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 2. ما

 ا ىرتا ا
 دي امرك تا





 ءيىلا

 رك لل

 مقلا

 ماهوم - ا ملوا
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 رثص ما

 نوس وط رم

 ا

 م زا أ 0 ه اهم

 ةيردنكسالا 4 : ه١ ةتبتكوفيلت غبت م ةرمع مارهالا دادتما عراشب ليقتسلا *, لبقتلا ةعبطم





 لم"

 نأ ايكرتب رصم ةقالع دوست يتلا ةيناطلسلا تانامرفلا تضق

 ةفورعلا ايسورلا برح ىف ىرحبلاو ىربلا رصم ”شيج كرتشي

 ( تنعصع 0'0عمق, - لوبتسابس وأ 7 رقلا وأ قرشلا ترخحن )

 مسالا برملا هذه تيعم دقو . لع 0رلزط66 هان 0ع 001

 راحت وهو ةنقيمملا ةةيفتلا>ىنه زامل اركب نخالا

 نيفلاحتملا شويج ءاليتسا لم هيلع بتر امل ركألاب ريدج
 برملا هذه يف مراصتاو اهلع ايكرئو ارتكئاو اسنرف

 . ًامساح ًاراصتنا

 رزالا الإ هذه انمايأ يف هب ميال كارتشالا انه تاكالو

 نأ ةدئافلاو ريملا نم نوكحي هنأ ىل ادب نييرصملا نم ريسبلا
 فيرشتلا مات ةفرشم ةروصب ىهتنا ىذلا كارتشالا اذه ةصق نيبأ



 ل
 ةدعاسلل رصم اهلذب ىتأا ةميظعلا دومملاب هونأ نأو اندونمل

 ف لملو . م 1868 ةنس ىلا #1868 ةنس نم برحلا هذه ىف ةلودلا

 مهناوخال امجشم ماوعالا رمب ىلع ماركذل ةدلخلا ةصقلا هذه ىركذ
 .لمسو مهدهم ءادتهالا ىلع ةلباقلا لايجالاو رضاحلا ليلا ءانبأ نم

 برضم راوملا يف مل مسوأو هللا مبحر اوثك دقف ءمركذ دلخيام

 * راخفلاو فرشلاو رصنلا باقلأ زوحو ةلاسللاو ةماهشلا يف لاثمألا

 هتيرجأ ىنلا ثحبلا امظع اليهست ةمبملا هذه ىل لهس امو

 رداصلاو ةملقلاب ةيرصملا تاظوفحلا رادب ةيكحرتلا رافالا يف

 .تادنتسم ىلع ةروكدذلا رادا تالجس يف ترثع دقف . ىرخألا

 ةيلاملا تادعاسملاو ةيرحبلاو ةيربلا ةيرصملا تادجنلاب ةصاخ ىتش

 سابع ىدبع ىف برملا هذه ىف ايحرت ةدعاسمل تلسرأ ىتلا

 كرم اهصوصنب تادنتسملا هذه ا ندجر دقو . ديعسو لوألا

 انل قبسو . باتكلا ذه ىف اهانتبأو ةيبرعلا ىلا ةيكرتلا

 امابت ( مارهالا ) ةديرج يف كارتشالا اذه صخلم انرشن تأ

 ةرملا هذه انكحلو م 9 ةنس وام ١و ٠١ وهو + راتب

 نوكن فأ نيلما عاطتسملا ردقب عوضوللا اذه ةعسوت انيخوت

 . هيحاون عيمج نم هقح هانيفو دق



 مرقلا ةريزج هبش #.رع ةيخيرات ةحن

 نرم تلخ ىتلا نورقلا ىف مرقلا ةربزج هبش تناك دقت

 اهموكح ىلوتي ورتتلا نم موق اهلكسي فتلكو ةيمالسالا دالبلا
 . ( ناخ ) بقلي بقلي م اح املع فرشيو

 ه51 ةنس قف تناكدلبلا اذه لع تروماسلا اهش ةراغ لوأو

 . ىرغصلا ايلأ نيطالس نم ير ناطلس ةدايقب ( م 1؟15 )

 اذه دمب الإ اوبر ىف مهمادقا اودطوي مل نيماسلا نكلو

 اهخيرات عجرب مهاكوكحسم نم اهلع رثع دوقت مدقأ نأل خجيراتلا

 . ( م 3389 ) ه دمك ماع ىلإ

 ؟«.٠و ايراعم ًاسنتبم "” رصم ناطلس لسرأ ةنسلا هذه ىفو

 دجسم ةماقال ابلا اذه ةمصاع ىلا (م.ج 1٠٠١ ) رانيد

 ( سيلوبوكول ) نآلا يمست ةمصاعلا هذهو . همساب هتيمستو اهم

 ىف ةنيدلا هذه لالطا نيب دجوي هنأ ودوسييو . آعانطهمدانك

 . ىرصلا زارطلا ىلع ىبم دجسم راثآ هذه اناا

 ريمأ دلبلا اذه ىلع ىلوتسا ( م 154١ ) ه م58 ماع ىفو

 ماا ةئس ىلإ ١51/58 ةئس نم مح ىذلا نووالق روصنملا كاملا مح قفاوب حيراتلا اذه 43



 « اناخ » هيلع هسق بصنو ىاريج يجاح هل لقي رتنلا نم

 ' .تبنأ نورق' ةثالث هيف محلا كلوت ةك ان ةزسآ :ةئق نيسأو

 . ايسورلا ىلإ همضب

 ايروتابوا يف ْنآلا ىلإ قبلا ريبكلا دجسملا ديش دقو
 ناخ يعماج ناخ ىمسملا (0هدتتام»#) ( اولز وك) 8

 دجسما اذه يف نفدو ..م +٠66 ةنس يف تاناغلا ك.كوأ نم.

 كب متسرو كب يلع ىالأللا اريمأو اشاب يحتف مياس ىرصلا قيرفلا

 هذه رامغ اوضاخ نيذلا نييرصملا طاسبضلا لاطبأ' نم مثو

 مازجو هتمحر مساوب هللا مدمغت « ةعاجش مع اهف اولتاقو برحلا

 . ىفوألا ءازجلا مداهجب

 تميقأ ىتلا ىنابلا ظعأ نم دعي وهو . ةبق 14 دجسملا اذهلو

 يف لطاع دجسملا اذهو . ىالسالا رامملا ةسدنمل ًاقفو ايسور يف

 يف نا لاحلا وه امك ةينيدلا رئامشلا هيف ماقت الف مايالا هذه

 فاصوأ ةساردل ةدمملا املا راد سبات ىسمأو . سورلا دالب

 . بوعشلا فلتغم

 ةنايصو دجسملا اذه ةنايصب ةينتعم رادلا هذه نأ رهاظلاو

 كاركالا حتف ( م 14068 ) ه مه ةنس يفو . راقلاو نفدلا
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 و

 ةضرف ىهو 786000516 ( ايسودويت ) نآلا ىمستو هله (افاق)

 ىلعو .٠ ةريزجلا هبش نم قرشلا ىبونملا ممقلا يف ابعقومو : مرقلا

 ثبلو . كارتألا ةرطيس تحن ًامقاو اهم ىنونجلا مسقلا ىضا كلذ

 مرقلا تراص خيرانلا اذبه نمو . ناملا فارشا تحن ىلامثلا مسقلا

 .ابعابتا نم ناملاو اهتاكلتمم نم اءزجو ةينايملا ةيروطاربمالل ةعبات
 مسا لبق ةعجلا ةبطخ ىف ركحني مل ناطلسلا مسا نأ ريغ

 . ( م1684 ) ه وو؟ ةنسم يف الإ ناخلا

 هبش دول -> ةرئاد يف ةروصحم مرقلا تاكلتمم رمتسن مو

 نأ ىلإ ةيبونجلا سورلا ىغارأ يف تد ماو اهطخم لب ةريزجلا

 هيا كلا ىلاوت كلذ نم أشنف وكسوم ةنيدم سفن تغلت

 مامأ اهاوق تنهو نينسلا ركو مايألا بقامت عمو . ةلودلا كلن

 ايسور تلتحا م 17 ةنس يفو .تمزبماو رابجلا ىناعلا ودعلا اذه

 ًايئابن الع تلوتسا مث اتوقوم الالتحا ةريزجلا هبش ةرسم لوأ

 .ماااللا ماع

 م ا فاعلا ١7/4 ةنس ةدهاعمم صن ىفتقيو

 وهو هدالب محي نأو ار اناختتا ناملعا :ىلاهألا بختي تكرزأ

 نكلو ؛ نييسورلا وأ كارتألا بناج نمأ لخدت ىأ نودب لقتشم
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 ةلابح الإ ىهام ةيبدوالا ,اودلا هيلع تجرد امسح تادهام'ا

 اذه حبصأ ىتمو رينلا تاكلتمم ىلع ديلا عضو !ْمم قيقملا ضرفلا

 .زرو تاصان ه نع ةرابع تادهل ملا كلت ريصت [يمقاو ألا

 ةموكح نيب نآلا لصاح وه اك اهنم ىجرت ةدئاف الو امل ةميقال

 لصح امو اهسقت رصم يف لب نادوشلا ةدهاعم يف رصمو ايناطيرب

 ٠ . ةشيحلاو ايلاطيا نيب

 تجيدأ دقق زرايوط ًاتمز مرقلا يف ةلملا هذه مدت مل العفو

 بلص يف م 1748 ةنس يف ىأ تاونسس ميرأ كلذ دعب

 . ناملا زكرم لاحلا ةعيبطب ىثالتو ةيسورلا ةيروطاربمالا

 لاقي تاكو ةريزملا هبش يف محلا ىلوت ناخ رخآ رطضاو

 يف نا منا انس مه يفوتو . اهحرابي نأ ىلا ( ىاريح ىتب ) هل

 ةريزج يف (م 180١ ةنس رياني ) ه 1818 ةنس نا ضمر ربش

 نآلا اهب نيماسلا ددع غلبيو . ةيئامملا ةيروطاربمالل ةعباتلا يبردم

 . اماكس عومج ثلث ىواسي وهو ةمن ©

 ةيمالسالا فراعملا ةرئاد نم تامولعملا هذه بلغأ انيقتسا دقو

 . مرقو « ىاريجو « ىارس هجنب - ءامسأألا اهب ىتلا دادعألاب

 يف مرقلا ةريزج هبش فصو نع هاب ام كل ركحذن نآلاو



 ا يي ا

 ه ال4 ةنس يف وتلا ةطوطب نبا ةلحرب ) فورعم ا راظنلا ةفحت باتك

 - « ةلاحرلا اذه لاق « 41١ ص ىلا "ه4 ص نم سيرأب عبط ( م 10/4

 ) شركلا ىسرم ىلا بونص ةنيدم تم)

 نيعبرا وحن ( بوتص ىأ ) ةنيدملا هذه انتماقا تناكو

 انيرتكحاف . مرقلا ةنيدم ىلإ رحبلا يف رفسلا ريسيت رظننن امو
 مث . حيرلا ةدعاسم رظتنن امو رشع دحأ انقاو مورلل ابكحرم

 سصمالا انب دتشاو انيلع لاه ثالث دعب هانطسوت اماف رحبلا انيكر

 برغملا لها نم لجر يعمو ةمراطلاب تنكحو انايع كالحلا انيارو

 فيك راتنيل بكرم ىلعأ ىلا دعصي تأ هترمأف ركب ابأ مس
 . هللا «عدوتسا : ىل لاقق ةمراطلاب ىناتأو كلذ لمفف . رحبلا

 ىلا انتدرو حيرلا تديتت مث . هلثم دبعي ملام لوما نم انمهدو

 راجتلا ضعب داراو . اهم انجرخ ىلا ( بونص) ةنيدم نم ةبرقم

 حبرلا تماقنتسا م . هلازتا نم بكرملا سحاص تعنف اهاسرم ىلا لوزألا

 . ىلوألا ةرلا لثم انلىرجو انيلع لاه رحبلا انطسوت اماف انرفاسو

 .(شركلا) ىسي ىسرم اندصقو ربلا لابج انيأدو حيرلا تدعاس 3

 ىلع انفخن . اونخدت ال نأ لبجلاب اوناك سانأ انيلا رالف هلوخد اندراف

 . ربلا عم انعجرف ودعلل انافجأ كلاته نأ اننظو انسقنا



 ه1١

 ( شركلا ىمرم فصو )

 انهاه لزتا تأ ديرا بكرلا بحاصل تلق هانبراق املف

 بهار اهب تد حوف اهتاصقق ةسينك تيأرو لحاسلاب ينازاف

 ةماع هيلع برع لجر ةروص ةسينكحلا ناطيح دحأ ىف تيأرو

 .بهارلل تلقف .د قي جارس هيدي نيبو حر هدببو افيس داقتم

 .تبجعف ىلع ىتلا ةرو ص هذه لاقف . ةروصلا هل هام

 مطتسن لجج# اياد انخبطو ةسينكلاب ةليللا كلت انتبو هلوق نم

 دق رحبلا ةحتارو بكحرلا يف هانبحصتسا امم تناك ذإ ابلكأ

 نرم وه هب انلزت ىذلا مضوملا اذهو . هيف ناكام لك ىلع تبلغ
 ءاقالو مجسلا نيشلاب تشدلاو . قجغق تشدب ةفورعملا ءارحصلا
 ةرضن ةرضخ ءارحصلا هذهو . ءارحصلا وه كرتلا ناسلب ةانثملا

 نودقوي ائاو بطح الو ةّنِنث الو لت الو لبج الو اهب رجش ال

 اهنوطقلي مءاربكح ىرتف حوتفملا ىازلاب كزتلا اممومسيو ثاورالا

 الإ ءارحصلا هذه ىف رفاسي الو . مهبايث فارطا ىف اهنواعجيو

 .تاطلسلا دالب ىف اهم ةنالث ربشا ةتس ةريسم ىهو . لجعلا ف

 . هريغ دالب ىف ةنالثو كبزوا دمح



000 

 ضعب هجوت ىسرلا هذه ىلا انلوصو موي حرم دنغلا ناك الو

 ةفورعلا ةقئاطلا نم ءارحصلا هذبب نم ىلا اناا نم راجتلا

 سرفلا اهرجي ةلم مهنم ىرتكماف ةينارصنلا نيد ىلع مو قجنقي
 نيتحوتفم هافو فاكب اهمساو (افكلا) ةنيدم ىلا اتلصوو اهانبكرف
 ىراصتلا اهْكسي رحبلا ةفض ىلع ةليطتسم ةميظع ةنيدم ىهو
 اهنم انلزتو ريدمدلاب فرعي ريما مو نويونجلا مرتك و

 . نيلسلا دحسع

 ( ةيىدح) ]

 تاوصا انعمس مث ةعاس هب انقأ دجسملا اذ بهم, انلّز الو

 كلذ ىنلاهف طق اهسمس نك ا ملو ةيحان لك نم سقاونلا
 اورك ذبو نارقلا اوءرقيو ةعموصلا اودعصن نا ىاصتا ترماو

 عرالا هيلعو انيلع لخد دق لجرب اذاف كلذ اولمفف اونذيو هللا

 ىضاق هنأ انربخاف هناش نع هانميفتساو انيلع لسف حال لاو

 جيلع تفخ ناذالاو ةءارقلا تمم امل لاقو . كلانه نيماسملا

 فتراكالو . اريخ الا انيأر امو . انع فرصنا مث . تورت كت
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 ةنيدلاب انفطو هدنع انلكاف اماعط عتصو ريمألا انيلا هاج دنلا ثم

 انيأرف اهاسرم ىلا انلزو رانك مهلكو قاوسالا ةنسح اهانيأرغ

 ريغص ىرفسو ىنرح ْنِب ام بكحرم يئام وحن هب ًابيبع ىسرص

 . ةريبشلا ايندلا ىسارم نم وهو ريبكو

 ( مرقلا ةنئيدم فصو)

 فاقلا رسكبب هو مرقلا ةنيدم ىلا انرفاسو ةلجم انيرتكحا من
 دمت مثلا ناطلسلا دالب نم ةنسح ةريبكتح ةنيدم هارلا تفو

 همسأ طبطو رومتكتحلت همسا هلبق نم ريما اهملعو . ناخ كبزوا

 لوالاك ءاتو نكحسم فاكو مومضم مالو ةمومضم ةانثم ءانب

 ريمألا اذه مادخ دحأ ناكو . ءارو واوو ةمومضم ممو ةمومضم

 مامأ عم ىلا ثعبف . انمودقب هفرعف انقيرط يف انبحص دق

 انمركحأف . ىناسارملا هداز ابخيش ةيوازب انلزنو سرفب نيدلا دعس

 تيأرو . ثدنع ٍظعم وهو انيلا نسحأو انب بحرو خيشلا ذه

 ,. ماوسو هيقفو بيطخو ضاق نم هيلع مالشلل نوتأي سانلا
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 فم ايهار ةنيدلا هذه جراخ نا هداز خيشلا اذه ىنربخاو
 نأ ىلا ىهلا هنأو موصلا رثكحيو هب دبعتي ربد يف ىراصنلا



 حا صل

 رومالاب فشاكي هناو لوف ةبح ىلع رطفي مث اموي نيمبرأ لصاوي

 د هب تمدن مث تبيأف هيلا هجوتلا يف هبحصأ نأ ينم بغرو

 . هرمأ ةقيقح تفرعو هتيأر نكحأ مل نأ ىلع كلذ

 ىضاق يلياسلا نيدلا سمت ظعالا اهضاق ةنيدملا هذ هب تيقلو

 ه«يقفلاو . رضخي ىمسي وهو ةيمفاشلا ىماق اهب تيقلو ةيفنملا

 ىنذلا وهو ركحب ابأ ةيعفاشلا بيطخو . "ىمالا نيدلا ءالع سردملا

 هذيهب هللا همر "”رصاتلا كلملا هرمع ىنلا عماجلا دجسلاب بطخمب

 مسأف مورلا نم ناكو نيدلا رفظم لصلا مكحملا خيشلاو . ةنبدلا

 ءابقفلا نوم وهو نبدلا ربظم دباعلا لاصلا خيشلاو . همالسإ نسحو

 انمركحأل هيلع انلخدف ًايضيرم رومتكلت ريمألا ناكو . نيمظعلا

 فتاطلسلا ةرضح ارسلا ةنيدم ىلا هجوتلا ىلع ناكو انيلا نسحأو

 .تالحعلا تيرتشاو هتبحص يف ريسلا ىلع تلمعف كيزوا دمت

 . كلذ مسرب

 ( دالبلا هذه. الع رفاسي ىلا تالجعلا ركحذ )

 ةدسحوم هأبو ءارو ةلمبم نيعب ةبرع ةلجعلا تومسل و

 تاركحب عبرأ نهنم ةدحاولل نوكحت تال ىهو . تاحوتفم
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 .لرم رثك ١ هرج ام اهنمو . ناسرف هرجي ام اهنمو . رابك

 . اهتفخ وأ ابلقث يف ةبرعلا لاح ىلع لاجلاو رقبلا ًاضيأ اهرجتو . كلذ
 نوكحيو . اهرجت ىتلا سارفألا دحأ بكري ةبرعلا مدخي ىنلاو

 اهيوصي ريبك دوعو ىثملل ابكصرحي طوس هدي فو جرس هيلع
 نابضق نم ةبق هبش ةبرعلا ىلع لعجيو . دصقلا نرع تجأع اذا هب

 ةفيفخ ىهو . قيقر دلج رويسب ضعب ىلا اهضعب طوبرم بشخ

 ىريو ةكبشم ناقيط اهبف نوكيو . فللاب وأ دبللاب ىسكحتو لجلا

 لكأيو مانيو بحي اكاهف بلقتيو . هنوري الو سانلا اهلخادب ىنلا

 داوز لاو لاقث آلا لمحت ىتلاو . هريس لاح ىف وهو بتكحيو أرقيو

 اك تبيلا هبش اهلع توكي تابرعلا هذه نم ةمعطألا نئازخو
 . لفق هيلعو انركذ

 اهب يعمو دبللاب ةاشنم ىبوكرل ةبرع رفسلا تدرأ امل تزبجو

 ةريبكح ةلجتو . ىرزوتلا نيدلا فيفع قيفرل ةريغص ةبرعو . ىل ةيراج

 . ةبرعلا مداخ اهدحأ بكري . لاما نم ةئالث اهرجي باعصألا رئاسل

 رومدواطق هيدلوو ىسيع هيخأو رومتكلت ريمألا ةبحص يف انرسو

 . نيدلا دعس هماما ةبجولا هذه ىف هعم ًاضيأ رفاسو . كيوراصو.

 نيدلا فرش هيقفلاو . نيدلا سمث ىفاقلاو . ركحب وبأ بيطملااو



 هو ص

 نيب نوكي نأ فرعلا اذه ةطخو . نيدلا ءالع فرعلاو . ىبوم

 قرا انسه هل قع ىفاقلا ىلأ اذاف . هسلمم يف ريمألا ىدي

 ماكحلاو ةاضقلا ىضاق انالومو انديس هللا مسب . لاع توصب لوقيو

 لجر وأ ٍظعم هيقف ىنأ اذاو . هلا مسي مكحالاو ىواتقلا نيبم

 نم ًايهيف . هللا مسي نيدلا نالف انديس هللا مسي : لاق هيلا راشم

 ةداعو . سلجملا ىف هل مسفيو هيلا موقيو لخادلا لوخدل ًارضاح :ناك

 ىف جاجملا ريسك ار يس ءارحصلا هذه يف اوريسي نأ كارثألا

 نواحربو ىحض نولزنيو حبصلا ةالص دعب نواحري . زاجملا برد

 رقبلاو لبالاو ليخلا اواح اولزت اذاو . ايشع تولزميو ربظلا دعب

 ةباد دحأ فلعي الو . ًارانو اليل يعرلل اهوحرسو . تابرعلا نع
 . هريغ الو ناطلسلا ال

 . باودلل ريعشلا ماقم موقي اهنابن تأ ءارحصلا هذه ةيصاخو

 .اهب باودلا ترثك كلذلو . ةيصاخلا هذه دالبلا نم اهريغل تسيلو
 . ةقرسلا يف مهماكحأ ةدشل كلذو . سارح الو امل ةاعر ال مهباودو

 ىلا هدرب نأ فلك قورسم سرف هدنع دجو نم هنأ اهف مهلكحو

 ىف هدالوأ ذخأ كلذ ىلع ردقب مل ناف . هلئم ةعسن هعم هيطعيو هيحاص

 . ةاشلا حتذن اك متذ دالوأ هل نكي مل ناف . كلذ



 اهناو . ظيلفلا مامطلا الو زيللا نولكحأ, ال كارتألا ءالؤهو

 لادب ( قودلا ) هيومسي ىلنا هبش مدنع ءىش نم اماعط نومنصي

 هاملا رانلا ىلع نولمجي دوقعم روسكم فاقو واوو مومضم لمهم
 محل مدنع ناك ناو . قودلا اذه نم اًئيش هيلع اويص ىلغ اذاف

 يف هبيصن لجر لكل لمجي مث هعم هوخبطو ًاراغص ًاعطق هوعطق

 مو ليما نبل هيلع نويرشيو هنوبرشيو بئارلا نإللا هيلع نوبصيو . ةفحص

 لهأ مو . ددشملا ىازلاو ميلاو فاقلا رسكحي ( زمقلا ) هلومسي

 ًاماعط تاقوألا ضعب يف نولمعتسيو . جازم نسحو ةدشو ةوق

 نوبقثيو ًاراغص تاعيطق هتومطقي نيمت وهو ( ىئاحروبلا ) هومسي

 نإللا ايلع اوبص تخبط اذاف . ردق ىف اهنولعيو ابطاسوأ

 ىنلا ( قودلا ) بح نم هنومنصي ذيب مهلو . اهوبرشو بئارا
 . هركذ مدقت

 دنع اموي ترضح دقلو . ًابيع ءاوملا لكأ توري مو

 رثكأ ىهو ليملا مول ترضحأف . ناضمر يف كبزوأ ناطلسلا

 ةيرطألا هبش وهو اتشرلاو مانغألا موحلو محللا كىرم نولك أب ام

 ابعنص ءاولح قبطي ةلسيللا كلت هتيتأو . نبالاب برشيو خبطل

 ىلع هلعجو اهيلع هعبصأ لم هيدي نيب اهتمدقق . ىناحصأ ضعب



 اوال

 دحأ نأ رومتكلت ديمألا ىنربخأو . كلذ ىلع دزي ملو هيف

 هدالوأ دالوأو هدالوأ نم هلو ناطلسلا اذه كيلامم [رم رابكلا

 مكحقنعأو ءاولملا لك: اموي تاطلسلا هل لاق ادلو نيعبرأ وخ

 08 . اهتكأ ام يتلتق ول : لاقو ىبأف . اميج
 زيمأألا ةيوازي انلزت ( موق ) ةميدم .ةرم اننجرخ انو

 هدنع رضحأ نأ ىلإ ثمبق ناججسب فرعي عضوم ىف رومتكحلت
 ٠ ةبرملا ميدخ هدوق, نوكحرأ دعم سرف ىل ناكو . هيلا تيكرف
 دق ريمألا تدجوف ةيوازلا تيتأو . هتيكر هيوكو تدرأ الف

 فاصص يف ضيبأ هام اونأ مث. زبللا هيف ًانينكح اماعط اهم عنص
 ريمألا ىلإ نريدلا رفظم خيشلا ناكو . هنم موقلا برشف راغص

 . نهدلا هام اذه : لاقف . اذهام . هل تلقف . هيلا اناو هسلحم يف

 تجرخ ادلف , هتكَرف ةطوح هل تدجوف هتقذف لاق ام مأ مف

 ٠ ( قوالا ) بح .نرم هنوعنصي ذييبن وه : اولاقف هنع تلأس

 ذيبنلا اذه تومسو . لالح مدنع ذيبنلاو . بهذلا ةيفنح و

 دم واوو ةدنحومللا ءابلا مغب ةزوبلا:( قولا ) نم عونملا

 .نضخدلا هام .نيدلا رفظم خيشلا ىل لاق -امناو . حوتفم قازو

 . نهدلا هام لوقي هنأ تننظف . ةيمححألا ةنكللا هيف هناسلو



 ببي ام

 ( قازأ ةنيدم فصو )

 انلصو ( مرقلا ) ةنيدم نم الزنم رشع ةيناك ةريسم دعبو

 باودلا ضوخ رثك اذإو . الماك اموب هضوخن ريثكح هام ىلا

 بعذف . ةبوعص دازو هلحو دتشا هاملا نه ىف تأبرعلاو

 ىل بتكحو . همادخ ضعب عم همامأ ىنمدقو . ىتحار ىلإ ريمألا
 . كللا ىلع مودقلا ديرأ ىنأ هاي قازأ ريمأ ىلإ ااتك

 هضوخل رخآ هام ىلا انيهثا ىتح انرسو . ىاركحإ ىلع هضحيو

 ( قازأ ) ةنيدم ىلإ انلصوو ثالث هدعب انرسسا مث . موي فصن

 لحاس ىلع ىهو . فاق هرخآو ىازلاو ةزمحلا حتفب اهمسا طبضو

 . تاراحتلأاب مريغو نويونحلا اهدصقي . ةراعلا ةنسح رحبلا

 . رداصلاو دراولا مطب ءاظعلا نم وهو ىجقجي يخأ نايتفلا نم ابيو

 دخت وهو قازأ ريمأ ىلإ رومتكلت ريمألا باتكل مو انو

 جرخأو ةيلطلاو ىضاقلا هعمو ىلابقتسا ىلإ جرخ ىنزراوملا هجاوخ

 ةنيدملا ىلإ انلصوو هيف انك أ عضومب انلزت هيلع انماس اماف . ماعطلا

 سايلاو رضخلل بسنت كلانه ةطبار نم ةبرقع ابجراخب انلزو

 رهلا بجرب ىمسي ( قاذأ ) لهأ نم خيش جرخو . مالسلا اعيلع

 . ةنسح ةفايض هل ةيوازب انفاضأف . قارملب ةيرق ىلإ ةبسن كلم
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 جرخو رومتكلت ريمألا مدق انمودق نم نيموي دعبو

 اوبرضو تافايضلا هل اودعأو ةبلطلاو ىضاقنا هعمو هئاقال دمت ريمألا

 نوللا ريرحلا ىرم اهادحا . شعبي اهضعب الصتم بابق ثالث

 ةامسملا ىهو ةجارس اهيلع اورادأو . ناتكلا نم ناتثثلاو . ةبيجي
 انو . اندنع جربلا ةئيه ىلع وهو زللهدلا ابجراخو . جارفأ دنع

 ناكف . !سهيلع ىثمي ريرحلا قاقش هيدي نيب تطسب ريمألا لون
 ىتلزثم ريمألا كلذ ىريل همامأ ىنمدق نأ هلضفو همراكت نم

 يفو . هسولمل ةدعلا ىهو ىلوألا ءايلا ىلإ انلصو مث . هدنع
 ةيتم هيلعو عصرم رييك هسولمل بشملا نم ىبرك اهردم

 وه دعصو نبدلا رفاذم خيشلا مدقو . همامأ ريمألا ىمدقف ٠ ةنسح

 هبيطخو هيضاق سلجو . ةيترلا ىلع ًاعيج نحنو اننيي امف سلخ

 . ةرخاف شرف ىلع ىمركلا راسي نع اهّبلطو ةنيدملا هذه ىشاقو

 ىف هدالوأو دم ريمألاو هوخأو رومتكلت ريمألا ادلو فقوو

 نابلأب اونأو اهاوسو ليما مول حرم ةمعطألاب اوُنأ مث . ةمدملا

 .:ةروللاب ادا مث . ليخلا

 مث . ناسملا تاوصألاب ءارقلا أرق مامطلا نم غارفلا دميو

 ةبطخ بطخو هيدي نيب ءارقلا سلجو ظعاولا هدعصو ربنم بصل



 تلا ١

 مث ىبرعلاب كلذ لوقي . نيرضاحللو ريم اللو ناطلسال اعدو ةنيلب

 نارقلا نم تايآ هارقلا رركي كلذ هانثأ ىفو . ىكرتلاب ممل هرسفي

 :هثومسيو ىبرعلاب نوتغي ءانغلا يف اوذخأ مث . بيج عيخجرتب

 ماعطب . اونأ مث . ( عملا ) هتومسيو ىرتلاو. ىسرافلاب مث ( لوقلا )
 ىنعنم جورملا تدرأ الكو . ىثعلا ىلإ كلذ ىلع اولازي ملو رخآ

 رفظم خيشللو هيخأو هيدلوا ىمكو ريمالل ةوسكي اوءاج م ريمألا

 ةتسب هداولو هيخالو ريمالل .سارفأ ةرشعب.اونأو .. ىلو نيالا

 م, :سرفب ىلو سرفب هباحصأ نم ريبك لكبلو . سارفأ

 اهم. ديلا ةميق زن اهو ًادج ةرينك دالبلا هذبب ليمخلاو
 نرم رانيد فرص كلذو مبهأارد نم نوتس وأ اهرد. نوسغ

 ا .شيذاك الاب :رصع فرعت ىلا ىه ليما هذهو .. هوحن وأ انريناند

 .نوكيف ..رثك أ لب :اندالبب متلك مدالبإ  ىهو مهشاعم | هو

 هالبلا كلت نينطوتسملا كرتلا ةداع نمو :. اهم فالآ مهم ىرتلل

 مواس ا هيف 538 ر. ىلا تابرعلا .يف نوعضي «مهنأ :ليملاا باضأ

 عاؤذلا لوط ىف قيقز دوع ىلإ ةطويرم ربشلا لوط يف دبل ةمطق
 مهم تيأرو ."ةمطق سرفإ ٍفلُأ لكنل لمميو . ةبرعلا .نكر ف

 .ليملا هلت لمحو". كلذ نود هل' نمو .عطق رشع هل ٌنوكَم نم



 -اماآ--

 اهقوف امو فالآ ةتس اهم ةقفرلا يف نوكيف دنملا دالب ىلإ

 . هقوف امو كلذ نود اف . ناتياملاو ةيالا رجا :لكل . اهنود امو

 متلك اهاعربو اهيلع موقي ًايعار اهنم نيس لكل رجاتلا رجأتسيو
 اهبف ةليوط ىصع .هديبو اهدحأ بكريو . ( ىثقلا ) دنع ىمسيو

 وه ىذلا سرفلاب هاذاح اهم سرف ىلع ضبقي نأ دارأ اذاف. لبح

 كرتيو هبكريف . هبذجو هقنع ىف لبحلا ىرو . هبكأر

 . يعرلل رخآلا

 تابن نأل فلعلا اهومعطأ (دنسلا ) ضرا ىلا اهب اولصو اذاو

 ريثكلا اهنم مهل توميو . ريمشلا ماقم موقي ال (دنسلا) ضرأ

 ىلع ةضف ديئاد ةعيس (دنسلا) ضرأب انهللع نومرغيو : قرسيو
 ةدعاق ناتلع اهلع نومرغيو . (راقنشش) هل لاقي عضوع سرفلا

 كلم مفرف هنوبلجي ام مير نومرشي مدقت اهف اوناكو . دنسلا دال
 . ةاكزلا نيماسملا راجت نم ذخؤي نأ صأو كلذ دم ناطلسلا دنملا

 ريب لضف ابهف راجتلل قبي كلذ عمو ٠ رشعلا رافكلا راجت نمو

 اهفرصو . مارد رانيد ةياع دنملا .داليب اهنم نضصيخرلا نوعيبي مهنأل

 فضي اهوعاي امبرو . ًارانيد نورشعو ةسمخ ىبرثملا بهذلا نم

 كلذ نم رثك او رانيد ةيامسخ ىواست اهم دايملاو . هيفعضو .كلذ



 نيل يي م

 برملا يف نوسبلي ل قبسلاو ىرجلل امنوعاتني ال دنهملا لهاو

 اهاطخ عاسناو ليخلا ةوق نوغتبي امتاو ليملا نوعرديو عوردلا

 سرافو نامو نهلا نم مهلا بلت قبسال اهنوغتبي ىتلا لسيملاو
 . فالآ ةعبرا ىلا رانيد فلاب اهنم سرفلا عابيو

 ( رجا#ىللا ةنيدم فصو )

 ةثالث هدعب تقا ةنيدملا هذه نع رومتكلت ريمألا رفاس الو

 ىلا ترفاسو ىرفس تالآ هجاوخ دمت ريمأألا ىل زبج ىتح مايأ
 ءارو دوقعم حوتفم مجو فلاو ميلا ميتفي ىهو . (رجالا) ةنيدم

 نيتاسبلا اهو ريبك رهن ىلع كرتلا ندم نسحا نم ةريبك ةنيدم
 رمعلا دياسلا اصلا خيبشلا ةيوازب اهم انلزن . ةريتكلا هكاوفلاو

 - هضر ىعافرلا دما سيشلا ةفيلخ ناكو قارعلا حاطب نم ىجاطبلا دمع

 مورلاو كرتلاو سرفلاو برعلا ءارقف نم نيعبس وحن هتيواذ فو
 . حوتفلا نم مهشيعو بزعلاو جوزالا مهم

 نوتأي ةليل لك ىو ءارقفلا ىف نسح داقتعا دالبلا كلت لهالو

 ةرايزا "” نيتاوملاو ناطلسلا ىنأيو منلاو رقبلاو ليملاب ةيوازلا ىلا

 ءارس الاوكولماتاجوز ىلع مهدنعقلطتو .ةفيرشلاة أر لااهاتعموة كرت يهو نو“ اهمجنيئاوخلا )( 



 هسذفلا ١

 ريثكلا هاطملا نوطعيو ناسحالا نولزجيو . هب كربدلاو خيشلا

 انيلصو . ريما لاعفا نيرحتيو ةقدصلا نرثكي نبماف ءاسنلا اصوصخو

 نيدلا زع ظعاولا دعص ةالصلا تيضق اماف . ةمّبا ةالص رجاملا ةنيدع

 ءارقلاو ةبلطلا نم ةعاج هلو اهتالضفو ىراخم ءابقف نم وهو - ربنلا

 . اهؤاربكو رضاح ةنيدلا ريمأو ركّذو ظعوو - هيدي نيب نوءرقي

 ديرنو رفسلا ديرب ظعاولا هيقفلا نأ : لاقف يحئاطبلا دمت منيشلا ماقف

 . هيلا ىنم هذه : لاقو هيلع تناك زعرم ةيجرف ملخ مث . ةداوز هل

 ىطععا نمو اسرف ىطعا نمو هبوث ماخ نم نيب نورضاحلا ناكف
 . هلك كلذ نم ريتك هل ممتجاو . مارد

 . ىبرعلاب ينلكو "لع لس ايدوهي ةقيدلا هذه ةيراسيقب تيأرو
 اهم مدق هنأو سلدنالا دالب نم هنأ ركذف . هدالب نع هتلأسف

 داليو ىهظملا ةينيطنطسقلا قيرط ىلع ىناو ارحب كلسي ملو ربلا ىف
 . ربشا ةعبرا ذنم سلدنالاب هدبع نأ ركّذو . سكرجلا دالبو مورلا

 . هلاقم ةحصب كلذب ةفرعملا مل نيذلا نورفاسملا راجتلا ىنربخاو

 ىلعأ نهو ممدنع ءاسنلا مظعت نم بم دالبلا هذه تيأرو
 دنع نمل ترد لوأ تناكف ءارمالا ءاسن امأف . لاجرلا نم ًانأش
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 .هباوبأو ةحوتفم تببلا ناقيطو بيطلا قرزالا فللاب ةلاجم ابلكو

 ةلج اهفلخو . سابللا تاعيدب نسملا تاقثاف راؤج عبرأ اهدي نيبو

 ريمالا لزام نم تبرق الو . اهنعبتي راوج .اهف تابرعلا نم

 راوملا نم نيئالث ومن ابعم لو ضرألا ىلإ ةبرعلا-نع تل
 نمفريو ةورعب ةيراج لك ذخأت ىرع اهماوثألو . اهلليذأ نمفرب

 . ةرتخبتم كلذك تشمو . ىناج لك نم ضرالا نع لايذالا

 رادو هبناج ىلا ابسلجأو اهيلع لسو اهلا ماق ريمألا ىلإ تلصو ادلف

 لع تسلجو حدق يف هنم تبصف زمقلا اياورب اوءاجو اهمراوج اه

 اهاقسو هاخا تقس مث . برشف حدقلا هتلوانو ريمألا مادق اهتبكو

 . تفرصناو ةوسك اهاطعاو هعم تلكأف مامطلا رضحو. ريمالا

 امف كلملا هاسن ركذنسو ءارمالا ءاسن بيترتلا اذه ىلعو

 ىف نوكت نهادحاو نهيأرف ةقوسلاو ةعابلا هاسن امأو . دعب

 ىراوملا نم' ميرالاو ثالثلا اهدي نيبو اهرجم ليملاو ةبرعلا

 رهوجلاب عصرم فورقا وهو قاطغبلا اهسأر ىلعو . اهلايذأ نعفرب

 ىهو ةحتفم تيبلا ناقيط نوكتو . سيواوطلا شير هالعا فو
 ىلغ نهادحإ ىنأتو . نبجتحيال كارثالا هاسن نأل . هجولا ةيداب

 علسلاب سانلا نم هميبتف نإللاو متنلاب اهديبع ابعمو بيترتلا اذه



 سعف تسل 0 سلس

 ضعب هأرب نم هنيف اهجوز نهنم ةأرلا عم ناك اعرو . يرانا

 يقو دة بايتلا نم هيلع هي الو 00

 ) عدشب ٍق .نراطلسلا ع (

 ,ىلع ناكو ناطلسلا ركسعم دصقت رجالا ةنيدم نم انزمجتو
 ( شب ) ىنعمو ( غدشب ) هل لاقي عضومب رجالا نم مايأ ةمبرأ

 ليلا ( غد ) ىنعمو . مجعم نيشو هابلا رسكل وهو ةسخ مثدنع

 هام نيع ةسخلا لابجلا.هذبو . مجعم نيغو لمبلا لادلا متتفب وهو

 هبصت مل اهم لستغا نم هنأ نومجزيو . كارثالا اهم لستتي راح

 . ضرع ةهاع

 ناضمر نم موي لوأ هانلصوف ( ةلحملا ) عضوم ىلإ انلحيراو

 نال هتم انلحر ىنلا عضولا ىلإ اندعف . تلحر دق ةلحلا اندجوف

 تزكرو كلانه لت ىلع ىتي تبرضف . هنم.برقلاب لزتت ةلحلا
 .ةلحلا تلبقأو ٠ كلذ ءارو تابرملاو ليلا تلعجو تيبلا مامأ ملا

 .ريسل ةميظع ةنيدم انيأرف ةزمحلا مضب ( ودرأالا ) اهتوسيإ رقي

 هو ءا الا فاز خبطلا ناخدو قاوسألاو دجاسما اهف ابلهأب



 هن

 اونلب اذاف . مب. ليما اهرج تابرملاو مهليحر لاح ىف نوخبطي

 ىهو . ضرالا ىلع اهوامجو تابرعلا نع توييبلا اولؤن لزعملا

 . تيناوحلاو دجاسملاب نوعتصي كلذكو . لمحلا ةفيفخ

 انو . ةدح ىلع اهسانب ةدحاو لك ناطلسلا نيتاوخ انب زاتجاو

 0 - كب ىسيع ريمالا تنب ىهو نهم ةعبارلا تزاتجا

 تتيبف ++ دراولا ةمالع وهو همامأ لملاو لتلا ىلع أب تبلا آو

 58 ىهو "ىلا ابمالس اوغلبو ىلع اوماسف ىراوجلاو ناستنفلا

 ريمالا فرعم عمو ىنامحصا ضعب عم ةيده اهلا تئعبف . مرظتنت

 تفرصناو اهراوج ىف لا نأ ترمأو اكربت اهلبقف . رومتكلت

 . ةدح ىلع هتلحع ىف لزتف ناطاسلا لبقأو

 ( ناخ كيزوأ دم عملا ناطلسلا ركذ )

 ةدحوم هأبو نكسم ىازو واوو ةزمحلا مغيب كبزوا دمحم همسأو

 . ركلملا مظع ناطلسلا اذهو . ناطلسلا د ناخ ىنعمو . ةحوتفم

 لها هللا 0 رهاق . ناكملا عيفد ٠ ناشلا رييك ٠ ةوقلا ديدش

 . ةميظع هندمو . ةعستم هدالبو . مدابج ىف دهجم . ىماتعلا ةينيطنطسق

 ( قادرس ) و ( قاذأ) و ( رجاملا ) و ( مرقلا ) و ( افكلا ) اهنم



 7 حا كرد

 ةعبسلا كولا دحا وهو (ارسلا) هترضحو (مزراوخ )و (قادوس )

 لظ نينمؤأا ريمأ انالوم مو . اهؤاظعو ايندلا كولم ءاربك م نيذلا

 ىلع نيرهاظ نولازي ال نيذلا ةروصنلا ةفئاطلا مامإ ' هضرأ ىف هللا

 رصم ناطلسو . هرصن زعأو هرمأ هللا ديأ . ةعاسلا مايق ىلا قملا

 دالب تاطلسو . اذه كيزوا ناطلسلاو . نيقارعلا ناطلسو . ماشلاو

 . نيصلا ناطلسو . دنهلا ناطلسو . رهلا ءارو امو ناتسكرت

 هكيلامم هعم ةدح ىلع ةلحم ىف رفاس اذا ناطلسلا اذه نوكيو

 . اهتلحم ىف ةدح ىلع هنيتاوخ نم نوناخ لكن وكتو . هتلود بابرأو

 ًايهتق كلذب ابماعي ابلا ثعب نهم ةدحاو دنع نوكي نأ دارأ اذاف

 هنداع نمو . عيدب بيج بيترت هرومأو هرفسو هدومق ىف هلو ..هل

 ةنيرزم بهذلا ةبق ىمست ةبق ىف ةالصلا دعب ةمملا موي سلجي نأ
 يو . بهعذلا حتافصب ةوسكم بشخ نأبضق نم ىعو . ةميدب

 ةضف هعاوقو ةبهذلا ةضفلا حتافصب وسكم بشخ نم ريرس ابطسو

 . رهاوملاب ةعصرم اهسوءرو . ةصااخ

 اهللتو ىلنطيط نوتاملا هنيعي ىلعو ريرسلا ىلع ناطلسلا دعقيو
 ٠ يجدرا نولللا اهلتو نوليب نواللا هراسب ىلعو . كيك نواملا

 لامثلا نعو . كب نين ناطلسلا دلو نيهلا نع ريرسلا لفسأ فقيو



 آخ ل

 تنأ اذاو . كججك تيا هتنبا هيدي, نيب سلجتو . كب نا ىنأثلا هدلو
 امأو . ريرسلا ىلع دعصت' ىتح اهدبي ذخاو ناطلسلا امل ماق نهادحا

 ةبقلا باب ىلا ابلبقتسي هناف هدنع نهاظحاو كلما ىهو ىلفطْيَط

 ذئيح تسلجو ريرسلا ىلع تدعص اذاف .اهديب ذخأيو اهلع لسيف

 . باجتحا نود سانلا نيعأ ىلع هلك اذهو . ناطلسلا سامي

 نيدلا نع مهيسارك ممل بصنتف ءارمأألا رابك كلذ دعب ىنأيو

 مالغ همم ىنأي ناطلسلا سلجم ىنأ اذإ مهْنم ناسنا لكو . لامثلاو

 هتوخإو همس ىب نم كوللا نبأ ناطلسلا ىدي نيب فقيو هيسركب
 ءارمالا دالوأ ةبقلا باب دنع مهلباقم يف فقيو . هبراقأو

 مث . لامثو نيع نع ركاسلا هوجو مبفلخ فقيو . رابكلا

 نوف رصنيو نوماسيف . ةثالث ةنالم لثم الاف لثمأالا .مالسلل سانلا لخدي
 ةكللا تفرصنا رصملا ةالص دعب ناك اذاف . دعب ىلع نوسلجيغ

 تلخد اذاف . اهلل ىلإ اهنعبتيف نهراس فرصني مث نيتاوللا نم

 ةدحاو لك عمو اهبرع ةبك ار اهلحم ىلإ ةدحاو لك تفرمنا اهلا

 نيرشع وحن ةبرملا مامأو . ليملا ىلع تابك ار ةيراج نيس وحن

 . ةبرعلاو نايتفلا نيب امف ليلا ىلع تابك ار ءاسنلا دعاوق نم
 ةبام وحنأ نايتفلا مامأو . نايبصلا نم كولمم ةيام وحن ميقا فلخو



 هيقويسلاو نابضقلا مهيدياب ةاشم مبلتمو انايكر رابكلا كيلاملا نم

 هبت رب اذكهو نايتفلاو ناسرفلا نيب و مهطاسوأ ىلع ' ةدودشم

 . اهتيجمو اهفارصنا ىف نهنم نوناخ :لكأ

 عقي ىذلا كب ناج ناطلسلا دلو. راوج ىف ةلحلا نم ىلوزت ناكو

 دعب ناطلسلا ىلإ تلخد ىلوصو موي نم دغلا فو . دعب امف هركذ

 .. ءارقفلاو ءافرشلاو ءابقفلاو ةاضقلاو غاشلا عج دقو .رصعلا ةالص

 .فيرشلا ديسلا ملكت و . هرضحمب انرطفأو ًاريتك اماعط منص دقو

  'نيللاب ىنأش يف ةز+ ىفاقلاو دنيجلا دبع نبا هافرشلا بيق
 لانا نوفرعي ال كارتألا ءالؤهو . ىاركأب ناطلسلا ىلع اوراشأو
 اورو حينلا ليملاو مثلا هل نوتعيي امتاو ةقفنلا ءارجا الو دراولا
 عم رصعلا ةالص تيلص مايأب انه دمبو . مهتمارك كلتو . زمقلا

 نم ماعطلاب اوءاجو دوعقلاب ىنرعأ فارصنالا تدرأ اماف ناطلسلا

 ىمنغلا نم ةقولسلا مولا مث قودلا نم عنصلا اك تابورشملا

 هعبصأ لمجل ءاولح قبطي ناطلسلا تيأ ةليللا كلت ىفو ىليملاو

 0 . كلذ ىلع دزي ملو هيف ىلع هلعجو هيلع

 ( نيييترتو نيتاوخلا ركحذ )

 زوكت ىنلا تيبللو .'ةبرع ىف بكرت نبنم نوتاخ لكو



 . عصرلا بشملا نرم وأ بهذلب ةهوملا ةضفلا نم ةبق هيف

 . بهذلا ريرحلا باوثاب ةللجم اهيرع رس ىتلا ليما نوكتو

 نونالخاو . ىثقلا ىعدي ىتف ليلا دحا ىكري ىذلا ةبرعلا مدخو

 مغب نوتاخ ولوأ ىمست دعاوقلا نم ةأرما اهني نءو اهب رع ىف ةدعاق

 دعاوقلا نم ةأرما اهلامث نعو . ةريزولا كلذ ىنعمو . ماللاو ةزمهلا

 . ةبجاملا كلذ ىنعمو ميجلاو فاكلا مظب نوتاخ كجك ىمست اضيأ

 تاقئاف تانبلا نمل لاقي راغصلا ىراوجلا نم تس اهدي نيبو

 . نبيلا دئتست نبنم ناتثث امادو نمو . لامكلا تايهانتم لاما

 رهاوجلاب للكم ريغصلاجاتلا لثم وهو قاطغبلا نوتالا سأر ىلعو

 هبش رهوملاب ةعصرم ريرح بايث اهيلعو . سيواوطلا شير هالعايو

 ةبجاملاو ةريزولا سأر ىلعو . مورلا ابسبلي ىتلا ( ةطوللا ) تونا

 سأر ىلعو . رهوملاو بعذلاب ىقاوملا ةشكحرزم ريرح ةعنقم

 هالعأ فو فورقالا هبش وهو لكلا تانبلا نم ةدحاو لك

 ىلعو . اهقوف نم سيواوطلا شيرو رهوجلاب ةعصرم بهذ ةرئاد

 . خنلا ىمسي بهذم ريرح بوث ةدحاو لك

 نايتفلا نم رشع ةسخخ وأ ةرشع نواملا ىدي نيب نوكيو

 رهاوملاب ةعصرملا بهذملا ريرحلا بايث اوسبل دقو لييدنحلاو نيبمورلا



 6 ا عل
 دوع نم نوكي وأ . ةضف وأ بهذ هزم هُم دحاو لك ديبو

 ةيرع لك ىف ةبرع ةيام وح نوتاحلا ةبرع فلخو . اهب سبلم
 ريرحلا نهءايث . راغصلاو رابكلا ىراوملا نم عب رالاو ثالثلا

 ةيرع ةئامثالث وح تابرملا هذه فلخو . الكسلا نهسوءر ىلعو

 اهلثأو اهايثو املاومأو نوتاللا نئازخ لمحت رقبلاو لاما اهرجت

 نم ةيراب جوزتم اهب لكوم مالغ ةبرع لك عمو . ابماعطو
 ىراوجلا نيب لخدي ال هنأ مدنع ةداملا ناف انركذ ىتلا ىراوجلا

 ىلع يهف نوناخ لكو . ةجوز نهسي هل ناك نم الإ نامانلا نم

 . دارقتالا ىلع نهركذنلو سيترتلا اذه

 ) ىريكلا نوتاخلا رحذ (

 كي ناجح ناطلسلا ىدلو مأ كلما ىه ىربكلا نوتاملماو

 ابهمأو . كججك تيأ هنتبا مأ تسيلو . اهركّذنسو . كب نيتو

 ءاطلا حتتفي ٠ ىلفطيط نوتاملا هذه مساو هذه لبق ةكلملا تناك

 ناكساو ةيئاشلا ءاطلا مغو فورملا رخآ ءايلا ناكساو ىلو الا ةلمبملا

 ناطلسلا اذه ءاسن ىظحا ىهو . دم ءايو ماللا رسكو ةمجعملا نينلا

 ببسي سانلا اهمظميو . هيلايل رثك ا تيبي اهدنعو هدنع
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 . ل: لاق نأ ىلا - نيتاوملا لنخبا يبف الإو . امل هميظعت

 ةدعاق ىهو نوتاخلا هذه ىلا تلخد .ناطلسلاب يعامجا دغ ىفو

 اهمدي نيبو امل تاعدخ نبع اك دعاوقلا ءاسنلا نم رشع نيب مف

 ريفايط نبمديأ نيبو.. تاغبلا نومسي راغص ةيراجا نيس وحن

 نوتاخلا ىدي, نيبو . هنيقني نهو كوللا بحي ةولمم ةضفلاو سهذلا

 ىباعحا ةلج ىف ناكو . اهلع انماسف هيقنت ىهو هنم ةوامم بهذ ةينيص

 توصو. ةنسح ةقيزطب نييرضملا ةقيرط. ىلع نآرقلا أرقي ءىراق
 بشخ حادقا يف هب 'ىتوأف زمقلاب ىتوي .نأ ترمأ مث ًارقف . بيط

 ةياهن كلتو هايإ ىتلوانو امسهدي حدقلا تذخأف . فافخ فاطل

 الإ ىنكمي مل نكلو اهلبق زمقلا تيرش نكأ ملو مدنع ةماركلا
 ريثك نع ىتتلأسو ىاصا دحال هتمفدو هيف ريخ الو هتقذو هلوبق

 لجال ام انؤادتيا ناكو اهنع انفرصنا مث اهاتبجأف انرفس لاح نم

 ظ . كلا دنع اهلك

 ( ةكلملا ىلت ىتلأ.ةيئاثلا سروتاخلاركذ )

 ؛ةيحولا هابلا حتفو ىلوالا فاكلا متفي نوناخ كبك ابمساو
 ةمجعم نيغو نوني هماو ئطخن ريمالا تنب ىهو ةلاخنلا ةيكرتلاب هانممو



 م ا ل

 هذه ىلع انلخد ةكلملا ىلع انلوخد دغ ىفو .ه تأو دقو سرقتلا

 نيبو ميركلا فحصلا يف أرقت ةبترص ىلع اهاندجوف نولملا

 تانبلا نم نيرشع وحنو دعاوقلا ءاسنلا ىرم رشع وحن اهدي
 انئراق ًارقو مالكلاو مالسلا ف تنسحاو اهملع انماسف ابايث نزرطي

 هتلمف ام لثك اهدبب حدقلا ىتلوأئو رضحأف زمقلاب ترمأو هتنسحتساف

 . اهنع انفرصناو كلما

 (ةشااثلا نوناخلا ركذ)

 حوتفم اهالك فورحلا رخآ هيو ةدحوم هابب توايب ابمساو
 نىظعلا ةينيطنطسقلا كلم تنب ىهو . نونو دم واوو مومضم مالو

 ريرس ىلع ةدعاق ىهو نواللا هذه ىلع انلخدو . روفكحت ناطلسلا

 تايكرتو تايمور ةيراج ةئام وحن اهدي نيبو ةشف هعاوق هصرم
 نيب باجملاو ابسأر ىلع نايتفلاو تادعاقو تامئاق نهم تاببونو

 ثكيو انناطوا دعبو انمدقمو انلاح نع تلأسف . مورلا لاجر نم ابمدي

 ترمأو . ةقفشو اهم ةقر اهيدي نيب فثلاك ليدنع اهبجو تحسمو

 فارصنالا اندرا الو .انيلا رظنت ىهو اهيدي نيب انك أو رضحأف ماعطلاب
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 تربظاو . جئاوحب انو ملاطو انيلا اوددرتو انع اوعطقنت ال تلاق

 مغو نمسو ريثك زبخو ماعطب انرأ يف تتثعبو قالخالا مراكم

 . اهراس نم ةرشعو ليحلا دايج نم ةئالثو ةديج ةوسكو ماردو

 ( ةعبارلا نوتاخلا ركذ )

 ميجو لمبملا لادلا مضو ءارلا ناكساو ةزمحلا مب اجدرأ ابمساو

 تنب ىهو . ةلحلا ىف اهندالول كلذب تيمسو ةلح لا مهاسلب دراو . فلاو

 هانعمو ماللاو ةزمهلا مفي سولالا نيم كب ىسع ريبكلا ريم ألا

 . كججك تيا ناطلسلا تنبي جوزمم وهو ايح هنكرداو ءارمالا ريمأ

 ىهو نهقفشاو ليام .نبفطلاو نيتاوخلا لضفا نم نوتاللا هذهو

 انلخد . هانمدق اكةلحلا زاوج دنع للا ىلع ىتي تأرامل ىلإ تتعب ىتلا

 ترصاو . هيلع ديزص ال ام ابسفقت مركو ابقلخ نسح نم انيأرف اهيلع

 نع تلأسو انباحسا برشف زمقلاب تعدو اهدي نيب انلكأف ماعطلاب

 . قزرا نب ىلع ريمالا ةجوز اهنخا ىلا اضيأ انلخدو اهانبجاف انلاح

 ( كبزوا مظعملا راطلسلا تنب ركذ)

 ةانثم ءاتو دم هابو ةزمحلا رسكب تياو كحججك تيا ايمسأ
 ها



 كك

 ريغصلا باكلا اهمسا ىنعمو نيميجلا مضو فاكلا مذب كججكو

 كرتلا نأ انمدق دقو . ريغصلا وه كججكو ساكلا وه تيا ناف

 تنب نوتاللا هذه ىلا انهجوتو . برعلا لعفت اكلأآفلاب نومسي
 . اهدلاو ةلحم نم لايمأ ةتس وحن ىلع ةدرفنم ةلحمع ىف يهو كلا

 ديجلا دبع نبا فيرشلا ديسلاو ةاضقلاو ءابقفلا راضحاب ترأف

 ىنلا ىسيع ريمالا اهجوز رضحو . ءارقفلاو حتاشلاو ةيلطلا ةعاجو

 لتعم وهو دحاو شارف ىلع ابعم دعقف . ناطلسلا ةجوز هتنب

 . سرفلا بوكر الو هيمدق ىلع فرصتلا معيطتسي الف سرقتلاب

 همادخ هلا ناطلسلا ىلع لوخدلا دارأ اذاو ةبرعلا بككحري امناو

 ريمالا اضيأ تيأر ةروصلا هذه ىلعو . الومم سلجلا ىلا هولخدأو

 . كارتألا ءالؤه يف ةيشلف ةلملا هذهو ةيئاتلا نوتامعا وبا وهو طغت

 قالخالا نسحو مرلكملا نم ناطلسلا تنب نوتاللا هذه نم انيأرو

 . ًاريخ هللا اهازج . تلضفاو ناسحالا تلزجأو اهاوس نم هرن ملام

 .اهركَّذ انمدق ىلا ىلفطيط ةكلللا ًاعيجج اميبمأو فتاقيقش اهو

 نونو دم هايو ةروسكم ةولعم هاتب كب نين همسا اهنم ربكحألاو

 ليف هوما نان دسحلا "0 نينو رانا هاند كيو حوتفع
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 ناج ىنعمو . نونلا رسكو ميلا حتفب كب ناجح هيخا ماو دسملا

 . ةدح ىلع ةلح هل امهم دحاو لكو حورأا نيم نيت هن ايف حورلا

 كالاب هوبا هل دبعو ةروص هللا قلخ لجا نم كب نيت نلكو

 تام امل هناف كلذ هللا درب ملو هدنع فيرشتلاو ةوظحلا هل تناكو

 ممم سس يل سس مس سس

 ناج هوخأ ىلوو .هل ترج ةحيبق رومأل لتق 9 ًاريسي ىلو هوبا

 وه ديلا دبع نا فيرشلا ديسلا ناكو . لضفاو هنم ريخ وهو كب
 ردب مامالاو ةزمح ىضاقلاو وه ىلعراشأو . كب ناج ةبيرب ىلوت ىنلا

 ىودق نيح ماوسو ىراخبلا نيدلا ماسح ء«ىرقللا مامالاو ىاؤقلا نيدلا

 . كلذ تلمفف هلضفل روكذملا كب ناج ةلحع ىلوزت نوكي نأ

 ( راغلب ةنيدم ىلإ ىرفس ركذ )

 ىرأل ايلا هجوتلا تدرأف راثلب ةنيدع تعمس تنكو

 يف اضيأ راهللا رصقو اهب ليللا رصق هاهنا نم اسهونع ركّذ ام
 . رشع ةريسم ناطلسلا ةلحم نيبو اهب تاكو . لصفلا كلذ سكع

 درو اهلا ىناصوأ نم ىعم ثمبق اهيلا ىنلصوي نم هنم تبلطف

 ءانئأ يف هاشعلاب نذأو انرطفأ برغملا انيلص املف . ناضمر يف اهلصوو هيلا
 را رجفلا علطو ريولاو عفشلاو حوارتلا انيلصو اهانيلصف انراطفا

 .ًاثالث اهب تقأو اضيأ هرصق لصف ىف اهب راهلا رصقي كلذكو. كلذ



 داي

 ( ةملظلا ضرأ ركذ )

 نرم ايلا لوخدلاو ةماظلا ضرأ ىلإ لوخدلا تدرأ تنكو

 مظعل كلذ نع تبرضأ مث . اموي نيعيرأ ةريسم اهنييو راغلب

 راغنص تالي ىف الإ نوكي ال اهلا رفسلاو . ىودجلا ةلقو هيف ةنؤلا
 ملدق تبشي الف ديلجلا اف ةزافلا كلت ناف . رابك بالك اهرج

 اهءادقأ تبثتف رافظالا امل بالكلاو . اهف ةبادلا رفاح الو ىدآل

 مدحال نوكي نيذلا راجتلا نم هايوقألا الإ ابلخدب الو ديلملا يف

 رجش ال ابل هبطحو هبأرشو هماعطي ةرقوم اهوحن وأ ةلح ةئام

 ش ٠ ردم الو رجح الو اهف

 ًارارم اهنف راس دق ىنلا باكلا وه ضرأألا كلتب ليلدلاو

 ىلإ ةبرعلا طبرتو .اهوحتو رانيد فلا ىلإ هتميق يهتنتو ةرينك

 هعبنتو مدقلا وه نوكيو بالكلا نم ةئالث هعم نرقيو هقنع

 هبرضي ال باكلا اذهو . تفقو فقو اذاف . تايرعلاب بالكلا راس

 ىب لبق الوأ بالكلا معطا ماعطلا رضح اذاو . هرب الو هبحاص

 نيرفاسملل تلك اذاف . فلتتل هبحاص كرو رفو باكلا بضغ الإو مدآ

 مهْنم دحاو لكك ربو ةماظلا دنع اولزن ةلحرم نوعيرا ةالفلا هذهب

 نم ناك اذاف . داتنملا مهتم ىلا اوداعو كلانه عاتلا نم هب ءاجام
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  مقاقلاو باجنسلاو رومسلا نم هئازاب نودجيف مهعاتم دقفتل اوداع دغلا

 مل ناو ٠ هذخأ هعاتم ءازا هدجو ام عاتلا بحاص ىفرا تاق

 اوكرتو . ةملظلا لها ىنعا . مهعاتم اومفر ارو هنوديزيف ةكرن هضرب

 . راجتلا عاتم

 .كلانه ىلإ نوهجوتي نيذلا ملعل الو موارشو مبعيي اذكهو

 . ًادحأ نوري الو سنالا نم مأ نجلا نمأ مهيراشيو ممميابي نم

 دنملا داليب هنم ةورفلا ىواستو .ءارفلا عاونأ نسحأ وه مقاقلاو

 ضايبلا ةديدش ىهو . نوسخو نانئام انبهذ نم ابفرصو .رانيد فلأ

 .قف هوكرت. ليوط هبنذو ربشلا لوط ىف ريغص ناويح دلج نم

 ةئامبرأ هنم ةورفلا ىواست كلذ تود رومسلاو . هلا- ىلع ةورفلا

 ءارصاو . لمقلا ابلخدي ال هنا دواحلا هذه ةيصاخ نمو . اموحاف رانيد

 قنعلا دنع مهناورفب الصتم دحاولا دلما هنم نولعجي اهرابكو نيصلا

 ريمألا عم راغلب ةنيدم نم تدعو .نيقارعلاو سراف راجت كلذكو

 عضوملا ىلع ناطلسلا ةلمم تدجوف ىتبح ىف ناطلسلا هثمب ىنلا

 .ناضمر قرم نيرشعلاو نماثلا ىف كلذو مد شيب فورعلما

 . ةعملا موي ديعلا موي فداصو ديعلا ةالص هعم ترضحو



 0 حا

 ( ديعلا ىف مهيترت ركذ)
 . ةميظعلا هرك اسع ىف ناطلسلا بكر ديعلا موي حابص ناكالو

 ناطلسلا تنب تبكرو .اهرك اأسع ابعمو اهبرع نوناخ لك تبكرو

 . ابمأ نم كلملا ترو ةقيقحلا ىلع ةكللا ىه ذإ اهسأر ىلع جاتلاو

 روضحلا مدق دق ناكو . هركسع ىف دحاو لك ناطلسلا دالوأ ترو

 ءابقفلا رم ةعاجج هعمو ىلياسلا نيدلا باهش ةاضقلا ىضاق ديعلا

 ىاوقلا ندلا ردب مامالاو ةزح ىضاقلا بكصرو اوبكرف ٌتاشلاو

 . ديلا دبع نبا فيرشلاو

 ناطلسلا 56 كب نبت عم ءابقفلا ءالؤه بوكر ناكو

 . كيبنلا باهش ىفاقلا هيب ىلصف . هالععالاو لابطالا مبعمو

 ىمسن بشخ جرب ىلا ىهناو ناطلسلا بكرو ةبطخ قنلحأ بطخو

 هنود نأت جرب بصنو . هنيتاوخ هعمو هيف سلخ . كشكحلا مدنع

 نع اهنود ناجرب بصنو . جاتلا ةبحاص هتنباو هدهع ىلو هيف سلخ

 ءارصألل ىباركلا تبصنو . هبراقأو ناطلسلا ءانبأ اهيف هلمثو هنيع

 لك سلخ هلامثو جربلا نيي نع تايلدنصلا ىمستو كولما ءانأو

 ةلبط ناموط ريمأ لكل ىرلل تالبط تبصن .  هيسرك ىلع دحاو
 فالا ةرشع هل بكرب ىنلا وه هدنع ناموط ريمأو . هب ةصتخ



 عواد

 ةئام نودوقي رشع ةعبس ناموط ءارمأ رم نورضاملا نكف

 . كلذ نم "رثك أ هركسعو الأ نيعبسو

 نوبعلي هباحأو هيلع دعقف . ربنم هبش ريمأ لكل بصنو '

 ريمأ لك ىلع تعلفت علملاب ىنأ مث . ةعاس كلذ ىلع اونكف هيدن نيب

 هتمدخو . مدخيف ناطلسلا جر لفسأ ىلإ ىلأي اهسلي ام دنعو . ةعلخ

 - ةمئاق ىرخلاو اع هلو غو ىنتلا هتبكر رب ضرألا سعي نأ

 هدوقيو ريمألا هيف لبقيو هرفاح مفريف 95 جرسم سرفب ىلؤي

 اذه لعفيو . هركسع عم فقيو هبكرب كلانهو . هيسرك ىلإ هسفنب

 نعو سرفلا بكريو جربلا نع ناطلسلا لزني م. مهنم ريمأ لك

 هراسن نعو . كججك تيا ةكلملا هتنب هيلتو دهملا ىلو هنبا هنيع

 تاتا :ةوسكم تايرع ف عبرألا نيتاوملا هيد نيبو ىناثلا هنبا

 لزيو . بهذلا ريرملاب ةلا اهرجت ىلا ليملاو . بهذلا ريرحلا

 باجملاو ءارزولاو كولملا ءا:بأو راغصلاو رابكلا ءارمالا ميج

 لصي نأ ىلإ مبءادقأ ىلع ناطلسلا ىد» نيب نوشميف ةلودلا بابرأو

 كلاته تبصن دقو جارفا وهو واولا رسكي قاطولاو . قاطولا ىلإ

 . ةميظع ( هكرأب ) ةكراب

 ةوسكم بشحلا نم ةدمحا ةعبرأ هل ريبك تدي مدنع ةكرابلاو
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 ةضفلا نم روماج دومع لك ىلعا يفو سهذلاب ةهوملا ةضفلا حتافصي

 ةينب اهلك دعبلا ىلع ةكرابلا هذه ربظتو . عامشو قيرب هل ةبهذلا

 شرفيو . ناتكلاو نطقلا نم فئاقس اهراسيو اهني نع عضويو
 مو . مظعالا ريرسلا ةكرابلا طسو ىف سصنيو . ريرحلا شرفب هلك كلذ

 حتافصب ةوسكم هداوعأو عصرم بئشخ نم وهو . تختلا هنومسي

 . مظع شرف هقوفو . ةهوملا ةصلاخلا ةضفلا نم هعاوقو . ةبهذم ةضف

 نواخلاو ناطلسلا ابب سلجن ةبترص متع الا ريرسلا اذه طسو ىفو

 ابعمو كججك تيا هنثب اهب تسلج ةبترص هنيع نعو . ىربكلا

 أبعمو نولي نولللا اهي تسلج ةبترص هراسي نعو .اجدرا نولملا

 كب نيت هيلع دعق ىسرك ريرسلا نيع نع بصنو . كبكح نوأملا

 .ىناثلا هدلو كب ناج هيلع دعق ىسرك هلامث نع بصنو . ناطلسلا دلو

 ءارعأالاو كولملا ءانبا ابقوف سلج لامثلاو نيهلا نع نارك تيتو

 نودوقي نيذلا مو. ةرازه ءارصا لثم راغصلا ءارمألا مث . رابكلا

 اهلم< ةدئام لكو . ةضفلاو بهذلا دئاوم ىلع ماعطلاب ىلأ .  افلا

 . كلذ نم رثك أو لاجر ةعبرأ

 لك ىدي نيب عضوبو . ةقولسم ملدلاو ليلا مول مهماعطو

 دقو ريرح بايث هيلعو محللا م وهو يجروابلا ىنأيو ةدئام ريمأ



 ل

 نوكيو . اهداما يف نيك اكس ةلج همازح ىفو ريرح ةطوف اهيلع طبر

 ىؤيو ةزمأ ىدي ليب دعمق ةدئاملا تمدق اذاف يجرواب ريمأ لكل

 عطقيف . هأملب لواحم حلم اهيف ةضفلا وأ بهذلا كم ةرينص ةفحصب

 ملا هطق يف ةعنص كلذ يف مهو . اراغص امطق 0 ىجروابلا

 م مظعلاب طلتخا ام الإ هنم نواكحأب ال مهنأف . مظعلاب اطلتغم

 . لسعلا ذيبن مهمرش رثكاو . برشلل ةضفلاو بعذا ىلاواب ىو

 ٠ ذديينلا نوللحم مهذلا ةيفنح مو

 تمدخو ع حدقلا هتنب تنخا برشي نا ناطلسلا دارا اذاف

 نوناخلل هلوانتف رخآ ادق ذخأت مل .برشف -دقلا هتلوا م ابلجرب

 مث. نهيبترت ىلع نيتاولتا راسل لوانت مث. هنم برشتف ىربكلا
 لواني مث . برشيف هأبا هلوانيو مدخيو حدقلا دهعلا ىلو ا

 حدا ذخأيف ىلالا دلولا موقي أ . نيعيمل مدخيو هستخا مث فيتاوكلا
 دحاو لك قسيف رابكلا ءارسألا موقي م .هل مدخنو هاخا قتسيو

 مهم دحاو لك قسيف كومملا هانبا موقي < . هل مدخلو دبعلا ىلو مهنم

 ءانبأ نوقسيف راغصلا ءارمألا موقي مث .هل مدختو قلثلا نبالا اذه

 . ( ةيلاولاب ) ةيلالملاب كلذ ءانثأ نونغيو كولملا

 بيطخلاو ىضاقلل دجسلا ءازا اضيأأ ةرييك ةبق تبصن دق تناكو

 بعذلا دئاوع انين وأَف . مهعم اناو ٌتاشلاو ءابقفلا رانسو فيرشلاو
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 ف فرصتي الو . كارثالا رابك نم. ةعبرأ ةدحاو لك لمحت ةضفلاو

 نم دارأ ام مفرب مرصايخ رابكلا الإ ناطلسلا ىدد نيب مويلا كلذ

 عروت كم مهنمو لكأ نم ءابقفلا نم ناكف . دارأ نم ىلا دئاوللا

 .نيهلا نع رصبلا دم تيأرو . بهذلاو ةضفلا دئاوم ىف لكأألا نع

 ىلع اهقيرفتي ناطلسلا صأق . زمقلا اياور اهيلع تابرعلا :رم لامشلاو
 انيتأ مث . كارثالا نم ىناريمل اهتيطعاف اهم ةيرعب ىلا اونأف . سانلا

 نال ىنأي ال هنإ لئاق نف . ناطلسلا أطباف ةمخخبا ةالص رظتنن دجسلا

 دعب ناك املف . ةعئجا كرت ال هنإ لئاق نمو . هيلع بلغ دق ركسلا

 هل مسيتو فيرشلا ديسلا ىلع لسف ليامي وهو ىنأ تقولا نكت
 فرصناو ةعمجا انيلص < . ةيكرتلا ناسلب بالا وهو اطأب هبطاخي ناكو
 هلاح ىلع قبف . ةكرابلا ىلا تاطلسلا فرصناو مهلزانم ىلا سانلا

 كلت كلملا مم ىو . ثوعججا سانلا فرصنا مل رصعلا ةالص ىلا

 . هتنبو هندتاوخ ةليللا

 انلصوف ديعلا ىفقتا امل ةلحلاو ناطلسلا مم انليحر تنك مث
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 مجعملا ءاحلا حتفو ءارلا نوكسو ةانثلا ءانلا حتفب وهو . مراغملا

 . يكرن نيملاصلا نم ججاح وه ةنيدلا هذه هيلا بوسنملاو . نون هرخآو

 تمظع مث ةيرق راصف عضولا كلذ ناطلسلا هل ررحو ابعضوع ل

 لتا رمت ىلع ةينبم قاوسالا ةميظع ندملا نسحأ نم ىهو تندعو

 . رابكلا ايئدلا رابأ نم وهو

 دمتو رهلا اذه دمجيو دربلا دتشي ىتح ناطلسلا مق كلاتهو

 لاجأ نم فالآلاب نوتأيف دالبلا كل لهأ ىمأي مث . هب ةلصتما هايمل

 هلك أت ال كلانه نبتلاو . رهلا قوف دقعنملا ديلجلا ىلع اهنواعجيف نبتلا

 شيشحلا ابلكأ امتاو د ملا دالي كلذكو اهرضي هنأل باودلا

 هايلاو رهنلا اذه قوف تابرعلاب نورفاسيو ٠ دالبلا بصل رضخألا

 لصف رخآ عم هقوف لفاوقلا تزاج اعرو لحارم ثالث هب ةلصتملا

 . نوكلب.و نوق رغيف هاتشلا

 كلم ةنبا نواب نوتاخلا تبغر ناخرت جاحلا ةنيدم انلصو الو

 هدنع ابل عضتل اهبأ ةرايذ ىف امل نذَأب نأ ناطلسلا نم مورلا

 اهبحص هجوتلا ىف ىل نذأي نأ هنم تبغرو امل نذاف . هيلا دوعتو

 اعإ هل تلقو هتفطالف . ىلع افوخ ىنمنف ىمظعلا ةينيطتطسقلا ةدهاشل

 هانعدوو ىل نذَأف . دحأ نم فاخأ الف كراوجو كتمرح ىف ابلخدأ
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 :تكمرتش اهف شا قلادال بلا |.

 يس عقارب ينو علاو
 7 لل

 0 ىلا وهو ميتقل -



 ع

 .ىتنطعأو ةريثكص سارفأو ةملخو رانيد ةئامسجو فلأب ىنللصوو

 داصلا مستفإ موصلا اهبومسي مو ةضفلا كئابس نهم نوتاخ لك
 ىتتبكرأو ىتسكو نهم رثك أ هنتب تطعأو ةموص اهندحاو لمهلا

 ه٠. ةلج رومسلاو باجنسلا تاورفو بايثلاو ليما نم ىل عمتجاو

 2 »+ ده

 لك يف ةناتسآلا كالتما ىلإ اهراطنأب ممطت ايسور تناك

 ولو ةصرف لك ىف تناكو . ماعلاو صاخلا كلذ لع 5 نمزو تقو

 ايكر ىلع ةراغلا نش وهو ءاهدصق نم اهيدو امل حنست ةبفات

 ءاهتيغب قيقحت ىلإ كلذب لصتو اهاكلتمم نم ايش اهنم مطتقتل
 | . اهلع ضاضقتالاو اهزاهنا نع مجح ال

 الوقت رصيقلا عماطم برحلا هذه ىلع قيقملا ثعابلا ناك دقو

 بشن راجشب رصيقلا اذه عرذت دقف . ةاتسالا قم 'ةضنولا لوألا

 هقياعرب نيلومشلا قيرغالا سسق عازتنا رثأ ىلع نابهرلا نيب

 ماوكش ءالؤه ءفرف . ةسدقللا ىفارالا نابهرل ةريدأ ةلج ةيحورلا
 . اسنرف ةلود ةياحب نولظتسم مهنأ نيمحاز ديجلا دبع ناطلسلا ىلإ



 هله 1 دك

 قيقحت اهفلكو قيرغإو نييسنرف نم ةفلؤم ةنمل ناطلسلا نيمف
 هيف ىعور انامرف ناطلسلا ردصأ رصيقلا طغض ريثأت تحنو . عازألا اذه

 ىلإ لسرأف الوقت رصيقلا لمعلا ذه عجشف . قيرغألا ةخلصم

 نأ هيلا زعوأو طونصمو 65[3؛0طئطو: فوكيشتنم ريمألا ةناتسالا

 نيبحيسلا ةفاكل رصيقلا ةباحي فارتعالا ىلاملا بابلا نم بلطي

 ةباجإ ىلاعلا بابلا ىأف . ةينامملا ةيدوطاربمالا ىف نيميقملا قيرغألا
 .بلطلا اذه

 ىلإ ؟يئاهن ًاراذنا فوكيشتنم مدق م 1هه# ةنس ويام ه يفو
 كلذ ىلعو هضفر ىلع ممصق بلطلا اذه ىنعم هنمض ىلاعلا بابلا

 ىتراما ىلع ةرافالا»و فحزلاب ههو_بب4 ًارمأ الوقت رصيقلا ردصأ

 . برحلا هذه نارين تلعتشلف ” بونادلا

 تاتللا 8101027168 1721ةعطخع ايخالفو ايفادلوم اتيالو اه - (5)

 . دعل امف اينامور امعنم تنوكن"







 لواالا اشاب سابع
 برحلا هله ف هتدعاسمو

 ةمالس دلهي برمحلا حبش نأ ديجلا دبع تاطلسلا ىأر الو

 ةدس#ت لسري نأ رصم ىلاو لوالا اب سابع نم بلط ةلودلا
 لوطسأ ةئيعتب صأو ىلاولا لئتماف . ةيرصلا دونجلا رم

 .ايدنج 586٠ و اعفدم 549 ب ةدوزم ةنيفس ةرشع ىتنثا نم نوكم

 ةئبعتو ىناردنكسالا اشاب نسح ىرصلا رحبلا ريمأ ةدايقب ايرحب
 ةدابب تايالأ ةتس نم فلؤم اشأب يحتف ميلس قيرفلا ةدايقب ىرب شيج

 ىج ١4 و ىج 1١ و ىج ١؟ و ىج ١١ و ىبج ٠١ و ىج ه4 ىهو

 ٠؟41 هعومجو ىراوس يج و ىالأ نمو دونج 167٠6 ابعومتو ةداي

 ١٠؟ هتايراطب ددعو ايدنج 799 هعومتو ةيجوط يج' ىالأو . ايدنج

 .امفدم 7 همقادم عومي نوكيف عفادم ةتس ابيهم لك ةيراطب

 هلسرأ ام ادع اذه . ايدنج 1970+ ىربلا شيملا اذه عومج نوكيو

 ا” برحلا هنه ىف ةلودلا ةدعاسمل لالاو دونملا نم كلذ دعب ىلاولا

 . دعب امف كل نييتيس
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 ىريلا شيجلا فلأ فيك

 لماملا شيجلا نم ةحلسالا ةنيابتلا دونملا هذه ذخؤت ملو

 عماعم ضاخ دق مهمظعم ناك نبذلا ىطايتحالا دونج نم تذخأ لب

 شيلا ناكو . ريبكلا اشأب ميهاربا ةرمإ تحب ةرروس ىف لاغتلا

 ىراوس تايالآ ةينامتو . ةدابب تايالآ ةينام نم افلؤم ذئتقو لماعلا

 ةداببلا تايالآ نم لوألا ىالألا اوم اذأو ةيجيوطلا نم نيبالأو

 ىراوسلا ىالأو ةدايب ىالأ ىج ه ةدجنلا هذه اهم تنوكت ىلا

 ناكو . ةيجيوط ىالأ يج ٠ ةيجيوطلا ىالأو ىراوس ىالأ ىج ةأ

 شيلا امأ . ايدنج 417 ةدجنلا هذه يف ةدايبلا ىالأ ددعطسوتم

 | . أيدتج 0784 هيف ةدايبلا ىالأ طسوتف لماعلا

 ددع ةفعاضم ةقيرط نم لوألا !اشاب سابع ضرغ ناكو
 قيقملا ددملا ةبج نم ايكحرت فواخم ظاقيا مدع تايالألا دونج
 هيلا رظنت ام دنع اهنال . ىرصملا شيلا هنم توكتي ىنلا

 بسح ابنم ةدحو لك هيوحن ام نود هتادسحو ددع ةيحان نم

 هذه تناكو . قيقملا هدلع فصنب هردقت عبتملا ماظنلا

 يف ةفلتخلا ةحلسالا تادسحو لك ىف اضيأأ ةعبتم ةقيزطلا

 . ىرصملا شيا



 دهس سين جرا يصل

 لماعلا ىرصملا شيجلا ةوق

 ىنلا شيلا فيلات ةئقيرط ركذ ىلع انيتأ دق انكألو

 هذه ركش نأ أانب نسحيف مرقلا برح يف ةلودلا ةدعاسمل لسرأ

 ىرصملا رطقلا ىف حالسلا تحن فراك ىنلا شيملا ةوق ةبسانملا

 ىف هتوق ناي وه اهو . اهب ءىراقلا مل ىتح ةميدتسم ةفصب
 - : م1407 ةنس

 ةدانتنح حلا

 ددعت

 فص وطاض
 ركعوطاض

 :اشأي دشروخ ءاوللا ةدايق ايدراغ يج 0 26

 اشاب نيسح 0 م» يج * : همك

 أشأب قطصم 2« 0 » ىجح ب هءملك

 هكلب قازرلا دبع ىال الاريمأ ةدايقب ةدابب ىج 0 ١

 كي دوت 2« 2« 2« ىح * ال

 كي نامع هد »ا ىجاع داع

 ْ 2 2 2« ىج 3 000

 كي بلاغ ع 00 ش « 0 يج 6 533

 هدعب لقت 46



 دلل

 فصوطايض

 ركعوطاض

 ةلبقام 446

 كي ليعامسا ىال "الا ريمأ ةدايقب ةدابب يج ١" ديف

 كب قطصم 0 »ا »  يجا7 64

 كي نامع هد »0 يجم 3

114" 

 كب نسح ىال ًالاريمأ ةدايقب نادوس ةدابب يج ١ م

 ةدايبلا ةلج 2 9744

 تاظحالم

 تادحو اهرابتعال ءاول ةبترب طابض ايدراغلا تايالأ داوق - ١
 . اهريغ نع ةزاتمم

 لكو طروأ * :رم نوكم ىالأ لك ايدراغلا تايالآ - ؟

 . تاكولب 8 ةئوكم ةطروأ

 طروأ ” نم نوكم ىالأ لك ةيناقلا ىرخأالا تايالالا 7

 . تاكولب ؛ نم ةنوكم ةطروأ لكو



 دونج ددع ىلع انيديأ تحن ىتلا رداصلا ىف رثمن مل - ؛

 . تايالأالا ىقاب هم بسانتي اددع هلانردق دقو ةدابب يج ؛ ىالألا

 ةنوكم ةطروأ لكو طروأ ٠ نم نوكم نادوسلا ىالأ - ه

 : مهعفادع ىدنج ٠ هعومت ةيجيوط كولب هب قحلمو تاكولب م نم

 قيرف ةبتر ىلا دعب اهف قرت كيب بلاغ ىلع ىالألا ريمأ - 5
 اشاب فيرش ةراظن هدب يف (ةيرحلا ىأ) ةيدابجلل ارظأن ناكو
 لغش لالتحالا دعبو اشاب قيفوت ويدملاا هل روفنلا دبع لوأ

 . ةبيرحلا ليكو ةفيظو

 نر يي للا

 رك

 ايدراغلا ءاول | كب دشروخ ىال ًالاريمأ ةدايقب ايدراغ ىج ١ 2 مس»

 اشأب ميلس كي درع 2 2 0 يحج ؟ اسر

 كي ميهاربا 7 ةدايقب قرازمىراوسيج ١ اذا

 كيا دمحم ١> د » يىج ا +١16

 كب نيهاش م» ٠ » .ىجج * م

 هدعب لق ه4



 اة # دل

 ( ىراوسلا مبان )

 ةنل

 فصوطايض
 ركسعو طابض

 - هليقام أ

 كب نامع ىال الا ريمأ ةدايق ىراوسيج نإ ١و6

 كيال » || ١ يىج ؛ محا

 0 « » ىجج 5 ممأ

 كب يعبف لع م« 0 م, يج و ؟ديه

 كي اضر ىلع 0 2 2 يج ين 32-7

 ىراوسلا ةلمجس 11ه

 ملاحظات 

 تحن ةطروأ لكو طروأ ١ .:رم ةنوكم ىراوسلا تايالآ

 ماقمأق ىالألا ريمأ ريغ دجويو . ىقابزوي ةبترب طباض ةدابق
 . نايشايكبو ناث دئاق



 فصوطايم

 ركسوطاض

 ةدايق ةدايب ةيجيوط 0غ ١ ا

 ةدايبلا ةيجيوطلا ءاولأ 22كب ىنطصم ىالألا ريمأ
 اشلب قذاح ىراوسلاو | ةدايقب ةدايب ةيبجحوط يجب ؟ 2 »

 ا , كب نلنسح ىالالا ا

65244 

 (فورعم ريغ دئاقلا ) ىراوس ةيجح وط ىالأ ل

 ةذفقف

 تاظحاللم

 نم نوكحم ةدايبلا ناديلا ةيجيوط نم ىالأ لك ١

 * اهبو ىفابكحب ةبترب طباض ةدايق ثحن ةطروأ لكو طروأ ؛

 ١8 ةطرو ألا مفادم هيك وكف مفادم * ةيراطي لكلو تايراطب

 .امفدم 7 ىال الا عفادم ددعو امفدم



 / مها

 < اهب ةيراطب لكو تايراطب ؛ هب ىراوسلا ةيجيوطلا ىالأ - ؟

 . امفدم ؟4 همفادم دنع نوكيف مفادم
 ا

 ةهدلطع

 فصوطابض

 ركسوط ابن

 'ادلفين

 اكان

 اندح

 فضلا

 ا ؟ةابأ

 لحاوسلا ةيحيوط

 هلبق ام

 ١ ةدايق لحاوس ةيجيوط يج |
 لحاوسلا ظفاح | كب ناهلس ىالالا ريمأ

 اشاب فسوي | ةدايقب لحاوس ةيجيوط يج ؟

 | كب ىلع ىالالا ريمأ

 ةيجصوطلا ةلج

 ةلاط+> الم

 تحن تاكواب نم نوكم لحاوسلا ةيجيوط نم ىالأ لك

 . ىهابكب ةيترب طباض ةدايق
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 ثيمو طاب
 ركسو طابض

 ةدايبلا فكي

 ىراوسلا ا

 ناديملا ةيجيوط كمي

 لحاوسلا ةيجيوط ١ هو5
 ا

 ىلإو . ددملاو ددعلا لكتساو 0 ةباغ غلب ندا انهو

 رادقم ملعيل ةداسب ىجا وهو هنيالآ نم ىالأ فيلات نابب ءىراقلا

 -: سيئرتلاو دادعتسالا لماك نم هيلع ناك ام

 ةدايقلا

 ل وأ دئاق ىالأ قا ١

 ناث دئاق ماقعاق ْ * ١



 -ه1-.
9 

 برحلا ناكرأ طابض
 ىفايكي ١
 نايسافا لوقغاص ل

 نايشابزوب 0

 نالوأ نامزالم

 نوناث نومزالم ف ٠

 طرو الا: طايض

 ةيشابكب 5

 هيسافأ لوقغاص 5

 هيساغأ لوقلوص 1

 ايشابزوي "4
 لوأ امزالم 4

 ايناث امزالم 1 11

 رادملع

 ىئابزوب لوأ رادماع ١

 لوأ مزالم ىلاث رادماع ١ ؟



 فلآ

 مك

 تع ويم

 طروألا ةمنأ

 لوأ بتاك

 هبتكح

 ىقابزوي لوأ بيبط

 لوأ مزالم ه

 ناث مزالم ١ ٠

 لوأ مزالم يجزجا

 لوأ مزالم قشتسلا رطان

 ةيحرغ

 ىثايزوي يجميلمت

 در كحرسعو طابص فيم
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 ددذع

 ةشرولا كولي

 ١

0 

 ١

 ب لنكن

 ةعيانصلا كولب

0 

 ١

1 

 ١1 اذن

 ةطروأ ىج ١

 ملم ملم

 ةطروأ ىج ؟

 مقلع مكغ

 ىئابزوي

 لوأ مزالم

 ناث مزالم

 ركسعو طانض تعم

 ىثابزوي

 لوأ مزالم

 ناث مزالم

 ا 0 لا

 ركسعو طا: تف

 ركسعو ط ايض فص



 هد هرم

 ددع

 ةطروأ ىج م

 ركسعو طابض فص ريم ملم

 ةطروأ ىج

 و طابص فص مم --

 ةطروأ ىج ه
 ركسعو طابط فص 41 مكا

 ةطروا ىجج ا

 ركسعو طابص فص 404 مو

 ركسعو طابض فصو طابض . ةلخلا ه4

 م 1488 ةنس هيلوي 58 -- ه 4 ةنس ناضمر ١" قو

 ةدجنلا هذه طروأ مج ىف عارسالاب لوالا اشاب سابع ىلاولا مأ

 تاو ارح اهنم رفاستل ةيردنكسالا ىلا لوأف لوأ املاسرأو

 امدقم ربشأ ةئالث بترص اهركاسعو اهطابص نم درف لكل فرصي
 ةينسلا ةدارالا صن كاهو . ةيصخشلا مهجتاوح ىلع اهنم قاقألا

 : صوصملا اذهب تردص يتلا



 115 مقر 1؟04 ةنس ناضمر ؟١ خيراتب ادختكلا ىلا ةرداص ةدارإ

 -: ٠١9 مقر ةحفصلاب ةيعملا رداص قر نتا قو

 رك اسعو طابض نم درف لكل فرصي نأ انباوصتسال

 تحن امدقم ربشأ ةئالث فرطلا كاذ ىلا مهلاسرا ىضتقملا ةيربلا

 . ةيصخشلا مهمزاول اوضقي نا لحال مهاقاقحتسا لنرم باسملا

 مزلل 1759 ةنس تاضمر ؟١!ةخرؤلا متدافأ مت دامس ىرأرك

 املاككتسا ريصي ىتلا طروثالا نا مث . حورشلا بسح اهفرصب ةردابملا

 لوأف لوأ ةطروأ ةطروأ اهلاسراب مامهالا لذب مزلي ابطابض 2

 بيترت لامكتسا دنع اذكحو .سمأ راعشا سسح ةيردتكسالا ىلإ

 فرصي نأ اضِيأ بج ثيحو .اضيأ لسرتو اهنايالاريم نيمت تايالألا
 ةرشع دعب كرحتتس ىتلا اهزيجت ىراجلا نفسلاب نيرفاسلا ةيرحبلل
 مماقوشك بلط مزايف مهمايهام نم ءزج اموي رشع ةسخ وأ مايأ

 هذه ةيبهأل ارظنو .اهزيرجتو مزلت ىتلا دوقنلا راضحتساو ةعاس لبق

 ةقد لكب كلذ زاجنا ىف عارسالا مقطع نم لمالف ةحلصلا

 © اني ولطم . اذهو ءانتعاو:

 اهني نم
 مع

 لوالا سابع



 د مسك يح يوك وج هوس حو بج تيسم ج

 (م 146+ ةنس ةيلوي لوأ ) ةروك ذملا ةنسلا نم ناضمر <54 يفو

 ةدارألا ةيردنكحسالا ظفاحم كب ىنلالا ميهاربا ىلا ىلاولا ردصأ

 لوطسأالا نفسل ابيف موامسأ ةدراولا تانادوبقلا نييعتب ةين الا ةينسلا

 ْ --: ةدارألا هذه صن كاهو . ىرصملا

 ةناتسالل ةلملا مم ترفاس ىتلا نفسلا نابي اهعمو ةينس ةدارا

 ةحفصلاب 4 مقر رتفدلاب ةديقمو 1514 ةنس ناضمر ؟؛ يف ةخرؤم

 + مقر تقف ١١ مقر

 ددسع

 ماقماقلا اهلادوبق :٠ تويلغ .دابج حادتفم ةنيفسلا 0
 كب رهاط

 . كب ليلخ ماقماقلا اهنادوبق . نويلغ . دايأ دابج ةنيفسلا

 .كيدوحت »00ه 5.0 ه0 مويف م

 .ىتابكبلا اهنادوبق . نيتقرفلا عون نم ديشر د

 . ناطبق ناجم

 .ابمادوبق . نيتقرفلا عون فرم دابج ريش ةنيفسلا

 . نادوبق ديشروخ ىئابكبلا
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 يي اا عع

 ىدابكلا اهنادوبق : نيتقرفلا حون نم طايمد ةنيفسلا
 .نادوبق نيهاش دعا

 ىثابكبلا اهنادوبق : نيتقرفلا عون نم ةريحب ةنيفسلا

 . نادوبق دمحأ ىزاجح

 ماقكاقلا اهنادوبق : نيتقرفلا عون نم ليثلا ةنيفسلا

 .نادوبق ديجلا دبع

 ىباغأ لوقغاصلا اهمادوبق : تورق . ىرح حانج ةئيفسلا

 5 نادوبق ليز

 ىباغأ لوقغاصلا اهنادوبق : تورق . ركب دابج ةنيفسلا

 . نادوبق يطؤلن رالا نسح

 ىسافأ لوقغاصلا هنادوبق : ىرح# هناورب روباو

 .نادوبق اص

 ىساغأ لوقغاسلا هتادوبق : ةقعاص تيليوج روباو

 . نادوبق رهاط

 ©, ةعطق ةرشع ىتثا طقف







 هما ملا

 ةيردنكسا ظفاحم كب ىلا ىلإ .

 «« و ٠ مقر مفرط نم نيندراولا نيتدافألا ىلع نب

 تائادوبق صوصخب ( م 1408 ةنس هينوي 59و 17 ) 1755 ةنس ناضمر

 انتدارا تضنقا دق ةناتسالل رفاستس ىتلا ةنيفس ةرشع ىتتئالا
 ةنيفسلل انادوبق مهم لك هالعأ موامسأ ةررحلا تانادوبقلا نييعتب
 3 ايمو ىلع ءارحالاو كلذب ململ روح دقو . اهمامأ هيسأ ررحلا

 ١؟19 ةنس ناضمر رهش 45

 اهب نم

00 
 لوآلا سا سسيع

 د * نت

 ةيرصملا ةيرحللا ةدجنلا

 يف ىرصلا لوطسألا وأ ةيرصلا ةيرحبلا ةراملا ةدايقب دهع
 ىنلا ىناردتكسالا اشأب نسح قيرفلا رحبلا ريمأ ىلإ برحلا هذه
 اسنرفي ةيرحبلا نونف سرد مث اشلب ىلع دمت كيلا نم هلصأ ناك
 وهو . م 18 ماع اهلا تلسرأ ىتلا ةيملعلا ةثعبلا يف ًاذيماب ناك ذإ



 ىناردنكسالا اشاب نسح مسأب يمس دقو . ةيردنكسالا ىلاهأ نم

 ىتئا نم ًاقلؤم لوطسألا اذه ناكو . اهف همساي فورعلا عراشتلا

 . ةري +ذلاو ةريلاب ًادورعو مجحلاو لوطلا ةفلتخم ةمطق ةرشع

 لك مفادم ددعو لوطسألا اذه ءطق ناي كاهو

 - : اهدونجو ةعطق

 دونملا ددع

 ىرحبلا شيلا ماع دئاق ىناردنكسأألا اشاب نسح قيرفلا ١

 . ةقرفلا مياونتو برح ناكرأ 6

 كب رهاط ماقكالا ةدايقب عفدم ٠٠١ هبو دابج حاتفم نويلغلا 09

 كب ليلخ » ه ه 1٠٠١ » دأبأ دابج ه 1

 كيو جه ب انو وسلا 8:

 نادوبق نايس ىثايكيلا » » ٠ » ديشر ةطاقرفلا 8

 ديشروخىئابكبلا ٠ ١» + » دابج ريشةطاقرفلا 0
 ش ٠ نادوبق

 » طايمد ةطاقرفلا 2١
 1 نادوبق نيهاش

 دا ىقايكبلا م 0 ١

 هدعب لقت < مقدم ؛١4 2 ايلتح ا ه.55



 دونج

 نكات

 ف

 سل

 قلو

 فلو

 نأ

1788 

 لوطسالا عطق ناي (عبأت)
 عقادم

 هلبق ام

 ٠ ابيو ةريحبلا ةطاقرفلا

 . نادوبق دمحأ ىزاحح

 مه هبو ليلا روباو

 . نآأدوبق ديلا دبع

 ؟4 هبوىرح انج تيورق

 . نادوبق ليئز ىساغأ

 54 هبو ركب دابج تيورق

 نادوبقد ورثت رانسح ىماغأ

 ٠١؟ هبو ةقعاصلا تيليوح

 . نادوبق رهاط ىساغأ

 ٠؟ هبو ىرخ هناوريروباولا

 . نادوبق اص ىساغأ

56 

 هلبق ام ١م

 ىقابكبلا ةدايقب (ءفدم

 ماقماقلا ةداسيقب مفدم

 لوقغاصلا ةدايقب ًامفدم

 لوقغاصلا ةدايقب ًامفدم

 لوقغاصلا ةدايق ًامفدم

 لوقفاصلا ةدايق امفدم



 (م م68 ةنس هيلوي 5 ) ه 1559 ةنس تلاضمر *7 قو

 ةيردنكسالا ظفاحم كب ىنلأ مهاربا ىلإ لوألا سابع ىلاولا ردصأ

 نييرحبلا طابضال املقم ربشأ ةثالث فرصب ةيت آلا ةينسلا ةدارالا

 ريمأ ىتاردتكسألا اشي يرسح قيرقلا ةيمب نورفاسيس نيذل
 -: يه اهو . مهمزاول ءاضقن ىرصلا لوطسألا

 رتفدلاب ةديقم 5 مقر ةيردنكسا لفاحم كي ىفلأ ىلا ةدارا

 ١١ ةحفصلاب 5 مر

 نيذلا طايضلل ًامدقم ربشأ ةثالث فرصب ىضقت ةلالا نأ ثيح

 دعاسم نم ةيدابحلا نفس نادنموق اشاب نسح ةداعس ةيمع نورفاسيس

 مبمزلي ام ىرتشم لجأل مهليهام نم باسحلا تحن ماقماقلا ةيانل

 . ةيمولعملل اذه ررحو . هئارجاب اورداب سلع ىلا كلذ لوصو ىدلف

 اهب نم

 ا ظ
 لوالا سابع ام ةنس نانضمر *7

 اهركَذ ىسمأو نآلا ةلمعتسم ريغ نفسلا هذه عاونأ نأ ثيحو



 بت حا # تسحب هشه سسيحس

 نأ اني ردجيف اهيترتو ابماظن ىلع فوقولا ءىراقلا مهو ًايخيران ًارثأ

 ةيبرحلا نفسلا هذه نم عون لك ت ادرفمل انايب ىلي اهف ركذن
 -:نايبلا اذه كيلاو . ةيرصملا تاظوفحلا راد قاروأ نع القت

 دلع

 نولغلا مئاط

 ( نادوبق ) ماقمأق ةنيفسلا ىراوس

 ىثابكب ةئيفسلا تادرفم
 هيسافأ لوقغاص

 نالوأ نايشابزوي

 نواث ةيشابزوي

 لوأ مزالم

 نوناث. نومزالم

 نولوأ نودعاسم

 نوناث نودعاسم

 لوأ هجوخ

 ناث هجوخ

 هدب لق



0 

0 
 . لأ ) ا ظ

 نويلغل مط عب '

 هليق ام 5١

 ثلاث هجوخ 4 ١

 سيئر شاب

 ناث » | : ١

 كلاث » ْ

 ةتيفسلا مامأ

 لوأ يجنوط : 1 ١

 نايناث نايجيوط ظ
 ثلاث يجوط ْ

 لوأ يجنمود
 ةفدلا ردم) ظ ظ
 ( ةفدلا ريدم و ظ

 كتلاث هده ْ

 طافلق

 4< هَ ( عولقلا سيئرو شاق ) نايداب ١

 هدعب لق 3008



 0 لمع

66 

 -5و5-

 نؤيلغلا مقاط ( عبات )

 هلبق ام

 ( راجت ) زوقتازم
 فلز

 ومرداوق

 (ليلد) ظووالق
10 

 ةطاقرسسفلا مقاط

 ( نادوبق ١ ىقابكب ةنيقسلا ىراوس
 ىساغأ لوقفاص ةنيفسلا تادرفم

 لوأ ىفابزوي

 نولاث ةيشابزوي

 نالوأ نامزالم

 هدعب لقت

 ةقرحم اهنا رهظيو ةملكلا هذه ىنعم ىلا دتبن مل - (1)



 بال. 0

 -ص

8 

 ةطاقرفلا مقاط ( عبات ) |

 هلبقام

 نواثنومزالم

 نولوأ نودعاشم

 نولش ه

 ةنيفسلا بيبط
 بيبطلا يجرع
 ' " ىنافأ ةنيفس

 لوأ ةجوخ

000 
 سيئر شاي

 ناث د

 لوأ يجئزخم
 ةتيفسلا ماما

 لوأ يجنخبج



 هما

 لق

 0 ايا

 هلبق ام
 ناث .ر

 ناث » د

 ظ وأ ىثأب يجنمود ' (ةقدلا ريدم) لوأ 0

 ناث »

 ثلاث »

 سئ رو شاق) لوأ تابدأب ( عولقلا سئرو شاق 0

 نايناث .تائايدأب

 (راجن)  زوفقتارم

 (قالحر“ لوأ ربرب

 دادح

 رك اسع



 ماقماق ةنيفسلا ىراوس

 ىثابكب ةنيفسلا تادرفم

 نولوأ ةيشابزوي
 فتلاث ىثابزوي

 نالوأ نامزالم

 نواثنومزالم

 نولوأ نودعأسم

 نايناث نادعاسم

 لوأ سدئبم

 قا

 لوأ هجوخ

 سير شاب

 هدعب لقن



 ا ااا

 لينلا روباو متاط. ( مبأت ١

 هلبق ام

 لوأ يجنزخم

 ةنيفسلا .ماما

 ىثاب يجيوط
 ىذأب يجنمود

 نأث ىثأب ه
 طالق

 دادح

 ركاسع

 تيورغقلا ماط

 ىساغأ لوقغاص ةنيفسلا ىراوس

 هدعب لقت



 تيورقلا متاط ( عيات )

 هليقام

 نايئاث نايشابزوي.:

 نوناث نومزالم

 نولوأ نودعاسم

 نوناث ه

 ةنيفسلا بيبط

 ةنيفسلا و

 سير شاب

 ةنيفسلا مامإ

 يشأب يجيوط

 ىثأاب يجنمود
 طافلق

 رك اه



 الو

 تيليوجلا قل
 ااهيخثككك”ةثتتتت0-7/

 دلاسع

 ىبافأ لوقغاص ةنيفسلا ىراوس ١

 لوأ ىئايزوي ةتيفسلا تادرفم 00١

 ناث ىشابزوي 0١

 نونأث نومزالم 3

 نولوأ نونغاسن 3

 نايئاث نادعاسم 0

 بيبط 8

 ةنيفسلا ةجوخ ١

 سير شأب ١

 ةئيفسلا مامأ ١

 ىثأب يجيوط ١
 ىثاب يجنمود ١

 نأث -» 0

 ركاسع ا



 و

 تادارا عبرأ ه ١؟19 ةنس ناضمر <” يف 0-5 يلاولا ردصأو

 عيجج .ريضحتب ةيردنكسالا ةعانص راد سيئر ىلا ىلوألا : ةينس

 كيب قلأ مهاربا ىلا ةيناثلاو . اهبيترثو ةييرملا نفسلا مزاول

 ةيئاثلاو . اهدادعاو ةيرحبلا ةرامالا ةنيفس ميظنتب ةي ردنكسالا ظفاحم

 ةيردنكحسالا ظفاحم تابلط ذيفنتب ةريحبلا ريدم كب فرام ىلا

 هتيداعباو ىناردتكسالا اشاب نسح قيرفلا ةرئاد لعافرشم نيع نيذلا

 كب قطصم ىالألا ريمأ ىلا ةمبارلاو .:برحلا ىف هتيغ ءانثا

 ىه اهو . ىرصلا رسسحبلا ريمأ ةيعم ىف هرايتخاب ةناتسآلاب مقلا
 كش ةووك ذل عبرألا تادارألا

)010 

 ىرتلا رتفدلاب ةديقم ٠ مد ةيردتكسالا ةناسرت ريدم ىلا ةدارإ

 1١١ ةحفصلاب 85 مد

 عيمج زيبجتو بيترت اورجت نأب ةعركلا انتدارا تضتقا دق

 عم جفاف رفاستس ىتلا نفسلا اهجاتح ىتلا ةيرورضلا مزاوللا

 نأ ا" نادنموقلا اشب نسح ةداعس مايق :نيمل اشاب نيدلا ريخ

 جراملا نم اهارتشم ىرجي ىديملا فرطب دجوت مل ىنلا هايشألا



 كلذ لوصو ىدلف . ًايوفش كلذ ىلا اشاب نيدلا ريخ اضيأ نوببنتو

 ررحو . ةقد لكب ةحلصملا هذه زاحا ق نوعسنو نودبتجم ماع ىلا

 ظ © ةيمولعسال اذه

 اهب نم ١؟59 ةنس ناضمر +

 "د
 لوالا سابع

0) 

 رتفدلاب ةديقم +7 مقر ةي ردنكسالا ظفاحم كب قلأ ىلا ةدارإ

 ١١ ةحفصلاب 37 مر ىرتلا

 .نادنموق اشاب نسح ةدامس ابكريس :ىلا ةنيفسلا نأ ثيح

 شرفو ميظنت ىغشقي ةماظتنم نوكت نأ بحي ةيرصملا ةيدابجلا نفس
 هميلستو اًضِيأ ىرفس مناط ىرتشمو ىريملا بناج نم تازمقلا

 م ةيمواعملل اذه ررح دقو . ةروكذلأ ةنيفسلل

 اهب نم ا؟د9 ةنس ناضمر

5 
 لوالا شايع



- 1/4 
 20 ا للللاا ماسلا

) 

 قتلا رتفدلاب ةديقم © قر ةريحبلا ريدم كب فراغ ىلإ ةدافإ

 1١١54 ةحفصلاب 86 مد

 ىلع انادنموق انلبق نم ةرلا هذه نيمت اشي نسح نا ثح

 ةزعلا بحاص هنع بالأ دقو ةناتسالل 5 رفاسملا ةيدامجلا نفس

 عم هترباد لافشأ ةرادأل ةيردنكحسألا ظفاح كب قنألا ميعاربا

 كلذب مملعو اذه لوصو درجمبف هروضح نيل ةداعبالاو دبعلا

 صتخي اهف هيلا راشلا ظفاحلا تابلط ذيفنتي [ضيأ مثأ نوردابت

 052 يلا لوصأ بسح اهتيوسنو .هيلا .راشلا اشابلا لاعب

 5 ةيمولعملل 3 اذه

 15١9 ةنس ناضمر ؟

1" 

 لو الا سابع

):0( 

 ةناتسم الاب ميقا كب قطصم ىالألا ريسمأ. ىلإ ةدافإ



 الو- 00010

 , 1١٠١ ةحفصلاب ؛ه6 مقر يكرتلا رتفالاب ةليقم 0 ٠

 نيملا اثاب نسح ةدامس ةيعمب اونوكت نأب انتدارا تضتقا دق
 مملع ىلا كلذ لوصو ىدلق . ةيرصلا نفسلا ىلع نادنموق ةرلا هذه
 ايهفرح اهوذقنتو هيلا راشلا اشابلا تاهيبنتو ننأو ال نونست

 ررحو . هيهاوو هرصاوأ :رع فارجنالا مدع ىف نودهنجتو

 ٠ ©, راعشأالل كلذ

 ٠ ةنس ناضمر ١١59

1 
 لولا سابع

 ا ع

 ىلوأالا ةيرصملا ةيربلا ةدجنلا ٠

 اشي سايع هلسرأ ىنلا ىربلا ىرصلل شيجلا ةداسنيقب دم“: ٠
 قيرقلا ىلإ برحلا هذه يف ةلودلا ةدعاسمل سمنإلا ءىداب ىف لوألا
 سيئر . ىواستر فلا اشأب تاملس ذيمالت .غيلأ وهو اشأب ىحتف ميلس

 يشيملا اذه فلأتو . ىلع دمت دهع. ىف ىرصلا؟ شيلا برح ناكدأ
 يج ٠١ و ىجو ىهو ةداي تايالأ ةتس نم امتآ .انركذ ص



 هن اك

 ىالأ يج ؟ نمو . ةدأيب يج 14 و يجا# و ىجا؟و يجا١و

 ناكرأ ابلك تايالألا هذه مدقتيو .'ةيجبوط ىالأ ىج““ و ىراوس

 ًايدنج 1977+ ابعيج تايالاالا هذه ددع ناكو . ماعلا دئاقلا برح

 ١ : . ًاعفدم 78 ب نيدوزم

 . ةيولأ ةنالث ةروكذملا ةدايبلا ةتسلا تايالألا نم فلأت دقو

 ريمأ ةدايقب لوألا ءاوللا ةدابب يج ٠١ و يجو ىالأ نم فلأتف

 لبج ىبَأ كب مرحم ةداعسلا بحاص دلاو لبج ىبأ اشاب ليعامسا ءاوللا

 ىجا؟ و ىججا١ ىالأ نم لاتو . نيروبشلا ةرهاقلا نايعأ نم

 ىالأ نمو . اشي ىركش ىلع هاوللا ريمأ ةدايقب ىناثلا ءاوللا ةدابي

 فايلس ءاوللا ريمأ ةدايقب ثلاثلا ءاوللا ةدابي ىج ١4 و يج ا

 : يطوؤن رألا اشاب

 ءاوللا ريمأ اهتدايق ىلوت دقق ةنيجيوطلاو ىراوسلا ايالأ امأ

 ليكو كب ىرخت رفعج ةزملا بحاص ةرضح دج اشاب قداص رفعج

 ريفس اشأب ىرفم دوم ىلاسملا بحاض ةرضجو ًاقباس ةيردتكسالا ةظفاحم

 كب تمصع ىلس ةزملا سحلص ةرضحو الاح اسنترف يف رصم

 فرص دقو . الح روهئمدب ثلاث مسق ىز شيتفتب لامعأ ريدم



 ءاوللا
 كَ 32

 أ اشاب ل عامسا





 خلك

 قنا هركذ ىم اك امدقم رهشأ ةنالث تار اهدونجو ةدجنلا هذه طابضل

 - : ةروك ذملا ةدجنلا ةوق نابي كيلإو . ةيصخشلا مهمزاول هاضنل

 ركسعو طاش كفو كلش ةنف

 ْ طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 ةقرف ىج ١

 . ىرإلا شيجلل

 ةقرفلا عياونو برح ناكرأ 6

 ةداسللا

 (ةدابب يجا١و يجو) (ءاول يج١)

 لسجج وبأ اشاب ليعامسا ءاوللا ريمأ ١

 ءاوللا مياونو برح ناكرأ . 3

 ةداي ىج و

 ىالأ ريمأ : كب مسر دمت ١

 هدعب لق ١ مإ ها



 نيو

بم كيمو طا ون
 ركسصو طا

 طوما تايالأ . ةيولأ .قرف

 ١ م١ مذ

 ١

 ىف

1 

”0 

5-003 

 ١

 ١

 كل

 مم مس

 مسيوك4 مإ هذ

 (ةدابي ىالأ يج  عبات ) هلبقام
 ماقعاق كلب مدأ مهاربا

 ىالألا ماسقأ و برح ناكرأ

قابكي ىدنفا دشروخ : ةطروأيج ١
 ى

 2 ىدنفا دمح: » ىج؟

 بغار ليسح : 0 ىج'"“
 .» ىدتفا

 ةداب ىج ٠

 ىالأ ريمأ : كب نيسح

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ

 ىدنفا ميركلا دبع : ةطروأ يج ١

 ىئابكحب

 هدعب لقت



 ( ةدايبلا عبات )
 ركض طاش فسو طاش ةذع

 طروأ تايالأ ةيولأ قرف
 سيقف | سل ىلا

491 

 ةهؤك ]15486 هلكو همجع

 كيسا

 وو

 هذي ما ةهزكلأ

 ( داس يج ٠١ عبات ) هلبق ام

 ىدنفا قداص نسح : ةطروأ ىج *

 ىئابكي
 ىئابكب ىدنفا عطاس مبلس : ةطروأ يجب

 (ةدايب ىجا١* و ىج١ )١ ءاول ىج+

 اشاب ىركش ىلع ءاوللا ريمأ

 ءاوللا عياوتو برح ناكرا '

 ىالأ ريمأ : كب ظفاح دمت

 ماقماق : كب دشروخ

 ىالالا ماسقأو برح ناكرأ

 هدمب لق



 ج8

 ركسعو طابط فصو طابض ددع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 (ةدابب يج ١١ عبات ) هلبقام ىلا مسا هسإأ

 ,ىتابكي افا دواد : ةطروأ يج ١ هه

 م ىدتفا اص: » يج# مح

 م ىلتقاقطصم : » يجاس“ مم ٠

 ةدأايب ىج ١

 ىالأ ريمأ : كب ناوشر جالا ١

 ماقعاق : كب نمرلا دبع 0
 ىالأالا ماسقأو برح ناكرأ 5

 ,ىئابكب اغأ ميهاربأ : ةطروأ يتجا 46

 » افا ديجلا ديع:23 » ىج* فه
 ه ىدتفانمحر ادبع : > ىج م” | مسس مه. همم همدو

 هدعل لق ١١مم



 خوه

 ( ةدايبلا عبات )

 ركسعو طابض فصو طابض ددع

 ”طووأ .تايآلا . ةيولأ قرف

 هليقام 277

 (ةدايب ىج ١ ؛ و ىجم) ,اولىجم

 يطوؤنرأألا اشأب ناملس ءاوللا ريمأ ١

 ءاوللا عباوتو برح ناكرا م

 ةدابب ىج +١

 ىالأ ريمأ : كب قطصم ١

 ماقعأق . كب نيدلا مهن ١ ٠

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ ا

 ها لضف جاحلا : ةطروأ ىج ١

 ىئابكي اغا
 ىثابكي افا دمع : ةطروأ ىج "” مم

 ىدنفأ ديعس دمت : >>  ىج # م9 417

 ىدبكب
 هدنعل لقت دوو سو ةءوزع



 ( ةدايبلا عبات ) ظ
 ركسو طاش قو طاع ولو

 طروأ .تايالآ . ةيولأ . قرف

 هلبق ام ؟دعحلا  مإ |ءهلع

 ةدايب ىج 5
 ىالأ ريمأ : كب ىلع ١
 ماقماق : كب دمع 3

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ ب

 .ىفايكب اغا قداص : ةطروا ىج ١ هحعو

 2 ىدنفا طع 5: 2 يحج 9 ا

 » ىدلفأ قطصم: >> ىج م" م.“ "غ)6٠ هءو" هل*؛

 ةدايبلا ةلجج 1

 قراونحبشلا

 رفعج : ةيجيوطلا ىراوسلا هاول ريمأ ١

 قداص اشا
 ءاوللا عياوتو برح ناكرأ 3

 2ااتك7تتت“

 هدعنب لقت لام



 قداص أااب راسقعج ءاوللا





 ( ىراوسلا عبات )

 | ركسعو طابض فصو طابض ددع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 هلبق ام ا

 ىراوس ىج 4

 ىالأ ريمأ : كب نامْع 01

 ماقعاق : كب قدص دم ١
 ىتابكي يج ١ : ىدنفا تباث دمح ١

 » ىجب ؟ : ىدنفأ ىنوع دححأ 22032205
 ىالأالا ماسقاو برح ناكرأ هَ

 ىهابزوي : ةطرو ألا دئاقو طروأ 5 د١1 .1 11١

 ىراوسلا ةلمجم 01 0

 ةي هب ىطلا
 ةيحيوط ىج +

 ىالأ ريمأ : كب ' ليعامسا 3

 ماقماق : كب. دشروخ ش ا 31

 هدعب لق ١



 -خ4

 ( ةيجيوطلا ميات )

 ركبعو طابض فصو طابص ددع

 طدوأ :تابالآ :ةيؤلا - قرف

 هليقام ١

 ىالالا ماسقأ و ترح ناكرأ م.

 ىدتفا يهو 1 1 ةطروأ يج 15 ١

 ىئايكي
 ىدتفا ىدع قطصم : ةطروأ ىج " 1

 ىثابكي
 ىدنفا ميلملا دبع : ةطروأ ىج " دب

 ىثابكب
 ىدنفا ىصولخ دمج : ةطروأ يج تف 0017 طنف

 ىئابكب ْ
 ةيجوطلا ةلج فففي

 ةظ هلم

 ددع نوكيفتايراطب + ةطروأ لكلو مفادم < ةيرراطب لكل

 . 7, ىالألا عفادم ددعو 4 ةطروالا عفادم



 ةيربلاو ةيرحبلا نيتدجنلا تاوق عومج

 دوتملا ددع مفادلا ددع

 ىرحبلا شيحلا همم 544

 تا تاس اع ول

 ةداييلا 4: ١

 ىراوسلا ١؟١9 + ىربلا شحلا 0 والا؟ 7

 ةيحيوطلا 0 77 | قفكانفحب 7

 نإ نإ نإ

 (م 14807 ةنس هيلوي ه) ه ١١54 ةنس فتاضمر ١8 ىفو

 اشاب نسح قيرفلا رحبلا ريمأ ىلا اهادحإ نيتدافا ادختكلا لسرأ

 ةدعملا نفسلا ىف ةيربلا ةدجنلا دونج لقت صوصخب ىناردنكسالا

 اهيبنت كب ىلع ءاوللا ريمأ ىلا ةيناتلاو . ةناتسآلا ىلا مرينستو مه
 . ابيلع ارومام نيع ىتلا تايالالا ةدابق ىلوتل روضحلا ةعرسب هل

 - : ناتروكذملا ناتدافالا هاهو

١) 

 ةيرصملا اهتودلا ( ريمأ ) غوبشاب اشب نسح ىلإ ادختكلا نم ةدافإ

 ها مد



 ب #هال

 رك اسع تاكو ةصاملا متاظوحلم ضرع راص نا دعب

 ةدعملا مستلا نرفسلا ىف ةيلملا ةناتسالا ىلإ مهلاسرا ىغتقللا ةبربلا

 ةسيبرألا باكرا ميركلا قطنلا ردص ةليلق مايأ دعب مايقل

 ريمعت ماتخ دعو . نفسلا هذه مايق نيح مهليحربو ةزهجملا تايال ألا

 ىلإ اهليحرو نيبقابلا نيبال الا باكصرا ريصي قابقلا .ىرقس

 هىناولا ضعبي وسرت نأ نفسلا اضيأ حرصتلا م . دوصقلا لحلا
 ©« ةيمواعملل اذه ررحو . كلذ نم عنام دجويال ثيح هايملا ذخأال

 ١19 ةنسم ناضمر 4

 ا

 ةديقم 17 مقر كب ىلع ءاوللا ىلإ ادختكلا نم ةرداص ةدافإ

 . 545 مقر يكرتلا رتقدلإ

 .تايالالا ىلع ًارومأم ام متايعتب راعشأ قبس ايف ميل ررح دق

 ًاراعشإ انه ررح نآلا ىلإ 00 ةيسانلو . رفسلل ةدعتسملا

 . هلوصو درجع تقولا ةعاضإ نودي الاح روضملا ةعرسب

 ْ ©, ةيمواعملل اذه ررحو

 ١9 ةتس ناضمر ؟ه



 لسرأ ( م امه ةنس هيلو ٠١ ) ه 1559 ةنس لاوش ” ىو

 ةدابي ىالأ يجا» و يج؟ ءاول ريمأ اشب نيسح ىلإ ادختكلا
 ىرسصللا لوطسألا دونجل ةفيظن ءاضيي لذي ملسنب ةدافإ ةيردنكسالإ

 : ةدافالا هذه صن كيلإو . .ةلامسلا ىلإ نيرفاسملا

 ةيردنكسالاب ةداسب يجا“ و يج؟ ءاول اشلب نيس نإ هأفإ

 ٠٠١ ةحفصلاب 406 مقر يرتلا رتفدلاب ةديقم مر

 .نم ىركسع لك نم هاضيي ةلذب ذخَأب ىضقي انرعأ نا ثيح

 .لوصوبف نرفاسما امثودلا رك اسعل مكدادإ تح نذلا .ركااسلا

 لوصألا بسح اهتودلل ةفيظن ءاضيب لذب ملست نورجي بلا انس

 انيضف نرسو نبع نوح ةرفانملا ةيرهنلا زك املا وانك

 له ةيمولعملل

 مخ ا؟9 ةنس لاوش *

 ةناتس"الا ىف املابقتساو نيتدجنلا مايق

 ةسغ ةيردنكسالا يف تدشح م #1646 ةنس هيلو 17 ىفو



 - ا ةيبيييبموتت

 موي فو . ةناتسالا ىلإ ةرفاسملا ىلو الا ةيربلا ةدجنلا نم تايالأ

 بلطي ةدافإ ىلاولا رادربم ىلإ ادختكلا لسرأ رهشلا اذه نم
 . ىلاولا ومس باتعأ ىلع تايالالا هذه دشح أبن ضرع اهف

 - : ىه اهو.

 م 1١19 ةنس لاوش ١١ يف رادربلا ىلإ ادختكلا نم ةدافإ

 يكحرللا رتفدلاب ةديقم ٠١" مقر (م 18658 ةنس هيلوي 18)

 |: 5 مقر.

 ىلإ سمأ تايالأ ةسمخ لوصو ةيلعلا باتعالا ىلع اوضرعأ

 ثالثلا امأ . اهريفست ىضتقلا ةتسلا تايالالا رم ةيردنكسالا

 سافقتأ ةكريب هللا هاش ناف سداسلا ىالالا رم ةبقابلا طروألا

 ىف مدوصقم لحل مهليحرتو مزيج ريصيس ةسدقلا ىلاملا بانجلا
 ه1. ةيمواعملل اذه ررح دقو . نيمويلا نيذه فرظ

 نم سداسلا ىالالا دشح خيرانلا اذه نم مايأ ةعضب دعبو

 ىلع ةيرحبلا ةدجنلا دونجو اهدونج ترفاسو ىلو الا ةيربلا ةدجنلا

 نم ةريخ الا اموي رشع ةسجلا ف ىرخأ تالاقتو ةيبرحلا نفسلا

 . روكذملا هيلوب رمش

 مهضأ رعتسال هب ردنكسالا ىلإ اشأب سابع مدق مراحبا لبقو
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 م ل ا

 .هسأر اوعفريو ممدلي اوفرشيل بجاولاب مايقلا ىلع ثا مهنق بطخو

 : مهسقن| ردق اضيأ اوفرشيو

 لوطسالا نال ميياسأ ةثالث ىلاوح هذه مهلحر تقرغتساو
 ةناتسالا لصوو . ادازو هام راتتل هقيرط ىف فارم ةدع يف اسر

 .يقوت قيرطلا ءانثأ ىو . ما 1888 ةنس سطسغأ 6 دحالا موبي

 ربلا ىلإ .اولزتا مهلوصو ىدلو ضرأأ بلاخم يف ٠٠ مقوو ًاسفن ٠

 . تايفشتسملا يف اولخداو

 .مولبقتسا ةناتسالا ىلإ نيتدجتلا نيتاه دوتج :لصو ام دنعو

 اشاب دومت ةداعسو قكرتلا شيلا ركسع رس اشأب ىلع دم ةداعس

 سرح دئاق اشاب دمحم ريشملا ةداعمسو ةيكرتلا ةيرحبلا ةراعلا ريمأ

 ( سوكيي ) ىلإ اهولصوأ نفسلا نم شويجلا تلرث الو . ناطلسلا
 ديلا دبع ناطلسلا ىمأب امل دعأ ركسعم ىف روفسلا ىلع ةماقلا

 . ةابطلاو ةمعطالاب دوز

 ,سقت وه هيف اولزن ىنلا مضوملا اذه نأ ببجعلا قافتالا نمو .

 ةنس نيرشع نم ىسورلا شيلا هيف ركسمي ناك ىنلا عضولا
 ةلوايحلا ىف هنواعيل دومت ناطلسلا لبق نم هئاعدتسا ىلع ءانب تضم

 هبراضم نأو . ةنادتسالا ىلإ رفاظلا اشاي مهاربا شيج مدقت نود



 ىركحنا ًاديلخت بصن ىنلا رجملا برق تبصن نييرصلا داوتلا

 نأ ردقلا هاش اذكهو . ناكلا اذه ىف ةيسورلا شويملا ةماقإ

 لحم نولحي ةيرصلا دونجلا لمجل ةرلا هذه ىف لاملا سككحمي

 ءالؤه ةلودلا عم نوبراحيو «؛ تاكلا اذه ىف ةيسورلا دونجلا

 ش .ابعم موبراح نيذلا دونجلا

 « زوين ندنل دتيرتسللا ىذ » ةديرج ىف درو ام ةججرب كاهو

 ريمتبس "ىف رداصلا اهدنعي 756 زلادكانتهغم0 آمدوكمم 5.

 ةاكمالا لإ ئوضلا لولتسألا لوجو اجت نع م 1408 ةنس

 |. -: هيف ةيرصلا دوتجلا لوزلل دعأ ىذلا ركسعلاو

 موي يف ةناتسآلا هايم ىلإ ىرصلا لوطسألا مودق ثدحأ ٠١

 . حارشنا ةجضو خرف ةزه ( سطسغا ) ىفالا رهشلا ١؟ دحألا

 هايم ىف لوطسألا لاخدال ناترخاي ججراوبلا نم فنص لك رج دقو

 غلب ىتح روفسبلا زافوب ىف راس مث ةنيدلا مامأ رف . روفسبلا

 ءازإ هلوصو دنع ةيحتلا لدابت دقو .ةييارطل لباقلا ركحسلا

 . ىكرتلا لوطسألا نم ىأرم ىلع راص امل اًضيأو ىناطلسلا ىارسلا

 لك نيتجزاب نم ىرصم ا لوطسالا نم مسقلا اذه عطق فلأتتو
 ةدايقب نيترخابو « نيتقارحو « تاطاقرف عبدأو « نيتقبط تاذ اهنم



 ف
 دج +٠+6 و ىرب ىدنج +1٠٠ لوطسألا ىبلظ ىلع شل ملم
 « ىس هلكسأ راكته ه هانيم نم ةفاسم ىلع ْنآلا سري وهو . ىرحب

 ركسعم «ىثنأ دق ثيح ةيبارظ هاجت رؤفسلا ىف [لهاءة5اءاهعمن

 ةلسلس ين ركسعلا اذه عقومو . هيف ةيرصلا دونجلا لوزنل ريبك

 لستم وهو « « ىس هلكسأ راكته » ىداوب طيح ىناورلا و

 . ًارغك هبشيو « ةمخضلا بلدلا راجشأ هيطغت :ضرألا نم حيسف

 سقن وه ناكلا انهو .. ءاهبلا ىف ةياغ وهو « ةيزءاكنالا تاهزتلا

 قباسلا ناطلسلا ماعد ام دنع سورلا هيف ركسع ىنلا ناكلا

 قوف مقأ دقو . ةلودلا ىلع مهترون ىف نييرصلا. ةيراحم يف هتدعاسل

 ةيكرتلاب هيلع تشقق ىراكذت بصن ثداملا اذه ديلختل ىبرلا ىدحإ

 -: ةينالا ةرابعلا

 ىنمتيو . ظويض هورداغ اك ظويض ةيسورلا دوتجلا تلح لبسلا اذه ىف »

 « ىركذو ًارثأ قبي نأ هخووث ىف لبجلاك يذلا ىراكذتلا بصنلا اذه اوماقأ نبآلا

 « اهتالضو ةيرجحلا ةلتكحلا هذه خوسز ق نيتلودلا نيب فلاحتلا لظي نأو

 . « دب الا ىلإ (هنيب فلاحتلاك اذه ةقادصلا صر مودي تاو

 ؛١ملب# ةنس اشاب وتري

 اهفرش رفسلا ءانع نم ةيرصملا شويجلا تحارتسا .نأ دمبو



 اهياهذ دنع ال ميركنلا اذه لثع ًاقلطم هشويج سق فرش هنأ

 شويملا لع ىذلا حرفلاو . اهنم اهتدوع دنع الو ء برحلل

 بعاتتم عيجج اهاسنأو.ءدح لكزواج ةفيللا ةيؤر ىدل ةيرصملا

 اوحاص مهفوفص نيب هنلالج لقتنا الك نراكو . هفاشمو رفسلا
 . ءاعدلاب هل نيفتاه

 ةعصرم غبتلل ةبلعب داوقلا نم دئاق لك ىلع ناطلسنا معنأو

 . رهشت بتارب طباض فصو طباض لك ىلعو ء سالاب

 نيرشعب كلذ لبق دومت ناطلسلا هفلسنا اضيأقافتالائارغ نمو

 ناك ىذلا ىمورلا شيجلا ىلع ةمسوأ هنيع عضوللا اذه ىف عزو ةنس
 ةناتتس الا وحن تمدقت اذإ ةيرصلا ركأسعلا هذه سفن دصيل هبق ًارسكمم

 ةيرصملا ةيربلا ةدجنلا تاكرح

 تارت مايأ ةعضيب ةقيشلا ميركتلا اذه ةلسةح ةماقإ دعبو

 نمو « الهمس ( هنراو ) ىلإ ترحأو تالاق يف ةيرصملا شويملا

 طومنمو بوادلا ربع دنع ( ليا مورلأ ) دودح ىلإ تبجوت هذه

 « ةالنوات# (هرتسلس) ةنيدم ىلع ةئالثلا اهسب ولأ تعزو كانهو

 .٠ 5ةدماتساف ( العم ) و 8ةطولقوم ( عاد اباب) و



 0 ا ْ

 ءاوألا اذه ناكو . (هرتسلبس) ةنيدم ىلإ لوألا اهؤاوأ بهذف

 ةدابب ىالأ يج ٠١ و ىالأ ىج ؛ نم ًافاؤم انتا انركذ اك

 ىف دونجلا.ءالؤه ماقأ دقو . لبج ىلأ اشأب ليعامسأ ءاوللا ةدايق

 مو هوماتأ نمل ةبسن ( برعلا ةيباط ) ىمس انصح ةشيدلا هذه

 ةيرصلا دونملا هيف معمل تناك ىنلا نصملا اذهو . تورعلا

 شتفيكحملب دهشلا مفاشرام رام ةدايقإ نورا تازغاع ىنلا وه

 ضل اهم؛ ةنس ةروكذلا ةندملا ىلع ةاقت عما طوقان رامات

 . دعب“ هركذ ثلب رميس

 نم ًاملؤم ناكو ( غ عاد اياب ) ةنيدم ىلإ ىنأتلا اهؤاول بهذو

 . ىركش اشنب ىلع ءاوللا ةدايقب ة ةدا ىالأ يج ١و ىالأ ىب

 يج ٠١ نم فوم ناكو ثلإتلا اهؤ اول ( المت ) ىلإ بهذو

 6 يطوؤتدألا اها الب نابلس ءاوللا ةدايقب ةدأ ش

 يج # و «.قداص اشأب رفعج ءاوألا ةدايقب ىراوس ىالأ يج

 . كب ليعامسأ ىالألا ريمأ ةدايقب ةيجيوط. ىالأ

 هذنه ىف هزودب ةروكَذلا ةثالثلا ةيولألا نم ءاؤل لكماق دقو

 . اهكراعم عيجأ ىف هالبلا نسحأ نيأو برحلا



 سس هي
 ك0 اس سس سس سل

 ىرصملا لوطسالا تاكحرح

 ةيكحرتلا تاراملا فلتخم نيب عزوف ىرصلا لوطسألا امأ
 لاريمالا ةرامع ىلا ( هتاورب) روباولاو طايمد ةطاقرفلا تمضناف
 ةمقاولا 510086 ( بونيس ) ءانيم ىلا ترفاس ىنلا اشأب نامع ىرتلا

 لاريمالا ةدايقب نور .ةراملا ترصد كانهو . دوسالا رحبلا ىلع

 م٠ يف نيتعطقلا نيتاه عم ةيكرلا ةراملا 2ةلطن0085 فوميخات

 ةوق قو ىسورلا دئاقلا انه ةوق تناكو . م 1408 ةنس ربفوت

 ' . لحارع ىرتلا دئاقلا

 ءىداب ىف تلصقتا اهم عطقف ةيرصملا ةراملا نفس قب امأ

 ىلا ةيكمرتا ةراملا عم ليبخرألا رزج ةسارحي مايقلل اهنع ىمألا

 ناتيورقلاو داهج ريشو ديشر ناتطاقرفلا ىه مطقلا هذهو : هيف

 تاقتئا كلذ دمب م . ةقعاصلا تيليوجلاو ركيي دابجو ىرحي حانج

 لوطسالا نفس نم ىرخألا مطقلا تناك ثيح دوسالا رحبلا ىلا

 (مرقلا ) ىلا ( هنراو ) نم شويجلا لقن ىف اهعيج تكرتشاو ىرصلا
 ارتلجتاو اسنرف ليطاسأ .ىلا م1664 ةنس ويام لئاوأ يف تمضنا م

 اهاحر تراد ىتلا عئاقولا يف ابعم تكرتشاو دوسالا رحبلاب ايكرتو .



مار ننعفب تا طنب رابط أر اطر تعالو مر ستنأ) طنش ل انلتطاب وبالف ذم زكر تركوا
 ل

 91في ستستمر اكو روز لص سيو اس ليونيل هذه 0

 ضو الطي ضطسموؤلول د0 هر يفر هو رجم ىلا نير 1410
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ني تكد تا 55-6
 انف م1 ل نرسل مس

 كَ رتلا ةغللاب برحلا هذه نع رصمل ءاج ئذلا ىف وباملا نزرامرغلا

 نظوتذ ضل فر تةصرارزنجوف كور و بتسأل يرو عي موفو





 دع 44 ده

 ةدايق تحن عئاقولا هذه ىف ىنامملا لوطسالا ناكو . سورلا دس
 ةدايق تحن ىرصلا لوطسالاو اشاب ىلرصيق دمحا ىرتلا رحبلا ريمأ
 . ىناردنكسالا اشأب نسح قيرفلا ىرصلا رحبلا ريمأ

 ايسورلا ىلع برحلا ايكرت فتالعا

 ققيالو تلتحا دق تناك ىتلا ةيسورلا شويجلا بحسنت ملام

 نراعت نأ ايكرت ترطضما 1؟ةافكتن# ايخالفو 310102016 ايفادلم

 ناطلسلا لسرأو .م اهم ةنس ربوتكا 4 يف ايسورلا ىلع برملا

 نالعاب هيف همامي ةيكحرتلاب انامزف لوألا اشاي سابع ىلا ديجملا دبع
 ةرصنب ءاعدلا ىلا ىلاهالا هيبنتب هرمأرو ايسورلا ىلع برحلا ايكر
 رصم يف ةباحتلا لودلاو سورلا اياعرا ضرمتلا مدع ىلاو ةيلعلا ةلودلا

 . ىسسحلاو نيللاب مهلماعمو

 -: ةيررملاب روكذلا نامرفلا ةجرت كيلاو

 هةر

 قومه تامرف

 ماعلا ماظن مرتملا مغفلا ريشلا مظعلا مرككا روتسنلا
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  تئاصلا ىأرلاب مانالا ماهم ممتم بقاثلا ركفلاب: روهخلا رومأ ريدم

 .فونصب فوفح ا .لالجالاو ةداعسلا ناكرأ.ديشم . ةلودلا ناينيندبمم

 .الاح رصم ىلاو اشاب يماح سابع عيطلا ريمس ..ىللعالا كلملا فطاوع

 هللا مادا لوألا ىنوياملا ىديجلا ناشنلاو ةليلمجلا ةرادصلا ةبترل احلا

 ."ميفرلا ىنويامحلا يعيقوت لوصو ىدل امواعم نكيلف . هلالجا ىلاعت

 ]يف :ابكأ ايسورلا ةلود بلاطم لوبق نأ . عيمجلل مولمم وه انا

 ةموكملا قوقح سم هنا نع الضف . ةينيدلا تازايتمالا ةلأسمب صخب

 عاونال ابجوم ابق هنأ ذاق نوكيس هكآف ةينسلا اننتطلس لالقتساو

 دق امييلاراشلا ةلودلا نآلو كلذأو , لابقتسالاو لاملا فر رضلا

 انتلود ةبج نف .ديدبلا اهنم ضرقلا ةيركسع نيد .اضيأ تنخنأ

 تاج ةيناهاشلا اندوبح ىلا ةيركسع ةوق تاسرأ . اضيأ ةيلعلا

 لذب عم . طايتحالاو ظفحتلا ليبق نم ىليا مورلاو لوضان الا

 55 نيذللا مسلاو مياصلا ىلع ةظفاحملا ليبس يف دوبجم ربكحأ

 ةاعارصو حالصالا رلاعشو لوصأل اقيط نيمرتحمو نيززعم امئاد امهلع

 يف ليدعتو ماظن عورشم انحرتقا اننأ عمو . ئرخأ ةيح: نتف دنعلا

 0 ةيباتكلا لئاسولا لك ذاختا.ىف دبملا انلذبو . صوصملا اذه

 (توزي) رهن :ىمورلا نشيملا ريع دق اريخأو . ريثأت ىأ .كلتل :نكي



 كد
 « نادئبلا » و « قالفألا » ىكلمم لتحاو . دودملا سأر وه ىذلا

 نق .اذه لك عمو . امهيلع ىلوتساو . قاهاشلا ىناريم اه نيتللا

 حلصلا ىلع ةظفاحلا يف ةينلا نسحب تعس تناك ناو . ةينسلا انتموكح.

 دق اذهلو . كلذ نكمي مل هنأ الا. نيبلا تاذ حالصا دصقب ملسلاو

 ءاماعلاو ماركلا رودصلاو ماظنلا ءارزولاو ماخفلا ءالكولا عيبج يعد

 ىلا ةينسلا انتنطلس ىرومأم راسو نييركسملا ءارمالاو مالعأللا

 ثلاثلاو نيرشملاو ىناتلا نيمويلا يف ىومج سلجم هب دقعو ىلاعلا انياب

 ةحلصلا ثحب هيف ىرج الو . ةفيرشلا ةجملا ىف رهش نم نيرشملاو
 ةلود نأ ثيح نم هنا نيبت . اهيف ةظحاللا ءادباو اهفارطأ لكب

 ناف . ةيلعلا انتلود هيلع تققاو ىذلا ماظنلا عورشم تضفر ايسورلا

 انيسورلا نألو ككذلو . حلصلا قيرطب همسح نرككي نل عازألا اذه

 مواعم وه. ةسورحملا انكلامم ىلع ابشويج ءادتعاب دبعلا تضقت

 ررقت دقف . لاحلا اذه ماود اضيأ قفاولا نم نسل هنأو . ميمجال

 . ةيركسملا ريادتلا ذاخناو برملا بناج رايتخا ءارآلا عاجاب

 دادمأل اداتتساو . ةتيانعو ىلا مت هللا نوع ىلع ادايعاو الكوت

 تردصؤ .. ىلاعت هلا ةرصنب لينيعتسم . ةءوبتلا ةرضحلا ةيناحورو

 ضرع ىدلو . مالسألا خيش فرط نم كلذب ةيعرش ىوتف أضيأ



 تيس ل

 بسانملا كرم انيأر دق « ناذئتسالاو ةيناهاشلا انتاذ ىلع ىمألا

 . ةفيرشلا ىوتفلاو ىومعلا سلجلا رارق بجوع كلذل ىضتقلا ءارجا

 ىلا سمألا غلبأ دق فينملا هاضتقعو . كلذب ىنويامملا انطخ انردصأو

 ةسورحملا انكلامت عيج او لوقا الآو ىلعا مورلاب ةينوياملا انقلابف

 ىف ةيلوكسملا نأ اميو . ةصاملا ةيناكولملا انيصاوأ ةعاذاب ةيناهاشلا

 هللا ىلا انلهباو انوعد دقف . ايسورلا ةلود ىلع اهلكةمقاو ةداملا هذه

 هتوقو هلوحم ةيناهاشلا انركاسع رصني نأ ةصلخم بولقي ىلامت

 1 . نيرصانلا ريخ وهو

 ليلخلا ىولملا ىلامرف لوصو دنع هيلا راشملا ىلاولا اهيأ تنأف
 تحت ةمقاولا تابجلا عيج لاهل كلذ نلعت نأ كيلع ناونملا

 ءاعدلاب اعيجج اولغتشي نأب مبمهفتو مهيلع هينت نأو . هميذتو كترادا

 اذه . كلذ ىلع اوبظاويو مهيلع ضورفم وه ام . ةيلعلا انتاود ةرصنب

 قوقح ىلع ءادتتعالا تدارأ ةلود دض ىه برملا هذه نأ اميو

 اهيبسي أرطي لو . ببس وأ قح ىأ نودي اممالقتساو ةيلملا انتلود

 رئاس نيبو ةينسلا انتنطلس نيب يتلا ةيدولا تاقالملا ىلع ريت ىأ

 نم ةلماعم هوس وأ ضرمت ىأ عوقو مدع بجيف . ةباحتما لودلا
 دصقي ةسورحلا كلايلاب نيدوجولا لودلا هذه اياعرو راجنل دحأ



 يسن د مسبمستا م11 يبيع وبصل

 اعرق دمن نيذلا نايدأألا قلتخم نم اناياعر ةفاكلو . ةحايسلاو ةراجنلا

 تاو .:انلاومأو انضارعأو انحاور اك م هلاومأو مهضارعأو مهحاورأ

 مكحال اقبط ةحارلاو نمأألاو لدعلاب نيلومشم ماودلا ىلع اونوكي
 انلعأ تأ قبس امك هنأ مالكلا لصاحو . ةربطملا ةفينملا ةعيرشلا

 مهل نيذلا ةيلملا انتلود اياعر نوكي نأ القع الو اعرم زوجي ال هنأ

 راشلا ةلودلا لاعأ نع نيلوئسم ايسورلا ةلود عم ةينيد ةقالع

 ابحلاصمو اهذوقت لجال ىع ةلودلا هذه ىوعد نأل . ةمولعلا اهلا

 ىدادجا لبق نم تحنم ىتا ةينيدلا تازايتمالا نا ثيحو . طقف

 ةيلعلا انتلود ةيامح تحن تعسوتو تررقت دق اياعرلا ءالؤمل ماظعلا

 ةلود كسع نآب نوماعي اضيأ مو . نينسلا نم تائم ذنم ةصاخلا

 فعضي اببس نوكيس ةروكذللا تازايتمالا ةباح قحي نآلا ايسوراا

 عيمج شيعل نأ راصتنالا بابسأ نم تلا ثيحو . ةينيدلا عدئاقع

 ردكي ال نأو . ةنسح ةلاحب مهضعل عم مهسانجأ فالتخا ىلع انايعر

 . ناكم ىأ فو لاح ىأب هرضي الو .هنيبيالو رخآلا وفص مدحأ

 ةمدخ ىف مبعسو ىف ام لك قافتتالاو داحالاب اميمجج اولذبي نأو

 يف كدبج لذباو . اليصفت كلذ لك ر وبما مهفف . ةماعلا .:نطولا

 صخش لك مهفو ىوياه ا اناضر فلاخي ام دحأ نم ثدحي ال نأ



 "سم اي

 سلجلا هديأو ىومعلا سلجلا ررق نأ قيس دق هنأ نآلا نم اديج

 تابيبنتلل ارياغم ال< ىنأب نم نأ . اضيأ ةرلا هذه ىوبعلا

 . ةيصخش ضارغال وأ ةلفمن وأ لبج رع ةحورشملا ةعورشلا

 كلذ اومميلف . اديدش اقع بقاميو هلمع نع الوئسم نوكيس

 كلذل مزلي ام ءارجأب نتعاو مها لاح لكىعو . هبجومب اولمعيو

 . ةفيرشلا انتمالع ىلع دمتعاو كلذ ملعاو : مشيودو عتياردب

 .". فلأو نينئامو نيعبس ةنس مارحلا مرحم رهش لئاوأ ىف ًاربرحت

 مخ

 ا ده

 برهلا نالعا دمب رصم ىف ةلاحلا

 ةيزياكلالا ةديرجلا تع انه لقتث نأ كلذ دعب اني ردجيو

 زوين كسدنل دقيرتسللا ىف - « ةروصلا ندنل رابخأ »

 اهبتاكم اهبلإ ابن تعب ةلك ا 16 ةلايدمأعل ةعدفدد ةاعو

 ةيقرشلا ةلأسلا روطت دمب رصم يف ةلخلا اهيف فصي .ةيردنكسالاب
 رداصلا اهددعي اهمرشن دقو . ايسورلا ىلع برملا ايكرت تالعإو



 لك ةقسا ا مسمع تتسم

 ةبيرحلا تاكرحلا » ناونع تحن م اهم# ةنس ريوتكا ؟ خنراتي

 --: اهتجرت كاهو .« رصم يف

 | امه ةنس ريوتك ا + يف ةيردنكسالا

 ةيرصللا ةراجتلاب لح نأ ةيقرشلا ةلأسلا روطت حتاتت نم ناك
 اناضيف ماعلا اذه ىف لينلا ناضيف ةلب نيطلا داز دقو . مظع داسك

 ًارتك رخؤي اذه نأ يعيبطو . لبق كرم دالبلا هدبشت م

 . عارزلا لامعأ

 جرامللا ىلإ حمقلا ريدصت عنب أصأ ريم اغاز قدح كفو

 . طحق دالبلا بيصي نأ ىثي هنإ لاقي ذإ

 اهددمل ةبسنلاب ةيراجتلا بكارملا نم ليلق نآلا ءانيملا يفو

 ىف ةيرملا نفسلا نم هانيملا يف ام لكو . فورظلا هذه ريغ ىف

 ضيف » ةامسلا ىرصملا لوطسالا لاريمأ ةجراب وه رضاحلا تقولا

 ةيراخبلا ةطاقرفلاو . تاقبط ثالث تاذو ةرخاف ىهو « دابج

 نوم رفغصأ ىرخأ رخاوب ثالثو . ديدهلا نم ةعونصملا ةديدملا
 هايم ىف لوجتي هناف لوطسألا قاب امأ . ناتقارحو نيتقاسلا

 . ةناتسآلا

 ةنوعل كننآلا ىلإ اشأب سابع ابلسرأ ىلا تاوقلا عومج غلبو



 ك0 ل ل ل م سم

 ةيرصللا جراوبلا يف نيذلا ةراحبلا ادع كلذو ىدنج 70٠٠ ناطلسلا

 ىرخأ ةوق لاسرإ ىوني ىلاولا نأ انه عاشو . ايكرتج

 . ابرق ةيفاضإ

 ريغ ةيكرتلا ةلأسملا ىف ضوملا اشأب سابع اياعر ىلع رظح دقو
 ةمه ىلع ناطلسلا هاب مراختفا مم سانلا نأ انه دهاغلا نأ

 فاصنالا نم نوري نوداكي ال مهما مهردقمو نيبراحملا مهتاوخا

 ةبسنلاب ةريغص ةوق مهلأل برحلا تامدص لوأ اوقلتيل هن تعبي نأ

 . سورلا مهمادعأ ةوقل

 حالسلا تحن ىدنج 6٠.٠0 رضاحلا تقولا يف اشابلا دنعو

 ىو . ىدنج 7٠٠١ مددعو فكنآلا ايكرت ىف نوبراحت نذلا ادع

 . ىدنج م٠٠ ةيردتكسالا ةيماح

 ىهو ةيماظنلا ةيركسملا ةلذبلا وبف يرصملا شيجلا سايل امأ

 جيسن نم فيصلا فو نشخ قرزأ جيسن نم هاتشلا ىف عنصت
 ةيسنرف ةيقدنب بف هدونج رثك أ حالس امأو . ضيبألا ناقل
 ىف وه ةبيرحلا مهدش مهبمك أ ىذلا نأ ةقيقملاو . فطش تاذ

 . مددع ةوقال مهنادبأ ةوق ىبلاغلا



 ا ١
 تاك ناو "* يبديدملا طملا دم يف ةيراج لامعالا لاب الو

 ريكس الا ددملا باحسنا ببسي لبق ىذ نع رخأت دق هيف لسمل
 ه ١ . ايكرت ىف ةمدخلل لاجرلا نم

 ةيناثلا ةيرصملا ةيربلا ةدجتللا

 ىلع برحلا ايكحرت نالعا نامرف لوألا سابع غلب ام دنعو

 .ةدايب تايالأ ةثالث نم ةفلؤم ىرخأ ةيرب ةدجن دادعأب ىمأ ايسورل
 ٠ ايدنج 5 ابعومشو ةدابب يج 7١و ىبج 5١و يج ٠١ ىه

 دذح اهدونج عومجو ةيجوط ىالأ يج ١ نم ةطروأ يج ١ نمو

 .ةدايبلا تابال أذلا ةثالثلا تفلأت و . ًامقدم ٠6 ابمفادمو ايدنج

 . اشأب نكرش مهاربا ءاوللا .ريمأ ةدايقب غبارلا ءاوالا نم ةروكذملا

 مددعو هعباوتو ءاوللا اذه برح ناكرأ ابميج تايالألا هذه مدقتيو

 نم 1504 ةيناثلا ةدجنلا هذه دونج عومت نوكيف . ١” اعيجج

 -: اهبوق نابي كاهو . دونجلا

 : 0 ا
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 ركسعو طابض فصو طابض ددع
 لو تايالأ 8 .ةيولأ . قرف

 ىج ١و ىج )١6 ءاول ىج ؛

 ( ةدابب ىج ١ا/و

 اشلب سكرش ميهاربا ءاوللا ريمأ ١

 ءاوللا عباونثو برح ناكرأ 3

 ةدأايب ىح 6

 ىالأ ريمأ : كب مهاربا ١

 ماقكاق : كب بلاغ فسوي ١

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ 54

 ىثابكب : ىدنفا فطصم ةطروأ يج ١ هم“

 .» :ىدنفاقدصدمت ةطروأيج؟ ٠

 . » :ىدتفاىدعدعا ةطر وأيج# وهم. ممم

 ةدايب ىج
 ..ئالأ. ريمأ : كب دحا ١

 هدعب لق موبيل مبا



 كَ ٠6١ ا

 ركسعو طاش فيو. طا هنن

 طروأ .تايالأ . ةيولأ . قرف

 ( ةداس ىج 5 عبات ) هلبق ام مومغا

 ماقمناق : كبي داهرف ١

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ 9

 .ىئايكب : هنأ دجأ ةطووأ يج 0 5

07 
 ىثابكب : ىذتفا دمحم ىج © هكم همم

 هذاحخ

 ةداس ىج ١

 ماقغاق : كب ورسخ ١

 ىال الا ماسقأو برح ناكرأ .

 ,ىقايكب : ىدنفاىنوعدجا ةطر وأي جا -

 » :ىبتفأ ظفاسدمم ةطروأ جب مج

 : : افأ لوسر.ةطروأ يج مكك ”# مكوك

 .ةداسيبلا ةلج قا نو
 ايس



 2 تا يل

 ركشعو طابص فصو طابض ددع

 طروأ . تايالآ . ةيولأ . قرغ

 ةيجبوط ىج ١ نم ةطروأ ىج 11

 ىثابكب : ىدنفا نسح ركاش
 ةيجوطلا ةلجس

 ةب _ لخحالم

 م ةطروأ لكل تايراطبلا ددعو 5 ةيراطب لكل مفادملا ددع

 . مقدم 1م ةطرو الل مفادملا ددع نوكيخ

 ةدجللا ذه دولج ةلمح

 ةدايبلا مهكواب

 ةيجيوطلا
 ك0“

 ةلخجا ولو
 -ححم حل

 ( م اه68 ةنس روتكا ٠١ ) هل ةنس مرحم ” ىو

 ءارجب ةينس ةدارإ ىلرتسنملا اشاب نسح هادختك ىلإ ىلاولا ردصأ
 . ةعرسلا حانج ىلع رفسال مدادعإو تايالالا هذه دونج عخج مزاللا



 ت1 يي

 بحاص ةرضح كلذب انربخأ اك اذه هبصنم ىف لظ دقو .'نآلا

 + ىلإ ١5 ةنس لوألا عيير 1١5 قرم اشأب ىلس نيمأ ةداعسلا

 سرام ” ىلإ 1868٠ ةتس رياربف ؟ نم ) ه 7٠*1١ ةنس ةيناثلا ىداج

 كب نيمأو داؤف ىلع دمخ تاوكحبلا دج وهو . ( م 1804 ةنس

 لاأب مئاقو اًقباس ةيجراخلا ةرازوب تادويقلا مق ريدم ليكو داؤف

 .داؤف اشاب مهاربا الجت نانثالاو . الح تسراخبي ةيرصملا ةيضوفلا

 -: ةروكذملا ةينسلا ةدارالا ىهاهو . ًاًقباس ةيناقملا ريذو ىلرتسنلا

 ةديقم ه 177٠ ةنس مرحم ؛ راكب ادختكلا ىلإ ةينس ةدارإ

 ١976 ةحفصلاب 45 مقر ىرتلا رتفدلاب

 ىدتفا نامع ىثايكبلا انتيعم نواعم دحأ متاود ىلإ مداق د

 لسرتس ىتلا تايراطبلا ثالثلاو ةدايبلا تاياللالا ةثالثلا ىمأ صوصخب

 برمحلا نالعا ببسب ءاول ةيتري دئاق ةدايق تحن ابطابضو اهدارفأ

 اشإب نيمأ نم اهتاليصفت ىلع متققو ىتلا ايسورلاو ةيلملا ةلودلا نيب
 تاليصفتت هنم جماعو مكدنع هلوصو ىدلف . ةيدابملا رظان

 ةيدابجلا تاويد ىلإ نوهجوتتو الاح نوموقت انتدارإ هتضتقا ام

 انرماوأ ترد دق نأب ًاضيأ ملا عم مزاللا ءارجال كانه نوميقتو

 دارفأ عج ةعرسب ديعصلا تايريدم ىريدم ميج ىلإ هخيرات مدي



 م نأبو مهتحلسأو مهسبالع نيزهجم تايربدملا نم ةمزاللا دونجلا

 كلذ مي ّ نا .هناب مراطخإ راضو . اموي نرشع ةدم يف كلذ

 ءاوللا لسرأ دقو . ريق ىبأ ىلإ اوفني مايأ ةينات فرظ يف اواحريو

 دعب يطوؤترألا. اشاب ىلع مم ديعصلا ىلإ رصم نم اشاب ىرس يلع
 ىلا مفرط نم اويتكت نأ اضِيأ مزايف . كلذ اعميهفت راص نأ

 ريصي نيذلا دونملا. لاسرأب مهيلع اوددشت نأو ديكحأتلب نيربدملا

 لاسرإ مزلي اك . بكحارلاب ةعرسلا حاتج ىلع لوأف لوأ مبعج
 ىلإ ةروكذملا بك ارللا رجل ةنائمرتلاو ةيزورلاب ىلا زخاوبلا ةفاك
 ثايريدم نسلم نم نيمزاللا تايالالا ءارمأ نييعت مث . ةرهاقلا

 نذلاو . لاهإ نودب ةبولطلا رادفالا بلخ ةعرسل ىزحبلا هجولا
 محل مزاي امو ةحلسالاو ىواسكسلا محل: نطعت مهم ةرهادقلا نودري

 ؛...٠لا امأ . ةيردنكسالا ىلإ بك ارللب نولسريو مهلوصو بقع
 ىلإ ةعرسب لسربو ةيقدنب ٠00" زبجي اهعيجج دجوت مل ناف ةيقدنب
 نيح ىلإ رصمب :طايتحالا ليبنم ىلع قبت ٠٠٠٠١ لاو ةيردنكسالا
 مهيبت ربو :تايراطبلا تالثلا طابضو دارفأ زرف اضيأ بجيو . اهنوز

 يف ةمحلا نسح يب اي كنم بولطملاو : ةيردنكسالا ىلإ مبليحرتو
 ةيجبوطلا طابض عم اهلاسرإو ةروكذملا تايالالا ةثالثلا زيبجت



 1١ب
 تيس هس مشب مع عم صم بش ب ع كمستل

 يف .ةيردنكحسالا ىلإ ركذلا ةفلاسلا ةيقدنب ٠٠٠ ٠" لاو اهدارفأو

 ةرص ىل تبثت ىكل كنم كلذ رظتنم انأهو . اهوب نيرثع فرظ

 ©, نسح باب ةقيقح كنأ ةيناث

 لوألا سابع
 ان ان

 لسرأ ( م #148* ةنس ربفون 5 ) ه +1١7 ةنس رفص ؟ فو

 ةيناآلا ةدافالا ةدايب ىالأ يج * تادنموق ىلإ ةيدابجلا ناويد

 ىبافأ لوقتاص ةبتر ىلإ ىالألا اذه رادملع ىدنفأ نسح ةبقرت

 نمأ ىلع ءانب ةناتسالا ىلإ رفاسملا ةدابب ىالأ يج ١7 ب هقاملإو

 : ةروكذلا ةدافالا ىه اهو . هل ىلاولا ادختك

 ةنس رفص ؛ ضرات ةدابن ىالأ يج < نادنموق ىلإ ةدافإ

 رت لق لرم ةرداص م4 مقر ىكحرتلا رتفدلاب ةديقم

 : ةيدابجلا ناويد

 نسح ةيقرتب انت رداصلا ى :وفشلا ادختكلا سعأ ىلع ءانب 2«

 هقاملإو ىناغأ لوقفاص ةبترل تزع ةرادإ ىالألا رادع ىدنفأ
 لمؤت ةناتسآلا ىلإ رفسلل ةأيبلا تايالألا نم ةداب ىالأ ىج 174
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 غلابما فرصو ىالألا كرم روكذلا فرط ءالخإ انه لوصوب
 رهشأ ةنالثب ةمزاللا ةعجرلا ريرحنو ىالألا قودتصي هل ةقحتسما

 . ناويدلل اهناسرإو ةيدابجلا ناويد ةنيزخ نم اهفرصل هل قحتسلا نم
 ه1 . « ةيمولعما اذه ررحو

 سك رش مهاربا ءاوللا ةيناثلا ةبربلا ةدجنلا هذه ةدايقل نيع دقو

 كرابم ىلع ىالالا ريمأ هعمو يلكتلا اشاب دما قيرفلا ىلا دبعو اشلب

 وه اذه كب كرابم ىلعو . ةدجنلا هذه دادعإ ( اشاب دعب امق ) كب

 ىلع دمع دهع ىف اسنرف ىلإ 1444 ةنس ةيبرحلا ةثعبلا ذيمالت دحأل

 تينا. نكمل انه داس[ كفر ةافستللا مرقم ران اخ

 : هنييعث ددصل ةيدابجلا ناويد نم هيلا تردص ىلا ةدافالا

 رظان كب كرابم ىلع ىالألا ريمأ ىلإ ةيدابجلا ناويد نم ةدافإ

 ( م 188 ةنس ريفون 3٠ )1١ ةنس رفص ه راتب مم# مقر ةناخسدنهملا

 : 5195 مقر ىرتلا رتفدلاب ةديقم

 ةيعع ًانواعم عتييعتب مظعملا ويدحلا معنلا ىلو ةدارإ تضتقا »

 ةأيهلا دارفألا ىلع رومألا يلكتما اشاب دحا ةداعسلا عاما رقع

 الح اوموق هلوصوبف . كداهتجاو تي ارد ىلع هاني ةناتس الا ىلإ رفسلل

 ه1 . « ةطاحالل اذه ررحو . هيلا راشلا اشابلل سلق اومدقو



 ه1١١8

 ( م ام68 ةلس ربمقوب 1؟ ) ه )57 ةنس رفص ٠١ يفو

 هربخي ةيدابجلا ناويد ىلإ ةدافإ ىلرتسنلا اشأب نسح ادختكلا لسرأ

 تالعإ ببسب ةيرصلا رايدلا ايسورلا لارتج لصنق ةردانمع اهغ

 . ارسيؤس لارج لصنق ىلإ سورأا اياعر لاصم يف رظنلا ةلاحإو برحلا

 : ةووكذملا ةدافالا ىهاهو

 54 مقر ةيدابجلا مومع ناويد ىلإ ادختكلا ناويد نم ةدافإ

 : 5041 مقر قرتلا رتقدلاب ةديقم 187١ ةنس رفص ٠١ خئراتب

 ةترافس قظوم عم ايسورلا ةلود لصنق تأ ماع مطيحت 0

 ىلإ مهياحو ماياعر لاغشأ ةرادإ اولاحأو ةيرصملا رايدلا اورداغ

 ةلودلا نيب برحلا تالعا ىلع هانب كلذو ارسيوس لارتج لصنخ

 ه1. « ةيمولعملل اذه ررحو . ةيلعلا ةلودلاو ةيسورلا

 لسرأ ؛ م 1889 ةنس ربقون ١1 ) ه 1١١76 ةئس رفص ١١ ىو

 اياعرلا ةيامح ةلاحاب اهيف هربخي ةيدابجلا مومع ناويد ىلإ ةدافإ ادختكلا

 طايمدب نيذلاو ارسيوس لصنق يجول وبراب ويسم ىلإ ةرهاقلاب نيذلا سورلا

 - :ةدافالا هذه كيلإو . اضيأ ارسيوس لصنق هرورس ويسم ىلإ

 هال ممر ةيدابجلا مومع تاويد ىلا ادختكلا ناويد نم ةدافا

 : 841 مقر يكرتلا رتقدلب ةديقم +٠697 ةنس رفص ١ خجراتب



 جا 195ج

 تنقيآ انع عطيت ةصاخلا ناويد نم اتيلا دروام ىلع ءانب »

 ( يجولوتراب ١ ويسملا .ىلا مهيامح تليحأ رصمب نيدلا سورلا ةعبتلا

 ها١٠ ارسيوس ىلصنق (هرورس) ويسلا ىلا طايمدب نبذلاو

 ةخرؤم ةدافا اضيأ ةدابجملا مومع ناودد ىلا ادختكلا لسرأو

 ( 145* ةنس ربمسد ,7) ةروكنلا ةئملا نم لوألا عيبر 5 ىف

 موزلب ةيردتكسالا ظفاحم هيلا هلسرأ بالطخ ىلع م هرتخ

 ةدايب يج 7١و يج 5١و يىج ١ تارالأل ةمزاللا ةنوؤملا لأسرا

 اهو . ةناتسالا ىلا ةرفاسملا ةيحيوطلا ةطروأو

 «4 ممر ةندابجلا مومع تاوبيد ىلا ادختكلا ناويد نم ةدافا

 - "ل91 مقر ىرتلا رتفدلاب ةديقم ١7٠ ةنس لوألا عيبر 5 حيراتب

 7 ٌيراتب ةيردنكسالا ةفاحم رم انيلا دروام ىلع هان »

 ١65 مقر تحن ( 1488 ةنس ربمسيد 5 ) 1870 ةنس لوالا ف

 ةنوش نم راح تيز ةقأ ١٠٠١٠و نمس راطنق م٠ لاسرأ ىضتقي

 نيوع موز لجألل ةيردنكسالا ىلا ةعرسلا حادج ىلع تانيبغل

 ةبكرم ا ةيجوطلا ةطروأو ةدابب تايالأ يج 7١و يج 5١و يج

 اهلاسرا دنعو . ةناتسالا ىلا رفسال نيئيبملا زوكو رف 600 نم

 ها.« كلذب ةيردنكسا ةظفاحم.اوربخا



 ب ا111-

 ( م1888 ةنس ربمسلد م ) ه 7*١ ةنس لوالا عيبر 7 يفو

 ظفاحم نأب اهيف هماعي ةدافا ةيدابجلا مومحناويد ىلا ادختكلا لسرأ

 ةيقدنب 400٠٠ ىلع ىوتح اقودئنص 6١ لوصوب هماعأ هيما

 است هنأو ةناتسالا ىلا لسرتس ىتلا ةيقدنب 40.٠ لا لع نع

 : ةدافالا هذه كيلاو . كب قطصم ماقعالا ا

 ,/ مقر ةيدابملا مومع تاوبد ىلا ادختكلا ناويد نم ةدافا

 ىرتلا رتفدلاب ةدسقم ١١7١ ةنس لوالا عيبر * يراقب

 : 59١ مد

 ةنس رفص «* ةخرؤم ةيردنكسا ظفاحم نم ةدافا تدرو د

 ١؟ه٠ لا نأ ديغت 1١1 مقر تحن ( #1640 ةنس ربقون <؟ ) 17٠

 ةناتسآلا ىلا املاسرأ دا رملا ةيقدنب 55٠٠ ابلخادب عوضولا اقودنص

 دووك دلل نم ايناست راع: دقو :ىتفأ قامزفم ماقكأتلا ةطساوب تدرو

 ا ما 4 ةلاقلا هز ردو

 هذه لاسرا ريخ (زوين ندنا دتيرتسللاىذ )ةديرج ترشنادقو

 م 1654 ةنس ياني ؟8 راتب رداصلا اهددع يف ةناتسألا ىلإ قدانبلا

 . ةيقدنب 600٠١ ةناتسآلا ىلا رصم يلاو لسرأ - تلات
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 ةيرحبلا بو نيس ةعقاو

 ةيرسصملا ةراعلا نم نيتيفسو ةيكرتلا ةراعلا ةثراكو

 ءانيم ىلا ةلودلا تلسرأ م 146 ةنس نم نيوتك 1 نبش ىف

 نم افلّؤم ىرحبلا اهوطسأ نم اهمق دوسألا رحبلا ىلع ىلا بونبس
 .فو . اشاب نيسح هليكوو اشاب نامع نادوبقلا ةدايقب ةبيرح ةعطق 1

 هانيم ىلا مسقلا اذه نفس تلصو ةنسلا هذه نم ريفون 1 موي

 ةيسور ةراع اهلا تلصو روكذلا ربشلا نم 7١ موي ىو . بونيس

 نيشلا راما ةدايقي دحاو قيرباو تاطاقرف ؛و تاقابق ” نم ةفلؤم

 .فشكتل ةراملا هذه تنأ دقو . ةةادلسم# ( فوميخان ) ىسورا

 ةرصاحم هانيملا جراخ تلظو هتوق فرعتو ىكرتلا لوطسالا عقاوم

  ةينامعلا نفسلل

 ةيكرتلا ةراعلا ةوق ىلع ىسورلا لاريمألا فقو ءانثألا كلت يفو

 ةيسورلا نفسلا نم ددعب هدغ نأ اهم بلطي هتلود ىلا لسرأو

 هانيلا جراخ هنفس نم اعبرأ لعج ترضح اماف .لوبتسابسب ةيبرحلا
 . بورهللا تلواح ىه اذا ةينامملا نفسلا ىلع ةعجزلا طخ مطقتل

 ابيرقت رتم ةئاعسن دعب ىلع ةروكذلا ءانيملا ىلا نفسلا ةيقبب .لخدو
 . ةيربلا تايراطبلا عقادم ىرص نم
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 الو ا

 ىسورلا لوطسالا نم ردغلا اشأب نا ىرتلا نادوبقلا عقوت الو
 بنا :مهنحو لأتقلل اودعتسي ناب .هدونجو هةاوتل :هرماوا ندا

 موي فو . اليبس كلذ ىلا اوعاطتسا ام ءادعالا ةيراحم ىف اوتيمتسي

 نارين قلطت « ةيماظن » ةينامعلا ةطاقرفلا تأدب روكذملا ريفون ٠“

 . نيقيرفلا نيب برحلا ىحر تراد اذبو ةدشو ةوق لب اهعفادم

 ةناغشو ايتيعاال ان مند ةيكرتلا ةراملا نفس تناك دقو

 امه كلذ دجي مل نكلو ةعاجشو ةلاسب لكي لتاقت ةيسورلا نفسلا
 ةيكرتلا ةراملا ةوق ًارينكح قوفت ةيسورلا ةراملا ةوق تناك ذِإ

 " رثك أ لتقو ةراعلا هذه نفس ريمدت نع ةروكذملا برحلا ترفسأو

 سورلا هرسأو اشأب نامع ىرتلا نادنموقلا. قاس ترتب دقو .اهتراحب
 هابمأ فوذتع اعأب :نسحا هليكو: ثتامو“. هلاعو: قم (ددْعو وه

 ناتيرصم ناتنيفس 0-5 ةدحاو ةنيفس ةينامعلا نفسلا نم فرو

 امأ . (اناورب ) روباولاو ( طايمد ) ةطاقرفلا اهو ةعقاولا هذه ىف اتئاك

 . ةريثك تناكف سورا رئاسخ

 1ع الاسدانته1علزوبن نذنت دتيرتسللا ىذ » ةديرج ترشن دقو

 القت م 185+ ةنس ربمسإد “1 خيراتب رداصلا اهددعب « آ,مه00م 1عمنب5

 « طع ةكومتمع ((طعمدتعاع لكنو 38 جنت روم ىذ » ةديرج نع



 00 لا عيا ا

 هنإ هنع ةريخالا ةديرجلا تلاق ةموكشلا ةعقاولا هذه الماش انايب

 نشوييرر » ةيزياكتالا ةتيفسلا ناطبق اهب ماق.تاقيق< ىلع ىنبم

 يف ةعقاولا هذه نع ءاج ام ةجرن كيلاو . ابطابضو « 5ءامطهاثم»

 دس روكذملا نايبلا

 لوطسألا :ضعب بونيس جيلخ ىف اسر ريفون 1١ موي: يف

 ( مقدم اهادحإ ىف ) تاطاقرف عبس نم اًفلؤم نأكو  ىرتلا

 تبجاو رهشلا اذه ىرم 5١ ىفو . نيترخابو تاقارح ثالثو

 تاذ اهم لك ةريبكح جراوب ثالث نم ةفلؤم ةيسور ةراع بونيس

 . نييراصب ةيعارش ةنيفسو « ةطاقرفو « نيتقيط

 ىرتلا لوطسألا عقاوم ةراملا هذه تفشك نأ دعبو

 سوبع مغر هل ةرصاحم تلظ اهنكلو 6 ءانيملا نع ةديعل تراس

 ماعلا دئاقلا اشب نامع ىلع مبضعب راشأ دقو . رحبلا جايهو وجلا

 هيضتقي ىذلا لاتقلا ودملا ةلتاقمو راصحلا ماحتقا ىه ةطخ 4 نأب

 نرم هنأ ذإ « هناودع نم ةاجنلاو هتضبق ىف عوقولا نم صالملا

 . ةكرعم عوقو لاح لك ىلع محلا

 ممراع نوززمي دق سورلا نأ هل رطخمب مل اشاب نامع نكلو

 ملو . ادعو اددع كارتألا ىلع نوقوفتيو مهتقك مجرتق تادادماب



 م0 اممرس
 دريقوت ٠ قبرصلأر ودس ةعقومن عن



 م 1

 اهباصأ هجراوب ضعب نأ ةجحب نيسوؤرلا ىأر ظحلا ءوسل لبقي

 لمع الوب يرق زق صرف حيد بويه ءانثأ بطنلا

 جراو بيلاو لاغتاا علقو .اذإ ريصنلا هل نوكحي نأ

 :اهفاسرعا

 جيلخلا ةريبك ةيسور ةراع تبجاو ربظلا لبق ربفون "+ موي ىفو |

 ثالثو تاقبط ثالث تاذ جراوب ثالث نم ةفلؤم تناكو روكذلا

 ًاعفار نك ىذلا فوميخذ لاريمأ سيفلا ةدايقب نيتقبط تاذ جراوب

 عيجج ةرشأ حيرلا عم تراسو . ةرخؤلا لاريمأ ةياد ًاضيأ

 هذه قلطت مو . امذاحو ةيكحرتلا جراوبلا نم تبرتقا م ابعولق

 جيلخلا جراخ قبو . هذه اهتكرح ءانثأ اهيلع اهنارين ةريخألا

 ةيكرت ةجرأي ةيأ ىلع رقبقتلا قيرط مطقل رخاوي ثالثو ناتطاقرف

 . رارفلا لواحت

 تاراشالاب هلوطسأ لاجر بطاخ كلذ اشأب نامع ىأر اماف

 رهظلا دنعو . مهطو نع اعافد ةباهلا ىلإ ةلاسبب اولتاقي نأ معرمأو

 ةيكرلا تاطاقرفلا تمواق دقف كارثألا اهبف لتقتسا ةعقوم تأدتبا

 ةلجو الو ةبايه :ريغ ةلئاهلا ةوقلا هذه ءفصنو ةعاس نم رثكأ

 تناكو . ؤفاكتلا هدعو كلبملا توافنلا نم نيتوقلا نيب ام مغر



 تاك

 هنأ كب ىلع اهئابر رصبأ ذإ « '”كيفان » ةطاقرفلا راسللا ىلوأ

 هيف لمأ لك دقف هناو تاقيط ثالث تاذ ةغئاش ةجراب ةرافأب ددب.

 .ريخ ىأ ةمواقلا رارمتسا جتني نأ

 هدطاقرف ىلع هسق وه لمخ ةميزه رش مهني نأ أشي لو

 ةيكرتلا ةونلا تمع دق 0 تناك دوك 00 0 فو

 0 9 ضعب ةلعتشملا ودملا 6-5-5 دقف . ابع>وأو

 ىنعلاب ابعضو فلتخاو اهيئاوج تمدبم نفسلا نم ىقي امو. اهودعل
 ةيسورلا لبانقلا تايرض نم اهب لن ام لوحل زاجلا ليبس ىلع ال قيقحلا
 جاومألا اهفذاقتف ابلسالس تمطحت جراوبلا هذهو . ايظع القث ةليقتلا

 سورلا ةرادبلا قلستو ءىطاشلا ىلإ ابب تفدقو اهم نيتتثا انعام

 ىنلا ىومدلا راصتتالل.اديجمت اوفتهو ابيراوص

 . هوزرحأ

 . مهسلا هانعم ىئمرف وهو ( كوان ) هباوصو فرحم مسالا اذه-(١)



 كل لكلا

 :اههلاجر سأب ةدش الإ ةوق الو امل لوحال ىلا ةمطحتلا جراوبلا

 ةعاجشب ةفيعضلا اهأرين قالطإ نع عطقتت م ذإ ٠ ممزع تابثو

 مث ىتح اهبرض نع سورلا فكحي مو ريظن هل سيل دلجو ةديرف

 . اهي نم لتقو اهريمدت

 'اقحلت ل نيللا فيتجرابلا ىلع كلذ دعب سورلا ىلوتساو

 اهام اوأر امل احنع ءاتنتسالا اولضف مهنكلو ءىطاشلا ىلإ اهناوخإ

 فئاطلا » امأ . ىلاقلا مويلا يف اهورمدق مدهلا نم هيلع

 ءادتبا دعب رارفلا ىلإ تقفو دقف نيتيكرتلا نيترخابلا ىندسحإ

 نم تصلع دقف تجن ىتلا ةديحولا هو ليلقب ةكرعلا

 ةلوجتملا ةوقلا نيب ًاقيرط ةفزاجلا نم ءىئب امل تقرخو ابلسالس
 .ةموئشما ةنداملا هذه ربخ غلبأ نم لوأ تناكو جيلملا جراخ

 . ةناتسالا ىلإ

 ا ءاهسقبا لبق ؛؛و٠ كارثألا ةراحبلا ددع ناك دقو

 نيتحرابلا ةراحن نم و ًاريسأ ٠٠١ و ىحرملا الإ جنب و اولتقف

 دقو . اهوفلتأف اعئاق يف ةمفنم ةبأ سورلا رب ل نيتللا نيتيكرتلا

 ءانثأ حرج ىألا اشنب نايْع مهنيو لوبتسابس ىلإ ىرسالا لق

 .ةجرابلا نم ةاجنلا لواحم ناك اهيبف هليكو اشاب نيسح امأ . كرعلا

 . هتتاماف شرلا .درم ةلبنق هسأر تياصأ ةقرتحلا



 1غ
 سس صخس ا سوس مص خس ابصوسس صيت مصمم تاسست م نام تسيسصسسلا

 اهنا دعب اويحسنا مما طبضلاب سورلا زاسخ لعل الو

 بطعلا مهجرأوب .كرم عبدأ ىراؤص قمل امنإو ةرشابم ةكرعلل

 هستمدق ام امأ . رخاوبلا اهرجت جيلملا نم تجرخو تلطعتغ

 ىلع ةجينن ةيأب دمي لو ةميق اذ نكي لف ةنوعلا نم ربلا تايراطب

 ةهج نمو ةهج نم ةفيفخ تناك ابعفادم نال كلذ . كارلا

 تارت قيرط تضرتعا ةيكرللا جراوبلا نف ىرخأ

 . تايراطبلا هذه.

 ابعجأب ترصد ذإ نيع دعب ارْنأ تحبصأ دقق بونيس ةنيدم امأ

 مبقيرط اونيبت صاخشأ ةدع هايحالا نيبو قولا ثنجي اهئطاش ىطغو
 . نيقفوم اوناكو ةحابسلاب ةنيدلا ىلإ ًاذفنم اوأرو هاملا يف

 ىلإ مرعاشم ىلع عزفلا طلست دقق نويلحلا نوفظولا امأو

 | ةليسو نودجي نوداكي ال اوحبصأو مهم ىجرب لمع لكت لش ةجرد

 ضعب ءالؤه نع ففخ دقو . ىضرملل جالعو ماعط ىلع لوصحلل ىتح

 ءابطالا ىديأ ىلع مءاج ىنلا عيرسلا فاعسالا نم هوقال ام ميمالا

 ةكللا ةلالج جراوب ىدحإ « نشوييرير » ةرخابلا م تتنأ نذلا

 هةابطالا نم ةثالاث نواع دقو . « روداحي 2 ةيسنرفلا ةرخابلاو



 عد

 ةيلمعو ةيبلق ةنواعم ءابطالا ءالؤه ةيكضرلا جراوبلاب نيحارملا
 . دمحم ةريغب

 .ىصأف خراتلا ممل هدلخي اعافد ةياهنلا ىلا مهعافدو كارتألا ةلاسب امأ

 كب ىلع نم.ناك ام كلذ ىلع دهاش ربك آو . ةقرشملا سمشلاك ربظ

 .تعاطتسا ام تمواق هتجرأب نأب سحأ امل "” « كيفان » ةطاقرفلا دئأق

 مامأ فوقولا ىلع وقت. مو اهاوق لكت دقن ىتح اليبس ةمواقلا ىلا

 .ثالثلا تاقبطلا تاذ ةيسورلا ةجرابلا ىهو ءادعلا ابموانت ىتلا ةنيفسلا

 .ىمأف لالذالاو ةيدوبعلا الإ رارمتسالا ىف مايا دئاقلاا ذه رب و

 .باقثلا نم العتشم ًادوع هسفنب لأ هرمأ ذاقت نم دك أتيلو . ابفسنب

 .هنرواجم رو ملا عاق ىلا هتيفسو هلاجرو وه صافو دورابلا نزخم يف

 .ءادعالا ىديأ ىف هتطاقرف عوقو ىلع هل

 دوتجو نفس نم كارتالا راسل ناسي ىنآآلا لودملا ىفو
 هنو لا فرع

 . رامي ه٠٠و امقدم ه؟ اهب ناك ةلد»10 "”كيفان ةنيفسلا

 ةجراي براحت تناكو . ( ىلسقق ) كب ىلع اها طبقو

 . « كوان » نع فرع - (؟)و()
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 . تفشل دقو « تاقبط ثالث تاذ ةيسور

 . رام ه..0و امقدم ه١ اهب ناك - الوتس ميظن ةتيفسلا

 ةجراب برات تناكو . (لتق) كب نيسح اهناطبقو

 . تفلتأ دقو « امفدم هو نيتقبط تاذ ةيسور

 امفدم 2+ اهب نك - ومما الدأ "تاليا قلسرظ د

 تناكو . ( لتق ) كلب رهام ىلع . اماطبقو . راح ٠5و

 "از ف كنز ةنعرا شرات

 . تفلتأ دقو

 ؟..٠واعفدم ؟؛ اهب ناك - ©نالد 5ءالا ؟'تيفس لج و

 . (لتق ) 5هانو 802 كب سلس اهاطيقو . راح

 . تفلتأ دقو

 دئاقلا ىلع اهيلع اعوفرسم ناك قم» آلام هللا نوع د

 ماعلا اهدئاقو . راح ١٠٠4و اعفدم + اهب ناكو ماعلا

 يف ءانيم وهو « 2:5816*1 ةلاسرف » :رع ارحم ناك امير )١(

 ةيسراف اهاتلكو « ديفس لك » نيتملكلا نع فرحم  (؟) . ايلاست

 . «رحبلا درو » اهأنعمو.



 براحت تناكو . ( رسأو هيقاس ىدحإ دقق ؛ اشأب نامع
 دقو ءامقدم ١٠٠١و تاقبط ثالث تاذ ةيسور ةحراب

 ش . اهيراوص تفلت

 ه٠٠و .ايرصم امقدم هداه ناك - 2ةم1648 طايمد ةتيفسلا

 تناكو . كب ميهاربا دما ابناطبقو . ىرصم راحب
 أاعفدم ١١و تاقبط ثالث تاذ ةيسور ةجراب براح

 . تفسن مث اهيراوص تفلت دقو

 امفدم ؟4 اهب ناك - ة!عةهطا عملت" ريشف يجن د

 ىلع ىهو .( رسأ ) كب نيسح اهناطبقو . راح ١٠و

 . راوص نودب ءىطاشلا

 اهناطبقو ءراحن ه.٠واعفدم ه٠ ابي نك - اكهنه دئاق د

 ةجرأب براح تناكو .(اهجن) ظاده 8هرب كب نالإ
 .ابسفت تفسن دقو . تاقبط ثالث تاذ ةريبك ةيسور

 ليكو و ملع اهيلع اموفرص نك - ةلءيعسندط ةيماظن د

 اهدئاقو رام ٠.6وامفدم 5٠ اهم ناكو . ماعلا دئاقلا

 كب دياق اهناطبقو . ماملا دئاقلا ليكو اشاب نيسح

 )١(  مشب مت » نع فرحم هلمل « .



 م كب

 تاذ ةريبكح' ةيسور ةجراي براحت تناكو ..( لتق)

 . ابسق تفسن دقو تاقبط ثالث

 اعقدم ”؟ اهب ناك - 1هنؤأ 212:00ان6 طوب رص ىضيف ةئيفسلا

 . ترصد دقو ء كب تزع اهناطيقو ءاراح ”خ٠و

 اهموقو «راحن "٠٠و اعفدم 1١ اهم نك -1هن: فياط و

 5 براحت ل ل ىهو ءنأصح سوو

 آراح 0١6١و مفادم ؟ اهب نك : [معواذ يلكرأ 0

 . ترصد دقو ءاناصح ٠6١ اهموقو

 . اراح 445٠ ةراحبلاو امفدم 484 ةينامعلا مفادملا عومي

 027 عبرأ انع انهو .امفدم »+ ةيسورلا » ه

 . براح م نيتطاقر فو

 : الطر ةههو ؛؟و 7+ نيب حواري ةيسورلا ةلبنقلا لفت

 تقلطأ دقو ا نيعون نم لبانق مضي تلمعتساو

 . رجفنت و
 ةناتساآلا يلا اوانت نبذل ءامصأألاو ىحرجلا هدم

 1[ عام طابت 6« نشوب رثر 2 ةحرابلا ربظ . ىلع:

 كدي 7 7 د 1108300: .« روداحم » ةجرابلاو
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 هليق ام

 ىلع فارشالل بونيس ىف اوكرت نيذلا دونملا

 1000000 هن طارح تعورلا

 . .مبلقت نكمي لو بونيس يف نوقابلا ىحرجلا

 ل أ ل سيرقتلا هجوب ىرسالا

 بيرقتلا هجوب ءىطاشلا ىلا نيحباس اوحن نيذلا

 200 « فئاط » ةرخابلا ىف » »

 نودوقفم دونج

 دونجلا عومج

 لاتقلا ,دب ذنم رصم ىف ةلاحلا

 رداصلا اهددعب « زوين ندنل دتيرتسللا ىذ » ةديرج ترشن

 رصم ىف نييصوصملا اهيتاكلل ةلك م 1600 ةنس ربمسيد 0١ تراتي

 نإ نولوقيو ايسورلاو ةلودلا نيب لاتقلا هدب ذنم ةلاحلا اهبف نوفصي

 ةئوطلا ربت تابج ىف لاتقلا ناديم نم باتكهءاج ىلاهالا دحأ



 ظ 2 --

 زوئذملا لا بلا مدرس مابا كلت ىف سورلا ىلع نييرصملا راصتتاب

 ْ - تلأق . مادقاو ةلاسبب

 ضالخالا عا ايسورلا عم لادتقلا هدب ذنم رصم اشأب ربظأ
 دقو «ةدايسلا بحاص ىلاعلا بابلا ىلا ددلا ميدقت ىف مزملا قدصأو

 . تابج ىف برملا نأ رصم ىف نويصوصملا انويتاكك انيلا بتك

 سانلا لغشي ىنلا عوضوملا ىه ةيويسالا عاقصالا يفو بوتادلا رهن

 دشتحا دقو . هريغ ثيدح لك نع ةرهاقلاو ةيردنكسالا يف نآلا

 رخال تقو نم رفاسيو « دونجلا نم .ةريبك تاوق نيتنيدلا انك يف

 - لاتقلا ناديم ىلا ةيرصملا دونملا رم لئاصف اشابلا لوطسأ ىف

 مهلاسبو مهمادقأب عيمج نيعأ يف مهناكم اومفر مهنأ ىلع ةاورلا عجأو

 ْ . سورلل مبحافك ةدشو

 لاتقلا ناديم نم باتك ةيردنكسالا ف صخش ىلع درو دقو

 نم نيمبرأ نإ هبتاك هيف لوقي (بوادلا) ةئوطلا رب تابج يف.

 هكلذ اولمف دقو . ربلا اذه ربع نم لوأ اونك ةيرصلا دونجلا

 مهْنم اولتقو مومزهو ةيسورلا طقنلا ىدحإ سارحب اوقتلاو نيحيابس
 هف نيبئابلألإ نم نوسحو ةلام مدمب رهلا زاتجا مل . دونج ةرشع
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 كارتالا ربع ًريخأو سورلا نم ةعاج اوربق ًاضيأ ءالؤهو . لدنم

 ش : ممماوقب رهلا

 تاورظنتني ىدنج 16٠٠١ نع لقي ال ام ْنآلا رصم يفو

 مهئالمز ىلإ ءالؤه مضنا اذاف . برحلا ةقطنم ىلإ مبلقت ىلا رخاوبلا
 ةلمجلا دونج ددمع غلب هلوطسأو ناطلسلا شيج ىلا ْنآلا نيمضنلا

 "ا . ىدنج -٠٠٠ اهلك ةيرصلا

 يف اشإب سابع ىدل دجوي ةريبكلا ةوقلا هذه ىلع ةوالعو

 ةيردنكسالا يفو . نورخآ ىدنج 40٠٠0 ىرصلا رطقلا تايماح

 .نرم تايكشلا ترثك دقو . ىدنج 7٠٠١ اهرواجي امو نآلا

 نوئجلي ىتلا ةراجلا فنملا لامفأ نمو دينجتلا يف ةلمعتسملا ةدشلا

 ةلمحال ًاريخأ عوطت دقو . ةلمحال دونج ىلع لوصحلل ابلإ
 بورح .رامث اوضاخ نيذلا نم 0٠< ناطلسلا ةرصنت ةيركسملا

 نيبجعم. نيرختفم ةريخصلا تارشنلا باسصأ ثدحتيو . ةقباس

 توركذي الو . بونادلا رب تابج يف نيبراح ا مهاوخا ةلاسب

 مهم نيرخاس نيئزهسم الإ  ةيسورلا دونجلا نومسي اك _وكبولا
 مز

 ه1 . ةيرخشس دشا
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 ةيردنكسمالاب ةناثلا ةيريلا ةدجنلا ضارعتسا

 ةناتسآلا ىلإ ا. بمايقو

 عمج هرمأ ىلاولا رادصا دعب ًاييرقت رهكأ ةسمخ لالخ ىفو

 مدادعاو ةدجنلا هذه دونج دشح مت « ةييئأثلا ةيربلا ةدجنلا دونج

 تضرعتسا م 1804 ةنس سرام 18 يفو . عافدلاو برحلا لئاسوب

 اهم ترفاس مث ليج ىهب رظنم ىف ةيردنكسالا ةنيدم يف اهدونج
 . ةناتسالا ىلإ نفسلا نم ىلع

 رايخأ » ةيزياككالا ةديرجلا ىف اذه اهضارعتسا أبن ءاج دقو

 زوين كردتل دا ةيرتسللا 9 - « ةروصأاأ نكلنل

 ليربا ه يراقب رداصلا اهدنمب 16 !!ندامه160 انه 557

 كيلاو « ةيردنكسالا ىف ركاسعلا » ناونع تحن ءم 1866 ةنس

 - : ددصلا اذهب ةروكذلا ةديرجلا ىف درو ام ةججرت

 0 - :تلاق

 ةيزبلا ةدجنلا نع ةلك ةيردنكحسالا نم انبتاكم انيلإ لسرأ

 اهداقم ايسورلا برس > ىف ىكرتلا شيملا ةدعاسل ةيرصلا

 _وووو و اا/ثووع سب حوار دونملا نم ةميظع ةوق ترا
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 .ددعلا اذه قلث نأو : ةيردتكسالا ةنيدم ىف نآلا دش ىدنح

 ىدتح ٠١٠٠٠١ هنم صشرعتسأ هنأو « لاتقلا ناديم ىلإ ًاييرق رفاسيس

 رمش نكرم رشع نماثلا - حابصلا اذه يف ةنيدلا راوسأ جرا

 اقرتخم ( ىللج ٠ ) ددعلا أذه ثلث راسو ء« - ىفاملا سرام

 ناكو . اج ليج راطنم يف مويا انه ربط لبق "” ربك ألا نادل
 راص نأ ةداعلا فالخ ىلع ًاريخأ ثدح نكلو « اليجج اوس مويلا

 ه١1 ةرازنب ءامسلا نم طقاستي رطلاو ًاسراق ًادراب تاءعاس يف وملا

 ةاييقت الا لإ ابيلزعو

 .نانويلا ةاصعل اهب راحو

 هلسه تلصو م 1864 ةئس نم ليربأ رهش لئاوأ ىفو

 اهأنأ ىتح نفسلا نم تلزت نأ الإ ىه امو . ةناتنمآلا ىلإ "ةدجنلا

 (ايلاست ) ىف واد ( ولوف ) فرم ىلا عالقالاو ًايناث بوكرلب مالا
 يفو . ةبملا هذه: ىلع نانويلا ودرمتم اهْش ةراق ةمواقأل ةدوةلا#

 نم امسق نانويلا ةاصع نم ةفئاط تتغاب ةنسلا هذه نم وبام لئاوأ

 . ىلع دم ناديمب ةيردنكحسالا يف فورعملا ناديملا وه - ()



 ب1:

 قيضم قى '"”( ربش ىنب ) ةنيدم ىلع ابفحز دنع ةدجنلا هذه

 درتسأ تقوب كلذ دمبو . ةحداف راسخ هندبكو !«ةاد0هاه ( اكوبإلاك )

 همفادم ةبجلا هذه ىف ةيرصملاو ةيكرتلا تاوقلا سيئر اشأب ىدبع

 . ةميسج راسخ مديكو ةميزه رش ةاصملا مزهو هبراضمو

 ( م اهم4 ) ه 177 ةنس عئاقولل ىتاهعلا موقتلا ىف ءاج دقو

 . - : هصن ام

 لارتملا موه ىلع ءانب هنأ ةدراولا ابخألا نم دافتسي

 يف هايقشألا نم 6..- وحن مم نانويلا ركسع رس « الهواج د
 عقوملا .ىلع ( م اه64 ةنس وبام 4 ) ها٠197 ةنس نابعش 5 موي

 فرط حرم لسرأ دق « ( هدران ) راوجي ىنلا ( ايش ) ىمسلل
 ركحاسلا نم رياوط ةميرأ ىدنفأ داَوَق ةفوطملا بحاص ةرضح

 ةلودلل ةعبات ةيالولا هذه تناك ام دنع ( ايلاست ) ةيالولةمصاع تناك (1)
 سرام م ىف تمربأ ىتلا نيلرب ةدهاعم ىلع ءانب نانويلل ةلودلا اهتطعأ املو . ةيلغلا
 راصو( اسيرال ) مماي ( رهش يني ) اهتمصام مما نانويلا تريغ م 108 ةنس
 ةروكذملا ةيالولا نانويلا ةلودلا تطعأ دقو . نآلا ىلإ ممالا اذه اهلع قلطي

 ةصرفلا هذه اوزهتتي مل مهلأالو فوكسملا عم اهيرخ ءانثأ اهلع اودعتي مل مهنال
 ايلاطيال اهيضارأ نم اءزج اسنرت تطعا له نكلو . ةونع اهنءاهوذخايو
 م ١4/٠ ةئس ىف ايناملا عم بر اهلاغشنا ءانثأ اهيلع (هيدمت مدعل اينابساو
 ش 1! ! مكحاو رظناف ( الك)



 18ه

 ةمضبو ةيكوألا ةفظوملا رك اسعلا نم رادقمو « ةيناهاشلا ةيماظنلا

 وحن نانويلا ءايقشأ نم كلبف عافدلاو برحلا يف عرشو . مفادم

 امزبنم م قابلا رفو ٠١ نم رثكأ (ضيأ مهنم حرجو 60+

 اقودنص 44 مهنم مو « احيرج نيتس وحن ناديملا يف اوكرت نأ دمب

 . تايار ه و « ةزهاجلا شيطارخلا نم قيدانص ه و ء دورابلا نم

 « نانويلا تأ ادتعا نم ( هدراث ) تابج تنذقتا دق ةنملاو دجلا هلو

 ىلإ ةضورفلا تاوعدلاو ةمزاللا تاركحشتلا اييلاهأ عفرو
 . ةيناهاشلا ةرضحلا

 اشاب ىدبع ةداعسلا بحاص ةرضح ةمهو مادقإ راثآ تثرمو

 ةيناهاشلا ركااسلاو تادنبرد رظان اشاب ليئز ةداعسو وه هنأ

 نم نيمزبنم اورف نبذلا نانويلا هايقشأ ىلع اوم اعتيعب ةدوجولا

 اوتتشف اه”رباع لمأ ىلع ( هكمومد ) ىلإ اويحسناو ( هوم )

 مهمظعم اورسأو مهقداني قالطا نم مونكمي نأ نودب ممايعج

 مث نمو . ىرخأ ءايشأو قدانبو عفادم ىلع اضيأ اولوتساو ءايحأ

 ءاعز وتتارو « وطارتساو « ورتم تأ هيلا ىولل اشلب لينذ لع امل
 ؛ (رانف رهشيكي ) ىكإ (ةقرغا) نم ةرافالا نوني داسفلا لهأ

 ىلإ اورفو « ةمواقلا نع اوزجعف مهلع ةيئاهاش ركحاص ريس



 م

 ملع امل هناو . نوريثك حرجو مهنم كله.نا دعب ء نيمزهنم لابجلا
 رك اسمعلا عم هريس دنع ىرصلا اشأب ملس ةداعسلا. بحاص ةرضح

 .نادوبقلا أ ( هجيرداف ) ةبج ىلإ هتيعع ةدوجوملا ةيناهاشلا

 . مهيلع راس « هايقشالا نم قيرف عم (شلد) لخد ايليسفوف
 مهنأب نانويلا ءايقشأ هربخأ عاقنلاو برحلا ىف هعورش ءانثأ يفو

 5 لواح دنع نكلو ؛ برملا نع فكف ميلسنلا يف نوبغري

 ىف اوههع ققاتولا نمره و ٠ وحن نأ ىلاتتا م مويلا يف للعالو . .اورف

 ةبج ىلإ اضيأ كانه نم اورففةيرصم ا ركاسملا,مهلع راس (ايوبلاف)

 ترج ىتا برملا ىف ةلوصلا مهل ربظأو مهبتعتف « ( هيجلغوب )

 ه | . ءايقشألا نم ريثك كلبف .ميعم

 نأ ىلإ ايلاس ىف نيطبارس ةيناثلا ةدجنلا دونج رمتسا دقو

 . اهرازوأ برحلا تعّصو

 . لوالا ةيريلا ةدجبنلا كارتشا

 سورلا ةبراحم يف

 دعب اهدونج تعزو ىلوأالا ةيربلا ةدجنلا نأ لوقلا قبس دقت

 « غاد ابب) و 5الن876 (هرتسلس) ةنيدم نيب « ةناتسالا ف مهلوز

 .ههنمااع ( العث ) و « ةنوطلا رم ىلع نيتعقاولا 8عةهوهو»

 . ىنامعلا شيجلل ةماعلا ةدايقلا كرم ىهو ربنلا اذه بونج ةمقاولا



 ف اف صال

 .بهذ ىذلا ةدحنلا هذه نم ل وألا مسقلا بيصن نم ناك دقو

 سورلا نم نيكولب هدونج نم ددع لئاق نأ ( هرتسلس ) ىلإ

 «( ازتينتلوأ » ةنيدم مامأ ىلا 70هدنانم1 ( ىلكونروت ) نم برقلاب

 ريوتكا مم ىف كلذ فكزاكو . سورلا ىلع رصتتاو ؛«

 نم لوألا ءزجلا ىف ةكرعلا هنه نع ءاج ام كيلاو م 186+ ةنس

 م. ص روف رود هفقاؤمل ؛ سورلاو كارثالا » باتكح

 ب : ( 165 101085 أ [ءو لتدوعد,رمم" انانر/07' 1011161 ,2.50)

 ةةيسورلا دونجلا نم فيكولب عم ةيرصملا دونملا نم ددع لئاقت

 .دونجلا فيلح زوفلا ناك ازئينتلوأ مامأ ىلا ىلكوترون نم برقلاب
 ها . ةيرصملا

 .سورلا نشب ةفينع ةكرعم تراد م امه ةنس ريفو ء قو

 .تدبأ دقو . ركدذلا ةمقآلا ازتينتلوأ ةيحان يف ةيرصملا ذونجلاو

 . ةقئاف ةعاجشو ةردان ةلاسب اهف ةيرصملا دونجلا

 اذه دونج كرم ددع كرتشأ م 1464 ةنس رباني ١؟ يفو

 .ىلا ةفصراالا ىلع نيطبارلا ةيسورلا دونجلا ةلئاقم ىف اضيأ مسقلا

 رارفلا ىلإ مودل ىتح ةلاسبو ةعاجشب موبراحو هرتسلس ةنيدم مامأ



 ب "ةخ- ا اي

 مئاقولا ميوقت ىف ةكرملا هذه رع هاج دقو . دالبلا لخاد ىلإ

 - : ىلايام ( م1404 ) ه 17١ ةنس ىنامعلا

 ةيناثلا ةعاسلا ىلاوح ( رباني ١؟ ) روكذلا مويلا حابص يف

 ةيجوطلا اهرك اسعو هرتسلس ىلاهأ نم رفت ةئام باكرا راص دق ةرشع

 ( ديكبلا ) ىلإ مرارساو هسناروأب اهنع ربعمل اةرينصلا براوقلا يف ةيلحلا

 ةفصرألا ىلإ اًضيأ رفن ةئام لزنأو اهنم ىنيلا ةبجلاب ( شال ةرق) قينضعي

 نيسحخ باكرا راصو ابنم ىرسيلا ةبحلاب ( هجروب ) قيضع ةمقاولا

 ةيناهاشلا ةيرصملا ركاسملا نم ارفن نيسحخو فيدرلا ةدابب نم ًارقت
 برملا روي ىشابزوي اغأ دمتو صاللا فيدرلا ىماغأ لوق اغأ دمت ةيعع

 ةميرأو نيريبك نيبراق ىف ةنيناهاشلا ركاسملا اغأ لوق اغأ ديعس دحتو

 ىقو . ةرتسلس مامأ ةعقاولا ةفصرألا ىلإ مرارمإو « هسناروأ براوق

 نم قالفالا ىراوسلا نم رافنأ ةعيس وأ ةتس وحن قلطأ كلذ ءانثأ

 بناجلا اذه نم اوليوقق مهتحلسأ نمرانلا ةفصرّألا نم فيصر لك"

 دقو . رافت ةعضب مهنم حرج نأ دعب لاحلا ىف رارفلا ىلإ اوردابف موجحهللاب

 اولوجتو اوفاطو ء ةفصرالا عيمج ىلع رانلا ةيناهاشلا ركاسملا قلطأ

 نودب اوداع م ةعاجتشلاو ةلاسبلاب تاعاس تس ىلا سمح نم تاباثلا ين“

 تاررحملا يف كلذ ءاج اكررض لقأب مبنم دحاو ىأ باصي نأ

 دلاخ قيرفلا ةدامس نمو يرصملاشلب يحتف ميلس قيرفلا نم لكن م ةدراوللا
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 سلجم سيئر اشلب ىبوم قيرفلا ةداعس نمو ( قجسور ) دئاق اشاب

 ىلإ صاخ باتكب تلسرأو « هرتسلسب دوجولا ةرماعلا ةناخيوطلا
 ه1 . ةدامسلا راد

 نأ ( غاد ابب ) ىلإ بهذ ىنلا ىناثلا ابمسق بيصن نم ناكو

 . ةنيدملا هذه مامأ م 1804 ةنس سرلم ”© ىف سورلا شيج لئاق

 ( ١76 ص ايكرتو ايسورلا برح خيرات ) باتك فلّؤم ىور دقو

 دونملا نأ , ةقفؤلممرب ه# طع التدع ذه هنددتم © 1مطعرب م. 9

 . ىرلا شيلا فوفص نيب ىلعلا حدقلا امل ناك ةيرصلا

 غ المث » ىلإ بهذ ىنلا ةدجنلا هذه نم ثلانلا مسقلا امأ

 ةمقاولا « نوزبارط » ىلإ ةيجيوطلا نم ىدنج 4٠٠ هنم لسرأ دقف

 ناكو .اهبلع سورلا ءادتعا نم ةتيدملا هذه ةياجلل دوسألا رحبلا ىلع

 ةنس راني 1١ يف ةروكذملا ةن يدلل ىلإ دونملا ءالؤه لاسرإ

 « زوين ندنل دتيرسسللا ىذ » ةديرج تركصذ دقو . م4

 ىلإ مهلاسرا ابن م 1885 ةنس سرام ه خراتب رداصلا اهددع ىف

 ىدنج م١٠ نأب بونيس نم ةيرابخا تدرو : تلاقف ةيحانلا كلت

 . نوزبارطيلإ ةنسلا هذه نم رباني "٠ يف اولسرأ ةيرصللا ةيجيوطلا نم

 دونج نم قيرف لسرأ ًاضِيأ ةنسلا هذه نم سرام رهش يفو



 ١ع ما

 . سورلا تاددهم ءردل « دارجسار » ةنيدم ىلا مسقلا انه

 هتركذ ام كيلاو ٠ ابنع رطخلا لاز ىتح ةنبدلا هذبب اوطيار دقو

 :اهددع يف ددصلا اذهب ؛« زوين ندنل دتيرتسللا ىذ » ةديرج

 -: تلاق ءم 1804 ةنس ليربا 9 حيراتب رداصلا

 ىتلا ةوفلا تلسرُأ دق ( دارجسار ) ةنيدمل سورلا ديدهنل يظن

 ىلإ تداع رطحلا لاوز دبو . ةنيدملا كلت يلإ ( المث ) يف

 ىرصم ىدنج 4٠٠١ عم قيرطلا ىف انرتاكم لباقت دقو . ءالمث د

 ه | . اشأب ناملس ةدايق تح

 هذه دوتج تداع ( دارجسار ) ةنيدم نع رطحلا لاوز دعبو

 ماركا ىكرتلا شيملا رادرس مهضرعتسا ثيح « المث د يلإ ةوقلا

 نع من مرظنم ناك دقو . ةنسلا هذه نم ليربا ١١ يف اشأب رمع
 ددصلا اذهب .دروام ةجرت كاهو . ديدش سأبو لماك ىبرح دادعتسا

 راتب رداصلا اهددمب « زوين ندنل دتيرسللا ىذ » ةديرج ىف

 ْ -:م 1484 ةنس ويام ١

 < المت » ىلإ ابعفادع اهعيج ةوقلا تداع ليربا موي ىف

 مهتحلسأ نولمحي نيرئاس اوناكو . نييرصم اهدونج رثك أ ناكو
 ةماجشلا هيلع ةرهاظ نسح زظنم اذ مرثك أ ناكو . مات ماظنب
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 دقو . ابعيمج ةوقلا اشأب رمع ضرعتسا ليربا ١١ ىو . ةيركسعلا

 ه ٠١ عيملا نسحأ ةيرصملا ةيجيوطلا تناك

 ةنس سرام *5 » ه 17٠ ةنس هرخآلا ىدامج و يفو

 مومع ناورد ىلإ ىعألا ءاطعأب هادختك شاب سابع ىمأ « م اهم

 دونج مسرب ةناتسآلا ىلإ سباللا نم بوث ه0576 لاسراب ةيدابجلا

 يحتف ملس راطخاو تانبجلا كلت ىلع ةمزولا ةيرصلا ثايال "الإ

 ىلا ادغتكلا لسرأ ىمألا اذه ىلع كنبو . كلذب اشان

 ةروكذللا ةنسلا نم ةرخالا ىداجج خضراتي ةيدابجلا مومع ناويد

 - : ىهاهو ةينآلا ةدافالا « م 14604 ةئس سرام 0“ »

 ٠١4 مقر ةيدابجلا موم ناويد ىلا ادختكلا ناويد نم ةدافا

 قم ١77١ ةنس ة رخآلا ىداجج مب راتب ىرتلا رتفدلاب ةد

 فلل مقر

 19 ) ١97٠ ةنس ةرخآلا ىداج ١4 ةخرؤملا ةدافالا ىلع أدر

 مدأ ىلا هخيرات يف بتك هنأ مكامن 74 مقر ( 1804 ةنس سرام

 سالملا نم ةمطق 05514 لا لاسرأب ةيجراخلا رومالا ريدم اشاب

 كلت اهب ىتلا تابجلا ىلا ةلاتسالا ةءرصملا تايالأألا دارأل ةمزاللا

 فلاسلا رك اسعلا غوبشأب اشلب ميلس ىلا ضي منأ اوررخل : تايالألا

 ه ١ . ةيمولعملل اذه ررح دقو . كلذب هوربخأو اهركذ



 ا

 كن رجلا هذه َّق ل ودا ردم تاعربت

 اشي سابع ىلاولا عربت ايسورلاو ةلودلا نيب برحلا تماق ال

 يف ةلودلا ةدعاسمل ( ىرصم هينج 0000 ) سيك ٠٠+ ب لوألا
 )٠٠١٠٠١ سيك ٠٠٠١ اشاب ىلحلا هلجت عربتو . اهناققتو برملا هذه
 ٠٠”٠ هلودلا ةئازخ ىلا ىلرةسنملا اشاب نسح ةداعس مدقو . (ىرصم هينج

 اذهل رصم يف نوفظوملا اهب عربت ( ىرصم هْينج "0-00 ) سيك

 عئاقولا ميوقت ىف تاعربتلا هذه فرع ءاجام كيلاو . اًضِنَأ ضرغلا

 : ©« م1804 هاه 15٠ ةنس ىامعلا

 راشملا رصم ىلاو اشاب سابع ةماخفلا بحاص ةرضح عربت دق

 ةنيزخ نم هبواطم ىلعابوسحم :ةيدقق سيك ( ٠٠٠ ) غلبع هيلا
 اضيأ هيلآ راشملا اشابىاملا ةلودلا بجحاص ةرضح عربتو ةليلجلا ةيلاملا

 . هبيرحلا تاقفنلل "هناما ةيدقت سيك (؟١٠٠ ) غليع

 رادل رضح ىنلا "”اشاب نسح ةداعسلا بحاص ةرضح مدقو

 سيك( 6) غلبم ةليلملا ”هيلالا 'هنيزخ ىلا ةرما هذه هداعسلا

 ١ -- لوألا اشاب سابع يلاولا اذختكىلرتسنملا اشاب نسح هنأ حجرملا .



 نام

 :ةيناهاشلا ةرضحلا .ديبع رئاسو نوفظوملا اهب عربت ةيدقت

 ةةدارالا تردصو هنم ررحم باتكي هلوبق سّملاو رصمب نودوجوملا

 ها. هقفاوملاب هيناهاشلا

 ايسورلا ىلع ترحلا ارتلخياو اسنرف فالعا

 .ىلع برملا ارتلجتاو اسنرف تنلعأ 1884 ةتس سرام *”+ ىفو

 اةتلوادد دق ناتثودلا ثاتاه تناكو . ايكرن ىلا اعمامضناو ايسور

 ىدلو . امهشونج امل اتدعأو تقوب كلذ لبق برملا هذه يف ثحبلا

 ةةيسنرفلا ةلجلا داوق سيئر 5هنم: ةددقس4 ونرا ناس لاشرالا راحيا

 .شوييملا ىلا هانثلا هجو هيفو ىت آلا ماعلا ىمأالا ردصأ هشيج عم

 . ةيرصلا

 : دونجلا امأ

 ةيضق نع عافدلل قرشلا ىلا مايأ ةعضإ دمب نورفاستس نإ
 هشرحتو رصيقلا ىدحن نوبجاوتو اًناودعو اًملظ اوجوه نذلا ءافللا

 ْ ٠. برغلا 5

 هىلا ًابنج نييرصلاو كرتلاو زيكجنالا عم تولتاقتس ناو
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 فكم حالسلا ىف مقافر وحن يلع بجبام فاخ ديغو ..بنج

 صالخاب لمعلا ىف ىئافتلاو تاركسعلا ةشيع يف ةدوملاو داحتالا

 : ةكرتشملا ةيضقلا هاجم

 اعف مويلا امأ . نيتميصخ فلس ايف ارتلهتاو اسنرف تناك دقل

 ةموح ىف ىرخألا ةلزئم اهاتلك تفرع دقو ناتفيلحو ناتقيدع

 امني امهشويج ليطاسألا ريمتسو راحبلا اتديس اعم امهو . ىئولا
 . ودملا ركسممب عوملاو طحقلا لزني

 ى سورلا نومواقي فيك نويرصلاو كارنالا فرع دقثو

 مقاوم ةدع ىف نيدرفنم مومزهو اهاحر ترادام تقو نم برحلا:

 : مهوع يف مثأو هلم نوعيطتسيال يذلا اف نذإو.

 | دونجلا اهمأ

 عفادتا لب ابروأ ددهلال ناريطلل تداع هيروطاربمالا روسن نإ

 نم مْوابآ اهلح اك ىرخأ ةرم برملا هذه ءابعأ اولحاف . اهلع

 ءادنلا اسنرف ضرأ اورداغت تأ لبق ًاميج اورركو . لبق

 وه ءايسلا كلذو . ةج نطاوم يف تاراصتنا مهبك أ ىنلا

 « روطاربمالا شيعب >

 اسنرف لاشرام
 قرشلا شيج ةدايق سيئر

 ( ونرا ناس ىد . ا ) ءاضمالا



 ١- 10 تف

 ةيرصملا ةيرحبلا ةدجنلا مامضنا

 ايكرتو ارتلجتاو انرف ليطاسأ ىلإ

 ىئاهملا لوط_سالا ىلا هرمأ ىلاعلا بايلا ريضأ

 ىلا اميمايضناو دوسالا رحبلا ىلا ىرصملا لوطسالا نفس عم ريسلاب
 . برحلل ًادادمتسا كانه ىتلا ارتلجناو اسنرف ىلود ليطاسا

 .ه 177١ ةنس ىلاهملا ميوقتلا ىف مامقنالا اذه أن نع هاب دقو

 -:هصن ام (م 1464 )

 امهيلا راشملا نيتقفتملا نيتلودلا ليطاسأ عم داحتالاب لمعلا لجأل

 لسرأ دق . دوسألا رحبلاب ةدوجوملا - ارتلجناو اسنرف ىأ

 عم ةيئاهاشلا ةرضحلا لظ يف دعأو زبج ىذلا ىنوياملا لوطسالا

 موي ىف دوسالا رحبلا ةبج ىلا ةينوياملا ةيرصملا ةقرفلا نفس

 ةدايق تحن ( م 1404 ةنس ويام7 ) ه٠189 ةنس نابعش 5 تبسلا

 ةرضح ةقافرو اشاب دمحأ ىرحبلا قيرفلا ةداعسلا 598 ةرش

 نامرفلا ىلع هانب ةيرصلا ةقرفلا دئاق اشاب نسح ةداعسلا نعام

 ظ ه 1.ةيناهاشلا ةرضحلا ندل نم رداسلا



 تك 1 هبا
 لل سسسسسشس  مسس

 08 تملا هات هرتسلس راصح

 لاشراملا مدقتق برحلا ناسل علدني أدب 4 ةنس وبام نم

 4٠ هلعمو بونادلا رهن ىلع ةمئاقلا هرتسلس لابج ىلا شتفيكسنا

 محلا اذهب ناكو:ميلستلاب هدذنأو برملا ةّبياط نصح رسماحو ىدنج فلا
 لارنملا هباجنأف . نييرصمو كارثأ نيب ىدنج فلا !8 نم ةفاؤم ةيماح
 ًارمأ تنأ تييقلت دقت : الق نصحلا كلذ دئاق اشاب ىبوم ىرتلا

 .ىغقت تاملعت ىنل انأو . كلذ ليبس ىف تيقال امهم نصملا ىلع ءاليتسالاب
 . كلذ ىفلك امبم هنع عفادأ نأب

 هيفو . برحلا ران لابشأ ىءابالا اذه ءاقلت سورلا عرشو

 ةئالثلا ىلع تاراغ ثالث سورلا : ءرش م1404 ةنس ويأم ٠

 « ىلناليا ةيباط ) ىهو هرتسملس ةنيدم يف ىتلا ةلصفنملا نوصملا

 ريخالا نصحلا اذهو ( برعلا ةيباط ) و ( ودرأ ةبياطو ) و

 .لع_ يربك ةيمهأ نوقلعي .اوناكو .. ةيرصم دونج هيف طبارت تناك

 نوكم لت ىأ سارتع وش هبشأ هلاكش ناو . همقوم ةعنمل هحتف

 مممأ نيف ةفاسم ص ةمقاو تروصملا ءذهو . تارثلا نم

 31 تافوتقم ريخالا نىصملا ىلع نوزلا طر

 0 ع رمتسأب ةنرضت ًائفدم 7+ نم ةنوكم ةيراطب
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 هنم ١* ىف أ غلا لف قرعأ جرم عرانلا هيلع اًوَْو . ”ةولشف

 لئاقلا 2 جرخ كلذ دفنو ٠ مطوم لك اضنأ اورحد مهنأ الإ

 لاكن عورع ةتيمأح سار ىلع خصحلا اذه ءازو رم اسأب يوم

 . حاجتلاو رفاتلاب

 نصحلا ةيمأح َتقَهْدَأ ةدْيُدَج ةلواحع سْورلا مق ُةنم 4 قو

 قتلا رتاس نوقلسني اونخأو «قدنللا زايتجا ىلا اهب اولصوتو ةهرب

 ه..و ةيرصم طروأ ميرأ نم ةقلوم ثناك ىتلا ةّيماملا نأ ري

 اقرملا داي ىج ٠١ ئالألا ريمأ كب نيسح ةدانيِقب قوؤتدا

 ف بلأ رارقتسالا نم اوُنكَمتي نأ َلْبَقَو . هيلا ءادعالا تقبس

 تناك ئنلا 'يتيدلا ساحلاو مهسوسق ضل رحت بعذو قدنملا لفسأ

 دعا: 5 "ناك "ئذلا مولا كلذ يف موون يف هلجارم لت

 هذه قى انف اززك نيل نيترلل يف اورحشنا ْذإ ؛ ًاروتتم ءابه

 . قدنللا ف أوروهدتو ةلواحلا

 7 ندنل دتيرتسللا ىف ) ةيزياتالا ةديرملا ف هاو

 تراونع تحب م 0 ةهللم ينوي 3 خضرا رداصلا ا

 : هبرعم ام « سورا رقع -_ الس ناو دع نرملا و



 س18

 ( ويام ) ىغاملا ربشلا نم 74 ةليل يف سورا هب ماق ىذلا موجملا نع

 دقف : هرتسلاس نم ىبرغلا بونجلا يف ىتلا ةيمامالا تانيصحتلا ىلع
 ددع غلي مدهلاو فسنلا لامعأب مايقال مهنم قرف ثالث تقلأت

 نرم ةطروأ كلذك ت فلأتو ىدنج ٠٠٠٠١ وحن ةقرف لك دونج

 قلسنلا ملالسو ىناوطلا .قدانخ مدر تاودأ ابعم نيب رحلا نيسدنيملا

00 

 مهفوفص يف شتفيكساب ريمألا بطخ موجهلاب سورلا أدبي نأ لبقو

 توصملا ةجابم ىف مدهج ةياغ اولذبي نأ ىلع ًاعيجج مهتحو
 مهنع عنميس هنأب ةمبلا هذه يف اواشف اذإ مدعوأو . ابيلع مهماليتساو

 مادقالاو ضيرحتلا نم حورلا اذه مهيف ثب نأ دعبو . مهلنبيعت

 ةيباطو برعلا ةيباط وحن ةروكذملا ثالثلا قرفلا نم ناتقرف تراس

 ةيطايتحالا قرفلا هلمعت ام لمعت تناك ةتلاثلا ةفرفلا امأ . ىلئاليا

 ةجابمل اومدقت ةلئاحلا مهعفادم نارين سورلا قلطأ نأ دعبو

 لباوب ابلخاد نم ةيرصلا دونجلا مهتلباق ام ناعرس نكلو نوصملا

 ى سورلا لظف . فدملا ىلا بيوصتلا مَع ةيماملا مهقدانب نارين نم

 . ركذيال اليلق امدقت الإ اومدقتي و مهكامأ

 ىلع تبص ةيرصلا دونجلا اهب تناك ىتلا لفاعملا نأ لاقي قحلاو
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 يف سوزلا ناك ول ىتح ريمسلا ةيماح صاصرلاو لبانقلا نم ارا ضورلا
 نادينلا هذه مامأ اوفقي نأ مهبلع لاحتسال ديدح نم تقولا كاذ

 . عوجرلاو رقهقتلا نم ادب اودجن مل اذلو . ةلصاوتملا ةيوقلا

 نارينلا قالطإ لضاوت مغر مهتاتش ىسورلا دئاقلا مج ام ناعرسو

 قرف تلصو ىتح ةقئاف ةدشب لاتقلاو موجملا ىلا مهفوفصب داعو

 هاوقال ةدمملا اهاحتف نم ابيلا لوخدلا اولواسو عالقلا ىلا سورلا

 .: مفادملا

 مهنيي تعقو تايراطبلا ىدحإ سارتم مهقلست نم اونكمت الو

 ىلع نويرصلا اهيف بلغت ةمظتنم ةكرعم ةيرصلا دونجلا نيبو

 قى مهقداني فارطأب ٌمثوروهدو بيجع رصنو رهأب زوفب سورا

 مهنكلو 'موجملا ىلا اوداع مث. ءارم الب مهتعاجش اودقفف قدنملا

 ميبنل نكي ملف كلذ ىلع مبطابض نم نيريع ةرلا هذه يف اوثك

 فرم ميعم اوامجو اورقيقتف لادتقلا ىلع رادتقا ىأ ىرملا ىنملاب

 نويرصلا طقتلا مرقبقت دمبو . اومأطتسا ام ردقي ماحرجو مالتق

 ًارييك ًاددعو سورلا ىلتق 9 ةثح لاعتتلا ةحاس 1#لدمم

 ىلعو ماقيسوم تالآو ملوسبطو مهقويسو ميقداني نم

 د 0 مهطروأ نم ةطروأ



 ه6١هء- :

 كس أ ممم

 دباقو ةدابب ىج ٠١ ىالأإلا ريمأ ىرصملا كب نيسح ىببأ دقو

 كلذ لثم ىدبأ اك ةعاجش ملظعأ ةمقولا هذه ف نيقياسلا نينصحلا

 نييرصملا ةراسخ تناكو . ايسورب نم رخآو زيطكتالا نم نانثا

 . ىحرجلا نم ددملا اذه براقي امو ىلتتلا نم ه»

 هقاس ةمقولا هذه ىف 5مطنا0655 زردلس ىسورلا دئاقلا دققو

 . .جازللا يبصعو نسلا ىف نعاط هب اسال رطخ يف آلا هو
 37 غيل حرج 50006 0ه:اءلمم1 فوك اشتروج ريمأألا بيصأو

 ةنغا هتحص نإ لاقيو ل حرج 1[ زردول دباقلا بيصأ

 تراك نأو 00د 011 فولروأ تن ركل امأ 5 نسحتلا يي

 1 هئاقش يف لمأ الف حورلا هيف بدي

 ( زوين ندنل دتيرتسللا ىذ ) ةيزيكتالا ةديرجلا يف ءاجو

 : برس ا ةنس هيلوي + خيرات رداصلا اهدي مئاقولا 3 نع

 ًادادمتسا نيموي ةدم ىسورلا ناديملا ىف الماش ءودمللا ناك

 ىثابذويلا فصو دقو ويام ؟4 موي ربكسالا موجيإ كش الب

 .: ىنأي م” موجحلا اذه 2عوسزتاط ثيمسان

 قالطا تيوس ىل حابس ةنلانلا ةعاسلا وحن وام موي تطقيقسا
 سلجم دقعنا دقو . هلك مويلا رمتسا ىذلا جعزلا ديدشلا مفادلا



 ت25 ساو

 ىلع موجهلل ةيماحلا ركأسع جورخ عوضوم ىف ثحبلإ رخآ ىبرح

 اًئيش ررقي نأ نود سلجملا اذه دقع طرقا ن نكسلو ؛ودملا تاير

 تبي نأ عطتسي مو اددرتم ناك اشلب ىموم نأل ةلأسملا هذه ىف ةتب

 . موجها اذه نع جننت دق تلا لاجرلإ ةراسخب ةرطاخلا ىلع ميو را

 .ةنيدملا نم أءزج دمت تناكو راصحلا ءدب يف ةانق سورلا ملبق دف دقو

 تقإ ًاييرقت ليللا فصتتم دنعو . ةيناث فمامرك مهكلو هب
 تغلب الو . برعلا ةبيباط نم قدانبلا قالطأ توص ىلع يمون نم

 ناك ايناث ايليل اموجه نأ تدجو لوبناتسا باب دنع ىنلا زجاملا

 . هقباس نم ةروطخ دشأ ناكو قاسو مدق ىلع ًارئاس
 لخاد ىلا العف ودعلا ذقت دقو ىرسيلا ةبيجلا ىلع لو"الا موجلا ناكو ْ

 لتقو موجهلا اذه داق ىذلا ىسورلا طباضلا امأ . دحأ ماري نأ لبق ماكحتتسالا

 بيضق نم ةيرضب لاحلا يف هعرصم قل دقق ةيجيوطلا نم امزالم

 درب تبناو ًاديدش ًامادتحا لاتقلا ران تمدتحأ من. خلا ف هتباصأ

 ساممرا لعفب ةريئك رن هلمحتو قدنملا ف لوزلا ىلهمفدو ودملا

 اولواحو مهفوفص اوبتد كلذ دمبو . ًاقيزمت مهتقزم ىف ىنلا ةعقرفلا روكلاو

 مهنكلو لوبطلا تاوصأ ط ةرهاب ةدايقب ناكملا سفن ىلع موجهلا

 أوماق ةعاس عبر دعلو . نو ريتك مهم لتق دقو اودئرأو اورحد



 هلل ل
 هف ةيمامألا ةهملاو ىرسيلا ةهبلا ىلع ةرما هذه ىف ناكو ثلاث موجبس

 اهودبع ىتلا ةديدشلا ةمواقملا سفنب اولبوق مهنكلو دحاو نآأ

 .نويئايل الا مهعبتو ايئاه سورلا دنرا ةيومد ةكرعم دعبو . لبق نم

 هيف برعلا ةيباط يف يتلا ةونقلا تاكسو مهليراطب لخاد ىلا
 نم ةثامسغو نييرصلا نم طروأ عبرأ نم ةفلؤم تقولا كلذ

 ,مجاه ىلا ةوقل ريدقت لقأو . كب نيسح ةدايقب نيينابل الا دونملا
 .نم دجو ىذلا ددعلا سح انئكح اذإو . طروأ مست وه ودملا اهب

 .كلذ نم رثكحإب هنوق ريدقت نكمأ هلوحو نصحلا :لخاد ىف ىتولا
 عواط دعب ام ىلا ليللا فصتنم نم لاتقلا رمتسا دقو . ًاريثكح

 .دقو هلك راصحلا ءانثأ تئدح ىتلا ةزاتملا .ثداوحلا نم وهو راهلا

 ,نيلوالا نيب طابضلا نم ريثكو ١١١ ىحرجلاو هه لتقل ددع غلب

 .نيذلا ناكح نإو يرجو ليتق ىنلأي ودملا ةراسخ ردقت نأ نكميو

 ,.نع ديزي ناك مدحو ىلتقلا ددع ناب اوحرص ىنوملا ثثج اولقت دق

 ناف نكميام لقأب ىحرجلا ددع انبسح اذإ اذه ىلعو ريدقتلا .اذه

 مأ .سفن 60٠٠ نع ديزن مراسخ

 هذه فيمو روكصنلا ثيمسن ىزيكتالا طباضلا ركذ دقو

 م « 15+صايكرتو ايسورلا برح خيران » هباتك يف زاجيإب مئاقولا

 ةلاكأمو هنآ طع ؟ةع ذم اانققأو م !تنالكعزت م. 197.



 ##م١-

 هتادادمألا قلئام بقع اشاب ىسوم دئاقلا جرخ وام ٠" ةليل :ىفو

 سورلا حانت مجاهو المث يف اشأب رم ماركأ رادرسلا نم

 تح '.هرتسلس مامأ ةممتجم قرف ىنامث نم ًاقلّوم ذقتقو ناكو نمالا
 "ةنماتلا ةقرفلا داق نافاس ىمورلا لارنملا لاخو . شتفيكساب لاشراملا ةرمسإ

 ابوحصم هسقن وه عرسأف برعلا ةبباط ءالخإ ىلا ىدأ جورملا اذه نأ
 .لارنجلا مأ نأ دعب كلذو ةونع اهذخأيو ابيلع لمحبل ةدابي طروأ ثالثب

 .. هتثوامل ىرخأ طروأ عبدأب ايوحصم هب قحلي نأ 20005 فوبو

 رركتت تأدبو قدنملا سورلا اضيأ زاتجا ةرلا هنه فو

 .روأب 010: فولروأ لارنملا حرجو . هلم 4 كنارع ىرخأ ةرم

 .ناكو راسلا نم ردحتلا ءزملا هقلست ىنل الوقت روطاربمالا

 .تاجه نصملا اذه ةروعو عنمت 00 نيجابلا فوفص مدقتي

 .راس اوقلستو دونملاو طابضلا نم ددع مدقتف ةيسورلا شويملا

 0 ةدمملا تاحتفلا ىرم هسقت نسحلا اولخدو نصحلا

 .ىح ىتح مس امسج مهتلتاقو ةيرصم لزت مل تناكو ةيماحلا مهيلع تلمح

 .سورلا موتي ناكح ىتلا تاحتفلا كلت سقن نم مهتجرخأو مهتدرط

 . ممرصن باب اهْنأ ةهرب نم

 .تاماس مبرأ ءاهذ سئيتسلا لاتق سورلا لئاق تأ دمبو .

 ,موقياضو مموبقعتو ميفلخ نويرصلا جرخو باحسنالا ىلع اوهركأ



 تا ميسم بكل كامي سمسم

 اتيمم احرج 5 نافلس لارجلا حرج ٠ . ةحداف راسخ مولحوأر يك

 ىلا مداقو 2 رلا قلائل كرايم لا رجلا هليكو عمل ربدم وهو:

 الإ عجارتو ضب لئاطب لحي لف فوبوب لارنملا 3 مهقدانخ

 تناكو امان (حاجم نويرصملا حض راصتخإلابو . هتقرف عم ماظنثا

 . ودملا راسخ ىلا سايقلاب ةفيفط مهتراسخ

 فتاكو شتفيكساب لاشراملا ىمأ م1464 ةنس ويئوي * ىفو

 نصحلا ىلع ماع موجه. مايقلاب ىدتج فلا ٠ هترصإ تحنو هيد

 ىرت تناكف ةيسوراا بونادلا ةراع موجها انه قف تكرتشاو

 ةيحا نم اهظوننم فذقت ةيربلا ةيعفاملاو ةبج نم ابلبانقي ةنيدلا

 ىسيئرلا مهموجه سورلا هجوو ٠ ابقدانخ نم نصملا ىلع ىرخأ

 ةمدقلا ىف ىتلا هتيراطب اومغل دق اونكو ) برعلا ةيباط )ند ىلإ

 سورلا ماقأ تحن اذه رجقاف ينل كلذ دض اوحتف نوبرصلاو

 8 بعرلاو ملهلا مهبولق 3 ثبو مهماظن 'لخأق

 تلمحو تجرخو هتزهتت |ثداحلا اذه هرتسلس ةيماح تدبشامدنعو

 ماطلا دكتو ظحلا ءوسل مويلا اذه ناك ن كلو . م . مهترحدو سورلا ىلع

 دماق اشي“ !:ىموم عاجشلا لطبلا كلذ نأل روصنأل شيملا ىدل نزح موي

 . ةعقاولا هذه 5 ف لتق هرتسلس
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 لف مهمرجه نيرشعلا ةرما' سورلا داعأ وينو قد

 شتفيكساب تيصلا رئاطلا رهاشرامو . لشقلاو راحدنالا ىوس اولاني

 برحلا ناديم نع داعتبالا ىلا هرطضا ضرع بيبصأ وما تلاع

 قا حرج زترتطعع 5 ف ةركأ أشر وج سنرإلا بيصأو

 مه ةريك هب ىرخأ 5 رع سورا 1 "١ فو

 5طن زردلش مهارات دشن ترتيف دنع دوبجم 1-5 اولذيو

 . هل تيرجأ ىلا ةيحارملا ةيلمعلا نم ًارنأتم تامو

 برعلا ةيباط راس راط نأ مانلألا دحأ راجقنإ نم جتتو

 كرتلإ نأ, ريغ دحاو لجر مهمأك ندناستم سورلا !سهف بئوف
 اسارتم مداسجأ نم اونوكو ةرغنلا يف مبسقأب اوقثأب نييرصلاو

 سورلا فوغ ىلإ بوصي نيبرصلا نم رخآ مق نك اني ايدج
 . نيك ىف راوتم وهو ودلا نم مهعنعو مديييو هقدانب

 ةنيدلا تاعفترم نعو لبسلا نع ةلزمنلا نوصملا فكت مو

 بلق ىلإ طونقلاو سأيلا برست ودعلا نارين ىلع ةيوايملا نع ًاضيأ

 تالواملا كل لذي ىفرارمتسالا ثبعلا نم هنأ ىأدو شتفيكسللاشإللا

 ًايونق نيلضأت نيمثرم نا اوبحسني نأ سوزلا رطشاف ىودج الب

 . هرتسلس ىلع هاليتسالا نم هنيلع ديزم ال



 عيسي . كاف[

 ايياراسب ىلإ هشيج ميج هوو راصملا لاشراملا عفر وينوي 8 ىفو
 : الوقت روطارومالا نم رداّصلا شاللةباجإس ورلاةيلارنجلا اهيف هيلا مضناو

 فتدنا دتيرتسللا ىذ » ةروصلا ةيزيلكلالا ةديرملا ىف هيو
 دع ع ادق لم هيلوي راتب رداصلا اهددعب « زوين

 و هعجرلام (المث) يف ضم اهيناكم نع القت ءرتسلس
 1864 ةنس هيلوي ؛ ىف المش

 ناضمر ىعتئا ىضاملا هينوي ربش نم نررشعلاو سماخلا ىف .

 ىلا مويغلاب اهوج دبلت ةكاق ةلسيل تناكو موصلا رهش مركملا
 كرم ةئالث رضح نكلو . ليثضلا هرونو رينصلا لالملا تبجح

 ىردلا دولوللا اوأر مهنا .اودبشو قدصلاو ةهازللب اورهشا فيرلا

 عيمجي رطقلا ديع ًادنتيا ذئدنعو بحسلا نيب ةجرف يف ديدملا
 ةيداعلا لاوحأالا نأ ةعاذملا تاديك ألا ىلإ اناكترا ةفولألا هرهاظم

 فاته ىدص ةليللا كلن وج يف ددرتو .ديبغت ىأ اهيلع أرظي م
 .تامقرفملاو مفادملاو قدانبلاو تاسدسملا ىودو نيحرفلا نينمؤملا

 ةعانص المث لهأ فرتحا مايأ ةئالثب ةديعسلا ةلسيللا هذه لبقو

 مناصو يجؤرسلا ذبنو هتعاضب لائقبلا كرتق . رطفلا ديمل تامقرفلا
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 رعشو ةلقلقتلا. هتيرعو هليخ ىذوحلا قرافو دولجلاو زرخلا ةبذحألا
 موصل ربش ةياهب لافتحالا ىلع ًاقداص مع مزمف رفظلاب عشا

 ل ل ا

 نم لاملا هذه ىلع بعشلا نك امني نكلو ةرمشع لك يف دحاو
 ةدايقب نيلصنملا ميج لوقع تناك رطفلا ديع تادمع لاغتشالا

 .هرتسلسل سورلا راصح لاط دقق ةماحلا بعاتلاب ةلقثم برملا

 امنع أرمأ راص هرتسلس طوقس نا ىشخو اموي نيعبرأ نم رثكأ

 تقفتاف قيضلا دشأ يف تناك ةيماحلاو ددعلا ريثك ناك ودعلا نأل

 ةروصحلا ةملقلا ذاقتال بعشلا حارفأ ءانثأ دبجلا غارفا ىلع مئازملا

 كرحتت نأو ةيكرلا تاوقلا ريست نأ اهنم ىماوأ ةعضي تردصو

 ريخأو ءاج لوس_ اذإو تمص يف تادادعتسالا تمتو ءافلملا تاوق

 بونادلا ربع ربعو هعقاوم رهو مهشيج بحسناو اودنرا سورلا نأ :

 حارفالا ةفعاضم تناكف لبق نم تناك اك ةرح هرتسلس تداعو

 تاسدسملاو تامقرفملا تاوصأ قافآلا قبطو ديملا اذه تا زدمم نم

 صالملاو مالسالا راستثإب جوهزملا رصنلاب ياها عقادلاو قدانبلاو
 . نيماسلا دالب ىلع ودعلا طلست نم



 امه
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 سمألاب اهيف اونأك + ,الا أبحَرب لا ) .عقاومل ةرايز أنمملت هرالعالا

 ةبعزلا أديدش ناديس رفسلا أنه ُّق ىقفارو نيروبشما ةداقلا : نم

 اونص تعد ىنا بابسألا ةفرنس نع تحيل ىلا قونأ اكقوتي لثم

 دم رفا ببس ىأ' نودي لدعن تا ةئيظنلا هرقل مده لس ٍِ

 تسلا رأي ةاا رمش تا دقو : ا رزأثملا

 . ةل ع تاوطخو ةحرص حورب نوديسي د هو العث هل ركاسع هيف انقيسُف

 ةيكرتلاو ةيرممملا طروأألا ُْصْعِب تناك هيف اًنيأرأم لوا

 50 ماكملا قوف ةمقترلا قرطلا ىف ُليعاْرَم

 . ةنيدملا رهاأ يف ةعرسب ان ابضعب وات ىلا نآيدولا

 احوضو رثكا كار لاو نييرضملا تاكرح لمج امو

 ,رضلا رظنم نأكو موجنلاو زاجشال نم ناكلا ولاسخ

 ٌةضقانلا هشا ضقاني ةيوشلا ةئلتمملا ةرضنلا مههوجوب كارتالاو

 0 مهنويعب لاتفلا ناديم نم نيرخآلا نيدئاملا لولف رام

 ىمانعلا مياكيم ءازجا نم ايش خال ىلا مد نلحو ةزوابلا : مههوجو

 8 و سفنلا بعلو ملا بعل مانضاو ,عوملا مهكهلا دقف
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 ماعطلا هيف نودحي انأكم ن قو ءانعو ءطبب ماو طخ



 4و١

 ل ةرتالس ىف لاحلا ةتيلع نأك ل الخ مكلفا
 بان ال تالجملا نم طْوطخ لع لسمشلا ةمَشا ”ثعطُس دقو

 ريرص م وما ف عقداو امهر ناريثلاو سياوملا ملختسلو امو

 11م لع ريدالك ةيرق انمي م . تيزلاب نعدت را اماركب

 انه نمو ابف مهساقا وأ اهب ركاسملا رورص راثثا بف لازي ألو

 ةَقلصوو . َرْظاَنم لجاو تاباغلب لأ امانا لخدن انأدتبا

 . 0ةجهلا ىلرجيج مسأب فورعلا ريبكلا ركّمعلا لا

 رآصح هانثاو ايراغلب نورا لوخد قو دئاسلا ىأرلا ناكو

 مما ركمستش يملا ن نم ةميظع ةوق لسر نأ ئدورضلا نم هنا ةرتسلس

 ملقتلا لبسيو نيما 0 نآل يلرجيج لع رانيتخالا مقوف .المث

 هفرلا نم جردم بناوج ىف تاماكعتسالا تميقا كلذ لجأ نمو . هنع

 .ىف مظعالا بلطلا وه هالإو . شيما ةجاح ىنكي اع هتدعاق دنع ءالا دجو

 .نأ ثدح اذكهو ةرتسلس قرش لاو بونج ىلا ةمقاولا دليلا ف

 .تاداقتثالا مث :رىباو رظانمماك ١" الا لجأ ف و رك أسملا نم ميظع ددعركسع

 .لك ١ ةمقب فشتكت ملهنا ىرا عقولا اذه باختتا ىلع اهسمس ىتلا

 ةيزملا الم ثيح نمأل ةيميبلا اعطت ةجيب يح نمله نم
 ةقلويلل جردملا فس لقلسأ ىفةتفاؤلاٌك رجب انجن نمو انشط ده



 توا وا

 ثالث قيرطلا نم ةبرقم ىلع ناكو . ةقئاف ةعرسب انرسو نانملا'
 نومفدي. نوقئاسلا تاك ةدعابتم كربو تاروفان وأ تايقسف»

 اهسفن ةيرقلا امأ نيطلأب مروبظ نودريو اهف لوزالل مهسيمأوج.

 ىف ركاسملا لبا انكو ةيلاخ اهلزانم عيجو اهف نكاس الغ

 نولك أبو ةعساولا هنيتاسب نم زركلأ ناصغا نولم< ةقرفتم تابج

 كارئالا تالي هيف تفحز ارسع قثرم انلصو مث . مريس هانثأ رّقلا

 ءارم ذأ هانيقنرا نا دعبو . ميل دوبجمب افحز نؤلا لاعأب ةلقثللا
 قيرطلاب تطاحاو ءىشث لك ةمجالا تبجح نا ىلا صقانتي قيرطلا'

 حابشا تفاضا دقو . ةكبتشلا نوصنلا تم افقس هقوف تماقاو.

 نكادلا رضخالا ىلا ةفولأم ريغ ةديدج اناولأ ةكرحتملا ركحاسملا

 ولتي ناك انايحاو . قيرطلا يف ىتلا ةمخضلا طوابلا راجشا وسكي ىنلا:

 دقو ةحضاولا كلاسملاو ءارعلا ةجرف ةفيثكلا اهراجشاب ةجالا هذه

 .. ًاريزغ اوم امبعرز اهو ريعشلاو ممقلا امف عرز

 ةفلّؤم ةوق ةرخؤم انتقل !ةمددةفطله لشبارك ىلا انلصو الو ' ظ

 تاوطخي نوريسي اوناكو ةدايبلاو ىراوسلا نمو ةيجوطلا رك اسعنم-

 ءاملا لمحت تالجعلا نم رفاو ددع ةوقلا بحصو ةماظتنمو ةعيرس

 اهلوح اهنا تافارز اهودصق انايحاو اهيلا رك أسعلا ترج دقو
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 ىذلا -رملا ىف ريسلا كرم ةفاجلا مههافش لبل كَ انلإب.اونفقادتو

 حضومهاقم زالوبشو لشيارك تلخ دقو نيغستلا ىلإ هتجرد تعفترأ

 ىف انل ىءارتن تناك 0 ةبيررفلا ةيوسنلا .حابشالا هذهامأ . . ناكتبلا نم

 وأ زئاجبلا نم ءاسن .حابشأ ىهف راظنالا نع ةي ,راونم ةفلتخم حا 2

 ..موهوملا همدقت 17 نب رارفلا نمطتسي لف ضرلا نهدمقأ ىئاللا نم

 هذبك دالب يف. رخآ ىلإ ناكم نم شيلا لاقتنا ةيوعص ردقت نأ نكميو
 ءرملا ناف ليلهالا رارف هببسي ناك ام ىلع ةوالع هنا انكردأ اذا

 ةقيقحلا .ىفو . اماعط:الو ان الو ًاريعشالو احق الو ائيحط دجي ال ناك

 .زك اسفلا ترطْصاف ليما وأ ناسنالل ءاذفلا نم ًاًئيش دج ال:ناك

 : . هيلا ككاو نأ

 راكيش انامار ةن هرق ىفأالا يف حالا تاعاس سخ دمبو

 ل ىقعلا نفاه رظنم وةليل اهيف تيما ىلع انمزعو 19350808 ءتكلناب

 شئاشملا اهوسكتب تاردحنم قوف ةرثعبم |هزانمو بواقلا عماجميذخأي 5

 'نع تيبطاطا سوؤف اهقاع ىلا ةرمعملا طومبلا راجشأ اهيطنتو ءارضملا

 نولا يال مانيفلأ اناكساندجو اهيحو . رظانلا برغأ نم ابلكش تلمج| وتلا

 اهرجم تلا تويبلاو انل مهباوبأ اوحتفي ديسلا فوألا ريثأت تحن



 .نح امأ .اهيف ءىش لك ىلع ركاسملا تاءاج تلوتسا اهونكاس

 ,نم ةيحان ىأ يف ثحبن نأ الإ قبب « لو انتيطغأ كلذكو انلك آم انمف

 .تبهذ ثيح دجسلا نم برقلاب ةليلظ ةمقب اندجو دقو . ىوأت ةيرقلا

 لدن اراجحأ ءاقبلا تعزانو .ضرألا ىف ةمخضلا زوما راجشأ روذج

 نكلو ذيب ًانضِيَأ انعم انرضحأو .ايكرت اريق اهنحت نأ ىلع

 دقو ةكربلا هام لمعتسن تأ انررطّصاف رفني ال الها هانلهأ هامل

 هتمحرصو تمحتسا سيماوملا نا الإ مهيطاوب هنم ركاسلا الم

 ٠ بيرغ معط هل راصف هيف

 نأ اليم نيسح ايلارتسا يف ريسي نأ دعب ءرلا رسي دقو
 ابفصو ىتلا ةردانلا بوقثلا كلت دحأ .رم ًادمتسم هام برشي

 ايروأ يف انه ناسنالا دبي نأ امأ .نيكسلا 1منعطلاهم؛ تراخبل

 حورلا كتب ردقلاو هاضقلا ىلع هلا ىلإ اهنجاح يف دمتمت رب الب ةيرق

 هل ًادمعتسم نك أ مل ىمأ كلذف نوماسلا اهب ربتشا ىتلا ةيربملا

 نم انيرش امم رثكأ ذيبنلا نم ةرلا هذه انبرش كلذ يبسو

 ىئارف تأييف مونلا ةلأسم ىتلغش ماعطلا نم غارفلا دعبو . هلل

 قاققر دحأ نكلو قوف ةيناطبو تح عمشملا نم ةعطق : ضرألا

 يف مولا ىلإ .ضنج ةاهماع5 سنتان ةنيدم نم ديس وهو

 حرفلا دهاوش هبجو ىلع تمسترا كلذلو ضرألا ىلع الإ ناكم ىأ



 كم

 مادقأ + اهنوط ةيبشخ ةعطق عماجلا زيلهد نم هراضخاب رفظ ذإ

 مل وهو ليللا يف اهشارتفا ىلع ممصو تاصوب 5 اهيفاوح عافتراو

 وفم ريدكتب اهطابتغا ىسفنل تيقبأ دقو . ابفشك نم لوأ نكي

 اهنأب هتربخأ ذإ ريصق تقوب اهيلع هعاجطضا دمب اهقوف مونلاب هعتك
 . مهثج همانم ىف ىأرو كلذ نم رعذف . ىتوملل شن

 طعسقمة-011لع « راكيش انامار » ترم اندورخ بقعو

 ىعدن ةيراغلب ةيرق ىلإ ةبعتم دايج نم ىلع اليوط انبكر نيركبم
 مهيرح رهاظع قزوبشابلا دونج ربظ ثيح 0ةلنمءاتت « ىرتييلاك »

 اهنم ائاق قبب لو ةيرقلا هذهب ىتلا ةسينكلا تقرحأ دقو . ةداتعلا

 تبن اهني دامر ىلإ !املزانم نم رينكح لوحتو اهناردج الإ

 . لوفلاو لصبلا نم اهنوقح ليصاحم

 ىلع اليم رششع ةيئامت ريسم « ةرتسلس » ىلإ « يرتبيلاك » نمو
 ةطنح عوريرصو رصبلا ىأرم لع دسم دجن وأ لي ّق مادقألا

 انه ىرث تنكو ةرمتسم بدانجلاو نامملا تاوصأ تناكو . ًاريعشو
 . ةماقلا ليصاحلا يف ىراوسلا تاركسعم راثآ كانهو

 نيذلا نويزاقوقلا اهيف حيرتسي ناكر باتي ام ىلع نكامالا هذهو

 ملقأ اوربظأو اموي نيميرألا ىلع ديرت ةدم ملقالا اودار



 ىلاهأ ناك امي اذه . « ئرتييلك » قوف ىلا تامفترلا ىلع ارارم

 نوحذيو ةرواجلا ةباغلا يف نوبوجن سورلا ةلساوب نوحلسملا .ةيرقلا

 . لاجرلاو ليملا

 قفخي تاك ميرم ضفختم هانب انمامأ بسلا ةياهن نإبأ دقو ٠
 .. ةراسلس برق لع كلذ لدف مجنو لاله هب لع هجراخ

 ةنيدملا: عقت ريبك نضح ىهو ةيديجللا ةيباطلا وه ءانبلا انهو:
 سوزلا نيب لاح هنا هتعانم نم غلب دقو هنارين تحن ةبجلا "كلت نم

 اتاديم تناك همامأ ةعقاولا ضرالا نا لع :ةنيدملا ىلع مموج نيبو

 . نييزاقوقلا نيبو :نييماظنلا ريغ كارثالا زركاسع نيب ريغك لاتقل
 تاشوانلا هذه ءانثأ ركاسملا ءالؤه رم ةئاسخغ وحن رسأ دقو

 مهليخو مهدلاسأ.نم مدرج نرأ دعب « زودول » لارخلا نكلو
 ىوني فسوي لارنملا تا لع هنا لاقو مهحارس قلطأ هنا مهلعأ

 دئابتلا ىلإ مهسقأ اومدقي نأ مهلا هاجرف مهم ةوق فلؤي نأ

 . « زرجول » لارنجلا تاي ىأ هتايحت هونلبيو روكذلا

 نونو املتع ًاروبظ ةيديجملا 'ةيياطلا مجح دادزا امل :نيهلا ىلإو

 ةدتمما ةطسبنملا ىفارألاو هرظانم تنابو. بونادلا رهن قئبنا اهنم

 شارالك دنع ةنيبتتلا ىرخالا ضرالاو بوئادلا رب ءيطاش نيب



 هلتنثأ زواجتي مل ىنلا ىسورلا نشيحلا مايخ ربظي ام خلع اهاشنت

 . بونادلا رب نم رخالا لحاسلا هرقبقت

 ةرتسلس ةنيدم عقت ةيياطلا ةدعاق دنع اهنأكو راسبلا ىلإو

 . ةرهاظو ةلماك اهنذام عيمل ظفح .لسحأ ربظي ام ىلع ةظوفحم

 : :نسشلا هوم ىف

 ةقرتسمار نس كفرلاو سند فو رمل نق عن ا“

 سق مطق ىف ىناثلا مويلا اذه يف ةعاس ةرشع ىتنثا .ةبعتلا انلويخ

 كلذ ءانثأ نيش لكأت ملو لوألا مويلا ىف اهتوط ىتلا ةفاسملا

 ىلا بابسالا اهف ترفاوت لاوحأ ىف ةفاسملا عطقت ىهو تدهجف

 ٠ . لقرعتو رخؤت

 هب طيحيو ةيمالا نم ةسبارا ةجردلا يف :نصح ةرتسلس نا

 ةوقلا ةبيهر اهناف كلذ عمو ًادج مجحلا ريغص قدنخو روس طقف
 بناج لكن م اهفنتكت ىلا ىناوطلا نم ةقلملا كلت ببسب ودملا اهاشنم
 دب الو ابمق ىف ترفح تافاكحتسا كلذكة نص ماك ألا عيمجو

 بونادلا ربمو . تاذلاب نصحلا ىلع هاليتسالا لبق اهيلع ءاليتسالا نم

 تايراطبلا نم سورلا تا .مقاولا ىفو اعستم .سيل ةرتسلس دنع

 اورمتسا « 7/ةالةطهنم ٍنيشالو يف ربللا باج ىلع. ةعوضولا



 لوط لبانق فذقت مفادم ةيئامث نم عاطقتا نودب نارينلا نوقلطي
 (رزيوه) مسأب ةروبشم ةليقث ىرخا عفادم نمو ةصوب ؟١ ةدحاولا

 ةباوب ةيحان لرم ةنيدأأ لخدم ىلع لدي مفدم ةرتسلس فو

 ايوقث تثدحا رمخآلا لحاسلا ىلع ىتلا تايراطبلا نا ريغ لوبئاتسا

 تاقوالا ميج يف ًارطخ اهلا لوخالا ناكف .ةرتساس رسسج يف

 راجقناب اش ىسوم اهيف لتق ىتلا ةعقبلاةباوبلا زاتتجم نحو انباع دقو .

 انهو ليانقلا كتف نم ةباقوال دمملا نكلا نم جراخ وهو ةلبنق
 يف قزوبكلبلا نم ةقرف ةرجفنلا ةلبتقلاب ةهيبش ةفيذق تأداف كانكح

 برعلا ةيباط اهف روزي « 8نتت024 ديوميس » ىذكايزويلا ناك ىتلا ةظحللا

 تقاطاف المش نم هروف نم رضح دقو اشاب رمع عم انلباقت انهو

 ةيحنو هلوصوب اناذيا تاقلط ثالث نصحلاو ةنيدلا تايراطب عيمج

 ىتح ةيسورلا عقاولا ةرايز نم ىهّذي هتداعس داك امو همودقل

 برعلا. ةيباط ىف ءايشالا ةيعضو قي تا رمأو هنم امرك لضفت

 وهو ) مقاوملا 7 نم غرفا 6 ىا ثادحا نود ىه ام
 . (ةحفصلا هذه دمب .روشنلا مسرلا

 ىتلا نك اسللا ىلإ اهريس.يف انفوفص هنزاتجا ئنلا عواشلا امأ .

 مادقأ سم اهنم ةدحاولا قمع ةعساو رافح .هيفف .اشلب ميهاربا انل اهدعأ
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 -فقادا 55-8

 'هذه ىفو . تادراي ةدع ىرخأو ةرفح لك نيب دمبلاو ثالث اهطرعو
 .ًاريتكةبوقتم اهعيجج لزانلا فوقسو . سورلا لبانق نم (اذش رافملا

 ةكرتشملا ناطيحلاو . كتفلا ةديدشلا لبانتلا هذه لءفب اليلق وأ

 ابنم ًاريبك اددع لبانتلا تقرتخا دقف نٌدآلا امأ كلذك ب وقتنا ةريثك

 طقست لف ديدشلا بطعلاب بيصا دق نذاملا هذه نم ًاريتك نأ عمو

 تابرض مواقت اهلكاما يف ةتباث تلظ لزانملا نأ 5 1 م ةدحاو.

 5 تكراش ةرتسلس ةينبأ ناكف .تابثو خوسر لكب نادينلا

 . كم ىأب طوقسلاب يسن الأ ىلع مهلثم مزعلا تدقعو مبحور ىف:

 نك اس ةرتسلس ىف قبي مل هنالوقت نأ وغللا نم نوكي داكيو

 تاراشغلا ىلإ ءاجنلالب رطملا نم ةمالسلا مبعيج بلط دقف دحاو.

 . نينمآ اهيف اوماقأو. ابتاوج رم ىبرلا قوطي ىف ترفح ل
 انايحأو ةكرملا نم مهنامرحل اوناع ام بير الب اوناع مهنا ىلع

 . نمأم يف اوناكح لاح لك ىلع مهنكلو مامطلا ىلإ مهتجال

 نم برقلاب مرطقت يف ةنيدملا هذه يف اولاظ دقف .هدحو رك اسعلا امأأ

 . ةميخ ةناسرقلا يفتناكو . تقو عرسا ىف مدششح نكمي ىتح تانيصحتلا

 ناذه « 8تألع+ رلتب » ىقابز ويلاو « ةاووصزتاط ثيمسأت د مزالللا ١



 سا 5

  ريدقت نبسحأ كارتالا هردق اعافد ةرتسلس. نع امفاد.ناذللا نامهتلا

 .كرعع راصلا عفر دعب ( راتب ) ئئابزويلا لبمي نأ. ردقلا. ىنأ دقو
 . ىلئاليا ةبباط يف هب بيصأ ىذلا هحرج نم مايأ ةيئامث دعب تاف هرتسلس

 .فيرشنلا رهاظمب هنامْج اوطاحأف هوحن بجي امب كارتالا ماق دقو

 .كنمرألا نفدم يف ريخألا هاوثم ىتح هعيش دقو . ميركتلاو

 - هربق قوف ىبرحلا مالسلا قلطاو ةيماحلا ىف كولب لك نم ىقايزوي

 لظيس ىذلا همسال (ييلخت قئال رطكذت ماقي نأ اشاب رم أو

 هلامفأ تنهرب ىنلا عاجشلا طباضلل الاثم كارتألا نيب ًاروكحنم

 . ةفقتافلا هتراسجو هتماهش ىلع ةرم نم رثكأ

 .سنم دقو العث يف نآلا وهو نسحأ هظف « ثيمسان » مزالملا امأ

 «« نالجر درول » هيلا بتكو ء رين ىد نويجيل ماسو كلذكو ىديجلا ماسولا

 ,شيلا ركش نع ايمسر هيف ربع اباتك ىزياكتالا شيلا دئاق
 انه ىب ردجيو . ةماهشلا بورض نم هادبأ ام ىلع هل ىزيكذالا

 :ةيلاغنبلا نيسدنمأل ”ةقرق نم « 8هلاه:4 دراب » مزالملا مساب ه لانا

 لالا ناف اليوط ةراسلس يف مقي مل هنأ عنسمو
 راصحلا ماي نم ةريخالا اموي رشع ةسخلا يف ودعلا دض اهب ماق ىتلا
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 : ةأفاكعلا نم مر الأ لمأنف جات تاذو ةديفم تناك

 ةةرايز ىف هلك أب نيرشعلاو عباسلا مويلا انتعاجج تشمأ دقو

 .رظنملا ناكو . "" ( ىلئاليا ) نصحو ( برعلا ةيباط نصح )

 نصح ىلإ قيرطلا ناكو د > ىصقأ ىلا ةشهدلا ىلع ثعبي ام

 ”اهتورذ غلبي ىتح ةيارلا لوح رودي ( برعلا ةيباط )

 'انبارتقا ىلع تلد ةرامأ لدأو . ةيباطلا تينب ثسيح

 :ةيبارلا بناج ىف تبقث ىتلا تاراثملا نم ددعلا كلذ ناك اهنم

 :ةرابعي وأ تركسص اهيفو لاجرلا نم تائم عضب مست تاراغلا هذهو

 دقو . ةيباطلا نع مفادن تناك ىتل ةيطايتحالا ةوقلا تأبتخا حصأ

 .نأ اونظو تارافملا هذه نع ًاريثك دعبي ال ناكم ىف سورلا بائرإ

 .لبانقلا نم فال آب هومرف هيف ةئيتم ةيطايتحالا ةوقلا كلن

 .نويرصملا سرغ كلذلو دحأب ارض ثدحم نأ نود ترجعتا

 . ناكلا اذه نييعتل ةريصق ايصع

 ىرصملا ةدايب ىج ٠١ ىالأ نم ةفلؤثم تناك نينصحلا نبذه ةيماح - (1)

 .٠ كب نيسح ىالأالا ريمأ ةدايقب



 - اء

 ةعقبلا هذه نيع ىلإ ةعقب نم راصحلا هانثأ نويرصملا لقن دقو

 نأ نك اذه نمو رجفنت مل ةلينق ىفلا نع لقي ال ام ةبوبحلاا

 ةدم ةرتسلس ةيماح سورلا هالسأ ىنلا ريسلا ةدش ناسنالا روصتي

 . ةراخلا قطانأا بيمل نم ةرارح دشأ ناك دقف عيياسأ ةعضي

 ( برعلا ةيباط نصح ) ىلإ انلخد ةيبارلا ةق ىلإ انلصو الو

 لوح دقف ةيباطلا ىتاي امأ . الماك اهكرأ دحأ لاز الو.

 دقو . ماظن الو امل ليكشال ةيدوالاو ماوك الا برم ةقئاط ىلإ

 ناكللا ةيباطلا .مج ىف ابفيواجت ترس رافح ثالث تناثأ

 دكي لف :نسانملا ءاماو: < ةسورلا مافلالا هيف ترجفنا ىذلا

 هذه نم ةجوعملا تافاحلا قوف ةينان عفترا ىتح ثدحي راجقتالا

 ذخأت مث رذحي ضرألا ىلع ابسفنب قلت ركاسعلا تناكف ٌرافملا

 صارقأ هذه ةبرتألا عفر ةكرح تضرع دقو لخادلا نم ةبرتألا مفر ىف

 اذهوحن مهقدانب سورلا ةامرلا بوصف انايحأ روباظلا ىلإ دونملا شيارط-

 . خلا تقريخا تاصاصرب نوريثك لتق اذكهو التتتم هيف اوباصأو فدهلا

 ىلع لاوحألا هذه ىف دمتعا ودملا نا رسألا اذه يف بيجملاو

 نصملا راس عنملا ىنكت ةلامف ةقيرطب هعفادم مدختسي ملو قدانبلا



 -طؤ/8- |

 . نادينلا مارطضا تقو هينيع مامأ ةيناث عافترالا نم

 ايحج ناكللا اهف راص ةعاس تن فورظلا هذه نم منرلإبو
 ىذلا - راسلا ضيضح دنع نويرصملا قلتساف . هيفءاتبلا نكمع ال

 بارالا مرمغي ءىباخم ىف اوئبتخاو -.. سورلا نيعأ تع مرتس

 مككتسالا ىف تبرست مانلألا نا ىعألا رخآ نيقيلا نك نكلو

 نصحلا ضعب نع اولي اذإ اونك نييرصملا ناف لاح لك ىلعو هلك

 ميدقلا فلخ هوماقأ نيص ىلإ اودترا بونادلا ره ةبج لطلا

 ةيحالص رثك أ ثلاث اوديش رطملاب ددبم اضيأ ديدجلا نا ريل اذداغ

 نيفلاسلا الك نم فصاوعلا ةمواقمو لزاونلا لام>ا ىلع ىوقأو

 ْ . كيل اود اذكهو

 نم دحاو ربش ىف طرفي ال اذبك احوز نأ كردن نا لهسلا نمو

 انك مهنا سورلا دجو دقو ربشلا اذهب ظافتحالل مواقيو تيثي لب ضرألا

 نم مهل رفم ال رخآ نيصحت هل لح ًابارث هوريصو ثيم اومده

 ءانب اومدهام مهنأكاكذ هكدو اضيأ وه هميطحتل ديدج نم لمعلا
 ارياف مهنأكو ودملا تاعذل مجم مل نويرصملاو .امالس اوفلتا الو

 دشأ سورلا ةمه طبث امم نك اذه نا دي الو ةوق اودقف الو امرأ

 تسيلف ىناتلاو لوألا نيصحنلا يف تناك يتلا تارغنلا امأ . طيبثت
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 هفص ىلع ريق ىتتم وحن دوجولا اعإو امن رثأ ىأ قبب مو ةدوجوم

 اهف طقسي ىتلا ةظحللا تناك دقو لاخلا يف ىنوملا اهيف نفد دحأو

 اودجي لو بارآلا اهف .هنوراون ىتا ةظحالا سفن ىم اليتق براحلا

 . دحأ ةزانجي لفتحي مل كلذلو ىتوملا نفدب لافتحالل ًاقو
 سأر نم انلخد مديملا جبوعملا راسلا نم تادراي رشع دعب ىلعو

 هيعشو ةديدعلا هناجر عت عيمج انريس يفانعبتتو ىسورلا رانلا طخ ىلإ قدنملا

 دعب ىلع تناك تايراطبلا برقأو الايمأ كلذب انعطقف ةريئكحلا

 . هدراي ٠.” ةفاسم ىلع ناك اهاصقأو ةدراي . ٠٠

 ىلإ بوثادلا رب وحن ًاردحتم برعلا ةيباط نم ظنا دتما دقو

 ةلباقلا ةهجلا مابي ىتح طلخا دعصي مث نايعلل ةيداب ةعيذش اياقب هيف دأو
 هتيال تئشنا ناك رس راثا هيف رخآ داو ىلإ كلذ دعب امفشت

 ةتس عسي اهنم ريتكحو ليم عبد رخآو دحاو لكن يب تاماكعتسا

 هاجت ىأ ةدحاو ةيحان هجاوت تناك ابعيجمو ةينامث وأ ةعبس وأ عفادم

 ةعجرلا طخ ظفحو ةنيدملا ةمجابم ناك ضرغلا نا ىلع لذ امم نييرصملا

 تاماكحيتنالا ربكأو . نييرصملاو كارتألا ذاقتال ةريبك ةؤق مودق لاح يف

 نصح طا ةيابل ىف ناكو .لايمأ ةعبس دعب ىلع تناك عونلا اذه نم

 . تابجلا ميج هجاوب ريبك



 ره وحن ةردحنم ةيدوأ ةءالث ةياح يف بولسالا. اذه عبتا دقو

 ادام لولا مرسج لوألا ىداولا ءازا سوزلا دس مو. بونادلا

 ىلع ناك دقف ىناتلا رسجلا امأ . لباقلا بناجلإب الصتمو راازجلا قوغ

 ودملا زقبقت نيرسجلا نيذه قوفو بصلا ةبج ىلإ لايمأ ةسحخ دعب
 مسج قاطنلا عساو.نازينلا نم الصاوتم البأو قلطأف ةليحب ةيفخ

 حابص. نم ةئلاتلا ةعاسلا-يف طقف لباتقلا هذه فذق, ىعتناو رادقلا

 انيقي ِط ةعاسلا كلت ف .ىغالا رهشلا نم. نيرشعلاو ىنانلا مويلا

 . اهرجو اهنع ودملإ ًاقكتادق .برعلا ةبياط نم ةبيررقلا كلاسملا نا

 ةطقنلا ىلإ ةدتمم بعش ثالث وذ مغل مككتسالا تحب فشتبك او

 يطخ ةطساوب « ىلئالنا ةبباط » ىلإ ودعلا ذفت :دقو . هيف ةيزكرللا

 مجاه ىذلا طابشنلا نكلو تاءاوتلالا :ىريتك لؤوطلا . ىىيظع.دان

 ىلع ميمو ىف مهم ادب امم ًاريثك لقأ ناك ةبباطلا هذه سورلا“ هب

 ناك « ىلئاليأ ةبياطل » يناجلا مقوملا نأل كلذ . < برعلا ةيباط د

 ىلوألا ةياطلا عقوم نم ًاريتك رثك أ اهنع نينقادلا ملاض ىف
 تلاهنا ىتلا رارضأألا نم ًادج اريثك ل قأ سورلا ىذأ نم اهفملاام ناكو
 .هحرجي راتب ىكايزؤيلا بيضأ ىلئاليا ةيباط فو . برعلا ةيباط ىلع
 موسرب ةططخم .سورلا اذ. ركسع ىتلا نكامالا تناك دقو تيبللا
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 ناضلاو رقبلا مل ماذع نم رينكح دوجوو ةميرلا مهميخ تافاسم

 ةنتنم تاور نكحلو كلذ ريغ ليقامبم مامطلا ةرثكى ع ليد
 تاماكحتسالا نمو تاركسعلا هذه عيجج نم دعاصتت تناك ةبيرك

 .يف ضرملا ةرثكح نم رشنتا ام ةلع اذه نوكي دقو رانلا طخو

 : شتسلا اولخد ىدنج ٠٠٠٠" وحن نأ ليق دقف ىسورلا شيلا

 ددع صخل نم تنكمتو رهلا ٍبناجي ةرتسلس ىلإ تدع دقو
 يف ةرشابم ةمقاولا ةريزجلا فارطأب طاحأ ىنلا مسجلا تايراطبلا

 ,.لوعذ يف انأو ةيناث ةنيدملا تلخد م لحاسلا ةبجاوم

 هيف ريكحقتو ةيسورلا تانيصحتلا نم هتيأرام ةماسإل شهدو
 .قفنأو الئاه ادك دك دقف . رصيقلا شيجي لزْي نأ دب ال ىذلا ىزملا

 ماقرألاف راسملا امأ . اليلق الإ لذب ام ىنج امو ادج ةميظع ًادوهج

 ٠٠ رادقعي ةرتسلس ىف اهددحت نييرصلاو كازرالا دنع ةيمسرلا

 ءىف فلأ وحت تغلب دقو . ىحرج قابلاو ىلتق مبفصن نييماظنلا نم

 ةسجلا ءانثأ اهنا لاقيف سورلا دنع امأ . نييماظنلا ريغ ركاسملا

 .ليتق نيب 7٠٠١ نع لقت مل راتنمللا دن أ امي تيمرألاو

 . داوقلا نم نانا مهم ح يرجو

 رهشلا نم لوألا مويلا يف ةرتسلس نم اشي رمع داع دقو



 .نالجر درواي عامجالل هنم ثلاثلا مويلا ىف هنراو ىلإ رفاسو ىراملا
 .ىدأق 0ءمعرتا 5(. ةعضتن0 ون رآ تنس لا رتجلاو آ.0:0 ؟ةعادص

 ها . امم رواشنلاو ثحبلل ىمنرفلاو ىزماكتالا نيشيملا

 هفاوم يف لداعو اهلا: ريمدال ليج ًاضيأ هلق ام وه اهو

 180* نم ماوعألا لالخ ىف قيلطبلا رحب يفو قرشلا يف برحلا)

 12 نانعسعم عم 0عمأ ءأ ( ١ ص ل وألا دله ا هه ىلإ

 ١:لومك ]15 8د]اتونع, معملقمأ 15 فسمغعو 1853 3 1856 '' ”هونع

 1, متهم 41 :

 اهلا اوبوص نأي هرتساس نم اومقتلا سورلا بحسني نأ لبق »

 .. راملا يف ابلتم وري مل ةيماح ران اهولصأو مهعفادم تافونقم

 !ًارييك ًاددع مطخ- لايل ثالثو مايأ ةثالث تافوذقلا هذه هاقلا رمتساو

 عم الافطأو ءاسنو الوبك كلهأو نكاسلاو نذآلاو دخاسملا نم

 . ةيركسعلا ةبجولا نم رربم ىأ لمعلا اذهل سيل هنأ

 « برعلا ةيباط » نصح صخالإبو اهلك ةنيدملا ةيماح تربظأو
 معادولا اذه دعو . صالخاب مافدلا ىف ابيب ًايئافتو ًادلجو ًاربص

  ةئج فلأ ٠١ ةراسلس مامأ نيكرأت سورلا فرصنا ءامدلاب جوتملا

 -. ماعلا موطابطو مهتالارتج فرم ريتك قلخ حرجو لتقو
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 نم برقي ذدع حرجو سق +٠٠ اهم لتقف ةنيدملا ةيماح امأ“
 ما. «ددملا اذه:

 « زوين ندنل دنيرثسألا ىذ » بتاكم هاورام ءىراقلل قوسن نآلاو
 ةرتسلس ةئيدم نع م 4 ةنس ربمسلد 11 ف ددازسلا هددت

 تاراف نم هيمي تناك ىتلا ةيرصلا دونملاو برعلا ةيباط نصحو.
 دعب ةروكذلا ةنيدملا بتاكم لا اذه راز دقو . هيلع ةيلاوتلا سورلا

 < هاور ام ةجرت كاهو . اهنع سورلا ءالج نم رهشأ ةتسا

 كئلوأ مهنم نييرصلا نم 0٠٠" ةرتسلس ةاشم نيب نإ

 ةروكذلا ةيباطلا ىلإ انجرخ دقو : داحمألا برعلا ةيباط ةامح لاطب الأ“

 حرفي اهنع عافدلاب نيفاكللا دونما نم ةعضب انقفارو اعبط نيبكاز»

 ةشاشبو نأ لهأ مو ثداوملا نم محل عقو ام انل او 01

 ىوأر ام دنع ًارشب مههوجو تلاه دقو . حيلم فيرظ مهيدحو»

 ايخ ١ انينااوح ١ دقو: يرض اوناك مهنأل ةيبرعلا مهتفلب ماكتأ

 الإ وه فتإ ًاريسع ارمأ هده لف هلك نصحلاب مهتبحص انفطو ادئاز
 هبسحت اهرسأب ابروأ تناك ام دص دق هلاف كلذ عمو . سارتمو قدنخ-

 نينسلا ىوط داق هذاق ىنلاو اماظن اهنسحأو ملا علا شويج ىوقأ
 «ىرابي ال ديحو مدنع وهو « اهعقاوم فرصتت او «لاتقلا ندايم يف لاوطلا#



 طول

 انل نوقفارملا نويرصللو . دحأ هبلني ال رهاقو ء دن هل سيل ديرفو

 اع ثيدحلا اولاطأ دقو . مهسيالم ةنر ةماتلا راصق نيدشرك

 يح مايحم ىلع ًايداب دورسلا ناكو . نيبئاخسورلا اودر ىتح اوامف

 تبرشو تلكأ» : عدحأ لاق دقو . كلذ رع انتوثدحي اولك

 من » : تلقف . «روسلا اذه ءأرو ترصنتاو ىتفافل تنخدو تمنو

 هلل دحلاو « هلا لمف نم وه تراك امو ؛ هللا ءاشام » : لاقف . < تلمف ام

 -- لسن لس - مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع لقي ملأ . هلالج لج هل ركشلاو

 ىعار وبف . كيمحي وهو هيلا كنسفن ىمأ كرتاو هدحو هللا ىلإ هجوت ىأ

 ةنماك م هتوق لكن يك أسما ءالؤبف . ناك كلذكو . « ةظفملا ظفاحو ةاعرلا

 لك. دادشلا لامحا ىلع مدلج ف زقتسم مهوح لكو رخخلا نع دهزلا ىف

 ف نولاغنيو . . مهيد نوبصعتي . . نيتم هللب نيقيو خسار تاعي مهحالس

 تاومسلا لإ ىلع مهنأل نوتباث مو فصاوملا مهب فصعتو . مدقتعم

 برب مهمل نوعزعزتي ال و لايجلا عزعزاتو ٠ نودمتعم ضر لاو

 هتوبغري لب برحلا ىف تولا نويهرب ال . نوئمؤم نيلاعلا

 مم ءالؤه . ةنجلا باب حاتفمو بماتملا ةماخ هنأل هيلع نومدقيو

 ًادوتج اودصو . اف نيزشثع ددعلا يف مهقوفت ةوق اودر نيذلا

 ىلع مدعاس ام .عقوما ايارنم نم مهل نكحي ملو داوقلا ةربع ممدوقي

 م كلذ سكع ىلع ىمأللا لب نهذلا ىلإ قبسي دق أك زوفلا اذه
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 راكأ هيلع هاليتسالا لبسي ثيحب نك برمعلا ةيباط مقؤم نا
 . ناديم نصح ريغ امسأ قحتسي ال نصحلاو . هريغ نم

 ةزابع رانلا نوقلطي اوك سورلا نإ ءالدألا انباحصأ لاق دقو

 تناك - عريبت دح ىلع > ميليانقو ميصاصر نإو . ماكعاو

 تراد اذإ مل بشعلا ىتح [!بنامأ ءىش لك دصحت

 :كلذ ىلع انباحأ دازو . ءاسنلاك اوك برق :ترع برحلا ىحر

 سوؤر امأ . دحاو سأر مهْنم مجري لو جامنلاك مانحبذ » : نيلئاق

 .« بالكلا ىلإ اهبقلن انكف مهناذآو ىلتقلا

 اك ابك عقاوملا اندقفت ىتح _- دعب مويلا رع ناك 0

 . ًايجعت اندز الكى رام رك

 مارك 1 رادرسلا لقتتا ةرتسلس ةنيدم نم سورلا باحسنا دعبو .

 ىلإ 5كدسما# ( العث ) ىف ناك ىنلا ماعلا هركسعم نم اشأب رم

 .بواذلا ربن لع ةعاقلا 8هتكفطماساب تةوغتسوز تا( قحجسور )

 ىهو رهذلا اذه رزج نم ضعبلا نيلتم اولازي مل سورلا نك الو

 ةعقاولا 010:80 ( وفيجرويج.)'و ةئيدلا هذه نيب ىتلا رزملا

 0 . اهلم مذرطي نأ اشي مع ررق دقف اهمازإ
 لسرأ (.م 1م04 ةنس هيلوب ؟ ) ه7 ةئلب لاوش 5 يفو

 ةريخم ةالفإ 'ةيردنكسالا ظفاحم ىلإ ةيرصلا ةيدانملا تا وبد
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 ىلإ يميوطلا ىماغأ لوقفاصلا ىدنفأ ىدبع لوسصوب اهف
 ةيحان يف نيعزولا ةيرصلا دونجال ةمزاللا ,بايثلا هعمو ةيردتكسالا

 ىلإ 0 حك ف سلا هوخريو ( ربهش ىب )

 : :٠ ىف اهو . ةروكذملا ةيحانلا

 ٠٠١ مقر ةيردنكسا ظفاحم ىلإ ةيدابجلا مومح ناويد نم ةدافإ

 مهمه مقر ىرتلا رتفدلاب ةديقم 7+1 ةنس لأوش ميراتب

 ةقيحصيو يجيوط ىناغأ لوقفاص ىدنفأ ىدبع يكفرطل مداق
 .ةدابب ىالأ يج 5١و يج 16 ىلإ ابليصوتل هاندأ ةنيبملا ءايشألا

 يف هريفست لمأت هلوسوبف . ( رهش ىني ) ةهجب ةيرصلا دونا
 .كلذ ناك أ ءاوس اهنع ىلا ةبجلل :ةروك ذا ءايشألاب ةصرف برقأ

 .. اقفاوم هنورتام بسح ةيعارشلا بك ارلاي مأ روباولاب ليحرتلا
 3 هاضتقع لمعلاو هأرجالل اذه ررحو

5 

 تاسوبلم مقطأ 1

 لاصقو هسبلأ مقطأ كمل

 بيك ارم زاوجأ هةر

 و6٠ :



 . كلر سورلا درط اشأب رمع ماركا رادرسلا زرق نأ دعو

 ( وفيجرويج ) و كوشتسور ( قجسور ) ىتيدم نيب ىلا رزجلا

 .ةراعو ىرصمو قرت ىدنج 4.0 1464 ةنس ويلوي 7 يف مم

 تحب بوادلا رب“. ةوقلا هذهب زاتجاو ةيرهللا نفسلا كرم ةييرح

 اولزاث نأ دمب ةروكذلا رزجلا اولتحاو ةرازعلا هذه ةيعفدم ةيامح

 كلذ ىف نيفرطلا نم لك راسخ تنلبو . مسجل اممج سوراا

 . سق فالآ ؛

 ع موجها دصقي رزملا كلت يف توبرصلاو كرتلا نصحو

 ةنطفلا نم هنأ اوكردأ سورلا نأ“ ريغ دغلا يف ( وفيج رويج )

 نشيملا ابلتحا ويلون ه يفو . اليل. ةنيدملا هذه ءالخا ىأرلا ةلاصأو

 . ىرصللا قكرتلا
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 اّشاب كادعس ةيالو ظ

 برهملا ذه ىق .هتدع سمو

 ىلا فون (م1804 ةنس ويلوي 14 )ه 197٠ ةنش لاوش 18 ىفو

 رفاسو اشاب ديعس هدعب ىلوتو رصم ىلإو اشاي نابع ةالوم ةجحر

 ديلا ديع ناطلسلل ةعاطلاو عوضحلا بجاو مدقيل ةناتسلا ىلا

 يف هتماقا نوضغ ىف رض . ةيلوتلا تامرف. هديب هنم لوانتيلو
 اينأ ةيرصلا ةراملل ىلاقلا دئاقلا كب نش دحت ايكرت ةمصاع

 هلاقتراب اهلا تابجاو هل مددقيل ىرصلا شيجلاو ةراملا لبق نم
 . ةيرصملا ةكيرالا

 ناطاسلا صالخالا يف هيئافت ىلع نهرب نا اشأي ديعس دارأو

 م٠. ارمأ ةيداهجلا مومع تاويد ريدم ىلا ةناتسآلا نم بتكف

 زيهجتب ( م 1406 ةنس سطسغا "4 ) ه 17٠ ةنس ةدعقلا ىف

 ىلا اددم لسرتل اعفدم "+ ىأ عقادم تايراطل 5و ىدتج

 ةدافا  ةيردنكسالا ظفاحم ىلا لسري نأ اضيأ هادختك أو ايكر

 ظ -: ةدافالا هذه كيلاو مالا, اذهب
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 رادب هدوجو ءانثأ ويدمللا ىمأ ىلع ءانب ادختنكلا نم ةدافا

 ١١7١ ةنس ةدعقلا ةياغ تراتي ةيردنكسالا ظفاحم ىلا ةرداص ةداعسلا

 -:444 مقر ىرتلا رتقدلاب ه4 مد ةحفصلاب ةديقمو

 5و ىرصم ىركسع 1٠٠٠١ قوسو لاسرإ لاحلا ىفتقا دق

 ةلأسملا صوصخمب مدقت ايف مهلاسرا قباسلا فالخب كلذو تايراطب

 . ةرلا هذه ةيدابجلا رظانل ليصفتلاب كلذ نع ررح دقو . ةمولعلا

 ةيردنكسالا ىلا تايبملا رئاس عم فئاذقلاو عفادملا لوصو درجمبف

 ةعاضا نودب ابليحرو .نيملا كلذ يف دجوب ىذلا روباولاب انحش ىضتقي

 ها. ةيمولعملل اذه ررح دقو .تقولا

 م1484 ةنس ربمتبس رخآ ليبق رصم ىلا اشاب ديعس ةدوع دنعو

 ناو ةمبم يف ةناتسآلا ىلا عوجرلاب يككذلا اشلب دمحا قيرفلا ىمأ

 نأ اكو . ةيرومألا هذه ىدأف . رخآ ىمأ هيئأي نأ ىلا ابيف ثيلي

 هلع وه لخ مرقلا ىف ةيرصملا شويمجلا دئاق يحنف اشأب ميلس يفوت

 ناود سيئر ىلا ةيوفش ةينس ةدارا تردص خيراتلا اذه يفو

 دمجا قيرفلا عم رفاسيل ىراوسلا .نرم ىالأ دشحب ةيدابلا

 ردصاف برحلا هذه يف اددم توكيل ةناتسآلا : ىلا ىلكتلا الب

 انه دشحب ىرصلا شيلا تايالأ ىلا ةذانا روكحنلا ناوينلا

 ب : ةدافالا هذه كيلاو . رفسلل هدادعاو ىالألا
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 ىرصملا شيلا تايالأ ىلا ةيدابجلا مومع :ناويد رم ةدافا

 154 ةنس رفص 4 ىرم خرؤلا ؟ههح مقر ىرتلا رتفدلب ةديقم

 هيلو 54 ) ه !؟إ٠ ةنس لاوش ؟ ىلا ( م1807 ةنس ريفون 19

 -: م 1464 ةنس:

 ةيدابحلا لاحر سيئر معنلا ىلو ىرم ةيوفش ةدارا تردص

 نم طابضلاو هطابض فصو هدارفا زرفت ىراوس ىالأ ليكشتب.

 ىدنفا فصاو نيسح قاحملاو ةدوجولا ىراوسلا تايالألا ةينناقلا

 لوقفاصلا ناوضر ىدنفا دشروخو ىراوس ىالأ يج 7 ىفابكب

 ه1.ىالألا اذهب ىلبق هجو تايالأب ىساغنأ:

 (م 1884 ةنسس ربمتيس اه) ه ١2/١ ةنس ةجحلا ىذ يفو

 دمح نييعتب ةيدابجلا مومع ناويد ىلا ةينس ةدارا ىلاولا ومس ردمأ

 عم رفاسلل ىراوسلا ىالألا ماتا طايمد ىشابكيي لصربتلا ىدنفا
 نييعتو . هلدب ماقعأق ىالألا اذمل نيعتي ل اذِإ ىلكتلا اشإب دحا»

 هنأ حجرت بييطلا اذهو . هل ىقابميكح ىدنفا ىلع دمم روجكحللا,

 ياض .ةنس ةثمي ديمالت .ىرم روبشملا حارجلا ىلقبلا اشاب ىلع دمحم“

 تايالألا ىئابميكحو ريبكلا شاب ىلع دم دبع يف اسنرف ىلا ةيبطلا»
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 ةسردمو ىنيعلا رصق ىقشتسم سيئرو اشأب ديعس دبع يف ةيدديعسلا.

 ةدارالا صن كيلاو . ليعامسا ويدل دبع ىف بطلا

 اا -: كلذي ةرداصلا

 ةيدابجلا مومع ناويد ىلا ويدخ ناويد ىرم ةينس ةدارإ

 ىرتلا رتفدلاب ةديقم «ء ه ١9/١ ةنس ةجحلا ىذ «ه حرام + مقر

 ل: اا :مقر

 اشاب دمحا ةيعع رفاسملا ىراوسلا ىالألل ماقمأق بنرتي ا نإ

 ىالأالل اقباس طايمد ىكابكي ىصريقلا ىدنفا دمم نيعيف نالل يلكتملا

 ما . هل ىشايميكح ىدنفا ىلع دمت بيبطلا نيمي اذكو روك ذل

 ع يلكنلا اشاب دا رفاس م1464 ةنس ربوتكا يفو

 ,ىج ٠١ هقر ناك ىألا روكذملا ىراوسلا ىالأ هعمو ةيردنكسالا

 :ةديرج يف ىالألا اذه رفس ركَذ درو دقو . ىدتج 10+ هدونج ددعو

 ةنس ريفون 5 خحيراتب رداصلا اهددمب « زوين ندنت دتت رتسللا ئذ : 2

 - « ددصلا ف دروام ةجرت كيلاو . 5

 اشأب ديعس اهب دعو ىلا. ةيرصلا ةيربلا ةدجنلا نم مسق ماق

 (ماده4) ربوتكا ١5 موي تاروباو .ةثالث يف ةيردنكسالا نم ناطلسلا

 ها. اشاب يلكنملا ةدايق تحن



 | اشاب دمحا قي ل





 ةكحلا د

 :هف كرتشا نييرصلا داوقلا ربشأ نم اذه يلكتملا اشاب دمحاو .

 ةفيظو ةديدع ارارم ىلونو ريبكحلا اشاب ميهاربا عم ةيروس برح

 ميقتا ةيروس ةيرصملا شويجلا تلخأ امدنعو . ةيدابجللا رظان

 ديبكحلا اشأب مهاربا اهادحا ةدايق ىلوت قرف ثالث ىلا شيلا

 .تكلسو . يلكنملا اشاب دما ةئلاثلاو ىواسنرفلا اشاب نايلس ةيئاثلاو

  ىرخألا هتكلس ىنلا ريغ اقيرط ثالثلا قرفلا هذه نم ةدحاو لك

 اشاب ىلع دم ةعرك ةديبز ةريمالا بوز ناك اشاب لالج هنباو

 شاب ىلع نيموحرلاب اهنم قذرو . ريبكلا اشاب ىلع دمم نا ريغصلا

 0 . كب لالج نيدلا يمعو لالج

 ديقش و دصأ (م 104 ةنس ربوتكحأ )ه 1971 ةنس مرحم ىفو

 نيذلا دودجلاو طابضلا فصو طابشلا بتاور ةدايز. ارمأ اشاب

 ةينسلا ةدارالا كيلاو . برحلا ناديم ىلا ةدجنلا هذه ىف نورفاسيس

 ١ -:نأعلا اذهب ترد ىلا

 يراقب ةيدابجلا مومع ناويد ىلا ويدخ ناويد نم ةينس .ةدارإ

 ْ : 070“ مقر ىكرتلا رتفدلاب ةديقم 1771 ةنسا مرح رهش

 ةين آلا تاوالملاب انه انرمأ رادصا ةيلعلا انمحارم ثضتقا



 تيييسع عسل اهلل يم
 ةداعسلا رادأ ةرفاسلا تايالألا طابضو طابص فيمو دارقال

 : ىف الك ىهوب

 ىزاوي ام طابض فصلاو دارفالا تابترم ىلع ىلي ١-

 . ةيرهشلا مهابت ص فصخ

 ةيشابزويلاو نيمزاللاو تالوصلا تابترم ىلع ىلعي - ؟
 1 . ةيربشلا مهلبت سمع اثلث

 عيد ةيشابكبلاو هيسلغأ لوقفاصلا تابترس ىلع ىلعي - م

 . ةيربشلا مهلابترع

 مهابترم سخ قوف امو ةيماقماقلا تابترم ىلع ىلمي -

 . ةيربشلا

 ىمنرفلاو ىزيلكنالا نيشيجلا كارتش
 لوبتسابس راصحو برملا هذه ٍِق

 سرام 7 ىف ايسورلا ىلع برملا ارتلهتاو اسنرف تنلعا نأ دمي

زبجو .ايكحر بناج ىلا اتمضناو م 1484 ةتسم
 م اشيح اهاتك ت

 ىف التو 64 ةنسب وبام ربهش يف ناشيلا لصوو لوقلا قيس
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 ابكر ربش هاهز اتكم نا دعبو ةناتسآلاو ©6هالنضما: ىلوبيلاف

 اماقأو وينوي فصن ليبق اهانلبف ا/ة52 هئزاو ىلا ارفأسو نفسلا

 . اريلوكلا ببسب ماظعلا دئادشلا امثجت ثيح ربمتبس لئاوأ ىلا ابيف

 اهددعب « زوين نددل دتيرتسللا ىذد» ةديرح ترشل دقو

 اهتتاكم نم اهءاح اربخ « م 1464 ةئس ريمتلس ١5 حيراتب رداصلا

 -: تلاقق هددعو ءافللا شيح ددصي روك ّذملا ربمتبسال 6 ةناتسآلاب

 ربمتبس 7 ىف ةخرّوم ةلاسر ةناتسآلاب انيتاكم انيلا لسرأ »

 ىدنلح «؟ههءءهو ىسلرف ىدتح 9٠.١ مهدي نم ىدنح ةوودع

 ةه*+٠٠ءوعو ىرصم ىدتنح ٠٠١٠١٠و قر ىدنح ١٠١٠١٠و 6 ىزيلكتا

 ها. « ةفلتخع سانجأ نم ةووم وع ىسلوت

 راصحلا ةماقال مرقلا ىلا برحلا ناديم لاقتنا ررقن دق ناكالو

 .كم ىرخأ ةرم ناروكذملا ناشيملا ملقأ .دقف لوبتسابس لوح

 زابمخ هيو م 1604 ةنس ربمتيس 15 ىف مرقلا ىف الزنو هنراو

 هاليتسالا نال اماع رمتسأو م 1465 ةئس ربمتيس 7١ ى لويتسابس

 ..م 1460 ةئنس ريمتبس 4 يف مت اهيلع
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 (انأ ) ريم ةمقاو تثدح م 14044 ةنس ربمتبس "© ىفو

 ةيزياكذالاو ةيسنرفلا دونجلا اهيف تكحرتشا دقو . مرقلاي 8

 ىزلكنالا داقلاو 5هنهافسدان4 ونرأ ناس ىسنرفلا دئاقلا ةدايقب

 يج ١؟ و يج ٠١ هكرعملا ةذه ىف ماسو 4 دوام نالجر درول

 . ىطوؤترألا اشناب نابلس ةدايقب ىرصملا ثلاثلا ءاوللا نم ةدايب ىالأ
 . 316م10نله4 فوكيشتنم مهلارتج ةدايقب اههف سورلا م زملا دقو

 « زوين نننتل دتيرتسللا ىذ » ةديرج ىف درو ام كيلإو

 كارتشا ددصب م1804 ةنس ريوتك ١ 14 راتب رداسملا اهدسب

 - ةكرعلا كلت ىف ةيرصملا دونملا

 نراس نييرصملا ةدايبلا نم ىدنج 7٠٠١ ناك الأ ةعقاو ىف

 ه1. (يطوؤترألا ) اشلب نايلس ةدابق تحت ملللا رحبلا ءىطاش ىلع
 م1004 ةنس ربوتك ا 5 - ه ١١7١ ةنس مرحم 1 ىفو

 هنأب .هريخي ةيردنكسالا ظفاحم ىلإ ةيرصللا ةيدابملا رظان بتكح

 ١٠م٠٠لاو اعفدم "<)| لاسرإ راص تردص ىتلا ةيلاعلا ىماوألل ًاقبظ

 عم ةيردنكحمالاب رئخنلا عدوتسم ىلإ ةنامسالل ةمزاللا ةفوذقم

 فترأو هنم اهباست هيلع :بجاولا نم هنأو ىدنفأ نسح ىئابكبلا
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 باطلا كيلإو . ايهلإ ةلسرملا ةبجلا ىلإ املاسرإ ىف دهحي

 روحنلا :-

 مقر ةيردنكسالا ظفاحم ىلإ ةيداهجلا مومع ناويد نم ةدافإ

  1راتب ء ٠١ ةنس مرحم  » 107١يكحرتلا رتفالاب ةد يقم

 - 0 م51 مقر

 امفدم "+ لاسرأب 16+ مقر ةينس ةدارإ تردص فأ قبن

 ررح كلذ ىلعو . دادمإ ةفصب ةيلملا ةناتسالل ةفيذق ٠١8٠٠0 و

 . ةيردتكسالا ىلإ املاسرإو رداقملا كلن كرادتب تاناخبملا رظانل

 تنحشو تزوج دق ريداقملا كلت نأ ديفت تاناخبحلارظان نم ةدافإ تدروغ

 ةناخبج ىلا تلسرأو ىدنفأ نسح ىئابكبلا ةراظن تحت ىك ارلإي

 ىقابكبلا نم ةروكحعذلا ربداقلا اوماست هلوصوبف . ةيردنكسالا

 اذه ررحو . اهونحشاو اهماسنب مزاللا دتسلا هوطعأو هيلا راشلا

 ه1 . كلذب ةطاحالل

 م اه64 ةنس ريوتكأ ا" هل 11 ةنس مرحم ٠١ يفو

 الاطخ ( ةيبرحلا ) ةيدابجلا مومع ناويد ىلإ ىلاولا ادختتك لسرُأ

 تايالأل تايريدلا نم مبعج راص نرذلا دونجلا تايب هيف بلطي

 ةدافالاب هيلع روكذملا ناويدلا درف . ةناتسلا ىلإ ةرفاسملا ةدجنلا



0 

 ( م1806 ةنس ربوتكا ١7 ) ه 1771 ةنس مرحم 4 ىف ةينآلا

 -: ىه اهو

 + مقر ادختكلا ناويد ىلإ ةيدابلا مومع ناويد نم ةدافإ

 . مقر ىكرتلا رتفدلب ةديقم ه 1771 ةنس مرح ؟ راتب

 1 ) 1١0١ ةنس مرحم ٠١ خرؤملا متدامس باطخ ىلع در

 ,نع ليصفقت فشك بلط صوصنمب ٠0 مقر ( 1864 ةنس ريوتكا

 نابي عم تايريدلا نم تدروو ابعج راص ىتلا ركاسعلا رادقم

 .تايالالل هنم عزوت ام رادقمو ةناتسالل اهنم لسريسام رادقم

 .هقاحلال قيلي نم مهني نم دجوي قابلا لهو قابلا رادقمو هفالخو

 اذه ىف ةرداصلا ةينسلا ةدارالا ىلع هانب ًاشنيس ىنلا !درغ ىالأ

 .نم تدرو ىتلا دارفالا نأب ماع متداعس طيحن كلذل . صوصخلا

 رقت م01 اهزرف دنع دجو ارش ثغلب تال تايرمدملا

 . ىاثلاب مدالبل اوديعا دقو ةيدابجلل فتروحلصي ال كروج مهعيمج

 :ةناتسالل ةرفاسملا تايال الل مهم ىطعا ارق ماها هردقو قابلاو

 .ف مهمادختسال ًارفث 0٠" ةي رحبلا ناويدل مهم لضراو: رق 4

 قلل اذكو رف ه١ رصم ةحص ضشيتفتب قملأو . ةيحصلا لافشألا

 ٠ ىارم) فيظنتو حسم ىف ميمادختنال ًارقن 755 ةملقلاب ةناخيوظلاب
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 هزم مم نم دجوي مل ارق :+ه هردقو كلذ دم قابلاو مفادملا

 .ىنرب ىلع مهعلزوت راص دق كلذل . ايدرغ ىالأ هقاملال 0

 :ميظنت :: ماغأ نيل ىلطلا تحن ةنقؤم ةفصب ةدأبب ىالأ ىج

 اذهب فثك هيط لسرمو . ةداعسلا رادأ ةرفاسلا 7
 ه ١ . ةيمواعمال اذه ررحو . ةيويدملا باتعالا ىلع هضرعل نايبلا

 ةرضأا ةزايلا ةنجتك

 .قاردنكسالا اشاب نسح ةدوع ىدل م0 ةنس ربوتك | ١" ىف

 .تبه هممري ةلاتسالا ىلإ هتراع نم مسقب ىرصلا لوطسألا دياق

 .ىنلا ( دابج حاتفم ) نويلغلاب تقلأف دوسألا رحبلا ىف ةفصاع هيلع

 .ناش دمم هليكو ةدايق تحن تناك ىتلا ( ةريحب) ةطاقرفلابو . هيف ناك
 1ة؟هو-نادناقلا ناذه اهعم قرغو اقرغف ىلبا مورلا ءىطاش ىلع كب

 .ناك اذه كب نتش دمتو . اسفن 1١ الإ قرغلا نم جني مو يرحب
 .ىف اسنرف ىلإ اشاب ىلع دمح ابلسرأ ىتلا ةيماعلا تائعبلا ذيمالن نم

 . ةيرحبلا نونفلا لعتل م امل5 ةنس

 .ةتيرتسالا ىذ » ةديرج ىف ةيلألا ةمجافلا هذه ابن درو دقو .

 هن: هتجرت كيلإو 1804 ةنس ربمسيد خيراتب رداصلا اهددمب « زوين ندنل
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 عورت ةمجافي دوسألا رحبلا نم برقلاب نونطاقلا ناكسلا م
 .ةناتسآلا رم ةديعب ريغ ةفاسم ىلع نيتجراب قرغ ىهو بواقلا
 اذه ءىطاوشي تفصع م 1264 ةنس ريوتكا ٠ ةليل ىتغ

 :نوكت نأ دب الو سانلا هركذيام عورأ نم ةفصاع ةيبرغلا رحبلا

 نفسلا نم: ريتك اهف قرغ ةءدرم ىرخأ ثداوح تعقو دق
 نيتيرصللا نيتجرابلا ةثداح نم مظفأ وهام اهدي سيل نكحلو
 ةعاسلا ىف راصعالا اهلمح « ةريحب » ةطاقرفلاف . مرقلا نم نيتدئاملا
 ةقلمنم ىلإ روفسبلا بصم نم طقف نيليم دعب ىلع هاسم ةنماثلا

 فرظ-ىفو . « ونرب ةرق» روخصب مطترت ىتا ةرطملا جاومألا
 ٠٠ مددع غلبي نيذلا اهراحي نم جني ملو تمطحت دق تناك ةعاس

 ٠ ءايحأ ءىطاشلا اوغلبي نأ مهلكمأف مهفيلح قيفوتلا ناك 1١ ىوس

 اهمساو تاقبط ثالث تاذ ىهو ىرغالا ةجرابلا امأ
 ىلع وهو ىرصللا لاريمالا اهربظ قوف ناكو « دابج حاتفم د

 ىف اهليمز تكحرأش دنقف نييرصلا دنع ىرح دئاق ربمأ لاقي اع

 فيضتتم يف ةرطملا ةقيقرلا ءايلا ىلإ ةفساملا اهتفد ذإ ةئزمملا اهنياهن
 قرغ دق هنأ ركحذت نأ مولا نمو. هنراوو ةناتسالا نيب ةفاسملا

 قبب ملو . لاريمالا مهني اراحب 745 « 5٠٠ مددع غلابلا اهتراحي .نم



 تقرغ ىذلا ناكلا .نيبي علاطلا ةببوجنللا ةجرابلا هذه نم .رْبأ ىأ
 ثيج ةناتسسآلا يف نيتجوابلا ةراحب نم اوجت نيإلا لأ دفو . هيق
 ها. مارك الاو. ةيانملاو تافتلالا نم ريتك عضوم )وناك

 .اًفوح برحلاو ايروتابوأ لالتحا

 ( ايروتابوأ )لالتحا ررقت ( لوبتسابس) راصح لالخ يفو
 رياربف + ىف لمفلاب كلذ متو . نييرصللاو كارنالا نم فلؤم شيجب

 مرسلا ةريزج هبش نم ةنيدم ىه هذه (ايروتابوا ) و . 1468 ةنس

 لبق كلذو « ناخ » ابيف يملا ىلوتي رقتلا نيماسمل البق تناكو
 .اهانركذ ىتا ةيخراتلا ةحمللا ىف اهم انهون دقو ايسورلا ىلا اهم

 (لوبتسابس) لامث ةمقاو ةنيدللا هذهو . مرقلا ةريزج هبش نع انت
 ١ 2. ابمقوم ةمنل ىربكة يمعأ املالتحالو ارتم وليك ٠+ دعب ىلع

 ( هولذوك ) ايسور ىلا اهمْص لبق ىمست ( ايروتايوا ) تناكو

 . ىالسا رثأ لك وحم دصقب ابمسا اوريغ سورا نكلو 7

 ىالأ يج ٠١ و ىبج 4 نم ابيلا اولقت نيذلا نويرصلا فلأو .

 نمو « لبج ىبأ اشاب ليعامسا ةدايقب لوالا ءاوللا امبنم فلؤلا ةدابي
 ةدايقب ثلانلا ءاوللا امهنم فلؤلا ةدايب ىالأ يج 14و ىج 5
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 ةيررصللا دونجلا نم ىتاعلا ءاؤللا امأ . . ىطوؤت رآلا اعل اتاي

 ىركش اشاب ىلع ةدايقي ةدايإ :ىالأ يج ٠و يمي "1١ نم قنا

 لدقتنا لاحلا ةعيبطيو . بنونادلا ره لع ىلا مورلا يف لظ دقف

 ( ءواذوك) ايروابوا ىلا ىحتف اشاب ميلس ءاوللا داوقلا ءالؤه سيئر
 . ربكألا مسقلا عم

 تارين تلعتشا ةيرصملاو ةيكرتلا شويا تلصو ام 57

 مامأ اطنارم ناك ىنلا ئمؤرلا شيلا أدب ريازبف 1١ يو . بْرحلا

 نقتلل ثرفدم لع: هدب ءىذاب ىلوتسنف ةيموج ةكرحب (ايروابؤا )
 هيأ ماق ديد موجع رثأ لع هئم درط هنكلو ةنيدلا قرع أو

 ناو وسلاو كارلا

 1ع هنا فلورخا لارنجلا رفح - ريازبف 8و ١١ قليلا فو

 نولمخي ادونج 'هْيق . عضو (ايدوثوا) ملمأ اقدنخأ ىسورلا شيلا دئاق

 < كلذ فلخأ " عضوو انقذ ادعو ةدداعتم تاقلط تاذ قداني

 .قالطا ًادجاو ايبا ركاسع نم ةطرؤأ مك م ىراوسلا ف تأيالأ

 ده مْ اليوط اتمز رمتساو عابس: ةسمالخلا ةعاسلا تنم مفادملا

 . موجب مايقلا مهفوفص كيدقاو سوزلا تاج نم رانا قالطا

 راص امو . اهناقلط ةيرصللا ةيكرتلا شويملا "كلذنكخ تأدهو



 تاوو

 ةيماج اران ةدايبلاو ةيجيوطلا مهلصأ ةريضق ةفاسم ديق لع سورا

 ةهنا ريغ ١ ماشتتا الب باحسنالا ىلا اورطضاف مهناكرأ تعزعز

 مهنكلو :قدنملا اوزاتجيا موجملا ىلا مداوق مهب داع ريسي ددرت دعب

 مبيلع ضقتاف ٠ قرخا ةرغ ميباقعأ ىلع اودتري نا ىلع اوهركا

 . مومزهو نويرصملاو كرتلا .ٍذئدنع

 نسفع راصتنالا اذه وفم ردكحي نأ الإ ىبأ ءاضقلا نكلو

 ئحتف' اشاب ميلس ماعلا عدئاق ةعمملا هلله ىف تويرصلا

 يجو ئدئاق كب ىلع ىالألا ريمأو كب متر ىالألا ريمأو
 : داب ىالأ ىج 4١و

 مئاقولا موقت ىف ةروكذللا ( ةولزوك) ةعقاو نع ءاج ام كيلاو

 4: (م 14050 ) هااالا ةنس املا

 مو حابص م فصنو ةرشع ةيداملا ةعاملا ف

 (مادم» ةنس رياريف 17) مه 1801 ةنس 'ىلوألا ىداج و تبسلا

 تايالأ ةيناكو ةدايبلا رم اروباط نيثالثو ةتسب سورا مم

 ةيناهاشلا ركاسملا 0 اديدش اموجم امفدم نينامثو ىراوسلا نم

 ةدمتعم اضيأ ةيناهاشلا ركاسعلا تعرشق :(:هولزوك ).ىف ةدوجولا

 برألا ترمتساو مهبرامبو مهلباقف-ىف هنرصنو هلا تثروع ىلع



 او

 نكت : فربما اذه. نروصح نأ عمو فينو تاءاس عبرأ وحي

 تعزمو دق .اضيأ .مقادلا نك لو قئاللا هجولا ىلع تلكأ دق
 . ةعاجش ةمواقم هجو ىأب هنبكع مل ىورلا شيلا ناف . اهعضاوم' يف
 رقبقتف ٠ مهناتمو مهليثو ةروصنلا ةبيئاهاشلا ةرضملا دونج ةلاسبو
 ركااسعو ةيناهاشلا ركاسملا ةراسخ نا ربظ دقو . ًاسئاي امزهنم
 مودو ىلتق رانا ١مم ةمقاولا هذه يف ىلاهالاو ةميخفلا اسنرف. ةلود
 نم لك هانثالا هذه ىف اضيأ بيصأ دقو ىحرجلا نم ارقت

 فتاملسو ةيناهاشلا ةيماظنلا رك اسْملا قيرف اشلب ليعامسا ةدامس
 ملس لا كلذكو .طيسب حريب ةيرصلا ركأسملا ءاول ريم اشئلب
 دوبشلل. اهليالآ ءارصأ دحأ كب متسرو ةيرصملا ةقرفلا قيرف اشاب
 ناديم ىف سورلا كرت .دقو . ةدابشلا فرش ةلاسبلاو ةعاجشلاب امل

 هكرت امادعو ةعقوملا هانثأ ةميسجلا هرئاسخادع ىلتقلا نم رقت ه« «وحنلاتقلا

 لآمنم كلذ دافتسن اك . طنشو ةحلسا لثم ةرينكلا هايشالا نم
 . ةدراولا تاريرحتلا

 ىلع هجولا انه ىلع ةتثي موجلا نم سورلا ضرغ ناكو
 :قوباملا ىليا مورلا قليف نم تزرفأ ىتا ةيناهاشلا ركاسلل
 ةيئاهايثلا ركانيملا اقبال ةصرفلا زاهّتإ وه ء مرقلا ىلا تلسراو
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 ركماسلا ناف كلذ عفو 'ةليسولا هذبب ةىك لينو ةشغلا ل

 ةلاسلاو ةلوجرلاب اذه سورلا عوج تدمص دق هلا اهرصن ةيناهاشلا

 لمعلا اذه نا قحلا ينو... امزبنُم رقبقتلا ىلا ةابنلا يف هنرطضاو

 ةرضحلا قيفوت راثآ نم اذه نا امبو . ريدقتلاب :ةريدجلا لاعالا نم

 تايآ تمهر دنقف ماعلا ىدل اهب دوبشلا ةليلملا ةيكنلللا ةينسلا

 ضصالخالا ناسلب اراركتو ارازص ةيناهاشلا هتاذ ىلا ةيريلثا تاوعدلا

 ةفقرفلا دئاق « ريورتك» نادنموتلا بانج رشن دقو ةيدويعلاو

 راالاو طابضلا ىلع مرقلاب ةميخفلا اسنرف ةلودل ةيركسملا

 ةيئاهاشلا ركاسعلا دم نمضتي اثالعإ هتدابيق تحن نيذلا

 امبو . ةيحضتلا .عاوناو ةعاجشلا بورض نم هتربظأ ال ميياع ءانثلاو

 رك اسعلا ةلوص نيبيو هافصلاو داحالا ماقل ديو .ؤم نالعالا اذه نأ

 ها . عيطو لح ا انه ىف ايفرح جرمأ د دقف ةيناهاشلا

 م07 ص كر ايسور ىف برملا حران » باتكح ىف دروو

 دروألا تأ ةئاواموب هآ طع اللوم ذص اندملل عي "1انناععإت م. 3

 موج دننع هنأ هريرقت ف لاق قاطيزإلا شوجلل ماسلا داقلا ٍنالجرإ

 موجها كلذ نويرصلا لبا.( .هوازوك ( اروثوأ برج : يف' سورا

 شويملا الان ىتا:ةرينلا نأ ىلع لدي اذه ناو بيع تاب
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 دقو : قاقحتساو ةرادج نع الإ ابلنت مل.بونادلا رب ىلع ةيرصللا

 . دييغت ىندأ اييرتعي نأ نودب مهل .ةتباث ةرهشلا هذه تللغ
: 0 : 

 ( 1م80 ةنس رياربف 19 ) 1871 ةنس ةرخالا ىداج ةرغ يفو

 ةدأبب ىالأ يح ٠6 و ىجة ءاول ريمأ أشاب ناملس ةداعس لسرأ

 ةيرصملا ةيدابجلا ناويد ىلإ ةدافا برملا هذه يف ”ةيرضلا دونملا

 ىداج رهبش ةباف ىف ةثالثلا لاطب ألا طابضلا ءالؤه دابشتساب اهربخي

 ناويدلا :لسرأف . ( م 1405 ةنس رياربف 14 ) ه 1871 ةنس لوألا

 ةروكّذلا ةنسلا ىرم ةيئاثلا ىداج 5 راسب ةدافا روكذلا

 مهمأبت ست مطق اهف بلطي ةيلاملا ناويد ىلإ ( ا4ه8 ةتس سرام )1١

 -: ةروكذلا ةدافالا ىه اهو مداهشتسا رأت نم هادتبا

 حمران في مقر ةيلاملا ناويد ىلإ ةءدابحلا مومح ناوبد نم ةدافإ

 . 77٠6 مقر ىرتلا رتفدلاب ةديقم ه ٠/١ ةنس ةيناثلا ىداج 5

 تاظوفلا راد رتقد رم اهانلقن ينلا تادانالا يف درو اذكع  (؟)'

 ناك لبج بأ اشاب ليعاما تأ انضيأ رئاقدلا هذه نم القت دعب ايف كب رميسو
 الؤأ امل نيع دق نوكحي نأ زوجيف ةدابب ىج ٠ و ىج ه نيبالأالا ءاول ريمأ

 نكحي مل نا اذه ..دمب ايف لبج ىبأ اهاب ليعامسا مثانه روكذملا اشاب نابلس

 .٠ ةروكذملا رتقدلا ةبتكص نم أطخ كلذ



 -1545؟ب

 هازل ريمأ الب ناملس ةدامسلا بحاص نم باطخ انيلا درو .

 ةرغ ةخرؤم ٍرفسلا يف ىتلا ةدايبلا تايالأ الرم يج ٠6 و يجو

 مقر تحب )م 146 .ةنس رياربف 19) ه 1*١ ةنس ةرخ آلا ىداج

 كلب :مسرو ةيرصلا ركأ أسعلا غوبشأب يحتف اشاب ملس نأب انربخي ٠

 تلصح .ىتلا ةبراحلا ىف ادهشتسا ةدابب ىالأ يج  ىالأ ريمأ

 ىلوألا ىداج رهش ةياغ قفاوملا تبسلا. موي ىف ( هولزوك) ة ةنيدكي

 نم اهتايتىص عطق بلطيو ) 1406 ةنس رياربق 18 ) ١١9١ ةنس

 . اهتكرت رصح ةئمضتلا 5 وقلا لاسرا يرجيس هنأو خيراتلا كلذ

 انررح اننا اي كلذب متداعس لع ةطاحأل اذه انرزح دقو

 ش السراب ةكرتلا رصح متاوق دورو دنعو . كلذب ةظفاحلا ناويدل

 ش ه1 . ةطاحالل انه ررحو . روك ذا ناويدلل

 هع ىف الب ديس يع صم يل شل يعتف علس يعن ىلأ لو

 هبحصأو ايكرت يف ىتلا ةيرصملا شويجلل امأع أادئاق يلكتلا اشاب دحا قيرفلا

 ' هبرح تاكرأ دحأ نوكي نأ ىلع كرابم كب ىلع ىالألا ريمأي
 . لاتقلا ناديم ىلإ نانثالا رفاسو

 )م امم ةنس سرام ١5 )ه ١71/1 ةنس ةرخالا ىداج »9 فو

 ةدابب ىج 6٠و يج ءاول نيهأ لح أ اشاب ليعامسأ لسرأ



 سس # نول

 ةيداستجلا ناويد ىلإ ةدافا برخلا هذه أ ىتا ةيرمفلا شويملا

 رصؤملا نم ابعتصب  ةلودلا ترمأ ىتلا ةبيكرتلا ممر اهنمو ةيرضل
 زوكّذلا ناويدلا لسرأف . يحتخ اشأب ملس موحزملا ربق ىلع اعضوو

 ةنسلا نم نابعش 18 يف رصمب ةينسلا ةيعلا ناويد ىلإ كلذب. ةدافا

 + ةدافالا 5 كيلإو ( م ١1هه5 ةنس ويام 5 ) ةروكذلا

 خيرات هه مقر ةيعلا ناويد ىلإ ةيدابجلا :مومح اويد نم ةدافإ

 فيلا مقر يرتلا رتغدلاب ةدبقم ه 1993 ةنس نايعش م

 .سرام 7 ١91 ةنس 00 ينير ةدافإ تدرو

 .يج ٠١ و يج ؟ ءاول ريما لبج .ىبأ اشأب ليعامبا نم )م امهو ةنس

 ةيكرتلا ةيسورلا برحلا ناديع ةداعسلا رادب ىتلا ةدايبلا تايالأ نم

 ىلع اهعضوا ةداعسلا رادب ىصرملا نم ابلمت مزملا ةبيكرتلا نيبي مسد ابعم
 ىىذلا ةيرصملا ركااسلا غوبشأب يحتف اشاب:ملس موخرملا ةربقم

 ( يعماج ناخ ) راوجي نفدو ( هولزوك) ةيحان ةمقاو“يف دهشتسا
 د راذرسلا اشابلا ةبغر ىلع ءانب كلذو . ةروكذملا ةيخانلاب ئذلا

 ه1. ةيمولعملل اذه زرحو . ةيلع عالطالل هيل قفرمم روكذملا مسرلاو.

 ةسسيامملا شويملا قاف زن نغأب يحتف اشلب ملس نفد دقو:

 ا نان نم برقلإ ( انقونابوأ ( ةولذوك يف اغا رمق ماركشبأا







 'اهتعنص ىتلا هروكدلا ةبيكرتلا هربق ىلع تعضوو (161138 -  ©هصق)

 . سمرملا نم ةلودلا هل

 <( م 1468 ةنس راف 5 هه 191 ةنس ةرخ ١ الإ ىدامج ؟و ىو

 .ةس-سيقرتب ةيدابجلا ناويد ىلإ ةينس ةدارإ اشاب ديعس ىلاولا ردصأ

 .رادملع ىلإ ىحتف اشاب ملس موحرملا هايرقأ دحأ ىدنفأ ليعامسا هظابأ
 .هادبأ ام ءازج برملا هنه يف ةيرصلا دونجلا ةداسي ىالأ يج ٠

 . ت:ىه اهو . مادقالاو ةعاجشلا نم اهف

 5+ مقر ةيدابجلا رظان ىلإ ويدملا ناويد نم ةينس ةدارإ

 524 مقر ةيعلا رتفدب ه 19١ .ةنس ةرخ الا ىداجج 4 راتب

 .دحأ ىدنفا ليعامسا هظابأ داعصأب ةيلعلا انارم تضنقا

 .رادب ةيرصلا ركاانملا غوبشاب ىحتف اشأب ملس موحرلا ءابرقأ
 .هاول ريمأ ةداهش ىلع هانب ةدابب ىالأ يج ٠١ رادماع هنيعتب ةداعسلا

 .ةئنس ةرخآلا ىداج 7 ةخرؤلا ةدابي تايالأ ىج ٠١ و ىج ه

 .عالطالا دعو ًانيلع تضرع ىتلا ( م1868 ةئنم سزام 71 ) ١17

 .ةروكذملا ةفيظولا ىلإ روكذملا داعصأب اذه انرمأ انردصأ اهيلع

 ءاضتقالا لمع ةرباخمب اورداب هلوصوبف . هنامدخ نسح ىلع هل (فيطلت
 000000 ه1 . اتدارا رات نم ةفيظولا هب يق



 مس هال

 ةثلاثلا ةيرصملا ةيزبلا ةدؤنلا رفش

 ةيرصلا ةيربلا ةدجتلا دونج دشح مت م 1488 ةنس .لئاوأ قو

 . برحلا هذه ف ةلودلل ةدعاسم اهلاسراب اغلب ديعس ىلاولا صأ ىتلا:

 ُّى ترفاس مث نمو ةناتسآلا ةسيم ةيردنكسالا نم ترحبأ دقو

 . لاتقلا نيدايم ىلإ ةروكذلا ةنسلا نم ليديا ؛

 رداصلا اهددمب « زوين ندنل دتيرتسالا ىذ » ةديرج ترشن دقو
 ىلا ىرصم ىدنج 4٠٠١ لوصو ربخ م1460 ةنس ليربأ 14 راتب

 تا اهي اشاب رم مارك رادرسلا شيج زيزعنل ايروتابوا

 -: ددصلا اذه يف ةروكذلا ةدي رجلا

 ىدنج 8٠٠١ لوصوب ىوقت ايروتابوا يف اشأب رمع شيج »
 مها.« ىرصع

 رعشت ءافلملا شويج تناك نأ ةدجنلا هذه لوصو دنع قفتاو
 لاشرالا حرتقاف . نيراحلا اهدونج ةلقث ةديدش ةقياضع
 دونملا نم دادما بلط ةيسنرفلا شويمجلا دئاق ندهمداطأ4 ريورتك .

 الب اذهو . برحلا هذه ىف افلا شويج رزأ اودشيل ةيرصلا



 ا“ ب

 « يتابطيرإلا شيملا .ضرات ».هفلؤم ىف ويكستروف ديسلا ةبيجعلا
 زتزوأورج 05 8ةانمط فيسرع الآ. 13. م. 180 1م١ ص جا

 طزن اطع 110200:2آ1ع 1015

 اشاب ديعس اهلسرأ ىتلا ةيرصملا ةيربلا ةدجنلا ةوق ناب

 مرقلا برح ىف

 1 ركسعو ٍطابض فصو طايْص ددع

 طروأ تايالأ تاءاول قرغ

 هةقرف ىج ؟

 دئاق : يلكتلا اشاي دا قيرفلا

 ةقرفلا عياوتو برح ناكرأ 0

 ةداسللا

 يىج 5١و ىج ٠6 ( ءاول يج ه

 ( ةدايب ىج,٠٠و

 (همسا فورعم ريمت ) ءاوللا | 0

 هذعل ل ١ هأ



 وهلا

 طروأ تابالأ تاءاول قرف

 0 0 هليقام 5 هز

 ءاوللا عباوتو برح ناكرأ و. ش

 ىالأ قويه : كب قداص ليعاعسا ١

 ىالالا ماسقأ قوانرد لح تاكرأ 07

 ىئابكب : ىدنفا دوأد ةطروأ ىجا 84

 م» : اقأ رمع » »  ؟ ل4

 » :ىدتفادمحم » م ” خززول// للا

 ما

 ةدأيب ىج 8

 ماقمناق : كب بفاردمم ١
 ىالأألا ماسقأو بر صح ناكرأ 1

 مدعل لقت 00000 مملإلا" ١ هز



 با70ه-

 1 طابص فصو طابض ددع

 ظووأ تايالأ تاءاو قرغ

 هلبق ام مويمرل نأ ها

 ةدابي ىج 1 ( عبات )
 ىقابكي : ىدنفا دمج ةطروأ يج ١ 4١م

 » :» لع »د » «" مبوب

 »0 : »> ىطصم >> م" اا456 0 علاه

 مالا

 ةدأيب ىج م

 ىالأ ريمأ : كب نايلس ١

 ماسقنأت : كب ىركب ١

 ىالأللا مامقأو تريستجت .نلكوأ له

 ىئابكيى دنفا مماعزيسحةط رو أيبجا ١ و

 » : » قطصم » »0*5

 » : » _دمخ » م “" امك 546 941 زو
 تشد سلل

 ةدايملا ةلجج قف

 ىلا فالخ ىلع تاكواب ه نم ةنوكم تايالأألا هذه طروأ ميججو

 طقف تاكولب + نم ةنوكم اهنافاشاب سابع كح يف تلسرأ



 زكصو طان َقَمَو طاتو طق

 طروأ تابالآ تاءاول قرف

 ىألأ :يج ٠١ اللا ١6 اراب

 ىراوسلا ةلج ش ل

 ة_ىجيوطلا

 ريغ ةيربلا ةيجيوطلا نم تاتطذوأ 1 امو 01

 ةطروأ لكىالأ ىأل امهنيمبت ةفورمم

 ةيراطب لكو تايراطب © نم ةنوكم'
 مقابم. دنع نوكي كاني نم

 مفادم ددعو ًامفدم 18 ةطروألا

 م نيتطرو ألا

 . ةيجوطلا ةلجج ل



 .ةدجنلا تاوق عومب
 5 ونملا 'ةدع

 ةدانيبللا مورا

 ىراوشلا لي

 ةنيهيوطلا . 8٠١ 2 ١

 ١ عومجملا لقلفلا_

 أمفدم م مفادملا عومجشو

 ةدعحما )م ١ه68 ويلوي 8) م 1871 ةنس لاوش ١8 ىفو

 ةةيقرتي :ةيدابجلا ناويد رظان ىل ةيئآلا ةدارألا اشاب ديعس ىلاولا

 وب لدْيِضْلاَو ىدتقا قفلا دنحاو ىدنفا روضنتم. فسوي نيبيبطلا

 ف فة شويملا ةدابي ىالأ يج ٠١ ب نيقحللا ىدنفا يسن

 دمافكم لوألا مزاللل ةبتر ىلا ثلا مزاللا ةبتر .نم برحلا "منه

 .--5 ةروكذلا بردحلا ىف.مدل“لا كم هب اوماق ام ىلع محل

 +48 مقر ةضابجلا ناويد. ىلا يدملا ناود نم ةينس ةدارا .

 4؟6 مقر ةيعملا نتقدب ةديقم ه 1901 ةتس لاوش 5 خيرات

 ,قفلا داو روصنم فسوي ةيدنفالا ةيقرت ةينسلا انفطاوع تضنقا .

 هتلاث مزالم ةيترا نيزئاملا يجزجألا ميسل فسويو ءابطالا
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 ةبتر ىلا ةداعسلا رادب ةيرصملا ةدايبلا ىالأ ىج ٠١ ب نيقحللاو-

 ىف ايهْيِدأت نآلا نورجي ىتلا تامدملا ىلع مهل ةأفاكم لوأ مزالع

 اورباخ هلوصوبف . مهماسؤر ةداب- بش نسح كلذ ىلع لد اك شيلا

 ما : انتدارا مرات نم ةبترلا هذه ىف مديقب صاصتخالا تابج-

 مه 1090١ ةنس ةدمقلا ىذ ؟ راتب (ضيأ ىلاولا ردصأو

 ةينسلا ةدارالا ةيدابجلا ناويد سيئر ىلإ (م 1480 ةنس سطسغأ 17).

 ةدابي ىالأ ينج ٠١ ءابطأ سيئر ىدنفا مناق ىئابذويلا ةيقرتب ةينالا

 - + ىبافأ لوقغاص ةبتر ىلإ روكذللا:

 ةيدابجلا ناوي سيئر ىلإ ويدللا ناويد رم ةينس ةدارإ .
 ريفدي ةليقم ه 19/1 ةنس ةدعقلا ىذ "م راتب 3 مقرا

 426 مقر ةيعلا»

 ىثابزويلا ىلإ ىماغأ لوقفام ةبتر دانسإ ةيلملا انحارم تضنقا
 ةداعسلا راذي' ةيرصملا ةدايبلا ىالأ يبج ٠ ءايطأ سيئر ىدنقأ منا

 ا؟الا ةنبم لاوش ه ختراتب انيلع ضوربملا متداعس ءابمأ ىلع ءانب

 اورجأ ميلا اذه انرمأ لوصوبف . ( م 1409 ةئس وينوي ؟١)

 نم. ةروكذلا ةبتزاب هديقب ءاضتقالا ةسب مج اورباخو مذيفنت

 م١ . اتتدارا ترا



 الهوسا 0

 ةيشيواجشاب ضعبل ىرخأ تايقرت اضيأ خئرانلا اذه يف تردصو

 انرثع اك ىه اهو اهنمزالمو برحلا هذه ىف ةيرصملا ةدايبلا تايالآ

 -: لوأ ءزج 8 مقر يكرتلا رتفدلاب ةيرصملا تاظوفحلا رادب اهيلع

 ىنلا يب ه ىالأ # ط  ةقرف شيواجشاب ينونلا دمع ناملس

 ٠ روكذملا ىال الاب روباطلاو ةقرفلاب ناث مزالم ةبتر ىلإ قرت ةداعسلا رادب

 ىالألاب " ط ه ةئقرف شيواجشاب ىوازجلا باطخ دمت
 . هروباطو هتقرفب نأ مزالم ةبتر ىلإ قرت هلبق روكذملا

 قرت يبج  ىالأ © ط + ةقرف ناث مزالم ىلصربقلا اغأ اص

 . يج ه ىالأ ١ ط ” ةقرفب لوأ مزالم ةبتد ىلإ

 قرت ىج + ىالأ ١ ط ١ ةقرف لوأ مزالم ىلياتنملا انأ نام

 . روكذلا روباطلاو ةقرفلاب ىقابزوي ةبتر ىلإ

 . لوبتسابس طوقس

 ايروت ايوأ لوح سورا .مازبلاو

 ايروتابوأ شرم رضحأ م 1460 ةنس هيئوي رهش طساوأ فو

 شيب ( لوبتسابس ) ةنيدم ىلإ اشاب رم ماركا ىرتلا رادرسلا



 | دل

 يف طبارو « ئدنج ٠6٠٠١ هددع غلبي كارثألاو نييرصلا نم

 ةيزياكنالا ةقرفلاو ىزءاكتالا ايدراغلا ءاوث اهيف طباري ناك ىتلا ةقطنلا

 ًادادمتسا كلذو هاعمصد5 ( نامريكتا ) تامفترم را رج ةيناثلا

 . ةنيصحلا ةنيدلا هذه ةجابل

 أبن « زوين ندنل دقيرتسللا ىذ » ةديرسج ترشن دفو

 يف لوبتسابس ىلإ شيملا اذهب اشاب رمع ماركا رادرسلا لوصو

 -: تلاقف م1468 ةنس ينوي 9 راتب رداصلا اهددع

 هتوق شيجب اشاي رمع رضح لوبتسابس راصمل قاهلا رودلا يف
 طبار دقو.اهيلع موجهلن ًادادعتسا نييرصملاو كارثألا نم ىدتج

 ايدراغلا ىالأو ةيناثلا ةيزياكتالا ةقرفلا اهلغشت تناك ىتلا ةقطنلا يف

 ١ . نامريكتا تابفت سم راوجي ىزيلكتالا

 دعب لوبتسابس ةملق تطقس ةنسلا هذه نم ربمتيس ه يفو

 2غةاتةدلعم هيبسيلبب ىمئرفلا لاشراملا ررقف . امأع ماد ليوط راصح

 دصقب سورلا عقاوم فاشكتساب مايقلا ةفلاحتملا شويملا داوق سيئر

 ( ايروتابوأ ) ىلإ 4'ةالمد»اللع ليقتولاد لارنجلاب ثعبف . مهتجابم

 يكرللا نيشلا ابعم ناكو . نييسنرفلا ىراوس نم تايالأ“ ةثالث“ هعمو
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 ةدايبلا نم اهادحا قرف ثالثو امفدم نوثالث هتيحصيو اشاب دحا

 .٠ نييرصملا ةدايبلا نم ةئلاثلاو كارتألا ىراوسلا نم ةنناثلاو

 ربمتبس ١4 ىف ( ايزوابوأ ) نم ليقولاد لارتجلا جرخو
 نييرصملاو كرلا ةدايبلا يرم ىدتج ٠١ هعمو م1488 ةنس

 « نييسنرفلا ىراوسلا نم ١٠٠٠و كارئالا ىراوسلا نم ١66١و

 ةدايقب لامثلا بوص امحدحأ هجتا نيمسق ىلا شيلا اذه مسقناو

 ليقؤلاد لارنجلا ةدايقب .قرشلا بونجلا وحن رخآلاو « اشاي دما

 ىف لصوف- ليلا فصتثا ام دنع ريسخالا مسقلا اذه ماقو

 لاملا ىو . ةيمامالا ىسورلا شيملا طفت ىلا احابص ةعبارلا ةعاسلا

 رذنتل ءاضفلا ىف ناخد تقلطأو اهب ةدشتحلا شويملا تمحارت

 . ودملا بارقاب

 بارطّصالا ىرم ةدافتسالل بهأتي ليقولاد لارنجلا اهنثو

 ضاضقتالاب ةتغابلا هذه: نم سورا. فوفص يف ثدح ىذلا

 كري نأ نود لوخي راص ىتح رشتنيو مت ري بابضي اذإ مهملع

 . ةوطخ ٠١ ديق ىلع ًائيش ء ءرملا

 ريسلا ىفدوخملا تذخأو :بابضلا اذبك ددبت ةئمأثلا ةعاسلا ىو

 اهدضاعت نير رصلا نم .ناتطروأ ةمدقلا يف تفحزو
 نم فتالرخأ
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 مامأ دجوي ناكو . ةيسنرف ىرخأو ةيكرت ةيراطب امهدعاست كارالا

 م مهنكلو ناتيراطبو سورلا ىراوسلا نم فالآ* ةوقلا هذه

 . مموبحو: ميفلع نيكرات اوعجارت لب اهب اومدطصي ىتح اوزظتني

 . باحسنالا ىلع سورلا ًاضيأ اشاب دما ككرتلا ريشملا هرك أ دقو

 نم بلط ضرما بلاخم يف ىلكتلا اشب دا عوقو ببسبو

 ةنس مرحم ١٠8 قو . رصم ىلا عوجرلاب هل نذاي نأ اشأب ديعس

 ىف هلم. نيعو هبلط باجأ ( م 1865 ةئس ربمتبس 51 ) ه17؟

 ةلزانلا ةيرصملا شويملا داق لبج !بأ اشاب ليعامسإ ءاوللا ةماعلا ةدايقلا

 مورلا ىف ةفيظولا هذه سفنب ىركشاشاب ىلع ءاوللا نيعو مرقلا ىف

 تادارالا كيلاو . دحاو موي ىف هذه ةنالثلا ىماوالا تردصو . ليا

 -: كلذب تردص ىلا ةينسلا

)١( 

 54 مقر 1/1 ةنس رع ٠١ راتب ىلكنلا اشاب دا ىلا ةدارإ

 5 مقر رفدلاب ةديقم

 ملعو 1١7١ ةنس ةجحلا ةياغ ةميقرلا ؟تلود ةدافإ ىلع انملطأ دق

 مكل لصح ةلاتسآلاب ىفالا معلا ىف منك ام دنع متأ اهم

 نم حبكرو مكر بظ تضرتعا ىتلا حايرلا بيسب ديدش بارطنما
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 نم :دشأ نآألا اهب نودجو يتلا تابجلا درب نأ ةبسانأو ةديدم ةدم

 نم مب ارطضا ةدشو هاتشلا لصف لواح برق ببسبو ةناتسلا درب

 نهيدرلا هلع ىف ك1 نور دقو مكي رومأم ءادأ نع ممتع ةجزدل نآلا

 ةدبمل ةلكو ةيرصملا رك أسعلا ةرادإ ةلاحإ فرطلا اذه روضملاب يكل

 تضتقا دقف هوعركذ اك ىعألا نأ ثيح نمو . اشأب ليعامسا ءاوللا

 نك اسعلا ةرادإ ةلاحإو فرطلا ائمل ةدوعلاب مل ةدعاسما انتدارإ

 ًاضيأو اشاب ليعامسإ ءاوللا هيلا ىوملا ىلإ مرقلا ةبجي يتلا ةيرصملا

 اشاب ىلع ةدبع ىلا ىليإ مورلاب ىتا ةيرصملا ركاسعلا ةرادإ ةلاحإ

 .٠ امهلا راشملل تلسرأ دق صوصملا اذهب تردص ىتلا مماوأألا نأ مْ

 ةمزاللا اياصولاو تابينتلا ءارجإ نورجن كلذب ماع لوصو ىدلف

 ها . ةيمواعملل اذه ررح دقو . روضملاب نوردابتو اضيأ مدبق نم

 :(؟) ظ

 مرحم ٠١ اهخيرات مرقلاب ىنلا خوبشلبلا اب ليمامسا ىلا ةدارإ

 44 مقر رتفدلاب ةديقمو ةنس

 : ةلاحإ ةعركلا انتدارإ تضتقا دقف انث مواعم وه ام ىلع هانب ٠

 :نع ةلكولاب هولزوكب ةدوجولا ةيرصلا ركاشلا نوؤنت ةرادإ

 .يف اهب بانملا حايرلا ملأ دادتشا ةبسانمل يكتمل اشاب دحا ةداعسم



 2 2 ا ا

 ىتلا هتفيظو ءادأ رع هعنع ةجردل ءاتشلا مايأ ىف هيتبكرو هربظ
 لصف لولح برق صوصملا ىلعو ملسلا مسجلا اهؤادا جاتحي

 ىليإ مورلا ةبحي ىتا ةيرصملا ركاسملا نوؤش ةرادإ نأ ام ءاتشلا

 هيلا راشملا اشلبلا راطخا راص دقو اشاب ىلع ةدبع ىلا تايحأ دق

 يتلا اياصولاو تاهسبنتلا نأ انلمأو . فرطلا اذه ىلا ةدوعلابو كلذب

 كداهجاو كتيارد ماضناو هيلا راشملا اشابلا 1درم كيلع قلتس

 كترباثمو ةروكذملا ركاسملا ةرادإ ءادا نسح ىلا كنالصوتس

 . ىركسعلا فرشلا فلاخي ام عوقو مدع 1 ةظفاحملل راهبنو البل

 ها.ةيمولعملل اذه ررح دقو

 (؟)

 ةنس مرحم ٠١ ابذيران ىلبا مورلا ةبجي ىذلا اشاب ىلع ىلإ ةدارا

 : مقر رتفدلاب ةديقم 7

 ةلاحإ ةعركلا 0 تضتقا دق انيدل مولعم وهام ىلع ءانب

 متدبع ىلإ ىليا مورا ةبجب ىتلا ةيرصملا رك اسعلا توؤؤش ةرادا

 اهدرس ىتلا بابسألا ةبسانعب ىلكتملا اشلي دححا ةدامس نع ةلاكولاب

 .ركلسلا .ةرادا .نأ أك 7*١ ةنس ةجحلا ىد ةباغ ةخرؤملا هتدافاب

 لمألاو .اشلب ليعامسا ةدبع ىلإ تليحأ ذف هولزوكب مرقلا ةبجب ىتلا .



 امه

 ثيح فرطلا اذهل همايق لبق ميلع قلتس ىتلا هتاهيبنن ىلإ مكؤانصا
 ةروكسذلا ركاسملا ةرادا ءادا ىف مدبج لذبو ةدوملاب هل ررح

 . ىركسعلا فرشلا فلاخيام عوقو مدع ىلع اراهمو اليل مت رباتمو

 5 عيمج دنع هيلع نوركشت ابجاو ميِد دق نونوكت اذبو

 ها .. ةمؤاننلل اذه.ورعح دقو
 د »+ نك

 بلق ىف ٌةأرملا برحلا هذه ىف ةدحتلا شويملا حاج ثعب دقو

 قرف ثالث لسرأف ىرخأ ةلواحمب مايقلا ىلع همبازع ددشو اهدئاق

 . سورلا عئالط ةدراطل م 1800 ةنس ربمتبس ؟4 ىف ايروتابوأ' نم

 نم ىدنج فالآ ه نم ةفلؤم تناكو اًنيع ىلوألا تبجتاف

 كار الا ىراوم جم ةفدغ و ةنرتفم عفادم ٠١ و ةداييلا نييرصللا

 طسولا ىف ةيناثلا ةقرفلا تئيلو ليج ىبأ اشلي ليعامسا ءاوللا ةدايقب

 عفادم ه و نييرصلا ةدايبلا نم ىدنج 40٠٠ نم ةفلؤم تناكو

 ليقولاد لارملا ةدايقب نييسنرفلا ىراوسلا نم 166١ و ةيرصم

 7٠٠٠١ نم ةنوكم تناكو ىرسإلا ةبملا ىلإ ةئلاثلا ةقرقلا تراسو

 تناكو مقدم ١1١ و ىراوسلا رم 7.٠6١ و ةدايبلا نم ىدنج

 . اشاب دما ريشأا ةرمأ تحن كارثألا نم ابلك ةقرفلا هذه دونج

 مهترحدف قزاوقلا نم مزارشب ةيرصملا ىلوألا ةقرفلا تقتلاو

 . بوبحلاو ةحلسألا' نم رادقم ىلع تاوتساو مهم ضعبلا ترسأو
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 اضع ىلإ تمضئاو ثالثلا قرفلا تقالت كلذ دب مث

 . رايستلا اصع تّقلأَو

 .قزاوقلا نم ةبيتك ١6 ليقولاد لارنملا ظل كلذ هانثأ فو

 نعأالا لالا ىف ردصأف . هتنميم لوح فافتلالا لواحت ةينفدم ابعف

 .شويملا ةدضاعم اهنلاتقت فحزاب كارألاو نييسنرفلا ىراوسلا ىلإ

 . اورحدف قزاوقلا ىلع ةربادلا ترادو برحلا ران تلعتشلف ةيرصملا

 ًاناصح ؟٠6 و ًاريسأ ٠٠١ ناديملا ةموح يف نيكرات نيربدم اولوو

 .. هافلملا شويج اهيلع تلوتسا اهقيدانصو اهنالجعب مفادم 5 و

 هاب ص ايكرتو ايسور ىف برملا خيرات » باتك ىف اجو

 .لاش رام نأ ةةئوئهمرب ه6 طع التدع لص ظسمدتف ةسل 1انتلكعز م. 7

 ةمقوللا هذه فصو ءافلملا شويمل ماملا ُداقلا هيبسيلبي ىمنرفلا

 ابب مايقلا ىف اوكرتشا نذل ةفرشلا ةديجلا لاعألا نم اهنا لاقف

 هييف هاج فلاحتلا شيجلل انابيب كلذب ردصأو . داوقو دونج نم
 ةيكرتلا شويملا ىلع امج ءانث ىنثأ ليفنولاد لارنملا نأ ركّذام قوف

 . .٠ ةدغاسلا نم مهم هاقال اهف كلذك بنطأو ةيررصم او

 :ةرم ليف ولاد لارنملا فحز م 66 ةنس ريوتكما ”* فو

 :ناكو زياكتالا ىراوسلا نم ءاول اوركّذ نم ادع هعم ناكو ىرخأ

 . سورلا فوفص ربق, اوزاتما نيذلا ةيرصملا لشوبملا  هتمدقم ىف
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 هونملا نم مق رفاس (ماههه) ةئسلا هله نم ربمسلد ىو

 هذه ىف طبارلا شيجال ادادمإ نوزيارط ىلا ايروتبوأ نم ةيرصلا

 رتلا شيجلا عم » هباتك ىف درازي سامون كلذ ركذ ام ةبجلا

 اليتاط ادع ؟بعالكط ةعسزت ذه طع « ؟ةه ص ىرغصلا اننا و مرقلا

 .(نتعق 6 ففأذ 1ةلدمع. م. 235, طز 5 ا

 *:ا م5003, 1918 .

 .ددصلا اذه يف (ز زوين ندنل دترتسللا ىذ ) ةديرج ترشنو

 : هبرعم ام م 1800 ةنس ربمسيد ؟؟ مراتب رداصلا اهددعب

 .يف كرتلا ىلع سورلا بلغت ( م1600 ) ةنسلا هذه رخاوأ ىف

 .شيجال ادادما توزبارط ىلا ىرصم ىدنج ٠٠٠" لسرأف ايسا

 ها . ةبملا كلت يف ىنلا

 .تامولعلا ترم هنج ىلا لوصولا انمطتسا ام ةءاهن وه اذه

 .ىلا برحلا هذه يف ةيرصلا ةيرحبلاو ةبربلا شويملا تاكرح نع
 رب مل م اهههو ادم4 ىأع ىف ءاتشلا تنأل ةدشلا ىهتنم تغلب

 تورإلا نويرصملا دوتملا ناصف . هنم بعصأ الو دشأ ابروأ

 ..خانلا اذه لئم اوداتعي ل مهنأ اصؤصخ نيرمألا هنم نويرحبلاو

 .ىتلاو البق تركحذ ىتلا تادابشلا هتلجس م" ناك مهكوأس نأ ريغ

 .لعأ كلذ ببسي اولاتف ءانثو حدم لك ق وف دعب اهف ركذتس

 تفرش نتارن
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 موحرلا اهماظن ىتلا ةنيليلا ةديصقلا انه درون نأ انب نسحيو

 كارتألا راصتناو ( لوبتسابس) ةعقاو اهف غصب ىركف اشاب هلا دبع .
 لديو . (م 1406 ةنس) ه 1١7 ةنس سورلا ىلع ابف نييرصلاو

 نيئسلاب برحلا هذه رات ىلع ابعلطم ىرطش الك فورح عومي

 (ةيركفلا راث آلا ) : باتك نع القت ىهاهو . لما باسحي ةيرجحلا
 : مم ص اشاب ىركف نيمأ هل روفنملا هنبال

 بلقلا حرشناو هللا رصن ءاج دقأ ( 17؟ ةنس )

 (#107 ةنس) بعملا انل نأه مرقلا ممتفي نال

 باج لك ىف ءادعألا تلذ دقو

 بحر اضقلا حيسف كم غهلع قاضو

 املوه طرف نم لفطلا بيشن برحب

 بضعلا ©" مراصلاو رخصلا بوذي داكي ظ
 فيز

 ترطمأ مفادلا ايهف تدمر اذإ

 بحسلا اهنود ترصق نونئم سوؤك
 ارعأ تولا رفسألا لآ عرس#

 باسهل مهاماه دوسم يف ضي بالو

 . فيسلا ءامسأ نم بضعلاو مراصلا و 0(



 تالاوعبج

 مسوؤر ىف ىللل ىراكعس مار

 برش مهل ايانلا فرص نمو هلانغ

 اورصيأو جورإلا تاذ تمقو اذإ

 بلقلا رطقتا ةدجسلا واني روسلا اهب

 هماوق .نصغ حجرا نبل رزه فاو

 هس ةهدسسق ىكإ مون مد لكحف

 تساو الإ كيلا دي < ا امو

 وبصت 4( تيظقث اقوش مهباقر ظ

 مهشيج ةرثككح لبق كرم عمرغ دقو

 ركحسعب رارفلا تودجي اولوو

 بلسلاو رسئالا»و لبقلا هيف محم

 مهفاخو 'ةاجنلا فتوموسي نأو
 ببشلا ةموسملا لليملا تقاست

 اولخ وأ فيسلا فهرم نم اوملس ولو

 بعرلا ا قال اموي مبسقأ



 | اةلود تاع لآ كم موعار دقف

 برملاو كرتلا |ادحمل تناد ةيديحم

 اخرّوم ودشي رصنلا ريشب هةاجو

0 

 حلصلا دقعو برحلا 5

 دقع ببسل اهرازوأ برملا تعضو زيجو تقوب كلذ دعبو

 لسرأ دقو . م1865 ةنس طساوأ يف ايسورااو ةلودلا نيب ملصلا

 يف ةيكحرتلاب انامرف اشثأب ديعس رصم ىلاو ىلا ديجلا دبع ناطلسلا
 ةدعاسما نم ةلودلل همدق ام ىلع هركشي ةنسلا هذه نم ويام لئاوأ

 دعب هنلميو ابيف ةيرصلا دونجلا ةلاسب ىلع ىثيو برحلا هذه يف
 . ايسورلا نيبو هنبي معلصلا

 -: ةيبرعلاب روكذللا نامرفلا ةمجرت كيلاو

 قويامه _.رامرف

 ١ رصم ىلاو اشاب ديعس ىلامملا ريمس ىريذو
 ةلأسلا يف ميناج نم ةيحلا نرم اضيأ مثأ هوعزيظأام نا
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 فاقع سدد دم طوي لو تي در اق هذ زا, افطر سنرد ةطبص نتبع دسم اكلي ف ركيماتت ين هنأ

 مطلوب هوو ست وياي سيل د اد سو سدس
 و فس

 هلة مط دا وزن ف هيد فرو نا طصدن( روت د قرع ماا ل عة خدت لورا لاعدسبلل

ضل فمك طماط دولمة
 يوه كتططس يال ع

 هدب يب رم ضمد

 يدل زول سس ديغماو
0 
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0 
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 و
 تا

 ل 1
تم هاوس

 سحب ست
 02 2 0 : ري

 ار دج مفاهيم رز
ئب ملا ليوزر نسا 0

 تا

 نق - ةلدسي 007 /

 ا

 ملصلا اهدقعب ةيلعلا ةلودلا نم رصمل ءاج ىذلا ىف ونايملا نامرفلا
 ابتك نامرفلا اذه لعأ ىف ىلا ةريغصلا روطسلاو اسورلا

 ١ ةفيرشلا هدب ديجملا دبع ناطلسلا





 -؟؟# 

 نيبملا هجولا ىلع ىلامت هللا قيفوتي ىريملا ملصلا اذهب تهننا ىتلا
 ريدقتلاو نيسحتلا عقوم انيدل عقو دق اذنه نأشلا ىلاع ىرصأ ىف

 رضم نم نومداقلا انركاسع هلذب امو تامدخلا ىرم هب منق امو

 ىلامت هللاف . ةداملا قوف انرورسو انءهاضر امزلتسا دق دبملا نم

 . ؟" نيمآ ةينادمصلا هتاقيفوتب لاح لكي ف منقفوي سدقتو

 مظانم مظان . مرتحملا مفنالا ريشلا مظعملا مركحالا روتسنلا

 ىأرلب ماثأألا مابم متم . بقاثلا ركقلاب روهجلا رومأ ربدم . مألا
 ةدامسلا تاكرأ ديشم . لابقالاو ةلودلا ناينب دبمم . ىئاصلا

 هتتطلس سومان لثكم . ىربكلا هتقالخ بتارص بترص . لالجالاو

 ريمس ىريؤو . ىلعالا كلملا فطاوع. قوفصب فوفحلا . ىمظعلا

 ةليلملا ةرادصلا ةبترل احلا . رصم ةليأ ىلاو اشاب ديعس ىلاعلا
 فمعاضو . هلالجا ىلامت هللا مادأ . لوألا ىنوباملا ىدبجلا ناشنللو

 يعيقوت لوصو ىدل اموامم نكيلف . هلابقاو هرادتقا دييأللاب

 ىتلا يعاسملا تلاكت دق . ىلاعت هللا قيفوتب هنأ . عيفرلا ىويامملا

 . ةحفصلا هذه لبق ىدتلا هصن روشنملا نامرفلا لطأ ىف.



 اا

 . ىديخ حلصب ةرضاملا برملا تبناو . حاجتلاب ةمالاو ةلودلا اهلذي

 .قاهاشلا انقرط نم قدصو . ابحلاصمو ةينسلا انننطلس قوقل قفاوم

 عيذأو نلعأو . صوصحلا اذه يف تدقع ىلا ةيمومعلا ةدهاعملا ىلع

 . عيمجلل امولعم نوكل ةينسلا انتدارا ىضتقع دع كلذ

 .نع عافدلا يف ةمدخال تيعد' ىتلا ةيناهاشلا ارك اسع عيج نإ

 رك اسعلا صوصخلا| ىلعو مانلا رصنلاب تهننا ىتلا برحلا اذه ىف نطولا

 . عوضحلاو ةعاطلاب مايق ريخ ابفئاظوب تماق دق رصم نم تمدق ىلا

 .لجأ نم ىه ىتلا ةعاجشلاو ةلاسبلابو . رفسلا قاشمو سعاتم ىلع ربصلابو

 هف اونودو . ةينامملا ةيركسملا نأش اومفر كلذبو . ةيركسملا تافصلا

 ٠ ماعلا يف ملمسأ اودلخو 00 راثآ انخراوت فن :امص لجأ

 يما مل عفلب هاد مركذأو . ميج ؟ مهم رورسصو مهنع ضار ىناو

 . م قراف ىأ نودب ةبياماشلا أنتعبت موسع نإ

 ىلع ةلأسلا هلصه ىف ةِيلملا انتلود تامدس ب تماق دق

 هوجولا لك نم ةبحماو ةقادصلا متالع تربظأو .هجو لكأ
 .موممو ةلودلا قظوم عيمج كلذكو . مهطولو مهلودلو ةيئاهاشلا انتان
 . صاواالا ذيقنت ىف ةقادصلاو ةيجلا راثآ اوربظأ دق ةللا ءاسؤر

 أ تنأ“ هنريظأ ام سغالإو . ىلا اننيسحتو انريدقت اولانو
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 ' هل ناك دق ةيجلاو :ةرينلا رث آم نم ةلأسلا هذه ىف كدبناج نما

 .تبجوأ اهنيدأ ىتا تامدخلاو . ةيناهاشلا انتاذ ىدل ريد ربكأ

 داحأب اناياعر عيمج اهب ماق يتلا تامدملا نأ اك . ةداملا قوف انرورس

 . ةجيتنلا هذه لثم :تختتأ برملا تقو ةيلعلا انلودل بواقلا

 حلصلا نم ةيناهاشلا انتكلمم ةفاك ديفتست :نأ لجألو . ةنسحلا

 : ةدعاو اذن اوك نأ اناياعر عيمج ةريغ نم لومأف . . مث ىنلا

 انتلود قفظوم عيج لذيي -ننأو . نطولا بح ىلع اودحتي نأو

 العف ربظت ىتح . مهم لومأم وه اكميقاظو نو قش يف ماتلا هدهج ةيلملا

 امات اروبظ ىلاعت هللا نوعب اهسيسأتل تققو ىلا ةيريملا تاماظنلا راثآ

 انأشو افرش 5 انيعشو انكلم نيتك ةعطاقلا ةيئاهاشلا ىتيغر بسح

 . كلف مَ نأ هناا وعدأو . املاح ةداعسو امهنورت ديازت عم ماعلا ىف رخآ

 ةينسلا انتنطلسل ةفئاحلا .ةميخفلا لودلا هتربظا ام تبإو :

 انتلود .وحن ةرلا هذه مركلاو .فطملا نم ابعم ةقفتلاو

 . تاقوالا كرم .تقو ىأ ىف هركذ ىسني انمم سيل. ةيلملا

 ركاسع ىركّذ نإو . دب.ألا ىلإ نييئامملا بولق ىف قاي هيلع ركشلاو
 .برحلا ناديم .ىف ةديمح را ربا نبذلا نامجشلا قافتالا لود

 ىف دخت اكاضيأ نينئايملا رات ىف دلختس . انلجأل مهلامد ةقاراب.



 .حلصلا ةدهامم نالعا بسانلا نم ىؤر هنأ امو . مهلود خئراوت
 5 1 عج ىاهاشلا انثرورس البا عم كلنب انمي“ تدقع ىتلا

 تنأف . ىنوياملا ىناويد نم ردقلا ليلملا اذه ىرمأ تردصأ

 ليلجلا يكللا ىامرف لوصو ىدل كيلع . هيلا راشلا ىلاولا اهيأ

 تأ مهليتو . عيمجا هميذتو كلذ نلمت نأ . كيلا ناونملا

 . نالا ىلا ةنسملا تامدخلا نم هومدق امو . ةيجلا نم هوربظأ ام

 نآلا دمب كمسو يفام لذبت نأو . ىناهاشلا انرورس ابجوأ دق

 .ةقادصلا اوعاريو . ةينطولا مهنابجاوب اوموقيل لئاسولا ذاختا ىف اضيأ

 .. ةفيرشلا انتمالع ىلع. دمتعاو كلذ عاف

 نيعبسو نيتنا ةنس مظعلا نابعش ربش رخاوأ ىف ًاريرحت
 ها . فلاو نيتئامو

 هاه

 ىوذ ناطلسلا عنم ةناتسآلا ىلا ةيرصلا دونجلا عوجر ىدلو
 ىلا مبعوجر لبق ةمسوأ ةديجم لامأب اوزاتما نيذلاو مبنم ةدافكلا

 اسيحنب ةبيرعلاب ةمجوالا هذه نم نيماسو قامرف ىلع انرثع دقو . مهنطو
 نبسح ىلع نم لك ىلا: ديجلا دبع ناطلسلا ةلالج خئراتلا اذه يف

 ىالأ يج ١١ ب برحلا هذه رامث تنماخ ىلا ةيرصلا دونملا نم

 ننيجنو ةبب رغ شيبشب ةيحان نمو ةقرف يج ؛ روباط يج ١ هدابي
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 تا. 1
 1 ماو ماظعلا ةيلعلا الور اوريخم هز! امنا دطابصلاءاسو ر اناحلاكاسعلا إ

0 
 7 همي# هبوكزطاو لوب احح اسملا سس سرطا املا ارضع ىف ا هلاطلسلا

 * اشور حير جمد .

 2 ان 2و فوبقيواص ثيح هيه اطلس وشو حاشو قوق ةلنناحف

 2 + هدم هيلع : 000

 1 * اوه ككرلا هيفا رجلا اه ايو اشض ءاهناب هيكرنملا راهن ؛ذيرج

 0 ١
 م مه رشا

 :مرغ سحيع يطع او لع انو 7
 5207 وب ايعا* يعمم,

 ' - ءانف عز

 ناشع ولع و مأرب 37 ١

 هإرزل م : 3 0 مو 3 عدلا وسوم هر ام باع هاشسن د اوووي هنركك

 5 قير ادخار عم هن اكرهخا اتنطج فرط انف

 بقلاو ىبامو عيعمسو

 :سح ىلع ىدنجلا ماسو نامرف
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 زف مر (ي ةعطلف ةمارلا ةليجلات امون ا اورضم نير اركاسلا تاهت زر امنا
اصل اقام ئاد وركز توحي ترن اقيربراصرت:لابلاو

 ةيرفنراجوتول ايىم ءلخع ةمقوكر 

 ره عب د . 3 5 0,

 هل ئارو دع ٌةيوهاع ىوكيد يرد ىلا اهفولا ان ماعناب ةيكونطا ةراملانوعب

 500 ٠ . : ع د
 راخ رد هلرنورو دال ديد عبو فول فول رع مقاما ملا عر ازعل فض ا اهل مع انف ةمرحلا هذهف

 راص هنا الشح 'زاسرل اريل اًميوبو نكس منوم كرلأر يشل دوش رز ثرذخاب

 0 ل

 دلل 0-5 ةداعب جك 2

سلاو ياو نيهسسو ىيعلا لس ىلا ةئيسا يضرم اناب للعلا
 ه

 انهاسور انني هيلع ١ ىامرف 'لوط إيست ثرخ عع كوم اونو

 لع .. رمح ىدنجلا ماس و نام رف
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 06 52 88 5 -. 8 58 0 د 4 8 وع

 ميغا :ةيحأن نمو كولب يج » ةطروا ىج 0 هذي يعين ةنيكد ىلع

 . انه نيتروشنم نيروكّذلا نينامرفلا ىروص دجتو . طويسأ ةيريدعي

 ةفلاحتملا شويجلا داوق تادابش

 مرقلا برح ف ةيرصملا دونجلا ةلاسبب

 ابميجو ق7 اهركذ ىلع انيتأ ىتا ريغ ىرخأ تادابش هذهو
 كواسلا نسح فرشب اندونل نودبشي بناجأ داوق نم ةردانم

 . مادقالاو ةلاسبلاو

)١( 

 يف افظوم ناك ىذلا 5180ع ديلس ىزياكتالا لاريمالا بنتك

 اميرات اهنع فلاو برملا هذه ىف كرتشاو اشاب رفنم يمضو ايكرت
 ( 7ستاعرت همن اطع تاسءمم ١+1 ص مرقلا برحو ايكرت ر هامم

 -: ىنأي ام ةيرصللا دونحلا نع ( النقع م. .0

 اوعزتناو ةظلغب مهيلع ضبقلا قل نذلا دونملا م ءالؤه د

 مهناذآ يف نطي مهلوح. نم مدالوأ حايصو. مرود رقع نم

 ناردنغ ىلا نسف روب ةئيضملا .ليتلا عورف فافض نم اواقتث ع

 ١) اجرج ةيريدم نم كآلا .



 0 ا

 نيظفتع برملا ةباهن ىلا اولظ دق اذه ممو . ةعأقلا بونادلا رب

 ناكأ ءاوس اماود اوزاتماو . ةركحسملا مهحور ةوقو مهلاسي

 أو تقو لك ىف اوربظأو بورملا يف اهريغ مأ ايراغلب ىف كلذ
 مهفصن مدنلاو ةرسحلليو هنأ ريغ . نامرملاو سمتلا دنع اريصو ادلج
 ها . « ابنم هرفس ىدل رصم ىلا ةرظن رخآ قلأ

 (؟)

 ويسم ىلا تومسوأ ىسنرفلا لارنملا هيتك باطخ ىف ءاجو

 ف هرشن ريخالا اذهو وبام ؛ خيراتب ىنصغ ؟7ةمهامدنع# هينيرتئاف هيما

 ( 5هانسقم طدفطق م. 574 - هالك ص اشأب ناملس) هامس ىذلا هقلم

 : ىنأي ام مرقلا برح ددصب هيف لاق

 شوبملا مدوأ نم مسق مرقلا برح نوضغ يف ىنأ دقل »

 امدنع ايروابوأ يف تيارو . برحلا لاعأ ىف انونواعيل ةديجملا ةءرصلا

 ىدنج فلا ٠؟ هاهز نم ةفلّؤم ةيرصم ةقرف امل اظفاحم تنكح

 تاروانلا يف اهْنيأر . اشي رمع شيج نم اءزج نوكحت ىهو

 انأو ىرتلا شيلا نم نيتقرف بنج ىلا لتاقت برحلا ىف اهنيأرو

 ها . «ىمأ لك يف نيتقرفلا نيتاه قوفت اهْنأ حرصأ



 د دا ل سس سس سيب سليل
 روتينلا اهرششن ةلاقم ىف ه/+؟ ص قباسلا باتكحلا يف ءاجو
 : ىنأي ام دبعلا كلذ ىف ردصت تناك ةدي رج ىهو ان:

 (؟)

 هذهو . ايروابوأ يف دونج نسحأ ةيرصلا دونجلا ربتعتو »

 اوقلأ مهنأ عيمجا معيو . بونادلا برح ىف مهترهش انضيأ تناك

 ها . « ةرتسلس نع عافالا ءايعأ لك مولهاك ىلع

 فرم ةرداصلا ةقباسلا تادابشلا اهيلا افاضم تادابشلا هذهو

 لثم برحلا هذه يف اوكرتشا نبذلا داوقلا ظاعاو رداصلا ىلعأ

 داوقلا سيئرو ىسنرفلا دئاقلا 5هنم6 ةعمقان4 ونرا ناس لاشراملا

 . برا لالخ اريلوكلاب تام ىنلا ءافللا شويمل ماعلا

 كلذكو . هتافو دعب :هتفيظو ىف هلمم لح ىنلا هييسيلم لاشراماو

 نم ماعلا ىزياكذالا شيملا ةدايق سيئر نالجر دروللا تادابش

 هتلزنم ءالعاو برحلا هنه يف كرتشا ىنلا انشيج فيرشت اهنأش
 - هطابط فصو هطابض ةميق مفرو

 ةصرفلا ملا تحنس ول ىلاحلا انشيج دونج نأ دقتعأ ىناو

 . ءالؤه انفرش امانوفرشيو مهفالسأ وذح اوذهل



 م ا ا

 ةييللا ةلونلل مشن كاد تعاشن

 برملا هذه ىف

 اهنمدق ىتلا تادعاسلا لكىلي امف ممجتنأ كلذ دمب انب ردجيو

 ىلا ةليلجلا مدملا هذهب اهيونت برحلا هذه يف ةيلملا ةلودلل رصم

 دونجلاو ةيرحبلا ليطاسألا لمشت تادعاسلا هذهو . امل اهيدق

 ىلإ اهلسرأو حالسلاو ةريلاب اهدوزو رصم اهدشح ىتلا ةيربلا

 تماد ىتلا ةججأتملا برحلا هذه نارين يف اهب تحضو لاتقلا نيدايم

 . امادعأ ةضهاتمو ةلودلا ضايح نع دوذلل نييلاوتم نيماع

 سابع ىلاولا اهب عربت ىتلا لاوم ألا نم اهلإ هتلسرأ ام اضيأ لمشتو
 تاقفت ىف امل ةدعاسم اهف نوفظولاو اشاب ىاملا هلجتو لولا اشلب

 . ةحلسالاو ربانذلا نم اهلا هتلسرأ ام كلذكو ةروكذملا برحلا

 بيط نعامل هتمدق ةلودلا لايح رصمهب تماق ىذلا لمعلا اذهو

 نم نيبالم ؛ زواج ملة يرصملا ةموكمحلا ةيئازيم هيف تناك تقو ىف رطاخ
 دونملا نم 4440 غلب ذإ ًادج ًاريبك ميدتسملا اهشيج ددع ناكو تايينجلا

 .ام نيدب ةنيدم ةم وكحلا نكت مل كلذ عمو ةريتك ةلئاِط هيلع ةقفنلا تناكو

 هيف غلب ىنلا اذه انتقو نم تقولا كلذ نيأ نويرصلا رظنيلف
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 مه ةموكحلا ةينازم تغلبو ىدنج 11١٠٠ ىرصملا شيملا ددع

 . نامزلا كلذو انئامز نيب مساشلا قرفلا اوكرديل تاهينملا نم ثويلم

 )١(

 ةيربلا شويجلاو ةيرحبلا ليطاسالا

 ع ١ د

 لوألا اشاب سابع ك>
 ةيرحبلا ليطاسألا

 دونجلا ددع

 ىرحبلا شيملا ماعدباق . ىناردنكسالا اشاب نسح قيرفلا ١

 ةقرفلا عباونو برح ناكرأ 6

 كب رهاط ماقمأقلا ةدايقب عفدم ٠٠١ هبو دابج حاتفم نويلغلا 0

 كبليلخ » ه» » ٠١ » دايأدابج ه» ومو.

 كي دومحم م» »ا » ٠٠.6 »مويفلا ه ل

 ىئابكدبلا> دايقب » ٠5اببو ديشر ةطاقرفلا ف

 تحت

 هدعل لقت م ماس

 نادوبق ناجع



 همس م سبب م ب سسبيببسس سس سس يي سس

 عقادملا ددع 5010

 هليقام م6 هلبقأام مه٠؟

 ىئابكبلا ةدايقب ًاعفدم 6١ اهبو دابجريش ةطاقرفلا 020

 ف

 د

 مبا

 فلي

 فلي

 اذه

 نما

"0 

 . نادوبق ديشروخ
 ٠١< ابمو طايمد هطاقرفلا

 . نادوبق نيهاش

 ٠< اهبو ةريحبلا هطاقرفلا

 . نادوبق دما

 مههبو ليلا روباو
 .نادوبق ديلا دبع

 ؟4 هبوىري حانجتييورق

 .نادوبق ليثز

 ؟4 هنو ركيب دابج تيورق

 . نادوبق دوؤنرا نسح

 ١؟ هيو ةقعاصلا تيليوح

 . نادوبقرهاط

 ١؟ هيو ىرخت اناورب روباولا

 . نادوبق اص

 دونملا ةلج

 دجا ىقابكبلا ةدايقب امفدم

 ىزاجح ىئابكبلا ةدايقب ًامفدم

 ماقما لا ةدايقب ًاعفدم

 ىساغأل وقغاصلا ةدايقب ًاعفدم

 ىباغأ ل وقغاصلا ةدايقب اعفدم

 ىساغأ لوقغاصلا ةدايقب ًاعفدم

 ىساغأ لوقعاصلا ةدايقت مقدم

 عقادلا ةلج 5



 ا

 ةيريسلا شويجلا

 دكسو طاش فمو طامدتع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قر

6+» 

 مو

 "< مل ٠ ها

 ةتقرف ىج ١

 ىرإلا شيجلل

 ةقرفلا عباوتو برح ناكرأ

 ةداسللا

 ( ةداس يجا٠ و ىج) ءاول يجا

 لبج وبأ اشاب ليعامسا ءاوللا ريمأ

 ءاوللا عياوتو برح ناكرأ

 ةدايب ىج 4

 ىالأ نيف : كي مسر دع

 ماقماق : كب مدأ مهأ ربأ

 هدعب لقت



 ااا

 ركسعو طابص فصو طايص دلع

 طروأ . تايالآ . ةيولأ . قرف

 ها

 هؤأ

 انف

 غل

 هلبقام ٠

 ( ةدايب ىج و. عبات )

 ىالالا ماسقأو برح ناكرأ فلا

 ,ىئابكب ىدنفا ديشروخ: ةطروأ يبا

 ىئابكي ىدنفأ دمت ؛ ةطروأ يجب © 4

 يدفقفا نيسح : ةطروأ يجر

 ىئابكي بغار

 نأ

 ةدايب ىج ٠

 ىالأ ريمأ : كب نيسح ١

 ماقماق : كب قطصم ١
 ىالالا ماسقأو برح ناكرأ 3

 .ىدنفا ميركلا دبع : ةطروأ ىجا١ م84 ميم

 ىئابكحب

 هدعب لق فلكل



سعو طابص فِصو طابض ددع
 رك

 طروأ . تايالإ . ةيولأ . قرف

 هلبق ام مبييكلا م١ مز
 ( ةدأب ىج ٠ عبات (

 .ىثابكب ىدنف أ قداصنسحةطروأ يج"« 44

 ينيك ىقأ لس م ساروأ و بع وي ان لا
 هنا

 ارسل و

 ( ةدايب يجا؟95 يجا١)

 اشاب ىركش ىلع ءاوللا ريمأ 1
 ءاوللا عباوتو برح قلكمأ : 5

 ةداس ىج د

 . .ىالأ ريمأ : كب ظفاح دمت ١
 ماقمأت ١ .كب ديشروخ ١

 .ىالالا ماسقأو برح ناكرأ 33

 مير لق نبا نسا هسا
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 ركممو طاش قعو طاش دنع
 ا

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرغ

 هذي نإ مجننإإا

 له

 مك

 ىلإلمو ك1

 طافموإ

 ١

 ١

 نفي

 م66

 مم

 محب بولأب معسو هج

 عثرة١ ١

 هلبقام

 ( ةدابب ىج ١١ عبأت )
 ىئثابكب نأ دوأد ةطروأ ىج ١

 « ىدنفأ اص 2 يح "

 2 ىدنفأقطصم 2 يحج *؟

 (ةداي ىج 1؟)

 ماقمأق : كب نحرلا دبع

 ىثابكب افأ مهارب ةطورأ ىج ١

 « اهأ ديجلادبع 2 يج 0

 ىثابكب ىدنفأ نمر لادبع ةطرو ايجا“

 هدعل لقت



 ها واح

 كو طايُص فصو طابض ددع

 طروأ . تابالأ . ةيولأ . قرف

 هلبق ام ١٠٠ه

 اي“ يب ( ةداي ىجاءو ىح 1)

 يطوؤت رالا اشاب ناملس ءاوألا ريمأ ١

 ءاوللا عباوتو بهرح ناكرأ اهي

 ةداي ىبج 1١؟

 ىالأ نيه : كب قطصم ١

 ماقاق : كب نبدلا مجن ١

 ىالأللا ماسقأو برح ناكرا 35

 .ىقابكباغأ هللا ل ضف جاملا ةطروأ يجا ندخ

 ىشابكي اغأ دحت ةطروأ يج ؟ ماو

 ىثابكي ىدنفأ ديعس دم ةطروأي ج» م8 "5
 كل

 هدعل لقت ؟.ه400 لإ |



1 

 نكسففو طابص فصو طابُص ددع

 فما منإ ٠٠6١

 هو

 ةعم

 اهداف

 هابقام

 ةداس ىجج 14

 ىالأ ريمأ : كب ىلع

 ماقمناق : كي دمح

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ

 ىقايكب نأ قداص ةطروأ يج ١

 2 ىلنفأ لع 0 يحج .

 م

 م» ىدنفاؤطصم > يحج م« | ه.8 5416 هءموس ها:

 لدفملا

05 

2. 

 نإ (ةالم#

 ءاول ىج ؛

 ( ةدايب ىج 17و ىج 16و ىج )٠6

 اشلب سكرش ميهاربإ ءاوللا يمأ
 ءاوللا عباوو برح تراكرأ

 هدعب لقت



 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرخ

 ما هام

 نشا اانغنلل

 ااا

 3 طابصض فصو طابص ددع

١ 

١ 

55 

 ءافم

 رن

 هوم ر«م»ب

 و

١ 

١ 

66 

 هلبق ام

 ةدايب ىج ٠

 ىالأ ريمأ : كب مهاربإ ظ

 ماقمأق : كب بلاف فسوي
 ىالألا ءاسقأو برح ناكرأ

 ىئابكب : ىدنفا فطصم ةطروأ ىج١
 » :ه» قدصدمشت »  م» ؟

 » :» ىدع د بأ غ2 ما

 .ةدأايب ىج 5

 ىالأ ريمأ : كي دعجحأ

 ماقع اق : كب داهرف
 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ

 ىقابكي - اما دجأ ةطروأ يج 466 566 ١
 مسمسسسل

 هدعب لق قلم
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 ركع طابص فصو طابض ددع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 سلم مإ اهال*+

66 

 وكمل 1940

 هدا

 ١

 ١

3 

 ما

 مى

 مكك م5516“ مكأكك ىلا

 ؟ 1

 هلبق ام

 .( ةدايب ىج 1 عبات )
 ىقايكي : اغا رفعج ةطروأ يج ؟

 » +: ىدتفادمخم ١> داع

 ةداب .ىج 17

 ىالأ ريمأ : كب بجر

 ماقمناق : كب ورسخ

 ىال الا ماسقأو برح تاكرأ

 ىثايكي :ىدنفا وعدجا ةطر وأيا

 » : » ظفاع دمحم م »د »

 2 : ٠ افا لوسر » « ط““

 ةدايبلا ةلمج

 تاكواب ؛ نم ةنوكم تايالألا هذه طروأ عيمجو



 ركسعو طايض فصو طايض ددع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 اك +1١55 1١ زم

 لفل

١ 

١ 

 تل

 ى أ ومصتلا

 ةيجيوطلا ىراوسلا ءاول

 اشاب قداص رفعج ءاوللا ريمأ

 ءاوللا عباوو ترس صح تناكرأ

 ىرأوس ىج

 ىالأريمأ : كب نامع

 ماقماق : كب قدمم دن

 ىتابكتب "يب ١ ىدنفا تباث دمت
 ىقابكب ىجح " ىدنفا ف وع دمأ

 ىالألا ماسقأو برسح نكرأ

 ىئابزو ةطروألا دئاقو طروأ 5

 ىراوسلا ةلجج



 مس # عا ْ]

 ركسعو طابص فصو طايّص ددع

 ١ .:طووا .تانآلآ + ةيولأ ١ قرف

 ةة ا لسميوط يج "

 ىالأ ريمأ : كب ليعامسا ١
 ماقعاق : كب دشروخ ١

 ىالألا ماسقأو برح تلكرأ 0
 ىثابكي ىدنفاييهو ىلع ةطروأ ىجا 14
 »2 2 ىدع قطصم 2 ىج"؟ ع

 ىئابكي ىدنفا ملا دبع ةطروأ يج 0

 'ا»  ه» ىمولخدمت » يجذلا 5400“
 افففم

 ةيجبوط ىجج ١ نم ةطروأ ىجا١ 50١ 5 مس«

 ىئابكب ىدنفا نسح ركحاش
 ةيجيوطلا ةلمج مدينه

 نوكيف ” ةطروأ لكل تايراطبلا ددعو * ةيراطب لكل عفادملا ددعو ش

 امفدم 9 عفادلا عومج نوكيو سب ىالاللو 18 ةطروالل مقادملا ددع ْش



 ساعت

 لوالا امئاب سابع كح ىف ةلسرملا دونجلا عومج

 ىرحبلا شيملا ا

 ةدايبلا 0١

 ىراو سلا ل١4 ىربلا شيلا مهما

 .ةيجوطلا مسسو | مو

 مفاد ملأ

 ش ىرحبلا شيلا 2

 ىربلا شيملا 4



 تا غ7

 مسا 7#” اس

 ةيريسللا شوبملا

 ركسعو طابص فصو طابص ددع

 طروأ . تايالآ . ةيولأ . قرف

 ةفقرف ىج ؟

 دئاق يلكتملا اشاب دمحا قيرفلا ١

 ةقرفلا عياوو برح ناكرأ 6

 ةدالا

 ءاوللا يجب ه

 (ةدايب ىج ؟* و يجاؤ و يج14)

 ( همسأ فورعم ريغ ) ءاوالا ريمأ ١

 ءاوألا مياوو برح ناكرأ 0

 هذعل لق ملا هأ



 ركسعو طابصض فصو طابص ددع

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 ها

 ها

 فق

 ىف

 فك

 ملامح

 ع

٠6 

 م١

 هالك

1 

14 

 إ4ا١ا

11 

 مج ١

 هلبقام

 ةداب ىج ١6

 ىالأ ريمأ : كب قداص ليعاهسا

 ماققأق : كب جنكح نيهاش
 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ

 ىتابكي ىدنفأ دواد هطروأ يج ١

 « اغأ رمش »  يجا؟

 » ىدنفأ دمحم م ىجب م

 ةدابب ىج 8
 ىالأ ريمأ : كي ملس

 ماققأق : كب سفار دمع

 ىالألا ماسقأو برح ناكرأ
 ىئابكب ىدنفأ دمت ةطروأ ىج ١

 هدمب لق



 تالكهلا

 كسر طا كين اانا هدم

 طروأ . تايالأ . ةيولأ . قرف

 هلبقام هرركا خلط ها

 ( ةدايب ىج لو عبات )
 ىئايكب ىدتفأ ىلع ةطروأ ىج ؟ ١٠7

 ىئابكب ىدنفأ ؤطصم ةطروأ ىج» ١408 م4

 ملأ

 ةداسد ى]سج 7”

 ىالأ ريمأ : كب ناملس | ١

 ماقعاف : كب ىركب ١

 ىالألا ماسقأو ترح ناكرأ ا

 ىئايكب ىدنفأ مساع نيسح هطروأى جا 60

 ىئابكب ئدتفأ قطف هطروأ يج ف دكه

 » ىدنقأ دمحم > يجامل 8١م4 1040 18454

 ةداييلا ةلمج ما

 ىتلا فالخ ىلع تاكولب ه نم. ةوكم تايالألا هذه طروأ عيمجو

 .. طقف تاكوأب 4 نم ةنوكم اهلف اشاب سابع مح يف تلسرأ



 مس ع

 ركمو طن فمر اناكدع
 طروأ . تابالأ . ةيولأ . قرف

 ىالأ يحج ا |م"'١٠٠ ٠٠" اهو

 ىراوسلا ةلمج 0

 ةيجوطلا

 ةفو رعم ريغةيربلاةيجوطلا نم ناتطروأ 2000 00 0

 ةطروأ لك ىالأ ىأل اهتيعبت

 ةيداطب لكو تايراطب " نم ةنوكم
 نوكي مقاالا ددمف مفادم * نم

 نيتنثالل يه و ةطروالل 4

 ةيجنوطلا ةلج 0 م

 اشاب ديعس كح ىف ةلسرملا دونجلا عومجم
 ةدابيبلا مسا

 ىراوسلا ل6

 ةيجوطلا ١

 كوالا

 نأ مفادملا عوم



0 

 ةلسرملا ةيربلاو ةيرحبلا شويجلا ىوق عومجم
 ديعسو لوالا سابع ىدبع ىف

 ىرحبلا شحلا 86+

 ةدا سلا تماسواب

 ىراوسلا 545١ / ,ىربلا شيلا م00

 ةيجوطلا 25+

 ناو

 مفادملا ددع

 ىرحبلا شيملا 5

 ىربلا شيملا ١

 بد

)0 

 ةيلاملا :تاعرتتلا

 لوالا اشأب سابع مح

 ىأ سيك ٠٠٠١ برحلا هذه ىف ةلودلل رصم تاعربت تغلب
 ءاحام كيلاو . تابمنج ل سيكلا رابتعاب يرصم هينج م6وه٠ء»



 - غ0

 (ماه04 )ه 197+ ةنس ىنامْملا عئاقولا ميوقت ىف تاعربتلا هذه نع

 راشلا رصم ىلاو اشاب سايعإ ةماخفلا بحاص ةرضح عربت دق»

 ىلع ًابوسحع ( ىرصم هينج 4000 ) ةيدقت سيك غلبعي هيلا

 ةلودلا بحاص ةرضح عربتو . ةليلجلا ةيلالا ةئيزخ نم هبولطم

 ٠١٠٠٠١ ) ةيدقت سيك ٠ غلب اضيأ هيلا راشما لجن اشلب ىلملا

 . ةيبرحلا تاقفنلل ةناعإ ( ىرصم هينج

 رادل رضح ىنلا اشاب نسح ةداعسلا بحاص ةرضح مدقو

 ةيدقت سيك 7٠٠١ غلبم ةليلملا ةيلالا ةنيزخ ىلإ ةرما هذه ةداعسلا

 ةرضحلا ديبع رئاسو نوفظوللا هب عربت ( ىرصم هينج م..٠ )

 هنم ررحم باتكحي هلوبق سملاو رصمب نودوجولا ةيناهاشلا

 ها.« ةقفاولاب ةيناهاشلا ةدارالا تردصو

 (؟)

 ةحل._ساالاو رئاختلا

 اشأب ديعسو لوالا اشاب سابع 3

 نم ةريبك ةيك لالاو دونملا ادع ةلودلا ىلا ريعم تلسرأو

 انا 7 ١و ةنس ربمسلد ق ابيلا تلسرأف 5 ةحلسألاو رئاغنلا

 تلسرأ م ١18865 ةنبم ريوتكحا يفو . ةيقدنب نا اهم اقودنص



 .تاظوفح ا 01 رظد يف درو دقو . ةفيذق 508 فد + ايلا

 تىنأي امرئاخنلاو ةحلسألا هذه لاسرإ نأشيرداصما نم اهريغو ةيرصلا

)01 

 "/ مقر ةيداهملا مومس ناوبد ىلإ ادختكلا ناويد نم ةدافإ

 ( م #1806 ةنس ربمسلد 8 ) ه 1١7٠ ةنس لو“الا عير 7 يراتب

 . 561 مقر ىرتلا رتفدلاب ةديقم

 رفص ٠١ ةخرؤم ةيردنكسالا ظفاحم حرم ةدافإ تدرو

 ترأ ديفت مد تحن (م 1808 ةنس ربقون 5١ )ه 197 ةنس

 اهلاسرإ دارملا ةيقدنب ؟٠٠.5 ابلخادب عوضوللا اةودنصس لأ

 راص دقو ىدنفا قطصم ماقئاقلا |ةطساوب تدرو ةناتسالا ىلإ

 ه1 . ةطاحالل اذه ررحو روكذملا نم ابماست

 )؟١(

 اهددعب ( زوي فتدنل دتيرتسللا ىذ ) ةديرج تركنو

 قدانبلا هذه لاسرإ أبن م 1854 ةنس رياني ؟8 خيراتب رداصلا

 ه1. ةناتسآلا ىلإ ةيقدني ٠56٠١ رصم ىلاو لسرأ : تلاقف

 .(؟) ظ
 قد .ةيردنكسالا ظفاحم ىلإ ةيدابجلا مومح ناويد. رم ةدافإ



 تاهو

 ةديقم (م 1884 ةنس ربوتكأ 5) ه 179١ ةنس مرحم © مجراثب 1

 : ماهم مقر ىترتلا رتفدلاب

 137 مح لاسرأب 9٠ مقر ةينس ةدارإ تودع ةتقدلا و

 ررح كلذ ىلعو . دادمإ ةفصب ةيلملا ةناتسالل ةفيذق ١٠١٠و

 . ةيردنكسالا ىلإ املاسرإو ريداقلا كلت كرادتب تاناخبملا رظانل

 تزبج دق ريداقلا كلت نأ ديفت تاناخبملا رظان نم ةدافإ تدروف

 تلسرأو ىدنفأ يىرسح ىئابكبلا ةراظن تحن بكارلاب تنحشو

 :رم ةروكذلا ريداقلا اوماشت هلوصوبف . ةيردنكسالا ةناخبمل
 . ةناتسالل اهونحشاو ابماستب مزاللا دنسلا هوطعأو هيلا راشلا ىشايكبلا

 ه ١ . كلذي ةطاحالل اذه ررحو

* 
 نك *

 ىدسن نرأ انيلع قح انباتك عوضوم نم انغرف دقو نآلاو
 تادنتسلا ىلع انعالطاب اولضفت نيذلا تارضح ىلا انركش ليزج

 ةدلرتلا نعاس رح نانمأ يرللا قه ع ميينأ ىلا ةيمسرلا

 ىلع انعلطأ ىذلا رصع ربكألا ةيليئارسالا ةقئاطلا ماخاح يدنفا موحأل م

 ىهو مرقلا برح نأث ىف تردم ىتا ةيناهاشلا تانامرفلا ضعب

 تبحاص ةرضحو . باتكلا اذه ىف ةيفارغوتوفلا اهروص انرشن يتلا



 ل - 78١

 بحاص ةرضح هل روفنملا ةرئاد ليكو كب نيدلا دامع دمت ةزعلا

 ىنامملا عئافولا ميوقت نم انل لقت دنقف اقباساشاب ملح ريم آلا ومسلا

 برحلا ىف ايسورلاو ةلودلا نيب تراد ىتاةيبرحلا مئاقولا ضعبل

 ةفرغلا ريتر كس سيخ ىركش ىلع ذاتسالا ةرضحو .اهريغو ةروكذلا

 ايسورلاب ةيراجتلا ةفرثلا ىلا بتك ىذلا ةيردنكحسالاب ةيراجتلا

 نيذلا نييرصلا طابضلا رباقمو ( ىعماج ناخ ) روص هيلا تلسرأف
 . باتكلا اذه يف اضيأ اهانرشن دقو . برحلا هذه ىف اودهشتسا
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 صرف

 باتكلا ر قسم ص

 . ( هولزوك ) ايروتابوأ ةنيدمب يعماج ناخ دجنسم

 مرقلا برح عئاقو اهيف تعقو ىتلا دالبلا ءامسأب ةطلرخ

 . رصم ىلاو لوألا اشاب سابع

 ظ . رحبلا ريمأ ىناردنكسالا اشاب نسح قيرفلا

 ش . لبج وبأ اشاب ليعامسا ءاوللا

 . قداص اشاب رفعج ءاوللا

 . سوكيي ءانيع ةيرصللا دونجلا ركسعم

 ! . ةيكرتلاب برحلا هذه نعرصل ءاج ىذلا ىتويامملا نامرفلا

 ظ . ةيرحبلا بونيس ةعقأو

 ظ . بونيس ةعقأو نيبت ةطلرخ

 . ةنوطلا رب نوربعي مو ةيكرتلاو ةيرصلا دونجلا

 دمج ناديع ةتياثلا ةيرصلا ةيربلا ةدجنلا رورم

 . ةيردنكساب ىلع



 مسقلا دونمل ابثأب رمح ماركدا رادرسلا ضارعتسا
 . ىلوألا ةيرصلا ةيربلا ةدجنلا نم ثلاثلا
 . ةرتسلاس نع مفاد ىهو ةيرصملا دونملا

 . برعلا ةبباط نصح

 . رصم ىلاو اشأب ديعس

 . ىلككتلا اشاب دا قيرفلا

 . كب مسر ىلع ىالالا ريمأ موحرملا حيرض

 . اشاي ىحتف ملس قيرفلا موحرملا حيرض

 ةيلعلا ةلودلا دقعب رصمل ءاج ىذلا ىنويايملا نامرفلا

 . ايسورلا مم حلصلا

 . نسح ىلع ىدنملا ماسو نامرف

 . ىلع نسح ىدنجلا ماسو نامرف

 لدي

5 

 ىك

١44 

4 

 فلن

 فيل

 فن



 سس رهف

 باتكلا تعوضوم

 ةحفملا ْ عوج صو 1

 دله
 دكت 6

 ؛ه-ه 1| :١ مرقلا ةريزج هبش نع ةيخمرات ةحم

 5 | . ةيمالسالا اهدوبع يف مرقلا ةررح ةبكأ

 0 : اهلع نيساا ءاليتسا حيران

 6 |. اهب دجسم هانبل اهسصاع ىلإ ًاسنتهم رصم ناطلس لأسرإ'

 +( . مرقلا يف ةيرتتلا ةرسأالا سيسأت

 + | .ىعماج ناخب ايروتايوأ ىف فورعلا ريبكلا دجسملا
 ند . مرقلا ىلع ةيناهملا ةلودلا تلوتسا فيك

 مسالا . اهيلع اهؤاليتسا مث امل ايسورلا لالتحا

 5 . ْنآلا مرقلاب نيماسلا ددع

 هم -8 : هتلحر يف امع ةطوطب نا هلق ام

 5 شركلا ىمرم ىلإ بونص ةنيدم نم

 ' ٠ شركللا ىنرع فصو



 'ةحفملا صو 1

 1 0ر١ . افكلا ةئيدم فصو

 ام . ةياكح

 م« . مرقلا ةنيدم فصو

 | دالبلا هنهب بلع رفاسي ىتا تالجملا فصو
 لوب وج ظ :اهازحا قعوو

 مما .: قازأ ةيدم فضو

 ؟ه ا . رحالا ةنيدم فصو

 ميس | . مد شب ىف ناطلسلا ركسعم

 موسم . ناخ كيزوأ دم ناطلسلا ركذ

 مو . نهبترو نيتاوللا د

 سب اما ظ . ىربكلا نوتاللا ه

 يتب سا عنب . ةيناثلا / 0

 سوك ادبس . ةثلاثلا د 3

 قل ١ ةمبارلا »0

 موس م4 . كيزوأ ناطلسلا تنب »

 35 وو . ناطلسلا ا 3

 م . راغلب ةنيدم ىلإ هطوطب نبا رقس ه
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 وبينا

 . ةماظلا ضرأ ركذ

 . ديعلا ىف مهييترت ركذ
 . ناخرت جاملا ةنيدم

 . برحلا هنذمه ببس

 :برحلا هذه ْق هتدعاسمو لوألا سابع

 . ةبررح ىرخأو ةيرب ةدجن لاسرأب ارصأ اشاب سابع رادصإ

 1 نيتدحتلا اتلك دونح ددع

 . ةدجنلا هذمل ىربلا شيلا فلأ فيك

 . كلذ نم ضرفلاو تايالالا دونج ةفعاضم

 : م 140 ةنس لماعلا ىربلا ىرصملا شيلا ٌةوق

 . ةدايبلا

 . ىراوسلا

٠ 

5 ْ 

 . ىراوسلاو ةدايبلا - ناديملا ةيجبوط

 . لحاوسلا ةيجيوط
 . ةروكألا تادحولا ةلج

 هنم ةداببىالأ تادحو نابي

0 

 ةحفصلا

 مياس مب

 0 را" ح خو

 عه ل 4م

6 - 25 

 اممم |

 549 ظ

ْ 44 

 ا
 مو - :8ه

 ها - ع8 ]

 مم 6١-

 مهو د ها |

 ع ظ

 5 ظ

 هوه د ه6 |

 ؤ



 ش ميس سس طوس 0

 .. ةدجنل | هذه طروأ عمجي سابع ةيانع
 . كلذب ادختكلا ىلا ةينس ةدارإ

 | لوطسالا ._درفس تانادوبق لنييعتب » »

 . ةيرحبلا ةدجالا ف يرصلا
 1 ش . ةيرصللا ةيرحبلا ةدجنلا
 ه4 5 . رحبلا ريما ىناردنكسالا اشاب نسح قيرفلا

 | ةدجنلا هذه ىف ىرصملا لوطسالا مطق تايب
 نود 4 ظ . ابعفادمو اهدونجو

 5 تابترص نم ربشا ةثالث فرضي“ ةينس ةدارا

 3 ظ . امدقم

 نو سبت ] : ىرصلا لوطسالا عطق تادزقم
 دو . تويلغلا مئاط

 الإ - دق . ةطاقرفلا »

 ىنيسدفب .لينلا روبأو ه»

 ايد فو .تيورقلا »

 ”ا . تيليوحلا »

 رسب الكا ٠ اهبيترتو ةبيرحلا نفسلا مزاول ريضحتي ةينس ةدارإ

 مل |. اهيئألو رحبلا ريما ةنيفس ميظننب
 مهم اا



 ٍ .. معو مو لا
 .| ردخبلا ريمأ ةرئاد لافشأ ةراداب ةيانملل ةينس ةدارإ
 . :برحلا هذه ىف هبايغ ةدم يف
 يف كب. قطصم ىلألا ريمأ رايتخاب ةينس ةدإرإ
 ظ ] ٠ . رحبلا ريمأ ةيعم
 : ىلوالا ةيرصلا ةيربل ةدجنلا

 . اهفيأت نابي
 5 . لبج وبأ اشاب ليعامسا ءاوللا

 الث

 ريا 6

 ماا

 2 . اشاب قداص رفعج ءاوللا

 مكس ملا . ىلوالا ةيربلا ةدجنلا تادحو نايب
 مك . ةدايبلا

 . ىراوسلا ذب _ 5 ْ
 . ةيجوطلا

 . ةيربلاو ةيرخبلا ليتدجنلا تاوق عومي
 :اشلب “ننسح ىلا. ادبختكلا 1ضرم ىلوألا ناتدافإ

 .| .هقلب ىلع ءاوللا ىلا اذغتتكبا نم ةيئاثلاو ىناردتكسالا

 :  .اشاب'نيسح ها وللا ريمأ : ىلإ ادختكلا نم ىرخأ ةدافإ

 . ةناتسلا ىف امهلابقتساو نيتدجنلا مايق

 محا مب

46 

 وأ

 مج 4 فب



 ةحفصلا 00

 هب -افحأ .  ةئافلا اه ولأ '”ميزوتو ةيربلا ةدجنلا تاكرح

 هياحل هيأ . هعطق عيزوتو ىرصلا لوطسألا تاكرح

 ٠ ٠١4 ايسورلا ىلع برملا ايكرت نالعا

 ؟؟ | . كلذب انامرف رصم ىلاو ىلإ ديه دبع ناطلسلا لاسرإ

 ىهياس ىف . روكذملا ىنوياملا نامرفلا ةمجرت

 لب بس . برحلا نالعإ دعب رصم يف ةلاحلا

 وو : ةيناثلا ةيرصللا ةيربلا ةدجنلا

 ب . ابغيلأت

 ال١ - 1١ ش . امادحو ناي

 ْ 0 . ةدجنلا هنه دونج ةلج

 ١1١ 5 . ىلرتسنلا اشأب نسح ىلاولا ادختك

 ١١8 سن 1١١ |. ةعرسلا حانج ىلع رفسلل ةدجنلا دادعا هفياكتب ةينس ةدارإ

 .ىلإ ةدابي ىالأ يج + رادملغ ىدنفأ نسح ةيقرتب ةدافإ

 0 . .. ةدجنلاب هقاحتلال ىلافأ لوقغاص ةبتر

 : ريمأو يلكنلا اشاب دمحا ةدبع ىلإ ةدجنلا دادعا ةلاحإ

 ذل . كرابم كب ىلع ىال' الإ



 ةحفصلا ظ معو ئغ*٠ولا

 4 . ةمبأا هذه يف كرابم كب ىلع نييعتب ةدافإ

 | ةردانع ةيدابجلا مومع ناويد ىلإ ادختكلا نم ناندافإ

 ني د6 . . . لإ رصمل ماعلا ايسورلا لصنق

 نيومتب ةيدابجلا ناويد ىلإ ادختكحلا نم ةدافإ
 هب . ةرفاسلا دونحلا

 رااغنلا لوصوب ةيردنكحسالا ظفا# نم ةدافإ

 د . ةناتسالل ةلسرملا

 الو - 1 . ةيرحبلا بونيس ةعقاو

 الو 4| . ابجتاتنو ةمقاولا هذه فصو

 | نع « زوين ندنل دتيرتسللا ىذ » ةديرج هترشن ام

 الو -ااقا . ةعقاولا هذه

 سا . لاتقلا هدب ذنم رصم ىف هللا

 | ابمايقو ةيردنكسالاب ةيناثلا ةيربلا ةدجنلا ضارعتسا
 ويس وسب | ش . ةناتسالا ىلإ

 نسي حسا . نانويلا ةاصع ابيراحمو ةناتسآلا ىلإ اًطوصو

 ١؛١- .  |٠4 سورلا ةبراحم ىف ىلوألا ةيربلا ةدجنلا كارتشا .

 4 . ةدجنلا هذه دوتج ىلا بايث لاسرإ
 هال



 ٠ ةحفصلا ٠ موج يه ويكماا

 وس اس 1 2 .٠ برحلا هذه ىف ةلودلل رصم تاعربت

 ١1:4 14| . ايسورلا ىلع برملا ارتلجئاو اسنرف نالعإ

 اسنرف ليطاسأ ىلإ ةيرصلا ةيرحبلا ةدجنلا مايفنا

 ل . ايكرو ارتلجتاو

 اهو : . الوح برملا مادتحاو ةرتسلسل سورلا راصح

 ١ . اهلع راصحلا عفر

 لرع ( زوين ندنل دتيرتسللا ىذ ) ةديرج ىف ءاجام

 رو -حمكأ ش . راصحلا اذه

 ا١ا؟1 - ١٠ | . ريمدالل يجب اتكقمرتسلس نمسورلا باحسنا نع هاجام

 لرع « زوين ندنل دتيرتسللا ىذ » ةديرج يف ءاجام

 . برملا ةيباط نصحو هرتسلس

 3 نرم ةينامعلا شويجلل ةماعلا ةدايقلا لاقتثا

 الي - ا

 نيم . ( كوشتسور ) قجسور ىلإ

 الو - 14 0 ةيرصملا دونملاسبالع ىدتفأ ىدبع ريفسنب ةدافإ

 أرب رزجل ةيرصملاو ةيكحرتلا دونجلا لالتحا

 اللب ١ . وفيحروبح ةئيدمو



 . مه - م١ :برحلا هذه ىف هتدءاسمو اشاب ديعس ةنالو

 اما[ 2. محلا اشلب ديعس ىلونو لوألا اشلب سابع ةاو
 ام١| ' . ةيالولا نامرف هماسنل ةناتسألا ىلإ اشأب ديعس رفس

 14١ | .ايكدرأ ةدعاسم ةيرب ةدجي دادعاب كانه وهو هرمأ

 امك -- اها . كلذ هي ردنكسالا ةظفاحم ىلإ ادختكلا نم ةدافإ

 قيرفلا نييعتوو اشلب ىحتف ملس ةيرصلا دونجلا داق ةافو

 ل . هناكم يلكنلا اشاب دجحا

 قيرفلا عم ىراوسلا نم ىالأ ريفستب ةينس ةدارإ

 . يكتمل اشاب دا

 امك -اهسأ ىالألا اذهل بيبطو ماقخناق نييعتب ىرخأ ةدارإ

 اهك4| .روكذملا ىراوسلا ىالأو ىلكنلا اشابدحا رفس

 مما . ىلكذللا اشاب دما قيرفلا

 امن - اى

 مح لقا و ةدجنلا هذه دا رفأ تاي ص ةدايزب اشأي ديعس صأ

 ىف ىسلرفلاو ىزياكنالا شيلا كارتسشا

 امن س اوت ٠ . لويتسابس دب

 187 |... اهلإ ةقلاحتلا شويملا عالقإو لوبقسابس راصح
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 ةحْفضلا ظ , سس سس ةردسعسلا]

 امه . اهيف ةيرصلا دونملا كارتشاو اكأ ةمقاو

 امه ب امه . ةناتسالل رصم .14رم رئاغذ ريفست

 اوأ ساو | ىف دونملاب انايب ةيدابملا ناويد نم ادختكلا بلط

 ظ . هيلع ناويدلا درو (*0 تايريدملا نم تعج

 ا

 اوخا اولا . ةيرحن ةفصاعب ةيرصملا ةراعلا ةيكن |

 اوه 8 : اذوح برحلاو انروتابوأ لالتحا

 او . ةنيدملا هذه ]رع ةلك

 لوح برملا ىف تكرتشا ىتا ةيرصلا دونملا
 او او . ةنيدملا هذه

 اوف - ذه ٠ْ . ةمقأولا فصو

 0 | نيبالأ ىريمأو ةيرصلا شويجلل ماعلا دئاقلا داهشتسا

 اه ظ . كاي رصم

 اوه - 1و7 2. ةيرصلا دونجملا تافم نالجر درول ءارطإ

 ش ْ بتر امو رصم ىلإ نيروك ذا ءادهشلا ةافو ابن لوصو

 أوو هع . كلذ لع

 ناويدةدافإ نمْضنايباا اذهفثر 5 ىتلا دادع "الإ )ع (

 .اهاندجو اذكك كلو رهاظأطخابب | واو نيتحفصلابةيدابملا
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 00 مو ةحفصلا 1
 ها او : رصم ىلا اشأب يحتف ميلس قيرفلا ربق مسر لوصو

 نم برقلاب هندي ةينامملا شويجلا رادرس ىعأ ظ
 م + تاع نا

 ا ىج ٠١ رادماع ىلا هبراقأ دحأ ةيقرتب ةينس ةدارإ

 ل ظ . ةداب ىالأ

 هول . . فقوملل اهذاقتاو ةثلاثلا ةيرصملا ةيربلا ةدحنلا رفس

 000 . ةدحنلا هذه ةوق نابب

 مر ٍ ..خلا اهلاجر نم لديصو نيبيبط ةيقرتب ةينس ةدارإ

 | ةيتر ىلا اهئابطأ سيئر ةيقرتب ىرخأ ةدارإ
 6.4 . ىساغأ لوقفاص

 0. ٠ ٠ ابيمزالمو اهتيشيواجشاب ضعب ةيقرقب ىرخأ ةدارإ
 م« + .4|  ايروتابوأ لوح سورا مازهناو لوبتسابس طوقس

 ؟ا” د ما؟ ظ . رصم ىلا عوجرلاب

 أ هلمم لبج ىنأ اشأب ليعامسا ءاوللا لالحاب ةدارإ
 ؟14- مس . مرقلاب هنع ةلكولاب

 -اأأ ب



 هلحم ىركش اشأب ُط ءاوللا لالحاب ىرخأ ةدارإ

 فاه معك ْ . ىليا مورلاب هنع ةلكولاب

 مالو سامو . ةيسورلا شويحلل ءافلحلا شويج ةدراطم

 كتكإ . ابيف ءافلْلا شويح راصتناو ةعقأو بوشن

 شويجلا ىلع هؤانثو ةمقاولا هذمل ماملا دئاقلا فصو

 فذ . ةيربصملاو ةيكرتلا

 ؤ ىلا ايروتابوأ تم ةيرصللا دونجلا نم مسق رفس

 0-5 . اهب طبارلا شيحلا دادمال نوزبارط

 + تزال هنه قف ةفاعتلا ضرما هتنافامسشتنو

 ف م4 . لوبتسابس ةعقاو فصو ىف ىركف اشاب هللا دبع ةديصق

 ف . حاصلا دقعو برملا فقو

 فلا . كلذب رصم ىلاول ىتوباه نامرف

 مكه 04|  .ةيرصملا دونجلا ىلع ديجلا ديع ناطلسلا تاماعنإ

 ممب - مو | .ةيرصملا دونجلل ةفلاحتملا شو.جلا داوق تاداهش

 . ؟يو د | :برحلا هذه ىف ةلعلا ةلودلل رصم تادعاسم

"0 

 م.اسوو| .٠ ةيربلا شويجلاو ةيرحبلا ليطاسألاب ةدعاسلا
| 0-0 8 



 ةحفصلا ٍِ عو ةوويمصعتتملا

 | سا_سبع دبع ىف ةيربلاو ةيرحبلا شويملاب ةدعاسملا

 "4 - 0 . لوألا اشاب

 مب . اشاب دبعس دبع ىف ةيربلا شويملاب ةدعاسملا

 م 6 . لوألا اشلب سابع مح يف ةيلالا تادعاسلا

 م4 55» .٠ ١ ديعسو سابع ىدبع يف ةحلسالاو رئاخذلاب تادعاسم

 ؟وم ا 46 ظ . ركحش ةلك
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 ا ملا/

 فنب

 ىاريح ىتخي

 ديجلا دبع ناطلسلا





 * مكرم مارك ع الا دادتمإ 60

 ةيردتكمالا


