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 ةحفص

 باتكلا ءاذها - ١

 دنهبن لح 6

 ميدقلا روتسدلا - ١

 دادبتسالاو روتسدلا 1١-

 ةيرحلاو روتسدلا سس ٠

 ةيصخشلا ةيرحلا ب ؟+
 ةفاحصلا ةيرو سس «ا/
 مياعتلا هئارح 06

 ةءارقلاو فيلأتلا ةيرح ب 4٠
 فارغلت'اوةتسوبلا وا ةبتاكلا ةيرح لس ؛/

 تايعمجأ ةيرح -- هو

 ةلودلا لا>و ةيراا| - ٠
 ةفخلاو روتسدلا - م
 بصعتلاو روتسدلا ل و٠

 نيدلا لاحرو روتدلا - وهو

 لا ملا 66
 ةموكيملا هز وءانو روتيدلا -

 ةموكحلا ةيلاهو رودسدلا - "٠٠ ؟

 ةعارزلا ر-.ةورثاا دراومو روتسدلا - 3
 نداعملا- ةورثلا دراوم رئاس يفةلك
 ةعانصاا - ١١

 ةراحتلا - ٠1

 تاكرشلاو ةماعلا لامعالا- ١
 نونطوتسملاو حايسلا- 7

 اماه ©9 ذب ةلو ىلإ . ناثومبلا سل . ةماع ةرظن .ةمئلا 95



 لا العال -

 ماو نرق عبر دعب ةينامعلا دالبلا ةلاخ انروصتامم ءيش يف اًواغ 0

 ع راثلا اذه
 قبب ال موي لايخلا حراسم يف ن آلا ذم هارت يذلا مويلا كلذ اذبحايف

 0 ملعلا رشنني موي . هملاعم كدب زوْلا برطو هاركذ ملأ الا دادبتسالا نم

 .نامحرت ةطساوالب دإليلا ءانب أعيمج مغني و هدب طخ هناعووزع باسح حالفلا

 ذي ندد ةلع لك ءانبأ نم ةيدنجلا قرف يف ب بذجل انج نايتفلا ظننت موي

 باب رأ بهو . !متالضف الا رامنالا هايم نه راحبلا لاني الو ضرالا لضخ

 لماعملا ءاشنابنورابتييو تاكرشلا نول ويف مهدالب يف مهاومأ ريغ ىلا لاومالا
 موخأ هب عفتني باب لك يف قفنت ةبيط ةاكو هللا مهقزر امم ًاظح ربلا نواينيو
 عافدلا ليطاسأ ىلع .راحبلا ضرع ف ينامعلا معلا قدح موب ٠ . ريقفلاو ز>اعلا

 , دعطا ف قوز نمشقاةريص و آر ققتلا قرط لصختتو هر
 ضرالا مأ رئامس ةينامعلا ةمالا ءانبأ رخاقي مولي

 هللا نذاب ديعيب مويلا اذه سيلو



 داما

 ةيدنجلا اهب ينعنو نمالاو ةطاسلاو ةبيملا ةماعد يف ًاريخأ تلمأت اذاو
 نيكتحلا طابضلا نم انيدل ناف ناهتسي ال نقوم ىف نآلا ذم اننأ تيأر

 شيجلا اذهب كللوق اف ًاراختفاو اع هب سوئورلا عغترت ام ةلسابلا دنجلا ةينفو
 تعقدت دقو اماه نيوشعو ةسخاد دجلاو دد'وسلا ةضيب ظفح يف يناثلا

 هييناج ىلا قيئاوسإلاو , ملسملا بناج ىلا يحيسملا ىشش ةمالا تاقبط عيمج

 نإ ال ير !ديلع نيج اوثلأف ييرضملا يناجي ىلا يددبلاو يديذبلا

 ةيب رحبلا انتوف نأ كءاس اذاو ..راعلا ءردو رامذلا ظدح ىهو الأ ةدحاو ةياغ

 دادغال نمزلا نم مسقم انل ةنس نب رشعو سن ةديبف هاف زجعو فعض يف
 شوبجلا مظعأ ىرم يرحب شيج بيردتو ليطاسالا مظعأ نم لوطسأ
 انبأأ دقلف ةينمالا هذه كاردا :نم ًاعنام ةرضاخلا ةنو آلا. يف لاملا ةلقق تسفلو
 ابتحلي امو سيساوجلا بتاور ءاغلاب ميظعلا رفولا نم انيدل لصح ام مدقت ام يف

 نييالملاب .ىضح امم ةي روتسدلا انتموكح اهلفقأ باوبأ يف ظهابلا جرخلا نم

 نيبت ىتح بئارضلا يف ةدايز الب لخدلا يف رمتستس ىنلا ةدايزلا الخ كه

 فوس نينسلا نم دوقع ةعضب دعب انلخد نأ جرح الو اناتق ءاصحالاب ان

 ةب رو الا“ لودلا مظعأ لخد لداعي

 يتلا ةريغصلا ماسجالا هذه الاثم كا برضن نأ ماتلخا يف انيسخو

 اهاصقنا ىلع رمي دكي مل راغلبلا اهرخآو تارامالاو كلاملا تْمّلاف انع تلصفنا

 لودلا دادع يف ابسفن تزن“ تءاقو ًاصاخ ًانأش اهسننل تاج ىتح ًاماع نوثالث

 كتنتباو ًاشيج الع تفلأو هراكنا كال ًاطوش يقرتلا قيرط يف تراسو

 يهو . ىهظعلا ةنطلسلا هذه نم ًاريغص اءزج الا نكن ملو عالقلاو نوصحلا

 بعشل نم ان دنع ام اهدنع.لب ضعبلا مثوتي اه ىلع ةدحاو ةلم اذه عم تسيل

 اذه ارج ملهو يليئارسالاو لسملا يكرتلا ىلا ينانؤيلا ىلا :يفالسلا نم للملا



 ايلات

 ميلحتو مهالم فالئخا ىلع نيينامثلا عج ت"*ره يتلا يخاتلا ةوشن ىلا تفلت

 ءاوسلاو قفولا ءاول ارش ان مالسالا خيش ةخامس مايقو روتسدلا نالعا 3 7

 نونمي نيدلا لاجر رئاس هللارو نمو تارا عرشلل كلذ ةقباطم العم

 ام . دالنلا فارطأ يف ًاشاف لازب ال لهجلاو اذه لك. 0 نوقفصتو

 رونب ظتليح ةريتئسم لوقعلاو ًاماع نب رشعو ةنسح دفب نوميملا انآ نقلا
 انعيمجو ةئيندلا لغاشملا هذه قوف وه امل ةعسأ» راكفالاو نافرعلاو معلا

 ةكرتشملا ةحلضملا قر قوالب ان

 ام ةرثكل لح يف كلا أك كفل ادبن ةورلا ةراوع رضا ىلا تا القار
 لغتشمل ”نمز نرق عب ر نا ىلع . انفاسأ امىلع ةنيفدلا زونكلا نم كل ىءارتب

  ةيملعلا لئاسولا عيمج ضرالا تاوم ءايحتسا هئانثأ يف هل رسيتي ليوط

 تاعونصملا عيل لماعملا أشنتف ةعانصلا نونف سبتقثو ةعارزلا ايحتف ةيلمعلاو

 لبس ليبستو نداعملا جارختساو ةحالملا تاكرشلا دقعتو ةراجتلا جورتو
 ٍكئليح قفدتب ام ىلا لايخللا نيعب رظناف . ةحارلا لامعالا رئاسو لاصتالا

 ا نآلا ةبهاذلا لاومالا ن م يلاهالا قردانصو ةموكحلا ةئيزخ ىلا

 0 ةقرأ انج ةلحاقلا لخاجلا هذه ىرن ىت> ةريس ةرتف اللا ه ام

 قارعلا ءاجرا ىلع تارقلاو ةلجد هايم ضيفت . روةسوبلايتةض ىلا سرافجيلخ
 اديدج ًاتبن ةدئابلا ىرقلاو ندملا اهيف تبنتو نييسابعلا نءز ىلا اهب عجرتف

 كلذ لثم قو: د انما اما ئوذبلا رضاسإ و زورو رشي ياش مدل
 برغملاضايرو يلهورلا تباثمو لوضانالا لوبَسو اب ؤوس عاقب و ماشلا ةيداب ف

 دوعبو نوءماملا فقيف ةرجاملا ليس ذئايح ناقتو . ةنطلسلا ءازحا رئاسو

 . ناك نا دب لاخلا طفضو لالا رع ةحيسفلا دالبلا هذه حبصتو نولحارلا
 اد را ادي رش هتايح ىغَق ناو اهمم املس جورخلا ىلع اهون ادع لخارلا



 ال ؟٠ - ٠

 تترينبلل اهدادعا تائبلل سرادملا تدعأو دانو عقص لك يف ةمالا هذه

 بير الف . ءاسنلا لوقع ىلع لاجرلا ملظب ةيشغملا لهجلا بقهايغ تعشقناو

 راو روكذلا معي االئغف ةديدجلا ةتبانلا ةي رثأ يف رخدت ةيناملا ةأرملا نا

 يفلجرلا اع رع لّهال القفا ةنبلا هذغ ماعد ديطوت يف روحو

 ناطوالا' لع دوذلاا قدام ةتماثتلا كزتتم

 ءاجم دارعا ىلإ رظنلاب ريبلا نمزلاب ةنس قؤرشعلاو سلا ثسلو

 نع ةنوكلا بضانق يلوتلا ةينظولا سسرادملاو ةموكملا-سراذم يف نايتنلا
 . ةيدنجلاو ةسايسلاو ءاضقلاو ةرادالا عورف عينج يف ةماث ةقايأو حيحص لع

 امو اهل اودعأ نيذلا اهباب رأ بصانملا ىلوتث موب دالبلا ةلاح نوكت اذام رظناف
  ممدهجو نير ومأملا ةريغنم نوكي امو لدعلا ةدايسون مالا بابئتسا نم جني

 بترلا ثيغ ناو ةتمدخ صالخاو هدجي قرب, مهمم دحاولا نأ نوماعن موب
 نوكي اذام اذهدعب رظناو .نعادم فازتم لك نع سبح ادق ةساتخلا ةمسوالاو
 يف ةعئاشلا ةقيرطلا حالصا دعب رجاتلاو لماعلاو عناصلاو حالفلا هلي اع نم

 نيرومأملاو ماكتلا قوقح نم لكل دخ مضوو لاومالا ةيابج

 بوعشلا هذه نيب تاداعااو قالخالا 00 ىرن ام كلاه اذاو

 مهافتلا ءوسو . موقلا تاغل فالتخا نع ئث ان كلذ ظعم نا ملعاف ةنلتخلا

 ودان دل ا مْرَل ةنس نن رشعو 3 ناو . ناودعلاو رشلا اقم

 دحاو طمن ىلع اداة رعربس ناو . ةكلمملا ءاحنا عيمج يف ةيمسرلا ةغللا

 كتلازو صعب صعب مهنظ نسح سانلا مهافت اذاو . بواقلا نيب. فلوب
 ىعست ةدحاو ةما مسالا هذه تحبصاف ماثولا قرط تلبستو نتفلا بابسا

 دحاو ضرغ ىلا

 ان" كين ميمذلا' بصعتلا رداوب نم فاس ايف تثأر ام كغار: اذآو



 ا

 تقلطا دقو ءارعشلاو باتكلا نيبفاحصلا بناج ىلاو .. لمعلا ىلع رفاضتلاو

 ةيداصتقالاو ةيملعلا نوءوشلا عبمج يف ةثحابلا تالجلا نوئذي مهمالقأ ةيرملا

 ىلاو . ميدقلا لهجلا ةيشغأ نم ينب ام عيمج نوليزيرو نومظنيو نوفلؤبو
 بكرت يف اورظن اذا مهعورب الف معلا ًاسيخيم ًالانتشا نولتشت ءايعلا مهجن اج

 نضياللا نطب يف اوبقق)اذا الو:, ةلاتقلا هتبال الا دادعاب .اومهتب نا يريك"

 يف ثحبلل اوعمثجا اذا الو . ململا ءادعال اقدم نوحتفي مهنا لاقي بلا

 ْ مهي رخو مبان ناو . قحلا ءادعاب كنغلل ننرعأب مهما عاذب نا ةلّضعم

 ميقملا لمعلاب سيل نمزلا اذه لك مل

 ٍفاأتنف نرق عبر وجلا اهلالخ دقو تايعجلا لامعا نع لاقي نأى مع انور ش

 مماماع و مه اس خويش ىلا مهسرادم ةبلط نه نيين اعلا مغ ارث افانصاو اعاونا

 ةورب دراوم يف رظنلا ىلا طختثو ةيماعلا ثحابملاو باد لاو ةبب رتلا لوانئنف

 عارتخالاو فاشتكالا ثحابم ىلا قرطتنو اهجارختسا لئاسوو دالبلا

 ةنس نب رشعو: سمح يف :ةينايثلا ةأرملا هغلبت امع لاقي نأ ىسع الب ٠

 الف مسجلا اذه فيصن يثو ٠ تباث ينيقح ندمت لكل لظعالا ماوقلا هو

 هتيب رمو هتيلوجر يف لجرلل ربكالا نوعلا هو . اهنايح ةحصبالا هتايح حصن
 فيم يف لضفلا عجرع اهيلاو هتدش يف هتيسا'ومو هتازع يف هقيفرو هتيلوفط يف

 ةيلهاللا يف خيراتلا ال ظذح 4 و ٠ اهيف لئاضنلا سرغ تايناو ةيمانلا لوقعلا

 هناو . اهاثما زارحاب لاجرلا ماظع رخافي ةرئأم نم ةراضحلا لودو مالسالاو

 ديف ةثردبلا انئضي- ىف ةيزوق دي ةيكرتلا ةأرملا ناك هلا اتسأ خاتسا

 بهذلا دادب رطس رخل كلذب اه ناكف اهسفنب ترطاخو تذهاجو تلضان
 ننرشعو ةيخ دعب نوكي ناىسع اف داديتسالا نمز يف اهنأش اذهناك اذاف

 تائب نم اهماوخا رئابس ىلا ايبنم قيس دق ةينطلا, ةنيننلا بز نوكا ملا
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 بتسبورألا تالت لك تره دقلؤ . امادعم يختل | ةرهس ةضم تارتف الا

 قيقا ممل ةريخالا ةضملا هده راع عانيال اناس اذا . تتادعشلا “ ع

 الإ امو ٠ نورقلا توط ةمأ رمع يف ديذملا دمالاب جبشل# هنس نوزشعو

 تدل را هجو . اره ةنس نورشعو ”سمحو . ناسا رع يف روهش ةباثع
 ليث دهب حالصألا تادنعم عيمج لاكتسا يف ةبغار ةضهان ةمال ليلقلا ١

 بئاجعلا ما ةب رملاو :

 5-0 :هذابه ةجو بقنا ىتح روثسنلا نالعا ىلع مايأ رم 00

 لاو راكفالا .تقلظناو قافؤلا داسو قاةشلا لازف مات . مزنه القا

 0 بالقتالا نأ بير الو . مراذملاو لاظملا دوق ترنتكتو مالقالاو

 نوكي ام ىلا لايلخا نيعب رظناو كينفج ضمغاف . يملا بالقتالا ةغيلط
 ليجسلا اذه يف ريسلا لع نبرناثم انالظ اذا نرق عبر دعب ةلودلا هذه نأش ند

 . دق نطولا اذه ءانبأ عيمج اعرب نينسلا هذه دعب انه نشئاقلا ىرت .الفأ

 ءاخ الا قرع اوقثوأو مهيلع امو مل ام اوفرغو ةخيحضلا هن رخعا ع اوكزدأ

 ةيفنناو اع لمعي ل 0 5 هدلغتم فن اوعيضأف ءاوشلاو

 قوقحلا دونشب ةذيفملا ةيصخشلا ةب رخعا قالطن ان ةنأ ًاضبأ قرب ال وأ

 3 7 7 كهاعم 0 د را كف 4 وع دي 3 -

 دادتسالا تاو ءيشل ولت 530 حورو ديدج سفن ىلع ةديدج

 اهنا ضايح نغ .دوذلا ليبس يف توملا اه لهي اظفح اهازك ذ ظفح لب .

 ةداقو ماغلا يألا ولثمم اهباب رأو انتفاختض لعمل نفزلا اذه نكي الوأ
 يننكأا لم و لفي جاوب »اهيل ىلا بدلا قا يقرأ 'راكتيالا



 ب ووؤل/-

 نمزبب اونزتخا نا مل قبس دقق لاوطلا نورقلا داهجب ةركزدإا ام' نيل عض

 وصعلا فلاس عارتخاو ندعو مع نم ةرذ ةرذ انفالسا هعمج ام ل

 9 بجاولا ضرفلاب نكي. مل اذهلو . ائواش ام اوذبنو اًواش ام هنماوظنخ
 عسل الواد 0 تانسحلا نم هلام مهندمت لك لع اندم لك قف

 انوج ةلاح قفاو ام اهيلا مضنو هتانسح راتخت نأ هيقارم لوأ يف نحو انيلع
 دوعب يذلا ا داس / بئاوش نم اقاط اقرش مدمت انا عدتبف انني رو

 لالحنالاو طاطحالا ىلا يدءويف ىرقبقلا انب

 اماو ضرقنتو لودت لودلا نا مهملعب ةئين أطو ةقث نطولا ءانبأ دزيلو
 نه لوحتت دقو . سانلا يب > ام ةيح قب لب ىثالتت الو ضرقتنت الف مالا

 يف اهدارفا عزوتتو قرت دقو . اهريغب جمدنتو قئرتو طحنتف لاح ىلا لاح

 انعضاوم يف لزن مل هل هلل داو نحو . ىلوالا اهنينطو دقفتف يرشبلا عمتجما

 وه امنا ةينطولا دقفو طاطحمالا . نم انيف رهظ ام عينج ناو . ةيح 3 5 مف

 غواب نع انقوعي ام هي دادتيمالا ةلود ضارقا لار للا

 غواب نع اندص ىلا ءادعالا اهب عرذتي ةبقع ملغعأ ناو . ممالا غلابم 0

 عيمج ىعسإ يتلا ةبقعاا و اننيب نغاضتلا حور ءايحتسا يه امن ةينمالا كلت

 بيرق امع اهم مهب رام نوغلاب مهو اهراث] وحمو اميطحت ىلا نآلا نييناهعلا
 هللا ءاش نا

 ررس ىلع نو.لاجلا مهوتي ام ىلع ةديعبلا ةقشلاب حالصالا ةقش تسلو

 ةصنم ىلع ءككتم نانسولا لماخشناو لايمالا تائم مطقي ظقيلا يعاسلاف هافرلا

 اهءوانبأ ىعسإ نأ نقمالا هذه بسحو يعسو دج ىرمز نمزلا ٠ هلومح

 نورقةلودلا هذه ىلع ت”رم. دقلف . بايه سعاقت اتم لك ًارسق مه» ارو اورجييف

 طاط#الاو دوجلا امهيف بقاعت نائرق اهتم م ءاقثرالا ملس يف ةدعاص يهو
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 دوعن نأ تاهو ةرملا هذه انترداغ اطابذاب

 مخضلا كلملا اذه ةماعد موق ال يذلا ماثولا طب ر ظفح ىلع ةريغ نيقرحتم

 ةلغس يعاسم نم ودبب ابر ام مهاوق عماجعب نومواقي بير الب مهاو . هنودب

 الا ملا الو ةيماسلا ةياغلا كلت ةلان كاردا نغ نورصقي نيذلا ءاغوفلا

 ظ ظ نب رفاظ نيعاغ
 انناوخلأ نم قواماظا نوطناقلاو انثادغا نم نوضغنملاو دانسملا لوقت

 . ليلعلا مسجلاب ملاعلا هفرع دقو ليئضلا حببثلا اذه ءايحتسا ىنسني نا تاهيه

 000 ا زل ا رشا ةرصإ ةراعلا ّيعاو' همظع ةانفلا زخ
 تكشوأف هئاضغا نيب لذاختلا مكحتساو تاحاف هاوق عومم ىلع داديتسالا

 ةديدج حور هيف ثعبنتو هاوق عمجتسي نا هل ىنأف قرت نا

 . لاضعلا ءادلاب نكي مل انءاد نا نيقتشملاو نيتماشلا ءالئوه تاف لهف

 يه لب غامدلاو بلقلا ىلا فارطالا زواجنت مل اننلع ناو هوروصت ام ىلع
 ةكرطا نعةهرب هتدعقاو هرظنم تهوشف ةرهاظلا مسجلا ءازجا تشغ حورق

 لك نا ملع اذاف . ةلاتق ةلع لك نم هتمالس عم هيلع يضق دق هنا رظانال ليخ

 تملتقا دقرناالا كات ناو دادبتسالا ربا زخو نع ةئشان تناك حورقلا كلت

 قثت نا انيلع ناه ةيمادلا حارجلا كلت مآلأف روتسدلا مسلب رذو تركو

 حيحصلا مسجلا ةوقب ةايلا ناديم يف ثاعبنالاو ماتلا ءافشلاب

 ىه ءانعلاو دهجلاب كئلوال تحتنت ىتلا لبسلا ناف ةيندملا يف ةقي رعلا ممالا

 ملل هنم رثك | انل عسنم رايتخالا باب و انش ام اهم جلن انل ةعسنم ةيداب

 يقلتث نا انياعريثكلاب سيلف . ءافوو نيدو ءاطعو ذخا هتأشن ذنم ملاعلاو



 ل 14م

 ' ثباثلا رفظلاو ميقملا زوغلا ان ناك نآلا ذم اهعطق هللا انل ضيق ناف الاو

 نينسلا يف هتاوطخ لثم معلا هيف اطخب نمز هللا هتلخ ذنم ملاعلا ىلعرمي م
 تعسوف جرس لك تحرس رشيلا لوقع ناذ. .٠ تضقنا يتلا نيثالثلا

 ٍضرالا لهاجم يف تب رضو خيراتلا تصح ةلوقئملاو ةلوقمملا فراعملا
 ةداملا باوبا نم باب لك يف ةديدج ًامولغ تدجوأو ةميدقلا مؤاعلا تلهسو
 لوي كماحو. . نابسملا يف نكت مل البس نارمعلل تحتفو . عامجالاو

 تفتك او ٠ ةمييطلا يضماوخ نما ريثكلا اهب يطشفل ةمرح 0

 تقرخو ةطيسلا هجو اههب تفاطف اههبناوج لك نم. فاشنك الاو عارتخالا
 بل تطتماو.ءاوملا يف تراطو راحبلا قامعا يف تصاغو ضرالا باق

 نومدقالا اهلءرخدا ام ىلا كلذ لك تمضو . كإلفالا ىلا تزواجيئف ريثالا

 هزذهيفب نو اذه لك . هللا الا لعب ال ثدج ىلإ ةيعاس ةبئاد لازت ال يهو
 اهدصن ننو شوششب هجوب عمجا ملاعلا اهاقلتي نولماخ نودماج ةريتتسملا ةكرملا

 اهريس يف انيلع اهنفذق ةرئانتم تاراريش الا يه امو . اندالب زايتجا نع

 ثيثج ريس يف ملاعلاو نحب ثيح انئبلف ضرالا يداقا يلا انتزواجو

 ىقرا نآلا انديع ملا ةلاح نال ةفلابم لوقلا. يف نا عزب لئاق براو

 ذا نوكي نا بجي ناك امم يقرتلا اذه. نبأ نكلو.. ةنس, نيثالث ذنمباهنم
 .ءاهسلا ىلا يمارتملا بسلا اذه يف ىو ىلا ءيعثنلاب اهان دعصصيتلا ةجبردلا تسيب

 . ةوابغلاو لونا نارحب يف ةهئات اهتفرب بوعش لب فئاوط اننيب لازت الوأ
 اذه يف.فسعلاو, طغضلا حنان نم ةرثأتم اهسفن ةيقارلا انتقبط لازن ال وا

 لبيروطلا نمزلا
 5 و دقو ن الإ امأ ..ىضم ايه ريذعلا لك انرذعت ايندلا تناك دقو

 ثبشنت ل نلف: ثناح دق: صرفلا هذهو .رذملا نوكي نا. ىبمع اف جاو



 ااه

 هيلا !مداعاب ىعأب نا هتنالو بدتتم ىلا بتكف هتباد تقرس اي راكم نا
 دقو . نيا كلذ يف لهجلا كلذ ىلع مالن نكت مل بيرالب انناو

 درع يف ن الا اننكلو . ةزاضحلا .دالب ملقعا يف فرطنلا اذه لثم لصحي

 وه ثوعبم لك نا لعنف ةدحاو ةياغ ىلا هيف رن نا الا انعسي ال جرح

 اذا هتبختتا يتلا ةيالولا طاصم ناو . دالبلا نوؤش عيمج يف رظنلل بدتنم

 هنع فنخ الك هناو . ةيناثلا ةجردلا يف الا ينأت ال ةصاخ حلاصم ال ناك
 مهعفنو مهمدخ ىلع ةردقم هوداز ةصاخلا مهبلاطم نم ةوختنم

 نم يضتقي ال امةيسايسلا لك اشملا نم ةلودلا ىدل نا 2 مولعم وهو
 ساجم يرانا ن نم انملع دقلو روتسدلا اهلنا ]ين ءايطخملا ام: نوط ةنكلط او دعم ا

 غولب ىلع ةلودلا ءادعال 77 مهرومب اوناك هئاضعأ ضعب أ نا لوالا ناثوعبملا

 ىلا ساجللا كلذ ضف يف ليجعتلا ىلع ديلقتلا بزل امد ان مهناياغ

 ءاضعالا ختي نأ اناواجرو ٠ ةلظعو انل ةربغ ىضم اع ل سم ع لجأ

 بسكب نيعماط ريغ ةصاخخا ماصملا نع نيدرجتم ًاراعش يورتلاو ينأتلا
 جوحا ناالا انئاف . اهنمز دعب ني مل يتلا ةليوطلا تاشقانملا ءارو نم ةرهشلا

 ةبقارم ءاضعالا بسحو . حتاوالاو بطخلاب امئاقلا ىلا انم سوردلا يتلت ىلا
 هيلا ريثشيف هيدل ودبي أطيل الا جيبي ال داقن ركقو ةطاتحم نيعب 0

 يكحلا حلصملا ةراشا

 عسنم لاغلا نا نآلا نوملاع نيصاخلا ةمالا هذه ءانبأ عيممج ناو

 دعب تماضت' قتلا بوعشلا هذه لش قب رمل صرفلا نيحنل داسحلاو.ءادعالل

 بسعتلا ءاسسا ىلا بناج لك نم ةدتمم يدبالا ناوي ليروطلا لذاختا
 يدنالا هذه مطقت مل اذاف ٠ نتثلا ةسلابا ظاقياو يبسنملا بصعتلاو يفيد
 . يلوالا نم رشأ ىرخالا ةلاخا تناك هب ثيشنت اكبيمتم ال دج نأ لبق
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 مالا نواهستسي و . ةموكملا نيب ؤمهنيب و هئاضعا نيب قاقشلا ةراثاب فنا
 كالا اذه لثم يف طارخمالا هئاضعا نم دحال قبسي مل هنا .ىلا رظنلاب

 ةوعدو روهنلا حور ثب مهنيغب لين ىلا هب نوعرذتي ام لوا ناو . قيقدلا
 ةموكللا ةضهانم ىلا ءان |

 كلت ىلا نوداقني ةمالا ءانبا ةوفص نم مثو نيثوعبملا لا ال اننا ىلع

 نم رهشالا ةعب رالا يف يف مهناقوأ نا اي ني نفاخ الا ملاحي الو . :ئيئاضقلا

 مل ةدمملا ةيحالصالا حتاوالا يف رظنلل ينك داكت ال مهعامجال ىلوالا ةئسلا

 ىلا رظنلا يف ىلوالا ةنسلا تاسلج نوضقبف ثحبلل مههامأ حرطتس يلو

 ةححصلا ةمدخلا نومدخيو ةمزاللا ةدئاغلا نوديفيف لجاعلا حالصالا دراوم

 يف حالصالا نم اًءواش ام حارتقا ىلا مهاهنوب ام رابتخالا نم نوديفتسيو

 هتلفغا امه ليجأتلا مدع ىلا ةسام ةجاح هب ملل ىءارت ام الا ةابقملا نينسلا

 لباقلا نم لقا بير الب اذهو . ةموكملا

 النا قوألا ةئلا يف اهم الو. ناثوسيملا ردي رف سا ا

 ىلع ًاضيأ بجاولا نم ناك حالصالل غرفتلا نغ اهفرصي اب ةموكتللا جري
 ديأ دقلف : مهتمبلل غرفتلا نع مهفرضي اب ءاضعالا اوجعزب ال نا ةمالا ءانبأ

 نوئظياوءاك ةيالو لك ءانبأ نا 189/5 ةنس لوالا ساجلا عامجا رابتخالا انل

 غالباو مهبئاغر عيبمج داقناب ريكو ريغ ال هيبختنم نع ادم مو عبم

 رمت تايالولا ضعب يف لئاسرلا تناك دقل ىتح تناك امهم ممدارفا تايكشن

 الةشحبلل ثؤمملا هنرط ولام يلاطملا ن١ ةلياج اهتتوميم سور للا 0
 : هللا“ متن لومأم, ةلاحاو هل | مصخ لزع بلاط نف . نيءمجا هقافر ءزهالا هلا

 ةيلع هرظن ءاقلاب لاول ما رادصا يف بغار نمو . ًاناشنو ةبئر:سمئلم نمو
 بلاطملا كلت ةلمج نم ناك ىتح . ةيركسملا قازرالل ًامزنلم هلعجي ريشم ىلا وأ

 ذل
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 الورش قاتل نأ ةكشوما تناك ىتلا ءامذلا اونتخ

 سي روتسدلا نالعا ىلا تدا يبنلا ثداوحلا ريس عينت نم ناف الاو

 ءامد ناو نيبلا تازشع ل أرمتسم لزب ' رارحالا داهح نا نيقيلا مع

 غولب لبق ةيمالك ارهمأ تلاس ممراصنا ريغو مهراصنا ءامدو ةاتفلا ايكرت ءانبا
 ةينمالا هد

 انانكت باعصلا تابقعلاو داهجلا ناديم لوا يف لزن ل انناف اذه عمو

 ةيتقو ةتاهسا ىه امناو . نيتئام ريغ دادبتسالا ءارصنو . يناج لك نم

 ىمعالا رقبقتلا بزحو تختلا دياقتلا ءانبا ١ نم و اناث 2 صرقغلا نوم قارب

 لذدسلاز ام حاضولارفصاالاو . مالا 1 نانا م فتي يوف نوع

 لغاشملا * ره ةلودللو ٠ مدلمألا ةاعد | مم موق, يك ىلا يعاسملا ةلقرعل أرس 1

 مهعفر ىضام نم ءىش ةداعتساب دلما ةقراب ةاغبلا ةرسأ 0 أه ةيسايسلا

 مدوقن طقاسو

 ا درا مهتموكح لامعا لك نم ملل تبثو كلذ نوينامعلا لع اذاف

 ةرثكل اهاحر ناو ةمالا هذه ةعقئم ا لوك أم لك ىف أ أءسو ةرخاذ ريغ

 ىلع ةءورطملا ماجلاب لاغتشالل يناكلا تقولا ناكل نيداكم ال ملامعا ٠

 تايكشنلاو ةغرافلا لاطملا مناقب ال نأ مهيلع بجو ريبدنلاو ثحبلا 0

 نيح نيحلا اذهو ةرارف صرغلاو نيم تقولاف . ىلخادلا بغشلاو ةهفاتلا

 هذه ءانبا لغتشيلف هناكرا ترقتساو هءاعد تعضو اذاف . حالصالل غرشتلا

 تايااكلا فرخزو ةنيزلا تادعم نم اذا ا مهتموكح اواغشيلو ةمالا

 ةعاكجلا ١ ع ًاراعشو ةمالا عوج 7 نائويبملا نم 5 كراك الو

 جراذنا نم ةلودلا ءادعا ىوق هيلعي 15 نا ايل ل ا نم ناك هب روتسدلا

 نودوجيو هيلع هام اروع مه نودختسو . لخادلا ن + حالصالا ءادعاو
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 ب ىلوالا ةنسلا يف ناثوعملا ناجم ا ةماعا ةزظنأ

 ةنس نب رشعو س#- دعب ةينامعلا ةلودلا

 اذهو . ىبرك ذو .ةريع ةماعلا دالبلا نوةوش يف اهانرطس ةلاع هله

 بالقنالاو سرغلا لاقتنالا اذه نابا هيف ضوكخلا بوجو انا ىءارت ام

 باتك ىلع بجي ىتلا ثحاملا بابع نه ةرطق الا وه ناو . بيحعلا

 عرف لكل هي مماوخا راظنال !:انلكا اهرابع اوضو نا نييناهعلا

 |مممةعطق 0 ةضاخ اطمح د يعن البلا لوانتي امم حالصالا عورف نم

 مدقث ام لك يف صالخالاو قدصلا انيخوتو ًاحاو ًاضرف انيدا انلاكو ظ

 0 50 يتلا ةفاتلا رصانعلا نوكوش نم ءيش طس ىلا عرس: ملو

 هبقعي ال ًاجامدنا ججءذنت ىتح جهتنت نا بجي يتلا ةضاخا ططخلاو ةمالا هذه
 مالا نم مادع نع نيبنامملا تاقالع ىلا رظنلا ىلا الو . لذا#و قرت

 نم خش ىلا نضرعتلا نآلا اضرغ نم نكم 1 هللا ينو. ةدعلا
 يلخادلاحالصالا ثعاوب نم انيدل ناف . ةيجراذماو ةيلخادلا ةسايسلا لاوحأ
 ةبرخلا ةقيقح كاردا لجال نم ةاجلاو شلل ىف عاودو ةورثلا دراوم ىلا رظنلاب

 باتكلا مالقال الام عسوأو لجاعلا ثحبال ىعدا وه ام روتسدلاو
 ناعأ نلف . ًاونع ايتام ووغءذلا نأ رروقلا نطولا ءانبا سول

 نامزلاتأي ل ةب وجعا كلل: سانلا لاقو ءامدلا هنالعا موي قره ملو لبقتساو

 يتلا ةرهابلا ةمكحلا ىلاو هراودا ىهتنم ىلا رظنلاب قداص لوق وه امناف ابلثع

 مماطملاو تاياغلا نع درجتلا نم هوزربا امو ةكرللا هذه ءاسئور اهب نادزا
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 لوانتو ادج عسقم ةينامعلا دالبلا ىلا ةرجابملا لاحم تاو
 امناو ريغصلا اذه انرفس قاطن هنع قيضي امم اهبف ثحبلا فارطا

 اهنم يتب ام رخداو اهم ءيشل حاب هنطول بح ينامع تاثفن يه

 ىرخا ةصرغأ



 - ةرؤ ح

 مهنم لاومالا كابرا' ةنواخ فناجالا نم ةئف ةرجابم اهدحا

 عم نيطسلف تاهج ضعب يف اهنطون ضرالا نه ةعقش يف نطوتتف

 نا اصوصخو . اهيف ثحبلا مكرم انه سيلو اهنيسنج ىلع ءاقبلا
 نم اهننلي اماه ةءانملا بابسأ نم اهتسشن نم ال دق 000
 موسفنا ءاقلت 5 لا نيمداقلا ةرجابم يتاثلاو . ةءوكسحلا ةلانع

 سكرجلا دالب ي نا ةيناوملا ةيسنملاب سنجحتلاو ةمآثألا 00

 هجوت نرا ىجي نيذلا 6 ءالؤهو كسرهو هنسو»و تو و

 ةفورعملا ةنجالا ناف مهب عافتنالاو مهعفن ىلا اهتبانع لك ةءوكسحلا

 ال قحي ةباتسالا يف ضرغلا اذهل ةدوقءأاو ةرجابملا نويسموق

 ضرغلا بيصنت ال دق اهنك لو يعاسملا نم هلذبت امل ءانثلا ليزج

 ريالا ناكسا نم الثم ةدئاقلا مذا . لاوحألا ضع ىف 1

 ريمزاك ةريبكلا ندملا يف عارزلا نم مهمظعمو نيرجايملا ءال“وه ند

 .رفقلا نابرغ اهم قعنت يتلا ةبصخملا عاقبلا دوجو عمات نشف وأ

 أانءوسيل هنا 2 أهرما ىغشا دقف ةيضام تاعلاط ة ةمن تناك اذاف

 نيمب ةالولا رظني مل ةيعارزلا يضارالا يف اونكسأ نيذلا نا. ضبا

 لزانملا دادعاو ةمزاللا تادعملا مدادما و مهتحأ ر بابسا ىلا ةيانعلا

 ضع يف توملا اشف اذُلو ديل دربو فيصلا رح نه مك ةيقاولا

 موينطا وم نيب ةرحابلا ةبغ د تقف قارملا ييلاعا يف ل 5 نم مهق رو

 ةلاملا رابخالا كلت نم ميغلب امل مدالب يف



 ا

 ام باشا ءافشتسالاو ةهزنلا نيب عمجا يف : فغارلا نا مث

 ام قوف اهنم ءيش يف قلي نا تاهمه ءاملا نئادع ابوزوا يف ىع

 فافض ىلع رظانملا ة>مو ءاملا ةرارحلادتعاو ءاوحلا ةدوج 10

 روغو ليبخرالا رزجو ءارمالا رئازج نم هلباق امو روفسوبلا

 ظبسوتملا رخبلا

 ماحتسالاو برشلل ةملاصلا ةيندعملا هايمل عيان م دقت اع قملاو

 ا ةصروب عساني نم *يث ذا ام اعابض انعيج ةيهاذلاو
 يضارا نم اهيل امو تيه ىلا اهنودانري حايسلل انت نوكيت انا

 0000 اريتو بلح يف قسسلا فار طاو قارعلا

 اذيان.نضنب .نووككي نا خضراتلا يف انل قبس دقو دالبلا فارطا

 نيطسلف تامامح نع انفاسا م ينامورلا ملاعلا حايسل انمدعم ةيرففلا

 | 8 اه ريغو ندم ءاقز :؟ رجنلا ىلا مفدنت اجابلاةفاذلا لاك اينو
 اذه حالصالا دهع ىلع دبعلا كلذ لثم عوجر نم مئاملا

 أانسلو ةورثلل ةيعيبطلا رداصملا هذه ةرفون ني تم ريغ انناو

 ا107 ١] د وا ةنس يف اراضن اهيزايمنضيفت نا نيعماطب
 ةور ىلا مراطقا نم رطق لك يف نيينامملا انناوخا هبنت نم دم ال
 ًائيشف اعيش اهراردتسايف نآلا ذم عورشلا نكي

 دالبلا يف ةحايسلا ةلاح نع زاجيالاب لاق ام ةصالخ كلت
 نيعون ىلعف راعتسالا وا ةماقالا دصق اهلا ةرجابملا اماو . ةيناهملا



 - 1/ما/

 'ىفارملا ءاشنا يف تبغر . دالبلا هده هب عفنأ ديدج رما ناينال

 صعب ءارحال بنار هلا ةدايز ِف تنغرو جيراخلا نم ىف ينودصف

 هقاطن قيصن ريعص ريقف ميج رخال نم ينبودصف حالصالا

 يرق تلخ ا ةمصأقلا رايدلا ىلا أ>١ 3 هنو رحبم هناكس شاع نع

 . ريصملا ءوس نه 3 ركام ىوأ تيل نابل نم 218

 دراو» نه ءىش نانبل يف سيل هلا بهو : ليوط ثح دعب اناقف

 هؤاوه اذهو ةسدقملا ىضارالا فاتكال ع هعقوم اذه سيلا قزرلا

 هراوج نم فايطصالل ا كك ةئوباا عد ده تدنطل 5 : هوامو

 قمل . اماعف اما وع قرر دروه يردلا رطقلا نهو ايروس يف

 مه تاي واذ مهاغلو نيموروالا عئابط مهن :ن نيل للك عم

 هلك لوقت الو غلبملا اذه ند مهم 5254 ؛ هحارلاو هافرلا لابو

 اسانباو ًارشإ امف لوقا ةن سلك ايإ ولك تزل 310 هيفا

 ةئس 0-0 مودع أمف 5-55 ىرخا 08 اهولتت ثتوريب اقر 2

 ريغ أهيف ممم ىرل تاونس اهولتن (ةيحنو [اهوظ أمف نوفداصب

 روختلا يف مهتدافو ما ركاب ةيلاعلا عجارملا ىدل تيعسولف .ليلقلارزنلا

 .فقدانفو قرط نم ةيلخادلا لئامولا ناقئاب سفنلا متدهجا 3

 تسلو حيمص اذه لك لاقف رثأ لك قوف رثأ 5 ناك اههابشاو
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 ممردق يهو نآلا لبق ان :ه اوقع ممجا ملاعلا حايس نال اثم

 اهنم مهطسق اولاثو مهنم اهطسق تلانف تادعملا ملل تمتتساف مردف
 تاهمنجلا نمنيبالم ةيناغ نم برق ام ةنس لك اهفاوقبتسا اذاو

 ةةلالح الامو ابيط اًزر هز رح بسك و ه امنا

 ةلزعلا ىلا مالا وريحملا ظيق نم م قيملا هايللا س بلاطو

 الاول 000 اانا وأ نئادملا ةجخ قم ارارف ةنيكسلاو

 ١ م ايها قلو ١ ديو لابح ,ق:نادحي 5 لمعلا ل اع بايكالا

 تايالولا نم ريثك ىلق يف ةبعشتملا لابملا نم جما ان وعنا

 نالس ٍلايج اهنم كبسحو .ايروسو ايكملكىلا ةفحمملاو ةسوروالا

 ام اهتم كل ضعب قوف ضعب ىلاغتن ”ننق . يقرشلا لبلاو نانبلو
 مادقالا ن 2 م ولع نم فيعضو يوق نم ة> ومالا عيمج تأش

 الو لالزلا ءاملب عيبانيلا اه. رجفنت مدق قلل ١ ة رع 1 ىلا

 كل ناو . ابوروا لابج يرتعي يذلا يئادفلا ءاوملا نلت اموشيا

 ىلع الياد مهتشيعم ةنوشخو مهئاقش ىلع اهينكاس ماسجا ةحص نم
 ابوروا لابج نم اهازاو ام ىلع ابلضف

 رام موجز ماع دع ١5.4 ةن- 'كيص-»:يف انل ئرح

 رصق و هفِق ومةحأ رح نم ا ميلف ناكن ذنانبل ليح فرصتم اشان

 هيفهل يتبتسي اهب لبحلا عفو حالصالا نم ه بغرب ام ناسا نع هدب

 اجو ىرا الف هاصقا ينم سأيلا غلب داكدق : لاق 0 آل



 هوبم/ؤوذ 

 نيلربو ندناو سراب فحاتم اهم نادزت يتلا زاث الا سُئافت

 جربس رطب و
 نوعطقيف رايدلا ىدقأ نه نوتأي حايسلا انيأر اماط دقلو

 نوداك< الام قاشأا نم نوناعب ملاعملا كلن ةيؤرل رافقلاو يداوبلا

 ممل قيصر لكااؤفلا " مظنت . ايقيرفا لهاجم يف هنم ظعأ ننام

 أم روش أو لباب داثأ هير نوهفثيف اياطملا م دعتو مايخلاو خباطملا

 عيمج نوغابب م مهما كلذ ىلع دزو . ملاعلا لو> ةحايسل هنوقفنب ال

 عاقصالا كال" نم ريثك قف نحل لالتخال امودصق لا ةنكمالا

 5 كعب ماع اذوفو مي“ مالح 0 دوه هع اهني اما دوو يال

 كايننما مح تدعاو قدانفلا مذ تيينفاووئرطلا مذ تدي اذاف

 3 مطامو مهملعب

 ةيفاص رظانملا ةليمج دالب ْق ةهزو ءانع كعب ةحارو ءاوه ليدش

 ءاتشو اقيص مئاسلا هبلطتب ام لك ةيبامملا ذالبلا ين ملا ةبذع ملا
 ةدرايلاوةراهل اوةلدتعملا قطانملا ءاوس تحن مقوام لك نم اهلا اقر

 سد يف دجي ال ءاتشاا رب ربءز نم 'ىجاللاو ئفدلا ىلاط ناف

 نيطسلف فارطا نم نما اذالم اهماو امو ةمورو اهاذاح امو

 رصم برضن الو . برغلا سابارط روغثو هنثادمو قارعلا فايراو



 دادس

 معا ن نار1 الو نا نوئلت اهباكحو, ةادغب ءانأ عيمج ناو

 ىلا ن اظلا فوشنل وا ىلا لوفوشدا ا ةراجتلا تاخورم

 00000 ا نع لودزي 00 0

 0 لود هادا رءشلف ل .٠ 5 6 7 هك

 نودسو نءالا طسس نورمأيف م ماكَح ىلا ءاجرلا دب نوطدسو

 اورب نا نوعط ل مهنكلو ةدم ا ىلا راوزا دوءش ةلماح ا

 ىرخا ةرم ىوكشلا ىلا مرطضي ام ةلماعملا ءوس نه

 ىلع تر نالا 53 نا 0 يد تدم ولف

 ةدئافلاو ميظع - كيان لابقالاف لوطا لقا م ةاتعلا يدأ

 ئ نيشرفال ؛ ةنومضم

 ماعم ظعأ اهفانكا يف مضت ةينامملا دالبلا نا ب | مولعم وهو

 ياطتسم ةرايزلا تاقوششم نم كلذ ّق 7 حب الو ميدقلا خيراتلا

 ناكآملاع ضرالا ف تراض تاس لكف راث الا قدنكيو رامخالا

 نييروشالاو نييلبابلا نطاوم اه.فف ضاترم ةهزن للاط وأ

 نييليئارسالاو نيدرصللا لود تمماق أمفو : نييقواسلاو نييثطاو

 هيديللاو ةيقيللاو ةيجيرفلا فتانويلا لودو نءرالاو برعلاو
 راثا نم ريثك اهفو . نهريغو ةيكوذابفلاو ةيليفعلاو ةيداورطلاو
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 ول ذا . ةرضاملا ةلاملا يف اليلق حال ناو ليلقلا ءيشلاب اذه سباو

 اهنم ةدحاو راوز نا تملعو ابوروأ يف ةينيدلا ملاعملا ىلا ترظن

 نواتذ نيذلا راوزلا عيمج ددع ىلع وبري اسنرف يف درول دس

 نم انه انددعأ ول انئا تقققحت نايدالا عيج ءانبأ نم سدقملا تدب

 نم دالبلل ناكسا كلانه اودعا ام لاحرتلاو للا يف ةحارلا بابسا

 دددج ةورب دروم كلذ ءارو

 امنا ةرباغلا ةموكحلل خيراتلا |ملجسي ةنسح رظعا نا بير الو

 رحبلا ىلا اهعورف دمو اهئاهننا دعب امال زاحلا ديدح 1 8

 نع رظنلا عطب ن وكتس طسوتملا رحبلا ىلا اهبعش ماظتناو رجالا

 قصاض ةيسنو نيتملا ناكر 1 ماع مظعا تانسملا نم امام رئاس

 برق < جاححلا ددع اهم

 نمريثك .عادشبادالبلا ءانباو ىصالا يلوا ىلع قبيف كلذ عمو

 نيطسلف لخاد لاقتنالاو ةماقالا يف ةحارلا تادعمل ١ زاللا حالصالا

 ام ىلع قيوشتلاو نيماتلا بابا نم هنم دب ال امه اهرواج امو

 انؤروأ ىف نييلثارسالاو نييحيسملا راوز هداتعا

 فجتلاكدالبلا لخاد ةرايزلا تاماقم رئاس ىسنن نأ بجالو

 نيماسملا ىدل ةمرألا نم امل امو دادغب ةءالو يف ظاكتلاو ءالئالاو

 ناقولاوب تاعلارلا نؤةفارتا ملغ مهنم ةعيشلا لهأو ةفاك

 نيرومألا عمطو ماكسحلا تنع نم نوقلي أم لك عم دنطلاو نارا
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 ًاصاخ ((اب ثحبلا اذهل اندقع اذا بببللا *يراقلا نبحعي ال

 رداع نم هنابسع زوحي ال. ناك ناو ةورثلا هزاوم باوناب هانقحلا

 ام لك اهف برغلا متاسلا دحي ال دالب يف امس الو ةيعيبطلا ةورثا

 بيراآلا ف ن الا انناف . ةحارلاو ةهزنلا بابسا نم هسفن .هيلطتت

 .نارمعلا لئاسو نم ةليسو لك ىلا املالخ نم علطتن نا بجي ةضم

 ام ادتعي ال يتلا غلابملاب تسيل دالبلا دار اهقفنس يتلا لاومالاو

 ةهزنال عتارم بيرق ن.زبانل 3 ا عمطن ال انناو

  فرظلاو فطالاو وهزلاو ورلل ةعماجلا ةنملا كلن سيرابك ةصلاملا
 هناك" ىلا :ةلاعفم نورق الا غلبملا كلذ غلبت مل اهناف لاملاو رعلاو

 انو لدم نالا ذم عمطن نا انل قح هنكداو . مداه+و ناكسنا

 رظن ضيورت يف بغارو ةيفاعو ةحار بلاط لك نم داّورلا ةعجن

 ظ دبعتم عرو لك نمو رئا عالطتساو سفن حيورو
 بدتحن ةصاخ ةزيم اهكراتو ابعتاوم فالتخا نم انل ناو

 قيحس جف لك نم محاولا أبملا

 رابتعالا اذهب يصف يحولا طبا,ءو ءايدنالا نطاوم اهيف ناف

 ضرالا راطقأ للا كي لعبا رسا"يحو نييحيسملاو نيملسملا ةححم



 - إم/ؤا 

 فكم اهنوعيدب مهعيمج اوناك افَأ ءانع الب تا زايتمالا نولاني اوناك

 وأ تاكرش امل اوفلأ ول مهن مهملع عم ةسخب نامثاب بناجالا

 تاركملو :ةودش ان ايما حبرلا نم محلانل مهسفنأب اهورمثتسا

 دحاولا ملعب الو مهسشنأ سفن نم ا مهنشو كلذ ملل نش

 هتماه قوف ةيفنلا فيس ىخذنيف هتبو يبان ىم هتمظع لك 2 مهم

 سانلا راسل كلذ دس:ةقثلا لصق 1

 56 فناجالا لضف ركل روم انبيل انبا انفلسا ل

 باضحللاو نايدولا قرتخت نآلا انيقبل مالول ذا اندنع تاكرشلا

 نم ءيبث الو فرصم الو ًافرم انل نكي ملو لامجاو لاثبلا ىلع

 ءانغت .الاب وجو لوش ن 051 انس انسأو 5906 نارمعلا لئاسو

 مهملعو محام نم ديفتبسس. دالبل !اذ ناكمالا ف كلذ ائْضرُف ول مهمع

 انت نوكم ال قل راكن الا لكي كن الو : أمم نوديفتسام ءاقل

 (ماف لاملاب مانكراش اذاو . اندالب يف لامعالا كلن" نم ءيش يف دن

 ظ ممرطيسو مجذوفنب نورتستم ءاكرش نح

 : نطولا ءان .| يددا ىرت ىتح ةليوط ةهرب رك لولا لمالاف بالطلل

 0 موس أب ه اولقتسا دي يف ديفم لمح 0 ةدتل

0 



 طله. د

 ىلع مهترزاوع بردتننينواعم مهم. ذختلو موذح وذم نا مناملا اف

 ناف.اونسحا 1 اوداتعا ام داتا تح ريسل نمز رغ الفامرادا

 ةيسدنملا لامالل مهلا انتجاح نود تسيل ةهجولا هده نم مهلا أنة>اح

 ليئُص بيصن ريغ دعب اهنم انلنب مل ةربخ هب مل تقبس ام رئاسو
 ةنس نيثالثلا يف ةيداصتقالا دالبلا لاوحأ بقار نم نا مث

 تاعورشملا ةطساوب لاما ريمثتل ةيقيقح ةضم دالبلا يف ىرب ةيضاملا

 كيس اوناك ممءاكحو مهم رتاتخ تا نينايملل نك مل ذاو ةماعلا

 اورتس تاكرشلا مهسأ مهلاومأ ريع 5 لاهعالا هده جولو ازمازل

 فاجالا لايذا تح

 تلررواط ف را هاطغا تعدت انايأ رك ذن لازال انئآو

 نم لجاانلقف مهلحن فالتخا ىلع ةلأسملا يف نوتوريبلا ثحبف

 لع دنحال دوجيو ينامعلا مسالا 2 ةريغ بولت 0 رابك

 لوزرحنو انه تكرش لد و مالع م : هلام نع ةأكز رع

 ةالولا 1 هه كسلا دب تك نهض نمو » لاَقف «امدئاف للك

 ةالو ما عوط نوكي نا هب نضن زيزع لاملاو اننو وثب لخا دتلا نع

 ركاز ناك اذأل سانيو كامل ساو فص" ميدقتب نيمضلا اناف سمالا

 ةكرشلا تناك اذا شرة فزاجا الو ندذل وا سراب يفكر شلا ةرادا

 )» ةناتسالا 5 توريب امترادا نيل دك فز العفو ادن ةسنامع

 نيذلا نيباملا عئانص لك ىلا رظناف مظعا اهرب تدرأ اذاو



 ال

 دادغب نيب ةلحد يف رخع رخع نفسلا نم ةفئاط ريس نا ةيماقلا ةنيزملا

 رخاوب ماقم موقت ةكسمو ةراقبلا ني. تازفلا ف 9 ةرضلاو

 لالحمضالا ىلا لو تداكو ءا تحدم اهأشنا تلا نام ةرادا

 نا رطاخلاا منو ةصاخلا ةئيزإلا نع بيرلا ناظم 55 رطغن

 انكو ةصاخلا ةنيزللا كارتشاب قارعلا يلاها نم ةينطو كر ل

 انلقف نامع ةرادا لامعا لع انعالطا قب اسل مالا يف هبأر ذخأ نم

 نا طرش ىلع ًايظع نوكيس باتتكالا ىلع يلاهالا لابقا نا

 0 حلا عم دادغب يلاو ريوفن . لمعلا يف نإ فلل قلطن'

 ثديي هيف لوش افاق ارزق

 رع هكرشلا نوناق اشاب لاقترب مظنف . بولطلاا لاما سأر ينعضب

 (دادخببةينسلا يضارالا رظان وا ) يلاولا نوكي, نا هطو رش ةلمج نم

 رخاوبلا رقس تيفاوم نيب يذلا وه هئاوك رشلا مليش[ 0

 نع ام لكب نهارن ناهرلا داتعا نم نكت مل ناو اننا ذئنيح انلقف

 طرشلا اذه غلي ملام هب بتتكا | 6 ءيش عمج رست ال هنأ :نآهو

 نومضم ىلع دادغب راجي علطا او..لون ا موتيلولا اده عقب ٍض

 باسم رخاوبلا كل::ءاشنا ىلا مالا لاو ايم اولكت نوناقلا كلذ

 َتارفلا ىلع ناوعارما ناهس ىلع ةلح د يف امتريسفةصاخلا ةزملا

 نم لمعلا ةرادال نيحلاصلا نيريدملا دوجو رذعتب لوقلااماو .

 تاكرشلل نيريدم اوقلغ ل حبرفالا نكسأو حيحص وبف ههوجو لك



 ا

 قرط تاكرشو ينامءلا كنبلاك تاكرشلا هذه ضعب ناو

 اهريطست ىضذتش نأ امل قح ةدئاف تافأ دق ءاملا" تاكريشو ديدملا

 تاك شل نأ حيرصتلا نم انلا مئاماب سيل كلذ ن ل .خيراتلا يف

 مو اهترادا تنسحاو "لأ نكم أ ولاعه لدعلا ةيطولا

 اهلرح ديق

 تاكرشلا ءاشنا نم عناملا نا دادبتسالا راصنأ لوش .دقلو

 اهناثو لاملا ةلق املوأ . اهنف ةموكحلل نأش ال ةثالمث بابسأ ةينطولا

 نرريدملا دوجو رذعت اهئلاثو اهملع لابقالا يف يلاهالا ةبغر ةلق

 لك يف ةحصلا نم ولخب ال ”مالكو هو لمعلاب مايقلل نيملاصلا
 ةموكملاب ةقثلا ةلق وه عبار ببس دوجو الول هنكلو . ههوجو

 ظ ًاييشف اعيش ةثالثلا مناوملا هذه يفالن' رسيتل

 اننكلو ابوروا يف هرفوت ان.دل رفوتم هنا عزت ال انناف لاملااماف

 ةيبنجالا تاكرشلا يف ةعزوملا نييامعلا لاوما انبسح ول كلذ عم

 اال اس لآ سار كلذ نمانل ناكل اهجراغو دالبلا :لخاذ

 نا سر الف ةمزاللا لامعالا عيمجي مايل ايفاك نكي ل آو هو

 يف يلاهالا ةبغر ةلق اماو . اهنم ميظع ءزجي مايقلل ينكي هضءب
 كيلاو دساف عز كلذ نا حضتب مدقت اف وفل أي ل صا ىلع لابقالا

 ناني لحأب هذاسنف ترعب الاثم

 رظان كاذ ذا وهو ١655 ةنس اشاب لاقترب موحرما دارا



 - ذال/ -

 افرح ناكيبلا فرم ةئوالا كينيا ماوللا ةيقن عفاوم يف نئادلل

 ةيوكبملا :صاصتخلا نه ةحراذلا ةتفانلا لاضالا كاس ١١

 اهتلاف لاملا قافنال تاعاملا فاأت الا موقت ال يتلاو تايدلبلاو

 ايثيحو. .: ةينطولا تاكرشلل يا دج: داك ال ذا يشؤاد

 ةقحا ايوا ةولب ةرانال واللا عيزوتل ةكرش واذيدح قيل ل

 ةكرشلا ثم نم لسيلقلا الخ اني: ةيبنجالا تاكرشلا دما ضنا

 رزجو ةناتسالا نيب باكرلا لقت يتلا ةصوصخملا ةكرشلاو ةيريملا

 اهأشنا يتلا ظاكملا ياومارت ةكرش وأ روفسوبلا فافضو ءارمالا

 د ةرصحنم تاكرشلا هذه مفانم نكلو . دادغبس اشاب تجدنم

 أم لوادن ةلوبس يدبالا هلوادتت امم اممبسا تسسيلو نئالق دارفأ

 .ايطن عضوم انه ارملة باسل مهسالا رتاس :رماقلا ١

 هيلع ساقي يذلا لاثملا, اذا تسيلف
 دادبتسالا نهز يف لوقلا اذه تلق ول كنا تاكحضملا نمو

 كل. لاقيف هيف تتيكت نإ ةنابملا تاسأن نم كيضي ناك

 لاقيف نوناقلا ىضتقعب ةينامع ةينامعلا دالبلا يف تاكرشلا عيمج نا

 ناك لبف . ةينامملا ( ناخدلا راكتجا ) يزرلا هكر شو يناهتعلا كنبلا

 وه امئا ةءامءلاب تاكرشلا كلت تءن نا لوقت نا دئنيح كلل حاتب

 سلامو لعفلاب ةينامع نوكت فيكو . ةينطو اوك ديفن ال ةيلح

 نيلريو انيفو ندنلو سراب يف اهترادا

١ 



 - ذاك

 نوسن اتي ام انغراوش ةزاذق نم نوري ذا مهتمصاع قارفل ةشحولا
 « زيزءلا مونطو ىركذ هن

 ةالوتت ةنطاسلا ءاحا يف لاجو تايدإبلا ماظن أرق نم ناو

 ةشهد دادازب لب لمعلاو لوقلا نيب ضقانتلا نم ىرب ال ةشهدلا

 عراوش تفط 3 ريغصلا دابلا ىللدم عراوش يف تلج ولف . ماظنلا

 ءاننعالا لبضف نم تياربام كلاغ يمظعلا ةخصاعلا كالت, ةناتسالا“

 ااا ١] | |١ بهدم ال ةراغتملا ندملا قيم _تايذلبلا

 ال ال١11 ارو ةزيكتلا ندملا.قااناو * نوروتاملا

 اولا كلاعب نانا نالقخالا .كاقبفا: تنناج :قكنم تاينلبلا

 جس مجم ةعو رشم ريغ تاهجوب لاومالا كل فرحدب ةيضاقلا

 نا اع سشالو .: هدر لايلا 6 رطخ ا 5 هنبزخلل اهعدق 2

 | اضاع هني يلفازأب بهذن تايدلبلا لاوما نم ايظع اجد

 نم ةيلاعلا ةءلكلا يوذ ىلا نييفلزتملا وا رارحالا نم نييفنملل

 ًاليلغ ينشن ال ةلامث ريغ ةيدلبلا ةنازخ يف تبن الف. نيبرقللا

 ماحد زالا 3 رتل ارابن اهيف رورملا سعصب ةجوعم ةَقيض هَ زالاو

 -9 مك كينع دق ةنانعلا دب ناك ولو مالظلا دادتشال البلو



 ه/او 

 هده 8 هتنوعصو كلت ف ةقرفملا ةلورفب 0

 كالت اضيإأ كل تدب دالبلا ىلق يف ئادملا ىلا تينثنا اذاو

 سفن ف الثم ضخاشلا تراف ةأطو تحأ تناكأ نا وعصلأ

 لقتني يتلا ةلوهسلا هزجعن مظعملا باب ىلا يقرشلا بابلا نم دادغب

 تافاسم' ىلع تير ىلا ندنل ناوأ ياسرف كاسر 0

 ةفاسملا كلن فاعضأ لاما ل

 ْق لخدب ام ةيلخادلا ندملا نوؤش عينج كلذ ىلع سقو

 عراوش عيسوتو فيظنتو ةرانا نم تايدلبلا صاصتخا
 ايش هل بتكا نا ةناتسالا اورب مل نم يناقدصأ دحأ يب اس

 لئاسرلا 0( تب تأ 0 دادبتسالا نمز يف كلذ ناو ابفصو يف

 كن اق تام رفق ال ةمرحا دقلاقلكو ليوا ولسا ةجنو قع

 نيف » :.دي رفلا مقوملا كلذ يلا فصو دع شرا ||

 ةيرشبلا 'هدي هب ثبعت نا مئارلا لاما كلذ ىلع قفشأ ناسنالا

 « هقلاخ ةرطف ىلع هرداغف

 ةناتنسالا راجي نضع اهلل نفشش وعايش ضرورات ا

 ماتسم ريغ كاذ ذا ةدلباا فارطا ضعبو ريطم موب اهواصوف

 راّوز نم ةرمز مويلا تاصو » : دئارجلا ىدحا تدتكف' ميظنتلا

 نرسل هناو . فويل الهاف ةينطاطقلا نم ةمدلا 00

 مذخأت الف ةقزالا ء*٠٠ لاحوالاو م ويلا اذه لثع اولصو منا دج



 ل 1/4

 رابتعالا اذبب يهف . بناجالا دالب نيبو اهند لصولا ةورع احا

 ةءزيلكتالا ةلودلا هذهو .ةمظعلاوةوقلاو ةورثلا ناكرأ ظعأ لي

 ءالعاو ةورثلا ءامتا يف هدد تناك يراجتلا الوطسا نا اهكران دبشب

 ال 0 12 يرملا لوطسالا دب قوفادالبلا نأش

 دعت امنوك ىلع يهو 'ىارملا حالصا اضيرأ ةحالملا مزاول نءو

 الا اهيف اهتماقاو ةريبكلا نفسلا وسرل حلصي ام اهبف سيل تانلاب

 ” || | 1! ١١ ردنكتمالا نيك ةنعيبظلا هتدعأام

 ريم زاو ةناتسالا ةىفا 1 ةينجالا تاكرشلا ذم ةرساتا ةليلق ارد

 يذلا عسقملا حالصالا لاح يف ةلخاد روما اهعيمج هذبف . توريبو

 داليلا نأش ءالعال ةيروتسدلا ةم ركلألا ه:طتخا

 ىلع أهحراخو داليلا لخاد رو 9 لقتنلا لئاسو كنسلاو

 0ا] لالا ]11 لئاسو نم الاخ [وساب ةعلماشلا تافانملا
 طوطخ دعب هليهست نكم امم دالبلا لخاد ةببرقلا تافاسملا ىلع

 نرم نيرثما انبأر اماط دقلو . تابرعلا قرط ليهست وا مارثلا
 نم (يدامت ابوروأ يف فايطصالا نورتو ندملا ناكس نيينامملا

 نباناف ورغ الو . ءاوملا ةيبتنلا ءاملا ةيذملا ميفايرأ ىلا رفسلا ةقشم
 ىلا لابحلا دوعصو راحبلا عطف ف يناع.ال الغم ماشا سد

 قرشلا لتطا خر اعط قلت هلامعو وه هسأعب ام فص ارددوس

 رظنلا فرصب اذه . رظانملا ةجببلا عقوملا ةميدبلا هارق ىدحا ىلا

 07ف
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 ةمعاز لامهالا اذه ةعل نم ضلت نا ةموكسملا تدارا اذاو

 هده لاعب م ايقلا نع 8 و مثادصت / بلو يلاهالا نع كلذ نا

 تاكرشلا ءازا اقوه ىلا عوجرلا 7 زااذهل اًدر انيسك لامجالا

 لها ةنرحبلا روختلا عيمج ناكسف الاو اذه دعب يتأيس 6 ةيئطولا

 أم ارث : مههضام دهشي م ةرادبلا قف م0 ةراحتلا يف ةفزاحم

 نهب نكس مهتراجتل ةيعارشلا نفسلا ءانب ىلا 3 1

 ةصاخلا مهتفس تناب ةليوطلا رافسالا يف ءارشلا ىلع راخبل

 ماتلا دوصقللاب يا ريع
 ىلاو انتلود نم ةلصفتنملا ةلودلا ءانبا نانويلا ىلا الثم رظنا

 ئرت اذالف دحاو مد نرم 0غ مو اندالب يف انناوخا نائودلا

 اهلاثما ءالؤلىرتالو بر غوأت رش رمش اهريست تاك رشو رخاوب كئاوال

 نم مهاوخا ىلاو ةينامعلا ةلودلا ءانبا برعلا ىلا ضنا رخو

 لقا مو ةلودلا ةرطيس نع جرخ امم نامع رحبو توم 6

 كنئاو الو ار اب 0 وطرف انيرقل ئرتدل مالعف ةيندمو الع مهن م

 أب ونبب مهماف ةيغارش تناك ناو يهو تائملاب امفس دعت ا

 ىلا نامع رحم لونان نما نهترابت نيزخام ان. نوزيسيوب را
 سراف جياخو رمجالا رحبلا روغنو ناليسو هواجو نيصلاو دنهلا

 لاصنالا قرط. نم اموزا دشا اماهج ضعب نم ةحالملاف

 ةهج نم هو ضعب اهضعب دالبلا طبرت ةهج نم اهمال ةيلخادلا



 - نيش ظ.

 ةصاخلا ةئزاا باسل ةلجد عطقت وأ نيفاطصملا لقنا روفسوبلا

 0 ىلا لازألا شنب نابع ةناتتسالاو ريمزأ نيب :ئداهت وأ

 اهريغو ةسامءلا روغتلا دورت ةب 0 نفس ةفئاط اياك ةيامعلا دالبلا

 ةيركتملا ةماللا وا ةك اهلا ةوقلا تاس

 ءاجرالا ةعسنملا دالبلا هذه نوكت نا ىئارغلا نم:سيلوأ

 ىف يساورلاك ةمئاق اهرزحو لايمالا 000006 7

 عيمج هيلع اهدس ام“ ىطاوشلا ىلع فارشالا نم املو راحبلا ىلق

 اهم وكل يه ةرطضم را هلا ام 06 وأ 0

 الغلا لئاف ىف ناجالا نفس مادختسا ىلا

 نوؤشلا عيمج يف رقبقتلاو رخاتلا يف نولئامم ءالمز أخل ناك اذاف
  رغصا هذهو انتحالم رخآت انلثامت ةءا ضرالا م نم انل سيلف

 . راحبلا ضرع يف رخمت اهمانب ةلاوا نط ةاراحم ل مدخن ال لودلا

 يد.ملا سونا قالاو سراف جياخ اهرخا ون تر ناريا انثراج هدهو

 تنآب اذءسج نه تلصفنا يتلا ةريغصلا لودلا هذهو ..امهريغو

 ةيراح لئطاشا تاوذ انج
 ا * طاشلا نع ةريسب ل ا أع راحبلا كنس ناكاذاو

 انباكر لقنا بناجالا نفسا ىنغ انل ناكو ءاوسلا ىلع لودلا ميج

 انديرب لقت ىلا نيرطضم نوكك نا راعلا نم سيلا انئراحت فائصاو

 تاعابس ةفاسم تناجالا نفس ىلع رغو رغأ نيب



 < أ؟ال

 تناك رغنلاو يكل لامعالا

 ةلقو ةعانصلاو ةعارزلا لاهها نم ىوكشلاب دالبلا"تحض اذا

 ةءاملا لامعالا لاهال اًضيأ ةميظع اهاوكشف ةراجتلا ءامئاب ةنانعلا

 ظ ةعفانلا ة راظن اهمف رظنلا طونملا

 ةليلق *فارمو ةيددح  اكرط دالبلاب يف ناةنتركتت ٠0
 : هشنأ امو هايملا عيزونل ةلملق تاكو تابرعلل قرطلا ضو

 لقتلا لئاسوف . دالبلا ةجاح نم رحن نه ةطقن كلذ لك نكلو

 ىلع ةرصاق لازت ال ةورثلا ءامنا حور يهو لاصناالا لبس بيرشتو

 دبدح كس الخ ام ابعيجو دارملاب ىنت ال يتلا ديدملا قرط ضعب

 لفتت ةجداف طورش :بئاجالا يذباب زايتمالاب راد 1
 ةمالاو ةلودلا لهاك

 زيوملا دبع ناطلتلا ديملاتحصو ةموكتملا تلا

 ََق رتخن نا بجي يىتتلا ةيديدملا قيرطلا عورف عيمج ةأافوتسم ةلض

 هتأشنا امم ال لأ اهف تاههأ اهكلو ال رأعو ضرع دالبلا

 اشاب تحدم ةطخلا كلتل حرتقملا نظأو . ةيبنجالا تاكرشلا

 دالبلا ميج يف يهف ديدخلا قرط ة.رق يهو ةحالملا اماو

 يف رخمت تارو. ضعب انينثتسا اذاو . ىمسم الب مسا ةنامعلا



 هه ١١/٠ اي

 ةيونعملاو ةيداملا ءاقترالاو ومنلا لئاسو راسب هنع لق ال

 م رانولا قانصا عيبج دالبلا لخاد يف نا تربتعا اذاو

 ازال تي اذ راسو اريثو لوقو ويح ةعارزلا لصاح

 ايو ةفلتخملا :تاعايفلا يف لخددو اقص و اس لمعتاس ام ابن

 ىلع حرسي امو فدصو رجحو ندعمو باغ نم ةعيبطلا هرخدب
 رئاطو باد نم اهدلجو ابفوصو ابمحلب ةيشام نم ضرالا هجو
 لبقتسملا ىلا ةريصبلا ني ترظنو كلذ تربتعا اذا - . حاس و

 لدعلاط ست دعب فانصالا هذه عيج ناك وكيل كروضت
 ممل اذا ونبأ رحو ارب لقنلا لئاسو ليبستو نمالا بابتتساو

 دالبلا هذه عاستا نه هملعت ام عم ةلبقلا ةعانصلا جاتن مدش ام ىلا

 ىتح دبعلا اهب لوطي, ال هنا كل ليخم برغلاو قرشلا نيب اهطسوتو

 ماعلا ةراجتل ظعالا ر وحلا حبصن
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 تفل انوروأ يف اهدادتما دالبلا يف ةدتم ديدملا قرط تناك

 ايروس يف اًعيدح تئشنا يتلا ةليلقلا قرطلا ناف . ررضلا كلذ ةأطو
 غولب دعب هلا بير الو ليلق ريغ ةراجتلا يف جاور اهنع شن دق

 فارطا ىلا اهنم عورفلا بعشتو سزاف جب جياخ ىلا دادغب ديدح كس

 نابسملا يف نكت ل ةكرح ةراجتال نوك<ي دالبلا

 لضفب ةجئار ةراج روغئللف مدعلا 5 ةينطولا ةحالملا نا عمو

 نكي زايدك ردبلا فراشم نع ةافلمبلا دالبلا اناو «ةينجا)) رقي

 اهنم لقنلا ةيوعصل ررضلا نم اهلاني ام دشا اذ |هفايراو لصومألاو

 تلكا ذا رم يف نوعرف دبش ام اهبف فارما دهشي دقلف اهملاو

 امال ةئس دعب اهملع ترم. ناييلا ةتنازقلا فاحعلا تارقنلا

 ةعارزلا جاتن نمب وبا لصاحب ردايبلا تقاضف ءاخرو بصخ وئس

 ءالغو لقتنلا ةبوعصل جراملا ىلا اهرادصا ناكمالا يف نكي ملو

 ىلا ضعب قوف ابضعب امو ثقف توشل ناك ضخ

 امال ةئس ل رهام نمز نينهسلا كلت بقع 2 تقل لآ

 مهغلبب لو كلتف يا ناكسلاب تكتف ةعاجم تناكمث قيضلا دتشأ ىتح

 ن* تتشل نم تتشلو يف ن* مهم يف ىتح ةفاسلا دعبل ددلا

 مهمكس لخدب مهءوب توق نيرءوملا نم نوقابلا عاتباو ءارقفلا

 سبعشن دعب اًكوصح عنتميس تابكتلا هده لاثما نا ىلع

 ةئطاسلا ءاحا عيمج يف ة راجتلا ومن انل ٌؤواش ناو . دالبلا يف قرطلا
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 الها نوكي نا دم ال اهناكس تافص كالتو اهعقوم اذه دالبف

 اللباس اعدم مأتلا اذا ةيراجتلا مالا ةءدمت» يف (موب

 ةراحتل توما نا لييطلا لج اذه يف انضرغ نم « سالو

 مما قع ىعيبطلا أها رحع هب زاج ةيناهعلا دالبلا 6 هر 14 9

 ىدس# ةمدكشيال ىر القو أهماع هنراطلا ل ءاوعلاب فعضتو ىئوش

 هرثكاو لقتلا لئاسو يف عيسوتلا قيرط نع قأءام الا .ائاما يف

 نم قرطلا هدف د 6 دك ١ فاجالا يعاس. ْنَم رداص

 ٠ امك دالب رامجو دالب بارخ هدب دج قرط حاف 5 ىرخا ىلا هةهح

 ضعبو مجعلا ةراج مب تلوح ذا سيوسلا ةعرت حان دعب ىرج
 ناعطق دراولاو رداصلا ناكنا دعب قبرطلا اذه ىلا دنهلا ةراج

 اا لل ل إلا ةراح تظحاف ةنوردتكسالا رثث ىلا قازتلا

 ةناتسالا َّىَح 8 ةقملا دالبلا ع ررضلا مو دادغبو باج ىف

 دالبلا يع ةراجت ر أ ديدملا قب رطلا |ده 2 تنال اذكهو

 1 رحبلا روغُ و يعل عفنلا ن ه 4ع اكن ناو ةم'امعلا

 "الإ 4.ةمهج ةدْنأف هم دافتساك ادلب فرعنالو . هر رص تناجي ركذ

 ولو 6 انوروا ىلا رغلا ايصخاو اهتالصاح رادصا 1 قت دا ةرصبلا
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 ةراجتلا

 تاراق نيب لصولا ةورع يهو ةينامعلا ةلودلا دالبك ادالب نا

 ةمزأ قثوأ ىلع ةضباق نوكك نا بحي ناك ثالثلا ميدقلا ملاعلا

 ةفيض نه ةركملا مسر يف اههقوم ىلع كرظن تحرس اميْخ . ةراجتلا

 اهتيار كلدايردالا رحب ىلا نارا دالب نمو نادوسلا ىلا انوطلا

 ةصاخ ة زمالة سلط تنالست انتا تاو ايوؤواواا
 اةرظاواحبلا لع فرش ارو اخل نا [صو[ضخو هاوس ا 00

 رمجالا رحبلا نم لصاف هلصفب داكي ال قيرط يف ًالامثو أبرغو
 سراف عيبلخو يدنملا سونايقوالاو نامت رحب ىتح سيوسسلا ةعرت

 اثيدحو امدق نامز لك يف ال ناك ب وءش دالبلا هذه يف ناو

 يف رافقلا نودوربو راحبلا اهؤانبا فوطي_ميظع ةراجتلا يف نأش

 لاماو ديلا ةوق مل تبتتسا اهئيَخ رامتسالاو باكل السالب

 يف لهاجملا نونو ًاداور دالبلا يف نيميقملا مراج ص ىلع اوداز

 فتوماطتس وا نييقينيفلا راعتسا نورمعتسيف رومعملا ىصاقا

 اذاو . ديدملا ملاعلا فارطا ميفاوطب اونلب نيذلا برعلا عالطتنا
 اورجناو ضرالا سلق يف اناتشا اوبرض ملام لقو مهتوق تفعض

 نورجابملا لعش 15 هريثك ميدل عمت نا ىلا لاملا :نم لياقلاب
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 ىلع لماعملا ءاشنا ىلا مهم نب ريثك ىغم اه ةينطاعيدح دنلو

 ةناتسالا يف قرولا لماعم هذهو لياقلا الا حلش ملف يبوروالا زرطلا

 طشن» نم دالبلا يف نكي لذا تنام ىت> شعل دكت م ثتورسو

 تايشا ترفوت ثيح نكلو ةدودمم ةبوكيألا ةرزاومو ةعانصلا

 ثبل ام ةعنصلا ناقثال ةمزاللا ةطيملا تذخأو نمالا داسو حاجنلا

 مهمسشنا نيسوروالا يديا ن ٠.٠ ةعانصلا اوعزتناو اودحافا لآ يلاهالا

 نم ةعّشب نال اعد واضال نانبل لبج يف ريرحلا لح ل أعم هدهو

 لئالق نيئس دنم كننأك دقو هلهال ا ينو هعاقب

 ةعانصلا كال تفاعلا ملعت ف نيب وروالا 33 8 لا هعصلب

 ع اولوتسا هريس هدكو م6 «ساغخ لمأعم مراج دل يح

 عيمج ميظع قرر دروم كناكف ثيدخلا زرطلا لع هدب كح ةعانص

 دالبلا ناكس



 ا

 ةمهم يرق دبعل الا لمعم اخلي شنب ل: نيساثملا 'راغش يه ىلا
 دالبلا ةحاح همزلتسن امم اةز> الا جر ال هنكراو ةصاخلا ةنزملا

 رجاتلا اهب ميرف اندنع نم تاعونصملا كلن ةدام اوذخأ اعرلو

 ذخاف مباماعم اهولخداو اهموسرو القت ىلع اوقفناف مهيلا تاسرأو

 موسرلاو .:رحشلا تاقفن اهملا تفيضاو ةظهابلا هثرجحا لماعلا

 اندنع نم فوصلا ةزج تبهذف راجتلاو لماعملا باعصا حاب 18

 اهنمك فاعْضَأ فاءضاب اهريغ وأ شيارط انيلا تديعأو ديهز نم

 يلصالا نما الا اهنم انيصي ملو ساثلا فانصأ ىلع اهحابرأ تعزوتو

 فيفطلا

 ةعانصلاة لاح كلن ن وك ناهذه مهتضيم دعب نيينامعلا مؤيل هناو

 ممدنعف . مهيدل ةرفوتم امادعو ةعانصلا داوم عيججو مثدالب يف

 ةوقلا تاجحتنمو يردحلا محفلا مدنعو طيشنلا قذاحلا لماعلا

 تاللالش ىلا ةريبكلا رابنالا تاردحنم نم دالبلا ءاحنا يف ةقرفتملا

 ممدنعو ةنصحالا فولا ةوقن ءايزكلا كوت يتلا ةريغصلا لوادجلا

 ءانن ىتح جاجزلا و بشخلااو ديردحلا لماعمل ةمزاللا داوملا نسحا

 تاجوسنملل ناتكلاو نطقلاو فوصلاو ريرملا مدنعو . نفسلا

 . ةيداملا مزاوللا رئا-و ةفاتذللا نداعملا مدنعو . اهءاونا فالتخا ىلع

 هنع لقب ال ةعانصلا ناقثا يف مهنأ ف لوخلا لاقع نم اوطشن اذاف

 نوؤشلا را 6
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 ةعيطقلا دهع لاط موق نم كيرحت نا كشوت ةراهم تاعانصلا

 نط نإ كيو :ثردملا ملا يف ةعانصلا جاتن نيبو مهي

 ا وأ ماشلا قشمد يف اثيدح هؤانب د دج يذلا رمع ةفيلملا عماج

 ا سفشنو ندملا نم ريثك يف ةيربرحلا تاج وسنملا ىلا .

 امعفدي مفاد لوال ةثعبنم ضمت ةيح ةعانصلا ةموترج نا

 ةدئاف دالبلا ديفن اهناق ىلع تاعانصلا هذه نا كشالو

 قزرلا نم هضيف امو مهءزاول نم املاهال هجرختسن اب ةليزج

 هلمتحت ام ءازاب ركذت ال ةدئافلا هذه نكلو . راحتلاو ةلمعلا ليغ

 رثكأ داك( ال ذا ةعيبطو ةبرت جاتنو لماع دب نم اهنف امي دالبلا
 ةليلق تاعونصم انينثتا اذاو . ناكسلا كي تاعونصملا هذه

 دن يذلا شوقنأا فدصلاو ريم 1 نم ب يذلا داحسلاك

 دالبلا يف سيلف ةناتسالا عنص نم ءابرركلاو مل تيس كيف

 دراولا نا اهماع كلذ نم دشأو جراما ىلا ةعانص رداص ةيناهعلا

 | 03 ورب ةلملا تاعونصملا سفن نم ةيجرفالا تاعوتصملا نم

 ايلهأ عونصم نم دالبلا يف فرسه أم ىلع

 مم دررتك كاع دج انوروأ ىف ديننا اذه نم بْعَأَو

 عانصلا لهج امبرلو انيلا لسزيل اهيف عنصي. امناو اهيف لمعتسي ال
 برعلا تايفوكو ةمزايلاب فورعملا جوسنملاك هلاعتسا ةهجو

 شيارطلا وأ سويفلا ىتح ليكارتلا جاجزو قمشيلاب ةفورعملا
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 ”عاتملا

 اهيف نا عم ةعارزلا نم الاح أوسا ةيناهملا دالبلا يف ةعانصلا نا
 زمرقلاو ججاجرل.ةعانصك تداب يتلا ةمدقلا تاعانصلا نم ريث 5 أشنم
 مسرلاو ليبخر الار زج يف ليئاعلا ةعانصو رفملاو تحنلاو ايقينيف يف

 ن. اهيلو امو ةينيطنطسقلا يف ةليمجانونفلا ججاتن نم هب قمل امو

 ةعانص لالحمضالاب ادهع تاعانضلا هذه رخآ ناكو . لمورلا دالب

 رجالا رتل ل زا ماس وهو ناقل يعلو ةميدبلا يناشافلا
 يلاعأو ايروسو ةينانويلا رزملاو لوضانالاو لمورلا دالب يف ةنطاقلا

 ةغاتصلا*يف:ةرابملاو'قذملابازويضملاوثك 1 :يف رتل ٠٠
 تضوقام ةلمج يف تضوق ممدالب تباتنا يتلا نامزلا فورص نكلو

 ةمرطلا تلاكف ابو زؤأ ايف راشنلا لفانك تناق مث . مهتعانص ناكرأ

 ظ اهملع ةيضاقلا
 .نرم ريثك دالبلا هذه نم ريثك يف لازب الف كلذ عمو

 تاعوئصملا نم ناكسلا تاجا لمعتسي امم اهم ةصاخلا تاعانصلا

 ةعركلا ةراحلاو ديدملاو ساحنلاو ةيضفلاو سهذلا نم ةيندعملا

 بشحلاا ةءانصو نطقلاو فوصلا تاكوحمو ةيربرلا تاجوسنملاو

 هده ضعب يف م فاو . كلذ ريغو ءانبلا فرخزو ةغابدلاو



1 

 ةلودلا قوةحل نماض نداعملل فاو نوناق ميدقلا روتسدلا يفو

 ائدهاشدقف هريغيف هثبع هب ثبعي ناكدادبتسالا نكلو دارفالاو

 لاملا قفناف مجم ىلع رثع اره انشنكم و ادونع اثحاب ةرم ريغ

 تبرجأو هجار ختساب ةيمسرلا ةصخرلا بلطو نادتمالاو ثدباا يف
 ءاقل وأ ةبه هئاطعاب تردص ةينسلا ةدارالاب اذاو ةذاتعملا تالماعملا

 نيبرقملا دحال فيفط لدد

 ىتُش عاونا نمو دج ةريثك تناك دقق جارملاو تاباغلا اماو

 ينومطسق ججا رك ريثك |مم يتابلاف كلذ عمو لامهالاب اهمظعم داب
 يف هلاثءا نم ءيش هقوفب ال امم امهريغو لوضانالا ىف ايكيلكو

 ظ انوروا دالب

 هذه عورف عيمج ىلا ' ا ير وتندلا ةنوك طا نا:كاشالو

 اهراخداو اهثعش ”ل ىلع ةصيرحو ةددبملاو ةنيفدلا ةورتلا



 ب تامل د

 دس ا

 سيلو.. هعاونأ فالتخا لغ ماخرلا علاقمو قزوبلاو تنيك

 نسخ وحن ذنف عرش دققف ةريزغ لورتب عبانم اهيف نوكي نا هيغبن

 نلمهأ مث ةنوردنكسالا يحاوض نم هجارختساب ةنس نبرشغو

 هلمعت-! ذا ققحم هدوجوف دادغب ةءالو يف اماو . ةيضماغ بابسال

 تح دم ناكدقو .ةيفصن الب ةيعيبطلا هتلاح اهراوجو يلدنم يلاهأ

 ءانب ىلع ةلئاط غلاب قفناف ةثيدمللا قرطلا ىلع هجارختسب مها اشاب
 تدب املاعو نيسدنبملاو تال الا هل تاحتسا ةبوقعب يف لمعم

 يد. أ هب ثبعلو لمعملا لفقاف ةيالولا تح ذم رداف حاجنلا قراوب

 ةرحفت» يهف ةدرابلاو ةراخلا اهعاونا عيبمج ةدعملا هايملا اماو . رامذلا

 ندنحال اهتاهاضم توبث عم اهيلا تفتلي داكيرال ةريثكا عضاوم يف

 هاك اناقرؤا ىف ابضنب ةريثك ىهو...ايوزوا يف اماكن ل عاونالا

 ناج ةيالؤب.قمملا يداو ذايك ايما فايس
 ءاظع اهدصقب ناكيتلا نيطسافيف مما هايم نا برغلا نمو

 اهراث !لدت تامامح نامورلا ةرصايق اهيف أشناو ءافشتسالل ابوروا

 ماتنسأل ةلمرع نان ايوروأن اههايشا يناحل ليشم اللة ١
 ايوروأ ىلا :لاقتنالا قيطن هل نم راولا ءانا نم نإ

 جرختسي اهضعبو ًادج ةريثكك ةيرحبلاو ةيربلا تاحالملا اماو

 ةبانعلا كلب بحي الو ليلق ريغ الخد حتنيف ةيانعو ةمهم حيلملا هنم

 ابلخدل ةظفاحلا اهيلع ةبيقرلا يه ةيمومعلا نوددلا ةراداف ةصاخلا

١١ 



 ا

 ةورتلا نراوم رتاس يف تسلك
 هدداعملا

 يرحن ىلا نامزالا نم نمز يف ةيناهثملا ةموكملا تفتلت ل

 زونكلا كلت جا رختسا نمضن ةبانعب ةنطلسلا د الب يف ةدوجوملا نداعملا
 ةيرتلاو قطانملا بعشت نم ةيدابلا ىهاوظلا لك نكلو . ةنيفدلا

 مامهاو تازايتمالا قيرطب ةورثلا بالطو حايشلا ثحنو اهبف
 دوجو» داقتعالا ىلا يدؤت لودلا لصانق ربراقتو ةالولا ضعب

 0 نيط. انت نأشلا ةميظع عا ونالا ةفلت+# ة ريك“ نداعم

 ظ روظن مل اممو

 يمسق يف دوجوم ةورثلا ناكر ظعأ نم وهو يرجملا مجمل ١

 ا ]1113 7| ]يف ةمحلا ضعب تاذب امتايساو ابوروا .

 موركلا نداعمو.دادغب ةبالو يف يلدنم مجانك المي لازالاعو

 ابلثمو ةيبوروالا تايالولا نم ةلق جرخت ست يضفلا صاصرلاو

 ةءالوب ينغرا يف ساحنلاو ايروسل ةينسلا يضارالا يف را نداعم

 نوكت نأ 0 2 الع نداعم ةرغك مضاوم يفو . ركب رايد
 خينرزلاو كل ا اكالاو ةضئلاو بهذلا اهنءو لامهالا لك ةلدبم

 لئاسلاو يترححلا راقلاو ددذهطلاو سدغنملاو قّئزلاو جذابخسلاو



 - )وه -

 نالا ىتح أياج حضنا دقو حالفلاب ةيانعلا و نمالا دارت لالخ ١ امجرف ناكسلا قلخو دالبلا ةعيطو يتسلا قرط ىلا رتل

 ةروتسدلا انتموكح هيل يرب ام لجأ نم كللذ نا ش



 د اهرب

 ضيفب اع مماوسلو اهلهال ءاخرو قزر ردصمو 35 هن هر رافقلا

 ةمأ ةباثع يه ةتيتش لئابق ةرابضملاا منأ ىلا فا و اهريخ نم

 ديطوت ىلا ةفلاسلا تامزالا يف اهدد تدتما املاط دق ةريبك

 ندّعلا ناكرأ

 00 1 درالا هذه تناكانا ديبف ةنامعلا, ةلودلا امأو

 ميظع رفنو ىنغو ةوق دروم هللا ءاش نا حبصتسف امل ةرعمو رققو

 ةلاخلا فصوب حرشلا ةلاطا ىلا مدقتام دعب انب ةجاح الو
 ىلا ايروس نم قارعلا يلو امم ةينامعلا دالبلا رئاس يف ةيعارزلا

 ًاعش ًاعيمج اهيف ناف برغلا دالبو ةيوروالا تايالولا ىلا لوضانالا

 ةءاشتم الك ىو ءام ةرازغو ايصخ قارعلا ضرا نع. لقتال

 رواجام يف ىتح دادبتسالاو نئملاو :لامهالا نم هءابسأو بارألا يف

 كلملا اذه تازيمم نمرابص بارما نك ابوروأ سفنيف ةنطلسلار قم
 مدر نسح نا 000 يف مئاسلا يفارذملا ىلع بعصب الو . حيسفلا

 رهاظمو اهرهاظمن يب اضاوهل ودب يذلا قرفلا عبتت نم دالبلادو دح

 نع تاصفنا يتلا كلاملا ىف ىتح ةيبوروالا دالبلا نم اهرواج ام

 نم ديدحلا ٌةكس راطق دا نا كلذ نم اتيت كبسح و . ابمسج

 اهلل 0 ا ذآ قطعم سج لبمت الف ةناتسالا
 لئالقلا نينسلا هذه ىف داهتجالاو لمعلا دد تاءف ام ىرت

 اع ةعّش يف اهضعب فاتخا ناو يهف حالصالا لئاسو اماو
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 نمزلا يف ةدايز ىضتقا ناو اًضيإأ كلذ امل رسبتي هنا نيقب ىلع اننأف

 نع ةطانتلا' نم نيسايتعلا نماوذب ناكام نال ني ا

 لالا وطير زانت و طن ماملا ةلق نع ائشان نكي مل تاكرشلا ءاشنا

 مهتموكح ٍةقث ةلقل ناكامناو

 ديطوت ىلا ةءدؤملا لئاسولا 2 ف رق رثذ ناك ذاو

 ةعاذإ نم ةيروتسدلا ةموكملا هذهل دب ال ناكو ةراضألا ناكر

 تءاش نأبأ عافتت نا ةفاتخلا رصانعلا ىلع لهسيل ةيعسرلا ةغللا ميلعت

 ةيكرتلا ةمللا اه. سرد نيناتك ةعضب واو امض نا اس

 هجو نم ليزي كلذ ناف . اهميلعت ميمعترسيتب نا ىلا خويشلا ءانبال

 نيطالسلا هجوب تماق يتلا تابقعلا نم اريثك ةدددملا ةموكحلا

 . مهتيعر ءانبأ نيب مهناسل نق مهنا ك1 مدعل قباسلا نمزلا يف

 تأشناف كلذ نم ءيشل , اوعادعمدادتسالاةموكش ترا 00
 هيف ترج اهلكلو رئاشعلا ىتكمي ةفورعملا ةسردملا ةناتسالا يف

 نئاهرب هبشأ هيف ةبلطلا نع م خويمثلا ٠ 3 ناك ذا .دوصقلا فالخ ىلع

 1 فب ملو وذو قطنفاو 5 اوطيحأو مابا

 نمالدب زوظلاةدايزنانسلا نمت :ك1كلذ ناكف ميوذ

 ا مني ام روصتب نا ناك ري ىلع بعصب ال هناو

 دالب يف ىرقلاو ندملا مابقو ةريطملا لامعالا كلب زاحا دعب يجب

 كلت حبصتذا اهيلا اهقوش ةدشب دبعلا لوط دعب رشبلا ءلم اهاقلتن
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 قرطب تالصاحلا لقثو لاصنتالا لبس ليهستو يضارالا عيمج

 يف نسم اتقو يضتقب كلذ نكلو عرتلاو راهنالا يراجمو ديدملا

 اهليبق نم وه ام وا اهلا أن رشأ يتلا قرطلا ضعب دخت نا هلالخ

 ةيعانصلا لوضالا لع لاصتالا قرطو يرا ميمعت نا ىلع

 نالعا لبق ةيف ناك يذلا ناكملاب ةبوعصلا نم لالا سل هث دملا

 . ًازجاح فقت تناك يتلا عماطملا تداب دف . ةيروتسدلا ةموكحلا
 دصنت تناك يتلا مناوملا تلاز دقو . ةريخالا لامعالا عيبج هجو يف

 دالبلا لهاك اواقثب ملام هلذب نع لالا يوذو لمعلا نع لاهلا

 بايرال ءافملا يطع هن ولد ادي و م ان قا فاعضأب

 طوفنلاو ةظللا

 سفن يف نورفوتم مهف لمعلا ظعم رادم مهيلعو ةلعفلا اماف
 دالبلا

 ٠ اير نووا دالبلا نمنوكنا امافلاملاماو [| 00

 بابرا نإف ىنجالا لاملا ىلا ءاجتلالاو لمعلا يف عارسالا ةموكسحلا
 اذه لمح يف اهلاوما لب ىلا قباسش عمجا ملاعلا تاكرشو لاومالا

 ىلع ءاوسو حبرلا نامذ نم ىرت امم اهقثوتل ةريسي ةدئاف ءافل هنأش
 ابد ةموكسحلا باسحل مآ اهباسحل ىلعلاب تماقأ تاكرشلا هذه

 ظ اهملع امل
 نيينامئملا لاومأب لامعالا كاتب موقت نا ةموكسملا تءاش اذاو



 حاههموة 

 لئاسفو عرزلا رادب الخ مدادما فينيل 9 1 اأو 5 نيطلا 5

 مماعورزم مذ لغت نا لبق م ادبامأ بودملا نم ء ىلا سرغلا

 - موت ةبافك

 0 رسل لانملا ةليسلا لئاسولا هذه لك مذ ترفوت اذاف

 نم 2 إلف اهم يلع مهبردو ةعارزلا مهملعي ن م ةمؤكتلل ١ ةيأ عل

 اهيلا مهحايترا

 ىرخا اعرتو ةمودرم ةريثك ًاعرت دالبلا يف ناف : لوالا نينسلا

 ةاناناوأو قارعلا كيعص ف هربت ىخاراو لاخلا هريصقو هقيض

 يف مهضعب نكسا اذاف راطمالا هايم اهبف تاعورزملا ضعب ينك

 لختشنا ىلا رطملا ءاع نينس ةدم اوفسكراةنيشالا للا هذه

 ةقيضلا عرتلاو ةمودراا عرتلا ىلع نولزانلا ناعيو . يرلا بابسا

 نسح دقلو . تافاسم ىلع اهد.٠و اهعيسوو اهريرطت ىلع ةريصقلا

 ناكسلاب ةله الا دالبلا ضعب نم ةبرق«ىلع ةدددج عرت رفح اضيأ

 ال مهنا مدقت امم تار هلو :اهنلا ةعارزلا لصاغ لاضيا را

 دحلاو قَخَز ةيه لمعلا جلا أوي ىد مهخؤيشب هةححبص مه ولعن

 خويشلا نم ةحيصلا كلت جارختسا لهسا امو

 ةيادقنالا .لئاسؤلا هذبن قيلت ال ةءوكحلا نا كلش ١



 ههؤ 

 نم اهبف ناو بيردتلاو ميلعتلا هب ىتؤي ام الا ينجالا حالفلا ىلا

 ءانملا كلذ ةنوؤم ءاضتقالا دنع اهفكب ام اهمرواجمو اه

 عاقصالا كلت يف ةرشتنملا لئابقلا عيج نا مدقت امم دخؤيو

 دعب |مفلات1 ىرخا ةئفو ةعارزلا تفلا ةئف نيتثف ىدحا نع جرخ ال

 0 مزاب أم ةياغف ةعارزلا اوفلا نيذلا اماف

 مهع عف رثو ناو يف ةسايسلا نسح نا لمعلا ىلع ممن ماتو

 مؤانبا لواتتي ةيااقكيا قسرا مل ادت لا ومالا ذاع ماظم

 علا لوا يف ةباتكلاو ةءارقلا ئذابم نم اريسب انش ولو اهيف

 اوصخ اذاو . ميلعتلا ميدعت ناكمالا يف ريصبو دالبلا رمعت امير

 . نونمت ام ةءاغ كلذ ناكةينسلا يضارالا يحالف حمم نم ءيشل
 مزاتسي اهرما يف رظنلاف ةعارزلا فلات مل تا ىرخالا ةئفلا اماو

 اشد نسحن ةءوكلملا لعلو : لاما نم ءيش لذبو مظعا [مايها

 "تويت ةدئاانلام نع مل 1 زرع امرا أ مهنم ةقرف لك عاطقاب

 ا رخلا ابعيجج اهنع تفحتو نم الب اهنم اد وو اوم امن يف ميك

 اتا فاول تالا اب مدادما نم اضيرأ امل د ل را هع

 يتلا رعشلا توب نال تويبلا ءانب ىلا ءدد ؟ىدأب اه ةجاح الو

 | ردا ةاوكعلو ىلا ريخو ةديدع نيش كت دل

 ةعفد اواقتا اذا ةشحولا مذخأت الثل هده م6 ويب 6 مو لمعلا

 رخحلاب ةينبملا تويبلاو لمعلا ىلا رءشلا ت ومو غارفلا نم ةدحاو
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 تاونسةدم نيفثلا اندهجا.مدقلو : ةعارزلا ىف همادختللا أ

 ضعب راث أ عبقو تاقثلا لاوقا ءارقتساو رئاشعلا ضعب ةطلاخم

 رْضا وحلا يفمهنلب أس ةظحالم ومهخ ويش ضعب رابخا عامساو مهمتاوزغ

 يف اهدحو ةيبرعلا ةيدابلا لئابقلا نا كلذ لك ءارو نم انل حالف

 امو لوضانالا فارطا ىتح ماشلا ةيداب نم اهلي امو ةيقارعلا ةطخلا

 نرامم ةيدابو نملا و زاحملا و دي ىلا ابنمو دحل ىلا قارعلا ىلب

 نيبالماةسببلا نع لمتاالا 00
 دش عضوملا ادهامل عشا ةليوط لوادج كالذ يفانيدل ناو

 يف ماشلا ةيدابو ةيقارعلا ةطخلا يف زشتنم ددعلا اذه فصن نا اهنم

 فصنلا اذه نم :تطقسا اذاف . هايملا ةريزغ ةبرتلا ةبصخ ضرا

 كل ناكايروسل ًاثلثو قارغلل نيثلث :يقابلا تمنسقو نويلم فص

 اذه سيلو قارعلا حالف ىلا قرطلا لبساب اهفيضت ةمسن انويم

 ناهس امت ددعلا

 اذه عاطقناب ددعلا اذه دايدزا نم نوكي ام تملع اذا مث

 مهينفت ال ثيح ذا ةوادبلا قاشمل ضرعتلاو تاوزغلا نع ريفغلا منا

 كالهو راطمالا سابحنا ينس يف تاعاجملاو ةئبو ألا مهباتنت بورملا

 ثيل: ال ةّئانلا لئابقلا نا تملعو ىعرملا ةلقو ,الكلا سيل ةيشاملا

 تربتعاو ةراضحلا ىلع ةوادبلا لضف نم ىرت امب مهيلا مغنن نا

 ةجاح اهب تسيل دالبلا نا كيدل تبن ل.سالا وريثكمهعبطب مهما اضيإ
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 ترمثاو ترمعف اهوعرزو ضراالا اونركخ فئاارضضلا مهنع ففخو

 لددو مهضرأ لها كرو اددع اوداز مهتانكمطا داز الك اوناكو

 يف سيلو فرصتملا كلذ لزعمأ . نينس سمح ةدعب رفقلا كلذ لاح

 . ءانثلا فورحن نودد نا هققت>و همسا نع يرمتلا عمم ثتقولا

 خويشلا هيلا اعدف ١ مخ هاهصاو عمطلا هأمعا فاخل هللا مالتباف

 ةبشانلا هيلاخ نم ًاصاخت اولاتحاف لايلل افازنت-١ قجانل يف مهجزو

 نا هيلا اوبلطو ءالولا قدصو ةينلا صالخاب نيرهاظتم مهماقرب
 عيمج نال مه ناطاف مهنع جارفالا دعب لاملا هيلا لمحي نمي مهقفري

 ليللا سدانح يف اوماقف . هردايب لع لازب ال ناك ةعارزلا لصاح

 ىلا ممءايخن نيعجار اوبلقناو ممرعابأ ىلع لضاحلا كلذ اولمحو

  ضعب اهتتكسف تداع نا ىلا ةليوط ةدم ضرالا ترابو مهتوادب

 ةلحكسلا ن الا ضرالا كلن 2 نمو . ةظلغم قيثاوع مهلئاصف

 نم دل نسوان ونس معارز لصاح رادش اهدحو

 7 ىضارالا تاقحام ةلمج

 الع ام رّضحتلا كلذ دمب يدبتلا اذه لاثما نم انل ناو
 .نيفتكم مدقت اع ةلاطالا فوخ *ىزتجتف ةديدعلا تاحفصلا
 لئابق نم اهقوف ام ىلا ميلدلاو قفتتلا رئاشع يف هلاثمأ ىلا ةراشالاب

 ةيدركلا رئاشعلاو رمش

 يذلا ددعلا رصخو لئابقلا كلت ءاصحا ريسيلا:سمالاب سيلو



 ؤإنون١ؤ 

 قرطو اهخبراتل ضرعتلا نآلا انضرغ نم سلو ةينسلا يضارالاب

 اهحالف نع ةلك يف ثحبلا رصقتنف اهكالمتسا

 اوصخم نااار يأرا مو ةصاخلا ةنيزللا ءالكو ئلظوا

 ضرالا ةثارح لع ةماقالا ىلا هقوشت مني ةينسلا يض ارالا حالف

 لماع البخت قزرلا يف هل اوءسوو ةيركسملا ةمدخلا نم هوفعاف

 ن طاف ةصاختاو ةماعلا فيلاكتلا عيمج هنع اوعفرو ماكسحلا يدعن نم

 هتعيشاف هضرا تدصخاف هتعارز ىلا مطقا و ةتكشلا ىلا ل

 هدا يأ ُْ حبصأ دا 6 ةوادبلا ذنو ةراضملا ىلا حانراف

 نورقتل رئاشعلا ءاَسْؤو ناد نوريكك تأدأ قع رئاشملا ماي

 5 وسفن و هنولزت | ف ةلاع م حسشل ند ل هوشر لأملا لد

 ةمدخلا قدصو ةينلا صالخا ىلع نامضلا نوطعيو ناعالا

 ةلثمأ امأ و نابرعلا كئاوأب ةلماملا لعف لع دحاو لاثم كلذ

 كوع“ هلا كناؤؤر ءاسعأ,اهزدوم ذاق رظلاو ءاق رت ةثلنلا

 اهفرط نمل
 نينسلا نم دوقع ةعضب ذنم ةراعلا ةدلس ةطيحلا ةعقبلا تناك

 ردا نيب اهف مق : دنشلا قم ةمذؤت الا ايقال8 ًاعقلب عاق

 3 سل يودروالا عدت تناكاذملو ةيدابلا لئابقلا رشل ءاقثا دادغبو

 لماجي لاز اف نيفارضنملا دحأ ةيجلا تحابف.ةركيسلا ا

 كلانه مونكسأ ىتح مال ينبو ةيسأ يب نم ءامعرلا نفل لرا)



 نو

 "دال لانأ ىف لكلا لئابقلا ضّنبأ مو ةئرملا لئابقلا
 مجملا جلخ دنع وافلا نم ضراالا ةنارح ىلع طاشنو دج نولبش

 تارفلا قيرطب بلح نم ةدرقم ىلاو ةلجد قيرطب ركب رايد ىلا
 الاو مرعضاوم يف اوثبلو اورضحت مالا واللا مهل رست اذاف

 ممدهع لاط نيذلاف . مهتوادب ىلا نوعج ريف مهمع ةديعب ريغ ءادسلاف

 برعلا طش بصم برق صاوعلاو رماودلاك ضرالا ةنارحن

 00001 ثق 21 قردلا قارملا يف ةرصبلا برق ناديعلاو

 مهعابط نم ءيشل لوقرتش 0 وداكإ يمجعلا قا رعلا ف ةقرشلا

 ماش دنع اهملا نوبهم ةيودبلا ةعزنلا نم ءيشن الا رضحلا عارز نع

 ةليدتلا قلللا اذغ نم نيخالتلا فولآ' الؤب قحلبو رظلا

 ةوامسلاو خويشلا قوس ىلب امم تارفلا 'ىطاوش ىلع ةرشتنملا

 نم ةريثك رباشع كل انهو .ةرامالا توكىلد.اهف ةعيريعو ةللطاو

 00 ا لاوح أل ميت ةراشملااؤةوادإلا نيب حوارا
 رئاشع نم ةريثك ذافنأو نوطبو ةلجد ىلع مال يبو دسأ ينبك

 لئابقلاو رمش ذافنأ ضعب ءالؤم قحلبو تارفلا ىلع لنؤآتنلا

 نيقارعلا ديعص يف ةلزانلا ةيدركلا
 ال10 كل كش اح ماهر نالا كل دزوم ياو

 ضراالا ةثارخ ىلع اهتءاكب رئاشعلا كلن" ءانبأ لابقا ىلا ةيدؤملا

 فرعت ةعستم اكالمأ دالبلا كلن يف ةضاخلا ةئيزخال نا
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 غلبلا تالق فايضا وقنا ةالولا ناك دقو ريغ ال كب رف فلا ةئعام

 ىلع 50 رفودنش ماقأو لاحلا يف للملا دير .ةرك تأب مل

 تءجحر و امملذ٠ 200 كيه اوهنناو ريشا ةعضب صالخإو ملعب لمعلا

 نعم نب ريش دق ىلع تناك نا دعي ةاللا ثترممو امراحم نجلا هأنملا

 يلاهالا كالمأ نم ةبرجالا فولأ تيبخو . ماتلا بارما
 هعوب نك ديحولا لمعلا وه ادهو 5-5 ةماكلا ةيزخطلا تاكل ماس

 ةرباغلا ةموكتملا مايأ يف
 نم ةليسو لكب نيبرقملا عرذت انه ىسش نا بجي ال هنا ىلع

 ىوعذب ةصاخلا ةئمز 1| ءالكو ماق دا ةدوسملا ميدوجفو نضيسيتل لطلا

 يل اهاللا كالمأ ٠ نم مظعالا فااجلا اوعطقت ساف ةحاصملا ىلع ضر

 8 تدمملا همحن لاا ءازح نلكو ةيئسلا ىضارالا َّك اهوئاضأو

 ةرسملا كلتب تامهناف يركسملا ميهاربا هللامحرو . نوجسلا تالظ
 ةيعارزلا اهتااحو قارعلا ضرأ نع زاحالاب لاش ام لمج كلذ

 هذه 92 ا مدق امم ةلهو لذ نظب دلو :رضماطلا تقولا ف

 ةاناعم دعب الا اهؤايحتسا ىبَش ال لاجرلا ةلتو لاهالا نم املاح

 ءاملإ ن م بيرلا اذه عفدل لد الف . لاوطلا نيسلا روردهو لاوهالا

 4 كلك يف ةرشتنأ ةيدايلا لئابقلا ىلع ةزئأم ةرظ

 ضرالا هعارزب ل نل ١ الأ نيلغتشملا نيح الفلا نمل ةلوأ أنرظن |ذاف

 كانت ءانبأ نم اميج مانبأر يمجعلاو يبرعلا نيقارعلا يف ةرماعلا



 رح

 رقاب 111 واوانلا كلذ ناكرأ كضوُقلا تح ةزدتجو

 ءابوو ءالب ناديم تناك ا6 امترداغف لوهسلا كلن" تطغف
 ا”ااحلا نا 1 ] ةرطملا لامعالا كلت نا:كشالو

 دسو . ليدس 3 23 نتمأ لع تماقل تافتلاو ةءانع لقأ

 هب دبشتسإ ليلد مظعأ ةيدنملا

 ةرصبلا ةءالويلاهاهنم وكشي ام سكعنوكشي ةللا لها ناك

 ةيدنه ةريما ىلا ةيسن مسالا اذبم ةوعدملا ) ةيدنملا ةعرن ناف

 نيسملاو ىلع دهشم ةرايزا يضاملا نرفلا لئاوأ يف تمدق ةيعيش
 | را هلط 2: هف ابق املا ةكابتغارف ءالباركو تجتلا يف
 تارفلا هايم اهيلا تاوحن ىتح مايالا يم ىلع سنت تدلع اهتقف

 ناكف ةللا ىلا سيسملا نم ةدتمملا يضارالا عيمج نع تارشختلاو

 ةقفنلا مدقتب اوعربتو روبثلاو ليولاب يلاهالا جضو اهظع بطحلا

 لمعلا يف ةعبر اوقفناو هعيمج لاملا ةموكسملا لامع ضبقف لاملاو

 ةرم لأملا عمج 0| اان رق تاقودعم امانا الا شعب ل هس ميفاف

 ةجيننلا كلت نع ترفساف ىلوالا مهتلعف اولعفو ىرخأ
 هنافاس ةطخ فلاخن دادغبل لاو أاشاب يرس نيع 1845 ةنسو

 يضارالا ءالكوب ناعتساو ةناتسالا نم نيسدنبملاو لاما بلطو

 00 لا لآ ايلرقأ ةراشس داشراب ةموكملا ترذابفت ةيثنملا
 ةمزاللا تاقفنلا ردقف ىوسأرفلا سدنملا رفؤدنش اهسلرب ةيملع 4 ٠ أ ٠ "هو 1 5
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 ايغرواموش:ةموك ا نماهسجو اهني سا
 هلا دعب راوهالا كلت يرم ثحب ام ايد اماطعاب دبعتت نا

 اهدا
 ةرداغم ىلا رطْضا ةطخ كلذل مسر اشاء تحسم ناك دا ا

 ليحر دعب اشاب فيدر دادغب يلاو اهيلا طثذف . اهذافنا لبق دادغب

 راع خيش ن نودعتبلا ةشا رصأن عم قفناو ةيدف انيخع لرد

 هع رصان موق نا ىلع 3 رئازملا دس ءاشنا ىلع قفتتلا

 امظع يق ىطعي كالذ ءاقلو هرئاشع نم لامعلا فولا عمجو هتاقفت

 الخ ناعتساو لمعلل رصأن ببف . هايملا امعرسحت يتلا يضارالا نم

 نم فقالا ضب ريهزلا اشأب مساق هيلا مضناف ةرصبلا لهاب هرئاشع

 هدحو وهو دسلا كلذ ءاشنا م دحوم ةعضب ضمك لو اهنابرع

 ءاوه حلصي ناك ذا بضن.ال ريخو قزر عوبط ناكل (فاق يتب ول

 اهدادترأب تارفلا هايم رزغتو راوهالا كلن فافحي ةرسدبلا ةبالو

 ةرصبلا ىلا خويشلا قوس نم ةدتمملا دالبلا لك رمعتو اهارجم ىلا

 ظ مايأ ةفاسم ىلع

 لوصأ لع مئاق ريغو ,انبلا مَع ريغ ناك ةيج نم هكا ||

 نع ةموكتللا نب م وحلا عاب ىأر ىرخاةهج نمو 00 |

 ةليبق هجوأب كلاسملا تقاض ةثلات ةهج نمو « هب هل تدبعت ام ذافنا

 ةدم تضم اف راوهالا كلن اهسيماوج لزنت تناك يتلا نادعملا
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 ىلا جملا لابج نم ردحنملا ةليذ ىرجم يف كلذ لثم لقو

 ةلجدب طالخملا يف هبصم ىلا صلاخلا ىتح ناسارخو زو .دلب
 ” سال 00 ا دام الود وأ اره تياراذاو

 ” لو لا )0 اي وا: ةطيبطلا دم هتقش رسم ناك

 39 أم ىرخا _ةهج نم كلاه ضراالا ءاورا ْق أبعش نم ثملع

 دودسلا ماكحا ميدنل نانعفلا 1 ررضلا نايم قاترامع كلذ دم

 ةرلتف أم ةطيح ا يضا رآلا ىلع ةطنستم رشتنتف اهدوحو مدع وا

 اهب نصت لقاعم تينت واناكسلا ينفتف ةئبوالا اهنم وشفت ًاراوها

 مهئيعو مهباس ىلع نمأ نوت.ديف ةيدابلا رئاشعلا ذاذش
 رض ىف تح هايملا نايغط ٠ نع ىنأتن يتلا رثا واساتيبحب واو

 يفكي لام نعل اهدحو اهم كيد عمجتل ئرخا دع ةنس دادغب

 01 اليعارمم تانازغ يهاضن' تانازخ ءاشنال

 ءالبلا كلذ رورش يفالت لاب قملاو ةالولا ضعب لواح دقلو

 ررشضلا غلب ثيح دودسلا واشناو ةرفاولا غلابملا اودصراو ةرم ريغ

 كلذ مهيب ام نومستش لاعلاو ءالكولا نا ةحيتنلا تناكف هدشا

 017 ]| 21 ] نيط نمادس هب نوميق .هنم اليلق الا: لامل

 عمو ٠ فيا ل هد تناك يف لا ريانشغلا هبضقن وا هش نم

 ةحاملا تعد لاا قناعاال ةعارزلا تفلا ين لا رئاشملا عيمج ناف كلذ

 رطاخ ةبيط نع امأ هيف لمعال عوطتلا نع دودسلا كلن ةماقا ىلا



 هم اؤمن اح

 فارطالا يفةموكسلارظأ نع ىراوت امم وا ءاملا نزخولا جاتحام

 ةيسنلاب دعن ةحيسفلا ابضرا نها غو زءام ةلق عم رش ل

 نوك 1ث الماس اهراك“ او وو دالنلا مظعا نم امناكس ددع ىلا

 ةءرجالا فولا تائم ىلا اهتعارز تدتما ول ةورنلا كلت نأش

 فاج لك نم اهفنكت يتلا

 ةدعاتم تنضمو ةنارقلا ف قيربنلا يلم تزواج ذاك

 ةشحو نم كلان ام ةيهر كف رط تضضغ تْنش اهما ىر# يف

 كل ادب اذاو . ضرالا ةنج نمزلا رباغ يف تناك يتلا رافقلا كلت

 ضعب ةعسأش ٍتافاسم ىلع ةمئاقلا ةليلقلا ىرقلاو ندملا ريغ يف رشن

 ةيراعلا اسدجالا] رقفلا نهاظن ف كرااو امد

 جم عبرا 77 ةفاسم يف دادغب ىلا .ةنرقلا نم ةلجد يف دعصت

 أف لصوملا قوف ام ىلا ةفاسملا كلن' لثم يف دعصنو اليم نيسمخو

 ايماسو ا :ةزاتالا تاوكو ءرايتلاك ةرينص ناز ةسراا 0

 نولزمب لئابقلا عارز نم ذي 4 بخ رف الا ىرتا داك ال

 ًادغ نولحريف مويلا
 ةل 1و قفتنملا ضرا ىلا تارفلا يف هنرقلا نم كلذك دعصتو

 ؛م كل لصحيف سلح برق 1 ريد ىتح ةناعو تيهو

 يراجحم نم 4 1 رثكا تارقلا#يراخم تناك ناو :ضابقنالا كلذ

 ةلحد هيخأ

١١ 



- 144 - 

 ام ىرتل ةرخابلا روظ ىلع نابرلا ةبق كد ىلا دعصت: ملو نيتفضلا
 . ناكسلاب ةصاغ ةرماع دالب يف كنا كل ليخ ضايرلا كلن ءارو
 اهنم تلزنو نييوصلا ددحأ لع ةرخابلا كبب تفقو ول نك-او

 راعلا ناو كلم دخ دف كرظن نا:تماغ نانملا . كلت نبب الغوتم

 قاليم ىلا ليمرم 5 ىلا فرج ازوا# ال ضرالا كلت رثكا يف

 رجلا رف ىلا ىتخ ةلصتم زوبلا ضرالا ىرت عضاوملا ضع يف كللاو

 عيجج نا كلذ دعب ت هلع اذا كتشهد نوكأ ام ظعأ امو

 ءاملا نزمل عارتخالاو للعلا لئاسو لك نع ىنغ يف ضرالا كلت

 مجيملا جيلخ يف ةليلو موب لك نيترم رزحلاو دملا نواس ذا امتاورال

 اهنقع لع باقنتف ةبدملا هايملا ىرحم هجو يف دملا ةعاس فقيف

 الب اهيورتق ضرالا كلت نيب ةروفحلا رهنالاو عرتلا الختف :ةءفترم

 كلانه فق الو ةنرقلا .ىلا ةفاسألا كالت لوط ىلع ءانع الو ةقفن

 ىلع ةلجدو تارفلا نم لك ىرم ىلا برعلا طش زوا# لب
 لاما نان

 ا ]7 لآل ةلوهبلا كلب ءالل لوانتت مولا .ضزالا
 يعف كلذ عمو : مسناو لاط ام هيف ريست ىرح امل مهتف نا الا

 هءارو ام لك ةدئاف باهذو قاطنلا قيْض نم انركذ امن لع

 اهيقسلا ةعانصلا دب نع ةينغلا ضرالا ةلاج كلن” تناكاذاف
 اهاوسام ةلاح نوكك اف اهيف ن.الا ظف> نمضت ةبالو رقع ةطيخملاو



 - هناي نت :نوياكخس طع نال 4

 /|ظطششهشه2 “+977 2-7

 "بيا 2 ا

 - وم

 ههوجو لك نه ثحبلا هف مسا « قارعلا ير» هأعد باتك يف

 ثحبلا نه يوحي هنال مضوللا اذه يف هيلا ةراشالا انها اكمل

 ووكتملا لاجر هلثم ىلع عالطالا قوش يلمعلاو يملعلا

 دمتف ز رط مدقأ نما مأ عش 0 الا قسلا لئاسو امأ

 ةقيض ةرئاد يف ةرصحتم ناك ول ةمدظع و اهنم نجزم قالا

 رهمالا يرات زا ةعورزلا ينمارالا داكت ال دالبلا رثكا يفو

 نفسلا تاع ندي أم داليلا تالصاح نم ضيف هاف اذه عمو

 ريمشلاو ةظيأطاو َنْمْلا نه ايورواو رهتالا سلا اوسر 0100

 . هعرز يلاهالا داتعا امم كلذ ريغو زرالاو ناطرخلاو مسوسلاو

 ننسحا نع زرفسا ةنرجتلا ليبس لع ضنا دارقالا ةعوؤلمس لك نار

 غبتااوش اننتلاو 18 تعرزو يرصملا نطقللا اههف عوز دقن مئاتنلا

 هدالب يف ةبرت دازجا َْق هفاخصأ يرحل هعيمج ناكو 8 بصقو

 ةبكاف عورزأا ريثكلا توتلا ىلع ريرملا دود ةيبرث ضيا تحلفاو

 ئ ةشارل اماهطر |

 لهم ال نا: برثلا تصحلا اذه عم بجاولا نء ناك دفلو

 تدعص اذاف كلذ فال عقاولا نكسلو اروب ”ربش عاقبلا كلت يف

 ةنزرقلا ىلا اهثمو ةرضبلا ىلأ ءوافلا ةئع هبصم نم طرفلا 00

 تبارو رتموايك يتثملا نم برت ةفا سم ىلع ةلجدو تارفلا قتلم دنع

 أتلك ىلع نم ةفاسملا كين رثكأأ ىلع ةصارتم ةقفالا ليخنلا ناانح
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 لكل طئارملا عضوب كلذ ءارو ام ىلا وزد ينسلا شئاسو

 عرشي ىتح ركب داكب ال ءامث ةمه اذ ناك ذاو . ةيعارزلا نوؤشلا

 "07 لاصتالا قرط ليهبسل وعرتلا قش يف لغا وشلاو رثك ع. لاو دينا

 ” ةناتسالاىلا عوج هلآ اال ةةيضاودلا لاجزدا تاب يف اند

 حاصي, نم ةالولا نم دعب مت مكي دادكمجالا 2 ةالش نم اداتسو

 ءافارا 0 ١ 2خ ةربطملا لامعالا كلت زاحال

 ءالكوو نيسدنبملا نم نناجالاو ةلودلا ءانبأ نم دارفالا امأ

 ةفاتخم جيهانم ىلع تسلا قرط ءايحتساب اوركف نيذلا تاكرشلا

 يف عفر ن“ لوأ , ان امف روطسلا هده بنناك اك دقو نررنكف

 باطو نأشلا اذه ةمفانلا اقع انام 1 ريخالا ديلا

 ادع كالذو ةيرادلا تانؤئرلا امحاوضو دادغب ءاورأب حيرصنلا

 نءناك دعو ةعفانلا 7 هيسأم صربق قم كب يدعسو

 أم ىلا لمعلا يف عاستالاب ىناجالا ضع ا مث . نيرزاوملا ظظعأ

 يزياككالا سك ككاو يلو رسلا ناكو . رصم يف يرلا لامعأ لئاع
 تائحابم هعم انل ترج دقو ًارادتقاو ةربخ مرثكاو اعاب مولا

 اذا لمعلا يف عورشلا ىلع مصف . ربما سيلتا اهئانثا .ى .انقتح

 ىلا صم نم صخشف زايتمالا لسمو كا نع لل ةقعإ

 نم ةطخ هتدوع دعب مسرو قارعلا ىلا اهنمو ةناتسالاف ارتاكنا

 كلذ عدواو لبوط رابتخاو عساو ملع نع فشن ططملا لك



 نع يور قح نيي.سايفلا ءامالا ند نومدقتملا الفغب 2 سرفلاو

 اهران ١ ةيدابلاةميظعلا ةعرتلا' ن وك نا برغتس ال انناو .. ةدخاو

 يلخ ىلا ريبزلاو ةردبلا نيب أم ىلا ةوامسلا نع ةاحاق ءاردص 6

 ءاماذنا كئلوا نط” لامعا نم رع نيب ننالاةقو )د

 اه رم طساوأ يف ةي ةيساعلا ةلودلا ف ةيقعلا دب 50 ةنكبلو

 ىلا وب بارا لظو تقرب امم عرساب يتدتلا يف دالبلا ةورث“ تدخا

 و كامقنخاسلا يف ه هأيملا ضيشو 52 عرتلاو ضوّش دودسأاو

 تاب نا ىلا ضرالا رومو حالفلا رفغبو رحبلا ىلا رده هذت

 رحب يف ةطش ناآلا اهنف عورزأا 5

 راح دع انيح - نيينامعلا ةالولا ضعب ناك دقتلو

 كف دبع ليام 5 عمطم ىلا مهفارصنا وأ ةيلخادلا نئفلاب

 ريب اشاب دمشر ناك عالما انها | ركش وهم ش

 المع زبخ لو امها/ ةئس هنأحاف ةينملا نكلو 8

 يف عرشو ةمزاللا ططألا عضو يذلا قيقملا محياصلا اماو ظ

 نينس رشغا هالو ةدم تااط ولو . اشأن تحدم ناك اعاغ لكلا

 مهمدقتسا نذلا نيموروالا نيسدنبملا ناف ءانغ د قارعلا رداغل

 لك نع ةيفاولا ريراقتلا اوعضو حالصالا تاعورشم عضو ماع



 4غ

 ابصخ تداز لب اهضرا يف لازت ال هترتف نورقلا هذه لك هيضارا

 ىتلا نامزالا كلمت ةءدان ير لازت ال ههايمو ءانعلا دعب ةحارلاب

 |... ءاجيف شاد ىف بريستتخ ضايرلا كات اهف يت تناك
 ا قايللا كلت ةظيبو نم ةبهر رحيلا ىلا ةبقدنم ل الا ابيرح

 ”001 ار[ ضيقب للا اذهو .رضم ىلا. رظنا
 تناكدقو لدعلاو نمالا نم اههف داس امو تسلا لئاسو نم

 ركشتو ةقافلا اهحالف و ع ةلودلا تايالؤ مانع "أبد ة دبعل

 سالفالا اهني زخ

 ةخبسلا يضارالاو أهبرت نم حاصا قارعلا ةيرتف اذه عمو

 ال اب تسلا ىلع نيعي قارعلا يف رطملاو ريدم يف اهرئاظن نم لقا

 . اهيدازم حسفا يف ةيعيبطلا ةورثلا تادعف . رصم يف هريظن ىنسنب

 لقثلا قرط تدبمتو ىتسلا لئا-و تمكحاو نمالا بتتسا اذاف

 00 ا ب ل يقابتور دالبلا ىلا تداع حالفلادجاوو
 نم ىلبي اهيف هءابتتسا نيمض ةيروتسدلا ةءوكسملاف ن.ءالا اما

 رصعلا ارذه يف .هتلوهس يف ثحبن نا ثبعلا نف يتسلا اماو نمزلا
 ماكحا ىلع ةيخيراتلاو ةيرثالا ةلدالا لا

 ناورملا 117 ةدخو د مدقلا ذنم دالبلا كانت يف هقرطو هلوصا

 تاعدوتسم كانه تناك هنا ىلا ةحضاو ةراشا ريشن هعرتو هدودسو

 روشاو لباب لها اماشنا ىلع بقاعت رصم تانازخ ةههبش هايملل
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 |مبفو تارفلا اهيفو ةلج د اهيفف . راهنالا ظعأ نم رهمأ هايم مراح

 نهنالا قتام ثرعلا طشااببفو ةلايذو ىدالابازلاو ل1
 ءاورالا لئاسو نع هرز>و هد ينخملا ضايفلا رحبلا كلذ

 ميدقلا دبعلا يف ملا أعلا لود ملظعأ أانمصا وعل هش 0 رطق كلذ

 ىلا ردتكسالا .ءافلخ نينقوللا ىلا نيبروشالا ىلا نإ 07

 نييسابعلا ةلود مالسالا لود رف ىلا سرالا ٠
 امو روع كوس نأ 1 لم بغر يذلا َر طّقلا وه كالد

 حاشب مش ذ ةسامع || ةلودلا دو نم هنزايح يف لخدام اهالاو

 جاو ُح اتلا وأ سلودو ريه فهقو يذلا ر طقلا وه كالذ

 ندنكتلاو ةالاخأل هيلا 50 قا فو اهبصخو هني فصو 2( 3

 أ يق لودلا 2 ناف ورغ الو . ءارطالا نع ظ0-0101010 امم ١

 0 دس ددع ةدايز 0 لبي هدهو . 0 ءارثلا هنارو نم ل نأ 1

 لاملاب | هما نخل ع ءالخماو ص9 نء رشعل أو ف ا ىلعأ ممظع نابا يف ١

 صيفو اماكس ة ةلثدسأ (فاك اهتعارز لصاح ناك هنو درأو نم ئ

 داليلا وا ىلا انوا ردصف ةحاملا ند ١

 ةنطلس ىلع رقي طس عم ةميظلا ةيسابعلا ةلودلا هذهو

 ريثكلا ناك ًاروك ذم اًشيش اهئازاب نامورلاو نانويلا ةنطاش نكت م

 رطقلا اذه نم يق الفاو اانا هسا وخر داوبللا ١ الخد نم

 ترابو هناكس ددبتف لودلا شت مماقْثَأ دق نامزلا ناكن لف
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 ةيدؤلا دعا وقلا عضوو اهنم حاصلا ناو هتعارز قرط يف ًاينف

 هايرأ ةيانع ىلا لوكوم سرد كلذ ناف ةورثلا كلت راثتسا ىلا

 نولعاف سر الب مو 0 ةرادالا يف هعجارم ءايلواو

 ام اهلالخ يف نيبن ةماع ةرظن ءاقلا ترم انل دب ال هنا ىلع

 ايبطت انوا كلت ءارو نم دالبلا ىلع ةورثلا بززايم ن٠ قفدت

 لذب نم صاخ عونب [تيأ انل دب الو نييناملا انناوخا سوفنل

 ىش ىلا ائيلاو- نولءاسّ ذا انيبا ري نإ 0 مو ةحازال دهملا

 يف ميقم ن نك انب الواب حالف الو ايلا يىضارالا كلت ءايحتسا

 مث سيلف داليا لخاد ادن تدلل اذان الا اما نم فول

 كلانبف جراخلا نم باط اذاو . ةرا: للا ودع وهو يودبلا ال

 الخ ايلا هلاقتلا هجوب موقت ةج تابقعو امم دالبلل لبقال تاق

 ليمتساا يف تاروذحلا نم رظن . أم

 دالبلا نم عطتقت نا ثحبلا اده يرطب ةطاحالل أ ا

 هيلع ساق الثم هذ 1

 نرهنلا نيب ام دالب اًلومش - ىهف ةقارعلا ةطخلا كنود

 اجا نمو: الاعت مجملا ياخ ىلا [ ونح رايد يلو امم دعت

 ' لصوملا تانالو ع 0 "ا دودح ىلا اًقرث.نارءا دالب

 ديزب امءاسع يهو ركب رايد هبالو ن. امسقو ةرصبلاو دادغبو

 امقرتخ ملاعلا يف رطق ابقوش ال اهتبرت مصخيو اسنرف ةحاسم نع
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 الو ورعلا ب راومؤر روتسلل)

 ئغايزلا

 ةلودلا دالب يف نعماو ةيضرالا ةركلا مسر ىلع كارظن قلا

 لازتال اما اع لصفنا ام لك نع رظنلا فرم, كل حضتب.ةينامعلا

 ايشرفأو ابوروأو ايا تاراق نم ةصلاخ ةوفص لغ ةضباق

 ءاجرالا عستلا كلملا اذه مقاوم يف ثحبلا نآلا ردافنلف

 تناك شيتا ةعارزلا ىلع مالكسلا رصقتنلو ةسايسلاو ةوقلا ىلا رظنلاب

 دالبلا لكو دالبلا هذمل ةورثلادراوم كا لا ١١

 ١ هو ([ويلم ةزاثمملا تايالولا ادع ةسايسلا داليلا ةحاس» غلبت

 اللمم ”٠٠؟ ه1 هو ان رف ةعانس تضاف عبرم ليم فلا

 ١٠١1١١١5 يه ارتاكنا ةحاسمىلا اليم؟ 70.٠م يهوأيناملا ةحاسمىلا

 هذه عاسقا عومج غاب لايمأ ...1١44 يهوايلاطيا ةحاسم ىلا اليم ْ
 ةحاسم ىلع ةدايز ضعب يأ «سرسو#س تاءعمتحم عبرالا لودلا :

 ةياهثسلا ةنطليلا تيل ١
 راطقالا هذه يف ةيعارزلا ةورثلا دووم نوكي اذام ن آلا رظناف

 ترم ول

 ثنو ةدح . ىلع رطق لك ىلا رظنن نا انه |: "أش نم سبل
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 عورشلا ةعاس تفزاو تلهس) دق ةورثلا كالت جار ختسا قرط عيمج

 لدعلا ف

 كنغل . هنا انلوقو ريمان انلؤافب هلش ولا 8 :نرفشم اللف ظ

 بيصن لق.ال نينسلا رم دؤقع عضب ةورثلا كلن رامثسا

 موي نيناملا 'نع لالا, اهبدل 'رفوتم_ وهام مه اهنم ةةوكيطأ

 ودعم لغو

 اؤاجروةورثلا الت دراومل ياما ناد ىلع ىل + اهف نوما :اننأو

 » رازسلا نإ زق هرها دغو ( تاوضصلا نم هب رش # ىلع نوكف نا



 - كعب ديري وب ينس وم ودب تكل

 ع “١ د

 نييالم ةنالث هانت املاح ىلع ةراحتلا ءاقب عا طوصح

 يب لاومالا اهيف ىحم ىتلا لددلا ثاونأ رئاس ناآلا ٠

 اهم نصصخلا نع رظنلا فرصب ىح ااسلل ةموكلا

 نيام" ناو ًاعيجج اهيف ايشاف هسفن لاما رت ةيمومعلا نوددلا ةرادال

 ةيريهالا لاوءالا رئاسو يض طارالا موسرو راشعالاف . فيلا اهف

 مدت الذ ةموكسحلا اما . يلاهالاو ةءوكملا انابيب لظلا لمشي

 دن ةنكللو هب * عنطإ مع ٠ ينغلا نلف يلاهالا أماو بابسالا ن

 هل عيفش الو.ارعيو بهيف ريقفلا اماو لاملاو ةطساولا هل عفشن

 دخؤت يا ةصاخلا تارادالا ميج انا و مدقت ام ىلعو

 |ماسأ ةموكسملا لا< ديب موسرلا اهب
 يضارالا نه هدرتستو ةموكلا هتدرتسا ام كلذىلا فضاو

 تءجراف ةقرفتم تابه ةبهاذ تناك يتلا فاقوالا ريغ ةيريمالا

 ن الاذم ةحملاصلا ةلمهملا ةموكلا ىضارأ ملء دزو .ارا

 تازايتءالاو .اهماصأ ريغ ديب اه. ارخشتسا يراملا نداعملاو . ةعاورلا

 الامثو ائيع اهترثع نع ىغ يف ةموكملاتحبس ا |

 ب عم ورسللا ديلا كيلع ناه كلذ لك ىلا ترظن اذا

 نينس رشع نه لقاب فءاضتيس لخدلا نا ةيلاحلا ةم وكلا

 ةمالا ةورش ةطسرم ةموكط | ةور نا ا مولعم وهو

 ناو . لوقعلا رهس امم ةينامعلا دالبلا يف ةنيفدلا ةورثلا دراوم نو
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 املا يف لخدلا باوبأ ىلا رظناو هلامآو لبقتسملا نآلا عد

 يذلا لاخلا ناف جرخلا يف هنود نكي مل هيف ديدبتلا نا ر ةرضاملا

 مزك ار« ىلع ةموك للا لامع نانئمطا مدعو ةرادالا يف ان

 مهتورث هل مسقتنال يذلا الان مهئاسؤر ءابضرتل ىلا ثرارطتماو
 تدخا اذاف هيعارموم عستم ىلع ةوشرلا باب حتق كلذ لك مهتاورو

 نا تملعو ةكرلا موسرلاك لخدلا دراو» معأ ن“ راوي كغم

 1 تاود هير "00002 ةرادالا هاذه ئرومأم قم نرفع

 يف تاز كبف اازلغلا نم مهيلع ام عقد دعب (صلاخ ظ000

 ةميظع تناك ةنيزملا ةراسخنا ةلهو لوال كل حضن نيرومأملا با

 0 نايحالا ضعب يف مهتهازنو اهراظن ضعب صرح ناك ام
 كشر ومال بيج لخدني شرغ لك ن اذا قسلع اذا 3

 شورغ ةئالثث ةئبزالا لام ن٠« حري لاونملا اذه ىلع (التخاو

 شثارلاو ىثارلل ةوشرلا ىنعض باهذ نم دب ال هنال . ليدعن لقاب

 ا000 1 نا لئاونل عور تدزا« ايانذالاو ةناطبلاو
 نيمأتو ةرادالا حالصا مم لخدلا يف ةءيظعلا ةدايزلا لوصح

 دعب تءاشام ةءوكسحلا 'سفتلو . مراغص بناور ةدايزو نير دفا

 مهنم نيبككرملا ىلع كلذ

 سالتخالا قرط, نيرومأملا بويحت يف لخادلا نا انصرف اذاف“:
 لومألملا ةدايزلاف ةريل نويلملا لع ةنطاسسلا كراج لك يف وري ال
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 تناك يتلا .هتاقفثو نيياملا لام نم رفاو مج بتاووءاغلا ين

 ةروثنم ايه تهد

 م نيذلا ةءوكتملا ير ومأم نم,نبريثكلا نناؤر.ءاقلل اكل

 ساجم ءاضعأ: يثاثكنازلا ضيق الا مهنمدخ يف نأش مل نكي

 ةناتدتالا ةيزابو ةيسوسزلا ةردجلا اضع ىم نيت 0

 ةرمز يف لخدبرو . رج مهو فراعملا ساجم و.( :قتاماربش ١

 مم 6 مم مفدي بناورلا تناك ن يذلا: نم نوريثك ءالؤه

 ةيافلل اود نعم نا ةبست بتيويبش اعاو ةارع نا 9

 اهنم مهتاور اوضبقيل

 نيرومأملا رابكل ةظهابلا اوزلا ضيفا
 نو روض نيود رانصو ةيؤلنا لاول هدخ ناك ا

 شيلا ضضم لع قوريصب دتحلا رانا نم تالبلا ك١
 ةارع ةأفح

 ةلودلا ضعت ةطخ مر نا انه انعازم نع سلو

 اهميلامل اهؤانبأ نثمطي نا دون ةمالا هذه :دارفا نم نحو اننكساو

 لع جين ةيوكسلا ةيللم زلنا ودلدلو . رواسفلا ىلا مهمانثملا

 لداع..ام ىلا اهئامال عت لااف فعضلا نم اهيلع ودب ناكام

 قيق# رشر# لالا سهاوظ لك ناف . ةءوروالا لودلا لهو

 لام آلا هذه
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 نموكحلا نمي ف ه3 روت

 ةحضاو ةينازيم عضت نا ةرباغلا ةم وكسملا ةحاصم نم نكمل

 جرخلا باوبأ نم ريثك يف اهرما حضتفي الثل جرطاو لخدلا

 نم دخ*و هاف أده عمو لاودتالا ميدو يذلا :قوطا ندكدتو

 زعقتملاو رشغ ةعبنلا نان حوار نشب لخدلا نا ةيلاملاةراظن تاحن مدت

 ةنامعلا تاريللا مرع قيم

 . كلما اذه لخد لك كلذ توك نا بررغلا ن« سدو

 رصممو ةءزضلا ةموكسملا لخد ىلع وبري داك ال وهو 0

 ا سمنت ؛ اياد الذل خا تلقح ١ ناو هنم زفت الا تضل

 راهعلا دعب برخ تداكدالب ةينايثملا ذالبلاو بارللا دعب ترم
 هتلق ىلع هثلث وا لخدلا اذه مبر ددبي نا بيرغلا نكيلو

 قرألا ميسوو بيرختاا قرط يف
 مالتسا ىلع امون نورشع رعب دك مو روطسلا هذه رح اننا

 نم ّن الا ىتح لصاحلا رفولا ناف اذه مرا ةءزارار لا ب

 نيبالم ةسمخ ءاهز غلب هارح ةقفن بهذت تناك يتلا لاومالا

 : يههو . الا سيل رداصم ةعبرا نم

 لا مهتاقفنو سيساوملا بتاور ءانلا لوا
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 عبطلاب حلصي لا لاخلا حالمصا نا ابا كلاب نع .نيعد زل

 ن.ءزلا يف ئروخألا مظعم قالاخا تدسف نلف لايعزلا قلك

 راني نب هيل دان 0 اوناك ماكحالا ةداق نال كلذف ينل

 مهلا مظفأ اومها نم ارغب انفرع دقتلف اه يصل ام ل

 اوناكف ذوفنلا تاصنم ىلع ممرارقتساو مهالعتسا لبق مانفع

 مرثكاو دادبتسالا نم ًارمذت مدشاو ةيرحلاب ًاكسمت سانلا دشا
 داديتسالا لابح فارطا مهلا تيقلأ ايلف . حالمصالا بلط, ةالاغم

 -و يهد هضوفتمس ادلع جينا وم نت

 ذوفنلاو لاملاو ةعفرال ًاباط ام ثيشتلا ن. اما مهل دب ال ناك

 ام ميدقلا هبهذم يسانت ىلا رطضاف مهنم ”قررف هيلا منجام ادهو

 كييعي نا سومايلا لي اشرح أاهنع هجولا فرص نء“ او 000 /

 روتسدلا نالعا الولو حرطاو ديف رخ 1 1 رف ةرئآ اموهو ثباعهن

 ناوملا ةدهو وا نايسنلا اباوز ف 1 الا ىَح يقبل

 قالخا : نم ”حاصم هل>و وويل نالعءإ نا 1 بيرالف

 كلا ن- نكي ملام لدملاو ةرحلا نمز ِف ةدسافلا نر

 لظلاو دادبتسالا نمز يف ءاود هيف عجن نا
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 00 تحدم لوق ةفلاخو ةوشرلا نع لاعلا دب ا

 «ةلوابلا لاجرو روتسدلا » بأن يف ”سع

 هرظان دقن شرغ ةعنالا تاب كرمج ةرادأب ًائمثم تفرع

 تاك تفرعو . هنع هئاضغا قح ربش لك ةيناهع :نيسو ةئم

 ظ اهيلع قفنن ةيظح هلو قيقا ةارتقع لاوع ًاشرغ نينا باارب ةيتفر

 )0 نر نيريفك ندع لاقمأ ءازاب تفرعو : ويش نيفلالا
 شرغ ينلا بنارب دحاو منهو . رمسعلا ن وكشي ةلدتعلا تتاوزلا

 لك يف هل فرصي ال هنال ةقافلا وكشلو هلايع ىلعو هسفن ىلع رتقب

 ريشا ةيالا فنار 1 ةئلا

 محب اهبأر نم اب امو عودصلا هذه لك ىلا نآلا رظناف
 ١ يت بئارضلا مهقتاوع نع مفنرتو !مابرا بصانملا دلقب ذا روتسدلا

 نيهدختسملا كالسا ظن و . ةمالا قتاوع نولةثيف مهقتاوع لمشن ٠

 .ةمدلا يف هصالخاو هدج هقو سب ثيح ىلا هكللس يف ”لك جردنيف

 رخأت الب ابعفد مظت“و . هلم ءازج 0 ىطعيف تاورلا لداعتتو

 فقاعبو . ةأباحم 1 يقرتلا ىلس ديقتو ةك ام الم لزءلا عنتعو

 نم بابسالا كلن ةحازا دعب ةمحرلل ليدس الو ةمحر الب نوشترملا

 دئاوفلا نم جتط هدحو قتفلا اذه قنر نا بر ال . مبهوجو

 'ذلا ةدانزو اروقاملاو مالا ةحارو ماكحالا ماظتنا نع ةجانلا

 0 نيياللا لذب هجتنب الام قالخالا حالصاو
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 بوتيج يف :تاريللا نم فولالا تارشعو ف ولألاب تاليا

 هِجو نم رارفلا نووي مو نيالا ككئاوأ نم مويلع ضبق نيذلا

 مايالا هذه يف رو:سدلا نالعا دعب لدعلا

 نيروءأملا نييعت يف غيزلا نم اشذاماضيا اذه نم مظظعاو

 ِكِلِسلا ىلا رظن الو :قيقدت الو صخب الب ذوفانلا يؤذ ىوه لع

 البق نتي وهو ةبالولا ىلا دمص_لاو نم يف ..تامدلغا قباسو
 رجل لفتقو ناش دوت وا.اهشاوح تاون رول

 منع ةحيرص نيناوقلا نا عم ةيجزاللا ةزاظن باودأ ىلع هناي

 ةفزاحلا هذه

 يف هاتعا ناك امو ةهدخ قباس الب ايلاو نيع ا ر تفرع

 ميج تابو اهيف هلهجأ تباك اف اًهرصتم نيع (شيوزدو :هنبالو
 هنم ءزملاب نوبكيتي هناوغأ

 زابك نيب بئاورلا يف بيسانتلا مدع مدت اه قحان نا بجو

 ايوروا يف هلاثما بنار. قوف ىذا ريبكلاف مراغصو نيروهألا

 دارفا نيب اضيأ ؤفاكتت الو شيعلا نم فافكلا ئطمي ال ريخصلاو
 كبح امهر يغو, ىروشلا_سياكنو ةينمومرلا :ةينلباك رثاودلا ضعي

 فالاع رشع بنارب زا تاج ىلا" شرغ يفلا ِا راي ىر

 نضضعب: يف رهشا تاو رلا تال عفد رة كلذ لك ىلا فيضاو

 نيه ناك اذا رظناو ىرخأ لاوجا<يف ابلك اهطبضو لاوحالا
1 
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 ةناتسالا رغث يف تيقتبف ءاقبلاب ةرخابلا ترمأ ىتح هتيشاحو هلايع
 ظ رخا لاو خلاب ارط ىلا لسرا 3 مأيأ ةيالث

 لمح اهيلع ايلاو اشاب عيلط نييعت ربخ ١885 ةنس ةرصبلادرو

 تءجرو ركشلا ةيوجأ ابضعب ىلع مجراف "ىناهنلا لئاسر قربلا هل
 ةلاقالا ةءوجأ رخ آلا ضعبلا ىلع

 تمظع الر خآ بصنم ىلا ًاماد لقي لوزعملارومألا ناكولو

 ببس ريغل وأ د لزع نمل ليولا لك ليولا نكلو ىولبلا
 . نيب ملا مئانص دخل قاحللا نع لجرلا ريصق 5 بييجلا عراف ناكو

 0 اوعمجي مل نيذلا ةىوسألا ءالؤه نم امهر: تديش دقلف

 'وارالتل او دم تفرع  ةنابلاو رقفلا ضضم لعاوشامو اولزمف

 بلاخم هب تشن املو ةقافلا طاسب لع نينس ثبلف هبصنم نم لزع

 بتارب هيديرم ءامدق نم لجر فاعساب فارغاتال ايعاس نيع عوجلا
 ” ل رح رقنلا» انرغ يبو ما

 مراصناو نيباملا لامع هاضاتتي ناك ام ىولبلا هذه نم ظظعأو

 '”0 || قلااولو بق وترم تيصتن:يذ: لكو .ةالولا .نم

 نييالمو ولأ اهنم تجرختسال ممرئافد ةعجارمب راجتلاو فراصملا
 امولس ريف دالبلا ةورث نم لاعلا كئلوا اهصتع ناك ينلا دوقتلا نم

 '00 1 الدو رص نواذغس ناك ام. الخ ةناتسالا ىلا ليواحت

 دوجو نم ناك ام ملعلا دبش دقلو . ةءانصلا فراخزب ًاشوقنمو
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 نورراضلا الو بيقر شطبو عفادم كنف نم نمأع مالف من ليش

 مروع « نمأع رحبلا كلذ ضرعب
 مهيخارتيف ةلودلا يرومأم رئاسا ار ذع سمتليال نم كلذ دعبف

 بع نمسا قع ءاضغالا ىلا ليميو

 مدعو ( ةقايللا يوذ ) بيصنتب ةحبرص نيناوفلا صوصن نا

 موجصانم يف نانا مهئاقب ءاقيتسابو مهيدي هتنج ام ىلع الا مهندخاو 7

 صخ اهب ًاضيأ ةحبرص يهو .اهم قرا ىلا ال امنع 8

 نيئركتملاو نيليكشلا نرد
 يف هلاقب ىلع نمأي نيرومأملا ءالؤه نم ناك نف اذه عمو

 نا ةيالول لاو نبع اذا نيتي لع ناك نم لب ًادحاو ًاماع هبصنم

 اذه لاثمأ زثكا ا امر حا بجو ىلا ىت> هبصنم يف قس

 نيروم أل ني يعن يفبدب دتلا

 نا ىلع هلهأ ابلصوو امله ةئش توربمأ أ. لاو اشاب فئار نيع

 ةرطتلا ةزغللا كساد لت يلاتلا عوبسالا ةرخاب يف اهملا مد

 فوؤرىلا للقثا هب اذاف ةنوك ةبالاعو عم هلايقتسال هفراعم جرخ

 ةناتسالا ىلا نيدئاعاشاب فئار لها فاقناو .سدقلا فرصتم اشاب

 مف: ةنئس برتلا :نيليارطلا لاو كب. لاك ليعامسا نيع

 ةيشاح عم ايلا هلقنتل ةصاخ ةرخاب دادعأب ةيخسلا ةدارالا تردصو

 عمةرخابلا ىلا لزني داك اف نيعدوملا ةلجج نم انكو نير زم لادوف
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 نيا 4 دوزوم امور وتسدلا

 لكب ةهازتلاو حالصلا عزت ةلود ضرالا لود نيب سيل

 فدج ىلع موي دهب 001110 نم نوه سلو .انرومأم
 غز وأ هتلاع يف لماع ةقرس وأ هتناما نيما ثبع وأ همكح 17

 هود ا زق عساش نوب يف لازب ال ناسنالاف هترازو يف ريزو

 00 رسال 111 ةراضحلا لؤذ: نم شيل هنكبلو :.لامكلا
 ذجاو ينالا ىقعت نع ىضغيف قلخلا توصو نادجولا ءادب

 هللا ةيرمقلاو هاينزلا ًأطخ هللا قاياملالا مرجلا ةرب رجب ءيربلا

 تعبنم ءادلا ناك لب اهنأش اذه نكي مف ة ةىافلا انتموكحت اما

 مامز_ ىلع نيضباقلل مالو. ءاودلا نوح لآ ب دثيا فردخبا نم

 روتسدلا م فلك بيصع مويل ةور ” راخداو عمطم ' دس االا ماكحالا

 لوق لئاق مبلكف رثدنا أ كاملا رمعأ مهيلع ءاوسو . هب اولتبا يذلا

 نافوطلا يدعبو : رشع سماخلا سيول

 3 "لذ اذا هلاول ةلمج م ٠ ءال ده 5 ريصع كلوق امو

 رع ىلع رقتساو رفظ اذاو ةءرام ليثل ةميمثلاو ردغلاب عرذت

 01 ل] ءالترلا رظن ىلاثلا ىلا رظن تورش
 يلعلا نوفوطي ناصرق ةباصع نأش ةللا هذه عم مهنأش ناكف



 ون د

 نم اعرمجج مهما و نييحسمملا نمد ناللا د و نيملسملا ند عل

 كل حضتا ةينامءلا ةمألا رصانع عيمج نمو طاشنلاو ةباردلا يوذ

 نع ةربع الو مهناطوأ ىلا هب نودوعب يذلا نما رخذلا ةميق
 ةيرملا ةاعد نم هلا ًايعادم سيساوملا ةرهز نم مهني هسفن طرخ

 هراثا لك نالا تلاز ضرع كلذف

 كشالو نييناهملا نيرجابملا فانصا نع الاجا لاب ام كلذ

 . نابسألا يف سيل (بالقنا ثدحيس روتسدلا نالعاب لاحلا لّدنت نا

 فائضالا رئاشو'هتمر :نيدنالا :كتسلاكلانطألا ٠٠ عجريف
 نم ىثنيف فراملا لعبا اده فشو هراظح ىلا همظعم داوعلا

 سكمتي يذلامويلا كلذ انع ديعب سيلو . همزع نع ةرجملا ىوت

 حالصب لدعلا دوسيو نم ألا باتي موب انيلا انم ىروملا كلذ هيف
 رايدلا يصاقأ نم نيرجابملا لطم ةيناهئءلا دالبلا تيبتف ماكحالا

-_ 
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 صعب هلواش ناك فاارب فرحهم وأ ا ةرادا وأ رجات لع 8

 مهب رود ف 1

 بصن مهلودو هدالبتنب ا : 0 د ةسانلا دالبلا

 مهيب العو مثرس يف مهيعأ

 ىلا هاوق لك فرصي, نا عدد الف هناش اذه ناك نمو

 يعسلا ةلصاومؤ داسحلا تاهمش ءردذو داسفلا ةمو'رح لاسكما

 دارملا عولبل

 اوفلأتو اهف | 0 دش ًاًذاذش ةيدنجالا دالبلا اودصق

 اردنولو هونجو سراب يف ةيرس ريغو ةيرس تايعججو تاباصع

 .اكرما 00 ةبوروالا مهاوبلان م ةمصأع 0 : رصمو
 تايلاحلا ماما هو 0 دشأ تناك ينل ةيلا الا ىه

 ىطشم عولب نم م ا قاس يأو الالم نكيلا 0

 اهدالب ىلا ةلفاق ن 3 تفاهتت: يتلا ةيلاجلا يه هذهو . لامآلا

 ةرجاحلا ظيق يف ءاملا دراوم ىلع ءابظلا تفاهت

 ابر ةراسمللا لك للقنةسف ائالجن ةراسخ دالبلا تلان نئلو

 اديك |ام ةرطلا اهتغل ىلا تمض دقو امئاطوأ ىلا اهدوعب

 رابتخالاو ةفرعأ ا ةدايز ند بارثغالا

 نوتسو ةسمخ مهنم اقلأ نيعبسلا نع لقتال املا تملع اذاو



 - و اح

 نوقيطب, مالا ولوا الف تاليحتسملا نم تناب ةنطاسلا دالب يف

 مهنا ًاصوضخو مهضلا لمحت ىلع ةقاط مهل تيقب مم الو مهنيب مهتماقا

 اوذخاف 0 ةقدحم رطاخلاو كلابملا افش ىلع اوتاب

 لك لالش او 0 ة:قورشو رح الا دس هسا 000000

 ةئاقدصاو هئابسنا [يرم تارشع ىلع تاهبشلا يقلب مهم دحاو

 هب قاحالا ىلا مهمم ترا رطضيف
 جرف رفسلا ةبها ىلع وهو مهم دحاولا ع نضيف انالقلو

 ةيفخ تيماف قيس وا . ىرخا ةرم هنم رف وا هيف تاث نحس يف

 هأفمهىلا وذل وا

 لبسا ءاكذلاو ةبرلاو حالصلاو لقعلا يوذب, ردغلا ناكذاو

 ىلا ريفغلا م لامو ةدعرلا سانلا تذخلا نيباملا لامت لع رومالا

 ةلبقم ةياعس' نم ةيشحلا نكسلو قباش نست نينل تالا ازاالل

 ةدشو ًاراو اليل روذثلا ىلع سار ملا مايقو ةيفلا ةباقر ةدش الولو
 اي لوقملا تنابرأ: نم :طالبلا لل, ااًراف هيلع ضيق لإ 00
 لاوفلما عادز نم واخت تداك

 ناب ءارؤوي هذالب ندا قمم ضننصلا اقع .ءاننأ نم حلا رس

 كلذ نم سكعملاب اعيمج اوناك لب بارتغالا راد يف عسوأ قزر

 نب ريثكلا اندبش دقلو . قيضلا لذلا تدب ىلا ءاخرلا ةصنم نعنولزعب

 ةمدخ ىلع نولاتحي شيملا ةعسو ءارزولاو ءاربكلا ءانبأ نم مهن
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 فلا ةئم صقن نع سرر الب ءاصحالا رفسال ١م: ةنس ةناتسالا

 ليدعت لقب سفن
 وهو نيرجابملا نم فنص للا ىلا ةلؤم ةتفل اذيلع تي

 ينمنو دالبلا حورو ةلودلا دامج نوكت نا حي ناكينلا ةئفلا كلن

 نييسايسلا نيمرح لا ةنوأناو انفرعب حالصالا 5 1 ارحالا ةف

 نيباملا لام حالطصاب ةلودلا 598

 تاثوعبملا سام ضفب نوريشي ءوسلا وراشتسم دكي م
 ةناما ىلا ةيدؤملا عئارذلا ميم ىلا نوعلطتب اوذخأ ىتح ١47 ةنس
 اهراصناو لاكو تحدم نعام نم هقثبنملا ةيرحلا حور حورلا كلن

 ةقشلا ديعب الظم كلذ ناك ذاو . هدبع يروتسدلا بهدملا نفدو

 نع ةيرملا بالط داعبا يف عورشلا نمادب اورب ل لانملا ريسع

 مالا ربدتو هسفن ىوه ناك ىلع مهنم يوق نف ذوفنلا فقاوم

 يف انمآ ردوغ وأ بصنم اذ ناك اذا هبصنم يف تب ةانالا لوطب

 فما نت ةيفلخا ف اتاك سا قياما دلكو هلزتم

 الزيأم نم ةتولط نود لوحي نا فيخ وأ هريمض يف امتع فشت

 ريسي رز ءالؤه نمو . ةنكسملاو ةلذلا هيلع تبرض نيباملا لاجر
 ” ءالبيفاودازف سيساوملا ةرمزولا اوبلقنا مهنا ف رتعن ناآدج انءوسي

 لاجر باب يف ددصلا اذهب مدقت ام رركدل انه انساو .  امدقلا مهقافر

 رازحالا ءالؤه ةشيعم فا لوقلا لصحم نكلو . هريغو ةلودلا



 د لا

 كلذ بقع هناو هليبس يف ينل ام لك فرحي مفدنا ةرجابملا ليس نا

 صاصرلاو فيبسلاب دأب ام ءاهز اهيف دابف عاقصالا كالت تم ةعاج

 ةرماع ذالبب تارفقأو تويبلا اثيرمدو عوازملا :تيلطمنتو» لوو لاو
 ضرمل/ توملاو لتقل ةدحاو ةنس يف دالبلا ةراسسخ تناكف

 سش فلا هلي و ةرحامملاو عوملاو

 ةدئفأ يف ءاخالاو تانملا فطاوع جالتخا نا بر الو

 هاب لافتحا افالاأو تاكب مهغافدناو ةريخلالا طلو ١ يفرارحالا

 تاررغ ىلع ةسدكم ثلا لقنت تناك ثيح نءرالا رباقم ىلا

 مهماهذو . ضعب قوف ضعب ماكر اهيف مرت ناجلخ ىلا لبازملا

 مظعال ةحيسفلا ةحرضالا كلن قوف اهمف قلتل ليلاك الاو روهزاب

 كلذ يف ناو . نيطخاس نيقان اوناك ةمالا ءالقع نا لع ليلد

 ضورب ال:هنكلو ءانضتلا كلئلوأ ءابسنأ قم قينوم سارا الا
 تا تاع نم اعيش دالبلا

 ءازجا عيمج ىلا اهرئاسخ تدتما ةينمرالا ةلاسملا قئاوش نأد

 ثمطقتا ةثداكلا : كلت رثآ لع هنا دوت العم ةناتسالا فِ ءانالا

 دغنو كانمالا: تاقو -نحاتملا تاطعتف ابوروأ نم ةيلاملا ةقثلا اهنع

 رصم ىلا اهئورجيب للملا عيمج ءانبأ نم عانصلاو راجتلا ذخأو لاما
 :نرم اهدحو ةرهاقلا رصم يف مهنم تاغئم اديش دقو اودوأو

 ناكس ددع يهحا ولو ٠ برعلاو كرتلاو نابويلاو نيسروالا
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 تماق ىتح اينيمرا ناكس نبي رفانتلا اذهب ترعش اه ةمالا هذه

 . لامع مهبلا لسرأ مالا ىفالتت نا فرم ًالدبف قرملا يف عسوت
 ىلا مراغملا تداز ىوكيشلا تلامت اكو مهتاكاش ىلع الاجر نيام

 ١مههةنس مورضراو طوبرخو شومو ناو يفىلوالا ةنتفلا تن كنا

 لزت ملو دامرلا تحن رانلا تبخ مث رجاه نم نمرالا نم رجابف
 ةلئاملا ةحذملا تناك ثيح ١456 ةئس ىلا نوكسو بوبش نيب

 با و ٠٠ يبون يف لتق ثيح ةعاتسالا ىلا انكر تزاوالعن

 الا ادن تادتماو ,نغن: افلا .نشع» ةسخ ءاهز ( سظسغا.)

 دالبلا:فازطأ

 ةءورم الو نيريشملا ضعبو ءالعلاو ءارزولا ضارتعا ناكامو

 . رثؤتا بصعتلا باب يف مدقت ام ىلع اشاب داؤفك تاورأا يوذ

 فاعضاب تناك امنا مهتوق ناف نيباملا لامع راكفأ يف ةرذ رادقم
 فولالا كلت ءامذ نم لاس امب اووترا ىتح اونثنا اف قلخلا عيمج

 ءالمقع ىدل مهمزب اوقدصي مل نيباملا لامع ناىلع كلدن يذلاو

 ههجوب اوفس نأ اوعيطتسي ملف مهنع رسقلاب عفدنا رايت هنا ةمالا

 عيب سلا ىتح هفاشاب زدلي نم صاوالا ردصن دكت لهنا

 ارح تناكنا دعب مالسو | طراد ةغاس فيض يف ةناتسالا ءاحا

 ءامدلا جاوماب ميلا برطضم

 بر الب جتنتست كناف سوفنلا كلن لتقب ىولبلا رصح ملو



- 914- 

 لوبسلا كلن يف ابلظب..ًايفش ةرجش الو هيلا. يوأي اخوك كلعال
 مالظلا كئاوا بولق نع ةمحرلا دعب هفك نع ديعب مردلاو ةقرحملا

 ةينامملا دالبلا نم نان رجاهملا فانصأ نمر خا تنص كلانهو

 ةعاج م ينءاو مهئاقشو مهسؤب فصول ًانفاو 1 دال

 مدالب يف لوميقم عارزلاو عانصلاو راحتلا نم 'حيزم . نمرالا

 ترم دقو اهالاو امو نوزءارطو مورضرأو ناو تايالو نم

 كرتلاو داركآلا مهناريج عم نمأب نوشثاع مو نورقلا مهيلع

 ثنلت ال فيص ةباحس وه امتاف فالخ مهي لصح اذا . مثريغو

 نك نال فصانملا يوذ نم ةديدع تافارز ممم 2 عشقنل نا

 فرملا رئاسو ةفارصلاو راقعلاو ةراجتلا بابرأ نمو تاجردلا
 ةناتسالا سفن يف مددع لّقب ال ةنطلسلا فارطأ لك يف نوعزوتم

 املا نيسنخلاو ةئملا نع

 قحفتسملا لفن دارك لاو ىنمراللا ليي زوشس قاقشلا رذلا

 تناكو ةنبب نزيثعو نيخاذتملا يأ دادبتسالا ةعوكسا 11
 جراخلاو لخادلا نم ةديدش ثعاوبلا

 انتاركّذم نم جرختسن امناو هلأسملا خيرات طسب لح انه سيلو
 ظ ثيدملا قايس هيضتش ام اهعع

 هرياغلا:ةمالكملا ةسائني رات ًارس هقض ناسفالا داك ١

 اهنم ةفلؤملا رصانعلا عيمج فالتا لب فاعبضإ ىلع لمعت تناك ذا



 ا

 ذالبلا كلت رمح تداتعا. دق لايما ةثالث لع اجرعتم دتع قيرطب

 ناكو ةبرقلا كلن لهأ نما ماكأ :فلخو ريما انبكرف .ءانع الب هقاست
 اهتءارزو هتيرق نوؤشا هثحابا تذخاف يريظن البكي ورفلا قبفر

 لاومالا امو .ةموكلملا لام ىلا ثدملا انن غلب نا ىلا اهراوزو

 امفدو هرطاخل ائيكست افطلتم هيلا ددوتا يمالك لك يف تنكو

 "رز نم لولا هتلرز ثناكو هناثل قاطنا نأمظا اف. هتحر
 قدنفلا ماما ةءقلا حفس يب غلب نا ىلا ثيردحلا كلذ ىلع لزن ملو

 لجز ادب لبصالا يف ناك لب هاوس: قدنف الو هدصفا تنك يذلا

 نم ًايفشتسم هيف ميقب ًاقيصم هسفنل هانب ماشلا ءاهجو نم ليلع

 00 يحاصص ىل لاقف . نيفاططملل اق اةدنف هلعج مث هضرم

 الا ورح و ءانملاب هبف هللا كتم دوصقملا لزنلا وه اذه هقنخ

 مك كافرا لع ةينلا اندقع دقلف قافرو انا اماو كقافرو

 انراقعو ائضرا ىلع قفا ريغ اهيف اع دالبلا هده لبقملا فيصلا

 ١] وجر فرحي ىلا هللا تاكر لع نيرئاَس رجلا ةنملا هذه يف

 توملا انيلا اويبح نيذلا راحفلا ةاتعلا ٠ ءالؤه ملظ ن 2 .نمأمب نوكت

 فرصتاو 1100 لوائمو

 سأيلا غلبم اذه ناك اذا مممللا كبوغ يش يف تاقف

 قزر دروم هلو اتببو مرآ ”كلام وهو حالفلا اذه سفن نم مأنسلاو

 يذلا ووسام حالفلاب نظلا اف هذه هتنج داور هلذس ام ماد
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 يرجابم نيب دهوش َىح ةامحو صم كوبنلم ييلاعاف عاقبلا يحالف

 ترسل روتسدلا اذبم هللا فطل الولو ودبلا نم دارفا نيملسملا

 غلبب ناكام دعب اصوصخو . دادنب ىتح دالبلا لخاد يف ةريغلا

 ةيرحلاو شيعلانم ةعس يف هناوخا نأ هضرا يف سثابلا حالفلا كلذ

 كلانه ممل ناو رجاتلاو عرازلاو لماعلا نآلا مهنمو ةبرغلا رايد يف

 مدالب ول ف م حاتب ال ام اضعب موضع 3 واعمب ادي

 سناب رداغت ا ليزاربلا ْق ةيمالسالا ةبريملا ةعججا هذهو

 زوعملا ىلع قفسو ضيرملا يوادتو دعفملا لوعتف هسوب ىلع مهعم

 توربب سفن يف دادبتسالا ةموكحو .هنطو ةدواعم يف فغارا

 كب يم !م ةيمالسالا ةيريمخلا دصاقملا ةيعمج لعش تددب

 ةهوهص نم ةقفر مه اة 0 فيص ف نادولب تدصق

 . ردنببشو يلسعلاو يراخبلاو رظعلا لآ نم ماشلا قشمد ءابدا ٠

 ولعن عامتبلا ضايو نم ضيررا ضور قوف ءانغ ةيرق هذه نادولبو '
 ول رابمالا ام نم يرجح "تانج 8 رثم ا١ةوه رحبلا حطس نع

 نبا نع 7 داورلا م تناكل لدعلاو نمالا رايد 8 تناك

 دعب حاتريو ءانعلا دعب اهبف ضائري راتما ةعبضب اه مطقب نا نشر

 قرط: تباذ ٌتويبلا ةريقعلا ىعرقلا رايك كلذ عم يهو . ءايعلا ٠

 هنم فلولب هبشا كلسم يف ينادبزلا ةطحم دنع ديدملا كس :راطق



 ا م

 نم لاومالا زازتبا لجال ةالولا نم مهلامعو نبيباملا لاجرل ةليسو

 لك ىلع ةمولعم ةببرض هسفنل ةالولا ضعب برض ىتح نيرجابملا

 نو مهسفنال اًواش ام نوزتبي نمالا ظافل نانعلا قلطأو رجاهم

 ليمحو ةطس اوو راحو لامح ن ٠ مثالاو

 تايالولا يف نطاقلا م حالفلا رحب ناك صماوالا كانت دشاو

 - ةليسو نوملسلا مدعي كك رفاذه عمو نانبل نع جرخ امم ةيروسلا

 0 يداوم ترطب ملومأل لوا يف اًءرس ير أصنلا عم لالسنالل

 مالظلا كلوا اهب هكفتب ناكيتلا لئاسولا كلن: ن.ه ةليسو نايب كيلاو

 نيماسملل رفسلا لبس ليبستل مهالمعو طبضلا لاجر نم
 نيب الجر نيرشع وح عاقبلا يحالف نم توريب رغث دصق

 ةرحاملا لالد هذخاف ةيحللا ليوط يعيش لجر مه و يعيشو ين-

 ناو . كتي قلح نم حاصاي كا دب ال هل لاقو ةلزع ىلا هدب

 لجرلا ىلع ءاضقللا نا لعب عابصالا كال يف موقلا تاداع فرع نم

 دتشاو ىباف هتيأ قلحب ءاضقلا نه هيلع لبسا هدي عطقب مهنم

 اوفاخو هقافر ىناف رفسلا ىلع همزع نع لجرلا مجرو امه جاجللا

 هوعنقا ىتح هم اولاز اف مهنع ىلا اذا ددش ىذاب اوباصير نا

 اننا

 )"01 4 ارر) و واطملا نورتجاملا ناكنا: دنب .اذكهو

 ىلا تدتما ملا روس لحاوس يحالف ةريغلا تذخا نائبا يحالف



 ه١١

 نم ةحوبح يف ةعئار ىبرقلا امتراجو قالخالاو تاداعلاو ةغللا يف

 ترهجوت 1ك اهلا املا بايرأ راظنا تهجوت .:شينلا ءافيصو نمألا !

 ًاجلم ًاميمج هل تناكف مالقالا بابرأو ىطسولا ةقبطلا راظنا اهيل
 ءاتش ةهزنلل ينغلا رجاتلا هداتربو ةماقالل قزرلا لاط هدصقت ًائيمأ

 . راقعلاو لاملاب تابراضملاب هتور ءاال ةهزتلا كال نم ةصرف ماتغب و

 ىللعأ نم طهر تفاهم مثدالب يف نييروسلا حاورأ قهزت تداك الف

 سكب مراقع عيبو مهلاشأ ةيفصت ىلع راجتلا ءالؤه تاقبط

 لحرو يرصملا رطقتلا يف اوماقاف اونأو نات رؤس اويكو لأ

 ايوروأ ىلل موضعي

 ندم ةؤر' نم ضقب ام ءاصعتاب هر فلا "تملا ا

 هذه يف اهنع راجتلا ءالؤه ءالحن تلحو توريب ابصخأو ايروس

 ةيناهعلا تاريللا نم نوبالم ةعبس ءاهز غلبف ةريصقلا ةدملا ٠

 ريتك تواز ل: .قيرونسلل :تيلقن ةؤرقلا هلطه'نآ تلو '

 نك لو دالبلا نم تجرخ اهنكلو بسكلا نءاهلاةتيضا اك ١

 روتسدلا ةمعنب هللا نم لول انضعب الو الكال طق اهيل عجرتل ٠

 حالفلا ءالج دالبلا هب. تيلتبا يذلا ظعالا ءالبلا نكسلو ْ 1

 هضرا نع

 انيح صاؤالا ذغتااهوشأ لوأ ىف.ةرئانلا ةموكسملا

 تناك امنا اوالا كلت نكتلو روس نم ةزجابا عنم نيحدعب ٠



0-1 

 ةنطاسلا نم ءزج يف ءاخرلا تتنا يتلا دئاوفلا نم ”لخن مل نمزلا

 اهقسي مل يتلا ةديحولا ةيلاخلا يهو .ىبعملا اذبم اهمأي يف ةدنررف يهف

 داديت الا درحم تارتغالا ىلا

 الف ةنطلسلا ءازجا رئال نم ةرجابملا يف كرظن ن الا لجاف

 لقب ال ةنحمو دالبلا اهب تينم ء امد ةبكك الا تهجونأ ثيح ير

 ةلاتقلا ةئيوالا فراعو بورملا رزاحم نع اهؤالب
 روفثلاو مصاوعلا ىلا لابجلا نء ايروس يف ىردعلا ترس

 ريغ لكشو ةءوثرملا كلت ريغ ةموثرحب ىركلو انفلسا 6

 لكشلا كلذ

 الملأ قنا نم نورؤتسلا نيزجابملا يف. نيتخابت: انسلو
 نيبرخا نيتقبط يف نآلا انثحب نكلو نانبل نم ةرجابملا ةملعتملا

 لمعلاو لاملا بابرا ينمنو هيف افمض اذا كامل ماوقال
 اوماقا اهيف اورثا اذا نييروسلا نم ةراحتلا بابرا ناك ظ

 كب اغلا يف اوداع رافسالا مهتورت اوعجج اذاو توملا ىتحابيف

 الف . ءاحيفلا عونرلا كلن" يف مهتايح تايرخا يف ام اوعتمتف ةورثلا

 نم نيريخالا نيدقعلا يف ماكحالا يف تنعتلاو دادبتسالا مافن

 روغثلا يف امس الو ةيرو | ندملا يف نكسلا تاب تئاوفلا نينسلا

 ةارادمو رودصلا يف سوفنلا 00 امم توريب يف صيصختلا ىلعو

 ايروس ةقيقش يهو ردم تناكو . لاملاو ربصلا هذي امن ماكسحلا



 - 1م
 ٌنوسنحيتلاو نييانلالا قم مهمظعمو فولالاب دعت اهف ةيروسلا

 ذخأ سنجتلا ىلا ليملا نكللوادج نوايلف ةيكرمالا ةيسنجلاب مهنم
 فرصب ءانعلا نم تييقل ام انضيا ركذي هنظاو مهيب راشتنالا يف

 لمالا نم يدل ناكام امظعم ليملا كلذ نع مهنم نيريثك

 سوا ةيكلا اهيورف اهلا 1181و رددت يذلا حالصالاب فيعضلا

 ظ عيمجا وجربرو
 ىلا مرودص يف جلتخم تب ةفطاعلا كلت اياَش ناف اذه عمو

 عيمج ىلع مأسلا ىلوتسا ذا ةريخالا سملا نينسلا هذه لبق ام

 مدالب رجه موب اونابو حالصالا نم اوطنقف نيرج اهملا سوفت
 نيتواسح ةراماور نيرشا ثلا داعش مهميسأج رجه يف نو نك

 نيسانبللا مظعم حبصال نينس رشع رو:سدلا نالعا رخان ولو

 ظناو .!ةعبتو ةعزن قينبكرماو نيسورولا/ناماسلم» 0

 اهنم انيأزا يتلا, ةيسايسلا !لكاشملا ىلا .دالبلا ةواسخل قون دلل

 نيلنايبلا عيج رابتعاب يضش' يتلا تادهاعملا نع يلق | ًائيش

 نيميقملا رئاسك نيينامثع اهيلا مهتدوع لاحب ةيئامعلا دالبلا يف نيدولوملا

 تاياجلا نم اوبستك ا اعمو مهبارتغا ةد» تلاط اغم اهبف

 ظ ةيدنجالا تايعباتلاو

 ضعب عم تي.أر 6 يهو ةينانبللا ةيلاجلا نع لاقب ام لج اذه
 لبقتسم يف ةلودلاو دالبلا ىلع اهرورش ةرثكو ةيضاملا اهراضم

/ 



 2 5100 ب

 ىلا ةعجار بلقنتف اهشيعم ىلع هب نيعتسن رفولا نم ءيث اهمدل
 اهدارفأ ضعبل هانددر املاط ام لوقت يهو اهدالب

 ادوبعملا هدرو دواعي ىتح  هتاولف يف يظلا رقتبس.ال

 اديبلاو الفلا اهتيؤرا يوطنت 2 اهتانكو تقراف اعم ريطلاو

 ناطوالا ىلا نيلفاقلا نيسانبللا نيرجابملا نم ني كو دع

 سم فلم مهمارتغا راد يف مهمدهشو ةةينا لب ناتو نيم قيام

 ناطوالا ىلا نينملا نبب ناتشو مايالا هذه يف مهتدهشو ري ل

 نيللهتم مهتيأر نيلبقم مهيار اذا تنك .كناواو ءالؤه ةدئفايف

 طقسم ىلا هنوامحي مهترجه راد يف اورخدا ام لك مبعمو ارشب

 ىلل انتافر مشن نا تنذا دقف "مبلل كل ادم نولوقب مو عبسأر

 ذالبلا ةيسحن سنجتلا يف مهيأر مهلأس اذا تنكو . انثابا ةافر
 ريغ ةلح ءادتراب (موب انركف نوكل نا هللا ذاعم اولاق اهودانرا يتلا

 مهسوفن تداز ةيرلا رايديف ةماقالا نكسلو . انتريشعو اثموق ةلح

 ىودعلا نايس او امم او ارو مداز روغثلا يفملاظملا دايدزاو ءابإ

 كات يف ةبيخ مهئروا نانبل ىلا تايالولا نم ماكحالا .لالتخا يف
 نطولا بج ينافتلا ةفطاع مهبف تفعضف اهب اولحر يتلا لامالا

 مالا كلس يف جامدنالا ىلا اولامو تناك ثيحةبرأانوبلظب اونأبو

 رظان كب يتحب ينأكو . انمار خذ اهلامو اهتيرح نم مهللثأ يتلا
 ةيلاملاو اماع يشع ةسمخ ذنم اكرماب امم انك موب ركذي يللا فراعملا



 ا

 اهتغلو مؤاوه اهؤاوه دالب يف ءاثعلاءامديلوةةنلسسلاا ثا

 اهتنل نواهجي دالب يف قاشملاو ضارمالا مهكبنت ثيح ىلا مهنا

 نا ةئارقتسالا تااصحالا ضعب نم انفرع دقلو . ابلهأ عئابطو

 بورض نرم مهيفكيو . رفسلا ةقشمو ضرملاب ءانف تومي مهل
 وأ توريب رغث' هترداغم موب مهنم درف لكماقلي ام ميلالا باذعلا

 لع توري ةالو ضعب كوحول هلا نيقب ليل انإو . هيلا هتدوع موب

 لاومالا نم مهنم هنوزتبب امو ءاسؤبلا كئلوأ هب نولؤي اوناك ام

 مهيلع يمل م مةدوع مدد مجرفس موب نمألا ظافح ةطساؤ

 دب ْوملا نحسلاب

 يددالا صقانت نم ةيانبللا ةرجابملا نع حت تاما عمو

 داش نر جامل نتف تاوع لمذا ا ضرالا يف ةلنماعلا

 وأ ةفورعم نكك ل يتلا ضارمالا ضعب راشتناو مهئاسن نعلاجرلا ٠
 1 ناك ع فنلا ناف يرهزلاو يوثرلا لسلاك اًدج ةرذان تناك '

 هنواسرب اوناك ا دوقتلا رئاكتو نيرجابملا ءالؤه نم ةرمز ءارثاب '

 اهبابرأ داعتباب مئارجلا يشالتو ةشيمملاب ةحارلا باوبأ عيسوتو اهبل ١

 مرايد يف مهفازرأ ةلقل
 خاش ناو هيلا نح هنطو قاعتلا دددش هعبظ نم ينانبللاو

 ةينلا دقعت صحا لوأ يف ةيلاطللا تناك اذهو ضرالا يصاقأ يف

 عمتج امير الا اهبارتغا يف ثبلت ال نا ىلع رفسلا 5 عطق موب



 ب ؤ١وء

 نوفاتسإ ءالؤه نم نوريثكو مدعاوس ةوش شيعلا نيمجحتنلا

 قش نم :قزرلا نيلاطلا ناللماملا او ٠ :اقالتسا رفلسلا: تاتقفت

 مهتمذب انبد انضيا بلاغلا يف نوكير يغص لام سأر نم وا مهمالقا
 ثيح نانبل يلاهث لها قوبلا كلذ يف خفن نم لوا ناكو

 طساوا يلاها مهعبأت مث اهصيحافا يفاطقلا ماحدزا ةمحدزم يلاهالا

 ندم لآ ئؤذيلا قيدقما نا ثثل امو تونملا !ناكسف للا

 فايرالاو روغثلا راسو توريبو باحو قي اروع

 راتبا ىرحابم نع تلال ناو. ةريخاللا: انتلك نالا: لقتلو

 ةرحه نوب نا اصوصخو ةنامعلا ةيلاللا رئاس ىلا لقتتت نا لبق

 جئاتنلاو بابسالا يف ًايظع ًاقرف ةنطاسلا ءانبا رئاسة رخهو نييلانبللا

 نييانبالا نيرجابلا ددع ةفرعأ يعسر ءاصحا ا:دل سيل .

 هنكلو (ةرضملا تايلايكلا نم ةرباغلا ةموكحلا نمزيفءاصحالاو)

 تايالولا نيب مهنا اهانعبتت يتلا ةليوطلا قنا ارهمالا نمدنغت

 راطقالا عيمجو رصمو ايلارتسواو اكرما تايروبمج رئاسو ةدختملا

 نوواسي نوداكب مما يا فلا ةئمالثلا نع نواب ال ةيقيرفالا

 دالبلا ترجه ةيلاملا هذه لكو دالبلا يف نيقابلا ناكسلا ادع

 ظ للي نيل ادا رقانالا ليون ءاققس ذنب
 ببسلا لظلا نكي لف قزرلا باط يف ثرجاه 2

 ايروس عاقب نع مهفارصنا يف ببسلا ناكهنكسلو نيرجابملل مفادلا



 0-7 ه١. هب اس

 زاغخبلا ءارو نم لإ ملل حلت مف ةشيعملل

 ىنغأ ناعما ىهو ةيامعلا كلاملا نم ٠ ملوح ام ىلا اورظن

 لهأ مهو اهنإنيلا 1ع ةعبش اهانغ ىلع ةريقف اهم اذاف ةركللا ميلا

 ا مهعار اه ءابإو قزنو ءاكذو مادقإ

 ابونجو الاهثو ابرغو اقرش برضم لك ضرالا
 نم ءزج ءالخل ايل مفاد مدق ام ىلع ةوالع نانبأ يف ناو

 مهيرارذ رثاكت ونضلاو ري اعيمج مهن كزذ.ةرتقو رش لإ ك1

 ددع ةرفو عم ةرضاحلا هتلاح يف وهو . اهنع رطقلا قيضيف ةعرسا

 اكس ضرالا لابج رثك ١ نم لازي ال ريخالا دبعلل هنع نيلاخلا

 ةربع الو لمنلا ىرق ماحدزا ةمحد زم هيلامث يف امس الو ىرقلاف

 اهملاهاب ظتكتف عجرت نا ثبات الف نمزلا اذه يف اهضعب رافقاب

 راسل معلا رامثتلا 8 | ةرجامملا بابسا مظعا نمو

 نع هب ديعلا 2 5 هنا ةعبت هل تدعاذا هعلا تاما ٠م ناو

 عماطلا هقوست ل بهيبأةعاوز ىلع ل

 نانبل يف قزرلا باوداو . رخآ 1 باب نم م قزرلا باط ىلا لاما يف

 اصم أماف ةموكنملا اصمو ةعارزلا يف ةرصحنم نوكت داكن

 رئاس رطشيو ةديقل ءاشؤ | اهم لأكل عشت ال اهناف ةموكحلا

 ناطوالا رحه ىلا فولالاب نودعيو نيملعتا
 ءارقفلا ةئف ::نيتثف نم ةفلؤم ةينانبللا ةيلالا تناك اذكهو



 - اهيا

 ةراحتلا ليبس يف نورجاهم
 رازتسالا :ةالب مدقلا دنم مثدالب تناك ناو نوبروسلاو

 يف مهتراجنو مهتعارز ىلا الاوط ا 1 قلقا مهناف راحبلا كللسو
 نييبلملا نء مرثك ًاراجتلا نم ةليلق ةئفل رافسالا تناكو .مثدالب

 رايدلا يف تعسناو ةينامثعلا دالبلا يف ةشيعملا باوهأ تقاض اللف
 ةفطاعراثأ نم لوأن ييقيأيفلا نم مد ةيقن مهنفو نوينانبالا ناك ةيئانلا
 " تكرحم نورقلا كلمت تنكتسا نا دعب مد ادجأ حور ناك الجلا

 ةدحاو ةزه مهتزومف مرودص يف
 نغاضتت ةيشد ريغ ةيسايس مازحا ١84٠ ةنس لبق نات ناك

 نم شيعبو ينفت نم مهنم نئآفلا ينفتف ماتو ب را ىفاصتتو

 قزرلا ن * مط مسق امب نوعناق يما نواختيشام اعيمج مثو ش 57

 2 لهملا قيفر ةعانقلاو . قيضلا

 ثعاوبل ةيفبد بازحأ ىلا ةيسايسلا بازحالا كلن تلوح مث
 ١6٠0 ةنس ىلا هيلع يه ٠١ لع لاملا تيقنو رخا لحم يف ابطسبن

 ( نآلا رضللا هنيح يف مفانلا ماظنلا كلذ نانبل لان الف
 فاعو ملا رشا لسرافملا ترثكو نما بتتساو نئفلا تلازو

 متايجاح ةيفاو ريغ مهيض ارأ نأ ميدقلا شبعلا فظش نويانبللا

 ناك ناو كاع ودينط الخ ام ةعانص الو مدنع ركزت :ةراح الو

 ىرخا هراوء«ىلا نوعلطتب اودخ افامل جاور الف زارط نمنح أ نم
 د
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 دالبلا يف نم الا لالتخاب لامعالا تصلقتو قازرالا تاقال

 تارمعتسمو ايلارتسواو اكرما يف سسكلا باو.اتجتفنو ةينامهعلا

 ءاهز ذنم نوروسلاو نانويلاو نمرالا اهنلا هبطت ةيقرفالا ابوروا

 الملقا زن اوناكىلوالا رشعلا نينسلا ف نيرجابملا رك و ماع نيعب را

 دارفاو نيسانمللا نيبروسلا ةلعفو نانويلا ةمدخو نءرالا عانص نم

 ىلا اطشف طش نودادؤب اود مث تارشعلا نوزوابتنال راجتلا نم

 عوبسا لك لمح ميلي رم يرجاسملا رخاو ن* ةرخأب لك تنآب نا

 يف كلذ لثم لقو . مهنم تاثم توريب رغثك دحاو رغأ ني

 نانويلا نيقرفلا نم لقاو نمرالا

 تبأر ثالثلا للملا هذه ءانبا نم ةئف لك ىلا ترظن اذا مث
 ةماعلا بابسالا نع جرم امم ءالملا ىلا اهعفدت ةصاخ ًبابسا امل

 عاجتنا ىلادجلا مهمفدي مدقلا ذ ذنم بارتغاو ةحالم لها نان ويلاف

 مك و هودحو ثيح تبكي

 اهوقلا ةطخ يهو مييلع اودفو اذا مونواعي, ةيرغلا دالب يف اورثا

 رافسالا نء مرتو اوضق اذا ىتح اهيلع نيرئاس اولظف عيمجا لبق

 ةطلس .ى1رع جرخ امم نابويلا دالب ىلا نيعحار م 6-5 باتا

 ةينامعلا ةلودلا
 هضرا رداغي نم لقو مهْضرأ ْف راجت ةعارز لها ئنمرالاو

 اوناكندملا ءانبا نم نيليلق نكسلو . فايرالا ناكس نم مهنم

 مث 'دلح ءانا نم رامي نلاكس تاع دعم



 د ا

 ملام ملاظملا عاونأ نم قلخ ةرباغلا ةموكسحلا دادبتسا نكلو

 ظ نا دملاى نع

 5 عمطل دبعلا قباس يف ماكسملا ظ ناك

 . بيس للك ءافتنا نيبدسلا .كنيذ ىلع دازف ريخالا ديبغلا: ىف امأو

 ةليح ربدت لام اذ ناك اذا ىباسلا نمزلا يف مظلا تناخ ناك

 " دمع رادتقاو ذوفن اذ ناك اذاو هنم ءز < ملاظلا ءاضطرتسا وا هءافخال

 ' ةموكسحلا دهع يفاماو . هضراب وهو:ناودعلاب ةرهاج ا وا للذتلا ىلا

 اوناك رومأملاو م ّآلاو ريجالاو ريمالاو ريقفلاو يننلاف ةرباغلا

 ةطيح مهينغت الو رذج مهعفنب ال ةظأل لك يف كالحلا ريفش ىلع

 صوصللا جبت باوبالا عرفت ىتم نوردي. ال مثو

 طسدب دق ملعلاو تبنت راكفالا عيمج نا اذه عم انملع اذاو

 )7 ببس ةلغو لوال انكردا تددعت دق. رافسالا لئاسوو هيحانج

 ا دييقد الو شاو ال ثيح ىلا ناطوالا ةرجابلل لئاملا عافدنالا .

 رسانم وا توملا لا 1ىرم صامت شيعلا ضضم ىلع ربصلاو

 ١ ناوحلاو لذلا

 |! سطبلا نم ترف ةئف ناتئفف ةماعلا دالبلا نم نورخاابلا اما
 ظ نيب رفلا الك ةرجه مجرمو . قزرلا باط يف تلج ةئفو لايتغالاو

 امر لب ءاوس كلذ يف نويحيسملاو نوملسملاو . دادبتسالا ىلا

 نييحيسملا ىلع اهم نيملسملا ىلع دشا ةألطولا تناك



 ل ةو.ى

 هيلعو دالبلل ناكسلا ةرحه 5 ءالخلا : ناترجاب» ة رحامملا

 ةماقالل اهملا ىئاجالا دوفو وأ ناطيتسالاو . نآلا انمالكر ادم

 رخآ لصف هيف ثحبلا طسيئسو ام ٠

 دوحة ءاوج قتال ةبرت ملط ةيقب نضرالاا ولا لا

 ذنم تناك لو :ةيناثعلا ءتطل لا ءازججا مظعم نم ةأوه قنأو ام
 تلقو اذاح تاما املاب اف . لاحرلا طحمو داورأا عمطم مدقلا

 رايدلا ىصقأ ىلا نيبرتخم اهؤانبأ رفو بيرغلا اهفاعو اطاجر

 دالبلا ءاننأ لذاختو نمالا لالتخاو بورا نا كش ال

 امم كلذ لك ةئوالا راشتناو لاومالا ةابح مشكلا ماكحلا رظو ئ

 انس نم هلكو . ريخالا دادبتسالا ن نمز لق 0 دمتم وه |

 كلاسملا ةروغوو ةهعب لهب اهلا ن زيغ . نسل سلق نما (ٍ

 ةرحابملا نود نالوخن انك رخآ ةهج نم لاقتنالا ل راد
 عم هيف ةماقالا نورئؤيف زيزع نطولاو هللا ىلا ممرءأ سانلا لكيف ٍْ

 . اليبس هيلا نودحم ال مو بارتغالا قاشم مش هم ىلع يملا لمح

 هفلخت نا اولمأو هللا ىلا مرمأ اوكش اهو ملاظ ا هللا مالتإ اذا
 نرطضمونيراتخنيميقم نيضار اوئبل اذكهو مرة صنيف ةفآر وذ



 ب ب  ؤ.ه

 هوقلتيلف لب مهئازع نطبش الو نيدلا ةمدخ ءالقع كلذ نعوري

 ةماع نيبو مهيب ةاواسملا ةفاسم ترق الك ذا رطاللا ةبيطو رشبلا

 مل تلبستو نيقيرفلا نيب حيحصلا دولا قثالع تنكح ىانلا

 ١ ةقاشلا ميماهع مايقلا ليس

 يهاضي ادادبتسا نيدلا ةمدخ ضعب نم سانلا اكش املاط دقلو

 يذ لكو ةطلس ووذ مهماف كلدن ورغالو . ماكسحلا داديتسا

 لوطاب رانئتسسالا ىلا لاي هلو رع ًاقدضو الهجا سنإ :ةطلم
 نع ماعنحلا فاعض يف لاقت ام اضيأأ مهيف ليق اماط دقلو . لوطلاو

 انما نال نيف مهلا لع هبت ةاينيب لع ًاصارح, قيزفتلا ةساين

 طبح اهناف مهتلفغو سانلا زجت مم ٠ امون تدافا اذا ةسايسلا كلن نا

 - قفا 0 مهتمارك ظفخ ٠ ةوقلاو ةظقيلا ةثب يف بر الب

 حسانلاو نيمإلا دشرملا فتوم مهفوقوب نوكِي امنا مهيهاذم ىلا

 ا اذملو ريخالا دبعلا يف هيلا اوهنتف كلذ مهفخي مو . قفوملا

 ةلءاع ديول  ةمالا عم اوناكو ةدحاو ةيهروتميلا نالعا موب

 اولظ ترا ىسف مهب ةمالا ءاجر ةباغ ادهو . ماثولا ماكحأ ىلع

 باوثلا ليج سانلاو هلل نم محو و لييسلا اذِه 6 : ليع نيرباثم

 ءانثلا ليزجو
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1 

 ميمعلا لضفلاو ميظعلا رجالا اوحير اذا نيملسملا ةعا ناو

 هذه ةمالس ناكرأ كلذب اودطوو قئاوتلا اذه ىلا قلطا داشراب

 .اهفيرغلاو قفل 1 نم ةمأ اهلعيدسحب,إلاة ضي اهتمت ارد

 نو رلطني ال عيا ضرف ىلع يلِشار ءالاو ي حيسملا نيدلا ءاسؤر ناف

 نم هللا مديعنو مهيد ءاننأ ةحابضم لود مهشن | ةحلصم أ ل

 وف ةيناهعلا ةلو للا دالب يف م نا لوملعي بر الب مهماف كلذ

 دالب عيمج يف .هلثم نم ءيش مهالمزأ.س مل ام هيرملاو منلاو ةزيلا

 وئس سم 0 (يكيلوناكتاونس سح ذنم انناذ ان انعمس دقلو ..... ةيحيسللا لودلا

 يدأنيف بطخ ىسهوشابا 55 مولعلا عمت“ ءاضعأ نم غو

 كيلوثاك اي ؟ل نه : لوقيف |رصمب نينيعوربلا ءانألا ةسودم
 نع ةيرغب ةنمت مكتدابعب قردتلا 37 ريلطكأاو كنف دالبلا هذه

 امغناو متل انودس# الف ةءرملا دالب اندالب يف ابضعب انل نوكي نا

 ردهم نم ةيرأا ةمعش 5 لقا ةسامعلا ةلودلا دالب تسمن

 تانامرف رفع ةينبم ابعيمج اهماف يرصملا رطقلا يف ممافصر تازايتعا

 ماظعلا نيطالسلا

 رظنلاىلا بيرق امج ةدماع ةيروت.دلا ةموكمحلا م, 20

 الف . ترامزلا جور قفاوب ام لع ألي دعتو تازا.تمالا كالت يف



 د والك

 دجوو ةمؤشملا ةئسلا كلن ثداوح تمقو الف : دالبلا روغت رئاس يف

 رودص يف ةرئاثلا كلن تراثو ةقزالا دحا ف ورطم ملسملا ليتقلا

 صئارفلا ل دفتر ةحدم ثودح زارا عينج عقوت يلاهالا

 دمت“ ميشا دضاعت نم هودهاشام ذووربانم حويشلا ناف اده و

 امهخ انو نيكملا دضاعتلا كلذ يناتسبلا سرطب نارطملاو توملا

 خيشلا م أيق نيليك موقلا يكذب نرد 4مل > ةلح ند امهالكو

 "0 قاتلا لاا او اهم وتو اساس اطخو اند انعاو تبللا

 ماشلا ين يف رداقلادبع لضف ياضب انف كلدب نييحرسمملا و نيماسملا

 يدفا ىهاط فوقو ا ا لازب الو : ةباتلسالا يف داٌؤفو

 سدقلا يف ةنسلا كلن يف فقوملا كلذ لشم هيوذو يدلاخلا

 دابعلا ءامد مهجحو كم ننغلا
 ممامدب نيرطاخ

: 

 ةئيدملا ءاهحو ذخأ ىح أهدعب قلأو ةئسلا كلت ا أمو

 ىلا ةيدؤملا لثا هولا ف نورظن» ندلا لاحر ند ضعبلا ةرزاوع.

 ةيعمج مهنم تفلان' تناك ىتح ١4177٠ ةئس تنااف داقحالا ديدن

 لوا مئارجلا تفدخو ناروثلا كلذ امن يناتسبلا ميلسو مهيب

 لالا تءعجرف نينس عضب دعب اهتمهد قيرفتلاو دادبتسالا شويج
 موي ىتح دادتشاو متاغن ىلع لزت ملو هيلع تناكءام [وحا ىلا

 روتسدلا نالععا



 هد او.

 زؤوتسدلا نالعإ ذنم ةيطاس زر لات ال للا ةللنلا كبارا
 ميظملا رجالا هللا لعو نزكلا للاب لو

 ةينامعلا ةلودلا مأ مظعأ ةيمالسالا ةمألا نأ ركتي انم نمو

 ةطالا بابرأ مث كرتلا نا اضيأ رك نمو . نيكل اهءاوق يه لب

 مدقتملا وه يترتلا لسملا مظعالا خيشلا ناك اذاف . اهنف ىمظعلا

 نييحيسم نم ندلا ةمدخ رئاس ىلا اف ةكاصملا دن طسل

 كلذ لث» زارحا ىلا نيتفامم» اوساسَس نا مثريغو نييليثارساو

 خذابلا دجلا

 ةرباغلا ةموكسلا يف دادبتسالا ةملظ ةحلصم نم نكمل

 ةمأالا قافو نا مبلول نودقتتسي اوناك ذا بواقلا نيب اوفلؤي نا
 كلذ قزمتو مويغلا تهشقلا دقن ال اناا مهلوص لقاعم 8

 ماقلا ءاشغلا

 نيدلا لاجر نم ضعبلا هيف لواح ةرم لوأي هذه تسيلو
 الا يضاملا يف او>لشب ل ناف قتفلا اذه قر نيماسملا نم ايس الو

 كلافتنلالاو لاما ايف مكتب دلب حالقللا لف ةراو لكف الياف

 رودص ”ثبصعن : م ل ذا توربب الا ةلغم كلل نوضأ الو

 رصع يف ]ترييحيشمو نيل نم ابلخأ رودص جاه 5 موق

 . :ريخالا داديتسالا

 هرلغ ناك ام ىلع ١85٠ ةنس لبق نيقبرفلا نيب اهيف رفانتلا ناك



 - هود

 نيدلاو ايندلا لاجر نم نيبصدتملا ةاهج هابج هب مدن امسيمو

 ال مهن | عمجا 9 مع "علا ةلع5 روز دكا ناك امو

 ةمآ نوُدَمْاَو افادن اداشر 3 لب 'اةانف نطرآلا ىف لويس

 .. ىبفلاو كنضلا جلل نم اهنواشتنبو رسالا تالظ نم ةميظع

 تامؤتو اقالغانونءاتن رشبلا يفانصا رئانك ن يدلا ةملخ نا

 اوصلخا اذا مرفق وم ةعيبطب مهنكلو . الالضو ىده نوهوافتبو

 قا قاقحا ىلع قلما ردقاو سانلا حالمصاب سانلا ردجا هلل ةمدملا

 عرشلل هتقفاو؟ مالسالا خيش دبش يذلا روتسدلا اذه ناو
 مالسالا طم ىروشلاو نارقلا ضصوصن ةاكزم ةدابش فيرشلا

 ليفاقلاو ذأ يت !ضواصنل [نبأ هتنفاوت رككت نم سيل دن

 مامالا مهنم قناعتي هيلاوح نيفتلم هنالعا موب مانيأر نئلف

 عومد قرقرتتو مهيخ ان ىلع عمجأ ماعلا نو دبش ماخاملاو سيسقلاو
 الو هولا 5 يفاصتلا اذه لظب, نا انؤاجرف مهمق آم نم حرفلا

 ةيلاعلا ةناكملا يوذ ةينامءلا دالبلا عيمج يف نواز ال مهناف . ىرعلا

 اودازو مأ مهتعبت ميوقلا جيمللا اذه ىلع اومدقت اذاف . ديعبلا ذوفنلاو
 مهينطاوم ةداعس اونكمو مذوفن ةايح اولاطاو نءانتغاو الم

 ةينيدلا نفلاةلودتلادو ىذقنا دق صصعتلاو لهملا نمز نا

 تائيسلا هودعن رشبلا فانصأ نم ّنف تائيس خيرات مهل ركذ نثاو
 كلن ىلع توبثلا اهيلا اوفيضيلف . ةجا تانسلا ِكلذ ءازاب ملل ناو



 روتسدلا نالعا موي ناطاسلا ةلالم مالسالا خيش اهماق ةلكنا

 لك ردص ىلع لب سيسقو خيش لك ردص ىلع شئقتنت ناب 3

 ناسنا لكو يتامع لك ردص ىلع لب يحياصو لسجل

 ماه ىلع انا مقوف روكت مث دعاصت رون سفك تطفازا 51

 "5 رملا بالطو هواي ةأعد

 ايندلاو نيدلل ةالاج تناكف نيدلا لاج اب قطن ةلكأ

 لب » : لاقف رارحالا برضب يتفتسا ذا هلوق يه ةملكلا كلت ظ

 « فيرشلا عرشلل قباطم هناف روتسدلا حنماو مهبئاغر ىلا مهبجا
 سوفنلاو اماولغ يف تازازحلاو اهدشا يف ةمزالا ا ش

 ناطيشو يتافتلا ومحالتلل نيدعم نيشيج ش هرملاو ةرئافءامدلاو ةرئا' '

 رى ةفعما هب ال سي نف . دالبلا ريمدتل داصرلاب ةنتفا :
 ناكام لب ءامدلا ليسمو ثرعلاو رشلا غابم ناك ام ين :فرحا

 لك نيت بوص لك نم اهلا ةبأر يشم قانعالاو دالبلا هذه ريصم ٠
 ظ امم ةفئاس ةمقل ماهتلال ةضرف عئاج

 امكامل ىلقثا يتلا لاكن لمر ةرذب اههبشا ناكام ةلك كلت
 هب رخافتن ًاراعش اهذختت نا انارحا اف . ملاعلا ةسايس ىرجم لاق



 سابارة 

 مارال ىرحو بصعتلا ل دبو يفاصتلا يف ةبغرلا نم اهرئامذ

 حايترا ىلع ها قالا دمع أ تارا تلف وقالو قلاو

 دالبلا تزه يتلا بزطلا .ةركس لب رورسلا ةوشن هيلا سوفنلا
 ضرالا لود امل تللعزاو ةسنامعلا

 ةناكتسالا ىلا زوفلا اذه انب ودحي نا بحي الق اذه عمو

 ةنتفلا نيطايش ناف . حرفلا ةرعنب نيئزتخع نحن ثيح فوقولاو

 عزتم امل حال ثيح رودصلا راذال صرفلا نيحتت داصرملاب لازال

 داسفلاو ثدلل

 كلذ لك ىلا هللا ءاش نا نورظان حالصالا ةاعد نكلو
 تابقعلا نم ًامئاق لازي الام دهعو باعصلا نه قب ام للذي فوسف

 سس دالابلا تم ينل ء اخالا و داوتلا ىهاظم نا * ا

 ايتسدلا ناللعا نو ديدملا:ءانلا اذمل ساسا نتماو ىركذ ملظعا

 هخوسر نانمضي ةاواسملا ميمعتو آ

 انلقل ةرينلا ءار الا كلت ىلا 1 تعض ناآ:انل مسا ول هنكلو

 ني .حبسمادينح يبدا بصعتلا لالحمضا نامذل لئاسولا مظعا نا

 ةغللا ميمعن ” ىسشللا بصعتلا لالحمضال ةليسو ظعاو نيملسملا عم

 عم نيتليسولا نيتاه ناف اراخا ةيكرتلا ةفالا ميلعت لعجو ةيمسرلا

 ءاخالاو داوثلا ىرعا قساوت نائمضي, بيدهلاو معلا تايس بأ ميهعت



 ًادبم ناك كلذ نا سانلا هملعيال يذلا ررغلا رسلا نكسلو

 لعأ يف ناك نيملا كلذ ىتح هناو نيباملا لاجر نم هيلع ةمقثلا

 نا مهعسو اف ميلا كلذ نم الا هتلزنم تطحنا امو ةؤظحلا يقارم

 0 لتقلا نم سفنالا ةءاح لتقلا ةعرج تينأ كلنا هل اولوش

 | ينلا ةكلهتلا كلن ىلا هب اوتلا ىتخ هيلا مهنلا هيجوتب نولاتح

 هتءسوأو هءاقلأو هسو نم هدد رجو هلجسو هيش ىلا

 ضرف ىلع انين أ دقف ءامثلا ةمحلا كلن" فصو يف انيبسأ اذا أناو

 نا انتمأو ..زاؤمغلا ميشا كلذل ة رمل هده نيودت ءادالا بجاو

 . سانلا ريهامس عار ناو ديعولا مهعورب ال الاجر ءادنوسلا يف
 . قلو . ةماعلا ءالهج زودص الا قرت مل ةثيبللا بصعتلا حور ناو

 ترآ ذادنتسالا رين تح مو مهسفنأ ةلودلا لاجر دْئمو تدبش

 . ةنأرج ىلع اونوكي مل ناو داْؤَف نادجو ىلع مهنم نبريثكلا

 مل ناكف دابشالا سوؤر ىلغ دا وه لعف مرس يف اولعف مهنكلو 1

 فولالا لش مل نا تائملا ءايحتسا يف للضفلا '

 فوخ الف همس ةلامث ثفنو بصعتلا لمد أقفنا دقو نا اما

 نع باجحلا عفئرا نا دعب لاتقلا بارجلا كلذ ءالتما نم هللا نذاب

 لسمشلاكة رهاب ةفيقلا ترفاككتاط نويل

 ذيرت اهناف:تاقزلاو لاومالا تكلم ناؤ:ةملاظلا ةظلسلا نآو

 هنكن اعةبطاق قاطنا سفن|تيحاب دقو رئامضلا كلالتما سس 000
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 تناك يتلا ةفنالا تابثا ةبغر اهركذ ىلع ثعابلا نكسلو . راجفلا

 رزنلاب اونوكي لو هيريثمو بضعتلا اذه ىلع نيقانلا رودص حبيبت

 يذلا يننملا اذه ناك ةأرج مهمظعأو احدق ممالعأن كلو . ريسبلا

 يح وهو توملا باذع يباقب ائيجس ننس عبس ىضق
 هحاللسل صظآظآ فوط, هحاب رائف يف هراج ثنكو هب كش

 (ظعاو ءايحالا كيتاه نيب ليللا يحن . ءامدلا كنفس نع ىهني

 اد دال ل11 ضلتتام لع ادهم ًاقطاتم ارذنم
 . نئالنا بعريو فئاللا نمؤي . هيلع امرك فيض لحب نا م

 يهو ةدحاو ةطّش هيف قرهت راوجلا كلذ لك يف ءامدلا ب
 نم هيلو امب راوجلا كلذ نا تملع اذاو ءاوسام و ةزاج أ ةئاس

 د رع د07 ايار طاو يوكو داقو دحاؤم ىلإ هتان زانف

 ءامشلا ةمللا كلن" غلبم كل لج ' وكام كلا

 ظ اف نيبالا ةطخ ريغ ىلع يرجي هنا لع وهو كلذ لك لمف ظ

 هنادجو توص هعار لب كلذ هعار

 نيينطو يره يلاهالا لالجا نم ناك امب انه كدا الو

 نم هيلع ىلاوت ام كل لصضفا الو ريطحلا مادقالا اذهل نااجاو

 ةسروالا ةلازنلا هتضما يذلا ماعلا من را نع ةصاخلا ركشلا لئاسز

 . م رفالا فم يف ةيفادقلا ءانثلا تالاقم نم رشن امو .اهتمرب

 ثداوملا كالت ىلع فقاو لك اهحتنتس روما كلتف



 - هله د

 ىلاف لسملا مد اماو ءءايبلا غلبت ةجض ينمرالا مد لوح موقت ذا

 تولا مفر نع موجؤلا ةبكل همد قارهاب ءامهدلا ةبكتلا كلن بناج
 هيلع ليوعلاب

 ةتياصمل تش :نييح .قوتف ىزفلا وا: يدركتلا 6311

 لوقب اذاف شيملا كلذ ىلتق ىلع هتباصع ىلتق وبرتو نالئاقتبف
 ثيح ىلا داقتو قانولا ةمكح دشنت هنايتفو هلاجر ةوفصو ىرتلا

 دالبلا يصاقا ىلا قنت وا قرفت وا لثقت

 ممدقر ن* اوبيف لاوهالا كلن ربخ دالبلا يف نم عينج د

 نوكي نا هللا ذاعم ؛ ةلفغ ن * ةظقيلا هذه ةهسب ليك ثا 0

 راحبلا قامعا ىلا هب جزو ديدملا دافصاب بصعتلا ا دقو كلذ

 تنذ تاكتف ىلا :قاللا راكذأ .هبنتل دع لوالده

 ٍدح ىلع هيلا سانلا عيمج هش دهع قي وه اعاو 6 د ا

 ١م. ةئس ةبداح يف رداقللا ديع ريمالا يدصت كلوق ف هيلا ءاؤس

 ىراصنلا ةبامخ ماشلا قشمد يف نيملسملا ءاهجو نم نيريثكو

 دا و هانأ ام ك فيان اي . مهحاوراو مهلاومأ كلذ ءاقل نب رطاخ

 ادد كلت يريثم ناقذا تحن 1١م5 ةنس نمرالا ا ءاننا اشي

 اهلوأ نم عزاملا تبقرلا ةدهاشم ةهلالا ةعجافلا كلنأ تدهش

 "ىطخ ال وأ ةلؤلا ىركذلا كلت ديع ال انه نك أ لو اهرخأآ ىلا

 كنئاوأ ءارغاب راتخم ريغ قيسو رتغا امهالكف قيرف نود ًاًقرف اهف



 ا

 ةءالا هذه فرأش ءالعا يف رظنلا ىلا كلذ دعب ءانثنالاو ةملاظلا

 هلل ندلاو ةدحاولا

 اهيف أشن دالب يف ميقم هنا هلحن فالتخا ىلع يحبسلا مع
 لود ىلا علطتلا نع هرسدب فكب الا هل حالف الو هلبق نم هدادجأ

 دالبلا نأشو امم (هنأش ءالعال ملسلا هيخأ دب يف هد ءافلا ه ا

 اهيفااشن ينلا

راقالاو ناجالا هاوفأ ىلا ليسا ملسلاا ملعو
 ' ردو ب

 ةخااصمب الا ماعلا حالصلا ىلا غرفتلاو تابقعلا ليلذو تاهبشلا

 ام ا نايقشوو نامت قيرط يف عم ريسلاو يحيسلا هبخأ

 كتفلا ىلا |عمفدت تناك يتلا ةهثالا يدايالا كالت نا امهالك ملع

 سائلا ينو اعينشت ةعيرذ كلذ ذختت تناك امنا قيرشب اهنم ”قررف

 دعب ةدح ىلع اهنم قيررف لكب شطبتف اهبلا ينثنت م ابملاظم نع اهم

 امهاوق داهجا

 ىح اذامو . ٠ رموآالا ابمم ىنح اذا ةيئمرالا حياذملا هذه

 "0000 ار الا « امد ءانظاو ااسق نيشرفلا: امفاو رع نوملسملا

 ء ايرلاو مؤللا لقاعم يف نومرلا نصحنو دالبلا
 ةلم لك نباو يلا رسالاو يحيسلاو مسملا هفرع كلذ لك

 للملا نم
 ظ معا ملسلا ىوكشف باسي لامو رد مدل ينمرالا اكش اذا



 يفالتل ةريغ نومرطضيرو نيبصعتلا نبده رش مئافتل ىبا نوو وص

 ركذلا فلاسلا يتودامهلا طاخا رشنت لما ةقراب لوا تعملف اهرض

 رفسي ملف لهملا بناج يف لزت ل تناكةوقلا نكلو 188 ةئس

 تاءارطضاو لقالق هتبقع لب . ةدوصقملا ةحيخنلا نع طخلا كلذ

 بصعتلا دب قوف "دب ةيصخشلا تاياعلاو ةسايسلل اهيف ناك

 ةركفلا كلن" نوقلتي لاجر نيملا كلذ نم بقاعتب لزب ملو

 تحدم د ليع تحضن نأ ىلا ضعب ىلا ضعب اموقليو ةرينلا :

 سائل ليخو ماله ةنس روتسدلا نالعأب اودانف هراصناو اشأب

 قافولاوو ونلا رصع هبقعو قاقشلاو ةملظلا نمز ىضقثا دف هنا ذيح

 لام الا كان تدبت ىتح قربلا ضيهوك الا نكي ل هنكلو

 ' تببذ اهاوق تعمجتساو رودصلا يف ةنماكسلا لهلا ةيقب تددوو
 يف احل نودن نا لبق توا ىضرت نا رع اهنأك ةريخالا اهب
 دادشمالاو لهجلا عئاظف 0 ىورب ام ةياغ خيراتلا

 اذا حالفلا يقارم ةورذ نومنستم م انيلإ دش انييف اذكهو

 جرفلا دعب ةبملتا دشأ امو :طاطخمالا كرد لفلسأ كاانطم ١ اس

 نع ءاشغلا تلازأ رودصلا تجرحأ يتلا ةييلا كلت نكلو

 سلو سلا ملعو افلا قكرفا 9 ناهذالا ترانتساف رئاصبلا

 1 مل صانم ال هناو .ءا وس ءاقشلا يف ًاعيمج مهنا يورلاو يرتلاو

 يدايال كلت قَحِسل ةدحاو 0 : مامغتالا 2 0 ذم و نواعتلاب



 اطر )1 يرامللا نشتناتنتوزبلاو نك ةوثرؤالاو

 ةيحيسلاو مالسالا ءانبأ عومم ضغابتل

 2 نكي مف يسنجلا بصعتلا اماو يحدلا.بصعتلا 3

 رو 2 لقا

 لآ نيطالس اهملع ىرج ينلا حاسنلا ةسايس نا مولعم وهو

 تناك مهتزايح يف تلخد يتلا ممالا تاغلل ضرعتلا مدع يف نابع

 جامدناو مؤالت ريغ ىلع مالا هذه لك ءاش يف ايس امتانس> لك عم

 ضعب يف لوهج لا 0ك اكمل ةغل موك ىلع ةيكرتلا ةغللاو

 كلذ يفالث ةلواغلا ضعب اولواح مم ١. ىهاظلاو . ةنطاسلا ءازحا

 رصم حت ل ىلع هنا لوالا مياس 19 نع ىورب ذا دءابتلا

 ةغل ةيبرعلا ددَ نا دارا ةفالخاب هل ىسابعلا هللا لع لكوتملا ةعيابمو

 يقف ةكرفلا د ثم الو ةسرعلا ت معاذ الف كلذ هل“ نددت لف ةيعسر

 ةلودلا ةناب ماملالا نم نكي ام امل سيلو اهتنلب هدم بالك

 زان الا 0 ال هافتلا لصح ال ثيحو . ةكاجلا

 لاوحا يف مهننأ ىلا تن توبستني ةمأ لك ءانبأ يتب اذكهو

 أهيلا تمضناو يملا بصعتلا ةفطاع مهتجاه املاطلو ةريثك

 باركلا دالبلا تثرواو نئفلا ترائاف اهح رش لوط يرشاكماعل

 دحاو نيد ءانا نم ًاعيمج نورراحتملاو

 ظ اوناك دارفا نخاع دم نك وسل غب : املاطلو



 تا

 باقتتن' نا ةيشخ نماضتلاو قافولا رون. ةمالا ريئتست نا ماكحالا

 ىلا ممريصب نيعب نورظني اوناك نيذلا نيليلقلا دارفالا ناو اهيلع
 ثب نم مهنك<ي ام لوألا نم مهل نكي مل لاتقل ةق الا كلن لئاوغ

 نالازي ال اناكديلقتلا بحو لهملا نا كلذ ىلع دزو .ابلبنو مهبئاغر

 ناشيعي بصعتلل مزالم قيفر لهجلاو . ةمالا ةماع نيب نييشاف

 مد نالوا

 مالا اهو ةنطل لا يف نيبلاغلا نينيدلا ىلا ترظن اذا مث

 تيأر مسجلا اذه اهنم فلأتي يتلا ةفلتخملا رصانعلا ىلاو . ةينارصنلاو

 ندلاب هداحاب ملسلاف . قاقشلا ذه ىلا وعدت ىرشاا 00

 تاوزغلا درو بورحلا ءسعب يحيسملا نود همايقو ةحئافلا ةمالا عم

 . ةدايسلاو ةطاسلا قح هل ىري نييحيسملا ىلع دنجتلا عانتمال

 غرم تاياغلا وذو ةلهطناو.. امولظم.(هوكحتل هسنل د 0

 نيوهلاب هؤادا مهيلع بجاولا ضرغلا هيك نوكرديال نيدلا لأ ١

 نوويك دمع اعر لب الغاشم ةيهال نركشلالا نيش رفلا ىلع

 ةياغ واهءيوجرب مخل ارح ةنماكلا داقحالا ةرانآ ىلا اطامع نم

 اهيلا نومري
 نيةيرفلا نيذه ءارو ام ىلا دتع فراك رفانتلا اذه ناو

 قري تيك دنا ىتح هبهاذمو هق رشن أمهم دلك لوانت ف اهع ومحع

 كنلوناكلاو نيملسلا نما ةيبشلاو ةنسلا لهأ نيا 1 |



 بسوعتلاو روتس دلأ

 نبدلا سسح ز واجت ملاذا ا 02 تو مذ بصعتلا

 لخد الو ةمومذملا ةلأ غاب سيلف |هنع جرخ نم ضغب ىلا ننكاو

 ىلا كمفدس يذلا ميمذلا صعتلا انه دارملا امناو . انث< يف هل

 يتلا ىربكلا ةفآلا وهو . كلنجو كنيد ريغ ءانأ ةهارك

 ةلع قرش *اا دالب يف لازن الو الاوط 2 رشبلا ماظع م

 موب ىتح ةينامعلا دالبلا يف تناك املا فرتعن نا انءوسي هناو . للعلا

 . ةنطلسلا ءازجا نم ريثك يف اهرهاظم دشأ لع روتسدلا نالعا

 نم نيعونلا نيذه نا خيرالا اهنودي يتلا بئارغلا برغأ نه ناو
 ارب تاب ركف ةروع اما نوءازلا رثكف دحاو موي الاذ ب تعبت

 نا ريغ . هيلع تناك ام ىلا لالا عجرتف اير د نا

 "032 000 21 نيرا دنم ةلخادلا ةساسلا ريس عب نم

 هتبارغ .ظعم لوزيف بالقنالا اذه ببس ىلجتسي نا هيلع

 نم اهباتنا امو نامزلا ثراوك نم ةلودلا هذه ىلع ىلاوت ام نا

 يدوب داك وا ىدوا ريخالا نرقتا ُق ماكحالا لالتخاو فعضلا

 مامز ىلع نيضباقلا .ظعم لهل اهتحاص.« نه ىرت نك مف اهمتوق



 ملعلاو نمالا ىلع قفنت ام قوف لظلاو لوما ىلع قف فوك

 ةحفص ايران ْق سدلو أممأيق كك نحلا نم أمملع ىلاوت ف 3

 ءآدوسلا ةحفضلا هذه امّوشل ىزا)

 ىتح اهخيران يف سيل هنأف ةقشملا ردق ىلع رجالا كلذك ناو

 هيف تسيوباو هولك مخ ميج موب رابكلا كلاملا حتف نمز يف الو
 اووا اذا منا روتسدلا نالعاب نوينامعلا لع موي اهحاهمبا سوفنلا

 تاركا كان عسل نينما اوما 3 و ىلا

 6« ه)>ح 8



 هيحصتساو ىلال) ةيوالاب ةلاصبا هيتكتساو ةئيسم ابنم هدقنف

 بنار هل نيعو بترلا فرا نه ةبترب هيلع مناف ةناتسالا ىلا هعم

 لمح نزل لآ ىرخا ةرء لوسرلا كلذ يهذ .هب رحب نك |

 دهرا لج لا اعدل حلقي مق ةاتملا ةاصعلا ا لاملا
 سبل هنأ ملعو ةاعدلا كئلوأ نم دجاب هل لاصنا الو ريفتلا الو ريعلا

 ةباتسالا ىلا بهدي نا هل نسحو هيلا هاعدتساف ةعسو رس ىلع

 رورس هنم ظعأو ًاهظع لجرلا رو رس ناكُف ةريل رشع ةسخ بنارب
 لذبب فولالا هتيسكأآ سارملا ةلبس ةصينق داطصا اذا لوسرلا

 ربشا لالذتساب زاف هنا ةئينم ةيفاضلا ريراقتلا لسراو تارشعلا

 ةديرج نم ادادعأ رشنف ندنل يف رخآ لجر ماق . رصعلا باتك
 ناكام هّللا ملعب ةيبامع ةريل فلا نيثالث ءاهزب هعاب زايتمأب هوضرتساف

 اهنم مهيبصن
 لاذبالا تفاهمت نع سانلا نيب ءانالا كلت عويش لع انياب ا

 ءال وه ضعب ملفا او تيفملا  كلسلا .كلذ ف عوطتلا لع

 ىتح ةرمزلا كلت يف طارخالا ليع نولاتحي اولاز اف نيعوطتملا

 ةقافلا دعب اورثا نا اوئباام مث ةفاتخلا تاياعسلاب مهتيشب اوكردا

 ةمظعلاو دجلا جوا ىلا لوما كرد نماوقتواو

 ايغلبم ملعب الف ليبسلا اذه يف رذبت تناك يتلا لاومالا اما

 ىلع وبرت تناك اهنا يا نويلملا نع لقت نكت مل اهن كلو نال



 2 سلا كنئاوأ م نمو دا رجلا كانت يه ام ملعب ن فام سلو ا

 ميلا هانعفد لام ءاقثل انودافأو انع اوليضان نيذلا

 اير نُف ف مميز ىلع اهئانبأ نم ةلودلا ءادعاب مهتر احن امأو

 ف و نإ .اضعلا هذه رعت . تايكبلا تاكحضملا نم خيراتلا ىور ام

 ىلا رفق لا مثس ةليوق نال ناغ 2 الجر انوروا مصاوع ىدحا

 هفصنو امولعم اًنليس ةناتسالا ىلا هدوعءارج ةل ودل | 0

 لاملا هيلا: لمح نم هيلا لسوتو ةدوملا ىنا اذا هتمي هآزج هللا |

 أم ضعب هدقن زوشب .ناك القو لوسرلا زاف اذاف ديعولاو دعولا عم
 اًمتيلال ةللقلو مدعي مل ابئاخ عجر اذاو يتب ام ىلع ىلوتساو هعم

 كفورشاواك املاطلو- اطفتني تاقفنل اد دست هبيج يف للملا

 ودول دل ايلزو ودق عيضو نكذلا نفخ مويا نن الفير

 علطم نم ارتقيتبم انآ نوت و وأ مزب ةدد رج نماوع و

 كاملا ةءصاع مجامنف ملاعلا ممأ اهنادبل كتلثسو ان رغس ا لاا

 يف يه تاهيردد حفنيف اهحاص ءاضرتسال ةلودلا نئازخ حتفنتف

 دراب مخ فولالا قاب مو ةور' هرظن

 تاقرسلا هذه لاثما نم ف رسام دارءا نع قيضيل لاول ناو

 . :ةلودلا لاوما ددبت يف نئفتلا كلذ لع الاثم اهم ةثالغ كل ئزتجنف

 نم اكل راد رصف سراب ىلا نيباملا عئانص دحا لس وأ

 ةيبامع ةريل فالا ةعيرا لمحي لوسر هبلط يف لارا م ةديرج



 قرط ةينارثلا- ةلودلا ةالب» ف تبسشت ول ءاقرظلا دحا لاق ىتخ

 تااكتل ةفظا دنح قارتخا اهلاحو اوبس تقةزتخاو ديدحلا

 ضراالا لود ىنغا برالب

 تاعجو ةباتسالا يف تاراظنلا باقر ىلع تبق نا دعبو

 كلير اهرمارآ ةلعالا هل نأع أل (ًةيمَسأ اعف ةطباضلا ةزاظن
 فاح ريغ كلذ لك نال كللنو ماكل زادعو هال ولا يصاوت

 اهترا>تل احيسف ًاعست» ابوروأ يف نا اهل ليخ دالبلا مد فازنتسال

 الع ابل تدل, |فولأألا تائمؤ ًافولأ ١ لاومالا تاضراف

 كلذب يرتشن اهنا موتف موكمحلاو كاملا ممذب راجتالل صوصل
 اهدئثارج ةلاهساب ماعلا يأرلا اهلا ليمتستو لودلا ةقادص للملا

 يدبرماالا مهم ينعت الو اهئانبأ نه ةلودلا ءاذبغأ رورش اهنع 00

 ىلا ةمبأا كاس ةليلق ًنايحأ تدهع نئلو . ةيرملا ةاعدو حالصالا

 نم جدسلا لوقع . ىلع مومت الا كلذ نك اممئالكوو اهمارفس
 يف اهتطخ سلا ازلتاو املا ءارفسلا عبنم ىف ىتح ةلودلا لاجر

 ةسمخ ىلع سيساوملا نم صوصللا رابك دحأ مم قفتن نا كلذ
 0001 ١ | قشالا نمانلا نردع وأ' قالا ةرسعاوأ

 ىلاوتت ىتح اهغلس داك الو انوروا ىلا بهديف ههرس هدقنتو همم

 لحر ةلاهسا 0 ةددرج ىرتشع يأ نيمملا زوفلاب ةرشم هريراق

 ام ضعب ىطعأ هنا قدصلا نم همالك يف نوكب ام لجو يسايس



 و

 ركذا لازا ال ىناو . ةيفللا سيئر مسأب هوعدي نا دحال حابب نكي

 دحأب اذاو يلغوا كب عراشل ةوبق يف بحاص عم تنك ذا 7

 فاوط فوطب,هتمظعب لخدو لجرتف هترعب لصو ء اسؤرلا كلوا

 هف رعب ناكو ةيلع مسي يحاص كنق وف انتل غلب نا ىلا ناقهدلا

 : يل لاقف رخ آلا ىلا انه الك ف رعب نا رصعلا لها ةداع لع داراف

 ترءش ىتح ةظفالا كلب قطني داكاف . ةيفللا سر نالف ةداعس

 عقتماف هداؤف بل ىرتخم ىلا تكشواف هللا ابلسوا يرش د

 ؛ لاقو درطتساف طرف ام ىفالث نا دارا هنأكو هناسل مُملتو يبحاص

 ظاعا نء .... رباكأ نم وه .... وه .. .. وه لب هللا رفغتسا

 نيباملا يف ةلودلا لاجر

 بعشن اهجراخو دالبلا لخاد ةبعشتم عورف ةرئادلاكلتلناكو

 ةموكمحلا رئاود لك يف نيثوثبم املامع ناك ذا مسملا يف قورعلا

 اهغورذ نم عرف لك ىلا هنع ةلصفنملا تاراظنلا ىلا يلاعلا بابلا نم

 ناكام ةمججرتو دئارجلاو تكلا ةءارقل اهنم ةبعش كلانهو

 لوانتل ةصاخ نوميقم لامع افيأ كلانهو . ةسنحالا تان |.

 فذحت مجارملا كلن تناك كوايلما مجارملا ىلا اممدقتورابخالاةدبز
 رثا هل نكي ملام امتاليخم نم طبنتسن وا اهاوه ىلع لدعتو ديزتو

 نكي لو ٠ مظعالا مجرما ىلع ةتباث ةقيقح هضرعتف ريراقتلا كلن يف

 اهتباقر نع ةجواخ ةءواز ةئاقلاو ةيمضاتلا راطغالا نسال 0



 ىتخ متريغو سرفلا كوم نم نيريثكو ههابشاو نورين“ دبعل

 ةئاأخا كلن نم ءيش كوأمو مالسالا ءافلخت ضعبل تراكدقل

 عئارذلا ةلج نم تناكف ديشرلا نوراه اهيلع ىرج يتلا يهو
 نالغو ٍراوج مهتتاطب يف هل ناك ذا ةكماربلا ةبك ىلا هنداق يتلا

 اذهو لاوحأ كلو نامز كلذ نكلو . مرابخا هل نوسسجتب

 كِذ بيشرلا نؤواع لغفف نئلو . ىرخأ لاوحأو زغلا كتامز

 عمو . اهنم دب هل نكي مل ةمئاش ةطخ ىلع ىرج امئف هتطلسل وص

 رخاشتت لازت ال سدسحتلل ةقبرط رخآ هج و نم هل ناك دقن اذه

 انلطتسم ةختخم ءايزا لع فوطبو ًامايأ ركس ناك ذا كولملا اهب

 ظ فشك 8و . لظلا ءردو ميضلا مفرب هنم ةبغر هلامصو هتيعو لاوحأ

 .ديجلا س جتلا كلذ رثأ ىلع ملاذ دب ىلع برضو مولظم ةمالظ نم

 عوكت لالخ يف ةبقثم رم نامع لآ نيطالس ماظمل كلب
 نء« هع ىورب امو دوم ناطل اب ديب ريغ دبعلاو . نيسدسجتم

 ليبقلا اذه

 ماظن ىلع تماق لب مدت امم ءيبث ىلع نك لف اندنع ةيفاعا اما

 ماعلا حيران يف يشم هل قتبسي مل عمم
 لدي ال ء امساب اهسئو يعدو نيباملا يف ةمظنم ةوئاد امل تميقا

 ا” هءاهدسم 16 18 نييأملا ةسايس ريدم هل وقك اهامبم ىلع ءيش اهنم

 و ةيلخادلا ةسايسلا ريدم وا ظمانانؤنع لس طدامنك 1صرغتمل
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 تيفو روتسدلا

 ةفورعملا ةطرشلا عون نم دادبتسالا دهع ىف ةيفللا نكن م
 قباوسلايؤذو نيمزجلا واث ةيفخ تق يذلا يريلا سل

 مو . نمالا مئاعد ديطوت ىلع نوعلا مث ةموكحلل وهو تاهشلاو.

 اداصرا تاموكتحلا مهن نيذلا سي-اوملا فنص نم ًاضيأ نكت

 نواسنبو مهفك أ ىلع مهسوؤرنولمحبف ةيبنجالا دالبلا يف ةيركسع
 شوبجلا لاوحأ عالطتساو نو هاو لقاعملا موسر ْذْخَأِب نيعماط

 ىوقلا تاعرتخعو عافدلاو موجملا لئاسو فاشتكاو مهنأك رحو

 داطنمو ءاملا تحن ريست ةصاوغو ةفاسنو حالم نرم ةرمدلا

 ءاوملا يف قاحب
 لومحو فعض ةلاح اندنع اناك ةيفلخا نم نيفنصلا نيذه ناف

 عونل ةوقلا لك ةوقلا امناو . عفن يذ لك صخ اب لالا تناك ام

 نيصضلتملا :شئبض وهو الأ ةراشملا لود نم لحتششسسا ١

 ةحضافلا قرطلاب لاومالا ىلسو نوجسلا ءالماو حاو رالا قاهزال

 تاحفصلا هذه فيعاضن يف الصفم هارت ام لع

 كواملا ناك موب سسجتلا نم عونلا اذهب نومدقالا نفت

 يرجح ام ةيعرلا ضاقتناو لاعلا نايصعو نارقالا ةمحازم نوشخ



 0 مخ ب

 هذهىف اهم دهع نا ىلا طمخت لزت ملف رخ خاوبلا كالت ةرادا اما

 لالا تحاصاف ةصاخلا ةنءزكلا ىلا ةدلا

 نصي ال ةنناثلا قئاقلسا هذه لاثما عبتتي نا دارا نم ناو .

 تارلخحلا امم عمجي نا هيلع

 للعز عج سوؤر قوف ةءوصن٠ دادتسالا ةقورا تناك اذاف

 ربفكملا وللا كلذ يف ةثعبتم داسفلا ميئارجو ءاوسلا ىلع ةلودلا

 ةلودلاو . رششلا نم م11 1مل ليسا مالا ةدلو ىلا برقا ل اءاسوو

 شاع نم شاع منش |دوه ةلاسر مدل : ل طا طاط#الا كلذ ىلع

 00001 017- تاف نم تانو منج دمج يف ينم
 كلذ لك ناك اذا . اياندلا الو ايانملا لوب وهو رةفلا طاسل ىلع مهتم

 يتم: مالسل عيبا لخدف باوبالا تحتف موب كاوق اف
 اوملعو

 . سأيلا دعب ءاجرلاو سعرا دعب ن“ , الا داسو مطلا ل لح لدعلانا

 ل ةزدابممإلو قاقحتسا نع لا قرت الو ةمعرجل 0 لزع الف

 ىكلملا ىتكملاو يتاطلسلا بتكلم اك ةيلاعلا سرادملا هذهو ةبانجل

 لك نايتفلا كئاوأ نم | ١ طلاب هنتكللو قوتملا بتكو
 يبرألا ىتكمملا (هعئازابو داو الع فقثتم :هتما ةمدخ يف نافتم

 دلو اناحو الع مرو دص تالتما دقو الا باللطلا هرداغب ال

 كلت نم دالبلا ضاهما ىلع املاح هذهو يركسعلاو ىكلملا نواعت

 هللا مع نم كلذ دعب ىنمت اذاف ةدهولا



 امئازابو اهرخاون ةرثك عم اهتاقفنب مايقلا نع اهزجعو ةيرهلا

 ابلخد نم ضيفي ناترخاب الا امل سيلو ةيزيلكنالا جنل ةكرش

 اشاب تبان ذخاو ةناتسالا ىلا لصفم رب ,رقن مالا اضرعف فولالا .

 ةنءزخلل يتمبو نويدلا ينو زجعلا ليزي نا هسفن ىلع ة هرمي

 ةرادالا كلن لالتخا نم ىر ناك ال كلذ لخدلا نم ًارفاو ال

 ةناتسالا هريراقت تغابف . مهترثك ىلع اهرها اولؤن نيذلا ءارثإ معو

 ساج عم ليوطلا ثحبلا دعبو ىصالاب هيلا اودهعف ظح ةعاس يف
 قحاللا ديدملا لدعمو رخاوبلا مامز ميلست ىلع اورقا ةرسبلا ةزا

 هلغشت لغاشم هل تناكو مارملا لاما .بسك هعمطي ال لجر ىلا اهب

 الل نا لوا نمر : ىلع ةعبملا كلت 03 أنا لق 3 وأ ردتعاف

 رخآآ ناغأت قوس اينو ريشا ةسرا الا ةرضنلا نلطاذسما 00

 بيصختلاو لزعلاو يلخادلا فرصنلا يف ديلا قاطم نوكب نا يناثااو

 تيفوف هدب م.نونكللا مهن :ذ هللا نآكو نيبلطلا الك ىلا بيجاف

 مبلمم اوزداف علا دفا لدعم لامع عيمج عجراو نويدلا

 فهذلا نم فولا ةغضب ةرادالا ةئيزخ يف ضافو روجالا مفد رخأتل

 سو ويد اةنال# ىدقلاعافكتلو رسل اغلب اخ ؛اثو اشاب يجر لاهتق

 لاقف . هتراظن نم رظأنلا لاقتساو تبانتو بجر دد نم صاالا عزتلا

 نيئانبلل حاب نأ ىسع ام : سانلا ند عمسم ىلع كئنيح اشأن بحر

 1 هان هوح نمنومادخلاو اوال

 ع



 د مو ا

 نوينامعلا ءاش ام لمحت ةيبنجالا ديربلا بتاكم نا اواهجأ مراصبأ

 انفو رح نع ىنغ ىف ابوروا ىف فورحلا كباسم ناو اًؤاش ثيح اهمم

 9 صصاالا أاهحرخا اذا

 رظأت كب قح نع ةملكب تلاط ناو ةلحرلا هذه متخنلو

 تايقرت نم دهاش امم لايذالا ةيفاضلاريراقتلا مفر هناف يالا فراعملا
 . ةيناهعلا كلاملا يف هءدح تحي ام ةعارزلاو ةراحتلاو ةعانصلا

 نك لفأ دهملا كلذو ءانعلا كلذ لك ةجيتن هيلع تناك امع ه قلأسأف

 ؟ دئارألا تالمب٠ نم ةميق لقا نيباملا لامع ىدل هقاروا

 نتاك ف ركذ يذلا وهو ييلاحلا ةيرحلا رظان اغا بجر اذهو

 قلاو روتسدلا ناغأ لاقف ناطاسلا ةلالل ةليوط ماوعا ذنم اشاب

 ١ نير: دب ةيركسشع رسلا مامز لعجاو اهيوذ ىلا ةم نكذملا دتلاق

 جالصالاو ةيرحلا أ م ه4 اوسلا 1 صصاإلا كل ماتا أشاب

 نوكي نا ضيا مهعسو امو هيلا مهتجال اقلطم ذبل هذبن مهعس 9 |

 نجلا مهنع مفديل دالبلا فارطا ىلا هب نوفل اوناكف مهم أسرق

 ظ ظ منع دع يو

 قبرفلا هقبدصو دادغب يف ا كبع [ادنموق نيف ةيكما ناك

 ام لع نيرفاضتم اناكو ةرصبلل ًايلاو هب رشم لع "ىشانلا اشاب تباث

 الحم كلا زم ايأزااط ايلاف حالصالا بورض نم امهندنا هلاثت

 نامع ةرادا لام نم هانأر أم او اممءاسو أشأن كتدةدم 0

3 



 ةيكشو ةدئافانم.ولخ ال ثيدملا بانل نم

 ةراظنلا ىلا تبهذف ةيجراخلا رظان يناعدتسا ةنوكلا كلت ىف
 هب يل تناكو هينواعم دحا ينابقتساف مويلا كلذ ىف اهانأ وكب و

 ىف ينامعلا ريفسلا نم ىتش لئاسر انيدل نا لاقذ ةّساس ةفرعم

 ةمدخ ىف ديلا نم كل ناك امو كياع ءانثا ىف ضيفت نوطنشاو

 كل باطيرو هركش كذاب نا رظانلا ةلود دوب كلذلو ينامْملا مسالا

 بتروكي نا الضف هنم يببح تلق . ةيونعملا ةأفاكملا نم ءاشن ام

 ليوط ثيدح دعبو . فرلا باكا كإلس نم تسلف كلذ ىف ركف

 نا لا ها ءاغ نار ةيضقم 8 كيدل ةجاح انل نا لاق ةلماحمو

 تاق ءايضلا يبأ نم اهتذخأ يتلا ةعبطملا فورحب تلعف اذام انملعت

 بحاص ىلا املس نا لغ يل ليكو دنع كروووس ىفآ.

 لاق .اهارتشم ىف بغر ناك نييروسلا نيرجاهمللا نم ةددرج

 هب كليكو سمأت انتقفن ىلع ًالصفم ًاقارغات ىتكت نا اذا كلآسن
 لازال تناك اذا كوول وي ف ةيلملا ةلودلا لصنق للا امن

 لصنفلا نم باوجلا درب املاح انه كيلا مفدي نْملاو هتزايح ىف ةيقاب

 نا باوملا دروف ةرضحلا ىف لسرأو فارغلتلا انيتكف .اهمالتساب

 ينودق:ف لصنقلا ابماتسا كالذلو فورحلا لتس متسب ! ل ةديرملا ب ناي

 جارخا عنمب ىصاوالا رادبصا ىلا لاخلا ىف اورداب مهنكلو . نْعلا

 ىلع ةواشغلا كلن ةفاثكل ايو ةينامعلا دالبلا نم ةيعبطملا فورملا



 امم توملا ىلاخم نيب كد يتلا نا هللا ذاعم تلق .اًؤاش ام يب اولعفيل
 لإ تيهذل اك رغات نندازم مجار ناو نادنل؛ ترا, "لف لاا تناك

 اف ةايللا نم قمر رخا لعاشاب متسو ريفسلا ناكو ةينائئلا ةرافسلا

 نع لاؤسلاب يعم ثي دحلا حتش نا راشتسملا كب ليروم كلذ عنم

 حاتتفا ناك ايضيأ كلذو يعم هعاجرا ىما يلافغا ببسو هللا ديبع

 نان وظلت مهناكف ةناتسالا يف اما . سيراب ةرافس يف ثيدمحلا

 نا دارا اده- ًايكذ ىتف اذه ناكو يدنفا دم نترملاو هللا ديبع

 اهئانثأ ىف تناك ربشأ ةثالث ءاقبلاب ين ذأتساف كنزلا يف رفملا لعتي
 سانلا ءزهو يىنزه دشا ناك امو . هنع لاؤسلاب ةعباتتم تافارغاتلا

 مهمامها ناكو نيرهش ءاهز دعب ةناتسالا لصو ذا موقع ةفاخسل

 ريما مودش ماينجاالا نم مظعا ةباتسالا ىلا اكرما نم هتاوطخ عبتت

 نم نابجاحو الا يحهك رسلا ىف ةرخابلا تس دام وب رعش اف ميظع

 ةدعم هب رع ىلا هعم أع هاجر خاف هنع تاالاس نيباملا باحد

 1و قاطنتسالا جم مايأ ةثالثث ثيلف نيباملا ىلا هاقاسو هلابقتسال

 هندلاول اهب ىتأ ةليلق ايادهو ضرعملا موسر الا هبايث نيب اودجي
 جورخلاب هل اونذاف مهضعب بلق يف ةمحرلا تل للان ناكر كيابل

 تردابف يك كاش يناناف همزالب بيقرب هوصكاو هندلاو ةدهاشأ

 جرفلاب هيلع هللا نم نا ىلا يمسلا انلصاوو ايضلا يبأ ىلا اعرسم

 نكت مل ناو يهو ةلأسملا هذه لايذا نم يرخأ ةببرغ كبلاو



 قيخرطت ايبضلأا ونا يقيدص يل زهج كلذ دعبو . ةسلخ كن قاحللا

 هددع ن“ اعراب ًابترم 2 اطعاو تادمملا ناشد ةكأ زتلا فورملا

 يدنفا هللا كيبع ينافاو وفا هلوصو كلعيو 35 يدنفا دم ىعدد

 تاعرتخو ضرعملا فرصو اهاتعدوأو ضرعملا مدعم لك ةاحلا روش

 ني كرما رالنم ام نار كوأ تناك ةنطلا موسرلاب رصعلا

 نع رسقلا, اهوذبن نيباملا لاجر نكلو . ةيكرتلا تاعوبطملا

 حصان ةحيصن ىلا غصأ ملينا كلذ يف ببسلاو كب قح ةرزاوم

 نيباماب ارطإ كلتفيعص عابرأ ةثالث لعجاف مبرلا يف تبغر اذا يل لاق

 نلط ةئاتسالا ىلا انتدوع دعبو . ةميسج ةراسخم تدعف لعفأ لف ض

 تنوثعو هل اهتاسراف أهم ا مظعالا ردصلا اشاب داوح يم

 اهو ديماوف تدنكو ماع نا ونع اهم ةدحاو

 ارازمتططش دقو داؤفلا مد مد امدوس ىلا ىفيح هده
 : 0 ع

 اراحن تتفش ايف  ةقشع 2 ةتيستلا نيل ودق ا

 ازاكذن ىعنلا لها اذن كف ... تلال هأ نم داق الما
 يرغس لبق له ناكو كرما لتس قضيفدسإ تا

 لا كعم ترهذ ننل : يل لاف هتمهمب دخواو هنع لأسأ امر يا 0

 قزب اناف لتقلا هبشي تحس نجسا نا اماو لتقأ نا اماف ةناتنسالا

 يذل كتاصا ىلع توملا ريو ينكلو + هللا حتش نا ىلا انه نول

 مهل ريطا كنم دحاو فارغاتبف قراني اده لثم يف ثتمعقو |اذاف



 ا

 ام ةرثكو ةئئانلا دالبلا كلن يف قاشلا لمعلا اذه يف ءانعلا ةدش
 ةبقارألا تنعت نم هماعا ام ىلع كلذ نم دشاو تاقفنلا نم يضل

 ىلع ةلك تدروأ امبرلف كرما يف لع امل ةطلس ال تناك ناو يف

 ىلا يعوجر دعب ةشقانملاف ةباتكلا جعم نم فذح امم دصق ريغ

 ينعلطاف تْئش ناو ليبقلا اذه نم كل نيمضلا انا لاق . ةئاتسالا

 نا بجي الذ دالبلل ديفم لمح اذهو . عبطلا لبق مزالملا ىلع كانه

 دالب يف نيسامعلل ةبيط ةمعم هيف نا ايرءاضتا واول ع : كطبت

 دادغأ نم 1! :ةموكتللو قيناملا نا .ديظو نيلي و فاجالا

 5 ال ذا تاق . ينعنقا ىتخ يب لزب 2 . ثاقفتلا دس أم ةدد رحلا

 ةينسلا تادارالا رادصاب ةداع قبس مل لاق ةينسلا ةدارالا نم يل
 وي

 اللاو يبق نئمطيل كلذ نم يل دب ال تاق دالبلا جراخ عبطب ل

 يدب لازت ال يهو ةينسلا ةدارالا ينغلب ماي مايا دعبف لعاش ثسلف

 ءأن ' يل لاقفآو از نيلماعلار اظنلا دحأ تدصف ءانئثالا كلن يفو

 من تلق اكرمأ يف ةيكرت ةلع رادصا لع مزاع كلل حبصأ ثردحلا

 دامتعالا نم يل اللب تاق كلغاشم ةرثك عم قرن المو رطا لإق

 هب رهمشا هفرعأ تلق يدنفا هلل دنبغ كقارعت " لاق ىهام ررحم ىلع

 قفتاف هيف سغار تنأام لثم يف ةبغر هلو انناتك غلب نم وه لاق

 نم سيساوملاو . حالصالاو ةيرملا ةاعد نه لجرلا نكسلو هع

 هل رسبت كيلو كعم باهذلا نم نكمت الف هفلخ نمو هاما



 نو اديشن اس 27+ يابا وجواز لا ؛

 5 هيام 3 0 ميسو

 ب !1/ه

 اهذراوم لكو ةئلاملاو ءانضقلاو

 ابمايا رثكا عمتجا تنك ةناتسالا يف ررشا ةثالث يلع تضم
 ا ةغللا يف 0 حل اناو نملا يفن :. .كلبأ كيفيت

 ةيسنر فلاب عيل كلا مانام نمو رك النلا ةسينقاب اهدلار نم طقتلاف

 برغ در وذ نهذلا دقتم مجراتلا عالطالا عساوو ةداملالاو

 ةلودلا ىروش ساحم يف ةرئاد سئر تافصلا كلم هيلح عم وهو

 نأل . ماكحالا لالتخا نم ىوكشلا نم رثكب وهو هوي هل تاقف

 نوع نم ةوثتلاوء ةبشلاو ملعلا يوذ نم كلاثماو تنا 057

 اننال ةفأرلاب مهنم ىلوأ نحن لاق . سانلا ةماع لوقت اف لاخلا هذه

 نك ءازج يزوج انم ىعس نمو يعسلا ىلع انل ةءارج الو ىرن

 ابنتي هن اك كلذ لاق . اهدامخا لع انل ةقاط الو انتدنفا مهتلت رانلاف

 حالصالاو ةيرطا ةمدخ يف ءالبلا نم موب هلانيس اع
 ديدخلا رظأنلا اذه مناو ياللا فراعملا رظان كب ىت> اذهو

 . وغاكيش ضرعمل ًاريسيموق ١هه#س ةن- نيع ةليلملا ةراظنلا هذه
 لبق (موب يل لاق اهيف ينامملا مسقلا ةرادا يلوتل اهلا ًابهاذ تنكو

 نيب املا بتاكشاب ذئموب وهو اشاب ايرث نم ينغاب ةناتسالا حرب نا

 ءانثا.وغاكيش يف ردصت ةيكرت ةلع رادصاب ةصخر تبلط كلنا

 ةعانصلاو معلا جاتن عيمجو هباضو رعم فصو عمجتسلو ضرعملا

 نم يل حولي امل رظنلا تفرص يننكسلو مث تاق . هيف عارتخالاو



 تاره تع

 تلز امو ١م ةنس هتبكت مايا اشاب فينمل افلخ ميقا يذلا رظانلا

 هل روفغملا ةنواعم يتنغتلو . فراعملا ةراظن ىلع روش ةيالث' ددرتا

 الو يوالسلاك هيلا هفافر ضعب مامضنا الو هاوق لكب كلب ي

 كي قيفوت ايضلا يباو نملا يننم كب دشنت ةناتكلا 0

 اهب ياسو انا كووكلا ينم يوت نم الخلا نيا :هيلوق قنم
 اشاب لماك يل لاق لئاسولا تدفن املو . ءامص ًاَنذأ ثبل رظانلا ناف

 تبتكف .كرراب رفظن برالب كناف ظظءالا ردصلا ىلا تبهذ نا

 يف تأرق لاح يل لاق ذا يح دشا ناك اف هللا تيهذو ةضيرع

 رطخ ولو ريطلا للعلا له لع عئادفا اوس سو انيشيتاركللا

 ءانعلا اذه نع يسفن ءاقلت نم كتينغال ةلطاملا هذه تقل كلنا يل

 ن آلا سهذاف دحاو ةمالا هذه ةمدخ يف انلكو ديفملا ىلطي انلكف
 ةصخرلا تناك ييلاتلا وبلا يفو . مايأ ةئالثث دعب يللا دعو ًائئمطم
 ماء ركسلو يل هءريض يذلا بورضملا لجالا يف هيلا تدعف يدب

 ىشتلل سيلو ركشتلل
 نابل نيملا كلذ نم دتشنت ثانخأ يتلا ةبقارملا نا ريغ

 تانك ةداهع نا كش الو . لمعلا مايقلا نود ةتلاع فرخ

 لاونم نقلا ىلع هلاثما نوزربيس ْنآلا مهندنأ كرفلظنا: لكون كدتلا

 نك لو . فراعملا ىلع ةلودلا لاجر ضعب ةريغ تناك كلن

 ةرادالا يف لتخم لك حالصاو ةيرحلا ءاول رشن يف مهمنافت كلذ نود



 ملأ نا هتوخاو انا تيأرف عبطلا رشابي نا لبق هللا هافوتو نيداجس وحن

 صا لا الك اود وبمو جما هدو يدا ع +

 م يع 121100

 وهو ماكحالا لالتخا فصو نم هنم هعامس انفلا ام الا مالكلا يف

 ىرخالا ولن ةدحاولا ةعباتتم تارسألا ددرب

 ملظعا ردص كاذ ذا اشاب درعسو 188 ةنس ةناتسالا تدصق

 لاصتا قباس انثرسال ناكو فاقوالا رظان ياا ردصلا اشاب ماكو

 يب بحرف يلوصو موب ينأ' هتدصتف توريبل اةرضصتم ناك لني "در

 يباقبتساو ةباتسالا يف يىتماقا ةدم هيلع ددرتلا ةلصاوم يلا راشاو .

 ببس نع يناأس ءادغلل تسلج اذا ىتح هندئام ىلع ماعطلا لوانتل
 يايا هفاعسا بجوتسن ةجاح يل ناك اذا امحو ةناتسالا نيودق

 لقت يف .يناتيبدلا مياس يمص نبا عرش نيتنس دلما تاتا ااا
 باتك :ةريخ نم ةنلل كلذل فلاو ةيكرتلا ةغللا ىلا فراعملا ةرئاد

 اهنم تزمياف يناطلسسلا بتكملا سيئر يدنفا قلخ ةسائرب ةيكرتلا

 نيكل للاب + قراولا ف عبطلاب فراعملا ةراظن نذاتسلو لما

 ةحفص ةئم ءاهز يف لاثم ىعمو دغلا يف تعجرف يار كلل يدباف

 لاق مث هحيفصت امثرر دنع هاقبتبتاف فرامملا ةزاظنا هتذدعا تال

 جاو ةرابع يمنا فراعملا ةرئاد تسيل ةيبرعلاب م وهو يل

 ةصخرلا ىلط نع طابت الف ّ رثلا لقنلا اذنه. نيم ةدّئاف لزجاو رة

 ءاضعا نم كّقدص كب يحبص يفبا اذهو . ةرزاوملا لك ينم كالو

 ىلا باطلا كترمدقف هأوق لكب كدضع ةنناعللاو شيتنفتلا سلح



 ؟ ميوقلا جهنلا كلذ اوجهني نا مهيلع

 .ةموك-لا ىف ةلودلا لاجر نا مدقت ام دعب كرطاخم "نرع الف

 اهمئاغر ىلع ةيقاب سوفنلاف عزتملا اذه عزتي, ند مف نكي. ل ةرباغلا

 امو . مهماقعا ىلع ممتدرف مبهوجو يف تدصرا تابقعلا نكلو

 تاقلطم دياب ةركلاا اودواعيل الا ندد رع اوناك

 ماع ةدوخاو وف ةلكما كبودف حاضيا ةدايز تئش ناو

 لثل ةرخدمو ةرادفاتن للا 4 دم نع ةلوقنم يغش ل رباو

 > اده

 ردقلا ةلالح ند لا فراعملا رظان اشأب تفل أم ملعب انلك :

 ةلودلا ةمدخ ِف ءابضيس || يدايالاو يملا لاحر ناب ةياكملا ند هل اهو

 كرم جرختسا شاو ةباشول اهب ايكاةكل ل نع خي ( كلذبلكو

 متراظند نم لرب قرن رقما ضخ ىوه ىلع املوأ 1 تالك هاباتك“

 شمس روبظ هن ءارب تررظ نا ىلا انمز هل زعم ف ةماقالاب ا

 ةلاصتا هب لاصتالل ظملا ينقاس ناكدقو ..فراعمال ًارظان ديعأف

 يتتيأ ول هافسألو نكسلو مفنلا ليزج باتك اذه اليوط اهبف رظن

 دا نا كدرا نا الا ينعسو ال ةراظنلا ف يممسرلا ماقملا كل هر

00 : 3 ١ 

 اريرشت يملا عفر نا ربسجي نم ةئياعملاو شيتفتلا ساجم يف سبل
 لسرتسا مث ديفم هنا كلذ يف ببسسلاو ابان درطتساو هعبط زاوحب



 1 ذخأف هل تيصن ىتلا ءاهدلا ةديكسملا كالا ميرانلا هل ظفح

 اديبش ىكف يح فئاطلا ىلا مث 2 / ”اتسمالا ىلا قيسو هيلع صضنقو

 همن ملام ىلوالا ةبالولا 6 كا حانأ ام نا اذا بر الف

 دافصابابلغو لوالا ف هذد قالطا ناك اعا نيئيلاتلا نيتالولا قف هل ْ

 كلذ دعب ةيرسلا صاوالاو سيساوملا

 رظناف هيلع ساق الف ًادرف الجر ناكت حدم نا تلف اذاو

 العم كْنْوَذَو ١ أش هنع لش : داكب ال نم مهنيب رث ةالولا ناسا

 ىلع مدقت 2 ءانمالا كلن سفن يف ايروس ىلوت يذلا اشاب دشار

 مو سكرج دي نيلوتقلا ةلج نم ناكف ةدابشلايف تحدم

 ما وعاب خيراتلا كلذ دعب ةءاتسالا يف تحدم تدب يف نوعمت

 اهالوت مويدادغب ةلاح لئامت ةلاح يف يهو أيروس اشاب دشار ىلوت

 ةيريصنلا ةاصع خيودتل ة ريسملا د وخلا ةعيلط ف ارا ره نقش تطال

 نو وش يف رظنلا نع كلذ هلخشي مو . مهلقاعم يف ةنراوحلاو لاب ج يف

 سشرادملا تئشنأ هنمز فو مييلعتلا لبس دبش . ةيلخادلا ةبالولا 0

 ديو وب ام د عاكف وبان تنجم يخاف

 3 9 ٠

 باعصأ طشنو . ةيبرعلا تالحملا لوأ ايروس يف تربظو ةريثكلا

 ريرحتلا يف ةبرملا قاطن مل عسوو رابخالا فحص | وأشناف مالقالا

 ةناتسالا نم درب ناكامم ةيطشو هدنع نم هّضعب لاف نيكولا ا
 لازب ال بدالاو معلا ةضهم هئمز يف تناكو . هنم ةراشا ىلع ءانب

 رذعت مهنم تحدمو هئافلخ لاب اف . امم نونغتب نيبروسلا لوبك



 سال | ةسج

 حالصالا نم ريثك ىلا ةجاح يف تلاز ام دالبلا نا هرخآ يف لاقو

 لاقو ةمعرلاو ةلودلل أمم ةدئافلا حضواو ااا هعاونا نم دادعو

 دبعتم يناف تاحالصالا هذه يف عورشلاب يل متلذا نثل متل ف

 تاقفنلا يح لعجا لب دحاو شرغب دعب ةنيزكلا لهاك لا ال نا

 لع نبرك 1 هوبأجاف 1 لخدلا ف اا يِتنأ ةدايزلا نم ةليقملا

 ةاتمالا لل الاسراب هورما مهنكل و ةدايزلا

 لامعالا كلب عبو سما هيلا لا ام يف ثحبلا لحم انه سبلو

 ىرقبقلا 02 وأ ياو دا مم مادقملا كلذ أهم ماق ين 3 ةريطخلا

 تحصل اما نيعبرا ُ 58 ع ىلع هؤافلخ ةالولا ىرح ولو

 دالبلا ةديس اهلها لوش م نآلا دادغب

 هنكح لكو دادغب ةنالوب اشان تحد لامعا اههابشاو كلن
 ةلصتو 3 ثالث 7 ابف

 كاهن تسالاو 37 رصع 6

 . هايإ وه لازي ال ناكو ١804 ةنس ايروس تحدم ىلوت

 فنرم يلواع العو ةكبح داز ناك لب ريبخ رزوو ريبك حاصم

 ايروس ىنأ . ىمظعلا ةرادصلا اهنم كبسحو ةرتفلا كلن يف بصاناا

 رك ذي ءيش ذافنا هل ىنتتي دكي مل ةريثك رومأب 'مبف ءاكذو ةمههلكو
 الف م ِق نأ : دادغب خيرات 6 كك 6م دالبلا دا خيرات ىف



 ملظ اهنا يل ىءارتف بئارضلا ةدايز سما يف تركف لاقو موب ين

 تشب دقق لؤغلا فثيسلا:قبص ىكدلو . هانم ليتل ل

 اهقحلن نا اًباوص هونأر اذا يبأرف يلاعلا بابلا ىلا سما ةطبضع

 ةبجوملا بابسالا لعيفأتو املاسراب انعرسن اننا اهبف حضون ىرخاب
 ةركملا يه كاتو يأرلا وه اذه (ميمج اولاق . مكلوت اف اهضقت

 رضمملا جرخاف . هيلا اهعفد اهيلع اوعقو نا دعب و |اهيتتكف بتاكلا صاف

 يأرلا وه اذه لاقو انس كاذو دس اذه كسماو هبيج نم,لر

 ادغ كلذك لظأسو مويلاو سما امهبحاص اناو نكمل يه كلتو
 ةرصصتخم ةظع مهبلع ىلا مث ساهملا اذهو اذا ركل أش اف دغ دعبو
 ال نا مهماع بجواو اهيمارمو ةيرألا يناعم اهلالخ يف مك حضوا

 ىده ريغ لع وأو اذا هتفلا اوشن

 هل حضن لمع كنج ها عورشلا ىلع ةريغ بهل ناكو

 لاملا نكلو . تايالولا رئاسو ةءالولا كان يف حبسف لاجملاو هعفن ١

 ايعس الف صهاظ ْزَخ 8 ةلودلا ةيلامو هب دأ رفوتم ريغ لامعالا بر 1

 ب مزاللا للملا داصرا لع لادا نا كعش |دهه عمو ء يشل هدع نا :

 ارئاس لظي نا هل ادب اهداربال لح ال ىتش ليحب لامحالا نم مدقت ٠
 ارب رقت يلاعلا بابلا ىلا بتكف تيضن دق دراوما تناكو هليبس يف '
 راشعالا ةنايجو كرام ةرادا حالصال (ءاو رشم هنف عضو هر 5



 ةصق » وا « ةصقلاب » فرعي لحلا كلذ لازب الو . لوالا ىرح ا

 ةربم مدقتسا ذا ةرهاب لامعأ ليبقلا اذه ىرم هلو « ت>دم
 اوعضوو ةيعارزلا دالبلا ةلاح اوسردف ةبالولا يف مهبو نيسدنهملا

 مو دادغب رداغف لطن مل هتدم نكلو ةريطملا يرلا تاعورشم

 ٌناع دعب 3 هدعب تداف ليلقلا الا اهنم كفنب

 ىلا مجعلا ا مودق دنعو دادغب قرط عيسول يف عرشو

 هاشلا رداغ ايلف . ءانغ ةّمدح *هءازا أشنأ ًايفن ارصق هل دعا دادشب

 وأ « يسدجتاب تلم » هاعد ًاماغ اهزنتم ةقيدحلا كلت لعج دادشب
 يلاهالا لماجيي سانلا دحأك هيلا فلتخي تاكو ةمالا ناتسب
 ظ ْ مهم دحاو هن أك مهداحيو

 ةعبتلا نم مهباع قتلا ام ردقب هيرومأل ةيرملا نم قلطاو
 مهام نم ةقث ىلع اوناك اذا ءيبش نم ةرذاحلا مدع مهملع بجواو ٠

 | لع وأ لوقب هيلا اقلزت هنم سنأ, يذلا رومأملا خيو ناك دقل ىتح
 ٠٠ ٠ لمعلا سانلا كلأيل ةيرللا روذب ءاقلا يف امسو رخدم ال ناكو
 ٠ قحلا نااج يف اوناك اذا لاخلا تناك ام اهم قطنلاو

 | ىرالاقف نومدتجم ءاضعالاو ةرادالا سام ةعاق امون لخد
 أف ىئارضلا ةدايز يف يلاعلا بابلا ناذئتسا ىلا انب ةسام ةجاحلا

 اذا بتكتلف لاق . ةركلا يه كلتو يأرلا وه اذه ًاميج اولاق .عي

 مماتخاب هورم نا دعبو بناكلا هبتكف لاخلا يف هلسرنو ارضحم



 ةديهزلا بااورلا يوذل ةوشراب ذأ اتسفلا نك انناكف صهاظ

 حتفو نيملاظلا ماكلا يدبأ ىلع برضو 1 انآ كلذ م ل لب

 قرطلا يف رظنو . موكسحملا ناطاو مالا هباهف نيملظتملل هناوا

 حالفلا نماف ءاودلاب هلجاعو ءادلا فرعف لاومالا ةنابلل ةذختلا

 تداعف عارزلا نم ودبلا رئاشع تن أطاو راشعالا مزتلم ملظ

 اهعارز ىلا

 يف ةيصافلا ةيالولا كلت يف راث آلا نم كلذ قوف هل ناو

 رواجام ىح تايالولازئاس نخافت دادش نلمح اهدا

 اهيف ردصأو دادغب يف ةعبطم لوأ أشنأ يذلا وهف كاما ةمصاع اهنم .
 يتلا 4 4 رحبلا نامع ة هر ادا حلصأ يذل وهو ءاروزلا اهاعد هدد رج

 رخل نملا ىلا أاهممو :ةرع هيلاو دادغب نيب رخاوبلا ريسل تذخأ

 وهو . ةرادالا كل هقطلاو ناكل ديدحلا لمعم أشنا يذلا وهو :

 507 0 وج ريو عبو حا

 3 تو 7 5 0

 ىلع رفاضتلا 41 دالبلا يف ثيو مئانصلا ب فنكم اشنا يذلا اني

 قرط :تاشنأف دادنن يلاهأ ن مع كللاو تلال تل

 ف ئاومارت .ةكرش لوأ انهو ظاكلاو دادغب فريب ياومارتلا

 حالصأب ةصاخ ةيانع هل ا . معن ام ىلع ةينامعلا تايالولا

 دادي نيب ةفاسملا برق يذلا وهو لاصنالا لبس ليبستو قرطلا

 يف هارحم نع هلوذ ةلجدل لايم قرخ ذا تاعاس عضب ةرصبلاو

 ٠ ىلا عجرم 7 ةليوط ةفاسم رودبو ىرحملا هيف فتلي لحم 9



 دي

 يف ريسلاو يقل مفانلا بلط نم فسعلا نمز يف مدعاقت ىلع ةلودلا

 مثالا لاجر هب رخافت الجر الثم كل برضن انباف حالبصاالا قيرط

 وجو الآ ىلع .اددلا لوك بصانملا ةاقرم يف جّردن دقو

 هاي تحانم

 لاو هانيأرو دالبلا نم ةيرملا درط لبق ايلاو تحدم انبأر
 لبق دادنب ىلوت . نيتبالولا يف هنأش ىلا نآلا رظناف . كلذ دعب
 لئابقلاو ةلتخ ةرادالا تناكو ( ١807٠١ ) 7١م6 ةنس دادبتسالا دهع

 ةعانصلاو معلا دهاعم نم ءيث دالبلا يف سيلو ةبضان ةيلاملاو ةرئان

 يدا ىلع برذلل هسفنن راسف نمالا مئاعد ديطوت ىلا هرظن هجوف

 عور نكسو ةوقلاب ذخا نم ذخاف ةراغدلاو ةيدنملا رئاشعلا ءاسؤر

 ءاسحالاو قفتنملا لئابق ىلا ثوعبلا ريسو ةلماجلاو نيللاب تب نم
 (آلا ل 7000 بيكاطلا نمأو ةاصملا خودف نيطققلاو
 ةموكحلا ةرادا حلصاف ةيلخادلا نوؤشلا ىلا ىتثلا نمالا داسو

 | نرد ةموكحلا لام نم دحأ نوكي. ال نا بجواو مكاحلا ظنو

 ١  تافقاو نوشنرما هءاهف هدرجنو هتهازن ربخ عاشو . ءاهجولا عئانص

 ) تتاورا مفدل لئاسولا نم نكمأ ام ذخماو . موهوجو يف باواالا

 ظ هل ؛ نمش مش نيرومأمل راغص تاور ةدايز يف بغرو امتاقوأ يف

 رسبت ىنحرمز ىفاب قرش 8: كاذ ذا املاق ةروثأم ةلكهلو . كلذ

 فاححالاو نآلا اما ةرخالاو لمعلا نيب لداعت نا هيف ةلودلل



 "خنق

 اوفرصتو ماكحالا ةمزا ىلع اوضبق نذلا .نيبرقملا كئلوا قتاوع

 هكلع كالالا فرصت دابعلا قوقحن
 ةقايللا وذ قدنصتو نترومأملا تالا يف لوما ىسع امو

 نمي نا :نيمأ لاو وأ بردم ريزو وا كنعرالسا لإ ميم

 ىرت انهو . ءانسملا ىلا حابضلا نم هتمدخ يف هراشتسمإ ام ىلع

 هن اذا ةمدخلا يف هسفن دهجي هبصنم يف هنايح ىغف يذل زاومألا

 . هيف هلع لحن نا نالف وأ نالف ةمينيم قار هنال هبصخم و

 ءاضعالا نيب لحن نأ ىلع ةريبك ةرئاد وأ سام سيئر مغرأ امر لب

 . نيبرمملا مئانص نم هنا .الآ ةيلحت ةيزم الو هل نعال دتنع اونا

 ةحطضاملا ةناماو ىروش ءاسؤر كنودوراقتن الوارعاآةلوش 0

 لاملا بئارغب كوؤبذي ملأساف فراعملا شيتفت ساحمو
 امايق ةلودلا لاجر لع ضورفملا حالصالا ىلا انييثلا اذا مث

 ٠ حالصالا » ةلك نا ءيش لك لبق ملعن نأ بجيمابملا كلنا بجاوب «

 لأن ابن قلن اذا -ةافلالا, ايلين ىشتلا فورطأ نإ م تناكاهسفت
 اريح لوط لأ رسخت ناك يذلا اذ: ذو ةروثلا ةاعو نء هنا يف مهتأ 1
 نأ رسم ناك" يذلا 13 قم ا حالصالا ىلا ةج اح يف دالبلا لا :

 نيب املا لاجر نم ناكولو ىتح دالبلا يف ديفم لمع ىلا همسا نرش '

 ةذاش لاوحأيف الا ٠
 لاجر ضعبل هسدنلا يذا رذعلا غابم هلع نا تطرأ او

 ه



 د عاد

 ءايلعلاو ءارزولا ىلا, ةكلاملا ةرسالا ءانبا ىلإ ةنطلسلا دهع يلو نم

 فورمحلا يبرم ىتح نيفرصتملاو ةالولا ىلا طابضلاو نيريشملا ىلا
 فارغلتلاو ديربلا لئاسر يعزومو عباطلا ّق

 راشتبا دالبلا يف ريشتنملا ءابولا كلذ . ةيفخلا ماظن ناك كلذ

 كلت: تفتلا كلو ضعب بائذأب ايضعب ذخا تارئثح . دارملا

 يضق ريكس وساج نه 5و . اهسفن تقنفم باقرلا لع بانذالا

 2” لكشف ةاواشللا لديلا ناك ولو ::رنغص نم واح ةياشوب هيلع

 ٠ تاموكحلا لدعا ةرباغلا ةموكسملا تناك يلا لاكشا نم دحاو

 ًامولظم وا ناك ًاناظ دحأ نع احشك برضت ةيفللا نكت ملاذا

 ف حبصأ لوطلاو لوحلا لك نا تفرعو كلذ تملع اذاف

 هنا ىلا ريشا ايران ارنا تاب يلاعلا بابلا ناو داديتسالا ةأعد د

 اوحبصأ ًاميمج ءارزولا ناو . نامزلا فلاس يف ماكحالا ردصم ناك
 اوقلتب لام نوظبرب الو نولح ال نيباملا لاجر يدا يف ءامه ةلآ
 كلن هجوب .اوماقف ةيحرالا مهتزهف فسعلا مهجرحأ ذاو صاوالا

 ..نيرادصلا لماكو دينسل ارازم ىزج 6 لاما يف اوبن ضاوالا

 مهيراشتنسم سفن نع ىتج تليزا مهتطاس نا ًاضيأ تملع اذاو
 رذعتو مهممه طبثتل بحس يذلا اذ نم كقح يل لقف مهناتكو

 مهملع حالصالا

 ىلع قلت برا بجيامنا ملاظملا كلتاو دوما اذه ةعبت لكف



 كنلوا اماو . سلاحا ىلا اوفلتو اورازبو اوروزب نا مهل حاب

 اوزواجت اذا ةفييلا مهم سجو مهموم يف نينيحس اوناكف

 مما نوملعي ال قرطلاو لزانملا يف ةئوثبم نويعلا مهملعو باوبالا

 يف مهئامدنو مهئاسلج نيب نودعاق ما قيرطلا يف مل نوفقاو

 رسجيال . مهكاطمو مهمون فرغ يف ممدخ نيب نومئاج ما مهتوب

 ةركفلا نعمب . ةرازولا لبق هل ًابيبح ناكولو ايزو دوزي.نا ريزولا

 ءلخات .ةلقن وا لوزن كلبا قوخ ةنلم هو لالا ةاليوط

 ةصنم نع جرا ملعب ال . هموي ءاسم هريصم ملعب الف سجاوحلا ٠

 لمح (مئافخ نم تزرب دق سيسا 58 ينايف هني ل ماكحالا

 وا تافرشلاو خياطملاو سالملاو بتاكملا فرغ شيتفت صاوأ
 تردص وا نابمو قطنتسيل نيباللا ىلا هقوس سا تام دق دونما

 ىزت تنلك اذملو'٠ مسم ريغ لجأ ىلا هفاقياب ةيلسلإ ةبارألا

 اوشخ اذا ىتح داذعتساو زفحت ىلع ءاقرالا ءارمالا ءالؤه لظعم
 نوقتتب احام اوبلطو مويلا اذه لثمل ةدعملا ممديقح اولوأنت مهم ردغلا

 قباسلا ردصلا اشاب ديعس ءاحتلا ربخ لازب الو . تاياعسلا رش هب

 ناذ آلا يف نربي ةءزيلكت الا ةرافسلا ىلا

 ةضخاش اة راك مهنا د مهسفنا ةيفللا ءامعز ىلا تفلا اذا مث

 اذكهو ىرخأ ةءاقر هذه لعو مدش ام لثم ابفصو يف لاش ىرخا

 ةلساستم ريغص رغصا ىلا ريبك ربك نم لصتت ىتح هل ةباهن الام ىلا



 ينامالاب تءدخو سأيلا غابم عزجلا اهنم غلبو قيرطلا فصتتم
 اهني ليخ ةناتسالا ىلا تداعو ةلوبحالا يف تطقسف دوعولاو

 .دارمو هللا طلت دسم نم لبحب اهسأ تاغو اهنناما نيبو ئ

 ديضامتلاوا, ىح اذان لل, تاففلا- هذه عيمج نإ ع كفونلو

 اهب 00 ةقرفتم تاباصع اوناك نا دعب ةعمتج ةبصع نوزكليف

 ةولتسلاو نحااوللا

 تارا  هميفب ام ىلع ةلودلا لاجر نم اونوكي مل اميج ءالؤ 7
 كنئاوأ ىلع ثحبلا رصقنو نيح ىلا مماش و مث رداغتلف ةسا.سلا

 مرره اطملا كسضانللا مهبلا تدنساو ماكحالا اولوت نيذلا

 ظ لاجر عيمج ىلع ةئألاب لوف نم انلا نم ريفغلا ملا كَ

 لاوحالا تيرقتسا اذاف . شحاف أطخ وهو ءانثتسا الب ةموكحلا

 يف ةعبتلا لك ةعبتلا نا كل نيبت ةيلخادلا ةسايسلا يراحم تعبتتو

 مهعم ريسيلا رزتلا زواجتت ال ءالبلا اذه

 ممر ل ف جاقنالل جلناك يتلا شويم ايلا اللوان زلنا

 رئاس ىلع اهنم  مهيلع ةأطو فخأ تناك | منا نظن الو سيساوملا

 الكو . ىهاظلا فالخ ةقيقملا تبر رظنلا تنعما اذا لب سانلا

 ىنتئتسي الو هيلع ةباقرلا ضاداز ءامترالا لسن يف مهني دجناول + ارق

 مالاسأ عسب مدع ىعر. الو ريطخ“ .دذوو لظعأ ردص كلذ نم

 ناك ذا الب منا و اضايخخا نارومأملا زاغم ناك لب . ريبك ملاع و



 ب

 يلوتل نيحلاصلا لاجزلا نم ةيلاخ اهنا دالبلا ءادعا لوش

 تسل“ دقل ةبور ريغ نع نوطناقلا اهوبحم لوقبو . ماكحالا

 نياوالل لقف . جوعملا مقتسي نا تاهبهو داسفلا داسو قالخالا

 نيمعإلا الكل نكسلو . هيضعب ناكالو نكي مل كلذ لك نرخ لاو

 لوق مويلا لوقن نا انل ناح دقو روتسدلا نالعا موي تلاز ًيبابسأ
 اوتلطأ را 7 ةةلاجو .ةينايعلا ادالبلا يف .نا ىرجساو درا

 ةوفص اههجو نه حاازا ةربانلا ةموكسلا دادبتسا نا بررال

 ىلا :ترطضا اذاو دادعتسالاو ةريغلاو ءاكذلا لاجر نم ةصلاخ

 ىدحا يف مهتحرط سانلا نيغأ يف دامرلا اًرذ مهضعب مادختسا

 يف ًاديعشو مركأ تحرط م ةوف الو مل لوح ال لامهالا اياوز

 ءال رف . نملا ىلا ديعس داعبا ال ىنست ىتح ىروشلا سلجم .اياؤز

 اما . مهعفن نمىجرب ناكام لع اوكي فتستلا ليطلب مهاثماو

 ناش. ليقتليلا يف ممل نوكيسف باودالا مل تحتف دقو نآلا

 فلو :بارتعالا ترلا ىزؤتي رم كانه و .ءارغ تاير

 لاومالا امل تاذنف هللا دلرعول نول ناتو اكواد تابمااوو

 لزم موب رتنلا لق متئاظولا قاف هبنآزلا لإ ترارغو ابعمطت مف

 هده نمو. نيبملا زوفلا اذه امل هللا ضبق ىتح :ابلييس يف 3

 يف تفقوف ءايعلا اهذخأ ءايحنلا ةريخ نم ةرهز ةريخالا ةئفلا



 يف ةهزنلل ١844 ةنس مايأ نم موي حابص ًاركأب تجرخ

 ةب كسلا حتاول هيلع قيفر هعم يسئرف قيدصب تيقتلاف ايليسرم
 ريماكملا تاوبق ىدحا يف ةوبقلا لوانتل يناعدو قيدحص ينفق وت اف

 يف راس هنوبق برش اذا ىتح قرطم تماص 5 ةبنه انساك

 ه نا علط ملول كلان انعاش اندعشلا را يتبدص لاقف . هليبس

 ىدحا ق.راومأبلا ذم لاق : م نواف | "ا ضاشا تهبشسو

 لوعي تدب “ بر ةهدبعل 8 0 ىيلوناك وهو ةفكتملا ”هاواك

 . هبتار ريغ هل قزر دروم الو ةورث يذد سيل .اذالوأو رطل

 هالتنا دق هللا ناو موب لك حابص ةسينكلا ىلا باهذلا فل. دقو

 ةمداتىلا !ً"رطضم حبصاف ..نودبعتلاو ةدابعلا هيلعام ضخبا سيئرب

 ام لقأو هسيئر هب ملعب الثل ةساخ عجرو تهدف همون رح هضرف

 اذه نإكلا تاق . ههجو يف يقرتلا ليهس دس  هررض نم هلانن

 نوكيا نا بجولاق - اهتيرحب ايندلا رخاشت دالب ف مناو كدنع

 الئلق ولو ناك هتككلو

 نا ىسع اف ةيرحلا دالب يف روهألا ةرذاحم غابم اذه ناكاذا

 ؟ داد.ةسالا دالب يف ن 3

 956 تكا 0 اسهفيش ل هه 4 3
 ربي بيير سستم ا ا

 مس .. مسمن: فاض نتا

 .. صا اور 1” 07 حنا:
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 يف دالبلا يف روكذم نأش ةناطخلل الو تايعمجلل نكي مل ناو
 كف رعاو عامجالا ءىدابم تب رشن دق سوفنلانأف نامزالا نم ندز

 ىلع ريثكلاب سيلو . ةدرح ضارغأ ىلا ةيمارلا تايعجلا مفانم

 جرح الو - حالصالا لئاسو نم اهوذخت نا نآلا دعب نييناّمعلا
 هريسيف ملاعلا اوراحيو ةيببذهلاو ةيملعلا تايدتنملا اوميقيف  مهيلع

 قفا ع نم ريثكتلا اوييخو ملعلا دهاعم اوديشيو ثيثحلا

 أاهراثا يف. ثحبلل :ةيصاقلا دالبلا نم 42 رفالا ىعس يتلا مثدالب

 تاثعبلاو ةءيقملا ناحللا مهنم نوكتف ديجلا اهات قباس نيودنو

 بيقثتلا لا ناف سردلاو ثحبلل اهفارطأو دالبلا بلق يف ةيراضلا
 لوبسسلا يف . دالب لك يف هنم عس وأ ةينامعلا دالبلا يف فاشتكالاو

 نامث . اهبلق يفو ضرالا هجو قوفو يداوبلاو رضاوحلاو لابجلاو
 ةمالا رصانع نيب تباثلا فيلاتلاو يبدالا حالصالا ىلا مايقلا

 لقعلاو ملعلا يف ابلعف ناف . ةينلعلا تايمججا هذه ةطساوب ال أمال
 ةعارزلاو ةعانصلاو ةراجتلا يف ةيلاملا تاكرشلا لعف ركفلاو

 فناكتلا اذه ىلا ةيناهعلا دالبلا يف ةجاحلا نا لاق ةاجا ىللعو

 نمز:ىلا لولا نمز ايطخم طا اصوصخخو دالبلا اس فاو

 تاعامللا دسم ةماعلا لامعالا يف دارفالا دسي نا تاهيهو لمعلا



 بس 8/,

 ءارقفلا فاغسال توري يف نيملسملا ءاهجتو اغلا ةيريخلا دضاقلا
 لاقف . ةليدنلا دصاقملا نم هبشأ امو سرادملا ءاشناو ماتبالا ةيرتو

 تايعمجاب ةجاح الو ينخ ىبرم نع اهعسا مني ةيعمج كانت ةاشولا

 دصاقتلا كلت" نوكت نا نم دب الف دصامتم امل نوكي نا ةيريملا

 مهفسأف تناك كلنا . مكيلع يضش نا لبق اهيلع اوضقاف ندا شمال

 يف ةبفاتلا لامتالا هذه لثم نم مل ناك و مالحالا ريبعتي

 ١ ندملا رئاسو ةنطاسلا ةمصاع

 مايقلا ثاشاو ىلع تناك ىنلا تاعججا نع كتم انه يامال ١

 اهدبم يف هو املع ئضق هناف . نيبجيسماو نيماسملا نيب فيلأتل
 لالحمضالا يف تمدقتف ؤشنلا يف ترخأت اهنال

 " لاثما ىيرتسللا كلا: تاما أ اسي كاايءاتسلو

 اقلؤم ناكو ماع نيس ذن« توريب يف ءىشنأ يذلا يملعلا عمجل
 واق ناجأو نيينطو نم نييحيسمملاو نيملسملا ءاملع 1 نم

 نيكم سأ ىلع رارقتسالا نم

 سهلا نوكي داك دالب يف ةباطخلا ىلا اضيأ رظان تسسلو

 ناك ام الا امل دادعت الا علا وط تددب دم أهف ناذالاب

 زيئكتلاو ةيسئحالا سرادملا ف دك و سرادملا تاللمفح ف لاش

 هنأ ىلا هيبنتلا نم دب ال هنكلو ' ءايرلاو ةقيقملا مج بوشم هم



 ع ةأ/ل

 نظلا نوئيس . بولقلاتددعت اذا كلاب اه نيفل تم *م نينلقل ةدغرلا

 نيالا نوفا . دحاو تدب يف اراك رجا | هادا ماا ىقتح

 ىلع اهثحب ترصق ناو مهباع عوبللا كلن ةوق هجونأ نأ كئاغ
 عفد اهب دصق اذا ةيسايسسلا تارماؤملا نا اواهجا . ءاجحلا فورح

 ليكتلا كلذ لك مانغأ امو متكتلاو رسلا ليذ اهيلع البخل رظلا

 ةئاد تلاز ام ىتلا ةمرسلا تايعما يدأ لغ نع ةينلعلا تايعججاب

 0000 1ْ مهيذيأ لغب ترفظ ىتح راهن ليل ابلمع ىلع

 لب ركفلا ضيرورتو لقعلا فيقثت ىلا ةيمارلا تاعمتجلا ضف ىلع
 ريقفلا فاعسإ هن دصّق ام ضعب ىلا دمع وأ أاظح اهوزواح

--- 

 ةنمملا ةلاؤيطا تاديطلا شل انا وزانم [مبلا انا ركن 7

 1 وا رمالا مهيلع طاتخا ءاوس مهنكلو . باطخ الو ثحب ال ثيح

 كلذل ناكف .تاعمتجملا كلن يف توص عافتراب نونذأي اونوكي ملطلتخي
 يف لوقعلاب اورج طخضلا كلذب مهنا اهالوأ : ناتموؤشم ناتجيت

 ةيريمخلا ةيفئاطلا تايعمجلا الا دالبلا يف قبب لهناةيناثلاو رقرقتلا ةهجو

 سس

 يس ناابنا طا لزم شا ل عفنلا نم اهيف ام مم تايم هذه ناو

 رظن ف ىربكلاا ةماطلا وهو د دالبلا ءانأ نسب ثيلأتلا يف

 ةرئاغلا ةموكسلا

 ةيعج هذهو . ميفرع يف ىتح راضلاو عفانلا نيب اوطلخ 1



 ل قن"خ

 ناكو ىمظعلا ةرادصلا ىلوثنادعب ايروسل ًايلاو اشاب صلخم دعسا نيع

 دفو هيلا انم سهذف تمكحأ دق ءاخالا طئابرو دتشا دق اندعاس

 دحأ رسجم نكي مل ةيرحب هانبطافن رشبلاب هاقلتف ةيعمججا نوناق لمحي

 انلقو اشاب تدم ايروس ىلوت نيح الا مايالا كالت دعب ابلثم ىلع
 مشت انلبنموكتلو كتماخت مايأ يف انيقب عرد ىلا ةجاحي انسل اننا
 وايناهاش نامزش اننوناق لع قيدصتلا سمتلن انناف هيلعو مافات
 ضع لو مالكتلا اذه عامس دنع ةرورش دشأ ناك اف . لاع سا

 ال يهو ةينسلا ةدارالا تردص ىتخ ”عوبسا ةلباقملا كلت ىلع

 دق ةيعمجا تناك ناو اهيلع عالطالا ءاش نمل انيدل ةظوفخم لازت

 تشالاتو تذدبت

 يفأ نولوقيف دادبتسالا نمز ءانبأ لع ةصقلا هذه ص
 كئامح عامجالا ةحاباب قدصب, يذلا اذ نمو مآنم ف م أ تنأ ةظق

 رف كللذ سيلا ةيالعلاو رسلا يف نوبطخ نايتفلا نم ةمذرشل

 5 ىدحإ كآنت ؛ كاملا ناكرأ ضبيوقت ىلا .ةيعادلا بابدنالا

 ىجري ناك ىرت اف ماع نيئالثو ةسمخ فخم ةيناهثلا ةدالا اهتغلب يتلا
 ليبسلا كلذ يف ةقلطم تلظ ول نآلا ابنلبم نوكي نا

 هوطلسي نااودارأل ب دادبتسالا لاجر لوقع ىلع ثولا طلست

 لك اومّرحو تاعامجا اوددنب م تايعمبا ىلع اوضقف لوقغلا ىلع

 مذخأت . دالبللاريخ حني ام لك يأ نواعتو رفاضت نع فشي ام



 تايعمجلا نيرح

 ماكحالا ديلاقم تيقلامايازيز علادبع ناطاسلا ينس تايرخا يف

 لام لما يسانش ءافلخ نم هناتسالا يف بشو تحدم لاثفا ىلا

 اهتءفدف طاشن ةمسأ دالبلا يف تبه تحدمو ديعسو يجانو مركأو

 جراعم جوا ىلا بثت تداكف اهرثا ىلع تزفحن ةيركف ةضمن ىلا

 4 تاحفن تدتماو . داديتسالا رابح ابهجو يف متي م ول حالفلا

 هللا حسف ول يداوبلاو ىرقلا غل" تداكو ندملا ىلا ءاحيفلا ةمسنلا
 ءاشنا ىلا مهتاعزت فالتخا ىلع دالبلا نابش ضهنف .ابلجا يف

 ةدافتسالاو ةدافالل الط ةيدالاو ةيملعلاتايعجللا فيلأتو تايدتنملا

 نودشيو نابشلا كئلوانوط شنب ةلودلا لاجر نم ريفغلا ملا ناكو

 لعفلاو لوقللاب مثرزا

 يداحلا اذه ان. ادح ذا نوميملا مويلا كلذ رك ذا لازا ال

 اهبف نكي مل ةباصع انفل تو توريب يف باد الا ةرهز ةيعجج انفلاف

 عنم ةداوم لوا ايلمك [ واق انو يجيسمو - نيب قرافل رئا

 ءاقلاناوخالا عيمج ىلع انضرفو ةسايسلاو ندلا يف ثحبلل ضرعتلا

 عادوف انل رس ام دق ىلع ةبتكم انلجو ةدشضملا تيحامملاو بطخلا

 ناثبل ام مث. غارفلا ينوهللا تالح نم اهب قمل امو تاوبقتلا ناوخالا



 - ههه

 ديربلا حرب يذلا امأ . ربشلا يف تاريل ثالث ءاهز روتسدلا

 ناهمسي امم سيلف حالصالا اذه. ينامعلا

 فارغلتلا ةرادا ىلع همظعم قدصي. ديربلا ةرادايفلبق ام ناو

 ةينامعلا دالبلا يف ةبعشته ريغ ىناجالا تافارغلت بتاكم تناك ناو

 ةمصاعلا بلق يف نوكي نا انيسح هنكلو . مد'رب بتاكك

 والا يف را بتلك فابن الل نوكي ناو ئنجأ ففارغلت, نتكم

 رك ذب نا دءالو : سراف حيلخ ىلع ةلودلا كالما ىهتنم يف ةعقاولا

 نا دالبلا ةرادا لالتخا يف ثحبلا لحم دعب غلبن مل نا وادارطتسا

 اهلج نمو اهدراوم باوبا لك نم ةلودلا ىلا ةقرطتم رئاسملا

 ابق رطرمش دنهلاو ابروانيب ةلدابتملا ةيفارغاتلا لئا-رلا ةرجا ةراسخ

 ' ةموكملا سفنو لئاسرلا كلت بادال .هيفو دادغب لع ىجيبطلا

 ليون ىلا ةرادالا لالتخا ىدا دق اذه عمو .ميظع رفو ب زيلكمالا
 سيوسلا قيررط ىلا دروملا اذه



 تل مو

 ةحوتفملا اركااذتتلا الا زيطمال

 باهذو ةلتخلا ةرادالا هذه لخديندتل اذه دعب سحعب نف
 اهسفن ىلع تلا" نيناملاةموكح ناكف ةيبنحالا فااكملا ىلا همظعم

 قرط ىلععة رأعا ىلع رجحلاب دالبلا دراوم نم دروم لكب ثيغت نا

 دراوما ذايدزا 1 رم'نوكي د انم-روصت تشنملا قزم ارسلوا قفا

 لدعلاو مالا بس ةوزنلا

 ذفن اذه عمو ةميظعلا ةورثلا دراوم نم ديربلا ةرادا تسيل

 ىلع رصم ناف يرصملا ديربلا, ينامئملا ديربلا ةفالع يعض الثم
 الغ اهرظن. ف تناكأ ةنئاثلا, كلاملا :ءازجأ نم ةباوسح ا 3ك

 . همسا رك ذ اوشاح اعر لب هب رورملا نم ةلودلا رزوحأم ملأ اعاور

 كارا رات 3 غلاجمل مظعأ ت تغلب هدبرب ىلع ةباقرلاو

 ةيدنجالا دربلا ةطساوب يناطاغ لك لءج ىلا لك اسالا يف املا

 ينجأ ديربل بيتكم ال ثيح ةرهاقلا ردك ةيلخادلا ندملا يف امأو

 ىلع اهرورم دعب ةينامهعلا دالبلا ىلا اسأر اهنم بهذت لئاسرلا ناف

 نودبكتي لاصملا باعصأ ناك اذحلو . ديعس روب وأ ةيزدنكسالا

 ديربلاب مهلئاسرب نوثعبب ذا نيفعض ة رحالا نوذرصيو نيتقشم

 اهيلع مضوتو اهفورظ ضفت مث نمو لكاسالا ىدحإ ىلا ىرمملا

 نبغلاربظو قرفلا ادب ىتح ناعي روتسدلا دك ملو . ةيبنجالا عباوطلا

 نالعإ دعب رفولا نم هل لصح ادحئاو الع 'فرعأ يا نإ هحافلا



 دس مال

 كاتب لع قباس هل نكي لو ةاتفلا اكرت كانن ةطايالألاىلا وأ ةديكت
 امتايوتحم نم ءيش هلاب ىلع رظخ الو اهبحاص عم ةقالع الو ةلاسزلا

 كلن اورطسف زاعبا ريغب وأ زاغياب رشلا ءاننا هل هاقلا كرش وه امناو

 نإ ةنوئينب نآشلا تبحاض للا فارداتب اهلومبتا من ماوه ىلع ةقيفلا
 ءادعا نيبو ةنيب ام كلذ تنشب ةيوطلا ثييخ ةينلا "ىس مهبحاص

 هيلا ةبهاذلا لئاسرلا طبضتف نئفلا ةراثا لع رفاضتلا نم ةلودلا

 نمو ةياشولا هده 06 ةعيظفلا ةمهتلا كلن توبش حو حتت و

 1 نم لسالاسااب اي قيس نع عفشل نا رس يذلا اذ

 امناش [كفيةمرن

 ةريبكلا ندملا يف لاصملا ليطعت ضي ةبقارملا كانت مشاتن نمو

 و ةيلخادلا دربلا بناكم ءاشناب حامسلا نع ةموكسحلا عانتمال

 لاسزاىلا رطضم ا ناك يخ قيبضتلا اذهل ةناتسالا تأ ةارم: نم

 تيلك امرا ل ذأ لا راجتتسا ىلا دمعي ىرخ أىلا ةلخ نم باتك"

 تمشي لونان ىلا .لغوا كلم نم انك لسزت اذا:تافرأ اذا

 :ةرجالا نم تفرصو زيرأب ىلا هلاسرأب مشجع أم قوف ةبوعصلا نم

 تديقا ةامبلا لاتع ىلاهإإلا .تايكشن "تغلب, الف : فاعضأ ةزئع

 ردص تح ًامايأ تبل امو ةصاخ ةناتسالا يف لخادلا ديربلا نناكم
 بطاختلا ةيرح حالصالا ةاعد ىلع لبست نا ةيشخ اهئاغلاب سمالا

 نا ىلع ذوفنلا يوذ ضعبو بناجالا نم حاملاب تديعأ مث

 ى 2117 ١ ىل 1١

 - 4 ا ا با هسا الان ننقل "<



 ا مو حج

 اسيلدتو رذك ًارقبو طخ 'ىراقلاو بتاكلا نم لكو
 ماتخالا ضفو ريراحتلا حتش ةروكذم ةرام مل تناكو

 راخبلا ترم اودافتسا ول مهنا كل ليخي ىتح عمشلاب تناك ولو

 عيمجي ةطاحالا نم هودافتسا ام رصعلا تاعرتخم رئاسو ءاب اويلظلاو

 لئاسرلا ضف دعب اواكو . تاجرد دالبلاب اوقرأ ماتخالا ضف لئاسو

 اهبحاص ىلا تمفد ةهبش نم تاخ اذاو اهمتخ نوكيا _موراتخي ينل

 واخ ةيقارملا كالت ناك لو . ىعالتلا رثا هيلع دأب ريغ [هزثككاو

 : ةبكفتلا ليم ىلع الاثم كيلاو ةدئاف لك نم
 بّشللا فيض نا ينو (اتك دادنب نم قيدص يلا ثعب

 ةناتسالا يفو ناهلس مسا الا هيلع نكي ف فرظلا ىلع مسالا ىلا
 بقتالاو مسالا دوجوا يناصو باتكلاف كلذ عمو تانايلس فولا

 سهاذب هعقوتا تنك( ةميظع ةنم رمل امتركشف باتكلا لؤاد ام
 يحاص رابخا نم ربصلا

 لكب الع ةبقارملا طيح نا هوجولا نم هجو انكم نكي ملو
 لاعلا فولا داصرا مزلتسي كلذ نال دالبلا يف ةلوادتملا تالسارملا

 لئأسو حتتف ىلع نورصتقب اوناك اذحلو . دوقتلا نيبالم لذبو

 نبذلاو مهتغمدا ىلع ةيرملا تامسن رورم نم ًاقوخ نوسجوب نبذل
 نا انما لملم 1 . ءيندلا بواسالا اذهىلع مهب ردغلا نودوب

 وأ ةرما وم. ىلا ريشت هيلااةلاساز دورول:دب د1 ببب لثكو نحسب انؤلف
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 وأ التاق نوكي نا اهف رطضم ركعاف ةلودلا هذه ىمأ هيلا لا يذلا

 ومآ ةيعتلا حب نيملا كلذ نم ةبقارملا هيلع تدتشا دقلو 0

 قنلاو ةناهالاب اشاب داؤفك
 ناكل ناكادنا نأ مهلنن ال ةفينخ لك ولعب تع لك ناك ولو": ٠

 نم لام ءارزولا ىتح ةلودلا لاجر رثكاو نيباملا لاجر نم لجر
 دربلا يف ممتطساوب ليواحتلا هلا رو تالاسارلا مهلا درت بناجالا

 ويسوملا مناي يسن رفلا ديربلاب اكجلب نم ًالثم ةلاسرلا ينأتف ةيبنجالا
 أشاب دم مسأب رخا فرظ هنمْض نمو يجراخلا فرظلا ىلع نومدا

 طفلا اذه ىلعو . دس ادب هبحاصل هملسيو باتكلا ليكولا لتسبف

 ةاعد نيب كلذكو و ممالميو دالبلا ىساتخم نيب يرحب "انجل تناك

 آ ةيدئحالا دالبلاو دالبلا فارطا يف ةيرحلا

 اذا ا ناك ىنح سانلا نإإ ًامئاش ةبقارملا م ناك دقتلو

 لل لو اي يل ئماصب هادم ىلا دفن مال سرب كم
 هباتك عدويف هبحاص رظن ا

 تلاوثاولو ٠ نيتنعتملا تاهشو ةاشولا رش .ًازدي, ام تارابعلا نم

 ةلالتخا سانلا لك ىدل ةفورعملا اهراضم قوف تحتال ةبقارملا هذه

 : ةنهادملاو * ايزلا تبارانغ مهمالقا ىلع ترجاو باتكلا ءاشنا يف

 ىلا اهميلست لبق ابمتخ ضف اهءاحصا ىشخي ناك ىتلا لئاسرلا نال

 مبلهمو نيباملا لاجر ىلع ءانثلاو ةيعدالاب متخنو لهتست تناك اهماحصا



 ةيرسلا مهاقالع لاني امر امم ايدافتو مهتالسا رم ىلع ًاقوخ ساجالا

 ظ ررضلا نم

 د ىلع نااللاو صل لا نم لب داربلا هده ناك 8 اذكهو

 اهنالف نئافلا اماو . بابسالا نم مدقت الف صلخلا اما .. ىوس

 نييالملا اكريماو ابورؤا فراصم عادبال ةديحولا ةليسولا تناك
 .يلاهالا ءامد نم ةرطقلملا رفصلا .

 ضخ اهب اًرس بناجالا مدييأت عف نيبالا لاجر ناك دقلو

 تتاكدملا كانت لامع ضعب ةلاهسا ىلع اضيأ اًرس نوب أدب ديربلا بناكم

 ىلازي :ال انناؤ |. رارخلالا لئاسر لطف مهبلا اوعف ديل لاملاب مهن رغاو

 لامع هجروا لودلا ىبحا اهتحاص يتلا ةديدشلا ةحبصلا 680

 رادصإ 3 ةيلئلاو ةيند مهم ةعبالإ أهدرط 7 ١مل. هلم أهدنرب

 0 لع تلقا ل هنن اممعلا نم دحا مهناكم مختار ناب اهرما

 لئاسر عقد ىلع نيبال لاجر عم لامعلا كئلوأ ولما ون ايفاشتكا

 .٠ لهم نمرالا ئرج اع يدنا !ىيقوت, ايضلا يأ الأسف لجل
 قطئتساو هيلع قيضو ةروك ذملا ةتيبلا, يف نيياملا ىلا ىعد ذا كلذ

 ةيوسارف ةديسنيبو هني ترج ةضحم ةيبدأو ةيماع ةلسارم لجأ نم

 طونقلا هب فيعرلا كقو هل ةرابع 5ك لازأ الو 5 مالقالا تاوذ نم

 طاط# الا اذه 3 نا لبق تم ين ول تددو : الئاق ىنذأب سمه ذا



 كلذب عرذتتنا نم ًاةوخ زوفلاب هتلودل وعدي دحاو الو ىتح مهم

 ةينطولا ىئارغ نم كلذ سيلفأ . ةيبنجالا ديربلا ىناكم ءاغلا.ىلا

 ةحداف ةنايخ دادبتشالا نهز ريذ يف دع ناو

 ةرشتنم ةيبئجالا دّرإلا بتاكمنا نوملعي ميج نوينائعلا ناك
 ارسم )ل001 لا رردسوبلا لع ةناتسالا نم دالبلا رون يف
 ىلا افيو توريب ىتح كل:السو ريمزاك طسوتملا رحبلا روغ ىلا

 ةديعبلا دالبلا باق يف اهضعب و ةرصبلا تح سراف جيان رمح الا رحب
 ءار>صلا قرت دربلا هذه ضعب ناو سدقتاو دافغك ر ونثلا نع

 لاث لل ازا  نورظييو كلق لك نوملعب . ماشلا ىلا دادغب نم

 ممو بتاكملا كانت ةباقر نآشب ىرخالا لودلاو مهتلودنيب فالملا
 اهنا مهملع عم مهدتفا ميمص نم زوفلاب ةيبنجالا لودلل نوعدب

 كلن لاوزب هنا نوملعي اوناك مهنال ؛ كلذ لو اهنوبلسي قوقح
 ملام لطعتيف ةبتاكملا ةبرح نم ةيقب رخآ لوزت مدالب نء بتاكل

 مهللاصم نم دعب لطعتي

 امظع الضف بتاكملا كلتل نا رارقالا الا انه انمسي الو

 لامعالا نم ريثك حيورتو ضع عم مهضعب رارحالا ةقالع ظفح

 ةيسايسلاو ةيراجتلا
 نولمعي اوناك نيذلا ةءوكسملالاجر نم نيريث انفرع دلو

 بلاطم نوديؤي, نطابلا يف مثو بناكسلا كا ءاغلا ىلع ىهاظلا يف



 - دع ميحد

 وأ

 فارغلثلاو دسوبلا

 ةيناهنلا ةموكسلاا نيب مايالا هذه ماق يذلا فالخلا ثلا ٠
 ةموكمطلا تيلط:..ةءارغلا ةباقىف ةقيقحن نع نشك نق

 رئاسب اهل ةوسا سدقلا ىف ديرب بتكم حتف امل نذؤي نا ةيلاطبالا

 تقريأو تدعرا اهباط بحت م املو ىربكلا ةيبوروالا لودلا

 نيباملا لاجر لقف تئش ناو ةلودلا دح ملف ليطاسالا :تدشجو

 حضتا نا دعب اصوصخو ايلاطيا بلاطمب اوماسف ضفرلا ىلا اليهس

 ةلود انتقدص ىتح نايلاطيالا بناج ىلا لودلا عيمج زايحلا مل

 باطلا اذه. نم لدعلا مابم يف ثحبلا عضو“ انه سيلو . ناملالا

 فرصب نييبامعلا سوفن يف هعوقوو للا ماب ناب مارملا نكلو
 هنم هتباغ غولب ىلا ىعسي عمطم وا يبنجال بستكم ق> نع رانلا

 مو ةباجالا نع رذتعن ةلودلاو بلطلا يف حلت ايلاطبا تناك

 نينافتملا نيصلخملا ىتح ةيناهثملا دالبلايف اصملا يوذ نم دحا نكي.

 نكي. ل اهنم بلشت قدح ةرذ لك ىلع هد مهمواف ةرطاقلا اهمح يف
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 . نوؤشلا ضعب ىف ةلودلا ةسايس لابنلا فذق ىر٠ دشاب اهف

 فرحت قطن ولاع مموقذ تح اهئارزوو اهرودص ضعب فصوو
 روفسوبلا قاما ىلا هب جزل ةرباغلا ةموكسلا ىف هلثم نم

 اذه مخ أو :ىشم 7 ”ىواننمل نه رفا نك. وزن كلذ

 انووضوف هلركشلا لوقو معلا لاجر ةذداهج نه لجرل ةءاكب بابلا

 لوخلا كدمقا دق انهاه باتكسلا رشع» كلام: مون هل ثاق ذا
 متذمالت ا لا 5 نانو 5 ادام هلا لو

 يف براضلا ديفا ىعاشلاو فلؤملاو ديلا ىتاكلا اهنم ناكف

 هفان لكب الا اننوحفتت الف متلا امأو.لايمخا حراسمو ةقيقملا ضاير
 ميرخ تامس نم ةدحاو ةحفن انل ثعبا لاقف . ىودملا ليلق

 لك ابر شا اس كلقو مخلف. تانلملا كلذ دس انشقانو
 ٌْ كلميم جرف

 دالباا فار طا لك يف ربرحنلا ذبهملا اذه لاثءال لق نآلاو

 اوزرباو مكعارب تائفن انورأف دويقلا تكفو كواعد بيجتسا دق .

 مولع انل اورطسو ديفم ديدج لكب انوفاوو ؟كرودص تانونكم ابل

 نانع اوقلطا و كنج ءاننأ اوديفأو كسفنا نع لورا زا ضلملا

 اوطختتف كذخأتال رورسلا ةوشن نا ديطو لمالا نكسلو . مالقالا

 رشلاب ريخاو رضلاب عفنأا طاتخي الث لادتعالاو ةظقبلا ةداج



 هايم بوو وشمر بززاو دوج يراني جابو ريدم ناو نوط وب تاخر توبا لح ذم بسم
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 تتكلا بالط نيب يعرلا داس ىتح ةسيفالا ىتكلا نم فولالا

 قىتح سشنالا قى تعمج يننلا سنافنلا كلن 9 نوفلت |وناكف

 داع فلأ نيس نه برآب اب دحاو مور هباحصأ يددأب فلتأ امرّدق
 دادغب وك اله دوئج تاخد موب اهماهعلا ثتكلا مهمتنا ريزلا تناكو

 ىتح هضعبب لمع ول اذبح [وباَق تاعوبطملل ناف اذه عمو

 هذه لبق تاجرذ ثالث ىلع ةّدر٠ تافاكم باتكلل تاكدقل

 كات يف نوفلؤأا امان يتلا تاافاك1 ركذن لازئال انناو . ةرتفلا
 نينلؤملاو باتكسلا ىلع نيطالساا مارك هب دوجب ناكام الخ مايأألا

 يضق دقف سوفنلا ةجانصو سوؤرلا ةوشن وهو رعشلا اماو

 فقوو ليجدتلا ريفب يف هنم خفت ناك ام الا مربملا ءاضقلا هيلع

 امويش دب يتلا ةوذملا كلت نا موقلا ةلهل ليج دنت قب ل١

 دق زيزعلا دبع ناطلسلا مايأ تبهنلا مث ديجملا دبع ناطلسلا نهز يف

 دامر تحض: اضنمو تثلابنا اوملع امواهراؤإ اشو ١١

 تراثف دامرلا فشكنا ةيرح ةمسن هب تبعل اذا ميشه ىلع رشتنم

 ظ ناكربلا نارون نارينلا

 ىلا عجرياف ةفلاسلا ةيرالا زاثأ وك ناكام ملعي نا دا 2

 ةناتسالاب ليثملا روديف ةكرتاو ةيسن رفلاب لثك تناك ولا تاياورلا

 عج ريلف لب . ةصاخ سبق زيزعلا دبع ناطلسال اهنف تب نص فذ

 عصنا الاثم تذ رأ اذاو . ةرعشلا ةضونلا يعز لاك تابعا



 د

 لام لينل ةليسو اهنوذخي ةاشولا ناك اماط دمتلو ةءرهلا تاحفن نم

 سثابلا كلذ لءف 15 ماحرتسالاو لذبلا قرطب الييس هيلا اوعيطتسإ

 ىلا اذا رخان لسراف ةفضضو لع لولطملا نعزحعف هلمح ُتنَدش يذلا

 باو.الاهل تحتفف اهأيا مهغلبي نأ تاقتارودا هب دل لأ يط نيياملا

 ناظم ضعب ىلا راشاف بئاوجلا بانج ءازحا ضعب ةعمو لخدف

 ةرداصع لاحلا ِق صاوالا تردصو اماقعاق نيعو ءؤوكف أبمؤ

 ط رشلا موده فاكملا ىلع ءابق رلا جف تانختاملا كلن ءازحا ميج

 باتكسلا كلذ نم مهمدلام لك اوعججو مه ةك اورثعبف صو.هللا ىلع

 رظنلا رظحو ردوص مث جرح الب ًارهد "ىرق فلؤم نم كو
 يف اهبحاص جاز ةبتكم ن 7 هبف تدزو مز ابع وا ةملكل هيلا

 باتكلا كلذ مسا 2 هل وأ تا هك عي با اهم ث ولت ةباشا نم دل تايم

 4 اترسالا 5 هدهو قب دص نم 0 تهدحو ةلاسر وأ ثددح 6

 ءايربالا كثلوأ ىلع افمل رطفتت لازت ال اهريغو ءاثلا قشمدو

 لزانملات ناك ذا ةص اها - "اكمل ةلاح ٠ نغ لوش نأ ىسع أمؤ

 اهضعب ناك ناو بتكلا نئازخ حتفو اهءاخصأ نم ةرغ ىلع اميلي

 نم ةحفصت ولو ةأشولا عردتبو دادحالاو ءان الا دهع يلا تبن

 املج ٌةدحاو ع ناو 57 هيحاص 9 لورق كِقم فلم نلتك

 توريبو سلبارط ىف موقلا ءاهجو ضب ىلع نيتنس ذدنم ةأشولا



 رف وراهم ج0 رييرجت ١ بسعر هتف

 عبطلا لق فو وع بإلرت كعب ىند ليش داو لي فيمتااو حيقنتلا َْق

 لئاو ط١ ى كل ماما هطبثم عجر , ال نه ياو

 عش رفا نك ملذ ذ أمسف تأ. لأتلا با 0 1 عيضاو» اما

 نا هي 1 نم أم لكو ة كم فسافلاو ةيعام>الاو ةيقالخالا فحل نم

 لتف نك اذه كعب لهو َ رئاصبلا ريس و لوقعلا فق و مهلا يلعب

 هابشا ىءرم تايالولا يف ةديفملا فيل اثلا' تحبصا كلذلو

 تناك ةبقارملا نال هلا مناي ةناتسالا باّتك نكي ملو . تازجعملا

 ريبك وهو ىغاصتيو ماع وهو لهاج

 ما ممل بتفح وأ ريصلا وق 5  رفسأيلا ى 3 شانيذلا أماو

 اورداغو هلل ىلا مره | ولكو ف اهب مهطب ر : ةحع دويق دالبلا يفناكي

 مويلا اده لثم لولح ىلا لوصب ريو دعي نع اهلا لونحي مو مدالب

 ةدعاف , رابتخالا ةذل نم مبعمو ًاجاوفا دالبلا اودواعيل ديعسلا

 مايالا لبقتسميف منطاولو مش عش دروم مافنم لعج أم بارتغالا

 انورداغو ديلا اذه دنع ىحدم امف نود دسملا فهقو ول اذيحو

 دعب مهناف . سمالاب مراثثتسا لبق تفلأ يتلا بتكلا ةءارق 3

 هحو ف باوالا اودصواو ديفملا ديدملا هحو 8 ليلا أوكيست نا

 ةحش هش ميد لك ران 1 نونَص اودخا فناجالا تافل وم نم ريثكلا



 نوصقنبو نوديزيف ثناك ةنلدأب رح + نادي هلاسخا فني ةارقف

 اعر لب هل و تارقس هنم اوذدج اعرو نول دو نوذرحو

 نم باتكلا 2 اةدحب تاتخاف . تارابعو ٠ تانلك ا وذدح

 2 عبطب نذالا ردصو ظملا نا ل 11 هنرخا ىلا هلوأ

 ليولاو فرعا ةراظن م مج نم ةحفص لك ىلعو هبحاص ىلا جرخ
 ىهدالاو . عبطلا ءانثا هنم فرح رييغت هيلع ىثون يذلا فاؤملل

 زلا نم لوطأ اتمز ةضخرلا رودصل ترظ'ا امر كنا كلذ نم

 ةدحاو ةدعاق ىلع نورجي اونوكي لف اذه عمو فيلأتلا يف هتيضق يذلا

 اوزواجت اعرادلو .م,كحيف رثؤت ةريثك الاوحانوعارب اوناكلب

 هبشا سيتكب ةصخرلا تباط نا يل قفتا دقف . سم ام لك نع كل

 اناو لّدِبو هنم فذحو ربشا ةءبس ترظتناف باتكب هنم ةلاسر

 دحاو موب ةصخرلا ىلع تاص> نا قفتا 3 ةنادسالا ىف يف ميقم

 ميقم اناو ةحفص يتئامو فلالا هناحفص ددع زواج رطبا

 هنا نيقي ىلع اناو هنم دحأو فرح ىلع ضرتعي لو و متن لو رصم يف

 هنا وذع ريغ هئم ارش

 باتك فيات ىلع مدقب برذلا يف وا قرشلا يف فلؤم يأف

 لكرظتنيف فراعملا ةراظن ىلع هضرعب مث ه نخل ىلا ةلولت نام هيب

 ال نا هسفن ىلع يل اب ةصخرلا لانو هظح نسح اذاو . نمزلا اذه

 رظنلانايضتقب حيحصتلاو ةعجارملا نا م« عبطلا ءانث فرو هلو ريش



 ويطالب عرب تر بجو كا جيشدم «رسوروع ني وع» ما مع

 ا ا لا ا

 لب - لمفلا "يماو مسالا اذه ىلحأ امو - تايالولا يف فواعملا

 ىلع ضرعي ملام باتك رشي نوحمسي ال اوناب نا سمالا مهب ىهتلا

 ةبات الا سف ه يف ةنباعأاو شيت هلا سا

 اذه ةفص يف ةلكل وقت نا ثحبلا اذه ماها لبق انب ردجيو

 عيملاع مهعيضوو مهعيفر نيانلا نفالسا لك نم ظيلخ بةيهيمو نيل

 ءاقثا نابشلا ءايك ذال قم»و نيباملا مئانص 4 عد ْ مجاب ُّ

 ضعبلاو ةناتسالا يف مضعبو بناو رلا مههلا مفاد م ةردابل

 ةاضقتو هدي تااورلا كلت كيلو :فاللاب فا رطأ يف لفل

 ةرف ةسيش نقلو  ةطيشاؤلا :ذنوفتو ؛:عولؤاللا 2 فالتخا

 هنا :هنداخعو هةرظاثل حضتب فراعملا ةراظن ل اليمام اذ

 ساحل اذهل وضع ةلئس ةداراننيع .اابمساالا قوام س0

 اف هنيبعتب ربخ قباس هاوسل الو فراعملا رظانل نكي لو ظهاب بنار

 قفص جرخ ةهمنه دعب و .ةعسلاو بحرا ىلع هلالحا اللا مهعسو

 نالف ةعيذص اذه هّللاب الا ةوق الو لوح ال لاقو ساجملا كلذ نم

 يف مر ::: يرن :نيذلا ءاضعالا نمآواخ ساه لا اذه نكي لو
 ةلاهمملا صاوالا .نع مهم ضافن القا نكيلو ةريطلما رشا

 ةمقثلا فيس مهسوؤو ىلع رهشإ لا دحاولا مولع

 دالبلا يف فراعملا ديلامتم هيلا تيل يذلا ساجلا وه كلذ

 هحفصتتو هياء ضرعي ملام فيلأت وأ باتك رشنب حابب ال ةيناملا



 مدل جوا

 ةءارقلاو فيلأتلا تي رح

 صخ امب ةنسح يضاملا نمزلل ركذن نا انل منأ ول اذبح

 معلا يقرت تانسح نم ةنسح هلا ركذ م ةديفملا ىتكلا فيلأت
 ةلاح نيب ضقادتلا اذهل ءرملا سحسي دقلو هنع رسقلاب تنأ ناو

 مل هنا حضتي رظنلا ناعما ىدل هنك-و . نيمزالتملا نيفلالا نيذه

 لك بلاطم نم بلطم ىلعلا ناف نيابتلا كلذ لوصح نم دب ن 5

 ثياأتلا أماو . مد , م هرادت فاّشا ليحتسملا نم ناكف ةيح سف

 نم بلانلا يف اوسنل مثو سانلا ن٠ ةليلق ةئف صئاصخ نم وبف

 بابرا ناذا يف و مهتم رقت ناك اف«نفأو . قامسلاو ةعسلا يوذ

 ا ةو مهناذا يف سيل ةرأا راكفالا يوذ نم مهنا ا داديتسالا

 .مالقالا كات رسك ىلا م الظ اظلا جوحأ ناك امو . مراصبا ىلع ةواشغ

 وأ 1 1١ اميضفلا ىفوخ الع كلذ اولعش نا عسولا يف نكي لو

 فاش وهو ءايرلا
 باتكلاو ةباتكلا لع قيبضتلاب ايضاق اديدج ماظن اونسي م

 رادصا ىلا لاوحالا رئاس يف مهئاجتلاك لاملا هذه يف اوُأْل لب
 مازهنا امهجو نم نيناوقلا دونج مزمن: تناكينلا ةينسلا تادارالا

 بعش, ءاشناب اوفتكي ملو . روصنلا مئافلا م ما ووهدلا نديملا



 حاببو ةينطولا سرادملل لاجلا عسوبو ةموكملا سرادم يف مييعتلا

 خيراتلا سيردب بجويو باد لاو عامجالاو ةفسلفلا مولع سيردب

 ةباطل قرطلا لبسنو اهسيفارغجو ةينامعلا دالبلا خيرات امس الو
 دقعو ةيدنالا حتفل ةندحاو ةيئطوو ةيزيمآ نم عيبج

 لمعلا ىلع نيدضاعتم فناكتلا يح ىلع اميمج اوبشيل تاءامجال
 زومت /4 ذنم تحبصأ ينلا مالا هذمل ةقح ةمدخ ًامايق ةدحاو ادب
 ةدحاو ل
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 ىلوالا اما ةيبنجالا سرادملاو ةينطولا سرادملا يف ةلكانل قب

 اهم ىجري نكي ل ةليلق يهف دالبلا لها اهداش يتلا كلت 5 ينعنو

 ماكحا تحن اهرثك نال اهم اهناعصا ءانتعا ةدش عم دوصقتلا عفنلا
 تناك يتلا يعف ةيبنجالا سرادملا اماو . ةرئاملا ةبقارأا هذه

 بالطلا اهيلع تفاهت دقلو اهاوس ام ىلع تمرح ةيرحب ةعتمتم
 دون. تّنو لالزلا ءاملا لع ن الغلا تفاهت لجنلاو للملا :لك نم
 ام ليزجيب انفارتعا عم انكلو اننايتف نم ميظع روهمج نيب نافرعلا

 هلة ل د راج لرفلا الا انما ال تداقأو تنفق
 ىلع سرادملا كلنأ بابرا نم نف ماكحالا رييغتب الا اهدس نكمي
 ْ نومتنم مو مهنم نم لب . هنتدمالن نيب ةينطولا حور ثبد , ميم هلضف

 هتما ىلا هندمالن ةلاعسا يف هتقاط دهج ىعسي ال ةراانتم , مايل

 تهاذملاو راكفالا يف فالتخا ٍُط بالطلا اشن اذكهو . 0

 اولمع ام انلوقع ماستقا ىلع ملعلا قيرطب بناجالا لمت اذكهو

 . اندالب ماستقا ىلع ةسايسلا قيررطب

 ةفلتخلا سرادملا يجيرأت نذؤي نكي مل هنا ىولبلا يف داز اممو

 .. جازتما نم ًاقوخ ءار آلا لدابتل تاعامتجالا دقعو ةيدنالا ءاشناب

 قالخالاو براشملا

 الا انعسي ال يضاملا نمزلا سوبعل انعله ةدش عم اننا ىلع

 قرط ليام ذا رورسلاو رشبلا ءلع لبقملا نمزلا م اا لابقتسا
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 رطضا اذا ( ةيفسلفلا مولعلا نم قوقملا ملعو ) قوقملا ةسردم

 'ارششلا سرد ءاغلاو حم لدبثو ةطخ رييغت ىلا موي لك مهتذتاسأ

 لوش اذامو 1 هيف ةبغر هنع عنملا ديزي امم كلذ رخل ةسامورلا

 ةنيوكدملا عاونأ يف وثخيي نا مهملع رظح اذا ةيب رملا سرادملا ةبلط

 نابشلا كئلوا ءابحن مراظن ضعب م.جبف يعم 1 مل بصتتاو

 امنا وكسملا عاونأ ن نم نورُْؤب اع ملأسيف < ءاكذو ةرين نيدقتلا

 نوقابلا اماو ٠ ءاهد مدشأ لا ةيداديتسالا ة 7 لوش اللف ظ

 ةيروتسدلا ةموكملاب فرولوقيف مرئامض يف 0 اع نوحوب نيذلا ظ

 اماو . هللا الا ملي ال ثيح ىلا ماعنالا قوس نوفاسيو نودرطيف
 قدغتف ةياشولل ةعيرذ اهد+ختيف ةلومحالا كلن رشانلا ملاظلا كلذ 1

 دعص ام عرساب تايلاوتم تاجرد يقرنلا لس يف دعصرو متنلا هيلع

 ليماربج مس ىلع لثا رسا

 نايشلا راصبا ىلع اوشغيل الا طغضلاكلذو فنعلا اذه لكامو

 الف رونلأ عطاس ماصبا نع اوتكحمو .مييذا لاب ءامص ةلا موكشنيف

 تايلظلا قرخ قشا اذا روثلا نا اولهفلأ : مواسم ىلا نر ]

 تح جرحت فنملا ةدش ناو :بهابنلا بح وو ام ىلا دقو ١
 نا مهتاف لهو . ةلسابلا ةيتفلا كاتب املعف نوكي نا ىسع ان نابملا ٠١

 يف ينع نم ميدظعم ناك بوزوا يف حالسالاو تاروثلا تامد ١
 هيلع اشأ ام فالخ ىلع هتسرت



 مو
 حوارثت لزت لو دوم فتاطلسلا اهاقلتف . هيلع ةراشكتالا ةلهج

 ةيدشرلاو ةيدادعالا ىتاكملا تئشنأ ىتح نأشلا يوذ سوؤر يف

 ناطلسلا نمز ف ةناتسالا يف ةيلاعلا سرادملا ضعبوتايالولا ف

 نكل و ئرشلا ىرلانم يلاحلا ناطل لا ةلالج اهيلع دازو زيز.لا دبع

 للاطملا نم نيتك اهنعب .كعب أف ةبقا 5 537 ةلخعا مهبعتلا قرط

 سرد ةيلطلا لع مرح دقل ىند ناز ىلا نييفلا اايادما

 دالبلا ةيفارغج تهوشو ممدالب خيرات ناك ولو خيراتلا يف ميلا
 رختتفا املاط ام ءامسالا نم اهم لدئو فدخل اهطئارخو ةنامعلا

 يي 4 د ناي لإ نظالع

 . ىتح ن نوفل موا وتو ميرمأ يف ن ومع 3 تح ةءاطا لع ديفم

 ةراشا مهنم سجوت نا نود اًنرص ةيباح وأ ةيوحت ةلأسم ولو
 تف ىلا ناريشل ا 1 م 31 للا ين 7 دادغأ قفاو دع كا

 يف ملعلا رون قبب نأ ع نم ةيشخ كلذ لك. دورقلا يو نيعألا

 ارد مهنمأل نو نأ اج لا ي نم 8 لوملعيف خد ءالتلا يو

 ال ىلا رظنلاب ةيغبلا هبله سعال دول لآ اذاف . هع ةيلاطملا بجبن

 ةيلاعلا ةناتسالا سرادم بالطب مومظ ىرتاب فراك اف ةاطلا

 بتكملاو ةيبرطا ةسردملاو يتاطملللا تتكملاو ىسلملا بتكمملاك

 باللط لوش نا ىدع أم 5 ِه ءايك ذالا نامشلا نم معي و يطلا



 فيل 7 يضر -..:سيفس نس ضب بيليشاترسلا |

 رح لي دم نابع نوح نويت نت نا نيو ردا

 دك دديورع © سيو ب ف1 راد 1

 ا - هاواي 0

 1 ا م ا اييتإللاا , هيج سو او ع

 دع "خف

 اذاف ىضاملا دبعلا يف ةفاحصلا رخأت نم ىوكشلا انلطأ نئل
 ايقر امها فرتءنف قحلا لوقت نا الا انعسي الف ميلعتلاو معلا ركذ

 بيصن محلو اوفا نيينامعلا ظعم ناو .تاجرد هيلع اناكأم قوف

 يف نييمالا ددع ىلع نيبناكلا نيئراقلا ددع ىبرأ دقلو للا نم

 يقرتلا اذه نا مل ريبخلا بقارملا نكلو . تايالولا نم رك

 ددبب فراج ليس للعلا رايت نال . نوكي نا بج ناكام نود وه

 اذه اند طاحأ دقلو لولا لهملا تابّقع نم هليجس ضرتعا أم لا

 دهملا نم لذ أعم هدح عسولا يف ناك اف انساوج لك نم ليسلا

 ماريام ىلع بسلا هل تابت ولو ةدوفول ركيتسم ايما 000 ا
 ما 1 * ع نال ء

 لق صارتعم دوملحو ثيب> تس لك ةحازال ةئس نوال هتفكل
0-0 

 ةعئأب ةرضن فراعملل اناو اهمنادو أممصاق دالبلا لعجو هّقرط ْ

 ةموكحلا اهبلع ترج يتلا ةطخلا نكلو فوطقتا ةيناد عورفلا ١١
 ٌراضم ىلا هعفان« ضعبو تائيس ىلا هنانسح ضعب تلوح ةرباغلا ا

 ةركفلا اذبحايو ةدحاو ةطخ دالبلا يف مياعتلل ذختت نا تدا 1

 ايليا مجرة دقة ركف ينو 1 بولسالا ماقتساو دصقلا نسح ول ا /

 مايق بابسأ نم تناك لب اهذافنا هل نش ملف ميلس ناطلسلا مايا ىلا ٍْ ْ



 نم روتسدلا ةأعد هيلا رظنب ام كش ال وهو تضم نينسل رصم

 ريبدتلاو ةيورلا نيب نالا



 ةيضعل د 77000

 2--- طغهشم هن كادوا مثدسلا بك نمل هياس نياورتلا <ةياياك زيبا ." عبي ويا

 نبا رام تو الا ها تتح هاذ 5

 صاب تلاق قيرطلا ةعراق ىلع اسارف ةيروهمج سيئر وراك

 بيعالالا هذهب خضراتلا لوقب اذاف . « ةيردصلا ةلزنلاب تام»

 امل روفغلا علخ مايا ةنطلسلا دئارج نه ةديرج ياو .ةيادفلا

 ةيلاوتم اروهش لب مايا ردصت مل دارمناطاسلاو زيزعلا دبع ناطلسلا
 نسح موجه نم هيلو امو بالّشالا كلذ رابخا ليصفتب ةلفاح

 . ةيجراخلاو ةيرحبلا يرظانو ردصلا هلتقو ءارزولا ىلع يسكر ملا
 رك ذ انيلع نورظ لا ان رابخالا هذه ثم متربكا نا

 روتشدلا لاو ةبرخلا ليبس يف نيساربالاو نييسورا ةاهَخ

 امنوغبست ةمعنب بااطنال ةءألا نا مدقت ام ليلدب نورت الفأ

 هب ةعتمتم تناك نا _ هريس قوم اوك م اهملع

 هد م ةيح انتفاع ءا نا اضيأ نورت لوا يقالسا لضف

 ديجم لبقتسملا يف نأشَو ديدج رمعب اهرشم طغضلا اذه

 ءاروان ىلا الا“ فش نا ذو الو عمطن ال بير الب انلاو

 ىلا ةيرارطضالا ةنكسملا ةدهو نم ةدحاو ةبثو ىثنف لوقتملا

 رابخالا ةناوو ان انل حاب نا. ةانتت ام لح نب يراتخالا واود

 سرد ءاقلإ نم انسفنأ ن نوؤش يف رظنلاو راكفالا ىدص دددرتو

 ام لك يف ثحبلاو لمو لماع "و ديد+ م رتقم شرت

 ىلا 0 7 ةلمجا للا اقل 21 ماشا



 مع ةمعن كا ا مالش اعفد ممل لقف . هعفت نم ريكا :مثإ اهنف

 أه ومتمرح كلاب اف ايسا يصاقا و ايقيرفابلق ءانبا اهب عتمتف اهراشننا

 نينالثو ةتسذنم اهانفلا .نيثدحلاب ابطاسا لع انسلف اذه عمو انيلع

 هيملس نه ءرمأ ىلع 553 هيزر نم امو ايضاير كا ف انعترو ا

 ةماتادالا قار وم متم لأ .1ليسد اقزطإ ىلو اهنم لان ةسن
 «نانطاو» « ةنملاو »«فئاوألاو »«تربعو »«تقولاك » ايزوسو

 ةرادرص مأيا صاالا ءايلوا ىلع دمنلل مأهس نمد ذب دفنا ف أمف ئأرف

 هنن وص أم رك ذءال نامزلا كلذ ءانبا نييروسلا نمنمو مد دو

 كنك ننال لإ ةدكلند .تالءامو عيرقتلا لابن نم « ةنملا د

 . عمال يف ًادحاو ًارطس اهنم بتكاول امم لاما ضعب نع باقتلا
 نوبحرب مٌوافلس ناك مالعف : دبؤلانسنلا هبتاكل ءازجت لقا ناكل

 ىلا هابتنالا ىلع دنا رللا ضرحي مهضعب ناك مالع لب ةباتكلا كام

 ةبالو تخدم ىلوت مايا نورك ذب الورك لكيت كاملا لامعا دقن

 كبف ةنحلا هيلا أامهجو ةمهل امرت هل زع نم 0 امو ايرون

 «ةدب را بحاص عم ةمكحلا ماما فوقوال كمايق امإو لزعلا امإ» هيلا

 متلاب ام لب . ةلاقتسالا ىلا "رطضا هسفن ةئربت ىلع وقم او
 «روتسدلاو م« علفلاو »«لتقلاو »« ةروثلا » نك ذل سنويا

 اذاف . ةيذاكر ابخالا انيلا لقنتف قئاقملا هجو هوشن نا نوزمأتو
 نعط اذاو « أخ يفوت » لوقت نا فحصلا مترما ايلاطيا كلم لتق



 كك ىلا 7

 لاجر فرعيف « ناهذالا شدختو » سأنلا فرع يف روعشلا هبنت

 نياملا

 اهثالو ىلع نيمئاقلا ةرباغلا ةموكحلل نيبحلا ءازج ناكك لذ

 . اهنطلس جراخ وا اهدد ةضبق يف اوناك ءاوس دئارملا بابرا نم

 أاموربج دب موانتت نا عيطتست ال نم اهوضغبمو اهؤادعا اماو

 فولالإب مهحفنت يقم ميعن يف يمتاحلا امرك لضف اوناك نيذلا م مهف

 امال حادكلا لماعلاو ةلمرالا نم سلفلاو ممردلاب ة وحلا :رفطلا

 تقدغا دقتلو . نيح ىتح الا اهنع نيفاكب اوناك امو ةماهلا مهتنسلال

 اهدالب يف اهدئارج ضعب ىلع هضعب تنسحا ول ام متنلا نء مهملع

 ةمركملا كلت اهنع تعاذ املاط دقتلو . ناتلاو سميتلا هابشا اهل ناكل

 روتسدلاب نيبلاطملا رارحالا دئارج ايازم ديبت تداك ىت> سانلا نيب

 تابو لبانلاب لباخلا طالتخال ناهو نعام لك هليبسيف نيلذابلاو
 اهم لطهتسي ةنبم ةميقلاو بابسلا ذاختا يف عمطي ديرش ٍقاقا لك

 اهريغ كي هريغو رصم يف اشاب راتخم مه مل ولو . راضنلا نم ًاقيغ

 امل فراملا ليسلا اذه هجو يف الاوط نينس نوبخصيو نوحيصي
 ءاضرا نع ةلودلا دزاوم تفاض ثناكلو نآلا ىتخ هعافدنا نَخ

 مئز كافا لك

 اولاقلث آلا د مهّعفر تاصنم ىلع دادبتسالا ءارصن يتبولو

 نييفاحصلامالقا قالطاف ةيرملا فلأت مل دالبلانا نيمفادم بير الب



 ت6

 مهلأساف نيله دئارملا باعصا كنود . ءاقدصالا سوؤر ىلع

 ةحاباو مدارج نع جارفالاب يعسلا يف ةقشملا نم اوناعاع كوئبنب

 سمتلنلو هتطخ لع ىرجامو معقملا عد. مدالب يف نيينامعال امتءارق

 ديدنتلاو مهام دش ىلع همايقل هيلع دقملا يف 000 سباملا لاجرل

 امو هنم ةهرأا آلا لعاولزنا ام لاا رتس لاسناف لإ

 رثعوا هتبب يف دجو نمل اباقع ميلالا باذعلا بورض نم هب اوننفت

 نم رفس ىلع وهو هليدنمل ةفافل اهدا هنم ةعطق ليعولو هباس نيب

 ةفاك ماشلا قشمد لها لسف . يالا يتاشلا كلذأ ىرج اهكرصم

 ةعرجلا كلتل باذعلا عاونا نم ىساق 5و نجسلايف ثبل كود
 0 ةقرولا كان طفتلا لب . اباتتك الو ةددرج هتايحن أرق ب وهو

 هابشا اذا عد . باسح فشك وا باتك نم ةفيمص يها مليا

 دشا ةفيحص اهدعب وا اهلبق تفرع لبف ءاوللاو ددؤملا رظناو رلغغلا

 لاسرا امل حبنا لوف هتمدخ يف انافت ريا و (هليملا شرنلاب اكس

 يناو . امممالط ةرثك نم اهيف ام عم ةيناهملا دالبلا ىلا امهمتديرج

 . يئاقدصا دحا ينلأس ذا ءاوللا ساي وال نقلا لازال

 لاقف ءاوللا ةدد رج لع لوصحلا نم هنكما ناقارعلا تاواشاب نم

 هل لعا تسلو . ًاروظحم ارا كلذ نوكي نا ينءو.سإ هللا همحر يل
 ةيرلا ركذ امهتاحفص ىلع ناددرب ديؤملاو ءاوالا نال اذه لك . بس

 . يتلا ظافلالا نم هبشا امو يباينلا ساجماو لالقتسالاو روتسدلاو

 دع ديتسس هي



 هد #4

 ىلا هب ريشأ امالا اهتراداو مدالب ةسايس نع ًاًثيش نوأرقبو لودلا

 نع لفشت ةيلاوتم ةضداؤا ومال وأ لاو نيس وا ةلالبل

 ال ليبس .يف نورغاص.ممو مداقؤ نيففاحصلا قانعا يف دش. لغ
 يف نكي لاذهلو.. ةلامشو :انيعهرف نورئاس مو اوتفلي نا مل حاتب

 مههلا نوزرظنب سانلا ناكلب زاغصلا اذه مهيلع رك نم دالبلا

 عالطتسا انقاشاملاط دقو . هلازاب رخآ ريسأ ىلع قفشملا ريسالا رظن

 راد 1 ةرافس يف ةدب رح لإ ينجا ديرب نم اهانطةستف رابخالا

 اناتككافوررك مخ ممدالب دئارج ةءارق سانلا مْثسو . ةيلصنف

 دنروتب اكبتم كارتالا ءابدا دحأ لوقب كلذ يفو . جهلا اذه ىلع
 : ذئتقو ةناتسالا دئارج لك ىلع فيطل

 رليا باكتزا مياد بذك قيرط نوج تداعس

 ندتسادا زرطظ: ةةوبش كنامجرت قدداصوا

 نكريد ندهطروانوسقلاق يسيهاسا تور تورم

 ندئسارو ام كحابص يدتنا روبظ . .. رب هلب

 6 يف ةباتكلا ائيلع تمرح ولذا ءالبلا لك اذه سيلو 22

 وهأ "رش انلفل راظقالا رئاسي يف ةرشنملا فحصلا .ةءازق انل تنعأو

 نزم ريثث ةءارق ةبقارلا ترظح . تاهبه نكلو نيرش نم

 55 رضم يق ردص ام امسالو هللا ذال لك يف ةرشتنملا دئارجلا

 قو ءالبلا ظم«نأك ةينايئملا ةمالاو ةيمالسالا ةفالخال ءالو دالبلا



 - يساسألا نوناقلاك  ةيباتكلا ظافلالا مجعم نم دادبتسالا

 .- ةروثلاو د كيماح هلاو دج ةيروبححلاو ل هنم قتشأ امو عللشاو

 ن٠ اهفذح يجو ةلج وأ ةرابع نا وأ  ةيرهاو - فاصنالاو

 هعتر* لظلاو - كالمل ساسأ لدعلا:: كلوقك ءاشنالا“ ٍتاؤنأ

 نم ليولا لك ليلا لب س ممألا تاياغ ىهتتم 00 خي

 - كارمو - زيزعلا 7 روش يلع 7 فارع افرح 7

 . تاكحضملا قراوط نم تايكمملا هذه ءازاب انل كلب طول اشوو

 يفاطلسلا ةرسأ ًالثم رم دالبلا يف رسسألا باقلاو ءامسنالا مالعأ ذخ
 تروا ٠ اةلككلا وذ قم.لاعر اهدونايرود يف ةفؤازملم
 مدت ءادحلا اذه ىلع بقتللا ةباتكنا ,لقع وذ روضتي ذآ'. ةلودلا

 ىلاو ةرم «يناتلس» ىلا اوبضغ مأ هباحصأ يضر لوحي يكمل ماوق

 اعد اذا كلملا بار لوب يذلا اذ نمو . (ىاردلا ةرخ © الملتسول

 هعويش ىلع تاب مسا وهو « ةفيلخ » ىعس دقو همساب 0

 ع مول قدصي, يذلا اذ نهو . دل روظملا ءامسالا ن

 0 باحب فورعملا «يلتكوشلا» تب نا لاقملا قدص ل

 هءاككأ رطضا ىتح ظفالا اذه هركّذب نا. يمسر ماقم الو:ةدببر

 هنم لد ساحنلا بقل ذاخا لا

 هلو 537 !افذللا لاكبا؟ نم تنابف ةيشانسلا ثالاقلا" املا:

 رابخا نم فتن ةليلقلا مدنا رخ يف نوأرق مو نوينامعلا تأبو: ىرت



 نأش نوكي نا ىنع اف ةيصخشلا ةبرملا نأش اذه ناكاذإو
 راكفالا ةهننملا ةمأالاناسلب ةقطانلا ةيملا ةل آلا كات ةفاحصلا ةيرح

 ىلع يحب ةيدانملا للخلا نطاوم ىلا ةريشملا :حالمصالا ىلا ةدشرمل
 عسناام ىلع اهحارس قاطأ دق يسا ألا نوناقلا ناك ناو هناف.حالفلا

 اهل عسوي ه ١ ةنس يلاوح صوصخ ماظن امل *ىشنأو ذئتقو هل

 أهل ةوخ ةبقارمثح كلذ دب تحبصأ دقف دققنلاو ثحبلا ةيرح يف

 ةملكل وح ابماحأ برطضي . دددهت لا رغأو ديحت قا وأ ىلا

 هتدارا ام ريغ ىلع سعألا ولوأ اهلوأتي مهيررح نم وأ مهنم ردبن
 تتكيرام عيمج ىلع اوملطا ناو نييقارملا ةباقر تناك امو . ةديررجلا

 كاينلا ةفيرج نم مف :تاقيلا ناطخا نموا عبطلا لبق

 ايروأ دئارج نع هتور ربل دودحم ريغ وأ دودحم نمزأ تفقو وأ

 هترك ذ عارتخا وأ ايش رفأ يف ريمأ وأ نيصلا يف ريزو لتقمب “ىلإ

 ةرم نم كلب .ءاملا تحت ريست ةصاوغ وأ ؛اومللا يف ريطت ةلال
 الف ًاربشأ ثح اهبحاص لظو « اهليطعتب » سمأالا ةدب رجلا أجاف
 قعاوضلا شا ب نم 8 لب « باحيإلا , ريغ أاببس كلذأ لب

 محب تعزتلا دق كلت وأ ةملكلا هذه نا هله يفاحصلا سأر ىلع



 دالبلا مرح دققل ىتح مارك الاو لالجالا هاظم نم ءيشن هوفاوب

 عجراف كلذ ىلع الاثم تدرا اذاو . ءاكذلاو ةمملا نم هيفام ةيقب نم

 كرظن. عجار لب اسيرال لطب مداو انوالب .لطب نامع ىلا كركش

 امو: ةنس يزلكنالا مومعلا ساحب يف:يربسلوس درالا باطخ

 ديقفلانا»لاققف وم دْرألا ماق ذاندنل يف اريفس اشاب متسر ةافو موب

 نوئطخيل موقلا ناو داؤفو يلاع لاثما نمؤ لاجرلا ماظع نم ناك

 أما ماظعلا لاجرلا نم دل ةيلاخ اكو نا اومعز اذا اثبيم ا

 ناف تاونس ذنم مهم ةيلاخ اهومتلخ اذاف . نمز يف مهسم لخ م

 زيلكتالا ءارزو سيئر هلاق ام دافم كلذ - « ةرهاق ًابابسا كلذل

 فيسا هوأتم اهم ”ملاع انلكف بابسالا كلب ةسايس حرصبمل وه ناف
 مهني رخ نوينامثعلا داعتسا لب لانو ىمالا يضق دقو آلا اما

 نم اوتبنيو مهم مهلا يوذ نم اوزربي نا مهبلع ريثكلاب سيلف
 لاعف لاوق لك مهتئشان

 .-- وعسر. وحرم



 - ا

 قامعا ْف لالغالاو دويقلا هذهو ' هلاع رداصي ملو هدسجل لحرلا

 . مادقالاو مصاعملا اهنلقثا ام ةرثكل (ظيغ كبتشت داكت نوجسلا

 ةحتنم سطل ةنطاسلا فارطايف ةيئامأاندملا صضعبو يزاغن هذهو

 يف ةنيفد تبين نا ةيشنخ هءرغثىلا امم فذقيف ثثملا كلن لع اقبلت

 بحعي يذلا اذ نؤ# سمالاب انتلاح كلن تناك اذاف . ناتيحلا نوطب

 يذلا د نهو : ءاقش راد أهم ويسح رايد . رد عالق سانلا جور

 ءانمالا برفأك املا مهفأم نم 4 الا او 1 كعب نول م لهب

 ءاقتزا و ةعارزلا ومنو ةراجتلا جاور نم ن دلك امو ٠ موؤرلا مالا ىلا

 لاقتعالا كلذ كعب لامجالا عيب ىلع لابقالا نمو ةءائصلا ئ

 ا 8 0 هلا 5 1 5 يد 3 لب ظ

 رصع ل 8 م 0 ةءالاه 00 را 6 هد

 لجر ةينامعلا دالبلا يف غبط نا 8 نم ناك هنالف ةرتفلا هذه

 ةجاكلا ثم ذاف سانلا ةنسلأ لع.روك دس رئا هل ربظيو نأش 0١
 هلم تسي ىتح لاجلا هل حسفهسأب وا هلقع تاي نم ةا زاربا ىلا ٠
 فتزا هئما ءاننأ نم هب نيبحعملا هينطا وأ حابب ال ماونلا دس ذي م ظ "



 هءاروو 2 ينانأو ايلا مايأ ةعضب ةكماأل ىلع ددرتلا ريثكا

 سيبسا وا رابخأ ن٠« تيعوو تربخ ام لك 8 ياو . نابذ

 . نيليذلا نيذه هءارو رجيف ةببر عضوم يبحاص ن وكي نأ تدع

 هئنمادبامم هتلأس بابلا نم ةبرقم لع نالجرلا يبو ساج ايلف

 الإ رعشل ل هناو يبس مله. ال هنأ مسقاف ةمهلا مدي تاب َّى

 ني لخد اذاؤو ايشم ىثم اذاف هلظك هناةفاريو هنابقعتب تاذهو

 روفسويلا .رخآوب نم ةرخاب 3 ةيرعبكرإ 8 بابلا ىدل هأ رظتنا

 ةقفشلا تذخأ نا ىلا ببسلا لع ايه 1رهشأ ىعسل 8 امو ا

 او نم نأمل ىلا 3 هعوفرد ةقرو لع هءلطاف ةطباضلا رظان مو

 الاوحأ عالطتسا دصق ةناتنسالا ىنأ انبحابص يأ الف نا اههف لوقب
 ةلودلا يف .نعطلا اهؤلم ةددرج ”ىثطو سراب ىلا تهذن نا لب

 اَتك نون ةميظع ةرهش هلو ريبك ماقمو راك ةيوز ود وهو

 فرس"ال اذه (ثالف نا تمسفال كحقو ميسقلا عفن ول ياو . رممعلا

 ةوزءلاكلتل رب آالو ًاةرحابمف هنايحن طخ و كنا رحلا يف ةناتكلا أم

 يه اماو مانملا يف ولو لات ةلعفلا كالت هل رطنم اذ ماقملا كلذو

 هل رشن نا ىنا الف هتراجنيف هتك اني يف عمط لحجر هل يا 206

 تاونس ائبحاص قب اذكهو . ءيندلا ماقتنالا اذه ىلا دمع هعم

 ندؤي الو هدلب ىلا مجت نيف 4ع حرش "لف 0 نمامو 4

 تاايلس دبل هلااذيلا لوأن ام هرعت تنأو ٠ . هنم قزترب لمعب هل



 دبعل تناك دقلف هصخش ةيرح ءرملا هيلع صرخ ام لوا نا

 ءاشر نم طلاخلو 'ءابش: كنيماباا حوجو ءالا حبش ظل
 كلذ لك يف وهو : ىذأب هاوس نانبال امي ءاشالما كفسو لو

 تشب دققاؤبملاو اين اذان <ىجاظم اوأ يقر ىو 0 1

 نيبا.تيبلا ءوسا ذاقلأ نم ءاقشل انو لبسلا تدس افق دأب

 ريغ وهو هبناج ىلا هلايعو هلزئم يف ءرملا تيب . بائذلا كلن" نئارب

 نيب نم هفطتخيف مالظلا يجايد يف قراط هئجافي نا نم نما

 بيقز هلظ نم هل نوكي نا ةيشخ هءارو ام ىلا رظن اطخ اذا . هبوذ

 داكب هارت قيرطلا ةعراق ىلع قيفر وأ قيدص عم ملكت اذاو . هيلع

 فترأك نيوأتلا لمتح ةلك هنم ردت نأ فوخ 200

 ىلع تاز ردللاو ةمور خل شيلا نمز لابس اي

 مريعصو مريبك سانلا سوؤر

 ندم ضعبوأ ةناتسالا يف ًانمز م اقا نم لك ةله نتكيإ)ل هاو

 . ةاشولا ئارغ نم نر وأ ييانوق دع تاون تايالولا

 مرش نم ءايربالا ينل ام فخا نم ادحاو ةلاثم كنودو

 ناكو . يلام لدم :ةناتسمالا دصق وايتلا ءاننأ نم ًاباش تفرع



 لبق هرك ذب اومترتو روتسدلا ىلا نويناهعلا نح املاط دقتلو . نيبملا

 ةرباغلا ةرتفلا يف تمصلا ىلا مهنأأ يتاا طغضلا ةدش ناو .ْنآلا
 اذاو .ةناسال ةناكتسا نمز سيلو بوثول موثج نمز اهنمز ناكامت

 ردصا ذنم هنا حضتا نينسلا نم دوقع ةعضبب خيراتلا نم انًأزتجا
 سمعشلالازام هناخلك طخ فورعملاينوناملا طخلا ديجلا دبع ناطلسلا

 ليبسلا اذه يف اطخ دلو . ةريطملا ةبثولا هذه لثم زفح ينامملا
 نياسحو تحدم ذوفن صماالا هل بتتاسإ داك ىتح هناوطخ ظعم

 ةرع مضت نا لبق همهد دق سيساوملا شيجب اذاو يدشرو نوع

 تسرغف اهرودبب مودبرم لوانتف ةرحشلا كان ملتفاو هسرغ

 ”اراحشا تميو
 يعم عجداو ى الاقل يابس: نم تش ام: ىلا. آلا: رظنا

 ًاماع نيرششع وأ نيرشعو ةسمخ لب نيثالث وأ نيعبزا لبق ام ىلا
 رسقلاب انفلاخو ًاثيثح ايرج ىرقبقلا انيرج اننا رن نمزب اتمز لباقو
 ضرالا مم لك انع
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 ”ةاسق لاخلا ناكسف . دابعتسالل مناصي ال اههظعم نا تيأو دالبل
 سمأ مهم لاط اععم ًاديبع نوحاصي الف مهعصتعمب توزتعم ةاتع

 رافقلاو يداوبلا ناكس يف كلذ لثم لقو . عونكلاو عوضملا

 ناكسامأو .مهحاو دأو ملا ومب امنودتش ةبرملاب ائيشت سانلا دشأ مف
 بيذهلاو م حلا واو مهمظعم ىلع ضاف دقف رضاومحلاو روغثلا

 ززكلا كلذ نا تاجالا نم اوطلاخو اوأرقو اودهاش امب اوفرعو

 قزلاف: هللا قلخاام لك نم ةميق لعا درفلا ةرهوملا كلت لب نيا

 تره رصنع يف اعمتجي مل نابت اهو لهاجلا لماخال الا حلصي ال
 اممؤش نع اهناف قيرفتلا ةسايس اذه ىلا فضاو . نييناهعلا رصانع

 ةباحتمما سمالا يف ةضغابتملا مالاهذه طاشن ظفح ةيز. اهلل تناك
 طيشنلا ريغ قد لو هريغ يف جدنا وا ليلذلا رصنعلا دابف مويلا

 بلاط آلا مبلكف . نيخ ىلا ولو هسفن ضوح نع دوذلا اصلا

 وهف هلاقع نه طشن هقح ملاع ةيرح بلاط لكو . هقحن ملاعو ةيرح

 عذب يذلا اذ نمو فسعتلاو رولا نمز هيلع لاط ولو ىتح اهل لها

 مل ىنستي ال مهن م ةلود اوفلؤي نا ثم 0 حبتأ ول هلا مويلا

 دما ميسقتلا يازرو تايلاوتملا نحل نم مهب حرب ام عم كلذ

 عيمج سوف يف ةلصأتم اهنكلو اهموب تنب تسيل ةيكرلا ةموثرجلا

 نحن نك ياللا مهن ءاردخم ىتح - مهخ ويش ن 0 موبكو مهنابش ومما
 زوفلا مالعا نلمح روتسدلا نالعا دعب 0 مويل ل نزريو يك



 ضل رخلاو مر روتسدلا

 ةدحاو ةعفد ةيرهلا قالطا غو ال ةسايسلا بابرا لوق
 صمالا يهتنيو ىضوفلا محتسل الثل دابعتسالا دهع اهملع لاط ةمال

 / ةرفلا لح لإ دادي ا: نم ءالب بشا وهو 'تاعاجلا .دادتساب

 ةمالا ىلع قبطني ال باوصلا نم هيف ام عم لوقلا اذه 5

 تناك ٠ قرلا ٍديقب ار هذ: تفسر يتلا ةمالاب تسيل اهناف ةينامملا

 ةماعز تح ةحتاف امأ يزاغلا نام ناطلسلا ءاول تحن تفلأت ذنم

 رصانعلا عيمج ناو . اهضايح نع ادوذ ةفلاكم ايوعشو ىرتلا رصننملا

 تاويل يضاملا تاوذ نم تناك | ا ل تيضلا يلا

 ناطلسلا اذنهو . مهتياعرب رب يوذ اوناك اهنيطالس نم نب ريك

 نييحيسم ا ةاياعر لوخ دق ةوسقلا نم هيلا ىزعب ام عم خافلا دي

 أم ةيصخشلا لاوحالاب فرصتلاو نبدلا ةرح نم نييليئارسالاو

 رظذلاب ةساسبلا يف اًقرخ نوريثك هدع ناو ادد ؤم ارافش هل:لجيس

 لئابقلاو بوعنثلا كلن نم ؟ريثك نا مث . نامزلا كلذ لاوحأ ىلا
 تازايتماب عتمت وأ الاوط نانا يلخادلا يرادالا هلالقتسا ظفح

 نيميقملا برغلاو دركسلاك مويلا اذه ىتح اهب حومسم وأ ةخونمم

 ةعيبط ىلا ترظن اذا 9 .ةرطاسنلاو نيينانبللاو تايالولا فارطا يف
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 اومجرو مهنلفغ نم اوقافتسا مئأنيح هلاظم نع اولفغ اذا ىتح ضعبب

 دادبتسا ترفتعا اب نوي ميك وح اناا ملل قلخ هنم ملظتلا ىلا
 وع الوابل قشنو اهب مننتف ةمالا لاومأ ةليئض ةئف هيف مستقت

 ن0 ةور' دراوم ىلع يلوتسن . حانج الو ةئفلا كلن ىلع

 تار نم كلذ لك امنأك تازاشمالا تائشلاو مجنمو باغو ثرح

 نأ ةسوركملا لانو“ كيم دع تفشتك ااذا اهدادجاو اهئابا

 مالا ىفتقع يمبس يلو مم ملف هجارختساب قا بحاص

 اذاو. ًارساخمهذاف ادخا أمهوتسا ة ةيه وه لب نيباملا لاجر لاق

 ليوط ثحب جاتن اذه لاقو نواة نالت فرعا ل

 كلذو طورشلا هده هب مدل ةيلاملاو ةيملعلا لئاسولا عيمج يدلو
 .لدب الو طرش الب هوذخاق انل وه لب اولاق ةموكحلا هنم مهسلا

 كنتفتف لتقلاو نحسلاو نلاب بست تناك ينلا ةللاظلا ةئفلا يه كالن

 قشيالو ًمولأو ثائمو تارشعو ىدارف تءاش 5 تءاش نع

 يعارلا نيب لوحتو . ميني خارص الو مْبأ لنوع دلصلا اهبلق فاغش

 اهدارفا سوؤر ىلع ىتح لولسم ةمقنلا نم فيس اهدسو هتيعرو
 جرحا يذلا وهو انثحن يف هدصقن يذلا دادبتسالا وه كلذ

 اهولات اذا ظ ىتح ةيرحلا ليببس يف ةينملا مل لهسف نيينامعلا رودص

 َق 4 3' مهسامح ىدص دعاصن " لئامالا مهم ”اعدو لسابلا مب ثيج داهج

 ريثالا بل



 ىلع لقف تش ناو 0008 زمن اذه 9

 هتاتنا امب ةرباغلا ةموكسلاا ةيذأ لمحت ىلع وقب ل ىهاظلا هفعض

 هيف سانلا قاسإ ةفلاسلا روصعلاك سيل رصع يف ملظلا بور نم

 تايزكتللا ةيولأق. نوملاظ بابرا هللا نود نم هيف ذوو د

 .قرشملا ىدقا ىلا برغملا ضمنا نم ترششا دق ةيروتسدلا

 عبرالا تاهجلا . انيالك او انلوح تفطس دق ةنرلعا كاوكاو

 ةمهلدم ةماظ يف انءاّش نودو انيف مالا بابرأو اذه

 لجاعلا توملا امإ لوما دج .الا ريصللا اذه دعب قب ملف

 ام وهو ةايملا ىوق ديدحي امإو اناوق طاطحاب دعب هغلد ملام وهو

 للعلاب ماسجالا تعص ارو - ةبرالاةأعد ةمبم هلل دجلاو انل رسبت

 قاطملا كلا ىنمع دادبتسالا نم تسيل اذا ىوكشلا مظمف

 دادبتسالا كلذ نم يه امتاو تلاد دق محل اذه ةلود تناك ناو

 ”دادبتسا- تامرحلا حابتساو تاقوملا حابا يذلا رئاملا محلا ىنمب

 - سوفنلا لاذو سوؤرلا سكنف لاجرلا باقرب .لاذنالا مكح

 ثيح ىلا سفنلا هب ليغ ىوه نع تنعتلا الا هل دشرم ال دادبتسا

 دادبتسا ادغ همر<ام مويلا لاح عزاو الو هل عرش الو.يردنال

 شطببو باسح ريغب لاومالا هب رداصت“ هسفن هسفنل لثع

 دم هيلع سائلا نم ةمق سنأ اذا . باقع ريغب ء ايربالاب نومرجلا

 موضع برضف ميمذلا تصعتلا ةران مو ا مى قيرفتلا ىلا



 اوحبصأ لب مهبلا ةرظان ةمالاو مهيلع ةبقاعتملا تاعبتلا لمحت ةدئاف

 ىلع ميظعلا ءبماا كلذا ومتلأ اذا الاب غرفأ ملاعلا ةلاح تبلقتا دقو

 هيفي ةلغاشم ال غرفتلا م رسناو مهبوعش باون لهاوح

 يف روتسدلاب نوديقملا كولملا ءالؤهو . مهئاول 00 مضنا نلو مهل

 ةدبةسملا ةطاسلا يوذ نم ممدق نما أم ققابااودبلا 1 اذه

 لوايلا ناك يعم هيا ةلوالا ذا نا كفا

 اهنيطالسو املاجر نم متن مل ول اهب يدوب داك طاطخا رودي 0

 مولو. نو.هدبو نوقترب ءاهدو ةسايس لوك رشا كعب ة

 تقعل ةضبان لازتال ةايلا قورعو ةخسار ةوقلاو (يكم ”سالا نكي

 لكك نكلو هدعب ةايحال يذلا ىعيبطلا لالحالا طاطالا كلذ

 (آذلا قاوكي دقو هدانع فش اًدح : وقلاو ةايحلا رداصم ند ردصم

 يتوق ذقلو“ :ليلخلا مسلاب ةنم حيتبصلا ململاب ص ل21 لالا
 بورح نم هتناتنا يتلا ءاودالا عيمج لمح ىلع ةلودلا 2 له مسج ٠

 يخارتو ءادعا رفاضتو ماكحا لالتخاو ماكح ثبعو تاروثو

 ًاريفس ناك موب ثلاثلا نويلبانل اشاب داوذ لوقا مف قدصف ءاقدصا

 نان رق اهبلع فقاعن ذا ضرالا لود ىوقا انتلود نا » : سيراب يف

 نم مده نحو جراخلا نم قهاشلا اهئانب نم مدت اوروأ كودو

 حصن وأ ةناورلا هذه تحصءاوسو . « اًناق لازب ال ءانبلاو لخادلا

 اهف برر ال ةقيقح نع فشن اهماف
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 وهف نآلا اماو ىضم اهف هذافنا نود لاح دادبتسالا .نا الا أعني

 ةمالا ةوش دفان

 دق مالا خيرات يف ةهيدحلا ةعدبلاب يروتسدلا محلا سلو

 ةميدقلا روصعلا لود نم ريثكك ماكحا يف ةعطقتم نوؤش هل تناك

 يف نكي هنكلو ندشارلا ءافلخلا ةلودو نامورلاو نانويلاك

 ةلود ن م رثكا دحاو نمز يف هب لمعت لو تباث ماظن ىلع لااغلا

 اعون ايلعلا ةدايسلا بحاص حني تاقوالا .ظعم يف ناكو نيتلود 5

 ةماعلا نوؤشلا ضعب يف هدبق ناو دارفالا ىلع ةقلطملا ةطاسلا ن

 هرمأ بتتسي م ىارتنلا محلاذا انلق اذا نيئطخم اننظنال 5

 ةيوسنرفلا ةروثلا ربا ىلع الا ةراضطا لود ميو لكشلا اذه ىلع

 هتاثيب ظعأ نم لرَق 00 ةروثلا تلا لاو

 ثيح قلطلا سلا هب دمرأ اذاف يدادبتسالا لا اما

 ماعلا هفلا يذلا رحل ول مال ا 1 دحاو لجر ضبع

 ظ يعارلاع كور ةنعرا هج عم ةرهأب اياز زم برر الب هلو . هنأشن ذنم

 ةماب ضمن دحاو لجرب لثم نم ميدقلا ديملا يف انل كو . هلدعو

 لجرب لثم نم ىرخأ ةهج نم انا كنكلو . ةلماخ هلبق تناك
 أهم هتمأو 1 أ هدب ىلع تاحمضا دحاو

 رخو راسا مأتددعت و نافرعلا ءاول رشتنا دقو ن آلا امأ

 نم كواملل قبب ل لب . عاد نم قلطملا كحال قبب لف هقح لك



 مر

 ماكحالا و 8 وقلا عومج نع ةرابع مدقن ام ر وتبساإلا ناك لا

 يئزإلاو يلكلا تءمحتسا ىتح ةلودلا لاجر ابعضو ىلع بقاعت يتلا

 تاصفو تاماحلا لوصأ تبرو موكسح او مالا قوقح نم

 نمالا ظفحو لدعلا ءارجا نمضي ام عيمج تنيعو ءاضقلا دعاوق

 هئازحا ةلج نم ناك مت مك ةو ها دراوم جارختساو ةيراا طدسو

 هذاشأت  نويلاطي حالصالا ةأعد لظ يذلا يماسالا نوناقلا

 ظ ديزتو ماع نيثالث
 ا هب لمع ول هقيسطلو هعضو نسح ىلع روتسدلا اده ناو ظ ظ

 انكم لج لب ميظعلا بالقنالا اذه ىلا ةجاح نآلا انب ناك

 ام ىلع نيح دمعب ائيح صقتنتو دازتو هداوم ضعب لدعت نا هوجرأ
 ْ ماعلا يترتلا ةلاحو نم هزلا هيضتش

 وهف هنالعال ماعلا مرا دقو هددص يف نحل يذلا روتسدلااما ٠

 ايش ايا ةمالا 5 ثيح ثردْللا زرطلا ىلع يبابنلا ىلا

 روتسدلا نومضم ذافنا لع رفاضتت وم اظءالا كَ 58 و 7



 ةيقاب ةجاح ال ةيبروالا لودلا قرأ نيناوق اهداو» ماكحاو |بقيسنت

 مق هيلع قيددصتلا ىلا هتاالج ردابف نوناقلا كلذ ذافنا ىلا الا ام

 حالفلاو حالصالاب سانلا رشيتساو روتسد هقوش ال روتسد ةلودلل

 ةلودلا نوؤش يف رظنبو ناثوعبملا سام ظن دك مل هنا لع

 كلذ ناكرا لك تضوقتق هدب. ةنسلا ةدارآلا تردص ىتح

 يف ىتح هريظن دعت م ديدج دادبتسا روطب .ةمالا تيلمناو ءائبلا



-001- 

 ةراحتلانوناقو ١/4 ةنس ازملا نوناقو ١١اله ةئس وناطلا نواقو .

 ةسروالا لريناوقتلا نع نواه كلذ لك يف |وناكو يي 2

 ةيعرشلا: ضاونهفلا ةفلاخع مدع ىلا نرظان ةيوست رذلا اصوصخو ٠
 لود ترجام ىلاو ةراضحلا ريس هيضتقي ام رئاس يف اورظنو

 نوناقو:ةينايملا ةيمباتلا نوناق !وهيطوف ةبضاخ .نيناوق لغ هيف ايوورأ
 تاماظنو ةيراجتلا  احلاو ةيماظنلا ك احلاو ةيعرشلا كاحلا بيتوت .

 اوعضوو ةلودلائروش ماظنو تايالولا ةراداماظنو ةيكللملا ةرادالا

 ظ عبطا 3 عباطملل ىرخأ تاماظنو تاعوبظملل م و فراعملل ًاماظن

 ظ رخاو نداعملل رخاو تاموسرلل (ناطند .ةجرتلاو فيلأتلا قوق

 مزاول نك كيش اورداغ اوداكب م مها لصاملاو . رااعملاو قرطلل

 : ظ توناق هل اونود ىتح كلا ةرادا

 يف او ورعم ناك يذلا وه تاماظنلا و نيناوقلا هده عومجش ٠

 ٠ ْ روتسدللا مسي ةنايملا ةلودلا تال ) 0006 (

 قوف هيف ناطلسلا ةداراو ًاقلطم لازن ال ناك ىكحلا نكلو.

 ظ ديق ةم سبلو ماكحالا نم ءاش ام تشو ضقت ةدارا لك

 - ريس ىلع دارم ناطلسلا اهبف ثبل ينلا ةزيجولا ةدملا ينف

 ماسالا نونافلا دادعا نم اوهلا دق هراصناو تحدم ناكك اللا

 هل دنع .ناطلسلا ةلالخ ىلوت اف ناثوعبملا ساجم ماظن بيتوتو

 نسحب عراضت بيئرتلاو عضولا ةمكحم ةلودلا نيناوق تناك ىتح '



 0 ل

 .تاطاسلاو ديهما دبع ناطاسلا هيفلخ دفع ىلع اهنوث»ب اوماقاف
 2 "داؤفو يلاعو ديشر 5  مطوطأو نأ ش مهمظعاو زيزعلا دبع

 ذل ٠ عشا دع ناطإبلا ساجن داك امو

 مهو ةنسنابعش<يف - سو ةنس روبنشملا ةناخاكبلا طخ عاذا
 ايروا امل تزيها ةجض هل تناكف

 ةيلطا ا 1 نيل كاد: ند ةلوللا لاخر ذخأو
 ْ ا ءانعلاز ةزادألا عورف نم عرف لكل

 ريغ هنال ةيلدعلا ماكحالا ةلع أش لا لامعالا كلت ظعأ ناكو ظ

 .ةيغرشلا دعاوقلا ىغتمم ىلع يرجن : تناك ماكخالا عيمج نأ فاخ

 ظ ضب يف فالخ ةعالا نيبو فولالان دمت هقفلا عك هناكاماو ظ

 ذخأم عضوو ضوصنلا ريسفن ديحوب“ نم هال ناك لاؤحلا ظ

 ' طهروىلا كلذ يف رظنلاب لود 0 يف هيلا دنتسلإ لبس

 ناو.د رظان اشأب تدوج أهنم ناك ةنم تقلأ مث ءالعلا ةوفص نم

 ةلودلا ىروش لدا ناوددلا كلذ ٠ الأ لس ةيلدملا ماكح الا

 كلذ اومظنُف نثدداع نبا نيدللا ءالامك ءايلعلا نم ممريغو فاقوالاو

 هنأشن ةينسلا ةدأ راو زيزعلا دبع ناطاسلا ردصأو ليلملا باتكللا

 ه |؟/م د

 لالا 00 هدير هبقو لمعلا كلذ“ءانبأ أونا لل
 - 3804 ةنس يضارالا نوناق رشنف ةصالخا نيناوقلا ميظننب ى ريل



0 

 متض كن نع ؛هد+ ةنس ينوناقلا يناثلا ناماس ناطلسلا يفوت ٠

 يف ةينامعلا ةلودلا رداغو هدعب نم الو هلبق ن٠ دحال عمتجي دك 4

 تاتو طالؤوطخت قمت, وافاخ خانت لذ رف اهتدظع جواو اهدجم نإبا

 .لضاسام اهباَضأف ةيلخادلا كفل اينق توانتو ةيجراقلا سوقا ٠
 كلذ "لدا نموها اا ولات :ف . ميظعلا وأشلا اذه تغلب ةلود لك

 يف دالبلاو 7١م4 ةنس ثلاثلا ملس ناطمللا ىلؤتو ميظنلا دقنلا

 نيلمالنلا نودننشةراعكتالاو خل رث يف ماكحالاو لالتخا

 . اهامش قزم تداك ىضوف يف دالبلاو نولتقبو نوعاخيو نول

 ثلا طغلا ىلع دنا سيت رت ىلا هليع حّرصو حالمالا 5

 هدب يف حالصالا 2 كاف هء اوشطبف

 ىلا دمجو دوم ناطلسلا اهاقلتف تع مل ةركفلا كلت نا ىلع

 : ,زايكيالا دناج ددنفق هن 1 ءلاو ةيكلملا هيتهجو نم حالصالا

 ىلا ”حالصالا. :تاروشنع ا ثيم دخلو سام د ميلحم لحاو ٠

 الا حالصالا ىر نم متسب مو ىفوت هنكلو ماكملاو ةالولا ٠

 ظ مأن ريغ ًامظنت دنحلا ميظنت

 ةلودلا لاجر نم ةئف نيب ترد دق السلا حور تاكو



 اهل 8و

 اههجزي نا نيينامعلا نم ةعاضب يذ لك ىلع بجي هناف ةءرطضملا

 هلجاع ربلا ريخو . نماضتلاو نواعتلاب حالفلا امناف لح ىلع ميدل

 بترتي (ًضْف ائيلع ناف تاسايسلا ءانبا نم نك مل ناو انناو

 هذه ىلع عمج نا اياب دتل وز ئماالادلا »ناي الواط انهو هواتف

 ووتسادلا لا رلدلاب لضم انف ةركاذلا ةتعو ام ضعب تاحفصلا

 دغر نم نيينامعلا لاثن امو ةلبقملا هجئاتن نم انل يءازتب امو يقامثعلا

 ركفلاو لقعلا لاقع كفو ءمهسوؤر قوف ةيرطا مالعا قوفك شيعلا

 ةعار| ٠ ىو :٠ ةعانملاو. ةراجيتلا نانع قالطاو ء ناسللاو
 سوؤر لع ةذوئنملاو بارتلا تح ةنيفدلا دالبلا ةورث جارختساو

 دالبلا ةيلامو لاومالا ةبابج حالصا نم هنع مع امو « لابجلا
 نر فولو نسايعلا اننا وخال نال هطس انيخوت ام اذه

 هينئاص الا محلا الو مثروتسد اوناص اذا مهنا لا سنده ماعلا

 ماعلا ة- ايس ههجوب بلقنت نأش مهتلودل ناوكلب



 دل هب سس

 ةعطقتم ذبن ىلا ريشن نا انيس . مولا اذه ءانبا ايس الو مالعالا

 مب مرزا انم لك دش نا نآلا كلذ نم 2و اقم مرابخا نم

 ءانيلا اذه ماعأ م مل ىنستيل ىنعمو اسح لمعو لوق نم هدد هتلاط

 فورح مهلا معاو ممامسا نيودّن نيمض نمزلا ليقتسمو . قهاشلا

 ظ ظ رودصلا تاحفص ىلع رون نم
 ظ م وأ تانم, لب تار .مهنلا واتا امض "فور ظ

 د رط ديب تام نم كلذ ف كك بيركتلد امن 1| ايا

 نيحس ناهلسو «ةناتسالا ليتق يواعسك
 ظ :لبل يف“ ماغوءدادغب

 20 وجري ةأيح قمر هيف لازي ال نمو . رسم دبرش يك اوكلاو

 ءياشلا داؤفحح درانم هيلعرو هلجا يف هللا سف نا نينا

 نييسيرابلا نيدلا حابصو اضرو امهافنم ىلا ةبسن - يناملادعسو

 ظ اهب ارتغا راد ىلا 3 ةيسن

 هلق ةئف ءالؤه باج ىلا انيناربظ نيب نوكي نا انءوسيل هناو .

 عمطلا ع مّ قانعالا مهلا تب ًارشاف مهد 3 وفقثت نم

 برضإ مول هدشا ناكام الب مههلع اوناكو مهقافر اونا ه' ممدئفأب

 ظ هب تحب ام اباقع مهبتضنو ةيضاقلا ةبرضلا هذه مهيدنا ىلع هللا 0

 ةنابملا بورضو ةبيللا ن ٠ مويلا :

 امير مئاقولا نيود يف ىنأات تفاح رؤملل مويلا زاجاذاف . :
 ةركفلا تاروث املالخ يف نكست ةرتف رمتو هتدام عمجتسي 003



 ]ل ا/

 ىلع ةقفتم اهجراخو دالبلا لخاد لماوعلا ميمج نا لاخ تنكدقل

 خضرا ىلا تءحر اذاو . ةلذا اختملا م ءالا كلت لب ةمالا هذه ةأشالم

 .يف ليومورك ماق ذنم ةيوروالا هول يرزلسملا اظنلا عضو

 نفس نا كل ادد اذه انموب ىلا ةبوسنرفلا ةروثلا أل ارتاكنا

 اهف نك مل يتلا دالبلا يف ىتح ءامذلا راحب ىلع تراس حالصالا

 ةنو الا يف هن هللا انالتبا ام ضعب قافنلاو قاقشلا بابسا نم

 اي عرطلا 01 امذلازت آلا نارءاو ايسر هينهو. ١ ةزيخالا

 لاا د كلاسو يزانتما اخ .ماط اليس قفدتت
 ايل اول الا ةيفبج اسنو هراضناو ينام
 10 ثول هننمأ امهالوأو |هنم و درح دوف 1 لجل

 برر نودب تيئيسف نيرشعلا نرقلا ةبوختا هذه م زحعم زضراتلا

 بالقتال اذه يتاتل دادعتسالاو ةرهالا مامت ىلع ةمالا نا

 خيرات اليصفت نودت نا ةلاحعلا هذه يف انضرغ نم سبلو .

 راو ءاهرأن ةودنج "'فئاطلا ديسش ىدا ذتم ةريخالا:ةضهنلا هذه

 اهراصنا ةبامح ””سيراب لان ىلوتو ءاهراتوأ ىلع " 'ىلادم دبرط

 دو 00 اب نول رسم اياب سمت ل
 ءالؤه رابخا ملعب تنبأ ميرال ني مف .اه«راصناو يزابو

 " قطصم 18877 كبت لك (+) شاب كحد 05

 ظ ْ * اقلب 'ليطاف
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 ”زّدعم لاوب تولخ اذا ىتح دحاو يأر ىلع دالببا ءاننأ مظعم حبصأ

 كنفشاكو كراج 0 «هنرازو تسد ف 0 رو وأ «هترامأب

 519 يف ىرتسو . 100 اني فا ناقتتم ظنا تار هردص هنكي اع

 ديرو ةيامعلا ةمالانا كئبنت ةمطاس ةلدأو دهاوش ةيلاتلا روطسلا

 ."نامؤالا ناب نمز يف:اتوللا لع. ضرغتت ل كينابلا 0
 بالشالا اذه سجاه دحا ردص يف سحب نكي مل هنكلو

 نسي هيكل و انوؤتسفك ووتشدي انقل 0 مما تزافا كمل عملا

 لثع اهراودأ ىب متنه يف ةينمالا هذه 97 نوم ةدحاو خيرا يف

 ن*« مد ةقارا نود» رييدتلا ادهو دلما مدقه لثمو ةعرسلا هذه

 نم ناك اع لوقلا اذه ىلع. ضرتعي الو . ةسدلاو ةرهاطلا ءامدلا

 نلاطت ةمالا تضبم» قوقح كانه تسيلف. ينابايلا روتسدلا أ ١

 اهم مالا يلوأ سوؤر يف دقتا ءاكذو ةمكح سبق وه امنأو ام

 عزان.الب مهسفنأ او در مهم وكم نم داو العز الع لرأ مو

 : اوحلفاف رصنملا ةدحتملا مهمآ ىلع ارب اوداجو ةقلطملا مهتطلس نم
 ركب ونأ لاق ذنم يرانا هنود امم اهماب يف ةديحولا ةثداملا يهو

 ىأر نء سانلا امأ اي » : ةءاطللا 1: يلع نيم ةؤيلناو و

 22 « هموقيلف هاجافول 6

 ايدل 1 نا ىلع ةلاملا تسيلف ةينامثملا كلاملا يفامأ

 ىتحءارغالا ةوش ةدعابتم امهاو ةفلتخ رصانعو نيتعزانتم نيتطاس



 بدل "

 صعب تابذ هلل م نم انملع ترثكا فشلا نوع 000 دآم

 نوضار هب اننا هللا كيعو هب انام ام

 عزجلانا ىلا مدقت ام يف حلما بيبللا ءيراقلا ”ننظي الو

 ٍيقرلا تولاخ اونايف س 7 عم نيج نطولا ءاشا نم غلب «ة] 2000 اق دألا ملم نينايملا 0 ٠

 دقو و هدأ لودلل لا لوبسحل و ا 2 تااليحت ملا نم حالصالاو

 ةلودلا ءاشأ ىرلا و ةلسامل أم هتلود رود نهس نم ىذا

 ةنيع اهلمدلا م - اوم لو - اذه لثة 0

 رارحالاو نولخ 78 ناو ٍخ هردق قح خيراتلا هرده 1 و

 ظ ا لا

 نيللاو فنعلاب رومالا نوربدتيو ١ اسوق اولاز امو

 يأو رودصلا قاما ف ال كح وف مهمهذم نسا ىح

 ليلحلا فيضلا اذه لدم وشنلا لع ققلتن ا ردص

 دالبلا يف قبب مل هنا اناق اذا ةلوه ةقيقح .نرشانب انسلو

 ,لاطا ]0 | ىوبأل لوقملا تابزا نم دحاو لجز ةينايثلا

 اوناك نيذلا نيئارملا مظعم تلا. نودلعي ال سانلا تك نكمل

 مناك ةريظح يف اوناك داهشالا سوؤر ىلع دادبتسالاب نودانس



 ديا ا سابو

0 
 ئاينايثملل لاقوت< تلح: مارال ءايفلالا نم "يضن' سانلل ليت ١

 ةيرملا ةلها ملدملا كوج قفا يف مطست ىتح لالحلا لهب الف ارشد
 لاي قثنم ءابه ىرذتو 00 داديتسالا دوق ككفتنو ءاخالاو

 لع 8 9 اذا ىح 5 نم نئاغضلاو داق>الا سهايغ ددبتتو

 نم هللا اهعزنتا دقو الا مكر عش امو من ذءانتلاو ضغابتلا ةلغ

 . نانحلاو نماضتلا فطاوع كرودص تحجابف ةيرطضملا مكدنفا

 باوبا يل حتفنتف ازا ايلا ىوعت و نم مزهنتو

 متتاو . نينئمطم نينما امن متأش باب يأ اوجلتف ةحيسفلا كدالب

 مهل لاق مث راد هاو راكم شا نعرف مما ملك تيخ

 متعانصقرتتو . عر حرسإو معد ومنيف ضرالا نورمثتسلو

 ىلع رعشلاب نونفتتو نوبتككو نوملعتتو نومأعت . 5تراجن جورتو
 نيعب ينجالا طم راف ةنكسللو هللا راثا: كو مللش رثو يأ

 ءاج ول من يإ . غاسملا ةلهس ةمعط ملام ناك نا دعب ماظعالا

 كيك نئلو انا اولقد هَ وأزمل ميظعلا بنلا اذه لثمب يبن نيبلامتلا





 . + ننس ماو + ٠ 2. .لطا ايطار واجب

 ناتكحلا ءأدهأ

 اساب تمرص
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