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 هقافنإ نم اخي سل لعلاو
 در فراعملا ىلا تدصق اذاف

 ةصيق ىبف نودلاب نعنتت ال

 ىلا ليم هعبط نم 1
 ةعامج نونةلا نم كاتصع اذاف

 داع ككل كانه دصقاو

 دّقف ايئدلا ٍنساحم منج مار نم

 ةليضق ماركلاب هبشنلا .َّنأ

 نم هيد ام 1 درقلاف

 1 ابيع اناس زر قافوأ

 هظفل وا ربايم ىفلآ نبيل
 اهنمت نم رقثر ربات نا

 ةدومخ رمد 2 ىف و

 اعوا كسفن يأ نيجي ال

 :انداو كلف واوا ىذلاب وأ

 يماعلا (1)

 حصانلا بيدالا ضم هظفحبو

 حالا رهظ كاز ولا ىلا بكراف
 _ حاج ةبغر ١7 معلا نع باو
 .حجانلا 0 كلاذو نونفلا ضعب

 حجار كعبطب اذم' ىلا 0

 - مك د 0
 حاصلا ليلقلا نادقفب ىليي

 رحالمو سهاوظ سالتخاب ال

 ,جزام ةأرَه نوكيو انتاكرح

 حاتم شيج قلما نيب تدها *

 حصان ربلقو رئافربب نكل
 _حتاضفو ىذا نع فو نع سد
 ,حتابق هذولا "ف ايناتنتيم

 حجان_عينص نم كنت تعنص



 اهسيجب عيدحلا ميضاوم "دخلو

 هل 4 ٍثدح لول تضنأو

 000 درغر توص ىذ 10

 رالك نب ايد حارجلا نا
 و 2

 هدوضحب ٌعىرما ىلع نين ال

 ًاعفار .سلاجلا يف يمت ب 2

 ها ةلويخ قاردس ةعلقت ال

 همالكت يقع هل تضعا اذاو

 اجي ُِش ٌثدحم داجا اذاو

 ارك انيلع هل ديلا نا

 عم ل عدو

 نات لول فييقلا ”لثم املا

 قلاب طوب كاب _ نسل لضفلاو

 انا دبل س ل فد أعملا وجاو

 لطاعل 0 1

 اهئاف لوقعلا ىوذ عل نسبلاو

 ,حجاو ردق َتاذ ٌكروما سحت

 حاسم 4 كلنع كلكيبح ألا

 0١١ وماما كيلا ىلا
 .حداصلاو ىدصال نذأت نذالاو

 حراج مالكن ء كاسل تفكاذ

 جدلا قدص حودملا ةبيغبف

 .حشاف ردقل ردم مك ًارذق
 رمداقلا دق كلللعا نيس ذاع

 حارا م : را لاذ لحاف

 حراصو هل ارك : غر هاج هلضبف

 حاملا ووسملا ةفصنمتمصلاف
 ا ل عراف رول كوم
 .حفانلا لامكلاو فراعملا ُدْرد

 حشاد فا ةراثو روخصلا ٌفوف

 حتا تضخم ِ وا فداصتو

 ,حانب سل رحبلاك ةلاوما



 قرن

 ىرقلا نم فويضلا ةشاشبلا نا
 نأ 'رهظاف ساجعب تسال اذاو

 تذتجأو كلاقم نزف تقل اذاو

 سل نع كلمسسبب دش قمع اذا
 0 ةاجقن ىوعدلأ يل

 عت يبق نع كيالك ب

 ةغابش كلتف ار دش

 ا

 دق كيلا نيمماسلا َتيأد اذاو
 هل بغراف ثيل, مالكلا ُديخ
 هنن نيم اكل ب عاد

 هثيدح طسبل ًاتقو هل حسفأف

 نككالو نيديلا ثاراشا رايها

 ابخاوه كنم كهل نيس ا
 ىتاف :تلمف..اثا .لوق .َكاي
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 ارو ل روؤمأ ةراهحل ايل

  حفاط ةشاشبلاب هجو را

 حاستم رشاعم روهظ هيف

 .حشاكلا بانتج اك بايتغا ظفل

 حداق ةمذم نمأت رقميف ن
 ميقا تاملادرب ةلف تلاد
 حام نعل نكشف تخرم اذاو

 . حضاو دود تاذ لب ةلوذبم

 اصب سيل ءرلا عبط ٌذاج ام
 حصاقت طرفل بهذت الفا اوْعصا

 ماسلا نس قيللا نبل
 حاط ةضرف موري ”ىدنلا كاد

 ا 9 لك كلل 5 ال

 ٍحجاول بيطخلا لثم افلم

 ا لي هلي طساناز

 يلئاضم سوسا اذكو اذكق وها



 م 3 1

 نم « راغصلا هيلع نضاغت ىت> راقولا باوثا هتاواخو هتاعامتجا يف

 سمابتو ؛رانشلاو راعلاب مهنبي هومرو ٠ راتوالاو جونصلا ينراض
 ةؤرملا ظافلا .هريركت نم احل ذختي. ةءاند .هعابط يف نا ىلع مهضعب

 هب رتتسي هنا نظي ًابوث يا ءآفخ « لئاضفلا نم امهريغو ةيرحلاو
 هتركذ اعف مطقا ال اناو ءآطسبلا هرهاظب عدخيو ءآقرلا نيعا نع

 ” ١ اكل] لمست, ام يذفاو ”حبجا نا هققازف .لؤقنللا نم كل
 تناكف هتبقارم يف ًاضيا هب قثا نم تلكوو ةدم هتبقارف «لوخنملا

 هراحصأ اهسمط يف دهتجا ناو «لق اف قيددص دنعو يدنع ةققحلا

 . كماتخو انماتخ نسحاو .يزخ لك مايا هللا اناقو

 ةرشع ةثلاثل ا ةارأا
 هه ةرشاعملا ”بادا زوبع

 0 1 يدل عبس. ريتا ملكا يمس دبخا
 جايب نيل دقحلاف هدو كل  ادبنثأو ًاضرعم َءلدوسج نع نك

 جفا عدم لاذ ٍنهادعي سل الوب وذكلاَد ,رشاعم *رجهاو

 ' ١ ار ميك .نمأت اطلذملال::  ةفامتو: عمات >لاصحلا .ةرم
 رحئاس رش لك كل دّسرتم ٠ ةنأف مثلا ةرشامم نذحاو



 هد مها ب

 هنكلو تاداصلا باتا مهيمسيو ةالصلاو موصلاو حالصلاو

 ةليضف ركذ رازكت هثيدح يف دمعتي نم لك رذحتب ناك ةقيقحلا يف
 بحو سفنلا رهط نه بناج ىلع ناكذا كلذ نم بحيا تنكو
 ءوس ىلا كلذ بسني نا هقالخا نساحمب ريخل ليبس الو لئاضفلا

 تاداصلا باتا ىلع ًاديدش كارا ينا ًاموب هل '“تلقف , سانلاب هنظ
 نم نيعم .دحا. .نظ ءوس نع ينم كلذ نوكي نا هللا ذاعم لاقف

 سبليو هيف سيل امب حجمتيو حجبتي نا ٍءرملل هركا ينكلو قلخلا

 قالخالا ظفل هريركتو ًانالف ىرت الأ ءرارغالا عادخل هيوث ريغ

 امناكلئاضفلا نم اهلاثماو فرشلاو .ةؤرملاو ةيرخلاو ةينطولاو

 ًاريثك اهرركب ال نا هب ًاقيلخ ناك هنا يل لبق دقو هلاصخ رهظأ نم

 يف سرادملا نابتف اهب داطضي. "كاش اجتا.نورخا لاقو هرعش يف
 نونظي نم مماوسو نوبقفي مهنا نوبسحي نم مهريغو ةيحانلا هذه
 ؛لاوقالا نم كلذ ريغ ىلا نوزتعي وا نورجاتي هل مهحيداماب مهنا
 راكتبالا ريقف ديما ردان هناالا هتحرقف بير ال زعاش لجرلاو

 اهنسبلتي مل ول هنا ىلع ؛ ءآرعشلا نم نيمدقتملا يناعم لع ةراغالا ريك

 نوقراعلا هما ميضف ال: ظنفللا لذتبتمو 5 اكرلا باي :هبيكرت نم
 كلذ نه نكي اغبفؤ ؛قؤذلا يمداعو رلعلا ءافعض هه. *رتغا 'اللو

 علخ.و راقعلا برش يف ىدام دق نيسنللا زواجت ذنم هنا ينغلب قف
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 « تاوشر ليكوو تاللايتحا ابا سانلا ضعب هيمسيو « تاكوبا »
 . ردغو ,عادخ ةرسامسو ,ركمو ثبخ ناوعا هل ذختا ناكو

 يعيلس فانرالاو ةنيدملا نم هل نوداطصي ءرتهو روز دوهشو

 ىلع ًارهد لظو مهنيب هومّكحيل نيصاختملا تاعامج نم رودصلا

 « نينثالام ركملا وا ء نيمصخلا دحاب ردغلا ؛ ةميثالا هتقيرطو كلذ

 اا ره عج ىت . كيفلا رانردلا ضاننتا ىلأ لرضولل
 ماظنلاو نوناقلاو ةعيرشلا ظافلا الا هنم عمس نكي ملو ,عومج

 ا ل ردلاو ةلامالاو ةماقتسالاو فاضتالاوقملاو لدعلاو
 وأ اًمح امل بح ناك ظافلالا هذه ركذ نم هراثكاد لهف ءاهلاثماو

 « هر# و هرّغ نم اًئيشو , هريخ لم متععس دقو اهههاون دنع افقاو

 لئاقلا 3 هللو

 عيد 0 | يف يرممل اذه ةبح رهن تناو هلال ىصعت
 و د امم محلا 1 هكعطال ايل تلاع ناكول

 ساجلا كلذ د هاج همالك نم يبني 1

 بايلا انها نم ىف فنا لع ديعسلا خالا يأ د زعا نا هدا اناو

 للاخ ؛ ةها كوب هنو معن عما باجاف ؟هيورا نا نوبحت لهف

 ا تيرا ني ماهل لع اورق ءازعالا يتالخ دحا



 يرعملا لوق دح ىلع وأ

 ءأسنلا لمي ,ةليح .بحاصب ٠ “نع تناو َتْرِرُع دق كدب

 ا ا يجو ايلا 5 مر

 نيكسانلا هللا دابع نم بسحي' ىتح توملا ركذ رركي .ريرش نهكو
 رهدلا نم ىضم امف ”تفرع دقو !ديرم ناطيش ةواخلا يف وهو

 يف مدخي .هرما لوأ يف ناك .درق خيم لب نيعلا .هيردزت ”اكواعص

 هنمأتسا ذا ءاطسبلا نم نيروتسملا دحا عدخ مث .ةطقاس .ةنهم

 اهركلا هتميقب هلاط الو قوسلا يف هءاسحل عبس لآل ٠٠
 لطامبو لواحي لظف نقلا فلتا ناكهنكلو ماكحلا ىلا هكا ؛ هيلع
 ًاسمتلم لاملابحاص ءاقدصا ضعب ىلا أجتلا مث ةمكاحملا نابا ركامبو
 لّصحي ةمدخ داحيا نم نكمتي امير لاملا ةميق عفد يف "لج اتس نا

 هعادخ "لم دق ناك ذا نوبغملا روتسملا يضرف :هتمذ ءآفو اهنم

 . لئاطب هنم لحي مل اضيا كلذ دعب هنا ريغ . هتلطامبو

 قدص يف بائرا الو ذئموب "فرع نم هنع يل هاكح ام اذه

 دادع يف هسفن "دع ىتح تافداصملا يدا ه. فذاقنت لزت مو همالك

 نوناق ةاماحملل نكي مل موي ؛همالظو رهدلا ىمع نيب . نيماحملا

 مسا هلاثما ىلعو هيلع قاطي“ ناكو  عونمم الو زئاج الو ء عورشم



 وت سس ستسو

 00000 كللاهرب ايو لاقت ةكارتشالا ةاعنج نم كازا .هطاخ
 )0 | ؟ كتجح لكمذهأ لاق ءابتعاج ركذوءاهركذ ناركت لاق

 « هركذ نم رثكا ًائيش بحا نم » ةروثأملا لاثمالا يفو اهدعب ديرت
 ا ادد ال لاثمآلاو كلذ سكع لع مالا وكي دقو لاق
 0000 | دحام لاق. ءذوذش لب ةأش ةدعاق لكلو . نيح
 ' 000 0 0!نوتفت#غوقلاو كلذ امعاتيتو لوقت ام لع
 000000 امو كئقس هيياو: عدتملا قيصلا لخد
 يطب نيرظانتملا دحا لاقذ . سانلا نيب رووشم لقعلا ةحاجرو

 000 لابتأ ةرظانم باجاف ؟ كنيبو_يبب امك دتعس لوما

 اغرف ايلف . لاق ام امهنم لك هيلع ”صق مث ؟ هئأرا ةنازرل يدايقنا ملعت

 ديعس ىلوملا مح نوكي امل سلجما يف نم لكت صنا مالكلا نم
 امماكحا نع ذشي ام نكلو رمالا ةمكح لاثمالا نا يف بير ال لاقف

 ظافلا نم ريثكيف دادضالا سماكه سما نوكي اه اهنم لب ءًاضيا ريثك '
 ًاضيا ينعبو هناكم يف تبث ينعي وهف ”نالف ميلحلت انلوق لثم ةغلا
 . ريسي هنأ آضياينعيو ميظع هناينعي وهف للَج "ما انلوقكو بهذ هنا

 دقو لثملا يف ام هب ًابح ءىشلا ركذ نم راثكأألا نوكي دقف
 رعاشلا لوق دح ىلع عمانلاب ًاركمو ًاعادخ نوكي

 'همتاليبال نم ”ناسنالا ”بحصتسيرو . . هلها ”ريغ ىوملاب ايزتي دقو



 لوا ْصقرا تللظف

 يضقنيو ”حابصلا أي
 تأ تا ةلط ٠0

 ان. زبشلا ام اذا شل

 ىضتسو دوه 0

 ًاشظعتم 2

 ا بالا بود ىه

 قاد يردا تنالاا

 لمألا قيقا : هَ

 لع ُهقَوَع ”لوقاف

 ”لعو أي نأ اع

 لهتسا اذا فوس لوقا د
 لزأ ' كدعو ربو

 لجألا لبق هب نئماف

 كدلك“ ىفقا مب

 1 ىوأملا ةّنِج نم

 ة|دصلا امو نودنالا ام

 لولا رخاوالا "ركن

 لهم نم ”مركاو اهنم
 1 5 كجربل روم

 لجلا جرب يف ٌردبلا ت
 نابلغلا دحتأ ىدأن ”تناستسالا ىهنم ل اهأرق الف

 نس "ةعضو نالف دسلا راد ىلا هب هن "رطو كتوتكملا اذه ذخ لاقو

 مهدحا لاق نا 1 مهتاهكافم و مهميداحا ىلا نا وخالا داعو هيدي



 ؟ ”ليَخ الو يبدل كام نكي ملاذا ماتم ةطيرال اقبل 5 ا 5

 ”لينلاو منلا هل مهيف ددؤس وخا ٠ 0 لاقي نا ًاراع موقلا ىك

 ةيغع ةفاثلاةازملا
 به هركذ نم رثكا ًائيش هبحا نم جح

 لها ةصاخ نم ةفئاط "م ذب سلجم عوبسا كيف ال ناك

 «بيبلو فيرظ ؟لك دع لضفلا نايعا نم ةباصعو بدالا
 ا 1 ااكذلا قافآ نم نوعلطيو ءاسوّوك بادالا نم نوريدب

 و ءالضفلا دحا راذا 0 لاو

 رودب نم نوبلعت م وهو انالف اننيب ىرا ال يا لاق مث هر

 لاقف ؟ ًايصق ًاناكف انع يحتني م ىلعف يا دا

 يف ”هقاتعي ناك يذلا ام يردا الف ًارارم_ يندعو دق لزنملا بح

 اي راهترب نه ”ةمدقت كولا هلا ليمرتال 0 رخآ لاقف» 0

 | ايلابر لا ةللطو يأرلا اذه ردا ىحعماف ؟اني
 انكر اناطرقر نلف ذخاف ا

 يقلل لولا ابا حب دلال ايش

 ازلبلا نهرب قتكرتو ةدايزب يتللع
9 
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 يضتقي ثحب اذه يديسااي. تلق ؟ نيبغ ريغ نغلا اذه لثمم ندبلاو

 .. وا ةعاس فصن دعب يرجتس ةرخابلا ذا اذه يتقو نم,لوطلا

 نالا هللا كعدوت وتساف كئاعد نسحب الا اربكحردا ال ىلقلو اهون
 لو لجرلا ضيف اكذلا نيل فاضف م ايالانانعمج لأ

 : عادو صلخا مدوو انرابخاب هتلصاوم انيلا بلطو رادلا جراخ

 1 عامتجالاو ءاقللا لما لع قيدص تعدو نا دعب ةنيفسلا تدصق مش

 ةرشع ةيداح+طاة ارا
 م 0 + ب

 نايل هله 1 ةوصىجلا يف ام

 يعلو لدعلا 0 0 71 ىلا

 ا 9 لضفلا كك يامن

 ىرا الف رايدلا يف يثرط 2

 اددعم ماق يصالل ف تلق اذا
 جوعا |سحال اذ بانذالا تمكن

 قيلبلا مهد ا ةيضه 5

 لبيولاو سانلا يف ثوم ا

 ”نذلا وهليق راقيلل قط نإو

 9 -َء هَ

72 5 2 

 ليخ الو هيف لويلال هربذاعم

75 - 

 رحاف ةلاطةساو ًايو دليلا

 0 اظ ه[ 7 ب . 3
 ”ايكلا حيفط لو « موعلا بوتح رصعو

 و



 ,دالب يف ”تنير يتناف بجعلا لطب ببسلا رهظ اذا نكلو « ينم
 ظ مياستلا اهلها نيدو «نينسلا نم تائم_ ذنم ”يدادبتسا ابمكح

 «يعيبط ريغ ءىش نم بجعت الو مكح ىلع نضارتعا الف « ةعاطلاو
 وا لظتلا وه | امال + سيزار ليلا

 لال لل اهنآوذ ةيلقع *ةروث كلذ لغ قعابلا“ رؤجلا ءاعدا

 "اا لاذلاو اهاودعأ ئردلاو ]خنغتست اليك نشجلا نع قمأرلا
 نقب صقن وهف ناك ءئنش يأ: نم بجغتلا اماو انيناوق نه.يذه

 ام وا انغ ضمغ ام ليلعت اماو «ءىش لكىلع رذاق .هقلا نال هللا
 هللاف .هدصاقمو هللا ةمكح كاردالا لواطتو انم قمح وهف لهجت

 تاالوهجملا لملعت ةرذاحو . ىئوسو عنص امب ىلعا ”هعسا| سدقتو ىلاعت

 ال لقعلاو مسجلل ةحار : تانئاكلا رارسنا يف ضوخلا بانتجاو

 ةفئاط يعدت ثحابم يف لغوتلا نم *ريخ امهو , لفطتملا الا امهانأب
 يفو نيقداصب مهامو اهرارسا اوفشك مهنا ةفسالفلاو ءآملعلا نم

 ْ :هبنم نومانقتملا نب امي مديل رقت لك

 اوضمو اوأشن اذه لع يدادجاو يئابا نا لوقلا ةراصعو

 ا نق تععم دق, (لالاؤ مسجلا حيرتسم مهتاوطخ عبنا اناو

 ” رادلللا دبا لنلع باذكب نا بو ”بذككلا :بحن مرق اننا: انع

 لابلا ةحار.يرتشي نم ةنأ نورتالأ ”قيقح كلذ ضعب نأ بهف



 ةعرسب .ائيلا داعز لجيدف. رخآ ًاقيدضوًانالف تالا ين

 ةمحر ًاراد انلخدف يالوم لوقي ةعسلاو بحرلا ىلع لاقو قربلا

 ”الهؤم ًابحرم "شاب هجوب انيلعلبقاو الا انيلع اههحاص نيعوقت ملو
 يف انذخا مث يما يحاص هل ركذ:امدنع هرورس وه لان

 ايفو ءامبب رعشت مل ناتعاس انب ترمو نأش ىلا نش نم ثيدحلا
 يه لاقف ؟ ت'أج يتلا هذه نم هل لاقو مداخلا ىدان كلذك نحن

 انيلع تلخدف اهادانو جرخت يل ابعندأ لاقف (ةيواكلا يا) ةآتركلا

 ؟ مناصق رضحا نا نوبغرت ىتم يديساي انبحاصل تلاق مث تّيحو
 ال نذا لاق «يديساب نكم ال اذه تلاقف : ًاحابص ًادغ امل لاقف
 كرما ذيفنت تعطتسا ول اذبحو الا كل :تلاقف ءًائيش يذخأت

 اهلسغ نم نكمتا فيكف لضاوتم رطملاو هاش تقولا نكلو
 نا كنكمي ناك امل لاق ؟ ريصقلا تقولا اذه. اهنكو ابفيشنتو
 تذل نق !ءايأعللا# , نيموب دعب اهني رضحت مث معنب ينيب واجي

 عم كقدص نم "يلع 'نوها ءننذكتلا عم كتعاطا لاق ؟ يلع

 .كقدص نم هيلا بحا معن كلوقب "يلع يبذكت نا ينعا «نايصعلا

 اهادان .ذئدنعو ,نكمي ال وا ردقا ال .كباوحي يرما ةفلاخم عم

 يحاص ”تقراس ”تنكو - "يلا لجرلا :تفتلاو ”هتعبتف مداخلا

 'هومتعمج امب يديساي نوبجعتت لعل لاقف  ”هتعمس امم بجعتلا رظن



 مهسلاك راسف ؛براقلا ىلا تزفقو ؛يِلا اهدم دقو هديب تكسف

 نأ حالملا ىلا ترشاف . ءافرملا لع تنك ىتج .الو الكالا نكي ملو
 دصقا اهيماخل تلقو ةرايس تيكر مث ,تاعاس عبرا دعب دوعي

 يذلا لزنملا ماما يب فقو مث قربلاك اه راسف اذكر قر اذك عراش

 حربي مل هنا باجاف يحاص نع باوبلا تلأسو ”تازنف هل ”هتنيع

 ىلع تلخدو (هترجاب ) هتعطاقمب ةرايسلا يماح تحفنف هلزنم

 انيهتا الو جرح الو هذه هتاجافمب هرورس نع ثدُْخ . قيدصلا

 20| | ادلق قولثلا كيداحلا ةلداهو تيحرتلاو لهأتلا نم
 لاقف ؟ دهعلا لوط دعب اه "دج ام ةدهاشمل ةنيدملايف ةعاس فوطن

 ىتح ىركذلا بياطا ركاذتن نحنو انجرتخو انضم مث كيلا كلذ
 لاق ال تلق ًانالف نوفرعتا لاقو ينفقوتساف دق قاقز ىلا انيبتنا
 اللا مكمالك نم ًائيش كرتي مل وهو مكعسال ركذلا ريثك هنا

 مككدهاشم 0 ال طرق ىلا قع امالعو املك يدا وهو هحلاظو

 ينعنمب عنام ال تلق ءانم ةبيرق هرادو نالا هروزن نا نورت لهف

 يتعاس يف ترظنف ةرخابلا ىرجم ىتمو لاق « تقولا قيض ىوس
 ؛ انب امهف تقولا لك انيدل نذا لاق . تاعاس ثالث دعب هتبجا مث

 امتسدنه راد باب ىلع انب فقو ىتح تاوطخ عضب الا رسن ملو

 لق هل لاق مث تيبلا ديس نع مداخلا لأسو بابلا قرطف ةميدق



 بير كرماخي الف هيف سرفتلا ىدل كإ ودبي هاوسو اذه لك

 سانلا ضازعا شن ىلا لثطعتمإ عباسمت .ةزينرس ةور]
 . مهام صانتقاو مهموخل سارتفاو

 وحنلا اذه ىلع اهبضعب لب كتسارف لك تناك نا هل 'تلقف

 :ةسارفلا ءآبلع سرفا كنا دبششا اناف « مويلا اذه كنم يل ادب يذلا

 يترايز نع عطقني الأ يندعو نا دعب ينعدوو ًاركاش امساب ينخاصف

 . اليوط

 ةرشاتفلا“ءارلا
 (« نايصعلا عم قدصلا نم يدنع ريخ بذكلا عم ةعاطلا )ب

 نس « قافا بأ "وجب ءراطما تاذ ةليل يف . رادقالا ينتعمج

 دحا يف ةنيفسلا انب تسر لاق ىح ام يف ىخ :قايسلاو درسلا
 اهب نطقي ًاقيدص تركذتف يما الو .. ةئيدم ماما رافسالا

 ال لاقف , ريصق ما ءانيملا كلذ يف انماقم' ”ليوطأ نابرلا تلأسف

 يضقا ال يسفن يف تلقف ءاتش لصفلا ناكو , تاعاس سمخ نم لقا
 تناكو ؛كلذب رهدلا فعسا دقو قيدص رزا مل نا ءافولا قح

 نيحالملا دخا اهرهظ ىلع نم تيدانف ةرخابلا لوح براوقلا

 « ملسلا بناحي راصو ءاملا هبراقب "قش ىتح ينادن عمسي دكي ملف



 مسا © واد

 دقو ”تلق . ةثيبخلا هسفن رارسا لق لب لاقف ؟ هسفن زارسا مكحابا

 هومتحنمو هيف متسرفت ول لاق 0

 نيب ركت رك اذ يف هيبشتلاو ةسياقملا يهو يندعاقب ب ركهابتنا نم ًائيش

 يف ًاحاسمت لاحلا يف مكل زرل ,شحو وأ ناويح ةروصو هتروص

 ركملاو ثسيخلاو ةدالملاو ةهالبلا يف حاسم انيع هانمعف « ناسنا و

 يف هناك [هيقش نم رظني وهو « رارفصا ىلا برضي ةيبارت اهنول
 ماقدش لصتي. ام كلذ ىلا فضا :ليقث مون نم *هبنتم وا لوهذ

 داما“ ليطتسملا هسأر ىصقأ يف اترمس ابماك *هانذاو ءهينذان

 اذاو . حيبقلا |مههطسبتو انه رع اف“ يلفسلا كفلا امسالو

 يفو «قوف ىلا ةالبلق االقناو ةيناقوفلا هتفش يف هللا كاقو تامأت

 امناك ر فصلا هنانسأ كل ودبت ىتح لفسا ىلا امالقناو ةيناتحتلا

 دعتسم 'هناك ما ودلا ىلع قوقشملا هف يفو «لفسلا هتفش ىلع ةتبان

 ةقالحلا بغ تبانلا رفصالا رعشلا ٍِف ترصنت اذاو « ضعلاو شلل

 .هيدخ يفو ؛ كسحلا سوؤركح ةيناقوفلا هتفش ىلع صقلا وأ

 | الف «رذق رتل نزل إغ لقسأ لا نيلطبلل قيضيرلا
 «نيرخنملا خوفنم سطفا ريصق فنا اذ احاسممت كماما ىرت نا

 مدعو ةرهاظ ةحق عم حاسم رهظ هناك ًادج رذق رضا نيبجو

 . يشحو ساسحا



 مل وهو .ًاربخ ”هريتخاو ًارهد هرشاع نم ريوصت لجرلا قالخا
 ةسلع دعاوق ىلع اذه ركنكح نونبتأ هل تلقف . مويلا لبق هفرعي
 ؟ اهلها ريغىلع اهب نونضملا رارسالا نم رس وه ما ةسارفلا ٍلع نم

 دق نوملعت أك ةسارفلا لع نا لاق مث بييللا بيرالا مسن متت

 ررققتت'مل مويلا ىلا هنا الا ءرشبلا خيراوت مدقا نم نوريثك هب ملكت

 يتقيرط نا يرابتخاب ىرا انا اماو ءاهبلا هيف عجري' ةماع دعاوق هل

 ةقيقملا نينا يه -ءايدقلا نم يقيس نه ةقيوطبلا 0
 م.دق يل قيدصب اذاو ء انقيرط قرتفم ىلا انلصو انكو ءاهاوس نم
 قيدص مدقت ام دنع اليلق هنع ىحنت دقو ”هفرعا لجر ”هبحصب

 نمو.انثداحي ةعاس "لظو « هفرعي ناكو يحاص ةخاصمو يتاصمل

 ةرخابلا رهظىلع ابورا | نم هلوفق دنع يباحصا دحا فداص هنا كلذ

 ريغ قيدص ظحلا تنك («نرساف دنع ىلا

 ةقيقحلا يفو . كلذ نم انماا لواحي ناكناو ثيدحلا ىلإ تصنم

 دلي ناكر. انع يستتلا انحاس قيفز ىلاهرطأ بتال ٠
 ىلا مثدقت انعاذوب .بحاصلا “مه ام اذا ىتح.٠ .بوال هرظن هيف

 ينرداب ىح البلف ' نادت داك ليو اريام مث ارد .هقيفر

 هفرعا معن تلقف انبحاص قيفر لجرلا اذه نوفرعتأ .هلوقب قيدص
 ام .هحمالم نم مكل ادب لهف سرفتلا ةباغ هيف نوسرفتت ركتبأر دقو



 مالسلا لوقي لخاد. اذاو اذه قيدص ئيدحاصي نأ دلع

 لاقو ينخاصو يوحن مدقتف . هتفرع ىتح هيلا يرظن هجتا اف كيلع
 اناو تلقف مكتكردا ىتح مكتعبتتف مكيلا قاتشم اناو ديعب نم كتيأر

 رخآ نع ثيدح يف ذخاف ؟ دنع امو ؟ متتا فيكف قوشم كلا

 بآقي قيدصو ٠ هسفن اصمو راس قلق اهتكا اراد قرف

 د ها, لجرلا ناكو هتثج رئاسو هيدب تاكرحو ههجو يف هبرظان

 انسواج لطي. ملو ٠ فهذو 0 يخاص هثيدح نم ىبتنا املو

 اان قادصلاو 00 كما م لوا يتكلا دنع كلذ دعب

 نم هيف اهنوليجتو راضباب لجرلا نوققحت مكتيأر دل تعلمك ٠ نيام

 اادالق ؛اناتع تأز لاق ؟متيأر اذاف هيمدق يبقع ىلا هسأر ةن
 هجو مل ادب نبا نمو تلق. راسنا اند اع لان ةررت

 ”هتننراو ىقالا نككلا فنألا كلذ ف متر صبت انآ لاق ؟ ؟هشلا

 نيمجاح تحن نيتعماللا نيترئاغلا نيتريغصلا نينيعلا كلتو ةققدلا

 دعب و نيتريغصلا هيفكممظحال امأ مث ؟ نيزراب نيدخ قوف نيتك
 ةليطتسملا هرافظاو ةسوقتملا هعباصاو ةريمكلا هتثج نيبو اههنس ةسنلا

 ” ]الا ضلقلا ادلطنتت اربتن كلاخم اباكح رغملا:ةنلا

 رئاس عماج هنا يا «نابج عامط ؛ "رش مكبحاصو ؟ سارتفالاو
 يل روص هناف هنم بجعتاو لوقي ايف رصبنتا تنكو .نابقعلا عابط



 ميسا م

 لا

 2 مياه

 5 ىتةرعملا العلاوبا رت

 ع م .٠ َ د

 راصبألا ىود دشر ىلا ىدهي 22 هلبق ىمتا ضرالا قوق ماق م
 9 ٠ ءَ 0 2 ىو

 راوالا يف ”لضيو هلوح ام ىرتلا قوف نملك رص نيعلاب

 راقالا دما رص نك دق -هحوريف الملاو] 030

 راع مسج لثم قئامْلاىمسا همولءو همهف ىاسل تدبو
 ع ها ع “أ 0 1 3 ماع

 رارسالا قلغم كرداو رعسلا هلق نم هناي مل عع ىلاق

 ا 3 8

 أ ”ساسمب و ”باقعأ -

 ءاكذلا ديدش ةعلاطملا ريثك علا نم بناج ىلع قيدص يل ناك

 ًاهبش رشبلا هوجو نم ,هجو لكل نا ل ناكو ءرظنلا سراف
 ىلع باد وأ ءأملا يف .حباس وا . ءآوملا يف رئاط نم : ناومحب

 نبع يهو اهبحاص عابط ىلع هلدت ةهباشملا كلت ناو ؛ءآريغلا هجو

 ] . هب هبشملا ناويحلا عابط
 سولجلا ىلع ًاداتعم تنك (يتك) .قادو ىلع ًاموي 'تفقوو



 000 ليا شو هتاعرص نم ٌنويمسيو:هلاوحاو ةتاكرح نم

 هل لوقي "نأك , نيكحاضلا دحا ىلا اههجوب ةلمجب هباطخ عطقي
 |0000 ]وشن نأ نمت كنا وا ءاذه يماقم لع يل دساح كلنا
 ”هناكو «.ىش نكي مل "نأكهباطخ ىلا دوعي مث هسفن وه كحضيو
 « باجيالاو ناسحتسالا الا مبكحو نيعماسلا هوجو يف ىريال

 « ةرهاظ هنم مهتيرفس نا عم يب نوأزبت ,كنا لوقي نا هل رطخميالو

 حضوا نيبو هنيب لدست هملعو هايازمب هتقثو هسفنب هباجيا ةدش نكلو

 ام راشعم 'رشع هاوس نم هل ادب ول هنا عم : افيثك ًاباجح قئاقحلا
 '”يفخ ةلاخلا كإت تاكحضم نم هتاف املو داقتنا دشا هدقتنال .هيدس

 ةرم ياوس ماماو يمامأ "رم امم كل هتروص ام سيلو ؛ققد وأ

 بئارغ نم اذهو .ًاريثك انماما هعوقو رتاوت امم لب «نيترم وا

 «بلقلا *يكذ لجرلاف «ةيلقعلا ىوقلا بئاجيو ةيرشبلا عابطلا
 ايف الا ءدقنلا 'نسح .”سحلا قيقد «ةنطفلا عيرس « مهفلا دقوتم

 لاعفا يف ريصنلا دقانلل لاجم كلذ يفو ءهنع ردصيو .هنم نوكب

 "15 اللد يف ةدافلاو- ةيزتلانيثأتو اهعاونانو: ةلقعلا ئوقلا

 لئاقلا نب وسستاو
 ”ةليلك بيع "لكن ع ىضرلا نيعو

 ” طل افشل نبع نأ اك



 ب "عادل

 ىلع ماستبالا ىريف نيرضاحلا يف هيرظان ىلقي دقو « هريراسا
 يلابي الف .كحضلا ةدشنم هسفن كلمي ال مهضعب ىري دقلب مههافش

 كحض نا ققحتم هناكوا 'هبيري ام رظني مل هناك هلك كلذ نم ءىشب

 . هرورس يف .هتكرانشمل الا .ىل سيل نيكحالا
 ًاباطخ لحرب .نا نجما كلذ يق بناضالا حلل

 . حازملا ىوس هلاؤس ءآرو نم موري ال وهو هل هركذي عوضوم يف

 فق دقو ؛ هتبجو هبوث ي*رسرو « هسولج ةئيه ريغي نأ ثيلب الف

 ةلمج نم لقنتيف قالا نم فولا نيب هسفن بسحي ًابيظخ هيمدق ىلع
 نيتلمحي قطني داكي الو , باطخ لكيف هديعي مالك يف ىرخا ىلا
 طقسرو حون ةصق نم ًائيش يكحي مث مدآ ىلا دعصي ىتح ثالث وا

 هحنالمو هتاكرح يف ترصبت ولو « مهلع هللا تاولص ,يلكلا ىلع اهنم

 تتيبشلا ةتارازقو ةئااوجوهتاسضوتهتازيثاملاةاطصالا ٠

 يروزب م":ءروطلا ىلع وا روطلا ماما هناو هيف صمقت ميلكلا نظير هنا

 مهمظعيإ نم نضعب دهاشو ضراالا ىلا روطلا نم ىلدت هنا ول اك

 ةسايرلا هيلا تداقنا فيك هب صخلي” .لح وا ةياكح ىلا .هلها نم
 ,وحنلا اذه ىلع ديزت وا ةعاس لظي دقو ؛ هاوس ًاؤذكامل دج ىل م

 ليحجيو هراصباب نيعماسلا جدحي ؛ قلب اب 523 .هلك كلذ يف وهو
 نودهاشي امل كحضلا يف نوقرغتسم مهو هتارظن ًادحاو ًادحاو مهف



 ع ا

 يف هللا تابا نم ًةبأ ناكو ةفئاطلا هذه نم الجر انفرع دقو
 )0000 راح «لامجالايف ةقلخلا نسح ناكدقف « ةضقانتملا تافصلا
 . ةظفاحلا ةوقو ءاكذلاو قيقحتلاو مهفلاو ملعلا نمر فاو طسق ىلع

 نالت ؛ يكارتلا قئاقدو ظافلالا يناعم ًاريصب دقنلا دندس ناكو

 اذ نك هنا الا ؛كلذ قّوفو هلك ك لذي .ةسفن نم ًانقيتسم ةثداحما

 «قورسم 'هانعمو هفاتلابتكب «ةنبلا هل ةحيرق اللب ةرجحتسم ةحيرق

 باوبا دحا يف انركذ ؟نوزوملا مالكلا باب نم رعشلا ظني دقو

 اذاو ولت لك لع_كلذن هتيز ءهاوسل يتاثملاو :تاتكلا اذه
 هعضوم ريغ يف هل درو ظفل ىلع 'ههنت نأ ىلا علاطلا سحن كقاس

 طحنت فيك لعت .ذئتيخ ٠ هب ىلا قوبسم ىنعم ىلا ريشت نا وا
 دينفتلاو خيبوتلا لويس رمهنت فيكو سوؤرلاىلع عيرقتلا ديمالج
 ؛ ةليلج ةلاسر نزاوت .همالك نم ةلمج لكنا معزي وهو ايضا

 علطتي ناك هنا ريغ « بيلا نيما ردصلا ميلس ةريرسلا بيط ناكو

 ءدوقفملا اهدلو ىلا ةدلاولا عوزن هسفن اهلا عزنتو ةسايرلا ىلا

 وا حزام مار اذا ىتخ ؛هرعاشم هيلع كلم دق ةمظعلا بح ناكو

 نا الا هيلع امف : ظيغلا نم قشني داكدق هأرو هبضغ ريثي نا مصخ

 قيلت ال وأ هل الا نوكت نل ةسايرلا نا «سلجملا يف نمل وا هل لوقي

 قربتو ههجو للهتيو هتروس أ نكستق هيلا ريشيو هل الا



 ليمجلاب ءانثلا وا «سانلا نم دحا حدم عمسي نا ةينانالا قيطي الف

 . لضف يذ ىلع

 برعلا نع درو اذكه لوبجلل ينبم وهف نوبجعملا اماو

 بجعم برعلا ناسل يف لاق ؛ هيأرب وا هسفنب ”بجعم' لجر لاقب'

 فيرعتلا اذه ءآنب نا انلق ءاحيبق وا ًانسح 'هنم نوكي امب وهزم
 نم نسحلاب الا رخافيو يهدزي ال ناسنالا نال « قطنملا هضقني
 ىرج اذاو « مهحنابق نومتكي مهسفنا رارشالا نا ىتح هلاعفا

 ىلع نيمّنشملاو هل نيماذلا لوا نونوكي مهناف سلجم يف حيبقلا ركذ

 يف لاقي نا ىلوالا لعلو ؟هن ةاهابملا نوضري فيكف ءهباكا

 ىوقلا ىدجا يف فعض وا للخت هنا سفنلاب باس ٠
 . هسفن ”هنسحتست ام ”زئاح هنا هيحاص مهوب ةيلقعلا

 . تاجرد ىلع مث لب ؛ةدحاو ةبترم يف مهلك اوسيل نوبجعملاو
 ةروصلا حببق ةقيقحلا يف وهو , هلك نسحلا كل هنا نقوب نم مهنف

 , بواقلا لكىلا بيبح هنا يف باري ال نم مهنمو « ةقلخلا هزرشم وا

 بسحي نم مهنمو « ةهالبلا نم ءىش يف كراشم بلاغلا يف اذهو
 مهنمو ؛ءادإبلا نم ةقيقحلا يف وهو ةهابنلاو ءاكذلا تاباغ زئاح هنا

 سانلا ءزمب رعشي الو ًارذه لوقيف "يما وهو رعاش هنأ نظن نم

 ؛لحلاو دوجلاو مهفلأو نسحلا هعمج يف كشي. ال نم مهنمو هب



 «ديصلا لك ههناف هلك ديضلا بلط نم" نا ملعي هللا هزعا سيئرلاو
 آ 00 دوف نيم ةزاكلع صرح يفولا قيدصلا لع ضرخي ل نمو
 . قيقحتلا عنتمم بلطمو قيح ”ضرغ مهلك س انلا ىضر بسك ناو

 ةعباسلا 3 ارملا
 ل 2 2 0

 5 ةيمجعملاو ةيانالا

 (ميجلا حتفو ميلا مضب) نيبجعملا ىلاو نيينانالا ىلا ةبسنلا لع

 برعلا ناسل يف لاق , نييتنكلا ىلا ةسن ةيتنكلا.لبع ًاسابق كلذو
 نولوقي نيذلا خويشلا لاقف نويتنكلا ام 'تلقف .. نّرك ةدام يف

 ٠00١" ]| بوم هناكف اذك ىتك و اذك ناكر ذك انك

 "1 الحا انا ”تلعف انا نولوش نيذلا م "نذإ نوينانالاف

 الاوت الان !طنك ىراتاناإو

 ٠ اههحاصل ريخو ةيزم لك ب لطتت ”ةليذرو ”ةصقنم يه ةينانالاو

 يه وأ ءارزضلا ديدشو ىذالل اذه اهملطتب هاوس كمرض "رع ناو

 عفان لك ىلا اهحاصب عشجو عمط
 اوأولس ةالامم ريغب نيسحشسمو

 يف طارفالا وه وا تاذلا بحب مهضعب اهفةرعيو ء رشبلا رئاس نم
 . لمشاو حضوا هالعا انفيرعت لعلو ؛ تاذلا ةحب

 ءدسحلا اهمزاليو ابعم دلوتي لب اهنع عرفتي ةليذرلا هذهو



 سفن يف هلهاو نامزلا مذ ىلا بلقني نا ثبلي ال مث , مركتلاو
 مل «حدملاب نينض هنال قلخلا نم ًادحا ينثتسي الو سلجملا كلذ
 ةملكب لخيب داكيا ىتح , رشبلا نم دحا يف ريخ ةماك ًاموي هل عمست

 نا عاطتسا ول لب «كالحلا رطخ نم هلشتني نم ىلع هللا كافاع

 ةيحتلا ظافلاب هيتفش كرحب ال نو « ميلستلا ةراشأ نع هدب ضب

 نم نينثا وا دحاو نم رثك اب عامتجالا نم رفني وهو « لعفل
 نم ءىشب !مبلع نضي ال سلجملا كلذ نع اباغ اذا امهو باحالا

 هنا هوفراع لوقي ؛ ظيرقتلا يف حزملا ليبس ىلع عساللا هناسل رخن
 هتالع ىلع وهو ء«نودساح هل مهلك سانلا نا معزي وهو « دوسح

 ةحلم' وأ ةردانب قطنت داكت ال ؛ ةبياطملا ول- خورلا فيفخ ”يكذ

 نم ناكولو « بابلا كلذ نم ءىش صقب كردابيو اهنسحتسي ىتح

 ”هسأر كرحيو هييعو هيفكو 35 تاراشالا رثكيف , هتعاس قيفلت

 هعمست داكت ال ىتح هتوص ضفخيو سآلمب يحاون نم ةيحان لكىلا

 تفنليو هيذب اتلكب , هيبجاخو ةيئذأ ءآرو ام ةكي هلك كلل

 ىتح لوقي امم كش يف مهناب رعشي هناك هيعماس وحن ًاالامثو آني
 هنا هتارظن بيوصت نم هبسحن ىتحو : بيرتسملا ريغ كلذ بيري

 انيحاص هناو *هيين هنا سنت الف هلك كلذ دعبو قلتخيو فاؤي
 . تارا هقلخ يف هّللو
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 ١" ةهدنلا ديرأ ةءارقلا !عليوط بابك دعب مون تاذ تجرخ

 هللا دمحا « "ىلع هانيع تعقو ام لوا يل لاق بيرا قيدص يئلباقف

 ١ 00001١ كلذ :ارواق يي ىبع كلف كئاقأب لع نم يذلا
 وكشا ناب الا , هنم ينلان امم ةجرف“ را ملف تاعاس ثالث ذنم ص

 رعاشلا لوقب المع ق.دص ىلا يش

 .ةزرم يذ ىلا ىوكش قم د الو

 ”عج وني 0 للي وأ كساؤ

 فكو تلق «نالف لاق ؟ كرئاز ناكن ف “تلق "يلا هللا كثعب دقو

 حدم يف هفارساو « هتينانا ىبغ هنودهعت يلب مل هنا لاق ؟ هلاح

 ")سس و تاون دنع هب قطني ام قا دانتكتلا ئوكش ؛هتئاذ

 ,هقازرا ةرثكو هيلع هللا معن ةعسل نلاعي' وهو ؛تقولا مؤشو

 بحال لب هوبح ليلقو . ًادحا بحي ال لب سانلا نم ليلقلا بحي
 سانلا ما سانلا .هتهارك نم هسفن ىلع هينج ام دمعتيأ يردا الف .هل

 هل ضرعي دقو « هثيداحا تايط يف كلذ ىلا ريشي امك ءادعا هل مهلك
 مهلك مهناو ءددعلا وريثك هباحصا نا ىلع لدب مالك ةرشاعملا ءانثا

 صالخالا تايا هيدل نولتيو «ًايمشعو ةةركب ءآشثلا هيلع نوددرب



 مس اال

 نع ةيرغ ؛ةندمثملا ممالا ةاراجم نع ةديعب ةقيقحلا يف يه ةايمجا

 ةثلاثلا ةآرملا
 ا دوسح هجو جم

 ىت> كهجو قوف سايلا مّيْخ

 هتك موعغلا لسرت نيا
 .مومح فلح تلا بهدا ١

 ًاليمج ًاهجو ترن ام اذاو

 أمخر :اويع تشتم اا
 و

 #7 دالبلا يف لق اذاو

 لا معن نم تناو اذهءلك

 أعل رهظي كنم ناكىذلا ام

م تب ٌءىرمأ ىلع
 "أذ ن

 انياثلا ”كانخ اغا اللغو

 ايوعرم ًاحنان َرثبلا ٌرداغ

 ايولهلا - هه 0

 ابورط تيار م كد كيف

 ايوطقابوضَع هسسح نم تحر

 انوش ثمل ىف يشغل

 انونكش1 2011 روش كل

 ايه كلاقنح يف لولا مرضا

 أسمضو م ران دق ام

 ارك ا ةالعم /



 مب ةمالا مهتمدخل مل ةأفاكم مهنم قاّبسنلا ىلع زئاوج اهعيزوتل

 ًافاهراو مهناهذال ًاماجتساو مبممهل ًأظيشنتو ءاوعدتباو اوداجا

 يف قئأتلا نم مهتاعامجو مهتاموكح هن ىنعت ام ادع اذه ٠ ؛ محنارقل

 مهدالب تاحاسو مهفحاتمو مهبعالمو مهسئانكو مز انم ةسدنه
 ةعيدبلا ةبيجعلا ليثاعلاب ةفرخزم اهلكو ةديدعلا ةماعلا مهقئادحو

 ةميظعلا مهندم عراوش نم ًاعراش ءرملا وطخي داكي ال لب ٠ عنصلا

 ىلا اندصق ولو - زنورب  رفصلا وا رمرملانم لاثمب هفقوتسي ىتح

 هل عسنت ال امم بابلا اذه يف مالكلا لاطل هفصو قح كلذ فصو

 ممالا قبسا لعلو «ةراشالا هذهب يفتك ةريثكلا تاداجما الا
 . ةيوسنرفلا ةمالا هلك كلذ يف مويلا

 قالخا يف رثؤت ةعيدبلا نونفلا نا فيك انيأر مدقت اهف
 نع وبنتف نساحلا ىلا رظنلا مراضصبا فلأت ذا :ريثأت نسحا رشبلا
 ةحاصفلاو رعشلاو ناحلالاو قيسوملا قشعنتو , حيبق جيمس وه ام لك

 رواقلا هذه ىلا ليمت يتلا ةمالاو:«بةشادنهلاو: شقنلاو. ليوصتلاو

 ةسيفنلا ةلمجا تاعونصملاب ةلص هل ام لكب لاغتشالا اهنديد نوكبو

 « ناك ابا. نسحلا عاوناب فخشلا اهقالخا يف عبطني نا رثكتسي. ال

 'ارلاذا شلح اهفالخخا فيارقلاتفختقلا !ةنهب بله اهناذا بحيالو

 .نرونفلا نم انه ظح ال يثلا ةمالا نا هانلمجا ام 'ميتتتسيو
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 ئجيو دوصيو طع امو ةيلع مندي ضرالا هجو ىلع قرو .ذئمود

 ناسحالا كلذ لثمب لقصلاو شقنلاو تحنلاو رفحلا مث ريوصتلا
 لكداحتاف ء نينسلا فولا دعب رمرملا لع امهدجت نذإلا ناقتالاو

 «ةليمجا تاعانصلا ل يبس يف 'هؤافيتسا لوطي امت اهريغو لماوعلا هذه

 طقف نيسحتلا هوجو يف ةعيدبلا نونفلا يقرت سيل هنأش نم ناك
 ام ريثأتب عارتخالا قرط يف .نيلوالا نيننفتملا عسوت ىلع ناغا لب

 لماكتلا لبس دهمو مهتاليخن هبنو « نساحا نم مهراصبأ تحت عقب

 ةمالا قالخا يف لب «ةنوشخلاو ةيزيربلا شحاف دغب مهقالخا يف
 ؛ لعلاو بيذهتلاو ةييرتلا عم بسانتت ةتوافتم تاجرد ىلع اهلك

 . لوقلا قبس امم زئارغ يف عبطنتف لاما بح ةكلم مهيف يبرت ىتح
 ناسنالا ىلع .تأب مل هنا ءاهيف بيرال "ةقيقح نوكي داكي امو

 ةندمتملا مالا مومع دنع ةليجا تاعونضملا قوس هيف تجار رصع

 . كلاملا رثكحا يف ةددعتملا تايعمجا نوفل مهارتف « رصعلا اذبك

 ضراعملل اهنمو «رةكلمت لك نم. ناسحلا بيوبتل اهنف « ةندمتملا
 رعبشلاو ءانغلاو قيسوملاو شقنلاو رفحلاو ريوصتلا يف قابسالاو

 ريغو بيترتلاو ليذنتلاو قيسنتلاو فيلأتلاو صقرلاو بدالاو
 ةدعاسمو طيشنت يف نوري ةاوه' مدنع موب لكدل ”دحي امم كلذ

 ةرفاولا لاومالا نوعمجمو « ةعيدبلا نونفلا لامع رئاسو نيننفتملا



 عقارا رطل

 00 «اهلك تاغانصلا يف رشبلا قالخا ريثأت ناك بيسلا“اذهطو

 اسس داحيا يف ةميدقلا مالا طيبك انطب .اريثأت ةعيدبلا تاغانضلا
 تا ؛ مهقالخا يف ةعيدبلا نونفلا ريثأت كلذ لثمو . تاءانصلا
 مهشيع ةطاسب لاح يف يا ظ ةليلق مهرما لئاوا يف مهتايجاح تناك

 راثا نوفتقي اوناكف ٠ ديلقتلا ريغ ىلا لاخلا مهعفدت ُ مهتعانقو

 كلذ عت امو توزحلا مث تازوزغلا مهيب تأدب املو مهل نم
 | ةلطاو» نيدراعتلا نقشت مغ بلتلاو ا بنا" قف
 ااا اهلانشاو اغأ اهجتارتناو لثاتملا "طالق و" ”تيواغلا

 كلذ نف «تازاجتلا يف تالدانملا ىلا اهئآقترا مش ,ةالللا ططختو

 تبه يذلا نيسحتلا ريدقت بحي يناسنالا عمتجا ريس يف خيرأتلا
 001١| سوط ةئئدلا نوتفلاو .آمؤنغ تاعاتضلا لع”هحابر
 يزيرفلا ليما ةبغرلا كلم بقعا مث : يرلاو عئاضبلا قافن يف
 عباتتو نافتلاو نيسحتلا ىلاوت مث ء نسحالا ىلا لمعلا داشرالاو
 ةثيبلا رايتخاو سفانتلاو زاخفلاو بسكلا ءآرو مالا ' ”محازت
 تاعانص لعلو عت متمهتاعونصمو رشبلا اياجيف ديايش ارماخاطو

 ٌفينملا ماقملا اذه غلتل نكت مل شقنلاو رفحلاو تحنلاو ريوصتلا
 يتلا ةعيدبلا ةيرمرملا لابجلا كلن الول ءةمبدقلا ةينانويلا ةمالا دنع
 نكي ل ذا :"ىلاالتملا رؤنلاو يفاصلا ءآوملا كلذو اهدالب فنتكت



 مهسوفن يف سرغب دايتعالا اذه ناف ةلمجا ىلعو «نودقتعي اهف

 عسنتو مهقالخا بذهتتو مهقاوذا ىثرتتف ةعيدبلا نونفلاب فغشلا

 .نهقما
 عنص يه ةعبدبلا نونفلا تناك نا لوقي ضرتعم ”برلو

 ين عونصملا رثؤي فيكف  كلذك كشال يهو  هعضوو ناسنالا

 ىلا هعونصم ريثأت ”دتمب فيكو ؟ عضاولا يف عوضوملاو عناصلا
 ةجينن يهو ةليضفلا هيلا ببحي فيكو ؟همواعو .هنآوهاو هقالخا

 وهو نسح وه أم لكب فغشلا هيف داوي فيكو ؟ هتييرتو هعابط
 . ةليمجا .هتاعانص رئاسو هرعش يف هاندهاش امم كلذو هيلع عوبطم
 امو لقاعلا قولختا اذه ةديلو يه ةعيدبلا نونفلا نا لامجالابو

 . هدلاو ينري دلو انيلع

 بيرال ةقيقح ضارتعالا اذه يف درو ام لكنا باوجلاف
 لب ةعيدبلا نونفلا هذه لك نا كلذ ء. دحاو ما لافغا الا اف

 مومعلا ىلع رشبلا يف اهريثأت ةلامجا انحرش يتلا ةليملا تاعونصملا

 نم ةدحاو .ةعقب يف اهلك رهظت مل ,ءصوصحلا ىلع نيننفتملا يفو
 ”ةمأ اهضعبب وا اهب ْتَّضُخ الو « دحاو رضع يف.الو ء ضرالا

 ابنكلو « نينرق وأ دحاو نرق يف املاك تغلب مث تأسشنالو  ةدحاو
 ,هلوا لوهجم رمعو نورقلا تاءلظ يف لغلذتم ديعب خيرأت تاذ



 هعاونا فالتخا ىلع لاما مهلا ببحيو . ةفيفعلا ظافلالاو
 ؛تاروظنملانم هل حور ال ام يفو :لقاعلا ريغو لقاعلا يف ؛هيناعمو

 "20 اي داوم نم ةدام ىطاعت نم ' لكل مشي ريثأتلا اذه نا لب
 . اهلكةمالا

 «هركذ نم رثكا ايش بحا نم هنا ةرئاسلا لاثمالا يف درو
 امتراضح ناونع كلذ ناك ,رةما دنع ةعيدبلا نونفلا ترثك ايكو
 فرعشا اهتزايحو «ةيرشبلا فراعملا لس يف اهبقرتو ء اهدجمو
 وا روظنم نم تناك أيا نساخلا لع دايتعالا ذا ؛ةيناسنالا لالخ

 غيلب وا ؛ةقينالا ليثاقلا وا ريواصتلا لع نوكي نأك ءعومسم

 «ةحاصفلا يف ةيقارلا بطخلا وا ةيماسلا قيسوملا وا ءراعشالا

 نم ؛كلذ لاثماو ةعيفرلا ةليمجا روصقلاو ةبيجعلا لكايشلا وأ

 ىلع عابطلا نيرمتو لئاضفلا روعش ءامناو قالخالا بيذهم .هنأش
 اا ١ نساحلا بلطتت. نساحلاف. «قوذلا .بفيطلتو .لاما. بح

 مهسوفن يف عبطيو دالوالا ىلع ةيلوا ًاسورد يقلي امم دايتعالا اذه

 نوعمسيو فحتلارود يفعئادبلاكلتلكنوري ذا نطولا بح ةيتفلا
 تاحاس يف راعشالاو بطخلا حصفاو ةيقيسوملا تاوصالا فطلا

 نا داقتعالا سرا نودقتعيف ةماعلا اهروصقو اه.داونو ةنيدملا

 باوص ىلع مثو , نيح لكيف اهب نوعتمتي مل ًاعاشم اكلم اهلك هذه
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 نالت : لع ماولعُش وعام بلاي اك ةاناوفكل )17
 كلذ لع دهاوشلاو ًادحاو ادهاش درون نحنو . مهتاغلو مهسانجا

 ْ ْ 0 يبرعلا رعاشلا لاق ”ةريقك

 دس وير انه يزوو 1 5

 انرت زمان 0ع !غاغ اند زمان" لع لعادأل
 ]رو ا2لز1ع ءوأ 121 عر 2 ءمانز» 0'هعأأ

 كنا هنيرقل لوقي داكي نيرعاشلا نيذه نم دحاو لك نأ ىر.الأ

 يذلا ىنعملا نا كلذ يف *رسلاو , كتتغل ىلا هتمجرتو يرعش تقرس
 رئاس يف يباسنالا عونلا عيمج ىلع موي لك ددجنت ةلاح وه 'هأظن
 .ضرالا قارطا

 نيننفتملا دنع دلوي ال قالخالا يف ةعيدبلا نونفلا ريثأتو
 ةفيطللا لئامشلاب مهلمجيو , ةيماسلا يناعملاو ةعيدبلا تاليختلا طقف



 بل اء

 ايلاطيا يف اينولوب لها نم وديوكو .ةزضبلا يف ثامو شاع ًاقوتعم

 الا امنع برغت هنظن الو ءريوصتلا ةسردم اهتسر دب ةروهشم ةنيدم يهو

 روك ذملا رصقلا ةبق قرافت مل هعنض نم ةروك ذملا ةروصلاو « امور ىلأ

 . رجفلا ةروص ىلع هانيع عت مل يوسوملا اقوتعم نا يف بيرالف

 لب ءرحبو "رب نيب رهشا ةتس دهعلا كلذا اينولوبو ةرصبلا نيبو

 .نرا ىلع ؛ اهحاص مساب الو ةروصلا ربخب عمسي مل انرعاش لعل
 أب محي داكي ءانرعاش تبي للع.تفقو :نممناكنا, اهلا رظانلا

 ام من 70 رآىا يعاشلا تلي نم لع وضاوم نستتا روصملا

 نم نيننفتملا نيذه نيب ام لع ىتم نكلو ؛ةروصلا هتنياعم دعب لاق

 نيتنيدملا نيب عساشلا دعبلاو ةيقالخالاو ةينيدلاو ةيسنجلا قورفلا

 أتي ىفأ انلوق نم ؛هنابب مدقت ام ىلع ضرتعيو 'هتشهد ديزت ,مدقت اك
 ؟ عئاورلا هذبب يتأي نا  عئادبلا كلت نياعب ل نمل

 ' ١ امل ىل أظفل ةعيدلا | تاعوتضملا رنؤصت نا: ثباوجلاو

 نا نكمي ال اهلاكشا فلتخيو اهتئيه مسر يا اهريوصت وا اهفصو

 «اههبشي ام نياعي وا اهدهشي مل ام "لأ اهم ننفنملا ةحيرق يف رطخي
 دهاش دق نكي ل ول .جاعلا نم ”قاقح لئاق ناف .ًافصو ال أرقي وا

 «مدقت اي هيبشتلا اذهب يتأي نا هنكما امل زمرملاو ربنعلاو جاعلا
 لئاقاطاو



 نم ذا «قالخالا يف ةليجلا تاعانصلا ريثأت لعن .هلاثماو اذه نمو

 ؟ عئاورلا هذه لاثماب ينأي نا , عئادبلا كلت نياعب مل نمل يقي "نبا
 رخآ "الاثم كيلاو

 ىوذ دق .جسفنبلا 5 "تأر امل

 رفصعلا ؛”ضاير 'تهزو انليل نم

 ْش مدا ,داوج ىلع تاغ ”مجنلاو
 رقشا ةوهص قوف لبقا رجفلاو

 :آرعش ريما برطملا صقرملا رعاشلل ةديصق نم ناتيبلا .ناذه

 نباب » روهشملا يوسوملا باهش نب قوتعم عفادم ريغ هييشتلا
 لعلو ءاذه انداهشتساب دوصقملا وه امهنم يباثلا تيبلاو « قوتعم
 تيبلا اذه مهعامس دنع نوركذتي. اذه انباتك يعلاطم نم نيريثك

 ىرياّجيِبسور رصق روص نم يهو ةروبشملا آ.'هانره:6 رجفلا ةروص

 يف ةديدع خسن الو « قيد ديوك روصملا روهشملا ةغبانلل امور يف
 . اكيريماو ايورا يف ندملا تاريبك نم امهريغو ندنلو قيران

 رشع سداسلا نرقلا لها نم امتالك ينير ودبوكو قوتعم انرعاشو

 ريغ ناكو «ةنس نيثالثو ثالثب قوتعم لبق وديوك يفوت دقو

 نم نيتسلاو ةيناثلا يف يفوت ًاقوتعم نال ؛ هفرع ول هكردب* نا بيرغ
 ءنكلو « ةنس نيرشعو ًاعست ينير ةافو نيح هرمع ناكف ينس



 .نامزلا ._قيسخاك ٍتادهان ا *نطافطا .تاقلم

 نيشكلا نب سايعلا لاقو

 01 "يعيتلا .ناهر ءكفطق يف ٠ يتمهلئامشلا ”واحن ”ؤرما اناو
 هيششلا نأ عم. ديلقتلا اذه ىلع ا

 | ةايتاصا ا ا لاا اب بع

 ' هرآلا نمي _نحض::لثم نع 1 دق جاعلا نم َقاَمح

 ربذعلا ند تءيص نيمافيت انزوكف طوقسلا ناشخ

 لاك عم هتنافحو ظفللا اذه ةغاربو هيبشتلا اذه لامج يف انرظن اذاف

 « روصقلا يف رادو < حاجسشلا هامل اهلع قرقرتي ضايحلا يف رمرملا

 رينعلاو ؛ عومشلا يف قري“ ةدنلا رظنو ءروتسلا ءأرو ام ىأرو

 تانراع ءرودبلا تالجخم دهأش لب ؛ ءعوضي ةيمهذلا رخامملا نم

 « مسابلا عيبرلا لابقتسا يف ,ايعاونلا لن نماوثاب نيداهتي ؛رودصلا

 هلوقب هتكرق تداخل كلذ لككلش الو رصبا مم
 ٍرمرملا نم نحص .لثم ىلع. 2 ْتَمَلُع دق جاملا نم ّقاتح

 ا

 ربتعلا نم تفيض َريماسم اهترّتسف ٠ طوقسلا ”نيشخ



 :ارعشلا غباونل ضرغت يلا تازاجلاو: يناعملا تئارغ نم هلءلجتي

 ؛ راحبلاو ربلا يف تافاسملا بيرقت فنا ذا : ةفاتخلا ممالا دنع

 ملغت ىلع سانلا لابقاو ميظعلا راشننالا اذه تاعوبظللا راشتناو

 ة.زاغسالا "تاثسا لبست نتانلا لقت“ ةزثكو الياف!"

 : بتاكلا اهيضحي ال ءآبشاىلا ينرخلاب يقرا امسالو ممالا ةطلاخمو

 تاليختلا قباوس هيف محازغت آنادبم ننفتملا ةحيرقل حسف كلذ لك

 لاكشا نارلثثو ”تاعوضوملا روص هفددعتتو «ينابإ] 0
 ,ريمضلا“يف انع'ةبئقلا ةلورسو :بكل تلا ةفاطلاو ل

 اهذغباو : حوض اهرثكاو اموهفضظافلالا ]تارا

 ظفللا زجوم دمعتو .هنم روفنملاو بيرغلاو ”يشحولا نع

 اهلك هذبعو ءرخآ باتك يف كلذ ىلا انرشا امك ,هغيلبو هعرابو

 هشقنو هريوصتو هرعش يف ريثأتلا كلذ انل ”رهظيف ةقالخا أتت
 الو :هتتاطخ قرطو هاقيسوم تاوصاو هنيحلتو هتسدنهو هتحنو

 ام نكلو ةلاجعلا هذه يف كلذ لع ةريثكلا دهاوشلا طسبل ليبَس
 . كلذ نم ةلثما:كنلاو هلك لمب.' ال. هلك نكي ال

 :نامرلاب دوهنلا نوبشي اليوط ًارهد برعلا ءارعش لظ
 نهداوعا ىلع نرقني تاينغم ًانايق فضي يمورلا نبا لاق

 نابل تاذ نسلو تاعضرم. ًانينج نلمح امو تالفطن'



 نول عدباب اهروصيف ةيماسلا رطاوخلاو ةفيطللا يناعملا نم ”هتحيرق

 يف هلق ةعانص نم موظنملا ودبي ىتح ؛بيكرت لمجاو هبواسا نم
 «نابب حصفاب ةقطان ًاحاورا يناعملا كيت « ةعاربلاو ةقدلا نم قسن

 عئاور نم تسبل دقو «نانبلاب سل "داكن ظافلالا نم ماسجا يف

 ”نكست رةغالب نع تبرعاو .؛ناسحالا ناسا يه ”اللح ريبعتلا
 كلذو «ناحلالا برطا ىلا نيقئاذلا سوفن ىنكس' «ناذالا املا

 ليئاقلاو ةليمججا ريواصتلا نم هراظنا تحن عقو امم هقالخا 1

 ىلع ىلاوت اممو ةعيفرلا روصقلاو ةقينالا لكايهلا ةسدنهو ةعيدبلا

 تائرو ناحلالا عئادبو ءاحصفلا بطخو ءاغلبلا راعشا نم هعمس
 ' اال اماكاكو ةددنلا "ةفسولا تالآلآو نادتغلا راتؤا

 يجشلا تافهلتو :نايطالاو لبالبلا تاوصا نم ناذالا يف عشب
 يه رتاهنن ىلا ناوخالاو بابحالا باتعو قاتشملا تآجافمو

 ىيلياخملا نايلي شوت لدإلا ونا يعم
 نم مهدت امبو ناتكلاو ريرحلا معان نم سيلو سمل امو 2

 .عادتبالا بئارغو عاونالا فالتخا ىلع روطعلا تاور
 لك علاطي امو.« رونا ذئاذلو :ةمعطالا بياطا نم قاذ امتو

 نم تقو لك أرقي امو ثاعرتحلاو تافاشتكأللا رابخا نم موب

 امو « موظنملاو روثنملا يف ةحاصفلا بورضو نونفلاو مولعلا ىّتش



 بع 1

 نم دجو امو .نورقلا تاللظ يف ةلغلغتملا رواغملا ناطي> ىلع

 ناهريو ةحررص ةجح .2نوجعمو توحنم نيب مهتادوبعم روص

 ؛ةيريربلا وأ ةيلهاجلا مهتاليخت ةلوفطو مهقالخا ةطاسب لبع حضاو

 ريثأت ىلع عطقم ”دهاش ةروكذملا ممراثا نم رثا لك يف نكحلو

 . مهحنارق يحو 'ةأرموو مه.ديا عنص يه ذا اهنف مهقالخا

 نالا رظننلف ةلسملا تاعانصلا يف قالخالا ريثأت انت دقذاو
 . ةآرملا نم يناثلا هجولا يف

 ةسانلا ةارملا
 قالخالا يف ةلملا تاعانصلا ريثأت

 زواجتي مل ؛ءىش لكيف ةعيبطلا ننس نم ٌدّيس جردتلا ناكامل

 عطق نا دعب الا ء سوسحلاو دوهشملا ففصو .هرعش يف رعامشلا

 قترا ذئمويو .« ةيندملا طاوشا نم ًاديعب أطوش يرشبلا ”نارمعلا

 قلخي ماقف «تايلاكلا رعاشلا لو ترثك ذا ,تايونعملاىلا رعشلا

 ”هتنياعم تلاوت نا دعب ةعمتجم 'هركف اهليختي ًاروص اهب ورض نم
 .ةعمجتم اهناع نأ دعب ةقرفتم الاكشا اهروص,و «ةقرفثم اهل

 نم اهاوسب اهتقالعو ةيناسنالا سفنلا رارسا نع بقي حارو
 هيلا هيحوت ام ىظنبو اهعاودو سحلا فطاوع نعو ؛ تادوجوملا



 ضفخ نم هب طري ام لكو هناكمو هنامز فورظ نااالا ءآشي اك

 ؛اهميعنو اهفراخز عاوتاو ةيندملا رايت عم هيرجو هتيهافرو شيعلا
 غلابلا فرصتلاو هفطاوعو .هبل يف ميظعلا ريث املا هل ناك كلذ لك

 ظافلالا قاخض رعاشلا نا عت كلذ نمو .هتالي#و هرطاوخ يف

 ' روض كاذب مظنيل ةركحاذلا يحوتسيو ةظفاحلا اهل مهلتسي وا

 ال مما وهو ؛اهبنع هرطاخ يف لوحي ام وأ ءسوسحملاو دووشملا

 ةيلهاجلا ظفاب ديراو  ةما لكيف ةيلهاجلا ءآرعشف ,هيف فالتخا
 0| رقلاو نا زوالا فلات نا'لبق اًهَرَها أدم ةمالا ةيلوفط َلاَخ
 مهيدل 55 لو « مراضبا تحت عقب ام مهتاهيبشتىدعتت ال  ةيرعشلا

 تاروظنملا لغ ةروصقم تناكف ؛ ةيعانصلا نساحملا نم ءىبش ذئمو
 راحساإلا تاهسنو.«راهتالاو راهزالاو اهراقأو ءامسلا نم ةيعيبظلا

 ءالا ررخو ناصغالا ليامتو :نالزغلا:روفنو رابطالا تاهننو

 قورشلاو بورغلاو «قوربلا عملو دوعرلا فصقو دوسالا ةرجمزو

 لوا لب اهلاتما: نم ريتك ىلا جاومالا مطالتو حابرلا فصعو

 ةليقك هدعتلا ف نيظنعلا ديغ ةةللألا نيو زو اجتي

 .لكلكب انو ًاناأ فدداو . هبلمب مت امل هل تلتف
 « ىرت 5 لئاقلا ةنوشخ ىلع ةلالدلاو فخسلا ةباهن يف وهو

 مهريواصتو مهريمازمو مطوبطو « مهيناغاو مهرعش يف ام لكو



 امل هناف , هقالخا يا هسفن رثا ىرخا ةرامعبو .لوقملا ينلئاقلا

 هتعانص زواجنت مل ءركفتلاو شيعلا نم ةيودبلا ةرطفلا لع نأك

 لاقف اهتطاسبو ةرطفلا ةنوشخب هب رعشي امو هلوح ام ةياكح

 ِشاَيُط ريغ رسل شايع 1 ىتمر

 هيلا ربكتلو ريكت ل مويلا ىلا كاتيا وا
 ةقيفرلا كلت عم مهلا يعر ىلا دوعلا هيّنمتك ا ىنمتي نكي ملف

 ناسحلا ءآسنلل ضرعتي أدب يودبلا شيعلار جم املو «ةريغصلا ةيعارلا

 لصوبو ”نهرابخاب ميتأي نم طسوبو *نبب بيشيو قرطلا يف
 هانيأرو «لاغبلاو جداوملا نوبوكر فصيو نهلا هرعشو هلئاسر
 يف انل ادبو ةيودبلا ةنوشخلاو ةيرطفلا ةجاذسلا ءآدر. علخ .دق

 شيعلا دغرو ةراضحلا يهو ؛هرصع تاللاح ريثأت هلاوحاو هقالخا

 نم :لئابسولاو .لئاسزلابف ميفطلتلا وا لكأملاو "بلل ناد

 نم. كلذ ريغ ىلا صقرلاو نسأكلاو راتاوالاو ءانغلاو بيظلا

 . معنتلاو ةهافرلا بابسا

 : رعاشلا وهو عناصلا نا :مدقت ام نغانيأر دقف ةلمجا لغو

 نوؤش نم 'هفنتكي امل ًاعابت نوط ىلا :قوط نم. هرعش يف قرب ناك

 .هرعش يف فرصتلا هل ناك ناو وهف «هرطق يف شيعلاق رطو هرصع
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 تن ذا 2ع

 ' وهو «ءسيراب يف لاما ناجرهم موب يف روطسلا هذه بتاك لاق

 : سيدارفلا سودرف يف هسفن بسحب

 موصلا فصن يف موقلا ؛ديع

 ”رهم هل مايالا لك
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 ٌرصه انهو سون انهو

 كَ انهو 55-0



 - "نوه

 مصاعملاو اههجبو تفر ةيشع ال ادب دق نا ريغ اههطتشا ملف

 30 رحخلا زوي هل تمستناو , ةيندملا لس يف قترا الو

 ل وو شيطلاو ةفحلا قدا هلا نيماحن فيعفشوءشيملا 0١

 سنجلاب سنجلا:ظالتخاو ءىل)
 يدهملا تنب ةدالو بطاخي نوديز نبا نيترازولاوذ

: , ١ 

 ام رورسلا دهع 5 دهع قسيل

 هب قساف سدا داغ قربلا ى راسي

 ةمشدش» تيدا كيلع ىلا

 انلئامث نم ىدُبت : حالا نؤكاال

 ةمركتو ًالالجا كيبس ل

 ؟ شايع ما نم نحن ”نياو

 0 كح

 انيق هولاوئوملا فرص ناكوم
- 2 . 

 انيحاير آلا انحاورال

 انيّغم اناغو لومشلا انيف

 انيهلُ داتوالا الو حايترا اهيس

 انينغي َكاذ نع ىلتعلا كردقو

 تسبلو «نءرشعلا نرقلا ةراضح نم ةجرد ىلعا غلب امل مث

 مل ام نياعو : نيوكت عدبا نع ًانيح تءرعتو ًانيح اهفرخز ايندلا هل
 نم قاذو « عوبطمو عونصم نم مويلا لبق هلثم ىلع رعاش 'نيع عقت
 : عومجملا جاتن_ وه امباو ةيرشب *ةحيرق هلثمب لحن ملام شيعلا يناعم
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 ةلدتع

 يا عناصلا ىلع لدب ام هيبشتلاو بيكرتلاو بواطل لاب يف

 7 ”هلثم اذهو

 ا ناالاجزلا عار. ينم ةمافنلا "ةطينرم او
 الو راعلا كفشكو رأثلا لال سمحت وهو هس رف مسا مادا

 مهقحل ام ىلع انلدب همالكو « هتليبق 5 ة بواق يف دّحلاو ةواذعلا ر ا

 .نراوها نم
 . ةراضحلا مط قاذو تاوافلاو رافقلا ناسنالا اذه رجم امو

 للا بوكر ىلا «لامجلا ءاطتما نم لاحلا ه. تلدبتو ءاهميعنو

 َ 0 جداوهلا يف ىنغلا تاوذ عاجطضاو :لاغبلاو

 '” الط تاجيفملو :رقتبلا انفال ”عانالا نؤتم لع نيضرخت
 0 ربو هل لضرغشسا «هلاخؤ' .ةلايج ةةلدملا ةتانعلا

 لوقبو ةعيبر يأ نبرمع هتقو رعاشكو ًاببحتم .هراعشاب ”نهلساربو

 'راع ”جّرحتلا الول ظن ىلو 2 ”ىنم نم بصحلاب اهيلا ثرظن

 لاح ثنا مأ رتسسلا فاخ كل ادب رفعي حيباصم ما مش 1000

 ماهو نمش دبع امإو اهوبا لفونل اَمِإ طرقلا ىوهم هدا

 مداوللاو ايات لح لع ايثلقل 8 فخلا اهيلع ام



 ل م

 ىراصق ءاهقاوذا ”جاتنو .اهتعنص ينلا ةمالا مولع رامث اهنال

 يتلا ةعيدبلا نونفلا ضرعم يه لب ءاهلوقع ”ةراصع'و ءاهداهتجا

 . يناسنالا نارمعلل رصع مدقا ذنم لوقعلا غباون اهب ضخم لزتت مل

 ةيرطفلا نونفلا نم هنال ءنونفلا كلن لوا وه رعشلا لعلو
 كلذلو ,؛ ةليصحتلا تاعانصلا نم وه,سيلو . نسحلا تردلاك

 ةليمجا تاءانصلا يف قالخالا ريثأت لع ًايلوا ًادهاش هذختت نا ىرن

 .ةعيدبلا نونفلا نم هوب لت دقو تحيل 0١
 حئارقلا يوذ دنع رعشلا ظن ىلع ثعاب لوا مارغلا ناك املو

 لوقي رعاشلا انعمس

 شايط ريغ رمهس شايع 1 لعب

 امل يلا ءآسن نم ءانسح هب تءرم زعاملا ىعري ”يودب اذه

 ؛ادعُملا سّمتتف «هيه ام كاردا امورةرظنب هتمرف «شايع ”ههس| لفل

 شان ريغ مهب شايع ما يتم» لاو
 لعفب قلخلا معا وهو ءشيطن ال مهسب هداوف يف اهترظن لعف هبشف
 ءاهسلاو ءاملا الآ. رب ' ,رعاملا ةسارح .هماودب اهل هتسبالمل ماهسلا

 رخألا لوق هلثمو رممشلا نم تيبلاو ءردبلاو رفقلاو ماهسلاو سوقلاو

 هلا ريكتلو ريك مل مويا ىلا انثأ تيلاي مهبلا ىرن ناريغص



 مال مالا اد

 وا .هيحتني نوناق نم هل هدب ال ناك « رمالا نم رةما قالخا ةفرعم
 . ةمالا كلت قالخا ةروص امهدخا يف هل مسترتل اهيلتحي رقآرم

 اندارمو . اهسوفنل ةأرمإ لجاوه مهالا تاعونصم دقن لعلو

 مالا عيبج اهيلا تجاتحاينلا ةطيسبلا تالالا كلت ال ء تاعونصملاب

 بشخلاو ماظعلاو ناءرصلا نم اهتعنصف ةيلوالا اهتالاح رئاس يف

 ناسنالا اهيلعقلطا يثلأ تاعونصملالب « نداعملا نم هريغو ديدحلاو

 تادبلو يهو ةسيفنلاتاعءونصملاو ا ةليمجا تاعونصملا مسا ندمتملا

 يه ةروص انل زري تأعونصملا هذه يف رصبتلاف « ةعيدبلا نونفلا
 او ملعلاو قوذلاو قذحلا نم ةمالا كلت هتغلب ام ةأرم

 ىلع ةلالد ةعاربلا نم .هغلبمو اهعنص يف نا امو ء اهقالخا رثا يه لب
 ءاهناقتا بتارمو. ةمالا كلت يف اهنم دوجوملا ةرثكف .اهقالخا

 . اهقالخأ اهنع ثعبنتف اهسوفن ة ةببرت يف رثؤت

 ا” يللي نا 00

 «لعلا اذه نع عرفتت يتلا ةددعتملا نساحما رارسا نم هب لاغتشالا

 عمطن ال ًاتقوو .روغلا ديعب ًاقيقدتو ًارفاو ًاقيقحت يعدتسي ام كلذف
 ىصاقلا ملعلا اذه قوف ةمهو ًايلع ةلمجا ىلعو ؛هيلع لوصحلا يف

 ' رااةلاطيعلا هذه قا رنوصن نا ديتحي :اددكللو و اةفسضلا ةناملاو

 « ةليمجا تاعونصملا يف سوفنلا رثا نم رطاخلا يف لوحب امل ةاليئض



 ب اذنه م

 2 وألا 3 |رملا

 ةليمجلا تاعانصلا يف قالخالا ريثأت

 ةأآرم يه هلاعفاو ناتسنالا لاوقا نم ًاريثكنأ يف بيرال

 نع انه انمالكو « لقاعلا بقارملا دب يف هسفن فطاوع اهف لجتت

 نم ريثك مهفو « مهئاكذاو سانلا ءالّقع يا  رشبلا نم ةصاخلا

 ةيبزت يف نايفكي ال ءاكذلاو ةنطفلا نال ء«رارشالاو سوفنلا ءاثبخ

 . مولعم وه م ةلضافلا قالخالاب اهتيذغتو سوفنلا
 لازودحا يف هنال ءهلاعفاو ناسنالا لازقا ىمآريثك الوفا

 ةماع اماو «.ةين دمعو لماك“ورت نع هنم كلذ نوكي ال أضيا ةريثك

 ,ةهادب” نع هنولوقي ام نولوقي مهنا ذا ءانركذ ام سكع مهف رشبلا

 ةظاسبل ماو حا رئاس يف ةعضاخ_ مهتاكرحو مهلاعفاو , ,ةجاذسو

 مهتاداعل ةلمجا ىلعو ؛ مهضارغا براقتو ليلقلاب مهتعانقو مو

 . ةيعيبطلا مهتالاحو

 ,انركذ ؟سانلا نم دارفا ةيقارم لع ةرصاق ةأرملا هذه نا الا

 موري نأك ٠ كلذ نم دعبا وه ام ىلا لوصولا يف دقانلا عمط اذاف
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 دمدسصحم
 ربححا

 ةليمجا تاعانصلا يف قالخالا ريثأت 2 ىلوالا ةآرملا
2 

2 

 قالخالا يف ةليمجا تاعانصلا ريثأت ةناثلا

 خفتنم ةنماجلا

 نيبو ينيب تنك ١ ةسداسلا

 ةيسجعملاو ةينانالا ةعباسلا

 يرمملا هليل وبل الس ١
 حاسممو باقع 2 .ةعساتلا

 بذدكلا عم ةعاطلا ةرشاعلا

 هيه ةرشع ةيداحلا

 هاذ نم راك ايش يسعأ نم ةركعالا
 ةركاتملا تادإ ” قه ةنلاقلا

 سميج جعمس
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 ينوبالا نيدلا حالصو ليجريفو سوريموهو ؛ نانويلا ريطاساب

 ىتاد .هيناعي امو « مآرغلاو ةيابصلا ثيداحاو , عامتجايف نوطالفاو
 آ .00000٠٠ هئاذ هللا يا ةيملالا ةطيقلا عم ءمايحلاو قوشلا نم
 ضارتعا وا اموارل ”يأر . مولعلا نم هب ضءرعي اهف يا « كلذ لك

 . يح ناسل توص ال تيم ,باتك ةروص اهناكف حرش وا نايب وا

 انبصا نوكت نا وجرنو انصيحمبو انثحب هيلا لصو ام اذه
 | 0 دءارادتم نع باقنلا عيلم هب انطماأوت انماوصلا :ةلكاش هبف
 ' رادهالا تاتلنم ءآراوتناوتو « باجحلا ةنأ ابملع
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 دق ُهنكل ناسنا داونم ةوهوا :ًانورعسازتعالا نانحلل مبقت الو

 هتجوز مسأب ًافرح هنم عمسن ملف باو ًاجوز ناكدنا عفو. رخجخخا ف

 وأ «قايتشا توص وا ؛قأرف ىوكش هنم عمسن مل لب هدالوا وأ

 دجلا بح ىرنو ءرصبلا ةحبلك ولو مهب كف هناب رعشت“ ةرابع
 . ىوصقلا ةباغلا ىلا اهرطسا نم ريثك يف ًارهاظ ةرثاللاو

 ”بحو: ةسارشو ”دقحو «ةباكو ”نموع اهلكف ”هقالخا ايا

 ؛ اهيمسا الا ردصلا ةياحرو ملحلا نم فرعي ال .رظن رصقو ماقتنا

 رخآ ىتح تدجو ذنم ضرالا هجو لبع لقاع قولخ لكنا هدنعو

 اهب موكحم هنا وا ء دوسلا .همنهج نارين يف ”ستزي* نا بحي ؛ رهدلا

 الو ,حامس الو .وفعال ؛هيوه نمأ ام لكب نمؤي مل نا هيلع

 نيبو ىتاد نيب ام ىرت تناو ؛نارفغ الو ؛ةمحر الو « ةعافش

 ةلاسر "فاو ؛قالخالاو لقعتلا ين عساشلا نوبلا نم يءرعملا
 تناب « لحلاو ةفأرلاو حماسنلا ايازم ىصقا ىلع يوطنتت ينلا نارفغلا

 ماقتناو تانعل ةلاسر « ىتتاد مف يف يماسلا اهعوضوم نع اهليوحت

 لاقف امهيلا رظن يبرعلا انرعاش «نأكو
 ريبانزلا -ىقلقت ؛ءيذت ناو. ةهحسدمت لحتلا احم ام ل

 هرصع مولع نم ةريثك تاحفص هذه ىتتاد ةأرم. انيرتو

 سونيطسوغا سيدقلا ترهالف ءابيحجم أطلخ ةطولخم هثداوحو
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 ”00001 ,ببولسملا دوتسُيَو ءادعالا تلغي اهم ىتلا ةوقلا هنا ًانساج
 ا” لكينع نتن هنا وا, بوضغملا كلملاو بهاذلا بجلا
 . مود رخآ يف نييطن زيبلا و نييناريعلاك ةما نيغ باضا ام

 ينا دهعل يمعلا :يأرلا نوكي نأ ب املع ”م'الاو عدب الف

 يبنلاو باجحلاو ةالصلاو فشقتلاو دهزلا يف ًاروصحم ءالعلا

 يأآرلا اذه رايت فرحي ناو. تاذللا رئاسو وهللاو رخلا نع
 نع هتجينن فلتختو هبهذم حيرص *هحناصن ضقانتف انفوسليف ةفاصح

 . هلاوقأ ضعب يف هتمدقم

 اما  ةيهلالا ةيوعلالا يهو ىتتاد ةآرم_ يف رظننلف ماتخلا يفو

 00000 لعادج بصق ؛ يأرلا ةباضاو:لقعلا كي نم
 عاضا اهيف طلخلاف , الاخ وا الكش ةآرملا هذه يف امل ىري نا

 .ماهوا لجر ايف رهظ ىتح بيغشكا رسب لقعلا ىلع ىشغو ةباصالا

 مث ؛مولعلاو خيرأتلا بتكى تش هرغص يف ظفح "ناك تافارخو

 هظفح ام رثك | هناب ذه يف د”درب هترداغ ةديدش ىمحب هركيف بيصا

 ال نحنف ؛بيجعلا طلخلا اذهب ءاج ىتح ضع يف هضعب الخادتم
 . هساوسو .نم انل ادب اهف ”اليدبت انيأر نع ىرن

 ' نطاوم نع ”ةبيرغ انل .تدد دقف: هفطاوعو ”هؤأوها اما

 'ىنعم حماسنتلل فرعت ال .ةقفشلاو وفعلا نداعم نع ةديعب ,فطللا
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 دايدزا يف بغار نم الإ ْ'ِح خا“ اطل اي عت

 حلا أك نا د مرضا : تابنلا ريضنك" مرصما# ىلا 0
 نم ةعيبطلا 2 هتحامأ امب عتملاو . تاذللا هذه بابتنا - معزي اك

 نم دحا ىلع دتعب ' وه اذا ؛هاقوتب نا بج يذلا امو ؟ تارسملا

 ؟ تاقواخلا

 ريغ دهع نم انل ادب ًاناهرب هد”دشتو ءالعلا يبا يهاون يف نا

 باب يف ةاندروا ام كلذو « لح انيلع عنتما املاط غل. لحس ديعب
 جاردتساو ,”هماما ام لكىَمُعلا يأرلا فرج نم فراجلا دانت

 ؛ همزح مزاحلا عيضيل ىتح رعشي ال ثيح نم هيلا سانلا لقعا
 ضقانتلا وهو . هتمدقم نعؤطنملا ةجيتن فلتختو ؛هدشر ريصبلاو

 . هبل انرشا يذلا

 يبا رصع نا وهو :؛كلذ يف انل ادب ام طسب نم سأب الو
 ةميظعلا ةسانعلا ةلونلا: باتا امل نيدلا يف دديشت نصع ناك ااا
 « نيدلاو ةفالخلا مسا الا , كلملا نم اهدبب ناك ام لك اهتراسخ نم
 ناطاس وا هاج وا كلم نم هديب ام ىلع صيرح ءرملا نا عت تناو
 نادقفب بيضا اذاو ءهاوسب كس اهنم ًائيش دقف ام اذا ىتح «لام وأ

 . هب يهابتلاو هكالتما عيطتسي امع شتقو هلوح ام ىلا رظن اهعيمج
 هيدي اتاكب هيلع ضبقيف «نيدلاك ارو:ءم ًائيش كلملا كلذ ناكولو
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 "011 نع اءا ونامل ءالعلاىلا نما نه ةريخل يف انلق ا انكو

 بوجوو باجحلا يف :آسنلا ىلع ديدش وهف هلاقمو هبهذم نيب

 آل ةيناسنالا ةنهتعيبط يف «نبناب .هللع عم ؛ تويبلاب رارقتسالا
 سمشلا ىلا عازنلا نم ناويحلا رئاس نع لب. لاجرلا نع نفلت

 | الا هيلا سيجت ام نوكلا يف ام لكب عاتمتسالاو :آوهلاو
 + زلم "عف اونا": نأ خبتاو

 الع دنع بّسحي هنا عم ؛ جءربتلا كرت يف ”نييلع ذيدش وهو

 ني ل هنا عمو ؛ناويحلا ضعب يف ىتح ىثنالا زئارغ نم عئابطلا
 تأ ةرسك لو جودت لو - هتيلوفط يف هما ىوس طق ةأرما

 قداضلا لئاقلا وهو .هلوقل

 هدحا لع ”تينج امو ىلع يبا *هانج اذه:

 | ] ةذج ةعدق .اهنا هتفرعم عم رذخلأ راش لع. ديدش هو

 سانلا نم ريثك اهدبع لب رصع لكيف اهوبحا رشبلا ناو ضرالا

 نيد ىوس نايدالا نم نيد اهمرحي ملو مهريغو نييقينيفلاو نانويلاك
 ىلع يف مالسالا نم سيل تملع م" انفوسليفو مالسالا

 0 ؛ ةلالمسمللا تاذالا :ئاسو ىهللا لهل لع ديفش هنو

 ءرمعلار رصقب مهددهتيو « ةيعببطلا مسجلا آوها ةبراحبو دسجلا رهقب
 لئاقلا هنا عم ءآنفلاب مرذنيو
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 راشبو لطخالا قلاف ةزمغ مهريغ مث , تاوادعلا نينافا ”يلعمو

 كسيل لمت كلم يناثلا يتاريضتةل الل« نانا يف ١١
 . ءايشالا نيفتت اهدضبو ةالقعلا كلذ ف

 ءوزسا يف انزحوب الا ءالعلاوتا مز انلايرطتام)
 ةقدانزلا ةفسالفلا نم ناك ةنزاوملا هذه لوا هانحضوا املع هنا كلذ

 دهزلاب ظعاؤم مرش( ءالم هنا الا ءثخبلا بهذمب نوأ

 ءابنلاو رخلا ىتح اهتاذلبرتاس تانتجاو اهتارسم نان
 لوقي ام نيع هلك اذهو «ءانفلا نم هبقعي امو رمعلا رصقب ىدانو
 مهنم نوفشقتملا هلوقي ام ىصقا وهو هلوقك نايدالا لها هب

 اوكبي نا ةطيسبلا نآكسل قحو ةهافساّتم كحضلا ناكو انكح

 كبس هل داس ال نكلو مساج اتثأك نامزلا بيد. انمطحي
 ْ هلوقكو

 ءايذلا 0 ةليح بحاصب ع تناو تسل دق كديور

 ةايسمرا رب# لع انرفو ايس 8 0

 ءاسكلا نهر اعاد يفو :ايتك البت تودغ ل لوش

 ءأسا هج ال نيتهج نف ىبهن. ٠ هنغ ام ىفلا: لعف اذا

 نع ّىنغ هتايموزل ةعجارم يفو ًادج ًاريثكهلاثما نم كلذ ريغو
 ظ . هيف ةضافالا



 مهل 55 واد

 . ةئيطلا لع يف

 0 نياقا انا دعب ل اجلا كلذ لها قرتفي » هلوقكو

 ”دلو شقولا كلذ: لاواقل افُضو قم لهف ( ةنريثك ا فاعضا انندلا

 ؟فصولا اذه نم عدما ةيدبالا ظفل عم ةساقملاب هرورمه

 فرعت مالا ميظنلا ملع نم رشبلا فرع لهو» هاوقكو

 فئاظللا نم كلذ ريغ ىلا «ضرالا ةحاسمو ةئيهلا لع نم رقبلا
 1 نفوانإاو

 يهو «نانحلاو عاسنلاو محلا وهف :نارفنلا ةلاسر نكر اما
 0000 ارا داو لع اهلك هجلتا و اهتمام هنفطاززع
 ةنلكحب قيع لب كلف « ةوعوملا سودرفلا كلذ ىلع .هبلع رظن قلا
 هيف ّمّسوو هباحر حّسفو :هباوبا حبو ءدويقلاو لافقالا كات
 حلاص لمعل ًاباوث اما .آضيا ناويحلل لب رشبلا عيمم نكسحامالا

 الا ًاروهشم ًادحاج 'عآدن لف ؛ قدص ةئئفلل وا : ًافيفط ناكولو

 كلذ هقلح يف لساسو الا ًايسوجم وا ًاينثو الو ؛ ميعنلا كلذب هلزنا
 مهلك مهعتمو « ميدقلا روهطلا بارشلا كلذ مهلكمهاقسو « مينسنلا
 "طراق لوقت هلال ناسلو « ميقملا بابشلاو روضقلاو روحلا

 مدحو مكعست لهو . تانجلا هذه اهلك هتاقواخم نكسي لا كبر

 « نحإلا يرشانو «نطعلا قيضاي ؟ تاومسلا هذه مهنع قيضتو

 ا 00

 0 قي



 ا سو

 مالا يف ةميدق ةداع اهظيرقتو هريغو بدالا بتكو رعشلا ذأ

 برعلا نحت اندنع اماو «نامورلاو نانويلا خيراوت يف اهثيدح ىرث

 تاقلعملاو ريهث تايلوح ةباكحولا ء انيلا لصو امللع كلذ دعصيف
 مهجلا ناو ةيهاتعلا يلاو يناوغلا عيرصو ساون يلا تالجاسمو

 أم دنع يرتحبلل مامب يبا لوق نع يور اه ىلا مث درب نب راشبو

 دنع كلذ لثمو :« ىف اي يسفن هيلا ”تيعن » هرعش هيلع أرق
 نيب دجوي نا لق هناف « مويلا ىلا مجاعالا نم مهريغو نييوسنرفلا
 هباحصا دحا هيلع علطي نا نود ًاباتك فل وي نم مهئاملع لب مهئابدا

 علاط نمي  ةمدقمب ةرادصم عبطن” بتكلا كات رثكاو «ءاملعلا نم

 . باتكلا ظيرقت يف  فيلأتلا كلذ
 ؛ ءالعلا يلا ىلع ًامتح حراقلا نبا ةلاسر ظيرقت ناك املو انلق

 هتلاسر يعلاطملو حراقلا نبال لوقي هنأك لح لكش يف ؛هرتوص
 , يهذلا احلا اذه وه يحاص لاق ايدو دحلا هذه مزتلي نمت ءآزج نا

 فوسليفلاوهو ةبعادم وا ًاحازم هلكظيرقتلا اذهل عجم ناأشي مث

 ةيرعش تاقمقختو كئاوف 5"الف ”نيلشبخلا نير. فقتل 0

 ةيملع تاحيبلتو .تاراشا عم ؛هرصع يف موقلا بادا روحي تناك

 تفرع يتلا سمشلا ماوعا فولا ةريسم ”هنيبو يببو» هلوقك
 نؤنلا ةعربسب نسانقلا ىلا ابي.ةزاشالا «ةلظافلا فااهريسافع



 سا 08
 ةح دس

 18 داحتالا ىلا بئاوتتو «تاعامج تاغامج م كلا لفتت

 يف اهمدق ىلا ترظن' ؛ةدحاو ةغل اهبعمجت . اههابتنا لئاروأ يف ممالا

 ةينايلطلا ةغللا عباطب عبط ىتناد ريغ ًارعاش احل دجت ملف بادالاو مولعلا

 تكم دعاوق تاذ ةئماعلا ةغللا كلت: لعج لت“ ..اهمادخنا نم ًاريثك

 ةمالا تروع يف ناكف , ةلماشلا ةليوطلا ةديصقلا كلت ملظن نم

 "تعلاط دقو :اهرافن نكرو اهتغل سسؤمو ؛ اهراثأ يح ةينايلطلا

 تو رطلاو اءنطو ىلا عوجلا ليي يف ؛ءاناع امو ايا وقرلا نم-هباتنا اه
 اهمظان ىلا ترظنو ٠ بويعلا نم ةبوعلالا يف ام ةلمج نع راظنالا
 انرعاش عم تلاَقف ٠ . بوبجلا ىلا تحلا رظن:لب حاسما ميلحلا رظن
 ْ 1 . بونذ حلملا هجوال نبأ نمو

 ؛تينللا رايتخاو. هلققع ةأرم ءرملا ءاشنا ناكاذا لؤقلا رخآَو

 -لجتمو هفطاوع ةروصو هبلق: ةأرم_ اهنا تيراالف ؛ هقوذ ليلد
 'نارفغلا ةلاسر داقتنتا نم فشتسن نا انمر اذاو ءهباداو هقالخا

 (مقالخخاو اههفطاوع ةيلجو ٠ !مهيبحاص يلقع ىدم ةيملالا ةبوعلالاو
 :(مهنس نزيلا ىرن « فاصنالا نم اهقح ةنزاوملا هذه نن يكحا

 تاخيفص نم ةحفص لك ىلع ةحضاو يرغملال قع ةحاجر نافذ.« اعساش

 عرشلا ليفت يف حراقلا نبا ةلاسر تناك امل هنا كلذو ءةلاسرلا

 1 .هيلع اوت اهظيرقتناكو ةهدقتمم نم تسي هدو دح مادتلاو
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 (١)"يرصقلا يأرلا فرحي وهف ىلا يأرلا ركذ ىلانالا دوعنو
 خيرأتلا يف عقو دقو . اهمامأ ام لك اهدادتشا دنع جاومالا فرحت 5

 رايت اهؤاشنم ناك.ءآلعلا رايكن مر ةعادلب *طالغا مولعلا نه ةريغو
 دعب يا. نيج دعب هحلصاف هظلغ ىلا هبنت نم مهنف : يمعلا يأرلا

 هيلع هبنتلا لبق هتلجاع ذا هطلغ هيلع لحس نم مهنمو «نوكتلا
 مهارت ىتح ءالقعلا نم ءالوه لاثمال ضرعي ام ليصفتو . نونملا
 مزاحلا يضيف « داقتنا ريغب يمعلا يأرال نوداقني رايتلا مالت دنع
 |عسالو ةفسالفلا نم ريثك هيف ملكت امم ؛هتازر ميلحلاو همزيخ

 ىلع رصتقنف ءهيف ةضافالا لح اذه سيلو ,سفنلا لع ةفسالف

 ءابلعلا نم ريثك تفاهم نم ناك ام لع ناهربلل . طقف هيلا ةراشالا

 نم ناكو ةماعلا اهيف ُهَلحا يتلا ةلزنملا ىلا ىتاد عفر يف نيدقانلاو

 رفواو .: اتت رثكحا اونوكي نا مهيلع دقنلا قح نم وأ مهت>ح
 . معلل ًاصالخا دشاو :ًاققدتو ًاداقتنا

 اهمظان عفرو ةيمللالا ةيوعلالا عويش يف بابسالا رهظا نمو
 توم وه : ةيجنرفلا ممالا عيمج دنع رعشلا كوامل ثلاثلا شرعلاىلا

 ةئنايلطلا ةمالا تاقرط رئاس نين ةيماعلا ةغللا راشتناو ةينيتاللا ةغللا
 داديتسالا دوف نم ررخمتو اهداقر نم هنت هاذي ايش نا

 )١( مويلع روصقم هنأك ةصاخلا ىلا ةيسن .



 ا

 ند 0 روهط ال ذا نييبّتملل ,ذئمون ”ليوو ؛ءأجر نع ميش :ةفش

 . .رانلاو تيزلا ريغب احلا كلت عرش يف رازوالا كلت

 هذه ريغب ةيقشلا دالبلا كلت لثم يف ني نا لقعي* لهف
 .اهاؤس عامس مل قوري نكي مل اهبف ماكملا نا امسالو ؟يناغالا
 مهتاكرجو ساسنلا لامعا ىلسع .ذئموي نورطيسملا ماتو مهو

 «باهرالاو ةباكلاو ليوهتلا بحس سوؤرلا قوف نورشانلاو

 نيب دلاخلا رثالا ال نمضي ًاراشتنا ةبوعلالا راشتنا يف عدب الف

 ءرودصلا عرقو حونلا ىوس ايقدلا هذه يف ةايحلا نوري ال اوناكموق
 : رورشلاو ءاشحفلا يف اوهانت ةَملظ ةمأ نم ةاجنلاوا نارفغلا ليدل

 نم عم وأ ؛نيح لك يف مولظملا عم روهمجا ىوه نا رو
 ,هئاقش لاح يف هيلا نورظني مهف « ءىدابلا وه ناكناو ةيلظملا ىعّدا

 ٠ لوز امانب ءرم دقو ء همصخ وحن مهحدق ماهس نوددسيو «هلذو
 ىلع ثعاربلا رظعا نم كلذ نوكي نا عدب الف «ءالبلا نم ىتتادب

 خيرأت يف ايسالو خيرأتلا يف اذهو « هترهش دعب ىلعو هيلع ةقفشلا

 رثكا هركذ ام كبسحو «,ليلدلا هيلع ميقن نا نم رهشا بادالا

 «ثلاثلا نويلوبان روطاربمالا ماب هيفن نازم وغوهروتكف داقن
 ةماعزلاب هل هيديرم ءاعّداو ؛هترهش ةدايز لع بابسالانوعانم ناك
 . كلذ نم دعبا ىلا مهضعب ”واغ لب ؛ هرصع يف ةيرعشلا
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 زمر ؛ ينيدلا مهبصعت ةدش عل, بابسا ىلا عجري كلذ لعلو

 قاد ةمجرت اذه ننال *مدقو" )ثنا زاب فر

 دعب اياك هنا تفيكو ةليوط ةدمب هتوم دعب هل ةأعاد روهظ نم ناكام

 رامغالا ةماعلا نم مهرثك او : هتعيش ددع يف تداز و .هب اهودصلا

 ا ا يم رصعو 26 يف نوزيثك مو
 . رشع سماخلاو

 6 ٍذئموب ةيماعلا ةغللاب كئاميدانعل يهو ةيوعلالا ناب اديب او

 ؟ اظفل اهنم نوهقفي ال مهو .الوه نم ليجريف ةغل نياو « تباع
 اهرواغمو اهيدارش نع ليصفتلا يفو منهج يف ءىدتبت اهنا نو اننا +

 : اهتالظو اهتسلاباو'. اهسيمايدو اهتاجاجوعاو : اهفوبكو اهيلالسو
 44 00 .ةبيرغلا ةبعرملا اهشوحوو.. ةقرحم ا ةمماقلا اهنارينو
 ةيهرلازو .علملا لزني بفضولاب .ليوهت ىلا ؛ لقاغ بلق ىلع رطخت ل
 ه رجلا عضوا لع باكل و "ملا رشنيو .ةعاجش بواقلا ملخعأ ىلع
 يف قانعالا “ قوف ةد”ج شيتفتلا مكاحم فويس تناك موي د

 لالخ سوجبت ةيريربلا ةملاظلا ىاحما كلت لسرو ؛ راطقالا كيتاه

 ةتغامو ظ ءانه وأ .ةحار نع فشي ظفل قارتسال  رايدلا كلت

 ظ . ةفاعاا ىلا ةبسن )١(



 "001 سارسولا هارتغا نق «ادعوثاكذ ايندلا دازفا ٍدحا وهو

 نا نيدقانلا نيققححلا ضعب معز لب ءهيمجرتم نم ,دحاو ريغ كلذ
 ىعسيو . ساوسولا وأ عرصلا مه.رتعي .نزاك ءايبنالا ضب

 . [.ع5 طقا]1ء1م6و ةيوسنرفلاب نوسوسوملا

 )0000 ل وصلا ملاطلل وديرلم هنيجضلا بيعا نمو
 نم ةيهلالا ةبوعلالا يف فرطلا اوبّلَق نيذلا رثك ١ ىري ذا دقانلا

 ام يف تامآلا ةبأ اهنا ىلع اوعمجا ,ءابلالا ذاقنلاو ءابلعلاو حاّرسشلا

 نم اهؤاش كردب مل ةزجعم اهناو نونفلاو ةحاصفلا نم ”هتنمضت

 :ل] ىعمتلا نم هدعب ا

 نم نكي مل ىتاد نا ىلا نيدقانلا نم حا <رمشلا نضع ,زاشا معن

 هحارش رثكا مهيفو ريهامجا نا ريغ نيداقملا نم لب نيعدتبملا

 نويعب ةيهلالا ةيوعلالا ىلا نورظني أوناك ممالا عيمج نم ه.دقانو

 هميحج يف هركذ ام مهتبهر نأك وا ءبويعلا نم اف ام دقن نع ةليلك

 «باحيالاو 1 ريغب مهمالقا رجب مف مهسافنا مهيلع تكلم

 نم اهناك عوشخلا فرطب )ب نورظني اوناك نم كئلوا رثكاو

 يمعب) ملعت امك وهو ؛ ينيدلا مهمدمحت طارفلا هم واينلا "سكيلا

 كلا لان قلبت ةليحو ا ,ةملكب اورم اذا اوناك مهنا ىتح ,”يصيأو

 . كحل رعشلا نم نا نوددري مهناك ًارظن اهيف نا اولاق « اهسفن



 د ا ايش دع

 هدالب حاستكال ًاببرغ اكلم ,هئاعدتسا ْق مش ؛ هنيد يف ةيالصلا نم

 منهج يف هتادوهشم نع هيوري ايف مث , هتينطو ةدش نم انركذ اعم

 هلك كلذ ةيؤرب مات نيَقي نع ةرداص“ةياور ء سودرفلاو رهطملاو

 . هيف تلح هلل حور ناب هحيرصت ًاريخاو « نيعلا يأر

 تسيل ةيوعلالا يف ًاريثك اهركذ د”در يتلا تالظلا نا لع

 رايت لعف نع الضف , هبحاصت تناكيتلا ءادوسلل ةيعيبط "ةجينن الا
 .ةفاصح سانلا ظعاب فراجلا رايتلا ل عف كلب رم دقو مظل .هرصع
 نع تاياورلا ناف « هيعماس بجياف ظن سوسوم لواب ىتاد امو

 :لوقي يذلا سوسوملا مهربشأو ةريثكبرعلا دنع ءأر عشلا يسوسوم

 امالئسلا اهينلب ”غير اين *كنلق»:. ينال شايل نط اطراا
 انافبثأ "مه ديكل اهوعنم  "نكلو ناه.باجحلاب اوضرول

 وا عرصلاب يلب* هنا لاقي” نممو « لليل نونجم نونجملا, بقلملا مث
 .هباحصا دخا هيلع لخد اولاقو .يضرافلا رمع خيشلا نياوسولا
 هيديب قفصي وهو لوقيو عماجلا ةكرب لوح رود هآرف

 قلم اق : باق ءاعإ انهما
 هذه مجري اه .طاخلا نم ىدربكيلا ةيئاتلا تايبا, تب ايفو
 نه. عرصلاب نيباحلملا وانايسرسزلا طا طن :ليلط زل 0

 لاكسب نا كببسحو « مالا عيمج دنع مهف ءاملعلاو باّتكلاَو ءآرعشلا
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 نارقتتو 08ب ناترنت دلال يداعب راقب
 نآلردلا ضبا ناسملا تحت ٠ مداوق ريثب ٌةيداع هاشحو

 نائما قراوطو هرهد نم اهنأك لولا ملل ا 57

 «ةارابملا زجعم هيف فصولاو مظنلا تاقبط ىلعا نم وه رعشلا اذهف

 ,هيناأعم رهظتو هنام اونا لاصتالا تاقلح هصقنت هنا ريغ

 ”00000 درع طل ال اني“ رثثاىلا نالإ هانللح اذا انتكلو

 "1ك طبعا سخيف عرج
 ساوسولا هارتعا دق ناك ةيوعلالا همظن دنع ىتتاذ نا اندنعو

 تالذخ اهلواو رهدلا بئاصم نم هيلع ىلاوت امل؛ عرصلا يا

 هيلع حلاو هتدإب نم هيفن م * هلامأ ةممخ مث هعماطم ةعيض مث هب زح

 ادي رش ًاديرط هنطو نم جرف ,نايبلا مدقت 6. لتقلاب ىمالا رخآ
 عرصلا ءآدب يلتبأ ام اذا ءناوملا اذهل كدعب بحي الف ًاسلف كلمي ال

 .دادعتسالا نم ءىش كلذل .هتزيرغ يف ناكاذا ايشالو ساوسولاوا

 يف لاكشالا لاز - اخي الا هارز الو  همعزن ام حص اذاو

 لججلا دنع اهيسالو ةبوعلالا يف هانيأر يذلا ريثكلا طلخلا غوقو
 يتلا تانعللا يف رصبتلا دنع مث « ىنعم اهل جرختسي' ال ينلا ةريثكلا
 هيلع ناكام عم منهج يف مهرارقاو : تاوابابلاو ةفقاسالا ىلع اهبص



 “© اا

 اماو «موهفم ريغو لوقعم ريغ هاندجو روثنم مالكىلا انللح

 . مومُح نايذه وأ سوسوم طلخ وه

 نيتللا فصولا ةعاربو ةيرعشلا ةغالبلا عمتجت فيكليق ناو
 ام عم ةيجنرفلا ممالا دنع رعشلا كولمل شرع ثلاث ىتناد امه كلم
 ناهرسب لب لاثمب كلذ نع بيحب ؟ ةيوعلالا بويع نم انه هانخحوأ

 ىقاد ةلزنم نم طحلاب انثارعش فوسلمفل بصعتلا ةمهت انع عفدي

 ؛ههفرأع دنع ةيماسلا هتنت رم نع ءالعلا يلا لزنمب هردق *ولع اف ةماعلا
 ذاممو“+ ةيذيزمو ةثاؤقأ دنع ىتاد اونا ةقسأكى رى |

 ناو ةدقتلاو ةثزاوملا ف تفاضتألا قرقوري 00
 .دصقلايف صالخالا ريغ اندئادو ةقيقحلا ريغ ةبملعلا انتمدخت نوكت

 نادقف عم كبسلا ةعاربو ةيرعشلا ةغالبلا ناهرب كنودو
 رعاشلا لاق ايازملا نم اهاوس

 ”مرطضت مويلا اذ ىلا سوحملا لبق هب نيمصعم ًاسائسزا ازواجو

 "ممّصلا دنجأ ىتج لوقلا دسفأ دق لح ىلع تقو يف كئاد ”جاتن

 لع ههجو يف ةتيرهمسو .  اهتطبا بانك اهسزاوف مهد
 اومتش ادي مهاخسلب ماركلا نا راب ينو هيف نهمدقتا تربع
 : .هلوقك وا

 ناولالا كلاو> نوطبلا مَع نمل نيتجاح نيب ”كلاو



 2 نس

 .هقيفر نيبو مهيب لوحيل رخآ مهضرتعي مث هنوقحليف ةسلابالا
 (نبرشعلاو ةيناثلا ةينغالا نم) . ةثيثغلا ةصقلا هذه رخآ ىلا براحلا

 ؟ نيطايشلاو مهلع بوضخملا نيب بعل هج يف نوكأ
 يهو - ؟ رانلا لها اهلوح بعلبو ةبلظم ةيران ”ةريحب كانه نوكتو

 نوقرتح< سانانم بعللا نياو - ىرت' الو ىرت' يتلا حاورالا كلت
 ؟ هسفن وه انل هفصي يذلا عيظفلا عينشلا وحنلا ىلع نويدَعيو

 ناطيشلا ةوق لبع ؛ كوهملا فيعضلا قرتحلا بانعملا ىوقي فيكو

 نم بره فيكحو ؟ هيدعاسب كسميف محجلا ناطلس ميجرلا

 ٠ ) .؟ نبا ىلاو هبجو

 فلاخي امم , ةهفاتلا ةءاكحلا هذه لاثما نم ًاريثك ةبوعلالا يف نا

 نم ةصاخلا اهنال ًارعش تعضو اهنا ليق ناف ٠ موهفملاو لوقعملا
 راغص لوقع يف كاسي ال امن يهو ةصاخلا نوكت فيكانلق : سانلا
 انلق « ذئموب مهنبي ًاعئاش ناكام ىلع ةماعلل اهنا لبق ناو ء؛ دالوالا
 تافارخملا هذه لاثما ةملظملا لهجلا روصع نم رصع يف عشي ملهنا

 رعشلا نم تملع م يهو ؛ ليصفتلاو قيقدتلا اهيف عبشاو لاطا يلا

 نم هيلعلمتشا امل ةيجنرفلا ممالا ءآرعش سوؤر هيدل تنحنا يذلا
 اذا هنا ىلع ؛ةماعلل همظن نوكي ال اذه لثمو ؛« قيمنتلاو ةحاصفلا
 آذآ. ]جلا ةاراجمب وا «ةقليسلا تلح و ةيازمشلا : ةءاصفلا نم. دخت
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 ةيئافلا رادلا يف كلذ فرعي: اما نانجلايف ةديرع ال هيدي ىلعو هب
 مرتلاب لل ايااب كناو جاجمللاو ةلفسلا نيب

 جرخي ال هاري فصولا اذه ةفاطل يف ريصبلا دقانلا رظن اذاف

 مباع نع ًالضف قلخلا ةماع دنع موهفملاو رووشملا نع ءىش يف

 الئاشأ رعد . اموهوم ًابارش سودرفلا لها بارش لدمج مهنا

 ياهارجاوب ملابس علا فجل ةنابنأ ةلظج ومملط 0
 يهو قيرابالاو زاوكالاو تاساطلا ركذو , نيمدانتملا ماها ةنجلا

 نم اهروصو بارشلا فصو دنع اهيسالو بزعلا دنع ةفولأم

 رادلا يف رباكالاو ءآرمالا دنع فولأملا نع جرخي ال كلذو بهذلا
 متخ الد «لغا, يح ١ وا كلذك ةنجلا يف نوكت نا عدب الف ةلجاعلا

 لاق هتايح يف ةروبشملارهتداعك ينارشلا لع ةغبانلا ةديرعب فصولا

 نود نهذلا هيرشي, لوقعم كلذ لكو :. بهذ نم زوكب هيرضف

 . داهجا نأ فلل

 دمع :هيناعم قرسو فضولا اذه ىلع راغا امل هناف ىتاد اما

 ءاصقاو « هغبانمو قورسملا عضاوم ءافخال ظيلختلا ىلا ءىش لوا

 لها نم سانا نيب ةبعل روصف . ةعراشمو .هعلاطم نع دقانلا رظن

 يدعاسب كننمي نم مهينو ةيراث .ةريحب ىلع اناكسوتو ايدرابمول

 هوجو .نم برب مث .هقبقر دلج نع 'هفقويل «نيطايشلا دحا



 < اخ

 ليبختلا هتفلا ىلع ةلالدلل هانركذ امم ءىش نايب انل قبس دقو

 ” | رقمل] هتفلاخع لع ناهرللا مدَقَت ام ركذيف انه انبضفاو يرعشلا
 ,هئاكذو ىبعالا روصت فطل نيب عساشلا نوبلا رهظت ةلباقم كبلاو

 ' توها درظنر لا ريعت دي يت نإ ع رادع ديو
 . ميلسلا قطنملل هتفلاخم عم

 ؛ نيعماسلا لوقعم زواجتت ال ”ةروص منهج ءالعلا وبا رص
 سيلباو_هنعالت دنع منهج لفسا ىلا لع نم رظني حراقلانبا لع

 حراقلا نبا بذح مهرما منيح سيلبال ةينابزلا لوقو كب سم اك
 01 لل ةوبطلا عيطتسن ال يإ قب وز اباناي كلختللا ليبسال م
 وهو ؛ سودرفلا يف نيملاصلا ماقم ىلعالا ماقملا هنال حراقلا نا

 وأ داو يف يه منهج نا روصتي نم دنع لوقعم لوبقم باوج

 راصبالا هيلا لصت ام عفرا قوف ةنجلا ناو ؛ قمعلا يف ةيهانتم .ةءره
 . روهبمجا روصت: وهو . قفالا نم

 ءآرعشلا نم ةعامج عم ةنجلا يف مدانتي حراقلا نبا روص امل هنا مث

 مهسوفن شنو . . ةيبهذلا ةينالا هركذو ةنجلارومخ هفصو دعب لاق
 ركذ .امل هنا مث ... . قيحرلا راهنا يف ةينالا كلت نوفذقيف سيب

 | لطي اخي ناقش ان ةيرشتوس قاف ندغالا و ةنبانلا دير
 .هتلاحلصا - حراقلا نبال ريمضلا  لوقيف بهذ نم زوكب هبرضيف



 د ايراد هم

 ,ةدعاقك 'هررقيو هدقتعي هنأ ال ؛هيرصاعم ضعب نيب ةديقع وا .
 ضيراعم يف ناف , كلذ نم سكغلاب لب « ةبباسح ةلئدسم وأ ةيبلع

 امناكمأ هذافتتسا عشب“ ام هتلاسز قف ةنفنط لك

 ىدل كرتي ال ام هلمج' نم ريثكح يف لب , بئارغلا نم هيل ريشي
 :هتحوامو .هلره يف بن رلل اليس ريصلا 000

 يكل لغاو هموصخ ام 0 يلا تاغللا ناف ؛ هنم ىتاد ناو

 هتما دئاقع نم ةديقع نكت ل , تاوابابلا لب ةفقاسالا ضعب ىتح

 سطنتت امم رطانقلاو روسجلا نم ميج يف هدقع ام ناو ؛هرصع وأ

 باونالا تاوذ روصقلا يف :ةيسدنملا تاعبترملاو اياؤزلا عم هركذب

 هناو ؛.هلثم نم ريثك ىلا هرصع لها تادقتعم نم نكي مل « ةعبسلا

 .جيرعتلا كلذ نمو درفلا ىلع جرعو فاوطتلا كلذ منهجي فئرط

 حور نا همعز لب. هنم ىوعد الا نكي مل'هلّضفو هركذام ىأرو

 وا يمك ال ”هركذيو ًاقيقد افصو هفصي كلذ لك. هيف تلح هلا

 ”حزم اهرماخي ال قئاقح يوري فصاوك لب « كلذ ناكما دعبتسنا
 . كشدنإا

 ام - هرصع لها تادقتعم نم اهرثكا وا اهضعب نا بهو

 اهديزيو اهنم نيقيلا لك ًانقيتم . اهتالعىلع اهيوري وهف - هراكتارركت
 . نايبلا مدقت 6 تاعارتخاو ليصافت هدنع نم
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 ,ههااذعو .همحلب ةيمنهجلا نارينلا كلت يف لوحي ناكدهنا مث ءكتردن'

 ”هناككاذ ةثداحم ريسي مث ًانالف ًابطاخم فقي ناكدنا معزي لب .هبايثو

 ةيوعلالاف اذهب ليطن الو . هتدلب عراوش نم عراشيف راهنلا ةعئار يف
 . وحنلا اذه ىلع اهلك

 لّيخت يف دجن « ليبختلا يف ىتادو يرعملا نيب ام ىلا انرظن اذاو
 يف اماو ؛لوقعملا هبش نم ًارخآو ناكمالا ةبش نم ًائيش يرعملا
 هنا عم .اليبخت الو ًاريوصت هل عيطتسن ال اماانل هليبختوا ىتتاذ ليخت
 الل )و ابقفلل بيذاكا توم اهنا نعشن انتكلو:اموظنما,فتكي

 عارتخا ةعارب رهظيل هملق اهروصيو هتحيرق اهمظنت ؛اهقمني
 . تاموهوملا

 انلق « تالايخو ًاماهوا قفلي وا فصي اههبلك نا تلق ناو

 دعبلا لك لوةعملا نع ًاديعب نوكي ال نا فينصتلا طورش نم نا
 هنا وا «ىمعلا ديدش رصبلا ديدخ ”ديز انلاوقكا كاودإلا عنتمم يا

 .,هدرب نم رفب ناك هنا وا .ءدرابلا ءأملا يف ًاقااوتخا همس بيتل ناك

 . ةبوعلالا بلغا يف درو ام نيع هوحن وا اذه ءرانلا نوتا يف
  هلوقك لوقعملا فلاخ امم ءىش ءالعلا يلا مالك يف ءآج دق معن

 اينوفا عيرمل ىلإ مرلبشا كلا, ..:راوخ اعيرزا ززغازقز رج لك ق شنت
 آل ادي نامللذ ةكذ قاف اءالانءاذه كاثماو .ةزوملا



 دس #اح

 اذه نم عماسلا نهذ ىلا ردابتي ام لوا ذا: ءاهضعبي جرخ نأو

 يك احن هش وذ فيطل "ضب ءانسحلا هذه مسج نا ,فصولا

 ىتح تنال دق اهفاظعا ناو ءنونكملا ٌواْوالا وا فاّمشلا عمتشلا

 ناك امم اهتامّق نساحم ناو «نونظلاو ماهوالا نم نوكت تداك

 نم ىنادلا ضعب يف هلثم نباع وا ءروصلا ضعب يف ةرم هدهاش
 ام هلل اشاح يداني اهنساحم ةلمج ىلا رظانلا ناو «رمرملا وا جاعلا

 «ءآوهلا رصنع نم بكرت » هلوق نع ركفلا فرصنيو « رّشب اذه
 فصولا اذه.هعمس لاح روصتي نا عيطتسي عماسلا وا ءىراقلا نال

 نم اهف ام لكناف « ةبوعلالا يف اماذه سكعبو .ًامسجو ةروص
 ةنباكحسانلنروصي اهلواابحاص نا ذا ءلوقعملانع 00

 كلت ين تاروظنملا نءاعن نا انل نبا نمو ةمملدم ةبلظ يف اهروصب

 تاوذ ”تاريحب .هلوقك؟تاموهوملا دهاشن نا انل ىنأ لب ؟تامظلا

 هوفرعو مهفرع سانا انل فصي مث ةمتاق ةيئام نارين وأ « ةيران هأيم

 ةنكنلو , مدقلا يف ةلغلغتملا خنيراوتلا يف مهئامساب انهممنمي نيرخآوو.

 تابلظلا كلت يف هلككلذو مل ماسجا ال ًاحاورا مهنباع لوقي

 ..ةملظ وا رون يف ًاحور اهلك كتايح رصبت مل تناو « تاكلاحلا
 الو رظنت* ال ,كيف اهنا كرغص ذنم كل لاّقي' يتلا حورلا نا لن
 هلو دادرب“ عوطوم ظفل يلامناو + رعت الو ديت الو ىلا
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 وم ذوخأم وهف 0 اهابآ هتيمست اما

 ,ناغا وا ةينغأ ”هانعمو ء ظفللا اذهل ينيتاللا للصالا قاقتشالا
 ©هددنودع ظفل ًاضيا ظفللا اذه نم اوقتشا مهلعلو « ةينانويلا
 يتانويلا لصالا نم قتشم اذهو تاكحضم وا :كحضم يا

 . نانويلا دنع مثالولا .هلآ مسأ وهو نهرا
 نكي مل ىتاد ضرغ نا انل حضتي, ىلصالا قاقتشالا اذه نمو

 درلا يف اج ىتغتي* تانغأتلب ضيخشتلا و! كفتلل :ةيؤنلا ظن

 ؛ دّواد ريما زمب مهينغت لاثم ىلع دايعالاو داحالا مايا: سئانكلا وا

 لبق جرع اهنال «نيسيدقلا ةعامج يف ”دعيأو اهمظان مسارب ناو
 ؛ هللا بطاخو سودرفلاو رهظملاو مهج ىلع هأوعد يف  هتوم

 .سودقلا هللا مور هيف تأح لب

 «, قطنملا اهتفلاذغ يا تالوقعملا نع اهدعب' ام وبع رهظأنمو

 اننال ليختلا وه رعشلا ناكرا مظعا نا نم هانمدق ام كلذ يني الو

 ىعسي“ ءىش الو ليخت تما قبي ال لوقعملا نم ليختلا اندرج اذا

 وا - هتبوبحم مسج نا لوقيف رغاشلا ليختي نا: كلذ لاثم : ءىش
 قا واخو هولا تسع نم نكت فاتح باهفضي ينلاكاتسملا

 هتلمجب لوقعملا نع جرخي ال ؛ءأرعشلا نسلا اهفصو نع زجعت



 3 لل

 هسفن ىتتاد هل أ ةدابع ىلا مهادهو نيينثولا اعد ينب فذقي هنا ىتح

 . ددعلايرفاولا ءامبن الا نم هاوس يواعد نود ةؤبنلاب هاوعد تنسيلو

 ةلاسر نم « نارفغلا ةلاسر لوح نا دارا ىتادنا لوقلا قب

 ىلأ ةينيندللا ابينجرت نم ول :يزلا اهل زهاظنئلارهل اي ١١
 . ةبوعلالاب اهاعد كلذلو ةيليثمت ةدوعلا وا , ةيرعش ةهوكفا

 ا” اهعضو هنا ينعب ال ( 011 ع ةيوعلالاب اهتمست نا ريغ

 صيخشتلل مهتابوعلا مثريغو نيصارو ريبلومو ريسكش هدعب عضو

 قم ضرفلا اذه "ياني اهنم ةدازم نال ؛ءاتعالللاو ليكفلا ١
 الو لب ةدحاو ةليل يف اهليثمت كمي ال امم اهنا اهنم ٍثابسالا ةافاخما
 ىلا ابورا يف ةفولأم تسيل عباتتملا صيخشتلا ةقيرطو «نيتليل
 .هرهطمو .همنهج يف ”هروص ام لك نا مهالا وهو اهنمو « مويلا

 ,تاسلظ يف ًافصو ”روص - ةبوعلالا نم مظعالا ءزجلا وهو -
 ليحتسي امم هلك كلذو .دوس ةيران هابمو ةنتنم حايرو تايلدم

 . ناكم يف همش لامتحا نكمي الو ظفللا ريغب هريوضت وا هتدهاشم

 نكي مل ىتاد نا دقانلا هابتنا يعدتسي. ام مها نم وهو اهنمو
 ةكئالملاو تاسيدقلاو نيسيدقلا حاوراو سودرفلا ليثمتب ىضريل

 ةرم ريغ انركذ دقو بعلم يف حرسم ىلع :هلالج لج هللا لب
 . يبدلا هسمحن طرف
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 لقي. مل نم نيدلا ودعو « هبزح نم نكي مل نم .هموق نم نطولا

 ةؤرملا وطقاسو ءهسفن ابابلا لب ًافقسا ناكولو يمايسلا هلوقب
 نعطلا ىلا زواجتي لب ءهعماطم لين ىلع هونواعي مل نيذلا كئلوا
 وأ هريما بلطم فعسي مل ابكلم نال ءاهمتشو اهعمجاب .ةما ىلع

 وهو « هتبوعلا نم عضوم ريغ يف ةيوسنرفلا ةمالا متش 5 «هبزح
 تايوقعلا دشا لازناو هدالب حاستكان بيرغ كلم ءآرغا ىنأ. ال

 . هنطو لهاب
 000 ال ام اسانملا اَيِحاَص نافذ ةفمالا اهنؤيعزومو

 ءارغاب .فتكي مل هناذ « ماقتنالا بحو نغضلاو دقحلا نم يناسنالا

 لب هنطو لها ىلع ءالبلا بصو هدالب حاستكاب ايناملا روطاربما

 يتلا نارينلا كلتب .مهقارتحا هليلغ وري مو « مهج ىلا مهعببلا

 عماقملا برضو يعافالا شم نم هنوساقي اوناك ابو اهفصو

 , ناعجشلا ٍرظعا صئارف هركذ نم دعترت امب اهفصو ام ىلع ةبرانلا

 كلت يف - مهتدهاشم روصت وأ - لوقي م مهتدهاشمب ذذاتب ناك لب
 مهيطاخي لب ؛ًابيذعتو ًاقرح موديز مهتسلاباأل لوقيو تاباذعلا
 . نودلاخ اهيف كناف ميحجلا هذه ذئاذل اوقوذ الئاق

 يف ”رمب نم لكب .همنهج يف فذقي هنا هبصعت ىمع دشأ نمو
 انركذ ؟نددلا يق وا:يأرلا يف ةيفلاخي نم, هنلق.سأر: تحت اهلا
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 . هوس هيلع باعب“ امب .هبييعت يف
 دقوي.اعملاو ظافلالا راركتا ةيضافلا_اتنالا بو

 ءاءلعك ةيجنرفالا تاغللا يف نايبلاو ةحاصفلا ءآرلع كلذ ىلع عمجا

 باتكلا ىلع مهددشت قوف ءآرعشلا ىلع كلذ يف اوددشتو ةيبرعلا ةغللا

 لالقتسالو:ةلاوجلاو ةغالللا نم رنصلا ةعانص اب
 رعشلا نساحمب برعلاو نيتيب ىلاف زواجن ناو ىنعملاب رعشلا تيب
 ظ . عفادم الب ممالا رصبا

 ىلع روصقم نيغ وهو مأسلاب لبي امم ىتاذ ةبوعلا يف ناركتلاف

 ةينغا نيثالثلاو عيرالا نم ةينغا لكي وه وه ىعملا لب . ظافلالا

 الا فلتخي ال : ءامسلاو رهطظملا يف كلذ لثمو .. منهج يف هيناغا نم
 وا « هعلضملا وأ ةينحنملا سوقلا وا جردلا. وا بادرسلا فصوب

 وا سوؤزلا يذ ناطيشلا وا .ةروصلا بيرغلا يرانلا شحولا
 ضعب ول .هناريج نم ناكلوه لجر مسا وا :ةددعتملا هاوفالا
 ,يادلبلاةوا , ةهفات_ةيناكم ةثداح وا لق . هفراغم

 اينينملا يمال ريقحلا نم كلذريغ ىلا ينال اناو يل يبا و آل تلقو

 رهظي لو « تايلفسلا نع درجتت مل اهنا ةحضاولا د نمو

 .ةينانل .ثةملنشم نوم اهتاودب نساللضالا نموروظم و
 ودعو :”هبهذم فلاخ نم وا؛ ىتاد يأر ىري ال نم اهف نئاخلاف
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 ةليوطلا هتباور لطب هسفن لعج هناف ؟ هيلع ىتتاد ةءوعلا يف حضاولا
 ةاتنع امت وهو ءامرظنب'ةرخافملاو هتاذ حدم نم اهف رثك او ةلمملا

 "لا 1 ب دخل هام رخاغإ ناك دقوا ينلملا انرغاش لع نحن

 اا اللد يف ارذغ ل لحلو ةزرصعةارعش نم تلح كلم
 تاالص نم لاني ناك ام ىلعو ةعيفرلا ةلزنملا كلت لع صرخي ناك

 ةدّقن نم وهو هرعشب كلملا باجتا ىلعو : دوجلا يف ةيهانتملا كلملا
 الو. لاحلا كلت لثم يف ىتاد نكي لو :ءآرعشلا رباكا نمو رعشلا
 . ةيوعلالا نم ةريثك عضاوم يف .هتاهابم دنع اههيشي ام

 ًارخافم ينتملا لاقو

 1 يرحب طيستلالو ىرمش هلك ةيلهاملا ”اها لان ام

 ظفللا نم حيصفلا قنشرلاب ءاج دقو مهنغلب قطني اذه هرعش يف وهو
 ةصقلاو فصولاو حدملاو بيسنلاو لرغلا يف عنتمملا لهسلاو

 ءآج دقف ىتتاد اما ؛هلبق رعاش هلثم .تأي ملام رخفلاو ةمكحلاو
 يهو ؛تازجعملا ةزجعم اهدعو اهب رخاف ينلا ةيملالا ةبوعلالاب

 نم ةغل ىحصفلا ةينيتاللا ةغللاب : نكت مل اهنا اهيلع ىعنن” ام لوا
 '0ولعلا نم ايفرعا جا غالا ةغل اقماع ة غل ذيموت تناك لب همدقت

 ] لآ فصاملا+بقانلا لع لْضَرفي امو :ةءمدادعتاو :هدقن يف نحن

 جترفالا نيداقثلاو حاّرشلا عاسنل ًاهجو ىرن انسلو « هيلع يضغب



 ” نع د

 ام لكن اقتاو بيترتب اهيف درس ةيخرات ةثداح مومع لبع تلمتشا

 يصصقلا رعشلا باب نم رعشلا ةعانض يف يهو ؛ ةثداحلا كلتب قلعتي
 ثداوحلا ديشنق دلب ىلا دلب نمو ةعقاو ىلا ةعقاو نم امف لّتنت

 لمجا كبس يا «ةباورلا ريغ رعاشلل ايف سيلو ظفللاب ةروصم
 ضومغلا نم هكولخ يا هماجسناو مظنلا ةداجاو ظافلالا رابتعاو

 ضاخشا لثمتت تيب ظفللا نم بلاوق يف يتاعملا ريوصتو «.كيقعتلاو
 يف رظنلا غيستو «نايبلا كلذ يف مهحاورا لحتو .نايعلا ةصقلا

 . نآمظلا مف يف لالزلا هامل غوس , يراقلا نهذ

 هعوضوم نع دعابتي ال هناف ليجريف رعش يف كلذ لثم لقو
 علاطملا نهذ 'هيني ال ثيحب فصولا وا هيبشتلا ”هئجلي ام رادقمب الا

 مولعلا دعاوق نم راحب يف قرغي وا زاغلالاو تاراشالا ىراخ يف

 هل ! رتب وج ىراصنلا هلآ ةيمستكح .ةنباشملا لئاسملاو ةفلتخلا

 يلصالا ضرغلا عماسلاو ءىزاقلا لاضيف ىتاد لغف اك نيينانويلا
 . ةصقلا عوضوم وهو

 نا « يبرعلا رعشلا ىلع جئرفالا وداقن اه”دع يتلا بويعلانمو

 وهو ءهسفن نع جرخي داكي الف هتباور لطب وه يلهاجلا رعاشلا

 ,«سوريموه ةمحلم تانس> نم .هانركذ امم ضيقن لع كلذ ف

 بسلا اذه "دع نغ اوضاخت ىملاب.اهف . ىده ىلع كلذ يف مهلعلو



 0 دع

 حورقلا نم ًابايث مهداسجا تيسُك دق مهاوسو -نارينلا يف مهو -

 .حلا حلا ؟ ًارامت اليل ةيران رافظاب اهنوطشكي

 ةليخم يف رطخي مل رعشلا باوبا نم بابلا اذه نا يرمعل

 انيسحو ؛ ةيمجالارعشلا باونا يف لخدي 'هبسحا الو يبرع رعاش
 دودعملا وهو سوريموه ىلا ةبوسنملا ةذايلالا نا كلذ ع ًاناهرب

 رعشلا نم ىلوالا ةقبطلا يف "دعن' ل ايندلا ءآرعش خيش مهعامجاب
 اهتآل آو ةيبرحلا عئاقولا فصو نم هيلع تلمتشا املالا «مهدنع

 كلذ لخادتي امو مهب ورحو مبلس يف مهرابخاو فلسلا رثأهو
 فيضلا ماركاو ءاقللا ذئاذلو قارفلا تاعولو مارغلا عراصم نم

 |عسالو ينانننالا عمتجما يف ةفولأملا تالاحلا نم كلذ ريغ ىلا
 كلت يف مالا نم ارواج امو ةينانويلا ةمالا لاوحا قئاقح

 فيطل روعش هلكو ليجريف رعش يف كلذ لثم لقو «ةيلاخلا نورقلا
 ”هبرشت .داكتا ىتح ناسحالا نم مامنلا ةياغ غلب دق ةقرلا يف هانتم

 . سوفنلا هتءآرق راركت نم "لمت الو ناذالا
 ناطرش اههناف بيوبتلاو بيترتلا هنع عرفت اذه ملع' اذاف

 0 رلى ال ؟بافقالا نحو فلأتلاةلطوزتع نه :نانشانما

 باتكلا اذه نم لوالا ءزجلا يف كلذىلا انرشا اك آضيا رعشلايف لب
 انهنال مهدنع رعشلا سأر يف سوريموه ةمحلم اوةدع كلذلو
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 اذاقاهلك كلذ دعبو «نيعماسلا تاماقمو -هآتغلا'ماقم بأ 1
 قارعلاو :هاكيسلاب دنواهنلا طلخ هنأ الا .- نغم 'هعيمج اذه "مت

 ناذالا تركنتسال ءابصلاب ىونلاو ؛ مجعلاب زاجحلاو ؛هاكودلاب
 . ميدنلا قوتنا وأ « ميهربا يمس”ولو هيناغا

 ابنكرو ءانغلا وا قيسوملا نف يف نأشلا وه اذه ناكاذاف

 لواللا هنكرو رعنشلا يف لوقلا اء عاقبالا ةبسانموتوصلا ل
 . بيكرتلا يف ةبسانملا و ليختلا لامج

 يف طاخلا نا ةةبمدن رهظي يتأيس اممو هحاضيا مدقت امتو

 الا ةئحج تدب الو ام ويع نتف نما بيافا :ةيقالا ١
 دقنلا نفةؤيةريصب لقؤ» سسمملا تونفاقاني

 بذعا ناو ؛ رعشلا ناكرا ظعا ليختلا لامج نا ررقت اذاو
 عماسملاو رظاونلا ةهقشعتت ام هعاوناب نسحلا هيف عمتجا ام ليبختلا
 "ياف ءاهؤآزعو اهيلست وا اهذالمو سفنلا زورس كلذب ناكذا

 ةحيبقلا الاكشا فصوو شانحالاو شوحولا ركذ يف ا رورس

 يف "رم ل بورض ىلع ةيرشبلا داسجالا اهشبنو اهسارتفا ةسارشو

 «وفسلاو نازيلا بفض يف ةلست وا فنا 7ك لك ١
 بففصن عطق” سانا ريوصتو جوملا حايرلا نتنو ديلجلا عذاولو

 ءامدلا اهنه ليست مهدابكاو مهولقو مهوآعما تثابو لوط مهمسج



 3 لا

 ةرهشلا نم ههتلان ام لنت مل اهنا يأرلا يريطف ضعب معز دقو
 انه ”هةعن املالا ءايندلا ءآرعش ثلاث اهفلؤم "دعب” ملو «ةديعبلا
 نأ اناضاقتت ةنزاوملا نأ اذه لع باوجا يف لوقن نحنو ابيع

 ةجحلاب داقتنالا باوصو ناهربلاب هدر دنع ضارتعالا عفشت
 امدينل-لاعلا كانا, ةةيفظلا

: / 
 ىلع سكرت «ةعومج ”ظافلا وه سيل رعشلا نا مولعملا نم

 ةعالصك ةعانص وه لب «ىفكو ةعونصم فاوقو ؛ةعوضؤم.نازوا

 اهطورشش لمكتست مل ام , ناذالا يف اهظح لانت ال.« ناحلالاو راتوالا

 وأ رفانت اهنيب عقب ال ثيحب جاربالا يف لقنتلاو جردتلا نسح نم

 ًاييسن_ رامزملا يف خفنلا وا ناتؤالا ىلع رقنلا نوكي ناو.« ركانت
 قيسوم تسيلف ماقملا نابساني .ًاعيطقتو ًاعيقوت ًاعطقمو ًامّقوم يا

 نيب ءانطاو وفضلا قيسوك. سوفنلا يف ةعاجشلا ةراثاو برحلا
 « حادقالاو تاساطلاب اهقيتع اولدابتو « حارلا ىلع اوفكع نالخ

 ' ٠١ اهنا تقاراو ابقاوس دام قزقزتو اهراهززا تا لقاةضاور يف
 ناسحا هيحصي ل ام عامسالا هذلتست ال هدحو توصلا نسح نا 5

 لمكتسي ملام ةدوجلا طورش عمجتسي ال اذهو نيحلتلا يف ةعانصلا

 غيلبلا ىنعملاو ييلاعلا رعشلا رايتخاو 'اقلالا ةحاصفو ظفللا نسح
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 مك تناك هنما نبا وهو ليجريف ةرهش نا مث ؛هتافو دعب عقوت 5
 كلذ يفو .همساب لظتسي نا ىأرف : نيقفاخلا تقبط دق مولعم وه

 اذه عمو « ةبوعلالا لصا يف ليلضتلا لاجم دعباو هل فرشلا ةياغ
 اوناك دقو. هرصع ءالع نم ريثكن م افاصنا_رثكا ناك

 مهتغل ىلا تمجرت ينلا انمواع  بتكن م ًاريثك مهسفنا ىلا نوبسني

 .اذهلق ةصاك ا
 ةشهدلا نم دقانلل ضرع ام ىلا ةمباخلا هذه يف ريشن نا قب

 (هيف رصبتلاو ةيملالا ةبوغلالا ةعلاطم بقع راودلا نم لب ةريخلاو
 عوضوملا نع اهيحانم دعابتو ؛ ضارغالا ىتش نم هيلع تلمتشا
 ضارغالا هذه نم دحاو .لك تاب ىتح .فلؤملا هل دصق يذلا

 ةريدج ةيهلالا ةيوعلالا تتاب ىتحو « هنئيب نع ًاديعب هناكم يف ًابيرغ
 نم ةعوممج وا «ةيدلب رابخاو «ةيتيب تاياكح ةيشانك ىمست ناب
 ءاهمالا نم! ريخض امجتعم .ئوح_ الوكسك وا ,ثدارلا

 , ةيموق تاعزانف , مولعلا ضعب ءىدابم نمو ؛ةلوهجتناو ةروهشملا

 ةيرعشو ةيبلعو ةيخيرأتو ةيفيدو ةيعرشو ةيفسلفو ةيسايس آراو
 تاقواخلا بئاج نمو ناونحلاو :تابنلا يلع نم ءىشو ةيوغلو
 مظنب ضعب يف هضعب لخادتم هلو.« ةسامحو تاليختو ماهوا لب

 ٠ يرعش



000000 

 د ةماخ زو

 ,حورو ؛ةيبصعلالايذا 0 وأ ال نيعب ريصبلا دقانلا رظن اذاف

 هيا را نم ةنزاوملا هذه يف هانطشب ايف ؛ةدؤعتفلا نرد نف تدرحبت
 1 هل دودزم ال ءاضق انعم ىنضق ؛ ةعصانلا ةلدالا نم هانلتجاو

 ام اهرتسي, ال «٠ _:رارذغلا ةلاسر تنبيه ةبلالا ةبوعلالا

 بحيسلا نم هب اهفحل امو ؛:تانلظلا تيلالج نم اهيلع ىتاد *هاقلا

 الا دال ةريضبلا نيغالا نع اهم زاوم الزفت اهل ذملا فاثكلا
 0000 0 ةايددحلا نساوقالا الو ةيئاجرعتلدو تاضفختملا
 ةينانويلا ةملآلاو ةيمحيالا ءاعمالا ةرثك نم ابف 'هجيدا ام الو ةيكلفلا

 اقل! اي ديشرؤلاةيرمتملا لش ال١ نلوتملا ليدبعالو

 اطخا دمع سمشلا :سمط :مار نم

 نيس دال نيبطتلاب ٠ ”سمشلأ
 ال هدشرمو 'هدئاق ءالعلا انا يمسي نا. فصنا ول هب ردجالا ناكو

 ناكءالعلا ادا ةنأ لبق ناو « ةياكحلا هذه يف هل دب ال اذهف ليجريف

 هيلا برقا (بنف نكي مل ليجريف نا انلق , نيدلاو ةغالا يف 'هنع ًادرغ

 ىلا هيبنت عرسا .هركذ :يفو يرعملا نسا ىلا ريشي نا هل ىنأ نكلو
 دواخو هنأش ءالعا اهرشن يف ىري ناكيلا يهو « ةيوعلالا ةحبضف
 مسالا دواخ لان دقف : هتايح يف دجيلا هتاف دق ناكنا هنا ىلع , همسا
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 تالمأتلا هفلؤمم رخآلاو اذكهتلاسرب كاذو اذك هباتكب سودرفلا

 سوكينيمودو سنايتاركو سونيطسغواو يبوكحالا اموتك اذك
 فالتخا, نارفغلا ةلاسر يف ركذ ام نيغ وهو . . . نيريثك مر يغو

 يناغالا نم اهدعب يتأي امفو «ةيلهاجلا ءآرعش نع ءاممالا يف

 .اهقرو طقسي الو ًامئاد رمثتو اهئامب ايحت ةرجش ركذي ةيسودرفلا
 عفترت نا لبق ضرالا ىلع ةرهش ا ناكةديعس حاوراف اهرامتا اما

 ضفنت ةنجلا يف حراقلا نبا ةرجش ىه اهنا ةقيقحلاو ... ءامسلا ىلا

 ,راوج عبرا نع ةزوجلكق شنت هللا الا هيصحي ال ًاددع زوجلا نم

 دسالا .هتبطاخم يف حراقلا نبا عم نأشلا وه اك ؛هبواحي رسنلاو

 انعمسي ام رخآو « هلاثما نم ريثك ىلا ةنجلا باود ضعب .هبوكرو
 الو ؛ ءىش يف رعشلا نم تسيل يهو ,.هنامبا ةروص .هسودرف يف

 ركذ اهف رظن ”هلعل لب «ةردانلا ثداوحلا نم الو ؛ءامسلا بئاجينم

 نازفقلا ةلانسر نم“هتاقرم:ةبقاع فاعو شوو دارفلا قى

 راجتالا ع هركذ 7 ءىش هتاف لها نم ىراصتلا دهتعم ُ سل ذأ

 مك هنيدب كسلا ديدش ناكو .للا صقرلاو روحلاو تاناويحلاو

 نال. نأك «هناما ةروصب هيناغا متي نا ىأرف : ةرهازيغ الركو

 . ه. تفره امم هاوس ال يدقتعم اذه : لوقي .هلاح
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 يف رشي مل هنا دجوو نارفغلا ةلاسر ةء[رق داعا ىتادانأكو

 لوخد دنع) ناوضر حدم يف حراقلانبا ةديصق ةياكحملا هتبوعلا

 كردتساف ( كانه باوبلا امهتبطاذمو منهج ىلا ليجريف عم ىتئاد

 ىلا يب ةجاح ال : هل 'هباوجو ءرهطملا باوب عم هلعجو كلذ ركذ
 ناهربلا اذه دنع ريصبلا دقانلا لوقي ال أ . لا كحيدمو كتلماحب

 حرب دقو ؛ ةحرابلاب ةليللا هبشا ام هركذ انل مدقت امب هلاثماو عصانلا

 ؟ ةيضاولا ةجحلاب ءافخلا

 -© سودرفلا يف زج
 تاقبط نم ةيناثلا ةقبطلا ىلا لقتنا دقو ةسماخلا ةينغالا يف

 ناسح ةوسن عه سير تايب عم هسفن ىري » ؛ءامبلا وا.سودزفلا

 ىتح ةئينغي تاصقار سيرتابب لوحو هلوج نرادب تاينارون

 اذهب ديعي هنأكو « نهئانغو ”نهراونا نم هعم ركست سيرتابب داكت
 .لا هريرسدبب روحا تفح دقو ةنجلا يف هرصقىلا راقلا نبا ةدوع دهشملا

 حور وأ سيرتابب هلأست اهدعب امو ةرشاعلا .ةينغالا يفو

 نراسح ءآسن روصب ًامئاد هل رهظن حاورالا كلتو - ىرخا
 يتلا ةلاملا هذه نيزت ينلا راهزالا يه ام لعت نا ديرتأ - تاينارون
 ءاماع هل يمسنف أدبت مث ؟ (سيرتابب) ةينارونلا ةأرمالا لوح اهارت.

 قحتسا اذه نا هل لوقتو مهئاعساب ءآدهثو نيسيدقو ًانابهرو



 دس ف ب

 يف ) ًاميدق ًارسج ركذي ةرشع ةنماثلا ةينغالا يفو ةمتاخلا يف اهلا
 ,رانلا لها نم امظع ًاددع ىأرو هدشرم عم هيلع فقو ( مرج

 ادلج ام مهنودلجي مهو ةعمال طاوساب نيحلستم ةينابزلا هع

 رهظي ال لكيلا ميظع خيش مهنيو بضغلاو ةواسقلا يف أيهانتم
 ...لاالل رثا هيلع

 فاتخم ظفلب خدر نتا رانك نع ىارغللا هركذ ام دعي هناكف ٠

 عم هلوصو ركذي نيرشعلاو ةعبارلا ةينغالا يفو . ةيمحيا ءاعسأو
 لاقو ةرخص ةّق ىلا ةعفر ”.لثاق ناو مدهم طقاس رسج ىلا .هدئاق

 نم ًالوا اوققحت نكلو :ةقابلا ةيقبلا هذه كاوق لكب كسمت هل
 اهاكاو «نارفغلا ةلاسر يف طارسلا ةياكح يهو ...لا حلا اهتتاتم

 . ثيثغ بواساو ةريقف ةروصب انه ةدورسم

 دك[ ريطملا يف وح
 هعتمم رهطملا بان نه اخعش ةهطملا تان: دتع لج هلا لوقب

 نع هل ”هتياكح ليجريف رركيو (يرعملا ناوضر ةصق) لوخدلا
 : :ةهقامس-لظ ف'ىقاددنخأب نا:هللأ' تلطوتءايسلا نم تلا 1

 كعجشتو كببحت ةيومس ةأرما تمب ناكنا : باوبلا هل لوقي مث

 للا يبطاخت نا ينيفكي لب كخذفو كنب اجج ىلا يهين ل

 1 كتاسزاولا ةأودالل



 د 5١6 تسع

 نرانويلا ةفسالف نم فئاوطب عمتجي مث ... بطر ريضن تبن
 00١ بئر. ناو انيس نبا سيئرلا مساو مهما ركذش نامؤرلاو

 ةعبارلا ةينغالا) . يي وبالا نيدلا حالص مسا مهنيبو رصايقلا ضعب

 ( مهج نم
 ناكدقف « منهج يف لصح دق ناكناو عامتجالا اذه نأ دس

 ناللا مالكلا كرتتو) ..... راهناو ضاير هب فحن فينم مّن رصق يف

 . ( ةمتاخلا ىلا طلخلا اذه لاثما ىلع

 دشانتو «ناطيشلاو حراقلا نبأ نعالت يرعملا رثوص امو
 هل مهباوجو منهج قامعا ىلا حراقلا نبا اوبذحي نا ةينابزلا سيلبا

 يف لوقب ىتتاد ناف .. يبس ةنجلا لها ىلع ةعبوز ابا اي انل سيل
 نال .تبااي ”شجا: توصب *نيتولب ياصو . ...ةعباسلا ةينغالا

 ديعي يكل يل لاق ميركلا يدئاق نكلو .'هبذجا سيلبا .تبااب
 كعنمي نل هناطلس غلب امهم هناف ًائيش فخت ال يسفن ىلا ةعاجشلا
 هب حاصو ناطيشلا اذه وحن تفتلا مث ةقطنملا هذه ىلا لوزنلا نع
 انسل انناف كظيغ نم كسفن تنا قشناو «ةنعللا بئذاب سرخا

 ليئاخبم ثيح . كانه دار. اذكه هناف مهج ىلا ضرغ نود لخدن

 . لا لا ةحيبقلا :ايربكلا ىزاج
 حملت انلعلو نيرشعلاو ةيناثلا ةينغالا يف اذه لثم دروا دقو



 دل #وةهيب دل

 ؟ انه ىلا "كب اوتا نيذلا مه نمت يحلا ناسنالا اهبا تناو « يدبأألا
 نورا لجريف يا  يدئاق هل لاق ذئليح . ا تاومالانع دعبا

 ؛نوددرب ام لكلغ نوردقب ثيح كلانه نوديرب اذكه « عفادتت ال

 اذه قرفايشل الف

 ؟ اهنيعب اهتيراجو ءآرهزلاو ناوضر عم حالا نبا ةصق "يه امأ
 ليجريف ناسلب اهممورب ىتتادو ءسودرفلا يف هنع ءالععلا وبا اهاكح هذه

 حراقلان با عمتجا اكو ,طقف ةفلتخم ءامسالاو منهج يف اهل ىرج امع

 يف عمتجي ىتتاد ناف « ةقدانزلا ءآرعسشلا نم ةعامج عم سودرفلا يف

 ساروهو سوريموه مثو نيينثولا ءارعشلا مظاعا عم مهنهج

 نا محاسيل مب م : نكلو ,(سناكول) وا ناكولو ديفؤاو

 ,خيرأتلاوا بدالا بتكيف مهنع لقن انَع قيقحتلل مهراعشأ هودشنب

 ناو) مهسداس ”هوادعيو « ريدج هب وه يذلا رخفلاب هل اوفرتعيل لب
 ىثثم هنأو (ليجريف هب ديري كش ال وهف سماخلا مسا ركذي مل ناك
 دق مهناو ( منهج تاءلظ يف) عطاسلا رونلا كلذ وحن ًان> مهعم

 ندعو دقو 7. كقول اذه ف تعض ركلا 0 ا
 رمن هتحن يرحب راوسا ةعبسب طيحا فينم رصق برق انسفنا
 نم رضقلا كلذ ىلا انلخذ مث : ةلووسب هانمطق قيدع ريغ ليبسلس
 انعصر ةساووكلا الحر ل تغلف ملا جاوا



 . كب سم ام رنهج مث
 يف ناوضر نذأتسي. ةنجلا باب يف فقو حراقلا نبا نا مث

 ,ةديصقب ؛هاشر زاوج هديب نكي ل املو ًازاوج هنم بلطف لوخدلا
 عفشتساو طارصلا دنع فقو مث ..ناوضر سفن يف ًائيش لعفت م

 ؛ ةَضقلا كب ترم اكهتزاجاب ابراوج ىدحا ترماف ءآرهزلا

1 
 يف لاق : ينالا بلاقلا يف ةياكحلا هذه بص دقف ىتتاد اما

 )000 ول ناك فك ليجريف.لأس هنا ماهج نم للوالا .هتينغا

 سيرتابب نال يجر يف هباجاف , فيخما ماقملا كلذ يفو ةكلهملا ةباغلا يف
 *تفلحتساو .هرقم نم هتعدتسا دق - ملعت ام هتقوشعم مسا قه.و د

 ىلع اهتقفش ناو ؛هسمتلم فعسو اهمبوبحم دجنيو بهذي نا
 هيلع ءاتثلاب تدعو اهناو هنم اذه اهساقلا يف اهرذع يه اه.وبحم
 ظ . منهج نم ةيناثلا ةينغالا (امبر) اهديس ىلا اهتدوع دنع

 ىلا  ليجريفو وه  انلصو املو :لوقي ةثلاثلا ةينغالا يفو

 ىلع (بينشلا همع) ممعم خيش انل رهظ يمنهجلا رحبلا كلذ لحاس

 ةنيجرتت ال ةريرشلا سفنالا اهتبا نكل ليولا انب حاصو ةئيفس
 طشلا ىلا ”نكلمحال تأ انا اه ءامسلا ةير ىلا عوجرلا يف ةتبلا

 ديلجلاو ةمرطضملا نارينلا طسو ىلاو تابلظلا ةقطنم ف رخالا

 هم ناو ف

 ا



 دل #و.ا/

 ماهج ىلع - مهمعز يف  أوجرع نمت دحال قبسي مل - اسدام
 مهبطاخ هنا وا ؛هيداعا وا هباحصا نم ًادحا ىأر نا ءامسلا ىلع وا

 هتاينمت يف يرعملا انل ”روص امالا ؛هوبتاعو مهبتاعو هوبطاخو

 نيع ىذتحاف هتبوعلا يف ىتاد .هراثا ىلع ىثم مث ؛ حراقلا نبال

 . هلاونم ىلع جسنو هلاثم

 ًافرصت قورسملا ضعب يق فرص دق ناكناو ىتاد نإ ||

 ءءامسالا لدباو رخأو مدق نا ىلع دزب مل رخالا هضعب يفو ًاديعب

 هطلخ ام لكذا ؛.ةقرسلا ةخارصب انعم فرتعي فصنملا كفالا ١

 توهاللاو خيرأتلاو ةسدنحلاو ةئيحلا مولع ىلا تاراشالا نم هتبوعلا يف

 نرانوبلا زيظاساو تادقتعملاو ليجنالاز:ةاروتلا نس 0

 ةلحملا ةساسسلا تارخالاو «ةيماعلا.لاثمالاو ةهوّقْلا تا

 هنيبذس ام هلحم ريغ يف هل ضرعت امم كلذ ريغو ةيموقلا نئاغضلاو
 هللو ريصبلا دقانلا نبعا نع هذه ةتقرس رتسيل نكي مل اذه دعب

 لئاقلا 5

 راع كناف هب “تفحتلا اذاذ '”هتحن امع ةفشي ءايرلا ”بوث

 ًالوا منهج ىلا لزز هناف ءالعلاوبا هلعف ام سكاع هنا لعف ام لواف
 فاط ءالعلا ابا نا ملعت تناو « ءامسلا ىلا هنم مث رهطملا ىلا علط مث

 رهطملا مث تيرافعلا ةنج ىلع مث ًالوا سودرفلا ىلع حراقلا نباب



 داس حاملا ةلظاس

 7 ااوألا اذه 'نإ لاق” 'نأو : هّنعل نم ىلع نعللا هلوقب لوقي
 اورصتتيل ةلما لعو . هتيكحو ليجريف ةحاصف لكذخا ةناو «ىحوب

 ام ينني ال اذهو « دجا ىلا علطتلا ريثك « ةينانا ًاؤلمم ناكدقف .هنأرل

 . هنيد يف .هسمحم نم تبث

 |اعسح ةيضرالا تاقبطلا لفسا يف ؛همنهج لعج هنأ - امام

 ناو ءرتاقبط اهنم ىلعا رهطملا ناو :هرصع لها ةماع بهذي ناك
 يمس ريأرب مهتعس نع عفت ري ملف ء ضرالا لابج عفرا قوف هسودرف
 بسحب تاقبط ىلا هج ممسق مث «رعامش هناو اسال "يلع بهذم وا

 نكلو ءاذبم ليطن الو اياطلا سوؤر يهوا ةعبس هدنعيهو ماثألا

 هسفن هلازناو «دوملا ءآدناب هبشتلا هيلع اناعّادم قيثوت نم انل دد ال

 سودرفلا يف ةعساتلا .هتينغا نم كلذو ضحدن ال ةنيبب « مهتلزنم

 هتلمجب تأح هللا حور ناو .هللا عم ةثداحم يف هسفن روصي ذا

 نايصعل (١)وداب ةدابب ثدحي مد نافوط نع أبنتف هتاذب تجزتماو

 يكنس اهناو .همعز يف  دحاجلا  اهفقساب ةمقنلا لزنتساو اهلها

 روكذملا فققسالا نال كلذ لكو . لا خلا ةعيظفلا اهتيانج اليوط

 مهب ىثو وأ مهنع ريخا هنأو , هتعامج بزح وا .هبزح نم نكي مل
 ١ كليف

 طة001ع )١(



 اهم #"ومه اد

 يتلا ةنيدملا يهو نيفار نع وا هتبوعلا نم الا مويلا اهؤآمسا فرعن“

 يهو ةموز ىلاف يحاونلا هذه تزواجت ناو : هتايح رخآ اهب ىضق

 لوح رودت رانلا لها مما اثداحم بلغاو ؛ يوابابلا شرعلا رقم

 ابلعلو «الاطبا نم ةزيخصلا ةيحانلا كلت يف ةيساسنلا هما
 رع ريقتتلا يف بغارلا خرؤملا اهنع اهتضييبام مرا ١

 : نادلبلا مجاعم يف اميلي ام وا نيتنيدملا نيتاه يف ةيلحا ثادحالا
 ىضحتسنا دقوا ةليوطلا ةنلخللا كلت هلك كل درك

 ايف هطلخو نامورلا ءأرعش رعشا ليجريف حور اهف .هتدعاسمل

 للا ضخ مخلوق وحن ىلع نكلاطباو ناني لآ نم نيويثك
 دحين ال يتلا .همنهج قياضم نم ًاقيضم روص اذا هارثق :ةرأف داوف
 ءىشب ”هبيبشت مارو كلذ ريغ وأ :البج واءأ : ًاربعم وا ؛ اهعاسنا

 يف ناك ام الا رثكالا, يف ركذي الف ءنضرالا هو لخاطا 0
 تاياكحب لافطالا ةيهلت مورت يتلا زوجعلا لعفت كءاهيحاون وا هتدلب

 ةراح ا سأر يف ناطلسلا تيب ناك:لوقتف اهمهف ماهذا نم برقت

 ةعضب ىلع ديزت ال اهتنينج لعلو . يتنينج نم ربك | ناتسب هل ناكو
 ناك هتبوعلا نم تدب لك يف ىتتاد ضرغ نا ىلع انلدب اذهو ؛« عرذأ

 نا هدصق *لج ناكو ءاهحاون وا هتدلب يف هموصخ نم ماقتنالا

 نمو هباكا ددري ناو « مهف لوقي ام ىلع ءادعالا كئلوا فش



 تي #2

 2 مههوجوو مهداسجا قوف ةرشتنم تناكيتلا حورقلاو مهرافظا ىتح

 "7 اذه لاثما نم ريثك ىلا حورقلا كلت مهرافظاب مبكحو . ةيئاوهلا

 0١ مث عماسملا يف هلثم ”كتسي لو . دولجلا هنم رعشقت يذلا فصولا

 7 دوسا اهؤآم ةريحب يف دوسا كلف نتم ليجريف هببا عم هبوكر يكحب
 امم كلفلا ليم فصيو ؛تاضماغ تابلظو تاملدم تاكرد يف

 ركذب سطنتي مث ء حور وهو ليجريف ةفخو يداملا همسج لقثل
 ادكلا لاكشالاو ايانحلاو ااوؤلاو ةفرحتملاو ةميقتسملا طوطخلا
 7 ةرئادو تاثلثلاو تاعبرملاو ةيوازلا فصنو ةسوقتملاو ةبدودخحمنلاو

 )الآ _ءرماءاعو ام لك ةسردم ءانبا ىلع لمي وه امناك ءجورللا

 ةفلتختا ناولالا هرصب تفت ملو «سديلقاو سروغاثيفو سيلاط

 تحن ؛ تاردحنملاو :يواهملا كلت يف منهج يف اهتدهاشم معز يتلا

 . تابلظلا كلت ىمع كرتعم يف « تاقبطلا لفاسا ىدقا

 هرايث لماكو هتدامو هحورو همظعو همحلب وه وهو كلذ لك

 ”دودخالا كلذ ين رطختيو لقنتي وهو ءرانلا ىذاب بصي مل

 تاضقانتم تاروصت «راوالا كلذو حايرالا كلن مستيو يمنهجلا

 . مومح نايذه وا ء موظنم طلخ وه لب « تاداضتم فئاوطو

 دعبت ال ةدودحم ةريقف هتاروصتو هتاهيشت رثكا نا تاير

 | لأ ىرقلا نهاهلوخ اهوا ءهسأر طقم اسنرويف نع ًاريثك



 : 5 ا“ 2

 ناكناو ؛ هرصع ريهاشم ضعب اهركنا مهيلع اهركنال اهب ملع ول

 ةدهاشمو منهج ىلا طوبهلا يف سيلف ٠ يناعملا ومس ليجريفب ديرب
 مهفو هيداقن مأساو بعتاو هغامد بها دقو « ىنعم ريكه ركذ ام

 :لذلتلا د .هميحج يف هعدتبا ام كلذو ٠ روطسلا هذه بتاك

 هلي تالا «راوسالاو نوصحلاو :لابجلاو ةيدوالاو
 .فاملاو..تاجاجوعالاو قياضملاو «متاولقتلا»و

 ةثاالثب ساناوء رؤقلاو طيباوسلاو نفاتملاو« رووتسللا و 0

 حاسم مفك مش لكو هاوفا ةثالثب ساناو « سأر فتك ل ك ىلع سؤرا

 , مع نايمعلا ”دشا اهكردب الو ملاح اهب لحي مل تاملدم تابلظو

 فتقي ًانيحو ًائيطب ريسي ًاروطو ةرات اهبف .همعز يف ىوابتي ناكو

 لوعجوتيو نومرضتي مو ؛ رانلا لها نم رانلا يف ديري نم ثداحي

 مهعذلتو يعافالا مهشهمت قربلا ةعرسإ ىحرلا ةرود دورودبو

 نوحبسي وا « ران نم لابج ىلع نوطبختي مث وا ةيمنهجلا رورخلا
 ةمتاق دوس "هايم اهنكلو «رانلا راخجأ وه وا « ملدملا ءأملا نم راحب يف

 مهنمد « ضرالا حاير نم حير اهداسف يف اهيكحت ال ةثيبخ حير تاذ
 دوعص نيب ماودلا لع ةيمنهجلا جاومالا كت مم فذقت تناك نم

 هناف كلذ عمو ؛ءاوهلاكسملت الو رت ال حاورا مهو ؛ طوبهو

 ميج الم عيمج نياعيو . مهتاكرح نم ةكرح لك_همعزب  دهاشي نأك



 مدل او 8#

 موعزملا هجارعمو هتبوعلا نم هضرغ هدحو وه . للا مهتواقش نم
 نع أبنت دق ”هلعلو : رييكطسق هرصع ءآرعش ةاهابمو رخفلل لب
 يف للعلا بابرا رثكا ناف , طقف ىوعدلا هذهم ةؤبنلا قدصا هسفن
 ناككلذ لعلو انركذ مهئارعش ثلاث هنا ىلع اوعمجا دق ابورا

 . رشع نماثلا نرقلا يف
 زعلا اذهلو ءهحومط ةربشلا كلت ىلا نكي مل ول هنا ىلع

 .هتقوشعم نم بلطي نا هب ردجالا نكي ملأ ؛هحونج سعقالا

 ةطبغلا ) هرعش ضعب يف اهاعد ايوا (ةطبغلا اهيرعتو) سيرتابب
 كلت يف ”ليلد نوكي سودرفلا نم كلج هيلا ثعبت نا ( ةيملالا
 ؛ ابف نم فراع همنهج ةندس نم نداسب وا « تاكلاحلا تاملظلا

 نم ءىراقلا حيري ناك هلعلو ؟ًايداشوب ةللوبأ لستارف هذاا نم

 ' او يأ يللاقو ينل تلق ديرب ةيلا ياو: يل انا ظفل راركت
 0000 ناوى ةيزملالا نم ةحفح طاق .ةديدعإ تازرغ يا
 « همظن ام هيلا يحويل ليجريف حورب هتناعتسا حاضيا راركتلا اذبم

 ضورعلا ملعب هيلا يحوي نا هنم وجري ناكنا هنا كلذ نع بيجنف
 كلذ لعي وهو ليجريف لبق نامورلا دنع دجو رعشلاف ؛يفاوقلاو
 ناكل يجريف نا دارا ناكناو ءىلعلا اذه عضاو نكي مل ليجريفو

 لب «ليجريف ةغل ريغب ظني ناكوهف «بيكرتلاو ظفللا هيلا يحوب



 دل 5.١ ع

 يف ًاديدش نيد يف الص ناك ىتاد نا اذه لبق انركذ لإ
 وا هأرق ام لج يف كش .هدلخ يف روديا نكي لف «هنيقيو .هبهذه
 اهلقانتي ناك يتلا تافارخلا نم لب «نْيلوالا ريطاسا نم هيلا لصو
 دقن ناكو , نينيدنملا ءالقع مويلا اهركني تازجعم نع هو رصاعم

 ام ىصقا نأو «ء ءاز وجا نم ضرالا دعب هنع ًاديعب كلذ نف ءىش

 نم ءايحالا عزقني نا - ةيوعلالا لمش ةمظن دلع مزظاخهنلا ءاس ١
 ود ىور 15  ةدلاخلا ةداعسلا ىلا ممدوقيو ايندلا هذه يف مهئاقش

 ناك دقف , ىوعدلا هذهم ةريرسلا يفاض ناك ناو هنكلو ؛ هسفن نع

 نم ةسفن يفو « تايولعلا هتليسو لعج ناو دجلا ىلا هرصبي حمطي
 احلانختا امن6تاضرالا سئاصن نه: اهريغرو ةرادإ

 ءاباوبا حتو ًاقرط اهيف جولولل دهمو ءابابسا جورعلاو طوبملا

 يف هفلاخ نم مث :هموصخو هيداعا نم ءأش نم منهج يف حرطف

 هل ةذوع ليجريف مسا لعجو « نيدلا يف هئآراو ينايسلا .هبهذم
 ةينايلطلا ةغللاب ةيرعشلا .هتقيرط يف نيضراعملا ضارتعا اهب عفدي
 .هرعشب هيلا ىحوب ناك هنا ء .رقلا نم ةماعلا مهويل . ةينامورلا ليد

 تبان :هراوكتي هنوف عيذتو همسا مظميف ليجريف نم اذه

 هسفن "دعب ةعبارلا ةينغالا يف حرص دقو « ينب' اي ليجريف باوجو
 ءايحالا عازتنا » سيل نا ققحتت كلذ نمو ءايندلا ءآرعش سداس'



 دل 5ث. ىو

 رعشا ليجريفو «نانويلا ءآرعش رعشا سوريموه نا - انين .
 ةيخرأتلا ثداوحلا لقن للع امهراعشا يف اكلس دق ..ب:رامورلا

 ؛ مهريغو جر فالا بتكنم انيدبا نيب ام ةرثك لع رثعن لو ءاهتياورو

 سودرفلا ىلا هيطاخم عفر يف يرعملا اهبلع ىرج يلا ةقيرطلا ىلع
 هبحاص .هلقنتو ٠ ميحجلا نم ًادبشم هيلاغا نم .هن“آراو .. يولعلا

 سناللا نم اهم نمت هتملاكمو . نانجلا تاصرع يف (حراقلا نءاوهو)

 باجا ًةلئسا نجلا نم مهريغو ءارعشلا ءامدق لبع .هئآقلاو . ناجلاو

 يف ةريثك ضارغا ىلا هبهذمو .هيأر نع احصفم . مهناسلب اهنع
 ظ . كلذ يع

 حراقلا نباكقيدص .هيدإ نكي ملو .هتبجتا ام طرفل قادن اكو

 امب هبشالا وهو هزصع حراق نبا هسفن وه نوكي نا ىأر « هن قش

 ليجريف راتخا همتالي نم وه الو انئالعابا رب ل امل نكلأو ؛.هبورب

 «تامئاعلا .تاطباحلاو :تايلظملا تابواملا كلت يف ًايداهو اليلد
 جورع كلذ نا مهفف « هرهاظ ىلع ءالعلا يلا مالك ذخا هب ينأكو

 زماغملا نم ظفللا رهاظ ءآرو ام نطبتي نا هل ىفاو ءعوشخو ىوقت
 ام دقن ىلا مجرتملا رسحي نا وا اين نكمتملاب ةنبللا نبا ضفلاوهو

 '00و بهنما انيس نكر ادق ؛ناك نا دب هنلاةراشالا"ىا: كلانه

 ؟ شيتفتلا احم لظ تحنو ةطسوتملا نورقلا ةحوبحب
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 انيرتاك ةسيدقلاو ؤتبراب سيدقلاو نان نسودقلاك ةامسلا' ْلَع

 ا طقف هج نع وأ «سيرتاب سيدقلاك رهطملا نع وأ ؛ مهربغو
 دحاو بهار الا ةعامجلا هذه لكن ع درفني لو «هأاوس نعاوور

 :بغارلا اذه ريد عقوم نع ثحبلا انيصقت ىدلو , كيريبلا ىعدي
 توح بتك راد ابف اندجوو ءايلاطيا, ونيساك ةئيدم هنا انيلع

 بتكلا ردنا نم طوطخم باتك ةثاوسخ اهنس باتك فلا نيعبرا

 ىتاد ةروص رادلا هذه يفو ةيهلالا ةبوعلالا نم ةيطخ ةخسن اهنمو

 نابهرلا تناكو - كيريبلا روكذملا بهارلا نوكي دقف ؛ ةيلصالا
 وأ موظنملاو روثنملا ةندسو ٠ مولعلا ةيزح ةطسوتملا نورقلا يف

 ةمجرتملاوا ةيرعلا نارفغلا ةلاسر علاط امهالك وا :هسفن ىتاد نوكي

 . دقانلا هيف كشي. ال ام وهو ةردانلا ةطوطخلا .ىتكلا كلن ند

 ىلع مهرخأتم ىذتحا دق : نيطباملاو نيجراعلا عيمج نأ - ايات

 هونياع ام ىدعتي ال سودرفلان ع مهمالك لم ناكف :مدقتملا لاثم
 كلذ يف حاورالا تاذاذإ فصوو « ب.جاعالا نم مببعز يف

 اب ىرحب' يلا مالالا بورضو بيذعتلا عاونا ليصفتو ٠ مبعنلا

 .ريبعتلاو فصولا قرطو ظفللا يف فالتتخا ىلع ؛يحجلايف رارشالا
 ىتاد نذإ ,ريوصتلا ناولا تفلتخا ناو ةروصلا ةدخو يف قافتاو

 : ءالوه ةاكاحم ىلا بهذي مل
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 ايلا فضاو اهرساب ابورأ لق لب ؛نوددزي وأ رشبلا نم ًانويلم

 هولاق ام كبسف :لوقلا اذه يف ةًولغ فخت الو نابايلاو اكيرفما
 مهفارتعاو :ىتتاد اهفلؤمةافول' ةنس ةاهتسر داري لع معلا ليوا مد

 0007 ا ل سانلا:قلخ :ننم:ايندلااءأ عشر ثلاث هنا عامجالاب

 ردقي نا عاطتسا نم مويلا ىلا ةيجئرفلا مالل دجن مل ذا ,برعلا

 تيب ظن نم الو . نيقرشتسملا عيمج نم هربق قح ينرعلا رعشلا
 نع مهمالك ناك ءارغشلاو رعشلا نع اوملكت اذا مهف «ةيبرعلاب
 ناو ءابورا تاغل .رئاناو ةياوكتلاو ةشياللاو ةنانوللا تاغللا

 كلتب مهفارتعا نا لوقن - مالا موبع وا تاغللا ةماع اولاق ش

 عدبملا ىلا ةقيقحلا يف دوعي ةيطلالا ةيوعلالاب مرخافتو « ةيرقبعلا

 نارفقلا ةلاسو بحاص يرعلا ءالعلاوبا وهو قيقحلا ركتبمل
 ظ ئ ةينآلا تاناهربلاو 3الا كبلاو

 ظ م
 ' 1[ مشو. ةحضرفلا :بباتك نه تا: مادقت نم لكن: اتوا

 ىلا جورعلا مييلا اوبسن:نيذلا رازبالا كلوا نم ردجا نع وري
 اذهو طبه وا جرع هسفن وه هنا ء يحجلا ىلا طوبملا وا ءامسلا
 ال انحوي هدعب مث طق ءامملا نع يكحي لوسرلا سلوب مهمدقا

 هجورع نع يكحي نا اماف ء امهدعب ءاج نم اماو اهاوس نع ملكتي
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 رطاظم_ نم ءىشبفصضو ىا , قتلا ظفلبا غال اهل
 تفصو امأو , نيله نسحلاكس فنلا هل طسبنت امب اهريغ وا نوكلا

 نع يوئد امبو نايدالا بتك هتركذ امع جرخيال امب سودرفلا

 امهرّيغ نع يور امبو هاير يف انخوي ةركذ امب وا لوسرلا سلوب

 ًافصو .قبي مل كلذ لك , ىتاذ رصع ىلا ًانرق رشع ةثالث رم ىلع
 لوقي نا ىسدع ام ,ديزتسمل ةدايز وا وحنلا كلذ لع فصاول

 ؟ ديجي وأ مهدعب ىتناد

 انعم لوقلا نم ًادن' 2 , هانطسب امف رظنلا دقانلا معنا اذاف

 اهدلقي نا ىأرو اهتمجرت وا ةيبرعلا نارفغلا ةلاسر أرق ىتتاد نا

 اونوكي مل اهسفت نيالا لب ةيرعلا ءآرق نا ايسالو :« نيج ىلع
 بتكلا أرقي ناك نم مهنم لقاو ,ددعلا ةليلق ةغامجالا هدهعل
 .ةيربعلا وا ةيرعلا نيا 0

 ناس ىتاد ردق نم "طحلا ةنزاوملا هذه يف اندصق سيلو

 انور عش قرس دقف .فوسليفلا يرعملا انرعاش نم عوضوملا رهتقرس

 سفن وهو ؛نيدلا موب ىلا نوقرسيسو *هدعبو ىتاد لبق مهريغو

 ىدم نواحي آرت رمل كلو: ةزم نيضانكو اج ارك ١
 حار قلا ةيرقبع 'هتدلخ ام سفنا نا ؛ انغباونب نورفكيو انتغل باذأ

 نونامت اهم رخافي يتلا ةيهلالا ةيوعلالا وهو . ةعيدبلا تاعانصلا نم
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 - ةيحيسملا لوألا رصعالا يف نيسيدقلا ضعب جورع نع ىتناد دهعل
 اهلكو « منهج ىلا مهنم ضعب طوبهو اهيلا مهفاطتخا وا ءامسلا ىلع

 هلبلا زئاجعلاو ”سذشلا اواني ناك يتلا ةعوضوملا تافارخلا نم

 نرقلا ذنم مسجتت تئتف ام مث. باهرالاو نميتلا اهعويش لوا يف
 ا” لل طع فيلاثلا.نوزقلا يفت تشلبأ ختح ًانرقف ”انرق ”نماثلل
 ميحجلا لها بيصت ينلا تاياذعلا نع ليووتلاو باهرالاو فصولا

 . هتبوعلا مظن ىلا ىتتاد اعد ام اذه ناو . ففصو هب طيحي الام

 يف هتلاطا نم دقانلا هارب امل «ةقيقحلا نم ءىش كلذ يف نوكي دقو

 هغامد بهلاف ءاهيونتو اهعيونتو هميحج يف تيذعتلا فاصوأ
 ,ةقرح ةماس ةملظم ةعاق نارين فونصو .عافاو ,شوحو عارتخاب

 هقحلي ال دقو . قياس هيلا هقبسي ملام ىلا ؛ ةيديلج ةيران .ةيوهاو
 "0 الباف نيفل وم لاو ننوارلا كلوا ءاذتحا نا الا ء قجال هيف

 0 كل ناد ةظتلاونيبادملا ةضاعل افطار نم نجلا نما
 ءامسلا يف مهحالص موعزملا كئلوا نءاع امع صضاقاو .تاءاور

 نا لب م متهج يف اهسالو يرعش ليبخت هيف سيلو منهج يف وا
 هلقانتي ام ناو ءناذالا هععم نم كتسن امم نارينلاو باذعلا فصو

 ,ىخلا زئاجم هيورت الذتبم يسمب ىتخ راطقالا نم نطق يا يف سانلا
 ىلع وطني مل اذا امسالو ءارعش همظن ىلع تفاهتي“ يذلاب سيل



 - :الايج

 يدشر مايو ينااب امحاص يداني ناو رانلا باذع يف اخت نا هداقتعا

 نحلابملا زار الاناكم وهو رهطملا لعامجا رسم قدم

 فيكو :رازوالا نم _هيف نورهطتت اهثير رهدلانم ةهرب هيف نوثكمبي
 ؟ ةجيتنلا هذهو ةمدقملا كلت نيبرهقطنم يف قفو

 يأر عمجا أكو ,ةرم ريغ انركذ 5 ًاركتبم نكي مل ىتاد نا ىلع

 كلذلو . هاياجس نم ةيججس ديلقتلا ناكلب « هتاباتك يف نيريصبلا نيدقانلا
 اضن يلا نولوب لها نم عرتشملا  ليجينوكي ديوك يمسي هارن
 , ديدجلا واحلا ءآشنالاب هرصعل تيعد يتلا ةقيرطلا يف هقباس وهو

 هرصع لها ةيمسي نأ كلذب ديري هابأ ليجريف وعدي كلذ لثمو
 ,ئنتاللا :رعشلا:يف ةفيعبلا_هتزيشل . ليج رتفاننتحلاوا ليج وانا

 ةغللا ذئموب ىمست تناك م. ديدجلا ؤلخلا:ءاشنالا يف وه .هرعشلو

 . ةنايلطلا

 ايقرب فورعملا ايؤرلا رفس ةءآرق ًاريثكر كرك هنا لاقي“ دقو

 هتيالص نم ققحن ام معزلا اذهىفن نكلو « هتاكاحم يف بغرو انحوب

 ىرختي هنأ لقعي' الف . ولغلا دو دح.ىصقا ىلا هيف _هباهذو_هنيد يف

 .ليجالا: وا ,ةاروتلا زافسا نم رفس ةاكاخت

 نارفغلا ةلاسرب مل لع الو .هيدقتنمو هحاّرش ضعب معزو
 راطقالا كلت يف ةعئاش تناك تاياورلا نا ءالعلا ينا مساب الو
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 )0 الأ, هاذلاو«ةنباللا تادقتعملاو علا“ ءارالا قم
 رآخ امم .هرطق يف هرصعل عمتجما لاوحاو ٠ ةيخخرأتلا ثداوحلاو
 نايلطلا ءآرعش رعشا ؛هوةنع ىتح ةيبرغلا ممالا خعرأت يف "ةمسا

 الو ءداقثلا يدنا نم مسي مل هنا ريغ ءايندلا ءآرعش دارفا 0

 نا انش ولو ءاذه انموب ىلا رشبلا نم دحال مسقب* مل لاكلاف عدد

 '00 0 ناك اك لاظل ذاق نم زيثك انفع دنع بذم اهذقلا

 ةرطخلا ةيوتلالا نيب امل الا ةئزاؤملا ذه يف ضرختن ال اننا امسالو
 00١' اس ثينالو :ةلقلأ و 'ةءاذرقلا نم نافعا ةلاسر كيو
 يناسنالا عمتجا يف (بناكملو ةيلمعلا ةايحلاو قالخالا يف توافتلا
 . ابيرصعل اهيموق نيبو «.!منطو يف لب

 يفو ماهج ىلا .هطوبه يف ناعتسا ىتتاد نأ ملعت نا كسنخحو

 .هبهذم يف وهو نيناللا رعاش ليجريف حورب ؛ رهطملا ىلع «جارعم

 يناايو تبأ اب هوعدب هنا لب « رلعت اي ًاينثو ناكهنال رانلا لغانم
 تابثلا همهلي نا هلأسنو ٠ ميكحلا يدشرمايو يلعمابو بيبحلا
 نم كلذ يف امأ فخ الو ؛ةحاضفلاو ٌلقعلاو , ةعاجسشلاو رصلاو
 سمحتملا يكيلوثاكلا ينارصنلا وهو هل زوجي فيكذا , ضقانتلا

 دشرتسيو نيعتسيو بحاصي نا « ينيدلا سمحتلا تاراغ ىصقا ىلا

 يف اهيلع يضق ينلا ينثولا ليجريف حور يه .ةثيبخ .ةنوعلم حور
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 يف دويلا ءآيبنا ةجهل نم ةحسم اهيلع سيل هتبوعلأ يف هرعش نم
 ةاك احم ىلا سنجب ناك هنا مدقت ام يف انلق اذو ؛ةاروتلا رافسا

 هنطو بطاخب رهطملا يف وه ذا ءابضعب يف لوق كيلاو ءةينالا
 :_ ةسداسلا ةينغالا يف - اسنرولف ةدإب

 كعئارش .تل "دن د اهيلست ينلاةهبلا طاق رن

 ٍتسلو ىركذلا قح كلذ نيركذنت كنا . كتاداعو كبهاذمو

 الا ةحار دجت نكت لل ينلا ةضيرملا كلتك كناذ نيدجتسو :آمع
 : حسملا ديسلا لوق كنودو ...  اهحارج ىلع اهيلقت يف اهمال

 نم ى ءايبلا نيلسرملا ةمجارو ءآيبنالا ةلتاقاب ميلشروا ميلشروا »

 «اهخارف ةجاجدلا عمجت اي كيف كدالوا عمجأ نا 'تدرا ةرم

 . هلبق ايعشاو ايمرا لوق كلذ لثمو
 ءايشالا كرحن دجلا , : اذكه ءامسلا نم ىلوالا هتينغا حيتتفيو

 يف ؛ ةتوافتم تاجرد ىلع اهضعب رينبو ناوك الا ءالمب نم ءاهلك

 ال ءآيشا ”تنياعو ”تنكمهرون نم بيصن رظعا لانت ينلا ءاهسلا
 ءابنا ةجهل هذه امأ « يلاعالا نم لزانلا اهركذ رركي نا عيطتسي

 ةنوعلالا فنيلأت نم ىتاؤ ضرغاناف كلذ يف بعالو ؟ دولا

 هذه يف مهئاقش نم ءايحالا عزتني نا»  كلذب وه حرص اك

 ًاريثك اهنمض دقو « ةدلاخلا ةايحلا ىلا مهدوقي, ناو ايندلا ةايحلا
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 هيفن دعب لقنتو ًاريثكر فاس دقف ٠ هتمجرت عمج يف هّجاكوب رك رثكا
 الو اهيف لقنت ينلا دالبلا يف نمزلا نم ىضق ؟قيقحتلا لع معي. الو
 . ادلب ًادإب اهٌوامسا تفرع'

 متت ام ريغ هيلعااثل ام اوهو - ةبيرعلا سدي مل هنا بهو
 تناك تفك انوا امأ .- نارفغلا ةلاسر :ةقرس ىلع ةلدالا نم

 يخرؤم ةداهشب ةينيناللا ىلا ةيبرعلا نم اهءادأو مولعلا ب بتكم جرن

 بتكلا كلت نه ريثك ىلع فقي مل ىتاد نال قعي” لهف ؟ نورقلا كلت
 ؟ نايلطلا ءآرعش رعشا وهو يناعملا ةيرعشلا ةلاسرلا هذه اهتامج نمو

 | التل لع اوما لغتشا يتلا ةمحلملا يهف ةبوعلالا اما
 دقو ٠ ١1 ةنس ؛ نب لمحل وهلط ايف: اهيظايا] دقن( دقو اهنا طخ نإ

 ةبوعلالا اهمسي مل وهو . خيرأتل | كلذ لبق اهنم أ ريثكم ظن نوكي

 نظاو - .هتوم دعب ناك ةيملالاب اّمعن امناو ؛ ةبوعلالا لب ةيهلالا

 . ةيهلالاب اهتعن نم لوأ وه نم ملعا لو  ليوط نمزب هتوم دعب
 ةفسلفلا اهسالو هرصع مولع رثك | ةسارد ىلع ىتاد لبقاو

 يه وا ؛هنم اجزم وا ترهاللا ملعل ةعضاخ هتفسلف لعج هنا الا

 "و. ةارووتلا ةدآزق نم ًاعبشتمناكو ؛ نيملسملا دنع مالكلا لع
 ديدش . ةينايلطلا .هتغلل ةيمصعلا ديدش ناكو ؛ نيدلا بتكح نم

 ةديصق دجت نا "لق كنا ىتح ؛ هب ماصتعالا يوق « هنيد يف سمحتلا
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 بواسا .هئآذتحا يف يا .هولوقي ل ام يف لوقنو رظنت نا ديرن

 هنع هفلخن و هعوضوم ةقرس لب «نارفغلا ةلاسر يف يرعملا انرعاش

 . نرايبلاو ومسلا يف

 فراعملا راحبتساو مولعلا جاور نأش اذه ليبق انطسب دقو

 هلاق امو < ىتاد_دلزي ,نا. لق: ةبزغلاو قرشلاف تا

 كلت يف مهدنع لهجلا بحس ةفاثك نع مهسفنا جئرفالا وخرؤم
 متحتي ناك ٠ مهدنع مولعلا يف قمعتلا ديري ناكنم ناو ؛نورقلا

 اهباذا:ةذاهشلا هذه دعب: ابحي الف ةطرقيةسزدم ةلضقي ا ١

 نم ”دحا كلذب لقي مل ناكنأو . اهيف ةيبرعلا سردو ىتتاد اهدصق
 ملعي ملاذهو )2١: هّجاكوب نع اولقن هومجرت نيذلا عيمج ذأ « هيمجرتم

 ناك ذا :ةريثكن يسب ا ةتارجم ف. اةتاؤوت لع اللا ايش تل

 ةعاب نيك اكدو .« بتكلا روذ اباوز يف .ةلاوحا نع .هثحب ىبتنم
 ةنس نيثالثب .هتافو دعب هيفراع نم ًايح ناكنم لاؤسو ؛ بتكلا
 ل"وعب' ال رضعلا كلذ لثم يف ثحبلا اذه لثمو .ريدقت لقا لع

 لجرلا نا ىلع حضاو ليلد هنم رهظي ذا :هيزنلا دقانلا دنع هيلع ًاريثك

 وا مسا دتدرت* نال ةيفاك ةرهش هل نكت ل . نينس ةدعب هتافو لبق

 وا ةنس نيثالثب هتوم دعب ”هناو , دالبلا نم اهريغوا أسن رولف يف هرعش
 8ظ0ععووع )١(



 1و.

 ددعلا فاعضا بدالا ءابعدا ددعو :؛ فراعملا ةكلم مهف رمتخت

 لاثماب مويلا حصافتي نم اننيب كف . معلا يف نيفسارلا نم فيعضلا
 هوذبحو ؛بلقلا ضفراو « ةحرقلا ضبنتساو , ييرصخم ”تررما
 ف ةفرسملا ةبلمملا ةماقلاو..ةقناحلا ةعيبطلا ببضغو ءاهانذصو

 نإقي نم اننيب ؟و ؛ طلذاو نايذلا اذه لاثما نم تائم ىلا ؛ ءآغلا

 يا « ميقسلا كحضملا لاثملا اذه لع تتكي نا ىتمتي نمو. ءالؤه
 لثس' اذا هريبعت :عيطتسي الو « هسفن وه همهفي ال ام بتكي نا

 وا ًاموهفم زاجما وا مهولا وا لييختلا قشاع وه امناو «هاّتعم كف

 وا « ةقيقلا بحب الو حوضولا نم برهم هنكلو « موهفم ريغ

 '" ايل اذهو .كلذ باسا:ئزدءاال. هسفت: وهو. اهاشخت هناك

 ةجيتن 'هلعلو «دقانلا هيف راح مهعايشاو ةعكال الرهيب ركزسا» ىلا

 قدصلا بنجنت .رئارغ ىلع ليلد هنا مهضعب معزو « مهحنارق ةبلظ
 . انمالك عوضوم ىلا عجرنو . نوؤش هقلخ يف هّللو

 دمعتي هنا ىريل ىتح هلك يلزغلا ىتاد رعش لع ةعنصلا مسترتو
 يدقان نم نوريثك لاق اذهلو . مايهلا لك نيمئاهلا سابلب سبلتلا

 وا هدهعل نيروهشملا ءأر عبشلا ضعب ةقيرط يذتح ناكهنا «هرعش

 ,رئاج محلا اذه لعلو ءهداؤف قشعلا جلي ل هناو « مهمدقت نم

 لب .هوداقن ”هلاق ام لك يف رظنن نا مورن ال اذه اندقن يف نحنو



 - م١ -

 تايلزغلا يف ميتقيزرط تناكو ءرعشلا عاونا ىتسا امنوا
 نوحرصي اوناك مهنا الا ,برعلا دنع ةفوصتملا لزغب ةبيش

 ةفص-يف هاندنع نيضؤضلا-نعش:ناكف هتيسانقو بنوا 0

 هل :لختاو « انانلج يتزشبلا مازغلا بايثاكم:نسبل ًافضو بورا
 سوفنلا يف لعفا وهو ءاباجح لايخلا عقاربو نونظلا روتس نم

 غوبصملا كاذ مهرعش نم عماسملا يف برطاو بواقلا ىلا بحاو

 كسفن بس ىتح عمسلا قرطي ال ينيد نحل وه لب « ةدابعلا ةغبصب
 سنالقلاو رخابملاو عومشلا نيب « سئانكحلا ىدحا يف ًامئاق
 اهيا, ىتاد يرضاعم نم رعاشل تيب بيرغت كيلاو ..سناوإلاو
 هلأ هيلع مط نمو مالسلا رشنل ءامسلا نم ينآلا ىلا هجولا

 . « ,ةليضف ”لكبحلا
 .هفصو يف نوقرطيو «بتارم ىلا قشعلا نومسقي اوناكو

 هميسقتو .هبوبت يف نوحنبو . مولعلا نم اهريغو ةفسلفلا باوا

 . ةسلعلا زنجارالا نم اهريغو ةيوحنلا تايفلالا وحن

 ةغصب ةغوبصم يا ةيلزغ .هرما لوا يف ىتتاد يناغا تناكو

 يرثن .بيتكب حرشو ءدبعتلا وحن ًاحيردت احن مث يرشبلا قشعلا
 اهم لان هنا ديب ؛ ةقلغم” تايمعمو ًازاغلا اذه حرش ناكف «هيناغا

 مل موق قي صرتلمللاب كلذ سيار فإتللاكب اهلل ١)



 مسح ابابا اس

 دحا 'هاعد نا ىلا ةداَج وا دلت ءالبلا عقدي لهو ءالبلا ضضم

 ,/١1 ةنس ابيلا مودقلل اينولون . ةنيدم نم (ينيتاللا ) وحنلا ءاملع
 يف ةلاني نأ نمت ناكهنكل و « يرغشلا ليطكألا“هسأر لع ذقعيل

 ' لوليا رهش نم رشع عبارلا يف ىضق ذا ٠ ؛ كلذ هل مق قي ملف ٠ ع هنطو

 وهو نيفار ةدلب يف فلالاو ةثاهثلثلا دعب 0 ةيداحلا ةنسلل
 , :رهلعلا نما نسا و ةسداسسلا قف

 .لنضوققحلا :هلختناو «:نوخرؤملا .هللع فقو ام 'لمج اذه

 نوكت نا ىندا يهو ءريبكلا رعاشلا اذه ةمجرت نم ؛نوداقنلاو

 تحنجو « ةسائرلا ىلا هرصبب حمط ءريزو وأ شيج دئاق ةصق
 . ةاكاحمو .ءايلوالاب هبشتلا ىلا تقات لب ؛ ةسايسلا عزانم ىلا هسفن هن

 . انلوق ديوب ام اذه دعب درونسو «ءاسنالاو .ةفسالفلا

 ناكلب ًاعدتبم نكي ملف : نايلطلا ءآر عش رعشا ةدع” ناو هنا ىلع

 هفلس نم رارغ ىلع هيناعمب ًاعباط .”همدقت نم ًادلقم هبتك ام لك يف

 رعشلا نومظني اونوكي مل مهنال نايلطلا ءآرعش رعشا ةدع' امناو
 . ةينيناللاب الا مهدنع ةقبطلا يلاعلا

 هدبعل يهو ؛ ةينايلطلا ةغللاب كلذو يناغالا ”همظن ام لوا ناكو
 يناغالا تناكو ءايليشيش رئاسو ايدرابمولو اناكسوت يف ةيماعلا ةغللا

 ؛ رباكالا تاعامج ىدل رعش بحا مهدنع رشع ثلاثلا نرقلا يف



 تح ولا

 اما ءابئأرما دحا دنع المع هل دجوو اًوئدا ةنيدم ىلا لقتنا مث

 يا ةدملا كلت وحن يف هنا ىلع نيِبدنملا رثكاف ٠ سراب ىلا هليحر

 يف دقانلا ىرن اك ةسايسلا نع عزن خيرأتلا كلذ ذنمو دش

 ناك نا دعب هنطو يف نعطلا نع علقاو : دهعلا كلذل هتاّنغأ مين

 ببسلاو : نينحلا دشا هنلا "نحب راصو «هنع .هيفن يف مكح نم وجه

 ,نيلصاوتملا سردلاو ةعلاطملاب ذئموب ”الغتشم ناك هنا كلذ يف

 . ءاظعلا دحا ةقادصو فطظع هباستك ١ ال غرفتلا ىلع هدعأس دقو

 داؤف شعنا امم ةيسايسلا ثادحالا ضعب خيرأتلا كلذ يف ثدح مث

 ببيع دكي مل نكلو  هنطو ىلا ةدوعلا لما هسفن يف ددجو ىتاد

 ةبيخلاب ءاجرلا هنم لدا ات حابرلا ترج ىتح لمالا كلذ ميسن

 اجي ةديصق هيلا ىحو اف سأيلاب ذاعتساف لامالا كلت لاصوا عطقو
 . عباسلا يره ايناملا روطازبما ةمقنب مهدعوتو هناكسو '”هنطو اهم

 ءاسرولف حاسكحا ىلع روطاربمالا امم ضئرح .ةيناثب اهعفشو

 ًابيذعتو ًايفنو ”التق ابيف نم ىلعو اهيلع هبضغ قعاوض لزنتساو
 .هحارج رثا لع تامو لدفلا» ابنع دترا روطارمالا نا ريغ

 لتقلا كح هدالواو ىتاد اسنرولف ةءوكح تقشرف ؛ًاببرغ ًانيزح

 . هتديصق ىلع اباوج
 ىلع دلجت, وهو ء؛دلب ىلآ دلب نم لقنتي. كلذ دعب حارو
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 0000 0 ريثآأ نع راتسالا اوطامافءءاصقتسالا نق -اولغوتو
 'هادع ىت> ؛ةاورلا هيلا اهبسن يتلا تافارخلا مقارب اوقّرمو ؛ لجرلا

 مهضعب 'هلعجو ؛ءآيلوالا فاصم يف تاونس عضيي هتافو دعب ةماعلا
 . نيطايغلا ةلزنم يف

 "ناو «فورعم ماقم اهنطو يف اهل ةرسأ نم هنا .هربخ ةلمجو

 نع عافدلا ١586 ةنس دنجت هنا ليقو ءدجما يف ةقيرع نكت مل

 ناك « هبابش ثداوح مو  هموق نم براح نميف براحو هنطو

 ««ةديدجلا ةأحلا ١ ب نونعملا. هرعش يف هراكذت دلخ يذلا ةقشع

 « تاونس عبس يف ناتتبو نادلو هل دلوو جوزت ١١96 ةنس يفو

 )00 امنا فاروق لكاابلا هج و ةسايسلا لغتشا_هجاوز بيقعإو

 ا تلحت يتلا تاناورلا يف ٠ ءاجزإك ايلاجأ,صنم لنب مو عهفالسا
 : ةرياسلا هتمح رت

 ١٠.١ ةنس ىح ١.٠ ةنس ذنم اسنرولف ةنيدم يف عقوو
 اهرثإ يف يفن «ةيلها تاروثو بارطضا اهمقع ةيسايس تافالتخا

 .لتقلاب مهنم ريثكىع كحُو هينطا وم نم لجر ةئامتس ةلمج يف ىتاد
 رخأ ىلا .ةندم.نم ادب رش لقتتي ناك تاثداجلا هذه سقعو

 لاله مئءاصلا بقرت .هنطو ىلا دوعلا بقرتي وهو ًاريقن كلمي ال
 "ادراج ءارك طه لجو دنع هيلا أجل اجله لوا هل حبتا دقو . ديعلا



 ب ١مم مه

 راونا تناك ؟تيأر دقف كلذ دعب لاقو..... دوهلا ةرصتتسا ١

 انملاع ىلا اهنم لصو ام ناو :ءآيضلا ةديدش ترانا ينلا فراغملا

 الا ءانيلا لصي مل هناذا ءرونلا كلذ نم ًاقفش الا نكي مل يبرغلا
 لصح ىهتنا ) . ملود لالحمضاو مهطاطحناو برعلا عجارت دنع

 .(ةروكذملا تاعوسوملا يف درو ام

 كسفن يف قبب نل هلك كلذ تملع اذاف قبس ام ىلع ًادوع لوقا
 ىل  بتكأاا ةلمج يف نارفغلا ةلاسر ةمجرت يف كشلا ىلا ليبس

 ةيوعلالاو نارفغلا ةلاسر نيب ةنزاوملا يف ىرن نا لبقو « ةينيتاللا
 لن نا انب ردحي ؛نايلطلا رعاش يتادل ةيملالا ةيوعلالا» ةروهشملا

 . اههنيب ةنزاوملل يرعملا ةمجرت نم ٍءىش طسبب انلعف يرهتمجرت نم ًائيش
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 ١١6 ةنس اسنرولف ةنيدم يف ىرييْجِيللا (ةتتادوا) ىتاد دلو

 ١٠١7١ ةنس تامو نينس نامتو نيتمب يرعملا ءالعلا يلا ةافو دعب يا

 ةنس نوسمخ هتاذو ىلع "م نكي ملو هرمع نم نيسخاو ةسداسلا يف
 ل مث ,تاعامجبا نسلا اهترواعتو « تافارخلا هتمجرت تلخادت ىتح

 ىلع جلثلا لابج نم ةطقاسلا جلثلا ةركك فئاكتتو ”ففلتت لزت

 . رشع سماخلا نرقلا رخاوا ىتح .داو
 اوققدو اوثحب دقف , نيققحا قيرط يف فقي مل كلذ نا ىلع



 ل

 هئيريبلا لابج ةعرسلا ةباغب تطخن دق , قافالا امترهش تقبط يلا
 00 ا سدا رهو ةيقزا“ لاما نك ةسسا[علا دحأ ايلا ةانف
 ىلا ءاقترالا نع 'ةةدصيل كلذ نكي لو مالسالا نع مولعلا ذخاف

 نركحاب نورق ةثالثب 'هدعب ماق مث يناثلا رتسقليس مساب ةيوبابلا
 ملعتب حصنلا ديزم حصنفةليسوتملا نورقلا يف ءآللعلا ريهاشم دحا

 '0 اا لل] ةراوتاملا هلاوقا نماو فوه انيرذ تا نعل ةندحلا ةخللا
 ذنم نكت مل ةفسافلا ناو ؛ نيتاللل اهم ناري لو "اشي نا ةمكحلا

 نانويلاف نيينارنعلا دنع كلذو :ثالث ثاعفد ىلع الا روضعلا مدقا

 - رتسفليس ابابلا دعب يأ - هدعب .ماق: مث اضيا لاقو «برعلا مث
 ةببرعلا سيردتب صاف سماخلا سوضنميلكا ايانلا نمزلا نم ةهرب
 بيرال امو , كنمالسو اينولونو دروفسكواو سيرا سرادم يق

 ذخا فعضلا امناو ةيبرعلا بتتكلا نم ريثك جرن“ دق ناك هنا هيف

 ةيفرح ”ةمجرت اهلصا نع تمجرت' اهنال ؛طالغالا اهترواعتف اهقنخم
 مجرتملا عضي ناب كلذو.« دقتلا يف:,ةربخ وا ملغلا نم علضت نود
 لصالا مهف هتوفي ناك ام دنعو ؛يبرعلا ظفللا تحت ةينيتاللا ةملكلا

 لا قاتسا مان رسثن' باتك نم كو , ةمجرت نود هعدب ناكي علا

 تدجأاو هنأ دس « مسالا ريغ هيف هل نكي ملو ذئموب سرادملا ىدحا

 مالقاب كلتو ءرفوا ةمجرتلا طبض نم اهظح ناك «ئرخا نيتك"
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 أرق نيملسملا ةفسالف دحا ليفط” نب دم ركب ونا نيننفتملا ءايلعلا نم

 غئاصلا نب ركب وبا مهنم ةفسافلا ملعب نيققحتملا نم ةعامج ىلع

 نم ء ءاملعلا هيلا بلحي اذه ركب ونا لزي ملو . . . هجاب نبان فورعملا

 «. . . دشر ن. دم ديلولايلا ىلع ُهَهبن يذلا وهو .. . راطقالا عيمج
 هنع رخأتو هقس نم تافلؤمو هتافل م ةنأو كلذ تبلغ اذاف

 ةيناربعلا كلا“ وا ةينيناللا ىلإ اهجرت دق بيرت” ةنسالل 5
 ناو « سلدنالا يف برعلا نم دويلا ءايلع ةينيتاللا ىلا اهنمو
 ه.١ ةنس رصانلا نمحْرلا دبع ةفيلخلا ةافو ذنم تناك سلدنالا

 لك نم ءآملعلا لاحر حمو مؤلعلا عجتنم ( ةيرجم مو .) ةيحيسم
 غباون نم ةغبانل رعش ناويد وا ٍلع ب ب ناكو « عقص
 هوخستساو هٌؤالعو سلدنالا رباكا 'هاداهت الا قرشملا يف برعلا

 نع مولعلا ذخأت تناك ةيجنرفالا مالا نا تباع اذاو ؛هولوادتو

 نيسمخل ءالعلا يلا ةافو لبق يا « رشاعلان رقلا ذنم:سلدنالا مالسا

 : هبرعت ام ةريبكلا ةيوسنرفلا مولعلا تاغوسوم يف لاق « ةنس

 (سلدنالا برعمهطلاخم دنع يا ) ذئموب انورا مم ارغب دف

 ابورا نم فراخملا يف اسكقرا 9 رز مهنومجزب اوناك نم نا

 اوناك برعلا ناب ًاهزك وا ًاعوط رارقالا بحي هناو « ةيحيسملا
 ةبطرق ةسردم ناو ؛برحلا نونف مهتفرعن' سلا نونف نوفرعي



 هنا سدوم

 9 افلا ابو : غو" ةعللا ذاش قف“ ءاصقتسالاو :ن :ارفلاو

 . نسح نم.يمّثنت داكت الف «ةرهاب دئاوفو ةرفاو ةفئاط ءاهيحرو

 وهام ىلع عقت ىتح ةهاكفب "رم الو ,« نسحا وه ام كل ودبي ىتح

 الف ؛برغا اهنم وه ام أره ىتح ةبيرغب الو ؛ ةكفاو اهنم بيطا
 يلح كثتايو «نامز لكلها اهاذامتو «نايكرلا اهلقانت ام اذا عد

 .«فتراكم لك يف ناذالا

 اهلوادتو اهفل وم دهعبذنم نارفغلا ةلاسر ةعوعيش يف بير الو
 كلذل اهيكحب ناكو ءسلدنالا لها .اميس الو . برغملا لها نيب
 قادعي اهيكح مث «داع وني دعسلا رودي: لضفلا كولم: ديعلا
 نيململا ريما ىلا عطقناف م .هخيرات يف يميقلا لاق « نيفشات نب فسوب
 '00 ع وت رضيع اتيهسشأ تح ماوخ ملع لكل ها نم ةريزجلا نم

 باتكلا نايعا نم .هنبالو هل عمتجاو ؛ مهتلود ردص يف سابعلا

 رك ذو « راصعالا نم رضع يف هعامتجا قفتب ملام ةغالبلا ناسرفو
 ! . مالعالا نم ةريك ةفئاط ءاعسا

 يبا نع همالكيف ضيا يميقلا لاق نمؤملا دبع ونب اهمكح مث
 سلدنالاراطقا نم بتكلا عمج لزب. ملو » نمؤملا دبع نب بوقعب
 عمتجا نا ىلا رظنلا لع لها ةصاخو ةآيلعلا نع ثحبيو برغملاو

 هبت نم ناكو .« برغملا كولم نم هلبق كلل عمتجم ملام مهنم هل



 + ا

 لجرلا دقتنن اننا بع .هتهاكف نم ًاريثك مالكلا دقفي امم ةلمجلا لالخ

 تناو ؛ نورق ةرشع 'هنييو اننيب و نيرشعلا نرقلا يف نحنو هتعنص

 ءاشنالا نم ًابورضو ريبعتلا نم ةقيرط رصع لكل نا:لهجت تسل
 ةلاسرلا نا مث )١( ثيل اذه ريغ يف كلذ انضوا مكءهلها اهفلأي

 ابلكو اهف ”هبارغا اهثنم ىلع ركنن” الف صوضخم ضرغل تشن
 تناك امل.ذا ,ةماتلا ةلكاشملا اهيف دصق هناكو « بيحب يف بيب

 هنا انلق اذا نظلا ءىلظخم ال دقف ةيلهاجلا ءآرعش عم اهيلغايف ةبطاخلا
 يف '”هرعش ىرن 'اننال , مهظافلا نع ًاديعب *هظفل نوكي ال نا دارا

 رتصعلا' كلذ رغتمن رثكا نم ءاتايموؤللا ته يف لب ةقزلا ا
 رصحو مزلي ال ام موزلو ةيفاقلاو نزولاب ديقم هنا عم :ًاحوضو
 رلكلا ركحذب ةدافالا دارا نوكب دقو :ةدودخم .لمج*يف يناعملا
 دقو) ةعللا جج أعم نأ ملعت ثن ثناو + لعف ام :هرثك ١ نيَشفنو نّكيوتلا

 يح رثك ال تر رار بسام

 . نورقلا كلت يف هبالطو معلا

 هنادبو راكتبالا عئادب نم تعمج دق ةلاسرلا ناف ةلمجا لعو

 ريوصتلا نساحمو صيخشتلا بئارغو روضتلا قئاقدو ليختلا

 مولعلا نم ريثك ىلا تاراشاو : موظنملا عئارو لاقننالا فئاظلو
 )١( اذه انباتك نم لوالا ءرجلا .



 ب )خخ

 نم الجر نا ”لاقيف « نيلاجلا ىلع كلذ "قش برعلا ةريزج نم

 كلذ يف لاق .نكدا نب ريّمّسي فرعي رسسخ دوه

 بسر وفطي لالا نا كديدد 1”! هردبانيلع صفحوبا لوصي
 مَ ميشا دازلا نا :مبعتل "قام ةلوح ميقت مل كنأك
 بهذ 2 ةلود نكلو انيلع ٠ ”عرهظ امآقداص نوم ناكواف
 رذكاو هن ىذلا ىدابلا ةبتزانل ٠ ...اوفرعاف نيملا ىلا ؟انقبس نحنو

 اوبهرثو اودوست نأ يف يو انقيرط يف انراثا ىلع مايشم

 هللا هرجاَف نيدحلملاو ةقدانزلا ٍلغ ”ةظيغ افاو : كلذ دعب هلوقكو

 « ةَقرَتي نسمسشلا ءالططاو , ةكم قيرط يف أمظلا لع ؛هرجآ م هيلع

 . هدعبو هلبق هلثم ريثكو .. . ةفلدزملاب .هتيبمو

 ال أر كو ءءابرلا اهفرطي ال نيعب مدقت اهيف دقانلا رظن اذاف
 ٠" 1]] نيهذم, ف انيم.لؤقلا ةحئاو دن ال بحي :نآوهالا ”هيذاجتت
 ا 15 نم رثكحا ًائيش لحام » ةرئاسلالاثمالايف درو دقو
 : اهاوبمو ةلاسزلا هققي ف الملا نإ نأش اذه

 اهف هيلع دي ام ها ناف :ةلاسرلا نع مالكلا ىلا عجرنلو
 ملاعلا جاتحيل ىتح اهضيوعو ةغللا بيرغ نم ريثك ظفلب اهوشح
 يف ظافلالا ضعب رسفي دقو. «ةريبكلا مجاعملا ةعجارم ىلا هعم

 . ليزحلا لخلا [9] . همنغ يا ولام ةرثكب اذه ديري نبللا ٌرَدلا ]١[
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 َس

 الف ًاضيا حراقلا ننا خبشلا يف يداقتعا تحضوا تنكاملو

 : . ماقملا اذه يف هزيزعت نم ساب

 طولا نك ماو ,هاؤج فيغاضت ف" ةيلفلاويا لق

 « لضم هللا دمحي انالك« ىلكتلا نيعتىلكتلا و« لثملايف لبق كل هاياو

 وأ دجلم مسا 10 مل هنأ مث ... "لدن نم ىلعو لمح نمت للعف

 دئاصق .وا تاببا عم هل هركذ الا مالسالاو نيمرضخلا يف قيدنز
 ملو : كلذ دعب لاق مث. مهداحلاو مهرفك ةديقع يف هولاق ام غلبا يه

 لوقي ءاملعلا ضعبو: ... روهدلا لم ىلع.مدآ ينب يف .داحلالا لزب

 ممرعاش لاقو كلذب متردجا امو « ةقدانز اوناكشيرق تاداس نأ

 ردن ىلتتق يري

 ادلب © زكر دك نيو هوو ا يو

 ظ لوقي نا ىلا

 مايصلا نمش كرات ىلي ىنع نامزا غلبم نم زل

 ماهو ٌءادصا ًةايح فيكو . .ايحنس نا ةشبك نبا اندعوبا
0 < 

 يماظع ثيل“ اذا .ىبيخو يع تيزفملا جت كلارا

 ةمذلا لها هيلع هللا ةمحر  باطخلا نب رمع لبجا املو : لوقي مث



١ 

 تل ل

 نطفلا ل هال ةحرفلا .هترق يفو « نطولا يف .ةماقا ىلع لد هنال كلذ
 نيتسلا لجرلا غلب اذا «ثرعلا نع ليلخلا ةياكخ فرعي وهو ...

 الا نكلو ؛(0)؟هكتاوتلادتع ريش الو (؟)ةيتاوبعلاو ابأف

 لان (©)ةيزرأملا منحل ظن ولو هل/لوقي "ثلا ىلا: تفصوي
 را ا ةبلوج كهرب تالليتكيملاو ()ةبلاهف

 70 ال1 هده فلملا امو تفضولا اذه كما امرظناف
 . نيتسلا زواج خيش بطاخي تملع اك

 57 زوجن بلط نم لواب سيلف : هل لوقيف كلذ ىلع ديزي مث

 (")نوبزيلا دمحت برعلا تلاز امو «ازؤحجي نسدلا ىلع جوذتف

 : لوقي نا ىلا .. .. ةلبكلا (؟)خرشلا عم هركت الو :(*)ةاهشلاو

 'نهنم ىلوالاب رشحلا يف ينغتسي هللا ءاشنا وهف سلا هججح اماو

 مل نم مهف دحي هنا بيز الف ملعلا لها نم نيرخأتملا يف رظنيو
 نوعفرب 0 0 00 ٠

 0 نم

 )١( .زوجع مج (4) . ةجاحلا (؟) . زوجع مج زئاجعلا (؟) . تاباثلا )0(
 يتاا (8) . قاخلا ةئيسلا زوجعلا (1/) . اثيهم 1 (5) .نهدالو' نعا ”ندنف قاوللا

 ةقرز اهينبع داوس يف .٠ ) )5بابشلا .



 تسع الا

 كل: قيقحت نماض هل نمضي نا :طرش ىلع هتعاسأ ضيق” نا ىنمتي

 : لاقف ةلاسرلا نع باوجلا ىلا داع -اهابخ لاب لب ةياورلا

 هلة ةدعب قفط انهو . ؛ةلاترلا"نع ةياجالا ىلا تالة وقل

 نم عدبلا باتاو نيدحلملاو ةقدانزلاو ()نيطأتملا نم ”ةعامج

 ميلحنو ملا وقاو مراعشا نم ةفئاط ركذبو نرخاتلاو َنيمَدَعملا

 غئاصلا صحم اهصحمبو «رانيدلا يفريصلا داقتنا اهدقتتي ؛ مهئ او هأو

 يف اقذاح لجرلا دجت دقو :لوقي كلذ نيبو ءرانلا يف ةضفلا

 'ءنأكح يل ةنايدلا ىلا عجر اذاف ةجحلاو رظنلا يف اخيلب ةعانصلا
 ,رئارغلا يف دوجوم 'هلأتلاو ؛داتعا ام عبتي امناو ءداتقم' (9)”ريع

 نم 'هعمس ام ءىشانلا لفطلا ”نقلي”و , (؟) رئارحلا ءاجلالا نم بشح"

 :ديلقتلا نع سكت دهتجما اذاو :(؛)رباغلا رهدلايف هعم ثبليف «رباكالا

 .هبترب عقن ءايداه لعج* لوقعملا اذاو :(*)ديلبتلا ريغب قطني اف
 ”همهف لقصيو « لقعلا ماكحا ىلع ربصي نم نبا نكلو .(")ايداض
 . ةلع ىهدا هتلعو ؛ ةلم لها ىلع ةلاهجلاب راز ةّبرو .. لقص غلبا

 بدالا بالط ضعب ث'*دحن دقو : لاقف هتحزامم ىلا داع مث

 ينرسف ةمدخلا ديري جيوزتلا ركذ هروضح لفاحمنا نييزت هللا مادا

 يضاملا ينغي دادضالا نه رباغلا (4) ..نوصحلا (") . رامح (؟). . نيزيحتملا )١(

 .نائءظلا ىور )١( .ريحتلا (ه0) . رضاحلا ينعيو
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 نأ ثيدحلا قدص لوقيف ؛ زاجرلا نم هل ”رفغ” نم ”لكو .... ىجنلا

 02030 01 سيلا نازو_اهقنمافش ةركي وار ومالا لاحم. بح متنا
 : كب رّصفف ازفنلا اهيا مترصق « ضيرقلا

 "نلمحنانيعلاروحلا سمأيو سدنسلانم شرفم ىلع :ىتيو
 دجربز وه امناو ةنجلاررس نم ريرس ىلع هنعضيف شرفملا كلذ

 لكنم هب فيطت بهذلا نم ًاَعَلَح .هيف ؛ئرابلا نّوكبف ء دجسع وا
 00 لاو 15و نازغلاان فدا و16 قخأي تن هناوج

 يلع خيششلا ) لّمحتيف قلسملا كلن نم ةدحاو :نامجلاب ةهيشملا يراوجلا
 ءرم الكف دواخلا رادب ديشملا .هلحم ىلا لاحلا كلت ىلع (حراقلا نب
 كسميو «روفاكلا ءام ظلخ 'دق درولا ءآم اهناصغا 'هتحضن ,ةرجشب

 .قلتسم وهو بوا لكن م تاركلا هيدانتو  روغلا ءامد نم ينج ام
 نم ًادوقنع دارا اذاف «كل له نسحلا ابا اب كل له » رهظلا لع

 ' رشلا هتلج هللا_ةثيبشع ةزجاشلا و م كيضقنا امريغ ول ةينعلا
 دملا نا مهاوعد ريخآو ةيحتلا فانصاب هنوقلي ةنجلا لهاو .هيف

 . نيملاعلا بر هلل

 ىلع 'هأكتاو سودرفلا يف .هرصق ىلا حراقلا نباب ىبتنا املو

 دجريزلا وا بهذلا نم ريرس قوف ىنسالا جابيدلا عئار نم شرفم
 ةكرت ىتح ؛ عيدبلا فصولا كلذ نم ىنا ام ىلع نايلغلاو روحلا نيب



 د ١1ا1/مه

 يف ذخا_سيلبا لوقي ام احح هللا هعمما  عمس اذاف ؛لوبس ةنجلا لها
 نع اوهنت”ملا 'ةنعللا هيلع لوقيف ءهب ةتامثلا راهظازف هنعاو .همتش
 الا ءىش نع مترج ام هللا دمحب كدكحلو مدآ ينب اي تامثلا
 ةنامثلاب مدآ تأدب تنا ءهيلا ناسحالا هللا لصاو ءلوقيف هومتكرو
 . لظا ءيدابلاو

 4 ةنجلا ىلا ةدوعلا ز-

 . . دشملا هرصق ىلا فر صنف رانلا لها باطخ نم ”لمبو

 كنع انل يور دق كيلع هللا لص انابااب لوقيف مالسلا هيلع مدآ قلبو
 انابا اي كلعل لوقيف ةعاسلا ىتح هب عمسا مل ينكلو لوقيف .. . رعش

 ًاديبههش كبسحو كيلا عرستم نايسنلانا تملع دقف تيسن مث ههتلق

 يبا متيبا .(معلص) مدأ لوقيف (مع اص) دمحم نآرق يف ةولتملا ةبآلا

 ىلا بم دف ةجلا يف انو ةيرعلاب كنا تنك اا "ياو قو

 « تكله نا ىلا اهريغب قطنا ملف ةينايرسلا ىلا يناسل لقن" ضرالا

 اذه تمظن نيح “ياف ةيبرعلا "لع تداع ةنجلا ىلا هللا يندر الف

 شودرفلا يقاّرتاس بري للا 0
 : 4[ رجلا ةريزجب هرورم زن

 لاقيف اهنع لأسيف ةنجلا تايبا ”قوست احل سيل تايباب *رميو
 وباو ةبؤرو جاجعلاو لجت يب بلغا اهف نوكي زّجرلا ةنج هذه



 دس ةيلياسا دو

 '0000 نودشني نييدادقلاةةازثر ناةدنه انأاب لوقيف ءكعمسي

 ”000 11 دياط»...!ءايعبسلا يق ددةنلتم ىنيبنملا"ةيزتنحل اذاف ظني ون او
 هرواح نا تئئش نإ كتحن نم اذوه اه لاقيف ؟ موثلكن ب ورمعلعف

 تنانم لوقيف هريغ نم هزيمب ال رانلا يف الجر ىريو ..هرواخل
 ار دلي لجيرب و هااذاو <. . يل زحل :نيبكاونا انا لوقبف ؟ قشلا اهنا

 ' اس لأ ز.اما هل لؤقتق يلغتلا لطخالا لاقي اقم, نتن لوشف

 اهل بجعت ةرفز لطخالا رفزنف «رمجلل ةلكا كئرداغ ىتح ءرخلا
 مدعا الو ءاربنع هدنغ فوسا : ديزي مايا ىلع هآ لوقيف ةيئابزلا
 . . ليلج لامتحا ينلمتحيف :ليلخ حزم هعم حزماو (١)!رينسيس هيدل

 ءارعشلا تلهذ دق ةلَبلا كيلع ةديعس اهلك هتاقوا هللا لعج لوقبف

 كرفك نع ”ةه دش' امو بيسنلاو حندملا نع رانلاو ةنجلا لها نم
 . هلك باطخلا كلذ عمسي سيلباو كنثئاسا الو

 8, حراقلا نباو سيلبا نعال زم
 الأ ٠ :كلام ناوخا مكنم رحيا تيأر ام ةينابزلل سيلبا لوقيف

 وه اع ريغ لغشو ملغش دق 0

 هب قحلي ىتح ةمثو بثول ةبوق ()ةزيحن بحاص كف هنأ ولهما هف

 ىلع انل سيل ؛ةعبوز ابا اب ًائيش عنصت مل نولويف ءرقسىلا ” ه.دتجيف

 .ةؤرص (؟).. بزعم اوميز اعف وهو ناحبر )١(



 3 نور 7

 4 بج لوح هفاوط زهجح

 لالغالا يف برطضي وهو - هللا هنعل - سيلبا ىريف علطيف
 دجلا لوقيف (١)ةينابزلا يدنا نم هذخأت ديدحلا عماقمو لسالسلاو

 يب نم تكلها دقل هئايلؤا ودعو هللا ودع اب كنم نكما يذلا هلل

 انا لوقف ؛ لجرلا_نم لوقيف ء هللا الا اهددعلعب ال فئاوط مدآ

 : هينريخت ءىش نع كلأسا سيلبا لوقيف ... بلح لها نم نالف
 لعفي لهف ةرخالا يف كل تآحأو ايندلا يف مكيلع تمرح” رخلا نا
 ازيغا ةزيشك .ةيردأل ةنبطللا ف .ناًاضنا نيلبا ل وظسنو او ةقللا ا

 دلو نم هارينلا كنيليل اني يسع د) قاتل هيت راف لاق ا

 لئاقلا وهو ءآرعشلا نود يناضفي ناكمدآ

 رارشالا ”ريثعم اي اونييتف. . .مدآ مكيبا نم ؛لضفا ”'سيلبا
 رانلا ةومسومسي ال ”نيطلاو  .*ةنيط ”مدآو ”هرصنع 'رانلا

 همالك نم تكسي الف ,نيتوقمملا نم هلئاق لزي ملو قحلا لاق دقل

 ام ىلا ىري ال ىتح هينيع ضمغي باذعلا فانصا يف لجروالا
 وه اذاو ءران نم بيلالكب ةينابزلا اهحتفيف ؛ مقنلا نم هب لزت
 . لاكتلا نم هب لزن ام ىلا رظنيل .همكلا دعب نينبع ىطعأ دق در. نيراشب

 ثيحح اذ وه اه لاقيف رجح نب سيقلا ءيرما نغ لأسيو
 , راثلا لها بيذعت مهيلا لوكوملا (1)
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 2: ةنجلا ىصقا زهه-

 ىراتصتلا دنع .ىهطلل هيي أكو

 هيفو ؛ ةيعار ةمأ ')١( هّمح ةنأك ةنجلا ىصقا يف تيبب وه اذاف

 سيل اهرمت (؟)ةئيق ةرجش هدنعو « ةنجلا نكس رون هيلع سيل لجَز
 ام هّللاو لوقيف ")نش ريقح "تيضر دقل هللا دبع اي لوقيف., كارب

 ال كلا نم قرعو (؛)طانمو طاق ىعب الآ .ةلا تا

 ةئيطحلا انا لوقيف تنا نم لوقيف « نكت مل امنا تددو شيرق نم

 يف لوقيف قدصلاب لوقيف ؟ ةعافشلا ىلا تلصو امب لوقيف "يسعلا
 لوو كوعم يشي

 ةلئاق انا نل ىردا داق نجح انيذلا ويلا ىاسم تبا

 ةلام اح د 27 رهجو نم ف ظ ا مف ًاهجو ل ىرأ

 ملطْا نم ةبيرق ةنجلا ىصقا يف ةأرماب وه اذاف حراقلا نبا يضمبو

 لآ تنخا ةيملثلا ءاسنخلا انا لؤقتف .تنا قه لق ءراتلا“ىلا

 يف مرطضت رانلاو خعاشلا لبجلاك هتيأرف تعلطاف رخص ىلا رظنا

 يلوق ينعي هيف كمعرم ص دقل يل لاقف هشأر

 اران وسأر يف هلع ةنأك ب ادحلا أل ارنح ّذأو
 ءيجم (4) . ًادج لبلق هفات (؟) . ةريغص ةليلذ (؟) . ريقحلا ريغصلا تيبلا )١(

 ٠ ديدش سعاو باهذو



 اهنمو

 اهنمو
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 سب دردلا : نم 2 كس

 اممارح تاب سور 2
 الع

 فلاب يضرغ نع يههتتا ال

 خي ف ءاملظلا لسداو

 اهتجاختف

 اهل ليخ رحنملا يف ناب

 سيسملا لبق ةعرصلا كشاوب
 سيرفلا نود يضل ( ره اذ

 سيل رعلا لحاملا قوق نحلم
 ا كش مو

 نيك نا اف نيدلا سكس ,. ..اندنع. .انمايا , يف كسن هال

 يملا ”لثم ةمجلاو نينثأ ١ك تبسلاو ا دحالاف
 ل

 ءو
 ةةىالو نحت #0

 .فنايدالا هذه لها داقتعا يف م
 نسيبيلا هطحنابلصلا ءطحتو ةادوتلا قرف
 نسيجنلا نيبغلاىارلأ خانم... هلبإلا ًدونج لا ا

 نييلقتالاب م ام ودعي نم
 سيلا نيطملاب رفظي نايا

 *بنكلا نون ىراشالو

 هحصم دكا نييسملا 3 و

 | قري 0 ذب 0

 "داب يول 700100 0



 " ل

 هيفكت الف (')اهليسحو ةنجلا ناريص نم سرتفي .دساب وه اذاف
 ا ل فلا دلسالا ناك دقل !هنلفن قال وقف (1)دله الو ةدنه'

 دسالا هللا مهليف : ًائيش اهاوس معطي ال مايالا اهيلع يقيف (؟)ءآفجعلا
 يف مدحاس لأ هللا دبع اب لوقيف ؛هسفن يف ام فرع دقو ملكتي نا

 لكأيف ةديهنلا عم ()م<رطلاو طبلا اهيفو ةفحصلا هل متدقت“ ةنجلا

 ,فتكم وه الف باصا مب ذتلب نضرالاو تاومسلا رمع لثم اهتم
 ٠" رثلا للحأت لفات داع امن نمارتما" انا .كلاانكأو .ةنافلا "مالو

 للا مار تفلطلبا دبا :انةذألا نمادجتت نكلو تاناالَو نفظ
 ةنجلا “تلخدأو ... :ةرضاقلا دسنا انا... عيزبلا اهما انآ نم يردتأ

 .. كيلعف اهب

 كتينك ام هل لوقيف :روعتيخلاينجلا نع هنوري ام عيدب نمو
 مدا ينب نم 'تيقل دقلو شر'ده وبا لوقيف ٠ ةينكتلاب كمرك آل
 تناو يتريخا .شرده ابا اب لوقيف ....كإذك ينم اوقلو أرش

 هنأ لوقي سانلا ضعب ناف ةيلهاجلا يف موجتلا مجر ناكله ريبخلا
 ثعبملانادا يف داز 'ئجرلا نكلو تابيه لوقيف مالسالا يف ثدح

 ليلق زوعملا قدصلا ناو نجلاو سنالا يف ريثكل صرختلا ناو

 : لوقا مجرلا ةصق يفو .نيقداصلل ةبقاعلا يف ائنهو
 )١( ةليزلا (") . ناتاثم الوةئاد (") . رثبلا دالواو ةحولملا تاكمسلا . )4(

 لسعلا - مىيرطلاو «نمسلاو نيللاب زرالا ٠ :ةديزلا » ةديهنلاو
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 يذلاو , اهانم” هلئاسلا غلبمو ء اهانس ةقرشملا قزاز اي لوقيف « ريبخلا
 رصقت ترا كلأسا , لابجلا حلا ىلا اعدو لاهو وجا ام لعف

 كثردق اب زاج دقف « ليم يف ليم ىلع ةيروخلا هذه (١)صوي
 .لقللا ةر>

- 5 

 بم رافثلا هدع

 اهيلع هب فوطي وا « تيرافعلا ةنج يف حراقلا نبا فوطي مث
 ضعب  حراقلا نبا خيشلا يا  بكريف : لوقي ام كيلاو ءالعلاوبا
 ابيلع الو « ةنجلا نئادمك تسيل نئادمب وه اذاذ ريسيو ةنجلا باود

 ان لوقبف .:.(0للامتو )لادا تاذ هو ناس
 نم تسبلو نابصيبثلا ين دا روعتيفللا انا لوقيف خلا اي
 داو لبق ضرالا نونكسي نيذلا نجلا نم انكحلو  سبلبا دلو
 فورعملا اهنم عمج دقف نجلا راعشا نع ينربخا لوقيف (معلص) مدآ

 ال نايذه كلذ امنا. خيشلا كلذ لوقيف : ةحلاص ةعطق ينابزرملاب
 نم رقبلا فرعت اي.الا ميظنلا نم سشبلا فرعي لهو ؛ هيلع دمتعي
 سنالا اهب عمس ام نازوا فآلآل انل ناو .. . نضرالا ةحاسم ملع

 . يملا كلذنزم هعمل : ىورسلاو ةطضلا قال
 عج 0 . مغلا ةديدش لفسالا ةعساو 0 ةقيض ةضع اق رفخ 6غ فدر 00



2 7 

 ؟(١)ن اط رفخحح

 ةّنوفقَز ىرولا ىلا يشمأ “ترص ىتح فلخلا ىلا يتاح تحلص

 زوجتو ينامحتق ةعاسلا الا باط رفك الو هنوفقزب تعمس ام تلاق

 ةديرع ًاضيا بابلا اذه نمو ..: كانه ركذ ام'رخآ ىلا .قربلاك

 ريصب يلا ىلع ةدعج ينب ةغبان يشير : اهنمو ىشعالاو ةدعج ين
 ةدنرغال هندب للعو هب هللا حلصا لوقيف بهذ نف زوكب هنرضرف

 (؟)جهاجهلاو ةلفسلا نيب ةنافلا رادلا يف كلذ فرعب' امبا نانجلا يف

 . ()ءرتتك ليل انا اب كناو

 ”ةلجرفس - حراقلا نا خبشلا - ذخأيف : هتابك افم عيد نمو

 ”ةيراج اهنم جرختف اهرسكيف دراشلا وم شنان لوا اقحامت ىأ ةنامتراوأ

 اي ةعنا نم لوقتتف نانجلا تايروح اهنسحل قربت ءانيع ءاروح
 2 لوقت ٠ بلح لها نم نالف نا نالف انا لوقف .؟ هللا دع

 00 .1١ قيس فإالا ةمئراب انّدلا"ةتلا قلم نا: لبق كئاقلب ٌّسمأ

 عفريف (؛)ةيواض اهنسح ىلع ةيراجلا كلت نأ دجاس وهو هسفن يف

 جاع نابثك يهاضي فدر اهئآرو نم راص دقو دوجسلا نم هسأر

 فيطلاا هللا ةردق نم ”لابيف (0)دعس ينبو نبربي ةلمرو ءانهدلا ءاقناو

 )١( رشلا لها ىقمحلا (؟) . اهنم روهشم رعاش لوجلجلاو بلح ىرق نم ةيرق .
 ةريغصلا لابجلاك لمرلا نم لالث ءاهسا (0) . ةفيح (4) . رشلا ىلا عرستم يا (؟)



 - نأ

 .ةريثك افاعضا اندلا رمعكهفاوماتا نأ دعب سل

 فوطي - حراقلا يلع خيشلا يا وه امنببو : اهيف.هلزه نمو

 مكنويع نم نسحا تيأر ام لوقيف رفن ”ةسمخ 'هيقل ةنجلا ضاير يف
 ناروع نحن نولوقيف ؟ ميعنلا مكيلع دلخ متنا نف نانجلا لها نم
 : اير.

 ةنجلا هلخديل هنم أزاوج ناوضر بلط بابلا اذه نمو

 ... ةعيدللا ةياكحلا هذه رخآ ىلا ةديصق 'همظنو

 فنك راقلا نبا ناسل ىلع هصصق برغاو كلذ نم عدباو

 (١)شومطلا كلت نم ”تصلخ ابلف : لوقي ناىلا بسو>حو رشح'

 هدنع ()بيرع ال ًايلاخ هتدجوف هيلع رنعاف طارسلا اذه لبق

 ءارهزلا تلاقف كسمتسا ال ينتدجوف روبعلا يف يسفن (')'تولبف

 تلعجل ,هيزيجا ”ةنالف اب اميراوج نم .ةيراجل - اهيلع هللا لص” ْ

 .تدرا ناز ةذه ان *تلقف لافشلال نيم قع طفانتا ناو(

 لئاقلا كوف يعم يلمفتساف سلاحا
 ةروُمََز ييلمحاف يرما كايعا نا "تس

 دخلا يفتك ىلع هيدي ناسنالا حرطي نا “تلق * ُيوُمَقَز امو تلاق

 نم لوجلجلا .تعمس امأ هرهظ ىلا ”هنطبو لمحو هيديب كسمبو
 ::يصالل (4) .تبرح (6) .دحا ال يا (9) .باصلاو ياللا 0١ )١1(
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 ممملاف ةنجلا براغم يف نوكحال ينا لوقيف مويلا ك”رصب فيك
 فولا ةريسم نيبو يبو. اهقراشمب وهو يتاقدصا نم قيدصلا
 ' ا ءابئلا ِف اهريسم ةعرسمس تفرع يتلا سمشلا ماوعا

 ًابيحن بكريف ةينافلا رادلا يف ةهزنلا مسي ءىش ثيدح هل رطخي مث

 رقلاو "رخل نع دعب جس يف ء ردو توقاي نم قلخ ةنجلا ءابجت نم
 «ءآرعشلا نم نكما ام اهيف عمجي ىدرانجلا يف ةيدأم عنصي مث...

 ؛ةيبهذلا نوخلاو : ةيدجسعلا نوعاملا بورض نم اهف ددعيو
 سوؤكلاو حادقالاو ةببجعلا فاحصلاو نيجللا نم (')ريئاوفلاو

 « تاساطلاو يطاوبلاو ء تاجاجزلاو قيرابالاو ريواصتلا تاوذ
 ؛ ناويحلاو ريطلا سانجاو ؛ ةمعطالا عاوناو رهاوجلا لاكشا نم

 نيثعملا عيمجو « ثعبلا دعب ام .ىلا ترمع ذنم بلح ةاهط' لكو

 ٠ مهناك نايلغو نيعلا رولا نم راوج مه.ديا نيب مدخت تاينغملاو

 ال ًاددع ضفنت زوج ةرجت هتيكح هللا ءىشنيؤ . نونكملا ؤلؤللا
 تايبا لع نصقري راوج عبرانع ةزوج لك قشنت هللا الا هيصخن

 ءآرعشلا نم مهبطاخم نم نيب ىري مث .. ةنجلا ءآجرا زتهتف ليلخلا

 مالسلاكيلعو لوقبف دسا ينب اخا اي كيلع مالسلا لوقيف ًاديبع'
 لها قرتفيو مهمتاشتو مهترتاهم رضحبو ءآرعشلا لجاسي مث ...

 تاماجلا وا يطاوبلا وا نافجلا لن ووسا دقو ةضف وا ,ماخر ند ديايش رونافلا )00(

 . روثافلا مساب كلذ لك طسبلا وا ةدئاملا وا

 ايس لاا سلا ولا فك لو علال ني تكا يس و ل م حيض

 51 0 1 9 ظ37*2ش7 77*70 70 1 ] ]| ] ] ]1 ]1

 1 97 د 5 1 117210 لا دري 4 روف نتي عضو لن ع حادي |[ يلا 1 حك لا 7 0 7:9: ا ا ا



 ضع 00 د

 ١
 ةنجلا يف فاوطلا

 اذ تعلتف ء ةيرزخلا رامنالا اماف : ةنلا رومخ هفضو دعب لاق

 قا هلق نكن اهو ةقيزبتو ةيرح كمسلا روص ىلع يه *كلائس

 كنمذلا نماعنا الاد ةيجرللا تينلا برزرك رفظتو قي

 نمؤملا ةنم اذاف «رهابلا رونلاب ةلباقملا :رهاوجلا فونصو ةضفلاو
 أ يف مولاو امف نم برش كمسلا كلذ نم ةدحاو ىلا هدب

 لفاسا هنم تلجل , براسشلا 'هءام عيطتسي ال يذلا رحبلا يف ةعرجلا

 كلت قحتسا اذا هئآقبب لاما هللا مادا هب ينأكو ... براوغو

 سودرفلا ءابدا نم ىمادن هل ىفطصا دقو. ,ةبوتلا نيقب ةمترلأ

 لأ هو . . . يضلا بيبح نب سنويو:« سود يخاو ةلامث يخأك

 يركبلا لاق م مهعم هتايح ملعلا هللا

 ”لضح اهوار ًةَّرم ةوهقو 2 ًاقفترم ناحرلا بضق مهتعزأت

 بعلل مهسوفن ”شهتو ... برعلا عئاقوب مركحذب ةديبعوباو
 ... قيحازلا رانا ف ةنالاكللنونذلا

 لقنتي هسفن حراقلا نبا وهو روصنم نب يلع خيبشلا انيري مث
 لوي يذلا وهو روث نب ديمح ”لأسيف ةنجلا راصما يف

 اياستو ”حصت 'نأ ءآد كبسحو . .ةحص دعب يببار دق يرصب ىرا
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 ليقت يف » حراقلا نبا باتك نا ديرب ؛ةحلاص ةيصو هيف تدي وأ

 لل .لاثماك نجلا هلوخدؤ' هل نآرفغلا كبس نوكس « عرشلا
 نم ناك ًاضيا حراقلا نبا نا نم هانركذ امل ناهرب وهو «ةقدانزلا

 مار ءالعلا انا: ناو ءهداقتعا .نع ءىبني ال هباتك ناو ةقدانزلا

 يدصت لعلو  هرهاظ يف هيلع ءانثلاو مالكلا نومضم يف هتحزامم

 ؛هدودح موزل يا عرشلا ليقت يف ةلاسرلا كلت فيلأتل حراقلا نبا

 «امتاواخ يف ءالعلا ينآل اهب حوبي ناكيثلا ةقدنزلا نم .هيلع ناك عم

 «هراكتاو نارفغلا ةلاسر عوضوم يرعملا ىلا ىحو يذلا وه

 لضفلا 'هادس ظيرقت بوثو ءدجلا هتروص لزهلا يف ةيأ ناكف
 ؛ لل |: ةهتولعاو

 داقتنالايف هضرغ كل حضوت اهنم المج ركذا نا يل نآ دقو

 لغشبو  عجفتملاو لكاثلا كحضب' الزهو ءداقتعالا بوث "يل

 ”هنم دعتر ثو ؛ لصافملا هل شعترت اليوهتو ؛ عضرملا عضارلا نع
 , ظحللا قيقد دعب هريوصت نع روصملا زجعي نابب يف « لئاضخلا
 ذنم ؛ًاريوصت الو ًارون ري ل هلئاقو «ظفل عرباو فصو عدباب

 . ًاريغص الفط ناك
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 آادقتنم الزاه الا اهف ”هارا ال امم ةلاسرلا هذه نع ركذ ام رخآ ىلا

 نا نوحي دق.”هنال اهركذا اامناؤد: ةلؤق كبح ؤادشطفلاآ
 . « كلذ هغلبي مل ءىشان نايذحلا اذه أرقي

 ام قن ىلع ةجحت سيلف ىوقتلا ظافلا نم اهيف اه رهاظ اماو

 ”قطنف :قئاقحلا ىلا :عجز' :اذاو : يننملا نع:ةترابع كيلاوا.لوقا
 بذكلا لبع لوبجم ملاعلا نال ناسنالا داقتعا نغ ءىبني. ال ناسللا

 ! اتيت كلذ لعجي اهناو ؛ اييدت لجرلا زهظ ناالدتحو قاقتلاو
 . كانه ركذ ام رخآ ىلا

 ًاريقحت وا اهتش قيدنزلا ظفل بسحب نمب ءالعلاونا نكيا لو
 بهذمب نبدي ال ظفللا اذم فوصوملا نا هدا شو وللا :

 ن.ريثك:هب ففضو دقو ةغللا تتك يف هنع ربعملا وهو « بهاذملا نم

 . ًائيبمتو انبي . لب ًانيقحت ال نارفغلا,ةلاسر يف مهركذ نم
 الف م نانفتلا ةلايرب + ةلاسرلا هذه:ةسيت ركون ابتحا ماب

 نا حجرالا نا:ىلع . امهاوس ما حراقلا نبا ما اهامسا وها يردأ
 .هعقو ةوالطل نارفغلا مسا اهل بحتتسا 'هلعلو ٠ يسلا وهن 9-5

 نعي ةدوسا نارفغلاب .هبحاصل لؤافنلا هل وأ دقو ناذالا يف

 ةنجلا يف مهاريس نيذلا ءرافكلاو ةدحالملاو ةقدانزلا نم مهركذ

 اهولاق .ريخ ةملكل ل هللا رفغو «رانلا باذع نم اون دقو نيعتار



 + لا

 ىلع باوج اهنال لب ءطقف هيلا تبتكّدق نارفغلا ةلاسر نال
 كلذ نكي مل ناو  رتولا اذه ىبع الا برضت اهاخا ال يتأ| هتلاسر

 يتلا ةلاسرلا تلصو دقو : هتلاسر لئاوا يف يرعملا لوقل "ةحارص

 صأت تناك ذا ءروجأم كش ال اهأرق.نمو « روجسم كحلاب اهرحب

 : عرف ىلا الصا كرت .نم< بيعتو ءعرشلا ليقت
 مولعلا يحن نم مهريغو ملعلا بالط نم حراقلا نبا دحب لأ

 «هدودحو عرشلا ملعتب ًاريدج ناكنم ءذئموي بلح يف ةيعرشلا
 "ناو اهسالو ء رخازلا مولعلا رح وهو ؟ يرعملا ءالعلا يل ىوس
 ناو. ىرخا ًاضارغا نمضتت اهنا ءالعلا يلا باوج نم موهفملا

 . نارفغلا ةلاسر لوا يف ركذ كلذ ريغب اهنونع
 ةركحاذم الا كلتهتلاسرب دصقي مل هنا كش الف ةلمجلا ىلعو

 نم كبسحو «,نادصاق هيلاو ناقفتم هيلع اهالك ىنعم يف يرعملا
 هبيجب نا نم ”الدبف ء عرشلا ليت“ يف يه حراقلا نبا ةلاسر نا كلذ

 وأ اهنم يش ىلع ضارتغالاب .وا. « كلذب قلعتي امب اهلع يرعملا
 اهيف امع هثادحو ةنجلاب هل وعدب ”هارن , هلك كلذ يف هل نعي ام حرشي
 بترقو ؛ عفنو عفش اهلثمو - هل لوقيو بئارغلا نم مبحجلا يفو

 يفو «ديجم غيلب نم ردص ؛ ديجمتب ةحّتتفُس اهيفلاو ؛عفرو هللا دنع

 20 -...رون حبش اهنم فرح لكل عجب نا هتمظعت أج انبر ةردق



 3 دل

 ةليسوو : تاباشولا: ام نوقتي اعرد-داقتعالا قدح ار

 هنهأوع ىلع لوقلا قلا تسلو « اهلقانتو هتافلؤم رشنل اهب نواسوتي

 ينأي ام لاثما هتايموزل يف هلؤق نم كبس
 هاخ ىلا بيبللا مجد اذا

 ل اوال اع كيم

 رجحو لك نم مهمايدا تهو

 هلوقو

 موق لك مئارش اتتئاجو
 رضعب لاوقا مهضعب َريغو
 هلوقو

 اهاردزا»و تهاذملاب نواب

 أهارص يف هج كتسالو

 مز

 اهارع هب دمي لمع لهف

 هوت وش ألا لع

 'اةويحوا اهيوللا للعا)

 ,, . ثندها ام ةئيطلو ىرا |

 لطم ضوهماوو-تراع م وهو

 الب لمع وذ ضرالا لها. نانثا

 هل ليعلن راو انو

 .:ليوأتلا لمت ال اع متكيفساس ل
 هركذ ام ىلع داقتنالا الا نا رفغلا ةلاسرندارا ”هارا 'تنسلو
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 "7 لئاضفلا لع ضرحو « ضرع 'هل سندي مل افيفع نيناثلا زواج
 نيعبرالا لبق ناوبحلا حبذ م"رح ءاهنع ضرعاو ايندلا ”مذو ؛ اهمزأو

 نيهر هسفن ىمس اخ قذي مل ةنس نيعبراو ًاسمخ ثكف هرم نم

 دعب ةنس نيسمخو نيتنثا ثكف هلزنم هموزلو هرصب دقفل نيسبحما
 «نايدالا نم نيدب دقتعي نكي مل وهو «هتيب يف دادغب نم هتدوع
 لوقلا نا. مهنم ًامعز .هلضفل نوءيشتملاو هباحصا هل لحمت امال
 ا لا, ةفسالف ثككا نا.اويلع دقو هر دق, نم طح امب كلذ
 مهنم ناو ؛ نيد ىلع اونوكي مل «ةيلاخلا مالا نم مهريغو نامورلاو
 | ١1 نياوزلا ءآرعبقلا نم مهلثمو ءةيسؤجماو ةينئولا لعب ناكنم
 يرعملل نيعيشتملا روصع نأ دبب «رمالا نم ,ةما دنع مهملع يف كلذ
 ملعلا نم غلب برازو قيدنز حدمب نلاعي نا ملاعل اهيف حابب نكي مل
 ليلقلا ددعلاب نوعيشتملا كئلوا نكي لو« يرعملا هغلب ام ةليضفلاو
 اهوري مل مثراقوو سانلا ةلجت نم ةبترم غلب دقف ؛آيح ناكذنم

 «كلم وأ فوسليف وا ماع نع اهلك ضرالا خيراوت نم خيرأت

 2 يرعملا ءالعلا يلا ربق لع لج لاق:قلسلا ظفاحلا ىور دقف
 00١) نونامو ةعواشاثرو: انعاش نينامعز: ةئام نما وحن .هفد

 . مهئامساب مهمجرتو ةيفوص مهنمو نوث”دحم مهنمو ءآهقف مهنم
 نا مهاثماو التضفلا كلوا: ىأذ اه اذا كلذ دع عدب الف



 هل ؤ؟ماويب د

 انيس نبا سيئرلا اذهف ؛هاوس هلعفو هلوق نيب قباط نم مهلك برعلا
 «قبشلا ديدش ًامهن ناك,ةيفسلفلامولعلايف .همدق خوسرو هلضف لع

 ,ةيناماسلا ةلودلا ف ناطلسلا لامعالا نادلقتب هزياو:وه نآكو
 نسنوب نب نيذلا لام هيف لاقو نجسلا يف تام هنا لبقو

 .تاملا ”سخا تام سبحلايفو ٠ لاجرلا يداعب انيس نبا ”تيأر
 (ا1اجلاب-:هتؤم قم ”ينيا لؤ.:. نايشنفلاب كلان اس تشعإ |ل
 مهلكف ءدشر ن.ديلولا وباو ليفطلا نب ركب وباو غئاضلا نبا اما
 ءاةسائرلا نع ةفسشلفلا هفّرضت- مو« ةساينسلابا لغلا عم :لفتشا نم
 يترعملا ةلذنم ىلع اولصحم ل مهلبق نانويلا ةفسالف رباكا نآ لب

 هيأ مم ءابنص يف لقتشا ادق لكلاب رؤهشملا نتوتيج ليو تام ١
 ,فينعتلاو ريقحتلا دعب هنطو نمىنو « فييزتلاو ريوزتلاب فارصلا

 قدص نا ءآيشاو , نوطالفا هذاتسا قوقع هيلا بسن“ سيلاطسرو
 هسفن نوطالفا نأ لب ءنورّقلا م ىلع راعلا هب تقصلا اهووار

 اهننضي حرمت 1 لامضا يلا تنل الرحل ماكو ةطاستلا ١
 .اياكت طق |

 همزسعا» هداستا جلا ذك انااا كر طالل
 دقو تامو سندلا نع ىهنو فافعلاب ظغو ؛ هكسنو هدهز ىلع

 . انيس نبا انشا ريشا 3 ةاحئلاو ءافثذلا )0(



 هر ل

  «مذه نارفغلا ةلاسر يف دقان ةرظن لوا رظننلف اذه ىلع اذاف
 , هقيدص ىلا قيدص نم ةلاسر يهو اهلوط اهيلع ىعني“ ام ءدب ىفف

 | 0١ ك] وطء اهناك ادهعلا كذاب مهلئاسر ناب :كلذ نع رانتنباو
 ا” ول ةلاذع هيلع تناك |عم ؛تاقاتمملا دغبوب لقنلا لئاسزو
 « تاموكحلا تاجاحلا الا ديلا نكت لو .« نمالا دقق نم روصعلا
 نع ثيحبلا نم دب هل نكي ل ةباتكلاب قيدصلا وأ بيرقلا مآ ام اذاف

 كلذلو ؛اروسيم نكي مل اذهو : هتلاسر هبدب نيب عدوب نيما رفاسم
 : تسل ناعنلا ةرعمو بلح نيد ةفاسملاناالا / ةليوط مهلئاسر كثناك

 ينلا لئاسرلا ىلع قبطنب ام اهيلع قبطني الف ةلفاقلا ىلع تاعاس لا

 يراحصلا يف ةعساشلا .تافاسملا عطقو راحبلا ضوخ يضتقت

 ءالعلا ابا تدرو .ةلاسر نع ًاباوج تناكناو هذه نا مث ء رافقلاو

 امف امو الوط ذا ةيناوخا ةلاسر نكت ملف ءحراقلا نبا هقبدص نم

 «اهاخوتو. امل دصق الا يزعملا بسحا .الا يتلا ضارغالا نم

 برعلا مالك صيوعل مجعم' ةلزنم اهلزنيو تايناوخالا نع اهجرخي
 نيب ةيكحافم ةقيقحلا يف يه امناو ء اهرهاظ يف مهراعشا بيرغو
 حراقلا نا خيشلا بسحا الو «نيلداتم داقتعالا يف « نيقيدص

 اما . ءىحي .اهف ليلدلا كبتأيسو ةقدانزلا ةفسالفلا بهذم لعالا

 ةفسالف نيب نكي ملهنال العفو ”الوق ًافوسليف ناكدقف ءالعلاوب
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 هعم هتياكح نيعماسلل ركذف كل لاق ام ىنعم ام لئس'و هقذحو هتنطف

 هين: نال هفرح ناو قازعلا#نمزفشا:تنا-هلكلرقو د
 .ماشلاب نمو .هلوقب كلت هترابع لع فطعف نينسلا هذه لكر ورم دعب

 اماركذ درا ملو ةريثك ءالعلا يلا نع تاناورلا هذه لاثماو ظ

 تدروا امناو ء رخآ ماقم كلذلف هيفن وا لوقنملا تابثا اهنم هتدروا

 . ةنزاوملا هذه يف يتأنس امل ًادتهمت كلذ
 ملاع ءاج وا . موظنملا نونف يف رعاش غبن ابلق هنا ٍلعت تناو

 ؛ داسحلاو موصخلا نم هل ماقو الا , مولعلا نم لع يف ديدج ,يأرب

 نعطلاو هب ضيرعتلا مهزئارغ مهعفدت موق «داقنلاو نيلجاسملا وا

 , قئاقحلا صيحمت الا مل ضرغ ال دارفا مهنيب نوكي دقو هيلع

 نورقلا كلتيف امسالو ء رضع لكيف رشبلا نأش اذه: مام ليلقو
 اهب فلزتي ةراجن ,برغلاو قرشلا يف نايدالا تناكم وي . ةقيحسلا

 موضع ءآرمالاو ماكحلا يدبتسم ىلا ؛ءايرلا يوذ نم ريثكو ءاملعلا

 يدبايف ةعطاق ةلآو .قفتا امفيك بسكتلل مهضعبو ؛قمرلاب كسمتلل
 . ةيناسفنلا مهتآوهاو ةينساسلا مهعماطمل الصوت ماكحلاو كولملا
 ”يا يف نوبتكي اه سابلإ نم ءاداعلاو ةفسالفلا دب نكي ل اذهلو

 ودع ةلئاغ اونمأيل عرولاو نيدتلا نم ابوث «نيدلا مولع ريغ ملع
 . "ميو مب يشب دوسح وأ حدقي



 همس بيس

 ”ءاج نا قفتاو دادغس .يدوب- ناك يف ًاموب ًادعاق ناكهنا كلذ

 ىلا اهدعب اجتاحت مايا كلذ ىلع ترم مث « ةيناربعلاب |لكتو هل مصخ
 - يدنع لاقف :ثلاتقت آم ىلع نادهاش كدنعله يعددلل لاقف يضاقلا
 يبا لأس الو يضاقلا امهرضحاف , ىبعا ٍلسم .ناثو يدوب. لجر
 يناثلا فرعا يلعلو هتوصب امهدحا فرعا يبا لاق ؛ هتداهش ءالعلا

 |هنم مهفا ملو ةيناربعلاب يروضح يف الكت دق امهو هتوصب أضيا
 ةيربعلاب ةرابعلا داعاو امهدحا هلاق ام وا هالاق ام ظفحا ينكلو ًائيش
 .راصتخاب اهلقنا ىوعدلا حبر هتداهش يف ناذو لوقي ام مهفي ال وهو

 دحا هدشنا موه, ةنس دادغب يف ناك ذا هنا هنع رهتشا امو

 | 201 يف نيتأالا نلا لاقللجلاكتاطططا وبا ”هلملو ب ةدنضق ءآرحشلا
 باطخلا ونا تام اهفو «ةئاعبراو نيثالثو عست ةنس ثداوح يف
 هرعش نمو ًاريرمض داعو يرعملا قلو ماشلا ىلا ىضمو رعاشلا يلبجلا

 0 اانليبلا ةفانيتالامولا د لكم وين ريب 2

 لحكم وهف مسا لحي ال ىوه“ل كو ىضلا وكشنو ىو

 وبا داع مث,قارعلاب نم' رعشا تنادهل لاق ةديصقلار خآ ىلع ىتا ايلف

 ةنس ةرشع سمخ دعبو ناعنلا ةرعم يف 'هتيي مزاو ماشلا ىلا ءالعلا
 ءهل همسا ركذي ملو ةد.صق *هدشناف ”رعاش ”ةءاج خنيراتلا كلذ نم

 نم رعاشلا بجعف «ماشلاب نمو» ءالعلاونا لاق اهرخآ ىلع ىتا املذ



 د ١عوه دس

 ؛بوطخلا كلت لثم يف ةمالا لاوحا مومع يف طاطختالا نم كلذ

 . نيروكذملا نيفلؤملا نوؤؤش نه ريثك ضومخو

 هذه ىلا لوصولا هللا قّوو ىتح صرفلا نيحت لزن لاننا ريغ ٠0
 ىلا ةنزاوملا هذه نالا مضن نا انيأرف ةنس ةرشع ىدحا ذنم ةيغبلا

 ام نضعبل علاطملا دب يف ةلوثما نوكتل دارولا لهنم نم ءزجلا اذه
 . ييدالا دقنلا باونا يف هانركذ

 د دخل د ا

 ةنسلا يف ناك يرعملا ءالعلا يبا داوم نا ىلع نوخرؤملا عمجا

 نيب رالأو ةعساتلا يف هتاوؤ' تناك ةرجبهلل ةنايتلتلا دعب ناتنسلاو هلاثلا

 مولع نم هتلزنمو  ةيحيسم ١١ ه1/ ةنس وحن يا ةثاعبرالا دعب

 ءآرما نيب هناكمو : نايب ىلا جاتحت نا قوف ةيرعشلا ةعانصلاو ةغللا

 مولع رئاس ىلع فوقو هل ناكو «ناهرنب زئرعب“ نا قوف مالكلا
 يف *هظفحو ”هواكذ اما , ةيئيدلاو .ةيفسلفلا مواعلا اهسالو هرضغ

 تورد عم ”ةرغسو :هبتك نم انيدل ام الولو , قراوخلا نم دس

 ىلا كلذ نم انيلا'لقن' ام ناكل , هرمع نم ةعبارلا ذنه رصبلا هدقف

 كلذ ظفحت ناك نم نا دب «قيدصتلا ىلا هنم برقا بيذكتلا

 مولعلاو رعشلا نمو اهتيتشو ةغللا .تيزرغ نم ليزجلا رادقملا

 رئاس تاعوضوم يف ضوخيو .ًامظنو ارث .هب ملكت امب ملكتيو
 نف . هنع انيلا لق” ام قلص ناب قيقيللااهمواعو ضع نوؤش



 ب مو ب

 يك يلا
 نارفغلا ةلاسرو ةيلالا ةبوعلألا ني
 ناءلطلا رغاش يقنادو يترعملا * العلا يأ سو

 سابتقا ىلع نظن اهف_- هبن نم لوا تلخ ةنس نيثالث ذنم انك

 ينال نارفغلا ةلاسر نع .ةيملالا هتبوعلا روهشملا رعاشلا يتاد

 0000 لاس رلا هذه انلا تقو امدنع كلذو , يرعلا ءالعلا
 انردص يف كيحب لزب مل نيحلا كلذ ذنم مث «ىلوالا ةعبطلا عبطت

 ًاقيقدت دقنلا نم امهقح |مهنحنمنو ةبوعلالاو ةلاسرلا نيب نزاون نا
 ةرمشلا نم ةيبرعلا ةغللا يفراع دنع ةلاسرلا فلؤمل امل ًاقضحتو

 يماسلا ماقملا نم ةيجنرفلا ممالا دنع ةبوعلالا فلوو «ةديعبلا

 لو وبقلا نم انضرتعب ناكو . نيرخأتملاو نيمدقتملا مهثأ رعش نيب

 ثحبلا نم كلذل غرفتلا يعدتسي امل «ةينمالا هذه نود لوح ام

 نيب ام لع نوعلطملا هكردب امم تاعجارملاو تاعلاطملاو ققدلا

 نيدوقنملا نمز دعب“ ادع ؛قورفلا نم ةينيتاللا تاغللاو ةيبرعلا

 عبتي امو امتلود ةرقهق يف نيبسانتم نيرصع يف امهروهظو انع



 د ١مالث سل

 لوقي وهو لفحما نم جرخ ؛ روهمجلا نم ريثك ناسحتسا قيفصتب
 دحاو هفقوتسا اذاف « يبعتو يتقو تعضا نوك | ال نأ ىسع هسفن يف

 .ناينثيو اذه .هباطخب .هنآنبي .هيلع البقاو ملعلا لها نم نانثا وا

 ناسحتساو قيفصت نم عمس ام فاعضا فاعضا اذه "رس ؛ هيلع
 نم نيحداملا وا حداملا نا كلذ يف ببسلاو ءريفغلا روهملا كلذ
 عقاومو « هناسحا عضاوم افرعو هبعتو ”هءانتعا اردق دق ملعلا لها

 ال هرورس ناكف ء«هووذالا لضفلا كردي الو :ةنايبو هتعارب

 ىضر لانو هباطخي نسحا هنا يهو |مهحدم ةجيتنل لب (مهحدمل
 . ملعلا لها

 ناو « رامتخالا نع ةديعب اندنع نونفلا نأ ققحتت مدقت امو

 رجحلاب ةريدج .ةببصع نم ًايدعم اهرثكا لزي مل سوفنلا بادا

 . نات

 ةيتسلا



 ل ١م:

 ”000 01010 |ودورجت ول. قيرضاعملا انتا لب انناغصا نا لع
 2” تنااودجول « مهسفنا ىلا فاصنالاو محلا نيعب اورظنو ةبيصعلا

 يتلا ةيرحلا بح نم ءىش اهيف سيلو ةمكحلا نع ةديعب ةطخلا هذه
 اهلل ثلاث ال نيمسق ىلا مسقني دقانلا دقن نا ذا «اراعش مهل اهولعج
 000 1 الحا قاوكي.نأ وا. ؛ اياوصت دقن نوك نا .اماف

 باتكلا كلذ يعلاطمو همالكدوقنملا بتاكلا دافا دّقف لوالا ناك
 بنا دقتعي وا للعلا دئاوف نع ينغتسي نم ءالقعلا نيب سيل ذا
 يناثلاناكناو « اذه لبق مدقن' 6 همالك ىلع فقو هعيمج باوصلا

 نكي مل تكس ناو «باجا ءآش نا ءهرما نم ةحوبح يف وهف
 دوقنملاب "رضم نيلاحلا يف نيضرتعملا ضءرعتف « همارم ىلع ًابولغم
 . هنبزالا داقتثاالا:لييس:يف ةزئعاو:ةاورضات يذلا

 دبع ذنم برغلا لضافال هارن يذلا لحتلا نم هلك اذه نباو

 , ةريثك باو يف باتكحلا بحاض ىلع دقانلا ينثب دقف « ديعب

 عيمج يف ”هنكلو ءدوقنملا ضرتعي نا لقو ابلثم يف ”هتطخمو

 كلذامو ءهدمح ديزم بجوتس هيلع دقانلا ءانث بسح لاوحالا

 لكل الو خافتنالاو ةرهشلل ال لعلاب 7 ملعلانومدخب مهنال الا

 هتبطخ أنا يف قنأتي (رضاحموا) بيطخ لثمت كلذ يف مهل
 ائاقلا لالخ يف (ةداعلاك) عطوقو لفحم يف اهاقلا اذاف ٠ تاعاس



 . « ًاحدم نوكي نا الا ءىش اهنع رشني” ناب نونذأب ال

 ةيبصعلا هذه يف مبكراش لب . نييرصملا ىلع كلذ رصتقي ملو
 نكي ملذا «باوصلا نيزاوم يف تلاش معازمب نييروسلا نم ريثك

 خافتتالاوةريبثلا بج لعل ليرلملا راصتنالا بج املا
 .ةباصعلا كلتثرلا

 ةبضغ نم ةيروسلا فحصلا ضعب يف رشن ام اذه لثمو

 ناردج ءاشنا 5 اكر نع ريثن# ,داقتنال ءايدالا نم ”ةعامج اهبضغ

 لكوأ ءدوهيلا ءاينا:ةجحل ةلابلا هتجمل ا هطالغا ا نإ ل1
 هناو مثدلب وا مهتيرق نبا ناربج نا مهبضغ يف مهتجحو « كلذ

 - ضعب لوقيو ءاهنم برقي اموأ ججحلا يه هذه ًابيثك ابيزغ تام
 ةيرعلا ةغللا داقتتا نا نوري ءآرعالا نينظاوملا كئاوا نا سانلا
 . ناريج داقتنا ىلا لواطتلا نم ىلوا اهدعاوق وأ

 نيذه يف ريثكهلثمو «هطسب مدقت امم ىري فصنملا علاطملاو
 نا «“ةيندمو ًايلع ةيئرعلا راطقالا قرا امهو :«نيميرعلا نيرطقلا

 , ةيبرعلا راصمالا يف كَ احل سشنتي مل دقانلا نع لحتلاو قلخلا ةعس
 اوحمسي مل انباحصا ناو «مورلا ىلا ةظح نينا نيتامل اهيف "مت لو
 سيلو ةوادبلا نع دعتبت مل ينلا ةييصعلا هذه نع داعتبالاب مهسفنال
 . ةراضحلاو معلا ةرمخ“* نم ءىش 1



 -- مهو مدل

 عومد هتحرف نم تضافو ؛ هيد لبقي ضقناف هلامأ ىصقا تزواج

 ليقو ««ءآرعشلا ريماب » اهنونع ةديصقب كلذ بقع هاتأو « هينبع
 ' ام اسلاك لن ليقول“, ةعئاطلا'لئازجلا ىدحلا: يف كلذ هبقل لب
 اد ؛ همظن عينش تيبل بارشلا ىلع هءاكصأ نيبو هنبب
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 الكس نم 93 ةنأ لقو دخيتلا النه هتادانم 0  نينهادملا

 ٠111) ايظا بتل وتس الوم اهدتعت يلا_طدارتي: راك, كفيلصم
 كلذ نيفيا قلي نا هل قوري دعي لف «ةتهاتمو !خافتتا رصع

 ,دحا ةقاط يف دعب مل ىتح هسفنب بجيو ريثك رورغلجرلا لخادو
 ةةلزانف ينتملا نم «رعاش مسا هماما ركذي نا نيقلمملا هنارشع نم
 '0 قلم قلب دكا خال بدت نا :هيلعأ ر كو ا دعاضفتلا
 ماخعأو ةيفخ .هءاحال هنم ةراشاب وا « ةينابص ةيبصعل اما كلذ

 ”1 ةةقتنب قره ثرزو ذه :اىنراثغ ذأ دقن "لك مهم يفتي هل ةْنْج آي

 نحنو انماماو . ةكلمملا لها لكلب ءايتو دورك نك زل

 ١ك (ربمسيد) م خيرأتب ةسايسلا ةديرج نم ددع اذه بتكت
 ةايح يف زيبق ةياور هداقتنا دنع لضافالا دحا اهيف لوقب هم, ةنس

 فحصلا بابزا نا "يلا نوكيشي يناوخانم فيفل ينءاجو ه اهفلؤم
 06 ذذذآذآذزذ]ذز]ذ ز | |0007 72223000 سقي ب سسوس نوفشي نق نعاس ةجاو 7 2+ دلاجرس لا اي نيام ا وح ا ١ راسا“



 مسا نيرا دس

 اهنم مدقت ايفو هحرش لوطي امم اهاوسو ةمدقتملا بابساللف

 نع ةديعب اهتوادب وا اهتيلوفط رود يف ةيبرعلا ةغللا لزت ل «ةيافك
 : لوقن نايبلا يف ةدايزو رامتخالا رود

 اهتأتهف لئابقلا تتا رعاش اهيف غبن اذا برعلا نم ةليبقلا تناك

 نعنصي امرهازملاب :نيعلي ءاسنلا عمتجاو ةمعطالا تعنصو كلذ

 . مهضارعال ”ةيامح هنال نادلولاو لاجرلا رشابتو « سارعالا يف
 (١).لا هرثآلل ديلختو :مهباسحا نع ّتَدو

 وا هأجهف مرعاشل رعاش ضرعت اذا بارعالا كئلواناأكو

 اذه .ءاجحلا مسقا نايجاهتي وا نابتاعتي (بنأشو امهوكرت ,”هدقتتا

 اما ؛ اهقوف ام ةنس ةثاكثو فلا ذنم يا بيصنو ةئيطحلا دهعل نأك

 انياهصا ىرن نيرشعلا نرقلا نم لوالا ثلثلا رخآ يف نحنو مويلا
 ةلالد لد. اذهو ًاديلمت وا اديلقت دالبلا رثكأ يف كلذ لثم نولعفي

 مهعنقي دعي لو , ةيندملا ىلا مهنه ةوادبلا ىلا برقا مهنا ىلع ةحضاو

 اوأر لب ءطقف ةغبان اهثآرعش دحا وا مهتنيدم رعاش نوكي نا

 مكاجلا سماب الو ءركسع وا دلب ىلع ال  درابلا لع - هورمؤي نا
 ليقو «نيمدعملا ءآرعشلا دحا ناسحتساب لب ؛ءآرعشلا عامجاب وا
 تابينج ةثالثب هحفنف ناسحا ساعلا» ابمتخو « هتمرك يف هدصق هنا

 )١( رشعثلاثلا لصفلا يف ىناثلا ءرجلا دارولا لهنم .



 دعا را سس

 تاعامتجالا ىلا لب عماجما ىلا انراقتفا وهف ثلاثلا ببسلا امأو

 اهيف ديفتسي يتلا لضفلا يوذ ةيدناو نيبدأتملا سلاجمو  ةيناوخالا

 . بحاصلاب بحاصلالب بيدالاب بيدالا ستأتسيو « ديفيو ٌسِلاجلا
 ةلجاسم عامتساب برطلا ايسالو « قيدصلاب هدهع قيدصلا ددجبو
 ]و سائلا نم نييذهملا باك :قالخاب بدأتلاو :ءارعشلاو ءابدالا

 نآس مهملتو مهلئاعش فطلو مادا ةقر قارتساو ؛ءآيلعلا ايس

 لب ءطقف ندملا رابكو كلاملا دغاوق ال مومعلاب ةيبورالا دالبلا

 | دياللاو ةيدنالاو فجاتلا نماواخت )ل ايننيقت ةزيغضلا.ةالنلانا
 ةاقاللل دهاعم يه مدنع بتكلا ةعاب نيكحاكد نا لب ةيبيذهنلا

 ةيرصملا ندملا تفط دقلو , مهدعاوتو مهعامتجاو ءآبلعلاو ءابدالا

 ًاسلاج ًاملاع وا ًابيدا ًاموي فداصا ملو ايروسو نيطسلفو ةريبكلا

 ناف ةلمجا ىلعو : باتك ءآرتشال ناكدلا دصق نوكي نا الا "هللا
 نا عيطتست ال « ةيندملا ىلا يقرلا ءآرو ريست ةيبرع ةنيدم ركحا
 بادالا يحب تاعمتجو ةيدنالا ددعب ال ءابورا ندم رغصا يراجب

 ملعلل مهتمرحو اهلها فراعم ةجردو اهقرو اهماظنب لب ' ءابدالاو
 مهدنع يهو ليثقلا رود ناف « ةماعلا مهءادا ةيرحو « نرونفلاو

 دالبلايف تبلقنا « بدالاو ةعيدبلا نونفلا ةبقرتو قالخالا بيذهنل
 ,ةينايبص ضارغاو ةيرخو فصقر ود اهتاكاحمىلا تدمعهنلا ةيبرعلا

 اةتدسل/ نا نق ا سن 3 نا تعزل ؤيعب 0 3

 27 ااا ا اا ا اا اا سيضت ل2 نط فو "ص ىلا

 نيني دع تيك ف
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 ةيوساملا قيسوملاو ناحلالا عيقوتو شقنلاو تحنلاو ريوصتلاكةليمجا

 قيسوملا لهجب نم نو”دعي نولوالا نانويلا ناكو . سروغاثبف ىلا
 قيسوللل اهف مهتفسالف يأر نوري اوناكمهنال ١ بدالا نم ًاريقف
 بحيالو «بادالا ةيذغتو قالخألا ميوقت يف رهابلا ريثأتلا نم
 . دسجلا مولع ةيضايرلا مولعلا "دعي ناك نوطالفا ناف كلذ يف

 مولع تغلب مويلا ىلا نوطالفا ذنمو « سفنلا لع قيسوملا ”دعبو

 ثحبلايف لغوت نم الا هكردب ال ناقتالاو ومسلا نم ًادحقيسوملا
 حاورالا سينأت اهناب فضولا ابيف قدص ىتح قيسوملا مولع نع
 ةرواحجبو . ةيلاعلا سوفنلا ةبحاصم. سدقلا لاع ىلا ةقظانلا سوفنلاو

 ةدهاشمب ذذلتلاو « ةيناحورلا لوقعلا ةركحاذمو  ةيولعلا ىلاوعلا

 ساسحالا ةيوبيغب لب « ةيركفلا ساوحلا نيعاب , ةينارونلا رئاخذلا
 كالفالا تاهنن ذالمم اهعاتمتساو ٠ ةيلفسلا لاوعلا نع يتاويحلا
 : ةينهذلا:حابشالا ىمسا ةاجانم لب ةنياعمو «ةيومسلا

 ىدم ردقت ناعيطتست كنا يبلترب يوسنرفلا فوسليفلالاق

 تعنت اننا ذا « ًازاجم قيسوملا ظفل انلاعتسا ددعت نم قيسوملا انقوذ

 رعشلا قيسومو ضورعلا قيسوم هلثمب لوقنو قيسامب مرت لك

 ًارجرهو - ةفيطللا تاكرحلل - لئاهشلا قيسومو صقرلا قيسومو

 .نونفلاو مولعلا رثكحال



 1ك درجتلا سفنب هباجا - كلذ عوقو ردنيو دارا ام ريغ ىلا ةمالك

 . محلا ةياغ هدقن نع حنو ءدقانلا هب ىلحت يذلا

 نيقطانلا ىلا دعب غلبت مل «قلخلا يف ةعسلا هذه وا لختلا اذهو
 . ناهربلاب لوقا ام رعدا مث بابسالا ليام ةةنازنلاب

 دارملاو «ةثيدحلا مولعلا يف انتيلوفط وهف لوالا ببسلا اما

 علاط نم“ لك ذا ؛(9)ةثيدحلا مولعلاب انلاغتشا مدع وه انتيلوفطب

 وأ تابنلا وا ضرالا تاَقبط ملع وا ايفارغجلا ل نم ائيش انم
 ام علاط وا سرد امناف ؛كلذ ريغ وا بطلا وا ةئيملا وا ناويحلا

 انم لغتشا نم لقو ءاهنع ًاب”رعم وا مهئاغلب اما ابورا ءآلع ههبتك
 ناكل ؛ موق ةدافال وا , هسفن ملعلاب ًابح مولعلا هذه نم ملعب

 علا ىلع فوقؤلاب اب ؛ةعلاطم وا سرادملا يف اما اهب لاغتشالا

 | ١ سا ادت وبأو هلق ناك ناو“ نميطفتاو> فحم كح ةنأكف

 كلذ نمو ثلل كحال ردانلاو ردان اذهف همسا انيلا لصي مل ائيش

 يف لافطا اننا ابورا ىلع لايع هعيمج كلذ يف اننا , علاطملل حضتي
 . مولعلا هذه

 تاعانضلا نم ريثكلا ءىبشلا انلهج وهف يناثلا ببسلا اماو

 تاحبحصت هيف ديز دق اعيدق ةينانوبلا نع اهنم برع“ ام لك نال ةثيدح انلق )١(
 ال اذهنو لوالا بدعملا اهعضو ام ًاريثك مولعلا كلن تيلقناف ابورا ءاملعا تاقيتحتو ماهوا
 . ةعدقلا ائيتك موبلا اهيف آرتن" ةضردم دجو'



 ب- 6١ه ل

 دنع اذه يف وهف هاطخ' وطخو هلاثم يذتحب نا هاوس نم بلطي
 ينتملا لوق

 مغارضلا .هيعدت ال ام كلذو ... .هسفن دنع ام سانلا دنع بلطيو

 ةدعاقلا عفدي ال ذاشلاو رشبلا ذوذش نساحم نم ةقيقحلا يف وهف

 . يلع ٍملع يذ لكق وفو اه نيلئاقلل ةجح وه ىلإ

 رشع نماثلا بأانلا

 دقانلا نع دوقنملا ملحن يف

 لئاوا ذنم افرح نيبوسنرفلا داقن هيف بتكحي لباب اذه
 درجلا دقنلا مهدايتعاو مهرابتعال الا كاذ امو ء رشع عساتلا نرفلا
 نونفلا رامتخا ليلد الا مهدنع دقانلا نع دوقنملا لَم يأ وعل

 3 مل حوتفم درلا باب نا مهءلعو ةرفاولا هدئاوف مهنقيناو مهنيب

 ؛ همالك دوقنملابتاكلا حير ًاباوص دقنلا ناكناف « دقنلا باب عرشأ

 هاوس يف وأ ؛ باتكلل ةيناث ةعابط يف اهحلصاو امل نطفتي مل دئاوف
 ىلع ًافقو ةمصعلا نظي نا .لقاعا سيل هنا ملعي مهلكو : هفلؤي امم
 لئاقلا رد هّللو همالك عيمج

 هثيامم دانا البث. ملا نفك .. .اهلك مارا ىتضرتينلاءلذء نس
 ريسفت يف بهذ وا محلا يف هيلع فاح دقانلانا ىأأر اذا امأو



 0 ا

 ”0 017 (ةيدام ةعفتملاوا ةوادعل وا ؟ةثاذطل اما ءهنف للا

 هلاذحت نم تيأزا ءاعظع !"واغ هلك كلذ نع ؤاعت تملع م دقنلا

 'اشاوب نثقتلا نع اًده:لثم ءلقؤ“؟ ةانعاوقب ؛لئعلا :ةفّرغف

 ”00 0 اهاوسو نونفلا هذه نإل الاكلذاامو ءاهريغو قيسوملاو

 ىلع نيعتي ًادودحو اهيلا عوجرلا بحي دعاوق تاعانصلاو مولعلا

 لها اهنع ,جحا امل ىضوف تكرت ولو ءاهدنع فقي نا ملعلا بلاط
 نونفلل قوس تماق امل لب .ديزتلاو خفنلاو ةرهشلا وبحو عماطملا

 ةيرشبلا مولعلا رئاسو يه تعاضلو ةعيدبلا

 عي ةأرس ال ىضوف 'سانلا ”حاصي ال

 : اوداس مهلاتج اذا ةاةرس الو

 ايداو ايلع ةيوسنرفلا ةمالا درف ناكو سنارف:لوتانا نا ىلع

 الا ومس يف عاب تدر رقلا اذه لوا يف ااتك ل وطاو ءاكذو
 نرقلا اذه يف ةيجنرفلا مالا باتك بتكا لب .داقتنالا فلعلو

 7 نيلئاقلا لع ركنا ناو دقنلا باوص ىلع ردتقي  غزانم نود

 ريك ىلع فالوو بداللا نونف | أمس ْف قمعت هب هنيناوق موزأب

 ركف ام ”لك ءامس يف ْتدَلَح ةعيمس ةحرق هلو ؛ ةيرصعلا مولعلا نم
 ْ ' ا ايار ادن لك نه كبتل ”هل لوقت ةعبطم *ةلطفاوح و6 سنو



 - ا

 ال *ططشو ٌدولغ اذهف (١)رييتنورب لوقي امي« هتيتاذ نع هجورخ »

 هل ذختي ال. هتاواذو داقتنالا لهاحي.يف ريشي ناو كيلا 0

 ريينتورب ىلا (')سنارف لوتانا كلذ بسني م كوكشلا ريغ ًايداه
 هيلع حصي الو داقتنالا سما هعم ميقتسي ال ام وهف ءركذلا مدقتملا
 هسفن ريثنو رب ةمالعلا ضقان دق نيروكذملا نيهجولا يفو : داهتعالا

 رئامض سيمايد يف رينتسي ال نأ اماو . همالك نم ماقم نيغ يف
 .هرظن ةسارفو هقوذ راونا ريغ .ةدعاق وأ نوناق رونب نيدوقنملا

 ام دينفتو مهتايروتو مهناعم ليلحت قيرط يف دشرتسي, ال ناو

 ىوس مهمالك نم باوصلاو قلغملا حاضياو أطخلا نم مل ضرغإ
 ' كت اعلاةهف: ناز لؤنالا معزي اكهكرادم ةلالدو هتنطف دشرب

 ًادامع نونفلا عفرا نم لب انف داقتنالا ناك امل ذا ءراكنالا دشا

 ظن ةقد ىلا اجا اهرفاواو انام اشم 0

 ابيلا عجري ةيلك دعاوق نم هل "دب ال ناك« مهفت طرفو .نهذ ءافصو

 ك رتي* نا ال «ةعيدبلا نونفلا نم هريغك ء اهدنع فقي نيناوقو
 ةرمز ىف طارختالا سفن :هنادحت نم لكل ئطوف ةماكحاو ل

 طلخلا بورض نم باجعلا بجعلاب كيتأيو هسأر بكريف نيدقانلا
 وا فيلأتلا بحاص ظيرفت هاقتتالا نف يف .هنلع ىبتنمو , طبخلاو

 ىمردوأمإع آ"مودعع (؟) [31011عا1 غاع )١(
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 ًاماع سمالا سيلف :ةواجم ةآرم_ ىلع ةرهاظ اهناكعلاطملا اهأري ىَتح

 قسنو عوضوم ىلع هتحرق رستقي نم مهنم ناف « نيفلؤملا رئاس يف
 داكي . بتكح ام ماما دقانلا فقو اذاف ءثلي !بف هل سيل هآشنا
 ا هل هداقتا ف فلؤملا“ نع همالك يف .هكح ةشارف عنك
 ربظي, قيقدتلاو ثحبلا دنعو . مدقتملا .هلاقم ريغ هيف لوقيف ؛ ًاقباس

 ريخالا ءاشنالايف دقانلل ودمي امل « يناثلا ريغ وه لوالا بتاكلا نأك

 الف .ريوصتلاو فصولا يف طاطحالاو « ريبعتلا يف ةرقبقلا نم
 دنع هّلحا ام ريغ يف ريخالا باتكلا بتاك دقانلا عضو اذا بحي

 نا كلذ يف ببسلاو « نانيابتم نابتاك كانه امتاكل والا هتك هدقن

 حيصتو نلعت اهم اذاف لوقلا مدقت م هتحرق رسنقا فلؤملا

 كرشلاىلا ”ليمب ال يبلق ”نامياو ٠ انني ةبحلا يف اكيرش دارا
 ١ : اهفلك امب هسفن حضف هنا وأ هتحضفف

 خمس ام ريغ ضن فلكش الو هل *يقتست ال يذلا اهنم دارب"
 دقانلا درجت نم بلطي" ام ةياغ "نا اهيف بير ال ينلا ةقيقحلاو

 ءهأوسلغاش لكنم هلا يلخيو هدقن عوضوم يف هدوهجب عرفتسم نا

 نع صخشلا :دعسلف'هفطاوعو تفلؤملا. ءآوها. دقنل نضرعت ناف

 «ظيرقتلا ىلا لاسرتسالا ةلفغ وا فيحلا نمأيل عاطتسا ام هرطاخ

 كلذ نم مهفي” نا اماو ءدقانلا درجت نم داري' ام "لك اذهو

 آلا



 - عل

 داقتنالاف ةلمجا ىبعو « لاحو دقتني روعشلا كلذو مهفلا كلذ

 سس سيسسا 00

 ميقسلا مهفلا نم هتفأو ادي الوقبئاع نم كو

  .مولعلاو ةحيرقلا ردق لع 2 اهنم "ناذالا هنخأت نكلو

 . للحي لب ءبتاكلا سفن .هداقتناب لاح ال دقانلا نا حضوا .ةرابعبو

 .همهف ىلا لصو امسحو « بتاكلا مالكه سفن يف ُهّا يذلا حرشيو

 درجتلاب يعدب نا عيطتسي ال كلذلو ءًافنآ انركذ ام هكارداو

 ىلع دقنلا علاطم نوكي ال .هنيع ببسلا اذهلو , دقانلا يف بوغرملا

 نفت يف. مالكلا لفف اه: قتشي ؤهءاماواءتفلاؤلا هلم ا ١
 . طقف دقانلا

 ةعزعز يف ضرتعملا ةجح امه :ر.اريخالا ناضارتعالاو

 نا ملعت تناو ؛همعز ا ب

 سيفن لكو .*”ةبيرغ اهف ةعارلاو . ةتوافتف ةناتكلا تاجرد

 فاللتخا بسح ًاناولا ليشأت داك ابل تاعوضوملاو «ترغ

 فشتسي ريصبلا دقانلاو « مالا سانجاو دالبلاو حئارقلاو روصعلا
 ةلدن.بابكلا رباك ا؟ءاغنل تاك اذا فسوتكس يم اعتلا ١

 ضعب كلذ ىلا ريشي نا عيطتسيو ؛ مهفطاوع ىرم ءىش ىلع

 اهسفن مهلمج نم مهسوفن تايفخ نوللحيف .دداقنلا نم نيريصبلا



 ل عه

 . قمل اخ
 ىلوالاو < 'هل رّتني الو دقانلا زوجحب ال امم اذهف ناك امفيكو

 ةراشالا وا« مومقعت نم لجخل نمو هبادكا دقن نع فرصني نأ هب

 دنع اهسالو ؛كلذ نم ةعس يف هنال «مهئاطخ نم ىار اهىلا

 ..نوريثك ةيبدالا نونفلا يف باّتكلاف ءنييوسنرفلا
 باتكحلا هدقن ىدل دقانلا نا ء دقنلا ةذتاسا ضعب معزو

 اكو اهمهفي ام اهللحو هيناعم دقتنيف هسفن ينيعب رظنب اما يبدالا
 مهفلا فالتخا نا مولعملا نمو « هيف رثؤت امسح يا ءاهب رعشي
 )00 اتالا موعويف قورنلا يفالتخاو,روعشلا فالتخاو
 ,هيفكت نم مهنف « كلذ نم ةوجنب اوسيل مهسفنا ءآللعلا لب « يظع
 بةذعتسملا ديعبلا حنببلتلاو ةفيطللا ةتكتلا ىلا هبنتيل ةردابلا ةحبللا

 همهفيو هباتك دئالق نم هل كلذ "دعيو « بتاكلا مالك ضورع يف

 بناكلا ملق امب ىرج ةلمج اهبسحب نم مهنمو « هفلؤم هب دارا امسح
 رتسب ًابوجح ًاهجو هبشي ًائيش اهف ىري هنا ذا «رشن ريغ ىرع
 ىري دق لب « حيبق ما وه ”نسحأ هيف لوقي ام يردب الف ؛ قيفص

 هل نوكيل 'هءأرو ام ”فشتسي الف ظيلغ بابلحجب ىطغم ءىش هبش
 700١ 4 دانا ءلاذام .هتلأتمد ىلإو .ملكلاب رم كب مينمو ٠ هيف يأر

 ىلعو ؛ هرطاوخ فقوتسا ًائيش هيف ني مل هنا ذا كلاس نم: بجعل



 ” لش

 وا قيدص ةمرحل ةياعر أطخ نع يضخي الو « يضخ كَ

 نم هدرجت يف يثوتلا لك ىقوتي نأ بحجب لب. 7 يذ
 يمريف ةمارصلاو ةدشلا ىلا ليمت نأك: بحت ام ىلا هسفن.لاسرتسا

 ةقفشلاو لحلاب ”صخ' دقو «ةلاذنلاب وا نبجلاب ةياورلا يف دوقنملا

 ثح -وا ديلا كسم.قوكي نأك وا كلذ: لع تلوملا بلس

 ةياورلا ف لوم يمريف ءسكعلاب وا ًافارسا دوجلايف ىريف :كاسمالا
 ىلا لاسرتسالا نم. كلذ لاثما ىلا هارت هنم وه أطخاوأ روش

 لئاقلا رد هّللو هسفن نم رذحلا ديدش نكيلف ءسفنلا ىوه

 لعلب فينسلا .عضوم يف ىدنلا عضوو
 ىدنلا عضوم يف فيسلا عضوك رضم:

 فقوت نود محلا يف عطقب نا فضتلا ةقاثلا قسصخلملا ومو

 دنع دقتلا ةمئا ربشا وهو فرو” *تناس كردتسا دقو ؛ لجلتوا

 ”هافو نا دعب - داقنلا ريهاشم نم وهو ن اليد ىلع نيبوسنرفلا

 , كلا يف عطقلا نع_هثاضغال - ريدج هن وهو 'قاؤلا اتقان

 نم صلف هنا الا ؛ داقتتا نسحا ممدقتنا نم ضعب ىلع بقعتلا وا

 «فطللاو ةقرلا يف ًانهانتم ناكن |ليد نا فو.” تناس لاقف .ىحلا

 باتكلا نم ءاحالا رهَدَقْن دنع محلا حيرصت نم لجخلا هترتفز ناكف

 صلمتي نا دعب هدقن نم للستي ناكف هباحصا نم ناك نم:ايسالو



 - 1م

 دصق بيطلا ابا نا تملع رصبتلا نم ”هقح مالكلا اذه تحنم اذاف

 هحدمب مل هنا حودمملا مبفي” نا دارا ذا دملا تاياغ ىصقا ىلا هيف
 نيقي نع هحدم لب « رباك آلا و ءآرمالا نم ًاريثك ءارعشلا حدمب (ك

 يف كإذ لغ دازو .هلئاضف نع رابخالا ةرثك نم عم امل هسفن يف

 لبق هنع عمس ام ربكتسي ناكهنا لاق ذا هحدم باوص ىلع ناهربلا

 نا ديري «ناذالا ىلع د”درت ام «نايعلا رّثص ؛هأر ايلف . هتدهاشم

 ةريثكلا نساحما عمج يف امسالو تابونعملايف عوقولا ردان هنا لوش

 نود ةقيقحلا نوكت نا مولعملا رؤهشملا ذا ؛ةروفوملا لئاضفلاو

 اهانركذ يتلا باسالل لوقلا قبس  لاوحالا بلاغ يف فصولا

 .ابهببشي امم اهاوسو

 دقانلا امل هنتي نا بج امم تاضقانتملاو تامزالتملا هذهو

 ياونعمللا فو ريثأت نع نسوسحملا فضوزيثأت ”هتوقب اليك

 .لوقلا مدقت م ”نأش لكلف

 دقانلا ا 2

 «هدقن يف ةدافالاو ةباصالا غلبيل دقانلا درجت دقنلا نس مها نم
 يضقي اليكل سفنلا ىوه هنع عزني نا وه دقانلا درجتب دارملاو



 اسال

 ناولالا كلت لكق وف ؛ هعوج .هب دسي ماعطلا طسا نم دحاو نول

 عوجلا ةلاح يف ماعطلا ىلا دسجلا ةجاح .نال كلذو « ةفوضوملا

 لمانسالا نا ضبا .ةزايو.[نيفظاإلا فصول 0
 .ءالتمالاب ساسحالا ريغ ”؛هادسي ال ءالخلاب

 ول 5 «تايونعملا فصوب سفنلا رورس يا يناثلا لاثمو
 نساحم وا ءرعبط ءاكذ وا «لئامش فطل ءاغلبلا دا كل فصو

 تفرع يتتيلاب .هفصو عام دنع لوقت .لجر ةحاصف وأ ءرهجو

 ناكل رئدق' مث , هتفص هذه صخش ةدهاشم ىنمتا كو ء فوصوملا

 ففصاولا نال امإ كلذو ,. فضولا نود هدجت دّقف ؛ نيح دعب هارت

 بياع رادتم لع هفظوناكتاكيفس.ال هني 0
 فصولا نال امإو , كيلا ال هيلا فوصوملا يف يتلا ةيبذاجلا هيلآ
 يف فوصوملا تروص كنال وا . فوصوملا ةقيقح زواجت دق

 نم تحمس أمل ًاقباطم 'هتلنظو هتقيقح زواجتي ًاريوصت كنهذ ةآرم

 بيطلا يبا هرد هلو .كلذ لثم يف بلاغلا وهو فصولا
 ْ د د رتملا ودا يسن كلز

 ”ركذ هل ربكز "لك يف ين'رياسب'
 1 هئاقل لبق رابخالا 'ربكتساو

00000 



 3 ند

 املأ لدملستي 4 فولأم لها ناتسب يف ؛لاثملا ةلوذبم ةكرب ةدهاشمب

 اهيناح ًايقلتسم هسفن ىريناو : ةقيتع ةعيضو ةيقاس نم « حسشب ءاملا
 ,ةقفر عم : ريفاصعلا ضعب ًانايحا اهيلا فلأي روح .ةريجت لظ تحت

 هعامس ىلع هردص حارشناو هسفن طاسبنا قوفي دقل « هفراعم نم
 سيل كلذ يف ببسلاو . ةيكواملا ةنجلا كلتل عيدبلا فصولا كلذ

 تانذللا رئاس نال لب , طقف روصتلا ”سح قوف نايعلا ”سح نال
 انلوق نم مهفي”الو « ةيونعملا تاذللا قوف سفنلا يف اهرثا ةيسحلا

 عامتسا ةذل قوفي ءاهلاثما وا رمسلا ثيداحا نم ًاهفات اثيدح نا اذه
 ١" وأ رهدلا ةمنت نم ةمحرت ةعلاطم-وا نانقغلا كتالق نمو ىش

 | االول تكلا هذه لاثمإو يريرحلا تاماقم”نم .ةماقم
 يتاغا نم ةعمسملا ”هد”درت ام رثك | ةنلب نيت“وصملا ةماع نم ”نغم

 لب اقث" امتازو ,ءايسازاضاو: دخاولا دنع .كيشاثاو 'ةمالس خيشلا

 هفصو يف سفنلا رعشت ال سوسحم وهام لكف اهرئاظنب ءايشالا
 ا ١و ةنلبومفتلا نلفت ثيازنغما وهام كو ءافتقيفصء رست اع

 ٠ .فصولا نع ةدهاشملاة عب: اهدنعا رخص بق لث اسوس :ناكاولا اك

 ةمعطالا ذئاذإ نم ةريثك اناولا عئاجل تفصو ول ايف لوالا لاثمو

 هل ةنلل ءاهرمخو اهلباوت عاوناو اهتهاكفو اهبيط فصو يف تغلابو



 ل اخو

 كار كاش ام هفضؤ ىفنفصاولاقزغا ناو تال
 :لاق[دتسسلل ةيكولم ةنجاغضأل يق كل ا

 ءافقّرفم يف ندبلاو: « هقفا يف :نتنعلا نأك قرت ىلا

 نب بالودلاو ا ا ظ قبع دوتلاو

 ترّيغ دق اوجلاو راوأألا : ميج نيب اكثك وا ء راوحلا رث 21 يق

 نكلنفادف ةيآلاو مقالا ءزاطنا هتف فاضوؤل را

 لاقق“اًهاوما و اللا

 للخلا هج نسح قدا" هيب ترش لا
 و ان 7

 , ددوأم شطو دن ميغو رةريع ٌوجو كسم هير

 دسألا ٌىغاوف ىلآللا هيف ملت دق دروزاللاك ل املاو

 درالاب ٠ هيبناج يف بعلي هب :تاهلذ لئاحا عك

 ريمسلا ,ملاظم :يف ادي امم 1: ارقام اسير نإ
 دجم نمو فمش نم زامدام دب... هقئادح ا ةتسبلأ انا

 دغر ةليع نم لباو اهضورف اهداج 35

 دنإلا ىداو دفرلا متم ةفعاضم ّمْزع يف لازال
 كلت اق ًامظنو رش ةنجلا كلتل فصولا اذه نا يف بيراالف

 يرد ال نك وه ديزملا بلاظ ةنأو ةعاربلاو ةغالبلا تاجر د ىعشا



 5 ا 35

 رشع نم دال نانلا

 ةقيقحلا ريثأتو فصولا ريثأت يف

 اهم هتروص ٍفصو وا ءىشلا فصو نم ملا لجوال

 اهسفن ةروصلا ىلا رظنلا نم اهرئأاتكح , فصاولا مصفاو غلاب
 ةاماقلا ود هلو

 "يقم ًادبا *كدنع يبلقف يمسحب ًالحترم 'تحبصا نأ

 ”ييلكلا ةةنياعملا لأس 'هل  ىنعم ”فيطل .نايعلل نكلو

 ضعب ىلا ناو فصاولا لبي نلف ىغنلا فصو كلذ لثمو

 «فصاولا فصو نود ناك ناو سفنلا يف 'هسفن مغنلا هغلب ام

 كارتشاب الا اهب سفنلا رورس متي ال تافوصوملا ضعب نا ىلع

 انيرطي ال وهف نغم وا ةينغم توص كلذ لاثم ءرثك | وا نيتساح
 «(فارغونوفلا) ةعمسملاك ةلأ نم وا باجح آرو نم ناكاذا

 ناكناو ةروصلا حبق نوكي ال نا ىلع سلجلا يف انعم ناكول اك

 نوكي ال هناذ رعاشلا وا بيطخلا مالك كلذ لثمو ءاهنسح ريغ

 ول م ًاعومسمو ًاروظنم سوفنلا يف 'هريثأت الو ناذالا يف هعقو

 .كلهظف اهاضتلنم ناك

 يف نايعلاب ايريس ة”رسم نع ظفللا رجعي دقو



 ل ل

 مهعضو مهترهش عم نوري ةرايسبلا دئارجلا تاحفصللع اهرشنو

 ةيناطمطلا هذه لثمب مهنا اوبسح نجأكو . ةديدجلا ةغللا هذه

 تايسنرانلا 3 عئادب تايودبلا نوسبلي
 ب نفرع ام ةالف ءاظ يدفا

 تيجاوحلا ءغبص الو مالكلا :غضم

 » ةلثاام ماهحلا نم هت لؤر#ألا)

 تيقارغلا تالبتص :نيبككاروا ظ

 لاثماَب تايودبلا تالمششم تايسيرابلا تئارحلا ىلع نوعلخت وا
 تارفانتملا هذه

 .ةفعب ”نيعّدا ام :تاوغ ةنيغ
 ”لالح ”نهادبص :ةمار ءاظكح

 1 ثيدحلا بدا نم نيسح'

 ”لاسالا ؟ىوحلا ىلإ ةةيفوتو ل ا
 دشا نم ملعلا يلاط وا .نيبلعتملا ءالوه لاثما نا ةلمججا فو

 . ةحاضفلا ناكرا مده يف ةيوَقلا لماوعلا نمو « ةيبرعلا ةغللا ءآدغا
 ىفكو هللا مهاده طل ةئيمقلا ةغللا هذه لثم ْنَم هنورشني امب
 : مهناودع ةغللا هذه



 بع 1707 دع

 اا اس ةيطالمإ ايلا ب وةك اول

 اا لام او ةيازغا دنشااوا هلثم ففصولا اذه عبتيو

 وأ حازم وه مالكلا ؛اذه نم دارملا نا نيؤرلا ءيراقلا نظي دقو
 «نيسنرفتملا لعلا بالط دحا وا نيرعقتملا باّتكلا دحاب ءآربتسا
 ةيبرعلا ةءاتكلا دمج *هنا نظيو بتكب لجرلاو كلذ ريغ مالاف

 يلهاج نم ييرع قوذ لكن ع ةيبنجالا ةبيرغلا بيكحارتلا هذهب
 دقنب تقولا ةعاضا ديرا الو ؛رصاعمو ثدحمو داومو يمرضخمو

 تاك اهب لحي ليلا تاراعتسالاو ةكيكرلا ةديعبلا تاهيبثتلا هذه
 ىلع بتاكلا دسحب نم مهنيب دجوي دقف : نيددجملا الا "مبلل « يبرع

 ولعلا نهون- لالطالا - رظنللو - ماوقلل ءاعلاو تبايسالا ب :هتراعتسا

 . نوم سالي: ام ىلع - هلوح ام لعو - قلاح نم  'لع نم وا
 نيفرصنملا تاتشا نم بحصلاو ناوخالا ىلا امو بو ناوخا

 بتاكلا بانشلا لعلو  ماوص نم ءآيحالا هيلا فرصني ام ىلا هعم

 ١ فارالا هذه ةينشككهنال ءاحضفلا ردت .ام.-داج “دق هسفن: نظي
 تسيل امنا ةقيقحلاو (ةيزذملاو اهتيفيعنوبارعلا م لب. نمرأب

 اورخي ذا « هنادكا نم ةعامجو ره اهلع الها وت ةباتك لب. . ةيبرع ةاتك

 ةيناطمطلا هذه لثم مهنا نفل حيصفلا هبشي اهب نانثالا. نع

 اهتعاشاب مهما اونظف نيبوسنرفلا باتكسلا ءاغبن هب يتأي امب نوتأي
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 اما هلوق مث  ملق لماح نوكي نا لبق ناسنا وه.يفرع يف بتاكلا
 . راكفالاو يناعملا ليلق وهف ءىثنملا

 سكات ليما ييلولاب فافختتسالا نم نا ةلمججا ٍلعو

 ارح ىلا لاسرمدالاو نقش | ريغ ىلع لاكتالا وه ءاهرشنو

 ,آرغشلاو باتكلا ضعب ةرهش ىلا وا ء رايتخالا يف دحاو قيددص
 ءمهتصاخو سشانلا ةماغ مالقال ضرعم يه يتلا ةرايسلا دئارجلا يف

 ةعامج طارخنا ”هنم ”دشاو , نيملعتملاو غلا لع ديدش ءالب كلذ لكو

 ىتح حصان وا دشرم نود ةياتكلا يف مهريغو سرادملا نايتف نم
 : لمحو أرقاف .لجر فصو يف .ينأي ام لاثما ىازن انرص

 ىلع قلاح نم اهبحاص لطي ءاغلا يف ةفرسملا ةبهسملا ةماقلا هذه

 . نم بحصلاو ناوخالا ىلا امو .بخصو ناوخا نم سبالب ام

 . طاوص نم هآيحالا هيلا نفرضني ام ىلا هعم نيفرصنملا تاتشا
 نم ناولا هيلع محدزت يذلا ليحنلا ليوطلا قرشملا هجولا اذهو

 جارفناو . هنقذ ةدحو . هفنا ةماقتساو , هييع رغص يف ىتح قيسنتلا

 ويش نم نيعمعم ا راثد هانفلا يذلا يثرشلا ءادرلا اذهو . هتببج

 اهبحاص سار للع بكست يتلا ةماعلا كلتو . فيرلا ةداقو رهزالا

 . .ىث لكىلا ةددسملا تارظنلا كلتو . جلثلا عصان نم ةقسنم ةقزم

 اذه ريصاعالا هبلثت الو ةعبوزلا هفرصت ال يذلا تمصلا اذهو



 تس خخ

 هرثأ ياو الخا ناويذ يف راثرا و نها

 3 الو ةليوط يف هناسل رجب و خخ باتكةباتك فلكر ريف أو هيف

 يف هردق ةلالج لع يريرحلا نا اذه .هلوق نم حضتاف - ةريضق

 نيب نوكي نا يا ءاشنالا ناويدا ًاح اص "رب' ل ةباتكحلا ةعانص

 لاق مث . .لا ًاديلقت تأشنا ”تنكو كلذ دعب لاق مث ٠ ؛ نيثعنملا

 لودلا يف تناكديلاقتلاو . .1-ا يباصلا ”هأشنا يذلا ديلقتلا اماق هدعب

 «ةينامثعلا ةلودلا يف اهفرعن يتلا ءتانامرفلا» نم ريثكب عسوا ةيدرعلا

 اهسالو هماعناو هتاناسحاو هنهاونو ةفيلخلا ماوا نمضتت تناكو

 نم ةيالو ةفيلخلا براقا وا ةلودلا ءارزو دحا ديلقت يف تناك اذا

 فصو ىلع لمتشي ناك ذئنيح ديلقتلاف «ةميظعلا ةديعملا تابالولا

 راشعالاو ءاطعلاو ةيزجلاو جارخلاو ماكحالا عاوناو برحلا

 ريثك ءىش ىلا ةبسحلاو تايانجلا هوجوو يئاوجلاو تاقدصلاو
 '00  فرطولا ار قولة انام اوجقا ةوسالاو ملاظملاو ةقفنلا لثم نم

 هعورفو هلوصاو هعونمبو هزّئاج نييعتو هدودحن هعيمج اذه فصوو

 ةقالطو ةهانو ًامهفو ًاريثك ادلع يضتقي امم هضورفمو هبجاوو

 لثمو ؛ءابلعلا باتكلا رباكا نم دارفا ريغل عمتجت نا لق . نهذ

 !ءانعناالا تايرآن وا ءىشنم بقل مهملع قلطي” ناك ءالوه

 ركذلا مدقتملا انيحاص لوق ريدقت كيدل ناه اذه تبلع اذاف
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 مهفا مل يا صالخا لكب كل فرتعا لاق مث رظنلا هيف لاطاف

 ذاتسالا كلذ ةسراممو ءالب وط ًارهد ملعلا انتلو ام دعب انكناف يع

 سما نوكي اذاهف ؛ مسالطلا كلت مهفتب انيلع حيتفي' مل انمز ميلعتلا نف

 بتاكلا اذه لاونم ىلع جسني نا هذاتسا 'هنم بلطي يذلا ىتفلا كلذ

 ةعطقلا كلت نم همهف عاطتسا ام حرشي نا هلأس ول لب ؟ هلاثماو

 يف ةعطقلا بحاص لوقي ام كيلا « فرحب سبن امل نيرقلا وا
 لبق ناسنا بتاكلا نا وه يفرع يف : ءىثنملاو بناكلا نيب قرفلا
 هانت كالن د ا وه كلاس . ... لق لماح نوكي نا

 ناب ريدج ريغ هدوقنم ىري هنا 'هنم صلختست فخسلا اذه لاثما

 راكفالاو يناعملا ليلق ءىثنملاو لوقي, مث . ءىشنملاب لب بتاكلاب تعني
 نا لبق ناسنا وه هفرع يف بتاكلا نا هلوق اما «(ةفورح اذك)

 , فيرعتلا اذه ةفانع يف ًافيرعت ديزن نا ىرث الف « لق لماح نوكي
 اف ؟ يرشبلا عونلا ريغ نم دحا ملقلا لمح له يرعش تيلايو
 ليلق ءىثنملا نوكي فيكو ؟ هنم مبفي اذامو ؟ فيرعتلا اذه ىنعم

 ةخللا يف ءاشنالاو ؟ ىثنملا ظفل نم مهف اذامو.؟ راكفالاو يناعملا

 فيرعت يتاعملا ءآيلع دنع هنكل «اضيا ثادخالا وهو داشنالا وه

 رضح الف  رئاسلا لثملا بحاص لاق . ةباتكحلا تاقبط ىممال
 هتاماقم ىلع فقوَو (تاماقملا بحاص ينريرحلا نع مالكلاو) دادغني



 م1١١

 يف انعلطا انكدقو «ةيروسو رصم يف سزادملا يف ام 5 يلا
 سانا اهضعب انل حدفو ءاهلع ءانثلا رفاو لع تالجنلاو دئارجلا

 يف ةيلاعلا فوفصلا ميلعتل بتكلا كلت ضعبو « ملعلاب مل دوهشم
 اوقزرب' مل اهيعماج نا انل رهظف .ءاشنالاو ةحاصفلا قرط سرادملا

 مهنا الا ؛ ةحار يراجتلا مهلمع ةبقاع نوكت دقو  رايتخالا نسح

 كلذ لغلو :هوراتخا امم ريثك يف قوذلا ةمالسب ظحلا مهدعسي مل
 نم ءامسالا ددع ريثكت يف ًانيحو « ًانيح راضتخالا يف مهتبغرل ناك

 هوراتتخا امم .ريثك يف رهظ ىتح «.ةلبرغ نود باتكلاو .ًارعشلا
 نع *ةلفغو ؛ بتكحلا هذه لثم يف ةاضتقملا ةباتعلان فافختسا
 ةعوضوم يهو ءاهنم للعلا بلاط عافتتا رادقم يف بجاولا ثحبلا

 )0 |طلرتم لع اوجني و طا ا بإلظلا ينتحل ازثكاألا يف

 كت ضعب يف ةعومجلا ةلثمالا وا تاعوطقملا ضعب يف دقانلا رظن

 مهضعب مالك مهف يف انيصقنت دقف « ىري امن ةريحلا ؛كلمت بتكلا

 لوقنو مهفلا ضقنب انسفن مهتت اندكى تح ؛ءىشب انعفتتا اف ”اليوط

 يوسدرفلا نيب بيكرت يف ييرع ظفل وه ما ةيبرع ةغلب بتكي ”هارتأ
 ةعانص يجاحا نم رخآ ءىش لب كاذ الو اذه ال ما ؛يزيلكنالاو

 بتاكلا مالك عوضوم ناكو ؛ كلذ مهف انايعا امو ؟ ةباتكخلا
 نيسردملا نم: لضافالا“دجا لع :هضرغ ىلا اندبع: :ءبئناكداقتنا



 دس

 هتثركاذم ملعلا ”تايخ 2 ةركاذم معلا يف "لطأو
 . راغصلا اكنلا ملعت وهو نيقلتلاب اهنمو

 ًايلع ابقدا نم انينكل «تاعانصلا لجأ نيل

 مركو ؛ هردص عسناو ؛هعبط امكذ نمل الا داقنت الو ًالظم ابعضاو

 لاقف ةعانصلا هذه ردق ةلالج يبرعلا رعاشلا فرع دقو هقلخ

 يذلاو لضف ىلع يذاتسا مدقا
 'فترشلاو ”رخفلايدلاو نم يل ناك'نإو

 ”رهوج حورلاو خورلا يقرا كاذف

 "ف زخ نم ”مسجلاو مسجلا ينرم كاذو

 ناكن ل الا  ةبرغلا دالبلا يف ملعتلاب تاموكحملا حمست الو
 ىلع اهناذا ٠ ء ميلعتلا ' نف 00 ةيلاع ةسردم نم ةزاجأ هدد يف

 تربخ نمل الا مبلعتلاب ةزاجا من ال سرادملا كلت نا نم نيقي

 . ميلعتلا ىلع هتردقمو هتنطفو هقالخا نساحمو هيدا متوق

 وه مهلعتلاو نيقلتلا ةفرعم دعب ذاتسالا هبلا جاتح ام لواو
 ض رغ وهو «همهفو ملعتملا ءاكذ ىدم .هزيبمتب موقت يهو ؛ ةنطفلا

 نم نوليلق الا هل هينت نم برعلا نيب يأ اندنع بسحت ال "يصق

 ل اننا فسالا عم فرتعن نحنو ؛ سرادملا ءاسورو هللا

 بتكلا نم ليلق ريغ ددع انيلا عقو نا دعن الارعلا اذه ىلا بهذ.
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 فيرعتلا يف اوعسوتو !تكرملا كاردالاو يلكلا كاردالاوه ملعلاو

 هانيخوت يذلا ضرغلا نع جرخ امم هيلا انرشا ام ريغ ىلا ىنسلفلا

 . ثحبلا اذه يف

 .نا وه هيلا دصقن اممو هعيمج كلذ ءآرو نم لصحتي يذلاو

 "بح اهؤاشنم ةيرشبلا زئارغلا نم ةزيرغ ملعلا ةبغر وا ةبحب
 هرم اننم ناك املَو .ءهنع ينفخ امع وا لهجب ام ىلع ءرملا فوقف

 يف يا « تايفخلا نع شيتفتلاو تالوهجلا نع ثحبلا ءيدتبي

 ةفرعملاهبح نا يا « ًادج اليئض هيلع ءيدتببف « ءىش لك هلهج نيح

 عالطتسالا لبس يف ايموي 'هفرعي امب جردتي مث هتيلوُفُط ةبسنب وه

 ملو هاياجس نم ةفرعملا قيقحت بح ناكناف ؛ غولبلا براقي نا ىلا

 ةلزنم غلب ىتح نرمتيو مدقتي لازي الو ملعلا بلط ًاديلب نكي
 نم هل لصح امب ”رس' هنا يا ؛هبلع ربق هردص لعج ناف «ءابلعلا

 هسفن ةذال ةعجارملاو ةعلاطملاب اهنم ىفتكاو مولعلاو فراغملا
 ءىش .هبشا وهو ءنجاعلا لب لشالا ملاعلا لب "يتانالا وه كاذف
 انس ورماذ وتنال مما مك. ىف قزأتللا نقلا

 مل هنا دقتعي نم وه لب ءٌلَعيأ» معي نم وهف لماعلا ملاعلا اما

 فيلأتلاو .فينصتلاب ملعلا رشن اهنف .نونف ميلعتللو .لميل الا عتب

 رعانشلا رد هلو ةركاذملاب اهنمو .ةباطخلاب ريلعتلا اهنمو



 سل ١؟ح اس

 يدباب 'ةلأو ءالقعلانيعايف ةرخسم رهظمب اوربظ ىتح ءالوه لاثمأ
 كانه نا نيرظانلاو نيعماسلا مهويل نخالاب قيرف رخافي :ءالهجلا
 مهسفنا 05 نوعماسلا بذكشف ٠ نيحلت ةعانصو ةيقيسوم ةعار

 . باججالا, نورهاظتيو ًامومتو الجخ

 يدبا 'لغ يبرعلا اغلا نف هلا لضو' امفبيبللا"لمأت نار

 .بيخملا يزخلا درس :أ ف"شر

 جّونرلا نم جمهلا ةازنم قوف ابلك ةيبرعلا مم الا نولي ال

 را سولوزلاك

 ميلعتلاو معلا يف

 : ةفرعملا بح حصا ظفلب وا  نابننا لكيف ٌيئزيرغ معلا بح
 :ةقرعملا,دعب لعلا اوربتعا ةفسالفلا هلأ 1 فو علا نيبو اهنيبو

 كاردالا اهب اوتعنو , مدعلاب قوبسملا كاردالا يه ةفرعملا نا طوق

 يه ةفرعملاو «لوالا كاردالا نيبو ”هنيب ”مدع للخت اذا يناثلا

 ةروص لوصح وهف ملعلا اما . طيسنلا كاردالاو يدرجلا كاردالا

 .تباثلاقباطي يذل!مزاجلا داقتعالا ًاضيا وهو ٠ لقعلا دنع ءىششلا



 دع 1076

 نم ماوس اوعدخيل نوحباصتيو نودجاوتي ؛سانلا ةلاذر“ نم
 . .قبسوملاوا مانخلا فب مهل لع. ال نم مهف نوعدخنملا اماو ءاطسبلا

 حياصتو دجاوت نم نوري امل نوعداختي مهضعبو ب مهرثكا امو

 ءانغلا عط نوقوذي ال منا مهنع لاقي" نأ ةيشخ نب ريناتيلا] راجل

 , برطلاو ناسمحتسالا ةراما نودييف نيعيفرلانيديدجلا  قيسوملاو

 ول لاق ؟ يأرلا وا محلا اذه باوص يف ”بير كرماخي الأ تلق

 00 لا ال ؛ اضع ةيسح وا اضع ةقوذ ةلئسم يف ءاضقلا ناك

 '”0 || بيطتيت دقف , ةروشملا دعب الا الوقف ”“تدعا الو ًامطاق

 نشختسا دقو « ىننا يف وأ ينوج يف ببسل يسفن 'هفاعت ماعطلا نم

 ؛ةنوشخل وا زكدجت ةموعنل سكعلاب وا نورثكألا همعنتسي ام

 | توص مبلق وانغ داسف لع. ينكح قد يف باتزا“نا امازو
 اذا ؛ يل ز وحي ال ام كلذف «قيسوملا وا رشبلا تاوصا نم هذوذش

 « سمل قار مط قوذ ال « ةيقوذو ةينف دعاوقل عضخم كلذ يف مالا
 تاوصالا حيلم ناسحتسا تداتعا دق .نذاو معو لقع قوذ لب

 ةعانص قوذب نم لك مح ىضرا يباف كلذاو ءابخببق زاكنتساو

 نيبو مهني ةلص ال نيذلا. ءايكذالاو ءآهبنلا رئاس نم : يبرعلا هآنغلا
 ٍ خافتتالاو ديدجتلا لها نم « اهنانفو ١» فناعزلا هذه

 خافتنالا عفد رورغلا هي" نم "دح "يا ىلا لقاعلا رظن اذاف



 هج 200 +

 ةايح ال , ةعفنملا ةدابع «لاملا ةدابع حور حورلا اذهو «ناوهلاو

 ؛تدسكللا ضرغ نع مفزتلا لعتلاو“ غلا ”ماوق“.ذا اء لعل ه0
 قاقرتسالاو ةيدوسعلاو , خافتتالا نع ةهازنلاو لاملا, .دهزلاو

 (1)ثاروصتلا نساحخا عا زتنال « تالختلا مل وعي قارغالاو ملعلل

 ”تدهاعو: كانه ناك نمو يحاص تعدو انه ىلا 'تيهتنا الو.

 . ميدق نيحلت 'ةناب قثا ل ام ايرع ءآنغ عما الا يسنفن
 هتسأرف قدصو هقوذ نسحو هتباور. بحجا اناو ند ”تلقف

 ال لاق ؟ نوعداخم ءالوه لكنا نظن تنا نذإ ؛ هناهرب حوضوو

 ةعفنملا ديبع مهف نوعداختا اماق ,نوعدخنملاو نوعداخنا مهيف لب

 انراظنا تحت مقو بابلا اذه ضييبت يف انذخا امدنع اننا قافنالا نساحا نه (1)

 طابش 7 رأت, ةروبشملا مطقملا ةديرج يف  فراعملا ريزو رارق يرصملا حرسملا ب ناونع
 ددع اندالب يف لري "1 هنا اندنع ققةحو انردص جلثا ام انأرقف ١9 "وه ةنسلا هذه نم (رياربف )

 لأومسلا لوق ان ركذتل اذه لوقن ميرك
 ةزيقا ها ركلا ١ نااطبلا علت شده” وطال انا

 ”لياذ نيرثكألا راجو .ًدريع انراجو ليلق انا انرض امو

 : ةرازولا ريرقت ةروص هذهو

 , منأش يف رظنلا ىلا ةردابلا بحت ثيحب لاحلا ءوس نم حبصا يرصملا ليثملا نا ا »

 ثوعبلا دافياو نيجرخملاو نيلثءملا دادعاو قرفلا نيوكت لمشي عساو قاطن يف هلا> حالصاو

 ام كلذ ريفو يحرسملا ءانغلاو ىقيسوملاو جارخالا ةقراو بن رعتلاو فذأتلا قوتسم مفرو

 الو ريثك يف قتحي مل ةمئاقلا قرفلل ةليلق تاناعا حنم ىلع راصتقالا نا ابو ليثعلاب لصتي

 بجي اهيف رظنلل ةنجل فلأت يضتقت لاحلا نا اهو . ليثعلا حالصا نم ًادوشنم ناك ام لبلق

 <«... ةنجل فاّؤت - ىلوالا ةدالا : ررق كلذل يرصملا حرسملا ةيقرعل
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 ًاديلقت الا نكت ل ا ام مقبلا

 قيسوملا ممَط نم ًائيش اهلك مهتايح اوقوذب : قران لاهج نم

 ملف سيرجتلا اومار دقو ةرحاسلا اهتعانصو ةيبورالا مالا ءانغوا

 ؛ةلجخلا ةتوقمملا ةروصلا هذ. الا مهتاوصاو مين و مهفعست

 نم يبرع ءانغ هنا ربجلا ىلع ةأرجلا يف ضعب ىلا مهضعب َنّسح م
 وهف ينرعلا ءانغلا نف نم اذه ىمس نا 0 , ديدجتلا باب

 نحلتلاو يحاصل تلق مث يوارلا لاق . نفلا اذه نساحمب رفك
 ةضعب لب اذه لك قيسوملاو الا يف لا عاتخاو عاقيالاو

 يضتقتو غبا داوتلا ءارغشلا حارق عدبأو با يك احن حتارق يعدتسإ

 000 ل1 ليصولا لب : فكر كناءالطاةو ةطلنااو  لفزاعم

 ةعيبطلا ءارو ام هلوقب ريواه نيبوش قيسوملا فكرع ام ةعيبطلا

 "سحلب ةعيبطلا ءآرو ام يه قيسوملا نأ ىرخا ةرابعب وا ”سحلاب

 نم ءىش لثع اذه « مناتفل د نتا نمو ,ركفلاب الو رظنلا. ال

 حاّنصلا وأ ؟نالف داوعلا وه "سيلأ ؟ "تترك"ذ يتلا فراغملا

 ' ااذقو انتم هزات ءامهالغد ناو ةقدسه نم قمحلا اًضداكو :؟ نآلف
 ."يلعلا ماقملا اذهل اضرعت امل (هيسفن افصنا ولو ًاذاتسا ىرخاو

 «بسكلا ىلع عشجلاو خافتنالا بحو ءرضعلا نونج 'هنكلو
 ةلذملا بارت ىلع غرّقلاب وا ءبسلاو رباكألا ةناها وا «ببنلاب ولو
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 ينغي ىتمو يحاصل تلقف . ديدش قيفصتو .ةبلج هبقع مث ركنم
 توصلاب اذاف  تصنا لاق اذام تلق ؟ عمست الأ لاق ؟ كبحاص
 تلقف , كدعبل يلق لوقي وه لاقف ؟لوقي اذام اذهام ثلقف ركتلا

 ةدنرالا ياييزوفلا رخنلا يكاحيل لاق ؟ ريعنلا اذه رعني اذاملو
 ىلعف « يل ”هتركذ ىتح ينرع مالك هنا مهفا مل تلق , يلق ميصي فيك

 لاق ؟ رخسيو جئرفالاب ءيزهتسي هنأكءرعنيو يلق هلوقب رخشي م

 هبشا ديلقتلا اذه نا تلق :مهتارارقو مهتازبن يف مهبك احيل لب ال
 لئاقلا هدد هلو. عيدبلا مهئانغ نم ةيرخسلاب

 امناو :مالكلا: يف يوأش نومؤرب
 ”درقلا :قطنملا الخ اهف ىتفلا ياحي

 ًاضيا بيطلا يبا لوق اذه , كنانف » تارعن يتتركذا دقو

 ”رطلت زوجي وأ ؛هقهقي رق :هنأكت انني ناشف لا

 يربرنلا ديلقتلا اذهب :هنا ”بسحبأ مهتاكاحت .دارا ينغملا نأ بهو

 عمسا ل لاق ؟ برطي* وا نسحتسي” وا بحتسي“ امب ينأي حيبقلا
 اذاناسنا ىزا ال انا تلق ةهّمذو ديدي ]ذه نيج كأرذ

 ”هل نم لب « ميخرلا مخنلاو ةنسحلا تاوصالل برطي ةحيص نذا

 هذه ىلا عمسي نا قيطي ؛يجنرفا وا يبرع نم ءانغلا يف .قوذ هبش
 قيسوم مسا الع ق لطي ناو ؛ ةيكمملا ةكحضملا ةبيعملا ةيزخلا ةاك احلا
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 اهمظني يتلا ةلذتبملا ةيهفسلا يلاغالل ةديدج تاهغن عضو وهو مهضرغ

 كلذب اوذتحاو «ةديدج ةببرع يسوم عارتخاو ا « عراوشلا ءانبا

 |0000 دلك ًارايت ديدجتلا نيل وأ, ءةفللا يف نددجلا لاثم ىلع
 ثادح خافتالا باب نم ركفلا اذه "سيل -وأ ؟ "ل ضرعت نملك
 نالف ننفتملا يا «نانفلا » ركذ مهسلاجم يف سانلا رثكا لاق مهدحا

 قيسوملاو ةيرصعلاناجلالا ةعانص ىلع هلخدا امب «نانفد لك “ذب ”هناو

 ا ١ اهلا لمان: هعامتسا:ىلا يدش قوش يِلغ تح ةيرغلا
 تركذف «ةيجنرفاو ةييرع نم ةماع قيسوملاو نسسحلا توصلاب
 تئش نا لاقف ًاضيا قيسوملاب علوأ نمم ناكو يناحصا دجال كلذ

 ا 2 لدم لا اني اه ناقك كلذ كفكو تاق, تةعابملا ةركبعمتا
 نم "دب الو (فارغونوف) ةعمسم مهدنع ناف  مهعسا يلركذو -

 0000 دكلتف :نالفانجاصلةتارع ايئاوصا نت نركنا
 دكت ملو بيسنلا لؤنم ىلا انلضو ىتخ انرسو يدعاس هعارذ ةفلذ

 '000 ةعمسملا بلطو انترايز بيس يحاض,هل يح ىتح,رقتسن
 راداو ةعمسملا ىلع همّقو احول اهنم ىقتناو تاوضالا حاولا يف

 تعمس مث ميلي اذاف «ءاغصالا "لك تيغصاف يوارلا لاق امالود

 يحاصو ةبللا ت تلتف تداع مث ةياتك ريم .اهيتع مما دوع ةنر

 دج اينيو ةفلتج اناوصارإلا عع[ الو يفضأ ناو: سرغتب
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 رارغالا ضعب ردصت قملاو خافتنالا باب بابلا اذه نمو ٠
 مل مه ناف ءاهداّبع وا ةرهشلا ديبع مه امناو مجدل ةلآ الو داقتالل

 حدم ىلا اودمع « ةرجحتسملا مهحنارق نم هفاتلاب الا اولصوت

 هتفلاخ هدقتتا نملك ىلع نعطلا اوزرب مث , 'ةوظرق رعاش وا بتاك
  نوزجعي ام رثكا امو ليلدلا نع اورجم ناف .فيخسلا مهمأر
 ىلا لوصولا نودصقب, لئاسولا هذه لاثماو , ةبسملا مهزجعت مل

 اهلين ليش نركلابت يقلل
 م ًانؤنج نامزالل نا ثخابلل رهظي ذا نمزلا نونج نمو

 ىرشبلا يدعبأ يردا تسلو راضمالاو كلاهلل كلذ لثمو سانلا

 نمو لوقا -؟نامزلاو ناكملا نودعي” ”سانلا ما نمزلا نونج
 راصمالا ضعب يف ًاريثكت شف دق هذه خافتتالا ةلع نا نمزلانونج

 منا مهف «سرادملا ناشف امسالو نسلا ثادحا 2 تداك ىتح

 يف وا قلخلا ةنسلا ىلع مهركذ ريس الوق اوديجي لوا المع اودجي:

 هبقعي مث ةلاقم وأ ةديصق مهدحا رشنب نا ىلع اوقفاوت « فحصلا

 ءآرعشلا نيب مامسا اوربشيل :داقتنا ه ناونع تحت ظيرقتب هبحاص

 . ٍلعلاو نسلا يف مهنود مث نأ ريرغتو ليلضت كلذ ينو ؛ باتكلاو

 ضرعت ”ةحاقو دشاو هنم عنشا لب اضيا بابلا اذه نمو

 نع جرخ ال هلكو ؛ جيرختلاو برضلاو عاقبالاو نيحلتلل مهضعب



 ا ا

 انساو « مهرابخا فدو ماوقالا كئلوا تالجم موب لك اهرشنت

 بالا اذه نم .هنيعب ءىش نع الو ةسايسلا ثئابخ نع ثحبلا يف
 سفنلا بداثح يف لخاد هنال انتاعوضوم نع ينجا ريغ ناك ناو

 ةأرجلاو قالخالا طاطحناو خافتنالا يف مالكلا هبلا انقاس امناو
 ا عظفاو مثارجلا شخلا ىلع

 يهانتملا دحلا اذه ىلا سانلا نيب ءابحلا لق نا دعب بحي الف

 ؛ الع مادقالا ْف خافتنالاو يهابتلا لب ؛.بادالا. داسف ىضوف يف

 ريغ اهرادقا ولعب ام ىلا اهبدب تدم دق ةعانص لكف ناعز ىرن نا

 ذاتسا بوش مرثك | زرب لب « لشفلا راعو روصقلا ةحيضفب ةيلابم

 باتكلا ىلعو مهجمانم ءآملعلا ىلع يرزيف "لع نم ملكتي خفتنم
 نيب عمج نا هتعاطتسا يف نأ مهوتيو . نيمدقتملا امسالو مهتقيرط

 ٠) ]]] قافا نم سنقابامو ةيمحجالا نم هل وصحي ةيماعلا هتجه
 "الإ طييلخلا انهنم سانللوتفن ناو, ةسرغلا ءآوجالاو ةديعلا

 اهمهفيو ءاغلبلا سور اهتحاصف ىدل ءىطأطت ةيبرع ةغل هركتسملا

 ” ا اقراط اينادجلا هنوف )ل قتل ةيرطلا ايويتقلا ةيناع
 ' 1 . ةيياذهف وزد( ةويرث.دا داؤتف: ظفللا نما هبجعب ام انف لتخدي
 بنج يف هلاثماو -نولوقي.؟- ناتفلا اذه دنع ةحاصفلا ةمق

 15 ًاييببع ناك اهبم ىعملا
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 رثكا يف شحاوفلاو داسفلا عاوناو ملظلا راشتناو :تاموكتلاو
 يح نم ممالا ءالقع عمجا ىتح ,ندمتملا يرشبلا عمتجما تاقبط

 ناسنالا ايلا لصو يتلا ةميظعلا ةيندملا هذه نأ ىلع : لئاضفلا
 داسفلا نم رشننا امب يحمنت دق , فصاولا اهفصو زجتعي قادشم دعب
 اذا « نضرالا مهل قرا نم .ةما يف ةيطارقممدلا ناونع تحن رشلاو

 ىضوف لب ةيطارقميدلا هذهل "دح عضو مهريغو اهؤالقع كرادتي مل
 ؛ امتاراج امسالو مالا نم اهريغ اهاودع مع ذا ثئاخلاو داسفلا

 متي اهرخا يفو « اهريصم فرعي“ ال يلا ئطوقلا سب دلما
 عئادبو رشع عساتلا نرقلا ةراضح نم ختاشلا حرصلا اذهضاضقنا

 ىجري' امو .هبئارغو نيرشعلا نرقلا نم لوالا ثلثلا اذه ةيندم
 نارمعلا اهكردا يتلا لئاسولاب نوكلا بئاخم تايفخ نم هغولب

 مها رطاخمو مهربصو نيعرتخملا حتارق ءاكذو العلا داهتجاب يلاحلا

 ةلادعو « يأرلا لها رييذتو . نيلماعلا دعاوسو , سئافنلا نسوفنلاب

 رمعو ةيلودلا نيناوقلاو ةيومسلا عئارشلا ناطلسو ؛ماكحالا
 انف نيعس"“ ةندمضبروفت داشلا اذه ئودع يف تا لبو
 . هللا الا اهيصحي ال رما كالهو ديززت وا

 مالا كلت نيب ارشتنا نيذللا داسفلاو ريشلا نم ءانركذ ام "ناو

 ينلا تالاقملا تالوطم نم ًادج ةليئض *ةحل الا وه نا اذه انمو
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 دخان ا يهو ٠ ةيرشلا ماسجالا ف تك أم قوف قالخالا

 '00ا د تهت نعانلا خف نينالم ةنام وأ ةعني تكلهأ دق

 «نيهودملاو نيعطقملاو كبلاو مصلاو يمعلا نم اف! قيبالام ةيئئخ
 11 ردات ا وركتا قاتلا: نم ف ولا:تائم قالبخا ثدسفا دقف

 ةيصوصللاو بهنلاو بلسلا الا مل لمع ال كلاملا رئاس يف مريغو

 ىلع اومدقا ىتح لايتحالاو شغلاو ردغلاو قسفلاو ةيسوساجلاو
 ةريبكلا فراصملا ىلع ةراغلاو موجحلاو مهتوبي نم سانلا فطخ

 نم دهشم ىلعو قيرطلا ةعراق يف قلخلا بلس ىلعو راهنلا فصن يف

 نود رشبلا حاورا ةنأك بيذعتلاو ءامدلا كفس ىلعو نراملا
 لكرهب عمستو ”هارت ءانفصو امم رثكاو 'هلك اذه «بالكلا حاورا

 دالب ىقرا يف عقي وهو ةرايسلا فحصلا يف هرابخا أرقتو موي

 نيتيروهمجا اسنرفو اكيريما ايسالو ًانارمعو ةيندم ضرالا
 داسفلا راشتنا نع موي لك انيتأي ام ادع .. خب . خب . نيتميظعلا
 احا اشحاف اراشتنا اهماكخ و لؤودلا ضعب ةظرش يف ةوشرلاو
 رعاشلا رد هلو نادبالاو لاومالا ةمالسل ناهظعلا نانكرلا امهو

 "دسف ”حلملا.اذا مسلملا“لصي ام ْدَلَبلا حلم اب ضرالا ءانكح اب

 سانلا دارفاسالتتخا نم ال "دع ال حئاضف ركذ ام ىلا فضاو

 نيمأتلا تاكرشو َفراضملا نم فولا سالفاو محلا رئاودو



 بس بإ ©١ د

 . همالقأ تارمث نمل

 ال مث عاونا ىلا مالكلا مسقيو همالك ةمدقمب ينأي نم.عهنموو
 هنأ وا : هنم زي نع كلذ نوكي نا اماف . عاوناب الو ةجيتنب يتأي
 ؛ًائيش مضوي مل هنا عم حاضيالا نم هقح مالكلا .هحنم يف نظي

 . ةهاهفلا يف ةياغ اذهو
 دق ذوذشلا نم ىتش بورض لبعو- ءال و لاثما نمسا ٠

 مظنلا بالطو ءآشنالا بالط كلذ يف ءآوسو ؛ خافتتالا هلع مهتلوت
 مهئامزا لضافا مهنم ىكش دقو : رمالا عيمج دنعو رصع لكيف
 ذنم امسالو ءاذه انرضع يف كإذ نم هارن يذلا اماو. .ءالقعلاو
 لك زواجنو قاف دقف نيرشعلا نرقلا اذه نم ةرشع ةعساتلا ةنبسلا

 ىراجتتو يتدتلاو طاطخنالا يف هلها قالخاىواسنت تداكذا ءدح
 دنع ايسالو ضرالا عاقب نم ةعقب لكيف لئاذرلاو. طوقسلا يف
 ةعتمتم مويلا ىلا لزت مل ةيزيلكنالا ةمالا لعلو ةندمتملا ممالا

 ةنير“رش بوعشلا ”لقالاقي قح او اهناو « ابنهم مالا عيمج لعاهمدقتب
 « سفتلا بدا يفهعيمج رقهقتلا اذه أشنم نا مولعملا نمو« لذارأو
 يف تعقو يتلا يهو .ةمااعلاب ةاّسملا سورضلا برحلا هذه وه

 رخاوا الا .هتنت لو .فلالاو ةناعسنلا دب ةرييع ةعبارلا بم

 يف تكتف دق ؛ عبرالا تاونسلا هذه ىدم يف اهناف «ةرشع ةنماثلا
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 دغب مهل دلتف ؛ جاتنالا ىلع مهتحيرق نورستقيف ًاخافتناو ًازدكلب

 يهو «لجلا نم ابورض اهنومسي ًاخوسم «مرتتعاو قاطلا دشا

 فخسلا يف تاباغلا ةياغ يه لب مهفت* الو ليزج ءانعب رقت"
 ةاحلا ندإ نم امدؤي ةصاخ ةلاسر ءىشنملل سيل - مثدحأ لو كك

 اذه لاثما نم ريثك ىلا -اهثآداب وه مق ملاذا اهرفش عيضيو
 115 بان اانع يف لاكلا ركع داما طاخلا

 عادتبالا اولواحي مل اذا مهنا «ةلاثماو اذه نم بجعلاو
 ”لأث كول ةقنرط ا اوئسحتسا اذا امسالو :« قمعتلاو

 اذهو ةداجالا طسوتم نع نودعس ال مهنأف ؛ ةياتكلا نف يف

 تسيل اهتكل ةضايف ةحرق اوقزرب* مل اوناكناو مهنا ىلع ليلد
 رعاشلا لوقب اوظعتا مهتيلو قعلا يف ةاغ

 بطلا همال دابتجا ريغ ىاف .هدابتجا دؤدَح ناج

 | 1 والتا هلتطاو ملط 13ر1 ةناجقلا كلي مالا
 حالو هيكفتلا َنَقِإَو - حازم ةكف :هنا نظي' نم مهنمو

 1 مو بالا اذه يف لوخدلا محتقا نف د - اهيلع !ورطف' سانا

 ا ىف دقو دراتلا ههاتلا هن'يناننام رثك اه ةتزءرغ يف كلذ

 كحضب' دقو . ءآدإلا نم قوذلا لها دنع نو”دعب' ءالوهو ٠ مهضعب

 ام ةياغ اذهو . همالكن م ًائيش نومهفي ال مهنال نايبصلا ضعب



- 0-7 

 رثعي ام ًاريثكو ٠ نيرصاعملا نم دحا هريثأت نم وجني نا ردني
 اذاو اهليلعت يف راحبف ؛ءايلعلاو ءالقعلا رباك ال طالغا ىلع دقانلا

 ىلا ماهرالا نم نيكو زنضملا لها تاداغ نع تحبلا لا
 ةحاص نا نقيا تادقتتملاو بهاذملا وشر خسرتو مي
 . هرهقو هنأطلس نم جنب ملو ؛هرصع رايت مهفرج نم

 خافتنالا يف

 'ثداوح اهقدصل دهشل ةمبدق 1. « خفني معلا ضعب "نإ

 فرتعملا لهاجلا نا اولاق كلذلو ءاهب قطنلا دهع مداقت بم نورقلا

 يوذ يف خافتتالا رام ركصاو ؛ لاعلا فصن نم ريخ هلهجب

 '٠ علا 4

 يمرغمو رهاشتلا قاشع ضعب نا ءروكذملا خافتنالا باب نف

 مولعلا بتكمهتاعلاطم ءآنثا ركتبملاب اوتأي نا نوةدوي «نالتعالا

 0-0 ملقلا نوذخاي امدنعو , ةيجنرفلا تاغللا يف ةيبدالا

 وا «ةيبرعلا ديج يف ةدالق نوكي نا نوبس# امو مهسوفن .هيلا

 نا نوضري الف ةحبرقلا مهيصاعت ؛ ةيقرش ةحبرق اهلثم جتنت مل ةرغ
 َةَقَتاو 211 كلذ نع زجعلاب مهءاوص ةركحم ماما مهرئامت فرتعت



 د

 ثراوتي مهنعو ملعلا لها بتارم ىطعت” ءآرقفلا فالجالا ءالوه

 نيذْلا بتك نم باتك ةئم تشنف تنا .اذاو ؟ مهبتارم .ءآرعشلا

 ”الوق الو ًاضارتعا الو امكح دحت ال :ءآرعشلاو رعشلا يفاوملكت
 نأكموصيقلاو حيبشلاو دارجلا ةلكأ نم ةامملا كثلوا لاق ام ريغ

 لعلو « أملا قاوذالا ةلاّسَع مهقاوذاو ةلزنملا ماكحالا نم مهلاوقا
 ةديصقب ؛هلجسي مكح نمت لقا وا تازنع رشع ىبأي نكي مل مدحا
 هيوبيس نيب ينارعالا ةداهش تناكف يك ملعت تناو « شخ-و .بابس

 هل نيبت مواعلا ريس ىلع فوقولا يف دقانلا نعما اكو . يناسكلاو

 يف بتاكلا لع ىبتنم ناكدقف ء مالا عيمج دنع ديلقتلا راين ةدش

 همدقت' نم لوقن' ىلع صرحلا لك صرحي نا  مولعلا نم لع
 ثيداحا وا تانبب تابا هنأك منع لقت نم ىلا لوق لك دانساو

 اماالا مهللا «ظفل وا ةلمج وا ىنعم ىلع ضارتعا نود ؛ةدئسم

 كلت ىلع ”هباتك لكلا اذا *هنا بسحو ٠ ةيظفللا ةعانصلاب ًاقلعتم ناك
 اوناكدقف ةعدبملا حتارقلا ووذ اما « للعلا ةناما ىّدا دقف ةروصلا
 روصعلا نم ريثك يف ةداقنلا راصبالا يوذ اهسالو. ددعلا يلق

 ء اذه انياتك نم لاوالا ترجل يف اهنيهار ان ركذ:ةريثك ب اسال
 فرحي يذلا ماعلا يا فراجلا رايتلا ريثأتف ةلمجلا لبعو

 ذا «رباكملا ىوس .هيف يرامي ال امم «كلاملا نم ةكلمت ريغ همومعب
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 ان« ةأشوملا لئالغلا سبل دعب ةنهترع نم رهظ ؛"ةكر ىلع ةبكر
 راتلا اذه نم 'جنت لو , تابمالا نويبع نع هناضحإ بح ناك

 . نه ام ليلقو كبر مصع نم وا نيتسلا تاعطقمألا حاّضفلا

 ًاحيردت هيلا نواسرتسي سانلا نم ًاريثكن ا ديلقتلا ابالب نمو
 صا هناك لب ديلقتلا ةيغب ال ردص ةمالس نغ نايحالا بلاغ يفو

 سانلا مزحا فرحي ىتح هرايت ظعي بعشتو دتمأ اكو ؛هنم دءال

 كلملا بضغل خيراوتلا هركذ توط بيدا ىف ءانركذ اكمهلقعاو

 ثبخلاب لصوت لضف لكن م رع ةركت ىو هيلع ماكحلا دحا وأ
 ءارما ءاضرا ىلا ةميمذلا بابسالا نم كلذ ريغب وا ةياعسلا, وا

 هترهش تدتماو مالعالاو نايغالا نيب ههمسا ركننف هداب ماكحو
 رعاش-وا هرصع "ملاع دع" نم مهنمو , هتوم دعب تلظ مث هتايح يف

 لوق دنع فوقولا وهو ديلقتلا رايت مكحك كلذكلظ مث .هرصم
 رايتلا اذه مهفرج نيذلاو : نالف رعاشلا ىأترا ام محلاو :نالف

 ةيلهاجلا ءآرعش نيب ةلضافملا ةياكخ ذنم ريثكقلخ للعلا لها نم

 ”يودب ةميق ام يرعش تيلايو ءاذه انموي ىلا نيداوملاو نيمرضختاو

 يه ناو ؟ ريرج ىلع لطخالل وا قدزرفلا لبع ريرجل دهشي فلج
 ناك اذه شخو كلذ نم غلبا تناك اذه ةبسم هلوق الا هتداهش
 لثم نمو ملعلا خويش عضخ ماكحالا هذه لثل لهو . كاذ نود



 : اياد رو دوم حدس اول وس

 د تاملالا الع دبش نم كلذ لع ليلو ةلدا الون ةبجبلا
 (نةبللاخلا ةةيمرجلا

 3 دقف اجو ا ىلا مولع رايت كلذ لثمو
 نم مهنمو ءالقعلا رياكأ نمو ءالعلا يلا ريغ ةفسالفلا نم ًاسانا

 «ةسدنملا وا:ريجلاك ًاذسار ًايلع هنظ ام فئاحصلا المو بتكن م

 موجب وإ برحلا نالتعاب مهرماوا نوردصي. ال كولملا ناكىتح
 يتلا ةعاسلاو راهنلل علاطلا كلملا جنم جرختتسي نا دعب الا شيلا
 مجنملاب كاملا طالب يف دولوم لكل توي ناكو ؛كلملا اهف دّمسي
 كرمملا لعب بكراك لب .«.هليقتسم يف رظنيو هعلاط هل جرحتسل

 كود 5 الو مدد الو رخآملا رصف نم لقتني ال ءآرمالاو

 رايكذنا ىتح « هلبج لنوونج ام علاط. ل نيمختملا جرختسي نا

 سيراب | اما ةروبشملا ٍدعاوقلا بحاص يظعلا يكلفلا

 3 اذه راين 7 مهفرج نمي _روئيشملا,يضابرلا بيبطلا نادر'وكو

 . تافارخلا نم مويلا هدعن يذلا

 اجل د ةنينلا ججحلاو ةعصانلا تاناهربلا:ظعا:نمو

 يبرعتلا يز رايت فرج ذا ةبيرق ماوعا ذنم سانلا 'هأر ام رات
 ٍفافعلاو نوصتللاو باججلا دالب ءاهسفن ةيقرشلا دالبلا هذه ءآسن
 نوتسلاو لاجحلا بئابرو «رودجلا 'ِتاّبَر ْتَّل اذا ناكىتح , ءآبحلاو



 د 1و#ي د

 لهجت ال تناو « ممالا نيب ةَّدس مويلا للان لقل يهو ؟ برحلا نم
 يحتست الو دّمملا همضبت الو قاوذالا 'هذاتست ال ماعط لتقلا نا

 ربخ ناف هلك اذه عمو ؛'هنم برحلاو هنع ماجحالا نم سوفتلا
 .ةقعاصلا عوقو هتعاذا ةعاس عقو ناو نيتما نيب برخلا نالعا

 رايت وه ًارايت مهبف قلخي ةعاسلا سفن يف وهف «سانلا سؤرا ىلع

 ارا ناعلا تفضكو راثلا ذأ رات تضفلاو كشلا 03

 ا تاوصلاو ةلخلاو لحلاو قمحاو ةنطفلاو شيطلا .هيف عراصتي
 ةينطولا راتس تحت نيتمالا نم ةساينسلا ةاهاد .هجيبمت يف خفنيو
 ىلع ءاطخلا لدسيو محلا ىلع قملا بلغتيو ةنطفلا شيطلا عرصيف

 ةآرعششلا ديشاناب ."زشلا قزؤذ ئغتتو ' مالظلا:لادسا تاوقلا

 قلطنتو باتكلا مالقا يرجنو ةيساما يناغالا ريمازمب نو ضازيو

 «ءاجسطلا ىلا نيعفدتم « ءانبجلا ىرت ىتح ةساجلا بطخ ءاحصفلا نسلا

 نيب مهلك جبيبتلا يف نيفخانلاو  لحلاو ىبنلا لهاو : مزحلا باتحاو
 . رايتلا مهفرتجا نم

 تّسو رانلا تدقوا يتلا ةمالا معزت نا فداجلا زاد: نمو

 يأرلا اذه فرحبو ؛اهلع ئدتمُملا يه اهناو ةمولظملا يه اناداكلل

 نارمعلا ةهافر نم هوغلب ام مغرب ةمالا كلت ءابلعو ءالقع#ج

 اهتاعارتخاو مواعلاو فراعملا ةعس نم هوكردا امو ةيندملا ةطسبو



 هم ١و دل

 لك ءالقع نا ىلع نوح رف مه-دل امب .بزح هزكليزنتلا يف اكو
 0 ان ارسل ف يلا تاداعلا دمحم اوفزتعا ناو : ةما

 ”دلفلاو قالخالا نم مهدادجا نع هوثرو امب قلعتلا وديدش

 أ قا اهاوس نود تسيل اباجو لئاضف يهو ةكضنملا

 قالخا يف نو ٠ دق لب « اهيلع يرجلاو امي كسعلا ةمالا عومت

 سكعلاب وا « نسلا قوذلا نع "ولا نم ءىش مهتاداعو ممالا ضعب

 ديلا ان .هب ديرنو «فراجلا راينا نا الا «نسملاب سيل مع
 نسحلاب سيل ام ناسحتسا ىلا ةمالا وا ةنيدملا لها عفدي «هبشتلاو
 يف عضوملا اذه ىلا انرشا دقو « اعنص نوئسحب مهنا نوبسحي مهو

 «نارفغلا ةلاسرو ةيهلالا ةبوعلألا نيب ةنزاوملاب ةنونعملا انتلاسر

 رخأ يف اهرشنن انلعلو « نايلطلا رعاش ىتتادو يرعملا ءالعلاينانيب وا

 .دحاو ”هعوضومو اهعوضوم ذا ءرجلا اذه

 بادالا رايتك اذهو 'ٍ مولعلا رايتك ءآرالا رايت نا ةلمجا ىلعو

 اليانأ ام فرخ زانت لكو ءأرج لهو ءايزالا رايتك تاداعلا رانتو

 |00 التو (”ةيلح افهجلو يف اضقت الز هنم| تما ةايلضيالف
 «ناهرب مهعنقي“ الو ٠ حصن وا ةظع هباحصا ينثت الو ٠ ةثاغتسا

 ًايأر سانلا مزحا ”هرايت فرُج موق نيب اشف لئاف يأر نم مف

 ةبقاع حبقاو "أطخو ًاشيط دشا .يأر نم لهو . ةفاصح مثرفواو



 د ا1و.ا/

 اذكنشرفلا نولو اذكسابللا لكشداذكن وإلا نبل ن١
 عبنتا اكو. هلاوحا رثكا يف ديلقتلا بورض نم يبتني ال املا

 وا ةنيدملا مومع فرحب ًارايت حبصت هناف ديلقتلا لاكشا نم لكش
 هكلمملا معي دق لب «دالبلا نم .دلب ىلع روصقم ريغ اذهؤ « ةمالا
 «ةريصب ,نيعب دقنلا عبتت نا *روسيم ”هدهاشو :اهلك ةمالا يا

 قوذلا نسحو داصتقالا بح اهنع رهتشا دق ةيوسنرفلا ةمالا هذبف

 : سوللملا و | نكسملا قاض ناو لوك أملاو سوبلملاو شورفملا يف

 يفةعمسلا بح ةيزيلكنالا ةمالا. نع زيتشاو , لوكحأللا "رتقت وا
 يف. نك مل ناو سيلملاو يلا فاطاباو ةيهافرلاو شييعلا

 هذهف . برعلا نع مركلا رهتش ثأو ؛قوذلاو نسحلا لاك امهرهاظ

 ةاك احم اهرما لوا يف بايترا نود كيناك ناو 9 مالا 2 قالخالا

 ىتج راج ىلا رر اند دققف "هاو سمنم ”هتسقيتساا١ ءرملا

 ةالا نم نكمتت لون لو اهلك كلما شن تدتما مخ يدل كي
 ضرتعي ادق انهو .٠ ةفثالا كلتل ةي تراض ىتح ٍنوؤرقلا, "م ىلع

 قت لب ةراجج نم ةيناللا ةمالا ةنجاولالا دايت "لاوقاا ١
 باوجتاذ دمع يوه اهب كلذ ريغ و !.شيعلا ةعس بيج وأ فواذإلا

 ( ناقد كن رعاشلا لوقب رُيللذ نع)
 ف

 فل يأ زكا ضار كوخ نيلم د اندثع _ اب ني:



 د 1 وه ” دل

 ةايورتلا 001 ناو ةرذعملا نيعب مهلا رظن

 -_--_ 8 . « نالهاجلا 'نع ضرعاو :فازلا

 فراجلا رايتلا يف
 00 هرم ناو. دقانلا ذل: هينتي نا تحت ام ففراجلا-رامتلا نا

 ةيمسنلا هذه نم دارا ضون نانسحب , هيف ةضافالا لبقو ء:رذحلا

 معو اذه ملع' اذاف ء هضرتعي ام لك ف رجب رحبلا جوم وه رايتلاف

 ١ ا طخ اهلل ره ةمينلا ملم قاس دانمملا نأ
 مهتراضح روصع نم رصع يف سانلل نا دوهشملا مولعملا نم

 توافتم يف ضعب : نع ابنم نضعبا فلتخا: نا. ؛ تاداغو الاوحا

 تسل اذا يهو « لوزت ال ناسنالايف ةيزيرغلا عئابطلا ناف « مهنا

 نا الا دقانلا لع انف «ىرخالا ةمالا دنع اهءؤث ريغ ًابوث ةما دنع

 نم ةد“رجم ةيلصالا ةرطفلا هل زربتف |بيبوث نم نيتمالا ي“رعب
 . عنصتلا لاعفا

 نمويناثلا ءزجلا ف كلن انركذ اهم ديلقتلا ةيزشبلا ئارغلا نمو
 هخذب ةقيرط يف هيكاحب وهف «هراجب هرملا هبشتي ايف ءاذه انباتك

 ضعب هتبجتا اذا امسالو  هدلقي وه مث .هريتقتو هلخبي وا هفرسو



 هس ل ولا دك

 متبكحافم يف ناف .فيطل بيدا لكو نييدأتملا ءافرظلا حورأا

 اييلاو , ةحيرقلا ًابطو ركحذلا ءالجو باقلا ًاشاعتنا مهتثداحمو

 .سفنأ حارا 3

 اولا ة ا , شان الا 5 هةحقو عفاف السا هنوشح

 راشد ادع ريمعتلا بيزا نم يكل .شلا ىلا نورقتفي

 نب نعال <50 ل تبتتد رسطلاةيدض تالسأ

 نم هيف مالكب نوقطنيف ةبعادملا نوموري دقو ء.ةهارك نع لب

 سفانخلا ةلكا ودبلا عاعر ىلع لثم ركنتسي' ام ةوفجلاو ةظاظفلا

 نع هوثرو ام ةرمث يه ”ةنشنش ءاوقطن ام ةنوشخب نورعشي ال مثو
 معط اوقذتي مل مهناف ,مهتطلخ وا مهتتيب وأ مهتييرت:ءوس وأ مهتابا

 . ةلضافلا قالخالاب اوقلختيل ةفيربشلا ةرشاعملا نساحو
 دقن دنع هيلح عساو يعدتسي نا فيصحلا دقانلاب قي -و

 ةنوشخ نم هتلزنم مهمالك لزنبإ ناب ءالوه مالقا نم هماما عقي أم

 نا ؛ ةياتكو ا ةهفاشم , ةّربَتْشْلا ةنيطلا هذه نم دحا هل ضرعت اذا



 دل 1و5 د

 «ليلق ةنيمدلا نباو ةرتنع رعشك قيقرلا سونأملاو «عماسملا هنع وبنت

 ام نيدلوملا ءابدا رعش ينف الاو , عوقولا معنف |للاثما ىلع عقو ناف

 : ءانغلا "ما ينغب

 "ا! نيش ىلا ةدخلو يدورءال المنا, لتحت نا ايو

 قوذلا يذا بحتسنف ؛ ةحصلا ماودل يفكي ال ىودعلا نع دعبلاو

 ةامجا لثاقلاو ةعيدنلا ررواصتلا فلتخم يف لمأتلا ليطي نا نسحلا

 ةغلابلا قيوازنلاو شوقتنلا ةماع يفو نيلاّملاو نيروصملا ريهاشمل

 ضايرلا# ضايغلا يف هفرط لني ناو «ةديعب ”ةياغ نسحلاو ةقدلا نم
 . رامجتالا لظ تحن راهزالاو درولا فلتخمو تابنلا رضخم نيب
 ىلا رظنب'وا «نويعلا قفدتو هايملا ريرخو راظالا مث عمتسا

 اهوتحو اهموجنؤ: اهردب ريسو ءآرمقلا ةليللا يف ءامسلا نساحم

 . ةعيبطلا نساحم نم كلذ ريغ ىلا اهمويغو

 لصو يلا ةعيفرلا قيسوملا عامتسا نم رثكي نا اهل ةبحتسنو

 نفلا وهف «بيرطتلاو ناسحالا يف ةيهانتم ةياغ ىلا جترفالا اهم

 نم قوذ وذ هنع يغتسي الو بابلالا يوذ بولق ”هقشعتت يذلا

 همغن جاوما يف ننفتملا حسي يذلا نفلا وه لب «ناسنالا ينب
 .تاليختلا عئادب ملاوع يف ؛ تاعارتخالا بئاحي نم ناسلا صنتقيل

 فافخ اعيسالو نيبذهملا ءآبينلاو ءآيكذالا رشاعي نا هن ردجبو



 0 ١ الث" ب

 مهسفنا نم نورعشي نيذلا ةعانقلا لها نكلو «ةبلحلا تايرخا
 . مه ام ليلق كلذ لثمب

 ناسنالا عم أشني ةيعيبط ةمعن لب ةبهوم نسحلا قوذلاو

 «”تيديتلاو. ةزرتلا ”لبقي :ابلثم ئهر ةيلقملا وتلا اسأل
 نكمي ال نكلو «ةيانعلاو ةيبرتلا,. قوذلا نينسحت .عاطتسملا نمو
 . قوذ ريغب قلخ' نم يف انيوكت

 ماودلا لع .هقوذب ةيانعلا ىلا "رطضم”نسحلا قوذلا بحاصو
 قيلخو. «ةيدعم ةحصلاو ةيالغ ةداغلاف تافآلا نم املس, هظفحل
 ناويحلاو ناسنالا نم عينش رظنم لك عاطتسا ام بنجتي نأ هب

 "ظن .مالكو « حيبق .ظفل لكن ينو .هعمس نيب دعاس ناو ؛ داملاو

 . ةهوركم ةحنار يشفي مِثْب ,لكا لكي داعي ناو « ركذم توصو

 ,خفتنم لكنم بره. ناو «ًاظيلغ ًالَقف مضي سلجم لكر جب ناو
 روثنم نم شحفلا ةعلاطم نيبو هنيي أ دس عضي ناو «مدلا ليقث مدق

 نايوتسي ال حيبقلاو نسحلاو « نسحلا قوذلل ةدسفم 'هناف , موظنمو

 . نابحطصي ال بيطلاو ثييخلاو
 ءاههنو « نيئشنملا قاّدَح عاري ”هتقمت ام ةعلاطم نم رثكي'ناو 2023

 برع نم ءأرعشلا غباونو ءابطخلا عقاصمو نيزكرمملا تاّنكلا

 ريثك هيشحوو هبف ,شاف شحفلاف ةيلهاجلا رعش رذحيلو « مجاعاو



 مدع ١ ا 0-95

 . ةيناسنالا رفعو ةراضحلا هذه ةجيبو ةيندملا دامع م

 نّسلا قوذلا يف
 0000 ]| وتب و نتا ساوملا نسا وم قوبل

 وه قوذأاو « معلا لاصيال يسيئرلا وضعلا وه ناسللاو « موعطلاب
 | 11و ياسنالا عونلا يف ةماع يهزو ب ركفلا قبست *ةتجافم ”ةوق
 نشل سيدا كفة

 تانسح تايلقعلا يف  رددقملا ىاحلا وه نسحلا قوذلاو

 اهلزنيو اهبتارم نيعب. يذلا وهو «نونفلا جئاتن رئاسو ةعانصلا

 رادقيف هبحاص .هب كردب اثم ء اهو يعو اهتانسح نيب زيو اهل زانم
 ؛ءييدرلا نم ديجلا معطلاو اههنيب امو ضماحلا نم ولحلا

 باوصا نكلو ؛ سانلا رثك | :كلمب رموقت روعش قوذلاو

 . ًادج نوليلق نسحلا قوذلا
 ملاذا. بتاكل ك لب .دقانلا نا بيبللا علاطملا ملعي مدقت امو

 يعمصالل ليلخلا ةلوثما ر"ركي نا هب ردجيف قوذلا نسح”قزرب“
 | ل ]غلاملا :ةنز واو دا 7 يعانق .ائيش د وطتست ملاذا
 أب تكيس قب نا نم نع انوكسم لظبانا لقال خو



 د 4و.آ؟ ب

 ءافيا نع زجعي يتلا تاكرحلاو الملا نم ىصح ال ام ىلا هنزحو

 ركوصملابسحت ىتج, زاطخلاو.هآرخبفلا مصقإ.مضصولا سا
 كير .ةمعنب اماو هلل لوقت داود افطاتصخشلاو هسسلت دأوا ١

 . رفحلاو شقنلاكر يوصتلا نع عرفتب اف كلذ لثم لقو ؛ ثدُخ
 , ةءاطخلا نف لع قبطني نونفلا هذه نغ هركذ مدقت ام لثمو

 ,ةعاجشلاو ناسمللا ةقالذو ةغالبلاو ةحاصفلا ىلا جاتحي هناف

 ماهلتسا ىلا هتسارف هوعدت يذلا داؤفلا يكذلا: وه ننفتملا بيطخملاو

 يف راظنالا فقوتسناو عامسالا يعرتست تاكرحو ًاظافلا ةحرقلا
 يف ةعاجشلاو ةوخنلا حور ثفن ىلا دصق ول اي ةمواعم تفقاوم
 ملخلا وا ,نطولا ليبس يف ةنامتسالاو مادقالا وا نيعماسلا عوور
 لعفي ينلا لاوح الا نم كلذ ريغ ىلا «هراكملاو بوطخلا يف ربصلاو
 نوتأي مهنا ذا ةيورملا تازجعملا لمف مهيعماس يف نوتنفتلا اهف
 هن ل يبل دحأ اهب قطني مل لمجو ظافلاب

 ةيماسم متارق باتا مه « ةليملا نونفلا هذه بادحا لكو

 ةعيدبلا نونفلا تناكل اهبحوو ةحيرقلا الولو ءآرعشلا غباون معاك
 زثك" | داملع. ىدتقيب انعوت نسفيلا لال نا يكل ليل 1

 ضرالا ىلع ةليمج تاعانص نكي مل ةحرقلا الول ةقيقحلا يف و ءسانلا
 نوذنفتملاف ةلمما ىلعو . بجعم رعش تيب ,قواحل عمس“' نكي لو



 دل أوو ادب

 ةاودلا تفس ساجم يف كضاو كيا .هبان وا هنؤوناق تاهغنب هنا نم

 نف «هباهذب اورعشي نا نود فرصناو نيعماسلا مانا مث بلح

 تيراقسولا نم نيدفتلا ةغيفرلا ةلزنملا نم ناك أم ملعب .هريغو اذه
 . ةعدقلا 3 عيمج دنع اننا

 4 هر 3

 وأ ةعيدبلا نونفلا ةلمج يف صقرلا مهنابسح ٍبرغّتسي الو

 "00 كو كقوأ ا يا لايكات

 00 ااه ناكل يئارسالا بعشلا لعلو ةأروتلا يف

 مهناف ةينانولا خيراوتلا يف صقرلا ركذ دروو ءرصم نم هجورخ

 تاقوا يفو مهتادوبعم ماما نوصقريو مهب ورخ يف نوصقرب اوناك

 . نيلوالا برعلا دنع افورعم صقرلا ناكو ؛ مثرورس

 ةداقولا ةحرقلا وذ رهاملا ننفتملا الا 'هنسحن الف ريوصتلا اماو

 '01] ترالاوخستلاو.ةيعيبطلا رظانملا نم أهذا: ههمرت ا: اهحوتشي
 /ليغو ميرا يذؤو 'رئاظو حئباس:نم قاويحلا ةماعو رشبلا صاخشاو
 ؛حيسفلا نوكلا اذه يف 'هراظنا هيلع عقت ام لكلب ءاهنالاح رئاس يف
 راوناو لايخلاو لظلاو موسرلاو ناولالاو داعبالا ”هتحيرق هل قتفتف
 ااا كلذ ريغ ءاسملاوءانمملا لبق زيظلاو حبصلا راوناو ليللا

 يف ناسنالا مالم كلذ لثمو نفلا لها الا هتعانص ةقد كرد“

 هسأيو هاضرو هطخعو همانمو هتظقيو هبضغو هرورس تالاح



 ىلع برا آرحش نيب دحا نكي م نكلو « ونا آر نا
 دعبو القعو ًاقوذو ًالعو ةهادبو ةحبرق ينتملا لئامب قالطالا

 ال ينتملاو ساروهو ليجريف لاثماف «مالكلاب فرضت يسيح رظن

 الإ مل دررعام أتي الو نامزلا نم ةلواطتم تازرق يفآلا 00
 ني.بلملا نيبراقيسوملا ةفاصح تسييلو « غباونلا نيننفتملا نم مهاثمألل
 ةيماس ةحرق اذ ذ سيل نّمو مَهلُملا ريغ راقي اقيسوءلل نان ءكلذ نود

 ريفاصعلا ةقشقشو ماهل اريدهو لبالبلا ديرغت نيب فلؤيو ركتبي نا
 ةيرطملا تاوصالا نم كلذ ريغو باحسلا لطهو دعرلا مجزهو

 هبل ناب ماكي ب طتو بساتتسوتقا ةنيلأتلا
 حاوراو حسا تامسن يه لوقي نايا اهعماس وعديو ميلحلا خيشلا
 وا بضقلاب:نيغصلاو .ناتوالا ىلع نقبلا نبحص نم ءاماو « 1

 دعي نا بجي الو , ننفتملا ال ديجلا راقيسوملا وهف هريغو ساحنلا

 نا"نانولا:ةهآرعش نيطاسا قفاز عاشلا ةتزف نفقا ول
 ةيبط ةنيده ىب مثدنع نيبراقيسومل ريهاشم دحا'وهو ناويفما

 هزات !نح ةراخملا رئت اكتاكذا اهذروع بيانا ل (ةينانويلا)

 عابسلا ناو ؛ ضعب قوف اهضعب زكترتو اهتاذ نم عفدنتف ىغنلا كلذ
 كرحت راجتالا.ناو:ء ةيجلالا ىافرؤا دوع منن ىلع وتدت تناك

 يباراقلا نع يور ام هنود وا هلثمو : دوعلا كلذ عاقبا ىلع اهناصغا



 يَج نءا رمع ناك دقف ةنسب .هتافو لبق يأ مه ةنس يهو دادب

 ةنس نيسمخاو أدخاو ينتملا نس تاكو ةلسردم رثعتو الث كتموب

 باجعالا ديدش ناك هنا هنع لقن' دقو ةرهش ايندلا الم دق ناكو

 | ااا ساون يف وهو دل تجنبا خطا نلعب داذنعالاو ةشفن
 ا ١ الهو ايدج لحاطخ زهئانآ لغو ينل ةنبفعتو ' ةحطختو
 0 . هدلومل نيخلروملا ةياور يف لب ينج نبا ةياور يف كشف اننا
 ::بابلا اذه. اتنعوضوم نع ذدح

 يف ةداعسلا قزأر نم يتتنملا نأ نيخرؤملا نم ريثك عزو

 ىلع ”ةلالد هبفو مهمدقتم نع مهرخأتم ”هرركي مالك اذهو هرعش
 '00 لل بئانلا ندب نظن نمو : دهبلابةعانض ف رصلا نمقت
 , هيف ام ًالعو ةعاجشوو ”ةيعملاو القمع رشبلا دازفا نم ناكينتملا نا
 ”هرعش ناو :هرصع ريهاشم رثكحا اه. قوفي ينلا لئاضفلا نم

 فيس بورح فصو هرايتخال الا ةيماسلا ةلزنملا هذه غلبي مل

 لاطبالا ريهاشم نم ةلودلا فينس ناكدقف ءهب.هضاصتخاو ةلودلا

 رغشلا ديل ًاداقن ارك ةيسرافلاو ةينانويلاب ًافراع ًاملاع ًارعاش ناكو

 ديشرلا لوح ءأرعشلا نم ريثك ناك نكلو « ييلاعملا ىلا ًاعوزن
 فيس امهدنع ركذي ال امب اكلم عسواو ًاردق عفرا امهو نومأملاو

 ريثك هسفن ةلودلا فيس لوح ناكو « سمشلا لظلاك الا ةلودلا
 ظ
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 يلع ابا عبت هناو لصوملاب ةقلح يف سردي ناك 'هنا ةمجرتلا لئاوأ يف

 ,هباتك يف لوقي ينج نباو .ةئس نيعبرا هحو كلذ دعب يسرافلا

 : نيعبراو ئدحا ةنس لصوملاب اذه لع وا اندشنا ؛١ ص روكذملا

 ءىءرقي يسرافلا *هعمس امدنع ةنس ة ”فعاوقنل يج نبارمعناك لهف

 فرعي نا لبق وحنلا ءىرقي ناكهنال كلذ نود لب ؟ وحنلا عماجلاب

 . لمأتف . ًاياعتمو ًاذيمات يسرافلا عبت مث لضوملاب .ةقلح يف يلع ابا

 هناتك يف لوقي :هنال ةيامكثو نيرشع ةنس ناكينج نبا داوم لعلو

 يف ينتملا نيبو ينيب رادو  فلالا ةدايز باب - يف «ةعانصلا ”رس»

 انه ميملا ةمض ”تركناو لوط هيف مالك انّه فويسلا انلقو : هلوق
 اذا نوكي نا يغبني ناك فيكف يل لاق نا ىلا سايقلا قيرط نم

 اذه َلاقف اماه لوقي نا هسانق ناك تلقف نوتلاماته ةيدلا

 أم ريغ :ىثف هرصقو هلوط اماف كتلأسم باوج اذه تلقف ليوط
 . هيف نى

 نمو هقدص يف باتري' ال نموهو هفورح ينج ننا مالك اذه
 يبا .هذاتسا ماما هيلع ينثي ناكو ًاباجما هب مهدشاو ينتملا يحم ظعا
 ميراوتلا انل تلقنو يلع يبا ةرايزا هاعد يذلا وهو يسرافلا ىلع

 نا انضرتقا اذاف , ةغللا مولع يف ينتملا بعكو لعب يسرافلا ةداهش
 ىلا ينتنلل تعقو ةرفس رخآ يف امل ترج ةمدقتملا يج نبا ةياكح



 يح

 كيش نود تناكل ةيسابعلا وا ةيومالا ةلودلل ليثم اهل دجو ولو

 انتتفي مل هلكب زفن ملام نكلو «سريموه ءآرعشلا خيش ةذايليا قوف

 هناو .هنبج نع هوور اهف ينتملا داسح قمح نم بجعلاو « هضعب

 | 0 | لوقيا ءابراه ىلؤوا فاقت كلاقنيراةلبأ ترثح ولا ارثع
 ا 1 ل صنعا يضاخت زو ةطنقللا تاببالا“لثم, ةلوتلا. فيلم
 ينادخلا سارف يبأ ةرضح ةيميملا هتديصق نم هضعب مدقت ام لوشي

 ءآرغشلا روضحب هتديصق نم تيب لك يف هطقسني ناك يذلا وهو
 اذه لك هنم عمسإل "هنا قمل ؛ ةيرغش تاقرس هيلع اه”دعنو

 لطب ,ظعا وهو «فرحب سبني الو ةسورفلاو ةعاجشلاب رخافتلا

 م ملعت .هلاثماو اذه نمو ؟ ةلودلا فيس دعب نادمح يني ةلود يف

 اهلقانت يتلا بيذاك الا ددع يصحن نا عيطتست ال لب ةيوزكحا

 زون. دعب انيلع رسعت' ىتح مهبتك ام نوخرؤأملا اشحو ةاورلا

 ميقنملا نم حيحصلا صاختسف نا ثداوحلا نم ريثكىلع نورقلا
 دقانلا نأ معن ؛ ةقيقحلا نم ريثكب بذكلا نم ريثك جزتما دقو

 مجارتلا بتكيف ةيشافلا ماهوالا نم ريثكحيحصت عيطتسي دق
 ةمجرت يف دجن كنا كلذ لاثم ؛«لئاسولا هل ترسيت اذا خيراوتلاو

 منعم نع - صئاص#لا - هياتك لوا يف ينج نب نامثع حتتفلا يب
 لوقي مث ةئم ثالثو نيثالث ةنس هدلوم نا ٍديفي ام توقايل ءابدالا



 - ةهادل

 هضتمت لاطبالاو "كتاب قت ...٠ هن "تبث اوه يف كتثدقت اا
 هلوقكو

 ىغولا يف حّرص توملا اماذا انآ
 انعطلاو ترضلا انتاج ىلا انس ظ
 هواقل بيلا دصق هل اندصق

 اهقح أ :قتويشلل “فقير نقلا ايميق
 ! ىرخأ نم لوقيو

 دلاحي ال نَم نردصي ال ةراوم يدب يف دّنهملاو يسفن ةرواو
 الواو ةروهشملا يهو ةلودلا فيس .هتقرافم لبق ىرخا نم لوقيو

 يش هبلق نمي هابلق ةرحآو

 ”مد”فويسلاو هيلا ”ترظن دقو . ٌةَدّمْدَم دنهلا ”فويسو 'هترز دق

 اهنمو
 هب نيلفحجلا "نيب ترس. فهمو

 ”مطنلي .توملا جومو ”تبرض ىتح

 قحلي' مو اهيلا قبسي' مل ةروصب ابفصو, هيلع نه كلذ لك

 اهضعب ةلودلا فيس يف هدئاصق تْمسننَأ ولو برعلا ءآرعش نيب اهب
 ( ةذايليا ) ةمحلم قح تناكل سريموه ةذايلبا وحن لع ضعب ىلا

 ءدحاو كلم كلُمو ريصق نمز ىلع ةروضقم اهنا الا , برغلا



 كي 8ي ب

 ىلع دري ىتح تبي عامتسا ىلا تصنت نا بحت الف « رفسلا كلذ يف
 ةديصقلا ةعلاطم نم يبتنت ال مث عوراو عدبا وه ام ”هدعب كعمس

 0030 ةللأك ؛لييرسو ارشن بالما دقوتالا اهعاتسا وا

 يتلا هتديصق تعلاط اذاو « اروصنم ًاملاس داع *هنأكو ةلودلا فيس

 ةلودلا فيس ةزع اهنم ىرت «متدقملا 'بيسنلاف دم ناكاذا» اهوا

 هتدلاو ربق ةرايزل 'هريسم فصي رعاشلاو هركسع نيب وهو ذئموي
 كئلوا كن ريو شيجلا ضرعتسي ةلودلا فيسو رمهنم لباو تحت

 كسفن بسحن ىتح ىطويخ ىلعو ةبيرحلا مهسبالم تحت لاطبالا
 .بيذعلا نيب ام ”تركذت»هلوق تعلاط اذاو ,هحبدم عمست مهني ًافقاو

 كيلاعص عم ماعط ىلا ؛«قاسسو هزت .ةصق نم تاقنن' «قرابو

 ءانغو ءناسحو حار نيب .ه”نتنم* يف ت"نم ةليل ىركذ ىلا « قافزلا

 فيسل ترج ةييرح .ةعقاو ةياور ىلإ: ةفبسلفو كس ىلا ؛ناديعو

 برعلا ل ئابق نم ةميكشلا يتديدش نيتليبق اب مزهف صمدت ءآرو ةلودلا
 نكي ملو ؛لاكشا وا .ماهبا هجو قيقدلا خرؤيلل كرتي ال ليصفتب

 رعش يف ًاريثكهلثم ىرن ام ىلع نينثا نيب ًابرح وا ًاعارص فصب
 هريوصت نا الا همانا ةداع لع.ًايورح فصي ناكل ب: ةيلهاجلا

 كراعملا كلت نم ريثك يف ةلودلا فيس ركسع عم هتبراحمو عئاقولا
 : هلوقتكحج



 الا ( ةيذاكلا مهمعا نمو هداسح غرب ) دلومو يلهاج نم انءأر عش

 ةءةدضقن ام“ قيقدلاو ليلجلا ثفْصَو يف :هتغادرباو هرظن هلام
 فصولا يف ةلقتتو ابعقاومو اهنناعمل ظافلالا نسحا :هراشخاو

 نإذاو ساطرقلا نؤالمب ذا مهسفنا ءآرعنشلا غباون نم هاوسل ًافالخ
 ةددعتم تابييشتو دحاو فوصوم راركتب ءيراقلا نيعاو عماسلا

 ناسحا نم .هريغ لع كلذ يطغي ىتح , ًاهفات فوصوملا نوكي دقو
 هدئاصق نم تّدش أبا ذه ينتملا اما «قئاذلا دقانلا نيعا يف رعاشلا

 ادن لافتا امتي وع اهتءآرق نم يبتنت داكن الف . ةماعلا

 وا ةسامح وا باجي وا طاشن وا رورس نم كسفن يف "“تكرت امو
 ةدهاشم وا -ينتملا - اهلئاق ةفرعف ينمت'وا اهنم :ىش ةاكاحن يف ةبغر

 ءاثرلا اذهل دجت نلف ةلودلا تفيس ةدلاو هَآثر ةالثم غلاطف : هتروص
 ننزرلا عجفتلا نيب عمج دق ءرعشلا نم تأرق ام لكيف اليثم يكولملا

 اهعيبشتو ةزانجلا ريس ليصفتو قئاللا ءانثلاو ماقملا يلعلا ءاثرلاو
 اهعلطم يتلا هتديصق يف ترظن اذاو ؛ ظفلغلباب اهنبا ريمالا ةيرعت مث

 ةرصنل ةلودلا فيس راس دقو « لسآلا ىلع ىنبي* ام كلاملا ىلبعا »

 لاح ةياكح اهنم تيب لكيف دجت « لصوملا يف ةلودلا رصان .هبخخا

 ءادعالا» رعاشلا فافختساو .هنأيو ا ءىنت

 ةداعسلاو رضنلاب رعاشلا لؤافتو مبب شابلل حودمملا بهذ ندذلا



 'دقف اندنع ءآرعشلا نم ةصاخلا اماو ؛نيننفتملا رئاس مهبلع سقو

 انباتك نم نيمدقتملا نيئزجلا يف حتارقلا عئادب نم دهاوش اندروا
 رعشلا دوجا نا ىلع :ريصبلا دقانلل ةركذتو حاضيا اهفو اذه

 وه اماو «سابتقا وا لثم برض يف الو ةديصقلا لوط يف سيل

 .ةلازجو فصولا ةقدو بيترتلاو بيكرتلا عادتباو ىنعملا راكتبا يف

 '”00]» «هلئاقو كزتلا اية شاملا نلقمتلا نع دعلاو .ظفللا
 ليجريفو سريموه قوفت لعلو ء عوضوملا رايتخا هلك كلذ يف
 امههرايتخال الا نكي مل ضرالا ءآرعش نم امهدعب َءاج نم ىلع

 تيسيلو ءايندلا مظاعا نم لاطبالا ةمحلم درس وهو « امهيعوضوم

 .هموقب وا هسفنب رعاشلا اهب رخافي ةرخافم الو «ةليلو م ةياكح

 .فصوالو؛ : ميركريزو وا ميظع كلم حدم ألو , ةيقشع ةصق الو

 بدن الؤ «سرف وأ فيسك كلذ ريغ وأ برطو بارش ساحب

 يه ةمحلملا امتاو ءرئاج نمز ىوكش الو دوقفم ءاثرالو للط
 تلمتشا امو اهدالب فصوب ةما خيرأت يهف , ةدايزو كلذ عيمج

 مهتاوعدو مهلكحآمو مهسبالمد مهاداعو معابطو هقلخو هيلع
 سريموه رعش يف هدجب امم هفصو لوطي ام ىلا مهحارفاو ممبورحو
 00 اة نفقت ا يح! لل نسج نه هيف لقتتتف لنج ريفو
 قوفتي مل ينتملابيطلا ابا نا اندنعو . حئارقلا كلت ةمظعو ومس نم



 دحاو تيب يف كلذ عقي نا الا "مهلا , الف ءامل ًاناسحتسا كتداز
 , هيف كوكشم مالاو « ةينيسلا هتديصق يف ما يلا نع ىوري' اك

 يف الا اهلثم ىوري ال يتلا قراوخلا نم وهف ربخلا حص نأ هنا ىلع
 ليجريف نغ قيقحتلاب درو ام كبسحو )١( نينسلا نم تائم ىدم

 [ دئينيلب] ]اب ةامتمملا هتمحلم حيقنتو رظن نم .هتنيول هنا ايندلا آرعش يناث
 . كلذ ىلغ ايف بظاو ةنس ةرشع عبرا دعب الا

 دوعن نأ مدقت امي لاحترالا ظفل ىلع انيتا نا دعب انب ردجيو
 سددهملا ناف : متارقلا باحصا مهو نيننفتملا ةصاخ نع نايبلا ىلا

 هتحرق تعدتبا دق انيتا يف هنا ةحلآلا لكيه لكش ممر يذلا
 لكيلا كلذ ءاضعا نم وضع لكيف نيوكت ةفارظو.لامج ةفئاط
 ام لك اهتعاطل تدانقا هتحرق نأكحو « .هلمج نم ةلمج لك يفو

 قؤنلاو .نسحللا تانا نم نئوفتلا دب ةرتشو انيضاالا هللا ١
 نم لكل أتي ال 'اذهو , يمدنملا نفلا"ةقد يف ةخالملا تاءاغو
 طئاسبلاو داعبالاو طوطقملا مسر فرعو ةسدنملا ةعانص سرد
 ءرخآ ءىش لكيملا اذهلثم نيوكتو عادتباو ؛ءىش اذهف «تامسجملاو

 ممارضاو هينواعمو سايدبف ةحيررقك ةحرقالا هب دوجت ال اذهو
 ام ديوي فوب تناس ريهشلا دقانلل ىعملا اذهب مالك ىلع انفقو مدقت ام ضيببت دنع )١(

 ,تااورلاو لوقنلا هذه لثم يف كشلا نم انه هانركذ
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 ىوس ةعيدبلا نونفلا نم ىش ىرخا ةرابعب وأ ةليمجا تاعانصلا
 مهفيرعتل «بيطخلاو رعاشلا ىلع ةحرقلا اوقلطاف ةناطخلاو رعشلا

 وأ ةبطخلا ءآقلا هناب لاحترالا اوفءرعو لاحجترالاب حارتقالا ظفن
 يف برعلا ناك موي “كش الو ناك كلذ لك ةئيهت ريغ نم رعشلا

 ةغللا ةفسلف نم ءىبشب ملع مهدنع نكي مل موي. «ىلوالا مهتوادب هيت
 رعشلاو ةيطخلا نولجتنرب اوناكو « ةفسلف مسأ وأ ىتعمب و

 يضقب نامزا .اطخلاو آرعشلا ىلع يتأيس نا اوملع ولو ؛”الاجترا
 نب ريهزك اهيذمتو ةدحاو ةديصق مظنل الماك لوح رعاشلا اهف
 قدزرفلا ناو املاثمأو ةصفح يبأ نب ناورمو 0 يأ

 نم "يلع نوها يسارضا نم سرض علقو ةعاسلا "يلع "رم لوقي
 ا ةلزدوه نم اكللاءأاف رتشم لكن وهو اذه _رعشلا نم تدي من

 «هانركذ ام حارتقالا مهفيرعت ناك امل ءاذه نولوالا برعلا ملعول

 ةياكح يه وا تاييا ضعب لاجترا وه رعشلا حارتقا يف لوقلاف

 رعاشلا هلوصح نكمي اذه لكو ؛ كلذ لكاش امو سيمحتو جيبي
 نوكي نا اماو : هتعاس يف هيعماس ناذا يف هعقو نسحو بيطخلاو

 تاهيشتو ةيخيرأت تاقيقحت وا .ناعم عونتو تاراكتبا كلذ يف

 اهتررك الكو بللا رحسنو بلقلا كلمت تاراعتساو فصو وا
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 عاونالا يهو نونفلا دحاو نفلا ةغللا جات يف يرهوجلا لاق

 نانفتم لجرو « قرطو مالكلا سانجا يهو بيلاسالاو نينافالاو

 ؛ نينافالاب ءاج اذا هتبطخو .هثيدح يف لجرلا نئفاو « نونف وذ يا

 راما , ىشعالا رعش يف ناّنفلاو . . بئاجعلاب ينأي نفم لجرو

 تيأر اذاف « ةغللا بتكر ئاس يف هلثمو هنم دارملا ىبتتا يثحولا

 . ءىش يف ةيبرعلا نم هسسحت الف ناّنف ظفل نددلقبلل لق لب نيددجبلل
 ةياتكللاو نعتتتلاوةباطخلاف ةيماسلا ةئلقعلا ةعابصلا وه

 ةعانصو ةباتكلا ةعانص ةغللا ميصف يف لاقيو تاعانص اهلك ءآنغلاو
 ركذ مدقت دقو أضيا نف ظفل اهبلع قلطيو ءآشنالا ةعانصو رعشلا

 نيمدقتملا نيئرجلا يف (ةليما تاءانضلا ًاضيالايو) ةعيدبلا نونفلا

 نونفلا نم نف بحاص وه ننفتم ظفلب دارملاو ء باتكلا اذه نم
 ننفتملاو ةحررق ال ثيح ننفتم الف ةحرقلا تانب اهلكو ؛ةعيدبلا
 ظ . 471156 ظفلب نييوسنرفلا دنع فكرعملا وه

 وا «.ةيبرعلا ةغللا يف  ةحيرقلا  ظفل عضاو نا كشال
 نم ءىش برعلا دنع نكي مل موي تناك دق ظفللا اذه ىلع ةأظاوملا



 خيران انل ىور دقو نيّدنلا قوف وه ايف ديجم يلا كلت اهنم ردنأو

 . رودنلا ةياغ يف وهو كلذ نم ًائيش نيننفتملاو نونفلا

 يف فعضتو نمارملا صقنؤ لامهالا, أدصت ةححرقلاو

 .ةناسنالا ىوقلا رئاشك ةخوخسلا

 اًذااالا اح دوجت الو ديجت الو ؛ هاركالا, دوجت ال ةحرقلاو

 امب داوجلا ىلا طسنت ذي ةرورسم ةنئمطم ابحاص سفن تناك

 : هبلأ تبعد

 ديجت الو «تقو لكيف اهحاص عيطت ال تمس اهم ةحيرقلاو

 . .ةدحاو .ةريتو لع

 ةقابلب درقملا عوضوملا ععوتت اهنا ةيماسلا ةحيرقلا نساحنمو
 'الالا ةعاسن للا" ةنبأ ست ىلع "ةفاكفؤأمذإ "هنكت رزه

 ظ قاد طرت واع بلغسو
 بئاج' ةلحاقلا تاعوضوملا ىلع بكست اهنا اهابارم نمو

 11 اجيال ةوشب اروع يللا ؤؤامدنع كمل "نلمح
 . ناك امم عدبا ناكمالا يف سيل اهدنع لاقي ؛ ناولالا ةيهاز اللح

 صاوخ نم تسيل ةيماسلا ةحبرقلا نا لوقن ماتخلا يفو
 . لوقلا قبس اكنيننفتملا ةماع يف ةيرطف يه لب طقف رعاشلا
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 . كلذ ىلع سقو بيضقلا ريغ باضتقالاو

 دادعتسا وأ ةيرطف ةيءنم اهناف ةحرقلا فيرعت ةقيةح امأو

 تايمهوو تاروصت لوبقل ةيلقعلا ىوقلا نم ةوق يه وأ ؛ يعيبط
 ديلاب اهريوضتو اهيكرتو اهعادتبا لع ةردقلاو «ةعونتم ةددعتم

 دودح زواجتي ًاصاخ ًادادعتسا ةح رقلا يف ناف ةلملا لعو  ظفللاو

 نم نونفلاو بادالا يف نإ بيترتلاو ةياورلاو نيقلتلاو مبفلا

 مولعلا يف "نإو ؛ةغالبو ريبعت ةلوهسو عادتباو حيضوتو ديلوت

 .نارتقاو ةنيابمو , ديدحنو فيرعتو « جاتنتساو عارتخا نم ةفسلفلاو
 يه امناو ديدحت نود ةيماس ةي"نم اهنوكب فّرعُت ال ةحيرقلاو

 راكتبا نكي مل اذاف « طابنتسالاو عارتخالاو راكتبالل ةيرطفلا ةيزملا

 لع كانه امناو : بقع ةحيرق يه وا ةحرق تمن سيلف عارتخا وا

 .ةياورو ظفحو ةنطفو داقتناو قيقحنو 3-05 دإَجو ةسراممو

 «”الاكو ةالامج ةحيرقلا ديزت ةبردلاو نارملاو ملعتلا نا ىلع

 .ةيباستكا ال ةيزيرغ ”ةبهوم يه ذا ؛”ةحرق .ىشني ال "هلككلذ نكلو .
 راكتبالاو نونفلا دحا لوبقل صاخ دادعتسا ةحرق لكلو

 نانع ينثي نا عيطتسي نم لقو .« عادتبالا راكتبالاب دارملاو .هيف
 . هاوس "نف يف ةداجالا ىلع اهديوعتو ءهبح ىبع تعبط' امع هتحرق

 « ةردان يه نيف يف ديجت نا عيطتست ينلا ةيماسلا ةحيرقلاو



 "سيقود يلاوخبطا “تلق هَكبط كل نأ ًائيش حرتقا اولاق
 ًادوربم ناكوه امناو ًاعئاج هونظف موق ىلع طبه نايرع ريقف اذهف

 كل نسحنف ماعطلا نم م ام ًاعيرس لق يا حرتقا موق هوردابف

 ىلع ؛يل اوخبطا ”هلوقو ًاصيقو "ةبج ًاروف مماجاف لاح خبط

 ينعي الو ءرهاظ وه م صيقو ةبحب ينومركأ يا زاجما ليبس
 عدتبا 5 حرتقا 4 محلوق الو , اديالج ًاماعط عدتبا ”هنا> همك

 فسعت ريسفتلا اذه لثف ؛كل هخبطنف ماعطلا نم ًانول عرتخاو

 . بواجم او لئاقلل قيمحنو ضحم

 ”ايرطلا ديبلا اها ءئةحرقلا تفيدرعت#يف ؛هولاقام ىلا: دِعَنلَو

 ةحبرقلاو هتايلك يف لاق دقف ءايضلا وبا اماو ءاقتب ظفللا اذه ركذي ملف

 ريغ ىرث م وهو ةراعتسالا قيرطب ةعيبطلا ىلع اهقالطاو . . رثبلا
 ةحيرقلا اورسف يا اولاق مهنا معن ؟ ركبلا نم ةعيبطلا نبأو موهفم

 ريغب صقانلا فيرعتلا اذهل ريسفتلا نكمي دقف ءاوتكسو ةعيبطلا

 ناسنالا عابط ىدحا اهنا نوديري لوقي نأك ءاضلا وبا اهلاق ام
 ىلععسواو حضوأ مجاعملا بادحا فيرعت لعلو كلذ لكاش ام وا

 . روصقلا نم هيف ام

 االاجترا لأوسلاو بلطلا وه حارتقالا نا مدقن امن لصحتيف

 ءدومعلا ريغ دامتعالا نا م «ةحيرقلا ريغ وهو ؛ةبور نودبو
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 ؛يش لك ”ةحرق ليقو . . اهيلع لبج' يتلا هتعيبط ناسنالا ةحيرقو
 ءىثلا عادتبا حارتقالاو مالكلا حارتقالاو كلذ لبق لاقو ... هلوأ

 ام هلثمو . هعمست نا ريغ نم كسفن تاذ نم هحرتقتو هعدتنت

 يف لاقو « هانركذ امب ىرت ؟فعضلا نم امهالكو سوماقلا يف درو
 املوا ةحيرقلاو ءىش هبوشي ال يذلا حارقلا ءآملاو .. حاحصلا

 ملعلا طابنتسا داري ةديج ةحيرق نالفل يَ هنموانيلا نها طلاس ١

 ,ةيور ريغ نم ”ءام | فنا أس اذا ًائيش هيلع تحرتقاو . عبطلا ةدوحت

 تفيرعتلاب بني مل نآو وهو 'هنم دارملا ىهتتا . هلاجترا مالكلا حارتقاو

 حارتقالا يظفل ريسفت يف مجاعملا يف ءاج ام نسحا وهف . حيحصلا

 : هلاجترا وه مالكلا حارتقا نا مهلك موق نم مهفي” ذا «ةحيرقلاو
 عادتبالانال . هعادتبا ملول فلاخم وهف ,ةيور ريغ نم موق اماو

 ”الاجترا نوكي ال كلذ لكجارختسالاو ظابنتسالاو عارتخالاو

 شيوسع «قونيند رق هيور دبي ىلا جاتحي لب ءرةيور ريغ نمو

 مهفصو نم جتني و ( مهش رخآ بسح رثبلا رعق نم ءأملا طابنتسا

 ميرقلاكصلاخلا وهو لّمث نم ءىش هطلاخن مل يذلا 'هناب حارقلا آملا

 دكريو اهيف ءاملا عمجتيو رّبلا يف قمعتي' نا دعب الا نوكي ال اذهو

 و حارتقالا اما «ليوط تقو ىلا جاتحي هلك اذهو وفصيو
 رعاشلا لاق وهف رةبور ريغ نم لاجنرالا
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 ا0001 |, لكناو ةرجهلل ثلاثلانرقلا دهب اودجاو مجاعملا باحصا
 ا 01 نرآلا لوخد لق يأن ومأملا مان لاك نانويلا ةفسلف نم
 مرثكا نا وه ةقيقحلا ىلا برقالا ليلعتلا نكلو « هلئاوا يف وا

 نوشخم اوناكهاوسو لوالا لعلو , هقباس نع ًانمز مهرخأتم ذخا
 ثحابملاب قلعتي ام ءىشل اوضرعت اذا نيدلا فعضب اومرب' نا

 0011١' مرأللا تتكيف ةزيثك لاثما كلذلو ,ةيلقعلاو ةيفسلفلا
 ممالا ةلاحو ءابضيوعت بعصي ةراسخ هاما دف امازيغم

 لاغتشاو.ضعب لقلقتو اهضعب رخأت نم دوهشم وه ام ىلع ةيبرغلا
 ضرغلا اذه نع ديعب وه ام كلذ ريغب نيرخآ

 تافيرعت ىوس تافيرعتلا بتك نم انيلا لضو اهف ملعن الو
 ناب ريدج وهف هنم.عسوا ناك ناو ءآقبلا يلا تايلكو ؛ يناجرجلا

 رضبت نم حضتي < مجاعملا باحصا نع هالعا هانلق ام هفل وم يف لاقي

 ةيلقعلا مولعلا بتكح ميفصتي نمل اهسنالو «ةغللا هذه رح يف

 0 ارا نييتاتلا عبررلا اذطتيف 'ايوتزا جا دنع ةيدآلاو
 ةفسلف نم ائيش قاذ نم لك ”هردق ”هردقي الضف ءاقبلا بآل نا ىلع
 ' ١ اعاناذه ان وكذ امناو ظيوقتلا نطرعم يقاتسلو :قطتللاو ةغلاا

 . لضفلا يلآ لضف
 برعلا ناسل يف لاق. ..ينأبب امل ًاديهمت ةمدقملا هذهم انئج:دقو



 ةحبرقلا يف
 ,ةروص عادتباى لا دمعوا ءلع وا .نف دعاوقل عضولا ىناعنم ةلك

 يذلا دهللاو بّسصَنلا رادقم ملعي «قباس لاثم ريغ ىلع ةمبلم“ ةيركف
 يف ام ل ودبي ذا . ظفللا نم ريثكديدحتو فيرعت يف ثحابلا هاقلي
 فوقولا مورت دقف «بابلا اذه يف ريصقتلا طرف نم ةغللا بتتك

 مه يا كردت يلا ةيلقعلا ةوقلا يا ءكاردالا ظفل مهفيرعت ىلع

 الو ناسللا الو حاحصلا يف ايش كلذل دجت الف , تاروظنملا اهب

 . ةغللا بمتكن م اهاوسيف الو حابصملا الو سوماقلا الو ساسالا

 بادكاو . دحلان ع ًادئاز لب ًايفاش افي رعت الثم لدعلا ظفلا دحت دقو

 ىلا دوعي اهف امأ « لم طارفاو ”لخم .طيرفت نيب كلذ يف ىجاعملا

 ةيعرشلا مولعلاب قاعت ام يف اماو ؛ طيرفتلا ةياغ يف مهف تايلقعلا
 اهمجاعمو ةغللا بك امناكف :طارفالا ىصقايف مهف ءاهيف ركذ هل ام وا

 ٍفراعملا رئاسو مولعلل نكي مل نأكو «نيدلا ةمدخل الا بتكت ل

 ءاب قلعتي امب مهتيانع يعدتست ةلزنم ءآيلعلا كئلوا دنع ةيرشبلا

 مولع مهيلا لصت ملو ةطبسب ةيودب ةغل ةيبرعلا ةغللا نا لاقي" دقو

 عيمج نأ ملع' ىتم دودرم لوق اذه نكلو , ةعيرشلاو ةغللا مولع ريغ



 "" تايلزنلا يبف هابصو هتيهافر لاح يف اهمهلتسي' نمو «تايساجلا يهف

 نزلا وأ ءاقشلاو سؤبلا يف اهحوتسي نمو :تايدغرالاو

 كاباو هللا انذاعا ء تاحنانلا وا تاحانملا وا تاحاهونلا يهف ؛ءالنلاو

 . رهدلا بئاون نه

 الا «ةغبانلا رعاشلا لع لزنتي ال ّيحولا نا ملعب“ مدقت اممو

 تاردخم زاربا ىلع هب طيح امبو هيف ام لكب هفعسي يذلا ناكملا
 )00 طاق ضاق ةلك اف - يريرحلا وق نسضحلا امون: هتحق

 وأ يماعلا رعشلاب تررم اذاف  زيجارالا عمست* تقو لكالو

 ةيرعاشلا نم اظح اوقزري” مل هباصا نا لعاف يراجتلا وا يقوسلا

 اوعركناو ؛ مالك ونادو مث اماو لييختلاو يحولا نم ابيصن الو

 ةبابصلا لها يزب اويزت وا تاناحلاو ةوبقلا رود يف يطاوبلا
 . تاهاقرلاو

 ' دالا كلذكف ؛ زاح رلاو نا” ذولا ريغ وه: رعاشلا نأ اكو

 ةرقابعلا نا ٍلعاو ٠ خرؤملا ريغو يلعلا فلؤملا ريغ وه يرقبعلا

 يتأيس وا لوقلا قبس ام ءآرعشلا عباون ةلزنم يف مهلك نيننفتملا نم

 . نيتنفتملا باب يف كلذ نع مالكلا
 يال



 نوقوفي قرشلا يف كلثم ءآرعشلا نا ًاقح تلاقف . ةلحملا هذه يف ريثك

 ناومداك ريهاشملا .راكلاامسالو ااوزا.يف انءابذاو انآ را

 نوردتقي ال مبلعلو , مبلاثماو ويزنونادو سنارف لوتاناو ناتسور

 ةحيسفلا روصقلاب مهتماقأل الا ءاهف ةداجالاو مهتاموظنم ىلع

 نوكلمي ال نيذلا ءآرعشلاو « ةقيلطلا ةَقبَعلا تاّنملا يفوا ,ةقينالا

 ؛ يناشملا يف وا فياصملا يف رهشا ضعب ءآضق نع نوزجعي.ال ابلثم
 ىللعو « ةرحاسلا ةعيبطلا عئادبو « ةرهازلا اهنانج نيب :كانهو

 تاقّلطم تايناغلا .ءانغو ؛ بابلالا ركستا يتلا .ىقيسوملا تامنن

 رجو ١ ننال نتف لالدلا رم تايدبملا صقرو ؛ "باجحلا

 ,نانعلا مهحنارقل نوقلطي, « ببالجلا عئادب ريرخلا نم تاسباللا
 هذبم ثدحملا لاق «ناجرملا نم تفنرأو ردلاب تداج اذا بحي الف

 هتعفشو ”اليزج ًاركش انب اهظ نسح يترئازا 'تركشف ةياكحلا
 .همالكىهتنا . دئارفلا لب دئاوفلا نم "يلع هترثن امل اهترايز لعركشب

 نيب ةحيرقلا مهلتسي يذلا رعاشلا ناب لوقلل ةربع مدقت اهفو
 ةدئاصقف رولا ةجتار ريغ هرعش نم ركتب ال «ساطلاو سلا

 بورهو هريدغو ءأملا ريرخ نيب هتحرق يحوتسي نمو « تاير ا يه
 رشن اهنم قبعي نا .عدب الف ناخلالا منو ناصغالا لبامتو ميسنلا

 حامرلاو فويسلا عقو ىلع اهبحوتسي نمو « تايرهزاايهف راهزالا
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 1 يحوتسل يذلا وهو يرقسلا بسدالا لع قدصي . همابلتساو

 ابعدتبي ”ةياكح يوري وا ءهيلا قبس معوض يف بتكيف ةحيرقلا

 ًاروحو ًاراهناو ًاروصقو ًاصاثا روصت ًاظافل 00

 ةفولأم ريغو ةفولأم ءآيشاو ةلاكشاو ىلارعو كلامو ًادالب لب

 نم 00 اا لو اق بارا قئاتخ ابنك

 هلسبو ماخلالا لسر هيلا هيحوت ام ةنطفلاو ةدكحلاو ظفنلا عئادب
 ١ ا انيك دلة كف مالكلا ننفث يف هراحبتسا هيلع

 . ماهلتسالاو يحولا اهصخاو هأبأ شم "راش ف ةعاقلا نع ةشرلا ِق

 3 00 .هب يثدح ام هدأرب 1 نسا

 : لاق همالك قدص

 اهامساو) سراب قارشانم ةليبن ةدّيس يلزنم يف ًاموي يتراز
 يباتكح ةفرغ ىلا تلخد انلف «ةرم ريغ قرشلا تطره دقو (يل

 ملظنت اهئاهم تحتو ةفرغلا هذه يفأ يل تلاق رظنلا اف تراداو

 ًاثيش اخل مجرثا نأ "يلا تباطو وعاش: |زغرغ اعناكو الر ؟ كراعش

 كيأرو ايكباش دحاأ نم تف رشتساف «ةرمن:تاقف ب تلعفنذ ابنم

 ةنينج ضرالا هذه نم لعجت ال لو تلاقف . اهماما ةحيسف آضرا

 اهنمتو يل تسيل ضرالا تلقف ؟ءآملا املا يرجتأ» ضاوحا تاذ

 2س بسس عا
 مويس 06
 5 ع
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 :تاقولخما ىف .ةماغ تناك ناو ةزجنخاو . راجسنالاو نإ
 لب يتاسنالا عونلا نم درف لك يف ًادج فلتخت ةينوصلا ةوقلاف
 بصقلا نم عون لكب تبوصتلا ناف « تابنلاو ناويحلا عاونا نيبو

 نيب دحاولا عونلا يف نينرلا فلتخي لب هاوس نع فلتخي نينر هل

 ؛.هيخاو خالا نيب ناسنالا يف توصلا فلتخي 15 ةبصقو .ةبصق

 ,"ةعيطم هبيجتف ةحبرقلا مملتسي !ذبف رعاشو رعاش نيب كلذ لثم لقو
 «قدنتو .ضقنت قعاوصلاو قشنحدعرلا كارا ناي 0

 هاوس ىرتو ءردض لك حرشو رمخ الو ركسا ًابرط ناك ناو

 هتحرق نا الا ءرعشلا ظن هتعيبط يف ناك نو هيصعتف هتحيرق مهلتسي
 ىلع نوكي نأك« ةنيعم لاوحا يف لا ةداجالاو مظنلا ىلا حاترت ال

 أرعاشرظان لك يلو كلذ ريغاوا براعلا سال ١ بارشلا

 نيب قرفلاو ءابرطم وا اممم وأ اد"رغم توصم لكس يل نا اك

 هعيطتسي .الو ماهلتسالا ىلا جاتحم ريغ مظانلا نا ءرعاشلاو مظانلا
 ةغللا مولع ضعبو ضورعلا ملعت هنا وا ةناثو. نذا وذ 'وه امتاو

 يف وهف «لاثمالا وا ةصقلا وا ةيملعلا ةزوجرالا مظن يف فرصتيل
 رثكاو «تارباكحو دعاوق زاجرو .فاوقو مالكنا”نو ةقبقحلا

 : ماحلالاو ةحيرقلا وذ وهف رعاشلا اما. .ءآملعلا نم ءالوه نوكي ام

 رعاشلا يحو نع هانركذ ام لكو : ةحيرقلا ناب اذه دعب ينأيسو



 اذه مهفصوب مهنكل ؛ رعشلا نم تايبا وأ تيب اهنم بكرتي ناعمب
 فيرعتلا اذهب هنأ ريغ ,موظنملا ردلا ةلزنم ةيرعشلا ظافلالا اولزنا

 نزو وه ؛فيلأتلا نيبو رعشلا ظن نيب قرافلا نوكي ديدحتلاو
 لبق انيب ؟فيلأتلا فيرعت ناف « ةقيقحلا ريغ اذهو ءطقف رعشلا
 وه لب ةعيدبلا نونفلا نم اذه نال  رعشلا ظن ىلع قبطني ال اذه

 بيقنت ريخالا اذه نا , فيلأتلا نيبو ”هنيب قرفلاو ءاهسأرو اهوا
 قوف وهف اهماهل:ساو ةحرقلا يحو وهف مظنلا امأ ؛ عمجو شيتفتو

 ريغ ناكو معلا ليصحت ىلع بكا نم لكذا « معلا قوفو فيلأتلا

 فلؤيو ءادلعلا ةبترم غلبي دق ءاكذلا نم ًائيش يتوأو نهذلا دماج
 ًأطسق لانو ءآبلعلا ةبتسم غلب نم لكس يل نكللو «لوقلا قبس اك
 سيلو ءرعشلا ملظن ىلع ردتقي ءءاكذلاو ةغالبلاو ةحاصفلا نم
 نم لم ظن وا مولعلا نم ملع يف رثكا .وا تيب ظن كلذب دارملا

 , فيلأتلا باب يف لخدي هعيمج اذهف «ةيبلع ةزوجرا وا لاثمالا
 كلذو ءارعش .قحب نوعدب' نيذلا رعش وه ىظنلا نم دارملا امناو
 ةنسحلا تاوصالا يوذك مهتعيبط يف مث نومهلملاو ؛ نومهلم مهنال

 ةرجنحلا ههبيجتف تاوصيف ءانغلا مدحا سفن يعدتست « ةميخرلا

 ملأتملا فهلتو . نورححلا ماما نحيت ”هنم نباف ًابئتكم ناك ناف . ةعيطم
 داكيو «راتوالاو لبالبلاب ىرزا ًارورسف ناكناو ؛نوعطملا



 «كلذ ّسحي هنا وا ء هسفن يف ًاديعس ناكناو "سحلا مداعو

 ىلعو . هسنج ءآنبا رئاس ىلع لب هفراعمو هلها ىلع ديدش هالب وهف
 . ًاميظع ًازنك مدع دقف سحلا مدع نف ةلمجا

 وا بتاكلا ساسحا ناس يف قيقدتلا هتوفي. يذلا دقانلاو

 ناسحالاو ةباصالا عباطب هدقن ىلع مخي ال «هتباور يف نيفوصوملا
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 . نايحالا ضعن يف ضرغلا باصا ناو ايلع دعني الو

 : ماهلتسالاو يحولا يق

 عما وهو ءدنل فيلأتلا ظفل فيررعت سماخلا بابلا يف انركذ

 ديدحتلاو فيرعتلا اذه نمل صحتي و .هضعبب مالكلا ضعب لصو وأ

 امش كعتوب اهتيميدتموظتم ةاليصت ل بيلأتلا ظل تؤ ١
 : غباوالا .ةرعثلا نم مهاثماو ,يتاطلا.وا يرتحبلا وا.ينتملا زعشك
 رمش لعمل اذلا ظفل ب برا قالطاو موطظنم لب عومب ديغ هيزال

 دياج نا اوم هالة ل يسارا

 هلع جرب ا 90 ,رهوجلا نم دقعلاو ميظنلا



 بال[ ب

 ظفل نوقلطي ام رثكا مه:ال «مبفلا مداغ يا ءراقتحالا توعن
 نع .ساروخللا : دعنا سبللا,نال.كلذو .ء نسللا ةساحب لع زوغشلا
 كبذكي دقو ١ عمسلا هلثمو رصبلا عدخ دقف «ةعيدخلاو شغلا
 اروعيشلا دقاف نالف موقف . بذكي اقف سللا اماو « مشلاو معطلا

 وهف سخلا ساوحلا مدع نمو « سلا ساوحلا مداع هب نوددري
 اش ثعلأو وه ذأ! عش ناوخحلا نود

 يف .هروبظل زاهم يهو ساسحالا هبنت ةيئاجفلا ثادحالاو
 . هتدش ياس حلا ةوق يف ناديي امالبلا باقتراو ءاقشلان ا [؟ ؛ هباحصا

 )001 لانلاو روضتلاو رعشلا ةحب يف نحل ٌةوق رهظتو
 بابلالا يف لعفي ًأظفل رعشلا نم ناو ؛روهظلا ما اهتسرامم يفو
 رئوي نأ تدرا ناف ؛ ”ساسحا هلك ةنال كلذ ءروصلا هلعفت ال ام

 ' ااا الثلا شوق "يف كنلقتا وا "كرق“وا  قيعماسلا ىف كاباطخ
 ظفللا رايخ كلذا .قتناو مهساسحا يف ًاريثأت كمالكل لعجاف

 نسحا امو لاقم حضواو ريبعت غلباب بولقلاو عماسملا يف 'هذفنأو

 يرتحبلا لوق
 ,نسو يؤذ ًاماؤقا رعشلاب *زها

 اورعش ام فيسلاب اوبرض' ول لهجلا يف
 اهعظاقما نم يفاوقلا: "تحن ءلع

 اا اهيفل اج لال ةلع اييعو '



 د ١/ه

 ةيولعلا نوؤشلا نم هراصبا هيلع عقت ام ىلع ف.لفتلا ىلالصو نا
 ضرا نم فراعملا تراس ذا مولعلاف ةناتكتلا ىلا مث ةيضرالاو
 نيسومدقلا كلوا لوقع نا يف رضبتم لقاع كلشي. الو ؛ ضرا ىلا

 ءانبا نم نيس ناغلا'ننا لمح ءآرو ام ىلا دتقل نكت ل رشبلا نم
 .رصعلا
 مث هيابشو هتيلوفط ”هل تناك يناسنالا لمعلا نا ورديد لاق

 . هرقبقت يا هتخوخش اههقعت ال نا ىدعو هتلوهك يا هلماكت

 ,ةيدأم هنمبثك | ىلقع هنااا: سانجالا لم ون روع
 أ هب رعش لاقي“ ؛ ةياردلاو ةنطفلاو ملعلا وه ةغللا ين روعشلاو

 هنا نم رعاشلا ظفل نأ اومعزو نطف يا :هل رعشو . هلقعو هلع
 ةكاوجل هنأب .روعشلا مهضعب فدرعو « هريغ رعشب .'ل ام رعشي

 ول امينا «ةباصالاو نسحلا ةياغ يف ىسلف فيرعت وهو . لزازتم

 امعتنيا اي روشااو مالا نم ةقئاريغ.لحوا هيف ادور

 .بانلا حتفب ترعش وا رمادقا عقوب ترعش لوقت : ىنعملا أذهب

 نم نيقي لع تسل ينكلو اذك توص ينذا يف عقو لوقت ,كنأك

 نإلف اولاق اذازو ٠ لزلزتملا كاردالا, روعشلا اوف-رع اذهو . كلذ
 ءطحا كلذب نوديري مهناف ءروعشلا دقاف هنا واهل روعش ال



 ناك امل هنال « مهضعب 'هاري امسح ًاعنتمم الا يف ىري ال ءيرشبلا

 ىلا ةلصوملا لئاسولا نم اهيف مدختسي اهو ةيبرتلاب لماكتي ءسدلا
 لعن اننا ذا ."سحلاب ًاقلعتم لقعلا ناكو , مدقت ؟بولطملا لماكتلا

 نود لقعلا دوجو معن ال نكلو ,؛ لقع ال ثيح ”سحلا دوجوب

 - اذايلف نيمزالتم لقعلاو *سحلا ناك املو ؛"سحلا دوجو

 يف تحجب ينلا لئاسولا هل تمدخّتسا اذا ةيبرتلا لقعلا حالصا
 ؟«رسحلا لماكت

 يرشبلا لقعلا حالصال ترسيت يلا لئاسولا نا ىرن نحن لب
 ذنم ًاديعب أطوش تعطق دق ؛ يتاسنالا نارمعلا ةعيبطب مومعلا يف

 '00 ا ارا لقلع قعزنرديل نإ: ضرالا اهانه الع دندم لو
 قواخنا اذه فالسا هيلع ناك ام لهجب ٠ رشبلا خيرات يف رحبتم

 لوقعلا ةيلوفط نم ؛ نرورقلا فالا مهتسمط نمي نومدقالا
 ,ةليدضلا مهراثأ نم دجو امم كلذو' «شيعلا ةيجمهو لاجلا ةجاذسو

 رئاس يف ءىطبلا يقرلا راثا نم أ رفالاب ممدعب نأ رهظ امب مث

 تباغو مهوقبس نم لعلو « مهالت نمل كلذ لثمو «٠ شيعلا بابسا
 ىلا برقا ةلاح ىلع اوناك دق ةلغلغتملا روهدلا تاملظ يف مهراثا انع

 "ةجينن الا نكي مل مويلا هيلع نحن يذلاو ؛ ةيناويحلا لب ةيلوفطلا
 نيضاملا ةاكاحم ًارهدف ًارهد هتبذه دقو لقعلا حالصا يف ةيعببط



 :؛ثودحلا ردان ناك ناو ققحت دقو ؛مايا دعب وا ةدالولا بّءاهدالوا

 اوكلمي ىتح مهبذعي وا مهنتي وا نهدالوا :نقنخ ءآسنلا ضعب نأ
 بحت مالا نا «هيف فتم ريغ روهشملاو ءابآلا ضعب كلذ لثمو

 دنع مالا نانحن لثما برض' ىتح رياعتلاب ال يرطفلا ”نسحلاب اهدلو
 03 قراوخلا شحاف نم وهف كلذ نع ذش ا « ممالا عيمج

 :ةيعحولاةلاوملا ةايظا 0
 دقق «تالاحلا نم ريثكيف ساسحالا عم قوذلا كرتشيو

 هفصن دجوي ال ام «قيسوملا ماغنا هذاذتلاب سحلا نم ديز يف دحين

 ريواصت ىلا:رظنلا .هذاذتلاب سهنإ نف دلاخ يف ىئزتو «ئارتع يف
 ال ام.ءاةحرطلا :رطام “نم اهَريغو نامالاو#تاناتلاو شا
 ةدحاو .ةنيدمو ةدحاو ةسردم ءانبا مهلكو نّسح يف هرعغ لوك

 .ةدحاو رةلحمو

 لاذ غلا فلفل سال زر نللا نضلإلا ول ١
 تارذهملا ءاسنلا نم دا رفا يف كلذ نم قي“ ام رثك او « ةدنعب ةياغ

 . ةحلاو زيخلاو ةقفشلا وحن ةنهفظا وع لك ”هجتت دقف : تايكذلا

 ىلع ملعب“ ال نكلو « لقعلا قباس "سلا نا هيف بير ال امو
 ىلع ."”سجلا حالصاب لقعلا حالصا ناكمالا يف ناك نا قيقحتلا

 خيراتلا سرد يف قيقدتلاو قطنملا داشرا, كلذ نا -رظنيا نعل



 نماثلا بابلا
 روعشلاو ساسحالا يف

 رعشي مسجلا ىوق نم ةوق وه ساسحالا وا ”سحلا فرا

 واروخرو « لئاس وا دماج نم هسلب وا هب مدطصي امب اهتطساوب

 مومت يف وهو ماسجالا نم كلذ ريغ ىلا «نشخ وا معانو « بلص
 .هليصفتعضوم اذهسيلو كلذ نم ءىش تابنلا ضعب يفو ؛ناويحلا

 نزحم وا ملم ”ساسحا اولاقف ساسحالا ظفلب اوعسوت مث

 نولوقيف ءروعش ظفلب كلذ نع نوربعي دقو . "نلم وأ حرفم وا
 . ةحارلا طاشنب وا ربسلا بعتب وا عبشلا ةذاب وا عوجلا مب

 وأ هتيرحب ءزملا رعشي نأك ءىشلا ةقيقح ”ساسحا وه مث
 . ةقلاخملا بادا اهم 'هاضاقنت يلا تابجاولا دودخ نم ”دح وا هرساب

 "0 ١ ا رتفن طاطا ةفارخملاب ةزئا دن :نضانولالا قف

 انلقع يوضتسإ يأ نع ةرداص اهنا يا ةيلقع "ةفرعم اذكواذك

 ١ ينطاب رسح نع وأ

 . ةيبرتلاب لماكتتو ناسنالا عم قلختينلا ىوقلا نه ساسحالاو

 هاوس يف يه ام سكع ناويحلا ضعب يف نوكت ةوقلا هذه نا ىتح

 لكأت' .ررلا ضعب ناف ءرئشبلا ضعب يف كلذ لثمو « .هعون نم



 تامآلا 000 هرطلملا ىف كاد امعريستلا

 لصي نا نكم ام ىلا ركفلايبتني ال ام لب , ثِنجعلا قواخلا اذه يف

 . هلامعا بئاجو هرطاوتخ تازجنعم نم مويلا دعب هللا

 ؛ ىنعم وا يأر نم نهذلا يف كرحتتي ام هنا رظاخلا تفيرعتو
 نا تاراشالا حرش يف لاق ,ةكردملا .ةوقلا *هناب نهذلا اوف رعو

 . انهذ ىمسي مولعلا باستكخال سفنلا دادعتسا
 طخلاب نوكيو قطنلاب نوكي .رطاخلا يف :لوح امع رينعتلاف

 طخلاب دارملاو طخلاو قطنلا ىلع عقي دقنلاو « تاراشالاب نوكيو
 «كعاسف اننا اليلذ ملكتملا حالم يف نياعي دقانلا نا الا « ةءاتكلا

 ىأ: ىضراوأا دقح وا بضغ نم هسفن تايفخ نع فشكلا لع.

 ةناسفنلا ثادحالا هذه لثم نم ريثك ىلا عج -انعتو ا! ةعاش وانا ١

 .نوليلق دارفا لا ةروكذملا لاوحالا يف مالخأ ايتكرلخ ىوقي ال أ ْ

 هنال ءسفنلا هبوطت ام ةءآرقل دقانلا يفكي ال هدحو توصلاو

 ءاشفا تامالعلا رسياو ؛ ًاروهظو ”الاعتسا ىشبلا يف حالس عرش .

 ىلا دعتتت نا.بخ دقاتلا ةطفف , 'ةعدخو ًايسلدت اهلبسأ و ألا ٠

 يف الا دقانلل ضرعي ال امت هلك اذهو الملا نم ثوصلا ءآرو ام

 ةميسجلا ب وطخلاو ةماعلا او الا يف ةاترملا ايسالو «بنطتملا دقن

 . اذه انعوضوم نع جرخت ةردان ةصاخ لاوخا يف وا



 تت ة/و دن

 نوكت ناب ىرَحعا لب رورسلا قفارت ال ةلاحلا هذهؤ « هحرف ةدنشل

 هدقن يف هّبني نقانلاف «نيضلا دقفوا ردصلا قض وا تضغلا ةمالع

 "000 11 راو دابا را كضساولا تاكلا "هنف- ماما

 0214 هللا لاؤطاولا قزاؤي” ه8 دقو ةنغ

 ره دلو قطنلا نا هلسصحت ام نترصاخملا ةفتتالفلا نحا لاق
 ةفسالفلا فئاوط هب تلاق لوق وهو ناويحلاو ناسنالا نيب لصافلا

 سمهو خارص نم توصلا نا هيلع داز هنكلو روصعلا مدقا نم

 ناسنالا نيب كترتشم هريغو ريئزو ريرهو حابنو ءآوعو ةلولوو
 رورش وأ بضغ نم .هساسحا نع ربعي ناويحلا نا ذا «ناومحلاو

 الا «ناسنالا هيف هكراشي هعيمج اذهو توصلاب ملأ وا فوخ وا

 ناسنالا اما ءيباويحلعف توصلا نال ءاذه ىدعتي ال ناورحلا نا

 'اهلولملا كلذن نم: نيفنلا/ آهن اترغتشام :نةوعم يا ارغب قطنلاف

 هنا لع ءهسفن يف امع تامالغلا رهظا نم لماع ناسنالل توصلاف

 بضغلا ةلاح يف بلكلا ءآوع نال مدقت ؟ناويلا هيف "كراش ناو

 الا - حرفلاو عوجلا ينلاح يف ؛هريغو ملألا ةلاح يف هثآوع ريغ وه

 ةماع هيف هعم كرتشي دودحم ساسحا ةجنن ناومخلا يف هلك اذه ةنا

 ناسناإلا يف توصلا امو ؛تاوصالا يف فالتخا ىلع ناوحلا

 ,مزئانس ينءاماؤ: , ةيناسفنلا ثنادعالا ةجيقت :هنهاؤظ لقا يف وهف



 يهف ةقطانلا اماذ « ةتماصو ةقطان ىلا مسقنتف تامالعلا اماو

 نونيعتسي سانلا ضعب ناف ءسأرلاو نيلجرلاو نيديلا تاكرح
  ةيعيبط نوكت تداكى تح مهتكلمت ةداعب لب ةصوصخ ةداراب ال

 ؛مبسأر وا مهلجرا ىدحا وا مهدعاوس وا مهعباصا تاكرحب

 امع دقألا رظانلل برعت تاقطان تاراشاو تارهاظ تاكرح

 كلذريغ ىلا فوخ وأ بضغ وا قلق را وأ رورس نم مهجلتخ

 ةحاصم تامالعلا هذه نوكت ام ًاريثكو ةناسفنلا ثادحالا نم

 . نيرتفملاو بيذاكالا يقلتخم
 وا هيوحتو هجولا رارفصا يهف ةتماصلا تامالعلا اماو

 . هلأبمو هرارمخا سككعلاب

 ىدعتي ال تامالعلاو حتالملا نم انه هانركذ ام لك نا ىلع

 ةعاس دوقنملا ةروص ىلع كح نا دقانلل ىنستي فيكف ةدهاشملا

 ؟ اهسفن هبتك نم هتباتكح
 تسيل اهانركذ ىلا تامالعلاو حمالملا نا كلذ ىلع باوجلاو

 فصولا قدص ىلع ةلالدلل يه لب . هسفن دوقنملا لاوحا ىلع ةلالدلل

 لجرلا تاكود ردهدلكف كيش نأكء نونا يفداك
 ضراللا ىلع مدق هل رقتست ال مالكلا وأ ربخلا كلذ هعامس ذنم

 ًاضرعو ”الوطوا برغ ىلا قرش نم ةفرغلا يف ءيجلو حوري وهو



 مانت
 تامالعلاو الملا ف

 م ملعي آو 250101 نيفنلا مع نم ايش اديك قع طا

 دكت امع قطانلا يحولا لب ةحبرصلا ةلالدلا نم تامالعلاو حالما

 وا مغلا وا رورسلا نمو «بضغلا وأ ىضرلا نم ملكنملا سمن

 ١ اكل]] وا قدصلا وا,نانئمطالا وا:قلقلا وا نمالا واف وخلا

 ريصبلا دقانلا اهدهاشي يلا ةيناسفنلا ثادحالا نم ريثكىلا همالك يف

 ىرب“ دق لب مهطلاخ نم مثريغو هداحصاو هفراعمو هلها هوجو ىلع

 ةرظن لوا ىدل ساللا نم سكك هوجو ىلع كلذ نم حيرص ءىش

 يه تامالعلاو حالملا نأكىتح « رظانلا نيعا نم مهيلع ايف عقت
 . نيرظانلا اهرارسا يشفتو اهبلع منت لذاوع

 0000 بولبق نم هجولا لع ودي ام.يبف الملا اما
 0000 اللو ضاقت وأ حاشا وإ نيوبع وا ب نينيعلا ني ام
 فوخلا يتلاح يف نافج نم كلذريغو فنالاوا  نيقذيشلا - مفللا

 نلكعيو ؛ مغلاو نزحلا تالاح يف ءانرتملاو ,شالتو بضغلاو

 | نول راما راس يف طانبنا نموؤرسلالاوحا يف كلذ
 . اهتطبغب ملكتت اهناكنينيعلا يف قيربو ءافصو «هنم برقي ام وا



 -- ل“

 نفط فز مريغملاامذ وا اسمر

 يا :هالعا تعلاط امبلأ هل" ايهتي مل ينآجترجلا مامالا مالكو
 . لاق امم حضوا هلعلو .همالك ثلث وخنب ””راصتخا نكما :

 ريغ ملعلا نا نم بابلا اذه يف هانركذ ام كل نفريب اذهو

 ًاببع وا افأف وا :غثلا لجرلا نوكي دقف تاطخلاتو ةباتكسلا يتعانص

 ةقلأتلا ثفلكتي وا :ملاع وهو «ةباتكللا نغانيعيو قظنملا يف

 ضقن نع ءىشان كلذ رثكحا لغلو نيف ديحيالو ءاشنالاو

 مهرداؤنو مهثيداحا عامتساو سانلاب عامتجالاو بطاختلاو ةرشاعملا

 ةلك ك3 ليذت لجرلا ةعانقو رافسالا تاوكر يف ةمشأ افعل

 ةنورقون ةبلطلا راغص وا ةماعلا نم ءاسلجب ًايضار هتبب سلح لظب ناب

 نم ةيملعلاو ةيلقعلا .هتراسخ ةماسج لهجبو مديفي هنأ نظي ومنو
 يناجرجلارهاقلا دبع ةمجرت يف ةاعولا ةيغب يف لاق «ةعانقلا هذه ءآرو

 ”هنال .هريغ نع ذخأي لو يمرافلا تخا نبأ نع وحلا ذخأ»

 . « هدلب نم جرخي مل
 لغوتو اذه لثم نم هل ضرعي امف بيرالا دقانلا رصبت اذاف

 للعلا نم هنايب مدقت امم ريثكىلا هتنطف .هيدمت دقف ؛ ثحللا يف

 .بابسالاو



 ةدرفملا ملكلا يناعمب قلعتي ال ركفلا نا لوقا تسل ينا ملعاو ٠

 وجنلا يتاعم نم ةدرجب اهب قلعتي ال ؛هنا لوقا ينكلو.'الصا

 اهيف اهيخوتووحنلا يناعم ريدقت 'هعم ىتأتي ال هجو ىلع اهب ًاقوطنمو
 نا ديرت نيمسالا وا نيلعفلا يف تركف اذا كناف لاو . كتب را يذلاك

 كضرغب هبشاو 'هنع رض نا ىلوأ اهبنا ءيشثلا نع امهدحاب ربك
 هبشت نأ ديرت نيئيشلا يف تركفو ”مذاو حدما اهبما رظنت نا لثم

 ملكلا سفنا يتاعم يف تركف.دق تنك هب هبشا مهما امهدحاب ءيشلا
 نم ىنعم اهيف تيخوت نا دعب نم الا نكي مل كلذ كركف نااالا

 ًاريخ .هف تركف يذلا مسالا لعج تدرا نا وهو وحتلا يناعم

 كل ليغ وا ايست انذءؤا اجد هيفا تدرا ءىش نع

 ريغ نمو ًادرف هيف تركفف مسا وأ .لعف ىلا ءيجب و ضارغالا

 «. كلذ فرعاف ,ريخ ريغ وا ًاريخ هلعجت نا دصق كل ناكنا

 صخب هّمهفيل ًارارم علاطملا هربدتي نا دعب هعينج مالكلا اذهو
 « ”الصا ةدرفملا لكلا يناعمب .قلعتي ال ركفلا نا لوقا ال ينأي امب

 لاثم . تركذ يوحنا يناعم نم ةدرجت اهب قاعتي ال لوقا ينكلو
 الف امهدحا نع ربخت نا.ديرت نيلعف وا نيمسا يف تركف ول كلذ
 الو ؛هتيقتتا يذلا عوضوملا يف ملكلا سفنا كلذل يقتنت كنا كش.

 نوكي نأكوحنلا يناعم نم ىنعم كيخوت دعب الا كلذ كل مت



 تن ا“ دع

 مالكلا تاعوضوم ترثك اكو « تاعوضوملا تددعت تايلامكلا

 لوقلا لاحم عستاو « زاجلاو قاقتشالاو ةراعتسالاو هيبشتلا رفاوت

 . بيطخلاو قيطنملا ناسل قلطاو
 ضعب مالك يف ةاياعملا روبظ تنياع وا ديقعتلا كل ادن اذاف

 زجوا نوكت نا ناكمالا يف ناك اذك ةلمجا نا تبأرو ؛نيمدقتملا

 رادتقالا اهتاكب نظن الف ,ًاريبعت لهساو ”ةحاصف رثكاو يه ام

 ىلع وطست نأكوا ء رعولا اذه ىلا. ًادمع لبسلا لامهاو كلذ لع

 نكلب ء كلادد امف درتتف كربجتف فلوملا ةربش ةمافخ كلقوذ: نيسح

 نال ءتأرقو تنباع ام ريغب يتأي نا عطتسي مل هنا نم ًاقثوتسم

 , رثكا وا دحاو لع يف رحبتلاو , ةيملاعلا ريغ يه ةباتكلا ةعانص

 « مييفتلا ةلوهسسو قيسنتلا»و فصرلا لامج ريغو ريبعتلا نسح ريغ وه
 ىنعم ام رمحالا افلخ ”تلأس يعمصالا لاق. "ةباتكو ا ”ةبظاخم نإ

 دحاو ظفلب هريسفت جرخب نا هل أبهتي مف (رعذقملا وا) ”رحزقملا .
 ما ا دوقار'لضا يف اشخوتم ًاروتاس الأ و اه لاف

 ةيغللا بحاص لاق وه نم كاردا امو رمحالا فلخ اذهو

 يثحولا رحلاوا خفتنملا راك لاق ول 'هلعلو ٠ يعمج الالعم وه لبقو

 ديلا ناخيالا :لئالذ: نم الاثم كلا ور ذهب ىمملا فول كفلاذ |
 : لاق سماخلا نرقلا لها نم روهشملا ملعلا مامالا يناجرجلا رهأقلا



 ” ااوسلا تح ديدج الو ءآمالاو ءارزؤلا دنع وا ةموكحلا

 7 111 شيلا بظلاالا نسيلو . :٠ ةقئاث لاؤمألا جلا .نسفن لكو

 نما نا« بيدا لكذل هبي ناو بانلا اذه يف هحاضبان سحب امو

 مهتادوهشم نعو مهرئاض يف امع ريبعتلا ةداجا ىلع مهحنارق مهتاوت

 «ءاحصفلاو آخلبلا |مسالو :ةما لكيف باّتكلا نيب نوليلق ه ءاهسفنا

 ءايلعلا رباكا نم روهمج مهنيبو كلذ مهيلع رسعب سانلا رثكا ناو

 اذه يف هارب ممالا ةايح خيررأت يف ءرملا لغوت اهلكو « باّتكلاو

 مولعلا ددعت ىاثتار ةراضلا طمس لورا نابس كلذلو ؛ نيب اشتم

 نارمعلا باوبا يف راحبتسالا ىلا مالا فد دقف ةراضحلا طسبت اما

 ساتلا طالتخا ةرثكو اهتالاكو ةئندملا لاوحا نم ابنع عرفتي امو

 مادختساو قرطلا ديت نم ةديعبلا دالبلا نيب تافاسملا براقتل
 ممالا نم اهريغ تاغل ىلع ةما لكف وقوو ءابربكحلاو راخبلا

 ةبطاخما لبس "دهم كلذ لك تاغللا كلت نم ةغل ريغ مهنم ريثك لعتو
 ١١ هةر كا دجيشللا ا نونا و نرظاؤتمالاانتتو :ةزلماكملاو

 شيعلا ةطيسب ةأشنلا ةثيدح ةمالا تناك موي لاحلا ناك ام نكعب

 امتايجاح يف داصتقالا ةديدش . اهدنع تانلاك ال مواعلا نع ةدبعب

 ءاهتا ريج غم رشاعتلا ةليلق ء ممالا نم اهاوس عه لماعتلا نع ةديعب
 تفاوت انلكو :تاثداخحملا ترثك رشاعتلا خلان املك :هنا ررقملا :قمو



 ا

 « . ةفاضالا ا

 همالكنم ءئش كيلع لكشاناو لاثملا اذه. نم دارملا ىهتا .

 ل يت صالخالا ىبتنب فرتعا يتتارذا كل مجول نإ
 نييقيطنملا دحا ىلع هتضرع اذا كلعلو مدقت امب ليلقلا ىلا الا نطفا

 . هيناعم نم يوترت ةفوصتملا ةمئا وا

 . . . ىنعملا يف ةكرتشملا ظافلالا ةرثك نم رخآ الاثم كيلاو

 هداوتلاوهردتوهراباو كلذ سيعاضهدح|نانابتم نارا 0

 رودقم ريغ هبأو هنع زوجعم 'هلواحب' يذلا مالا نا كلذ نظيف

 هدايقناو كلذ ةباجتسا رخالاو ؛لاحم هيلا لوصولا ناو هيلع
 هدصقو هداهتجاب ابمؤي يلا ةياغلا نا كلذ| نظيف هناكماو هتعواطمو

 « .ةبيرق ةلهس ةضرعم ةيناد همزعو هبأرو
 هل وقك مالكلا ىنعم هب متل اهمسق نيذللا نيالا دحا لاق ولف

 هرج لهو . هتعواطمو « لاح هيلا لوصولاو : هؤابا وا كلذ رسع

 هنال كلذ هاضتقا دق عجسلا ناب هلاثماو اذه نع راذتعالا نكمي الو

 يناعملا نم كلذ ريغ يف هل ناكل ريعقتلاو ةقلذحلا ىلا بهذي ملول

 اذه نوّدعي اوناكمهنكلو ء درابلا لمملا.ريركتلا اذه نع ةحودنم

 يناعم يف رحبتلاو ةباتكلا ةعانص يف رادتقالاو ءاشنالا تانسح نم
 نواود يف لئاسرلا ةباتك ىلا الصوت ..ةغللا ظافلا نم ظفل لك



 هومخلاو لدجلا يف هوجاف مهنا موقلا يف رهتشيف ةلاطملا بحسلاك

 نم ناكو يديحوتلا نابح يبا مالك نم الاثم كيلاو . ةجحلاب

 ناكو «هئاسقنا يف هرثا ٍقتقيو ظحاجلاك ةديقعلا فعضب ىري'
 73/11/ ةفوساتللاو نيفتتلفتملا نهاذما قب هنن ةحارص رثكحا

 نم مهيمشي نم نيبو 'هنبي باوجلاو لأوسلا ليبس ىلع هلاوقا
 : ةفاضالا بتارم يف لاق رصعلا كلذ ءامكح ريهاشم

 يتلا ةفاضالا بتنام يف ًامالك عمسانا بحا ناهيلس يبال تلق »

 يم اذهو ؛ يل اذهو اذه يلوق لثم اهنالاح لمج يف ةيلوتسم يه

 دعب رظنا ) كلذ عراض امو ,يدنعو ”يدلو 'يلاو “يلعو "يفو

 ناسنالا فاضا اذاف ... (كلذ عراض امو لوقي راركتلا اذه لك

 اهلك ةفاضالا قحتست يتلا ةلآلا ىلا هفيضي. امناف هسفن ىلا ًائيش
 « طئاحلا « نيتبتمم نم ةفلتخم ةفاضالا بتارص نال ؛قالطالاب

 أم ىلا « ديز لضف ىلا «ناسنالا دب ىلا «ةبادلا جرسو « رهنلا ءامو

 2/19 ناك" تفكوو ::-: والا هّلملا لا كلفلا -بثكوك ىلا: ورمغل

 قفاتسم ءىش ىلا يه امنا ناسنالا ةفاضا نا حضوو ناب دقف

 . ةفاضالاو فيرحتلا باب لع تسيلو ةفاضالل

 ًأدبمو هيلا فاضملاىلا فاضملاىلا فيضملا أدبم نا لاق مث

 1 كعسملا “موا تفنصملا ادم اوه“ هللا تفانضملا ىلا فاضفملا



 لادخال

 ةلمج ةةلمج اهماينب و هلمج قاسلاو هترابع ماجسنا يف مث دام َفَلأَتت
 ءانبلا كلذ نم ديش دق هارت ءابل هدارا يذلا ىنعملا مامت غلبت نا ىلا
 لابجلاكظافلالاو باج رحب وهف .ساسا عنما ىلع ًامفع ًارصق

 اهناك هظافلاب لعتشتف يباعملاب فذقي ناكربو .هجاومأ ةمطالتملا

 لك ين دجنيو روغي وهو , دسالابلق نم طقاسنت كزاين وأ بهش
 همساب ةغللا يف لثملا ىرج ىّتح آلغلاو باتكلا ذاتسا وه لب لع

 ملع نم وه لاقي* ىتح) ةغالبلا ساسأ ةمدقم يف يرشخمزلا لاق 5
 يذلا لك دعبو كلذ عمو ( .يظحاج هيف 'همهفو « يظح نايبلا

 نم باتكر يغ يف هلاق امم ريثكلا راركت نم سي ال وهف هانركذ

 عوضوم ريغ يف هؤاشنا واخ الو «كلذىلع هسفن وههبن دقو : هبتك
 ال نا بجب اممو ؛ لوقلا تالضف نم اهقرط يتلا تاعوضوملا نم

 اوناكنيفسلفتملاو "نيملكتملا ضعب نا : دقانلا بتاكلا نعأ بهذد

 اهنم , بابسال اهنورركيو ظافلالا نورثكيو لوقلا نوايطي
 يخي .ءاطلغ الا حيحلل: ةطلاقملا ول: ناكيرإلا .دقف ناطقا
 ظافلا يف مهرحبتو مهحارق دقوتو مهتتسلأ ةقالذل كلذ اوداتعا
 نم ريثكيف مهفافختساو , ماصخلاو لادجلا ىلع مبتراسجو ةغللا
 وا مهيعماس اوهدشيل كلذو . مهموصخ وا .مهيلداجمب تاماقملا
 مههاوفا نم ةقفدتملا ظافلالا لويسب هورمغيل لب هوشهدبو ملداحب



 مدس "وا دل

 اهلاثماو ريعلاو يطملاو طيبغلاو رقعلاكو سيقلا ءيما دج هب

 ليوطتلاو ليصفتلاكالو اهنم ريثكيف ةيناييصلا ةيودبلا اهناعم الو
 ماحتلاو عزانتلاو رجاشتلا نم كنبيو اننيب امو » هلوقك رثنلا يف
 مك «لزهلا ىنعم هانعمو دجلا ظفل يف نوكي دق مالكلا ناف رفانتلاو

 00300000 ظل وتكر و دجلا نعم ءانعمو لزملاه ظفلدف نزك

 كيف الو ًاروذعم الو ًاموسوم الو الفغ الو ًاجوجح الو

 ةلرغوأ كنف الاد هلوقكو , فالنتا ىلا :ةجاح كن.الو فالتخا

 الو كبالا قيلتال كيلع ةروصقمو كل ةصلاخ كعم وا كل وا

 هباحصال هكرت بحي هلك اذهف هلاثما نم ريثكءىشو « كيف الا نسحت

 نمو يديحوتلا نايح يبو ظحاجلاو هنمز لهاو سيقلا ءىما

 بلكلاو رعابالاو ربولا نورق «نورقلا كلت لها نم مثوذح اذح

 وا لزهلا ضرعم يف دراو هنم ريثكو اسال ءرفاكلا ليللاو حجانلا

 كلذ لثم يف رونلا ترق يف مويلا ضرع" ناو هنا ىلع «ىكهتل
 مهتاقواو .هلها ”يز نمالو ناوالا اذه ةعاضب نم سيلف ءضرعملا

 ايندلا ةبوجعا وهو ظحاجلا لثم نبا لب « هلل حسفنت نأ نم قيضا
 تاعانضو هرصع مولع رثك ١ لع فقو « باّتكلاو ءانلعلا ردات

 هتجمل ةحاصف يفو بتك ايف ترصبت اذاو ءابف بتكو هيلها

 قضاعج ابطيب محازي هملق رف نم ظافلالا قفدتو هئآشنا ةقي رطو



 ا مب د

 ىلا ةجاحلا دشا يف نحن يتلا ةيمحيأألا ءامسالا فولا نم ًاظفل كل

 بيررعت ىلع الا 5 رثعن ملف بيرعتلا اماو « ةيبرع عاضواب اهتيمست

 , بيرعتلا نطو نع بيرغ كلذ لكو شرح وا فرم وا هوشم
 . ةغللا ةنجنو يف شار

 ناك ام لكل امها يف رصحنف ؛ داقتتالا فرع يف ديدجتلا اما

 رصعلا اذه يف عفنلا نم ءىش هل قبب ملو ًازيزعو ًاعفان ىضم رصعل

 ةلهاجلا روصعلا يف اهل اتناك نيتللا ةيونعملاو ةيداملا هتمنق دقف لب

 ام كلذ لاثم“ءدعاو نرقانتم نارا اكلم لية

 ليخلاو ولدلاو اصعلاو فيسلاو ححرلاو سوقلاو لبإلا يف لبق

 ال“ناكاماهزازضاو اهذئاؤفبو هج ىلكت امارس اطاغنا نب
 فاصن لداعبب ءىش 'هنم ةغللا بتك يفو نيضاملا انماوقا هنع ينغتسي

 ”ديلقت مويلا هلك اذه ديدرتف . فصنلا ىلع ًاريثك ديزي ام لب اهف ام

 نماتاتب .هفذح انارحا ام لب .رثنلا ين ناو رعشلا يف 'نإ دماج
 سرادملا دالواو ِلعلا بالط ةمدخل ًاديدج عبطت يتلا ةغللا مجاعم ظ

 اماو :ءايدالا رباكاو ءاملعلا ةمدخل ةريبكلا مجاعملا ىقبت نا ىلع

 ىلع رصقي نا بجيف ءآرعشلا غباونو . باّدكلا لوخ تاكاح

 ايسالو مهظافلا ريركت ال ةحضاولا ةغيلبلا مهامجو ةحيصفلا مهبك ارت

 قطن ولو مارالا رعب ولو رعبلاك ايشحو ًارذق ًاحيبق ًانشخ ناك ام



 - هر ل

 ءالعلا نم هيخص نميو ... مساقلا وبا ننفتملا نّتملا مامالا : سلدنالا

 5 اذه ١ .نيعلتملا ةفسالف دا ليفط نب دمر كي وبا نينذفتم ا

 راما بقل مكيننفتم متحنف ةغللا بتك يف ًاكارضص ركذ امادع هلثم

 ظفل نع متضرعاو ةغللا مجاعم .هب تحرص ا ناّننلا وهو -

 ةغا يف ةرتفلاو ةلذتبم ةيماع يهف ةرتق اما « رابغ هيلعسيل حيصف
 و . قئاقد اهومتلعج ةزجعم يأبف نينسلا نم تائم غلبتا ةده يه

 ”ةببنه' ةغللا حيصف يف ةريصقلا ةدملل لاقيو ؟ قئاقحلا بلقب اولابت

 1 تان اندنخ لوقب اك ةةظنللا ىلا:قئاقد وا :اللق وا ةحغاوا
 ثحبلا نع لسكو رمي امو « نينثا دحا الا كديدجت امو ٠ بلح

 انئاحصف زونك ةعلاطمو « بدالا رافسا ةعجارمو ةغللا بتكيف

 ةرهشلا بحو خافتتالا يف علو وا : مهتالاعتساو مه. كحارتو

 لذتبملا كيكرلا نيبو حيصفلا نيب زييمتلل رصبلا قدص يف صقنو

 يذلا بيرختلا وهف موعزملا مر يمعت اماو «نسحلا قوذلا راقتفاو
 كقيلماولكنلا نال ةآادما قنمحا دمتطأ حمي

 بيك ارت نم سردنا ام ديدجت يف ىعسن انثا ةيناث ةئف تلاقو
 ول اذه يعسلا معن انلق « مهتقيرط ىلع ريسنو مهراثا وحننو ءاحصفلا

 !ليواو-: زم ركذ امب ًائيش رن مل اننكلو . لمعلاب لوقلا متعفش

 دجب ملف عضولا اما «بيرعتلاو عضولا وه ديدجتلا نم هيلا جاتحن



 - ما/

 مدقا وهو ًاثدحتسم ًأاظفل سيلف بسح اماو تاك اكرلاو طالغألا

 ًاسايق هلصاب ”البجو آديلقت ءآفلا هيلع متدز كتكلو . :كبنافق نم
 كلذ ناس عضوم اذه سيلو هماقم بسح موقي الو ءطقف ىلع

 ا متلمهاو هوم ذختا اذايلف طقف نع بان ”هنا به قكتلو لاوطن دقو

 نوبلعت 3 ؟هدناوفو لف نسا يه امو ؟ هبنذ وه امو ؟ طقف

 رركت فن .ظفل اذهو ٠ ءاحصفلا ةنسلأ ىلع رركت ام وه حيصفلا نا

 مهسأر يفو ءاحصفلاو ءاملعلا نسلأ لع ةنس يئامو فلآ ذنم

 طقف لدب بسحب ءاج نايبلا ءالع نم ًادحا دجن.ملو ؛هيوبيس
 نباو ريثالا نباو زاجمالا لئالد بحاص يناجرجلاو يركسعلاك
 ةغالبلا ءآرا نم مهريغو .لسرتلا ةعانص بحاص يلحلا ناولس

 56 يرشخمزلاو يزراوخلاو يلاعثلاو دريملاك ةحاصفلاو

 اما.« يشحولا راخلا وهو ةغللا يف ميدق ًاضيا وهف ناّنق ظفل اماو

 فعن( افلا لاق ةسرعلا يف نتفتم ظفل نوكف 4115616 تي رعت

 بدأتملا هب عفتنيو » مواغلا ءاصحا ةمدقم يف اهوحن وا ةنس فلا

 باشلا نانيددجملا تفازت نه اننا مك ظلاو عب رغا نمو « ننفتالاو

 يبارافلا ةمجرت نم غرفب مل« مولعلا ءاصحا » ةلاسرلا هذه سن يذلا

 لو «ناّنفلا تانثوكتايثو » ةلمجا هذه هبينرعتب اههتخىتح اهوا يف

 خيرأت بحاصيمِيقلا لاقو ! لمأتف هالعا يبارافلا لوق نم دفتسي



 هس ©”

 اندجوا مث ًارج لهو اذكف ةييدالا ةححانلا نمو اذكف ةيرعشلا

 ةلمجو ةلمج نيب لصفن انرص مث 0151 ناثلا نمو: ] دب دجن الخبل

 انلوقكسللاو سيساحالاو ةيجانلا ظفل عم اذهف «عقاولاو» انلوقب

 ةجينن وه ةفاقثلاو يرصعلا مدقتلاو ريبعتلا ةلوهس نم هسسلت ام نأ

 ال وردت المبزلا ظافلالاذهزو:ةفاقثلا نم ًاضناا:انزثكا دقو اذك
 تدازو تاللجملاو اتي ملل ىف لم. دق نيب رضعلا تاراتك رثك١

 |بناف يموقلا انثارتو ةغللا ثارتث ظفل سنت الو « ةغللا ثارت” يف

 تاق .اودافاو اودافتساف باّتكلا اهب ًاريثك ناعتسا مالك

 « تاحفصلا نم غرافلا ءالما اودافا مهنا ديرت كنا ءاودافا اذام

 20د انا الق ؟ريممتلاو دمدجتلا اذه يف كلوق اهف معن لاق

 ىنعم ىلا ريمعتلا ظفل متلدب اذا الا هومتلق يذلا اذه يف ركذي ال

 يفاالا نسحتسيو بحتس: ديدج لكف ديدجتلا اماو , بيرختلا

 ن.دومحم اسيل (ديدجلاوهؤ) ريطفلا زيخلاو ةديدجلا رذاذ .ءايشا

 بابلانم الا ركنم الو هوركم ريغف ةغللا يف اماد . نينسحتسم الو
 ظفل اذبحو ةغللا يف هل دوجو ال ذيبحتلا ناف ؛هومتلخد يذلا

 هتاقتششمو ذيبحتلاو : ةغللا يف ريغت” ال لاثمالاو لثما ىرجم ىرج
 1 هتالاو « قوذلا نم ًائيش هللا هحنم نم عم ىلع لقثي ظفل

 هذه لاثماب اهنع ضعي” ال ةغللا يف امهانعمب امو باوصتسالاو



 دل م5 كح

 توعنلا هذه يف حضاولا بيرعتلا اذه ىلع اوحلطصا ول ةغللا

 ماعلاو صاخلا ”همهفي أظفل مهديدجت نم ةبيرعلا اودافاو باقلالا و

 ىلع انباجا ؟ باّتكلا مالقا ىلعو سنالا يع .هنراود دعب امسالو

 ًاريمك" نا ؛ مهرطاوخ نع مجرتي هنا نظ-نم ضع لاو لا[

 يف عقوي يزيلكنالا وا يوسنرفلا ظفللا نا نومهوتي نيددجملا نم
 وا جيرخ ظفلا اتسيل ”ةبهرو ”ةمرح دالبلا لها نم ينرعلا نذا

 "لك ةعاربلا نال ء ظفللا ىنعم نومبفي ذا اهيسالو « ِلعم وا ذاتسا

 , ظفللا نيو ينرعلا غماببلا مهف نيب لاح" نا يف مثدنع ةعاربلا

 الو « ةيناييص ّسحن ماهوا رايت ؛ ةمرحلا هرمغتو ةبهرلا هاشغتف

 .رابنلاو ليللا لدبت آلا «زايتلا عفدب
 سمطب ديدجتلا موقي مهنم *ةتف تلاق انعوضوم ىلا دعنلو

 ام كَم ام انلقف , ديدجلاب اهنع ضايتعالاو ةغللا ظافلا نم قلَخ ام
 انلمها انتا اولاقف ؟ متدّدجو مترمع ام ُلَدَمو متلمهاو متسمط

 حادتمالاو بابحتسالاو باوضتسالاك هانعم يف امو ناسحتسالا
 هانذبح انلقف ذيبحتلا ظفل هلك كلذ لدب انددجو ا باغترالاو
 انلق مث بس هنم "الدب انذختاو طقف ظفل انلمه| مثلا هوذبحو
 انلق مث لاوط' وا لوط .لدب ةليط انلق مث . ةرتف ةريصقلا ةدبلل

 ةيحانلا نم هيلا انرظن اذا كلوقك ةهجلا وا هجولا لد» ةيحانلا



 ب مو ل

 ١ ْ ديلقتلاو ديدجتلا يف

 نيددجملا تعن مهسسفنال اواحتنا ةعامج هيعّدي ام ديدجتلاب ديرن
 برقا وأ انس مهنود مه نم مهرثا ىلع ماقو ديدجتلا باعصا وأ

 ام لوأ توعنو باقلا ؛ن.ددجلا ةسردم اولاّمف سرادملاب ًأدهع

 بالط ضعب مالقاو ةنسلأ ىلع نرقلا اذه لئاوا يف رصم يف ترهظ
 سرادملا كلت نم اولانو ءابورا يف مولعلا اوبلط نيذلا نم معلا

 هيسناسيل مهتاواضما قوف نوبتكي اوحارو (تاموابيد) تاحجيدرخ
 جرختم وأ جيكرخ (هيسناسيل ) بيرعتو ءرتسجام وا روتكد وا

 ماعلا وهف رروكد ايلف اذك للعلا وا ةينالفلا ةسردملا حيرخ لاقي

 خرؤملا وأ يوغللا وأ يوحنلا لاقيف وحنلاك هنيعب لعل صصختملا

 ًاريثك ترج روتكدلا نا.الا برعلا اهلمعتسا اهلكو حاكرجلا وا

 مولعملا روهشملا امناو عامسالا هتفلا أظفل تراص ىتح نسلالا ىلع

 اماو «بيبطلا ريغل لاقي“ ال هنا ةصاخلا نم ريثكو مومعلا دنع

 وأ 2301106 يوسنرفلا يفو يزياكنا تعنو ظفل وهف رتسجام
 يف متفاو مفلا يف ”الماو مخضا رتسجام ظفل نكلو م01 ةدوءان:

 مهلضفب هللا عفن مرض امو ءذاتسا وا للعم ةيبرعلا يف وهو عمسلا



 مس ع
 هم

 . بالا اذه لوا يف لوقلا قيس ؟فيلأتلا ظفلل يوغللا 7
 دنع ةغللا مولع دعاؤق ل نأ ةققطا ل

 نولوالا نونضاولا اهلدعاوق ردا نأ ده انا اذه مالا عيمج

 مهدعب ءاج نم اهدراوش عمجو اهيوبتو اهطبضو اهنيسحت همها مث

 يف ثحبرو شتفي نا فلؤملا ملاعلا لع ىهتنم ناكف « ءآملعلا نم

 ثحاس نا وا . ةنوفدملا ةقرفتملا قاروالاو ةمدقلا بتكلا تايط

 : اهيداونو اهلئابق يف ةمدقتلا مالا طلاخنم وا اهيداو يف بارعالا
 ىفكو . ملعملاو ديفملاو قّقحلاو فلؤملاو عماجلا لضف كلذب هلو
 بيترتب لضوو عمج نميف ف ةدصب كلذ ل كو . هلضفب ةداشا كلذ

 ضومغلا نع عفرتي ,ناببو - زجوم ,ظفلب ىصقالا برقي -
 لواح معلا بلاط نهذ يف همالك لحل ءراركتلاو وشحلاو ديقعتلاو
 . نآئمظلا مف يف درابلا ءاملاو . نافجالا يف ىركلا

 ءًاملاع ”قحب ىعدب* فلأ نم "لكس يل نا مدقت امم جتنيو

 لكفف  همالك ةمرح انيلع بجوتت ًارهد كلذ يف مدقتم ”لكالو

 لها ىلع نوضيدرعلا لواطتو ءءآللعلا ملعلا ,آيعدا حاز رصع
 . ءآرب مهنم بدالاو « لضفلا
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 قاب اس ق غلا لوبق عنا 7 تاع ا

 « ثيبخلاو بيطلا يف نوكحي وهو ,يناسنالالقعلا هأششنم نال
 دقف « مواعم وه م ةرجنحلا نع رداص 'هنال نسحلا توصلا هلثمو

 ةلضاف نوكت دقو .ءاكذلا تاراد عفرا يف اهبحاصو ةريرش نوكت

 رثك أ : ثيدحلا هرد هللو « هلبلاو لونخلا تاكرد ىصقا يف ابحاصو

 : ليلا ةنجلا لها

 يرجحتسم لوقعلا ىدّيّمم انفع فنتك ةعامج ال وم نمو

 ةعلاطملا ىلع ةرباثملاو ربصلاو ةدالجلا نم مهل امب مهنكل ؛ةنطفلا
 لابلا غءرفتو ظفحلا كلم نم ميتوا يو ةيزاذملا راركلاو

 ا لدا وأ هتفلاوا فرصلا را رستلاكدسا و بأ يصمت
 لب ميلعتلا يا سيردتلا ةبترم نوفليب دق ءًاضيا مولعلا هذهب قلعتي
 الا نرويشملا ءالعلا نم هلاثمآو“ ىاكسلا تافلؤك فيلأتلا
 مولعلا حاتفم نع صيخلت ةمدقم يف ينيورقلا ”هلاق ام مهنع لاق“
 7 ا دقعتلاو لثوطتلاو و محلا نع نوضصم ريغ ناك نكلؤ»
 كلذو ) دحاو ملع دنع فقي مرثكاو « ديرجتلاو حاضيالا ىلا

 زجعل رخأ ملع ىلا دصق ولو (/علا لها علاط نسحل بايترا نود

 ال) كاداو ؛ةيلقملا مواعلا رئاشو ةفسافلا اهيل الو ..هملهفت نقع
 زواجتت ال مهتافيلأتو « ةرصاق وا ةدودحم هلاثما يف ةكردملا ةوقلا



 ب مهن بل

 فيلأت يف ىر.* ام كلذ لاثم . ظفللا تالضفرفاو وا وشخلا

 ترظن اذا كناف « نيرووشملا ءآملعلا نم وهو يك اكسلا بوقعي يبا

 باوبا نم باب لك يف هدجت .مولعلا حاتفم .هناتك يف 'هلاق ام يف

 .ةدئاف ريغ ىلع وشحلاو ليوطتلاو ديقعتلا ريثك وحنلاو فرصلا

 مدقتم وهو لّصفملا يف يرشخيؤلل وحنلايف هسفن بابلا تعجار اذاو
 .ًاريثك هنعرخأتم وهو يطويسلل ةياردلا ماما وأ ءليوط رهدب هنع

 ىلا لقنيو ءردصلا حرشي ام حوضولاو راصتخالا نم |هيف دحت

 عم يني وزقلا حاتفملا صيخلت علاطت نا كبسحو ءرعولا نم لهسلا
 نغر هه فتش ؟ ىلعتل ؛ناييلاو يناعملا صيخلتو راصتتخا هنا

 . يكحاكسلل لوطملا
 ,نوشاّن قطنملا وشافخ ظالغ ”ظاظفا *ةفئاط ءآبلعلا نمو

 هنكلو لطخالا مثولتيو ءآرعشلا نم ثيعبلاو قدزرفلاو ريرك
 البس اللف مزح نءاك الملا نم ءاياه نلت ًاثاك نكي ل
 نع عافدلاو ميلعتلاو لدجلا بايثب ًاسيلتم نعللاو ريكفتلا يفآحقو
 ىلع نفو ءال وهف يللا نعللا يف ياكسلا هوذح وذ<و «نيدلا

 اييفيتكي .ةئيب .يف اوأشن مهنا اًنإ م ءايلعلاو .ارمشلا نسب
 قالخالا ةسارش اوفلأف ا لكواشحيفلا وا داتسفلا وا لتجرلا
 مهف ةئيدر مهرئارغ نوكت نا وأ « لئاذرلا نم امهريغ وأ شحفتلاو



 دنس راو ٠ دع

 تبلقنا فسوب وبا بوقعي هنبا ىلوتو يفوت املو روكذملا بوعي

 رئاسو ةفسلفلا بتك قرح سمأ ناك نا دعب الا تب لو لاخلا

 ىتخ تيتش لك مهتتشو اهءاعصا بكتو مولعلا

 ايصاس ةةكعب رمسي لو "سينا ...٠ افصلاىلا نوجا نيب نكي ملْنأك

 سماخلا نانلا
 .نيفلؤملا بتاممو فيلاتلا يف

 «هضعبب مالكلا ضعب لصو وا عملا وه ةغللا يف فيلأتلا
 « مولغلا نم لع يا دعاوق وا « مدقت نم مالك عمج عمجلاب دارملاو

 0 ملعلا كلذ ءايلكزيلاوقا» -.. رم. .ةراتكج ام عمي ملزما

 ديقعن .اهديزي دقو ظ اهقلغم حششو هادم م اماما

 0 امف دحا 000 ع 1 .هيلع حنفي وا :ًاقالغاو

 . فلؤملا بتم ىلع فقوتي هلك كلذو ءابلاق سس مل دئاوفرعلا كلذ

 ءاكذلاو مهفلا يف سانلا نيب قورفلا ةرثكلهجي نم سيلو
 كلذلو « ميلعتلا لوبقو ظفحلاو رطاخلا ةعرسو كاردالاو ةهابنلاو

 ضرتعي.,؛ ءاماعلا لب نيفل ملا ضعب يف اهضعب وا, تافصلا هذهصقنف

 لزانم نع ًاديعب مؤآشنا ودبيف مهرئامض يف امع بارعالا ليي يف
 ' د ] اهطاخوا ةخدبا واخ ةغالتلا كطاوم نع انتر , ةحاطفلا



 رانا © #يب ل

 لصي ملو ,دحاو سلجم يف ًافولأم وا ًاحابم ءآسنلاو لاجرلا عامتجا

 ركب يبال تايبا "ضعب ىلع انفقو دقو  ةيبدالا مهراثا نم ءيث انيلا

 فوصتلا باب يف تناك ناو ضيرقلا نف يف ةياغلا يه ليفطلانبا
 لاق'تفيرصتلا ةعاربو ةغالبلا نفاس ١

 امّسقم ايمن ”برتلاأكاذن لاز اف. --' اهليذ صحا برت لغترَجَو

 انك نايإ ةئداذلا لخعر ”اداايطل ناسا 0 ا
 نكت 71 7 اهلرنت انك 7 دمي مالظ آلأ تأر الو

 امسوتملا ”شهدب“ اع تدباف . اههجورخ نعطيرلا تاَدَعْتْضن
 ااكُفرطلا ام ىشعي ىحضلا سمشك . اذاج باج .اهيّلَت ناكف

 أم رمت ا ةيغتاكف ود + شلار لوس كي

 2-5 نجلا 3 نم رددا ملف دا ”ضمواو اهايانت نع تاج
 امجسا ناك اا امد ردا ف بلا ىلع مامغلا نهج يندعاسو

 اّمكملا نعذا لاوحا ارق ثرَردبأَو فيدخل ر دقو

 امنأم رمحر وا امص نوي ابهذمقوشلاتليبهشاا 0
 امركاو ىفوأريقلا ب ان ككلو مل اون ةءاشمت ما

 يلا فسوب ةايح رادقمب الا ةيبلعلا ةظقيلا هذه رمع لطي ملو



 عمتجاو هدهعل ةباتكللا ةيرح نم ا لعلا وب قاذف ةفساغال

 دشر نباو غئاصلا نباو ليفطلا نب ركب يبأكح ةفسالفلا هلوح

 بتك رع ةيفسلفلا مولعلا يف مهاغتشا لج ناكو . مهاوسو

 دويبلاب مهطالتخانا عمو : نانويلا ةقسالف نم هاوسو سيلاطسر

 نكي ملف () مالسالا مح يف هلثم فرعي' مل ًادح غلب ىراصتلاو

 نم _حتافل حيزاتلا يف قبسي مل (نويدشرلاو دشر نبا ) باتك بحاص لاف )١(
 « نيبولغملا عم بناجلا نبل نم مهنم رهظ ام قوف نيينابسالا برعلا حءاستك حماست نيخافلا
 « ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملل ةماعلا ةغللا يه ةيب رعلا ةغللا تحبصا يحيسملا رشاعلا نرقلا ذنمو
 . نايدالا ءاسؤر تاضراعم نم مغرلاب * مهند لذابتملا جاوزا١ 367

 حبصا نا ىلا [* لامهالا نم ىوصق ةجرد ىلا ةيسينكلاو ةينيتاللا سوردلا تطقسو
 يف ناببلا نيناوق يف ةداجالاو نزولا يف ةباصالا ةياغ ةاعارع دئاصقلا ىظن نوطاعت, ةففاسالا

 ةدشب هينطاوم بنو ناك (هبطرق ةفقاسا سيئر هلعل) يبطرقلا رافلا نا ىتح « ةيب رعلا » ةغللا

 ماقالو ءمهتغلو مهنيد,ملهجلو (ةينينالاا يا) ةيحيسملا فو رحلا ىلع ةبب رعلا فورخلا مهليضنتل
 . ةيبرعلا ةغالبلا عيدب و رثنلا ليصحن ىلع (نيشطمتم) شطعتب

 ةنيكسملا ةلالسلا هذه نال « رفوا رورسس ةيبرعلا ةغللا ةوزغ اوايقتسا دقف دوويلا اما

 تناكو (ماشروا) سدقملا ثيبا راكذن هيشو.« ليوطلا اهرفس بقع ةحارلا ضعب ًاريخا تدجو
 ةئاملا دعب نيرشعلاو ةسماخلا ةنسلا ذنم اهلا أجتلا دقف « دوهيلل [.:ان' نطو ديعب دبع ذنم اينايسا
 «كلابملا يلاوت نم مهتماب لزرن امن تن يلا رسالا نم ريئثك ددغ (نايردا) سنايردا دهغ ىلع

 برعلا اولبقتسا دقف مهنودهطضي 1265 117151801115 نوببرغلا نويطوغلا ناك الو
 اوسأرت دوهي دهوش ىتح ' نيتلالسلا جم تعا مولعلا سفن قاذمو ملعلا نا مث ؛ نيقتعتك

 ةحاسبلا سيسأت يف طبسو نسحا نمز لكيف تناك ةبلقعلا مولعلا ةدحو نا . [** ةبطرق مم
 . ةلهاسملاو

 ةلجم نع) . سكعلا,و ةبب رع فرحاب ةبوتكم ةينابسالا ةغللا يف تاطوط دجوي [*
 يساس هد ةءالعلل لانيمريج ١ ىفا/ ةسماخلا ةنسلا لورترتحوأا لعو 5ةهكوصضاأم ءايلعلا

 . يريرحلا تاماقم حراش

 . فرودليديم ةثاحباا ىور امك [**
 تيكا
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 يذلا ساسالا ١ اذه يف بتات ل. رعشلاو ةحاصفلا اهيسالو ةعيدبلا

 نم لوالا اذه مث ُماَبَمَع نيذللا نينرقلا ءآرعشو ءابدا هيلع لذ

 . نينفلا نيذه نيرشعلا نرقلا

 نم ءي لب ١ هفصو مدقت ام لثم نم ةيبرعلا ةغلل نبا نمو
 رصعلا وه اهبادا قوس جاورو اهمولع روصع ريخ ناف ؟ هفصو

 نا الا «نومألملا ةفيلخلا مكح نم رثكا لطي ملو. يمابعلا لوالا
 نكي ىلء اهءادحا غوبنلو اهلكن ونفلا مدقتل ةيرهوجلا ىلوالا ةداملا

 ةداملا و: ةاشنلاو لاج رلا-عامتجا يهو اهل وص> ناكماب دحا محب

 نكي مل أضيا اذهو ؛مولعلاو بادالا عيمج يف ثحبلا يه ةيناثلا

 ةقيلخلا "مان ةنانويلا ةفسلفلا نك نضِعب برع نط 0١

 , مولعم وه 5  ايروس لها نم مهرثكاو - ىراصنلا نم مهلجو
 . ىرقهقلا عجارتت تأدب لب دحلا اذه.دنع فراعملا تفقوو

 برغلايف ”هعبت امو يومالا محلا يف ةغللا هذه ةلود نكت ملو

 رشع يناثلا نرّقلا يف ماق نا ىلا يسابعلا محلا يف تناع امم ًاريخ

 هدهعل تجارف (١)نمؤملا دبع نب فسوب بوقعيوبا نينمؤملا ريما
 ةرثكل سانلا يدبا نيب لاومالا ترثكو مولعلاو بادالا قوس

 ارب ا وعاش أطاع ناكو. صا نلاوتو نمالا رعو : هحوتف

 . 515 ةنس ,ينوتو ةرجهلل هه 4 ةنس ىلون (1)
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 ةيذبم ةرشاعمو ةفيطل تاحزامم ىلا  ةثدختسملا فراعملاو ةفلتخلا

 نونافتملاو ءآرعدتلا كلوا لدابتي اهلالخ ف ناكو ؛نيسنجلا نيب ةقمقر

 ضعي ايف هقيفر مط مدحا قوذتيف :هنوفلؤي اوناك اهف ءآرالا
 هضرع نود هرثن وأ همظن نم ًاثيش رشني ال مهضعب ناكلب ' هيلع

 نيصارو ولاوب لعفي, ناك م« هداقتنا قبط .هحبحصتو همحاص ىلبع

 .٠ تفونملا !هيب تقرف ىتح
 يه لب ٠ ىلوالا تنل هينا رش عونصملا ةميق نا ملعت تناو

 ةعانصلا نسح نا ذا ؛تاءونصملا رئاسو داوملا عيمج يف هن

 ال رهاملا غئاصلاو « عونصملا اهنم بكرتي ينلا ةداملا ةدوج يضتقب

 . ةركلا ةراجحلا ةغايصل بهذلا ليد. ةضفلا ىضرب

 نم يه ءرشع عباسلا نرقلا يف ترهظ يلا تاباوزلا ةداف

 قئافلا قوذلاو عادبالا نطومو زعلا ندعم نم ؛ ةليلجلا ةداملا هذه

 اذه ءنم ىلوالا :هتدام ”نف ومس نا اذه دعب عدب الف لاقل

 ' :زيزعلا ندملا

 لاوحالاو فورظلا ىلا فيصحلا دقانلا نيعب ترظن اذاف

 +٠ قارنجلا ابهيتوبن او ةمالا كلل كال ثرادو :ةمالاؤ .دالبلاو
 ةيبورالا مالا تاغل عيمج نيب ابحوضوو اهتغل ةحاصفو ابورا

 نونفلارئاسو فراعملا هتبحمو باششلا اهكلم ىلا اهسالو . ذئموب



 هج

 .ةيرشبلا قالخالا ددعتميف فراعملاهب تعسوت ام كلذ ريغواروعشلا

 نم مهتلكاش ىلع نمو باّكلاو ءأرعشلا ءالوه نكي ملو
 داقتنالا بح مهتزيرغيف نيذلا نم الا .داقتنالا نم بابلا اذه قرط

 يهو . ةبقارملاو شيتفتلاو ثحبلا بابسأ مل رسيتن ملول مهنا ريغ
 فلتخم مضت تناك يتلا , ةددعتملا سلاجملاو , ةيكلملا تاناجربملا كلت

 نرّلا يف يرشيلا نارمعلا ةدعاق سيراب يف ةيعامتجالا ةئيطا رياكأ

 ندعمو . خذبلاو فرتلاو ةمظعلا لاجر طخمو « رشع عباسلا

 كلملا كلذ ممل نكي مل ولو «لامججاو نفلاو ملعلا عمج لب ءايزالا

 ؛ًاثوعو دنس ةيلاعلا ةمملاو..ةيمانسلا نتفنلا وذ'سملفلا نلل|
 رئاس هلاثم ىذتحاو :هناسحاو هناسحتساو هلابقاو هفطعب مهلمش

 اهارن يثلا ةلزنملا هذه دقنلا نف غلب امل ؛ةكلمملا فارشاو هتيب لآ
 ثعاوبلا نم هانركذ ام لكىلا فضاو ؛ناقتالاو ةعاربلا نم مويلا

 سلاجلاو ةيلعلا عماجلا نينفلا نيذه ماقم تلعا يتلا لماوعلاو

 لزانمو ءآرمالا روصق رثك١ يف عيفر ظح اهل ناكيلا ةيبدالا

 «نيننفتملاو ءارعشلاو ءابدالا ةوعد ىلا نوةقباستي اوناكذا ,فارشالا

 لكيف ةرم مهريغو رهشلا ففصن يف ةرم مهضعبو عوبسالا يف ًاموي
  هئاقدصاو ةوعدلا بحاص .ءآبرقا عم ةليوط تاعاس ةيضقل ؛ رهش

 نونفلا يف ثاحاو ةيداقتناو ةيرعش تابك افمو ةبيدا تالجاسم يف
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 َنامَجَر وا صلت وا ضابقنا وا رورس وا طونق وا ءسوبع وا

 نوشخب وا هاري نا نوهركب صخش ةأجافملمهضعب يرتعت ةدعر وا

 ال امم كلذ ريغ ىلا دساح وا ودع وا هنومتكي سا للع فقي نا

 ريلوم لعلو : تالفحلا هذه لثم يف الا « هتبقام وا هداقتنا نكمي

 نوذختي اوناكنيداقنلاو كلملا ءأرعش نم ريغو ولاوبو نيتئوفالو

 تلفاوقالاوزآمالا دنع مظنتي ناك امب  اهريغو لفاحما هذه نم

 0111 لئلا نيب رودي مم عمسلا قارتتساو ةبقارملا لئاسو

 ؛ كلملا قوذ يف مضحلا ظح اولاني مل نيذلا فارشالا نم لاجرلاو

 وأ اهودشناو ةيداقتنالا ةعيدبلا دئاصقلاو تائاورلا اوفلأف

 "11 اهناوتع ىلاك فتيلستو هنري كلملا ةرضح اهولثم

 )00 07د بجاويإلا ةسردمو :كاملاعلا آسنلاو تاكحضللا

 ,بدالاو قوذلا لها نيعايف تقاراامل مث .مهاوسو 'ولاوبو نينئوفال
 ؛ مهراثا ىلع ٍباّتكلاو ءارعشلا نم مهعبت نم ءالوه دعب نم ىرج

 لصو ام ىلا لصو ىتخ ؛ةالاكو ًانيسحت دادزي نفلا اذه لزي لو
 بدا نع ثحبلا يف ةياغلا فرشو فراعملا عونت نم مويلا هيلا

 ةعيبطل اما ء ام أو هاو اهفطاوعو اهثادحا بابسا ليلعتو « سفنلا

 ةرشعلا وا ةيبرتلا وا ةئيبلا لماوعل وا :ةثارولا راثال وا دالبلا

 يف لالتخالا وا لهجلاو رقفلا وا ءميعنلاو فرتلا لاوحا وا

 ايس



 م انيملاو بارتشلا دئاوم لوح نووءدملا لوجي ىتح اذه غرفي

 نورودب .ةيكوللا ئوالحلا ناولا نم ةديدعلا عاونالاو ريزابالاو

 اضراعم وا اهابرق يوذ نم لجر ةيناغلكدعاس طبأت دقو ًاجاوزا
 مكتب جوز لكو ؛ءامالاو باحرلا كلت يف نوئيحيو نوحوري مث

 ؛ءبايتغا وا داقتنا ثيدخح وأ ءباتع وا دادو ثيدح اما « ثيدح

 ,تاالهتكم نم ءدوعق مهنمو فوقو مهنمو . تاثملاب نودع مثو

 نوحزاعتي وا ءنوطسابتي و نوبياطتي مهلكو « خويشو رئاخجيو لوبكو

 .لثم يفو ؛ مهقاوذاو عمم أوها بسح نورظانتيو «نوبك اتي

 مهبابأو سانلا رباكا مادقا اهيف ةمحدزملا :تانيزلاب ةلفاحلا يلايللا هذه

 ثيداحالا -عاؤتاو رسعلاو ياغالازا قيسؤلاو نق )ا 0١
 0 مهنيعاو نيدقانلا ناذأ هيف قرتست لاجم ءرراستلاو
 اهحضفت يتلا ححالملاو تاراشالاو ظافلالا فاضناو ظافلالا

 رسينت الو ناشنالار مع هرم دقام . امادكا يف ةيناسفنلا ثادحالا

 مهسالتخاب ءاهلثم نيدوقنملا عابط نوبقارملا اهيف ربتخم ةصرف
 ناك ىع سساؤغنلا لطلب جمل سايكلا لا تارا" كلرالا ١١
 كلذ ريغ وا اهعانتا وا" اغرورخ"وا اهللأ زا ايتريغ واناشد ا

 وا اهفراعم وأ اهتابحاوص نم اهبناجب نم حوبتف , اهفطاوع نم

 ظغ نع ءىن امن اهماكا هوجو ريراسا كلذ يشفي وا ء اه اقدصا
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 اهريواصتو فوقسلا كلن شوقنو , هزيرطتو قينالا ثاثالا كلذ

 راونالاو ءبكسلا زيربالا ثهذلا قيرب نم اهظلاخ امو اهناولأو
 فعاضتت ءرصبلا هجوت امثيح ةقلعملا عومسلا فولا نم ةقلأتملا

 مث «ةميظعلا ةيقنلا يف أرملا كيتاه حاولا ىلع اهساكمناب اهداحا

 ؛«رودت صقرلا تاقلح ناعف ةغلابلا ةقهدلا دعب فرطلا ضئخ

 دعأ وم نمو نعالاب تكّم لما نأ ءرودبلا اهكالفا يف رودت اك

 «نابلا نوصغ نينم ءاح ئىراوت ىو ,روضخلا لع 6

 اياكأ لئقاقبأ قحزت « نارزنخلا ا : نهفاطعا لداعل دجستو

 00 انا ئرأ كدب
 رماونلا ّنهِم 2 ميل اود يشولا ش هلل يندنلا نابع

 رمسأوملا عود يقارتلا 06 ل ندم ردد نع نياعف

 لو دارملا ل راثوالا برضو ناملالا عقو ىلع نهلجدا ناشي

 نا ىلا

 هنري يحور ؛بهذب 06 ةّمماق ناباا نصغ. لثم صقاردو

 ادا تن يبق "نارين ًاناكاا +, !"ميدق يرثلا قوف..'هل رقتسن ال
 ريلو نك ءارعشلا دحا ضهني ىتح صقرلا ةبؤن يبتنت داكت الو

 داكي الو ؛هرعش نم ةديصق دشنيف ءولاوب والينروك وا نيصار وا



 تاريمالاو ةكلملا مييلع ابغبست تناك يتلا ماعنالاو حملا ادع

 تنماو «دالنلا هتلوصل تنادو , يكلملا تيبلا لأ نم ءااعإلاو

 هتيانع روفوأ تاراجتلا تجارو تاعارزلا تبصخاو :لبسلا

 .هبورح يف حوتفلا يلاوتل قلخلا يديا نيب لاومالا ترثكو اب
 تاناجربملاو مساوملاو دايعالاو تانيزلا تلاوتو حارفالا تماقو

 سراب يف كلملا روصق يف مظنت تناك يتلا تالافتحالا اهسالو

 ؛لالدلاو لقعلا تاريماو نسحلاو ةحالملا تار عمجت تناكو
 نيداقنلاو ةفسالفلاو ءاملعلاو ءآرعشلاو امثالبنو اسذرف ءآرما لكو

 ناكو «لودلا ءآرةس اهسالو .ماس ماقم يذ لكو سيراب نايعاو

 فارشالاو ءأسمالا نم ريثك ةيكولملا تاناجرهملا كلتل سيراب دصقي

 يكلم ار وصقل لؤي ام بقعي ناكذا.؛ ؛ اسنرف ةرواجما مالا نم

 فارشالاو ءآرزولاو ءآسمالا روصق يف ةقينالا تالافتحالانم ريثك

 ,ةيكلملا تاناجر ملا ىلا نوعي” نمت نوريثك اهيلا ىعدب* سيراب يف“
 يف يأ 17١ ىلا ١١١  رهدلا نم ةبقحلا كلت يف سراب تلظ ذاو

 اذن ادلا رة يملا بقلملا رشع عبارلا سيؤل بابش لئاوا

 اذا ةجبلا يلالا كلت يف ةروصقلا كلت رئاز ناكو :منامانلا نرسارعتو

 كلت لاجم يف هفرط دئار لسرا مث اهناحاب يفلمنتو اهتاحاس يف مدقت
 شيقرتو ريواصتلا كلت عئادب يف لمأتو «فارطالا ةيمارتملا ءابمالا



 دل هوا اد

 فلؤملا ةبقاميا « ةبقارملا وه هدامعو تاباورلانف ساساو

 تالاح يف مهسوفن رارسساو مهفطاوع شبنيل «رشبلا قالخا

 وا ؛رورسلاو نزلا وا .ضغبلاو بحلا وا .بضغلاو ىضرلا

 فاتخت ينلا تالاخلا ريثك نم كلذ ريغ ىلا ٠ هقبضو ردصلا ةعس

 «يتاسنالا عونلا نم نيسنجلا يف ةيناسفنلا ثادحالا اهفالتخاب
 ةرشاعملاو عامتجالاو ةمحاصملاب الا ضرغلا اذه كاردال ليسالو

 ينلا راصمالا ين الا كلذ رسيتيالو « ةندمتملا تاقبطلا فلتخم عم

 ا يللا بايسأ وئاسو ىفلاو فرل) نارمملا اهيف رحبتسا
 رئاسو رعشلاو معلا عماجبو لفاحماو ثاعامتجالا اهيف ترفوتو
 ةميظعلا مصاوعلا ريغ يف عمتجي ناردنب هلك اذهو ؛ةديدبلانونفلا
 . كلذ نم ىري' ناكاام رثكاو ١ تانروهججاو كلاملا رود يه يتلا

 ىلع اوداخ مولعلا بح مهعابط يف بلغ نيذلا كولملا ريهاششم ىدا
 ؛ هيلعتلا لها: اودعاسو فراعملا بابساب نيمئاقلا .اوطقنو :آلعلا

 عباسلا نرقلا ىلا كواملا ءافع نم اهلك ةيبورالا كلاملا يف مقب ملو
 عمتجاف ؛ كل قا رضا ردع عار يدلك ل سي رشع
 ةفسالفلاو نيخرؤملاو ءاملعلاو ءارعشلا نم ةيباصع ةشرع لوح

 «روضعلا نم رصع يف هلثم عمتجي ملام غباونلا نيننفتملاو نيداقنلاو
 ؛ رهش لكيف ةلودلا ةنازخ نم اهنوضبقي فئاظو مهرثكال بترف
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 ىتش نم كلذ ريغ ىلا ةيعيطلا ضماوغلا نم هثالج ىلا لوصولا

 دشريو .راغصلا بذبمو ؛ رابكلا .هب وهلي ام اهيفو . تاقيقحتلا

 دنع دجت ابلق ذا ؛نيعونلا سفنلا بدا نم مجوقلا قيزرطلا ىلا

 دج نا قيل ال نفلا:: اذه نم ًاباتك تكلا ةغاب ل .نيفااثرلا

 ةنازخ تاياورلا نف اولعج دقف ةلما لعو . ءارذعلا ردخ يف
 . يناسنالا معلا

 عبارلا بابا
 تاياورلا نف ةدام يف

 ممالا دنع تاياورلا نفل ناك ام مدقتملا بابلا يف انركحذ

 نا انلقو «ةيبدالا مولعلا بعشت يف ميظعلا ريثأتلا نم ةيجنرفالا .
 رشع عساتلا نرقلا لوا ذنم الا عيفرلا ”هاوتسم غلبي مل تاياورلا نف
 . رشع سداسلا وا رشع عباسلا نرقلا لبق مهدنع فرعي مل هناو

 يه :فراعملا رئاس اهلثمو ةليمجا نونفلا نأ مولعملا نمو .

 اهل أيهتت ملام وعلا بتارم يف لقتتت ال «ةيرشبلا تاعانصلا عمي

 لاكلاتاماقم غلبت ناسحالا تاجرد يف يّقن رش الو ؛ةحلاصلا ةئيبلا

 هيبنلا لجرلا ةيانع اهطوحتو ناقتالاو دجلا يديا اهدهعتت ملام
 . بولطملا حاجنلا ىلا ةلصوملا لئاسولا ليهستب قذاحلا



 و اا

 . .هيف داجا يذلا عرفلاب بتاكلا ةربش صصختلا اذه ةرمث نم

 ةيخرأت ,ةعقاو ةياور يف ةصقلا يدب نا فاؤملا ىري دقو
 ا” راك ىلا ةيفنلا بابسالا اب للفت ةعقاولا اكلات نضعباوا

 «هلعدتسا ام نوكي 'هنا وا «هلبق حتوم اهل هّيذت نكي مل دق ام اهعوقول
 هلعجي ام ء رهدلا مداقت ىلع ملاعلا ف ثدحي ام هبش نم هيفو فلؤملا

 . ةفورعملا قئاقحلا نع ديعب ريغ « قيدصتلا نيرق

 مهتالجم يف ةباتكلا نف « تاياورلا نف نم هانفصو ام ىلع س قو

 هتحرق مهترود نم ناسلب وا هناسلب بتاكلا كتي كلتو هذه يفف

 الو «نيباّيه ريغ نورعشي“ امب نوقطنيف مثراكفا مييلا هيحوت اهب

 دئاقلا روخ وا : ىاحلا روحي مرئادخ ماكحا تضق ناف , نيددرتم
 ماع ةتطخت وا ةسايئنلا ةنوعر وا نيبدتلا داسف وا يدنجلا نيج وا
 )00 اينو ةيدملا تاتنحي حرم كلذ قيغاىلإ بتاكرا
 ًاظيلغت وا ًادينفتو ًاداقتنا لاقملا ةنسلأ اوطسبو اهتّنعا مبمالقال
 : بيعملا نعطلاو متشلا نع الا نوعنتمي ال

 سانلا مومعل اهناف ؛هاندتنع يذلا دعب نفلا اذه دئاوف اما

 اال ويب لوقملا اهب ىذغت ةنآلءالقملاو «ظاوحلا اهسنئهلت ةيلست
 يف رابتعالاو راصبتسالل لاجم ءالعللو « ةهاكف بدالاو فرألا

 كلك امو ياقيزنتلا ليرغنلا يف ابنا نيثأتت ىفاللتخاو نسما قئاقد



 تاالاح نم ىصخ ال ام ىلا « هملعب وا هبنجت موزل نم روبشملا
 اهرئاو.ءنابف ذوذلملا بئازغو م اهفطانوغ نفيالتخا ارسال

 ةثيبلاو ةبحصلاو ةودقلاو ميلعتلاو ةييرتلاو لوصالا فالتخاب
 ؛ليللاو راهنلا تاعاس فالتخا تح ىفورظلاو فعضلاو ةحصلاو
 مويغلا وا رطملا وا سمنشلاو عبشلاو عوجلاو دربلاو رجلا ريثأتو

 هلك كلذ للختيو «ةياورلا يف مهنع يكحلا صاخشالا يف ؛ةدبلتملا

 ميهفتلا ةلوهلمو ريبعتلا نسحو رذحلاو فصولا ةقد نم ءآيشا

 الإ همس .هنفي' ال "اع اه رماظم لئاس 'يف ناشلا» تالا ساس
 :كوفلا انه قارا ١

 رراكحا نا ةفاط عورتا ءلعلاز خت لك مل
 ىأرو : هاوس يناعي ال ةةعانص هل هذختاف , مهمبانم ةما لك باّتك

 ًاذاذتلاو معلا "ةمدخب اضيتفتو +” ةنفارمو ”ةسرافم ءديعت 01

 صاختالا فاللتخا, سوفنلا .هب رعشت ام ةباغ لبع ينألل ليصحتلاب

 ةراسجلاو ءدولا وا ضغبلاو ؛ حرفلا وا نزلا نم  نيعونلا نم

 ىلآ روفنلاةوا'باذجنالاو ءزدضلا ةمالساوا دظللا 2 قل ١١
 هذه نم نضراع لك ةثدخ يندلا نينا لعو .ءركطاع و 00

 لصالا نم سوفنلا كلن باكا بنارم فالتخا لبع ضارعالا

 ناكف.؛ ةرشعلاو ةثيبلاو ملعلاو نسلاو جازملاو ةحصلاو ةيبرتلاو



 35 شوا

 اهرخي ىرت ذا لالا نم .هب رعشت امو ةيماسلا سوفنلا ضعب بدا يف

 تنسحا رآكم عادخل اهدايقنا وا روج عفد وا ةءلظم فشك نع

 ةنوشخلا ريثأت رثوصي نم باتكلا ءالوه نم دجت لب « نظلا هب
 ,رجنخ ةنعط وا برقع عسل ملأك ةيذهملا سوفنلا ضعب يف اهدحو
 وا ةذالاو ملألا نيب. هعاوناو سحلا قئاقذ تالاح نم فولا ىلا

 هدعتب تاياورلا نف باوبا تددعتف كلذ ريغ ىلا نزحلاو حرفلا
 رصقي نا ىأر نم مهنف «نوعرابلا هما اهذختا يتلا ضارغالا

 لطب لعُج ؛ سانلا ضعب يف سدحلا وا ةسارفلا قذح ىلع هقيقحت

 ريثأت .هقيقدت يف عمج نا ىأر رخآو 00 ًاسسجتم هتباور
 عدرشتو ناتفلاو راغصلا سؤفن يف ايس الو هاودعو ءولللا ريشع
 مكارجلا ىلع هورصق ام اهنف , ةريثكح عورف باوبالا هذه نم
 ىلع هورصق ام اهنمو ارش اهفخا ىلا اهعظفا نم اهنترو اهعاوناب
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 000 ا را هزل اب
 هوتبثا ام اهنمو ,« لوصالا ث.خل هوسن ام اننمو ؛ ىاثلا" ناودنو

 سكشع هن اوتبثا ام اهنمو ,هذوذش ةرودن عم لوصالا ءاكز يف

 11 نا با
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 .ًاروجأم وا ًارومأم بتكي نكس يل ءبحو يبتشب_ م تنل

 ال نأك«نونفلا نم دحاو برضب الا ديجي ال ام حئارقلا نم ناف
 يف بتك اذاذ .ةنرحلا وا ةفيخملا عئاقولا ريوصت الا بتاكلا نسحب

 بوحصم ريغ ًاقارف ركذب النا ىلا هقوذو ”هليم هقاس مارغلا ثداوح

 :توملا وا نيبلا ةيشخ :هقفاري عمدلاو الا ءاقل الو ءءاكبلاو حوتلاب
 ال.دقو «ءاهلصفت الو اهدزش نيحالا وورس ةثذاح ركظالا

 يتلا ينالفلا بتاكلااؤا:ةيتالقلا ةلاسرلا تاك سقت ك0
 ىفخاو قدا ىلع .هب ىنا ذا قيرحلا وا ةينالفلا ةنيفسلاقرغ هب رّرص
 :فقاوملا كلت لوه تضووتنديللا كلذ سلات ا

 وا سأيلاو عزجلا نم ءاسنلاو لافطالاو خويشلل ضرع امو

 تالاحلا هت نيد بلقتلا ومالا نلفض ول «كاجرلا 0
 نيثيغتسملا تاوصاو ةايحلاو توملا نيب ةبلاغملاو عزفلاو عاذنلاو

 جاومالا ماطتلاو قرغلا دهشمو عزنلا ريفزو نيسايلا تاقهشو
 لود نم ءيراقلا حور قهزت داكن .ىتح .عمجا كلذ قارتحاو

 ريغ نسحب ال. بتاك اذه سكعبو .«ريوصتلاو ليصفتلا كلذ
 سايخا:يفضاو يف ىراب' ال هاوسو' ,ةتارسملاو «.تانرهزلا

 يف رخأو ؛نهرطاوخ ةءارق يف هريغو ؛«نهروعش ةقدو ءاسنلا
 هاوسو « ةليذرلا ىلا اهليم ئدمو ةريرشلا سوفنلا ضعب فصو



 هابتتا ىعدتساو ءءابدالا عامسا ىعرتسا رهظمب مهدنع رهظي مل

 «رشع عساتلا نرقلا لئاوا يف الا .ءامكحلاو لضفلال ها نم قاذللا

 اها كن ؤترعتو « مهبانك ءاغلب نم ةعامج نفلا اذهل رمش ,ذئمون ذنهو

 ريوصتل ىدملا ديعب نمو راكفالا قباوسل لاجما ميسف نم .هيف
 ثحبلا نم كلذ نطنني امو ةنناسنالا ءآوهالاو ةناسفنلا ثادحالا
 «ةيرشبلا عابطلا ةسار د نم اهبنع ثعبني امو « بابسالاو للعلا نع

 "انا رتل دبع ”لخش , ةديدعلا ثاحالا. هذه نم فضح لك يفاو
 ميكحلاو ريصبلا ىترملاو نطفلا خرؤملاو يءاطنلا بيبطااو يعملالا

 ءاسؤر نم مهريغ ىلا بدأتملا بيقرلاو بذهملا سسجتملاو ققدملا

 اوتوا نممو ءاكذلاو ةناطفلا يوذ نم فئاوطلا ءافرعو تاعاجلا
 نوعرابلا ىأر كلذ دنعو ؛ ءاشنالا ةعانص نم ًابيصنو للعلا نم الع

 ىري يذلا «نفلا مهنم بتاك لكراتخي نا ريخالا نرقلا ٍباَّتكنم
 هثحب ةجين لعجبو هتياور فلؤيف رفوأ هيف هرحيو ليما هيلأ هسفن

 ؛هداهتجا 'هل صصخو اهيلعو هشيتفت هيلا هجوت يذلا عوضوملا ؛اهف
 فالتخا وا ءمهّلق وا ةياورلا صاختا ددعت كلذ لبس يف فق ال

 نا فاؤملا ىلع ذا كلذ ريغ وا عوضوملا اهبلع يني ينلا ةباكحلا

 : عوطقملا لصي ناو قتفلا قترب

 نمو  هترجال ينخي نمك سيل « هناذلل ينغي نم نا مولعملا نمو



 ىلا يقر يذلا وهو هذيملت بيذهتل وهشملا فقسالا نولينيف فيلأت
 اذه نم اندنعو «رشع سماخلا سيول ماب اسنرف يف كلما شرع
 يف ةيهلم' تاباكح ىلع يوطني :هنكحل يريرملا تاماقم بابلأ

 اهنكلو «نايبلاو ةحاصفلا بادا نم ًاريثك أئيش نمضتتو اهرهاظ

 موقلا تاداعب ماملالا وا سفنلا بدا نم ءيش ناين لع يوطنت ال

 وهو ةليلوةليل بفلا تاتكاندنع ث/ادج الضال ٠.١)
 هفيرعت ينآلا تاياورلا نف نم ءيش يف سيل "ةنكل حبصلا نم ربشا

 فسوب خيشلا ىمسي لجر وا لوهجب اهفلأ تاياكج وهامناو

 ثق س01 نييونالا نسا ننوكي دقو طم
 نا تفسوب. .خينشلا ىلا. زعواف.., نمانلاهلقافتاو. هيب ايف نه بحل
 ةليلو ةليل فلا باتك يف ناك اذاو «.هيف ضوخلا نع سسانلا يهلي

 كلذ يف بادالا نا وهف «سفنلا بدانم وا تاياوزلا نف نم هيث
 مادقالاو شحفلا نم باتكلا يف ذا ؛تاجرادلا طحنا يف كناكدهعلا
 هلها هنصخ 3 هلا ىحم" نا تجمل

 .'سفنلا بذا

 يف فرعي“ ملو نانويلا دنع ًافورعم نكي م تاياورلا نفو

 ”هنا ىلع « رشع سداسلا لب لبقو رشع عباسلا نرقلا يف الا ابورا
 . مهئامزا مدقتي مل هنا ىلع: لدي اه اهْزكذي يلا ثذاوحلا ”ضعب يف ذ1(:1)
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 نودقانلا نسح“ ملو لاجما 'هل عستي مل يدالا دقنلا نا ىلع

 راشتناب كلذو .رشع عساتلا نرقلا ةيادب ذنم الا لوقلا يف طسبتلا
 سفنلا بدا نف يبدالا نفلا ذختا ذا« تالجملا نفو تاءاؤرلا نف

 تاياورلالاعنيملاعلا لب نيتكلمملانيتاه يف راسم لب ؛'هل ًارقتسم
 نئفتلاو قيقدتلا نم ةجردلا هذه ىلا لصي مل هنكل ؛ تالجلا ملاعو

 عيطتسيل ىتح « ريخالا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف الا ناقتالاو

 دق سفنلا بدا نف وا تاباورلا نف نا موبلا لوقي نا بيدالا
 ل1 ندع معلا ناكنا ؛لايكلا دح اسنرف يف امسالو مهدنع غلب

 ثلاثلا اللا
 تاياورلا نف يف

 |0020 ارفع يكل كيرلا هفرتب 1 نفلا اذه
 ةئمدو .ةليلك باتك وه ”هنم مثدنع رهظ باتك مدقاو «٠ يصصقلا

 «ناويحلا ةنسلأ ىلع تاراكح 'هلكو روهشم وهو عفقملا نبأ بيرعت

 دهع نم دنحلا كوام دحا حصنو ظعو نم .هفلؤم دارم نا الا

 نا قوف هتغالبو هضرغو هعوضوم يف وهو ينودكملا ردنكسا
 نبال اندجو ام حصفا نم 'هنا ًافيرعت هب ىفكو ”ظيرقت هب طبح

 كاهلت ةياكح بابلا اذه نمو . برعلا باَّتك ريما وهو عفقملا



 دس 000 يك ٠

 . فال
 لاجملا نم ريصبلا دقانلل ام ةيلامجالا ة>.للا هذه نم ىرت تناو

 نم رصف ىايفداجا اهناينو: فلولا مالكي ن١
 سوفنلا تاكرح ىفخاو روعشلا قئاقدو ساوحلا لاعفا فصو

 ءانهو «ءضرمو ةعص وا نزحو رورس نم ةنيابتملا اهتالاح يف

 ضرعب ام ريثك ءيث ىلا لحو بضغو ؛قدضو ةوادعو ءاقثو

 ”ةندم رشبلا قراء نه ,تايحلا ناوحا تاس فون
 لئالدو تاناهرب كلذو ؛الهجو ”ةيربرب مهطحا ىلا ًالعو
 : مهريغو ءابطالاو داقتلاو ءابلعلاو ةفسالفلل تاداهشو ججحو
 نا نكم امل «ةيعيبطلا تداولا وأ« ةيماؤقلا تاداعلا نئارق نمو

 هتقد ليصفت وا .هيف رصق وا فلؤملا اور ام دقانلا هب فلاخت

 تاالاح نم ةلاح لكل ذا .ريبعتلا يف هتعارب وا ضرغلا هتباصاو

 .حرشلاو فصولا يف رمدبتلا ىصقا يعدتسا نوؤش ةيمولاناسنالا
 قل. لوق برغلا يف ميئادلع دنع لبق “ال نا مولعملا نمو

 :ةيدا ةحضاو ةجحضنبوستمم نيش يرتب لقت الواط
 يف لبقت” الو .بدالا قئاقح ليبس. يف مهدنع ةوشر الف ةلمجا ىلعو

 ةدحو وأ رةبترم ولع وا .ةربش وا رةقادص ةعافش هماكحا ناويد

 .دوقتلا را دقانلاةلزنم ف ضاع ايفا شللذ ويضل ا



 كاقررإا ل0 0

 يف ام ج ارختسا ىلع يعملالا دقانلا اهم نيعتسي يتلا فراعملا ةرثكو

 يصعهتسا و مسالطلا ككفي هبست ىتح ءروطسلا ءارو نم رودصلا

 كسفن بسحن دقلو ؛تايمعملا حاضياو ةصيوعلا زومرلا لح يف

 تاَنِج يف ”يعملا تيدا محدن عم ًارئاس كنأك هداقتنا أرقت تناو

 لالظ تحن روطعلا نم تاحفنل كضرعي وهو ؛راهزالا اهب قبعت
 ” ]| قرف اًضدقع :زولج للعا كب .هزمف كلّدنيو « راجتالا
 لاسر رركحس زررخ وا لدانعلاو لبالتلا ءانغ كعمشيل

 متسنت اني ميم رطعا نم عتمتتل انيح كفقوتسيو «لوادجو

 لاختا ىتح ءريسو رظنم عدبأ ةدهانتا ةئوأو « يسن بيطاو فهلا

 . نقم يبق يف لب نعل لع يف هع كلنا

 ةكاللا نه بتاكلا ءانقنا :ةلزنمل بلاغلا-ف نّضرعتي ال وهو

 لما ةلاطال الو . بدالا لع يف ةرهشلا يوذ نم ناك ذا اهسالو

 نم اهلك هذهف ؛ طالغا تمت ناك نا .هطالغال الو اهراصتخا وا

 هبي راسا ةعضبب هلك كذ لمح دقو « ينايبلاو يلعلا دقنلا باب

 |  ؛هنا ىلعو , بابلا كلذ يف بتكي” نا قيلي ناك ام ىلع علاطملا

 وه يبدالا دقنلا نم لوالا ضرغلا نال ؛كإذ تفي مل -دقانلا

 ؛ةقيقحلا بوث ابسبلي ام وا «ةياوزلا قئاقحو يناغملا نع ثحبلا

 "ةمدخ لوقلا مدقت ىناسنالا يف سحلا راثاو سفنلا لاعفا يهو



 هيلع نوبي لب , هثوؤش رثكحا يف ةيلاوتم ةرهاظ ةيانعقلختلا وأ
 ريغ نم هاوس لعان وب. .الاه ,هتينما وا ة كه هت لآ ا
 رقتلا ىلإ ليملا يه ةبغزرلا ول ةبحلا هذه تاو - ننال
 ؛ ةامللا يف .يه بحلا ةقالع نال بوبحملا صخشلاب. سانتتسالاو
 *ةهارك وهف 1'هدانمداط16 روشلا اما ءرورسو سانئتساو "ةفلآ

 . ناعمتجم ال. نإةدض ايف ءزازمشاو ىلا
 دج , نىداضتم نيبلق نيب عم عانتمأ نم هطسب مدقت أم لك عمو

 ؛ ةيعيبط 0 : هتياور يطب نع هيوري ام محب ةياورلا يوار

 : قطنملا .اهاباي ال للعو .ةيفسلف دهاوشو «ةيبط ,تاناهربو

 نم يباحيالا لماعلا وهو فطعلا اذه نا ءيراقلا عنقيل كلذ لكو
 صخشلا نم يليسلا لماعلا وهو ترششا1كلاذو نس
 ال نيدضلا نا يهو ةروبشملا ةماعلا ةدعاقلا مغرب ناعمتج يناثلا
 .ناجزتمب ال وا ناعمتج

 دن نا اماف «يدالا دقانلا دقنل لاجم هلاثماو ثحبلا اذهيفو
 كلذ ةليلا.زأ تيبللا هيحتام نيب كلسشنا نإ ا بن
 ةضراعلاوا ةيعيرطلا بابسالا قم ةنلع وح ام. لع لا نأ وا ارا
 هدادعت لوطي امم كلذ ريغ ىلا ةيقلخلا عناوملا وا ءناوجلاو ةفلالاك
 عالطالا ةعسو قيقدتلاو ةنطفلا دهاوشو دقنلاو ثحبلا ةعاّرب نه



 اذلحت نأ لاججالا يف بملاو ٠ :نضماف بنس ”نسحلا لاق 'ضعبلا

 )0 لوالي نا ضب ”ةارو "اد رع لاخبا قشع ادق "ضبا

 ادّدرَتِم هتنياظ ام ناسحت سلاولا وعدم ةفلإ موق مال

 ادههشتسا لاقملا ىلعو ٌةيْضّرَع ةيضق نامزلا ميز دق ضعبلا.

 ادي ف ناك دق رةلمم نم باص مس بيمع ن را دما

 ا ءاوبلا امم ىدتغاف كب 2 ذإب تمقو دجلقل نركييدتلا

 سللادةعاع رلا لأ "ضم لاق دق [نكف“ كلذ ريغب ن ولك :دقل

 نا وهو ًاضيا مدقت ام سكع موي لكىرث انناف ةلملا ىلعو

 لب بلاغلا يف .ةلهو لوال نيصخشلا نيب 1" ج21 مد أطنع ءرفنلا عف

 نم ريثكيف ىري' ام اذهو اههنيب ةفرعم اهقبست مل قيرطلا يف .ةرظن
 «رجحلاو تيربكلاو ءايسينغملاو حلملا رفانتكدماوجلاو ناويحل

 بنرالاو ةيحلاو ةرافلاو رهلاو مثغلاو بئذلاو ءاملاو تيزلا

 هنأ :لع.اذه مهءأر نوسسوي مناف ةينانالاب نولئاقلا اما
 ثدحتلاو مهتبححو  سانلا دمح هصخت ىلا بذجب نا بح ”ينانال

 يوذ يف روصح ريغ ينعلا وا بحلا اذه نا ةقيقحلا يفو  هاناز
 ليملا اذهل ذختتي ”ينانالا نا الا « ناسنالا يف ”ماع وه لب « ةينانال



 بح ىلإ ءرملا عفدب يزيرغ ”ساسحا وا يلق ليم وأ ”ر وعش يه

 اذهو..بوبحلل راتبا ةجيتت لما انهو ورا ١
 ديلقتلا وا هتلا بح نم اتهم ةفضالفلا ضب ثا

 وأ ”هببشي امم بولا صخش يف بحملا هاري املالا كلذ نر

 ناَسْنأ ىلا انليت اننا كلذ نم 'صلخت يو ءكلذك ©

 :اثسفتأ بحت امنا قالخآلا لا تلا نم وع فاس ١
 ؛عابطلا قافتاو ةرشعلا نا نورخآ لاقو « ةينانالا يه كلتو

 ريغ ناك بزاو هنا الا ةقالعلا ةذه داجنال عببرس "يروق لماع

 ام ةزدرنهااذذ6 بلا :ةررع ًاريثك ثدحت دقف ببسلا اذه 5

 ,ةرظن لوال لب بوبحنا صخشلا عابطب قياس مع الو ةرشع نود
 ءارعشلا فوسلف ف

 ”'لسايلا 'تلخو 'ترظن اضع ملت ال ”ةريرش سوفنلا ىوحل

 ىنعملاب تايبا دازيا نم.سأب الف ركذب ءئشلاب ءيشلا ناك امو
 دحا ىلا اهي انثعب انك ةفوصتملا ةقيرط ىلع انل ةديصق نم مدقتملا

 . مرباكا

 3 : ١ 1 م
 اددجت» لز ' هيف ”فاثساف ىبهللا لها بذاج ندع لك ام

 ادم نل هدوجو تافصلالل ةدودح ةروصي 0 ال ذا



 . دقنلاو بدالا ملاع يف هماقمو « ليثعلاو باتكلا دقان دقن ةجيتت

 ال نأ ,ملع لك نونا نم لوالا طرشلا نا لهجت تسلو
 ه ملعلا كلذ نم .ة ارصبت لع نكي ملام ةياتكلل دقانلا وا بيدالا ضرعتن

 ىلع بجوتي امل لاثمب يتأن ديفتسملا ىلع قيرطلا برقن يكلو
 فقي نا وجرنو ءدقتتا امم هجاتنتساو هصالختساو هيخوت دقانلا

 .ةذللا ليزجوةدئافلا ديرنمنم هيف امىلعو يدالا دقنلا حور ىلع ”هنم
 قطانلا قواخلا اذه هيف كرتشا ءيبث ”رعا ”بحلانا مواعملا نم

 فالتخا ىلع ضرالا عاقب نم ةعقب .لك يف قطانلا ريغو لب
 ةيربربلاو ةيلهاجلا ةنوشخلا عاوناو ةراضحلاو تاغللاو ناولالا

 ةياور واخت ايلقف كلذلو « يرشبلا عامتجالا لئاوا ذنم ةيجمحلاو
 .كلذنع دعبلا لك ًاديعب اهعوضوم ناكناو مارغوا بح ةياكح نم

 نا معز ةاتفو ىف نيب ,بح ةقالع هتياور يف مثدحأ دروأ

 « روفن .هنطاب يفو بحلاب رهاظت اذه ناو يناثلا فغش امهدحا

 ةبحلا ماكحا فلاخم امم كلذو ؛ةريصق ريغ ةدم كلذك الظو

 بورض نم برض ةبحنا نا مولعملا نمو ؛ةعيبطلا يف ابنسو
 رم اباجا يضتقت 15 هزمت مد1ط16 بلا ةقرمع ذأ . ةيبذاجلا

 001 | روفلو". نييلملا دحا ترم افاللتتاو ًايءرقن نال ءنيصخشلا

 بحلا ةقالع نا ملعت تناو ؛لوقعملاو مولعملل فلاخم |ههناث نم



 سس #حا شل

 دنع امساالو ؛ةيورالا مالا دنع ى.رفلا اذهب رخازلا ردبلا

 نيبتي نا عيطتسي ىتح ال فانصا ىلع صاغو .نييوفرفلا

 ام ةيبرعلا يف فلؤي نا كلذ دعب هنكماو « نسحلا نم نسحالا
 دقانإل حسفيب ذي ةنم ةنكمتم نفلا اذه ةكلم نا دقانلل ققح

 : برخلا يف اهتعرتملا بردوتفلا اما نونو .كوقلا
 (") تاياورلا نف يف ةلّصفمو ةعومجب اهارن ام رثكأف : ةيبدالا نونفلاب

 ةيعامتجالا ثحابملا يف أضيا ةريزغ ةدام دقنلا نف دحصو

 نفو ريوصتلا نف يف ٍباّتكلا رابك اهرشني ينلا ةينفلا تالاقملاو
 ببسلا اذهلو « مهتالجم تاحفص ىلع ةليمجا نونفلا رئاسو قيسوملا

 نيبوُسْنرفلا دنع امسالو ةيبرغلا ممالا نم ةمأ لكدنع دقنلل درجت

 نياتو فوبتناس مهسأر يفو مهئادلعو مهباتكر باكا نم ةفئاط
 عساتلا نرقلا لها نم نوريثك مهاوسو سنارفلوتاناو رييننوربو
 يف ةيداقتنا ةلاقم نم مهفحص نم ةفيضص تلخ ابلق هنا ىتح ءرشع

 اهنم ددع واخي الف ةيعوبسالاو ةيربشلا تالجلا اماو , عوبسا لك

 تاياورلا رثكا داسك وأ جاور فقوتيو « ةيداقتنالا ثاحالا نم

 ىلع «ليثملا رودو بعاللملا يف حراسملا ىلع 3 امو بتكلاو

 مويلا ىلا نك فرص ذم رص*»و ابروس 4 ةفلؤملا تاباوراا ند انيلا مقو م اما )020(

 . هددص يف .نحن يذلا نفلا نم ءيش يف تسيلف
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 نعطلا "يلا بسني نالهاجتم دوسح وال هاج ”رغل "نعي دقو
 رمقلاو فوسكلا اهيرتعي سمشلا انلوق نا معزي ةنأك موقلا ىلع

 لئاق ىلع سيل نا ىملعي لقاعلاو ءابيف حدق فوسخلا هبحصإ
 نم ةيماسلا ةلزنملا كلت تكردا يتلا ةمالا ناو ؛ جرح نم قدصلا

 -”لودلاو ”مايالا تبلقت ىو - ةمالا كلت مويلا دعت ل لعلاو .دجا

 كل صلخا نم كقيدص لب حدملاب كبذك نم كقيدص سيلو

 لمع - هبايرا لب برغلا يف ”هلها“ريظي رصع يف نحنو سصتلا
 رخافنو ,ةنس ىفلا ىلا ىرقبقلا دوعن نا اني قيلب الف حيرلا نتم

 نفث « بئاج لب ةبيجب اننوري' موي لك يف مثو «بئاجنلاو لبالاب

 000 ال0 لاممالاو ؛ لاضالا ب يزوج قاسلا يف رخآت

 ظ لئاقلا رد هللو

 اقدص نم © 2 نك نإ '" يكرر نم نذرملا كل وها

 يندالا دقتلا ُِف

 .هتايخح رصانع يبدالا دقنلا اهنه ذخأي ينلا ةيقيقحلا ةداملا نا

 |هثيخ « ثحلا ةيرحو «سفنلا بادا يق ءهومتو هبكرت لمتشيو
 زونك ىلع علطا .نئفتم وا بيدا ملقب ةروصم ةداملا هذه تدجو



 كوم «#

 يتلاو . ةيبدالا اهتيرح نم ةقثاو يه يتلا ةأرملا .هب رعشتا امب ارعشت
 دالوالا ”ماو تيبلا ةبثرو عدتجما فصنو ةرسالا بفصن اهنا ملعت

 بهو ؟ ةيندبلا ةيبرتلا نع ”الضف ةيقيقحلا ةببدالا ةببرتلاب ةمئاقلا
 نم ريثكل روعش اهيف لزي مل  ةيدابعتسالا ةايحلا كلت لكدعب اهنا
 نم ءيشب موبت اهناش كاذ ناك نم نا لقاع ق'دصي لهف ءءايشالا

 ؟ اهنع "”فشي ام امل يدبت اهنا وأ اببخال وأ اهجوزل ابسفن ىوق

 ًايكح اهفطاوع .هتبقاسم نم ينبب نا ءالقعلا سرفا عيطتسي لهو

 ىوس كلمي ال نم نكمي فيكلوقلا ةلمجو ؟ م هبش وا ًاقداص
 ةمدقتملا بابساللو ؟ملعلا كلذ يف ًائيش بتكي نا للعلا فصن

 عيطتسي ال ةيوسنرفلا يف موهفملا ىنعملاب ةيبدالا مولعلا نأ ىرن
 امناو . رصملا اذه ءاننام ينرع اهداقتنال مدقّس وأ ايف ب ١

 مهدصت يتلا ليقارعلا ةلازا ىلا داهتجالا باب يف نودهتجلا قفوت اذا

 قيرط مهسفنال نودّهم ,ذئمويف « ةيرصعلا ةيندملا لبس غولب نع
 مهتبلاطم لبق مهنم بلت يتلا ةيماسلا.ةباغلا هذه ىلا لوصولا

 مدخت ال ةيدارفا ةيضرع لاؤا يهز « تاموكحلا يف فئاظولاب

 الو دير الو ةمركسب الو كايا ةيصصلا تي ١

 رشتنت بئاوشلا نم ةيلاخ ةيبرتو. نيتم لع نود ؛ةقداص. ةينطو
 . موقب سفن بداو. ةماعلا:نيب



 ةدحاو ةأرما اننيب ىري” ال ببسلا اذهلو ؛ ةميظعلا ءايشالا مهفت

 «تابنلا ةايكىضقتت نهتايح ناف :ةيملع ايازمو ةيبدا لئاضفب تحت
 اول لت ليبسللا» ادملاو نواز للغ لابع .”نينفنا "نهو

 :نعطتسي الو ًاددع لاجرلا فعض اهيف ءاسنلا نال ءاندالب علتني

 . نمتايح بلطم ىلع "نهلمعب نلصحي نأ

 ناريج اوناكو. سلدنالا يف فوسليفلا كلذ ”هلوقي ام اذه

 ١" لآل للى ذو ةزعاةفيو ةس نيستا ةثاعسننم ىراصتلا

 ..كيهش وهو عمسأأ ىلا. وا 'بلق

 «رونلا ن رق نيرشعلان رقلا اذه يف مهنأش اذه لؤي مل ناكناف

 يف نر فالا مه رضاعم اوراحب نأ نوعيطتسي ليذ ءابربكلا نرق
 لهو ؟سفنلا بدا يا ةيبدالا مولعلا يف ايس الو:فراغملا رثكا

 ةطلاخلاو تاءامتجالا: لاجرلا درفت“ ةلاخ يف مهو نوعيطتسي

 اكذ ابين ثهل غرفتملا ناك امهم لغلا اذه نم اوغلبي نا :ةرشاعملاو

 «ىتتالا سفن بدا نم ءيش لكل هجب هنا ذا « لعلا فصن الا : "القاع

 ال ولات مااا عجز انها نسال قواقف :لجاطتسملا ضرتعع دقو

 ىضقتت يتلا ةأرملا نا لفاع لهجب لهف٠«نيه باوجلاو ؟ هتاؤخاوا

 تا اهيلغ عنتم* ةبيرتلاو نوجسلا نم هنايب انفلسا ام ىلع اهتابح



 عمتج كانه مل نكي مل« براقالان يب ىتح مهتاعمتجم يف *نهتسلاجمب
 نهفنلا بدا ءابلعت دحنا لاق ::يترضعلا-وؤقيشملانفرعلا قانا ١

 ناك اذاف ءةجوز ل ذختا اذا. الا ًامات ًاناسنا "ذعر ال ناسنالا نأ

 . ناسنا فصن ةدع' هل ةجوزؤال

 عونلا ةايحب مثاقلا فصنلا يه يلا ةأرملا نا مواعملا نمو

 ةدحولا .ةنيمي, باجل ةنسص -. تيبلا ةنج تلي اذا ان

 يف  يناسنالا عونلا مامتا عمجي سلجم لكنع ةديعب ؛ءاوزنالا وا

 دعب حلصت ال يهف  طقف داليالل هلآ - ىثناو ًاركذ اهقلخ ءدبلا

 ةببرت تدسف اذاو « ةيبرتلل حلصت ال يه لب « ندمتم عمتجم كلذ
 اهاح كاذ يتلا ةرسالا عيطتست لهف ."ةحلاص نكت مل وا دالوالا

 القا لب.« ةيجنرفالا ممالا اهب عتمتت يتلا ةيقارلا ةيندملا يعادت نا

 يعادي نم اوب"ذكي نابرعلا عيطتسي له ةلمجا ىلعو ؟ ًايذهتو الع

 ةراضحلا قرط يف ةليوط لحارم ةبيرغلا مالا نع مهل
 : دشر نا ديلولاوبا يضاقلا نيملسملا ةفسالف ربكا لاق ؟ اهنساحو

 ةفرعم وا ةيؤرل ”البيس كرتت نا نكمي ال ةيعامجالا انتلاح نا

 نحلصي ال *نهنالاحلا اذه نم رهظيو ءاسنلايف يتلا ةيعيبطلاىوقلا

 *نهنم تبلس دق ةيدابعتسالا ةلاحلا هذهو . عاضرالاو ةدالولل الا



 دل #وا اس

 مازتلا يف تاداشراو حئاصن ىدعتي ال ًافنآ هانركذ يذلا قيقحلا

 0 اذني ليغ اينو لئاذرلا يف احدقو ؛اهحدمو لئاضفلا

 يف ىههالا عيمج نم ع ءالقعلا ابلع عمجا قئاقح اهنال ةتبلا هدقن

 0 يس تلال ناسنالل روصعلا

 كلتو , ةطسوتملا دوما بكرا ةقيرط نع جرخم مل مهتاباتك

 يف انركذ مكهدقن يف رحبتو معناو قّلح اهم دقانلا لضت ةقيرطلا

 . ةطسوتملا نورقلا يف دقنلا نع لوالا ءزجلا

 مثوبع هل ةىدن ,نف يف جر فالا هبتك ام اهلك هذه نم نءاو

 غلسس ملو قيقحلا .هلاك ىلا لصي مل هنكل رشع سداسلا نرقلا ذنم

 00 دعب الا , ةيماسلا يمان

 ال < ردع حلبا نرقل را ساو

 ةيبدالا مواعلا ةعلمم نع ةبرغلا نم مهماكم اولظ «نيرشعلا نرقلا
 . ةيرصعلا

 لجرلا امه نينكر ىلع ًامئاق يناسنالا عمتجما ناك امل ههنال
 اسنلل حامسلا نع نيعنتمم - ندملا لها  برعلا لظو «ةأرملاو



 .(ت)ريملاد لاق ام مولعلا لع وأ

 برعلا ةفسالف ءارا يف هنا مدقت ام لمج  :مانيأر دقف

 الو . سفنلا بدا فيرعت يف نو.راقتم مهنا جترفآلا ةفسالفو
 ام ريكا ىف لوالا ملعملا تالاقم ىلع ينبم وهف كلذ ين بحب

 جترفالا دنع  ةيبدالا مولعلا يا - كلذ ديدن نا الا ءهودروأ

 . اهوسرام يلا مولعلا عيمج يف مهنأش ؛«نقتاو لكك او حضوا وه

 اماذجناو اهروفنو اهروعشو اهفطاوعو سفنلاب قلعت ام امسالو

 اهنايصعو اهدايقناو اهسانئتساو اهشاحيتساو اهضغبو اهعولوو

 بتاعت ئفعاو اعزب وافل خراب خاب ا سال

 وا سفنلا لع يف ةساردلا لوطو قتععتلا الا هب ظيح ال ام
 نأش هلو َيِجولوكسبأ مدنع ىفَسملا وهو ةيناسفنلا تادحالا

 هيف رظني مل للعلا اذهو , مولعم وه [م ةيفسلفلا مولعلا يف ميظع

 هجولا نمو « ةيضرع .ةروصب يطلا هجولا نم الا برعلا ةفسالف
 مواعلا عيمج يف مهنأش تتناك اك نيدلاب سفنلا ةقالع“ يئا ينيّدلا

 الغلا روبمج مهنع :ضري مل .هلككلذ عمو « ةفسلفلا مولع اهيسالو
 نم رصع لك يف ًاراقكو ةدحالمو:_ةقدانز مهوّمسو ةمآلا ةَماَعو

 . مهر وصع



 (7٠ اليسالا بادا»وا .نلنفنلا ةباذا (تالريبكلذ:. لاق
 هلداب» يه يتاا قئاقحلا ند هيف امل : مولعلا لع وه وا «لئكأألا للعلا

 نيسقالا نا ًاضيا لاو... باللاأللا :رحسي امن قئاقحلا كلت يفاملو

 لك يه (بدالا يف هتالاقم) سيلاطسر :بادا نا: ىلع اوعمجا

 | .هنتك عيخ
 يه نيفنلا بادا (وا). قالخالا بادا نا ”وريدبد لاقو

 : يناسنالا عمتجا يف حباقملاو حداملاو ةيعيبطلا عئارشلا لع

 ملظلاو لدعلاب روعشلا وه سفنلا بدا نا سيريثاببك لاقو

 .ريارشلاو حاصلاو رشلاو  ريخلاو

 بك ةغجامم نمو مدقت امو . اذه نم رثكحاب ليطن الو

 رووشملا غئاصلانباو يلازغلاو انيس نباو ينارافلاك برعلا ةفسالف

 سفنلا بدا. :ظفل نا مهفي” . دشر نبانو هيوكسم نباو: هجاب نباب

 ىتح. هيف اوعسوتو مهدنغ هوممع دق بدالا ظفل صوصخلا ىلعو
 يتلا تازاجلا عم.« هيناعم عيمجي يوسنرفلا ميوره16 ظفل عراض
 ىلا اهركذ مدقت يتلا بتكلا تاناونع نم مهفي* م هل“ اهوعضو

 «سفنلا بذا: لع نم عورف بادالا هذه لكف ءاهركذن ل تائم

 لك الا ملعلا'وا «لاكسب لاق 15ج يناسنالا للعلا ةقيقحلا يف وه هنال



 ىلع الوم ناك ام وبف ةضايرلا بدا اما , هفالخ عضو نا لقعلا

 ريدج ”مالك وهو . خلا اهفالخب نوكي نا لقعلا يف زوحي ال لاخ
 . رابتعالا 20 راصبتسالاب

 بحب نيناوق وأ دعاوق عومج وه ةفسالفلا فرع يف بدالاو
 ةبيدا نس اهنا رخآ فيرعتبو ءاهبجومب ريسي نا ناسنالا ىلع
 هيلع تابجاو وا تاوطخ ىلا هلاوحا عيمج يفناسنالا ةبرح.دشرت
 ةداعسلا كاردا ننسلا هذه ةياغو رشبلا نم هلاثما عم تالدابمو

 . عمأطملا نع اهرجزو سفنلا تاوههش ليدعت ابصخاو ةيويندلا

 ةّنس ابعمجت ةريثك بادا ننس ةييدألا مولعلاف. ةلمجا ىلعو

 - هلا ابل

 ًامئاد ركفتلا لع اهدي وعت سفنلا بدا دامع نا لاكسب لاق

 عفشت ال ةينوكلا ءايشالا مولع نا ًاضيا لاقو « حالصلاو ريخلاب

 يدنع عفشت .ةبيدآلا مولعلا نكل .. ةيبدآلا مولعلا يلهج يف يدنع

 بدال موقلا أدبملا نا ًاضيا لاقو .اهنم سيل ام يلهج يف ًامئاد

 يتلا بادالا نا .هلاوقا نمو ."سحلا ثاوبش نع اهسبح نسفنلا

 لع ةقيقحلا يف يه قالخآلا مجوقتو تاذاعلا ديدحن اهعوضوم
 . يناسنالا ملعلا وا ناسنالا



 ب أ ديوب

 «ىلعلا باداو «ثحبلا بادا سلك مهل وقك ب اذا وا بدا اهلك

 00 | دذأو باكلا هفذاوءلسقنلا باداو ءةسايسلا باداو

 كلذ ريغو :كولملا باداو ؛ءًارزولا باداو , ماعطلا باداو

 ها نك

 «حالطصاو ةعضاوم بدا ؛نابدا بدالا يدرواملا لاق

 حالطصالاو ةعضاوملا بدا اماف لاق « حالصتساو ةضاير بداو

 هيلع قفتاو ؛ءالقعلا حالطصا .هيلع رقتسا ام ىلع ًاديلقت د

 طبنتسم ليلعت هعضو ىلع مهحالطصال سيلو . ءآيدالا ناسحتسا

 ىلع مهحالطصاك ءبجوم ليلد هناسحتسا ىلع مهقافنال الو
 ناسنالا نا ىتح سابللا تائيه ىلع مهقافتاو باطخلا تاعضاوم

 آر لهل انام :زاض ابن هلع ا رقفتا امن زواجت اذا: نالا
 هيلع ًاقفتم راص ام ةبناجمو ةداعلا يف فولأملا قارف فال : مذلل

 ةلع هتفلاخل نكت ل ام لقعلاب مذلا قاقحتسا ىلا ,ضفم  ةعضاوملاب

 ىلع كلذ عضوي نا لقعلا يف ا انيس ناك دقو أ, كدامع عمو ةرفاظ

 اخ ورش هوالاتغا لاقي 'نا ىلوالاو“:هلع وقفنا ام زيف

 "1ك ربع و ا ”كراشم اذه راصف ءًاسق ها وسال

 يف ًازئاج ناك هنا ثيح نم هل ًافلاخعو . ةكرت ىلع مذلا هون ثيح



 تس ل

 لوالا بانلا
 برعلا دنع بدالا في رعت ىف

 ظفاب ةيواسنرفلا ف ةف“رعملا ةبدالا مولعلا فري رعت قو

 5 ا هذ 0 ع5 اأ/ثه 5

 بدالاوءسردلاو سفنلا بدات دالا برعلا ناس ٠

 ةرابع بدالا هتافيرعت يف ديسلا لاقو ؛لوانتلا نسحو فرالا
 ثحبلا بادا : لاقو ؛ أطخلا عاونا عيمج نع هب زرتحي ام ةفرعم نع
 ةنايصابطئارشو ةرظانملا ةيففك ناسنالا اهنم ديفتسي ةيرظن ةعانص

 . هماخاو مصخلا ًامازلاو ثحبلا يف طبخلا نع

 لع ةدئاف نا : هلصحم ام ةداعسلا حاتفم يف ريخلا وبا لاقو

 ناو امتدافتساو مولعلا ةدافا ُى تادرواحملاو بطاختلا وه بدالا

 ىلا ابعاؤنا ,.اوهسق امولعك لذ نماوجرختساف .ةياونتسا املا

 اهيلع سردلا بدأ فقوتل :يرربا مودعلاب اهومو ًامسق رشع يْثا

 نع بحبل أضيا ةيبرعلا مولعلابو ,ةطساولاب سفنلا بداو تاذلاب.
 . لا ظافلالا

 انهبوئوتجو 'ةريثك,_ ان ءاوىثلا اهف زماتنلل| ءايلع كنق ]هت ذه



 "5 غ4

 1١) وبلا لا كرت لوادئازاجلا لوا نمو «لالظا ..ةروبشملا

 رح ابلثمو هللا امبمحر القت ةراشبو ملس أميسسؤملا« مأر هالا

 ا ريس روتكدلاو رمت روتكدلا انباح ال «فطتقملا,ةلج وءمطقملا»

 يفو نوريثك انركذ نم-ريغو هللا امهمحر سو راكم كب نيهاشو

 ىغ فراعلا لبس يف مهطاشنو لضفلا ىلع مهتريغو مبعيمج ةرهش
 دا

 ةيرح يف الا ةقباسلا يه لب رصم نود نك ملف اب "بابل

 امسالو نايدالا ةمر> "سمع ام لكو ماكحلاو ةسايسلا نع ةباتكلا

 . يمالسالا نيدلا

 ١ ل راملاداتزرا, |ًأدجا ؛نافللا ناس زقلا -نارطُتلا:امهن اذه

 هبش نم ءيش امهف نوكني نا: نع نيديعب اناكامهنا الا « ةنس نيتس
 ”هنايب مدقت امل كلذو مويلا ىلا كلذك الازب ملو «يبدالا دقنلا

 رّخأ ٍللع عم ؛هليصفت يتأيسو ًالامجا

 000+ 36 دل



 م اذهو ركذ امب ةيمولعملا كل اذه انرما رادصا مزا كلذبف
 « . انتدارا تضتقا

 ةيرصملا دالبلا ىاح ندل نم رداصلا ىمالا اذهب ترصبت اذأف

 "نأ ذا ءءاقنعلاو لوغلاك اهف تناكملعلا ةلاح نا تنقبا ءرذتموي
 ردصي كلم هبش وهو دالبلا ىاح ناكناف ؛ مهكولم نيد ىلع سانلا
 مظعا ةحاصفو ملع ىبتنم اذه ناك اذاو ءءاشنالا اذه لاثمأ هنع

 لب ؛باتكحاا رئاس لع غلبم نوكي نا ىسع اف : كلملا تا
 عبط لبق تناك ةلاحلا هذهو ؟ ةمآلا نم ةماعلاو لاخلا يطسوتم

 , طقف ةنس نيئالثو سمخ وا نيثالث وحنب اذه انباتك نم نيئزجلا
 تاطخ اذق”نشاوأسملا ناك. .بماتكلا رابط يلا يا لمصلا إ ١1١

 تاللجلاو فحصلاو عباطملا ةرثكح يف ايس الو ةغساو ”ىطخ

 رفاولا ءانثلا نم ماقملا اذه يف انل دب الو (بتكلا ةغاب) نيقا"رولاو

 تيصنلا ةلحلا هذه يف مطل ناك ذا :نييروسلا ماركلا انينطاوم ىلع

 ةريثك ةمماع لزت لو كانه ترهظويتلا عباطملالئاوا نف لكلا

 برقب يلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم ؛مويلا ىلا دئاوفلاو طاشنلا

 لثم مث ( ةتبتكم) هتلاووو هيدنه يدنفا نيما ةعبطمو « رهزالا
 هتلجمو هللا همحر ناددز يجرج روهشملا بتاكلا لضافلل كلذ



 د واع

 يهو ةيرصملا ةموكحلا اهرشنت تناك يتلا صاوألاو نيناوقلاو

 اهبف هآرب امل هرظن قادصي ال داكي, « بيرق دهع ىلا ةيبرع ةموكح
 "01| االغاو ةكرتتسملا .ةماعلا'ةنللاو طظلغلاو_ ةك اكرلا نم

 . هفورح اهنم ًاجذومنا كيلاو

 ا 7 +. نيل ةجحلا ى ؤز+ق ةظفاقحلل رداص لاع ما ةروَص

 ةجحلا يذ ١٠ ميقر ءاهنا انيدل مدق طابقالا ةناككرط لك د

 ةصتخلا. ةيطبقلا ةفئاطلا لاصم نا ةبسانمل هنم انبلع .١:8 . ةنس

 مدقتلا يف ةذخأ اهتعبطمو اهسرادمو اهسئانكو اهئارقفو اهفاقواب

 داحتالل ةفئاطلا انبا نم سلج لكشت اذا هنا هل ىآرت دق ةيراغلاو

 نوكيل ةناكرطبلاب اهرظن داتعملا امتايصوصخ ةراداو رظن يف هعم
 تاختنا راض اذهلف اهحاحجنو رومالا كلت ةيقرت ةدايزل ًايعاد كلذ

 مزل نم ةفرعمب رمل انئان رشغ ىتئاو نملجما كلذل ًاوضع رشع ىتثا
 سمتليو ةناككرطبلاب لمع رضحمب باختتالا متو ةفئاطلا نم
 ةيؤرب هصاصتخاو هنع يكحلا سلجلا ةفرعمب ةظفاحبلل انرما رودص

 ال1 كاتلرو ا .بادانتا نعي ست اهنا تسمو اينعروتالا رومالا

 نسحتسا دق تخخوت ينلا ةيفيكلاب ساجما كلذ ليكشتل باونلاو
 هيلا اموملا هناكرطبلا ليكو. ساقلا.ةباجا انتدعاسمب نووقو انيدل



 ع اة دع

 ,ةيفسلفلا مولعلاب لغتشا نم "لك ةماعلا مهعمو ندلا

 نع ا ءدشر: نياديلؤلا ونأ"نينلسملا'ةقساالفاركا ١

 يلاومو ةاضق سمان سلدنالا نم دلب لكيف هبتك تقرحأو ءاضقلا
 سمحتلا ةعامج سدرم مدقت ام ءاغوغلا بلأتل ءافلخلاو كولملا

 . مهتروث بقاوع نم .كواملا رذحتو ينيدلا

 . نايثع لآ كج يف ةيكرتلا شويجلا ةيبرعلا دالبلا تحتف املو

 مهئاءلع ضعب هذخا ام ىوس مولعلا نم ءيش كرتلا ءابلعل نكي مل

 نبدلا مولع مبفتل اهدعاوقو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم يهو برعلا نع

 اهوءلعيل اهومهف امسح بتكلا كلت حرش ىلع اولبقا مث ,يمالسالا
 ةمآلا ةماع دنع للعلا ةلاح تناكو : كارتالا ملعلا بالط نم ماوس

 ”الوزن ريست تلظو ,لفسالا كردلا ىلا تطختا دق ةيبرعلا

 رخآ ىلا ماكحلاو ةالولا دادبتسا اهمها ةريثكلماوعب ًاطاطحناو

 ظ . يكرتلا محلا مايا نم موي

 ميهربا هنبا ىلا رصم ياو اشاب يلع دم تابتاكم عجاري نمو

 فبررقلا نم لوالا فصلا يف هلامعو هئارزو نم هريغو اشاب

 رطقلا كلذ يف .ذئموب لهجلا ةلاح نم بجعلا هذخأي «رشع عساتلا

 لئاسرلا علاطي نم لب «نييرهزالا عمجو رهزالا نطوم وهو



 دب ا( ها دس

 . بوءشلا نم مهيرصاعم رثكأك ًايدادبتسا ًامكح روصعلا كلت

 نيبومالا نماداد.دسا دشا تناكنيبسابعلاىلا ةفالخلا تاققتنا املو

 امف تلغتشا يلا مولعلا عيمجو ءاهركذ عضوم اذه سيل بابسال

 يتلا ةيفسلفلا مولعلا نا ىتح نيدلاو ةغللا مولع نع جرخت ل ةمالا

 اهركتا ذا نيملسملا ريغ نم مهرثكاو نانويلانع نو.سرعملا اهن“رع

 وه مولعلا كلت بيرعتب ىمألا نكي مل ول - مهنم ةريبك ةفئاط

 لوقلا ةلمجو «ًافرح اهنم برعلا فرع امل ؛ هسفن نومأملا ةفيلخلا
 ,لالغاب ةديقم تناكءاهلك ةيسابعلا ةفالخلا دهع يف ةيبرعلا ةمالا نا

 . دييلا كلذل اهلك نضرإلا كلام :نأش:روجلاو دادتسالا نم

 | مكح هبقعو نيييليدلا هبوب يب دادبتسا يسابعلا مكحلا الت مث

  ةظسوتملا نورقلا دهعل اوناكو نييبوبالا داركأللا مث نيبقوجلسلا
 نورقلا كلت يف مهدنع ةيبدالا مولعلا ةلاح انركذ دقو ءايورا يف

 دارك الا دهعل ةيزرعلا:ةمالا ةلاحب نكت لف ءلوالا ءزجلا يف مدقت اك

 رثكا مهدنع مولعلا نكت ملو ءايورا مها نم 'الاح دعسا نييبوبالا

 يف برعلا مولع نع كلذ لثم لقو ٠ برغلا يف تناك امم ًاراشتنا

 مماوسو نهز ناو ليفطلان باو هجاب نبا ظح نكي ملو «سلدنالا

 خئاشم رفك دقف . كنلوا نم ًاريخ ةيفسلفلا مولعلاب نيلغتشملا نم



 د

 . ابف ةجمدنم "البق ةروكذملا ةعبرالا ناو نايبلاف ينناعملاف ءاشنالاف

 اهامس ناو يبدالا دقنلا ثحب يف لخدت ال اهلك مولعلا هذهو

 فرع يف يلعلا دقنلا ىعسي اهدقن امناو ةيبدالا مولعلاب انؤاملع
 . حبحصلا وهو مترفالا

 دحا عم ىنرج ًامبدق ًاثيدح انيور ةمدقملا هذه علطم يفو

 فيلأت نع فارصنالل ذئموي اناعد يذلا ببسلا يف ءاردالا ائباحا

 دادعتسا صقن يف روكذملا بْبَسلا صّخي/”و « يدالا دقنلا دعاوق

 بحت الو ةيدالا مولعلا لس نع ذثموي ةمآلا دعبو : ةيرعلا دالإلا
 ..ناهربلاب ؛هديؤن نا لبق نايبلا اذه نع لقتتن نا

 ممالا فرع يف  ةييدالا مولعلا نع ثحابلا معي نأ بحي
 الا بصخت الو ومنت ال اهنا (اهليصفت يتأيسو)  مويلا ةيجينرفالا
 لدعلا ماكحاو ةاواسملا نوناق ةيامح تحنو ةيرحلا لالظ يف

 يا يف رظننلف اذه ملع' اذاف ؛نامالا ةعيرشو ةينطولا ناطلسو

 مأ ةيواعم ةفالخ يفأ « هانركذ امم ًائيش ةببرعلا ةمالا تغلب رصع

 وا يود. ابلكة مالا تناكدقو ؟ نيبومالا ءافلخلا نم هدعب نم يف

 نبدلاو ةغللا مولع ريغ نه 'هوسبنقا ام لكو ؛ ةوادبلاب دبع ةبيرق

 يف سرفلا ركح ناكو , سرفلا نع ناك - ًادج ليلق ءىش وهو



 اناعد ام ليصفت علاطملا نع متكك آل نا الع بجوت ءلوالا

 دقنلا دعاوق عضو يف نيمدقتملا نيئرجلاب ءافتكألا ىلا .ذئموي

 نع انرذتعا دقو « يدالا دقنلا ىلا ريشي ام ضعبىلع راصتقالاو

 كلذو ءداقتتالا نف نع مهحونجل دقنلا خرات يف انثحب دنع برعلا
 «لظلاو دادبتسالانم اهمايانسحايف ةيسابعلا ةلودلا هيلع تناك امل

 سلدنالاو ايقيرفا يف اهالت نمو ةيومآلا ةلودلايف كلذ لثم لقو

 يف هبشت تناك كلت مهلاوحاو «ةيبرعلا فراعبلل .نرق ىهزا ف
 ؛ةطسوتملا نورقلا يف جر فآلا لاوحا نع ”الامجا هانركذ ام اهضعب

 دادبتسالا اهوا بابسال دقنلل ليبس مهدنع نكي مل هنا كانه انلقو

 . ملظلاو

 ضوخلا ىلع انمزع دق ذا ثحبلا اذه يف ةدايز نم دب الو
 يف مويلا ىلا اندنع روهشملا نال كلذو ءيبدالا دقنلا راح يف

 ”0دفلبلا اهركذ ام يه بدالأ مولع نأ , لعلا بتكع مج
 فرصلا مث ةغللا لع اهلوا ل را ا ى اقا تب رملا ءاذع

 ءاشنالاف ضورعلاف طخلاف نايبلاف يناعملاف وحنلاف قاقتشالا مث

 مهضعب اهرصتخاو , عيدبلاف يفاوقلا اعف ( بطملا يا) تارضاح اف

 بطخلاذ ضورعلاف وحنلاف فرصلاف ةغللا يهو مولع ةينامت اهلعجل



 ا

 فارطاب انذخاو انواخ املف ةباصالا ةباغ يفتاداقتتا هل ىرن انكو
 لاق مث باتكلا ظيرقت يف 'هناسل طسب نا ىلا انغلب ثيداحالا
 نع مالكلل اوضرعتت نا كاذ هانا تنكام ممتكا ال يتناالا

 ءزجلا نم ثلاثلا لصفلا متعلاط ,كنا يف بير ال تلق ؛ يبدالا دقنلا

 ماعناو رصبت لكب معن لاق ؟ ةطسوتملا نورقلا يف دقنلا نع لوالا

 رفواو ”الاح ىرا مث مويلا ةيبر ءلاب نيقطانلانا :نورتأ تلا ءرظن

 ال لاق ؟ ةطسوتملا نورقلا ةجنرف نم نونفلاو فراعملا يف ةبغر

 ةدئاف اف كئلوا نأشك مهنأش ناكنا ديرا تلق ؟ ديرت نبا ىف
 الا هللا محرو متقدص لاق ؟ يندالا دقنلا

 مالا ىلع نيرداقلا صقنك ًائيش سانلا بويع يف راو

 الف ,ةغلل ةمدخ يهو يبدالا دقنلاب هومتخت نا كل بحا تنكو

 . هقيقحتب ركل وعداو ميما م نع ًاديعب ضرغلا اذه اولعجت

 .هئاجر توص لزي ملو قيدصلا تامو نونسلا تلاوتو

 مايقلا نع ينزجاعتو ةمحلا هب لطامت مايالاو ؛"ينذا يف ًارقتسم
 تدانو ليحرلاب رق ىلا بيغملاس مش تهب ىتح « ةمهملا هذهب
 .لييسلا دصق هللا ٍلعو ةعاطلاب 'تبجاف ليجعتلاب

 رجلا يف انل مدقت أك قدصلا هدامع حبحصلا دقنلا ناك املو



 0000 ردلا تافصلا ىدجا نا يف بيرالف ' دعب اما

 «هانمتي حربي الف ”هتاف ناف ٠ نسحالا بلط يه لقاعلا قولخلا

 املك 'هنا ريغ «لاكلا سابتلا «ةفسالفلا اهيمسي يتلا ةفصلا يهو

 يا حيسفلا هلهج ىدمبًابلع دادزا ف راعملا هبللط ف ةالغوت دادرا

 ىلا. ًاقوش هديزت ةفرعملا هذهو ؛هبلطم ةلاحتساو هصقنب “ةفرعم

 ' اللا لا كسيلا نامدا لع اينو تال وهجلا فاشكتسا

 اناعد ام ركذتن وا علاطنلل يورن لب اذه نم رثكاب ليطن الو

 ملع يف دارولا لهنم د انباتك نم ثلاثلا ءرجلا اذه فيلأت ىلا مويلا

 نم ون يباثلاو لوالا نيئرجلا عبط ىلع ءرم نا دعب «داقتنالا

 يف ذئموي انك نيروكذملا نيئزجلا عبط م ال هنا كلذ ؛ ةنس ني الث

 لضفلا لها نم نوريثك انيلا عمتجا نول ىلا اندع ايلف ء رصم

 موي كسشن مل انل قيدص نالخلانيب مهنم ناكو ؛ىل ىلوا هب مهام اونثاف

 ؛ ىضرلا نيعب ًامثاد انيلا رظنب هللا ”همحر ناكو ؛هصالخاو هقدص يف



 دقانلا درجت يف رشع عباسلا بابلا
 دقانلا نع دوقنملا لحن يف رضع نماثلا 1

 نارفغلا ةلاسرو ةيحلالا ةبوعلالا نيب ةنزاوملا
 ةنجلا يف فاوطلا ١

 تيرافعلا ةنج 5
 ة:+ا ىضقأ
 منبج لوح هفاوط
 حراقلا ناو سيلبا نعالت

 زجرلا ةريزجب هرورمو ةنجلا ىلا ةدوعلا
 تيضوا تنك الو 9“
 قاد دلو َ

 ىتناد مدقت نم لكذا الوأ 0
 ةءاكحلا هذه بص دقف ىتنادامأ

 رهطملا يف
 سودرفلا يف

 مولع نم ا
 ةيوعلالاب اهايا هتيمست امأ



 رز

 ١6

 انت

 تس مررث

 قدالا دقنلا ْ دارولا لهنم نم ثلاثلا ءزجلا

 ْ ةمدقملا

 برعلا دنع بدالا فيرعت يف لوالا بابلا
 '”الادتلاىف نانا بالا

 تاناورلاتقيف "2 تلاثلا
 تاياورلا نف ةدام يف عبارلا

 نيفلؤملا بتارمو فيلأتلا يف 2سماخلا
 دال, دعا ف 2 سدانلا
 تامالعلاو حمالملايف عباسلا
 ”دملار ساشألا ف نماثلا
 مابلتسالاو يحولا يف 2عساتلا
 ةحيرقلا يف رثاملا

 نيننفتملا 2 رشع يداحلا

 نسا قواثلا يف .. ريثع قاتلا
 فراجلا رابتلا يف رشع كلاثلا
 خافتنالا يف رشع عبارلا

 ملعتلاو للعلا يف رشع سماخلا
 م دل رلأتو بففصولا ريثأت يف رشع سداسلا
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 ايي امس نعل _”-

 اححلا ءارسعا نو لزان ةناف لئرنتلا وهو يناثلا اماو .

 اهلك ردي | ةلزاحوف د اظنلاو ٠ : اشنالا كولمو ؛ مدلل

 عفقملا ناك « ن نوط رئقتم مالعاو ؛* ترودودعم دارفا لا

 نبا يلحلاو ريثالا نباو ء ديمعلا ناو اتحناجلاو هيلا هيد

 تش ناو « ببطخلا نبا ريزولاو نودلخ نباو < تيبح
 «رودصلاع ٠ الؤه تاباتكةمااطجب كيلعف كسلا اذه صيحمت ٠

 .روذوملا لامكلاو لضفلا مامت وبف كلذ لمفت نا كل عصنا لب

- 

َ 
 8 هك

3 : 

3 
37 



 011 كاما

 : ١ 0 اسر هذه دقن نم دصقلا 7 ف

 ٠ ا نم يل د ال ناك « نفلا اذه باطل اية
 ش 0

 ِء مساقلا يبا ىلع حج رس وهف ميمرتلا وهو لوالا اما
 ةزاولا كب داع نب بحاصلا ىلعو 4 فسول ل ريزعلا

 ا نم هريغو يلاعثلا 1و« نيتاسإلا ني كم تار

 احاولاو نفلا اذه ماما وهو هعفر دق ةباتكلا معو ءىاصلا

 "ردع نك 1و يلوقلا لاب لن ور دف



0 

 رججاها هملق نم تردصف ؛ مه سو تل نم ريتكيف
 . نيتيبلا نيذه يف ”هلاق ام ضقانب ؛ 0

 نم نك لب يفق ءاشنالا ة ةبزك ءىناصلا درفت 0 ٠
 اهذختا نال ء ةءاتكلاب رهنشا 'هنا الا « نيزّربملا 0

 . دحا اف 'هكراشب ل ةعيفر ةلزئم اهب غلبو ةعانص

 نم يهو ةقرلاو جورس نيف هذه نازح مقوم 5
 دالبلا نم قاتشملا ةهز' بحاص اهدع دقو ؛ ةريزملا دالب
 : يومن رفا ةتاامللا مولعلا تاعاوسوم ل لورد دياعلا
 نورقلا يف تناكو نير هلا نيب اهف ةعقاو ةنيدم تناكنارح ٠
 نويسالا « افلذلا ابلطع 2 ةئاصلا ةنايد طحم ةطسوتلا .

 بيط ةريزملا دالب رثكأ ءاوقو . ركاب مداقتعال
 .ادج ةديح اهسرتو لدتعم .

 ل ”ءرب ةنماثلا ةيماقلا

 ةباتكلا ءاسعاو « مالكلا كولم نيب ؛ىباصلا ةلزتم نا

 مان نا قوف ء رعشلاو حئارقلا نآسرفو «لسدتلاو.
 بحاصلا ةدعو « قارعلا دحوا هنا » يلاعثلا هيف لق دير
0 



0 يلام
 در س نع 0 « هر أ 0 

 00 ل ظ

0 0 
 6 ار لا انأ نا يديربلا روصنم وأ لاقو

 هتليد يف نيددشتملاو هنبد لهأ كابل د نم ناك 'ىباصلا

 ا اد نمو قرشا سنراش رطل

 0 1 1 ار ةورلاب ىضو . , يلامملا نر ينذل يت

 ”00 ووقع فولط 2 يتفلاع هيفقاش نيدو
 ؛هبتكام لك نع ثحبلا يف دقانلا نعم اذا هنا دس

 ظ . ةاراغ ن نم ادد 4 هلعلو ؛ لوقلا اذه فلاخب ام هل دجو

 1 . ةئيلا تاذأَب بدأتلاو « « مهقالخا نم ىودعملاو « هرطق لها

 نم هيرصاعم قيرط حمو « اهيف ناكيقلا
 ظ ْ ءارزولاو ءارمالا



 5 . 0 ىف تسع ف ا ول اخ : - 7 تسبب

 يع نيام يا ا م مود ا موو م يي ا مل 2200 5 دع د ا د د نيس 2 ا ا و اينما د مع تو مك هك ا ا ل لا 0 2 ع -

 لدن كلذ لكو « ةييبعلاا 0 هلع 0

 « ةلودلا ىماب مايقلا نع ةفيلخلا نبع ىلع ةلالد حضوا دقاثلا

 دار ذليل :او ةيعرلا ةحلصمب هنوات ىلع وا ٠

 . كات لثم لمحت ؛ سانلا اينغا نم مريغو باّكلاو لامعلا .

 . بصأو لزع لك دنع اهعوقو مهيقرتو « ملظلا ب مرغلا

 اهنم تملع «ةلسرلا هذه ءاقنأ ةعزل

 لب رصع لكل « قبس اهف كل قيس
 . هدلا نم ةبقح هلهأ اهفلأ: ءاشنالا يف ةقيرط «رطق لكل

 ىلا لوألا هيف نيالقا دقن ف انا ةدعاقلا

 ا ربما هدإب مو يناثلاو هتلسو هسأر طقسم نع:

 .هنبللا | لو

 لهأ ىلعو يلع » ةلاسرلا بحاص لوق نم ائملع دق

 ,.اذاف ؛'قارملا "نم تيتك اهنا « قارملاب ةسوحتلا ١١

 تدب عاقل مدع نع لدا 'ىباصلا نطو نع ثحبلا انمو

 « هسافنا شن مو « هسأو قسم نار ؛ هتحرق سو « ؛ مقلثا ٠



0 5 بات م 3 4 6 لوا 7 3
 1 

 0 لاملا اذه 0 اهأبا ا 1 ين 0 ولا

 ذو مدد ٠ ناكل لآتعلا هب ن 7 00 3

 7 ناكرطلا ناو 'اباتكلا ىتح ةلودلا لامع رثكأ دنع ءدبملا
 08 0000 لع ؟ىاسسلا نآل « ءايحم أَلا
 0 7 ضد بس ا ةنترملا نم ةلوبلا



 دن تا كن ل ل "1 هةر

 ذآ ريعا دب نعاالا هلا 'ناتك ل سوب ال « كلم ىلا بتكي ٠

 ١ 'ىناصلا ةأخوت . يذلا ضرغلا لثم ِف امو ) رذو .

* 

 مركب جاتنتسالا نا ىلع كلدب هركذ قبض ان ادهو

 ١ وه « ةدوقتلا ةلاسرلا سف : قت بحاول لما استتاج. 
 « زيرأتلاب كيلمف . كنفكي مل وأ « كلذ كنق مل اف « سيح
 بحاصلا ابا نا هنم للعنف« كد ةبح يلو 6 ١

 . ةبوج ' نبا ةلودلا نكر ريزو ناكو دابع نسحلا ناوه

 : هلوق ىلا دقانلا رظن اذا ,نامزرا نين ةسدانلا هع اقلا

 : هلوق ىلا مت : ا هلع نونس ذنم هدرتت رهدلا بون نافإ

 اهلا ريشي يتلا ةنحلا نا ىلع : حلا انيلع ةيلاولا يدبالا بقامتل ٠

 ملع مث هدونس زنم هلوقل دبعلا اهيلع لاط دق نكمل بتاكلا
 بنت وا « بصنلاو لزعلا ةرثك يه نحلا هذه بابسا نا.

 بقاعتل هلوقل ةعرسإ مهدبتو ؛ ضعب ىلع مهضعب 5

 يف ىضوف لاح كلذ نم جتنتسا م  انيلع زيلاولا ىريلا ٠



 2 رار 00 لئاسر هذهو «كلذب استي
ا ثارحلا ه 10 نم 1 بتكي

 0 ىل

 . ةدعاقلا لا رن رم 0 0 دبملا

9 



 ظ 00

 نعال نا موري ان تك 00

 اذه ام “ ىذصو يريظنو يؤنكوه لجرا اذه 000

 ةقادنملا تابوت نكلو؛ءادحتسالاواةحاتسالا 00

 نعد ثنا هل نك هدنع يتاذ“« يف ناك ن امو ؛ كيالاو

 اليتف ينني ال رنكو « ةلطاب ةعداخو“ ةيذاك هلم 5

 ةسياقملا يف انهٌرصحستو يف لوفم ا رقن ةسماخلا ةدعاقلا

 مسقتي ام لامكتساو : هل "ىناصلا لوق يف انرظن اذاف «ةيظفللا .

 نافشيو ؛ لون بدلو. . ححاش عرف 1 ء عشار ليما نبا مي ١

 بوتكما نا انل نيب : .ةئئاص ةياردو « ةبقات ةحيرقو « لصف ظ
 مرك ىلا ام اسما سعذلا دا زفا نم ناكه.هيق لولا 0 0لا

 وأ ةلمام كلذ نوكي دق ليق ناو « لضفلا فرش ؛ لصالا

 ةمئم دئاوعو لوصا_رصع لكل تلق هيف لوقلا ىلل ًاقازث
 «رصعلا كلذ لها تانتاكم ىلا ترظن اذاف هلها دنع '

 نكي ل ةسلئرلاو ملا يف نياصلا ماقم نود ناكرب تدجو ٠
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 ا 0 ةيربم هم العا ماا وهنم ءالشا تقولا ف ب

 7-0070 فبلتتو طلت تناك «هحراوج لك

 1 0 000 تاياغ 31 0 9 مالكلا

 ظ 7 نم أ
 ' ابنا قار 0 هك عجاري ناك هب ينك

 -ديسو : نشكيو هسفن رجزف ؟ « 05 اذاحش

 رتقاو تلاس ايف هارب ام يلو هاش هللا لاطا بحاصلا



 ذنم ةناف « هريظن ريظنلا ةبطاخم ىعاشلا تل هيب
 ريمضلاب ةسش نع راكي ناك 24 هده ىلا هتلاسر لوأ

 « ىتعانص لأ لعو يلع : لوقي نا هقح نم « ناكف هاا

 .يتعانص» بحاصلل لوقي نا كلذ ديزي انتعانص لاقةتلو

  لئاسرلا ناودد ةسائرو ءاشنالا يهو - « كتعانصو

 ةسائرلا ةفنا دقفب م «روملاو 36 نم هب ام عم هن نزف

 .ةلزمملا يف هتاواسم نع بحاصلا مقر نا ضرب و علا ةيمجو

 ندي اهريثأ يف يلعسق رفوت دقو » هلوق ىلا رظنا م

 اهيا يتاقوو ا اهنود يلذبو ىسفن يلوصو يد رعب ينص

 الو ءادحأ ةب وعملا لاسأ : تحن ا 07 امب
 نم ةاجلا هده ْف ةدحت ءادنس الو ا حيمتسا نا 2

 ماا درثو هظفل يف 5 سفنلا ةرخ) ءايالا

 ُ .؟ ساروا

 نم ناك انع 0 هرابخاب هسفن فش امل ةنأكو ٍ

 كة يف فاوتلا هده ريما هيلا شو < هرمأ ظ

 <لع ددحي ام فداصو . ةلجا هذه كيكو ةعومد ممسك ش



 .ًاهعداخو هسقن لطافف هينيع يف اينالا تملظاو هسفن نم

 ع م 0 ل

 وب 1 ا نيالا

 1 هقرب مالا لأ ىدأ دقانلل رب ظ

 ةلاعلا همه ىدم هغابت ناو : هلوقب ءاعدلا راركت لا داعو

 هتركذ ام امثالا «ليوطتلاوراركتلا اذهل لحم الو : كلا ةطتشملا
 )000 جال لا لرسول ١! هفن هتعفادم نم « كل

 ةالا . بحاصلا نم ءايحو « هسفن
 لب عرنت أك ماو كلذ دعب لاق امل هنا ىلع

 ظ 00 و «سحاصلا يديس هللا نبأ : لاقو احم ٠ اهلنا ذاوق

 هيفيع ضمنأ هنأكو « هللارظن نم ناكنا دعب « هناهن لباو

 ١ دانك اقلمان هدصق ناديم يف ىرف.« هناسل ةدقع تلحاو

 |0000 ندلا بوت ناف» لاقو اعرض ةمرع انام « اسيمف

 ) الاللا دج انهو : قارملاب ةسوحنملا انعانس لهأ لعو "لع
 7 نيع ف هماقم نع 'ىباصلا حزحزت مدع تاثي ةديدج ةحح



 و

 بهاذم ةفرعم هتوفنال 'ىباصلا لثمو : لسا ةيمارتملا ةلاطالا#
 « هتلاح ىلا رظن امل هناالا «هلح يف «يثلا مضوو مالكلا ٠

 عر 00 1 يس و كا ىلا يلا تاو

 ناو « هنيرقو هؤفك دفرتسي نأ ىلا هتأأ يتلا تارورضلاو ْ

 الو فاكلاب هبطاخم ناكنا دعب ) ؛ كنشلا ماقلا اذه موقي ٠
 هارف ايندلا دج هلي يف رطخ "” (ءافكآلا ةببتر نع هعفري
 : 0 همو نيب لباقف ءًاعادخ هدجوف اهانغ لثمو ارورت

 شع لتس نا هيلع يشفش ل حاصلا تابتاكم رك ذنو .

 17 3 رثعب 006 ءينش يف هيلس 3 صالخأب لاقق وه لبا

90 ٠. 

 .. هذه ىلا هلوصوو هئانثو هئاعد دن *ىناصلا ىلع ناكو

 امهدصق ناببو هشدخ يف قاطنيو رعب اما لوب نا ةلجججا

 يلاعثال ىهدلا ةميني (1)
 ري ةرثبل كناك هيكت نا نم نوخراوملا هلاق ام دكوي اذه ()

 0 را نام نأ ين يطا نع ا ساحل

 هيلا ةيئاثا يفد ىشو امدنع هيلع



 000 2) 1 نم نع اك فيكو دلو

 00 95 2 1 ا نم 00 اذه تح

 ذه ىلا لصو الو . داجتلاو عضعضتلا نم نم شأجلا اذه ءارو
 0 0 نايل هب 7

0 0 
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 يلو د ةدعاقلا نم يناثلا مقل يفرط

 . ةناسفنلا نارا ذا ةمطاوللا ا 3 1

 يف ناك أهبناك نا « ةلاسرلاهذه يف رظنلا من ضأن بلا | 0

 هءانك ادنا فيك رظنان تانك ملا ةابنو قلقا يف ئ

 ءانكلا ىلا ليفت مال فيك مث « باتملا يف فطلتلاو راذتعالاب .

 ل نبا نم حصأ ةتباور نوكت نا كلذ نم مزايو ٠ 'ىباصلا

 . هتافو ةنس اهو نيهجو نم م ةحيحصلا يه تايفولا بحاص ةياور ناف .

 لبق اهءوقول طق سل ناكل نبا اهنف طلغ د هتدأإلو ٠)

 م4 ةئس هتافوو كد اك ٠ ةنس هدلوم .ناكول ةنال لب كلك

 مي 'ىباصلا لوقو . ؟ذ وول ةنس5 هرمع ناكل 0

 ٠ ةنم انيرق وا بحاصلا نس ناك هنا ىلع حيّرص ناهرب : ةعضارملاو

 اهدالوأ دحأ عم نحاضلا تضرأ قالا مأ نوكت نا نكمملا نم ذأ

 رازف ةنضارملا تلمح نأ يردأ الو . مجرتملا .قوعسا يأ ريغ

 رخاطصا يف اناك هيدلاو "لم او نارح يق ”ىباصلاو رخطمأ نحال
 مون قحسا وبا تام ءاردالا. .مجعم يف توق اب لاقو . الئط ناكذا

 ىدحا .نع *84 ةنس لاوش نم تلخ ةليا ةزشع يتنثال سيخخلا

 نسحلا نب لاله هديفح هك اذكس بة ف هدلومو ة هنس ناعسو

 . هخي رأت يف ميهاربإ نأ



«٠ 

 ا

 .مالكتلا اذه نم ف ءهيعاشمع اه زج نا نم

 1 واب : 00 ْ 0 ف 00 نا

 1 ناك يعادل نا ولو 4 و رد ل هلظح كعب فوتسإ

 ا « هرم لهتسمو "ايان قو 'ىباصلا لاقل اع

 ١ 1 . هانمع ةأأم 3 « « هدودح ررغو (« هدوعدس جتاوف : وذ هذهو

 7 ةحلاملا مامذ يفو : ئئاصلا لوق ىلا ترظنو كلذ تفرع اذاف
 ١ دودح يف ًالبكن 0 بناكلا رمت كل نينو : ةعضارملاو
 0 ظ “ 00 . هده هتباتك لاح 2 هنكس نم نيل

 0١) نيرشعو فين ةنس ىباصلا دلوم .نا ناكسلخ نبا" لوقي 00
 7١١ بحاصلادلوم ناو . يدادغبلا يدنلل تسربملا باتكنعالقت نام
 1 .عبرأ 3 فو 'ىباصلا نا لوشو ةلاملتو نر عو تدب كلن 1

 : قناك لوقف يبلاعتلا امأ ١ هي نوعبسو ىدحا هرمعو ةثاهلتو نينامتو

 | +93٠ نيمو ئدجأ هونس تناكو اضيأأ نيلاكو عبرأ ةنس هتافو

  هجوال تلق . نيعبس نع ةفحصم انه نيعست نا ليق ناف . ةيرش

 يف نيعسنلا قنخ دق ناكو : هصن ام هتمجرت لوأ يف لوقي هنال كلذا

 ' يرصاعم نم نوكي داكي يبلاعتلا نا عمو : ءارزولاو ءاتلخعا ةمدخ



 فس

 ١ نطل ل0 لا نيمماسلاو نع نيل 0
 ةليخلا بذكالو ةسارفلا طاغ نم هلل دجلاو لوقلا اذه يف
 مالكوا هدلو نع هب ثدح دلاو ثيدح نوكي داكب. : لا ل

 يتلا ةيزملا هسفن يف هل تناكنم : هلوقكو هالوم نع ريمأ

 . « اهتمرحو ةعضارملاو ةحلاملا مامذ يفو . . يريغ ىلع يل

 كلدب كلذ لك : ظفاح هدهع مركب امل وه يتلا بابسالاو 3

 « يدنع لو. نا داتعا دق 'هناو « 'ىشنملا ماقم ومس ىلع

 ىلع يل ينلا ةبزملا هسفن يف "هل نمو « يتبنماو « يطابتغاو

 « ةلزنملا واع ىلع ةلادلا ظافلالا نم كلذ لكاش امو « يريغ
 اينيب ناكامب ُهرْكَذ نا ىلا « ًاجردتم مالكلا يف لاز ام وهو
 ةفلالا مامذو « ةعضارملا ةمرحو ؛ ةلكاؤلا قوقح نم

 ايف هلوقكو نارفالاو نا وخنالا نيب نول يلاو 900

 .تضحا# تاطتاو تلأس

 تفقو « ةلاسرلا هده تارابع ضعب ترّصبت اذأو
 فوتس ا دعي هنأ : هلوقك بناكملاو تفناكلا نس ىلع

 دبال « هيف ديعاوم اندلل ناف < هطسق بعوتسي ملو « هظح'



 نسربكا يش لما زور هرشبر

 ' ١ . هذيكةدحاو ةلاسو يف عنتجا دق

 كلذ ريغو هبلا تروكملا ىلع ك بتناكلا تبتعن , نا 3

 /' نتاكلا نا نع لدب هتلانسو ف تدرو يتلا تارابعلا

 0 4 هللا هدنا هتاكم ترج : : هلوقكادلا ركل نارقا

 آل لك ناك اذا الا ىلانلا يف نوكت الو ةلعاسفم ةبناكملا

 لا اهبتكال : تبرج : هلوق مثرخآلل بتكي نيلجرلا
 :هلوقكو . هريظن ىلا ريظنلا وا سكملاب لب.ريبكتلا ىلا



 رهج من ؛ هتعانص ل نع بحاصلا كلذ نا ْ

 فطلب راشاو دفرلا بلاط نأش .اهن ةلاطاب هللا ىلا ةعارشلاب

 حيرصتلاهدادمتساو هتلاسر ةءاتك ىلا هاعد يذلا ضرغلا ىلا

 : ةوفه الو ةرثعر اهم ءيش يف هيل الو : هلوقب هن.

 :يف قوش هل ناك مو .دئار كف 43 0

 فيك بجتو « ماظنلا اذه ةميق فرع ؛ مالكلا تاقبط

 يل اللا نم ميظعلا ردقلا اذه *ىشنملا كلذ ةظفاح يف معمتجا

 كلذ بحاص «ىباصلا نا مع ىتم بجسي ال لب «رابكلا

 "نأ كل' ربظ ء يرقبملا ذقانلا نيعب تلمأا اذا 0

 تنتكو : هلوق نم يا « ةلاسرلا هذه نم ريخالا
 ٠ ءًاخوضو رثكاو احازو ءاكارت لقاءاهرخآا ىلا : اذه ياتكا ٠

 اضابقلا قفاو « ةقالط رفواو : نقلا ىلع ًالمم فخاو ظ

 . لئاقلا دقن يف انل ربظيس ام * كلذ يف ببسلاو

 تملع !مةبالث اههاسقاو : لئاقلا رفن : ةعبارلا ةدعاقلا

 ١ . ئطرغل'و لاصرن'و داتا يهو

 . فاؤلل ةلزئم ءارقتسا نكي هنمو راركتلا لوالا مقل

 ْش / 1



 5 ف عملا ا نعد . ذخأ م همالخال

 ننس هلا 0( 20 لل كيس
 اس -الاو. لدعلا عوشو « نامزلا 8 رغ و دمملا خيرأ 0
 0 هب 0 م 0 ةحدم 8 000



 0 ظ

 نفانالا ها هان فطلتو ءهلا هتك رخأت يف بدلا

 .انازم فرشأ نمو ءالقعلا قاخ م مضماوتلاو“# مد

 موريال هنا هقيدص ير نأ ندسحتساو ؛ را 8

 .هلالجال باتع فقوم يف هعم فقيرال هنا لب ؛ «هلثج هلمف ةباقم

 : قفوا ةيفرتلاو قفنا ماججالا نا يل حال الف : لاقف هماقم ٠

 كبعت ةحازاو يتنناكم 1 رارطضالا نوم كتحار يا ٍْ

 وهو .مالكلا اذه لاققمأ يلب ظفل يأب نكلو ؛ كلذ نم ا

 نكحلو : يتبناكم ىلا رارطضالا نم : لقي ل تملع اك ٠
 فطعو . ريصبلا دقانلا همبف الثم « هيلا بوتكملا كلذ مه

 نأب ثَقوو : : هلوش هدو قدصو هدصق ةمالسل كلذ لع

 عراخلل يو تناو او يبحا ونلا سورحم نيلاملا يف لع هير ْش

 اهتءاقتساب رسأو هرابخأ فرعتأ نأ ىلع ترصنقا « براشلاو :

 'ىباصلا ل احابصلا تان ن م مين يأ ىلع رظناف : ابماظتناو ٠

 .. لب رردلا هده جرختسا دقر تارق "يأ نمو « باتعلا اذه 1

 :ئوتاولا تيكا رظنا مث“ :باذملا روحبلا نم رحت أ 0

 هعدتسم اسف عنصن "الو فلك نود 0 3 ل



 0 ادد سا د :

00 
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 1 3 | ٠ناسلا ا امل « ةدعاقلا دمأتل
 000 هيلع تامتشا دقق « نساعد



 ع ل هيشإل .امف همدق نم م ةاكاغ دارا الاف 1

 ةاك الاذ « ةدارالا قدصو ناقتالاو نامدالاب قبلا لك .

 وأ « ةستق نبا وا عفنتملا نب ةاكاحم دصق هلماو « ةلصاح نذا ٠ ا

 نع ثحبلا يف ضقت مو < بتاكلا ديجللا دبع وا « ظحاملا .

 دال « ديفتسملل ةلوثما داريا لصفلا اذه نم دارألا 5 كلذ

 ٠ . اهدق قح ءيناصلا تايتك 1

 قبس امم انفرع دقو لوقل' رقن ةلج يف مالكلا قب

 بجو « ناماب لوقلا دقن ىلا لوصول انمو اذا ان « 0
 انت رتا سفنلا .ةزن تاانيلع ,

 أصلا مالك يف أانرظن اذاف . دصقلاو عبطلا ةمالسو

 ا ةلا زا ع نمو ءعفرالا م اما يف ةحاصفلا نمانادجو..

 ناديم يف « سيكارتلا ةناصرو ةنازرلا ع نمو « ةيلاعلا ةقبطلا يف

 «يناعملاب ةقئاللا ظافلالا باختنا يف ُهانبارو ءدرفناو هب زاتما دق .

 « هفصرو هو مالعلا ليلا قو « هيف ىراخي ال رابقما يف

 أبتح سا أاهّرو دص ىلع 0 زاجتا در ينو «ضارغالا



 0 رفا ريغ مساقلا 0

 هده ل وفلا رف : ةئلاعلا ةدعافلا ظ

 0 امن او ءةياا يه .مانقا ةنال' ىلا م
  ةرهاظ يهف اده اخ لَم 'ىباصلا ماع

 نم لاح هيلا ثلا ام ىلع بحاصلا

 لو الم لمح دن 1 . ىلا نيعا يف ١

 3 : مالكلا 1 ردق ردقب نم عاملا

 9 يارلا با نأ لعاف نايا

 اننا 00 ؛ ًاعدتبم ل

 ا مالكلا هفيرصت 0
 دجوا كلذ لك ريت قلو

 1 يي اقل



 اك ًانلتسصاو اراد تقراف دقو ا

 نباوسي الءءارمالاو كولملا عمري تالا م0 00
 ءاشنالا يف تلكتلاو تالا

 هتان مذ لقب اهتكالاسرلا اتا ىلا داعالو ٠

 رادتعار ؛ ليحتم 00 تاملك« دقانلا اهمف ىريف « لل 0 0

 : هلوق يف اكديعو هبشا اباتعو « معتم وأ دولا يف عتصتم

 لوقس هنا بحت داكتو : هتدفتسا امو هن ةقثلا 0

 : كب وبعو كلاعفا ءوس ىع «تيفخا ام تيدمال هلوقدعب

 ن مساقلا يب م كك دقت هيرك د ا دشللا سلو 0

 مالكب م ءابندلا ناتك دارفأ نم را 0 0|

 امو مساقلا وبا هب رصف اي علاطملل ربظيل « هدقتو ا ْ

 ءارماو ءاشنالا كولم ذصحا ”ةنا هرابتعا ل 0

 عضوم يه ةلاسر اهلك هلئاسر نيب هل نوكي ال دقو ؛ مالكلا

 ّ ءافلا يبا ريغ لق نم انيلا تعقو ولو « هذيلا كاردتسا ٠

 نم منقت انسل اننكلو . نئالقلا نم.اهانددعل « 0 دبع:
 م



و فض وهذا 0 00 هع
 1 0 هزع

 ] دس َ عادو يف 0

 يناف تلحر نا لقب يل دِمَف

 اردتم ب قا



 قالا مظنلا و ياسا هداكلا ن نم « هللا َّض 0 ا ردق

 كا رداجوا ءرشللا فاج الو. ظ 1 / عملاو

 ؛هنذ اال عماسلاحيتفي يتلا ةجيتنلا قر ل وقأب 0 هتاديصق

 . نايبلاو ةغالبلا ناف « ناكك فعضلا نم اًدهو ؛ ثااثثا 7 ديبلاب

 رسعاشلا ل دمك اسرق مح و لوقلا لوقم ن زوكي نأ ن نابنعشي

 ًاعاعش ا دقو 4 لوقأ

 يعارت ال كك و لاطب الا نم

 ريصلاو دلجحتلا دهام“ ليولا كا

 راش 0 ادقو



0 5 7 0 

 0 اير واف ةنزاومبف
 رو :ىباصلا واش عولب نع

 لاك ىباصلا رشي

 ف ياو : راهلا ةعئار ٠
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 ام هنم يذدد ىلع يرطاخ لماو ظنلا ىلا عبط لافارت 1

 دقو « ضيرقلا رامضم ريمضلا نع برعم ا تو 3 تنتك“ :

 « يل هدنع اع ًانناو « ينع ًاقطان باتكلا نم هيل تا ظ

 ىلا تبتك تنكو « هبيع هيظغتساو 4 هبيغ هر | ا ئ
 قارثلا رس ةعدوأ اه رك ط « هاو لتتم كو 0

 تعقودو « يربص متازع نم قاوشالا يدنأ هنلازاو « يلق : ]

 تناكو ؛ هءاتك نم الاخ يباكرلا اذه اطباق « هنع تاوللا

 ايو « ب ةفتلا الواو « هفالخن .يدنع ةيراج هم
 نم ةرجماو ةذافولا ةموحو“ ةمذخلاو ءاقللا ند ١

 فالتخال“ جاعزباو قاق نم تفحم تيدبال ( هدهع 1

 مجرلاو نظلا فقوم نع ينوض "يلو يالومو « يلع ةداعلا 3
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 : بانل ابصلل ”تينج يمسجو

 يدوقم ةوشلا حاصلا رب ذا

 باذوشلا دبا هنع يتبذاج دقو

 ايلا نم اذيع ديلا كذا للا
 7 ” تئاحسلا رغ 0 اياجسلا كنت 3



 0 ٍ 00- ؛هتلاسر ةلاسرلا نا « ءيباصلا 0

 تلشوا كنا ثيحب ءيناعملل ةبسانملا ةبختتملا ظافلالا

 .٠ هنم نسحا ىلع تعقو ال هريغب ا

 0 هوا ةيزاوملا نإ يالا مستلاو

 5 01 رخل ٍفاؤلل هعون نم وه
 وه 00 0 نبزب ززعلا دبع مساقلا يال ةلاسر كن 35

 . بحاصلا مامس نيذلا ةمبرالا ايندلا باتكدحا (1)
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 . ةدعأقلا هده ةمع ققحتو ءيباصلا قاحسا يبا ةروص ىرنل 0

 ٠ رظنلا تلطاو كفرط ةلاسرلا هذه يف تبلق اذا تناو -

 هذه يف كل ربظ « ةمدقتملا دعاوقلا سحب اهنم هتلّدف امف
 راو غالبا لعو ءاهناسنو ا ةبااوه لج كنا رلل 1

 : اروغم سالخالاو ء تاع ءابالاو هتلمجيب عضاوتتا لب

 نوزوم ؛ لقعلا ةاصح حجار سفنلاروقو ايس :

 نوصم لهك © ئتيطنم ظافلالا قنأتم « لالطلا رح ؛ ؛ مالكلا

 « لالحلاب ىدتراو ةبيهلاب منعا دق « ء ايملا رفاو.“ ضرما

 ءيناضلا قاحسا وبا كاذ. ردصلا ةياحرو ةقالطلاب ررو

 .«* افلا تاكو « ةيسابعلا ةلودلا يف لئاسرلا ناود سيئر

 وه انحش دق هقالخا ةروص هذهو 6 مرارسا نيماو

 اينساحم تلاو 6 مدعلا أهاوط نا دعل ايركو هذه هتلاسو

 « هيلعتطقاست يتلا تابكتلا يلاوت دعب اهضايقثاو سفنلا نزم
 نب ةلودلا .دنطغ صاب نب تلح ىلا يظملا ةبكلا س1

 هب رحه ميس واسباب ةئس هبوب
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 ل

 | كلب عار

 0 ةقالعلا دقن يهو كل اهتعضو يتلا
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 تناكنم ةصاخو « اهيْذَعب الو اَبمحيو « اهيمحيو هوج ولا هايم ظ
 نم هراد تطحش نمم يريغ ىلع يل يتلا ةيزملا هسقن يف ذل 3

 هلبح يقالتعاو « فيرشلا هصخش يدهاشم هلادوأو كايلوأ .

 روس كح لولو اجمل ١

 امل وه يتلا بابسالاو امهّمرحو ةعضارملاو ةللالا مأمذ ٠
 هةر ت10 اوكا ذاب هتناعر نيغبو « ظفاح هدهع مركب 1

 ليبس هيف تكلس ةلودلا ددؤم ريمالا انالوم ىلا ًاتك ٠
 كا كرشاو «ةاذب لا جاتحلا م داللا و « هالوع ذئاللا دبملا .

 يرك د نم تقولا اذه لبق ةمدق هللا هدي يديس ناكام

 ةم”لق اكن رايثسأ تاوحزو [ىرمأ هدهبمو لضفن امو ٠

 .لكو ؛ هتئظشو هرئاط خم نمي اهحاجنتساو 5 هتكريو هذ يع

 ؛هلاضفإ يفدودعمو « هلاج نم بوسحم عيا ص 0م ظ

 « ”رغلا ةلححللا هفراوعو < سها ضيبلا هءدايأ يف دئازو .
 تلأس اهف هارب ام "يلو هء اش هللا لاطأ سحاصلا 1

 ههاج يىرم يل انباع ٌ تلكتحاو تططتشاو * تحرتقاو

 هينقوطي ام ةفءاضم يفتش <« نح ا هده فعاضت ناف 0 1
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 نود سا يدفن ينوصو يضر عب ينص ندع
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 ٠١ اهلا راتخا تلمجو «رارطنمالا يتاود تنطأو

 طخ ' ذا اهنوطت يجو داك 0000

 لا هدي نإ ةقثلا هلو قرم ام هن آم ىلع اقافشا



 للعأ نا لع ا مقود نا اداكما

 ؛ ابفاكو اهؤنك ىلا اهفاضأو « امراب هنم ةدايسلا شوق

 اهداغوا ىلا اهظوظح ءادها يف دسافلا ايندلا طرش هب ا

 « اهدالوا ء ابحت نع اه لودعلا يف رئاملا ابكح هل ضنتنو

 ” هاقب ليطي نا « هيدل كلاطلا ء هيلا عراضلا لاوس لآسا هاناو 1

 الو « ةيدامملا ددملا ىصقا هيفودو « ةيمارتملا ةلاطالا يديس

  امرألاو ؛ هشاعم نم ةغافر ىلع هتامضه يف لغوتلا همدعي

 اهنم ءيش يف هيلتبي الو « هشاج نم نوكس يف هنا لا

  ةطتشملا ةيلاملا هتمه ىدس مفلس تلاوة 000
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 صهدلا بوت ناف حاملا يديس هللا دبا دن انا ْ

 « قارعلاب ةسوحنملا انتعانص لها ىلعو لع نينس دنم ددرتت

 ةرشاك ءاههوجو ةملاك« اهلك د لكب ةيقلم « املزاونب ةشينم
 يف اهجردتو « انيلع ةيلاولا يدبالا بقاعتل « اهمايبا :نرع

 ىلا ةلزاملا اهزواحو ءانب ةظاظفلا يف اهددازتو ءانيلا ةءاسالا
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 ةر وصلوا حسا هلام را نذلا دعاوق . هملعت 3 تاكا
 7 نم سك | هبامحتسا تزاع نع روصلا ئدحا ( ها كا

 , هغوصب راوس لوأف ءاضاق وا اناس نوكي تأت ا

 عضيف « هفرظتسا يذلا راوسلا لكش ىلع نوكي «هشتنياولا

 ا 0 لمعيو « هينيع سصن احلا

 هعزشو عوضولا عاسنا ا ةيفاقلا ةيوعص ءءاذتحالا ٠

 1 ل درع رفدم ل « ةعاننلا ةقد وأ « هتعاربو. ٠

 مولعلا لهأ نم نيئدتبملل ذب الف  ةإبايو « ديلقتلاو ةاكاحلا

 « هيلع نوذحي لاثم ذاختاو «ديلقتلا ن م ةطاق نونثلاو .

 8 نوعجريو : هن نارروفش رو اراد مث نوكي جذوتو
 'يذلا جذو ومتلاو « هوراتختا يذلا لاثملا نمو « هيلا مدانع

 رغشلا نم ثا نق مهبل ةجردو « م ,ةوذ ةقبط ملت هورثآ

 .ناكو بابلا :ةبتع دنع دمق دف ايلاوملا وأ تديودلا وأ ل 2 ا 3

 «نيرخأتملارعش نمكيكرا ةقبرط قنتعانمو *نإ رظنلا نم ٠
 رابك كلسم كلس نمو.« نيلخدملا نم ارعاش دع ناو نأك ٠

 . نيشاذلا ةفن ةفئاط نم ناك ميليجس 5 نيني ةارمشلا
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 . هيزنلا دقانلا دقن لإ ميويعو مروصق
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 كلذ ريغ الو للا ند يلو ءا ود دع نم الياي ل 3

 نم نوكتس 1 5 « دئاوفلاو تافاشتكالا نم .قرلا ا ظ
 .داقتنالا رافثأ... ٠

 ءدع ضم يف ؟ دقثلل لخد ال نأءلطط 0 دقو 7 ٠

 ع را اولا ملع يف وأ « مولعلا ٠ ١

 5 عامجالاب تايعيبطلا "لع همتحام هنالطب .تملع « عزل :

 عفنلا دبدشلا ؛ عورفلا ريثكلا « عساولا معلا اذه. نا لب

 وه سيل * .تارمملا دادتماو رصملا ةراسا ةرورضلاو

 رمدلا "انه الغ الع رباك أ دحأ لاق : نمالا مع ل رصحلاي

 « ةبقارم ١ تايعيبطلا لع نا :؟”سيناهوج ردنكسا

 الضر دن مامر هعيبطلا ثداوح نم ثداح ةبئارمو |

 * ةقدب ثداحلا ك كلذ اهنف ىرج ينلا تاقوالاو نوؤشلا عيمج

 لوضلل نوؤشلا كلت نم ايرعوج ناكام لص 0 ٠
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 لوب كعدخي نا راحت ام ًالاو « اهتافص بيدالإ ل
 نوخرؤملا قةح اماهتقفن تغلب دقق « كا هذه نوكت دق. .

 ةروص أهماع نس اكو ؛ رايد فلا ٌليرشعو ا

 ؛ اهدالبو 6 اهرانباو 4 اهراحو 6 اهانح هةر هكا ١ ١

 لك فاجي ًابوتكم نك ؛ ةنيدملاو ةكحم حضوأ لكشو

 نا نم ةفلوم'طوبخ نهم « ةيب رع فرحأب همسأ < عقوم'

 : . بهذلاو ةضفلاو

 كتسفنط نيب نئاكلا مظملا قرفلا كش الو تاردقا

 سيل « كتسفنط ناف « عداملا مئابلا كل هركذ امو ؛ هذه ٠
 « ةبسأنتك تسل ا

 :ةافسأ يم لع نع ميشو « رشع

 ةعانص نافءأهم هوعدخ يتلا ةعدخلا ىلع "فقول ء عونلا اذه 5

 «دبعلا اذه نم ةئس ةئمو يفلالا «زواجتت نأ نكمي ال فزكلا

 . ةنماثلاةّسلا يف ناك ع ارتخالا اذه نا « نيققحلا ضعب لاقو



 رش ىأدتو م ديكاذم نا

 ةلذ جاتلا يذ يورلا ةروص يفو
 هلام 2 لا داع ال لذ ل

 ْ 0 0 ةامغأو ول

 5 0 را امل 0 انل حرش

 قو 00 كا 0 0

د 4 اسلا ا 0 تاع صعب
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 ل « باوثالا يئاوح نوف اذه دبل هيثرو يبا

 0 11 0 ِ . .٠ تايحلا هذه

 ا مثابلا نا « يمطافلا هللا نيدل زمملا ةفنط امأ



 نم نفلا اذه ةدحب نبا ىلع اهضرع دقو هي .نالف

 سيلف“ مئابلا كعدخدت 4 وقب نا ثبلي الف « نداقلا

 ردنكسالا ةميخ نافء كلماهوأ قنحت ال كتتسفنظ يف ْ
 « ابعد مادو نيس ىلع رت «مولعم وعاكتناك

 « شارف ةئم للظنت تناكو بهذلاب ةأشوم وأ ةزرطم تناكو .

 بهذلل اهنف رثأ الوءض وة لل هع كتسفنطو ا

 ] ةروكذلا ةميللا نيو اهني نو لل نك 1

 .« سفانطلا هذه نم نكك ملف ةلودلا فيس ةلظم اهأو يع 1
 لاقف فصو ننخا ينتملا هرعاش 0 دقو : 1

 ةلاحنس اهكحقت ل ضلوا 0

 ةئاح شن ١ 0 ناضغأو ١

 هجوم بوت لك يثاوح قوفو . 1
 هلظان هيب مطمن ودا رم 0٠0

 هب لطم بلا ناري يق

 ةلاسنو ةذض دل ةيراحي



 *و «تاليخيتلا ومس يف هينادن نمو. . زاحالا ا ناشاب

 1 )اخطار .ةاوحو همدأب قيل 0
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 ةشراو كل اسال كل نم واح

 0 / : ل م 00

 | راهزالاو تايثلا ناولأ عونتو 1 ناورطا
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 قوفي وكلا يف لاج ال ن كيري وهو ؟ تاووصنلا

 0 ا يناسنالا مسجلا

 ذا دبع الو« كلت هتروص ىلا 7 ىرت نمو

 .اهرقف شري

 ]وقيف « «تسفنط ةسفتأطلا بحاضم هيلع ضرع و



 د 0 1 اأن ميسوم تاون م0 هاا هنا 71 هبنإ 0١ نورا 101709595--79 نس١ 2 1 7-9 1 و رم 0-5 53 0 27 م 9 هذ

 ا

 ء اذك ة فيحصلا لوق ىوس « مهمتز ديبأتل مدنع ناهرب الو
 . يتالفلا بتاكلا وأ

 ,قوقملا سيو ءلامل ةعاضا:نمكلذ هاروأا” 0 0

 تانسحو ةيرصعلا دئاوفلا نم ريثك لالحمضا ىلا جردتلاو

 2 ٠ ةراضحلا

 هداهم موشو : ف ريثلا دضقلا اذهب ين ملع دقتلاك الو

 دق هنا سسحي هتروصب نوتفم انبحاص انيبف « ةمفانلا ةمدخلا

 كلتاوحن هرصب ةدح بصب دقاتلاب اذ < زوتلا . ١0١

 ءهل لوشب نا كلامت ال ث«هرظن ةمشأاهيف ليو 000
 ءيكرإناو « ةوقلاو ءطاشنلا دمادط كل 0 00
 ؛«لالملاو + ءاكذلا ةوفصو © ةحيجصلا ءاشعالا ا ٠

 « يجنيث مدآ ةروص ىلا رظانلا راصباب ذخأت يتلا ةايلاو
 نسا . ةيماسلا هتحيرق اهبف تعدوأ امب هبل قرتستو.

 , قئاقدلا قدأ ىلع املاتشاو * تاليختلا ةقدو < ةعانصلا

 تالضملا تاكرخ نم ةكرح ىخأ نع لهذ مل هلا ثيحب
52 
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 « ميرشتلا ء الع ربمأ ةنطف نع بزمن دق امم هلك ممجلا يف



 اسوم ظ

 ه١ أس رولا ةميلل ٌ 1 : ردكم َ

 "ا يف تمنص يتلا هيل اهنا. مغ 0

 ' ايف اومفدو كلذ مهلع زاخ ' « يطافا لا 0 7

 ظ "لاق سسارتكا ريو تندم ا ام

 0 كلو يبملا فزملا تر

 5 ايلا 0 ال 2 ا هب نهدت يذلا

 1 وملعي 3 ةلمجابو « هأوش نم يرولبلا فاغلاراضنلا 0



- 

 ءاوولسحتسا ام قونسحتسي ««القملاو ١١ مدارفأ

 «بابسالا نع وثحي الوءنوففتي العميل ْ

 نا « مالكلا ةعاب ن م نيذوعشملا ضعب ' ىلع 0 نكي مل :

 . يهو « ءالهملاو نيلفنلا قوس يف ةاجزملا 9 اوجّورب

 59 أ تيدا 0 كانت يف ىف نيألد - بامجأ

 ا نم ميدل كذا ا ا 0 ظ

 سوبلملاب « رجاتلا- ديلقت كئاملاو ؛ يرهوملا ديلقت رادزلا

 ةاكاحم ىبدالا مار دقق ةلجا ىلعو « كلذ ريغو شورفللاو 1

 لاا لب« ةداملاو ميفلاو قودلا نم مهيدأةلآ الو « ىعالا 3

 ىوس « مهمالعو مهفارش *أو سائلا و اك تالا ند ميدل

 ينام « نيروصلا راثبص ريوضت نم ةدوص يف اولا للا 7

 ءاهاي منا مبمهونل ؛يجنيف يد ودرانوال ريواصت ىدحا نع ْ

 سرع ةمخ نم ةغطق اهنا أعتاب مرعنقا « ةقتعم ةسفنط يفو



 لولا قرأت ةده نم  نيفصتلا نريسبل نيا
 ١ بعالو « ئارسلا ىخأ رابظا يف ةباصالاو ملا قدصب
 باصأ ةوقب يرو ةماقتساب هجوت اذا مهسلا ناف كلذ يف
 5 1 ديو وللا

 ١ نوف هيو يف ةميكشلا ذيدش ١ امصخ دقتلا ماق انو

 59 ةنسلالا مل « مومعلاب ىضوفلا هجو يف لب « مالقالا
 ١ عطور طلنلا ن دايم ف يرملا نع مالقإلا ديقو © نايدحلا

 - روغثو ةيغطا دعاعم زواجت ال ةعالخلاو نوحخلل دودج

 ماا هدامع <« ىتاك لكل عوق عاق ضو « اعلا

 . هفيأت نا:« هتباتك لاح ةينيع بسصن عضي_ ناب كلذ  "ىراقلا

 0 0| مالا تار نم نانا نوصلا تاوذ يدبأ يف عقب دق

 خسارلا معلا ووذ هيلع علطيو 6 سرادملا ناشف ةأرق دقو

 اك لوا وأ اطال نضام دب نور ضب «نودالاو

 | ع يم 00000 مدش م اس اقَدَه

 1 . قزم
 ١ هقول 00 6 مالا 3 يف سانلا ةماع ىوه ناكاملو



 ظ يا تلاد « مولعلا ساجم يف دامسالا ني ظ
 تاعامج نم هيلا لّزتملا ناطلسلاب قفط « ماكحالا ديلاقم .

 اذه 06 يذقبو « تاموصخلا لصف « نوئفلاو فراعملا

 ضفرو ؛ يارالوقر ةرغ لذرو « لوق راكتابو « كاذ ىلع ٠

 رشلو « مو ضقتو ءطلغ رابظاو ءضماغ تشكو ءنخآ

 ناك كلذ لك يفو ؛ روتسم_بيع ةعاذاو « يوطم لضف
 « ةيفاخ هلع نم الو لح ل ىصمي ال اعاطم يتلا ذفا

 وحنلا هيوبيس « مثال ةمول قملا يف ىشخي الو ؛ نهاد الو ٠
 « ةئيحلا ياليلاغو ةمكملا وطسرا « ضورعلا ليلخو
 ”هناف « ةلمخا ىلعو «.نيوصتلا لئافارو بطلا سونيلاج

 تادهاشلاو : ىتشملاو ةطرشلاو « سسلاو ىردالا
 .دازأن م لالذاو « درب نم مقرب يم ؛ يشاقلاو

 ءرئاجلا م املا ء هماكحأ ةوطسو ةناطلس باف
 «رذاخلا فلؤللو ءشئاطلا ناكلاو < قرخسلا 00

 ء نهادملا حداملاو «للضملا ملعلاو « نجاملا عاشلاو .

 كلذو « فراعلا لهأو' نيتنفتملا رئاسو يواغلا بيطخلاو

 ع



 نك 1 رئئا رورثلاو ؛ كلذ

 و 7 .ضرالا نم ذم هئم واخي ال

 ًادقان ءرخآل تقو نم مددت ال ايندلا

 : مواظلاو 0 نيب ةمصنلا نازيم بصل,

 + دعب وأو هبيصت 00 0 6 ارورغ 0

 ج رظنا انققداذا انا 3 مدقت 0 انفرع دق

 0 بالا 0



 .لئاقلا رد رد لو . هداغلا 1

 هادناك نمل قوشلا | ريالا :

 اهناعيب نم م لآ ةبايصلا 3 1

 فنرمملاعلا ء سانلا .نم مثدودح نيفراعلا نا تلق ناو

 بينات وو منام ليلق ماكحاب نيغنلل « روت

 « ليلملا بلطلا اذه يف ثيملاو غيرنا نع « نرورتلا
 ةعامش اء لع وأ لع نم « هدنع ام ءرملا ةعانق نا تلق

 ٠ يصاعملا نع هسفن مصيم امل «كلذ ريغ وأ: هاج وأ و لاج وأ «

 هبلق يف دلو الف يلاتلابو «هاوس كموحن هرصب حمطي الف

 رساخلا دقنلا ىلإ هعفدنف حومطلا كلذ ىرج نم هل دسح ظ «

 نكت مل وأ «ارورغم وأ ؛ الهاج ناكناذ « رئاجلا مكحملاو

 يساوي سانلا مذ هفوخ نم لقأ الف ؛ عا هديا

 ءآيملا مدع ناف « هتيث ءوسو هططشل « هيف نعطلاو حدقلل «

 ريبضي ال كلذ نا عاو « نيطساقلا نيلاضلا دادع يف هلجسف ش

 ١ اديق نأ ءهعضاو وأ معلا ىلع سيلف * ةرذ لاقثم داقتنالا لع

 الن نأ نم لب « ةحعاملا سفنالا ل ايدي وأ مالا ه0



 , 18 ا لا

 0م 0 7 كح

 ا ةراك لأ تسل وحلا تالإلا د
 دقو ٠ متبل ممنألا ىلا راصن هنا من « نيروحنلا
 . 000 بكا نكد بدع

 0 0 رادلا ةةمالت ا سرد ىلا ندكتلا نم

 اا | اداابنلا اا يف ةبوحب ةوفه نع
 . نيكس 0

 1 دقانلا 2 الا بابلا اذه يف طورشلا مأو

 00 ا

 ظ اوك > نانا كذ ةلامج ع هناا سر 0

ةقيث ذخأ ! تاهمهو ؛ هوئطأ ١ ١ امال
 33 هرمأ يف 

 ْ قام اعيش هامل « فاصنالا ةداج مزاو « هدقن يف دّأناو



 . ىلع ثورسجي الف «مدح دنع نيشفتتلا الؤه فوقو ايمو ٠ ظ

 « لضفلا يف ةلزنم عفدأو ؛ الع مهنم عسوأ ناك نمل ضرعتلا ]ا

 ؛ ءارقلا ىلع امو ء كلذ لثم ىلا رورغلا مبعفد اذا لب
 كاذو دقانلا اذه لنريب ام سانلا ةفرعمل < مبمسا مهحضف

 ناكو « لضفلا ملاغ يف ةبترلا توافت نم « همالكدوقتما

 الرس مهتبواحم نع ضارعالاو ؛ نالذحلاا مهيدصت سيصن

 لئاقلا وهو انخيش هللا محرو « ضرعلل
 ظ تضع نا لاك نم ايلا

 دل ءانشخ هجوب أبنع 0م

 . < دما ضرع نال
 يدي :ةقرخ لوا لبف يريغ ظ

 عوض وم نع دققت يف جرخي ال نا دقانلا طو رش, نمو

 يف باتك داقتنا ف دخأ ناك دوقنما ءيثلا نع مالكلا

 ٍْ وأع ةحافلا شرح نم هترابع ةقبطل ضرعتيف « ةسدنخلا

 4 ةئملك رخآآ لع وأ يرأت تاعك ادق ف نوكيا

 < ةيوخ ةوفط وا ةغلب ريغ هئم لك ىدصتيف ؛ تايعيبطلا
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 طرا ديفا ا

 7 ءهشتلا 2 راع ءايسلا ١ اولخ سن رفلا

 5 هم نفلا اذه ماكحا نا ملع اذا دقانلا نا ايرنم ..بابسنال
 1 الف « دقتلي ايف تبثلا ىلا 7 : رطضا « ةمسا 00 هياع



 00 ا 0 مد 5 هل ًدوهشم 1 7 نم
 0 00 . اطلخ م انام هلكحو « اططش هد اليل

 4 +, -جكيممس

 ١ ههورشملاو ىناتلا لصفلا ١ 0 1

  7امضي كقانلا طو ىش ضعب
 ٠ يتلا ةلاقلل وأ لصفلا يشب فلا دقانلا طورش نمو ..

 «نارقالا ني آل نوكت ال ةلجاسملا نال « هداقتنا اهبف بتكي

 بدار الع كنود وه نم « داقتنالاب كل , ضال :اذاف 5

 نمم وأ كداذنأ نم دقانلا ناكاذا كلذ سكتيو "هلو

 . كرذتسأ هب فنا كادنع ناكو « ًالضفو ف 3 رعم كقوفي

 باوسب نارا كتوتصم دع او بارق
5 



 قبسلا ابن نفر ل مدش ن 1 ١

 مصيو © يبنتملا ىلع ًاعيجج ةيلهاجلا

0 

 7 0 ؛ تقلا نبال يللا ول ع اذ و

 000 اقل ابدأو ةوالطدحي دقو عجسلا د ا راتودإع نا
 هفخشل ل كلذو ةيراشدلاو ةيفاصرلا لايقل أهمفو ؛ عيدبلا

 ش يم ينا 00 0 وأ ؛ دقتك اع 1 نمو 0
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 تيطخ ا . « كدسب الا اينمثالو ؛ كدضالام ش

 ؟رابماهذخن .. كردت كرتسو«كرحت مئة

 ظ .اهنم رش اهجوزو سورعلا تسنبف اهيف كل
 « دسملا ةليذرب يلب دقان نيتلاسرلا ن نيناه ارق ول كلل

 اهل ريطي داك برط ةصقر مزد ىف ةريخلا ةلامرلا راك

 لثف لقوا ىلوالا ةلاسرلا ىلع لضفلا لاول ىأرلو « احرف

 ىلا ليمي نم وأ « عيطلا نير وأ اقرا ناك نمي كلذ

 اذا هتاف « لايمالاو لئاذرلا ٠ كلذ ريغ وأ « تاذللاو وفللا

 ىلع لضفلا أهل قرب دق قرط هسفن يف هل ام اعيش دقتنا

 بأ را( اياذملا ضال 8 طبنتس» دق لب ؛ هضيقن

 رمي دقف «تانسح اهدحي مل ناو « تانسح هنويع ضعب ىرب

 . ةداقتلا هتزيصب امل هبت نا قد |

 « دقنلا يف رظنلا قدص هللا مانا نرمم تنكاذأف
 ) نيرمالا تفشك ةفئاطلا هده نم دقان مالك ىلع تغقوو

 . كلذ ميفتف هرارسأ مظعأو دقتنلا
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 اا ا م سانلا لهج ىلاعت هللا كافاع الك« لوقتلاب ُهّراد

 فكل نم الا هٌداود عقب الو « لعفلاب الا لوزيال
 ٠> قللع ةجوت نا ةلأسرلا هذبب تدرأ امنا ينكلو « لمنلاو
 77١ كنمدرت تناكناو هقلملاو ةقالعلا كنع عطقتت ناو « ةجحلا

 ا لا ناصنتنلا فرع باقو ؛ ايمي نذاو 4: * ايمس نيع لع

 ' سن دال همسج يف الإ لالا, سحب الو < هلام يف

 . كب مالكلا اذه “تقفع دقلو « اندر يظل

 | اوالل تلا ةنع ةزن نم ىلا كتم هتهجوو < كيف هتعيضو
 1 : قالطلا باتكو « قارفلا ةادغاي . . . هتراقل متشلاو

 'الا انينكا اي . . . « بيقرلا ةعلطو « سيلا توماي

 000000 اقل ان بيعمل لع رجلا برش اي« فصلا يف
 ”0دآلا ةناكأ ..ء ةيطيبنق لك ١ ١ نم ءاسقو , هيلخ

 ' ةنايخو « ءاملاو ضرالا قراوطو ؛ ءانرقالا ديسيخو

 ” دعب لهو ) « ءابفسلا ةعاشمو « ء اقدصالا شغو ؛ ء اكرشلا

 | اذه هللا كمر هذه . . . (ةهافس نم مالكلا اذه

 ٠ امو . كيلع اهتولج سأرعلا نم ىده ىلب ؛ كيلا اهتدهأ



 ب

 فعض يتلاسر يفو « هلكو ا تفصو يذلا ضعب "يف وكي
 ىلا الوأ رظنت نأ كلأسأ نكلو «هلجوأ 00

 - تدجو ناف * كسنج ءانبأ هب بساحت ام اهبساحتو « كسفن
 مهبلث نع ككلايكارحا اه «يواسملا نم مهن امضعب اهنف

 نم مهضعب يف ىرب كلعلو ؛ يواعدلا كلت نع راصقالاو

 ناو « ةفيفعلا كسفن ابلثع تاحن ول ىنع ام « ةفيرشلا ايازملا

 « ىذق كءاوص كلذ فو بويعلا نع هازنم كنا تر

 عجرب و * ىضرلا نيع اهنوكب كنيع مهتت ناب كردجأ اف
 رورغملات :ك كلنا كف عبر هلعلف «ياحال ٍح ىلا كلذ دنع

 «كيفامحالصاب تلغتشال كفن تفغصن أ ول كناو « يباغتملا

 هللا مرو ؛« كيداعأ ةنامثو كيبحم ظيفل الام كرت و

 .ىدهلا عبنا نم ىلع مالسلاو « هّدعتي لو « هلح فرع ارما

 يهيدبلا ىلا هتلاسر نم ينراولا ركب يبال أرق مث

 يناب ام هب ثع هنأ تر انكي 00 ظ

 كنم يملا باتعلا نال هللا كافاع كنناعأ تلا

 0 لهج كاهج نأل وأ كيف لمعي وأ ْ
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 ىلإ

 مون دالوا دادع يف مضي نا ! الا « لقانلل ضرب م م

 نا ىأرف «رادتعالا طس ةسفن لع اممم الفانتم هناتك

 )0| ريله هلايو  «ناورذاش هلاذختو « اناديمكلذا عسوي
 1 مم مدماولا اذه يف ناورذاشلا اذه نم درب

 4 نم ءآرتب هذه ةالاير نت نأ ىلخ ا دلل اذه دنع

 وعل يف عجو برقتعلاو لعنلاو نعللاب اهّسضف م اتللا كلسم
 |0010 لب لآوو ؟روزاو دانفلا ءابق مرعش نم تدب .

  لمأتف «دمق يذلا هملق نعرذملاب شن دعا لا
 ا« قالا اذه هلاغأ نم نب + ير دا كلا

 . فا «ةلضافلا قالخالا لك ل عمتجت مل« مهنم ريك نا ذل
 ا ارت ًادوقح دقانلا ناك اذاف « ةيرشبلا تافبصلا نم صقتنلا

 0 ةنئ الا ةلاسرلا
 ا دداو « لماك سانلا يف لهو يتصقتنا كنا تمع

 0 ايبا نم يتلاسر تسبلاو « لقاع ةبيغلا دمعتي الو
 , ءاليق ادع فوينلاو تالرلا نم ايل تاس ؛ اليوط

 ادع « تبع ايف كامصاخأ الو «. تلف ايف كمفدا ال اناو



 د ند

 تاالانكلا ىصقا ىلع ًالمتشم « ةفسالفلا نم رباكالا ةجاذس ظ
 م « ةيشانلا لاق ناف .« ةحيرقلا ئوه عمأ ارا تالا

 راش العهبست ركذ ناو غةينآلا لوف اهني ىف ل
 عجاسلا ل“ نرسأي امم كلذ ريغ يلا «هجسب امليققيل عجسلا

 نعللا ماهسي لقانلا ىز الو « هيلع نتوع ام ركني ملف « هملق

 دادوب ةيعدو « هنم فطلاب لوالا ”هبتع فك ١ لبأ ٠ « منشلاو

 هتبحمو هءافو ققحو « هيوق دعاو هصالخا تيئو « دكوا
 .بيرتسم سفن يف ب عدب مل تح بيطلا نبال همارتحاو

 الا قادص هر دقو يناذمحملا هن أو ظ

 كلت هسفن نع هب عقدي ًاحالس الو 5: موللا اهب يمت ارد ْ

 عفدماو « ةعاريلا رات دلقتف « نعللاو بسلا ريغ « باعسلا ٠

 بسلاو مّتشلا نم ايو رض لقاثلا عسوب ْ

 امل راكتالا دشأب ذاع مث « بلك ة ضيق هءاتك مستتفاف ْ

 ىلا :نّسن نا ثبلي ل مث « نناعلا موب ذال مث ؛ هنع لم

 هنكيإ من مولظلا وهو ملظلا ناو ؛ ةءاسالا « ليلملا هبتاعم

 5 هسفن نع ةعفادملا ىلا ةأعد 8 ىح كلذ

 ١
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 هدد 1

 همس ََس ملا 0 ظفر ١ دمال ظ
 . ميركلا م الثلاو . هتانعو هفطل دئاوغ

 00 قئاشلا م رك اغلا حلا

 7 0 ةدعاق 5 نا 7 00 هعاوقلا ذ ذودش

 هيب يحلب 1 ضروقتل ةجح نركتال ذوذدشلا

 0 . مواعم وه ام
 دقنلا نيتاسرلا يف رظنا تنس اذ تناو :

 7 و آيس اكوذ قزر نمو * دقتلا لع لأ نم تنكو
 + نبا "تحنمو « اهني ناكلا قرا لي 5 اةداص

 0 ما حيصفلا مالكلاب ىتأ هناف : زيربتلاو قبسلا تاياغ
 «ارداص ءرعقلالو ةفلكر يشب «٠ لهسلا زجسمملا بيكرتلاو .

 . 00 يلو 1 ا دس نع 0 1 باقل

 نم ًاطباه « ةينلاو سيلا



 دوش شيا اي 2 لارا الا 11:2 سر طل
 لا ير لارا ا 1

 عا نأ ذا « صولخ ةءاثمو رودصم ةثف 9 نالف ظ ١

 ناسملت ةقرافم نيح ينم ناك ام مع دقو « كتم هناك سائلا

 ؛ مكيلا ةلحرلا ىلع صمالا عاما نم « هرما لالتنبشاو:

 ”تضرعت « مكتودع ىلا ةزاجالل رحبلا ةرضاح ىلا قوفللاو
 « ةكلملا يف تطروتىت> « نونظلا لاحمب تفقوو مهعلل مههف

 نيكلاملا يف ”تنكل  هتريصب تايثو "يف هبأر نسح الولو

 الف ؛ :مكسنأل تو مكئافل ىلا اقوش كلذ لك « نيلوالا
 ] متملع دق نم انأف «تامهونلا اوقدصت الو ٍنونظلا يب اونظن

 تنثأ « ع نطابو ررهاظ قافتاو  اصولخو ا اد :

 ناوخالا تازوب مهفرعأو ايي مهظفحأو ادهم سان ظ

 مب انك نم تدفاو لوش نا ىلا . ءالضفلا ايازمو

 اهقيك ام دجلا سهاذمو ٠ لضفلا ناسي ا

 مايالا حوج متضر نأ دعب ٠ .مكيرلأ لالا نمردقلا ٠

 قاف اب متذخاو ؛ « اهريفادح ايندلا متدقو « زملا للق متقوتو :

 . « ابلها ىلع ء كك

 ةطبغلا لحم ركل دببو رتسلاو ةيفاعلا ءادر مكمحاي هاو كك



: -- 

 ناكل ف مرألاو ل ء انثلاو - طن يف تاياغلا

 هللاب 5و هللا لس ةخسار ةيحسو 3 ندد قانع

 ارت الوًالَوأ فلتخا ام ىسأ يماعيف اج اذهو « اديهش

 , ةداهن ربكأو يسفن ينعت امب عا مت جاو 4 انا الو ادهاش.الو
 2 نم فلس دقف ؛ كلذ "تنك ولو « يريمض ايافخ يف

 اردغا اه ول ظحلا بالتحاو مدخا ليمجو م وقح

 / نياتسيام“ ”متلودو 0 نم ناكملابيرانإو « متصاسا
 ا ”ءاحأ انأف رولا مكاخيس لتسيو بواقلا ئطاعم

 ا ”قلعم قلعت ولو ؛ نطو رافخإ وا « ةوبن راعشتسا نم
 / 9 5 0 صولخلا ف 00 نأ 5 شاخ « روز 2 نح
 0 رشملا ىلا «داؤنلا ل 4 رس خم
 1 0 هتكاتسم م ىلع علطا أم ؛ هن مسقت أم عيمجو ر ارو

 0 ف 5-2 ظ مكل و ل نا 7 فدصو قيدص

 )١( هيلع ثرجاو نع نا بيطخلا ا ىلا لقث 1

 ةنآكتف . ةنع هناطلس يأر ليوحم يف بيطخلا نبا يمس نم قبس ْ
 لا دقق دقاملا وا بناعلا كلذ تنك ولو لوقي نا ديرب ْ



 يلا ليلا بيع رع

 ا 5 « ةلخانلا نتجأ 00 ظ 0

 بيطلا رمل دنع 1 ظ ْ /

 ظ 0 ىلع روزلا دس, وأ

 نسا اصعت دق ' لاذ 1

 دعق اع رادتعالا نم موش هللا هدب | نالف خيشلا لملو 1 ١ م

 . مالسلاو وه لضفلا دئار منف نايل لفل" هنع ْ ١

 ريزولا امم بواج نودلخ نا ةمالعلل ةيناثلا ةلاسرلاو 1

 ؛اهصناذهو ةلزئمو الع هلارقا نم وهو 0
 قولا ةورعلاو يد.ألا رخذلا منو يدل 01 ظ

 . يدن يا ينلا ا

 عوضللاو ؛ مودخحلا ع مودقلا مالس كيلع ملأ ا

 « قوشمملل بفقوشلا ةيحت عيبحأ لب ال * عوبتملا كلملل كلملل 1

 يدقع حيحصب) اعا مثتا ام ررق او « جلبتملا حابصلل 1 ا

 دعبأ ىلا يباهذو كرادقع يتفرعمو ل يبح نم



 مث

 1 راسا 0 يف نا ذاتسالا رب 00 / 0

 'وبشي ران ماراصقو «ةرثكاندنع انزلا دالوا 0
 وشما نا الواو « متولي 0 0 ظ

3 0 

1 

: 1 
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ًّ 
0001 
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 رم
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 ّي



 .ةقغلا 2 نم 00 نضلا يدش ١ هيدر ظ

 لالدلا زواحت ال لضفلا لها ةدبرمك ةددرعو « اهريمسو :

 : ةظخح تاتنك ةظط باتع افهم ال هشحوو؛ لالدالاو

 « ارش طبأتو ء ارما راص ىتح ىمالا اذه ىو نم ناحبسف 0

 بنج يف يناعج نم ناحبس « ارح شحواو « ارذع بجوأو ظ

 : ةيلاد الا انأو « هتفعايع يسال ودملا :
 < تيلب اه لثع ءادعالا نم يلب نم كل هلع 1

 ةدحولاو دحوتلا نم فقوو «تيمو اي دسلا 00

 رذتعا « تفصو ام هراكسملا نم هيلع عمتجاو ؛ تفقو ثيح

 ءددلا دالوأ ددع خيشلا لعولو « ًاموتشم كزض و « امواظم

 وا ةباعس يف هيام مل نس نمم « دلبلا اذهب ددعلا ءاشاو ٠

 «ردب اذا بررغ ةرشعب نضل  ةءاكت وا ةباكح وا« ةءاكش

 « هيلا قو امم هنوصي.ال ن نم هس ناصلوء رضع ٠٠٠١|

 يناجلاو ؛ ممسا نم متاشلا س لأ “ كح ام تلق دف يبق

 وقدام لوح ميلا ا ءالؤم ديك 32 0

 لاازشوا 2 ًالبجو «زفتبل ال أسف ذاتسالا نم





 ل كانو نط ظ وا 1 0 ءدداقال اع يذلا

 مالكلا دقتلي نا « لاخلا كلت يف هتفيظو ناف 3 هي ا

 0 4 ظ

 ءارثلأا دش « ملوقعو مهلاوقأ ولبتا

 «.ةدحوم وأ هدوم نم « ةيصخشلا قباوسلا نم » همالك

  ةريصبلا كاردا نود لوحم ضصخشلاب ىشلا 0000

 وهو « انتيك وأ ايصعت داقتنالا ريضب ثرحم ابمكح ةناصاو

 اهرثكاز ابعيشاو اهمظعا لب ءاندنع كقلا ب

 يف ملكت انم دقتنملا ىرن ىتح “ بادالا و ملعلاب هلاك

 ال امم « ةيصخنتلا بويعلا ركذ ىلا جرخم ذا ةلثم ةرابعلا ٠
 متشلا نم 1 داقتنالا دوعيف « لاجلا كلت يف هل لخد

 نفلا |ده 1 ةدوصقملا ةقيقحلا ميضو 4 صاقتنالاو

 ملعا هللاو ليلجلا 2 1



 6 طوناو دوم 0 4 0 نع 0 ظ

 ا أو مامت ي ينأ نيب 1 زا ولا ف ف يدمآلا لعف

 ظ نار يلع نع ١ نيب ةلضافملا يف رئاسلا لثثا
 0 و الماج دعو هيلع هيلع ةداقتلا 0 ين

 ش 0 امنا "هل اع روي سمما

 0 0 ولا دس رع تن + م كلذ ناف

 ١ ْ 0 1 | هدلع ةادا هال نم قنا :اقللا 0 م هيلا يدو 3

 ١ كَ ذأ نع ا 0 نأ ا دلو



 .ىلا هدم دا نم انني مصل 7 نأ

 | ماكجالا : ٠
 ا هجر يجزي انغيع رصلا ةمالع ل باول

 و هدقتل ايف" اريبخ نوكي نإ نيقتنملا طوق ليل نأ ظ

 «طبخو ةفزاحم نع مالكلالسريالثل هءويعو هنانسحم م :
 0 نم 00 تاني 0 طل 0



 ' عاسوأ + تانكلا ملا ةسفن ف فخ رأ 6 44



 تراشتساو « رخآألا نوللا سبب ربظن جاب قود ٠

 9 فلاخامل “ 'نيريصبلا ندقانلان م ا كلذ ف هل 0

 نال نع كلذ لثم ف لقو « انيحاص يأر مهنم ٍةَرشَع 3 1

 وه 8 هراصنا نم ةعملا 6 نونا نورك ار لاو : .مانطلا ا ١

 ابل بت دع لع 3 هب رحاو « هيلع لومي يذلا يأرلا 1 ٠

 ع

 ام دقتنت نأ ء كل هتمّدق يذلا دعب انل “6 اذاف . ماكحالا 0
 . بجو اغيلع انماكحا ردصنو < ممطلاو رظنلا جينات ل 1

 لا تق مفادل نأ فتحعلا ن هاف“ 3 ا 1

 مك ابلكو « ةليملا تاعانصلا رئاسو ةيلقعلا لامالا دقن دنع ٠
 . ناهربلاو ةساقملاو لقعلا ماكحال 0 عت 0

 تب نم دقانلل د ال نإ + هللد ' مدقت امن تيأر دقق

 تردص اذا الا 6 .ةدفا 0 د 1

 ةرابعيو 6 ةلطاب ' تناك مصل كلذ نيناوق 1

 نالطب كلذ نع برتيف 6 1 الف نوأق ال ثيح .ىرخأ 01 1
 ل ىلغأ اذ 8 1 « دمنلل دعا وق 4 و 6 نيلثاقلا 2 1 ا 0



 ١ هذه 0 0 رس رثلاو رعشلا
 باوسلا , رك ل قوذلا يف و لادح الو . قود ْ

 0 الا قوف رمجالا بوللا نس دل بحي هنا: دير قوذ

 ٠100| مت ما رغب ىلع نيرفلا مل لك أ لضخ ل
 1 ُ 3 ' ؛ لايمالا هذمل

 ْ ب عقاو دا داقتحالا نا كد هع 0 وحلا

 0 تعط + نا انيلع يم« لاوحالا

 1 1 . ال مآ ةيقوذلا رومالا يف

 3 4 قريسع 0 قاوخالا يف لادملا نأ عت كن

 252 ال « دقانلا م مد قا لئالملا نم تمل

 نأ محو « ةريصبلا ذفان ؛ قوذلا مل ذ ناك
 نري يرغا ةنامدا 00 هده بسانب '



 رصقتو « ةقيقملا هجو نع باقتلا عنو « بلاطلا مهف نم
 مولعلا رثكأ يف يه « لئاسولا هذهو « ثحابلا ىلع قيرطلا .

 دقو , مملاو«ةلبقللاو ءبيوبتلاو لينال"

 « فراعماو مولعلا حاح بابسا ٍظعا نم ديلقتلا اذه ناك

 / «ديع نو ديلقتلاو دييقتلا نيبو «يترتلا بنار ىلعأ اهثوابو

 نادين 8 ةلاسسلا حنارقلاو ةفاصلا ناهذالل نانعلا كرت اذاف.

 مدقلا يوذ نم اهماحصا ناكو * حورشملا هجولا ىلع ديلقتلا .

 ناك« مولعلا يف ةعساولا كرادلاو ميلسلا قوذلاو ةخسارلا ْ

 . ممالك ن يرق عفنلاو موماكحأ فقو باوصلا
 عسوتلاو « ئذابملا يف ديلقتلا بهذم نا ررش دق ذاو

 ملع يف محلا ف « دو وه * نفو لع لك بسانب امئب هيف

 دكاو طاهر 0 | ملا اذه يف وه لب «ةضاح ١

 «دقنلا لع اهبلا رب يلا ةاثل نال ؛ مولعلارئاس نم ةرورض

 نأ لاما ( قديما نام بطلا زيك تلا 6 يه



00 5 را دادبتسا يف 7
 نافل ”هيا 

 7 3 لمفا امو 0 ؛ هيف نم ةدانلا م

 كاران ضعب ل م : 1 يبا كلا

 ( «نآ « لفطلل ةداعلا تنأأ نأ ن نمو اهبل كن

 "ناو ةنطلل ناولالا ضعب لعو رظن عوقو دنع

 الا نولل ىلا رظنلا دنع ردكلاو ضايقنالا متالع
 ذي ١ نأو « ةمعاقلا نارلالا . نم هنم برش ام

 بورا نم عشبلا ه نكس
 أ نم كاذ ريغ ىلا :

 : يه امناو دا يتلا ةريثكلا نوؤشلاو
 ١ - ناسلإلا ف

 نرتعلا عذب ذا « دياقتلا سهذم نع باوملا قب

  ممعزب هلا لعاف « ةراضملا لس يف يقرتلا نع الصب ام



 . كلاب اهضعبو « ناكلاب ايضعبو « نامزل ّْ
 حيجرتلاو ليضفتلاب ل تدل نأ ايل ىقحمي ناكاذاو

 .ناننالاثيهيق سيل امك ءاهريضو ةيلاا 00
 ١ ابعفانمو ةيضرالا نداعملاو « اهتاكرحو ةيومسلا مارجالاك ظ «

 00 00 منبج ركب 0 0 رمل زوجي لق

 نم هعو» نم كا هلم بك رطاخ ةحبلو « هريظن 7

 عزا اذه نا سيلَوأ ؛ ةليجلا تاعا انصلا وأ ةيلقعلا لامعالا

 0 اقاعلل سبل ضرتءملا معزي 5 ناك ناو '؛ : ةءارقلا ل

 نم قرد دخل ان ا م نايتس لرش.

 ؛ هاوس أم ىلع حتاورلا نم ةداطتسا ام ليضفتو « ةمعطالا ٠
 31 هليضفنو ؛ تاوضالا لورد هنرطيي ام ىلا طاسنالاو

 نأ ةلجحارو 0-0 ىلع معانلا سلو + ريرج لع يرادبلا ١

 ةيانا الف 61ه كا امرت «ةليوط ةاراس

 يف لهو < اهنم هعافتا وه امو ؛ ةقوالا ساوملا هذه نم ظ
 هنا ليق ناو : هتلي بذكيو هساوح لط». نا.لقاعلا ةردق ٠

١: 



 0 اين وعلل تب تب دق لاو , ناك ناو 0
 0000 لف ءاطنلا

 00 ةيرسملا ةراسبلا
 ١ صرملا لوق نا . كلذ نع بجأت ٠
 ص ريغ « ابلحم يف تسيل « ماوسو تابنلاو بطلا

 1 ومالا عن ذا بجوال مزي اك ةيبن تناك ظ
 1 يدهاش ةحّش يه مهم ءاكجأ نال كلذو « هب ئ

 لا ديد وبلا لأ 1 ظ

 0 الا يف 0 نأ ريب دير غت ناو © هيما 1

 5 ٠ 1 ل 1 ل هدب 5 وه وه « راجلا قيبن

 3 .ةقالمل : ةيبسلا م 0 لك دا ' يسأل

 اهلي



 ةرملا ىلع ةفقوتم تابثل ل 0 ليلا " هئماةلصاملا

 : اهعرز لوصخ ةدوح ىلع  ةيرثلا ةيلضفأو « هنم ةلصحتلا
 يتلا ةدئافلا نا لوقف '  ةيسفالا ضر ال الار

 ةلعلا عون ىلا ةبسنلاب يأ ءةيبسأ يصخخلاا ا كلصم

 : « ةيرتلا ةيلضفاو تابنلا ةرث كلذ لثمو ؛ 0200

 ناويملا بتر ىلع هلكح نْوف'وب ريرشلا ماعلا ىلع اوين انهو

 ' دق ذا « هتيلقا وأ اهنم ناسنالا عافتنا 5 ةراك ىلع هنن اناقا

 كلت نم هعافتناو ناسنالا ىلا ةبسنلاب ًاحيص كلذ نر ظ

 يتلا ةقيقلا ىلا رظنلاب حيحصب سيل .هنكلو : تاناويملا
 ريغ ذ رجلا ءراما نم رع 0 لازغلاف « ءالعلا ضرغ يه '

 «ناويملا ءالعر ظن يف تاناويملا هذهامتاو ءبنوالا نم عقأ

 الو « رخآ الل تسيل ةيصاخو ةبتر اهند لكتلف ء يهام يبه
 قوف هذه ةلزنم نيعيو ضفخو مقرا نا ناسنالل نعال

 . كن ةلثما ١

 راسنا دنع لا "تمي نابهو ضرتعملا لوقت مث /

 00 00 ةيحيبولا عوابلا نوب ةيسبا حف ا 7



 نأ ب وف « ديلقتلا سح ناسنالا ةزيرغ يف

 د العلا ضع , ىأر دقو « قلاخلا وأ ةعيبطلا

ب يف يزيرغ .ديلقتلا بح
 قو اب ناويللا ضع

 1 :ثانلا فايا ضعب يف دوجوم هنا 0

 : ديت ل هليم «ناكف ناسنالا لاح اذه 00

0 

ا 0 و هكح
 



 نييعن ليبس يف تفقو يتلا بابسالا دل علو“ 3 ظ

 . تاقعلا ع نم كلذ نود لوحيال “ ءارعشلا تاقبط تاقبط 0

 ىلع جلا تب نوركتي العلا نم ةفئاط نأ رعاو 7
 ةضوقنم هذه ميمتازم نأ ديب «كل اهركذ أس مازل «دوقتلا

 | . ةحضاولا نيهاربلا نم كل ايدقأس اع

 يف هدوحو دنم حرب ام ناسنالا نأ لهحت كلاخإ ال.

 ١ يو ءاهلاثم يذتحي ةعيبطلا ن 0

 0 لك هيلع يل  'هل ايلعلا ةسردملا « لازت نلو لزتملو تناك

 ديفتس هنأ كو ؛ اعفو لعو ةيرد ةديزي ام « دئاوفلا نم موي |

 ايتاك احن: ىع الثمو ؛ تاير هل ءتالكلا نمل

 ةعيبطلا ةكاممو « عورفلاب اهكاحي نأ دبتمي * لوصال
 ىرت الأ « قمحأ دمي كلذ ءارو يعاسلا لب ءمتتمم اهلاما يف
 و امسو ظ 1 عر انس انت روصي يذلا روصملا نا :

 سؤرو « قوف نم اهروذجو هراجشا لوشاو 1 ٠

 1 لإ كاذاامو < اقونع بحت ,بارتلا يف اهناصغأ |

 نالو م ةعضو 0 قا 6 ا ايف م 3 |





 هاوس بار 19 م

 2 ا "با 0

 الع هيف ففوقولا نا



 ” ذا حبلا هيثللا نم. ل
 الا مراعشأ رئاس كلذ ىلع سقو
 0 ثدحلا اذه لوقا

 00 0 6-0 الا 2 لوقو



 اهتاصرع يف ا رعب ىرا :

 لفلف بح هاك اهناعيقتو 2 3

 ل



 0 انئالع ن 7 رو هارب | ا فلا 0 0
  ىدات نيذلا« نيق رشتسملا نم ةحيربللا ٠ :ازع ضسو

 ٍ ةشور دقف “ يبرعلا رعشلا نا معزف ءمرتكاوأ ٠
 اهلاتبذ دق « ةيرعشلا ةيرقبعلا ناو « ةيلهاملا د
 | ناكاف؛ ةيرعشلا ةير دل ندر اا يرد
 ن. مدع نمو ريم لا ىباعم نا براق“ يناعملا .

 دب وبال نيتراضملا مط اوقاذ نذلا « نيئدحلا ٠

 ]و ترن دقو « ةيشللا ةيودللا يناعملا كات نم مفرأ يه
 00 ءأ 0 0 رثادلا 0 سيلا

 11 الو لخننلا ةيرقبملا ن لوري اوناك ناو ؛ مف يد
 ظ لاثماف : تاراقلر .يراحصلا يف ةروجملا ن : مالا ءايناو
 7 لقنقعو ةلوخو جاّردلا ةباموحو ةارقملاو حمضوتو لموح



 ةلالجلا نب 3 مدقتمل ىلا ترطأ الو « هريغ ده 1
 تزرظن لب“ هرخأتل راقتحالا نيب مهنم خاتما الو ها

 هيلع ترفوو « ةقح الك تريطغأو ؛ نير فلا ىلع لادملا لوح ظ
 تصبلا علا دمت نم انئالع نم ترأر يناف ؛ هظح

 رعشلا لذريو « هريختم عضوم هعضيو « هلئاق نمز مادقتل
 ىأرو هءامز يف لبق هنأ الا « هدنع هل بيعالو نسر

 نود نمز ىلع « ةغالبلاو و ملاو رعششلا هللا رصقي لو « هلق

 اكرتشم كلذ لعج نب « « موق نود اموق هب صخ الو, نمز
 ءارعشلا نعاثيش رك ذب مو ءةمالكىعتلا . هدابع نانو

 . ثحبلا اذه يف ةحح نوكيل مهتاقبطو
 « ءارعشلا تاقبط ىلع اوقفتي مل مهنا فيك تيأر دقق

 « رعشلا باودا اوبتر الو ؛ مهنم ةفناط ىلع مهعاججا مقو الو

 هنا اهنم ميفث « ءاثرلا يف ىلوالا ةقبطلا نم ىعاش ديز انلوقف

 لاثمأو  ينتملا وا ,يضرلا فيرشلا وأ ءاسنخلا ةقبط نم

 9 كد 1 3 يف 0 : عا يشلا تارط ديد مكي ةلاونجتللا 100 0

 ءارعش ء برعلا دنع رصع لكيف غبن ”هنألو « مهترثكلا



9 
فئاطو . ريشا نونف م 0 هيبتا

 ىرخأ ة
١ 

 مورس ا ةنالثلا 00

 0 0 ند نب ديبعو ةفرط ظ

 3 لاو رشا ةارعشلا تاقبط يف ٌةبش نب رمج لاقو
 ظ . معلا كلذ يف فلتخاو ؛« بلع فقو ال "1

 ظ . لوالا 1 أهرعاشل ةليبق * لك لئابفلا

 هاك مغ لا

0 000 

 سا وأ هدأ ن ل 1 راع صاغ لك رش



 تيس سس ا

 سي ا و

 1 الاف ن ار هل دق نيزنتلا اذهو ء نقتل ةللا 1
 رماح دبر انرقكا| هيبشنلا ةغيصو ببرقتلا هجو ىلع ا

 اقلب تاقتبط يه ام تلق ناف ؛ ءاثرلا يف ىلوالا ةقبطلا نم

 تاوج ناك ؟ باوبأل رعشلا بوب نمو ءاهددح نمكو

 ا رسغلا تاقيط مدا معن اهف ذا الس اذه كلا

 نولوش قادحلا ناكو : سهلا ف يطويسلا 7-5 6 را

 قدزرفلاو ريهز نوبماشتم هن ا ةياهاملا ف لوحفلا :

 نب ةبيتق لاقو ؛ ريرجو ىثعالاو لطخالاؤ « ةئبانلاو

 « ةفرط ًالثم مر رخأو سبقلا رم ةلطالا 6

 ؛ ماجهأ ررجو « مرفلأ ةدزرفلاف هتقو ءارعش امأو

 ”ءاردتلا تاقبط : قيشر نا لاقو : مهفصوأ لطخالاو

 لا ميدق هاج عبرا ش
 : ب ةيلهاملا كري يقارسر

 1 ةشانو ل 4 تاقبط نوب دحملا راص م 4 ثدحمو « يالساو

 يمالساو « ىلهاج« ةءالث ءارعشلا « ةفئاط تلاقو : ميردتلا لع

 :ةمرلا وذ يمالسالاو « سيقلاؤورما لهاجلاف ءدلوتو

 ةصاخو ميدبلا لضفي نم لوق اذهو « نتمملا نا داولاو ٠١٠



 مسقلل ةدعاقلا هده ١

 0 ٠ ليزتتلا قاثاد

 رشبلا نيب دحت نأ لق ذا « بلاغلا وهو ؛ نحو
 هاوس عمدت هنزاوت تأ عيطتست ال ك كماشا

 ٠ ةمدقتملا دعاوقتلا : دوقثلا دقانلا ضرع « ,
  8نأ هدنع جرت 3 هتنزاوم

 + تب « احجار ةلجلاب ةارو  رث اوا ةءزم يف هن ”ةيزاو

 0 بقتلا اذه ىمسي ببسلا د1 كا

 ٠ عحيجتلاب 1 :

 1 رثتلا امأو



 7 نم ”دحأ م ينال + كلا اذه يف حرشلا تطأ هنو 5 ١

 050001 م ةمالكو « نودلخ نا ريغ برعلا باتل نإ
 ا نا لب «دناسملا منغ داي حلا اذه ردص يف هَ 1

 ..ليصتتلا تلا اذه يف الضي | ءيبما 20 0

 - امو اوشا لنقل عجرب ؛ هيف مهمالك ل ج امناو « يفاشلا َ ْ

 دبمب وهو « ةفلتخملا ,يافالا يف مهنم نيرمعتسملا ةحص يف هنع
 فلؤم ىلا ا , هددصب نحن امج 1

 + ملا اذه فاغ 2

 هذه ناكملا دقت ةدعاق نا اةطسإ مدقت ام لوقا 00

 هعقومو « د كلذ 3 ةعيبط نع ىلاثلاو 0

 ..ةئيبلا كلع قلتتام راو 1 أ

 هلع هالو تملع دف « ناكلا ل ل الا تفرع دق داو 0 3

 زج نم. املامو ءدقتلا ند نم ةدعافلا هذه دقن ةميق

 05 ضرالا نم متن ”هللاو . كلذل هبنتف ةيئال'١ '

 لس وسم



 لاو قب ا و با 01 يلاوت نم 1 ا يقال ١ ٠

 : نورتلا كلل نم ريثك يف ترركك يتلا بورملا
 لو تارجابلاو تاروثلاو تاعاجاو ةئوالاو

 , اهلع بفقاعت امو ؛ نيلوألا املهأ ليدبأ مهنطوتو

 .. اذا « ةنمزالا كان 0 اعاننا 2 ةاديسالاو

 ا 1 0 كان لاثُمأ دقق نم بحسن 1 هل

 0 ْ 00 0 لا ا تا ىلاشاإبو 5 يلعلا

 1 ةيلما 0 « ةيفاصلا ناهذالاو ” لونملا



 00 0 | مهلج يفو «تانئاكلا هت الع ا 00
 ةقفاوم ةيعيبط رومأ عوقد نم سس د هنا « يتاذلا دلوتلاب ْ ا

-5- 

 ةرصقلا ف”تاقبطلا لوح يف (دعاسم اهعرتو 03030

 ضرأملا لاقتياو « هريغو هعونبو تابنلا ع : ةيطرالا

 ىلا :هءاولاق يذلا يتاذلا كوتلا لّوصحو عب سا

 كامال كتضمام ا

 يع ا لوول نت 00 ثرخ نود ايش وأ

 اهمعطت نا نود « ةليصأ ةرقب نم نيللا ريزغ وجرتوأءاحلا ٠
 . هلاثمأ نم ناكامت كلذ ريغ ىلا ةبيصح ضرا فان رو
 ينأنالو ء ةلغلاب دوحال ةدومحلا نم تغلب ام ةيرتلا نال. ش

 0 ٠ علف ترحب لام هديل

 احم 5 1 اذا هل ايضا 35

 امل ثرحت ملام « بحلا نم ةثلاب ينأت ال ءابيط اهلصأ نك

 ا وه اك ًانسح ًاثرح ةديملا ضرآلا ل



 1 كلر“ ةرهابلا مهام و هب نيل زانلاو 225 يجف 7

 '"يرقملا ىنملا اذه يف بتك دقو “ ياشل ميلقالا لها مهن

 ْ 1 0 1 ب را آلان“ بيطلا حشا ب 0 00

 | | 1همن ام هءاتكف يأت ةسلالا تابسألا كد ىف لاق هانغأ
 ' اع . هللا بأ ماشلا لهأ هفيلأتل يعادلا نا ايروأ

 . سلدنالل نييحافلا نا ايرئاث « ةدبدم نامزالا رم ىلع ابلعجو

 0 نا اثنا « ةيدددحلا كَ وشلاو ةدحنلا ووذ ماشلا لهأ م

 ١ سلدنالاباوذختا نيذلا مالا برع نم سلدنالا لهأ با ظ

  اهلز ةطان رغ نا ايرعب'رو « ةدبدج ةرضحو افناتسم انطو

 ”«رهنلاو رصقلا يف اهب اهوهسشو اهعساب اهوعسو قشمد لهأ

 7 ١ .سصهزاو حودلاو
 5 . كلت ترو تابلا كلذ تنبليا ض طرالا نا لوقلاتب'

 ١ ”!«ةرقاولال وقنلاو“ ربل مارفالا كلت تينا يذلا ناكل وأ «رامثلا

 ااا ةلواطسم انور كلدب نم م لع ةححارلا مالحالاو

 "ا نيجأ؟ ناكملا رس فلتخا مأ « ضرالا ةعيبط تريخت

 ١ تابنلاو (ايجولويلا ) ضرالا تاقبط ءالع دنع رقت دق



0 

 اه ىلاونو ؛ نف لك يف لوقلا ةيرج نم اهباحصال حببأ 9 :

 سلما 1 « « ةديفملا ةيملعلا بتكتلا عبط 3

 كلا نسف مف عج دقو “ 4 رضملا ةميظعلا ةتكملا أهف 3

 نا ىلع ؛ ديعس لبقتسسم انتريشبف ةعوبطملاو ةيطانا ةيبرعلا

 ئئاشلا اقاللا نقلا نم مت اكم نادكاو 0 ا

 تاتا

 دقو أهس الو « 0 نا عر ا

 ام ةراضملاو فراعملا لبس 0 همحر 0 0

 « تاقاللا ريع متع نا اهقح نم ناكتنا ادن ادبو ؛ - 3

 ١ هدة تا

 ١ ةبحلا هذه 3 0

 «ءامدالا ل نيرغلا ا ءروطسلا 50 1

 بقوس اهف تقفنو * ةيبرعلا عباطملا اهيف ترثكادقو ٠
 «ةيمويلا ةيسأ لا رابخالا فصصو « ةيملعلا تالهملاو شكلا

 ءالغ نب عباطلاو فحصلاو تالا هذه نيمئاَلا عم

5 

 ةيسلدنالا 0 نع ثحبلا ف فما ول كلبا لإ.



 . لايالا هياكل

 أ ديلا كذ يف تاكدتت سدا

 7 ل كتل انه س 0 ةاَسن

 ”دالبلا قحا تناك ءرطنتلا نيذه ديب اهناف صم اماو

 3 افديع دهع دنم لزت مل يهو «يملعلا ثاعبنالا ادهم اهردجلو

 0 يك ماد و؛؟ بد 0 1 مهام احنر طحم ا اا كطقم



 ةعساولا هتكلم دالب رئاس لمعت « ةنناكولملا تابملكيتاهو ٠
 ريغ يف « ةيملعلا ةضهنلا هذه ربظن م م 0 « هللا ايليا نا

 ؟ هددصب نحن يذلا ناكملا ٌرس'كلذ نا امأ؟ ةيماشلا دالباا ١
  فصنلا ذنم ناك ةضهنلا هذه لوأ نا مد : ايف زاد قوا
 رامّشنالا اده رشنانل ايبا هلا يضاملا نرذلا نم ريخالا :

 ىلع هتلالج ليام د أذ ةنسب نيئالث فنيا إلا عيرسلا 1

 . نيمظعملا هداداجا شرع 1

 ةعبرسو ةيململا ةبملا متع يف نطنلا ةتتقف اذإ كا لعا

 7 2 ةيسابعلا ةزانللا ةليدنع اها 3 اهرامثشاو 0

 ىرت كلعل لب « عيرسللا اعمدقتتب ملاعلا اني يلا ةيسلدنالا ٠

 0 20 ا

 نم . هنأت 00 32

 ل كاع سنوت نكت مل ناو سنوت
 ةراضحلا تاذ يهو « ةيرعلا ةغللا ريغب نوقطننال مهتموكحو 0

 ابسس : ممسأب جئرفالا دنع ةفورعملا ةعيدبلاتاعانصلاو ةميدقلا ٠



 ْش هول : داو و ”ددع . "0 ممر رمل كفسو يشل

 0 .. هلل مهظفح ةيماشلا رن يف بدالاو ملا ع خويش

 : 0 نه ىر أم < ةضهنلا هذهرات 0 نام لاك
 5 دلا فارطا ف اهعويشو ؛ ةيرعلا بادآلاو مولعلا
 0 0 املا دس هل 0 انو و 0 3

 3 : نبل درعا ةدم ُ كلذ 0 0 نءاو 00

 - ةلقو نيفعسملا ,صقن ن :م دهاش٠ وه أم عم « نينسلا
 0 7 نأشلا وه كل اين نم ؛ 00

 0 ا يتلا ةرفاولا تسع ل 6 1 لييس يف

 | ايبا نبملا كلت ل ع 2 7 ىلع هتيظع



 كاسم
 : يننلا راما يف ل هع مم ل 2

 مهب امس( ضرالا كل مزكأ

 نيل ارط 0 لك ٠ ترصقو

 افايو اسس روصو نالقسعو ةيقذاللا من 5

 « مالعا حو ءالع « دالبلا هذه نم أاهرنغو 0

 ؟سهدلا تائداح مهئامساو ةليمجا مهتاعاتصي تشد نوتنفتمو 0

 ' ةمرثلا ةدوح رفح النمل ١ ىاغلا ميلقالا ناف ةلجلا ىلعو ٠ ظ

 ةرك ا .حنارقلا ةدوجي ضخ افلا لادتعاو

 ٠ رصع لك يف نيننفتلا
 ةغبلا تتررظ « رشع عساتلا نرملا فصتنم دلو 1

 هرصع ةمالع يدي ىلع روبظلا م ا توري يف ةيبرعلا ةيماعلا 3

 دنا لشاقلاو« ىىزالا 0 خبشلا هدحو ا 0

 روتكدلا رحبملا ماملاو “ يناتسبلا سرطب معلا مادقلا يبلالا 0

 .ديقف نيققح لا مامإ إ مهعبتو يييريمالا كيد ناف ل 3

 هيقنلا ملاعلاو يجزايلا مهربا خيبشلا رصملا ةمالع ةغالا '

 سعاشلا اما و بدحالا ميهربا خيشلا ريبكلا سعاشلا ٠



 ءيف راصعألا لثم راض

 و زا لاا تنم د ا ل 0

 فلا يفدركذ مدقتلا رصعلا ةمالغ ريشي ابيلاو ةميركلا

*- 



 -١/موه

 دمع ىعاشلا ملاعلاكو « ةيلاعلا ةقبطلا نم هرعش لكو 0

 ماعلاكو « ةهاجولا يف ةقرع ة ةرنأ نك يرباجلا يدنفا

 ساجلاو ١ يارتلا نم خيشلا ريهشلا ىعاشلاو لكلا

 يذلا نوسح هللا قزرو « يللا يسلبارطلا هللا رصن ريهشلا ٠
 ناكل « ةسايسلا دسافمل ضّرعتي ملو « ملا ىلع هسفن رصق ول
 ملاعلا شارملا هللا دبع مث 4 ينضاملا نرقتلا ءالع َةثَأ نم مويلا

 ملاعلا سعاشلا شارملا سيسنرف هوخا م « غيلبلا نناكذلا

 نوطنا نئفتلا ثدآلا ىعانلا مث« تيبصلا راطلا رودشلل

 «لالدلا ليئاربج بيدالا عرابلا عاشلا مث «لاقصلا ٠
 ظ 01 مب ظ

 نع هتركذ اعو « ءابنالا هذه ركذي دصقا و ل

 « خيرأتلا ةدئافل ابطسبإ ةقرقللا يه لب نطولاب ًاحبملا# [يبشلا

 لك اططش هتركذ امف ثوري ال ءالضنلاو 8 : |لعلا لعلو

 يجزايلا مهربا خي ملا ةغللا ديقف رصعلا ةمالع ةدابشل 0

 دنع لاقف يلا اه ثعب ناك ةديصق نم كلذو « ةحح

 ل 8 ل إ



 4 للا

 00 لاللا تاذآ قابلا قاع الا
 41 ةجول ال 1 1 ْ ظ 0

 7007 بلاط رجحلا ليلو ادجولا بلغ ةلا

 ا 0 مرقم انأو | هاا
 آا000 7 لاس ذزالا الون نايل كانت

  ليسالا دعا ةحفص نع تكف .



 رتغو قطنملاو ةفلفلا يف لو« ىوشلا ىلا ه0
 . .  ةحاصفلاو ةقدلا يف ةباغ فيت مولعلا نم كلذ

 بدرا ءازعشلا نم ناكف سوالوقش ىوول | 0

 سعأ يف اضم دب هل تناك دقو هناود كلذ هل دهشيا

 . اف ةديفملا ةرثكلا بتكلا عبطو ةزوك ذملا ةعبطملا ١
 00 عم بلح يف دقشت مل هماف مئانصلا ىلا انرظن اذا

 كلذ ريغو تاعاجلاو ةئبوالاو لزالزلاو بوزملا نم اهلع

 ةعانص"شوقتملا ريرملا جسن ةعانص تناف « تراوكلا نب

 قرن قوس بلح يفو « كل ذك جاجزلا ةعانصو « اهف ةعدق

 . (جاهلا قوس نولوقيف ةماعلا اهفرحيو ) «جاجزلا قوش مويلا
 نم ةراختنلا ةغانضو .ءانبلا ةعانضو ؟ دوار غيد ةعانصو

 كلذكو * نافتثالا ىصقا ةغلاب مويلا ىلا اهيف ل زن ل يتلا مئانصلا ٠

 دق تناك ناو يهعف قيسؤملا امأ « ساحنلا بكس ةعانض
 ءافنا اهلا راشملا ةديدعلا بابسالل دالبلا هذه نم تدقف

 دالبلا رئاس نم اهاوس ىفاهنم رثكا كح يفاهراتا ١

 يرقبملا ييرسعلا "يقيسوملا نا كبسحو « ةيبرعلاب قطتتيقلا ٠



 ا نانرل قف ةعايطلا نا فأر الو 6 0 لع هد

 ا سوالوش يروملا ٍهقيدص عم قش © بلح نم



 داك يناغال ف ص مل يللا يناغالا 0

 فيس ريغ نك هيدبم نا رب . ل تاغللا ينسوا

 نأ هيلع راع انقو + هيلا راشملا .بلح كلم ةلودلا

 . مرام وج 1
 اذه ردنكسالا حتف دعب نانويلا نا خيرألا ةتنااممو ٠

 الع ىلع * مهتحاصف نوسردب او ٍدب ؛ دحاو نرش ميلقالا

 « ةنانويلا مهننل ةباتك قس يف موذح نوذحيو كا الا ١

 لهأ لوقع ..:ناحخو ىلع ناهرب نم كلذ دعب امو. .

 : . عقصلا اذ اذه 1

 ' كاذدم ؛ ةيبرملا مولعلا ةايح ثعبم ءآيهشلا تناكدقو 0 ٠
 / تابلبلا لوط دس : ب ريهنلا ةظقيلا هذه انكر تالا

 طاطحنا ةرئق رشع عباسلا نرقلا رخاوأ تناك نأ نم د!

 . «ةيرملاب قطنت يتلا دالبلا لك ىلع امالظ مخ دق لهجو

 : ابمشلا ٠ امس يف نامظع نارين رشع نماثلا دا

 رخاز هللا دبع سامشلاو تاحرف سونامرج نارطملا امه
 .لوالا امأ « غئاصلا سوالوقين يروكلا وه ثلاث 0



 ْ 2 را 5: 0 لع رود» اهلوط قرح اهل « اهدعا

 ا 1 سالملا ىلع 1 يهو « ناحر ةقان اهدي يفو 6» ةعوفرم

 ش 10 ترادف اهرش ناسنالا هاذ تفقو اذاف

 يارافلا قذح نوخرؤما ركب لف قيسوملا ةعانم امأ
 اك قا راصد

 كبسجو « ةلودلا فيس
 ثنا

 هليوم عجار 0
 بيطلا: فرعلا نم ا

 اورد رش يف

 اة 0 101 بطلا نأ



 ل نكن تنل فرس

 ةثملا وحن يف دالبلا نم دلب وحت لو « ًايبلخ ناك« ديمسلا ناب
 اهم ناك دققف « سرادملا نم بلح هنوح ام“ ة ةرذق اناا ظ
 اده « بطعلا سردل ثالث ا ظ
 ' داضقلاو ء العلا اهدصقن ناكو « ةفالخراد نكت لو ؛ هلك ض

 يداباذوريفلاك « دئاوفلاو معلا باطل . البلا ىصقأ نم ظ

 .ناكلخ ن نددلا سمش ةاضقلا قل و «.سوماقلا لحام :
 ءافصو ؛ قذملاب مقالا اذه لهأ زر دقق ةللبأ لعو ٠ ظ 2
 « ةيرعلاب قطن نم رئاس اوقافو « ةعاربلاو ةملالاو .نهذلا ا

 قفل دقو « 2-3 مهمولعو مهئاسرو مرامشأب ٠
 « ةيفزالاو ةيزوابلا مهتاعؤنصم نم ريثك نع ميلا ذه
 « مبلقالا اذه لخأ نم يبرم ناي وروأ لعالم نيل

 ةفرمملا .. نم ًايظع ًاماقم ء تاءانسملا هذه يف اوذلب دق

 ناكل ؛ مالمالا يف امزعريوسنلا نكي لولو « عالطضالاو
 نم اريثك هب رخافن ام ميليئاتو ممريواصت نم انيدانأ نيب
 00 31 ليما نا .فلا اده سلا اذه 0 الإ



 1 د ٍُق "ار : .خيرألا نف 0
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 ١ و ةعسو ءاكذلاب اوزاتما نيذلا رشبلا
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 ع لأ كبسسحو هسأرب ًارفس كلذل د را نأ بحول
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 ةنيدع ابا للا 3 ينو
 هملظملا 'نامزلا وه ”يلوالاو 0

 , لئاقلاو

 ةنيغأ ف اط و انقلاخ ناس ١
 اقرزأ هاطغ الو انتحت نم 7

 ”مباوس : امسلارحب يف 'بهشلاو :
 0 نويعلا ةرظانل وفطت 3 ُ
 رم ءارعشلا ء ءالؤه مدقت نمءاضحلا تلا 0

 0 يرفلا روصنمو يملسلا عجش لاكي املا ريقالا

 ا يتقبل يف م نمو يرونسلاو ماك

 نباو ىبلب ارطلا ينم نباو نينع نباو ع اغيبلاو ءاوأولاكمهنع

 نيذلا ؛ دارفالا ءالؤه لاشمأ : نم تاثمو قشلا *.ءدلا طايلشا

 امص كإذ نم ”تالمل ؛ دالببلا رئاس ىلع رمشلا ةيولأاوعفرا

 ميلقالا اده رمش و ةريبكلا نيتك دادع يف لخدب

 ى ذآت دنا دق لب تيقرلا ارغ رعأ هدرفت ىلع يباشلا

 3 اذاف ل 7 هبلأو 7

 ْ ا 00
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 ءدجملا قافا يف ةدعاصلا .هتمهو « هلا هنا

 ظ 00 م5000 مالكلا نر 7 يلا م

 ُ هلاهش « ةراوفلا نيعلا يه 50 نم نيب سلكورادخناو

 بورح فىضوو « ةسامحو خيرأتنم

 حيدمو ع اثرو ٍباتعور فاطعتساو لزغو ؛ ديصو م
 مالك لمسلم هرصع لاوعل نم كلذ ريغو“ مك وأ ا

 جيسل هل ١ حعبصأ ام ء هب تاكرح و خأ نع هنارعإو هرطق

 تبنت مل ولو « هرعش نم انبلا لصاولا ةلق لاف ا

 اذه فكل « هاوس ارعاش ماشلاو و بلح بخت ماو © هريغ جبنم
 . الابجالا لفلق اًرعو هيقؤر موجحنلا ملكا رش هه مقالا ٠

 لئاق ىمحأ فوسليف نم يرعملا ء .العلا يب أك لهو هل

 ١  2 3يحل تاكا ناو ىلإ 7 200

 ”لئاو الا 0 ماع ت 3 5

 ةريثكأق امل قالا بسحتالف
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 "ماو 7 فيس هللا 0 1

 زواجي نم 0 ناراجا

 0 1 ١ هيرب اكل ىتح ةامدو

 راي يشد ةديدملا له نحو



 اهنداسم نم ىقاوقلا 0 حا ْ 1

 ل مت نأ مهل "يع امو 0
 « مالعالا هل *ىلمأطت الع هب كبسحو ينك ل

 ياش نكي م ناووهو ء مانا باغ يبرملا رمشلاب غل رعاشو

 . يف عرعرت دقف « دتحلاو قوذلا ياش وبف « دلوملاو تدنما ظ

 . لو كلذ يفو بدأ

 ء«نيرسنق يذاحن تناكو لح لامبأ نه ةردا

 غلا 7 ف لو وهو « اهنايح عضوم يأ اهايحم هلوقو.

 انلوك ب ضو ١ تبحر الك

 "ليلا تو ده

 . بلح هقارف دعب لثاقلا وهو

 :ةفنطو اها دفا ناو الو لهأ ال لت ١
 يف ينتملا ةلزنم يف وهو يتادحلا سارف ينأك لهو

 . لاا وعو بسحلاو مقل ةضر يتتوتل ٠1
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 0 ب وو رودبلا ىلع رودطلاو مع

 1 د وع روتسلاا ملظ 0 0 ١

 هنادم .دودخلا يو و ىلع وو
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 0 لح نس اهل دارا اواو

 '” ايد ييوطا
 0 هضم ايه رالا لاضش الو ١

 فرعبيطاقرس ناكام 200 0
 ١ لزتلا يف لئاقلاو
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 ةظحللاوا « اهانلسوا يبلا ةحمللا هذه نم انيهتتا دق ذأو '

 ةعش وح انن رف « ضرالا نم ةعقبلا هذه لع اهانيقلأ يتلا

 ةوعدملا يو * ايورأ نانج مهضعب اهامس ءاهنم ةسرق ىرخأ ٠

 يانملاو دهامملا كلت فريب كفرط يعم حّرسو ءايلاطيإ
 1 كانه يتاد ؟ ىرتو ةعدبلا راثآلا كلت يرقتسنل

 ىو يجني | و ءولئافر مكو واجيئا وايكيم مكو كارتيب

 ءاهوثعابو ةينانويلا مولعلا ءاثرو مهعابتو مثو ؟ 0

 وسسؤم مث لب * اهورشابو مهتراضح يوطم ىلا نوعادلاو
 م يتلا ةضبنلاو * ةيرصعلا ةراضملا هذمل ميظع نكرر

 . ةيطرالا ةركلا هذه ىلع ايات 7

 ءاررخلا راو لب ماشلا دالب وحن نآلا يعم لاعت مت 32

 ؛ بولا اهخوو لا ميلاقالا لدعأ يو « مالعالا : الملا

 نع يعم ثخباو « بقملا يخارت ىلع موتنا ابق تهت

 لبف * قابظلا عبسلا ق قرتخم تداكو ٠ قاف آلا تقّبظ ايس
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 5 رنا 1 ند « رظانلا ةنيب وامتو ء ناكل

 ”00007 0 ةريثعلا ةمقبلا كلت نف « ناكسلاب سلا سيل

 ظ 0 سوريموه كف ؛ ةرينلا مايف لاو ة ةيرشبلا لوقعلا

 ا و نادك ”نياسوعد كو نوط « سيلاطسر

 | «تيقلا ةحيصف ةبطخ 5« باغلاو ماجسالا كلن يفو ؟ طا ا

 ١ ةثيهلاو بطلاو قطنملاو ةفسافلا يف تيلت ةغيلب ةلاقم كو.

 007 "لذ ربغو خيرألا د تتاهيشلاو ثدالاو تاطايرلاو
 "5 نايبلاو ةحاصفلا ناصغا ىلع رعشلا لبالب كانه تدرغ

 . ةيوصللاو دناو لئلا تحو ةسدنملا مولع دس

 ا 00 طا ام ؟ةليخلا تاءانصلا نم اهربغو ةغايصلاو

 "لم ضرالا ا راع هررع يدب طايسم نب ءةلسر

 ٍْ ' اهؤابطخو اهؤارعشف ' نورقلا نرم نيرشعو ةسمت

 ْ ١ ااه العو اهوشاقو اهوسدنهمو اهو انطأو اهتفسالفو

 ' رفاولا ددعلا مثو « راصمالا رئاس يف لايجالا لك ةذئاسأ

 سعاشلا لوب دارملا مهأكو
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 دنهلا هذبف « ةيءاسلا حنارقلا ةرثكو « ةيرقبملا يف ميلاقالا ظ

 عساولا نارمعلاو ةميدقلا ةراضحلا تاوذ « رصمو نيصلاو
 0 دالبو ا ةرتكجناو اناناو انرث دع

 « نونفلا يف مالا قبسا نم ادب ةدودلا ا كبببمأو ظ

 5و: ترك 5و نيوسنرفلا دنع وجوه نو ١ ١ ١
 ؛ زيلكت الا دنع نوربب كو بك اخو ؟ ناملالا دنع ع

 1 نيكشو كو ؛ نيبواسفلا دنع نؤرج 5و 3

 دي نسيدا كو نالكتا رف كو ؛ نييسورل دنع يوتسولو ٠

 ةمأ لك يفو نمز لك يف :الؤم لاثمأ نا ؟ نييكيريمالا

 انرؤ ودع نل ةرينس ١ ةعش شف له نكلو نوليلق

 ء اي درأ نم قرشلا بونملا دنع ةمقاو ىرغصلا ايساو ْ

 ناك م ىدتا ةدانولا مالا اهلل لاق . ةريغص ةمأ نضل

 در كانبف ؟ ءاكملاو ءازنلا + الذمه لاما نم اهدنع ٠

 ىوعد طقسلو ؛ 1 ركفلا فشو ؛« راسا ١
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 لح ءاقسالاو للعلا ينيلح « هوجولا رفص « نيلوزهم .

 ” اذيابلا لا لبم مهق سبل < طاشنلا ىدقاف « مزعلا 7

نم سكملابو و « ممرعا ىلع نييواغم * مئانصلاو
 0 «لايجلا لها مه

وشخو ةباركث وود رن
كألا يف مهن الآ ةةمهو ةن

 ظ . رث

 0 . نيلوالاك  مئانصلاو مولعلا بح نع لودعب

 0 «اقالخا للا بف «فرلاو ةلدتعملا ملاقالا ناك انآ

قاسلا لللبم رثكأو «ًةفاصح رفوأو ءابوكت فرطأو
 » 0 

 0 عارتخالا نما مهف ةلمجا ىلعو « مولعلا ىلع ًابابصنا دشأو

 0 «نسملاق ا ل را

 0 شطارتعوا ا انتر راسب ارا كدي نرنا

 0 *املا بكاركماسبأ 0 ءاوملا 0 دقو وجل

 '” فردا موب لك يف 0 ا لا ىف

 : . يتلاحنارقلا ووذ 1 « ةديفم ةديدع تاعازتخاو « ةدد دح

 .لاكس اهعادبال ىطأطي داكب لب « ضرالا ناكس انمار خا

هن يوي يف 6و ؛ نول دنع سوديوم عم ؛ موجنلا
 



 . هلاعفاو تايلر مسجلا : نييوسن 0 ةفإلا ا /

 املأ نار :
 ةءاصالا نم هتدجو لوقلا اذه تريدت اذا تنأو .

 ناكاف 5 عفرالا للاب هييشتلا نسح نمو « ىلعالا ناكل ظ

 اخر نك ؛ تايقتسلاو ةقمغلا ضرالا يف تابنلا نم

 ضراالا يف هنم ناك امو « هعدع وا عفنلا ليلق « رْملا يدر

 لبزجلا « رّملا رفاولا:يوقلا نيللا وهف ؛ ةضيرالا وا ةاذعلا
 .« لابجلاو باضحلا يف هنم ناك امو * ناويملاو ناسنالل عفنلا

 نوكت راجشالا هدهو < فصقا هتبول اذا يذلا ديدشلاوبف

 رغلا ةبيطلا لب « هتعدع وأ رملا ةليلق : 76 قبلا داك

 هذه لملو © قتسفلاو نوتيزلاك مخمل رسع اهرك نك ابنه

 "وه 6 كلذ نود لب تاضشلاو لابملا راجشا نم سول

 « يضرالا تابنلا ىلع « يناسنالا تابنلا تسق اذاف . مولعم

 اذهل ضرعي ام رثكا ذا « ةريثك اههنيب هبشلا هوجو تدجو ٠١
 3 نامئادلا رذبلا نافء كاذل ضرس ءناكلا ]1 ْ

 « نادبالا فاح « مارت ام رثكأ « ةقمثلا ضرالا راوج



 3 ا م ميلاقالا كلت يف اهشيع

دؤم ريغ 0 هده يف
 را ار هي
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 2 رغم معلا اًذهو « تاثكلا 0 ٠ الع كلذ تنثأ

لع وهو : يجولوبورتلا : مساي ال دنع
 9 ثحي : م

هتيرتو ماو هدوجو اكلبو تاسناالا لاوح
 هبق 

 اا م

 1 1 ينك لفل تاسعا

ثايب ع هيا نم عون هال
 ارم وه 

 ٠ ما 0 ' انيس نبا لاق 7 ادمل ماع ظ

 ا 8-50 0 ' :افناهالا زي رح _حئزلا يف

 ١ انا - تدغ ى فايل اينلقملاو

 ”ردإلا نرقا 0 1 نم رعرلا نتن



 :لادسالا ع ةديملا ميلاقالا يف «اهنم لتأرأ طم دجتو هم ْ

 . لاغنبلا دالبو « دنملا يراحصك ؛ يلوا

 ا ىلا ةلدنمملا ميلاقألا تدقفت ادا كلنا ىلع ٠

 تازشملاو شاوجولا هذه. نِف ع 3 الف « ىزغصلا

 اهناريث تراف كلذ نم نكملاب لب «ةرثللا 00011
 ْ , نانالل دابا هدشأو ناويحلا عوطأ نم اهسيماوجو ٠

 احن ايف دعوت ينلا ةسدلا نضنب نأ د « ىزعملا هلثمو ٠
 اهتابح اما « ةيشح ولا نعاهدمسو ناشلالل اهتعاطب « ء منقلا ١

 تلق ناو «ةماس كلف ماوملاو تازرقحلا نم.اهريغو

 عم ةنلالا اهداتعال ء تريثادف تالا ١١ هذه عابط نا ل

 لري مل( سلدباالا نم ) ةليطسق ناري م ىلعو تلق «رشبلا
 نوبوسارفلا نكت. لملو : كتفلأ بحو سرشلا قاشكلا اهنم |

 :رم روكا ضعب يفآلا مدالب يف سوماملا ةيبرت نم'
 سيماوج نم سرشلا قاللا لو + م ىلعو ؛ دالبلا بونج
 ؛ ناسنالل ةعاطلاو ةفلالا دتمت مو ؛ ةيلهالاب ةوعدللا دلل ٠
 و اة ةفلألا عم ءاودملاو تارشتلا 37
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 ا نهم

 م ظ ذيع شرا ضا
 هاون ا ةسارش ةدشأ انيآر ناوي ىلا 0 اذاو

 .فالتثالا نع ادعبو ريف ةمظعأو ظ ا ارض

 ٠ ةديعلا كالا او «وديغو نينا اكن ةرثكأو

 0 ولالا ؛ راسا دال زرغلا لقا
30 

 سا 00
 ظ هداك



 ا ب ميلاقالا يف كلك مخ بفاوفلا و رظنا ل

 ءاوملا تايشك لا 0 أ قالخالا ٍْ
70 

 مهتفسالفو ةحنرفلا ءالع نع صضعءب كلذ 4 دقو ل

 ظ مويلا هيلع يالاو + كيلو توورادو كرامالو ويكستنوك 1

 ا 0 0 0 نا « رظنلا 0 ف

 هوس عمد نحيا
 7 الا 01 2

 ا 90

 ىرخأ ةرابعب وأ تابنلا يف ءاوملا ريثأت ىلا انرلل اذ
 لاعم + ًايظع ةدحن ناكملا يف تابنلا ريثأت اذه اننحم 0 !

 تابن يأ مؤلمم عون نم ةطنملا نمة نفح انذخأ ولان تلذ
 امسقو «ةسبإي ةديدش ضرأ يف هضاب انعززؤ غامر أ

 ةدددشةليمر ضرأيف اينفو فايل ةريغكاةنيآ شرا ىلإ ا

 < .ةعونتم اهنا ديلا « ةطنس نيشرالا كا م ميج ننال

 ضراالاناف 6 ناكملا اهف ا يذلا ري الا هحبش ” عونتلا ادهو ْ 0

 ضرالا كلذ نيكسبو ؛ ةياضةطنح الا تيننال ةسايلاةهدشلا ١

 .هريغ كلذ ىلع ىو رط ايحالا تيتا امنة ْ



 لوالا 0 ١ 0س 4 5 ما نما مرسلا اذه عضوم

 ا ا .. مداقتنا يف

 ا يف اه اما لوصف نم نودلخ نبا فوسايفلا لاق

 هنأ : هلصحم ام محلا اد ريثكلاو رشبا قالغأ يف ءةوشا
 برقا سماكلاو عبارلاو ثلاثلا يو ةثالثلا يلقالا تناكممل
 سالملاو ينابملاو عئانصلا و مولعلا تناك اذبلف لادتعالا ىلا

 006 ام عب ١ تاناربلاو لب هك ايقلاو تاوقأللاو
 ٠ اهنكسوو د ةص 0 ةطس 00 ةثالثلا را هذه

 "لاق نايدأو أ ادعو اناولأو الا لدعأ رشدلا نم

 'ةرجلا دالبلا لهأ ًاليق نادوسلاب ىأ مهب قحلي كلذكو
 ا | 0| ند نيكني اع ةرارملا فعاضتم اهءاوه ناك ال

 . ةفلعاو حرفلاعبا 1 نممهتصح تناك« هتعشاو رحبلا طيسل

 ” ريتعاو « ةدرابلا لابجلاو لوانلا دالب نم زثكأ ةد وجوم
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 لوس يداوع نم « لئاسرلا كلت ن كر
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 1 سا ارم اهراس ىلع
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 « ةوادبلاب هم تيرا هعيجج اذه عم ناك هناف « ةيسلدنالا

 «رشلا ىلا مهلثم اسير « ةيدابلا برع هفالسأ قالخأإ قرع
 ةاواسملا ةكلم هسفن نم ةلكحتسم « ءاجحلا ىلا مريظن ةلايم

 كلما ةزعو ء ًايربكلاو فرتلا ةعيبط هيف خسرت مل« ةيرلاو
 نا بج الف « مهكولم نيد ىلع ليق !كسانلاو « ةلودلا ةبمأو
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 ار مركب 0 10 4 5 أو ”ارحبلا



 2١ يناو قامزاب يدع كاد 1 0 ظ
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 ةيفا ارغملاو ةءاطخلاو ةسايسلا مولعل م يلا

 مهد دبال فلا مولعلا يهو « بدالاو خيرأتلا و تاسيطلاو
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 . « ةولخ ىلا دعصم نم لزنتو « ربعم ىلا عدخم نم ربعت تنا
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 .لا عورف لع عالطا الو « يناعملا نم هنك اماو ظفالا
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 0 ال 1 را

 | دال صنلا اذج ةلاسر لع تفقو كناول تلق.

 ٠ ءوفكىلا قيدصتلاسرابنا ء هذهةسياقملا ةدعاق ىلا دانتسالاب



 ثيم :كوتكلا وأ هيلا تريك ناهدلا أ فلا 0
 هقالخاو هبروض هنهذدا' ايلا ف نا ندا ال 7 1

 بوثلا كلذ ليصفت رشابب هنا مث« هلوحأ رئاسو اهنم انيشوأ ٠

 لل

 ءيش دقانلل روظناف «؟ريصق ناك اذا اليوط ابوث الو «افيعُض

 نك نا لا ناينلا يس 3 ليش اذه نم'

 ْ . كلذ ريغ وأ قا بولشم ٠

 ريصبلا دافتلا عوقو نم بجعتمل اذه تملعاذاف ٠

 ودق بيلاةنص يدر ماتا

 ء ابهيش وأ اهليخم يتلا ٠
 حضوت نا كيا بلس ملال لل ظ

 : باتكلا طفل نم« ىت الا باتكلا هلا بوك |

 ظ نم « منلا قباوس كيلا تفاو د هللا كس نار

 مزالم لابقاو ء مداق دعبل رشم « مركلا لاذع ايلا 0

 . مساوبلا ينامالا ملاوف ولتن ا ١

 اب اها 0



 ْ نكي مف . . ةدابعا

 : نرد مسلك يف كلذ دمب هل رقت مث . . ر كنا

 0 مودسلابكلعا يف ليتاو ديشرلا رمأ 0
 ْ جل

 ٠ دا ملعتل نيلوقلا نيب سياقتف ٍ

 كدنع حصي اعاو ؛ ا هحو يدلجا 0 1 0
  0همم ةسناقملا ي ١"

 ' « ةيرخص نيضراو ا ةقطنم يف نبلاو نطل

 ا 0 ورا 000

 أ دعما كفار سال أ مصل غزل

 ريت راع روع بكلتا نافملا



 مستسسا
 عضو اللا وأ باتكلا قنورب تبهذ اهعضاو. ريغ ظ

 « نايبلا « الع هن ”لأ امم اذهو ؛ "ل دصق ايف فلؤملا فعض

 . ةدعاقلا هدب. هتقالعل ها ندب يل نكي ملهناّالا

 محب هينيف نيننفتلاو ناتكيلا ضم مالقأ لزت فكالا 00

 عوقول كلذو ؛ نالاوأ مولا اديب يف * مهعونصم ىلع دقانلا 00
 «كلذ مأطخ هيلع ىنخي ال هنا الا « مبلمع وأ ملؤق يف ضقانتلا 0

 دق ةلاخلا كلت يف نوكيو « هيا رظانلا وا ءىراقلا دشريف

 بح ناك ام لهج دق هنأ ريغ « مولعملاو لوهجلا ناي م

 ش هلهجي ناك ام لح تقوو الط

 ١ ةفيلخلا لاح ةقينتح لع فوقولا بح نحن ناك فالك

 ًارقتف هتمدقم يف نودلخ نبا هنع اور ات دبش 00

 رخلا ديشرلا ةرفاعم نم ةياكما هه ةوضتامانلو لآ
 »رم ةطانملع اماه شاف نامدتلا ار رك هركس نارتقاو

 ' بصنملا بحي اع همايقو ديشرلا لاح ن ماده افا

 : الملا باس م هيلع نك ايو ةلادالا يا ]

 نم هيلع ناكامو.هفاوط يف دك هلاعدو..ءاذ



 ٠ ةينغأو مو كدي 0 تيبس اول كلذ

 وا ةينغالا لامجج ديدحت عيطتسلا الف © يسوملا بألا نم

 ل تناكاذا الا « لاججالاب نحللا لع جحلاو توصلا

 0 كرا 200 «رانوألا ةكح « ةدصص

 30 ْ 0 ألا نف

 3 ا ا لخد 00 0

 تاي نجلا و تايلكلاو اياضفلاو تايهاملاو متاتنلا وتنام

 .تاوذلاو هال كرادملل عقوم الو «بيبشلاو ل رغلا يف

 ةفسالفلا لايتسا نم رهامت ةينهذلا ماكحالاو و ةناحورلا

 ربل اا لح الو « ءاربكلل فاطعتسالا لئاسر ِق

 ظ لئاسر يف ءايطالا ظافلأ نم وه امم ةيودالا ةحزمءالاو

 15 | لس هج رش لوطي ام كلذ ريغ ىلا < حدملاو باتملا

 0 اذا ا هذه ناذ را 01 لما



 ' م 1 1
 دارلاامأو . نا ويحل افصو نوكي نأ لقاعلاريغب: دارملاو ٠

 « ةئبدم نم ؛ ءيشل اني باكلا مالك ن وكي نأك ,ىشاب

 مامط وا « ةنيز ةلآ وا 432 + اناا « ةيبرح ةعقاو وا « رصق وأ ١

 . هريغ وأ سوبلم وا ظ
 ىلا مقتت ةساقملاو ساما ف رس ةدعاقلا حده

 رعشلا ىلع عشت "رظفللا ةسياقملاف . ىرظنو ىلا نعول
 ةساقملاو . كلذ ىلا امو « ءانفلاو ةءاطلخاو .« ءاشنألاو .

 0 00 نعمل دل حل نيا وعمل

 بوثلاف < مسجلا توثلاك« ىنعملل ظفللا تا ملعاو

 « نيمسلا محلل ضيررع 0 “ ليوطلا ماوقلل ليوطلا ..
 ظافلالا وا ةروصلا ن نم همم املك طخ ا

 ني ا تكور وضل

 اهئاؤجاو:ابيكرت ليصفت ىلا رظنلا نط تنكس ؛ دا
 ةيتف ةأرما وا * خيش وا باش لجر دب ابن اميل هد ُك

 ٠ مكحملا اذهو « كلذ ريغ وا « ةمره وا 00

  2 00و كاعرإ و ودملا ناكل لإ :٠



 00 ناك نا 0 رب نا« هلا ب ذيع

 يف هماقمو هتعاتصو هنس نع ثحب نأ مث  ةأرما وأ

 باتكلا وا هنع ةبونكملا ةلامرلا نقلا رس كلذ لكو

0000 



 ميسم يف نشل ريل اح ا 07 ٠
 لك ىلع بحي ام ديدحتو ةقوسلا .ىلا كولملا نم

 كلذ ٠ نم هنأف دق هنكلو « هلمع مهم قيلي امو.« ىلا

 اذا باتحلا دق لح اذه سيل و ريثكلا « د

 فوتو يدا رش تيبس دئانلا نيب.
 يذلا باتكلا وهو « هنمدو هليلك باتك بجاد ها

 « هناعوضوم هنهذ ىف : تللاف ةسفن عفقلا نا هنرع ٠

 : ةكدللاو جافا راذيحتلاو داشرالا نم هبام 0

 ابديب نوكي نأ وه رطاخ هركف يف لاف « لاس 0

 امورب يتلا هناياكج .نويع هنمدو هليلك ن م تطتقاف «برعلا ٠

 ١ اهضلو اهرستعلاو ؛ ناويملا ناس. ىع فولوا كف. 1
3 1 

 ةردلا نيبو هئمدو هليلك نب تلباقاف اذاو «ةروصلا هذه ١

 ٠ هيلا 0 5 كلنيتوةلفا 0 ةميقيلا «

1 



 00 ب 7 يتلا هفلطاوع ىدمت ال ةئاطاسلا
 ,ةفسالفلاب 500 طرق انا ليلحلا همودحمت



 5-- نا نع "لف ًاهاد نود تدر 3 جلا :

 لمعت نم مهممو « ةكاله يف لمعت نم كودع نا ٠ . .ًايهاد

 طبيضت ال كنك اذا . مخزانم ىلع مهفرعاف هنع ديلا ا

 شا 00 سل ىو كرسص لخلر

 . ىتح ةعف٠ل كت الخ ة ةسا نم ظافع 29 3 (

 ةحصاا حالاس ك ادع 5 نيذلا موقللا الاول نب

 اوضر ناو « كوكلها كيلع اوطخس نا مهنا ا

 . عبط ناسنالا ناف ..قيطت الام ماش نم تنال كل ٠
 قصابو «هب قل نا

 دل ب "م 0 اده يف كا اذكهو

 ناف . نامخ 2 تح را اذخأ دق «نييتاكلا نيذه نا ٠

 نم كاد ةيشلا يفاص فاقللا هيلس ًايقت قو ناكو دادش نا.

 « ليلحلا هالو ! دي 1 نكي نر يف دلخي نا بلا

 دالعأ ب م ةملعت هنا نظام اقف 4و - عئاقو بتكف ٠

 انه ِق 0 دق 'هلعلو ع ميظعلا ناطلسلا 3 لاس



 0 0 اناا َ ميظملا افلا كلذ يف
 0 , ةفطاوعو هلايما الا تسيل

 3 0 1 اذ 3 0 ا ادوقح 0 6 ا

 7 . باقلا يساق

 / 1 ل هنا َ لوش ام عمساف يلوق ناهرب 0 لآ

 يف يشو .٠ ةزيرغ مدل نا



 1 لضعم ىما يف ناطلسلا ةراكتسا سل ظ

 فاعساللاو ريبدنلاو يأرا الحم وه كو 00 سم كم

 4 لصو ؛ مدنا لإ ان فاطاسل لوقي نكي ل «ةر

 0 7 يار لا



 ١ 000 ا نسر

 أ 0 1 امل كدن . ردص 0 4 ريأر 05 6 7 تاش

 ' تكناب هحا ىلا ة 00 1 رعأو داع : 0
 مر ا نم ًاباتك جرخأ ادار [الفو ندلا لع هعم ]

 انهو : بيحنلاو علا ةبلغو هعومد تددو هيلع فقوو

 .ًودعلا ىلع موجحلا يف هارعأ ةعامج نيبو هن فالتخالا عقو

 .نم بهذت نا دالبلا لعو عايضلا ن نم كلملا ىلع فئاخ وهو.

 ةعملا تقو ءاج الف ) لوش انبحاص ىر ؛ يل

 الدجاس ةتبأرو انقر ليم ىمفالا يف هنا لا ةجلم

 ا الاقل لم طال ةطومدو تانكرك ذي وعر
 0 بالطالا .فريب فوطب_ ناطلسلاو ) رخآ عض 0



 اك نوكي فيك « كلذ ند ليلق ميلا ذا ْ

 مو  هتادعا دونجو هدونج نم لقب مون لك 0
 نوكي فيكو تاعن دا اناا هللا تاقواذع نم هدب

 ؟هلتش ةعاقا تارا يد نيب مول وعلا ةقفشلا رفاو.

 ”هنا لوش نا يضماقتلا ىلع ناكو ) ١ هللا تناكاب ىلع

 ودغلا لع فحزاب اه نما ناك يتلا دلل ايدل 0١ زل

 هلهمل + كلذ نم دارملا ي ينقل هقفي م نكلو « عقاولا وهاك
 قو فلو( اذه نم ائيش ركرذي مف « بوملا ةسايس
 قنع ترطي هرذنل ءافو وهو « ةممدلا ريزغ فشلا ريثك"

 ليعمسا م هبا ةافو ربخ هيتأرو 0 هد طانرا سنربلا

 رتل سويا

 ةرازغ نا موت « هتيوط نسحو هتين ةمالسل ةنأكمت ْ ٠

 نا رد يتلا تافصلا نم « ءاكبلا ةرثكو ةقفشلاو ف

 هللا هجر ندلا حالص 3اك 4 نيطالسلاو كولملا ام 1 2

 . ةهبيع تاكو « ىنعم ةقفشال فرعي ال ء باقلا يساق ن



 ا لسبب تافصلا هاه 3 دال فعضو

 0 ير ديك يلاو نإ رهو 0

0 
00 00 

 ئ . ناطاسلا نع مركلأ ةفم منام

 مدل ةرازغو ةقفشلا ؛ ةرثكي ناطلسلا همصو امأ ١

 ل ناك هنا "تملعف « هفطاوع ىلع من دق أيا



 ليوم ىلا ناسحالا نع الضف « 00 هب و ذو هتيشاحا ؛

 .تايلطغأ نب فضل ان ادع هلك اقعوا رابخأي هيأت 1
 ناطلسلاتِسب اهمضتقب يتلا تاقفنلاو فئاظولاو فن نزلا يوذ 0

 « لاحرتلاو ”لحلا يف يف مهابعو هتيشاحو همر يوذو هش

 ةاوتفلا نم نيدلا خالص ةلود لاح ناكارغم ثهناف ةلْملا او ظ

 ةنازخ يف رخذب نا نم هل نب ال ناك « ةعانقلاو ةوادبلاو: .

 ترظن اذا كاف « ريدقت "لقا لعارهش هيفكب آلام ةلودلا ٠

 لاومالاب شدملا زيمجت نم هلبق نم كوللا'لسطل تسال ل
 ذياعلا عسب ان دنع هللا نيدل زعملا لعف م« ءيش : لكلبق

 0 الا « نيحنافلا راس لف او ء رسعم عتفلاًارضوج ١

 ققحو :غ اهلك" اذه .تّسلع اذا لالا رش "ع مل من ال 0

 باطقأو « نيخافلا ءايظع نم ناكنيدلا حالص نا كيدل ٠

 ةتمدقت يلا لودلا نوؤش لئالج ىلع ءافضاو ناك ميا
5 
1 
 نة ناطلملا تا طضا نع يضاقلا كا تارءابشاةدو 8

3 "1 

 ١ دوفولا ضعب ىلع اهنه عزويل لاما تيب نم ءايشأ مي ىلا «

 هب لع ىم اهنا .ميملعل ؛لالا نب انش هنع هراء

 0 م ذأ 101110101 1 1 12 1 | ]1 1 1 1 | | أ 1 0 100100-17-77



 ْ 0 هي ناو » كلذ لبق لاقو « ٠ هرذنب افو و هديب

 1 7 هيلق 0 نارقلا عمس اذا ةعمدلا ريزغ ةققر باقل

 1 ) هتاقوأ مظعم يف هنيع

 0 هنا 'تنقأ «ةلايمأو بتكلا فطاوع يدقن ىرإف

 0 اهناو < ىملا ديدع هللا هجر ناطل لإ ا ناك

 0 : .«ةمقابلا © يلا ةريخالو هرضلا» خرؤلا ةفاصح هيف نكك

 دا ل هر نادظاسلا مذو « لوقلا ةضفانم يف مقو

 0 حالك دريك "فو ١ طع اطلس نافع“ هحدمب

 ' رفلاو لام هتنازخ يف افاد رخانب نإ هول 5

 ا ْ ىلع ماعنالاو تابحلا عيزوتو « شوبملا ةثبعت ىلع هب نيعتسي



 ٠ عمتجا دق دف هن ارو : ورزكاللا خيراتلا 0 مو 85 ل

 لا بولا ىف مزع دقو سدقتلاب دوفولا نم 2

 ةبطاخ لأ لق  دوقولا يلمي ام ةنازلا يف نكيلو قشعد ٠
 3 يت 0 و لاملاتبب نم ء : يشأ عاب ىتح .مانممب ل

 دع نوفي مكر ع 0 ون ناكو . دحاو 2 رد هنم ٍلصْفي او 1
 هب 2 قم ا | ميرلعل 7 مهجافي ن ذأ 0 لاما ن نما ع :

0 00 

 بترو ينطصضم نلغ ب يحلو , رخآ مضوملا 1 ظ

 دق هق يجيئرتا هيب نيب ل لتلا نم لزا أف لور رم

 ضرع دعب ءهيدي نيب هقنع برضب رمأف موقلا نم رسأ
 ظ وذيلا راس الكور هلع كلاياو ٠ هيلع مالسالا 0

 ةافو بخ تضر فلس

 فرع لو باتكلا ىلع .فقوف ليعامسأ ىمسي غلاب هل دو 31 ٠

 نم ين هي رهط و هديغ م اسس قح فر ا



 : ا أ ضرغلا اده ىلا لوصولا رع هنأ ع

 0 و يمل "0 0

 : رم رم سيف يف رشنا د اجت ؛ همدان 1 اب رسبلا لب 0

 2 .نم 0 اي ةقراغ نكي[ لب ؛ بوبأ نى

 8 ةربرسلا بيط «ةنوطلا ميلس « ًاقيفش ء اعرو ناك ةنكلو
 0 م نال الا فنك كلف ناف

 10 ةيفس 5 نام و « ةساطلسلا رداونلا تانكاح دخأ

 " نينلا حالص ناطلدلا خيران وهو روك للا يضاقلا فيلات
 1 دل هقلرح عار ءالردم هفلأ

 000١| كللمام ميج تقرتتسا اهناف لقنلا ةقدص اماو
 0 ةيرصات م ردنيعب سيرا ةعبسالا هتناز زخ يففلخ وغلا ل



 هس 00

 ةعالبالا ند قادلالا بحصضتسلو

 يف كل مرت نم لاخ ع ملاح 05000 ةاججلا ىلعو

 لت 1 برا تيتا ف ترث أ أ نم لوألا مسقلا 3
 بديلا اذهلو 4 ديلقتلا نم نا ةعرط ةمزالم م 1 ١ ١ ١

 مولعلا كفيلا ءادس راو انلع لانا ركل

 نافع ايينالا ودبتلاو فرصلا هدب 1 5 2 ةيئدلا 0 :١

 < نيدلا مولي اضيأ ناصامالةنلا مثءاسيأ س١

 رع يف !اتكدجت ن ١١ لقو خيراتلف بطلاف نايبلاو يت

 « ةمد قع هبف را ىلا ةفلؤم عفشتي مل مولعلا هده نم

 ' مككالذ لكو « نيدلاب ةقالعلا نم ململا كلذلام اهبف حضوب

 .6 هلايم أو تناكبلا فطاوع ىلع لد ء يبث هيف سيل ىر

 ءالقألا ديبقت 9 مث يس ناك « نيدبتسملا روج نم فوملاا لعلو

 يهو ؛ ةيبدألا تاباتكلا ناديم يف « عبطلا عم يالا نع ْ

 ا وس نمرثك ١١ هفطاوعو ضتاكلا لاما ضنا بن« ىلآ

 .مولعلا رئاش نم روصعلا كا يف هيلع ًارطخ دشأ اهنا ديب ل 1



 ١  0 0يرمالا زيزعلا دبع نب رمع 0 كلذحك 1

 1 ناف « . بوبا ن ندلا حالص ناطلسلاو « نييسابعلا  افلللاو

 0 6 0 ذا لودلا دبعل هادح ًاشلاب ناك دادتتسالا

 ٠ بتاكل نك( مف « هندي اددشتم ززملا دبع نب رم ةفي
 نأ مدع ام الا بتكي نا

 باتكانأو « هيف هيلع 0 ال
| 

 ار 1 ًارعو "الانا قرأ اوناكدم « ةناملا درسا

 0 نم ِي وهلا 1 ةفماخلا مثلبم 3 نييسابعلا « : ايلا نم دحا

 0 ناكدقف ندلا حالص دهع اماو « هند يف ددغتلا

نم ةرصع لب « جترفلا دنع ةملظلا لورقلاب
 ١ نورقلا كلت 

 .برعلا دنع "يندلا ةدغتلاو رشا ٠ ص امو ؛ 9

 ا دس ديلا اذه فرعا رو 0 نال

 "11 قف اهرلخد نثلا ةجيرفلا ”اتوغ نم ةوداقسا

 ٠" اااوع ةفرمم ىلا دقانلل لس نكي مف اذهلو « ةيبيلصلا

 ظ هركي ًاقيفشوا «ةلامجلا رظيوهو أك ودل لركدمف ؛ثازلا

 3 0 000 ا 53 6ع : يبل كيفين
 يكاد
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 نم 0 أ 1 00 ةديضق الأ 5 ولف « 1 0

 يتاد وأ يونرفا نيترامال أ يزياكتالا ريك رمش ٠
 سنتا د وأ الوز تاياور نم ةيليبخت ةياور وا « يالا

 » باكلا دارا قالخا فصو نم 2 مهاثماو 00

 نم انش طارق انآ دلو خيرات باتك انأرق ول ع ريك 0

 مظانلا وا بناكتلا ٍفطاوع ديدحمت انل رتل ةلهاطلا 00٠

 دهع نم تاكل اعيش انأرق ول مم رثكا 2 هتالخا تسر 1

 يرصاعم تاراتك ين انرظن ولو « يومالا رولا 030

 ابدل ررظاءلايمالاو تطاوبلا ذقن ناكل نيس 07١
 حالص ناطاسلا دبل تك ايف وه امم حضواو « مهتاباتك ا
 دقناك ناو َ كيدل هطسا كلذ ف تالا َ يبو.الا ندلا 1

 93 هلثم 0 ء يس طس يل قيس

 ناك ا نمز يف ندع سعاشلا نا 0 ا :

 عوفدم 0 ع ملغ اذاف ؛ هلعفو د هه ركف هب هبا ردح ىدماكلام 32

 هلثمو ١ دادبتسالاو باغلا ن نم نامل دل ريغ هعبطب هيلا ١ زا



1 1 

 .لالطالاب ١ تفقو نيح ردا:

 ” لايار اهددعا نيب قرفلا ام

 00 ْتاقف ةيقف رعش اده ةب.دبلا ىلع يل لاف

 ْ تاوابع نم ص 1 ةدرتلا ام هلوق نم لاق + كلذ كل

 00 برعلا مالك بيلاسا نم تسبلو ءابقنلا

 0 . يوحنلا نا 'هناف

 ْ اذه نا لإ 11 دل دقانلا اذه كا تأ أ

 يف ًاحيمص يملا نوكيال كل تمّدق ام.ذا ردانلا نم
 وا نرلا وا ىنملا وا ظفللا راركت دقانلا , للام « لااغلا

 : ءارعش نم ريثكل ا ًاصوصخمو ؛ كلذ ىرحم ىرج مز لكشلا

 ا ىنعملا وا ظفللا عش نذلا ء رصعلا اذه نانحمو

 . ديلقتلل وا تببتلا ةلقل لب « ةقيلس وا ةكلم نع ال « مبمالفا
 الا يهوأ تالاونلا وأ لامرب' قاثلا 'مسقلا

 ١ . عناصلا عونصمو ؛ بتاكل ةياتك لاح ةيئاسفنلا

 , - نيننفتملا رئاسو بناكلا يف  لايمالا دقت نأ معا

 ابلطم رسيأ نوكي دق « مهتاعونصمو هتاتك' نم اهحاضيإو



 اده ىلع كن هرعش نم هءدروا أم 1 ديزأ و ظ 0
 ؛ راركتلا نهاوش نم كل ةترك دامب ىراشلا ل

 ”ةقيقح يهو © ىعاشلا اذه قالخا نم كل هترّوصام قدص
 ءهتينكب ةادانملاو يتاحملا هذه ةراركتو «سير ايو |
 نال ةكرانو دامب هللدتو « هلا هناعابم لك لا لدأ ٠
 هاوفا يف سعاشلا اده ”هلعج دق ؛ موشي نورحلا لوقي 0 ا

 .لسجلا قولتسا دق « لثملا هب قدس لا دتاقوشعم

 لاق ناوضر نا ىح : ”لصخ أم نودع نبا لاو
 مو يوحنلا نإ ةديصق ملطم يعش نإ سابعلا اب انآ تدل

5 7 0 
6 1 

 0 را

 ى 3
59 

 اده وخفا ظ 9 ١



 ”٠ ىلا التزم دق امل تلاق

 ل دي ما 0



 3 را يتنم 3 0 تنك دقلو 6 ةرخاغلا ك6 الإ 0 .

 ؛ كلذ ريغ ىلع عقأ 0 ؛ مالسالاو ةياهاملا نم ا 0

 قرقرت "فام دركي ريا دوب : « ةنوبحلا 4 مواعمو ا

 نم فرظلا ُر 0 داك « ةفخ اذ « بايشلا ءام هيفطع يف و
 تءاطتسا نأ ةيدانبو 5 ”هوعدن نا 2 هللات ١

 : رعاشلا لاق بيبحتال ريغصتلاب 1
 ريقحتلل يح. "شلل 1

 يسلب سطل ابدعي لب ١

 نل. للذتلا لب عاضتالا نوري « ةقيقح نوقشاعلاو
 :رعاشلا لاق رعو اقرت 0

 ىلا افرتأ هنا .ءاهديعاسالاصدلال 0

 0 اقشاع اذه ”رمع ناك واف

 رضحم انم باطن اان وظا ٠١ يخانزرب اهلا را



 يلبق لاجل "بحأ دق
 و « ققرلا لزنلا اذه تء.س دق ذاف

 ' * قيحرا اذه مط تقذ لب ؛ قيتفلا كسلا
 ف يباحأ الو يدتقا 3 يبا 0 6 يبأصتملا ادهن د

 0 شرق .نف روك ّذملا رعاشلا نا للعا

 :اك رع همسا ناكلملو < ثيررلا لاق ورشا يف
 » ىتكلا ىما نم مولمم وهام ىلع باطما ا
 0 0 | ةمتتحو



 دا ا 3-3 ا هسفنس ا

 :.: انا ر[أسو ةناشسلاو ةعاترلا

 0 0 هبا ب 0 رس ايبشتو بتعو *



 رصف ؛ ايلا ةفسلا م نافتلا ة ةفرعمو ءنتا

 ! ةمايلاب 5 يف ءاج ماركتلا لوالا مسقلا

 » تيطعأ اذا تنأو ؛ د نع لل اللا تيتا
 م يف لقد : ا هنادحو رصبتلا نم هقح

 1 9 © ليدبلا لاوجأ نم ءرملا هيلا ليعام لك ٠

 لا نم لك وأ هك أ رتكمامطلا نم

 00 الرا امد ال ينأرأ

 د يصاب ل قبس

050 00 1 

 1 ا « معلا أذه لاط كلذلواز أم ذا 5 1

 ل 1 ةرا 5
 محتست نا ثبت

 يلم هنم
 00 ا دقنلا

 رارسا نع ءامطغلا بفشك يف
 ملا بويعو لإ نئفتملا



 هساج لاو 0 دهع نم قلع ١ "0 ماا 5

 ظ 5 دق نانملا 2 نم

 تقّتاو شسمشلا ةنود ًامانف تقلق 0

 0 م ننال
 سكب يطأ امنالدو اهجسنغ ةرج نم هيلا تحرر
 ميعن يف هنأ بسحيف لالحلا ستاره شيا : ١

 كلذ هب مح ال رطاوملا نم هيلا حسام 0 آ

 ظ . ميقسلا خب ملا كلذ ىلق ىلع لزني لو ؛ ميضلا ”يودبلا ظ

 ام ةفرعم ىلا ةلصوملا يم ءهذه لئاقلا دقن ةدعاق نا معاو 5 ٠

 ْ ءيثلا عناص وأ لئاق ةفرعم ىلا ىرخأ ةزاو 00000

 « لايمرد'و « رارلكلا ماسقأ ةثالث ىلا مسقنن يهو «.دوقتلا : ٠
 يرقبع يف هك عت دقو ©« ضرغلاو « فطاؤعلا وأ » ٠

 ا 2-7 دقو يسرا دورنا



 ءانأ يذلا ا لا

 0 و « نيطلاب ينبملا هت هنن ف درو رج نم

 هاش : ١ خوش مللا لكأو «لعتلا ىدحار

 ١ 0 يف شييعلا رارق ممط قاذو ؛ نيتاسبلا

 مل ”يرضملا باشلا 0 اك هده الو

 ”نانملا تانيقلا صقر 1 اي لع

 .: ا لال احلا 'تثالئاقلا . تانتافلا
 مشو « ناعما فارظو مالكلا نساحمب ”نيبعادب وهو
 ا ”

0 

ل لاراب هيض
 

عومشلا باطأ اهيلع سفر ةدئال هيدي ناب تدم
 ذل « 



 ناملولاقادت 020 0
 هلصب دوقتتا ناك نا رظنن نأ نم دفان 5

 ا 8 . وأ لبك وأ باش: وه لهو ؟ ةأرما د

 : ريقف وأ ينغ وه لهو ؟ يرضجح وأ يورق وأ يود ١

 مدقت يتلا لاوحالا نم كلذ ريغ لاا رو 0 دانزخ ١
 دابا ىف ءذلا راماوخ تيسلف 4لوصقلا مى 0

 يبشلا راكفاك « هيلع تفقو ةحصلاو ؛ هيذل ' مس لانألاو :

 يودلا تاروصت"الو + نامزا 4 و هلام دقو :

 الو « ريعبلا ريغ ةيطم الو رعشلا نم تمد ريغ هل لين الي 1

 «حيشلاريغ هز الو « ريجملا هيقت ةلظ الو رفقلا ريغ نات ١ ١

 ةدصلا ذ؛ ةئش نار ماعطالو ؛ صيقلا ريغ ريغ ةر ل 1



 1 000 للا 0 وأ رظانلا 0 ىف

 0 0 0 مابا د تالا
. 

 مق 7 اذهيف را حا كفر 0 ل ا

 ”07 50 ,ةلادملا يلو هللاو ةدئافلا 0

 ظ ا ىل مانع ةيوديلا تلا ناو .ةياثكلا ل , ءاثنالاو

 | ريغ في 0 اذه اذاذ ء شقنلاو: 0

 ايلا



 يذا 7 تسر ساس فدا ١

 قيد ريغ سبل « كينيع يف اهنسحنو ةديدجلا يف كبغري

 | ؛ قيربلا اذه وأ « ةعشالا هده يرتب سل

 0 كعفدي يذلا 1 مسجلا وهو هللا 00

 ذا فيرعتلا اذه ينبحعبو ؛ ايع مو.؛ كاذىلع اذه ليْصْه 0

 ناسناو؛ امهتاراشاوءامهتاربنو“رعاشلاو سيطختا تاوصأنا ٠

 « كنيع ناسنا ىلع هقيرب عقب ذا . بطاخم لكوأ « ةقوشعلانيع .

 ةاع حو 4 كلذ لكءايك حورس 7 ةننالا ةعشأ 0

 « صخشلا بويع نماريثك ين وهو « هنمالخ ايف دجوب ال .
 ةبينه ةيبلب وأ « ًانيح ركفلا لغشي « ىرخأ ةرابعبو «ءيثلاوا .

 :رعاشلا رد هلاو « قيقد رس نايعللف« ةلمبابو « هبويع دقن نع ٠

 ظ ٍي وغخيع كشف "تاغاماذا

 'مقمادبأ 3 كيسا كناف

 هياكل ةكاللا 0 3



 0 اخمتساوأ 00 0 فنالا



 ْ ةاكلاعأا ودصق مهن ال الا ء راك الا الو 0 ره 3

 لطش كلف يخل ا + مهنق يف مهقبس نم ٠
 ل نسحو م رظن ةباصاو © 3

 ضب معز دقو ؛ نافتملا ةمشحت اكساس لل

 فوصولملا ة هقيمح زواحت نا م فصاوال) زوجي الإ اهنا 0 ْ

 ىادمت براق كلذ ريغوأ انش وأ ارا وأ ءاطفل نإ

 ًامرخ هلمع ناك نايحتلاب ولو ايتازجا ١ 1 ' ةاكاحلا ةقيقح ٠
 . طيلغتلاو بيقعتلاب دقعتلاب

 فق لاق مرصنملا كرقلا يداق را 4 ناب ماعلا نا دش:

 نمريثكيف هبوحو لب « كلذ زاوح «ةعائصلاةفسلف» هب أت 3

 ءناتالاو ةفدلا طورش ترفوت احم هلا امحاو : ل

 نم ريثكح يف رصقت دقف « ريوصتلاو فصولا يف ةعاربلاو .

 هرب و 01 :,ع ؛ امأع 0-0 5 ا 1

 مالاد رو ا تنام ل هلل ّك الرا
 ىلع ضارتعالا نر. اهبف سرفتلا دعب ت ثكلاع ءةينلا



 مالا ١ 50 2 راكالا 1 عامتبالا ٠

 00 00 00 : . نتا اشلبا

 00 دا د ناك 1 بيجان

ا ل 0
اا قدر

 ة

 كل
0 

00 



 دشنأو « هل | اج يرن نانالا لبا 0 ما
 ىلع « رظنلا يف رخآ ىعاش هاكاخ + براطأت « رعشلا نعاشلا ٠

 واس بطخو « ةيفاقلا وأ ىنعملا وأ ظفنللا يف فالتخا ظ
 : هيك احن را لل طفت ءراثلا ذخأ ىلع مهلحت ءةليبقلا

 هتمأ وأ هتلبق نها نم « ةمدقت ( نه رابخأ يوارلا ىددوا :

 ةمآرابخأ تكف رخآ ماكاو ءاخرؤم يح 00
 . هيدابموأ « مولعلا نم ملع دعاوق ضعب 220

 . اكاخ هل ناك هلاونم ىلع رخآ ملاع جسنف
 ىلع ا ريس 11 ءابسللا تبسلو» 7

 تصقعو ءهلئم تسبلو اهتراج اهتكاخل قو 00
 . !متاراج كلذب اهك اخ ءاهررظ لع'هتلبس وأ عيدبلا ارم

 ابمفر يتلا ةميخفلا لك يملا رام ميظملا كلا ىأرو

 : راظنو ءاهنم مننا وأ [لاثما السل اق كولملا نم '"ةهمدقت نم.

 ءانب ىدواف « همع نا هان 1 ا ديلا رضقلا ىلإ ريمآلا

 وس نيك اح كلذب اوناكف : ا

 تداحج اقانبدل لخضر



 000 ١ . ةبل ةلوالا تاعانصلا

 ا ىلا الدو تاس هل حم ام

 وصو شقنو رفخ « ؛ هلامعأ يف ةعيبطلا ةاكاحم نم 1 ١ دجي ل

 00 0 7 7 الاو ا بشملا ا ٠

 م 0 لا ْ

 0000 0 دعا وأ اب ضوع وأ هناتل شر ةروس

 0 ؛ ناصغالا ىلع كمسلا لمجي مل هنكل « كامسأو

 0000 ا سل 7 يتلا دو



 ينل 0 0 “0
 . ب آملا هل درفأ دقو « ريكو ه امم كلذ ريغو
 ليطأالف ؛ يتفسلفو تاغالا لصأ نع مهئاحا يف
 مهتاكاح ىلع اد هاش ؛ 0 ا

 ا ا 3

 0 ا

 0 رس نر 3 اوصنقو



 ا دسم وأ لوف لكذا «كلذ نم ميت
 دش كلذ ف رظن. نا دقانلا ىلع ىلب « 'هعناص اهات ينا

 0 ؛ ةمورلا ة رثافلا لع نميحفلا دعب معقو ناف

 98 طسن دوصقللا نع ةرصاقتم اهدحو ناو هدقن يف

 ادم دقتلاو روصفلا عضاوم عماسلاو

 0 هعيمج كلذ ىلع نايبلاب ىتأ 0 لمآ

 0 أذا الا وهو 50 0 -



 مرعب ل دئاوفلا ةليزج خيشلا تاماقمو : تاكل, لاو

 .مظنلاو ةباتكسلا يف نومدقتمل « رملايف نوخسارلا لإ اهردق

 دئاوف ثالث ىلا  هنم علطتي ناكدقف يبنتملا رعش اماو 5

 3 0 ”يئاتلاو ؛ هاجلاو « ةرهشلاو « لاملا ىلو

 ءايضرأت 1 ةربع ”لظنل اهنودنو « غيلبلا فصولاب ةيبر

 لانم ىتح ؛ هل ناب ًءارطا حودمملا ءا ءارطاو « دونجلا سال

 تانادجو نع رييعتلا ”كالاو ؛ هاجو لام نم
 هلاكذ ومس اهدافتسا كح رث رثتو «راختفاو مارغ نم « هسفن

 همالك راس نأ ىلا « رشبلا قالخأ هتبقارمو « مايالا ربع نم :

 : هلوش كلذ ىلا راشأ اكلاثمالا ريسم ٠

 يدئاصق راو هيلا سهدلا امو.

3 

 .ادشنممهدلا حبصأ 0 ل اذا

 قدص نم هقح ”ةتيطعأو هرعش يف ترظن اذا تنأو ٠

 0 تاصحن دق 00 0 تنبع



 0 « مهقوقح سانلا ٠ 0 « ئيبرقتملا نم 0

 هب ةيعراو كولملا نيب تابخاولاو قوقللا سرد وبف

 كا ايان د نيبو « هلايعو تيبلا بر
 0000 نا 0

 شينفلا ىلا بيدالا جاتحت . دراوشو تاقرفتم . هفؤم هيف
 ْ / 0 ةدئافلا و6 ا ا ف اع



 اكس نان طلا ناو ا م عك 3

 لصف اهسرش يني ال خيراتلا ةرئاف ناو « ىلثلا يصدتشرات يف
 . ىلع تفقودقو ابلهجت ال كلاخإ لب باتكلا اذه لوصف , نم

 . مالكلا ادهسرد ليق اهم 0

 لكنم ضرالا لها مجاب دف لودلخ نبا'ةمدقم اماو 3 0 1

 عمتجلا ىلع ةفسلف باتك اهنا ىلع مهل ىلا أت 0 :

 كلذإ راعت راك نب قولو مولع ةعومج لب يقسنالا

 با ةعارا نم اهعدوأ ام امو «.لاغ يق 1 را

 نا كبسحو « فصو لك هنع رصق ايف « ةغالبلاو ةحاصفلاو ٠

 رف ىساوأ ةير هلا ةغالا يف عضو تاتك لجأ ابنا

 ةحاصفلا يف , ماعلا باتكلا اهبلع يرحب ةدعاق حبصأ

 ةباتكلا يف جبن اثالف نا ليق اذاو « ريبعتلا ةقاشرو ةغالبلاو .

 دحام ؛ ءانثلاو حدملا ن م زاح دقف « نودلخ نإ ليش

 ؟ هدي اف نم ٌمرئافلا هذه دعب لبف ؛ ا ا

 1 « هنمدو هليلك بابن م تلصح يلا ةدئافلااماو 00 8



 «اياتسبلوس د افك بال امأ

 0 7 راعلا نم كمسا 0 0

 1 كك ءيث تع * ناك نا حلا دال

 | ءارعشلاو ثاتكلا . رم فيل الا تاحصأ امأو

 3 كل مترك ذ ن م تعنل 7 نمد ةاسدتلا ةدبانلا ف ترظن

 اسريألتا نا دجت « نيريصبل نم تدق لالا ليس



 ناكوأ : ىدملا نم عزا ةديفم نق هلي

 « ةيملعلا دئاونلا نم ةيلاخ فيصأ خيشلا تاق ١ ىرت

 5 الخ ينتملا. رعش كل ودس ناكدأ ةيبدالا ةعاربلا

 .« لاثمالاو ا ء.ايرع ناقثالا نمضي 00
0 1 

 تيأر مسقلا ادهىلا كلوصوو كدنت دنع كلاول تلق ٠

 شرغتودايتنحاو وأخ لع مل اهما « ةدئافلا نع كنج دب 3

 له ققحتتل كسفنل ًالوأ رظناف « تاعونصملا كلت باص 1

 نع كلذ ناك مأ ظ ل صقتلا ةفرعمل ةمزاللا ةدعلا كيد د

 : لئاقلا رد هللو ةرئاشلا زايغو ةفرحم ف كنمر روصقا 1

 ,ميقسلا موفلا نم ةتقاو يحل ياعرب
 توصلانا تملعل « ةسدنملا نف نمماملا ىلع تنكر

 اكل نكي ةيذأملا عضوم نأل اماردقملا دعبلا ىلإ 0 0

 توصلا درت ةبضه وأ لبج اه: ءارو نكي هنأل وأ ءكلذل

 قوف فقس ال نأل وأ ءىرخأل ةيحان نم ءاوطا لعشل

 كلذ ينل وأ «عايضلا لك نم ثوصلا طفح تذؤلا 00

2 
 د
1 



 | 1 لا ا لاسر 0 ٌ ند :

 دوو

 ظ 1 ا

| 

 ١ 0 ادعبلا ىلا ةنذ 7 00 7 5

 5 تامجه دصب 3
 2 : ١

 نا ىلع 00 ع



 « ريبغت وأ بع لقا روضتلا سع الو « ناهدلا ليش

 نك مل ؛ ةعاربلاو  انملا نم هعنص هيعدتسي امم كلذ ريغ ىلا

 «ةتبلا همنص نم هل ةياغاللوأ تقولا ةيضن الإ 00

 تموت ول ًاضيا كلذ لثمو:. عناصلا لقع لالتخاب تمل
 بحاصو « هتمدقميف نودل> نءاو ؛ هخيراتيف ريثثالا نا نا

 هتاماقم يف يجزايلا فيصان مثيشلاو ؛ هتاياكك يف هنمدو هليلك ٠
 نم ءالؤه ريغو « امهتامطقمو امدئاصق يف يرعلاو ىالاو
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 يف ارصقتم هائيأرف«لودلا يف ةيلاعلا بصانملا غولبو دجلاوهو

 يف كلذ سكمبو « يرتحبلا تود هيف وهو « بابلا اذه
 «ءارعشلا عبمج ىلع زّربملا ىلحملا ناكهناف « ةيبرملا عقاوملا فضو

 ءارو نم « هيناما غولب ىرب ناكهنا ءاذه يف سبسلا ليلو

 هيحوت تناك امب اهمئاقو فصو يف نئفتي ناكف + بورملا
 لك يف زف < ةلايلا نير 5 ةيماسلا ةراكتفا ةنللا ١

 ينتم وهو يناه نبا هدعب يتأب مث قينا لكشو عيدب / وعم

 ا احب داكيل ىتح « برغلا.
 ظ . ةضراعلا ةوقو « ةداملا ةرازغو « يناعملا ةرثكو

 نم قمحت' 5 2 كلذ يف هنود ويف يرتحلا ||

 «يرتحبلا نا ىرب .دقانلا ناف « |عيتديصق عم هبديصق ةيزاوم

 هز



 0 اذصو ركفلا هيف راح ام ؛ اهريغو ةقورالاو

 2 د 0 مف اياجا انفو تنور ده يرتحلا انآ

 ورفم الو "دورا الو ةعرنأ الو 5 امالو رصقلا

 ءام ةعم بيض امم « هاجم الو هفح نرم كلذ ريغ الو

 ”ةلاطيح 007 داهذألا ضرينم هدنع حمو « كارلا

 هتحيرت دههجأ وأو « طقف هفوقس بهذو ةهاخرو ةيجاجزلا

 افلا نم هدورشم ليصفتو لصفملا فصولا ءارو ام ملعو

 ١ ةراصتقا نوكي نا اماف «لاغا“ ىلعر مصتقا امل . لامجاو

 1 فصولا قيثد هز 3 المج وأ ؛ فوصولا وأش عواب نع

  هروصق نا ديب.« 1 2 نيلاملا يفو « ليصفتلا نسحو

 ' لا ترن اذا كال « تاع ونصملا فصو يف ناك« كاذ

 ' يفورف «ةعادبلاو ةغالبلا ةءاغ 31 م هر 2 ةكربلا هفصو

 ٠ برقل كلذو« يعانصلا ففصو يف هنم ردقأ يجيبطلا فصو
 ١ / فالخب « هقالخأ يف احلاوحأ م خوسرو ةوادبلا ىرم هدهع

 يف ةلاطالا دو 000 كل ا, فصولا يف داجأ هنأف درا



 اذ كنا هلا نودشأتو

 نسح نال ءدهاوشلا داربا [يرمايبه كلا
 تنزاو اذاف ءنرعاشلا لع ايسضأو رومالا قدأ 0 |

 تدجوروصقلا اه تفضو يتلا ثالثا ا 0

 ةعاربو « فصولا ةقدد ' ينتلاو يرتحبلا ىلع وأ دق قومألا

 لوأ ركذف « بيترنل ماكحإو ؛ قيسنتلا نسحو « هيبشتلا .

 نم هب تيلط امو اهناطيح مث اهني مث اهوبب مث «رادلا ءانف :

 مث« بهذملا دنيمرفلا نو ه هن تضره ضضفلا دِسلا ظ

 كسلا بوبح يكاحت يتلا ءاسفيسفلاب ةشورفملا اهضرا
 ةيدنأ مث ةيدحم روثيص ىلع ةعوفرلا نيطاسألا ت00
 ةلالجاو رصنلل ًايظعت هعدانم وأ َُفَرْع لقب ملو - رصقلا

 ىلا شوقتلاو روتسلاو شرفلا ركذ ىلع أ مث  هبحاصل ٠

 ضايرلاو قئاذملاو ناجاللاو باوهالا فضو نم كلذ ريغ

 ليئاتلاو تاماملاو بابقلاو تويبلاو يراوسلاو هايملاو'





 اهستاحت نم رصين نرحل 0000

 دقو حال حبصلا ام اذا ىتح

 ارشن هاير . انل ترد
 لا نم ناذالا تاحيبص2 ا

 [رمن ينل رم تنايح
 اذا لوطلا تاوصأ نا

 ارصع 00 نإ شما
 ا ضورعلاب ا

 ام 7 ًاقحز هل قات
 اوذقو مهضمم اياَش |
 اًرسلااوصلخاو ةالصلا شرف :



 ةبرقم باوالا لع ىرتو

 ع

.« 

 - وم أمارقا 3 ا

 _ مرك نمو 1 ةلويشم

 )0 اماذأ ترذح دق

 ترشن دق حامرالا ك1

 "0 اناذع ابسلا فك

 ةملغا ليخلا دايج ىلعو
1 000 

 اقم كم ىاالتلا مد





 0000 -  قابكالا داقلا لاقو



 كا

 ملا بيش_ربنع .نم اهاوو"

 أحاف دف اعلا تربه ناف كل

 نم ”نيطاسالا اههف ا

 احاطبنا با فرونسو

 مشنأ دق اهنم دان

 احاشنا هيف 18 بوش ُْش

 ورلاك نييح لك نيب ىراو

 ةانالم تانلع
 0 قتادح ظواهر

 احاضخض هب تدع .نأ ىلا +

 5 نف بواقلا .مد نم

 احاتراو ة رح 1 ا

 اش العم اشرف شقلا ا
 احابصلا اهامد اهتادلو 2

 يقال ب ةباوالا نأكو

 أحاتمنلا ”نقرتفا ' 5 مالنا َ



 00 الا شا
 : بحاصلا همم نومأملا لاقو 1

 3 -حس 8

 م : دع توح راد اننم اطنف

 يف ركملل دانو لل ]

 1 ها 3 يل ذاع اهأوبما

 انا رددملا اع انص ظ ْ 0 0
01 

 0 : مع 2

 بت اهالمرتو ةضف اهاديش
 ١  : 00ا را م نى 0

  20-0 00نس ساد 200



 نيدو عدر يب االاو ١

 ىح صيب
 دودق ظ ىلحن جرس 3 1 : : ا 1

: 0 : 0 

 .مدواد بارحم ىف دواد روبنز
2 



 ل م 50

 000 أر دوت لك قوفو



 ةدعاص تابرشلا تلا ١

 : مورلا عم ز سبر ضو فس 000

 رجل ينمورا كواماا

 .دودرم يع ار هلا ناكو
 دفمم ريض [زريهغ سا

 دوفصم ريغ يأ الو مهنم





 اهرظان حف
 ا ب :

 محدزم هيلفج يف كشيجو الا



 ا ل 0 ْ 0 0

 0 0 ةعقو تفيضييبلاتو50200--

 ىمر امل اهضرأ دعسأب تقاض

 ١ اس باتكل جهر اوال 1

 2 ع

0 
٠ 



 سوت ين يي ون ع

0 5 

 ا ا

 ةحنم طاسوأب ابق ند

 اهيفاوخا واس

 ابلفاسأ يف هيل "نو هن
 ابلاغأ يف ”وبو نططخا اذا

 اهمنؤي نيفلدلا ةروص ىلا روص
 اهزاو هيتيعب الاوزبا ةئم . : 00 ل /

 : هلا زثملا ذنب يذلا لم كلا رصقلا فصي لاقو

 انقوف يفت دقو 'مامحلا 7-6

 لياختلا . هندع ”فاحم هنو

 هوحن تي ناطح 0

 لحاوس هبوثح لع ( نحع م 0

 1 قتلا اذا ماخرلا فيوفت ن كو
 0 ١

 لباقتلا رشنلاب ةقيلأ



 اومن تارت
 اميل



 دقحاذ ناك كلو ءءاشنالاةعارو لصفلا 0
 هنال الا كاذاامو ء لئاقلا يف ةبر كل لصحت الو 0١

 را هلوق نم انتلف ءانالانلا بنتجاو قدصلا ةداج مزتلا

 انع تاغ ترادع ءدقنلا قدصانلاهرش د

 . نامزالا تايداع امتوطو « نايعالا

 يقاب نيب تنزاول « *ىراقلا للم نم ةيشخلا الولو
 .ىنغ هترك د امذ لعلو « لصفلا اذه يف اهتدروأينلا تايالا

 : ل ١

 رشع ٌبلاثلا لصفلا

 ٍن

 فصول ةنزأوم
 يف لكوتملا ةفيلللا اهانب كرب فصي, يرتحبلا لاق ظ

 : ةيلكوتملا اهامم ةضور ظ

 اهتؤر ؟انسملا ةكربلا ىأر نماي
 بناتم تحال اذا تابنآلاو



 ] « موحللا رش ناك دق « مالسالا يف مدعبو برعلا دنع هنا

 ١ «ادبعلا ةمدخ نم لصحب يذلا عفنلا نيب ةلباقملل هجو الف
 هلك كلذ نمو « رضم مرح م وهو « ريزنللا مل نيبو

 مازعلاب الا لصح ال « ءاجملاب ةدوصقملا ةدئافلا نا « جتني

 0. قارغالاو وانلا بانتجاو « ناكمالا ردق ىلع قئاقما
 )0 اراول اركب يبا يف يلوق نيب تنزاو اذا كلذ لثمو

 ١" غلابلا طفلا ظفنلا نم”يتيب يف دحت « يقاقرلا نسما يبا لوقو

 اعيف نظنو هلئاق نم رفنت كلعجي ام « متشلاو راقتحالا ةياغ
 تانسح اذ ناك يزراوملا ذا « دقملا ةحيتنو ماقتنالا ضرغ

 لب « ءاجملا اذه لثم هيف قيلب الف « هت اثيس نيهذي ندك
 هنم فالكابو . ضرغلا همهسس *ىطخيو يجاملا دصق هن عيضيب

 ةحسمو « فاصنالا ةمرح هيلع ىرت كاف « يقاقرلا لوق

 ا” هنويعو 'هتساجحرك و انال « ةلادعلا قئورو « ةهازللا
 رظنلا تلجأ ام اذاف ؛ ينذراولا ىمأ نم ًائيش ملت ال كا

 | ١ الرب ؛ مقنلا رمح تحب نيلوقلا تمضوو « قداسلا
 ا مدق اذ اد ناك سوراوللا نأ. تيلعو + قافرلا اه



 دل نيل < « ىنعملا يدساف اهاندجول امداغت دو ؤ

 « تابنلا نم ناويملا ىلا برقا ةيناسنالا ثيح نم ناك نأ م ١

 الا + كاردالا هيلو قطنلاب هعاونا رئاس ىلع ٌريملا وه لب 1

 امو « هنولو نوتيزلا وهو همسا نيب ةلكاشملا دارا ينتملا ْن 1

 امهالكو ؛لكشلاو نوللا الا هرورعزلا نيبو هني 0

 : لاقق تاب فنيع
 اير ءاوئاشاولا اوفصنأ امو نوت

 ارو الو 5 ا اعناو يكب 0 نوتيزلا ا

 رونلاو تزل راو نوتيزلا يفام حضوأ دقق ٠

 ىلا ةراشا ىنمملا اذه يفو « رورعزلا يف دوجوم ريغ اههالكو ٠

 كلذبو « هيف لقع ةحاجر الو « هل نسح ال دبغلا كاذ نأ

 ءزورعزلاو :نوحيرلاو ءدسلا نان نوال سس 0000
 «رونلاو تيزلا نم هيفامل «رورعزلاو نويزلا لبس 000 ظ

 .ءاكذلاو نسحلا نم دسلا راك ءاعنم وورع ا

 ذأ « ةمودعم ىهف ؛ ريزخلاو نوتيزلا نيب ةبسنلا امأ ل

 5 تنأو «ء هبل لك أب الا ملا « ريزتللا نم ىجري عضنالا

 0007 0 3 تي بدلا

 "5 ني + + يقام داوم سيصل ويمر حسا



 1 يل ةراضملا بادآ نساحمب نيلحتملاو « ميشلا نساحأب
 سانلا هيل لب « بابسلاو فدقلا وه سوال ةيرشنلا لب

 3 ا بناكلا وا 0 اهنف 2 ةليلق ةدايزب وا

 اد 6 هدف تيسدل ا املا ِق مح 0

 0 نسف رب وصي ' دارا نم الا يلا نو دا 2 همه ”ىطخو

 | .لوقيف 6 سرفلا اذهمبقأ أم اورظنا لو راج ةهروصف يبق

 0000|[ رف ةبسجف راجلا رظني « لحرا اذه قح دشأ ام سانلا

 ١ 6 هسفن اع ىلا سدانلا اع دق ٠ كاذ هلأ اجب نوكيف

 0 كو ةقيقطلا * 0 ةهش الو هنم دؤصقلملا روصد م م هال

 )00 لا دبلا اجه ينتلا نا انضرف ول : رخخآ الاثم كاه

 : نيتببلا ندم انوتيز
 "0 كوع ادا ارض انما شر كوص

 اًريخ الو اعشال تناو  انل امش ريزتللا ف ناف : 0 5 0 ءا ضنا



 . عامسالا نت ام ءادحاو عوضوم وأ ىنعم يف مالكلا

 تاعوضوملا ىف لققنتلا ظ ىرخأ ةرابعب 28 نئفتلاو

 وحهملا نا انضرف ولف « « كلذ لمجال ميرورض « ةّوحهملا

 انعمسو «اروفاكى د» نيل ليلق « فرحءتم لك

 نباك ممريغو يرتحبلاو « ينالقسعلاو ظ ينتلا تايبأ هيف

 ينالقسملا خيشلا نا ءرظنلا دم انكط ء و1 ناو جاجحلا

 بويع لسع نيل يف الورع اناء |
 ء انع ىلا جاتحا امر وصم ّئراقلا ناكو لذ «ةهركتسملا وحهملا

 روسلا وجبل انل زربلو « لجرلا اذه هريوصت يف ريثك

 ههجو ىلع مرسم الجر هنم اًبباملو ل ”ةواوص» ( الذ

 مالا ةروص لعدد انام ةحاقولاو فلسا لهجلا حالم

 دقو « 1 معلا شفلاب نزم عدخب ردص يف سلال

 بابلا رو فتور ( خيل بأبي ىلع فوحسلا 31

 . لوخدلا نودبرب الاجر مني بجاح

 ررش دقو « ينالقسعلا يتب ريغ يف مت ال ريوصتلا ادهو

 نالمحتملا لضفلا لهاو ء ايذالا دنع ءاجملا نم. دارلل نإ
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 37 همالك ناذ 6 اهتيزم هتف رعم ىلع لدب امن ادهو 6 هوحتم تاكتلا

 « ةناهالاو راقتحالا ىصقأو ةءائتلا ةءاغ غلاب« سوت نايف

 5 . روفاك يف هت هلثمو « شحفلا نم ٠ *ىش هن سلو

 0 دعا ين نأ لماخلا ىعاشلل قفت قفتي دق هدا لعت راو

 ْ ةديصق من هتحيرت دكتسا اذا هن الا « بيكر ىنعملا عيد

 1 اا ل قت رع يللا نم نسم يأ

 7 «ةنئزاوملا اذه 01 هدم نم ةاوس ةاراح نع

 ْ . ءارعشلا نم تركذ 'نم نيبو ؛ تاي .الا نم تنؤاورام لغ

 « يودجلا ىعاشلا نا « رك ذ امن دقانلل ربظب, يذلاو

 ش كلذ لعج دقو « برح ناب ةررخسلاو مكهلا يف ىصقت دق

 1 نكمي ام لك ر كسا و الاذن ىف مديد

 « كلذ يف ة ةريثك ثاسأ هل ذا « ناسليطلا * احه يف لاَ نا

 1 '01] فري اال ؛ هريش اس يف ثحبلا يف نعمآ نم نكلو

 مل ؟ لجرلا نا ىلع ليلد وهو « هريغ ءيث يف عونلا اده

 رك ذ ىلع مانيب تاك وهف « رظنلا هني الو انعفتم نك
ٌ 

 ١ ا راركت نا ؛ مولعملا نمو « كلذ ىلع ظقيتسيو ناسايطلا
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 نسورأضوانبت ذأ تا / ظ

 ارو ىلا يشع هللا دمحم انودغ

 :تلقو .

 لآ بطب يهابملا ىتفلا اذه نا

 انيدإ حعيرص اناهرب نفخ

 تاعزام 0 قوف عَ

 انيلع لع ندا "يلا

 تايالا هده باص ءارعشلا نبب ةيزاوملا تدرا اذاف

 للم هعم فاخأ ام ىلا لوقلا لاب يب لاط « تاقرفللا

 مج يفءريصب دقن رظن ترظنافا كلا ١

 روك دماغ فيطللاءاجيملا نم هل دحت الع ١
 الاق ام فطلأ نم يه ءانه 'هل اهتركذ يتلا تايبالا لعلو

 ا امد نشل نم عش ىف يهامو « بالا اذه يف .

 . ةلذرلا ةقبطلا نم يِ هذ « هيجاهأ . ٠

 « غليغك باو روفاكو بم فها الخل ا انآ
 دمعتي ناكو ءانأسل نوصأو « يرتحبلا نم ابدأ رثكأ ناك ٠



 .نا اني 0 1 0 ظ 0



 ا

 ظ اميرف ”موجنلاب مكحن تنك نإ
 كل نيا نم دمحخ عرش اما ظ

 : حالصلا يعدب لجر يف ممضعب لوق كلذ نمو.

 هن اعد نمي قستسنل انحرخ

 اضرالا ب نأ ينلا بده داكدقو
 اهسلا كتم وعد ادا الف

 اضفنا نب ماغلاو الإ 5 اه

 : ىنودتا لس |

 ًااسليط ينتوسك ب رح نبأ اي
 مقس وهو نامزالا ةتلحنأ ْ

 ظ ابض لاق اوفو |

 ممر يهو ماظعلا يبع كن ظ
 : هلو

 آاسليط ينتوسكب رح نأ اي
 ادصف لامرلا ظن ل ل
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 | كد د ناكر ؤوخ  يمشام تكن ل

 : رصخس قانا ىنراو

 هدد ب يزابا لل ءاجلا اق

 00 كا 0
 0 قمانلا أف تنازرفف خا اهلا "نم عاق رأا تاخ

 ”( ةكحضملا تاكللا نم يش هيف سيل ةتركذ ام نا لع
 اميجيف فقأ لو ؛ ىنأو بابلا اذه يف ام سعصأ وهو

 "لوف كلذ نش 5 آب م ل ىلع بنكلأ ن نم هتشنتف أم
 ع

 4 ع

 ١" كلفلا نجمه مارت نامزل فرخ



 رجاو . ربط نم كيا 4

 : ناطقلا لضفلا نب هللا 5

 هيب 0 سابعلا لل نس

 : ةرآ زول نع 0 ع ريزو يف ل عاجش يبألو

 قدس رار اهاانب د هل نسل اهل

 : يزراوأخا يف يقاقرلا نسملا يبألو
 هادا . يف مدأ ان ركب ولا تام

 1 نطنملا ا نك هكلو ير نكي و

 :,ةءزاوملا لحال هيف ْتاقو

 اهاغأ عامسالا لام ل الاط أنو 3 ونأ تام."

 خا لصلا لثم ناكو ةسخ 5 1 اذ ناك 0



 راح ىلع ام دزو هق

 ت2 ل

 نى 1

 ناخد الب ران 'رعشلاو ظ

 ما ل

 يع ِى 0 5 0

 ا وجم يئالقسلا ممل نا 11

 تلت طلو ”تاعإو ”باجح

 العلا 0 دن كفو

 00 ةيافك ءارو نم اذه ناكولو
 ظ فلخ 00 نكلو انردع

ر نم ايبعلا ناكو جاجملا نالو
 ةركذي ا ض

 ا ستالا ضم 1



 كم

 كالا

 م ةهارف يف ال
 ١ لامفلا ا

 72 2 ءانتقا ىو " كتنأ دملا < ظ

 و هباوا .هف م 6 هايل هدا هال
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 هيانلأ 1 ع

 .٠ 2 را نع

 ا ا ”فيكو

 نارا لوأ بلا 27 06 اك 4ب مك 0

 ةبالطإب اع ظ ظ 3

 ْ ظ د نا 4دعيم 5 نينو

 7 ل ذأ مييح 4 1 | ناف 3 ١ 1 لسا بنسضال : 1 : ١

 ا

 ظ 1 رغشم دوسأو 2 له 0

 :اي سورك نبا ايف يأ لا 0
 7 و نا صن ايف رخش نإ 00 هش اش نسيقنلاا



 ع 6
 اراد يايند ريغ "تاون نا

 01 تنآف لين يتلنأو
 . فيس ةلصاوم ىلا ةراشالا كلذب دصق اا لاخي دقو

 .« دعبلاو 00 يتلاح يف « مامنالاو ناسحالاب هل ةلودلا
 يرتحبلا لوتس أو« لوا يفأعخا دق 2

 7 ابنجأ رادلا حز ىسضأف يلع

 . قوفو « يرتحبلا نود « ركشلا باب يف وبف ةلمجا ىلعو

 هك. . -حكيسس

 رسع ىلاثلا لصفلا

 يف

 وجعيلا تنزأوم
 : ماد نب رفعج ابأ دم وجه يرتحبلا لاق

 هباجيإ طرف يف حار اذا ىتفلا ”ل ضف سبل رفمج بأ



 ٍةوسق دعب نم مايالا يل 0

 انتعأف < < ىبسملا يرعدال تتاح :

 ةياكملا قدص نع فشي قيقر غيلب لهس مالك وه 0

 ةمعل بقع ؛ لاحلا ةهافر نم هدحو اع رت اغلا و

 « ءافولا قوقح نا ىأر لب + كلذ فتكي و « روكشلا

 هلاج هيلا تلا اب مينملا *ئنني نا ىلا ةوعدت « ركشلا ضورفو
 : لاقف كلذ نم ركشتلا يف غلبأ يش الو ةدامللا نو

 يخأ تريغ ينلا ىمبنلا ينتسبلأو
 ' انجأ رادلا حزان ىحضأف لع

 ىدم ىلع لاد « ةغالبلاو ةحاصفلا يف هانتم مالك وهو

 ريغ ةلاح هو « رشبلا قالخا ىلع هعالطاو يرتحبلا رظن '
 لك يف«رشبلا قالخا ىف ةشرع دفانلا اهدحي 0

 : ئ . رطقو نمز

 ةءاغ ةروكحذملا هتيمال يف نسحا دقف ىنتملاامأ
 0 ةيدحلا اف رك دق ء نا ١

 ِهلوش ةالاغملا ىلا ركشلا ودع ١
 5 ظ
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 1 ١ 1 1 ١

 ' الج نم اريثك نافذ 4 كلذ نع ينغتسل لا هعسو يف

 1 دل هين كحشب ام فلكت ىلا كلذ

 هادعلا تّرذ الك سلا حضق ل
 2 1 3 3 اد ةمريشم 4 ع

 ١ كلذ رج دقو ؟ 9 ادرس كيما هريثم نول نك

 زع م هايو هدح وضو كلد»

 .« نيحداملا ء : ل ره ندب أ 0 ينتملاف ةلمعا لعو

 . نيقاسلا نم الو نيلح لا ل حيدملا ب بأ يف وهو

 'دجو « ةئالثلا نبرك اشلا لاوقا يف دقانلا رظن اذاو

 روكشملا من نم ةلاث ال « هركحشب حصفا دق مهنم الك

 كنا لنا ضد , 1 ةساخا سعاش ناو «هناس>او

 "000 ل ظاغ وهو ء لاقم طسأب لاح ةاكع حرشو

 / يرتحبلا نأ دب ؛ هيودبلا هتحادسو هرصع ةلاح سسانن

 : هلوق يف رظناف قابسلا اذه يف زربملا وه
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 هنال « كلذو «نسحلا ةءاغ يف وبف ءرامت نبا يف هلوق امأ

 لع روك ملا ريمالا:لوخد «تاسبالا هدط ىف 000
 0 مقاوملا فضو باب يف« يبل 1

 لزنم لب « تاياغ قابس ناك ءةيعيبطلا دال الآ
 بطخلاا دجو « حدملا قيرط ىلا لصو تم هنكنل كوأنا

 تافصلا نا ىرب ناك ذن اكن ًاليوط اريسع ريس 0:

 هفصو نا ةناو« جوذسملا يف ةيمتجت يما يبلا

 لع داز ناو « نسك وا يتلا ىلع « ًابوتعم ناك « هيف اع

 :اكرتسال تذكلا نم د الو ناك ناو «. بدك كلذ

 « سانلا ن نم ةماعلا نذأ يف همتو نحيا ءحودمملا

 ا هنأ مهنم ءالقملل ربظبو « هل و و ظ

 : حودمملا لاوت ىلا لوصولا امهنم 0 ةلماحو +

 هسف يف ناك ام وه ؛« كلذ ىلع ينتملا ثعبب ناك يذلاو

 نم هب رعشي ناك امو « لودلا يف بتارملا ىلعا ىلا ليملا نم ٍْ

 رشبلا نيب هدرفت نم هسفب يف هاري امو « كلذل قاقحتسالا ١

 ؛ سابلاو : تافيملا يناغو , قالخالا مراكم تايب ٠ ٠



 د لشاب و راتلل ا اع 00

 ا رئاشملا ١5 الا عل

 0 دأل ال ملا تبث يأرا "قات :

 القإ ص ع هر 0

 "اى 8 ناهتل نب ثرحلا ينب ا
 زنون وتم ى 9 ندلايف 0 ْ

 0 يارملا نسا

 .اقاقلا لا رافشلا يف ء[ملاكوبف ا
 مصمم ) ا ظ :

 ظ ل بولا وه اذهو ءهرنوصت دارملا ريد
 ا ' ديالا نو حربا عرج يف هل نونسملاو 0
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 هنال « كلذو «نسملاة باغ يف وبف ءرامع نا يف هلو انآ
 لغ روك ذملا ريمالا لوخد « ثايالا ا يف روصب. 0300 ا

 تالفحلاو  ةيرجلا مقاوملا فيضو باب يف عيا ٠0 ب

 لزؤنم لب «تاياق قابس ناك «ةيعيبطلا فضا ]| 000
 بطلا دجو ؛ حدملا قيرط ىلا لصو ىتم هنكل «تانا

 تافصلا نا ىري ناك * هن ا دايو اربع ضل « ًاليلج

 هفصو نأ ناو« حودمملا يف ةعمت# ريغ « حدملا اهل قبلي لا“

 لع داز ناو «رصق وأ رصتخا هنا لع اوس نآ 01
 * اضرتسال بذكلا نم دب الو ناك ناو «بذك كد

 « سانلا نم ةماعلا نذأ يف هعقو نسحي ًابذكن كيلف « حودمملا
 « ةعناصم هنا ء مهم ءالقعلل ربظيو « أهل اوت جس

 . حودمملا لاون ىلا لوصولا اههنم داري ةلماجو
 هسفن يف ناك ام وه « كلذ ىلع ينتملا ثعبب ناك يذلاو

 نم هب رعشل ناك امو « لودلا يف ىتارملا ىلعا ىلا ليملا نم

 رشبلا نيب هدرفت نم هسغ يف هاري امو « كلذل قاقحتسالا

 ظ ىناسلاو 1 تاقملا نساحمو « قالخالا مرا تانك



 هذه ني تراااكعأامو . بذاكالاو 00 0 1

 ا لرش جواتي 00
 0 لح و ءاشعلا انآ آلا سل

 ل مما تباث يأرا ”ىقاث 5
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 ' بعل 1 ناهتل د ثرحلا يباب 0 ْ 0

 9 , نا 1 نإ

 . نيدقانلا دنع حدلا عرشف أدل نون دما
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 ده 8 !|

 5 لارا

 يي 5 0 ماشا
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 نإ ا

 و ؛ هيلجرا ا 00 أد لش لي
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 : كلذ دعب 00

 2 0 ' 3 ١
 ' :اديعت 00 تارعمإ نإ 1 ظ 1

 00 هل

 0 ديكراف 00 ناو
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 د اله

 وخأ وهو اكلم يرتحبلا ها نا عدب الق ء ل 0
 . نييناساسلا كولملا ىلا دعصي ةبسنو نارو

 ناكو « لباب نبا ليعمسا هحدم يف دقانلا رظن اذاو

 ةفصو نأ دعب « حدملا يف قارغالا ىلا بهذ هازب « ذو

 «ةوقلاو ةماسملاو بك انما سيدارك مظع نم هيلع ناك اع

 ء دبعلا كلذل تناك دقو « سرر الو ةيقيقح تافص ابلكو

 يفلوالا ماقلا امللناكو « ةينابرلا مهلا ٍظعاو لاصلللا عك
 + قآر 5 ةلزانمو « ناعطلاو 0 ىلا مهن "اسال + لونا

 سبل نم براحدلل 0 ال ناك « لارسالا هذه عيمج فو

 اوناكمب مناف دارا و ارز صوصللا ىلعو « ةليقثلا عوردلا

 < ةس 1 نونفلا نال « ةوقلاو ةماسملا ىلا سانلا جوحا

 يف نوكيا نأ + روصعلا كلت يف دئاقلا لع يضقت تناك
 نم موأعم وه ام « ةزرابملا يف وا لازنلا دنع شوملا ةمدقم 1

 . .مهكراو ةعلاطم : ا

 ملعأو 1 رعشلا قدصا ناك يرتحبلا ناف ةلمخجا :ىللعو ا

 ء'قارغالاو ”ءادلا ىلا زراس انك نان: .حدلا ب كلان :
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 يف ةييه ايل تناك لب « ةفيللعا دعب ةلودلا يف ىلوالا ةيلاملا

 08 رظنلا منأ نمو . هسفن لكوتمال نكت م سانلا بولق

 5 اق ةريش ]اذ ناكو « حتفلاو لكرتملل يرتحبلا جتادم

 ' ىلع امل هحئتادم رئاس نم فقوو « لوقلا اذه هيدل ققحت
 ١ ش لعو « هتلود فو لفاوتملا دبع حيتفلل تناك ينلا ةعبفرلا ةلزاما

 7١ يف كلذ نع تشنف ول كنا ىلع ؛ حتفلا لاوحا نم ريثك

 - ناو ناكلخ راو“ الا نإ مراتك خيراوتلا رثكأ

 ! الا « مهضعب 5 55د مل لب « هنم الش تدحو ل نوداخ

 لك رتل زن رك ةادنع انا
 وخأ 000 لوس ن نسمحلا نب مهر ةحوذن امأو

 ” يفةجرت لعل فتأ مو نومأما ةفيلللا ةجوز نارو .

 ” نال لماكلا يف الو « تايفولا تاوف يف الو ٠ تايفولا

 ' مالك نم دقانلل رمظي نكلو « نودلخ نبا يف الو « ريثالا

 . «عاطقالاضعب يلو ريما ناك اذه ميه 1 نأ ( هَّق 0 اعنا

 ا كيلا : مضت ناكو ءام امرك « القاع « ًاحيصف ءًابيدا ناكو

 . لضفلا ةمع كييتاكو 6 كلولملا بقا هديعل 1 كناكو
 م
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 يرتحبلا ارا هاوس ٠
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 لوف 00 ا : 0

 ل : ءاكذلاو مب قلاب ملغ

 ْ د يبا كانسلا نم 0 0

 0 لقا
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 ادباذا ةنم نودالا ١ ردو

 ع كاملا ة 5 ضم رك 57

 كير اراقتخا كلذ دعو هاصقأو دخ ناكل لك

 ةيودكالا هذه لثم ترغ ةحودتم يرحل 0000

 نع ًالضف « هب تناكت ريثك تافصب حتتفلا حدم « ةحضافلا

 نم لاجرلل اهنمدد هل ينل تافصلا نم نسل نانا ان

 د تاالايكلا نم .هحولا لامس نا مع“ سانلا رئاكا

 « حدامل دع جانا حودمملا يف تدجو ناف « ةنوبحلاو

 حودمملا ةروص اهم لمجيل هنع همالك فيعاضت يف اه 5

 ىلحن يتلا لئاضفلا نكس ةيونعملا هترؤص لد اللد ١ ا
 نيذه يف حتفلا لاج ىلا.ةراشالاب يرتحبلا , فتتكي لو ءاهم

 ناهر وهو ءاهل هحئادم رئاس يف كلذ ررك لب « نيعضوملا

 . مستفلا لاج نم هتركذ ام ىلع

 .« ةماقلا ليوط ناك ميتغلا نا هل هفصو نم انملع من

 نو»وقب ءامداق هب اورصب اذا اوناكسانلا ناو « ةبيشا مظع



 ا

 1 ا مما كلدب ديرأ الو 6 مهيلع ةيلاغلا هيحودمم تافص ريوصتل

 0 دخان ناك 5 لب « قالا نسحاب نييقلختم اوناك باك ١

 ا ش .ةالاغملا ىلا اجاب الف « ةمولعملا مهتافص نم مهيف ام نسحا

 1 11 1 2 د

 1 3 1 «شاسلا نم 38 بابلا اده يف وهو 6 حدملا هوجو

 . نزّربملا
 « مسقلا اده يف مامت يب لود نك رف يرتحبلا امأ

 ' ريغ يف 'كولسلا نم رذحتيو « هءاوأ نم م حدملا لخدب ناكو

 0 نب حتفلل كاد نم ائملع دقق « .ةئيمالا ةحاولا هش رط

 ا” 111 لا ليقناو « ةروصلا ليج ناك حودمملا نا « ناقاخ

 اللد لبع ةارزولاو كواملا نوحدع اماريثك"

 ىلع نآآلا مالكلا نا تلق ء نوكي ال دقو « لاما حودمملل
 اونوكي ءالؤهو « ةيلاعلا ةقبطلاو ىلوالا ةلزأملا يوذ ءارعشلا

 الا « تافصلا هذه لثع وأ ء عضاوملا هذه لثم يف نوقطني

 ناك ول « ناقاخ نب متفلا لشمو « يّورتلا يف ناعمالا دعب

 يرتحبلا نم لمتحا امل« اليمج نكي مل ول لب « هجولا حيبق

 2 ص ا 7

 ” دن يس نع



 0 0 ناكام 00
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 .هلافص ركح سل

 ادق ةفيلللا 1 نما لو

 : فقف 8 به و 2 0 08 :ةحدم مدش ام ما

 ء هج ولا حياض ناك هنا 4 هلم انملسف هير
 م

 ا 0



 1 نا نيف ةدستلاا ةيلقلا ننفإ

 لا ةراشا هلك كلذ يو 0 0

 : ان «بيقلاب مرا هع راكع

 1 / 0 وم دنع كلذ 0 ودق ةلعفلا

 ههواقم يف وكر زي وغللا قطنملا 0



 ا ا 6 ا ا ا يا

 .نيشالا نما ا ميدل باب
 « تايزلا نا يف ماك يبأ ةديصق ىلا دقانلا رظن اذاو

 انفرع « حودمملا ةججرت نم ةصح ءاهرصق ىلع اهنم هلادب ٠

 نا « مت وبا انملعأ دقف ءمركذ نيخرإلا تالا 0000

 اما نأ لب « طف مصتتملا ةفيلخلا رزو نال 00

 . اهو كيلا ناود راشتسمو : ًابستحمو ؛ ةطرشلا يلاو

 ةلودلا ططخ يف نودلخ نا امهرك ذب مل ناتيترملا ناناهو

 ةرازوك ءديبلا كلا تناك "ريشا ةيرم ل0 ١
 نال نم لق ناو : ناوآلا اذه لود نم ريثك يف بهاذملا

 0. معز نأ *ل < دقتلا قديص ىلا ريسفتلا اده كل

 هغل موبمملا اهانعع يه « مات يبا تبي يف يبيح 00 نا ظ

 0 « يلع مامالل نيعيشنتملا وا ةعيشلا دحا رهو ال عو ١

 وا ء هحودمم بهذم لعجي نا 4 رعشلا نم دحال قبس مل ا

 كلذ يف "يعيش ةلك تناك ولو ءحدملا تافص نم«هتلحم '
 . افلا نم ريثك ابي حدمل < حدملا ظافلا ىرم «دبملا '
 دقق دعبو ؛ مديمل ًاعيشت سانلا دشأ نم اوناكو « نييسابعلا .

 0 ظ



 00 1 ا لا هتعد يتلا 0 يتم

 ا 3 حبلا وا « مدجم دبع دعسلا 1 : 0

ران 0 6 « دفان 0 5 2- هيف اناا وأ ن 1
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 ا 1 اادرلا نا 1 0 0 6 0 امنا

 : ولذا 4 .«آرمالا نم اوسلو )َ برعلا ما 06 هه ا 0

 ا . قف كك نا راك
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 يلع ٠ ٠ ٠ ٠

 ا يا 0
 نر مر 3

 ”ليوط ”خحعرو امباس سرف

 ليقص فيسو فغز صاالدو

 ادوحنوك نايم

 "ريب كلا نأب ينامزو

 اناطملا ترق كنع هللا

 لم يسعو بس ضال
 اراد يايند ريغ تلا ١

 ”ليثلا تناف لف للا

 ئ وفاك فلا يل ت شع نا يديبع نم
 ليتو فيو كادن نم يلورد

 ايازرلا كم 2 اذ يلإبأ أم

 لويطاو فوض هتهد نم

 تيار « ةمدقتملا حدملا دئاصق لثريب تنزاو اذاف



 ظ 0 ةوسق كفي نم مايالا ل مم ١

 ١ ايتعأف < يسما يرهد يل :تدناعو 1

 1 لأ تالق ىلا ىلا يتسلاو
 ' ابحأ رادلا خزان ى تم ع

 0 ىلايللا ' يع نم ”تزف الف

 ١١ كرش ا انأ اذ
 ! "اوس قاونلا فاولا نأ لع

 1 ايكوكيللا ىج ىدبأ ام كر كشل
 تار ادم مرألا ع

 ْ ل قرش ناك را هب تراسو

 اال فيس هلا اع ثسب دع ركشت يتلا لاقو

 : ا ىلا هنبا عم

 ”ريثك ريمآلاب نؤمسلاو
 ازردأملا ام يذلا رام

 / ارغو ارش نع 'تلو يذلا
 003 وزي ام ىيلباقم هادنو

 هع
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 ١ "قمل ةانمتام ال: ؛ :يلولا اهات ام ٠ هناق .9
 ادي

 .اذاو 6 هم 00 0 00 42 جدو تل

 يا ٠ ررشال يوب كف اك 1

 0 اهل هيتلت نأ 0 ينام يفر ظ
0 1 

 0١ ئ يق تا 0

 0 00 0 ناو ع يدايأ 0

 53 0 : 10 قي ثيح نم يت

 كلو ا هلع ىذق تناكف



 نع هادعالا كا و
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 0 راق 00 الا ةكنم هطمش ناف
 | لح ةلطبت ناو

 و 0 م 1 : (ٍ

 0 7 اضيا هةحدع لاقو

 0000 راولا ةحن كيج لح رس 02050

 07 كيف ةاراود 07" ٠"
 ًةمالس كبش 7 ةلمكرا اذاو اال 1
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 يلا لو راس 17 الا 0



 أ

 هلاش فويسلا فار 00

 قفشملا مال الا .فارطاب "ببومل 0

 31 لك 2 تدج ىتح تدج دنل

 قطنم 0 نم 0 ا كلانا ىتح و

 ىدبلا كح اقرا مورلا "كلم ىأر

 قامتملا 0 ماقم ماقف

 7 6-2 هريس حامرلا ىلخو

 قذحأو .ناعطلاب ”هئم ا

 قافم ماه قوف آلا راس اف

 نلأتلا قرابلا بيسملا ةاض



 1 قتال ديس لسا حدي لد
3 : 0 / 1 

 00 ةلفار تاييفلا ريلا ثحتستو

 8 ةلودلا فيس 0 لاقو

 5 لفل 10 ١ كاعلل الف



 نع ف و .ةنيالا ةكملا 7”

 ر وثنملا هول ذالك ثيدح ض

 لبلب نب ليعامما ايا لاقو

 يرت نا تايفرشملا ىعباو "يضم

 ابليقص وأ صوج نم اهرئؤم

 رداق بكانلا سيدارك رلنع

 اهوضف ةهنع لاتش نا عردلا لع

 يخونتلا مهربا ن يع ح حدب ينتملا لاقو

 اناربسلا تدني كلانا 0

 اعيضرلا لفطلا ةكذ يش

 يضدو ركفن :م فرطلا ضْعِب

 اعزشخا هب نيلو هن 0

 : رامع ن ردد ننمالا حد لاقو

 برحم قئاعب ةهلئامح تطيب

 ىّشنا امو ركب لهو طق كام



0 ْ ٍُ 5 

00 ١ 
 00 ٠ ا كا دسءافوتسا اماذا كل

  0هلا نإ راخأ اهاذاو



 كابو اك ما“ 20 )قط تاتا ناز 0 4 6 نفت قع

 صخاش ةيضافا الا سر ا

 _ عيصاب نيم د ارم هلا

 1 ناف يلاعلا تاقوال عارم

 مضوي هيلا جو فرش هل

 هدقحب 'لوهملا لبي نراف ملح
 عطقتملا هللا 0 راح ملأ

 ررجاضم كح ةادعالا نبا دقو

 مطش هيفكب زرحي قم ا

 الاثم تح ملا ىف تولط

 علوم نئاقملا تاياغب ىرغمو

 تمتراو ناح هبا رورتلا 00

 عمطم ريغ يف نّيملا تاعمطم هب

 ضرعم وفعلاو وفعلا لابتقا 68

 ل 1 ل ا
 ٍمطق 6 ىوقلاو رقأب سلا ذا



 0 3 00 رأا

 ىلا ىفن نينا ٌردبلا وه هجوب
 قالخأو ةائسا

 :أطنا' هج دمي لاقو
 ادب اذا م ردح

00 
 كلا هدب 0 ٍِش م

 ترص اه فوفصلا كيب ماا ما 30 0

 ةيمس لاوط نع لاحد سود ش 0
 ْ هب اورسمب اذا دعب ا

 .خدأ أ ةلالجلا وقوم جبال ظ
 1 ْ الط مو شم 2 امسالاب نوعدنو

 ا قاورا باب اورضح اذا
 راق لآ نع لندالا كر اذا

 16 ا و هاوس



 تايزلا بتاك ناك: بهو نب 000 8 0 3

 ؛ هرصع نايعا نم وهو ؛ لاخلا ناود يأدو هركذ 0

 0 0 3 اني اناكناكو 4

 مز هتالغأ نم 0
 سدق ةحورو ا 0

٠ ٠ 0 ٠ ٠ 8 7 5 

 لا بداللو نفس دحملل

 ساح ىدنللو برت ةوفحم ظ

 اهجرف باطخلل ةموحو

 سرح اهم يف منع موتو 00١
0 2 

 ساخ هنعط هم امءاك

 لا را هحاير نمال غودأ

 سحنلا هموحن نمالو رح 0

 ريزو ناكو « نافاخ نب 8 يرتحبلا لاتو ظ

 دعاس « ةمهلا يلاع ناكو 2 يمابعلا ةفياثلا هللا 0 لكوتملا 3



 دقق مالا ل ىرع كيلا و

 نم جانلا د 0

 .. بؤر تاقوالا يف كنم



 مه ديس تيقال لقت مهنم قلت نم

 يراببلا ايم يربي ىلا موينتلا لك ظ
 ناكو تايزلا كلملا دبع نب دم حدمب مامت ونأ لاقو

 لهأ نم ناكو ناكلخ نبا لاق « قئاولا هنباو مصتعملا ريذو
 « ىهابلا لضفلاو « ىهاظلا بدالا

 د0
 تاز اذا ىللا يف ةفالخلا هدر

 بصولا الو يناولا ال نيدلا ميقو ظ

 ةارظان مونلا ذيذل فاس نفح
 مم هنو لو انيس

 بقل امل ىتدالا كد سا مسا ذإ ع 00 0

 اجرو ةطرش يلاوو .قح ريزو
! : 2 

 00 ىيشو كلف ناود

 ىإ . «.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١



 0 ا لا اور ناو ةوطمي ّنحلا اولأسُي نإ
7 : 

3 : 

 0 اش 1 الو
 .اوقطن نا * اشحفلا نع نوقطنب ال
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 00 كج 20 لا 0 22 2

 رتب رع يسمي ا
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 7700 وارفم ا 7 ب اما
 را ف ؟* 0 0 1 00

 ١ همها رقع 17 ا مما

 0 يذلا دولا 0 رك

 .*ىراقل ١ ةماب ىلع ىفخن ال ةئثط طالغأ اذه دب ىتيو ٠
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 تايرهزلا باب ١
 بيسنلاو لزغلا » ل

 ءازعلاو ني اتلاو لا عجفتلا» 0
  21١8ناركشلاو حدملا» :

 ءاجشا» 14ا/

 تصولا »2 9

 صصقلا' » »9

 ليحتل 1200

 ةنزاوملا يف سماخلا لصفللا ١”

 مكحلا ةنزاوم يف سداسللا » ©
 باتعلا ةنزاوم يف عباسلا 2 4

 تانرهزلا ةنزاوم يف نماثلا » 0

 بيسنلاو لزغلا ةنزاوم يف عساتلا » "0
 ءازعلاو ءاثرلا ةنزاوم يف رشاعلا » اكمل

 طلغ حالصا

 سيح :

 ةباوص طلغ رطس ةقيحص'
 نانا تايبا 28 ١

 هذ نو ايميل + .

 نيلماعلا نيملاعلا نيلماعلا هل

 تع اخ اخ 8 365

 ميحد اهالي كلو 000 4
 ؛1؛»ه» 0 1 11.5 0

 يداقن , نيداقن 56 ١5

 كراتسرا كاتسرا 5



 ةفاحص

 ةمدقملا ١+

 ٍترملا دنع دقنلا حيران يف لوالا لصفلا
 مالا رئاس دنع دقتلا خيرات يف يناثلا »
 ةطسوتملا نورقلا يف دقنلا يف كلاثلا د
 : ةثيدحلانورقلا يف دقنلا يف عبارلا 2

  ةرااسلإلا عمتجملا لاح ناسل وه بدالا ملع 5 ق ننماجلا 2

 دقئلا عوضوم يفسداسلا »

 ةبسنلا يف عباسلا 0

 ةدارالا قدص يف نماثلا »

 داقتالا دعاوق يف يناثلا مقا

 طو رش ةئالث ىلا مسقنيو دقنلا مس يف لوالا لصفلا
 مولعلا خيرات انو - ةوقنملا باتكلا ني ةمالعلا حاضيا لوالا طرشلا

 مومعلاب 0

 نامزلاو ناكملابو هعون نم ناكامب فيلأتلا ةقالع ديدحم يتاثلا طرب

 امهيف ربظ 0
 هعئاصو عونصملاو هئاشناو بناكلا نيب ةنئاكلا ةقالعلا دب دحن ثلاثلا طرشلا
 ا بتتاكلا نيب ةقالعلا فيرعن يف يناثلا لصفلا

 تووشلا ىف كلاثلا د

 هتاقبط وأ رعشلا بتر يف عبارلا »
 ةساخلا باب
 مكحلا»

 باتعلا 2



 7 تل

 اضف « ةقاكءاكرقلا لع روسي كلذ سيئو 00 ١
 « ةعلاطملا لوطب تقولا ةعاضا نم ةلاحالا هذه ينامع

 هنءازق راركت وأ« رعشلا اذه ةءارق نم.ةدئاقلاو ذر

 . مام ليلقو « هنهذب قلعو هيلع علطا نمم
 2( ةدئافلا نم اا هل قدبفتل م له آل تناو

 رهظيل «مدقتملا عضولا ىلع دقتلاب ةعوفشم ؛ ءاًرقلاورعلا ةبلطل

 ندقانلا ةفيظو هدهو 6 ةحصلا نم ةيزاوملا هذه نايك

 . صوصللا ل
0 : 2 1 0 

 ىلع منت ام « ناققحلا لضافالا روببمج لهجي الف ازريخاو

 « ميلعتلا بابسأ ريسببو « مييفتلا قرط بيرق نم فاؤملا

 5 م نف لكب قلعت ام رصح و 6 :هلواتت ةبابسأ لم 3و

 أمو « ةعاطتسالاو دهملا ردِق لع دحاو باتك يف ؛ نونفلا

 . ءامسلا يف الو ضرالا يف ”نيزجمع متنا
 بسر عيسج

 يناثلا ءزبجلا هيلي و داقثنالا لع يف دارولا لبغم نم لوألا ءزجلا مت

 باتكلا مانخو دعاوتلا لج هيفو
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 | ونش ) ء ابدالا ضعب بولق لاخي دق

 50 اكذدنا مهمزل ام "تأ يتلا ةيرعشلا ةلثمالاو دهاوشلا نم

 1 0 ىلا كلذ ة ةراشالا و 4 ناتج ىلا تيل رك ذي تملا

 2 ظ . اهتزاوم تدمعت قلا

 ةدع داربا نم ادب دقلأ) ميعا لوقا ضارتعالا اذه مفدلف

 ا دل ف ضلي .ارشلا نم ريكل دئاسع

 1 000 « هدعب امو تاتعلاك « ةعساولا باو.الا

 2 اناا مهنم نيديجلا ضعب ريصقت حاضياو مالكلا

 « بيسنلاو لزغلا يف يناوغلا عير "نيل باغ تأ

 : « باتعلايف يبنتملاو ىراجلا خا نود باب يف مينلخت ' |

 : تردق دح ىلا « هلك كلذ يف مالكلا عابشاو « كلذ ريغ وا

 0١) 1071 لعو ءةوحرلا ةدئافلا لوصمل « *لمم ريغ هلا

 . ريصقتلاو ليضفتلا يف ؛ نيهاربلا نم اهقح ةيزاوملا

 ةلاعاو اهم تدد ركذب ةديصقلا . ىلا. ةزاشالا .اماو

 31 أ ام وبذ« مالك نزاوملا سعاشلا ناودد لع « *ىراقلا
 ةعلاطم هأئايحأ 'سمالا يعدتسي دق ذا ؛ العلا نم ريثك لع

 م ف



 - ؟ه4-

 ال ء انرلا باب يف فيرشلاف « كلذ يف مالو « ءاربتلا

 . نادم هينادب

 دضع نب ةلودلا فرش هل أثر يف اذه دعب تنرلقت اذا

 فيرشلا ىلع هل تناكو ءيظع اكلم ناكهنا تملعو « ةلودلا .

 دما ابأ بيقثلا 'هدلاو قلطا دق ناك ذا > دم ابلباش ال دن

 . ةلودلادضع هدلاو سمأب سرا ىف القمم كو 000
 ركذ لب « قارغالا ىلا هئانر يف بهذ مل هنا تدجو

 نسحو « هتعاحشو هتييهو « هناطلس نعو « هكلم ةطس
 «فلل اي نيم ةلودلا فرت مران مل ار نمو . هريبد

 « لضفلاك « هيف سيل ام ائيش هيلا بسن مل هناف ء«يرشلا

 ْ ءالملاورملا ةبحمو « ةمحرلاو « لدعلاو « فطللاو « ةحاصفلاو

 «هبكصاومو ءهتمظع ركوص لب لئاضفلا سبات

 عمو . كلذ ىرحم ىرج و هاقأو « ةلويخو « هطامسو

 ؛ رعشلا نم ةقبط ىلعا يف دعب ءانرلا اذه ناف « هلك كلذ

 ناهر قباس يرج نايرح؛نادملا اده يف ىنتملاو فهبرسلاو

 هنا فلل لصفلا اذه اهب متخَأ ةملك سفنلا يف تيق



 اللا

 5 . بابلا اذه يف ىلعملا حدقلاب

 ّ - نم ىدم دعبأ هب غلب دقق يضرلا فيرشلا ةأند امأو

 ىلا“ « ريصبلا دقانلا رظن اذاف كلذ عمو 4 بدنلاو مجفتلا

 3 اذاو“ ةضاملاا ءاع ةالطتم# هدجو 'ىلاصلا ءانر يف همالك

 03 ءةمدقتلا هن هنديصق تاببا نم تد لك احم لح يف ققد

 000000 ةواصلا ناك دقف « نّيهوركم ًاقارغا : هبانعلا

 ٠0) لالا نما ةلكمو ءعدنع لئاسرلا ناويد سيئرو .« ءافلخا
 00 تناكو# م اهقح هيف ' نا ق تاو ع٠ اشنالا 3 0

 3 رخل دأبت 4 دكا ةدوم يضرلا في رشلا نيبو هنبب

 ليلحلاةردقو 6 ةغالبلاو ةللامرللا ند هناك لك كو 6 هفاصوا

 70( 0اورلاوةقادملا تءاشام هيلع حانو « ةيسابعلا ةلودلا يف

 7 2 نم روبشملا نع كلذ لكيف جرخي ملو . « اير هرماخي ال احون
 ا عئاقولا يف قا وملا الو ةعاجشلا هل سكارف تملا ”تافض

 الو « هحولا لاج الو« ةباطلا الو ؛ دولار ؛ةنرملا

 "1009 ةانس تصو قتلك] هنكلو «دايف س مل امه كلذ ريغ

 لوك زحعب ١ اع  انرلا ارم أ « هدادو قدص زكاقو
 هل يس ا ا
 ديا 4 2 وا

70-7 
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 ع عيكو نبا م 6« تامام اذا

 . قلخلا اذه نم 5

 كاملا دحم نم ةتيملا هيلع تناكام ىنلا فصو من

 « اهتزانجلافتحا انلروص م «ميظعلا ابمرك ىلا راشأو « هزعو ْ

 ول م ىصحلا قوف ةافح ابشعن لوح ءارمالا ىشم فيكو

 دقو ؛ رودملا تاير تزر فيكو ؛ ماعنلا شير ىلع اوشم

 نيشع ٌنهدودخ ىلع يرحب عومدلاو ّنههوجو ندوس
 دق اهدحمو ةزانخلا لالحو ءراصبالا تا: ١00

 متخ مث « ريفغلا عم كلذ يف توص ميس .اتلا 00

 : لاقف ةليلملا ةديقفلا هذه دج لكل ع لدن ام ءانزا

 لاجرلا ىلع ءاسنلا تلضفل اندقف نك هانا
 خلا هب كل تت غلبأ وهو

 هد « نيتروكذملا هيديصق تدقفت اذا كنا لع

 زازعالا قح كاللا مو «هفطاوع قدص 'هندج ىطعأ

 4 بطملاا ماظعتساو لالخ الاو

 زاف دق يبنثملا نا ةنزاوملاو حرشلا اذه دعب ىرت تنأو
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 ١  رطاوملا ممط عبكو نبا قاذ ول تلق ها . راتخم ريغ ليجلا

 7 .ووصلا- نم هل بيطلا يب ةليخم ةدلوت تناكامو « ةيماسلا

 "3 ينثلا تاف « درابلا داقتنالا اذه دقتنا امل « ةقداصلا
 00 ةمحر باهل اعد « اهدعبامو عزتلا ةعاس يف ةتيملا هكتروصن

 0000|[ هرثف ىف ترطخو « نحر لص طوتملا لمح

 | «بالقالا ن :رم روصلا عدبأ ىلع هةر امو « توملا رظنم

 | الشيش لاف : لاجلاب نفكلا هجولا ىلع : هلوش ءاعدلا كردتساف

 / 0 0 توملا نأ ىل ةراشا « لاملاب نيكل اهو لمخلو

 7 عدبأ نم وهو ها . نفكلاك اهلاج اهيلع قت ؛ امتاو اهتساحم .

 دق ة ينتملا نأكو . ماقملا اذه لثم يف ىعاش رطاخ' هراوصت ام

 ' ١ مركو نوصلا كس « لامثبا ركذ عفشف ميكو نإ را

 بجي ال نكلو « ظفلا ضارتغالا اذه لثم مفديل ؛ لالخ

 7 (اذك) فصنملا باتكسحاص وهو ؛ كلذ يف ميكو نبا نم
 | ىلملا نأ يوثو « همعز سسج ينتملا تاقرس نابي يف هفلأ

 عيكو نبا ناكو - الباق لب ليقو « وجحلا نم ءيشب ةحفل
 ىتح «ينتملا ىلع كلذ مقتف «ءاردزالاو فافختسالاب - ناش

 1 نسا تاو



  0بم _ 

 ؛ هرعش رثكا يف دوص ناكف ..:نيخرزلا» ء احصفلا ججح

 نعال تدب 1 ءىراقلا عال ودنتل « ثداوملا روص 1

 . ةحنرفلا يراوصم ريهاشم ”هدعب 'هلمف ام اذه فار 1

 راوصملا نا ملعت تناو « ينسلف مالكب * انرلا ميشتفا دف ظ

 هل دنع نا ىرب «ةنسيم عدنع رروصت ايلا 5 عرابلا 1

 مث ٠ ريئأتو ةلره حار طنا لذ ؛ اق ايم 1

 . تنملا رب رس كو ا ومش عضب
 رك دب « نيأتلا لومل دبع نا ىأو «كسللا 0

 ةسصمو ؛ : اهد ةعجاش مود لك هل ايئدلا ةيراحو « هبئاصم ظ

 ءتيلاءارفأ دحنا « روصملا روصت ةيشو اد 000

 ةعومد طقاسش «:.اعشاخ ربظلا يىنح:م هشارف نم وندب

 . هبادخ ىلع

 مث« ريرسلا ريوصت ةلزنع ناكف « ”يدنلا ركذن ءاج مث

 طونح انقلاخ هلل الزم لاقف ريوصت' نسحا ةتيملا راوص '

 دنع بيطلا فرعلا يف انخيش لإق : لامخجاب نفكملا هجولاى لع ٠

 هول كلما فيول عيكو نبا لاق تريلا اذه حرش ٠



 م كر ام

 1 0 ؛ ةلوذلا فيس ةدلاو لانو ىلا رظلاو
 1 عدتسي ؛ تاكلملا  اثرذا ء لولا مالكلا نم ةيلاعلا
 7 كلذ وبلا نم ملعأ نم نمو ؛ 1 تاكلم 1

 رمش اهيف ردصتب « هرصع دعب روصع يأس نأ الاع ناك
 ا الع لك شرع هب جونو ؛ نلالا لعأو



 م ١

 . «هتملا ىكب ال نا هبحاص نه للطي فيكف « الوهم

 ل مايالا تانسح نم ةنسج اهتوم انما ناو.
 ديعس ابأ يثرب يذلا هو يلاعلا هلانرنم هذهةلطتس ناو

 اذه لثمبف : ءاضم فيك د ايلملا ىلا لطلا ل0 يئاطلا
 فرس طبل مايإلا يار لع يرتحبلا لضف ماد ماظنلا

 دعب أ عمجو ناسحو ةغبانلا رعشل ىرزأ يا علطملا اذه

 ردق ومس ىلع هبن دقف « ناسحالاو فصولا قدص نم داع

 ةيلاملا ةِبّرلا نم « ةيسابملا ةلودلا ف هل نآك امو تلا

 امرك نماذج ديغس ودا ناكور# ةيتضرلا ٠١) ال

 ءدقنلا نم ةقح رعشلا اذه تحنم اذاو « نيدودعلا هنامز

 دش ةناغ غلابلا اذه هنانر ىف جرخم م يرتحبلا تدجو

 هةر « قدصلا ةرئاد نع يللاعلا فصولاو عجفتتا نم

 مالكخلا فرشا مدختسا ةنكل ١ ركلاو ةعاحشلا ريغ

 حونلا قدص نم اهوجرب يتلا ةياغلا غلبف ٠ ”ينرما فصول

 يف وبف « نيز يملا مهس ناديملا اذه يف زرحي ل وهناو « هيلع
 . نيلوالا يف مدعي 1 ةديصقلا هذه



000 

 0 . تاياغلا ةباغ

 أ ةيزعتلا 'نم ءيش يف تسيلف يرتحبلا ةيزمهاما
 ع اسما "01 يلعح نا رعشلا ادهم ىرحأ لب

 لمت تنأف هتاوفه نم ةولهو يرتحبلا تآلز نم
 ال ةبحلا ذا « ثنا وأ ناك ارك د هيدلاو لع كيزع دلولا

 تاو «”يعيبط لب ”يلقع لماع نم ناسنالا ىلق يف

 رمو رصبتلا ليوط دعباهاوه يف عقال ؛ ءاننح دهاش

 اهنا لب « عفت وأ امنم حير ىلا لوصولا لمآ وأ « ركذلا

 0 قارا نم رس هلعلو « يعيبط لعافب اهتيمم ىلا عفدُي
 ”دملا ناويحلا هيف اكرتخا تحلاناكألو 6 ةضماغلا

 ءاوسلاب اهءارجا عضرت فيك ةبلكلا ىلا رظناف ؛ قطانلا

 ةلركلا اجلا نيد اعافل ير تك ةيلطلا لاو

 |0117 نم ىرعبو .«ناويملا ع يم ةيار ىكا ناسنالا

 | و ٠١ ؛[ج ايف يرتحبلا نم بجملاو ؛ نامز "لكيف ان لبت
 ةارملا نم ”ريثك نا كش الو معي وهو « هديصقلا هذه

 ركذلاني زيع ال وا قرغب ال ماتو هدلو دقفل ص « معالا



 * لذ ليايع د 2 د يف ارسل
 1 م 1 8

0-0 . 

 نم ناك اذا : اهلاثمأ ىلع اهب رخفت ىتلا ةدعاسللو ياو
 ام ركذنب كلذ تمتخ مث : فصولا اذه يفانت ال مهتافص

 ”هل كرت امن « تراوهملاو :ةلذملا نع هديب اطلس هل تلا ٠

 املو « غيب حيصف مالكي ٠ ءانرل نك تطال ءايراقلا

 ..رتافلا مهبسلا ىلا دخلا

 لوأ نم هلا هيف فتحي ال ان مامن يأ انا

 نيكوم لخأ قرود يأب طناف« قايسلا اذه ىف 1
 رصدقو «ةأيحلا ةقرافم دنعاهبف ةدهاش لا | ] |

 حان نا دعب « نيرّوصملا ةربم اهنع زحعي. ةروص عزتلا ةعاس

 مث ؛ اباش ةروصلا ليج ناك هنا هنم انملعف « هبابشو هندا ىلع

 ء ناسا كلذ كيد هش بالقنا نم تأر امل هينيع ىلع اعد

 هسفن ىلا داع مث « ةجرشملا كلت نم تعمس امل هينذأ لعو
 ةاطبا قيطي ال هناوءةباغ ىصقأ لا ايكلأم نزولا نإ

 . هب قلل ول ىنمتف متسلاو نزحلا نم لاملا هذه ىلع ةدعب

 ةدشو عجفتلا طرف ءاذه هثنر يف دقانا ارب ام ةلجو

 امه ةغالبو ةحاصفب عنصلا رثأ نم نييلاخ « نييعيبطلا مثلا



0 
2 : 
 دق لع ايدلاو ُبنارملا نا

 3 دقات ةيزاوم ةمدقتملا دئاصقلا نبب كا اذاف

 | تاياغنم ةيلغ ىصقأ 0 دق ناكناو يجراخلا نا كل ل

 3 اهتفاضاو 7 اعمض نأ اهلا ثلاثلا و يناثلا هيتس يف ةغالبلا

 رلا 1 هب حرص يذلا لوالا هتيبالول ىلوأ حدملا باب
 :ىفلا“ معن : ةظفلب 0 نقل يقل ءرعق

 58 9 0 ةلدعب ١ - ءيش يف مجفتلا نم تسيل يهو ْ

 7 . نيشاسلا لزانم نع

 اند "00 اهرشن تر | دقف ةيعارللا امأ

 اه '*امجون حارجلا لع نزع تشاجتسا نا ده



 ا

 0 لازي ال كلاملل نم .

 داو _مئاض ٍض دادسإ

 اهنمو

 يري دعو ير انما

 يدادو مبلقعأ تالف

 مون ةردلا نضع نب ةلوقلا فر 0

 هم دم اللا كموي ناك له :

 مافراو ماعناب اهيف تقبس

 "هل طاعسلا قم 2 9

 ماسن ا ردقلا يلاع عوُزا لالخإ 3

 ْ ابشع يف عيا ”دايحلا نأ

 0 هيو 0 امو نيلطي ١

 اهل نيطتمملا نك ءلويفلا نأ

 مدانغإو داوطا ٍبئاوذ لع

15 



 - ىدرلا2ِ رطاشأ نا ىوهأ كدت
 هللا دا ارأ نكل ٠ ظ

 و ةحاصفلل . نما نإ ةغالبلاو 0 5 َّ

 اذ َسعو 'ءاهغلا كلذ 0

 0 يقأ ف ا ا
 هداولا



 "”" ١ يع اش 230000 ريل ل اال ياي يار ىلا
: 

 2 ل

 مل

 لاخلا فكما هجولا لع 2 لطوتح اناس لإ

 لالخلا مركيندحللاَلبقو ًاوص برتلاّل بق نوفدملا ىلع

 لاكرلافز نم ورملانأك,  ةافجاهلوم )ا 001
 ظ يلاؤغلا ةنكمأس قتلا مضي تءءابعترودملا تزول 7 :٠

 لاخرلا ىلعف اسنلا تلغفل . اندقف نك ءاسنلاناكولو .

 «”يباصلا قاحسا ابأ يثرب يضرلا فرشلا لاقو ٠

 .داوعالا 1 اولمح نم تملغأ

 يدانلا ه ساحل كارل

 ىدتغا رحبلا يفر خول ومب.

 دابزألا مياتم هعقو نم
٠ 7 0 ٍ 3 ٠ 3. 0-01 3] 

 قف“ رمانملا نش هب مو ةقؤللا ف قارا دحوا وه يلاعثلا لاق (1)
 قئخ 0 ةعانصلاو 4 0 عولب 0-0 قفننو 0 0

 ش . قمرا



 يب 0 تف

 0 ورسلا يلق ىلع ”ءارح

3 

 ل اقم 0 0 كسأ سلا



 اهرطش ةفيلخلا نهج ةشزوو ْ ظ

 ظ مالسالا اهنلطشو نوملسلاو ظ

 نمو 00 يفاعلا يفتعي نم

 'ماتعملا متعملا ةنبلأ اودنخم ظ 0

 ىنأر اذا ةريمشْلا 0 0000

 ماسلا اال ناو اح ْ ظ

6 
 ىلا

 ةوفجم ةيرت يريشب آل يف
 ”اظعو ”ةمر يلهارل ىف كن ظ

 ىدنلا لعو ىدنلا فاح اي كيلعف
 ساس هي نيبهاذ 5

 ظ 'هتدج يثرب ينتملا لاقو
 اهيبحب ةعوجفم نم هللا كل

٠ 

 امصو ابقحلم ريغ قوش ةلبتق



 0 ا

 8 يف نسحأو ىنأ * داك

 اما فر مداقلا انآ اب

 00000 انيتمرف لاب الرا ال 0 0

 دالتلا وو امد دعالان دل ودق

 1 0 م نسب نهرثك ذم

 غأ امل ة نجلا يفمدآ ناطيشلا راو

 8 جرلا تييتذا لا يدنع'زجسلا ام يرمعلو
 . يرغثلا دمت“ نب يناطلا ديعس ابأ ير ا كو

 ملا شويج داوق
 م 0 !ليلا ىلا نظنا

 31 3 هبادح الا 7 ا



- - 

 اه انحش 8 ثعد ذأ ١

 يخابض * توعد لف ىلع امو ٠

 : ءانأ لا ماه وبا لاقو

 ةمهغ ناك ول ىلبلا ”نظأ ينا
 نسحلا ههجواياش نع ىلبلا دص

 ظ يدأالو اح عل

 نفكحلاو دبل هء تنكح هللا ش

 . امرك 'تولاو ل000
 ٍنسولا نم ىركس ةلافجأ نك ظ
 ابفطعتو ًاهرك ان هسافنأ هربا

 .نصفلل ميرلا فطع تلطع هللا

 تممسامو تيعتن رص[

 ىذا الو يع كرس دا 3

 ظ : 1 ”تملع لزج د نم قب ١

 .نزحلا نم *زج لاح دقو لا



 ا ا

 هبا ةتبالخ اذا ءانفلا هس

 'ماةدملا 0 ندلا ظ

 هين 3 أدان اذاو

 طال وزد امها رد ظ

 ادم ل ةحارطلا لل لاو
 .جابص' لك دنع سَ 'نيع اب

 ارحل ىلع 0 يدوج ا

 0 ْ 0 هلظب ذولا البج 3 "تنك دق

 1 اضا درجأب ىحضأ يتكرتف
 يل تشع ام ةيبح تاذ تنك دق

 ا زاربلا ىشمأ

 يقتأو .ليلاذإل ”عضخ أ مويلاف
 حارا يىلاظ عقدأو 4م

 نا لعأو يرصب نم ادخأو

 . يحامرو يسراوف دح ناب دق ظ



 1 - عدل

 ا

 قب مو رذب مف يناعملا دئارف لع راغ دقف يقب نبا اماو

 قيقرو « فصولا عيدبو ؛هيبشتلا قئاف نم ةبالثلا هنايباب 6

 «ريوصتلا ةقدو «لوقلا ةغالبو « ظنلا ةعاربو ؛ مالكتلا .

 عىراقلا سفن ينددجيو ء بابلالات لخ ام.« روعشلا ليلو

 هعوقو قفتال اذه لثم . نركلو « بابشلا دهع عماسلاو ظ
 ردنأ ينو ًاقافنا الا ء تاقبطلا مفرأ نم ناكولو رعاشلل

 « عطاسلا لاثملا اذه لثه هلك يىتب نبارعش ناكولو « تالاحلا

 . عزانم نود ايندلا ءارعش دحوأ ناكل

 #ع) جهحس

 رساعلا لصفلا
 1 ؛

 ”ارعلاو انرلا ةنزاوم
 يحراخلا ريشب نب دمح لاق

 ةناوخأ هب اذبق ل مع

 مايألا 'ثداوح عيقبلا' موب



 ب وه

 ١ هيشاهفصونا دب « ذخ آم اهفف يتاه نا ةديصق اماو

 ١" همالكو برغل ينتم وهف عدبالو « ينثلا بيطلا يبأ فصو
 «7١ مأئللاو بويطلا سلدنالا ءآسن لاعتسا ىلع لدن « ًاضيأ
 )0 ةلورلا بايثلا يعو ةليوطلا داربالا_نسبلب "نك ”نبماو
 00 عفادتبم انسملا سيم ةهيبشتو . ”نبلجرأب اهنأطي ىتح ةأشوملا

 '” اناا ايهبشت نم كلذدعب هفدرأ ام اماو « ٌيسح لودحلا

 1 ىتأ ولو ؛ حبقلا ةءاغ يف وبف « بارتلا 8 عقدت يل ةمحلا

 0 مال ردع هل اثدحو امل « فلح يود هيبشتلا ادب

 ١ ةعبدبلا ! رريفقو ةليذشا ضير ىف نارا حل :لجر لئاقلاو

 ةقرلاب اوزاتماو « فرظلاو 01 او رعا دق موق نبب

 1 دله ذحاي يذلا لوأل ينال ىف اذه ء تطللا

 ظل ريغ ظافلالا نع هثك هرايتخا وبف يناثلا ذخأملا

 ولف ؛ ريثك هرعشيف اذهو « لحسالاو « ماشبلا هلوقك

 ةيرثطلا نبا دعب يناه نبا ء الل ؛ ركذ اممتايبالا هذه تلخ
 هرعش نم ليست « مارغلا فطاوعو ؛ ماجسنالاو ةقرلا ناف

 : كيلانملا يصلك



 - م

 وة وملا ءدهبيف يللا 35 1 ناو « تايال هذه يف

 ظ .' . كلاثلاو ينآثلا نيب .
 هنمثكا شا هرج لان ا د يرخلا امو 00

 « ةمدقتملا تايالا يف فصولا نسحأ هلأ ديب ”لرغتم

 ظ ى.كاقلا نوك دقو « بهذه فلا مارغلا يف مهذو

 . ةءزاوملا هذه

 ' فصولاو ةقرلاو لزنلا تاياغ دمبأ كلم دقق يننتما اما

 نك « هدبعل تايرضحلا ءاسنلا نا انفّرعو ؛ هذه هتديصق يف
 .دالب يف تايلسملا دنع دبعلا اذهل نأشلاوه مكعقاربلا لذ

 مادو «رئافْص نهروعش نرفض نكو «قارعلاو ماشا ٠
 اينحتم ديسلا ناكو ءايرزأ ثا رثك | يف مويلا وه

 ريثك ل عفب اك اهنصقعي دقو نهروعش نييطب ّنكو هرصعل
 :اذه انمويلءانسألا ٠
 «ةسالببلاو ةَقرلا نم هيلع تنتش امان ةديسبلا »لس

 ءعيفر ماقم تاذ خرؤملا نيعأ يف يه يتلا دئاوفلا تعج دقف ٠

 .. ٠ ةنزاوملا هذه يف ةيناثلا هوجولا لك نم يهف



 دل

 00 ”ناديرب . نيلجحلا ىالمهلوقق . ماوقلا نصغ نتمءنآلا ىالم 0

 0 ' «نيلوزوم ريغ حللا نم ناعفم«نيلجحلا عضوم امهو اهلخلخم ٠
 2528 « مات وبأ هنسحتسبا ام ماوقا ب بتاع اهزو « كلذن أاهحدمب وهو

 ْ ٠ ىعاشلا لاق قوذلاب قاعتب ام كلذ نا ديب
 0 1 .لاخاملا ققاذ تاكلاس نم...

 0 : نانا ةرعص ميطسو لاغتلا: هنر لوبحي محو

 3 لوزمديغ داو ةضغ نوكي نا ماو بهاذم نوقشعباوف

 00 ا ْش اروبا ةيليف

 7 اهماوق نتم نا كذب ديرو: قبدو ل نتتم : : هلوقو

 7 اهدودخ "ببشتو « قيشر ندل وهف« قيرولا نصغلا يكاحي
 )0 11/ ىف وه « قيقعلا امو ردلا ام. ةحوزمملا ةرجلا نولب

 '00 امو نكلو ةرفاثلا ةيظااك ابنا هلوقو « ةغالللا الاغو نسل
 آلم اهلإ دارأ « ةيلانلا راجشالا ىلا لضي نم اهلا لصو

 دو ىعسي نم ىلع اهلا لوصولا ليحتسيال « روفنلا نم أمم
 : مور , ام كلذ نود لد نم ىلع وا ؛ تابنور ربصب كلذ

 ١ « ناسحالاو ةغالبلا مامز ماع د ماتم لبا لع



 ا ادا ا ريا ا ااا

 ا

 «تارظن وأ ةرظن ريثب امم رفظي ملهلاوءاتاال |
 ناواسل ابضرأ ةرايز نع هعاطقنا سمحت ال نا انسي وهو

 .باسملا موب لمحتف "همدابموقرده نا ةيشخلب ؛ بارأ

 « ةغرشلا دصاقملاو يناعملا هذه نأ نا 'هاوس ءاش ولو

 ٍض انما اييكس الاناك ان دارا يأو مالكي أ

 : قئافلا ناببلاو ةغالبلا ةّنعأ كلاما . قباسلا

 لذتبملامالكلاوبف . ديلولا نبا يناوغلا عيرص مالك اما
 دقو . ةيرعشلا ةحاصفلا تاقبط نم ةقبط ىندأ نع طحنملا

 ًابطاخب روخام يف. هلحترا هناكف .ةيرعلا ةحلاللا 0
 ساكلا نيب . ساون ىنأ ةرضح يف تاسمولا ل

 اهناو . ”لقع ماس ضرغوأ فيرنش ىنعم هب سيلف ٠ ساطلاو

 ءايحلاو با نخو تايواغلاريغ هب قطن ال مالك وه
 دقو . نسال "ارخآا 14 ةديصقلا هده يف وبف . تايراف

 ءانلو ةلوأ اخاوس يف

 ىلعأ نم وهو ميفن يبرع مالك هناف م 8 نأ لو اماو

 نيلجملا ىألم مهتميخ يفنا دوني وو يرام تاقبط



 فل

 0 - لسرتسملا رعشلاو ء فكلا عم سسانتملا نانبلاو لبعلا مسصعلاو
 ْ هريغ ىلا ءدبشلاب هبشملا درابلا قيرلاو « « رقشألا وأ مافلا ظ

 0 هفصو فاتخا ارعاش دجت داكن الو « دودحم لا فطرلا نب

 ! 2 ءارعشلا نم دش هير لك ذيع ةناسحتنما وأ

 0 . ىنعملا اذه يف حاضيا 50 اذه دعب اين لانو « قوذلا

 ' «لزلانمدودمم انا ديب «بييشتلل ابي سفأ م يفنايق
 ا ىلا ىدعت ذا هنم هنم عسوأ هنا ريغ « بابلا اذه يف لخادو

 ! رعشلا تاب يف لخدت يتلا مئاقولاو عامجالا ةءاكحو تابطاخا

 31 2 هللا زر نمم ناكو سعاشلا هلدصق اذاف ؛ : يصصقلا

 1 ظ . حيسف ناديم ىلا هنم لخد « روصتلا
 "  هةيرثطلا نبا وف ناعرلا اذه يف ىلعملا حدقتلابرئافلا اّمأ

 00 اهدمب أم يتلا ةياغلا غلبو « عملا لبسلا ىأ دقق « مقادم ريغ

 7 «هلاذع ةرثكح ىكشو «هلاح ةعقاو ىكخ « عمطم لزغتل

 ايولاو مارغلا نم مك اع حابو « ىوحلا آش ام فطلتو

 « ىبرلا راهزا نساحم كنئهو «ابضلا تامسن لجتجأف بتاعو

 أهنلا لوصولا نودناو ؛ تايناغلا مث ارك نم هتبوبحم نا ائملعف



 مي

 0 «!؟/ك

 يتتخ كذا تمصأا ||

 علا تببصأ دقف _ماهسلا عقو ظ
 القا اس جيضاب ل

 0 بحسل ”لبللاو

 د قيتنفلا . كننملاك < اي '

 ىركلا نس تلا اذا قخ

 كولم لب 2 لذ لاوقأ نبب تنزاو اذا

 0 نكل“ « عساو باب ؛ ءرمشلا نم بابا اذه نأ تلطا 0007

 صه تافوصوملاؤ ؛ فلتخ ال هْنف ”فصولاف ؛ دودحمءازؤ ام .

 رغتلاو تاو مضاعملاوءرصخلاو قنملاو ءدقلاو هجولا « يه
 تفاثخا اعممولعم اددعزواجتال اهم. نسحيتسملاو « رعشلاو

 لبشو لج نبب هذدهو «قرزلا وأ دوسلا نويعلاف“قاوذلالا ٠
 ءااضقلا ملا عوطلا قيقلاو ١ ركالاوا ضِنآلا قولا ٠



 يقم اماثلا يوحي ام ءاروو:
5 



 57 111 ظ 3

 نكلو راونلا ةيبظلاك يو ٠

 يرتحبلا لاقو

 00 اذا انياب مح

 رع حضاو نع 2 امأ

 مش دراب ف رع رام

 0 6 0 قوش

 قوحسلا ةانج تنكمأ عر

 ينتملا بيطلا وبأ لاقو ٠

 دوقعو عقارب يف :تملط ”رودب تيارلَه هللا ٠

 دولملا لبق بولقلاقشناب دهلا اشير ميسأب تايمار
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 « ةدشلا فد يف يدعاسو ينوع تنك ةّئان يان ام اذاف
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 هد, عطق نك نكت ينتمطق نا كنال « حيحصب "هتموت ام

 ال ام ىلا ءكدانعو كملظب ينعفد» الو « ضوع اهنمأهل نسلو
 الو < لضملا ىلا هسفنب يعرب لقاعلاف ؛ كنار جه نم سحأ

 . لذلا وأ راعلا ةيطم كرب
 اذه تافص حاضبال ةجاح نم نايبلا اذه دعب امو

 كي رصاعمدخال اهنامعزو تابالا هذه ىراق ًارقولف «لئاقلا

 رطقلا وأ يناشلا ميلقالا ءارعش نم ةراضحلا لفل

 درت الينلا هتححو «دقنلا ةوّش كاذ معز تعفدل « يرصملا

 برملا كل: ُهَّودع ناسنالا براحت نا اندبعل نأشلا سيلف

 3 ءردغلاو عادللاو ركلا برح مويلا انبرح لب « ةرحلا
 ضرف ناو ؟ ىدأع نم ةاداعم ىلع هقدص هدهاعي يذلا نم
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 الب نساحلا رزن ال تهددو
 اليلف رارغلا مق ال تيضمو مك

 ةقيرط لوقعلا ىعأ ًاققدتم

 الك الالج الملا فقوتس
 اليبقث هفكب غاريلا دحس

 0 ةدايسلا كب ريئتسن ال

 يع ىدللا" كب اما

 ةةمادن كا اون ىف دخت قارسو

 ةلابخ كذختأ 1 قتيلا

 تنزاوو « ريصب دش ةمدقتملا دئاصقلا تدَش اذاف

 7١ نب نعم رعش تحن نم كل ربظ « ريبخ دقان ةنزاوم اهني

 . يفاصلا قيدصلا وبف « هتافص لماكب يبرعلا يودبلا ؛ وا

 نوكي نا ىرب يذلا «شيعلا جذاسلا « ىلقلا ىهاطلا ؛ ةّنلا
 ةطاسبب هل لوشو 9 ةوعديف « ةدحاو ةلاح يف "هقبدصو

 :تلجر وأ د ناو « مصخ كر كبرت امل ىلا



 نر ظ
 اليده ء .افولا نم ضيرقلا بدن 3

 هيخو مادولا لغسل

 اليحم نامزلا 1 ع دط 0

 : روز اهدهتعاو كفيل

 اليلعت ىوتلا ىلع مالسل | لصو

 0 .ِ نأل ةلباو ةمازلا كلا
 اليخ ا ال بيدحلا مس 3

 ةبيغ ا الو تبعد اذاو

 : مارسوا

 اليلب ”لوبقلا ا :

 البلك هنع لى هؤرام دنري

1 
 ؟ ١



 , ةيشع كيلا ًاقوش اهتلح

 ا كلغ 2 اج
 0 0 نك 2

 5 ةعبط قفدد ول تد نعد

 : اليسمت ءاضفلا دبا خا آم

 3 حاولا فويب امو نإ

 اليلغ باتعلاب مقنأ تو

 "اا نيل

 اليدنم ةضرع نعجن ع

 اىلاطو ماسلا دم دقن
 اليوط لع اعود هتيفضأ

 9 هه را نع كلاع اذ ام

 ةضور ما

 الق ني كال

 #4 انوا 7” ع سا ا "1-2



 ا <نذ دل

 ”كيلع لا هيكل 00

 غر نمم ك0 بغرو

 م نا كادف ةنلدعت الف

 نم امع كيال ليدال كا"

 ١ ةفاصتاف "كاي ا
 "'بستكملا فرشلاو لضفللا نم

 بزقلا ترتكو بيل 2.

 نشك .نع نم كوعدأ يلايل
 ةومحج تدل تدك ||

 ناقاخ نب ميعفلا“ نا ”يسلدلالا ةجافخ نا لا
 لايدل 0 5-1

 سوا "سو



 "الا تنأف نصقن ناك ناو

 ١ ةرملا نون كانو نسل

 "دنا اذه كنيو يو
 ماركلا هيف "بسانب ”دادو

 انما لوا ةج ريو
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 ةن قيدض ال 0 دال 7

 مصب ام ناسفالا ” "سك امق 1

 صنف ينحار ةنصتقااع

 0 0 2 َّ كياتع اند

 هملك هنا الا ّرّدلا نعبلا دف

 هم نبا بناعي ينادملا ساَرف وأ ريمالا لاقو

 برعلا مييركو ىدهلا يا

 بضغلا م ٍيفو * افملا 5



 اع

 هرظ اسدلا يخأ عافتنا امو ان

 ١ ايظلاو ”واوبالا ةدنع 0 اذا

 0( يلا ريح هاذ
- # 

 1 3 ىجدسل م 0 7 كق هن 0

 ا . 5

 'هدع 00 0

 3 "اا لاش

 "1 'كاضرأ اذا رح اف 5

 ١ : ةفرعم كاذ ا

 ممزذ ىهنلا لها يف فراعملا نا 0 1 9 2 0 : 5

 0” مكنجعيف ابيع انل نوبلطت
 مركلاو نالات اه شأا ةركلو 5 5

0 ٠ 



 1 ا 00
 هب

 ا

 أهم رمل ففاخم لعش ىوس
 يبرر تناو غاقا يلا ولو

 راضتنا سلا ول اخنأ تملظ
 اذه فالخن يعدقاع دقو

 ل ةقث نم كيلا بون

 يعالطاب خلل ةيدل ركشأو

 يتم نوكيو ابنأف لو راس
 'مالس "تليق الك مالس

 يلاسملا بعتلا لع ىف

 يئاوقلا نيب هدجم دلو

 مه لكوكاذ نوكيدفكو

 دولا وجرم ريغ اي

 تيقتس رو تر ىلع

 مونجيف يناوقلانم َكازغ
 دوبعلاب اوفوأ "3 َلاقو

 ديلت وا ةوخ ألا يف فيرط

 دوم مويلا ءافولا نأ لع
 ديعولاو مديتلا ريغ ىلع

 ديعلط ىلإ افلا دعس ىلع

 دودولا وحن * هدو ةحاوو

 دولطلاب ىمأ رعشلا ضعبو

 لد دج فورعع ينلباق

 بلح كام ةلودلا فيس سناعب ينتملا لاقو
 يتاماعم . يف الا سانلا "لدعأ اي

 'مكحلاو ممكن أو ماصخلا كيف

 | قفا كنم ٍتارظن اهاذيعا

 ”مّرو همحش نميفمحشلا ب سحننأ
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 ينع _يسألا كرش
 اهارأ ةجرت ةكينيع يفو
 أهم نيللا ”تدهع و

 اوضأ ناك ام انس "ملظأو

 روق دو نع كيلا 'ليمأ
 ىلا نارزك نأ ينذ اف

 ْ ةرامتخا ”كنع يت نا اكل للف

 عموما يندداعم يف عنصبو

 راوي 0 امأ

 2 ف : كابا ' دو

 انمث رعشلا يف القعم كل تن
1 0" 2 10 

 ترادس اكلااماذا ينهدبتو

 اهنمءاسلملا' قرط دنارع

 1 تمظعُنإ نيضرتعمو

 ىف كاس 52 يل امو

 لا

 ةوقحلاو نئاغضلا ىلع لدن

 1" ١

 دحلا ”ركز اماكو تدغ

 ديعبلا بسنلا ىلع يندعبتف

 يدوع َريغ كد وع ناك وك 2

 رديبعلاب ىلوأ هللا تاكو

 0 ب نم عاصلا ضمبو

 رمل مئاهلايف كفصو
 ٍديشنلايف لصفملا اه رهوج

  ديصقلايف 7 ةككنماتفأو

 ديربلا عم وى 0 3

 وقول "بطح اهنأك يل
 يدورش موي ع اودبش 2

 دش نك ىلا ي يواالو

 ١ سيدلا لظلا بناس يلي

 هسا لال بدعي را
 3 7 يبا 0. 7 1 -



 دوعم5 

 وادع ىذ هم تيوس لا
 ا ا 0 2 يا نماجرابل

7 

 دغ لا تحفص امو ينتؤس ناو

 ليقف كن 0 تقعيل ٠

 لمت َكاذ لع حفص وذا أمدق

 ينتمطق ام اذا ايندلا يف ٌعطقتس

 َ دبا للا يأ ٌرظناف كنع

 ١ لصاو كلابح ٠ تر نا سائلا فو

 لّوحتس للا راد نع ٍضرالا يفو 00
 00 هتدبو كاجأ تصل

 لقعي ناك ْنا نارجملا فرط ىلع
 ا بتاعي ييرتحبلا لاقو

 ديقكا دولا كنم يأر ديعتاسم ةوعد ”مهاربأأ



 0 0 00 طاخ ىلاراشأو

 قي

 1 عباسا لصفلا

 يف

 بانعلا ننزأوم

 ةساجلا ا رعش نم سوأ ن نمم لاق
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 هةر ردنلاو رظلا رثكو « اهنف "ىواسملا تارشتنا

 ودملا لتقب يصوي نا هتلعج ىتح اهب تّبط دق ىضوفلا نأك
 هلع ةقفشلا ردت عدار الو . كانه كاس ال نك

 الو «راجلل الو « ليلخلل اذه. همالكيف ركذ الف « هتمحرو

 ةييرغ هتليب يف ءامسالا هذه ىري ناك هنأك لب ؛ فيلا
 اعف ةلجلا ىلعو « مهفالخا نع ةديعب « موقلا كنلوأ ةنل نع '

 « مؤاشتلا ةحسم نم هيلع امو « ىلقلا ةواسق نم هرعش يف

 ءظفللا بيكرت لاج يا ؛ رعشلا قيسوم رم هيف ناف

 « هتحاصفو هتغالبو « نذالا يف هتلر نسحو « هحسن ةعاربو

 نا لوقلا ةصالخو « عامسالا يعرتسيو راظنالا فقوتسي أم

 نم يندز « هعامسا دنع لوقت نا كيلا ببحي عيدبلا هعومج

 وبف « يناغالا هده يعمس ىلع دعاو « يناثملاو يل اللا هده

 : ةنزاوملا هذه يف ىلا قباسلا
 لالا ةلوبم نا ىلع كدي فيان يشلا 0

 ءاده انديعل هاك وش * لك ق وف هتئيب يف تناك« هتلودو

 ىنلاو « قازرالاو «زوتكلاو ؛ لاما ركذ نمررك دفا هارتف



 71705 ا 1 ب يدع 1 ينل اللا لا
 ا

1 

 1 0004 كونا لهأ ردو + + الهملا ء اهداو

 لها ةبصانمو ءادعالا ةبراحم ىلا 1 ىث همالك يف سلف

 ” ةيدلا لع اطلإبا ط نطرألا نع ىلع مكحلاو « ظل

 / ظ )0 نم شح «ءاوهالا نع“ كبعي 0

007 

 «راخلا قاوشجع ةياعرو « فيضلا ماركا قوف بدا: هيب

 ١ ا ىلع ىف « ليلخلاب ثرضلاو « ةقادصلا دوهع ان

 الو اه الو هانم ركذب مو« هموقل وأ هش هتيصوب

 لع ضر#و « ةوادعلا نم 0 وهو ًالظ الو اما

 آل اذخلا نك ناو هرمش ناف ةلخطلا لعو « ةقادصلا

 وأ: ارورس سفنلا يف. حيهم أم هيف سيلف « ةحاصفلاو ةغالبلا

 . لاطأ ول كيلا ب ىف وا « اطاشن

 دق أهف ناك ينلا ةئيبلا نا ىلع | :ادف يللا مالكامأو

 : ا ا 6 يو هموق 00 نع

 ا بادآ يف نكي. ف « هيلا يري ناك يذلا ضرتلا برقو ءاهلا
 نيم ا ا ا ا



 -؟48-

 ءمهصالخا يف باترملا ؛ مهتقادص نم رذحلانيعب « سانلا نم

 اوت راع يصوب اودع ماري لب « مهعادخو مركعي دقتعملا

 ال لب « ةنطفلا لاكودعلا لتق ىريو « هتنيالعب رتب ال ناو

 نم كودع ةتبتما يذلا كفرش يأس فرشلا لسي
 وهو « هلتقب يا همدب الا راعلا نم ربطي.الو راقتحالا

 ةبحص هتبضغأو « م ارالا هيلا تتناسإ لجر مالك ىرتاك

 نيا را ثطس سعر سانلا

 برقأ ناسنالا نودلخ نبا لاق ةفسالفلا نم ريثك يأر

 ةقطانلا هتوقو هترطف لصاب رشلا لالخ نم ريخلا لالخ ىلا

 هيف يتلا ةيناويحلا ىوقلا لبق, نم هءاج امنا رشلا نال ةلقاعلا

 . برقأ هلالخو ريمخلا ىلا وهف ناسلا وه ثيج نىرمامأو

 مالك هنا كل ربظ فيصان خيشلا مالكي يف ترصبت اذاو

 لب يصوي. الو حصن الوبفو نيتثبلا كلبيت ريغ يف ناك نم

 ىف امل سيل ةيصولاو حصنلا نأك؛ هنمز ةلاح روصن

 م ءاضقلا ماكحأ نم بجعتي 'هناكو ءاهب ناك يتلا ةثييلا

 ءماركلاو ء انك اروبجر قو ؛ م آثللا نم ريثك ىنغ نم ىدي ٠

/ 1 



 مغ.

 ظ « مهتمدحأ ةفضي مو موق ىلغ طقتس اذا يداوبلا لف رفاسلا

 . ىلع لزن ذحأ فضيل اف رضملا امأ«ًاشطع وأ عوج كله

 حا دق ةئدمتملا مالا دنع ةفايضلا لب « قدنف وا ناخ

 قيدصللوأ فيضلل هرملا هعئصن ع : اقع ءاكادنل ايما ديعلا ادم

 عمي يف دز ا' دام رئاس اذه لع سقو.؛ بارثلا

 . امنا نم
 ربع ينتلا مالك يف فرطلا ت تلق اذاو

 آل لتنب وبف « قمنا ديزي ةئيي "ريغ ةئاي يف
 )١( ظفل برعم نع ريبعتلاب هريغ نم قحأ. ظفللا اذه لعل ١21101600"

 اندنع نيبرعملا نم روهج هنظ م ء يثلا طسو سيل مثرفالا دنع هب دارملا ذا

 ناسنالاب وا ء ءيغلاب طيح ام : كلذب مهدارم "0 « ظفللا اذه هل اولمغتساو

 ىرخأ ةرابعبو : ناكسو ناكم نم ٠ وا ناسنالا هيف شيغي يذلا ناكملا
 ةا00) | تارؤملا راسو قاكسلاو ءاملاو ءاوها نم ناكملا ينام لكو ناوحلا

 ملا ادي طخ فا ان دنع نكي مل املو ١ يل تأ 000
 ناكملا رسكلاب ةئيبلا : سوماقلا يف لاق ىنعملا اذه ىلع اهتالطاو اهلامعتسا
 ظفللا اذه نا فيك ت ار د هال كلاب كيلر. .. . هب ماقأو .هلح

  0007بحاص رصعلا ةمالع لاف ااه « ةلاحلا » ىنعب وهذا هيفام لكو ناكملا

 ا كاك ىقحرا الك غونلا نا ) 54 ةحفص ةسداسلا ةنسلا يف .ءابضلا ةحم
 ةحفص يف لاقو ( هقفاوت' فلا ةئيبلا يف ًاروصحم ىقبيو ) .ًاضيأ لاقو ( قيضأ
 تاعبلا رثكا يف دجو هنا بر الف ىلوالا: ناسنالا ةأشن عضوم امأ ) «ه

 لعأ هتلاو هبقاعتو هئاقبل ةنامض اهلضفأو هجارمل ةمث آلم .



 الا
 مث

 ا ضعبو هيف سيل ام يعادد ُضعبو
 م ةقشاقش ترده اذا داو "لك يف نم ا رعشلا يفو

 مولك اهنف هضعبو "يطب ”.الكن ذأ يف رعشلا ضعبو
 . قدص كل حضنا «ءا ءارعشلا ء ءالؤه مالكنإي تنزاو اهل

 املا لاثما اهرثك ا نا نم ينحل باب يف كل ةترك ذام
 نمكلذ رهج ثلا دب زر انينعارل ابكبسي كح وأءرعاشلا

 نيب « هلوق يف رظنلا تمعنا اذا مث « هتاديصق تيب لوأ نم

 ةلوأ يصويف «مريبكو ه ًاموق وأ هل ادأو ظعب ودب هنا كل

 يف هنع مفادب قيدص هيلا جاتحي ام لوأ يودبلا ذا ليلخلا
 نع هينغت الو « ةبكحنلا تلح اذا ةرئابو ةدشلا تقو

 يصوب هنا مث « ةيدابلالاوحأ نممواعموه امل «قزرلا 1-8

 نوفرعب.ال نارمعلا يف نب رحبتسملا رضحلا نا ىلعت تناوءراملاب

 نينس ةراح مهنم هرملا رواج دق لب ؛ راك قرش 0

 «ضانلا زال سار م يأ نم لعب الو ةدب دع

 هرف لكن يمأت لفكتت تاموكملاو «ندملا يف تاراغال ذا
 نأل فيضلاب يصو مث . راهن ليل مهتسارحو اهب نيلزانلا نم



 ا

 دجت ناف سوفنلا م لظلاو

 00 ل ةلعلف ةفع اذ

 يوعر ال نم ”لدع ةيلبا نو

 مش ا نه ايباطغو هلهج نع

 هدر لياذلا يف "لع لذلاو

 0 دو نأ اةنم ا

 1 كلانب ام ةرادبلا نيو

 وو رضيام ةقادصلا نمو

 د عك مركلا ذك تعا الفا
 مع مجاعالا دلت" نم لاعفو

 يجزايلا فيصان خيشلا رشع عس تلا نرقلا رعاش لاقو

 موال شلف ضعب هميش مدق "لكلام زونك ّبيصب

 ”مكملا فصتنا هزادنقم لع ار السي نلف

 'ءولي. الف ءاضقلا لدع ىرب . ٌصخش مايألا لغ بتعب ملو

 0 ”كولعصو 2 هتلضف ليخي لاموذ سانلا نيبو

 ادم وتل يرق لنك. يدحل ارفق مارك او



 .ينتملا لاقو

 ىرأ:ةلق .تانداحلا تأ دناو

 مدع اداوم الو: تبيع اقم ظ

 ةماج يلا 'مرتخح 3

 مرهو ”يصلا ةيصان بيشلو

 ظ اي رقلاو
 مب ةواقشلا يف ةلاهللا وخاو

 قلطف ظافملا اوذبن دق سانلاو

 مدن فاعو ىلو آلا ىبنل ٠"
 يمد ودع نم كتعدخي ال

 محرر ودغ نم كيابش مجراو

 ىذالا نم عا فرش مسي ال

 مدلا هباوج لع قارب ع ١

 هد 0 نم زل ل
 موليو لع < لق 0



 ركحلا ننز أوم

 فقتل مكحملا نب ديزي. لاق .
 د1 لاشكالاو ا دباب

 هدوب ليلحلل مد
 ةب كرال ةفرعاو

 هللا ينب معاو

 انيقيقدع نوفا ١ تننا

 ث نيدلا . لثم لبنلاو
 اهلها عرصب ' ينبلاو

 رعبلأ كل هوك دقلو



 د

 راركت ىشخيو هركب وهو مورلا عم ةنمكو رون تايبالا

 ةعاجشلا « هعم نيذلا لاطبالاو هسفن ىلا ببحيف « اهعوقو

 ىرب هناك ارح ًادعرم مورلا دادهنإ وهو تابثلاو

 مم انبره اوبسحت ال ميل لوقيف حافكلا ةّدع نم ديدهتا

 «كشطب نم ةيشخ وا 5؟سأب نم اقوخ كدالب نع اندعبو
 تركو نعطلاو برضلا انتعنصو ايانملا باهن ال موق انناف

 كانيقالو الابنو ةنسأ اهانوشح تقولا ناح اذا يهو ١ ليما
 انومتيفك كلا ىلع نآلا هللا دمحت نكلو ) الا قام اب

 (مكرش
 نيمدقتملا ةالثلار عش نيب ةنزاوملا دعب ريصبلا دقانلل نيبتيف

 ىلا مجأ كلام نبدعس تاببانزا!يولا ذل 00 ر

 سنا ىلا برقأ سارف يبا تاياو « ةيودبلا ةجاذدسلاو

 تاسساو ؛ قللعلا نسون ةيفو ةيرصعلا ةحاصفلا

 « ةعانصلا ةفلك اهملع ةيداب ةسالسلاو ةحاصفلا يف اهنود ينم
 . معا هللاو عجاشنلا نم اهتحت ام عم

 سج) يقيد



 000 ع

 0 ردغ هب ربظ دقو سوفنلا نم هيف صخرأ ال فقوم يف
 | درو ءادملا عفدل هيف قبب لو هدقح فشكلاو ودملا
 00 ظ . ربصلاو ةعاجسشلا الا ء رشلا

 1 ارارق نأ روصت نيو ةروصلا هده نيب تنزاو اذاو

 ١ لك موق لاح رّوصي كاذف  ةلاحو ةلاح نيب قرفلا تير
 - اذهو « ةوادبلات الاح دعب أ يف برعلا مو « هسفن ريما مهم

 ٠ « دالملاو برحلل نيزهجتم ةراضحلا ىلا ىندأ ًاموق روصب
 ِ نودلقتب مو هسفن مهتدايق لوتو ميسر ٍريمأل نيعضاخ ٠ ظ

 00 ] مول نوجدي الو. حامرلا نولقتسو - فويسلا
 7١ ةيلادجلا ةحاصفلا قئور نم ةروكذملا تايالا ىلع امو

 7 قيريناف « ةروبشملا ةيعيبطلا ينادملا ريمالا ةسامحو ةيلاعلا

 ١ « ةلودلا فيسل ةعاطلاو عوضملاب رارقالاو « قيلقلا وا حسدملا
 ' .'تايبالا نم ةلك لك يف سهاظ

 "لك هجو لع سهاظ ةعنصلا ءآور ناف ينتملا تاينا امأ
 ا 'هءاحش يف بانررال نم تنكناووهو ٠ هظافلأ نم ةظفل

 , هرذج هارآ يلف ءابلخ اذه نسبل ةجح نم رثكأ كلذ لع يلو



 ا

 موال بيلا دصق هلا ١
 اماه فويسلا انلقو نيا

 ام دعب ةنسألا اهإنوشح ليخو

 انه نو الع انه نك ككل
 « ةروكذملا ةساجلا دهاوش يف ًاقداص ارظن دقانلا رظن اذأف

 ٠ الؤهنيي قرفلا هل ادب « ةيرعشلا ةحاصفلا قوذب نم ناكو
 رعش يف ىأرف « لمأت ىند أل هجولا اذه نم ةثالثلا ؛ارعشلا

 : يف لب ثم لك يف ةروصم ةتودبلا ةسورتلا 0 ١ 0١

 رهظ ىلع الياختم حرم يبرعلا سرافلا كءرب ىتح « ةلك لك
 ئجافت ذا «هنبوكك لاب بجسب وه انيبو « ملسلا نآبا هناصح

 0 ةنداعم ةليبق مهتتغاب دقو ىلا ان ةماوربا مس

 هب رخنم حتفف هناصح ةنحس ثيلشا دقو ةيحفال دم

 خارصلا كاد ءارو ام كردا ناوملا نآكا هينْذأ سصنو

 يف هيلجر. سن دقو هسراشب كنأكو « برحلاو ليولا نم

 حرلاو موقلا ىفاو ىتح مرلا قالطنا ودعي قلطناف هنطب

 كاذ مفديو « اذه نعطيو « ”رفلا دعب ركب وهو هني ذم



 ا

 ا مراوم ظ

 كلام نب دعس لاق

 حارملاو ٍليخا اخ ال ىبال برملاو

 حاقولا سرفلاو تادجن .. 1 يف ُاّبصلا ىتفلا لا

 1 رلاو لكلا ضيب ل او دادسملا راما

 ا مدقتلا 3 3 تلا دع اركلاو

 حارّصلا ردلا نمادنو اهقاس نع مهل تفشك

 ١ يادغا سارغىا لاقو

 2000| ديهاك انسنيلاةنسراعالو

 "00 را اذإ ةمراوم انايط قال اذا كن

 000 ىدعاكم ' تامر ةئبألاو اناهد

 ْ ينتما لاقو

 نأ نوفا ١ مورلا لع دقو

 اندع انفاخمبضرا انك ماذا 1 1

 ىغولا يف حرصت وم ااماذا اناو

 انعطلاو ب رضلا انا حاح ىلا انمسل



 ةن

 قوفو بابلا اذه يف همالك دوقتملا رعاشلا ةقل 1 0

 ءلعررع يف لك
 سماخلا لصفلا

 يق

 تنزاوملا
 مسقلا نم ثلاثلا لصفلا يف كل هنركذام ملغ

 "ص يذلا بيوبتلاو سينارتلا بسم رعشلا رك ذا م يخا يناثلا
 نوكأ دق يا لغاو هيلا يتقبس نم دجأ م يننأل ال هللا كب

 ءاهتركذ قا ناع رع ل باوبالا ؛ ميدقت يف ًاثطخع
 ملص, نأ « نفلا اذه يف ةثألا نم يدعب بتكم نب لف

 . نيحلصملا يزحي هللا ناف يلاخ دسيو

 بحاص اهركذ يتلا باوبالا ضعب تلمها يننا مث

 يف ةلخاد اهنا اما كلذو : نيرما دحا هاي يرابتعال ةساجلا
 قحتسن ال ةقيض اهنال اماو  اهتنتر يتلا باودالا نم باب

 . نفلا اذه يف صوصخم باب امل ىتنب نا



 ا

 5 يباجرالا لاق موأ

 5 ظ م لاصولا مأيا سو

 اديدج بابشلا 50 ةتسبلو

 0 اسا لاغاكوأ

 اعضوم يلق رس نم ىوحملا غلب
 داتا الون ةئلبا .لذملا ال ظ

 )ا ااوه ريق نوربتك ىلا اذه. ف لقاك وا ٠

 داوج قلطي نم ؛ ةيماسلا تاليختلاو « ميلسلا قوذلا يوذ

 « عساولا ”مضخلا رحبلاو ٠ مساششلا ربا فارطا يف هركف

 ”ولا يلاعا يف هرطاوخ ”باقع تلفأ هيضرب ام هب رب مل ناف

 « حيلملا ليختلاو ,عيدبلا ىنلا صنقن ىتح ؛ حيسب حيسفلا
 «هئم برقاأف الا ىرب نا عيطتسي ال ريصقلا رظنلا وذو

 ام الا هتيم نيعب ىرب الف ديعبلا رفسلا نع هركف زجعبو

 : هرظن تح عقو

 "00 ديلا نم تح ليططتلا اذه تيظعأ اذا تناو
 ادادا للا اهاينا نم ثاليكتلا تاقبط' نع باقنلا كل
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 ا

 ٍلقاع مو ىوهلا بيانظ ؛ تعرق

 اريثق ئوحلاترشق ىتح ىوللا ةووو 20
 فرع هنا لوش نا دارا ّيودبلا اذه تالي رظناف

 ليختلا اذهب اخ « هرمو ىوحلا واح قاذو“ مارغلا رارسأ
 ا ١ هريمب بوبنظك ىوملا هل رّوصتق « ديعبلا نشملا
 نع .محللا رشق نا ىلا ء خونتيل اصيل تل ل ا
 هأحح ةلق لع اده ليبق ْت تمدق مكلدي اذهو . مظعلا

 ةعاظفو. ريعبلا بوبتظو « هريعب نع لعس لف طا
 ةنشملا لاوحالا هذه نياو « مظعلا نع داما رشق رظنم
 نوؤشو « هلهأ عابط ةفاطلو ىوخلا ةقر نم «ةهوركّلا

 يدرتحبلا لاق (كلاق البف « نيبحلاو قاشملا
 اًيض ناكنإو ىو سل |

 ع

 الش لنك نا إو ةتلمحنو

 ينتملا لاق موأ

 ينطنت ام ىومللا ران نم 'تبرج
 قرح ام توا .ىشنلا ذآ



 ل *«ليرفرا ي 3 هكا
00 

 3 عب ري ا

00 

 ظ نوشيع نب سماع يبا جاملا لوقكو

 ظ القاع مالكلا تيرمو كشر

 فناع كالا الغ ترا ىلا ّلا

0 

 . مهبايت ةادقلا راع اذا م

 7 لسانا .غارفىلا تويبلا اوسبل

قلا نم ا همح مالكلا ديه تمحو ادق
 هتدجو « صيح

 هبشن كلنا « هيبشتلا د قرفلاو « تاروصتو تالّيخ

 «كساوح تح هلثم نم *يش مقو وأ تنباع دق ءيشد ًائيش

 تح ابلثم ٠ يش عوقو قبس ملو « كل ليخت: تاليخنلاو

 ضرالا نيب ينم بلل ًاشبج ناع سانلا نم نف . كساوح

 ىتمو « سانلا نويع نم ةقطنم ًمطنتم ارصخ وأ  ءامسلاو

 وا ناب اهلا ةروص .ليللا ناك ىو ؟تاهح مدلل ناك

 لهو ؟ ضرميف ماسجالا نم مدلكلا لعب ١ تان هل اما رق

 اهنكلو ؛ تاليخم هلكك لذ نا امأ ؛ سّبلْتف با ثوبللا

 سعاشلا لاق. لوقتلا لضافت لضافتن

 2002 سب“ 4 جلا

 د ا ناي دي “باج ني و. مايحب ترا

3 00000 01001 



 هم ا

 نم" سانلا نف « ميرلا يف هيفاوخو همداوق يوه بسحب
 ىلع هرئاط موحييو « طقسيو رثعتيف يرلا ةركحف موسي
 ةحنجا قباست نم مهنمو ؛ طفلي الو رقت الف فيفطلا

 داطصتق ء اضفلا يلاعأ يف قلحتو « حرابلاو ماسلا هرطاوخ

 هب رفظي مل« يصق ٌوأشو ديعب ضرع اذهو « حارلاو لزعالا
 مهيلع هب مت. لو ةيرقبعلا حئارقلا باحصا رباكا ضعب لا

 ظ ينتملا لوقك اقافنا آلا
 ”ءاتلا لمحمود لاغلا ل وذل م ولو

 ظ ابا هلق

 اقاطن قدح نم هيلع نأك  هفراهال ٍرصخو

 هاوقك
 هتحو نامزلا ٍقوف نم تيناف

 هتاروو هماماو هب

 ىسلدبالا هجافخ 00 م

 بابثلا لايذأ يصق نا ربل حاّصو ليلو



 "نسل

 «نويعلا عمد تضافاو « نوجشلاو نازحالا ترا ةلاطا

 هوجو ىلع كلذ تاراما تربظف « سوفنلا اهنم تمئس م

 رضارعإو « يولتو بؤاثتو يطعو دا دل

 ١ ا ا! وقنا يف ةّملا ةراثا نيم الف» 00

 ا رللا نسا وأ :ليوملاو بدنلاب فطاوللا
 يف كاحلاو « تايبا ماقم ماق تيبو « تالك نع تنغأ ةلك

 .هلضفوهنع«ولهأ نم كاياو هللا يناعج نسملا قوذلا هلككلذ
 لا نان هاب اذه. ليت رعشلا : رشع يناثلا بابلا

 يد.أ يف اهحيتافم زومرب ال هامل نم ةماتلا وجو

 1 يقييختلا رمشلاف « ءآسمقلا ةّرعلا اوذلب دارفا

 نم . نكلو « ةراشمالا الو هيسشنلا الو فصلا

 1 را تاليخنلا مسحت « ةفيرملو ؛ كلذ

 هلحو نانعلا هكا ءرملا قلطأ ىتم هنا ملعت تنأو «ةيلقملا

 ىلع قبطسس ناديميف ىرج « ةلوح يتلا تادوبشملادويق نم
 « هاجحو هتاكحذ ةبسنو « هناببو هسقن ىدمو « هناتج ةوق

 « حيسف وأ قيض قفأ يف ريطبو « هاه تاوطخ ةعرسو
 ث



 د #5«

 : ميلألا باذملا اوربي ىح .اونماوب الف مهيأ احلا دشا

 َّ نوم اظلا لمعي امع الفاغ هللا نّيسحت الو : هم

 ينتملا لوقك وا : راصبألا هيف صخشت مويل 'يهرخوب
 0 ٠ : روفاك يف

 كلام نحلل تسلا ا
 ؟ نع ار حلا ءابإ تأ

 ةبيجم نك نضرا يرمنأ نب
 اركب ةيرعأ يمخملا اذ لحل الو 0

 ظ 0
 ارش ةثدارإ تناك ار الأ 2 ذدارا علا للام آضق

 دق ذا ليوطتلا نثحي نإ نفلا اذه يف فلؤملا ىلعو

 « نطاوملا ضعب يف فصاوولاو خرؤملاو بيطخلل كلذ رفتشي
 نسح عم ةغالبلا يف اناس ل هيلعف لثمملا امأو

 ريثكلا ىلا عرسل ليلو , راسا مابفأ ناف « نايبلا

 زيزع توم اهمتخ ةناؤر مهضعبل ت تدبش دقو « سانلا نم
 كلذيف الاطأو « هنامثربو هنانب وِ هربق دنع ادعق ؛ هيدلاو ىلع

 ١



 جيرو « لهاجلا زوفو نئاملا ةأفاكحمو « لطابلا ءالعتساو
 "(ةحببقلا نوؤشلا نم كلذ ريغ ىلا « لئاقلا ةمالسو شاغلا

 تن ني اوقع ا يل ل “طنب لا ديلا 7و

0 

 يع

 2 هلوصخ حرا نلطملاو ةاحوت يذلا دوصقملا سكفلا

 0 0 اساسا ي ير « كتءاورةحيش كناكوا ع لشفلا نم
 3 يف عابطلا ليم نم « مولعم عال  ةاكلا ءاسو رجلاو
 ناهذالا يف كلذ عابطنا ةعرس وأ « ركتما ىلا بالغلا

 "امو «

 ىنملا ل نا ىلا

 ار ال اولقا ع اذ
 ُ ل اشيا نأ ةريانلا:و أ عانلاب ردح كلذ قالتلو

 نيا
2 

 ةاروتلا يف هلوقك هيف عوقولا نم ردحتلا سحي امموءذودشلا

 هلوق درو وا : نوعرف بلق هللا ىسقو :.نوعرف ركرش دنع
 مهلا وما ىلع سمطأ ابر : ايا نوعرف ركذ دنع نارقلا يف

 0 ناو « مئاقولاو ريسلا ك2 مم ةظعومو راع ةماعلا نيد

 7" ترج يتلا بوطخلا نم طخ ةباكملا درس يف هضرتعا

 : ٠ ماده نا لع هينيلف « هب ءادنقالا داري ام سكع لع
 ةيدلححب

 دايس ا اة ناني يي ين هن ح د



 .نورجدزب هب ارجازو ء اهب نودتق ةودقو « ةظعومو

 ترتسع « هليثقو هداجيا ليحتسملا وأ بعصلاب تين اذا

 نم اطيش اولبهأ ناف « نيلثملاو ىهلملا نذأو ىلع صالا

 6 نيرظانلا ماما ادع ًاسع كلذ ناك« ةءاورلاب فوصوملا

 كمينص ةيزم تعاّض هاوس اهولدد و هت ةياورلا اوامع] نأو

 « نيبطللا ٌرسيَأ اذه نا ىلع . ةنوعرلاو شيطلاب تيم لب
 دنع ديلا اذمل تاعانصلاو نونملاو فراملا 00 ]1

 هريوصن ليحتسم سعا مهيدل دجوب دكي مل ثيحب « ةجيرفلا

 شوحولا الو « مرعلا ليسلا الف « هنيعب ”يعيبطلا هناك« رظانلل
 ةلزارلا الو «نوصحلا كد الو « لئاحلا قيرألا الو « ةيراضلا

 هنت ًاليتس ذو ا كتر

0 ٠ 

 0 « يونعملا هجولا وهو « يناثلا هجولا يق

 يناعلا رفظب ةءاورلا :تيمتخ ناف ؛ 3 ملا ضرب يتلا ١



 ا

 ثثج سرتفت ةيراض شوحو دراوت وا « نيشيج ني ٍلاتقلا

00 0 

 1 0 ميلا 0 ةايسناو نيمالا دايو 1

 . قوقعو؛مداخلاودبعلاوتعو «قملا لع لطابلاروبظو ءمركلا

 . مئاقولاو ثداوحلا نم كلذ ريغ ىلا « دلاولا لئقو داولا

 ٍ ريغ اذهو . رطقو رصع لك يف ىري امم ؛ ةروبشملا ةيخضراتلا

 5 ١) ار ادياا بجي ام لب ليتل رثلا وا رثشلا يف دوحت

 .نييماسلا ةدافا« ةيليثملا ةءاوزلا نم دارملا نامت كنإ«كلذ ف

 طاشنلاو ةسامجلاو ةيملا مههف ثعبل : ةخرأت 6 هعقو وأ 2

 نع عافدلا يف نا 6 مم ءادقالاو مبنع يحل | يدحتل

 :فورعما عنصل وأ « .هليبس يف توملل لاسيتسالاو نطولا

 يف اهتداوح راركتو اهليثت نم دصقتلاو « ركتملا بانتجاو
 ةرحبتسملا مالا دنع مولعملا هحولا اده ىلع يهالملاو فعاللملا

 | طكلاو ملا توصلاريثأت نم ققحت ام وه « ةراضملا يف

 ” ةيسانلا قالخا .ىف يف و © ىنابع ءىث لكو « تادهاشملاو

955 
 2 سل

 تنام مح

 .بهروست مموكس 1 ا : ١ دوب ور تبلل صم تو اك مروع لا ااا 101>]>2>1 10101 1 2 2 02 2 0 0 2 2 2 0 2ز 2 ز2ة2ز 2 ة2020



 ل

 :لضم نم هللا# هلا ديب لن هتيخوت"ام ضعن يقع نو :

 فاؤي لباب اده . ىليسمتلا عشا :ىذع يدلل بابلا

 م نيراعملا ند داقا آلا هب بتكي ل لب انك بولد ١

 6 خيشلاو ؛ قحسا بدو ؛ يجزايلا .ليلخ خيشلاك :

 ناهض جس يفد كيضل صب لل د دنح زغيب نا وع تعشص

 لصي ل بابلا اذه نم *يثرصملاءارعش نم هربغل نوكي دقو
 نم ءيش يف سدلو « ديلقتلا باب نم كلذ لك نأ ذب . لا

 جيرفالا ا عدب الو « داهتجالا وأ راكتالا

 عمطم ةءارو ام « ناقتالاو ةعاربلا نم ًائابم طوشلا اذه ف

 بسانب امب مهلا « نيدلقم ملل تروكت نا انبسو « عماطا

 .”يليثقلا رعشلا نم عفنلا ضب لصحيل ءانتشي .

 نم ات ناك ناو يلبنقلا رعشلا نا ملعاو

 ل فلتخ هنا الا « ”يصصقلا

 ةلودحت: تنقسم ولا كفياع اه يصصقلا غشا يفإ ةنرتل تلا

 ظ كابتشا ةعاس مرع ليس لطه نم ءاهيورت يتلا ةياكتلا يف



 ا

 7 اال راركل يقاتل. ببسلاو . ليدبتلاو ريشتلاو لذوحتلاو
 1 ىلع لظ ول ايلدلا يف توص برطا نا مت تناو .ةدحاولا
 1 « سفنلا ةتمئسو لذألا اذا تالثوا نيتعاس دجلو من

 " «رعشلاباوبا نم اهريغ ىلعمعالملا لضف يف "سلا وه اذهو
 _ ةيداح ةصق يهلب ةليل ةرايز وا ؛ ةعاس ثيدح تسبل اهناف

 ١ درسل؛ مئاظملا نم ةميظع ةباكحوا اقوا ةيعشتم ثداوحوا

 2 لاف ةليلف 11 ؛ًامويف امون ليصفا) امراجم ىعاشلا امف

 7 صقتن وا « درابلا وا كاك لا را ىفملا نم ىف كلذ لاخي

 | ليصفتلاف تطورا بيكرتلاو درسلاو جسنلا يف ةعارب

 ” تاف « محالملا ةعانص هيضتقش امم كلذ ريغ وا « ريبعتلاو

 | بلطي وبف ٠ ةباصالا لدب ءاطللاب نر "لب. ضرفلا ميس
 ا ىلا عراب نمو جيا ىلا بج نم هثيدح يف لفتت نا هنم

 01 0 وو بواقلا كلع ىتح غلبا ىلا ملا نمو « عر

 م5 ةناغ ىلع

 ١ نوكأ نا وجداو ةدئافلا هن تيوب دف نكلو؛لوقلا ضعب هن

5 

 ا ةانك ءبابلا اذه يف حرشلا تلطأ دقو

2 

١ 



- 7- 

 0 0 يملا ةحاس انو الف

 "اقم لبألاو ءانعالا قا ئ

 0 ّهدلا كبأد اذهأ 1 نو

 ”ركش وا يوعرت وا يجتشل امأ

 ظ 7 ان ريغ كينيعف طناف تشجاذا

 رطنت ثيح ىو اوبسي يل ١

 ٠ تضرعا نيح اهب يل دهع خاف ْ

 'رجحمو ين خامل حالو :

 كسلا اذه رق ةصقلا هذه مظن ةعارب رظناف ظ

 ظ بلطتم اهدعبام ةغالبو « بواقلا عماجمب دخان ةقرب ديلا

 يش لزألا نيببّسسل ئراقلا اهلل تلاط ول اهنا دْيَب : ةباغ ٠

 نم لقتتلا علوم ناسنالا نا ملعت تناو .عوضؤملا 00 ظ

 ىلا ةلاح نمو « هريغ ىلا روظنم نمو ؛ زخأا ىلا ىدح

 طور تطخجولو ةعدتسملا ةدحاولا ةلاخلا لع وبف رشا

 لّقتتلا يف الا نوكت ال ةدايسلا لما لب ء الس 0



 ىف ىلع انيعأ اهيتخأل. تلاقف

 ْ د لا ص هلا را ىتأ

 انتل 1 اًهاتراف انلفأف

 ارد 2 000

 8 وه 1 0 انارس

 2 ل
 07 ع 1 -

 رصعمو ,نابعاك صوخش ثالث

 سرلا "نأ (؟) . مك (9؟) " ةدهو طنا ادعاتت يأ )١(

 9 110700 نا ا اا ذذ]1]71*1]111 1 121 اخذ ا ااا
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 هنيع 1ةيضنن دن بج 0

0 

 انر 5 ىلا ايس وزتو

 ”ر ذؤج ةليخلا طسو برر ىلا

 هلقأ الا كلبللا سن ل

 روب دمج يلا تدار

 'مهنم ناح دق يملا نأ تراك

 ”روذع كل العوم نكلو بوبه

 3 نحر لير ينعار اف

 ا رد تل يطا ا

 مهتوفأ امإف مهدلبا تلقف

 دانك اراك فسلا لاا

 ”مشاك لاق د دينا تلاقتف

 9 ناكل اقيدصتو انيلع

 2 ”هنم د الام ناك ناف

 'رتساو ءافخلل ىندأ . مالا َنم



 ا

 ةجاح ليسا يردا ام هللاوف

 ىوملاوقوشلا ينداق لب املْت اقف

 007 نم ”نيغاامو كيلا

 امد فا تال دقو تكاامقف

 قس ريغ باطملا بأ د

 امم ل
 *ضش كلذ لبق يلبل 56 امو

 سلو كاتبه لع نهتالاو
 مل ائيلع هزذكي م انل ظ

 جلفما اهنم كسملا ”يكذ بع

 رشؤم بورع وذ ي اولا قيقر

 نا ةنع تف اذا فرب

 "0 ناوحتا وا ا ىصح
 ا - م داوم عند هئستو سيحرا هايل يا 4 2 5 كل ا سادس 0 ١ ىلا اد فق وج

 : ا 3 1 0 0 7 , 1

 5 1 : : : ا 01 ١

 ' 0 هل 71

20 

 1 . هر
1 0 

0 
1 

0 2 

 ا



 ا

 نعؤا ةتبيح نموا هشه نع يدلي اق ا ١
 مابلكو « يبرملا ىعاشلا ارفكتتسي مل لاوحا هذهو « اعيلك
 : ةعببو يبا نب ربع لآق : يصقلا رعشلا طور شب ةلخم تملع

 فسأل
 هوو ءاشملاب تبع تبع ا ظ ظ

 ظ ظ ةيرف رجا ا باغو
 ١ ةرمس مانو تاع حدو ظ 3

 ١. ةيشمتلبقأ نيملا يع تضقنو

 ”وزأ وتلا ال كرا بابح ْ

 تياوتف هتاف ذا ثيل

 ٠ نهج ةيحتلا نونكع تداكو

 ظ ظ يتتحضف نانبلا تضعو: تلافو
 ةعأ كرا رود را سلا ظ
 نفخ ملأ كيلع انه ذا كترأ

 اة 5 1
 رضح كودع نم يلوحو ابيقر



 ا

 محالملاْنم ريثك ةجنرفلا دنع برغلا يف لب ةساملا نم تلخ
 0 ابك دعو ةيعراتلاو « ةيوحهللاو « ةيفسلفلا

 ْ .ةلخا نم

 ] نا الور سعاشلا نوكيي نا محالملا طورسش نمو

 ١ كلل ف سيتلاهىردا لمفك ةمحمملا لطب هسفن جي
 ةفارط هلثمو « هسرفو « هتبييحو « هياذ « ثالث نع جر مل
 ل يبا نب .ريهز 00 ع تاقملا ناوصا نم هريغو دبعلا نب

 7 1 : امم اميتقلمم يف ل ةكراحن  سزاملاو «ىملس

 5 7 - مجول نع
 اللا ةسقن ريغ نع ملكت نا لق ينرعلا سعاشلا نا كبع

 نا تدرأو ءرعشلا يف اثيدح صق ول هنا ىتحءست امردانلا يف

 لآ رهو قالا طرشلا نع دشل محالملا دادع يفةلخدب

 ةرابعب وا لا نع ايس تيدللا يدار عاجلا نوكي

 هقذح ىلا راظنالا تذج دمعتم ريغ بتفولاي نا قرح

 مراكك باجتالاو « هتعاجمو هتسورف نم شهدلاو « هتعاربو

 لهذي ال نا «ريخاو . سوفنلا هانأت امم كلذ لكف « هقالخا



 ةقلئيك

 قشاعلا ةينغأ نوكت نال حلصت ؛ هدادعتو هحرش لوط,

 ةيلستو « نيزملا ةيزعتو « فوطعلا ةدلاولا ةمرو « نآملولا

 ضورعو « شاقتلا مامإو « رّوصملا ذاتساو « بوركحلا

 دنع يبرملا دعرمو : ىلا ملعمو « بيطملا ةلبقو + ىعاشلا

 سوفنلا توق يهف ةلمجا ىلعو ء رصع لك ينو ةما خلاك
 ذا ء ابهتايح لوطن نا عدد الف « فطاوعلا نفر يحمو

 نمز لك يف ةسيفن يه « هليبنلا تافصلاو قالخالا مراكم
 لكددنع ءاكذلا نم اشيش: لاث نم  ةلاض هلي للا

 هليبقو بعش
 وا ةمحلملا لطب نوكي نا محالملا يف طرتشيو اولاق

 نونوكي ال نا كلذب دارملاو ممءاسر وا موقللا ءارعأ اهلاطبا

 مولا فطاوعب ةمحلملا عاش ملكش نا مهموق نع * ًابرغ

 ىلع يضق « نورعشي ام ىلع همالكق بطني ل ناف مرئاعشو
 .نوثعبب مود ىلا رشنت الف لجاعلا ءانفلاب هتمحلم

 ةوسأ ةيمسنلا هذه اهيلع قلطأسو  محالملا نا ديب

 نأو يصصتقا تلا بوث شيلالظ كل يف ١



0 

 «كلذ ريغ ىلا « نئاخلاو نابحلا اهب اوحهو « مهتاداع رباغ اهم
 اذهو «نامزلا م داش ناو ةئيدح تلظو «ناثدملا ىلع تتبتف

 م1 هتمحلم وأ سوريموه ةذايلإ نأش وه

 دا او اوله لهتسم يف تفصق ةمحام كو ء اهرمت لاطو

 يف ةايللا رصانع وأ ةءولطملا طورشلا رفوتل كاذو ءاهرمأ.

 نم اهيف فوت اب يعف ءاهاوس يف ابصقثو سوريموه ةمحلم
 تازرابملا يف داشنالل حلصت « جيبنلاو ةساملا رصانع

 دنع حلصت ام« مايللا لها رئاشعلاو لئابقلا دنع بورملاو
 انع نم اهيف امبو « ماق مفرأ ةراضملا نم ةغلابلا مالا

 « لدعلاو ةيرملا بحو ؛ قالخالا مراكمو « سفنلا بدأ

 ىراذعلا ماما داشنالاو ميلعتلل حلصت ٠ لئاضفلا رئاس

 ناكسن ىلا ربولا ناكس نم « رودخلا تاير رئاسو 0

 قيقدلا فضولا نم اهنف اعو ءروصعلا عيمج يف ء روصقلا
 « قسنلا لامجو « ظفللا .عرابو « كبسلا نسحو « ميدببل
 « رظنم ىلا دبشم نمو « دبشم ىلا فقوم نم لاقتنالاو

 امم كلذ ريغ ىلا داو ىلا ربظم نمو « ربظم ىلا رظنم نمو

 ديو ولا تما



 ا

 / « مهاوم و مدالوأو مبكر ح نع ..نريلتقتبسم ؛ سر

 ينو مردا مران« مهتادوبم) مهتهألاب نييضم<

 مهلاطب تازرابع ام رخافتبو « مهتاحوتفو مهرصنب

 نيبو « مهتارسكو مهالتق ىلع عي لرقم

 مم انو « مهما دأعو ابلهأ قالخأو « هناطوأ بيط فصي كلذ

 سؤريموه عنص أم وحن لع« مهشيع لاوحا رئاسو ,هرئاسخو

 يبرعلا رعشلا ىلا ابمجرب دقو - ةرايلرداب ةروبشملا هدئاصق

 سعاشلاو « يعملالاملاعلا« اعلا تي ةرغ لماكتلا انقدص ةرضح

 هذه ترفوت ناف اولاق . ب يباتسلا يدنفان املس «يعذوللا

 هب دخأو غبط نا نمدد الو عاش موقلان يب غبنو طورشلا

 «ريبعتلا ةعاربو « كبسلا ةداجاو.« فصولا نسح ىلع ىوق

 ؛ ةعاربلا تافص نم كلذ ر يغىلاء«درسلا لامجو « ؛ جستلا كلو 1

 ءاهودشانتو مولا اهظفحو « هتمحلم و أ هدئاصق نابك لا لقانت
 !واتهو « هاتوماهي اونبأو ؛ مهحارفاو مهالو يف اهب اونشتو ش

 اهب اوددعو « مهئاظع ىلع ا اونثأو « مهداّوق نم رفا ١
 اوارقو 0 مهفالسأ خيرأت اماوسردو « مما رثام 7



 دولا

 0000 0 م

 عر

 مهم ةقرطي الف : ام اهدببأو اهقدأو رعشلا باودا .

 تينا لكمال .لوحفلا
 أ | طلب

 .٠ .ةرعش خيش هب ةداجال رفوتل الا مولع عزو . نديم
 " ةسو هو يادإ م ليجرفل مث. ينانويلا سوريموه ايندلا
 زيت رامالو تكس رتاوو نيس اشي ةدبعب ةبنرب

 ب اذهب داجأ نم "لكل «ةلمجابو . وغوه رول
 0 ل افواو ذل :ةمزاللا طو رشلا رقوتل الا ءرغبشلا

 وم عراد نم عونلا اذه نا معاو

 .لح يولد نيكيف :ييزيدو ونورا

 79 نيب داحالا هب , كح 4 ايد داقتعالا هن هتف ةمأ يف و ىعاشلا

 نوكي ناو « اموعشو ابلثابقو ابتارامو ا لو اهذافعأ

 متق ودع منج "افي « كلذك اني « نيحرف مهل ام موقلا

 ؟رودتو« ةنوبقعتبو هنو رثأتيف« ملا وما حسنكيو « مدالب روغن

 نع نبتسم نوفاديو ؛ ادا لوطبو « ءرئاودلا مهس



 ١ . صنع يف انا

1.9 

 : قأنرام اهنم تارقو اضيا ةريصق انكلو ”ياطقلل

 اوفو هتئيج دنع اوجضو
 < مس

 5 0 0 ال ص ع املا ساحخو

 لذا :ةدصاق يو تمماعو

 -س

0 
 زاوبلا ةنم مهبلع سو َس

 داذحلا ردقلا نم :- الو

 راسن قرخ ةءانغ نأك

 راوجلا اهم راج هلا الولو

 . ناسحتا رمغلا كلاتل ناحو

 راختفا يف هورما ينكلو ”كحو ةظعوم هيف اذهف
 ءدهاو تلإوذه كا ئكذأ و40 لحاس الار ١

 مل برعلا دنع زيجارالا نا نم ؛ هتمدق ام ىلع ًاناهرب ال

 مئاقو وأ ةيخمرأت ثداوح فصوب ةطيمحم وأ ةليوط نككا
 نا لبق زجرلاب قطنت برعلا تناك لب « اهليصافتب ةيبرح
 . برعلا لاوحا رئاسن "أف « رعشلا رحبأ نم هريغب تقطن

 اماو رعشل سيل زخجرلا نا ليلخلا عزو بيذهلا يف لاق
 نا ةءاورلا هده دعب بحت الف . ثالثاو تابا فاصناوه

 ناب سيلو « رعشلا برعلا هب تقطن رحب لوا زجرلا نوكي
 ةدسأتا كل ترك د امناو باتكلا اذه ضرغ زم كلذ

١ 
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 0000000 ذر نم لاو“ + قلزعلاب هزالا انبرج رحم

 ا . قازرأ الو تانومس الب .ناقلا لاق لبس ناد

 ظ .قافشألاو : ةشملا ةدشل ٠ قارعالا مرك اياقالا

 ٍ . .يقابلا ثيدحلاو يزاخما نم

 ْ هر آلا لوقكو

 اثرا طبل يلا او ىسعو ا انلتقن حم

 اسيئتلا دم انلذأ ١ دمع

 همدتخلا ةمقو يف رخآلا ل

 أو لما الس اذه. هلع يب ا ويلا اولبقت نإ

 هلسلا * عسا نيزارغ وذو

 7 ظ لاقق هتارما هتمالف دلاخ ماما بره مك

 ظ 5 يع "فو ناوفص رف ذأ . ةمدنل-لاموب تدبشول كنإ

 ْ هك دعاني "لك نقلُش .-.. هملسألا فويشلاب انتقل

 1 هنحْمَحو اساسا ا ةمشمعألا ,هدسل الو يرض

 0010 هملك ىندا مولا يف قطنت مل ٠

 ءأ(ع) حون ةصق كلذ نم هيلع تفقوام نسحأو
 1 نافوطلاو



 يبذل 5-77

  _؟ها/ث , ا 0

 زواحت ال اهضعبو « ةريصق تناك زيجارالا هذه نأ نم كل

 نشارغألا 'تمظن دقو « لقأ وأ تايب سلا و عبرالا

 أهتنبا صقرت ّيبضلا 0 يبأ ةأرما لوقك ةبفاتةيصوصخ

 انيلب يذلا تيبلا يف لظب اس ال ةرج 00

 اندأ يف كلذ ام تان. امتئاا | نإ نابع

 انيعرا ل ترالال رو انيطعأ امن ده 3

 ع

 انيف ُهوعرز دق ام 3

 بيلا وهو ار داص -_ ثضي.:رخآلا لوقك أ

 قفل عدبأ

 احيمص اجو اذ َرداغ احوطفم اهحوطفم لع قلأ
 مهتنسلا ىلع ترج دق زيجارالا هده نم ريثكو

 كل نين امةزوجرأ نيتبيلا وأ تييلا تعدو ميلئابق اهتلقانتو
 ىلع قبطنت ال اها ملعت كلذ نمو . مهيدا بتك ةعلاطم نم

 ثداوملاو مئاقولا فصوو :يمصقلار عشلا نمثل 20

 ردت نوكي ناالامهللا اقوم اسر ةضراتلا

 ميغ ين نم رعاش لوقك ةعقاو نم ةعمل وأ ؛ ةفيفط 3 :



0 

 ينتدجو لاخلا -ينخ اذا يبا

 د 1 نحال ٍسمشلاك

 20 رع لرقكو ص خش وهو
 7” يلا يلإبأ أم رتل ةقرافو

 مارك راج نإ ةننإو

 ئوطل ىلأالا لعين تاعج دقف

 |0000 11 دله لع ينعو
 )0 ا )| رش نم ريثكو . ىلوأ قاوشالا ثيدحب وهو

 7 5 ْ وحنلا اذه ىلع

 ّ ىلع في ام مزيجارأ نم انيلا لصي ملف زيجارالا امو

 هللا دبع لاق « ريثكب كلذ نم لقأ اهرثك ىلب ايد نيسجلا
 ناكو: زجارلا سلغالا ةمج ريف ءارعششلاو عشنا هءاتكيف ةبرنق نبا

 ناكو زجرلا لاطأ نم لوأ وهو اسيمالسا اًيلهاج بلغال
 كببسحو مش وا رخاف اذا نيبلاو تنبلا لوس لجرا لبق

 . "ةزوجرا فلا رشع ةّتس ظفح ناك هنا يعمصالا نع محلوق

 1 0 ام ديؤت انكللو ولغلا يف ةيهانتملا تاغلابملا نم ابلعلو



500 

 نع ريبعتاب فاؤ ريغ اهالكو ب زيجارالاب متعب 0

 ] هنآ نم ارينا را اهئالف ةساملامأ . : ضربا اذه

 ْ ةةداصلا ينو يردأ أم ماوف

 رح أ كبابح نم ينارع ةادأ
 ْ 2 .ىوهلا لعيني ردعاف] ا

 'رذعلا كلف ةَريغ ءاد ناك نإو 1

 رخآلا#لوقكو . ثرقأ بيسنلا ىلا دارت اكوهو ١
 يحن تضاغا ىلع يفا

 نائنشلاو ع ءاضغبلا 3 ىتالا |

 4 ةملم بوك نم ١ يرتعن 0

 . يناش ف ينف رش لا 3 ٍإ

 ] ٍطمختم نع لوز لوزت اذاف 3

 نارقالا ىدل ةرداو , ىنحت 0



 د اله عاد

 0 0 و

 أ أك سو دقو نيد بوق تأ دق كا

  ةقدو هحسن اوف هفصو ا مس طا

 ٠ ع فدل 5 يتح ةفيلخال ةعقاولا تاثم ؛ هريوصت

 . ينئاوي ديرب هيلاترظنا ىنأك

 ” اا ادعو كل هتركذ اهف رظنلا تيفنا اذا تناو

 . ءاهلكدقتلا نف دعاوق ظفح ىلع تيتاو « ةمدقتلا باوبالاو

 ال« قوذلا ن ” ةسحو + كذلا نم اييشااوفزر نك -عرتكو

 نم ًاطخأ نم دقو ؛فصولا ةقد نساحم كل يلبتت نا ا

 . سام الا ناسنالل سبل نأو « هللا نذاب نيفصاولا

 هنعا ةركذي ُ بالا اده 8 ىلا 3 قساعلا تابلا
071100111000155 

 ' ناوبرعلا دنعناك يصل رعشلا نا عم برعلا باك نم

 1 ةسايجلا باب ِف مرضي 2 1 ”لخدأ اعرو 6 مسالا ادهم ةومسن مل



 ع
 تان

 ةمزهو « هلبَر ةرصقو « نادقي ناجارس امهناك« ناوارحس

 دضعيو ؛ لودحدعاسو ء طرفم روزو ؛ طبشم دتكو « هلهر

 مث « نجاحلاكلاخم ىلا « نساربلا ةنثش فكو « لوتفم

 لواعللكا تاينأ نع ؛ حرفأف رشكو « جهرأف هبذب بفرض

 ىلعمت مث « قرخالا راغلاك قادشأ مو ةلولفم ريغ ةلوقصم

 ؛ هيلثم اأظ راص ىتح « هيلجرب هيكرو زفحو « هيديب عرسأق

 ا ريفكاف لثم م رعصشقاف ىقأ م

 يع نم انل ل لو هانيفتلا ام « ء امسلا يف هيب يذلاو

 ضقضتق + هصمقأ مث ء هصهوف « هرازملا مثض ناك« هرازفا 5

 يناحصأ ترمذف ا لمثب ةنطانشو هب

 ابيع هن هريزلا رعشقم ”كفءاؤملم ب يألدمبف

 ةضفن ةضفنف ءاياوح اذ رجعا الجر ينود نم جلتخاف ابلوح

 رفز مث « قر قف مهن مث « هجادوأ تعطقناو « هلاصوأ تابازتف

 ء يدبلا تدششعت راف « هئيعيو هلاهث نع « هنوفح تحن نم 0

 ءعامسالا تحضراو « عالضالا تطأو « لجرالا تكطصاو |



00 

 3 ردفعبلا نياضو "يدا طارزعو )02( 59 1 باذو يالا

 ةزآرجش لكتلا مئاد لغدلا ريثك داو اذاف يداولا اذه
 0030000 ,ىلوصابالارانططأل . هترم ةرانطأو هتغم

 700 ؛ الاب اهانستأو  ..دوازملا تالضف نم انصاف
 ليلا ىتطقا رص ذإ هتلواطمو هتلطاممو انهو رح فصنل

 مخ لاح لنا ثيل 3 هل. مرآلا صك :ةنذأ

 دحاو دعب دحاو « هيلي يذلا ةلعف لعف من مهمهف لابو

 ني لاغبلا 00و لالا تكمكتو  ليخلا تعضعمضتت

 ةناو اننا دق تبا انيكف لاح شعت هلاكشل رفان

 ال هسا يدا ا

 هتيشم يف ملاظتب لبقأف اكالزر "هل انفقو مغ 3 اناا ع

 ١ « طيطغ هميعالبلو طيح هردصل « راجه يفوأ ب ونا أك

 0 وا « امشه ' اع 6 ؛ شلع هئاسرالو يطبنو هفرطلو

 ل بانيعو لك دو "نملاك ةماه اذاو «اعرص اطب

 ًاديدش دارجلا حاصو يأ (*) سمشلا نيع (؟) ةبلصلا ضرالا )١(



 رمل

 يف هممط بسم ىح بورشملا وأ لوك أ يطلاو

 ىتح ةفيثلاو 'ةفيطل يتلا كيف

 ! نب ًاصاخيشأ انما يح

 رقنا ادهاش هي يفد وقأ 8 ا و

 لخد لاق دادضالاو نساحلا يف ظحاملا ُهاور رثثلا نم

 انا رسل ناكو هتفالخ 8 وا ننانع ىلع يفاطلا د بز وبأ

 تار دقل هل لاق نسال ضيمو دع كلا ينغلب ناهثع هل لاش“:

 يلق ىلع ددبت ةركذ لازي ال اربخ ةنم تدهشو ارظنم هنه ْ ٠

 نينمؤلا ريمأ اياتجرخ لاق نم كسأر ىلع رم ام تاه لاق
 يمرت ةئيسح ةزاك وذ برملا لاك "0 8 نم” ةب اص يف : 3

 ديبملا انهملع لاغبلا .انغمو.تايئاورقلا ايش اسك ب راب |

 كلملم قاشاار ين نا ثراخلا ديرو ا قات ل نودوق ا

 "تسع اذا ىتح ظيقلا ة رامحيف رسملا اني 0 رخاف ماشلا 1

 ءازوللا ”تكّذاو هايملا ””تلاشو هافشلا تلبذو هاوقألا *
 تاعاملا ىنعمب انه اهلعلو طالخأ ءانفا (؟) مهرايخو مهمابل موقلا ةبايص 00( :
 لع قل 7 لاط يأ (*) برعلا لئابق رابغ نم تاماج يف لكلا ةطلتخملا ٠

 تدقوأ (1) كلف يأ (ه) اهتر 0



 يا

 تحت دق ابنادقأ ىلع اما

 .مّقْرلا قاوُرلاو اناطملا محا ظ
 2 شا قدا ريبلا يانلمأ جامناذا

 ّ عزعزتت اننلا ةيلاوح .تماقو

 هريرس لوح دنحلا فويس ل

 تقسو اد دينا تروا !

 000 كرم هلا ايدل ساحل

 عدصو ٠ ءاضتقلا 18 ع يضميف

 برغلا ينتم تم قفاه نبا الا فصولا اذه فصب ال تلف

 ؛ ليلو معلا نقد + لف لاذ نتن وه نغوأ

 تادوبشملا كدل لثم ىتح « هعومجمب طيحتو هديغب برقو.

 توصلا وأ حالسلا ةمقعق وأ ليما. ليبصو هارت كا

 كلنأك ب ويطلا فرعو  كينذأ يف نرت اهنأك ىتح نسلبا ظ

 .« [عسملل كن أك ىنح تيرقظاوأ معانلا افصيو ء اهمشت

 90 00000 5 ِء

 اءضخلو عيطب ل .طءراوم

 إ1ظ*”101010190]10]57001010ب7<<77ت “ت7 تب 7777

, 1 



 اننمحتن لول ا >> يه كتيب ضتخ حم عن ني سير رس

0-١-0010 10 1 [1 [1 [| | 0001112 

 ممول نوما ب جد سل
 را

 ا م كا 7 00
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 ذاشلا نم كلذ نا ريغ نيلماملا ءارعشلا ضعبل ابنا ئراقلا
 لوش سيلف هن ةربع ال يذلا .

 ةرمأ" رمالاو ةداوقلا 00
 معجأ ةفالخلا ْيأر هديك :

 0 ةفالخلا لايذأ ا

 ايس صح مرت ١ ١

 عملت رع ربشلاب هتان

 ةادورب "نريئمؤملا ريمأ ' 0

 ملخي سيل ام نهتم ىضررلا ةاسك“
 هجورس ةليخ هل ف”يبو

 5 رك ةايطتلا نيل داق 0

 ةبابقو ةروشنم  هةدمالعاو

 عارف رمال ىعدت ةباجحو
 هاش لود كلمالا ىزت كلم

 عصخ ضرالا ىلا 0 مهقانعأ
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 " يعيصتلا رعشلا بابو بابل اذه نا ةقيتمابو"”لبتا
 ىمصفلاف « صوصخلاو مومعلا يف الا « هارتس اكناقرتفي ال

 امي للاغلا يف مهدنع يمهتلي وهو ةريثك تاعوضومب طيحب

 ل ' ةجرصلا لع هلك لمتشل لب « نم كحضي

 سوفن هل رئأتت اع يمتطو « هنيع يصوصخ 1 هعوصوم-

 «ردغ وأ « نيكوا « ةروتسم ةنايخ لكك دم نيعماسلا

 عونلا اذه نم وه امم كلذ ريغ ىلا « ةقرس وأ

 نادبملا اذه يف نالوملا لع ًارداق رعاش لكس يلو

 ةناغ لدي مك 3 ةداجالا نكمي دق هلبعل يد فهو ا

 حفص: نمو قبسلا لها نم رعاشلا نكي مل ناو عسولا

 بداللا اك يف ةرككلا رادشالا .ءارق وأ ءارمجلا نواود

 بسحي الة فيطل ةيلاع ناعمو بيكرتلا ةميدد تايبأ ىلع فقو
 عمج : ربعلا : مسا هنم لثمب ام ىلع قلطي نا نكمو 101010110116 ١١(

 ا مومو ةرع هيفلاع باعلا يف متي عونا اذه يف ليثغلا نال ةربع

 لوئسملا هباجاو ؟ ليثعلا راد يف ةلذلا هذه يف لثع اذام العم ذحأ لاس اذا

 ( بلا ) نم لاتف 5 يه عون ىأ نه لاتف ء اذك ةباور
 مسا عونلا اذه ىلع قلطي نا نكميو 001116016 وأ 0001 )2

 كا وأ نزلا رمشلا نم لثمن ام ىلع قلطي 5 نكم مك« 0
 2000 اذه لها هب يضر نا اذه « تايكبملا مس



 يل مدس ا. ا كورصا "5 جي“ لال ا 4 ” ا
 ٠ 2 ح7

1 2-0-0 5 2 
 7 . ا

 توه

 « ةسمجولا هذه ىلا مهراكقأ اوفر ول: تالئتلا ةقد نم 0٠
 ةح رفلا دنع وهف ؛ برطملا صقرملاو « بحغملا لهذلاب اول 3

 طرشب  هياوبأ لتعأ نم ىلب رعشلا عورف مهأ نم دبعلا اذهل ظ

 "كلذ نم ًاثيش كل ركذأسو؛ « عيدبلا ماسقأ نع جرخم ال نأ

 1 شه هللا ءاش نا هلحم يف 7

 ىلا هثنم لخدت باب اذه . ىضوما : مسانلا بابل ١
 - تاعاسلا عساو « فاطملا .ديعب * فارطالا نبال

 مئاقولاف « باحرلا .رفاو لزاننملا ددنتم « باعشلا ريثكا 5

 روصقلاو  ةيناطلسلا تالباقثاو ؛ ةيكوا ولما يكاوملاو « ,رملا 1

 0 تصولا باب يف لخدت ابك «ةعيتلا وسلا 00 ١
 راسو تلا الاب :ةيضفلا ينابماو « ةريبكلا عراوشلاو ٍْ

 مظعأ ىلا «راصب الا تحن مهام قدأ عم « ميعنلاو ةئبزلا تالآ ٠
 يتلا ةبيجعلا تال الاو تاعارتخالا ن نه ءراهفالا هروب | ش

 اهنع مالكلاو ايفو هذه «اكريمأو ايدوأ يف موب لك ربظت

 / رعشلا ن نم اسف رفالا هنم عّق دقو بابلا اذه يف لخد



 ل اا ا 1

 يا

 000 لا .٠ مالغ ىلع كلدأ ىنكلو ؛ ؛ ماللسالا

 0 ردكم لطخالا ينعي رون ناسل هنأسل

 7 . اماتش.< اجه ناك هنال روثلا ناساب هبشو لطخالا ناسل ١

 1 ْ 00000[ اوتعاوق تككمو نارمملا رحبتسا ايف :

 و لهدم لك ةفطاللاو قنانلا يف اوبهذو اناهأ يما ْ
 آ

 ظ |0000 دشلو كماقلاو ةقرلا بورض يف اوذخأو ظ

 ئ 6 مهو اطعو مدخا ىلاونو ؛ ميتفلإ ةترتكو ء شن ف

 . اوضرعا « ارصعف ارصع اهمقرب مادو. برا ارب

 ِ  ةيعدبلا ةعاولا ىلا اوفرضتاو «٠ عذقملا ظفلا ء اهلا نع ]

 ظ نع . جيواتلاو '« ةيروتلاو حيملتلاو ؛ تيكتتلاو 0

 5-0 :رياذرالا ةرنع 0 ينطللاو ىجملا لهأ تهذم

 .فختللا لهأو
0 5 

 2 - ف هذه عبدبلا علوا مخلاخدا عم برعلا نا لع

 ١ 1 تاس زمام اذهو:: 0

 هن. اوفرع امو « ماهذا واو ميار 0
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 م دحلا ةييحت
 اربصلا قعلت ىتح دحملا لت نل ْ

 رخآلا لوقكو

 تلبس نإ اهشاهي سبع 1 1
 اهدواج اهتركت أ زخ ليبارس

 بزال ةءيرض ريا نيسح الف

 اهدييلو اينع تنام ام اذا سبيل

 اهؤ اسن ١ ثيدحلا يف سيعةداسف

 اهدي ميدقلا يف 0 داق

 رثكأأ ىف برلا دنع وحملا نأش ناكاذه نا ملعاو

 لوض : رشا اوطلاخ و[ اوردطسا مهتوادب لاح

 ةعذاقملاو متشلاو ةرتابملا ىلا برعلارك ذو فصولا نم موجه

 لكي ف ”حبقتسم متشلاو . كلذ يف برملاك مالا رثكأ لملو
 نم موق ىلع بتع ةيواعم نب دمزيي ناك ل ل رصع

 هل لاقف مهئاجم يبلغتلا ليعج ل نإ سسك شاف نأ

 دب رتكحلا لا تلا دار «.راصنالا رص تس
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 : سفنلا ثيدح نالعا ىدمتي ال هنادخول « قيقدلا ثحبلاو

 هارتامجيبقأ اهريوصتو“ اهّودعا ضغبلاو ةهاركلا اهرابظاو

 يف ئشبلا نيب وححلا لصا اذه . ساعملاو قالخالا نم هيف

 ةفارطو + م-مترطف ء افصو « مهتجاذس نابإو ؛ مرمأ لّوأ

 ١ هنورب اب مّودع نوفصب اوناك لب ؛ مهتنيط ةوارطو « مهتبانم

 هفلاخي نم نيبو هن نونزاوو ن نولباش م بويعلا نم هيف

 رثك او قالخالا نسحب وأ قلللا نسحب ناكنا كلذ يف

 وجها رخافيف هتليبق وأ يجاحلا ىعاشلا نيبو هنيب نوكيام

 هدفك ضقانملاو ثويعلا ٠ نم هن هارب مد

 يدلاو ّمذلا نع يفنأ يننكلو

 مسد هنو يف" مذلل ' مهضعبو ْ

 هلوقكو
 اوغلب دق نوعاسلاو دحملل تيد

 ارزآإلا ذل #ود اوملاو سوفنلا دهح

 . مالكا لم ىتح دهلا اورباكف

 اربص نمو ىفوأ نم م دححلا قئاعو



 بالوعد

 ني بخ رب بعادملا لزاهلا ةياجا: 0220 ا

 . قطنملا نم تابثو'ء هجولا نم ةقالطو« عرذلا

 يونا فوسليفلا نع يام بابلا: اذه نمو ٠
 « رض نم امداق ناكر هياضاذحأ وي ةيلعل 0

 كا نا دنع نم باجاف ؛ مودقلا نبأ نم ريتلوف أف

 . ىعاشلا فوسليفلا تدهاش دقف كل ىبوط أهل لاقف و وسور

 اهنا لاتك تكس كلاب امزيتلوف لات انشا 101

 ريتلوف مهفف .هيف كمر ريغ كيف هدأز نا حاص اي ينمغيل ظ

 "نم ونهو ..انطخح انيلك خا لاعف هياتنا كف 000 |
 مذ ىلا هليوحتو حدملا كاردتسا يف ةعبرسلا ةبوجالا أ

 نونسلاو مايالا 0 ريتلوف توط دقو .هسف نع عافدلاو
 مي فلن نع فلما ابلقا هده ريتلوف :ةزامعو

 ناكل لقول لب فاس شا عاكس هك

 : قيمحتلاو ةذخاؤملل
/ 
32 
32 

: 1 

1 2 

 وجملا نم مالا <اذ هل

 6 ب

0 
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 - مفوطيتيلا يفّوهو  يلصت سدقلا يف تنأ

 بيطلا ا تاو راذلا بيطلاوا نقولا

 هناكتلا ِف اذا اعزواس ره او ب آانولل لق

 هالك انكنم دحاو يف د0 رول اهنا

 رخبلاب الجر وجه لدبع نبا لاقو

 )000 ااذم تللط واو ةبايذ هيف ىلا ودب اف
 دروب هل نممه نا اكيشو انو نفخبو ةوالخ نيب

 ع يهو ًاضبإ للا توغ نإ مدقت ام تملع دف

 7 يبلالا رعاشلا اب فرصتي ىمقانلا ريعو مج“ زل ,ىزعفربا

 ام رثكا قوحبملا ملؤت دقو فاصوالا دو

 مسشلاو نعللا دخع ال . . عفقملا نبا لاق : نيانطلاو بلا هو

 الو لام يف 0 ناك اح اللس ها

 07 دل قطاخ نا . اذا كاتو ةلزنم الو نيد يف

 تملع دق يبا ريغ هيراتك اذهل :مهلاب ت تليلع ناو ةتنحه ْ

 تدصا لزملاب كلا هيف ليقتست نا تردت نافءادحاو نلوم

 "دروتم كدّروت, نا. كلذو . نارفالا لع تربظو يآرلا
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 ثوغ دبعب' اوعئص اك ةعسنب هنأسل ا امرو قماوملا

 لوش يذلا وهو بالكلا مول ميك وكل نيح يبراح لا ٠

 ؛ ا يناسل اودش دقولوقا

 تاس نم اوقلطا م رتشجما]

 ةفشاع ةخيش ينم كحضتو

 اياع زها لبق "0 1

 نم ناسنالا هن فصاوام : تابلكلا بحاص لاقو

 دب دحت فورعتلا اذه يفو : ايه 2 ةميمذلا هقالخأ ظ

 ابلكو ا صقانملا ضعب ناف ؛ هلك وجحلا بورش ل02
 رصقتلاو 2 اما هنف لخدو ؛ بابلا اذه يف لخدب

 اكتم اح اهصورعاكل انس يتلا بويعلان م اهمال

 فيشللا م .ةليلق ولو ةدايزب ريبك ف نأ اذ رّوصن نكت ء اج ؛

 ن.رظانلا كحض ديزل نمو ةعانشلا ةياغ يف نوكو ةناف

 ناروهشم اهو رعاشلا لاق مهر زمساو

 فونألا ةنم ثفنأ" برج نايا

 ريعبلل ًامامز لعجم دقو لاعنلا ةئيه ىلع رفضي ريس ةعسنلا )١(
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 ١ "1و سيرعتا ىدعت ال رغما نم « دنع ام نم لج

 7 تيكتناو ميلاو . مههوتلاو ةرادخإلاو جيواتلاو ةيروتلاو

 عماسلا نذا ا ىناو وحفملا سنن يف .لمفا يهو

 : هموصخو ينتملا نيب ةطاسولا باتك بحاص لاق قباو

 تبرقامو تفابتلاو يملا ىرجي ىرج ام ةئلباف وجملا اما
 فدقلا اماف « سفنلاب هقوصلو باقلاب هقولع لبستو هيناعم

 لصفلا يف كلذ ركذ مدقت دقو ) : ضحم بابسف شاخلالاو

 '”0000010 هن كلا ثيدللا يفو . (باتكلا اذه نم لوالا

 0 .لوقلا يف ناحناقتنو نالواقتو نا داكسو ناررابن نانطش
 . لوول 11 ىلا وجها يف قدصي هلك اذهو

 تاك ا ةزنع كلها لهو ظحاحلا لاقو

 ش ' لضف ايف لئابق هذهو < : احمل هلآ انو ةلهابو لواسو

 "0000 الك لبضفلا كلذ قحف ”صفتلا ضعبو رثك

 ةدش نمو ءاحملا نم مهفوخ نم غلببو لاقو ءارعشلا

 سنو باقعالا يف كلذ ركذ قب نا مهفوذتو مهيلعْ سلا ظ

 ال١ اودخا عاشلا اورنسا اذا يمن تتاومالاو ءايخالا هن
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 لوقو هيماوبا ضعي لجرلا لبقا ؛ هملكي ال هآر ايف « تماص
 . هيلع يتاوه الا ىناوج نم همثب ام هللا, 1 0٠

 ودبلا نم ريثك دنع ًاصقن دس ناكو جملا نا معاو
 مرعاش لاق« شيلا لول لها

 ينبسإ مثلا ىلع رما دقلو

 ينينعي ال لوقا م وحلا

 رخالا لاقو

 رانا .مركلا ةار ءاروع نفغاو

 امرك ميشللا_ تش نع رعأو
 ةراضحلا يوذو ندملا لها دنع مويلا هب فيكحف

 ردا لدب نم مياسلا قوذلاو فطللا لهاو ميعتلاو

 ا رشيف « ريثكلا بصنلاو ليوطلات قولا فرصبو « ريناندلاو

 يلا بسح نوك نا طرش ءريرح وا ناثكا ى

 نم ماوس وا « زيلكن الا وا نييسرتلا ايزل نما 1

 ؛موقلا ءالؤهلاو>| يف ترصبتسا اذا تناو « زيربتلا لها

 لب بياعملا شخلا نم ةعذاقملاو ةزئابملا نوعي اما تماع



 فا ١

 قي تما رعالا 3 قنا 0 انف! هبدتق 'ناا

 هدربملا ئىوزو : دسملا يناس ةهاضرت ال امث ء شحاوفلا

 7 رب اهنا فيرشلا ىلا بلقتي ناك عيضولا نا 20 هةلصحم ام

 ال دل الراقم نا اك« حنو هيلع.ءارتجالاو «ارفن هنلواقم

 درقلا لاق ةنمو لذ 3
 امئاف مننا ؟لراك كنا ال

 ٍ .ةلواقت نيح بشل كيلع 0

 0 مهعضاومو 0 باوملا نم موق عنتما 28

 اوزحي مون هلي لالتعا الب يع“ ٠ موق عنتماو كلذ نع

 ملكا لحرا هس ! ناكمهضمبو « هقمتلا ةهارك اولتعاو

 ! اذهو لاق "0 ماع بايجو هيلع ضرغيف 4 ةريشملا نم

 ظ  كلتل موقلا تاداع وا دّبإما يأر اذهو . بيعم ريغ ”ريثك

 لاماذه نا 6 امرضعل موقلا ةداعو 6 ةوادبلا روصع روصعلا

 ّط فقو اجبر نا 4 اًضيإ دّربملاكحو : هينتف هفسلاو سرعلا

 اللا تتحالاو ةضش ايس ةيسينا ولأي الزم تنحالا

 - عيستلا



 لا ا ا < ديس عا
 كا 1

 فاو اح 5

 * 2/امم١ -

 ادوعق ماح ين نم اهلع ابكر نآكباضهلا لاثمأب
 اديرثلا انمعطاو اهانرح "راك ٍبهواإأ

 اذوعي نا ىورأ ناب ينظو داعم هل ميركل ٠ نإ دين

 تلاقق تلأس تتار قس

 يف تناو قيذي اي لاقف مهلئسم نم ىحتسم ال كوالا نا

 رعشا اذه
 ةقان ةئام ىلع ريمالا حدمت مل ديبل ةنبا نا فيك رظناف ٠

 كلذ عمو « « ليلق مالكب الا ريثك هش يعو رسل

 تولع < ًافيرش ديبل ناك ذا ؛ هضعب ىلع اهوا اهيتاع دقف

 .لإقم ماقم لكتف
 نومدقتملا لوحفلا اةلو نأ اده . و [يرملا : 3 بابلا 2

 فذقلاو متشلا قيرط ىلا هنم اوكلسو بتلاو 0

 ا قدزرفلاو ل را م 1 تناو.

 نينولا رمش نم 5 يف مهعبب دقو



 ل

 .”ملاعلا كفاصوأ نع 0

 مظانلاو ”رلانلا دة

 ًةحار هل 'رحبلا نكي نمت

 ١ “ماا هرصنخ نع قيضب
 ظ نكلو ؛ حدملا يف رصق الو ةمعنلا يبنتملا دحج امو

 )00 اب ربع ءداشلالاو مدللي ةقرو هان

 . داقتنالاو زيبملا هللا كدشرا نسحاف

 1! 0 ديبل ةءاكج ءبابلا اده يف ةدهشتسا ام نسحا نمو

 مالسالاو ةيلهاجلا يف انبرش ناكو بالك ىلا يعتني هعبر
 ظ وع ثنفأ ع مطأو رحال اهلا كل نا ردي دقو

 ْ "الل ىفتل ةبقع نا ديلولا كاذب ف « قلم اقم ةفوكلأ

 1 لاق هم |1000 دانا عم اشف ةنامهللا تيبف < فاثم دبع ىلا

 ا 11و رمشلا لوقا ال ينأ فرع دقو اريخ ريالا هللا ىزح

 0 تلاق مث ملل ترافل ريمألا يبيجا ينيب اي يجرخا
 اذيلولا اهتيه دنع انوعد ,ليقع ين حاير تبهه اذا

 اديبا هتءورم ىلع ناعأ !يمشبعضييا عابلا َليوط



 مئاظعلا ميظعلا نيع يف و

 َنمظعتسنالو ؛ ةليلج ةمعن َلباقمءآليلق اركش نركتت الف
 د لب ديهز ناسحا لباقم « ًاليوطاركشوألاب زج ادم

 ؛كنكح كلذ دعب مكحاو هيلع معنملاو معنملا ردق ىلا كلذ يف

 ذنم ينتملا ىلا كناف عاحش يبا ريهالا نم رانيد فلا ناف

 ( اذه انمويل كنرف فلا يتنم ةميق لداعت اهّلعاو ) ةنس فلا

 لاقأمف رت لياهتو « ابإ ىداهنت ينلا ةين'ّالا تايبالا لثمب هتقطنا

 ظ ينحرف لاملاثالا 0

 لالفإو ٌراثكأ يدنع ناس

 انل دا نا اينق تمار نكل

 لاخب .قملا ءاضقب انناو

 يي ردنكسالادا لا ارفاظ طنا بهذ نم رصنخ 'ماخو :

 : ىنالا ركشلاب
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 ابلعجو ةروكشملا فانملاو ةحودمملا تافصلا نمةخللا مجاعم يفام

 3 1 4 ةدحاو ”ةعفد هملع اببضو حودملا قلع يف ةدالق

 5 هعدإ ممالكل ةمبق ال ن دم ةيشلدلا ننار 1| نيسأدملا

 2 ّ مهحدمو مرعشل ةوالط الإ لب « « سانلا كيع وأ مهسفنا

 نيم ترق الكف ؛ تافصلا 0 حدملا ناك امل هلا لغاو

 ( يذلا ر ةوصملا نمو « رب اخأ حودمملا ةروص هب تناك قدعلا

 000 فروع اهنا يف هعسو ةباغو هدهج ى -تنلذب ول

 00 تاينث يف ىدرحن ايعملا امس نعاشلا ناك انك هنا م :

 ل اليوط كرك نأ اك هحودمب حالم ن هنسحلا رب وص

 موال سيل لع هرادتا ركذيف بوق وأ «هفيس لئاسمح لوط

 دهاوش ىرتسو « ًاليمج وا ؛ 0 وا «اروقو وا « ابلمحو

 : ن مف هلك كلذ

 ىدعت, نا بجن الف ةمعنلاب ثّدحتلا وا ركشلا اما

 درا ال دق ةريبكللا ةمدنلا ناف ءرك اشلا فطاوع ريوصت
 لاح الا نمريسلانافءهسكعيو مظع لع تاحاذا ) ةليلج

 سناب ىلع ّلحو نقوم عفو اذأ كار كتل ريثكب ق ها

 7-5-5 ثني د ا توف هيو

 د ا ل ل

 رو وويوووو< ١ بموت حض



 ك1

 حونلا وأ اهفعرتسإ م مراكمو اهفرعي مل هل تافص ةبسنن
 ًاءاذكا هللا ىمسي اذبف ؛ ءرسحتلاو بدنلا راركتو * ءاكلاو

 3 بيطخلا وأ عاشلا لك دف ل كنا اسلاو

 6 ةليضف الو . هب لضف الر يبكوأ سر ع ل ناكلا

 « نيب ًاتلاوةي زعتلا يف ةنهادمنود«نيعماسلا» اضراعاطتسا ناف

 0-0 يذلا 5 5 0 "ل فرتعي كانبف ١

 0 دابعلا عيمج نم 580

 ناب ها ترئاو بدكحلاو ةسلادملاو ةسلارلا ريغ

 مالكلا مجال ال يذلا نهذلا ىقاثلا ديجلا ىلع آل قاغتسم

 1 «تحن « آحه 02 ا ء 9 الإ

 ف ىف مءاشلا مونم قرا ا ةروهشم ةعفتمو 0

 ءعدبملا نهذلا دقوتملا رعاشلاف . دحاولا َلجرلا لا ير
 ب فن سيل بوما بش لأ نود حدملاب نافتي ]

 1 مجامأو لفطتمل وتيكسلا ىلع قباسلار عاشلا لضف فرعني
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 3 ةيوص رثكأ كلذ ناكهيبشتلا نس اكغ عتضولا لا: يعاغلا

 ظ ا ريفلاراك الا ةف ديالو

 . امن ةرعأ تابلا اذه : نيسنلاو لرشلا : سماخلا بايلإ .:

 ظ .نرم عسوأ هعوضوم نال «قترم بعصأو « ابطم همدقت

 ريوصتو ةبوبحلا فصو نم هيف امل كلذو ةقباسلا باونالا

 سوقنلا تانادجو .نرع بارعالاو امتاكرحو اهالم

 تاياكحو داعبلا ماو داهسسلا ىوكش نم كلذب لصتي امو
 | نم نجح هريشلاو . ءابقرلاو ةاشولا مذو اد امجالا.

 5 يف الامم كلذ ريغ ىلا ميلستلا يف ىتح ةريحلاو . ميسنلا

 0 000 بكي ُنيبص ىعاش ناسل الا هريبعتب

 اذه . ءآرملاو ىيأتلاو ءائرراو عيمتلا : سداسلا بابلا

 نم نومّدقملا الا هب :ةداجالاو هيف لوخدلا نسحي ال بابلا

 ١ الا« عوضوملا عساو ريغ ناكناو وهو تاتكلاو ءارعشلا

 ١ ذا« ةروعولا هدش. + طارصلا قي ٠ عورفلا ريثك هنا

 000 وا ةققملا هفاضوأ تملا كصو « هنم دوصقلا
  سانلاو تيما ىلع بذكلال « ةئييلا ججملابكلذ عدو « اهنم
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 ىلا هيف رطضم ريغ ىعاشلا ناك ناو ال نيقاسلا نييابلا

 قدصو « رظن نسح ىلا جاتحم وبف « ةحيرق دكو ركف بعن

 « عنصت هوشي ال صالخاو « ديكا دادو نع ريبعتلل « قوذ

 دع الف ع هتعفد ع ب

 بيرم جامع قا الو ايار 2 ْ

 .نوماسلا نييأبا ن هن راقد 7 لدأ دقتملاىدل وهو

 7 نفالتخاو 50 0 00 باوبألا نم

 ام أهريوصت نسحو أامفصو ف نئفتلاف تاروظنملا

 نم ريثكا ىلع رفاو عالطاو ؟ ةيودو رظن قدص .يعدتسي
 هب نكي مل ناف ء عالطالا ةعس نع بوي ءاك ذ وأ مولعلا

 امسق ناك« ضايرلاو هايملاو راهزالاو راجشالا فصو ىوس

 « جازييأب » مساي نيروصملا دنع فورعملا ضايرلا ريوصنا نم

 نم هعش امو تاننلا ربروصت أمنم دارب هيروسل رف ةلك هو -ب

 اغا تناول رايطالاو يئاوملاو موسرلاو لالطالا



1. 

 0000 0000 فرثأ نماوهو ملا : يناثلا تاب

 نك الم هيرابرقأو هءاونا لبشأ نم اهنكل منل

 ١ ظنا للاق يف ىعاشلا اهغرشب هاونو رجاوزو ةندأ قئاقح

 أهجارختسا يف ةركف لامعإ وأ ةحبرق ردكىلا الجال جاتحي الف

 اذه يف .ظنلا ىلا لصي ال ىعاشلا نال ءاهراكتبا وا اقل اكوا

 ممالا لاثما نم هتركاذ تالتما ل فرركت ىح بالا

 0” يه يف « م لاثمالاو « ءامكحملا لاوقاو

 , الا ءةما دنع ًالثم وأ ةكح دج الف ءروصملا مدقأ ْدَنِمَو

 ع وا تاهههو « اهريغ دنع هانعع زادتم و

 1 كلذ نم دل ا ةنريع ع ةكح اطابتما

 0 ؛ ةدكح راكتال هتحيرق دهجأ |عم

 | قف « هل ركاذ يف عبط هنا يسن مث « هظوفحم ىلا قبس و ةانكم

 فنرول لاز دقو قرولا ىلع فورملا رثا قب ام هانعم اهنف

 ليدلا سوفنلا يف لعفت اهنإاغ فرشل مكسملاا نا ديب « ربملا

 . ىعاشلا هاخوتب يذلا

 نم الاثم بعصأ بابلا اذه . ىاتعلا : ثلاثلا بابلا

 لورا نم



 - اال

 ابلبسأ نم ادبا نا تريأر دقو ءقوؤكلا ةيشسلا |١ ١٠١
 .ينالانيترتلااهتنترو اياب رص يينا ىلا اهنا | ١٠٠00

 ثلاثلا بابلا + مكحلا يناثلا باببلا « ةساملا لوالا بابا
 . «لزغلا سماللا باببلا : تايرهزلا مبارلا بابلا « باتعلا

 بابلا « ناركّشلاو حدملا عباسلا بابلا ءانرلا سداسلا بابلا

 «صصقلا رشاعلا بابلا ءف صولا عساتلا بابلا ءوجسملا نماثلا ٠

 : لييختلا رشع يناثلا بابلا « ليثقلا رضع .يذاخطلا بالا |

 ١ 2 .ابتاقيطوأاهتر ليصفت يف غور ٠

 باوأ لبسأ :نم ةارآو : ساهلا : لوألا بالا

 جر ال نا ىلع ىعاشلا هراستقاو هعوضوم قيضل رعشلا '

 «فويسلاو حامرلاو «ركلاو رفلاركذ نم مولغمدح نع هيف
 يش وه يذلا رخفلا ىلا هيف مسوت اذاف « ناعطلاو ةعزاقلاو '

 راملاو دلولاو ميرملا نع عافدلا فصو كتناك« ةساملا نم "

 ارعاش نورشع اهفضو يف من ول لاوحأ 05 ةراشلاو /
 اوقالتلوءبراقتم ٠ هباشتم ىلع الا مالكلا نم اوعقو أ د 1

 .نعالا ولا يقال يناعملاو كسلا 0



 ع 5

 . هتافعرملا لهأ رح اديستسي دلل اذه قات «ءاعنالاو
 اا يف تأطخاو ءيث يف تبصأ دق 00

 7000117 7 نييطولا يف خنسحأ دقح 0 « كاذ

 00 اجا ا ة - كلذ

 0 م
 لذ الو تمتلا ال

 2 لقو « مثلا عبطلا

 ظ ارا اميج بونذلا ٌرفغي 00 را

 عيب اللا لصفلا

 ف

 باوا بيرت لا ئراقلا نهذ ىلا رذابنب دق نا لعا

 يف كد سام تملع دقو :٠ ”قوذ ”رما وه رمشلا تاقبطو

 .٠ يف لوالا ماقملا امل رعشلا تاعوضوم نا قباسلا لصفلا



 م

 . . يجرداف كشعب اده سيل ةعاربلل لوقاو هت د

 لضافالا دنع هب موقتيا يردأ تسلو يأر يلادب مث
 يد عمو

 «لوالا ناك ناف يرث اب مل دب مقوي يول هب لحس يرذع

 رمعلا ةعيضاوف ؛ يناثلا ناك ناو. لذجلايو يارشإابف
 . لمالا ةبيخاوو

 امو باتكلا عوضوم نيب قباطا نا وبف يأرلا امأ

 بس رعشلا سيوبت يا - عّرفلا اذه ناكاملو « ةنع عرفتي

 ةيبدالا مولعلا خيرات عورف نم عرف ماوه هفيلات هبوعص

 . منودمثنم ةدوصقملا ةدئافلا لوصحو باتكلا ماما نكمت الو

 سعاشلا 1! تركذت
 ماقلا ىلع نيرداقلا صقنك ًائيشسانلا بويعيفَرامو

 ٠١ لمعلا اذه لع تمدقاو .
 تانك ةيربلا عضوي مل هنا ًالع هل كداز َتملع دقو

 «ةيحنرفالا تاغللا نم اهريغ 8 الو لب “ داقتسالا مع دار /

 تملع دق كلذكو انيلا هربخ لص, م*يث نوكيناألا
 رعشلا بترٍبيوبت يف باتكَةببرعلاب فلي لاننا «مدقت امم

١ 
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 )لاو ةتاقيملاو جيدلاو « فايضالاو ءايسلاو «بيسنلاو
 رظني. لو ماتخ ميبقا وقرحا لا ةمدمو « « حلملاو « ساعنلاو

 اهتلوهس وا اهمظن ةبوعص وأ تاعوضوملا ومس ىلا هبترت يف .
 دا لانا ريوصتو فصولا يف فلؤللا ابلمحتي يتلا ةقشملا وا

 : ضرغ وهو د ةيدالا مولعلا خيرات عورف نم وه ام اهريغ

 مضاو ةياغ امتاو - بيدا لكاهدشني يتلا ةلاضلاو دقانلا

 نه ةقينا دئاصقو ةقيشر تاببا رة مالا ناويد
 ظ ا0 ٠ ىراتلا لمفو نيدل وملا ضعبو برعلا مالك

 ردال] نم يلا رتعا ام تنيبلا "ىرافلا لع قحا تلو

 000 لالا رفقملا ل قوملا اذه ىلا لوصو ىدلل طونقلاو
 آ00 3 امنت دقو. .ىلالا نشجولا لاطلا اذه دنع
 "عب ينرصن امو هفيلأت ىلع مادقالا دعب ةتيناغام ركَذ باتكلا
 « بصنلا نم يقال أمو؛ عيجشتلاو سمحتلا نم لضفلا ثا

 .ةعيقالام ىلا ةبسنلاب ًاروك ذم ايش نكي مل هلك كلذ نا ال
 دع يربص ينلمهاو « ينوق ىنتلدخ دقو « عضوم ا اذه يف

 00دك اهر ولع قوف وهام اهءاحتتال يابو :



 مري لهو ان مرت هريخأل هيضاوأ "1 هنا وأ

 .امبنع طحن وأ همظن وأ هلآسا

 رث وأ رعش نم هريغ عم دوقنملا ةنزاوم ىنابلا ضقلاو

 رثكأ وأ ريك ناتك دحر نمره ١ روس

 . دقانلل قرفلا حضتيلا

 من ىلع ةروصقم نوك نا بحي ال ةئزاوملا نأ لع

 لعجي نا دقانلا لع لب بناكو ٍبناك وأ سعاشو رعاش

 نم لوالا ماقملا يف هناعوضوم يأ رعشلا تاونأ نيب ةلزاوملا :

 مل ذا « يبرعلا دقانلا ضرتعت يتلا دوؤكلا ةبقعلا يو ودق

 هيف حسفتي ةببدالا مولعلل درطم خيرأت مويلا ىلا اندنع فاو

 .روكذملا خيراتلا هيلا يري ام مأ وهو عوضوملا اذهب مالكلا

 اوذخأي مل برعلا ناف رمتشلاب مهمات ىلا

 اعايتا اهييترتو صوصخم فلم يف هباوبأ طبض مهسفنا ىلع

 أم لج لب ؛ ابهظنو اميرع ةيوعصو تاعوضوملا ومسل
 مرصق دقو مات يبال ةساملا ناويد.وه « كلذ نم انيلا لصو

 «بدالاو « يثارملاو « ةساخلا : يهورلعت امباوب اةرششع لع
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 7 الار ءاجحلاو بيسنلاو ءاثرااو حيدملا نيب رعشلا با نأ

 ٠ عجنسلا مالكلا نيب الو هباوبأ نم كلذ ريغ ىلا تابرغزلاو

 لئاسرو بىطألا نيب الو لسرتلاو اهنخأ نيالو رمشلاو

 0 نا ةناوخالا لئاسرلاو هده نيب الو كولملا

 : ام عم كلذ بري نا هيلع لب ةوافقتساو ةخرش لوط

 .نرم هبدل امو دوقتملا حدملا نيب نزاويف هعون نم ناك

 م لتولاو 1 رثلا نيبو مهنود نمو نيزريم لا ؛[ رعشلا حئادم

 ا مالك نيب نزاو ناف . نّراوملا عوضوملا بساني اهف

 ] ٠ يباحلا نيدلا باهش مالك نيبو « ةينيدلا ططخلا » يف نوداخ

 ْ )007 لا عوضومنالا ةنزاوملامصن ” ل «جيشوتلا يف»

 "ارو ريس ىلا هب يه ظافلا داك

 نبدلا باهش مالك ةنزاوم لب ءاذه لبق مدفت اك ردجا هب
 ئ . قبطاو حصا رئاسلا لثما بحاص مالكب يبلملا

 نيمسق ىلا مسقنت ةنزاوملا نا ملعت ةطسل م دقت امو

 دوقنملا ةنزاوم لو ربا مسقلاف | هبمف رظنلا نم دقانلل ادب ال

 هو اشنا « ءاشنالا له ممل سفن فاؤلا : اشلا نم هاوس عم
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 .شيتفتلا ىلع ةرباثملاو دلا نم هوناعام ليصفت نا لع

 ءارقتسالا ىلع دلِحلاو ثحبلا نامدالاو بيقنتلا لعةبظاوملاو

 . باتكلا اذه ل عستبال امم ةينمالا هذه يلا لوصولا ظ

 رعاف . ةدئافلا ماممال كلذ ىلا ةراشالا نم تنال نكلو 2
 فصب تانتلا 0 0 نا مهنا كابإو هللا يدعرأ

 عم رطفلا فصيف لئاصفو نارا ابمسقي مث وأ تايانلا ٠

 عم شئاشملاو باشعالا عم باشعالا عاونأو رطفلا

 لهسيو هتثزاوم حصتف راجشالا عم راحشالاو ناسا

 دقنلا « الع عينص ناككلذكف « رخاو عون نيب زييقلا هيلع

 امم مهبلع لهسأ ناك كلذ نا ركل أ ال امناو « ةحئرفلا دنع

 . ىلع باتكلا اذه رم والا مدقلا يف

 موأع خيرات نم هل ةودهم امو مدنع دقتلا لع خيرات صخلم

 لصي, نا لبق كلذو اهنم ةفئاط لك باوبأ بيترتو بدالا
 . ليوط نمزب مويلا هيلا لصو ام ىلإ حا

 يف طلخب ال نا ةنزاوملا دنع دقانلا ىلع متحتي هلا ملعاو



 ا

 00 ب كلا رمن د نيم نب ةنزا ولا تاكا
 .ليبسلا اذه د[ هس ناعم نم يرزملا ريثالا#نا

 1 ارا دنع ع ا رريدلا لانا نشا هباتك لوصف نس

 ' ةنزاوم دعت اذهلو 'يباصلا قحسا يبأ ىلع قوت رن

 | ني نراو لوألا نال « ريثالا نبا هعنصانم لضفأ يدم "كيلا

 م نرق ص ديم ريخالا توم ىلع : رم دق ناك نير عاش

 0 هاد ع ةروك ذملا ةئزاوملا تسسلف كلذ عمو هنامز

 0 وقفدب . مهناف ء اذه انانيعل ةحرشلا + الع نم نيدقانلا ةنزاوم .

 0 وغو يناعملا تايفخ شبنو « فاشكتسالاو صحفلا يف

 0 ”0 دادرا راع قحلاو؛ ؛ مالكا طباورو ؛ تارابعلا
 0 . نيدقانلا ريغ لاس راو آل يوصف باغ نما

 ةرجوا 91١ ةنس يدمالا يفوت“ ( *)

]00 
0 
 . هك



 ا
 هد

00 

 الو نيملا باطملاب سيل بوبتلا اذه ننا او

 رو ناقل ةزيح عضوم رهد لظ دقو ؛ لبسلا لائملاب

 ايش هلح ىلا نوريال

 يا نا دقنلا ءاّلع عاجإ مويلا هيلع يذلاو

 لضافلا نيب زيمم يذلا « قداصلا قورافلاو « قطانلا ليلدلا

 !”كيفلاو حئارقلا تاياب بتربو ؛« لوضفملاو

 ..ناويحلا ءالعو تابنلا ءالعب كلذ يف اودنتا دلو

 عونلاو تابنلا نم لكشلا ةفرعم ىلا اولصوتب ل ءالؤهو

 عاونا مظن دعب الا ةكلمملاو درسلاو فصلاو ةيئرلاو سنملاو

 عاونا نم اهريغ عم اهتلباقم يا اهتزاومو اهقيستو تابنلا
 زييمتو ةيلاعلاوةلفاسلان اويملا بترةفرعم نماونكمتي ملوتابنلا

 اهعاونأ عم رفاملا تاوذ فص دمب ل اكداص ازييمت عاونالا

 ةفئاط لك ةحنجالا تاوذو رقفلا تاوذو ىدثلا تاوذو

 ناويطلاو تادنلا اوه كو. نيكملا ايدي 5 * املائشأ عم

 يتلا قث اتا كلو نم اوفرعف لوصالا ىلا عورفلا اودرو

 ةلباقملاو ةلداعملا يه ةغللا يف ةنزاوملا (:)
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 0 0 عقو اكاطلخا نم نكح لسب الف الاو
 1 قداوبلا كلت يف [داه 0 اوذخت مل مهنال كلذو ء العلا

 5 ظ . ديلقتلا وأ مبفا اوذا يه وأ ءاوهالا ريغ

 | هئلؤم 1 دوقتملاباتكلا ةباب نييعتوه سيويثلاب دارملاو

 0 ةعطاسلا نيهاربلاو ةلداعلاسحملاب دلاثمأ نيب هتبجرم ديدختو
 "7 يفوتسنو . دوقنملا حرش ىلع ينأت نا دعب كنال « ةلوبقلا

 |” لرب ةفالعلا ديدحت نم كل اهتركذ يتلا حرشلا طورش
 1 ديراحم من ؛ مومعلاب ةيبدالا مولعلا خيراتو « دوقتمل باتكلا

 7” ربظ نيذللا نامزلاو ناكملابو هعون نم ناك امب هتقالغ
 ١ مح « هفيلأتو فلؤملا نيب ةنئاكلا ةقالعلا ديدحت مث ءامهف

 - باب أ يفو «دوقتملا تبتر ةبتر يأ يف نيب نا كيلغ
 8 تر لهرئاصبلا ووذ ىريل ؛ ؟حلا ليق هتددع

 ١ : نيطسفلا نهتناوا

 ١ لبق لدعلا يف زوجنال صاصقلا نييعنو محلا نا امو
 «دقتلا يف يملا هلثمبف « مرهلا بيوبلاو بنذلا دبدحت

 زوجمال

 . هتباب يأ دوقنألا ةمشرم 0 لبق
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 ىلا ةدالبلا وأ روصتلا ةدمل وأ نوكسلا وأ شيطلا وأ ةعدلا .
 طحت وأ مسن ملاماو ةيناسفنلا ثادحالا را كلذ ريغ

 هزه تنكع قو سك بسلا الا هتاياتك ةانن نع

 ضرع مث فاؤملا ٠ امنا نم ؛ىت : ىلع ملطاو دقانلا نم ةكلا

 يف عرسا هيلع علطأ ناك امع عفتري وأ لم ا هملق نم أهل

 ةزيزع تناكناو ةكلملا هذهو:> بسلا قامو ردا

 ةعلاطملا نامداب لح رال لصحح تاكلملا اسك اهنا اللا لاخملا

 قو الس اًقوذ يتوأأ اذا اصوصخاملةمزاللا مولعلا ليصحتو

 . ةقداص ةدارإو اهلع

 دقنلا لج نم ن9 حرستا وحل

 ديد يفايحوت رجدسلا ةدعاق نم دقانلل ديال هنا لعا

 ةايمخا تاعانصلا لهآ نم ممريغو نيئشنملاو نيمظانلا تاقبط
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 ديما د 000 نس نوكأ ال الحا هقأو سانلا ىلا خرخم

 0 |0000 داع تارخاو هنول ديرا هيون سل اذأذ (اذك)

 0 عججأ دقو ةيهادةسايسلاو برملا رومأب ًاريصب ًاعاجش ًابلح
 7” ناكو» لاق . « هلدعو هلضفو هتنكحو هلت ةدش ىلع ةاورلا

 0000000 رشح نلدنالا بحاص يومالا نحرا دبع
 يي 00١ لان ريفض هل روغأ م كوم ةيادلا ل و

 ١) نيجراخلابلط يف ةضهنلاعيرس مزاج الا ايلع ارعاش انين

 0 دومألا لكي الو ةعد ىلا نكسي الو ةحار ىلا دلال هنلع

 ديد اب عاش هبارب رومالا يف درفتب الو هريغ ىلا

 «ةكلمملا هطبض ةدشو همزح يف روصنملابساش ناكو رذحلا

 7 ءاهلم ل دب ال يتلا ةسارفلا لع ىلا دقانلا فاضأ اذا
 ”0200001 لا لاوحألاو نامزلاو ناكملا لغ فوقولا نم ًائيش
 ةلاسرلا وأ باتكلا كلذ ىناكلا اذ

 50 ىلعمب مل ةديصقلا وأ

 ةلج وأ اذكةلكنا ليف اه رارسا هل يلمع نا
 طقست ملاذك

 يذلا حرفلا وأ هيلع نزلا وأ ملا بلذت الا "ىدنملا ملف نم

 اا نووللا نايبآ نم كلذ: نشا وأ ر ا را ا لتس



- 15/- 

 ضفاخ دخفلاو قاسلا ريصق ربظلا ليوط رعشلا ليوط

 بطي داك الو تلو يفالا حاط واش مل توصلا

 هيتأت بضنلا ةّرفتسي ل بضغ اذاو هلاوحأ نم ءيث يف

 هب لزنتو رورستلا رثأ هيلع ربظي. الف ماظعلا تاحوتقلا

 ءانكن عت الف ةحدافلا ثدا وللا

 رك ذب مل نال ًاصقان تاكناو ميدبلافصولا اًذهو

 الو هفنأ لكش الو ًاعورخ وأ اود ناكل ه ههجوةئيه

 . دقانلا ةليخم يف فوصوملا ربوض: نكمي فصو نا دب هق

 نسح ناك» لاق نامتنلا ةفينح يبأ نع هركّذام كلذ لثمو
 .هناوخالا ةاساؤملا نسح مركلا دددش سلا نسح ةجؤلا

 مهتسحأ ةرمس ةواعت الاوأط ناكل بقو لاجرلا نم ةعبد ناكو
 دب اضيإا نيملعلا نيده ريغ فصوو « 0 ممالحاو اقطنم

 . كلذ نم لطع مجارتلا لج نا
 ضعب خالم نع يور ام الامهخراوت يف كلذ لثملقو 2

 ًافيحم رمسأ روصنلا نكد لص اه ريثاالا نا لاق ءانأأ ١

 مام ًاقلَخ مهسحأو سانلا مصفأ نم ناكو نيضراعلا فيفخ
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  يعخلاا نسحلا نب مهاربا نب رفعج نب نسحلا نب متاخ نبا

 001 لحم بسلا وأ ةزيثكلا + اهمالا رك ذ سنلو

 00001 ىكلاو ءاينالا ركذ نكل « مضوملا اذه يف

 ظ 0011 ىلإ ةحارإو ًافيفخت « كلذ نم رهشالا 1 ىلا

 آ0000 11 اتناشنم لع ىناغالا باتك تبق ولو
 دا 020 لالا كلذل اللضفت و تانحسلاو خالملل اركذ

 58 اه ةقلخلا ميمد اك لاق رغاشلا ةئيطحلاك

 اذهو « ةئيملا ثَر رظنملا حببق سفنلا ين ًافحام الوؤس

 تلق ولو . ةويبلا فصو ال قالخالا فصو هيف م رك 1

 سفنالا حمطم و نايقعلا دئالقو رهدلا ةميتبو ةساخلا ناويد

 لك نم كلذ رغو ببطلا حفنو تايفولاو رصقلا ةيمدو

 200 ]| ا اذاو اص اقصو تدحو امل خيراوتلاو مجارتل
 لوقي. *هناف يتناسارملا سم ينال ناكذخ نبا فصو ريغ

 - 0 جس ع

 أهرفاو ةيحللا نسح ةبمملا ضبرع نيعلا روحأ ةرشبلا "ين

 003 2 ع نيو نامت ف ا د دس
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 معأ هّللاو نبسلا اذملو . سكملابو قرشلا ىلا ظ

 تبهذ لب مهتايفوو مديلاوم ينسو مملاوحأ رثكأ انعن د

 تاكأ ن + مهتارعشو م ابدا مظاعا نم نيريثك ءاممأ انع

 راكم لايخا نع :الضف اذه . بورما نارين مهافلؤم

 ليصفت و حمالملا رك ذ « مهمالعأ يي ىججرتمو ٍبرعلا يخرؤم

 الثم ينتملا ناف «دقانلا اهتفرعم ىلا جاتحت يتلا تانحسلا

 لوز ليوط مأ م يضتأ ل 00 ظ
 ظ ةانقأ « ةريغص م فلا رك وكل أ ضيبأ « نيمس مأ

 « اهزراب مأ اهرئاغ ء اهريخص مأ نينيعلا ريبك« ةسنخأ مآ
 .هجازم فصو نم كلذ ريغ ىلاءةر تتسم عا :

 . اهريغو ملخلاو مؤللاو مركلاو لخبلاك ةائارغو هلااناو

 يرلاو ىنكلاو باسنالا رك ىلع ًاصارحاوناكمهنكلو
 قس دقلا نيس ينأ ظفاحلا ةمجرت لع فوقولا مورت 3100

 كِلذو ةرجممب الا اهللا يدتمم الف ارشك اهنع شتفتو الثم

 بالا نب ىلع نسحلا وبأ » ناكلخ نبا لاق ىنكلا ةرثكل

 جرفم ثيفلا يبأ نب يلع نيش يبأ نب لضفملا م راكملا يأ
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 7 ذا اهرهاوج زونكب يترفظأو . اهرارسأ نع يل تفشك

 أم 1 فقو نش (2 لوش أ اهراححاب يرغ رفظب 1

 ١ تح لمج دق هللا ناو ايف ائييش تامل يف | رع اتركذ

 | || كلذ ريغ ىلا « اًيرس راكقالا تانب نم يرطاوخ
 |( 90و هنانحا افبع ردك ح روكذللا هتك
 1 ةلثمالا هذه كل ترك امو « باتكلا دقت عضوم اذه س لو

 7 دقو 4 هاشناو بناكلا نبب ةقالعلا را اربأ ةقرلل رع

 |0000 دل ءرعأ لو لالا فوخ نكمأ امترصتخا
 2 ةضافالا د يدتسي ىنعملا اذه يف ثحبلاو . 0-0

 200 "00 داك نمنع ذي نا وجرأ امم حرشلاو

  جترفالا دنع دقتلا رع عورف نم ع اذه نا ىلع

 20 اذ كلذو .اندنع وه امن ةرك وأو كلام لعل

 ةمأ لك ابدأ دع ةلقل ناك امبرو مهنا باداو 10

 ةيسنلاب « لم لك نه ةمولعم دالب يف مراصحماو مهم

 نمورخا ١. ىلا ناكم نم ميلقتتو برعلا 0 ٠

 1 مبلقت لب اهوخّود يتلا كلاملا عاسنا ىلع ةكلم ىلا كلم



 ح0

 كاك نادعاس ام ينأو 8

 ديسكح ناديا ىنأو الو

 بحاص يرزملا ريثالا نبا نا تملع اذ

 1 ناطلسلا نا لضفالا كلملا ريزو ناك راسلا لثملا

 عيطو حومط بانل ىلا سف :: اذناكةئاو ء يبوهالا نيددلا
 ءاردزاو ةوأتقو .ءارلو ,عاطاو 6“ يفشل ل

 ل ةنوقوذ» اوداك ىتح ماشلا لهأ عم ة ةرشلا ءابأ

 ارتتسم اهنه برهف لمفلا حيبف صم يف ظل ا

 راجنسو ليرا نمو ًابضاغم بلح نم جرخو ؛ لتقلا فوخ
 لّخزاا ءاليخ نم بحعت « هلك كلذ كثملع اذا اا

 هللا ينادهو » رئاسلا لثملا ةمدقم يف : هلوقو هسفنب هباحتاو

 ةحرد يلو هعّدتبم يلبق نم نكي ْ ءايشا عا عادتبال

 الو . « ةعبتم يه امناو ةعبات املاوقأ نوكت ال يتلا داهتجالا

 تاككلا ةياذع لع لدي !اعرعزر ( كلا عر يف هلوق نم

 .خلا «امن أشنأ ينلا يتاباكم يف مدحت ام اريثكو ل100

 ةسرامم ةباتكلا 1 > كلذ دعب .هلوق .:ىمآلو



-- 
 و و < ويب نيس اج

 كه سس

 هينا ان رك كليم طيار

 درابلا لال لإ نرش ةللاف

 ذل رلا كرلكع ترف

 دلاولا برضل أ ٍض ىدعا
 و4

 تي يعادي تن ل
 1 0 0 3 7 رع

 كا نم هيلا اهب ىتك دقو هلوق نم بجعت لو

 ١ ةميظع لكل ىلا نرسم كلن
 0000 ل ىدش نما لئثمو

 ١ دقو مزعلا قداص يدالخ يف مثو

 البلا فرش أودت قودتتل قاف

 |( دم مهلا داع عرساو
 ْ 1 هنأسأب 0 نع ٠ مفادب

7 
1 

 فَلا 0 كيايالا ان ا
 دلقملا تبحر فيسلا داجن 0

2 



 ١ مستو جيس و يربم لل 5 1 : 5
 9 "3 دك 721 ة>بيص> _نسوزاسرلا 11 ديا حت هب تيتا 1 ييبيبيبعف

 ل

 اريسميهرغشضرالا قبطدقو. اهنودوا ندع 00
 اروعولاييوطتو لوهسلا بوحي لزت م ةيفاق تلق اذإ
 اروخن يف . مئاه ونا ناكل يحب ثيم ةرخش ناك ولو

 اريرسلا الا ةطخاخنكل ةوضتسا اها ا

 ىرخا ةديصق يف هلوق نم الو ظ
 رارش ”موجتلاو ناخد يل يه ”٠ نان لالا ء انس 200 |

 0-0 اهمالظ ءاضفلا“خالج ىتف

 رسأ اهعواض ني هس يذلا ريملابو ايندلا لحن يف

 زاوأ يع ةكرمم لكبو 2 تنبلت يع ةكلم كبف
 ديحلا زامالا يف ينادجلا سارفانا نا تملعاذاو .

 ' مالكلا بحاص لبتلاو دوملاو بدالا رفاولا عاجشلاو
 كم ةلودلا فيس مع نبا هناو يلاعلا نيصرلا غيلبلا قينثرلا

 هبتاعي هلوق نم بجعت مل باخ
 اهب وظسأ يتلا تدع تنك دق

 يدعاتو داع ل د ئدنو

 ١١
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 تناكالكو“علاطملل هئاشناو بناكلا ني ةقالعلا يظن « دقانلا
 نم لا «دقانلا ماكحا تفمض ءاصومت دشاو «ة فخ رثكأ
 . م ام ليلقورفاولامعلاوردانلا ؛ 50

 نم درفلا قالخا ةفرعم يف بغارلا نا ملعت تاو

 ٠) دمام نع ثحبلا يف عيصقت هريوصت يف وا « رشلا

 « مونلا ةرثكوا ربسلا « للا وا بضنلا نم ةرهاظلاةلاوحا

 منا هقالخا ىلع لدب امم كلذ ريغ ىلا « ركملا و' ةماقتسالا

 00 ل يحال < اولا دفا هلثمش . ةلالد

 3 اكلنا ءرملا ةارف « ققدوث حب نا هيلع بجيءورارسا

 1 ْ لع فوقولا كاذكف « :لا لع لدن ءاشنالا نا اكو

 ”ءادلالا رارسا فشثك لع دقانلا دعاس ّئشنملا لاوحا

 هالو نم وه « الشم ىتومأملا يغاشلا نا تملع اذا كناف

 ةفرشلا نفنلا كلت سحاص هناؤ « يسابعلا ةفيللتا نومألا

 ينعو « ةفالخلا ىلا هرصب حمطب ناك هناو « عيفرلا ةينللاو

 : اهحعنا ناسارخ نم هيلا مضنت شويج يف ؛دادخبدصق هسفن

 هلوق نم بجعت م



 بهةن١ 0

 3 تحل موش بابسالا هدا ىلع فوقول نا ملعاو '

 يذلا حاّرجلا وأ طلاب دقانلا يدتقيف فناكلا لاوخا

 مسجلا يف اباحو ةلملا ىلع ةمكشس نوكير الو «اًيساطن نوكيا

 لانيتروعيانالا مشيا يرتةنرسوا ١

 .ُثحبلا يه كلذ ةفرعم ةدعاق نذا . هن اضعا نم وضع

 دبعل ةةفلؤملا نس نع نوكي نا بحي «دقانلا تحبو
 2غ وأ رققو نوح وأ حرف نم ٌةامد ةلاحو « دوقنملا هفيلأت

 ييصع يول وأ اقسم ًايقس وأ بلس ناكل ه«هتعص نعو
 طسازا نم داع ينل وأ اعركناك له هلصأ نعو « اًيومد وأ

 تارا نا وه وأ ةسردم ف 72 لهو « سانلا

 وا ةيلامشلا ندملا نم ءاههفأشن يتلا ةنيدملا لهو « هسأو طقسم .
 اجوزتم ناكل هوءاعتلدتعموا رحلاو دربلا ةذيدش « ةيبونجلا

 زح نزحوا قشع لهو « ال وا دالوا ال ناكل هوهأبّزع وا

 ءاروقو دا ًاعزامت ناك ل هو «لاموا' دقق ىلع رغم

 . ًافيفع وا اهرش ناكل هو:صاي وأ ةرخعا قاس لات لا

 ةريص, ةوقو « قيقدتلا يف ناعمالاو ثحبلا ردق ىلبف ةلمجابو



 لهم

 )تسع 001 00 0

 "ليلا دع ل ا

 ىلاثلا لصفلا

 دل ظ

 0 نيب ةقالعلا ةفرعم د رس ال 0
 0 ع : يتلا تارئؤملاو بابسالا 4 فوقولاب الا ؛ هت اشناو

 | دولالا ةديصقلا وأ بانكلاوأ ةلاسرلا بتكي نا بتاكلا
 7 اذهو . رخآ هجوىلع اهنتكب هاوس نا اهف ؛ ةروضلا كلت ىلع

 )0 ا١آو «اهانمم يف ام وأ « ةيبدالا تاباتكلا لع قدصي هلك
 0 .ثحبلا اذه يف لخدن الف ةيملعلا ىتكلا



 انل لفت ام اما . فوسليفلا اللا هنم .كليدل لت الو ١
 نوكت داكتف - :هل اهنا حص نا - ساوث يبا تايدهز نم

 هراعشا تبلق ول كناف عفايلا هل ىف ءاضينلا ةرااللا

 اناس الل دفا الا انيلا لصي ملفنا عم ةريثخلا

 تيب نم ُلَقس هنا *ىراقلا بسديل ىتح 5
 فقوم ىلا «قخسو شم لزنم نمو « رن اح ىلا ا

 . فذقو مش

 « لطلا يف هبتكأم ىلع مَّطا نف انيس نبا ةلاسر 0

 «كلذريغو «ءاسيكلاو ءتاسييظلاو« قطا 0.

 «هئاسل فرط نم ىلب « هنانج يحو نم تسلا ا

 نود هنم بلطي ام بتكي نا عيطتسي هىثنم لكنا مولعمو

 يهاونو دودح لح اكعاو راما ادقتعم نوكي نا

 « انيس نا لقمك ماس لقعاذ ناكاذا ًابصوصخي 01

 . هتحر فك ةلآيس ةحرقو « هملعك عساو لغو

 0-2 0 | قالخأ فشكي ال دقتلا نأ رعاو
 كلذ لكف ءابملع ةكح وا ءابمظن اممظن ةديصق وا اهيتك ةلاسر



 وو"

 00 هنم مهيست مهلمو اهنم بيستف « هيي اهتجبنو

 لضفأ تا « معو عه نسل "1 ءافث ناكو « اهعّدو

 ظ ”ربلا | مهو“ مايصلا تانكسلا 00 تاكلي

 . 4 011 ملا :ىس || لطب آيل ل لايحلالا او 6 ةقدصلا

 2 لو لبق ىلا نرتفكلا ان نردلا نف 0 ضصلخ# نآو

 لمعلا ريخو 6 لاوخالا نم لاحن تاعفناو ؛ لادجو ةسفانمو

 000 00 رشي ام بلا ريخو « ةيءنصلاخ نع ردع اه

 0 وربخملا امأو لوش نا ىلا « لئاضفللا اتحاد

 ْ اهنا اروادب ال ؛ امل شب

 00 لاق: ًالّوه قالخأ فشك ىلا دقانلا دمج اذاف
 : رخالا لوقلا هل ضرع مث مهملوق نم نيلوقلا دعا لا

 نيلوقلا نيب امل يناثلا لئاقلا ريغ وه لوالا لئاقلا نا كشب

 )0 لوك امو هعيج اذه نأ دب ٠ لايمالا يف نياشلا نم
 لب «دقتلا دعاوق مدل ناهرب نوكي نل يذلا ذاشلا نم وه
 ره |8 ةوذش ةدعات لكل ذا "امل ةحح نوكي نأ هب رخآ
 ريغ هب تدجو امل يّرعملا رعش رئاس:تعبتت ول كتاف . مولعم



 يول

 تربو. ناابتلاةدد دش ةسك اعتم تافص؛ اهارت 7 ظ

 لك عمتجي ناك ١. لبق « « انيس نبا سيئا نع يوراام هنم

 نيسملا "رشح او رف اذلف مهئرقيف ملا ةبلط هراد يف ل

 ناكأم عم ةياو هن ”لمتتشيف هتال اب بارشلا سلجم ًايهو 0

 « مهفلا دنعبو كرادملا ومسو لقتعلا ةوقو معلا ةعس نم: هيلع

 تبس تناك اها ليقف ىتح«ةساوهمشلا ٌةاوَق ًامضاخت لاك 7

 ظ 5
 ينأل ةيضو.ناقملا اذهب هدازرا نحس ١0١

 . بتكف « هباعضأ دحأ هيلع اهحرتقا دقو ”يفوصلا .

 ٍرابتعا "لك نطابو .ذ رخو هل ركف لّوأىلاعت هللا نكيل

 اهمدقو هيلا رطنلاب ةلوسكم هس نيع لآ
 "هل لاخلا هده تراص اذاف .. . هيدي نوي كوتا

 سدق هَل ىلجيو ؛ توكللملا ش هن اهف عيطناو « ةكلم

 « ىوصنقلا ةزإلا قاذو ؛ لعالا سلا فياف « توهاللا

 ؛ ةنيكسلا هيلع تّضافو“ يلوا اينيوع نتا ةيش نع ذخأو

 « ةحط هل هو هميقا : ةنم أصلا هل تقحو 1



 ا

 ْ : ل وف

 1 1 دبل لبس يفءآلأ

 ١ ظ الهأو نادرا دل اذا يلا

 ١ ”لئاولع مان" اللدنعو تمَحَر

 ] ا تنيخالا تنك ناو أو

 لئاوأل ةعطتسل م اننا

 نع خيرأتل هيوريام « ذوذشلا هذه نيب جردني اممو

 )020 الاب قئاوطلا كولم ربشأ نم هابع ن دضتعلا:'
 يلاع ناك ان انك ؛اهلتدأ نوو تاقعلا ىمسأ نيب عج

 راو اهدلاو نيلا ريثك مادقالاو نايا دددش ةيملا

 لهأ اأو «نونفلاو 0 ف كراش « فاسنعالاو

 مامز هطيصض 2 6 ذالملاب 0 جلاب ا ال ناكو 6 بدلا

 ”00 ا ررل ادع ا مدل و ماكحالا

  نكماذ ءايدأ ارعاش « رولا « ان ًافلك « ءامدلا حيبتسي '

 : . ليحو

 0 يلا

 ا

 اا ا ا



 ند »وجا * نبع

 ثلانؤ 

 مي اخ 2
 ع

 ىضم ام اذا تافآد 0 |

 1 + نأك ناكامد ملح

 5 "ليما عبس زداب

 نجلا لبق اصلا لحمل

 تا كك رع طا

 لمح اد ا اماند مد

 لوقي نم نأ ةزجعم الا لدتسي داك

 ناب هدعب نم ركذ "لك ٠
 ناعذلاو 6 لإ د اسيغتو

 * نع ها هذه اما

 نابملا اهاذأ نع كرش

 يد اذا القث بارثلا سبام

 نايل 2

 نسق لثلا د
 نايحألاو ”وهدلا 1



 اؤمن د

 تلاثلا طرشلا

 همام عونصملاو 4 ناو بتاكلا نيب ناكل ةقاالعلا دبدحن

 0 قيساهمؤاشنا ءرملا ةأءرم ثلر فريشطفلالاك

 0 نم ناف« ًائادشإذ قدصب الرو قل يل هل

 ا - لجلا ١ ديب نا ١ عيطتسيال ةيهاتملا يبأ تايدهز | رم

 0 لئاقلا وهو صرح مهدشأو سانلا عمطأ نم ناك
 ظ لاما يأ لاوط لامار 1+ تقطن

 200 أ الم ايدل ىلع تلبفاو
 لاماولهالا قار 7 :ض اذه اأ

 لاملانم لاح ىلع توما نم بذا
 ١ لئاق نا ندع ,أ داك الو

 راع كمدلا بسحا ينارب و ينقسا ٠

 300 لوقي

 ل غابنا "قملا نع ّدِص
 لمالا لوط لطابلا نيزو



 اأو

 «نيدلا حالصو « + ًانسملا ةيسيرابلا اور يف كفرط تحرس
 ضب يفوهيداديلا حنو قحسا سدأءيدإ) ١

 تَنت مث «باتكلا غب خاون ضعبل ةرييشلا فيصلا بااتم

 يف رّشنت ىلا لوصفلا ضعبو ؛ ءايضلا ةلبح ءاشلا ندا
 تار« باّثكلا ريهام ضعبل ةربملا تالا 0

 ,ةيسلانيسب : رامضحو ةبيشقلاابخساحع ةذراب ةمللا كانه

 ظفللا نم يمجالا 55 كيكرلاب نيعتس نأ نود

 ةدددش ”ةقالع ناكملاو نامزلل نا « مالكلا لساع و

 ققدد نا «دقانلا ىلعو « ةعيدبلاونفلا رئاسو مظنلاو ءاشنالاب

 ”رصعلا انيلع هيلع ام ىتكن امنا اننال « كلذ يف ثلا

 5 ا مارين نت تاداعلا انيلع دولت انو 0
 1 يلا رصع خيرات عبتت نم انل دب الف « قالخالا يف اهلاعفأ

 «مئاداو : مئايزاو هله قالخا ىلع فوقولل « هناكمو « دوقتملا
 قيقدلا نم « كلذ ريغ ىلا « مد اقعو. مدئاوعو « .همواعو

 ةمصعلاو « طاغلا ةئاش نم ًاملس دقنلا نوكيل ؛ ليلجلا ىلا

 . هدحو هلل



 منو 0

 00 لول مالكلاو مالسالاو ةيلهاملا يف اهرواج امو قارمل
 مهنم ةدع ركذ و نوثدحلا اماف ف مهنم نيمدقتملا ركذ يف 0

 ٠ 3 نم ةعاجج ركذ مث

 00000 دب بلا نيد دي «رابعالا لب 0
 .هلخ يف انعم نّبتيس م ميظع كلذ يف نيئأت لدتسما ءآوهلل ل 5

 هب ذرفنا# حم « ةيبز رعلا راطقالا نم رطق ” لكل نا لأ

 ظ نم هيلع حلعصللو ريبعتلا ةقير ام ناف « هلهأ ىلع لغو

 000 اد وعام لهأ :تاباتكيف ةلوبقملا ظافلالا

 ةقيرط ريغ يه «ءالؤه ةقب رلعو لخلل نمأ دنع باير لع

 د "لهو ل سوت لهأ قسنت ريغ وف «ءالؤه ٌقسذو ؛ «مابثلا ل اهأ

 ظ «غيلبلا يف بغربو حيصفلا راتخي مهلك نا ملعت تنأو : 0

 بيلاسأو « معجهانم نسج تاجحرد يف فالتخالا أكن اماو

 . عينت ةغللا نا لهجت تسلو « مهقاوذأ فالتخا نم ؛ مهيك ار

 رييعتلا بلاش يف ةزاشلفا وأ ةنوشكلا ترم رصعلا ةلاح

 ُ 0 رج مك جعتسل وأ دسفت اهنا ىمح الفن تيرمتلاو ١

 اذا تنأ لب «دئارملا باصأو نيجرتلاو نينا نم ريثك
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 املعخيف « قالخالا يف يللاتلابو « ةجزمالا يف 1 لمش

 لوق ناذجه دري كيهانو «ةسارشلا نس 00
 ه.ولاخ نا

 اه دربب سوفنلا ةفلّتم نادم

 نومأم اهر-و ريرهمزلاو

 اهفيرخو اهفيصم : اتشلا لغ

 ”نوناك اهزومت. اماكف
 اذملو « ًالادتعا رفوأو اهنم حلصأ وبف دادغب ميقا امأ

 ءاشنا يف دحين ال ام « نييدادغبلا ء اشنأ يف ةثامدلا نم دحت

 دالبلا ملقا ناكالكو سراف ضرأ يف اوأشن نيذلا برعلا
 ةقرلا ةحيسم.ءاشنالا لع تربظ ءلادأالا ل ١

 ةاورو فطللا ةجابند ةناتكلا ىلع تحضو الكو أ ء فرظلاو
 ميلقا نم بناكلا نا ىلع الّيلَد كلذ ناك« ةثامدلاو فيلا

 قالخا يف ءاوملا رتاو:. ةرازإلا ىلا اليم تق آول ل

 لزي مل: يلاعثلا لاق -نامز لكيف ءاملعلا هل ةبنت امم « رشبلا
 برع ءارعش نم رعشا ؛ امراقي أمو ماشلا برع ءارعش ٠
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 وأ تركو يذلا لغز« ءي , ىلع علطاو « ناكملا بادآ

 2اررخ 6 دوقنلا عاشلاو ا تالا دع « هيلا ترشأ

 نيلأتا ةقالعف اذملو « لئاضفلا نم ايلخ اخ ءاقحاف «ًاطفاي

 لع لح دقنلا ءالع دنع هحولا اذه نم امل ناكملاب

 1 رسانم امل ناك ناو وبف « نياصلا قحسا وب أما

 : ''ىلع ريظي الو ؛ًافنع ةراشنا نكي ملف « انس ابن دكار

 00 | ايردوحو لب يدابا فابملا نم *يش كان

 ناكهنا عم « امبظافلا نم نرت يتلا ةمقفلا ناذ آلا .ىف ني

 7 ءافلللا ناسلب تكي ناكٌك لذ قوفو « |علثم عجسلا لمعتسي

 22 «بدالاو ةحاصفلاو فطللا ةباغ يف ةواشنا ناكو كولملاو

 ةرشع ةيصوصخلا هناباتكو هلل أسرب هب دان يف ببسلا سيلو

 ( ناكل ريثأت لومفم « ىرأ امف وه لب « طققف ءاوزولاو ءافلملا
 ميلقالايثأت ناف ٠ ًالّصفم هركد انعم :يجيس امكميلقالا يأ
 ؛ رقم وه امسح لوقعلا هنم لعفنن « ماسجالا ةنم لعفتت اك

 اهملغأو أر لا ةدتم ريغ سراف ضرأ رثكأ نا عت تنأو

 اذبهو « ءاتشلا يف دربلا دددش « كغيصلا يف ةسوببلا ديدش



 ا

 نع ١ توص املا عراتم رخو 2 ظ

 : 0 يسوع مسالا 0 اا

 دوعلاو يفانلا لشم كنم ةطرضل *“
 16 ام ميطفشلا ل علا اهنا

 دواد كت ناملس تل كنا> ذا

 ينال عقو رسالا اذه نقم نا نايا يباسلا لق 3

 لاوحالا هذهو مالكلا اذه لثمو لا لإ رص:

 ءهنرضح يف وأ« بحاصلا نم اهرودص قلي ال :تاطاخخلاو

 ةحاجرو « لضفو 0 ةرهبش دالبلا الم دف ري 0

 *ايدالاو تحاصلا نع هريغو يلاعثلا هاكح اهفو ٠ لقع

 ءانه لس فارهاس رفا الي فال 0

 خيراتب "لع دقانلا دنع نكي ملاذاف . بدالا ةلقو ةنوشملا ةباهن

9 
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 : قودلاو «ءاكرشلاو ةعلسلاو ١1+ رشلاو عيبلا ظافلا نم راثكاو

 'ةراحتلا عاسنا ص ل . ام « ميرغلاو ندلاو «داسكلاو

 « تامدقلا يف اطسن مل 1 كنا م اهعونشو امهديعل

 لأ وأ قطلا لع وشف ىلع لدب امم « جتتنلا يف اهل ةاعارمو

 ءاممئاشنا 00 اطار رضعلا كلذ يف هب نئاتكيلا قلعت

 يف اهدحجي دقل و« ايفا ةبطاخ يف ىتح « ةحاقولا لب ةنوشحلاا

 ”00 0 ااذأو ,ءارمألاو راكألا نما طوست فيعاضت

 )00 اذاثو ؛ ةعاشلاب ناذنلي امهدجو « ريصب دقتتتم ماعنا

 )00| 19 لاتعتسإل امهنا ىتح « مالكلا شكو .ةرئابملا

 ا ريغ تناك ةشرطلا هذه نا ربظبو ءارزولا ىلا اهلئاسر

 ٠ هارمالا ناو« يمجعلا قارعلاو سراف.دالب يف ثدبعل ةلوذرم

 ظ لب « مهسلاجت يف يذبلا مالكلا عامتسا نم نوفنأي اونوكي

 مهتاباتك ضعب يف هب هكفتلاو هب ظفلتلا ضرم اوفكتتسي |

 نبال ىرج اهفو «مرانآ كلذ ىلع لدن م« ممارضاحمو .

 نبا نا يلاعثلا ٌٍكح . هححيذابع نب بحاصلا عم يد

 تبلغف « يلايللاب بحاصلل رظنلا سلجم رضح ناك يريضملا



 ومعه د

 « مولعلا يف داحاو بهذمو « فلتخم ال ظافلالا لاهتساب هجوو ظ

 اوشاع مبلكف « دحاو رصع لهأ اوناكمهنا « كلذ يف ببسلاو

 نرفلا نم ًامسق كردأ ظحاملاو ةرحمال ثلاثلا َنرْتلا يف

 ىلا بسنب ثلاثلاو ةرصبلا لهأ نم نالوالاو يناثلا

 ا.تامؤ اهتكسو دادنب يف بداتو اا
 تدقتنا اذاو د دحاو مهلمش عمجو مرعيمج رقتسُف اهريظن

 قحسا يباوءيناذمهلا نامزلا ميددو# يزراومللار كب يبا ءاشنا

 اقرف تدجو « ةرجهلل عبارلا نرقلا لها نم مبلكو ؛ ئناصلا
 «ريبعتلا قرط ناف « ثلاثلا نيبو نيلوالا ءاشنا نيب ارهاظ

 بيكرتو «اهللاعتسا هوجوو « ظافللالا سنو ؛مالكلا بيلاسأو

 يمه يه نوكت داكن « يمزراوللا ءاشنا يف اهارت يتلآ محلا

 باجعإ لحم اهدبعل لئاسرلا ةباتكت ناكو؛يناذمهلا ءاشنا يف

 ء ابدا دنع يه م« « بدالا لهاو ءاسؤرلاو ءارزولاو كلولملا

 ءارما نم اههو ءايتك ايف ىرت كناف اذه اندم كالا .

 اص عيدبلا عاوناب عيجستلاو عيص رتلاب# انتعا <. اشنالا

 لذا ريغبو تلال ابلخدنو نذالا عرش يتلا يفاوقلا ىلا

 ٠ ١



 غ4

 00 حراس ليفو » هناحفص يدحا نم الاثم

 ةويم ني هام لاقو العلا ة ةركاذملاف ؛ عنمأ رومالايأ
 دق هللا تلا ثعشبلا نب ىراسأ ىف هداورم نب . كلا رمل .

 يقم نم بحن ام هللا طعاف رظلا نم أم كاطعأ :

 دعب كلا ربع يب ديل ىلا ىب ىرع ب ميزه لافو

 رون الو كملظ رظادحأ انأر أم بلررلا يدب نيب هرفظ

 )000 ا1 ا يرعش تيل ايو « كوفع'افعاالو كرصن

 00 لد باتك تاتكلا امو دانسالاو ةئمتملا هذه:

 اهنع تم

 ناني ربط : يذلا ناكملاو قاكرلاب فيلأتلا ةقالع امأ

 نأ ةقوام ا .نمز ص ذا 6 مظع ناكع ةيمهالا ن

 لال ةجايعتلا بورض وأ تارابعلا 5 يفنا 1

 نم ةلثمالاو رطقو رطق نيب أضيإ *ىثان فالتخالا اذه

 لاو ديملاو. ظحاملا ةءاتكي كلمأت اذا كناف ةريذك كلذ

 نم ةدحاو ةقبط يف اهلك اهتدجو « ريصبلا دقانلا نيعب ةبينق

 0011 رو نسق قرط وم ةدحاو ةروصو ءةحاصفلا

 ةنند انس ندب لي 0 يدوب يعز
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 اي اد بع 1 جي 0 تامل

 يا ىلا
 6 8 اولا دع 5

148 

 دحاا لاب ' ره اهلا نأ نك م ةيفاص ء امم يف ردبلا روبظا
 بهو ؛ ءاشام هب حجشو انيغأتي رك ذب مث « سفالا نم

 ثدازح هر عاد يَأف نس ١ يف ًايهانتم ناك تيبللا نا

 . دوصقلملاو ؛ ةليوطلا ةباكملا كلن يف مساقلا بأ خيششلاو هجح

 قيلت ةياكحلا هذه لثم نا ىلع ! هريغ ال يرعشلات يبلا وه

 يامر ولاهم هحماسن دقو هسفن تيبلا ان ةجرتب
 . مساقلا يبأ خيشلا ةجرت

 هلال ريكل قود

 اوعاضاف هعو نم ناكام نيو فيلأتلا نيب ةنئاكلا ةقالعلا

 «نيمبسلاو ثلا ني طلخلازهنساغسلاب اوعلوأ» 0

 ىللع ظحاملا اذهو« نالفن.ا نالفو“ اولاقو.لاق نمريثكتلاو

 ملسيمل هتقو مولع يف هتقبط ومسو ء اشنالا َنف يف هتلزنم واع

 «نييبتلاو نايبلا هءاتك ىلاترظناذاو« كلذ لع ةانخاؤأ| نم
 ةذخاؤملابهنا تمكح«ةغالبلاو ةحاصفلا تق لجار
 نم هتضلختسا ول كنأ ثيحبو كلذ نمماشح دقق 00
 كاهو باتكلا ثا غلب امل « نالف نبا نالفو“ اولاقو لاق
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 آم

 ١ ثنا وح نيبو هن ةقالع الف . اثم م ع ف مالكلا

 | لونك ٠ 0 هيضتقي امم تناكاذا آلا "بالا . ةيخيرأت

 الاب ادس «ةيبديا ىلا نم يع كذ نملوأو
 | كلذ خت امأو : لا هَ رمارا بناكلا ةمادق مالت مث

 0 0 يعا يل قفتا اممو » "يهرب. دهاشم 1 ُْف لوفلا ىلا

 0 ةسماخلا ةنسلا يف قينعلا تيب ة ةرايز كيرربتلا يل هللا رك

 0 .نيننالا مون ساف ةنيدم نم فيه ةناعاملا دمن نيعبسلاو

 0 لجألا ماعلا انبحاص مهنيب ناك ةقفر عم لاوش نم سخخ

 ظ 0 لهأ ماما انخيش من يبافلا هللادبع جالا لك الا ردصلاو

 1 مالسالا رفخ نبدلاو ايندلا مولع عماج مقادم ريغ لضفلا
 1 "7 ن نيدلازع خيشلا نب نع مساقلاوبأ ندحوملا فرشو

 1 1 الع معأ 1 ارا ئشعدلايث * الا يرتششلا دمحا 6

 "” نمانجرخو كسانمل انيضقو كاملا انزج ايف هتقو
 7 .اناسنأ دقو رش قفألا يف ردبلاو مزمز رن ١ مرحلا

 7 مطاق م وللا و ريسلا نسح ليل و انساج ريجهلا تاحفل

 ىنعم يف 5 مساقلا ابا انخش ميسا رحهو نافحالا



 هني 801

 ؛ودبعل ةيبدالا مواملا خيرأت يف ثحبا انلمهأو « ةفسلفلاو

 فوبسليفلا اذه اثددعو 6 طئاللا ضرع ن0 ا

 او تايلا اده يف كل ذلك ذأ ربتعاف .ئنؤوشلا ىف

 . يداحلا ظ

 ىلاثنا طرشلا

 ' "نهف ربظ نيذللا ناكملاو نامزلابو . هعون نم ناكامب فيلأللا ةقالع ديدحتا
 ”لكل ذا كلذ يف رظنلا ماعنا نم دقانلل دب ال لا مع ظ
 > ”لكلو « م ولعلا رئاس نم رثك وأ ريخآ لطا

 . ملكا نيلاتسأو ءاشنالا نم ةقيرط ثحنو نأش

 ذقنأو ؟ تاراغ وش نم مثداو درسو خيرأتلا يف ةباتكلاف

 « تارسكو تارقبقو « تاحوتفو تاراصتناو « تاراث

 ف مالكا ريغ وه« بصغو بهوو « بصنو لزعو
 ةوقو « نوكسو ةكرح و < ىلويهو ةيذاج نم تايعيبطلا

 رف نم  يرشتلا يف مالكلا ريكو ؛ةلنم ةوقو ةغاف
 ٠ تالضعو لصافمو « داتوأو .باصعأ او 2« فورضغو

 ناك اذاف . هك وه ام كلذ نع ىلا تالا نانارشو
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 ' ةوقللا ءىثلا وا تاتكلا تلا بل ةيدالا مولعلا خيرأت 8

 . ادلقم وأ ًاعدتبم ناكاننا لهو «هدنع فلؤللا ةلزنم ملت
 0 ف تهاذدمو لووُس رصع لكلذا ًارضقم وأ ب ع وأ

 0 -- ل

 مالا 0 : رس تلك  ردسلا لوقع لع دنا
 . ءًاضبأ برعلا دنعو«سرفلاو 3 نادلكلاو؛ نييرصملاك ةدئابلا

 3 8 اهل عسو دق نوداخ نبا فوسليفلا لشثم نا محو

 3 5 00 اف 4 هحفص 00 نينا 2 50

 3 وحنا 00 0 تاملالاو د بطلاو

 ْن ه رثكأ لغشي م ريشللو لسرتلاو بواالاو قاسلاو ةنللاو

 0 مل ناكام ىلع كلدب هدحو ادبف ةحفص نيعبراو نينثا
 ْ "| دك ام انأرق ولف ؛ ةفار ا لب ملا 6-5 ةيرانعلا ن

 انردغاو بأ اذ طرأ يك كلذ نم نودع

 0 00 هماقم ةفرعم وأ « هتمّدقم ىلع عالطالا



 ةااشلا

 لب نيريبكلا نيرعاشلا دهم بولسأ ضان ١ ينتلا نا ٌ

 ملأ امسح ةلودلا فيس, هلاصتا ذنم مأكت يب ةقرط كرت دق .

 رخآ يف يجزايلا ميهربا خيبشلا رصعلا ةمالع انخيش كلذ ىلا

 ةقرط ءهرعش نم رثكآلا يف مزلاو «بيطلا فرعلا

 بيكرتلاو كبسلاب وأ ريبعتلاب وأ فصولاب نا يردك
 يف بج الو ءابلع اذه سيلو ةريتك كلذ لع لمالاو

 ةحرقو هعاطاك عاطاو يبختملاكةريبك سفن اذ ناك نف كلذ
 عدب ال « هرصع باداو مولع ىلع عساو عالطاو هتحيرقك

 "هل الثم دقو اه اهو هيَماس ةقيرط هرعش يف ىدحتي نا

 نافضي اروطو : فولالا نوضبّش ةرات  تركذ ايو“ لع
 ءارمالاو ءاهلخلا اخحت ادع نابطاخي ايحو فوطسلا 0

 ءاحملاو بيسنلاب نالغتشي اتقوو « اظعلاوءارزولا ناسلاحتو

 ًاقيرط هسفن نمر لو «دجملاو ددؤسلار يغ "م هل نكي ملوهو

 ىلع سرطف ءامهتقيرط بوكر نم هاغتبمىلا لوصولل برقأ
 . امهاف مث« اهراثا

 ثحبلاو رظفلا نم حراشلل دب ال هنا كلذ نم دافتسيف
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 000 سسلو نا امؤلا ينتسي ثيح _ّ
 0000 لا كيانأ ويل كاان تدّدج تس
 ظ دال لع دلقحلا لخلل لأ مزع
 20000 ناناغ نب حفلا يف هرعكو

 1 ف ةويض نح داع ر ودبلا يرق رس ةرابق قا را ةيلاعب كلم

 ةقورعم ىنغلا ينفر عو ال < آطع تيقل ىتح هلأ
03 

 0 5 هيلا ينع دمت وا يل نذالاب تحتفتف

 ولا يلع ا تعاتنو د ةيانع لع تفطع

 0 ٌط ّلطأ ارش ملاونب ينانأ لحما يلا

 0 الفرشت مأ مايإ ةؤانغإ ' ةسمن سر عأ ندبلا يأ

 7 ماقلا ا ناكرصملا كلذ يف رعشلا نا دقانلاب عرف
 ااا رتعاو دش ناكدقف « ةيدالا 0 لواالا

 : ظ 00 ا لو رشو 0

 ماياوم ورح مئاقو هب فضوتو مهسنأ تاعاس يف هب ىنغتنو

 هيدل ىلختل ءفوؤشلا ن كلذ ريغ 2 مهحارفاو هدايعأ



 : وك 3 ا ارت . يبعد
 4 1 ل ياا و ريس + 2 -. ٠ هيه اوكشو 0

 1م ليحب "” لوطاقلكرأ

 يل فقو وراك البج هلو

 امي 0 داقننو 1

 ظ الك 0 2 كَ



 م

 د تايزا كللادبع نب دمت ريو

 ئزخا | ماظعال ةمقب تعسول 0

 ١ ايبا ناكملا اهوخحن ىسلا 5

 00 واحتل ا

 0 ا 0 بعاو كارل

 ...ةازاوملا يق ل نع رعَصو الإ «ةافاكملا

 يرتحبلا ةدابع وأ ةلحال كلذ كعب أن ىلا ف رطرصق اذاو

 نب ميتفلاو لكوتملا ”يسابعلا ةفيلطلا ةمدخ يف ريبكلا رعاشلا
 7000. اظدقمو نمظلاو ةماقالا يف امهندان ؛هريزو ناقاخ
 هروضحوهبددل ةنوبحلا نك ام الاو ةفيلظارورس ميبأ قع
 | نلوم: اخو ةضور يف را هيلا اا

 لوب وهو ء املا يف

 هادو فسبط عامسإات 31 مسحتألا ” لاباس ىأ ظ
: 5 7 
 ايقو هثاسرأ ىلع دومق ,  ةنتش رسل رصق لع انبتغ
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 اهغيصي يتلا ةنيفسلا مسا وزلا ١

 5 هنا يع 0

 روم ل



 م

 ةقالع ديدحت ىلاثلاو ٠ مومعلاب ةييدالا مولعلا خيرأت نيبو

 ء هعون نم تاكا تاعونصملا نم هريغ وأ فيلأتا

 ةقالعلا دب دح ثلامث'و . امبيف ربرظ يذلا نامزلاو ناكملابو

 . . هعئاصو عونصملاو هتياتكو تاكا نيب ةئاكلا

 لوربا طربا

 مولعلا خيرأت نيبو دوقنملا باتكلا نيب ةقالعلا ديدحتو حاضيا

 مومعلاب ةيدالا

 رظنلا ماعناب الا ”منيال كلذ ةفرعم ىلا لوصولا نا ملعا

 منص وأ فيلأت دبمل ةيبدالا مولعلا خيرأت يف ثحبلا ةلاطاو

 رادع ال دقنلا ةحص ىلع انيعم كلذ نمدقانلا دحيف « دوقتنملا

 هرصع مدقتب نا هيلعف الثم ينتملارعشدقت موري نم ناف . هنت

 ”هل لثمتيف « هتميقو رعشلا ةلاح هيلع تناك !ه ىلا رظنبو ًاليلف
 فاد يبا ريمالا ةرضح يف ماع نيناهثب يبنتملا لبق مامت وا

 رذتمي مث مرد فلا نيسمخت : اهب ةحددم ةليشف لا
 ةرضح يفاهل ىارتي مث« كرعش نود ةزئالا نا هل لوقيف هيلا



 200 و ا أ ادد
 ل

 ا ا 7
 0 3 35 ٠

 )' . ( ١ ” ا اذح . 2ع

 , ٠
 ْ داقتنالا دعاوق

 لورب' لصفلا

 يف

 اذه يف دقنلا ءالع هيلع عجبا امم لصحتم لا معا
 (000 | الا دقتلا ديدس ىلا لوصولا نكمي ال ةنا.ءرصعلا

 ظ : لسمو : بب وبشلاو « مرشلا : يو“ ثالثلا هءاجرد

 ةثالث يفوتسي ىتح ًالماكاحيعص نوكي الف عرشلا امأ
 دوقتملا باتكلا نبب ةقالعلا دبدحنو حاضبا لوربا طورش
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 مفدي نا هنكمأ« كلذ يتوأ نفءابعفدو ب ويملا ضل لالا

 ١ نب رصقملا ظلاغمهتفرعع فشكيو« ندقانلا بديعلا ل

 وه لب ءنونفلاو مولعلا عيجج لمشي دقنلا اف اجا للعو

 ماكحا يصعب فد مع ضرالا ىلع سيلف# فراعملا ذاتسا

 :نضرالا» تا ومعلا" بيغ نر ةدددسلا داقتنالا

 ا
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 0007 اغسل 0 واتس اذان اها وس

 آل نقولا قرا تباداذاو. 0 .حدم ىلا

 1 در "0 نجتلاو ةنالا كلنخ , ءابتم لك ىلع امو

 تنس تدقتا اذا كا دب ءيش اهنم صقن ' الو *يث اهيلع

 < هارت , «ناسحتسالاو باجالا ىلا « ناحبتسالا نم كدالقتا

 ديغتو بررقلو رييغتو ليدب ن ١٠م رسل ٍرمآ ةجيش

 مكطاو ةبسنلا ىلا هلك كلذ عجرمو دي دسلو .ماكحاو

 0 | انتلا ةبص لمحو ١ قوذلا ةمالس 1 |مف

 , ةسدتشا ةماس ِف نآشلا وه 6م

 1 تاراشالاب مافتلا لصحح دق ؛ ةدارالا قدصبو

 ىتح « اذه زواحتي دق لب « كلذ ىلع قاس عوطاوت ريغ

 ٠ «كلذب ليطأ الو « تارظتلاب رشبلا نم نيدرفلا نيب لصح
0 34 

 ”رشرلا تاكرح بفقار نم ىلع ةيفاخ ريغ ةريثل ةلهاوشف

 .٠ رابضصلا دقأت ةبقار»

 * وم ةدارإلا قدصو ةبسنلل ام مدقت أمم تمار دقق

 نانو ل نتي سن م ا تتيلا نص :.دصفع نا لا ل رك م



 تي 105

 يتوخا ربك أو يبا شيعو تلاق

 .جرخض مل نا 5 نما

 : رحت ل اهنيع نأ ملت تملعف

 اهتورش اذه ًاهاف سقف

 5 : امدريي فيزالا برش

 سكتلاب لب زاجحللا لعرسشلا اذ

 ايما ا ٍكنرجه امو

 ان كنمّلق نأ الو كنق

 اوملوأ سانلا ملمأ اي مهتكلو
 اهنيحااذده 4 تشجام اذا لوق

 داموا نشور وا فر قلت كاراصبا تفرض اذاو

 ةراونتم فاو ةنوثبم فئارطو ةقرفتم ةفلتخع' هلا أبل

 هيسملو ناكدلا وا تذبلا خاص دخان كش: هو

 دق لب. كلذ نم تنباع امل ةنوعارلاو بيئرتلا صقتن ىلا
 نيبو اهني ةبسن الو ةمالم ال ناوأ ضعب هعضو عشبتسأ



 د

 ع | مع اني هريغو كلذ نم 00

 ' اذ تنك نأ تصنق ةيغأ نيد تدقنإ اذاو
 ' ارلاو .تارقلا مقو ىلا ميلع بلقو مياس عمس
 اممزو ةحصو راتوالا تاجحردو ماقنالا بساننو تاربنلا

 "احلل ةدرألا لاوحاو حبحملا ملسلا نم تقلا مّلسلاو
 ةرشو رخو توص ني تانقرلاو تاعاطقنالا يهو

 0 يورخوا» هريصقت مدعو باوملا ةحصو ىرخاو

 001 ساع امم كلذ لكو رارقلا ةمالسؤ ةجردلا

 ةيسفلا ةاارم م 00 ا ااتلا

 رقما كلذ لاثمو مهبل

 رعشلا ادهم

 ميلظ بنا "يملا ينبا تلزام
 .جدوه ةبير ىلا تضفاد ىتح

 ب 87137 جوس ا يلام رات



 ةددلك

 اتفلا ماوق يف رظح م14 كلام | ةيعيبطلا ناولالل هبشم

 0 ةبسل [عني لهو اءاضعأ نإ رهاظلاو

 نلف لا ف ديلا عضو ناكل ه ىرتل ةرهزلا فطقت ينل
 ”يعيبطلا عضولا نع جرخ ما ةيعيبطلا ةلاخلا هبش ةرهزا

 هجو عم ابفلق ديلا تارضاب واو أ ةفوطقللا ةرهزلا لهو

 نيح اهرظنو اينح [سوامخا اعاضعأ رام واقل

 ظ ةقدحلا ناولاو . فطقلا امانحناو اهفوقو ةئيهو هدا

 ربظأ ىلا « ةروصلا يف ام قدأ نم كلذ ريغو اهئامو اهئامسو
 هلثم نم "ناك امل ةهباشملا تا هباشمو لئاممع كلذ لك الآم
 ظ . ال ما ةقيقملا يف

 امو ةاقرم وأ ربنم ىلع ًاببطخ تدقتلا اذاو

 م” وع هرظنم كعمس يعرتسيو كرصب فقوتساي

 هيطاقنو را هال اناربت مث « ذو اعاو ة؟ اقلا

 ديدهنلا يف لبومو ديعولا يف ذاعرإ نم كلذ للخت امو

 « ليلمو زونلا ىف ريشبتو « ليمأتو دعولا يف لسا 1

 «ميقتسم ناهربو « موق . عاتفاو« ليلخلا طخ ا يف لاوعإو
 ه0
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 يف امأر قيل, لمأت,ينارلاو . هتباغوَركف دهاشملل فشكيل مسرب

 رك يسع هيلا يبرب يذلا ضرغلاو . روصم او ر وصلا سشن

 يقلكلا وه « ميفتلاو مهفلا يف ىف ةدارالا قدصف ؛ مهافتلا

 1 يف بتاكلاو أ ملكا ةدارا تمظع اكو « ل
 ئرافلا 3 مما ةدارا تقدصو للا ع 5 ينوأو ميفنلا

 .هباداو هقالخا رارسا كارداو هفطاوعدقنل برقأ تناك هلوبقيف

 ءايشالا وأ مولعلا فالتخاب فلتخي دقتنلا نا معاو

 لوا رظنتف « بدا باتك تدقتتنا ذاكلنال كلذو . ةدوقتنلا
 مث «ةحاصفلا تاماقم نم هب قثاللا لحلا يف هلحتل هترابع يف

 رظنت مث « قوذلاو ىجحلا نم ابلثاق ناكم ملعتل هيباعم يف رظنت
 رظنلا ديعت هلك كلذ لعبنا اذاف . هنم ةلصحتملا ةدئافلا يف

 أاموأ باوصلا نماطخلا وا دسافلا ن٠ حيحصلا دقنتل

 وأ باتكلا عوضوم ىلا ةبسنلاب هنكل ًاحيصهناذب ناك

 ١ . ادساف هنم رخآ ءيش

 يف ةرهز فطفت ةاتف اهم تر وص ةروص تدقتنسا اذاو

 وه له ىرتل سهزلاو تابنلا نول يف لوا رظنتف « ةقبدح



 0 ءاقلا كاذب دقلا وكيل داقتنالا دئاوف يركتم ظ

 ةقرعتو ةقيقملا تك زوف ال يأ مولعلا سلجم يف

 ور طات#و دوقنملا ريمض يف دقانلا جلب ىتح ؛قالخم الا

 ؟ كلذ هل نبا نمو « هسفن رارسا انل فشكيف هحورب

 انب قيل ةببذاملاب تايعيبطلا لع يف هنع ربعي ام نا تلق
 . ريس ناكناف ةدارونا ءىرصب داقتنالا ملع يف هيفنت نأ ١
 ء> رغصا:تايعيبطلا مع يف ررقم وه م باش ةسذاحلا

 يف هلكم ومم ضرالا ئصاقأ ىضقانملمرلا ك1

 بدرقب رس نم لقاعلل سيلفأ ”داخلا نم اههو ادخل هاندا
 مهرئامض تانو:نكحمو رشبلا نم هلاثما فطاوع همبف نم

 تاداملا نم كلذ, قحأ مهنا لب ؟مهسوفن رارسا رئاسو
 ءعمأسلاو ملكبملا نم ةدارالا قدصف لعفامهيف ةيبذاخلا ّرسو

 « مهافتلا ةدعاق يه ء رظانلاو روصملاو « ئراقلاو تاكلاو

 بتاكلاو ء ميفيل تصخي .عماسلاو « مي طل م

 روصملاو . ةدوصقم عيل رقب ةئراقلاو « ةمارم ليل بتكي ٠
 اند ةبداملا لاصتل قرد كرخان ان طيف اه نقر ملاذا



 ب وة

  دقنلا دعب | 0 ا ةحلادك نيم ام دنع“ 3 ا دقبلا

 داقتالا عوضو. 01 ارد ايلاف ناك ةقيقحلا نع

 ني وفا وه ا ىرخا ة ةرابعبو .ةقيقحلا دصق.

 0 .ًادفان رعود  كالحإب ةدقتنيل انا انك ذغأ .نف « ةقيقملا

 5 00 تاما ركثسو تاوفملا رشنل هب تحب نمو

 ةوعذب خبللا رشطو يقل رتسل نمو « ”اياعو ا

 0 داقتنالل هسشن بصل نم ندع نم حبقاو « ًاعداخم انهادم

 رظنلا قدص هللا هانا نمم نكي لو هنم ء لل ضاعت

 الإ ابهنم معا مدا نم كلذل ةمزاللا ةدعلا لكنا الو

 ف 00 دارس كاذو طخ | ه لوش حارف األ

 او طبخ طبخ نيمكحلا

 نماكلا لصفلا

1 ٍ 

 ةدارالا قدص

 ضب لاق ةدارالا قذص أضبإ دقنلا  اهئاكرا نمو

 0 0 ما , 2



 "جحد ١ 2

 ءاكذ باكلا زواجتي ال رشبلا نم درفلا لقع لفس |عمو

 دشأ ةحرد نع ناسنالا لمع طخش الو 000

 ؛سرفلا نع كلذ لثم لقو . ةدالب مرفوأو ًالهج سانلا

 ناو لازغلا نسح ريغ كلذف قلخلا نسح نم غلب اعف

 ايش صقتن الو بيعب سيل لزغلا نم ةيرهزلا ةديصقلا ولخ

 . ريستلا ةغالبو فضولا نسح ةعماج تناكاذأ ابن ل

 ناك حسنلا ةناتمو مالكحلا ةقاشرو ظفللا ةحاصفو

 فصو ةةناف ةفصاو هيلع باغي امم سيل هيف ام لبا فصو
 ناكل هيف ام ريغب هفصو ول لب . صقتني لو دزي. مل ةقيقحلا انل

 ىتح شقتلا وأربوصتلا وأ فصولا ةقيقح ذا «هيلع باع ام
 .ةلاضلا نه ءشوقنملا وأ رّوصملاوأ فوصولا نام

 . عرابلا رّوصملاو «َيعذوللا بتاكلاو « غيلبلاعاشلا اهدشن يأ
 يف ّيمصالا بيطملااوءقذاحلا ئقيسوملاو «يملالا شافتنلاو

 . مهبطخ ومماغناو ميلبتاكو ممريواصتو مهتاباتكو مراعشا

 نود وه نوكلا يف لاج لكو دقتنلا حالس ةقيقملاف
 نوكي الو قدنلا وه ةساساو د قتلا دامسو - ةقيقملا لاح



 فصوتاكلا مار اذاف ادسأ نورك, نادشلا ناكرأ حمو

 0000011 0| نجا داكذ هل نيمتسي الف ًالثم تاك ءاكذ
 . غامد هسأر يف انلروصب الف سانلا نم ديلب فصو دارا اذا
 مزلب الف مرطم سر ةروص اندقتلا اذا كلذ لثمو راخخ

 الف ةيرهز ةديصق وأ لازغلا نسح نود اهنال اهيعن نا
 لج فصو انأرق وأ .بيسنلا نم .اهولل اهمظأن دخاؤت
 مل هنال ريصقت وأ ًازبع فصاولل بسنن الف نانبل لابج نم

 نا دعب نم جورملاو لاغدالا ةرفوو ضايرلا ةرثكب هتعنب
 )دو ءألا ةيوذعو حاير ةمداصمو عافترالا ةدشنب هفصو
 «هاوس نع اهب درفت دق لاحو « قيلا هب وه#نأش لكلف ءاوملا
 ءاكذلا ترم باكا غلب اعف . اهب فرع ةدرسع ةعااطو
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 نم اهام فصو وأ ضرالا هجو ىلع يه ينتلا دالبلاو كلاملا
 ٠ وهام كلذ ريغ ىلا وحلا نم اهضتكي انو, 00 1

 يواميكلا ]| لظواف « سيكرتلاو ليلحتلا يه .اينيكلاو مولعم

 زيعوو سفتلاو قارتحالا فار وهلال ١ ومللا للحي ىعدلا

 ماسجالا قّرْشو « ةيوزوملا ريغو ةيوزوملا م اسجالا درا

 ألو وكسو» عقوم فرعامل « ةطيسبلا 0 ةبكرلا

 سراب ن3 م ةجرد د يأيف هتدافاالو» رك نع اهدي

 هتلثمالا هده نمو .:يقرشلا :لوطلا وأ ىلامثلا سرا

 - ىلع ل اعلا زاكذتلا عوضا

 وه ءاضفلا يفو لب ا هجو ىلع سوس لف ةلمعا

 يس اوودتلا ل تضررت ةضْرع

 ل تينت



 رادو نا كح سس ا 6 ا
 اة ل

 دنع ةررقم يهو .ةيلضا هدعاوقو دقنلا لع عوضومو:

 اهناعوضومو ةيلقعلا مولعلا دعاوق رئاسك ضرالا ما ما عبج
 0 نم ةمأ فرعن ال اننا كلذ لاثم عورفلا يف آلا فلتخت الو

 ] ةثالث سورا ةليح وأ املوزا دارفالا تدع دق مالا

 0 فالتخالا لمحت ال 0 ماذ يف ةيلصأ تاسملا لع دعا وقف

 )وه تاما ملعو ةقرفتلا دادعالا وه باسملا عوضومو

 . نم واعم ددع لآ لو اينسو [فيعصتو دادعألا مج لا عج

 تدخلا ة 3 م انسلف « فورعموه ام كلذريغ كار 5

 اا ماقأ ول ذا « عنتمم كلذ لب ؛ داما ربا باسطا ر

 فالآن هد 08-5 مرسل لاي ح اع

 الواثق لاى ىح نم تفَح امل تارشع ىلع نيئم مسقو

 00 ير ام وأ ةلغلا نم هفوج يفام كلذ فرع

 0 ” لك عوضوب « بول اذه نم نذا . مدلا نم

 نكع له لوقأ 0 ف 00 ليؤحتلا

 عوضوم هلعجو ةيفصولا ءاةساسلا ةفارتملا عوضوم

 مسر يه ايفارغجلا نال لاح كلذ نأ تاوجلا ؟ ةاضيكلا



 ا

 هلاوحاو هنوؤش نم كلذ ءارو ام فشكيو ىتاكلا فطاوع

 هل طيع دق تاكلا ءاشنا نا لب هروطس ةباتك نيح
 درب مل روصملا نا مو . هلايماو هاداو هقالخا نع بجحلا

 نيح نتاكلا كلذكف « ةروراقلا ةئيه مسرألا ريوصتلا نيح

 م« نكلو ديم دوضقلا سلا زار ا الا ديري ال دق نع

 « سمشلار ون نم يعيبط لعف اهماع مسُر دق ءرولبلا ةفيحص نا
 باق يف عبطنبو ظفللا ىلع مسرب اذكبف« ةروراقلا بلق يفام

  هريمل ما دارا --هلايماو بناكلا سفن فطاوع نم مالكلا

 امو ء هسفن بتاكلا ىلع يفخ ناو قذاحلا دقانلا ىلع ىنخن ال ام

 سعاشلا كوق قدصا
 ةقيلخ نم ءورما دنع نكت اعمو

 .ملمث سانلا ىلع ىنخم اهلاخ 'تناو
 مفلا ملكتي ةاروتلا يف ءآجو هقالخا ةارم ءرملا مالكف

 لاوحالا رثكأ يف كلذ نيس ال نكآو بلقلا يف ام ةلضف
 امل كلذ الولو عساو معو ا ةريصب اذ ناك نملآلا

 نيداقتلا نيزاوم تحجر الو دقتلا دئاوف تربظ



 اء

 ' دقذاو . ءوسب قولخم دب كيلا لصت ال ناو ردتقم كياع
 ع نأب كنم ليك أ انأف ىدقلا ىدملا اذه كدحم غلب

 ليخجاب كد حمس ال سيخ كلنال ينبيصيف ريما يل
 . كاتم هروح راف

 0000و اناصارظن دقلا اذه تميماذاف
 مرئامض شببو رشبلا قالخا مع نم ءيثل 4 ن نمد و
 هذه همظن دنع ينتملا رطاوخ تناك هزه كرا تدعو

 يف ايمحتا ناك نم اهحدم مقرب نم ”ىظب امال ةديصقلا
 ظ ..دقنلا نف

 ةقيقح يركتم نا عت اهريغ ريثكو ةلثمالا هذه نمو
 00- يباعملا ناو هيف ىدحلا نم ءيش ىلعاو دل دقنلا

 رق اهنعبط مالكلا بلق يف لب نومحزي ام دقاتلا ردبص
 مور رمل لعف اذه هبشنو فحصلا حاولا ىلع بناكلا
 مس راف سمشلا رون را نم ةفيحص ىلع ةروراق ريوصت
 : نم ء آملا يف امو ءاملا نم اهيفام عم ةفيحصلا ىلع ةروراقلا

 مدلكلا باق يف ريصبلا دقانلا ىرب هلثمو . اهريغ وا كيس
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 تاارفالا نم. ةلوح نم .ايع لع م ةينخ قرطإ هلق

 عقو دقو ”مُّلا يه لتقلل ةيفخلا قيرطلا كلتو نالخلاو

 ليت تندشل ١ كلام تا تيكا ىف ١ ١ هم

 سفنب كاقاللو رما كايعأل برملا يو ةحضشاولا قيرطلاب

 لع تاتحاف « كنبج اهنع رصمنب ةيوط حامرو 1 ٠
 ءوس كلذ ىلع كّدعاس دقو هشطب ءاقثا ةليخلا هذه هلتق

 داع دل رعاشلا ىأر مث . كم فلا ناخ دف هتخ
 هلتق بابسا يفاوخ نع يعكلاو لوكا ةعاجحش حدم يف

 كا ديب هلوش اذه همالك كردتساف « روفاكردغ ىثخو

 زودعم كنا تاب رفكو كناسحا هن ري لف هيلا تنسحا

 مالكلا اذهب فاذا 6 أر 5 . تناك ةلسلو ّيأب هلتق ِ

 نم هسفش يف امب حوبي نا داراو ؛ ةريرج بككراو روزا

 طاسساو ؛ ميفرأ روفاك م اقم هلام رطخ هنا الا كلذ

 ناس ىدانو ًاعرذ رمالاب قاضق :ةتاطلم لسد

 دقو زاكلا ]ا نم روفاكأي هينأت امب ميرصتلا قيطا فيك ةلاح

 وطسي ال نا ىضق 'هنأكو ءكلاملا كاملا نوكك نأ "هلا رد



 اورج
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 نامل 2 مومدم ”كلوذدع

 0 ا نم هب فرع ءا يلام 586 ,

 ل 8 لذ لوقلا نائع هل ط ا 00

 ' لاعيب قاض دق لوش نا ديرب هنأكللا كالع يف رس هللو

 7 0007 البلاو ددؤسلا اذمل كله ورام كب سنلو.كحدم
 هنوربظي و كدواسمو كتافص حبق نم كيداعا "لوقي ام

 2” اللا نم ًابرغ اسحب كتايزخعو كخنابق 'تاابخم ن ١ 00 5 20 3 7 را
 رعشن « اذه مهعينشل نم غراب كالعو دج ماو فاذا دا

 ظ ناهربلاو . رئاصبلا نع ل كالغ قرب: هلل نأ

 ا كاداعوأ برحلا كل. ىون نم لك نأ كلذ لع
 7000007 ناطلس نجساوا فلام للس واءكزدغ فيس
 كورا قطب ل .ًاعاحش ناكدقو اذه ثبييش مهنا نمو

 0000 رداع انغضانهي تلك وف. نابل تناو كنارعل لدن

1 
 و7
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 ءيش يف عقاولا نم تسيلف ةقيقملا باث نم امسلاو هذه

 | . ريصبلا دقانلا نيعب

 يأرلاب دقتلا ققدو قداصلا رظنلاب لمت نم ذا
 خرؤم لب رعاش ناسل حدملا اذه ءآرو نم "هل نين حجارا
 كيلاو ءاهدلاو ةلماح ا عقارب 1 يه !م عئاقولا يور

 .يورب أم ةقيقح
 ىسما ىتح سانلا بولق يف تمقو دق روفاكة بيه نا

 ةيش+ لبروفاك مهل ال قلكلا عيج نم امومذم هيداعي نم

 رمقلاو سمشلا نا ولو لو هنا كلذ ناهربو هملظ نم
 « لالجلاو ةعفرلا نمامهم ام عم سانلا اعمذل كث ادعا نم

 ىلع ةقلطا مالكلا اذه نا لبق ناو لاخجاو عفنلاو

 ناكل ينتملا دارم اذه ناكول ْتاق ةفلابلاو زاجلا ليبس
 الثم لوق

 نارمعلا نس دق ام كلدمف ناسل لحب ءومذم كودع
 دأ

 نابج ريغ ثيللا بيعي سيلف ناسل لكب ”مومذم كودع
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 0000 01 ًابط رصم كلم اروفك دصق رعاش ينتلا نا
 3 هحنادم يف كلذ ىلا َراشا ام هالو هتيلوت وا لام نم

 ْ لك نيحو ةليسو لك سملتب ًادعاق نوكي نا عدب الف
 ١ اروفاكن ا عز ىتح همارم ىلا الصوت هحدعو هيجاديل ةصرف

 كلفلاف ةيدنملا فويسلاو ةيربمسلا حامرلا نع هظحب ينع

 00001 هدونج ضع نم نامزاو هدوعس مهلخ
 2 ةدّطفت اياثملا ناو ناكح نع طأوات نمو نايم لود

 لكينتملا فكي ل نأكو ناسنا فضا 'لتقبو ناكها
 دمك هللا نا معز ىتح * انثلاو ءايرلا اذه نم هب ءاج ام

 هنم ىضرأاب كلذ مخ مث ٠ ءالعلاو ددؤسلا اذه روف

 لعجييل هلابب رع ليمج ركب وا هلاح نسح ةداراب « افك الاو
 امب هنايفاويف هناعا نم قيفرتلا, هاج نم: ثعبلا

 . داعسالا نم ىنع ”ام هاماؤيو دارا

 ًاعداخم ًامئاصم ينتملا ليخت اعم دقانلا اذه نا دب
 هذه يف غيلبلا حدملا نم مولا ل رّوص اعمو ًايهادم
 هتاليخانل مظع امو بيبشل هتمذم دبدش نمو ةديصقلا



 ىن١ؤؤ 

 وأ كلا روفاكاب هللا ىضق

 ناث كل ل 0 دلو

 +  امناو يقل را

 ناللقتلا ”ثلنود ىرُي دعسلا نع
 اهناتخ يفلوش لإ 0

 هن دحت لوا تدج ًاليمجيل درأ
 قانا "ىف. تنحا ام كلنا

- - 

 1 : ع

 ةعس تضغا راودلا كلفلا ول" ٠

 ناروانلا ينرع *يث .ةقوعل

 ةديصنلا هذه ةءارق دنع كئانلا ركف ىلا 200



00 - 

 قي ردها فرع كل ظ

 نامز ردع و ةايح ردغب

 ظ 1 . ةقكانيلا قراف كميبش معد
0-37 

 ”ناع كناو 0 0

 لاق نا ىلا

 0 رن حامرلا فاز طا مقو ىف

 ناربدلاو _مجنلا مقو شخ لو

 ع
 ] . ةئلتق وح نارقالا لتق دقو

 ناكم لذا يف نرق فعضاب

 ئ ةيفخ قيرط يف اناننملا ةثعا

 : 00 لوح 8 0

 أهدر حالسلاو راع تكلس ولو

 نانج ”عاسناو نيع لوطب ..
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 . ممملا مالكلاب اهاملكا ذا اهم اومن نم اهملع ُراغأ

 ضرافلا نب رمع ديسلا نيقشاملا خيرت لاوإ

 ىسالا ينافخأف ”مكبح تيفخا

 ينتخا يع تدك ي رممل ىتح ٠
 ةءورملاو قداصلا ىلا لها نم روبمما سهذم اذهو

 نيبحلا رباكا هيلع امل فلاخم نجاملا اذه لوقف ةلماكلا

 ء ايدالا مومع نم موبملا ريغ اذه هرعش نم ل اصح الو ٠

 ظ . دقاتلا طئتساو لواع را دئاملا داو ارم

 ىلع بيش مايف رك .ينتملا لاق. رخآ الاثم 7

 . قشمدد هلتقو رصم كلم روفاك
 ناسل لك 1 ندم كا

 نارمقلا كئادعأ نم ناكولو

 ' تاو كالعنيف 007
 نايدملا نم ٌبرض ىدعلا مالك

 تأر يذلادعب ءادعالا سمتلنا

 ناب حوضو وأ ليلد مايق
/ 



 د

 ةمالسو لقعلا ةيزمو ٌةناسنالا لئاضفلا لهج الق عيلخ
 ” ناننالا ىلع يضقت يتلا سفنلا فرش ةميقو سارللا
 1 تالامكلا ىلا وابل اهل ىتستيل هلاوحا ميم يف لاشنتعالاب

 0000010 للملل ةعيضم اهنرش نامداو راف ةيناسنالا .

 7 رشبلاب ريكسلا ءاردزا ببس لب ينأسنالا عمتجلا مارتحال
 7 ناب داقتعالا امأ توملا نمث عون ركسلا ةلصاومو يو
 . ىلع رشبلا رثكأت تاذإلا نم رهاظلا فوشكملا يف ةذللا

 1 «بوبح روم 'لكو "واح عونمب ”لكاولاق دقو كلذ سكع

 ١ لب «نووبم نمت م ١ مّتك يف مبلك نوح ىرج كلذ ىلعو

 ظ بيطلا وبا لاق اوعاطتسا ام سئانلا نع مهبحرتس
 هيا كنب ع كحل

 . ينالعإو يرارس , هيف ىوتسا 3 0
 يدسج نع ضاف ىتح داز هن 1

 ٠ يناهك_مسج يف هب يعقس راصف ظ

 رولا لاقو
 5 .مث نم اهملع ٌناغا يا ةيرماعلا سس و كاياف



 دا

 ةطبغلا كرب الف هيلع ضقت ايندلا ماومه نال نارسمناو نبنلا
 دق ريماك ةسسفن دهاشيو ركسلا همتعت اه 00١

 نم ىضر. يذلاذ نمو اهديلاقم هتطعأو ايندلا "هل تناد '

 ركسلا تاذل نم ُهآر اع تنتكي. مل مث ؟ اليدب ةواقشلاب هّتداعس

 نا هنأش نماملك,هلوح نم درطب نأ هارآ 030

 ىنك يذلا هيقاسوأ هيئغم نمكلطف هزيل

 : ةاريغ نم اقوي وا لادملاو ء اقرا 00 ه0

 ريخال نا ىرب هنال ؛ هنحرصبو بحي نم ماب وبي نأ

 نالمكي ال ابطاسساو ىفتلا رورس ناو ةرو 0

 ضعبل بهذم وه اذهو نيميخي فوللاو راع ماد ام

 ناو مولعم وه ام الئاز ضرالا ىلع ام لكنورب ةفسالفلا
 راع ا ريخو « هداؤف يف ًامضوم علل كرتي ال نم لقاعلا

 "هسفن ذحي اهبراش ناف ٠ ربا تارسملا هب بلتجتو مومهلا هب

 5 مين ميلا
 ”هلزنن الأو؟ دقنلا اذهب اوصب نيب ةةرط د

 ريكس مالكالا رعشلا اذه اف ؛ ةطسفسلاو هياومتلا نل



١9١. 

 1 ىلع تاينالا هذه دقن لع تفقو كيا ض لوا
 00 . ةيازلا ةروصلا

 0 لوقي نا يتاسلا نم بلطي ميكملا رغاشلا اذه نا ظ
 )0 كرش نا كلدب درب 1 برشاف ذخ رثا هيقس دنع هل
 ١ ا ردو رجلا ةلك ةذلب كد اهتازإب :شملا ةتاوح
 1 نسل هذبو « اهمعطب "ناسلو « قتعملا اهحيرب ةةفناو « ”يتوقايلا
 يزال ء كلذ نكما نا (يسنم نا سلط دك ؛ اهم 1

 امهياع لضفي وهو . ةمثعللاو ةملظلا نم اتش رسلا يف فد
 هنا يناثلا هتيب نم مه مث : بوغرملاب حاصفالاو حوضولا
 ىلإ كرش ال يهن ءواثالا يف ف اذ 000 ئر

 ءرادكلاب ةتبقعا آلا اوفص الو .تارسملاب اهتلجأع الا
 '00000 ىلقاملاف ناد نال ال
 نم نزاا وندي الف ركس لوصوم ٍركسا, رهدلا شويج
 ىلع ' اهنلا يف ةدعام ركل ماهس ىرب ١" اع ةحاس

 تييلا يف راشأو . بئاصلا دونج ايراد مفدت ر را ةرخنا
 نبع هوك نا نار ذا هومر وك سلا ىلإ كثللفلا



 د و8 ب

 انصخو انثحن ام اننا : هذه يه ةيقيطنملا تناك سهذم حت

 اهف دحت نا عيطتسن ال نونفلاو بدالا كا انققدو .

 دنعاننا: رجلا ةزاسبود انلتع مى

 ةقيقملاب فشكلآل دوقنملاباتكلا ةرابع نم ىتعم انجارختسا
 : دقانلا سفن يف يأ انسفن يف لب تناكتلا سفن يف لأ

 لواح ىلا ةطسفبرلا وه معزلا وأ بهذلا اذبف

 ةيتالا تايبالاب ةمكملا يأ ا را نأ نيدقانلا دحأ

 : اليبس كلذ ىلا عيطتسي له

 رمل نك اذار ظ

 ةركس دعب ةركس يف ىتفلا شيف
 نهدلا رصق ٌهدنع اذه لاط.ناف

 احنا ينارت نا آل نبغلا امو

 "كيلا ى ىنعتعتي نا آلا ملا امو

 ىنكلا نم ينع دو ىوها نم مسأب ج -

 ”رتس امودنم تازإلا يف ريخالف



 تل ارا د

 ااا ناطاسلا ةبطاخم ماقملا اذه ف 0 ةدحاولا

 1 ' لزم بيطخلا نبا نركب اذه لغا دل قاد فاغلا
 "7 ةيلاطلسلا بادالاب لالخالا جيبت ال ةّيرتلا قوق ناطلسلا
 7 ىرخأ ذدد اه ةلاسرلا هذبم دجوت نا نكم دقف ةلمجا لغو

 ا دمقلا سيلو . ديدس ريغ دقتلا اذه ضعب نوكيدق اك
 7 يه لب اهناكىلع اهب ذخوي ام ناتو ةلاسرلا هذه دقت
 )لم يف الزام تناك اعم ةيدالا قئاقملا تلا ىلع دهاش
 7”  فالتخال نددقانلا دقن لح اهناف اهعوضوم ناك عمو هد ةءاتكلا
 7 نيكارتلاو ظافلالا ناسحتساو ماعطتسا تاباب يف مهقاوذا
 . ماعطلا نم ناولالا ةباطتسا تاجرد يف 0 1

 ١ : نونفلاو مولعلإ ههوزإو دقتلا ةقيقح عضعب ركلأ

 000 اوذازإ يناملالا فريقا "تناك يددرم نطعب 1 اعاز

 تاف دقو . - دقنلا ي) حاده ةهاعاو :اعأف هب ةسفانملا

 0 ةقيقلل فلاخم دقتلا ف 0 تهذم نا نيركتلا ٠ الؤه

 ناف « نيدفانلاروبمج : ولا هلعالو هدد نحت يذلا دقنلا

 ا«كةالآ ١



 320 0 ره

 ماا

 ةحاصفلا دئالق نم ةدالق اهارت ام ةلاسرلا هذهو

 ةراضحلا ديج هن ىلحتي نأ قيلي سيف دقعو ةيرعلا

 مالكلا بياطأ قود نف اهفصو ؛ليطأ الو . ةيرصعلا
 تعمج اعم اهناف دابشتسالا اه دارماامناو اهردق 5

 اهذخأو تللا ةعاربو ريبعتلا ةحاصفو ظفللا نساح نم

 لوطو اهكشنم ل قع روفو ىلع املالدو نايبلاو قطنملا يفرطب .

 تدألا لع يف 07 دادتماو حلاو لدجلا يملع ف هعأب

 دقنلا لمتحت يتلا ةيدألا قئاقملا نم يهف عانفالاو

 نوكينا بح ناكو٠ ناطلسىلا ريزو نم اهما كلذ نف

 هنمو .كلذي رهشيام ةعاطلاو عوضللا تا 00١
 قلعن الو ريبدت يف شغ الو : هلوق يف راحت ةظفل همادختسا

 لبق لاقو : مجرملا راحلا » برعلا ناسل يف لاق : راح دب ١
 : هيلاو ةنع مجر للا راحو ارؤح ةنعو ءيشلا ىلا راح كلذ

 رثكأ يهو عومات م. ,ىاعن ردو هدعب امو كلذ نم ليلا

 كلذ نمو . ةروجرم يهو راح ةلك نم لاعتساو احوضو

 ةرابعلا يف ةبطاخلا ريمص ىلا ةبيغلا ريمص نم هلاقتنا ا



 كلب أد نم ىذرلاو ؛لضفلاو كد

 ” يدقطب ابرك تيعذا ام. اذاو

 - كبرك نم يتشحوو 0
 ود يف يكد كارد ف يداو



 هس ١١من قيل

 رطق لكي ف روهشم بيطخللا نبا نا ةحيصنلا ةهج ىلع ًاضبأ

 ليمجاب ةرك ذو ةنع لاؤسلاو ه”ريو هداقتعاو كلم لكدنعو

 اًمثف ءاهذو عرذ ةعسو 5 ةنانح هيريرا ىف نذلالاو

 تمشقأ مث تلزن ةحر ةباحس نطو. بيطخلا نبا ناك

 لاثم مكس ةلاثمو حولت نساحلاو حوفت ىهازالا كونو ٠
 يف مكتدفَز مث نوميملا رييدتلاو ةسايسلا تعضرأ ةعضرملا

 ىلا تفرصناو ةيفاعلا عانق مكتطغو نامألاو حاصلا دهم

 عيضرلا تدجو ناق دوعتو رضولاو نبللا لت ماجملا ٠
 متو . ماطقنالا دح يف الا هكرتت ملف هادلاوأ 00

 ةحيصن هجو مكل تكرتام ينا ديك الا فاملاب ةرارثلا هذه .

 نع الا مكتتراف الو مكل تيفو دقو الا اند الو ند يف

 هّللاو مكملظو ينملظ دقف اذه فالخ ّنظ نهو زج

 رتخلا بوكر فة طاغول ردو رم 5 ونيو هدو
 كبص نفج نم عؤمدلا نزم باص

 كبه نم ابصلا حورتسا امالنع



 04 ع

 .٠ ميتتاو ةيرنلا ديالا فدتلاو كلذ رك ةفضانو
 22 بيقلتو دلولا ةيمسنو رانألا ةيوح شالا ةيدخو
 5 ةاخادملاو ةحلاصلا لامتالا لا داغرالاو. تالا
 "الو ترسالو لام يف ةنايخ طق كلذلاختب مل ةسيالملاو

 ا درا نفت ارك لو ناخدب نلت هلو أع ريب يف شغ 1

 * . هذه نكت م ناو « ديب ايف عمط الو يتم فوخ هيلع لج

 ؟ مدآ ين نيب نوكك مي ءاقبالاو ةلصولاو يعرلا يعاود
 1 كاورتم نوهأ يدنع وبف « لاع كيصوأ الف ' كل ل انو

 ْ ا ملثم صرح نمو جمادخو جلاجر مهف ؛ دلو الو

 1 صاوخو عتب تايزم نم يه هذ غ لايعب الو مهنمراثكتسالا
 0 نانع ضبقو « دنل لمعلاو ؛ هللا ىؤقت را عل
 ْ 0 عمقا اذ :رم ءايحلاو « دللا نطوم يف وهللا
 ْ باطأو ؛ نولمعت فيك رظنيل ءاملاوز دعب ةمعنلا داعأو

 >0 ادا الو ةافاكمو قرط داز نم يلع اب ضرع
 ل١ تي ام كل هللا رفغ ؛ يل اولوقت نا وهو اع ًالهس

- 
 ع

 اوملعاو ٠ تبصر د ف م دمع وأ أظتخ ي ىقح



 ها

 ايرورض ضورفملافارصتالا ناكاذاءان 0
 ين راذعالا ىوقأ هو اهنمو .لاطا هد 000
 وأ زجل ؛ هب يعرذ قاضاو اترضصالا ا مات قطأ ماعم

 تعجر بلاغ قوش وأ داز دافن وأ قيرط فوخ وأ ضرمل
 فخ ل نرلا يلا دلولا نا قيفشلا بألا عوجر

 لب لساالا نم ل لوق نم عوجرلا نم ًامئام ,يقادو

 ةللا ريسلاو ٠ ةدلاخلا راثالاو " ةيعرلا ل1

 لهأو ينطو َرابكو ينايشأ هب تفتيش دس 0

 «؟ل أيعاد يلع اينثم ةاضرأام مال يروط

 ىلا ةدوملا يلمأف ةجاملا ا دمألا يف هلا حسف ناو
 2 1 00 لجألا عطق ناو ؛ يترتو يداو

 ىلع ايراجو 1 ناك ناف . هلا ىلع ا عقو

 دار نبخ نقف كل ناو باصأ نم مالي الف دادسلا

 رفعت لب هجازم دّسفو هلقع لتخا نم مال الف لقع

 نم هلقح يزمأ يدوم لينا محريو هيلع قفشلو

 هذا بويتلا ىدعب ثرشنو بوذلاتيلجو ل



 رغب 2510 1 م

 هذ ا

 " راكفالا ةتقرطل قرشملا دالبب ضرالا لاصتاو زاحلا

 ' لع رمملا فارش :ارك ذنو رطاوللا حاير ُةَرْبَص تعزعزو
 7” لومش دنع ايلا ةريسو قارغتسالا بقاوعو ماها
 - عيل لمشلاب قشعتلا تمزه ةديدش اع هنرتف نيالا
 ا للا ناطلسلاو ريبكلا هاملاو . حيللا نطولاو
 > لاخلا | تربص ناف اونومت نا لبق اونوم هلوق ىضتقع لمو
 77 ىوقو ماما ىلا مادقالا تاقنن لأ هادم رد ةوهلرلا
 مزعلا كر دك دا ىكولا هللا ةورعب نابت
 ةليس نكل بعص ماره بككرملا اذهو هفطلب انلماعب هللاف

 ىلع نيمعتب مدبب هنم نكي مل ال فارصنالا نا اهنم رومأ لع
 نا اهنمو لاحملا باب نم كدنع ناكذا ةروصلا هذه ريغ
 للعةردق يل نكت م فارصنالا ضرغب يل حمس ول يالوم

 راهو لا قبسأ توملا ناكلو -هللاو آل هعاذو فقوم
 ىلع يصرح اهنمو ٠ و امفرعي يتلا ةنسملا ةليسولا هذهم
 ل ىلا دابأو هبا تتهأ تنك" ايف ياوعد قدص ربظي. نا
 راو نامألا نمز يف ةقرافملا مانتغا انمو قدم



 ب جاوؤ

 قرفتلا دعب نم عامتجالاو ءاقللا ريسيت يف هللا وعدأو
 فولسم راذقألا تا نانا را يدل ررقاو عادصنالاو
 دبل ناو. راكفالاو رطاوملا كح يف بلقتم رايتخالا

 توم نينا لكم زل امل .قرفتلا ناو. رخآ نم لّوأ لكل
 فيي ةعقاولا هعاونأ ريخ ناك ذب هنم نكي لو اخ وأ

 رورشلا نم ةكرربلا ةايمنبا هوجولا ىلع عقوام . بابحالا
 عدو ترغملا نم  مكيلا لصو ذنم هدبع لاح يالوم عبو ١

 باقتراو مدعوو مككيلمت الول قلق لاحب مكبتل هماقمو
 ىلع ًاصنرح م أيالا لحاوت عطقو ميلك بياش يف فئاطللا

 نكمو كر 5 ءالطضاو دلو ضوونو كش لاذكتسا
 ؟ضرغل هصرغ كرت نم كلذ ف لمحت امو: مكنطو ةنده

 كك تيشت آلا 0 مكدومع نم هد رقتسا امو

 نينسل يابو مل حجو زعلاو روبظلا دعب نم ةيدحلا يف
 ا "”هءلصلا ةريثك 7

 ةضرف نم برقو ةيرغلا روغتلا ةعلاطمل كرحنو ةارقلا نم ٠

3559 



 ما هام

 0 آ00 ١ اذ لاقق سنابل امأو حام ةرغك
 وو عوملا اهاكبأ امتاو يكب لاق لون 0

 )7 عوجلا ناف هيبشتلا وأ ريسفتلا يف ادعبو اير رثكأا

 اا 01 راح يأف ةراعتسا الو انه هيبشت ال لب حاشولا

 مولا 0 ' موظنم مالك تييلا اذبف اجا ىلعو ؟ كلذ

 نايدملا لها هقودد

 ىعملاو ص نوكت نا ينو ةعبارأا ةلالأ لاكمو :

 ”دادتك اع | ماكراو ةحاصفلا طورق نيياسنبسص

 ( سلدنألا بحاص رجالا نبا ةناطلش ىلا بيلا نا ن.دلا

 آر ” هللا بيط ل

 تافالبع لاباكر يذه ٍْي 5 ا نك نك اما

 .كلفلا ىلا ىنرلا نوطب ىلا ةلمعم ليما هناكلا روبظ نف

 نزف يحز نت فلعل دول 0 0 نا ايا كسلا *رهاوج بوبص ىلا ظ 00 0

 يالوم
ما ىلوتو مكل هللا ناك

 مالس 5ع رسأ « كر
 ظ عادولا



 تبيكرتلا ن نسج مالك عوفدم ٠ فادرالاب ردصلاو هلوق نا مث

 حاشولا ركذوب دصقي ملكو هاهاحاش واكمل وقو ىنعلا دساف

 امهاكبأ عوج يا لب اهاحاشو هاكش يذلا اه ناين وهو

 ؛ يكسووكشي فيكو هعيجم يذلا امو حاشولا عوج فيكو

 ةراعتسالاو زاحملل تلق زاحلا باب نم اذه نا لبق نأف

 ةثئذ ديز انلوفك نايا ءازع اهركحؤ تار 00
 د نلت راكم ادن نا كلذد ديرت انناف سل ورمعو

 نا ديت 1 ضرالا اي ابنا تور انلوقكو ماعتا رم

 كلذ ىلا ةجاتملا ةسنايلا ضرالا لبق رطلا هدأ 1

 هلوقكو
 الغ تنورات تحاقو ناب طوخ تلاموآ

 وه امكةراعتسالاو هيبشتلاو زاحلا باوا [رمهلكو '

 نم ءيش يف سيل فنحالا نب سابعلا تيب نكلو ىهاظ '
 هلوقل ساوت ابا اوباع دقو كلذ ٠
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 وهو توصلا حب ببس نابأ هنا عم هلحم يف مهبيعتو



 يآ را دح

 ا 203008 نم ةلح لك يفو كلذ لمت ناكمال وأ نم
 كيلع 11 الو نيهجولا نم «لكل ندب ير اناخا دع

 0 نا ىرأ ال نكلو كللم فوخ هدهاوشو كلذ ةلثمأ
 : 2 دمانلا مامتال كلذ ضع 3

 0 نب ىلوألا ثالثلا تالاحلا ىدحا ةلئثمأ نش

 .ةببسنو هلت يف يناه

 دادحلا سيل نم الا لعام... وكدجي نم مايا ف

 1 الراو ًاقوشت 0 نم ىلوأ ءانر 0 وهو

 1 ُُم 3 ُ ع

 - عونصم كبح يتلخ اي بذاك ما ا 5

 لوغ نآ ىلإ
 عوم لنشلا لأ دون هب وعرم ينو سس ا

 غوفدم فادرالاب ٌردصلاو . ةوطخ 'تلواح ام اذا ىتح

 غعوملا اهاكبا اغاو اكشن مو اهاحاشو اكن

 هني بح عنصتب تايبالا هلع لرأ يفءزج نات تءاردقف

 ناك« ضقانتلا نم اذهو امرايز ىكح نا كلامي لم دولا يف



 باري لنا ةرورش ىرأ الام كلذ دعب بول لا م

 ْش نونظلا فشك نم لوألا ءزملا يف كلذ سأ

 ضرملا لحن وف غوضوفل تافيرعتلا يف ديسلا لاقو 0٠
 ىقزلا ىف دوعولا مدنا وف .ليقو م صنت

 مويلا ىلا لضي مل غوضأولا فيرعتو ذيدحم نأ لعأو

 ظ أ او مال دوم نم يع نا
 امو أ عوضرم نا دقنلا 0 نم لصحت يذلاو 1

 حضتبس ام اهف فاتخيال ةقيقحو يقي ١ ”نئاكدقنلا

 مئاش 1 قوذلا يف لادملا 0 قناَو يأي اهف كل

 موش ةريع لو كباقلاو أه ديج نيب قاوذالا فالتخال

 . يف قئاقح دجوت كلذ لثعو همو زل ىف لا ره رن زورا

 ءاردالاو هارسكلاو ٠ الملا لاذع عضوم يه بدلا مولع

 . اذأ موظنمو روثنم نم مالك لك وه ةيبدآلا قئاتحلاب دارملاو .
 اههدساف ناكاذا وأ سكعلاب وأ ريبعتلا دساف ىنعملا حيحص ناك ظ

 نايبللادجلا يعدتسي ةنالثلا ل لاوح لا يف هناف احرص وأ اعم

 نسنخأ ا وه ام نايبل ةعبارلا ةلخلا ينو . هداسفو هصنقن هحو :

/ 



 وه هقفلا عوضوف هناذل ضرعن يبا هلاوحا ندب لكس

 7 امل ض رمت يتلا اهلاوحا نع لأسي هيقفلاو نيفلكملا لاعفا
 ريغو ل بدنلاو مارملاو لالحلاو لفنلاو ضرفلا نم

 نع لاس تبييطلاو ناسنالا ندب يطلا عوضومو كلذ

 باسحلا عوضومو همقسو هتحخ نم "هل ضرعت يتلا هلاوحا
 امل ضرعت يتلا املاوحا نع لأب سساملاو دادعالا وه
 عوض وا ده ليعو لا كلذ ريغو ةبسنلاوةمسةلاو برضلا نم

 املاوحا نع لاسي هبحاصو ةغالبلاو ةحاصفلا نايبلا لع ٠
 عوضوملا ظفل يف همالكن م دوعتملا ىهتا ةيونقلاو ةيفلا ظ

 الصف نونظلا فيثك بحاص يب اج تنتاك الل تاركو
 01 تناك امل : لاق نأ ام هنم ”دروا عوضوملاث 2 يف

 00 اهطبضل لئاوألا ىدصت' ةعوئتم ةرثكتم انغا وجاو
 ءايشأبوأ دحاو ءيشب ةقاعتملا.ةيتاذلالاوحالا اودرفافابميلعت
 كلذ اومسو ادحاو اءاع اهو دعو ةدح ىلع اهونودو ةبسانتم
 . هلئاسم تاعوضومنال معلا كلذأ عوض رداع اشالاو ا ٠ ىلا
 : هل اسم تاعوضوم هيلا لحنب ام ملعل اعرض وف هيلا ةعجار



 - هه

 لئاسولا نع ثحبلا وه ملعلاو اهسف هن موجنلا يب موجتلا لع

 اهجوربو ابك الفاو ابعقاومو موجنلار يس ةفرعم هرملا غلبت يتلا

 رمقلاو سمشلاب قلعت. امم كلذ ريغ ىلا اهنباونو امارايسو

 ضرالا تاقبط وه ضرالا تاقبط ملع عوضومو . موجنلاو
 ضرالا تاقبط لع عوضؤوم وه ام ٌلجر لأس ولف اهسفن

 ةيفيكو ةيضرالا روخصلا نع ثحبلا اهنا لوئسملا باجاو
 عاشرا بابساو اهتعطق يتلا نامزالاو اهرامعاو اهنوكت

 باوملا نوكي لبف كلذ ريغ ىلا ةبدوالا طوبهو لابجلا
 نادساف باوملاو لآؤسلا ناف الكل وقأ ؛ لاؤسلل ًاشاطم
 ةيمعتلا وأ هب لهملا ةلاح يف الا عوضوملا نع لآسْيال نال
 باتكلا اذه ام لئاسلا كلأسو باتك كد نا ول كلذ لاثم

 ناكل بطلا تلق يوضوم رمال ا تاك لف

 ديم تااوجو يحظ 1

 ىنلا اذه يف امالك مدقت ام ةياتكدم تدجو مث ظ

 يالكدب قفاو ام ئراقللنيبتيل هدو أ رئاسلا لثملا بحاضل

 يذلا «يثلاوهرع لكعوضوم لاق هنع فاتخا امو مالك



 ماع ةئم ذنم اوذخا دق زيلكنالاو ناملالا ءالع نا لع
 كك اوقلبف نفلا اذه يف مهتاراجو نويل ةاك اح يف

 ا نا ملعت ةطس مدقت امو . مهن 0 داش هيف

 اندوامأ راسل ماعلا دقنلا خيرات دع يومارللا دقنلا

 نسداسلا لصفلا

 يف

 "موصول: ةظفل يف ايفاش ًامالكبرعلا نم دحال دجا مل

 اذه يل نعبر ام ا ل ا اهانعع

 دق نوكا نا وجداو رضاقلا ىم اع هللا لصوأ و ىنعملا

 خا وير نم لَو انا ف لاو ضرغلا تدصا

 ةرابعبو هنع ثوحبملا يثلاوه مع "لك عوضومنا 2

 عوضوم. .هدامعو هؤادبمو 00 كلذ ناسا ره ىرخأ



 زريمو هيف ًاقباس ناك امف هلضف نلعبو

 دقتلل خيرات نيودت لوصفلا هذه نم ضرغلا ناكاملو

 يلاجا هجوب كلذ لكو ًارصعفار ضغ هيقرتو هريس نأسو 3

 مرد ىلع تيتا نيل اللا ءآيسأ ك١
 كلذ نم هيك د ان لح نا دي مهنامزا بسحب و

 نييوسن رفلا دنع دقتلا خيرات دعتب مل هلبق امو لصفلا اذه يف
 0 يل را "”غنسيل لثم اف لاو

 وأ زيلكلالا نم مهنقبط يف نمو '”بمال لراشو ثمس

 وكسيشنرف وأ ناملالا نم ”ليجيهو "”يتوكو ”ريدريه
 نابسألا نم "زيبلاف ناوج وأ نايلاطباالا ن0

 ' املههنا ريغ عضوملا اذه يف مهئامسا نع ًاحفص بري نمت
 خيرات مدقا لوقلا قبس اك يوسنرفلا دقنلا خيرات ناك

 ربشا رك ذ لع ترصنقا ابك برغل دالب يف دقتنل عباتتم

 نييوسنرفلا دقتلا ءالع .
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 700 |لاواو ءامسو دف ةئيعم دعاوق يذ ملع ىلا ةالرحي
 ايف كلذو نونفلاو مولعلا عيمج ىلع هناطلسو هتسائر انلعاو
 اود ىلا ادم يتلا ةريثكلا تكلا امهتاداقتناب هالعف
 يالا نم ةيلالا ةجردل هدهد رف اهودحدقتنلا ء لم

 1 - هنيقلتو هميلعتل دا فانك ىف هدعاوق هد نانو

 ظ اذه لبق كل تركذ ؟صوصخم نوناق
 3 يل دب ال دقتلا غيرت يف ثحبلا متخا نا لبقو

 0030001 15 نع انعم برشأ نا يتاعد امم املوقا
 دقتنلا نف يف اوبتك نذلا مالعالا

 0 الا نم فصايا خيرات نا لهجن نم سبل
 بتك نم لك مسا 1 باتك ل كر كذ.خرألا لع

 وا دي دج يأرب هرصع مدخن م مل نم ناف ملا كلذ نع ًاثيش

 0 ترا ف هسا ركب ل لس الدبفم ع عارتخا
 همدقن نم ةءاتك 1

 4 1 خو داقاو رك ل نوكي دق هبا ديب
 - هركذ يلي نا نفلا وأ علا كلذ خرؤم لف رخآ نف وأ مع



 يف رشاعملاو ثلاثلا يف ةعمالا وا فقتملاو يناثلا يف قمالاو
 يف كرادملا يتأسلاوا روصتلا يذو سماخلا يف مزاحلاو عبارلا

 ةريثكلا ىوقلا نم كلذريغ ىلا ,عباسلا يف روفنلاو سدايبلا

 ىرب. ال نم نيبو مالكلا فيلأت يفتك, نم نإب ةفلتخلا

 اذه الو هرصح نآلا يمسي ال امم يناعلاب آلا فيلأتلا ةينف

 ' هتلزنا مكاح وا رعاش وا فلؤم ةبترم نييعت تدرا ناف هلم

 َتلقو لودملا كلذ يف هددع نيعملا جربلا يف وا تييبلا يف
 ل لهو ينأثلا وا سداسلا وا سماخلا جربلا لها ما ظ

 رصح دق اذه هيفالم نت ينال تناَس نايل

 هعينيط نم اذه لبق ”هتركذ اع دقنلا

 يتلا ةملثلا ا ؟7نانير ناملاعلا هدعن ءاج مث

 ارظني ملف اهلبق ماع اهب محي م م ةمدخ دقتلا امدخ ىلإ ابكرت

 نمأبأب ارداغالو هامّوق الا دقتلا عورف نم عرف يف ًاجّوع

 اهالازا لا هلبُس نم ليبس يف ةرثع الو ءاذعو آلا هباونا

 مل تاو اهعناف ةلمجا ىلعو اهاذبم الا هتاضع نم ةيقعالا

  " 00م8عالمالال ١



 دب # وأدب

 ظافالا نم روطسلا فيعاضت يف امس ثحبلاب فيكي رف
 ئ ةسفن ناسنالا ن :رع ثح دق لب يباعملا نم كلذ ءارو امو

 ” تانونكحم نع ىلب هقالخا رس نعو ويرناكلا يأ -
 ىلا خيبراتلل دعاسم ”.ذ نم دقتنلا نف لّوحت ذئدنعو هراكفا
 لولا اوما 000 او شيتفتلاو ليلحتلل ةيقيقح ةيحلا
 امي فارتعالاب هرم نضير ام رارسالا ن ا

 ”001 د نالعالا | بويع ضعبك هم اهم طلاغي 1
 ف رودب.ال او يف كلذو رارس لإ ىلع ا فو
 1 7 انل ايفشكدق هنا ىتاكلا دلخ

 طابنتسالا نم ديعبلا دخلا اذه ىلا دقنلا ند لصو الو
 00 شبنو ضماونل رو سدا ةباصاو قاشتكاالاو
 أب قع رشا قالخاب ناسنالا فراعم كسلا
 وأ تابنلا ىتارم لودك لوقملا بنارمل ًالودج عنصي.نا
 ةوق لكلاوا لقع لكل نيميف ضرالا تاقبط وأ تاناويملا
 كلذ يف اب وا ًاجرب اهرئاس ىلع ةبلاغلا لقعلا ىوق تمم
 اثم لوالا تييلا يف فيعضلا لقعلا ةبترم نوكتف لودملا



 ديلقتو سالما لاكبشاو نكاسملاو نكامالا رظانم نم
 كلذو اهنمزو ابلهاو ةثداللا نيعلل لثم ام بادآلاو تاداعلا

 . دبعلا كلذ ىلإ نولعش اوناك اماه رصع نع اهخاس نم الدب
 نا دعبو . خيراتلا نفل يعم اذه رهدابتجاب دقتلا نف اول
 * ايربكلا وأ ةكرحلا رصنع هولعج نوكسلاو دونا ندعم ناك

 هورشنف ايمو هوفرعف ةركل ناكو

 عساتلا نرقلا لها نم "”نازئك فوسليفلا ملاعلا ناف

 36 ةغالبلا نتك دقت كن دمحلا دفنا نف مدخ رشع

 . دقن لاكساب 00 نيصار مرعاشر عشك روثنملاو اههوظنم
 عونلا اذه ناكو تاغللا لصأ نع ثحبلا ء اءلع قيقدن هنود

 طق «امدقلا تكل اصصخ رشا أ
 ريكا داقنلاو ريبشلا بتاكلا نازك د ءاج مل

 خيراتلا هل اهرك ذب ٠ 0 دقالا ىلع هل ناكف فاوب تناس

 ققدو ثحبلا يف عما دق هاف ىهدلا ىدم رخفلاو ركشلاب

 ءآصقتسالا ةءاغب اهماخكاو بتكلا نم هدقتنا ام حرش يف

 القال 60 ١



 حضفاب قطن: اهلك ثنلاو مظنلا نم كلذ هبشأ امو هنمدو
 فشكو حاضيإ اهنم ةدحاو لكيفو ابفيلأت نمز نع ناب

 مدعو الها قالخاو دئاوعو روصعلا كلت لاوحا نع ٠
 ةقيقللا يف يهف حل ىداب دقانلا فرط هفشتسإ مهئاينأ و
 ظ 0م عونلا اذه نساحم نمو مهنيعب موق خيرا نحل
 دقانلا ديفب نا لبق”هنا ”يصصقلا عونلا هب ديدأو فيلاتلا
 ةلا داب نأ لبق هنأف هش هب ٌفلؤملا ديف ئراقلاو

 قالخأ 0 ةدينتتلاو ثحبلاو يتلا ل ةءاتكلال
 رك ال ذا 0 يذلا رصملاو هرصع لها تاداعو ظ

 ةءاورلا وأ يلسنلاو ةءارقلا دصق ةفاؤلا ةصقلا نا دحا

 اهمعضاوو اهفلومضرغ 0 كب ل يبلتلاو ليال هع ةموظنملا
 ليبقلا اذه نم يف مدصأقم نيعماسلا ا افلا مابفا آلا
 أهعوضوم ةبسن اهدش بحي

 نع ثحبلاو دقنلا يف اوقمعتي نا نوداقتلا لو
 هاديصق وأ هشاور فيلات لع فلؤملا تلمح يتلا. بابسالا
 املل اوم موقلل اهولثم مه ناو اهتداوح عوقو مرات نعو



 ًابيصنو ةحضاو نسملا نم ةصخ "000
 ناف اريبك اًذاتسا نكن او ؟”لئافار نو لل

 هنود اسيل ''”ناربمارو ””ريرؤد
 م

 سصاخلا لصفلا

 ذ ٍ ْ

 ٍلاحناسل رض بدالا_ل ١
 قاسنالا عمتجما

 ممالا رئاس دنع دقنلا خيرات ليذ

 ةشهدملا رداونلاو ةروبشملا ةيصصقلا دئاصقلا نا ملعا ش

 ريبعتلا ةحاصف يف اهدئاوف رصحنت ال تاياورلاو تاياكحلاو

 ناف كلذ قوف ةيخضزات دئاوف امل لب طقف كبسلا ةغالبو

 سعاشلل '”تيلمه ةياورو ينانويلا ىعاشلا سوريموه ةذايلبا
 ةللك تاياكحو ننيقلا ةنما ةقلممو يزال .١"

 ١ 60719الع5و '؟ مممدمعا "'"  مالقغ8ق 5 ةعالاققمماألمل © ل8157
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 وأ اهمدقت ةنمزا ه6 م زميرات يف صوصخلا ىلعو
 70000 لضفلا لهأو ءالملا نا قئاو .ينا ىلع“ اهرقبقت
 ْ اهردق قح ةيملعلا هده يتمدخ

 هبا ا ىرأ لصفلا اذه ماتخا ىلع نا نأ القو
 ةيبدالا مولعلا نا كلذ ناكع  ةيبهالا نم وه ىمأ ىلع علاطملا

 عساتلا نرقلا لئاوا يف ةلوهجن تناكاب وأ بوعش راب رابع
 ءالؤه نا لب نييوسنرفلا دنع امفرعم ةفورعم ريغ وأ رشع
 نرفلا قياس رصمل ةيبدالا مهمواع تواهجي اوناك مب لأ
 ممدنع ريخالا نرقلا ه لع رضا بسلا اذملو رشع سداسلا
 اهنمنق قزقحتو دقنلا نف دعاوق. نع ردا اودنيفت لأ
 الو نوجتحم ال ينماملا ريخالا نرقتلا لثاوا ىلا اوناك مهمال
 نامورلا 5 0 ا نم 35 آل دويضتسم
 3 نالاطب لاو ا

 . مالا يقاب تاعونصم قوش رابتعا مثرظن يف امل ناكو
 لامث لها لوش نولوقب اوقفط ٠١ ةيس دم مهنكلو
 ناف اعيد ا تناك ناو ةينانويلا لك ايمملا نا اوفرعو ادوأ

 "سول 0 نر نانا اا تاب يا 6 سا عللا

 211111112100 اق لا
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 هيلع ناك اعم ريتلوقو "”نوريرفو "” تسوشربو نيتاوشد

 برهالو "' ليثومرامو قوذلا ةفاطلو رظنلا قدص نم

 ءالؤهو ”زئيليفو '” اورفوجو '*” نمفؤوه باحصا مهرئايفو

 لوق نولوق مباكو اده انرصع ىلا نوديررم مل رب

 ةنس انللاع ىلع رم نا دعب نم مخ دق مالكلا نا رايوربال

 هتانسحمو لوقلا تاعوضوم نا ريتلوف لوق وا ماع فالآ

 . نونظي امم قيضا ريبعتلا نم هوجو امله, ةقاللا ةيظفللا .
 "”زوبوندل سقلا مبسأر يفو داهتجالا لها ةئف يه ةئفو
 ةنيجباوك انس ةالذ 0( مكس )2 ؤشرام مث

 )١1( م7 و
 وسور

 1 عمجاو ةريثك ءامسا ررك أ يننا معاز ,عزب دقو

 ءامسالا هذه لكالظفل هلاقثتسال ةدئاف ريغ لع ةديدع

 0 معلا م ماع يف اهباحصأ ماقم هله وأ هيكل

 دنلا نم تروا لع شتر امرت

 ١ مهمغالمو5 « عمغمملل “ م8101 782لا - 4 0ع عالامأال © 650“
 معمرهال " معاغ52 ال م0ال805 8 10858االهالا> 95 110117850 اناعان

 ١٠١ اعمواغقعك ١1١ 80ا0ل55عفال



 : 00 و 4 2 194 0 جمس نال م ا ىءا وو انكلو 5س "وا ري رس ريا لاا اا 9 #2 م ا كا ص نك ية

 2 كهمو نرقلا كلذ هدوجو فرش نذلا مالعالا ضعب ها

 000 ىتح نفلا اذه مدقنو حاجن لبس

 انميح الا قوش قلل دياوفلا نم

 نواينيفو زابورالو 1 ©"0لؤربي تركذ ناف
 امعم هناف موتكلاب بلا ”لينيتنوف رك ذ نع ىضاغتا نلف
 هلاح ناسل هب. قطند ناك امو نامكلا نم هرهاظ ىلع ناك
 يف هناعأ دقو دفتلا زومز نم نمر خا لحب دق رشحتلا ع
 1 ير اوضق نذلا مالعالا دخلا دهر يآ كلذ

 نيمدقألا نا مهداقتعاب نم سانلا لوقع نم يدياقتلا ركفلا عز
 بهذم رش يذلاوهو اك ذ ى 1-1 مهنم دعسأ | وناس

 مولعلاف داو ع تسل شالا اشرعتو لوؤملا
 ليوحتلاو زيينتلا ةْسْرع املك نونفلا اهلثمو اهريغو ةيبدالا
 ناملاو نامزلا تاللاخل ةعضاخ يأ ةيبسن ة ةروصب

 ءالؤهو رشع نماثلا نرقلا وداقت ءالؤه بقع
 مبسأر ينو ديلقتلا لها اهووذ ناك ةئف نيتثف ىلا اومسشنا

 ١ معوضممانا1 ؟ 1م 8قانالث 85 '' عمري عالعااق 4 18مالاك
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 تيك يي نو ا ا

 4و اال مي

 ا يحس



 .يببطلابببشب ايلباقتو ء ايشالا نبي نزاون نا ملعتنل

 موبفملا اهانعم ”يعيبطلا ةظفل '''ناليتست روصلارك ذو
 نيسيبطلا بهذم 'هنوعدب يذلا بهذملا نا لاقف مويلا انم
 ةاك احلا هنأ ءيبث لكيف ةعيبطلا عينص ةاك اح بوجو ضرفي

 ةليمللا تاعانصلال تيقملا دقتنلا مهدنع ًادتبا ذئموي ذنمو
 ةعوقلا ئدابملا ةمص ىلع ةمطاسلا نيهاربلا طسبب اهبابا مّتهاو
 . سبل ممتاعونصمل روبجا ناسحتسا نا اونكزو امنوعبت يتلا

 يردي نا كاذ ظعاو ره رم كانه لب بواطلا 1

 غلب ذئدنعو . ناسحتسالا كلذ زاح ةليسو يأ لماعل

 اخوسرو ناقتالاو ةعاربلا نم أماقم نوروصملاو نوشاقتلا

 ةاعاد نم مهدعب ء اج نم اهغاب. مل نيئفلا نيذه ةفرعم يف
 ' هعايشاو ؤريدبد .

 عباسلا نرقلا وداقت هلذب ام لك ىلع ناينالا تش ولو

 :لاجم ىف لاطل يقرتلا نم هيلا اواصو امو تابتجاالا نم

 21 ىرأ الذيراتلا قوقل اضق يننا الا لوقلا

 ةالاال 7557 ١



 00١| شتارروستا دق ماعلا دقو

 0 ىلا كلذ بسنيو ةيبدألا 4 1 1

 ا ا ]يالا مجدتلا كرك هلزام نم
 لهأ هيلع ملط, ل اذبلف 184: ةنيس لبق عبط, م م باتكلا اذه

 ركع عساتلا نرقلا نم لوألا نيوتلاو رقع نماثلا نرقلا

 ١ . وا مدع ةيكلملا ةودتلاز اد نا نيلئاقلا ءال هتاف دقو

 يأ م ةاكاكال/ هَ رأيا نم عباسلا ل كيم يودع

 ثحبلا هدافم  ةنس نفمأَو تسلوروددد قلخ نا لبق

 امهم قلعتب امو شقتلاو ريوصتلا يف ةضوافملاو
 نع 9 ييردوأ روصللا هلاق ام انه هداربا نسح اممو

 اذهو لاخلا دمدحت يف تاياغلا ةباغ وهو" 7 لتر ال هذاتسأ
 قداصلا رظنلاب ةعيبطلا تانوكم ىلا لقاعلار ظن اذا هدافم
 ءالاقعلا دارفالا زاتع امو مدادأ هت و اهراوما ةتحابلا
 الا اهوعضاو دعاوقلا عضي. مو ًايضبأ لاقو رشبلا ةماع نم

 6 005805 ؟ ةماه05 '“" 0681 14 ا886اااٌّع8ة5 ية

 توا كت



 ليلضت هيف نال بنذلا نم دشأ هدبمام لب ”تلقهباتكل وأب
 ؛ مالكلا فت وا لكت ضرالا وأ ءاملاتا رس ميلس لقع أف

 دورشملا نع جورخوبف لاو يناجرالا وق كلذ لثمو

 ' .كيبلا منو أ رثن نماهلاثماو تاياكملا هذه قحو لوغملاو
 برعلا ء ابدأ بيذاك او . تافارخ ىعسي باتك يف عمجت نا

 ندآلا لهأف ا رغو تاقولذملا فئاجيإل

 ف دقنلا ةدعاف وع قدصلا نا ككاو

 ةباغ غلب دقق ةعانصو ْنف لك يف هبببشتو' همالك يف قدص
 هوجو لك هن افيتسإ ط رش ةعانصلاكلتو نآلا نإ يف مالا

 ةغالبلاو ظفللا ةعاربو ةعيبطلا ةاك احم يف هقوقحو قدصلا

 . نم كلذ ريغ ىلا ةعانصاا ةقدو سيكرتلاو حسنلا نسحو

 بارغغالا اما ماما ةياغ غولبل لوقلا قبس كت انسحلا هوجو

 هلوق دح ىلع ورف كلذ غولب ىلا السوت قارغالاو
 »ب الو نوكيو اسوريثع الج ديلولا أ ينلأست

 تاليحتسملا عبار كلذو

 رشع عباسلا نرقلا يف ناكدقف اسنرف يف نونفلا دق امأ
1 



 دل مو دل :

 0000! اهاالو ان ضرالا امو ”ءداخ كلنا ال ول” هددلا امو

 0 ظ يللا لوقكو
 00000 | اتم ساراولو اريص ادغ الا لاق و

 70 زيبللا كلأ واو ارو مالقلا ناك اشد ولو
 'غ 0 رجفلاتاوطس نيكل

 املاثماو تايالاهذه 1 ذدنع يجزايلاةمالعلا خييشلا لاق

 ظ قوذلا يف نسحي الولقعلا هلبَش ال امم اذه لكو :* نايدحلا نم

 ظ 20 تبافا را هده لكم ءرملا عرتخ نا بحعلا نمو

 مالكلا اده لثم حودمملا ل ايشنا اذه نم_#حتاو تلق

 رغ نم دوب نا د لك جلاب هيلع حداملا يجو

 وأ ةءاورلا ةدعاق نال . هيفام لك قدصبو تاقولخملا ىئاح

 . نع جورملا مدعو مدقت 6قدصلا يه حدللا وأ تطول

 70 ددبلا نم امأو .يورقلا ةياور فقدصعأف لوتعملا
 اهلاثماو ةروك ذملا ةبوذك الا لب ةباكملا لجرلا اذه لقت

 رذعلا هسفنل دبم هنا تاق ناو ؛ تاقولخلا ىئاحم هباتك يف

 رعشلا ةلاقم ةيناثلا ةنسلا ايضلا ةلحم ()



 هد ا/ثقبد

 الونوصغ هل سبل 5 روص ناف كلذريغو هراهزأ لاكش :

 دنفو دقتنملا ماع ةرحش ”هاهّسو راما الو رار[ ١ ار

 راجشالا هذه يمهو ةيعيبطلا ةدعاقلا :رع دش ةنال هلمع

 بناكلاوأ ني ذخا اذا كلذ لثمو . ضرالإبىع ةفورعملا .

 بتجي نا هيلع كرم تاهو .ةءاورلا يف سعانشلا وأ ا

 دنصقب لاخلا قافا يف لاشبالا نع دعو اذ

 ضراب : بئارقلا ةفحت بحاص نعيخوزقلا لوقكبارغالا .
 لا ىلا جاتحا نم لبج بعش يف نبع دنواهن بوق لابجلا
 توصب لوقي هدنعو بعشلا لخدنو ابيلا يشع ضرالا تسل

 هوحن يرحب ءامافهعرز وحن ينم مك ىلا جاتحم يبا عيفر

 دق لوقو نيعلا دنع سعشلا ىلا عجرب هتحاخ تضقتا اذاف

 : عطقت « املا ناف ضرالا ىلع هلجرب برضو ءالا نان

 ًاحدام يناجرالا لوكا

 رارسو هس لحفر ”هراج تنكر ردبلا ششي نال

 راثعذاطخ ىّوانا ورغالف ساق كّرع رون نم ةنكلو



 ئ )"ا نيصارا ةيلكلا : زوضملا لك, يف اه اره
 ظ « ينيجشا

 ا. اههاوع ىلع لسوت دعوا نا لم هس . مدقت اممو
 وده ايدل هيلا لب ةلهو لوالن 1 م”ناهرب نوفر

 لدبتي الو عزعزت ال ءادلا لعام اق امج أو دعاوقلا

 اذهبو ناكم لك يف أع وهو نامز لك يف رييغتلا لبي الو

 ةوالع ردصتو تونفلا نم هاوس ام ىلع دقتلا نف زاتما
 مولبلا لاس لق ةراعكملا

 0 ا لوقأ يأرلا اذه حاضيإ يف ةدايزو
 ىدحا هريوصت هدم دحين نا هيلع محتل ةرجش رب وصن

 ' نئفتب نا كلذ دعب هلو ”ضرالا ىلع ةفورعملا راجشالا
 ' جاجوعالاوأ ةماقتسالا رصقلا وأ لوطلا نم اهاكحش يف
 امصقتوأ قاروالا ةدايز اهتلقوأ عورفلاو نوصفلا ةرثك
 000 ار اولا هدمت نم كلذ رغلا  هرتصوأ نسئلاربك

 اههضيةرجش ىلا بهذ, نا ال هنهذ يف اهكش روصتي نا كلذل يفكيو (*)
 ٠ هاجاب نيلئاقلا ىلوالا نورقلا لها نم هتعامجو ناجول يأر عبتيو هيلع بصت
 يأرلا اذه ضحد قبس دقف تاعوضولاو لئاسولا



 ل 1//

 ليهست عم هرصع ءالع ىلع اهحرط نع مسْمارعش ريهاشم
 مويلا ىلا اهماع انبرج يتلا دعاوقلا تناكذا لاقف ابلح لبس

 سوردنمب هلمعتسا امل ةقاطم امال كاذف دعاوق تريتعا دق

 ةقاطم رثكا بر الوامن الا مهرامشأ يف سوريموهو

 ةرصبن عوضوم وه يذلا باوصلا نم ًابرق رفوأو ةعيبطلل .

 لفاع لكل
 داقتا : هتاور يف ''”رايوم مرعاش بهذم ناكاذهو

 رثبكا يف "”نيصار ىعاشلا سهذم هنا ام : ءاسنلا ةسردم

 ولاونو مهنا رعش رباكا نم "”نيتنوفال اهلثمو هبتك تامدقم

 ابمظعأو نونفلاو بدالا بتك ل جا نا نوري اوناك مبلكو
 رثكأو ةقيقحلل ةقفاوم رفوأ تافوصولا ا 0

 اعولو هديزب ئراقلا سف ذل يف قاعأ يهو ةعيبطلل ةيراقم

 لوقلا اذهب دا را اهتاحفص نأكل لما نع ةدعبتو اهتءارقب

 ارظن ةتدز ام اذا ان هيو كِسَر

 كاردالاو باوصلا : نال كلذ ءامدقلا فرع دقو

 ١ رملمااغه8 ؟ عمعازلظ اذه 57 ماا



 - تناكابلعلو ةباذلا هذهب هماتها ءيشن ه لمآ لوا امنع نكي

 : ظ هسس وم ضرغ اهدحو
 باتكلا ا را تناكو

 رضاع تاعوضوملا ليدبن عم مهنم نيستبا اماذغار
 بيصنو علطتمل هن ةءاغؤدعب ام رابتعا اهمدن دقل ٌناكو مدع دقتنلا

 اوناكو نابحس ةحاصف ءاج ولو نالدملا اهنع دش نم

 رف اش ىتأ دق انراغ انياحال مدن ! نم نزاع

 ميظع ء سو لالج نمد ام“لكو ميدقلا ةمارك نم عضب

 1 كورلا 1 راكد ماق ىتح نرقلاكلذ هتن 4 "هنادي

 كلذ انابو ماا ارتحالا كلذ باحح قرف

 نم اهلزنمو دعاوقلا كلت 0 نع مابفتسالل ليبسلا
 "| |! دعم دق امموك ةديحولا اهيزمنا لهو « باوصلا

 سبل وأ ؛ اه ةالاغملاو اهملع دامعالا بجي ةءزملا هذه نعالو
 اممعد مأ دشأ ساسأ ىلع دعاولا هذه عضو ناكمالا يف

 نيا اودأ 1 لئاسملا كلت ؛ هومحدامم نمأ وه اع

 ١ 2856م8755 " 6م5عطهلا



 نمدروتلاة رسب هيلع هئاعداب بذك1 هبييح باوج لعج ىتح
 ٠ ىلوالا تايسالا يف تاطألا قذص نم اذه نناو هدخ

 كلذ هدنع فلأ ام نسحأ نمو مدقتام ىلع دوع

 لهأ نموهو "”هجيلاكس هاو ةبرعشلا 5 تانكايلا

 :ىدالا قوقل

 فساظرم وش اورج دق دئمو نييوسنر 1 ظ

 ةناغ اهب غلب يتلا ةدودحلا تافصلا اوفرعو دقتلا قيرط يف ئ
 نمر يهاشملا تاباتكديلقت يف اوذخاف ًاظح اهنم لان نم مانت

 لين ناكو مرخو نيمدقتملا باحتا عضوم مههتك تناك

 د نا كاذب عاطا_ىجتتم ةءاغلا هذه

 داهتجا نم جتن دقو . كلذ يف نم ًاعمط لقأ كك
 ةيملع ةقيرط مهملع خوسرب مهيزم رصاعم ةقنو دارفالا ءالؤه

 يذلا هعوضومو اهوذخا ىنلا دقنلا دعاو ةلماكلا ةقثلا يه

 كلذ نم اورضتقا مث ةمدقلا بتكلا نم ابعم هوصلختسا

 هيا" رولا رثلا عمجما نا ىت> .دعاوقلا ةبقارم لع هلك

 ١ وجمااوجع# ؟ 8ذماجمع ؟ نسممعافاال : "كعمصضهشالا6 '



 دارا 0 ع راج ملط

 1 رباكأ الادب رصربال اذهو . هريغب بيكر لدأ ول كلذ

 . ظطح علا نم اونوآ نيذلا نيعدبملل الإ نك الو ندقانلا

 ضرعي دقو . مالا ةباغ ا شنالاو مظنلا نم اوفلبو اريك
 مار ريغ ن 0 ١” ةيمرك نيالا صعب يف هنم ء يس مهضعبأ

 ا نك دعبلا 7و يلا طا لامجلاب دا رأاو

 يرملاو ةحئرقلا ةعواطم م دداقتلاو لمعتلاو متصنلاو لكلا
 تيطلا لوقك عبطلا عم
  ةزلزلا قمعتلا دنعو عبط 1 حاجنلا بلطرام غلب

 لاجج قف تداز لق ةطاسلا ة كح سم نا هاو هلأ

 وأ منصت اهبوشي ال ةباكح قشاعلا كح ذا ىلوالا تايبالا

 "ناب اهناعم نم ىنعم لك يفرهاظ قدصلا ا

 ًأدذا اهمحاسد ىلع دا لمعتلا كرف ةساثلا تايبالا اهم

 كك مو نيعلارا رمح ىوعدب بيبحلا ىلع 0 رماشا

 ٠ هية د يلا يا

 تكنو هج نا و ف ين هم تن ع دي

 دهس فيولا



 ا

 قشعلا نمرجن نممالكاذه تلاقف . ىوهأ نم ىلا يرمأ
 امو .تلاقف ىوملا تمتكف نم ةيفاعلا كل هللا لسا انأف

 ةلاسوت دقو 'نايكلاو ربصلا اذه لك نيب ١٠٠١

 ل تدمف اهاضر ساملا تدئانو يتدعباف فرشلاب
 تربص وأ ةمتك ناو تيضغ توك لا 0 |

 تبرتقاوأتنوندناو تقلق فتش اوأ تيرع

 امرق ابي لانأ ةليخ ىلا ندشو نم لف تدعاب د د

 رجالا رفاو هللا نمو ركّشلا:دزم ينم هلو اهاضرب زوفأو
 فا ىرث تناو دحاو روثتملاو موظنملا يف ىنعلا ناف

 بلل يذلا ريثأتلا ريغوه ماسلا باقيف ىلوألا تاينالار يأت

 يف ُءرسلا وه اف ةيناثلا. تامالل يذلا ريثأتلا ريغو روتتما

 يف كلذ معا لف لف ةيفاقلاو نزولا هنا تلق ناف؟ كلذ

 تلق هتلمجم ىنعلا ء ًافيتسا يف هنا تلق ناو ةيناثلا تابالا

 ًاعم كلذ لك يف تلق ناو لولحلا روثنملا يف كلذ مل دق

 كلذ لصح دق تلق ظفللاو ةيفاقلاو نزولاو ىنعلا يآ

 .رم ظحلا اذه لاب الو بيكرتلا اذه“ ريغ يف هتلمحم



 0 ل كلا رح 0 ام د م6

 00 انام ا

 ر : كا دتعتف اهاض 0 يذ نم دعأابتل د 0 ئ

 وسإ فرابذ ؟ىاركتف اهؤوسل ىرب 1مل

 قر سركشا اوبج 0 ل

 رخآلا لوف عمسل ]وأ

 يدحجو نع كنئبني نيعلا ا 0 م 0

 /ئ عمست ناكوا ترك اوم لالا تامآلا هرب مسن نأ 0 دس 00



 بتكو ندقانلا راثآ تربظرصعلا كلذ ينو”( دايلبال)

 بتكلا زينك ل ع مهروشل اهاعحأ ليله ءايميس أهيلع ةديدع
 هبشتلا ةبغرو ةساجلا ةدش مهف اهتءارق تراثأ دقو ةعدقتلا

 ا"”هتسوراو كرارتسو ةجاكونو ىتا دكنايلطلا ءالع ماع

 دقو مهتاك احم يف م مهران لع اور 0

 تك مهدالب يف دقنلا شا نم ىلوالا ةضبنلا هذه يف اوكوت ْ

 اوفقو ام لك اهف اوبنر .رردلا عصاوتو ررغلا مئادب يه ظ

 صيخلتو حرش ني ةنيمثلا زونكلا كلت تابخم نم هيلع ٠
 يف ناجن واب اودتقاف دحلا اذه دنع اوفش مل لب ديدحتو خيراتو

 يف مدوهج اوغرفتساو داقتنالا رارسأ مئادبب اوماهو هدقت
 نم عماسلاوأ ئراقلا هدجي يذلا ريئأتلارس نع باقثلا فشك

 ًارقت نأك ”!اهسفن ةدوقنملا راعشآلا وأ بطلا وا سال

 ! تابالا هذه عمست وأ

 اهوفل وم اهدقتني ا 9 ثابانكلاو راعشالا نم دوق دوقثملاب دارملاو ()
 ناذا يف اهريثألو اهجسنو ايظافلأاو :ابناغه نوصتعو تره 0
 قخ مهادقل قدها وأ( يمل قوقخ نمح مهباحصا ىلع اهنوضرعي مث نيممانلا
 نوك ن ١أ دعب رداملا غئاصلا دب نه واهلا متاحا جب نا مهيدي نيب نم جرخ

 ” لاما نبع هلف ضياال ىنجرملا دب ةرلل ليلو 00 دق
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 "اللول ىتح "”ةوغثوهر وتكيق ىلا رشع سداسلا نرقلا لهأ نم
 : 1 بدألا م ولع يف طاشنلا نم دا 7 رد رَظ م اده

 000١) :امنالا ف قرتلاو نسملا رهاظم نم ثبظموأ

 : .لاج ف ةلجججا لعو ريبعتلا نسحو فصولا ةقدو نييكرتلاو

 ش هدداقو كنان دقنلا ناكو اللا هلاكو يدالا قوذلا

 200 اك أ فيلات يف رظنلا تمعنا اذا تناو

 1 2 - رلادو ”7نويلافو" ”يالمودو راسو رك

 ظ قل 0 ىلا اولصيإ : مما تملع وغوهو نايريؤتاشو

 نع ملودعل الا جاورلا كلذ ممافلؤم جرت و أمملا اولصو

 بها دم يف مهقوذو مهحنارقل ن نانفلا مهقالطاو ميدقلا ديلقتلا

 31 ديلخت لفكب لفاكدقتلا ريغ ةمث نم مه 18 ةباتكلا

 اندعو 1 مل دقنلا باوص ناكدقو مهمروشو ممافلؤم

 كلذو ١ةو٠ 1 1 ىتيرب اسنرف قف دمنلا خيرانتلوأو

 «ةيوسنرفلاةغللا بادآ نع 5 0 هاتك ىاليبودرشن كلم

 ظ ةعبسلا ىكاوكلاب ةبقلملا يهو ءارعش 0 ةيبنع روبات ديعل

 ١ ايزونوزج اذا0 " صال 8قتااضذال '" الا ها د ع 8
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 يوسن رفلا ىاكلاهلثم لعف هيتابسالا يأس خيراتا لرد

 ةساملإلا بهادملا خيرات 7 هءانك يف نودف" ريشو رج لم

 دهع دنم ىناملالا دقنلا تاققبط « عيدبلاو ب تفل يملع يف

 ىوذنم' "”غنبيسيل ىلا ل عباسلا نرقلا لهأ" ”نم زئسؤا

 خيرات دقنال مدنع نكي ملناو زيلكتالا اما . رشع نماثلا قرقلا

 ماله فلؤم علاطي نرمو .ليلج رثآ هيف ميلف عباتتما
 ٠, .ةنسىلا ١:0٠ ةنس نمةث.دحلا ايورو يف بادالا خيرات

 باتك نم كلذ لثمو دئاوفلارنزغ هنمردتبس ها

 لوألا نلحلا ةيزيلكلالا بدألا مواع خيرات « ””راته

 دقتثلا خيرات اا مالا دع ف نوبوسترفلا اماو

 هاب وامه ل زيكالاو نايل ناك نا هند يوسنرفلا

 الا ةيخيراتلا بتكلا ضم يف مهورك ذب مل مهنأف ميداق

 دقتنلا جيران كلذ نم نأو دارطا# |١ ليبس لعو هع

 : هن ةلم تالا كيم عباتتم درطم خيرات هءاف يوسنرفلا

 ©© راسن ور ذنف : اسنرف يفةيبدألا مواعلا ةايح حورناكدقو
 ١ عالاا علوا خاج ؟" 02ه "'" |586|1555 1 طك شاناعشأللا

 هه ربع 7ال عرج 5 0 .
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 لك يف ةرثعبم ةقّرفم خيراتلا اذه داوم نا ريغ « ىلانرا
 ليوط بصن دعب إلا املا ىدتميال ر صم

 ءالعمارا ىلع فوقولا ىوس خيرات اودئاوف نملك اواو

 كاذب ىنكل بدلا مواعنم هريغو دقنلا يف ياللا
 : 00د مرا طابور ءالع نا كبسحو 10

 ةيبدألا مولعلا مت يف ءاللعلا كئاوأ وذح نوذح اولازام ماع

 نوثحابلا كناوأ ه. ىفق امل عوضخلاو هورق ام ربرقتو
 700 ان دلك ليضفتلاب اوملعي نا نود تاغللا لصأ يف

 يذلا امو أهم هب كسلا ردجب يذلا امو ماكحالا كلت

 ناهرب الب يلاجا كلذ نم مهملا لصو ام ”لكذا هلاهها بجي

 هيلع لعب
 '00010 قيقحح لاطي نم قبلا ايلاطيا:نا لع

 مدقدقلو : دع تاعناو مولع ةدج رصع رصعلا اده يف

 زؤدنان ام ذاتسالا لوينابسالا ءالع دحأ كلذد نايلاطبالا

 «نسسحلا ديدحت يفنابسالا ءارا ميرات د هياتكب "”واليب يإ

 ١ عخاعزل غض52052 المعامل 0

 ككل



 نرقلا + الع ةمسر ام ىصعو ثاعبنالا ءالع ديلقتن م ررحنو
 تاغللا لصأ دقن مرابتعاو مديلاقت ند رشع سداسلا نرقلا

 املوأو ةئيدحلا نورتلا ءايلع هل هبت نا بجي ناك امو

 شدو (”ةسلاطبلا ء الع راثآ ىلع سيرطتلا رشع نا

 ةطسوتملا نورقلا لهأ اهرثعب يبا ةعدقلا ذورقلا ا

  مولعلاو بتكلا كات: نميعأ اهتم مهملا لصو ام ىلعاوقلأو .

 ا ةبقع ناك كلذ نا الا لامهالا نم ًاقيثك بأ اباجح

 يذلا هبإب لثم نيققحلا لاطبا ضعب عرب ل ابعطق نا ديب

 كك رسس يذلاوهو العلا ا باتكس حاص هركذ مدقت

 اواغتشا نذلا نداقتلا أ نم ىذا داكن ءامسأ انل

 بواطملا ضب ناك كلذ نا الا تاغالا لصأ وانيوحنلا دقن
 0 هده ىلالصوم مسجنأ نا كس : دلو

 ىملعلا ثاعرسالا ديعل داقتبالا ٠ نذو ةيدألا مواعلا خيرات

 ا 2 ةحب رفلا ء 0 قيما خيراتلا ادهو ايلاطيإ ْ ]

  5مجوان ١



 دلل

 ْ هابجار 002 كا رعو - لايكلاو قرتلل نم لالا
 ١ "كدر كا الا ف ناعأ دف نشل ببلالا ٠ الع

 1 داشرلا نس هغوابو ومنلا
 ادن ل دل ثلاقا نأو : .ةلطش وتلا نورقلا نا ىلع

 "0 نايو تبهذلا ع .امدقتلا خيرات اعفرحازن ودب نيمسا تفاخ

 1 4 كلر رارتيب تاكو ىاذدل لالا ةحاسفلا ناتكي

 رك د لجأ الد لح ام ثاغللا
 0 | دا يداه ني

 ا ويجدد ىو

-" 

7 

 0 ل

 ١ 4 0 ج 8 را 10

 عباس لصفلا
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 - ديلقتلاد وق نم لحنا نا دعب 7 لاكلاأن م غلبلا اذه

 نرقلا لوأ نم ًادتبا ام ةجنرفلا ءاملغ فرغ يف يه ةثيدحلا نورقلا (*)
 ١8١٠6 ةنس ىهتناو ردع سداسلا

 2201111111 1]1]1 ]| 00000000|ببب--7-777211100000000070010 0



 1 هوان ظ

 دقق ةفسالفلاو ءالعلا صقنل تمنلا اذهب نورفلا كلت تعنت
 ةديبقم تناك مولعلا نأل نكلو ددعلا يريثكتملعاكاوناك

 لزلو دادتتالا قطلع ةروصحم راكفالاو ةدودحم :

 1 ايلاطيا ف 3 يلا ثايبالا كمر الإ .اج نادل املاح اذه

 *000000 هلا ٠ نمفدربق كلر ا

 ”باوصلااينم رت
 اهاوشك نا دعب .ةملظملا نورقلا كات كال 0

 ءارا نم مهبتك اوشحو ةوانرا اماوارا هايتك ام

 اهنحت لئاط ال تالادجو تارظانمو ةينايبص مويلا اهدعن
 اويفف ثاعبنالا ءايع ءاس .ًافازح تاقوالا ا |

 ماهوألا كلت لوصح ىلع اوراغأو مولا كانت ئداسم

 ةدد دج مولعل ليصل اودبمو 6 اهو 171 تاضقانملاو

 قالخالا نع. ريبعتلاو راكفالا ةجرت اهعوضوم ةلديلج
 ناس مصفأو ةراشا حضوأب سفنلا بادأو فطاوعلاو

 اهربظم يف دمعلا اذهل ةيبدالام ولعلاروبظنافةلخلا ىلعو
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 1 يي رسل ا لبق 2 قورعيف ىرس دقلب مالقالا ب راصا

 : روبل نيروصلا ءامد طلاخ 0 ءالؤه قورع يف
 "9 ل وثدلا رئاس يف نيعرابلاو ندنعملا غب ىو نيعاشلا رباك 1

 00 ] ةاجلا تاعانصلاو ةيلقتعلا
 ' اظلا كاذو يلاعملاوو فرشلا ىلا حومطلا اذه نا دس

 7 وأ عاسألاب فنشلا كايذو نارقالا 0 ةرخافملا ىلإ
 آ يدصتلاو ضرعتلاب .» هلك كلذ نع ربع ءاموأ دولملا عمطلا
 قورع نم قرغ بلا عوزتلل ضبذب مل «نينسحتسملا دش
 0 الريع وا انكاس 1 ناطر سورا
 ينابدو ماع ةئثم سمخل معى 00- دلوم داوم لبق رشننأ ىلا ورق
 0 ودب دييثوثو سعاشلا ' ”سوردنب عابن نم نابويلا م اذحأ

 نامورلا" لصافم يف ىشك 0 نينوي خر
 0 ماع ةثع حيس بسلا لبق ؟”ليجريفو نووشم مام نم

 نونفلاو مواعلا لاوحأ نار رام طارق
 ٠ و ةملظملاب مهدنع اموعدب ينلا يهو ةطسوتملا نورقلا يف

 ١ صرووروعع5 ؟ سايء[م555 ؟ هعئومرب ؟ الاه 6ااك



 0 ا ا

 ا

 عانقالاتأياغ ىصقا غلاب فيرعت وهو . هعونصمم مهناسحتسا
 اذهب لاو يرتحبلا انرعاش كلذ رعش دقو باوصلاو
 لاش وللا
 يدايالا يفكلضفل ل ضف امل يدنغ < ءاضيب ؛ 1 .نم كلكو

 يدادو اووذوينرس اينادا ابيلع يندسح ٠ معن نمو

 رخآ لحم يف لاقو

 أينحا رادلا زان ىف يلع يخأت ريغ ىمعنلا يتسنلاو

 ا هدادو يوذو ءرملا ا روهشملا نا ىلع ظ

 بالطو رش لو دودحم حرفلا اذه امنأك نكلو هتداعسل

  ماملا ةياغ هرملا ةمعن تغلب اذاف اهادعتب وأ اهزواجتب نأ

 نم مهدعب امو هتاوخا نم ادوسحم حبصا - هنئازتم ة ةيسط |

 ةومسر يذلا ةمعنلا دحزواحت ذا ايف ًائيش ءاج هن اكبراقالا
7 

 ين

 ترصبت اذاو مهتخرو مهتففش ضرغ ناك ال

 0 نامزو ناكم لك يف قلثلا ناب امئاش ةندجو كلذ. يف

 : هقلخ يف هلل

 رئاسو باتكلاو ءارعشلا لع روصقم ريغ حورلا اذهو



 ل

 0 7 ةددحت وأ زيك نا عيطتست الف هتقبط سافن

 ينالفلا ريمالا ٠ ”[هناف ةباتكحلاو ءاشنالالاعيف هتقبط 1

 يببرابا د د لإ تنك ارتو رخآلا' ريمألا ٠ ”اشناك
 ١ لابعلاو تم ا بيرسلا هجوب يف للا نم هتلزيمو

 و ١" لاق نم قدص دقلو يوليو رلا وأ ىلا س لا

 ظ ةذاشلا را ةارم هلوش "نوف
 ال دهلا نا ىلا نداقتلا رثكا هذ دق هع

 يأ تعنلا اذهو "صنم ل' تامئوملا ىلع الا نكمي ال وأ حصب
 : هباتك يف "”راخروب بوقعي. ملاعلا هقلطا “صنعا تافاؤملا
 تال ئلامدا رماو «يملعلا "ثاعبنالا نمزيف ايلاطيا ةراضح»

 . حمطي حور اهفلؤم قورع يف يرسب ةيانك لك رصجتلا
 فصو يف ما بغلاو 0 كلك نقر لالا ءا دحلا وح
 لاقو ادولخلا مط و وه (”ةجاكوب لاقف 0 اذه

 ةنسالفلا رثك | مالكم لصحمو عادبالاب ا يضقلا وه *” يتاد

 سمتلب, نم دسم هسفن ضرع. نا ىلا هبحاص 0 هلا
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 زييمتلل مهتاباتك هقتلا ناانل ىلا ال يلاتلابو . هناكرا مظعا

 قوذاوأ قدما ىلا ةيفخم ةيزم فشك و | رخآو ركف نيب

 نف كلذ رق وأ دل باق وا بيصم يأروأ نسح

 يف ةّماث هك نومزتلي اوناك مهنا امل رطاوللاو ضارغالا

 هسنج وأ هْئس وا اهبتاك لع لدن ءيث اهبف سيل فيلأتلا

 لطعاوكرتب ناوأ مهتاباتكيف اورؤوصي نا مدلخ يفرد مل لب
 سيلا ار نشأ أ مهفطاوع نمآرثأ مهسيطارق

 اهنا مهن ”اتك نم نم مهي ناكام دحو . هرئاض تانونكمو

 كلذ "500 يضع ناك م -- ةيلاهش وأ ةيبونج

 وأ ديلا كلن بونج لهأ بهذم هبهذم وأ ةيأر نا

 ةيسارلا حلا : ملا اذه . اهلامث
 وث مهئافل ْؤم نوسبلبو مه“ « امسا نورتسي اوناكدقو

 عمتجلا يف مهماقم بو كاذ زييمتلاو فيرعتلا نم ادا

 هتاتك هجو لع ت تل 0 فااكلا ناك ناف -ىندملا

 ةثاشلا نم قبع نسدسفلا نم ناكذاو ريمأتلا ةحسم

 هظفل ةحاببد ىلع تدب ةقوسلا نم ناكذاو نبدلا ير



 هك

 رهط روصملا كلن يف ملا لاوحا تربس اذا نكلو
 - مهدنع دقتلا نف طاطحماب تضق يتلا بابسالا نم ءيش كل

 1 للف ناك مهنم لجرلا نا كلذ نونفلا نم هلك اش امو

 003000 ءاةلطب و وأ ىفوهو طبر هرصا نم ًائيش كلع

 1 ًاشن ناف هموق نم ةبصع وا ةعيش ممّيديلقت وأ َي مخ

 ءارمألا هموقراثا لع سدرطتلا نم دب هل نكي ل ةلين ةرسأ

 0 0 انييف عرعرناو مهذخا ذخأرو مهو ذحو ذحت

 . ًامئاص ناكذاو . هومز ممعزو هودقتسي مل داقتعال ة ةحودنم

 حرطي نا الو هذاتسا لاق ام آلا لوقت نا هل س لق اريحا وأ
 ىدصو هدلاو نع هيلا لع ري م«

 اراب ىحلخلا هذه اوفل أ دقو هكمتسم وأ 0

 ةحيحصلا بادالا نادقف 33 ل العلو و ل

 راطقا رئاس يف ماكسحلا دادبتسا ةحّش لب ميلعتلا 1

 رطاخوأ يرام كر ديلا كلل برغل
 نكي لو هتعيشو ةؤايلو أو هترتعو ةباحصا هاري ام ريغ هيدبن

 نم اهو ةءاتكلاو قطنلا ة هن رح مهن ادقفل دقنال ليبس 34 7



 2 2 داس للا اما ل ا ادد ييووولا د 1 ”” هل كرلا ” ه«هب ”* سراب
 ص 5 0 21- 2

 00 عد وسلا 10
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 نيل كا مر ا
 هك ير 2

 ب جةب اب

 ٌتلايرا لصفلا

 ف

 ”تطسوتملا نورفلا يف دقتنلا

 نورفلا يف دقتلا لاوحا نع ًاحفص تبرضول يننا معا ظ
 اهنا ديب . سعأ ريبك معلا اذه لاط رسخ امل ةطسوتلا

 تشعب يتلا بابسالا ةفرعم نع ديفتسملا ينغتسي ال
 نهدلا نم ةيقح لاما تليسسو دقتلا حارسا ل ١ ٠

 نورق ةئامب وا ةعببس نع صفت ال

 8 ددعلا ىيليلق اووكي مل نييوحنلاو 27 رعشلا نا لعاف

 ًاموف لاو .نونفلا تايرا الو ةقسالقلا الو نر

 سنانكلا ف رشي بقل مهسي دق يفي وك الا ام وت لثم مهيف'غبل

 مه الو ةدساك مدنع ملعلا قوس نك سرادملا سيو

 نودعبم اهنع .
 عباسلا نرقلا لثاوأ نم هَ 0 7 | اع. م م ع 6



 2 ا

 0000 مالا درب نك ةينهذلا ةروصلا ةقاطم اهنأش نت
 - قرشملا دالب دصش نا هيلعف اهموجنو اهردبب ةيفاص ب

 رطم اموشي ال ةليل يف ةيلاعلا لابحلا نم ل تالا

 0 فصو مور. -نأكوأ راصعا و وأ عباوز وأ ميغ وأ

 امرا رجألا رحبلاق نوعرف قرثك ةخراتلا 0

 ١) لاس ىلا ىهذ نا هيلع محتيف ةيدابلا برع سارغأ نم

 ١ برقلا لئابق نم ةليبق دصقت ناو رمحالا رحبلا لحاوس نم
 مهءانغو مهنابشو مءاسنو مهجداوهو مهمايخو مهتادأعر رظنيف

  لئاسولا دامبإب هنع نوربعام اذبف . مخاوجأ رئاسو مهصقرو

 ةلامللا وأ ةينهذلا روصلل ةشاطملا ن تاعوضفولا و ا

 ٠ َنف نا ممتف ةميقسلا ماعوألا مدع ماع قرت فولعو

 قر نم ريرحتلل امظع "هيج اذه ان رصع يف ىناع دق دقتنلا

 شحدافلا اطخلا اذه

 0 ل



 ع ها/

 زطسرال ةحاصفلا باتك لع"نولينف هل 00
 وظسرال ةيرمشلا نونقلا باتك دعاها ل 00٠0

 ةياغ دعاوق ناحنول باتكف ميدقلاخيراتلا يف دقنلا نف ةحاف
 ةعئاللا وه ماملا

 ةغالبلا لع وه روك ملا باتكلا هب درقنا امتو ٠

 لئاسولا ةفرعم دعاوقلا كانت مهأو . اليل ًارهد هدعاوش

 نإتسوعدو ل ذوطالفاو "سوايخناو سوريموه اهب لمتاوت ينل
 مهن أك ماهلا ةناغ ىلا غوابال نيقلغملا لوحفلا نم مهلاثماو

 رعشلايفةداجالا نم ماها ةياغ غولب نود لوحال هنأ َنْوَر
 لئاسؤلا هذه لهج الا ةليملا تاعانصلاو ةباططاو ةاللار

 رثك أوأ نف يف ماملا ةباغ غولب نم نكمت هرملا اهفرعىتم هنأو
 نينلا هلع
 مئاق ريغ دقتنلا عوضوم نا مهممز اده مداقتعا عبو

 ثحبلاب كلذو هريس قرط سرديف وأ هعاونانوناق دد دحت يف

 لئاسو داجناو ليصحم يف نكلو خيراتلا تاحفص يف اهنع
 ١ عقمتلغاوزل ' ع50للاا



 ١ ه5 هلا 2

 نفذوري اوناكنامورلا نا نظي, كلذ نمو . ةحاصفللاب كلذ
 ارو تو ثاحاملا وتايسملا دع ةديملا نوتنلا نم دقتللا
 '0000 وانت ىلا كدألا تايلاك نم هناو ةياويملا نئببلا

 وحنلا يملع ماقم نع؛ ةوضفخ وأ هنع اوضرعأ كلذأو مهلق'
 تناك ىلا ناني 01 ةفرش لاصفألا ارك رو ةحاصفلاو

 ظ مثديعل ةنقاب

 ةليسولا باتك تحاص ''”كراتولب ءالؤه نم ايقاب ناكو
 كلذ ريغو سوريموه ىلع يلامالا باتكو ءارعشلا مهفنل

 نم لوأ وهو بهذلا منب بقتملا "'ناويد مث بتكلا نم
 نمدارملاسايديف ناسل ىلع ه يور ةعانصلا دقت يف بتك
 ظ غيلبلا 1 5 59 5 يميلؤالا ريت 0 ناك هشق

 نه يسؤماسلا ريبشلا داقتلا '”نايسولو '”نيجومريهو
 ارز كزان يىرصافم

 9” املا ةياغ دعاوق فلؤم «"”ناجنوأ نايسولدعب ءاج من
 بتكلا عيجج نيب نمةجرتلل ؟""لاوب هراتخا يذلا باتكلاووه
 ؟ ماان1م8وال2 « صاوزل " لانما[عم ا'0االالا هاعال ع م8157105 ه6 تع
 "06مل 5 الالواعأإل ا/ زنمموعمالقغاع م -اهالواأل 5 [مماا هال ةان8اا1

 4٠ 801 اعئذال



 ينن قنا

 ةيردتكسالا ءازع نعدخأنمتناكو ”قامورلا 0 0

 ُ اهنايدأ نساحمو مهتنل مدق ىلا هيئطاوم راظنا تقلتساف

 لصي.ملو ةينيتاللا ةغللا نع ريبكلا هفلئوع : "”نوراث هدعب ءاج

 00 0 اجمت . ىلوالا ةجلا بتكلا' الاهنم انيلا

 (*نسمْؤملاقةدوقفملا كلا نماضب أ اذهودهباشتلاو ل ”امملا

 تق فة ناطلس ديقب .نا ىلع ايزاع رسل 11

 دارآ ام كل دو نعال ةغللا يع مال نود دبعلا كلذ ىلا ٠

 دج ادفع ايل نان 0 دقتلا غلبل

 بيدهم ىلع ذقتنلا دياوف اورصق نامورلا ناف ةلْخ ىلعو

 0 راذ يف تانحاشملل ء احصف ء ابطخ دادعاو مهفل

 سارؤه همور ءارلع نم دقو“ ”مورؤفلاب ةفورعملا

 امو « رعشلا نف » هءاتك يفو هلئاسرو 0 ُْ ةبتك اع

 "” نورشيش هبتك ام لك تعبتت ول كناف اذه ساروه ادع
 وأ رمشلل ةراشا وأ ارك: ئرال ”نانك
 نم ءيش قاعت اذا الا نونفلا نم نفل وأ بدألا وأ ةفسلفلا

 ١ انن6اان5 هعئا!خان5160*5 * .انمهمولأل " هغومه < 1101/1/95

 ه ممهالرز 6 تمه8م608 ا/ 0هغقوال 6 7861058 5 واناال1|ااعاأل



 وع

 تافارلخا نم هرك دام لك يف سو ريمومل ةيبدأوأ ةيمذهتةءاغ

 دبش اهسفن "اما رلا هذه براد مدقلا يف ةيهانتما

 ْ ظ نمنلا نم كاتن 1 نك

 00000 ريثك ررش دق نك كاتسيرا نمز ذنمو

 .كلاتسيرا ذيمالت نا الا نانويلا دنع نوتملا حورشل ةيلكلا
 ميلا )0 ارددحو ًاليمقتواتمك اهوذاز هعانو

 دي دحتلا ضعب ةيبدالا

 رصيقلا نمز ىلا ةردنكمالا ٠ "الع ديلاقت تثلو

 ”ناكو امن الع رهأ نا راكبلا» سيئد ناكو "”سوطسغا

 .كبسحو رشم عباسلا نرفلا تحةجنرفلا الع هنع يلج ماقم 4
 لكل ةدعاق سانراكيلاد سند نا » 0 ماعلا ةنع هلاق ام

 .  «سابلا اذه ف باك نم

 اصوصخو ةينانويلا بدألا مولمل ناك ام ركتتسم ريغو
 تأد.دقف ةينيتاللا مولعلا يفدد دشلا ريثأتلا نماهنمةير ردنتكساإلا

 سويسولةنس نيسمخ و ةئم وحش حييسملا لب ق ماقو . اب اس رش دقنلاب

 ١ مال6ا00512 :؟ م(8عالال5و 0' كمااعم 51008538 ؟ 88ااا57



 1 نا“

 لوز مسا قوف ًاندوعلم مسا
 دشأ دقنلا اذه نع فلتخت وبف كراتسيرا دقت امأ

 نسوريموه ةديصق نأ نكز نم لوا هنا لإ 11

 نع لفاغتلا نود دقت نا سن بدأ باتك لكو ةيساملا

 هت كداتكلرا نأ دع لا نمز دئاوعو تاذداو دئاقع

 هتاداقتنلا ضعب يف اهفلاخ دق لب ةدعاقلا هذبم ًائادْكَسمت
 سوريم وهةديصق نم ةسماخلا ةينغالا هدقت دنع لعف اك

 ىلع ذخا هناف « تافداصملا » يأ "”«ئتيدؤا » ةامّسملا

 ” سيلوأ باطخ هجو ىلع ةيدابلا ةهازنلا ةلق سوريموه
 وهو ةيناغلا هتلاق يذلا تيبلا فذحو "”كيسونو

 اضرب يدنعرهدلا'ميقيف  ةلثم العب هللا ينيري له

 هدفت رئاسب ةنيمأ ةمدخ سوريموه مدخ كاتسيراو
 راحب نم ةعيدبلا هلاوقأ ةطاسب جرختساو قيقدلا ديفل

 . دبعلا كلذل نيحراشلا روبججاهب ةحرطينلا ةيزمرلا حورشلا
 ىربال وبف هنع عافدلاب ةقيقملا دح هزواح هياعذخ*و نكلو

 ١١ ١ 00ا558غ8 '" اناآال556 ! اتا

 5 هاالآ 8ه طاعان ©ان'انال ]عا 18458١ 1/15 الاعاألا
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 2١ سوريموه لاب مل » رطشلا اذه داقتنا يف لوز لاقف

 «لطتبلا ام قرتحم دقو ديمود فاتك! قوف رانلا عضو

 ؟9هييف نا » ةروك دملا ةينغالا يف كلذ دعب دروو

 )00 مود تايرط تحن اتيم طقس يذاورتلا لطبلا

 رفذأ وجنب هكرم نع لزنف علمملاو فوملا هبيلغ "يدا

 نم ركجترم حازم لب راكتبا اذه لموز لاقف « ةعرس

 هبره ةعرسل نمضأ نكت ل يدبا ليخ ىرتا سوريموه

 ْ هيلجر نم
 هلو لثوز ذنم مدعي مل دقنلا نم عونلا اذه نا ىلع

 "0 ررآ اج رش دنع كلذ لثم“”رتلوف لمقدتف ةريثك ةلثمأ

 نييوسأرفلا بضغي ل كلذ نا ريغ '”برهال ملاعلا هلثم لعفو

 بصعتلاو فطللاب اننوقوفي نانويلا نا مهماّتكدحأ لاق

 رعش دش لوزا اورفتغي مل مما ذا مهئارعشو مهئالعل
 لا نم ةروصلا هذه لع مهرعاش سوريموه

 مهدا تتك عيمج ىف 2 ٠ كياف كلذلو فافختّتالاو

 د مدل م6 7 نع الواناماظ2 4 ©608التاااآت ه اه تنم
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 هس هجأ

 ءايشالا نم ريغصلاىلا رظنلا نع اوضرعا دقتف « ةقدو ةطاس

 ""'ماهلا ةياغب مدعب هانيمس ايف اوثحنو
 ققحل اعلا ةءاور بسح ةيردنكسالا سرادم تناكو

 دبب راكّسالاب اهنم رثك ١ قيقدتلاو قيقحتلاب ةروبشم "”رآجا

 لورب' اما نييبسل كلذو يللاعلا ماقملا امل دقتنلا خيرا ينام
 متألف ىلاثلا اماو تالا لسأ دا نملدا# اهء العنا وبف ْ

 ةغللا يف ةراشاوا زمر“ ةكراتشزاو ”ليئؤز ىمساذختانملوأ

 وأ نييملا .دقتلا ىلا ريشي لوالاف دقنلا نم نيعونل ةيانويلا

 رللا بديلا دقتلا ىلا يناثلاو سور دقت هنع لا 0
 ظ يراتسيرا دقن هنع لاقو فيطللا دقنلا وأ

 :يلئوزلادقتلادح اعنم لمت نيدهاش وأ ادهاش كيلاو

 نا" سورنموه ةذايلبا 3 ةسماخلا ةينغالا يف درو

 ىلاراسو هعرد سبل دق رسال قوشعم يدنجلا““ ديمو»د

 حدق ررشلا نا لّيخبل هنا » كلذ دنع سعاشلا لاقو لاتقلا
 « ههذوخ نم

 ١ اع 5القالااثا ع ': 66هعه "6 201185 5 :هظا5ؤ 5 ه80106 .8 10
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 دعا خو تليدص

 تفلتخا دق نفلإ

 : اذن ها اورج م مث“ ءافلخو وطسرا أ ل لع

 قالخألا ه ددح دق '"' ل هقملتل قالخالا تأ تك

 صيخلت اهصخلو اهدادع ةراكنعاحفص ابرام ةبرشبإ

 زجاوح هسفنل ماقأو : دنا عوضوم كلذ قيضف ضاق

 نفلا اذه قر نود

 ْ 7 لوكورا نافوسليفلا تسارفولت وذ اذح نمو

 000000 بدو  وطسرا غابت نم اهالكو "يمريهو
 0 بيير لنك نمو نبل نع هناتك نيك وتسيرا

 | 00 1| نس اخو ءاقرالا نم ءاشنالا نف يف عرب نم مالكلا
 - دق اهئارغو ةيخيراتلا ثداوملا درس نا ةههش الو . ةدوقفملا

 0 دقنلا ناكم قوش 0كم نيبا اتكلا نيذه نم 1

 8 لجر نالجر نانويلا نا 0 ثناو  ديعلا كا

 يفي بان هذ يذ دارك ل جدد“ هكا
 دقني نأ دتعب مهنا وا لهجنو ةطسفسلاو يناغالاو قيسنوملاب

 ١ نغممنبمةمو58 "5 م8615 ها«ثالظ " ' سنعماللا|ممظ م8 518
 4 08211057 خغال 8
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 تا هه

 الو برعلا تاقلعملا ثيدح هنم هبشأ مهتافلؤم نم ءيش

 ءالؤه مأ برعلا نع نابويلا رخ الآن ع ذب نم قفا

 هقيقحت ليحتسي دق ثحن وهو نانويلا نع
 لصت مل فوسليفلا اذه بتك رثكا ناهل فسئوي اممو

 تاعارتخالا دعاوقو تاشرعنلا نم انيلا غلب يذلا اعاو انبلا

 ءارعشلا نع ةنالشلا , هتك نف 2و هل خا باتا 0007

 ةقرفتم داذاو لج ضعب ( زاغلالاو « رعشلاو « ةحاصفلا )

 لع ًاليلد اهل كو قاتوبلا ؛ : الع نم هدعب + اجنم ستك يف

 تحبلا ىلا هليم ةديش لع اناهريو دامتنالا نق ف 1

 قناقد نع بيقتلا هتالار هساوح تح عقب ناكأم لك نع

 ضي وعلا" لح هل ليس ايماسآلا قع ”يتوأ دقو ءايشألا

 نيعججا ةفسالفلا نيب اهم درفنا ةحيرقو اهنم قلغملاو
 نا دحم اذه دسك رمسسانف رظنلا تلا اذا كنآ)

 خرم.هدعب اجا ةرمو وطسرا ديعل تا لأ 0

 دبعلا ادمل يه ىلا ةيلاعلا ةلزنملا يف ممايلع و نابويلا ل

 اذه يف ريبعتلا هوجو نا الا ةحنرفلا ندداقتنو « الع دنع

3 



 يف نيشاس هد نام اناك امهالك نكلو ىعاش

 ةرابعلا ةقاشرو ةحاقمفلا

 اا) 011 لوكت نأ بح لاق نم لوأ وطسراو

 00007 د لواوهو ةعبطلا لامك ةررقم مئارشل ةعضاخ

 ْ ""سيلاكساديدلاهباتكيف اهساسأ عضو نملوأو عئارشلا هذه

 ناك يتلا يناغالاو ليثمنلا نع هب ملكت دقو تافيرعتلا ًهانعمو

 انامل 000 0 سوخأ راما يف لاول ام ]

 ىلا ةراشالاو مهجارب نم ةضخل مهراعشا وأ ممافلؤم نم

 7 افاوتم لع اوحستو اهنع اوذخا يتلا تاياكملا وا ىتكلا

 0 .يرهزالا لاق .١ ظاكع قوس هيبش ىرت امكوهو

ا مساوم نم مسومو ل
 تناكو ةيلهامل

 اهب نورخافتو نوعا ةنس لكاام عمت برعلا لثأب

 مث رعشلا نم اوثدحا ام نودشانتيف ءارعشلا 5

 عم مهنم نيزئافلا ءامسأ مهقيلعتو هيك ىلا ن 200

 ١ 0184568ائا65 '"' 8 ما« 8



 وهو برعلا دنع دقنلا نف نماثيلا لصوام لكاذه ٠
 نم سبل يجزايلا ةمالملا انخيش هبتكام الخ تيأو 1ك
 ميظعلا لضفلا وذ وهو ءاشي نم يدب, هللاو يش يف دقتلا

 هم

 ىلاثل' لصفلا
 ٍق

 مهضعب لاقدقنلا مسا حضاوالووديقايقيلرالا »0 ارسال

 7 نيسوارلا هام وقار يوحنلا "”رو دولوناهنأ

 قلطثنا لبق هن لمعي ناكدقتلا ناف ىمالا ناك ميكو يفار جلا

 نه نمز لبق ام ىلا ثحبلاب انيقترا اذا اننال دقن مسا هيلع

 "لما رقس لغتشا دقو نداقنلا سأر يف "”وطسرا دحنيملاعلا

 هد و هصحشو لاجل نع ثحسلا هرضغ لبق 0 وطالفأو

 مالكنوطالفا مالكو ميكح لوق كلذ يف طارقس لوق ناكو
 0 مصمل10008ع ': عضم اد 051)غزلظ "“" م8502 5 6
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 طئارشنم طورش ةسمخ بنك هيلا راشملا مامالا نا م

 "نم ؟؛ه - ؟44 ةحفص ءايضلا هتاحم يف اهرشن داقتنالا

 . لاق نفلا اذه ةعانص ريرقتو ةغالبلا يف ةءاغ يه ةيناثلا اهتنس

 : هلا طلح

 هدرفأ نمالو نفلا اذه ىلع لك« نم برعلا يف دحن م

 عينص نم انبأر ام ىلع دقانلا ةفيظو لج امنا باتك يف

 فيزيو عاطتسا ام همالك د قتن نم ىلع ئّوسي نا مرثكا

 ايف يجافللا لمف كلذو ةئيس ىلقتت ىتح هل ةنسح لك

 )0000000 لع نوكي نا وأ صاونلا ةّردل ًاحرتش هايس

 طقسي مهو لك حيرخن يف لاتحيف
 ظ دددسلاو همالك يف هيلع

 نم ةيملعلا بتكلا حارش رثك1 هلعف اكهنم ردبت ةوفهلك
 ١ هيجوتلا يف توذخأيف نئملل ماّدلْا ماقم مبسفنا ةماقا

 نا خالو طانلا ىهاظ وه امف ةباصالا لحتو ليوأتلاو

 هوجو رتسو ليلضتلا يعاود نم نيف رطلا نيذه نم الك

 كدقسلاب رارضالا نكرم هيفو هنومتلا عقارب تحب "ال |

 بيبللا ىلع ىنخ الام ق قوذلاو ملعلا دعاوق داسفاو



 د

 الو ليسلا لاتلإب سيل مهلايعو مهرسأ باذآو مهروازب ف

 دقتلا دعاوق عيجج هب ىفوتسن نا نككت الو نيملا اطملاب

 يتلا ضارغالا نع نايحالا رّكا يف رعشلا روصفتل هطورشو
 دقتلا لع اهلا ىرب

 يتلا ةخسنلا طالغا دقتسا هيلا راشملا ذاتسالا نا 3

 روبشملا بتاكلا مفقملا نبا اهفلؤمل ةميقيلا ةردلا نم تعبط
 ناونعب اهردصأ يتلا هتلح يف راصتخاب روك ذملا دقتنلا رشنو
 تعبط يلا ةمدقلا بتكلا رثك طالغا دقت عبات مث نايبل

 امل ةديدملا .تافلؤملا دقن ناكمالا رد  ىاحن دقو امدح

 ضارغالا لضف بهذ : يتلا تانحاشلا ب 27 كلذ ري

 نيريغكلا نم ظو كلذ انباكو نابع دتمي لذا ةيملعلا

 ةمصملا نومتزب مه اكمرادقا نم طحب امم دقتلا نأ مهتم

 يف لقالا ىلع وأ مهلاوقاو مهلاعفا يف طلخا نرم مهسفنال

 يف تاطلغ ضعب وا ةطلغ نا نوبسح مهن اكوأ مهافلؤم

 ردق اهب عيضيو باتكلار أس لضف ىهذن ديفم باتك

 ملا لها .نيي قالا



 ٠0 ديننا تأ ليذلا اذه يف هن أ امت دققت اذاو
 نم ةعمل ىلع تفقو مث نونلاسلا حاّرشلا هل اهمسن ةرثكا

 نم نيريثك عم هل ناك امو. هنعظو هماقم يف هلاوحا
 اذهو هلايماو هقالخا نم فرطلعو .هيدساحو هيحودم

 دافتسا دقو دقنلا لع هيلا ىزب يذلا املا ضرغلا وه

 هيش ينتملا روش نم هع كلذ

 لامر يبنتلا ناوبد دقن خوتي مل ذاتسالا نا ىلع
 يدحاولاك هناوند حارش امماع يتلا تايبالا ن ا

 وع ىلع انفاشاو يبنتملا دقن م ارولو اهريغو ينج نباو

 كلذ فيلأتىلا جاتحال 0 دعاوق سس اهاكهقالخاو

 ا رازو تميل لزم ىطتنالو ريك اك يف
 ترص نا دعب يبنتملاك سعاش لاوحاو لايماو قالخا ةفرعم

 تاغو اهلها وأنا رثك | تنيمطو نورق ةرشغ هجارد» | ىلع

 ةيعامجالا مهلا وحا راسل مهمراضحو مهقالخاو مهدئاوع نع

 سلا يف مدوعقو ميكو ةرضح يف مهفوقوو مهالماعم يف

 كلذ ريغو مهزاعتو مهئامو مهشورفمو مهسوبلمو مماظع



 ظن

 اردلا اهغوصت يتلا اهبلاوق ريغ يف يتاعملا زارءاو عنصتلا

 لع ال ينآ » املئوأ يتلا ةيثرااكو . ةهدبلا املا قوستو

 ماقم نال اهركذ مدقتملا ةديصقلاب هبشا اهناف «”ريبخ بييبللاو

 هيف عش 'ماقم هنا ال قنأتلاو عنصتلا نطاوم نع دعبا ءانرلا

 ةاجانمل ءاغصالا نع ةلضف رطاخلا يف قس الو سفنلاتاكرح

 ةحرقلا يحو نع هرودصل اداقتنم اساس مالكلا يتأيف بلقلا .
 ةدش نع نيئشانلا ديقعتلاو كابترآألا نع اديعب عبطلا نيقلتو
 لاق م نهذلا تانعاو رحبتلا

 لكننا قمعتلا دنعو 'عبط !١ هب حاجنلا بلطي ام غلبأ
 ةداق:ةريصب لع لد امم هللاهظفح بابلا اذه يفرك ذامرخآ ىل

 فجسلا ناك اغم ظافلالا فحس ءارو نم يناعملا فشتست

 صوملاو روثتملا 'ولؤللاب قفدتت ةحرقو عساو معو فينك

 . مبلع ظفللا قاوم بلقو رحب نم فرغت اهنأك نونكلا
 هليلحت دعب ودبتف ةلكشملا لئاسملا صوعا لح ءاكذ دقوتو

 فعض نم ةيلاخ شيوشتلاو طيلختلا رادكأ نم ةيفاص
 . اهزونك مسالط َلحو اهزومر ديقعن كف دقو سيكرتلا
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 وهو بطلا يبأ ناويد حرش يف بيطلا فرعلاب روهشملا
 الج دبش امكناوددلا اذهل حرش حصفأو حضوأو غابأ

 بوث لك هنع رصقت ليذ وهف روك ذملا ليذلا اما نوفصنملا
 هللا هظفح كلذ ضرع يف لاق ظيرقتلا بايت نم

 تايبأنعولخ ال دئاصقلا هذه نم ةدحاو كل لع

 ْ اخ ( ماك يبأ ههذم يأ ) بهذللا اذه نعاه لليد

 يذلا هرعش عوبطم نم يهو ماجسناالاو ةلوبسلا يف ةباغ

 ينتلا ةيجس ىلع 'لدتسي اهمو ليفت الو لمعت هب ليال
 ةسالسلا نم هعبط يف كر امو هتجمل ةحاصفو كاذ ذا
 لالخ يف ذهل ثار امرلب تلكتلا نم ةهازللاو ةردابلا ةوقو

 بئاوشلا كان لثم نع اهتمرب تلخ دق دئاصق عضوملا اذه

 [يناف مثنخ ريغ أر 1 يصد اهوا ىلا ةديمقلا#

 عض وع سبك ارئلاو ظافلالا رايتخا نسحو كبسلا ةدوج نم

 00١) كا ابسحأ امو هرفش نم ديلا ةقبط نع طحنبإل
 نم ادحأ اهب بطاخت مو هسفن ضارغا ىلع اهرصق هنأل الا
 ىلا وعدن ام هلاسلو هبلق كيب ةمئ لخدب رف نيك ودعلا



 نسلا ةثيدح تاقولذملا تناك اءاكو . ةخوخيشلا يداوعو

 الغ لقأ املوس رم لاحو الوج راك أ اهصقنب تناك

 مواعم وه م ًاماصتعا رفوأ اهطالغابو ازورغ دشأ ابفعضبو
 بتكحو برعلا نم هقح دقنلا نطعأ لذ لوا

 ريغ ليما ةنكاع بهذلا ءاع ىتكيزا قيقح وه ام هيف

 خيشلا نبا ميهربا خيشلا عزانمريغ باّتكلا ماماو مقادم

 فصوو ةمجرب يف مالكلا ناكولو ينائبللا يجزايلا فيصن

 نبا بحاصلا يف هلاقام هيف تلقف يباعتلا مالكت ريت ال
 ولع نع حاصفالل اهاضرا ةرابع ينرضحت تسيإ : وهو داع

 : فراعملاو .:نساحلا تاناغب هدرفتو بدلا و معلا يف هل

 ديلج مالك ةهنلق ايف ىثخأ ال اناف دقن لع يف مالكلا نكلو

 ظ لوقأو رعاشلا عم ددرأو لوَع

 اقدص نم لك قنب ناك نا ”؟هالب نم نذؤلا اوشن

 نفلا اذه يف ىتك نم لوأ ناك هيلا راشملا ةمالعلاف
 هب ليذ يذلا ليذلا يف آلَوأ كلذو 1 ع تا

 يجزايلا فيصن خيشلا هدلاو هرصع ةمالعل يما ناود حرش
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 دءاللا لوق دح لع اوناكو ناثنبلا رسنتساف .ابضارعا
 الازالاو هدحو نعطلاس الط . ضراب .نابحلا الخام اذاو

 )0000 ةدوكملا ناابنف بابسأ لب ببس كلذلو
 7 111 هاك اهدالب يف ةءاتكلا ةيترح تحنم دق دبملا اذهل
 ندايم ف مر مالقالا تقلطناف ةيزلكتالا كلل ف

 00 اي ابميطلو ٠ ىلجلا يرام اهنيكس نايطارقلا
 قحملا قوقحلا ىلع يضقيو قبسلا لضف يطعي اح الو

 يف ءابرمغ مث هذه مالقالا ىضوف لهأ بلغأ نا اهنمو

 مهف لوصالا ةعيضم ةمرغلا ..انلاثمايف ليق دقو لينلا يداو

 ريغ ةحماطلا مماوهاو ع ةحماجلا مهحنارقل نانعلا نوقلطي

 وأ رطيسم مبيلع سيل نأك نيلابم موللاب الو نيه

 ” |( همارت وأ هم نواح راج هجوالو يقر

 اهب دبعلا عاطقسا .دعب فراعملا 1 امهأ وهو اينمو

 "تابثلا يف ةيلوفطلا نأش انس ةنادح ىلع اهدوع مث اندنع

 ومنلا بنا ص يف مجردتت لازب ال مئانصلاو نونفلاو ناويحلاو

 مرحلا كلذ دعب اهياعوطسي مث لامكلا تاجرد غلبت نا ىلا



 دلو ركتبم ريغ ةمدتل نملة الا نكي مف نيفلاسلا ٠ ءايلعلا
 0 مولعلاو .ةيبرعلا باد آلا بالط رك مث عدتبم

 نم اه وجر ختم رثكف نانبلو توريب يف سرادملا تدل

 ناسالا لهأ مهم رختفب ءالعو ءارعشو ءايداؤ باتل ١ نع

 ناناكةيملعلا تالحملاو رابخالا نم ترئشتناو ينرعلا .
 ناف بابلا اذه يف مدقتلاو لضفلا فطتقمالو فطنقلاو
 روتكدلاو فورض توقسروكدلا نيلي نيام || 00

 ىلع نوهو ةيب رع ةليعيفداقتننالل أب مينق نملوأ اهرب سراف
 ةعفانلا ةيملعلامدخلا امهترضحلو ومالك د قتلا لمح اعلا

 بتك ترثكو رايدلا هذه يف راكذتلا ةذيجلا راثآالا ةدلالخلا
 ةعبطملف ىلوأ حدملاب قباسلاو عباطلا خيول موعلا
 نوليلق نيديجلانا دب نوع كاكا عملا حدقللا قالون:

 نرورنملا ضعب . فيلأتلاو ةءاتكلا رولا ”.متقا نا عدد الو
 عدرل, دقاب الو نوليلق دب لك زيمتا لها ١ افمضلا

 ريبعتلا اصو هلاطخنم لوقلا باوص حضوبو هدينفتب

 نم يناعملا رهاوجو هحيمص نم مالكلا لتعمو هدساف نم



 هلا ِِ

 . ناسحالا عئادبو منلا لثالج نم :نامز 1 0 0

 ْء هال رويخ قيفحت اهدوج الإ مايأل أ مهب الا

 3 ١ هدح ناو 0 عيل ه رض د 0 هرصع اك

 : : فيل ًآتلاو ةدمدعلا ئاضتلا بتر يجزايلا فيصت خيشلا

 ٌْ سفنلاو ةيلعلا ةمملا يذ دهنلا ملاعلا لضافلاكو ةديفلا

 " ةرئادو طيحملا طيح بحاص . يناتسبلا سرطب معلا ةمالا

 ماعلا ذاتسالاو يساطنلا بيبطلاكو نانملا ةلو فراعملا

 ظ : شئقنلاو ا ةرالاةركلا بحاص كيدباق قولي كلا

 ْ : ةيماشلا رايدلا يف ةديفملا نيكلا نم كلذ ريغو حلا ف

 7 لا وللا ىحاص ينانبللا قايدشلا سرافدمأ ىملالا لضافلاو

 مهبنر تواش ىلع مالعالا ءالؤرف لايللا سو سوساجلاو
 ةادلا كاوا اولمجو علا حساصم .اوعفر نيذلا مه مولعلا يف

 مم م ع تالا كرقلا فتم م رخألا 1 كنم

 وحن احنف 0ك نا ىأ ايش نفلا اذه ىف اوبتكي



 دل ثا

 ةايحو ماوقأ توم مههافش ني ناك ميلك ٠ ءالؤهو زيزولا
 تاياشولاتناكو . نولعفب امنوا الا نوال ماوقأ

 روصعلا كلت لهأ تايافن نمنيريثك لام سأر تاياعسلاو
 ٌضبت يتلا نوؤشلا نم اهريغو لاوحالا هذه نباو

 أذ ره يف ةدحاو ةملكت يرملا نع ناسللا دقعتو مقلا نانع

 امو دبملا اذمل ةجئرفلا أ نم نيداقللا لي نم نفلا

 نع ؛ رش تااهز دقنلاو ةباتكلا ةيرح نم مل 35
 دهلا دن زمورمعلا ليوط ةعاضا نود ليصحتلاو معلا لئاسو

 تبرع اادنع ًامواعم نكي مل دقتلالع ناكنا اذه دمب بج الف

 عدمال لب اذه اندبعل ةجئرفلا» |اعدنع هنم موهفملا ب تسل

 كيت مطاحو بش مدلخ يفرد منا

 هبتكامّدعتب ل هتركذ يذلا دحلا دنع دقنلا اندنع فقوو

 نم ةليوط ةبقح فلسلا ء الع نم تركذ نمو عيدبلا ءالع
 توملاب يه ةعجه يف ةيبرعلانونفلاو مولعلارئاسك ل ظو رهدلا
 ضيق ذا يضاملان رقلا نمريخالا فصنلا ىلا داقرلاب هنم هبشا

 نيذلا داهتجالاو لضفلا لاجر ضعب ةفيرشلا ةئللا هذمل هللا
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 70 الو ناو لو » امزح سابعلا يبب لاجر مظعأ نم

 يلج بتاك الم لاقو . ةحايسو ااوكو ةفاسكرو 5 هدو

 نم دا ىلا ةفالخلا تضفأ امل : نونظلا فشك سحاص

 ملا هب ادب ام "مت ديشرلا نب نومألا هللا دنع نيابخلا يف

 000 اوهعضاوم يف لعلا بط لعلبق يروا رج ظ
 كواملخادف ةفينملا هتمهواعو ةفررشلا هسفن ةوق هنداعم نم

 "لا رايي ةفسالفلا تك نم مهيدل ام ةلصو ملأسو مورلا

 طارقبو وطسرأو نوطالفأ بتك نم مرضح امي اهم

 ةربم اهل رضحأو مثريغو سوميلطبو سديلفاو سونبلاجو
 هذه تناكن اف: نكم أ ام ةباغ لع هل اومجرتف نيجرتملا
 ةلماعم نوكك اذاف هلضف ةرثكو هلبن روفو عم نومألملا ةلماعم
 )00 1 لات تيكو ؟لشنلل ةبحو الغ هنود وه نم
 حيدملادئاصقو خيراوتلا دقتني نا هرصع باداو لاوحأ هذه
 بطمللاو قالخالاو مولعلاو باد الا شكو« اجملا لئاسرو

 ليزملا دجلاو ليوطلا ءانثلاب ميتتفم اهرثكآو تاداعلاو

 وأم ال وأ ةحبلملا لاورأ ةدللا 1 قبامتلاو سيلدتلاو



 ك0

 هءاتك نم زتعملا نبا نع رعاشلا كّوكملا نسما يبا ةمجرت يف
 هده ريخ لاومألا مب هلضحم ام لاق كرشلا بارلط

 يبس فلاد ابأ اه كوكملا حدم يتلا يهو  ةديصقلا

 را انوا
 هرأ لع ايبا تأو فل وبأ ىلو اذ

 هرضح ىلا هيداب نيب برع نم ضرالاوف

 ةرختفم موي اهيستكي ةمركم كنمإ ثيصعتسم
 تاكو هب اورفظ الف هب ينوُتل لاقو يدش ًابطغ بضغ

 الف نومألا ىلا اديقم ٌةولخح ههجو نمره 1
 كديصق يف لئاقلا تنأ ءانخللا نبا اي "هل لاق همدي نيب راص

 دشنأو) : ترع نو ضرالا يف نم لك : ىسيع نب مساقلل

 لاق ؛ هب راختفالاو "هنم را نم انتل ( لكلا

 نانا قرقممأذا ع ىلع تف لهأ مت 7! نينم كارينا ١

 ىسيع نإ م ءاقلا لاكشأو نارقا ىلا لون يف يذل

 0 وتو "هسا تاو 'هرا ذتعا هلع نعي رف سانلا اذهنم

 ناكو يتكلا حالصلا لآق . لمت نم 00 .همد نومألا



 و"

 هيف ليقف نجسلا يف تامو لقتعا انيس نبا سيئرل
 '00 1 تامنحسلا يفو لاجرلا يداعانيس ن اتنأر

 ةاجيلاب متوم نم 'جنب مو افشلاب بان ام فشي مف
 ينتملا بيطلا يبأ لثمو ًاقونخم تام زنعملا نا لثمو

 7000 00 ةملق ام طش ةملكل رداغ قحأ ردعلبل هلاتغا

 لثمو ءآرعلا يف اليتق دجو يناه نبا لثمو ءارحصلا يف
 اذا لو مد حب فو.دليفلا يدروربسلا ندلا بابش

 ةروبشأا ةعبدبلا ةديصقلا بحاص وهو هنديّقع فعضب
 ”سارلاو اهناحر م؟لاصوو حاورالا كبل رح ادأ

 ”حارت مكافل ذيدا لاو مفاتشن داق لهأب ولقو

 اضف ىومللاو ةبحلا رتس اوفلكت نيقشاعلل اتمحراو

 أهم لوقي نأ ىلا

 خالف ماركلاب ةيشنلا نأ  ميلثم اونوكك مل نا اوهشنف

 '2 0 ردنلاوأ ةفانلا ءادبش اوكلهءال ؛هربق فولأو

 الو مع الو لضف مهف عفش "رشلاو لهملاو ذادبتسالا
 ناكلخ نا هاورام بابلا ادهيف هركذ كتسانب امو : رعش
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 دنع اهلل يتلا ةوظحلا عم قبطللا يف سب مل
 تح ناقد ا 'ىباصلا مهاربا قحسا يبا لثمو ديشرا

 هملق نم تراط ةشاشأر بيدعتو لاقتعا دعب ةليفلا يدمأ

 لاقملا اذه ىلا لاحلا ُهاعدو هلام ينصت هيلع تمقثف

 مداخ ةوغد : اسوؤرلا اب

 اوقثوأ دق انل ناوخا نيب انآ

 1 لذا ان نيلكومو
 اوأرالو مانالا عمسام هللاو

 ديدنص دجام رح "لك نم
 هديق نم لالا اخ ل

 ا تفلا يبأ لثمو

 هل يناشد لو بطوط

3 

 سبدمتلا لعب ةلئاسر: تفوأ

 يديعوو يددهم لوطو يسح

 دوضنم دنع رد لوصف

 ديم "ريغ نم ديما دبع
 د دوعلا ب 5 رض عامين دنلا زه

 ةويقو .يماوجو ليالبب
 مه انناكف

 هي مسابق لك ادق

 ديدعر نجع دغو "لك يف

0 0 2 

 دبع هع

00 



 سجل

 الب اهمم و املاطت لب ءانع نود ن نك سلا للااطلا

 - ةصاخلا تاكملاو ةماعلا تكلا نئازخ هذهو ءاش انا ةمبق

 ةحوتفم  اكبريماو ابروا يف اهلك تكلا ةعابنيك اكدو
 ئ لوح الو سأف فد نو 259 ال نديفتسملاو ءالعلاباو.الا

 لك رشنت يتلا ةيملعلا تالحاو فحصلا هذه نم ه مه نبا لب

 خسدنلا نم فولأ تآآثم رابنلا تاعاس نم ةعاس لكي فو موب مون

 نإك اكتر بتاكل ميم يف ةضورعم ةطوسبم ا يهو

 نيستكلا

 راعشا اهرثكا يف ذكرت يتلا بعالملا هذه نمره نو

 مهئاحصفو مهئانكح لاوقاو مهم ارعش نم لوحفلاو نيديجلا

 لاجر نم نوائمملا اهدتوجي ةنوحلم ريغو ةبوحلم نيعدبملا
 0 نيعماسلا رودص يف عبطنتف . ءامباو ءانلا وحلا . انو

 . نطملا ءاقلال ةديشملا تاهدرلا هذه نم مه نياو

 لذه ةور نم مه نبأ لب ةمابلا تأ راقالاو ننوردلاو

 كلن" يف ةعيفرلا ةلزنملا ن نم مهل امو + ايدالاو ها رمعيشلاو الملا

 لثمو - ةماع.سانلا دنع لب ءارشالاو كواملا دنع دالبلا



 اا

 نباو '''يلحلا نبدلابابشو يدروانلاو يدمالاو يركسملا

 دق مبلكو عيدبلا ءالع نم هريغ نوريثكو يومخلا هجح
 هضايح ليبسلس نم فاشترالا اومارو هضاير]و> اوماح ٠ ظ

 كلذ مهل ىفأو هزونيك اوناصأ الو هومر الآ ممهكلو

 ةغالملالا وحأالا ييندعسأ الو ةماللا ةدعلاومدل عمتج 0

 هتراضح دادتماو هنارمتةطسو رصعلا اذهلاح نم مه ناف

 ثدحأ امو اهدلوتو بيف نئفتلاو اهيقرتو مولعلا بابسأ رفوتو

 ةعساشلاد البلا سر قتو تافاشتك الاو تاغارتخالا نم كلذ

 سرفر مف ةعاضا نود فراعملاو مولعلا لوانب ليهسنو

 يصاقا. يف نيقرفتملا ءايلعلا ةاوفا نم ابليصحو اهبلط يف رمعلا

 . عم نامثالا ىلغإ اما رش وا ةمخضلا.ىتكلا خاسنتساو دالبلا

 . عباطملا هذهنم منناو روصملا كات يف ءايعلارثك 1 لاح ةقر

 دودعلا تاهج رثك ا يف ةيئايربكلاوا راخبلاةوقب كرحتت يب
 ثحبلا لوانتن تكلا نمافولا ةعاس لك يف ملا مال زب يو
 اهياع لصحب ضرالا تاغل رثكأ يفنونفلاو مولعلا يمج نع

 ٠١ لسوتلا نسج باتك بحاص (9)



 ا

 وثعلا نم |همف نم وما ع رف بهاذلاب رض املا ودهاشلاب اهمال
 ” اك نسا ةداج نع ديللاو مدقلا ةلزمو

 .. مئافولاو تاياكملا يف طلاغنلا لقتلاة أو نب رسفلاو نيخرؤملل

 ' ىلع اهوضرعي ل ا را اع وقنا رم ىلع اهف مهدامعال

 00007 رادع اهوريس الو اههابشإب اهوساق 1 نوما

 7. يف ةريصبلاو رظنلا 100 تانئاكلا عئابط ىلع فوقولاو
 . . طاغلاو مهولا ءادس يف يف اوهاتو 50 :عاو اضف راخالا

 ا دل ا 2 غ قفاو امم كلذ دعب لاقو

 000 0017 دطي ريخلل ًاقرطتم بذكلا ناك الو

 اذا سفنلا تاف هاذملاو ءارالل تاعيشنلا اهنف هيضنفت

 ا 17 ةنطعأ ربملا لوبق يف لادتعالا لاح لع تناك
 أاهرصاخ اذاو هذك نم هقدص نيب ىتح رظنلاو صيخمتلا

 0١" لوأل راخالان م ةقفاوامتابق ةلحت وأ يأر عيا
 صيحممتلاو داقتنالا نع اهتريصب نيغلضءاطغ ميشتلاو ليملا كلذ ناكو

 : هلقثو بذكلا لوبق يف عقتف

 اضن هلثمو دقتلا لع لود موحي كرا تك طناف
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 ةنم ءادعيإو سلال ماملالا ضعب ٠ هب 53 آلا نكي مد

 لوأ يف ملا اذه 2ر5 ذامتووشفارا نم دف الو او :

 لاق ةروبشملا هتمدقتم

 اهوداو اهومبتاو مدسب نم ريثكلا راثالا كلل قتقاو

 . لا وح الار مئافولا تاتا رجالا ملو اهوعمس امك انيلا .

 اهومفد الو ثيداحالا تاه”رثاوضفر الو اهوعارب مو
 طلغلاو ليلك ل اغلا يف حيقنتلا فرطو ليلق قيقحتلاف

 نييمدالا ين قيرع ديلقتلاو ليلخو رابخالل بيسن هولاو

 نا ىلا . .. ليوطو ضبرع نونفلا ىلع لفطتلاو ليلسو
 ت2 لقتسو يلع وه اا لقانلاو لوقي

 . لقصيو باوصلا تاحفص امل واجي معلاو لقمت اذا

 مهرابتغا وأ مهفيسز يف هسفن ساطسق ريصبلا دقانلاو

 اهلج بقر رابخالا املا عجر " هلوحأ يف عابط نادت

 دمتعا اذا رامخالا نال كلذ دعب لاق مث 32 .رانالاو تاباورلا

 ةساسسلا نعا زفوةدلملا لوما حنو لقتل درع لع اهنف

 سبق الو يتاسنالا عامجالا يف لاوحالاو نارمعلا ةعيبطو
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 تناك هولا ام اهانزاو 7” نضال لع يد هدئاوف نم

 ” نآوهاوس لاق ام رثكأ لقيرف ضرعلا ليقامو سهوملا يه

 ال يف همالك نم ءيث ركذ نم سأب الو هاوعد لاطا
 :لاق يباعملا نيب حيجرتلا يف عبارلا

 دق هب نزو ىذا رطاوخلا نازيم وه لص اصفلا اذه

 اهرايع رادقم نم ملعب يذلا كحملا لب . اه رادو اهمهرد

 001 ةدقتمتخو ةدفقتم ةركف وذالاهب نزي.الو

 قاع يمس هب نزو نم لك الو ًافارص يمس انازيم لمس نم
 حجري كانه نا ”يهقفلا حييجرتلاو ميجرتلا اذه نيب قرفلاو

 يناج نيب حجري انهو يعرش .> يف نيمصملا يليلد نيب
 ' ركذ ام رخآ ىلا . . ةياطخ ناعمو ظافلا يف ةغالبو ةحاصف

 0 وكامدتن يأ رخال .رعلاة غالبلاو ةحاصفنلاب قاعتس ام
 ا للا تعجابت اماةغيلب مأ ةحيصف يهلهو يتاعملل ظافلالا

 هلبق هيف راكتو نوضئاخلا هيف ضاخام وهو اعنم تلخ مأ

 ملعتس اكدقنلا لع دهئاوف لقأ وهو لو ريثك هلم

 عموبابلا ادهيف عيمجا مدقتف نوداخ نبا مدعب ها



 اللا

 ارح نسشلاب تحطم ١

 اير السبيس 017
 هسلا يف نحيا 00

 ءاحبب هنا م

 ًءاود هم حيرصتلا ا

 اعلا ىلع هيف تيكب ام اذاو '

 اكامتالذ و ىس الان و دت اح

 ءولاب تثج ًاباع تنك نا مث
 هيلع تدتع يذلا تكرتف
 ظنلا براقام ضب رقلا حصا 8

 ار ىسابلا عمطا ليق اذاف

 انيمشلا نه هيف ثمر

 انيبم ًاقدص حبدملا تلعجو

 انيبقرملا بهاذم هيف تبع

 انيفد ءادضيرعتلا تلعجو
 0 نيبلل امو ند

 0 نو اذهل د

 2 ا

 انيك اضا ناك لاو م

 أنيزحمملا زلتا7 ير اذاو

 بايلا اده يف لبق 0 نسحا نم ىو ةديصقلا هذهو

 يدمالا نع كل هترك دام ليبق نم اذه هءاتك يف هدق لجو
 هأدعتا 1 نياعلاو حارشلا نم هريغو

 باتنك بحاص ريثالا نبا أضيا نفلا اذه لوح ماحو

 ءيش ىلع طقسي ملو رئاطلا باهذ بهذ هنكل رئاسلا لثلا



 تح «"

 لدا صاوملا ماهوا يف صاونلا ةّرد ةباتكو نفلا اذه نم
  ىلععوا رعشلا دقن يا دقنلاب لل : نممو كلذ لع ليلد

 اال ادسا 0 يناو ريقلا قيشر ن 7

 ”هنم هل يع

 اذام رعشلا ة ةيكم ا نعل :

 ام لع هنم برغلا نورتؤي

 ًاحيبح ىمم لاخلا نوريو
 دب الو هنم باوصلانواهجن

 ومالا ائاؤس نم دئالع مف
 ذا يف بسانت اه رمشلا اها

 ام لكاس ةضسب أف
 رع ام كالا نال
 تما ىلا قالا نم هانت

 '"ةو>وةنم ظافلالا 1

 ينامألا سنع ءارل ا يفام نا

 00 لالا وليم نم
 ا ريدا البس ناك
 ( 0 ءالكل نو

 ش انوا 0 لهجلل دور

 انورذع اندنع قا فون
 انونف تافصلا يف ناكناو م

 انوتملا رودصلا هل ا

 اوكي وا نك م 1 0

 انيرظانلل نيب اند دك

 انويع اف ”نيكر يناعلاو
 انودشنملا هنسح ليحش



 م

 ةظفح لبسو هيباعم تبرق امو حيرصتلاو ضبرعتلا نبي
 شاخالاو فذقلا اماف سفنلاب ةقوصلو لقلابهلوات

 همالك ىهتنا ٠ ضحم بابسف
 نم ىه ىضترملا فيرشلا عم رعاشلا زرطلا ةباكحو ٠

 امو نم زرطملا نا لبق . 0 سأب الو مسلا اذه
 ءزامجا مال ف دنا ا رف راشلا رة لعن هيلجر يفو

 ايف لوقت يتلا كتتايبا يندشنا هل لاقو
 امدعلا تهز الوتد رات يا ينخلبت | ١ اذا

 فيرشلا راشا ثيبلا اذه ىلا ىهتنا الف اهأيا ؛ هدشنأف

 طل قراعاف كانك نم تناكهذهأ لاقو ةيلابلا هلعن ىلا

 ىلا ىلاعت هللا ةدبأ فيرشلا انديس تابه تداع امل لاق مث

 ظ هلوق لثم
 قاشعلا ىلع ىركلا تعاخدق يباف يبوفج نم مونلا دخو

 كلمتالا ام تملخ كنال ىرت ام لثمىلا يئاكر داع
 اذه فطل رظناف . هنم فيرشلا ايحتساف لبق ال نم لع

 مسقب ب ل نم ةروبشملا تاماقملا بحاص يربرحلاو . داقتسالا

 م



 فرجعت 2 و هثارظنو رصن ةفسفس زواج امو يشحولا

 . رعشلاعاولا لدعاب كرما ا هبارضاو ةفاحن نب نايمه

 لب هضعب سهذم هعيمج بهذا , نا الو دنلوب رح هلك

 كلزغ نوكي الف يناعملا بتر ىلع ظافلالا مسقت نا كل ىرأ

 كلا 6 كو اه الو كديعوك كحدمالو كراختفاك
 لب كحرصنت لثم كضبرعت الو أ كح ةلزنم كلزه الو

 .اذا مفتلو تينت اذا فطلتتف هقتح هيفوتو هتبئرم 5

 حدملا ترافق همقاوم فرصت جيدملل فرصتتو ترختفا

 فصوو فرظلاو ةقابللاب حدملا نع يمت سأبلاو ةعاجشلاب
 دحاو لكلو مادملاو ساجلا فصوكس يل حالسلاو برملا

 رخالا هكراشي ال قيرطو كلما هب وه "م نيرمالا نم
 رعشلا ىلع روصقمب بابلا اذه يف كل هتمسر ام سيلو هيف

 ا اا اج لب رشلا نود 0 صتخم الو ةياتكلا لود

 .- اضنتا وأ ةئهلا وأ قوشلا يف كاتك نوكي,

 تنمو تدعو اذا نم ملا ترجزو ترادح اذا كءاطخو

 ”رعا امو تفاينلاو و عمنا ىرجت ىرجام نبا وعملا ًامإف



 همالك نم دوصقملا عا

 قدصأاامو: رطاوطلادراوت انوارمش ةملا

 رفاخلا ىلعرفاخلا ع 2 راقاخخا ىلع رطاخلا ملل ليقام

 حصن مل بابلا اذهيفآ اذه ةومس ام نا ملعت هحرش مدع : امو

 رهتس ينل دقتلا دئاوف ىدحا هنم تلصح الو ةيمستلا هيف

 هللا ءاشنا اذه دعب كن

 ربظو معلا اذه نم مسقب اوملأ نذلا .ء الغلا باكا ندو
 وهو .زيزعلا دبع نب يلع نسما ونا يضاقلا هيلا مهليم

 رعشلا يف هموصخو ينتملا نيب ةطاسولا باتك بحاص

 هناكم لع ملاطملا فقيل باتكلا اذه نم الصف هل ٌركاذ اناو

 :لاق ةباتكلا فصو يفانه ةلوق ناكناو دقنلا نم

 يأ براتخالا اذه ثدحملا راتخا يتحسس ىلا
 نيعاو تطل رع ةثعب او -- قيشرلا فيطالا لبسلا م 0

 فيعضلا جمسلا لييبلا درأ ينإ ننظن الف لبستلا ىف ف

 طمنلا ديرأ لب ثنؤملا ثنللا قيمشرلا فيطالاب الو 5

 يودبلا نع طحناو يتوسلا طقاسلا نع عفترا امو طسوالا



 مس 409

 1 قم مدقأ ديلولا نإ ىلسم ةرآل . طاولا دزاو
 0م 8 ىلإ جور ليبس الف هراعشأ عيمج ىلع ملطا م 5 وأو

 1 اللا تاق رس هل ةنودعب امم اهلكاش امو ةقرسلا هذه نم
 مهدعب نمو ةيلهاجلا رعش نم طفح ناكام ةرثكل هنا لاَ
 نود درامشا ى ابن ٍميظافلاو 0 ير تناك دقف

 وهو 70 هلع تدمف كلذل هنت وأ نر اذ عجاري نا

 قملا لوقلا
 هلاق ام ةءارقب حارشلاونيبإعلا ءال ةه ردجأ ناك امو

 ديلولا يبلأ فوسايفلا صيخلت رعشلا يف هباتكيف سيلاطسر
 ظ اذه يتالك بسانب هنم ءيث داريا نم هالو ذك نا
 20 اوه ةيرزعشلا !ً ,واقالا نم ثلاثلا فئصلاو : لاق

 نواب دق عسملاب ساننلا نا مو ررقلاو ليجتلا ن :
 دع موضعب ةاك احن لثم لامفالاب ًاضعب مهضعب د حو
 00 وأ ةعانصب اما.كلذو تاوصاالاو لاكشالاو ناولالاب
 كلذ وأيد تمدقت ةداع لبق نم أماو ناك احملل دجوت
 . لييختلاو عبطلاب ليواقالا ةاك احلا مهل دجوت كإاذك

/ 



 . كلذريغ ىلا ىنءملاو ظفنللاب هلبق يذلاو تيبلا نانا بساندو

 تاقرسلاباهتيمستو نيساعلاو حارّشْلا رثكأ ءآعدا نآف اذ
 نع نمو مل تقو ةماعلا 2 تنس دعب

 ءارعشلارباكا ضعبل عقو هناركش الو اعل مللاوقا ءارو نم

 آلا سي الام كلذ نمو ريتك ءيشرطارطلا ه0
 مات يبا لوقف

 تالغا دقو يّ سموق يف لو .

 دوقلا ةيرهملا اطخو ىرشلا اثم 0200
 3 3 نأ يعم ٠ سمشلا 0

 دوجلا ض نكلو .الك تاق

 0 دملولا نب ملا هققيس دقف

 لحت ىلع اودج دقو يح لوقي

 مجالا يف نابكراب رمت ليظاو ظ

 نم هنا فلح نا عاطتسا املل م أم وبا هنعلثس ول اذبف



 : ظ 3 <

 اميلع رسجي ال ةيظفالاف ,يونعمو "لفل ناعون ىلع تاقرسلا
 نأ دقانلاب ردح ام ادهو نيرعاشتملا 3 ءارعشلا لفاس آل

 رعشلا نم هناكم ىلع نيلفاغلا هبي نا دعب همسا ركذ نعضرعي
 آ00 ا ذخأب قزاسلا نا يأ "للفت يلؤقو . ظفا رصخأب

 ويل ةلكاعم لّديوأ هرعش يف هسديف نم عارصل
 ئراقل

 ٠ ١ اا ألاو . هرعش رثك | يف كلذ راركيو همالك نم هنا

 © افا نال ةقارسلا ت نتلبدل .ىهو نعاش م هذبف

 ةسامحو بيسو لزغ نم ةدودحم ةمولعم باوبأ يف اومظن

 هلادجي دكت لع الرو حدو ءامعو
89 

 أمم ةعانص ملل ناك رعشلاو ةقرفتم تانآَو 1 رد الا

 0 سعاشلا دارأ ولف نوقزترب اهنمو نورخافت

 "00 قولا قبسسإ ردم نكشل فارغا هلركتف دانز

 نلأ ذنمهدخألاق دقو اليبتظ كلذ ىلا دجو امل حودمملا

 ةبرعاش ىهتنف : مرات اريشناواالعا 0

 باوالا هده ريغ ف

 هنريشع « حودمملا راظن يف ةحيصفلا ظافلالا قّشو كرا



 ةدرابلا نيهاربلاو ةضيرعلا ةليوطلا حورشلاو ةفيعضلا هلمملا
 تاو همدقت نميىنملا قرس رعاشلا نا زيف ةئهاولا

 كلذ ىلع هيدل ناهرب الو همالكل ةوالط الو هل لضفال

 دق هنا سسحن كلذ دعبو همحازم تابثال هليمو هاوه ريغ

 معلا مدخ دق هناو قيقدلا ثحبلا نم هقح دقنلا ىلع

 . اهركش يضقن الو اهرذن يحتتب ال يتلا ةمدخلا

 نكي مل هببشي ام وا هجولا اذه ىلع مدقت نا تلقو

 مل نيذلا ءارعشلا نم نيمدعملاو .ىنوملا راعشا ىلع الا يرحب

 لها نع هوبتك ام تدقفت اذا كنال ةداعسلا اوقزر
 ةايوولا ب نع ًالضف مهريغو ارعشلاو تاتكلا نك 11

 مهنا. ىتح. قيلمتلاو ظيرقتلا ىدعت ل مدحت ١

 ؟راذعاو ملسلا قوذلا اهجمب ًاهوجو ءالؤه طالغالنواحمتيل
 ةفلاخملا 0 يهو حيحصلا معلا ام ملسي ال جيراختو

 ردع كلذ لك ِف مل لعلو ٠ حيضفلاو مالا نم خلل ٠

 0 مهحجبت ماو .املاوخأو روضَمْلا كلل ١

 ذا . نورذعي الو هيف نوحاس ال ايف ةيرعشلا تاقرسلا



 ظ . ينخنوهلوقو 00 ين يذلا م ةيالعل ةقيقحلا
 1 7 ناسا و. مثكت انعم ينخن نأل دساف ظفللا « يدب يذلا
 ْ هتيفخا كنأب هنع ربعي نازوجيال ةتلزاو هتلطبأأ دق يذلاو

 داس اذه نوكيال و ليق ناف هتيتك الو

 ' هيوطتوهمتككيذلا:يثلا نال نوكبال اذه لثميفزاجلا لبق
 هلطبتو هليزت يذلا ءىشلل دضوبف ظفاحوا# نزاخ تنا اما
 ىلع الا رخلا عطوم يف امهدحا لمعتسي ال دادضالاو

 .راصيتسإلاب ريدج مالك وهو همم دارملا ىعتنا . زاحلا ليبس

 . وختدقتلا ماهسل ًاسوصن حارشلا ءالؤه ىرتام رثك أو
 تيملل نمو تيملوا مدعم تيخن ريغ رعاشل ةديصقوا تدب
 ليصحت يه دقتلا ةباغ نا مهضعب بسح دقو ملكتي نا
 بيقثتلاو شيتفتلا ىلع صرألا هب دحيف رعاشلل ةقرس

 نييلهاملا ءارعشلا لاوقا يف. بيكرتلا وا ىنعملا كلذ نع
 ضعبوا رطشوا تديد رفظب. نا ىلا نبداوملاو نيمرضخملاو
 را, ولو قعملا كلذ ىلا هتلاحا نكمي اه. وأ دوقتملا ىنعملا
 جملا هديبأتل فلكّو ةديعبلا هوجولا هل لحدتيف فنعلاو



 يذلاو .ةزيرثلاو ةعيبطلا يق هنال هلك كلذ دم 00
 حوبي ام اذه يف لخدنو فاكلو مئصت وه اناني <

 هدْص ربظييو هوه يف همتكب ناك يذلا سلا نم ىحنلا هن
 . ةعفانمو هن دومهوع يف ربظ, ناكودبز ضغب نمه» حوبن وأ

 هلمحتب ناك ام عنمو ليخبلا لخن نم ركسلا ربظي ام كلذكو
 ميمسي ال ناك يتلا ةحامسلا نم ربظء.اموأ وخيصلا ف

 لوق نم طقس امو اذه وحنو ةبقاعلا فوخ هوعص يف ابلثع

 لكر بظي يأ دجو ام لك ريثب بارشلا نا ءامكحملا
 ءيث لكف حيبقو نسحو رشو ريخ نم سفنلا يف ام
 هرمضي يذلا ناف هتنن الو هداقتعا يف سيلو ناسنالا هربظبر

 دقتعملا داقتعا ركسلا ريظأ اذاف .هدضوبف ههش ىف

 لطبب هرابظاب لمجتب فراك امم هَّدِص ناف حييحصلا وهيذلا

 نوكي ىتح ريمضلا يف هيوطبو هيفخم بارشلا نال ىثالتو
 وهب قلانال .لاغاذه . .ةموتكمةقيقملا تاق اك ًاموكم
 تاداقتعالاو هدضوءينثلاهيف عمتج ناز وجنالف تادقتعملا لح

 الا نمضتبال بلقلاو . بذكي ناسللا نال ناسللاب نوكت ال
 ١



 70000 هام نم ذخأت - كلم ىلا انحابشاب "يرن
 " مات يبا لوقذا ديدسريغ يدمالا نم جملا اذبف

 "ندي هحدم وأ كلم ةبطاخم يف (هبدأ ن ..مو ةلام هيدا

 لوك اماو هبشأ قولا دحأ ةيطاخع وه لب عيفرلا هماقع

 فيرش نم وهف (اهيلاط لامآلا عم كنم بيصي.) لسم
 ين لغم ضن اك اظعلا و كولملا ةبطاخمب قثاللا مالكلا
 ةباصا نم هنم لاملا ذخا ةلكن بأو زتربتلا نباف ميلس قوذ

 : ةقيقد تاداقتا هذه هتيزاوم لالخ يف يدماللو

 هلوق يف مامت يبأ ةئطخت دنع هلوقك

 يدب يذلا ينو ينخع يذلا يدبتف

 را ىلا اذه ين (م ا ل

 0 يذلا يأ ين يذلا يدبو ا 0 0 نع

 لبالا ىلا دناع ير ” نم ريمضلا )0(



 ب ةؤى د

 : لوقي تأ ىلا
 ةدايتعا مانأ يذلا انهوىل ا. ضفاف أاكىرأاا 0

 هنم بيطلا يبا زرحت ىلع لدن اذهو يدحاولا لآق

 ديمعلان بال ةعضاوت هرعش يف دحال عضاوتب مو اهل ةعضاونو
 نم ناكو دنقنلا نفب اوملا نممزاكدابع نبا بحاصلاو

 صوصحملا| ىلع ينتملا رع دهس نيعلوملا

 هباتك يف دقتلا نم ايش بتك يدمآلا مساقلا وأو
 ةئاش نم صاخن ل هدقن نكل يرتحبلاو مات يبا ني ةنزاوملا

 يدحاولاك ماا رشلا رثكأ دققت دودح نع جر و عيشنلا ٠

 ىلا ةرثالا انايحاو ىو مهقوسي ذا اهريغو 0

 . لطابلا حيجرت ىلع نومدقيدقل ىتح هاوس يأر ىلع مه.أر حيجرت
 ىلع ذب مامت ابا نا يدماالا لوقك كلذل ادينات قللا لع

 0 لوق وهو هنم هذخا ينعم يف افااولا ايل 0

 1 اهملاط لامالا عم كنم بيص»

 امالساو افورعدو العو الح

 مامت وبا لاقف



 ظ ْ لاقم اقم لكل لب بانك ل كيف رات الو عضوم لك يف

 : داق نموه ةميتيلا ةردلا ححاص معلا و هللا كبعو

 نم هتازام مع روكذلا هباتكيف رظنلا منأ نمو نيقاسلا

 1 را "00 10 لاق نأ ءاوج كبصو : دقنلا
 )0 ايف تيار ناو هتنأ اسح يريغ نم تمر اذا

 - يحل فق وداقنا دنع ينتملل ينادملا سارف ينأ ةضراعمو

 . اذه :نرم يه ميش ةبلق نك ذل ساو ابعلطم يتلا

 بيطلا فرعلا يف اهعجاريلف الع فوقولا ءاش نمو ليبقلا

 1 بيطلا يبا ناوبد حرش يف
 شايل ردك مولعلا حيتافم با اكان يزراولخاو

 بتك ام دح للعوهو رعشلاد قت يف سماللا لصفلا سماملا
 ءيث يفكلذ نع جر مل رعشلا بويع يف ميدبلا الع راع

 راذتعا كبسحو رعشلا دقن نسحي ناك ديمعلا نباو

 : هبطاخت لاقق هيلع ةئارلا ةديصقلا باع دق ناكو هيلا ينتملا

 0000 هلم اعتامركم ٠ ٠ ةزيلع ءامملا ةدش نمانأ
 . ةاقتنا ان ىتح ةالعنع 2 هيفتاقامريصقتينافكأم



 اب تكي اما كياوو ب اذكا تمار ينافس هيلا تا 01

 ءاسؤرلا ىلا اه بنكي نا زوح الو نواسملاو ءافك آلا ىلا

 نوكرش الي تلس ” كلذلو صماالا ىنعم اف نال ةذداسالاو

 بتكي نم نيبو -- كلذ تلمف انأو - هيلا بتكي نم ناب
 الا هسفن نع اه بتكي ال نحبو -كلذانلسف نم

  لاقو. : لاق نأ ىلإ "2: [ظملاو كرألا مالك نم اهمال انوارما

 كلاؤس ةعبرأ مالكلا امنا مالكلا ليزنت يف هبتاكل زيوربا
 ءينلا نع كربخ وءيىشلاب كرمأو ءىشلا نع كلاؤسو ءيثلا

 صقت ناو دوب مل سماخ اهيلا سمتلا نا تالاقملا متاعد هذبف

 حضوأف تلأس اذاو حجساف تبلط اذاف متل عبار اهنم

 ام ريثكلا عمجاو قلح ترض اذاو محاف ترمأ اذاو

 دومحع اده سلو ةبيتق نبا لاق لو امل يلقلايف ديرب

 مالكلا اذه حئتفا دق ةببتق نبا نا انه هدقن نسحي امه" )١(
 هلوق نوكي نا اماف كلذ نع لهذ فيكف حلا بحتسن نحيو هوب
 بتكي.ال انلعف نحنو اهنحنضو أطخ للا هسفن نع اهب بتكي ال نحو

 ناكمب بجعلا نم اذهو هنع ىعنام لثم ىنا هنا اماو حلا اب



 نع ثحبلاب انيقترا ناو. اهريغلو امل هتاضراعمو ساون ينال

 7” هللا دعدمح واف برتلا دنع نفلا اذه ةيلوفط

 ا1 اعدقمو ' داقنا مدقأ نموه نناكلا تدا تبحاص

 ساب الو نفلا اذه نم مسق يف هبمكو لعب ةدهاش روكذملا

 : لاق ةروكذملا ةمدقملا نس داربا نم

 هناسل تدؤي نا انبتكب ما وابع لبن تسل نحتو

 0 هلثءورم لوصيو هظافلا بدهم نا لبق هقالخأ بدمو

 ةعيقولا بناحنو بذكلا نيش نع هتعانصو ةبيغلا ةء ف

 ظ حازملا ثفرو مالكلا عبد لوقلا لطخو نحللا هتبالبق

 لاق نا ىلا « دعاوقلا هذه ىمساو ئدابملا هذه فرش أمد

 "00 هتك يف هظافلا ( اذك] كرك نا ًاضيأ هل لصتسنو

 ثمار يناف ءالكلا عيضو ل فر 0 ا ميكر

 سلف هبف اوطلخو مهسفنأ ن م اذه دقش اوك رن دق باتكلا

 نو اذكه ف نأ بس هيلا بلك نم نيب كوقرغي



1 

 دعب ام ىلا مويلا .انم مورفلا اهانمم ةظفنلا هذه ىزنا ٠
 ةليوط ة ةدع ما

 نفلا ادهم لاغتشالا ةلواع نم ميمنع ل كلذ نأ ذي

 هعفدنت لفطلا لاح ملاح ناك هيلا يبيبطلا مهليم عمارج
 الو دعش ىتح تيك 58 يتلا الز نقال ةزيرغلا

 ريغ ىلع ريسلا نم هلم ىلا دوعيل ضب 3 عقيل الا يشم

 باط هنال هك اله يبس نوكت دق ةرفح يف طققسف ىده

 لونلا مدقت امك وبف كلذب هل بنذ الو هناوأ لبق ءيشلا .

 454 لا يبببم لاش

 ركون وفا كت مابا

 نم هيلع ا ةدهاشا رك هر ةرئلو ة

 دعاوتتب اديقم ًاملع مدنع نكي لال هنا لا داقتنالا ىلا ليملا

 ارعاتو هلبس ىف اولْض دق عورفو لوصأ اذ انف الو طورشو

 دصقلا ءاوس نع ًاوغازف ءاوهالا عمالولامو هنداوب يف

 دعبلا لك هع اودعباو



لا مولعل اال
رصع يف برعلا دنع ةفورعم

 

 ظ 7-2 يارا ندا ذ عمو رولا نب

مي ادا دقن ن مدنع مدلج وعام يَ همسأ ٠
 دي

اسل يف لاق اه نم اهدنع
 زييع داقنتلاو دقتلا : برعلا ن

 , هر 3 اذا ًادقتددقم 9 يثلا دفتو. .ام زا جارخاو متاردلا

الا يف هتشقان اذا اثالف تدقانو . . ةزوملا ر 2 6 ةفيصاب
 : م

 هلك موبمنأ| لج ناديش نيريخألا كيبنما لا عمو

 مهلا عتسا ىلع لدب يش اديلا لصب ملف دبعلا ادمل داقتالا



 06-2 ظ

 ناكل انهي ريغول هدم يفلاق الا هموو يفاياتكا 0
 اده مدق ولو نسحتسل ناكل (اذك) دز ولو نسف ظ

 ملطعأ نم اذهو لجأ ناكل اذه كرت ولو لضفأ نأكل

 رشبلا ةلمج ىلع صقتلا ءاليتسا ىلع ليلد وهو ربعلا .
 بشعتلا نا كييلع قي ال يبلج بناكالم مامألا لاقو

 اهفيلأت ىلا ةبسسنلاب لبس ةليوطلا (اذك) امس س00

 لكايملاو ةميظعلا ةيذاالا يف دهاشياك ًابفيصرتو ابعضوو ٠
 ىوقلا نع هنف يفىرع نم اهناب ىلع ضرتمي ثيح ةميدقلا
 يناوج اذه لاق رجح عضو ىلع ردقب ال ثيح ردو

 ١ ْ يناتك لع درب ام

 ةلزنم الا هنمالأ امو ليلجلا مامالا كلذ هلق ام اذه 2020
 خذابلا لضفلا يوذ نم نيفصنما لأساف ليفلا نم ةضوعبلا ٠

 يف هنودجب ام اولباك نا سارا ملعلاو ةعساولا فراعملاو

 عيقرتلاب هللخ | ودس ند 'مسفصلاب تالزلا نم اذه ناك

 وهو لالجلاب درفت لامكلاو ةمصملا ناف .حدقلاب ال
 ىصمت' اليف لاكت الا هيلغو يسح

 ١55 ةتسازوم ( ولو 3١ ق را



 د / ب

 "ب تاوسلا وا ةدئافلا نم. 2 اغلا

 00 ْش باسملا مال ي امارعللا ةفص

 0 6 لقملا نم لياقلا "نا را
 حار باتك ياف دوك ن ليال ماش هك نكتار

 هيأ ءالملاو ٠ يكل دنع ررقت دقو . نونظلا عابس نم ًابلس
 ظ داوبع ل ٠ اصفتتسالاو ةطاحالا للا عضاو ىلع سيل
 لايجالا ىلعو ناكرالا دعو ابضع وأ دعاو هلا رسموا

 - ادئاز هارت ام دعاوقلا نم فذحتف . ناينبلا لمكت نا ةيلاتلا

 000000 لد وأ ادئاعابلصل نوكي اصفاتدز وأ
 امسوألا ًاسفنهللا فلكي الو يتقاط يفام لك بف ةلجحابو أبعضو

 5 ماع ضعب وأ ماع دعب اذه لمت مجار اذا ىلعاو
 . ًاكيش تأرق دقو مالكلا ةدايزب وأ فذملاب ييرح وه ام هيف

 يالا ىلا هبتك ينابفصالا داعال ماقملا اذهب اريدج

 هيلع هكردتسا مالك نرعًارذتعم يناسيبلا ميحرلا دبع
 عقوأ يردا أمو ٠يش يل عقو هنا لاق هيلأ الحلو 00

 تتكي ال هنا تيار ينا كلذو هن كربخا انأ اهو ال مآ كل

0 



 , - ا/ اس

 نم هتدفتسا عبارلا ضعبو ثلاثلاو يناثلا نيلصفلا
 عزانم الب ةحح يهف ةيوسنرفلا ةريبكلا مواعلا تاعوسوم

 ةركفلا ةجيتنو ةعدملا ةحررفلا ةعاضب وهف كلذ ىوس امو
 ققحملل هنم كلذحضتب اك بيقنتلاو ثحبلا ةرمثو ةميقعلا
 اهنممضص الا هعوض وع قلن ةديرش رفظأ م يناف بردالا

 هدقن يف تعرسا الا "لضف راند لع ستاالو كلذ
 ىلع ةدئافلا لبس نوكيل عسولا يف ام تلذب دقو هكبسو

 باتكلاو ةذمالتلا نرمتلدقنلا ةلثما نمت رثكاو 2

 ريمس نوكيو 2 سرادملا يف ةيلاغلا تاقتلا جلب 00

 مس وأ رقت ن ءالاوهنم أمو سلاجملاو تاولخلا يفزابشلا

 يدتم. الف لآ الب دقت نم وأ داقتنالا هلاب ىلع رطخم الف

 يف دئاوفلا نم نفلا اذه سردأ ام مولعمو داشرلا -لسس

 ىلع معلا بالط كرادم ميسي ناهذالاو حتارفلا ذ د

 ري يدش يف .تريخ دقو“: نابشلا .:رم صوصخلا

 غوص يف مهواسا بلاطلا يذتحيل ..مالعالا ةيتكلاوءارعشلا

 اعرشمو انئاسآدروم هلعمل يدهج تغرفتساو مالكلا



 لا فعلا بين هييوخ اال ىلا 00 5 3
 م كك ا ا اما ا :

 د ل ا

 ظ 5 نونفلا نم هنوربتعي مماو قت مهتالع نم دحا 4

 "اذه نم بجعلا يتدازاف ا م

 00 را ايع سر جا ايا

 ظ باتكلا اذه نم هلحب يف كلذ ىرتس اك

 نادم الملا ةساوم لع اعيحشت ىداز او
 )0000 لالا اذه نمرفس زوفلا نميلامآ نودع تقرت

 رهشاو ناوخالا لضافأ رم يندرت تناكيتلا لئاسرا

 لمعلا ةعباتم بوجو يف نامزلا ءاّلع ةئاو رصعلا بانك

 ظ هنادأ قوس تح ااردقو رصعلا هال عار هنالطو ملعلل ةمدخ

 ال كيصملا فصنلا نيعب ينأرجىلا ترظنول يننا ىلع

 يل نكلو فيعضلاز جاعلا ناو نشملا بكرم اذه تبكر

 ليلاو )اجو سعولا ل اطوأ دق . لضفلاو و معلا لهأ رح

 لوألا جاتا تار نيس لا ناكلا تينت كفو

 هدعاوق ىلع يناشاا مسقلاو هعوضو.هو دقتلا خرا ىلع هنم

 يف مالا رئاس دنع دقنلا خرا نم هتيتكأم لجو هعورفو



 د ف

 8 مول لوح ةحاف ماو ريشور لأ فو "تلو

 دقت ىدعت ال نيرصاعملا نم متريغو '”نوسيرب فلوداو .
 يذلا ضرغلا نا امف نينفتمو نيفل ؤموتاعونصمو تان

 عضو وه هيلع موحأ تنكيذلا لبنملاو هيلا يرآ 7

 اهماعيتسا نيبلاطلل حيد ليلجلا نفلا اذه دعاوق يف باتبك

 اذه لثف دوجو يف ةظلل كشا نكحا لو ليلق تقو يف ٠
 لكمولعلا رارسأ نع اوفشك نيذلا ةحئرفلا مأ دنع باتكلا

 نا ىلع اذه يباتكنم لوالا لصفلا ةءاتكت رشابف باحج

 يف ناجوز ةبك اف لكن م اهب ةنج لب داّرولل ًالهنم نوكي
 ةمصاع يف لضافالا باحضالا ضعب ىلا تدتكو داقتنالا ع
 معلا اذه دعاوق يف فلْؤم لجاب ىوفحت نأ ١ -نسسشرتلا

 ريطخلا ضرغلا يه يتلا دعاوقلا ةجرت يف ةبغر سّنفنلا
 يشهد ظعا ناكاف ريا باطملا اذه يف يداه يل هذاخناو

 قافتاو ظفللا يف فالتخا لع باحصالاةبوجأ يذخأ دنع

 ديش الو باتكديففلؤيل4يش كلذ ناديش 0
 ١ 5ملاالظك "5 م. 8همالالععاغمع !'" ع. ءمقانت5 1 لالا6و اه

 ع 8, 88155010



 مهنا د. كلانه لامآلا دئار ةبذكم مهنبوجأ تناك

اكو اومدقتو مّركلا ندعم مهو ىلا انسأ
 

 'للطحا تافحاف عزو اذ اومتسادقو نفلا اذه يف ءى

 ْ نعزجملا مهلا تردتعاو ماقملا اداه ع نمانا نأ تلقو 7

 : 000 0 ناسخ نحلم ينواسارو ارذعيل اولبق رفكلذ

 لاكىأر نم ةباجا مهملط تأت اكن وأ ةلظاظف مهفلاغ

 ٍْ صقت ريغ اهبعي ل ةعزع نع ترمشو ةعاطلا يف بدال

 . نم ةدلا كلت يف فيمضلا يلهاكى ع محازتام م ةعاضبلا

  لابلبلا شويج نم رتافلا رطاملا جاه امو لافشالا لماوع

م يناهد ام ئراقلا لع صقأ نا نم يل دد الانهو
 ْ ن

 باتكلا اذه ثأأتل ملقلا يذخا دنع بارطشالاو ةريحلا

 ةغللا يف نفلا اذه ىتك نم هيلع تءلطا تنكام لكؤا

 ١١ ايلا هفيلأت لع تدقعام لع قيطن ال ايسارنا

 هتارقام عيجناف يلايخ ينهذ فرطو دنا
 ظ

 أنو او فو» تنس لم نورمان :فلا اده ةده اهلل
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 [ تسسسيسسا ١ تيتو

 كلا دعلاو رصحلا تزواجن ىتح دقتنلا 5 :

 نسحلاب نرفوأ مولعلا دحا دقت ءالعلا .الؤه نم دلوو

 تاياورلا ىتكل كاذو ميراتلا تكتل اذبف ما ْ

 ام ىلا ريواصتلل رخاو رعشلل هاوسو بدالا بتكل هريغ

 بشت نم مولعم وه امل ةمدقلا هذه م

 فارطاو نونفلا عرفو فراعلاو مولعلا

 نفلا اذه ريس عبتلا ان نقع ةسر لزأ مل يناو

 باصصا سيسرفلا نم نيا تك ةلاطم لغات ل

 هيلا لا عزنت ال سفنلا ىوه كلذ راص ىتح ليوطلا عابلا

 كلذ لالخ يفو هيلع آل عشب نا نا فراطلا لغاشو

 رفظأ يلعل ٠ برعلا بتكنم ثيدحلاو ميدقلا ىلقأ تنك

 ايلورا نع يف ركف زاكب وأ تانويلا نع مرا
 ناوامودعم ءرملادحم الو :ةدوشنما ةلاضلاب ٠ ف نحتفل

 ةدداهجو ءابدالا ناوخالا ضعب كلذ يف تدناكف ةدوهج لذ

 نم اهريغو ةيرصللا راطقالاو ماشلارب يف العلا ةعاو رصعلا

 كلذ نم ءين ىلع اورثع دق نونوكي ميلعل ةيبرعلا دالبلا
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 ةفسالفلا ةمدقم ىف دقن
 تيقلأو ملل لهاو

 ْ ديلا مهلا

 الا تافلؤم دقتيف اوذخان .'مهفلاو رظنلا يوذ نيب ةسائرلا

 1 ةااولسمو لب نيرخأتملاو نيضاملا نم نيننانلا ءارعشلاو

 نييقيسومو ليثات يناحو نيروصمو نيشاقت نم نيئنفتلا
 هقحتسا أب هورك ذو هقح مهنم الكا وفوف نيلثمو نيسدنممو

 ١)" اهودضفو اهوعاشأ ةروتسم ةكيس نم هل ناكاف

 ا ليلظ نمو اهوحدنو اهوعاذأ ةموتكر ةندح

 : ىلع سانلا لبقاف اهوثبواهونلعأ ةلوهجم ةنكك نمو اهوثمو

 7 قزاعألا ةلزنم اهولزنأو عاصقللا ىلع عايجلا لابقا مم مهافلؤم

 هوحدمو هوظرق ايف اوبغر لب عابت لوزان ال يتلا ةسيفنلا

 ءامسأ ميلمعب اويحاف هوحرطو هف اوحدق امع اوفرصناو

 ردات |وسفرو ءانفلا اهكرد» داكءايشأ اورذلو ءاقعلا اهاوط

 3 وعابطلا حاف تادوبعملا ماقم ياحي امىلا تايداملا

 هوعبط ام راكتحا ىلا 0 ناب ملا 4

 روق تسناكوأ روك دمار باتك# دنع بظب دعب مل ىتح

 تااز ام لب دالبلا فحص يف رشط داقتالا تالاقم هئلن الا



 ا ةنَسلا هتكح لبنم نه ىوترت ىلا 300
 لمج الف دسو.داقنلا راصبأ هناذ هنك هاجت | ٠١

 تاعانصلا يف من يذلا نيننفتملاو باّتكلاو ءالعلانم دحا ٠
 اج اذا دئاوفلال يزج نمداقتاللام. باطلا 0 41

 ضرع يتلا ةلنيجاذا دسافملا نم هنع مجني امو هلها نم

 لكيف ءالملاو ةفسالفلارطاوخ هلوحموحنتحربامو هلهج

 رصمل كيف .ءابدالاو نيننفتملا قانعا هيلابئرشتو رصع
 فشكتتو ردلادوتعيف يلاللاكةموظنم لامألا ١ 1و

 نا ىلإ ١ رحبلا مواع نم هل ليشمل .ىح قالا يناوخ هب

 ريبكلاع لكل ًالغاش الغش ريخالا نرقلا رخآوأ يف خبصأ

 نوتفلاو مولعلا ساطسق هنا مهعيج نشأو رار فوسايفو

 ءالع ىحضاو .نوزوملا نم لتخملا هب ربظب يذلا اهضورعو
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 ا ردن 05 د لاا م

 شيتفتلا يف نرمزلا نم ةرفاو ةصحو ؛ رمعلا نم اي

 .. دك يف «ًاماوعأو ١ روش أ لأ هأرا لب تاع اينو. بيهتلاو: 1

 ميسو مداهذا ذحش دست «ةعرفلا داهعأاو 4 4و لا

 : ىلا قولخم هيدهم ام رعأ ممل يدهأ كلذ انأف « « ميكرادم

 00 0 ل تمر لالا 3

 م ل واع "نيل ندلاردت زدقي 1

 5 «رييكلابهألا دوج ل غلا ىالطإ تلقو ريخألانرقلا

 مالا رغاشلا نال

 9 هنا كيلع ال املا ليعف اذنعدمولا احلا صم

 . هدوجو هنع ٠ لمألا ةبيخو « لحكلا ةّرمم هللا اناقو

 ١و.0ا/ ةنس (ربانب) ؟ ك ١١ يف رصم

 سس سس
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 ل سل

 + رييشلا ناك ريمالا ينغلا رلفكور ”لاثمإ مهني

 5 رغم دال يف سرب عنو : ءرالود فلأ نيسجخو 0

 الو "لوح الفلا ٠٠ يبت يف هما نمار ١ موق اهيف بالهتيا
 .. هللاب الا ةكوق

 اذه يباتك ءادها ىلع رسجأ مل يننا لوقلا ةلجبو ٠>
 لضافانم دحالث دها ختصتسا الو هكرمألا 0007 ١

 ؛ نوريثك هلل 'دجلاو مهناف « :ًالؤه ددع صقتنل ال « ءالملا ظ

 لب هالو 2 اروبج مهنم يل نا 6 مهنع يدعبل الو

 ليضفت يلا "تفتر نأ ةيشخ « طراتخأ نم رايتخا يف يني .

 ,ولاز ال « طشملا نانسأك دنع رهو هاوس ىلع ,هدحأ

 ْ ١ ةمالا مع

 ماركلاب ةبشقلاو < حابر لضفلا لهأب ةادتقالا نا تي

 ةتامِخ ءءادها نود اذه يناتك قلطأ ال نا تيأر حالف

 يدحلاب دصقأ ال ء سرادلا ةدمالتو معلا بالطل يده

 رغصأ ىلا هؤادها يب قيلبال « ديهز 2يث هناف ؛ نما ءادهأ

 نا وحرأ هديل 4 مهل هده يده ديرأ امناو 4 كيلاعصلا ١



 ش « نيرصامملا قاقحتسا نسا كلذ نك ١ ىرمش تلف

 وع م. ءللا نم مهقبس نم قرنع ققيؤم نأ نع

 12 قارط مست دقت نمت ةاراجم نع ٠ نمزلا اذه لهأ
 ظ ٠ ءالضفلاو ملا

 كب سلا "ربل ردحأ رحاب ا نسحو بيجا

 )03000  .ايرطل اذه نمةرفاو ةصح لضافالا  الّؤه

 - ءديدملا رصعلا اذه ردق يلعب ام « ةليلجلا مهفي هنأ صن نم انين

 0000 الكرمل سس كنعد «ركا انو

 ”اليخرلاو ةكماربلا مرك يس / ام - بابلا اذه ريغ

 « حنرفالاب ىدتقا اندنع باتكلاو ء العلا نضعب نا لع

 نيب قرفلا ىلا دب « ةياكا نم 2 00

 ةقانفيملاب ار اودهأ انتعاجج نا وه « ةحئرفلا علصو مب

 ضنا 2 كلو < « اننلا ريغ مهعينص رمح /

 ْ « ءاينغالا ني اوُألع ىتح « ءانثلا رفاو قرف« اذص لالا موملع

 ىتتلا#ا يهتءاضب اف تقفنو .« مولعلا قوس ممدنع تجارف
 دحأو ىو ؛ حاجنلاو يقرتلا نم مويلا مهل «ءارن ام اكلي



 مسا و دس

 اديها نع ىتتلءفوأ لب فأ

 دروم« مهتافلؤم تحبصاو ل كولملا ىلا مهتكا ّ :

 « نييبيكلاو « نيعابطلا لعو « مهلع اهنبعم قفا 00

 رشا
 « تالخلاو فحصلاو )م فعالملا بادحاو

 ىيعدوعب « ةنقتم ةباور وأ ةصق باتك نا « لمت أ كبسحو !

 ففقو نم كلذ م قاطو فلا نيستا ١ < مهضعن ش١

 ىلا مهتافلوم ءادها نع اوضاتعاف « د ادمل وعول

 دولل 1 6 ؛ اقذيماإلاو ؛ : ايرقالا ىلا اهئادهاب « ءارمالا

 .الؤه نم لضفلا لها ابوس وأ 0

 ىلا « ريخالا نرقلا صن يف اندنعمولعلا ثاعبنا ذنمو ٠

 لع « ءابدالاو + العلا نم ”ليلق ”رفن الا مدقت دقن مل « اذه انموب

 نع عمسل مو« ء ايتغالا وأ ءازمالا دحسأ ىلإ اجل ١ ١

 الأع زاجأ «رومعملا فارطا رئاس يف «راسيلا يوذ نم دحأ :

 ركذ 6 ٠ جيراتتا امركذب ةرئاج + ٍفيلأت ىلع انالع نم

 أعم « مهام ليلقو دارفأ الا « ةيلاظلا نورقلا يف كلذ لاثمأ :

 .:ةلللا نيلاتا نمادم ل



 ض ارامل 4 كلم ةمصاع نيلر يف ءايعلا رادو ؛ هرصق

 و الور شع ةردق ايياتاو ا نعو « ةسيلجو هةعدن ةلعجو

 0 52 (دبملا كلذل ايسورب كلم مارد نم ) ةريل فلأ
 1 مل ءاسوب هيلع مئأو + كللا جاع فا هيدع فارع ب

 اريكتلاو ؛ ميظعلاكلملا اذه ةدئا مك ريتل وم ناكو

 سول 2018 هيف سفانن كلملا ناكو ةرضقا ف هتك نم

 | نيلالل ءالؤم 0 رظناف: . انارف كلم رشع نماملا

 : ا كولللاو

 ١ لا بلاس نذلا نيفلؤملا دادعت تئش ولو

 1 فزاغملا ةامح يسم ًاصوصخ مجاعالا ءارمال او كولملا

 )00001 11 تمار ىكل ؛ عض ارفس تال « نونفلاو
 ا . مالكلا ماقم ذاعدتسا اهسح « كلذ

 4 مار 2 را دلع ةراضخلا تابسا تدر 0

 7 نونفلاو مولعلا تفلبو ء اذه انمويل ًهارن مكءابف مج

 ا ابابكلا عبط ورك ارا لحل 0
 رلكيف ةرم ةئملا يلا اهريغو « صصقلاو « رعشلاو ؛ بدالا



 . نورخا كلذ ِى مهعبب و م مهيأ قرد ذم وه أمم

 واس لآ 4 يملعلا ثاعبالا راوناةعشاتدتس | 3 3

 « ريبكلاب بقل اسنرف كلم رشع عبارلا سيول مقو ءايورأ 3
 ا , مدنعا اهم دش نم عيمج قاف < يلا ا:

 النو ؛ نييرقبعلا ةدعاسمو ” ملا ركلو ١ نيننفتملاو « معلا

 ةران مهتاقلؤم ءادها يف اننأ (لع ولت ٠ ؛ ءارعشلاو هرصع ه الع ظ

 « رايلومو « لينروك لمف كك « رصعلا كلذ ءآرمأ ضعبل

 : عم عمتسي ناكو ؛ هسفن ريبكلا كلا ىلا اروطو « نيصارو

 لعبت راح مااا راكو ه1 1

 نسحو اهف هرصبل ؛ نونفلا يقابو ةءاتكلاو رعشلا نينسحل

 ةذل نونفلا كلت مهتداحم يف دجيو « مهسلاجي ناكو. « هده

 . مم هتان نود « محل ابهاوم نكك مو « ًاطاسبناو

 :تاتكلا 2 ا نم ايسورب كلم ريبكلا كيريدت رفزاكو ٠

 ناكذنم ةلسارمو ةيص ءروبشملا راو 0 اهني تناكو
 داسفا ىلع لمعو هدارأ « كلملا شرع قرا الف ء دهم يلو

 هب لمي < ةقادصلا نم اسنرف كلم طالب نيبو هني ١ ١



 سجس

  دجأو يبلش ناملس سلاحي ناكو ٠ ءارعشل امجشم « ء العلل
 |0000 بديلا اناب يحاح بييطلاو نرعاشلا يثاطلا

 2 . تالصلا مل

 ” ةييفم لداملاب قلل ميظعلا ينوناقلا نايلس ناطاسللو

 ناكو ©« سورطلا قوف مالقالا دجستو « سؤرلا اهل 8
 "00 ءاوق  نيداتلاو « الملا دضعو « نّفتملا ريضن

 0000 0 امو + ةلجلا تاعانصلاب ةفمشو ء ةليزملا

 اهرشني ناك يتلا ةريثكلا هراعشأو « ناينبلا فش نم "هناثأو

 ضرالا قوف هل عفرت « راعتسم مسا وهو يىحملا مسا تحب

 انه راكذن فرشأ هل يحنو )6 راخفلاو دح لا نم « رانم ىلعأ

 "0001 اذأطا يف ىلعلا ثاعنالا راونا تقرشا: الو
 مولعلا طيشنت يف «انئارمأو انكولم ةقررط تاوابلا ريهاشم

 كم مهتاماقم مظعتو مهفاعساو ء ايلعلا ىر 1 ندنلاو

 5 ابابا هبلاق لع ب 01 ا دنكسا ابابلا لف



 كلوملا ضأب فلءون ناكنم مهنف . لضافالاو ءالعلا نم رفاو

 دوحن ام ةيلاعلا مهسلاحىلا يدهم ناكن م مهنمو « ءارمالاو
 يف ؛ ليوطلا تقولا نم دوفرصي اهب نولابب ال ؛ ةةتحيرق هبا ٠

 نم :هنولم اع الو « ةريصق العلا تاعاسف « ليبسلا اذه

 مف ؛ « قيقحتلاو ةعجارملا يف باصنالا نم نوناعيو « قاشملا

 ةقفنلا ن . هيلا نوجاتح ام الو « ةريثك تاّذلب اعف نور 3١

 :: ةئيملا ااظملاو ., هيف وللا حنلا ناف « ةعدلأو لابلا ةحا 0

 ناكو « .ءارساالاو. كوالا كنارإ نم مهملع ىلاوتت

 « ءاظعلاو مروصع ءارمأ دنع دك

 امو « ٠ العلاو باتكلا تاماقم مربدقتو ؛ معلا ردق مهت فعل:

 يف ةبرشبلا ذالملا رثكأ نع عاطقتالا نم ءالؤه نا ظ

 تيدهأ نم رك د ديلخي اهنم يضرغو م تافلألا كلت لبس 3
 ةبرشبلا فراعملا لبس ديبمتو ©: ناسنالا ىنب لضافا نم هيلا

 . ناراكلا يقرنل

 هللا ميعأ نامنع لآ نم :لوالا نايس ناطلسلا ناكو عب

 ابع « لبتلاب روك ذم + لضفلاب اروبشم .« مبكلم دلخو



 / ناسللا اذه ف بآتكلاو ٠ العلا يدقتل ةداع ترج

 00 فرع ءارمأ ضعبل مهفيل ا! زرت نإ: كولا ينرعلا

 7 . رثث مءاتك ءادهاب يلاعثلا ر وعم ولأ لقا مهنامز ماكحو

 .« هاش مزراوخ سابعلا ينأ دما كلملا ىلا دققملا لحو منا

 ريمالا ىلا « ىهدلا ةميثيو ةغللا هقف نيروبشملا هساتكو

 02 نانعنا نفل ةردح [ًذحو ..يلاكملا لضنلا يأ هللا دنع

 / ١ نبقحسا ينأ نينمؤلا ريمأ ىلا نايقملا دئالق مءاتك ءادهاب

 8 سوماقلا ءادهاب يدابازوريفلا اهرثإ افقو « نيفشاننب فسو

 ١ ”00 هو « نملا نحاص ليممسا قرشالا كلما سل

 الا روبل .هيرات انه: نوذاخ نا فوسليفلا مهجاهنم

 ”ةدع وحنلا اذه احح نيا هلل دنع ينأ نينمؤملا نوما
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