةباط ناف لاح لك ىلعو ٠ لاب يذ رما فيس مههعس

 لوالا عيب رهش فصتنم نم سيلا موي يف عدمت 0

 ين ١ سرادملا لوح صخالا ىلعو اهسرادم لوح 1؟9 ةئن

 ان كدا مهني رادو عئافلا دم ناطلساا عماج رار

 مهتاوصا نروعفري دايدز الاب مهتيعمج تذخا ام لك اونكو

 ” كالا ناع مهحايص غلب ىتح مهتاياكش يف نورهاجيو

 امو مهللاوقا مبف نود لوحت تناك هذه مث اضوض ناولو

 ناك نكلو ىدص سأر لك نم جر نآك ثيح--هب نوثدحتي

 الو ؛ لعت تقو سبل اذه انتقو » توص تاوصالا هذه ولعي

 لاخلا نم ناه فرح انش ىلع ةموكح ا ؛سورد ةعلاطم

 ءارو ىعسن نا انيلع بي « لاول كتشو ' ص ”كمالاو ةلولاف

 هذه - 1 » ا انياع رذعت نرا لبق امهذاقنا

 ماوع تر 1 ريثك قلخ مب قمتلاو نمزلا نم ةعاس ٠ ءاضوضلا

2 

 ميم - م مشعل كلغ .كغ زب اس 1 أ مهنأك اوأر نا الف مي اوخويلاهالا

 ةب رجلا ةراظن ىلع فحزاو مامالا كلا مدقتلا ىلع 0

 ةمج نم ةيب رحلا ةراظل ىلع اوفحز مهعومج ترث ككاو



 ا

 مل 0 ال نيذلا ءالعلا ضعب مهيب دئنيح فقوف « ديزيابلا

 مهمدقل ع ف مثودحتاو هيلا يرن ةياغو عاتجالا اذه نع

 اذه. قامتلالا لع ةناتسالا يلاها تفابت كلو 0 ا

 م 000 بادوو بوص 0 نع هيلا مهمامفناو و 0 0 5

 ٠ مهتذتاسا ضعب لاوقاىلازعلا ةبلط خوضر مدع ُّط 0 رك

 قا نمو اضيا ةيعجلا هك دارفا صعب نا ف ا ا

 نس ذلاناكلب 3 اذه نعيش نو رلعلال ا رلاهالا نم مهب

 ليخ ىتح ا ايا اموعتو ا نودخلا 4 ةحرفلا او وأ

 1 .ةيلها ةرو) ” وأ يوم © مايق 8 يارا

 ةروضب 0 ءاوس 22 جئافلا ةطقن نادناموق ىعس دقو

 ىلإ ميمدقل نع ةيلظأا ةعئام يف « مالا ليبق نم وا ةيقيقح

 عضوف ةيزيملا ةوقلاب مدقتلا نو مهني لوحي نا داراو مامالا

 لودعلا ىلع مهحعصنو قيرطلا نم ةفلتخم طق 0 دونجلا

 مدده هرماوا ىلا مهخوضر مدع ىأر ناو مثروهت نع

 ىلا تسد نم داعو خس قمحا هك مدعواو

 تالا نك 5 نا 0 ٍلطو يلاهالا نا ثيح

 رن ءاذآ ق راعي 0 ةناتسالا نم ةفاتزلا جتافلا عماج يلع مايق ربخ ا : م 2 2-0 8 5
1 



 ل ا الابتاو اوك هذ 0 رأا ةلعقنلا هذه ىلع اوتفأهت يح

 2 ركر و محعلاب ر اود 4 احا دنحلاب أو وطاحا او فراجلا

 ءالعلا 55 ا اذكهو ٠ نوعن ةصب اذا نوملعي را

 1 فت و ةمر ا َن ك6 تلا نان ما اهئاض دوب ةفحاز

 يلاعلا بابلا !متهجو تلعجو تراسو هةكرتف ًاريثك هف

 لاجرةيعمجلا نيبناك هنا ىلع ةحارص لد هذه 0-0

 نب راتسم مث ”و لبق نم تعضو ينأاةاعذلا ع اهب نوريسي و هن مدؤقي

 معلا ةبلطو ءالعلا ناك ءانثالا هذه يفو ٠ ءافخلا 0

 ىدنفا يمعف ندح مال 0 خيشو ملظعالا ردصلا ىلع نونعلعي

 ناذا اذه ممالك قرط ىد ديعولاو ديدان اودازو رايح

 ًاعيمج اودان يلاعلا بالا نم اوند اذا حن ديعلاو كا

 )“2 ماللس غلا يش دير الو مظعالا ردصلا دير ال 2« دحاو ناساب
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 ةر رابعلا اذه اوزرتؤو

 لع مب 6 ه>زو جئافلا عن هاجر اود ءالعلا عاتجار ريح عاشف

 1 هلاتسالا ع |مثا 0 _- ف او ةييح ة هع مدن ييلاعلا بانا

 دوم 0 ريخلا اذه ع مى دحا قب م ىتح اهحاوضو

 تكا ا هذه نم َ اا كا مالسال الا مشو | شاب مدن



 يا 2

 نوجا ريقحتلاب قالا نملا ىل ع اوادت مدنلا , ا 0 تسيح

 ب نيلابم ريغ دا حل سو ئر ىلع ةتنعلب 3 0 و 05

 2 فقوو ن رصبب صيح يف عدد يداب مدنا 2 3 هماقعو

 ب اجداب لظو ضرالاب هلخرا ت رع نك هتفرغ--

 0 عج + تكنغ نم را 0 رمزنا نم ةهرب لعفي

 0 و اقم كوة هنو نمو ةوق هن

 يلاعلا قالاك راسوف تاق لع 2 يلا مع ارش

 ردصلا | هددبا امم ل 4 اتلا نم دب مل هناف مال الا عش

 ءايلعلا ةيعمج امرجا يبا ةرهاظملا ريخ ةزذأ قراعي 0 3 0

 قم رف ىد هيلا باب ىلا دميه لاسرا ىلع مهمزعو هدض

 هب زاقا دحا تابدف ايتخاو دايصلا هجو نم ريطلا رف اك هترئاد
3 

 ةيلط ةرهاظم ناف كلل لاوحا ن 1ع دك لكل الو

 بولق ف كردسلا ل تمعقواو آ ابافاس املاع تاعج معلا

 ةديتسملا : كولملا نا ةهانلا قئاملا نم مدل ان

 يلاهالا 0 ةقيخ سحوتو امئارحو اهتايانح انغا بدأ 0

 ماودل 0 مهنم 0 قل و 2-0 1١

 دارفا لوولتقي و مارجلا نوكتري نر ديسملا نأ تحت



 دع د

 ةف روحو متكلو - لالا ونص دنع لامالا
 لخاد ثدحي جايه وا مهلامعا لع ع تارتعا ل

 ءادعاع كا نوري و دحا ن اح نومأب الو: مهتعصاع

 عاض اذلو مهت ا ٠ ةمواقملا ن نع نوزحعي و مهصخشل

 هرم[ ف راحو ةنداا هذه ةءام ل دنع :يرعلا دع 00

 مو هلصافمو هئاضعا تحنشلو هلق ديدشلا فوخلا رم

 اذه عمو ٠ صاصقلا دشا لانيس هنا لعو صارلل يلم هل قبب

 رييبادتلا ضعب ذاختا يف لسوت ىتح توكسلاب اذه ذخأي لف

 ىلع اولظفاح نيذلا ضعب هل اهعسر ينلا ةطخلا اهيذ اعبتم ةمزاللا

 هر ندعي كحارشلل عدعماف :ةتداللا ءانا مهلقع

 ىجني ام شايلا ةيعمجلل لسراو نيدوجوملا لاجرلاو

 .نره مثدصق ن ءمبذم اوريسفتساف ءاسئورلا عيمجو روايرسلاو

 ةمركملا بان امره اوددعو ءاملعلا نم نانثا مدقتف ةرهالظملا هذه

 ةيللاو د ءالكولا لاعفا ءارجنم بئاصملاو ايازرلا نم

 ةيدذملا ءارماو ؛ ةكذل وروما ةينونم مدع نع مل اوصف و

 انعالا ردصلا لاعفا نع نيدناثعلا مومعو «فانصالاو «راهتلاو

 اولان نيذلا ءافك الا لاجرلا سوار ارق سالو
12 



 د

 امهناكم ةمالا ةقث

 اناب تحدم حيشرت تاوصا ءاضوضلا هذهولعي ناكو

 0 تا ناشر ةرادصلا ماقلل شاب. يدشر وا

 كا مولعلا ةبلط يارسلا وّبودتم ه حصنف ٠ ةيمالسالا

 1 مهتاصن تأت مل نكلو مبتي رفت دصق ةريثكلا دوعاومل

 متحرأ م مدع : لمةيعبللا دارفا ىما ذا جيرلا عم تبهذ لب ةدئاف

 ةعورشملا مهبلاطم عيمج اولان دق مهسفنا اور نأ نود مباح

 جم

 كاذأأ لع او اهو را تح هاا ار مجرف

 هدف 0 دقيح هيحلرسلا تناكواوععت ام ةيناهاذلا

 جرهيف اوناك اعيمجم ما ثيح ءيش ىلع اهتارشح رقل 0 را

 رمالا اذهب ركف ءادبا لم ردقي نم مف قي م ل

 ءارزولا عمتج امير اورظتلا نا ًاريخا اوعر دقق اذه عمو

 ا ا دعب نبت م زاالو هسفنا طاتحا دق م 0 1

 منا اك ةبن كا انزع اه: كو قارسلا رق“

 0 يف يا ارسلا لها عفت وأ نا 0 ١ ذل نإ حرف ذ اونا

 0 سدا د 1 لاعر , ناك م رخل 3 هيج نمو لانولا
ِ 

 2و فقوألا لوه ) م كن وري ني زعل دع ناطعاسا 1
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 ال مهئاطلس بيغرت ىلع نوار

 هلاجر يارسلل لسرا ىتح ةثداحلا هذهب معسي مل هناف فيتانغا

 ارارصا حلا اذه لع رصاو ةمواقملا ىلع ن اكاا 5 وعسل

 0 راقهت هراقلاد ده ف ةحط الاخر تاكو 00

 :- اوراختناو «.يلاعلا بابلا *و « يحدكرسلا » راود اهبلاطم

 0 ءيورعأ اس ليبقلا 0 نم يش رهط و ءاضلا

 1 ةعجرلا ةبئاع نوكت اوعجر اذا مهنا مهنم د

 : كلا اذه 0 املا اولصوأ نا كعب دا ارش

 000 ا ةعملا دارفا نم مجري م مق 8 حابصلا ىت> راظتإلا

 رمملا علطم 0

 ةحار رلا ّط ةثداخلا هذه ريزأت ءوس كعب سإ 00 اذه 0

 نم لقا ةيعمجلا مايق بابسا نودلعي نيذلا نا ثيح ةيمومملا
 باجالايبنم صخالا ىلعو ةناتسالا يتسم تعقو اذأو ليلغلا

 عاتجا ءارج نم ةديدش ةريح يف ( يلذوا كب ) نونلعةي نيذلا
 ةثداحلا لبق يلغوا كب لفاحم يف عاش دقو ٠ مولعلا ةبلط

 يف اوفلاو مهماوج باوبا ىلع اوقلع دق مالسالا نا عيباساعضيب

 هنراصلا حبذ ىلع ممزع ىلع لدت تانالعا ةناتسالا ةقزا

 سورلا ريغس الا مهلا - ةمواقل



 اك 218

 سئاسد يت تاماشالا هذه نايف بيرالو مهيف ليثتلاو

 ريغ فيحارالا هذه نم دصقل مو ةناتسالا يف ردوا ةراغس

 ملأ يكتب راكقا : ا

 مايقوه بناجالا دنع ةعاشالا هذه ةعض دكا ىزلاو

 دق نناجألا رثكا. نإ ىتح مويلا كاذ يف ةرهاظلاب ءالملا ةدخ

 ةولسالاب اوهلسلو ٠ مهنم ةرغ ىلع نوذخكوي الثل مهسفنال وطاتحا

 ار نر طل مفادلاك مثهءايحا فِ اوفقوو ةاماكلا

 لودلا لصانق بولق رماخ دق دز دشلا فوألا ناف ىرخأ ةهج

 ىلع ءن عاما اعلا متالصنوق يف! ودقعف ذا مدا هدرا

 يتلا لئاسولا داجينا لع مهيب اهف اوركاذتو سورا ليصنف ضي رك

 دعب ومهتاهو - اياعر لا 0 حار ةلهفاحل اهذاختإ ماب

 5-0 لاق !ةلمسملا ساما دع هبار مم لك مح كا

 عمجأ ناولع رداق ينناف ىل اخ وا كلب 0 تيضاد ا كرت نا امم

 00 وصخت ةيامسحو فلاةناتسالا يف نيهقملا اغلا اياعر نم

 سورلا لصنق هبتعو «كارتالا ةراغ مهبدرأو لماكلا حالسلاب

 نقاشا عيمج يف رفوالا ظحلا يداص «ووارتخ » ويسوملا

 نارا يح هكانداف يراد ينأا ةيسايدلا لاو
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 ةموكح اياعر نم تائم عضب . عمجت“ هنأ نيرضاحلا دعوأو

 ةرع مم مفاديل ةناتسالا -نونطقي نيذلا دوسالا لبخلا
--- 

 كلا ةقالمال » ًاءزهتسم لصانقلا را هل ابق د دردل
 . لع ردقت اذا فيكف ماياعر نم مالو .دوسالا لبجلا لها
 ةياردو 0 6 ا لصنقلا هيواش مع

 « يريغ دعا هملعب الد كلمت

 هذه لدم نيكتلملا نلحلا سموم سولا لصتت كف

 نايل نكاوس كر هي ىرخا ة هج نمو ةهح نم تاهرذتلا

 ركمي ذَكا ىتحوجلا هل لخي لف ةوقلا نم عيطتسي 0
 كلارا لاعتساو ةعقاولا هذه نم .ةدافتسالا قرط داضل يف

 لل يفيرخو نيم رزالا لعشلا اند ا اعتسا نكملا

 راعضيو انيلع ينوروالا م ا ءلا يأرلا طغعم نا موك

1 

 تكامل 1 3 ميدقلا 5 ممراظنا حمطمو سور لا كاما

 0 نئذلا دوضالا ليغ أ اياع ءزأ نصع زر ميسا ١ بانج 0

 سالم مهسإلاو ماثللا نم بلك اش نمو ينبني © ةئكرتلا

 0 ىلا مب ا

4 

 مث يو ةناتسإلا وااو اهدوتح 2 ل ١ ةملظعملا لونا
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 هلاسرا نم لصنقلا اذه اهيلا يري ىتلا ةديحوا هياغلاو

 كب) ةمجنم اوره نا ىلع ءالعلا مهضي رحت وه فناعزلا ءالكوه
 هتغيدجلا هلو لك ملو ايعس اطر يلغوا

 ال ةعاطإ تارإلا ردح تارااك هاك

 ساسم هل ءيث يا ناتا نم ةيعمجلا دارفا اوعنم اذلو رمالا

 ض هرعتلا نع 3 وعما ناجالاب قلعتي اموا يم و تا

 لعاولظو ٠ ادوهي وا اراك فواصل ةناتسالا يلاها ّنمام دحال

 ماللظلا ش ويح ىلع تباغتو عب فلا تورس م نا

 دادزاف ةعمجلا مون م مولا كاذ ناكو ما ماينلا اهدقارع نم تماقو

 ماع اكلي نو اك رعاظلاب ناي ًاريثك ةيكمجلا لاجر دذع

 0| ل اور الاو مهترهاظم ىلع علا ةبلط رباث دقو

 ايش ءاضعارعي نان ود مرامع ةجيتن' يلاعلا تالاو سنكرما

 ىتح رحفلا ردتقني مو ١ هيلا يري. ام ةياغ وا 00 اذه نع :

 ه-حوت سل هيقعو ءالعلا نم ريغكل يارسلا ةوعدربخ عاش ١

 هللاريخ ىلع ةيمالسالا ةضيثملاو اشار يذشر ىلا ةرادصلا دسم

 د ع ,ز رورشلاو حرفلا تفانر ةياتخ وو مفلا نحو يدنفا

 ”مظعالا ردصلا رف ةحصلاب ثداوحلا هذه ةنراقم تربظ نا



 ةاملا 1 يناع لأ تالا ةيمحا نيب هت رعب ةيدحلا
. 

 11 كعب وتافب ل م ثر حو ١ اعلا بانلا لخدف راقولاو

 ةزشل ١ بابي 1 اريخ دي دجلا اسال الا حت بقر ا يما ما 1

 لاخلا اذهمب يعاب ة ةيعملا ا ناالف هتفظو غامز 1 0
 ا
 ا 0 0 نيدصاق أوف اوذرمصت كاف مهيعت كد نمدأو اود 5

 مهفا ارصناع 0 ثدحنأ و ءاقبلاع اود ورمل ل 3 ولعب ةياهاشلا تاذلإ

 ١١ .العلا ةعقا و 3 هذهو 2 ةمومخلا باد االاب لخ 8 6

 ا دبالو 3 ا يناهعلا خيرا هلا ىئاكص يف لغشت

 0 ا طمنلا ضع ع كاففدالا ءادبا نم ةعقاولا ماع

 امامت ءانعلا ةعقاو ”يراقلا

 و اف ل دقمهئاو اودب الءاركلا ءا ارهلا نمي راتلا يف يق نولغوتم اف

 ردك داء نا ل ال مولعلاةبلط ةيعمج مايق نا لع

 ماتق وا نيطالسلا عل م ع لف نعد

 مفي

00 

 رجرمو جره يف للعلا 5 ران "ناك بانقو ةيراثكمالا ةرهاظم

 اوناك دا هلاوما تل ا تنساحو ةحور لع فيئاخ ا

 2 0 ل

 رياغم ءيش لقا اهنع اشني لل اهناف ءالعلا ةمقاو امإ ٠ ىنرايح



 نوكسلا نم ةياذ ىلع اهاهتنم ىلا اهأدبم نم تناك بدالل

 ةلعقن ةقارا نودب اوبلطام عيمج اهءاضعا لان دقو توكسلاو

 نع ةدايز ةثداحلا هذه قرغتست و مهلشلو | «يفارصلا ىد مد

 ةءاس نثالث

1 - 
 مهاو ا ةفطفاد ؟ ةب رغلا ةعرسلا هذه مهم يعل 3 0

 اعاسلاقالخا اننو» ناودبالةمو هحو ع ناطاملا قداح م كمل

 صخلا ةياحا ىلا ناطلسإا لزن ل العلا نم ذا ٠ ةيصوص

 دبع ناطلساا نا ثيح 3 ولعو هتمحر م ىلا ءالعلا لالعم

 1 مل تاما ع طي 0

 ةعقاولا لبقاورهظا اهم صد صيح يف نوعتيو ديدشلا ف ول

 كلا را ل ل

 د زعلا دبع نراطلسلا رهظا اف دارفالا ةيقب نع مزيت يبا

 هتايخ نئاخلا مظعالا ردصلا تبثا ىتح ةعقاولا هذه ءاذثإ هنبج

 نمراغتتينا ثعلا نمو « معلا ةرافس ىلا ءاحتلالا نم هلعفاع٠

 نق مر لا ا ا ل

 هثداحلا هذه ءانثا هرارفبف ٠ هعصاعلا ىلاها عيمج دنع 7 لع ران

 . لع باقتيًادي رف 0 هال م هكرتو مجعلا ةرافس ىلا هءاحتلاو

3 



 2 رخل رم ةمولو ةناخ تمن اقوال لحل
 أما ةلأملا ين كل ءانلق ام ىلع ءيش ةفاضا نم دب الو

 تودح ءانثا تايثلاو ةناتألا نم ىدبا سورأا ريفس نا : لوقنتف

 هنا ثيح ةيسايسلا هتبردو هتكتح ىلع لدام ةعقاولا هذه

 ةلعاملا ءاياعضيب ةعقاولا هذهدعب هتموكح ىلا هعفر رب رقث يف حضوا

 ةعمج ) ةعمجلا هذه لاح اهذختا ييتأا ريبادتلاو اهيلع راس يبا

 و 0 رم هلاحر يارسلا ما لسرا ةثاو ( لل ءاط

 هدو ةناو 2 4 ا هده أ ا عم وعلا 3 عى ا اع ناطلسلا

2 
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 « هلثق شاطو » يارشلا راو ةدوجوملا دونملا لمعتست نا

 0 ناطلسلا ريخا هلاك ني رهاظتلا 0 سا ل حالسلا

 0 ريخا دقو ٠ ةحاللا تسم اذا اسدوا ع
 و نم سوزا 0

 ليس ف هي د 3 رسلملو 0 ل 5 هنا - ا ةيركش سلا

 لوغشمةناوحلفي 1 00 ةئابذو 2
3 

 ”نطيعتسإ زاهف قوتي نأ ىسعو لع“

01165060021166 ,10110584 0 01 1 1 

 006م5 هطلت هزتأ عل 76



 26 د 1

 أمات هنوغتي ام اولان مهناف ةعقاولا هذه اوربد نم اما م

 ىتح ةلباقلا هثداجلا ىلع ةعداعلا يلاها هذه مهتلعفب اودع ذا ا

 ”اونما ةليسولا هذه.و ٠ دعب ثدحعيس امم مهنعأ بهرت ال 1

 نلهالا
- 

 جاعزا | 0

 لازدألا نيو نفزا اودكر دف مهنا ا ْ

 : هك
 اوورَط لك ةئاعسإلا 2 نسد 0 رفا ىح كوي رود

 راك تا براس ل ارق نيس تس هن دس

 دع ىف علم ارد ل ىيكلو كادالا علام لع ميفرقمو

 الو مدقلا ذم نيدرفتم نوعي اندنع ةناتسالا لغا نا تح

 معللا مهتغلب ةفرعم هل نم مهنم ليلقو اوك طخ اا

 را ولو لدعلا د 2 لكك / 3 ا 0

 نورض# ةيبجالا كاغللات ماملا مث نيد نيفظوملا ءالده
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 ماقل ينلا «ولابلا » و ةيسرلا تافايضلا نايحالا ضعب
 انلاوحا نع 0 تذلب نوهوفي 5 مهنكلو و» يلذوا كب 0 3

 : لا م 0 - ماك الا ا
 0 ف 3 0 1+ :ئى مد 5 ال ع -



00 1 
 را

 تيارا لع تت 0 ىربكلا ةعقأ أوأ' ! مده ا ناف اذه

 تناك ىتلا ةبقرشلا- ةلئسملا ةيمها يف تدازو يبوروالا ماعلا

 أ انعا اياسوساب اا ةلعقنلاو او ندقلا ماعلا ا راطن ا ممطم

 : 20 6 نم مهف كير نانا كا ذي ة ةبرغلا لودلا

 ةناتسالا في ثداوملا ضعب عوقوب اوعع“ نيذلا برغلا لود

 م ا ا

 هررركلا ةنارطا تدب ميتا ن ل

 ةقيقح اهوفاوي يح ءلعلا ةناتسإلا (مقاكم لاسرا ىلا

 ةينحالا دئارجلا اوبتاكم ءالم ةنو هلا د قش ةاسملا دع

 ىلا نايظلا قوشت ةثداحلا .هذه رابخا ىلا نوقوشتم مث نيذلا

 تاولتماو :ةئئاخلا 0 مدئارج ةديعا لالزلا ءاملا
 نينازملا *الكولاو كاحرا موسر ف ةروصللا كارلا تحت

 ةهرتتنتكو ٠ قلخلا 1 لع خاوامما لوادتت تناك نيا

 تاسست كلاما فيئاقلا# ترم اورق ةنيدلا لح
 ةينامعلا دالبلا لخاد عن كرك هسا رانا نواة حطم
 ةليغدبلا لصتام أبغ صوتو اهر َ ف لوهتو ا وروأ دئارح اهاقلتت

 : ا 00
 بهذت م راخالاو ا هذه ناف هلك اذه ا 06
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 العم م 6

 ىلعا نولغشي. .نيذذلا انثالكو لاوحا رورظ نع من لب ىدس 5و

١ 
 0 ةراكأ ف و ندا

 ءارزو نع امشاب م اشاب كتحدم ةروش 002 دقو

 : يرملابوا سورلا فرط نومزتلي نم اشاب دن اودعف نمزلا كاذ !

0 

 مهناف اشانت> دماما « مطاوما فرط »

 كو ا انلاو ة تا داب ىدهع 8 و ديحو ا |

 ها كا ل رومال' لع افوقو

 ينطوأ اديماذ كل ودعي ا

 نكلو هحيدمب منرتتو موي لك اذه نطولا ديمش تافصد دعت

 كاتو هيلا راقملا قلت كلذ رك ع5

 هز[ .ده تنكر اهتاتك مالقا لا

 ”اهدنع قياطولا سدقل نم 0 اا 5 قا

 ديشلا اذه لثم تأي ناو تأي مل هنا دنافلا مهبعز لف
 ل ناك ها 0 س1 .كيالو دساف ثديخ لجر سدقملا

 هللاب اعتساى را ىح هع نيسورلا دحا مع مس اذا نآك

 ىلإ مع لاخلا لصو محا راع لا نة

 ةقيقحلاو ٠ رك هركذ انك هيلع مهناسل نول طا

 لضفلاوةردقلابهل ثرقاو رويغلاىنطولا اذه تدهش ءادعالان اوه
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 هلمعتسا اه هيلا ةيجراخلا سورلا ةسايس رقبتل مهتبسنب واو

 اسس تاس © ةفاسلا رات

 6 ئواسملا دايدزا 6

 هر دورا ةيركطا ك2 نمل تاركا را ساد تتار كاكايد ذا
 عئاقولاو راغابلا دالب يلا ةروثلا ةيارس - نييناتعلا يف نيب خلا ءازآ

 َنوُغ 0 لا 2 دوسالا ليجلاو برعهلا عمسورأ ا ةلخادمىرخالا

 ١ دبع ناطللا < ةنوالا هذه يف ةناتسالا لاوحا :فوقاج

 هيلعانمدق امىلع ةيمالسالا ةفالخلا رقم لاوحا 0

 "7 , ركسعلاتادادمالا ناث حيلي يلياءور راادالاب يفتار 0

 ّىا ةنسولا ةالو ىلا تال اد ين رومالا ة و اهلسزا ى

 ه2
 "1 رما لع تبلغ و 0

 روهظنأ ثيح ةدحاو ةلعقت يف ابعامجا مدعو ا اهددع

 را ميسقل ىلا دنجلا ءارعا رطضا ةفلتخم طامن. يف زاوثلا

 تسلا يثو ةديدع طقن ىلع اهبعيزوتو ةريغص تازرفم 0

 6 د ةروثلا قاطن عاستاو راوثلا ماما اهمازبنا يف ديحولا

 حالسلا نيداقتم ةنسوبلا ةيالو يلاها عيمج حبصا ىتح موي
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 بصن لالقتسالا نيعضاو مهتموكح ىلع نايصعلا ءاول نيعفار

 نراوم لاو لذلا رين تحت مث ءاقب ىلع توملا نيلضفم مهنيعا

 تطخلا افت تقولا لاط 00 (نامع ين ةلودل مهعوضخو

 اوتلاب 0 ةروذا تدارر

 2 لوهسلا كلت 0 تالخا ىح دردألا لحلاو برقر

 طخلا ثاقث وه ةمغن روبنطلاب داز يذلاو : نليدوناو

 ميعسم ست اور مأمن عبو مل يس

 ناحرولا لوبا

 7 نسور را ءايقشأ نم ريثك ر ةوثرر
- 

0. 

0 

 طنا _/اع سركملا هءاعا امن .لار ها مؤةر اننا دررم
 لل و هر ورا هضرع ؛ اغه در فل

 5 يف لل

 ةيفالسلا ةيعجلا هبدضعتامو سورا ةماالبقانفصودق ثرح رايدلا

 ةلودلا هدانا ىف ةلكسملا هده نم ديلا نومر_ اه ةياع نال

 مراظنا جحولطم ُي ينلا ةسورخلا كلاملا ّ ءاليتسالاو ةيناعلا

 ع ا رح سندا نانا نر م

 ةاذماو ا[ الج و م ت1 منعا تف ىلا

 ات صعم انها
 فيل

 ” ةيقرشلاهلأ- 1١ يف كاذديح ردصت تناك يتلا سوزلا دئارج 0

 قي 0 تافارغلتلاو رابخالا تناكو٠ ايت مدمن تدخر

 نواه( د نك يتلا ةرونلا نع ةداعسلا راد نا

 ا ماوعلا ثيدح تناك ىتح .ىلاهالا مومح راكفا لغشأ
 هل

 0 الو 00 الةقلت< ثداو كهذه 0 00

 كلاهما ك0 هس

0 
00 

 تعلكد

0 

 مر رو راك ههرخ

 و

 ىدالجف تركنا د 6

 ١ءافص 00

 ' 0 6 0 ص
10062 
9 8 32 0 1 0 

 هزه لد تن
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 باسو لتتك م 0 ءانا دض كد الا اهتأ يتلا عئاظفلاب

 ول الف شحوتلاو ةيحمطا بورض نم هيشأ امو لثتو

 تاس ل 0 ره موي ل 3 مي

 دونحلا ةعالشف نع ان دا لك ريما مثار رف

 ركاسملا تاعس ينالقلا مويلا فين نولومتيف يلاهالاو ةينائعلا

 م ا نا رقلا ءاسن اولتقو ةيالفلا هي رقلا لع (#)

 بائذلا لكامت 'واكأو حايسالا ىلع مهل اووشو نينجلا نهولعب

 نعي عا د اكل ردا نم ثداوحلا هذه تراص ىتح منخل

 كدت ةيضور دار 56 5 ن6 مثدنع كرتلا دودج

 اه عئاظفلا نم هيفو الا هتدي رحل ًاربخ لسري ال هيلا كلت ىلا

 طاستلاو ٠ تارمالا يذو ٠ دالوالا قنخو ٠ ءابالا لتمك هيف
 0 1 ا 1 - 0 :

 ْ ددرت 0 اَرِع لوقلا ةصالخو تانلا ضرع ىلع

 0 20 ال ءاشو تءاش ام اهيلع ديزتو عئاقولاىدص

 - ونأا ثداوحي ةيسورلا ةمالا لاغتشا يف نا كشالو
 سورلا ةساس هملعي سس تفاهتلا اذه ايهرابخا ىلع اهتفاهتو

 فيجارالا هذف نم سورلا ةموكحل ةياغال ذا ٠ مهتاهدو

 هذه اعاعخ اح ىرت 0106-5 ةلعاساو الب قرشلاب ابلخادت قوس



 د6 070

 اهذالب لخاد تعقو تناك يتلا لاوحالل ةقفاوملا لك ةقفاوم
 راع رانا رك د يتلا بابسالاو نيحلا كاذ
 فعضاهلع ا دق ةنائجلا دالبلا نا : لوا ةراثك انعم ان رولا

 : اعيلظ دي زم ال نهوو
 قت رخام. [رلغن الع ًافطعو اب اق نيا اك ١ سار نح

 طوقشادو هيف اهروهدت ةءرسس لعل دتيناا ل امالدإ !!نمةنو هل ذه

 ناتللا ناتلودلا لاوحا ةدءاسم مدع نم يك
 كلا انس رفاهو مررقلا ةبر راح يف ا ا

 نكي ذل ةلكشملا 0 000 مايو

 ضوخ كا مر اعضا ةياحاذلا ن نور ةلود لاوحا 3 لاا 5 3

 3 شو تا

 اذه لبق سورلا دالب في « تيسلبهنلا ةيعمج » روهظ
 لعو يلاهالا ناك ذا ماعلا نمالاب ملالخاو نيت عشب خيراتلا
 دق نيحالفلاو لاعلاك ىلفسلا ةقيطلا مهنم صخالا

 تزيع ىتح تايالولا ضعب يف مهتموكح ىلع ةعالعلا اصع اوم
 سرادملاة مالته. قحتلاو:ةروك ملا ةيعمجا ءاضعأن مزاعيانم ماما
 أهدالب لخاد 1 ةروث ترهظ اذكهو مهسمورتد 0ك ايلعلا



 يلاهالا عيمج رهظاو راكفالا ةروثلا هذه تلغشأف

 تابسالا هذهو .:. لردلا م ريخك يف 00 نك 1 :

 0 اهالا راكفا ليوحت ةلئسم داجبا يف رصيقلاو ءارزولا ع

 ةرانلا كلت يف ةروثلا هذه روهظ د 05 دقو رومالا هذه

 0 نا ثيح نودع 2 0 ىلع ملوصحل هك

 مايقلا اذه لغم ال ل يلاهالا عوزن نا لعت سورا

 0 هلو كا يلع ةقاعلا 6 اعرو - و ما رض

 م ملت كلارتالا ىلع يلاهالا راكفا ةجاها يف مسن ملو ٠ برحلا

 ت5 تاسكلا هذه ّط ءاش ب وىرخاةهج ىلا مثراظنا لوتواهنع

 جراخلاف نكفلا 0 امياو كاسل سد ىلع ةئاد سورلا 2

 ميا اهبسنلاهكارتالا عيل اهالا ضر ىرخا ةهج نمو ةهج نم

 5 تاودحو يلاهالا تحاها ىتح ثا اركتملاو مث 00 نم اهدئا ار>

 31 ١ ر وحال ةيهالاءدقىع متلعجو ةيلخادلا نئفلا ة 5 نع مثرالفنا

 ميدقلا ل كدلنم اتطخ ةءضاو 0

 رمل تدك ايلقاو | تاموكج لارحا كاف  ورراعإ

 ةياغ للعلا ماق مهلع نع مغرلاب ةضقانملا لك كارتالا ةءفنم

 0 مدك انو ةقرشاا متل لاش دل مهلاماو نيورلا
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 م تايملا لي 2 0 ةزوبا :لك 2 سورال دب دو>و

 ة سخالا ىلعو كلارتالا هيلع مام نولعي مهنا

 ا كلذ ىلع دزو 2 مراغملاو ماظملا ءارحال دادعتسالا ند

 ىوصلا باوحا ضعب رئامذ ترتشا دق تناك سوزلا| كك

 اهاهتدمعا ءىلت تناكذا دهعلا 1 يف ردصت تناك يتلا

 ضعب اهنع لقتتو ةقفلملا رابخالا نم سورلا ةساس هيلا هيحوت

 نع لقث ال اهتاجردنم تناك اذلو دايحلا لع يفت ىتلا دئارحلا

 كا جالا ل ةعاظفلاو ةيحمطلا ةسشب سور لا دكا 5- تار

 انيلع ابوروايف ماعلاعأر ا ةراثال ةف ذك 5” راخلا د. داش 0 ىح

 ريخ يب ضعب .س َ بحوي ءيش دجو نآف اذه عمو

 الب وه اهءادعا رورشو ةيبروالا لودلا نم ةينامعلا ةلودلا

 8 و ام ةاطع عاسلاو ة ةسور ىلا دالتلا َه 00 تا

 م ةجرد ىلا تلصو ىتح ناقليلا دالب عم 0 ىلا اهتنارسو امويف

 ْ ْ لس
 بالا ىلا دولا .هغالب يماردنا تنو كلا ا

 كسر و ةنسويلا ا 0 ةروثلا ]1 تك لد

 ا 00 اعلا تايالولا ميمج ىلا ترساهنكلو
7 



 د

 يبا وراقرت يفتثدح يتلا ةروثلانا ىت -*اهتخا عل ةروث

 . ةلتاملا تارودا نك ايد 8 ّ ن لا و تحَبأ

 ىرغصلا ةيفالسلا ةيدملا ءاضعا .ءانثالا هذه يف ناكو

 اهتعضو يت جلاةلعلا ىلع نوري ةنوطعلاةيالو يفنوثبتتعم# نيذلا

 2 : ثادحا يف( 00 ) رمش يفىركلا ةفالسلا ةيعلا مل

 يتب رق يلاها ماقف كلانه ةّرونلا ران اومرضاو ةيالولا كلت ةريكا

 اردشو ىلا تاه رز ثوان (قجرازاي راتات)

 اذه مالسالا ىأر اذ ةيمالسالا ىرقل ا ياها نممثرواج نم ىلع

 معي تعقوو ماوه هأو و مهحاورأ ن نعءذو وعقادر | 7 أنو 0 لا

 تداعدقو اهئموددانلا | ام نكو نئلو اوالا م 0 0 3 0 ةعقاو

 نم هواما امم رثك!:ابس اولانو راوخأا اعنا 1 ل

 0 0 امو عل د الغفلا نم مالسالا ميعم ةامعتسا اب نايصعلا

 نه راوثلا هيلا يري ام ةياغ ناك ذا 0 ةيجمملا بورض

 ىلع مثرابجاو ةيمالسالا يلاهالا ةجاها نيلسملا لع اذه مهمايق

 ٠ هذه ءانثاتاوفملانم ا م و راغلبلا ةمحاهم

 ةراثاو ةيبوروالا دئارحلا فحص ىلع اهادص ديدرتو ةعقاولا

 نيب راغلبلانا لوقن نأ انبةجاح الونيلسملا ىلع اهيف ماعلا يأزلا



00 6 

 هيلع يف امم اودافتساو ةثداحلا هذه رم اولما اب اورفظ دق

 نوتوش هقاخ يف هلو نونا نم مالسالا

 ىف ريل لالا بح يراقللا لاح تك نو

 هو ةلب نيلعلا يف تدارف رطاوخلا تحّزا هثداح ( كينالس)

 نه نتا ىف ياللا اكلنا تان ىدحا نا : قو هلع لكاتتعجا

 مقوف يالاسالا ني داب ركل تدار كان الس فلا( انام روع

 اواعسوو ىراصتلاو مالسالا نيب عازن ةلئسملا هذه ءارج نم

 انك نراذللا اينالاو اهنرف الصنق لخادتف مهني امف حالسلا

 مالسالا يديا نم التذ نيعزانتلا نإ ةروثلا ندد

 ًاجايه ىبوروالا ماعلا يّأرلا يف اعلتق ةثداحأ تدارف افداصت .

 اول 00 اهولمعتسا ارد نا كا نيل اسفل تكرتو

 او الامع ةناثعلا ةلودلا ةنواعم مدع ىل حا

 كفار ةيلا .ذه 2 ايا سورا تلاآ اذدكفر

 دنع ةناكعلا ةلودلل ةيبجالا لوذدلا ضعب ةدعاسم بناج

 ربكا نم ةفسؤوملا ملاقولا هذهت ناك ثيح اهنيب برحلابوشن
 مطوصحل ليسلا ليجد مهتيغب سورلا لاون لع لماوعلا

 مهناياغ ىلع



 دج 29+ ع

 ناار سر راةمركخ نأ : ابق ترد يتلا ةقيقحلاو

 كالا ل ملف دعاسم تقولاو ةحئناس ةصرفلا

 دالب نوئطقي يدل نييسملا ةباحب اهلل تقول ةسانم ميل

 ةبجوملا بابسالا ضعب ىلع ءانب ًاراهج مهتدضاعمو يما مورلا
 تا ورءالا اذه ىلع دوسالا او برصلا ةركح تصر

: 3 0 
 ةيالو ف ةروثلا أدبت مل اذإو نيحيتسملا ةيامل اهمايق يف اهدهج

 نو نامركملا ناتاه است ىح كسرهلاو ةنسولا

 ىلع دونولا اتدشحو ةعلشالا اتكرادتو ءيجافم ءيتراط لكل

 سربلا ناكف ٠ دودحملا تقولا ءاهتنا ناراذتني اتفقوو دودحلا

 امور صضي 0 لع ءاثب ىدي ذئتقو ترصلا ةراما ريما ناليم

 ةهح نمو ةهج 00 برالا ادعم دعو نييحيسملا ةراه

 بايبال راذنالا ءارو راذنالاو غالبلا هك غالبلا لسري ى

 هتامدخ ةاباقمو' موكح يلاعلا بابلاو احلا هناك هددهيو يللاعلا

 0 0 رار رك تطال

 ابنكلو 2 ١ يدان فار ا اوما هيلا سرت 0 سورلا

 توقلا همدق يذلا ترا غالبا ريثا ات مدع 6-0 تذختا

 ليس لع لاومالاهلا لس لل ىتاردتا ]ا
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 نت ا ل را ا ا را

 لاسرا يف ًادهج لآت 1 انا كاما سم ىف نود (طاس
 ” ةرامالا كلت ىلا نييئادف ةغصب اهاياعر نم نيدرشتملا عيت

 باس> ىلع اوذخا نا دعب برضلا دالب ىلع مهعيمج اولاجناو

 رصح تحن لذدي الام تانعءالا نم ةيفالسلا ةيعجا

 م رهتشا يذلا ( فيانرج ) لازنجلا مهنيب ناكو ٠ باسحو

 ةثداحلا هذهلبق ليحا هنكلو 3 دعا « ناسكرتلا » 0 2

 مدعو هعبط ةسارشو هقالخا ءوسل ًاراظن شاءملا ىلع نينس عضيي

 رومالا ءايلوا رءاوال ة>وضر

 ةماخو موي 062012 ا اى كر

 دا ين ك6 هر اس

 درك ل

 الم نوربلظي 3 كام سا 000 0 0

 ٠ ةيعمرلا تارباخلاو تاركاذملا نابا اسئل

 نم اودصقي ل سورأا نا : ين ايف تي 0 ل

 هز تقلا اوستكل الا ةيعرلا تن اخغأ ىلا للسما 0

 مدعو لسا اهليم ينوروألا ماعلا درت را ةسورلا تدارا
 اسس
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 نلطديلع ءانبو ٠ ةيلعلا ةلودلا 00 رابغ ضوخ يف اهتبغر

 ىدتملا لولا نم ةيسورأا ةيجراخ رظان«فوقاحر وق» ىدّيبلا

 دلع لا ا يلاعلا بابلا عم اولخادتي نا

 7 هاك هدي - أو اك ف بغرو ايلَس
ََ 

 لودلا سرع ةلاكوااب يعمر امال كاذ ذا لسراف يلاعلا بابلا

 يذلا 00 تايودتح دزتت لو هتلود نع ةلاصالاب و ىملقعلا

 هلسرا يذلا م تايوتحم نع «فوقاحروق» سنربلا ةلسرا

 الق يلاعلا بالا ىلا اسف لا 0 رظان «يساردنا» را

 دمزال يلاعلا بالا ند كذا » هلوقب غالبلا عدل لا

 كتراط نا د مورلا تايالو يف ةماَقلا ةروثلا

 (اسغلاو ( ةيسور » ةقفتملا ثالثلا لودلا راق. رهخا ةثالث

 'ّ ليس امل الاع كرتت آل ى ةمزاللا ريادتا ذأ ءانبالاو

 اه نمو ( .ةنفلا ءله نع. اثنت يلا رارضإلا نم هتودح
 مهنم صخالا ىلعو سورلا ةساسل 1 ئراقلا مبفي غالبلا

 - «"نرم ةيسايسلا لوملاو سئاسرلا داجيا يف فوقاجروق سنربلا
 عاتأا اذه لثم ةكايح يف ةراهملا نم هياع مه امو عابلا لوط

 غالبلا اذه هي يلاعلا بابلا ددهي ناكر وكذملا نال



 ني تقلب :ىلاعلا بال لععا دق نان يرش اف سد

 لوذلل قرع ةقلقلا ةسللا نكست نامرلا نمت مف ةيدلتر

 كلذ ادعو ٠ سلا بادهاب ةيسورلا ةموكحلا قلعت ةيوروالا

 يتموكح باستكا ىوس ةلِلملاّةدملا هذه نم دصقي مل هناف

 مل يتاا ةيبرحلا تايقا ماهتال تقولا دوسالا للاو برصلا

 نكمت مدعب سانلا ماعانم وهف الاو ٠ نالا يتح اهمامتال اقفوتي

 5ك -ةليلقلا ةدملا هذه يف ف ةروثااداملا نم ةينامثعلا ةموكملا

 ذا بهذتف ؛ يراح ىلا هايلا ةذاعا نم ةفيخ:سجوي ناكها
 م 59 0

 لع اذطؤوصح اهلع 0 وو اروثنم 1 ره سو -- ره اد

 ىلع ءىراطلا للخلا حدف ار ل

 رفانتلاو ذبانتلا نم اهيلها هيلع ي امو ةناثعلا تايالوأا 0

 - وفاوي راح ةيقرشلا ةلكسملا لل ةفاس ةصردا نإ تل

 ٠ ةيفملا اهدصاةمو 1

 ةراهلا بورض 1ىرم ترهظاو اهاوق لح تعسف

 نافتلا نم اوغلب ايم ةلود.ةساس اهنم مظعاب يقأت ال ام ةبسايسلا

 تناك محامو سورلا راكفا ناف : لاح لك ىلعو ٠ ليحلا يف ٠

 لاوحالا عوقو ىلاوت دقو ةدئافلا ام نكلو نايعلل ةرهاظ



 5 : 3 ا

 م ةيمالسالا ةفالخلاو ةنائعلا ةنطلسا! ركرع يف فسالل ةيعادلا

 « مهتسأيس ىرحم ةقفاوملا 0 قفاوتو © مللاما جورت ةروصب

 : 00 3 01 ضقاكو مهيرامو مهيغب 0 ىلع مدعاستو

 " 1 ملاورلةقفاوملا لكوفا اوتو ةلودلا نايك ةمالس بجوي ءيش لكل
 ةلودلا ةرادا لع ترثا دق ءالعلا ةعقاو نا لق اناق دقو :

 اوناك نيذلا ءالكولا كئلوا درط انا ةمهو اس 0

 ةلودلا اوعقوا مثدايقناب و ىمعالا دايقنا سورلا ريغس ىلا نوداقني

 [عراخا ىف اعساو الام ريفسلا ةلخادمل اوك رتو اه ءادعا كارش ف

 الو ا ور م بدلا ار

 . لماوع هنع ثعْنت يذلا لاختلا كاذو هلك اذه نم ةدئفلا ام

 ةلودلا الف «رومالا مامز لع هدي ضباق تائيسلا هذه

 . نم رظتت ةدئاف الو « ءانحلا ةَقئاذةمالا. الو ءءانعلا نم ةصااخ

 ءابعأيف ءابح .ءارجا يف نوعسبي ام لكو 6 ءالكولا
 ضعب يف اوعس دق ءالكولا ءال ره نا ةتباثلا قالا نمو

 30 ةمزالاا دونجا م 1 مامز ا نيح ةديفلا ريب اذتلا

 صعب مداختاو ايام ورلا 0 ف ةعاعأا تار ( ولا ادا_.>ال
 يي

 0 ةلودلا ىحافي < 6 كام 'يراط 01 3 را هل اماتح الارببا 5
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 نءةراع تناك اهات نكلو : دوسالا لطاو ترد 2

 دهتت يتلا راطخالا ةافالم نع ةديعب تناك ذا تايئرح

 ؛ نيقيلاو كلا نيد اهئاقب كرتتو نيلا اذه يف ةاودلا ناك

 هياع ا ةلودلا صالخل ديحولا ءاودلا نا ثريح ٍِ 4

 وه 0 دالبلا اهب تنيصا ىتلا تئاصملا ةلازاو لالومضالا +

 ع

 ىلع ةلودلا ةرادا ءانبو نامزلا امهضتتي ىتلا تاحالصالا ءارجا

 لود هلو هل صياخت ةليسولا هدهم منكم 0 مان 0 0 ١

 7 راقم راع ىس لكف الاو "نككاما 0م ريبك م 6 ةءاضا

 مدي نيذلا لاج را عقاوم نو هد ةلاحصال يقع ة 3

 2 مهعايق ىلع 0 نكت 1 اناا 0 ف دقعلاو 3

 فيئئاظولا هذه اولان دق انمدق اك اوزاك ذا ةردجلا تاحالصالا

 0 ءالعلا ةءقاو ا لاذلا ةرورص كنع ةءورشم ريغ قراعب

 : دايما

 قارس أ لمعأ ناج نون 01 0 اون لا هذهطو : 3

 تقورك يف راطخالاب ة ةفوعحم مهتايحنا 0 قو مرش نوفا و :

 نوعقويف مهيدي .نرع ىذالا نم ل لصحي نا نكن

 م ةلودلا ديفي 1 ءارو اوعس مث اذا كارايل مسفتا
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 لاحلا اذه ناكو ٠ ميرملا ! 00 مول طا جام عد
 دقوام ءيش ف دهعلا كاذ ءالكو ءالكو يبت لصتلا 2

 1 0 لع يب 5 مدقرابكا ١ 0 مهلاعفا لعرتا

 مهلامآ قيبظت مدع ىلا اورطضا دقو ٠ لامألا حورص
 يبا ا الا نم مرودنص 6 اف احا ةسملا

 9 مهنطو صالخل اهنوروصتي اوناك

 متأيازم كرم عافتتالا نم ةمالاو ةلودلا تمرح اذكعو

 مايحب لع ودبت لجولاو فوخلا تاراما تناكى تح مهتردقمو
 ىرم نزاف كلل ادعو : رومالا نم ما لمع يف اوماق لك

 لماوعلا ريكا نم تناك ءايلعلا ةعقاو دعب ةعداعلا يف لاوحالا

 ةلودلا ءالكوو :ةهج نمناطلسلا نيب ذباختلاو رفادتلا: لوصح لع
 « متاد روفت هي ًاعيج اوعبصا ىتح ىرخا ةهج نم يلاهالاو
 دادؤت تناك ناطلسلا دض يلاهالا راكثا نرااك؛ مكاق عاننو

 6-2 رظان لك ىلع بعصإ ال 2 56 تذخا ىدح ف نع 5

 ٠ 01 لاب يذرما ثودح برق نم قّمَلا اهبلا رظظني بديل

 زيرعلا دبع ناطلسلا دهع رخا اوا يف تاعوبطملا تناكو

 ىتح لاخلا اذه ماد دقو ٠ ةقارملاو طغضلا نم ؛انمدق ام ىلع



 نانا اوبال كو ا هالك هع هولعلا ةمقاولا عوقو 1

 : امنع نيبقارمللا ةاطو تفخو ةعقاولا هذه دعب ةلايلق تدسفنت ٠

 ' يفاملا ىلا ةبسنلاب :

 اهتلوص ربظت تناك تاعوبطملا نونا ماكحا ناولو

 هيلع تناك امك نكت مل اهنكلو ًاضيا نامزلا اذه يف دئارملا ىلع

 نا: لوملا ةصالخو ٠ ظغضلا يف طارفالا نم ةعقاولا لبق

 يذلا ءاوهلا رينغ ءاوه قثئتست تذخا ةناتسالا يلاها مومم

 كاعرراتملاو مارا كانا نكو لق نع هش 2

 ةلودلا لاحر نم دمءلاو للا يوذ ضعب ةدضاعم نم نومذاو

 هاند رطل طور ايدار فاس ف نوفاخي ال اوناك اذا وم

 م يدبت نيملا كاذ يف ةيئاؤعلا تاعوبطملا تناك هيلع ءانإو

 باعوا د ةبقارم ةفئاريغ ريعم ةي رحب ةلودلا لاوحا ىلع

 هاش ناسا داقتنا يف انكر دسك تاك قاس

 ةرضاملا لاوحالا ءوس بسنتو ةم ك1 ةلعش حبقت وةيضان 1

 اهنولغشي يتلا فئاظولل رومالا ءايلوا ةقايل مدع ىلا

 نم يذلا رودلا اذه يف هناتسالا تاعوبلعم نيب ناكو

 نم |هريغو ( تربع )و( تريعب ) ةديرح هعئاقو دادعت ف :



 ةيلزه دئارح اهف ردصي ناك دقف كلذ ادءو ل دئارجلا

 د شا وا تروح ا الا 6
 مالقالا باعصا ناكو ةفاللا نم ميظع تناج لع انهناع ردم

 زاغلالاو يناعملاب ءولم فيطل لزه ةروصب مثكازآ نودبي

 نأ ىتح اهلفع امهيلع يلاهالا لابقا ناك <بابسالا هذملو

 رينا نم اهو نآلا ىلا قالا ةركذم ف لادال اهيئايرش

 نامزلا كاذ دئارج جوراو

 تذخا دق رودلا كاذ تاعوبطم ناف : لاح لك لعو

 اهريثأت ًاراظن ةيمهالا نم ميظع ٍبناج لع تناكو اي

 يوذ نم ةينطوا ةريغلا باعصا ميمج ذخا دقو ماعلا يأرلا ىلع

 ظبفلا نم مرودص نك اي نرش ةئانار دا

 تاياكشلل اسرع دئارجلا تراص ىتح ٠ ميدق _نردز ذنم

 نورهظي اوناكف ٠ هتاود لع رسحت# هتبيصم كتشم لكه يلع ربلغي

 يف امو بئاصملا نم ميهنطو بان امم مهرئات ةدش نايإ ىلجاب .

 مدعو فسالاو ىمالل ةيعادلا لاوحالا يرم مهتلود هيلع

 فاقي ال اهماحتتا بجن ةرطذم يا ماحتتا ن ء مهفاكلتسا

 مهحاورا ءادف رءالا ىفضتقا وأو اهدح دنع يواسملا هذه

6 
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 نيح مهتنسلا نوليظي اوناكو ٠ مهابعو مهلاومأ ةيىضتو
 0 مهنم صخالا ىلعو هقباسلا ءالكولا ىلا ةوادعلا راهظا

 راص دقو لاطملا لباولاك ثانعللا هيلع نولزني اوناك ثيح اشاب .

 امو( يارسلا لهاو مدن دوم ) ةكرشلا هذه لاعفا دادعت
 يلاهالا لب وتل ريك لام سأرو ىنني الزنك ةلودلا ه, ترضا
 ناك سورلا ةرافسب يلاعلا بابلا طالتخا ناف صخالا ىلعو
 اًاش اك اهنولووي «مالساو ىراصن نم «ماعلاو صاألا ثيدح

 .مايالا مل تاكو
 ةيثيح تناكو ةليوط ةدم لاونملا اذه ىلع لاحلا ماد دقو

 يلاها دنع جايملا دادزا اك ٠ مئاد لالزت يف هعقومو نامزلا كلم
 ضرعتن ال تناك تاعوبطملا ناواو : مظاعاو رغاصا نم ةئاتسالا
 نا نوملع اًوناكدر عيمجا نكلو ةرشابم ناطاسلا ةلالج صخشل

 تاذلا ىلع ةدئاع اشد مدن دوم ة راداب دئارلا ضي رعت ةجيتن

 "يواسملا 52 نك مدا نا نودقتعي يلاهالاف 8 ةيناهاشا#

 و

 ناطلسلا ءاضرب تاصح امنا ري زولا اذه ةرادا نع 0 للا

 ةلخادم .ترول# اوناك مهنا صخالا لعو : « ماب نكت مانا
 ٠ ليولاب ةلودلا ىلع دوعت ينلا ةئيسلا رومالاب ( ناطاسلا ةدلاو )

1 
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 0 نك ادد نرد اوناك اذلو٠ بارلاو

 موقحب اهراق الا ةلكاركرتي 5 وا

 هيفا ا ةناعاسلاو ةمالسالا ةفالملا 1 0

 لاحلا اذه ىلع ءالعلا

 « هتلفغ نم ( ةدملا هذ واو ١ نراطاسلا ًكِقَمتساْولَف

 «هتاك رح عيمج يف يف لوقعم قب رط ىلع راسو © هتان نم قافكسار

 هلا دارقا هئلع اول [ىل ارظن مالا قالت هلع تصد ا

 ف تلنم يداه مميطالسب دئازلا فغشلا نم ةنامعلا

 ىلع لاخلا ناك نكلو ٠ مهحور قاما يف ةدكألا هدفا

 جرح ردقي مز , رعلا دنع ناعاسلا نأ تى تحل كلذ يكس

 ىلع ةردقملا نم ارا ربي 1و ءاهلعلا ةعقاو دعب هردق قدح ؟ ملا

 تالامملا نم هب طيح امم هسفن ذاقنا ىلا هب يدكن: قي رط رايتخلا

 مرا ةلطابلا تالايخلا هس همايا ىذق لب ٠ رالعخالاو

 عقل تناك يتلا 1١ ةريغكلا عئاقولا نم هبتني لو ةميقعلا

 هاا ا لغتشي ناكلب نأ ىلك
 يدأوتو ( ررضلا ىوس انع مجلي ال ينلا ةدسافلا مالحالا

 هدئاوعو هقالخاعدق لَدبتسي لو ٠رامدلا ىلا ًاّمح.كتنلموهتامحي
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 00 0 00 تاع 2 اف

 « ءادعالا دلا نم هل 0 كت ا را هاا
 اح فيئاغا لان اارنحلاو ا 20 دوم 7

 اذه لع ةليوط ةدم«لاحلا ماود لمد ١ ا مو* ءامدملا

 دعب تحن ين 3 | ةنسحلا متاجلا عيش * لاح ةرفلعلا ذا«لاونملا

 ةدارا لقب ءابه بهذت دق( ن 0 ىتح يعاسملا هذه ل

 ناطاسلا نم

 0 ل ا
 رثكا لدت تا هام ل

 ههنا ا ةرو م رار ال رك طلق 1 ل ءالكولا

 ( ءالكز ناو ) نيفرطلا لخات ةرقنم ىف ىلإ لارا

 ياه + ىل عل 208 ةلسؤ هوخولا نم هحو يا ىلع

-_ 
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 ا ناكادلا مخ 1

 ررقت --زيزعلا دبع ناطللا عا> هيفيك 5 تاظوعللا ضعب

 3 عانتما اشاب في درو: اشاب ناولس -- ةي ركسلا ةوقلاب علخلا

 1 رايتخا ًاريخأ امهتقفاومو علخما يفةلخادملا نع مظعالا ردصلاو مالسالا

 ” دبع نراطاللا لاوحا < لاجزلا ةيقبو يرصبقلا اشاب دمحأ

 لوصو ح علخلا ةليل اشاب مدن دومجو ( فيانغا لاتقل زيزعلا

 ت طابضلا لع اهاقلا ينلا ةبطخخاو ةدب ركلا ةسردملا ىلا اشاب ناملس

 -لوصو ح شاطكش يارس ىلع ةيبرخلا ةسردملا ةذمالت فحز

 ةرئاد ىلع اشاب نابلس لوخد - ملفنا ةلأسم ةئيبتو اشاب نوع نيسح
 لاوحا ع رصقلا نم جور نع دارعناطلللا عانتما تح ةارم ناطلسلا

 + زيزعلا دبع ناطللا

 نع يف زيزعلا دبع ناطاسلا ملخ ةلأسم نا يف ةحاشم ال

 هذه يف ىلواعلا ديلا باعصأ نوك ةلاح ريخالا رصعلا عئاقن رف منا

 رلا نم ينايثملا خيرانلا رافسا فئاصص مال غشت ىتل جلا ةلأسملا

 ٍ ع أببس تناك يتلا عئاقولا ضعب رتس ىلع اومغرا دق

 ا را اهكشب ليشمل حسرم ىف رع ةعجاناا هذه

 اذه صيخشت يف 'مبعم كرتشا نمل ةمبملا روهالا ضعب اضياب

 ةعقاولا هده هاا ىرت اذلو ٠ لاجرلا نم لصفلا

 ةدداحلا هذه ب رق نع مغرلاب ءافطا ١ ندر تس ةرتتشسم لوو
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 ككاو مهنيعاب اهودهش نيألا ضعب دوجوواننامز نم

 ةعجافلا هذه تاعرفن تلاز الو ٠ ةايحلا ديق لع مهسفناب

 رد رولا روت توتعااو ةهالا ااه ألا ىلا
 ليس يف ةرثع رح مهماما فقلو ة- يظع ًاباعتا باتكلاو

 اودع اواو اهتم رت اا

 دق اشاب ينوع نيسحو اشاب ت>دم نا (*) ةياور ىلعف

 ةمركحتا دودقلا ضغبلا نم قاهالا هيلع داع اما, انأر
 ضعب اعمل ةمولعملا ةرهاظملاب علا ةبلط مايق موي ةيزيزعلا .

 ةبطولا ةريغلاب مهنئاط ءانبا نب اوررتشا نيزلا ىرانصلا دارا
 0 ا 0 ع ع اوعسو ةيلعلا 3 اوزإأ محو

 قى 2 0 0 0 لعفلا

 ةعمجاةالص د دعب .اوفحزي نا ىلع اوةلاو ١ 5 رم ةيعمجال ( تقو

 مطاوقاب قتوي لاحر ناس نع ةلوقنم ةياورلا هله (*)

 ل0120. 7 60ر1 04 !عممتو  رثأ عجار
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 نمضتن ةدارا رادصا ناطلسلا نم نوبلطي و يلاعلا بابلا لع

 © نولعني اذه مهبلط بجي مل اذا هناو ةيدحلا تاحالصالا

 فنرالعاو رضاحلا ناطاسلا ماخ نم هب راشكنالا لعفن تناك
5-6 

 لآ رو يي ااا ره تت نال

 ابقدصت ل هذصه مهتياور ةاورلا ىلع 0 >2 نكف ٠ نامع

 ٍّط 00 ثودح لمتحللا نم نا لوقن اننا لب اهتالع لع

 5-5 0 1 كل ب 2 ا اهرو مهني لعفلا ز زي علخلا ةركف و رابظا

 ايف ناعلسلا ملخ ىل ا 0 هدا 0

 ةدب داك براهتلاب تف دق ثزح ٠ هيلع قفاون الو ةفدع

 0 ةلأسم ىلع نيللا نيملاب مهقوسو يلاهالا ءاضرا ةلاعتما

 أبنم مهءايتسا اورهظا امر لب وجلا باقع نم عنمأ يه

 لوصح يف ةمهملا ةأعقنلاو ةديحولا ةليسولا نرا :ايناث

 ةظفاح نا ثيحو. رارسالا متك يه هنوفتبي ام ىلع نيرماَملا

 نيذلا لاجرال دب ال ناك :لاحملا نه فرض رسلا ولع مودعلا

 3 واح اهم هبنك لع اع مف 0 ووةتفرعم ند مهنع ا متك يفتفي

 اذ هيف منع ةوفه تأ عوقوو ءافخا يرم نور رمال
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 دا ةايح عقويو لالا يس رشا رس ناك

 لوا اتفسا رك سس

 ريدا ف ةداماتعلا نم ىراصنلا ةلخادم نا : [نلاخ

 |منكلو لاح لك ىلع ةدئافلا نم ولخي ال ملخلا يف مبكارتشاو .

 لمتح ام ثودح دنع يلاهالا نيب لاقلاو ليقلل الايع كرتأ

 نيضراعملا ةقرذا نوكتو باراعضالا نم ةعقاولا سمع هثودح

 هيلع ءانبو.٠ةروثلا ماعم ةماقأل اب نوعرذتي ةعيزذ علما دعب

 مدع ىلع لماوعلا ربكا نم بابسالا هذه 0-2 هنا لوع

 تاضسضلا 1 ها ا 0 0

 بالقنالا ثادحا ىلا مهترطضاو 00 رون ) عماج راوج

 ملخلا ةلئسم اوربد نيذلا نا ثيح ٠ دونلاو ءالكولا ةطساوب

 نما يلع ًأرطب امم مهتايح ةليسولا هذهب نوئوصي مهنا اوأر دق

 * منع نوتفادف دب رطاسدتملا زراف ورك , راطخلا

 مهبرام نولاني و مهلع رئاغلك ةراغ نودريو ةلالا تضتقا اذا

 يتلا *ىواسملا ةلازا نم اونكمتيو ٠ نامزلا نم نكي ام عرساب

 ةعقاولا هذه لثم عوقو دنع اهثودح لمت

 هلق دب 4 ةيدن ا ءأ أرما نم ليلق ناف صخالا لعو.



 ع اهلدر ىعسإ ىتلا ةوقلا هذه دارفا ةيقب و رمالا ةقيقح

 هنولعفي امم نوملعي ال ماس ر رءاوال ًاللاتما ةياغلا لوصح

 اولعف ام نولعيسو مث ءارءا رماوا ذيفنت ءارو نيبئاد اوناك لب ايش

 بالئرالا كاذ م نوريو مهلامعا جنان مهماما ىل ]4 نا دعب

 ةوقلاب اهداحنا ررقث دق علخلا هلت ا 0 0 3 ملظعلا

 يارسلا لهأ 2 لك لبق وترا مينكلو ةيركسملا

 دكمالعلا ةيعمج ءاضعا ستكاذلو تقولا د مهلافغاو

 انءأ ابلهال اوفلحو يارسلل اهولسراو صالخلالاو كشلا

 0 0 و 0 ا مهتالاوم نع نوفرحني ال مهنا ١ نامالا

 ليومتو مهنيعأ يف دامرلا ردىوس اهلك لئاسرلا هذه نمدصقلا

 نينا روما نوردملا ريدي ي ٠ ىرخا ةهج ىلا مراظلا

 ةريثكث داوح عيشاف ٠ مهتوجنم ًارطعي يناج 'ىراط لكك ناج
 |ههقعو راكفالا تجاهف يلايللا هدلوت ٠١ يلاهالا راظتنتل ةءونتم

 و ٠٠ للاعلا دصقلا كاذ لوصح

 تحد راكفاتانب نم اتناك تالقنالاو ملا 0 ل

 لاقألا قر نا 5 لداواملا يس نع ناكشانل ةئاعلا انا

 نكلو ٠ ةئاصلا هيلا راشملا ريباذت ةحتن تناك ةهجلا هذه ىلا
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 ملفعا ناك ملخلاب هكارتشاو رمالا يف اشاب ينوع نيسح ةلخادم

 نوكينا لعهعقوم ةدعاسمل ًارلظا ةحيتألا لوصح ةلوهس ىلع لماع

 ارا نك كح ةسعاقلا هده سررط و لوط
 بح نع ادع اذه ةترادا تحت هي كسعلا ءارما عيمجو ةيب رغل

 هيدا را ف كل رة ا

 دايقلا هرءاوا ىلا متدايقتاو ةدابع نك موفغشو

 يف طاقتلا ا مثا نولغشإ نيذلا عسيمج نا كلذ ىلع دزو ىمعالا

 اوناكا ذلو هلظ يف ١ 3 او هدهع لع اوأشن نم اوناك ةناتسالا

 ليبس ف نودفيل هب مم اي رماوأ متم ” لماع ب هوغإ ةلك نودع

 مهحاورا هذيفتت

 اقدب لاع انمدق اك ناك هلا راشملا ناف كاذو اذه 0

 0 دءاوق عضو دق راك 0 و ردا

 اما 3 ءاظتت نسعا تاركسملا ا نة

 نيب ازاتع 2 قرساو هوك ديعلا كاذ ةرركسع هارد عينج

 مدنع زرحاو مهبواق يف هتبع روذب عرذو تكاد

 رهو لق نت هريغ احلا هر 2 2 اهيراتعالاو دونا ند

 'را: يف اهيف ءارمالا يتلا ةقيقحلا ناف اذه عم و دعب
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 ٍيفهتحرذ تما ادع ايعمو عقاوملا ري سرا نمو

 ناطلما | ماك ملفعر 6. ١ نات ىلع نيعم 0 هلدب اللف ماعلا نيعا

 - يدا“ ءا ا ضعب ةلوعم ىلا ةحاحلا دشا يف هناو

 دنجلا ءارعا ضعب ةلاتسا هيلع بجاولا نم هلا لعب ناك اذاو

 كارا تس ا ملاعلا لاجر ددع ةيلاعلا ا

 ءارمالا ءال 0 وه كا 1 00 هل 0 ع هل 0 را

 ةناتسالا يف ةي رحلا ةسردملا رظان اشاب ناهلس : ره مريهشاو

 يا عيمج ىلع ًاقئاف ناك هناف : هّقح يف لبق اهمو

 كالا ردنا 0 ناك دقو مل 2و غلضفب نيحلا كاذ ف 0

 هتماو هتاورإ ةيلفع تامدخ ءافيا ىلع

 قئراواههف جرختو هي رك ا لا مل ا

 00 راسا و ةرادخت 3 هج ردلا هذه لصو ىتح فئاظوأ ايف

 طرفوطا شنلا لعرطف:نانث اهتيلها ٍفهبتشيال ع اةثرالل لعا وهو

 نونفلا عيت ف غبن نارقالا نِإِب قبسلا بصق زرحاو ءاكذلا

 دع ىح خي رانلا مع 0 رفتو هتسردم ةذمالت ىلا

 نامزلا كاذ تر 5

 لع ةلئفاح ةكورتملا ةيدنجلا هتاقل ومو 'هراثآ تااز الو



 هع فرع الل اوك هيلع دعسر اني قرع نيدح ناكر

 يف كار راشالا ىلع هضي 0 7 مو ةماهتسالاو قدصلا نم

 نم لعفتف ةرادالا ءوذم هتعب 6 ثيح ٠ علجلا 0

 ع اتوا هتما طاصم ىلع رويغ هطول بح لك نآش

 دودحلا اهدح دنع مراغملاو مالا هذه فال

 لاجرلا نم رءالا اذه ىلع ةيب رملا رظان ناعا يذلاو

 ةناتسالا يف كك ىروشلا ساحم سكر اشاب فيدر وه

 دهف ءاكذوب !دادعتساو :ءاقك اان ىراولس نع لقب لود

 يقلراو ةيدنجلا فئاظو نم دإقل ام عيمج يف هت يك

 ةريغ اذ نكي لذ اذه عمو ٠ قاقحتساو ةرادجب بصنأا ذه ىلا

 #.اشأن ناولس نيب و هنيب قرفلا وهو -- هتما ريخ بح وا ةينطو

 لس عال لذه نيج روأل تحصر ةلارلا تارت

 ء بايتراو كش لقا هعم قي أل

 هللاضو !ذون2 ةتاللا هينا [خاما فخر نك ١

 .نم ناك واو ةدئافلاب هيلع دوعي ايف الا كي ال ةيصخشلا

 هسا راصد لانا الو هايف تا

 ٠ ابنم ءىش هصقني ال ةئيسلا قالخالل 1 ناك هنالوقلا



 لعاققاوةيبدالا تافصلا لك .ءاح ناكدقو ٠ نآلا ىتح' عمها

 بصي لو ةيبرملا ةئيدحلا نونفلاب ًاريبخ ةيرصعلا مونعلا هك

 تقلا يلا ا اودلا ةرادا ءوس يف ةيقيقلا بايسالا كاردا هيلع

 ىعسف ٠ نورق ذنم ةلودلا لهاك تاقذا ىلا تاثملا كت اع

 ةيصلاو لوعلا 0 تاحالتصالا م اهتلازايف هدهح

 ائمدق ام لع دهاش ركل سورا هب راح دقي هنا يلاىلعلا

 ةردكلا تاتا ف

 ىتح دجوي اك رخك ءادعا ا هيلا 0 0

 قالتخا ى ل واب ا ءالاهو | فاد ضع نآلا

 اومقلتيأ هيلا 2 امل تايرتفملا دا ا نوح لو بل ذاك الا

 ةتافو دعب ولو هم ةنم

 2 ند احا 1 كلا تاكر 4 يف 0 1-- نكن يا
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 قت ةولعللا ةتايضصم نا 0 0 اننكلو 4 لا اود ىذا

 ملغ - 1.« اذاني هدرقل نأك اعز لب ضصئاقتلا هذه نم نا
 0 لصف مما هأشقو ين ا ف 0 تف هزارحاو

 يحول[ سا اوه 1 ذعلا دمع ةعحاف -- ةعحافلا كالت لوصف

 ةدسافلا يارسلا لها لامآ ةيفض هياهذ يف



 ربكو ملحلا ةلئسم يف هكارتشا انراكتا مدع عم نحنو

 اذه انلمح ول اننا لوقن هقئاع 0 اهذخا يتلا ةفيظوأ | هلو

 ول 5 ةقيففل يرق ناكل انا ف نوع نيسح ذوفن لع هلا

 دمام ريك ! انك نالجرلا .”راذهو * ةينطولا هتريغ لاب

 راشملا ثنا ثيح ٠ ةعقاولا عوقو موي اشاب ينوع نيسمل ٠

 ناريشتم ى ولا ةلعجلا امل نيعو ةمزاللا ملاعتلا اهاطعا دق

 اهءاشفا مدع ىلع ةعضاو ةلالد ل ا لئالدو ٠ اهلع .

 . بالقالا عوقو توج دا ءاغا لا نسمالا اذ

 اهوعدي عاد نم 0 ذا نيموي وا موب هلوصح لبق يا

 دنجلا ءارما نم دقعلاو للا ممدي نيذاف ٠ .ءاشفال

 0 تحت .ةدوجوملا دونجلاب اوفحْزي ترا مهنكمي

 اوملعي نا ريغب ةبولطملا طاقنلا طبخو ةدوصقملا تاهحلا

 9 مهيأغ 0

 0 | ا ناج - لور ا 1 ا دعبف -4

 س ليبستا ىرخالا لئاسولا داجا يف اولسوت مءاسو 3

 هءارجأ مهيلع بحي ناك يش لوأو ٠ بالقنالا لوصح

 ايلوت نيذللا يدنفا هللا ريخو « اشاب يدشر دنمم لاذدا وه



0 00 

 معلا ةبلط مايق دعب ةيمالسالا ةخيشملا بابو هارما ا 5

 1 رماتلا 00

 جدعتكي رعلا نيل نراك دقف : مجرتملا اشاب يدشر ام
/ 

 مع اب ءارزولا ر ,ءاس جونم ماودلا ىلع جبت ما داردلا

 با_ضا 0 تذحتي ةعدقلا دعاوقلا باذهاب هقلعت نع

 مدعل ؛ بئاصلا ركفلاو بقاثلا يأزلا يوذ ءارزولا نم ذوفنلا

 هيحو نطولاب دئازل هئشف ٠ هب انا تار

 ارو ناك هنااك م اع لع ران نم رهشا هتلودو هتما ريخل

 هرءاقكا دنع قفحت نم ميطيف امسوبل ةلح لك ال
 هيدل تبث نم ةهجاوم و و هحتاصنو هلوقل ىنصي و هتيلهاو

 ٠ هماقم ةيثيح لع هتلظفاحنل ديحولا بيسلا وهو ٠ كا .و ةماوأ

 نا بجي يتلا ايازماو فاصوالا نم ًامورح 0 ْ

 لاصتتسال ةموكحلا يف بصنم لعأ لغشي هلثم لجر !ب يلي

 5 : دايعلا قيض 0 أشنو ةدراتلا تع ىلا ءىراسلا ةفأش

 هذه يف كارتشالا ىلع هءانقا ةيفيك ىلع ةيعطقلا ةلدالاو ٠

 عنتما هنا -- لقعلل اهب رقا يو -- ةياور يلعف ةدوقفم ةثداحلا

 ًاريخا يضر ةنكآو تلصح ةركاذم لوا دنع ةلخادملا نع



 هاطوإو الوا ائاب تحدم هدده نا دعب نيرماتملا نوت لخدو 2
 *اياث اا فرع ندح

 اذه يف مظعالا ردصأ)  كارتشا موزأ ةدرد تناك اعمو

 اذهب ىوتفلا هءاطعاو مالسالا 5 كارتشا تزاف بالقنالا

 هتفيظو مدقتل ًارظن؛مزلا اواهنم 0 يبدأ نا ا

 هى ملخلا اتسعت تالاف د الا تكا عيبج ىلع

 مدقلا ذنم ةداعلا ترج دق ثدح ٠ لاكشالا تاجرد ىدقا

 بالقنالاب نأ ملاعلل ربظب يكل مالسالا خيش نم ىوتفلا ذخا يف

 ةءورشم ةروصب تدح

 هذه يف يدنفا هللاريخ مالسالا يش كارتشا ةيفيكاما

 < اهتالع ىلع انه اهدرونف ني رماتملا دادع يف هلوخدو ةلثسملا

 : يو هباعحا دحال القت

 ٠ هضبق بقع دقع يذلا ءالكولا ساحم يف مو كن

 لح نبأ اركاذملا ماتخ دعبف ةيمالسالا ةؤيشملا بصنم لع 4

 هلئسو ةصقلا هيلع صقو ءالكولا ةيقب ن نع هلدعو انثاب ت>دم

 0 فوكلا هيلق رماخو ءدب ؛ئداب كشلا هلخادف اهيف هينأر

 ىلع ةلدالا هل دروي ذخا امشاب تحدم نككو رمالا اذه نم
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 ةلودلاب قاح ام هل تيب و بالقنالا ىلا جايتحالاو موزللا ةدش

 نم عيرسلا لالحعمالا نم هياع يف امو ميظعلا رطخلا 2
 0 ناكاملو ٠ زي رعلا دنع 00 لاعفا ءوس ءارح

 0 .زعلا دبع نراطلسلا طاقسا موزل نوركتي ال

 0 0 زاوجو ة 4م .هاللسالا ةفالخلاو 0 ةاكالا ريس

 6 هل ربظا هنكلو انشا 0 هب هافام نإ نش نع

 محن امو ٠ اهتلازا ةبوعصو علخلا ليس يف فق' يتلا تابقعنا

 نعلودعلاب امر ٠ ني رعاتملا 0 ةاح ىلع ةيضاقلا 0

 ا 0 همالكر 0 مدع ىلا كف

 نم ةدم هلم نا هيلا لطب القنالا بادهاب هقلعت ةدشو

 ىلا هر وا هبقاوعب رصيتيو رمالا يف ف اثير نمزلا

 ىلا اهنم لك بهذو اقرتفا ةملكلا هدهرثا لعو 5 نيح

 » هزاكم

 اشاب يدشر دم هب ع | مايا 00 ةثداحلا هذه دعو ٠

 يلاعلا بابا ف هي , رخلا ر ًّطآ اشاب ينوع نيسحو م ا

 ارد أيملعق ًاباوج هنم ايلطو اهتاذ هل املا هاافو



 امد
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 ٠ ايئاهن ًالوق ا ءاطنعا ىلع ًارحي ملو صيب صيخ يف عقوو
 دعبَو هلؤنم اشاب نايلس دصق نيمويب ةعقاولا عوقو لبقو

 ءالكولا ةئيه مالس هغلبا لزنلا فرغ 1رم ةفرغ الزتعا نا

 مهني هل داو هلا يىلعتلا هاو مثراظتلا ءربخاو
 ركفلازيح نمم علخلا ةأسم راهظال ةءزاللا لئاسولا عج
 نمزلا نم ةقيقد ةعاضا نودب و نكمي ام عرسأب لولا زيح ىلا
 هلوقب اشايلا هعطاقف ىرخا ةدمل ملخلا ريخات دار داراو هيلع ضرتعاف
 «ًادغوا مويلا ةعقاولا عقلسو ؛ ىضم ام ذاتسالا اهيا ىغم دقل »
 هذهيففءادعلا م اننال ةدّرع اكل يدم تقولا عب فت الف

 كيف سخن الف“ اناكتا كيلعو « انحاورا كيدي نبب ةقيقدلا

 ( ءانلاما

 ممددهتيامو؛لاحلا ةقيقح مالسالاز يش فر عىت>همالك عااق

 اهمدق يتلا ةلطيضملا ىلع هقخ عضو ىلا راعضاف ؛ راطخالا نم

 ىتأا ةوتفلا كالت ل باب نم تردص نيموي دعبو هيلا

 : ' ربصلا خرافب ق واحلا اهرظتيناك

 لصنلا لوقلا ةبحاص ةيمالسالا ةخيبشملا تكرتشا اذكهو
 نمةيلاثعلا دالبلا لخاد ثدحت تناك يفنأا بالةنالا لئاسم يف

/ 



0000 

 ةهجلا كلت نمدثو هلحىشخكر رطخ نم قس و ةلأسملا يف قفا مدق
1 

 اهم هل مئانكذ نيدإ للا لاخر لأ رض نان: هلك اذه ع

 نم م 1 كب ال 3 يمال نم مهم ءاظو هيلع 0 أمبمو 5

 مهعضو وا م مضراعم 0 ىثخ نيذلا ضعب ةعجارم
 تايقعلا

 ا ميظعل نيرماتملا دادع يف يهلاخداو ةااسملا ليس يف

 درغت دق هيلا راشملا نا ثيح :٠ ةيرصلا رظان يرصيقلا اشاي

 مومولق يف ىتلاف يأأرلا ةلاصاو ءاكذلاو لقعلاب ٌةيرعلا ءارما نب

 ةصالخو ( 0 لا او 3 مذوفن ل اظ ملع ل طسإو ( هت

 15 ف ةيلفا الا ةملكلا هلو مهني ديحوأ ا درغلا ناكمنا لوقلا

 ممدنع رها 21

 مهنطوو , متلودل نبرجا ءارزولا ع 0 0 دقو

 ىح ءيواسأ | رود يف لاوحالا ىرجم ةضراعملا 0

 297 ياا تارقح نم هتاوعاو سفرا ريفس ماهسأ 6 00

 ناك هأتا 0 فا هانح بد نودب نرد ةناتسالا نمهنأف

 دوم نيدو هن ا ةئاان ةره داعبالا كو ىلع ةرتفلا كالت يف

 هلوخد ف ديحولا بسلا تو - ذبادتلاو رفانلا نم اشاجعدن
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 ع +5
 .٠

 تالمالا يب كاتو نب ا ا يف علا لق

 يف اوكرتشا نيذلا لاجرلا نم ريثك ءالءوه ريغ دجو دقو
 . ةفيخةعقاولا دعب عرثكا رقستل مهتفرعم رذعتي نكلو علخلا ةلأكم
 مين ماقتنالل ةحح يارسلا تارشح نم مثءادغا اهدنقن نا

 - ناك يذلا اشاب هللادعس نا ةعضاولا قئاقلا نم نكلو
 ردتأو احلا دارم ناطاسلا دهع لع وياما نربلل اتاكشاب
 ل هاد فنعم ةمجاقلا رشح انف يف ةلودلل ايف ناك ن>
 ابنم مهملا لصفلا لثمو اهاهتنم

 ل ءناطلسلا ةنطلسد هع رخاوا ف ءالكولا لاودل تناك
 |يلعلا بصاخملا مام ىلع نوضياقلاف ٠ ركرملا اذه يفزيزعلا
 ةمزاللا ريبادتلا اوذختاو مهنامز ةفيلخ علخ ىلع مثرارق رق

 ةاعساوب ميلقعلا بالقتالا اذه ىلا قلخلا اوقاسو ةقئاف ةرابب

 اهعم ساقي ال ام ةي زحلا نم اهل ناك يتلا دهعلا كاذ تاعوبلطم

 ناجي ايش دعتال اهنا ولو اذه اننامز يف ةينائعلاتاءوبطملا ةيرح

 . ةيدجالا تاعوبطعملا ةيرح
 جايه ناف ةرتفلا هذه يف ةناتسالا لاوحا نع لسآ الو

 قراغ لكأإلل اهيف ىري ال اهيلا رظانلاف طارفالا د غلب يلاهالا



 ها

 لوهذلاو ةريملا فكأ هدخ ىلع اًعضاو وا لمأتلا رحب ف

 تاكا ىلا ررمألا ف نودخاتي ةناسسألا يلاها ذخا دقو

 ” نوناقلا ُت دسم كالا ا دة الا هذه ىتح هل أوهحم

 لعهقيبا7 يف ةاتفلا اكرت ثزحو اشاب تخدم يعسو يساسالا

 تحن ثدح يذلا يناهقلا تا اذه لهذاف ٠ ةلودلا ةرادآ ْ

 يأر ولع الا اوقفتي ملو ةريح يف ايلعجو ماعلا لوقع انتاود ءامس

 نامزلا نم ةليوط ةدم لاملا اذه ماود مدع وهو دحاو

 يا فو تقولا اذه يف زي زملا دبع ناطلسلا ناك نيا

 0 مل هنا قحلا انلوقو لوقن 7 هراكفا تاك

 نع هيدا اع انهال ناك لب اريخ انع عمن و رومالا هذه

 الو* كلملاو ةلودلا ةرادا نع اهيف الغتشم فللاو وللا دا

 هياع رطغسهسس وحن ءامن يف هديلخملا ءادوسلا بحسلا كالت نا

 يلاع بلقثو « ليللاك هراهن لمجت « ليسلاك ًارطعم اهبضغ نم

 هلفسا هلعد

 ءوس نم اورفن نيذلف اما

 نيكسم٠ ١ ٠ !ديدح نمروس هنوطيحي و هرصق نورصاحي اوناك

 كياعصا نياو !لاوحالا هذه هرظنن كيتيع نيا ! + :ءلا دعاي

 مهئافهقالخاو « هبرشمو « دكولس



 د69 اك *

 واذ نيزلا لاجرلا نبا ؟ لاوهالا هذه ةأطو كنع اوف
 9 هموهوملا ةداعسأا اولانيل ةلوذلاو ةمالا قوق اوسادو كتب<
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 دق ىارئاذا ؟فيتانغاروذسلا بانجو اشاب دن دوم نيا مهنيا

 9٠ نحلا دهشا يفاعبجاصاكرتو ٠ نتفلا تأ ارتنيح اههيبقع ىلع اصكن

 سنع د ع ا 0 ف ناكذ ! انأب مدن دو اما

 ( مهقسإو هنوقس ؛ ناحلا ا مئاياو رقاعي « نالغلا هلوذ

 قيرغ؛ مهناذآ هدوع تع فنشاو مهيعادي و ةهنويعادي

 مهامجو مسح 5

 5 0 هلوح اعماج اج ناك دقف: ريفسلا بانح اما

 سلا اريهس سس فوت وو 5 3 ق1 زتنركلا ع علو

 م مويلا ١ كاذ 0 ف تر أي ماع ريغ ا نانورلا و
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 ىددق ةانلادب لدي د اعدل لعال يذلا ناطلسلا اما

 اذه لاف ٠ رومالا نم رمال يارسلا ىلا اشأن نوع ناح ٠

 بيش كف نا نكلو ؛ روضملا نع منتماو ًارذع

 يك ةهج لكك هلاجر لسراف فتكا دق ةزمائملارس نأ 0

 ةوداقلا لعتني ريحا "برد .ذئانح كتاو خلا هل نوت

 ةليالا هذه يف ناطاسلا مل

 هالكه لوصف در: لصف لآ نعراتسلا عفر اذكهو

 1 3 1 ٍ ةعحافلا

 ةنس لوالا واج ربش ىلإ ةعاس نيتثالا ةل تناك

 عومدلا لدب رطملا لطمت ءامسلاف « كلاح مالظ هليل ه 5

 رحلا مقيف زاغوبلا نم فصعي جيرلاو ؛ لاوحالا هذه ىلع ةَفَسآ

 اتمكالم تاوصا رتستف « هئتطاشب هجاوما مطالتنو ؛ هدعقيو

 .نوكسلا معيف يلاهالا ءاضوض

 برق ىلع لدت ةراما ةلدللا تاتو مويلا كاذ يف رهظي لو

 باتكلا لغشت: « هجن هلوط رصق » يف ةينم رات ةعقاو ثودح

 -نروكسلا» - نيررحلل ريك" لاعب سأر نركتو نيقتر را



 دي 1 رم

 يرسل ىلا ل اح لع را
 « برطعلاو وهللا عاونا نم «٠ باطو [بهئاكسا ذإ ام كم

 نامت كا 8 اه عالي ال يلرسلل ةرواحلا ةيركسعلا طاقنلاو

 روعش ىلع لدي رهاظ داتعمللا فالخ ءيشالو ٠ بععلا نم

 لاوز لبق ىري ناكر لظنلا ققد نم نكلو ٠ بالقتنالاب قلخلا

 ةزوعم ( اي روس نم كا ةاولم ( هب رح عراود ثالث حلا

 مالا هده نم زك تيتا درسالا للا ص
 تارا اس نت ا ل لل

 مرت زاذوبلا لخاد ءاني وحلا تراس للقب نعتلا بايغ دعو

 ىتح يارسلا نم وندت ملو ؛ دوصقملا لحلا ىلا ةبهاذ !هئا ماعلا

 ءىشيل نا لوقي احلا- ناسأو « ىونلا اهب رقئساو اهيساورتقلا

 نارام تيدا ل تو 2 ل
 كي رطل ةسردلا ةدمدلااو كيلا رطانا راش تل ايش فارسا

 مهاشداي » اًثالث اودانو ءاشعلا ماعط لوانت دعب شيتفتلل اوجرخ

 ٠ ٌذكدعب اوفرضناو « ًاريغك انناطلس شعيلف » يا «أشي قوج

 مهنم لك لتس او مونلا ريغص رفص لاوزثا دعب ةثلاثلا ةعاسلا فو
 نوشع طايضلا نم:ةدمالتلا ةسارحن نولكوملا ذحاو هريرس

 و
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 دا اباهذ

 ةبرع دهوش يتح بورغلا دعب ةسماخلا ةعاسلا تفزا اف

 ةسردملا باب ماما تفقو ( ىلغوا كبلا )"ةهج نم ةلبقم

 ريغ ؛ لخدو بالا لدساف ٠ ةماقلا ليوط لجر اهنم جرخ و

 فاول دشلا للا مالسلا در نا دعب و ؛« لجو الو بايه

 نيطباض هعم |صتسم ةررردملا رظان ةفرغ لخد روباط ةئيبب

 فيلا اذه نا ذئايح فرعو هءادر علقف هلابتئسال اجرخ

 * ةيب رحلا ةسردملا رظان اشأب ناولس وه داعبم ريغ لع رضح يذلا

 دخاو نيعرسم اهعماجرخ ةراشا طايضال رامشا هناكم ساجالو

 - قئافد رثغ ضف [و ركذللاب لاطاو اعجورخ دعب كفي ره

 لاقو ةفرغلالخدو اشابلا عم انك نيذلا نيطباضلا دحا داع ىت>

 دحا كب دمحا وه لجرلا اذهو ( يالوم اي رضاح ءىش لك)

 ٠ ةيبركلا 0 ءارعا

 هرم 0 -- /| قشو مدت 0 هر راك لع 0 و

 00 نا قطو رع رداع قنا || 1 اوفاج ىو 0 رك طباض 2

 .٠

 رنا ع ةلرتم هك را ةسودملا ةعفاو (1)

 قرر 0 ا قع لاري الو هنيبب اهدهاشو اشاب نايس ةيعع



 قل
 - روك دما كب دا وه ريخألا اذه ناكو تان م0 لح

 نيجدم مه اذأف نهم ةراظن اشابلا ملا رظنف

 يفرصاف ٠ ميلعتلا ةبها ىلع مناك مهسيالم نيسبال ةحلسالاب ٠

 ع من ًاريخا ماقو ني رخالا كو و امج ينم 0

 0 مل ناكام 1 حز ذأ لوقعلا ريح تا 4 عر هافو

 ٠ ىوليلا نم دالبلامعا م مهل 0 ) ىوكشلا نم 2 وو مي

 ف 6 نايلظي ةمالاو ةلودلا نأ ءاقفرلا اهيا 0 لاق

 ءادا نع متفكتتسا اذاف « ةسدقمو ةريك ةفيظو ةليللا هذه

 ' 0 دءاوس نم ريصلا غورفب امارظقي ينلا ةفيظولا هذه

 ةيحراتلا انءادعا نورت ©« لحمضتس انتماو «؛ ضرقنتس انتاودف

 هللا ةيانعب مهعدر فن"زاوأو ©( بدو بوض لك نم ترهظ

 0 3 اعمن اذ دا نكلو ) انيلع ومالا لهسا 6 لظو

 0 "1 0 ءادعالا ن , اننا رهظ نبب 9 5 نم

 3 انا ادعا ىلا م 28 520 للا ا م ان ود روما اع 0 اناط 1

 ءيش الق 5 ناك: (دي 0 ناعم 00 36 فيئانغا

 لوا سور ؟ةرانس لا كلا الا لقتتا هنكلو يلاءلا بابلا عسي

 ارياف لكادع سلا ادب لب هذحلا اذه دنع لاحلا فق
 و
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 ةاكارما ار ان | موي لك يفنا اورت اك حصا ىتح

 ماد ا ذا لالا اذه نا اولعاو «اندالب ةعأع نع مدعيو

 0 فر ع ل كفل رق ير سل

 ٠ انءادعا هيلا يرتاام ةياغ يغ ذا « ةلاحم ال

 ب ره كج ناطلسلا دس كك نإ الع جاوا عن
 هل و 10 الآو ٠ كلما روما ةراذآ نع ”يواسملا هده عينج

 ىلا انتماو «رقتحاو نبيها يذلا اننطو « اهرب غروصتل ا

 3 يف احلاما عيمج ارصخ « لذلاو ةراسالا يداو ىلا تقيس
 تفرو رءارد ةلل اذه منا اق( نادل 2 نش ع 3

 هيحل كوب / ١ مالكلل لا 2 هل 3 و ومدلاب هانيع

 ةدشل ضرالا يف ا 7 كر م ا راثنت نيع

 1 فسألاو 2 الا عومد طن ضأ هسفن لع رباك اكي ناحيملا

 اال وتحل هنلمن سلب ميل اهضق ىلا قئاقللا هده ميعاد
 ةربحلا بابسالا هذه. ىلع ةانبو » ةلئاق هم الك لع امشابلا رب اعف

 نراطلسلا ملخ ىلع ةلودلا لاجرو ؛ ءالكولاو ءايلعلا رارق رق

 ا:ئاوعلعاو ءلادقو ؛ مهسلحم نم دئاع نآلا اناو ؛ ةيزملا“ 3

 رعلانم رمل ركاسنف ( ةعحافلا هذه نم هذه نم ةفيظو ربكا
- 
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 نء اشاب فيدر ةذاق تح [اهرواجاامو ةلشق شاع كسعر

 هتضرف 0 او يدؤنا يارسدلا 1 0 نم فحزنس نو ءربلا

 دحاو توصب طابضلا تدان ىتح همالك متا اه « ةينطولا انيلع

 كر يا كار را ( نورضاح اننا

 هب ام ليس يف انحاورا انيدفال ةلاللا تضتقا ولو ؛« نوهاذ

 كب دما ىلإ امايلا راشاف نياق مهعيمج اوبصتناو «1 نور مت

 ناثحابت اذخاو امهتاءاس امه.ودج نم اجرخاف هيناح ىلا هذخاو

 دعبو « ريفنلا اوراثتنا ءاقفرلا اهيا ايه » طابضال اشانلا لاقف

 ةسردملا ةحعش ىلا كب دعا تهد ليلقب طابغقلا |جورخ 0

 ريفص رفصي نزا هرماو « ناز روبلا ي د وأ » هعم [يصتسم

 اوحرخ ىحو ريقتلا 0 4 ردملاط اض 2 ا مايقلا
5 

 طاض دكدح ذحاو ةيه ا ا لع لق اوناك د دا نيعرسم

 اهموت كد نم ةلكداتا 0 هدم الذل ظاقيا ١ ةسردملا

 : ناو ةسردملا 0 تجرخو اهحالم تدخاو امسالمت سلو

 ةحف يف مالقناا ىلع ةذمالتلا فصا رماوالا ىطعي كب دمحا

 علعقنىتح ة ةقيقد رشع ةسمح 0 و يروهح توصب ةسردملا

 تفقوو روباط ة هني ةدمالكا تفطصاو نوكللا داسو توصلا ١

 و
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 : ( ءاذحلا ىلع ) ةدناموق الا معسل تدع الف اهناكم يف طابضلا

 نم ىفدو هقفرغ نم اشاب ناولس كاذ ذا جرفن « ياص»

 فص فحز ليلق دعبو ةمزاللا رماوالا هاطعاو كب دا

 ”0 عا داق ةسردلا فلح رم ةد رخل ا ةسردلا نقلت
 « وص شوك » ةلشقماما نممدقتلاب اوذخاوياظن روباط لكش

 1 ىلا لاونملا اذه لع نيرئاس اولظو دحا مج رعشل نأ نود

 لف 00 «هحغب هلوط» رصق نادم نم اوب رف

 طابضلا ضعب و: اب ناجلسو ك كب دعنا ىوس ةطاتص نم مدقتي

 7 اغلا ثالث قيرطلا | يف مهلباق ذا نورئاس مث اهيبف

 0 طايضلا 0 لرد ةتيعع ل مقال“ وهو

 اهجوت ثيدحلا:م ا دك واكم اشان فنيدرو اثاب لرايلم

 اراظنف لحاسلا ىلا 0 ىرت ال *لماشلا 4 هو لب |ء طاقن 0

 و 3 1 ابار دق امينا را راثنلا 5 ,ءاهدعت عساشل أماع

 اناس لع أ 0 اك | ىتح اه ةرمس 2 دازو ايد

 لع كلانع افقوو ها !

 4 رعلأ تافالل اعربسأ

 3 ناسرفلا 0 7” اع



 0 د

 ةج ركل رنات اذاب ينوع نييح رعب ردا هذه ف ١ ناكر

 أقرتفا رظانلا عم أشأي فيدرو اشاب ناهلس تدك نإ 3

 تح خ ىتح نمره رك سو يع لاا نك

 ناديملا ىلا اوتاو هركذ مدقتملا قاةزثانم ةيب رخلا ةسردملا ةذهلا

 ارح اة

 رماوالا يلدعت ةهج لك نم طابضلا تذخا ذئيحو

 م ةزرغد ءار ارو ةزر عم ةذمالتلا تفحزو ضخم توصب 3

' 
 اوظفاحو يارسلا متر ىلع منم اق كب دمحاو اشأب نابا رب

 ىراط 0 ,م ةلظفاحم قاقزلا لخدمو ناديا ةهح 0

 ك0 اوعضوو ٠ كلاحلا مالظلا كاد يف َ راغب ع 0
2 

 ةي وق تازرغم م دحسم 1 يداوا ىاقزا

 0 0 ضخ لو يرخآلا ةقزالا لا

 0 مصعلاب راوسلا ةطاحا ةولسملا دونحلاب يارس | اوطاحا

 دنجلا ريغ .ًادحاو ادرف ةقزالا يف يف ىري ال ذيج

 ,ىللع نوضرعف ©, رعلا نم نايحالا ضعب نوندي طابضلاو ا

 اوقلتثي نا دعب نيعرسم نودوعي و مهتاضورعم اشاب ينوع نيسح

 مح رت لاطا اذه اع تنعم ةءاسدم و ةفئدنلا ادد
 22 ىلع 2 02 0 ل و



 0 ا 2 هيف م ل هلو ردعق لانا نايلس

 ٠ رصقلا ل خد ىتح حتفي مو: هقرطف رصقلا باوبا دحا نمىفدو

 لوخد اراور ملا جراخفي ءاضوضلا نوباوبلا عمنا الف

 لع لدي لاخلا اذهو ميرحلا ةرث اد ىلا اورف هيلا طايضلا ضعب

 ةدك تنك اوهوف ١ مهكلو دهشملا لوك 5 ا دعأ دة مهلا

 ٠ يئاوقلا ثداحلا اذه ثودح دنع لوهذلا نم مثارتعا ل
 ةرئادلا ىلا لخدو بابلا تف مرحلا ةرئاد اشابلا لخد الو

 اوذخاو 0 ميرحلا تاواغا قافتساف

 هارتعا 5 لامن نوراغني و.مهديأب مهنيعا نوحس

 يل نأ دهعلا يلو ومس اوربخا » هلو اشابلا مهتجافف ٠ هللا

 يلون, مركتي نا وجراو هيلع ابضرع يغبا ةمهم تاضورعم
 عسمتو لخلدإل تاواغالا رفف <« تقو ةعاضا نودب هيدي نيب

 نم دحا دعي ملو نّبيحتو ءاسنلا ءاكب رصقلا لعا نم ذئدعب

 رصقلا ىلعا ىلا دوعصلا طابضلا ضعب داراف ٠ ربخي نيلخادلا

 ىردلا هدم راظتنالا نسا انتاب نابلس نكلو

 رطضا ربي دحا 1 ملو هلي طم تصف نإ الو

 تاواذالا صعب هأتا هدوحص د_طعو دوعصلا 0 امشأب .ناولس
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 . ممم ردا نا مث لاقف 0 جورخلا نعء ديلا يلو عانتما هوغلباو

 عيمجو فاخي الف « ام هرشباس ىرشب يدنعو « ريخأت لبتيال

 « هتدهاشم نم ىلدب الف « نيقداصلا ءانمالا هديبع ُ أنهه نم

 جرخو دارم ناطاشلا ةفرغل ةيذاحم ةفرغ ءولخدا مهيلع 5 االو

 لكب ةفالخلا هعياب و اشاب ناولس هنم اندف بايلا نم كاذتيح .

 هع ملخو ةفالخلا ريد ىلع هسولد هريخاو 3 صالخاو قديم

 ناف اذه عمو ٠ ةمالاو اكولا فرط نم زر زعلا دبع ناطاسلا

 لذا كتلي ذل نمل نم ةدمراتعاب نع دق نا

 ا ةنوالا هذه ف ناكو ٠١ ةفش ا هوفر 0 اكارح :

 برو يبت نهادحاو رصقلا ع 3 نخل نيكي يارساا

 كرد نانردا ةنوخمهناف مهيناج نمات ال » لوقثو بابلا

 ةدلاو يش اذاو اه اشاب نال سرغتف و“ كب اوردغيو رصقلا نم

 لاوقالا ضعبب اهلجت ىلع اهنعطو بابلا نم انَذف دارم ناطاسأا

 دارع ناطملدلا ناف اذه عمو: عاطقن الاب دثدنع توصلا لذاف

 جورألا ىلع ًاريخا قفاو هنكلو ًارارم جورملا يف ددرتلا رهظا

 هب هآف اع هعور اك هتايح ىلع اشاب ناولس هنمط نا دعب

 0 اهلاثما كفل رويشم رد 6 ةينعلا تاراقلا ف



 6 وع

 يردلو » ةلئاق اهردص ىلا هتعجو هتدلاو هيلع تم هجورخ
 0ك أعم ني رماحا ا ىتح 0 ! دارم

 ىنزهتالو يناخت ال » امل لاقو اهنيمطت يف ًاريثك يعس اشاب ناجلس
 ارعاسف نآلا رم وهو نركللو قولا تحري ةيذ ال
 ا ل عضوو « انرما يلوو انناطلس

 0 ١
 - ناكو نادم ا وحن اوهجوت رصقلا نم مهجورخ دعبو

 نوريسي طابضلاو بنجل ايدج ناطاسلا قفاري ذتقو امشاب ناولس
 ملعي نا نود لوهذب ًارئاس ناك دقف دارم ناطلسلا اما مثرثالع

 هاف حتف نم نكمل ال ىدملا مطقاو هب نورئاس ةهج يا ىلا
 كلاح مالظلاو نيرِكلا نيب ام تقولاو

 هتبرع يف ًارظتنم ناك يذلا ةيرحلا رظان نذا قراعي لو

 ةبرعلا نم لزن ىتح دارم ناطلسلا مودق ربخ يارسأا نادي
 صقو ةفاللاو كلما هعيابو ديدجلا ناطلسلالابقلسال فخو

 0 ا مارتحالاو بدالا لايكب لاوحالا لمج هيلع

 هفيرسثأ نورظتني نيذلا ةلودلا لاجرو ءالكولاو ءالعلا بلط
 حارتسا دف هيلعو ةفالخلاو ةنطاسلا هنوعيابيل ةيب رجلا ةريظن يف



 كا ا حتمي

 كفوا ضر م هر ماخي ام لاثو دارم ناطعلساا ةلالح ى

 ىطعاف 2 ليتات ةهح ىلا هفي رشش هتدارا تردصو 0

 برع 2ك ساجو ءارمالل ةمزاللا رماوالا انشا ينوع نس

 ةردلا تيعراو ةيصأا ةرعدلل الاتما ناطسلا ماما تررلا
 ناروايلا اهب طيح ةناخيوطلا ةهج ةدصاق قربلا ةعرسب ذئايح

 يراؤملا اع نيدو

 : لوقنف زيزعلا

 نادي اطوصو كعب هب رجلا هرذدلا ةدمالت ير

 ةظفاحم مهقلاوع ىلع ىقلا ثيح ةددعتم تازرفم ىلا يارسلا
 طقنلا ةيقارم ف مهتم لح نورماتملا فرصو 1 4 دانا ظقنلا

 نم ةفيخ نوسجوي اوناك ذا ٠ يارسلا لع ظفاحت تناك ىنللا

 ثيح مرنم طايضلا صخالا َّطو كلانه ةدوحوملا ودا

 مهنمرظتي ناكانإو« هنيع ماما 6 0 ( ةيح مهيولق

 . 2 ناكمالا ردق لع هنع ةعفادملاو هل ةقادصلا راهظا

 يتلا ةديكلاو هضرعت يذلا ينامتلا ضرعتلا :نركلو

 و



 .: هذ 0 2

 مهلهل ةقراخ ةرابج طابضلا نم مهتبقا اره لكوت نم مل اهداك

 تح ترا 3 1 نم 1 لعجو متدشر عاضاو

 دونا تالت اوطعا طاقلا هذه ا نياكوملا طابضلا نا

 اهحالسب دونملا تقلاف ( ضرالا يف حالسلا ير ) ةدناموق

 كح 00 ماقف ٠رمالا اذه ع نءاتيشإعت ال ينو

 أ الا ني رماتملا نم ناك اق - رماوالا اواي عا نم ربا نع

 لك لااقلاب نيددبم مهتم لاعت. نم رودص يف مهةداشب اوعضو

 ءادبا نع مثدع طابضأا ىأر نا الف ٠ ةفش تذبب مهنم هاف نم

 6 دقف اذه عمو 0 مهسفناو او يحال ؛ اولس ةكرح لقا

 مثولتنف مهحاؤم نوقلاعي ال نا ماع محن مل هانا نور ,ماتلا

 ىرخا ةهج ىلا ظفحملا تحب

 ل م يوت نوكسلا ناك دقن ىارشلا لاذ, اما

 ها اسالا نا كلا كرر 5 واس

 كورس للا بروف كت ضر كرف نا

 كفاونلا نماولطاو و مهمون نم مدخلا عي قافتساف * لاب ىذ رم

 5و1 طاع يصقلا نأ اوارق ريتا نوعلعتسا 00 ل

 لصوىتح خلا |.تاقانتوةلئسملارس ١ اولعف مصحلاب راوسلا ةطاحا



000 
 لع نهادحا أر نكو ورع رصقلا ا ىلاربخلا

 ناطاسلا رابشخا

 كس سل صا ريس ا نا
 عيلخلا ناطاسلا ةرئاد ةلظفاحمب اشاب فيدرو رصقلا ل ام ل
 يارس ١ ةرصاحم اشاب كفيدر أ ىت> هتفيظو اشاب ناملس مت ما ا 0

 (قلماللا)ةرث اد ذكتاو 0 | لخدي وا 0 2 ا عدي مق

 لاؤدا 0 ,طابضلا ةمزاللار ,هاوالا ىل يع ع قفطو هل 0

 - اهيف يرجي 0 زيرزعلا دبع ةرئاد

 م ةيحنبامو كارز 0 يا ا راظفاحم دصرتو

 ةلظفاحملا يث ةقادصلا نم مهنه بلطي ام لج نا مهمهفاو ربخلاب

 فراح ةكرح لقاب قات نم ناورتيمت نو تاما
 نم اوسال ع الوم نآك الو 9 باقعلا دا الا لاذ ا رهاو و

 مثدشر او ارعاضاا ءاخ داو دالشلا فاو 2 0 ولا ىلع نواغ ا: ةاح ندا

 ناك اه ىف ف ةدك" ما امولعملاو ٠ ةقش ل م 1 ف ملو

 0 ةرتسل لاوس نس ا ري ل
 بع ادع يا د لعا عب يح نأ يف ايف ءارم اليتلاةةيق ١

 ريرس ىرع هطوقس 0 اجلا رس ىلع اومقو دق 0 رعلا

 لِ 95



 5 7 ديك 71/7

 . مم نملوا هتدلاووناكو ٠ ةينامعلا 0 ةيمالسإلاةفالخلا

 هجوت دنع تقلطا ىت 1١ مفادملا نا ةياور ىلعف ٠ نزحلا ريخلا اذه

 هذهو هل هترذنا يتلا يف يم اشاب ينوع نيسجو دارم ناذءاسلا

 هيب رقم ضعب نع يوري ثيح ٠ اهريغ نم ةقيقحل برقا ةياورلا

 قافتساىتح اهب ممل ملو امان عفادملا فقالطا نيح ناك هنا

 تاقلطلا ددع نإ ىأر الف مفادملا تاقلط دعي دحأو همر

 مفادمل اهنا لاقو ًارعذنم ماق قيرحلاب صتخملا ددعلا تزواجت

 ) سواجلا

 كئاقو ةيفكو رب ردلا دع ناطلسلا ةبئاع لعب نا دا 1 نم(*)

 3 ا سماخلا دارع ا ةعجاف د باتك عجاريلف

 عبطلا تع نأآلا وهو مجرتملا م مجرتو باتكلا اذه

 م 03

4 





 ' هراجلا اع تناكلا اذه مجرتم تاعوبطم

 يدي 0 : زيزعلا دبع ناطاسلا ةعقاو

 0 070 عيطلاتحت شو ٠ دار ناطلسلا ةعقاو

 دحاويديلاكد .٠ ٠ - ٠ ديجلادبع ةيطلس لئاوا

 هو

 ن0 م ناطاوس

 أ عوبسا لكك توربب يف ردصت ةروصم ةيلزه ةديرج رهشا

 ور قيفوت اهررحو اهبحاصا هر .لاير توري يف اهكارتشا ةميق اناج قيفوت اهررحنو اهبحاصأ ةرم
 عبدو يديح ةينائعلا دالبلا فو يديح







 ا
 ّْ 00 تع

 مودم 10011785116
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