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 ةقاحو ةسبتي ةخسن نع ةرم لوال رك

 يعوسيلا هفيلغ هدبع سريملانغا بالا

 زونكلا .افتخا ررصملا تاقلخع يف ىقحلا ضوتنت يتلا :تايرصصلا نيب
 حئارالا ةطسارب اهرارسل نع فشكتت ال يتلا" تابتكملا ناردج .ارو ةيطخلا

 يف تباغ دقو ايلع ارملطي نا .الؤمل ىلاو ٠ اهلبج ىلع مثديغ نرموايو
 ارتب ينمنو اذه لرقن نحنو . ةعدقلا تنتريبلا ةيبتا'يف وأ ةديدالا

 3.2. 1957 لا يف اعانجردا يتلا ةحئاللا

 | نم بلطتي ال فرسصلا ململا
 لالا ناك اذا هلبج ام هيلع ذخاي الو

 دوعن
 دا فامدومت ل 1

 .ةيتكشلا تاطرطخلا 3
 ىلع زئراقلا ملط نا

 اي سا ةقيرط نم كانه نكي لو الماجت ال بج



 * ءايهك الو ةينانا الو حجبت

3 
 :و 1407 ةنس نيسخلا قرشملا دادعا مئاول دمنا انت انيب

 نا انذخاو انتقارف ةسدقملا :رخلاب فلؤملا اهيف لزم

 ةرعد » باتك اهيف انفداصو تايز بيح ذاتسالا موحرملا ةبتكتم انيرتشا نا ىلا

 انحرو هرثكت ةررتق انهاتتنا تعار تنك يتلا تايبالا ىلع انفقوو « سرسقلا
 ىلع اكراقلا علطت نحت هلصا نع انّتف . نيلوذخع اننبف < قيفد نع هل شنفن

 : تامولمم نم هللا انلصوت ام

 سيرل بالا سوسقلا ةوعد باتك" نم عطاقم رش نم لوا ناك
 <٠ خيرارتلا نم هيدل ام يف باتكلا اذهلا اًركذ دمي /» نا ظالم
 نالطب نبا ىلا. ءازعو سرسنلا ةرعد نع ماكتق روكذملا فاؤملا داع قرشلا ةلع نم
 هفلا ءابمالا ةوعد هبثك" نمو ةقيرظ رداونو ةريثكم راشا نالطب نبال . . .9 : لاق ثيح
 اهاترلتف نطق هنم.ةدجو يذلا سرسفلا ةرعد باتكو نارم نب دمحا ةلودلا سن ريماللا

 ىررام لع نادراملا برشي ىنلا مسالا. اذبب باك فم دقو . (45: : 57 قرشلا يل

 نم هب نمت اَناهرب انلسي ل رخبش بالا نككلاو . 996 نيدلا لوصا ةمدقم يف لاّسلا نبا
 8 يئادراملا بوشي ىلا هيسني مل "لو . نالطب نبا ىلا ؛4+ قرشا يف رش ام هب

 يحيملا قرشلا» لع يف فارك جدرج دوتكدلا ركذ دقدا
 . . »:لاقث هددصب نع يذلا باتكلا رك ىلع مالكلا قايس

 . ؟9«سربفلا ةرعد باتك" بحام ينادراما بوتني لضافلا سنلا : اذكم لسلا

 ةينارسنلا ةبتكل ةيبرملا تاطرطخملا باك يف رخش داع 1481 ةنم يفوا

 * لاقف يفادراملا ؟ذ ىلع
 هياتك ىلع اهمدق يتلا ةبتكلا ةماق يف لأسلا نبا ءركذ رذع يناثلا نرفلا ةبتك نمو

 , 896 سوسقلا ةرعد باتك" هيلا بنو نبدلا لرصأ

 يف داز كلر
 ركن شافو

 سان ارش ©
 ةيير ص نكسكن ع <
 0كم اتماساتممم» افادت اهتم م 214 4ع
 مفص نب



 ٠ سومن#ا ةزيج بات

 نبا كذ دنع هنيع باتكلا يف هفن فلؤملا نا ذا بجسلا مات بجسنو
 هب اك سرسقلا ةرعد باتك اهنلأ يتلا بتكلا ةماق يف هلا بسني ل نالطب
 ١ باتكلا اذه ْذ نع ًاظيا تكس دقو '4+04 ةنس قرسكلا يف هيلا
 9048 ةنس قرشا يف نالطب نبا نع همالك

 .سرسقلا ةرعد باتك كذ ىلع تارم ثالث قفا دقف فاركتررتكدلا اما
 3 200 هل 0 و و ع

 تي »رش للا را نم ا عب يف بك

 ةحفصلا يفو . "عينت ةزموعرسةسربأ حن ”مبددملا تحت طابس ءكذو -
 00 7 نرتاغا نع مالكا ىلا درعب 37٠

 زج: بانك ذي: سني ني: تلف لع ببي ءارالا يف حجرأتلا اذه نيب

 يف خساتلا عضي ملو هنم ىلوالا قاروالا تراط دقو . يذلا سرسقلا
 ىلع رن ثيح ىلا يد مويل كان انناق « هذه ةلاطار . فلؤللا كذ يا هرثآ
 هبننف ليغ اننكلو .ةريحو كابترا يف انك تي الار انماما مضوي انباتكتا قيفد
 7. يقادبألا ىلا

 0 وعطتعطتع لعع كيماعتلت ءدعم ةمطتوعا كيل

 ددملا تحت سروسقلا ةرعد باتك هسرهف يف طابس ركذ الد همم, 11, 1947, م. 71

 م ل“ قت زيبا « ف بكل
 طرطخلل ادع ركذ نع . 415-410 نع قر ىيراب تاطرطغع عجاد («

 . يقادرالا برشيل ره هرثن يذلا طرطخلل نا حضني
 نذر ف دق زل “ ضن باتكلا



 يعرسيلا هفيلخ هدبع سريطانغا بالا 3
 ةطرطخللا

 تعا مالكتلا قايس يفو هلوا يف هقاروا نم ليلق ددع نم روتبم انطرطخم
 - امنع ضيرعتلا
 اًرقسيتتس 14 هلوط .ةلسب هفورح بلغا كا

 5 ءاارطس ا ةحفص لك يفو ارتست (١ هظرعو

 ناني حرلاب ذخأي « ريما ةدئام ىلا "ىق ةرعد حاضو بولسإب انيلع قي
 را تملا نبال تايبب انركذيو تضقنا ررصم ىلا انب درعيز < بواقلاو عباسملا

 ةرسخلا كك ىلا ةعزتو ةمادملا ؛ تنصو هيف ؛
 هصقني ام عم ءرشنن نحن اهو ..متي طول يف تايرخ

 رباغ رحنا روص داّقرلا همالك“ يفو ةمتم ٠ هنأ



 سرسقلا ةرعد باكا >

 سوسقلا ةوعد باتك
 تبدح نا . سوحالا يملاطو . سرجخلا يظح اذه ... 1

 قفانلاب تعد يلق يف ام ترهظا ناو .' راختقالا ىلا تبسن يننا
 . هقرغ نم يال ةشاشبلاو . ينتداحيو ينحزاعو ينطسي داع هنا مث . راكلا
 تلممتسا لبفا . مالكلا اذه لوط عف يغا ب لرقيو . هتيلط نم ةرهاظ هحرقلاو

 لصف يذلاو ال تلق . مايص نالا ىلا ًامبج نحن ما . مامطلا نم .يش اذه انمدي

 دقو رجفلا نم كدنع تاهو . سم الو واح تقذ ام
 ًاظحو . رثكلا ايصن عرجلا انم اذخا دقق انب مق لاقف . رشفلا نمأ يح غرفت
 يلا تفنلا . هزايد انيماو . هراد انلصو' الف هنيرم اًدصاق همم تسقف . رفوا
 مليا نم بابلا اذه . تاقوالا بلقمو . تاعاسا ينم ناحبس الياق زادلا باب
 موحرملا ينم سلي مل . هللا همر يتيعر نم ناك رايت همنص . هللا اهداعا ريخلا
 .سرحتملا طرابلا نم ةفد تبلط ول مريلاو . اعدلار[؟]تاولصلا الا .ارزج الو هداجا

 + كرماو ككحب عضرملاف لخدا الباق يدي نيب يمس مث. سوللاب الا اهتيطعا ام
 لمجو . هفقس يلا هسأر عفر يلهدلا انلخد امدتمف . كرمج طوش هللا دي لب تلق
 ثاولالاو .هقورملا قابطلا هذه ىرت الا يخا ايلا هقتاو هتبل ىلع هدي وسي

 ًانيع هلل ناكو .ًبيرق كلهاب كلمش عمجي نم قححو . ةفقنملا هنسملا ناهدالاو
 ناك نكتاو . راسم الو درع الو . راتيد الو ىلق ال اميجج اهيلع ترسخ ام
 ناكنم مهنف . نيدادحلا ربك او . نيراجتلا قرس يمكجي

 برطلاو زنلا ليذ كدنس هآجرا يف بحست مايالا تداع دقق رشبا
 بوثلا ةنيسلا دون كدنس اس يق قرش دمسلاا جري داع دق موبلاو



 يعرسبلا هقيلخ مدع سويطانغا بالا 2
 . ةنوميم ةملطل كتملط ناو . ةنورقم تاكدهلاب لجرا يخا اي كلجد نا

 نمو . ميدنو لخ لك نم ارلخ . ميدقلا نمزلا ثيح نم لؤتلا اذه كتحو
 حرشتي ردص يا مأ . امدقلا ناوخالا دمي نم ٠ .امدتلا ىلا تفتتي بلق هل ناك
 ضقفا ام يفوتسن مويلا لب . راذعالا نم كل تحرش امدمب . راتملا برش يلا

 لببع ذيلتف لاق مث ٠ انع لحار لع يفو . انمم رضاح مويلا تن' ذا [1] . انما
 لخحاو.مادملا تالا لمحو . مانطلا لمب ريست امدمب . مالقالاو سرطلاو ةاودلاب
 ةاردلا :ترضح انف . سرفنلا ةرسم موي مريلاف . سوسقلا يلادصا ىلا يعاتد

 رطساو .ةمرطضملا نارا لماتا تحلف ٠ سدحلاب هطخ نّيبتا تلمج . سرطلاو
 الوات .هشقر ةباتك للك امدنمف - ةسنبملا ضايرلك فرحاو . ةمظننلا الألاك
 ياسو قحط اريك ال لحمل لال هتلص ضءلا

 تلا نسللاو . خيصفلا ناللا يذ . حيسملا دبع
 + موقرملا يشولاو . موظنملا ولرلك 3 تدجرف . مالثلا اهذغاي لبق

 حيملا .برلا كلا حيشا "برا ديلا دبا
 يحور ءايبسلا ىلا تيلظ دقو انه رهدلا بوطخ تلق اادنقا

 حبلا مدي 9يدارج رقدو دابق ىرم نيو ترشح دقو[»]
 حملا ,د» برش راتخي نمل تحبيأ ام مارح كناك راف

 عيرجملا سنا مدا 9عبارج ايارعلا بر اب [ىراد] اراد الد
 حيلشلا سا ابرش لثحو [اًربج] !ًدابج 0 حيتسلا اب سدا اسوا 0

 حيدساا عم دورسلا كّسحو ع جس ١
 "عبللا ما حيتلا ردنلا ابا 0 30ىل اننوعد ثرثغا ف

 ( و9000 © ددسلا يف ريش ءركذ ام عم طوطخملا يف درت يلا ئامتلا ضب ليات *
 + ةجوبدوجج ص قرشا نم

 جاو

 نم انه فيو - . رحبللا عنم



 0 سرسقلا ةرعد باتك

 حيينلا نم ترطس ام اوحسلا اتقوا دامب ةدايرلا يف عمطيو

 حيرطلا لش ايان تناو | دورس يف "ريششلا ةدشغ
 . ةميرثلا يفلاملا نم اهعدوا ام ترهتعاو ةبجملا هتايبا :ىلع تفقو الذ

 تلدان .لاطاو تقلا ةعرس يف مظن امو .لاجترالا ,ىلا هرطاخ ةعرس تدهاشو
 هيلا تدعو . امترطسو لاخلا يف تعراسو لب . اهترهس ام دمب هذيلت ىلا ةمق

 ةمآلا زارِطل كلنا هللت. .الهجلل موقي رهدل اقحسو ..ادملاب دمتي نامزأ

 .كتافص لجا امو .كترادا لكأ
 .ةيباطخلا لخافلالا نم.هدهع دمبو . ةيرمشلا نرتفلا تانيا ف هد يكمم لف

 دق لاق . لقاملا لجلا اذه . تناو . لياضفلا هذه كلثم لمه فيكو تلق
 يننا . كيلا لوقلاب تمدقت تنك
 لياضنلا هذه لمج . ادلا هتلقاو . ايلا ءايعا اذا هنا
 يف يفوثف نوكذيو . يفوحدي سائلا دهاش اذا ءارتق . ًابريع

 قر نع عما تنك اذك . مرلملا يف ارفرع دق .اهللا الوه لرقيو عزانيو
 هل مق .الاع مهلقاو . الج سانلا رثكا هدلاو يخا اي ناكو . موحرملا
 ضرمملا ضعب هرايد ىلا لخد هنا .هنع تاياكتإلا ةلمج نم

 . مايقلا ةرثك نم ةميبطلا كلمت ةفص هلل فصوف . نيببطتملا
 انف .. !دكا:كلذب ضيرم هل نك . اودلا كلذ نم بلطي لجف . ماثالا كلت
 .هتبل- ىلع رضح نم كحضف .ءذبب ادوس ةرقب انل لاقث[7]ةلملا:نع رضج نم هلاس

 يف نحنو رابنلا ىضم .لوقي وهز ملقلا ىلا هدي دم مث .هتفَح تاياكح مهلقن داصر
 اهلراتو .لامساو تقولا ةمقر رطسو : كم تاياكحو ."”نيفراحلا ثيدخ
 نا 'رذحاو .نوممش لع لاقو .رخا اًديلت
 'نوماملا ناطيشلا كلب ملعي
 ذيذألا اهذغافر- ةعسولا هتيارطو ٠ .ذهف .٠ انتعاج لم قريد
 .باطخ فطلاب هل الياق . تنالا بد عطونا هكا يراك رد

 ةمقزلا تارق الق نايلس ىقلل هذه ىتمتر طعاوا ناجل ديف لع تاقيراع ل لمجا

 للا مورحللا + ثلا ةسلكل نس ىرتالو . دخلك



 يعرسيلا هقيلخ هدم ىريطاتغا بالا 0
 . ًابويع الو نمل ريغ نم . ًابرتكم ةدحاولا يف تدجوف . اًرطسف اًرطس

 انّسلا ينا ”لجالا ىنلا لشافلا قيدصلل لق مل
 اخالاو ةدرللب هرقل نما ةلاقعا ينع
 ادتلاب نلت موقلا رمغ ءايسلا ىرت اذا
 ةالا يف يكس ل يرغ ثا دابع اربع
 يملا يف مللا ندلا يف -رافلا حيد تااسو

 الا ماركلا مرفلا ىلا يندمي قرشلاو
 انع ردخو ينرك نع ارجرفو مالا ارضفا
 اللا نع حابملاو ةيجدلا نم دابا اردمت
 [أ4] ١ا اهتع تيقغو اهتييل يذلا اناو
 اقرلا لها نم ءابيمللو يل كنا لرقاو
 اغرلاو_ةرسلا مري انموبف يلا ضمئاف
 سلا ديك يف رعرلا موجنلا لثم ةينف عم
 اسنلا ىلا لوري لك ةذل نه ندفنال

 'و ٠ بيجع صيخلت نع برعت اهتفداصف ىرخالا تبسو
 دق . روطسلا ضورلاو . روشنملا ردلاك رثث .

 + رعش يهو يلد يرطاخ يف اهيح لولحو . يلق نم اهضرم
 ورع الو هارس ديز الق ربت ةسلع لكل يرخذ ادغ نم ابا
 ةارسخلا قالي نا لبق نم اند ان امئام ناك يتلا حارلا ىلا ملم
 تب نا لايت سلف 0 9ةبنخ الا ثاذللا اف "ردو

 تلمج . عاديلاو_سرطلا هفك نع يمدو . عاقرلاب ءاذيلت فرصنا انف
 ول لاق مث . يكرلا حيافلا هلظن رشنا بيطو . يذلا هرطاخ ةعرس نم بجعا
 ءآطقلاك .اًرطاخ .ترصبا - ىضقناو فلس رغدو ٠ ٠ ىذم ناسمز يف ينتدهاش
 .لخدلا هلق نم ينمهد ام عم نكت . .آضقلا تارج نم اًدافن دشا اًركنفو

 ٠ لذنلا اذه عم يلاوحا توهتما اذا . لهس يدنع همبجج انهو ملا ضو

 سلا ) . سلا اند يف شل قلع نودانل # يلب اك زجنلا رخيش ركذي (0--
 . ٠ (ةبيتكلاو ريدلا اهانس ةينايرس

 . ةحار ايق جت حاد ىلا ردابق يبو عك صول 2“



 0 سرسقلا ةرعد باتك

 ينمطحو يقَدهر . يرياهت مستو . يرظان رهساو ٠ يرطاخ لئشل دق كتحرف
 انلا عمتخت تاقوال ىدصتي هنا هتايزخ ةلج نمو ٠ يننقساو ]١[ . ينتلقاد
 .هيلع ىلصيف ريق رهق يلع فتي مث .روتف ريغ نم كانه ىلا عرانيف . رربقلا ىلا
 دربقلا ىلع فوطيو . نوفدملا كافل ةحرلا بلطي :هناك . هيدي امس هلا عديد
 مث . فالمالا يلع محرتو انلا ىلا مدقت فارصتالا ىلع لّرع ىتف . نونجملاك

 او.تاولصلاب وه مهماكاف .تاومالا يلع اكسبلا ةرثك يللا ةجاح ال لوقي
 نونم فرع اذا مث . ردني ال ملاللاو . ربصي ال ناسنالا ناك ناو . تاباملاو
 انالف, ناك دبل لوقنو . بحسلا لثم عومدلا لسديو ايلا رظني تيم اهل نم
 . هيلع تحرت الا انابرق 'تبرق ام فا تدهش -. يلابحا زعاو . يلاحدا لجا

 وج اذهو يلئُش ره اذبف ةلبجلابو . هيدل هتكذو الا هللا لكيم يف تنتقد الد
 يلا جرخي نا ئضدي الد ٠ دومالا هذه. يلا تفتلي ال يريغ ناك ناد . يلمع
 ةالصلا يلع صيرح هنأ نسانلل مشرير .رودتلا توتسا اذا الا يرلي الو . دربقلا

 . اهات اًراخ ترصبا هترصبا ولو . تاغاوبلاو ]١١[ تاياملا صخديد
 كلتا دقو. الا . رركذملا هقيئر عم هلارحا يفخيو . يننداحي ره انين
 لريف نربحيو . لاجلاو ةبملا باوثا . رودبلا لثم سوسقلا

 نرلاسيو .ميمالك اول اورثني اولمج . مهمالس دعب اوسلج الف ٠ لالطاو راقرلا

 ذهب رغ لجد لوقيز . يردنب مودقلا يف مدقي رهو . يرماو يمودق نع
 .فارصنالا ىلع ردغ يف لرمم رهو. نامزلا اذه يف انلاوحاب:هتربخا دقو . ناكملا

 نيلياق . هلق ىلع. هركش نم الا مهين اف . فالسلا ىلع هب عاتجالا تيبحاف
 مهو . نرململا هقيفر تايرح ميلا دروي لمجو . هلهال الا نوكتي نا لضفلا ابا
 تتلف. مالثلا ىلا راقنلا ليطاو . مامطلا رظتنا تاو . نودفلا عب ىلع هنوقفادي
 . مثالا بلل انتوعد دق كلملا .حبمملا نرجملاب هل اليأق ٠ حيسملادبع بهارلا هيلا
 يفارصلا نياو [15] . تاسانطلاو يطاربلا نيا . متام يف نيسلاج انناك دا
 لجعو هجياق نم انعد . ناطيشلا كل يف ةراع يذم . تااكتلاو
 تلنادق ا نكل . هتبحع طارفا نم هركذ راركتت سيل لاق . ناندلا هنباب

 دق اك“ ءركف مسقو . يرسس لئشا اك ءرطاخ هل - هلو ةركتم نع
 : دشني ميلك يلا تفثلا م يركحف مق



 لراجتلاو راقلا ليلا حتج يف ةيرجعاحضلا سش دمت فلكاو

 كاران تيس الا اهزادتم مكرتسلا آنا راو راثللا اولا
 لراونالاو ارشالا ع نم  ءروابغ لرشلا دوي دوت
 رارسالا فشاكو لرشلا "روف 2 مإبتا ىلا هيا رسأ كرس
 راتب الملا ارعاب يلاللا امساك يف تزربا 8 كلف دق
 دلال عاي حيا كرَدَأ مكتوم تلقرايدلا لااارلا
 راثكلل زرقلا درتب هدا كيب اذرمي مهلق ناك دفا

 انه لاقو . ةئيدالا إلا نم مت نم حوف ابب يدلو اي لب [:+] '
 الو امثرد اهنع تضوبت ام . ةيربلا صال يمد

  اريخللو . اهردق يف رامل اهترخدا ناو . راخ

 ٠ اهقمتسمو ايياراو . اياوؤو اياحصا "لج رضح دقو . اهرس ضءاوف ممل
 اهيلا رظنف . دانلا باه ىناكتلا يل اهزيباو . راقثلاب ندلا وحن ردابق

 0 ابتعا دهني ذيفتلا ىلا راشاو ىنقلا

 راج راقت ما مرش لارج ١ راثلا بام ما كفكي دونا
 رئاقلا ليل تمن نم هحبس ميت رجق ما .سأكنلا يف اهشلا ىسغ
 رالالل حمشلا دع مري يف املك سنعمل جزم يلا يذه
 راالاو راجشالا ريا نع ؟"فامراجشا اهب تلج ينلا ي

 راسنا لجرلا محلا مطل نع ١ اهدخ يف ةربح نك ""ةررنل

 رارثالاو ءارشالا عطام نم ةمرجو 0

 راب اينلا اي يذلا ىلت + يلب اكس زجل اذه
 ةارقما 3 مداونا ا 0



 بول سوسقلا ةرعد باتك .

 راكقالا |فيالب | 9تيمالق ١ ةةدتكق فيثكلا اهم ثمر
 ٌارسالا ضمارغ اةرلل"تيرق  اغاربغ تسد اذا سرغنلا اذكر

 راكبا يف رظنلا تداعاو ٠ ةرخافلا هتايبا يلع ةعالا تفقد الف [1]
 راكتفالا ّفكا تعراسو.. هرطاخ ذافنا يف رطارخلا تراص . :رهابلا اهينامم

 فسيو . هيفارق ثا رثنلا يف ارفقي نرمث ىقلا قفطف . ءرهاوج فطلت يلا
 . راكتفالا فياطل نع هتاذ بجح يذلا حو انل الياق . هيف الذ [*] وا هرطاخ

 رارش لماثاب . رامشالا هذه دصاقم ترطس ول . رارسالا رسو : داونالا درن وهف
 اهردق ىحتسال . داظنلاو“. ةطفلا حيافص ىلع . راتلا باهش مالقاد . دانلا
 .اهتاضرتنم نغ كرك زجعو .اهتابجاو نع كحدم دمت دقل هل تلق .رادقملا اذه

 .راونالاو زةيملالا تاريخا نم ابيلع ضافا اء . راكتفاناو لوقملا راق يذلاو لب
 يطا مالقاب . راوثالاو يالا ضيقلا لماتا . رامشالاو يفاملا هذه ترطس ول

 اهردق غلب ال . راكتفالاو ]١8[ لوقملا سورط ىلع . رارسالا دادمر . يهالا

 ١ تاساطلاب يلم الياق هذيلت ىلا دادلا بحاص داع مث . رادقملا نم قحتسي ام
 لاغدو ضهن مث . جارثالا اهم رودتل حادتالا ردأو . تاساكتلاو يلانتلاو
 انيلع فرطي مالا راثسا يف ان مرثلا عقارم ارثقي يرظنو . هداد
 بلاقو .٠ را نم يش همم سيلو . داع مث ةليرط ةعا باف . مادملا تاساك
 لزيوط" .' هناكحم يف ىلج انلث . دارلا نم يش لوانت هنا . داقتعالا» نظلا
 اذا ايس . الضفلا ةثداحت يلحا امو . الملا ىلاجع ىببا ام . هناوخاو هباحصال

 فلاو .نيرمالا نيب هللا ع دقو - حا ىلع
 00 باطلا يف

 ةثحابلا نمرمشمو . ةثداعللا انتث لف . يللا لا علا ١ يميبطلا
 00 تقو لك يف [:5] قفتي الو - كارينا م يف نامرلا حسي
 < لاطلا يف دشنا مث . ا



 يعربإلا هني دع سريطاننا الآ اذن
 مالكلا لعتو مرلبلا عام امتاز ا تارشلا الحار
 مادللا ممط طق يل ذل 4 ١ نيقراملا عم ثيدخأ الرف

 ذه لك الا راقملا اذه ترخدا ام يننا تملع اما درأب اي هذيلتل لاق مث

 فكا ناديم نع . سوؤكتلا فرط نانع سمن ْماَلاف . راهظالا ةداسلا
 تئلاو اهخرمو ساكنا ذغاو بو مث . حارلا ٌرداو خارملا يلا دع . سرمقلا
 اهنا هفك يف يهو . راهنلا وض يف اهيقسي وهو مهدشني لمجو . سالجلا ىلا
 ٍِ * راثلا نم لش

 بورش فطللا يف اهئئاي الو اهرهرج هبعال حارلا كن ملول
 بركسم قالا صالح يسد اذه هدي يف ساكلاو انديس لاق ام

 نود اسهيرش نع لطتا انلو . سوركلا ةعرتم نيرضاحلا ىلع اهداد مث
 هرلم بلقو ٠ مرسهلا ةرشح ]١7[ كلنا تسلع ام يحنا اي يل لاقت . سوسقلا

 اما يخا اب . يل الياق هسار كرمي لمجو . يومن هقنع يول مث . مرمغلاو قلقلا
 ما .ةيناسقلا يف يب قزر يا

 ةلملا مث قي مل يش اي ل
 ايظا ةداسسل الو .قزر اهيادال الو .ةسن اهباحمال الو ردق اهلهال الو

 . اهناكرا تضقانتو . اانب ثرو اهناوا ىضمو . اهنامز بهذ . قرع
 ابيب الو . ينكر اشي ىنق ال يدحر ناكملا اذه يف اناو يمايا هلل

 .قياقلا لضافلا . مالا يهانلا . رخاقلا دجاملا انا لب ٠ ينعزاني دض الو
 رما ال يتسلا لغاشلا .يلعلا ردقلاو يسملا مكتملاو . يظملا ىمالا دذ . قيارلا

 ةصاخلا نم ٠ ةملظ ةلماك ف * ردق الو . يرما نوف
 تاخابلاو .. تاداملا نم يل لضحي ناك اج يا اي يبسح [هد] ناك . ةماملاو

 .اهبسكتم مزه دق املابتا ناكر .ابسنت الف تازانجلا اما .تاياحلاو نينارقلاو
 نا مف اه يل بغو . ىملا نامز نم بذعا ناك نامز اهب يل رم دقت
 يزلا الو . ريبكلا خزتلا ديب الا عتتا ال تنك نايا . ىبعلا مسن نم بيطا
 ار . اضكر سانلا فلخ ضكري توملاو . ديدقلا ىبئرلا ىلع الا

 . خورفلا ةقنلب ةذلو . عربنيلا ةبذع ةطبغ يف اناو .
 .اذه تام دقو الا . اذه نفد نم زينا ال .لويذلا ةرطستم ةجيبو . لرطملا
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 رياس نم اهريغ ىلع غارصلاو الا ٠ قاوسالا ضعي يف تازاجلاب رابخا الو

 ينمثد ةرم نم 5 عملا نم رضعب تارمالا نفدا يدان لظا . قافالا
 . زبلا مايالا كلت يخا اي تدهاش ولف . [*] ىلع أنا
 كتواشف) . ا

 .لرقا . رضاو نتا 5 5 ما ١ ريشا هللا دنع يزل 1 ةياتتا
 .رهتشاو فرعو . رهظو ناب دقو . تالاجلا جبتاو . تالرلا يدرا ءرشلا نا
 هينا ةيمدالا ةيرذلأ كاله ايس ناك وهو . ربل زف مآ لت هر نا

 نكل ةيناحورلا ناثلا

 ج نا م . هللبج هئلذ تلطاوو * يرق هتبطغ تمزأ م . طقسف
 د ب دع يسمو تايطخلاو 'شحاونلا
 حبقا كد لكألا ناك اذا هلل تلق . ةرشملا ةلاتقلا تارمثلا ترمثاف'. ةرللا
 ليبس ىلع هتدشناو . تانسحلا لجا كيار يلع عرجلا نا كش الف .٠ تايطخلا
 . ةبتاملا نم ًابرض باطلا نطاب ناك ناو . ةبعادملا

 رشإ
 يرئذو يتلذ لشفو مكيدل ينساعو يتقد يلبج ناكاذا
 يلربعو يلذ يتتساق الو نساعو ةضر يتساو الفا

 نر تارشلا نع تدم ادع ردح ابو ورشا يد تركت ام ت
 ايلا ةيلا نم ريالا فك رقص . هلا نم نامزلا دقق يلع زي . هنم دجوي

 ةربقو - ةّيسيبلا تاوهشلا انسوفن ىلع تباغ دق اغار
 لب رطب ه1 ٠ تايخلاك تايطخلاو . تانسالاك اندنع تالاهلا تراص

 قلخي مل نانالا نا اشلع . ةيلدملا ناذيملاب ةدوما ةذوو . ةّينخلا نيبلاب اتسفنا
 ماتهالا انلتش دق نحنو .لياضقلاو مرلملا ملمت نكت . لكآاملاو براشلا درجمل
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 4 .مظعالا ضرملا اذه نا . مهفي انع برش ابو ملمي انع لكري [51]

 + مالي وه بنو
 تارشملا ليس (ىدز) ادر نع انلرقع تلفع دقو يدرما هرشلا انباد وا
 تابيطخلا ليح يف ةرضما نم ان دوقثا اما انلع انفع ولو
 تابرقعلا بابسا نرك نم ضارالا بدع تالشثلا انماجال ارعدلا

 تاراجتلا يده نم تابوقنلا كلث تفر ال مايالا عم سرفتلو

 ايدل رضحاف . مامطلا لوا هدي ىلعو . مالثلا لبقا دقو الا تايبالا زين اف

 .نمد ٠ اهبذعا جدارسلا نمو . اهبجعا ضماوملا نمو . ايبارغا دداوبلا نم
 رششن . هبيابحا نم نيساو . هبارس نم فطلا ًافورخ مدق مث . ابيطا يرلحلا
 ,ليطا يفاد ايلف . هتبادرج نم حملي يناوعلا بيطو . هتخناد نم حفني دوعلا
 ةيرثلا ارلإلاو [ ؟ ] ةينيصلا نوحصلاو . ةيناشاقلا يدابزلا يلا رظنلا
 م يفارصلاو يطءاربلاو ٠ يفانقلاد تاساكلا يف يقام . ديعا مث . ةبيجملا يلارالاو

 انلا تارجشلا كلت تار لح نحنا بالك :يزم اومن لت

 نالف ةكرت عم ينيعلا نحملا اذه . ةرهارلا تاقوالا كلت سمش نم راونالا
 تلقتنا . يربتااب ةيرجملا . ىرغصلا يدابزلا ءذهو . نابرقلا هلل ةمالع للا هلح

 ٠ نيصصختلا افرظلاو نينرصتلا اسوورلإ . نيمشندملا تريب نم يلا
 نم للا
 تام اذا ناك . ةفيرظ تاياكسحو . هفيرط بابسا اذهلف . يانتلاو حادتالاو
 طارفا نم . اسورلا نم دحا فلس وا . اربكلا ضب

 راكذت ةينالا منه هل نركتت رضح نع امل لرقيف .هتلاو هحادتا سكب

 اهيج رشحتو يلا اهل تناكف . ناطيشلا ظح نم ريصت الو . نايرقو
 يف ءاكذتلا كلذ اقم يف ينم بلطتو يع اهذغاي لقنتو [ ؟+] يدل

 . اسوورلا الره لثك انلا صمد تفلس ناف.تامو فاس نمل اعدلاو . تاولصلا

 يلا تفتلي مث . اهلماتا تبلق ايف رظنلا داعاو اهزانم رصباف لجرلا لغد انك
 هدارف ذدابو . تاربملاب

 معا هتجوز ن
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 نم يلع اهتبحاصل ناك ال اثاثو . يدامالا ةنا

 ن* . لاخلا يف ايلا لمحتف . هتاسلدق يف ايلع محدتيو . ف
 انلا ترمو . مادملا تالا ىلإ درقي ناك لاجرلا توف . لاطم الو لافغا ريغ

 . باشلاو نيبالملا ىرس اذه [ 54 ] . مادطلا تاغارف يدل كري ناك
 هوجو فوركحا اذه اماو . بارتلا نم اب قحا تنك يتلا

 5 . ةيلقملاو ةيرشملا دريطلاو . ةينارربلاو ةيقامسلا يف يذلا فيطللا محللاو

 نيك تا يف نو ٠ يضاقلا مانغا يعاد يللا . ياما مانلا يف اهتنلس . نمسلا“
 نم شكلا اذنه ناكو . ريمالا هيلع هب معنا . ريذولا لجالا يلوال .

 تره. ةجرونع يق ايد هلك هنا... بناقلا لاك فلز. بزعل مال
 علا + ةبناكت الو .درك ال ةجمللا هذه تنكر . هتيه نم شابكلا
 مايالا ضمب يف يلا تدامف . نيلصا نم رهاظلا عرفلاك . نيسنللا نم ةسنجم
 تلمجو . رانيدلاب سلاما ظافتحا اب تظفتحاف . راثع شيكتلا نم يهد
 اذه تدلو نا ىلا . دببلا بذملا الا اهيتساو . دوسالا لوسنملا ديمشلا ابسطا
 لصالا نء هلادتعاو . يلارعالا سنجلا نم ُهُتْطْيَو . دسوملا [ ؟0 ] فورا

 نالكاي/صلا لوط هماو ره ّلظ دققو ٠ يفك رقلا نم هتنحو . يدركتا
 نا يلا . ابن رهظو . امرتسح قاف ايلف . بذملا دما الا نابرششيو . بلا
 كراشم نم مايالا يف هل سيل يذلا .كراملا مريلا اذه قنتا . امبنهد ليسي داك
 فورالا نمو . ةّتبللا دوءا ةحمنلا نياو عراوكتلا فورألا ساد نم تلمح

 : ةسييجللا ناولالا هده . [ < ] ةنيسلا ل نو هيرتلا قلبن 3

 مهلا 8351 ةعرقلا ركذت دقو الا قف طوع جرت لتبلا نم

 . فان دا لوبع ما ىلع ليقا نك . فك ىلع فك طبخي بتوف . ةسسللا



 يرسبلا هقيلغ مدع سويطانغا بالا امل

 عينشلا رمالا اذه نم هللب ذوعيو . مظملا يلملا لاب الا ةوق الو لوح ال لرقيو
 ملام الا .ليارسسا بمش كلها يش تا ٠ يسجملا بطحلاو
 ركتفلا مسقف رسلا لثتسم انا يفا اوبه يقوخا اي.ليطابالا ىلا

 ا مري نا متسلع امروا :ريبكلا ةلضمملا ءذه نع متنا متلفانت فيك

 .سرسقلا ةعاج نم نحنو انسوفن بدنن ال فيكو .مازب هيف مسدلا لكا ناو .ميالا
 نركتي انمع سومانلا نوكتي ام لفنيو . سومانلا قياقح ملمي انمو

 عينج همموأ ..لقبلا ىرس عدتتإلو مامطلا اذه مالعاب عقدا . س
 ثيح نم 'كقحوف .".ادنلا اذه انفحتا . ءاثملا دبع سنشلا تبرغ تف .
 ةملكلا تجرخ اف . ًامارح تللح امو :ًاماث' تفر ام . تا

 لسعتسا تدسف [ 57 ] .' هيبا ةركب ن رك معقد دقو الا ٠
 قاشترا ىلا يفن تنتو . لح عسوا يف قابلا نم هتلمجو . لكلاو لقبلا نم
 رظنلا ليطي لج . يقدمم ادنلا كلذب تلثشو . يتءوج تددس اللف . بسلا هبنا
 .ةيرطلا هذه الو ٠ ةينبللا برا هل نمل ةينلا مذه ام . يلع قفشي هقكالياق . ايلا
 دق نالا. ثيح لاو“. مالثلا "يلا تفتلا هنا مث . ةيرششلا يف ضرع هل يقب نم

 يلا قفطق مالكتلا حادقا اضيا فرطي ثحي . مادا سورك ردأ انيننتسا
 يلا لصو ايلف . راجلا يكتسح ةعايللا ىلع اهب ناكو .. راقملاب اهعرتاف تاساكتلا

 * بارعالا يراج ظنلو . بارطالا عماب ترصب يفدشنا مث . يدل اهرضحا

 كللل ايف دحلا ةّرصع ةرطس رد ةنكم اهذغ
 .رقاي رولبلا قئوب يف كاهو  !"ررد !ًدماج ىحشا ءالل امنأك

 بهارلل الياق . سالخلا يلا تفثلا . ساك دمب ساك اهتلوانتو ابتذخا اف
 ناسللا يلا كبسنو . حيدملا نوئفي كذرط ايام ىلك دقل . حيبملا دبع

 1[ 54. وللا يبا يف اف

 يننا لاق . تققح اهنونف يأ ما . تنقتا اهيورض ياو . تفس ةيغرشلا
 . ناحلالا يلا الا يفن تحاترا ام . ملمتلا مايا نمو . ميدقلا نمرلا ثيح نم

 يف يتمه دارج لاج ام . نامرلا لوا ثيح نم ةلمجلابو
 ىلا كفن تقر . عيانصلا لا يلا تقئرا دقت هل

 . ةينغرالا ةعانصلل ابتلهاو

 ينا'ما . تفرع ةب

 . ناديا اذه ريغ
 ملا موللاب كلفن تلثشاو . عياضبلا رخفا
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 .ةعاضبلا ذه ناهظاي تبلط وا . ةعانملا هذه مولع ضعب نع تلاس نا كارتف
 لمج يذلاو لجا لاق . باوج لوقا ال كدنع ما . باطخلا ىلع رداق تنا
 رئاسب مياقل يفر . اهفانصا عيجج نع زجابب تسل . ناحلالل ًاباوبا . ناذالأ
 لب تلق كباين دادم لقال لقر .كنال دارج لب اللف .اهفاصواد اهئازرا

 تاكرطلا نم كلذ فرعا لوقيف :ناخالا نيب قرنلا نع كليسا يننآ نظن تناو
 نم ناحالل [ ؟8 ] بترملا ناك نم كلسا يننا لوقت وا . نازوالاو
 لها - ابجنلا ةقسالقلا را . امدقلا . ءايكملا يلا كلذ بسنتف . نامزلا لوا

 ليواقالا نع كليسا يننا“نظنت الف .ةيقيسوملا ةعانصلاب اربخلاو . ةيضايرلا مولعلا
 نا لوقنف . اسهيورضو اهجارختساو اهةيارط.نع الو . اهيتوت هنك فيك
 اوبترو ٠ ةينانريلا 'ثاملالا نع ضسبلا !ولقن . الضفلا ةنفالملاو امدتلا نيسلمملا
 . ناملالا ةعانص لرصا نع يارس اماو . ةيقيسوملا لرصالا قفو يلع ضءبلا

 اهفزاو . ليام ىمخ كل تددعا دقو . ناهبلاو ليدلا ةماقا كنم ديراو

 تناك يل نيب. مث ةيناثلا . درت ملو صقنن مل ..ددملا يف ةينثث ناملالا تناك مل
 مث ةثلاثلا [<-] اهنع لست الو. ةعيرالا هباشت. ابنم ةمبدالا

 ١. رآرسا يل: فشكلا مث ةمبارلا: ةيضرع رومأ يبه ما.
 . للذملاو اهيف عجشملاو . نزحملاو ابنم برطملا ىدل لصف ةسماخلا . اهترقو

 يذلاو ال . هربجو ءرس نع حبال بجعتلاو . ءرثث نم رهاظ مستلاو ينباجا
 .تايلكلا هذه يلدا تعرق ام .نازوالاو تارسكتا اهل بترو . ناملالا قلغ
 ارامزلا تارسك نع يناس نكلو . تاظفللا ءذه يل ترطخ الو
 ,راهترلا ةقاقل حالما ىلع تيئاملا ريرحتو -.تالالملا تايا

 مولا موسر ام يقوخا إي
 هللاو تلقا .. تسرح .دقق ةيعرشلا نوننلا نسلا اماو . تسدد دقف ةيمببلا
 طورش نم ان يقب امر . اهراونا تسسقاو . اهرارسا تفخوب ..اهرامغا
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 تاّرمملا بانتجا ىرس . تاليترتلا لرصار رملا ناخعالا [ ] 5١

 غمصلا لامتساو تاظورفلا يه ائاكر قلحلا نع ًافرخ . تاضرحلاو

 ملتي ةيانملاو . مفلطلاو دجسلا ديصل كرش . منلبلا عيطقتل بابنلاو يبرملا
 يدصتلار .يقرشم لاله را . يراه رامز وا . يطلم تيب وا . يثعرم رطع

 يقرخا اي ناك ناف . ذاحالاو فقاوملا دحا بقرتو . دايعالا تاقوا نم تقرأ
 حبق اوئيفاو . هدتيرط ارمجاف . ةقاربلاو لهما بابداو . ةقاملا يرذ نم

 ٠ هقلخز هسمادق ىلا رظنيو . ةفتك ىلع هفناو ةميلا'ىلا لخدي هارت ..هتريس
 و . اذه هلاقم نم كحضيو . الالجار ًاماظعا هنيو ٠ الاثر ع لياتيو

 .يقيقح نا لكل نغرا هناك وا .'ىقيسوملا عضاو ناك قح . اذه نأ نم

 ٠ هتيبج ىلع هتعام نيكتيو .. هتيلع ىلع مدي همي لمج . هتقفر ىلا مدقت اذاف
 .٠" قصييو لمسو هساد مقري [ 55 ] قرطيو . باتكلا يلا رظنلا ليطي مث
 عفرر . هسار ليم اذا ىتح . ينضرماو يقلح دسو .يناتق دق ممالبلا اذه لوقيو
 كرعر هل عجدو . تارسكتلا داعاو هترص عفر . هسافنا تقاضو هترص

 افصلا نوممت نف ٠ هيلع 0 وا م تايابتلا

 ميف انحري نمو ف
 .٠ تاريسكلا نم ةرسك نس نع كلذ دبب هللاس ولد . هقياقح يف بعذلا

 بسن . تايابنلا كلت نم نع هلا  تاكرملا نم ةكزج نع دا
 تقدص ينباجا . ناتربلاو رورثا ةياغ مالكحلا»يف دقتعاو . ناينحلا يلا لاؤلا

 ةسقيرط تفرع دقل . دادعالا تحت لخدي نا لجو . دارملا نع مظعت يذلاو
 نيذلا نم تسلو . ةميرسلا هذه لاوحا يرسل تربسو . ةمببلا هذه نم البملا

 يف تمرضا دقلو . قدصلاو بذكتلا نيب قرذي ال نمت الو . ألا نع نورفني
 ارح دريل الر اياهشل [؟ج] در ال اذان يلق
 . ةرخاقلا كدصاقمو . ةرهابلا ككتاب

 .اهرازنا حيبادجب يضتستل + اهرارسا فشكتي ممئاز ..ليوطلا ضيرملا ركشلا

 نلف ٠ الها كلدل تنك نا تلق . اهراثا فطتب عفتني اهراجشا روعو لهسد
 دادمتسالا عككتي مل اذل . قالطالا ىلع ديني ال دامرلا نال . الخ يدنع يرن

 ٠ ترك ذ الل يرطاخ تددعاو . ترشا ال ين .تلعا دق لاق . قارملا يف
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 .كلياضف درو ذنيح تطقتلاو .كليام لرصف كيلع تدعار تدعو اي تيمنا

 ةلملاب كيلع منقا لاق . كلاوس نع باوجلا ذغو . كل اذب ام لس تلق

 يف ةيناث ناملالا تناك مل . ىلرالا ةلسملا رس يل تشك ام . ىلوالا

 لاطه الو . كم لقث .ال عما تلق . درت ملو كلذ نع صقنت مل . ددملا

 ام عيمج اكو . ةيفيجلا ساوحلا ةلج نم ةزسسلا ةوقلا تناك ال . كممد

 عيل يدير [] رصييو مايو برشيو لكي امم ٠ ساوملا ىلع ددؤي

 بجو ةيناث ةجرمالا تناكو ةنيث ةجرما هل . ىانلا

 نم هيلا ددصي لب. هباحصا ظح نع يعسلا ىملا ظح صقني ال ثيحب

 ,٠ ةنئيثلإ ةجزمالا تاذ.ةنيبشلا ناملالا هيلع تدررف هب ئرحا ره ام تايفيكلا

 ةجرنالا صقنت مل أك. ابنم صقتت ملو.. ةئيمثلا نع ناملالا درت مل ينم اذهلف
 قحبف . كرد رخفا اف كرد هلل لاق . اهنع درت ملو ساوملا نع ةدراولا ةيناثلا

 ناكعالا نم ةميرالا تناك مل . ةيناثلا ةليملا يناس يل ترهاظا الا ةيناثلا ةلملا

 الو. كللع لاظ ال عما نازوألاو تاكرللا مياس يف ةمبدالا جزا

 .سايقلاو ناهربلابت ادا . ساوخلا ىلع ةدراولا تانفيكلا نا . كلف لتعا '

 ةعبرالا يللا درعت اهتنئاع لب . دارفتالاو طاسبنالا هجو ىلع دجوي نا نكي ال

 اما هيفو الا دجري ال راخلا نإ انلرق لثم . دادعالا ينو اهتجزما بيكرت يف
 ل. “بكرت رهظل ىسالا نم جزتيو الا لوألا الو هرطر اماو سني

 هجر ىلع اتجزنا درت ال اغركو . طالخا ةمبرالا نم اضيا كلذ مهتسيو

 هيف ددإبو . ىلا . ةبرطرلا هيف راح اهثم لب طاسبنالاو . دارثنالا

 ٠ ايهتجرتا ب 4 تا اذا ةميرا يهو . ىسيلا هيف درابو ٠ ةبوطرلا

 يفاثلاو . سماخلاب جرتم لوالاف .. ابتميرا بيكرت دنع ةينايلا ناللالا كلذك
 تناك اذهو . عبارلا نئاوي نماثلاو . . عباسلا هباشي كلاثلاو . سداسلاب نر

 دقت لاق . نازرالاو تاكرملا رياس يف 6 جزاع ناملالا نم . ةمبرالا

 ل ةرزعلا ةيناثلا ناملالا اما تلق . ةيضرع
 ,ذلا ةرقلا ىلع برشيو لكوي امث دري ام ةلزتتب . ةيمسلا ةوقلا يلع درت
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 ام ندذتني ايف مهتاربش تانلا فلتخت . مهتجزما فالتخال ىانلا نا اكو

 فوسو . ناحلالا ينم يف مهتاذل فلتخت كلذك . نوبرشو [ ++ ] نولكأي
 يلا يقارشا تجيه دقل لاق . ناهربلاو ليلدلاب مالكتلا نم يقلي ام كلذ رهظي
 فيك .ةملرلا ةلسملا ضماوغ يل ترهظا الا كتقحبف . ةنفانلا كينامس .ماهفتسا

 .سستلي امم .نالالا سيل يخا اي تلق . امتوقو اهلمف دداضتو اهتجزما

 ةيعسسلا ةرقلا تناك 4 نكتلو . قوذلاب ريتمتف قاذي ام الو . سملاب مبتم
 .تالاكأللا نم فطلا تا نم اهيلع دري ام ناك . ةيناسللا ساوملا فطلا

 رهظي .٠ةيسح ةفبطل 'تاكرحو . ةمييط يوق ناملالا يف ناكد . تيورشلاو

 ةينسلا .ةرقلا ىلع اهدورو دنع . ةيرشبا ةجزن
 اهتبااكو ايزو . اهترالحر اهعذلو . اهتاكرحو . اهتافنو انازداو اهئاحلا
 كبت طرأ ينناو . اترشخو اهلقثو .اهتناخرو اهظلغو . اهتدحد ابيطو

 !متطاسب يلع مالكلا لوط نع [ 5” ] كينغاو .. ابيك رت دنع اهتجزنا ليصفت
 اغدل اهيف نال بطر راح اهجارن» . سماشلاو لرالا نا ملعا .

 ٠ ةبرطرلا ىلع .لدت ةذيذل ةبطر ةكرحو . ةرارخلا يلع لدت ةذحو ًابرطاو

 .ةدربإلا ىلع لدت ةحر ةقلق ةكرح اهيف نال بلر دراب اهجازن سواسلاو يفاثلاو

 باي داح ايجازم عباسلاو ثلاثلاو . ةبوطرلا ىلع لدت ةذيذل ةفيطل
 ىلع لدت ةداح ةنزع ةكرحو ةرارطلا يلع لدت ةيبيك ةعاذل ةكرح

 ع. لدت ةمخر ةظيلغ ةكرح اهيف نال ىباي اهجارنم نماثلاو عبازلاو ٠.٠
 ةجرما يف ةجزمالا هذه ىرق رهظتو . سبيلا ىلع لدت ة ا

 مهنمو .لوالا ناملالا نم ذلتي نمت سائلا يفف . سايقلاب كلذ ميتبن
 مهنمو . رلظإ ذلّتي نم مهيف ام لثم . سداسلا مهتمو ىماخلا مهنمو يللاثأ
 . ةيرشبلا ةجرئالا ثالتخال كلذو . حلالا هيفو مسلا مهنمو - ضماحلا
 نوكت يذلاف . ةييبطلا تاينيكلا يرق نم .ابلع .دري ام فالتغاو [ + ]

 يناثلا هيدلو . هد_ع ةذيذل لكلا نم ضماملاف . هيلع ةيلاغ ارنصلا ةّرملا

 يقابلا فرعاف :. ناهبهلا قيرط اهبيف كل ترهظا دتق . ناملالا نم سدالاو
 . راحصا ديب هيلع ىقق . راصتخالا هجو ىلع ىنملا كتفرع ٍدقو . نافل اذبب
 لك لاق . «ءربلاظاو هريرصت يف هيلجاو . ءرجشاو كيدل كلذ لكسشا فرسو
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 .هريجشت ىلا عجراو لصفلا اذه لاوس مق
 نا ملعا تلق . للذملا ايياو عجسملا وه ماو "! اهياو برطملا ناللالا يا

 امع نكن .البجر اثبع ناحلالا اربتر ام . نالملاو . ابجتلا نيدلمملا

 . دارفتالا يلع دملا كلذب قيلي ام دايعالا نم ديع لكنا اولمجف . الضنو
 .تاينلاو ناملالا ىم تقرلا كلذب نسحي ام. تاقرالا نم تقو لككا اريتدو
 [56] ناتبب ديب ىماخلا هيلا فاضنيو .٠ لوالا ربف ناملالا نم براعملا اماف
 تربظأ تيش ناو .حارطا ريغ نم كلذ مهتعاف . حارفالا دايعا يف انك كلذلن

 نيدبملا يف مضو لوالا ناملمت الا .٠ ٠ هيلعت ام. كلل
 ةكتيالملا .ترشب امدنع . ةّيسيسملا ةدالولا دبع نيرهاطلا نيتثرللو . نيرغافلا

 .توملا لشق ببتملا ناك ثيح . ةّيهالا ةمايقلا ديعو . ةّيمدالا ةلبجلا صالخم

 نيذه لئا# ةجهب الو . ئيديلا نيذه هيشي حرف ال نا تلم دقو . ةيلتخلاو
 ةيمدالا ةلبطلا داعأو . .ارسلا ىلا صلخملا داصا موي يف ناس اخلاو . نيفقوملا
 كلذلو . عباسلا هيلا نرتقيو . ثلاثلا وهو نزدملا اماد . ايللا ةيدفلا ةلزقلا يلا

 اد ٠ تارمالا نئد |, ردجالاد . تازابجل 5
 مهتناممو . ادهشلا داهج رمالا رثكا يف كلذ ديغ دقو . نماثلا هقيفرو عبارلاف
 فرالا لمفي الو[ «1نومسسي ام يلا نومماسلا عجشني ثيحب.البلاو ةدشلا رثكا

 يف اضو كدلذلف سدالا هيلا فاضنيو يفاثلا بف للذألا اماو . نولذين مهبف

 نع ضرع ضاغملا هيف لت يذلا عوبسالا ينما . مالآلا» مضاوتلاو ةلذلا تقو

 ةياغ هذهو . لياضفلاو دياوقلا تلمح كل 'تحرتش ام تس تنا ناف . مانالا
 فالظا نم دينيردلاو . هماتبا نم حبال رشبلاو اليلق ينباب
 لهال تددعا دنلو . ماهرالاو راكتفالا تربو . مايقالا لاو

 دق نالا ثيحف . ديارالا ممن كليام نم انيلع ثدينو . ديارفلا ممن ةميبلا
 رابظاو ٠ ديرصتلاب تدعو اك نلحنت الف . تمبف اب تلطفتو . تلع اب تسنا

 هقيفر نم . رادلا بحام صاخي يذلاو لجا تلق . ريجشتلا يف لياملا نونف
 لوانت ىلا درعاو . راصتخالا ليس يلع كلذ ررصا فوس . راكشملا قفانملا
 . ةعاجلا ترصبا الف [ 4١ ] لالا يف سرطلاو ملقلا تذغاف . راقملا تانك

 ةرقرعو - ابهماينتسا يف رظنفا !وداع  ةعانملا هذه نم لياسلا تعذا ام

 ؛رصت يل دعو ةسماخلا ةلسملا يل

 انوا هتقيقح فر



 وهو .راقملا سلك هدي يفو رادلا بحاص قفط . اماظقنو اه
 . مظع مويل اذه انمري نا هللاب . راهطالا ناسقلاو . رابحالا ةداسلا اهيا لوقي

 انر . لماكلا ىنقلا اذهب هللا الج دقو . 1 تقول انتقد ناو

 ترك ذت الك ن كلو. ليالدلا نم اهليؤت يف حرش امد ٠
 .ةشحرلا هليحرا ينتلقتا . هركتب نم دغ يف هفارصنا يف تركتفر . ةرسملا هذه
 لك يف 'دحاو مويوأو هفنا ايف دلا همردق دنع يتتمثد اك

 [*] ام ةقبقللا دنع نكل . نيرضاملاا ةدابلا الره نم ةايح يف . نينس هتلم
 ىلا مدتسملا اذه ذرمي ىتم يدلو اي الياف هّديلت يلا تفنلا مث . نيدرام ةتذا

 حارفالا [ 5 ] مريلا اسال تلماكتت دقو . انراد انف م

 في نا فزا دقق . حادتالار لاطرالا انيلع رداف كوبل لياسملا هذه عابد

 الف .ناحلالا ليامل انتبرطا دق نالا ثيح كيلع يئايحت مث . حلالا سورك ايلا
 امل يلع جرقتا يتلا تايبالا يل دشفاو + ناديلا يف. ضكرلا نع ا 5

 رورسلا ليذ هنيف بحسن ذيموي نحو . ريبكلا ناله ديد يف ميذولا يلوملا
 انتساب قيلي اف . انبا كريرطللا بالا ةوعد يف ٠ لبرطلا 'ضيرملا
 , دشني هبمدق ىلع اق ذيلتلا بنوف . يفاثلاو ثلاثلا تارصا الو . يفاغالا

 : ريش . دسم نبا تارسسك هتاكرح دنع لجخت ترصب

 هددرأ
 اللا مذله نم انيدلا

 نسملا انيايزال الآ. امئام اف 0 رسلا اب لاطا نحلا اهانس نع طبأ
 اريل 9ريك< ناو اسهيف اًبئاد ال اياغ ريدلا بءاداي !)امااج دقو

 رثملا رمق نا فكلا را هر عقلا اق ترها ربلا 99 نبأ لافف
 هارخ انك ليكو رين ال ليكف 1ًردايم راقشلا مق كلووا كنف

 شا
 هيلا شا اع
 ثذإ ش <
 + اذكم زجالا وشبك ركذي (

 يأ ريت بكن ناكأ

 ةياتلا تايالا ةثالثلا رخرش ركاذي الو
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 ةرخغ رسحا الا تقولا
 ملظم ليالاو ندلا ما

 اليا ىبتلا نم ابرد امذرباو
 99 /ربخلا امهزاونأ رس نم يل ناب دقق 5)اهلسأ ةقيقح يح ل 7كنق

 الا ريتشا اك اًيرش اها الج يتلا ةئيحبللا حارلا .يه لا

 "رع اكرديو ريع ان رمي م *نرعسش
 ردا اشك نايت 1س امرهوجت انس كم حباذال يف اندجو نا ىلا

 ردحلا امتاناكو لمت انتعارب تحبماف ناثدلا رد اهل 3ناكرا

 ,رئا اذا 9كمشمشنو امساك يف
 4 كاشيبس يف امانس ناك ١ اهدون سشلا ىلع يرزي ةششما
 ؟كرثلا كفاطعأ بيط نماحل ريعا مع افاكف | اهناطعا ةرطس

 ترط . اهدشنا ام دمب اين جزهر . اهدروار تايبالا دشنا الف
 لمجو ٠ نحللاو ناملاو ظافلالا نم تبجعو . نحللا نم ىرمملا هدادبا نسل
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 تاسيالا ثالثلا ركذي . اهريغ لبق تايالا شب وخبش ركّذي ةديسنلا هذه يف
 زينا ةثالثلا لبق ةديغالا

 د4 نم طرطغللل يف اهركسذ أي
 بورش الو ةيورشم مشل

 "بوكس قلحلا صال يمد اذه
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 ذقت تاءاجلاو . تارسملا نم انموي انظح انذغاو . تاساطلا [ ؟؟ ]
 هبشا ام قرا اي الياق ةعاجلا يلا رادلا بحاص خيشلا تنتلاف . تاياكملا

 . تاحرفلا كلتب هتاحرف هبشا امو . ديحلا رهدلا كاذب . ديسلا مرللا اذه
 نرلصي الو ٠ تاومالا باب

 الو . نامزلا كبل نم ايط ًاساك تعرجت ام مقاو
 دوطحجب ٠فيرشلا ميلا اذه الا . ناوالا كلذ كيح نم دغر شيع يل بذوذعا
 توملاو هرهكبو . ةنرسبم لجر يلع نوكتت هلجد نا لوقاو . فيطللا خالا اذه

 ليالدلا ءذبب مويلا اذه نم . ةرهاظ تاحرفلا تامالع ءذهف . ةنورقم يضرلاو
 تملخت نا اذه . ٍقرَقْحو يريتت اونراو . 0 وا 1

 رمت ثداع نا نكلو

 .تالطاحلا اهتاداع لويذ اق تعا .تابكاسلا بياحسلا كلت نم ةباحس انضداب

 . ناطيشلا كلذ تنندو يلق ةلغ تيفشو ٠ ]٠0[ عام ةلغ تورا
 يرحغ داعا مث لدطع اذا عيسللا يدري قانثلاو . لتق مع اذا داكلاف

 0 دشئاو . رظنلا
 اتالم سوركل نم يليق تلغو عما لشلاو مالا تداع نال
 اهنانغ ناك الالجا كيتو اثم اًدجاس ياللا تيغل

 تعا الف

 ىلع .فسالا نم هيلع ونه امو . هتارفز تنياعو .هتارس> تدهاش مث . هظن

 .متأملا ىلا حيارنلا قوش . ملالا ترم ىلا . فاس يذلا هنامز

 ل ال تارت الحا اف كرد

 ٠ تاحرتلا راكذت قبلي ال نكلو . كرماو كناش يفاهدو . كرثنو

 انمريو . تار تاذللا تاعاس يف تارمالا ىلع تارسملا الو . تاحرفلا

 . ةثحاملا ا عاما هذه عم ةصرلا ماتو ثداحملاو ةرسملا موي اذه

 ىلالا هنن لصح ولو . رشنلا توم نم دياوفلا هللا نملف [ 63 ] ةلمجلابو
 يساقي ام اساق رلو . ىتاملا مرثملا مولن نا [ * ] ةداع ترج دق لاق . رزدلاو

 راو . قرقشو يان ٍقدآو . يتمالمو يلد نع رصقا . يفامي ام اناعو

 . ديارف موق دنع موق بياصم . دراشلا لثكا ىلع يرما تلم يخا اي تنصنا

 تاقوا يف



 2“ ستقف ةريوت بات

 ان! يفرعدو . ةثحابملا نم هددصب متنا امو . ةثداعملا يللا متنا اودرعف ةامطابو
 سل اًلياق ا تدمف . لاح لك يلع نامت هاب . لامالاو ابرلا جلاعا

 نم دركتشملا ثنا تنك دقلو . ناملالا ليام يف انإ ىضم ام ىضم . نايلس
 . ةميبلا مولع نم تلصح يش يا كارتف . ةعارإلاو ةيافكتلاو ةغالبلاب . ةعابلا
 . باططلا ىلا رادلا بحاص ردابق . ةعيرشلا نرتف نم ف قب ما
 اد. . لضافلا خالا ايا كلا بع . بارما ىنتلا ديمي نا لبق
 ةفئاطلا هذه . ابنالا لجاو ..ةيحبملا ةلللا هذه نم صخا تناو...لماكلا
 لابجتو . رايخالا .الملا ترشاعو'. راطقالا ترفاس دقو [ +٠ ] . ةّييلا
 هقاباطخ تلتماو . نابكرلا هظعاو تراس دقو + نميلس نابرلا.ىقلا اذه لتم

 دقل م مقر[ باطألا فطلب ىنلا ىلا رذتعا تدع

 جياورلا رلبللا انتل اذه يركتف رطعو . حياتلا ركشلا اذه كيف يفرس

 املا لالز يلا ناللظلا قرش . ءابطخلا نم كلثم ىلا اتتثم تنك دقلو
 ١! باخاف . اودلا رخف» . ءادلل رضحو ٠ ءاجرلا ريع للا ري دق تالا

 سيارع عب انيلط لجاو  ةرهالا كاتم سرف برطاو . ةرخافلا كظعاربب
 ركذ نم _سانلا نطفاف . ةيركنلا دياصبلا هسا يف هزتتثا . ةيظثءرلا كبطخ

 نم“ سانلأ دلسسفو . هتقاع ةوالح دنع ةيددالا ةرارم ديعو . هتحص دنع ضرما

 [ 183 ٠ هرم بيط لاح يف تولا ضصغ ركذتو . هتحرف تقو يف ظمتا

 بطخلا نمارفثم هينا رب دم دعم وب
 تيش ناف - تايامألا لابح هب ارمطق ام ظعارملا نم ٠

 ىلإ . مالا دربشلا لثلا نم تن ثنا مولا ايب ينفحتتا ىتح . موقلا بتك
 هداوجو .هملع هعرو ماعلا نا ملمت الا . ماتملا هيحاص عم لغدي ال ملع ملعب

 اأو ٠ هباطغ هتبطو .هياوج هيرضو . هناثب هقيسو . هناا ةنآتشو . هيف
 بروما ناديم لخدي لهو . هتاديم فقوملا اذه لثمو . هناهرب هربقو - هنارقا

 ال نمو .'داوجلاو بضقلاو عددلا نم داع . دابجلاو
 نايرملا هقرق محدت ال نرقلا نا . هفن يلا جاتحب سيلذ
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 ضعب نع عقراف . كرلها هي كفصو امو . كولها ال الها تنك ناف . نانسلا

 يف نورضاحلا [ ؛8] عتيل . اياقن تس

 ل 5 ىلا ينلكتت الو .امدقلا اهلا يلاعت نع يل الو . اهباطخ

 طقلإ يراق لك ىبلو . هجرت ان, كنم ملعاو . هرماع اب كنم ريغا ينناف

 ونه ينارال يب امل سي رش ظفاح لك الو . ايطخ يمدب

 ةطرو نم
 ا رام طز ةظوالو» ةركشبم

 يف ةميبلا يلا ةعامإلا عاتجا دنع نكنلو . هلمف نم لجا همالك نركتي نم الو

 بتكلا نم ةزوبشملا تالاقملا مهيلع ددوا , داحالاو ماصلا يللايل يفو . دايعالا
 نم رطخ باتك يا نم ةرسو . بهذلا مق انحوي بتك نم . ةروطبملا

 تي مايالا ضعي ترصح دقرالا ضرغت امو اذه اي تلق . بتكلا

 2 اف كننم بلطف .٠ تلصشو حرض مي ا

 مك رضحاو . نيدرام ا ىلا يضما ىتح يفرعد لوقت توق ةبرقلا ىلا

 ف عقو ا قوس ىلا جرا ىا .
 ضعب رضح دقو . ناقلا ضمب ةيضق لثم كل ضرمتف ةيظءرلا بتكلا
 ىعدتساف ٠ رمحا دلجم دلع . رصتخع 4 ليتل يف ةارقلا فلا دق ناكو . نادلبلا

 يلع بلصو ليمضالا مقدو اندن . ليجبتلاو راقرلا ليبس ىلع . ليهتالا ةارق دنع
 ام الو لق ام ال هنم فرعي ملف . رظنلا هيف لاطاو لصفلا حتفو . رضح نم

 راثني وهو . هيلا رظنت ةعامطاو . هيدل حرتفم ليمنالاو ةعاس يقب انف . رثك

 نا ىلا . هطغو هقرو ىلا ةرثثو . هديرستو هيلع .دلج رينتو . هديلجت يلا

 لع ليينالا رقت ال ل .نيرضاطلا ضعب هل لاقق . هطرش دح راجو, تقلا
 دلج هيلع نركمو لييغالا نا . حيحص ليجنالا اذه رما ام لاقق ٠ نينموملا

 ةقروو .٠ ظيلغ هكبحو [ 88 ] قيقد هطغوردوسا مدلج اذهو . يلم رخا :

 دقي ال . هتسن تاريخ تالماللا سوفتلا ىلع ضيفيو . هتحرب اشي نم صخي
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 نم هيلا بحا . نايرعلل عيلخ برث نكتلو . كولملا نيازغ يف لاوما . كرلعلا
 ىلع تلج . كريصقتب .تفرقعا ولف انه عبو ٠ ناطلسلا كارت يف بوث فلا
 ةيلتلا ىلع رصملاو . ةحرلاب لرمشلا قحتسي بنذلاب رتماف . كروما يف دذملا
 نكلو . هتلز مظع هل رذغ . هتيطخب مدا فرتعا ولو . ةمقثلا لولح بجوتسي

 يتجرا دق هلت ينباجا .ةيلملا ةلزتملا كلت يف طقسف . ةيطخلا ىلع رصاو اطخا

 نع دردقلاب فرقنم اناهر . كماهننو كلابنب ينتتلقاو . كمالمو كبتع طاب
 تع . تلواتو تلق 1: حاضبالا نع ترذتعا ناف . تلاس ام تابجاوب . مايقلا
 كينكير [ «٠ ] كااةم”عال كبسحو . تاوقتو انيلع لوقلل تهرم دق كنا
 .يمابس نم لببلتلا هنم تعملو . يمالم نم ملت دق هتياد الف . كلاوس الباس

 عفصاو + قد رهظا ملا نا يننب تبل .يمالك يف ككتشتلا هشند نمو

 تمت ةعايلسا نريع نا تفرعو . يقرثع نلبقي نم مرقلا يف ام . يلورب نظلا ساد
 رياتس ارمثرا ممل ٠ ظعرلاو بطلا عب ىلع درلا يف انسط . ظفللا عقاوم

 اورظنت . ؟رياهغ تامل نع ةلالملا رايطأ ارئزتاو . رياصب تاحممل نع ةلابطلا
 .تاطانلا نم اسرتع يتبطغ دررا ترداي مث . سبالملا رخفا يف . سيارملا نسح ,

 ,ريملاو الياق ..تاطقسلا نم ادذح يتظعوم درساو

 ةضئافلا . هتلكتح ةضماثلا . هتمحر ةرماثلا . هتسمن ةرخافلا هلل دسللا . ينتشرت

 . هقوطحت ةرهاتلا ٠ هقردق ةدذاقلا . هش ةرهابلا . هتتنش ةرهاطلا . هتيانع
 يذلا مظالاو . .امدقلا ةمدق ' هتمدق نع* ترغات يذلا ميدقلا هلل ركتشلاو
 ةكع هتلكح يف ثراح يذلا مكتملا . ءالظلا ةلظم [ 0+ ] هتلظل .تضغ
 دنحال الها ره اك اذ ءدحا . ءايملا ملع هملع نع زجع يذلا ململا . يكل

 تاربملا ميباتي اورجف رشيلا رشانم . امو حابص لك يف هيلع ينثاو . انثلاو

 ثونظلا ماسهسو .٠

 - تالابجلا مازع عفر ىلا اودمعاو . تانسللا ةدلا يف تايطخلا مداوص اردملا
 اردكو > تالا راسب دودملا تاحنص اورطما . تاوبشلا يللا ليل ةدمعا نع

 .نامزح اهدوجو . نامدع اهدوجو اًراد اور

 هع اهدنق.رم اهدهش .لا اهؤريو. ملظ اهرونو . مغ اهتحرفو .. مق ابتص
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 تبلس دق اًراد اهل ايف . لاحم اهتدصو . لالظ اهتح . رتق اهدنرو . رج اهدرب

 .ا راونا اهتاربش رياتس تبجح دق ايندو . قيالخلا راكفا اهتاذل ركاسع

 لزتم نكت مل واو . اهلها راتسا تكتتهر اهيرذ [ ه4 ] رامها يف تكتت
 ةرارم نيقيارلا نسلا يف تبذع ال . ناتبلاو بذكلا لحعو . نايثطلاو بمللا

 || ماهوال تنص الو .املظ تابجد نيقمارلا نيعا يف تنح الو.ابسةلع
 نيرظانلا فاش الو .اهراعوا راجحا_نيعادلا مادقا تقثع الو . اهرادكلا رادقا
 ىلع ٠ اهتالقع راتسا هللاو تلدسا . اماينط مايغ نيملادل فاد الو . اهيايض ماتق
 يف تقرغ ىتح ٠ مثالا بابلا يف اهتالبج راخ هلل“ تلئشاو . ماهفالا باوبا
 لامملا ىحضاف . ةيطملا مابس مالا جيم يف :تقرساو . ةيرهلا ماهخا مثالا جل

 ىلع ملت الا . قح هناك اهل عيطش لالظلا اقادو . قدص هناك اهب عودخملل

 .تاداسسلاو تاريخلا راد يف ةطستلا ىلا مداق الا .تادارالاو تارهشلا ران يف ةطرولا

 بويلاب رامشالا تامالع نيا . تاماركلاو تارسملا رانم يف ةطبملا نم مق الا
 تارسجنيا . ناهذالا يلوا اي بؤتذلا [«ه] زاقظا تامالق نيا ما .ناذالا يرذ اي

 ىلع ةلياسلا عمادملا نيا ما.تاظعوملا يلا ةلياما عماسملا نيا .مدقلا تارثع يلع مدنلا
 ثيح .نارينلا تارجج ةرارح ءكذت .نانجالا تاربعةرازغ رطاقت نيا . تابطقلا

 ٠ هتريحاو ةرخاقلا رادلل عيضملاو ٠ ءاترسحاو , ةرعافلا . رادللا عيطملا لوقي

 لام عيني الد . ئرذتملا لوق عمسي ال ثيح . ءترقاو هرخآلاب ايندلا عيبملاو

 نيعدازلا ةحرف ابق . نيالا لاما عنقي الو دراحلا لام عني الو نيرخدتلا

 دعب تانسملا داحتا ثيح نيميأضلا ةجرب ايو .تالثلا داصح مري
 . حراوجملا نال قطن اذا نيت ن

 8 ,قخ رداربالا ملت موي . حلاصلا لسلا ناهرب قدص اذا نيقتملا ةرسس

 ام ةفقو امل انف . محلا ران يف مهماود قذص رارشالا مهنتو . ممنلا داد يف

 [ ه3 ] ةعاس اًهاهاوو . اهراج مادطصا قرثا امو . اهرابح ماكتحا قلقا

 يف تارسحلا سما امو . اهراجشا قاردا ىهشا امو . اهراثا قاذم ىلحا ام

 رقا امو . اهرارق يف تاربملا رجاو . اهرات يف تارقزلا رضا امو . اهرادج

 هذهو . نرلماللا نياف قا ةياغ هذه . اهرارئاو . اهراهزأ فيرسدب راصبالا

 يف رثحو . نيلياقلا يف قداعلا هلرق يف دذنا دقلو . نولمالا نياف قملا:ةبا
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 هَ الا ناهرب رهظبس . نيممالل الياق 4-2 نيملالا قلاخ هليجنا

 مدي . الاش ادللا ريقتو . اني ةرهاظلا تافرحلا ريشتتو . الا اينالا رصبتو
 ارلخدا راببالل اليات نيذصلا نيب يضاقلا قرفيو . 0

 ىلا ارلسخت نا رارشالا يف اًلداع . نامزالا دوجنو لبق مكن ةدمملا ةيملالا رادلا
 بلت لبق .هتلغ ببطت دعا نمم ماياو هللا انلطج .ناطيشلا دونلل ةدمملا ةيدبالا راثلا
 لوزقلا لبق . ةدرلل لرسشلل بهاتو .هسفن اًقس لبق . هسم زاقلل دمتساو . ةتلع

 نشب . ةمقثلا 'لولح :لبق ةسلا يف لولملا بجوتساو [ 0+ ] ةسلاثا ىلا
 راربالا:تاعافشو . ةسثلاو ابرطلا :| ماو . ةمحرلا ةدلاو لوتبلا ةديسلا
 . نيما نيسيدقلاو ادهشلاو . نيحاصلاو
 تفذقو.. اهردق اسما تقرذ دقو الإ . ةرهابلا اهدصاتم يللا ةيعار عارسالاو

 دودنملا ىلع رطقو . تالا ءرخالا ركذت ةءاجلا تذغاو . اهزد ريامبلا
 نيارقلا ىناجتو . تالكتلا دداضتو ةظعرملا ْنوركشي ةر#و . تاربملا بيبآش
 يلا . حلاعلا راكذتلا يف مرقلا اوبنطاو . حبارقلا نم ايناس عقومو . تاظفالاد
 هنادي+ يف لوبي . حيسملا دبع بهارلا تفثلاق . حيادملاو .اكلاب يفولجخ' نا

 دستور . نبق ةبطألا ذه رضح ول . جسما عرسي اتديس قحو اليا .٠ حيسفلا

 ًانياط همادقا ليو . ًاضاخ هتقان نع لزتل . سنق هرينمأ يلع بطخ
 ترا [ ه4 ] امل.. ةحابالا نالا نم ممالا ىلع انو . ةحالقلا لاو

 ترهظا هللاو دقلو : نيرختتملا عضو . نيضاوتلا عفر يذلا كدا

 ةلسجلابو . ماظن نسحا ةنيشلا يلالا ت.ظنو : مالكتلا فدص يف ةنيمشلا هردلا
 .سروؤكتلاو لاطرالا :اطانس يلا عجرتلف 3
 يملت ىلا عجريوت: ةينعرالا تارسكلا كلت انبحاص ذيلت عجري نأ ىلإ الو
 اذه يلي اف . ةقيشملا راشالا ادتا يلا . خلا هرامشأ

 . ضرتلا كمبس باصا دقت هللاو رادلا بحاص لاق . ةيحيسملا ةعاطا هذه

 ذيملتلا ايا كدارج لجا ٠ ضرقتملا كدصق باجاد
 يل نو .ناقالا بيصن ةرثلا نم نسحتي ال .ناهذالا اهظح تذخا دق نالا
 نا دنب اذه .المتم .الو ال نالا هظناو . الترم كيلع هيلا ام

 .سوسقلا ىلع حادتالا ترادق . سوورلاو تاناللا ةعرتم .سوؤكتلا انيلع فوطت
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 . نحليو هترص عجري ذيلتلاو . سرسشلا لثم ميقكا يف تقرشار [ ] ٠0

  نسلالا حصفإب الاجترا هيلع يلع رهر
 حرت مرك ةيقبنع حارب يعيش اي حرارجلا يرد الا
 يحرد ملا اذمب تدحتا اك ١ ينجو يحود اهب جزماوالا

 حيا مدي مهنوج داتأ - ىزامتلا دنع ةحنم فرشات

 تناطا دقو . تاكر لاو تاريكتلا داعو ٠ تايبالا نب ال هنا منان

 . عمست نذا يمسج نم ةرمش لك نا را تددوو٠. تاساكلاب ةاقسلا انيلع

 ٠ حارلا سررك ةرظ ريدن نمت انبو . عركتيو لبني مف ينم ةحداج لك
 دقو . ةيرهدلا رابخالا كاذتنو . هيسلا دراوتنو . حا ١ سورع ةرم يلجتسنو

 ساكتلا اذه لاق مث . يدي نيب ىلجو اسك ذغاو . "يلا رادلا بحام داع
 .ميركتلا كرطاخ يلع حرتقم كلذ عم ينناو . كدبع دصقلا يف يبت الف .كدنع

 كلاؤس اماد . لربقف كلساك اما تلق . يملا مظنلا عفنلا هنم انيلا درعي ام

 . ارسم يلا هدعاو . امزتم ساكلا برشاف . لورسملا هركنيي الف [ 0 ]

 عرجمتي لمييف ٠ باوللا ىلع نامتسملا ثلبو . باطخلاو ناستمالا يلا دم مث

 هغدغدو داعو هبرش انف . نااظلا لالزلا عركتي ام لثم . ناللا ساكلا

 سلج مث . هيشاوح هتافاح ةللكحم . هيئلوان مث هلبقو همشمشو يرحن هنتساو

 الاد . دحوالا ىنقلا اهيا اي لاق . هناحتما جرخع رظنت ةعاجلاو . هناك يف

 نم امتعدوا امو .'ةرخافلا كلتبطخ سما اوفترا انباحصا ناك . دجمالا لالا

 مهنف 00] ةبيرنلا نيارتلاو .ةن ةحاصقلا كلت عم .ةرهابلا تارابلا

 رانلا سيلو .ملمت ادلللا ضعب نم ابنا لاق نم مهيفو .ميلستو نيقلت ابنا لاق نم

 ٠ كلرق لوقلا نا لاق نم مهيفو . كداوجل ضكرلا اذه الو . كدا نم

 كلذ ناك ناف . كماهس مابسلاو . كوق سوقلاو . كمالك مالكلاو
 ذغام نع [ 21] ردص مستلا كلذو . كب قّرشم نم جلبي . حابصلا

 بجحي كركشلا مانقو . كرهز راوفا بيلت نونظلا مرح نكت الذ . كرفت
 2 او قلسا نيب لصقي . ناحتمالا لاجترا نا فرع دقو . كركف راوثا

 ضرعاف .كشلإو لطابلا راهظاو . قدصال نقيل شكر ملا 1
 ققحيو . كرس رهظيو ..كرسما فثكتي ام كِيلع حرتقم اناهو . كحيي كزبربا



 - يسرب رعي يع

 كاردالا نع لج يذلاو لجا تلق . كلبج ناب وا . كلضف ناهرب اما

 هس ةلادملا سوق نع ترف دقلا ٠ مارفالا فيطلب مهغي نا مظمتو . ماهوالاب
 . كلا هجرهي امم يبا سيئو ٠ أيياخ ضي لو ضرتلا رطخي ملف . ايام

 مقرت ديراف لاق - كبلا نم الو هيلع ىثخا ال ينتاف . كحلا راهظاو كنودف

 . ةعانلا هذه يف يل

 - تاظعرلاو يزامتل ةمساج . ةيظعو ةيلسم
 .هتارسحو هتارئز مالآو . هتاساك مقلع صصغ عرجبو . هتارارم ةدشو توملا

 .اهتاربعو ايندلا هذه لاوخا اهيف ركذت مث . هتافو دنع .رملا قلق ةدشو [ 55 ]

 . ةينامجلا تاربشلا ةفداقب ةيقثلا ىفتلا ٍةحارو . اهتاذلو هرخالا ةداعسو

 ٍْض ٠ ةّنسلا 'نردلا رخفإب اجت مصريو . ةيغالا تاويحلا ىلا اهرصور
 . تاكربلا ىلا بذجت ةبطخلا هذه نا لوقاف . ةيركنلا يلالا دحإب اهرحن

 ادا فير لشن نا لبق دقق . تارمالا لفاع يف مايالا هذه يف بطخا

 ةجرمال . لوصفلا
 رشع ممرثكا 5-5 دق ىتح . ئيددام عريش رباكم متدهاش دقو . نينا
 .ةاقولا لبجم مهلبح لصريو 1 نيبو مهنيب لصفي اذه نا لوقاو . نيمستلا

 دق نركتي دا سبيلاو دبهلا جازم ىلع بلغ دق نم ميلا فاضاي نا اواجي امو

 ةحصلا ديلكو . داكتلا ببس ناكيذلا وهف . ىسشلا يلوملا اذه بلق هيلع طاغ
 انلكر . مهتاقو يلا رشح اذا انب

 ا ةماجلا ينو . ةقياللا يزاعتلا :ن» نجي اب [ >6 ] مهيزن
 نم ماثألا ريالو نكت . يدحو يل ةدياثلا هذه ىبلو .

 . كلاما مرضت ام كلارس مهنقتي ىنالا ناكنف هل: 1
 نم كمزني ال ينباجا . كحايترا مهدبي هناف . .كحارتتا مهديفي ناك نار
 الف . اياخلا ةبذاج تناك ناو يفاعالا نم الو . ايازرلاب ريدج ناك ولو يفاجشلا
 .ءركك ديل مرئي الف . هطسفسلاو هيومتلا دارج ىلع . ةطانملا نادم يف ضكدب

 لك اهتنا هيلاو . ادتبا لك ادتبا هنم نال . ءاكذو هيانن رينب ابتنالا لحي الد
 هسئارشل كاش . هيآلا ليجمع معتم . هيمن ليج :رتتم ادنخ مدا ٠ امتنا
 يقدس موي . ناللا كارح ينم لطي ىتح هيلع ينئاو . هسن ارشل ارباخ

 يلا قع ب
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 اسمو ..نورظنت ال مكتناكر هرظان داصبالل ام رشبلا رشامس . نانكالا كارشا
 .نودقار مكتناكو . نريلي لافادالل ام . نرمبست ال مكتناكو همءاس عاعالل
 ماو . تربختي خريشلل ال ماو [ 4 ] . نويتي نابشلل ام
 مرام مصقت اضقلا فويس . نوتقتلت ال متناو ادد ثحت ترملا كوي . نودلخع

 .كاعو تابيه ٠ رايد نع رفاس دق تولا ناك ىتح . نرضيفتست ال مناد
 لحاتلا اذه ماتحو . بجو دق قحلاو لطاتلا اذه مالا . مرأتا عقاوم ارذقتا

 هتوحنم ٍبواقلا وا . ملللا بطلا نم رارفلا نولمرت مدنا برق دق ترلاو
 اورظناف . ايانملا لوقس متيسن وا . ايازرلا دنع تقتع 'ناف . ممالا رخصلا نم
 . ةيدرلا ةديدجلا .ةببصملا هذه يف ارركتفتو . ةيرطلا ةثيدملا ةثداحلا هذه ىلا
 .عمجر ديو . عفرو ديش نم اورظناو زرلا هذه نم دنع لح اب ازههتعاو
 ليصحت يف صرحو . نيدبرملا دارتجا ابيف دهتجاو . نيدلخملا زدلا يف هاتوا

 لاحم ريسلا يف ليامر . رايدلاو لزانملا نم ربد ام رمجاو . رانيدلاو مثردلا
 باص ارالاب رهقو .اكذلا ارنص اكذلاب رببو . اذولا ةبتر ولملا يف لباقو ..ابسلا

 . ارنا 'زيزع زثلا دعب حبصاق . ءآضقلا كاسم ةيلع [50] تلاح فك . .ايشالا
 .٠ اًرهظو انطب بلقتي وهو . فيرشلا لحلاو . فيلا ملا كلذ دمب هب يدهعد
 ىنسيلا هدي طسي . اًرزش دالوالاو لاملا يلا رظنيو . اًربجو !ًرس رسحتيو

 يفا قرب ىتح . ىرخا اهرثا يفو الا هرسح علقي الف . ىرتسلا هلجر عمجيو
 . هيجاوح اياتح تدمار . هبياعم ايانم تدتشاو ٠ قرفلا قدحاو . قلقلا
 ظاطالا نيب فرطلا دري داكتي ال . هيبابح اطع عطقناو .هبراقا اجد عطقناو

 ءايبلا تحت داوسلا يفخا دقو الا ..

 هيابحا ىلع يرتلي ال ًايبح هل ايف . ضاحلا نم ضا

 هبسح ًاييثك اجيرط هبارتا
 ٠ دبالا ىلا ءرقسب نقتي دق . هتمقث ىري نا ام ادقارو . هتبرا ىجت

 هذه لو . نوعرارلا عدرتلف ةعاسلا هذه. لثمل . دلولاو خالا ةقرافب نعذاد
 لبق . ةيطخلا ةدقر نم راكتنالا اوبن . نوساجلا ددبللف ةفقرلا [

 .مكتليحر اند دقف ارلسحتو .. مكليس اذبف ارلحت . ةيدبالا ةدقرلا راطبالا دقت
 . مكتماتا سورطو نيفلالا باقعا تتكل دقو . مكمادقا سوورب مكتك



 2 سرسقلا ةرعد باتك

 . تدمخ دقو فرطلا تاظحلب مكنتك . نيلرالا فياحص يف تتصلا دقد

 هرجرلا مكلأك ٠ تدمج دقو فاطعالا تاكرحو . ميد تطال هرج

 دقو ةسيقلا قانعالابو ٠ تمتعا دقر ةبيصملا رظاونلابو . تمتقا دقو ةيببلا
 . قربا . دقو ترملا مراصب ع . تلاحتسا دقو نساحلابو . تلام

 دقو بابحالا عمجمو . قلفا دقو ةعالا قلتبو . ىل# دقو نونملا قدببو
 . هياود دوجو زمي لبق نم ٠ هياد مرعب رقنف ٠ قرفت

 لويذ لابسا نم هللا حماسو .قئملا لبيد قلقلا دتشيو ٠ قرملا دهبي نا لبق
 ةقرافم ىلع ال . تالاهملا "نم عنص ام ىلع . يا ليش ترفل

 نع لحر هنا انيلم عم . اتم.لصفنلا رضملاو. [ 7 ] . انع.لحارلا فيضلا

 . ةيلقملا رادلا لصارو . ةّيسملا رادلا لضاف . اقبلا لحم يف لزنف ٠ اقثلا لحم
 ةفيثكلا ةطقنلا قراق . تاريخا لزانم يف ارسحلا لزتم نع نمط

 يف لحر . ةمادنلا عبر نع لقتنا . ةيداسلا هفيطللا ةريادلا نراقو . ةيناببلا
 .ةفيطللا ةرهاطلا ةذللاو . ةفيرشلا ةحارلا دجو دقو هب ينتاكو . ةماركتلا ىمح
 تمحس نذا الو . ةيضرالا نياتكتلا نم اهدمبا ترظن نيع ال يتلا لزاخلا يف
 ةطبنلا هذه هل بهاولاو . ةيربلا ىشتم ناحبسف . ةيحلالا تاحيبسقلاب اهتانن سحب
 .ةيضرملا ةلضافلا لامعالا نم همدق ال كلذو . ةيكرلا ةنسملا ةبهوملاو . هينسلا
 نا ىلا . ٌسؤسقلا ىلع تاساكلا تراد مث . ةّيندلا ةمينشلا لياذرلا نغ هدمبو
 . سركتملا علاطلا ماقتسا دق يقوخا اي لأتو . سورعملا تيبلا بحاص بثو
 . لامالاو يفامالا غرلبو . لابقالا مين رهظو . سرحنملا اطخلا مي باغد
 نظا امو . ةحيارلا ةرطع لابتالا ضايرو . ةجيال ةدامسلا تاداما هذهو [<]
 ينمشي يذلا نمو . ًاضرع اهس باصا دقو الا . ًاضرعو انبع يذمت ةبطخلا هذه
 يل تارمالا نم هل فلس دق نوكتي نم ىلع. تاظفللا هذبب بطخا
 فعاضت هنا لوقا . ريققلا شيابلا هناا ولو . ريقكلا يكاب ينلباقي وا .ريسيلا قلساب

 لاخبا هنا ولو . قاقنلا نم انرصو ايللا هو يلع وا . قاتحتسا دينب ولو يقح
 هذذه هيلع الثث نم لواو . تارمالا نم اتم هللا قفو . قالطالا ىلع سانلا
 يخل ايس ناك نم دمسا اف . تاكولاو ريخا حاتقم نوكتت . تايالا
 . يفامالا تلماكتت دق نالا ثيح اليا هذيلت يلا داع هنا مث . تاداسلاو
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 فرطت نا دقق . يناثلاو كلاثلا تارصا نعو . يفاغالا نع كنايعب

 قفطف ٠ قايبا نم كيلع هما ام يقام يدلو اي يقدشناو . يفانتلا انيلع
 * درسيو هيلع يلع رهو . دشني ذيلتلا

 يلاردلا مش اان يفق يلاودلا تي .يتسف الا [:5]
 يلالقلاو حئادملا نيب تن يراستلا نام ةديرخ لجا

 ياللا بر هيا ٍيفو 2 اريج لونلا يف امرس قتحو
 يلالشلا نم صالخلل اًديدج' ًدع نريرارحلا الت

 يلابلا نم .موجنلا ن 1ًررت مالا انس نم تريعا

 يلاللا ضائجاب لكي ٠ .قيتع نم باي يف تااجو

 يلازتلا ةنرامم يف ةلاّزتلا نرق كلق امالج يالا اذا

 لاك نع وادقالس لوسش يبي نع ارّدسن ال

 يلالحلا نم لحا تجرم اذا ينيد صن يف امارح ناف

 سرسقلا ةرهد ترن

 حبسلاو ركشلا هر
 ادبا اًريثك ثاد



 أكد ةينودالل ةيتانيإل ةيلجإلا خي

 ةينوراملا ةينانبللا ةينابهرلا خيرات
 «عيتذ 7 هجم +3 ليلي ىنوأ بالا

 كلاثلا دلجملا

 رثع ننرأثلا للا
 176 دنع

 بلا مامنالا ةءارب ماملا بالا تقاب 141+ ةنسلا يف
 : يهد ةيلافتحا دابعا ةمبرا يف لماكلا

 نارفثلا جنب

 ديهو ءاسلا ىلا ءارذملا عن ةديلا لاقتناو ةديجملا ةمايقلا ديعو فيرا داليلا دبع

 ٠ نايهرلا يلا سريئراتتا راع

 نيرشملاو ٌيداسلا مويلا يف هنال ايلا راثملا ةيلوسزلا
 لان دركتلا همر يذلا لسرتلا ىلع ءانب « (ةهحدل 2ث نم

 «بلطلا بسم« هتسادق معنا عبالا سريب ابابلا ةنادق ىلإ سويرانيل سويسنرول

 نارفنلا حنب « ةسائرلاب «بئافلخ ىلعد لبلب سويطانغا .بالا ماملا سيئرلا ىلع“ -

 اهعن'اذه ةيلوسر ةءارب بجو: « مالعا اهكذ راما ةمبدالا داعالا يف لماكتلا

 ينرحلا

 .اهيلا بجرب كلذو

 هدو ةئس لوليأ م+ ميلا يف ةتاكنلا ةلدفلا يلكللا بالا ةرججارم امثل نم
 نم اقتحم :فرع دق “ ةيملالا ةيانلاب عيال بلا ةسادقلا يلكتا انديس ناد

 تالسرتلا * سدقلا ناجالا راثتتا سم مادقم ءاثدا يسسا ررحملا انا ينم هبدل مدقملا ديبشتلا

 نايهرلا ةيبج ماع سيئر لبيب سريطاتغا بإلا ةرضح نم ةمدنثلا لكلا عاشنالا تاذ

 قلتي نم لكو درك ذل مانلا ىيئرلا تنادق حنم دقف * مارغسالا يلكلا نيزنابلا ةندارلا



 لاب سيول بالا و

 جيدا ماكنا نارفتلا عم 'ةيربابلا ةكرهلا .اطعا ةماطتسا * ةمادلا ةسائرلاب لبقتسلا يف
 . 1 يهو اهركذذ ينآلا دابعالا نمش ةنسلاب
 مس ةبوابرلعلا لاقتثا دبعو ةديجللا ةمايقلار حصقلا ديعو حبسملا عوسي اتديس داليم دبع

 ةينابهرلاب صتخم شوطنا را ريد يا يف كلذو . ريبكللا سوينرطتا ىبدقلا دبعو لوتبلا
 . يضاخلا عوتلاب ةدوكاذللا

 ذلا كتلرا لك هبنكي روكذللا لماكلا نارفثلاو
 نييحب ملا نم . اونا ةبتر ةيا نم « ةروكذملا ةكربلا .اطعا
 راشننا لجا نم ب نيذلا ةقيقحاب نيمدانلا نيلواتتملار
 :امورلا ةسينكنلا نآش عافتراو سدتملا نايالا

 . ربطملا يف يتلا سننالا ةدافال اضيا صصختي نا نكمي نارذنلا اذهو

 زمام اقاالا يف ةموسرملا ةدرصلا « ةكربلا .اطعا يف ظننت نا مرتي هنأ ريغ

 .ردبلا هتءاربب رشع كلاثلا سرضنسيلكا ابابلا كذلا ديمسلا نا
 تكد

 ا

 * اهنيع ةيلاثلا يه ةبولطملا ةدرصلاو

 ةيلرتبلا ةملادلا ةيرابوطلا تاعرشنو تاقافحتساب .يش لك لع ردانلا نا مكمحديلق »

 نيلرسرلا نيسيدقلار“نادسملا انحري يرابرطلاو “ ةكئاللا سيئد ليئاخيم يوابرطلاو عم
 ةاسيملا ىلا حيسلا عوسي مفي “ ماياطخ رفني نأ ديو . نيسيدنلا عيجو سلوبو سرطب
 6 ةيدبالا

 . نيمآ : بواجي سوروملا
 ماياطخ عيمت نم ٌلحلاو نارثنلاو حتملا « يش لك لع رداقلا موحرلا نا مكتحتسيلف

 ةريسلا حالما مس قاد تعض لق مكتسيلو رجلا تاذ ةينيتحلا ةيرتلاااوا مكبيلو
 . ةحلاملا لاعالا يف تابثناو

 يآ : بواجي سوروللا
 (ىبتتا)



 فعل ةينوزألا ةيئانبللا ةيئاجرلا غيرت
 مريلا يف < .كذ قبالأ سدقلا مسجلا ناويد نم ةنيدملا ةيمورب يطعأ

 تحت ولو « الك .يش «.افلا افو نود نم ًاناجع < ءالعا . نيرركذملا ةنسلاد
 . تنك ةجح

 مادقم انيل سريسنرول لاثيدركلا 64
 (عبجملا ىيبئ»

 (ةيلسالا ةءاربلا ةججرت نع

 ءابالاو جلدم ليرش .مايلا بالا نا « 174+ ةنسلآ ثدارح يف
 جنم اهب اوسمتلا « سداسلا سريب ابابلا ةسادقا ىلا ةطيرع ارمفر دق «نيربدملا

 نيو حصقلاو داليلا دايعا نم لك يف اخبا الماك ًانارنغ حتي هنا مث
 . سويئرطنا رامو دسللا

 ( دلجملا اذم نم ه؟و ٠١ ةحفصلا عجار ١

 ريضتتا ارو . بسلا ماعث نا نرد نيللا كلذ يف بلطلا بجتسي ملف
 . ثالثلا نيدافنلا تاءارب ىلع باوطعا

 ( 4و ةجر جو صام دبع سداسلا لمثلا جاد ١

 مسجلا مأتلا « اه00) ةسلا ءذحل يلاتلا نيرسكت رهش نم رشاملا مريلا يفد
 .نيمبدملا ءابالاو لبيلب سريطانغا ماملا بالا ةسائربكش يماط ةديس ريد يف مانلا
 . ايا هد يضالل عيل يف اك هنا ددع ناكو

 يحورلاو يلدالاو يداللا حاجتلاب ةينايهرلا ىلع دومي ام يف ةلوادملا دميو
 ضئارف ضعبو ةيضاملا ةمانلا عماجملا يف ضئارفلا نم عضو ام ظنحب ديدشتلاو

 الو « اهنيناوقو ةنابغرلا تاداع ىلع قيطنتو نينسلاو مايالا روطت قفاوت  ةديدج

 تباصاف يرسلا يفرتاقلا عادتقالا ىرج < عمجملا حاتفا نب عدا مريلا غلب
  ىلوالا ةعرتلا



 زيلب ىيرا بالا 3

 ( ةثلاثللا ةرسلل ) ماع ابر هي يدونق ليبلب سسويطانغا بالا

 لوا !ريدُم زاجنلا هللا ةمن بالا بختتا ةيئاثلا ةءرقلا فو
 م6 ع تالا < +
 « ع ع ةلرا < «
 « م « ةنالا < ع

 .اسؤرلا عزوت مث

 ايعزق سوبنرطنا دام ريد ةساثرلا يربزتلا سودرترب بالا
 شباط ةدّيس <« 6 35 قيما 4

 جيبلا سريرا < < <
 بوح سريئوطنا «أ < ١ « ا
 ةضانلا زج ©" 6. < 2

 ليا لياغ <« < <« 2٠6
 قوفيمةدبس < 8 8

 ةينولحكتلا سايلا رام < < ء ٠6
 ايشراتحري < < © م
 ليس سويئرطلا < < 2 -
 نينمادي ثوبان <06 1:

 تنوع يراشرلا“يدرخلا لباغ < < ١
 ةكرشم ديس < < رورحش يداو سيكرم © ©

 ناقينك سرنايربق رام ع« < (لرمتا <«
 قاسادبب « ع ينامرجلا باس <

 تانربلل ةديع < © ينيتلا ليرتم <
 سبق يشرطم سايلا ران < < «لوجما <« <

 (رايدالا تاءاتزور نع)

 + ةرخآلا يفابهرلا مكتسالا ىبل ةنسلا ذه يف

 سكودو . يواتيلدلا سقسو . قوريبلا ذو . راودلا سقرو . يدوقنتلا ىوم
 اعرزلا نويارسو . رطيق ىنومو . يناتملا بوقيو . يلابشلا
 . ينتتلا سريداتجو . يلرعرد ايئامو . ايراد كدابو . يقرمارملا ريتنو . نايدوتتلا



 3 ةينوزاملا ةينانبللا ةينابهرلا خيرت

 خالاو ٠ ٍقرغشملا سويراكمو . فوشلا ةعدزم سيئرفو . يدنملا يئبملا بوذعي
 بالاو . نشحلا رمشلا نم طاسب يأ « سالبلا » ىلع اًدقاد هتايح ىنق دقو . ينبتلا ارمن
 بوح سوينوطنا رام ريد ىلع سيئر ناك ذا يناريدلا زيزع سيول بالاو . افولاف سق.“
 هادو بس ةزم ريغ ايدوا ىلا راس دقو اهقازراو ةبابهرلا حلاسم ىلع !ًدوبغ اًعاجش ناكر

 ايابهرلا ريغ
 ١ رايدالا ٍتاماتذود نع (

 111 دنع

 ةماعلا ةسائرلا ةفيظرل « ليلب سويطانغأ ماعلا بالا ىرتشا 1814 ةنسلا يف
 نم « نوتلجع ةيرق يف ةدره فصنأ
 .راقملا اذه فصن كلي دالبلا مآ ريبكتلا يلاهشلا

 يذلا نمثلابو هككلمي يذلا فصتلا همييف حمسي ايجار مالا بإ هلأ
 جيالاب . اوما هيلا دروف « هنث ةميقبو عببلاب اكص هيلا لسدي ناو "ديدي

 بالا نا امو ديمالا قالغا ماك ىلع ةلالدلا نم باوجلا اذه ىرح الو
 . هفررمي هددرا نا تيأر « هيدل ماقملا ةمرحو زازعالاو ةلادلا نم لبيلب

 ريشب ديمالا ناكو .٠

 2 همن اذه
 مكسيما : انمولس يقبو ءاتسيفو ..بارجلا كرير مت لسمو “ قرشلا دمب ' مكشبع ربخغ

 كفوشح مدع نمو .. :مكفورس نسمي لا كراب * مذارللا مدقتب هينثلاو عيذوتلا ةكدادج
 . ( بتع) بوثس هيف | فرإبلا اذهل

 يف مكيدل «ةيلوينا ةمرح ةكرش ةدوعلا فمن ودي جدتك نيس لماولا#ا
 فسنلا عزوتي « نياسلا فيرعت

 .ةريدالا دحال هميصخت (نوباثن) رن بح * ةيمرل هلع فق رثآا فمناو تادادقا

 عيل نركي ال ءاسيملا دحا طي سريئرلعا زام باتكلاسداب مكشبع ثحنو »
 . « ان عزابخا ًارشقتاال دس

 ( يدي طونحلل لصالا نع ذ



 لييلب سيرا بالا 1
 الهنا : اولاق ةبكتفتلا ليس ىلع ءكذن قآْلا ثدلألا .امدقلا هيودي امو

 ايانع ةسيور يف سلربو سرطب رام ةسينك حطس ىلع لوالا سرجلا قلت
 خياشم نم مثاه يلع رعدملا هترص عمه الركتالع يداو ىلع ةفرشلا (ةسيحلا)

 * هترص ىلعاب عرصي ذخأو تباسي هيناا دس نييميثلا ايزدوط
 < لطاب © لطاب 201 © ال © لطب  لطاب »
 . ًايرص عقود لع يمنأ تح لاما هذه ىلع لاذ امو
 ايهرلا يكسالا ىبل ةنسلا هذه يفو
 ٠ انرطمافب بودنيو . يلابلا ليئافدو . يئالقلا نيلسوغاو . يريمتشلا نوطنا

 . يوالحرلا اك ذر. يتلا سوابيلو . يئبتكلا سلوبو هورامو . انتكسب سوالت ريو
 تقدنع ىناولسو . نيدوتث نم سوالتربو فسريو . اسيرح ليادبجو . نابل فاساريو
 ارضنو .يفلابلا سوخخابو ٠ سلبارط نم قحسأو اينامو ريتسنو . ايطرق مقوداسو ٠ (داكم)ا

 + ةرغالا

 خالاو . بن الار . يراشرلا الوفت خالاو ٠ نينا نم انبشإ
 .. ييابشلا سريسترول خالاو . ةنس همح رسب يسربتلا سجرج خالاو ٠ اوس سسوباسف

 ( دايدالا تامائذود نع ذ
 117 دع

 ينتكن كلذل « رشلا يعدتسي ام ثدارملا نم عقي مل 141+ ةنسلا يفد
 : ىلاعت هتححر ىلا نيلقتنلاو يكتنالملا يكتسالا ارسبل نيذلا .امسا وذب

 ةرخالا ميكتسالا بل
 . قو دغبلا ذابحلا سويراكمو .يفاريدلا ليادججو . يئاقلسلا ىقرمو . ثوبا نادبع

 . ةبينابشلا نم اباسو عاشبلاو . تاميلتلا نم سوطيقانو سربباتثناو . ينوثرشلا لابئادو
 .( ىبنلا ) نرحاتلا ةعدزم سوبنرطتاو . نايدرفك ةعدزم مارقاو .. يينملا ليوئاعو
 اروش ةثرق نورامو . ينبتلا فسوبو . يدونتلا سويدانجاو

 يالا يفرتو

 (رايذالا تامانرور نع



 نتبع لييلب سريطانغا بإلا ماعلا سيئرلا ناك نا دمي < 145٠ ةنسلا فو
 نورام رام ريد .انب ىلا هماتها لرح«ابطرق يف سوخابو سكر س رام ريد ءانبب

 2 . ةتسلا هذه يف
 مسا ىلع ديما ماقملا ىأرو ريدلا ناينبل قفاوملا لحلا يف راظنيل .اج الو

 ةنسلا يف هتللت دق ةينابهرلا تناكيذلا ةسيورلا ةق يف سلوبو سرطب نيسيدقلا
 ةبرمصل هبف .اننلا نسحتسي مل رم اك « ولاا ان>ري كزيرطبلا دي نع

 م ةقفاومرثك"ا رثخآ لح ىلا دسف « ريرهزلاو ةرهالل هضرعتو هئالاع
 نورواجملاو الرجح يلاها ملع ذاو

 | مهأس « ةداملا بسجب مجرم ةفايضلا بجاوب ماق نا دميوا

 اربلف . .اتثلا يف نابهرلا نكتسل هتقفارمل« آلا ريدلا هيف مئاقلا ناككملا يف
 ةلتل نلف . يفودأم ىبيع ىعدي جمسا نم ًانثخع لاطلا يف اورشحار بط
 0 هوزلا نع ةديب انآلا ذيدلا تحت يه يقلا ةقيدنسلا برت
 هل لاقث رىخي نيبختلا نا نيرضاملا دحال لاقو عئابلا ىمذتف < شرق ةئسمخو

 2 يلارخلا هقيفر
 حاد ىرث ايلف * فار يراشلاو قارس نّسخملا نا “ يلاوتم اي كلفع لق ام

 . «يلارش اي كري

 <... غلق شرق ةكسمخ نمثلا هل داز « كالذب مانلا بالا فرع الف
 ًايهار ناكن « أشرق

 ةارتشملا ضرالا يذاع ضرا ةماق مالا بالا بوو « رخآ يلاوتع

 : ناكنف © شرق يفلا مالا ىيئرلا هلا عف
 قفارملا عقرملا ىلع .ادآلا تقلتخا « .انبلا ناكسم دايتخاب ةرشابملا دنعو

 ريدلا ءانب نوكتي نا « مانلا بالا يأر بح ىلع ارقفتا اًديغ

 دوبشلا « الرجح بي ) بمألاب ةفورملا ضرالا 'نم ًابيرق نوكتيل



 لييلب سيرا بالا 1

 يف © تقرلا عم نابهرلا ىمسيف . ليبج دالب يف هتالرصحم ةدازغو هضرا

 ابيبناجمو ةيضرا يلالق ضعب

 1 جل لقسالا وبتلا ماقاف .
 ناكتف .لاملا نم اًرفاو اتلبم .انبلا ماقال كرت « ةناا ةئانلا ةساثرلا نع لذت 0

 هصدخ او ثائاون.انبو كالما ىرتشم ىلع ةمانلا ةفيظولا قودنص نم هفرص ام
 .( شرق 104000 مايالا كلت يف شرق فلا يتدلا نع لقي ال لام نم ديدلل

 نفدو نابتلا فسوي كريرطبلا يفرت ةنسلا هذهل طابش رهش نم نيرشلا يفو
 اًدهز ءاضر مايب ةيكربرطبلا نع لزانت دق ناكو . نيبونت يف ةكراطبلا نذدم يف

 هع . 14٠5 رلخطلا انحري نازطملا هفلغو . ًاضاوتو

 « هفالسا ةكراطبلا اياب عدرتسم يف هناي اوفشنكا ١ 3 رحن يف
 رهو داسفلا نم الاس هردجرف . الامد .رلم بشخ نم قودص نم ًاعوضوم
 - نيبونق ديد يف ظرف

 مداخ ريضغ نوطنا يروكعاو ناب ةيرق يلاها نيب « ةئلا ءذه عقو فالو
 سرئامرج ناراتلا ردصاف « هبتاد عفد نع اومدت مينال < مهتيعد
 لصح كلذ .ارج نمو تاييدأت ضعب عم عفدلاب اذدشم اًرما « ةيشربالا

 يذلا ايحرق ريد نييثد يريزتلا سود ذرب بالاو هتاذ نارطملا نيب مهافت ءرس
 اذه ببس يذلا ره نداكنلا فرصت ءوس نا همبفأو نارطملل ضرع دق ناك
 باوملا اذه يف امو . ثداألا اذه تاّيسم حضري اب نارطملا هباجاف . لكسشملا

 ةرتاق قوةح. ضعب حاضياو ةبخيرات دئارف نم انه هتثت © اهيلطو ةينابحرلا
 رطلا هشنب

 . مركألا بالا اهيا
 مكمالس ةحصل ىلاعث ءاندحو ءانسهفو مرير مت زيزع انلمو تفو كربا يف “ ةجرتلا دسب

 نع ءوستسس يذلا مالكلا نعو يش نولنا يدرخلا ةبج نم هرغركذ امد . ةبوغزملا
 نم تال تس نغ ان مالكللا اذه هنن ددص حيحص ناك اذاف * امولس رام * هْاسلا

 ىلظنلا دمي نم لييلب ماملا سيئرلا هيلع ناكام ملش اذه نمو * كل انآلا وع
 0 :ايهرلا ةحلصم ىلع ةربتلاو



 3 ةينوراملا ةينانبللا ةبنا
 تبذيسسو :هزارطاوأ هلاقم' ةدنع. ةقورس دوك ذظالو... ناب ةءادش ىلا كب ذويهم ةمادخ

 هيلع يرمغ حيعنم ناك ذاق هتحم لع فقتو نم صحت مالكلا اذهو . هعابملا ( ةيدح
 : ماع انل ام مالكلا اذه نال صامقلا دشا

 ضببلا نأ (يدوخلا يا ) انل ضرعا ناب يف انك نيح * (تايترملا» ماعلا م نم امأو
 ةسينكللا يف انت مرل « يلع اهنيككسام شضعبلاو_ هسيلاس ءوطعا
 دحا الو هميضلا ةسبنك يف اوسدق اوداع الو ملامملا ل اريقد ام ناب انمجار مري مدمب “ مح
 د ةهخ نع انف نضرعاو دل رشح مهتم

 نهاكسيأ « مهميلاس !طريثد امو ةواسملا نيرمقملا صاخشالا نأ مالعا ةررح اننا ىضنقا
 ةسينك نا نينباق نحن اذ سبتكو وم طوب نكي * بع هين نا دمب «تسيك يف مهلبق

 . اهيوسقو يه ةطربرم ناوكن ةسددملا *

 :ذ ىلا تاناثثأ هرجوم هنا مككرق نمو
 .رث اننأ ارسهفل مرطاخ نم بهغوا هب اندم 'يذتنيي

 تمن هبااس هل ارمقدي ناب

 : كس رادمو متدويدل تاما
 مهفنسا نم نيعوطتملاو نيمورحملا يفنن ال تاماثالا هذه نا مكترضح اوزيف نا مري اغاو
 رافتحا دسقلا نوكتي كللذب مهتفرس دسب نم نيم رشمملاو نيمورحملا اولبف اذار مسيانك يف
 يارا ةرقث مدعو فقسالا ىاوا

 ردقي ناك اف سرادمو ةدريد اهيفاالا ةبعد الو مكنه بجرم ىلع ىالا:ناك رلف
 نك اذا . كلذ انني الو هددصب اتسل الا اذه ناف دحا عني الو دحا مرمي ال فنسالا
 . راطنلاب ايغرن نغ طاب :ابهرلا ةلالج اربشرثا

 اردقي الو أمسد) يردي يدرخلل !رضدي ال معا مكفاكرش لع مي مكتا مككرق نمد
 نا يدوحلا انني ىلا نمنو اونرغ مكنرضح “ انماما يدوخاو منا ازقفاوتن اني

 . مرمر مانع انك هبددي هل ارمفد ام متاكرش
 دنا اب هيلع ةففش نككر ةيعرلا ةءادخ سخي اج ررسك ثم مقاو يدوحلا نا نيماف نيو

 نسمي يذلا يفب .. يقأيم نع هل اتددحو ىشس امل اتنفس “ (ةيع بحام) ليسو مبقف .
 نع انرثط اًيادو ماعد ةردزاون بغرت . شيرشت .انل لصح اهنقو ننو . هدريد
 ودج» ١ تاه اهدلاو يناث مكفتن ةيملالا ةكرلاو مكشحس

 ( يدي ظرفحلا لصالا نع )

 بسحب ماملا عسجملا دقع ةنلا .ذحل يناثلا نيرسكت نم رشاملا مويلا ينو
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 .ط ديد يف ةينرئاقلا موسرلا
 يرملا يفرئاقلا عارتتالا اورشابف رهشلا نم رشع كلاثلا مريلا غلب
 2 رشساف « بدلا

 سريطاتغا بالا ١ لوالا عادتتالا
 00 يلا

 يريزالا سردرترب « كلاثلا ©

 0 عار
 دورعسريدانجا © 0 مالا «

 بالا
3 

 يواحينلا سرهئاسنا
 يديشتلا ىقرع
 نزاحلا فسوب
 يناريدلا نانوب

 هملاثلا سرج
 لييانب ليا
 حابس بيارخ ىسرم
 يقاسرحبلا ناسا

 ةيفسب

 يراتتكسلا سريطاتخا
 ينيتلا همالس ليرتاع
 سوئانود
 يراتكسيلا لحيح كداب
 .دورعز سوسيسارج
 ” يواشرلا نوطتا
 يفابلا ريشخ ارا

 لري

 :ءاسؤرلا تعزرت ريخالا مريلا

 د ةسقرا

 < حابتلاب ةينابهرلا ىلع هرمي ع

 (ةسارلا ةرسللا) ةماملا ةسائرللا

 خلا !ًريدم
 يع

 لرد
 اباد اريد



 0 ةينوراما يناثلا ةيناجرلا خير#
 + ةرخآلا يلابهرلا يكتسالا سبل ةنسلا هذه يفو
  نريثورعيلا ١ سيك م سويطانغاو نوطناو سك ودو سونامرجو . يلعبسلا نافطعسا

 . يجماالا_سرطبو . يقوترششلا سويستدولو . ينيساكبلا هد ليرتامو
 ايرطو سجرجو . يدرتتلا نأ ةسنو . يريزتلا ميوداكو . راتثسب برد سويسبناودد
 سلربو سرطبو . (نايدرك ةعدزم) سريضدرلو . يثدهالا نوطتاو : اتنكسب نم
 . يناقلس مهارباو ٠ (ثريملا) نم

 ةرخالا يقوثو
 سرتامرج ءابالاو . (باارس) نم ردتكساو . يقورلا اباتربو . يفادبمإلا لبئاتنن

 او .ر يبابشلا سابلاو يناربدلا
 .( دايدالا تامائزود نع ذ

 كلزذل « مةهالا يعدتسي ام اثدارح نم نكي مل4 م١6 ةنسلا يفد

 .٠ برلاب اودقد نيو ينابهرلا مكتسالا اسيل نم .احا كف دنع فقنا ذقن

 ءالا سبا
 . يلدا سريداتجاو قابلا سركيو ا

 ٠ ثايلقلا زم سرشتسيلكأ و ليئرنامو . ةئيتضلا ريس نم ىومو . يوابطرق ايئاتحو
 .قبملا سأيلاو . هدا امونو ٠ يقرفيرلا سيسرقو . ريق فشويو : يمارلا قسد

 سوينرطنا رام ريد انسلس يذلا رهو ةئس ” نع رفثالا سوئامرج بالا: يفونا
 اينانح بالاو . كشاف اسييح ناكر يروثانلا مئاملا كداب بالاو . ١

 + ةرغالاو . يدرتتلا
 ؛و ٠ نوج نم يداثو

 + اهواشرلا سويئرطناو . اهلب نم سيسئرقو . انيدج نم ارهوت
 .ييتل

 ١) رايدالا تاماتئرد نع (.

 دعا 116
 نارطللا ةاقو هتيمري يف يرثكتلا هللا ةسن بالا ىور 1456 ةنسلا يفو

 نقدو ًاوسم تاع ليقو ناتطسلا ثلا ريح يروملا لبق وعدل ناتطسا فس
 ةرخالا نابعرلا ضرفلا ةالص ةيبش بيرعتب ىنتعا يذلا وهو + هقدو نيع يف

 ردج» نابت اج يف ت 0 هديب نم قايدشلا سريطانغا بالا ايحزق ريد ةمانذود



 ليلي سيرا بالا 4

 وه اك « اهتكاكر صار ةييرملا ةدابلا بذه هنا يا < يفرش ركتلا فرحلاب

 ايحرق سرينوطنا رام ديد ةعبطم يف ىلوالا ةريآ تمبط ذا ابتمدقم يف راكذم
 بالارا455 ىفرتملا لوالا ربدملا راجنلا هللا ةسسن بالا ةدعامب +14١ ةنسلا يف

 م 1811 قرتلا رح ناشرش عفوداس

 + ةرخآلا يفابهرلا مكتسالا ىبل ةنسلا هذه يفر
 سيكس مو . يوأر شبلا نيسيو . يلاجممالا ىرمو . هدا كدابو .. يناعرزملا سرسبلقا

 . يمارلا باتربو . يلابلفلا برشيد . يلرفيرلا نريارسو .!)يناجترت ردنكساو . يوابطرت

 .يرابطرنلا برقعيو . يرخف سيسنرقو . يوارشبلا عجمج فسويو . وطبق سودرئربو

 ٠ ارسش ريد سوشيتسو ٠ ثريبلا ايوطو . يدوقتلا سودرتربو . يلسوملا كدابعو

 الوبو . ادبسب سرطبو . داردلا نيلسرفاو
 يراتنكسبلا مهارباو . ينيساكبلا فسري + نارخالاو . همانلا نادم بألا يفونو

 ( رايدالا تامانثرد نع )

 رثع ساثا لصفلا
 111 دس

 ابابلا ملظعالا ربما ةسادق ىلا عوفرملا بلطلا ىلع ءانب 4 5+" ةنسلا يفر
 رام ريو سيئر بالا ىلع هتسادق ممنا ( هج - 4٠١06 عباسلا سريب

 تم قمم « لابقتسلاب ةساثرلا يف هفلع نم لك ىلعو يلا ايحزق سرينوطنا
 0١ يف عقارلا“ نابهرلا يلا سرينرطتا- نيبدتلا ديع يف لماكتا نارغتلا
 لك نم نييك لوتاكلا نييحيسملا دارفا لكتل < .ريد ةسينك يف ؟ يناثلا نراك
 .٠ ةزربلفل ىشنآلب تازتتلا ااَذِج ضيسحت نكتيو . نبي

 5 * مامنالا ةيفرع هذهو <

 ةشس يلاثلا نوناك ريش نم رع ىساخلا مريلا يف ةتاكنا ةدبس ةدادق ةيجاوم نما
 انا يغيلبت بجرب * ةيملالا ةباشلاب عباسلا سوي ابابلا نديس ةلدقلا لكلا نا * دج

 مهل اعدستف ريدا لع ٍءري ايا نوذلم داع ريد يف الرجح ةلواتم لق ٠
 سويساتثا ربدملا نكمل نكل « انيرس عقو ىتح يسلاب اًبرض ءرمسواف دوكذملا خالا
 - ريالا لحلا هئانعاو قارا عاس نم قولا



 عوشملا يلكللا لسرتلا بسمب *سدنللا نايإلا راثنتا سجن دارا بتاك هاندا يسسا درحملا
 نع سيئد وه يذلا '.يبكلا سوينا رج نيكل رار نمر سي مدقحلا نم

 ةسينك ةدايغ لكب نوروزبو سدقالا نابرقلا نيلوانتمو نيفرتسو ًنح ن
 اذه باستكأ نركي رييكلا سربنرفنا رام دبع يف * ةربتللا . هالعا روكا ريدلا
 .«سدقملا ناجالإ راشتتا لجال ىلامت هللا ىلا نولسي مث. اهبورغ ىلا سسشلا عرلط نم نارفنلا

 . ردح مقل رم يف سدقللا تايالا راثتتا عمم نم ةيمورب يلعأ

 . 4 ناك عرف يا" ىلع نمشب دحال لي ال مانثا لب * بارث الو قح دهغ نم
 يئيسدي ابرام -سرلل ديك .( ايحزق ريدب ظرفحملا لسالا نع ١

 رارسألا بنك

 يريرطبلا ماسقملا .مدخ نا دعب وللا انحوي كريرطبلا يفوت ةنسلا هذه يفر
 رام ديد لّوحمت مايا يفو . نيبونق يف نفدو . (14م-140) ةنس ةرشع عئبدا
 .نووتبلاو ليبج دالب ةيشربال ةيكيديلكاا ةسردم ىلا يحرك يف نوران انحوي
 . ةيمومح ةيفئاط ةسردم ىلا ةيمورلا بدو

 شيبح فسوي نارطألا هل اتلخ ًارطب بختناو
 ( + دك اينوم خيرات نعد

 د ترديب : ةفوطم و سري ةنارطللا نيب فالثلا عقو ابفن
 . جورملا يف القت ةيدقلا ةسينك ةيكتام ىلع « لبيلب سريطانغا

 يبلاها ةمدخ طرش تحت - ناك ةينابهرلا ةيييكللا مليك نارطملا ىعداف
 نارطملل "قع « ةمدألا هذه نع اورغات وا نابهرلا عمت اذا ي يأ « تاع جورملا
 ء طقق ةيحورلا ةمدحلا اقل .اشي نمل املليو ةيينكلا نع مهدي عفدي نا
 ةينكلا هذه نا اجو .يفلدنرغ سيول ديسلا يلوسرلا بئانلا ىلا ىوعدلا تمفرف
 مدقو يلرسرلا بئانلا ىدف ريدلا اذه سيثد رضح ليباتب ليئاخيمرام ريد فاقوا ةمنات
 بئانلا قنا اهيلع عالطالا دمبز  ةسيتكتا ذهل هريد ةيكلم ةتبثلا قادرالا هل
 4 اهتيكلاب نارطلل "يحال ناو - مدلل رولا ةيبكلا ةيكذم ترث هنن
 . هتا.اعدا هيف نيبي ًاباتك يلرسرلا بئاثلا ىلا ٍلسدا كلذب نارطلا فرع الف



 .لايلب, موا بالا ا

 : باتكلا ةيفرح هذهو
 . مارقسالاو فرشلا يلكللا ديسلا خالا سدق

 ريغ لكب ةراسلا مكتنط ةدماشم ىلا قارشالا حيدابت ثبو قالو بجو (+ ءادها دمب
 ةضاير ىلات هادو هاتسيفو بارجلا مكريرمت انلسو تاوا رسأو تقو يأ * ةيفاعو

 ترب ةستك ص قادوا هسو مدتمل ىذح لبا دام ريد سيئر مدلو نأ اتتلب . مكلاب
 يدوخا مدلو ةرشح ىلا موتلسو قادوالا خس ْمذخا مكتدايس ناو جورملاب الفنا

 اذ . ةسينكللا هذمب قس انل ام نغر كلب قملا نا رركذملا ىبئرلا مسهفاو

 نهاك ديدن ةبناكمأ 'مدع نعو ةدالا هذه نع ةباتكلاب انضرعا انتركلا

 . ةسبتكلا هلت نود نم ( جورلل يلاعا ) ةمدخب ( موقي ١
 م تادملا هذه لكي ةيلسلاو ربدللا يعوصخ فوقوم حرطلا نإ ضرفتلف : ًًيئاث

 حرطالا نيمداخ ( نابهرلا ١
 . مثلا « يا ) نأ ورشا لعب

 ٠ ةيعرلا ةمادخ ةاضرو اتياغ نو ةرطاخ دش ةسنك ماني نكمي فيك
 "ريش ةحاراالا ةياغ انل ىيلو ديحلا مكيأرو مكتذ نسمب نودثاو نغ كلذ لكمو
 انا ارهقحو . مهمدخي نهاك ءالزرحلا ريادت اماذا جو ىلغ نورد وجر
 نم بغرث لب “ حرفا اذه اركي نأ انرطاخب يننرت نكي ال ايما مالا

 بوئالاو . انداْرف لخاد نم مهيلا ليغو مين اال نيلتسملاو نيرشابلا ارنوكي نإ
 مما امجرثو يلع ملخنل اهولسرت مارت « قدرالا ءالزه خسف مدا قينح ناك اذا
 ال مككيحا وب "دمع ناك امو ةدالل هذه صرصفي مككيأرب (نسحتسللا) نسحملا ن انوثرعو

 . اعدلاو اثلائو اناث مكيديا لبقثو . انربتبت
 ببلا اذللو لاياد يروحلا ةرشح انل اربجون كداس نا دوكذللا سيئرلا درقو

 لكلا اهرثق لجال ةيعرلا هذه نا مكملع فيرشب نركتي اجرقثو قادوالا خسن مذخأ
 . ةسينكلا هذه نودب نماك شام مرقت اهنكمي الا

 موك" سرطب مررخا يعادلا ودع لوليا
 تودي نار طع

 , يدي ومو لسالا نعد
 «اهتايرتحم ىلع عالطالا دارا هباتك يف نارطملا اهلا راثا يتلا قاروالا نا

 ىلع ةدايزر . 1هز١ و 1ا!لاهو 7< ةنلا ثداوح يف ابتفرح ذ سم دق



 3 ةينوراملا ةينانبللا ةينابهرلا خ

 اهلصحتسا ةباتك تدجو « نارطملا معز يفنت يتلا قادوالا نم ءركذ

 1+ عطرا < ةيتايهرلا ىلع ةسينكحلا فه فقاو سيك رتس دوبع نم مانلا بالا
 ادري ناك اذه هلم نا لب« ًاتلطم ءيذب ةينابهرلا مارثا هنقو نم دجقي مل هنا
 ماقملا ةبحاص القت.ةيدقلا ةءافشل اًدادمتساو هللا دهن

 5 ةباتكلا ةيفرح ءذهو

 . مادقعالاو فرشلا ينككلا بالا ابا
 يف . ةيفاعز ريخ لك يف ماعد حاس سالاو مكيديا لبيغن دمب مكسدق لع ضورمملا

 نم مكتلعا يلا مركذو مكتمالس ملع يفرسو مكتكري ةقدو يل لمو ثفو كربا
 انا يفاب مكمل .انربا .سدق . اب ذولي ءيث لكر اهافرقوو ةسينكلا رامو العن دام ةبج
 جوملا ىلا ارلُغو نينا نينكس اوناك جورملا .يف مربلا نيذلاو جورملا ( يف مدق ) ةيمدق
 مما ىلع اهرمها. ةيثلا تسّسم ةيثكلا راع يف يدبا نا لبقو . عشوملا يف اركراشو
 ثرمو مكبهاد دوزعذ سريدانج بالا يس ناكو ىادالا حتف يف ثيدب الف ٠ ةيئابهرلا
 لل نم حابس هناي تف مهثم دحاولا تاف نيدو يل ناكف ةدم تلطوو مري ماكان دام يف
 ةينيمو ساك ات ندقو ةينابهرلا مسا ىلع اهرما تمجرف . ةسينكلا رامم يف ينراغ بسلا
 . قوص هبّسنو مرككلا بقت مكبعار ليانع بالا رشحف . مرك خشوم اهل تفقوو ةلدبو
 رشع دحاو لك ىلع انشرف رست انك نيدف ىرعد الو اهيلع مل ام جورملا لها م نمد

 مهن . انقر نم اندنع نم اهرامثو اهافرقر لك . ةدحاو ةبشغ الو مانف دحا اف تابشخ
 مكبهادو رهف ال شرغ ىلع ةسخخ مريخ نمو ( نيالا ) ةثيددلا نم ناسحا انل رام
 ان اذه . نوعاطلا .يف تام هنأل ةبنكللا يف نقدو تامو ةسينكللا مدي راس لياثع بالا

 لكو ةينابعرلا هين لع ايرث اناو يفرعادي محل الو جورملا لعا نم يناعاد دحا ال مكسلعن
 + نابهرلا ديب اهانسلس اثم ةيشحت جججح بجومي ان فقو اب ذولي ا

 . مالسلار مكتتكري سسنالاو مكيديا لبقا يف م مكسدنل ضارعا مرام اذه
 ( يدي ظارفحملا لصالا نعد

 سيكس دوب دلو
 ريد يف ماملا عمجملا دقع ةنسلا .ذمل يناثلا نيرشت نم رشانلا مريلا يفد

 . ةينوفاقلا موسرلا بسجم شيماط ةديس
 ةشيه باغتنال ريدلا ةينك يف .ابآلا ممتجا هدقع نم عبارلا مريلا يو

 باصاف < يرسلا عاتقالاب ةينابعرلا يف ايلبلا ةسائإلا



 لبيب سيول بالا 5

 سربطاتغا ب

 راجنلا نا ةيسن بالا بختتا

 ةسماخلا ةرسلل ةمالا ةسلئرلا

 5 رايدالا اسؤر نيربدملا عمجم بختنا ديغالا مريلا يف
 يريمتك سقرم بالا ايحزق سوينوطنا رام ريد ةساثرا

 ناربع ةلرق شا ةسنا < نشاطا <« <

 : 0 جيلا فسوي دام < <
 بوح سوينوطلا <« <« <

»-٠- 
 ع«
 ريشا ةيناثو ةئس ةدمل ينإبلا ريشخ يبدا < دا

 يقرع بلا يلياربج بالا هقلخو
 يقاس زحبلا ناسسس بالا 2-٠

 م عن

 يراتتكسي سوبسومبلا <« « 6
 يفاريدلا نانري < 55
 اناح متاح نسويطاتخا < 55

 دورحش يداو سويزاكم « ع«

 يلوترشلا ىرم « «-
 ينيسكبلا دسالا دب 8
 قرع سويساتلا « 4
 ييلابشلا ليرنم « 3-5
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 * ةيخالا اعلا عكتنيالا ىف نبل ل ديل
 نم نرييارسو سيكو امونو سرين وظناو . اتتكسب نم ىمومو سويديجياو انحوي

 . يودادب ليرشو ". يفوترشلا لياقودو . ئارشب نم سوالتربو سودداند + نيون



 0. ةينوراملا ةينانبللا ةيئابهرلا خيرت

 . ييدكبلا دحالا دعو . يراتيئدلا ناسسو . نيدرطنيع نريارمو يوابطرق ناسسو
 سويسئدولو . نارلسرفك تأ ةبمتز . يواشرلا ليرتمم + ةرغالا لات هتحرا يقوثو

 - يدوقاملا ىمو . دفمل يقس
 .( دايدالا تاماتذور نع ذ

 دولا نم ريدلا ةنازنم ناك ام هنن اًذغآ ًايرارتع بهذو < "61458 ةنس زوق

 دحا فرعي مل أثتةةينابهرلا نم جرخ . شرق ةباسحنو يلا رش دحا اهردقو

 كريرطبلا ديس لع. يلرسرلا يمركتلاو ملظالا رهخا ىلا ءاوكتش عقل ىململا
 ىلع , ل الغ ماشلا ىلبارا» ةنيدم ىلع“ةنارطم هجري مل هنال يشيبطلا فسري
 الد . دركذللا ريغخ 3 0 اريح ول ةنكذللا ةيشربالا .انبا نا

 هنع فر ام لك افغو قرشا

 كريرطبلا لبس تاباتتع تلصو . (ةنس ١٠ دمب يا) اهلل ةنس تناك نا ىلا

 ازا بالا ' ءاضما لست © عجمج مارفا بالا ماملا برلا ىلاو دمسم ىلوي
 1 هنا ابتمالغ ؛ يفالا يفابلا يضخ
 يف يفربامملا كلاثلا قلبفلا رسب

 ذا ايحزق ريد نم ةبلاو ءارشلا لربقي نر اشيا نماكلا نوكي نأ +
 .. ةديسحلا بيلاطملا نم كلذ ريق ىلاو هتنذ نع هاني ريدلاب هقاكررتم نم (ًرفاو (سق سصخي

 وغ *٠ يف يتاريدلا ثورا خالا ينابهرلا يكسالا ىبلا دق سبئرلا ريشغ بالا نا ركذتا
 رشات لدعم نس



 لبيب ىبوا بالا ا

 * ايف ررق ةلج نيبدملا سلجم دقع ةوزلا دعبف

 . ليجأت نودب ازا بالا بال ةباجا
 يشرطب سايلا رام ريد يف * نيحلا كلذ يف دوجوملا ليسجلا يهربا بالا لاسدا +

 . ةيكرلاو ةيتانربلا نيتللاب فاك مالا هل يذلا * سربق

 قفار يذلا كريرطبلا ديسلا ىلا نيربدملا سلج ارق مانلا بالا عفد مث
 كلذكو.. بلطلا بسجم ليلا يهربا بال ةمزاللا تاضيرفتلا حئمو هيلع
 . مانلا بالا سدق لم

 ىلا رفاسو و بلس سبق ديد ىلا مهربا بالا ىلا قاررالا تلسرا مث
 ىلع هيلطاو ريضخ اينرا بالا لباقو .ليوط قاش رفس دمب اهدلبف ةينرقبا
 :راتحو ةريم لكتب امرا بالا لبقث « تاضيرغتلا قادوا

 ادملا كلت دمب < ىلات هللا عم حلاصتيل مالا ئداب يف ةيحرر ةضاير ةرشإبلا

 ٠ نامز رهش رح ةضايرلا تمادو . ةنيرطلا

 نا دمب سدقملا نابرقلا لوانتو يرسلا لما لبتقاو ماع ًافارتما فرتعا مث
 هتايح خيرت مهاربا بالل ايمرا بالا ىور كلذ دمبو . ةنس نيميرا هنم مرح

 : لاق . اهيف ره يتلا ةعاسلا ىلا ةينابهرلا ءرجه مدي نم
 كرب رطبلا ديسلا ىلع يارعد عفر دصنب ىمقنلا ةيمود ىلا ترقاسو نانبل تكرت يثا »

 يبركللا نا تفرع * ةيمور ىلا تلسو نأ دسو . سلبا .اط ىلع اًنارطم يثيبل نع هعاننمالا

 اهم ترفاسو سربق ىلا :رئاق ريغ اال يارع
 لاحرقلا اسع تيقلاق ةينرفيا تاب نأ ىلإ رخآ ىلا لمع نم لفتتا تذغاو . لرشانالا ىلا

 ليسدتال هاطامثا قيال لمع نع ثحبلا يف تركفو ةيكرقلا ةئالا
 ةيلاطم يف الوم تنك يفال ب مامالا ضب يل ناكر بالا ةاطاس ىلع ةيتلا تسسصف

 تعرشو اًبيط يفت تتعاو . ةسرق لكتب ابلاطا اهرهغ ةديدع تك تيئثقار بك

 هدايشسا رهظاو

 تدعو سك ذوثدالا مورلا ةقئاط نم ةينطو ةأرماب تنرغتقا ايئدلا نم ةمس يف تحبضأ الو
 هنأ تقرع لجو .نم اهتزي تسسناف ةةنبا يل ةكرتتا تيقوت نأ ىلا السب اهم

 .. ةجوالا نم وهو اهي
 يف بلاعالا ةئيدملا هذه يف تب



 تقخا يفاي "يلع للا مماق رسلا اذه تننب نا ىلا ؟ اقارب
 امو آلا بع اا امو“ ترتيكللاو ةناعرلا يف يسيا يشام يف هيلع تنك ام يف ركأ
 : ليوط لمأت دب كقر اد اين ب قايح نردكتتسا

 . طاشلا نيالاب ةرسا كل لجد اب مق
 ارظني نا اهنم بلاط “ ماملا باللو كربرطبلا ديلل ضيارملا تفرو تم تعالو

 ٠ يصالخ اديب نال مايهالا نيبب ةيفشلا يتاح يف
 . ُمدنحلاو ينيلا ارباجاق ءامؤرلا بغي ةنقشلا العاج يتبل عسو "يلا للا رظنفا

 "تشم ام ةقيقد لك يفو لب “ ءاسسو حابس لك يف ىلاشت ءركشا * بالا اهيا * كلذ ام نار
 ةسمئلا هذه يلارث ناب كنامال لاو. لاهبتسا ريغ ىلع * هئاخس ضيف نم هب "يلع مسنا ام ىلع

 ءادشملا مرم للا ةدلاول يدب ةجيتت يه © قافحتسا رهنب ىلا هبلا عوجرلاو ةبوتلا ةسن
 * ةينوثبكلا ةبطرفبلا ةالسلا يثوالث لجالو ةسدنللا ةيددولا اينحبس يلرالتب “ ةأطلا اجلم
 مريلا كلذ ثيل ١ قوذيم ةديس ريد نم تجرخ مري نء يال .ةاجنلاو ةباحلا اب يل ناكن
 . !ًدحاو امي اهنوالث كرثا لا ٠ ! ناك ان

 أي اب« ةياورلا هذه يلع صف يذلا للا ميهاربا بالا ربخي مث

 دما كللث لكتف ىلامت ّث ياستلاو عوشملاو ابسدا بالا اءادبا يلا ةبرثلا تاماله نا
 ركاذي نكي | هاو . هفلاخ ىلا «ءرجد قدس لع ةلاد ةسيقع تناكدق “ هد اهتينف ينلا
 « ةلأيلا هذه لع ةداددم عرمدلا فدذيو الا “ ربدلا نم ءجورخو هدورف ةثداح

 : لاقث هلاكشا يل فصو مث
 نينيبلا ليكم "'نرالا يلح 4 محلا *لثع * رصقلا ىلا ليي ةماثلا لدتس ناكنا »

 رمش حلصي ٠ ةذيلب مالكلا حيسق “ ناسللا قلط * فنالا ريبك ةيبجلا شيرع . "واح رصيب
 لفتنم نم كلي ام كم بتك< ةضايرلا نم ءاهتالا رثخ لعو . ةيكرتلا ةفيرطلا لع هنقذا

 بالا اهفرص < نيتتس وحث هراد يف دْيْطَح بالا دنع مضهاربا بالا ثكتمو
 دعبو . هيو اقل دادمتسالاو تاولصلا ةرالت ىلع ًةيباتلبو ةيوثلا لامع ايما

 يدل ايمزا بالا موحرلا هفقوا ام مالتسإب يهلربا بالا تما هتافو دميو
 . ةقللا فيضو رايدلا بيرغ هنال الد كلذ ىلا عطتسي ملف « ايحرق

 2 يع هجوا نم ابجوزو موحرملا ةئبا



 ابيلب نييرل بالا 3

 ملستسا « اهلياذت هتعاطتساب ِ ةمواقملا نا يعاربا بالا دجر الر
 |رتاك تويب ضعب نم جرخو فقولاب ةاعادملا كرثو طونقلل

 مجد نينس ناثوُغ ا بلح نارطم نم ضيرفتب ةثيدملا يف

 ٠ نيديلا رذص نانبل ىلا اهدمب
 نم ناكام اذهؤ .تارم ثالثو نيتتئار ًءرم هارب! بالا يل ءاور ام اذه

 ىلوالا ةينركتلا برملا ..انثا يف مث . بتم ةريع هيفو رركذملا ايمرا: بالا رما
 مهتلمج نم ناكر شيلا ةمدملل .دالبلا نم .ابطالا ةيكرقلا ةمركتملا تذخا

 نلع ررتكمدلا نا ايو 9 هيلع 0 ريدلا سيئر لسدي ال

 ىلا هعوجرو برحلا ةيابت دمبو نيش لرقي نا ا يلف « ثداحلا اذه لبجي
 نع هقربغاف ةدافالا يتلأسو ةينرتيا يف هل ليق ام "يلع صنف هتلباق نانبل

 ... ءاسؤرلا ىلا لاا عقاو تمفد مث « الصنم اهتياود
 : ةرخآلا يفابهرلا يكتالا سبا ( ١454 ) ةنسلا هذه يفو

 نم سرطبو اينامو . هادكر فك نرطناو . يدرتتلا امرثو . يلوعردلا سويسكسم
 سود رثديد نم اينانحو . ايطرق نم انحوبو حيسملا دبعو نيسيو . يارشب

 + يدرتالا سيك دو . يوانبادلا
 اباثريو ٠ يدبارطلا لباو . يشرمملا سجرجو . يررتتلا لياربج

 ٠ يشرملا ايتام بالاو . ينيزجلا
 ( دايدالا تاماتذود نع ذ

 154 دع

 3 ةنيلخ ا نيوطلا 0

 ابقد: ةقتنت اذغ ام“ ايش ةحئارإ



 ف ةينوراملا ةيناثبلا ةيتاهرلا خيرت
 ىلع هقرقو بن . (لوالا) نزاحلا نافطسا نارطملا فقولا اذه تبثا دقو

 زربف ةفقاولا ةأرملا تيقوت ةمولمم تاوتس دميو . ًاعرش هيلع فوقولا بجي ام

 يعرم ينك مكح بجوبب ارجاسهت اثك دقو« عرماقلا نيهاش رعدملا ابجوز
 ىلع فيراصملا شعب نفنا هنا ًايعدم « فرقرملا قزرلا ىلع هدي عضوف < ءارجالا
 .اهتافو لبق اهنقري تلكتن اهناو 4 قزرلا هكتلمت ناب دعولا تحث ةريكذملا ةأرللا
 لطحتساو ٠ هب تفرصت اب فرصتلا اهل نجي ال ةهوشسم اهنا : لرقي فاضاو
 هنع ليكو نيينتب وا قؤرلأ نع هدي عفرب مانلا سيئرلا ىلا ملا نم اًرما

 ةكحت ىلا هجرت يذلا يقوريِلا سيكس سريطانغا بالا ايكو نيمشن : ةمئارللا

 ةسمئارملا دمبو . كريرطبلا ديسلا ضرب ذخا ذمب 2 يعرشلا مالنا ثيح نيلقنب
 «ىرعدلاب يضاقلا مكتسجي نا لبقو . يعدملا ىرعد تطقسو ةينابهرلا قح تبث
 ىراعد ناب ماطلا . ربأ اهدنمت . برهو هتاكر عرماقلا نيهاش ليكر ضفد
 ناويدب ىرمدلا هذه عمستلف ١ نيسنكلا ماكملا ةيحالص نم يه'فاقوالا
 ىلا اهيف بهذ ةحئاس ةصرف عوماقلا ليكو اهذختا كاذ ذاو . كربرطلا ديسلا
 هاا مهاركاو هيلع همرصغ طف ًايعدم « يلاولا ىلا ءاوكتش عفدو ماشلا

 ىلا يبلاولا نم سما ردصف . مولظم هناو .ارثلا ةميرشلا بجو ءاوعد عام مدعو
 ماشلا ىلا تايهرت“ رضحي نا : هلآم © مانلا مالا يلاهشلا ريشب ريمالا ةداسس

 سيلا ىلا ارما ديشب ديمالا هجوغ .درضحلا مدع نع ارذع ممل لبقي الو ةكاسملل
 « هنع ايكو هسيقي نم وا ره رخأت اذاو « يلاولا ىما بسجم هجوتي ناب مانلا
 . (هيلع مكتحلا) هيلع لرمي نا مزتلا

 ضرع « ةيسنرفالا ةلودلا ةلا تحت ةينابهرلا تناك و

 رف لصنق ذيك يره اياوخلا ةدامس ىلع 6 ىرعدلا هذي لالا
 امرملأ ماشلا يلاو ىلا ةباتك هتوف « ةحيلا هتنايد نسحو هثمعو تدين

 مهتلاحو مهتنارق نال ماثلا ىلا باهذلا نرميطتي ال نابجرلا نا

 . مهتنايد نع ةجراخ: ماع يف ةكاحما لجال ةدمب ةنكسما ىلا رفسلا نم م
 حسي نا ًاتلطم هنكتي ال هيلعو .ةديمسلا هتلود ةياخ تحت يه ةينابهرلا نا مم

 .مهاوعد عاتسال ةمكتمملا رايتخا قح مجدحو مهل لب < ماشلا ىلا هجوتلاب نايهرلل
 ماشلا ىلبازط وا اديص وا توريب ةكتمم نيب نا يلارلا نم بلطي كاذلد

 عقاو ماعلا بالا
 « ت



 ليدلب سيرا بالا م

 ىلا ربا الا ددصا © يلوا ىلا ةلاسرلا هذه تثلب املو . ىرعدلا هذه عابسنا
 5 ةيركل ماسلا ىدحا ىلا رضحي ناو لاهلا يف ماشلا حرابيل عوماقلا نبا
 ىلا رضحيلا عرماقلا نبا ىلع لرحي ريمالا ىلا رمأب اذه هرما فدداو
 يللا 3 ريمالا عدصق .٠ انوراتخي يتلا ةيكسملا يف نابهرلا عم ةكاسملا

 قحلل نعذا مايا هدنع ةيلاولا تيقب نا دمبو رركذملا يعدملا د
 +: قوعدلا تينا

 فرورمملا لجسلا يف قورهبلا سبكرس سربطاتغا بالا هند ىرهدلا هذه حرش نع ١
 336 شيباط ريدي

 : ةرخآلا يفابهرلا يكسالا سيل ةنسلا هذه يفد

 سود رتربو . هلابغ سقرمو . ينيلكبلا نرطنار . قردينلا للا ةسنو . يجورملا لياغع
 لباغو سيسقرفو سريدانجاو لياربجو ارهونو سرئامودو . يجورملا لبافعو.يراتبلدلا
 نم سودرثربو كرابمو . يلرعددلا سونيئرمو .(راكع) تالم تي نم اباسو ٠ يطرق نم
 . يلع اًبلا فاساويو . يناريدلا نورامو .هيدلا

 نرتد . يداملا سيسئرقو . يرابطرتلا ا دبعو . قورلا سرينرطتا .ابآلا
 . يراتبلدلا فسريو . يئادببلا ميو : ةرخالاو , ( انس نم ) يرافسملا سينرفو
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 . يتلا لا دعو

 رثع عسانلا لالا

 319 تدع

 : اهصن اذه ةباتكتب ةيقافتالا تطبرو . ءايل نم ةمورحع تن“ ذا

 .ريرجتل يعادلاا
 ةبالا سدق عمانم قاقثالاو اضرلا "م دق هقيرات مريب هنا

 معنا نيبشر يف ايحزق ريد كالما ةيلل مارغحالا يلكللا

 ٠ مقر تح للا ةلئزلا تالجس نيب انآلا وهو(:



 | ةيناهرلا غيدت
 قح مه ام نال نيشر يف ةدوجوملا ميك الما ارقسيو نب

 ميرلع سبيل انني اهف قافنالاو ارلا "ثادق اذكسمو . ةرود نم انصخي ع كلذو . ةيلكتلاب
 . ةريق نمالو امال ةضراسس

 بع
 رماش يودبلا

 دمج (ناسين) ناب يف !ًرير نايلل كلذ اندرح
 ( يدي ظرقحملا لصالا نع )

 ةعرزم يف ةنئاكلا كالعالا .ارشب ةينابهرلا ءاسؤر أدتبا ةنسلا هذه يفد
 اهارتشم مت دقو يفاجمهالا سرطب بالا دي نع ايانع نورام رام ريدف لامبرفك

 ةنخ بجرب 2 1456 ةنسلا ىتح 1461 ةئسلا هذه نم يا« نينس ثالث ةدب
 . : كركم

 ريغ دمح نب ررصتمو هدامح ريغ دمح ني سابع خيشلا نم : لوالا كصلا
 مهدد كنا عببلا كلذر ٠ مهتالاور مداح ءاجبج يلع دمحو .'ةتدلاوو هدام

 : نمشب لاميرتك يف
 ةعرزلا يف مهل يقابإلا ثلثلا عيبب ءالعا نيرركذللا نم + يناثلا كصلاو

 رق يتثمو نيذلا نمشب ةدوكتذملا
 ددادو نيدلا دمسو رصنلاب خياشملا نم لامبرفك يف : كلاثلا كملاو

 . شرق ةياتسو نيفلا نمشب ةعدرملا يف ثلثلا عببي < مواسو فسويو ىسومد
 دب دالرا مجلم دالوار سابع خياشملا ند لاميرتك يف : عبارلا كصلاو

 . شرق يتنمو نيفلا نءثب هدا
 نيدلا دمس رصنلاب يلع خيشلا دالوا خياشملا نم : ىماحلا كعلاو

 نيتثلا ةسبقو . ةدوكذ#لا ةعررملا يف مهن يفابلا نع مولسو فسويد ىمومد
 اذلا رسشع ةميرا ةعررملا نع لبم نوكتيف 3

 دو

 ( يانغ نوران رام ريد يف كركسلا نع >

 يف ماملا عمجملا دقع ةنسلا مذهل يفاثلا نيرششت رهش نم رشانلا مويلا يفد

 . يفوتقلا هدعرم يف شيماط ةديس ديد



 لياب سوا بالا

 بسحب ةسيبكلا يف يرسلا عارتتالا ىرج < عايتجالا نم عبارلا مريلا يف
 5 تياصاف

 ةسداسلا ةرسلل اماه سيئر لبيلب سربطانغا بالا باختتا ىلوالا ةعزقنا
 لوا( ريدم ينبللا سرسيلتا < < ةيناثلا «
 يك <« يريزرتلاسرمرترب < ع ةنلالا «
 الك « 0 يتملاولرقا ع« ةبارتا «
 ايار « يينكيلادسالادع <« < ةسالا <

 دعب ىلوالاو ةسئاقلا' ةلللا يف نددشم عمجملا اذه .إآ مك دقر
 الف « ةليجرتلا لممتسي را ( ةراكسيس برشي ) ندي. بهار لك نأ « عارتقالا

 يدأت يف الاس طقسي نلطلأ هدنيو رساجتي نهاكلكو ديضلا ةدكمم يف لحي
 لكي نم لك كلو. ماقا بث#ا ظرف هتلعو 'هتبيردب قرصنلا نم طبزلا

 لزني ًايئر ناك نان « سيئرلا نذاد
 . ةياثلاب لقتالا ةلزلا صاصق هب لزتيف (ًاسوؤرم ١ ًامطم ناو « هتسائد نع

 ملو شورق ةسخ رمن ًايناقم دجوو اننابهر نم تام نم نأ أضيا اردكتحو
 هيلع ىلصي الو ةيحررلا ةايهرلا تاقاقحتسا نم ًامورع نوكبت ابي هسيئد ملمي

 نب يفوتو هني أب رام كح ذل الا اهيا قادم يف قدا هيو

 . مكنللا اذه بجو لماني الف شورق
 باق نم نيتادب ىو بهارلا دنع نوكتي ال ناب أضيا مردكتح علنا
 !) نيراجللا نيلملاو ةتتسبلاو لتخلا يف ةيوديلا لامعالا باحصا الا

 او ن* نأ ًاضيا ارسكتحو . ةدايز

 يحبسملا مامتلا .اكرشلاو ريدلا مادخ ماي عاد ديد سئد

 ةيونس ةيحور ةضايد مهيلع يقلي ناو . يقنلا فارتعالل هتفرس مزثت ام لكو
 . "نابهرلا روبسلل ةيونسلا ريدلا ةضايد نم .اهتنالا دمب

 اذه .اآ دّدُش دق « عامتجالا نم ةسدادلاو عارقفالا دمب ةيناثاا ةلملا ينو

 رادقم < .اسملا يفو حاملا يف ةيلقنلا ةراصال نيملا تقرلا ظنح بوجوب عمجملا
 عم لسأتيلف“ ةينكلا يف !رضاح بهارلا ناك اذاف . لقالا ىلع ةعاس فصنا
 تبث نمو . ةالصلا هذه ةسرامل هفنب لتخيلف ًاسراخ ناك ناو «هتوخا روبجلا

 روشمو ضرم ةلع نودب الل
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 © ةوخالا ىشمم يف رودي تقولا اذه لثم يف هنا هتع
 ., ضاصقلا

  .اسؤرلا تمت ةريخالا ةسلجلا يفر

 ايحزق سرينوطنا دم ريد ةسارل  دورحش يداو سويداكم بإلا بختناف
 شيماطاةديم © 6 يريكشلا سقم <«

 جرملا فسري دام < يقرمارملا دجالا ديع < 6
 بوح سويئوطنا < < <

 6-4 ناربث ةلرق نا ةسنا <.«
© 

». 
“8 
-. 
© 
0 
5 

 2 يراشرلا نوطتا « <«
 ع يراحيتلا سريئاسبا <

 : يقوترشلا سوم < <
 55 يداولا سيكس «

 8# رطيق نوران < ©
 نسريق يشوطم سايلا دام < ةلرص 7 6 <

 اع ورام © < يرابطرتلا يكرس <

 عرانلا عبجللا ةمئال نعد

 * ةرخآلا يفابهرلا مكتسالا ىبيل ةنسلا هذه يفد

 قدحلا سريتوطتاو . يفرتلجملا سريملاتغا
 سريداكسو .٠ يئيدرطنيلا نائريو . يئالدجلا ناسسو . يئيتلا سيكسرمو . دفملا



 لييلب برا بالا 3
 نرهابس سوديسارجو - يلاتسلا _فسويو . قرنرشلا ليئافار < ةرخالا ينونو

 ,* نم يقاربدلا ليوتامع بالاو . نوسابس ( اذك > دررعز سرسيسارج بالاو . ةن
 اًدربغ نكد - تسد نم يواتكسلا راجنا كل ةسن بالاو * ( علال ءادب )دا

 . ًماشنا ضفرف اًرارع ًاماع سيئر هوبختنب نأ

 16 دع
 قرا >7 شدا مانلا ا ريشي ريمالا كلم ١57 ةنسلا يفر

 ا نيد يضادا رب و ديدن ملع
 حرش رح ل[ نزلا دل بر رش

 . :راقلا نيتطالبلا ةبقلا نم نرفلا هنب دب
 :لغ ناربسلا ةليس فسنل لابشلا ىلا لزت اهثموتهدامح فسوي ةئرق دخل لبملا قرشلا نم

 '. قرعادلا عين ىلآ ةأرملا ةرتث نم برنلا نمو ةأرملا ةرثثل برثلا ليم ىلا لزان د

 اهباوثو ديلف نيم ديدمت .. يرطم طسو لابكأ ةرشعو يلاع ليك نبرشعو ةثس اهريدبتو
 ةأرملا ةرثث ىلا هدامح فسوب ةنرق ىلا دهشن ام ىلع ناربصلا ةيس فصن نم هبقلا لب

 ىلا دهشي ام لغ ليلا فرح يمسي يذلا ءارسملا أ فرح سار نم قزرشلا ليم نمو
 يمانلا ليلا برثلا ليمأ نم هراتمب عيل ىلا ءالا ىربع دح ىلا ةيفرشلا ةمنق ىلا لاشلا بوص

 ثع ةينا يلاع ليك اهريدينو ءالا ىرجم د !ريش نيع يف ليك دادب اينو
 ةيناث كلذ عوسجم لايكأ ةبناغ يرطم ( نودو اير ) ( انك ١ انلاو لايك ةنس يرام
 حم حم ليك نيبسو

 ءالعا ةحورشلا ثالعملا هذه فصن انكلم دق ءاندا يدان موي هنا رع هربرحتل ثعابلا
 طدودحو اهئاساو اهباوتب يثق نيمو نرفلا نيع يأ “قرف ريد نابعز 6ذازعا ىلا

 فينا نع اهددق هالعا رطسللا ديدحتلا اذه لخاد ره ام لكو اهب فرعي ام لك اهت
 لخاد يف

7 
 'ءايلا لماكو دودحم ريغ دردمم [ًديْرم اكن لبك نيثالثو ةسزا دذس دوكذملا
 نكانالا هذهب ارفرستيو أوسرنيو اوعرزن مهتمح ددق ىلع اينسن مانكتم دق ىضازالا هذه
 الو ضراس مهضرامي ال مهقوفحي قرتحلا يرذو مهكاالماب (نيكالملا) ياللا فرضت اهلالغاو
 يدهم لام نكامالا هذه ىلع اند دقو عوجرلاو طرشلا نم لاخ يعرش كلغ عزانم مهعذاني
 ليك نيئالثلاو ةيبرالا ىلع: كلذ عرسجمو ةضف هبداو شرغ ليك لك داذب نع لسا يتاطلس
 طولا نك ثيح نودلاو طسولاو يلاظأ لع كلذو .. ةشف رشع ةثمو شرق نيثافثو ةئبس
 فيلاكتلاو قيحاللاو لارمالا ماع لكي ةدعاتلا ءذه ىلع اوشدبو يرطم ثردلاو
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 ال ناب لرق ماتيطعاو- ليج دالب ةطاقم ابار قازرا ةيسلا انتيزحل ةديالا تاءاربالاو
 : تالحملا مده لع يل# سويد يرحم

 ةجبح بجومب يهل لشرق تمت جما ةيرق يلاعا ىلا ءاتكلم دفق يناثلا فمنلا اماو
 . كلذب ةرمشم مدي

 ودج» ةيحيسم ققارن ةبرجه 0مدمح ةنس رحآ عيبد يف !"رمت

 هلبقلا ليه قلملا نونيع كللذو ممل ةيقاب لب ةجحلا هذه يف نيلخاد مم ام برعلا لزانم ابا
 . لايحرفكو دايسلا يضارلا دملا

 . لرتلاز يرقارملا نيب ام لصاف يوتشلا ءام ىرجم قرشلا لبو
 ٠ برلا ةنابج ةيربربلا نيع دح لابشلا ليمو
 هرسلا ريسو طلاببلا جرمو . لزاشلاو يملا نيب ام نبج رمز ديرجلا بلا لبا

 نابهرلا كلم يحو ثردبن يتلا يشارالا ادع ديدمت اهل "ام ةمسار شدا قراقللا ضرادأم

 هييتاك . ججحلا قوطتم بسح هيحالقلاو

 .( هراطتلا ريد يف ظرفحملا لالا نع)

 ةرخالا يفابهزلا مكتسالا سبل ةئسلا هذه ينو
 . لادقحللا سويدانجو . يفوترشلا ردثكساو . لجارح الوبو . ايطرق انحوي

 سودداثو . راتنمب راد ليئرنمو .يرانيلدلا ىدرمو .هيدلا سجرجو . يلابغ سواددناو
 سويساتلا ورم فلا ريدلا سوتامرجو . راتشمب راد سريطاتغاو . ايطرق سونيئسو . اهطرق

 ٠ يفيد وطن ليارججو ٠ يواشرلا سرطبو - يلاربدلا
 سريدانجو .يلابشلا فاساوبو . يلاربدلا نورامو . يمرسبلا سرطب : ةرخالا يقونو

 .٠ يقوزلا سوتينسو . ءارسملا ةئرق ىموم و. قلع نبع لاينادو . يلابشلا سرطبو. . يوافكتبلا
 ١) رايدالا تاماتثود نع «

 سا دع

 ةينوداملا انتفئاط ةنكنا لبيلب ىريطانغا ماملا بالا ىأر ١464 ةئس ينو

 ناك هنال ( ةينصلا ةيحشلا ) ٍينصلا صرفلا تارلص باتك ىلا ةيلك ةجاجي
 ىلا يريزتلا ايبرط خالاو قوسشلا سريساتنا بالا لسزتف اهتم عوبطملا دفن دق

 ٠ ةينابعرلا ةقفن ىلع باتكلا اذه عبط ديدجت ىمظلا ةيمور

 بكرا نال نيتتس رح اهلع قرغتسلو عبطلا مزاللا ىرتشب ارشلبو ارفاف



 لبيلب برا بالا 00

 مهتهالا لرحتف انومضم تاك قرولا ا هقيرط يف بهن عبطال ذمملا قررلا لقانلا
 ةكرش نا ابو «ةرركسسل ناضلا ةكرش نم هنث ليصحتو ءريغ ترو ىرتشم ىلا
 نتكتتاال دل يانا ارنلا عنو ةيح قون ا وخذ نع ترغات ناضلا

 كلذب ماملا بالا ةرباخع بمصلا نم ناكر عبطلا ةرجا عفدو مزاللا قرولا ىرتشمل

 يكلو « ةفاسللا دمبل !ًرظن نيحلا رمالاب نكتي مل ايلع لرصحلاو متاردلا بلطو
 نوطنا تاجاوكا نم روكذملا سويساننا بالا نادتسا6رخأتي وا لسملا لطعتب ال

 ةسبق ليصحت تحت تركتس لاير' يتثم غلبم رنروثل يف هدالداو ايرك سوطنغ

 ٠ ناضلا ةكرش نم. قررلا نع
 . * ابوك اجاولاو سويساننا بالا نيب ةلسارملا ةيفرح هنهو

 .( داذا ) يراجلا م# ين ةررجملا مكتفرشب انبطح هني

 عبط ةقرمس ملع صرصفب . .اًمولس راص هحرشب مشتت ام لماكو مكتمالسل ءاندمحو اهاثيرنق
 هناو ةيتابعرلا ةققنب يئانكتلا ضرتالا باتكسح عبط ةرشابم ىلع مدت امئافئاو بتكلا

 مكسيثد ةرشح لع ةسيلوب انوطعتب مكناو يدرم لايد يتئبم ةضرق لسلا اذهل مكذوب
 قرولا ةترركتيس ةسيق كلذ لسا نم ملم اتددا نآو اتدارم بسح هقيرط فالغ ما ماملا

 مكفرطب نيتنلاق ركنيود (دريذسلا) نيؤرم» هفيراتب كرطاخ لجال ةجيتنلاب . هشبق نيح

 فيك مكلش ىفبن هقوبو انيلع غلبلا بحبو تركب نيتثم ملكل مؤدب مكسر نم هنا
 مهاد اما... هقالش ما ماعلا بالا ةرشح ىلع ةسيلوب ناك نا مكترضح نم غلبلا يفوتسنا

 نانا نآلل نال غ لمي ) يشفي ام تقرا .ةيوط ةدم هاب اذه دولا لم ندوكيسلا
 عوتب ماددلاب يعادن كلذ بجو يكن بكرملا حيلشتب تادايش لسرا ام رديجا
 ا اولصي الو . يعادنل كلذ نيرظتنم برق نم اغا نونافلا بح ءانروكيسلا
 انث اه لمقت اثم ةيانلا . انه ديارع بسح ماردلا ضيقت ربشأ ةسمخ ةميراب مكوصو دمب دب

 . مكن اب لمخي
 دنب نم . مكاعد نويظيو ذي شارعا مولان اذه

 كلذ ريركت
 مكحدلو . زدجد نس اذا كا رثدرفيل

 سولت نراأ

 هدالزاو ايرك
 (يديب وهو لسآلا نع
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 * ةوخالا يفابهرلا مكسالا ىبل ةنسلا هذه يفو

 فاماربو سودرتبو .يثودلا سابلاو . ييدوشلا انحربو . كوزك لا نم سوهنوطنا
 نورتمو . يفاجمالا سيكرمو . نومارع ناسسو .

 كاني بالاو اوقع نيل دع بالاو  :عدتنل كيد يراك بالا ارث
 رب . ةيورلا سوطيفانو . يدودتلا يطا

 ( دايدالا تاماتذور نم )

 هيورتما لهقلا
 1 دع

 هما ركذب ظنت ) نابعرلا دحا "نع هللاةسسن تلت 1455 ةنسلا فو
 ينالسالا نيدلاب بهذتو يحبسملا نيدلاو ةينابهرلا كرتق ( كطرمو هتليل اناا

 هللادبع ماما ىعداو ءرسشب ىدات ظحلا دركتلا اذبف . يفالملا فسوي يعدد
 يئاريدلا ناثوي بالا 'ىلعو ليلب سويطانغا ماملا بالا ىلع « اديص يللاو اشنب

 سيلا دام ريد نيثد ليمجلا ليونمج بالا ىلعو ةشوسشم ديد سد
 . شرق ةئسمخو فلا ردق ةويلس مهناب « ةينراحكلا

 يفاهلملا ىرْمد لربقب ماما يبابشلا ديشب يمال ىلا اًابلآ رما ردصن
 ةلود ةباح تحت ةينابهرلا نا او ؟ هب ىعدملا غلبملا عفدي مانلا ىيئرلا مازلاو
 يرانرالا لصنتلا زيك يرنه ديسلا ىلا تكف ماملا سيئرلا عرسأ . انرف
 : اشابلا ىلا ةباتك اَلاح لتعنقلا هجرف . لاخلا عقاو هيلعضرمي < تزويب يف

 باحيالاب بارا ناكتف .يعرشلا سلجملا 'يف فوتولا ىلا هوعديو يعبملا ىرعد
 .الا هنع "اليك ماعلا بالا هجوف . اديص ةمكتحم يف ىرعدلا عمست ناو
 رددص قرعالا هذبي ةمئارملا دمبو ."”هفرامب رربشملا ادسب نم قايدشلا سوئاع
 ٠ ابئالطلل يعدملا ىوعد درب مكتحلا

 ذا

 ( مال لجلا نعذ

 . ريبكلا يرتثلاو بتاكلا قايدشلا سراف قيقش ره



 لييلب سيرا بالا هدب

 يسركلا قاروا نيب ةنسلا هذه تاررح نم ةباتك ىلع ترثع دقلد

 يهو ايانع نورام رام ريد سيسأت خيرت ىلع يرتحت ؛ يركب يف يريرطبلا
 اذه يخير# ءارق هفرع دقو رربشملا ٍقوِبلا سيك رس سريطانغا بالا ملقب
 . عبف “ هني يف ايانع ديد خيرت ىلع تيتا تنك ناو « يفاو . يودي ام يف ةقث رعد
 اهدرجو ببس لبجا :اناو « ةذئافلل ةدايز ًامزال ةباتكتلا هذه نيردت تيأر كلذ

 * .اهتيفرح ةذهو . يريرطبلا يسركتلا ةنازخ يف
 ياطنالا كريرطبلا رلخلإ انحوي رام اديس سدق ماياب * ههو> ةئس يناثلا نيرشت م يف »

 سريطانغا بالا سدق همادقا "اوم لين ىلا ىتح « ىيوطلا ليزجلاو ةعبنلا لكلا
 جما ةبرق نم ناسنا م(دجوي» يف ناب هيلع تعبن ضرعاف انتئابمر ىلع ماعلا سبئرلا لببلب
 لمع لجالو ةلواتلا خياشملا نم قاذرا نيذخآو ةب"رب يف ةبثك اورسي لاّمعو نيدحأونم
 نهاك مويطنو ةسينكلا هذهو حرمملا اذه (ماملا سيئرلا) كسلسا يللا مهتدعو يلا ديلا

 . « كتريدا ةيقب لثم هيف ربدتت لحملاو رثكأ ما
 ةجح ( كريرطبلا ) بتكو هيلا راثملا انسيئر سئدق هتطبغ سمال لثتماف

 + يقرع اهتروص هذه

 . هيلع فقاوو هيلا رظان لكلا برلاب مالعا 1
 يرق نم نبع ىوم نب دواد ةيغاو ايمو ربا فسوي اندالول اندتعاورشح دق ممنا

 نيميظنلا نيسيدقلا مسا لغ ةسيتك اور دق مهيسيو انم لب نيدوكذلا نأ اير . جما

 مهل نيد قح انم اوسسشلاو ايان .ثكتي جما قوف هسيورلا ىعدي ناك يف سلوبو سرطب
 نيذلا نيبحبنملا ةدافار مظعالا تا دمع لجال ةرركذملا ةينكلا يف مدفيو مبمدفي اًنماك
 1 ٠ ناكملا برشب

 مرغحملا :نييئاثبللا نايهرلا ماع با لبيلب سريطانغا سنا اندلو ةرضح انفرص انا ملا
 ءانفرصر“ةدوك ذل ةسينكلا يف مدخي حرطلا يف هياقك" نركتي هتئابهر نم نماك" لسري انا

 هثرقحب كلراتلا ةكرش وه يذلاو ىرتلملاو .فرقرملا قزرلا يف ميبلا راثملا اثدالوا فن
 ٠ دحأ نم ةشراس نود مهتدويد كالما يقابك هيف اًفرصتب

 رثكأ اوشزي نسح ناو ةدرك ذل ةسنكلا ةمدخ يف ناك ىنيب نا مييع ارشاو
 مهتدويد يقابك حرطاإ اوريديو عئام يف ام نماك نم

 :رمت نابيلا لجال كلملا اذه هديب اندرح دقو

 ياطنالا كريرطبلا سرطب انحوي
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 نارطم تب# سوتامرجن نأ رطالأ انديس سدق ىلا هيلا راثملا ماملا بالا ضرع كللذ دمر
 اتئابمد لع !ًدويغو اندربل بع ناكةسدقو .مارتسالا ليزجلاو فرشلا لكنا ةيعربالا
 هجوتف ةمبس ارئك مو نابثلا ءالوه نشتحاو كلذب حرشاف ىيدادق ةرشلاب كضشمو

 بوث مسيل بدق ةسرالار - نوئافلا بجو اررذنو ادتبالاب :نايعو يف اولخد ةثالث مهتم

 نيطيسب نابهر اويقب يقابلاو سرطب ىنلا هل لافي نماكل انحاو مهنم كرب رطبلا مسرو ةنيمرلا
 نع انمدقو برلاب يقوثو ةثس رادقم مافتساو ماملا بالا ءاجرب انماك مهنم مسد داع هدمبو

 نركل قزرلا ىرتلمب مهندعامل نيتهاك مالا بالا مالساو انتابهر دحإ لثم تاسادق هنفن

 ةيرق يف سوخابو سيك م نيسيدقلا مسأ لع ربد رامع يف اداب ناك هبلآ راثملا ماملا بالا
 . ةئاق اجرت

 (ةيشام) شرطو ربدلاو ةسينكتلا .ثاثا نم همزارل هل بندو ريدلا رام لّسكم نأ
 نزال داع الو ..هاررجاو هيدتبمو نابهر دريج نم ىقن نيت رادتم ف دامو قارا
 ريد رامع ىلا ققاري ال ةسينكللا لمع دجرف دوكذلا جما سرطب رام ريد ىلا.رشحف ٠ ءيش
 : دج ةرسع كالاجيو ايلا مدعرب يوهمو هرجع هذدا : عئاوم ةلج نم

 يأ ) ريدلا برقي ةعدّزم ذغاو نابعرل ةسبع ىقين ةسينكلا هذه نا مركب نحف
 تالاجنلا ىلا بسانم لم هئاو . دارفاز هلج شورف ىرتشب لراتلا خباشملا نم (ببحملا

 . شورتملاو برشلاو ريدلا مذارل يننل يفك .ام نيعو سياتك بوارخو راجح هنو
 عمو ٠ هقوسكو تئرف هو بعارلا رضي ناو هةدويد نم نابهد عج ثب ىشياملابف

 هنوكك مظمللا نورام رام انببا مساب ريدلا اذه ىتسو تالحب يرتشي ادبو ىزم+و هحالألل رقب

 انييا مما عه ريد ماقم اهيف ١! يارشب ةبجو نودغبلاو ليبج دالبو ناورسدك دالب لك يف
 ايمرالا اسقاط بأ مظمللا

 حرمتتاو كلذب هندايس سنا دفق هبلا امولل سوئامرج نارطملا نديم سدق اندواشو
 نابمر عبي مانلا بالا سدق ادتبا ههه ةئس م 4 ريش يف هفيرات ثقو ىلاو هرطاخ
 :هذالا اًدوجرم نكي م ها ا بج يذلا دريجلا ةثوزلل لالغاو ثاثا ىبديو شورطو
 ل ةعدرملا يف رامعو ( لطرد ه« ) نيرشع ردقو يزس ساد ةثم دادقمو ةبادو رقب

 راقلا يف عرازلا يف ماكس باغا نيدرجوم اوتاك يذلا ةوخالاو ثاثأ الو قلم دوجوم
 هقيرات نع انركاذ اكسو ٠ من خيلسو توثو ضدا نم تاقذو ةيرش نيريدم اغا . يلكلا
 همادق يفي امو كلذ موقرم اك ةريدالا نم فاسالا . عيسملا ريدي مانلا بالا سدق ناك

 ادع دوكاذلا ريدلا ىلع فورمللا ملع . ةوخالا بذو ةمانلا ةسايرلا ةفيظو لومخدم نم
 نيد ءافو نع مانلا بالا دي نم يفزنجو يك نم ةريدالا نع ةددارلا ثائالاو شررطلا نع
 ةهجه نسا مت ةيانلا فرصلا اذهو - فياظرلا-قابو ةسنك ثاثاو قازرا ىرتثمو ليلق



 رييلب سيوأ بالا هم
 يراسكو تاشرفو لتبو رفيو يئاوم نع ةريدالا نم فامسا * تاداب ؛ءو شرغ هام
 ٠ شرق ه٠ فامساو شرق ص.« ٠ سار س*٠ يزمم نُع نمو. شرف م15 : لالغاو

 - شرق فلا * “400 نركبف

 ( يركب يف دوجوملا لسالا نع )

 نار مدخلا سرطب نارطملا نا 4 185+ ةنسلا ثدارح خيرت يف تلق

 ةيئاهرلا ةعزامل ىذصت دق « يفوداملا توب
 ثا ىلا: يقلزدتغ ىلوب ديلا يلوسرلا بئاثلا لخدتو جورملا ةيرق يف القت

 ذه .انب ددحت ةينابهرلا نا ىلع قانتالا مت ايف قاما 0 ةنسلا هذه تناك

 .٠ ةريرختل يعادل
 ىلاو مارتحالا ليزجلا مانلا سيئرلا سريطاتغا بالا اندالوأ احم اند دق هنا رع

 امنوكلا جورملا يف الفن ةيدقلا ةيبثك ارددهي نا
 يمذه.نأ ثيحو . مدق نم مهل ةقوقومو ميتيتابهر يف ةسننغ يف تمدعناو بن

 ريغو ةيدفلا فرشو لا دمع لحال اهمايق عجارو مهتيئابهرل فقو اهنا

 مهيلع الو اهب سدقتي ديعو دحا لك اهنداع بسحو . اهدارب مهانيثح اننأ مزل * نيبجيسملا
 ضشرامم

 . ةيحيس اجو ةنم ؟ ت> حم نايزلا ثدارحو نايل مهدي كلذ انررحو

 ( يدي رهو لصالا نع )

 لا
 تود نار طم مرك سرطب

 «( متي



 4 يدنبلا عمجملا

 «نص»  يدللا عبجلا

 عساتلا سويب ايابلا يمي دمسم ىلوب كريرطبلا هدقع يذلا
 ادم ةنس يكركب ةديس بد يف

 ةيقازقتلا لومألا ريدم دعس ىفوب آلا هيه قطو ءرشأ
0 

 كح مت
 ةقاطلا ءاور نم دقشلا يدلبلا عمجملا

 ٠١ يف تاورسك“ ةءاس نم' يركب
 ودمج ةئم ناسين [نم]

 هيف

 نم ءزاربا بتدرلا يكردرتاالا ناميالا داقتعا : ١ ددع ]٠٠١[
 نماثلا سرئابروا ابابلا انديس سدق ىماب عربطملا نييترشلا سلظلا وب

 فلا ةنس كلذ ناك . سدقملا نائالا راشننا عمجم ةقفثو ةمبطب

 . ءاسورلا ةزاجأب ةيحيسم

 يك نم هزاربا بجاولا يسكدوترالا نامالا داقتعإ
 ثيءا دحارلا هنالا سدنلا حورلاو نيالاو بتآلا مسب

 يف'نمضتي .يش لكتيو « 1 ب .دمتعاو . اثاث ًانايا نموا انا

 : ينعا . ةينامورلا ةسدتثلا ةينكبلا لستنت يذلا «نايالا نرناق
 © ضرالاو اسلا عئاص .يش لك ىلع دات نموا : الوا

 نم دولوملا ديحولا هللا نبا حيسملا عوسي دحاو مريد < ىدي ال اءو ىدي' اكو
 هلا © روهدلا لك لبق بالا
 يف بالل يرام تولع ديغ دولوم

 ا دحاو

 . قح هلا نم قُح هلا« رون نم روفمتءالا نب
 نء يذلا . .يث لك داص هب يذلا . رهوج+

 جورلا نم دجتو . تاوالا ن٠ لزت انصالخ لجا نمو < رسشبلا نحن انلجا

 سوطالبب دهع يف انلجا نم ًاضيا بلت . اناا راصف .ارذنلا يرم نم . ُسدقلا
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  ءايسلا ىلا دصو . بوتكتم وه اك كلاثلا مريلا يف ماقو . رهو ملأت . يطنبلا

 ءارمالاو < .ايحالا 1١[ 1] نيديل ديلا . < بالا ني نع سلجو
 . :الاو بالا نم قشبلا يبحلاو برلا سدقلا حورلبو « .اضقنأ هككلمل سبل يذلا

 ةيينكتبو « ءاينالاب قطانلا ؟ دجيو « هل دجسي رس نبالاو بالا عم يذلا
 ٠ نيما ينلالا رهدلا ةريحو « ىلرملا ةمايق ىجرتاو « اياطخلا ةرفنا ةدحار

 لوالا عمجملا ينعا يقأيس اك ةماملا عماجملا لبقاب« اضيا ماكا يف : يناث
 عرسي برلا نا ٠ ءركذ مورخملا سويا ىلع هيف مكس أب دقتعاو . يواقينلا

 دوارم + بالا رهرج نم ينعا . بالا نم دولرملا « ديحولا هللا نبا وه حيسملا
 عمجلا يف تمرح" ًابارص .انهناو : رهرجلا يف بآلا عم دحاو . عونصم ديغ
 -نم-عنض. هناا ...ام اني نكتي مل هللا نبا نا ةسبنالا ظافلالا .كلت رركذلا
 وأ . ىرخا تاذ نم وا . رثآ رهوج نم نياك هنا وا . ةدوجرم تسيل .ايشا

 . بلقتم دا

 مك اب دقتعاو . بيترتلاب يلاثا وهو « لوالا ينيطنطقتلا عمبملا

 نبيل ٠ اير لب اًدبع سيل سدقلا حورلا ناب . هركذ مورجلا سوينودتم ىلع هي
 + نءالاو بالا عم دحاو ترهال هلو « أهالا لب . ةقيلخ

 مح اب ادقتعاو . بيترقلاب ثلاثلا رهو < يسرسفألا لزالا عمجمل : اباد

 يف يا دحاو موثقا يف توسانلاو ترهاللا ناب . ءركذ مورحلا روطسأ ىلع هيف
 جا نمو , اًدحاو ًاديسم انل اماقا كردي الو « فصوي' ال داحتإب هللا نبا مونقا

 ملل ةدلاو ةقيتملب يه ةيوابرطلا .ادذملا "رم ببسلا اذ
 ف دقتعاو . بيترتلاب عبارلا ]1١1[ رهو يفرديقللا عمجملا + ًاماخ 1

 دحارلا هللا نبا ناب . امعركذ مورحلا سوروقسيدو < انيطوا ىلع هيف مكس
 ,ناسثاو « قح ءالا ٠ توسانلاب لماكو « توهاللاب لماك رهن حملا عومي انديس

 ٠ ترهاللا بسجم رهوملا يف بالا عم دحاو . دسجو « ةقطان سفن نم قح
 الخ ام .يش لكتب نحن انا هباشمو < توشانلا بسجم انل يراسم هنيمب وهو

 ٍنم هسفن رهو ٠ روهدلا لبق بالا نم دولرم وه ترهاللا ةبج نم . ةثيطخا

 «رشلتلا) 0 رحالا ريحلاب
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 "ميرم نم دولرم انضالخ لجا نمو انلجا نم مايالاءرخا يف تومانلا ةبج
 الا دحارلا حيسملا بزاف ا ةدلاو .ارملا

 نيتيبطلا تايصاخ تابناب لضفالاب لب داحتالا لجال نيتيسللا قرف 3 ديني

 نك « نيمرنقا ىلا الصفنم وا ايسقنم سيو < دحارلا مايقلاو . مرتقالاب ةمستجملا
 . حيسملا عرسي برا! ةلكتلا هلالا ديحولا نبالا وههنيمب دحاو

 دحاو وه هي يذلا . حيسملا عرسي انديس توهال نا فوتعا انا مث : ًاسداس

 وه رهو . ترملاد مالالا'لباق ريغ ره < سدقلا حورلاو < بالا عم رهوجلا يف
 ةلاسر يفو .رزكذلل .عنجملا يف ددحت اك 6 تامو.بات طقق دسللا بسجب

 نا هنيمب عمجملا' كلذ يف ..اآلا ةعاج تدان يذلا يفامورلا ااا نرال ىنندقلا

 كيلوا ةعدب ديدحتلا كئذب تمرحف . همفب ملكتت ناكدق لرسرلا سرطب رام
 ةلترملاو ةئكنالملا يديا ىلع ةلزتملا تايدقتلا ةثالثا ىلع نوديزي ارثك نيذلا

 سودق' .يرتلا سردق . هللا سودق يا ٠ رركذملا ]٠١[ يقوديقللا عمجملا يف

 مهرقب مهف « انلجا نم بلص يذلا نوديزب ارثاك مثو . انحرا تري ال يذلا

 يرملاو ملالالا ةلياق يه ةيملالا مناقالا ةثالثلا ةميبط نا نومي اوقك اذه

 ددجت نك بيتقاب ىماكلا رهو « يفاثلا ينيططشقلا عمجلا : ًابباس

 ٠ دوكذملا يفوديقلا ا 2 ديدحت

 ٠ بيقرقلاب سداسلا وهز ؛ كلاثلا ينطنطسقتلا اضياو : انما
 حيبملا يف نا نولرقي نيذلا ةيعا < نييتيليترنوملا ىلع هيف مكتمل

 ناتببط ناتيثم دوت هدحو حيسملا عرسي انديس يف نا فرتعاد

 ١ الر «لاصقنا الو« ريشت لوبق الو« ماقنا الب نابيبط

 امي دقتعاو

 يفاثلا عمجملا : ادت
 . هب ةسدقلملا دوصلا نيركانلا يا يتسالك نوكتيالا ىلع هيف

 نيييدتلا رياسو < هلل ةدلاو .ارذملاو « حيسللا روص مركتنو < اندنع
 نماثلا وه « ينيطنطسقلا عبارلا عمجملا؛: !ًرشاع

 ربخالا ريملابو * ةينايرس فرحاب لسالا يف مم مسا رخالا ريخلابو « ةينايرس قرحاب لصالا يف عم مسا ١(

 ناب دقتعاو
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 .[هيسرك] كريرطبلا سريطانغا نيبدقلا درتساو < سريترف مز بجاو نجي هيف

 ينلا رخآلا ةماعلا عمابملا عبمج لبقاو « مّركا انا كلذكو : رشع يداح

 ططرصخو « هناطلس تتئثتو « نينارقلا بجوم ىلع يفامؤرلا ابابلا نذاب تمستجا

 + ينعا هيف مك إم لكب دقتعاو < يتيتنرولفلا عمجملا
 اًدوجو نبالاو بالا نم دوجرم وه سدقلا حورلا نإب : رمشع ينل

 نم قئبنمو © امم نيالاو بالا نم مئتلا هنوك « هتاؤر ةلصاح هلو
 .. ةدحاو ]٠١4[ ةخفنبو دحاو |دبم نك لزالا

 « نيالا نمز » ةظفللا كلت نا ًاضياو : .رشع كلا
 . ةيتأثلا ةرورضاو < حاضيالل ًابارصر « زارجم

 ىلا ناك اخ يجسلا يشب ب قت حيسما دشج نأ مث + رش عبار
 دحاو لك ٠ نيعرنلا دحاب اوسدقي نا نزمورتم مه نيمجا ةنبكلا ناو . !ًريطف

 ٠ ةيقرش ملا تناك ةيبرخ هتسينك ٍةداع ىلع
 اراسعي البق نم هللا ةبحجب ارتام اذا ةقيقحلاب نيبثأثلا نا مث : رسشم ىماخ

 « تانسملا نم اورو « اياطخلا نم اولم ام ىلع ةبرثلا ةقحتسم اًراثا [نولسي]

 تاباذنلا كلت نم اوجني يكلو .رهطملا تاياذع يف رهطتت ترملا دعب مهحاردان
 «تاقدصلاو « تارلصلاو ؟ تاسادقلا حئابذ ينما .ابحالا نينمؤملا تافامسا مه
 لجال نيئمؤملا نم ديصت نا تداتعا يتلا ةماصلا لامالا نم !هريغو « لا

 نايالا نرناق يف

 اًرابج هللا 4 ب

 اًدحاو مابين فالتعاك نكتاو . هتاذب رع اك ديحرتلاو
 « ةثيبلل ةيلمفلا ةيطخلا يف نرتري ئذلا كيلوا ىفنا اماو . رخآلا نم لشنا
 ةفلثم تاباذعب بذمتك ©ا © محملا ىلا طبت !بتولف « طنق ةيلصالا يف وا

 .ةسايرلا هل يفامورلا ربماو © سدقملا يلوسرلا يدركلا نا مث : رشثع سداس

 «لسإلا سيئد سرطب رام ةةيلخ وع هتيمب يفامورلا ريخلاو . اهمبج ةنركسملا ىلع

 < نيمجا نييعتسملا (اذك ) اوياو « امميج ةمينل
 عسل عزز ةنيسوم قرت سري را نيئاكا [[-) يل رذيو رقد مو



 * يدلبلا عمجملا

 لامعا يف ًاضيا لاقي ابسح ةمببلا عمج ربديو < سوسيلو «ىعريل ماتلا ناطلسلا

 .دوكذملا ينيتنرولفلا عمجملا دهشي 8" ةسدقملا نينارقلا يفد ةماعلا عماجلا

 3 رش عباس
 .تلطب دق حيسملا عوسن انبر يجم دمب « هرارساو «هغئابذو «هتاسيدقتو « ةيعرمشلا

 ةميرشلا كلت يت كلذكر ليمنالا راشتنا دمب اهظنخ نكي الو

 ٠ ليجختالا قارشا يف تيدف يتلا ننسلا نم ره ةسجعلاو ةيقنلا ةسطالا نيب ةقيشملا
 ناك تاقوتخلاو « مدلاو « مانصالا حيابذ لسرلا ميرحت نا مث : رشع نمث <
 ةناو 6 ةفئلاخلا ببس ممألاو «درييلا نيب نم عزتي يكل ةنمزالا ِكلثل ًابجاو

 ًاضيا ةلرمقم لطب يلوسرلا ميرحتلا اذه ببس نالطب دنع
 قتلت منجم ليئاو مالا اف كلذ ل : ركع عصب
 ةيا نة عي لمد ىلا يف نا مومخ د 2 2

 2 رة
 هلك رملا رهرجو © اًذج ديصي هلك يلا رهرج نابو ؛ ًايرهرجو

 ربارص لكتب ةيكيلراكلا ةينكتلا هن ليرحتلا اذ“
 اذإ اهنم زج لك يفو « نيضرملا نم دنحاو لك يف نا مث . ةيرهرج ةلاحتسا

 : ٠ هلك حيسملا دجوي امستا
 حيسملا عرسي اةديبس نم.ةضورفملا ةديدجلا .ةنيرشلا رارشا نأ مثه نورشع

 لكل ]٠١5[ ةيدورض اهلك نكتت ملو « ةمبس يه رشبلا سنج صالخ لجال

 ةجردو « ضرما تيزو « ةبوتلاو « نابرقلاو < نودهملاو « ةيدرسملا يهو . ن
 ةجذدو « نوديملاو « ةيدوسملل ابنمو . ةسنلا حنت اهلكر « ةجيزلاو « تونبكلا
 . اهريركتت نكسم ديغ ترتبكتا

 اذه لجا نمو < صالخلل ةيدورض يه ةيدرسملا نا مث : نورشعو يداح
 © ناك يف نم تيلصأ قمو . ترلف رطخ يف زف اليو ةةعربس ىلعتأ نا بجي
 .ةحيحص نوكشف « ةبجارلا ةيكلازو  ةضورفلا ةدرصلاو ةداللب ناك تقو يل فو

 رتاج ناك ولو « لحني نا لباق ريغ ةجيرلا رس طاير نا مث :نورشعو يفت
 وا « ةقطرحلا وا« .انرلا بيل ةنكام او < عجضنلل رح ايف « نيجورلا قادتنا
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 رخآب امهنم دحا جوزتي نا زوجي ال كلذ عفف < رخا بابسا
 اهلنقت نا انل ينني ةملاو لسرلا تاديقت نا مث : نورشعو ثلاث

 .اهمركتو
 يف حملا هاقبا دق < تانارذتلا حنم ىلع ناطلسلا نا مث *- نورششعو عباد

 . صالخلا ةيحبسملا ةعاججنا :هلابمتسا !ريثك ديفيو ؛ ةميبلا
 عمجم يف مكتمل اب دقتعاو < لبقا انا ًاضيا كلذك : نورشعو سماخ

 ةسدقملا بتكللا ددع ىلعو « ةيكرتلاو ةيلصالا ةيطخلا ىلع رؤكذملا وتنرت ةئيدم

 . اهريسقتو ديدلاو قيتملا سومانلا نم
 هب فرتمتو 6 كبقت ام رئاب دقتعاو ًاضيا لبقا انا : نررشعو سداس

 ءايشالا عيمج نملاو « ضفداو مرحا انا ًةلجو . ةينامورلا ةسدقملا ةينكلا

 نم ةنرململاو « ةضرفرملاو « ةمورحلا تاقترالاو « تاقاقشنالاو « ةداضملا

 ٠ اهنقن ةروكذملا
 الابل ةيقيتملا ةعاطلاب دعواو < فلحا انف كلذ ادعو * نورشمو عباس

 وسي انديس بئاتو < لسرلا سيئد يرابرطلا [ ٠١7 ] سرطب ةفيلخ يفامورلا
 / علل

 مرا ينلا ةيكيرئاكلا ةسدقملا ةينكتلا نايا اذبن : نورشعو نماث

 « الح هب كسقاو « هب دقتعا يقدارإب نالا اناف - صلخي نا دحال نكي ال ابنع

 .هللا ةفرمج ربيع الب لاس تابثلا ةيانب يقايح رخنآ ىلا هب فرتعاو « هلظفحا ينناو

 م مه نيذلاو « يتيعر لك نا يتوق ددتب دبتجا يفاو
 . اذكته فلحاو رذناو دعوا اذكته اناوأ . مهيلغ هب زركتيو « هنر

 . ةسدقملا ليجانالا هذهو « ينسي
 12 يف دقعنلا مانلا سدقملا نيالا راشتنا عمجم موسرم ةدوص * ؟ ددع,

 ٠ ةيحيسم 1000 ةنس دايا [نمأ
 ضرعا دق ذا مارتحالاو ةفابلا يلكنلا ضرمملا يردرب ىد لانيدركتلا نا

 اكتم نارطم مرتحلا ديسلاو « ةنراوملا كريرطب مارتحالا يلك كلا ديلا .اجتلا

 يف لسرتلا تاذ تابلطلا مث . ينيتاللا ىنطلا ىلا ةئراوللا ١ لانا ظحالي امع

 ودبي متبل سذقملا عمجملات . يقورالا ىقطلا ىلا نينتيلتم نوعدي نيذلا عوجر
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 « لذانتي يكل ةسادتلا يبكتل لسرتلا مرتي هناب مكحح دق ينانكلا ريبدتلا

 مالا تاذ هتلاسر يف هتسادق ءرهشا يذلا مرسرملا ةنداوملا ىلا ادم
 .«دلالا برلا دلق ال> اهزدي يتلا 17+ ةنس لوالا نوقك [نم] 14.يف ةزببلا

 هيلع ضرعا دقن ذا رشع عيارلا سوتكتيدتب بابل ةسادتلا يبكلا انديس ةسادتق
 اذه سدقملا عمجملا مكتح رارسالا متاك سويراكريل سوالوتيف مرتحملا ديسلا

 © ًامضوم متبثا دق : اهتاذ ةروكذملا ةنسلا نم ٍبآ لوا يف ةرئاصلا ةب
 ىتطلا ىلا نولقتتي مهنا نم الاجاو اًدارثا ةقراوملا عيمج

 م يفامورلا ربطلا نم يصوصخ نا ن
 ارناك .مسرو « بتر ةيا نم [ ٠١ ااا نارا مهي نسر 3

 يقدم ءاسغ صاصق تحت انضاو اًرما مهرما دق ايا ةيعوسبلا ىتح

 « ممرسرد“ مهتابتر يف تنك ةفيظوو ةجدد ةيا' لربق نع زجسلاو < يلامشنالاو

 رخآ:.تباصاصق ىلع « مهلمف تاذ ن الا هب نرمقي يذلا ةيصرصألا مهماو

 الاب هتقري مغاقلا هتاذ يفامورلا ريخلا راثبا بسح ىلع « مهيلع ضرفتا
 ىلا ةنداوملا ' سقط 'نم لاقتنالاب مهتاذ ةنراولا نم اًدحا نومنقي مهنا ىلع

 يسركتلا ةدوشم نود نم اضيا كلذ نيبغارلا نرحمسي مهنا ما « ينيتاللا سقطلا

 ٠ يلرسرلا
 نيكس صاخشا ماما مهناب حضوار 'ددح [دقت] دق نيتتيلخلا ةثرارملا نع اما

 ةيابو [ ةدحاو ] ةرم اورقتسي نا بحي [ فيك ] هتسادق نم
 نود نم اورمتسي نا دمب ايف نومزتلي ةترلا هذه يفو . اركتستي نا زثكالاب

 . الما اهرينت يف ناطلس محلل ىقبي نا
 حيضرتلا مهئادبأ دمب ئدلاولا ءالؤه لثم نم نودلريس نيذلا وبلا اما

 اوميتيلف « زيسنلا نس نآلل اولي مل ناو « مهنم اودلو دق نيذلاو < هركذ اللا
 ةفتار اوميقيلف الاو « اهم ةدحاو ةبتر ابختنا نائيرقلا ناك اذا نئدلاولا لاح
 : 1 . مهدلاو

 « ةرورضلا باب نم نرلشقي ةنراوملا نم أساتا نا دنب ايف ثدح اذا نكلو

 نحاك نم رارسا ريغ وا دابملا رس « ةينورام ةبتد يذ يدوخ دوجو مدل
 اللا ةبترلا يف اواخد دق منا مث نم اويسحي نا بجي ال .الزبف © ينيتال

 اوربسا

 نرديري تر
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 « اهيف اردلو يتلا ةنراوملا ةبتد ارظفحي نا نومزتلي بيد لك بيعت
 يف ايس ةنكسملا .ايشالا لك يف هسا رورهلا باو انا ةرتكتيو
 اوكسسمتيو « اهلا ارمجريلف .ايشالا ةبقب ىلا اًرظن ]٠١5[ اما . مارصالا ظنح

 (وراملا يروقلا وا فتسالا رشي أم لاح ًامات اهب

 ةيحيس 0*1 ةنس با [نم] يف ةييورب يشعأ
 ينيتلار لاثيدركلا ١ حلا اكس

 خسجملا يبد سويركربل سوالر قب
 رارمالا م6

 . مانلا سدقملا نايالا راشننا عم موسرم : © ددع
 ةدافالا يلك اًرما نوكيس هنب سدقملا ناعالا راثننا عمجم مهتعا ذا هنا

 ظحالي ايف ام ةدعاق تلق اذا قرشلا تابج يف عقتملا ةينكلا ريبدتل

 ماعلا عاتجالا يفق . رخا سقط ىلا ةيقرشلا سوقطلا نم ام سقط نم لاقتنالا
 يننافررتيم نيرا سبعا ةطسارب دج ةنس لوايا [نم] ١

 ةيئكحلا عم نولستي ةنراولاو 2 نمرالك نييترشلا نم ضبلا نا
 « ةيكلملا ينعا يخاف ضمبلا اماو . اتيراغوالا رس يف ريطنلا

 ىذد ندد لقتني نا دحال غوسي ال مث نف 4 طبقلاو « نايرسلاو « نادلكتلاو

 < ىقتطلا ىلا < ريطفلا لامتسا هب يعي يذلا سقطلا نم يلوسرلا يسركتلا
 يذلا ىقطلا نم لاقتنالا ىلا اًرظن هظفح بجي هتاذ اذهو . ييخلا هب متي يذلا

 : . ديطقلا لاممتسا رمأي هب يذلا ىقطلا ىلا ديخلا لستسي هب
 د نيب ام دجوب ال ل ائاو

 :اثملاو ةقتارالا ظحالي ام انار [118] يكتيلرئاكتلا نايالاب
 ناب ممل حسسي نا بجي هناب مكتح دق سدقملا عمجملاف < ةينكللا ةرضح ىلا

 . رثكالاب هنوديي يذلا قرشلا ىقطلا كاذ
 هما نردملا يراهرلا نارطملا هضرعا يذلا اذه سدقملا عمجلا مكمن
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 سويدرتيرغ ابابلا ةسادتلا يبكلا انديسل هتاذ سدقللا عمجملا رارسسأ متاك هاندا
 اههنع ةنسلاو رهشلا نم 16 يف ةثئاكتأ ةبجاوملا يف ةيغلالا ةبانلاب رشع سداسلا
 . هئاززجا لماكسب ظنحي' ناب رماو « .ملجب هتبثا دق هتسادقف

 ٠ ودصسم ةنس [يلاثلا] يناث نيزسشت [نم] 0+ يف سدنملا عمجملا ناريد نم يلعأ
 برق لايدركلا .اهرلا نارلم سزيطاتنا

 دارسالا مك

 . ةجيزلا يراعد عاتسأ يف رشع عبارلا سرتكتيدنب اابلا ةءارب : 4 دع
 . تاحيرثا ماكتحا متت نا « ماظن يابو < نم ىدل مسد

 ةحتاف

 نحن . اًدبؤم [111] رمالا راكذت هللا دبع دبع فقسالا سرتكيوانب
 دق © صحفت ال هقرطو « كرد ال هماكمحا يذلا « هللا ةحرب نيذلا
 البج ىلع طاشنب رهن يكل ىمالا ةينكلا سرحم يف قاقحتسا
 دئارملا لصأتسف نا انل ةدلقملا يناعرلا مارثالا ةفيظو صخي هناب. ملمن « يفابرلا
 يقلاو < رسشبلا ةوادد نمو < يسنيملا ودملا ةتابخ نم ةبشانلا ةلطاملا [تاداملا]

 ىلا زهبن نار . ةينكتلا رارسا ةناهاو « ىفنالا صالخ. ةرضم ابنم جتنت
 ظنغو « ةيرشبلا نور ءالبلا ننال لنا اطالب طسرلا

 ءالؤبف - ىرغا رتاجيز ىلا لاقتتالا ىلع ةعاطتسا 1 نيجوزلا ةعزاب ماكتب
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 ةلاطلا نم ام .عوف ىلع اوهتتي نا ناك سارتحالا (اذك) اويدملا ءاضقلا
 دقع [ةحق] حرقو درهتب ارامي ال ىتح هفن ]١17[ ظنللا نمو « ةيرمشبلا

 باق ريغو « مناد هناب هبنو « لوالا يرشبلا سنجلا ويا قبس يذلا سد

 ىلع داذو . © ينفع نم مو < يماظع نم مظع وه اذه
 م «اًدحارادسج انغانثا نركير < هتأرمإب ىدتليو هماز ءابا لجرلا كرتي اذهلف»:كلذ

 دقو . ةفلتخم تابج نم انيلا لصو دقف اهلاطبا بجارلا ةحابقلا هذه ريخ امأ

 « ةيناثاو « ىلوالا ةجورثا دمب نيذلا لاجرلا مب ةلثما ًاضيا انيدل تمدقت

 يف طرفملا ءاضقلا رزبت. ببسي اما أرمدنت دق « اهب اونرتقا ارقك يتلا ةثلاثلاو

 تانقاب لوالا مهتاجوزو < ةنمتازلا ”ةجيزلا دقغ ىلا تاجيرلا نالطبب مكتملا

 «كلاثلاو «يفاثلاو « لوالا جورلا دمب يتاوللا .انلا ضمب ةلثما كلذ لثمو

 «.افعضلل شلش نود نم سيل .ايحا نقاب لئادالا ”نيجاواو « عبارااب
 ةسدقملا جاورلا تاطابر نا نم نومجوتي اوناك نيذلا .ايقتالا عج نم تقمو

 انبحنو < يسج .مثب انرمش هذه انسهف ا نحنف . ,ةراسجي عسفتو « اذكمه رقتخت
 يف اننال « يلرسرلا 'اشماتها تابجاو برلإب مستن نا لمت ملد © انداؤف ىصقاب
 ةبعيب :نم ىساقت“ تناك يلا ةحابقلا ءذه نم 'ةرمرغ اننيدبل ىلوالا ةنسلا
 تناك يتلا تابللا كلت ةفقاسا ىلا ةذفنم [11] ةببنم لئاسرب [انشبو] « هللا

 « اهتاشالم ىلا مهمه ضابإب انينتعا دقو . ةروكذملا .ايشالا اب ثدحت

 « تابج ديغ ةنقاسا فالخ ومن اضيا ءانبمت يذلا رمالا« ةيئاعرلا مهتريغ مارتحابو

 7 1 تاجيل لا كاد نقال تاع اي

 بئذب ةر# ًالاغ ثدحي اذه ناب انيواجت دق اًنكلا
 0 ةكأسملا يف اما . ةحيئرلا ىراغد يلوسرلا يسركتلا نم مييلا ف

 ٠ يدايتعالا يضاقلا ىدل لداع ام لجال ىرعدلا صحفت نا نكسمي ال

 0-2 عفر ,ضا دجري ال اي ةيناثلا ةكاسملا يف
 ٠ لواع ببس لجال هيد ىرعدلا لصف نكت الف دجو اذا وا < ةثانتسالا
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 ىلا نيلئام نرنركتي مهتدارا 3 بسب 00 رجالا 5 ١ نبنلاو

 عبق بطي 000 اههتجيذ تالطب ىلع نيعاختما
 نإ نودب هبوغرم بسحب مكتلا هليث دنعو . .اضقلا ىلا رتاوتب

 ىلا ناجورلا رضحي اذا وا . ىرخا حيز ]١14[ ىلا زاتجي.دحا كلذ ضقانب

 يالطيب مكتنا بيو ٠٠ اهدض رخآلاو « ةحيزلا ديأتب دحاولا نالثتشيو « اضقلا

 ناتركتي نيمصاختلا نال اما .٠ لمالا يضاقلإدحا ثينتسي ال

 ثدحي انه نمو < لوالا كد همس هب ءآدتبلا لسلا 7 نم كتف

 . ئرخا ةجيز دقع ىلا' امهادحا وا « نيجورلا الك كلذ دمب ات

 .ةجرالا تابللا يف ةاضقلا ىلا ىواعدلا ضيرفت يف بلا ءانتعا: عبارلا .رلا

 ةدركتلا#جراخ تاجيرلا ىواعد م ضرفتت نيذلا ةاضةلا صخي ام اما
 || © يربالا ربسلا كاذ ىضتتي نحتف « نيمساشتملا ةحار لجإل ةينامورلا
 ةكح لكتيو + مالاب دحا :لك ىلع برلا لدع عيزوت يف نيمتبم نركتن نا بجي
 نم نيرشلاو ]١١5[ سداسلا مريلا يف.ةذفنم ةماع ةلاسرب نيدتس اندهتجلا قا

 ءاسؤرو © ةقلاثطلو « ةكراطبلا ناوخ

 ب مارتجاب تظفحت رلف < ينيتنديوتلا 5 ميسارمو < ةسدقملا نيناوثلا

 ةفرمملاب نيل صاخشال الا ىراعدلا ضوفتت كلذ دمب تناك ال انلما
 ال ةجيزلا يواعدو . ةنامالا :نسحو « يدورضلا حالصلا فاسابو « ةيعرشلا
 [نيسمجملا] ةيمسجلا ةاضقلل مثدوجو مدع دنعو « ةفقاسالل الا ضرفتت نا بجي

 ةمانلا ةلاسرلا يف تحرر يتلا .ايشالا كلت ىلع نالا فيضنف كلذ ادعو
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 تفترا دق يذلا يندنديرتلا عمجملا موسرم نأ ولو < هنا وهو ؛ ضيا اذه ابنيع

 نم امهريغو © ةسمايشلا سيرو « ةنبكلا مادقم مكتح نع ةحيرلا يداعد هيف
 ةمايشلا ءاسور رح هجتي ةفقاسالا ةيالوو ©« صحف ىلا تظفحلو < ىفدالا

 اما نيذلاو < ابسفن ةيشربالا يف نيتيمملا طقف طحالا نم مهفالخو نيمدقتملاو

 ىراعد صحف مهتارذل نرصتخي ارناك ةرايرثا يف هلقا لالتسإب وا « مامناب

 يسركلا نم ريصت تناك يتلا .تاضيرفتلا كلذ داضت ال هّث نمو « تاحجيرلا

 كلذ عفأ“ ةيناثلا ةقاحملا يف اهفن ىراعد ثب لجال مثدحال يلوسرلا

 تاليكرتلا دا ]١13[ تاضيرغتا هذه يأ ,اطاتبا ماتهالا مهصخي نيذلا كيلوا رمأن

 ةصاخ ةفقاسالا ىلا الا يرلا ىواعد ضحق لبقتملا يف اوضرفي اوداع الاب

 ببس لجال ,ةلرهسي هيلا كلذ ضيوفت نكمي ام فقسا دجوي مل.اذاو . برقالا
 «اذك ) يذلا: كيلرا' دا ىلا ليكرتلا» ضيوفتلا ٍِنيح هجتيلف « يعرش

 عونلاو « ماظنلا بسمب همسي ةررشب فقسالا نم'ةيلها اذ ًايضاق ميقا نركتي
 . ةروكذملا ةماعلا ةلاسرلا يفانم موسرملا

 + ىساخلا .ركأ

 نحتف © تاجيرلا ىواعد يف ماكحالا قا 1
 انمرميو « ديكالا اندطبو < يصرصخلا اتيأرب مسوت بسانلاو بجاولا يبت لجل

 سنو < مكتحتو « اًذيؤم تباثلا « يلوشرلا ناطلسلا ..رلب وا « ماتلا

 ربا يف مهنم رفقا لك نمو ؛ تالحأا ةن ءأسا عبمج نم بختي ناب
 الس ةيسيانكلا فاصلا نم نكيلف < نكما ناو« ةيلها وذ ام صخش ةصرصألا

 ناطلسلا عم نككا < تاجيرللا يماحع ىتسي ايا ةديسلا حالصبو « سرمانلا لب

 وكي [119] ةرم لك هماتا نكي يذلا مالا « ابسفن تانصلاب لو ءارسلاب
 . ةاطامملا ىلا ةسام ةجاكلاو « ًامرش اًناس ١ ةاماسمل

 - يماعملا

 ىلا رضحي نااننآ رم اك بختنلا اذه تاي
 يعرشلا يضاقلا ماما تاميرلا يواعد صحف دعي ناب ثدحي ةرم لك .اضقلا
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 ناو « ةيعرش ةمفارم لك يف يعدتسي نا يخبنيو . اهتالطب وأ اهتحص' ىلا اًرظن

 عيبج مدقي ناو « ةباتكر نال ةجيزلا ةدص يماجي ناو « دوبشلا نحف رشحي
 ١ . ةجيزلا دييأتل ةيدورض اهناب نظي ينلا .ايشالا

 يعدتسيو < نع ذديلو < .اذقلا يف ناد رذحيلف اذهو : عبالا .رجلا
 ةحصل يرورض قيرفك يماحملا اذه صخش بسحيلف « !ريخا .تاقفارملا عبمج يف

 يذلا نيجورلا دحا هيلا رضح ىرس .اضقلا يف ءاد رضجيو « هلاكو مكسملا

 « امالطب يف لفتشي امثدحا نيذللا نيجورلا الك را < ةجيرثا نالطب يف لفتشي
 فلحإلف © يماسملا ىلا ضر /

 ةحص ةاماحب 'لجال اضقلا ىلا رضحي ناب ثذحي .ةرء لكو . ةناماب ابسشي هناب

 ءاضقلا يف لست“ يتلا .ايشالا لكو . لفن نيسيلا اذه ديدج نم ذرهلف « ام
 .يشالكو ةلطاع ةلطاب اهنا نلمت يعرش عرنب فري وا ىعديأ نا نود نم
 كلذ فْرمُي لو عدي مل هتك < .يش الكو < ةلطاعو < ةلطاب بتعت نا دير

 ةحصل ًاتلطم ]١14[ ًيرورض نك يذلاد « ازال هراعدتسا ناك يذلا قيرفلا

 ٠ نينارقلاو عيارشلا مرسر بجومب ٍفْرميب ا < يعدتسي ما ًاعرش مكتحلا

 يراعد ٌصحفي نا هصخي يذلا فقسالا. ىدل ام ىرعد اذا مدقتت انيحو

 دخا اما ءاضقلا يف ارضاح نوكتيو « ةميزلا ةحمب بايترالا يف نوكنت اذك
 «ابتحص يعدي امهدحا نيذلا ن

 نم ةجيرلا ةحص يف مكتح اذا ايا اذه ظنحُلو

 اب ىلرالا ةقاسملا يضاق مكح نركي امدمب ةيناثلا [ةجردلا] ةقاسملا يضاق
 ةيعرسشلا ةنمزالا نع يماحملا ثنتسيلف < ةجيرلا ةحص دض مكتملا زوب اذا اما

 عئادي دحا ءاضقلا يف نوكتي ال انبحو . ةحصلا يعن تنك يتلا ةبجلل ًاقفارع
 يماحملا ,جتليلف « .اضقلا كتي هدض مكتملا دمبف دجو اذاو « ةحيرلا ةحص نع
 - ىلعالا ياقلا ىلا هتقيظو يضتقم هفن
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 تسلسل ىرخا_تاحيز ىلا زاخجي نا ردحال زوحي ال : عساتلا .رجلا

 م.ال ما ةئانتسالا تراص .اوس درفملا

 اهتروريص مدع دنع ]١15[ وا لوالا مكتملا دض ةثانتسالا دوجر دنع هنأ

 الك رساجت اذاف « ماصخالاو يماسملا بعالت وا « يفارت وا « ةدادد ببسب
 كلت سيل ظفحمم ناب مستو ديزل ةديدج تاجيز دقع ىلع امهدحا وا نيجورثا

 طقف ةيبكتلا عنم دض جاوزلا نودقمي ئيذلا كيلوا دض تضرف يتلا .ابشالا
 نركتي ال نالطبلا يف رثنآ مكتح زبي نم ةنكاسملا نع الصفي

 لب« اهدقنأ دمب ةثاغتسالا تكترتنا نوكتت وا « مايل ةرشش نم ءدض ثينتسا
 ةضورفملا ثاصاصقلا عيجج ىلا اذك ةجيز ردقاع وا دقاع مألاب عضخيلف كلذ ادع
 ينلاو « تاريثك .ان نيجوزتملا دض ةيلوسرلا جسارملاو « ةسدقملا نيناوقلا نم

 ىضتقي اك" اهددجنو « ديدج نم اهضرثن هباثملا انناطلسبو « انلمبو « انيأرب
 ."مدض ام نيقح

 اهنيم يه يه ةيناثلا_ةقاعملا يف يماحملا فئاظو :.رشاملا .رجلا

 ىلا ةثانتسالا مامنإب ةيناثلا ةقاسملا ' يف ىرعدلا تدق نوكتت ام دمبو

 < قبس نوكتي ابنم .يش لكو « اهظفح بجارلا .ايشالا عيمجف « رنآ ضاق
 ةققاوم لك يف ىعدي ذا ةيناثلا ةقاحملا يف رخالا يضاقلا ماما ددحتو

 هتعاطتسا بسجيو « رطاشنب اهتحص يماجي نا هيلع بي يذلا ةجيرلا يماع

 هباختنا نإ ًانارطم ةيناثلا ةقاحملا يف يضاقلا ناك اذاو . طخاو مالكتاب

 يماحع نكتيلف © برقالا فقسالا دا « يلرسرلا يسركلا ينس وا ]1٠١[

 مستي نأ هنكسمي ىتح هرتّمب نا مثرمأت اننا اك . مبنم يمت نركي نم ةحيرلا

 . هالعا اهانعر يتلا .ايشالا كلت
 هيلا ضرغت نركتي اًلركرم ًايضاق ةيناثلا ةتاسملا يف يضاقلا ناك اذا اما

 ةيالو وا © ةكتحم هل نوكتت الو < يلوسرلا يسركتلا نم ىرعدلا صحف
 يماع مدختسي نا ديرتف - ةجيرلا يماح ًامذاع نوكتي.اذه لجالو « ةيداتتا
 راو  هتيدديف ىرعَلا صحفي يذلا فتسالا نم نيت نوكيي يذلا ةحيرلا
 ٠ ةدركذملا ىرعدلا يف لوالا مكتحلا زربا يذلا فقسأالا ىفن ناك



 ان يدنبلا عمجملا
 « نيقباطتم نيدكسح ادمب_ةديدج تاجيز دتع زوجي : رشع يداحلا .زجلا

 رهظي مل ام وا © بج ريغ نم منا راص وا « ةثانتسالا تراص نكت مل ام

 ظذح بحي ةقاع لك يفو « مكتملا ذيفنت قلعت ةنانتسالا_.ديدج نم ام .يش
 .ةسقن ماظنلا

 يناثلا مكتملا نك اذاف « طسنلا اذه ىلع .اضقلا مظتنا نوكتي نا دمب

 يف اك يلاثلا مكتحلا يف تشالتو تلطبت ةحجيرلا تناك اذا ينعا رخآلا اًتباطم
 ةنانتسالا بوجو هتمذ' ىضنقب نظ يماحلا را < قيرفلا نوكسي الو < لوالا
 يف نوكتيف < ةمدقتملا ةناثتسالا ةمباتم بوجوب مكتح نركتي الو « ءدض

 ًامونم كلذ نوكتي ال ثيم ةديدج تاحيز ادقمي نا اهتيرحو نيجوزلا ةعاطتسا
 ةعاطتسالا نا مهفي نكت .يعرش ببس لجال وا « ام ,قياع لجال امثدحا ىلع
 اهل ناو [171] هالعا "سم اك قباطملا يفلاثلا مكتملا دمب نييورلا تيطعا دق

 نك نامز يا رورمب 'ديصت ال يتلا ةجيرلا يراعد اعنا راك قح .اقب عم
 را مدقت نوكي ال ديدج .يش رهظ اذاو . اد ًاثبثو الاس هب ًامركع ايش
 اذا اما ةيمرشلا ةمصانملا تحت ديدج نم اهضوو < اهفاننتسا نكن الربع ناك

 قدام مكتملا ناكرا « نالطبلاب يفاثلا مكتملا ّدض يفاثلا قيرفلا ثانتسا

 ًاضاو هلك هنال ما « هلع حيرتسي هنا يش ةمالسب مكحي ال ةجيزلا ماع نا
 اًيعاجرتسا ناكر« ةثلاثلا ةق د 0 1 لداع ريغ هنا

9 0 0 

 ترمأ يتلا .ايشالا لك ظفح ىلع ةمبارلا وا ةثلاثلا ةقاسملا يف ىرعدلا صحفناد
 ةيناثلاو ىلوالا ةقاحملا يف انم

 [ لببم] ةفولع_نيمتت نا بجي ةبجا يا نمو © نمب : شع
 8 ةقولملا ديرملا يماحملا
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 ةبحع لجال انامع هتفيظو ماا ىلع برلب صرع يذلا ةجيزلا يءاحع نا مث
 نع ام ببس لجال رذتعا [155] اذا ةينكلا ماكاو « بيرقلا ةدافار < هللا

 عقدتلو < امفن ىوعدلا يذاق نم هل نيمتتلف < ةفرلع 4 "أ الب هبمت جيدقت
 نم هل مدقتت ملو ؟ ةعاطتسا هل تناك اذا

 ةثلاثلا ةقاحملا يذاق نم وا « ةيناثلا ةقاحملا يضاق نم را « ىلرالا ةقاحملا يضاق

 « ةعرتجملا مثاردلا اذك ف يراصم يف اراصتسي نا مهنكمي نيذلا هصخي ابسحب لك

 . ةطاط لاما يف اهفارصا بميت يتلاو « مهكاحم تامارغ نم اهمج

 مهاد يلاتلابو « ةْمكسحم ممل نبل نيلركوم ىرعدلا ةاضق نوكتي انيحو

 تامارغ مهارد نم ةجيزلا يماحم ري“ ناب رمأنو « ديون < تامارنلا نم. ةعومجم
 سما بسجب هتيشربا يف ءاضتلا لوكرملا يضاقلا رشا يذلا فتسالا كلذ

 ٠ يلوسرلا يسركتلا
 : . ةبكحما يف ظفحتالن اهبج .اشالا ءذهو : رشع كلاثلا .رجلا

 7 يمامملا باختنا كانه

 ةمكتحملا جراخ اهتاطاسس ريصت يتلا ةحيرلا يواعد يف نالا دل انلكتت دق

 اممانسل نوك نف ةيمور يف اهاصف بجي يتلا يواعدلا ىلا اًرظن اما ..ةينامورلا
 ومالا يف انيثان ةسدقملا. ةينامورلا ةينكلا لانيدرك صخي ىلوالا ةقاسملا يف

 رمأتف © اهنامعاو « اهركاسد فو « ةدرحملا ةنيدملا يف هتقوب مئاقلا ةب

 ىرخالا يراعدلا يف مسر[15].يثلكو .ايشالا عيمج ماتتاب اظن ن

 ناب نامورلا ةمككسسملا جراخ اهتاطامم ةبجاولا ءالعا اك .ا

 لائيدركتلا سفن نم نيملا ةميزلا يماحع عايتساو « . 050- اذا متي

 ىلدالا ةكحلا يف اما ةيمور.ىلا مدقتت منت يتلا رخالا يواعدلا يف هنا مث .

 يلرسرلا يسركتا ىلا ةمدقملا ةثانتسالا ةطساوب ةيناثلا يف اما < نيقيرفلا ىذرب
 ةيلائيدرك عمجم يف اما اميج يب مكي نا ديب ةكلاثلا يف اما « طسوت دينب

 عمجملا دييضتتو ريضت ىلع نيماقملا ةسدقللا ةينامورلا ةسينكلا [ ةلدارك ]
 يحلل دا 24 نابي ال ثيحب انطالب يف يواعدلا ناويد يف دا < ,رتلا
 عمجم ىلا نض نا بجي كلذ ناب ةلداع بابسا لبق نم هتقوي متاقلا ينامورلا



 35 يدلبلا عمجللا

 عما نم وا < ةسدققلا ةيتامورال ةيتكلا ةلانيدرك عجاع نم يهرصخ
 . ةينامورلا ةرركتلا .اسؤد

 ةينامورلا ةسينكلا ةيلاتيدك نالطبب ىرعدلا ماقت الل مث

 لانيدركتلا نم ةحيرلا يما ما يرتلأ عمجملا يرسفم ةسدقملا

 ناويدسلا معز نم ماقيلف © انطالب ,ناريد يف ماقت الو هنن عنجلا سيئر
 نم ماقيلف © يصرصغ عمجم يف تسي اذا !ديخا . ىرعدلا عمتسملا رركذلا
 . قت مججلا يف كالا صخشلا

 ىرعدلا تميس اذاف « ةجيزلا نالطب يف يدرف مكتح زرب نركي نا دمب

 يصرصخ عمجت يف دإ [1؟5] يتنديزالا عمجملا يرتفم ةلانيدرتكلا عنج يف
 يف درهم يدرف مكتح انطق يفكتي الف « !ناالب ناويد يف هلث.و < كلذل نيس
 . ةديدج تاجيز دقع ىلع نيجورتل ةقلطم ةعاطتسا .اطعال نالطبلا

 عمجلا يرسشم دركتلا عجم ىلا تءدقت ىرعدلا تناك اذا اما

 عمجملا يف ديدج نم صحفلا تحت عضوتلف < روكذملا يتيتنديرتلا

 ان يجرصغ عمجم ىلا تضوفت تناك اذاو . فن ةجيزلا يماحع بط

 اب مهكتح ناك اذلو . هنيع يمادملا بلط بجو: يصرصخ رخآ عمم ضيا اب
 نم ددحتتاف « موقرملا يماحملا نم ةئانتسالا تمدقتو < !طالب ناويد يف

 «ناويندلا مرمع ىلا ىوعدلا تن اما. يرودلا ماظنلا بجو نيرننآ نيمستسم

 الأحنمإ بسمي نإب انطق ديرت الو . نيستملا عيجج نم ديدج نم صحفتلن
 < ماثلاب نيكتسح وا نيئاضق اوزهي مل ام ام.رثداح يف جاوزلا طابد
 .امهدض ةتافتسالا برجو ةجيزلا يماحم الو < دحاولا قيرالا ىري ال نيقباطتمو

 انتدازا [اذك] ارفلاغع عضخبلف « ةديدج ةحيز تدقعو 4 فالخا ثدح اذاو

 .اهالعا كاتم ةموسرملا تاصاصقلا ىلا .الؤه
 دينلاو ةحبحصلا ةجيرلا لح يف تابلطلا لبقت ال : رشع ىساخلا .رجلا

 « ريطلا احا الب ةلتكللا



 دمس ىلري بالا 3

 يسركلا [١؟5] ىدل تابلطلا ةريثك رتئارم مدقتت نا اذاتمم هنوك نمد
 نم لاحت نا ًايلاغ ةداتمملا ةلتكملا رينلاو « ةحبحملا ةجيزلا خسف لجال يلوسرلا
 ةينامورلا ةسينكتلا ةيلانيدك" عمجم ىلا ةردرشلا ةعرقلاب هتقوي مناقلا يفامورلا ربما

 يكلف .كلذل نم يصرصخ ام عمج ىلا انايحاو ٠
 3 ب ماع دم ةماقتساو ماظنب

 ؛او ماتلا لسملا لك عون نمضتي يذلا بلطلا ضورعم هتقوب مئاقلا
 ٍِ ىلا درقت نا اهنكمي هنا .اجرلا مدقم نم نظُي ينلا بابسالا عيمج هب
 نا هب .نمستلاو هتوالت دمب. يفامورلا رهملا نكي يكل « بزلطملا حيسفتلا

 «ةدرك ذا عماجملا نم ام عجيل مس يدزاا" باق را ع بح
 لك قايس هدارسا مك نم ضرعُلف < ى 5

 يف تكس بجرع. مكحي يذلا ؛ هتقوي متاقلا ةيقامورلا يحلل ىيقدتلاب للا

 نم ىرعدلا لك صحف ضيرغت ىرحالاب بجي ما عمجملا يأ تابئا بجي له
 ٠ هفن يلامورلا ريجل نابي اك ةكسحم وا رخآ عمجم ىلا ديدج

 « نآلا نوكلت نإب مسؤو « ديزت اًريغا
 اناقم ةزئاجو « ةلثاثو © ةلأمفو © ةحيحصو ئاد ةتباث
 ةيش لك يف نامزلا [1؟1] بسجم ام اتقو مهم نيذلا كيلوا نم داك
 ناك ناكسم يا يف ددحيو مكسجيت نا بحي هنابو « ةفلاخغ دينبو « مات لكب
 نمو «الركرم وا ناك ايداتعا ناك .ضاق يا نم فالكلإب سياو < اذكه

 ةسينكلا [ةلدارك] ةيلانيدركن مو 4 ًاضيا يلرسرلا انطالب يف يواعدلا يمستسم
 ,ءد . ضيا يلوسرلا بنالا نم اذاعق اوقك ولو 2 ابفن ةسدقملا ةينامورلا

 ]او نيلصاللا نم مهريغ ناك يا نمو < سدقملا يسركلا ءارفس

 لك مهنم ناك ريا نعو « مهنع ةعوفرم تناك ةطلسو مدقت يا ىلع اولصخي
 ناب فالخ# ثدح اذاون . ٍفالخلاب ليوأتلاو « مكتملا ىلع ناطلسو ةعاطتسا

 ؟ داضت الو ؟ةقطاعو اللطاب نوكتي هلسف < كلذ ىلع لبجي ما ةفرمت دحا رساجي

 نا



 04 م يدلل عمجملا

 دئاوعو ميسارم هيا الو ؟ ةيلوسرلا تايترتلاو © تاموسرلاو < تاحاللا كلذ
 «ناك رخآ تابن يابو « ناك يلرسر تابثاو « رفلح ياب ةديزم تناك [تاداع]
 رقايس يا تحن ةاطعملا ةياوسرلا لئاسرلا الو < معنلاو « ضيا تامامنالا الد

 ًاغيا تناك ةيلاطبالا .ايشالل ةلطبم دوق ةيابو © تنك ظافلالا نم .ةدردد
 ةعرتمم ىرخا ميسا و « ةيلعاف رثكا دربق فا

 را 0 [1537] نيراسملا ناطللا قلمو © ململاو < يأراب ةددجمو

 لكو © اهعيج .ذهف < ناك عرف يا ىلع ةبج ديغ نم ةحربمم را < عوتلاب
 1 ب

 اهاطبال مزل ولو < اها 'ىلع ىرخا مفورظ يف اهترق .اقب عم كلذ داضي ام
 اه ةلكن ةلكو < يدرفإ 2 حيرصو« عرتتمو « :يصرصخ ركذ يفاكلا

 يا درجو مل را“ هنيع اذه ةيراح ةيمومج دويقب سيلو « اهعبج

 «ةينارتاللا ةسينكتلا باريا ىلع ةرضاملا انتلاسر قلمتأو < رهشن“ نا دير مث

 لقح ةحاس يفو « ًاضيا يلرسرلا ناويدلاو < لسرلا ةماه ةسينك باوبا ىلعد
 2 راق تقيطتو اذكته تميذأ نوكتت نا دميو . ةدانلا بجي ةئيدملا يف روهزلا
 تنلعأ اهنأكح مينم مرف لكو « مهلا هجتتو <.مهصخت نيذلا كيلوا عبج
 تع اهيرسو اهخسني مايلاب ثري ناو « ايصخش هاب مبنم لك ىلع لع ترهشاد

 .” متم ةروجملاو  نيرهتثملا نيلجسملا دحا :اضملاو « ةءوبطملاو

 .نركت رل اهتاذ ةرضاحلا انتلاسإ اهنيع ةقثلا كلت يسنانك ماقميذ ام
 كلذك ءاضتلا يف اك ناكم لك يف كلذو < ترهشا وا ]١78[ تمدقت

 . نع ًاجراغ

 < انحرو « انموسرم ةحفص ملثي نا ةبل

 انتداراو « انرماو © انسضرتو « انلاطباو « انعاجرتساو « انيرحتو « انروشنمو
 هرج ةحقب اهداضي دا 4 هذه ملطيلف < ةرساجملا ءذه ىلع دحا مدقأ اذاو



 دمسم سيلوب بالا هعب

 سلوبو سرطب هيلوسد بضغو « .يش لك ىلع رداقلا هلا بضغ تحت عقي هنا
 لا 1741 ةئس ىربكلا ”ميرم ةيدتلا ءاذح ةيمور يف يطعأ . نييدابرطلا

 «يفاثلا نيرششت رهش نم ثلاثا مريلا يف يفابرلا دجتل ن

 + اع ةنافاز ريا نم تيرشلاو مساق موي لا تي
 ةنكملا يف لائيدركللا ديلا
 سواتر طغا سوالر تيت "للك سوهوتيأي

 (رتخلا تاكد سريداتاو

 تو طبض لكتب ينيتاللا اهلصا نع ةجرختسم ةءاربلا هذه حص

 ايلاتسلا سرب يزرحلا خلا نعد

 ءانتلا عابتا صرصخم سدقملا عمجملا نم ديدحت ةروص ٠ ددع [1]

 م 1905 ةنس رادا [نمأ 1؟ يف نبسقط نم اوسيل نيذلا نبجاوزا سقل»
 نم هل ضرعأ دق .ايشالا ةلج نم سدتملا مانلا ناعالا راشننا عسع يف هنا

 كج قنا اذا نرجوزلملا همبتي نا بحي سقط يا نا. يف لكشلا ضعبلا
 مكَح دق ةسادقلا يبكلا ابابلا اتديس ناطلسب سدقملا عمجلا .7 سرقطلا يفلتتع

 نركُت ال ةأرسالا نا ثيحب نهلاجر ستط .اننلا نا حمسي نا نككمي ناب

 ال يلوسرلا يسركلا ةدوشم نم ارلخ ثداحلا اذه ينفخ ٠ يف
 ديسلا مرتحلا بالا كلذ ضرع اذاف . لجرلا سقط ىلا ناقتي

 ةسادقلا يبكللا انديس ىلا لا راثملا عمجملا رس. متك يبينرطنا سرالرقين

 1 يق ذل ثداحلا عاتجالا يف ةيل ةيحلالا ةيانملاب ابابلا رح 2 2

 2 عنيا يلرسرلا ثاطللا ةرقيو «
 0 انذمت طق نيو

 +ا1الووب ذايأ [نم] سلع عساتلا مريب يف درككذملا مجمل لاذ نم ةيسورب يطأ

 1 (رشانلا» . يحثالا ريحلاب بوتكتم عم مسا
 «رشانلا» . . لسالا يف ءاني 155 ةحفملا نأ (+

 يفرئافلا قملا رودس ديب ةيغال“ تحبسا دق تازارقلا هذه نا ىلا لبق نم رشا
 (رشاتلا» . هب الا نالا مسي لسلا ذومي الو * نييقرشلا



 3 يدلبلا عمجملا

 . مهتشانك ىلا ةنراوملا دوضح بوجو يف سدقملا عمجلا ديدحت ةدوص: ةددع
 يف يلا يقابل: بارجللا و يل ا يف
 ةسادتلا يبكلا ماما تدقح

 ٠ ايلوسلا دترالا ناوعزي 1 ةيلرسللا امتنا تايالق

 ل يفرداملا اًوح .قيئابع مرتحملا بالاو . ينال نز تورغ ني عضم ديسلاو
 ظرع ظقاحلا ادناريم سريئرطنا. مرتحملا بالاو : سرينوطنا سيدقلا [11]

 نع ليكو يشربكلا نيوكرست ارف بالاو . ةسدقملا ضرالا ليكد نع
 سايلا بالا تالاسرلا نيكو يعرسيلا رسييف انحري بالاو . تالاسرلا
 7 .  ةنراوملا كيري لسرم ميرم ةسيدقلا نم رتيشدابج

 ارثي بدرا دالب نم نعذلا نيلسرلا عيمجج نإب مالا ردص نمدتلا دببو
 لع اوددرقيل قرشلا ةنرارم ,ةغالم تاقرا يف ةديدع اًرارمالامذ اثح [نوثجيآ
 0 [ضورفلا] تاضررفلا ١ اورضحيو « ىادقلا اب اوعسيو « مهتفياط سنانك
 تاقرالا' ضعب ال ضرفلا باب نمو . ابتاطب ةبجاولا دايعالا مايا يل

 5 0 لييسف ىادقلا عمسنل نيلسرملا سييانك ىلا ةدوكذللا مايالا
 ًاغيا يا مع ذل ا مثوركذي ذي نأ 52 قصرف ةيا يفد < كولا ءذه

 تامايصلا يف ايس اذه مهمازلإب ةنرارملا اوركتذي نا 1 تدوم نيلسرملا ليبس
 ٠ ةفياطلا ةداع بسح ريمت يتلا عبدالا

 [ نمأ ] 5 يف دقمتما مالا سدقملا نايالا راشننا عمجم موسرم : ٠ ددع
 + 1ذ407 ةنس ناين

 بالا تايلط ادابس لانيدركتا ةفايتلا يبكلا ديلا ضرعا دق ذا هنا

 سدقملا عمجملاف . يفوراملا سولبارط نارطم [يواردشلا] ىحسا ديسلا مدتحملا
 نم دارسسالا اوعّذري نا نيلسرملا ىلع مرحي هنب ةسلدقلا يبكلا انديس تابثاب
 هناب باجا دق : ممل نيضاخلا ةنرارلا ىلع ةرركذملا ةنياطلا .اسور نذا ندد

 نذا [ 13717 نود نم“ مهنا وهو < ديت نيلسرلا فيراصت قاروإ يف دجري



 دمسم سلرب بالإ

 ارعزري نأ نوعيطتسي ال مثدودح نيف مالت ةدوجوملا ةنراوخلا ما ةفقاسالا

 دمب اهريااري نا [نر 3

 يذلا رمالا « نيرركذملا ةنراوخلاو < .اسورلل مهنيداصت قاروا [رهظت] رهظي ام
 اومن نا يبني الو © تالاسرلا نكساما ىلا نولصي لاح هرستي نا مهيلع بجي

 مسارملا يف ةنضتملا تاصاصقلا تحت كاذو « نيمرقرملا ةنراوثلا وا .اسورلا نم,

 ٠ مهفياّظرب قامتي ام لامتسا ني يلوسرلل يسركتلا مادخ نومني نيذلا دض ةياربملا
 + ناويدلا يا يرالشناكلا [مرسر] نيت: 8.ددع
  ةنرارخلا وا ةنهكلا الوا

 جيزلا لجالو . '”يئامود .توككتس عبد : داملا لجال
 يكا يرنسلا زانطلاو ضورفلا لجالو . توكس عبد : زاجلا لجالو . يفامود
 يلا داو « نينيدالا مهيد“ عساتلاو  ثلاشلا مريلاو < ضرفلا
 . توكتج عبد : سادقلا لجالو ٠ تيك

 ءانبا' لك نم ممل دايعالاو داحالا مايا يف . خق ليك رديب لك نم
 . ريغ فيغر ةينروألا

 * ولحا توبي وا © نفدلاو © تييثثلاو < داملاب ةداهشلا .اطعا لجالا
 ةدقنلا ةحيزلاو ةبطخلا نع اما . توكسلا نم رش : رشع يناثلا .رإ

 دوككتسم ىصتخ
 . ةنبكلا ءاسور : اي [1#]
 لجالو . دحاو تركتس : سادقلاو « زانطاو « ةجيزلاو < داملا لجالا

 . تاتركسس ةثالثف حبذللاو ةيينكتلا ىيركتت ىلع سلدقلا
 4 ناتركس قايدشلاو « 'ىراقلاو لترملا [ةماسر] ةماسرلاو سادقلا لجال

 «يروتحاو « سوسقلا سيدو < ىنقلاو « ةسايثلا ىيئدو « ىليشلا ةمايس ىلع
 ٠ تتركس ةمبرأف ©« سوكسيبا يروخلا وا « طويدولاو

 مارتحالا ينكتلا كديرطبلا ديسلل قحيف ةدوكذملا مدخلا هذه-لك لجالو

 ةمايسلا بولاعلا رسلا يف ةلماك ةدحاو هتس'حيسةت لجال . فعاشملا .رلا

 7 | ٠ تاتركتس ةنالث سيقلا وا يلئاسرلاو < ىليشلاو < قايدشلا
 «رشلنلا) .٠ ةيهذ تاكترف ةمخ يراي ناموا تركسلا ١(



 3 يدلبلا ممجملا

 - فاتر توكتس ءالعا اك ةلماك ةنس نم لقا حيسفت لجال

 فصنو 3-2-2 [ةيلهالا] ةيسنلاو ةيرمدلا ةبارقلا عنام ليلمت لجال

 . تاتركس ةريشع سداسلا هجولاب ةليلت لجالا
 . فصنو نتركسس نماثلا هجولاب ةليلحت لجالا
 هذه تناك اذا نماثلاو عباسلاو سدالاو ىماخلا هجرلاب ليات لجالا

 . هالعا ركذ ام تمضف © ةفعاضم هجوالا
 * نيلجملا اك

 . تركسلا نم .طيات رشع اننا ةماسرلا يف ةداهشلا ءاطعا لجال
 + ءالعا أك ىادتلأ يف نذالا لجالا

 ٠ ءالعا اك تافارتعالا عاتساب فيرصتلا لجال 41
 . العا اك ةلاكرلا :لجالا
 . ءالعا 5 ةكسحللا ىلا ءاطدتسالاب رمالا لجالا
 .٠ ءالعا يكتف ناك دبع وا ةجح ةبا ليجست لجال

 .هالعا اك ناك يبيانك بيدأت يا نم وا < مركلا نم لما لجال
 ٠ العا 15 ناك يسيانك رسيدات يا وا « مركلا روشنم لجال

 لكسملا نم, ةيضحو ةنبكتلا سار نم تناك ىرعد يا يف مخكتملا لجال
 قاررا لجالو . هالعا اك ةداهشلا وا ةصرلا ..اضما-لجالو . هالعا اك

 ال ثيم توككتسلا سدس تناك ةجح ةيا خسف لجالو ٠ ءالعا اك تاماسرلا

 . ما . قرو ةيحلط كلذ توافتب

 تارايزلا يف اهزارعا بجاولا ةلئسالا : 4 ددع [15]

 يروكلا : الوا

 7 9 ةيعرشلا ةماسرلاب ةداهش هديب له 7 لخدأ ىتمو نمت 7 رثكا وا دحاو وه له

 دنع دجري له 7 يع امو [ةييبط] ةيرهرج صياقن ضعب هب دجوت له
 7 قوملاو < نيجوزتملاو « ءرلا ظحالت رئافد

 تاراكذتلاو تاباتكلإ لفقلا تحت ايف ظنحي ةنازخ مدنع دجوت له
 9 ةينكلاب ةصتخملا



 دمسم ىلوي بالا 0

 9 ايلاغ اهنع بيتي ولا < ةيندوثلا يف مقي له

 ةيملالا ضررفلا رلتبو < بمشلل سدقيل ضرع ًاثالم ًانهاكتتمي هبايغ يف له
 9 رارسالا مييلع عزرتد

 7 نع نمو « هتبب يف ةرسن نكاسي له
 8 اًيحيسم اشبع اوشبميل هتيب لهأو « همادخم ينتمي له
 5 دايعالاو < داحالا مايأ بمملالا ضررفلاد < سادقلاب لفتجي له
 8 دأحالا مايا هلقأ ةيبرلا ةرلصلاو < نايالا رارسا ناثدملا ملي له

 9 ماوصالار < دايعالا نغ. بمثلا ىلع هني لغ
 9 يصرملا ةين بسح اهذيفنتب ىنتعاو « دحال ةيصو بتر له
 8 رارسالا عيذو رع لع
 7 تافارتعالا عامل ًدمتسمو « الهس هلاح رهظي له
 9 قياع نود .ىذرملا داقتفا ىلا ددابب له

  رشارتعا نود ضيرم وا « دامع نود ام لفط يفوت هلامعا ب
 9 ةحسمو

 7 يخبني اك ةقثال ةيترنيك يبالج رارسالا مدخي له
 7مالمو قيال لح يفو « لئقلا تحت ةسدقملا .ايشإلاو رارسالا ظني له
 ةيهلالا ضورفللو < سادقلل ةمزال ةيسيانك [153] بتك ءدنع دجوي له

 7 ةسدقملا ءايشالاو « رارسالا لافتحا لجالو « ةنسلا رادم ىلع

 9 يحيملا ملمت لجال ارمزيكتيتاكتلا باتك ءدنع دجوي له
 9 هتتظري صتخي يلع وأ © يحور ام باتك ءدنع له

 8 ةرم مو ةبسلا مايا يف سدقي له

 3 قرشلا يف مّرحملا رمالا سندتلا لبق اثبت ب

 9 فرتمي نا داتس 6ع
 8 ناكم يأ يفو  ةنيملا هتاعاب ًيموي يحلالا ضرفلا راتب له

 1 8 هسأر يف قيال رمش ليلكا هل لح
 3 ريالا ةمادخو © ةراجتلاك ةيملاع لاثشاب كبترم له



 ذك يدلبلا عمجلا
 7 .يش يأ ىلعو « نمر © يع امو 7 تامرصأل راثتناب حسي له

 ” يه نم نيبو « يه امو « هتبعر .انبا نيب تاعزانملا مجم ينعي له

 ىلايعلا : انت
,9 

 9 يكيديلكالا سوبملا ًامشتم اثاد ديسي له
 5 يحلالا ضرفلا ايمي لتي له
 7 يحيملا ملتلا اًديج فرثي له

 8 رئاوتيو رطاخ ةبيط نع سادقلا عمسي له
 9 دايعالا مايأ هلقا سادقلا مدخي له
 8 رئاوتب ةسدقملا ةلوانملاو « فارقعالا لمع ىلع بظاوي. له

 7 ململاو ىرقتلا اهنم سبنقي ةيبدأو < ةيحور بتك هدنع دجوي له

 ةيبكلا : ق6 [5]
 5 ةينكتلا يه فيك
 7 ةفاق ناطيح تاذ يه له
 5 ةدلص يه له

 5 حيلصت اهل يضنقي ةمدبتم مأ ةتبث له

 8 ره فيكو اهطرحي ام ىلع [ مرح ] ميرع اهل له
 9 ناجيو فتسالا نذاب تديشت له

 مري يأ يفو « ةماقم يه نيسيدقلا يأ مسا ىلعو < ةسركسم يه له

 7 اهيك حبذم 6و « هديب لفتخي
 ىلع دجوت شامقلا نم ةثراط و < بحي اك نيزت له
 7 [ حبذما ىلع يأ ] هيلع نادم مو 7 ةقثال يه لع
 8 نيبسانم ٌرلعو < لوطو < ضرع تاذ حباذملا له

 5 توبلص اهتبجاو ىلع له
 7 ةقايلب [ طلب ] قرستم ةيبكتلا نحص لع
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 5 ةلطمتم اهفقسو ةسينكلا ناطيح له
 5 حالصالا جاتحت اهياربا له

 « تاساكلا لثم ةحيبذلل ةمزاللا ثاثالاو < ةيسيانكلا يفاوالا دجرت له
 قحر < ساكتلا ءاطغو < فتكلاو < تادصلاو « تاجنفسلاو < يئارملاو
 «تانرتكتلاو « هب ةكربلا ءاطعال بيلصلاو < فشاخلاو « اكرملا يفانقو « روخبلا

 « انبط مآ تنك طخ سادقتا بتكو « تالدلاو « ليشراطبلاو « هينازلاو
 8 ةمزاللا تانيزلا رئاسو تاراقنلاو < مادخلل ريمازمو

 ثقثالا رئاسو بتكتلاو « ةسدقملا ىبالملا اب ظحت تاتازخ دجرت له

 ؟ ةقابلو .ةفاظنب ييانكلا

 9 يبيانكتلا ثلا رتتد دجري له
 ةتضحيو < طضلا ةكتحم يه اك بابشو < ةينكتلا باوبا له

 7 يرركلا ديب ىقبت نا بجاولا لافقالاب ةركسمو

 7 ددجتي ةرم كو © كرابملا .املا دجري له

 8 ةقملمو « روخج قحو
:9 

 7 نيسيدتلا دحا رئاخذ ةسيدكتا يف دجوي له

 ثم ةحيحص يه لع تيطعا فيكو 2 اهيف باترم ما « ةلرهجم ما
 [1810] 7 نمد ةينكلل

 7 فتسالا نم تفر له
 8 اهتباتكم عم بقذم بشخ نم هلقا ةظرفع يه له
 8 تامايزلا يف لمحت فيكو < له
 * يه مر « ةفايلب ةدرصمو « شتم يه ةسبتكلا يف ةدرجوملا درصلا له

 9 نييدتلا يالو
 1 اهدبع لبق اهتتثو © فقسالا اهكزاب له
 * تاقوالاو < دايعالا يا يفو < يع امو < ةحونمم تاتارفغ دجوت له

 ٠ انامزت تاف له صحفتو « تانارننلا يف ةيلوسرلا ة.ارهلا دابظا رصيلق

 7 فولألا ىنرلا نذا نود رهشتأ له
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 ره نمو 7 كلذ هبشا امو © راجشاو < لوقحو « تاداريا ةسيدكتل له
 . اهييبدت نع باسحلا بلطيلو 9 اهريبدت_ ملسنم

 :تيبثلاو داملا : ابار

 بسح كراملا املا يا داملا رس عيزوتا ةيرورشلا مزاوللا لك دجوت له

 * ندرسملا تيزو « "ىقطلا
 8ةنسلا هذه فقسالا نم'”[زكم تيبثثلا رس لجال سدقملا نوديملا دجوي له

 5 نيبارع نم رثكا داملا يف لبقُي له
 داملل ةيرهرملا ةدوصلا نفرعيو < تادوبغعو < تاصوحفم نه لبارقلا له

 7 ةرورضلا ثداح لجالا
 1 7 مايل ىلا _كافلمالا داع رشي له
 7 نييحيملاب ةقئال .احا نيدرسللا عضرت له

 دئلاو نيدوسملا ءانسا نودنتا له « ديعأت نود كلذ ةنّيملا بتكتلا يف
 8 نايسنلا رطخو

 7 مورثلا ٌتداح نع ابسراغ.تريبلا يف داملا رسس حني :له

 7 مث كو © تيثت نود نوتلاب ةيعرلا يف دجري له
 [15] دوسملاو نيباشالا نيب ةيحورلا ةبارقلا رودص يروا فرمي له

 , 5 كلذ مهتيو اهيلاوو تبملاو

 7سدنملا يف ظذحت وا < هدرف نهاكتلا هلستي حاتفمو :ن
 « ًاموي رسشع ةسخ هلقا وا « مايا .ةيناك لك ددجتت ةسدقملا .ازجالا له

 * ةحيبذلا يف اهطرف عم ةقبتلا .ازجالا ةلوانم ريمتو

 اهلل كرابلا الا ظفح ةئزاوللا ةداع نم سيلا
 1 (رشاتلا» ! ىنس نم لاؤسلا اذهل مهت م كلذلو

 «رشانلا» 2 - هدحو كريرطبلا ديلا نورها سدقي نا ةئراوملا ةداع نم (+
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 5 سدقملا نابرقلا ماما ليلو ارا ًاجرسم ليدنق دجوي له
 اظرف دجوي سدقملا نابرقلا نم هنمث امم نابرقلا قح ادع ام له

 رخا ناكم يف عضويو « جرخيلف كلذ ناكن اف « ًاسدقم ناك ناو « خا يش دسإا

 8 بجاولا مارتحالاب يصب ىضرمل ايتسراخرالا لمح له

 يف جردي' ال اذالو « داتملا فارثعالا 5 لعد ةيكلا فلم
 9 يسارك لآبمتسا ةسينكلا

 * مارتحالا يلكتلا كريرطبلا ديسلل ةظرفحلا ل فرعي له
 7 ابتئاق هدنعر © فتسألاو

 7 لخلا ةررص فرعي له
 ٍببسلاو « ةيكلملا اياطخلا ظحالي ا ايس الو « ةمذلا ثدارحب ديبخ ره له

 7 كلذ[ ١4 ] ىهاض امو « نيبولملا لاملاو < تيصلا در مازلاو < .اطخال بيرقلا
 5 ىرقتو < ,صرحب فاوتعالا رس ظ

 ةريغألا ةحسملا : ًانباس

 هلقا مانا يف هلظظنحي لهر < ىضرملا حمل ايناك

 9 نوريملا تيزو « دامدلا تيز نع

 زيسلا لاسةسي لاهو « ةديب نركي نا ب

 يابت واما ال لهو « مثدقتغي له «

 :ريخالا ةحبسلا حئمو < ةداوزلا ءاطعاو « فارتمالا عامسل الل يمد اذا
 0 .رارسالا حنم نود بمشلا كتي .ايولا ناروث نامز

 7 دابتجاب هتفيظو مستي هضوع نيمملا اذه لهو « ًابسانم ام ثهاك ضرع
 « ئيتلا نيككرادلا رينلا لافطالل ةسدنملا :دارزلاو « ةريخالا ةحملا حني له

 8 ةبوت الب نيقوتلا نيربتشملا ةأطخلل دا



 7 بشل ابلميو « ةجيزلا عناوم فرعي له
 0 فقسالا نذا نرد ةينكتلا يف ال تيبلا يف نيجرزتملا لكي له

 « تابطخلا دقعب صخري لهو « ةسينكلا نم ةمرحملا ةنمزالا يف لثكي لهو

 ىذد نودب لع را © بجاولا نّيمملا رسلا نادقامتلا غلي نا لبق تاجيزلا وا

 7 ةمزاللا تارينثلا نودب له .وا « امهدحا وا نيفرطلا نم لك

 ةسارح نودب ارشامتي وا « انس نايطحلا نكاسني الا يف صرتمي له

 7 براتالاو [141] ئيدلاولا .

 8 نايالا رارسا نوفرعي له يف مملأي له

 انذا نود“ ةيشّربالا نع ليرط نيبئانلاو « .ابرثلاو « نيدازدلا للكتب له

 8 قلطلا ميحلاح نع ةداهشلاو < فقسالا
 * هسفن مريلا يف جاوزلا [يدقاع] نيدقاملا احا يروخلا نودي له

 7.وئلشب بارشلا ىلع فكتءنيو < صقرلاوأ © سارعالا ضحي له

 1 ىنيقلا': انت

 نركتي نا [ ديغ ] ريع نم اوسنقي نا .ابرتلا لبي يرركل له

 :ةسالا ةداهش

سدقي فيكو « ةدابع نود سادقلا:نولتي ةنهك دجري له
 7 وه 

 8 سادقلا ةرانمل ةتقاوملا
 اوممشسي ناب تيسملا .اطخلا تحت 8 نع هتينروغ .انبا

 9 ةرومألا دايعالاو داحالا مايا سادقلا

الجم جوزمم لهو « وه فيكو « سادقلل رخ ءدنع له
 يل تالاثس ف

 3 ا اا ل حرا كيشنا

 (رشاتلا» نيجودقتل ةنبكتلا ل اًرلا اذه (



 ةزانللا قفار“ ناب ينءا تازانملا يف ةلوذرم [تاداع] دئارع دجوت له

 5 علا حايصلاو .اكبلاب
 « هلقا ةعاس [نيرسشع] نورسشع نامز رورم لبق اهداملا ثثبلا دوت له

 9 ةأجف نيذوثملا كتلوال اًرظن ةعاس نيرششعون عبرا دورم وا
 7 ةئسحلا ءاقيتسا مدع ةجحب هرخاي:وا < ٍدحا ىلع نفدلا يروخلا رككي له'

 [145] 9 ةداتمملا ٍتاولصلاب نيمورحملاو « نيقاشملاو « ةتارالا نفدي له

 لهرأ « دمع نود نيفرتملا لافطالا نذدل اهتم ناكم ةببقملا يف دجوي“ له

 5 ديلا ننس غلب لق ذاسلا ذمب نيقرتما لافطالا رخا ناكم دجوي.

 7 رقبج لك نم ةنرضم يف ةدبتما له
 [ 7تمثنا وا رم تسندت لف يا] « مالثنا هيلع لصح وا رم ىندت له

 7 كلذ هبشا امو « تاعاتجاو « رخخ برش كانه ديمي لهو

 نم يروخلا اهتتسح ةعوندملا تاسادقلا ينما < ىقوملا نم تاسادق مدقتت له
 9 كلذ ىبهاض امو < يوئسلاو « نيمبرالاو « عساتناو  كلاثلا ميلا لججال تيل ءاثدو

 نابهرلا : ريشع يداح

 وه مو © نابهرلا ةلاعال فاك زابمم لهو « فقسالا نذاب مقا ريدلا له

 ْ 7 سيئرلا وه نمو < مهددع
 امو © [نرجت] ذرجي ال يتلا ةينرالا ةفالخلاب لهوا ًاعرش بختنم وه له

 لهر « [لخدلا] كراملا يم امو « ةيرنسلا فيراصلا يه امو « ريدلا لوخدم وه

 9 اًدارفاو الاجا ءايشالاو < قازرالا عيمجم راقد سيرلا دنع دجوي.

 هديبدت باح يدري لهو « تاياتكلا اهي عضي ةناززغ دنع دجوت له

 9 هنرظنحي لهو « نابهرلا نوناق ره ام © بوتس نابهرلا عمجمل

 ةديدا نع تادمبم نكي نا بجارلا تابعازلإ وا « .انلا نوتكاي له

 7 نابهزلا

 5 نك امالا يف نولرجي له
 5 فوأألا ىيرلا ةزاجا نود تاخالا نوسشي له



 0 يدلللا عبجلا
 5 ةيعرلا يررخ ةدارا دض دارسالا عيزوت يف نولخادتي له

 7 [ةنملا] ةئتلا نا

 9 يش[ ١ 4] لكو «نيربمملاو «برستماو « لكامل
 نيب يواسي لهو « نابهرل ةيرورشلا .ايشالا ديبدتب ينتبب سيرلا له

 9 ىضرملا ادع ام عيبجلا

 7 ةظورفملا مارصالا نوظنحي لهو < محللا نراك أي له
 5 ةعيمللا تاعالا يف سادقلاو « ةيملالا ضورفلا نولتي له

 7 تانصلا نم نيلاخ اونك نم دبدلا يف لبقي له 8 نوئاقلا نم

 تابهارلا: رشع يفلث

 *مارعلا تريب« نابهرلا ةريدا نع ةيلكلاب ةلصفنم يه تابهارلا ةريدا له

 3 قجج لك نم ةنطع يم اهاردجو اهناطيح له
 « نابهر ما ةئيك ما « نيينالع صاخشا ضمب ةريدالا هذه لخاد لبقي له

 7 ةموسرملا تازارتحالا نودو « ةدورض نود كلذ لهو

 « ةسيرلا نذا نود ىرتلا يف نلجيو < نوصحلا جراخ تابعارلا جرخت لع

 7 سيرلا نماكتلاو

 [ الكا ] مهنم نلبقي وا < ممن ابتلسوي وا« نيجراخلل ةسطا ن

 5 ةيرلا ةزاجا ندد
 7 تاظقاح نه نوناق ياو « نوناقلا ممد بجوتو «داستم نييرث له

 7 اتيراخرالا َنلوانتيو « نيملا تقرلا يف [نفرقمي] نوفرتمي تانهارلا عيمج له
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 «سوروخلا يف ةيخالا ضورفلا "نيلتي لهو ]١44[ اًيموي سادقلا نمي له

 9 نملاطي ةيرقثلا بتكلا يار
 9 .يحور ام باتك ةءارق [ريصت ] ديصي ةدئاللا تقو له

 8 هتاقراب تمصلا ظنحي له
 7 ةزيمتم ةشرفو © ةيصرصخ ةيالق اهل ةبهار لك له

 تامرغرم لهد « هلقأ.ةبرجتلا ةنس لاكآ لبق روذنلا زاربال نلبي له

 ع 9 [كلذ ىلع] تايرصنمر
 9ةنيبملأ ةبترلا نود «هبثات وأ فقسالا ةكرب نود[يفاهرلا]برشلاب نحشتي له

 ةبهار 6و [نم ماما ]< نم ديبو « يه امو« ةينابهرلا روذنلا نرذني له
 7 ريد لك يف دجرت

 ريدتت فيكو 7 ىرخالا نئاظولا تابحامو « تاسيئرلا بختنت فيك
 ةجراخلا ةينمزلا تايهارلا ريد روما ىلع سأرتما بهارلا ره نمو « ريدلا قارا

 لاصخ ةيأبو « كلذل نرديم» مث نميو “ تايحورلا ديبدت لوما بهارلا ره نمو
 7 نوفصتم

 « عبتي»
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 811 تع سم مهنماع لب ةلمرتعم-0اعمت وست منع ممممومع ةهعمدس
 هع مصعما هقعموهتا له جمدفع ةمقف متصل كمي طثعم لع مميماع
 طبمقعب 0ع ماوع ممامع ونع لذ زودصمتس مع لع كعمع ذل !'هععامم
 قع بيعاونع تونطاعب وت وملل هنأ تع فد ةعصتعع دما صمت له مم
 كملتكنعم دعنا معلب له دههتمدلع ةةيقع لع رم سعمم الب طاتممعلوب
 وأ نأ ه ثنغ مدصعتلع كحمع !"عموكموغفتع قع !؟ةءامس ذل رنه طتعم
 1هدونعسمو كفي ون دع لع وصلا صحدتل 4" صمعصماع ذل مف نجع

 .«مدمقتا#ع هع ممنماع هل ميسصم فم :
 0, دمتكق جنثل دمامك كزدم ده ةاماعصمللع لمس هسه ع
 ددلوتع نتعدمعمو هتعمل ك4 فتم موو فدحمتسدم#و تاع
 قموقتمع ةكمممتمتم ىدعتاع 2ع وبث ها عن لع ةمدامعم متت
 دممصعلم هيمع لع مهنماع طبصقعب امه لع مد قمع فصصع مدس
 سم ةيودمدتمط (2عمع), ةنعدمع اه ممعصتفع ويعم همدقتملع
 قاعمأ اهنزوبس عدس د ةمسصدم# ع4 مماع هلع هيو ف" طسن اهقرصتططم
 قع دمع ةدفع دمع ةمس كسار ةسفم انمامظوس# 4 دمعماموخوسم. (دمتكم
 ©. ةكلتمءاست علل 1956, 360 مده. عمات امنا ماعتغ مدع مقنك لدمك
 هع مدوع 4 دمع ص هحاممك ةؤزخ ا له مقصعتع اقع هملول
 ةملعاعو لع منعك تمع ؟دمومتتم ون'يدموغعر ميطاتغم هن منع
 3ع مع لعمتفمم دممفعب 51 !'هصدوعب مكقتوغ فعدم 1943, هع بمأع
 لع زوبع وسع دمتم دمعت اه فسم عد عع دبع تلك هبلاكم فع 1" غفت قود.
 2ع ىنع طمطنمم مماهاطمع ممدع ةلودقلعمع عمعدفممت ل مءامعودس
 ةيعمعم عمم ددصعمم ةدصع ؟ةمعصدللع ةكملوجع مو ةععي لسان,
 1ساع_ هعف ةرفطت (ةممقمد, 0دكمف لوط عظمب طعم, 1951, 8
 مدهكزر_ 1! هدوم نع ةكممعتمنع 0: ل. ظمديم»#وو تع ممامك بدعاع همك
 ومد تاعدقتمدب ممتع فتم مانع دلما ةمعمعمع عصفتمت مماماكر
 هتمعت ودع دمدك !ةمفتوسع ة'دتالدبس لع دهس انصعت عمقفعت, 71ه مف
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 طعم ذه لاممافسمعام» ليهو, 1925-1919. آندسعسس, ةمخمغ ةحهق اع
 مدر كغم 1918 هع ونت رب منه مدس ةممعلل# هس ةانمتم#
 3ع !"1من منع لع 1934 ذل 1945, ةامثع هلم« ممعمتغمعو امو ممانع همانك

 مهم ءومعت دنع امم ممدمدممهعم وننثل د ععهعممتمك هد اع معصم عمك
 ةسسونعأم ذأ د مدمتةمغ هن قمم ذل د غاغ فصمام كممدمت فانع مكةمفع
 . ييعملع ممسع 1" تلكععمعع مغصع لع !"آنلو مكتمقع دعم طمطنع دا

 دموع. ةاونك مع لعيممك لمدع مدع ممانك ةئاعمفتع ة دمام تييممأ
 ةاكماس مدع اك ممطاغمع ممهفعماك فنعم ام دكسفعب اع ةيدطع
 04 1م امر مث هغصم قل وهحمتع منغ هع يمت "كاع مدعم دس كمة تمدح
 صلف ةنمدمع هعننع دغسع مكتمفع تجدتمم ةكسسلم ونخ ةعودش
 له قه لع له ممعفتغع جبعمع ممهفتملع هدعزمسغ نه مؤاع ةعتلب لممد
 .مانزودس ممدتاتكب هع مدع دغمع مدع دعهشممأ ا هه مع همانع كاع
 دع هدد مانع له الكتفتكب مدع تعسوا#ب مدع ةصماعسعمع مدعم ننع
 نعنع هاد مدع مغ مغاف معدمومعالع دعم ق هع دعتتك هدف اعنع

 مفهلعصعدإ 0م منع لع مفومعفعتر ىع ذل د ددضع كمع وسع هب لي 80-
 ممم مونادتع ممدك ةوومعوعع طعمسممبو لع !نصتفم عب ب 0م اهعبصعو
 4'هتلاعنسو همغ ني مابك هن دمتمع موطاغع ممع اه ميطاتعمامم معمم
 3ع ةيمتمع ةمدصعماك د طبمقع تأ ةصطع هن عم هيمو ونع مدانك
 .كاعمممك مدع له نتاع. 0, كفك عاثع ةيفعر معمممع مصمم ىلع

 لع توحبدتل لع 8. 2ةلفتمعر ممم ههدفتمدم ظنعع لع ممامع لع هع ودع
 مماق ةدحممك ةييزو سعف طن ىنع 1ع ةكسمفعر اهنع ططاماععب اعنع بثع
 دمكملع ماتوتسنمم ء دعمامتعمب امنع انسغدخمم 4 لعبع ظاللودو د
 ناتلتكدماب ةلممع مانع هع ننث ه مدن, كن دمامك هانغ هع وأ همانك تا

 مقص سس دنع هع ميزم# كيصصمع مو لعمق همم

1 
111510186 

 1مم“ 1كيملمب كممع 1ع ممصطتع هعمل ضتع ماستعس دئالتممكب
 .كنلككع مدضدمع منع نمنع ك دمك دضومع اع تكدس سامر
 هموم مغ هد مص طامع طمسموغمعب ونع هاودععمع لع دمشق همن
 .8كءلعكب دمع مدعتع لع اذ دموسنعب قع 1مل ىلع !آعمم 0د ى

 موانع معمم ممغو لع 200.000 ص ةرجتع مدع لع اه طماكع ةساممأ

 عه 1ل.5.5-8., اهمع ةدصع اه 2مسطانودع 0" ةعصغمنع 506غ موأدع ون

 © مدونع. ظدصع دمع دعمدف طعجتمع (م. 42-23), 26. 2اةلففمع دنع

 ةعاه 6 موج هوافم لع ةةساتعام#ب قع دمع طعس ممداههممكب لع دمع فتم
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 هني مداعمو ةظمدفمماب 0ع دعك عمك مقتنع ومكر لع دمو كتفي دمحم
 طعم ميقعر أ !ععدتمع مدع يعاود دهتكاتودع. آم 1هسصنكر "فدع
 عله «طمتمع دمهتتدلع» (عةصدمف) لد ةمهدمو دصعمت !'هديمفتعم
 كي مدزوب 0عجمتمع ةمصصعاو مدع انك كوك هع ةودسعم لع 4000

 مغ آع همم « !"ظيمذصتع ممعممعمع امنع صم عي ماقم
 هانم كي 1كملتعمم لعن دسلتواع ةكاسعمتكب فصصع اء ةكهدعلل

 50د هن لغو كعب 2دطر ةصدوعمع لع ؟جتلو المهم 8م نع نبأ مدع
 عمم اع اسسفتعتدم ةصلقعمب 0. ل. ظةصممفع ممسك عي ةغمتلاع اذ
 دماسفمع ماغممب 1ع دمامفمع ماع ٠غ دماعفت# دار هن دماعت ةعمع 1ع
 رمعمتم نيل د طبعتغصع مدمس عم هناك هه دئاوممم# مدقر
 قاابمع مدعو ودع اه يمزملوغ كم متاع لع مفمأع دع نميجعما د
 آصدلو ةدصت له هوو طبصتعز هم داب ة'دسنإتم مدع ونع )6 طدمسدمم كي
 وادم هد دمام وعظ عصمت مدع اه معمم لع ىسع لن ةوط
 هلك هنكر ل طمصعع به كم لهم ةعتقتملم )ع حاس عيدمفم كم مدفع
 قئنمع فودقت# ع 7 دتالتمعفع لع دغامم يطعم لهب كادمع نمل
 قوم هع 50 !فلةدغمم تم ع ممم !ةستودشمو لع 0
 طممامجمت بع ونت مع دعو مدع ددعع مهد دنع !!ةعمومستع ةع مناع

 ةمجع ماهتمم طبصفع
 اندم معدن نسصتتمد طتعما ودع ونت دع ممدع تع الع لع
 هدوم لع اكمام. 2ممطلغمع هطدصتت ىلا عد قنغ 0عممتمم ةحدماك
 هيلعماملتعاعم فمهتل مع 1ع ةكسمفو فصصع لم لهمعدفمام لع
 0مل نوفر وت سوشععمع مدعم 2طموطمدز قاسم د مع لع
 كملف ع هد لع 1رمتدع طاع لم ماع سف طاممع هع زدمطع-
 قوس. ةلتمملوب ونت فدمقت# طاعم له ييصاقددي لهدع ةمدعع همع
 هيلهتمم مفلممعرتطع 8ع طمعنم دمهم لل عصعمع "هموم لع
 ةمودص عوام 4'هملمع طتع مودع دماطهمماموتوسع هد اتموشت ودع ذ
 هوت لعدم ططع. 0م لاتعد ةمصع اء مدت طموتامع لع !ةةلفانمع
 .(م. 22-1), وداود ممكععصعمو هجم صعمجع طثعم لع ةمانعم لقمع !'ع-

 ممتن قع امنع فكر ذل ماع مدع ةصتعمفت؛ كع مددعع نع لع دمع
 4 دسز ودع طق ممههتعممعم# لع ماست عدم ةمدعط عكر ونت دع دمع ةصقلل

 عدصفمم دلي من لمع لفعل
 وربما ينثأ عم دماغ لع !"هيوتمع دفعت عع كمل, عفصمدلع
 ةلومفلمب د قع همدطعبع مدفوع نع هدد اتيطع لمع هيلمعم اصمم
 3ع ممنمأع دمكعمك وانك همغ طفطتاع هن دحعص# عع ممتع كن

 ةكساتعمم ها طتعم مدعم لع طن 4 وبن تع بكةسطاعصعمع مغاضع
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 4”! 1كم نأ مغمع لع 2عطتعمامع كم كفار لدعمصم, هنمع 0طقنم»

 .قمصفل ه4 5بادتصممت, ىع لع حاس ةمفعم ةتلادوع لن !اورعم-
 0راعمام (1). 8دمام-قدلطمب اه عمممع لع ةقدعمم >(عجلر ةمصع اه مغدع
 رفوتمم, هم عللع لع ةطهمتلمع, ممم لع ظممدمفتوب هذ 1غ فمما
 له ممعصتعب دوسعامع طصفتم كد عدوو مدلكاتظتودع يلملم (2),
 ممداتعم وسع لع مديرو نع ممناغ ةعوسد لع" دئللغمت» عب ةلصمدفم
 مع مناع جبغتع ع مع دتاعم وت مثويدتعم# دع فعممع نع دالك
 رمقتم اه تيالطمت دم دعمت دمع دع معمم ذ تكتمل (ةدمقم)
 (م. 286), ذ المووطمم 1دجد (!ادصن) (م. 289-286). 0" دنع ٠غ صمد
 2ااعل 1لمدانقغ ذل رمد ةكمهصمر ودع اع ةصغفم !فعطع هع 0نل-
 ودهم (مب 21). آم ممأ 2متر ةادصس-كامر د ةعأب 2.400 دمع
 مييدمع ل0, نهع يقلع لع له تتعامامعمر مصرمممع مدع قدمت, أ

 قع اسلادر ل هدمطدمفما 0+ (م. 360-359). آم ةدياوسمو
 زمععامافممع لع طكملست (م. 430), ظدمطدمفب ظمستمم (م. 238-241),
 ظدنمم (م. 239) ع لع مسلقماعع ؛ءلع ذهعوادعك :هيوعلعمع له مش
 رممعع سرت عدم آه امصطع كد ةلغلع عطصمدعر منعم لع نرسم
 مع دعمتع ةساتع وننع له اةهدفحتمم 6مم ف يمص عنف عاممقلاو
 (/رلالمما# طسام ع اقمار معفع لد :ةللههع ع ةطمدمتط (مم 207-212).
 رعوسمتل هموعاعم اه ظهصتللع 8مم طلعت يع ةلعمسفمع هي هدمت
 وبث دسصتع هب تعم معاك لع تدسومصعاه (مب 299) 7 آه مدع لع عدتطنلاب
 3102 وه هم كتواتمدف نم معاطكل 6 م ممم سدا 64 عقم
 ردع ةملعع كلي فعممتلع !ادصعط عدا 293, ممنع مصسكمممع مد

 ةمعستمو فس نثمع (م 167-164). 90ه ذل ةلومقلع ة عقصممفع
 ميتمس لع ةعبع مدعوم فمففعمع ذ طكمممو عش ةملم# (م. 243),
 قمرع اه ماهتدو لع ظممرتدي دقت تدع مام لع ةمصغ مخصصات ودع عم
 3 سيفتعمع بستم مدعستتاكب ةحدصع !ةفلعصب كفصع هع مديرو وبن تع
 هيبز مللت !طمطتاسع قع دكسمتم (3). آه معتمفع ممعةامستودع
 هلخ تسع ىعممع ة كدملمعط 1ع مشع كن طقنعمسم لع لساتمفت (م. 212-
 213), مأ مدتعم وبن 2'دللتم هب طزدطاعب ةتع اه 1غوعمفعب ممدع ماهتماعع

 3 "دحدمعع لع 3كيستلصعمك. خي ىنف لع ةكدلمطزلب صانع ةدعمم
 رعمصسمي مغ قع له ظمماتغمع معمم هد دما لع قمع لعله طعم
 نسم ةطامطم سوط دس دهم ةملع ف ةعوفمتب ثمان كلم ءممتع ةقفصتممع
 له رضردممع (م. 198). تعج ويعاوسمم دمصع مءامنأ ةمصع لع افبمع 0”2-
 مسلك همدععمت !"اماعمعع مط ماموتوتع 4 طتعم وسع كم اكسس تعمم

 دات مل



 105 دعك مادمت 3

 ةئايعامانع نع ممبواع طسفم دمع تغ تدمع ذل امدهك امثاك ةدمع
 1 طحماسم 1/11 ذل 122 لع 2ةلهتمع (م. 190-153). عالم مده عمعو

 ممم هم منغ كثرت هع عمفمو مدع للعب ماسك هن متم صمم
 قع مكدعدلع تتطانع يمت ةدتععمع دعمت طهمويعصوم ذه ف معمفمما عب
 2ع بوف مطاع مءاناع هردسصم ةامعملل عع ذغ هد لقب لن ال116 هد
 261/ ء ولهعاب هبمع 1ك كيصمعاتعع لمع طه دفتر لعد ةك دعم دنطتف ىر
 قمع ةكدصسدمتلكر لع ظدممم ةهممع دعم الع لع مرممطت لع.
 ةكمتك هم ممدسدتع كتمع ينل د'هينسدتع عى تع ل" دنس ماسك همم

 معمع مضتاسممتب ودع همك قودعصعمع طبمقعب 0ع هس كمتع
 ردع ةعصطاع-ومنل, مم ةدلهفتم ونتي لع مدع لع مئممدقموم نس هدغ
 الطمع لمنع ةكتعا ماع مىنع ممسع لع ةعسفع است كددع ذلك هدد ذ

 لمنع قمر اع ماسك 5ع. 0ع 5دلعفتم تعوم دمع ةعلمم هذ همم طبصفتمم و"
 دق زاموع كلععر مع تدمتوفصلا عجم دعك ممن عام عدده مورطماة وت
 طسصمتمع لع بردت طعدتتمع هع لدفع ٠غ تصعاطم هممعصتعت( لعممد
 مصعب لع ويس مم» د ةمدمغ ذأ هثرر همك هأ اممونعدوو مع طم-
 عممطتع هلعتتع لع اه ماسك طقستع ةوستع نع !؟اكامسر همم ةلمطم-
 رجعع (4). 1يامودنسع طامودوط تودع حاسك هد دمامك هصممععب لع ع
 طغمو 14يعدفمتمع ودثعم ةنيدتا ممدصمففعر ه0 ةممغعر !'ةعاسوتم

 اتطدممتف 0 دموع 2هنفدمر فعمع لا غسع ضدفدتاع ى طقم ف هدهطف مفر
 مدع هب 8. ضعت 0مم 1957, 160 مدهع)ب أ ا. ةلسومم#ب
 منغ م4هعصسعمغ ىعممز عد لع مده فدعمعغ ذ له 2هتمامأ»# هع
 قملمفم مودع د دنت 1ع ةعمتغم معمم مدع :فماتقودم دنع لع

 ةماوتمعم طبصلمم لع انعم عع ممهمدعملتاغ (5).

 طاب 201/12 هففعلع زسوداهس دئلتمب كد 2126, كغ له مكعتمفع كد
 رفهتسع ةئمفمل د ككسمومم 4 يطفوعب ع مو“ لاةجمل ةمدك عم»
 دومع دبع له عماص معمم عمتك طقم ةمقعمعمفدمتك همم هنو
 ةرصمعتم طكفةتامتعمر هلم ودع دنع لم ىددصفع ةةملدس« نس طدن-
 متعمع ممدممتع ع( كتمتعمع تع اذ طلق ف امنع دمي انو هانم
 معممدصموع ممعونممع 3ع !!ظتومامع طبصقع تع بم مفعم ةع لذ
 ظصتللع طبصفع لع 2عدقر كتم ذكطدمي ومن ماهدح دع اه "عدم لع
 1750 3 1779, هانغ عج عقيعمم( )ع نامع 3ع تطقطر ممانع ةع هماعماعع

 قع لت قع ظفوعمع (10هظل). ةمح ةصمدع قع لج زساتعع ع قع دعك
 لع قع ديعصمسسع لع ككصس لع اه ظعمعب كد هغصمتتم ىع ممزمنسك

 عمعمتتمم 11 ةحدتع نع لع طلع ده ىدافلع ونت, ةسزددمل' طخ
 .معمجع 9” فمعوتعللتع لع دممعصعمتك نتا رب د كعبض 8املط عت
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 وعمعمت ده ممم فاصتمم اه فصلتع لع ممم 2عصف نسل مع ممومع-
 كمتعمأ مدع منك ده ددوعتع. 1ك دع ةتعوس عم قمع نع ممانع اه
 ةميمودم# ماع فدع مع مفرد. آنيمسمع دع !عدتمم مدع
 1'دعممسعاممع لع آسنك خلت ةكظدمي لعدتعع ةعمقر ونت ةنغ ةهومامعغ مدع
 1 ةكدفزدع فهذه 2كهطمصسسعف اكطمم ع 1794. 0'ىع !'طتعمأتع ه-

 دهمعع لع ع ةبمعمعمتك اههنودعب عقلمممج مق (8دهطفملب
 ةلكدممعلب 1956, 171 مدهع), ودع معممنع ىطبعلعب ظمعس ؟دصم
 تبع, ةجمأع ةنمتع ههومعع ييعاودم دممعامام دع ةكفشس ةكطمم
 طق دغسع ةتدمأ نود !؟دشد عصممونك عمك ماد نبع 5ةلدفتمب
 اكفتس اكطمم ماد تسرك لع كنمع نمع تنجم دميتمدملع طبقا هل
 طاعم ودع عمصتمت طكسصلم دع دمع ةعصممفف هت اع ةعاتم لع اسمن
 مل فمتا مدع عمق مغص مع لع دع صعتتم د دعمتمع لع سامع مهتصاعكب
 0كم طمع ةمداعمسع ةسامعكماكب صا هنكع عا ع كةمومتتر مدع لع 2+

 0سم 8كةطمسسمل 3ع (6), د نع دتماعدصعما مصطدتبع
 مس ةمففملعدعمع ع دصدطع مدع هعصو ةةسبم (ة/هوقلق ةمهطفممب
 1956, 80 مدهع). ظني (هنغ ىكر ىذا ممىع دن ودع اع ةيمةتععمم هاد

 لدصمتم تلحاف مصصم ظامع زهق غوعدفمم# تمتقك ذل ماعم د عمع دمامع
 مدت هصع عما عمو عمعماك لك مدرع هال ذا ع تمص ةلونقب س

 26. 3لكدساوممم 16 :ممدممت كدمع له 2معطمع نع !'هيصحهع نع 2.
 ةة1 المع, نه ىصمف همصطمع لع ماعم معهمممملتا 4 وأ دع ةمصع

 ةتعاتسودفع لس عع دع ةتعتمودعمع معمم - ةدصع !!ةيصقعب اه كتوام-
 صهتتعب اه مماتقودع 4 مغصع اد اننكدمسنع

 العم لع مئاتمب كب 21356 فعلم لص ةدلاممع 0مدممج هلع
 .6طفطع "لعدم هباسمعمع ممتع اعنع ممايدفتع ب نعم ةتعودممتامع

 مايك همم ممم وست مع ممدممتسمتعم ة'ةساعع ةساملاغ وسع له
 لمنع مموتعب 0ع ونت ممميمودم طاعم لع ممصعسممك ع دمدلطمل
 رمعمات فداتع لع ومص عصعصعماو بعع ع معمق 04 ةلمس وسع
 مهتغ 1غ عمتمعمع مهقدمملر ودأ ؟ئدق ف سمتقعع دنع اد !اهمنمد طبق.

 كدت ة6طانإر اهاناعم هع ميمانعم دع دع انه معن دمع ينع 3” ممعسطاعت
 .ءاممع نص طك نم عمد ماسك مشتممع نانع دعك بهاعتمع ونأ بمنع عمم
 همه ةسامدمصتع هن دع اميللعع نه معانغ مردسصع. آم ماسك فدهنك

 هممغ 86فتع طكطمم 86و (1843), ع طعتلط 0ع ةدالمط لع ةلءط (1880).

 آئايصتق هاتمو لع دعوت دتتممك مهقممملع طبصقعم 5” ىوشسمع عه 1908,

 ةمدام له مظيمانع لع لوم ممر أ ةنع مممممعسع هاك عالم
 مدع 1 0مم ظالسدممعكر كدمك أع 1ممتاغ قع 5ع, ةسن20 ةموغ
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 1920, ونت فداصهممت !دسمدمصت# لع مقوتممع ايعقعم لع !"ةمعم
 ظصوتتع 0يمدمم. 08 ددتأ مدصعمب لع 2ممئنغ ع ةمسصممع (24
 لاتلم 1925) د طماقغ 24 تمتعي 8ءدتم امور نجع ى ككتموستم ونعم
 ضلع هد عد دمر اك كملم هد تعمرتغ لع مامات امنع مقنع ةاامفغ»
 معمق ممم 2. اتالم ىا دعمم طبعك ةدمت مد مامن لع عصمت
 وأ هدع زماكسمغ لك طكسصلعو عودت لع قد قع اه ممعطتمع جنعصع
 ممهتتملع. آل مع دممودعدع ممدعممت مدع ةةصومءدمعع موانع !'ةةنع»
 ماع لك لكيصلموب هن مغضع كالمافم# عمدع !"ةكتعمامع مانع هدانكأب
 مشو لع هدمقتع ةاصعم امتصغمع رب كتع ماساعتس نم هللسامد
 ةدصع دمد 0مدج 2مل مس "طلاعام لع ممعشم ادهش ص ةمدط# (867-
 مماناطر 1957), ع. 159 غ؛ 329. 0م تمس عد امه ءمدمعوم عم عمم سمع
 اثعلك دنع عمم متمفع كحمع آه سمج, ا طتسالمم 4 ام منغ
 (مدمتكب آم '0عبك 1947, 160 مدهع). !امنك ةعمستت اه مدصتمد لع هع
 ردصتاب دمتمع ةعمنم هن فصمتم ل ةمعدعمس هب اطمف دس ميطاتع
 لك مده لعدم لوصدمل هد مطاتغ معو 5م متو. 8ودع له 1 دسوسشع
 لع ميمانمو لع 0 لم كدت لع 8ءدتطر همانع ةحمكر ص نعم اء معا
 ٠ ةفستلا# لب 2+ 26. 8لنسب طوعمر دمع هدد هيجي ةمففجعمملا
 لكس نام 1هيالغمفا مرخص (ةلعو. طعن !لاهتطممت, 1952, 342 مدهت).
 1ساعات ونت تا كن مهيد أ فدمملا ممهمدمءالعصعمع له عقم
 ممسع ةعيصنمر همك ةمدمع اهطممل مع ةصعقمتمد لغمتالفع لع له
 عيموسدمارتع 4 لع له هفسمشمم ةمممدتومع ةع اه هاهتدد ى ممم
 قع وعم ةمعاطم (م. 74-1). خيم 1ع هدوعل لع ييعاوسعم ممادمم طع
 ماعم ع قع !؟ةعاتكنغ لمع |مهفعرم طيمفعو بع له قه ل ماتسمع هعنمدمم
 معلم قطع لن ممصمتم 3" ةيمصماع (مب 172-75, 2ءصتصت دمممتم هلو
 هي لمسنا اه فيمانع لع طال ةدنف ىذع 8زمدم (1925), عللع ع1 ههمض»
 هدهط (1930) ع صمد الع نع دعمت (1938-1937) دعمقم مدع
 5عرتف ظنعمب ونت نع اه ماسك قدم عله مادك منعتمع مددنع لع 1ع.
 0م همس ةمممقعع صعممع نه هحودؤوم ةيفلعم مع م نقع لن ب 001.
 ذملتعم هددت الددصتست, اكسقتامج مف الع !ةسفقعاب ؟هدالع (7),
 قممع لع مممصتعع مدع صدتاعمم مهمل صعمع نع ةعسمفمم قع ةسوس#

 لع دمعمدل ةممع ءكعصع دع ةمعسعمو كالت ع ةالمم.
 0م تع امش عمعمت طاع ةمدصعمغ دنع لم دكسملع ة'لمع
 0. ]. 8 صمدقكر ةدمع اه ويدافع مدستع لع هدد هدمه (مب 386-
 435) هووعالع اع صعصتتممع دس هنزعع كم تاعرتعع لع ةكمدمااب هم
 دوتاغ مدع اع اصر أ لع قاع لع اه همدصتعام» يمرتف# مدع لح
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 58.30. عم 1925-1924, كمون ام يضع مع دطعست هب دمتم
 قع عيحع هممع طبصقع مدع !"دسامماغ كلب مت ة'لمدلم 4 فاح ويم ذل
 ردعتاو ع ةقواورتفع مدع اه 6مملعةعمهمعت هع ونع لم زدمو
 1 هلت عمك همع هنطاتكر مدمس ةصغعصعما !'دسنعنم (م. 433). علصمم فم
 ممووعلاع ست ده مهمتك ردتتمو ة اذ ممومتود كب ممموتعع ممول
 معد لع 0طفلط ةكمطصمسف (مدعتم). !لامتع !"طتمامامع لع عاءلمأ
 لن كيما دمم»ر ممنع قع معممافع دبمع طمع لغصتلم مدع هعماو
 ظالساي ا انمع دغتع هع طممعطسععر عج طبمقع ةانمع عمستم# ع
 دوت عطممتمو ةموع له ميطاتهمد د مصصعمعم يا ل956 ع ودأ
 همن ممم اذامع (هه ؟دموهتم) : كوصصتت» !اصاقتاوج لع كس. لمن رمماسنم»ت
 4ع ماا ةل/ةلصمسف (8). مع مده مدع ةمدهعما د يعاومع ةمماع
 مع طيممتوسع لع 1سم "ادلع ةعستم اه قد لع اه يعجب ع
 1918-1914. آم ذاع نع 0طعلط ةامطسمف ب تع دمهم عصمت صلع
 عم يمل عجعز دمتم هم ممم كاع دمعت 1غ مدص قع طصسعمسو لع علت
 لع ناطر 'ما5كعد طا مممتودعم هن قاتم ممصمدمموم وأ
 ممهتععما نم زمنع هد !'ةسامع دبع له ةعفصع 2ع ممم طع عسعم مطمام-
 قيدمطتم لع ممكمدمعو هن لع مدردموم ةلاسععمع مو ممتنع طمول
 سمت دماط عم عسعمجعمع اه ماسومعا تممونعمو نع معمعتغ الط
 ةكمطسمسل دمدصع ة 8دوطفمفر اع 9 هءامطم# 1956, ذ !'ةهع لع 6
 دمك 8مم ًامموعممو كقزذ ذل تدع ةممع له ؟عجدتخع ة كدامتسممت.
 11 نع مهن غاع ةسامم ل" ممعستم ونع ل'دفصت دق عنتوب دقت مد هم

 مميعد قلفطرو لمحت 1 ةممملو لع !'اهقكوممدفدمم طصفع
 1ك 0طهالطع لع ىدصممر هس 2. هع !؟لمدلو تسع سعف, ه0+
 ةمدمغ كن أ ذ ءعامملمع دع 8ماممصتومم دس« 1مل عكن 0عاط
 ففصعل د ل950 كك 1933 ع سصممت مد نع ةامالج ةامدسمماك
 دا 1943 هناوقك هع لمت دونغ ا ان2.5.5, ى ةفنوم#
 لكمودمتع مدع 1ع دمك لع 0مغصل 3(ةسدطم ةدعممتل اع مع
 قع اهند مكيمانعم مدام لع عمصعمعصعمت ةملتعم ممنع ىا فداك عه
 ةممطعب مدع 30. 8عيصعمسب ا/كانلع اتعاماوم ده !ةكشتم لع ةممم
 (8دهطفمفب 1953, 45 مدهع) مدع ةلبس» تيدسوع: ام روم لع
 هوب هزوجسف (8حهط فد, 1954, 216 مدهع). آن توضع لد مممصتع
 تع مانع كمتعز عادت كن ةمعمدقر ونت ؟نع هدعتممممتع دقستمتسدتتك
 .ةممم لع مقوتمو ونت ى دمع دس ةغطسع لع 1958, ىو طعسعمدو مادع
 ةغمتلا كب دمتم هع ددل ةمفمدمغز 4 اع مدي منع غامع همم مث
 تع مع اهنزوسس» امنع دعم آم جمانك نك 62 عمنعم ثيمات هم



 109 دعم منعمعت 8

 .0دمتلطع لع ظدصمم دمدع :مممطدماعمعم# عانع ةلسواع ع همتمك
 ممائاتودع وانغ مدع ننال قغمممععب - هل فنغ لع م دم ص عمتك
 ددهواممك هن ى'عممعمسغاعمع مماتكودك ؟كتونمد ع يدعنممك معمم
 ائلمدلم فدمقلا صعمدع لع دهم لع طدمفتتمدع مع مدي ةثنم
 ددتم ممفامعمب دقتع ونت لقي عدم عا مممجدودع لع تمينطاع لدصع هننع
 انمع مقولمو. 0غ هع ونت رثهغ ممهستا لدمك أع همته لغ طعم
 .(لنسد لع 5ناهتسممت) هذر 3 1947 3 1955, نه طدهفتك ةكطماه عامك
 مدعم اه تدعم دمع دعو فدواتمعب تباقماتممع ماللدوع 4 ةعمع-
 ومفكر زون زمدع هذ ذل عع ةمملعمعمع ةطونمي عقم له مدانمع
 ةثمعت ودع ع ةعمارتج# آم ماعلا لع دم مفاطتام تأ ممكفب عم ةمدطعب
 مدع ة0هطمسسمل تيم ظه ةععممانأ, ةدمع همع طممعطسمم زهلسلفع:

 آم ةفمس )اوم (ةقدهطفمل, 1955, 64 عدهك):
 ةيعاتم :ةمعتصعمع ممانعمانر قل ده ءمدممتسدممعر أه مدع 6-
 عمسعمع قع له هود طاتودع طبصفع نع ةكمطمطدلر «دفغعر ص لمعي
 هى 1946, مدع 6معت 8كمطمسمل (9). ظد هع مدرب لمه لعمتعم ةيغمع-
 دعقاك لع يماونع ةصومعدمعم ديصعممم هني ةييساتعدم ةنععمع نمع
 ممعمتقم# ةعالمم منصتاقبعب عه 1950, ع مع تيتفةتافمد مئاتدتمم ماسك
 زموممممتع د 4قعع 1956, فمع لع تتطسع لع طزدسمتمدقر
 قون نمع مم للم مموعمتهتتمد نع !اهنمدملتما طبصفم ة ل0...
 1ع 3 مدمس 1956 (10). وربعاودعم لغدتام عنج همام ةقافتت# ةدهغ هجومر-
 دكر د هيسطعر مدع ةددعم 1ك نصتعج رسال, ةدصع آم 00ج فدت ةعب لةسفمع (11).

 ١ 0مصسع ظلمت مامع دع كلغ مدع لم زمتور ذل همس سس مماعع
 ويعاونمم معتك ظئاك وبث ةمنعمع ةلطتع قل ممع 08 لع مثار اه
 ةلدنمدهاتكمو طصلعو و'ء3قوء وعما قعوسك !ممونعمموب 0” ةئاتمعع !'ةئل

 مماقمو ع ةمعدمعم ةمعدمتمدملع. مس ةوعع ة 10:0.
 دموع ةعيعع ؟ةودعماكب دمك مدع هزم مهاغم دمع طم. آم كد
  هممهضم ةمعممتمدعل قع له «آنودع همان-ماهدتملتمع طعالكتوسع»ر
 رعمس ذل ةيطغممب هه ممرعسصطم# 1957, مع 8ك فودفم طبصقع هل ماب
 قدمت دعمت تودع له نيماتمذ طبصفعب جهلهم !هوومع م تمانع
 لع مممتمعع 341 ةوهمدكز جمتع اورد نع اه مد دعم ةكم فعدودع
 كي همتمع (26 ق6معصط»ع 2-1957 زدمحتعم 1958), صبمرب# طبعقع 5ع
 باك ءمكدمعع "ممم لع له 0مدكك معمر دانك مموعمع ونال دةمنع

 ميطمماع كهمو همق»-
 ظمقم ذل تع نمو اقع فعمرع ممدع زادومع م مكمعددعتتمدك ممك-
 ةلطاعم لع اه ممععمنع مكيماساتمم مدل عممع دنع لع 060ءمممءصعمع كلي
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 مهتهمهلتعمع طبعلع طلوامدع !'دعنعع 3 لع اه 0ممعتساتمد ممااعماوع

 قع اه همصعالع 2غمسضاتونع هنن «ممدع اه ممعصتغمع هداك دمع !!طتعمتمم
 قب مدرد دعماتمم تع ظتاع لمع كسمفم صا مجسم مماصمتم
 ومس هممع امك قعد ةمصع اع مهلتم» 4 كدوإ انه كتوالع هب ده لع ا' الدنا

 ممم دمت مممسس» (اع ةاممفمب ده 4219 لع 17 18 ةمانغ 1958),
 26“ ذئاب مدصع. لدصك لى وما معصعمتك مممععقعماكب ماسعتعتم

 اكمل ةيمعمع ةمممفستاك ةدمع ع ةاتمطفمو ع هد ممصتسا
 .05مالط ظدطع ةلثر ىلع لن ةصعسع طماط !امطسصمسلا سامع مدع

 بم هفعععأ كي 2 دعماعططب 1958, ةصمتاتم 8كهسممطم دعمت
 دع مهمدهممدع“ ءكنونذ اذ "نصحه للك صدع ةممع منفذ
 8دهطلدلر ةمدفك هحوتع معهفم كاعتاع دب 2جاتلعمع ةادسعم هيمع نست
 ظدجممت ةيصتع يفتك 1غ 5 هعمطمو نه ممودسم# ة'ةعتمم»
 مصصع !!ةكتع له مممسع ةيروقدمع اادمممممع لع اه ةيماستمد
 ةحملا كامعاتا عمعمع ممممونغ نمع ؟ةهنع 0 يطمدعتدعمع ةممك اع

 كمل لعامم هذ لود ةقكعطم مدعم لع تمام كم ةسسمتويمصر ونت
 ةتودصممع طعمتقع ةئدتللعدص. 2+ لهنع فاك لع دست كلي
 عمرو مءامفمعمت له غامر ؟عممامعمت !'غقئقمع لع ادع زمدسصمل لا روم

 (له هدعع) كر هد مدجتسلتعر دع عهتمعم# ذل ةتكسمع امنع هديدمع يا
 طبصقعب كم (له ةناطع). 1004 قلد ماع مدع دحع ةمدلعبمع لع
 متمتع لع زودصدملتك ع ةنعع لع !'كلتتر يسن عقمسع اع ةرممستسدع

 طبصقع مدنصع عع كلكم لع ةكتوطلو كك هن تصطسؤو#, وأ ماع لذ
 له دمتم لع طكممعمم 8ع ونمأ ةعصقتم مدنا كنت

1 
 اه الآ8 500141, 881:16181058 21 500آهتظل

 8. 2ةلانمع فدصع# أع موتا 111 3 1/1 لع ددم هسديعذ
 1'عدبفع ةمماموتودع قع ةكسمفعب

 1. ةئالع# دمعلا
 09د هب ةلادتمعب مدع ةتالر ة دم عمنمأع لع مدعم "همم
 دعمت -ممصهلعر عمدوأم دا تتطكر ع 4دهجتملا من ةعلممتعمب ذل
 طدمطمممع ةسئاتملب ع ونت ةطدمفمدمعت 1غ مدصعمم ة لس
 مملعامك طمفتعمك ع زك. 0عمممفمماو ذل طمع مععممممتس# ونعمل
 ةكيملع دعب مقدم ةفاعصعمع دع صحدس« عطصتونم 4 معمم
 متون وينادوممع لكمددمتك, كممع انج مموتددعر 1مم مفمم-

 انفع دمفعدع



 111 دعم مممعو اذ

 0ع وممتع لع دع رد مهصسءال دعمت مقنع دبع لع فمعاغمم كي
 ةكبصلع. «00 قع دمع منع ةمنطاع ةههدعممعب الع لع اه سنع مدق-
 ممتع هبمع اه مهطتتم كا !!طمصصع ها فللع لع تتوصمو لع اه ةتعق-
 ماتمع نقطدلع يسع ءثعع ظدصغ لع ممذاع فدع طقم دممونم مدع
 مانع نتهفع هاك مءدتتودعأ 58دك ةتكفمعنمم لع مسصودءعسعما ع

 وعدم كطمممعتم طعيدلع ونعم (ج. 69). 0ع وسن م'مع ةمعمصومتفماع
 من هنمع !؟ةمعتمم# لع مالطهو له يمتع لع له ؟مدقعتمي ع ماع
 لع له طمسع هنن له عكفمدتاغ كع !طمووتدلتاك ةزمداممع دمع ةتودع
 عايمعاق لع دنس 0ك طلع ييملتاك هممع معمدعسع مدع لع همصس
 طدمسع ؟مردهعتس ةصموعم مدع هد همن همومعع همتمام ؟دمأ»
 ودموع (م. 00-75). 0ييماونمم ماك دمك هموم اءيوعمك لع

 1 طصفسم لع هعلع داع ممعب

 آه روساللع طسفم اهنا 1'هاز# ده زمده”طعيجاس# (أ 87:118).
 قيمت جماع كفعتع له دنع هد له ممتع مدرممو ةقمتلاف ع

 فوضسصعب ممغ :دمععتاتع نع ؟ةصتمتمب ءامنع !؟هلصعتساتمد
 1؟هودمتممةمد لك معومك سمع ماع هل زسساع تعور نع لع هفاع
 3ع اه كصضع ي ستاتمب طصاع آه دسم طبصقو مدعومم ترضع

 قئلمف غجدفممعع بي دمه دمع نع !!طمدمعتتر ده مجمع دم
 دمعسعمع ظستلتملم دع صمدت اه ةتومع تانلع لع هدد دم هد
 ممانك دمع فعشأع هي فدمع لك فم قع اه تع لع طسئالعت دهم

 تدوم ههظجمممعر هطدفود مك.

 3111 تع سم ملم طلع تصعكتعتونع قاض ممصاع توت
 .ةءادتكع هميم طتعم ده معمضلتاك كمع لع همم نسال ةمدصع ة دعم ع
 ماع. 8عمسيعمابو لع ةكيمقمو موموعمع لع ممضك يسمتلسممك فله اند
 لع هما. 31دتك ذل تلكتع ةندعتت لعق همك ةمفتتقودعص عمت لفصفعر ممم
 مدع 1 ظكفمو لع !ططعمامع ع لع له !نوعمفع مهقددملعر هد نسخ
 3طلودعمع لع معدتك وثوم دملطمتاع ممدمعق كر هذ مدع منع ةلصن
 ماعمعمغ ةغع ممصك لع عصر لع تاع هد مغصمع 2 ةمتسعتس« لمد
 لهو ينفلتنك دمدع ةموم فقم لع مدع طوع ودع لم مدمصاف هع ماعم
 عمك سطدصدمنام كدمع امنع ةمعواسمو مدعم الودع ايما 5ةعهم#
 م ميفاتغ همع'مءاقنع ةممعطسع هفؤتمملع (12), ةممع لع دغصعمتم
 ةلوطفطعلودع هذ ةهه ممتع ماتت مدانع لع «طعع معتم, هد
 فصصع تع دسم هلع دامك 3ع دماجع ع, هسيموفية ومسح

 نم انزع دنع معامل
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 طدعصممك جمتماعمدماب هحمع ظ ةتلطففمك ذ 1" ةدسضع ةعاد ءاميعانير#

 4« اه امني مقا 6أع فمع دنس ممامع لع بدع دمعت وسع منك دم

 ةممععأ مدمصتودع. 5دمك قمم ةسزمدعف' طر اه نتطن مدفعا ذا

 دع لفهم وعم. مك ممهبوتو كد طعأ ةدودعمع 2اغمع هنجوماممتك مدع
 لافساماق كانه عم دعمعما متصلا زدلمسع لع دعم ممكمودتب
 06 ون مع ادعم مدع اوجمأو نمع مممهمفع معمم عسسمتمو دنع !"ةعمدم-
 دتع لن عجمسمعب طاقتك أ اع فقع وع لغوعمفر ذأ تلمع ممدصسمع معقم

 5: 2مأ هع وست همماتفسم ة مدفع مصواد اه ماستمم كب مممطاغمع

 بملعب © ل. علصمملوب قامو موتر ميكعطتا دمام فمدممتسممءع لع
 اه همعداموتع طبصفعي 0'ىغ دتمعت ونثف مجمومم لعله دثللع لع 5تادتصسممت

 (هظ /آ11), ذل همدع ةمدمع لص ةغعتلع ممفعتم دنع لع موخسم (م. 87-

 89), ؟ةدطا تدمي دبوع نم مامم لع دعطم» (م. 93-90), قتالي ذا
 دمع ماعتقد لع فسمع دههممدتملم (م 225-226).

 معافبم انت ةضت 1ع ذاع لع له عصسع ةحمع اه ظستللع ك4 دمع كنع
 مامعتعنم ل" مع كل ونت ىدمعمع ممتع نصع ماقعع لع طعك لهمف امنع

 املا( 14 ه4 253), هد همم اه كاك فصصع قطن ةكطممي عا
 3ك طمدامجوع ة ةنامتسممت (م. 86): ددصع مدنا لع مدع ةصموع

 دوغ ةكمنار ةيذع لع ؟تموج-كدو دمكر هنن هممت هع «غاعصعمات كا هنن
 .مممممعمعمع دممعتاتمك (م. 234).

 آله لمع ةماكغام ععمتمع لع !'هدحصدهع نع ب ل. ظفسمملم كما
 ودع !"دسساعنع رع ذعممصغ لع !هفوتمع لع طستلاف لع كعك وسال
 8 معمعممامكب هل مك كمدم# ةئمعأ !ةمطعع عضضل م وتود لع كعق
 امس دف (م. 41), لع ظدطمم (م. 55), لع 8ءيمهفك طزد# (م. 144)
 4 لع 3 يصف ةصدصحم (م. 155), نك ةهطمع قع هازفمع (م. 219),

 قع ةدودمم (م. 272), هع لع طدسفح (م. 273). 0من :هصمدتغم هس
 صدع تماتودع 4 تع مصمءعمفتع لع انعمكر دمتم هن لع ثوم

 انك ةعوبعالعع لع ئتطسسع صنع كلعك هن قع .طعاقر هءكوتممتممك ل' دمع

 مغص تتطلع

 آه متع معدلع لع ةكدمنم كان 85.5. ىع ةغصنأع لدمك انيك

 مدهع مامعمع لع شع ظودتم ةلدمد ك هشحم لع !ةسفعع لع
 2حمام (13).
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 عم معضد تزعم همي فاتوتعب تدار مهاعلاصاب بنو هع ةمصط سم صمم يطبم
 ام ف دمام تماما امها متلزدم ( يصفع هان هلم

 زاسومال هم زهد
 طومم اه عمصتفب# مدجاتم كم دمم انج !؟سصتم ةلصقا زم مصص هاد
 يمس كب ميولم طيصلم همم اذ ةقماسموب دم تتديوسا مدعي دم تدردمعك,
 لافاق6 ةء ومو طهطا هلاوور اع بمماعوم هلع ةدبألب اد يسم < اطمن دعما 20
 ماع قة مهعامت مصمم توتو ها ييعموودم انا ةينمدات دمع م نهبمتا همأع
 0و ةودمفتاب< اه فلم ةلدفأ ينم او عماد هضم عمتي ةعوتطأب هع فاك
 وو فاهسعجمم هيوم لك تماادتو ان هد اهنا 2ع هه ةمص مص يتسم ون,
 4ةنالفتسب مع دموع مع ميدومد تماويمصما هج ةيمقد كة ممضتعب يقل 6
 ا
 مجمل اه امنع ع مس اس مضاد  :تاطوس عطاك مهب اه دلو أ 6 00

 ع اناا ةيجونمالك ذاع م هيفا
 وم اذ ةمدممقم مصنعي ملمع ولجأ ةاوخمجلم هيبع م عا يتسم ل
 رعصتم ةمدافتوتم 4ع ؟يسدمتما#إ 1) امهم دنع ذم ميدورط فظل © اد
 همني عسب نعم كه لسمو ةييزوطاس 4ةيو مام هما 24 ةلستعمس. ا 67
 ماس هم يدقل 4 تيامم نم كمالشم © كم ماج, هل 4م دمام لم ةواعع
 ع 3ص موج 2و بادعما الامم أ ةمدمتع باسم ءادمقم نع اه ممامو
 اج 11ه( عم جممابع !اهمم فاه ماتموب 00 كار لمع حاس نب كه ملام هن 4
 تامل مهدككاعب دعتف داع كيم هوو 42 ةطدستم دلوع, دبع يييمعتتد ©( يقيعادت
 0ع هلو ةميدناعجا6 لع قلو <: ع ممادعطع نددت اه يهتم طبعلم 6 نمدبع
 هيلع 4طن مومن لع مدقتمر انا هتضعاك مهصمف# كا طمءاموعز هب اتمب كاهل
 ةفيلممم مدام دامس اص عنيد يدب تفادي مممجا هم هم يميصوت ايدل طم م

 مومسلاعم هو اعااك مامر لع نبك ©( كتتماص ةيمع كس اهسوم ان
 ةيافتامبع ممتع وداد انصب لع دمطمم» انمالس كاددممب !؟ديمانام هم
 ةيماططموب اه ميموماقغ تن ةميعستم المعتز هي لتكب كو له ةفيوتم هب 4ن كدتام
 اسامي ذم ماعتمد لص ةماططم» دودي تيلاقاد دب يدعصتم قام مماضمو-
 ممم اهي مسعب 11 6لع نبع نمهنعوتو كم مجوممم ©( 4ع ةللع طعام وجهنا مب
 م0 ةمدل دعما كموع اه ةماقطم# ©( ان دال شومر دم ةعفأ كفوف اه مايجب
 ةمطاسموعداعب ةانواودع © ستدصز ينم دمئماعمماب مد, كتالي 1م يهم
 06 46 مما عب ةدناب عج ةووماصي :ة فا يامم» ةدمف 3ك فعمل, !مقيئاسم ماودك
 0 ةامطل هيدا عماو 2 دمار مجمما وضمت. باف ص ةضعتأ, هم همم مسا ا
 ةئاصتتمو لم له هدوم طيف مس ماب اع ماويتا ام ةيداع مث هع معضل«
 مل لع يديمتلا« هو ةوصصتم نوع لك ةدهصسب أ هم او نمدطلا معصم نك
 رود ممل دعز دعنو يمته مممجا ءالع تا اتابع أ مهو مجف وعام عمدا ماعم 6 802
 اع ةيدع قاعد معا 4 تمسي مسعم علم مجدنا 1مم جت ماتممب ممم دمنا
 روعجا كهوف اذ ةيماس تور مدمصب ضمن هت ةحفع اك ةافضامم عمو 4 يفتهم

 وعما هنوف هج»
 آم ةممموتمت# ةلودملع عك ةييبع يدع هيدي تا ةطممامس ممم اصابع
 لع مهما مويدوتو 0ع يصفع ةقامطمع أ اهيصتمم مد+ ويماودم تلون 4ع
 قفعلا دنع !'تعواوأ 3ع عا هم اعل جمع هد اع مكاقاغ هم اما سدهع © ةميملاع ونع

 16 وانصع دملا ةنمماقا يدشستا كو طبصلم 70 تع طام عيا ةمابع نعل
 2 مانع عله ذأ هيممع ينثعم ةمصكتع موف قودعب هنن لع ممصق-
 .لتعمع ه فمملعمعمع ةتكمدمتي, 1غ ىقعع تطول ه ةءادنع لع هدنغك

 مدعع. 8م امال طمع همغ مغ ةامطاتك مهما عع ل'عامدوع لع تدم عم
 موقعمبع منكم دمد 1صومعدمعع دنع لك معهن نع !'ملدوق#ب 80يعمما
 نم ةقومع ممصعسب 3ع له داع ددفملع تأ ةدودصت اذ مدت ةيدتوم
 هع ةعالساخاو مماتالودععب ل هع ممموممب كعم نع عامك مام دونم وسع
 لع مصمم عصفت عع ةعمتغمم كععتممع تعال دمدع هءودمتمكعك
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 .فصصع نمع 2اعي دمع طممتكي ةيدوعس ءا طدمل عما هنو لع
 ممممتغم طعم لن مهتتمر مدزوممك ءا مدرددممعم 5'ةممموعطعما لع
 انرمعوب انعم ؟عوممعبو مكهمطاتعمع مدع لع وممتع اذ ممعصتغمع ممممدمع
 لن دئالدوع وست ةععمصواتع هع قمتم مدنفماتونعي مدع تعمماو ذا
 5مم, كدمع 1غ دهطترع لع هلم, ءكىع مع ندرتعتع لع طمع ةمح
 معقم نأ, عي لقومودم؛ همم طسللعاتمب لفءادعع وسع اى ؟عصستم طبر
 . ممم اماناعم لعد ؟عمصمم ةمدبأ توسع كمان عما وهما عأعب دبس ممءاتممع
 .قيلوسب ةسفأ نوناعألع بمذعع ممسع 1غ دعت 0مهصسمتكاعب ل 6كامر

 .لممعك لع صغصع مقطترتوب هع ودمع لع كعك عمنعمدتممو كلن طهدعور

 مرور 1عصم 4 علطنعمف ةلعصم (مهيععت» دعمت ةهك لع 110 لع
 120 ةمع#), وست ةةلفنعدع امم عدم لع بدمع لطمددمتم انطمعو أ
 مماتعتب 00غ ممدمونمأ ذلك كمدمعما لمنع بوذع هب هدمت. حن ؟اللموع
 لع 2/6لزتنا نرد لمواقف, كدمع 1ع ممطترو لع ضده ذمنردمر اه تكس
 هدف زمرد طادصغ دع مقدام لع له تاعمامع مصومعفع لعوسم وصعدمتم
 دجق دنع امو هدفت ةطمطتر لمع ممم غستمم هلع توامامدس ف ةيمونع
 ل6 ةعدوم ع دم زديمععر نيدصف ده صغتع دع مامتوممتا نسم ةصمدوق
 بم مدع ةهسع للعب اهتم ددمع ةامكصتعتمم... ع كلع عمدتمع همه
 مماثأ ةلكممسس د عهععتممت لع هدغت ةمصصسمتماع عا لع 0و عصعل
 ممم لعب 5هيلعاسب 8ع مماعع معوممعم لع ةمدعاستعت هلم تدلع طعشتت
 دمع اك معصم هد تالدوعب موسم ع دعبل طمدصم هع هليمممل

 .لمممةعمع لهبع يولع دع فمفتلم قب طامع قمممصنمتكاع (14).

 2. - اه داعفم» نواعم
 مطومفمصت اه دتع همافسدعلاع كم طكسمفعمر 8. 2الفانم همس ذهل
 سموا ؛هدغ ة'هطومف كدصع امنع 8عانوتمم (ب 1(2). آمج ةكسمفعم هممغ
 دعتلسممت ةيمفتاعك ممنع له ماسمدت عع ةع نع طمكقنع. ةكمتع دل
 ةمنع دمدامع وسعر ممنع غامع هءاطمف مدع كدمع !' ممعدطاعر اه ؟ءاتوتمد
 لع 1عبملعم كمتع طءيسعمبو ة !"ةمقسعمعع فروتودع لع طعلطع لع
 ممل نقع !اهوططعمفت هد 0وفتأ ةدكمالاب وأ ناك دمحتعمع ةعأر
 زلميغععمع نه قاع مماتةونع ذصومءدمع 0م معمم ةيدلعمعمع هس
 ةكيممتامم لم معمر منع ذود عهد ةاءامصتسدم دمنك نست هل
 زمام فطس مدع طتعم امنه نع !"1كلهمست. 0د ممدع ةفودملع امك اطل كادووب
 عد هع (م 244-241), ع لمع 2ةيفتنب أ ةماصسعما ك صم هممعمعما
 همومك موممتعتس كي هتمطاعب دعت لع مانع عممف ممصطمع دلع هى
 مدل دع تع 0عدتعر 21. 2ةفانمع دمع نع فدصقتاتع لع فمع
 طلعم ةمعدلعب لع دمه مصوهتماع لع قلفطمع !مادعع ا ةلمتع
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 (م. 241-228), طقم طتعم ةمفعممع 4'ةتللدصب مدعو" ءلاع لدعمع
 لع 1911. ل'ه0وانعر مدانع ده مدنا هثغامع مولمع كي مانع فهن تممن
 3ع مانع طع ونت د'ةجوستع دنع لع طعم طاعح ةدهتلم نربممت ذا
 له دغطمفع «ودلةمدماموتودع» نع طامتج هع معمدعصتتمع ظنا معك
 كلو مع اهتسوع ممم دعباعسعمب دءععممونع مقتنع ةعنم آه ءلسواع
 ةمفلزوع كم دمع 7ةاعامقار ةموع !"ةوصماموتع منع ة'هتللعبس فدل
 رعجفمب هيلا هد ممداصمعبم ممنع تداتودعب !'هفوتمع نم ةعنملم د
 عكضفمأ عع الع الع الكتفتك هي مممتسلتععب 0'ىع ددضك ةمداع 1ع
  فمدعاغمعا نمو ممز ءدعفل لع ةعالع طرصماططع ننت 1" اهتعمكع كممك
 لئومطمع فكر عينك تدوم 3ع صه مدع كلع مادجدتع مدع زسومااك 6غ
 ممم ةاله ددممتسممء لع !ظصوع هعهف هلم آ'هومفع نع اد
 مءانوتمد طمع 1ك كمل دع عمدتمعب لدصع !'همبدوع لع 8. !اةلفافمع
 مدع لع مجوعا لع سعاونم دمعت ةمدك مممدامتمع ونع !'وه مدع

 مدعم 8 هءالعت لع مهام ةحواعممماك (م. 244-254).
 طمع هيقعسمب 26. .ظفسممفم مع دمع جمع ل الكلم 0ع
 دودت ونازل ماه مدك هنا لع مدضعام ةتعععام ةجمع قع 8دع همداعو ذل
 رثاعصف انه !همهدعسعمج دنع له دمعع ةع اطلل# ةكموو ومثال ةمصسع

 كملصت (طم 20511). 11 ممدع ههمعالع !'هفوتمع نع اه دعءاع١(عب ل4
 184), ممانع د مكدسم !؟طتممتت# (مب 185-184), فعمل دنع دمه ةيهدس
 ملكدكمم (م. 191-185) هده ةتعضطسفمد عقومدطتومع (م. 191-196).
 11 14همالقع له ىمحت يسع .ةكفلستب دمتع 1م ةتءاتموتم معمم لع
 ىلمفو# (رك.,195), ونت دمدغ نع 0 ماقمعل طسفعت, كمدغذل مدماع ةيدلع-
 معمع (م. 269-268). آه ماسودتع لع هي مهعءومعم عمات همها ع

 مايكع ممعمتغمع مهتم
 همم 1 ةكسملو قع 1سوسنعب تنعم عد هنمع اه ممكغفعر

 ممول هك هنمعب لع 7ةمسنر ندن مدواعممت؛ 30.000 دفعماع (15). ظح
 ةرجتك هني ةكنمل 8دهطر هب ممم 2 ةلعور نه معد ةحدقأ له ةعممقع
 ييعم# ممصقتملعب لع 1930 3 1940, نم صمدح معمم نع منعت مءانوتعس
 ع لع ماكهمصع ةمدلعر 1ع دمصددخمسم, ةتضوغ مدع ةطمطنم ةكطملل,
 لنوع طلعماقع ى زدعودعتع دمواممنع فدثعع لع فوطمك هع لدغ
 غم ماوماصغ مدع له روع 2يدنع !ةعدستممع لع هطفتقم ةهطدم
 قثنم ءقذك عع لع 0طعلط 1كممنك لع !"دساعع ممانع لمه بهلتخأم كامعام-

 ملعب صا 1947, له ةقويمشمو دعاء واع ممجقم لعدم ؛ةدعتمد هنود
 آم 1هعجمنع دثدسسد مدع اغ ددصع مهمتود وسعاد لع تقمع
 رجعصتك يصمم جمع 1م ةته2عصتك دمعاصتم لب 1عيساتعطم همع مدل
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 يعمأ ممم مممهماعنتك لع كرفت ؟كتيتدسي ل !ةهصممللوب وسن د منع
 ده كهوتامع (ءليب )[٠ دبع عع معدمدمحو من (ةملنم كل 5مزرتفت (مب 39-79)
 ممتع ل لمدمع لع دم عومعمعصاف ممتعاسنع دبع !!ةيتوتمم له منع
 وممعع لعم 5هقرتفع لع 8دعتمزدب هيدنااع لب ةيمعتع ضفاتط ةلادطسمدف
 (م. 69), ممم صفع ةموعاعب 1ع مممدتع دجوتونع لادم هممت كمل
 ةطسعلر لع ممدافوعج ف انقلاب يمفمع ذ نم هتطصحمت عامل (م. 14-
 36). اياوساعنع همك لمدمع يعمم !"ديطع عضضاموتومع نع ةهطمت
 لع "طدغاد ونت دوما فدصعأل كاي لك طعالطع «4 هجنم لع مغ
 (م. 78) «دسست لعام ةصنالع لف 0طعانطم ؟دلمطدمت هع ظكتءامش(م. 276)
 طوع مماعو ذأ مع مدانع تعمم 4ع 05الطع لع ظدعفمر جمع ون ذا
 ماه مدع هن ةقافتمعز دقتك همد دهم ةرلعدادلو مع هددع دمموتعما
 ردع دبع هع ممامع دمهنو هديصممرت, وأ ديدتع كقزخ مدطاتف نم عمم
 هده دنع اك الكتفتك, 1-21همافوومل (ةامعسمدا, 1949, 520 مدهعت),
 ممسك فامماتعمع لع 2هطاك ددقمو لع هده فتددم (م. 68-61) 4 لع

 رفستممك درداتوسعم ونث كرب نعممعمت (م. 167-163), ةممع نه تمحدت
 ماس مامعمع دنع اص 2مصوعساك صاع لع انفطقتمم» هذ 7,معومساب
 4رومفتع (ةلامدسمماب 1952, 176 مدهس). تيمحسو»# (ةر, كلم مب 52-56)
 رافد 16 تمردمعمو عع مدهصمو لم ةدصصممتم ع لهنص ميدان هب
 ةعصمو لت ةايمعب 21. دسم (هزب هلل مب 11-5) مفعم ةممععمف ونع
 دعم الع همدد لم دتالدوع لع فاطم لع اذ فمك منع !ادو طط عمت
 وأ هده عمم تعمغ ة مدفع لع !"ةماسعممع ص ل825, هم اعصمو كب
 0 مالط ةدطم 0ع 2[ عطفأر هيعععمبب لع طك خمادمم كطملمف ونت همم
 ةيافتا له ؟ديعتاغ دس 1سملتممب حمم ماع لموع مدع نمع اهتطب
 عممصع هم دع !"اصمهتمع دمسعمتز دقتك ههه قمت مدع ةجوملعب ةدعممت
 لع متطسع 8موزتر هطتصسدمر ةلتسفت هد طلت وسن ةعممم عما !' مد
 وماوم صمم لك طماطم لع ظحصحم ع ىيطاصسممت متون عدعمت اهنع

 زم ب عممعب 0و تمتع امه كمتتطع كونك لع مشصم# ةييدفسملاع
 هم دع فمع ذ لهم ممدمدمع هله تثع ة له دمع

 0دناتع عع سمكه شمع مءاتوتدمم كدعاونعو هع مالك كلم
 ذا ماعع مدع دع لع بمتع ييوت ىاعص ضم دتالدس ةهومممتمم-
 ممطاعم لك دعوتك مانع هن جمامك تعمم ةونعتر ونت دع تماعمع نمع
 دمهقمم لع ممم مدمتممسم نع لح مكتوتمو 4 فع اه مكفاك دحتك مدع
 لع قاع سنع يدكطشع ى قمتي مصعب امهيممما صمم آل ند
 دامو قو همك ةهصع اه ءاهتمم لع 5بعلدعط (ةدللر نع لعالم ةجمعا6
 همطع هنعطغب عدت همقغ هد كم دمع دمعاعت ةادوومب وأ ممغعطملا
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 !"هطاتودنتمم ممنع لع كعطع لع كتعستطدعع دع طاعمك دسع مدس ع

 ممفعمدتممتا !"غدممكردتمو ماملع لع اه عجسع آندسماماتمدب
 1944, لع مد ةيعععممتتر ةلكمصم هنعمي هنمومدمع لع مصصسمتسعر
 عموري موسم فمع همنطأ عم صصعمم تعمل 4 1'ةفصتمتعسدتمد ب84 دمدقع
 مع !عزانو ءدثغ مدع قدمو عمم« (م. 206-204) . 1من ممععصسصعماب 16 ةحمقا
 1958 16و ز هدمدهتس« ممانع تمت مع مدعع لع 1ع عيمتتمم ف لكتلدسم كساب
 .لدمع لع كتعيبتعي لع ةطسدم د ةيدلو ك'دم الطصتمفر ةةحسف ةددمر وسن
 ووسط سعتع اع ننعم لع ممممطغمع كا ددتع زعاغ لع ممفعمعمس اسمع
 ظماسعللع معاتوتمو وبث ةهههفتسدتا ع طغ ها مدع ل «دفممام»ب ممم-
 كمصمتا له هقعستال لع اهم ةمععع مغصع ممدع لع ععمع هه
 لما عمتممتع له فدرتع 3ع طعوس ةةءامصتع اه ممغعم مستلم كم

 ظلمت( لع ظمسؤاوم ع اه زمدعدفع لع طن طعم
 ةتمعأر دع مف لع مدنع هع دهتستت ومكر هذ "مصعد
 دعمانصعمس مكتولعس هما مدع ممتع ع دعدعتطالل# نتطدلع هد
 مماممسبع مممونع مايزمد نمع مددلتاع ةهممع ماع ىمع جنتل
 ةماعتسب ءاكر طعاق لع مقطع ها باف لك طمعهل عر فم أع عمعصتعمو ةهنلعم#
 ةزمساعم ذل لنص عممصمتتو 4ملعع ةمامتستما نمع مقسوم لهدف
 رده سلع عع عصوممعلب ظني حب 1!ةممدصمم كا ل كورت ةبمعست انعم كد
 ممم ومهم طبسقعب ذلك هيا عمع دماصعمت ذ لنص قمع 05 تيماتوسع
 لغم امه !'ةعتطلع لع اذ ليم زمعصتوع 0'هسزوسمل'طسأ وسن عمق

 قلق" ةلماومعم لع مص ونثعللع مدعتققتع فصصع لع دمسستم طعم
 هاي 3اةسإمع مدعب !"ترماع صعممع دققت لع طعسعمسو قع لع ع
 هتطنم مدعم مدع ةححدمادوع ام زصمع ةيماسك ونت“ طعطعمع امنع
 دمثع ع تملعمع ةقعممتتب ةممع افضل فدسسمتماو نمع ةماسفمو

 ةوتتامطاع هسع مموااغصمم لع دبثع ييئتلم هع ممدعج#ب
 3. 1م هام دمام :

 له انأع دمدامتم# دب 1عيمقتعئممر ة مودع ةفيدملفع مدع 8. !طفانمع
 .(م. 257-256), مث زهصفعدمنع !هصود'عفضمدفو 5ع دع ةكطسع كدمع
 له ةهتدد. 0 لعق ةةدقع هعمامتمم هددع لع اه حاسم طقستم ةصومءافممع

 مانع له تع قاتم معنماع. 01 عد مدع لك 1كسمفم ةسيزوسمف طبت هه مع
 لمجتمع 5دمك ةمناع, لدصع اه ماسددعع لع مدرد بالك طقطتعمع لع

 معاتاك ةكصلم مميسعما ؟ةودعمتعع لع ةعماعب ماسك هن دمتمك هممص-
 طمعتسعكر ونت زب تتعاعمت قرن دموع عمفمع اذ اهمهنع ههقمدملع هكقغالع:
 ميمو ةصطع هد معدممز دهتكي د كتاب هوما عمعمتب هع ماعع ننعم

 ةصدغمتع وأ موسع ع ةهمع 1ع انمدع ذدلق عمك نع 5تلهندممت, ةكنجاطدلع
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 4 عيال ودع اع كهتع طيعفم مممعمع همم ملمع ذ اتمع ةحمع امنع
 طمونم جهت عدعللع (16).

 بعالم قع كممع ةيبزممف'طبتر له تمتعت ةماهتمع كد ظكسمفتك-

 ممر عفا هع ونت مدمعمع أع ممصطت# كم ةمماعب امنع مممويدصس#ب اع
 مدهمسعاك نات

 + هم ةمهغتع ماع تودعب ذا دعصطاع طعم نع هس اع ىظكماك
 طبعقع ك'ةهع ةعمامتمع مميحعمع طعم عع لع !"ةمعصتعتممب هم لعاب
 الزل دموع -كمو همك كقزذ ندع 2, ظمدفم؛ (17) هومهلمتع 40 ةءماعك
 مماصفتممور ةمع 71 ممماعسعتت !طبصقعو 2كأ1936 كاطع دنع نمع مممان-
 امتد طبملع ىاتصفع ذل 17500 معدمدمعع 11 تةعيمت؛ عه هنا تمع
 مما دورتعمم# لع 7 كمعتم دمع عمماغ !همدملع اطعم ذ قدم
 ممم 161 كاطع 0مم هلوستتمم مثه مان وسع ى”دصفاتممعع ديبعع اع عصجو
 كار عم ءلكعار عج 1947, هم كوستا ممنع لع دعبل ههطترت# 0!ةيدعدمي وانت
 .فصماع لع 60 ذ 65 :كللدوعر اه ةطءلنتمو لع 250 موغاو ممسع اه
 ملام لع دمتم لذ معمم 0عمعدفممع هلي لب هقيغ عميس دعم عهاهلر
 ذا مثر ه ثعم ة معفتعو ذا ماعم وعفتع مدع لع مغصع لع اه ممتع لع اه
 مممساةنتمدر هل عم ىماعع اع مامتمنعو :كععماعو لع 1 ظمعم ةلمعععع

 9ع "٠ نئماع ةعموعممقلع لع ةائلك كدمع 1غ دهطتر لع ؟دلتم (18).

 كم 1مل اه هلم دم ىع دعم كتف عمنعب ما م'عع مدع هعاع لع
 كتمع مصطتعم لع معتم طصلعم مممقنعمع لع !"امعمنعاتمم امم دنع
 ونام كعم مامعمدسع عمت ونع اع 2هقممملتامك 5مع مهمته فتوسع-
 دعما هب هيي معمم امطتعم ىب ممعامف» مع لع ديممونع ل'ةعماعم
 دمع ٠6 ةكسملظدم. ةمج طئااطم فافع مدع ظمهطمما (ةزب هلل م. 70),
 هد 36 متمع (م. 256) كمتعمع غمع ممعت فعن ةسسزودعلطسأ ممم

 مقصف آن عالم مدنصعمب ؟مدقعوممطاع نع "مع ةملفعم ةممك اع
 ةموهتمع لع 1" فكك ومعمعمع مصقتمم مع ممنغ مدك مع عمك ماع هن
 وه مكمعمتسستمم هب 1كيمفتعتمم (19). ةععمتمم هلاعع طبصقع دمع
 م1116 6ك. خنمعت ظقدلمطزدب ونت ىء عد ويعاوسع دمع اذ فمانحلع لع

 له عمممتع طع لع طزدب ممدمغقدت؛ لكزذ هه 1946
 1 ةعملع ممصمتم# لع عدعوممك دمع 6 كدمعم ع 203 ءاطبعت
 1 ةعماع ذمنعمص لمنع ةنبمع 3 كدي ك 37 كنمععز

 1 ةعماع ممصدنتمع نع ةللعع ةدجعع 6 كدعععو ه4 75 كم

 ملغ نه ماهل لع 395 ءاؤبع ممانع مع ممر سادتمم لع 10.000 طقطتدهاك
 4 5نتلهتسممت, ةعماجع ةلصتوتطصتتك لع طامطمكتمع كم مغمع همي

 هم 1955, لء مأ ؟ةربوما 11 2 ةمعسونتغ بدع ظعماع فعطصتونع هن 52
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 قدموممع ديت عمار ةانصدمت مو ةمكب 3ع هدانو ' معمم عصعمب معمم
 ةمتتم مصطتمك ةيمع لع فص ممتقوبم نع دق عمتونعر معمق
 معهم تع ةمدئانمعر ءاعب 330 دكصاك (جدموممج  ةللع) ؟ةودعصتعمع
 له ممعصتقمع ةعماع صطعتع هن عم ذل زب د عت ةمكر ذل انانع "تعدت هع
 وربأ اع ةيياطكع غامع نه مكعأ دمع قه هدام تح هعننع دغضع اللعر
 وع تمانع نه عت ماسك زماتك مدن 464 صتتمد كدفمسعمافلع لع
 اثامدلو هن 300 ءعصصم ك زدمع ةللع ةجوعصمعمع ذ قلع ةسسعر
 هلم عمر تيسفمم ا طنمع له هيتعتم (20)  ظص ؛همغ فكر بدلق نه ىطاعمم
 الع !"ةمعصتعتمو ظاطاتومع حمم 1غ انو فنعم ةع 5نامتسممت ممدع
 165 ةمصقعت 1947/2951 66 1955. آنك ممدود ممل ددسن عمع دسم ريع
 ةمدغ زمفتودام ةدجع 1ك افدمع (1) ع ممصطع 2'ةماعز ةدمع اه
 .فامدمعت (2) همست له ممماطمعتس هد دمت معز ةدمع ع فامدمعو

 (3) همست هم طعم

 اه
 طباومتم 42 | دك | فوم |41 | 161 | ةققغ | 71 | 276 | 9

 0 1| +ه| 6| 1| 6| | 2| اك| “
 كا 1| 4| م

 ينص >> + فه | ذقت | دق 1

 طراد 50 دمأ 25 | هةموو
 رد 1

 يعل ذأ | هيو

 0-05 ناطق نأ اكل انك طارد 2536
 ةدتس هس 52 ةعس مصفاة: ها تم اذه ةقدأ ةمدع | «ءادمع ا دمدت ٠

 قثدعأ وانام لع مدعم دا 1؟ةحدمم# تن دمام صمغ 1947 هع
 1951, هه ممنع كثمع ودع ع ضع ممم ععمع تع ةمععدمتلتمع نع
 1951 4 1955, يعم لدفع !'ففومعصعمت ؟ةدتصتمب هنن لع همصطتع

 قا ةمماعع ملصمتمم د معدوم ييمفصتواغ
 وربع هع صغصع ةمهعع 195كر اه ةهضاتودع نبع زادت داع اع
 ريوس ةزمانقع نه هعجمتم همهطوع 3"مماع قد ماع, ةمماع كد عم هنتر
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 .مدمتوسعكب هعمجوغمع ممسع اع قلاك قل ءؤتعت. ممدع امك الحس
 .(610 كؤو), دسوع نه كانا عاماجدل لع 1.446 اطعم نع وسن اذن وسع
 مهن عئاع ةمهغعءافي دنع بمع ممجساجنتمم ميحلع لب اند لع 5نلدتصحمت
 تالصفم 222.700 طمطأ دمام دب مممممعمعأ لع 1947, | ممهطتع لع
 لكس 3 ممععبمأع بمع ةمعاصتعتمم ماك هد صمامع مميععم "كغم ذا
 19.773. لع ماد مدك لع طاقم مكععماك ممنع !'مععمدطاع لع ةءماع
 018636 لس طكسمفتعمم مدل عمر صمتع لم تعصمامو ممكن اقم
 قة مممتععم نمع ةصغاتومدتأوم ةعمعتطاع. خمس ممم وسع ةبطوتعا عم صعممع
 عم ةعيفتمع ؟تالدوعب عمذمع دنب 0فمدعمعمع لع ونيعاوسع دمالفط هن
 لع ويعاودع طفل, لع ةعماعم مءاتوتعسم يفتن مممعلا عن فممدمتوسعوب
 ءاتؤتويمم دمر عمم ع ةعماع 3ةمعمفحما لع صمعوسفعز هقتت

 أل ىغ ةتاكعاع كاعم موقمعع اع ممهطمع كك ل' معنا

 لع دمعت مهتم عمم( لطم تعم ءمدامتجم لعم !عودمو لع اه دعت
 لع 4غمع لع !'معملع لع عمموممع ك-خرممطترتو لع 5نادتسممتر عا ونال د

 مذ6 ةعمتتر عم ةمدطعب مدع نم ءاطبع لع دنع كممععر اع 17 ةحجتا 1955.

 ةدصملل 6م دصطع 6عمتم - تامبأ امج تمص 6موحرطل#
 00. تممسا نإ

 اصمم طم امم يدا تلمبل  ةمئتوتمم  ةاطمم+ اسمع
 زسملل فلم طع تلعبا ترده تمم دانس. ةما مساع
 جافصلل تلعن .١ تمص دصام تموصرال# ةمااوامو .. ةامغع صح

 دايما 0مست همت تم. تلعنأ قاموا ةاطسما##
 70 مفعل

 لوبا تتلبل . ةيطتع دال مع فحص همام مع
0 

 ةتدعأ ةمدع دنع 1ص 30 اعومدع طعطفمهمفمتكر ثا مث يد وسع
 قمسع ةصياعصعم وست مدع مكعجفم ذ ل'غسفع نع اه طمومع طبمفعز
 رمقتم ذأ يع زب ةزوساعج لك 13 !هومدك لع ويعاوسم دمتتفمم يعمم
 ةيدلعمعمع عم طبمفعب ة متعب تلعنل (6), ظاتعماب# (2), 6كمومدمطت#
 (2), 5مم (2), !هتنعسم (1). آه ةععنم له عرسممعتونع دنع
 ل مدع (3 اهومدت), لع همددم مكمصتعسعمع فمعومم يدصطع (5
 1عوممم). ةييمع لع دن طبع لع كدعتع داوم ذل ل'دوعاومعدعمت
 قع له اهمونع ةعدطعب هد فدعستع ونع لع لعب دموع ةددغ مدع

 .ععومفم ه ممم معاك ذ ةيدلتغ
 لالومومع دن !"عدجامأ كان :ءصمو كعمع أى ةمماع كن فعدغمتم همك
 تودع عل وسالل ةادثع كمدمع دمع !؟دجنعلع ممغغ لع 2, همدفمع تع
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 امايزمسس م توسعت 5نع 1ع 30 فتم لع كمعع ي وبميفغمعي اه

 ة1 ذيع ددتعمع 6 طعتمع لع طبصلع 3 ةدمصغتعم 3 لع مسمع ممم

  متفمع ةممقع ' مععاومعصسعم كك لطعءطستع طمتممم ل" ةسامع دهلتغمعو.

 00 مع مانع ةمفعاقدتع مدع 4'هتلادتسو اه اهمهدع صوامع ممنع عع

 !هوددقتافز مهتع اع طبصقع دعنا قعدت ى مهمعمع غامع هنناتمغ كعدمع

 15 لمع مممهتقمعو ةممفم 3" معفومعصسعمت“ ةامتو اه فيا عمعمام

 مدع انمع طموع 4 امنع هجمات ءهعتمم يع نمع ةيبامعب 0" ىعاةتممأ ودع

 قدمك ده مانع مكمعمغ ةصتعلم ذهعتستلغت 'هيموعمدما لم اه امجوسم اسفع
 لمجمع دملظوو 2'ازمممج (زوع 1م, دع 44 (960) فس 1ع زضال# 1958),
 لك دونما همدمتمتع ةيبعع موجع نبع هع دمعومعصسعمع اممم طفعس-
 .مان» ذل كملمعت, ىو قنا عمتمع ةمعنستعسو هئاطعمع )م تدلع

 ماسعقع ندع اه اهمونع اةكدتممب ل هسامعو دع عج عمع لع دهمسماو لغ-

 م6065 ةلمعف نن'تنعنعمع لع ممسعلا عع ةلئاةودكب ك4 دغصعب ع هعلذ تع

 ربع ةمصطأمب 3'هسصتصت ةصعتتعمج صاغ عسعمت لع اءوممع لع طمصفعب
 هظفصتممدو دمتد دمع لع دمعات دعامتمم. 5أيمهلممك ممدعا

 مدصعمععج يسعاوسم هلوطمط#م ممعممتست طك. تسمأر كلزلقم (6فطع غل.
 عضدمب 1954, 100 مدهعز ةندع ن4. د 1957): 0. ةدمعن, تااؤع

 لسا (©وصمكب 1955, 56 مدهع) : تعسمح ةادهععب دافي طخ اع اهنامأ

 (8ةيطفممر 1957, 21, 35 مدوع). 11 مددتعمب لع عدممودعم ع لعمل

 متعتر وأ قع نم مهما صمت 'دلمطمط# اهتم هع نم ةعسصقع "آهن
 ى مدع ونعاونع معالج طممو عد عمتك ذل مدعوممف ةععاس لع اممم

 رتالاتعغ مدع لمع ظكسستعو لع ةرمتع. ةلكمتو ةصعمفممك لع ماع أ ةطمدصمتتب
 عم 1مل 1مم الرع طبصلعو دععممع ةةتاك عع فمع عداخ 21(2(.

 8. 8امدع هوت مانطانفر ف عمر د 1952, دمع معاناع عصمت
 3 اناودوع لع اه ممعدتقم# دسم: دمعت طصصمم" (96 مدهعز. 02, د
 1956, هدغ مدحت ةلصلسمغدعمع انما عمصسمتمععب عم متم مدرع أ
 عماممتم ةعتطممو للك عمم نرجدج كةدصور 0هصملالم فسمم اس
 دع ععجممأ طصدمجمأ (بضدمب 17+ مدهعع) ز عوام اكانعجر 114 مدعم تسمم
 طصدمم# (طدصسمكب 114 مدهس) ك 2[سمت عين عش, 0وممف سمس
 اممقت اء دمر غ دغس (8دهطفمف, 112 مدهع). 0ع دمدكب ى امتار اك ممع-
 رداغممم يمص متت مدماغامتب مصوموكمك مدع ل ةكسمفمر ذل !'دعدوم
 قمم ةماتعم ابعت آم هدفت دع مدع ةمدع موتك ذل كلم تحت
 ممم عاتعب منع اع بوه هنادتعع عدصسمتدت تمتع ذ يقع 8مم عمتص-
 سقت عمق زن همغ عادتك هنن دامك ةكيسمت. 0م مع فدعاهتع مدع دمع ةانمعنع
 ورياالك مع مدع 4'دععمول ودع دنع نص ددنأ دمك لع همت هممب مدع لو
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 ةساععو عمصعج ةقز انكر يطب عموممدكب ةقوعطعب ءاعر ممع

 ةتلا معدتك 4 'هتللعنس ماسك هد دمامك ةقغودمتك. 0م عمد انعم عع
 مممومو دعت ةمدعتوسع تتقوست مس اه دموعمامكمو جوجسمفمعاع طعم

 ذ مدصلابع لدمع اد 8ةاتمالسم 0ةملماتع ةع اضف.
 آم ةتءاتمدمعتمع ىغ أع فصودهممم دمحصمل لع اه عمصممت».

 ةمباتلع لع ةتمع ودثأل هثتتعنع د طبصقع عع ببن هجوم دعم لع
 امام, لع مدع ةتقذعمنم ةمممدسصع. آم دصنأم تءتوددمتجو تةعادمصتك
 .همغ مانع طابع لع ظعئلتوعم هع 6ع له مصومةطعدعتمد لمع ماعم لع

 1ع اهمهيع لد مهرد ودالع طعطتا عدن عم آول دلع هدغ شن امنع تعمدت امد '
 ريق ةتعةممصمتتع ةمدطم-اكسج فم, 14-0 سلما هد مط لع 400 مدهكر

 سمعي صقل كوماتسو همت ندع طعمسعمو لع ميصهمب ة عطنا م 0
 مدع 6بلس متساا (22).

 هود ةعماعصطب# 1957, اك كسل ةفعصفتع هما ءلودم هم
 ممل دمر عمسع ةتعتمدمعتمست دم 21من ةمفمتم مهد كنك عمق
 نم 2اءتمدممتمع 1سم ع-سصع ع نه .لءممدممتمم هسسم-اعنسع.

 مع كمن ممعصتعو دموع دمع ةتكك عدتكر دمع لدصم امنع ممامعماهامد
 ودع كممع 1" تدق وننث د ممكتفغ ة لمنع مصومعةمد, ع 2زءانمدممتتع

 ةمهتم كسا ةفصدممم هطا اقفل مهغوممغ مدع 5. ةممدسسا»
 مما ه4 3 عموما أ ةفتاغ ذ ظلم (352 مدهعب 22 15) دع مدافعصنع
 ةلفودصصعمع عد دمد فعمدمموع نعع "عسب عع عله معامعتغ لع مد
 ممم مستمد. 0ع ةتعتمدممتع تع ةعنمغ ذ مدصماغع ع معمم
 ممهمامععع علت وننث ةهحدتع غاغ كلت م 1933. 11 مدقعمب 0

 ردماتب اذنك هعانع ةعطعمع مع ةمأع مدع نع ذالستمدب 8. علما
 وبث م معمق فصماع لممت اء مف 21 (937) هع ةؤع 2هجب لع ل3 دقو
 1958, معوممعطع دسع فتان ةادحمتع دوغ مدمامف مااعصعمع ك لع
 ظومم طرطكاقع ونعاوسم ماع دم عمس#ب 11 ةمنمع مدسع تيعسماع
 ل6 همام ةهبممتلاعب عدفتنتع هطقع# ع همؤورمع 11 مع هكثغ ةسعتصع عل

 مددتوتع دنع له ممعصتقمع صقتعتموي 4 مممعممز دمتم ذل ةلعت
 كم تع طبملعب ةورعج ىع دععطوتةزدمقتكب اه 4عدقتمم كن دمع م' عع

 ةمدع مدك فدظعمع دس عختع نع له طمهم يهد ةسصتع كه ةلمعت
 همجي. 0عنع تتاودع ىع مدع ذل ظنع ممةمعمتعز ممدعامصع طاع

 0" هيمو هطوعمدتتممك ةسيدتعمع مد غامع نام. ع قمار ةهصك ةعالع

 دمباع ع دغصع مدوع 17, ودع تعمصعمت نعم مدع تعصواعب امك دماك

 هلل, هلالكمر ”هلئلاطاكا, هج فالكم, هجم ةلعصتر هلماعر هليامال, هلثتاللو

 خلشق, عذا زن اه سععم) 51 ةمدك هع هماعالف مدع طبققعكر نها
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 عصتم مم مادو طامماقع ماسك طعمتم لع كتعتممممتمع مدع انمع نم
 عمم طبماع.ز دمتك هع صدأ دمع ةمدنعب اك ذكسستم هس صغمعو
 وبث همع طعمتد كانم ةتءتمدمتتتع 8د كثار مدع 1 صمم ممانف
 مدع امنع ةومشلعمع ع طيحفم 4 مهي غتتم يمتص عار هنن هماقكر
 لمع دمعوسعم كاتم ةعاطتمومع موانع دممتتعج يئأم مع مودع مدع
 ةله مدعم هاوتمعلا# ةع اه ادجونع همصصع مدع ادمهدهج مةستاتك
 مدع يعمم ةفقوغ ذ لع قيتلتكمتتمد مملعمم لع اطدمقع همن ة طفنع
 لع ممتع 4! صممتمتعع ذ قع اهموسعم ماسك ةيواسفم امم عمصعم ون طن
 ظفمونعمع مدانع تيمماصعم اك لمع همس العر هنعمتع ةممع لع ل6-
 ممتمع قع له (مطمتودمر ذل مدفتاسمو هنيعماو يداوم مع مسع ة
 مدماتم لع دفمع عمموتكر هروعع مك ضفاف ممايج عسب 0 اه اهموتع
 طبصقم دع ممغيع عدمت دعمت ذل عالم ظددحتتمو لع ابمعمطاك همن
 11 مثرب هل وماؤ انمغ اع محرم ةادصمج هد ةمدصللب منطاتفم ة 8 وتمماط»
 عج 1945-1942, عمم بدلع مدصعمل لمع غمس 80قءلكطمم هع دن
 تيممتسعم مع لم مصمم مدتصعم طيملعر مانع لع موضع هيهتقتعا
 قم يدع تئلتغ ةلمعب عمم مع معمقمم يسع هع تعصماع ى دهم

 قمر 7ممقو الل ضطأ دحدنع دهن م اه دغصع ومد (23).
 آنع عتمه ممتمم امدمفو-مسععب اتسانم- مسافر ءامدعتا هد لملم
 دمجم اقم لأ دمج لص ممدعع نع !آمعتاسع لكك ادهودع ةندم-
 عمم لع ةلممعمن 1) مصمم 620 مدور مدد 172 !], اه مده
 507 ة 619 ةممأ مدصع ذ دمع ظنوفسم كم اه 0مجسمت# اسف ى
 مسعر ونت !هثد مدعت دعم كدتتع آمع فطاصسع لع فدزدودتممكب
 مم مدعتسدلتعر مدع طاعم مطعما اوسع تا وعجم ب ظفر
 .فمفتلمع ى دمعممم ماتاداموتودع آناومدهع ممغاذمغ مدع عم
 قفستعم 1. قع 0,طغاتر ممكعمع فحاممم 14.000 طماع 0" قع طعس

 مانو دمامك وسع !'هنندوع ممفعففعماب ممتع ذل تا دلع فدوس
 ملتوغ. تموت معمل ذل عع ةعدتعو ذأ هعوم فديعتع مدع لع دعاكم
 دبع هن ماستعتم جماع يطمع نع مد مممومد فجمع هيد فتي ذا
 تعا تمومم لمع كلا كعماك دعمت ممومتطاع كام صغصع دمع د لع هنصفم
 مماهصتر ع عد لك ةقودصمت دلو صعممع مدع نك اهءامععب كم ةناععر
 لا ةكمدمع طعهيعمو 4 تيوعفتمموب هع ماصقع دغصعت هع ونت عمق
 هع دحدتل ذل اه كاع مانع ةععمف موسع ماس مهتونع طامتع ذا ماع
 دكر طقاوم# امنع دمع ةعاذستع 11 دطودفع لسن سعت عد مدمس ةدموع#ت
 مدع, دمك اه دعنا مدهع 234, دمعات, تمعم» مار تامجاتااب قلل
 مدعتتاب هماظامللج» ةموع اذ مطعممع مهمخ ذ اح ةودصبع ؟تجانوست
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 ردقتك عجامتم نهعهطأع اطبع عتب مدع عر هاقتأب مماعتمم هد سعر عمم
 دمدأ همظمومدوم تم مماتأ كا سرر هع ومن اهدع لدهمع مع ممدود عمل
 تدم وست ما ىغ عدع له مموممدهتتمد مدام ملح لغمدتع نه ممتن
 .©يبممع دس ئءتمدمتتتم سم ءامعفعب ةسام-ساماتو تامم7أ,
 ذل ه 6غ ةقئاغ مدع 1. 0. عمعسم», ذ لهدم, ةيدلعمعما ذة سم#»
 معقم ![ةيقمدملع لمع ©زءتدمممتمو صمود ع مهتمممسع آل مصماع
 782 مده 4 مم لع 30.000 مماع 8اةلط منمدسعمعمغ زع مع !'هن ند
 وع ونيعاوسم اهعمجام ذل 2ديزع مدت مس مع ؟هقتع صمام لع مو

 وسملتاكك .ع لع دعو كعطساعب“ *
 لع مثدت مدك عد دمتم لن اثم ةمدامتعد ى تهدوع ممم 1ك دسم
 ماسمتمسو لع :تللمهم طبصقم 3 ممتع مدت غنومعب دمت انوا
 ونعم دممسعاع بانت 'كدمع اى ماوتممك طصلع 21مل مع مدع وسع
 لع دفسعاتمدك لع !”دمدطع. فتمعت اه 6مومدمطتو مدع اه كجعمع لع
 4ع: "صولوعرأ فففوأ امجع (1949, 162 مدهس) : !"1دعسعتمم فود
 عع مجتمع ممدع اه 5عع 1! هعقمتم :ممرتع دعما يتاسم»# (1948, 98 مدهع)
 هاك "محا هفرفسمم اذ ؟ممرن (1951, 130 مدهعم) ز !'ةةتمامذمع ةهسم للعب

 مداموتع 4 طهامصتودع: لكالذا يزف ف دصءامرأ ءامصازاب ممدع اه 5 (1950,
 120 مده. طدمم هي ةعمتعب هده طموع ناعم لع لموااتم هد
 لع مدصهموطع ىع ضقت يا دصطع كي دمك كمونع عمم م
 ةمدمع د اتمتع ع ص دصطعي اع ممص قع له مامعتع هد قع !ةمتسقل
 ممويفعماع 8مم دكت دع مامتوممأ وسع م اع سوفصك ذ
 ظدوطفمف مدع لع 06 عد عم عما مفعم لسن صغسمع مع ممأ مدع فم»
 ممم ةمكاملعسمعمع ممدع لمع طمع ع وسع ة'ةتللعسب الك مدت

 مم ةددصام (24).
 5أ دمع مصومتممع دمتم ةدممت لع آدم لع اممم صمام
 ةدصع مع ةعماع طبصتوم 4'[مدلع هد ةمصدفمتع دمي غ تودع همسك ؟ةمصع

 قمم مدعم ةقتممع ذم دصصاععب
 آم كاطع قع اذ نيمعتفم# ماصمتمم ص لملم هدغ ةلنع ةتع-
 ممقمد آه مع اسمنت ةمحقم زسا نع ةامع ظعمع (ةدهطم
 3مم 1949, 224 مدهعم). 0ع اثجعب ونت لقطاع مدع دع مدهع لب مدت
 عج هصطع همهم لا عصعمأب مداتعمع ويفصماع مممععس# 0ع دمع
 مماع اه ماسمدتج نع كطاعك هن لع ططامتممم 'دمتسمس 8ك يعمق
 6 موتي يجمحصتك دس اعلم هكعدتعلا همغ منزمدص همع متع
 ممدلتدجتع 0مءاودم“ اعمبعمو دصتلعدعمع ةمع نم ةعومع مابك
 ةهعماتكودع. آه دمنلع ديحصم معاجم طصقع لع !'همصدهع مدد
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 تأ دمممافع مدع نمع ةلممتمع لع ممغصمم لع ةلسعع (187521946),
 دمنزمبتك ماعتم لع معصم كا طعم ذتأ مدانع ماهتتع هس امهات
 0موتع تدمع لع هع منعا تع مشا قع ويعاونم ونعتممو
 3"اميعااتوعصمع سعت كانم معنع مه طسامتمع هن لمع دمع كتا5 كام
 هد عم ددع تاتو 4 دمسعما دغصع دفاك ىددطو امك
 قعفتمع دممع سعت ةماق عاب صمتك اك ماماموممطتمو دمع اديصعمل

 مطاعم هع ماومع مدع ثم 26قسم
 51 همانك مدعممك هب اندم ع اهم 1دمفصغ ة عظفدمب عه 1955,
 © ةفئاغ ممم أه كمسع نع 3ع مدع طمعا تجمأن ججدمحت كل 1ك
 مسوق (180 مدهس): دمدع ىلممم اننغملعمعتع لحمك نه سامع
 دموع آم 126 مسكي ةعيمع طمعا لع !!ةيدوم دمع ةمومصتم
 عم معمنك دامو ةامناف ةموطستا ممتع مدصكو ماممع مدام
 لع نوع مصصسمب دمتك دواعإ ةعاست لع ةسعمت 1: آم زوماتم أ
 له دبلومع (م0 26-9)ز 2. # 1ئفعماعب اه دمتسمور اه تسفصفو (ه8*
 41-27)ز 3. # آنه 0ممصقم 2 فيماستمو ةمعدلتماع 00مم (مك* 42-
 ةو)ز #4 ةئطناعب (م«* 71-61)ز 5. # ةضصنمع (م« 82-72)ز 6. د آم
 ةماصحس هقسدهم ع مدعوم (م* 83-و5رز 7.9 ةنطروتنمع
 (50« 96 100)ز 8.  آع مماماعسمو (5"* 117-101) : 9, كده عم فن
 166 كمت (مم* 126-118). 2مموع ع مواتع ةلفعمعم؛ هس امدو كن اتبع
 00 متع لكزقي مدع هع هلصماع ةممدعأ وسع هأ لمع معمم لع معتم
 اكسل ل ةمدغمتع مت فتوسع همدع ماس بدعتفم ودع الع لع اهب
 . فضمملع امهلتعمكر كلمت مدع سمت مانع معاعصسعمع همعما فمك. ظم
 ةناجعب ةلمم وسع لع ةتكك مس دنع هن ظطاع لي الع ةملقعم
 مماعمت ةممدرتدعتر لك ؟تعيعم نبع ممسك ةيومم زق فدعتسنعما هدم
 همع ةمهطماموتع لع ىدهسعءتممك 0'ةعدتمك قاغطمعور مسموم مصصع

 طويعطلتمع (مم 8), 1ماعتمأ (مم 39), ة[كعصعم»# (مم 70), لتالم» (مم 66):
 16و معاملتك ممدع مكمتكت ©هنفمم (مم 31) كاتم (هب 1, 8كتلطمتلم#,
 ةسافنع لع مدعماعم لع !"درصمع ميتغتومع (مم 73), ك زعم مدصع
 . عمممصع ذل ممحتعت لع ةسعس ةهدفتعمك ةيطمردم (مب 89 ىل16),
 2هنصهمتدم (مك6 25, 90, 103) ء 2كقععمتع (م. 46) دمع ةسسوهت متك

 3 مدس طساتمد. تتاممع فعدم !'انطعمدتمت دمع ال دععالت همسي (مل 85).
 11 دوت هم لع نمأنر لع طلع ددمهتسدمعع ةعععع قع جمع اك ةساعنمو
 .فدهتس لع لج عصمفع كستلاع ةعو مميماع فدصتتم. !لاجتك 1
  قضدتمك طبع فدععصعمع همهم معمم تمع ماممع لع طمتعت
 ممغعكب مصصع ةقتطمتاغ ظمعطتف (مم“ 21 ى 2ق), وب ةاتصممل (مك* 7 ك
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 ةقزر انو هءام (8أ 117, 8. ظزدمهم (هب 26), هك. 7طماد (م“ 5
 «: ةازز ظصلمغ ظفدت (هم 102): ص مممدعب هد مهنغ انرع لع مهم لع
 طز. 6دفزو (مك* 9, 36, 96), قع 0 ةكقمفم (م. 112), لع 10 !دفتمت
 امي 124). ةتاسمتع كن ظفعسعا داع مكعصتغ اه مدع كم ثوم ةيعع
 23 ممكتعم 4 امنع أك امعاعم د مموعب ممم لومي هن مموطت# لع 31
 26 ويعمتتممع ديتبعمع اه ماسمدعع لع مدعموع ص ميممعب درب اقتناع

 دع لع قاع ممل هلع مدعو صع
 آيع مدعم صم ةصفمدع دمع رن نم ةمعمماتا آه مهتم
 امهر عج قذر لسع ة لع ماسصع قع ةلتمر ىعذمتلفع# اا ءامق مع

 لامع مدطام ىيفسفتم# هله دمتصم 0ع مهنا ةمففنود». آنع
 ميصفم كعبع تع له تدفتعتمو طبمقع ع

 8فودطاتودع 5هفملتع 5هتفانودع ةافمدغتع:

 دلمملم اطبع هع !ممدكماع ةما فتجد
 ل0 ع ةلفعامم 9مم م ستمو 0م: عمم هع امر

 ا دوما هما هيت ط مجمل انااع ممم اقام
 طوب ومع نب دمام 206 0ع دامال يسلم

 0م دع معومفعمتع ددمل لع معاناع ةكسملم طممتممع امن طلامتر
 م ظنا 1 معانا ةماتعم طصنم للم هادفصتععمتتاع مدع ضع
 هدأ له مطمامودجطتع لع اعدع ممن, لع ظمأ ؟هرومل 11, هله معدن

 مدهع لع لهند دمعسماك ةعمامتم# هع لع دمع ذم تمم مثمنا مدع
 ميمدعقاب ذك 4 لذي كدصم لك لطم اهتسكو دصع دقتمع لع ةءماتعم) (25)
 1ع .6مم باسم ك'ان.5.5-2. مدع تعمدمأم ب لنص لامع دق مكر
 دمك مانزمابو عجم نه دمتتودعر همغ ممدعممع نه قمع مانع

 عممعمعاو ماس ةكفتودع وسع اع لععمك لع هدد ذملت مع
 31 !!ةمهن#عدمعع ك'ةعماع معاصمتممعي ص مذرو طبصقع دقتماتعمع
 بمع عموم مدغتع لذ معدمأع كممع !ةمملعطمطةةسدعر ذل مع ”هعتع
 عمك اماه 3ع لقي وانع منع لع ةكيصفم ةداعم# ةومدصمتس هقاح ممدع
 مدمتاتع مدمف ودمتي دقتم ذأ تقمع لمع تنع مع ةميمم دموع ممممب-
 كد لع عمدت عنه تنل نست ممعتسعمع !'كندع ميما عسعللع نع
 مدرع هذ زلم بادعمك لع دع هيثم اهنسع ةثمع يدثذ ةعدمطال دغمع دع
 دوم :مهدمععم هع نعم زةيمدتتاع هن درو تمتع ةهفوتمع طسصقعب
 02 ممدصدتع كنمع ذ هدهطفدف مع فدعتمتسامد ممل ونع م عاب
 ممهطععسع مدع ضع ونت وناعم لك :تللده ع امص مدنهم

 ممتع ؟ةوسمتعج ]مك ةعماع معمم لع طامصمما كك لع ةدطاتعسم-
 معدتك ديمو لع 8ديطفممر هن ذاع مع نع طودمع وسمع سوم
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 < هموت عاماو ةمطع عاصم أ ةكممعمب, هع اهم فاق
 ةطراعمع قع ممصطععسع ةيقتدصو طيملعب 8 له مم3ندد ع و
 وت كتوم لع ةكسصفمم ة'لدلم وبن' فلك دع انعم كعم هد اطعم
 قمع ع 2دتموسي» (26), دمدمع ذاعم لع تضع ممدودع
 ةجمجتتل لع هموم لهموم. تععدتمك مممصتت»عوع امنع سلع ة
 زف موت طلع دممع ةيزودمفا ست مدام 70 هى ظيمم# هممقعم-
 هفلع عب معو لع 100 دبسع عدم ان هتك, هم م' ع مدع هطاتوغ 'دفص عمم
 منع طمع لع لدصع قحم وسن ةكمسع (2206 22 دعم 1952)
 ويم لع ودعاوسم ةكسمتم نبأ دع هلاك دمع ان.5.ة. عد دمعت ميعمك
 ظححتتودم لع طدمدطملا, لع دست هنودع 4 همم عتماع لع اه اع
 قومهم! قم منع فقر لو ةديفتممام طبصلعو ل" عديموع هدغ ةعج لعدم
 وعمدجف همدومأم ةغمكدل ذل آةمدقعكر لد 2 دس 4 زدمدتع# 1958. ةمدع
 «فسمجاتمد تدلصسعللع لع عسفتمماك اسلم ى ظسمع» (4.0.

 ظكظل مومو عمنا السفن سف ام طمس, يا ىعةممذع
 مامجيدمتوفع 4 ممكممعفعب 56 مامفةودسع طع دمعت 1. ب الدلم اه
 ةديفطممام دملعم د همعدوم ها ةرودمطمم لمع مممعممم ماتو فتودعم
 همم هيرو 2. فلج "مستلم ههنعفعلاع منعم لع ةسفتممس
 تعفو عد ظممووعز 3. ب 5'هميمع هع اه هبلطنت# مهاثدملع طبقع
 عع ميتلاعع ة عمو 04دءامممعدعمأز 4  عدتمم مدمقتا#ع دس بمدقع
 له هيلغتم# لن معنصاع طبصفعر هده مهرتو عده ءلستت هوز 5 د قع دعا
 عم مداموع دمع ةاوسمم ةهيودمتسما مدح ىيفتممتتمعو ههيتومملع هد
 ماش ماتو عد دنع لع ممم عمم, مد غمعمأ ةسع طناف ع
 لمس مءادستمو هع ةدمع لمع الصنم لع دم ماطغي 6. - هيطانعم ند
 هال عقم مفاد ةتودع مدصصع نم دمرعم 0 هقمتاموب 0ع مممودصمع
 ع تصنع مه4ةعغصعمب لع نع هدالعاتمب ةهاقهلع كتسقتامسر ع لمدع
 16 مك 1, دمص 1958, د 6غ ممامووم ذل ةمدقع 5ع تمنع مدوع
 دقاق دمعمت !"فيمعا لم عمطتف مع لع !معمدتشمدب ةسعع تنم

 هم ظبعلعب ديوفو ةمولمتك أ دمومتز ده دمتم كن دعم
 ةصواجتك, دنع اه اهجومع طصقم ك دمع تعلمت: نه دعقعع نع ظملفم ة. خلخ
 دنع لع مسوم اصف صا ةصوامتع ةهدلعصعم#ب آمك بام عتب
 مدع عد يعلو دمتك د فدعطم ةصطعب تتصف لع اه طمونع
 طماع لع انا فعمتم طسفع 5دلمط فتح 5فتلح ةمدصع ده دلوطمط# ى
 .يصعفمو اهعلمعي نه سقتدمع ع هقلعتمع تاع ةع له همام
 اند هو كتونع دمك مدجاع ةع اه دمتم هس هسقتامع 0ه ممنع اتم
 يعمم معاون مدغم لع طدممع (1948-1917). 0و تع هيمن
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 اعدم اسم فتمدف# ممع 1غ فصعقتم دغاعنع كعو دمتعام ع ع
 ممممتعع مسه ة'نمع معجم لمدع لمع ةلحعمتسو دمع ةسفتمماو ذل
 ةمسدمم#, الاعدمعب آمدفمسب كاع. )لمده طن ةمدظحتامدك طم دنع

 ب طموسم ماع
 آيع مسصغم 2 لب 8بالعتم د مدمن عد ةمذع مدعو ميغ عمعما
 .ي ةموادتم (18 مدوع). ظومع دمع ةقتاممتحلب ذا دمتم ةبمع زمتو اذ

 ممتسممعع لع اه 8فمسطاتومع دل عممع 4 مدقمع له ؟ديعمتا# طمعفم»
 ةمدطع. 1 طفت فدتمسع دمه ةدفع دبع لع امجوسم طصقم ف دعم ةتملمامت:
 ةدلعط ةدهفملادط كددمع مع معتنع ةسفع دنع العسل كاسر 5. 2.
 ظمطم معمق تدمع لع اهن طمعطسع طوعا لع !يصعممب - 0و
 مايطاتع لم 1عاجعم لع 8. تلف اظمعب لع 2١ مدفمو دمع فامعمم ةنبعع
 5. ؟ةطممفعع زا دم ةصتعلع (عم طصقع) هسع لك طكسملم لع ةيسوسع.
 ظمقم ودعاوسم مموج العب س 8مم مما ع تمطاغمع مموج
 عفمفمل لم ةيفتمماو طبصلع ى عموم مغ قيمت ذ طا ةمتعط (ةل-
 1هدمومع) كد 4 دب 6 ةمنع 0هرب ع لم مقغ لع مربع لع دمع (هنلصتعفل)
 كن ممص لع !!ةعيمكدتمور مدد ممم طق ةنعج هدد ةعرععم تناسعماب
 دمتم ممنع ةمعوتم دمه همك انف ظنتك. د كمدع لمد
 ةزمساعم ة قع مهامفمدس« طع لست هلع تحسنا أك دب دعمتمع لذ ممن
 ماع طبصلع 4 قع دمع ويعتتممم مهثممملوب لع لع ظتتع ةدممتابع

 هت تمم فعس»»

11 
 ده 111 غقطتان#ل

 آلع عمت مجتمع لع 8. ةاتلفتمع (م. 295-255) مدس ىلع
 لعمع لع له الع قسمع طبصلع نسثر هب ةتمع 3ع التل طعسطرب همن
 قع هله معدمموطتع لد كاطاوجع. 2 ظنا فاست ع هيتغمعمعما
 ملعب ونثا ؟ادوتسع 0" ةوممفعر لع ممدعر نع طاع, لع مممدعتطعتر
 لع طفممدتب ام طكملم ماممع ماعم ذل صداعع ف معممدمع لع
 98 دصلتوام دمع همغ كقذ هنأ مدع لع اهم 06مم ع صاع
 ةمومتدعب آه ان غدضتمع ةعتدم ى ماس مممعمنع علاع لماع دع لقدم
 دماسمع هي هئلتمب قع طتعم نه ةتظلمف ددنكتلمز ممن شل ممن
 ممدمسمتب كلغ ظتع دمه طعصتمي طمع ص لصلع ونثعم ىريفع كك هيمو
 هع ةعصفتو مرا غتودع ربع 1م سعد الما مم هس ةكنملوب
 ل6 ظلع دثعع مدع مدمن عحسس ع4 !'دسيصع ع فكوادتع ة همك هيما
 عدادم نمو مانع مدصهسمطع 1ع قلع 3ع مامدمتع# عود عم دع
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 مودخا ماع كجم له طيملوطوتع (27). 2'هسامع مدتار همع هنممع
 كوخ زعاكب لدمع مع مقطع ظححع دم «اتسبو هنا مس اه نانو
 زطسام» (هلا-لامماسمور دهس 1955, م. 239-201). 8ءواع مع ةممع
 ردصت مسمع ويعاونمم ممم عساف ع زع دنع ةاومدل# صمت ويعاونمع
 هنوموس ونبأ ةيستعمب ةعطمموع ذا صح فدممطسممع آم مدهع ون
 عقم تممفستعمع نائل دب دتعمع منك مو مم دس مدت ةماكت

 1. ب اطئارعلع معتصم دمع تنمصمب
 عم عم اه اتطعذغ تنلسمعلاع ونت تمنع هو مع مدر ممم

 ةسع ةنملم لع صمتمتعمتع فدمتع امنع اهمهنع ع "صمت امنع
 للف مسمع هعع ةمودعلاو محم همع دب لع زمنع مناع ةدمصقع
 آه ممعصتغمع قيلفور طاصم», معلا ذل اكتراسلم ا ىع ةةتفع ةعوسم
 زدصتاعم 1958: ظلاع ىع د مممعتمع طتصعمعتءالع دقت ممم اع دمصعم#
 مع مدصتاسم ويانمع ذم مدع جمتع عالع فسمع 48 مده (21(28),
 ةمدع نه معن ماسك لع اه صماكف د طبصقمب آنادستمم مدصتع ىغ عم ةعدطع.
 كم كادت مانع عع كتاف هتم#ر دمعه نقوم كد مفملع» هموم دع
 لع ظحمممج يمل له ةوبطاع هيلطم# وت رب ةفهمعي 6ع تم هم
 مممعطعم عمي ذهيعالععدعإ طصفم_ميدطع آم همصم لع 7عسقو الطن,
 هعقو ظئلصت, عدنا 8عدفن همز طوردمأر ممدع مع ناعع وسع ىدسعءاقب
 هيلا معمع ذل همداععع ويسمع لع نعام فالمطف دنع علي محم اجد
 طودمعتع ةسع آعاامعو طيمفعتب لع مع فدمقتت مدع تمم عمعما !"ةسع
 عصدعت - 1هوعفم», ام .ةجووجغت, مدطلتمع ة.اظدوطفمف عودت من.
 "د مدغم !عزمسممل هلة سؤرم لع 8عيمساط (مك 33 كن 15 دقت 1958)
 مع نم مودتتمع طيسلومدطع ةيدلعصعماب آن ةتاتمم ةع اد دمعتمم
 طمع ىع فدككع دس 5غمهيعم 1معقو 18 ططتر ةمفتك وسع "تقتنع
 ممع ا؟دصطع تع ةدرتف ةلمطمسسعل هماالحمت, زمدمصدمتتماع ةملت
 ماعز“ طعم فوم اع جمهدعتمع هيوم 1م ةيمعصعمتم لع اه
 ةعودتمع فماثعم# لعو دقت انة 6دتعكب وسمع ممم 1ك عصر

 ويعاونم فوم طمع ع ممم ةيممتونع ةممعقب# (28).
 طدمع لع كمودتمع لع صقختشتمدك ويعود حدس ةتومعو
 لانس معماتممدب 2ع هدد, /!ءافؤسع (ةدهطفمف, 1953, 6
 دول هن ةامممحسم كفافتك كديصتمو ةممقعمامسو مصصع 8عمعا
 قادم, ندعم !!ةلل6ب هيلع طل عمفغم فمما مصمم  وبعاونمم
 مفك لع دعم جمفو لع /هامتمعر هتدع نمعزع "هن مدسقاك د تماس
 نم طمد دفسعامبع ىطلعمععم عدت كسسمأ, مارا مقار (8دهط-
 ةمفر 1954, 168 مدوس). 376 1ةسوعأ ةع 5م وعم طه 0هله-



 30] مييميتقع همك 130
 تمام ىنع متع ذله مممقع لع زعمعص كمل رسع بخل ممم
 (8دهطفدم, 1955, 150 مدهعزر نست طعم ىصاعع مدعم طم اى دمك
 مهموم عا ةيعمتمك دمع دمولمتم كتاةءاعور كمحع اه امد عتمو ممنغ

 دلما ةامع غلقفع

 طدعمت 1 ممموعنعتسرب ويعلون مئفاك هن عما اةهعمولست» ور
 مصصع الع طمسعم (طظححاغت, 954, 27 ممهعز مدع لل. 2[. ظحاعز
 راسب ن ةاللمجومب (ظدهطفدلر 1956, 22 مدوع) مدع 2. "1. اندماز ةممممف
 (8نادتدهمت, 1957, 56 مدوع) 0ع 0: هل. ظحعحس. س هدمع امام ارا
 (ةلعماقمر 1956, 72 مدهع) تبخل ةاممعع توم اك دهسا معم لع
 له لع ةمعاملعب ةلامتك امنع ءعاه منع دهيم دمتومع دع فدل عامقأ»#
 ةقعيبم#ب لمدع له ماسسصع ىف مدفع ه مايطلع فينو ةانع هدو انماك
 طعس« بماسصعر لع 200 مده طمعتمي زهتسلف لع ن1 لم "هع
 ظنباوأ ةكتسما (8دهطفمار 16 2ع دما. 1957: 3ع بما. 1958). 0مم
 مقكنك ان مدتمعتر عع فداك هع طلع ماعم هذ دع مغاعمب مطتاممم-

 مطلع ءيمربهم عكر العا مامع .مدصدتسعمع لع طمممع طبع لع اهعسنععم
 ةاه كو امعاصتماتلو 4 دصمصماعب آم معمم سامع مدع قع
 وساع مدا نمع مانعممع سئل 8ع ذل نحعص لع اكسمفتعاممر كر
 اه لصنامجل, 4 وس»و أه كسقتامج (8دهطفمل, 1956, 146 مدهك).
 مغتماع لع 1.816 طع, ةععمصمات مدع 5ءفزدفغ, لدم !'غاغ لع 1955,
 4 ونأ لع دعمه ةكدمك اع ممتع دتللع لع 1سمقتعمم ذملقعمب
 د فدصعمودمغ مدع ةكمدسمأ (م. 6-الزر, خل (م. 20-12), ةهلطم
 .(م. 28-21), طماع (م. 33-29), مصمفتم [م. 47-34), ظدصعتم# (م.
 62-48), طق عساغج هد ظعطأل (مب 74-63), 1كتماعفلم (م. 83-15) دع معدتمع
 مع 5ناهتسممت (م. 96-84), هبعع نمع مماهتع نع )ع طوععدوم كب ماعم
 (م. 37-102) 0 ملمفتعد, ذا عممقغمع ممددمع (م. 117-103), مدلك

 رممع ذ ظهدوطفمف. ةسع مدهك 120-118 هد د ةمكمف نم هطاعس لع
 ةعماعك كب اسد لع 5تاهتصسممت وسع زادت نقلت ماسك طعس عع هده
 تعمم بتططاع دتدع لع ممهعمومعصعمتس دنع له عفمودمطتع ك لع
 رممسممم ممهعتللو ع مدمدتودمم لع له ءقوتددب مد ةةلعمابع
 موتر له هلصتمةمد ةدعدلعب اك صوتت ع فدصتصع لع دع طفطادمتك
 1ثدساعنع زن 2 ؟عهعمدتجم لع معهمدمموع لع ماسك دقمونممتك هاه تن
 ديبمع هنع لع مجعد همك ماقمعم "مط ةكملط هيعصععدعمت ع
 دماسمع ىع لغودتغ مدع عع ماممومدطتع هذ ذل ىف ةصومعتطاو ةدمك

 اه مانمدتع لع فكر لع :ةمدمقتالع هع ومافلم ؟يمكعمتعم
 آه ممهت#ع ىع هنزمدص ذ !طمدمعتعب آع الطلودع ىع مممداعمغ
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 مدع ةعسس امدهد ممغصعو وتود: اهاع ف للدفع, مساع ذ قدهطفمف
 (1950, 48 مدهع) مدع خنت ظمحا# ه4 ةمرف ف مسعر مدطانغ ةيدلعط عم
 3 8ةهطفمف (1953, 54 مدهد) هسع ؟دنح كع طلعه 31. ةدنسل آه
 روغصع ةممقعب مهن هنزمسس ة هدهذفدفر ٠غ اممم معز هيمدممو
 3ع اكمل ةكتمعط قوم (1941-1972). كود كسك ومن مصومماع
 مع معتمد طلع (م. 68-13) 4 نمع مدصتع معصدم# (ق. 71-112),
 سا ةقئوقع مدع 8[مطععم طاعمرل ها مما غففع ك'دمع ممانعع طئموسمط تودع
 مدع ظلمفتم 5ءفزدف ع. ظم 1951, ذ هديطفوف فمع 2(. معمم
 مثعع !؟ةتلع كب زددعدمل ©داجن#ز] لع 5نادتصممتر مدع ةمدصع نمع
 اعط عال 6ةتامد لع سمعت ظطصعفغ ةكصصت 8و ةدطتطونصم (1878-
 1936), ممقعففك قامع ممانعع ظنعموم ك اتكدتمم (400.مدهع).
 آه ظمؤنم لع همك مدصطمعبع ممم تأ دمقفعب آم ةامموطع مرعمل
 معمع همس مع له كوم مد لع ييمتصتمك هد ةع ينفانات. 0هرب تدلع
 1! دصمع لع له ظدعتع ها لع اه آنطعس# له هماع ءءاتوتعنمع مدعم
 ده عاممعب 9ييعاونمم ةهطمادوتك ددمع ممطاتقعب 2. ةقطحل, كدحع آع
 دععممل واسمع لع هدفلعت 4 ععاممتعب ةاسفمت, قاتم ف هفماتوملل اما
 .(ةةههطفمفر 1956, 208 مدهع), ممدع ةمدمع مماعففك قع ممانعم'

 اناةفدتمسر قمع تعصدتس لع طالقممر ظمستت, 2م ةدلتسر 5دلمسب
 كلت دمتم ع ظانعأ قنع ةدلتم هل 8. ةاصملر مع ل915, همسك 0:
 ةمصع اعمق 4 سدت (8دهطفمف, 1956, 78 مدوع), يعاود مدوع لع
 ممم طاسدمم انوع اهمهدع مماطمع (م. 21-7) لع ةانممعت ةدلتط كعلم
 ممدك ؟دقغاومع هع !'ةسصبص عتمسم ةطمعمأ, لع ةدادتسطممت, دمع
 ممل 7موورأ (8دهطفمف, 1957, 33 مدهع), همسك ممكممتع نسغاودكت-
 امك لع دعو ممغصمع ودع ةكمعتك 2تممعفمم هادم كممع !'ةقطسامام لع اه
 مماتتم طبصقع (من 12-4). هل لمسه لع كدر !اوعطس عيطاتم نم
 ممم طماع لع ممتن داق ةم وسمفاوم» (1كذماعال 1955, 84

 مدهعت). آم عصا قاممع (ةدهطفمف, 1957, 106 مدهع), ةقتاغ مدع
 ظمعااب 8عمع ©ععمأر مغ د 1926, دع ةتدلتع ص امام ةمعاقممج آه
 مممصتامع (م. 30-6) مدعوم 35 اورد هد ططمم هقعامعانم ارتودم
 3ع يعاود انومعر نع ظعحسع انطدع هفوتممتعز اه ةععمدفع (م. 31-
 54) ممانك هقكع قمع طفصتتم 00رمعأر مددع 1كونعلم !!ةساصنع د ةمدموم
 اه دستوسعز له صتتغسمم ةههدلفع ةكموقمقا هد 5مم (م. 64-
 106) ممعصع ع ممكتس نع ةتقذؤصتع ساس اكسععمس نع
 مدمعفلعج ةئاصع مماتعع دمع ذه ممكتع ىوطكقل (م. 13-5) هم ءمديقل
 قع دع ممغدع ودل ذهاكهنلع: مطب 24 (ةدهطفسفر 1957, 4
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 مدوع). 0ع مغمع .كمصعمم اهنا !'ةاموعب هه بو انطمعي لع 2مل
 طفمتم# دلوكم دمع, كممك قلتو (ا». 1958, م. 26-25), ودع ءقاغطمع

 ةيداومعمب ةدعقم ىعدعق (8دوطفهفر انادي 1958, 16 مدوس). ادن
 رمنع فوصمدمع عئاع زعيم ةللع ذ لعممع ةاملعع هطغصتمع هموت
 وبث دع ليتم فدزعع !"اسوغتدلتعصع ةموامتم». طدمع هع معصم هملعع
 قع ممماورم ودع 3. 5. هعمس د واممقع طماط ةطامهمممف !'اس»
 مممامأ: وقع ةاماسقم# جسفتر دمع نمع ةهنممف عتود لع الآ. ةانممعفدع
 (قدهذ مف, 1957, 60 مدهع). آم ممامععدمهنتدمع ة متهومد لع !"ذمك-
 صيعتمو همم ةللع ع لن ذاع لع له ؟عصصع كهمع اه دفع دع دهمت-
 رسجعمب حج لع مدصغفتم: آه ةللع ك !'ةمماعب 1, ف ممطمعت لع ال.
 ظسمردبب (ةدهطفملر, 1956, 14 مدهع) كلم ؟عمصع كه 1! ةعلستعب
 قاما ف محموم مدع لاجل .(8دهطفممر 1956, 20 مدهع). مع مانع همغ
 6غ زمدكم كدمع 1ف ماعم لب اتمد ف 5نادتسفمت. ةنودحلممك موانع
 رعدتمع بدع طمس >دسجبمب للغد ينك دمنا د مدل
 عي ةطع نم عجمتم ممصطمع لع ةطمعتم هع "معصم طبمقمت اولممأ
 كم قنام» (ةدهطف دف, 1956, 64 مدهع) هن مدس معاممسممع عطصمفغ
 اكمل, 2اعصغجل, اللمع !اتطيطدم ةدمتسي 2ادلتر 8غامعر هلع 26 مد
 فاك ظفصممفع مانع 4 يفنتع ص دمولدتك يسعاونم ماغعم لد
 رداتعاومع ظنمم ؟فلدطدمت (م. 57 4 295-290), لع ملءعمغمف (م. 44)

 6( هع ممهتعم لع ةهصم (م. 172179).
 9. » قرار هج هصاقصت اع لمن دعم

 8ك ةكنملمع لع ةزبمأعر مم ماهممع مدع عدم طموع 0. ةعمعتب
 مع فمماعتم هل لدم عم مودع ةعصطاع مدعتعع مدع نمع ماقدلع لع
 مممامتمو اق عم لايوعع مدع دمع معنا معقل لع موفر ةمنسا#
 8دطمتب آه 1 »مفاع (مهصح اذدن, 1956, 68 مدهت) . امك ومهننس ماك ةحلثم-
 مقامات تيماصك مدصتعم# د'تمعمععب عع ةععمفم كن 8م
 1! ومع لع دع ماتم. له مميمفتع لي ممغتع ة'دستع مع ههع

 تصفمعمع دبع له مممععلك مستودع.
 ةلادنع دك عممع-ممانك ماس اممهنعصعمع دن 2عتاممم 81606 كلفت
 ةفيحلع 4م ةلعمغ كلمعب مدع مدع مهعدصعمب ذل طوصمك (195],
 اعنانكتأل, 150 مدهع). 05 همدمقتع عمع طفماتع بمع لك عادم
 ممودامتمم كد ماعم طبق 6عقمع ذ نى نتعب ةلعصغ ةلمهر قلك
 قع ما 40مفعماب هممت 3ع ظودع دعه فللوصع اه معصم
 2م ع له كصتللع ممهددمتع لب 8مصم ةاحتع "فعدم عوعمع عج
 ملفك لم عع ةصفمتع مدع لع هماصعدب ةغودمأ ع مادسممما لع معمم
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 وقلم مع دع دماعوع عمصفب ةادسمعلاعمعمار متسع ةاوامعام دع
 قممعمع دع له مناع نع اهنع ةصمانعب مدعودتك مدع لذ زدلمستع كن
 ممهتكمم فمر كجم لع !"عدنع لع هزكتط كونت ةملعد مدع
 هطاعمتم اه دمع لمع لسع زهتصعو عمك مكيمتع. 0ع اذه ممغص# ع
 3.675 نعبد دع معمم د ماسعاعنو ةمامموع ونت دع ةيطفت»معمع ةدع-
 مغص يا لع كناثماع ةديصعس دمك دمع ىلع ذو دصماع
 زماممهسعتم» (م. 1/ -ةكتكاكلكل), !"ةقتاصمب 0 ماعشساتب و متاع همم
 مرصعر مع مماع فعطع مدع ينازل ه طدقغ دوه ةقتانمد هب لع جدنا لع
 2. ضم, 17عام مصات, 11, ةلمسق قلمع (8عبممدنط, 1942, 6
 مدوك), مفتت كفك له عمدت مدهك هم دع عمق مصمم وسئل مع
 وثعمع مدع مديعماغ لع معمموتعم هع عع كل ب ةهسمف تا دمتمس همم
 ععمعمس دمع !'ةمطووصسمطع ك'هطمعل. م عاب ذا مممعمم علم
 لكن اطر ذعر طفت هدد اذدم فع اصر اصور طاععر ك ماما 11 امنا دست
 ويعاوسعم فصمعتممك عمصسمانهلعز دمتم هيعمس ذا م”طكتاع مدع ذ
 رمعجواممعع نم دمع ةبعع مدع نه دمع طبصتعب ةتدعأر فم وسع لدفع اع
 ممعجتع مممهعمفو ذآ كتصتمع ل دماع ةمطو هد معن تامر
 ومواوجب مملالتع, ماقماتع ممدع اه دوام مدع: معصب ةمؤممب
 سالفرماب ماتت (ع ةصسع ةعمتعو دمع دمدع ةمدطمتب ةهتللهدمب
 ممتع هاتلتعك عم ةريمتع), 4 معتقع !'همطمومطع لع ةمصقب قار توزم#
 د مدر هل هب سرارممب ةاملط يموسعم صاب هع طعس مسماعسع مع دع
 ممتماعمع مدك مدممسع نع دمع سنع ةنمممغ ذعر تع دمع
 ذل له مدهك هشدمتع ريءاودمم بعص همغ هسنعت 345-347: 386 434,
-3640 :3166 :3027 :2112-2114 :1656 :1619-1620 :772-773 
 3643. 0مممتمم همع كن ةتعمدصتابع مدع جفودمفع ممتع انعم
 ومو طلعمع طتعم ةحمتع هع هدتع 3 لسمو مصمم لع بعد 424:0 لم
 ونموت يمت طبعوعت ممماعمع نعم ةممعس» هع ةءالع هدم مدام لع
 يعم وب ممكعغلع 1ع دهلسع مقل (3675-3674) تع ف همنم هثع ةزمباغ
 مدع !'ةفتاعمعب 8سيفالتم زك ذو رماققوم ةملمحم: 1: همماللمع ذل "سمع
 . ةلنع 1ةسامت. عيبمأ يناثلا عج دمار ' فعمطاع مميت ةتمعت مماعماغ تع
 ردت عةتمدماب 5هناعدعم# ذل بد مفك ةلمع ونع مدع كومه لع ممقوعع
 لمع تعكر منع دع مهفعع ماسك فدع عمعتطاع ذا" ةسفتاعنع ةثدس-
 لمص طر عع ونت د قفز 33 غم بانتس مدع لمع فتاه مات هنمر
 ملغبع مدع طدمع دكت عس# ة ونت بهدف تع ةمنعع لع ممغصع هةوتممل
 11 تع دعيدع ةمعم هع مماغلع لع طدسعمبو ٠ع ةلمعم نع عيسسم#
 دعس قع ظدردتتل (1706-1650), وب ماعم كي ويخمع عمدنع مانع
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 1زمقمتعم هع اطامصتومع. آم ودعاونع همومك لع معممددقوعب ونت
 .ل'دئال عنو مع مدع مدك هنزمدص 10عمانوسع قدمك 1ى كتل ةمعماعم عك
 ةامدكر مع مممعالعمع مدك لع دع نمع لمنع طلعم مهقعانع دسم
 ممممدتعع هب 11/6 ولغعاع (ةمعمج7), هن ههيلعمعمع هاه ةمدقع
 دماغ لع 1ع دلفعاع لع !"طفوتمع (0طغان) 7 همنودعم عما اه وسع-
 ثوم قع ةممماسما#ي 0ع ونال با هلع ةععمتمر كغ وسعر دهلومغ امنا
 هع لمده ممغصع معصم نمع نيممتتاغ لع ممععومعمعماك دنع ام
 رصف ع فيهسع طيملم همم نيبال ةادهتسم لع مهقونم
 مات علا عفر لع توردصممو هن قع ديمعستانمدعب نع مسلمو لع دعمصعمار
 ممانك مصمم ةطومفحسمعما دعاك آم ممميعطعو مع هممونعمأا
 ردك همم ماسك ونت لطسعمم# )ع ةاويهتتممع اه مانع ةقفعي 5أ هد
 عدمت ةصع ممممفلا لع فدومتتاةمعي هج ؟ممعممتع لع مسلما
 رممفتاة مدع قت زماعمع ممكودع ٠ع قاع نع ممكدتممز طصسعمب» لع
 ممءعمسع مديدللغاو دع معممدقعمع لخدمة لسع ةميسعما اع ةتهع
 امون ظحصعمت ست فدصع لع دموع ةليعمفعب 2ع فدنعم عع
 قوم ةع هواك لك ماسك ؟؟كونعمتعم مدع لمع مصمدتممكب همزع ةيمع
 1ع ةمتدفسب هان لع ظسعمم ملعمع لع مانع ددصعماب ةماغ ةنبمع له
 دعم هن لع ماكمدغمع لع لذ طمع دماغ دنبمع كم ةازعم ظصن-

 اتعب فصصع لع طمعا هن له دعتلع
 81 ]ع مع لأ هيه هدم اع عدم ذأ مع دعمتا مدع هممت كم دمو تنفمعب

 26أ نم ةفيعمم وديع دعيجس ةمجوافمامتب هيو مصحف اء دبامب اك متاع ةممفصب
 لع زمام( زهبمعب ينل ةمطلاع اه ةهبس داهم هك يصاع ةمعف همم هق

 ل 1 _
 عالم دمت ام ةدوععسع كع اه ؟دغمع كفار ممدقتاب مهيعتالع مع معلم

 لع طمس ب 1369:
 11 مقل هنن مج اع دعممب ددسم هم ةيعفمع نم موعل# 7 2432).

 لما هنوف ةيامسم 3ع اتي موسع لاا هل 4قطع نهم تهيومامانع 4" صفا
 يم

 0ع ممغسعب متسعمع كمعتودعب كممع ل دمادمتمم مدع عنك
 موو هيكمب 0 معصم ف ؟دمودتتر عمقمع هب تدحفتل لع 2 عمم,
 داعم لغم يفنتع هى دصطع ذ 8وحمستطن ملمع أ جه (1958, 84
 مدؤع). ةكمتم كمع ماساقع اه دمع ةقفجتستتمد لع موغصع ماسك العقل
 مدتمع 3 عطصعفغ ةكهمت ندع 01. 5ملم صمم تعمم لع دمع ةمدمعت
 لع مجنع ططمامامع يناتل فدوعمع ةمعلاع لع مدغم لد عجعم 2'هسامع
 دعب ظعتمع تما د ةمدصغ كم دغمع ممغصعر مدع اع نمع ةكمسم
 4 جم دمع سطسعتمو ةمدضتصمع (عضمم 1956, 190 مدهكلر
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 لمكع قل. 5000 تاعصمادتمكر معكدهع لم طمد دنمدم لع عع ةقتانمو.
 طمع آه امموسع ةهنممفعاتمد نع !'ةقتنعمع (مب 23-5), كمغ ذ 1معنمم
 64 ةمعنلا ودع دممع فهصودمك هعاثع هلع لك لمس طغممو لع !!طتمامامع

 ةلمتك دمك ؟دالق منع بع كمل 4 ةمدغتع مرا فتودع

 3. - اس 4 ظمامسم 4 ةجوطمأع 3مءافقوم

 ط©دصع مه ممغعغ فعدم ةسفع ذهتحنلفعن هده 2 هنا دس اه اننا لت
 مسالمر زوجستك فامحع# يسعون حمده (م. 232-229) ةدسع ةعبهنمك
 طبصلم كا فمصفت# مرافق وادع 8+ ممح مسح ممم دع ممصعمعمع

 ميزو سمو” طبأ لع متون زدهع# 4 هموم عع لمع ءقمدمر !6يماستم»
 له مممف لع اه تيلذبل ةثدمع ةمقصع دتمدتفف مهالممملع هب دعم لع
 له عمصقم دمتم لع 5 غع. مدصع هد لع بدي اع بماشصع ونت

 وعصبأممع لع طدقع ذل هعاثع ةدضع مدع كك شاع معانغ ممصطتع
 عانس مانزدسم أمك مغص عر هع ونت زاد عم ممدع همك ةامممع

 آم 8عمسضاع ل هات لع ظعاسنمم طسعفم مات ودك»,
 قرر ومفتحم طساماسما ]قمدمحمم دمداتوأ, مهيمتسما ذل 3ع يجمتمع دهام
 دلاعب لاو دع لمه دقتمع لع 4ع بداسسعب مدصن ة عادم ص948,
 مدع لهو دامت لع تمعسل عقاب (تعمدمك 140 دهر نهم فذ 0
  تعممامتمم). 21دك هس رب مدع ؟يماكمدنت طادقرأ 0044 (5
 ممغمعت, م. 27-3): هعطن مفعل (18 ممغصمر م. 73-28): آم
 لالهفثأ (3 ممغمعتب م. 718-74): تماس ماا (5 ممهصعكب م. 39-93):
 انه مهمموغون عد ممموع 0ع 0تيو# 06ه (ع. 98-94): 0مرم طلطعف
 (9 مدغصعتب مم 114-99): كلعت# مو (7 ممغصعتب م. 127-115) انو

 80م (2 ممدصم م. 134-129) © طلاطملال اعتق (2 ممفمصتر م. 135-136).
 قم 1954, 1 مغصع هععس# عيش مضاندتع ذ ظفدم معمم نمع ممانع
 دعالع ةهطماموتع: آم ظعفدتمك طبصنم دمت عقود, لااعلم
 اقيدعحمم دممقتو؛ (فعمممفب 302 مدهكب 1000 تل. 05 ب تمم
 1 دمددع ذع ظامعؤ# ده (20 عمهم م. 82-5): ظ»طم ظدفما (22

 ممغصعتر م. 154-85): تمعتس# عائل (14 ممفصعتب م. 246-154): 1 همطغ
 لاهقتناب نه امده مهغصعت زاعفم 4 تهلتفس (ع. 260-249): اندنمم اقدام,
 ص اهمه ممغصع ةيدلعمعمذن ىقلظ4 (م. 286-263): ىقح طلالعللل عاف

 (9 معك ممغصعر م. 293-289). ظمجوءامدع اع انعدم لع عدس, ةقتاغ
 مدع ىكعاب# تيعمأ د 1955 ومعلم ماس طع ظمقم زادت مود

 مع معاتدع ةمعطسمع ع ]لمرر يوك لع ظءمعف 5ععم (عدمر 1957,

 50 مدهع) (29).
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 آم 29 ةعماعططبع 1958, أ 8 طل كب دمار, اه ةعاصتمم طصلم
 هما فاتودعم دع مقنمتععما قل ظفحدم لحمك اى طيععس لم زمدعمحل

 عنرم» 1هعمع هقم لع قتدمتاعع قع اتنعو يدوس. الع ةمتعمع ةن مف ترتغ
 طزتمفت, ظصنمغ عوامل, نودع 8ءام, طزدعمغ هزعالا ع 0منطحمغ
 ةقتصف مدع اه ممكتؤعمعم لع عممط هكمستاو». اع هدصعتم 80 (996)
 كن 3 هعمطمع 1958 لع قرم 1م كمدمع اه ماماموعدمطتع لس عممسم#ب
 مقطع فصوو نيخم فصماع عفن لع اه دمع الولف اع صم
 دس ةمصدمعغوب 2 1 مرتتاك طرتجمت نم معمبعأ (مم مسمع يعم طبعت
 وا, 3عبطماتوا4 1ةءاق: لاوسللمع اسلم كب دسم 0اهلقا اقرار لات
 امنع لع كسا, ى عموم تتمو. طمعم تومدسم» هم اذ ةالامم
 مممتمد: 8هقدنور الاسم دما لع وو تو ك ممومتم نم
 مدمن لامع ةمامممت, لم هع طمصدسم نبأ 06مقع اج ذم لم اكسل
 3 !'ةمونع لم ةوتعاعب 2" عيبب# ظممت ةممغ هم هممعلا# اهم ةلث-
 اكمدك (عم ةمهفمتعم) قع. 6ةلمص هنن ىع لتعم اه دع لو 1سم

 ةاوحسمع له فيماستمو هلع ممغصع ةلمعم ق جام ونت است د ةعمممل
 قا« دمع لع صحتا, د دمصمدم# ادبامتةيمجفمم صمم !ةرفؤمب 07ج

 عجفزا# هع اع امعهسم سف وبن دعبد اه انعمبعمسو ىع دمه ناثلتاغ دع
 ملغ دهان. 0. ظوعم فتاعدب هعالع دمهفعرب صدمه غمتعمب قالشأ قامت,
 ام لاقلم لب ةمهج ىي بدحدتلاع يهدم ذم مصهمي ذهاتسنلع# نال.
 ممم لع هموعل لع !!ةفتتمد ةعداتممع لك تمجد لع هيعسغ
 0عتتم هم داومدلع وسئل ه عع ممتع لع قمغصم نم مؤمقمو لع
 "ظمدمفع ىؤصفصسم م دعم ةكممع ممسك ' مدماعممك ماسك طهامب ب

 عمقم ة ظفدمي عي 1959, هم ميظاتعد نم مممنعأا نع بعد لع
 الامم.

 4 عمك هياصدهعر ذأ مديتعمع ة'ةزودنعع نم عمامتم همصطت# لع
 مقنعة ودك كم نع له ةعطستمع و”كدممع ع حاس يمانع لع
 ططثكع فمحقتاب# دمع سامع مهتماع لع !"اندتمم 50تةنونع اهنع
 ماللممع عا ل6 يضم لع اهنو مدغم فماعممممتمك امم معدل
 متعمكب ةعاه دع فدومااب عي دمدع 1 ممعصتعم ةعمعق منعم ةاهنع
 يمد دتمعت لع تععسبغ 0عتاب كلموقع (1هق. ةمداطتممأو 1954,
 132 مدهعتر 3000 تع. 0ع بماسصع دع ةططامع د كمو مدعتعت مدع
 اه ممتع (12 مدغصصم م. 22-7): كامهقع (10 مدس م. 38-25): ء مشع
 دمع دونم دعصمه# (+ ممغصعتر م. 45-41): اع اشم ع طعهمر :هددقم ةع
 داع مدعامدلعك ةعممع اهدونمم (م. 68-49): يقع ثمو انههفعت .وزب-
 امنت (م. 128-71) . آثم د هع دع ععصنصع مدج دمع ممانعع نمهدجطتودع
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 (م. 130-129). طاب مغصع تقنع ©عمقاب نع ةسامع ةمعيعأا كم هدطصعت
 ساعت (5مق. دصغمل 1955, 116 مدهس). 11 معمم ننهامم ةعيعت
 مدوو مدغصعت اندع ممصعلا# بعوتمم لع 2172 بعصر ةلكامك صل
 .طمماك, لع طلوسم 4 حمم (م. 71-3): آم تمم فم ظلدعطملع (م. 72-91):
 لوصف قمملف (م. 101-98): « 7211 كررم (عم 115-108). 2 دمه فاك
 ةكيمال# تجسمأ د مدطاتع 0دانم# كف. دمدفمل ظماحسم, 1956, 4
 مدوم) دنمعأ ندع ملمس ف جامك, كوخ اهلتودكع كس." هم 1954,
 ذا ديدن هنأ مدجدتاجع كقول (240 مدهد), تعمدت لع اه عسدتمم اطممفع
 لامع ةمووغع دمع طمتزدممتمم ةتمق ودع ده اعده دعتمو عصمت دمع

)030 
 9م بلع مدع لم اتععم يبت ممفمغلعمخ وسع هع دمدع ع لفتع !هدزمستك
 لع مغص ممصك ونت تتعدمعمع لموسم هه وسمكع لع لفءلعم طلع مدع
 .ة'هئالععو سمع معد ممصطععسب نمع كتسمتمع يا مناي صقتع اله هم
 مدقتماك مداماك مصمكب مو 0" دنعع نع هب دمام ةممع مماوتممتمعك
 قع ةكمصر الك هدغ دمعت عصعمب لع معصم ةوع كا هممع منك دعصطمعو
 كن عدمت مصصتصتمتعب طمدع عك لع قاعي فاست ونت لع ممعصتعم ديد
 .كممع له فيتغتعب ىعذل د هع دمع قع مانع وناعم« منكر تا ظععم قدم
 هن قصمتماب د2 ةممك 1ع ممتع تللدوع لع ةمسمدعر مدغم نع دعم لع
 28 هعيمطبع 1898. 0عيقع ممقكمتمم ةمهععمهبصفع ىع نع هب طنا وانع
 ومد ماعم طعوعع هن لامه حوت ةاغ طمموغ مدع لع طعك لعله ممانعع
 ميصلم لع عممسبعع ده زيصعمع مععشنع لست يمتع ةمدمهغ مدنع فاه
 انه همهم عع لعدمعفدمع هتقع ع ممماععتمم ذل مانع اعك دمت كن
 ومعامتمب 0ع مهمات فديعسم ممامسعمعمع ا ظستلاع ةيدتع ع
 قفلقوغ لع زمدع مغصع قع له دهتدممع لع ممامع يقبع تهتم. 8ءالع
 طمموعم ريكتفتر لع له نقط 2ةمعمتر ذا دحدتع همومي جمع اه ممداتودك
 ةيتع 1ع طبع ع ده اهموسع دقتعمءالع لع سمع ع لدعم كتم. لل جدت
 مدع هيععمتع ةعودتك ويعاونمك هملومك نع مسمع ذا مماع 3” ةلومم-
 قممدامي «ةللدوع لع 8ماماممك هذ ذا طحطتطتاب ةر7 ادع لع ذكمس. تعا
 لبق ممدتا لع ”دودوعع فصصع ذهاعومتغاع ممم اى اممدوعم ميدععب
 1موونع 1ع همومهم, كنك ةعيمطمع 1914, مدادتممب ةعيمودعب له
 موسع ظم 1916, ةلمع األ ندحدتلامت؛ دس طعصتم لع ؟عع سم
 مميصي ذل 8( له فدمحتسمممع لع صم نع طكووعمب ف دقطكد هب
 طماط صاعسع 11 5 دمقام ةحمع !ئفعصقم همدوو مدمتتود ذم هم
 متو ممطر 0" يودوءد عمتك فداعع 1ك ظاممعمب ؟نغ طاعمغ ة ماساعمتو
 معومامم. 85 1924, لع همدتتغ عمدت كن 2.0. ة'فعدكت# اع ممصسح
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 معصطب# لع له دمك ءمصصتستمد لمع طاتممفاك هات مدمتمو ف تمم
 دمج لن مدتنغ 0مهتصملم 11 هع طمبوف لع له مممودودمفع لمعت مد
 مدرو 2'فلهوقد, هان ذل هدودعتم# نع للسلم مدصدت 1ك تطعم طمفعب
 كم 1925, لمع 5نداعاك ةددغ ءانبك ةحصت 1م فصوعمعدتت همههفم له
 ةةمهلملتا 6 ىع موسم دممفم طتعم لع طصصم ع ةتكعلافم دجمع لم
 لديطمملع ةمدختعمك ونت, ةمصع !ةماعصدلاوب هيدنعمع هنغ دمه ماعم
 ممفتم ودع ده دعم متع دمع لع نصب "تع ات دغصع وست همك
 ممعممتغ مناع مد ططامات# ةمصع 16 قميص طساع طوع اه هتنع 2ع
 عدم بع لص هووعمع طسفماموسع نع !"مههفعصت# طتاملمم-
 انمهشتودع ع آضتدومدفب دمتم لع تلمع لع عع ةسعتم مع أ
 ييفتم تنعمعغ دمع لع كموصمتمع نع له مماقتع /وأع مدع ممتع نه
 اهتم لع ييتموسوعدمتمم وسن دمع فصصع له عالتعم ع "تمتع
 ممفقومع طبصقم ةعشعللع د ةممدكتم هم تلت تأ مغ ص108
 ذ 2طن ع0 طمدلم, كاعتع# هع اوم, ةدصع له ممواممم لع ةكمصن
 ةقمملل# تجملت, د 1906 (7), ذ لدصمم متت ةمصع اه سمع موتو
 4 ظف ظاصمتم >عد 1910, ةحمع نه :اللموع ع هع دغصعت معمم
 3ع اكمتسب 10اناع مانع ماهتمم ةنغ لع طقم لع فودطدتم سعاد ممم
 ملغم يدعم جمدفتملع 0ع ممع متعلم ينم له هسنللع 4! ظدتمب
 ةلمس ةيغ لع طبع ةمكب ةطحمم# هب دعسمعم ممعومع مال لع اذ
 ممونامكك مم. م 1920, "مكمع ىع مددت ةل'همطءاتممع ةصفتمتم
 قع ةعمسب 0ممتصغ تاتا هدم لعند دعصطامطاع ظح 1918, دعم مدععمات
 ونبأ ةدتعدع لع مدردممع هع عداستمو 4 همعمجدتعع ويعمل
 0 3'ةاهدهع دددغ سام مدع لع 1كم آيع زعصع عدعومم ثا كنه
 3 ةلوممةدمموما (دبز. ةمدتممتسم), 4 ىع دفصتم لمصمم نه هيوطع-
 اسمع هموفمتعم هذر زود عم 1925, ذا ةموععمف !'ةمدفتعم عموما
 ديصع ةلسعتتمد مدمرعممع يسع لع 1927 ة 1931, 11 مدقعسع ة هدلطمد
 . 3 تق. كه 1930, ذل منع كدمع لع ظدصن كار د 1931, ذل تع ممصس
 طاموعمبب لع ةةدهموتع د دمع متعب عم كنار دعم سقم مامدع
 مدع نع عمملفعم 11 مام د عدك نع لع دغصم ةعصطاعتار ممدع
 ظمتمغ ظفحللا 0من يمتع صا 1923 همه اتمتع لع ةكمص ممدع
 1ثمثع هانا د”ةمتفم ة لع 1هعسجع نع لكمعأ ةلكمصم عع ومن, همس مدقق
 يمتع ةصوممعتطاعب ىع ةميعمفتا لع له فسكت كتم 80ج عديم د
 ديلكو ذل ةكمع ك'ةظممل ممداعطتب تدصع هدد ةمعاعب ذل له عتع لع
 طعصتم لع 2ع. 0ع لذ يبدع ةمعمدس 1غ فقمت ذ شيع ع 14
 دمع هك لع دنع ذل !"ةعماعب آاومكمع اهصتمم دع دق ةممممفمتكب
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 هع امهتسستعنع ييعاونعم دعم كدمع اع فالمهم طبمقع ع ىعامع
 المعمم ة ا" اندتس صوتا 0" عدع ة عامي هذ ذا عصتمم طملادجم عما
 دمع يلمع مدصع انعم هى مطتماموتع 11 تع فالمطنعنم ع
 ا ةممفعدتع لمع 5ةعمعم كا ةعص متع 0يممت ة مرق هةمفتر همانك
 دع منا ةنصماعسعمع ونا ةنغ ك'ةطمدف طعم لاوممت# هذ ذا د
 1 دمع ةديفلعم هع ةطاعمس ده انععممع ع 5ةعمعمم مطتلماموتودعب 11 تأ
 اله مردعصتم دق عماهقوسع لع !"ةعفغسطتع لمع 5مم هع تع 8من
 قمع لع اه معقمم طبصفع لع !"اندثوم نع ةعاجدنمع مدا ذوسع غل
 دامت ©'ةطومل فدوتامنمنس لع فدع, طممتمدت هن افهعدفعم كن
 ةدالملوجع طماع يئلع ممع ةقتنغ دلع مدتوعمع ماسك هن دماعت, نو
 ايماك يعن دع دممع مدع اه هيتاع تيدرغ ةيجصغمم هل عع ونوع
 مميجدتع ةممعاعع لع تعمم كطتسقمدب ةحدمع لع دع امتع
 عبالي مدع نمع ةضعْماصسستمم ممصمدم العب ةسفت ادم وعم ةطممف متم
 للعم د كتعطفو ع مع جهمتلك عم عللعو مفع فدزددد طعمسعمسو ايصف-
 قاممالمو يذتسأمع كم مدع ىكر لع همم يمتع مامدمتعد ةع اهب انانغ-
 ممطمع طبصلعب 0عاتل تع دمع كمدتع ياست مدع !ةصع ىع له "مانع

 ممفالودع ©: !"دمع لع ماسك هفوتممل.
 ةيييتص ةميمصمما مقود طل ةسسأ ةدمك 1م فداصمك لع
 1كمتتر هد 1909, كخبدع ظصنالع لع مدرددمع ميغ له يعود ةصئالع
 دع مقادوتم ذل "1ةلاتك هان دمد مفجع دع ممم عطظتع. عم 1926, ذاع ء”ةمعملا معد
 1 ةودصور ىفممكتع ام زمدمع طمصسع 5 دع دفع ذ !ئامعتسع
 قع ةكتممالوأم مهن ممملم ههعمملم مك فتوسع ذل ةمتمومدل. عم
 1938, ذا تع غوسمغ دس ةمداعع هسمدغسع 0 معدغتع ممم اع اسلم
 لع !ملمهقت 11 مع مع مدع طغمتومع قاله سعمع ا عدمتعمدب
 فوضع فصسفمفدمتب ة له كقعدمم لع ةاممعمب موتا لفمتمد كن
 ةمدأع ةنممعصسعب ذل هع طمدممغ لب تع لع «ظقكمو لع !"انملمد
 50:10 وسع». 8 1946 3 1950, زا ىغ لغمسغ طسصفع دس ةمدنعب 5معغمع
 3ع 5.5-1.8. ومع لع ةمودهتمع لمع اءايععور هه معممسبع دمه مم
 فدصع ملمع منع لع لتجمع لع كدسم زادت قزف هفومملم دمم عسا

 قدمك !كمطومعتمد كن كتعتمدمقتمع مدغم اسف
 آم ماك ةينصنم لمدع أ دمصع شمع دع ممصتخمم# نع
 قئانمع مددمتتمم ذهيعالمعسعأاع تكمن 8'هتللعتس لى ممم ومع
 معدات ةاموهمطتودك دنع هنع مدع مدتوككت ااعتعق !امهتعت, مم
 عمم كدعمع يا 1946 هن 1947 (صم معمم ةيسكتعمع مع
 .فوعمملعم# مدك), قدمك نم دععاقعم# قل تقترب ىع ةمقوتممتتم 4ع كمل
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 ونثعر بث ةيفعتر هذ ذا ةاهتا هيت ةوماعماعب لع مادت دحاط نمت و عم(
 مدع داعم لهو دمتمم دمه تمتع دام هوكدماتوسعت ام لنأب# ماض
 ةممع اذهنعالع آل ةدمدتصت# لع ةمكعددتتممع دنع دمه يطمع 1]
 وعمطاع ملةجع بعصس كه لع (عجتنماعم دمرت غتودمم ويثدمو ادمن
 اطعصعمتك طبمتم ةئعممك مع ةامسممطد !كغدما عي ل931: طوف
 دمك تاناكعو عه امانا فكر ذأ دع ممداتع امنه دمت سمعي 11 مدمس
 ع( مدامتع طثعم دعمع هن طاتا اهموتعتر قاصدي مدع 1 مسعر !'ةمصقل
 ملعم هع ]'ةععطمتةزدمعتت (هد سمعإ, ةمئأ تدمع متاثاممتب
 معمطمم لع !"اتمتمم لمع ةعضضتمع مما غتوسم 0 ةمدقمتم  دعمعط
 3 !”اندنوعصتا6 كاقمع ل عفصمم 11 صن ةومسغ ظاندغ 8ودمجمبمب
 ممعمتفمم عماصع اطعم مت عصتستمم (م سنع, هضوتدمتتع لع
 طاومتر هانز كمصع اه ممووتممع لع لكم 4 وسع زع ميمومدم#
 ضم ق'ةمع ريكتفتع ك0فوتمعب «قدع مدع مد غانو مدع له مدمس
 قع هده تومتأب مدع !!ةييعمقمو ونثل كمدممت# هس مص دهتلممملب
 مممعجسم؛ مانزمسسو نم ممول دعماتصعمب لع !'ةموسع مداعسمو-
 ملمع قع طمصسع مال فتونعب ف لكمملع هيلث ةيمطماتستا 1م
 مامعمو دما ةتوسعتب معالم دس 06يعامموعمعمب لع اه تناطععب
 مهتتومملع مدع له ظممع  دمملتم# مدع مد فمعحسم (2ل. هطم»
 ييامتمم), 0وجب# ظصعم تر كت ةامع دم ةمفعم طعوعع 5و“ امده
 ممفصعت ىللتلب ودع ممسك مدل مدع ماسك طولمر لع ممتع ماساق
 .عمصسع نه هطيفوأ هن تومطدفمدع يسع فوم نم ةضستم. 8عيمش
 معمر ذ عم زدوعع مدع اه مانماهومدمطتع مصنع لدصت عرتدمفم# (م..115),
 وعجطاع مانع ةوغ ننع دعي فصمدهمممع 11 د دغمع يممقغ !'ةمعم
 .مموعتمع مديصمم. لمت دماغ مانع طعسع دعك للطعجك ةمطموجدمط تودع
 ونبأ اهتعفعم؛ ةيرمووعب ونع دمد مدعصوع كدصع )ع عمل ماك مدع كنعع

 ام اهدونعصمو

 لع مادأ ممهتوسعمعمع يعنم عموم عدعمت طامهجدما تودع دنع
 ومعاوسم ةئطتمكب فدصع عيسسم# طلتعمتت, ةجدست صعب 0مم
 مورق ياعمر ونأ قا ديماما مموصهتسسك ةكيجمج ؟ةدجمر 8مادمدع
 3 ةمدتدومدقر ثوعصنم# عمم لع اذ اطموتع لع اذ عصسمسمتم
 طبصف موب 06+ دمع ههمطتلا 6 ةسع زم لمع 'دحمتع مادستعمسو هستدوعكب
 عم مدصتصتاتو# لع ةتعتودممتمم طبصقمصصمعب زعم مصمم فم
 ةلفلعمعم 2"عيصسمغ وهدم, زع دفتع ةهلعمعماب ممع نم ممغصع

 ةئاتصتمغ فحل, وسل ىف سمعي هوما 1954 !"ةهع لع 57 همك

 ونتثتل هيدتع مدع له مفعم ياض زديصعمع 4 ونثا دمممصتيدمتا
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 دبع دم ييتمتع دعك ممم د !"طمممعتج لع لذ نطعمغ ه قعد دمع
 عيويعع !انعبم  الاتعتنغ عوام مةمدتسعم ماع زعم ودع اهنك
 ةويستاقب امنع دمص 2'ةتالعتتو ماد دنع مد ةجودتكامد ومع ماسك تمل
 قممع اك زمدممسو ع عع آم ممم كن ةعمتعتر طانعطعأب معك
 معلا لع يصوموعج نمع ةهاوتدع طمفتعممعر هن اع طصعممع لمع كلا
 عمك كغصعمتك طمتودع ( ءتونمس) كد مدرع عع اور هم
 ممرتعم لع ممعاموس دتسم) يبا واتا و دما زم اع مععتسمت كمامد-
 لعد قا مدعم »ل ءقعار ع ممغتع هساط عمتتودع ى'ىغ اهمعغ كنم !"هطوتق
 قدمك ةعو هعوعو هني مم معممممعأ, 50و ةنع ىع ماسك ةبطانا ع ماسك
 وع عماتلوسع ةاد ع. 11 هك ءانمدمع )عى معاناعك ماطععو لع معتوب تتماعاتب
 رقع تعوم ةلدتو هه رب عمت هانز مدعتعب يدم مقسم ف مناع
 وبث مم همرعااع نبع لع هدعتر لع ةمصصسمتعوع تأ مدمامسع هب

 هم قفة متطور اطعمامع اماني س معصم 1م معمم
 المع لعمتغم# مدمعونع ءالصممبع ةمصتع كاتم مئات مقلع
 معصب ذالعواجك ةمعاعمع طعوعم ممدع اه ماسممب ها ة'هموتمع ريغتفتع
 ومصق كمتتع ممتع مانع كاتم "صانع سو هدو موغنم طبعقمم مودع
 دق هب قع دمع عم لمع زعتمعتو ه4 متم طامطاعصعما هن منع
 قع لمنع ةيفعب يصفع ةيدفتعدمعم ع ميسر تنفع اه هتان
 ةيمطع هي معمدصع هل طاعم وسع اهنع بمهطسامتمعب ءعصمات لع دماع
 طبع مكمع عقم فدمصتم6 (هن صماطت) مدع لع عصع هردتونم
 ةصدطو وان ملونعو معدممكب مصصع 1ع نمو ةمصعمت فاست لع
 ممن نعقعم لع ؟رربفع هن ق1 دلع طامتم ذاب دم مبعد ة اه دقق تلاع
 وساع اهنع مع صتعتمم لمنع لع !!ةجع ميت غتودع أ لهنص صحم ثم
 ممم عماب هم ممدسع اهناموف وسع ممدع له 5مدع آم اهموسع لع
 وممت- ممصقلمع هن لع مدرروممكر هممغمعما كتم ةميمتع صمصتماعع

 مق ويمت عمعمع طعمسعمبو لع مما ةممدعتس لع اه ةممقاععم
 قم يعمم ةهفتع دحدطا عع ممم لفعتمم امنع ععممع لع داع منع مهب هب
 مب امنع مور طماموتع 2طوصصمم ةمعمتعم عدت ةيماسكب موضع ذاك مع
 ممممتسملعما مدع يكصمسعفع لمع مع ممهتطالتاك لع ةضعامو-
 ممصعمت لع لهنع ممموجع اهمودوع ! "0ع فمع امنع ظدتع عع ةمممتم#
 قادت 343 ةلودمل# ماسك طعس ة مممومع لع ةتعانمدممتمعكر وسع هع ماع
 مدع ماعمتت عصعم# نع ممموجاصب 3من ها تمهفممت كم كا تعمرمع
 قع دممععب ويئالك همع دن عمدت همم ةميلعصعمع مدمس

 مددتع دعمع ضطتم لع مدهاسمامع ممغتودع ونالع همغ عون
535-06 
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 21. 8. ل1675 ودم ع ادجتتل نا دعت مج معتم, زم :نوماع وسماوسمت دمملاع ةسفبو
 دمع عزاقطامع 4” ص ةعامتتج جامتجم مهل.

 2'هطممل ةدصع 1١ عمحصتل لسمو هفتوسم 4ع ا” شعاع املطاسممب مدطات
 عم ميسم ة 3كهدعمسب (1958ر 1. م. 222-160), نهم امذك داعم ةسفع
 هد 2م اج عصسس, ذهنسلع طمع ظالم ايار طم ءاسموتو-
 ماثومم. تم ماك 1ك قع لع طحمتسمت ةمممفعتمد (م. 180). "همس
 اهعتمد (مب 183). .ععمممصتع 4 عامتتممع معمل (م. 186). هدام

 مهتفتمألع (م. 193). التللعو دفع همطمتمع (م. 201). 0مم هع بع

 عفمفمل عع كستلتدل (م. 206). هعاتوتمم كلذ ةصكتمم (م. 214).
 ةمدهدع آنا عدسم#. ؟هاطلممم (م. 218-222.

 آناغوبقع لع 5. 5. 6 محم, وست هل ممدع اناعت كسقعامع: اهالمف
 لاونفم» ه] اذع طاذففلم مما (اممفم»ر مس دمع دصف !لاةعطمتاب 1958, 6
 مدهإر جمع نمع ممغطعع (ةمجقم لع 1طرتعم 1958) لع !"يسنب !يمسسم
 معلن 8ءلتملكطممر تأ امان ذ كنا هناك عمم. لل دوت لف ع هنمع هددع
 مهلا له ومعتمد طبتم هسع دئاتعم» 00ه هل تمن عما ضقت
 زمكومامب آاوساسنتر انثي طاعم معتصم تجودع ده طم عد وسدتعع
 مواسمت 1. آم .كسمتتدمب تمام ةممودع هك انعدم
 طبصفعر ظمدممتع مهقممحلع طبصقع (مب 20-9). 2.- آم ممم عمعمع

 مهتمممل طصفع ةمعط اج ممعصتنم يعمم دمدفتملع# آم ادع
 ةيموستع لع ممم عصعمأ دجاتمممل طدصفع ى لوز ل لملم كامومز
 له مدعواعتمم هما ءابصلع (مب 36-21). 3.- آم دمع عسعمب ههتتمممل
 طبعفع ةجوؤ اه دمعمدفع ينعم صممفتملعت آمع ظدصممتز اه ظماطات-

 وع هع 3[ظدطدفز اه عع د كصو (م. 47-37). 4م هممطاغصع
 ةميمتس لي ممم عصمت مجتمدمل طفصفع (م. 48-56).

 آه مكماستمد ثلج (14 زستالعع 1958) دع ممعدستممك دنع
 لع همس دعمت طبصقم 2 محملا ءدعصع ةعمفتمممع طممسعمم ندع
 كف لع مممعب 0 ةعععم اعد هيمع لمع مطعم 3اسدهع لع عم فطعم
 ممم ممم ةافمطمم هد ع ؟ةطغصمم ةنيمملمدع ؛هدع ةصماعدعمو
 مدعم ومع لص سعت دمدع طعسحعمعما ويفلتقكر له ةعتعام ع
 ©. ]. عمود, طل ةفقام مع دحسس هج طع ةتسفت, ةهصح اع هنلو 7ءاعيجهزاع
 فد 22 زتلاع 1958 هع صدع نع >, مصور 1'هججسم دمعفام لع ةلاعتمما هع

 ةقورم-0ة سب امم ةتسفم 7 ةدصع لم تماع (مدضع) ةع 19 زلم
 ةدمع لع مغرم زددصفم (9 هعمذمع 1958), آس راسن ططصستت 20م
 ةموحص غ أه يستم» مسام ع نإ مصمم 4 هعسلتاغ. 0ع مغصع دسخعصتب
 همكفملعمعمع فدع د مدطاتغ ةهمج لع مع 7 هع ذه مسع 0اس
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 (3 فق صصتم# 1958) نمع عمم اهدوسع ةسولعر ةهنفع لب 17 دعماعمطت
 دنع اه لاعظمع اسامه لدعم لو دمدصموصلم ميمطتب آل ) مدعم ص دهيم:
 1). ةموهعات عع هووممع فتاة مدمعام داع ةكسملم هع ةعدطعم (م.
 5-2)ز 2). آمم اكسسلعم كدمع "عمن مهاتدممل درتعم (م. 7-5): 3). اع
 ةكصلم دمدع له همدمعطتع طحضكمتع الدو (م. 10-7)ز 4). آم
 1ع تسلمو عد مما عدم لم دمج عص عمتك ةعمطعم ةعابعاو ها لهعم اه ممدس

 معلم ماومطانودع 4"لمدم (م. 13-11)ز 3). "عمومعت»ع (م. 14-15).
 ةنودمامدع يقع ومع ةعودتم اع مع 41 (لدمس## 1958) اه عسع
 آل فرو # "شمع (13 مدع لح همر ظدضع) عمطات# انهم مغ مهما

 6زيوعفوسم هع 5معتماموتم طاع

 م0285

 (1) 6. مدعي 336 قدمو و ءاعتسا مدور ذه 10و همام «للن قيم* هر
 موب 1956, مم 33

 (2) م10 5داعس, 136 عفت تفاغر أطاح ناب 3, ج# 8 مدعم 1954, مب 4-9:
 (7)3 ل. ةسعم»ب ةعمع دمو ةيحيدوم هلام مب ةاممتاط# كب 0بلس 0م
 هما, ةمماعممم قع ةدصم#ب 1918, 278 مهوس), ةمدصع# اع كسوتم الذل عب
 251-204) هع تميبعمس عفتممس يت دياستماعما همدع ترب لم ؟اسقتام#». آم
 10111 هب 269-252) اهثاع كح الطتفتو ©( 4ع ادع همعست# لع كمال

 تاقأ وأ رام ديطتدبف ذاع هموم ةساما عمت
 (49) قي تيدمس» دمعي كملعقعب اء ماس ممج ذضدم لم ارامس (دياعب خلاد الاتعطملا

 1956, 364 مدهع)“
 (5) 17. ةاسمدسم#, قسم ذه تسمم ةةةنمو (ةممقموو ا95ق), 11, م

0000 
 (5) 0+ زك 3سم ةتصاقم 3اس دع توما (تم ودع اه ةكسسفم
 ةمدممامم# ذه ةكصدإ, آم تنك, 1925: له مصتم» ةنصاعم 2ع يفام# هع

 ماما (جدضمم 2.31. 1953).
 10) دلع عالم دعمت« طمرج سد (دهواعتم  دمدطم) هل اسوم مك 25,

 15 طدم»ت# 1958:
 ,٠ © , 1956هعياب ةسدتماسا ]هج غ قطاراسست قاع ةاضصشل, ةدوطفسمب 14 )8(1

 مدهز مم 2, م 210-101: مع 3, 106 مز م“ 4ي عب 210-109: م* قر مب 4اشققل- 100
 انوع صفصتمو ةصطع تع مو ينو هع مهطانكاتموي ةدع ف ذه مانصع هع تقع

 . 1957قعممأ ةمردصمسا (ةدهذطسفب
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0 
 الموعد لب, اه 8ارسطااو» انص#ع كم داق اطقم لحمع اء الافلام م 2سم
 لادا 1547, مم انه له قيدتونو يزعج د تازصتم ها ةمميمصتم# لع
 ل ةميصم#ب ةدمع 80 70+ 7املم»: اج ميقساممم دماسماب طاع (اا6, م
 120-114): لم مصصسس ممتعا سم مم اهم (1947, مب 1417-128: طاموضام#

 4 ةلمفستما ام مموفافسم معا اسمي ( افي م. 178-65. 97
 . (10) ةذدمم 1ع م* كاورجتل 1956 لع لم 156 ةعماامعسلاعب !' ةصامعمب نسما
 اتم ةمدمم»ب لف غب مدسعمتا ومع اه مقوممعتمم كع اه باس لع انزوسدم-

 موف هيمن نع ام مددت مكاسب ممديتوتم لم "دمع هع ميلف
 (01) كهرقخ أ الطقم امهمع اندر 1956, 48 مهو دمع صنع انوعطس#ب هم
 يذم اه ةتاكك جات يمس عجعجم هب دماج هجعمم ونت دع دعما ممملسامب وسم
 1918, هم ةةايصوتعب صا 1مل كك و طيح اك ددباف ممماوممصعماب هود كفبع
 معاون ممعسمول اه تا ةيعمس مهم يصفع ونت دع معي اةمدكي مام هن همام
 امج ف هنوعمعماب ةعردما اه فعول عسر مب 25-24 هب 36): ةرالسمت ”ابامستم
 اله ممول: همها (اه اتاغعنمم) : قلماب اه ةضماستمم) : ةاممم ("ةمم#»
 مديد لاصموا طب له ةمومتسممع طصع)ا .[مس عي وصلب مهيقواع هن
 ةمعباممت»كي ماس نب يمثمع طممعيسم هع قمت مع ةستممم#ب, 4ةاصملا و ةدمت
 ئوممعدع ةعسصالعب مدع هم ةادصت ةفممعستم الول# كم زعييماسممب لل ةعدلاع
 رناف ؟طمي# ةعسعلا# ع دمتا اذ 16 تصل عمصت طبصلم ةيودمتمم ونت هياتم« رمس#

 وه مهن اتممف نم ممن ممم
 /12) ةيمما» ةفعمم#ب لاسم ةستب (ةامصم طبمقس) (ةموطشساب 1953, 8

 مهد 58
 (15) 0 مب ةسودوم ع ةغ ممطلت# ص 1557 دمع اه دسوامع لع !!ةهلفطتع
 3ع ةءاعممس 4ع اذ ةئوضلاودع كايطقمتم ةماضتومع اشم تا تقلد
 اذ ةماوومس ماناماموتونمعب ام مفلمممم هع ©: اوما موستممب لع هع موعسأب اع
 اثركع نبع رمع اع مصويم- صلت لع تفقومع ب يطا موسوطلم كم 6. جيوحسب
 الا انوعوفا دمت منزوع د امم يصمد ا يمس لم 1ايام هم 7: هميمعسسسامب مهم لهل
 16 م0 20 (وجقز لم 6 هيجل 1958 لع رم 72م لكم تدم مكوم# تيما وعما

 اه ممصتط# ممتع
 لوز اون لع لوبصممل ةؤس 7 ع 25 (ققو) لع 20 دعس ذك امس
 قايم ومم تعمم ماع كانمم اضاع !!ةمعصتمم لع كفاعع هع زمستوملر يعزم ميما ةيجلت
 رود الذل 0سب !!هيوهمع لع ذه دمتم طبصلع لب مهمات ههصسماسع لام وفتع
 لل مديمتا اع زوما تاع كتصفجعلع لع فصومم يجمتمعب نب ويهتم مموج لع مينا
 صقما (42 3ال) ع يقنع 20 ةموعاب ةمو فديعمب دع قنا قمتم تمعصمما
 ف انم ملاوتو ممممطستمل هيب ذ ندع ةمدمتم# ةعااوتدس«ب هنن اع مص عاودص ممم
 ةكملدب اه دامها مصعمام شعموممع تلاع سيعلاع لع اس مممماسم دعمت
 ممهواعمتس مدع اذ عمد لع ذاب يوشع اع مهتم كن دمتم اه
 ةاديمتونبع لج ةيممص عمم لع لئلا ةجدسم تلاعجد ةماطام# كس دمراطمعل اه مدع
 لع هيعمل ها مم هنتمم ةمما دعما ممم اك هموم يمت هما ممدم ماتم
 الا ولاونعع )5 ةمعصت#ع لع دمام دق ديو صيمعت ممم د دس فطاعست كامو
 قدم ا هيوم اذ ةينعتعي اك در وسم لموت اع مقعصمما لقوم اذ ممم
 تتوفع انو العم ةتطلةموجدوط تودع هن أع المع ممن هع !"دونسنصسم ةهلنودمعا ذب
 مدئاقمما )هك هميم لع همم ةودصمادا 06 ممظتم ينمعتممعمب اه ةفستمو
 عديعج اع لع اج طديجأم 5مم فتونع له تمعس# تع دست © نأ ماو مدعا
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 الاسر عمطسب مع مما اذايجوب دمع تمص ذل !"ةصورمستموب تعب ةقدعأب ممم تمصماع
 وانغ كممع اء م* 26 (942) لب 30 جحص 1958, هد جدع ةلومجلع ندع ةطممع كم اه
 5معاتمم لح نعم هتمم طمس دمع غتومم هذ علا طامصقلمب د رمطعماغ ام هممسملا
 فم مم تدون راماغ اممم ب اقول 2 تكدصتامب, 1. ةلامطصمسفم#ب ب كلهلر
 81 زمر ها 7طهن طعم همع ةمصتغ !'دلاطتمع © هما كنا ادن ددجونسب و طاع
 هع هج ممل ةامصقتمبب مقا لع تتانودم م فهمدممر د ممم للعم امجتع
 ةمصواع مدع 1'ةصفاتومداتمم فعدم يدصتا- سب طامتم ذل راه صمم ديبانع لدعم
 ئ0 طموتع ميصقمب هم معنا دنع ييعاونم مايماممب عال دما مناص طيف ديدمام
 رمت مم اهثك# فممهتاب# أه أع كع ع مدنصاع محم دمع يدتودصتم ومما وب
 50 ءاكعار كلك هم جمدتعما وعي ذأ أك طمصجم هما ةلموف له «فيمصعمم هني
 اعدت اص يصصسب ةممع !'فمصطاعب دممع ةعصمتماو فقع دب فيوم مهيتومفل
 دقت لوممعأب امم ما ةعتدنص لص دمطموب مما تيمغصعمعجا لسماع هب لع مماتاا#ب
 مودع نايم ميقا طمماهتم# اقع لع جر مطاع ع فمطعو هى اجماع ذاممعب ملعم تلاع
 ودق دمامب آم طن دمدع يحط كم هوا ام ددلا# 4ع ءدسف#ب هذ دع نموا اد
 مفيمتومو 2مل معرة معصممب مدع انعم ةءامتاسصب دمت داموا عدمت دهيطافعت انع
 ماقام ةورتمملع تأ ممقعتموب ممل زع هدام همم كن ممن لع ةمدصامم دنع ا
 ك0 داصوسي المع !"امومصتمو يأ دع لفودهم كم قب يمعصطاع مدعي ههلوم# اهني

 ا
 قاسلمم, 000 01/1, [غ«. 1958, م. 241-240 , اهمهلمنا نم ممعجسف معمم كم "هما
 له تمم 6اس طاديصتوممر دعم كعمع اه مدصتم طبصقم لع ا ةايموسأم مدقعمع
 (16) ةقورعاممم نبع اه اهمونم طبصقع فدوممع ماستمص هدام
 فظن ونمصعماب كا ةلصمملاب عب 10, هم عمنا أه مدمموع د لمس نم
 ريكا مع مهتسعت 16 عسر رورسمامممأب يصوم عمهم أك كتملعصم قع ام مفوتمو هيب همم

 تاق !اونوما كايدع اودع ممسعم# كع اه هضاع هت قت همها كم هع 0'2اسصو
 "انج لن 0 مممبأ ةيهاج, هذ علاع هجوم لع لارعتمو ل هورف كل د هدفا هسا ©

 ةماحمب عاام ونع دمع آه دحمم# امقتونفست اع طبصلع يف قتمممل هع دبات
 عد هيتع د لمنح عمو ممامعرهمعت ٠غ مممات (حامماسا كمصدم) ك لع ةيلمت»
 صممت (ةيامتسممت كمفءادم) طامو اه لثومع هع هومعتتمو مثكي مع معانعت اه

 ةافلممم دع فداتمعما سنع تنعي همغ يصصع ل6 5بامت دققت لم سف دع ويا
 قيوع ع مدتاعب لع ةعتيصممتطمط هلع هلكت كب امدامم هموم ماممعل» .ازمماممع
 ونع اس ةعيصقس لع ةيموسأوب هع ةركتمب 2ةمصكتم همي شتوسم دع ميمعطمما هد

 جفن لب 3و4 عم ةتعر هم لمع امص مدمر ا ةكنصلم همع معجم
 سنمع ةمدطعت م ركع راع همع دقموتغ !"دلوطحاما اهنثمب لع معصم ىتتسوبتو
 كم ةموفطتمب هع دقمم لمادا مااصت دعم بتاع د ثغ داهم فمدم# ممدع
 1ةلمامطم# نيتالاودعب نمبنع هدماكغ لع اهمودوس ©« همم تالف عمم ل يجاسمكب
 0م 1غ فمومااب هع ةعااتامم يضع اه عاديتممم تاوسمالس تنبع سلم وساوس

 طئاعمب مدع ٠ع دقصع مدرع
 [17) .طاهطواتمم هع توفت اهاثعع ك١ مممحسا_تالسمل امج امم تما

 4: "ان. دكدك, ةمسع ظل, 1935, تقاس 3, مب 873+.
 (18) انوع اء مع 21 (957) لع هزم 7مم كد 13 دم 1958: كم ككتاب جست
 ار دع تصو عممممب ممامو ومالع كما تداططمببر ديمع !"ةمماعب
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 ةعمتعتمم بق !؟ةليدتمم لع اهنص يلمس كن هتممت ونت د هلام امنع
 يمماتمم 3ع !"امماليامتم متم فميصتممب# !كتممر طعطمللا هادم امدصم 2مم
 مفهتلافعصمما لمنع ويسنتع يمس و !؟امملع ينئاف ةقامتسمتم»ا طمطا حماد
 2لعطدعفغ ةاوسدب !كماتاور# ؟طملاا < هفحترد 0مم هددغ ةممع ٠١ مغص تعب
 تمنع ةعيمتط# هب دمع هبنعغ مم قاع ممتطغ عطصمف كم اه ءامسع لع هب مدع
 ومتعب ديفتلاعج 3 عياصمب 80 ةزدسع !ةمعسمل ةهيصمتو لع مميمام

 مالمو عنج هلام لع !'اعماع دوباط اه كمسم كم 4ع هب كم 3ع
 (19) 05 مدعستم اك عيدهم ةاحلاطك دمع ال: تدعم [نوفاتوعتتم# ديماعتت»
 ا 1مل: ال1850, 1951, 80 مدهص 4 دمع الاسم :تدصدتعم 0بيممتسام» كم "هب
 رماوتممم»ا ةمعب امي نموت هيملصب (0ةصمدمم همم !ردموتممب ! امص كب ةيسفم ةمصمل
 مسموم عب م4 2.106, 29 مم«. 1956). 8# 1952-1951, 11 زب ةيدناب هى امل 1.6
 ماع مماصمتمو هالماعلاس ةيمع نم مصل كم 199231 ةضسي أك كامن ةردصا
 مادمت ماس ونم كمدطلف كوس 1939-1938. 2: ام ميدوعط فديت الصم 7همنعط6
 ماعم ةممعاسا عمق ممتع ونام ةددغ هيبام لم 8096 ع ةمصسمس هك ماس 26 6

 هس دسم مما االممط» (جب 27:
 .(20) ردو ظءصوامسم نمل 1, م* 1, دعو 1957, عب 15.

 21(7)  هدمع همم هميصدهمب اصمم ف جيطلتغ نم يمقتم همصطم لم مماصمم
 طعام هن تيدعاقمو اهيثمم مه ءالمصعماب دم ذأ ماو مدع ميمممع# بع كمدطاع
 امانعسي مهع هع هر دقي ماي لقب عر نيب 8: يدعأ ةيدصتموع رب مجنتا تصمم ف دقت

 لو موزه معاتمو أ رقع نب داعم لمع فدممدم# © ع ةوماط نوع بورما
 22 لع تودمام كن دسم دمتم رايس عمل تب الما ةطاملا الهام "لع
 ماع عيديوات 4 ةومام اة دمدمب هم طيسامب ممصممب ةيدطمب دعوه © ممول (عيانا
 1955, 132 مدوس), ه4 اه ممتنع ةيمعطسمب طعم مقتوعدستمء: 70 كرمماتو طسقنإل
 لع هيمداتم ةريمس# (ةدلدتطدعتردب 1955, 42 مدوس) لع بام ل ممم
 16 بماسعتممدع تاعتصممتو طاب زيدمعب تدلع امال مصاصي ةاعطمملفم قاف
 هو ماو معموأع 4 مم يمل ةفامعمعي فمع للعب مث كفنعب جمع ميمامطا وعما هو
 1957 4 3 7فدحب مدع ةلسدمما ةاييصماو ؟؟تيموعتسب هد ةدنع بءانصع
 4 27 + 960 0: 26 + 561 مهوب ب اص 27 مممتعمو مدوس هن ميت فانصع
 ريكس وعمب 3ع ةمالموم عمم ممن كلصز اه 26 ممورتقمع هوم لن ممل تفانصع

 ممل مع فالمجتمم ةاوامطض توم 4ع 290 ممهعبطم طبصقصب
 (23) 0 ل. عمسمس#, 1 8ةةويدؤخو د كمسم» كمه اه ةدعلإ ,

 لوك مم 186-187
 (30) 06: 8 ةاتتحتب ةلادوقافا, عم دواعي الههطفسفر 1956, 00 دوسي م 73:
 025) اندلع دووم داو ذتعم ةمدم# همست !ددددوم كم 14 تتوفر مب 85:
 لام مومؤعمتع تمم مممقع كك مقمام ةسمدم كانم هوتم ةمهما امودعا مصل نم
 طمع ناعمع دوم ةلدحعل همر ةتدمأ يما كانوجم د ةيسنم ةذمحدمو 16 8ع
 130081 1 ةساعس# متع ةنعمج مدع دمحم مموامتمعب نبأ داو عمدت قمت لعمل نمقب
 موتو اه يقمع عصصتمم تع وممتع ةيدلعدمما عب 89 ع دمع ةاواما#ب

 ةقودملف ماع ادن
 26 _ 9. 5جهعدعم ل. ةظعح معي لامس قهطرامعب دا مسامع أ اهو. (امقم»,

 تملا. 1956: 256 مهو ه2
 (27) لاس دمع نم ماعم ممتعا ف ةقومملم# تك ونت ةمدمع نصع لمنع امداع
 وكمل ذل ها صوع ع ذب شتم كما !تاقلطصتمو ثم دمصامس سمس
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 ممم ودبل ةمغ عمتأع هم عمم ها مصل ص يتمم ممم دمع مهب هع ستطا ع
 لات قف دماغ 3. ةامجور كممأ ماستعتس سل مدا ةيفد ب ةمماردفز دمتم أل
 ره صممب+ 8وطتدممموب ا دم ديدتا دبع ا 1يمفس 2ك مصب لمطعم سالب وأ
 يدتاع له هلع ةامووز هزوصتمم# لع تلاد مدتعمم د دمءاممم 020ملم ©
 30. 7فممصتم لم يجلس 4مم طم ةزممز اه يدم طصفس م طمعا مدعو,
 1م هايل انموشانودم 0 انالافعوسلو « لم 2م ممموب اه يعم دنع اع

 1فمهملتاغ لع 2(. ةموفمممب» هد لع هيو ممل تعب
 (28) 551 نب كدت ونع 7ممكو 11اططت د ثغ صومدمك مدع اع 0مم
 مدعو موسما تم كايدقم ذأ تع دع هطامطاع يدع أك ممن يصفع يبئلا ةمتسمتا

 عم هبطت ومع 6 مدام
 29) 16 تمم مممتودم عضفدلم ةتصومم حمم ونت مدعم !'يطمومدل
 مازعب ظلاع مكنع يعمم مدع 3ونعب 5أ !'هم مصومت# !'هيصوع اكرماصم 1947
 عب ممتع وأ امم عيللأر هم فممستم تمم معينم ةصفات ميمو 06 مع تمتع ماع
 ةممم هس كعيمتعو ع ةلصماع انيس مصصع ممقومشتممعب مهم تحب 6, أر هد
 ممدممسع مب اب 0و جاع ةطمع دعو طر اقرزتم وأي اقر ع وف تا ماس ممعصعلا 06 دا
 مم هل مفامطاا لم دم قم حتع ) دمعي حاس هن ودامت تفك كمحف اه جيممممفتتمو
 عب كممو اه مميستم ةموطلمتا اهسفع دب عيغ لع !ةعيخصتم كونت ففامتا ماس هد
 ماو هبوع عصتمب ظ/ندعتطلب ممانطم#, ةلمعام عمومي © هم حمسموتا جييلاقولا#«

 لم تيعصوا كي واةعيتبعما دهام مدعما لايمسعل فاش, ةفلمعلو, ةفعمووب ١ 6م مها
 لع مدعي اه عي طاتهاتمم كو ©اعتمممعتب+ طماط متسع (ةعئاتاعمو دم ةبصنم كمننع
 لافمويظتاتمم 4!نم# ةماطموجدمابع مميععم ب العم مع ممدعو ممق مم مجع ديما
 ديم هلع ةفطامتم< دع اه مياطصم دفصع كم اه ممتع هدم ممتع !تيتاطهتمو,
 مام مقطع كتمت وممدتاب 0م مصط مص فدممممم يافع ةاةجومموطمب دمع
 ممفصتع ع مصمعس لع ميموموعدتتمو, ةصواتوتع امام اه كيضعب عمم
 هيام ةامونافماناب علمت وعمد ع هودممصب# دمه هيطموتدوطم عامطاعب ءا اهم 5ع

 قمنا قلل اهدنا عم زممما صتوم نم عيدا هقواتومجا هم لع ممضم همهم
 1030) يتم مع دمما مدع أك دما هقعتممم 4 صنبمم ايم

 ردع هنوجملم يذم لاعصسما ددسع لع اه زمفع ذاع سمزمب همم © ال153,
 م 1956, مكفتوغ مدع طلاع خهيوجمعي ئه سم ةيدلعصعماب !"اتملمو عع

 0ع تفمموتع د مطااغ ذ 1106 (1958) رافع مقار لم الوأم مميصملامر ممنعتا نم ممل
 امو ةيمقمو لع 0غ مجتم دع اهونعام هم اهنيجتا ييعاونم هيمعوممد مام
 ةامويدمط تودع 0 'دومم هزم 7مم مم 29 (045) هد 10 ميما 1958, هم ط ةقتنغ
 م عماوتعم لع ةةطامامس طبصقسب متيملشل طش نع صداع همي نع مميعتلاو أ

 مماوومك ممع اه ةياصتم» © ممغاس بعلو يعصف حاسم, ةوليمع 8مم
 ةلمعم# ةاسسمم,. 06 د دست ممطلت نم انكم لع ممغجس اطصلعب قوقل ةقماعب
 فماعممما أه صحم هم مغص طبعقم دما فتومم وسن ايمي ذقن ةيمقع
 1 انعم لع! ةخصتم اسسمفع معه قوصم», لم نصوم سماع قاومما اهيا د يدل جما

 ثغ صشتا يل يطول 34. ةةلشنمع فدسمتع ذ واصتوس يع (م. 201
 324 لع مم ةيمدوع) وديع اه فقطع طبصفم لع ع اقمعب هفع ف ظمرممسط كد 1947,
 لاو 6غ ع ده ممموم# اندفدعتمم اهمومتمعم مكمل تنعم دست ييعاوسم اهفسصتمو

 ةاويدو يمقص عم تصتمتعمي ةمدامتةزدممتب هع



 قي فوض ا

 ةيجاوزلا يواعدلا يف لدعلا نع يماحملا

 يتح فسري يدوخ ملقب

 لوربا سأرلا

 ةيجاوزلا ىوعدلا ةماقا يف

 لولا بلا

 جاوزلا ىوكشب نيجوزلا نح يف

 ءايربالا جارثالا نحف ٠

 عقدي نا دقي "ةيتكلا يف صخش  لكو " ”اكرغدب هس عقادي قح لك:
 ., "ةسنما نيناوقلا كلاذ نع هتمنم نم الا ”هقرقحي ًالاطم ىرعدلا

 ناد قيتح ره .يبلا قرا نا ةدرك ملا هدايا اياد عتبن
 ل اقلا دابتجالا تبثا دقو ””هجاوز ىركتشب

 * !. ”هصرصخم كش ىقدا طق دحا ٍدِب ملو ”نيناوقلا ةلجم

 00 ع دقم معز ءلق67 تع
 © عه تع

 (39) عد معز دكت تع
 (4 ع دكا همعز ع دمي6 كعب

 (5)  ةمعطمتر ةنصنسعتممت هل ةتمادم كعا مدزدوع كن ةعدتست# اه هداك
 4ع ممم سمدتمر ثعع 11 هتعتعم عماعمعتمور 108 (1935) !لكز 8مؤعكنر 26

 لايتم ةصسمملا مديعاصمدتسسر قمع ةومالامتاور ةومالل 3 (1930) 57.
 26)  تووعلاور 2+ زدمع ةددصمفت همتاصممتدصر دمامقتد 16 (1927)
 235-233 هذ !؟ةسعنع تدع طايذتمو, لص تمددتستس ذه 17 انذمو مسلس
 هوت طسمس طالطوم#ب 1626, انط. 11, نع 18 هز لز « 5فصماتهممط#ر زاك

 معا عمت هرمد بمت» عدس, همم 1343, 15, 13, فكي لقي ه) 13.
 0)  تووعالم, آه ودم عافت كعأ كدزدوت < كما مممصممم# كن ضع
 ةلمتم هعالع تنوع دعم صمعتلتر مع تدالق تةدمانسر د. تن 3 (1939) 222.



 لكل ةيجاررلا ىواعدلا يف لدملا نع يماحملا

 مهجاوذ نالطي نييستللا جاوزالا قح ديدمن يفأ

 عوزلا جادزلا ىركتش قحا نم مرحت تل دقت ةيبكللا نا مرج ل
 .* بنو نمو رشابم ايت هجاوز نالطبب ببمنقلا

 هذه ةيتكلا ةطلس 'دضا دوو تاضارتعا ميدقتب ةداع ترج دقر

 ةردقو «قح لكنا ةيرورض ةجينن يه - نيفلؤلا ضءب دكوي اك  ةاعادملاف

 همرمت نا ةيضرلا موسرلا عيطتست ال يميبط قح يه جادرلا رك ىلع جورلا
 نوري ذا ةنكمم ديغ مهتلا» يحضتق ةاعادلا ءذه جاوزالا مرح اذا اما . هايا
 اذكتهو . جاورلاب يعرشلا عتستلا ةردقم نرد ةنكاسملا ىلا نيرطضم مهسرفن
 يرامدلل ل اًذدهم هسفن ره ماعلا ريحا حصي اك رطخ يف مهصالغ نركي

 ”ممتجما ىلع مناد ديبك دينأت نم ةيجاورلا
 ىركش قح نم ٍتنذملا جورلا ةبنكلا نامرح نا ىكسلاب ىز اننا

 لكلا ةجيتن ره .اعدالا نا كش الف . يرورض لب ال أمات يفرئا ره جادرلا
 هلع نم 1609 نرئاقلاو ةيترشإ ةينكتي تاكاحلا لرصا نم ١4 ق) قد
 قملا اذهل ًايرهرج !ًرصنع هدهتمت نا ردتن ال اننكتل (يبرثلا يفوتاتلا عرشلا
 اًياج قرفي يسنكتلا عراف « ام .امدا اهلباقي ال قرقح دجوت نا نكتي هناذ
 ميري عراشلاو .'”.اعدا نودب قوقح درجري رقيو قكلاو .اعدالا نيب
 'موقح يف لادج ال صاخشالا نم اًفانصا ءاعدالا نم

 نكتن«ةيجاورلا ىواعدلا ةماقا نم ماد رثأتي ماعلا ريخلا نا ًاضيإ رقن اننا

 دع تاجرد - يقربود ةمالعلا ةظحالم بسح - ماملا ديخلل

 )ع ه6 معز كدا هع ٍ
 (9)  همؤعصتر 2 همانودتتمدع مممدممو زدمتتمع ةعحسمفت ةيلاتسبمو
 صمستسممتتم ةومالل 10 (1937) 113 2 تشعر آم طموصممعمم هع زساتم# ةعمع

 ل6 تمت ممم سم تملي 0مم 1944, قول 149-150.
 410) عب 1017 53: هكف ك1: 1438 1447 1927 كعب

 (11) هع 37. 1646: 1654 1628 53: 19715 1, 1 ز 1كك4 كاع هع 20مهنقند
  موصتمتم د4 هقتقو تمدد ةسجمتم# اهم دمفموب "دمع تمص لن
 12 معجو 1929, ةمدع ةمع ةومدمداندع 5ءقنكر ةشك 21 (1929) 70:17 زا 1933,
 مهلك 25 (1932) 346-345: كى عماعتر 2+ مهدصتطاكر ةامومع 1941, مل 1,

 م 21, 0م. 84-55 © ثودلل 3 (1930) 597-55 ةوماا 6 (1939) همم



 يتح فسوي يروا انح

 م ازكسهو . "ىفدالا مانلا ريخا ىلع ىلعالا مانلا ريحا بلغت
 . هلك عمتجملا ةدئاقل صاخشل ةعبرا را نيصخش ديم

 ليلا ثحب دمب هناف « ةينكلا نينارق ءدودب سيرت ملمملا رعي كلذكو

 مخي اًديدج اجاوز اردقعيو ًاجرغع اردجي ج
 ناكتنالا ردق ىلع ةسيئ | عضت نا الا نبك لاوحا

 "96 نيبكتمب ريغ ام عون ىلع احبصي ىتح .اعدالاو ىركتشل قئارع
 قيرط ينكلا " قاللا ىلا حتفنت هذبك

 نالطبب ببسنللا جوزلا مرحت ذا يح اج ظحالتلو ٠
 .(0مل1 له لفمممعهاهم) هالطبب رابخالا نجم ماد هل رقت ىرككلا نح نم هجاوز

 ًامغ ٠ | و "”لذملا نع يماحملا وا ةيشربالا فتسا رابخا يا
 ( تسمم دما سممتملمو دعما مماعلاوع) . '”ةئراطلا ةيجاررلا ىراعدلا

 ةديكأ ةيلوؤس هجاوز نالطب نع لوؤملا جوزلا نح يف <

3 

 يسنكلا عرتشملا ناب .دب يذ "كداب ظحالتل ةسينكلا نيناوق اندرب نا دمب

 ىمسيو "”لطبملا عناملا ببس ارئاك ذل مهجاوز ىوكتش قح نم جادزالا مرحي
 ادا ببسلا اذه نركسي نا يجيو "لسلا هيلا بني يذلا صخشلا ًابستم

 ( تورم عمم تارا

 012) عمطعمتر 8+ هطانوممتممم مصممو زدستطمع
 قوما. 10 (1937) 114. 1

 013) 7مامطور 5+ ممم زدستطع ام“ تصاو هدلتساتم دمعت صممتار
 موملل. 10 (1937) 403.

 040 ةمممممعتر 26 زعم < ةكعأم ممهمممو رستم ةمدسمفت
 مهاماسممتسصم ةومالل 10 (1937) 574 ةو

 40599 © 1971 5 2: عمات, 06 زم ةصصخمف تنالتسمم هعصتسممتل,
 مومأل. 3 (1930) 250-248ز 2همجب مدت فد 12 دم 1929, ةك 21 (1930) 196:
 (16)  تووعالور 1مل قون عتدضتفتم كمن همزدوتلا تن تنعي 3 (1939)

7 38,2 
 (17) © لو71 516 1: كب ةمهصتصتم :دهفم د تلؤدمفاتمم ةمممعدمعتو
 زم مهعصعممفتع تصنف 4ع ةيلاتستع همماصمعتمحتس د ةدمد تموج هدتممع
 4ع ةدصصممتم فتم 15ه16ز 12امصكتفعك هعع 35 5, 11. ةيدالل 9

52 01930 
 .018) مدمن, 8+ تمم صممت ةمحصتتممعر ةوماللا 6 (1933) 442



 5 ةيجاورلا ىراعدلا يف لدملا نع يماحملا

 . عادل ًابرحصمو "”ةيلوؤسم ًابجرم نوكني ناو '”ايدام ال ةين نع
 ( تيم ,ممصماتع. ةسرسامطلاتدي لمامعم )

 هجارز نالطبب .اعدالل لها ري جورلا لبج ةيرورض يه طورشلا هذهر
 ايس هنإ هناك را 9" عسرلا دا يرصحلا ءامب عنالل ايس ناك هنا مهي ال نك

 هنم بنذ نع جاوزلا نالطبل دا عنان 2
 ةكحملا ىدل .اءدالار ىركتشلل الها ب جورلا نا كلذ 9

 مدعم ةهممعمما# ها مممجتج) هتالطبب ذا جاوزلا عا

 اًرئاج نوكتي لا اذه هتامرح ناف "أاًرسق وا ًاقزخ الثم لمت نم اذكمهو

 تنارسطلاةد) كلوعرس يف ]ف كركشلا جدزلا قح يف ٠ ((هسسم لذا

 عربشلا هلجي « ةديكلا ةيلوزسم نالاعبلا نم الزم » جورلا نركب امدنع“
 هيلع ضرفت نأ بحي له نكتل . هجاوز ىوكشل تلم لها ريغ يفرئاتلا
 8 ©« هتلوؤم يف طتق اكركشم » ناك اذا اهنيع ةبرتنلا

 يضاقلا نا لوالا هدنب يف +٠7١ نرئاقلا ىلا اًدنتسم يتشويدب ةمالدلا ىري

 اعرش لها وه جوزلا نا دكأتي مل املاط ىرعدلا ديدحت رشابي نا ردقي الأ

 دابا دمب الا ىرعدلاب يضاقلا يسب ال نا ٍبفرملا نم » لوقي هناف . ةمئارللا

 "”« يعدملا ةي ةيلها مدع يف كش لك

 (09) 8 همع مدس. كد ل7 زال« 1933, هاك 30 (1933) 345 دف 1ز 0معتممت,
 ةتصتدمتممت ها كن 28 46 (1935) 15.

 20(1) هومر 8 دع يتصموتو ةمديسممفم معا ةعدمةهمفمر لبو هممت قة كنكي
 ل (1937) الز 7ةةمطجر 2+ عممجممك# زصاناط# اه تمنع هئاتستم دهعتطممللا
 مهمل. 10 (1937) 7: 12 عع كام تول هع دمحم ندم عدد

 لع كيدتع مقممل هن دمع !"همقجع دعما
 (21) 20مع مدع هلي 123-29.

 022) 2و تدصسل كن 733-17 تتعسعمب ةدمع ةادسجعلاع همن طفل
 لووتوسمر 20231 60 (1953) 733-732 مع ةدعودسار معصم 0
 مم مهمل, 157. كوارع الدملع 1932, م 1260: معدمتر انصنستلمدل108

 46 (1955) 117-116 هدمع# عمدت, ةيدالل 6 (1933) هقق.
 (23) "ومع تصح. كن 1933-7-17 حمد ةقك 25 (1933) 345 هم 1.

 (24) 8دممعوتر تمص زمطعطالت هدعص هوزدومم ةعديسممف دمستسممتسسر
 قمل 11 (1938) 202. 2 دلوع هع 160.

 (25) تمد مهعطاانستعصلا ةومالل 11 (1938) 207.



 يتح فاسوي يروكلا 5

 كركشم هنبك ةيلوؤم دوجو لاح يف هنقب اقثاق درطتسي فاؤلا نكلا
 0 لخدتااب لدملا نع يماحملا ىمأي نا يناكتملا فتسالا ردقي اهنا

 زم لوزسملا جورلا ةيلها مدما حالصا ةباث لخدتلا اذه

 4 زك ىلا هروب دع ""فلاغع ربف يقدرهبش ذاتسالا يأر اما

 ذيب هبأر تبثي يكتلو . جادرلا ىوكسش قح نم مرحي نا نكي ال هشيلها
 . عقارلا ثيح نم كشلاو نرناتلا ثيح نم كشلإ نيب

 مدحت ةدعأت عضت يق( نانا نوت قيس يع ثلا نا
 .اهانمم رصجب لواوت نا بجي” ةيرشلا اًدرذش يرتحت يهو قرقملا ةسااب 1

 مئارسشلا نا يبرتلا يفرناتلا عرسشلا ةلع نم ٠١ نوتاقلا مسري كلذ ىلع ةرالع
 ةمئارو ةلطبم تناك ناو اب لسلاب مرثت ال نرئاتلا ثيح نم كشلا ةلاح يف

 (ةومتاسمامع هه ةماساااةامماعم ) ةيلمالل

 نرئاتلا ثيح نم .كشلا يف اذكسهو : الئاق جتني رييدلا ذاتسالاو
 ال هنا عونب .اعدالل جورثا ةيلهال ةقئارم رثكالا يأرلا عابتا بي »

 . هتلوؤسم يف كش ىلدا ىقبي ال امدنع الا جورلا ىركش

 بصنملا لبق نم يضاقلارا ممٌلا ىلمف عقاولا ثيح نم كلشلا ناك اذاد
 هناف ىركسشلا حب عتستي هتيلها يف كركتشملا جورئاف الاف < هب

 اذ تبث اذا الا اًريرش بتي دحا الد نم دا مرحي نا نكي الد «

 .'« ديكا عرتب كلذ تبث اذا الا هقح
 اننا 2: بتكتي ذا مات ايرصتيو لاقل اذه جئا 5

 كي اهنلاي نا ردقي هقفلاب ملا ىبلو جئاتنلا هذ ًاعواط ىضرت

 قاتسالا نيهاربب ًامامت نرمتتقم اننا

 (06) توعد, 8+ تمزدمع ةنطأع طمطللت دق دممتطممتسس ةعمسمف بسر
 هيما. 12 01939) 265-267.

 027 هعاذو « دوو كع
 207 تيمدعتل 92 ممزدوع ةدانم مانا ةمدال 12 نودو) 266

 1229) 8 مؤععتر حصمقلم فدزسس ةتمعحشك هن ةنطتع طمطالتك دق ةمدصمةدص
 مص ممهمتسمر ةومالل 12 (1939) 267.



 1ع ةيجاورلا ىراعدلا يف لدملا نع يماحملا

 لخدتم وا ماقماق ةفص ذختي نا لدملا نع يماحملا ىلع انضفد اننالو < ورش

 . يتشوترب ديري اك ةيلهالا مدع حالصال ىرعدلا يف

 ةيج نم «يدهلاو ةيج نم لواوسللا جوزلا قح يف ٠
 ىو تررأاع ءا دسم اهومععمد ىو دالعوو

 ةلثسا ةيناك سدقملا رارسسالا عمم ىلع ضرع دق ناليم ةفقاسا سيئر ناك

 5 لوالا لاؤلا صن اذهو . جاوزلا نالطب ببس صرصخب

 ايس ناك يذلا مدخلا جاورلا ىركشل الما
 ببسو فوللاو زسقلا ببس : نيل » ىركشلا تمفر اذا نالطبلل وا

 8 « يناثلا ببسلا نع الا الوؤسم ببسنملا نكي لو عرضوملا طرشلا

 ةس دابا 2٠ يف يفنلاب سدقملا رارسالا عمجم باجا لاؤسلا اذه ىلمف
 هجر نم » لها ديغ ره يذلا ممخلا نا ىلع ل نمو , عل
 ٠ نيبجولا دحا نم الها ناك ولو « نيبجولاب » ىرعدلا يقي نا ردقي ال < دحار

 , "9 نك“ صقن ينا نم - قبور ةمالعلا ةظحالم بسح ىلع - رشلان»
 .ببسلل جادزلا ىركتش ىلع اًرداق ناك دحار ببل بنذملا يمدلا نكتلد

 ببلا اذه صِخي تل
 . ””ايرش

» 

 طورشلا مشدد جاوذالا نحيف +

 طاع ايس عضو يذلا» جوزلا نا ؟+/6٠/4 داشدا نم / دنبلا مسدي
 يف هنيع سدنقللا رارسالا عمجمو . « جاوزلا ىركتشل لها وه عنانلل ائاجد

 ةئس مايا رهش نم لدالا مريلا خيداتب ةيلاطبالا رئالمم ةئيدم فقسا ىلا هبارج
 نودي اًعوضوم ناك ناو هنا اجو حلاص ره يذلا طرشلا ناي ملمي +1١

00 
497-501 

 قئ) عمدت, ةممد سة مدمع دق كومدس ةدممع تمميمعومة مدلك 42
 ةدمدص متع 4. 30 دمت 1933, ثصع ةيماللا 11 (1938) 499 هق 1

 1032) هج ظعدودمس دل ةنطأم 11 < 111 ةممع ةومألم 11 (0938) 497

 .ةقمدعصمم ةلئلمممم 1938, م. 396: كي ةيمالل 11 (1938)



 يتح فس يررطا 5

 ار ٠ جاورلا ىركتشل لها ريغ جورلا لمجي ال يفاكملا فقسالا ضد

 عرتلا ناك اذا رتاج ريغ يحضي نا ردقي هتاذب اًرئاج طرش ناب ًاضنا ظحالي

 ديكأت ديرا اذا عقارلا ره اذهر . هتاذب رثاج ريغ ره هب ءزاهنا دبرا يذلا
 زئاج ديف طرشلا يحضي املا ءذه يفق . ””يجوزلا لمنلا ةطسارب
 . "نع
 عرتشلا ب ا هتاذب احبت طرشلا ناك اذار

 0 ناك قح يا أشني نا نكي ال نذا . ””عوضرم ريغ هناك

 .٠ طرسشلا اذه ىلا أجلي نا لدملا نع يماحملا الر جورللا ال ردقي الف « اذبك

 . "ناك يا هيلا أجلي امر
 طرشلاو (تمهفذانو اهموفع) حيبقلا طرشلا نيب يتلا مدع زرجي ال نكل

 دنبلاف ٠ (ةمهالقاثو فماصد مماماسممتت متاسممادم) جاررلا رهرط داضملا
 نيذلا جارزالا نا ًاضيرعت مسري هالعا رركذلا داشرالل ب ىلوالا هت

 ناف . مهجاوز ركسشي نا نوردقي الو جادرلا رهرجل اًداضم ًاطرش ارضو »
 عضوب نك و ىركتشلا قح جتني هنيع لعفلابو « الططاب جاوزلا لمجي طرشلا اذه
 نم نرمرحيف مهجادز نالطب نع نيلرزسم جاوزالا حبصي هءذبك طور

 .٠ ىركشلا قح
 لدملا نع يماصملا ىلا ىرعدلا ةماقا تح درعي لاطلا هذه يف

 (مهع ةععتلعما) ض

0 
 ٠ هجارز ركتشي نأ اد جورلا ردقي الام طرشلا ناك اذا راصتخالابر

 داحا نوكتت الو ىح ىفدا هنم جتتي نا ردقي الف اًميبق طرشلا ناك اذا اما
 ناك ول اك رهرجلل !ًداضم طرشلا ناك نا اًريغاو . جاررلا ىركتشل الها

 (33) 5مم عمدممم همي 5الا 7ومتممب هلاتستو ممم سمعتم
 مص 6متماار 11 زلال« 193.

 (34) . 8ممممععتر تع ةمطعطاللسدعص همز دهس... ةومأل 11 (1938) 202:
 كر ةدعمدانمد عك... ةومألل 11 (0938) 500.

 69 عموم وأ كع
 036) ماصتر 2ع ةمحصتممع تدعتسمدتل- ومال 12 (1939) 15.

 067 ةمدععتم طاق



 2 ةيجاورلا ىواعدلا يف لدملا نع يماحملا

 نع يماحملا صاسستخا نم ىقبت ىركسشلاف نيتيرهرإلا «بتصاخ ىدحا يفني

 "ءدجو لدملا

 كيلوئاكلا ليخ قح يف ؛

 ةماقا قح نم نيمورح ًامرم كر رئاخكلا ريغ ناك يفرناقلا عرمشلا شذ لبق

 ًاصرصخو مهقرقلع ةبلاطملا يف نيلربقم ذاش عرتب ًانايحا ارثك مهنكل < ىرعدلا
 دعي ملو نينارقلا تنال يفرناقلا عرشلا رشنب هنا الا ..ةيجاورلا ىراعدلا يف

 . ""ةينكتلا عاملا ىذلل ةمفارملا نم ناب اننم كيلوثدكلا
 داعا 1614 يفاثلا نوثك 57 يف رداصلا سدقملا .شيتقتلا ناريد باوج 6
 نيدلا ريغو نيدمملا كيلرئاكلا ريغ ناب ناعا امدنع ةلأملا هذه يف ثحبلا
 ةيصرمخ بابسا 'تناك اذا اما . ةيجاورلا ىراعدلا يف ارمفاري نا: نوردقي ال
 « يكيلرئاكتلا دينلا مصحلا ءادتهاب دبطو .اجر وا يكيرتاكلا مسخلل درشك ١
 اريد ىلا ءاجقألا لح لك يف مزلف عدك يكبيوثكلا ف لوبت باعت

 تيطعا اهنكلا طتف ةورلا ةكسحم مرثت ال ىرتنل كيلا
 . حبات اع لكت .ارسلا ىلع

 سدققلا ناورللا دنسي هيلا يذلا * دنبلا موسرمل
 2 ناسألا لمجي ءدحو داملا نا عرتشملا لوقي

 + ماين دينو قيمي قرت لك اف. سلة يف

 الو ةسينكلا يف امخش ىبإ داملا رس لبقي مل هنا ا: نمؤللا رينف اذكتهو

 (38) مددت, 8+ همحستتممع هما صممتل.. مودال 12 (1939) الك
 39) مددت, 9+ مصور ع متم ذه تفل دميماصممتكاتطدع ةماتو د ممل

 مممم# زدهت فمع ةممالل 11 (1938) 215.
 .(40) ةهكر 20 (1928) 75 عدو. دق 1 ةيطادصز كب ةةعتتمور د0 !كدوعععطع
 لج ةطصاتممر كممع ةماموتمطع عمطتطع عصمفاوطمك 89 (1936) 357-
 358: 1هعسصر 5+ ممصممب# زيعتك# ذه تسنع هيلع. ةومالل 10 (1937)

397-39 
 (41) ةهك 31 01939) 151, 8ص ةع تصوععتتم ذم تعتم دما
 يمد طاتابع ع ع زدعع ممهم مولع ةمحسمفل ممتممدط ةهطما ةحصت

 لع 5مم, ةفمم مدع. ومال 12 (0939) 157-161



 يتح فسوي يروا اذهل

 مك نينمؤالا يه يتلا قرتحلا نم ناك قح ياب هنا يعدي نا نذا ردتي
 ب ءاعدالل الها ةجيتنلاب ره سلف . ةيتكلا ىلا مباضنا

 صاخشا مهنا ايف نوقاشملاو ةةطارملا نودسلا كيلوثاكتلا ريغ اما

 . جاوز نا

 ءاعدالا اهنمر ىرخالا قرتحلا ضعب نم مهمرمي عرتشملاف ةينكلا عم داحتالل

 ٠ مهجاوز نالطيب

 ريغ مساق « موجاوز ىوكسش ”قح نم اضيا مث نوءرحي ”نورفاكتلاو
 « ةيجاورلا ىراعدلا يف ىركتشلا قح سخي ايف مهلع ولطي كيلوثاكلا
 غروبرلاس ةئيدم ةغقاسا سيئر ىلا هجوم سدقملا شيتقتلا عسجم نم باوج بجو:
 70:57 ةنس طابش نم نيرشلاو عباسلا خيداتب

 نيمورحلا قح يف

 نيمورحملاو مهيانتجا بجاولا نيمورحملا نيب يع يفرئاقلا عرششلا باتك< نا
 نيلتحملا نيمورحملا نيبو « مرجلل نلس وا عقرم مكتح رودص دمب نيلمتحملا

 . مكح يا دردص لبق
 مهبانتجا بجارلا نيءورحملا بنج يف .امدالل ةيلهالا عراشلا رصق دقو

 « مرسلا هجريو . مرحلل نموا لزتم مكتخ رودص دمب نيلمتحملا نمورحملاو
 بصنلا مكتجم اما متارعد دري نا  نييعدم ارئاك اذا - يضاقلا ىلع بحي

 ردرض داسمبا ىلا يمري مهبلط ناك اذا نكتلو . "هيلع ىعدملا بلط دنع را
 ةيجاورلا ىواعدلا يف لالا يه اك - مهفنا نع رطغ دا

 . ليكو ةطساوب لب مهسفتاب ال اومفادي

 نا نوردتينا

 2 دك ود تع
 443)  ةمبإ مملة طمعم, ةسح ةيمددتم وعلوم لد ةهضماتك ذص ةنممع
 2ع 8ميع هفسمو لمع 5. 0 تسمو مص 18. لدممعب 1928, 7مما عمم حصا

 50 093 دمع ممصعتمم ةمدع لص هممتقسص 17 (01937) 282.
 (ه4) هع دووم و 1: 162853 ع



 52 ةيجادرلا ىراعدلا يف لدملا نع يماحملا

 مهناف ةبرقعلل عقرم وا نلمم مكتح رردص لبق نولتحملا نومورحملا اما

 < مهجاوز نالطبب ارعديو ارمقاري نا نوميطتسيف ةعفارملا ةيلها لماكتب نومتستي
 ةئداط ىرعد كتي عفدلا اذهو . مبمرح عثدب مهدح ًائاد نكي هنكنار
 "”هنم رارقب يضاقلا اهلصني

 (1ةعام»+1) ىرعدلا نع بناجالا»و نيناجملاو نيرسافلا قح +

 ررمالا يفد - ةيجاورلا ىراعدلا يقف لالا يه اك  ةيحورلا لئاملا يف
 ىلع لوصحلا ىلا دشرلا نس اوقلب نيذلا نورصاقلا جاتخي ال ةيحورلب ةنرتتما

 ةباهن ققحو . ةّينكتلا مآسملا ىدل عافدلاو .اعدالل نييعرشلا مهئالكد ىضد
 يفلاكمملا فقسالا هنيمي يذلا يصرلا مهءاقم مرقي محرم نم ةرشع ةمبارلا ةنسلا
 ةريشع ةمبارلا ةنسلا دمب اما . رركذملا فقالا ىضرب هنوراتخي يذلا ليكولا وا

 5 مهسفناب نرمفاديو نرمفاديف مربع نم
 مهثابآ ةطسارب .اضقلا ىدل نرمئارب مهناف نرثلابلا نيناجملاو نوهرتملا اما

 عقادي نا هنكسي اةيندملا ةطلسلا نم نيملا يصرلا» . مهئاصرا را مهئالوا دا
 ""هدحر فقسالا ةقئار نكتاو ةيسنكتلا ةمكسملا ىدلا

 :اسقلا لطبا نأ دمب مهناق « ىرعدلا نع بناجالا » اما

 ىلع هنالطب نرملعي جاوز ىركتش ىلع نيرداق اودومي مل عرضوملا اذه يف ميدقلا
 . لدنلا نع يماحملا وا يفاكتلا فقسالا هي اوربخي نا مبتكتي يثكلا

 «عبتي)

 يح فسوي يدرخلا
 :كلا قوتحلا يف دوتكد

 الا ةيكريرطبلا ةدكمحملا سيئر بنان

 (45) ع 1654 5 2: 1628 53: 1837 دوب همطععتر 86 هع ممم
 قيعاتلمع دمت دمساصمدت ةدضماتمددصر ةيدمالل 10 (1937) 596.

 (46) ©1648 5 3: ةامجر هند لع كوع تهمدتوم#ر دأب 117 8 230 مب 132:
 047 هع 1648 وو 1 < 2: < ع 161



 بتكللا نع فيرعت هم

 للا نع فيرعت

 بويا ينب رابخا ين : ٍبورّلا جرفم باتك نم يناثلا ءزجلا
 لصاو نب ملاس نب دم نيدلا لاج فيلأت

 لاّيشلا نيدلا لاجج ررتكدلا ءرك

 ةيردتكسالا ةساج يف يمالسالا خبراتلا ذاتسا

 مكمملا يدشر ملقب
 ( ةيرملا ملعتلاو ةيرغلا ةرازو ) مدفلا ثارقلا ءايحا ةرادا ثاعربطم

 ةحفص هاد# ةرمانلا يف ةيريمالا ةميطلا

 نيدلا لامج درتكدلا ىنني يتلا نأشلا تاذ بتكسلا نم باتكلا اذه
 ماع هنم لوالا .زخلا ردص دقو ًامقنم انتتم الع ًاجارخا اهجارغاب لايشلا

 ردصو . ةحفص 141 يف يكنز نب درح نيدلا رون خيرت نضتي رهر +1٠6
 يف هتافر نيح ىلا يبريالا ندلا حالم خيرت هنم يفاثلا رجلا نآلا
 نم لايشلا ررتكدلا ءرشني ام رئانك .رلا اذهو . ةمدقملا ادع ةحنص ه٠

 دينو دوبشملا 'ىثملا بتاكتلا لضافلا يذاقلا ملقب لئاسر ابدظمم

 هركرش نيدلا دسا ىلا نيسطانلا .انلخلا رخآ دضانلا نع تردص نيدلا حالص

 دادنب يف ةيسابلا ةفالخلل خيزنلا ناويدلا ىلا ئدلا حالص نعو نيدلا حالص ىلاو

 . برثملا كوام ضب ىلاد

 امدنع يمزراوألا ضي يلا ةلك باتكلا اذه يشاوح ينتكذا دقو

 بيد الو «بتككلا يثاوح يف رظنلا ىرس الث يبتشا ال تحبصا » نسا

 قيتحتو ثحي ةدبث يه قئاو ةمتملا ىشاوملا هذه لاثما ينني ناك هنا ين

 هلؤقي ام ىلا رظن نمو « ةيجئرفاو ةيبرع نم ةفلتخملا عجارملا قامحا يف صوغو



 اتخذ تكلا نم فيرمت

 لب نيعوبسالاو عوبسالا انايحا يضقا تنك يفا دهثاو » ةمدقملا يق ذاتسالا

 ام غلبم فرع « فيرمتلاو قيقحتلا ىمسا ضءاغ حلطصم .ارو ابرج رهشلاو

 ةدرصلا هذه ىلع باتكلا جرخا ىتح ةاثالاو دهجلاو ةقثملا نم ررتكسدلا ىلاع

 . ناقتالا نما

 تبيحا تاظرحلم هل يق.ارق ءاننا يف .رجلا اذه شماه ىلع تقلع دقو

 نيمب ذخالاو رظنلا قحتسي ام ايف لمل لاضنملا ققحلا راظنا ماما اهمضا نأ

 . رابتعالا

 ترشنو هقح دارج ىفطشم روتكدلا ذاتسالا ءافوأ دقق لوالا .رجلا اما

 . اذه يفلاثلا ءزجلا رغآ يف هتاييرصت

 * كلل ءانس نبال رمشن تيب ةمدقملا نم م ةحفملا يف .اج

 لبج ا ناكر رش يا تتكف 0 لذلاب دئاي يجاللار كتتمر“

 + عبطلا أطخ نم اهلملو مثالا مجاب ال ءاطإب يحاللا اياوصر

 نيئايب يتعد بارصلاو ةنس ىحيو ١؟ س باتكلا نم. ؟ ةحفصلا يف

 ثذو ىلع جورس بارصلاو . .ارلا ديدشتب جورس تطبض ؟ س ١ ص
 .هناسل ىلع تالاقملا يريرملا ىرجا يذلا يجورسلا ديز ربا بسني اهلاو لرسر

 نا ديغ نممجنرفلل ةميطقلا مهلدبو دالبلا يف مهطيرتتو ١ س اه ص
 سرماقلا يفد حجرالا ره «ارذع اوابي) لصالا يف درو ام نا ىزنو ارذع اودبي

 ٠ هلبتث هلآ ءادا اًرذع ءالبار

 هادشيب رْيزنلا ناويدلا ىلا نيدلا حالم نم ةيلضاف ةلاسر نم ١4 س 4

 لالكو ةراملا عاطقناو ةفاملا دمب عم ( ودلا نم ) هنم رسب نكستن ال اناو ١)

 ةغنملاو ةيداب ةحلصأا تناك ءاتزواج اذاو < ةوق دايللا ىلع ب يقتا بادنلا

 يالا ال ءارلاب (ءانرواجرل حيجملا ارو ( غلا ةبيرق دالبا

 * بتاكلا نيدلا داع ةديصق نم 5+ صا

 اسدالا قارفلا قرف * نم ننن الا

 فوخلا ىنمي اهحتقب باوصلاو . .ارلا نوكتسي قرف تطبض
 اعورم تاسجاحلاب ايس نم لذي لو نويلا تاما بق



 تكلا نع فيرتت اذن
 ةديسب يس ديون دعو

 (  ينبتلا نمو ) هلماو
 اميشم داوقلاو يشمتو يريسا ةقافا مجيعا إ شيسأ

 ٠ مولعلل نركتي نا يتقي قايسلاو لرهجمل .انبلاب اشم تطبض
 بارصلاو .( تاداعسلا يلا نيدلا دع نسح هل بتاكلاو )+ س 4١ صا

 .٠ تاواسلا وب

 ءالم سال نص
 مد رحيتحاس دقو ىضتالا لسالاب يتاكن

 . ( ىصقالا دجسلاب ) مل

 + يفافصالا نيدلا دامل ةديصق يف درو ١7 سأ+ صا

 جلدلا مهليل نيلملا نع لحو

 5 , عبلطلا أطغ نم اهلملو ماللا ديدشتو مجلاب « لَو ) باوصلاو

 ءذ سفال ص
 كسري ىرذ لسحب تدسق دقو يدسق يرهد غلبيا

 ام ىلع باوصلاو . ةودق عمج اهنا لاذلا ىلع ةضب ىرذ تطبض دقر

 . ءانقلاو ةيحانلاو أجلملا ىنمي ابحتفب ( ىرذ ل ىرا

 هدالرا هل ركذي نيدلا حالم ىلا لضافلا يضاقال ةلاسر نم 34 س ++

 نا ىلا هنيع أت اما مثرودب قرطتي نا ىلوملا ديج قاتشي اما ) مييلا هقرشيو

 ام مهليقتب رئاطلا ريطلا اذه طقتلي اما هبلق ىلا هلق ني اما مثرظنب ىورتت

 * كلرقي نا هللا ءاقبا ىلودلاو هبح نم مهنم جرخ
 برلقب ىرملا يف يلق نكلو هشمب لسمي قوشلا اذه لثم امو

 يلق نكللو ) ردب منج مثرودب ال ةدد عمج « مثرردب) باوصلا ناك اعدو
 ىلا رظني تيبلا اذه نأكو بلقتم د ( باقل ىرحلا يف

 7 : يننتلا لرق

 بلق مرقلا نبا اب يلق نكلو قنا ينم رمشلا دوذي ال نو



 5 تكلا نم: فيزق

 . لضانلا يضاقلا لوقي ةلاسرلا .ذه يفو

 ةياثكو ةمالسو ةحص نم هللا دوع ام ىلع رخايي نم هللا دسجم مييف سيلولا

 رضملا لياخعو جامآلا فترملو باتكلا دهشمل مهنم لقتسملا موزاو « ةياقدد
 (.٠ جاريسلا .رض نم ةلالد ررنا ىبصلا ليل تحت نم مهنم

 «جالمالا يدن نع باتكلا دبل مهنم ىل_قتسملا موزلو ) حجرالا لمادا
 . عاضرالا جالمالاو

 . «نجفلا لياخع ) انا بلغالاف (رشضكلا ليال اما
 م8 سال* يع ًاضيا ةلاسرلا هذه يفر
 . مهيف ام ( رينص اللا دنع مهيف ام مثينصو )
 بحاصو ) بارصلاو ليج :بحاص هربثاو ةيربطلا بحاصو ١ س 78 ص

 هبحاص ركذ ليدب لا ةل بحاص درصقملا ىبلو ةفورمما ةدلبلا ( ةيبط
 + هدي ليبج

 دك يال ص
 نوزملا يف هر ا لبس ١ نينح مريكس ىحشا موي ره

 ىحضا مدي ره ) ةثوثم  نوكتت نا اهتحو مهي يف مملا ىلع نمش تضو
 1 .«نينح مريك

 ىلع قلغ تطبض ( قلخ صيبقب ةماملا نم ناسا دمصف ) 4 س ها صا

 . ةكرحع ( قّلَخ ) بارصلاو فثك نزو

 فجرت تطض ( فجر درسلا اهداكا تدغ نا ىلا ) 4 س ها ص

 . ملا مطر حيحسلاو ملا ربكتي
55517 

 ضاع لرط دي فلا نيلإ  ىحشات مادلا يل هل

 ٠ ان بارصلاو نيشلا حتغب سامث تطض
 سابلاو ىقتلاو مللاو دولا لخاو ماركلاو هللا انما 7 نس ٠م ص

 . ةدئاز رارلا ( ماركتلاو)



 . عبطلا أطخ نم اهنا كش الو ( نع تضرعاو ) بارصلاو

 ام 3 بارصلا ناك اير( اذهب كبجاوي ام ادحأ بسحاو ) ١ س هه صا

 ١ +( اذبب كبجوي
 (باطٌلا نب ناطلس نب دمع لاغ وبا نيدلا لامج هحدمو ) 7 س 1١ ص

 ةنمجرت اذه نيدلا لايللو ( ةجرت ىلع هل رثمي مل هنا ) ؟ ةيشاملا يف هلع نلعد

 © تارثلا ىلا يمد رهن وهر هغيش رن ىلع كلذ ناكر ) 1؟ س ٠٠١ ص
 ( هما طبطل ترقآي دنع اًركذ ربنلا اذهل دحي مل هنا ) 4 ةيشاللا يف هلم قلعو

  ذالخلا نادلي باتك ىلا كلذ يف عجريو هجنس مسا 1

 .اللإب قيلمتلاو ٠01 ص ةيقرشلا

 نم دبانملا رهطيو اهءادز ةفالخلا عزاني ناك نم عطقو ) 5 س 1١١ صا
 . « رييطتو ) بارصلا ناك ار ( .ايعدالا سجد

 رمصم حتقي تفرءام اهلك مهدالب اراذب ول مهناف ) 17و 16 س ١١١ صا
 لجرا يتلا ) بارصلا لاملو « اهداوعا ةيكازلا .ايعدالا يماسأ اهب لحد يتلا
 . ( اهدارعا ةبكاارلا .ايعدالا يماسأ يب

3 

 لصوملا ىرق نم ( لا لاا خ3 ١ س 1١4 ص

 دصارم) اهتشي راج ربع اهو ةلجد قرش يف ىونين يحاون نم ةنبدلاع ةديبك
 . ( عالطالا

 + تيبلا اذه كللل .ان- نبا ةديصق يف * س )++ صا
 بالاك ادللا ناك تح دجلاب ..  كثرغكم ريغ ايف دجلا لستلاو

 ةزمه نود ناك تءاج
 - اها دطلاو بشت فرح

 نأك نا نيح يف لادلا مضي دللا طبضو فلالا ىلع

 : ضيا كلملا ءاتس نبال ةديصق يف 14



 اذيفأ بتكلا نع فيرعت

 بهحلاك تاشييلاو جرلاكض يلا اطال شيلا دوقي اسيبلا لا

 . « جرلاك ديبلاف) اهلماو

  ةديصقلا ءذه يفو 1+ س 166 ص

 بالا ةلاح ال يسللاةلاح اول اذا مميزانسانم مهلاج

 . « اولفق اذا 3 بارصلا ناك برو

 اهسفن ةديصقلا يفو ١ س 145 ص

 بلم يف نابنفلا ىنخ ليل اذف قراك رد حابس لك ثيلثا

 مات يلا تيب اذهو (ليل .ادف)و لاذلاب (هقراش دذ) بارصلاو

 اهارس يف “امون يلا تمذ شرا ةدلي يريس ابا

 عالقو جاربار ( امسريغو عالتو عاف لف كلذكو ) ١١ س اا ص

 حالص نا ىلا فلؤملا دصقيو ةملقو جرب عمج يه اغاو ةنكسما .احسا تسي انه
 . اهريغ عالقو جاربإب لمف ناسيبب لمف اك نيدلا

 فانأت» كرخكلا ءاصح فصي بتاككلا دايلا مالك نم هس 1+ صا

 « هعودج جاربالا فانآف ١ بارصلاو ( هعرلتم تاقرعثلا ايانثو هعوذجم جاربالا

 . لادلاب ةعودجو فنا عمج فانآ

 * كلما ءاتس نبال ةديصق يف ١ س 15١ صا
 لذلا نع هبدل ثرخ لول ني ءاو الذأ كدلبالا كا رحت

 ٠ ( ترخ اذا رمت ) ىلوالا ناك ارو

 لجر الإ ىنيلملاو محل ايع ني ترك تشق رلايلجدارا

 دوعي ريضلاو (« ترسل ) باوصلاو

 ذي يحو اهسيلع الا كتتسو



 بتكلا نع فيرت د

 ايا اينو

 لبرلاب ددملا ليثلا نم عيد  م.اجق فيرخلل لطب ارسحا

 + ةلبق عمج .ايلاب ال .ايلاي ( لبتلا نمار لادلاب ( مهداجف ) بارصلاو

 2 تمر ؟ س15 ص
 لجرلاو سرارفلاب نككل كشربج ارأد ذا ققرلاو 1٠لاب ارفرش امو

 ٠ ءايلاب ( قيرلاو ١ باوصلا لماو

 مالسالا ةرصنو ةفيلخلا ةعاط ىلا مثدر هدرصتم اا ) ٠١ س 155 صا
 امع مهعورو ) ىلوالا ناك ايرو « مرحلا لالستساو ملظلا نم هوداتعا ام مثدرو
 . ( ءرداتعا

 ره) كلر ( مثيما ديشو مهتبب ره نيدلا نيز هرياو ) ١ س 107 صا

 ٠ ؟مثرسا ديشو مهتيب ىفب
 « ةيتبردلا يف موي لك يف سولجلاو دومالا "طبضي ماقو) ٠١ س ١5 صا

 «.٠ دومالا طبخي ماقو 3 باوصلاو
 هلملو ( ةجللا كلت بركتر يف نيدلا يقت حان ملعد ) مال س اذا صا

 . ( نيدلا يقت جاط ملعر
 ( رسالاو لتقلا مهيف رجتشار راربلاب هدمب اونقياف ) ؟ س 1١1 صا

 . دتشا يا ( مهيف ٌرَّتْشاَو ١ بارصلاو

 « راسألا ءءاسو هباصاف راربلا هأطخا نم ةينرراللا نمو ) * س +1١ ص

 , رسالا ةيناثلاو ديقلاو لبطل ىنمب ىلوالا ( راسالا راسا هباصاف ١ تناك ارو

 ال زا سانلا سيار 2 18 س +1١ ضا نقياد ١) اهلملو ( ةلمللا ش
 . ( هللا شاشنا نم سانلا ىياو )وا 6 سانلا

 ىلامت هلل'نا هل ليقف لاق هسقس نم .انع يف وهو )15 س 1١7 صا
 . ( كبقنا ىلات نا نا ) اهلملو (ءاوس .وسلا نم كذيمي نلو كتبا

 : يقاعالا نبا ةدصق نم + س 146 ص

 انين هبعللا توعوي ءاق امتذوح ةاح لات



 1 بتكللا نع فيرت

 .ةفورمملا ةدلبلا ةاح أل يماح عمج اهحتفب باوصلاو .اثلا مب ةاح تطبضأ

 . ةديصقلا نمو + س ٠ صا

 ائرتملا ضنلا حني دامس حبق لك يف اموقج دايس

 . 2جف لك يف) الار
 27 س١ نع

 ًييكم ناكل كان الولو دورس تسدقلا باتق

 .. نيسلا حتقي يهو نيسلا مضب كاطس تطبض
 داملل يسنقلا متقلا ينو « رخاوملا كلقلاب حتفلاك تءاببف ) * س 1: ص

 ٠ « رخارملا كلفلاب رسلوخكلا حتفلاك تفاوذ ) 0+: ص

 اهلمل رك ممامعو !متياغ ماغرضو ابمادقمو اهمدقم ولاول بجاماو) ١ س 7٠١ ص

 ءابلاب (اياغليسدقلا حتتلا ينو ةانثلا .ايلاب ال ةدحوللا .ايلاب « !هتباغ ماغرضو )

 نم هيف ناك نم ةدع ةربخلا لها ( اذك ) رذاحت دل ) ٠١ س ؟١؟ صا

 ةجاح الو لاذلاب ال يارثاب ( رزاحت ١ يهو . ( ثلا نيتس ىلع ديزي اب ةتاقثلا

 ٠ دفاحت دمب (اذك ) ةلك عضوا ذئدنع
 ددشتب جرع تطبض « ىلملا تاريسلا ىلا هنم هب جرعو 3 * س 59 ع

 ٠ فيقختلاب جرم .بارصلاو .ارلا
 ( مكنت ) بارصلاو (ناطيشلا مكلذتسي نا عآياو ) ١ س 5.0 صا

 . ةلذلا نم ال ةلرلا نم لاذلاب ال يارئاب

 اناليطو ات ) كلل .انس نبا ةديصق نم ؟و 14و 1١ س ٠+5 صا
 هامل و انلغ دنبلا الو انثت حمرلا الف) اهب بارصلاو رسكتتلاب .ارلا تطبط(ةددو

 ٠ ملب ةمورجع ابنال كثي ملو باوصلاو « ايلع ىتثي ملو ) . ةلبلا .اطلاب ان
 ٠ كللللا ءانسا

 اتنالا لازتلاو ثيللا عمب ١ ديص“ ةقلمع مضديصتو
 . ةحوتف» يهو نينلا ىلع

 ةنح لا قرقوري | اهي دن جيمعرم



 بتكتلا نع فيرعت ردك

 * ليخلا نم متاركلاا اب دصقيو «رئارلا ) تناك ايو
 قارن ةيق دكت نقلا نقنخةلياَو ميغ

 ىلا دوعي ديضلاو تمت بارصلاو بطاخلا .5 حتنب تمتص تعض دقو
 8 3 باوصلاو فاقلا ديدشتب صقر تطضو ديصلا. ةقلح

 ٠ ىلوالا ناك يرو اني نيدلا مدعي مل نيدبب اسوم حصا ىنربالا نيدلاو
 نيدلا الص نا مولممو اني ئيدلا مدت مل نيسيب حوبذم حبصا :ىنربالا نيدللاو
 هديب سفابالا لتق يذلا وه

 انت نينم لاثآلا رثر اع ندلا ىئارع تداغدا

 . الخ ال (لجت» بارصلاو

 ىثي طق لكر مقص لك | ينارتلا كس ماثلا سي

 . امض ٍباوصلاو داصلا رسكت عقص تطبض دقو نزولا حصيل(مآشلا)بارصلاو

 : ءاثنهاش نب رمع نيدلا يقت كلملا رمش نم + س 75ه
 ضال رينب مقام < ثابت يلامالا هذه كرش

 اذهو ةكرحم كرش بارصلاو .ارلا نركسو نيثلا رسكب كرش تطبض
 . ىنمملاو نزولا عقتسي

 البس كتبار اذا لعالحن 2 ابنسح جيب ايدلا ةأكف

 . ةرالخلا نم ال سورملا ةرلج نم (الجت) بارصلاو

 . نيسلإب ةقلس باوصلاو ( ةقلص ار:ةنسلالا تنأكو )  س ؟0٠1 ص

 «هتززح لازو هتسح دازو هتكر فضو هنهو مكحتسار ) 4:س 54١ ص
 . (هتززح دازو هنح لازو ) بارصلاو

 .«دفن دق) بارصلاو (تدفن دق ىمألاب انيلا تريس يذلا نأت )6 س45 صا

 ( [اذك ] لالا قيل ىردل يفارشلا كلذ ناكف ) + س 540 ص
 . (لاجلل قيضل ىردملا يلق يفارشلا كلت تناكف ) ةراسلا تناك ارو

 يقارملا جاملا .اغرغ نمل ديتإلا نبا صن نإ 19 ةيشاحلا يف .اب 50١ صا

 ةفدارم اهنا ابنم مبفي هنآب يطاطبلا رفو ( ريثكلا ملالا مهتما مهيطاطب»



 58 ٍبتكلا نع فيرمت

 بيجسلا طيطبلا نا ديت ناللاو سرئئاقلا نم دهاوش درواو ةءايطو .اغرنلا
 . ةيهادلاو قاس الب فلا سأرو

 . ةلاطبلا نم مهيلاطي نع ةقرحب مهطاطب نا هحجرا يذلاو
 اهرسك ب ارصلاو .افلا حتقب تطضو (

 « مزمل ةعاضاو نركتسلاو عزل أر نم نكي ملو ) 5١ س ؟04 صا
 . ًاضيا هجو عزرت# نأك ناو ةعدلا نم لادلاب « عدوتلا ١ بارصلا' لماو

 .انلاب « ةئنرق) باوصلا ليلو « دوسلا نم هنرق ٍلباقم) * س 4+1: ص
 / . + س يف كلاثكو ةطوبرملا

 ةامح ةملق رمع دق رفظملا كلما هيغا نبا ناطللا هدجوو ) ١4 س 57٠ صا

 . فاقلاب ( اهقدانخ 'قمعو ) بارصلا نوكتي دقو ( اهقدانخ رمجو اهتصحو

 تطبضو ليلقلا الا مدمي ملو هقستسم ىلع .يش لك درف ) 4 س ١0< صا
 - مرلسلل اهنانب ىلوالاو لوبحنلل .انبلاب مدميب

 مهنم مدع نم تفلغا بكارم رحبلا يف مهتءاجو ) 14 س 05 ص

 ش مولسلل .انيلاب « مدت نم 3 ىلوالاو لروجفلل .انبلاب
 دقو (جرفلا ةلاذب دجور اهياريا قالغاب اكتع لها رماو ) 4 س م. صا

 . جرألا كلذب مثءاج نيذلا مه مهنال جرفلا لبق جترألا ةدك تطقسا
 هني ديرو اريقلابسوور ةريخ هنتر الو 5 نسا ل04 ص

 ٠ ءارلاب ال ماللاب ( مجالا كلع
 « ائازخ تضقنو اهالي اظهرئاس راسو اهرثاث راثو) 6 نس جدال ض

 هجو ىلوالل ناك ناو .انلاب ابنئازخ تضفنو ىلدالاو

 باوصلاو ( ءرشش رشتساو ءرما لسقتسا دق يذلا ودملا 3 1+ سس <ه؟ صا
 . ( هرش ىرستسا )

 برصالا نوكتي دقو « اهرقو لقو اهرهظ لط دقو الا ) + س جه+ صا
 . .اقلاي ( اهرفو)



 بتكللا نع فيرمت ايفنأ

 ةاثاو قداتخلا مطب اًررطو تايارسلاب اليلو بقتلاب امويو ) 1+ س +ه+ صا
 . ليللا نم ةعالاو نهرلا اهينامم نمو باحسك (.اتاو) بارصلاو (ماللا بصنب

 ال بطملا نم تاقينجنمو لاجرلل رئاتسو جاربا ءذهو ) « س <06 صا
 تايجنم) اهبارص نا ىراو.(ةيماخلا رانلا اهيف لمعت الو ةيمارلا ةراجلا اهيف رئارت

 . تاقينجنم ال ( بطعلا نم

 يله امي .ثاللا يف .قلعو ( مهيلع ريو ) 1 س ١

 نردلاي 6 رمثو )وا نينلاو .انلاب ( رثتو ) هلملو ( ىنمللا اب مقتسي الو لصالاب
 . حايصلاو بضالا ىنمم ناديني امهالكر نيملاو

 مهيمدقم نم ةعاج نرد لتاقو مظع دنك ودملا نم لتقو ) ١س 524 ض

 . (هترد لتاقو) بارصلاو « ارلتق ىتح لتق اف

 حصالاو « .انبلا مظع رارسالا مكتحم انيفخ ادلب ناكر ) 1١ س 56 ص

 "ال ( ائيمح)

 (دالللا نم دارا ام“ هب ا ةياودلا عطقُي رهر )1 سالا ض

 . كنلرا ريغ .الزه نال ( « هيراتب-الاو ١ بارصلاو

 ةمنع تطبض دقو ( هتنمو مويلا مالسالا دنج مكتنا ) 5 س +41 ص

 . عئام عج ةكرح « ةمنم ) بارصلاو نيملا نركحسو ميما رسكتب
 ةأيبتب هرماو جالا ىلع ناطاسلا مزع ىلع همالك قايس يف ٠١ س ؛-م ص

 ءدوتفلا نم ( رتق م ) بارصلاو ( همزع يف ناطللا دنف مث) تاقفلاو دادزالأ

 .1 يفو هنيال رهاظلا يف كاملاو ) ١١ س١0 ص هرجع الا هيبال سبل
 ٠ ( هيبال رهاظلا يف كلملاو ١ باوصلاو ( مسالا

 يلع عمج ةيجرالا [دانجالا 7 اذك ] ةيجرالا عمجف ) 1س ا15 ص
 . ةامرلا دونجلا ىلع تقلألا مث داصلا اهانسو

 « ةصاخ ةميخ) ( اهيف ماني هل صاغ ةبخ ىلا مدام س امص
 . دادش نب يضاقلا فيلأت يف درو اك"

 يرسل بها نم نايك



 د بتكلا نع فيرتت

 حيحصلاو ( نييك ) لصالا نا ١ ةيشاملا يف قلعو ( سرلفلا نم ناسيكو
 .دادش نبا خيرات يف تدررا اذكتهو سرلنلا هب لدب بهذلا نا ىنمب (نيسيكب)

 داملل يسقلا متفلا يفد ( نرحالملا باعو نوجارلا بانو ) ه سا 4+1 ص
 ٠ نرتجاللا فيفخت « نوجاللا باغو )

 . « ةلالجي ًاسزام ) كملو ( ةلالجم اموحف ةباي اكرحض ) ٠١ س (4 صا
 . (رئابكلل بضغي) لل و «زئاثصلاب حماسي الر رئابكتلا بصسملا ١ ساس. ص
 دقر فيفختلاب يهو داضلا ديدشتب تطبض ( نيدلا هب هللا دضع) ١١ س 415 صا

 . لرالا .زطلا نع هتابيرصت يف داوج ىفطصم روتكدلا ذاتسالا اهدقتنا نا قبس

 ىلع) بارصلاو ( دعازتلا نم .ادعالا ناينب هب هللا قألو ١ ؟ س 140 ص
 . ىلع ةدايزي ( .ادمالا نايئب

 « حاضر رجف نع كل عدصنا الا ةبرك ليل ضرتما اف ) 1س 1١ صا

 لبس تمطقنا الد « حاضف سمأب هناحبس هللا لجاع الا رداغ دقع ضقتنا الو
 ثالث را ناتك انه تطقس دقو ( هلسوب نمي ىلامت هللا اهاضو الا ةرصن

 . ىننلا اذه يف امرا ( حاضت راعنالا نم هلسري نبي ) اهلماو
 تبجوتساو دوهملا نويع كيلا تملطتو رودصلا كتفرشتسا ) ١ س !؛4ص

 ءاسنلا نركب ( تيجوتا ) تطبض دقو (روهلا نم تمدق ا مينلا ةليتع
 ٠ احتف بارصلاو ةيناثلا

 يخي تلتاق كرد نمف ) ١ س 46 ص
 . ( كثب ١ بارصلا لملو ( كديغم لبق

 ةقرسشم رصنلا راونا تلطو « قالا بطقلا تقدو ) هس 116 صا

 ةلسإلا نوكتت نا حجرالا لاملو ( قرسألا نم الا رارنالا علطت لهو كب
 . بطاخملا ءاتب ( رصنلا راوناو تملطز )

 هئالوا درعا نم نينمزملا ريمأب هللا هقدع ام ريبدتو ) 7 س 16١ سا

  هطانا ىنمت لاذلاب ( هقذع ) باوصلاو ( نيمجا

 « ةدامسلا ىلا بحال ليبسو ةداع كل تناك ناو يبف ) ١ س 10١ ص
 . ( اح ال اليسر ل ىلوالا ناك يرو لبس ىلا ةفاضم بحال تدرو

 كريتب ترصنو كركسع لبق



 بتكتلا نع فيرمت اذهل

 تطض ( اتاك براض تنك تيرض يتلا فامملاو 3 1+ س 145 ص

 . لاتتلا ىنيي ةددشم اهبارصو ديدشت نرد داضلا ركب فاما

 ىررا يذلا بيرجتلاو « كدج قلطا يذلا بيردتلاو ) 14 س 4+ ص

 . ( كدح قلؤا يذلا ١ بارصلا لماو ( كدنز

 ةقباس عورضلا تمنيا تامودلا هيف توه اذا انحورو ) ٠١ س ه0 صا

 ٠ دوتلا ةقثاب اهلمأو « راثلا ةقسلب درتلا
 1 ترسو تقلا كرو هيرو نوع ع

 ٠ « ملثلا عضارم دستو ملكلا عمارج دثت ) اهللو

 كل حضراو < تيلقتف ثاكتتلا دانسا كيلع بلقو ) * س هد ص

 * ههبشا هإبا ليقت نم ةانثملا .ايلاب ( تليقتق ) اهلملو « تلبقتف تاكا جام

 م كتنغال ثيدحو رخنلا ميدق نم عماجلا دنسملا اذهر) ساهم ص

 ةزيرغ كتنغال ثيدحو رخفلل ميدق نم ) باوصلا لماو ( ةبجس ةيجسو ةزب

 يعاسمو حضرت اهرارنا دهارش كيلع لالج لالغو ) 1+ س ؛(ه ص

 دقو (ةدعاس يعاسمو ) حجرالا ىلعو ( تفتت اهررن مناك كيدل دعام

 ٠ عبطلا أطغ نم نوكتت

 *معر باو ىفن نيب دجملا يف كل تمج دقو فيكتف ) ١4 س ؛هد ص

 « مع قلخلا ىلع مث لصح اذام نينمزملا ريما .افطصا نم كلأس نا بجرو

 . لصح اذا ام نينمؤملا ريما .ًئاعصا نم كلاث نا بجوو هللل

 ةرعا يذلا هتكتامب ريبدت كدلق نا ىلع) ؟١س ؛هد ص

 م يذلا ال (تقرعا يتلا ) باوصلاو ( هبسك يف

 لقتمار « رودصلا نريع هيلا علطتت الاردص اهنم ًاربتو ) ٠١ نس ه١ صا

 +6 ةجدد اهنم لتعاو 3 بارصلاو « رودبلا ردت اهلثم ىلع ةجدد ابنم

 نم اظل ًالماز ناجيتلا لصت ال ثيح راخفلا لويذ بحساو ) ++ س4 ه+ صا

 . (هللا رون نم كلم المار حجرالاو ( نافجالا ديل راصبالا يقتت ثيح هللا رون

 تقرغاو هئرا



 د بتكلا نع فيرعت

 مهتمذب ىمسي مهارات نم ىلع ةعاطلا يف دي مثو مهف 1١) س ١ ص
 .4مهيف مكسمتر) اهلملو ( مهالعأ نينمؤملا ريما دنع تناو مييف ماحتو < ماندا

 «كنابحا مامزبب مهيولق دتقاو © كناطلس ةكرب مهفرعو )14 س 1: ص
 .ةردقلا نم ال دايتقالا نم ا!منوكتس بارصلاو رسكتاب دتقاو نم لادلا تطبض

 لبيخلا ررهظو هرجح ةثثانو هدد عضاد تناف داهطلاو ) ؟ س 17١ صا

 لملو ( كتساحم ىلت هلك اشم تالظ يفو « كتكاسم
 . ليجلا ال ( كتكاسم ليللا لالظو ) « هرج "ىشانر ) ىلرالا

 اهيرغي ةجو < فنا ال فطللا بلص ةدبز يبف:لارمالاو ) 7 س 44١ ص

 . رغب ءام عمت نم ابحتف باوصلاو ملا مب ةج تطبض ( فلا ال قفرلا
 رلو ( ةيكذلا كترطفو ةيكزلا كتنطفب اهنع تينغتسال ٠6) س 11 صا

 . ىلوا ناك . ةنطفلا ىلا .اكذلاو ةرطفلا ىلا .اكزلا انلقن

 لاو ( [اذك] درسلا.ليقن ىلع الغار اهب ًاقيرط لزتف ) 1١ س و10 ص

 ةنلب ليقتلاو عظم لبج فاقلاب ديص ليقنو « ديص ليقن ىلع لطار ١ بارصلا
 ىسست ةملق هسأر يفر رامذ لقح ديبو رثمج فالخم ديب يهو ةبقملا نميلا لها

 . عالطالا دصارم يف ءاب اك ةرا

 ةاوخك نازل ىلع حو قرشُر يف نضع دعب 29#: سادتي نما
 اسهطض ىلوالا اناكو طض را طقن نودب لصالاب اذك : يلي اب اهيلع قلعو

 . سوماقلا يف .اج اكأ فتك رخذو يازلا ديدشتو نازع نيع حتفب
 اذا ةفالثساو انايدا ناك ام دمبا !ًدحاو نيدلا ىحضاف ١٠١) س 47١ ص

 هب ةفالخلا تطبض «انايمعو امص الا اهلع اوزخي ل فالخلا لها اهب كذ
 . نيدلا ىلع ةفوطمم امنأل مثلا باوصلاو رخآلا

 ظعوو ) بارصلاو « مهرباغ مهتت ظعوو مثدباد عطقو» 36 سوال“ صا

 . دبا مهي
 هقالغ دقع دش نم نأ يحاملا ىلجما نع .افخ الو ) 14 ى 17+ صا

 . (فالخ دقع لحو 3 باردلاو ( فالخ دقع ىلحو



 بكل نم فيرتت 2

 لصو اب هتورغ لصوتو < ةرعد نم ماقا ا هترعد يبلتو ) 5 نس 40١ صا

 . ةبسنلا ىنمب ( هتوزع لصرتو ) اهلماو ( ةورغ نم
 «اهكردتس ءرظنو اكلي هللا نم ةرصن ىلا ةرقتفم ) 10و15 ساال؟ صا

 ناك كرو (اهثادعا ىلع اهئادعأب لفك هيلا ةفظتم « اهئاكسشا يف اهدي ةفار

 اهئادعا يلع اهئاّقْءاب لفكستيل )و اكردت ةرظنو يكلم للا نم ةرصن ) بارصلا
 . ناعا ىنمي ىدعا نم ردصم الرا رسكتي ىلرالا اهئادعاو

 «عاتم نما بارصلاو « ليلقلا اينإلا عانق نم هيف اتدهزو ) 7 سس +7 ص

 « همامز ضقن اهطقات نمو < هماكحا تدر اهضراع نمل  س 494 ص
 . لاذلاب ( همامذ ) بارصلاو

 نم انالف ضبا رونثلا ضب ىلا الرطسلا تسب اذار ) 14 س هله ص

 نالقف ( هدنع نم" نالف ضنا ) بارصلا ناكارو ( هدحو دابلا يف يتبو هدنع

 + رج فرح ال لوصوم مسا نمو ضبا لعاف
 اهنم لك ناونع عنضو ٠؟ مقر قحاماو ٠١ مقر قحللل 45 واه يع

 ٠ عبط أطغ رخآلل
 نم رفكتلا قرخو « اقلغ هنم ءاسف مرحلا لحاس ارو ) 14 س 4416

 . (اًنلخ هنم قاف) ٍبارصلاو « اقرخ بئاملا اذه
 * يأ دقت مثرما نا رهتشا دق نمؤملا دبع

 مظعر رثك عمس نزو ىلع سما (سما دقت مثرما نا) بارصلاو (رمع دق ميكلمو

 . رما دق كييخا نبا رما نا ىرا يفا ةكم حتف موي ساسلل نايفس يلا لوق هنمو

 < اهذاتتحا ىلع ارفرشاو سابقا ىلع جنرفلا لو ) 4١ س 141 ص
 + اهزابتنا ىلأل مهيديا اودم ١ بارصلاو (

 امو.درمالا كلت ىلع مايالاو لالا تضقتدنق الاول ١٠و + لس 444 صا
 اهسارفال تراث امو ةعدبلا كلاق ىلع لاوحالا تريغو < ةضبلن اهملق يف كلف تكرحت

 ..ايلاب ال ةدعرملا .ايلإب (لاوحالا تريغ)و (يلادلا تذم) بارصلا ليلو (ةضبار

 « اهرامش .ايوالا نبل يتلا ةعاطلا يف مداخل كروب دق ) ؟ س 40 ص

 ٠ ( اهراش .ايلرالل نبل ىتلا) حجرالا لثو « اهراتش .ادعالا يف ىضماو

 نا كلذو ٠١ س 16١ صا

 نا ديأو دم ةصرف اهوأرو كا معق



 مهيفاثا نم هيفثا الو « مهيقأرط نم ةيغاط "قب ملف )17 سس 107 ص

 جرخو ملا تطبض دقو ( جرخاو جرخو جهراو بلجاو جرساو مجلا الا
 جربتو جرساو ملأ ) مولسملل انركسي نا ىلوالا لماو لوبجملل .انبلاب

 رحبلا اهلصرا ةثام مهددع نم لتقلا نمي انكر ) 4 س ؛ه ص
 .«ةئارو نم لصي نميد) كلها ناحا نم ( نيمي ) نمي لملو ( فلاب هءارو لصب

 "نود هنع بذلا يف هررخذملا الذبو « هتيدلو لل ًابضغو ) 3 :س 166 ص
 .. (.٠ هلرعام نرد ) نركتت نا برقالاو ( هدرع ام

 ارا ةسورحلا ةبج نم اهعرلط نرداملا فرسشتتسا دقو ) 4 س 154 صا

 ..6 ليطاسالا نم يدارج 3 اهلللو « راحبلا ىشنت لياءاسألا نم

 غلبملاو عمسملا يمادلا وهو اةديس ةرضح بإب ىلع هاندنرا دقو) 1١ شاص
 ءانعدراو اجو ناكذ ردصلا ءاأربو ارسي ارا ءانملع“
 هدهو اًربا' ال ( ارسي اءرما ءانسلع) ثركتي نا حج

 ٠ برثلا كلم نمؤملا دبع ني روصنملا ىلا تال هل لربات بلا

 « هلبح نم كريشلا دي عطقتب عطقني مل ام
 ب كرشلا دي دي عطقي را عيطتتب اهلماو

 يجد ) ( اهباجيا اجر ةرعدلا هذه ىلع نمزملا نما اذاو ) 5؟
 - ءارلا مضي ( ااجيا

 لا ةيشم رحبلا نم ىطتماو جاجملا جاجالا بكرف )1© سا ه0* صا
 . ( جاجرلا ةيطم ) اهلملو

 ارقدحف هلا بناج ةبج نم ودملا نم مهنانم انرصحو ) ١ س ه.04 صا

 - (مهسفنا ىلع ارقدتخف) تناك ايدو ( مهسوؤد ىلع بازتلا اوثحو مهسفنا ىلع

 الل 3 ججرالاو (دار لك .رارق المل اهليس كرت ولو ) 15 س ه4 نع
 ٠ 4 داو لك ةرارق

 فارالا ىلع نايلرتسيف انم ناكرامم بره. نأ الا وه امو 3١ نس +٠ نع
 . « الرتبف ) بارضلاو « هدالب



 ويشقبلا نم فيرف 1

 هرضاحو هيضام  برعلا بدا يف صصقلا يف تارضاع

 دوسيتا دو ةاتسالل
 0, س ةيلابكللا بلا - ؛هعد ةيرملا لودلا ةساج

 ةيبدالا تاساردلا مق ةبلط ىلع روسبت درمم .ذاتسالا امهاقلا نترضاع

 .٠ ةيبرملا لودلا ةمماخل ةيلاعلا تاسارتلا دبس يف

 ىلرالا هترضاحم يف بتاكلا هيف ثحب ةحفص 77! ىدمتي ال بيتك

 ةيقيطنامورلب .اًرورم .ةثيدحلا ةبقارلا ىلا ةيكتيسالكتلا نم بدالا بهاذم
 ٠ ةيدوجرلاف ةيمقاولا قوف اف ةيزمرلاف ةيسقاولاف

 .اع ةماملا بتاكل ماي

 ءاعرتساب هسرد يبنيو . هتنب يف هدينأت“ةرقو هغوسر يعاردو بهذم لك
 هذه نم يبرعلا بدالا فقوم لوح ةبيرقلا هتسارد عوضوم ىلا هيماس ابننا

 .اهيف هدينأتو اهب هرئأتو اهنم هناكمو تاهاجتالاو بهاذملا

 . برعلا بدا يف صصقلا ةسارد ىلا بتاكتلا قرطتب ةيناثلا ةرضاحلا يف

 .اهثيدحو اهيدق مهبتك يف هتلثم يذلا رودلاو برملا ةايح

 ضعبو مهماياو برملا رابخا يفو نيصاصقلا ىلع يهاجلا تفابت يف ىري رهو
 برملا نا اهلا امو نايتل ريطاساو ةليلو لل فلا بتك“ يقو اهريخو مثهدئاصق
 نم ةدوذبو هحاقل لحي ثتدلعا يصصقلا انيداف يلاتابو . عبطلاب ةيصصق ةما

 ءرشن بابسا سرديف تاهاجتالاو بعاذلا هذبب ة

 يتلا ةيصصقلا ةضبنلا ىلا لزافتو باجعاي رظنب لب مؤاثنا ملتي ال ة
 ةيئاننالا صئاصخ نع هنشك

 ةصقلا ليقتمي لئافتم رضاعملا نا . عيفرلا ينلا صصقلا نم راطا
 نيصاقلا» ةققلا جشم هيئراقو هيسءاس ىلا اذه هلؤانتا

 * ٠ بواقلا هب جلي نا روسيت ذاتسالا فرمي
 ماغرض فسوي



 1 بتكلا نع .فيرتت

 ةيحرسملا نف يف تارضاحم

 ديتكاب دما يلع ذاتنألل

 و1 رم ةيلاكلا ةميطللا - ههه ةيرعلا لودلا ةساج

 ديسلا اهاقلا تارضاعع نم ةللس يف بالطا هتارابتخا لقني ذاتسالا ره
 تاساردلا دهم يف ةرئللاو ةيبدالا تاساردلا مق ةبلط ىلع ديتكاب دما يلع
 . ةيبرملا لودلاو ةمءاجلل عباتلا ةيلاملا ةيبرملا

 يف ةيماسالا ةركتفلا نع رضاحلا اهيف ملكت ةحفص ه4 يف بيتك

 ةيدرطساو ةيساّيسو ةينيدو ةييرظ نم عيضاولا ىنغ نعو ةيحرسملا
 . اميفر

 يبت هنا فيكو نرمدقالا هيلع جرد نف حزسملا نا فيك ذاتسالا حرسشي

 ريوصتو رومش نع

 دب كم ٠ هبراجت لالخ نم نذلا اذه نع ملكتي رضاحملاو

 هدعاوق ثيح نم يحرسملا نقلا لكاشم هجاري : يحرسملا فيلأتلاب هلافتشا
 . ةرصانعو

 لدت ةيباتك“ ةسيق تاذ ف تايحرسم نم ةلثما يطعي ثاحبالا هذه لكيفو

 ءادالاو عِبتلا

 يزيلكتنالا حرسملا صرصُخابو هدعا دقو يبرثلا حرسملاب ملاع كلذ مم رهو

 رمثلا نيب عجم رهاشو يش لك لابق رعاش هال ديبنكتشب بجسي ثح

 رقد يخش ريكفت

 ةيبرع ةيحرسم ةطبنا وحن هتذمالت هجوي ددج يحرسم بتاك ذاتسالاف

 وا ةيرمش نورك دق ةيرع ةتلب يدؤتو يلرعلا طبحلا نم اهرصانع دمتست
 . ةيمانلا ةثللا وا السرم اًرمش

 ماغرض فسري



 بتكلا نع فيرعت لهل

 ٍقوش دءب يرصملا رعشلا يف تارضاحم

 روذنم دحم روتكدللا
 118 ص ةلاسرلا ةميلس - ههه ةيبرملا لودلا ةسساج

 يف ةيرفللاو ةيبدالا تاساردلا مسق ةبلط ىلع رودنم دم روتكدلا اهاقلا

 . ةيبزملا لودلا ةممال ةيلاعلا ةيبرملا تاساردلا دهمس

 ينثيد مريلا يرصملا رمشلا ةلاح بتاكل هيف ثحبب مجحلا ينص باتك
 رمشلا ناك نا دعب . بدالا يف ديلقتلا ىلع جرخ يذلا يفادجولا رمشلا ىلع

 يسأبلا رمشلا ىلع ذيلقتلا ىنط ةرشابم ةايللا نم هتدام دمتي ميدقلا يلرعلا
 الزَع را ءاجه را ًاحدم ىدمتت ال رمشلا باويا تحبصا دقل ىتح هعبت امو

 فاتسالا اممالعا يلماح نم ناك يتلا ةثيدملا ةيرمشلا ةضبنلا ودئاد ءاج نا ىلا
 .ةيظفللا فراخرلاو ةهافتلا نم يبرملا رمثلا صلخ يذلا يدورابلا يماس درع

 يذلا يركش ندرلا دبعو يفزالاو داقنلا ناذاتسالا راس قيرطلا هذه ىلعد
 . اقدصو ًانادجو رمثلا دارا

 اذه ةايللا نع ديبشلار نادجرلا رمش
 ديلقتلا نم رمثلا صيلخت ىلع اولمع يذلا رللربا ةعاج دنع ةصاخ جارد الر

 نم نادجرلا يف ام روصيو ىفنلا نع ردصي يذلا رمشلاب اوبااطو . درجلاو

 ٠ قاوشاو لامآو مالآ

 ب هتارضاع ةعرمجم يف لليو سردي بتاكتاف
 ةيسفنلا مهتالا- عرصتب ارداجاف يفادجرلا راثلا اذه ارمبتا رصم نم تارعاشو

 + مهطيعو مثرحلو مهس

 قاما ىلا كب لخدي يذلا رصاملا رمشلا اذه نم ةّءض باتكلا يفو

 1 بتاكل نسحا دقلو . هيلئاق سرفن

 اوثغ ايف ارقدصو

 قرع دع ارك عافك


