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 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 سرادنم يف ردو: (م 141١ ماع توريب يف نوسكين دلوراه َدُْر
 (فروفسكوأ] ىلإ رفاس مث « -اهيف ايناطيربل ًالصتت

 لأ عيطعي هّنأب ٌسحأ اهنم هجّرتعت دعو ٠
 يتلا ةيناطيربلا ةيورطاربمإل دج يبادر
 يتلا ةيتاطيربلا ةيركسملا ثاوقلاب قحتلاف ؛ اهل ءالرلا ميدقت ىلع هئرسأ
 لح ثفرتس شيت ٌراتساو . دتهلا دالب ىلغ رطيست تناك

 ين م 13 ماع ديدحتلابز اريخآ '

 2 اهناكحو . ةتطتلا

 هب تطأ يتلا ماهملل ًارظنو
 :لاكشب ةقطتملل ةيسابسلا عاضوألاب قمتي اميق هتاظحالم لحس دنف ةيسفلا

 ةديدع تارم - ةيزيلكألاب

 نع تك ام نيغأو . مها نع دمي هاهئاراجو تبرثكلا» هبا
 ع ةيدرعسلا وأ « قلرعلا يف ءاوس نطانم نم اهرواج امو . ةدلبلا هذه خيرات

 ةاصمنلا نم زدصم يأ يف نود مل ًاداوح ٍهئابط يف طفح دفف - . نام



 ذآ بيسلاو . ىرخألا
 اهلبقعل نيططخملاو

 : ةفطنملا هله خيرات عاَنص نم ًادجاو تانك ُِ

 ؛ يف ةعطصملا هزدسلا دف ؛لمنو

 يتلا ةييؤنيلا ةجاذسلا ببسي « -
 ب نأ ءىراقلا ُنَكسُي يذلا رمألا

 خيضاوم باتكلا اذه يف الس تبل
 ثادحل نم ميمصلا يف هلأ ىلإ ًفاضم باتكلاف  رخآ ,خرؤم نأ

 . ةيخيراتلا ثادحالا ميمص يف هّنإف ؛ ةقطنملا كلت يف ةنخاسلا ةسايسلا
 ًاضيأ ةيعامتجالاو

 هيدج نع ديحرلا ربعُملا ىقبي هنإق دانت ن باتكلا يف ليق امهم
 :رأت تحبس خلاب بازقاو

 نم يلقعلا هريكفت هاثب ديعتس اهنأ كاش الو: , ةيمحالا ةياغ يف رومأ ىلإ
 ديدج



 لوالادْسِتلا



 لوألا لصقلا

 تكرر ةراسإ
 ٠ ةيرحبلا دجت ٠

 لايشلا ةمطاقللا ءاسحالاو قارب
 زثعلا ةريفصلا ةيبرعلا ثيوككلا ةرامأ عقت
 . ةيئاطيربلا ةياطاب

 سيلو . ٠ ةيرحبلا دجت و اهوبع اهبسب

 جيلا نوكي ةميظع ةيروطادبما
 ىف ليم بيرل



 قابأ
 كو - تقولا سفن يف رطخلا ةطقتو راظنالا ةبق مولا امه * رمبلا نم

 هيف ةريثك تالواح ترج دقو ؟ ةديدجلا و ةداررط ءانسح و ةلزافم
 < فوهكلا ناسنا ةقيرط ىلع اهضعب * يرمت لا 2: 4 قياسا
 .« يادهلا دقت ٠ ةقيرط يه ًارطخ لقأ تييلو ءاك ذ رثكا ةقيرط ىلع ابضعيو

 بسلا و دعاس ام اهو ..هيسفاشن.نم عماط لكان
 ةلسيولم ةرغق اتراك ىلع ظفاح نما يف

 ةرهفص ةيين تالئاع ةدع ميبحصق 6 يسرافلا جيلا ,ىطاش ىلع
 لاو ملاص لو 4 مئاق آب مويلا يفور

 مهتاملطق عم عيبا حقق * لصتأ تسيث هراز يف لآ
 نم ارقاو اودجو ثيح ديعب عفترم لإ ةجيدتتلاب اولصر نأ ىلا ءطبب مهتيشامرا

 | نم ةدودمم مادقأ ىتمح هيف معت يذلا ناكملا وه اذهو . حل
 ايلا تيرغسلا ةئرمسأ



 مدي قلطا يذلا ريبعتلل نم « هومس لوفي اك« بونع يب مسا ىنتثا دقو
 دنع ه ره جوزتلا
 ةعرفتللا تارامع طابسأ

 ررككلا جيلخ يف مهمايخ اوبصن نيقلا ةفيلخ لآز حابصلا لآ يش
 يف ةريبك ةرق مطل تناكر ناكمملا ةيكلم نرعدي اوثاك نيذلا « هلا

 مدوجر ىلع ؛ ةرصبلا بلارشلا اوشرفي وأ ارنا ثيح ىلا ممومرطبو كل

 يذلا اشابلا ىلا ثوعبم لاسرا مهتيب يأزلا لأ ءدقع سلج يق ارررقو
 ىلا ةديعبلا هجن نم اوس ءارقف نونطوتسم مينا هل حرشي يكل ةرصبلا يف
 يف تيلو ؛ قزرلا ابللط تيوككلا

 .حابص يعدي ةمهأل هيب
 . هقميم يف حجنف 4
 سك يتب يف كامل ةريملا مو راسن لآ نأ « الا ءومس درطتماو

 ايرح اوتش © نا
 ىلع ةفلش لآ لح تاوزفلا رركت و « حابص نبا « ادبع ىلع
 اهوكتحو اهوزغ ينلا نيرحبلا ىلا اراقتتا كانه ننو « هرابز ىلا ابوتج ةدوعلا
 . نيملا كلذ ذتم

 1 لبراو .اهملوب
 ةربخلا هايفدا نم هلو نسلا يف امدقتم ناكر

 0س ديد تق داهأي
 نب ذخأ تقرلا كلذ يف بمك ينبا

 ةيلخلا تاياورلا بمحو
 نا وه وكنلا ىلع راصن لآ
 زل اوطسا لسرأ ةتدص اق ؛ حابصلا للاهبع خيشلل ةلجلا ةئبالا يرم
 يركلا

 لآ دوعي نا لبق
 ميلجا ادبع نكلو . هع بمك قب كركس كلذب يراشيل مره يعضي

 كنا كادبع ميفيلعو ميييسن ارثحتما هب

 ذفنأل بمك ينب نم بالكلا ءالؤم ىلا يتنبا يطعأأ ؟ اذام : دانعب
 جدي ال « يح وه اللاط « حا ىلا هتقبا جرزي ال « يح وه املاط < حابصلل لآ نم ًادسلا نا ..ادبأأ



 رع ايتسحتسي ال ابأ ىرخأ ةمق
 * توتال ىلا لع لآ يلح ىرأ مييو ١ بنك يي رطغ دقكا سنع
 تابثي اوفقي نأ هنت ةبتع لع ملحتماو مهعيمم تلاع خويش دبع عج

 هنا يهو ماسلا ثادبعا

 اوبس كلذلو !ولمقف © حايصتا لآ

 ىلع فروطت يملا مرم تذغلا ردسملا لوطسا برققا امدنع هنا
 ةسلسو انوه ابطنم يعز «مهئايش قا ودبلا عيتشتو

 نب لس« جرم مغ نبا نا فيك باثكلل اذف نم رخ

 ٠ .قارتل يف يطملا قمت
 دالراا و را« يرم وخأ لا و مويلا ىلا تيوكلا يف ةوختلل تارابع لازتالو



 ةسييرع فرحأب (يقفا دطسر يف بثك نرالا رخأ اهب صاخ لع ثيوكل
 انابخ يووم 'ةيرقشلا نم بيوتقا تسلل لع بنك و + تمرهصلا + ءاضبي

 يلاجلا ماحلا

 ىؤقا رهو . 146 ةسنس حابسلا ماسلا للادبع عخبشلا ردنا بحا
 « ةقالطب ثدحتيو ؛ ةفاقثلا عساو هنا . اهزرباو حابصلا لآ ةلئاع تا

 صاخ ماوهإو < ةماع ةيلاملا ثوؤشلاب مالالاو ءاكذلا نم
 . طسوألا قرمشلاو !وروأ يف افاد أشنت يلا ةفلتخلا

 هيلع لطنت مل هثكل ؛دوعس نبا

 يقاثلا ثرتكت + يف بلا

 للم ذختا دقق لعفلاو.. هقلس ىلطخ ين
 © سرفدلل تير # تاقرطلا < ةماعلا

 تماس
 وكلا دمي نأ ( 8٠ه ةئم يف هئاهثنا دنع © عيطتسي رمبلا هايم

 كلذ لك نم مهأر . ماحلاو تايفشلسملاو ةماعلا ينابللا ديشو.

 طيطختل ةنلط اشرإ .لكشو . ايمي برشلا ها
 لاقملاو . ةنيدما نيسحتلا اهتمسر يتلا ةطخلا ىلع هتقفا
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 6 باتكلا اذه نم رخآ ناكم يف روشنالاو كرالك تيرغرا هتبتك يذلا
 ايتررن لالقتسا لضفب تيوككلا اتزرحأ يذلا مدقتلا نع تامر

 ىلع غبسا#ةكلا ةلالج هاليم دبع موي هم+ ةفس ناريزحا
 .. محك ةيلجلا هتامدخت اقارقعا « عيقرلا#.. 0.31.9.بقل حابصلا لاا

 ةلودلا دودح
 ءاسمدلا كقنو عاوتلا نم ريثكل ًارفصم يشل يف هردحلا هذه تناك

 هرقل ىف زكدتدأ انه يفيد . فرخأ ل
 ايدوعسلا ةيبرملا ةكلملاو

 لأ ري راعثلا" بسحو ...ةيأ اتكلا اذم

  ةيقارملا دودحلا هجنق  بزغلا يف نطابلاب فورمملا ليوطلا عساول
 « اماق ناوفص يل ضرعلا طخ بونج ةطقث ىلا نطابلا لوط ىلع الا ةبقيوكللا

 « رصق ماو «مثم ليجو « ناوفص رايآ برثج
 روخو لابشلا ىلا يي روخ نادقارلا يقتلي ثيح ءىطاشلا ىلإ لصت نا ىلا
 م يقرشلا بولا ىلا ادبع

 يدار يتم نم يأ « ةيبفلا ةطقنلا فت نم دب - تبوك د

 .ةعيلقلا سأر مساب فورعملا مفترملا بونج ءىطاشلا ىلا لصتو «ابوشج نيرف لت
 ةفطته ةفورملا ةقطخملا عنتت ينحتلا .طخلا اذه نم بونجل الاو.

 امدخيو © ىتشلا ىمست تامقثرم ةللس برغلا نم اهدمو . ةدياحما تيوثكلا
 نم عرفثم طفن بوتللا نمو  قريشلا نم رحل ةطقث ىلا دبملا نيمب رام
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 + اييق ةيواسشم قوق ونس لكلا © ( ةيدرمسلا ةكلسلا )ادغو
 6 هكليفو © ناكسمو « ناب « ابرز رزج اشبأ

 اهريغو مدارلا مار * عطقمو « وراقو « ربكو
 ه
 رقيو ةحاسم نم لقأ يأ عبرم ليم فالا ةتم تيوكلا ةلود ةحاس علبتو 4 6

 ماهي لع مزج ازا

 ىلا بلص يلم حطس نم بلادنا يف تيوككلا فلأتت
 اما .طخلا اذه بونج ةيلمر ضرا ىلا ردحتتو < ءارهجلا بع هقرلا ىلا تيوكا

 ةبلص ةيلمر 4 نطابلا غلبت تح ناكم لك يف ضرألا نإ

 الام هيلع ىذفتت يوارحم تبت وهر - ةقلا يق جفرملا لشن ذإ
 2 و ا الا
 وه ملامملا حضاولا ديحولا يداولاو . ناكملا اذه نم برغلا ىلا  رخآ يتوارحص
 يدارعقي ةيبرقلا دودطا ىلعو . تيوكلا دودح لخاد هثم مسق مفي يذلا قشلا

 هيل ةللسو «روزلا لج : يه ركذلا قتحتست يلا ةديح
 تيوكلا جيلخ نم ةيلامشلا ةيجا ىلع
 و © هعرق ةقطشم يف ارسو فرشم اهم 4 دودح تادالمك ةيمهألا
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 او ؛ ةدياحلا ةقاعتما ف عطقم ملقا
 . ةقيقدلا يف نولاغ فلا لدم

 قئدتقو نيج و ردي ا تاب

 تيوتكلا جيلخ
 نم دتهو © يسرافلل جيلشلل ةيبرغلا ةبلامشلا ةيولزلا نم تيوكلا ءاشبم أدبي

 ةفاسم برقلا ىلإ قرشلا هيثل لكشلا كيس نم رع

 مشا يف يهنني يبرعلا ءىلعاشلا يف مان نع

 ولا هودخالاو . زاغلا رسينيلًافيرجت ناك
 نم تيوكلا ةليدم مضي  جربشع

 .«يوتجلا زؤكع فرطؤم نق ةريزجو
 يب عئارلار ةمظ ةحرد سلو ةمزقلا يسقأ يف يذلا هودتعألا لكشيو

 . دلك جيللا يلخادلا مسقلا * ةمظاك سأ

 امداع امض ةيعانلا كالت نم رحبلاو



 لايثلا يلا فيشر رم دمببو ةي

 ييونفلا منقلا يف اظوجام ًانعاقترا رشبلا مفتر

 مسقلا حطس ىلع رمخأ ءوضو ةزوجعلا سأرب يف ناسف اد ناضربا تاءو
 هلاكا يف بنتككلا افه يق مان

 نايلأ ةعر ابونج اليم ع+ ةزرصيلا نع تيوكم ةثردد سيفو
 يبرفلا لامشلا ىلا هسجنت يهو . نيرحبلا نع يم
 ب ىقيرطلل ثلث وه ناك يف * تيوكا جيلخ ين
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 وترا هديك ردك اسر > عيدا ريس ر رص دمأ هه
 سيلججك يلاحلا متاحا همدختسيو . ناهتدلا رسصق ءامساو حابصلا كل

 ابطسو نم بررقلاب نإ ىلإ عبرو ليم يلاوح ةنيدنل يد
 .يرثللا هآسلاب كانه نع تدتناو باقرم امم لا

 ةدسسيدلإلا ةبئاطيربلا ةيسايسلا ةلاكرلا عفت ليلقب ناحسدلا رصق برغ ىلاو
 كلي رخآلا و « مئاق

 تيرا حاط ردم اضل لا قلد ع3 ماح كلاديع
 وهج ةلس ىلا امد ةثس نم تيركلا

 عير دب ىلعو
 ثدحأي زيجلا مخنلا اجلا ىقشتنملا عقب نكاسلا فسم ءاروو . تاشرملاب

 ةساخلا نكاسملا عقت « ايرغ ةلاكرلا ىنيم مابي

 . اهريغو لافطألا

 سلا ةلاكرلا سقت ينرشلا بونملا ىلا ىفشتملا نم ًايبرقت ليم دعب لعو
 : و بئاكلا بلا اهلفشي يا ةيدقلا

 ليم فمقتادعب لوو ةيبرشا ةاكإلا ىثين ووو
 "ريش ةظعبو ثيدحلا عساولا كراجلا ىتبمو ةئيدلا

 ىلاو بوتجلا ثيدحلا ةدمألا عا
 . ةافصلاب ةقورعما ةفوشكملا قوسلا باقرملا يح نم بر
 بقاكس ىلا ءرلا لصي ىحبلا ةهجس ىلا كرامملا ىتبم نم ةريصق ةناسم ىلعو

 || ةسردملا اهمارو عقت يتلا ةدودحما يزتكمو يارغ رش



 . ةيدمألا ةمردم ممإب قرعتو
 تيك ريمألا ةيلاسرإلا نكاسمو تايفشتسم حقن ةنيدلانم يرغلا فرطلايفر

 ةيبودجلا ةيحا تلا نككلو يلءر وتسم حطس وذ مول
 '! ةربحتم كلاس ايف اعوت ةمفترما

 و ةمظننم ريغ لصألا يف كناك يل اهعواوش اما
 . ةميقتسم ةضيرع ةثيدح عراوش ىلإ ( 154 ةلس |

 01 عراشو يسيرا را عراش وم مالا عراشلا كات
 منت مح لاكشي دارا ينمو ةقيسااو عيع# سهم يسب يذلا تقمنلا

 :ريشلا ةيلامشلا ةيحانلا ىلا ةافصلل نم هجشي وهو «
 اط نم فلأتق ثيوكتا يف لزانملا مظمم نا ةيلاع ردبت

 :اوسك ةينبلا ةيلاعلا ناردجلل ًارشنا
 فلغلا ريحلا نم ينبلا وح لزاما هذه لشفأو:ةمسا

 .اقبلعلا
 و ةيزك وم ةئساب لوح ىتبلا
 كش ىلع تباري هلو ”صخلاب
 ةنايصلل ماظن امأ . ايلعلا

 يف ايأ رطاشلا هم رهظتو . رم
 ةفلكلا ةديدجلا ةئجقا فارسا هنكلو , يئادب

 . للبس تانيسحت هيلع تأرط دقق اهربوطتو ةنيدما ليسحتي

 ودي اكو ؛ دج
 يفاسسلا دجسمو < يسيئرلا رازبلا نم ير يلا يف عقيو يسيئرلا دجسملا

 ريانا تهبل قس ضارب ةسقاايخ ؟ذييتم
 فو قوسلا ديتم : دجاملا هذه نمر ن5[ امل

 ةباقرملا يح يف هلاشف دجسمر لاله هجسمو * قولا دجسم برغ عقب يذلا
 | عخرشلا دجسمو * ةيدقلا ةلاكولا قرش ىلا ًالرلق عقي يذلا فصتلا دجسمو
 :رصتلا برق رحبلا ىلع عقيو ةمئار ةقيبج ةنلثم وذ وهو ةقيلع لآ دسم ىعدي
 رع دبر رايق دو ديس ورا جسم

 اعلا ني قيرطلا لع عقارلا حلاصاللا ديس رم رئاع دجبسم ةفاحو
 بيرق عماج ىلا لوحيس « ءارهجلا ةزاوردوا

 ةئيدلا نم يرقلا مسقلا

 مود - !هاراجر تيركتا 31







 ةثساملا تناك هنا لاقي
 عيرأ نم قكأ تدياو

 تايلوبلا لاعم نوفرعي نيذلا

 ةنم يف هنكلو , تاوثس ةدع ةدصحم ريخ ةفوشكم ةل
 1 يني < شرع اكرم يف تتوكلا 3
 مجم مشيا ةثيدملا لوح اروس تقونا كلذ

 وسلا اه لوط غلبيو ... ةيبرعلا ةريزجلا طماول نم ةبصدشم ةلف مثو
 يبرقلا بونجلا ىلا فصتو نيليم يلاوح-.ةزوجملا سأر.نم دتكو ©
 ميرادشيو * سبل ىلإ الع برقلل نم مايموتكلا ىلا .يرقلا ومآ

 . ةيك ريمالا ةيلاسرالا دعي ام ىلا ايبرقت
 :د : يه ثاباوب عبرأ ةسنيدملا يف درت مويلاو

 دو ارسم نك يرقق يلا بعتتلا ةزورج
 هيلا قيرالا لع ل نة لجسد

 ةريقلا عوج ءاريبلا ةوورم نسا يزفلا بإ
 كرابم خيشلا موسوملا 1417 ماع ةينا
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 احلا مالا مع نياو قبال ماحلا حابصتا
 ددحلا م ماذإ اصقف تيركلا ةئيدم نع مالكلا لظيو

 تنك ينلا نايبصلا ةيلكو © مالا ننألا ةرثا
 .يئابما هذهو < ةيردصلا ضارعألا ىفشتسمو « ةيعائصلا ةيلكلاو * هيثج نويلع
 :ذلاو فيلل ةؤورد برق

 6 ةئيدحلا انيقتركلا ةطح نع الضف اذه . ةنيدلا يبرغ لايمأ ةتالث دمب ىلع عفت
 فارمثاب تانيلاو نيتبال سرادملا تارشعر4فتاهلاو قربلا ةطخر
 يهر يدادقم ديسلاو نيسح زيزعلا دبع ديسلا هيتراممر. حابصلا رباقطا ادبع

 آيرق ديشيس يذلا ديدللا ماعلا ىقشتملا لققث ال نأ بن

 ةحالملاو رحبلا ةبج
 اف ةئيدملل ةيرسبلا ةبجارلا لوط غلب

 ةرقفلا هذه لا يل ةنثآلا تكاطسالال كيتك دقو... آ ريش طساوأ ف
 3941 ةقس نع

 كم مربلا تيرككلا لا

 رثكا توكستو . فصقو لايما

 بغرب صخش يل ةيمعألا خلاب مدسقلا ماعلا نم هدو هر لإ 1
 ةاسلا كانح نسا ريكسأ

 ةئي لك نسل هذ موقتو ٠
 'و رابتر ىلا
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 حجرأتت هو ةبرجب ىشوحو اهنأك و ودبتابئبانع نم تجرخا يتلا ةعرشالاو
 رثط ةسع رفاثكأ عّشوتتا لبقو . واخي رشع ةثم وأ

 ةءيثال تاجيلصت ةيإ لافال رشق ةنيفسلا ريط لع اهتنكمأ يف ةغرمشألا مثغا

 هرا لخاد وا ءيىطاشلا ل

 الا ىلع لوصحلا ةبودصل ًارظن ةنثلا متم 5
 رمل دهاشي ةيداسعلا لاوحألا يف هت

 ثوظليسكأ كوس يف مولملا فتم ىلا هادعلو ةماكسل جالا

 اي راغصلا دجي تقولا |
 ةتقالج يكانأ نهر دمقلل| نسم ةجمآ ءيتاوما

 نطمي ةحابسلا ىلع ارداقت قنا



 ٠ يقيقح « يروح د ىطعي دعب ايفو . ةفيفش ةمسن بيت امدنع ًاريفس
 لمجيو فوجي عذج نم عونصم ريغس قووز نع ةرابع يروحلا

 ارجل نم عونصم رهو « هسيجريأو  ىب ا
 ةقايلأ نع عون ليحزمر ويساا شنو هقيب كربشلا [لشنلا كيس نم

 اهنريف ةجرد مو ىلا لو ةنسا
 ةراوتس رشبكا مق فليب

 قرمتلا

 لئابق نم برعلا نم نيادلا ثاكسلا نم ىمظلا ةيبلغألاو , ةيبنجألا ةمامنا
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 هن

 نيرحبلا نم ةئراحبلاو ءاسحالا برع نم يا « ةيوسملا بناج ىلا . رفاظو
 6 ةيضاما ةليلقلا تارتسلا يف ةلهقم ةروصب اهددح دب را ةيناريإلا ةيلاجلا اما

 امأ دا
 نيللا شبر اقراط

 نم ليات هدع ءالؤه نيو . نسف قال ++ يارس اهدا لأ دع
 ةائثقمابو . لاغلا نم يبغ سلظملا ةيلاقلا
 هز مهلك تيوكلا يلسم نإف « ةميشلا نم م نيذلا

 ةسدخملا نكامألا ىلإ نورقاسي طق جاح + وسو ةكم لا تير
 وابل يرطب

 : يلي ل يهق اهبف روكذلا ددع بسحي تيوثكلا يف ةيسيئرلا تاللئاملا امأ

 ييرقت لاجرلا ددع ةئاملا
 هي تاعانت
 8 كاش ل7
 0 ( مئاغ لآ دياز لآ
 نبل مهيف اب ) فرس لآ
 3 ردي لآ

 ليج لآ
 9 علام لا
 3 رقص لآ
 ليج لآ ةئاع ىيئر فيطللا دبع ءالعا ةثودلا ليضافتلا يناطعا دقر

 . يبإجلا للاديع عيشلاو
 .قئاملا هادا نا. ىلع ةلالدلا ةرثكتل اهانممو ةدايز نم دياز ةلك يتشتو
 عجربوي برعلا نم معريغ نم ىثكأ لافاو مانغالا نم آدادعا توكلي ارت
 اكو .٠ ةزيتخ ىلا تيوكلا يف دياز لآ ةدعامج لوكشت يتلا تالئاعلا عيبج لسأ
 صل لاك عم رطق نم تيوكلل ىلا ارمدق دفق قياس ةركذ
 . نامؤلا نم فصتر نيترقا
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 مناقل دمع نب
 [ موي املا سيئر ) مالا دمع نب دحأ
 مئاقلا دمع نب يهاربا
 متافلا نيماخ نب ةفيلخ

 غلا هاربا نب فسوبا
 . مئاقلا رابجلا دمحم نب يهاربل
 اغلا نيهاشلا ةقيلخ نب باهولا دبع
 : نم لك ىبرق تالصب مرب لصتيو
 . ديالا مئاغلا دئاخا
 . ديلازلا يماطق ىسيغ نب باهولا دبع
 ديازلا زيزملا دبع نب باهولا دبع
 ثلا موجرملا قتياسلا تيوككلا ماسح تاك

 طادبع : مكربشأ دالوأ ةداع اهنم هلو مئافلل رابجلا دمع نب يهاربا ةنبا لح
 قم (جوزتم حابصلا رباجلا دحلأ

 ةَسو بلا يهرب هريتمو 3 عابضلا زئالا دحألا دمعو 4 عابسلا نجلا دعأألا

 ايناكمالا
 ةيفلع عوهيز تبر هرشغ بات اع رع يرض ماع ب

 .طلقو ثويئاطيرب طابش ةؤغلا هذه ببردتي ماق دقو . فلآلا ىلع اهدذع
 ةمارحو مالا صخش ةيانح رس. رابع نم قداتيب ةزبجملا ةوقلا ءذه ةمبمو
 سراح 18١ ىلا ةفاضالاب اذه  يدمحالا يف طقتتا ةكرش تآشنم ةيامحو ةئيدملا
 : ةيكريمل ولكننا طقتلا لرش مهي ظفتحت

 دينجت نكي برا لاح فو



000000 
 فانثا وسم ةنس فو 5

 تاوق لفتل ةجاشا ثعذ اذار
 نم مامجسالا ةقلتخم ةنساش +0٠ ىلع لصمي نا

 لك نم يشاوملا تاكمابو ىلب
 لاشلا ىلإ ةماشو ناكم لك يف ردان وهف ها



 ةيدوعسلا ةريرملا ةكلملا نب
 انحاشلا ريسل ةحلا هالبلا عيمج ناف ؛ ةيركسعلا تاباسملل ةبنلاب و

 .بوتج ةمقاولا ةيلمرلا دبكلا ةقطنم ءانثاساب # لوجبتلا ثارايسو ةديرسلا
 بجرمي تلقسإلاب ةدبعم ةيسيئر تافرط سمغ ها

 ارفص - تيرلكلا + يه تاقرطلا هد



 هنثا بيرغلا نمو . هيلع نسق همت مانغألا ن
 ملبألا دشا يف تح ءاملا جاتحتالابتا

 سبح ىلا مهمانغا نوقوسي كلذاو ةقيقحلا هذه امدنع بلعلا اذه دجوي
 . هال داتا مييلع رذعتي امدنع راطمألا لوطم رخأتي

 ةكلمملا بوث يف ةيطارقتسرا ةليبق مهو ةرم لآ نأ ىلا انه ةراشإلا ردجتو
 نم عاوأ ةدعاسهيف ودت يت نكامألا فاصرل جابت ةنلك نومدختسي ةيدوعسلا

 ابيت

 اننا ناك ,.ةومبملا مئلؤم يقأل) تبا
 لا حيصت نا تاكحالإب عيبرلا رخاوأر فيرملا لئاوا يقو . اطقفر

 فرع#ا داهم ةمشي « يتزفتلا“ هلو .. عفاف ينب ههسجو ةريا ىلا لاسيع نع
 لامش يف ًاراشتتا !مرثكاو تالزقلا رفصا وه يرقعلاو

 .يشاوطابو فتألا قزق ءادوسلا ةنقلا هزيبق نكي . سير
 تحت دوسألا رمشلا نم لئامش ضيا هلو
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 دهر نيترمب يرفعلا ف هنم ضرعأ ميرلا يف ضيبألا طخلا نككلو . يرفعلا كلذب.
 ةقاق ةينبو ءادوس تامالع ةدع دجرت ابتحتو نيعلا يلاوحو . نيعلا ءارو ام ىلا
 ثولو . فتألا قوف سأرلا طسو يق ءادوس ةسمقب « يمدعلاو يرفملاك * مرالو

 أ تأك دعي نع«
 اتيتنادسفروكلو ةيبرش ةريزلا دوت ةرجر تيللبال شيب كاتو
 ةطحن يهو ةثدب يبرغ ليم »+ دمي ىلع 140م ةنم راذآ 16 يف ةئدص لثق
 ثدح . طموتلا رحبلا لا قيقبأ نم هتمملا نيالباتلا طخ ةميا لورتبلا خضل
 يف دمع ىلا ابجرتم نيالباتلا عم لمعي سدنبم وهو نباتنلاف يفوت ناك امدنع كلذ
 هتلتقف ةرابسلا ىلع دهنلا مجبف دروقلا ةترايس

 تاصوب عيراو مادسقل ةحم هلرط غلبيو دبقا كلذ دلج ةيؤر يل ىنست دقلو
 ءاقثقسلاب تاكم لك يف ءادوس عقب هسيفو نوللا ضيبا هر . ةميلس ةلاح يف تاكو
 ىلا اهتم ريبك بلك مادا يلا برقا يهق هبلاثعو همادنلا اما , نطبلا لفسأ
 ١ طقلا بلاعر مادقأ

 هل سرلا اسست انتاطيرب يف يعيبطلا
 خيراتلا فحتم دكا دقو . نازرإ نافلاس هلو « رونسلا

 ديف وع قاويملا تا فاصوألاو ةو
 نكصلو . ةيبوثللا ةيلساسلا تيركلا ةقطنم يف يم

 . ةماس ريغ يعافألا هذه مظمم
 | كرابما طلادبح عيشلا ىتفارم يرملا حلا يقيدص يل فصو دقو

 بروس هيلا نوط
 هذه ريم ذأ دهاش هنا اشيا علام



 قرعت ىرخأ عار ةدع كلاثهو - شنحلا ريف يعافألا نم عش

 ةيك بسح مجحلا ةفلتع بارسإب ابيرقت ةنس لك تبوككلا هارجلا يئأايو
 دارطلا تراك ءاثشلا يف ادسيدش راطمألا لوطه ناك ايلكش , را

 ريغ مهترايزو انعم مهنا 0964 ةئس را يف تيتك اكو

 ال[ يف درو انوع: دفزإلا روك فو يق بنك

 و هقيراط يف مهتم دحأو لك ف
 واخي ...لزانلاو ثاردجلا نوقلستي .. ةديدلا يف
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 نم راكصا لابشا ىلا تادع دنت رحبلا
 © ليحيمت ؛ قيل أ ؛
 ناد عزم ةيقرشلا رجلا ىلا

 قادتنا رهظ اهجسا يب

 .رلا ضاقتالا دجرت نادع لو
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 ضرألا يف سيواوتلا هده تلفد هقو . تادرب





 8. يلاوس ةيرقلا يفد . ليحيحفو تيوكلا يف 5 ةفلشنع لئابث ىلا نرمتتي نيذلا
 + امدق ٠+ قمع ىلع ةيذع هايم وذ رخآلا اهقمبو ةحلام هايم وف اهضمي ًارثب
 لممق نا نككمملا نم لمجي اسم بئاجس لك نم امدق 7 رثبلا ةهوف عاسنا عليو
 ريملا نم قرف ثالث اهنم ءالا بحسلا

 .اطنق يف ةعورزلا ضرالا نا عم ءريج يف اهنم ىنغا ساطنق يف ةعارزلاو
 لصبلاو لجشلاو و سسدملاو ريمشلا ةسرقلا لاهأ عوزيو . ةسام لثأ
 رضدزيانا رظنثيو * روشملاو ردسلا راجمأ ضعبو ليغ ةرجش +« ءابيف دجرتر
 وكلا ةنيد روصقلا لصي يذلا تفر لا قيرطلا لاثكا دنع ضبا ةيرقثا ذه

 تن اهيفو.. نهرمتا نبأ
 نيليم دعبت ءىطاشلل ىلع رإبآ ةعومج يمر

 ركلو ريبك رابآلا هذه ددعو



 نأ . طاشنلا ةلهذمو ةعماو ةثيدح ةئيدم موفقا
 ام ثدحأو نسحأ ريتمت يدمألا ءانيم يف ةدر

 عيطتسيو . 2يم ٠٠ اهادم غلبب ةميظع ةرانم ضيا كلا
 يأ فال كلاته نا © « دحاو تقو يف لقا ٠6 ليمحتل عسي نأ

 ليغي كلا هم ايلا تيل رعي +
 رظتقيو امو فا ل ا لا

 + لحاسلا ىلع عطسنا طسبتم لاح يرخص عفترم يهر : ديبعلا ةعيلق
 املا سقطلا يف مه أحلم

 ةرسشع دمب ىلعر ةعيلقلا سأر نم برغلا ىلإ لايمأ ةسمغ دعب ىلع
 نم يقرعشلا بولا ىلا نم ةعامج نا لاسقيو . ءام ناكل اذه يف ىبلإ

 'لابشلا ةهجلا نم طبقل راو ةرشتنم رثب ةثم نع ةرابع يهر : يوغا
 افرح تسيل هنكلو امدق 18 قمع ىلع ةخاص هام اهيق رإبآلا هذهر

 ةنطنم يف بونكلا ىسقا ىلا ةيلساس ةسيرقرخآ يمو : هبيهش
 نم يبرقلا بوثملا برش لا ةيم8بدعب عقيرقلاحنم عقتو. روصقلا ىرقزم ًاضبأ

 م







 ةرردعب اهباحبصا !رئكسي لزلم 1١ اهيقو تبرككلا ةئيدم
 ضاقنا ضيا اهيفو 6 رخآ ىلا ثقو نم نكست ٠ هقوه » ىعدق ةريغصلا لزانمل
 اصلا :كرابم نبا رياج عيشلا ىدل لضفملا فيضملا مايألا نم مري يف كناكةنلق



 :ج نه ةيدرمسلا ةيبرملا ةككلملا يف
 تناك تلا ةرزجلا رزملا وقم يك



 .فلتخم ةقطنم يف ةثطا
 يح ةفاعثما هذهو . ءاسحألا يف لوبلب ةحوب

 نع ةسلبلا هلع ةجيقوماب

 لايشلا ىلا قايم ؟٠ دعبتو ًامدق 15 اهتم ءاملا ةيذع ربآ يهرأ



 . ةعاذا ةلع ايبفو لجز ٠ مع
 قمح ىلع ةيدلع داره تاذ رإآ يهو  ىلفشأل

 قولح ليو , تورط تاكسلا لمشب ا؟ « هشيلبق , زياكنالا ةرامبلا بظر



 نم ةيلامشلا ةرجلا ىلع قت 4 لايم ةثال
 تيوكلا ةضيدم ىلا برقألا

 كلا بودجلا هاجت ةيبص روش لشدم نم دنقو بورض ىعدش © ةيرشسص
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 ةاكزلا نومقديف ةينابلا ينارألا
 يدججا نيت لك هومس ذخأب كلذ بئاج ىلإ و
5 

 ١! يشارألا نبت كلذ يف ا
 ٠ مهتيشأم فلعك اي ظاقنحالا ناكتلل حمسي ةريغم ةبكك ها

 ةالإ بئاجالل الو ءايرثالا تيوكلا راجتل حمسي الو
 ٠ نيبلسألا تالا نرمي دق مهنا

 اهأ ةببلغا نا

 ساسا ىلع كليف يف

 يف لمعي مهتم ليش ددعو كامسالا ديص يف نرولمعي



 ل ولا الا ءىطاشلا

 ساب ال مفاوخأ
 م يضاملا يف مطاوحا

 مدقق . لضفألا مغ تدع مال

 يف عزب هنا لاقي . ةس
 قي بوما جراج لوصف ول

 الا نرش يف عرزلا ادي . ىرخأ
 .دملاو خيطبلا ايا

 « ناريإ يف نإيدنه ةمطاقم نمو «
 عاب توبلابخ ميتكلل

 مونيلا رومألا نكلو ةسلب

 اونو راغبلا بحاصو ةهجنم عرازلا نيب قالا

 و لسبلال ةيداع راضخو

 نم ارنا مهمظمم نا لاقيو ةقلتخع لوضأ
 برق راسقلا نم اوتا مفعب ناو <

 .موق مثو ٠ تامع نم تح
 تناكو ٠ تافارخلاب
 ةاديع عيّشلا بج دبع

 ريمشلاو حمفلا نم ليصامللا نركتت اديج ءابلا
 جمقلا نب لطر فالآ ةريشع

 مسي بئارضلا ذخوت
 ةيج نم فلعلاو. ةحالقلا يا



 فصنو نيلي لاوس دمب ىلع قرشا



 مادقأ رآث5 مق كلتخ رشيملا ل



 نطابلا و



 ا نانآ خيرات دوعيو
 :دقلا 27 ةشيدم نيب يسيئرلا
 ركف كانه نينطاقنا

 نا عم رابآلا ةيكلم يشم ةيبق نم مكب ةلاغ يعدت مالا هذه يقو
 ثناكل ةممالم رثكأ ايقبع نأ ولو . نايحالا ضعب يف ابمدن

 بودجلا نم رالاو امش نم امدحاو نطابلاب افيوجت ينتلي
 ريسيو ةيلابشلا جبلف لوألا ىعديب

 نم واصفا ةقطنمو قرن
 .ايلسفيو يونجلا اسما

  7٠ةئيدم نع ابر ابونج اليم |"
 يق انعألا نم راي ل نكلا

 فرط يفو : روخصلا نم ةيلاخو نوللا



 ريكس عقتاس نع :ةوابع يو تيس ضوأ هج عطقم قودج برق يرثأل

 © ةيلاشلا جازم هر برق رجبلا نم ىأرم كغ را
 . راطمآلا لوطه ةيك فالتخاب هيف ءالا ةيعرت فلتختو امدق 77757 غلبه

 ىلا قيلقو برغ ىلا قت ادق + ابقمم ءاملا ةطاص راإآ يهوه شراطأ

 ء دوق نم بونق قل لاخأ لن دع ةسقزن 33 يمد :دويضوو
 ةعبس دعيقو امدق 15 قمع ىلع اهب سأب ال هايم هيف رلبآ يفو : فظش

 نم برغلا ىلإ ةقاسملا ىف كسعبقو هرفو نم يقرشلا بونملا بونج ىلا لابما



 برأ لاوس دمبتو امدق 1+ قمع ىلع ةدبج اههايم ران يهو : ليسا
 ار نم لامشلا ىلا ليفق فارحتا عم برغلا ىلا لايمأ

 دعبتو اهمايخ مزارع لآ ةلببق هيف برت فورعم راكم يهو : ءرفو
 0, اهلمم ةديدع رابآ ايرقو . تيوكلا ةثيدم نم بودل ىلا البم ١+ نع

 ٠ طسو ةيعون نم !رضايمو أدق
 ثرذحاي ؛ مازقا برغ لإ ة

 جيلخ مادقأ ىلع عفت ةبقيوك ةحا
 دعبتو رحبلا حطم قوف ادق نيمبرأ

 رثك أر تيوكلا يف يسيئرلا يعارزلا زكرملا يهو .يم
 .بزلا ءابمر يحص ايغانمو فاج الوم , ودبلا نظتب

 لايمأ ةنالث دميب باشعالا هيف رشتتف فوتنكم يلمر لبس يف ةيرب
 يقئار روزلا لالق يف علطم رم ةفا

 رجلا نم
 أل كلك يع 5

 ةهج ىلا ةيرقلا نع ليم فصخ نم رثكأ رصقلا دعبيو . نوللا ءارمح هئاردج
 ةاسب نم ناتسب برقا نع هلصفتو ةيعارزلا ةقانملا جراخ و بونإلا



 3 رج ردم ارا
 .يبرفثا لانشلا هجري يذلا يبيلرلا لثتسملا قرق

 ارقرف جاربالا عفترت امدق ١2 اهعافتراو نيمدق ىلع

 هبأل يفاكتت تذ

 و عقت ينلا لزاما ضعي ثمدهو ديدج روس اطوح يتب اهبل
 لككشلا ةليطةس ودبت مويلا يهو ٠ ةيرقلا ل

 بوكيل ىلإ اهنع تاليرطلا تابتاجلا هج

 .مقو ئيطلا نم ةينبم ًالذنم 18٠ يلاوح اهددع غلبب يتلا هب
 تاي شعب كهاكتر ةقيصلا يف ةيرقثا ثارد اخ ودبلا تابنع راكتو.
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 حضني نأ لبق ضردلا اذه نيئرم ريشنا عطقب انايحأو
 كلكلاو .لابقلا نم ين الإ ةقيرطلا هذي لماسي © . لاقألا نع قالا ةقباط
 تاوتم عيرأل ضرألا س

 ىلا ردصصي وهو ريشأ ةثالث

 3+ يطيب ةنم لق ميج ىت لسفلا عزم , ليحتل مسؤم حيام ىلا رمتسير
 دحارلا لصفتل يف انموم

 رملا ةريزيلا يقر لاري دنا يف ىع
 :رلار ءبلسبال دسألا ةريصق مساوم كلانه

 ب يذلا ناجغذابلا

0 



 | نم ةئطاوب
 اهتكلو مادقأ
 ناكل نع

5-5 
 مدق اهعافترا غلبي ةيلمرا ةقاح هيبئاج ىلعو نامدق همضرعو تامدق قمع قدنخ

 نبق ةيلاق عضو دحاو ةبقرمشلا ةبيونجلا ةرجلا يف
 ناكللو رمل هايم ىلع ريعشناو عمقنا ةعارز نم ليثض مسق دمتعبو . رمحألا رمق
 ٠ راآلا هايج ىورف يتلا تاحاقلب نزاغي ال كلذ

 ا ليد خيا ةيضزم 3 ودنيا عم
 ىعدي ام افيأ



 يصد مازحا

 زلا تاردألا رثكا نا
 ةجشنم ريو ةسوالا ةريثك تا

 اهيلع لني ةراره نع ةرابع لايختاو . شرألا ةيوسنل مخ
 عسب ظفيل تعدي ىنسملا هءادر يعارلا
 انا يف لايخك ضبا

 : تيوكلا خب
 خيشلا رهتعيو . كانه اميقم ةلئاعلا حووش نم دحأ نآ

 كلا ةرقنلا نككلو < ب
 ريبك ددع ىلع اهايا هبط

 قفار اميم ءاررجلا
 ارزلا اهدراوم طنش سيل هيضارأ

 ار ايككلام
 ىلع رطيست كلاذ نع لضف يهو . فيصلا

 نم [سيأ بنت تسيل اهتكلو ةادسا لمحت نكامأ كلاثهو
 : يه نكامالا هذهو تيوكلا يف اب

 :دعابتم تاعقترم نع ةرابغوهر فارطأ رم

 ءارهجلا نم يترتلا
 لا لايمأ ةرششع يلاو هس ناكملا اذه دعبيو . ةقيمع

 بوتلبا ةبج ىلا هرج نع الا ب
 مساولا فو . ءاروجلا ءاستإب ءارحصلا نم ردحتت

 !) نم ةئرفتلا ليصاحملا شم اهبق عر
 !! نم ةيلاع ةلسلس يهو « ةداعسلا دح

 قيرط بونج ىلا عفتو دمي نع نوللا ءاضري ىدبتو
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 ةيفومسلا ةيبرملا ةككلملا كلم
 نمحرلا دبع نب زيزملا دبع كلما ةلالج



 هودس لآ زيزعلا دبع نب هزمس كلا ةلالج
 ةيدومسلا ةيبرملا ةكلمللل يلاطا كاملا



 انك نم اتا وان ةدعلاو ليلا
 زوأ

 ةقاملع كب تيوككلا ةنيدم نم
 نم ديركلا الث فلاتتو . برقلا
 لابمأ ةرشغ ةفاسم ىلع برشلا ىلا

 هدهزم قرتشلا ىلإو . مويلا ابل



 ةمشاكلا سأرب فرعت ةيلابشلا هئبنج نم هبلا
 قو لايمأ ةميرا ةضرع غلبي يذلا لخدم نم آب

 لايما ةمست دمبي يذلا هسأر ىلا < لانتلا طس

 ار نالثلا نيعأ كلرحت ادو
 تقولا كلذ يف تيوكحلا خيش ىلع طغشلا ىلا 1417 ةئم كازتالاب ادح ام اًذهو

 لوبا لع ملل حابصلا كرابم خب
 .أ هسفت هيمي خيراتلا نا اهو ا هبف لواحي موب يتأي هق هناق انا

 حبلا لصق ديدح ةكسل ةطع لب هيلا

0 



 جرتتملا سليل هاشتاب
 نا ىلغ لثالد كلامو

 دعوسلا اتبع عيصدرأر ف
 كانه ةيقثلا اتادمم تل

 جيلش نم ةيلامشلا ةرلأ ىلا هرم يف ط

 دىطاشلا نم كليم 16 دسسعب ىلع ديعلا
 ب هيف ءاملا رجم ضرع غلببو  ةرشا .ةر قابشا رسفيلا يف بسحيو

 يطع 8 ةشارم دعابم توكت اهدتعو. ادار امدق قم غلو ام
 لردك نيبو“ اقدم ىسيج , ةنيسل

 1845 ةقس يفو ةيلالا ةئدلا يق
 يهو . ةدحارلا ةفيقدلا يف اهنم قذدتت
 دبل نيع هايم ةحئار تا . افدق هد هرطق غلبي

 معا ةيلقو ةيقف ارثككل و قا عدلا ل 1



 ارش كلاشهو . ةعرسي كرحتت اهامر تآل نيدلا طسو ىلإ لوزتلا رطخلا نم
 ل ارو ٠ ةدمو ةدم هعب نينلا طسر رهظب ( دبع ) يتز سأودقل لرتت
 كرم يف تقو ىلإ تقو نم ءاملا ابذذقت يتلا ءادرسلا لوحولا تك ىلإ كلذ درع

 لوقير ةطاص تسيل راثآلا هذه ءابمر





 . ( نمد عجار ) : هيئاس

 هيلا يف لاي نس دعب ةيجرم ابطل يلم لت عب
 انيتنركلا ةطع مقتا رهج ىلا قيوطللا ىلع تيركلا ةنيدم نم

 تاجاحو تيوكلا ةئيدم تاجاح دسل تيوكلا طقن ةربش ابيرنح
 برشا ةطاص حبصت ابنكلو الق ةطام رإبآلا هذه ءابمو

 رطقملا هيما نم ةثلاب نيسمخب طلخت امدنع لايعتسالاو
 ربك تس اهبق قمملا ةليلق ةضفختم ةضيرع ضرأ يهو : هيليدع
 فيركلا راطمأ اهيف لطهت اسمدنعو . يونج تيوككلا ةثيدم نم لابمأ



 كلذل تاقفنلل باح كردب هنازجأ شيب هاني
 ماعلع تاعاقو ةمشن لابقتسا قرف



 اريج باشع] هاجت لت يف لابمأ ةتما
 كاستا هل ىييل هنا ودبي هنكل ©
 برق ام ًاقنتسم لكشتو أ

 91 تلو تق نيرق ةيقايا طعلطللا مداتغلا ضب لرت



 نم ايبسن ىلعأ رجلا ءذهو . يبرقلا بودإلاف 1

 ةميلفنا سأرو نيرق لامشنا نم اهدحتر . مبازشار نادملا يقطن
 يجفحلا سأرو فظشلا

 سلا

 اءوط داو وهوا
 ةلود دونت لشد هئم ةيلايشلا اليم ثوعير

 نم يقرشلا لابشلا ىلا بع ٠١ دعب ىلع لاهشلا نم يداولا اذه يهتنبو . تيوكلا

 . قرشا ىلإ جقرملا اهبف وملب خلا نكامألاو برقنا ىلا ضخلا اهيف ومشي ينل
 للا 3م ه٠ دسسي ىلع عسقر - تبوكلا

 مل امسجت ؟ تيوكلا ةئيدم نم يبرثلا بونطاف بزغلا رخل لوطق مساوع



 دعب ىلعو ضايرلا شيرط ىلع ءاقل رخآ
 ين ررعسر تيركألا ةتفم نم يوتا بولا ىلا لع دأب
 امج كلذك مشيو + قرفلا ةديخ ىعتي

 ةريخ وا شيزدلا
 عيت يزدلا ةبإح ام إ تركت ينارأ لبعات قر

 | يونج ىلاو .ءاربجلا ينرغ لام تيوككلار نطابلل نب عنق ةنطنتم يه
 هيديتلا سدت ةريبك ةقطنم عئت

 بيرق تاناقحلا نإ تاقاعدنا ةبع وجر ًارطن مالا اذه اهيلغ ىتظا دقو نول“
 هكر: يدلطا فكرا تاييرب بأ 384 قرا لاقل ءاسقاب ابتسم
 دابتاب ىفلآلا يبقي .دتوو. .. تيروككللاهودتح لشاد ايتظسس عقب ىلا همي

 .عيتللإ ةفشكأ ينرفلا برثكلا
 توفاد ناكس اهيلع سيو ةيلق اهاشعا ةبدبع ضر

 . نطابلا ىلإ ةلابش هبساولا

 ةنيبرعلا ةقكتملاوب تيوكلا
 رحبلا ىلع بوذجلا ىسقا ىلإ لهسلا

 تييغت هديا ةقلطتلل يف مازملا ةفطتم.لا علقم كود
 ولا تو لجبل ةسيلخ م قرشا فرط ىف اسرخ لعيو

 جيتس كاغوس مولا ةلقؤل اسسنا يمتع .نؤلا وسو رشلا وون نيؤانم
 ير لاحملا اييعوتس باقعا هبت يع كلو واج هيأ دجواالو
 رطتطلاو

 تبل (متدقا | رقن#'رأب يف م ديجتف رعت
 .ةيسيئرلا ةيلخادلا هميساقت ضيعب لي ايفر . ماثلار جقرملاو
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 يف تاهدلا ءارحس نيب نمسلا ةقطشم عقتو . اهتنكلم تيوكنت يحدق ينال ةقطنلا
 :ريشلايف «ءاسحالا يف فللا لالتو ربهظ وبأ لالتر ىشناو هبدبدلا نيبو برغلا

 ىلا لاش يف نطابلا رفح هيلع عق
 يبرفلا لايشلا نم افولع غلببو . كلذ نم دعبأ

 شرفأا طخ نع لمسنا اهطتم دل

 .ةطفتتا هذه دنع اهشرع عليو ضايرلا تيوف» قيرط نيف
 يف كلذو آله م ىلإ ابردج ضرملا اذه س

 لشادتت لالثلا هذه نا دجر

 لوح فتلت نايفرلا نم اماظنتا رثكار ةثطار يهذ لالثلا امأ .برنجلا
 مرق ةمزحا تايحألا بلغا يف اهدعا 7

 نم فلطلا اهنكلاو نايدرلا نم ىرخأ ةليككشت ايمبتت ساق ضرأ كلذ يل

 [يييردت حتفتو ةبرهلا تاريجشلاو باشعألا نم لصخ اببف رمثت ةققشم [ظرا
 ردع ةأ ب يهتو .# :ةيلمرلا نايسنألا ِ + قلت ةسومتم لويس لع
 ءارملا ةيلمرلا هتاددلا

 نمزيسلا يف زربقو
 دفق طسرألا مقل ف كلذ ةاقاسميو + ممق ١ ٠١ وده نب ايعاقترل جوادتتي

 نلاع روخص ًاقرش فون بيفقلالا اضايرلا

 ىلا ةلحاق لوهس

 ا





 يملا ابق رثكت ةققشم ايرا ذا ذل متنم ريغ هيو حطسو

 لايشلا ىلاق لابشلا ىلا اليم 4, دعبل
 ا ةثطارلا ةلسلا نم قرشا ف

 .قازلا وغ يرقلا بوتملا ىلإ فطعتت مم ابرغ هاجم دن
 قايم خد يلاوح ءابللا لك يلاتجإلا لوطلا غلبيو . تيوكتلا
 ! ةريزجلا قرش ىرخألا نكامألا امأ

 يجف باتكلا اذه نم ىرخأ



 يذلا ييبكلا فوج نم اوبس ًاءزج تددهاش دقإ
 ليم دست ظيوي ام 4 هس ميغ دعي كحني وذل نصخشلا

 هئادوع نمضي يل اهككلسي يتنا قيرطلا ىلع تا
 نم يدتجت ال ددع وه ثاسن

 تيك ةيئارعتك اهم دال هب

 ماشا نأ تيب « ايم ءاوللإب ف



 رخو خيرتسيف هبا دوسي ةديدشألا فيفا
 ماؤها تريظأ اًفاو
 كعالطال ن

 يل شا ليل مهاربأ ماقأ ةيؤط ورق نع
 / ركذ يقاي نا لبق

 يهارإ نيب فالخلا بد نأ ديغرلا شيملا نم تاوتس دمب ثدحو
 مع نا نم ناك «دالل ىلع عقو فالحلا نا

 ابسأ ىلع سم نبا ماغأ نع
 عقار داما ادب هيأ ليف #

 يكر ةتين# هقإ
 قمح ةلفمارج

 قلاب كللذ متي نا ىلع ةن
 ريبكتلا دادعالاو هيفشو هئايجاس عممجبق عهاربا رخو
 مهي ههئاو « اهكل

 كلي تل ىشقر -
 نمو .. فاغنأ يزيساب ابليضاعتي فرقطلا لأ ايري 6 ةمقار ةيإ



 لوستيلإ ةريبأل



 قستز نيند اهرطت علي يلا يقتل دله بتارج لسنا: نالإة لاني
 عراشتع جوجو لإ ينم ةعدتم هد

 تدجرأو نميلا يف برآم نب تتأ ةسيدق ةراضمح نا جراب نظيو



 ثلاشااض

 تيرا يأت الار لئابت
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 جمودضي# ةيراط رع
 يأ « ةيرمتسما مث برعلا نم مريخ نا
 اه همأو ليعابسا لسن نم ا

 رحصلا ءارزمأ ميسفتا اهدارؤا يتعيو هرم لآب ئبرق تالصا
 ,نيذلا رع ينب عم نوجوازتي مو







 ناولع نب - قيابللا



 تلاك يلاحلا اهجوز نم لئابقلا تاليج نيب ةكللا هذه جوزتت نا لبق

 ( درع ني ) دوعس لآ ويزعلا دب
 علا دبع كلا

 .تايجعلا نا 14+# ةئس يف حابصتا
 مهظنلو مهمإلك ناك ارو . ةيبرعلا



 كاما يف لئابقلااهلممتست يتلا كلق نع ابلك فلتخت اظافلاو ريبامت
 بانل الطب نرماوم ثابجسلا تاق « ىرشأل

 انينكلد قرب. عنايس لوط مخ
 وطور «ةيئاكفولا تفز

 هوس لاا كللا بقل رف بقل اذهو ٠

 هدع غلبيو . ةيدرسر قارملاو دمت نظفت ةبرملا لئابقا
 .ايقروكذلا ماسقأ ةدعول ةببقلا هده مسقتتر .تريللا يقأوح اهامج د

 6 يلب اهابنم ركذت
 ان لظلا كب دبق يلعألا بش نك د تار هقوم دعب هفلخ دقو . لظفلا كبدبف موحرلا ىلعألا اهشبش ناك: تارابع 53

 رجبلا ماكح هفيلخ ل1 كلذك.
 ,هسلا بحاص ةرابز ءاذثا كلذب حرص دقو قلئاعلا



 .ةريوشلا ةعامجلا هذه ىلعألا عيشا
 يدب لاما ىعدب ةعاما هةهزم ىتش كلاما

 قاربت تالا نالمشلاو لطق يعدي . يلاشا نم دوعس نا

 | تانكي يادلاو نأك يذلا تيبلا بئاخي قشمدب ريبك تيب
 ةنس بآ يف كادم ثتام اهنا ابنع اباتك تننا يتلا 7

 بيف تدلو ينثأل ١ىمعةنس تنام



 انف ةيبرع لوصأ نم اهعيمج تناك« ربشوب نم
 ةوجرازت منأل هالؤفاسهننب جورتال ةيبرعلا ةي



 يرعلا خيرادل ريعارع نبا وه اهيق ماشا تيبقاو رعارع نبا وه اهيق ماشا ثيبلاو «

 - تدرالا يف فارشالا نم

 مد يداو يف فارشألا نم ةيق

 7م“ ايف ةمكاشلا ةلئاملا دجغ يف فارعشألا نم
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 .| عم تادهاعلا قثرإب طبترت ةدناطيربلا ةموكحلا /



 احلا عبرلا طساوأ يه !هتونكسي

 ارجو بيسي ؛ مهتماق نككلا
 لابشلا ىلإ اليم 14- دمي ىلع فرقشا ىلا لافتنالا نواضنت
 ةئيدلا جراخ ودبل ةصاخ ةقاطدم يهو هجيقر يف مهمايخ نوبرضيو

 تالا ىلع مدعاسي. ا مامطلاب د

 .ةحاو كلاده نأ ءرم لآ نم لاجر ينربخا تاوئس ةدع ذنم



 عدلا لع رطعاب اهتم يقيقح طا اين ةحاع
 : ءايشألا ةيلاتتا رومألا اها 2

 هريع
 لصأ نم مهنأل نابجملا ةدجنل فورطلا لك يفو اًئاد نوفذي هرم لآ نإ -؟

 لوح ةمج لاجلا نيب اوقاطي الإ مهيلعانأ موجحل نايجملا شرفت اذاف . دحاو

 اقاوم هارغيسل اذا ني لير ثدحت فيك ليصفتلاب
 وكت جابرلا لمفب هناا لافق



 بلكت" ثاردحتم لع ةيلمزلا تامفترملا نم ةينونشم لمالم
 ةرئاط تردصب هبشأ انوش كدحتق تاو

 رلا يف نجلاثوص ره اذه نا هرم ىلآ نم نريداعلا لئابقلا لا
 نا دمع لوقير . ثولجلا نم ىي ناستالا بيسي انابحأ كلذ ناو

 لفسألا ىلا ىلعأ نيعا لا ةدبح نار  نناسشالا يف  (قنا ىبل
 نينبعلا تاه لثم اهل عبطلابو ةبنج تناك

 4.٠ + دلعي ىلع ثيوككلا يف ناك
 وه مهيدل لضنللا بارشلاو . ةوبقتا يل آلا ةلماك

 مدا + مندا يغ ةيتردلا نق يوت
 . هيلع ءاضقلاو

 يذم الج هل حبذي نأ وه هفيش ىلع يرملا هبي فرب

 + ( هرم نآآ يلع نبا
 هلام يف ىشنت بوما نآل انيزح ءرم نب ىلع تاك عييرلا ماأ قع موي تاذو

 ةضيرم تناك ةءبرأ الإ ةابحلا دبق ىلع امثم قبب لف نيدبرالا
 خيبزلا ىلا هجوقر اتاي هستق لصف سول

 أ نسم عراصت ءاشسح ا
 هه -اياواجو ثيركلا د



 اهشقتا فيك ةةما# ةصقلاب هتربخار اهدلا

 #١ ةثو مهباجعا تاكا يف نجلا حبمج ىدباو يلح نم اهجاوز ىلع لاحلا يف

 كلذ دعب يمسي نل هنأ رهو هرم نب يلع ىلع ادحاو ال
 لب لا مس ةالسلاو ةدالا نم عم يب رقي ال ناو «نلا ماب ثا مم



 . هل تدحتس ةبيهو آروما تافن كلذ لمف اذا دنا هوفليلو . نبلا مسأي
 ده ىلع © ملا ه.يق دقو «هرم ن لع قفار

 يا ارهم ةاتنف اوبدقو يظع جرفي
 من لم رئاعج

 ةداع يه كلت ناف رعي

 ىلإ يت ناب هسفف يلع دفنا . هتايثتقم كو
 ابل وع يتخال يقولي

 امو ءاطدلاو ديزل دم تي افلا تريك و



 ذل بضع لآ عرق نم تادقت نا لصبف ىلعألا مهشيش : ن
 مولع هذه ىلك يئاطعأ يذلا يملا مارد نب لا



 : لا ىدل نكي لو .فينصلا يف مدبلا هيف مخي
 ةسيرز يف ايئامو اهجئارحو فرشكم ناكم يف نافية لب نارفاس األ ةييدز يف اهت دارس 1 ١

 انل ترهظأو لزنملا يف انئرايزل اءاج يلاتلا مويلا يفو .مفوح

 لا ىنمأإب ةميخ هتحشأر دمحم خب

 ب رشع يناثلا نزللا ئآوح ىلا يأ - لسلستلا يسع هدادجأ
 هرم نبا يلع وه هرم لآ ةيبقل لرألا دجلا .

 نم نو ردحتب ال نامجع لآ نا ًاضيا هداقتعا
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 مهين

 ءاسقالا مثسو
 نئامع لآ
 اطلس لآ

 دحام لآ عرش نم

 ان
 عوقنم ردب نبإ ازه ةجوز
 ,ز © دمع لآ

 ديزم نبأ اهجام لآ عرف





 اع لآ يشم نم ةينثلا ةغامجا امأ

 هقاوم لأ

 - (ةايرج
 نيا مهخيش ) نامخر لآ منع عرفتبو شبود لآ ردن لعألا مهب



 . ومس نبأ ىلع نا 0
 م

4 



 ديشرلا لآ ةالم
 باخ نوما

 اعد اشم لوألا ريمألا

 ثي لو دوعس ١ الط ةيغايالوا فيو ردني هك
 ا لن سقت لق ءقثلا نم يشي 1

 ةقدس لق شداسلا يمألا
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 دق ياسا مألا
 بالاةومم نبل ناطلم ١ نبإ لادبع:

 096٠ ةئم لالط
 كد

 رشم يداحا يالا يامل يملا ةوعس لمع
 1 سل
 شن ضايرلا ىلا بره
 لوي انس ير ثيح 0



 نميلا ماما مح تحت قباسلا يف ارث
 ةيفودسلا ةيكلملل

 رفعج لآ عرف نم تو ردحتيو رمش لبجو لياح يف ترقياسلا ماكحلا مو
 «ديشر نبا ثادبع لوألا مريمأ موشن لبقو .

 1 مسإب لباس يف ةئكاحلا يه اشيا رقعج لآ عرف نم - يلع نبا ةئاع تناك
 ,طيسب ارثك يذلا هوعسا ٍبرملا ةريزجلا طسو ىلع



 «مويلاتيرتكلا يف ةككاملا ةئاملا هذه لساب قتلني !يق ليصافتلا ىلع
 ةلئاعلا هذ ةرجش باتكلا رب .و.... باتكتلا نم

 ار
 7 نم نوقامي مهنكلو

 لا يف نامعو ءاسحالاو دمت كلم“
 عبنا]



 فلا عالسلمال
 و © وع ريكألا هشبا هفاخ 96 ةنسم ىلا

 كذنمو . دج يف ةقومرم ةلئاعا



 نا 1
 ومس لآ قيؤملا دبع ك

 ريما

 هئيدملا

 لاو

 كلما
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 عالرسقلا

 *:تكيباقولاراتيعاور وشل
11417 

 او دن تمسقألا # رمشع عيباسلا نرقلا ةيإ
 ابن يلاوح يف ةدسسلاو ىلك مني فتنس دل

 نميلاو نام هانتتساب
 . ةيئادبلا هلكش ب الإ « يسن دعف نيدلا امأ . ردبلا ةبابع لئلا ءامعز دح

 ابقلا لاجر نيب يلمع هوجرلا

 طاقم ىلا « زاجاملا

 نم يهتثاو ندملا لهأ
 دحأ يف فيرفلب

 ةتيدم يف كلو 1449 ةنس يو
 : نم هدلاو اكو . باهرلا دبع نبأ دمج ىعدي صخش « دبغ
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 ىلا ةجيتتلابو ٠ دادغبف هرصبلا ىلا لوألا ةيزاجتتا هتشوشنأكو

 « مضي ةنسلا نع اونو نيتمزتلا يدلل املع نم
 . يعقاشلا بغتلاب رغألا عيش

 < راقلا باعلاو © خب ار 6 رخل
 تارخألا يرش ىلع ةيرك ف رابحلا ةملقاو © ةعئلاو

 بامولا دبع نبأ دمع ناكر
 عجل فيش لاق اك« قشمد يف



 لا مسقلا ىلع مث
 لهآ توله دا ف[. ةمماملا

 ءاسحالا مجاهب اشإب يلع
 ءاسحالاو دهن عضخأ نأ دعبف .ًاحومط آيوق الجر دهن يفيقاثتا ريمألا ناكر

0 



 هناك يتلا ةيقارعلا يضارألاو ةرصبلا ىتح لا يقي وعل
 لكشت تناكر لصولاو ةرمبلاو دادقب يه ةيثاثع تارالو

 تاداسعلاو روظملا طبسب اعشارتم مالسلا بع 3
 ةيباهولاب عفد يذلا ىهر ايراع أح دومس هني



 مارحصلا يف ة.اهزال ةديدش ةشرامم « رضاحلا تقر
 طابضتالا ًامارض ةضرامملا كلت دإ

 يسرا كادقتلا ل | < ةوادلا اج رزكدتت ك

 يالإلا مق اغا مب يف اعلا بعل م« نلاتق
 ةينامت لئابق



 1894 ةلس قح عضرلا اذه
 بلط ةري-و ةثس فو



 ته نيفلاو مهراشج ارنا نيل
 تاحرقتملا هذه نكلو .' ةيئاطي

 فجنلا ةنيدم رضاحو تارفلا ىلع ةيناث لمح درمس هرج 1409 ةنسا
 لا ىلا يطشاف اهلوشد يف ىل

 رظنلا فرص هتكلو دادقب

 مل مت راوا ميل شرطا
 ميلطاوط لع وسرت

 اطيربلا رطضا ام ثار
 هز ىلا تفا 1414 ةثم مهيلع





 ناسا ىلا ل زنلالا ةيناغ مارت

 .لخادلا يف لقرت امدنع ةتكلو . ةمولقم تردب ةككم يرصملا
 .يسلفأ ءارسصلا يف ةونرلع نتي مغ يذلا هزعنم ل1 كلا

 طن اهنيصختو ةكش لإ عجا

 نتئاو هدهجأم ةئبا لكم ىلا هك, به نبا ل
 ىلإ ةديهر كسرار نيباهرلا دنا

 دج ىلع ةحةدايقب ةيثااشإب نوسوط فلك" 1414 ةنس

 علا دبع نبا دود ريبكلا
 . ةضرامم طوع ل انو ظلادرس هن ةاوراعإلا

 لا مهتدعاق نا
 مهدارا هل هبااوليقي نا ود نيباهولا

 زه رثا ىلع دبع لهأ نم ثدملا ناكس دقق نيب كر
 راصتتالا ةتاإ



 إب ديني نأ دريس نبأ لبق د رمألا نأ ايمو
 . اديس يئاثملا ناطلسلا

 ادعتسم رع ةوكي ناو لبقتسملا يف ةتافرتمتل [تابغ نئاهر مدقي نا - +
 يعدتسا اذا ةئاثنآلا يف هسفنب لول

 ماح ىلإ هيعراض هتمساع سي نا +
 تزلم قنا

 قاد

 هنو ةلسا
 اب نوسرطو هللادبع نيب حلصلا دقع طورشلا هذه بجو

 لب هيحراض تمساح لس ل هثككلا ةيولطملا نئامرلا هللادبع
 / مغ امدتع حلصلا ةيئانتا ىلع دمت ضني لو .. راصحلا
 رت لإ ميهقب

 نيلكنلا

 رصم ىلإ نوسوط يعدتسار كلذ يف ًاماع 5 رمملا نم غلابلا هرغا
 ةناك ةيبرعلا ةريزجلا يف شيجلا أدئاقب تقولا

 . هطمو يف ةحاقثلا عضوو ضرالا
 تيمي ةبومصلا نيدجت وزغ نا ةدالا ايأ نآلار.: هتنافث يلع دم اقر

 يذلا لجرلاق , طاسبلا اذم طسو ةحافنلا هذه هبشي هنأ
 |جرلا وه طاسبلا ىلع ةدحاو ةوطخ وطخي نا نود ةسافتلاب

 اكقاسمالا يف رشنلا دب ادساو اوريبع ةناقق نا فيك ةمقل يدزقو
 نا بلطو مهاربا باشلا بن ذئدنعو . قاععممالا ةبارغ ىلع نيجتع ةحاقلاب



 1 ينبتلا قبل وأ ) هسا لحبس فيك ىرب نا لع دنع بغ
 اشر . قئاوق «ةنييركسلا ةزادلا لغ لمحلا ةيسمتس تدب قلاةلآللا عمار

 أثإإ مماربا مد
 يفبك ةقيدصلا ةيبرملا لئابقتا نم تاوف بئاج ىلا

 ١ اهالخا دق نآك يتلا سار ةنيدم ىلا « حب
 اتا ابق وجوب

 مهاريا هجاوو
 ةقالث اهلالخ دتأ فمتو رهشا ةثالث ةدمل

 مهوا © كلذ نم مغرلإو
 اذبع يملا حجار هزبتع ةنيده رمش قرشا ءالاب ةبنخ مدل

 ١ ىلع اهلك مسقلا ةةلعنم تعشخف تياستم
 اربا لكس مثو ةمطاقم ةساعارفش قا
 نامل يللا

 هنيلاوسملا نييدجلا دو بطخ ةرتفلا هداه لالخ اثاب يهاربا ةسا

 ءاسا دض ةددشم رصاوا ردصأبف . مهاجعا لان هن

 دل



 ءاخنبو ادعت شيملا تزن نع لدي كأكو
 هرئازل مسي نكي ل

0 
 ودبل

 اثأب.يماربأ يفتت حا دسبو

 رادسأ مسبب هييلإب مل
 ةيعراش ةثيدم نصحي دوعس لآ دبع ادب

 نأ لضفألا نم هنا دج اهيلا اشاب مهاربا هعبقيإ
 ةعيدش ةمواقم دلاشن عضاربا يتلو . هتيرط يف امرشلا ةنيدم لتي يل كلا

 د



 يف فيلا ىلأ كلذل امامت ر نم ًريبك ادع هدتفأ ام
 رثالا دونجلا ةمحر تحت اهءاسن اكرات

 لبق لصي قرا اشاب يفاربا مطتسي ل راطسألا بيسو
 خو فالآ ةسمخ نم ةفلؤم ةوتب ناسين يف اهرصاح ينلا

 يصاربإ هايماخ رمالإب ركقيل ةعاس نيرشع ةلهم دوعس لآ هطادبع بلطف
 يثا طررشلا ىلع هتقفارم هفلبيل هاربا ركسعم ىلإ دبع داع ما ءابتتا دعبو

 هيث تسيل هنأب هباجا مهاربا نأ لاقير . هتايح هل نمشي نأ طرشب



 عقات انايحأو ةثويرصم دو
 مسحلا تملا ل يق دجن ىلع ً؟ريمأ

 مد . لبق نم ايكو اشيج تدهاش
 امم اوني وعودحتتي م اذا ءادعلاو رام اورمضيل لغا

 مهتساريشب توذئابلالاو كارتألا دوش ىدعتسا ليلةب اثاي
 ةيماسحلا ىلع ناكسلا ضقنا امدنع 187 ةنم ةميذم لوأ تئدحو « ناكسلا
 (ديدج نم نبق مل هيعراض نال ) ةدبالإلا دهن ةصاع ضايرلا يف ةيكرقلا

 ةدايقي 1401 و 1.10 ةلع برملا اهب ماق ةحجش ةشاتنا ةحبذلا ك
 هاعأ يذلا يراشم دبمالا مهنا هرعس لآ ظادض نب يرو
 2 يف ةبقابلا ةيزسملا تلوقلا اثم هرطو ضايرلا يرت لحار 8 شيرفلأ
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 يسراسفلا جيلخلا نم يبرعلا ةيظاشلا لا

 ب ظاديع معزت 148 ةلع قو
 .ةيرمدملا تاوقلا نم ىقبت امعم ضايرلا نم

 رزق







 رحبلا ةبج نم ( ةناثسألا ) ةيفب

 ذرعز 4زامألو اكن يق تاسام هس فلات
 دادقب يف سماع كاس حومل

 ءلخلا ةقطنم يف مالسلا
 ءاسسالا لها كلذ ين اه جيلخلا يف ةبرعلا

 .ر دج ىلا هزمس ل1 كادنع ذاع داجثألا م قو
 ٠ برغلا نم دوعس هقيفش مجاه تاطحن يبق

 ةيدمو هلك ءاسحالا لسام كارلا ل
 :ناب ضايرلل ًاريدم نيع يذلا ير

 شال تحدم نلعأ ةنسلا يان لبقو
 ربا لاديع لوصو را

0 



 . تل اناا نيميمرو تطل نب خم دوس ل[ ةاعا هاف < ناطانفلا
 هنقت هلاديغ دبسو امدنعو . دمغ ىلع ًافرصتم اب ظفاح ثيعر

 :رلا ىلإ يرث ركسمملا نم بره عضرلا
 ١ تحدم فاح يذلا اب فوؤر ثنيو

 ا د
 .هغيقش هرطو شايرلا ىلا هومم داع انهتاذ ةئسللا قو د

 موعس لآ لصيف ا نحرلادسبع رن

 رجه تبر نايبيعو هوم
 ءافاجر مطعم لتك

 ةزك رمشلا ةيماطانع راصطلا

 دجت ىلا ثادبع داع ؟هالد ٌةنس يقرا
 لل الصوت نيوخألا نب عاون دمبو . نحرلادبع

 دلك



 هل تناكو يلاعتا بالا
 كلذ دعبو . 189+ ةسسنم رايا م« يف زيزملا دبع ناطلسلا لزع يف ىلوطلا ديلا
 .صنللب هيعارذ ىتش ناب زيزعلا دبع رحتتا مإأ سب
 ا يف هقلشق نونجم ها نلعأ يذلا مالا دارم ناطلسلا ابسفت
 لا دبع ثاطللا

 زملا دبع هامسا | دكؤما
 هردس نيل كاب كسه !شنإلا يف فرعي حبسأ يذلا 6 هوبسا

 يلاحا

 ملا دبح ةناطلسلا
 تحبام يفنو © مادعالا مح شق ةيبوروالا لودلاو ايناطيرب لغدت دعبر
 سداسلا يقف فنع ثداحب يفوت نأ ىلا ابجم لظ ثيح ةككم برق فئاطلا ىلا
 . اداه نس ناسين نم

 ةريزجلا ىلع نورطيسنر ديشو لا
 + باخ دج ىلع ابنت دوست ل قيمي نبا فاس #

 | ةفطنم وا ضايرلا راوسأ دردح دمثت دسدسيأ قايشإ
 يالا نيرشت ريش رخلوا يف
 نمحرلا دبع لسرا موب نيميرا دعبو . ديشر ل ؟ دم ايبق ءرصاسف ةمصاملا ىلع
 طورش لوسسح ديشر نبا ضوافيل دومس لآ لصيف نبا دمع رغصالا هاخأ
 . مالستمالا

 و ةغيرالا هدالرار نمحرلا دبع لسرأو
 حابصلا دمع خبشلا نم بلط 198 ةنم يف

 ىلوتسا نيتنسب كلذ دعبو . 144 ةن

 . نيرحبلا يف ىفنلا لا هتلئاعدارفأ
 تيركلا ىلا لاقتنالا هل حسب
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 يذلا دنع هقيقش اما . ىلا هتلئاغ عم يدودسلا ريمالا لقتناو . لبق
 تربل عم ةيلئاملا تافالغلا

 .شيرملاو صسو اهلسأ ف ناعرعبلا ةسيلاظ يكن



 يرتب اياورو صعق
 دجشو ةيكللا ةيرحبلا يق احارج ابيبط نرصصسيد نوجب ربختلا يدج نع

 ا ةرافسلا بيبط. تاوثسلا هذه نم ريكألا
 .ع : م نيطالسلا نم ةثالثل ضاخلا بيبطلا ضبا نا
 و ةيئاطيربل ةرافسلا ءابطأل ىيثرك يبتتاو . ىسماكلا دارمو
 لل بيلا اس يف لا و ل ةيكدتلا .ةمصاملا يف اهزكرم ناك يلا ءابطالل ةيلودلا
 .. ةيفيطنطسقلا يف ةحارلا ىلإ رلشو دعاتت نا

 ,كلا اهدلا راكو.. كانه تيفوتو سلبارط يف تدلو . يقدج يه

 ا





 نع ملسق دبشو راصحلا كلل يف كرتشا يدج نا آشبا تن
 ة آبيبلع ناك هنا اه نيكل . ابسور رصيق لوالا الوقف رصبتلل اشأب

 . اكحدم نك اهل هفصو تا
 اخ نتع عضو دقو . 180 ةنس تاسين م. يقابكرت ىلع

 رق يف لجو فلا قوميرا هماوق شيبس سأريلع
 ايئامور ربع يسررلا نئيجلا

 رقلا ديدهتلا اذه لزي مل اه هريس عباتي نا الإ
 - قرع راي مسن ربخأ ةنيرل لقيط عروق ناك مرج

 را دوج انجل قالا تورت اماطب مو اير نق ام

 و. ورخإلاب ةشس لوألا ثرثاك ١

 يق ناك ينل ماألا يم كلت
 رشعلاب نيلرب ىلا نوبهذي مينإف مويلا اما . ديجلا عونلا نم مهنم طابشلا

 ةباجإلا ىلع أرجتا ينإ ؟ ةءارر مدمن له اننكلا

 ةماخر كارتألا دونجا |
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 حور اردقف دقل . وبلا ةايحو رابقلاو رككسلا نر

 ننلا يدنجلا اهب زي ينا طابضنالا
 مهنا . يفتل

 جور اودسقت ا[ دوتكلاو طابشلا
 قياسا

 ,اغ تادا

 يداجا تاك ةيك شن ل
 ةسق بنك م هنا لاقو - تارماشلاو تايركذلار صصقلا كلب ان

 ثالث دمبو « ًاريخاو . مازفألا دالبو ردنوكلا
 فيرط يف دهاشو يدنملا طيبا ىطاوش ىلإ داع لصا

 د



 يامل لت نا اشأب يهلرل اطقم ةرهأم تارشبو
 انش فحزلل بلع هارق ممجتسي ذأ

 ابشلا ىلا ةيمال» دعب ىلع تارآ
 نكي م اشإإ ظفاس نأ يدج يل لاقام بسحو

 الا تافاافتلاو عجنتلا
 لا ضوذي حا لا ء همعز ب

 اردقرت مهنا ثبحي هقرمل ثحت نزامعي اوثك نيذلا طابضال
 ةبادبلا ذنم ةثرأك ثودح
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 دس « يلا شيما ددع لصن

 عاطنسلا نم دعي مذا فسوي ال ير
 . ةاجتلا ايلط

 آو هككتلوم نوف عم نادبللا
 ةدح دب ةياشعلا ما يدج ونقف دبث

 تارقلا تطقر . شاب يهاربا فحز افثوأو يتثمدو ثوريي يق اهئارن
 !! ليقف هاربا تالصار هسلغ ثضرغع ينل

 نمزلا نم ةدم هتزوح يف لظ يذلا
 ةشبا بوهاشن نق

 دل تيب برق تما
 ول يف ةغشملا دارامملا دمي رارفلاب ارثال نيقلا نيتابلالار

 .. نيزملا ديع ناطلسلا ةافو نعا
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 تاطلسلا نا نم مغرلاب هنأب مداقتعا نع ءابطالا ءالؤه بزعأ صحفلا ديبو
 زلا نم ةلبوط ةرقف دعب ءاقشنلا
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 سرياسلالصفلا
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 . ركحلا شرع ىلع كرابم
 هنقاقو قس 1455 ةئس نم تيوككلا خبش حابص لآ حابص نإ ثلادبع لبق

 بقل كارثألا نم « وهيع» ةلسا هفغر
 قيقا
 نادابع نع ةريسق ةفاسم دسي ىلع ءروذلا نم عهاربالا ظادبع نبا فسزي ىعدي
 . برمتا طشل ىئميلا ةقشلا ىلع



 . دالي ىلع ةوطخ ها لع هنأل كرا
 ةلادنع , تيواكلا ىلا ميلبق نم ابحم ةفظوم كارلا لسرأ طابش

 يقاطيربلا مثلا ةباغن كرام بلاط
 ىلا يتاطيربلا عقلا يدعاسم دحأ
 الا تمت مهسننا عضو يف نوير
 ركلا كرابم داعأف © بلطلا اذه ىلع ةيئاطيربلا ةمركتملا قفارت لو
 نين قم دريت ملون ةيلاثثا

 :بتانتا كرابم متقو ؛م*4 ةنس يناثلا ثرلك
 ةقفاوم ودب مهيضارا نم ءزج يا ةيكلم ارهقني ال نا ءءافلخر اهين دمرلت
 ىلع ذشأتم يقل ةيناطيربلل ةموكملا
 تالا, نوديقتم م الاط مهزكارم ظقحو



 ث كرابم راس 10+ ماع فيرخ فو
 "| بلق ىلا ةئجافم ةوزغي ما
 اوقآ عم كبقشا 1 ةثس لئاوأ يفو . اديس « لياح يف سداسلا

 هو ةعقوما كلت يف كرا 0
 ربكألا دوبح نباو « حا ل

 ةزم عرسأ كرايم نا تيب[ ريطخ ةيقرلل هله نع مم قتلا عضلا تاكو
 ةموكملا غبي نأ هثم بلاطو يسرافلا جيلخلا يف يناطيربلا مقلب لاصتالل ىرخأ
 هيلط نكلو نكمي تقو عرسأب ةقاد ةبمح تيوكلا لمج يف يقر ةيئاطيربلا
 . ديدج نم ضفرا

 شايرلا لتحت دوعس نبا
 ردي يل 6لا ىلا دوتس لآ ةئاضذاعأ ثداس (ة-+ نس عقوو

 رشعلا يف دسسعب وهو هوعم لآ زعل دنع باشلا تاكو . ةيوملا

 زاب م ني عال مابك
 الم دعي ةءاس فن ةدلب موب لكاف روزي



 ب نيزملا دبع لغم كلذ نم دكأت نإ دم
 با نيب نيميرالا هلاجو ةيقي كرا

 :إ تملا ءردملا اومزل م اذإ ماري اما



 هلرقب 1520 ةثس
 ار اهدهشب نا تاسنالاب ردجا ةميظع مليا تناك كلق ؟*دومس ااا ه5

 مثل يبت رغو دود نيإ يرظات ماما ىرا لزنم نما
 ىمرف باصعالا هرإب [ئداه ناك  ةساسلا نم رشنآلا بنا

 يف اهطيرو هتشادشد ىرط مث هقثع لوحو هسأر قوف هقيفوك طيرو هلاقع

 بلط لع داني هئدالو دنع دومس

 برب نيب طباورلا قيئرت تيوكلاو
 ةجراب تيركلا ىلا تلصو وو. ةثم لولا
 نأ اما هنم ةبلاط اراثتا كرابم

 فيرخل نم يذلا كلذ وم كرايم لإ سرتشي ر
 ةطخلا عضو يذلا نا لاقيو . 16 مهاربا لآ فادبع



 .ةيباجل ًادر ةوطخلا



 نيومتلا ةطغ را ةيئاطيرب
 نم ناك
 ةيعقدملا ناريث ىدم

 ةيلايشلا ةرلبا ىلا دسيدحلا ةيكس ةطمع ةماقا

 ياطير ةمرحملا ٠ تدك تقلا سفق يف

 مما ضرفك اهذخشي
 .ةرجؤال ةقطنالا يف ةيكرجج اموسو ىضاتتق نأ ةيلا اطيربلا ةمركتملا

 ت دق يتلا يضارألا نم ةيناطيربلل ةمركحلل ناكو . هتثرو نم وأ هلم اهرجأت
 59+ ةنس كلذ تلمق دقو © ءاشق تقو يأ يف راجيإلا دنع خسفتا

 # هت خيرات داعا ام اذإو . ايعيبط اتوم يتامألا - يرغنا رطخلا تاما
 قغبتمو ةقباسلا راطخالا ببر نوف ركذتس اتاطبر اف * انايحا لمفي اك
 تيوكلا !هتفيلح عم قل ةاقتالاب ةيئاقو تاءارجا



 ماق دقق . ةيلخادو ةيجراخ ًاراطخأ هرمس نبا هجاو 1416 ةئم يلو

 را ديب نكلو.ٌزاججحلا لل عجارت همم نزامتي ل هيلع دمتعا
 ةعبرا ةكم

 كا سابو معناو ةيل زب تبخر لوالا ةقرفلا يف ت
 ةنم يفو . هسنما يف ةيناثل ةقرفلا ىلا تانث ةنس دميو « 14.+ ةنس هدللربأ يف

 يدنفا ش "ب ثقحتلا 14
 يف اهتمت يفقأ نا تررق ربشأ ةئم ةزاجل ىلع تلمس 141: ةنم يلو
 ةافوبدنب ثرتيقي أذل تي نع تامنفر ارا
 ويوصل ىلع ةيديظتالا ةريتلل يق يدلار نفح دتر و. :> ةنم ينو

 يف يتتيقشو يما عم
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 جراش عقيو سدسقلا يف يناكيلجتالا فقسالا لقشب ناك لزثم يف نو
 ىلإ بهذا نا لبق يتلوفط ذنم اهركذأ لازأ ال

 انما تميقا دقف . ناجبهوب يا رطشا ةلاح يف سد
 بدلا لخاد ةقاد تايرود يف دلازتالا هرتملا ناكو . ةيبئاملا عراول

 تدبر يثلا ةثيدملا راوسا جراشن راجت لبق ةيسيئرلا تاماكستسالا تناك ايبا
 امنت لاس

 أل ءيش لك فرغال تقولا
 نملك« يزيلكتا بهار ءالؤه نيب نمو يرجي ام ىلع يعالطا يف

 ةيينك يف نيميقلا ندلا لاجر دعا * بنا
 سيو اريحا . ةتلئاعو همه نيلماعثاو © جروج ى

 يما ليش يذلا« هدالب

 1| يتةبقش مامي ناك يناثزي

 يديرسلا سدنهلا هدعامو سريليفوبح رثلاو روتكدلا ىعدي يدنلتك
 ةيرس ًازومر افتتكا اهثا نادقتمب ردتالخو سويلقوج ناكو . ردئالبم عدلا
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 /| لخدت الول زيلكنالا ءاسفلاو لاجرلا ةصاخو
 كل ناار ايسال سدنلا يف ماظنلاو نمألا ىلع ةظفاحتل ةريبك

 اما نقي اولقتساو اسفأب ىلا هقافرو « ب + نقباكلا بره دقو

 ءاشقل اهترداغ سدقلا يف

 ةيبرعلا  ةيكريمألا ةيلاسرالا

 و: ةنس تيوكلا يف اه اصرف ةيبا
 روقاليا ةديسلا ةروثكدلا ىلإ هق لضفلا دوعي

 ةيكربمالا ةبلاسرالا تأعنأ
 :دا هجردأم يذلا فسولاو
 'ريمألا تكيتكتوك ةيالوب دنالتراه يف مويلا شيعت ينلا يلرفلاك رواب#ت
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 . ساخلا افامج اه تيوكلا ناسف كلذ عمو . ءاوقش ةمقب وا ةرجش كلاته
 نس انك ةيوارحصلا ةنيدملا كلت يف - رسبللو ءامسلاو لامرلا لامج
 كيفن تاولس دعا

 نيتاياب كاك هير وست ئيش
 للم ةنينلا لم كنا ب

 صخنأ حن سأرلا ىلعأ نم تابجحب نك نهاتئذاص قادإلا ءاسنلاو . برشي
 تايقوك مهسوؤر يطقق ةليوطلا بارثألا نوبل ارئاك لاجرلاو

 مدت ديب
 :ذلا تيبلا لخدم ره نأك نيطلا

 جراش ذفارث هل نكت / .. يفشل سقملو هيف
 دلا لمع رقم نوكيل بكألا نيتحاب ىلع حانت فرغ تناك

 . اعيمج انب ةصاخ موت فرغك اهب انطفتحا ةيقابلا يا
 فرغلا ىدحإ اتيسقو . ءاسثلل ةدايمك تمدختسا دقق ىرفصلا ةح

 د



 كش تناك ينل ةثالف ذيل يح
 ؟مأنأ ينونمجت نا نود اهتز

 | لبقو ٠ ةلماك ةحا رج تاردا انيدل تناك واشنال اتاؤجا دقن انك ةب
 . هقفيقشو ةيلاسرألا يف يدوس فظوم مأ يتادعام .نراكو , ضيرلا بايقب

 انأ امأ - سفننلا ةطساوب « جن ِ
 نم لواحمب هل مث طبشلاب ىئئاقد

 روقورراكلا يطعت فيك مألا تلعت دقو.
 لبعت انك ةاتنلإ



 وبلا ةردحا
 ةموكملا نيب ناضوافم حضوم تناكءدودسو

 ةيقانتا ثعقر تامقؤافلل كلثل قو . 1438 ةقس
 قادصت م اهنكل 191+ ةلس زوق م4

 نم ةحاصن قوق يوكل عيش لالقتساب فرت ١
 ايعامش ةيابنو * تيوكلا ةئيدم اهزكرم ةرئاد فصن اهدودح لكشت شرألا

 « نيرق نت بولكلا نم هتباهتو < للدبع روخم ديبز دوخ يفتلي تيحدلا
 ركل



 رمشلا بوتبلا ىلإ فط 0 ال 0 نطاق يدار لاق تس لسبب اواسو ؟ صن مأ نوت هدر كاع

 ةيقاقثالا هذه قدصت ف 149+ ةثم وألا ةيلاملا برملا هيشتو

 ناوخالا هوت
 تفرع ةيئيد ةكرح 181 ةلسو 1514 ةتس نيب ةيبرعلا ةريزجلا تحاتتجا

 ةديدج ةبباهو ةبضغ اهنا مهدي اهتع لاق تاوالا ةرمب

 .بتقادصو نيتقثب يجوز للعو ةيتقادسو قبتفشب ين .نممتأ يتاوللل ناوخألا ةداق تاجوزا
 مهتظاظفو نارخالا ةوسق نع بتك دق ريثكلا نا نم مغ

 اذ يف ةيسايسلا ثاباغلا سم مالتي يكل هصقب هن غلابم كلذ نأ وه ينأر

 داع



 تنولا
 اذ ناك امبرو ,ناوخالاب بجعم تنك يننا يفخا

 ره لق وا <
 ترعدب اي مهتأل را 6 دحارا

 كيفي دينمو ةيقنتجام

 9 نتا ل ناوخألا نم دنا ىلع فرمتا اندنع يننا قرن
 مطافلطاو مهاستب نرملوم مريغك مهنا .رخآ ناكم ين يف بيل يردب

 نهريتك © ماستر . مطويخو مهاسج رملا اسنلا

 نكت مو . ةيباهولا ءايحا يه « ةيئاوخالا ٠ نا ةماع ةررصب لرغلا نكتيو
 دخن يلاسم نيب تماق ةيلامج رح ايتكلو ةقطرغ لاوحألا نم لاح يأب

 1 يلبتحلا دا مامالا هلع اك يمقاشلا يثملا بهذللا ءابيسا ىلا فديت.

 عيشلا نيدتل ماعلا ةكرحلا هذه أدب دقو
 زا امم كلذ دمي حيماو , قئتنملا عيش نردعسلا اشي حلاق موحرملا ريكألا

 معلا تاك يذلا ينرفملا يركلا هيع

 , ةودمسلا كب جهازا دلاو ةودمسلا اشي
 دخ جركلادبع خبشلا كرت امدثعو

 .ةيباهولل ًاريقص ًاركو تاك يتلا ايراثرا ةئيدميف

 د



 دكؤلا نمو , 1417 ةثس لبق فرمت م ديدجلا اهلرلدبت نارخا ةملك نا دكؤملا
 ةئس دسجل دومس لآ زيزملا دبع ةدامتسا يف رود يا بملت ل كرحلا نا [شيأ

 لوا ةكرخلا نيكل . كرا ةأشنب ةقالع يتا درعس نبال نكي ل كلذك . ٠٠
 : :با نا دمي « زيزملا دبع ءابثتا تعب

 لهأ لظ انيبف . 1514 ةثس لبق دم يف نلملا ىلا ناوخلا ةرح رب
 قاوخألا ىلا ردبلاو ىرقلا لهأ حيمج مضنا < نيلصعع

 ازتالا نم ءاسحالا دا

 ءاسيحالا ةقطنم هوس نبا لثحا 1414 ةثم لا

 بلا برحيو ابك
 2 هيراقا هرج

 ارم ارزق هافلطا ىل
 1 تكا ء..قآردبل ىلا معه



 نم ةريبك ةرق سأر ىلع هدوجو نككل « ةرصبلا لالتحا يف قفرب م هنا عمو
 .لوث يذألا هشيجو تيراب رئرآ لارغلبا نع الا  راظنا لوس لشادلا يق ردبلا
 ةفشلا قيرط نع هرصبلا ىلإ فحزو نادابمل باسل ةيملا يف برعلا طشن ىلع
 ا

 « ءافلملا بتاج ىلا برطلا هلوخد ىلعو ةيركسملا هدوهج ىلع هل ةافاكمو
 ةيلاثلا رودألا نمضت ايطخ ادعو كرابم

 بئارششلا نم برعلا طش لغة
 ( هنم اهعزت اولوا هلارتألا نأل ) لا

 تترور كرابم عشا ءاقب نامزألا لك يف

 بادتتالا ءابتتا 5
 اجنامازثناو اجاديعت ىلف ةظفانع ةيئاطيب

 0 هلالقتسا قارملا لات تما دعب نكلو . ثير
 ' « تيوكلا خيشل ةيئاطبربا ةموكملا ابتمطق ينل

 0 زم برملا طش ىلع كرابم يشل نيتاسب ىلع تضرف
 دب موقت تنخأر < ماحلا ماما كلث ليشنلا نيتاسبل هتيكلم
 ارعلا ىلإ تيوككنا م ىلع لمع

 ءرت اهناو هلالقتسا قارملا تحنم ايناطيرب نا نم مغرلإب»
 ادهانمو
 طسوألا قرشلا ءاحنا عيبج يف اهذرفث ضبا اهدففتل لب بسحف ايناطيرب جرحتلال
 . يسرافلا ييلذل ةهلمنم ةباخو

 مزقلت نا « اهتممسو اهمسا ىلع اظافح « تررق ةيناطيربلا ةموكملا نكل و
 كلذ اهنلكا رم تيوكلا ءابت اهدوعوب

 تيوكلا ءاجت ًايداعم افرصق فرصتق تناك ةبقارعلا ةموكملا ناف

 - رام



 ايناطيرب ديؤي دوعس نبا

 ارابم خيشلا لراحو . كانه ةيئاطيربلا تارقلا دقفتر هرصبلا راز ثا دعب
 .«جئيدراه دروغلا ةرايز دعب ام ىلإ ضايرلا ىلا رفسلا ىلع همزع نع ريسكش يننب
 . دنملا اح لوصو لبق ضايرلا ىلا هجونو ريبسكش ضقرفا

 ف 60 تايم يف لوخدلل هفت زهجو ةقامف تادعاسم مدقي نأ دوعس نيإ دهوو
 بتاج ىلا برحلا لغش يذلا ديشر نبا دض ةيركسع

 يف ( بارجي اتابحا فرعتو
 ةيبق نككلاو ةكرمملا هوعس نيا حبري تناك يتلا نام

 كربلا لم توتس و بست ار ناديملا ثكرت هشيج ة
 . يدب عقدم وثح ىلع دعاسب وهو ريبسكش ناباكلا لثقر

 هروللا نيبو درعس نيا نيب عمجيل لبق نمار يثك ىعس دق كرابع
 كل تلق دقل : هومس نبا ابطاغع لوقي ناك ةمقا
 يتدققاو كر ترسخ كنكلو دنملا ماح لباتث

 لا كللث يف درعس نبأ عم نواعتلا ةرككف نع ةيناطيربلا ةمركطلا
 همم ةقادص ةدهاعب ظنثمم كل اينكلاو

 يذلا للادبع هنبا ةكم يف نيسح فيرشلا لسرا 140 ةنس فيص يفد
 : ىلع اكلم دعب ايف حبصأ يف « موقيل اي سابال ةوق سأر ىلع ثدرالا ف

 رك



 نيقنتي مرقيل هسقن تقرلا يفر يشر نياو دومس ناةهب حلصلا عاج © رفاظلا
 !) بئاجلا ةصاخو +١49 ةئس ةيقافتا
 ارو اكرات للادبع داعو

 قفل هيض نرسم رهام كلل دج رو اهلنا عمت نإ ديغزا
 . هقرضتل (شيج لسرأ 0أب هومس ني .ماههلو.هسالخا كرابم خشلا ربظا دقو.

 يلح اماه ايبيمأ. ناسنتا طيني كلكامش - اينعيم 3:
 خيشلا ديفح دس+أ خيشلاو « كرابس حيشلا يناثلا نآلا لاس خبشلا : امه تيوكلا
 كرابم

 تارق عم تنوامت راصحلا عقر نم ةيقيوككلا تنك كا دميو
 2ك تايد برشإ ةوعت

 ال ثلمعا نا دنبو
 رش ديدات لو هونج حبا ةيدابلا دكه بوقت مقر": تيكا ىلا تنال

 .تاموضخلاو تاراثلا ننةلسلس

 دييأت ًادكؤم هئاقتراب ايف كثي رباج خبشلا ىلا
 ىلع هئبج نم وه ظفاح املاط هدلاو ديؤت تناك ؟هل ةبئاطيربلا ةموكتملا
 , ةيتاطيربلا ةموكحلا عم ةدوقنملا تاقافتالا

 ىلإ ةيمألا ليلق ناكم نم تبوكلا عفر يذلا وه عقاولا يف كرابم خبشلا نا
 * يبوعلا رظنب © كح مالا لالخ تيوكللا تحبصاو , قومرم رهدزم راكع

1 



 . ةثيدملا ناكس هدع فعاضت كلذيو شيملل دوشلملا ناكملا ىه

 ناوخالل دئاق
 ,ىوطلا ديلا نا هوعس نبا دو 1897 ةنس لثا ول 1118 ةشس رخاوا
 .اكاح نركتي نزا اما : نيلح مامأ هعشر امم نارخالل تحبصأ دب

 رلا سيئرلا حيصي نا امأو 4 مهقح

 يعدتلا كرما هذسسه لالغتسا يف ةيادبلا يف ركذف دسف دروس نبا تاك امبرإ
 تلفيالثل اهدئاق حبصيو اهميلامت لبقي .نرأ ةياهنلا يف رطضا هتككلو « ءزكرم
 م هدي نم ماعيلا

 نبع هيل ريك طرف خسف قال ذي هوبم
 دبع يف ضعبلا اهضعبل ةيذاعلا ةصاختملا رصاشملا عبج نامزأل

 يظن يرررقلا نم هنا دجو ةديدللا ةكرحلا هرمس نبا ىثبت نا دصيو
 زاجملا ءاجناب ةرومسم ةيومد تامجيي مهمابق ىشفي ناك هنأل ؛ مهطبضو اهدارفا
 ,دصأ كللذل اسمبتو . قارعلاو
 ربا ما ارماش © ةيبرعلا لئابتلا عج
 و مهيجاريس هنإق اوامفي مل اذإ و . يعرمشلا مهماما هتفصب ةاكزلا هل

 لب اك تناكف ةكرملا لوخد يق ةبغار نكت مل يتلا ةلببقلا عاضحلا ةقيرط امأ
 يأب نونيدي ال هتليبقو هنأ ةيفاج تارابعب هنلبي و ةليبقلا خش دوعس نيايعدتسي

 طارفتاب يضقي يذلا 1417 ةثس روبشملا هرمأ
 اومفدب ناو « تاوخالا رح فوفصا

 ةقحلملا ءاماعلا ةسربم يف تاماردلا ررضحي ةلب

 دعم



0 
 ةفابع الرا :نييساسا نيرمأي هيش لك لبق ديقتب نا خأ لك نم بلطي تاكو

 ١ - هللا ةيماسقتا مدعب ثابالا ..
 - ةاكزلا ءاطعا

 - سلا
 + :مريقا ف كارم يع

 ةكم ىلا جملا 6

 ةبمما هل دمث | هتإف ىهثناو يفرق دقو اما 78
 نامذالا يف ةيح ءاركذ ىقبت ناو رابكالاو لالجالاب هعسا رك

 لبجلا تافرع ليبق
 ايقرقتم ريثمي رفتفت ال ةثيطخ كلتف ثا مسا عم مما يا ءرلا نرقي نا اما

 : ب أضيا رذنتاو . هواسنو هتابحو هتاكلتم لحت ًارفاك اك رشم
  ةنسفا نم ةلف الإ روذنلا مدقي الو ةميشلا نيب اريثك ةرشتنم ةداعلا هذهر
 . تدجو انيأ ءايشالا هذه مطخت « نذا ؛ ناوخالا بجاوف

 ماه يغو ثربفالاو شيشملاو رباجسلا نيشدت تمي



 3 هزلا سيئاو لوحكلا
 © ريصبتلاو © رابقتاو * لوسرلا

 نم اءزج صخش لك عفدي نأب ةكزلا يشلتو
 اولا دعارشلا بسحيو . ماماللا

 يار الر ل ١ تانج يق
 * قالا ةلك عاتس يف نيبغارلاو

 اوحيبسعأ مهنا نينيدنللا كوفلي اكو ,ةلبقلا هار
 تارخالا



 كلل ىببلاو ىش
 جلا درب نأ ضورفلا نب سيلو : فشنتلا رخاظي نرد نازخالا مظقس ناي
 جر ةنيدلا عراوش يف ناوخالا نم ةعامج تفداصاام اذاف . عألا الإ ماللا

 اف «يسراشلا جيلا لحارس نم وا قارمل
 . ةايرقلا رظنم مهشدي:الثلا

 نأ مهيف ضور / اديرورأ

 مثل57 ةنم ةاسحالا قف تنك امدنع تاداملا هذه تظحا
 توفل ارثاكو نيرحبلاو تي

 و ءازحتملا يف هكرفداصي اوال نم دمملو نك
 ب هيندهجاي قرب ناكر - 1+ |

 ينثكل و فوقفلا
 ةدصع قو .. مالسلا عيلعر مدحا لاقان

 تريرتقي امدنع مبهوجو نوطغي ٠+1 ةئس فرغم ا يف سانلا تاك ثابد
 ا الا ا ما

 السل هرج
 ميمامأ ىلع ايش تنك يفنا عم يله تاندللا نوبصي تومتمني
 ناني مكر سناجلا نب أوبعرشو ةددحاو مق

 م علا يدور
 ىلع ةرطيسلا ببلا
 خويشلاو صاخلا سرح غلبي نا الإ ةيلغاف تاوخالا تا

 وفم ف مار اقام ٠. للا

 . لاقي اذكم را دالبلا ببنات لأ ةميرأ فورط يفر < هب نب



 ناوخالا دنع ناسيالا تاموقم نم ةكئرملا يف لون
 قاجحلا يف ناتلا فواَض مهيلاتل ثرألا دقو قادقبلا

 كاب
 ةدوربب راثلا نرقلطيو « عراشلا يف ريست اهتردجي ةأرما لأ

 ملل ة يسقي . غبتلا نوئخدي

 يف ءافلحلا ىلإ مفناو ةيبرعلا ةريزجلا لالقتسا ةكم فيرش نيسحلا نلعا
 للسقسا هسفن ريشلا يفر . يرقلا محلا لماك نع حازا نأ دعب 1413 ةنس زوت

 ةروث ةثيدلاءانيم عني نسما ىلع اكله هسفن ناعا لوألا نيرشت رهش يفد «
00 



 زاجحلا ىلع اكلم هب ارقرتعا نيذلا ىدل ةلوبقم كلذ نكي مو . ةيرملا دالبلا
 . طقف

 لسع يب مقي ل هتكلر ديازتم قئقب تاروطتلا هذه ىلإ درعس نبا علطتو
 . نييديلقتلا ثب ءادعا ديشر لآ دض وا نيسحلا دض يروف





 عيال الصقلا /

 ويشيل قوس
 1431 هل هلم

 ةدسغ تيضق ثيح قارملا ىلا انهابنتا تفلئر ةرثف ة
 تقالا كلذ يق دلع يلا يك رك سرر يللا تلق تلتسل

 قارنا :يرتبس رف ةبايسلا يقف اسيل
 يف ةماشو لتسألا تارغلا ىلع برملا اكسلا نع تاظحالالا شعبي ادبآسو

 قمو تريلا لاس وها

 1 ةيوا رعص يبق يهو
 نم ةيبقلا مما تشير . فيارع لآر نيسح ينب ابنم ةددمتم ةريثك عورف اهرب
 ءاشا رعشلا ةصخ يا رفش
 كريس

 ابين عقادت ينل ةفيرطلاب ءارحصلا لابق نيب رفاشلا ةيبق تريتشا

 يف ةريغم تادحو نم تسسأقو تف اليبقلا نا ىلإ

 لد



 ينوشما مقلا ققش ىلع نطقت ينا ةيقارعلا لئاتلا بغا ىلع قلطي مما وهو
 .و « ةيرصانلاو < ركس ةملقو

 كرقشملا اهربق الإ ةطبارب اهطبرت ال ةيسيئر ماسقأ ةثالث كلاتهر
 يه تامسجت درج لب لئابق تسبل ينل هلو , نودمسلا ةئاع ةللسلا
 ديعس قبو « كللاع ينو 4 دوج

 ةقطنملا نرونطقيو اكسامت رثكسألاو رئضألا مسقلا م دنس ديمع
 ارطخ يل يملا طخ يبو ةرابملا ةتيفخ لم بز

 ىلع قلطي يذلا مسالا وهو فارنثا نوتكسير اكساغ مهلفأ مهف دوجأ امأ
 تارفلا يفش ىلع اضيإ ثوتكسيو يطا طش يتذش ىلع ةمقارلا ةبعارزلا ةقطنملا

 : دج ايشاع باسل
 لسمازلا لصيف وه موسبلا ىلعألا مهشيشو ثان

 ب ةلجد نيب ةيرارحصلا

 + يف ةوجأ مق ابمضي ينل ةيسيئرلا لئابقلا آما
 . اوطش ةئيدم نم برقلاب فارغلا ةقطنم يف ةبرق ةيعارز ةلببق ؛ هدوسبملا

 ديلا نويش رم اهخيشو
 اقل دمع اهخيشب ةيرضانلاو ارطش نيب ةفلطنملا جرارألا
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 تارفلل يلا .ةيرصانلاو اثب
 , ظيلغ لآ اهنم عرفتيو ٠

 ناو ارطش نيب نيعرازملا دانيسلا نم لبق : .هنوسحلا
 نيسحلا دبع ني دم ديسلاو نيسحلا دبع نب دومح دسلا

 ايخيشر ةيرسانلا ةلابق تارفلل ىنبلا ةفشلا ىلع ةيعارز ةيبق : تانيسحلا
 ديشحلا ليجع

 :اسلا ةلابق تارفثل بلا ةفشلا ىلع ةريغص ةيعارز ةيبق : هئياملا
 , دئيرشلا ليجملا ناطبق اشيش

 مسا ) نادملا نم لصألا يف مهق كلام يتب يإ قفتنلا نم تلاثثا مسقلا امأ
 يتلا اندلا يف نوشيميو ( قارملا يف رارسألاو تامقثتسلا ينكاس ىلع قلطي
 اهخريشو حلاسوبلا يبق هتعتو . رامخ ةريمب لخدي امدنع تارفلا رين اهكشي
 .. كلام يتب لئابق ةمعرا

 يه ةيسيئرلا كلام ينب لئابقو
 نم ىرسيلا ةفضلا ىلع خوبشلا قوس ةقطنم يف ةيعار

 يغودلا دبس اهخبش « تارقلا

 يدنقلا دوهرفوا
 ىلع ىلعألا خيشلاو . دعب |يف هتصق يورنس ينلا

 ىلغو < يحانلا دصاقلا رهزم وه مريلا تارفلا نم ىنميلا ةفضلا

 د



 ٠ نازولل متاح اهخيشر راحلا ةريمب برغ را
 مونيا اهخبش . خويشلا ف
 نيش ةررف موصرللا

 رس نم اتلدلا ةقطنم راوهأ يف ةلبق : ناقيش يتب

 , ٠ عوبشلا قوس برق رارمالا يف ةليبق : يشاونلا
 .فرعرازم اهدارقأ نم مسق راملا ةريجب لامش ىلإ ةيوق ةليبق : حلاصوبلا

 ةميعزلا ةليبقلا هذه يف ىلعألا خيشلاو .راوهألا ناكس نم مسقرا
 «ضيمرلا نسمع وهف مويلا اما «شيمرلا ردب تاككلام يب يف
 ٠ هظلرصتلا دنع مهشبشو ةنايلس لآ ةليبقلا هذه نم عرفتير

 نم ىرسيلا ةسقشلا ىلع خب

 . راخلا ةريمب لاش راومالا يف ةلبق : هساشربلا
 داس نم اءزج لككشت نيرجابملا ةاحرلا لسئابق نم ةبوق ةعرمجب كلانهو

 ةنيودقلا قارملا هودحو تيوكلا ىلا عيبرلاو داتشلا يف ءالؤه لفتتيو . قاتفلا
 ةيثآلا يه ةعوبجلا هذه يف ةيسيئرلا لئابقلاو . ةيدرمتلا ةيبرملا ةكلملا عم
 ( « ده ٠ ةمالمب ةقيرش لوصا نم اهنإب يعدت يتلف لئابقلا ىلإ ريشتس )

 فاسو "2 هدابشلا
 ةوجأ ا 4 هارد لا ” ةكيق
 هرسأ ..2 3 2م عما علا . يلا
 ةوجأ 2.2... ب( يزرقلا) يللا

 مق



 لادتللا
 كالاه يتب ٠٠ - ةاميفلا
 0 (6) نيرارجلا
 1 (*«) تاميقرلا
 دوا" ب 4 فيرا
 هوايسلا لئابق نع 000 ديزل
 رمش نماهلصأ 00 («) يزلا
 ريبزلا لئابق نع 00000 بريمزلا
 2 يه ةماع ءامسا قارملا لئابق عيج عقتو
 تارفثاو ةلجف نيبةمقارلا ةقطنملا نكست ا لئابقلا مهو : ةريزجلا لها - ١

 - يسرافلا جيلخلا ىلا لصولا نم
 يفشل خوبشلا قوس ةفطنم لئابف ىلع قلطي ماسع مسل : هبماشلل لها - ؟

 . خويشلا قوسو ةيرصانلا نيب تارفلا نم ىنمبلا ةفشلا ىلع نطقت
 ىلع نكست ين خوبشلا قوس ةقطنم لئابق ىلع قلطي ماح مسا : هارجلا - ©

 ل راجل نيب تارقلا نم ىتميلا ةفشلا
 نيهرجوو تارفاس قفتنملا لئابق ءاسن عيج نا ىلا انه ةراشالا ردجتو

 ويشلا

 . مولا نم ةددمتم جذانب ةنيزم نهمادقأو نهعرذأو

 نودعسلا ةئاع
 رع انو النجا

 نم اورجاه دقر ةكم ءافرمش ىلا نوبستقي مهق كلذاو لرسرلا ةلالس نم ردحتتا
 . ىشع سداسلا نرقلا لئاوأ يف نيرهثلا نيب ام دالب ىلا زاجحلا

 !) داما .ظقاس نودعسلا ةئاع لظ يقو
 يضارا عطتقا نابرئابقلا ةرق مطحي نا دادفب يلاو لواح امدنع 7 ةنس

 دمتق مل ةدردع تايحالم اذ اماقفاف ثودعسلا لآ ريبك نيعو قفتنملا نع

 تلا داحتا خيرات نأ
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 هني ةرحمللا لي ريجستومو
 يلاولا رطضل ام * كا

 كناك ل هنا دادغي يف يئاطيربلا منا لوقيو . ةديدجلا هتسايس نع ختي نأ

 تقرلا كلذ يف لعألا خبشلا رآ دقو
 ريشي نأ لراحو تاءارجإلا لا دش ةماع ةيبرع ةا

 ال تردمسلا دهف وه رخآ خيشو كبب ررصنم نآك 110 و 1434 ةلس تو
 اغيب رفاضلل ىلا كلب روصنم ا ًاريخأو . كارلا د ةفنقم ةروث ةلاح

 ه ديف خبشلا ىلع دياز هنأل 083+ ةثس رصان هيخأل ةفبشما تبطعأ
 اق تحت عقو هنأ ودببو كارتألا دنع ةصاخ ة

 يذلا فقوملا نع يلشتلا ىلا ١491 ةنس هسردشسا
 . قفتتلل لئابق ىلا يلاوملا درقتلا دادتماب لربقلا ىلاو ©

 قفتنما تاخ دق ةيرصانلا دجسرأ يذلا رصان خيشلا نا

 ممومتقاو نردعسلا لآ اوشرف كانه مهل تبث نطوم ةماقإ
 ىلا ةيزجلا نرضاسقتي ءاسؤر نم اولقتي تاو « هيدجلا لوحتلا لإ

 نيم رازم اهدارفأ حبصأر ضرثلا

 حتمر 12808 ةنم كلشنا ين
 ةماث نيبو ةزيمنلا .ةيقلاح نيب عجادلا دسب اش ى

 ٠ اهزلاب ةثس ةيقيطتطستلا ىلا
 ل يف لازي ال اشاي رصان ناك انيبو ىوه١ ةثس قو
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 ىلا دوعت ةروثلا كلث بابسأ نا ودبير .كازتالا دض ةروثب قفتتلا
 لاو  ةيرصانلا يف اهوأشنا تاركسمم يف اوزك رمت نيا كارثالا دونلبا عم

 مهل بئارشلا عفد ىلع لئابقلا لا
 لا كلت دامخلا نم

 يصانل بيكألا نبالا اشاي حلاق ىلا تاطلسلا نم ديزم ءاطعإى لاو بئارشلا عمج
 ل ةيلوللا هدلاو ةسايس ام دح ىلا فئأتسا يذلا اشاب

 يناثلا نيرشت ٠ يف ءاجبف يفون ثب
 اسلا يأرلا نكلاو ةيبلقا ةميذقاو قت

 .ًاجواخ ةلادملا ديرط كب يميجع ثا لإ

 م كارتألل لئابقلا رك
 لاجرقا
 عطتس م

 "و «مشقلاب نيعرازم ىلا ضرألل دلالم نم اوجردنب م لئابق

 مم بورما باقعا يف ءاج يذلا ةيلخلأ

 عالق اهاراجر تيركلا ل



 منارات نودمسلا لآ هلدإب يذلا يمسرلا عشولا تبنا « نافلبتاو ايلاطيإ
 ةدمي 1908 ةثس قارملل يناطيرتلا لالتحالا لبقف . عفنلا مدع هنا ةعدقلا ةدلقل
 دش فتكا داتا ماق كلذ عمو . ضرالا عير عند نع لئابقلا تعلق تاونم
 عجريو + 1504 ةغس يناثنا نيرعت يف زياكشالا

 تاكو © داهجلل وعدت ينل ةداسلأ
 لآ ةوقق نب ىقبت ام ل

 ةحئاصلا ىلع انتككلو مسا ةسلم نم رثكأ مقن تردمسلا
 اركاب

 لآ ةلئاع ةرجش نأ
 اهكرصح ةقبأد يقلا جلاقو نودمس عورف را ال دحاو عر

 ةيلاثلا ثاياورلا يف اهركقنس ينلا تاذيتلار ىرخالا ءامحالا ضمب
 رسيئر وهو ةرجشلا يف ءركسق هرب ل : نودمسلا دشارلا زيزعلا دبع

 ٠ ( وتم ) خويشلا قوس يف هشارلا
 ازولا ةمانز لوف. ةرجشلا يف هركذ م : تودمسلا نحنا دبع

 م1874 ةشس يقال نيرسثت 16 يف ةعبأرلا هتبالو ءانفأ رحت .تارم عبرا قارعلا
 ينعالا خبشلا : نردمسلا اشإب حلالا كب ثادبع

 ( قوثم ! . تارقلاو الجد
 يلا ةئضلا نطذ# يتلا ىتفثنملا لئاسق سيئر اقباس

 :زاوهو . ةرجشلا يف هركذ ليجع
 يف كئاع

 تودعسلا ردثب نإ دنعو نردمسلا ردي
 قرش )

 عرف يف زب وضع . ةرج ا يف ءركست درب م :.نودمسلا ديقلا كب يراش
 ىقوتم نآلا وهو ةيرصانلا يف نكسي قياس ناك . ةئاملا نم دمع لآ

 ( ىفوتم) . تارفلا نم ىنلا ةفشلا ىلع مقي ناك : نودعسلا نايلسلا كب ديف
 ٠ تارقلاو ةلجد نيب ةنطاقلا لئابقلا عيمج سيئر ًاقباس : ثودمسلا اش حلاق

1 





 ةافو دعب ةماعزلا ىلوق يذلا نودمسلا اشإب حلافلا كب شادبع دللو
 ةلقادلا يف راب رقع ..ةرجشلا يف هركذ دري ل + دودعسلا يراشلا كب مازح

 يقي
 يف ايلا يقر ةئاعلا يف راب وشع : نودمسلا

 .نآلا وهو ةيرصانلا نم برقلاب مقي ناك
 لعتم نبا كب مهاربا

 ةريسإلا
 :ءزم نبا كلب مهاربأ دلاو :.نردعسلا اشاي لعزم

 يقوتم نآلا
 وهو . ثود اغا

 - نردمسلا وردتي نبا
 [ ئقرثم ) ةرضبلل ىلع نربامسلا لآ نم ىلاو رخآ : تودعسلا اشي رصأن
 لب رماو كلب نجلا رعمألا علا: نوعي هزم
 عردشلا قوس يف ايلاح ميلي: ةردمتلا كب رما#
 قلي رشف يسرع غن : نويسسلا روس لديكي فاسوز

 كي درعسو

 ايئاملا عم ىلرالا ةيلاعلا برحلا عالبثا دنع
 للا ديجأ كنك يثثأ اهو

 ب انضر نأ قيبت# كب
 دنملا ىلا تلسرا دقق < رقصلا نم اهتمت ينا

 ينلا تابلسلا لك يف تك
 رصبلا لالثحا ىلا تدأ | برق هبيمش اكرمم كلذ يف اه هيرمان ةنرقلا

 يف هيرصانلا نيرو .لارنجلا لتحا نا هيو تلسرأ < 1916 ةئمز
 يف تارفلا ىلع ةزيفصلا ةيبرملا ةيثدملا قوس ىلا تارابختسا طباشك
 لبق كلارالا ميأ يف تح كانه يرست ان تلا لئابقطسو
 :ينقيقلا نع لسوف تق 0 لئابتت , هورو ةلس
 يذلا نك وك يسربب ريسلا اهسنرب يتلا ةيسايسلا ةرئادلا ثح.ىا كلذ يئرطضا

 راغال طباش لاسرا ىلع ؛ قارملا بوتج يف ةثدلا ةرادالا مظني ا
 د



 لتبانع دغانس يجرب زيسلا ايف ينبع ةيقري تبقلل اسدنع شعب تناك و
 - خوبشلا قوم يف ىرخالا يئابجاو ىلا ةفاشالاب يسابس

 نال بعاشلا نم ًاريثكت يماسمأ تيأو ينتكل بصنلا اذه ثررب يتنا عمو
 نيورسيلا ةنشلا لع شم ىلا نط تل تريبكلا ءرجو داقبس

 كشر لغاتتك شيلا ةقشلا ىلع اهتلابق ةئاثلار تارفلل يسيئرلا يرجلا
 خزيثلا قوس نيياقدلا يف رطخ ليكي اطلتشا دق اتاك. .برح يف راوتنلا
 سكملاو ئرخالا دارفا نوضنتتي ةدحارلا ةليبقلا ةارفأ ناكنف © راجلا ةريجتو
 . ةيداعلل يهاقشا هاضقل الإ رأ اباهخ ربشلا ءالؤه ربع انك

 ينأ ] هئابش دويسو مدع ةيومص روعألا داز امو
 هزثه وا نريتاطيرب دونج الو ( ةلايخ ةطرش يأ )

 :الآ انا تنك اذكهو

 زيلكتالا يملا تاكاطب يداجعا
 زلم كابل دبو بلع دوف
 لا حابسلا يف

 ب 1 ىتحا
 لب ةاملا هس ىلعأنا ت

 5 يتلا ةقيدملا لجو“ نحب يطا ناو : هين نيسو
 .. ترئاقلاو ملا ةبيه ىهرقر. هتدارإ ضرفل كلو ءاذشا لجر ٠٠" اهماوق

 يلا لئابقلا نم بئارشلا
 - يمودق تقبس يلا

 رايتس ةريثك تابقغ نا معا تنك
 كافي ينبني .نمالار نرثاقلا ةبيه ضرفر « ةنيدملا يف نس يجحلا ةطلس



 تمدختسا يضرالا قباطلا يق فرغ عبرأو ةحاب لزقللا طسو يف تنكر .ةدرإي
 تناكف © يولعلا قباطلا يف ناتفردلا اما . خبطكك ةمبارلاو بئاكتقكاهنم اتالث
 راجلا قرخالاو موتلا ةدساو

 ةيديدح ةسباوب لزتلا اذه ديحولا لخد
 لطت مقارن لو ةبجراغس تارقث يآ هبث نكتار .اهباخ
 . هتكسامم ( زجل ) رادجي اطاخع نيتيواعلا نيتفرفلا لب يذلا مطسلا تاكو
 يف عافدلل ايلاثم نيب ناك دقل . تاصوب ثمو مادقا عبوأ هعافتراو تاصوب
 ىلغ تاحبنف هيفو هضعب ىلع كسايه وبف موج ةضرمت ةلاح

 نر ديط تقرتو يئاهت لا نس يجمل ثقتنا
 لاسم يندم مظل رصألا هققش تنيحر © متبترم مقدار
 :ارلا رباجواس
 رفا يو
 بع يبس ًاشيإ
 لك لشي ةشيدملا ءامعز نع مهرب

 ريغ ايست“ هتسنم فلا هدفت لنص نجلا امل ٠ انا يف با
 اذه تحلم دقو . يسايسلا طباشلا دعاسم

 يرايعلا مهاربا يبيطاو
 از دقو . ايعير مهتم دحاو

 يف انا .مهعم تدخلا ةيوط تاءاس ميعم يضقأ تتهسف ةمبرالا يراثكسج

 بدلا يلع يجحلاو  ثينصلا

 انتل ابيرقت نيمري لك مموعدأ وأ * مهلزاثم يف وأ مهنيناوحا
 حابضلا دنع لم يف

 ىلع ارؤرجي مل مهتكلر ضمبلا مهضعي ىلع تارثو داقحا ةعبرألل تناكو
 ,رتم دعساو لك نضرجيو © يدل يمم لئملل ةولشتي اولكر , ينادأ اضراهظا
 ةروصب © ةقرفك « امم لممث اثكو . يدل ًاذوفن رثكا نيرخنآلا نم يأ حيصي الأ
 مهاارنو ةميرآلا يراثتس لضفب حجنت نأ خويشلا قوم ةرادال حقأ اسم ةعلارا
 . ميتواعتو ةنسشلا

 تأدبق « ةطيحلا لئابقلا ومن تيجتا اهتطيضو ةئبدما ىلع ترطيس امدنعإ



 نم رخآلا فصنلاو اقبخ ينب نم مهفصت لبر ؟-: ابماوق نا
 انسنب ةطرشلا ءالؤه تبطعا د . هرج

 3 ةظواطعتسا كيك ةبراخ ةربكارب
 ءارحصلا يف تايرودب مايقلاو
 ناك يذلا تردعسلا
 ١ نم نيتالثب طاقتحالل

 مده نوبحي ءارحصلا لاجو نأكو - اهئمز يضم نكلو
 دقر : تاكد هرا « رزوم يأ ؛

 .ايبرفت ظفللا يف ناتيباشتم ناسكا

 اوواشأر .. مكاو: ميتلو زرآلا ىلع سيل نك
 اهلشدأ ةيشاملا ىلع ةسبيرض يهو ادرك

 اذإف « قالطألا ىلع ثالجم ةبأ اوكرا 1
 ناكم لك يف راجشالل دع ةيلسب موقا نأ لمن « حيحضلا ددملا يف بغرا تنك
 لئابقلا همواقت يذلا رمألا

 اهفعاشاو ىرالا ةئسلا يف ةيدما .ةبيرض ىهرفا تا كلذ نم ةلدب يفوحصن
 اسبلا باحصا ضرفعا ام اذإف «ةثلاثلا ةنسلا يف ابفعاشا م يف

 تا تلعو.ةبيرشلا ددحأر ايصخش راجتألا دع مهب لع ضرع نيفلا اوككش
 نوتنع لسيف يأ برس رخآ دئاؤألا ىضاقت نأ ذنم ةم

 د



 تارذلا ىلع نافيخ ينب ةهج نم هودش لآ ةيبق < يهابقتا يعرتما ام لوأ
 يجمل كاذتقو ةللا بش تاكو . قوسلا نم برذلا ىلا ليم رشع يننا دمب ىلع
 اجر وهو دوماتلا لضنل
 يقنا تقلبلو . ةلاميو هلوطب

 اضرب عيواو مادا تمت هلزأ ةرخأ 'ةسخ هاو
 كللثل هته ةيرلطملا ةيبرشلا رادقم ددحأل هيلا تأ

 , ليشنلا راجت تمت ةرماه ءادغ ةفس ىلا امم هاب لعد
 هكر هاف رشع ةئسبإ

 نرتالا تايم اين ينوي اناتئيشر + ب
 اجب قرطيير دوعفسم يقل اجر لك

 ءادقلا لع الجو
 افلا ةنس نكت لو
 يدوجو نآكو . هدب

 تاكل بيلت أل

 نجلا يرأ نأ هتم تبلطو - يردص نع طق
 ءرده لكبو . اهنزغ يف ةيفاضا تاقلط عبرأ اهيفر ةفقم ري
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 جايقرالا مدع رداوب لصيف يجحلا هجو ىلع تدبق « اهنم تافلطلا تعتثا
 قاقخت داكتق بغل ةيقدنبو ءادقلاب عتما نأ عيطتسا ل ين ل تلق دئدنعو
 يداقتعا عم ماصخ نردب انقرتفاف هبيحرتو همركب يفيضم ينطاحاو . يعواض
 ةدص تود ينثأب

 لصيف يجحلا نع تيضاقت ةبلاثلا ةنسلا يف يتنا ىلا انه ةراشالا ردجت
 تفاش ةثلاثق ةتلا قو. مدحأ نم نمد تردبو ةرمبش قلا + لغ ةبيرش
 لصيف يجحلا بلط ةقلا ٠+١ ىلا ةبيرشلا تلصو امدنعو . افلا +: ىلإ ةيبرضلا
 ناكاف راجشالا دمب يسفنب لا ثنق دقو . راجشالا دع يرمي نا ةعيارلا ةنسلا يف
 ف كش ال امر . ةرجش فلا +++ نم ليلقب رثكأ اهددع
 . دملا بلطي ءاجف ةيلاتلا ةنلا يف شيا ةبيرشلا فعاضا

 يهجو ضيبي لياعلا دمع
 ابق يف يغود يبطل عم ًادسعام ايش يرم يجطلا ناك

 7 يضاراب ةرشابم مييشارأ لصتق رارشا موق يبق هذسم دارقاو
 ازح مم رهثلا ةبجاو نم لايما ةيئاك هذه تناكر



 ل كلق يقر
 ةيرصانلا ءابتاب ةرشاسعلا الب يتلا ةلقلا لابمألا
 .ر نوضرفي ةرساسعلا ناكف «اهبلا فدها تنك يتلا ةرطوسلا
 ,داصيو رانثا نوقلطيو « راسن رهنلا يف رمي
 نم افوش ةريئاسملا ةقطنم يف نابشنا ًازكرم ءىشنا لو . يل ربنلا

 ورا يفوي نب لا كلذ ءاجو
 ةداضي ريتا ةلاتتنال هرضيلا يف نيككرك" يساوي ريش نع يولي لل“ يذلا
 كلذ يناطغا دقو . ايوقو ًاديدج ًايراخب (ب روع ىلع ةيركسملا ةلملا

 نم ةيئانلا نكامالا ىصقا يف يسفنب ربظلا نا نم يننكمو اكرحلا ىلع ربكأ
 لئابقلا ىلع ىدصا سيل أل اريثك يزك رم كلذ ىوث دقو . عوبشلا قوس اكلد
 .طباضلا نورب نآلا اوحبصاف .« مهتويع يف مهلقع و لئاقلا لثلا نم

 رمخ نم نيرشملاو ةينثلا يف دلو
 داع هعتد نع علق يذلا يرم يجحلل لاما نم افلبم شرقا دق بجوز تاكو
 يرم يجحلا مدق ار . يادمح نسح يجيحلل ءرمأ لجرلا اكشف « قاقحتمالا
 رق تاكن يف هنجسو نسح يجحلا هيلع شبق لولا نم تابجاملا سي ءارش

 هيبأ لمع اسيتبا فئاتسا ارجو د قحشسما
 نقيض قاطن ىلع نكل ةقباسلا ثالثلا ثاونسلا
 ءدلا عقد ثا للا

 ءانلا ىلا ًابجوتم اهنبا ناك « مايأ ةرسشمب يل اترايز لبقو
 , وطتعلو



 ةيثبا نا اهل ارارقبل ءالؤه دامق « هرابغأ طقسقير اهنبا نع ثحبي نم تلسراق
 يححلا نا كلذك اهوربخاو . اتلمس دق هيفيع تأو يرم يجحلا ةب

 ةدسملا ضرالا هيلع حلفو هراح عم بنج ىلا بنج هتبقر يف ريثلاهل ىلع يرم
 .٠ فرقلاب تريشو يسنت يف ةصقلا ءذه ترفأ دقو . ةيل

 مالا نم ًادوع تذخأ نا دعبو ال نا اهتنبا

 ةعاسلا يللرحب قرم يحمل ةير
 ىلا نسب تزينو اير تؤ ثدي ال يح عببرلا لل قروزلا ةهرتم تنتخب
 يميبط ابن هناك و. راجشألا هيف رتكت تاككم يف ,ىطاشلا

 راس معسل قير

 لإ نيراتنع لاجر ةثالث عم دمع مدقت كلذ دعبر .يرم يجالا
 بنل نا ةأرمالا ثلاق ثيح يرم يجحلا لبطسا ىلا رملا دونما ةقيرط ىلع
 .هرذقتبو هردبب هدورق اوكفيف « ليللا يف زجتحي

 اي كلذ مت اذار. موبلا توصب ةهيبش ةدحا
 لا ىلا اميمج دوعن موبلا تاوصأك ةيلاتتم تاوصا ةثالث دعبو

 تمصلا ىلع دمشمي عبط ةطخلا حاب ناكو
 اوئاك يلاسجر نا اب اوهالا ناكس نع
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 ديجا ال يننا ةجحب مبعم ياه ىلع دم ضارثعا يه ةيقغ لوأ
 نم ليم فصق

 ناك
 ةاسم دمتبت نأ لبق اهلك ةطخلا كلذ حضقي دقو مواثم لاس
 قدوإ

 هلع نحن لق نأ ©
 ةلخ عمنا بعذأو ةجر مشع

 دمع علو . يتدارإ مغر نكلو ةرورضلا محب ت
 وطلا مرجاتخ مروصخ ىلع اوطيرو * مهسبالم عيمج نيباعثلا نوبيشي يذلا
 ممرئافر مهقدانب اوك رت ب ينلا ةيرتللا

 اذ ىنمنأ فصتلاو ةثلاشلا ةعال

 ادبو . اورصوحو مرْمأ حضتقا انلاجر نا وا
 ميقناغي اركحف يغلق نوني
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 .سألاب بوشلل رثون
 يييدلا دك لإ اةهرمو

 هتخاو هما ىلا ىنعألا قفل
 اولسق نيرخآ ءادعلا ثلا بعدم ينفلا ينبع لمش هنا امبط ير

 مهلا ةيد ) لصفلا عفدي نأ ىلا نجسلا يف يرم يجحلا لظب نا ثرمأو
 ةياميرأ اهيلإ تفتشأو « ىقفتخلا يف ةيليقلا نين

 اج نأ نا امو سفح نسخ ىجسلا يق يرم يهل لقا

 1ع



 كتداعو , ةليبقلا لاجر ال لاملا يرم يجكلا عقدي نا يدصق نا لاب لوطي امل
 نبش ثإف بجوز نع جرفا لاسم تار لئابقلا تاداع مهفأ ال يا
 ود يبجحلا عقدي نا ىلع اهجوزب ظفتحا نأب اتمواسإ

 ةئجافم ةروصب قرايزا تءاج امدنع ءيشلا ضعب رومألا تدسقأ دقف ىمعلا
 لب ابيناقرع نع ربعت نأ ديرت ارشنبا ىرا تلاقو مالظلا لراح دمنا

 يعمم ليللا يضقت نا يهو اهبلع ردقت يتلا ةديحولا ةقيرطلا

 ابيق لعمار ذيب تقود تي تارغزجلا
 رقت ال ناسكسد نأ رهظأل بسانما ءيشلا لمفأ هنا بجي ينتأي ترمش ينتكلو
 ةيامرا يمني ام تضنف 4 ةنابشفا حور لا
 ةداعسلا اهرمغت تبهذف . ةبساسألا

 ةمازتلا ةبق سوة



 راشتسا
 يق ينتبجاو ينلا ةبساسألا تابومصلا ىدملإ تنكر
 ره بذكلا نار ةدعاقلا يه روزلا ةداهش نا تقشتكار . ةبلبقلل تاعا

 بمص عازن لح نم تسثي امدتع مايألا دعأ يفو , قفتنما لهأل يمزيلا زبخلا
 * باجأف يقادخ مظاع ةحبصت ثبلط

 ألا فييشلا ىلا نيعزانتللا لست ل اذام
 دلوع تي فيرس نمأ 25 يلع دجسع يف سابعلاب نيقرطلا فالحتساب

 هسأر عطقت ةيلإ

 دف ما قمرا دع ادق ولو ةدجنا# 7
 و . هقدعاسم بلاط مظاك ديسلا ىلا ةبذبم ةر ةلامر عم “ ظفحلا

 يشل 1 يدزب
 ةفرلا عمار بلص هتافات 4 لجربوهو 151٠ اةلنا

 و . سكوك يسوي ريسلا ةماخر نينا
 قارملا يف نيينبدلا ءامعزلا عبمج نيب قوفتلا لل

 نا مهسأو ىعو كارلا اطذب يلا يعاسلار تالواحلا لك لوألا ةبلاعلا برحلا
 لالخ نا

 ا



 قلمي ايف ءافلحلا د ةسدقم برح وا داسج ىلا عارصلا ليومت ىلع هل ان
 يزاطبربلا ىشيبلا هجوو . ايلإ «ةوفت دن يلا ةيميشلا فئاوللاب
 نيديؤلا نم ميساخخأ ةمبرأ ناك دقق سكسلا ىلع لب دل ناعم اوسيل ناكسلا

 عيشرلا

 ثا قارملا

 + يف يدزيلا ملاك ديسلا ةرابم لضفي كلذ لك

 يسر صيخرت ىلع تلصح ©

1 
 رميبوش م اوثا ديسأ يتب يبق نم راوهألا لأ نف قار هان
 وسب ةيلا ةريبكلا ىامقتملا يف ةاسرتم

 لرد يكدر
 نم لكيه قوق محلا هذه تعض

 ةدشب ضمبلا اهشمبب تطبر ىدربلا قاروا'نم تامزم
 لوط غلدير ضرألا يف ترفح دقق فيضألا ثاماسا

 لا بابا عافترا

 متي ناك ةيربتلا اف « ضرالا ىلع نوسلجيس ارنا فربشلا أل
 نب تاوجق ككو هقف كلذلر + ضفطلم ىوتسم ىلع تركت
 تناك رحلا ريق دتشب يتلا مابالا يفو . نيمدق عافترا
 يخوت رسملا هلل يرخالا مالا قو متابلل رديت ي اسرتي ل ريوسخيشللا
 ىلع الل ثيِع تف وأ ةعتق ءانثتساب جراخلا نع
 ةسيفلز. درجاونم يللا كلت شوأ يطقت قفا اة ازا

 ىرخألا ةهملا يف عضو دقف ةرهقلا هيلع عتصت تناك يد
 «كاكانيب قاجولا لوح ثولكي سارحلاو مادخلا ناكو . لخدلل نم برقا

 د



 ل لابتش
 ريثلا ءيلطاش ىلع فيضملا عقول ًارظنو
 يقتي نا ءرملا نكي ةاكم دربا ناك دق

 .«ليخنلا رابشا نم ددع لالظ تحتإ

 اب هيشأ كلو رو < جرحي

 ةيتاسنباو

 ةبمانما هس لافتحالا تررث مايأ ةريشب كلللا دالبم دبع لوفح لبقو
 ىلا ثارهذ .كلسرا# . ةيبرملا ةديرطلا ىلع فيشملا يف ةمقنف ءادغ ةبدآم ةمانأب

 ةنوبعبلا كلب ربث مش

 > نيللا نومتو ؟ ةيبرع ةميلو ةيا لت
 ) تاشيبلاو ةزيقلا عمضل هيش لكأشيأ تيدغأ د

 نكمتب يكل ةبعوالاو رارملا نم ًاددسسع ترعتسا
 :م ًاده عر توباصلا حاولا نم ةنيزه تيرقثا ضرقلا انو - مهيد
 فشانللا
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 بلا تأ دقو ددعو 6 اهلك فيدتملا ضرا ةيطقتل يقككي طسبا نم ددع
 + فويشلا اهيلح ءىتكتيإ دانللا نع فا

 زم يج ةميوأ قحنا نايزع يبي
 رجحلاو يدنا دره رفو يحانلا دصاق : آل ةثالثا اما ماكملا ةلبق يف

 آلا ادعو. لب

 ليي نع فرح
 ةيقدنبب املس موثم

 عم بساتتي يذلا ناكملا يف سلبي مث ينررحيو فيضملا لخدي مادحاو نآكر
 انما هام لثم يفق. هتناكم
 . تاكم ريغ يف هسقن رشمي نا دحأ لراحي الف نوسلمي نبار مهتاكم نيبداعلا
 لك دنسا دقو امئاار مثرظنم ناكر مهللح ىلحإب عيبا ناكر
 ىلع نودمسلا كنب رم# سلو. هفلش فيضملا رادج ىلا

 . ةريشقلاب تاثيملا نانثا وأ دائم هردص ىلعو

 لئابقلا وبشر تردمسلا ةئاع نايعا فرعي تا

 ةئيقدتب ميثم دحارا
 ررصمملا كي فسويو
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 عبشلا باج ىلا هياملا رصان

0 



 تف تاسع كج سلق فينقا
 رجلا كرا تجرخ اهقنعر

 رونلا ةافاجب راظنالا نع ا
 :دراطملاةيرف ًاروق مظنا تا ةيقوتج

 نيكسما نابزم نا نيبقو

 مهشنبي كعأ فوق نم ىقيق ان عدمت ءايثالا
 مهقداذب عمم ادنح ففو تمسي عج ن

 د جئاف توصي ةيرتللا رعاشملا بطاخي دصاق خبشلا ماقو
 ف. نم ًادحأ ناف « ةلادملل اغلا عاضخا يف ةعيرس تاءارجل ذفلا ل ام
 زم طعا مول . يقرأ ل لئابلا
 لا اذه دمب لمفأم !ذام * كلذ ثدحا

 دب نشيل

 /| وس ىلا ينأب عيش يأ لتق عنف
 كا يسآلا تامالع هبجو ىلعو يئادمخ نسح يجطا ينرفح ةءاس دعبو

 الا تناك ارو ٠ ني
 اسيمحص كلذ نوككي دق . الامشلا ليوط ثقونع
 تناك تقولا كلذ يف كارئالل ةيئاوملا لئابقلا نأ وه تبا

 /واحع نا يه ةقيقملاو . نيبتاطيربلل ةيظولل كلق نم رثكأ
 جراخ ينطلس نأ كلذ ىنمم)

 - كاملا هابثا نال مساح عيرس لمعب موقا ملام ثبتنا دق خويشلا وبس
 عضرلا دادزي نا ىشخأ ام رثكأ.تنكر .تادردمم تاعاس لالخ قفتنلا لك
 يططغت بهتك © عساو قاطن لف بارطشالا هوسِو تالساوملا مط اءوم

 7 جرا علرما بتارشهإب

 ام رثكا ةيرللا ءاررإ

 ةيمدئسم ياكل .شلاو زرالاو حمفلاو رومتلا



 يدل نكت مل هنا يه دكشملاو
 . اديمب ناك ياطيربلا شييلاف . كلب رم ةدايقب ةلابخلا نم

 زيدا تعش حلال

 ةيساق ةلادع
 لقتثلا عيطتسا دعأ رو اءوس ةلاملا تدادزا دقق . هعقوتأ تنك ام ثدحو 4



 موب تاذو ٠ رخثآلا دعب ادا
 + سير ءاجج لو عشر الب

 «يصخشلا يذوقتو ةمركملا ذونذ ةدامتساو رصان ييحلا ةبقاعم رضاملا تق

 :اهعو يبرطلا رست يجمل
 لمشأ كلذ هعبر « ليخن



 تفرلا يفو +. بنل ةليبق عورق ءاسؤر نم[ داع اهتمت يشع هدي

 ةئده ةماقا كلذ نم هثده ناو
 ابيفاق ربا نحلا ع بج

 ١ ةئاط تحت هند مشي فلختي يذلاو ددحملا تاكل



 خوبشلا قوس لئابق لم يقاكللا لاما متم عمجبل ارطش يف كارثالاب

 دونملا ناكر ةعوضولا



 كلُ دميو . ةئيفسلا لا يم اوراسو ميقداني ارقب اذا ىذأب مهتم دحا باصي
 عيملا ًادعاو عبمجا نئمطيو ةموكحلا حا

 مرظتني ابشم ءادغ نا الئاق كل لع تفضاو . مهتمالسل ةلاقك هسفث عضي نأب
 مديعأ

 دخاو يسانلا دصاق ماق

 حب يفور قرنوكيم ماو ةنقيسلا رهظ ىلع
 ريززعم مهتتلئاع ىلا

 اهدمير يلاثلا موبلا حاب

 :9 دب ًادحاو مهنم قاشبلا عممي ذخار يحانلا دصاق مق ينم ةراثإ
 ةئيفسلا ىلا ةحلسالا اولقت نيذلا ةيرحبلا دونمل اهشسيو تاقلطلا نم اس

 مدي يف طقسا نا دغب اوامغف نومبتي نأ عيملا توعدو
 زقنلا شرما يسانلا هسا تعم ةفشلا لع يدحولا

 مهضعب تدهاشو ةب 8
 هنو ارت اير

 . يناثلا لصفلا يقب نآلاو ةروطخ رثكألا
 .زربا ادلع ةشهدلا مئالع يحانلا دصاق هجو ىلع تدبو

 جر يحانلا دساق ناكر
 ماوتلا فرط ىلعو . ليم عير ةفاسم دب ليخدلا راجشا نم ماب

 ةجشان ليصاحم اهيف ةمساو لوقح ىلا انلصو
 يقم

 هدحاو ليج اهني ءاَسملا

 دع



 ةيرق عفت
 ارح جرب يب

 راسيلا ىلعو هثملق يه كلتو ه < دصاق لاق + رصأن يجحلا ةيرق نه هذه و

 يف راتلا تلمشار باقث دوع تنشأ ريخأت يأ نودبو . مامالا ىلا ةرسو
 ةئدنع دصاق !ديو . ءاضقلا يف ايلاع يبهللا ةئسلا تعقترا تاظحل دميو نينضلا

 خبر هبا ركل هنلظا» مسلياو داع هتلر هسا يف نم دقابعرلا نأ
 يدق ًاداقسأ رصات يجحلا

 ةيرقلا وحث ةعرسب ضكرن خلو « لاعت د يب دصاق خرصر
 لبغنلا راجشا يرق ايلاع تمفترا دق ناخدلا ةددعا تناك ءانثال هذه يف

 ميدل ميجا وسر يمتتتلا عج يل برشا
 . لا ملم د راج انام لطم ادة لا

 لائمالاو ءاسنلا نم ةءاج ىلا دا
 نواحي رصأن يجحلا لايع مه اه : دصاق لاقو .

 ال ماقام اوأبم دنق كلذ تا دق

 رقلا نم انيق امدنغو ام .ةهزلي
 نع ىرخألا ةهلا نولخي
 لتقل باتملا نا اوباع دقلا

 . اووف بريل ادادعتسا ةتيبثلا
 لزانم قرسح ىلإ يرارطشالا ضابتثالاو يسألاب تب

 شك ري ذغاف تاكلت دق دصاق ينآر ارو . مهبحأ تنك يتنأل هلر
 مل ظاقلاو تارابمي عرصي رهو ريمق تقوب لبق ابلا لصوف ةي

 .لخنلا فمس نم ةمزح لمشا دق ناك هب تق امدنعو . طبضلا اهعاج عطتسا
 ران نم نونا ناك وورغمت ةيب



 نا انيلع ناكر ربنا ءاسملاب بهي تثاك حيرلا .نرأل كلذ نم ًادكاستم تسل
 هوايا تاع لينال مازع نم

 دصامت كلو ةدشب يقانعا يف ةامأل
 دققا امدنعو . راثلا دادتما

 رينا م انبرقفا الك برا
 لا ري نس اثل لوئا اثم ةراشإبو . ردسقاةرجش لا انلصو ًاربخل

 للا نريسو يمارملا تحقو يدع نا دم

 ةبسانم ريقب اماسو هنم تبقلت 9
 . دما اذه دنع هئتت ل ةصقلا نكلو

 د



 مدلا ةبيرض عقدي دصاق
 دفانمأ اهي ءاينألا .ترشتاو خوي

 لاسر دجوق : نيالاختاب باقملا لازنا يف ةضاخ ةقيرط هل يسايسلا طياضلا
 . مهتاعدتسا دنع روضحلاو بئارضلا عقد يه مسالا ىبرطلا نا لئابقلا

 تامر ءارحلا ىلا بره هنا لوقإ نم مهنم . ىقتخنا دقق رصأن يجيحلا اما
 دلا يكرقلا يسايسلا طباضلا اشإب رهزم ىلا مفنا هنا لوقي نم مهثمو « لانه
 ةالع ىلع هنا ثرلوقي ثورشتكو  ارطش يف يسيئرلا هرقم ناك
 طبسملا ةيكقلا ةرقلا عم ناك يذلا نودعسلا كب

 ينيبعب ةقيئر
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 .ةيرصانلا عم نيبناطيربلا تالماوم طرطخ مطق كلذ نم مهشرغو خويشلا
 دقازع هيو بسر ع سما هلي ساقي اب

 بقلا زكرم ناكو.. هدرجخ
 تارقلا نم عورف ةئالق دحا هخنلا مأ ةانف ىلع راملا ةريمب برغ ىلا يسيئرلا
 ةقدوزلاب رهثلا يف لسبم ٠٠ ةفاسم رفاسأم يننا يمي كلو . ةريجبلا يف بضتا



 لكي لواحو لل ىلإ ءاج نسح يجحلا نا ىتمن . سوبدلا يلع يجحلا
 نا عيطتما ال قدحم رطخ كلاثه : لانقو ياهذلا يف يمزغ نع ينيلثي

 ةفيرط يبل يبرعلا نع نكلاو ٠ ن
 ينشب الر يشن لبقا
 فل نكنملا نم دعي مل هئأب هلوق ىلع

 ةقابللا ىهشنم لثه كاك دقق ربعلا نم ماع ةئم نف رثكا غلبي لغ
 اهئ نسا ههوخ نبا فو الك بابشلا نإ

 ماكر . ةحوتلا يف انقيزط )ادي ىالافتسالا هبقا اسد
 ادلتف .ريبك لقق لمت عيطتست ةوقب ةئيثن ةيبشخ حارلأ هممطس لع دش ايوقو

 قو كالا ءخإلا كام فيلل قطا ينصأو هلخللا
 , "يإ ماقتالل ةثالثلا يناقعصل توعدو

 تلات نش يابس خدر ةريثلا ةيرشا طلو
 دضنلا مأ هيف قرتفت يذلا ناكتلل نم برقلاب نسحلا ةليبق ضرا

 ديك



 لني نا رساسيلا لصيف ترعدو ةفشلا ىلا قروزلا تردا ني
 اح يف اثيش ديقبل نكي مل هضرأ

 زار ةييلولا ىلإ يعم ديبصلشا يت
 يدنقنا دوه في ءيشلا ىفت كلمفو مالسب هضرا انيطخت نا دعب
 ,رغلا هودحلا دنع ءىطاشلا ىلع .انلا هصأت ضرا يف كلذ دعب ان

 فارطا بذامتأ تسلجق نانتمطالاب ترهش انهو . خويشلا

 انا ارقافي نا اوأرجتي م يقوف احطبنم مهخيش
 ب نذلا ىلعو (

 نم ةبنؤلا يلاجر ادب ذإ لئاه ازيزأ تممسو . ءىطاشلا ل
 ةدااتلا ىطعأ اتيب ةو
 كم

 يشف . ةاجف .. أ

 نأ لمأ ىلع كرخلا نور دئاق )؟داخنلا ىلع مبا ين
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 ام . ةأرقلا هذه ينابح ةقنأ هثأل لامقتالا هيلع ادب يذلا دصاق
 ةيحضلا ذا همب ايف تمعو . هبناوج ىلع ةالط ة+ ارحب بيصا

 3 :تئاج ىلع فت ةرقي تنك لا



 ثيدح دمبو نلشدف . همم نيب ىتا ءاسنلا نم ةعامج يعدتسيل دصاق جرخو
 رمشع ةميرأ رمملا نم غلبت ةبلط ةريغص ةاتق يهو دضاف خأ ةئبا يل نمدق ريصق
 يف ةيبقلا ةقيرط يه هذه نأل تجوز نوكتس ةاثفلا نا دصاق لاقو . اماع
 21 ىدتتعا اذ « ماكحلا ةيبق تاداع بسح هنا يل حرشي ذخاو . لصفلا
 © ىطغ الج ابق نم لج ىلع ةلبقلا دارقأ
 هيلع ىدتمللا ىلا « يلالا ضيرعتلا ىلا ةفاضإلاب 6 يدتممل ءإبرقا نم ةاثق ىلسمت
 لا ناك اذإف

 :) لافطالا .نرا يه كلذ نم ةركفلار
 سلا ب نسأل انش ز] ةبس فرك

 ريتغاو ؛ ىرخا

 ف ثداحلا يق لتقندق بلغ ىدن

 هيلع مرطت عقر يذلاديحولا 'يريكتالا لسجل لإ تنثكو .[
 اسس برش دملق كرا. اف نع فلات ناد نا اري نلف كلذلو

 يلا لح راغأ دقق . نديفبت نزل اهتيدهل
 ما ةقاتيمرر اهلل : يهو فر رطلا شهب ثم إف لسشست

 وسلا كلوا رظنم ىسنلا نلوا ءاتدلا نيلج يتاوللا
 نا لاقث . ثداحلا يف هتاقيقحت ةجبتقب دصاق ينءاج كلذ دعب,

 كلا ةليبق نم عرف مو يديجربلا ضرا نع
 ىلا اومدق ةايرغ نا لاقو رمالإب

 ةموكحل هتفادصي فورمملا دصاق !ونيشي ىح كانه
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 ةيايسخ هئاطعاب كلازتالا هدعو يذلا صان يجحلا ىلا ومشني ماكملا ةيبق

 م



 ةيوارلا هذه ةحص يف

 رسب اهككلن يفلا ليغتلا نابت حم
 * لمت دصاف ثأل ثداح ين

 ام اباقع ةقطنما لهأ .ظنب كلذ تاكو

 يعدي نسم ليزر روصتلا كاي فسوو كب رمت ميري ثوهنسلا
 رمظت تناكو . تزدمسلا لآ نم ضنا عرف لا ينتقبو
 حيرملا هشبا تذقنا دق انا تنكر . هدش لوط ىلع غلاب حرب
 قولا كلذ ذنم هى اييق لتاقي ناك يتلا

 ءاشوش اجئيدح اني ثعطقو
 ربي هتابشلا لاسجر نم ةتس
1 

 يدع هتبإ حبضاو .
 لشلدلا ىلا اهسمب عفدتا فيشلل جراخ

 دقو . يمدق ىلع هرمرو هطابر اوقثوأ لجو نإ
 ةثهدلاو لوضفلا تامالع مههرجو ىلع تديو دهشملا اذه عيملا برم
 فوتكملا لجرلا اذه نا لامقتإ ٌةئاق هنا .لياملل دمع رجقتاو

 تدعو - اهاراجر تيركلا 7



 شيقل هيلع يتلا دق هئلو + ةبكلا ل تبصأ يلا ةياسملا نيو رع
 وا. يحانلا دصاق نم ةراشإب ئسحلا ةيبقأ

 : لجرلا لاس ام ترش
 . هيسدق ىلع لجرلا فقرا

 هييمش رعم يف يطتالا دب ىلع تق هدلاو تا دحتب باجأ يتلا
 اذا هيفيس اع هئلأس

 يتق لواسيس هنا ةبهاتتم ةحافوب هرف هيدا
 هذه هل لشدأ دق رصا يجنلا نب فرتعا ًاريخأو . ةيلانثا ةرملا يف عجتيم هللا

 ةافاكج مدعو نا همي هسأر يف راكقالا
 كلر اماق ةسضاو ةيهنلا ثنالاوا

 ؟سرش اصخش لوانثا يا فرعأ تنك يئئاو
 ارارق تذقتاو . هنئامس ىلا تملا نأ هفثا

 م هشيم يف حج اذ
 ةنقع ليرلا اذ ىلع بانأ# تيم

 :رارق يف رعشيو ةياغلل املا
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 ىلا لظو ةصرفلا هتيطعأف . يتمدش ديرب هفألو ىلبخلا نوؤشب فرعي هنأل يدنع
 لفه . يئايح يف هتفرع مداخ صلخأ ثداحلا نم ثاونم تم دعب هتوم م

 لا بفقر ينكر ةنيبو ينيب ةفساع باقم دمبو . امبط دساق ينم بضع

 تادعاسما ءاطعال ماظن تندميتسا دقو

 تا يدهج تلواحو . كشلا نماكم < لئابقنا
 رم يسرافلا هجتاو . يماجت
 ملكتي نا نردبو . ديري ام هتلأسو

 لالا خراملا هبجور فرذعملا رصان يبسحلا فثا تيئبثف هبجو نع

 رك



 صان يجح اي كلب الها « معن : هتبجأف ؟ ناسك ا
 ذاك فرعا نكأ مو ك

 تأ كر رادثا
 يقيرقو يفيضمو يلزنم قرم م

 أ” ليماعو يقلئاع ىلع باذعلاو بارك لازنإب يحا

 وهو ةفلط اهعقلاو جرسلا بناج نم هتيقدنب لسب ءطبب لكتب
 يف ديقماو مديرا ؟ لمعي تا يشامد ضن

 يشاج ةطايرو يثودم ىلع ظفاحأ نا عاطتملل
 اذه متي نأ بتك هنأ م يإإ كلسرأ

 فال[ ةرثع اهردق ةأفاكم كلانه نأ س
 كلفت تنسو غلبملا تْثأ تعفد ول ك

 ناسكد اب يجاحالاب مكتن تنأ . مهنا الينا ؟
 لفتشي يغامد أدبف يثدمم ىلا ةبرصال ةيقدتبلا ةهوف كش الو ينتسديش دقو

 . هنعرس ىصقأب
 ةرشلا تنأ عقدت ول كا ... يدصف رصان يجح ب : نأ 1

 ةموكملا يضريم كلذ ناف < طرشش وا ديق نود كنت لسن
 لح لواحأم ينتاف يتبج نم انا امأ . يتحيبصنل ءانصالا ىلا ابليمتسيو اهمنقيو
 خيشلا ةلئامل ةيد لاملا نم ريكألا مقلا بهذبف « ةيرئاشملا ةقيرطلا ىلع كتيضقا
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 فركب يقابظر . نايزم
 يفتا قو صان يجح انأل يل
 . كاليبقو كلضرا للا ةدرملا كل قي يل ةموكملا نم نع نيكي لتاب

 01 لمآلاب كشلا ايفا 0

 لسا . يفقس كمت اقيش

 ابجي فلعأ بعلا نا لب كلم
 رمصات يجح اي يهجإ ب كلذ ل تذ
 .اشملا دعارق بجرم ىلع مشحلاو لدن ل

 يهيشل نأ يدور

 لأ أل نيميلا فلح بلطنت يتلا ةيرئاشملا ناعلزلا لح يف (ريثك دختسا



 +ب ميتا ثيح يلو را سيدق هنأك هبلإ
 وا ضارمالا م نضره باصي أل نحرعتي نإ هدرع ديلا

 عقنلا دشأ يف امئات
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 ,ءاثلالصفلا

1١518 - ١ 101/ 

 هيفاجلا دس رايها

 لقت لئابقلا تناكو تقرلا كليف يدلل ةرئاد اني
 أ يرل ةبسانلا نكامألا يف دودسلا ةماقأل
 زوأ مسومو ريمش وأ حق مموم : ضرالا نم نيمموم

 ك4



 ل برذ ببسب تار رت تري يس رأ يف هسميو فيركا يف
 اهعرز لجأل كلذو دصق نع ذاب احن ةعررزم تناك يتلا شرألا ىطقتو
 ةجوضن تقو ىلإ هتعارزأ تو نم ءاملا نم ريثكك ىلا جامي يذلا زْرألب

 يلي اك لئابقلا ة

 كندر“ يسيئرلا يرجنا نم ةسرفتملا
 . رجلا ةقيرطب انكم ممقلا

 يونسلا نأضيفلا يقأي

 بيا نكي قيض قاضيقلا عمومو ةيوثثلا مناوال ذاسخ نيب
 اناا ءرطت تاباسملا هذه نكلل .

 عقر . ةيميط ديغ ةجرم لا « ريعشلا دا 0 1
 تاوثتلا ربغ راحلا ةريحب ا نم هابل

 يقل تخلو قاتلا ل ةباطلب ةوريشيو اجلا ةدج نم
 ::كارقلا قاقط اف ثيح عريشلا قوس ةثيدح برق لؤي

 حتف يه هذيك ةئراط ةلاح يف ةيعارزلا ليصاحملا ذاقثال ةديحرلا

 مده بجوتي كسل قيقحتلو . ةعرسب راجل ةريحب ىلا يرحي
 رمال ةيبق لكف . ةكشلا أثنث انهر . لئاب

 هذه لثم يف كلذل ةجيقثو . الوأ مدهت اهتاراج دودس ىرت نا بغرتو اهدودس
 تناك اذاو يسال شضعبلا ابضمي دردس مده لوامت لئابقلا تناك « فورظلا

 مده
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 ةريشع سيلا تاونتلا يق.لاحلا تناك اكل دوجر الوا ةفيمخ ةيلخملا ةمركتملا
 لاثتقالا ىلا لئابقلاب كلذ عقدي ناك ام ايلاغو . زيككنالا لوخد ثقبس يلا
 . ىرقألا فيلح ةداع رصنلا نوكتيو

 تارفل عقترا ناسين رهش ةبابن يفق .غاناشيف 1411 ةئس تدهشرا
 ةياقس ىلا جاتميو قطانملا نم
 باعملو لالا لاخر ع

 يف يشن دق جمتلا نككي لو . ةفيلع ةجرد ىلا
 أو٠..ةسيلاس ودان عينج تلا# كلر < دمج
 لماع ةبرتالا ةيلعتب اوأدبو رهثلا فافض ىلا دبي نمو بيرق نم نيقاسبنا
 ٠ يسيئرلأ فاضيفلا مودت لبق ققدتلا نم ءاملا عنم يق نوخبجتي دق مهنا

 علل ةيعسر تاءارجا ذاقغاي ؟بلط خويشلا قوس يف ىقلثأ ةعاس لك تنكر

 زا قوس ةنبدم اهمم قرغتسو فلتتس اهلك
 ك

 تناكق يراتسم مئاصن اما .
 نيب ءاقدصا ميدل ميعيج مينأل فارغا مئالي يذلا يأرلا يدببا

 عاطل عاققأ قيرط نع مزق ةذاي ةصرق كلذ يف اودجوو لئابقلا فلتخع
 يفثا تدجوف . ةحلسم هيف مخ نوكت دق يذلا دلا نم الدب دسلا كاذ مده
 اك ايم موللا لمحتأس
 . اهلاوسأ أوسأب

 عقتزت ةيرئالاب محلا ءارفنملا رهنلا هايم تلظر
 | ضررألا نم لعأ تيحبشتأ
 0 تنشلا ىلع ةيبالا ةفاحلا
 ةزماللا جور روهل ًاموس رومالا دلز امو . ةيعارزلا ليضاجملا فلقو هال ابميج

 ةثدقألا تاثم ةقارقا .هنغ جلقيس.دسلا نم دس مدا جديتق . اهروص لجأ
 ىلع دودسلا باحما تاك كلذلو , هيبتاح ىلعو دسلا ارو حمقلاب ل

 سارح كلاثه ناكر . ريخالا ىمرلا ىلا مدودس نع اومفادي نا دادعتسا
 ارلا ..تاكر « رابنلاو ليقلا يق هودسلا هذنخ ةسارخب نوموقي نوساما
 . ةدحاو ةليبق ابلمحتق نا نم لضفا ةبكشلا عيجلا لمحتيلف : وه

١ 



 مقا نا يلع سأيلا نم ةلاح يفو . ةباغلل ةبرمس ةروصبر اناح
 تنكر . لاسيمأ ةسخخ ةئيدلا نع دمبي يذلا ريبكلا هبشابلا 0

 ةقئدتلا رهثلا هايمو « دسلا لعا ةردث حلف
 نوحلسم سارحو كلذي مايقلا عبطتسا فيك يه ةكشملا اما . يقابلاب ةبنك
 ةيتجرعوب تاكل فكل يسوون يراشلا لوو تنكرك , ديلا ةودوم

 سارح ةعبرا تلا .دجرف © راظنالا لإ تللأ ال قح ىرشا هودس ةدع
 مهتسارح نكت لو ةيقرشتا ةيجلا نم ميلكو هيشاجلا دس ةسارحب نوموقي طقف

 اذإ يننا نيقي ىلع تنكر . يططخ عضأل ةئافتم خربشلا قوس ىلا تدعو
 رلنلا تفرص كلذو نرمرافيو ثوضراميم دسلا باحصأ ىلع ةركلا تضرع
 ططخ ىلإ ءرجللا تررقو رابنلا حضو يف ةوقلإب دسلا مده ةلواحم نع
 . مالظلا عنج تحت

 3 مم تذخاو هنا .لياملا دمع عم اقوحشم تيكر لبللا يقو
 نع دعبي دسلا ناكر يشيل جا ن نم هيشاجما ةانف لخدم ىلإ انهجتاو « الوم
 دسلا ىلا انعرسا امدئع ًاديدش مالظلا ناكو . ةدرإ ةياقالث يلاوح ةاثقلا لخدم

 يف نوطقي اونك ةيقإ رجا ىلع سارحلا نأ ردبيو ةانل ةببرغلا ةبجلا

 امدق 18 هتكامس غلبت يذلا دسلا ربظ ىلا لياعلا دمع ةأ تقلستو
 رفح ةاكمالاب ناكر بمص لمعلا ن نكي مر . نيمدق هضرع ًاقدنخ هلوط ىلع رفغ
 للسسعملاو . شنلاب لوبجلا نيطلا نم ةعونصم دودسلا كلت آل نيديلاب قدنحلا
 .بوطلا نم عونصملا مسقلا وهو دسلا نم ىلعالا مسقلا يف رن بسال
 الثل ةدشب بوضلا نم نككمتت نا نوم رذحي لومملا انمدشتسا كلذلو . يوثملا
 توسلا لع سارجلا ظفيتسي

 ةئالث الإ انمامأ تبي مل ىتح ةلماك ةعاس ةدم تمصب لمعلا يف انيرمتساو
 مادقالا ةرفح دسلا يف ةقيمت ةوجف انحتف امدنعو .ءاما طغض هجو يف فت مادقأ
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 ةعرس ىصقأب هيف انبرهو فوحشملا ىلا انعرساو قربا ةسعرسب ةيقبتلا ةثالثلا
 انه انفقرر دسلا نع ةدرإب ةثم دمبق ةطفن ىلا ةتكمب

 1 ةطقملا بسن ةيش لع
 نا كئدنع انفرعو . هئم ذفثتلا دسلا قشن يهر رهن هايم ريده انعم اهاثحنا

 .اهقيرط يف هفرجو دسلا ىشنم هايملا عنم عبطتسي نل انيش نا ذا تحج ةطخلا
 ف. تانلا رايتلا دتشب نا لبق ةنيدملا ىلا ندعو
 . فيدجتلا نع

 ولا نيارحلا جرطوأ
 ءابملا عْنم بع تولرامي منو ةرواجلا ةيرقلا يف ءاسنلا خارصو ةيبقلل لاسجر

 ثبلط كانهو اسابص ةثلاثلا ةعاسلا يف ةثيدملا ىلا انلصو

 رجعت الثل دسلا ريع هايملا ىلا

 تارضأ دمب نع انعمو . ةاوألا .كاوف دعب نكت

 دق ريثلا ءايم تناك حابصلا يقف . قرفلا نم خويشلا قوس ةنيدم تذقلأر
 7! يقادم- نسح يجحلا ءابس دقو . نيلماك نيمدق تضقخغلا
 هنا : لاقو  هابملا هتفرجو ليللا ءانثأ عدصت دق هيشاجما دس نا
 هذ ًاركش .. راهتي نا بحي دس يبا تررق ينلا يه ثا ةمحرا

 ١" كلذ يف يشارف يف لازأ ل
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 داشملاولا ةرعد 6 نأ مهيف اج
 طياشلا دعاس ( 966

 دن #8 رجل نكلا
 رادالا نوكتت نا لجأ نم هنل < اينابمشلا نع

 بك رك يسرب ريسلا
 , 4 نيدبا نغ توكت تار كا رت اس اني و جيلا بأ انيمل

 عيدسم اهب
 . دلك قتلا ءازلل يرادالا
 امي قاد ارئاك مهنأل اباضقلا هذه
 ةدحاو ةرادإ تحت
 نولوتي ارنال نيذلا نيفظوملا
1 

 نمر يف هنا لوق
 اسس وئاحننا ايس رمل ىدإو ٠

 ةيرصاتا يف تارفث ةماعلا

 . هنرقلا تح تالصاولا 00
0 0 7 



 . نمثل نحن انعقدر
 :سا دميو جارققالا ىقلت اسدنع يسريب ريل بقغو

 :ويشلا رس ىلا ياكم لقن يذلا غنري رجيملا كلذ يف امي ةثم انكر

 قوم خوبش حبمج كانه تدجو امدنع يدمد تناك ام دشلو . رمرالا
 ةقاو- ادقا ىنبم ةعلاي يف اول دقو أبي

 ىلا ينوقبس ءالؤه نأ ةقيقملاو . رمألا تربد ينأب مهتأس ينال كلذ نم تقياضت

0 
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 > نؤبالا يرن ةلطنأ

 أ ؟ رفاق
 حالا ةئو رجبلا
 ا! ةدرملا يف بغرب هنا مهف يذلا
 . ةأرقأل ةقفارلاب هاون

 انقر سشوم ماش اهرورت رك ديهر يرو مق مد
 مهيللط يف يلم ركف هنا مهنلبأ  ةئيدملا قدانف يف ةحيرم ةبل اوضق دق اتاك اذإ
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 ماثلا يف ذيع لماع سرالل
 هس ناعا كلب رمأ# تااجتنسا ىلع آن



 | ةنيدم نع طفف لايمأ ةثالث هبلع ىلوتسملا لوثف

 عرب ناك لبق نم مدلاو نا
 الا سيو هدرطب ثا كواح
 او © مهل تسيل كالما ىلع نولوتسي نيريثكلا نإفا

 ابعرز يتلا ضرالا لك ىلع فرشي ناك لوتقلا نأ ابو . موذح رفحيل ةيئاوم
 . هتياح نيمأتل هيلع ءاليتسالا نم دب ال ناك كلذ

 كس كلانه نأ ءودهي هقركذ نيسح هلاق ام لك ىلا
 , مهيديب مهقوقحس ةسخا نم دارفالا عتما نا يبجار نم هناو «الا اهلثمأ ةطلس
 :ركش ةبأ يكن ىلا اهدعب مدقيو ريخأت نودب جر | بجي « هيلعو
 , كير دش

 :دعوو يتحيصنل نيسح يفركش هنيع فرط نم ةايبخ ةزمغبا



 رمألإ تبق لاج عتفيل مب ةثالق بم بلل هنكلا « هنم تبلط
 مايا ةثالث دمبو . تاح دق ةبفقلا نأ تنارت

 .ارق ىلع اوتقارب ل هلاسجر نا اهيف لوقب ةجبإلا
 يك

 ل نم
 ارظن هلل ضيا لوقيو

 كما نك
  لوتفلا نوبلسيس نيراوملا
 يمئادمو يدوثب سأر ىلع ريسا نا ةيهفشا

 ةموكحلا ةبيه مف تبل نأ
 لو انع ةياا ودب <

 كلا ىلع ؟لوتسم لظبس هنا ينمي ام «عفادم الو هونج
 ين ع
 امو ةيناث كيب رما ينماج ءاعثالا كلت فو

 هنا لاقو ٠ مهتم نينتا

 ب يحو يمارغسا
 قدم نرودب ائيش لعقا نا عييطتما ال يثنا حاولا نم ناك نا ذا . ةممالم

 هتابشلا لاسجر سرعت الإ كلذ
 تاوق ىلع لوصحلا عيطتما ال ينثا اك عجارتا نا عيطتسا ال هسفن تقولا يف
 ةبفارم ىلع لمعت تاوقلا كلت هيف تناك يذلا تفرلا يف ةيرصانلا

 :اًرطخ ف
 لا نيسح ىلا تينكف طايل تلواحو

 م



 تنكر . هقيجساو هنس مقتنا اللف يرايزب هل ةوحدسب ال هتعامج نا يعدم ضقرف
 هال نيراوجلا نم ًادحأ تا ؟مات نوفرعب ةقطنملا ناكس عيج نأل ةيهاو ةجج كلت

 1س لف نب ااا لأ
 . ةقطنلا تايصخشل

 !امر تدك و

 ءةيضقلا ثحبلا [ ةمركملا تخمو ظح)] نانآلا هيلع يقايو هدشر ىلا برثي

 فرقا نم فايل كرك

 قربا لسبزلا عنعي قبح قس ييبملا تلسرا ع يرغا

 ريشا تعور : ين طوع

 هفتح يئالي داك

 هيق كلف حيبفلا نيسح ىلا البستسم اياتك تلمراف ةريخألا ققرو تيغلو
 يللا ةيسنمروو اجرنا قلم يع رح دن

 يشن« ا انقر « ةمركتلا تا تلو :ةيرست ةدم يق
 نلعأو © ةلمق جربلا علمت نلعاو تاعام عيبرأ لالخ رشح اذا

 مهلع اهنا ريت بجيحتس نقسلا ناف 6 ةموكتملا ةطلسل أضيا هلاب.ر عوتضخ
 ىدملا كلذ لثم يف فصقلا ىلع نيترداق ناننيفملا تناك ذل ايف كشأ ينثا

 طقف تاعام ثالث دعبف . تحجم « لاح لك ىلع « تعدخ نكلو . ديعبلا
 ةوك فل يلع هرظن عقو امدئعو . ةمحرلا بلاط يباتعا ىلع نيسح يترا
 نا تتبثا دقل .. يفككي .. يفكي : لاقو نارفغلار نامألا بلاط يقنع لوح
 . تمدتقا دفا .. داللا ءذه يف ةموكح كلانه

 ادلب



 هتايشلا اجر. لسرأ ينم بلطو لوققلا اراخأ دق هلاجسر نا نيسح يثقلباو
 ةعاس لالخ ناكللا نامجشلا ٍلاجر لتحاو . تلمفف 6 همالتمال
 0 لا تا يكب

 هانا بساط عما رح مهكر قا كيرطل وترا يت يشاو ١
 اهايدسا يتلا بلا ةمدحلا نيتنيقا يدئاق تقلبأ دقر .تدح امم ائيش فرعتا ل

 نيح يقب اهب

 قح دمي جويشلا قوم ةردافب ايي اك اهدنا“ ةخرمم ل دص يف نخيل
 -.اميفرحب لع اهتقأ يلا ا

 لا دقق حيل يح ام
 ياسا مس ىلا دوي ال ثأبب هتوقتا نا دعبو © حقصلا هنم بلطو

 سمات دي لبق نا دعب هحارس

 .ةيرضانلا ىلا تلفثتا امدنع يئافدضا صلخأ دحأ حبصاو تارمةدع كلذ دعب
 اونا يبق ةساقر يف صان هبا ههلغثو تاوثس نا دعب

 ناكر , لصيف ةدايقي ةيبرملا ةموكشلا مايأ يلبقلا عمتجلا يق مزق وضع هنا رصأن
 فيرخلا يف اانه ىلا قفتنلا اهلك تيوكلا ف يزد

 هيانع ازريم
 ةخنلا مآ ةانك يي شيمي ناك ةميفق ءابقتا نم نيدتم جر هيانعا زوم

 دنس. يرو ناقل قمنا لكان شرهم ل تعني وعر هل فال ةاقاه
 نم ريكألا مسقلاب اوسيق ام اذا ةيلقأ مو ةيرابخالا بع

 ةدقنملا ةيرئاشملا اب ضقلا نم ليلق ريغ ددع لح يف هيانع از ريم قدعام دقو
 4 قالطلاو « دودحلا ىلع عازلاب قلعتت نابحالا نم ريثك يف
 : ةلمارللا ىيرط حع دب لاستا دك . كلذ

 ريبك نيد ملاع اهي موقي ةرايزلا هذه لثم نأل يقروزي نأ هنم بلطا لو
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 :نم برقلاب تارفلاب لصتقم ةانقلا ءذه

 قلع نرا ميأر يلو . زرألا ةعارز ةيل
 اوجد ينل مهقرطو مهيبلاسأل اكابتنا ربتمي ةموكملا هب موقت اذهك ؛

 ءاعم ثاعاهجاا تدقعو طغللاو سسمهلاو تامئاشلا ترم
 ثينأ ةيموكح ةفارجب نأ اديقمت رومألا داز امر . ةياثع ايم رقم يف ايمرب

 هابل يلوملا ةيبق ةفطنم يف ضرأ تلقتتاو راملا ةريحب يف
 .يززم لادتم يلجاتمالاو ضلال لغو : ديني قي ةيرق
 راوهالا لاجر نم ةبضاغ تاثمي اهتعبت خويشلا

 6 تاقءاضم نم اهنج جتني امو تابارطضا ىلا هبالقا
 اططيذ فئابقلا لاجر نم نوسنووبملا كرحتي نا ينقلقي ناك ام دشأ
 .. لمعلا ىلع مهتقفارم مدمل ًارايظإ ةقارجلا يفظومو لام

 نظن ةبججو ىلا فطملا نيمب هيانع ازريم رظنب نا يهيدبلا نم تاكو
 قازرطخ يقر دوش عيبا ةداعتسال ةديحولا ةقيرطلا نا حضارلا نم ناكر
 :ا لبست نا اهنأش نم ةديدجلا ةانقلا نا ازريم عانقإ يه ةقطنلا

 .امدنغ اريلع ةتقؤم ودم ةماقإ ن كثار «ةيرصانلل خريشلا قوسرلا راملا#
 ربع برعلا لاق
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 لك ذرألا ةعارز مساوم يتأت
 هتاف ايلا هيانع ازريم ىلا ثيثك و

 ٠" ناكسنا نيب ريبك ذوقن وذو حجار لق وذ هنا يل
 ةقاد ةروصب ةموككملا بئابج ىلا ريبكلا درفنلا
 هتئادص بسنكأ نرا يدبج تلراحق . لمعلا يف اريثك يدعابي ؟ طاضنالا

 ةميتم ةيصخشب عتمتبو نسلا يف امدقتم ايكذ الج هتدج

 ءارهألا نم ةقطنم

 يلإ ةسبجاحلا ءاهتتا دعب دسنا
 هنا ينربخأو يرظن ةبجوب ازريم عنتقاو . ةانلا متق دامي نا لا مدقلا نزلا

 بس ديم هيو ةانسول
 . هفالك دنع لظيم هنا اماق فرعأ تنكر . لرصألا

 يرملا ماسعطلا نم ًارخاف اجيزم ناكر « ءادقلا ةدئام ىلع كلذ دعب ندمقو
 هيانع ازريم نآل « يسراقلاو . هيلا نيب لفتسي اك« لأل

 طبرو ينفقوتما هتعصلو هعدرأل تخت « لماجلا تيداحأو « ءادقلا دميو
 ةيضف ةئاوطسا نع ةرابع وه ًازرح يعارذ لوح لاق« ناتصوب اهفوط

 ىلع ليتسملا نم لمجت اهناو < هسفنب اهبنك مركلا نآرقلا نم تالاثكا
 م رخبلا يف وا ريتا يف ءرغس ءانثأ ىذألل ضرمتي نا اهلماس

 اسدنع 0415 ةثس ربنا يف يل بصن يذلا نيكلاب فرع هنا ف كشاال
 طباضلا ةمالم نعؤي نا هفطع نم عفادب دارأف « ينابح يحالا دصاق ذفنأ
 ٠ ليقتملا يف لئابقل ةيشحو نم يسايسلا

 ةءاقهأ و ةتراقح ىلع لاس ةئيدلا ىلإ آدئاغ قووزب تملثأ
 اوممجن نيذلا لئابقلا لاجرو ازريم عابق سرفن ىلا رورسلا لخدا ام « ز
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 ايف لمعلا ى
 .ةفاركلا تناكو . ةرصبلا ىلا رداغي نا لبق ةفارجلا نع ل

 رنتي دئاقلا ناك © راملا ةريخب ةيإن دنع ةانالا نم ىنمبلا ةهملا ىلع ةيسار
 .ايدقرم تنكر « ركابلا حابصلا يف قروزب تملقأ امدنع ًادراب سقطلا ناك

 ازريم هيناطعأ يذلا زرحلا اهيبج يف عضأ نا ىنأ م
 ايرو . مرقحلا ماعلا يل هل يلا ةظسللا ذنم يعم ماد هلحأ تنك ذإ + ةيانع
 يعابتا يضري هنأ وه م او «تاقارخلاب ايرطف ينم اناهإ كلذ ناك
 - هابقثا يأ كلذ دمب هرعأ لو يعم هتلح , برعلا نم

 يسقنا تظفثحلا نيب« كرحلا ةفرغ يف ةراحبلا يليير ىطفم قروزلا ناك
 ذ هيف ةماخ ةفرغب

 يدجلا هيمس ينب ةانق انلخد ىثح يروطف يبنا دكأ لو
 . ةمبرم ةذقا

 هتعرس ىصقأب ديسلا ىلا قررزلا عقد ام اديدش تاك رابشلا
 .تادودعم قئاقد دعب ةقارج لإ لصتسا

 فنعب قروزلا بلقنا « ةعرسلا فيقخت نردبو «
 ادقأ ةسخ عافترا ىلع رهنلا ربسع اكالسأ ةقارفلا
 ةدئام تبلقتاو اي مدطصاف « اهبلإ لصو امدنعال كالمألا يدنكلا قررزلا
 هب تمطختو يقفرغ يف مامطلا
 فاغاو ريغملا يقروز بلقتا ةظنللا كلت ينو . ةذفانلا
 وتلا ىلا تجر ابشمو ةبوعصب ةذفاسنلا ىلا تلصرو . كالمالا
 هو قروزلا ىقتخا ةظحل دميو كالمالاب
 عم ناحجرأتت يالجو تناك راينا ةدشل ارظنو . ءاوخا يف رخآلا فصنلاو

 تسسحأ دقق «يناوي كالسالاب ينسق ناكر .
 .اسرلاك

 نم ةفارخلا تحلو يناكم نم تزفقق . فمع لا

 حبصأ يمسج ناو اندمجت "يدي ذأ
 م كالطا كشر ىلع ناو ةقارملا ةرامب ينذقتأ تاعاس اهتلش ةريصق
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 ةلسملا يف رهثلا يف طقسأ تدك يننا ثيحي اميظع افلبم ءايعالا ينم غلب دفف
 ل ةراحبلا لصو ينلا

 تلأنف يعر تدعتسا يدئاربلا نم ةعرج تبطعا نا دسيو
 فلبأف يقروز نع

 يف ريست يتلا قراوزلا ةرثكل ًارظن رن

 يسم نيم رسفتسي] فني نيم دعي لابرالا باق ةيامع اوزيم لغو
 كلت يف هزرح لمحأ تنك ينأل هللا هيف ركشب ًاريصق آباتك همم يل لسرأو
  ينزفف تيل .- قرطا ليخحأ فتك يتا كره يقتل نكلو.: ةطسا
 0 . كلذب ادسنأ ريخأ

 ديس يأ ابيطني ةذيرمت نأ زرح يأب أزها دعأ م تقول

 يفت

 كلذ ذئمو

 يئباقلا تيوكلا ىلا روكذلا ةتعازرم نا هاج 5٠م4 ةنم عسير يف |٠
 جربت ىلع كاملا نم هل لصحأ نأ ينم بلطو |[
 لوصطلا نم تنك دقو . ةنسلا كلت يف تاناضيفلا ءارج نم رارضأ هب تفل

 يذلا اهدلاو هبسم هاتي

 أ[ .ةئس ةرشع سمخ لبق يفوت هدلاو نا كادئيح قدبخَأو .عضاوتم غلبم ىلع هل



 عيسانلالصغلا

 عساكلا
 1115 قلم

 يقر كلب هلادبع ناكر . ييناطيرب اهعوضخ انمي



 كرت لا شيملا لولف عم تارفلا ىلا نامجادتب وأ :هيناطيربلل نافستسي الك اذا
 تاكلي نالبسرلا تاكو .اهرازوأ بر

 اهيلخت نا ينعي ام ةرصبلا ةقطنم يفر تارفلا ىلع ضرالا نم ةمسا
 قل كي يميجع ررقو . تازيما ةفك
 تعا هميو . برحلا ةياجلا

 بك ضيوعتب لا

 رينلا عمم اقتل لا لسوتلا لواسو تييطب اددزتم ناك كب ظادنع اما
 هراطعا ادسبع اسييق بلط ةيرس تالسارم اهنيب ترجو . سكوك يسريب
 دهم دفق يسوي رسلا نأ ررشل ىوب كلذ ل باع( ان يعي كاك
 شن ةلئاجةروضي سوي يل ةنلبأ اييخأر بحس رفوطلا تلم قرر
 ةعجو ريغ ىلا كارت مستسي نا

 ةترطخ يف ركفي ةرثف ىفتخاف . كب دبع هلا وبصي ام كلذ بسآنب لو
 تناك ةيادبلا نا انقوم ةبقلل
 . هين لع لسحب نأ

 ا نوئاك يف عضولا ناك اذكم
 ا ا

 الا يضارا ريع مهب ترسو
 كب ثادبع نيب ترج يتلا ةبرسلا تاضوانللاب لع ىلع تقرلا كلذ يف نكأ لو
 كب كادبع نا ره هفرعا ام لكتاكر . ةقباسلا ةئسلا لالخ يسرب ربسلاو

 الا عم بمذي نا وا طرش وأ دبق

 تود شيملا دئاثو يسرب ريسلا بضغا هنأل

 تقرب ةيرصانلا ىلا يلاقتنا دعب 134 ةئس

 هسثأل  فسؤم رمأ وهو « كارتالا فرفص ىلا ايشني نا اراتخا كلب يميجعو
 تناك يتلاو اهنع آلوؤسم تنك تلا قفتنلا لئا رمت اهتعاطتماب ناك
 يف يل تسيل هنا فرعا تنك يندكلو , ةظل ةيإ يف لك اشلل ةرآثال دادعتسا ىلع
 .ةليح رمألا

 ديري ها ابيف لوفي ةلامرب نودمسلا ديقلا كب يراض يناجاق موب تاذو



 تاكو ةسيدتلا فودمسلا ةمردم نم ييمامولبدل اسذرغ كب يراخ نأ
 ,دمسلا ةئاع ءايحاب لي ناكر لا نطاوبب هتقرمم
 1 تارفلا ىلع ايئاطيرب ةيابجم تودعسلا آل ةلود ةماقإو زيطكتالا

 ٠ اهيف فوقتلا بحاص را اهسيئر وه نرتكتي ثأر « نيرحبلاو تيوككلا ةلرد رار
 3 اكبب يراغ كيداسمأ ىلإ انشا افاد تنك يننأل هبلط ىلع

 ةيركسملاو ةيسايسلا تاروطنلا رخآ يف هيأر ةفرعم لاو

 ةقراخ

 يذلا كب ثادبع نا كب يراض ينغلبأ ةيديلقتلا تامدقلاو ثيداحألا دمبو
 يف «ىبتغ نودمسلا ةئاع لمأ رع

 ثيحب كلب يراش ةاح ةحئاسلا هذه تيلأ دقو . همالقسا رمأ ةيرس ةبانا
 * لارتألا يديا نم يعزلا اذ عازقنال ثا نم ةيطع اهنأ فيك يل حرششب ذخأ
 لئأس فيقك يدي ل ملتلا متاذإ هسا مث « م ةيزه ةزكتس اهنا فيكر
 - يكادك يسرع نردك دنع اهرِر ةريشو عطس

 يعم. ثخبي نا دسيزيو ةيرصانلا يحا

 ادبع لابفتساب يبحرتو يطابتغاو يرورس نع كلب ي
 يكل املا هطعأ نا دما ىلع ذاق تالس ع ال ةكاذإ ها

 . ريش ىلع ريش كلذ نوكيفا
 .كارتالل هتالارم نم ىنتكا و

 ا رع ملأ تكل يلا
 جواخ نرماشب يمادخ حبج نأل لوس كلذ ةاكو يتعدر يبا

 ريبدت نكي رمآلا نكلو . يدنه خاب 1
 تاطابتحالا عم تقلا دقو . يسفتب للا ىلا رثزلا لاغشإ

 عيطتسأ ينتا

 مدقت ءاغلإ دح ىلا كلذ يب غلبو لزنملا نم بارققالا نم صخش
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 ادبع ناكو . نردمسلا اش حلاقلا كب هللادبع هبحاص كلب
 لكو « قيرع لصأ نم هنا ههجو ىلع احذاو ردبيو
 انقأ نأ بي يتلا ةقيرطلا نأ ثدجوف روقلا لع دب تذخأو . مظغ

 وديلأ 8ال مو ؟ كلذك تردنسلا لآ لك نيبلأ . سيشقتو هلايربك ىلع بمقلا
 زلا مدس ذنفق ؟ لوسرلا ةلالم نم مبنأب نوعدي ةيجبجا#

 . ميتليق دارقأل
 دات انذاتعلا شرع يف هاج كب طلادبع نأ يل نيف ام

 دنغلا للا اتيجس « هيلع هقتح بيست « يسري ريسلل هلسرب نا ىئخي ةاك
 ناك اذإ ةموكحلل ةمارثك غلبم يا عفدل هدادعتسل ىدبأو
 كوك يسري ديسلا حسم طسوتلا لع تلفار ةذيجو ةشئاثم دعبو . رومألل
 همالسقسا هيف نلعأ هادغي ىلا ةيقرب لاسرإب كب كلادبع يل حمسب نا طرشب

 يقل .ةيدبك ةيزور فلا؟ ةرشع غلب ينس هثاو لإ
 تضرعو , ةثسحلا هايارن ىلع 1بيلدت « ةيسايسلا ةرئادلا هريد يذلا ةي

 ةييسابسلا طابضلا ريسبك نم لمأب كب ثادبع نا لوقلاب
 7 ىلا كانه ىلشيس هنا دعو ذإ « ةتاكلتم ىلا

 .لاسرا ىلع ةققاوللب كب لادبع عتقي نا عاطتساو يحا
 يف اهلسري تأ كب كادبع دعو دقف ةيبور فالآ ةرشمل ةبسنلإ امأ . ةيقدإلا

 رمل عم رونا
 فا

 نع لابمأ ةدع دمبت يتلا نابيتك يف هناكلتم ىلا قفتنلا ويش ريبك كب لادبع
 يأ ضفريل نكي ل يسريب ريسلاف . برعلا طش نم ىرسبلا ةسقضلا ىلع ةرصبلا
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 . يقطنمو لوقدم حارتقا
 ءايشألا نم م شمدللا نم هنأ

 ارهالا لجر
 خيش يمرلا رعب وهو ةيئاظيديلا ةموكتملا ةطلسب ف
 دب تاكو . راملا ةريبب نم لامشلا ىلا رارهالا يف

 دج دنعو ماع هلق

 :يراال .تايلق لاري نا ىلك وك هارل 0
 . هيلإ بمثأ ناقل امأ .

 .نمح يبخل "ةلساوب .تالوانع ةدعب كف
 ! تالواحلا كلت لك نكلو ضيمرلا ردسبب عمتجأل يئادح

 ربنا قاروأ

 قول تدك ظفف ةدا
 ةرم لك يف هبارج تاكو . هعرضخ مدقيو نوري نامالا هيطعل
 أر .هثودجسسيو دعرلا نرثوخي دق نيذلا زيلكنالاب
 ىلع نطقت ينلا قفتدملا لئابقاو نيشسوتلا راومالا لاجل هلونق . ةبكذ ةطخا

 يل لياقت لو هاي نيبال جر ريل تلال جلاص ريكا هر
 أ ممودق ذنم نيئاطيربلا
 ذل عاجشلا رهط

 آرارم هيلع

 ٍمهماسمأ هرهظي «كلذ يف بغري ال هناو < قارعلا
 اقر ةريخ بنكي ةلاذبر يتيألا ةطلس يدب
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 . هعابتا نيعأ يف مظميو
 أ دعب ةيرصانلا يف نيقرم يناباتمل نسح ريكألا هنبا لبمرأ هتا ةقيقح لاو

 ةخأ بذكلاب قلطتب ناسلبو . كلذ نم رثكأ برتقي م هتكلو ابيلإ تلفث
 هريظ ىثحأ نسلا يف نعاط لججر ةتار. نيريثك ءادعأ ءدلاول نا يل حرشب نسم

 لو . ديب مز دستم ةمركملا :
 تسلا بلعثلا بسك عيطتسأ يثتأب يم اذاقتعا هجارضإل رومألا عقد لزاحأ
 ديغصلا بلمللا ىلا هدوثلا قيرط نع

 ارامي ددسم فصلا ل ريف ايف 6 بع ما
 ولا لع هي بلط يف تلسرأو . ةاشبل لعو ةلقسلا لع ودب لوثسار

 دسق ين يع انتربلا ةيبقانا ماو كناملا نع ذي فرمي ال تي رماطتت ,ء نيش
 . حلاص وبلا ةببق لاجسر سيلا مرجلا اذه تيكقرا نوكتا

 برأ هبلاو فاو ثفاحلا نعهيش لكة فرعي نيح نأ ب نولظ يترواسو
 اسدنع .لوقي نأ ةتس هلاثإ كلر نوبل كامرا رق لبق نما

 يدارو ةمثبلا ةيرجلا فسم لثم باكترا لع أرهثأ فيك : رمألا فشتكيب
 لشمال ةئسملا الاونلا دكؤي ثناحلا تقر 0 قا يع
 نأ ينكمي فيك ؟ ةيناطيربلا ةموكملا
 + لكشلا

 /! كلت يف ةمئاشلا لئاسولا نم اك لابتتحالاو عادلا

 اذه رطغلا ربعسألا ينبا ةمالم ضر

 ثا ءرملا ىلع ناكف مإ
 يف الماك اع



 ينج
 . ةمظنلا ةمركملا
 قالطإب ينومنتأف

 يتتار © هنأكي يدل ارطسون هءاتدصا نا ثيفا , نسح بلط يف تلسرأو
 « ينم ثذا تردي ةئيدملا رداقب ال هثا فرش مالك قاطعا اذا هسارس قلطأس

 «نسح قئارف . كب يراض لائم يف مقي نا هتلاقك ىلا يراض عرمسأو هدرت نر
 ةيبور 0.٠ غلب

 نيموي دعب نسح برهو
 يئاقدسا ةزليث ءاورأ ريب افقي ىدم يأ ىلا يسن يلءانفا ىنغتو

 نا لبق نسمس نم غليل ةخأ نب رمألا بد دق يراض ناكافا امو
 اف بلكلا كلذ ٠

5 
 ره ريق غلبلا طو ءاجت يبرأ 83 ب نم تفي
 جر ناكر شل طحدر.ىلا لغتا هنأل يرافب نألا ءيسأ نلو _ هيلع بذك يذلا
 ٌيئكنالل الط اقيدمر يلع

 ةئيفسا ىلع هاليثسالا نأشي ضيمرلا ردي عم رم لس كلانه نكي /و
 داع اسم بلط نم يل دب ال ناكف . يبرخا هجربو هتيرقل ءيجاقم فصق الإ
 دير ع زاف مريم لكي ماسلا يب اريك ادم ارقي ةليقو رم ن9 ىليملا
 ةلادملا

 مرفأ بور يل ةلدنب يف طوير داريا عنف هئاسر
 ورك ةيرساتلا ين تقل تجاه لهو ةلس ايلا لج وو

 جملا نككلاو . هلاعورزم تقرع
 حراك دكر راما بس نعي ايليت لوجين هوس يف تائازفلا لك هب
 ينايسلا طباشلا دعاسم ساموت مارترب نباكلا دا او شيما نم هونج

 . ةرامنلا يق يسايسبلا طباشلا راس كريوو رسللو ارطشت
 ةراإل دمثسي ذخأ هنأ لبق ثيح راوهالا لغلد ىلا رارفلا نم ردب نكت

 ل اهاراجر تبرك 3



 هي ا ريوق حف
 مدختسا يذلا شبجلا دلاق عم ردي ةبرق راوجب اميع تيقبو . خوبشلا قوس يف

 . عاتجالل ةقرتكر بتكك دبسلا
 ىلع نا اهيف لوقي ةبيفش ةلاسرب ردب ثمب هثيرق لالثحا

 ةاباقم يف بغرب 6 كلاقل اديبق « هنكلو شبجلا دئاسقا مستسي نآل هادمتسا
 ةسموكحلا تابغر هنم علطتسي يكل -- نأ  شيجلل ىتقارلا يسابسلا طباشلا
 .. متانتعالا طررم طوي

 تقر يأ يف هتلباخل يدادعتسا هيف تيدبآ يبفش باوحي هل تثمبو
 إف ررمألا ثحبل روضحلا هئاكمإب نك اذإ هنا هتنلبأو 6 راثخي ناكم يأ يف
 نسمح يجملا هل ثعبو . ةباقلا دمي لاس هئدوعو هئيجت نمضي شيجلا اق

 فأ نأ ينمةبري هل اهيف وفيت ةييرمل ةعلاب قاسي رتب, لسرأ من دقيو
 نم برزلاب ثبرق نع لا بأ ةثالث دمبي ءقوشكم عملو لبس طسو يق ةميغ

 تأ طربشب كانه ميس عاتجالا نا لاقر . لهسلا كلذ يف امدحو
 هدبج نم اما . نيحلسم ريغ ةثالثلل نتن نوكن نار طقف نيلجر يمم بحطصأ

 إف هحارتقا ىلع تن جالس نوديو هيدلو عم رضحيم هنا لاقف او اذإف . اضيأ
 يات مويلا
 .ددحلا ناكملا يف ةمبخلا ةماقإ الا ىلع

 عانجالا ىلا جورخلا بهأقأر يسفن رضحأ تنك انيب اتا مويلا حابص يفر
 كل دهفو * قفتنملا ةلابخ دئاق تردعسلا يراشللا كب مازح يتميخ ف

 ره وه عايجالل تقو بسنأ
 لبا دئاقو انا تققاوو
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 أ ل نأب يقامثقي اذخأو ثردمسلا نايلسلا
 ها امدنعو ,ينم رثكأ هنلظاظفو ردي ردغ نافرعي اهنإ الاقو
 هىيتخم نا لقألا ىلع وا يدم (مبحسأ نا هيلع املأ « يننلك تيطعأ دق تنك
 دحاولا فرملا الاقو . يفاطتخلا ىلع ردب مدقي الثل عايجالا ناك راوجي ةرق
 يخلق 9 هس لك قزغيو مرللا رظنأ يال وه خررتال دب

 ينتقارت:ةوق نودي عاوجنالا ىلإ
 ينثأل يداني ا

 فرع سو
 دنس هعيجالو .هطخلا بيق الا دمي م ذل نقيس نتن تريلا

 و . ينادمح نسحو ثوربشتبد نتباكلل ةققرب عاتجالا تاكم ىلا كلذ
 الكر © كلب ديفو كنب مازيح تاريذمت دمي هنأ فراعاو . نيحلسم ريغ ةثالثأ

 ٠ يسفن ىلإ فولاو ىقلقلا برست < رومأألا كردي
 انه نكي مو . ةجاس عيرب هدحلا تقولا لبق ةميخلا ىلإ انلصور

 لو . قولنع يأل رثأ « رظنلا
 قرشلا لابشلا نم ةقساب راجشأ اهي داملا نم ةعساو رب

 ال هنا امبط فرعث انكو . اهنم ضمرلا ردب مودق عقوتت انك
 / ديزي ال تاريجش الإ تسيل ةقمابلا راجشألا

 عدسغ يذلا بارسلا الإ دها

 ناز مال دوو
 نيمدق لع اهتم ةدحاولا عاف

 انطبر نأ دعب ةسبخلا ىلا انلخدق ةقرحع ىسشلا تناك
 هيلع سلمت امانل ناكف (طاسب يعم ترشحأ

 ردب ريطظي م
 ةعيغ يي يهذلم بقل تنتظر يسع لا برشي شل ادبو

 ريصلاب ريجتب نك هنكلو ابرطضم اقلق ادب ينادح نسح يجحلا نا كظسالو
 ديعاوملا ظبضو تقرلا نع ثيث فرعي ال ردي نأب هسقث للعيو
 ثدبو . ديعب بلرس طسر ةبيرغ ةكرح تيأر ربظلا دمي ةثلاثلا ةعاسلا تغلب
 بقارأ تذخأو . برلقملاب طرن ريست لكشلا ةيطورغع ةت اهأكو ةرحلا كلت
 رابغلا نم دومع هنا تررتق يراظنب دهثملا اذه

 لاي ؟٠ يلاوح بارسلا طسو نم جرش دسقف . ةقيقملا انقرع اريخأ

 تكيس ريظق ب

 .ةرح هجتيو ةلهذم ةعرسبا
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 اذا اوثلطأ
 ءاوقلا عيدب لجو مهسأر ىلع ناكو . نيحلسم مهعيمج ارئاكو

 اولصو تح اشم نيو مو مهيار ةفشأو . ناب مغ

 ههقلو مدئاق لجرت ةفخيو .انب ةدرلي ٠ دمب ىلع لاجرلا ,ل ارم
 مجرم اوغ

 رمعلا نم غيسلبب يذلا رهظلا يتحنملا زوجعلا ضيمرلا ردب ره نرذإ اذه
 ! ياعم.

 .ىلعو مادقأ ةتس يلاوح هلوط لبي اقينأ الجسر هتدجو ادلع تقعص دقلا
 مدي يفر. ادمقلا بهذم ليوط فيس هسبتج لعو بهذلاب لح لافع هسأر
 هردص لعو  رزوم و ةيقدنب لمحي ناك ىرسيلا
 نكي ملو . رمعلا لبثقم يف رذح باش هنا ىلعو هتيورس ىلع لدت هتيثم تناكو
 لو - هرصخن ىلا دست ينلا ةيوطلا ةيحللا كلت ىوس هنم ربك ىلع لدي ءييشا

 ريخنلا ةمزحأ عطا

 ادق في تتح يا لمي. امدنغو . تاوحم كف ياونعاب 0
 كلذ ديو . عيلع مالم : كحشي وهو لاع توصب لاقو يجول لع بتر
 نم يرجي ام نوبقارب هلاجر لظ انيب * نسح يجحلاو نروبشقيد نباكلا حفام
 . ةيلق ةفاسم

 تنك دق ةظمللا كلت يف يرعاشم ررصتي نأ دحاو يل نك
 دق نركا نأ نم افئاخ تقولا سفن يف تنكو « ةدملا هذه لك رظنتا

 تنكس كلذ لك قرف نكلو . لجرلا ةحر تحت ينئمشو ةعدخل ةسيرف تعقو
 . دعوي ثكن لاتحمل بلعثلا نأل ايضاغ

 مشضلا ددنلا اذه عم املس ءيجلا ىلا همقف يذلا ببسلا نع اقئاح هتلأسو

0 



 5 .يتأي نا طرشلا نا اهيبب لاجرلا نم
 نكلو كلذ تلمق اذامل يردأ الو .ثاماجتالا
 هيا ةجرقا ده

 لمفو ةضيرع ةكحض كحضو ةانأ لرطو ربصب لوقأ ام عمسي ردب ناكر

 لبق نم يبرع يأب هدبعأ / ابجع
 ؟ تينا له : ينلأمو

 اق ةبيخلا ىلا يماقو يدبزم ينذخأ
 .لاقو يمن ىلع ةلبق عبطو هيدب انلكب يتبقر نم

 ةنئاس ىلأ لاما ةبف : ةلاجبر دحا رمآ كلذ دميو
 نا يغبقي ناك هنا لوقيو نيحاسم الاجر ىري نا بحي ال ناسكد : هل لاقو
 ا

 زادمح نسح يجحلا ادب دقف « ديلجلا رسكتل دقو امأ
 0 ااا
 انك قس ليرط ثقو ني لو . حارشتالاو حرملا نم اياط ةسلجلا لع ىلضأف
 ينلبقيو ىرخأ ةرم ردب ينمضي نا لبق سيل نكلو «تاياكملا يتغر هقرقت اناك
 . اقس ايبرغ اهلها ناك . يتيحي هنا ناهإ فلأ مدتيو يتنجووب يفث لع

 هنئا رسل تسركل ..:يدجلا .كيدللا ادي امنتح اتم ىوثأ يضأ ىرمشو

 « ذخأق . ثيدحلا

 .دوبجلاب هقركذر . ةموكحلا نيبو هنيب تعقو يتلا بعاتملا يف ببسلا ناك ره
 لئاسرلابو «هعوضخ مدقي نآب هعانفا الواح ةقباسلا عبرالا تاوتسلا ةيط اهتلذب
 أو . يهجربو يقرشب نامألا هيلع اضراع ايبا اهتلسرأ ينل ةريثكلا ةيدولا
 نأ دري ناك اذا دثأو « يلكش عوضخب مايقلا ىوس اثيش هنم ديرتال ةموكحلا نأ
 نمضأ يننإف « هل هعوضخ مدقيو شيجلا دناق ىلع ميل ءاسلا كلذ يعم بهذب
 هيققارمو هلاجر ىلا اناس هتدرع

 هنا فرعأ تنكو . هيصاع ترمدو هلزتم فرحأف هءازج لجرلا لاث دقل
 6 هم صلختلاب ةديمس نوكتم 'ةموكشلا ناف « ةبيط كاقالملا دومت امدنع
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 يدرعو حي يذلا رمآلا
 كلا جب نا هثأش نم ءيش يأ نأ دال تنك عقال فر

 ةييوس فا 0 قيس نع 1 تلال امدئعر
 يف شيلا داق ىلا نس يجحلاو تروبشتيد

 مويلا حابص:يف هتاذ تاكل يف هتياق ذل هنا دعوو كلذ ضقر هنكلو
 هل مالستسا نعيز شيملا اقوا مم بسيف يات
 ..حارافالا ىلع تقفاو 4 ثوسليو دكزرا ديسلا ريدظب زوقلا لع ينم مرح
 مقيرط يف جرو ردب بمذلق اهات نأ سيدا انه دنع اتراار
 . يخل ىلا نسح يجطاو ةرربشتيف عم

 أر يني لا تدع ثدح ام لكي الا نب نأ دعو
 الا بصل يف تيس هيش

 ل رن
 ضحي يل روف نامالا باتك هل لسرأ نأ ةلاسرلا يف بلطو . دبألا ىلا ينبغي
 هرمنا لا هيج

 :ةياكلا عم وه بهذي «

 . 1414 ةنس راقآ +١ موي حابصلا يف
 ها لحال تقر يق تعرب , تقأزلا كلف للم ضيا رعومجو أ م

 هعزقأ اذام امأ . ديعس يني ضرأ ىلا قلطناو هتاصح بكر يثلاسر مست امدنع
 .ساهوف تاكرجتي سسأ هنأل كلذ ناك ارو . زافلالا نم ازفل ىقبيسف رمال

 . ةرامعلا نم قيرطلا هيلع عطقبلا سرام تارواتمو ارطش نم
 .اننل موفكار مهيزغأ « ميتلباق نيذلا برعلا عبج نيب « ضيمرلا ردب ناك

 امهلباق تاذللا ناديحرلا نايزيلكتالا اتأو ترربشقيد نتباكلا نا دقتعاو . رظنللا
 عيرأ دمبو . كلذ دعب يدالب هانبا نم ادحأ لباق هنا نظأ الو . هقابج يق ردب
 مفرق هدلاو نا ينربخار تيزكلا يف يديمح رفصألا كب ينرئز ماع نيرشعر
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 ديري ةف أهم همدقإ لالا نم غلبم حجج يف هدغاسأ
 . ةيضاملا ماألل امارك] هتدعا

 نيتفردبس .ًاتتاكف .ناذقاتلا امآ ..بابلا عفا
 وسج ظفني يل ةفطقتم ةروصب املا اهقوق باني ءارشكلا وفعلا كاروجشي

 تلو افا ب ينانكتاويسسل وضع قولو لو
 داك ىب كلشم قالو

 تلج قالطالا ىلع اثيش
 اذ يشم دعبر . تفاخلا ةفزتلا

 أ دعأ ل «للظم ناككم ىلا ىسشلا رزق هبق

 لوح ووزع تمتع
 نيش فاختال نأ ابنع

 ةرلطع ةسمال تنفر اذ بج هفرفأأ لجن كد
 نا فان اهنأل ينتكم ىلا تأمل اها

 اهتدجوف اههجو زيتأ .ىرا ءانثألا هذه يف تنكقو.
 موك يما بيق ةمضا ارضي ناار تلظسللو . يوزر يسلط تس لادح
 يعز, كانالغ هيلغ سيو "يإ تنلطت اسخعو : يردجل 1

 م



 روق نابلسي يردك تعزع عود ند هوما قارب
 ثمر قجح ةروطخلا لاب رضألا نركعي أ نب دب ل ةلل لعأ تنك ىنثأل ةيرقا
 . ةياحلا ةلالع ةروصلا هذي لع ارسفت

 هثقب تلظو.. ةسيرصانلا نع ام نب
 نبا جوزقتس اسنأ تنلبأ

 ةقعاصلا لوزن ابنلا اذه اهيلع لانو .
 ل ادرسلا يتيش ين ادلاو م ةديمس شعت
 فاقزلا ناو « هع
 تريخأ ةبيثك سلب و . بكا اهدابب ناكو ةدبقلا نم رخآ اياش بحت تناكابإل
 بلطت تءاج كلذلو رمقلا ل امدنع اسمح نبا ىلا اهجوذيس اهدلاو نأ اهاتق

 زتق نأ لع توللا لضفت اههنأ قربخ
 رسشلا عضوو هسفن ةرارق يف بضغ هنكلو ءوده را

 ةاوس ًادحأ ب ةلفاممو تسع
 ١ منسم قزلا ىقلتو
 يقي تا دا عجل بدلا بدال. فات

 هيش لك اهريشسس كانه
 مامأ حاجتلا صرف يه ام . سآيو ةريح يف ةلبوط ما

 «كلذ نع الضقو ؟اهدلاو هأيه يذلا جارزلا نم رجنت نأ اهل لمأ ي
 تا عيطتق الو ايجوزقي نأ يف ملا « ةييرملا تاداعلا بجرب « اهم نبال نا

 ذإ اهنأ لق تاكو . كلذب وه حمس اذإ الإ رخآ ًاصخش جون
 راملل احسم اولتق ابمع نبال حيو ابمد رده « عيمجلا ةدارإ نم مغرلإ رخآ
 ديمب ناكم ىلا اهييبح عم برهت نأ يه - ليئض امحاجنو - ةديحولا اهتصرق

 تادراطيس اينإف ابره اذإ 1

 اوقف .نيدراطملا يديأ يف امقو اذإ امل ليولاو مدس لثم يف محرتال رئاشملا
 تالاطلا

 كلانع تناكر . رهثلا ءىطاش ىلع ددحملا دعوملا يف ترضح مليأ ةثالث دعبو
 هيدل تناك . ةدئاع يهو اهفكي نأ نكمت ربيبح نكلو هاما نتي



 قوس اه ناجوزقي ثيح هرجلا لئابق ىلا نآجليو خب وس

 تلا يرسل يوتا داع انا قلل ل نا كلا
 اقتل كنار لاب تان ب اخينك اب اذا كشر هيه وك فرك

 ةتازيلا يف امس تنك اذإ ةماضو
 ةنئالمز مرق ةعبل رهو انهجلاوح عبجتل نه برريلل ادميل اقرقفاو

 . هلم ىثدا ول نيمو باق ىلع عيش و نيراقلا ديرما دراطي ةلابخلا
 اق ةعرسب اهامطقي نأ ببي لايمأ ةثالث ةقاسم اهمامأ تنكر

 كانهو . اهيدراطم لبق ليخنلا نيئاسب ىلا لوصولا ره ةاجنلاب ديحولا اهلمأ
 قح ةبمشنلا ةينقألا نيب ءافتخالا يف

 لولح دمي رهثلا ناريميف © هيرصانلا ةلابق رهنلا ةفش ىلا لوصرلا نم انكستب
 ةثيدملا ىلإ نآجلبو مالظلا
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 1 وق لكي ايراج لازي ال
 .عوقولا ابنجتي نأ ةديحرلا اهتصرف تناكو . طقف تقو لأسم ةلأسلا تحبصأو
 نأ ىلا رينلا ءيطاش ىلع اهجنا كلذلو « مالظلا لولح لبق اييدراطم يدبأ يف
 ار «ةشبدملا نم يشباصلا يحلا ةلابق راجشألا فيثك ناكم ىلا المو

 ةييوغ: ةفاعسب هبي تومشو هلوهم يني ليلا ديو سشلا كيلو
 « هقيمق هيثب نأ باشلا ركف دقف . ةدحاو طار يلام قارس يكلو

 لك نبني ذل تن ا امالي أ يال قاتم

 ! امدنع هينب ترابلا
 بك . قزق دق اهبلق نآكو دينعت

 يملا ىلا روبملا نم رجفلا دنع تنكت ابنا فيكو « راجشالا نيب هلوطب لبللا
 زيلكنالا نا اش ليق هنأل «ةموكمل )تيب لع تلدتسا ثيس ةنيدملا نم يئباسلا
 ىلا تلمو اسدنعو . اهينحي نا عيطتسي ناسكد نأو « فلعلا ةياغ يف مرق
 بجاحلا اهكر امر . رادلا ىلا بجاحلا اهلشداف يسايسلا ماحلا نع تلأس يلع
 يقاوالا ءاسنلل صصخلا زجاملاا ءارو ىلجت نأ اهثم بلطو اهيلع فطع ةبيثك
 امي نا ةفئاخ تلظو . بحاصلا يتأب تح رظنقتو « ىراكشلا مدقتل نينأي
 هريظ بجاحلا رادأ اناث . كاثم نم اهوفطتخيو ةمركملا تيب لا تردراطلا
 . ةدضنلا تحت تابتخا ثيح يتكم ىلا تلشدو اهناكم نم تلسنا

 ابق درمتل ثيهذ اهنا نظ < رظنقت نا اهاصوأ ثيح اهدمي لف اهنع ثحب امل نال



 نار « اهنايح ىلع افوش يتفرغ ىلا تأجل لئابقلا نم ةاتف ابنا هتدبخاو . دعب
 ف ”تبأ نأ ىلإ سيالا ةئاع عم اهنكسي نأ هبلع

 نلعي رخآ بجاح لشد قتح « يمامأ لازتال هيبثو « يمالك يبنا دكأ
 ةجاع ةمبم يف بيبهلا دشنم غشلا

 نارك شئاط باش اهعدخ نا دعب ةقباسلا ةيللا يف اهيوق لزنم نمتبره هتليبقزم
 .ثأ نيب باشلاب اوكسماف اهردراط ةيبقلا لاجر
 .يلزنم ىلا تامل اهنا دقتعيو « ةنيدلا ىلا تيرهو رهنلا تربع
 خيش هتقصب يدنع لازت ال تناك اذا ةاثفلا هلاسا نا
 ك و ىلا نامأب ابميلست عيطتسي نا ىلا هئاسن نيب اهب ظفتسيس
 اييره ةعبث لمحتق الو اهب ررغ اهنأل ًارظن ىذأ يا ةاتفلاب حلي نا عدي نأ
 كلذ عمر « عاتقالاو جابترالا ىلا وددت ةجيلبو لاعقتا يأ نودب كتي تاكو
 .٠ كلا ييروات تلظا

 هنن تيلطو < حاملا هيب تا هل ثفرتعا ؛ همالك ىلع ابارجر
 * ددرتو دشفم اكذتو . بلا اهتلس اسم اذا بقاعت نل ةاتفلا نا هقرشب
 6 قدبع يف اهسفن عضت نا يفوت تناكاذا ام ةاتثلا لأسن نأ تحرتقا

 9 ثيح ةفرقلا ىلا تلو . لاخلا يف ققارف
 « يبت يهر يفذأ يف تسمو . ايلع تدشو يدب ةنيكسللا ةاثفلا تكسأ
 . متع توم كلذ ىنعف هل اهتلس اذا هنأ

 دشقم قدصتاال : ةئاق يلا لموت تذخأو

 هنأ يل دكأ



 نبا ىلا ينلسي فئدعبو ةموككملا ةياح نمو كيدي نيب نم ينذخأب نأ ديري هنأ

 يلع ماا يع
 ال تلقر يبتكم ىلا ةاتفلا تدتقاف هلك كلذ مم فرعأ تنك

 هن يدعو دقو . ةببقا لا كديملا ءابع دقدشتم كبش نا « يفي
 رافيهنايفرهخأر .كقوشاو كادلاو عم ةيضقلا لمي نا ىلا هئاست نيب كلب ظفتحبس
 كل يه ةريغالا ةفكلا نأل ةسقنب كلاسي نأ هيلع تحرتئاق © كتحلمم لع
 كلتدارإ دض نيش يلمفت نا دحأ كربجي نلو كدحو

 دشلم نيبر ينيب رألا لع تدمق اهنكلو تمصلاب ةررعأل ةاتفلا تنالو
 تنام اذإ ام اهأسو . مارتحالا نم رب

 . هدتع ةثوضم اهتمالم نأل ائيش ىشخت ال ناو « كزنم ىلا هقفارن تأ دوغ
 تن اهنا اه اقوا
 :! عيطتسي ال ناسكد ىتحو دبألا ىلا اهبمحت نل ةموكحلاف

 ؟اسيب لحيس اماه ةيرصانلا يف امأ .. تتاع عم ةديعس ش
 أ ىلا اها

 ل .. ردقأ اال : هل تلاق اريخأو هيني هيلع درت نأ لبق
 دشنم اب كام دوعأ

 ال ابنا .. رئاشعلا نيئاوق فرعث تنأ : لوقت يهو هاكبلاب ثشبجأ كانهو
 ينلاطي امننع يتلاقم كال اديج رمق ثنأر. . يلثم ةثطا
 . رمملا لبتقم يف تلز ام اناف .. ترم نأ فاخأ .. كنم يف

 كتمارإ مغر دحأ كلب نل . ادبأ يئاتال « هب
 روضحب ءايإ كلآسأ نا درأ الاؤس كلانم نكلو ةموكملا ةمذ

 كتلام ؟اكنبر رم دمب وأ لبق ىنفلا نيبو كنيب لجغ ءيش ثدح له كش.
 3 لرب يربت نا لاب

 للبملا اهيجوو اهسأز تمقرو تضفتتا ىتح مالكلا اذه عمسن هينب
 حمسأ فيك ؟ يزغلا ةليبق تانب نماأ تسلا :

 , طخ بكترأ م يننا للا دهشي ؛ ءيشلا اذه لثم ثدحي نأب

 ال « هينب اي : ذئدنع اه

 ا ينيربختو

 ةحارصي تباجأر عومدلاب

 اني



 مشي ذخأو هيفتك دشقم زهر
 أر ريبغتي هبتب عنقأ نإ تمطتما اذإ هبلط يف لمرأس

 ةقيفلل لم ءانق دبع يف نوككتم
 ىلع ددرت تناك اهعم يثيداسا ينو . ًادبأ اهأرا هيثب امأ . اساترم نكي
 هردي ةجنلاك عيذتس اهإق دشنم ىلا اهدعا اذإ يثثا ةرم لك يعماسم

 تحت نوكتس اهنأل ادعاصف مربلا نم ًادبأ ةيرصانلا رداغت نل اهنأ يف كلاقو.
 ..ةيقارلل

 « ةيرصانلا ءاهجو ضعب ريشتسأ تذخأ « اهتيضنل آلداع ةح دجأ يكل
 دكأو , تاذلإب هيقي ركذأ نأ نود نكلو « هيب عشر لثم يف ةاتنل تدمي امم
 باوج ىلع لرصحلا عطتسأ متنا لإ فاضل « اذه . لتنن اأ عبجلا يإ
 «هعم هيئب ترف يذلا باشلل ثدح اع يزفلا ةببف لاجر نم وأ دشنم نم ملقم
 1 ث ىلا ةاتلا ةداعإ مدعب كلتا ىلا ينفد ام

 « نودعسلا دهفلا كب يراض ةراشتسال ثبجرن 6 امتبضفل لح نع ينمي يف
 عمتك أ يم انغل ديحرلا لمآلا نأ كب يراش راشأر ةلماك ةصقلا هتربخأو
 «ةنيدلا يف ترقتماو تجووت اذإ انأ هيأرو . ةئبدملا لمأ نم مرتك نطاوم نم
 اهجرز مهاضرتسا اذإ ةماخ امل نورفني دقو ابتقحالم نع نوفكبس ابلهأ نإف
 . نمط دق هفرعش نا ربتعي يذلا اهمع نبال ضيرعتك لاما نم غلب

 اب يراض ةحيصن بجرب لا تلمعو « يتأرلا اذه ىلع هينب تقفاوو
 اذا يتقار * يلزقم نب .ةفاسم ىلع يهتم ريدي ؟مرتنع جر تدبر مإأ ةدع هعبو
 او . ًاديمس جاوز نآكر هوبي نارقلا دقع متو . هيفب جوذقب
 مع ني ىلا عقدت ل ىف هيبور 9٠١ علب سيرعلا تعدت ديما

 ؟ موقلا ءالؤه بمقأ ام
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 ةيدركلا جيوص ةاتف
 . ةفسؤم ارتياه نكلو ةيباشم ةصق انهو

 . اييرفت اليم ٠١ دمي ىلع ارطشو ةيرصانلا نيب مقت 7

 رهظ ىلع ةليوط ةلحرب موقي ناك
 ,رصلا ىلا هجوتأ .نرأ تدئعا  !رطش ىلا لصتا
 حابصلا فو < نابعش يجطا

 مقث هتلئاع تناكو ( ياشلا هيف ىفسبي ىهقم يأ ) « هئافياش
 ياهس طق يولماعي لق « مهتم دحار يثنأكو يئوابفتسي ارتكو -

 هير نب ارض شا تاني علاطو
 يفتك نا ةابغشب يجحلاو . آمإغ ىرمدعو نينلا بسلا
 طق هباقأ

 ةهضاوتلا ةلئاعلا هذه عم ءاقبلا ىلا قرتأ ائاد تنك
 س ينام ةنبالاو 0 ا . لصأْ لا

 تناك نابعمش يجحلا ةجوز نأل يمم يشارف را راضحإب متهأ نكأ لو . نيعربسأ
 ف افاد اح « فيصنا يف فشارشلا فلنأ يل دنت

 قفتتملا يف ايسايس [طباش اهيف تنك يتلا ةرقفلا
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 امارتحا نابعش يجحلل نوثكي ةروامجلا لئابقلا لاجرو ةيرقلا لهأ تاك
 كسملا شيمي قاكف نابعش يجطلا امأ . يدرك هنوكلل هم فوق اجزم ينك
 ام ةرثكل الع ناك انابحأو . برملا هئاريج نيب هتمممو هفرش ىلع ظافحللو
 . عوضولا اذه نع ثدحتتي

 ىلا رخخآل تقو نم بهذي ناكف هقراجت يف هدلاو هعاسي نوسح ناكر
 فاه انتاكف اهتتباو مآلا امأ . ةديدج عئاشب عابتبال ةيرصانلاو ارطخا
 نإ . ةيزيلكنا ةئاع يأك غارفلا تاقوأ يف سياللا ناطبختو « ةيلزثلا نوؤشلاب
 .ةبيرغ نحرأ يف ةمئارلا ةيدركلا ةئاملا هذه ىلا يتبذتجا يذلا وه وللا اذه

 ينركذت تناكو . ةيدبلاو حرلا نم جيزم األ  ةنبالا تناك "يإ مهبحأر
 ارملعأ نرا يفديرت تناك ةلئاملا ىلع افيض تللح اماكو . !بفرعأ ةيزيلكتا ةاتنب

 . تدنل وا ارتظكنا نع اهريخأ
 يترطت نم ًاريثك تريغ دفل ؟ ةاسأم أو

 توبقرشلا حبصب فيك ينتلعو ماقتنالا نم ًاروذب يسفن يف تعرزو « ةابحلا ىلا
 نمط يأ مهيلإ ىهانت ام اذإ ةرساك تاقولخم .نامزلا نم ةظل يف
 . مهلا

 ةيرصانلاب ينككم يف لع تقارن ةريثك الاعأ فرصأ ثنك مري تاذو
 ا ةلايخ نع لوؤسملا يدعاسم لوه نقباككلا لخد امدنع

 مريلا يق هتقيقش ىلع رانلا قلطأ نابعش نأ نا ٠
 نم فزتق ءامدلاو ةمايقلا نم ةمرك ىلع سسشلا يف ةاقلم لازت ال يهو < قباسلا
 اهتدجت ىلع رمي مل ادحأ تاو « ةرازغب غلابلا ابحرجا

 هجسوتي نا لوه نباكلا ترما ىرخالا ليصافتلا ضعب ىلع تلصح نا دعبو
 .عم لاجرلا نم اددعو يدنملا جارجلا همم ذخأيو « ةعرسلا حاتجس ىلع جيوص ىلا
 ضبا هترماو « ىفشتسلا ىلا اهواقنرلف ةابحلا بق ىلع ةائذلا اردجو اذاق « ةلاح
 . ًاروق قفلا ىلع ضبقلا يقلي نا

 يءاج ةاسم ةسناخلا ةعاسلا يلو . (سايص ةمساتلا ةفا

 ةطعاصلا“ ةاسأللا تلون ةأجفو

 دحأ نأ ينلبأر ىت
 هربشأأو جيوص نم مدق هلاسجرا ريق عيوسيوب قدا

 كلف كدح

0 



 لا ىفشقسلا ىلا تلقن دق ةاثفلا نا لوقيل بعتم لوح ناباككلا
 ةاتفلا نا لوه دكأو , نجسلا عدوأو لقتعا دق نوسح ناو « ةيسايسلا ةرئادلا
 نأ لبق ةعاس ةريشع سمخ نع لقتال ةدم ةمايقلا ةموك ىلع سمشلا يف تيقلأ

 ىلع لات ال اهنشصل و « نِبألا اهذشف تفزم ةصاصرلا نإ لاقو . اهذاقنإلا
 ماققارب نأ هنم ابلط نيعوجفللا نيدلاولا نا ينربخأو . ةثيس ةلاح يف ةابحلا ديقا
 هعسو يف ام لك لمف يدنملا حارجلا نا لاقو . اهتتبا نم برقلاب ناجي اهنأو
 . تلا اهب رمشق يتلا ةحربلا مالآلا فيفشتلا

 يف يركسملا ىفشتسلا نبسع لوؤسملا طباضلا ىلا ةبضتقم ةلامر تيتكو.
 .[نرتع تنكو . ةاتفلا ةلاح نع يروغ ربرقتب يفدوزي نأ هنم ايلاط ةيرصانلا
 غلا ةاثفلا حرج نا يل لاقو . يتلامر ىقلت امدنع هسنتب ءاج هتآل طباشلا اذه
 لمألا تا لاقو . ةبوط ةدم اهلامإل رظن اهبلإ برست أدب نيرغنتلا تاو
 ب ةئيبس ةاتفلا ةلاح نكلاو اهلك تالا رقب وم ديحرلا

 | نا فاضأو . اجابمم يدوتس
 تحت لازت ال اهنا عمو . نكمم ثقو عرسأب
 ٠ اهيلإ هجوما مالككلا ميغ

 موش ىلع زيبجنلا ءىيسلا ريغصلا ىفشتسملا ىلا طباضلا ثبحص ءاطبإ تودبو
 ةفرغ تناكو . تقولا كلذ يف انتلسو دق نكت م ءاريكلا نأل تفاخ ليدنق

 ركذأ تلز الو « اهيلإ حارملا دعاس يقماتقاف ٠ ةيفلخلا ةحابلا يف
 نع ةلشاث ىقشتملا نم تعبت يتلا ةيركلا ةحئارلا نا يل حرشي ذخأ هناا
 . افلا هب تيبصأ يذلا نيرغرفلا

 تراشاق . "| اههسر ناكر .روفلا ىلع يتتفرع تلخم امو
 تناكر . ردخلا نم ًاعيزم اهيطعي نأ بيبطلا نم تيلطو اهبناجي سلجأ نا *يإ

 . تمصب ابعومد فرذت ةفرغلا اباوز نم ةيواز يف
 .ةفرقلا نم هدعام عم جرخو ردقلاب بيبطلا

 أب رمشق تناك اذإ ام اهنلأسو "يدي نيب 2

 .ءريدق يذلا ب

 اذه نم ةيلع نرا
 يفارت نأ يف حلتو يعولا ةدقاف ت

 تأ عيطتست اهتكل ردقلا

 "دب ثفخأو
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 تدارأ كلذلر ةايحلا قرافتس اهنا فرعت تناك ابنكلو * اديدش يبي ملا نا
 يش ىلع يتملطت نأ

 اهنع فرعنا هسبحت يذلا صخشلا نأ تنظ ةيرقلا يف رما نا يئريخأ

 فرش ماقتنالا ىلع اهليقش لمحتل ةبناك اهنكلا ةبذاك تاعئاشلا كلت لك ثناكو
 .طيخت ضرآلا ىلع ةسلاج يهو هتقيقش ىلع راتلا قلطأو هتيقدشب ةخأن . ةلئاملا

 7-37 هذنخف يف ةماصرلا اهشياصأف . سبالما ضعب اهث
 ةانه اماقلأو لزنلا جراخ ةمايقق ةموك ىلا اهرج لب كلذب

 دق ناك هنأل اهذفتبل كانه اهدلار نكي مو
 نم لك ددهو

 مالا نآل ةمطقتم ةروصبو ءطبب اهتصق يلع تصقرا
 لا تشاكو ..تفاخلا ليدنفلا ءونش ىلع نيزحلا اههسو برأ
 ديلا دعبو . فتألل ةكزم اهحرج نم ثعبللا ا ةعتتا لات « اهنازنعجو ةقرقلا

 ةككينم ريرسلا يف تلرل « اهنصق ىلع يعالطا يف هتلذي يذلا .لازنال يهر ىرقلا
 يدي ىلع دشت

 ار يندكت تداع ليلق عبو
 ث لمقا نأ اهدعأ

 تا يف+ ثيلطف . سملاب هبشأ ثوصب ن
 !/ نع اهتلاس امدنعو . ةايحلا. قر نم ني

 امدعأ نا لبق اهأسأ ال نأ ينم تبلطو ةيبصعب تدبنت « هلمقا نا بجي يذلا

 ايتدامو تحت يدي دمأ نا يتم تبلط لمفأم يننا تدكاو اط تمدقأ امر
 ىلع اهتمشرو يدبب تكسمأو . كلانه ابي ظفتمت تناك نآرقلا نم ةخسن جرخاو
 كدعرب يفثس كنا سدنملا باقكلا اذهب مسقأ : تلاقو يركلا تآرقلا

 :تلاقو«اوبجو ىلع رمرتت عومدلاو عمسي دا ال توصب مالكلا ىلا تداعو



 هسارتس قلطق امدنعو . اهقرتش ىلع هصرحو
 هل بكرت ل ةببط ةاثف تناك

 ل بس نم ادب هسف يذلا
 *. ناو 6 كنم كلذ تبلط يثنا هربخا
 ف هتععاسا انام « اهتايح

 يجبحلا ةابا ةصقبو جيوصلا ثداسحب مهربخأف . ميهابتتا يثوريمي نأ عملا نم
 .نيستجللل تلق تييشتا امدنعو .ابقيفش نع ونعا نأ ينم تبلط فيكو نابعش

 شارف ىلع ناسنا هبلطي اذبك بلط نم لبنأو

 + لاظف كسي يراض مكت (ريخأو . ليوط ةراق نصلإب عيل ةالو
 او . هبجاو هنا نظام لمق قفلا نا . للا هيثك امالإ كدحيال .. ناكد
 ل ةيئاعق نا قطا نم

 اجاقا ل يكل كب يراض نم كلذ يعامس ىدل اتنؤيحو
 اهب رككفت يتلا ةقيرطلاب سيل نكلو هحارسس قلطأس .. فختالا

 :ءلجرلاو نيدبلا ليكم انماما فقي نوسح قفلا ناك ةسعاس عبر دعيو

 ل



 . رعاشم ةيا نع متي ال تاومالاك [ب
 اببلط نعو <

 يب هيام 3
 اذا نكلر < كلذ لمقا نإ تيسفأ يننأل كسارس قلطام . ةففشلا ىتحتستا

 اكس يا يف كلنا « ملا
 . كنلك اش ىلع ريقح نابج ينأك كداطمأو

 «تنك اهيا كدراطأس

 عفدلاو « ةئمتلاو رعذلا هيلع ادي ايف بلجرو هيدي نم لالغالا تكف.
 ,ىلجملا لع تركسا مشو فرح قطني نا ةرد ةقرفلا جراخ
 عاجلا ءايثتا تنلعا مث ةرهقلا تيلط نأب هتمطقو

 للا رداغ نم رك تاكو
 .ابمش يجحلا نبا ىلع ايساق تنك كنأ دقتعا « نانكد اي
 إلا الإ ثدحتال هناناكد اب ركذتن نا بمينتكل ,باوصلا نيع تلمقن وكت
 م تاودا درهم الإ نح انملو ..هل اهيضقري يتلا

 تيهتنا دقل . ةيدركلا ةاتفلا تيا ةنيكسم
 ع

 .ر يلا هجون يذلا كب يرا

 رصان يجحلا ماقتت
 نم تلاع كاسنمو ٠ ادالكنا ىلا تدع 1816 ةثم فيص يفو

 ضال يجحلا هودع دبي ىلع لتك دق يحاتلا دصاقتخيشلا يف
 تنيع امدنع يتنكل و * ثقولا كلذ يف ليماقتتا ةفرعم عطتسا لو . ليادلا

 ديت نما هيش لك تفزع © ةئسلا لال كي
 تانك ينهذ ىلا تداعل ةنزحم ةصق ابا .



 حلل ةيهاركللا رمضي هتيج نم دصاق اكو . دصاغ
 .هفواطب عمع
 هضم ءاخي لفجف ةئئقو لا هيلث عقق سف نيل همدان و كلاثو

 امدنع ميم اطنخ طق هبلق ىلا فوخلا فرطتي ل يذلا هصاق بكتراو . ديدجلا
 6 همف ىلا ممل ةعطقب هدب عقري دصاق ناك امدنعو « ةبدألا ءانثاو.. ةرعدلا لبق
 بوص د ف رصان يجحلا ديبه دحا تاكو . فلخلا نم ضاصرلا هيلع قلطأ
 نأ بئاج يف بقث نم دصاق وم هتيقدنبا

 نكي مل هتكلو رما

 ةنأر ةرخؤم يف ةياصار * فيضلل
 نم ةدم ةمرجلا بكترا يذلا لجرلا ىفتخاو « ريثك طفل كلذ عبنو

 دصاق راو اوس ال بيهرلا ردنا اذه نم اهلك ماكتملا ةلسق تءاثساو . نامزلا
 ةيبرعلا قارعالاو ثاداعلل اميظف اكابتنا لكشي ام رصان يجحلا

 دئاع وهو هلق نم انك

 ةالزأ ىلع مقطع شاكر لداع ءازج هثا رمألا رارجلا لهأ ميج ريتعار
 . ةريصق ةرتف ايشئجسو نيباشلا تلقتعا ةمركحلا نا دقتعاو . ًارهاظ دماق
 ةفضلا ىلع ماكشلا ةليبق نم ربكألا مسقلا ىلع ًاخبش حبصا ةباهنلا يف رهزم نكلو
 تررسو . امييف الجسر هنتادجوف 141+ ةثم ةرم هتلباق دقو . رهنلا نم ىنبلا

 . هدلارل يتقادص نعو ةيشالا مالا نع ثدحنلا ةمرف يل حاأ هنأ هل
 ةموكملاو يل دصاق ءالو اهبق تسدتما ةلامر هل بتكا نا تمطتساو
 رطاخ هدلاو نأ فيك اسسهيف هتركذو . ىلوألا ةيلاعلا برطا لالخ ةيئاطيربلا
 ةاقتإلاهتايجب



 مم



 رئائاطنا
 تحن ويش ناوقالا

 تروكلا ىلع
1151-1117 

 ادسالا ضني لجسأ نا بجي

 ككي ناكو « ءارحصلا
 | عازنلا يف مولا عقي هيلعو

 :ريصبلا نم ضايرلا ىلا نيطباض لاسر
 نلت لتر وكلاو © سك وك يب



 يركسلا ىلع ًاراصح ئاطيربلا لوطسالا ضرق 1418 ةثم طابش يقر
 (سع تيوكلا نم ىتشمد يف كارنالا ىلا ب

 هل ةاطنملا تاديكأتلا تأب ماس عيب
 اوجاع ينل تالا وة دست ؛

 رب حلاصي ةريغلا لامعالا لك عنم اي

 كا ؛ نامجع ءانثتساب « دج يف ودبلا عبمج دوعس نيا ربجا ةنسلا كلق
 كلت ءالر نمضي يكلو . مويلع اماما سب اوفرقمي نار « ةيئاوخالا اوقتتيا

 ضاررلا ىلا نييباهولا ءامحزلا هوعس نبا عدتسا « هترطيس ثحت اهدا
 ناو « ندملاو ىرقلا ءاثبب نارخالا نم نإ

 سقت عيشي هئألو « ةينيدلا ةبجولا نم ةضيرف كلذ نأل * ةهارزلا اوطامشي
 أ نيذلا ىدسبلا مم مهمظمم يف ةلهجلاو . ةلبجو ةبمت ىلا عا

 ديحاو قباط نع اهئوتبي يتلا ثوببلا ديرت ال نا ناردنالا ىلع ضرقو . ديدجلا
 لبقتسملا يف نرصحك اهمادختسا مدع نامشل كلذ ناك اهو

 ديكر قا عم ةقاشواتم ومس
 عم لياح ماحتفا يف لشن هنكلا

 هئلعح ضايجإل يقاك كلذ ناكو , اهراوسا ىلا لصو هنأ
 « دجغ نوؤش يق لخدتلا ىلا نيس فيرشلا نا ثادبع داع ءانثالا كلت ينو
 د مرت 1 يلا لا هج أ

 راف دعب اهلثحا يتلا همرخ ماما ةأبف رهظر عنادلل اهم
 مرج يول ني داش ريل ةدابقب ناوشالا هيلع نش لايل كا

 رئاغتو. هظطانتو هفادن قعارارتاو «.«ركتسم اورو افعام
 تلظو .ةيوجعاب توم ا نم فيرشلا كلادبع امن مئاتغ دومس نبا دي يف
 كلملا نيب مالسلا ظفحل ةدهاج لست ثاونس ةدمب ثداحلا كلذ دمب ايئاطيرب

 م



000000 
 ةيناطيربلا ةموككملا عم دومس نبا قفتا 1414 ةئس لوألا نوناك م ينو

 ةعئارلا ةرقتلا متفر - ةيزيلكنالا ةيقا
 .ركلا نيب هردحلا ةيضق نأ ىلع ةديدجلا ةبقافثالا نم
 141م ةتم ةدوقتمل ةبك الزب

 كتيوكلا يف ءاسنلل ىفشتسم

  يلرفلاك روايات راب ةديسلا تبثكو
 . يرفلاكةئاع كلذك و. رمتت
 ءارحصلا يفرحبلا ءىطاش ىلع تيبلا اذه عقيو . لوألا اتزاجا لالشانل ينب يذلا

 ةميرم ةعمارلا هتافرشو ةديدملا هذئارف
 يللا رخك لم كلانه نك - ةرارمل ةديدشلا فيصلا مل يف ماو
 رثكدلا لقن ىدل تيركلا يف نع ناذلسلا تجوزو يوايم ررثكدلا لغشي

 جدي كميل ملا :
 يرايم روتكدلا ةجوز ناك انتزاجلا ءانثاو , :تاوثس ةده يزايب روتكد#
 هل نحتسي ةوستلا كلوا تناك ام اردو .. ثاضيرملا ءاستلا ةجلاعم يف هنواعت

 اخ ناك يذلا ناسلاو بن ادع ام ءيش يأ صحفي باجحلا يف بقث نم
 دجرلا يطغي يذلا

 يتكتنسم يئاج لأ « دسار باك يم ءاف نفسا أغتا ٠14 ةتس يفر
 م لاجرلا

 ينفيرلاب ظفخمم الك كانمو انين اناعلل نيحانج دمب اي اننئاوا

 لما نم ليلق رفثالا نكي لو . مهالئاع مهعمو ةديعب تافاسم نم نيمداقلا
 مت نا نواضفي ءالؤه قحو . ىفشتملا يف ةماقالاب مهئاسنل نوحسسي ةنيبدملا
 ىببكلا ةيحارجلا تايلسلا وا ديدشلا ضرما تالاح يف الإ لزتلا يف ةجلاعللا
 طسو ضيبالا اهرامح ةبكار « ةيببطلا ةديسلا و نودهاشي سانلا نآكام ايلاغو

 م



 يف ةشيرملا ةرللا للم عاتس لع ىربت تايلسملا ضدي تنل. ةيدلا
 ءراكو ٠ ةديدش تسيل ةرارحلاو ادي راهثلا ءوش نوكي يح ركابلا حابملا

 . مهنع ءانقتسالا ىفشتسمل نككمي نيذلا نيدعامملا ضعي تابلمسلا يف
 هانا ىلع ةيلمع ثيرجا يل رك

 ادا نع تايلمما ةمبلا
 ةلئاسعلا تاجابتحا ةيبلق ىلع يندعاسي ناك لزنملا برق ىقشتسلل هز

 ةأرما ةشم نم رثكا حابصلا يف عمجتي ناك اناسيحلو . ةدايملا تاقوا ءانثا
 ائيدل ناكر . ةئيامللا
 تناك ةثراطلا تالاحلا يفر , ةيبرع

 6 يئازبا مداشو «اوسغ نم رهام خابط لزنلا
 ياخ رخألا ةاسالاز يرام مدي

 ءانثا لافطالا ءاثتعالا ىلع دعاسي
 .اطتما يك يندعاسي نا دادعتسا ىلع هلأ نم نوسيراه تكلا« ير
 رثكا « ةييبطلا ةديسلا : جوز ثزاعتو فطع نك
 . انكم ةيلئاملا ةايطلاو ةبشملا ةايحلا ماجا ىل
 ف لوصر اما

 تلسرا كلذ دمبر . اميظع امري تاك دقف تيوكلا ىلا 4 دنهل بزنجي يلإ انادم
 دلافدراكم نياج ةسنالا كلذك ثليعو . رام لا لم لحبتل هررق ةراسانلا
 ةيلاعقو ةرق يللا لملا بشكا دقو .ءاسنا ىنشتسم يف اواو امم شمنل

 روتكحدلا ناكو . مهارما لاغشنا را با

 «ياليريم ٠
 رشق 1 يف ندنل يف يرايم دنالراغ يلئاتس زارا

 رخت انآ دميو ٠ كريما يف بطلا ةيلاسرالا ىلا مضنل ايقدالن



 يف ةحضاو تايلسعت قنا ةعدخ ىلع ارفقو نيقلا مدخلا اكرأل 4 ضي
 يف رصفلا ىلا داع امدنعو . هل هقصر يذلا ءاودلا مادشتسا هب

 © هقسو يذلا ءاردلا طمي ل قنلا راو قف

 دنع بجملو . هلع نيو هلم ماظل ةومداق با نظف وأم
 رع مهنا هغالباو مدخلا فربصق ءوس نم هيلا را

 ةيدفللا ضفرب نأ يرايم عسو يف نككي
 اهتمييط ىلإ عيشلا عم تاقالدلا تا

 ةموكملا ينتفلك امدنع؛ ٠+1 ةنس ٍقاثلانرناك يف تارخالاب يلاصتا لوأ ناك

 روزا نا ةيناطيربلا اليعحو اهموب تنك . دومس نب ىلع فيض لحار
 تسمي ام لك ةفرعم يهو ةبمص ةمهج موق تا يلع ثأكو . نيرحسبفا ىلع ًابسأب
 مدطصأ تنك رحل نع رسنتسا نأ تلواح اذيلر . ةديدجلا كرخلا نع هتف



 .نوككي ناو دي ال هومس نبا نا كلذ نم تجتلتساو . نائكنار تمصلا نم رادجي
 ءيش نع حاصمالا مدعي هتايلغت ردسا دق ا ماما رب

 هفرستلا اذه بابسا نكترلو
 نا يذلا درعا | ةكرجم همسا نق

 نع ةيرورشضلا ربغ تاياعبلا نم قلق ناك ©
 ؟ [سنلاتو ..ةضرفم ردانعم نع ةزداص اهب غلابم ريراقث اهنتلطا ينلاو « كرما
 ةكرملا ىلا رظنت « ثدنلو دادتبو ةرهاقلا ةصاخر « تابلبا ضعب نا معي ناك

 عيشي ةلا حبل هرمي ءىمأ ديرب نكي ل «اياوو . ايكالا عنصر ترك

 اثر . يبراخلا ماعلا ناهقا يف هنع

 . ةصاخلا هيرآمو هتالغل اذيفنت اهدوقيو كر
 ناوخالا ةكرح سرا ىلع رصأ فوذهلا يف هتلباسق امدنعإ

 مويلا ةمدقلا ةيباهولا تا : دحاولا فرحلاب يل لاقو .
 يف تالإبدلا ىقثاو ىفصا يه « نارخالا عافدناب ةجوزم

 . فخلال تدوسكيم ب + يل لاق استاذ ةبساقلا يفو
 . يريغدعأ

 نمو دوعس نبا نم هنعمسو هئيأر ام لك نم ةماع ةروصب جاتلتمالا يننكميو
 ناوخالا رح نأ «ريطم ةببق يف ىلعألا عبشلا

 ءايحا آلوا يهف . ةيادبلا يف نوكت نا اه ديرا اك ةئيس رح اهتيلك يف تسيلا
 ةيرغلا ةريزلل طمارا ريداخي ليقع راع راش يقيتحم ينيخ
 يهر . ةيقيدلاو ةيقالخالا مهعاضزا نيسحتل
 ا ةونثلا لمفب هب تقلع يثلا بئارشلا نم مالمالا رييطنل
 اكب ىتثق ال يمرق يعافد عباط تاذ ةكرحلا نا هيف
 ٠ نيب برعلا ىلا دمع ةزيزلبل ةداعل رارصلب

 يف دوعس نك الاجر تريم ينلا ةيسايسلا راكسنالاو حماطملا نكت اههمر
 . بئاجألل ءادعلاب حقاط رومش اهكرحي تاك ريهام نا وه تياثلاف

 نم قياس تركذ 16 ةفلؤثم ةكرحأل لوالا مايالا يف تناك نارشالا فرفص نأ

 شيودلا لصيف نيمالا هدعاسم

 ادبلا

0 



 يقسم المل ند اهيدج انئاع
 رمش اهحاج حبك ناك ينل دبغ لئابق

 نبأ اوقرع نقلا نم دس نأ
 راهرلا بصعتلا ايصخش
 ٠ ناوشالا نم هعابتا ب

 ميت يثني هبا منا

 :رخ دف نونكتي دي يف هنشدي نن تاو.“
 ةفايضنا دعارلل امبتو © كلذ عمو . ىذالا

 نيئيلع مالظلا لوا دعب رقوملا د
 نأ يم (لالغا يجرفصلا بيعس ةلدص :ررتكد# دن ةيرسملا ياجنلا شفلا نم
 نا "لإ لسرأ / فويضنا ةحارب ءانتعالاو

 . يتفرغ ناردج نمض ابلخدأ

 مع



 نم اهمدقنو ةناومنالا رس جام ةاكو
 لج مشوق كرار هيب

 ئرقلا نيب دونس نا هردبعأ يذلا رمل سةسرجب جيلا برات
 . نيشملا لهأ نم حصيم هللب شافي يودبلا عبصآو ..لئابتلا نيطوتل

 ردبللا ماظنلا اذه لمج هناذ ثقرلا يقر نا لسا لك نم مسقل حمس يل انرع
 يف ىقبب م يشاولاو قا نعي

 قي ناك - هدفت دومنم نبا ساستخلا نم اتق نيل وفدجيم و 0
 . مهسارم ةيرعص وا ةلرهس بسح

 كت
 فرقرعي ارثك مهنأل لب © مهتكر حو ناوشالا ىلع نوضرقعي مجنأل

 كلذ سيلو . ةرحلا ىلا تمضتا دق تقولا كلذ يف نابجع

 دع « ءارعصلا لججر فرمي يدلل © يهو . ةصاخلا هتقيرط ىلع مبعاشملا يف
 ءاسحالا ةقطنم نم ايجعل هناض
 لغلد لا يلمألا اهنطوم
 جانو تقشب يذل كلة < ةاوشألا يشاوس نم ةرشقس يف مسق لك مضر

 بق لقت يوني دوعس نبأ تاكدقفا
 كابنسفلأتت ين نرشعلا ماسقالا ل ابسسقي شبح“

 هسقتب هوعم نبل ينربخا دقو كرم تاخ نرجع نأل هدصتم وه اذه
 ةرمو © 0488 ةنم يناثلا نون يف ( بارج ) عمج يف ديشو نبأ عم لا

 م هيلع بلغت
 يمل ماتو

 لا سفن نم يناثلا نيرست يف
 ةفخي هيلع بعلت ناجعو « دوعم نبا لاق * تقولا كلذ ذنمو

 تاكو ءاسحالا يف هتجاه امدنع



 تيوكلا ماحا
 يوكل اطيب يرحبلا راصملا عضو دسق ريخألا اذه اكو

 ةندهلا عيقوف مث تح ةدشب راصحلا كلذ ضرف دقو . هرمس نبا 6
 © 8 3 ةمركتطا مم هسنم يكذأ ناك هوس نبا نأ لاس خبل

 انبيغو
 لاك زيزعلا ديع عصاطم نم افوخو لبقتسملا اطايتم



 ارشالل يحررلا دئافلا شيودلا لسيف بدحألا
 .ىلع لوبلب ةحود يف نصح هاني جرقتان . تالهحالا أوسأل
 نا يعدم دوعس نبا ضرتعاو . بوثجلا ىسقأ يف هل دردح ةباثب نوكتل هفينم

 ريطما رمأ نب درو © هب قت لربلب ةسرد يب نا ريطم ةيبق دئاق ريكش نبا رمأ نآب هرو * هيضارأ نيه ةحود نزلا
 . ماس عيشلا اهيعدب يتلا ايلع يرأس ىلع لوتسي

 عيشلا عقد يذلا رمألا ايلع هيراج يف ناوخالل ةيرق ماني يق ريفش نا أدبو
 رككلا تاوقا داق لضافلا حابص نبا نايلم نبا جيعد

 هيراج نم قرسشلا ىلإ ليم رشع ةسمخ دعبت يثئا ضنح ىلا ةسياو اجاب

 الإ ترملاو رسألا نم حابصلا رباطا هللدبع خيشلا هممو جيعد
 قتنت ثيوكلاىلإ جيعد شيج لولف تداع الو

 ءاطبلا رد تيوكتا ةئيدم لوح يعافد روس ءانبب رمأق « هب قدحما
 نيرهش لالخ هب لمملا ىهتنا يذلا رب ةنيدلل ناكم عبمج

 شيردلا لصيف نأب اعدم ةيناطيربلا ةموكملا ةدعاسم ماس خب
 ركتار . زفتسي نا كود ضمح يف موجنلا ىلع مدقا
 | ىلع ابيق هلك موللا عضور ةيناطيربلا ةموككحلا ىلإ اههجو لئاسر

 مميت نأ لش رتمأ اهتيكفن يحب

 كلذ دوس نيا

 لا يشارألا هدحي نا ثم بلط امدنعر
 اهنا ةيناطيربلا ةموكملا هتثلبأ قلدنعو . تيوككلا ةثيدم راوسأ ىلا دن

 زيلككتالا ةيقافتالا يف امنع صوصخملا دودخلاب طقفا !) ةبكوتلا -
 العرس ةتم

 ب لاس عيشلا لسرأ تاريزح وأ فو
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 تملا تاكئلتنملاو امج ةداعإ هنم بلطتو « ضخ يف ثدح
 . ةكرمملا يف اولثق نيذلا تالئاع ىلا لداع
 ةماح ناحرقلا هرعم نبا رصأن اهبحصي زوب نم يناثلا يف ةثمبلا تداعو

 اس خيشلا ىلا دوعس نبا نم ةلوطم ةلاسدا

 قيرط نعالإ دومس نبا عم فيرش مهافت ىلا ليبم ل
 اهراشنمال ةبئاطيربلا ةمركم اب روف لصقات . اسيئاطيرب
 ةيئافثالا بجوب هل حيرص كلم يه اريلع عزانتلا قطانما نارلع ًادعشم « دوس
 ا - ةيئيلكتالا

 6 هومس نبا هيلإ اهلسرأ يلا لزا
 نأ هاذ تقرا و. ةموكملا بق
 انا ملاس خيشلل نككمي ال اميلا راشملا ةيكرقلا

 2 ينل ةمبارلا ةرقفتا تألو
 ل ببصأو « ةيئافثالا للع تلح دق « 1+1 ةثس لوألا ثرثأك
 ةورزم لأ

 يناطيرهلا يمانلا بردتملاو دومس نياو ثيوكلا كيب ةيرط تالسارم دمبر
 مح نيبيعت ىلع ةيتاطيربلل ةموكملل تقفاو « نا

 هلع ٍرقسي دق قبس لوبقب (هيبعش نع ةيابث ايطخ لاس عيشلاو دوعس نا
 ايل ىدم هب مازتلالاو يكتستلا

 يف مالسلا ىلع اظفاحي نأ نيفرطلا ىلع كلذك ةبا ةمركملا تطرقنا

 125 ل اهلراجر تيركلا م



 علا لبق ىرخألا تالسارملا نم لب
 قويا دن تع اق ةقباسلا هئاءاعدا دك

 اوسأ جواخت تح يآ ماس عيا سي هسثا نعم .لوايأ يف هتتفارب

 كرحتي شيودلا لضيق نا ديفت ةضاخ تامولدم مام خب خيشلا ىقلتر
 دوب ماني ناثري

 ارثسا ةيبغا اريلع ثلي ينل ارهج ىلع قعاص موبسف ةمدقم كلذ هوكي
 .. اهنع عافدلل دمي أدبو تاوق نم هيدل ا اهلا راف « ىربك

 ييرغ بولج ةيحيبص ىلإ

 يشنا رمأو «لوئيا نم عساسنتلا يف ةيسييس ىلا شيودلا لصيف لصور
 ةقيركلا ةئيدم رارمأ نيسحتتي هريخي
 ضرغلا اذه

 ا ىلع ايماس (يودنسنيع دق سك رك يسرب ريسلا ناكو
 ريفع يف هوعس ناب ىقثلا يسرافلا جيلخل مح ىائاع ديت ىرجأ

 دب ىلإ يسريب ريسلا لصور * ةيتاطيربلا ةموكتملا رمارأ اهالخ هيلا لقت
 لوالا نيرشت نم رشاعلا

 .ةرسيما ةلابخ دئاق ناكو ةلاوط نبا ةدايقب رمش ةلايخ نم ةنميلا تناك يب ةبرقلأ
 ةلايخ ارتلش انا دعبو ةيبرغلا عفاوللا ىلع مهموجه ناوخالا نشر .لضافلا جيعد



 ةعاسلا تأ مو . ةيبرغلا ةبلايشلا مقاوم ون اورادتسا
 لاس خيش صرت 1 الك ةيرقل

 ءاوخالا اهيلع لوتما :
 لا ىلع ةزك رم تايجه ثالث تارخالا

 ركنا ةنيدم يف باصعألا

 هىججافم موجه نم نرفوختي عم
 م هلع عافدلا يعدتل روسلا ىلا اهيف نيدوجوملا لاجرلا
 ا لسرأ لوألا نيرسشت نع
 لجو ةياؤم اهماوق !رهج ىلا ةدنغ
 «فرشم ٠ ةادللا ةساشلا

 اصلا رباجلا دنحأ خب

 نا هادعتسا ىلع رهو تاقيوملا هذه رقي ال هنا ملا خيشلا باجأو . تيوكلا
 اوبال كلر

 قح مه ناوخالا ثا كلذ ىلغ كابل نبأ هو تاكو ..ميليبس ضرتفي
 لا عوجرلا ترد انهلع لختلا ىلع ةققاولل عيطتسي الو < برملا مئانغب



 لك ميعم نيذشتآ لاثق نرد نارخالا بحسنا ريصق تقرب ةباذما هذه دمبو
 يف هحيبم وحن ريسلا ارقتأتسا « مويلا كلذ تاعام ثا

 ىلتفلا عرمجم زواجتي لذا ايبسن ةيلت جاورألا يف
 مهتمالسب ماهها ىئدانلود فوشككم موجيي ارماق نيذلا ناوشلالا اما. لجر

 يوككلا يف يسايسلا ليكرلا روم رجيملا ينقلبا دقو
 مينم ىحرجلا ددع نا لاقيو . اريج باوبا ىلع ليتق

 قاع نطاضاط كيل اواصي نا لبق لجو ةيايسبإ
 ., كلذ دمب وئام لجر ةثام نم رثكاو « ةيحيبسم

 يف تيوككلل ائيبم اراصتنا برملا اييف ىرب يتلا | رهج ةكرمم تبت اذكهو
 م ماس عيشلا مبأ دوعس نبأ عم ليوطلا ابعارم

 ةيناطيربلا ةموكتملا لخدت

 نيرشت 11 يف ةيسيبص نم لاس خيشلا ىلا ةلامر لس رآف شبودلا لصيف داعر
 يرجيل تيوكلا راجت رابك دجا يريطملا لاله هقيدص لاسرا هنم بلاط لوألا
 خليأو « حارقلا اذه ماس عبشلا فرو . عاذألا لح لوح تاشوافم همم

 كيوكلالا ةماش ةثمب لس ريلف همم تظاع ءارجايق

 .لوألانيرسثت 4 يف متقلا نارفج ةساثرب ةئمب شيردلا لسرأ كلذل ةجيقتو
 كرر شلا هذه صخالتتو , لبقت نل اهطورش

 ةدعاسم ًايمعر هلالخ بلط عوبسا ةدمل دفرلا ةلباقم نع لاس خشلا عت
 يذلا روم رجيلل ووضحي لوالا نيرسثت م: يف دقولا ليفتسا ًاريخأو . ايا

 .ًقبسم تارئاطلا نم تيقلا دق هنم سن تناك ءاهافشو ةباثك «اغالب
 « اريج يفو ءارحصلا يف ةروصحم تاعازنلا تماد ام هنا ىلع م١ ايلا صني



 حلاسلا ةيدرلا دربجلا مادختسا نم رثكا لمفت ناكل ال ةيئاطبربلل ةموكتملا نإق
 لاعرلاو ت

 تيوكلا
 وا يديالا ةقرتكم ىقبق نا عيطشست ال لال

 وكلا ةنيدم تاديدبتلا تم كلذ رمالا ىدعق اذا هنكل و.مالسلا
 ث ىلا بيتاطيرب تاديك أت تضرعتو « اهيف نيتطاقلا نيبئاطيربلا
 بحاس ةموكس نإف © رطخلا

 نم لدتاسي ل © ةىقث ىلع ةيتاطيربلا ةمركحلا نا : 1 اق غالبلا ىشمو
 + رش

 موجملا ءايتإإ هعاج
 | ناوخالا لامعا نا ركنملا هومس نبا تاحيرصت
 كلذ حضرأ هنا هيف كش ال مو . هرماوأو هتابقرل
 اعل

 نيتعي كلذ ناف © تيوكلا ةمجارم ناوخالا لراح ام اذا هنا غالبلا دكاو
 ماما كرقي نإ يذلا رمآلا * تيوكلا خيشلو ةبتاطيربلا تاطلسلل ايدامم افرصت
 لاسولا ل اباةزاب الملا بعام مرقم
 ةنكمملا

 ب ةيناودملا لابعالا ةشراعم ىوس ارا

 ماس خيشلل ةيداعملا تاوخالا تافرصت نأ هلوقب كلذ ىلع مقفلا نارفج درر

 ابمطق يتلا لاس خيشلا دوعو قدم هنا ابيف دك وي شيودلا لصبفا
 لواحو لاتقلا ةعباتم نع عنتما كلذاو < |

 . ةقدهلا تبتتا اذبيو . هدوعو ذفني لو هعدخ ماس خبشلا نا اق هر
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 ءاغ امدنع هنا ةلاسرلا لح يذلا لجرلا لاقر
 افملا وغ ريسلا ادادعتسا ءال

 كفرفنإلا ل ديييرع
 هال نيرشلار

 لو . لارقألا ءذه ةسسصا
 لع ىتا تودي تيوكلا جيلخ يف ةيناطيربلا ن

 اييلع لوتس ال نأ
 لا فصق ىلا هنقكق زم رعي ءابألا

 ىلا يم كينالث دعب ىلع
 فرقا

 علا ةاقر ءابنا مهثذلي
 ءاجاف نا دعي طابش



 .مهتلباقم نأ اهب نرهابي
 تامالظلا لبثت اشيا مهداع نم ناكر

 يبك .ةيبمشبب عئمشي دحأ ناو . حابسلا كرابس زملا دبع اشر بتاج ىلا
 ةملاو عياتلا يف دبش نم هتدوع رثا شرملا دمحأ ىقثرا دقو .دوعس



 نع تفرع ينثأل أر ظن (ماق كلذ ىسكع لرقأف انا اما . ةرقلاب هنم رثكا دانملاب
 علا نم اريثك هدبي نأ اطالخ عاطتما ةئس نيرشع ةدم بنك
 قانا ىلع ًارداقو ًامزاح عابطلا ءىداه الجر هيف تقرع دقو . يسايسلا رملا

 كنا هد ىطخش ىلع ريسي نا ةايحلا يق همحومط ناكر

 ميلا لمع يف هيل دمشتيو « جبار بدمع لتع ا اذلق ناكدنأ
 هفني زازتعألا ديدش ناك © ليصأ برع لكك هئكلو , حيحصتا ناكللا يف

 عيطنسي نتكيل © ةسبكلا ةبطلا ةماملل بيجتاي كاك ان

 ل عنلا ريتك هنا عم تيو
 ايباصن يف ةيلاسللا ةلردلا روما عضو لواح امم

 رخلا مثم يف ددشتق © يمالمالا نيدلا حور
 ًقالطا غبتلا ننسي ره نكي لو . ةراعدلاو هابل دامخار

 ينلا تاديكاتلا عييمج هوطعأسف © ةلسح ةروصب نييئاطيربلا ءاجت فرصتو
 ةيناطيربلا ةقيرطلا ىلع هيقرتلاو لاقتسالا بحي ناكو . لبق نم قالسأل ثيطعأ
 ًاملوم تاكو .ةيبوروالا لزانملا ةفيرط ىلع هتثآو ناممد رصق يف حان صصخف
 نم اهريغو تارايسلاو ريرصنتلا تالآو ةيئاغيسلا ررصلاو تاسدسملاو قداشبلاب
 اصانق ناكر .هفنب هقرابس دقي رهو دهاشي ناك ام ايلاغر . ةثيدحلا تاعرتخما
 يف ةيبرغلا ءراكفأ ىلع ليلدتلا نكميو . ةيامرلا ديمي ًارهام
 1 . تارانسلا ةطساوب تالزفلا ديص د

 ىلا ىقترل امدنع نيثالثلاو ةسداسنا يف ناكو ولو ةنس دسحأ غيشلا كر
 م 048+ ةلس هئاقر ىثح هيف لظو شرعلا

 م



 ]وتل فيلا دوعس بع
 أ بايقاجو:اينزكو ايفالّشلاو اهئيضلشي ةيكت < ةئئازإ

 اهاركو اهراكتفأل اريبك ان :
 ةل يول ثاعاس اهب يخي ناك« ةلودلا روما دقمتت تناك اهدنعو . ةيماسلا

 . يأرلاو عضتلااهنم ىقلتيلا 3“
 لآ لصيف نب دوعس ديفح هزعس لآ هفرعلا دوعس نم ةجر

 فراج بح ديلو ناك جاوزلا اذه.نا لاقيو . دجن يف رشع يناثلا ريم"
 ل .. ةيمايع داعيل اذ تناك هوذس نأ ةبسكفإ هتكلو * فوم

 < ىلا ازيعار 4 للا. رظح يمي درع لا قف هقدر نك
 يف ةكوش (فاد تناك ينلا نايجع يق نيبو مهنيب ىبرق رصاوا كلانه تسيلا

 ًاشناام اذا اهيبأ ةركب ىلع هسبتفو اهخيش هربتمت لئابتل هذه تناك
 بقلا تناك هرعس نبا ةابح يفو . ةكلاما ةئاملا يف فالخا

 .يش لك فرعي كلا كال © هفرعلا هرمسل لولا نمي
 لا ثولازي الو ريبكلا درمسي هثوبقلي اون كل

 كتف |روشب قلعتلا ديدش هفرملا دودس ثاكو

 .عاضتإلاهسق دوب نبا نيج 4و ةنس فيضيقو
 م7 قلتي ايفو . دبالا ىلا ديشرلا لآ ةطلس مطحتو لياح ىلع رالتسالا هئاطلسلا
 زل + لاق ةيلاثلا ةسقلا ناجع نم ةبوح نبين يقربشا كلب

 ارسممجتي نا موفلا يف دبشر نبا رزغل
 ا

 مذ



 ارو ةبيبحلا هتجرر عفو نا دمي ةفرعلا ومس
 ءامأ ةدع فحزلا رخأتي نأ ا

 أ ةرظن هيلع يقلي نأ دارأو اروثل هفرملا دو
 دعي ىلع شارل ىلا ًادثاع هئاصخ ىطتماو

 ذفاونلا عج قالغإب ترمأ همودق
 مثلا مب اه

 م تورظلا تناك هيه رمصقلا ةرداغم نم اسبنج مهتعام
 | 3,ل يشأ نأ نرد باهذلا عطتسا

 اغيل هفرملا دوعس شين رجفلا دنعر . يللا كلت اعجافت
 نأ ادبشيل نيصلخم نيمداخب ثنأ نأ دمب الإ باهذلإ ارون هل حمس

 ىلع هتلمح لب كلب فثكت /و . ابمجاضو ةلبلا
 م اهعم ليلا يضقبل ًاركشتتم هتجوز ىلا داعر ةلبلا كلق شيجلا نح فلخت

 اسر يحل تبث هومس اب كلذ : اهوقب كلذ هل ار
 - ءرسلا يب نظي ال حر لفطلا هلاو تنأ تركت

 .  هرعم عزا ةجازق نأ ماي هقَعل زوم
 و ا ا

 ضايرلا يف رسألا
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 هازل يف ايسابس اطباش قارعلا ىلأ تدعأ * نيرسبلا يف ب

 امللا دسعي برملاو كييتاطيرهلا يب رومالا
 . يفاطيربلا شيملا دبب ىلع هلطا لوح ةيبرلا ل

 ادالا بصانملا اواغشيل ءافكا برع نيفظوم نع ثحبأ تأ



 دمخأ يف بتك دقو , هتافو قس زيلكتالل صلخع قيدص هنا نهربو . 9485 ةنم
 هاش اك هب فرصتأ نا ةيرحلا يل اكر « هبه اهبف ينيصوب لاسر
 . ةقئاف ةرعقم ةيادبلا ذنم ريظأو هلل هلا ع مال انا ادبع حسو
 ةدع لح عاطتسا هنأ ةيزكرملا ةموكملاو يماسلا بودل ريدقت لذ دقو

 دم لاما دقو . ةردات ةيصخش ةعاجبش اهلالخ رمظأ © لئابقلا نيب ةرطخ
 . قستسي ام لك ىلا هتفدا

 ع مامإلا دجسم فصق

 يق يسلا لرعأ تنك 12 اعلا
 بودل ثيعأو جريل قون يقف تب امدنعأ ريثك هرركم ىلإ تيبن يذلا
 نمزلا نم ةيرط ةرقف دسارأ تنك يننكلو لجرلا لباقأ مل ينذإب يمال

 ىلا هثم ةيصخش ةلادو ررفلا ىلع ينلسو. يسرب ريسلا لاق « يفكي كلذ ٠
 اهناسأو فرشالا فيبنلا ىلا ةسعرس ىصقاب اهلخا نا ينرمأ « ربكالا دهتجلا
 ماك ديسلا ىلا يديب

 نيرابطلا دحا تاك ام دنع عقو افسؤم اقواح كنا يسد
 دن ةيرق م برقلب تلرنفا نم باتيتملا عرف لع ب

 ةدص رركذلا رابطلا ىقلأ دق
 يجر رابط يتلا تباسأ دقو . فيشلا نعيم مشع ثا بت

 ةئيدم يهو ةقرككلا

 ةمااقم يف ةشلا نيب ةروث را امثل ياك ا ناك دكا يلا رصقم ريغ طخ
 يف ةعيشلا عبمج كرحي نا كشوأو « ةيدنملا دوأ
 . يلفت © ةماخ ةروصب © ناريإ تناك « نام لك يف لعفلاب تاارطفا

 نا مظاك ديسلا ىلا هتلاسر يف يسريب ريسلا حرششو
 !! ىلا صلخر . هتلمثل بقرع دق رايطلا طباشلا ناو « دصق



 ملا ... كد ال هسفث نعو ةلالخا بحاص ةمرك
 فرصتلاللا تبها كاثهر .فجتلا لا تهجوتو ءاطبا قرد هلامرلا تلتخر

 ضقلو . روغلا ىلع يدا مظاك ديسلا لبق يفذخأي نا هثم ثبلطو ناش ديمح
 ديسلا نكي لو . ربكألا دنجلا دنع لابقتسالا ةفرغ يف انك ىتح ةعام فصت

 . يمالمالا ماعلا فصن دوقي يذلا لب
 ثا لبق يئاقد رشثع ةدل باش بقاك ىاو ناخ ديمح ىلا ثدا

 © نسل ف نعال # ميملا ريغنم: مظاك ديلا ناو . ريبكلا

 يف يماسنا بردنملا هقيدص نم ةلاسر هيلا لجأ يننا تلقف . مالكلا يف هتلذاتسا
 ملا

05 
 بف لراشتو . لييبتلاو مارتنتالا قئاف دبي ادي ايليانا .تقلبأ +
 ديجرألا ىلع دبلما ايمضور ةلارلا

 . ًاديج ةيرملا لكنت كنإ ؟
 رب هبجأو
 :كليج ظفاح ؛ كذبت نأ /ةديس -

 ارم كتسادقأ ينتدعاس دقو ناكدب



 رمأ مالك هبشأ مالك نأك دقل , رالا ةريجبو
 ارو . ًاريثك تبجعو املاق ةلك لك تيفو
 . ثيبلا لهأ نم يننا رمشأ ينلعحي نا دارأ تآلاو

 رعأ نأ بجي . :ياكتإلاب فانمسإلا اهب دضفي
 يف درو ام نإ عضلوت لككب هل تدكأو
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 كفو ترماق دكر
 ايف نامت اغيأ ىرتف ردصتاال اذا «نذإ -

 يسريب ريملاب ديشب قخأو كلذ دعب لإ
 ان يف فرصقي فيك“ ترمي

 ركنا نآرلا يف للا مالك
 .مذه يفر . مطسلا نم ارازتق ال .. اهاريأ نم تويبلا
 أ كلذلو .. تيبلا اذه باب وه نبأ امام مبف دق
 . ةفدص ريغالو ةفدصال ةنوكلا

 ينلا « رمش لئابق تماق كلذكو
 ام «ةكامم تاورغي « قارعلا يف
 تاوزفلل هذه



 وق ءدكمو بروج ةلعدا
 فا .اوفرعي مل قارعلا يف ببرعلاو ةيبئاطيوبلا نيلوؤسلا شعب نا دقتعأو

 نيب محتسلا يصخشلا ءادعلا ًاءرس اهداز 4 ةثمي ةبداصتقا اهساسأ يف ةكشللا

 ةماخو دن ف ةيقرسشلا ةيامشلاو ةبلا
 عيطتستال © قارعلا لا برقألا

 رهشأ يف ةنس لك لحوت * نورق ذنمو « كلذلر . اهدالب يف بسن يقكت نأ
 ةبستلاب يهو «ةايحلا تاوورش ىلع لمحت ىتح «تيوكلاو تارفلا وح فيرحلا
 بونجلا ىلإ عقت ةينغ عارم كلانهر..لاملا يعارمو « زوألاو «رمتلا ؛ ثالث احل
 ىلع اضيأ ىيطنب مالكلا اذهو . يسرافلا جيلحلا ىلا ءاليرك نم دتقو ثارقلا نم

 ملا عينك شيكو ةاشمادلاو تارا

 ريبزلاو تبوكلا رث ريطم.
 . تيوكلا ومن مزاوعو نايجع
 ا ىلا يادملا يدقتي ودبلا موقي . اهسفن يه ةمبتلا قرطلاو

 جابسلا نوبلطيو ( اثم ىتفتنما يف نودمسلا لآ عوبشك ) ةفطنملا ىلع ةرطبملا
 ومن دحار ليسك ثومقدني !وثاك تايخلا كلث نمو . رهنلا برق ارميقي ةنأب محل
 . مهتايجاح ءارسشل تلرفلا ىلع ةريشتنلا ىرقتاو ندملا

 نم يودبلا دري نكيرلو اديقتسي نيفيرفلا نآل بلطلا اذه لث



 رو نع هيدل ام هعيبي تارفلا نبا نك ائيب 6 لاقاو لاما همم بلي ءارحصلا

 هردجلا لأ
 دماغ هوس نأ آبل



 ىلع نئاكلا هلام يف اتدافر ييصفلا زيزدلا دبع نسحأو . نيرحببا يف دومس نبال
 . نيرا رايز بابسا يبضتلا تشلبا دقو ,كراسملا ىشبم قرش ريسبلاءىلعا

 اعلا قياطلا يف نينمبرم نيتمساو يتفرغ يجوزو الا تللتحاو

 ,غ درغم نيازم تيرقت دف تنك ينثأ ركذأو
 ةصاخ ةريت ركس لمعت تناك ينلا تجوز
 نيكي ام عرسأب اهلسرتو © قدرت تناك يتلا ةيمربلا ,ةيور تايقوب ةيسفرفلا ىلا
 .ةيبرملا ىلا ؟مجرتوي ناك ثيح ىضايرلا ىلا
 .رامش ريزو ةباثي ناك

 .يفدصق نيرهشب نيرحلا ىلا انلوصو دمبو

 يس © ندنأ يف ةدودحملا ةماعلا
 ياا لفت ةاطيمر سل نرحل

 نق ميني الرع تح اندفع البلا رعت ته انما دقو
 سر زو طق حبا قلل فاقت زق حل

 لا لابشلا لا لابمأ

 ةةطنم لك يف ريما و لاجلا رهلظ ىلع ةلوحي هومس نيازم نذإب كلذ دعب تفقو



 تامئاشلا نا يثم انظ نارهظلا ليج.
 يف تنك امدنع ينتأل 4 ساسأ نودي تسيل تامئاشلا كلت نا نيقي ىلع تنك و

 نب مماج خيشلا ينلطا ثيح توراط

 هد دعوم ىلا همم لوصول دوم نبأ ضوافأ هيف تنك يذلا تقولا يف
 نع يسرب ريسلا ىلا ةباتكلا يف تقولا ضعب يضغأ تنك # ربقع رفزل

 تجوز تلاكو .عيانما نع انمي بلا ىلا ةيعد تجوز
 !! امل وأ نم ةيضقلا ىلع ةملطم تناك كلذلو
 اهب موقيس يتلا ةحوتفملا ةرايزلاب تلاع امد

 زخوه رببنما ةرايزأ نع اهبق اتزبخلا يسريب ري
 .دوعس نبا علطيل مد زاوف رجيملا ناب يركش اهتنيخو
 .ر فيطقلا رارج يف لودقبلا

0 
 ةيضنلا هذه ريئي دق دومس نا نأو «:ناربظلا
 يئئامر نوكت كلّبر .دودحلا طيطختي صاخلا

 ةيافلل نايلسم نارما نجرز هابنتاو يهابتتا ىعرتسا دقو . اندم ايقبل يبصقلا

000 



 . ةلظم لمي ناك دبسق  زكوه رجيملا ريظم اطرأ
 : ايقيرثأ يل كر وبغرفلا هرتلبل اجسنلي قلك اشبي ةعبق همأر لعو © ءارشخ

 براس تاغ ددم +

 رجيملا .تراكو .ايخزنم يف اهنأكو افيضلا رعش تح ليوط تقو ضْب لو
 وج يفضي نآكو . لا

 قيرط نع ترفاس اذإ اليم نيسخخ نم رثكأ بوكرلا ىلإ هبف جاتحت ال
 : لاقو اشماغ مالك قلطي أدبو ةشهدلا هقرتعا ةأجف
 نم ةعومج نا تفلبأ دقو .. تاشارفلا عمج ةاوه نم ينتا ثرسكد ا -

 يف ايبلع روثعلا نككيب ماعلا يف اه ريظن
 هجرتأمو « دومألا فيطقلا لا

 .ء ىلع لوصحللا !! يفاش عافتراو يره ببس نوكتم اهنم
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 ترجف اسدنع ريزاخلا مو ضيبلا نم ةمظق لكأ يف اكسهنم
 ءيداه ترصب كلاقف

 /روعذم لاقو هدعقم نم زخوه زفقف « اميرس تجوز تانك
 + نونكتيد ةديس ان نيدصقتا

 مق هتلف يذلا -
 بز كنار ةدئالل لوس عقدقا ماقيل ءازرلا ىلا ركرس دفداوإ

 مايتم لاقو
 ئارةأرما كنا... اي -

 ادحلا ةرادإ سلجب ىلا كمضب نأ هثم بلطأو ثدنلا
 .ةريصق ئرتق دمبق « همالك ىلع زلوح ظفاح دقو

 سلجلا يف ةوشع تبختتا اهنأب
 :, يقتلن نا ىلع نيقروزلا يف ارفاسو ثالجرلا انكرتد.

 لصيم هنأ 'ايطخ هومس نأ ينئلبأ 1 ةثس يف
 ننكر ك يسري ريسلا ىلإ :تقربأف «هسقت ربشلا نع نيرشعلار

 هنإ كامو . زيقح لا هرقس رمآ ريدأ نا تح ايلالع ةيكتنملا نقسلا ىدحإ ريع
 هرم رجبملاو ؟ لامشألاو .تالصاوللل يئارملا

 دمحأ غيشلا لئيم يذلا تيوكلا يف يمايسلا ليكولا
 .و هزينع ةيبق يف تارامع حرق سيئر لاذملا كب ديف عبعلا

 زاك بع ضم ايديع

 هدر « ةيئاطيرإلا ةيرحبلا حالم يف قياس طباض وهر
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 ىلإ انميمج انوجتاو ددحلا دغولا يف قيرقلا اذه لصو دقو
 يبسلا زيزملا دبع كلم يراني

 يع: زي يف ناك يللا هؤمس ل قرع فوعس  ةيبتش هاعم مب نبأ ةييمنطساو
 0 ,ح# وهو « ليدنملا اشإب فيطللا دبعو * هتطلم ىلع

 نيمأ يناثبللا خر
 نم فلؤللا صاملا هسوجو « يسراسدلا ديعس للادبع روتكدلا مهني نب

 يف هودس نبا ىقتلا يذلا زلوم رجبلا قي

 5 يدددألا زارطلا ىلع ةريبك ةميخو « اهيف ةماثالل ةحيرم امابخ انصتر
 ر عاتجالل ةفرغ ةباثب نوكتل دونملا اهيمسيا وعن: ما قر.« مالا

 او لابفتسالل ةدحاو « ةماخفلا رهاظم هلع نيراغب

 لا انمي هرعس نب انلبقتسا رايكم
 .رضافلا عالظا' شم دازإ لككشب فرصت يذلا هوعس نإ

 لاذحلا كب دبق ءانثكما

 بحسلا نأ الإ كي دبف نم تاكا . هبف بوغرم ريغ صخش كب دبف نأ
 اهيف (مبا كلم بسماع  ةرقف لاوط ا

 نم ةيبرعلا ةريزجلا ديس هوعس لآ زيزعلا دبع ضعنمي نأ يميبط رمأ هسا إ
 هئاكو هيلإ رظني « رقزلا يف را همي يف هنأش الع ايم ةيبقلا دأ
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 نيود رام يقتلي امدنع ةم
 يام الرابح كلا نكي م
 بلاطم تاشرعب ثلا لار 0

 ةسشفاح ركذأس ٍييسيئرلا نيشوافلا تا
 ادت نب ةزيبت ةرائادمب كشر

 * الملا ابحام ةموككس ةيغر نع اف برأ ةملك يسا

 فب قارملا ءوعيسو عيراتسكلا قير هدب فمر اغلا لأ كلغ نا كقم +
 يم رشع ينثا دعب ىلا ًابوثج
 اح مشتق رثعألا رمل ىلا ابرغ
 ./ يه طقف ءذهو هذه تا هللا دهشيو ٠ يسواقل جيلا لع فيطلاو

 يدج « يهاربا ميأ ذنم هنا فرعأ يثنكلو ةدبلخلا نع ائيش فرعأ ثسل
 بلح ىلإ ال دج يقاراو ؛
 وفلا ربت نم ينميلا ةقشال ىلع دمقارلا ةالسبلا لك ايضيو

 نادت ةيدابلا ملا



 نيس كلا درط يف بغرب يذل هبعش عم تنك ةيقإ
 يق ندرالا قرش

 أ ىلع ريق رقزلم يف فرصلا سلف , هيلع ةلراك نوكيم
 نيب هودحلا تبا طش عضو ةيئاكما ىلع مبتققاوم يف هدايلمت ىكمب اواع

 اتا يوورشلا نب نق كلذلو 24
 ائابقلاو رفاظ ىرآل لب ريتلا ىلع ةرطبلا يف بغرب هنألالا

 اسم هنأأل ىنغا اذه مرحت نا نئكمي الو تارقلا ىلا يونس ل
 - ةارشملا لاجزل ابنللاب توب وأ

 * هثمي يرجي نأ نكي الو بيرغ ءاعدالا اذه نا يسربب ريسلا راشأ امو
 ةيرئاشعلا هردخلا ساسأ يف

 نم هنا لاقو .
 كو ماريا ملأ

 ىصقأ ىلا ةعئارلا آلا هودحلا لككشت نا « لالا ليبس ىلع « حا
 ريطم ءانثتساب) تيوكلا لئابقو رفاظو هزينع ابنيكلم يعدق ينلاو بردجلا
 اسما « ( هتموكح ةرطبس تحت عقق اهنا دوعس نبا دكأ يتلا نايجعو مزاوعو
 تفرع يت رإنآلا

 لهأ عييمج نرأي باجأ رلبآلا هذه ةيكلم تابثا عبطتي فيك لك
 ديعلا ةيدقا تامر كلانع نا نع ةلضف « رابنلا ءرضك كلذ نرقرمي ءارحصلا



 ,ا + تاثداحملا نم ةحرملا كللث يف هيأر نع لل
 نم بونملا ىلا لم يئام نم لأ هيطتي هردسلا طيطخأ ياب لبفي نأ

 | يف اينايبص افرصق فرصت هنأب دوعس نبأ 0 ةزيص ينرببإ

 يماسلا بودسلللا لبق نم حقو يفتك خيوب دن ديم ىرا تا ينشعدا دقلو
 هودملا ططقتسي هنأ ةعطاغ ةجيلب هونس نا علبا يذلا الهلا بعنام:ةموكتلل
 . رابتعل لوم نكلنلا تم هدفت

 اف ةيسرمملا نس لصفلا اذه ىهتتآ اذككن
 ميد رق دوركم ىلا رجس" ةنارسإلا م سو ريسلا نأ ًاملعم
 هلك لب هتككلم فصن نع ىلختب نأل دادعتسا ىلع هناو « اهلتخي يلا ةناكلا ىلا
 :كلقي يسوي محلا بأ 1

 ٍس الا 0 يق زكاتن آر وو هرعس نبا هيسلي ل ركوة اجو
 ل ماع عتجا يفو .هودملا لكشم لح ررقإل يسد



 تير مو هيلغاض# انغ لققا كميشأا ارسم
 مسر تيوكلا نم برقلاو بوسنملا لاو , ةيكرتلا - ةيزيفكنالا
 ةديامملا تيوككلا ةفطنم ىلوألا تيمم نيقدياحم اتوكتس اهنا نلعا
 رملا ةقلطنم ىرخألا

 ةدياع ةقطنم هوجو ىلع ليدنملا اشاب فيطالادبع تاضلرتعا ىلع اباوجو
 هسيزم ابدأ هوكي تلا بع تووهصلا لئابق نأ يدب

 "| ضارتعالا يف اشابنا حلا امدنعو
 اقطنلا كلت نوكتت نا ىلع رصت ادام ؟ كلبرب

 يل هلو لري حرس الج نسوق طيفو اطرح

 يلط هلا - ةشفدم ةياقمأ كش ءاسلا كلذ نم ةعساتنا ةعاسلا
 ةدجوف همم يسريب ريسلا ينبحضو . ةدح ىلع يسريب ريسلا

 ٠ بارطضشالا يدإب لا ت طسو هدحو ًفقاو دوعن نبل
 بلك ترسي هئاق يسرب

 ىنتلا بذا
 رجفتاو هتزح يف امئار افقاو مظملا يوقلا لجرلا كلذ لظو

 ,مدئاو رخآلا وهيب دخأو هوعس نبا ديب كلسماو اريثك يسرب
 ىوس ةظحلا كلت ارضا نكي لو . ةيقنم

 . ةناما لكي هقدهاش اما
 .اككسم لازي ال وهو يمديب ريسلا لاقف ًاليوط ةيفطاملا ةفصاملل كلت م
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 يدم
 يلق كا تيطعا ببتسلا اف و«كرومش ةقيقح فرعأ ينثا يقيدص اي -
 يفعل اع مام زل نيا دخك كرما تلو عر
 يسري يسلا ناك دل 4 باتكلا اذه نم قياس لصف يف تلقاكر

 .و ًاميظع الجر هوعس لآ زيزعلا دبع ناك كلذكو . اميظع
 | انا

 تم اغلق

 حب

 أدبق ةديدجلا تيوكلا هودح ثان لوألا لصفلا يف
 كر © ةطقنلا كلت نمر . نطابلا يدارب اجوعلا يداو ىقتلم دنع برغلا

 نع اهدني لا ةدسياحلا تيركلا ةقطنم عقت اذه دودحلا طغن بوذج لاو

 7 نسعي طخ !سساسلا ىلع ةطقت ىلا دبملا نيع ديع
 عم ةودللا هقفوأ

 ذا اهتسدق كلانهو انه تاحرتفالا ضعب
 ليكن دجن ينب ةيفاقالا تشر قر

 و نع
 رجل اهرا# ةنونبم

 ىلا ةطاسي لكب
 هدحلا وكت كلذير . دوعم نب

 .تيوكلا ةساسن لج ام ليم جربتو لم اهتم
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 ا غبش حلاصم نع عقادي نأ هيف ضورفلا ررم رجبما تا ركذي امو
 لك لغ يسريب ريسلا رطبسدقل : تطاخلا ةيط ةدحاو ةققكب

 فأر ميطتب رثتا بك يأ ذا كعا را. ةرملا يبقا طخشم لأ لغو
 هبرملل' لوب اهبسلكا يلا ةيطنلا ةددسلا باح قف ينك و هو

 هاقترا ىلع ىضم دف نكي م يذلا رباجلا دجأ باشلا عبشلاق . نب
 .اطيربب هنقث تعزعز ةبرض يسرب

 عضو لاس يف أثفتس اهنا دقتمي دوعس نبا ناك
 روكذملا لوك داما ترظ دقق «نيدلبلا نيب هردحلا تبث طغ
 ١ + دودحلا ةقطتم يف ةيركسملا دوشحلاو ةوضكلا ةضاقا
 عازت ىلا تدق اهنا ثيم ةطاطم تناك ةداملا كل اهب تفي
 تاوتس

 ينأد يف تناك دهن قارملا نيب ةيميكحتلا ةيطابتعالا دردحلا نا
 لوأل اسير  ةيونلا دجت لئا

 ا ينودنم نا * كلش دثودب « رمشي تاك . لشلا اجت < خيراتلا
 رياقلا بسح تلح دق ةلكشملا ناو « هيلع اريلفت سك وك يسريب
 ,دبي كللذلو . يبرملا لاعلا يف ةموبفلا سيينقلا كلت بسس ىيلو
 طخ نسمع 4 ةكمع نكلو ةثيطب ةروصي « هبمش راظنا ليوحت ةدايس عابتا
 ىلع لوصحلا ىلا ميعقد كلذ لدب ًالوانع © تيوكلاو قارملاب ميدقلا مهاصتا

 جيللا لسع هئئارم 6 ليبجو /

 رصح هوعس نيا ناذا . أ



 نم هفأ ؛ رمآنلل امثمو ةيسابس بابسأل « دقتعي ناك هنأ
 .ةفامم اسبنأ نلظي لودي رمشابما لاصتالا نم هل

 ةلوهسب اهليرخت نكب ال ةيعببطلا ةراجتلا

 2 نسر دتملا هريس جما
 لا نا هقلبأو « ءاسحالل زكوف رجبملا

 ةكرش تسي ةماعلا ةيقرم
 ٠ هيل قف يه هنا لاقو / رو



 مث < ساسنلا ىلع روثملل ةيئاكما كالانه نأ
 لا زايتمالا اهلمشي نا بلطي يتلا ضرألا ةعقر
 وط ليطتسم هبشأ ةقلتلا
 لف يوك لراس نا

 ل.شيق لم نيس هنعدعيب
 هو ةسخخ دعب ىلع فوللا 4

 - ةدياحملا
 مق راوه رجيلا اما
 ل يح رك نامي دف
 ٍِ .يقلخلا بابلا
 نيل ةروضي لق لقي 61 جلاطتسا را هرعس: نبأ مامأ
 هيخأ مدس ل دعب ةقرويس سن ناي ابشع هسا
 ْ 1 ىلا ري هرطانخ
 لشد ىلع لوسحلل ةمامأ لاجلا حاسقاو هدالب

 طنا عياش ىلع: يرش عطقسا ل يننأ فيك تقرع تاوتس ةبع دمبو

 قلاب فدروو نبتما يقل يسرب ربل باقي

 ”ةاكج ف سحا و ره لدرلا نم لئاهب بثق ةاطتم تناك فت
 .ا دب امدنمق : . فيطقلا يف ليشنلا نازح نم برغلا يلا راربتسا
 ردئانمم ةلرمش نم عرف يهو ( وكمارا ] ةيكريمالا ةيبرعلا
 نا روظلا لبج يف ريبكتلا طقنلا لقح تفشتكأو
 .: يذلا ناكملا يف امام فيطقلا ءارو رتصأ لقح فاشنكا
 راك تس دقتعا ام ىلع مويلا لقحلا اذه مقيو . لبق نم عسباتلا

 تيركحاا يف لمألا دودر



 عيتضر تسيل ايثنج ض تقرا صوب
 . ةنيفلا رهظ ىلإ هرمصلا يف ةقئاف ةبوعص اندجو انتا ركذأو . قارعلا
 علا عيمجا نم رثكأ يئاع دقو . ةديدشلا فصاوملا ببسب

 دفرلار لاذملا كي دهق عيش

 هل كاب ديف نسملا
 .ةاجتلا ةمزحأ ةروصخت حو لابحلا نم لس ىلع لستت نأ امدج اني تاك

 مب كلذ تاكو 2 تيوكلا ىلإ انلوصو ىدل
 كي دبف لكأ ايف يتجوزو أ تلون

 ماع لا القا ينوب اهلل لفك ةيبن يوتا ىتردن
 أ خيشلا ةكلم يشلل دومس نبل ءاطعإ ىلا رطفلاهنأل ًارذثمم تيركلا

 هتراشتسا نود كلذ لمق اذام «أ 1« اريبك ًادح رثأثلا هب غلب دقو دمحأ خيشلا هلأ

 يسبب ريسلا يضرأ دقق « لالا يح اكو . حالسلا ةرقب
 أنو . ثيركلا ءامم ايدو

 لودلا قوقح

 متقوو ةبئاقنالا لع او عقارا رمألا ماسمأ هنفت دحأ غيشلا دجو انو
 ةئيس ةلماعم لموع هنا ًادقتمم نيناب أرعاش هتاقو مري ىلا لظ هنكلاو . ابلغ

 : مل لوقي نأك عونلا اذه نم مالكي هئاصخأ مامأ

 د



 لانا ريغ نال ل لع
 م تلقت يشرأ كابل ةدي نأ لهب دل نكأ
 0 خ

 يف ةدردلا ةماعلا ب
 ريتعا هتكلو . ءاسحالا 5 كج 0 نأ 3

 اكن يمألا طمنلا ةتيشإ نايتس ميه
 هديبات حبصأ يذلا دومس نبا ةقادص ىلع ةظفاحلا ف هنم ةبغر < هلوق دح ىلع
 .طفنلل ايناطيرب راثتسا نآل كلذ .ايفاطيرب ديبأت نم ىدجأ ثيوكللا

 سا لايق تنك
 ملا ةياعلا يف ماعلا ررعشلا عم يثق ائاطير

 يلا هدحلاب فرتعت ايناطيرب نإ همحأ خيشلا غلبأ 147+ ةنس ناسيت قو

 كلذ ل تيدا: فب [يقاب ريد جملا لل يك ذك سرع,
 روم رجيما ىلا هئلاسر يف يسريب ريسلا لإ

 ةيئافتالا يف فخنألا طخلا ايلإ راشلا هودطلا مم كلذ قبطعي « لت
 نم سيل هنككلو « 141 ةئس زوق 7+ يف ةعقوملا ةيكآ

 وأ بيرق نم ةقيثولا ىلا ريشت نأ وأ دمحأ خبشلا قادم
 عوضا لوعأ همم كاتيعحأ

 م



 رش يشارصنلا
 ةروثلل تر سقم

 لقال دلال

 لا نمد دع ناوخالا لتق دف لكن تابوقملا ىصقأ
 آلا اما . ثوثاقلا قرش ميتل راحل فيطقلا يف ةعبشلا نمو
 حمس دقت . نرئاقلا قيبطت يف لماستلا نكما :رطيس ىلا رثكأف

 :نيناوقلا ىلع اوظقاحي نا طرس ةساخلا مهل زانم يف نيخدتلاو
 نأ هدبع يف تعبصا ةعبشلا ةلاح تا ىلا هوعس نيا راشأو . ة
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 نبا دبع يف امأ . هل كلم يه هتايح كلذ يف اه ءيش يا ناب

 ابا يف ةباعدلا دصق درمس نبإ نأ دقتعاو
 انأب ةركف هئاطعإل سكوك يسريب ريسلا هلا
 .. هوم نبا ةسايم نم نيل هنأ أ#

 .|1لا رمألا تاوشآلا دفن دقو
 دنق ةيلاثلا تارجفلا تفاكو الإ +1١7 ةنس تأث ل هنا ثيم ءاسحالاو دج

 تدجو دقو لاكشألا نم لكشب

 :أم ينثا هنم انلظ كللذ يا
 .تارخالا مش نم سيل ليكنتلا

 ملابس رشاش يف للا ددمل ردببايئاقدصا اييئاطعأ يتلا ماقزالا نا
 نوكأ نا نكبو . نابحآلا بلغأ يف نيثلثلا -أ

 ,لاجرلا ددع



 ةائثا تا ع مزارع
 38 لا يسيمل
 75 .. ياشلا

5 2 
 0 ييسر دكسسلا

2 
 راس رجلا
 علا وا ] هجرع

 هينيلدلا
 9 سرق نتا ةقفاصلا
 نيرقلا
 قت
 رررملا قدلا

 ب رس دلي دوب يف امرش د

 مكي



 و ناجع

 سس
 ل
0-7 

 0 ناطحت

 ةيقلآ

 وتباع قب
3 25 
2 

 عي
 رفطا ( هييتع ) رام



 . ةازغلا ناوخالاب
 بتكي 4 هقوعر ر ءدانمب « زاجحلا كلم نيسح كلملا ناك ءاتتالا كلق يف

 ماعلا يف ةقيلخ دلاته هسفث نلعاو ثيدرالا فرش راز امدنعت . هديب هتياج
 برحلا بلع دوعس نبا نلعا 4 يمالسالا

 :دوعس نبا عقوتي ناك
 فئاطلا تارخآلا تاوقا

 لولا نيرسشت نمسا عرساي 187+ ةتس لولي يف
 بمذو لسع ريكألا هنا ىلإ شرملا نع كيسح كلل لزانت

 م



 يف ةكمم نييباهرلا تارق تلتحاو . هدج ىلا عجا بعستار
 ةثيدلاو ةدج ترصاحو لوألا تونا

 ياو مارو ام ىلا رخكا
 ا ةيناطيربلا ةمركتللا تين

 يدوم نتي هج ةيروسلا دردحلا
 ةدرألا قرش نيب ةيرطلا امطاق
 هادتما نا ىلإ هوعس نيا رظن تفليل زاجملا ىلا نوتيالك تريليج

 لا قرطلاو ءارحصلا يف حرقا بيباثالا طخ
 يقل هدردل

 دادقي ىلا ةيوجلار

 هرظن دمي كلذ آريظم قاطيربلا طغشلا
 كلذ دمب تدقعو . ريبك د ىلا هحاجت اهيلا هرمي ارما انو سفنلا طبض ىلع

 تيلي نا عاطتسا دقت ةرساش ايربس وفي نيسملا نب ىلع كلا ناكر
 شيودلا لصيف ةدايقب ناوخالا تاوق يديأب ةثيدملا طوق راصطل
 نم نماشلا يف و . ىشرملا نع هلزانق ىلا ىدا 6 48١ه ةنس نيرشملاو سماخلا يف
 ريبكلا دجسلل يف زاجحلا ىلع اكلم دوعس نيب يدون 18م ةنم يناثلا نوناك
 حبصأ امدتع ةيلاثثا ةئسلا للا دمن ناطلس بقل لمحي لظو . ةمركلملا ةكبب
 .اههتيلزتو دعو زاجحلا كلم بقل لمي

 ينلار ةيبرملا للا برغ يف ريسع ةقطنم ثحبصا ًاضبا 1470 ةنس يفر
 « نميلاو دسجنو زاجحلا نم لك يلاوثلا ىلع برنملا ب ىنرشلاو لابشلا نم اهدمب
 نككلو « ريع محي يبردالا ناك ١.8 ةنس قتحو : دومس نبا ةرطيس تحت
 دمع ديمسلا نيكرا ةقلنما نم ايلا ماستالاو ةيب اواتا ةنسلا كلت يف نارخألا

 هدارط يذلا هنيل هقلخو 1977 ةتم دمج ديما
 ةنس هداللب عشوف ًفيمض هسفن ديدجلا]

 3: هابل قدم آذآ اما وم ككيحو موتسا
 ووو ةثس نسمع دمع
 ةرطبس تحت 199
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 تإباصملا ىلع ءاضقلا يف 1467 ماعو 1458 ماعنيب هدهج لك دوعم نبا لم
 للا بق جامل اسيكو جملا .قرط ةمالسل انيمأت دجتو زاجحلا يف

 جابترالا مدعب رومشلا نا ًاحشاو ادبو . ناوخالا بهذب هناا
 وتاك ءدجط وقس دعي دجتلا قارخالا ءاعز داع امدنع
 زاجحلا لح نآل لمأ

 نم مهعنم نعو زاجحلا يف ةيندم ةموكتح مظنت يف هوعس نبا ةركف نع نيضار

 هدر وه وزفلا نا تلقر ودبلا ةميبط نع ىرخأ نكامآ يف ثبتك دق

 يف هقااوه ةسرام ىلع ظقاحي دمتم يبرنلا لجرلا
 يف يئادبلا يردبلا كلذك « هتيريح ىلع ءاقبالاو هتدامسلا

 ةيمورفو هتاوجر تايثألا لاجل هيف“ فأل وزفلا يف ةيعببط +
 .يساسألا رحل را عقادلا نال ءامدلا كافس نم ريثكتا ارمم لمحت ال ءارحعلا يف

 وألا ةجردلاب لابجلل مهمين ره
 يق ةايتسا ناوخالا ءامعز رثكا نيب تاكو

 عاقدناو
 © هيينع ةيبق يل لغألا عبشلا ديح ني اطلم شيودلا لصيف كح دق ©
 شنبلا موضنب ةدئاسمل نيسبلا مسق ىلع ارجع يف ىلغألا عبشلا ةألذملا ناديضو
 مهتم ددحاو يأ نم يماصتقالا دزمس نبأ لاحم اذإ

 ةيرجلا طوطخلا حالا ناربا ةموكتح- تضقر امدثع عضرلا ناك اذكم



 مدالب ىلا ةيبوروألا ثاداعلا
 ىلع دوعس نبأ لسج دج ىلا هك روكذملا رثخلا ةسماقال عيتضززامم سناك

 ريقع لوك ورب نم اتاثلا ةداملا فرخ لكشي هنا ةجحب تماقا ىلع جاجتحالا
 دعب ىلع ماقيم تاك رثحلا قال اهقيدصت ابصغش بلع بمصب ةيهاو هثجح تناكر
 , ةعياحلا قارعلا ةتطتم ىلا ةطقن برقأ ذل هد

 حيسرت ىلع دعاس رقخلا ةرجو نراق ؛ هفقومو هجاجتحا نم مغرل
 د لدمج شيودلا لسيف ماق دق . تاوشالا ءاعز نيبو هنيب فالحلا

 عا دق ةوعس يا نا يلع ليلد رقخلا دوجوكأ ىلا [ يشم هرمس نا ادق قاطتلا

 هزت قنا فقبل نايم جالا
 مجال الا اينجل ةتع نوربتي اك

 م



 ةرماؤملا ىلع اضرح ناذلا امه دم نب داشو هوعس نبا تبق د
 مالا ليل نم ةريش ةياملا ةعاملا ياوحر

 طم ةليبث نم كلجر توعبرأ مجاها

 ا حابص يف فاشلكتسالا تارئاط ثلشفو
 ,ءاطتسا نيذلا
 ىلا

 ابعابتا بيجاولا تاءارجالا ثحيو ؛ ةدابتملا ىواعدلا عيبج طاقسا لوح
 لايف أشنت دق يتلا ةياشملااباضقلا ةجلامم يف

 اح خيشلا ثيوكلا ىلا للصو يثني دق
 6 تدلل يف ةيدرمسلا ًاريفس دمب ايف حبصأ ةعبفر ةثاكم وذو ريدق
 لا نا ايتاطيرب لبق نم ءانثالا كلت يف بأ دق نك هرمس نإ نكلرو كقزللا
 لل كاشي عقدتو رفخلا ةمجاهم نع تولرؤسملا بقاعي نأ ىلا ءىجرا دق



 ةدابقب ناوخنالا نم لجر ةثارعبرأ مجف دف تاطابتنالا كلت لك
 تيوكلا .رادبزه وزغ يق يمال نب ذك

 ب كلذ تاكر 4 ثيوككلا ىلا ءابنألا تلصو
 اق. ىلع كلمرأو لجو هم اهم /ايسلاب ةع

 ةغزاللا نكامألا يف روسلا ءانب ديعأ دقف . ثيوكلا ةئبدم يق قلفلا نم جو
 رصدتل ةيسنا ولف نم دنع هفجوا ةثسلا ةباه تح ايليل ةسلرملا هيلع تددشو
 ةاخالإب اذه < لجو ةباثالل غلي تح امددع ديز يتلا ارهج ةيماح
 , رارجلا يف نيميحلا

 هبهو ظفاح خبشلا ماق < لوألا نر
 اهيق هنم بلطي نيرحبلا قيوط نع دوعس نبا نم ةب

 - قارعلا يف يناطيربلا يماسلا بودتلا ىلا هرودب لقني يلا
 6 فسأ لحب 6 لع دوعن نبا ثاو « دمت يف تعقو

 م



 رمغ ةعرسب كرحتت ةوللا كلت تناكو . ةدياملا
 3:0: جوت كلل كناكو - ةميسج راسل اق

 رفاظ ةليبق تاينغو « قفتنملا يف نييقارملا ةاعرلا نم ظيلقلا عرف تابنع تجاه نا
 ناو . ةمآلا بيعش نم لاوشلا ىلا ةسيردبللا نم © ةداسملا# « ةازقلا ءالؤن

 مرسلا ية



 ةطلس اضيأ يه تدحت دق هيبتع ةساخر ىرخأ لئابخ نأ اونط دف شعبلا

 د0 ,ةرعتملا يف تطل هاشم نم

 وبشم ةفطتم يهو « هغارم
 تلا به اهقو نإ
 :ايفلا نيب ماظنلا طفح اهرمأ دق

 بوني ةلامو يطا
 فا لسرلا غلبأ دقو . اللا حالصإب دعا

 لذ يباستوب طل ديت

 طابش ربش يف يواج نب ةوق تبحسلاو
 نب ىلع نا ديفت يناثلا ثرثك 7٠ ءاسم تيوكلا ىلا ءابثأ تلصوو

 مياه دق « ريطم حيربلا 3ك مأ يف تيوكلا رادبر
 ايبا نم هَنسر نوسكتو ةياقالث اهملرق ةوغب تاسيؤر
 اررج نم ينرغلا لامشلا ىلا يم + موجحلا ناك دعبي

 مافغألاو لاملا نم هب ناهتسي ل ادع مهعم اولبحو ضاخشأ
 احح ثيوكلا يف تارايسلا عينج ترفاتسا



 تارابش لمآ سقيا عيئر ىلا تلصر يناثلا نونا ,8. رهظا

 . ةصاخلا اجوقي تيوكلا ىلا تديعا انا ذا
 دننو ع ةازله قرم ةيئاظيرإلا تارئاطلا تدب ةتاثر

 سن ةازفلا عقف دقو . نطابلا رفخح نم لاشلا ىلا ديم رشع ةسغغ
 لا عقادملاو ليانقلا يبلع تدر يتاةيئاطيربلا تارئاطلا
 نيئاللا ربظ دعب نطابلا رفح نم لابمأ ةيناق دعب ىلع ةينا ةرم ةازغلا ةجابب

 ىلع مهقدانب نا
 تارئاطلا تماقو.



 م نيترملا يف ةحداف رئاسخ مهتدبكو رهشلا نع
 رسثع عساتلا فو

 لا ىلإ لايم نيم دعب ىلط نطابلا يف ناشيرج برق ىرخألا
 لصبق ةدايقب نارشألا نم ةوق دتتط فينع موجه « ريبزلا
 يملا نم ريبك دعو البر اهلم لك لمي لجج فلاب

 + مرجملا اذه ةجيقث ةمقارعلا

 لئابق نم نيراوجلا ضرمت طا

 قر برق ريغص يفلاللاو ناشيرج- نم بونملا ىلا لايمأ ةرشع دعب لع
 و ةقطتم يف نيرشكتم الزعل نم ةعانج ىرخأ ةفاشلكشما ةرئاط تدع

 يف لظ شيودلا لضرف ا ودببو . ىجترب ناكاك جئاتتط نكت مانيئاكملا الك يفو
 ةلارفرا هتبرق ىلا اهرداغ مث مويلا كلذ حابص قح افصلا

 ةبيتع ةليبق يف لعألا خيشلا ديح نب ناطلس نا دبفت ىرخأ ريراقت تءاجو
 ارقش يف راذآ نم عباسلا يف هب عاتجالا ىلا نيرخآلا ناوخالا ءاعز اعد
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 اكزتن قد
 تارايس ىلع

 يسال كلذ لاقو
 يف يبتني يذلا ناضمر دعب ةكر

 نم يرسألا دحأ كلذ دكا دقو
 نم رشع يناثلا يف نطابلا رفح يف ةحفصم ةيناطيرب

 غلا تركت
 لا نا لاقيو . ًاررق كلذ نوكي نا رصا دي نب نكلو « را 7+
 ةيادلل ةمخض نركت نأ

 هينح نب نا نم مغرلب هنا دمي اهق لعو .لاح لك ىلع ةوزنلا كلق ىقحتت
 ىلع يش نم دعبأ ىلا بهتقي م هئككلو جماتربلا بسح هادف طفطغ هتيرق رداغ

 داس يلا نب كام هبي تل تبع شلي : ىلا ةليم ٠
 انه ناوخالا ةداق نم دئا

 انف واي يذل هومس نبا سرا ملأ
 هئاوق اكر# طغطغ ىلإ 3لق داع ديمح نبا نأ ذأ

 نم ةكرتشملا ةزغلا أدبت نا هيلع
 ايككبنا دق نأك لاثقلا نأل نوامتلا

 بارج دي نب رداغ راذآ + يق
 هوعس نبا ناك تفرلا كلا يفو . نايلس يف يقارع زكرم ةمجابم دصقي هيئاوتا
 ذ «رتيالك ثلج بسلا م ةمبلل لئاسلا ثحبل يئاطيرب ةوعد لبق دق
 5 ولا للا ر دوعس ل5 هقرمللا دوعس
 دهب هامنكأر هببجع يف هيح نإب نالجرلا 5 . كلذ يف اسهنو « همزع نع
 . هومس نبأ عم رواشنلا ىلإ دوعبو فقوتي نا ديهج دهج

 ار ربا انا ل اع
 '؟ءادعب لعلاج يف ديح نب ىلا شيودلا لصبف .مقتا رمشع حيارلا يفو * هديرب
 لاسجر نم ةريبك تاوق اهبعم نيلجرلا نم لك بحصو . هدبرب نم لامشلا ىلا اليم

 ع



 ايلطر اضفر ايثكلر < امم هديرب ىلا روشحلا ىلا هوبس نأ اهاعدر . ايت
 نا هرودب هوعس نبا يتخو . ءارحصلا يف اهتلباقمل جرخي نا دوعس نيا نم

 هوعس ةطسارب تقؤم قافتا ىلإ الصوت نيف
 . ليات اصول لآ يزل هلم نإ

 ةيئاودع لاما مابقلا نع ارمثتي ّنآ ىانتآلا بجرب نارغلالا ءامعز دهعتر
 ةاطيب ثار

 ىلا هديري ةرعس نبا رهاغو ٠ ثوتيالك تيلي

 اديعو دوعم لآ هقرملا)

 ريل عم نق
 يف زاجحلا ىلا

 ىلا لك تارغنالا
 .يبرفلا بوتلبا لإ لايسا ةطغ كي ىلع

 .قارملازم ةازغلا نم ىتيرف ماق امدنع كلذو ةدياغلا ركل ةرفيتس دل رام يح
 نب حيدم وه ةازغلا مزاوملل ينع ةجايب
 ةاوغلا نع كلمت يف طم 3بب البق نم ناذرب عرف يف ةقوهرم ةثاعشم .٠١

 هما قياس تقو يف هدمبأ دق دحأ عب

 ىلع ءارحصلا يف ةطرشل رفاخم هانب يف قارملا ىتح تاثداحلا يف ةيسيئرلا ةيضقلا
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 . هوبطأ طش نم ةفئام
 موسي رقع ىلع شيردلا لصيف موجحل راذعألا مدقي تا درمس نا لواحي مو

 دبا ىلع فا نا يلع ناك جا بحام انركت اه

 انا ةداقلا نأ نم هبأأر ريبغق يف هوعس نبلا
 اهيياسو موس ره“ رشحت نق موسم قبل يفطو

 قلق * ال مأ ةصاخلا هججح نمؤي نك ءاوسو , ءارحصلا
 لئابقلا لاجر نآل < فقولا اذه ريغ فقي نأ د
 « اهسفن دجن قرتخيم يذلا نيقسالل دح ةباثب يم رفاخملا كلت نأب
 رمل ناي دافتعالا ىلع قفاو هنا رل هنطلس ديعتسي نا هيلع ليحتسملا
 . عقارملا كلل ءانب

 ىلا لصوتلا نود رقؤملا ىهتتا اذكهو
 ,ب هاجت ةنسجلا هاياون رارمتسا دكأف داع هرمس نبأ

 لا نم - بآ ريش علطم يف تاثحابملا تددجتو
 اوما ضقرف دومس نبا داع
 ركذلا ةدالا صن نلعأ
 :وفقو هتاملس لك دقف عجارت اذاق « عقارلل

 هيلع تدمتعا يثلا لابقلا ىلع ة



 هل يذلا رمألا « ايناطبربب هقاقالع مطق نيب الإ هيو هنا اش لاقو
 اليا نيبو « هدفي نا عيطخ مهيلع ايضرعو اهمقو يتلا ةسيقاقتالا نأ لئا

 ةقادض فقوم ره ةنافيربلا ةموككشا نم هوعم
 هداثع يدوي نا مف يشخي ناك

 فضي نا هنأش نم كح يري نا عيطتسي ال لاسقال هيكل
 3 تاقالملا عاطقتا ىلإ رها

 ايئاطيزب
 لا لع كلما

 كلملا تارارق
 يتلا ةفلتخلا تالا نا هومس لاآ زيزملادبع كلا فرعي دسحأ نكي لو

 نييسيئر نيببس ىلا هرعت يضاما يف يدرعسلا تيبلا اه ضرعتا
 . وداي ماكك ماقيلاب ةلودلا ءاسؤر ةهاثق

 دج يلاهأ ددع ينيدلا بصمتلا طبض م
 تالا رومالا لاغمإب لوألا بيلا حيمصتو

 ءارزولا نم هدغو ةلودلل سلبع عم ةموكسلل ثيدح لئككش -1
 ذدق رغكألا نارهبلا رارغ ىلع ةرواجلا ل ارفسناو رئاردلا

 ماك ىلع فارشالاو ةرطبسلا لهسي امم يلساللا تاطخ ماظن - ب
 . . ميمم مئاد لاصتا لع هاقبناو

 .لقثلل عماو ماظنو تارايسو تارئاطو ديدح ةكسو برده شيج -ج

 لا يدلي
 ملاق"

 هلا رمأ ريد نم هتكمب ير
 متاح لك فعض

 حالسلا « نارخال رق فامضا 048 ةئس يف ررق يناثلا ببسلا جلاعي يلو
 ديس حيصي كرا دصقي كلذو هئاقدصا برقأ حئاصتل فال هسفنب همص يذلا



 يف ةادأ عبصأ دن مهملما نا ارخ ناس يفتي رقأو
 ىنلت اهدنع هتكلو نأ



 رمدي نا هادعتسا ىلع هتاف كلذ نم مغرلابو كينمؤنلل
 « ليقتسملا يف اتودب لممبو اهريغو يلسالناو نونلثل

 عاش نب افيأ يم يل مرئاشذر يينحلما بج ةاوخالا رسدي
 وقف ارردصا نيذلا نيدلا ءاسلع ديمص ىلع ةلآم ا تثمب دقو . رافكلا عنصو
 يرش نوما البا لوك

 دوعس نيا ىلع ليختسملا نم وا بعملا نم ناك يذلا ثلاثلا طرسشلا اما
 لعق درعس نبال نكمي ناكام ىصقأو . لكاشملا مظمم يبس دقف « هل وشرلا
 زكارمل داضم لمع يآب مايقلا مدعو مالسلا ىلع ةظفاحلاب ناوخالا عاذقا ره
 كلل ةلازا نرامفل ريخأ ىمسب موفي يكل « نيرخآ نيرهش ةدمل ةيقارعلا هودحلا
 .نوكيس هئلواع يف لشن اذا هنا مدعو هنكلو . ةيئاسلا تاذرافللب زكارللا
 يوني نل هنأب كش يأ كلانه سيلو . زكارلا كلت ةمجاوم يف !بلاقو ابلق ميمم

 ا



 اهنبعب. يتلا نكامالاب مهرامت ناوشالا رصحي نا هتهج نم دوعس نبا بلطو
 ثيركلا عم ةراجتلا غنم دارجالا اذه نم كهللاو , كبل ع اوقتازت ملي
 ّ .أ يواج نب هللادبع اكو , ةيلام بابسألا
 ىطعأ كلذ نكلذ . توتا ىلا هيجل ىلغ لئابفلا ثني يل فيطقلاو لدبي
 تاي لو . تيوكلا ذخأ لا نا اينم ةيسكع جئاتن

 ريطم تناك تيس لوألا نيرتت نع تيوكلا ىل
 دفي كلذ فكرتتفلو  رطقل كداجتم
 يراج نبإ لبق نم ضرغلا

 / عت نا دعب
 نم هيدل نآب هنم الع



 كرد ضايرلا رثؤم هقرمادمب هتالو مدع ىلا حمأ يذلا ريطم ءامعز دحأ يمال
 نيرمشلا لبم نم اهذيفنت نم هعنم شيودلا لصيف نكلو ةمر هع ةناذتنما
 هنا لاقو لوألا نرتاك هب يف ضايرلا رهاغ لد . اهيلع ىفتملا

 وفلل قئأتسيس هسا هوعس نيا .غلبي ثعب شيودلا 01
 هنا ديت تيركتلا ىلإ تامولعم كلسو لوألا ةزلا+ يلو ليل دا رد

 يف مقنلا نارغج ىلا نالذه نب مشنل دسقف , ىربك
 :م مدقتي شيردلا أدبو دقي شيردلا أدبو © هيرا 7” ءاقنف كرحتلا أدب يحال نيلو © هيثاوترا نع

 قا دقتمي ناك هنا عم فودحلا ىلا تايووم تيوتكلا ماس دحأ خيشلا

 7 نم ءزج ىلع ةريغص ةوزخب يمال نبا مق دقو
 كلذ ريسفر . ةيسايس ليف ةبأ درتت ل اهتكل ؛ ةدياحملا قارملا ةقطنم نم
 نالجرلا لاق . لوألا نرئاك ١+ يف ضايرلا رداغ قوثوم لججر نم هتفرعم نكي
 ةبقم تاوزق نع نمز نم ترج كيداحأ كلاته
 6 ضايرلا يف هترايزل يقأي نا ديري ال ناكاذا هثا هشلبي ديم نيل ىلا لسرأ درمس

 .هتكتلو كلذ ىلع قفارب ال هناي ديحنبا هرو..طغطغ يف
 عاتجالا متي نا ىلع قافتالا مثو . ءارحصلا يف هتاقالم هتكي بغر اذا
 لَم ديح نيا امه دقو : ضايزلا نع برغلاف لايشلا ىف نم هرعدمي لع

 عافجالا روضحل نالذه بار شيردلا
 اك اذا ام فرعير غاتجنالا متي نأ لبق ءيش ثدحي نا ىطتنلا نم نكي لو

 ا حجرملا ناكر . مالسلا ىلع ةظفاحلا ىلع تارخالا لمس عيطتسي دومس نبا
 . مككحتلا يهتتي نا ىلا كلذب مهغانقا لواحس

 ارم وه بهذيس هتاف
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 رشغشلاثلا ل صفلا

 ناوضالا روس
15-4 

 1874 ةنس يفاثنا نوناك لئارأ يف ةباغلل اضماغ ديغ
 .اطتملا نم حبجملا ةقرعع بمصلا نم تاك ةنأ كب

 .دادزت تذشأ نارخلالا ءاعزو دونس نيا نيب تاقالملا نا هيف كش ال امم نكلو
 .بمصأ هارجصلا يف ةيقارملا زكارملا

 فيطقلاو لب رماوألا رادصا ي
 َلالءالانع تاع يرغنأ ةجس

 هرشلا نم هعم دجو هئآ ادحح رذخلا هب غلبا
 . تاديصحتلا ءاثب ةرهابج ندم نم امهيغو

 ىوقأ ناميير نباو ديم نبا نيب بف دق روتفلا نا ىل
 . عضرلا اذه لثم لالغتسا يف دوعم نبا نم رومأ سيلا

 ةوق سأر ىلع ناجع ةيبق معز نالذقا ناديش كرمت يناثلا نرثك ١ يقر
 ءابلا وكلا يضارأألا ءاجتإب ةطقننع
 نم يلامشلا هزبلا يف ةميقلا
 7 موبلا يف مهتبرض هالؤه برضو . هدباشرو ريطم عورف نم ددع,
 ءامريشو وحلا مالخالا نم تانم ةدع ىلع اولوتساو ةاعر ةنم
 يف قيمألا ثومبملا كركي يرغه ناك تاذلاب مريلا كلذ حابص يف هئا اح



 ةدمستلا تايالرلا ريفس نبارك زاراشت ةقئرب ةرايسلإب تيوككلا ىلا أب :
 لتقف ةرايسلا ىلع راثلا اوقلطا ةازقلا نم ددمب نالجرلا ىقنلاو .نيصلا يف قباسلا

00-06 
 .يمرصلا ا. :ءايتكالا نت 3|
 يف لاوسالا بارطضال ارظنا

 ,ميقي كلام ينب نم ةعامج نا حضقاو. . ارهج قيرط ةبج نم ةشيدملا راوسأ نم
 لبي ريطم نم ةعابج لبق نم

 وسي ءالزع فلان رز
 ريبزلاو ةرصبلا رأ

 تيوكلا نم لايمأ ةعبس دعب ىلع خوبن مي دج
 لا ىلا عجارقلا اولواحو ةتيمتسم ةمواقم ةاعرلا مواق دقو
 نم هدعو منع سأر فلآ ما . ةفلاب اورج نورخآ ةسخ حرجر الجر
 نيسخو ةباتمو مت سأر. فال[ ةثس يفاوح يأ مهئاي لك كلام وثب دقف « ريملا
 م اهاكلتم لك نم ةئاع نرثالث تمرح دقو . ًاراخ

 جاب مهنم لتقف ةنيد
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 .رثكأ نكت م نا كلاميني رئاسخل ةيواسم حاووألا يف ةازفلا رئاسخ تناكو
 , ةيناطيربلا تارئاطلا مهدراط امدنع مهنم رخآ ددع لثق دقر

 .مامطلاب مردمأف ىتسطلب ةبوكتملا ةبقلا لاجر ثيوكلا لاهأ لماع دقو
 تيعار . لاومألا مق اومجر

 ملا يف ديلا بقل نيمباتلا ةلايخلا نم قرف قرس راقآ 14 يف
 ترا دنع لم ع6
 اريج نم برق لطم رم يف

 شيتنتلا طباض '“"بواغ 0“
 . ةباصملا ءانعز

 تيوكللا ارو ايف نرئاقلاو نما مادعنا ةلاح ىلع ليل ادانمدق ين ةلئمألا
 ةنبملا ثداوحلا ىوس انه ركذق ملو . ةدقفلا كلق نيف ي

 ةضماغلا هايبس ةكرعم

 وخلا ىلع امزاع مسق ىلا لقتتا دوعس نبا نا تقولا كلذ يف احضار ادبو
 دج نبال رمآرآلا_تردص دقق . شيودلاو ديمح نيا عم ةمساح ةلوج يف
 كلذ ديح نبا ضقرو ليقع يف ابيلع ىلوتسا دق نآك لاما نم ريبك ددع
 ارحب هديرؤي نكي مل شيودلا تا عم ةحارصا

 ةداعإبا

 ورالا يف اذإإ يراقب فوز

 ع



 در كتاذ بحت يئانم
 انثيب دق ءادع ميلف .

 الا اذه غولبل هثودعايس نيبتاطيربلا نأ هداقتعا يف نا

 ملك

 ةيسامرابدلا هقراهم لك



 . هرمس نبال ةيلاوم ءاسحألا يف ةيوقلا ما
 :دئام ىلع لقألا لها رم ءادغلا مامط وانت دقق شيردلا لصيف امأ

 نأ فر يذلا ديح نب

 ديح نبا لقنو . لاثق كودب



 ةيلاثلا شبودلا ةروث عاجرإ نكتيو.هيعب ردنلا هثب
 ىسفي آل يبرملا نآل © ةيكلملا ريخ ةلمطلا هذه ىلا اريثك هومس نبا تفل ىلا

 نايجح البق زقتست ل ل ةريطخم نوكق ل نأ نكي ناك ةشاف
 رهتشا يذلا ءاقملا يراج نب دبف تافرصت ببسب كلل دش فؤقرلل ةيرقل

 ديحدلاو يباح نإ ونا تان ةنعو
 نيت دعي ابل ةبق لع هعماحن داتسا هتك ناييع يق نا قع

 ةلامرلا مييلع ضرعو هتليقل اذ ناديف دفع
 ةلاسرلا نم حقق اوئاق اك ردغلا ةحئاا

 .ر عيمجف ةعيسج يولجا
 | ودبلا شمي اما . ميج

 أ نم اوناكندلا



 ءاشملا تكرسو راثلاك لجحلا لايثفلا ءاسبلا ترش
 7 بلع لير :

 . هرمازلا ذقثي دهف هئبا ناك

 ذآ وم. خم عبار مامي نأ
 يف . ايجه ةيبق ىلا مشن (شرافم تاك 1آ درعم نب

 ةئداحل ةجينت هيأر ريغ دق نركي نأب كلشلا نم ليلق كلاهو . ءاسحالا طسا

 ةروثلا يرش مقزت ناهجع
 يف دوعس نبا هكرت يذلا شيودلا لصبف هنأ هثم انلغ ةيئاوفر

 لمأ ال نآب للا مامأ رهاظتبو هافشلا ىلا لئاغب « ىرخأ
 ضايرلا يف ريما لاذإ ال تاكف ديمح نيا اما . تقو ةلأسم يه هتافو تاو

 و
 دجن لامش ناك تح ليوط نمز ضي لو . تاوخالا ءامعز نم هريغو را

 . مهدي يف يمراقلا جيلخلا ىلا رمش لبج نم دلك
 يف هرقو يف تميخو ضالذطا فيا ةدابقب تايجع تكرحت راأ لئاوا يف

00 





 ا بونج يلا يعارشا

 املا عمج كل: لذي هوعم نبا لع
 ةيناث امماوق ةرق ممجرا

 رف علم يف وامتلل ةيتاطيربلا ةموكمملا نم تادبكأت ىلع
 مهيلع هعرجه ةلاح يف تيوكلار

 لا لصيق هي ماق لمع لوأ تاكر

 دخأ عيشلا ةيتاطيربلا ةموكملا تغلبارا

 ميناف كلذ

 لت
 يف لالا ا ليما , بر

 ر ضعب تدقق .ترابجع نكل نيفرطلا ءاعز نم ين



 .نروقحتسي مهنا مهقلبيو ميتقيرطو مدادعتسا ءوس ىلع نايجع ءاغزو روبشع
 . كلف

 شيردلا لواحر
 هل ثعب دقق < رارثلا لا
 "و زيزعلادبع ربكألا

 يف زاوثلا هبلطي ام ىلك نا شيردلا لاق
 الإ ديمتي وبق ميم تيوكلا تكرت

 هيحولا همه ناك يذلا دمحأ خب
 هيلا هيدانت يذلا ءارخالا

 5 اهراوجت ةيجلا يعاركاو ةيييبص
 مم دعبيو هدودح نع راوثلا دمبي نا عيباسأ ةدملا

 قيرط تعطقو قليلا نم براي
 ارملا يف ثرميقملا رزرابلا نريدجنلانوثجاللا دا ةقلافللق

 يف تيوكلا ل توفدتي - ةيقارمل ةمركلا نم تابقرم قب مشع
 تشرملو همحأ خيتلا سرملا راوثلا ىلا مافناللا

 فلا - ةداملا



 يمراتلل جيشا يف
 هينغو ناو كاشير رئارعلا

 ةمواقملا يف دارمشنالا ىلع نإ
 رودب موغي اك يذلا ةبيتع خليبق نم ديرح نب دببع
 يذلا قباسلا ةبيتع يعز ديه نب يدنملا فيان نيبو
 دادغب يف ماقأو

 ب ثقرلا كلذ يف شيودلا لصيف ناك
 ةكشت طسولا يف ليملسم ناكم وهو ينوتملا ءلارطلا
 يفر «داغ قمداستلاو هع :برشب نا هلأ ناكملا كلذ سو . حو
 عييس لاجر نم ةوق رمدو هيئاوقرا نم برقلا ةياك لع ةقعاض ةوزغ نش بآ ؟
 دوعس رابأل ةيذي هيث رههد# لو ومع

 مغرلاو ءابثالا نكل © ةرزفلا هذه يب لاملا ىلع لوتسي مل شيردلا نأ
 ىلع ةحدقتملا دومس نيا تاوق لمح ام نراك لك يف بعرلا ترائاف ترشتتا
 لا رفح يف اهركسعم نم ضايرلا ىلا باحسنالا

 مرلماع داقق . نيجاسلاو ىرسألا ءاجت راوثلا كاولس ةوزغلا هذه نيج ام نا
 : ةقباسلا مهبيلاسأل اقالخ مهب اوبحب

 خفق ل تأ ٠١ قر
 ذولا مطق يف ةدوهج ىلع اهيف ةركشي

 ةماع بسيطا
 دونم نبأ نم ةوظمب لسلامو همم تيقلتو دخأ

 ادد اهاراجر كركلا ١



 باش دئاق ربغر نالذملا دلاخ ةوق © نايجع

 تناك كلدل ريكألا

 38+ اهمارق رات ةوق سأرإ
 ابم شيودلا دمب ةدايقلا يف يلأب يذلا نالبشلا لصيف

 تلا طيشنلا باشلا زيزملا دبعل نيراشتسم ةباثك اونوكتيلا
 هكا زيدل رمش ةزمخ لالا نم

 لاير فال

 ..كلا هبينع ةليبق نم ةقورلا عرف تفرلا كلذ يف فن
 كلما ناك يذلا ناميبر نبا

 ا بلق يف لئابقلل هاحتا ىوثا ناد
 هدو بطخ ىلع نافانثي

 ةنلقلا نرا ًاحشاو حبصأو راوثلا بئاج ىلا
 دق معك يللا باب درك ابتلي
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 روف تيزكلا ةردادج
 اهنا

 هدلا لسيف 0
 يملا عرق هبناج ىلا لمتسي نا
 ةياقاث اهددع غلابلا
 ةيتيوكلا يضارالا حيربلا نم مسق لغد عيباسأ ةدع دعيز
 كلاده نم مدرط يف نا تيبست دقو

 اذه يل يرهق هزوألا عيد ردع نادي
 امهم أءزج لكشي ةثأل انه هتداعل ةرورضب ترعش ينئكلر . رخآ

 يح نيهيدص انك نيوودل نيمصخ نيب ةلفلملا لج
 لصف مانغالاو لامجانم ةمخضلا دادعالل ةديدج عارم داغا

 رصب بوذا ةرج نم ةيئيوكلا يشارالا
 راتآلاب هيضيبس لوخ ًانقنف ًاركسم ميسقتأل اوئاثأر

000 



 ازيتساب هيحيبص ىلا هتلسوأ ينذلا لوأ
 او ءاسنلا نم فال 1 دع كلاثه نا

 نم نيئالثلاو دحارلا ءاسم حلم ىلا تلصرو
 نيحلسم ديبع ةعيرأ همم دحأ غبشلا ينبت ةريغألا ةظسلا ينو : بآ

 ًايح ثمد ام تانتما
 دابآلا ىلع فرشت ةلت سأر ىلع ددحلا دعوملا يف شيردلا لصيف انلياقو

 مهددعو ناوخالا هامعز زربا هممو هيف تولزني يذلا تاكنلا نم قرشلل ىلا ةمئارلا
 يأ نم رثكأ لعف يذلا لجرلا كلذ . ءادشالا نيبضيشملا لاجحرلا نم نومبرأ
 تاك © ةرهشلاو ةطلسلا بتارم ىلعا للا ءاقثرالا دوعس نبا دعاسيل رخآ يبرع
 ةسقلر مزعب ريسي تاكو . ناريبك فئأر سأر هل نيبكتلا ضيرع ةماقلا ريصق
 ءايثألا ىري نكي ل هتكلو هتمبطب [تناص اموبع «بلق .ربظلا بدودحم هنأكو
 + ماسلا 2 ابي خدوش لا هو

 ةفاوم ىلع لوصحلا تعطتسا يتنا تقتطاو هلوفأل تلج ام هل ت
 حاررأب ينم ات نيس وب ةدا فضقلا 4 را يق اللا باس سرك
 دودحلا ريسع عجارتلاب يندعي نا ميلجأ نم لصيف توجرو « لافطالاو ءافلا

 م



 سيل هنا امالخ لاق لماك ةعام ةدم كلذ لمفب نا ددرتو . ةددحملا ةليلا نم
 وكلا خيش اياعر نم قياسلا يف اوناك هتلببقو هنار © نييناطيربلا عم ماصخ ىلع

 لل ةد
 ٠ تيركلا نم مامطلل يرقشب تا هل حايسلاب لمأي ناك كلذلو ًامئاج هشيج ناكر

 ناب اريغا تنقأو لقا عمر

 :ءآلا لبح
 ىلع اوقوتساو ارهج نم برقلاب اناكم فيرش نب حليوش ةداسفب قارعلا يف

 ةيقارملاثاطلسلا تنك ةثالثلا ىرس'



 هابثإب ةفاكككلا نم ةمبرا ىقأو . همشرلا ما ومن ريسلا لا
 ىلع تارم تالثب مجرق نم نك ةرقدي

 لك اهدي قب ؛ا لامشلا ىلا هجرتيس هنا لاحلا يف نالبشلا لصيف نلعأ

 راوج ىلا لوف « ءايعالاو ةقثلا نم ترف
 ًادج ةحيحص تناك ةفاشكلا ءابنا نا هل نيبتر
 ءدسبلاو برحو ومش نم طيشن لجر ةيابسخر فا

 ةسام ةجامب لاجلاو لاجرلاقةإب ةلاح تناكدقل ءابلكب ةقطنثا را
 ءوىرارطلللاجرلا اهلممي هجانلا دحل ينقلبا دقو هلل ىلا

 هانا معط ذي ل زياره لاجر نم ادسل 'ةياو + نمز ذم اهلك تغرق دقات
 ا املا برقا

 م تيارت ريق ةجردا 1٠٠ اييرقت يزاوث سمشتا ةرلرح تناكو . تاعاس يئاث ةدم
 دلخأق هقوث فرعي نال يذلا ردسلا نم ىأرم ىلع فقوتلا هلاجر وزع بأ

 ميككيبا نيذلا هلاجر زيزع اعد كلذ دمبو . ةيلاتلا ةقرطخ ناجيتساب بقارب
 لاجحاو تاسمرحلاو شطعلاو حوجلا مهتثي مو 4 مهميمج اومك رف ةالصلا ىلا بمثل
 . ةدحاو ةلل مهمزع نع © ةبيهر اكرعم عوقو

 ةئاث هتوم ىلعأب مدئاف عرصو

 جيحولا
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 قا .داسلا ىلع لصغر مدقت نا ب ؟ للا ةراتخل ةرشا نمانسلأ

 4 كلذ نكسل اقل اهلقثيو ةسرق ذو
 ثزعقادمل ىفلقر .شطملا نولجي اوبينما يليبر ةيادسخ هي مأق

 ني تيفاحللا جيب هنأل نينجاولا بارا معلب دقو . ةاجعي موجها ناكل نح
 ةفايش تعالو, ةيبهو ةيراض ةرمم تيشقق 4 ةسيمرلا يف دنجلا ديدستلا

 ل
 ىرخالا دعب ةدحاو ةديدج قوفي يقأي دعسم نب تاكو
 « ةستوافتم تناك دادعألا ملا خيرت نا نمزلا نع ةدملةقثافلا تارعألا

 امدئع ةيابنلا كلذ
 ,زع دفق امو . راظنالا نع. ىراوتت سمشلا ثنا“
 هغل ثيلقثا كرعللا

 نا دوو هلاسر عارأ ةثالث
 اديلا نم هانمالا نييصوصخلا همادخ نم ةسح هداتقا هخلاص ب

 000 ىلع كلذ دمب اردهاشي مل مهتككلوت . بوبحلا مدئاق ذاقتالا
 ري ءاوحسع بلع م 3

 ليدي ونلا حرأ ل عدا رش#
 نع ناك ةايحلا هسيق لع نول

 . لجر ةياوسخ
 نم عوبسا دعي تيوكلالا ليصألا زيلع سرق يل ترشحا دق

 هنقككلا ةسار يلع فاق عرج اهربظ قو ملفعيو دل غو
 لع تحبصا تح اهب ين

 هربلا يف نيمأ كم ىلا ئلسرا
 يبلع عز يلا ةحالربشلا .لا ني. تنقل عجل هبحاوشن زا دعي



 ةبينع ةليبق ىلا دماهها للك دوعس نبأ هجوب
 ب ريخألا قات اون
 كانه هلادعأ نيب فالحلا

 .رعلا كراعملل ةبسنلاب ريبك مقر امهالكو مد
 برهو .بالمالا نم اهريقو لج فال5 ةيناف ىلع رفا

 شيردلا لسرل لوالا
 هفنب هردحلا ريع نأب بلطلا اذه عبتأو . قلياقمو دحأ عبشلا ةباقد بلطي
 .* يفو . ةيابناا يف رصتنتس ةييتع نأب كش يثدا

 ارهج نم
 ةئسالا هجري نا يف بغرب ناك هنا حضقاو . ًاررف بحسني نا هتالبأ ةيئاطيرهلا

 طخ ةلاسرب ايلسرأق داع يلا قآل هن
 بوبا «اناسنالا لاك يفاجو فانك هيعو ديك لا ايس قرع لا ت1

 ةيطخ لا



 8مهنجابه ةيقارملا لئابتلل مست ال ناو مهفصقتاال نأب ةيئاطيربلا ةموكملا دعت
 برقلا نم هءاسن دعسم نيا مجاه اذا -

 ائاطيربلا ةموكلا ريتعق لبق
 يطعا نأ ثقلبا ةلالجلا بحاص ةموكح ىلع ةثمالا هذه تلحأ نا دمير
 باجيإلاب أس طاق ًابارجسو نيلوالا نيقاؤلا ىلع يقبل اضماغا

 ةيئاطيربلا ةمركحلا نأ املاط نا اهيف لوقي ةبباوج ةلاسرب شيودنا ثم
 فقوملا مسح دجن ىلع مرجهلا عيطتسيال هن

 طر رعت ىلا لصوتي نا الإ هيدل رابخ الف * ةيناطيربل ةموكحلا ةقفارم ةيقارملا

 1 ةلثسألا ىلع ةبئاطيربلا ةموكحلا ةبرجا نا هيف كشال ا
 لبي شيردلا لسيف دعي ل مويلا كلذ فنفأ . ةر
 ًانلع صني ناك

 كلما .عم لضفتم
 ذ الا رئاشنلا نم تا رارثلا ىدل تناك دقلا

 ةيزه تنأكو . دمألا ةليوطا
 كلو , ناديلا
 هنا ىلع لخ © شيردلا بايغ يف نؤملا لع هاليثسالاو ءاسشل ةمجاهم نب ةيقارعلا
 ا كلت لثم ىلع عجشتس ةبتاطيربلا ةموكحلا نا ينمي

 لئابنلا عمم ايقتاع ىلع ذخأت ال اجاب ةئاطيربلا ةم

 . دجن دض لمع يب موقي نا هيلع لبحتسملا نم هنا
 أيد

 صلقني مدعو ةيتيركلا ةردحلا نم اليم نياق رآ نيمبم دعب ىلع هعرق ةبضه
 تنام يلع قالا نيرظت نم را

 ا



 ع
 يئاهومس نيا كللا لشع بهو ظقاح عبشلا لصو يناثلا نيرشت 14 قو

 نيرشق 7+ يفو..راوثلا دض قاطنلا ةمساو ةياعد ةلخ تدبر تيوككلا ىلا ندشل
 ىلا دقت راوثلا لابس تذخا ءارتحسلا

 ل تيركلا ءابسوو ءاعز ىلع لئام
 يم ةروصب ةياصتق ٠ تايحالص سرام هب

 قو © اننصلا ىلا لوالأ ثرثك 4 يف تلاصو ومس نأ ىشيج ةسقع نأ معو
 ىلا هقارابس نم سمح تلصو نا دمي هنفن موبلا يف كلذ دكأت

 م -ىنعلا اذيب لل
 دار اهددع سلتا دقو

 هسا تيركلا
 رارثلا تارق تناك هتاذ ثقرلا

 0 را دل لصيف ادب انبب «برثجا ىلا مري ميقيرط تردي
 ملاتلاب هل حابسلا بلطل يكلملا ركسملل ىلا السر شيودلا لسرأ هقر .دردس نبأ

 يأ

 يورد دتغز _ ييونملا ىنقتا يق ةئئارملا - 0 205
 .ك نع نيرشعلاو

 41 وأ ةببرقلا
 برح يبق خبش مرقلا نحم مدقت لرالا

 فب جبل بيعش نس © دومس آل رسيلا جان



 لع درو © كللا نم رماوا ىقلتب تا نودي هموجه م نسحب نش دقأ
 ميسان ريقو هيلع كرمم هناي تاهل ةلكم رغم ررمتالا عقر“ ياهي

 قالخالا ىلع أسيبمم نبل كلو دس

 نم اًهريغو ةحلسملا تا
 6٠ فو . ثيوكلا وا قارعلا لا داوشلا د

 نرجع ىلا * مرقلا نسمح موجه
 موحرملا قارعلا يق ةيكلملا ةيرجلا

 ار ول وخلا ب جا نول نرخ: كل مرج هلم جم
 :ر ةاتسلا سلس نم بونجلا لة

 * قياح بلطو با كلل ةميش ىلا لوخدلا نم نكم ةب
 ضفر لوزيملا ةرامع مأ يف



 رارثلا داعق يقاللا نوناك نم سماحلا يف عيقر يف
 ىلا ةيرارطسلا ةروصب مهقيرط اوقشو يقرشلا لايشلا وحن ةبنان ميهاجتا

 يفد ٠ مهريس ءاجتإب اعابت يملا وجلا جالس غلبأ تلكو
 ىلع فارطالا برق ةحلسملا تارايسلاو تارئاطلا نم

 يب وع امويم 3131ه ير
 نا يناثلا ترتاك نم عياسلا 00000
 لوح اهلياتق ءاقلاب تارئاطلا

 ةيككللا تارئاطلا نا ريثل رايس انغرعم شيردلا لصبف ةرايزا تبسوت كانه
 ةدم شيردلا لا تلسوتو  ناكملا نب تبرققا امدنع ةيناطير

 ال نار يكمل جلا حالل لستسب هنا كا ديري ال هقيرط



 تيس ارم ف دود زكرب
 ناكمالاب مبصي نا ىلا يللا

 جوبا نم ةسثإ ةلاس يف
 نانريغص ناتنبار ثالثلا هتاقيقشو اشمع هتجرز : شيردلا لصيف ءاسن كتلوا
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 امو ٠ يتقايض يف تيوككلا ىلا نيلقث متي نأ ىلا سبللاو لكألا نهل تمدقو
 ةلالللا بحاص ةمركح عالطإلا ريراقت بتكا نأ يلع ناك تابيثرثلا كلق لك ىلا

 ىلع ةيئاطيربلا ةمرك ركنا قفار نا لبق بق

 يعم ةوبقلا برشي نالبشلا لصيف
 مالستمالا دمي نيموب ةدملل ينكتم يف لكاشلا هذبب لسملا يف ارمتسم تنك
 دقي هنا اق برخ عيشلوس» شالا سيئ نط ابنِ

 لم هجر تيأر امدنعا
 نمقرمشلا يلامشلا زجل ويش ملظعم فرعا يينإب دتعا تنك دقو.

 داق هفنأو ههجو ناك . رئازلا عشلا اذه فرعأ / ينتكلا
 6 نيتفشلاو فتألا دنع ةقا ءارمخ هقرشب تحبصأف سمشلا !هتقرحأ
 . ءادوس مهتريشب حبصت سسشلا مهثحنل اذا نيذلا ردبتل انالخ

 اككنا أدبيلا ةوبقلا هل تيلطو سولجنل رئ
 :ارأ لاق ةوهقلا لوانت نا دمبو , يباهو هنا مستيي وهو لاق نخدي نأ
 هدا شع لوتس .يديبصت بلع ءانج ةثاو تالشلا ليف ةيسا اي

 اهنا اره يق م يلا :ماتتسالا نب

 تثوعدو

 ناك اذل ام نا دارأو يلا رجلا جالس يديأ يف ع
 شتر تحك هسقن و اذا هميلست ضفربو ةيئاطبربلا طغش مواقي دح عبس

 ديل



 . بمص فقرم يف همضي كذب هنأل دجأ عيشلا ىلع لغدب ال نا هتسصترا
 4 ةريس ولا .يهرثلادلكالم لا انآو بمليو مكتب ذا لع تعرع كلو
 3 م كلللا ةميش ىلا لخديو مالظلا حنج تحت كللذ لمفي نا ىلع
 كلما نا ثوفرعي سانلا عيمج نا هل تلقر . هتحر
 !! ةئم هنع وةعبس هناف كلذلو ؛ نامجشلا

 يقرب فيا نتاارفلا لدن خا
 دق ةالبشلا لسيف تا هل دكت هنا هيف لا

 ب ةسنلا كلت يفو ٠ هل تلق اك لم

 دافصالاب البكم هلاسراو هلاقثعال نالشلا
 روثملا هابنا لوصو ةلاحس يف هققارب نم لسرت

 , . نسؤم فقوم كلذ نتف

 لا اره يف ةيوبلا ةداسبقلا رقم

 :ةيقراملا نسل كنا قوت
 هل تلو.« يلق هب قلعت جو يماخأ نا



 بجوميو يلزم ف ةوبقلا كلرانت دقل . نأ يف تنا . لصبف ب فختال-
 يننأل نامأي يلزنم رداشتنس . ةئاصح كطمي كلذ ناف « ةيبرعلا ةفايضلا

 متتاداع فرعأ
 لاقو مبان
 كت كنأل كلذ لوقتس كنا فرعا تنك  هومسإبأ -

 ةزيشأسف ءاضرو هوفع
 . تاكاتنبو

 هقراشا تيقلت يننا
 ةييرملا تاذاملا بجوب ةوبقلا ناجتنو
 يثثو . هفيضم فقم.ثحت ومو ةياملا ىثح فيشلا

 ينم هبلط

 ثا تاحرف لع تدمتعاو . ةثيدملا يف 5
 اخ نيمم تاك يف اميرس الولف هقيضل مدقي

 .. ةرم سلوي سيدقلا
 هيلع بري تح ةئيدلا راوسا

 رمق اك ليللا فصخنم دمي
 انهو
 .ةرم ءاسنقللا نم نكمتن نا وجراو . لصيف !ب اديعس ؟اظمسو ةمالسلا عم -

 . لضفأ فورظ يف ةينا
 , ةطقلا بسع- مت ءيش لذا دسب ابق ناحرف يشلبأ و

 يلا بايسألا و يققونم مهقتو بط فجر تاع دفف يفاطب
 رطلا هديب فرصتلا ىلا . ةبناك ةيضفإب يمئاذي و

 م



 3 ايلا قيرطلا لوط غلو تيركلا نم ينرفلا يوثملا ىلا ةيم هع
 رورو ةقما دنع جيلخلا يف يسابسلا مهلا وكسيبريه بسلا نم ةثمبلا تفلأتو

 تونك + وللا قيرطب ثيوكلا ردا

 كلنلل مهتامارقحا اومدقي يل كلذو حابصلا
 هر. نع ممثو ةيدر تائداحم ءانثا موعس نأ ةجبلل تنام

 ذومس نبا نم عيشي نأ يناثلا نر
 نيذلا يمال نب هريسو تالقحلا فيالو ىل

 ميعابتا عجو
 مهعابتاو ءامعزلا عاورا هرمس نبا ظفحي +

 انيللاو ةجرلاب ةقفرم نوككت نأ بجيق ةيوفع ةيآ
 رهغلا نم راوتلا اهذخأ يتلا بالسالاو مئانغلا

 .وككلا ةبستلإبو , ارحم ةقاثا دوثي ةفتت قارملا لا وزنا 3
 1 ذالسبو همالب نيب

 (َرغنوغ ةنملتس لو تح سوافتل هءانستلا نع
 . كلذ يل دحأ

 جالس ةضبق يف نيدرجولا ريطمو نايجع يق لاجر داعي نا طرشي طمشلا اذه
 2803 -ايئراجر تيوكلا م



 . مهتاكلتمو مهعابتا لك عم دجغ ىلا يتلا وللا
 لئابقلل ضيومتك ينيل رثسا هتج فالآ ةردشع عقد ىلع دوعس ن) ىتفاو - ه
 ٠ يناجت لح ىلا لوصولا يف 3مأ ةيقيوكلاو ةبث
 يف ابنع ضرصقلا ةكحلا يف تق تيم ننس نا روتي تا

 كلذ لمقي نآب بلط ىقلتي نإ دمب ارحب ةيقاقتا
0 

 نيرئانلا ءامعزلا لزغا يناثلا
 طبربلا ةثيفسلا نم ةثالثلا
 قيرطب درمس نإ منع ىلا اولقتو ةديدج

 .و ةيراقاب أطاحم فقم ةميش لخاد (لاج دوعس نأ تدجرو
 زم ماديسي راوثلا عاوجا ناكر لاو مهن لكل حمس دقق .أ

 مسج ىلع يقركشو هبئاحي ينسلجا مث . ودبلا ةقيرط لع قتل يف بقي نا
 + لاقو قباسلا رئاشلا معزلا ءامئب يتيانع ىلع ةساشو

 ةيبطلا كلابعا ردت نمن نوسكيم ب ةقيقثلا يف -
 ريد ليبت يقث مه تاوذ هءاسن نكل اناتاقو هكلم دض

 ينبع نم رمهلل عوم»

 نقف ربل كل اهلج بلك بنانا ٠ عمر
 . كدنع نم نيلقتل تيوكلا ىلا تارايس لاسرأ

 : لاقو ةضيرع ةماسلبا مباف يقارظن عبي ناك كلا نا
 ردسييو ةييش لك انتلباو انيلع لختدو ىثا هال
 نوسكيد لينولوك ا

 مأك اهيف هيلا لسوتت ينجوز نم لاسر درمس نبا يلا لقنأل ةصرفلا تمنت
 .أ لدبف . ةمايشب بلطلا اذه كلما باجتسا دقو . نيئطخلا هدالرأب فأرب نا
 ةمركحلل هتاديكاق نم مغرلاب نرعقوتي هعابلا ناك اك ةروثلا ءاعز مدعي
 ىلع ظافحلل يرورض رمأ كلذو « ةيربجلا ةماقالا مهيلع ضرف دقق 4 ةيناطيريلا

 ا



 .٠ ميكتلر ةمابشلا ي راكم اسف ماعم كلكو :دطاتطو فوق
 ةبيليل تاوزفل تيوكلا ةلود لامث يف اعداعبا هانثا راوثلا تاوق تضرعتا

 مقايج مهنيلمو « ةقباس تاوزقل ؟ماقتنا ةيفارملا رفاظ ل
 نا راوثلا غلبا يناثلا نرئاك م+ يفو . يككلملا ملا حالس نم ىأرم ىلع مهمانغا
 َ قافالا طررخ يس دج لا ةفونلا ةريس افاعي

 اهي ثماقت ةيساق

 ربسع يتاطيربلا يللا رجلا حالسل ةمباتلا ةحلسملا تارايسلا مهتداتقأ دقو

 ابشر هش نع
 نق ركل انه عسقي ال اجلا نا عمر

 مركذ نم دب ال اف اضخم نا
 اهيق ام يسخن لا ةنئاملا لايطلا عج نبا ءدلا ىلضيف نم تذخأ ١

 ديرك عنيبج اضيآ ثم تدشأو . .يلفقال ةومآلا ريطم عيطق يهر

 تلح ينلا بالسالا لك ريطم يف ةئكاطلا ةريشملا ناشردلل نع تفخأ - +
 نماييلع

 هداعلا لاجرلا نم تذخأ ما
 مث لق ةيسخشلا مجاكلنم نأ . مهتيشام

 تاكلتمللو لو بحلاو بوك رلا اج لك
 و . ريقلا نم اح

 يرد للا هلا نيونلا ديغ نيز ةاليغلا ليف نمد يش يأ دغإ
 يكتملا رجلا حالس قيرط نع سيئر اعوط اهاستسا اهنأل فورعم معز وعر

 ناك يأ نم داني ةدأ رداصت مه
 . اماق ةقيرطلا سفتب ناميبع تلموعو
 كلما دنع ةرظسم :لط ام ناخرسو . هقتب اش نالبش نبأ 35 تررس دنقل

 7 ا كلت هدع غلببو . فورشلا هيف ام كلملا لابج نع
 هبا اشمع كناكو .لمج ةيايعستو فالآ ةمبرا عومجلا نوكيف الج 5 ٠

 ةريرقلا اعبي مشت ريغَو ركذقو تيوكلا ىلا تمد الك ينرايإ تأت ةبجلا



 شيردلا ردي نب عازه همسا افيطل اياش اشبع تيسوزتو . اهدلا و ةايح ذفتا يذلا
 هثبقر يف ةصاصرب هئباصا رثا ثيوكلا ىلا لمح امدنع ةرم لرال هتلباق يذلا
 نييريطلا انئاقدما زعا نم ةدحاو هلا ايلظفح ادع ربتمن انك

 #روقلا يفارم يدار ضار

 يبق ثدستنو ايما
 ةريوكل نما ريغنألا لسارملا يف

0 
 ايف تارم ةدعاجي عم < ةيلإ لامسا انا انل ردق نب

 يظع سراف ةاف
 . 1959 ةتس لوألا نيرشت نم ثلاثلا يف ضايرلا

 ا



 نيزلل يهاربا عم لالا نب 5 يف تيوكلا ىلا ىلرالا ءابنالا تءاجو
 وبس ثالث لبق لفتتنا مث تيوكلا

 ع مري القه نبا عم
 ع فني مدلاو ضرألا ىلا طفم نجا ةحاب

 م
 عادرلا ةيمم شيردلا هل لسراو . هبل
 ايعالك افقي نا ليق ردصي نل ريخالا محلا نا

 م اهعاذ بلا يف نأ

 أ امدنعو ءاسملا ىتح يعرلا دقاق

 ةياقالث اهردق ةاقاكمو « لا
 قيس ةئيرا عجم 2 قل نحل هل دير. تيزكلا يف ات

 خا طفاب لاقو
 . ضايرلا يف ابنا

 او لك ىطعا دومس نب ن

 كلاته دمي مل هنا ثبخي ليصقتلاب ةافرلا رابشا تلفت دقو

 لذ قارا ين يرسأي ردبلا نيج سسحأ دقل
 لا تاك يدألاو < بر نيب اكلم تاك يذلا

 رييكلا يتوارحصلا معزلا ك



 «اوريسكي ناو ارمتصي نا اراواحو اررخت ميخيرأت لالغو .ىطسرلا نورقلا
 طم ةدعاسم نأ. دجن يف

 يرسل اعلا كعب قف ل ( تالا ل لاق 540 لن
 يفاملا ترقلا لئارإ يف ةيباهولا ةكلمللا لا

 يذلا شيردلا لصيف نم مظعا
 ول © ةسايسلا تعقد نا ىلا اصالخا رثكا دحاو هعابق' نم درمس نبال نكي /
 لجر ركذي الو هدبمت ريطم تلاك . ةروثلا ىلا لصيف « لبجلا ناركن ىرحألا

 تمطحيلا يه زيزع هنبا ةافو نا لاقيو .هينيع يف عومدلار الإ

 ةمجاهم نم اشإ
 اقم وا ًاسراف بجتت م ةيبرعلا ةريزجلا نا

 ا اد كل الا يش لاق 0
 ةيكرقلا ربجايدلا يف اونجس ثيمح قت مرابخأ تمطقتار شرالا تحت ةلظا

 تقولا كلذ

 ؛ ةينارخالا «ةيابت
 داتعلاو لاسلا نم ةئئاط غلابم تناك نا دمب ةروثلا تدمخأ
 . ةيئاطيربلا ةموكحملا ىلا هيف ناك يذلا ءىيسلا عضولا نم درعس نبا لاشتتا يف

 ةديبكس ةرق ايمضرو « دايحلا ىلع قارعلاو تيوكلا ءاقيا يف اهدروج الرلف
 هومس نيا نككمت ام « مالستسالا ىلع راوثلا تريجا ةينودجلا تيوكلا دودح لع
 . جئاتنلا رطخنأ ىلا يدوعسلا تيبلآو يه ضرعق ثاكللو 4 ةروثلا قحس نم

 يساخلا ناوخإلا بهذم نإ لوقلا نكتب ىشيودلا لصيف ةاقروروللا رايبإو

 لضفلا دومبو

 لامشإ يف بغري نكي لف كلذ فرعي دومس نبا ناك . ةعجر ريغ ىلا لو دق
 نا. نم رطخا © بصعتلار نيدلا ىلع مئاقلا ثاوشإلا بعذق الا

 عك





 .حيصأو . ايبرملا ةريزجلا قرش لامش يف هنا
 ريقعتلا ةفمك « هدا

 ءاضيبلا ةيفوكلا نأ يهر ةمبم ىرخأ ةرهاظ تزربو . رشآ ءيش يأ نم رثكأ
 ريطم مظنم داع دق . ارد الإ ىرت دمت / حلالا « ع

 أ . .يدقلا لاقعلا ىلا رمشو نابجعو مزاوعو هدياشر .فكنورمثعب اولظا
 ىلع لوصحلا وأ مهتانجو يف مهتتلأو كلذ نولعقي !رثكدقف ءاضيبلا ةيقوكلا

 يذلا كل كلوأ نيب ةصاخو يناهولاب كلاذ دمب فرعي

 نكلو دوجرلا يف يقب دقق “يضقنا دق ناوخإلا بهذم نأ كلذ ىنمم بلا
 .ك نع لف دق نلع مج ؟46 ةثس. تفأ نإ امو , هسب نسياسحلا لكتشت ىلع

 .ابسفت وعدت نأ بحت ةريزبلا يف ىربكلا
 رايتلا بنل وأ نيخدتلا طامتت / * يشاملا ىلع اظافح * نيب

 يفر دمت بونج يف امير الإ مات لاز دقف يثونجلا مهفثع امأ . رملا برش وأ
 عا رمئاوب رناود ونار يف عازل برتج ىلا :طوسك يره نان نام
 يف الإ قباسلا يف ركفت م انبب © عاضوألا نيسحت ىلاو ةالصلا ىلا ةبقتلا سفنألا

 هذه ىلع تصح دقل . ةرقلإب مجوز



000000 
 ةجاحي ناكو . ًاريثك هفلك لصاوتملا لاتقل نآل مالسلا

 نم ديعملا ةكل اح ينبت نأ اهثم بلطو « ٠ ركمازأ و ةئرش ويلا يمر
 مالمالا ناب ءامعلا عنفأ ةيرط نع ضايرلاو فوقملا ىلإ مامدلا
 لأي ل « مدقتلا ىلع دعاسب نأ هنأش نم اسم لك ميبشي لب تاروطتلا هذه عنب
 16 © تاقرطلا نم ةكبش ةطساوب ضعبب اهضعب ةمبملا زكارملا لصو يف ًادبج
 نع قيراع تشب ًازابنما ةيدنه لرش ىلعأو * ةطيشت ةيكلاسال تالصاوم ملا
 تاظع ماسقأر « تارابسلاب لقنلا تاكرش عجشر « ةدحي ةكم لصي تاقسأل
 ناكم لك يف ضرألا ةعارز مجشو « دالبلا ءامنأ عيمج يف قبلا

 معاي فزعت اهعباوقو دغو زاجملا ةكلم تحبصأ ووربج ةئس لوفيأ يفر
 ةيدرمسلا ةيبرملل ةكلمما

 يق فودحلا عازت لوح لكاشم رن قالا يف حولت تناك ل4سب ةنس لالخو
 روس ناك نأ اهتجيقت نم ناك هوعس نبا دض ةافتنإ كلذ أدب دقو . ريسع
 هوعس نبا هلع يذلا ماملا يسيرذالا نسح اوهرطا
 ىلع دوعس ريمألا هئبا لسرأ زيزعلادبع كلملا نا !؟ « ريسع ىلا هدوئج نميلا مامإ
 نضل تانفرافلل هخلشف مو ةنم ناذآ يور. تانقرافم ءارسأل هوك سآو
 عرزاتتلا ةقطنملا برق هسب تابتسي ال شي عمج دف ةيققا كلت يف ناك درمس نإ
 اهيلع

 برحلل يمسر نالعإ كلاته نكي م هنأ عم ناين يف تاكابتشالا تأدير
 لصيف ريمألا ىل .تحاو ؟ نارجن لتمت نا هومس ريمآلا ةدايقب ةوق تعاطشساو
 تايلآآلا فعدت رايأ لئاوأ يف ةديدح 4 دوم رفمألا قيقثلا

 لاثفلا دسأ ةلاطإ يه ةقير مامإلا دج فيرصلا باذثقا عمو
 سناب ةقثب رعشك تناك ةيدرعسلا :تأوقلا نأ عصر, ةلدبلا ةصرف نم اديفتسم
 ايف بد دقف . رابنتر عسفتت عقارلا يف تناكابنأ الإ « لرآلا اهاراصتتا دعب

 اق



 يف ضقت. نم يقامش تتاكاسمنا !”« ةلباملا لئاسر كلام وكما نأ نرم سرللا
 قي ةربحللا
 | هوعم نبال نيبتو

 ول« ةيئدبمل طورشلا ىلع مامإلا ققاوب دقف هارأ ام هل تاكو . هطور

 اهطابقنا ةيدومسلا تاوقلا تدفق ةبابسألا هذ
 له راكي دك درك يرق قلم دف

 لمسارأ
 ةيمومتلا ةكفشْلا و نحلا ب ةيعلتم تيفو نار
 أو ءقوفتا يف تداز دقف . ريثكلا دوعم نبال ةملا هذه تقفح

 يف تكلم ىلا تمش ينلا ريسع ىلع هترطيس تدكأو ةبصخلا ناربغ ةحاو
 بئارلا ليلق نكلو رضتنم شيخي ةررل

 ةيعشلب ةجيلتك امقوتم دكا وزخ يأ ثدي مو
 ركملا نجلا نم ةوعس نبا ىهتتاو., اهتاذا
 لا نم ىرقلا كوبشم
 اذه ايلا لصرف ينل ةرطيسلا ىدم ىلع لدي ام « ضاقرلا لاخ شبحلا ةدوعل
 هاب لغ ريبكلا دئاقلا

 ادصلا تاقالع دمت لو

 ا



 ةيبرع ةراما : لوألا لسفلا
 زملا قرمشو تيوككلا لوح ىررقلاو قطانمل + يناثلا لستلا
 ةيبرملا ةريزجلا تالئاعو لئابق : ثلاثلا لصفلا
 : عيارلا لسفلا
 هدو صصق ؛ سماخلا لصفلا
 تيوكلاو دمت ؛ سداسلا لسفالا

 وزوج بل,6؟ ةيباهرلا راييناو هون

 لفرز معك
 1 4 سو جركل قرم ياس لبشلا
 1418-1818 خريشلا قوس : نماثلا لسفتا
 1414 1494 ةيرصاتلا « عساتلا لسقلا
 لوجو لو# تيوكلا ىلع برحلا نوتشي ناوشالا ؛ رشاعلا لسفلا
 ورع بوكر دردملا طيطغع ؛ رقع يداغا لصقلا
 1 145+ ةرركلل ةمدقم + يشع يناثلا لسفلا
 لمفلا

1 
 3 514 تاوخلا ة



 تيدكلا
 انسهتاراجم

 نور . ب.ر.ه

 اك ةضرتل

 < يا
 رشنلاو ةعابطنا



 14٠ه-.43)م

 لدألا + تعبطلا

 ما

 م تيئافلا سمبل

 م



 كلاشلاٌر ثقل

 تايركحذ هبظعمو

 اهبل هترز يا فيفا ١
 اهني فلو توقد نش

 فونغلا يق ةرم لوآل هقرز اسمدنع دوعس نبا ينابقتسا رمشلا نم تيبلا اذهب
 هدول هلل



 رزان

 لو - ١11

 اهرريب ام ال ةيرج
 اثلب دحأ نب فادبع بوبغا دادنب ماس لئن 14م١ ةشس قارملا زا
 يف لعألا خيشلا نردمسلا اب عاقل كب كادبع دس ىلع طالبلب بتكم يف

 .تاوثس ةدع ذنم ًابجو اف "رأ ل يننأ عم ًادبج
 ميبع امدنع 1816 ةنم يناثلا نوناك يف يل لسئسا امدنع كب ثادبع تفرع

  ءىداهلا لجل سفن هتدجوف تابسانلا كلث ىدسإ يف باق
 : أ نا "يل لسرتو هيرصانلا يف مالظلا جنب تمن يندصق
 5 سك رك يسد

 .اشإب دمحأ نبا رهف . ًاقرثو رتكأ هب :ةرمم تناك دقف انسلا للادبعامأ



 :ر قاقستساو ةرادجي هقيرط ىتش هنا تنلع دنملا ىلا ىنارعلا ترداغ امدنعو
 ىصقأ ىلا لصيف كلكا ةقث ىلع زاحو دادغب ماح حبصأ نأ ىلا ةوطخ ةرطخ
 للا هوغي لجرلا ءانقترا يف لضفلا شعب نأل كلذب ًاروخف تنك دقو . دودطلا

 دبع لئاوا يف يدي ىلع هيقل ي
 ءادزو سيئر ةنبا دسي بلطل قوثب اك يذلا انس ثادبع ةللغ تناكمث

 رورو قل يف نسف دبع راعت دنا دمبف . نودعملا نسحلا دبع لسارلا قارعلا
 نم لدتسي كا

 هيلإ لصو ام لآ ليلو . عضاوتم لأ نم الك دقق « عيبا فرعي اكو دعما
 اذه ريكفت درجيو . هيلع لصبف كللا اضرو هقردقو هدابتجاو هحوبطب لإ
 ةيطارقتمرالا يف ةبخنلا ةبنُغ نودعسلا لآ تادبس ىدحإ نم جاوزلا يف لجرلا
 فرص ايفونج المع لقن م نأ « ةيرج ناك « ةبيرعلا ةيلبقلا

 وأ تع م
 كانه نوكت نا نكييالو

 5 يرق عسأ زكر مانا دان ادع ناكل ام فرع انو
 . ةلقلا دعاوقلاو تاداملل يدمت ىلإ هثد دح أ ةندمتم تحبصأ دادنب
 .نا لاقيو . جاوزلا ىلع كلا ةقفاوم بلطو ةاتفلا دو بطخ هنا لوقلا يفكيو
 ام ىلع أطخ - ميضعي لوقيو « هقيدص ةأفاكم يف هنم ةبغر جاوزلا كرإب لصيف
 نودمسلا لآ مسا ريفحت دصق نع فدهتستو ةبسايس تناك ةيضقلا نا - نظأ
 مهتاداعدا ركب ناكر مهعم ةبيط ةقالع ىلع نكي ل لصيفف . يبرملا اعلا يف
 هل ةحجيرصلا مهتايدحت هظبتت تناكر « ةلزنم هنولداعير ءاوتسم يف مهنإب ةلراطتملا
 , تاسساثلا كيف



 !نسحرلع ,وأنهو ًاديعم ظح انملا ظادبمل اونف كلذ تتسلل ةافاكي
 طاحا لسبب ةدحاو ةظحل تاوتي م كلا نم اميجشت انما للادبع ىملالو

 ةيفاك ةتامض - اذ لصألا ةيكرت

 تاذاملا نأ تنظ ةيررسكك ةندمتم دالب يف
 يمر حاجتي

 . تففنا دق ةيلبقلا داقحالاو
 ظيفلا غلب تح © نردمسلا ل5 لقعم « هرسبلا ا ءابثالا تلسو تا امو

 عسفي نا كلا نم بلطتل دادقب ىلإ ةثمب تلسرأ لاخلا يفو . هقووق بعلو
 مهتمهم يف اراشف دقف مهججحو مييابسا لك نم مغرلإبو . جاوزلا منيو ةبطخلا
 دبقلا كلب يراضو ةودنسلا كب رم ةسائرب كلاما ىلا ةيثلث ةئمب تلمرأو
 - ةباقلل مانثا تمدختسا ةيداعو ةريبك تانثك نا لاقيو . امهربغو نردعسلا
 ركنا ىلإ انلصو يذلا مالكلاو
 . ريسلل سقت ىلا نق كلا ضرهتيو ناسورنلا لثقيسق

 نم نوردحني تودعسلا هزكر م مدختسا هنأل ءوريعو ةناكم كئاع يزا
 ٠ مهتييب راملا حلب هنا اماق فرمي جاوز ضرقلا

 ملاملا ميال نأ ضورفملا نمو ةيرسا 0 م خدم
 قر لغلا نم ةقيرطب تبرست .

 فق - هرصق يف هتددحو هثدنت هاعر نم ةعومج تأل قت كلا نا اضيأ افيو
 هيلا نومسي ابق رظني نا ضفرو اهيلع لواطتلاو ةطلسلا يدحتتب هرودب مهمبتا
 : . روصلا نم ةروصب

 هرصبلا يف يقيو ةثمبلل عم بهذي لق نردمسلا اشاب حلافلا كب للادبع اما
 حبصأ نآلاو . زازئمثاو ىسأب يناثلا لشفلا ءابنا ىهلت دقو . تاروطتلا راظتتإب
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 حبا دقو . تاق حاجلإل نيل بكار يف يرام نس اننات هينا لا ةعرتلا
 يذلا كب دوعس هقيقشب هلوصو روف اوررقو كب للادبميو هيرصانلا نم

 كلب قادبع هجسوتي نأ ررقت ةيرس ةلج ينو . مما يروف لمعب مايقلا بوجو
 انسلا للادبع لتقل دادغي ىلا ةدح ىلع لك كي دوس و

 لهأ نع ةبايثا مث دق د هرمبلا ىلا تلصر ءابثأ نا شيأ ليقو
 كلذ نكلو .كانه دشعلا لاكال ةيروس ىلا رقسلل اهسفن زبجت تناك يتنا سورملا

 كفاح وق ةاسألا عوقو يف لجعو مق ثدح يذلا اما . هقيدم
 ىدانو مري تاف ناييثك يف هلزتم ىلا نردمسلا كلب ثادبع داع دقف . يلئ

 كأس لب اهتقرغ نم ماد ٠ لزنملا هلوخد ىدل هقوص ىلعاب
 عيا اهيلع درو. عطاقلا ءارو نم يداخلا نع

 ان ل اذاخ .. كوز طادبع انا -
 روقلا لع كاملو
 بلطر أرجت يذلا انسلا تلتق ذا الإ نوكأ نلو ؛ كتجوز تل نآلا ما -

 .اثفنب نم ةدحاا ودي
 هدحرلا لؤنلا داغر هسدسم كي لادبع ذخأ ةفث تبي بني نا ثرديو

 ماظل باقم بلطو طالبلا ىلا ًاروق هجرت ثيح دادقب ىلا ةرايسلاب هجوتو
 بيس نع هلأ باحرتر بدأب هيقتسا يذلا انسلا لادبع بتكم ىلا لشدأو
 :ربقلا برشي نا كب طادبع ضقرو . ؟رازلا هادم

 يف هسنل « - ةوبللا ال مدق يذلا
 متع هيئاو تعوم هنأ الإ« ةيصخش ةوادع ةيأي هوه رمشب ال يذلا تقرل
 ريع اذسلا ىلع راثلا قلطأو هسدسم ربش مث . نم حرتقما هجلاوز
 ةيقب غرفأف كب لدبع هاعو . دب اجبرضم ضرالا ىلا طقسف ةدغنلا

 هل تمدقا
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 لا يرعلا املا كككرح يف
 ةهيدش لئاقلا حلاصل لمقلا در 7

 ةقومرم تابسخش نم لصيف كالا ىلا تلصو ةببللا ةيوف تايقر انا ثيحي
 21 سم رسل
 خوبشلا

 ةارمالا نم طغتو نموت# نييلاو لاشغز يرحب

 يداسملا نجبسلا ىلا مادغالاب ممل لصيف كلما لدبا لمفابو . منملا ضيفختب
 ةدحاو ةئس لل ا ضفنق ماحرتسا رارقب لصبف كلا داع مت ةثس ٠+
 كالث ىلا داعر كب دبع حلرس قلطا امدلع هرسيلا يف ثثك نا فدسر

 را يرجي لابعسالا قرش لج اجرا الابعتسا تابح
 هرضبلا عزاوش يف ارتطمل مريخ الو ةطغلا لو سانا

 دعي يكل و . راشمللر لبقتست نكت م ريهاهلاف . هدهاشب نا بت كلذ ءرملا

 لفاطلا لابقتسالا يف ريفاملا نيب يفيرط قش يف تاطخا يثثا فرتعأو
 « كلاذو اذسم دمبر . نجلا نم هبسورخل كب طادبمل ينام مدقأل كلذ الث يذلا
 ر.ابيلع ين يلا هعارت بسس اسس دنطيباتألام لمفو عاب سر وب

 ةعسالا روبفلا

 لا ةاألا نع ىرشنأ ةلمق هلق
 1559 ةئس تيوكلا يف ريظلا نسلم لول ىلع دبسلا نم ليوط موي ةياب يف
 حابصلا يفر . بمتلا انكبتا دقو مالظلا لواح دنع مهلا ىلا تجوزو تدع
 نأ دسعأ نام يي 0
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 يف ةليوط ةرتف شيمي يذلا عبطتسيو
 وكنا ودب نيبو كييلاعشلا
 از دل نوالا درسأ اثيخت ًالاقعو ةثكاد ءاقوز عقب تاذ
 عقب تاذ تايفوك ثوسيليف ةيبرعلا ةريزجلا قرش نم هزجلا كلذ يف رديللامآ
 لابحلا نم ةطيسب ةمطق رأ جئاف هرمأ لاقع اهيلع ءاضيب تايفرك وأ ءارح

 ,تارقاس ين

 ال اوثك نارخالا نا ذإ دعب أدهت ل لاوحألا تناكو . ةبيط ودبق عيهرلا
 ألا نوبلسيو تيرككا نوموقي
 نأ بحي ةيثام او لويخاف « برن+لا وغ ةتمزملا تاكرحتلا نم لدبي ل كلذ

 نكلو , لاسجماو ما
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 فراك 188+ ةئس طابش يفو . قياسلا يف نراعفي ارتاكاكت بونجلا ىلا لغوتبا
 جقرع |

 اعرلا لككو ٠ ةاقرب

 راقنالا ةلاح يف ا ةدسارلا دمقال

 روبل ىلع لمجت يتلا مهمايخ نإف كلذلو لالا ةاعر نإ
 نم فخأ اهنكلو ةدمعأ ةعبرا عزف ةميخ ناكر . ةلطارر ةريغص تناك ريخلا
 لقألا لع مقن تناك ءلياعر مايخ نم ةميخ لئامأ .ودبلا دشتي يلا خونلا

 راجشأ تحت فيصلا رهشأ ها
 مجالا كلقمل حبست تناكام ردت فحم هيثم كيلو لك ناك
 .ةعم دهب: ةنم ةقوبقراب رمأ ةيبوثلبل تبوك رسم ىلا ةنوشلا

 يميفر © قفتنما لئابق ناب نم ميفك © ارث دقف لادنملا بابش امأو

 يف امريكي ًالويخ كلق مهتيبلاغ تناكو . ةهبج ةحصب نومتمتيو بيذبتلا
 ثيوكحلا قارسأ يف قردماشي ارك ان ياو - تيوكحلا ا :ةيركلا متلحر

 ادع كلذ حتاو . هدابع ىعدق ةرينص ةبعارز ةيبق ىلا يتلقو هصيخر
 قفتكلا ىلا مهتدرع ىدل همم ةئبا جوزي نأ هيلع نأ ثبا لادنملا برضم غلبأ
 لإ هقايح ةليط جوذقي نل هنا مسقأو ضعتماو بيئارش بضغو . فيصلا يف

 و



 تأ نم مغرلاب هنأل كلذ نود تناك ةريبك تايومص نكلو . همي توب
 © لادنملا عم راوجس نسح تاقالع ىلع ارثك - (ضيأ كلام ينب نم مو - هدابملا

 ال نيذلا هدابعلا نم ةاتف أ

 راسبك دحأ لادنملا ثادبع ناك
 اعد © تايجاحلا

 قآل ارظنر . فقوملا ثحبلاو هتميش يف 7,
 مهقدانب ةربقلا راث لوح لاجرلا سلج دقف «ةيرطضم تناك ةقلنلا يف عاضرألا
 لا ةسزحأو مييكو ىلع ةوشملا
 نم اهجاوز ةلاحتسا اه نرهظي نأ نلواح قاوللا ءانلا نيب

 أر شاقنلا أدب ةربفلا راد نأ دعبو

 رشل ءاسقلا نم ددع ةقفرب ثيوكلا ىلا بهذ دنت ةئاملا دارفأ

 ةرفت سيلا تناكإ + مروست

 ىلع رصأ بيئارش نآل ًارظن دتشب ذخأ
 «بقارعلا يف ركفي نأ ودبو رصبلا حفبو ةأجفو .لقعلا نيمب رظنلا يف ضفرلا
 لتاقلا لتق لاملا يفو . ًاروف تقف بيئارش ىلع هتيفدشب را نابشلا دحأ قلطأ
 لبلاد ىلإ دوش يالا لو 0 ااا هام

 .دش هيقيقشو زيزعلا هسبع با
 بلا مامز عزف كلمأو . مهلرح ضرألا ىلع ةاقلم كلبا
 .ةعرسلا حانج ىلع للادبع رضخيو ةئيدملا لإ بهذي نأ « ؟حارج مهلقأ
 ىلا اهتعرسس ىصقأ ىلع جرس نودب اهاطتماو ابطاير كفو هسرف ومن زيزعلا دبع

 ناكم نع اليم 71 دمبت يتلا
 طاقسأ ارما 7٠ مددعو « ءانقلاو لادبع

 0 لاخلا لصو امدنع بيهرلا مويلا كلذ نوركمذتي وريث
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 ىصقأب اب قلطناو هسرف هثودهي فورمملا كلادبع بكزو . فمؤلا آبنلا الماح
 نغرصيو نلرلوب نذخأف نزحلا نهيلع ىنط دقف ةوسفلا امأ . ةنكم ةعرس
 عمتجاف رانلاك ةنيدملا يف ءابنألا ترشتلناو . تانولجلاك نيبايثو نهرومش نقزميو
 ةعسلر انني عيتخ قيفشتلاو ةزمتلا نقواخي تاقيدملا تحئازو. , نقوج سانلا
 دب نم رخأتم تقو يفو . ريمأ روبظ ىلع عئاضبلا نه لمحت ةنحلا يديالا
 نيمو ريملا نم عبطق ءارو نيزح بكوم يف ةنيدللا نرداغ مويلا كلذ ربظ
 - نيزملا دبع

 بهي لري تأ لإ يوفق ورب ةينكيشلا# نتا يورغ لو
 برضم همع ثداحلا يف عزف دقف دقل . اونفدر ةاتفلاو ةينثلا لاجرلا ابيف عضوو.
 ارك تقف ينباو رطمر مسج هبعيتك طاديع قلو . بيئارع همم ناو
 ةينيملا وذ لصبف باغلا دقق كلاذك . واد هقيقش زيزملا دبع دقفر. . رشطمو
 . نسح هدلاو نيواقرزلا

 نيركاش ةالصلل ةابحلا ديق ىلع توقابلا فطصاف ليلا مييلع مخ اذكه
 لرقلاب مهتالص اوهتأو ىسأ رطفتت تناك مهولق تا عم هقامحر ىلع كل
 . دأب لاو يطعي هللا . . ل دحلا -
 ال لادنملا نأل هريسغو عزف نم ةصقلا هذه عازقنا يف ةيومص تدجو دق

 نآل ىلرألا ةصاصرلا قلطأ نم يردا ثسلو . ثداحلا كلذ نع ثيدحلا نوبحي
 . مرشلل ناكملا كلذ نودصقي قفتنلا لهأ دعي لو هرشفب ال لادملا

 تناك اسدنعو . كانه نم برقلب اييغ اق اضيأ 1:5 نم عيب يفر
 تامقترللا لال ةمينلا نم ىرن نا عيطتست انك بورنلاب نذؤت سمشلا
 .لادنمل انئاقدصا ىلا ادب نرببرق انتا رمشن انكو .روبقلا لع ةانلم تاريغملا

 « تيوكلا ىلا اولقتنا الك انترايزب نرموقي زيزملا دبعو ريمسو عزف ناكو
 تلاكو . ةيشالا مانألا نع ثدحتتو منا يف
 تبجنامقو . ةصاخ ةروصب انل ةميمح ةقي

 اهتاذ ةثسلا لئاوا ينو . ىفامم اليمج الفط ناكو ٠٠م ةنس كادبع لوألا اهلفطا
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 نم تنكف يتنا يلدمسيو . تبوكلا نجس عدوأف لسج ةقرسب ًاروؤ عزف م
 راسم يسب ةيقارملا ةطرشا تطاحاةيلاتلا ةئسلا عيب يفو . حارس ىالطإ
 هيلا اهداعإل ةيفاك ينم ةلك تثاكو . رانيد ةبامبم نم تذخأ و هبقارلا برق
 يف ثنك نا ذنم ل جرلاب ةيصخشلا يقرمم نع نيل كسلا ثفلبإ ينثا ةساخر
 !) هتلئاع ةريمر هريس نسح ىلع تدبشو « خويشلا فوس

 .ةييرملا ثدحتا تنك يننااميو لد لدا بل 0 ىذا ةجراشلا
 هد ٠ ةرلا هذه حاج فداصي نا عيطتسي يدعاسب هنأ نظ دنف « ها

 00. .اهاراجر تيركق 17



 جيلقلا طسو يف بمن ةريزجج ىلا «سجوتن نا هتطخا
 يالا ميلا حابص يف هجراشلا ىلا اهيلع هجوتنو ٠ دررفديإ : ةيناطيدبلا

 تلك دنا
 امدنعز .يسرانلا جيلخلا فيص ةرارح يف ةببض ةيلعع ةيا يف لخدي تا بمانلا
 للدجلر جيلخلا ىلا دوعب ال نا غلبأ ةدحتملا ةكلمملا يف بنزاجا يف ناك
 دا أ ةدع لبق داعو ةيصخشلا رعاشلا ىلع بجارلا

 ا ا الس تلح هرسبلا ل يال ةقياسلا ةيلا فو
 نا عيطتسا نكا م . ةلحرلا هذه يف عقتس ةقراك نآب ًارومش يدل نا اهتغلبا.

 قلق تنك ثيحب ابرق ناك كلذب يسدحو يروعش نكلو ثدحيم اذا
 سداسلا

 هلا تقرلا نم نب

 هريصبلا رداع يذلا عيرسلا قروزلا يفو هرسصبلا ىلا قيرطلا لاوط
 . لوك نم رشع

 رهسلا ءاجو ؟ يلاتلا مريلا روظ دعب نم ةسماخلا ةعاسلا
 ىلع ايبش ءاشع انقواشتةلينلا كلو ٠

 ةيئاطيرتلا ةئيقسلا دجوق ليلا فضتتنا
 . قئاقد ةعضب ىوم ةيرحبلا عبا قروزب ةتيفسلا ىلا انلاقتنا

 لا تو . لشلادلا ىلا انقتتا سم ماك انيرشا
 .ةياح دان ةيفابنو يناير ةئيفدلل يطلع

 اشلا ىلا لصن ينل ءطبب ةنيقملا انب تراسو
 ريسلا دجأل تظقيتماف يفتك ىلع دي ةضبقب تسسحا (حابص فصنلاو ةيناثلا
 اثمال يل للإيجار قزم: دقو يناجي ويه

 بحر نأ دمبر

 ةسعاسلا يفو.. راجنلا يف ةجر



 علف
 هسئقحو ةئاقتال هثعاطتساب ام لبعر يفتك ىلع ويه ريسلا بيبطلا دنسأو
 يعارف نيب تامو هيعو دقف تارم ةدع أيت نا دعبق . نبع نكلو « ةتكسم

 تناك دحلا اذه ىلا . مام رطقت تناك مرف بايث نا ركذأ
 ويه ريسلا هالاع يذلا مألاو ةرلرحلا

 ةريزج ىلإ هجوتف نا ةوييند نباكلا ررق كلذ الق يذلا ريصقلا رقزل
 ةنيقسو. ةبيرسبلا طابش ري بك ةفيفس وسزت ثيتح جيلا لشبدم دنع ماتنه
 بو دنحلا ةموكمح ةيكلساللا تالاصقالا نم ةلس دعبو . ىرخأ ةببرح
 يف كللذ متو . رحبلا يف لحارلا يسايسلا عقلا نقد ررقت ريثوب يف وكنب
 دقلا . ةلماك ةيرجب ةبمت طسو ماجله ةريزج ءىطاش دنع احابص ةمساتلا ةعاسلا

 . نلافم توك وو ميلا رج هيما يب يي

 نفدلاب لافتسالا ناك
 يف رهو ويه ريسلا ةاقو نا

 اذا عيلخلا مديش نيذلا نيبمابسلا نييقلا مظعأ حبصبس هنا ىلع لدي ناك
 . سك وك يسويب ديسلا رحاسلا كل انقتسا

 نا نوسيئد ناباكلا ىلعو ةيرحبلا طابض ريبك ىلع تحرققا ةزانجلا دمبو
 فرعأ يتثأل يفنب ةيوجلا ةيتافثالا ةيشق جلاعأ ينل ةجراشلا لا انتلحر عباتتا

 2ك ويه د
 تثبو صرصخلا اذه دنفا ةموكك ةيجراخ ريزو الميم ىلا تقربأف «نوسيند
 ا. ندنل ىلا ةيقربلا نم ةطسفب

 تفلبأو روق ءىطاشلا ىلا تلزكف يلاتلا ويلا حابص يف هجراشلاانلسو
 ريسلا افرب رغم نب ناطلم خبشلا

 كف ةريبك فز تلاك# سينق نم ةيسكلا و ةنل

 قباكلار يسلرشت كباكلا كلذ يف يقديأو . كلذ يف بغرب لا نا

 . هنتاكم تاضوافللا يف لغدأس يننأيو ©
 صوصت يف لست انيقبو . ةميق

 سسامالا يف نيميشم كانه فيضتو انف نم فذت لايل تالثو مايأ ثالث ةقاقثالا
 يضريو يفيضوي ا ءيش لك ىلغ عيبرلا مويا يف انتا نأ ىلا < وبه ريسلا ةدوسم

 "وضحي ةقيثولا عقويل ةنيقسلا رهظ ىلا خبشلا رضحا نا
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 . دهاشك نوسينم باكل
 ىلع افيش ليل رهشلا دمب ةمبارلا ينأي نا اطلس خب

 كاوبنم ةئيفلا ىلا تدعو . ةيضقلاءاباو ةبممر ياش ةلفح يف نوسيند نباكلا
 . قاطي ال يذلا رخل ةدش نمو اهنلذب يتلا دوبما نم ىوقلا

 نا هتلبقتناف يشمل قروز اطلس عبشلا داج اماقت ةمبارلا ةعاسلا يفو
 هل تدصعا ثيح ةدايقلا ةفرغ ىلا هثهتقاو ةتيفسلا ربظ ىلع توسيند نتباكللاو

 ور لضأ نم يسنرف يدوه لاتنزور روتكيفو . جبلخلا
 هئربخم ناكم لك يف برعلا ناكو

 0 ةعاشص بأ »مسأ هيلع ثوقلطظيوب « يسرافلا جيلخلا يف ة
 نكلو ياشلاب انتيشساو

 ض ةظوفعو ءدسي طخب ةعقرم ىصاخلا جروج كلا ةروص ةقرفلا يف دهاش
 كراس عيشي اللا وسيم كلا لاثق . اهديرر هثا لاقق « يضف راطا
 لن عقور . كلا نم ةيصخش ةيدم اجل اهنع
 . يضق راطا نيخ [ضيأ ةظرفح نوسيندا

 كنا عيطني الو هتجوز ةررص انأ بيذبتو بدأ ل ركب
 اهسمأ رياجسلا ةيشف ةبلعب كمأ لب ناطلس خبشلا عدقرب لو . اهلع ىلشتي
 لاق . يكلللا تغيبلا ىلع اطباش نآك امدنع نوسيند تباكلل يرام ةكلملا

 نا هتاكناب ناطلم عبشلا نا كلذ يف اميكح نكي م هنا دقتعاو -
 ةرغنا نب هيش ينأ ةشأب ةثالثلا ءابشالا كل ادع ام ل

 نيتعالو هببج يفعضو دق ناطلم خيشلا ناك ىتح كلذ لوقب نتباكلا داك امو
 فصنو « ىرخأ ةيضق رباجم ةبلعو < ؛ دووفديإ



 ج7 نفخ قيام هنيزع ةكمك و تبوكسي ةبلع هعم لمحي نا دوسالا هد
 . تي ص

 نبا بجي يذلا عبشلا عيقوف يفر ةيقافتالا يف ركفا تقولا يطع ذل تنكو
 : لاق نوسيند ناكل ثذا يف سمها ماد تنك كلذل هيلع لصحأ
 ةيش مها اذه ... هجازم ركمت ال .. ءايشالا كلت دخأي هعد -
 هبطعل نا هتدعوف ياثلا قعالم ةيضق يف ينقفارب نوسيند نئباكلا نكي مو

 , ابعزم نكلو ًاديفم امرد كلذ ناك دقل . اهلثم
 .ةواطلا لع اهني ةبرملا هيقالقألا تجرغلاف .. للا زم اج ريغ

 : خيشلل يثيدح ًابجوم تلقو قاروالاو ربطاو لقلا ترشحأو
 ةنيبلق نم ةبيرقلا ةلأسملا يهننا تقرلا ناح دق ةداعسلا بحاصاب -

 ؛و كمسا تحت انا عقوأس انه تمقرو تحمس اذاف . كقدامس اهبلع تقفاو
 يل

 أدبو يسشلا تياغ هر
 دادمتسا ىلع هنأ نلميل اهدمب
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 .بلطب ملع امدنع رمز دقق نوسيند نآبإ
 هل بيجتسا نلف هننب جر كل كل عرش

 ةيشتأ ينس يسال يور تسب

 تناك دق ةرارطلا انأ
 تول مرده ًلداه اقتاخ

 ناو « عبشلا قروز
 يشل قروز قرفيو ةنيفسلا

 وف رحبلا ةيج ىلا عفدملا بوص قيشملا هقروز ىلا لؤنب خيشلا نأكا
 رهظ يلع نم انيمرب داك ناذ آلا مصي الئاه اسيود ًاثدحع

 ةمالا ىلا ليلا راد ةبثقلا تقرتخا
 مالقا نم ريح لق همم لمحف ناطلس غيشلا داع  ةبسانلايو ) . ةيهادتماللا
 ( ترسيئد كباعلا
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 ةبقث (سأك .انبرش تيح ةيناث ةفرغلا ىلا ؟دعو هلا ةركش دقل ! ةبرجت
 عطا ةرغرجت يتسبرلا نم

 خيا >وموو + يل ايه ةعيرعأ غايتي هوستم كيلا جرت و
 يل اهقليل ٠ دروفدياب ٠ ةئيقسلا دهئاق ا

 يف اثيش لمفا ال نا يل هنا ةيقربلا لوقتو : لميس ةيجراخلا ريزو.
 لوق دراشنرت ريسلا ديدبلا يسايسلا منملا رشحي نا ىلا ةيرجلا

 ةيجوم يهو ثلخٍمأ مبأ

 مانخ يف ةيجراخلا ريزو حصنيو . يسرافلا جيلخلا يف هبصنم ماهم مستيو

 رو
 كنع ةيقربلا تبجح دقل : نوسلن ةقيرط ىلع اسباع نوسيند قباكلا لاقر

 . رثثآ تقو يأ ف
 بحام ةمركت نا انئاو تنك يننأل جعزنأ م يتكلر - تقمص دل

 توك نأ يف تكككشو . ابتلذب يتلا ةحجانلا دريجلا دعب يناذخت نل ةلالجلا

 ةحاللا طياش انيلع لخد
 نم نيف هصتبت ناني بجوتي لإ فاو رغسلا ل ضففلا
 رحبلا ضرع

 ةفينع ةفساملا تبهو . ةرسبلا هاجتا يف ةقراخ ةعرسب ةنيفسلا اني تكرحتر
 مد". برغلا طش لسخدم ىلا انلمو نا ىلا ترمتساو ةعام فصن دمي ةيتاغ
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 انيلع نإب نا ىلإ يشارف تمزلر رحبلا راودب تبسأ ينل كلذ نع اثبش فرعأ
 دقو ماعلا يف راج أوسا يننا . زوق نم نيرشعلاو سداسلا يف وافلا

 ةحرلا كلت يل كلذ ثدكا
 اهيف ينركذي رقص نب ناطلس خيشلا نم ةفيطل ةلاسر تيقلت رهشأ ةتس دعبو

 كلذ دعأ م يتتكل .. ةدنل نم هل اهراشحل يف هقدعر نيتقا نيتقدنبلاب
 قالطالا ىلع ثحبي مل قدانبلا عوضوم نا اك« ليبقلا اذه نم ءيشب بلعتلا

 رع هونغ

 ةرغ نم نوكللا املزنم يف اهر ٍك
 هقاسيف نا تدجوو,. ةنك مآل ةيلابرالا ىفشتسم نب برقلاب هارجأتسلا

 . اهيجو ىلع لازعال ةلوق
 نم ةسيرقم ىلع ةئيدللا يف ىقبت نآ ديرتو لماح انأ ينتفلبأو للا يف اهدحوأ
 ةدالرلا رسسعق لاح يف ىفشتسملا

 أ كنربخي نأ يف امئام ندبي ال ودبلا تاثب نإ

 عمالم نا عم ةباذج ةنرط ةأإ

 ا نع»
 لالا نم غلب اهتدعاس دقو . كلب نقثيو ًاديج كنفرمي نك اذإ “ ةيصوصخلا
 هذه لثم يف تابيرعلا ءاسنلا بلق ىلع ةزيزعلا الا ضعب ءارشأ
 - هقزم اهتمسأ ةئط احيق تعضو بساكلا تقرلا يقر . ةبساخمأ

 ةميخ ىلا اهجوز عم تلقتناو لزفللا احيف تلخأ
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 سن ةيف منت يذلا اكمل نم ةبرقم ىلع طافسلا يف اهارجاتس
 .وف تايجاحلا ضعب ءارش ةثيدملا ىلا ةرسنلا كتلوأ ءاج
 هتجوز عم ةنيدملا ىلا مدق دق ةيبقلا
 رسأ انا ينم تيلط اهنكلو
 او بايثب ةقوقلم هقزخ تنأكو

 مدقو . اهتيبق نع

 ريغسلا اهدي يف تمضوو . هوسأ
 يس بيحب انيق اهنا اسيف يل تلاقو
 ٠ يكف امدنع ةرمس ينال ورع هئزخ

 نأ دعب نكلو ةينغ ةرم ءارسصلا ىلا ةئبالاو مالاو بآلا داع خوبسأ دعيو
 زرلا قم نيسيك اهج دزز تيطعأ نأ دعيو « ةءايحو ًاديدج افطنم اسيف تيطعأ

 نع اهربخأ احب نأ يف كش الو « ريهق تفو كلذ دعب اشع كلمور
 ل يلا لإ سلب ادت أ اشم تنكر اسف ادت ينال لاهل
 تناك يت ةجولا شيودلا لصيف ةسمداخ هتخابارعم تبحصف يلع
 :,.. احيف نم شغأو رصقأ اشم تناك , تيوكلا
 ا داوسلا ديدشلا مقربا نكلاو

 قردب تيركلا ىلا تءاج امنا تلاقو . ءارحصلا يف اهتبب نع تاياكت ةدع
 نا اشيأ تلاقو . اهتقيقش عم تنك اكابعم ايرك نوكأ نأ لمأت ابناو اهجوز
 نكحلو ةمداقلا ةرملا يف اسمم نايثأتس اهناو « مالسلا ديزم ينيدهتو ديب احبف
 ازنم يف فرايز عيطتست نل ابنإف كلذلو ةريغلا ديدش لجر دوعس اهجوزا
 اديز بألا ةنيدلل راوسأ جرا انملا ديز ةميخ يف اهلبافأس يننا اهتنلبأو
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 اكللا ءابنأ رخآ كالخ اهنم تصلختسا الماك اهوبسأ تبوكلا يف تيقيد
 :دنب نع اهتلآسو . هتلئاعو دوعس نبا

 اسدتعو ثيوكلا يف يرجي ام لك فرعن اننا . نظن ام عوسأب فرعنس -
 لا دب نم مغر رابخألا انلست درعم مأ هرمق

 هش متوفي ل ءارحصلا لأ نإ
 مغرلابو بهذت نا لبق اهدي لبق نأ يب تحسو

 . اديج كنقرعي نك اذإ ةياغلا تاسنؤم ردبتا ءان نإ . ةريمأ ديان الإ
 7 انقرايزل تماججف بمالك دنع اشم تناك ؛ اراكنا نم ينجوز ةدوع دلو

 « لجر ةففريو اهدحرل امري رش ينثا ةدم رفسلا نابشخن ل اتاك اذإ ام اهتلأم
 انلات دصقأ ام اتيلع امدنع اهنكلو لاؤسلا نم اتشعم

 ليفك ومس نبا نآل قالطالا ىلع رطخ يأ كلاته نيل ءارحصلل ةبسنلاب -
 : ب !ددحرل رفسلا ىلع قرجث فيك دصقت تنك اذإ نكلو . ءيش لكب
 لج ءارحسصلا يف يميبط رمأ كلذ

 ةمابش مهدنع ودبلا نأل نمأم يف كانه ءاسنلاف
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 اننا كلذ نع ةشفر وألا ق متيمأ ا

 امي يسدلا فوكلا ةدقع نم اهرحتب ثيجعأر بارا اذه ينثعمأو
 . كلذ يف اريثك ركفأ ينامج

 اتحبصأ اهنكلر نيتبيط احيفو اشمح تناك
 ةرذق اضبأ اتئاكو . هبح ىلا ةي

 تاببابسفلا نم ادعو ةامأك اقور
 ءادق#ا دي نييلإ تسمشنا دقو

 اهناح ير راسم نم بيا نا
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 مجحب رشخأ يفدص صق بق اقينأ ايضن اقاخ ناكو . ةبسانما كلتل ىركذك
 ةتيمضنا مشيت يهو مثالا يتلرذو . لكشلا يرشبب هنكل ةريخس هوقث ةمطقأ
 تاج افك هايإ ايرأ تنكر ابكلمأ ينل ةثمثلا تاراكتلا ىلا

 نشيودلا نب عازه اشيأ ءاجر انقرايزل نيتأرلا اجوز ءاج ثيموي دمبو
 .هقرعت انكف عازه امأ . نالبشلا لصيف تقب اشم جوزو ريبكلا لصبف خأ نب

 رغ الك دجللا زيزملا دعو ومس نكلوادج فاشل سالم هيلع ر
 بانق دقو
 دايز ةنيخ يف نيثرم نيجاوزأو تاديسلاب انممثجا نأ دبو . لامار ةرقلا
 نالبثلا لمبف تنب اشم ثيعبو تيوكلا اهاجوزو ايفر اشمع ترداغ انسلا
 عازم ابجوزو

 لهأ نا ىلا انه ةظحاللا ردجتو

 بارخو ةرسك منوي نبذل حابصلا لآ نيش [ال يسر ابوس
 تسع كلت . ارفرصني نأ لبق
 ارحسلاو

 هام ام مال هيلع لوسرلا لاق دق
 ل

 هفيضم لزنم فيضلا رداغي نأ لئابقل ءاحعز دنع

 ياخ دحاو اسيثم جري ال مالا ةباقب مف لاجل حافإو هتتاكم بسح لك
 . نبيا

 مقاجتسا ةرربظب الو  بنأو ةمشس لك نوزيط
 نه كضبلا يه نإ « يجفيفلل و ةنيل .!ادلا ل

 مج ن تورئازلاو
 ميفعش وأ مالا راي
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 . مالا سلج :
 كا اهيف نآلرقت اشمعو ايف نم ةبرس ةلاسر انيقلت نامزلا نم ةدم دعبو

 ,ء 6 امهاجرز قلطأ دسقف . اهي تلح دق ةحداق ةببصم

 ,رضحل مييلع حاملإلاو ددلإا

 ءاصم نلعاف ثداحلا كلذ نم اظيغ كلما طاشتساا
 ةلاط تحث ةبدومسلا ةيبرملا ةكلمملا ىلا ةدوعلا نم اهعنمر نيلجرلا لامجو
 تيتناو رآثلل ةلوانع ةيأ نم هعبجلا ةلئاع عنم « يروق يزارتحا ءارجاكو .توملا
 تودبر نتليلذ ايدول تاتباشلا تاتجوزلا ثيقبو . دحلا اذه دنع ةلأسلا
 دعب الإ انترايز اهناكماب نككيي مل كلذلر«لامج

 اهنالخ اشمعو احيف تلظ تاونم ثالث ىفنلا يف زيزعلا دبعو دوعس يكب
 اهناو نيلجرلا نع ةماش ارفع ردصأ هومس نبل نا مري تاذ انعمسو . نيتينشتم
 ةمبق يه اسم ردأ لو . نارفغلا ابلطيلو ايصخش ونملا يقلتا ضاررلا ىلا ادق

 داع زيزعلا دبعو درعس نا انيدل دكأت هتكلر
 يف نيت ينسلا انيتقيدص دهاشن نأ لمأت انكف « ديدج نم ةبداعلا اهتايح ةسرامل
 . ريصق تقو

 ايزل اشمعو احييف تءاج دف . اننظ يف ءىطخت لو
 تقولا كلذ يف تناك اثمع نآل املافطا اهمم اتبحص دقو . اهتدهاشمل ةررسو.
 ةبيصملا مايألا لئالد نيقأرلا لع ودبق تناكو . نيركذ نيلنطل امأ تحبصأ دق

 ٠ تقولا نع

 وستلل اهاعفد يتلا ةمارغلا
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 رأ دقو . ناوألا ليق ةخوخبشلا ضارعا هبط ثربظوا
 صلقت در « ةلبج ةليوط تاقوالا نم ثقو يف تناك ينلا اهرئافض ةنيكسملا
 [نيفخ ايف رمشلا حبصأو فصنلا يلا اهوط

 .3ئ1ق اهرطاخ ثييطو
 اثكألا كناكماب حبصأو كل جوز داع دقو اما * يقلقت ال -

 ل هون ديمتسيس كرمش نإف « لاملا بيلحو
 لامار ةديدجلا سيالللو مامطلاب نهزيبجتل

 ةياغ يف يهو ابيجو هب تلطق ةحئارلا يوق هجولا ءالاط اثمملا
 هوس ينبع يفق ةنكأز اهلمجس ها ةلثا:وزسلا

 مامطلا

 هوعس نا كلذ نم انل حضتا
 اهنخ هعامتبا ناك ارو ةزيقشلا ةتسوت لم دق
 . كلذ يف ببسلا امه يلإشلا لالا

 ايفو . 14+ ةنم يف تيوكلا ىلا اههيثجوز ابحصو زيزعلا دبعو دوعس داعو

 ودبل اسيبق' مي ةدهي ييعو بفعل يل يع زمو هتقدر تقوس سال كلب
 ين قع فزع جوا جدلا راوسا راش
 ةيقدنبلا نمثب مرغو لجرلا دلج ًاعوبسأ ثرمتسا

 و - كلذ فرعتا يدها

 .نيترايزب نحن انعق اترايزل احبق
 5 ؛ب ال نا لمان انكو اهجوز

 ابيتأب نأ تاجوزلا بلط « ةريخألا مهترايز دعب ةنيدملا اورداقي نا لبقو
 لد طئاخلا عل ,يدلجلا ةصاخو ةيزيلكنالا انلابقتسا ةفرغ ةدهاشمل
 هز اهتلبتماف ةماخلا ةرايزلا كلل يف اهينجوز ارضحي
 يف همم ريغ يف هنأ ودبي رمأ ةلتفلا لايمتسا
 ! اهررد قيم
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 ءارحصلا يف ءادغ
 لصيف كنب اشمع امعمو نينقيدصلل امانقا يتلا ةلفحلا ىلا ترشا دفلا
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 « انيتقيدصك ةعيفر ةيعامجا ةلزثم نم نكت مل ةريخألا هذه نا عمو . نالبشلا
 هيمو ابمسا اهقرافت ال ةقيدص اه تناك دفق .ةساردلاب ةريدج ةلاح تناك اهنتكلا

 .نيتاه نا عمو . اشمع جوز عازه قيقش شيودلا ردب نب دم خيشلا ةجوز يهو
 تنأكو « اهيلع نافطعت اتناك اسيفر اشم نا الإ «تا

 ةفلط و ةحرم تناك ًاريثك ابجوز بحت نالبشلا لصيف تلي
 يندر ازيك يع 80 تنكر . ةيزيلكنا ةاتف ةبأك ناسللا
 هتناكم "ةدامتسا ىلا ىدأ امم لاقتعالا نم اهدلاو تذقنا يننا فيك ًامبط فرعت
 نم مئاد فوخ يف اهنأكو رهاظنت تناكو . هاضرو هفطع بسكو كلل دنع

 . اهتظاغا لبسلا نم ناك كلذلو اهريغ ىرخأ

 : ةلئاق تخرصو اهيلفط عم يلزنم ىلا تءاج مدي تاذو
 يننا نلطتا * يدسج زيي يرعص يف هيدش ملأب رمشأ يثأ « هوعسإلأ

 6 شلبلا و نم يفاعا
 تبلطز . ةداع هتع توادستي الو هركذ زوجي أل يماؤجلا شرم « ىتلبلا هوب

 عقزتلا تمم ربظف اهمقرب تمقر نا دعب تلمنف اهناسل دمت نا كح أر اهنم
 انيكلا نم ةعرج اهنبطعأو !تئامطو .مئرلاب ةعورزمنن

 لطف ىراح ابق ةجاجز ةلراطلا ىلع تحنو . ضماملا نم طاقق تم عع
 تقلا ةليط اعمار

 نإ تلاقو اهب تلح دق ىرخأ ةبيسم نأ ترهاظتو ةين# ةرم ّيلإ تداعو
 . ةثبدملا نع اليم نيرشعو ةسخ دعبي ناكم يف تولا كشر ىلعو ضيرم عدلا

 “ !! لسوتت
 هنأ معأ ينتأل كوبسرأ كرجرأ دومس !ا اي كتقرايسي ينذخأت نأ بجي -
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 نم (بيرقت كيم نيتالث دمب ىلع انيغم ىلا يتجوزو ابهاذ تنك يننأ فدصو
 !ا لصيف نا انباع محلا ىلا انلوصو ىدلو . انمم اغنمع ةذخأف « تيوكلا

 | احس ىلك ىلع هتنبلا نا

 لاع توصي

 لاح لك ىلعو ٠
 رمت اههتقاك ايبنفز قاطت ال انايسأ اهتعئار تناك
 : اهوق دح ىلعو . ةينونج ةروصب اهبحي لازي ال دمع

 يلع توميو يببحي وه -
 هي سأب ال رمأ كلذ نأ دقتعاو
 يف ردب نب دمح ةرايزب انف امدنع لاح نحأ يف اشمعو هيبسو ةدهاش دق

 هئييخ تناك يذلا ردب نب عازم امأ ِض
 كذلو « كللا روزي ضايرلا يف .ناكف © دم ةميش بئاج ىلا
 انيرسك نأ دعبو ءادقلا لبقو . دمع

 : هديب ةوهقلا عئصت نأ ىلع ترسأو لاجرلا لمفي
 ره رخاف ءادغ انل دعأ ثيح دم ةميخ ىلا اندعانثا

 انيعد ف نر .ةلطسلا ودق يل ذل نط اندرح ع الج
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 ىلع ياشلا نم ناجنف لوانتلا رب عقت ثيح ةميخلا نم يناثلا فصنلا ىلا ايمسر
 اهل لحب .نفأرلا تريظو « عبط كاشف اشنع تتاكر . ةييرمل ةقيرطلا
 املا تثار انكر

 لا تناكائيب تاياكحلا يلع صقي دسم ناكف « ةعنم ةعاس انيضقر
 ةبمص ةئسا نالأستو  اهرمثو اهقلحو اهسبالمو ينجوز تارهوجبب نابملت
 ةجرحلا اشفلا نم اهريغو لافطالاو سنجلار جاوزلاب قلمتق تقولا لارلع
 :| فرتعاو .. تجوز نم ىأرم ىلع افينع آحازم ةأدسب ذا يئارفوت
 اوجووتأو كلما نذاتسا امهاجوز اهقلطي اسمدنع هنا اهتريخأف حازئلا ةفحم
 تاخرص اهنم تفلطناو . كلذب يتبسرز ةقفارم لع تلصح دق يثاو « اهالك
 , اهناقلطي نل اههبجوز نا ئيتلئاق جاجتحالا

 ايف كلتو
 هرظن عقو دق عازه نرل فرعأ ينذإ . كلذ نم ئيئدبكا نانوكت ال -

 داو للكف دمحل ةيسنلإ امأ

 ىلع « ةيوارحصلا مهزانم يف نجاوزأو عيفرلا لمألا
 حالو . ةئالب لهأ نع ميشب سامألا يف

 نمةيقاثا عئاقرلا كلق لك تركذ دقل . ءارحصنا لها نم يئاقدصأ م ءالؤه
 ءاسن نا فيك موققا كللرأ ةايح ةطاسب ىدم ربظألا « اه ةيياشلل يبراجت لج

 وسو كلا رادج قرتخي نأ ءرل

 ترازب ملق هنأ« ريطم عورف دحأ نازببلا عيش ةيريوش ن ىلع ركذأم

 هسح تياولجد يزل 7





 نم رسول نيرا
 انل زيزع قيدصو وكمارا



 د طم ارش تيلمر نمت اهداخاو سلو تي

 موش ءيشريخو هقانوكيرذا جيبو هنكفر < له ةويك يقف حشو
 "زرح كلذ تاك ارو بلع مكتب يذلا دنسلا يف

 هدعو « ريرحلا نم ناولآلا ةعرتتم امطقو «يلع ةيل نم تارعش
 نطلتخي قاوالا ءاسفللا الإ اهمبفت الينا رب
 يذلا بوبحلا خيشلاف . ةمؤم تناك هن

 لجو ىلا لوحت دق « كق فوثلا قربي امش د ةايج مإيألا نم مي ناك

 . هقاقتال ءيش لمت بجبوتي كلذلو يطع فس
 هنككل دحاو فر قطني م سلاج هسيخأ نباو تقولا ةيط مكتبي حلاف ناك



 يخص مخ هلوقين ام نأ ىلا تم ةراشا رشنأل تفو نم همأو ذي ناك

 ؟ كتجوز بحت كزالأ « يلع
 لوقت يباجاف

 ةقولحم تحبصأ اهنكلا .لبق نم ماعلا يف ةأرما بحت ملاك ينبمح يغ

 يف هتدعام درأ قئاو
 رحسلاةلاسم نع اثيشب هل ركذأ
 . ةللاسوالا ىتشتنم

 ديب ءابثأ نم هءارو اسمع ةتلاس امو , هدحول حلاق يقءاج نيمري يضم دمير
 صحف نأ اهيف لاق يرليم روتكدلا نم ةيباوج ةلاسر يناس « ةربقلا لواثتا
 ىثا ةخدأف ؛ ةيلابنلا هتاجرد يف لسلاب اشيرم هدجوو ةقدي شيرلا
 أس تعبصأ لجرلا ةاقو هنأ نم هفرشن نع بيبطلا برعأو , ةقاسلا

 هيقشت نل كانه قحو نانبل يف ا

 لا ديب
 رثك دل نأ دل حرشأ تذخأف همالك ينجرحأو
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 اذ هنأ ىلا رلخأ * ؟رومسم ايضاغ ناكر « يقكم نم لاف عرخج تأ لبثو
 ةرحاسلا يلع ةببوز حيذيل ةعرسلل حانب- ىلع نطابلا رفح ىلا بعذيم يلع

 ناك يذلا كلملا ةيرس دئاسق ةميخ ىلا تأ
 يأ - برعلا لوق دسح ىلع - « اهونيزف د « نطابلا رفح يف هتئاع عم اميفع
 . نمأم يف تحبصأ ابنأ تداثعاو . ةباملا اهرطعأأ

 ارق طقف ىطاتتو «لاجرلا لوقب ؟« ةصاخ
 .ًاراهن يل ضيرملا ف

 حلافث زوجملا أرللا تلاق
 اذ امأ .. خيشلا يفش اذإ طقف يل عقدت

 . هرمع ىطعأو طقق مايأ ةرشع اهدعب يلع
 نا ارا . ةدئاقل ام -
 يف تلصو نا ىلا ًايبرقت لما لصف ةليط ةيضقلا هذه نع اثيش عسا دعأ لو

 ةميخ ىلا لستم فحز دق حلاف قيقث ةبريرش نب بيجع نا لوقت ةجعزم ءابلأ
 يلع ةسمرأ ىلع رانقا قلطاو « ماين عيمماو بلا ةأده يف كلما ةبرس دئاقت



 لبق بيجع نا © تاياكحلا قيمتت ءيش لك قوف نوبحي نذلا ودبلا لوقيو
 «اذكو اذك اهئارج نأ

 ,هومسلا ىلا ةدوسلا ةطش دعأ مثنيتنس ةد ي
 هل طموتلا هنم بلطيو ةطلسلل يف ربك صخش
 لو واش وما دوب لا يرجي طاععاوو دونس كذام لا لعل ةيخ
 همادعإب ايروف أرما هل لسرأ يذلا كلملا ىلا الاب يواج نب دوعس قرباو . هيلع

 ًانمآ اصخش

 : ءاكذب لطاي يراج نب هومس
 ىلك يف ةيمابم تانغاشم هل نوكتيس هلتق ناف كلل

 نطابلا رفح ةيرس دئاق ةميخ

 . يشاملا تايسنل دادمشما ىلعو ءادعس لكلا تاكو . ةليملا ىلع ةئبا افلم نع
 تيوكلا ىلا بيجع اوس سمخ دمي

 قربا يف هيف ًاميخع تنك يذلا ناكملا برق هتيخ ماقأو
 نب نسحلا دبع باشلا ةجوزو يلع ةئبا انلس نأ يلذا يف سمعو ءادقلا ىلا مرب

 .مدق ثادحالا ذه خيرات نم
 ثاذ ةاعدو . نأ
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 يبرز وبما كر ةقيرب اينقلو اع هن طويرم يفاع
 ةيلاسرالا .ةييبط زوارك ثور ةروثكدلا نكما نأ اهم بحصت ناو اجرب
 رعت انا هنم انظ اهبلع فوخلا يدش ناكر . ابسحقلا

 تدب ةئبربلا ةيريزش نب يلع ةسجوز لثق يذلا بيديع ثنا تسلا -

 امال ميد
 . يعم ةربقلا نربرشب ناك ودبلا نم الجر رشع ةسخ روشحب كلذ لبق
 ةئاق فاضارإ
 هل ابلتق ناف كلذلر يلع انخبشل هعضو يذلا رحسلا ةدجو دعب ايفر -

 . نه

 زيلكتتالا ناك ةنس ةيامثالث ذنم هنا مهتربخاو . تافارلا نم اهريغو رحسلاو
 .تافاشسلا هذهلثم ركذ درجيزم نداجفي مويلامينكلاو تادقتملا سنن تواسحي

 . ايت اذ بطاغا ين رمشا تنك ينككلو كلذ نم ثكا بش م
 ..ب لجر مه نا يل تيثيدا اييعتيدحتو
 «كلذو .تيملا تونا نم « رومسم بلعث وأ بلك هضع افورخ رأ ناصح وأ
 لك لط بيجع باجأو . ةببرعلا ةريزجلا يف دئاس داقتعا « افنآ تركذ ابك
 فرملاب لاقو . ررمألا كلق .نرومبفي مدحو برملا نأ هلرقب كلت ابكت



 قايل تقراق تيس ماسلا ىلا رهثا ةدعدمي ةنيكملا
 ابقي اوفرع نيذلا تازربلاك ودبلا لك يل نأ انه لجسا نا ينرسيو

 دري وا ناقل وكالفلا ويصتو

 باعنلا ركوو هميغد
 نتالوب يف طوقفار نيذلا مادخلا دحا يرئاظلا ديرا ةبملا ةنبالا يه هميفدا

 احضو « انه ريكالا اهيتقيدس عه © ناكر . تيوكلا لوح ءارحصلا ربع
 ةر < مزاوملا نم انعابتا دحا تيمركلا يحيوش يقثيا © ةيحشرو
 ها ديق امنع لصفتت ال 6 ءارحصتا يف انيلد نيزلا اس

 م ىلا ةرم يرئاه لكشب سأرلا اهبف لس
 !ار ءابعالا .نيبط يلطي اهناعال نتا نع نفقوتب مو . راسيلا ىلإ
 كو ٠ كادر ابل يق اما مكي مث



 اهعوميو لانه انمايخ انقأو هيحرك ةق ىلا اناموو . ةيبرغلا تيوكلا هودحا
 ةزراب ردبت تناك يتل ةديدملا ءادوسلا انتمش اهيف اجب مايخ تس

 | تارغ نب هرعس عم ديسلا يف راسم
 :تيوكلا ]اح دحأ خيشلاب ةساخلا ديصلا
 انممو نسمشلا بورغ لبق يش ىلا دعو

 لومت ريصق ثقوب ىمشنا بورغ دمبو . ةربقلل يمتحن
 مويغ تدبلق دقف . تقولا كلذ لشم يف ءارحصلا بلق يف ةبداع ةرهاظ يهوا
 ةرقب ثبه جالا ةدرإب حير اهتقبس لابشلا نم انسوؤر قوف ءادوس ةفيثك
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 ئاتسقا انلقثو راثلا قرف بطلا نم ةموك انعضوو
 ]مرا يف اهفارطا

 تجرخ يننإ ركذاو ءاتالا ك

 انفد نإ مايخلا ةيفلخلا
 يف لببللا ةكلح تدتثاو . داتوالا ىلع ادبج اهابح !ددش

 لالخ تدمجت اهنا لبق يتلا ءاملا برقا
 يف ماغألا ثعمج قئاف ةيوعصبو , يلا ىلا انلوصو

 انهو + اجرا رثآل ابشمبو اثقل لخاد اينتب يزأو .لاج عم ةللفلا
 يذلا رمالا هريسلاو جلتلاب اسرزم أدي رطلا ا ًاءوس عشرلا داز
 هل تلوس نم لك فاحنلا تحت ىلا عقدر ةديدج ةكلس لبللا ةكلمح ىلا فا

 ةفناملا ةيجلرمل جورحلا هسفت
 اهيبأ لاج نم ًادحاو ناو ةميخلا ىلا تأت مل ةميغد ناب عارص علط ةأجفو
 دعب اهدحول تجوخ هميغد نا هبف ركذ ائراط الجم ةدقعو . دعب لصي مل
 اهب .ادشد يدترت يهو اهببأ لاج ىعرتل ربظلا
 ديزم تاكو . لابمأ ةميرأ دسمب ىلع ةرم رشآ تدهوث ابناو © رطلاو هربلا
 . نولا ضعب ءارشأ تيركلا للا بهذ دق اهدلاو

 ضرأ ىلع اق ناك انميفع نأ نم مغرلابو . ليسلاك رمبني كئدنع رطلا أدبو
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 ام كو . ةرج
 ايهقون سلبوا

 .ةبج نم هيلا لد ءالا نم ةحفص حبصا هناف « ةمفترما
22 

 «.اد قت د ميلي ففورعلل بشدلا نم ةريبك لكك نم فلأتت ةيبص رالآلا يئاجح
 ام « مادقأ ةميرأ اهضعب عافقرا علبب لمرلا نم تامقترم هدعاوق ىلع تممجت
 ةياقلل ايمص انمدقت لعج

 . 0 ل ا
 تشيب بو عرس اك يذلا صخشلاءاجئب انك ف اخارص ان ةاجفو

 .ىلع تناك دقلا . بلمثلا ركو لخاد اهسقت ىلع .
 لا اانلحو . درا ن كرحتلا ع ةرداق غر داعأ نا ايتكلو ةايحلا هيق

 ضعبو اتخان ايارش
 ًافاجج نأ فيك انثدح لافطألا ةقلبر . اهتسق انيلع صقق نأ كملطتسا ماما
 ةيودب ةاتفكس « ابتكلاو . رطلل ةرازغ دتشت تأدب ادن ليلا يف تءاضا

 ديإقو مالظاو رطلاو ف

 تا مولا
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 هنيقد كلاق
 رسكو ىلا ينداق ناب هللا ندعاسر . ةقئاخ تنك ينثكلو كبأ ل ينإ
 بطر ذل لما نال امس كلغ نتي او. هلعاأر هربكأ ىذفأ ب

 .ادنثلا روفبس ىلا ركل رف نم ببت تناك ينل حيرلا نم ابره ركرلا ىلا تفحز

 ل .ا لب « طقف ةيلاع اورو
 ىلع اقلق هريس لصاو هتكلو دربلل هضرعت نم دمج هبش ناكر نيموب دعب ملا
 .هئنبا ةرماقم ةسق عمس امدتع ديجولا هقيلعت نأكر . هلامج

 ماي ءاثل الع تل دق  مالحالا ريدقت ىو ةرداث ةديكحس ةأرما اهأي رارملا
 ألا ناضمر

 جراخ فوصلا لزنت ةسلاج تناك ابنا تلح دق
 ريبك ةيرلط لجرلا ناكو . ديعب نم اهوحغ امداق الجر تحل
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 ئرخأ تاوثم تالت دوس لآ
 اضم مايص هديب تأدب يتلا اهنم لوألا ةئسلا يف لشد دقر اهشيمي طق
 ايخرعو دال لوط يف يلع قي دزح كا ةركيم ثدي انعو

 يتنا يل رهظ هنأ تول نم يندد

 ومالك ةأرلا دالرأ شمدرب
 نيمبتا اومسقار هب اورمأ ام
 يحفل ةيذ
 مهتميخ وغ ةعرسب نوراقي
 + ئاق مدلاق عرصو . ةسبقلا ىلا

 ةبعار نيا -
 : فوقي اهدالوأ باجل



 رانثا اهيلع تقلطاف ةمبملا يف اهحانج نم مهتدلاو تجرح ةظحللا كلت يفو
 هةلايوول لا رداغي رهر ءىزاملا دئاقلا هلا ُ
 تارحاسلا دجوت ثيح ليرطل هعإب ناو ةدهشم كلل رمأرا نا -

 . دجغ ىلع الحبس باوخلاو تالبرلا نأكو فسأ لكتب كلذ
 مق ىل مق نم ىسهلاب

 كللت مح ةصن عمس كالا نوكب فيك . ةيبرعلا ةريزجلا يف ودبلا لئابق نيب
 !؟ةأرلا
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 رثجرافرشلا
 ضايبلا
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 .«ةيناطيربقةمركملا ةقفاريءدجأ خلا منم هيسوةنم لوألا نونك مع يف

 | كولا بصتم يف يناكم لحو . تيونكلا طفت
 يروغ

 ب يجوز عم تق واو ةثم لوألا نيوكت يفو
 لك يف ليم ةبايخ ةرايسلاب اهانمطق يتلا ةفاملا تناكر دوعس نبا لف افويت
 ةماخلا يثيداسأ امأ . تاعابطلالا ضمب يتبسرز تلجس انتدرع ىدلو . هانا
 .* ةجسلاو ضايرلا يف انتماقإ ءانتثأ دوعس لآ زيزعلادبع كللا ةالملا بحام عم



 او - نيطسلف
 تلبس يدعو (ربو . رشاملا انمي لع ىيطقتو ةدربتلا « ةيئاطبربلا ةمركتسلا

 قداصلا قيدصلاو يظعلا لجرلا 6 ؟ عقاول

 ضايرلاةنيدم مقق © ةفاجلا روخصلا ب طيمت ضفخنم ينرليخنلا نيتاسب
 ةودومسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمصاع

 زملادبع كلما امد دقلا
 ةراؤوؤن نا لف يجوز لصحتما ندنل يف تنك انببو فيصل كلذو

 .كلاذ يف اعئام طفنلا ةكرش رن لوتلسرلا هذجي مايقل دنا ةموككتس نمو ةبجرا
 لا ىلا يان. نأ اهنف رققي هوعس نبا نم ةلاسب

 تناك ةحرلا تأ
 لبق بهذن نا بسنألا نم طدجرف ءارحصلا يف نيليل وأ يل ةريسع
 .ةدوربلا ديدش الو ةرارحلا ديدش ريغ ًافيطل ىقطلا نوكي

 تادادعشسالا عيبج نأ تدسجوف ل ١7 يف ارتككتا نم تلصوو
 نمل اذهب ةيقرب اناسرأو « نيرشعلاو

 ةكم ىلا ميعم جاجحلا ابلمحي يتلاك
 تنك ينل ني ترايسفا لفتت الل ادج ةيرورشلا ةفقخلاءابشألا نم اهويغو



 بهذ هنا اهبف لوفي كلما نم ةيقرب ىقلف هلا انقلبيلو انترابزل تيوكلا
 رهاب لا يف انلابقتسا هل ىنسقبل نيموي انتلحر ءاجرا اذم بلطي

 :ا ترضحأ لوألا يرش 1+ يف سمشلا بورغ نم ةسعاس لبق
 قالا نلزتم ةحاب
 © حابصلا يف دعأ يذلا مامطلا ادع ام .. اهريغو ءاملاو

 ضيبلا نم ةثيزدو رمقلا نم ةيدكو ىولحلا

 يلج و نيقرابسلا ىدحاب يفلخلا دمقلا يف نبك را
 افذفلا دمع قئاسا بناج ىلا يمنا دن

 يقيداخ ىدنح يمامألا اهدمقموف تبكر
 خابطقا مواغو نيزما ماس يفلحلا هما يف بك رو « ةيبرملا

 هاج اريج باوبا ىلا انلصر امدتعو . سسشلا عولط عم ريدا ةأدي دقلا
 "اللا للا دبع هنبا هممو دمخأ خبشلا ٍيزو حلاصالم روداهي ناخ ريبكلا لجرلا

 ةحريف ناك يذلا
 . شقانم برق دودغلا ىلا

 شقانم لوح جفرعلا
 يغات ةقئاش ةحاسم ىلع ةدنعو ةطمبنم صرأ قل اهتموا

 عسيبرلا نم يتسنلابو سباب بشي ةاطغم اهنكلا
 .. ةريبك ةعرسب بف رف هس كانه نم قيرطلا تاكو

 اننبه ىلا راظنألا نع ايراون مث انقيرط يف ن
 ذخأ 4 ضاررلا ىلا تيوكلا نم قيرطلا نع اري رقت دلوراه بتكي يلو
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 لا هالبلا نع تاظسالثا ضعب نودي
 ل ةحرل

 هن دوعس نبأ هيف مخي ناك يذلا ناكملا  احضو يرابخ ربع ةريس انلكأ
 .نيوقلال نرتاكا نيمصإلا شير لبمإل ةمياشقو دلو راج راق كسر 5

 1كم يف ان ةأجيفو؛هعيرولل ةبضه يعدت ةقكشم ىرأ ابشبق يتلاشحلا دالب لا
 روظ ناكل كلا

 يناج ىلع ة كلن يف اسختس قب
 هتيقدنبو ناديا راظنم همم ذخأ دقو . ةرايسلا دادعو ةلصور

 لع هيراج يف ديدجلا نصملا ضنخم
 يرق لكشل اهنا ودبي نيطلا نم ةهوتسم
 رافوم ةميش نيو ةسام يلاوح انيلع تن ةبرقا ماما ردحنم فو . تريبل
 ودبل مايخ نم

 اددفل يفوب ةحفم هيل لاك

 يف ىريكلا ةباوبقا افلغأو نصحلا لخاد نم نالجر عرسأ ةبحبتلا دمب

 يف ةوهللا لرانتل ااعدر ريمألا ءاج مث نيقرايسلا نم ناليلدلاو وراه

 نم تدلع اسم بسحو ؟ انتلحر لامك يف انل حاملا انذإ اوني مأ ؟ كلا نم
 ١ تح كانه ىقبت نأ حجرمل

 ة تنم قنكلو ايف حيف اليخ
 نم ةيفرشلا ةيللا دنع لللا يف ةميخ انل نوبسني

 تال كلذب [ررسف ةميشايف ةحارتسالاو لوز ةوعدا
 ةياغل اجعزم ثاكراحلا وجل كلذ يف ةءاساو عقرب فاقتلالاو ةرايسقا يف



 هئينفت دب هييضوت ديعاو يش لك لتاف . فراجلا لبق نمد
 ةبق لاس مالا امنقا نا دمي جل نم ناليلدلاو دلوراه جرخ أ ريخلو

 ايس كلا لا
 ..انل ةميلو ةماقال خارفلا

 نع هده عم. حبش دق اورق نا كلذ دسب انمح
 ًنفا انيناق نا دمب رفسلا فائثتسا يف نيشار انك

 . هيراج ىلا لوصرلا لبق ةمادغ انلوانت انتألانل ءادش اورشحي
 انا حبلا ًامسئبم مالا ءاج ةلاثلا ةعاسلا دنعو

 ةاديعس ارق انأ ىنثو رفسنا فاتثكساب
 روقلا لع رسو
 صقل انعبتت ةزابس قا 1 فلسنا امدلع ًادمداو بم القد نكت لو

 م لمجي ناك هنأل بذقلاب نافذغلا دمع رمشو . اهراظنتال انفقوتق . ايتعربس
 ايفو . كلذب مع دق ريمألا نوككي نا يشخ هنأل * ضايرلا ىلا غبقلا نم ةمزر
 0 ىقلاو انئرابس دارو ىلا تاقتنلا لسنا ام برققت هروقل ةرابس تناك
 انيلست كلا ةرايسلا قام ةنميم نكلاو .. قيرطلا بناج ىلع تاريج نب

 بلا ةءارق انم دحا عطتس لو . لاصيأو لق مم ةبقرب ودسي هنكلو ًاديج
 هويعنم نإ قم ببحرت ةيقرب تنال ابنا

 يف ةليوط ةفام انرسف برغلا هاجتاب ايرط جبصأو
 هذه ىلع ةرال لمرلا نابثك انقداصق تناكو ةياغلل اشسوم ءارحصلا رظنم تاكر
 وغ هجني نيرطلا ذخأ جيردتلابو . ىرخالا ةبسجلا ىلع ةراقو قيرطلا نم ةببجلا

 ادرم ةريبك ةراجح اببق ةيرخص ضرأ انبجاوف تأدبو قرشا ب



 :م برققت يكل نيت ذيتهام ريس نا ديري نافقنل دمع ناكو
 تم انك انمكل و . حابصلا ةدورب ءاسنتلا اهمطقن نا عيطتسن

 قملتمو ةحارتمالل
 يف نسشلا تباسغ . راثثآ نع يلغي يدب ادبو تاظحلا

 كلذ يف اج ًازهاج ءيش لك ناك مالظلا لونح لبقو * ثلثلاو ةسماخلا
 انمثمتسا دقو . يللا لاوط ماسو درمس نيقئاسلا ةثفدتل ةبناك بطحلا
 ماس ةوهق انيرمج مث يناشلا عم رمقلاو زبخلا عم ٍجاجدلا لكأت نحنر رانلا

 ا ةدسملا تااكحلا يك ضحلا باتخأ رق لوح مالظلا يف نيسلاج نحنر
 موثلل بهذت نا لبق ةعاسنا فصنا

 ذل افران مث ديد نم اتمايخ تلح رجفلا غوزب نم ةدجاو ةعاس لبق
 لال كعب نسلا ريع ير د سما قرش عم ريس انفأتنار زيخاو يباع
 ةريغصلا ردسلا راجشأ ايف وملت يتلا تاضقشتملا نيبو سأرلا ةحطسما ةضفخنل
  ريثك نريريطملا اهبحي يا

 انلصو ذا ىلا ىرخألا دب ةدحاو ؟ءارو ىرارتت لالتلا تفخأ
 ثيرقفا اهدتع ترثط يرابحلا نب ةدحاو انتفداصو .

 هوعس ا يملا ويلا دأب انه نم -
 كارم نم ةقلؤ ةيعيبط رثب وه ىطاقلاب نويجرلويطلا فرعي يذلا لعدلاو



 و يلا ءانألا لمفي روت رم ىلع كاتشت ةبشزأ تلوبقو
 رضرالا فوبس يف كارملا كلق ضني ربصتقو . اقلتخ كاماجلا 0013

 يع فس عك ناسا ديل#
 كسلا هيلا

 در يغايط ترج يق ةيدطل ب
 ةقيرط لب يس

 .ةريغص تاويبف نم روثلا هيلا
 نا كي ناب تنجو“ امله ابني تلتف ةئاوس رانسا نخل تقي

 تامزألا زم نع يف رفحلل تاومأك' ليستست

 .ط.ألا لوطم راظناب ءام اهبف
 وح ىلا اريشم هوعس لاق ةأجفو

 اس كل دبا فقرا ديعبلا ققألا ين
 ب فيك : ي ةرطش عرفا

 ةلاسلا ىلع حرققا نا تدر
 ىلا ينقلقت تناك يفواتغ يراكتفأ نأ عم اثيش لقا

 يبا اهيرط طا قا رايز قل
 جول ةيأرف برققتا ب لع ةريبكلا ةيلمرلا



 ةافاسبب يلرسلا بون ءاجتإب ريسن هانثالا كلت يف
 امنت ثقتشا نا ىلا ءسلتتق ابنا ادب انمدقت انك و
 ا اهيق نكمتت ةجرد ىلإ ةشفشتم تحبصأ ةلسلسلا تاتفنحت

 تبرتقاو نيميلا ىلا طخلا نع انقرابس تبرخ فسنلاو ةعساتلا ةعاسلا يف

 نيقرابسلاب امقدناةيترايسلا تالمبع نم ءارهلا طغش نافئاسلا ففش نأ دميو
 امردق هقرعلا تاريجش نييثجنتم يلمرلا بيثكلا ةسسق !للا نيئاستم

 لاقو ءادمصلا ناقذفلا دم ىفتتو
 ريس اهملمأ .: قدما -

 . بشيورلا
 لك نا ذا ملاعللا ةحضاو ريغ ابنكلو ءامسا اه ىقورعلا هذه نم ةيقاث كانه

 بئاج لك نم هب طيحت لالت ةدع هل اهنم دحإو



 قودتسي ودبلا نم ريك ددع كانه اك
 ) ةيلمرلا ةريحبلا نامأب انهطقو

 نهر 1 نه راجشألا نم هدع ايياؤح ذل
 لالثلا بئاج ىلاو . نيلج ىلع ءالل ناحتي

 أكو ودبق !نولل ا
 بئاوجلا ىلا ردتاو ةمقلا لع محفلا ن

 ةراجح نيب ءادوب "! نم ةمخض عطق ةيرخصلا

 ةسبادبلا يف ةحضاو ًاقيرط اثءامأ دج لو . ةقهاش ةريبك روخسا
 يف نواعب اراك مهنا ودي لاجرلا نم ةعردجم اندهاش انراسي ىلع اننكلاو



 انتئام مهأنا

 قيرطلا ىلع انلديل ةرايسلا ةبنع ىلا زفق نا الإ مهدحا ن
 اهعافترل غلي مسإب ةقررمملا ةقفاشلا ررشملا نم ردسنت أدب

 نجر .ةاقلا عفا ىف داو .دق قتيرطلا نآكو - ًابيوقف مدق ةباؤس
 قيرطلا انك

 ربح بنخ يف رثيغلا وب غيني هرج ةراجلكو ديجفلا مكعب
 تناهي لاجرلا نم ةعومج اهتمت ىلج لالظلا هفرار ةرجش انيلع تعلط و

 ءاسيلا ىلا هجن نأ لج انيلع راشآ ةقماشلا روغسسلا مادقا

 ده يف يه يتلا 2
 2 مدق < ياشلا نم ديزلاو ةوبفلا نم دب

 .هشم رطقي لازي ال داو أي .عبللا كلذ لك نا مت

 لا هعيش نأك



 . كلذك هبمث زيلكنالا نغ
 برشو ةحارقمالا نم ةعاس فصن دعبر . ذلمق محلا لكاب ت

 ىلا محللا نم ىقبت ام اهبف اب تايجاحلا
 نم ريخألا ءزجلا مطقنل ٠

 ةعئمالا عيمج تلقث

 دهغ لخادم سرمتي
 بارسلا يف ةفتئلا ةميظملا روخصلا نم ًامزج هادجوف هلا ائلصو نا ىلا ةيرشنا

 .عافترالا كلذ لثم ىلع لازت ال انك اسنئا نم ققحنت نأ بمصلا نم ناكدفلا
 79. عققرت ضابرلا نأ يلبف لوقيو . روخصق كلت نم لوزن ئردحتا انتا عما
 يلا باز ليلملا هرئبلا ءارهأ ةقيقحلا هذه دكؤي امنون . رعببلا عطس نع امدق
 + يارا اجوتبت لا ةديطفلا

 انه نسا نكتساما يف اهينئاج لهو .ماعملا ةحضاو قيرطلا تناك دي امو
 اجئازجا ضعي يف تلاكو , رطملا لصف يف لولا يف تقرغ تارايس راثآ ةديب
 جا يفو « رابغلاو با كلاسملا ةئيس
 تانابث وا راهزا نع. ثحبلل علطتن [فاد انكو . طبضلاب اهمسا ركذا ال ةفيثك

 ايش باعلب ةطقم ىرشا

 . اهدا يف انققو اذا ابنم جا ةنيرغ
 ةقفخنم لالث راسبلا ىلا انباسما ودبت تناك يرغسلا لبسلا دبع ًادبعي

 ناك قالا دنع ًاديسبر يف ةحضاو هحالم تدب يذلا قيوط لبج لالث ودبت
 ربك دبع

 : قئاسلا لاق
 ضايرلا نودهاشت ةضفخنلا لالتظا كلت ىلا لصن امدنع -



 نب ادوع ضيا زز ؟ك ةمدقلا يف ينك حنا“ يتدكلا يرش ةوليس نكمل
 انيرظان نع ةيؤرلا بجحو يلا مادعتال ارظن باحملاك ءاوغأ

 يلخاد لهم ومغ كيلق ةردحغا مث ةضفخنلا لالثلا نيب انلخد تافطمنم
 ةريبك ةملق : ضايرلا ةثيدم وكي نا بحي هتتثظ ام

 لا ومجاربالاو راوسالا قوف رهظت ةثبالا ل
 . ضايرلا ليخنل ارثأ رأ لو . يلسالل نادومم كللانه ناك ك
 لاقو © راسيلا ىلإ نمارو تحبصا ةئطاز ةلق يلا نافذقلا دمج ا

 ميسق نأ .ةرابسلل نكي

 آر ديعبلا يف

 مرق قلت ي:لشتلا» ةرقاسمرلا

 .آددع ىرب نأ رظانلل حضاولا نم تاك ةب

 !!نيتاسب ةأجق انيلع تلطآ ىبح ةدلقلا ىلا لصن دكت مو
 19 ءادهاش امو , راسين ةبجا

 ةرشابم بهذن نا بغري كلما نا انغلبأأ
 .درابلا نم تاثم ةده ةفاسم ابضعب نع دعبقلا ةيغيصلا هروصق نم دحاو ىلا
 مقي ناكف ايصخش رح امأ . ةمصالا نم برقلا ىلا لايمآ ةسخ دمب ىلع هميدبب يف

 ةردصلم ةسيرخم ىيرط ىلع ةلوزت ةردحنا مث « لابمأ ةمبس ةفاسم ىلا ةزعولا
 , ةفينح يداول ريبك ىرمم ضرأ وهو نطابلاب فرعب اسم وممن جنت ةجرعتمو

 به فصل ضرع ىلع « ةردحتملا ةيرخصلا يداولا بئاوج
 يذلا عفدتتلا ليسلل كرت دقف يقابلل امأ ًابيرقق ةساملا يثلث اهقئادحو نارصقلا
 رصقلا ةمدقم دنع ةقيدحلا روس تمت كلملا ماقا دقو . راطمالا لطبت امدنع يتأي
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 نا هلى سقي ثيحب ةريقلا عنصل ناكم هيف © سولجلل [ يغص اناكم ف انلزن يذلا
 . ةعرسب عفدتلا ليسلا بناحي هقوبق برشيل راطمالا لصف يف سلي

 ينرعلا لثلا لوفي
 ةرشحلا : ناسثالا بلق حرفت ءايشا ةثالث
 , ديكات لكب حبسم كلذر
 رهتلا شرأ هسا ثديع نا دصبو * ةفيشح يداو نم رخآلا بئاجلا ينو

 لع دج ةقيض قيرط ىلا انتفتحو نيمبلا ىلا دا فطمنم ىلع تفطمناو ةفاجلا

 خلببو نيطلاو صملا نم عوتصم رادج ةقرششلا لفقيو ٠
 ايرط بقص فائكاو سوؤو لكش ىلع ءالعأ رعبي مادقأ ةتم يلاوح دفا

 ةيلاعلل ةريدتسملا ةدمعألا نيب لكشلا ةثلثم ةحتف قوف اهنم لك فقي لاجرلا نم
 بج لك نمو . ةفرششلا فقس معدن اهرودب يتاو * صمبا و رجلا نم ةعونصلا



 .. ةريدصلا باوبالاو ةقاونلا يف : ةنيزم نوكن زئاكرلا كلت تدجر
 يف ىاريدشسم نادومع دجوي ةريبكلا فرثلا لشادو

 اهيلعو ضيبالا صخبإب ةيلطم يهف تاردجلا اما . فقملا تامثدي طسرلا
 لكشلا ةفلتخع رئاود ما

 نم ةفيقخ ةقبطب لول ناردملا فلقت :ةيقآلا ةقيرطلا ىلع جذاقنا كلت عنصتو
 رقي م. همر فلا ةلامس ىلغ طيبا صج ١ قوق عضرت ( اق رمت ليط

 طوطخلا رفنح يف ىمعيو © ابطر لازي ال ءالطلاو < لاكشالا كلق مسرب يرام
 موسرلا نم ةلسلس نيب ةففاسم كرقق نابحالا نم ريثك يفو . ةينيطلا ةقبطلا تح

 مو

 . نسح عقو وذ عئار رظنم عقارلا يف هنا . ذا
 اي ديرك قفز نت ايكيت يلج ةيربردس اتي هطلت لسفر

 . دادي عنص نم ٠ تاقرص هو ةيقث ةيبشخ دعا#قم تعضو ارد
 نولو مجح لك نم ةيمجع ديجاجس ضرالا يطقثو

 / لكش ىلع هرحلا نم ةنولم لثكب نيزم ةيسيئرلا لابقتمالا
 ةريبكو ةريغص

 مادخلل صصخع رصقلا اذه نم لفسالا مسقلا نإ

 ةفرغ يف فقسلا نش
 رئاوهو موجنو را

 هشلبا اوزان ةيزاوإ

 هد



 ةفيظن ةقبط رادلا ضرف يطغتر . ةوبقلا عنصل ليطتسم راجر" دجري ةفوشكملا

 ىلع ةيهاز غابصأب ةيلطف ةقرششلا تحت فرفلا باوبا مار « ضييالا لمرلا نم
 كييازوللا بشب ا « رضخالاو رفصالاو ىقرزالاو درسالاو رحالإب ةقلتغ لاكشا
 هي طبمت يلا كلت ناولأ نع فلتتي كلم وا ريفص عبرم لك نول نا ذا
 ةنولم ةزرإب ةيبشش تأ راطا اف بارلا نب ىلسراو لفسلاو ايلملا ما اسقالاو

 حطسلا ةيوتسم ةداسع يهف ةريغصلا باوإلا ام
 باربالا كلق نمسا نا . ناولالب اهالط لبق اف ًارفح مومرلا ابيت ترفحا
 .ةيبشملا زئاكرلا لعيلا كلق هبشت !هعوسرف يلع ةعونصلا كلت اما جسق عنص نم
 لكش ىلع يشح حاتم هلو لفق بأ لكل . ءادوسو ةيزمرق لقك اهبقو
 ىلع ىلا فد بجوشي هحتف دنعو © تفاح ىلع لفقلا ف لشديو نانسال ةاشرفا
 جراسا نمو 6 لخادلا ىلإ حتفت اهلك ذقاوتل اما . ناثمالا نم الثا ًاددع
 ةطيسب موصر ىوم لمحت ال لخادلا نم اهنكلو باربألا ةبلطمو ةنيزم اهدمت
 .هدنلا ةيلق

 ىلا مادخلا ةسإب كرات لوألا لزتما نم ييلملا قباطلا ىلا ءرملا دمصي امدنعو
 ديجاجم ةسهشرأ يطفت ةثثؤم ةفرش مامأ هسان

 عملت تيفو جاردقلا دملل ىلعو < هيي ةسوزع فعلا نمل

 كنا 0 رع فدا 1
 لك نم هلوسو ضرعلا هبشي ام كلاته تاهجلا ىدسا يثوكةقرفلا رادم لعدنامو
 ةلطقمو ايضب ةلوموب عمق هللاس 150 انس الك ضعت ةامبرخ ةادشس هيج

 تانيا لتبب يف هح اعرض ةظ كا ةفرقا
 نم ريكا دادعأبو نإ ٍ

 نناخ لسخدم ىلا ليوط لهم جرم كنب كزتيو . رئاودلاو موجتلاو راقالا
 همدختست يذلا كلذ نع لزعب رراجلا ءانبلا لمجيو طقف لاجرلا مدنسي

 ريرطاب ةئيزم ياشناو ةوهنلا يي



 رابك دحا رفا ثادبعانيلا مضنا قاتحو

 نمسلاب ةئيللا مسيسبا كلما ىلع فويضلا .ائابقلا اجر اهبب عسي ام ةرثكل اهيل

 ٠ جيباصلل اييلع قلعت .نائطاقتم ناتبشش اميلع نانا را درمت دجويو
 ىنلطلا هلرملا يف ءانملا برق قيلعتل لابح بلع صاخ دمع اشيأ كلاثهر
 اهديربتل

 اييرقت ةسدنملا ىفنب ينب هنكلا ادبع مدقأ رخآلا رسقلاو

 ل نم ةبلاعلا ةقيطلا لزانم ودبت
 ارشنا يناج ىلع مرقتو نيطلا نم ةيلاع ناردج ثاذ يهر
 ىلع اهثم لطت الو . ةطيسب ةيبشخ باربأ اهب

 تعشو يذلا اهضعب ءانثتسإب ذفاوف
 لخادلا نم اهنككلر

 ةينف ةروضي ةئبزمر انار ودق © ةيتكر مالم

 2 املا اهييب عدي

 ىلع كاسالملا كلشي ةماخ ناجع ةلييق رختفتر . هللا يف صقنك نع لش ةباملا له(
 فويضلا مركتو ةقايشلا رادقم ىع لال اهنل امابخا
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 هرملا ةريزجلا ةطراخ يف اال نم تتغتكاأ
 اك «نكامالا ضعب ءاهسا عج نا نم تنكر

 وكنا زم ةفاسملا ثلث يأ - ملظلا يلمرلا ناعدلا
 رثكأ يم دعب ايف بتلك ١ يا

 دنا ةموكت يف شيلا ةدا
 هبقو . يليق ةطراخ ةثد اهستتا

 تاعايبمالا نم لملك جيلترب انل عوو اي ةميرأ اني
 ريكلا هضرملا ةدهاش اننا ىلإ ةفاشالاب تاهؤتلاو م

 ءاسهتتا ةبسانبا الافتحا تمد عقاولا يف اهتككلو انف
 يذلا دولا ..ةحيمص فاك ةمأ

 . مخ كانعا فويسي ةرم لول ةمبلل ةذه لكني
 نا دمي هك نيتعاس ةد كلقللا تلياق انلوصوت يناثلا حابصلا ل

 داق © ريبكلا رصقلا يف هزج دازق ريسلا ةيجراخلا زو بتكم ىلا ترحا
 .دوعس لآ زيزعلادبع كمل ةلالخلا بحاص تدجو كاثمو .كلملا سلجت ىلا هتداعسا
 ئرلا ةحابلا ىلع ةفرسشلا ةذرفلا نم ةيسيئرلا ةيوازلا يف (لاج
 « يلب اك مو ةلودلا رفظرمو ءارعألا رابك ىلجي ناك ءراسير هلبي لغو

 . علا ماعلا
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 ووعس لآ فاوثإ

 كلقالتر , ترغ هر

 هيف :رماجف فاونر لمثمر لالط ةثالثل رافصنا هدا
 + وص فارون نلجأ ةنكقو . مهبافتل مع اوتجرلي نا ل

 هفطالي ذخأ ةقيقنل هتبكأر ىلع « تاون ثالث هرم اكو

 باو ةرقصيلاثيس هنا ءوديي كلا هدعوو
 م كانا رادتسا مث ةفرقلا نم الثا



 عوضوم رهو هبلق ىلع زيزملا عوضرملا يف هئلالج لخدو
 ينرايز ناتحضوا دق تثكر. ةعاسلا فصتو ةعاسعوشولا كلذ يف دحتلا ىلا

 دنسالا ةموكج ةقفاوم موت مكب اي مايقلا كلصح ين
 , ةيجراخلا ةرازوو

 ةصتقلا عجارملا ىلا تمس ام لقتا نإ لمأي هنا يفخ فرط نم كلما حلأو

 ةموكحلا يق الرؤس دمت م كنا وك
 رعت © تاوثم ةدمأ البلا تمام رت

 * بصف ةدايز كب بحزن انسل كالذلو * كتموكس ةقثب ىظحت كنا اما
 . انتمساع يف انقر تك كلل هربوا شن انك اننككلو

 رهشأ ةبئاث لك ةيناطبربلا ة
 يميل دك كنرشسك انهم فطوم يل هب نو أو بخ اذ اذظوم
 نمز يف شيمن انتل ال انسوفن لقت يتلا لك اشنل ةرطاخ يف لوي ال ايصخش

 ين نايسا لكنت « اباذ دمج ةناك انا نم مغرل < يتلا تاب ل
 ديل يمس و نو فواققلاو راكفألاو ىشعلا ءادأ

 يلع تركي نا بجي لسرا قممو اذا «
 كلاب ةئيلم األ « اهيلع يوطنت يتلا ةعسارلا ينمدل اها < انثتل قئاقدبإ
 يرط نع هلوقت ام ىلا يفصي الجر لسرت نا نم ةدئاف الو . ةربعلل لاثمألاو
 اذا بواجتيو ةيبرعلا انتيسفن مهفيو فرعي نإ بحي هنا . مجرتم وا طيسو
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 نوكي نا بجي ؛ كاذو اذه قوفو 6 انديلاقتو ةيبرملا انتاداع عم كلذ هنكما
 1ك سدقلا هلا مال نم ائبش أرق دق توكب نار * انلامآيو يبرملا !زازقعجل ادم
 كلا نآرقلا يف انبلع لونا

 برملا نحت انا ققحتتو ندنل يف كتموكتس فرفق قم « نرسكيد اي ٠
 ءادلأ ءادعأ بلقتن انناو « ريش لمعب اجورو ًادسج طؤارس نكي « انتمييطب.
 نوئيسيو ةوسفب اننوامامب نيذلا كتلوأل رحدلا ىدسم

 ره انقلق ببسو . نيطلف آم ببسب ًادج نوفلق انؤاعرو نمت موبلاو »
 ريثأتلا كلذ انقلق يف ديزي . ةيناطبربلا كتموكتح ءذختت يذلا بيرقلا فنرما
 سدقلاهباتك يف ءاج اك هللا مسهنمل موق مهو « دويبلا طلي يذلا ييطانفلا
 ةيئاطيربلا ةموكحلا ىلع * ةرخآلاو اندلا يف ةيدبألا ةنمللاو رامدلا مهل بتكر

 أ ل نا فرمثو ذا لونايذلا موكب
 كوسرو ده ارلا كلب اتتيإ ئزب ملامقأ اذه يق ءيغ يا اي

 لكو . افرشيو
 محو رمتلا كاب عنقن انتا . . يريثدلا ءانمل

 ةثالثلاانثدابم ىلع ظفاحنو كاست نا طوم
 مداوطقا بيسي مهيلع هكح هللا ردصا مري ىلا دوعي دوهبلا انهر'

 انتا . دم راثخلا ينل دمب ايف مهضقراو « | حيسلا عوسي ) ىسيمل مينو
 ماسلا يف ةيحيسم ةرق لوأ يه ينل عتموكح نرل فيك مهقت نا عيطتسنالا
 اوداسا نيذلا مهسفنا دوببلا كلوا ةافاكمو ةدعاسم ىنمتق ةلا عبطتست « مويلا
 محيسم ةساسس

 «نغو ءاونس ةدع ذنم ىمظملا ايناطيربل نريدبلقت ءاقدصا برملا نحن ه



 يا . انتابح ةليط متمركحل نيسلل ءاقدصا انك ؛ ةصاخ ةروصب « دوعس لآ
 « انورق تماد ينل ةقادصلا هذه ىلع ءاضقلل متموكمب عقدي  نذا « توت
 عبو 4 ءابهالا ذينيو دهطقي ماعلا ةيادب فنم ناك توملم بمش لجأ نم
 ؟ هتدعاسمل هيلا دنق دب لكلا

 نيطسلف لمحت ىمظملا ايئاطيرب تا رف © هرججولا لكنم < لضفألا نب هنا ٠
 لكسشلا ىلع اهمبسقت نم الدب © ةمداقلا ةثلا تاونسلا بط اهكحتر اه اكلم
 . هفرحرتعت يذلا

 لب ةكشملا لمي نا نكي ال يقتلا اذه لثم نا و ري

 نمت « اننيع نا نونظي سانلا ضعب نأ ودب و . سؤبقاو برحلا ىلإ هوغب نأ
 انخلاصل يه كانه بارطشالاو ىضرقلا نم ةلاح ناو ؛نيطسلف ىلع ؛ هوعس لآ

 ثدحب نا للا حمس ال نكلو ديكأت لكب لح كلذ . اهيلع ةرطبسلا م
 و يشارأألا نم ريثكلا انيدل نال كلذ

 ةريزقلا نم ريكألا ءزجلل ينمزلا ماحلاو يحررلا دئاقلل مامالا نحت مويلاو
 دقلو . ملاعلا يف ةيمالمالا تادلبلا لك يف ثدحلاو يلق اتذوفت سيلو « ةب

 *ةهج نلف . للا يف نويئاطيربلا انؤاقدسا امضر

 ناش نمو اديقعت اهدي

 كغ يف نعش انج كلذك
 ققتتو زيككنالا عم ا تاقالع عل

 تاقالملا مطقن نأ يدجلا ريغ نم هنا دمت ةينآ ةبج نم ,
 لف ماعلا يف اخ يظن الاقلقو فرخ كدمغ كلذب انتال  زيلكنالا انئاقدصا عم
 . زيلكتألا ءادعأو برعلا ءادعا هوهيلا مدخن كلذ نوككن اننا نع

 صخشلا انتال «كلذب اتبعث انفلبا دقو يلع برح نش يونف ال امطق اننا ٠
 دقفتم كلذب اننا فرمتو  مامألا ىلا رظنب نا عيطتسي يذلا مهنيب ديحولا
 مونيلا ةرساكنا بائذلك ايكرت ةماخو ايالاو ايلاطبل تيل ول . انكم افلح
 مها فرمت اننكلو ميلا هذه يف اننوقلمنب مبلكو * اهنومبتلب ةيحض نع ونسب
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 ييطعتق # ةقيدص تناكاذا ٠ ارتكنا نأ
 ةيضاق يبق هل نقد افرك ريشا

 بسلا ةحلصملا نككلا ١ تع بلاطتت ةبيابسلا
 رثككنا يهو لودقا كلث لضفا بئاج ىلا يفين

 لا ياعر يف يه ةيوعصلا نأ ٠

 "تيب ىلاو اروقة ىلا شدي < يف
 *يسافلا ماتا اذه

 دالللا لك ىلع ءالبثسالاب افي نودمطي مهق  نيطسلف دودح دنع فقت ال دوييلا
 يف نرلمأبو

 افلا ميلا ىل طسوتال رحبلازم ير
 رلط نع قرشلا عم ةبيكنالا
 . كلذك نوقيسو زيلكتنالل

 تالصارملانامض عيطتست
 زاينلا بوبا . تاو 4 ارمكو نوما هان قب
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 هنا يهابلا لوقعب نربملي هئاذ تقرلا يفو ٠
 ممردعو عدقلا ديملا

 نا ميميزب ايتاطيرب يف
 مهقيو « داميلل شرا ىلا ةدوعلإب - دوهيلل يا

 ( ....ل ينكلاو ب دوهيق ادتلتكسا زيلكتالا ىلع
 كاريخ دالب يطعت نا
 نيب مئاد ماسقتا داهيال باصعالا لك نيطسلق دري نركي نا امأو و

 يف ليلدلار « لدقلا لبقي ال اه نابثا

 سدا ريغ لامعالا كلت لثم ىلا أجلي ال هنا ةكبب مارحلا ثا تيب
 ايتورصلا سئاسدلا
 لروح وه * هب حمست ل نا ىمظعلا ايتاطيرب ىلع بجي امو هاشم ام ثأ نا و
 ,راجلا ةبرملا ناولبلاو ةريزجلا برع
 ل ةرج تبكقرا دق نركت
 قل ارالكنا ءادعار , رمألا ىضتقل اذا ةنس ةئم رأثلل صرقلا نوبقدتي تراظيو

 تلقش وأ بعاصم يف ارتككتا تمقو اذا هنأل + كلذ لالختما ين
 اوك رحتي نأ برعلا ةراشآلا يه كلتف < برحب

 لو * زيزعلا دبع نا * يدل هيرك كلذ ثودمب ريكفتلا درمم نا ه
 ةثطاخلا مدوببس لك نم مغرلإ ةلاح ال كلذ بيسي نيطسلف يسقت نأ
 تاوثم ةدسع نم رثكأ شيعا نإ يننال دبآلا ىلإ مدعاما نا عيطتما ال الو
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 ىمظنلا ايتاطيرب كرحتت تن وه هارن يذلا ديسرلا لخلا نا لوقلا رركاو

 هنالك قدمت ةرعم لآ ناو . يطق

 كلذ ثدح اذان
 ةاثا رس
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 لم ا اذه ىلع نوقفاوبم برملاو . ميأر دخون ال
 ف عتمإ وه يسانالا رمآلاف . الن صاخشأ لبق دن اولا ىلع اولمجي

 طياشاال ثيح «1بيزعلا يترألا نم ةما مف ةقلسم ةلوم ةماقإ
 مئاد عارض انيس اثم نمو

 ل لم باكترأ ءانثلإب رن ةيبجو يا
 ب سبل هلل برمي: يسن ادت# اقسم هلا
 نك اذلق . اذا ايكذ طخلا كلذ باكترا ناك ايم

 قورش ىرأ ؟ حوضو ىرأ
 الفا ء هللا رظن يف ءىطاخ 6 سلا
 .وفاخي اوناك اذا ؛ ديكات لك ءاكذ رثكالا ثويبرفلا ثويسابسلا كلذ ى

 انتايا نا فرعن انتالو « هتيئادسربو ب نيؤن اننال ل ًاركش ؟ يلق ذأ
 ىلع انثا نومنتنمل اننا . اها



 ريمالا ذا لاسق لوسر رمللا يف ينفقوتسا كذقلا ةرشح نم تجرخ نأ دعبو
 نم ةعاجج عم سلمي ادقاع ديملا يلو تدجوو . هسلجت يف هررزا نا بحي دومس

 همم ةادقلا مامط لواثقا نا ينف بلطو مارقحاب ينلبقتسا
 يف ضوحلا انبئتو ةجرحم ةئما ةيا لات

 ب ييدبنا سناسحالاو 6 ةكلالا هتلئاعو
 جواخ ماظتتاب فافطصالا يف ةشمدملا ةيزيلكنالا ةداملا كلذ ىلع ثم ىطعا

 0 سم كلذ نا دقتعب هنا لاقر « راطقلا تاطحو حراسملا
 ب ءاشعلا ماعط ةنعم لوانقل ءاسملا كلذ هزنح داوتف ريسلا ءاجو أ

 يتلا رطقو نيرحبلا نيب لكاشمل نع اثيث فرعا تنك ذل ام ينلأس ةوهقلل دعبو
 1 ريسلا دبع يف تدحتل نكت مانا فسأ لككب لاق
 ساس ىلع نيطسلف عوضوم حتفو داع مث . لكاشلا كلن نع انيش فرعا ال
 ماما يروفلا بجاولل نآب ( كلما ثيدحل اراركت كلذ ناكو ) هيأر ءادبا
 1 1 ميضتأي دابا ةرقعاو ما تل ةلأم طاقسا ره نيطلن يف زيطكنالا

 لع بجي كلذ ل



 + عنمو ًيلان ءاقبلاف مه حسي نا بجي بلاس نيطسلف يف نيميقلا دوببلا

 .ةبسنلاب لالا يه "اما سعي ماظنلا اذه
 ترماشب تقو يل هيجل مئاكمأل يف . ةكم ىلا نإ

 ةبداملا ريغ فورطلا يف الا ةماقالا
 .ضرملا ريغ هنككل ب © ثحببا

 صخش مم ريطخلا عوضولا اذه ثم ثحبي نأ يف



 .ييرطلاولع هطبب ةرابسلا انب تقحزو .نيزلا ماسو لابن يذلا نإ
 اووف رصقو ديدجلا ةبسشلا رصق ائراي يلا نيكوات ةتيدخلا فلي.

 دسمقم ىلعو لامباو
 نا مطتما لو . هتلالج ةباقمل مرود تورظننب نيذلا كلل ملجم ناك ليش

 ىلا ةحاسلا ريغ | تب تقلطتا ةرايسلا نأل ةدحا 1
 موفي ثيع رصفلا بتاج ةرماثقاف اناسرت كاثهر - ضيرع رسب ثم ريب

 ةلقئاملا دارفا اهمدختسي ًالويخ مضي اهضعب ناك تاحاب ةدع ريع لغادلا ىلا
 ىلا انلخمأ نأ ىلا تافرش مث نيه اجر

 تناك شرالا ىلعو . ىهزأ نلولا تاذ ةيددلب
 كانه ناكايارزلا ىدسا يفر . لامتسالل ة ماج يالا تاساكو ةزيدق جاتا
 إب ةفرقلا كلتاو . هيلع حيرتسي وا هبف ماشي ناك ًادحا نأكر فوفلم شارف



 نا اك ةيزاجملا ةقيرطلا ىلع ةيبشخ قلاغم
 ىلع ةدمحو لا تسلجرا

 اوطيس ثاكاذأ
 ام يسقت يف لماسنا ةبوازلا يف راتلا برق ضر
 دقو هجولا ةرقام ةدبس تلخد ةظحللا كلت يفو

 . اماق ايدبي ةقصنلم ماكأ اذ نوللا ير

 نايرخآلا ناأرمالا تياجلو
 اشيا فارث ماو .. لالط مإ هذه -
 سلجلا يف سمأ تيل نم كلما كسا يذلا نذا كنبا وه -
 .كلقل يجوز ةباقم ءانثا نداطا نع عمست ماجأل .. فرعت نككت لو
 اسهنكلو ةميار تءاجو . مزاي ابمسا ناك ةشلاثلا ةديسلاو

 يفي دونا تري ًابيرقت رقشأ رعشر ليج هجو تاذ يهو .. تايرخآلا



 دلو يقي تا لأ نم بلطا -

 ياشناو ةوبقلا انلا عنصت تحارو تادبملا ىدحا تلغد ءانثالا كلت يقر
 ال اثئاسع ناكللل نآكو . انميج انبرشف ةربقلا انيلع تراد ليلق دعبو . هود
 لقط ةدسبو . ذقاوتلاو باونالا بوقث نم نضصلتب تايلرضف ءاسن هيف درت

 يف تعاطأف هتاكمإل بهذت نا هزاب نذأب

 ةدبملا هب تكسما
 هرصنم مآ تسمهف ديمب نم خرصيإ

 نم عونب كلذ دعب اوءاجو . توصلا عطقتاو لاخلا روخبلا

 ربحي لاجرلا .. هقر

 تا تنور رب قر م عملا تلال نا ىدجوو
 اعلا لازت ال ةعاسلا
 يف يلأي يذلا كلملا ةباتب ظحلا يتدمسي دفف ةرشع ةيداطا

 قح تاديسلا عم تيقب اذا يفنا تفلبف دقو عبرلاو
 ىلا ةعاسلا كلق

 ةديحولا ينصرف كلت تناكو
 لثب روخبلا بلج يف تاطخا اهنا ةدبعلا لبا امدثع ت

 . ةلالملا بحاص ىرآ نا ىلع ةممصم ثسلجف .. ةهرسلا

 روصتم نأ اهتريغا يقاواقا تايرخالا تلأسو . تبسرخو تعصب تضيتو
 يهرب ذنم ضيرع

 يف مويلا هنا .. ةيضاملا ةنسلا انه ناك يذلا سموت روتكدلا نركذتت له -

3 



 : ةببظ ةأرما ابنإ .. تاوتم ةدع قلم ابقرعأ يف
 تقرلا يف ضايرلا نرداغي 5ك * ةكم ىلا ةيونسلا نيتلحر نع ينتثدنحو

 .توياشي اك عازسألاب ممل حبس تيح ةلامرلا را
 نالط مأ كلاثإ
 !! انيث مه لوقن ال دق

 واضفب لب سرلجلا نوبمي الا

 ناكو . . ةيبرعلا فرعت ال ةدحاو انيلا تءاج سفخ يف
 انيلا ثدحتلا فرمت نكت م اهنأل فسألا اهيلع ودبي

 . انثنل فرعي ال هنآل اهاسل عطق هرق أين لرقتا
 رق .ليل راهللا ثيح دالبلا نع يننلأم مث اكربما نع كلاذ دمب انا

 ثيح ايلارتسا ندصقي نك اذا امم دعي اهق تلءاست ينثكلو يلابشلا بطقلا نُف
 لل انه نوكي امدنع ليل نوكب

 ةريبكلا سلجلا ةعاس نممسي نككف ةجييو ةيلست ردصم نه ريدارلا ثأك
0 



 . تقرلا طبشل ةراشأ# مشل ةعاس عم ىقذتا

 يبك متعب ان ارا انجي
 افينأ ابيقرت ةبقرم توكسبلا»



 تعاض دق كلما بانك ةديسرلا يتصرف نأب يما

 فصن دعب رصقلا الصور . ايا
 ريكس ةيع مانجو. نيبكلل ةيدطا دنقلا

 ربع يدر ٠ ةدمح ينمبتت ةرابسلا نم تلجرت ثيح لشدملا

 ىلع انسلجو ةدويملل ةيبرملا
 نبأ : يسقت يف تلءاسقو . طئاخلا لوط ىلع ةريبك دناسم ىلع اناكتاو داج
 [بقيتش لوط اها لاقي ينو ريثك اهنع تممس يلا ةبيجلا ةديسلا كلت اررغ

 ريهشلا ارون يه هذهأ .. ةمئارلا
 ًادهتك كنع تسمع دقل « كثيؤرب ةديعس يثنا « اررفإ



 اهل تلف تيركلا تالئاع رابككي قلمتت ةأما ةدع كلأس نا دعب
 شق .. ازين دانس كنك ازغ امش

 » زيزعلا دبع نب لصبف ةجوز ان يبا هده
 تاماستبالا انلدابتف

 ةلئاق يتشهد تيدبا
 يكناك .. ةنبألا هذه لثم كيدلو ةيبص كلز ام كنا «اروناب ثا هاش ام -

 نيرشت فم ةيدومسل ةيرما ةكلملا كل | ايف كلا بنو ةيدرمسلا ةكلملل ا اينما نعي لف عر سلس
 رانا 1( أل



 ةسميرا يلع ىفم دقل .. ةضيرم تنك ا

 تلاق يذلا دمج اسهتبأ تاجوز نينا ثلافف نيتيفامال نينديسقا نع اهنلاس و
 يبكلا هوم

 ةكم ىلا اندم يهذت نأ بجي
 ةرفاك يفثا * عيطتسا لهو -

 ةأايحلا نيقرافت امدنعو صن 6 نيلصنف انلثم ةفسم يحبصت نا بجي
 ركفأ تا عبطتسأ ال يننا .. ةردقلا لكلا كبر راوج ىلا امأر نيسذق َِ

 دلل اش نا يليق: ..ةلسم نيمسفت كلا يي
 يتتؤعو . لقا اذاسم فرعا نك 2 يننآأ ين

 تالبجلا ردبلا ءاسن نم رثكأ ول نيتجوز هسفنلا
 كلج ىابك-

 ريثك كلوح نوكي نا عئارب
 ا و رع لاقل
 ء زمتت نإ بجي اذاخو -



 : يلقي اهتيجارا
 نم تاريثكو اسمو زتيل دحأ اني يقأي نا رظتتن اننا .. حيسص اذه -

 قاتو اهدي بلطر (مرب يلا ءاج ودنلا عب
 ات ريكفت دعب . +بيلطا لالا نم ددع ينأ ينيطعي نا هادعتسا ىلع هنا

 «كليبق نم اهلك اهذخأ دق كللا نا ف
 . اهنع لأيو اهيف ركفي لازي ل

 ىلع اقلمم ناكأ رينص اقودنص ثحتف و ةدبع تءاجف نوقلتلا

 اررن تلاقو
 بيرق اداصب نا عقرلا كلذاو ربظلا دب ناد انه ىلا نب عوبشلا -

 مهلبج لبق ةيكانلا ضنب لكأتل كانم ىلا بمذتلتا
 ةنوصمم ةدجو ثيح ةلباقلا ةفرشلا ةيولز ىلا ةفيظنلا ةحابلل ربع ينتداتقاو

 انيدبا انلسقف « قشمد نم ةركافو توكسبلاو ساجالاو ساثالاو خرخلاب ىلم
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 كان أدير
 ياسو

 قم تبتتا دنلا .. ةجزاط ةيكاف انيدل تناكامدنع تأت لاذامل

 ةفيذل ةيكافلا تناكر

 نيكي مل كالذلو ليوط تقو ندنلا نم يمودق ىلع ضم مل هنا نبت
 ثقرلا اذه لبق نهروزا نا يرودقب

 خويشلا نا اهدافم قاوصأ تعحس تح يدسي لسغ نم يهتنا دكا مو
 ارا دع

 ارو تلاقر
 يلاعت يلام -
 اهفيفش ةيحنل ةفرغلا ريع تعرمو
 سلمت انك يذلا ناكملا سفن يف ريبك يسرك ىلع اسلاج ذئدنع كلما ناكو
 دبع ضينو . لشدملا دنع ققاو دوعس ريمألا ربكألا هئبأ ناكو , ةحرب ذنم هيف
 .داثمملا لاؤسلا ةيبرملاب يمماسم ىلع هدرو ةقبقر ةماسقبإب ينابحو زيزعلا

 + كلاح فيك -
 ناوي قسم نع دوم ريسألا لأ هيب ب هيلع تماس نا دمبو

 تسلببو هيي ىلع تسلجو ٠ سلجا نا كالا ينم بلطو
 يقناب ا هدقيكار تعش نانتيب يلف اع

 ةرفاكلا لا ثبهذ اذا يتبقر عطقتس كب نرودب كنا زيزملا دبع إب
 عمل

 . ةرابملا هذه هعامس ىدل اليرط كسضر كحيضق
 ةررن هتلأسو
 ؟اهجبوز وه نم -



 ارون تلاق انهو
 ةباويلا ةدهاشب اهل ممسا نا ينم تبلط ذا ءيش لك فرعق اهنا ودبي -

 ايقوق حمرلا سأر لازتال ينل تالجع رسفل ىربكلا
 أ نم نككلا ذا بعانيط

 كرتع هلا لاطا -
 ادديعب فقي تاك يذلا دوس هنبأ اما .. ةميظع ةب

 . هب نروق اذإ نيش نكي لق « تادرإب
 كاقو
 ينتاك و ةيبض ودبا تلز ال يفنا ينقوبخا دقل -
 ءاط تلققا

 انه كمم شيعاو يقآس ينناف يجوز يفقلط اذاف .. اررن ا حيحص اذهو
 يف ءاضرضلاو لمملا ةرثك نا .. كالثم ةباش ىقبا نا ديرا يننا .. فاد
 تاوآلا لبق بشت انلمجت

 .جورشلابهفأتساو ةيناث هبلقزم كلا كسضو
 : زازقعاب ينثلأسر هقنع لوح اهعارذ اروف تعضوف يلا درمس

 ةيفلار لك ةرقي نو فك حب
 ! هلوطا اما .. معن -ا

 هاثمم ام ةيزيلكتالاب دومس يف لاق انه
 ؟ كلاح فيك -

 ا رداغ امدنعر ريمالا

 مدد .اهاراجر تيوكلا ه١



 ةيزيلكتتالا ضمب تلات دق اه © انس .. اركش وي
 ىلا فنيل اعرسم جرحلو هديب حولو كحذ هثككلو كلذ نم انيش مهني لو

 كلا

 مث ةرهقلاو ياشلا برشلل ةينث ةرم انسلجو
 ارئاقو اهتيحتل عملا

 كاهل ةبرز مفعل

 بخ رجب ةأرااج

 اهادي تقاكو , هربولا تاواضيبلا تايرخألا
 .اذب ةمنبمل ايبطمت ةدحلار لك تقخألا .نتمروتم

 يعرسأ . ديدن رصقلا ىلع كلدنل كلمم يثدبع ثمبأس .تثش اذإ يقا -
 باوبألا عينج لفتت ىسشلا بورغ دنع هنأ

 كلملا عم ةينث ةباق

 ةنيدللا ءاغا ميج يف ةلومم ينجوزو اا تف ضايرلا يف اتتماقإ لالخو
 " ةيدشتاةعراذم اننق اج . دسأ انضرتمي نا نرد اهيحاوشرب

 ديت ةطحتر © يذلا بآرملاو « ةعاذالا يتطخ ىلا



 با ةاكطر © مخنلا ةيسشنارضفر © هيربكللا
 ايرلا لتحا امدنغ هومس نب اهيلع ىلوتسا يتلا
 اوسالاو ؛ هدبع

 ةيديشرلا ةالجغ ةنلقو
 ةيادب يف شحدلا هسوجيه يف

 ييشنو عيباسلا حابص يلط يف لسرف هذه ةريخالا ينوي كلا عمس اكوا
 !ةلا سفن يف اسلاج هتدجو وا ةماعلا تابجتلا ديبر . اقبام ابيف باق يتلا

 مذ لثج مايقلا يحمي ال دود يقر نأ هل ريتا يف ةبوعص تدجوو
 دعي لمت نم جورخا تقفاتساو . ةرايزلا ةييربقإل رخال 5

 ضرعلا اذه تجوز فسق ةبلاثلا

 برحلا ةعقر
 * | "نوسكيد تيلويف ماقبا

 نم عبار موي يف شرع ةدهاشت هوعس ريما قاعدف



 رصقلا يف ايلملا ذقاوتلا نم هرملا
 ب . ةصاخ ةرايسي ناكملا ىلا ةدمح يتمداخ
 ةجرس ابلك» لونان كس ةحابلا اةدججوف © لبق نم

 ضرألا ىلع ايمرسو:ةقزع ءيش لك ناك ردات نا لبق نكللو .. ةفاوغكأ
 لاجرلا و كوبطلا عرفت تناك ةحاسلا يو . ةخابص هن

 .نيوسدزو 1كم عيعرما دفع رع مهمر ويف كوش ةيفلار هوك
 خاب ةئيلملا برحلا تايثغا نوم

 يالا دي ةيقو# قوق بحلم لاح. هناكزووعو ين مبدل
 لياح ماس يراسملا دمسم دالوأو كلا دالوا زم اباش 8! يلاوح دعم ناكو

 ها



 ٍق رو مان هش ريس
 ضن رصقلا لخيدم رمت نيصقارلا نيب تردبسي هدالواو كلملا تدهاش

 علطتا كانه تنقإ خلا تحت ارثك بأ جوضوب
 قا مييلع

 لسجر قا ثيح رسلإلا ىلإ اناعو ثا يلا
 انل لاقو . اهحانجس ىلا لكءاسنلا لاخدا نم دكاتب هنل ودبي انقاو

 . اعرسل ايه .. تاريخالا قنلأ -
 افادب لجرلاو ةباوبلا قوق ةريغصلا تحدم روثكدلا ةداسيع ريع ةررمو

 .. اه نم : هلوقبإ
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 يتلا ةبقيزطلاب تييعاو ةونالا يف
 تيوكا ىتاوسا ىلا ءاج شارتلا فه نأ ١



 كلا تركشن 6 ر
 رم يل ةفرفلا ىلا ب
 تاو ةيترفلاب يدمي تسدم روتكدلا ةخار

 يريخاف تابكلملا ءاسنلا لع تعد
 ا يمم ميفلا ذش 1 نا ينم بلطر صقرلل ةديج ًاروص طقتلا هنا تعدم ررتكدلا
 « روص ةيإ طقتلي ل يجرز آل ًارظن هنا لاقو , هبلل هديعاو هفحأل تيوكللا



 تحدم روتكدلا لاقو
 تاكا روصا نأ مييطتسا ال

 ىدحا ثرمأ مث .. اهتعدوف ناضمر يف اهربش
 | ينقسؤي -

 اد كئدثعوا يي
 تاغ هاو يادوب يل تيرشال ا رع ثحبق نأ تادبملا

 لاقو . مالسالا ا
 راق وأ افرع كبلذ لوب

 اهقالط لاح يف اهنا تدكأ هتجوز نأ
 . ةيسمشلا رصف يف ارون عم شيمتل ضايرلا ىلا ينأتس ين
 فصت هلل نيطسلف ةيشق نع ثدحتي داع كحاضلا ثيدحلا اذه دعو ع

 رثكا ةروصب ةرملا هذه نكلو ًقباس ابضرع يلا جم
 بيسي زيلكنالاو برملا نيب ماسقتالا رطخ يشفي نك لمثل هنا ودييو . ةيدجس
 ةينيطسلنلا ةيضقلا

 نع فقوتت م اذاق . برعلا نيبو اهنيب ةقيسس ةوه رفحت كتموكح تاو ورب

 د



 نوقرعي ايطغ يعش تامزألا لم نيز يف :
 ةحسالاو ريدقتلاب ةبييرعلا ةريزجلا ءارما نولضاعي فيك

 اشين كلا لاقرإ
 دلارتالا اهيلع راس ينلا ىنيرطلا سفن ىلع ًبيرقت ريسق مويا مشموكح نأ

 نياوؤسملا ىطخ نوقتقي ةميملا عقاولل
 .ةيزكرثل ةمركتطا هاج

 ا هفيلش لآ ىلع نب ىسيع خيشلا لزع ةيشق كلذ ىلع الثم كلا ىطعار.
 زيا يف ارتككنا حلااصمب ترضا انا لاق ينلا « 148 ةشس نب

 ةننم ةثم ذتم ىرخأ ةيضق ةيأ نم رثكأ
 كلل لاقرب
 نحنق . اهلك ةريزللا ا لب يسراقلا جيلخلا ما طقف سيل ىسيع خيشلا تا -

 قرا دادمتسا ىلع انكو . غلاب فطعب هيلا رظنت « انئيبو نحت ةصاخو © برعلا
 هتكلمم نم هرط ؟ ثدح اًانف . ةدعاسملا بلاط همبصا عفر هنا ول ها نم توت

 مخ



 هفطلودمرك ىلع هتلالج ركشألا ةسر
 ناب رخآ هلا هان: ءيشارشلا

 ادتدوع قيرط يف انمزاب ام لكب ةلمح يدب رصقوف نرظنقت تارايسلا تناك
 ا ءادقلا لواثق دميو امداخ ++ مددع ) لاما مب مادخل لك تن

 بع سو رصتل اروي ةقيفخلا يف ءاسنلا ريفارإ تاوسأ تتتتخار ::عيبفلا

 .ىوسكيد تيلويف مكب
 دفق * ريظلا دمب فصتلاو ةدحارلا ةعاسلا يف ضايرلا ةرداغ دق انك ال

  ءاشفل انمايخ انبصتا
 تاكو افيطل ءاس



 ناسا نآل ءاسملا كلذ ءاشملا ىلع ةريثك ايلف دقو
 1 هملتباو يساقلا محللاب ةيمامألا

 لشادلا
 مقيف ءاملا اما . امدق 5٠ يلاوح اسهنم رثبلا ةهوذ رطق غلبيو ةقوحنم ةراجحي
 ًابيرقت مادقأ ؟١٠ يزاوب ام يأ اعاب مو مم ىلع

 خو 4 ةبيشش ةدمعأ ىلع 2 اون سم رابآلا ىدحا لوس انظحالو
 .::ةفسنتا ردصتم رع: كولا رثبلا كم ءالا نيني لايج ةسخ لع تانك

 يدص ددرب ناكل ناكو لايجلا تاثم ىقست تناك ةقيرطلا هذيبر لج لك ةاما
 برش ىلا فشل همساي

 همدختات يذلا - ودبلا ءييسيا6 « ةزابطلا واسمح الع جرفتا تسر
 + هيبئاج دا نم ىلدتتا وللا شابتلابو فادمألاب اتيزم تاكو . هانا

 قيرطلا نم ريثكب لهسأ كلذ تكف
 ضايرلا ىلا

 تمت ىلا لابحلا اهتقرتخ
 ًادج ريبك هنا رومتا

 كانه لظلا ضمب درجرل ًارظنو : .٠ هبناجي ناعقترت ليخت قرجشا
 ادع تعمج كانهو ادق ماعط كرانلتا



 هيلو مقتل دويطلا ينأتف هاللب لهدلا هى
 نم ىأرم ىلع ايلع هسيراج نم لايشلا ىلا ليمج ناكم يف ةيلاثلا ةللا

 ةسماسلا يف ريسن انقتأتسا

 يف قتاقد هده انفقوتق' أريج ةباوي دعب اه انكابقتسأل الملا فادبع عرشو
 < رهيجتق علاض "الل ,عرتل اريج قوم ونجحت نيذلا نييفوضتلا نم ددع

 رغسوابك 06+ - علم بابلو اياد ةلحرلا لول نا
 ( ( ولكي وهجوز تيرع هنا )

 ماييلع ةرطبسلاو هبمش عاج عبك
 ةصاخو ؛ نيطسلف يف يمايسلا
 ا ةيدرلا تاقالعلاب
 زجلا يف ايناطيدبل ةيدامم رح ةياب قالطالا ىلع
 . تاحرتخملا يدقتو متل

 كلذ: فرعي وهو ةريزجلا يف هفوقتب رفتم دابخلا ىلع ءاقبلل يف هتمايس نأ
 * ةئهارلا ةمزألا يف كلذ لباقم ائيش هحنق ةيئاطيربلا ةموكملا نأ ول ترمشو

 «ةريزجلا برعش هردقت ةصاخ ةيبرعلا ةريزجلاو برعلا لع رشابم عقنب دوعب
 اذق هئاوف حرش يف ةقيرط دجيسف وه اما . ميكس المع تلمع كلذب نوكتف
 بجيو . ءادع لقأ برعلا نيب وج شلخ ىلا دفتعا اي يدؤي امم هاياعزل ةحنملا
 دقي لاما هذه لثم يف لخابتلا نأل ًادج ارك « لباتملا ءيشلا » نوكي نا

 ةب نل هاف كالو . ةيئاطيربلا ةموكلا نيبو هنيب
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 دقتمت * يتجسوزإ تلق ام ب
 . ةيبوثجلا تيوكلا دردح نع عافدلل ايركسع انصحالا

 ةفرعلا هوعس هج
 كلملا اهقيقش مسا الإ اهمسا سفانب
 مسإب يدانت' ناجع نككل « دبع هع

 رصع قك يف تانبنا رهشأو مظعأ و راجأ
 ايداع الجر سسيل ًاض
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 رانا

 سمسا اهدلاو . يتمداخ ةدمح ةقبقش ةئبا
 ,تاوثس ةدع ذثم هيقاسىدحا يف ةبرش ببسي

 ةقيضل ةركيز لضم كنا لي
 ريض ةنه دسيو.,ةقيدلل يف :هقزاعت (هش فل سباتما تاوتن هلع لبكو

 دل شيرملك فلخ ةئبا نع جور ر قفل ادلاو يفرق
 . ةبفاملا ةيلقلا تاونلا لالخ لمع نع

 جاوزلا ةفحر . ةيبرعلا ةريزجا يف ةلوهسلا ةياغ يف نارما قالطلاو جاوز
 ةنالف ديرب ناك اذا ام دوهشلا مامأ لجرلا لأبو "الما أي ذا ًادج ةطيسب

 نس غلب اكو
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 .( اهفيقش وأ اهدلاو ةداع ) ةاثقلا نع بونب نم لأسي كلذ دعبو . هل ةجوز
 يف راتم فلخ سورعلا سلجت انايحاو . ةلفحلا تبنت « معن » باوجلا ناك اذاف
 0 ًاودا كلاذ نكل ب . ءيش لك عمستو مسارملا هذه هانثا ةميخلا
 هدير اضفيرب ال هلا دوبشلا مامأ لوقي نا الإ هيلعام هتجوز لجرلا لطي
 ارم ثالث كلذ

 جاوزلا قيسقو
 كلاثلا اهم يف تالافتحالا هذه ىلا انيعد دقو , لايل ةدع

 ضعبلاو تابجحم نهضعب هاسفلاب ةفغدزم هثحاب تثاك يذ
 دقو يف قتلمم جارسب ءاضم لاتثلا نأ

 بابلا ةيتع دنع انالك انلج مث ةوبقلا انل تمدق ةرغ ىلا انلتشما و
 نيرضي نسلا تاريبك تادبع نيمظمم ٠ سودبملا ٠ نم قيرف دخأ انيب ابيرفتا

 دوعس انيدلو هاما ىلإ

 انكر اسفي نووي ديطلا هببأا
 بإب ةسا

 ةصقر صقرت مرا وعلا نم
 اريصق اناتسف ةسبال اذا اما
 زهرلاو زغل نم ريثك حسم ةرؤل ةصقر ثادملا ها

 .ىوألا ةجردلا تاصقار هيدؤت تناك
 نيسعديو لجفلا ترماظتي رغآلا شييلاو اديب نصقرب تايثللا شعب تاكو
 ةرلا نفرعي ال نينأب

 ابنا ليق ينلا سورملل بايغ ظحولو
 ريغ هنآل جراخلا ىلإ دب مراسم ردصت تناكف
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 اهطاقتلال نيرخاحلا لافطالا عفادشيف ةئ
 ميش او 2 نسوا عمرو ضلألا
 لا تأت تناكر ةددمتم تاصفر اهالح طدهاش ةعاملا فصنو ةعاس دميو

 وأ ةديسلا هذه نوكت نم نربخت ةدمح و
 ,.هارشنالا انزرك

 تءابس طبضلاب مايا ةينام دم

 اق وأ ةينغالا ذمه ين

 تالافتحالا روح ةيثا يعدو فا
 اهكقيقش با للا صاخلا اهريرس ريسمت:نا ةدنخ تدعو دق
 حابسلا ةنم تكنبنا ابنأل مويلا كلذ لمعلا ىلا تأت لو ٠ عا

 نوكتل اهيادعار اهنم ىبالملاو ةمتمالا لقت

 « ةيبرملا ثاداعلا بسح يبيرملا هسدق نوقا رخأ نطقلا نم ديدج فاح
 سرا يف اهيطغيو نيبئاجلا ىلع ها

 رمح اري أر اهريش لف / قول تسعد: ةرتو اييدتر ايدي لطم
 دم قوق بالما انعشو أب اهسالم

 ليخنلا قاررأ نم ةعرتسم ةريغص ةلس هتقيدح نم سورملا دلاو رضحأ دفإ
 هيلع شر دق تابنلا اذه ناكر . ةحئارلا بيط تابت وهو ٠ عمشلاب ه ىألم
 وا ع
 . ةيجوزلا ريرس فاح

 قوفو تحت رثتو

 02 -اهنراجر تيركللا 3



 يخالا جئاضنلا هئاطعال هلاقدصا نم ةئالثا وأ نانثا سير
 ؟رظن نككلو فافزلا ةليل سيرملا بحا ب قلعتي ايف تاداشرالاو



 . لافتحالا لحارم ملل يف
 هنا تلاقف . انترواغم دعب ثدح ام لك ةدمح انيلع تصق يلاتلا ويلا ينو

 جاسهتبا ىلا لاخلا ةيبطب ىدأ خارص سورعلا نع ردص ليلا فضتنم دنع
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 فويشلا ىلع اهب ترادو

 فك اتسم
 اثالث ةدمل نتا رهوجي نيطمي تاره رجل داعق



 يف هب يعاججا دعبف . 147١ ةنس دادقب ماحإ
 طفلا دنع يف ةدحاو . ةئس ىك ةثنهت يتفاطب كب ثادبملا

 ناكتف . اب لصتا وأ هل بتكا نكأ م كلذ ادع ايفو .ىحضألا دب

 ةللسلا مامز ةيبرعت" ةموكملا مع دعب نككلو . طبسب ادعاتت ردنب ةيئاطيربلا
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 نيبلاط دمعو يلع اهيدلو لسرت نا تررق ماأ ةدمل مامالا اهدالوأو تمرح نأ
 .لع رممقا نم ةنماشثاو ةرسامنا نافلبب تادلولا ناكو . ينج
 بلطمو اهتصق نادلرلا ةريغاو . رهظملا نسحو ةقثآلا |

 ات (مدلاو نا الاثر . لمتشو ددرت
 ةيبور ةياقالث اهيطعا نا عيطتسا تنك اذا يئالأسو .ىوابق يف نيجبس اهدئاو

 اًمثدلاو ةدوع روف اهنا
 ىلا جوتيل حرتخللا خلبملا نم ةيبور ةثم مدختسيس هنا ةعاجشب يلع فاضأ

 ه! ىلع كلما لمح عيبطتتسي

 رمأو اريثك رثأتق ةئاملا هذه عنقو نع هتفرعام دمحا خب
 ةديسلا ىلا نمتلاز نم ةيسيك لاسرإب ار وق لال

 .٠ اهتلئاع ةجاح دسأ
 يل انمو هرمبلا لا ر 0 يتلف دمع ينءاج

 . ماجنلا ىنحتسي يلا ىلع اناث
 قلت قامزلا نم رهش دعب

 . ةيضقلا يف رظنلاب هدعور كللا لباق يلع تأو هادنب ىلا قيرطلا يف برها



 م ةنيمافاس يأ كنف ف رعب جوز لأ ثلا فم كفر .هيرشفا
 . هدلاو حم نجبس هنأ تنل اهدلو نم ءابثأ قلتت ما األ سأل

 ةليرقأ برقأ مث نم فرعأ نا ةديسلل لوألا ينلباقم دمب ادهاج تلم دقو
 بلاط * ةحوبجيو ةناكم ووذ مهلكو ةرصبلا يف ءالؤه نم ةنالثل

 راسي نيتئابتا ميركل  دحأ نم ايارج فأ م
 ةدعاسم ةبقم !وفاخ مهن مهتمشو نم مهتلئاع دارثأ دا لافطأو ةجو

 نايك يف نودعسلا اذ جاتا كب كادبع ما
 ! لك ابيف تحرش انيصر انداه ًامالك

 : ىلع [ظافح هنري
 حسو هتجووي را ردت ةقيلو يرق تالص كب ادب نيكل لم
 يف يجغزلا همداخ يل كلب شادبع لسرأ دقف .ررفتا ىلع ينادنل باج

 ق يف سيكو ةلام
 فا لاقو . هلافطأو ردنب ةسوزب يتجوز ةيانعو يتيانمل اهيف ينركشي ةقيقر

 ثودمسلا لآ

 كفرابم ةلامرلا كتشنو . ةيبور ايا

 ًارورس هبلق الم رمالا اذه انفارتعا نأر ردقلا ةميظع ةيلج ةديس ردنب
 . تودعسلا لآآ يعز ثفصب هل حركت وه ةديسلل انيرككق نالا

 هلوق كب ادبع ةلامر يف ءاجو



 ذخأو داع مث زيزملا دبع كلما ىلإ قامارتحا مدقيل نتليرلا ىلا هجونو انتدهع يف
 ملا يلا تك داع هنا يقتكلو

 .ظاديع لزنم مامأ اهفقرتف ةرايسلاب كلانه ىلا هجوتنو يصير ةبارب ىلا داي
 سلجغر ةباوسلا لل

 . ريالا ايخزثم لظ يق ةعاب تمت دا ةفظافو ظلدبع عم ثدحتت نرألا لع
 دعي تيوكلا 2و افابشم ايبش الجو شادبع ناك

 رهظ نع لجرثذ انك انتدوع ىت

 ف



 مقادتل شتت ةدطاف تناكف ..لةينا ةجرز اهذختبس يا ات هتيدح عوشوم
 ل ةاديع ىلع قي لاقلطألا باها مدع يف

 رسمخ يف لا فطأ ةسمخ تيجتاو هريغ تجوز ابن جرقربي مسجلاو
 ركتي اذابف يمالك قدس ىلع اناهرب كلذ نكي م اذاق تاونس

 ثيح ةكم يف جحا ىلإ دالوألاو اهتبقث عم ةمطاف تيهذ ١

 لختنا ا نككلاو . ءامملا يف ىتخ نم يناميي هنا يب
 ةادبع شرم ترا ريغألا اذه تال نمر

 . اهعيمج اهملخي هرمأ يتا هنانسأ نع مجان
 لرأل انفيدص انيأر امدنع اشهد تناك مو ةأجق ةيلمعلا هذه تيرجا





 يف توريككي امدنع لاجرلا نا دوعس ابأ اب هثلق ام مهحأ
 16 ألا بيلح برش ىلا توجاتحعو لاقطالا نوف

 نا الإ لع انف هتانسا دفق اذإ لجرلا نأ كنف نم عمسأ ملأ ؟ اثيدح
 تودلوب نيذلا لافط١

 نلت تن ؟ ديد ي رمثتم اهل يملا
 افرش حبصي نا كشوأ هئا كشال ؟ تينت

 رمشي وهو لاقق لم قادبع نم تافكلا ده تباصا
 .ةنرشج ةأرمإ مالك ىلإ يفصتال - نايذه نأ ةقيقحلا يف



 لبق ثوكت ءاتسح ةيبص ةجوز هسقلل هرلل ذختي نا يه ةابحلا هذه يف بايشلا
 . نيمماسلا اهمالك رسب ةقبل ةثدحو ةيئافتمو ملم قوذ تاذ ةماسح ءيش لك

 ل



 أر اك ازيجع دقق انس ينم رفصالا يا
 يف فيشسلا مالكلا الإ اف لمت النا

 أ عدفت نلف ةيعانطصالا هنانسا
 را لبق ديدج نم كتانسا تينت تح رظتنا لادبع ب ناو . ادلطم هقوبق
 . ديدج نم جاوزلا ىلع مادقالاب ركفت

 . ةماوتم تاكتطف انميج انكحضو

 . مس ن فادح يف امئرو ىرشأ ةيعيتس اة كعو
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 آرف يرتشي يوتا انابلا
 اريمالا نم ةمطاقم ىنارعلا ناك امدنع

 هرضبلا دازل يدي ( يصح نب للادبع وقاد ىلع ) 3
 :كيطسالا همضي ليصأ ناوي نع اد ثحبي لويخلا ةيبرقب آملوم اشابلا ناكو
 تودب اياده لكحشب هلوبخ ىلع لوصحلا يف بغري هنأ هفمض ةطقن نكلو
 ةيحصرت ةداع يهو افرلاو ةياملا كلذ لباقم هبداه يطميو . ابنك عقدي

 ل



 مرصبلا ىلا ليم يم ىلع قفتتلا
 اهطبرر هسرف نع خيشلا لجرتو . يحارصنا هلجم يف اشابلل هتامارتحا مدقبلا

 نك ةفاسإ +
 نمثلا اذه لثب ىتح ايمي ال يننا دقتعاو ةيكرت

 رام ريب خد يع لعاب رعي اهدجع هلل برمقا كيب اقعانإ راسل
 لباقم يفتي < 3م اللا
 * اشأبلا نم هعقوتي ام ىلا يفخ
 ير نعي تبخل مالم

 بِيط لجر ءرئاز نا اشابلا هب دصقيو ًادبج برملا

 يذلا احلا ىلا داعو جرسلا لمحو اشابل مداخ ةدهع يف همرف باثلا كرت
 تدمي مانيش نأكو «عوبسا دميو ,هرصبلا يساوش ىدحاراشملا يف هيف عقي
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 هيلجلو ًاراح ًالابقتسا ليقتساف يدابضلا هسلجيب
 .رئازلا ةيقب ظحالو .داتملاك تارم ثالثا

 زيفع خويش نم ةميقر ةلزنم رذخيش هنا اوثظف فيش اشابلا

 اشابلل ةينا ةرايزب خبشلا ماق
 ربقلا هل تمدقأ ثيح قال ناكم يف
 ةواقحلا
 رش وأ

 ,رب وهو !ئابلا لاق
 دنع اب ةناث لاعق -

 اهتيدغشا يتلا عئاضبلا نك بلطأ تلج ددلا . مهغأ ال نتا ؟ دصقت اذاما
 . « مراقع مراقع مراقع ٠ كلوقي ينلبقتستو ينم

 : اكحاش باشلا لاق انه
 . هرم ظل لاطأ كل حرشي بق كلذ ىتعم ام اشابلا لآساو بعذا -
 لاو ةصقلا ءربخأو اشابلا لا بضاغلا رجانلا بهفو

 قد - اهلراجو تيوكمل دع



 ميل ميلا ل قو
 الا عم اهلبقي نا رجاتلا نم بلطو ايي ةجاحح هل دعت م هئأب اعرذتم

 الئاق فاضأو
 | اشابلا دار ايد

 لا يستحن نمت يجح نب هللدبع لاق

 . ةعساو هللا ةمحر نا . حالصلا ةداج ىلا هلسر قتيرط نع
 .ةورمملا ةيلاثلا ةضقلا تيإ ه لوقأ يننا كتدامل دكؤت نيدملا ىدلا

 ل



 ١ هجوتبو قيرطلا يف ة ب !!
 انخلا هذه نم اريضغ لوسرلا بحص نكلو . ةالصلا دجملا



 ةريرشلا هبيلاسا نع ًادحاو [سموب يدوجيلا فكتب مو مابالا

 ب لف لوسرلا اسما . لمفي ام لجتماب ةرم رعشب
 يلب ريشي زر < ةينريق ف

 قف يف ستتساو كيب نما
 نم هقياضت ىلع لدي لل !؟ دا لوقلا

 مدلل لاجنلا ثنا تسلأ
 نفكا ل يذلا لجرلا

 ؟ هيإب مامأ راذقألا

 لوسرلا لاقو ه
 يتلا ءايشألا نكللر. . ره نأ يقيدسع

 تنا تلا ؟ يثزلم راوجي شيمي يذلا دمع

 يدنع ثيم تسيل اهركاذلا
 كذاقثإل يمسرب ام لمفألو



 عشا لوسر ادم تاو هلا الإ هلا
 لش دميو . ةايسلا ةكئالم تلزتو جورلا لسا بالما نطا نا ديبو د

 .لازي ال ثيح ةلكبت ةيمالسالا ةربقلا يف نف
 نآلا ىلا مرككي هدبق

 ا ريخ رحت هللا دنع نم ةوقبو ةقيرطلا هذب عبحصلا تاسهإلا ىلا يد

 اومسلا بحاص انبلا همدق «نيثالثلاو ةسماحلا يف ابيل
 لكسر م ناكو . ةرمشابم

 نم بونسسملا ىل ادحاو ليم دعت ين ةيدنا انا خض ةطع ةسارحلا يف هرمس
 يتجدزو ألا تنك امدنعو . لحادلا ىلع هببمش
 وأ عمسي نكي ل © ةربقلا نم اناجننا
 ةيرق درا هتيخ يل
 ضبا نحن رت هل ةيسللاب

 د



 لالخ ةايحلا قرافبس هثاو ةسئاب دوعس ةلاح نا يرابم
 2! لوب تحوز لل عجل نقل كلت



 ؟ يمسأب ينا نم -
 ايه ةهاقث ررد يضفب انه هنا . هجلاعأ يننا .بافع نب دوعس كمداخ هنا -

 برق اوثاك ةيبص ىلا !نثويخ مامز ائداف ربخلا اذه عايسل ةشهدب انبصآر
 انيأر كانهو . انسلبف .نيموبسا دم

 هذه لالحلا
 تقلسف يقئأر الا يئاد ثقرع ( ةبجت

 / ةيبيلا نمو نذألا ىلا نقلا نم بيلص لكش ىلع يسار
 رلا ترمأ كلف دبر . ري

 قلب ركل كيسفو . ةييزخلا هب قنا تعلو مريس قفا
 رسم نككي | هنا نظاو ةصقلا هقربخا ال ةثيبخ ةكسش



 لوألا قوناك يف
 . تجوز ةبحصو يتبحصي دالبلا دبع قطع ىضقو تيوكلا ىلا داع 1401 ةئس

 دشفا بوتج يف شبعا بهذو تاونس ةدعذنم دعاقتو

 بنيات الاقم يتجوز هنع تبنكف 14د» ةنس يناثلا نرتاك نم تلاثلا يف يفوتو
 زياثلا د ةديرج يف

 هلام قنموسفبلا بور وطن: وم ء يشن لك بياكل
 هيف رقشمتت قنا ةيعارشلا قراوزلاو رحبلا « فيص ةليل يف
 لا هشلق ىلا سجرقلاب ىقأ ب . يسجرقلا طاسبلا كلذ ةصاخشر ءارحصلا
 . هتقيدح يف ةديحولا راهزألا ضيبألاو رفصألا يرارحصلا ناوسقألا عم
 ينل ريبنككش قبال هقيدصل ع رجلا بئاج ىلا ةيحيبسملا ةربقللا يف
 كلذ يف تيوكلا يف ناك يذلا ديحرلا يزيفكتنالا وهو بسام ةيكر ناك

 ايل هةر تيوككلا ماح ىتقش حابصلا ماسلا دهف خيشلا ىفلا كانه
 ةنس[ريسسو 3

 ةنسلا هذه . هرهق ىلع سجرلا تاليصب عرز يجوز لوامت



 كلانه تلاكو , ًادجج ةيئادب طفت ار
 نار كوبصمالا ةناركبأا و ءارعيصلا نن تاوزفون تادا

 سهم لإ

 مت يمادق دحأ دكلاخلا
 ةسغدلب قلعتي رمآألا ناك اذا
 دنح ىلع لسقاو نيو ماكؤلاب

 يسال

 هناكح فرصتيو هنم اسأك بلطي ناكف . هاا ىوس ءاود ممختسي
 ىلإ ءاسللا برمشي ضرا ضيرملا نم بلطي مث كلذ لعفي نا نود هبق ىتصييم

 ل



 وف اذا للا تاقدل د هلوق دح ىلع ثااويطلا كلق نأل

 رششلا اي دصقي ال هنا اهمهفا اذا دنا ين

 للا صخنشلاب ىتزي أ طرشي ةداسلا يعاقألا ميتخدل
 ءابطاو ةيلاسرا انيدل تناك هئأ عمو . ىف

 نوفشفي اراك مدمعلا لع برعلا نكلا © مسا داشملا لمملا
 نم لاجر ىلع نيترم ترث دقو ا

 :ردق ىلع لثم مظعا
 ديرأ كلذلو ًادحاو ًادحاو ةيضقلا لاطبا فرعأو . يسفنب هتيأ
 نانو بابسالا رسفأم يثا عدا نلد . طقف ةفبشما
 فتاك 1016 ةئس فيم لستار يف
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 رقي [سلاج ينال خشن ناك
 راثلا نم ثعبنلا رونلا ايذتجا تورق تاذ

 غبتتلا هلا نقط دذف يب ! مالسب بماذا ه-

 هيب ريس هج ىلع ابكار هقيقشب ىقتلا ةذيدملا نم اليم رم
 26 نم يئاعب للزب ال ناك هنا عم ةدبج ةحصب ثكلو

 ب ترمشو ةاجتف مسنايثأت ينع لاز دقلاو -
 مقر ةزجنملا نا نيبق كلذ هي ثدح يذلا قولا نع هلأس الو

 هذلا تقلا



 دخلا ثادبع خيشلا سلبجعيف تداحلا نمتاعاس يئاث مب يف
 ليقا ين نابم هلأ فتك فضي نطو : تيوكذ

 يف سهلا بابتأ هئلدحا بالا يف ةدازو . هلا ينذقا حرجا يفاد
 ىمقألا غال نم

 رحث نيليم ةفاسم عطق نر دعب بلك يعولا اهدعب دستف نادي.
 هد نيرشع دعب هنأ فبك سلجلا يف عمجلاو يفربخاو

 قيرطلل ىلع لدبل الجر همم ارئسرأو لبجلا ربظ يلا هبحص هطير دقو :تيركلا
 . "أب ريسلا ناكمالاب نكي ما

 رصف مث اوامقق ضرألا ىلا هرلذنيو للسما اوققري نا هقاقر اعد
 لاقو افيعض نككلو فقوف لمجلا جرسب ينال خ

 يجر يف نيطأبرلا ثعزن يلا ثيحب . لعذم نسمي ثرمش ةعاس دعبو ه -
 دتع تيوكلا لأ تميو

 قيقا فنتنم لقوسو. ٠ يداملا يللا
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 مقلم باجتساق ذا لا تاي لا
 . هعحا كرابتا

 :. ةلع بيلع عابطتإب تجرخو ةدحلو ةرم نيماي ديسلا تلباق دن
 لع [لاج هلرن ام ابلاغ يتجوزو انا



 يف قفاوق يزعم ىلا اذه يمزع تنلباو . ةبك ريمالا ةيلاسرالا ىفشتسم ىلا
 . ةلاحلا هذهي ةيبصلا هتجوز ةيؤر ميطتسي ال هنأل ينقفارب نل هنا لاقو ! لاحلا

 ل ترتج يدنا ىلع نا :ةاغو هما تلرو يو
 اشب نككق لو . منا نم يبرغلا فرطلا دنع نمقي اهنا

 ٠ نيتميخ بناج ىلا جنا

 ثيح يدحالا ءا

 آم اهانثبا ةريئص ةفيرص يف ثمر اهنكلو



 اكلابتم ايرشب لكيم تحبصأ دقو انب تيأر امدنع ثمدصف ايبلا يتذخاو
 لع

 تانريرك نم ةيكك انب تيطعاو . عضرلا يف لدبي نإ نيموب رخآتا تاق كلذلو
 قوحسملا اذه نم ىرخا ةيقك ثكرتو !هتعرج اهنأل تررسو هاما عم ادوصلا
 بيلحلا نم ةيلق تايككو مويلا يف تارم عبرا هئم اهيطعت نا اهنقبقش نم تبلطو
 اذا ىرأل اهيعارذ نم ةاثفلا تعفر ناكملا رداغا نا لبقو . نيتعاس لك نخالا
 اذهب ترثأتف ايدي تنلفا افاح ضرألا ىلا تطقسف © فوقولا عيطتست تناك
 . اريثك ديشللا

 ناك ي ا .يزمم ىلاو تجوز ىلا تدهاش ام تلقبو ثيوكلا ىلا تدعر.

 ل
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 قاقر اهلي (ديمس قوؤولل دض ادلع طق دش ماا قو
 فب نا عيطتسب كا نأ اجامل ركب يح

 قولفع توب خربصي اههنم لك ناكر
 تيتا ل ةرهأ.- لل زوجملا ناكل

 يلصألا اهناكم ىلا امج ريو اجرخي نأ ريدقلا ثلا مسأب را

 نا دعب نمؤلا نم ةدمل ةتيم هبشا
 يضم تجوز لزنم ىلا اهل اهيعو تداعتسا او

 ؟طرنم ىلا داعت ثا ثبلط ثبم

 لاق دمع فاضأو.
 جابصلا اذه ثشم عقتولا يقو . ةقانلاك نآلا لكأت اهنإ ثا

 هابسأإ ىلع رسكللا ةماسًابيرقتيم عبر 3 ةفاسم يا ءارهجلا تانحاش ةطحم ىلا
 ره م فربق ثلأو ركللا

 .اقيأ
 تننظ ثيمي ةصقلا هذه ينتلمذأ دقو

 و أبن ءاضفا يف دمع ةقيرطا
 ىلا يزمس ثلسرل لاح لك ىلعو . انل اهفصو يل ةلاحلا يف ابا دكأتأو ايصخش

 اهدحولا ةثحاشنا ىلا تقلست دقو . هومسا

 يف دلمافاو تمض كارلا
 امرأ ملام هقدصأ ال يننا ةحارصب هك تلقو

1 



 ىلا همم اثب بلجي نا دمع مالك قدس اذا هنم ابلاط ةعرسلا حان ىلع ليحاحفا
 . انتيعأي اهارثل ماأ ةثم وأ ةسخ لالخ تيوكلا يف انلزنم

 زم وكتشي قوزرم نب دم ذشأ يلاتنا :
 فلس هبيزالا ع هنكلو نيريبسالا صارقا هاثيطعأق . ىح

 نا تيوزل نكني تيح ءارهجلا ل لا باعذلاب هل حمسن نا بلطف ًاريثك هنل

 ماستر هيل يف هوي مشي هنا ةدييسرف هارت تنل. هت رز نط لع
 > هل هيئه يحعفا يف عيش شو نأ بلطو

 ةشمدب يربغ لاقر
 يذلا ره دمع أ نوفرعب ءارهجلا يف سأنلا لك“ هومس بأ إي نظن اذام -
 اؤه مقتنأو . نيقرب رشلا نيحورلا اهنم تدرط يتلا زوجعلا ىلا اتب ذخأ

 لورألا ةماختنالم ينرخألا يه
 ا نب دسم قو نم ساو عوبسا عبو

 يزعم تيأرو . لبطمالا ىلا لزنسي -
 لف يتيحتل نالثقلا تضنو . ةشيرع ةماسلبا هف لعو ةدمعالا دحأ ىلع انكم

 < - اهاواجو توكل د



 اهعقرب فلش نم اهنادسا تلاق نا ىلا اهقرعأ
 يتحص تدمشسا يننا كيرأل تلج دلل . يبل

 ىلا تعربف تقولا كلذ
 | ةيوجعألا منه يدهاشو يام -
 ادلا ثتلعأ اهتسحف نأ دصبو

 و . هجر ىلع ةداعسفل تامالعو مكيبي فقا

 . لقع اهروصتي ال ةيبرملا ةريزلاب تدم ةقيقملا
 يراكذتلا توكلوا ىفشتس“

 يراكذتلا توكلوا يقشتسم دبش ةلسلا كلت يف .1479 ةنس ىلا نآلا دوعن
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 * تاضيرملا ءاسقلا نوطامي مئاسنو كركي
 نم ثليب اف ةشآلا باهذ كنمو
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 2 لمعي ناك ءاسنلاب طالتخالاب هس هل حمست تف بناجم ىلإ تامداخ
 . هيلع ءاسثلا ماحدزا عئمبل جايس كما

 و. . ثيوككلا يف هلاجرال مشق ىقشقسم ءانبل ةطخ عفو
 :يتردلم هقيلاكت علبتسو.« يراك ذنلا يرام ىقفتتسم +
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 رشف يانا

1455-1 
 ةيناشلا ةيملاعلا برحلا





 ءاففدصي نحن ينل ةدئارع 0 جراشلا
 :بيطوغلا رجصلا لاجرب دريمملا ىف هيج

 ذخاو ةقيرصا م ةدوأب يسمو

 ري



0 

 0 يكن



 ايبا بهذو . ةوهقلا برشا كيلجرلا وعدي نأ نايقو نب دم نم تبلط و
 نا اضفرو هيلا ناجاتحي ام لك هنا لاق يذلا ءالا ضعب ايف ذخأيل داع هنكلو

 ادهاش ايبا هيف كش الاعو - ةرهقلا بر
 اه ريس ةعباستم ارقد ةفيرصلا لخاد ًايزيلكنا ةجر

 هيناق يوكل ريسق افناثسل دمع ارك همست ينل هم رمش
 16 يئاكم نم كلرحتا  ثقرلا اذه لاوط هئيدح فئأتساو ناجولا
 ةيوه نع يلام ىلع اباوجو . ةرمش ديف لاشي ل ءاطتلاب عفلملا ضيرلا لجرلا

 حاصقالا اظفر نيلجرلا نال ةركف ةبا

 و سواجنلا ةقوعدف مق ًاضيرم ودبي لجرلا ناكر

 رهام لبجو ىلا اجب تيوكلا عيش كأي
 لمعلا ايلط تيوكلا ىلا هقيرط ف

 هثليبق نع (صصق نري أدب ذا رهام تدع هنأ



 و ةليصأ اهنا لاجل (ضيبألا) ىصشز
 تاكا هوت ٠ يع يسجل



 يتلا ملا فو . ودبلا نو
 فانا ثنكو . هيتكم ماما ةمسارلا ةقرشلا يف هومس سلع

 جابصلا كلذ يف نورث



 ثيشو دسسق سبالللا تن ثيح ءىطاشلا ىلا لزنو موده لقا هت الوضقو.
 يف لوجت دمنا عمو . حبسيل لوت امدنع قئاسلا مادقا رثآ بقت لمرلا ىلع

 ةديحرلا رثآلار ةقطنملا يف رخآ ناسنإ يأل أ
 تاطرمسلا اذهو . لحاسلا ىلع ةرثكب دوجرملا ناطرسلا اهكرت يتلا يه ةدوجرملا

 ناطرسلا اذهو . رخآلا بلخلا نم ريثكب لوطا بلذع هلو ريغصلا عوتلا

 كك



 : هضاو بئاجن لع ةيلرسق لمزلا نم انارغجت اهوس تيب روع يف شينيإ
 مغ دقيت ناطيونلا هئالحأ
 يسكع ءاجتاب دوعي م اطوح رئاردا

 فيم قطخاو.رخآ .ناكم يف هتعاس دقق ار باكي قئاسلا نأ نظو نمألا
 ةديدج ةعام ىلع ةئم لصحيل هديمل ةصقلا

 ةقرسلا ثدامب كف اقلق ةسيخلا ىلإ دمع داع

 ار دق هلاك داو ىلع اهثم نيت وأ كيسخ نيب نم.دمع
 ةثم ةقاسم ةسفدب رثالا كلذ عيتو . قباسلا
 يه اك قئاسلا ةعاس لفسا يف دجروف ناطرسلا

 عوضوللا اذه لوح تايرحتب تمقفا
 ةاعر نم وهو ينال نب يلع ىعدي صخش

 ! ةقالع ةيا يعارلا

 .تيوكلا لا مدق امدنغ حال تقو يف قيرعلا يلع ةصقتأ
 يف هباحسلا ناوفج خيشلا هجرت 4٠م4 ةثم نميلا ل مايأ



 نأ كلما ةيونلا مجوليو يف معاسفقأو خو
 . ةاطمرل قالا ريعلا لالخ تذل ةوارلا دح اتناكو هورمح

 .ةبديلتلا ادق, نيلمم مهتاثاع ىلا نردومب كلل ءالولاو مارتحالا هالؤم ا
 ٠ بايثو لام نع

 اذلل ناسا امأ . مقفلا ذارفج ىلا اديغأ نبذ
 اهحازب قلي نا لبق ةنأك ةلس ايي كبح نميسلا
 مل يلع ناك نا شايرلا يف تاوثم سن دعب
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 كلما ةحر
 ةيلاتلا ةصقلا قيرملا يلع ينربخأ

 نأ دمب مهمبخع ىلا نيدئاع هبيتع خويش نم ةثالث ناك
 رطلا يف عويشلاب قطو

 مهي اويحرفا تابتنلا نم مهنا ودبي قاك هنا الإ ايضفنشا

 ىلع ةشحوم ةمقب يف للبثلا ءاضقل عيملا فقوتر



 وفلل تقوى هوضوتب از نيئمنملا هأل مي ةدنل ءاطبب ثمببلا ب

 ىشوبرخو دم يتثبس ىلع قيرفلا رثع اريخأو . اسمه داشرغمالاو را
 نيربق اورفحو ( ةيحضلا نم عوتك ) ءاشملل افورخ لاجرلا عسذو

 كاتم ليقا اوت م نيلبتتلا

 ةداره
 دسق ناكل كلذ يف

 يات ل
 لفطلا نال ىلع انأكم ةلئاق كلا هدلا



 او 1 نه ةاليلا ديع موي دييق يترملا هسراجو فلؤللا
 تاق م ىف طفنلا رابآ زك رم ىلع لدت ينل





 .رلا ىلا نيلجرلا لقنب كلذ
 يارس اهنم لك ءاطعإو اهحارس 1

 تناك دقق . هيف لسلاب ةلوخشم يديألا تناك نيضالا نيعويمالا ةيط
 امنا عطق نوطبذي الجر نيثالث نع ديزي ام ناك كلاذلو ديدج عا
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 ليوط سرق اهقيرط ضرتعاو ه
 رولا ىلا 3يلق اهامقدو « فقبلا  ةراحي
 للا هيديب جوقيو تالعتلا يطع
 لا لشدم ترهاغ

 امدنعو . قي
 رحبلا ىلا ءانبللا رادج ىلع رسل ارث دالرأ
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 ةيرط اهتمدتم اما. ةيلاما راحبا يف ايسال ةحالفل لنا ريت كلذل
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 .هضرعر مادقأ ةيناق هلوط حطسلا ىلع ناكم ىلا أب ثم باهولا دبع يل لاقو
 . يدعم ىهاذه : تامدق

 لاق ةنيفسق لمسر يف هوقلل هر دمتم ىلع يتلد مث
 احابصم اهتت مضنو ةصوبلا عضن ةردا 1

 ! اي امي ينل ةقرشلل يه هذه نذإ
 ةسيلطم ناردج كاف ةفيظن فرغ ميدل هداضنلا شنب : ةئاق فاضأو
 يضع ض

 مك





 7 ةيفف معع
 . ةصوب ١4 ةعرشالا هذه نم عارش لك ضرع غلبيو

 : يلي ام تقولا كلذ يف تينك
 ىلا « وضلا ٠ لزغتس دملا عفترب امدشع مويلا ربظ

 قو ناللا فرفريو ةيسيئرلا ؛تيراص تلزثأ دقو ءىطاشلا نم ليم دعب ىلع
 سوق ل 3 اهترخؤم

 املا قوق ام لا يسارملا بحستو ةعرشألا عزت ةراشالا ىطعت امدنعو ٠
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 زقملاو عحجرأتلا ن

 تاراسقتسا دسب ماسلا قادبع خيشلا وسم يلاحلا احلا نم يج





 هنا لاقبو ا ريثك مهيطعي الخلا يف

 تاقكلا نا لاقيو



 ةين رخالل ةرجه يفق ثيح تأتنهلا يه اهانقداص ةدحاو لوأو

 نونطقي ال اياحصأ نآل ةنسلا نم تقرلا



 ةيلزخلا ينارالا تئاكو . ضاقتالا نيب نم ذب
 داوسلا ىلا لئاما مقاقلا رخآلا اهنم ةفلتخم ناولا

 زا
 كانهو انه ةروثنلل ةمطحلا

 واب لخادلا نم ةمخ عم رمحالاو حئافلا رمحالاو ما

 رك



 تلذ ةريبك ريراوق نم عل طقق ةدحاو ةببس نب ةاذرم
 اينم للكل لكشما اميرم

 اسييف رخل قرط مدختست تناك اهنا نا
 يش انهابتنا ىعرتساو . سأرلا دنع

 ظرثع دقو ئاوق ةمبرا
 ىلإ لئاملا رمخالا فزخلا نم امهدحا ناكو  انمايخ تتاجم نيمفترم يلع !هيبلع

 ناكف رخآلا اما



 :5 عيبر نم نيرشعلاو كلاثلا
 . تيوكلا قاوما يف اهرعإ ةشيب 15١ يلح

 يردبلا !نيداخ يعم بعنطمأ أ تررفو . مليأ نن عيال يف سيغا
 مهاربأ تنب اشمع هيخأ ةنباو ؛ تاقوألا نم تقو يف زلزأا

 ةسيده يعمم مل تذغأ دقق
 نم دنعو ةربقلا نم ةيقوأو نهدلا نم ةيقوأو نيحطلا نم سيكا فصنو يشنا

 ثم مانمأ ةاتيقل ىلا يهل لبي ءاج سيول عابس نم ةزككيم ةفاس يقو
 ببي ليلغ عسل عم ةرسو انثمثمأ ليمحت كلذ انيلع لبسف (بلاع دلل ناكو
 . ناكس يبرغ لامش ىلإ اهدعب اتمنا لت يف انيايو . برقلا
 وللا اكو فسنلاو ةرش ةيداطا ةمانلا اكضوو

 ةعردج نع ةرابع وهو يبرغا ءىلاشلا ىلع موقي هاربا لزنم ناكر . ةبولغ
 يلا ءاضيبلا ةراثلا موقت هم برقلابد . رجلا نم ةبقبم ةئطاو ةريغ
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 <10 5 !هاراجر تيوكلا كل



 تناك ةدراي يتبام دعب ىلعو . سسشلا بورغ دعب ءاسم لك ةيراص ىلع عفرت
 يف همانغأو هراقبأ يمتحت ةرجش كلاثه

 آلا نم ةحئاسم ةريزملا يطفت خلت

 قيام نو تباوتسزلفو تاون



 ايدج نودلصي مو لاجرلا
 اهنم اومنصيل ليختلا فايلا نورشقي تا رخن نك غيب  قرعل م يحتمل
 هيد هرعت ألا هذهر . مهكابش ام ةوطيري الابح
 فسارع نأ رثرمتاب

 ةينعنم ةروصب ضرالا يف ترثس ررحج ني ابل انه ن



 دقو. . مادقأ ةرشع قمت ىلع
 روحا دحأ

 « يرارقلا »
 رقحنغ ةرابع شاتغألا هذه تنكر ..ءيطاخلا



 فويك اهيف ةيلبج ةقطنم لياسمي ةطيخلا ةقطنملا نا تلاقر . ليخلا بوكر.
 تامطتلاب قدحي رطخلا ناكر . ةقبغ
 ألا زعاملا سارتقال ليللا يف

 أف تناك رومدلاو عابضلا نأل مانغالا

 لو ةسيشر لازأ ال تنك امدنع ينثأ يمأ ينقديسعلو »
 دجسملا يف يدلاو اكو

 للا ىلا
 ١ ىلإ يتدلاو ينتلمح انفبابلا يالغا كمي نأب

5 
 يدلاو

 * كلت اهتلونط فوبكر لالت نيب ام ناكم يف هنا شيلا
 ىفتخا دقو . ناسنالا مح لكأت اهنا

 ةانسأو ليوط ثعشا رمشو ريبك سار تاذ لككشلا ةبعرم
 لا نورشاحلا اهسبفي كت تناك . ةرساكتلا شوحولا باينأك

 د



 اسد تبرشو ايرشب امج تأ تاقرألا نم تقو يف اهنا تفرثعاو * دهج دمب

 نم عساستلا ثيسلا موب حابص نم فد
 ةسيللا جراخ نم ينبني يدار

 تنيبق يذلا سر نم يه روبطلا كلق ممم ناف ينظ
 ىلإ للام ةيماخرو هادوس ةضنجلاو سرور تلذ متكلا خرتف لم نيت هل
 . ةاوسلا

 ريطت نأ لسسبق ةريزجلا قوف ءاضفلا يف نيترم
 .1لا ذه تداع دقو. . روبط ةرمشع نم اهنم لك ةريغطأ

 نذل



 هادو طاقتي ةخطلم ةقدافإ
 تامايقو . ةصوب 1,43 >+ ةصوب وو تناكنف

 طاافقتلا نم

 ضويبتا كلت نوممجي ةراحبلا أ
 يهر تاصوب ثم اهنم دحارلا را

 اهتم دحاولا

 ا كلذ يف ايتلخأ يقل تاما 0 اليل ملا
 : يلي اك تاصربلاب

 وخل ع رقال
 ءررفما# عركأا
 الراو ع جركل



 احلا ناوى

 ٠ تاصوب شع

 ةمويل4 وأ
 نواب ضيبألاب انايحا

 دبي قاشعألا هلم ةبحاص رريطلا ررخنملا لع طضاغت ءىطاشلا لوط ىلعو
 ل ضيبأأ رخآلا اهضعيو . نوللا دوسأ نيزحلا كلام عون نم اهضعي نا

 :أ لوقيو . نوشلبلا عرف نم
 سن ان يعزل وقار فيات ىلإ

 ىلع ةروسكم ةشيب ةدجوو . ةبقرلاو سأرلا دنع لبوطلا شبرلا نم ةشرشا

 يهاهئم اشيا نأ ونا
 « يفاطلسلا و هيمسي يذلا اما . يقر

 ردم



 وبطلات داع ةثيفسلا ىلا ادلفتثا امدنعو امه رك

 أ و ناك ةيستاملا ةنسلا يف هنإ مهاربا لاقو
 . «ىطاشلا ىلع ةشسلا هذه يف ثمرثكا « يريوكلا هاو

 4 ةقيولا و نع روبط لمتلا لوس ربطت تنؤ# ةناكسم نأ اتتهوم قيراع
 ىتسيرط نم ةبراحلا ةريغصلا كامسألا طاقتلال رسبلا يف سطفتر سأر

 « خيلرملا رجأ و ىف« راقتملا

 نيل



 نم ريبك ريط اهدراظب « هديرجلا » نم ني
 اههلع ردصتو ناروديو نافلي اناكو . !ييلئقو اس كامالل ةلراح يف اهنج
 نمىشب مجالا ريطلا نا ودبيو . اهقحالي ريبكلا ريطلاو خارصلاب هبشا تاوصأ
 ديعب قاكم يف طحو اهنع اديعب راطو ةأبسف امتلحالم نع عطقناف ةيلمملا

 تيوكلا ربع رجاهت يتلا رويطلا
 (وسكيد تيل ويف ماقب

 ربحي مهم رسأ اقسحو
 < تاوثم ةدع لالخ ةيلانلا تاظحالللا تعمج دقو . هركذتت ذا انب
 عسياسلا ف المش اهترجه يف ةريبك فادغإب ثيوكلا ىلأ تلصو . رتوتسلا -

 05.0 ةئس طابش نم رسثع فقم يف انيلم هسلتل دمي نا ابضمب لوا دقإ
 نع يتلستسلا ين بيريعصلا يف ريالا رشج رويظلا هذه رجاهت امدنعإ

 نم نيرشلاو ثلا يف انلزتم مامأ اهنم انيم
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 10 ةنم يطابش
 تلصو دقو 1588 ةنم طابش نم نيرمشملاو نماثلا يف تلصو . يرضخلا -

 19 ةنس راف 17 يف اهنم ىرخأ دادعا
 عيباسلا) مازرم نم موب لوا يف تبوكنا يف اماد دهاشب . دهدحلا -

 مت عافترلا نم اسوي رشع ةثالث لبق يا
 اك

 هه
 ا لا د

 ثيوكلا هودح ىلع ناجفيرع يق انميخع لوم اهنم ًادحاو تدهاش دقوا
 ةئم راذ؟ لوا يف ابا ا

 ةرجملا يف آضيإ اهنم يري تدها

 بألا زازه -
 هاو م ةلسابآ 1 يفر < وسو ةنس راقآ نم مالا يفو < 4م
 ايت نم عبارلا يفو هنم ءارقص لاكشا تدمرش



 راقنم هأو فصثو تاضوب تس هلرط غلب :٠
 هنكتسا امننعو .ي
 ةيمامألا هيلاغع اما

 هيسانج يصلا ى
 راطو هيحانج تيشراف ت ناراشا تصحفت مث ةديخلا يف زفقي هتكرت



 ةيلقارن يكأ اكل

 الط ) ةلباسلا نم ثا
 جراخ تاريجشلاو ةرذلا لوقح نإب تدجو | درغم

 نيب تدجو مئاوقل ة ا ربت نم ةريغض بارسأ يناثلا نوئاك ١١ يف -
 نيتثا ذاطصا ةيسيم دعب ام ءارحصلا قو . ةثالث نم داطصا

 رخآ عرف نع
 ريفاصع نم ةمبس حلم ةحاو يف راجشألا نع داطصا , يناثلا نوتاك ٠7

 يئابسالا يترودلا
 ةدحاوو « هارجلا رقص نب ًاركذ اربط داطسل , يناثلا نونطل 1 يف -

 لوط ىلعو ءارهجلا يف رباشتلا هيشب رئاط وسو ءا

 د





 يذلا 5 رثا ماش هاج نع ذا





 كلا نم ةلاسر الماس تيوكلا ىلا نيبدجنلا دأأ داع تقولا نم ةزتخم دعب
 ءارهجلا ينو . نيمئاضلا هيلج ةداعتسا يف لجرلا ةدعاس اهيف بلطي زيزملا دبع
 دض ىوكش مدقو ةايحلا دبق ىلع يقي يذلا لجلا ىلع لجرلا فرعت
 مرتلش ني دونم ةنيخ اويل هقميخ لا يأ ) شلك نب هزمس. < ريق و يرضؤح
 يتوكل ماعلا نمالا ريدم حابصلا كرابملا ظادبع خبشتا ماما همهتاو

 رسودلا ىلإ اهيعإو نيلجما

 يندجيتلا رجاتلا يملا لجلا ىلا ةفاضالإب دك غلبم
 ةرايزب ضايرلا يف فياه ريمألا ناك ةبضقلا هبف عمست تناك يذلا تقرلا يف

 هيلع محلا يف بيسلا ناك شلش نب هومس نأ مأتر بضغ هقدوع ىدلو . كلا
 ةمارقلا مقدب
 « اثيش عقدي ال نأ بجيو مثراجو ميفيض ناك يرسودلا نأل ًارظن هلار « هومس
 هسفنب اهلك ةدارغلا لمحتي نا بجي هوعس ناف

 ةروشب راظنالا نع ىرارت دق يقيثملا قراسلا

 اقأ هيلع .نا وتس كلو قل ناو ريمألا نيب ةرققتلا ىاشن اناكمو
 نم برش يتم يف هيقتنا هوا نلفالإر زوبملا رطاخ بيغي

 ءارحملا بلق يف شلع
 ةيبزن مع لاوس خطو كو قوق يريخ ةرازللا تف استح دقس لا

 م



 بلا نأ فيك هولا لداستإو . ل
 يتلا ءاملا برق هدع اهمامأ ىلع ردقيو ةقاتخلا ءاملا

 ىلإ لوصولا لبق هامل نم عطقتيو 3
 تلا وأ ليجلا ىلا هدرم سس 8

 رت مدل ةفيمض حبصت فيصلا طسارأ يف لاخلا .نرأل ًارظن ظنا
 ل ةشرمم اهنأ الإ ةافاعم ودينا

 | صن الف ةيداملا ةعرسلاب هوصقلا ناكملا
 طفل مايأ ةعبس وا ةتم قرت جا نأ

 دنع روي لمجا أدب

 ل





 كال امامط ءوطعأ ةمطقتم ةريغص تاغرج لكش ىلع ءاسم ا ضعي هوقس

 . جيزامألا

 ثا نم لدسب نسل بورش دنع همي ىلا اولصب نا ةثالثا ىلع
 مقاما تبيح يتلا يه لاما نا .

 .. بقت بآ هش طساوا يف لفس هب
 ةيقلا يف امل نيعح نم ءاراعتما
 .هسأ 99 كلذ برشلاهامابتم هفتاهرز نب غاب



 لا نم يزمر زاهجىوس ةكرشلا ىبي مو 1447 ةنس رح
 نع الوؤم ماع ًاريدم ا تنيع ةئسلث كلت نم لوألا

 كلق تناكر ٠



 د



 عصفت ال نا فإ
 ريم هرم ىلع ب , هلاك ةقإ





 رحنت نامطقلا كللق ضعي تناكو

 ا دعه يك اا ل يجادل دقي
 كتم كلل نودعنلا علذذتا كب ثادبع ءادهأ يذلا حبطقلا اما . يعا
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 ىلع ةياثعب اهفضيو تيم لاسج ماظع منجي ةاعرلا دحأ انيأر ءادغلا دميو
 دصقلا نع هاتلآس امو . ةيربلا ُِض

 هني اه يعتقل بهسق انلعو
 باشعألا ىلع يذفتلا نم كسنذ هملمبف اهقضيو هفدات ةمظع ةبا طقتلي لاف

 ماظنلا عمجت امدنع نكل
 . ماظل .ركأ نع فمير لملا فاخي امادهاش يتلا ةقيرطلاب

 .زاشكالاو ةنمسلف ةصرق هسقت لع تب

 شلا فلتتع ناك ايف ةريثم تاكرحت
 دج بعصلا نم ناكر . مهلع اولا قرشلا بوتلبل نم مهري ينأبل ىقشلا

 الا نم مهناعطق عئم ا
 تناكو ىضقتا دق لساشتلا مموم نأل ةمدقلا ىلا فلخلا ىصقأ

 .. اهتةهمآ عم ريسق هئالث را نيرجش رمعلا

 ىلا ةدوملا كلذو ةعرقو ةيدبدلا ققطنم رب برغلا رم اقارحلل رثكأ يرطب
 'ةوم - ريطخ نضر

 ىلا انتدوع دعب الإ ريطم يف لعألا غيشلا

 ريم



 يف لج ةطبل نم هنجلامل ةيكريمألا ةيلاسرالا ىفشتسم ىلا لقن امدنع تبوكلا

 نم ابنا زوجعلا تاق اهيلإ انلصو امل

 ,دبلا ةاتفلا كلق ىلع
 رش نيريلوب املذارز زوجسلا تناك انو

 اينترابس .تدهاش امدنعو

 . اهتسق انتريخأ يلا كلت فو . اهلا



 يلع اهتدلار ؤرجت لو . هبابغ يف هنمب
 لببقد ٠ ايلئاع نع لرؤسمو لحا قش يح

 تمانق سامثلا اهيلغ كانهو ضحلا دالب يف لاجلا ىعرتل ابمع اهلس



 را اهقلع فرغت
 اهانيبس ا اننال اريثك ايرث دقتقا دنا

 اب رمشن انك كلذلو ردبلا سوقث يف ةيوق

 هوطسالا *( رايأ ول ) رابوأ كلام داعش
 نم انئدوع نم ريق تقو دمب ةنسلا كلت نم ناسين

 كلل اذه ثوقرمي .ةئبدما لهأ نا دمع لا
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 يفلا حاوزألاو . ةماد نارين ابيف ججأنق تارفأ تمي
 . درابل ءاملا بلطت ىشطع اماد لظت كانه متت نا ال بتكب

 هاتي ام لك ىلع لوصحلا عيطتسي يذلا وسمو ءأموي اع كلل
 . تبا ماسلا يف ذأ ل

 مهوقب ةكئالما هيلع بذكر
 . لفسألا يف ثحت هنا .. انه لا سيل -

 محلا ةمطق اهيلعو اصملا تقرحتا مامالا ىلإ ةيلق داع كلا مث امدنع
 ٠ هريظ نع داع طقس ةعرسبو ةأجاهبلع شقتا يذلا رسقلا مامل ل
 دنع لصي لو اهالخ هدسج لحما ةثم نيرشع ذا اييردق هفوزت نا

 بق هيلا الو .يئذلا بره ابنم بدا ادق . يه ام فرعي نأ دل
 بلذلا نبا ثيحب ةريبك ةمجملا تناك ..لازغلا اهنم بره رخآلا بئاجلا ىلا
 كلت يه ام ةفرعل يردبلا لرضق دازو . الخلد يف رخآلا مدح رب ل لازغلاو
 لا ىلعو ءاصمب ةمججلا عرفف .. مظع ءأ رخص يهأ .. ةلتكلا
 : لوقي توص

 ريك



 هرم لآ لوقي ؟ نأ 0

 .خآلا ايهدحاو ري ل ةجرد ىلا 2
 لوفي توم ابنم جرشف ياسعي اهنعرق -
 نايس كللل هلآسو

 نقي اح ةقرتخ لمي
 نك أ بلا ,ربقتلا تيفو... دامني وب داعت نوب يع 0 كرت كنك
 مدقلا علإب يدق رسق ءاجو . دامنج نب داع ىعدي كله عمست م ابنأ هتفلبأ اهعيمج





 ايوتس خرذأ ةعبس لامشلا هاجتل

 يف ءاج اك - نظي يليق نأ تركو
 ىلع اهددس اكو اهظفلي اك رابو
 .دطصا دق كي نأ اعيضار ودبي ثيم هديدحلا
 لآل تاكاقإ ام دمع كاسر
 : باجأف < هامسلا نم طقم مت

 . لامرلا اهيلع تغط دقل .. ل

 + ييرك ابهرما درب نية
 ةجدق ار[ تا هياوجتاكو

 :910 كلت لكو ةفرشكتا

 أ لوا انآ هز



 لا ناكملا يه هديدحلا ما نأب هومتقاو ناكملا
 . ًادبأ كلذ يف كش ال : لاس نب دمع لاق

 مهلتقيس هنا قام هئاوشأل لوفي ناك دشرلا نم غلبي أدب ام
 2 هع رطزيتمب دلو كلقوا

 ين نيشي هيناتا هيون بار لأ
0 

 مالك يف داجب بان « ينبع نم تحبك ةيهاركلاو دقطلا تارظنا
 ةنمطبر هرجتخ نابيررغ لثسا دقف .ناوالا تاوف دمب نكلو .. فاخو دعقرا

 كلذو د تايكتو ةفيرو مدارج فرط ذاتكو متيم لك ذاجيرف ذك
 هاج بليغ ءانثأو .ناملا ءارسثل تارجغ يف عيوط ىلا ةحرب موفي نا هيلع ناك
 يلحو بايث اوذخأو اهاثاو هتمبخ اويبو انامطق اوداتقاف ةيداعم ةيبق نم
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 افايبلا هضفلاو بحذلا نول لئم

 رقع



 هئياش هريصق .. هريصق كنب يه
 يابو فيوط يمال

 .اللبلا تقط نأك
 يادوس لام دياقرلا نبقا

2 
 يالزج لع مزح تيدزوا



 نب دمع اهنا ةتسلا يف يل اهاور ةدعق ةفيقح يف دلك لبنا



 دكأ دقو . هلسف ةيوه ةقرعم نرعيطتسي * اناسنا مأ ناك اناوبح * بألا مادقأ
 .باذعتمادقا رق5 امام

 اماف تاقيقحتلا نم ًاديزم ىرجأ تا
 دبا ف اعد راج لآ فري لو ل هبا ةداعا بلطي لسرأ اهتقيقمي
 و لاتق دلخت دمألا ليوط عاوت ىلا ىدأ

 ا مني تأ

 ب ىلققلا نم زيبك ددع هلالخ طقس الماك اموب هتاقو «
 ىو ةابحلا دبق ىلع قي ل ثيمي تارم عبس لاثقلا هدسسمجتو

 هلهأ ىلا اهتم قك داعو لاتقل فقر
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 هكر ابق بيط ل جر هام نب يلعن
 . ءارجصلا لامز ددعب حبصي



 :دع اراسو . هلولذ ىلع ها
 0 يع

21111101011107 

 ذا ىلا لصق 'مدشع

5 
 نارجت يف حبذنا كوخأ كل لوقأ كيلع ينيصوم

 ارذح نوكتا



 ١ 1 6؟ يرون
 , وه أ معث :٠ هباجأو ناسنا ىلا ةأجذ بنكلا لوحتن

 هلوقب لجرلا يلع هر .. اهئادأب فلك يت ةلاسرلا هعماسم ىلع
 يح ءيشب ةههاسأ نا يذلا رمسلا كلذ 1 ميطتسأ ل

 اياب وا يالا



 يان قم
 ييلاتتا مويلا يف بورغلا دلع يقأي

 .ذ ثالث مجع عضو ةداعلاكو ددحلا تقولا يف كلذ
 هل لاق

 .ماشت تقر يأ يف اترإيزا
 دقني نا ىتيإلو ةوبغلا اهالغ بإ

 لزثلا ىلا بهذ حابص تاذو

 ءاصعب هيلع مج هلنقل ةبسانم ةصرقلا نا

 يدلا دجرف ةفقرفلا ئسيع لغد 05
 وهر بجاه كبدلا نأ فيك مج هل حوشو .

 ًادسيعب هحرطو كيدلا لقتب ىسيع رمآف فتكا نع اعاقد هتف لخاد
 ب ةقرغ يف بحتقتو يبت ةاتق ثوص عم» هنا ل رهز مع

 ىلا لخد جر بلا كلت دوسألا بلك حبصأف رجسلا لازر كيبدلا تام
 . ةتمجاضم ىلع اهريجأر ءانسحلا هي

 تطهر لبر نة جرأل تجرغف اا
 طق ناك و تحبصأ ينا اثق ل يي

 شريف كدح 02 5 مل يذلا رهو * ًاديدش قلق اهدلار لق
 .هفلبأو يجع ىلا ي

 تبول كلب اديدلا
 هرم لالا ىلا يجع هج

 فحل ءارع همست زشسا هئار < قا
 موف تطغو لاحلا ي تأدسبف هبرشتل ءاودلا اهاطعا اهقوف أرق نا دعبو.

 ا



 دحأ هظحالب نا ترد سيخ ىلا دوسأ بلك لشد نا تدم نكلو أدلو اهنم
 )ل ةقل ارتتك تيم كرو, هييمرتو يصق لسلا



 يع ًاميسو اباش ىأر قسح تاظحل الإ يه امو . لبخلا رئارح عقو هفلخ مدح

 + ججع نب ءارم يقاثلا هتبا ىمدير مج نب
 هرم لآو تايجع قليبق أدج امه نب
 كانمااوشا

 يح بائذلا هنلكا



 نيهجوتم ارثاك « اثبس قيقش مدسا « ناربع نم لاجر هيلع رثع نيمري دميو

 رئاقو . باثذلل ةسيرف لظي ال ى

 مر همم لجو هي ةقلو ةءاقر مدحا
 رعي يعلو ناك ثكلاو , ايعرم
 . مرتقدف نيمري دمب قرف هثكلو هيعارقو

 يف ير ل داس حا
 أ ةدع دعبي تاكم ىلا لصو امدئعو



 هديب هرجتخ دسالا ومن دنع عقدتاو . هيلع مجه روضه دسأ لكش ىلع

 لثسا : هتا ءيشلا ثدحف ةركلا داعا « ةاثفلا كالستما ىلع هنم ًارارصاو
 دسأ لكتت ىلع ةرحاسلا تءاسج ةئلأث ةرمو . دسالا لت



 نع ةرتنل قمه قاس ورملا
 لع طقسو ريبك رج ةأجق فقلا
 ةيوااز يف ىودنا لي فرجا لتقي نا
 ةفرحو ايجوزت قلق ىلع اهرب يف تاكسشو فاضي ال امبرف ةريمالا

 « بالا كلت يف ةربطلا نر الإ ةيلاثتف يقل يف ثداحلا رركت
 ورمل ةتقرق.لا رهو بمقرا يبرعلا تا ثبحي لوألا ربل
 ل ليلا ةيقب

 , ةئلاثلا بلل يف هتاف ءيشلا ثدحو
 رسشيل كلل ءرجللا ىإ لمح ادح فوخلا و قلقا هب علبو

 ال نا هبجوب اهدمي نا هيلا بلطت نا لبق تارم ثالث اهلثقف دسأ لككش لع
 ل اهرب يللا اقل قطامي زالاز تاج ابمعي

 نفج ل فري لو



 هتتبا كلما لاس

 يسيئرلا لشدملا ىلع هءاذح كرات ةهافلا
 نم ةريبك ةجرد ىلع محللاو زرالا ناكف مامطلا مدقو

 امطلا لوا مهئاكماب دعي مل نيذلا فو
 ,لخد يذلا يودبلا وهو .. يمارخلا دم كلو
 ةدحاو ةبح لكأأي لو عبش قح لك أبو محلا عطقي ذخاو

 قويشلا كيسي ديحرلا نك يذلا بيرقلا يرمبلا اذه بقارب كللل ناكر
 اوأدسب دق فويضلا ناكو ةميلرلا تهنتا امو يسيئرلا بابلا نم لخد يذلا
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 ترث يذلا كلل
 ريسمالا تناك كاتو

 تأر الف راثسلا ءارو رظنلتا
 ىلإ تداعر كلذ هل

 .ناتنلا ةريمالا لامج يفي مف هنأل كلملا ضرع دم لبق
 اخ ةريسمالا مع نبا يفثو . ةيبالاو حرفلا نن رداظم طسو لن

 ةدئمتت ةيرط ةايح هعررع عم دخم شاعو.

 بلككلا حبذ يلا لجرلا لتقا
 لازنا ةيمها رابظا دصقي انه ايررأس لئابقلا صصق نم

 ةطللا عمت امدنع ودبلا نال « تافلاغلا طسبال ةعيرس ةبوتع
 تمم دقو . برعلا ةماسع . مهيلع ةرطبسلا بمصتو طايضنالا



 "الم *؛روداهي ناخ ةناسلا ىلع اهنم لوالا جرلا تمم . ةياررلا هذه نيهجو
 نع لخ دقو تيوكللا ماكس نم ةمبرأ رضآل ايزو لم مدت يسايس وهو حلاص

 يابس أ يتركس ايلا لمعي يذلا حلاص "اللا ادب
 هدلاو ىطش ىلع ريسيس هلا ردييو 6 يلابملا كالا لالا لا

 دقلا هنبال ةماعلا ةايحلا

 حئاضاللا لاق
 ةنيخ يف نوشيبي ذيتلأب ةالرل ةقالث ريطم نم يوعبل نا

 مادا و لاج
 ءزجلا يف ةداعلا يه اي رإبآلا

 اب تال ربط جدلا هلع يف هلام اقبح يسكن

 ةلئاعلا هذه ثناك ثا ثد
 ةعوجي دنع فيضلا

 امدنع باجأ هللا لوسر ًادمع
 مراجو ٠

 دق نيل ميلا نكاسلا ةبسنلاب يساسأ يش بنكلا ثأل بضغنا
 نيهربشملاو صوسللا دمبي هنأل لب اهتقرسو للا

 مالرا يشَْو يتم رو اب هرربخأو مدلاو ىلا ةثالثل زرجملا
 اوئاقو هئحبصت نيبلاط

 + لعقت اًدانف .. دمع ةراج بلك مدحا لثق دقل -

 «ادر -ايتراجر تيركلا ا



 كتي نا اما مدلار قا اوررقو مهني ايف
 انآ لتق لوقعلل ربخ نم أل

 بلكلا بعاس

 يعل هي معلا

 نم مغرلابو





 اسمع ةنيخ يف نطقي قيشم ةباشلا ةجورال ناكر



 8 دنع اهردجو مدلاو:لامج نوتسي نابشلا ناك اممنغ
 دنبجأ برش ىلا هيقد. ادمن هئثب هدادثعا هب

 شعب ديرب وهو حبذيم لملا اذه ثا ف

 5 ةرلوقي مهر ثدح اب هثوربخي ىمهألا مهدلاو ىل

 بجوز ىلا تيهذف لماح اهنا ةباشلا ةج نمزلا نم ةرغق دعبو

 و هالو قثم لمجا ع مسالا اذه قلطير لفن لفط مهر رارح عمج ناريس -
 ةماعاتم رع

 قلي

 م



 دراج بلك هتقب 3برملا فارغألا عييج قرح
 ابجوز تدمسأ دقف ةبكذلا ةجوزلا امأ



 رشم نائيزطنلا

 تتيولا
1450-1147 

 ايدصو ناجع ةلببق يف أراب امبعز داركملا دمح ناك

 ىتح بيسي 147 ةئس تيوكتأ



 رسقطلا تلمج جرابلاب ةفررملا ةيبرغلا
 ا ءاجتب هللا ىلا انقيرط يف نب

 | ىلع طاب دمو هءادر دمح علشو ف جرس رضحا مث لظنا يف شرا
 وفخر : هيلع ركل تتالا عم ًاهدعو .اثمامأ ضرألا يف ةريدصا

 لكلو جفرملا شعيب هاج مث اش ةمزاللا داوالاو ةويتلا قيرابأ رضحأو راتلا اهيفأ
 كلذ نككلو ةرلرح وجل رانلا جهو دازو . رانلا اهيف لمشأو ( امم زارب )

 م
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 ءابح اهانسدق ين تابوا زوما نالك اي انمم اهلج ايل اهثريضحا
 يللا 13 هتيش لت دق دلت ناكر دع منع نإ لاح كلذ دمي ابق

 ذهلا ديف نم ةرم : لبق نم نيقر 1
 رب ةفيطل ةئبا اهو . شايرلا يف هرعس نا كلما
 الو . تاونس عبس رمعلا نم غل

 يذلا تلاثلا بجوز عم اهتابح يف ةديمس تناكو*
 ينل هلاج ضعب ةجلامملاراو ير
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 دق . أب هباضأو هنقر حابصتا
 نع طئان يذلا سيكا ناكر . ههواض دحأ يف قوس بس ديشإلب رمي

 نشودخب ةباسملا هتبكر انلا

 الار غشالاب يضقب بجاولا نأ يجوز ركق
 قئطناو . براغ, لبجا هكلس يب مثالا يف راس مث همم دلاخ ذخأيل بعذر

 وسنلا ءارقأ نم ركشلاو ءاعدلا
 . 1 اري ام ىلع نوكبس ميش لك

 مل اهنككلو ةوب

 ءذلا ريكألا نبالا ناكر ءاسجو
 رمألا ةيوف ن

 ىلع ىرشي نأ اوررق هيف ٍتبغر مدع نع تنلعأ اكو. . !بفوج يف شر
 هتكلاو توص رأ رح ةبأب تاي لق هميذو دح هشخأف . هراكأب



 مقل صمم يف دبكتلا ب ايست
 نأ ىلا رارمتساب اهكيرحتب راثلا ىلع ضيبلا يبط تأ





98 
 ب ةباصم ةزبرع ةجوز يل نا . الضف كان بلطأل ةديمب

 ريصأ لولذ هاو تاوئس ثالسسل لبق هومس نبا كلما نب

 يف ةرييشلا لضاف رثب رفح ينل لجرلا ديف ل
 رك وم سيرا ةحاقد دق قير

 يلع بانعاهجلا تقو ناتو ..«ارم لآ نم تادقتلا عوف يف قرم
 بولا ىلا 9م ني :

 اجبرششحا دقو ىل
 كلما تل يننكلو . بييطلا كلما لب ؛ بيبطلا ةرجا عفدأ

 كلذ لياقم اهذخأت نا كوجرا ةديج ة رؤوم ه
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 . رهام بيبط هيف لمعي يذلار تاديسلا

0 





 ةروصب ضايرلا ىلا باعذلاب
 اوثكك نيفلا ودب

 كولا نم ةمطق ه ارمطتتي نأ مينم بلطو الجب هب
 يرو ةرفنلا ةمطق محب للا اذه نم ةمطق ذشلو . لمجا ةبكر يطغي يذلا
 لف ةثين ةمطقلا عليي نأ ضيرما رمأو عبقو طبخت



 هيي يكتف فابن د ذخأ مي نم رثكا يشم دمبو
 .عوتلا نم اي ةقشتلم لاخلا ذدب يلع ىش

 دوتكذلا_حاصو : بنما ةبس ميم عصي مدل صامتا نم حبشي امذنع يذل
 بيس يه هذه : رصنلا ةوشنب رعشب وهو ماد

 دق لجرلا نا ودبير تءاجق لاجلا بيلس برشي ؤمو تابليفطلا مدع
 راق ومثلو شيمت تلظ ثيح ةيلخادلا هئاضعأ نم يويح عضرم يف

 كلذ اوفرعي نا

 ليرطا را
 نم يرفلا بولجام بونجأ ىلا 5م نيسنالثو نينتا دعب ىنع ليوطلا ركآ عقق

 هز هرلإب ردجتو تامزألا مدقا ىلا
 تكلا ةةسالثلا نايجعو ريطم
 مآلا لوح داما

 يذلا ليبس مج سماسلا يف كلذ ناك

 ك1 62 - اهلراجو تيركلا 0



 ةبصلا ءابتنا ىلع هروهظ لدبا
 لا نا آضيا لافيو.. مانأ ةثالث لك رإبآلا درت لامجلاو ةدورب رثكا
 تلا اذه روهلظ دنع ءاما نم لقأ تاي برشي تقولا
 ناويملا اع دارفا ةيفبك لشاد يف

 ةممقب ىوس قبب مو لدايأ نم لوألا موينا ناضمر فداص ةنسلا كلتا
 ا ناكو ٠ رابنلا يف ءاشي اك برسشيو لكأي نا ءرملل اهيف نكي مايأ

 . اهنأش نم للي ال نأ بحي كلا رماوأ نككلا باهذلا ديري دلاخ نكي لو
 مصنا رهش ءاضقل ةمصاملا ىلا رشحي نأ هسبلغ نا رهش



 مسهوجو ىلع ردبت ءادارو

 . قش يرضحأ ا
 ةقباسلا هتجوز نم طادبع ةنبا يه اماع رشعةتس رمعلا نم غلبت يتلا يفشو

 يبقا .. أ ل ةرسكنا كيطعبس
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 ةضاخ هم ىقفَلَو
 ب موقأ تاىلع لاجرلا رص ةوهقلا دمبو
 بلا قا تفليار . مايأ ةدع لبق دمحأ عيشلا ومم اها
 را كلذ يف تناك اهنا عم ةبوذعلا ةديدش تناك ايهايم نككلاو ةيوط

 ذتأل ا
 ةهوف لوح جقرملا

 نقتم هنأل لمفلاب يري
 ةدامسلا نم ةلاسح يف عبمجلا

 ةكوريم

 يلوقب لاؤسلا اذه ىلع تبجاو



 الملا ناكر ديفس ره بلآ

 ناد بحي ناك يذلا هرمس نبا هقلطب ناك حازم ىلا ةراثأ ُ
 ١ ناكر نا هلرقي ثابجملا بعادي نأ
 هرمسأ نم ردصتي الافطا اهنم بمغاو ةيكرت ةأرما

 جورت ةناتسآلا يف ائيجس ناك امدنع نالذملا
 فلودأ باذكلا راثنلا

 19! ةببرعلا طلللاةلرشا
 ةقطنم يف تيوكنف طفت رش سارح يا نب دمج اقيتش ارون ةديدلا
 تاقرب داك

 رون ىلع لسنا دعو سيخ يقذخا سراشلا خوك يف ةوهلا تير نا دعبو
 كلقتثا نيب دمع لزثم يف اهجرزل ةفيظن ةقش تأيه دق ارون تناكر . اهماو
 رول فرعت يتسجوزو ا لاجلا مه حسقتل ةلصفتم ةديخ ىلا هراس
 تاكو ةماعلا فرش لعلصحأ نا يفرس كلو اماع رشع ةمبرأ ذنم اهتدلاوو
 يجوز هرجو مدع بيسب عنام يأ نود اروف ةقث تلشدق .. ةئاملا دارفأ دحا

 امجع اب زيمتت ةداع هذ
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 و تك ةبينس انتا

 جاجحلا ةدوع
 براقأ هجوتي ةا اديمس اثدح قاد نوكتت ةكم نم جاجحلا ةذرع

 ىلا اوبهذ دق ارناك اذا ايس ال ةساخ ةلالد هل نيدئاملل ءاقدصالا لايقتسا نا
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 طفي يذلا وه ةكم ىلا جلا ءييش لك

 ناك يذلا مريلا كلذ 148 ةنس
 دارقأ ضعب عم جمل ىلإ بخقبلا

 ناك , ثيوكللا يف ثدحي اعانم اردمتسيل
 سيل لاما نيظ ىلع رتمولبك افلا افوط حر

 3و ٠ ءاسنلا ةبسللا, ةساخانيم (رمأ ةالوأ دوسحو دمع اواي دق نودئامل
 زثلا هاربا اريستاك تحرق دقو . مانغا عم تبابس ينل لاس ةسئبل امو



 ينل ةنيلا فحتلا نيب ةطقلا هذي ظفتحا تلزذالو . ةيدق ءاجه فرحا
 ةسخ ربا اذه نونو اك

 كلل ا 0 0
 اهب اق ينا ةقلششا ب

 ايزلا هذه هيف تا

 يف هيلع تظفاحر اشمع هتلمح دئوا

 ناك هنال ًاريبك أ
 لامتتالاب ج ملا طيسبلا فسولا اذه نمو . ترمس

 ملاس لع < تا

 نم ددعب ةددع ةكم لوح ةريبك ةحاسم لوط ىلع ةسدقملا نكامالا دنت

 ني



 بصن ةيقرشلا دودملا لا مهوصو ىدلو . ةدعالا
 ءادر مهئم لك سيلو ميسفتا اورهطو اولسغو كانه ميمايخ دسوق

 ىلا رئازلا هب ظفتحي يذلا - ءاستلا
 جملا رش رهو ةجحا
 ةفجاو دريك شط لامخ

 ةدحاو لك تصقو . ةهبجلا وف سأرلا طسر نم ىرخأو هجرلا نم ةهج لك نم
 .ملقتو رعشلا صق عني ذا . ناتصوب اًكرط اهرئافض ةرشؤم نم ةعطن

 , ٠ ةجحلا يق نم يشاعلا مويلا تح لوالا مريلا نم نيسنجلل رفاظالا
 أرلا يرساح لاجرلا اكو - مادقألا ةاقح ةكم وحن عيملا راسو

 بناتك ثقولا لبق اهراصوف
 مالا أجلم ةيمكلا لوح تاره عبس ؛وفاط

 مهنا يل ةدلا هذه لالخ فاوطلاب ارماقف م

 :ديدع تارم ثابجاولا
 هنا ءرملا لشف اذاق . تافرع ىلع ةذابشلا ره تالافتحالا نم مه

 فرقرلا نا . ىرخألا ضورقلا عيبمج ىدأ دق ناك ولو هتجح لطبت كلذ لمفي
 نم عساتتا مري

 يفاوألاو مامطلاو مايخلاب مهامج هبحصو ملا لتح
 نمركشلا ةيطورنع

 * فئاطلا قيرط ىلع ةككم نم بم رشع ةيئاغ دعب ىلع ثيثارفلا
 نع ةرابغ وهو تافرع

 هفرلالا تارمشع نيب بورغلا تح ربظلا نم سدنلا لبجلا مامأ اردبش كانهر
 نوكراشيو« كيل هنولرقي رافوب نيسلاجلاو ءاضيبلا مهيارثأ نيباللا جاجخا نم
 ٠ تالماتلاو تاولصلا يف

 عوملا تقدنا سمشلا بايغ روفو



 ألا كلت نم لوألا مريلا يف ايممر جلا مما
 ,ةيحيطلا درع زإ نسأل دبع مزبلا اذه ىبسيو .ةجيحلا يتق نم
 ىقديكلا ةبحضتلا مسي اب ماك ريبكلا اطبشلا ىلع قراججح- مل

 ,ررشلا شعب عم نينيحسنيفورخ تيوكلا نم انمم ةرضحلا دقو
 ةبللا كلت نيدئاملا جاجسلا انف * يشنلاو بييزلاو نمدلاو زرألاو

 ىلع عفت يتلا نام نيستاب يف ومنب يذلا مودلا ليفغ ةياكح ملام ةدبخأ

 نحو هثم يلاوح دمبق يقلاو ةكم ىلا تيوكلاو قارعلا للا جخا
 تول وذ مودلا رو , ةمدقملا ةنيدملا نم و
 اشمع اهتدها يتلا رامثلا ىدحإ لوط غلبو . ةربغص ةصاجإ مجح يف تاممللا

 تكل

 ديدش مئاق



 '| دومت رمتلا اذه ةروطسا نا دم لاقو

 نيرفاسملا رمثك نم ثابح
' 

 ربل دا بلل لزب اعلا ركع نإ نقب 16 ٠ يطل دكا
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 الث يلاوح ىلع دفخباو مظملا
 نكلو ةأرجيو فئنب تجاه بالكل لأ . ثدح اسم دوصت ليلا نو

 اهق اهسصي تاك نيالا دحأ

 بت يتلا لاس ةلئاع نكللو ىسألا ضعبب رعشن تبوك ىلا
 هدو موتدوملا نيركاش !رناك سكملا ىلع لب قلق يأ ابيلع ودبي

 نذلا هص ناديحت نوللا ادوسا نابنكلا تاذهو 8

 ماقوسلا هئبلكا يككتل نم ماأ ةميرأ

 ةبلكلا تلظو .امقداعال تقر هبدل دعي مل هنا ذا هتلسر يف همم اهذخأب تأ ور
 اهلخدي الانا يف هنم ةبغور . ةمركملا ةككم يحاوض ىلا اهديس عبقت ةيفولا

 ةيرف نم ملا بلط < ةسدقمل
 "0 ل و

 ثطق ابنا 4 !ولاقق ةبلكلا ذخأيل م ةكم نم ةدوعلا قيرط يفو
 ياقسلر امري دقت سرح



 اهنتك نقلا يللا هسسو هاكرقيف عبو لا لعوالو < هيد لأ 2 فسيفأ
 انا فرع هنا وب ّ نا ىأر نا دمي ايس ال بلقلا

 ابن ثحب نأ

 . اهناقدصا بحت رشيلاك تاناريحلا : هلوقب ةثداغلا هذ ىلع ملا

 ربع حلا دالب يق اسينَع انمتأ 1448 ةنسا
 . تيوكلل نال

 أ بع اأو
 نست اة سو اج

 .زوارك ةستآلا ةروتكدلا قوحسم لكأ عيطتست نكت لل ابنال ألا لش
 ةقاطب بوب هيلع لوصملا عيطتست ام لكك نراك يذلا يمشلا وا ةطنحلا
 . ةشاعالا

 برقلاب نوادحتي لاجر تاوصا ىلع تظقيتسا يا يف ىلا اليل لالخ
 ان وفورغدجا ىو سيل رخآ لجو ىلا ثدحتي ناك يذلا نيز
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 :داحلا هيق ترج يذلا تقرلا نع ةركف يدن نكت لو
 موسنلا حايضوؤاو. : هيدس وح موتا ىلإ فمع لي

 فرتيل ببق ةواريشي حبنت بالكلا عج امدنع هتميخ قاسم لاس نا
 كلذ لثم يف ينأتالا دق (بثذ نأ نظ هنأل بسلا

 ل ةلسلا نم تقر
 رهقلا هاف ثيحح هتميش ىلا يلأي ثا هث بلطو هيلا بهذل قدبخ جراخ لولي
 نيقلاو رمل هممطأر
 يا ةيدجلا رثقلا ضعبب ةثيلم سايكا هيدل ناكر . ثيركلا
 اا مويا يش عم م عم هلأل لوضرلا ليسن

 ينتكل و . رمقلا هوض يف حوضوي هفيأر يتنأل نرفلا رفصا للا نا لاو -
 لفي ال نأ هتحصتز . رالا ةئي ىثلأ لمما او اطخ ىلع هنا حقاسل لرقأس

 كلذ ملاس دكأف ىتح ىلع هنا حلاصا تلقو . ًالدع سيل هنال ك



 ىعوي ناك هوع ىمسي باشو © هيخأ ةنيل اهعر مان ةجوز اشق « نيعشمسلا »
 ادغ انام دقو . ثقرلا كلذ يف لاس لامج

 اهنكلاو رابنلا انتا اهرافص نم برقلاب يقبق ال مل
  دالرأ مم ةثالثلا رافصلا نأ يف كش كلان ىببل

 رودي اتابحأ اهم ركذلا نا علام
 سفنب هب اكاسالا نكيو شملا نع ديمي ىيل تاكم



 قياس نعالوألا يفو
 ماج يذلا يترملا حلاصل يناثلا نالا ةدالول نيمبرألا مويلا وه مويلا كلذ ناك نا
 ايدج ةروصب انأ حرش قشنأ مث راثلا بتاج ىلا سلجو ءادنللا دمي انتميش لا
 آب يضغت هرم ل9 ةيثيدلا تلداملا
 قسرا مي طبقا ذه عير ٠ . ىنمبلا لفطلا

 مقتسم يفت حلاص رك كاجش لجر اب موقب ةمبلا هذهو : حلاص لاقو
 درج نع ملف . ةسبل هذي درعس وبا موا

 ا ىلا وديلل يمسي اك دومس وبا«يجوز ءاج

 دب لوح نابللا نم ةعطق هيف طيخ طب

 لفطلا ناكر . حلاس ةميخ ىلا انيجرت
 امدتعر . فوشلا نب لبمب ةدردشم شاف ةمطقي وقلم "عيب يا
 كفو دهلا نيدمأ هتذخأ انسلج
 : لاقر يجوزل هماس صقب حلاص ىتأ مث

 مدي لطل ينم طبخ يسوز قر
 :... هيباك اقلك اسرلع ل

 جلاس لا
 كاسرأ يننأل ءافيمسأ دقل د -

 ًاريخ مف
 دوق ةقيقحلا يف انا فرعت انك اننكلاو ناسئكد اهنبا ىمسي نا هزق كلبقو
 نورا داسف .. ناسكد ماس لفطلا ىمسي نأ يجوز جر كد لاس لفط 1 اسقف ملا هبسست نأ



 . ةبسانلا هذي هضيذأو مليأ ةرشعو ربشأ
 ف ةروك راشتو ارتأتل مداقلا ةعملا مب للا ءاش نا رعد
 لجأ نم فطر نيرشعو ةسخ انعم رشحتمو انيلع زرالا نا ل تلقو

 ا 5 . ةنيلولا

 نا ةنسلا يف طابش نم عسا
 أ ةثالثلا ناوح نآلا اهرمج عبصأ

 تتاكر . اهرم يق لافطالا

 ىلا ايدب ثدشو ايلجر اه تددم نأ دمب
 ىلا ىلعألا نما
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 لك حابص لك ةفلثل احل ريغا ينثا
 [تلاد هيايث ل لسفتر ةيرشح ابنا همأ قرققو هذاا اق رمي ال هالجر درا
 ًادراب ابطر ىقبي كلذبو

 ليعابسا كلف

 ةيئانبللا اروتخ ةدلب يف ةريصتةزاجل يجوز عم يضقاثنك ا
 يف ةروغ تماق دق تناك يضاملا ناريزس رط ىلع عاقبقا لبس ف

 داه يش ىلك الك .. ةيطاصلا يف مهمقلوم نم ةنيدللا قويسترفلا فصقق ىتشمن
 .ةحلملةيدشملا ةقرفلا تناكر .ةيروس نع ةيسنرفلا شريجلا ءالج متنا دمب نآلا

 مينأب طيربلا ىلا رظني ناكف ةشيد
 يلا ةلابطلا نومدوه ةسئرف يف دودس دلو ناكو . عيمجأ اءزج لك

 ىشم» يف ةباقت نا ةصرفلا انل تحيا كلذفق  ةيدنفا
 اجا ىضق نا دمب ثدنل نم ًارخؤم داع يذلا ”قيلرهتم لينولوك ذاك

 ماج امدنع ةفدص هائلياق دقو . ءارحصلا ةقطنم ريديو قشمد ين شبمب كانه
 نا درغاتتا همامأ اةركذ

 ةيبق يف هاير لآ عرفب صاخلا « ليعاتسا كلف د را « ليعاسا بكرم » ىرت

 نرؤشب اخت ال ةقرمس دل شحدم لجو وهو غئيلوتم يكسو سميج لماكلا هما - ٠
 ريل ةياث لبق انث دقو . طسوألا ىف يف لزم ىلإ نيحلسم ةسخن لشد ذا هايثغال ولحم نب

 مهب نيمو رتل ال١ ضارمالا عني كلك نا تووقيو



 ءارعصلا ةرطت نذل را خيش داش واب يملا ناكر

 هنا عنيلويتس لاق ٠ 006 ا
 لاش ىل 9م نيرشع دعب ىلع ارذعب يفيصلل همي يف ريمالل رايز بيت

 تجوز نم ليطخلا يهارباي لب
 نا يف كش الو . يلصآلا بكرم نب دسق ليعاسا نا لا

 يشم ارتحل دقو ةشثس يثيامو فلا نم رثكأ هرمخ ناك ارو دبعلل يدق بكرم
 بف ىلع اظافح «فوحلصير هنوددنم هلورلا نكللو هيف مامثلا

 نيو . ةراعبلا لامثاب ابق ىلع نلقاقلا تحتل 3

 دحأ خيشلا ينفلبا دقو
 .ةثم ةقيرطلا سفن لل أ تيوكا مام كرابم خبشلا ثأو « 1418 ةنس باب

 نبل تستوي درت نم رمأب رمللل ىف موبيل هب
 :لمجأ نم يهو جدوملا يف رايس
 لوح ةربتيوكلا عمجتل ديشر نبأ بحسفي م رلو . اهبجو نع باجحلا عفر

 .٠ لجر رشكآ للاي
 يلح نيجوره ىوس ابل نيبكرلل نيقه نا هيف كشالامو

20 
 ةاقو ةدبسلا
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 لا جرس هيشي هسا ذا « رسكم هوه نم دحارلا ىلع نلطب يذلا يتدملا

 4 برشا 0
 ا 0 يثكلتلا ديداعرلا

 فاسو سقاناط ةيطع مق داجني طقم تاتل يرغلا ملا امل .اهتيجازب قل
 نا نلغشي نك ريمألا تاديس نأ



 ةميخلا نم يبرغلا مسقلا نم يقرسشلا فرطلا يف اندعاقم لتحنأ ريسن نحنا
 ىلع ثرموقي .نيوحلسم ديبع هراسيو هني ىلاو عطاقلا ماما بكمل انيآرا
 دع ةسخ هلوط غلبي ذا امئار هرظنم نراك . هتسارح
 ةينب ماعنلا شير نم لئامث عست هيلع ةديج ةلاح يف رمظف حلصأ دق ناكو مادقا

 ةعبس هعافتراو ًامدقا

 هيناوج تناكو . يسقلا عم وات ةمقلا دنع كيتنثا تعضو توللا ءادوسو
 ,ثنلا راطالاب تقصلا نإ ماعت شيري ةاطقم

 جراخلا يف ردبلا مشنا بكارلا ماما شرفنا ىلع اننكاما
 تماس يح ًارادج نيلكشم ةميخلا يف ةفوشك

 للتنس امدتعو
 ثالثلا تاببا لوس مهضمب ىلا

 / نظأ - ةثالثل ريمألا
 .؟ديج ةيزيلكتالا ملكتي اماع رشغ ينثا رمعلا نم غبي

 1 نم هدلاو هلا ارقشلا ربح لق هببج يف نأكو .
 ةديسلا هقدعوو ؛ هدتع ره بح دوجو مدعأ ةمادشتما هئاكمإب نكي ل نكمل

 ل دق نوكتالا نا لمآر ربح ةجئاجز هل
 ثدحتيو فيض ىلا فيض نم لتي ناكف !ىئار افيضم زاوف ريمألا ناكو

 ةلم ابنم ةدحاولا رطق غلي « زرآلاو مسللا ن ةريبك
 عزل .نم يه قاوسلا هاسنهو . دوسألا طاسبلا طسو تمشر لآ

 نيب راشقتالا عسارلا « يسرك وبا
 :دمس ةدغاق ىلع موقت ةضنلا نواب ساحالا
 نرحبص يناوصلا لوح تمشوو ٠ نيبئامبا نم اب لمحت
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 را يلا نم
 فيض لكل مدسنقو . ألا ةأدير هقرعم انيبلف ءاومم و اتفيشم لاقر

 ديه عي كورخ يلز مل
 ةميلولا هذه تحيذ دق ًاقورخا

 كرات مهتبافك ارلكأ تا دعب اوشبعإ علا يطا مث
 مهمامط ارثوانقو ةدئامل ىلع نارخآ .نرادقر ىلجر . مامطلا ةيكك يف اظوحلم

 تح يناوصلا يف ٠ ًاييرقت تغرل + ١

 نحصلا حيزأأ نأ دميو . هدلار عم روضحلا فرش هل نكي
 نيا بز هد طرأ ل ةاجسلا لل لعتتب
 يف اهرضقتو ديجاجسلا ارذخأو ديبع ةعيرأ عربف

 . اهئاذ ةعرسلاب اهناكم ىلا اهوداعأو رصبلا حلب
 .ةوهقلا قيربا و ىنميلا هدي يف نيجائفلا نم ًاددع لمحي دبع ل

 ليئولوكلا حرتقا امدميو ياشلا سوؤك !نيلع تراد مث . ىرسيلا
 اراكأت ل : قئاسق انفقوتما ربمألا نا ا

 بنملابةلمحو دحاو مدق اهعافترا ةيوط لوا
 ثرحصلا انيلع تعزوو خوحلاو رمألاو رفسألا خيطبلاو دوسألاو ضببألا

 مح
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 بطلا لوح انسلب ايفا
 بنعلا نم ةيق نق تابيثج ةعبس ثدنل يق ًارخخؤم عقد هنل ىلا ريمالا راشأو

 لأ نم انينتا نأ دميو . هتم انميج انكأ دعب نحسلا يف يقب أما
 ناسف اثئكأمأ يف سونا ىلا يدعو انيديأ ىلع داما ديبملا دسأ بص ةهكافلا

 . فئاطلاب ةيدومسلا ةموكملا يف انظوم نأ يذلاو ريمألا
 !ا اذه نأ : يب :5) املا يق هعوف .

 نارا
 . ىلإ روكذلا

 ناجع نم لجر لتقم

 نع أديم سيل ناكي لواسب! لئاوأ يف ثدأح عقو تيرككلا

 ا



 نوم زتعب اوثكو
 ىلوالا راطمالا لط

 ايقلاو هقيفرو لصبف لجرتو . افاج
 .اينأل قونلا ىدحا

 نيلجرلا ىلع ةيحتلا يقل
 . شطملاب ثار

 هظحلي نأ نود لصيف لج ىلا هجوتف عازنلا روطت نب
0 

 نم لاجر مايخ ىلا ةعرسي قلطنا هليمز جر رج رخنآلا يعئرلا دمش نأ دعبو
 ةنالثلا فيرعلا دالؤأ دحأ هممو عجرو رواجم ناكم يف نوميمي اوثك هارم لآ
 ةلاع نم وه يئابجعلا لجرلا نمأ يذل بيرغلا نا لاقو رهآلا صحفت يذلا

 همم يق



 ثماحلا يبمآلا غلبأو . يلاتا مآل هحارب
 1 دل نياجرلا ةدراطمل (سقيوق لسرب ناب

 يقصي هيلح رابك ىلا اجر نم اددسع لري نأو

 ثمق بألا

 ازم نمو . عازنلل اشف ةبيور فلإ رشع انثا اهردق ةيد لبقت نأ نا
 كلل نم الدبر . لاغا يف اومندي نا ناشردلا

 يف 1 نقلا رصالو دم هيلو
 خللا قدي نا تاكو نامجع ىلا ةيبور فال ةسغ اهنم لك عفديا ذثنآ

 ىلا تقولا كلذ يف ناك تيس ةككم نم لسا

 حارس قلطا غلبلا عقدتنا دمبو يواسقلاب يبشملا هقيدصو لصبف قابلا
 اهيلعأ ىلا اداعو

 .اينمع نكلاو « لاثلا عفد تبلط ةميرسشلا نأ يف نكن ةيوسنلا هذه ةكح نأ
 لاومألا امأ . هسفثي تروا

 , قارا ةصانق اسست ةارعلا لوم نم كك رف راع
 « نيل ماسو  لبجلا حابشو * يشيبملا نسا دبع ةصقلا هذه يف
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 تيلويف ماقب

 الإ « تيوكلا ةنيدم ىف © لاملب ىرقشي ايم يأ © ادبع هرلل دمي ام ردا
 يسألا يف اوداو دقو « لأنا نيف ومدي نيذلا يأ *+ نيدلولل د شعب دج هنأ
 ةئاع دنع نالسي اع نيديع نيدلاو نم
 ماكو يسحب دييملا ءالؤمن حلا لماسيو: . نيربكللا

 ل 6 ىثنأ مأ ًاركذ تاكداوس « دلوللو

 شعبي ترظتتت# ديم ءالزم سرا الإ (رهاظ ةريايس سيان مكي
 لك ءاسم ديبعلا عمتمي . كالا ىدل ابحتسم يل يذلا رمالا ةيقيرفالا مهتاداع

 رقم ىلع لطي يذلا مسالا رهو «
 يف يسيئرلا رقما : ثيوكلا ةئيدم يف نكامالا هذه نم نانثا كلانهو . عاؤجالا
 يف هنم رفصا رخآ رقمو © ةنيدملا نم ةيبرغلا - ةيبونملا ةبجلا يف باقرملا يح
 وهو ةنراحبلاو || هبظنم يف هنطقب يذلا ناديللب فورعملا قرشلا يملا

 ةجوز م 0 0 ربل يف 0
 ملسقما امدنع قارملا ىل

 يداع لزنم يأ نن او ةيسيئر قيرط ىلع ةريغصلا هتحابو رقما عقيو
 دممم بابل نم انيرتقا امدنعو . هتسسإب اياوز ىدحا ىلع تمنترا ةيراص ىوم
 دا ىلع لدي امم ةببرغ تأ صقرلا أ اهللختت ىقيسوملاو لوبطلا تاوسا
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 . أديدك
 . ةحارتمالل نومقارلا ىلجو ىقيسرللا تققرت امدنع تمسلا يضخ

 : ةئاق يمداخ هلأسف .. ديرن اذا
 . ةليللا انه نرتاخلا لياقت نا

 تسيل هتخإب نا مدحأ لوقيل تاظحل دمي حف مث ىرخأ ةرم بابلا تلغأو
 كلانم ناك . تلشدو يلاذح تملشف . تءاش اذإ نوتاخلا لضفتت

 طئاحلا ىلا نوسلجي لاجرلا نم ددعو ةعاقلا نم بناج يف نلبي
 منال نايسرك هيف عضو ناكم ىلا ةعاقلا ريع ينرماتقاف

 الق ديبعلا دحأ هعشنف بابلا انعرقر

 برق لاسجرلا عم سلجو هيلعن توراب علو . يعم يب
 ب ارئاك ءاسنلاو لاسج.لا نال ينيد وج ناكملا ىلع

 يبا رك دهسز لعزة كفو يب 8
 ذق نفاق هككلاو ءرزجطلا ىلا دسك شيل . كارب ةدجادسأ و دع مدا
 توص هرربمطللو . ناكملا لثحاو يجز باش ءاجف « ابيلع فزمي فيك فرمي
 ةميرألا ول ةثالثلا لربطلا تآدبو . دوملا يف ىطسولا راوألا توص هبشي ونح

 كلذ نكي لو. ءاثقلا فنا
 . قلؤللا ديص قراوز يف ديبعلا نيب ما برمعلا دق

 ءايشا اهبف افبط رسثع ةثال كلانم ناك

 مما



 عانمنلا نم عون .. دامس
 تناك اهيرو ةيبغز ةملك اهنا اهانمم نم ةدك ات متسل . .يناوج
 . خضق ةدام ةيجنز ةلاك ( شولع وا ) كولع

 يشنتب امدنعو  هانحنالاو يواتا
 »| سيلي لاجرلا دحأ ناكو . اهي صقإ
 فاك امدنعو . ضيرع ما

 يذلا « شيشخلا ٠ ةثدحم اهضعبب
 رازالا عل ةيسررملا عمم )الا عطق مدطصلا ىقيمرملا عم د

 امنغالا تبنلا امدنعو عشور:. مهتكاما لا: عيبجلا دا غو صقرلا فق
 رق انهو . روخبلا هقوف مضور دقوملا يف محفلا نم ديزم
 ايكو درويمللا لأ انآر سوو ياخ
 ل ةتاكما

 يناج نم بئاجج لك فو







 :اطبربلاو نييك ريمأ

 ؛) ىلا هداشرإب كبر

 تيوكلا طفت ةكرش يريدم نع ةيابنلاب لافتحالا يف اباطخ لير
 ج لاقو ودسلا بحاص روشحل مظعلا هرب نع هيف برعا اهيفظومو

 < 1: > - اهاراجو تيوككلا مل





 ةرتشا يتلا ةادالا يهر « انتك رس ناب توروخف نحنو 6 ملاعلا قاوسأ « كرم اهرق
 متتلرد راهدزا يف ةفناسلا يلاتلابو مدقتلاو حاجنلا اذه قيفحت نم تنكنت دق
 .عيشو

 ةنقادصلاو ليم انافرعو كوخ ةراطأ ةرعاشم نعأ متو



 . ةيسالا هذي هع دآم تيزكا كابجو نحدد
 ةلفس تبيتاو / ةرصبلل نم تياوه رداب همدق يئاثس طبرش اهدمي ضرع ةينام
 ىلع قلطلاءارملا يف بدآم اهتلخت ىوقم يف نينظوملا رابك يد# يف ةصقار
 قيل املا فريج لج تييقأ ةقلل هدو ,. ةيرملا عيزألا

 نينظولا راغص يدا ما

 كنايفعل تلد

 نم هنأ يهو ابتيدبأ ةظحالب
 اهمال ةجردلا ذه ىلا 5

 م



 تحبصأو هللادبع كلما معدق ايناطيرب نأ اي .. ليئارسا معدق اكريماو ٠
 الرلا بتاج نم قوشكم راع كلان ذأ امد

 ز قيرط نع ةيبرعلا ةمساجلا مطحنل ايناطبرب.
 ال نيفرطلل ةيداعم صم
" 
 موي دعب موي دادزي نيببوروالل يداعلل رومثلا تا ةجيقنلاو
 اهنا ناتظت نينا ايناطيربو ةدحتلا لا دش ايس الو طسوالا قرشلا

 ظنوا قرف لو

 0 ا
 ردصمو سرتقملا ريبكلا بئذلا نا ةطخل لكيف كم لك يف

 م نيقئاسلا نامرز يراشتس نا . هىطغ كلا





 نبا نا فرعي ةببرملل ةريزنإلا يف تيوكلف ةبج نم ءابشالا بقا يب يذلا نأ
 دعبف .ةئيمم ةياغ ىلا لوصوللا .ايس ةليسوك ةياهولا

 كر نرأ ىرقلاب هئاقالع ريوطق ىلا علطتي كسخأ ةببرعلا ةريزجلا يف هتطل
 . لخادلا يف هتضبق هيدشت نم فكم يلا ل لاسوأا ةيوقتو ؛ ةبجراخلا
 نشرع تايشل لمعلا لع قكاع هنل ودبيو
 نودب ءأدب اسم لاكا نم اونكمشي ىح

 ., ةكلمملا

 لزم لاح يف هئافلشو
 يف تاماسقتا



 .هيمدق ىلع ريسلا لع ردقب دعبل هلا ثيحي ايتع رمعلا نم دومس نبا غلب دقل ه
 نيذلا نيب 0-2 نحاريثك ىلغغا دقو
 وه اذهر ..بريحلا ميئانس نع ررمالا تايرجم تك نرديجي ودبلا لوغب اك
 لئابقلا نيب مطبب زربي ذا يذلا 3 يرعلا ماظنلا ديازتملا هركللا بابسالا دحأ
 هتوفمي نيقبالا نارخالا ءامعز ضعب لمج ًادح رومثلا اذه غلبو . ةيبرملا
 نسلا كلللا كلذب نودصقي ال منا . ةيغاط يأ  رابج ماح هنإب

 و دوعم لآ نم هيدا لبجلا ىلا لآ نا دعب حبصأ :ذلا رضاحلا

 عم ةبقطاملا هتلبلر دقفو برغلا نع (مابتقاو ةرسقو ًاذيكرت رثكا  بناجالا
 زثمشم ءاسعزلا ءالؤه نأ 3 نال اك بعشنا
 موقي يتثا ةرركتملا

 ريستكيف ؛ 0 0 ثييحبسملاب نول

 ةرثي ىديلاق ناك يذلا ابصخش كلل كنمحلا
 : مشارف مرثكاز هااعر رقحلا

 0 ا
 للزي زيأو هسا فجترب ضيبالا لجل ناك ي

 .نايسنو نيدلل ةيداعم مرظن يف يه يتلا ضيبألالجرلا ةبندم مو
 يلب اظنلا ىلا بلك ةدرعلا نولضفي ميف كلذ نم رثكأو

 ل دومس لآ ةئاع دارفأ نم ادحأ نكلو . لئابقلا ءايعؤل الا ةطلم الا

 م



 يه 6 برعلا لوقي اك « ةطلسلا نأل « ماظنلا كلذ لثم ىلا ةدومنا يف ًادبأ ركفي
 ةايملا ريسكا وه مه ةيسنلاب مملاو يدرعسلا تيبلا ىلع ايندلا يف ءيش زعأ

 ألا © يدومسلا ششرملا لمثحلا ثيرولا نا ةقحاللا تادحألا
 سسحتي ادي * هدلاو شرم امدنع تاطلملا مظعم هيلا تلآ ي

 1981 .. برغلا ريثأت

 يف ةبك يمألا ةيلاسرإلا ءاشعأ دحأ مروتس دلوراه روتكدلا يتيدص عضو
 .ةريزجلا » تاوتعب ياتك « فونهلا يف ىفشتسم ايلاح ريدي.

 روثكدلا هفصو اك عضرلا لمب نم ثسبن
 لكني اقرتمم كلذ لمفا افاق « يل تسيل اراكفأ مدختسأ ذاو .

 تك يرو عووتس روتكدلا
 بنج ىلا انج. ثي

 ةايبلا اهئ ةرثخ ريا يف ٠ ةبيرمق ةريزللا يف لاخلا يحاك
 لحرلا ودبل لاز امو . اهمئاقوو اهليصافت لككبب ليلخلا يهاربا نمز يف تناك 5
 نمز يف ناك اك لاز ام اضبا يردبلا ريكنتو ةاروتلا يف ثمسر يتلا ةروصلا ىلع
 يف مالسالا اهمسج دقق ةبتاذلا هتيافكو. ءزازتعاو هلالقتسار هدانع اما . بربأ
 تايلكشلاو ديلاقتلا نم دماج ماظن يف ةينيدلا هقابح تبلوقت نيحا

 ينأي يتلا ةيلحاسلا نردللا نم دع هجر برغل ريأتلا ريغ دقل
 نا ىلا علطتب رهو . ثوم ماعطلا نع امي عئابا

 يودبلا اهبلإ
 دوعيو راقتناب هلرح تاو
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 ةيررنو كمزسلاو رممر تاتسكاو هديك حم لاجر ابفريس راسم ةطيحقتو
 اقل نم ىتدغتتلا بمسلا نم سيلاو . ايسيقردت نع قتسو

 ارد ياناس دارت لم زينك معو





 |١ نم لام ددعو ىربكلا زكارللا يفتاطحم رشع نم رثكا كلانه
 نا ثيرر يلاحلا املا ابمدختسي ٍةريخألا هذهو
 يشابمو مئاد لاصتا ىلع ثواظي ءارحصلا يف اردعتبا اهم نذلا نيل وسلا رابكو
 لبق ةضانتنا ةبا داحلا نكمي هناف اذكمهو . دالبلا نم ىرخأ ءاحغاو ةمصاعلا عم
 . انبتادا

 كلذار . ىربلل ةنلتمع تاطحمب اهضعبب ةريزجلا نم ىرخأ ءازجا لصتو
 .ظحالي يابموب قارسايف رامسالاب لدبت يل نآف
 فلا تاعاذالاو . شضايرلار ةدجر تيركلاو طقسمو
 لاصتا ىلع نانلا لمجت « ركمومو هرقثاو دادقيو ندرألاو توريبو ثدنل نع

 نيرحبلا قاوسا يف هتاذ مويلا
 ةسيبرمنا ةغلاإب جما

 < يمالتالا ريكفتلا ديحرت ىلا ةيمارلا هربجلا لج نمو . ةيئاعلا تادحألا مئاخ
 يف درييقار برعلا نيب عازن ثديح ام اذار . ةهونتم ةيمالسا تاياعد

 تيوكلا قو , مرطت ةيبو نم هترشقانيو هب تزمسسي برغل اف
 ةيئانبلا فحصنا ناف كلذك .لابكتسا زاهج ةيافاث نمرثكا كللانه مويلل اهدمسو

 نم هزت لك ىلا ايلقتقو ةبلا
 ينرملا ماعلاو ةريزجا
 ىلع رابخالا لق ببسب تايلاسرالا لمع ىنيمي

 ةيرزك ةمويج لا هوناو برا قاقتلح ةريبتلاا
 نب طلق قزحرم دسب اهيعاقموأ ثيركا قاومأ يف ةيبل
 هيو.« دواعي ةعيرطط لع ىنيلي يشل مولا هلرسملا و يرملا أ

 ؛رسسلا ةايحلاو مدتتلا ةرجاومل اراطضم هسفن دحي « يضاملا سيياقم سفنب ركفيو
 قايح ىلع اهريثأت لوبقو

 يف هنم ديدج نوزخغ فاشتكاو ًارخؤم نيرحبلا يف طفنلا فاشتكا نأ

 ريئأتو ةديدج تاداعو ةيرصع فرط همم لمح رطقو تيوكناو ةيدومسلا
 ةيبرملا ةلودلاف . يسراسفلا جيلخلا قتطانم ءاسمنا عيمج ىلإ ةيبرفلا ةراضطلا
 :رهز ىلا ةلوهجب ةريغص ةثيدم نم تلوحت 4 جيبلكل قغةبما يوكل 6 ةريغملا

 م





 ءالونا كلذ
 ييبصق مساح عازن دسمي دوعس نبا كلما ماق * اقثآ انيأر اك +٠9 ةنس يفو

 ماينالا اةينالسا ةةادج ةتمابم مف يه التم باف دبا
 لردلا نيب عسوا مهافتر ثادهاممل ريشي ةدهاعملا هذه تناكو . نميلا ماما

 الخل ةومس نيا كلمملا ىبتل رصم خم. لضفأ مهاقتا
 نا تفذاو ينل ةيرصملا ةموكسسملا عم تاوثس رشع

 ةيبرعلا ةفللاب جمارب ثب يف ثاونس ذنم ةيئاطبإ
 كالذي ةسفاثم يسراقلا جيلخلا روزتأ
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 يف انبم ارو يمالسالا منللا تت ةبيرملا ةريزجلا بملقنا
 زخم رمو ةيمالمالا ةماب

 لامشو تاتسكابو رصم يف تمقو ين ةبسايسلاو ةيعاةجالا ثادحألا نا
 ةديدللا تاكرملا مقهو . ةيبر

 برغلا ديلقت ترديري مجأل برعلا ىلع ةمئاللب ءاحنالا نإ
 طفلا تكرش ءدح ةياحغ تاباقنلاك ةيبردلا بيلاسالا ضعب لآ

 يف فوسرفي ميعيمج مهناف 4 توريب نم ًاراسجت را « ةيبرعلا را
 كلر برعلل برعلا دالب د

 لا



 ححصت نأ بجي ارقيو ؟ يناطيرب يسايم لبكر اهيف نوككي
 رع عملا اذا ىلع ةزرداتلاو:.. يمايسلا لييقارلا ةوق لوي ذا بيو
 + ميسقنأ نريكيوكلا
 ىدل اشوفم ًاريزو رأ ايداع ةاصنق يسايسلا لكلا لمج ىلو اهنم صلختلا

 هاوس ىلع نيبتاطيربلاو نييك ريمالإ ردجي راطخالا هذه لالخ نمو . « ةيدوعسلا
 نواحي نذلاو مش درلا نوثكمي ال نيذلا برعلا ن

 ةارهجلاو تيوككلا 1ئيدم راوخي ةساقلا يضارأل
 ,سمأب يه ينناو تيوكلا يف

 ةفارز لا نيحالفلا نإ كلا
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 فلتخت بابسأل نييبرفلا دض ءطبب نولوحتي ارأدب 6 زيطنالا
 هدسي ًارطخ ةبيهرلا يداي يبرغلا ريثأتلل يف نوري « نب

 اوأدي دقل  ةصاخ ةروصي مهتنايدو مديلا
 ةئيسلا تاداعلا ىلع نوبشي
 مهننأ نيبو ميني نولوقي كلذلو .ميدلاو ةعاط نوضقريو «هتبقالخأو نيدلا
 هلا ريغ هتاداعو هلاومأو برغلا ىلا كلذ درم نأ

 . ديلا ليلا انبأل ةمئادلا بابسألل
 ينآلا نا لوقأل ارجتأ يننا ؟ فسإللا عضرلا اذخ باول ره ام

 © ةشيمللا ىرتسم نيسحتك ةبراضملا هميهافم ضرف نسمع برن
 نيالللو ةزاشلا .ةنفطألاو « ىوتسا عفرو « ةثيدحلا ةب
 . لمرلا ىلع ءانبثا لدي رخص ىلع ءانناو روطتلاب رشيبلو . خلا

 راسشلاك سيلو لهم ىلع يناي نأ بجي هفقو نكي ال يذلا مدقتلا نأب رشبلف
 تابالاو نيدلا ءىدابمو ىالخألا ءانب لئاضفب برغلا رشبيلف . ميجك ةلركألا
 أ رشببلاو .. لكلا قلاخ دحاو هلإب

 رورسشلا !ريراجي نا ةنسحلا اياونلا يوذ لاجرلا ىك ىلعر برغلا ىلع بجوتي
 نأل .. برغلا نم ةمداقلا ةنسحلا ءابشألا لئاضف اوما

 رشعلا اياصولا ةيسدق ةيملاعب

 د... ةيلدملا عم ةمفاقلا

 < ذه د اهلراجو توك 009





 ركمارا سسؤم نؤسزتكام سميج 6 كام



 ريغو انيسلاوةيحورلاتابورشلاك مدقتلا عم ةمداقلا رورشلا
 ٠ ةطاصلا يحاوتلا

 135+ تيوكتلا طفت ةكرش ما

 ةفبحص يف رشت كرالك تيرغرام ةنآلا لقب لاق صخلم لاخلا اًده
 ,مدقتل مئار ضرع وهو 1406 لوألا نيرشت م٠ خيرا

 قاشتسا اتم تبوكلا ظن الرش 3 برأ ني

 ثيذملا رسعلا يف ةيعاتصلا تالا

 لمشي ًازايشما كلغ ينلا وكلا طال ش كنا
 «ةسيناظي ب ةكرش باب جسم ابنا عم « ةيتيوكلا يضارالا عيمج يف رثثمالاو
 وفكتألا قرش ] يمزلد يرشر جيلخا كرش يراستلاب اهكلق

 . هارحسملا يف يردي رثنما تح ماها نم تيوكلا يف برعلا عيبمج ريدقتر مارتحاو بعت ىظمي
 . اليا يق ةماقتسا ىلا رثكأ هنا هتوقسي هر
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 ةئس يناثلا نير يفو انس نيعبسو سم ةدكو 74
 عضقمت ناب يضقتو . ب

 نيب يواسقلاب مسقت حابرالا تحبصا لكشي تبسح لسخ ةبيرشل اكرشلا
 نرمبسو سخ يهو زايتمالا ةدمربتتت ناب اضيل ليدمتلا ىضقر .مكاشلاو كرشلا
 ةديدجلا ةيقافنألا خيرات نم ةثس

 نابتيألا مدع دقو
 ةيقافتا ثعقو 41

 اهدنع 194+ ةثس تاريزح لوأ يف تأدب جاتنالا تايلمع نا لوتلا نكييو
 قث لوا ةثيمتلا مايصلا رادأر يدححالا ءانبم ىلا حابصقا رباجلا دمحأ عيشلا هجرت

 ليلو اذهو - ثومج
 . تقرلا كلذ ذنم تيوكلا طفنلا يسيئرلا ب
 ! ذلا عقار نم ابمظعم شن ةديدع تايوعص هجو يف تايلممنا تف دقو

 يف اهخاتم مهسأ يعاشصلا طا
 سأو ىلع عيرم ليم 7.٠ اهتحاسم غلبت ينل مدالب يف ط

 ءانيو ةراجتناو ديصلا نم مهتشيمم ىلع نواصحي نرينيوكلا ناك * يسرافلا جيلخا
 موقت نا نكمي يبرغلا ىنمللب ةسيعانص ديلاقت كلانه نكت م كلذلو . ننسلا
 لو ةيلوا داوم الو ةرهام ةماع ديا كلانه نكت لف . ةديدج ةعانص اييلع
 ذالم قاوسا كللانه نكت م هناف بعاسملا هذه يطخت نم مغرلابو . تالسارم

 امتمال الو ايف مام ال دالب يف ناميثم .ناودع لامرلاو سسشلا نا . طفنلا صا

 . ةيدابتعا ريغ تاديفلا

 يف ةرارحلا ةجرد علبتو ةنسلا يف تاصرب سمخ نع ابيف راطمالا لوطم ديزي
 هذه . ةجرف 178 قحو ةجرف 17+ و تياهتراف تاجرد ١٠١ نيب لظنا
 يفابسالايفا لاحارل :و لاجسرلا لم يتلا ةبمصنا لاوحالا
 . امئار اقراخ حاجتلل اذه

 .ًارثب +١9 رقح نآلا تح لثكا ةيطفنلا دالبلا دراوم ةينثل جمالرب
 تيوكلا يف طفنلا ةلماشلا نا ء هابنثالا كلو ىلع را

 ةحضاو اهنم ثالث عونلا ةيلمر تاقبط عبرا كلانهو . رمملا ةطسوتم ةيسلكا
 سلا غلو © [مدق ه1 غلبي ىلوألا ةقبطلا ةق ىلا ىندألا قعلاو . ماعلا
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 ةقبطلا ىلا ىصقألا
 هيك ام نبال لانا نيتكبطل نا زم جاتقا تاذ تيركلا
 جرادتيو . يطابتحالا نم ربكألا ةيسنلا ىلع ةثلاثللا ةبطلا يوتحتو ًاجلسشتا

 رك هيش عئاولا
 افتر بيهن لام يوصل لك يف تمدمختما يتلا تابل لا نم ةمطقا

 نط فلا 2 ايزو 575 ١/ تادمملا ثزو ب
 سدح: قام يبطل اكلم . يسكت نك نحو كم هقلأ اجا
 كانه تناك كلذ ىلا ةفاشالاو . هتيمنتو لسملا رارمتسا لبق اهيلع بلغتلا
 ةكشلا هذهو .. للملا يف ةيبرثلا قرطلا ىلع نييلحلا لاملا بيردت ةكشم

 بجوت ينلا بهاصلا

 ا



 ةيدوعسلا ةييرملا ةكلمملا
 ليوزتق

 مجانملا ةرثاد نم ةذوخأم تاءاصحإ

 بيياثأ ةتم يف طقتلا ردحتتي ابثمو ليم
 لامر يتلا نم ل

 ةلسركل روم ترق
 رقعإ ترفل
 روس تكمل

 رخل اوقع
 وب

 ليماربلا ددع
 هرتز
 الا
 كيفاه
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000 
 رو

 رتارك هرجع دفع
 راسو رب 003
 م.درههمرزو# .( ظقق لوألا ةيتالا ريشألا ر اهم+
 ق1, ه4 هرطو إ تيوكلا تجتنأ ةثبلا هذه نم ىلوألا ةثسلا ربشألا لالشر

 .! دنق كلذب نرككتف طنلا نم ةيمرب
 و ةدحتملا تايالولا

 دعب ةجاللا لودلا نيب ةثلا

 الون انكم نككي م اذهك ريصق تقو يف ةردقلا هذه ىلا لرصولا نا حضتبر
 عيمج تذذغا دقو . ةيادبلا ذلام نب سشلاو نيزشنلاو لقتلا قيقد ماظن دوجو
 آب دبكأتلل تاطابثحالا

 ةصوب ١؟ اهرطق بيبأثأ ةدع نم بربنأ لرأ دم 14 ةئس علطم ينف
 ةئيمشل موطرقي بويثألا اذتخ لمر كلذ ىلا ةقاضالاو . رحبلا حاس

 ةلئام بيبأأ ةرشع تدم 194 ةلسو ةعرسب
 ريظاةنع قار. طولا نكي ضاع ىنزعا كيت

 طفنلا تالقاثل
 فيصر ربكأ هىشنأ 1464 ةنس ةبابل يفو . ةخ تقولا كلذ
 ٠-41 رصبلا لشاد فيصرلا اذه ديو يدنحألا ءانيم ين لاعثا يف



 م نا فيمرلا اذه ىلع نفسلل نكميو . طفنلا ليمحتل
 . ةصاوتم ةروصب رابنلاو ليلا يف لممقا ىلع ةردق هلو

 تدازو تالفانلا رج تطشل دقف ةمدختتسملا تالئرستلا هذه ىلا رظنلابو
 هجوقا ىلع

 تيوكلا نم طفنلا تلمح يتلا تالقانلا ددع ا
 5 رفح
 4 رع
 8 ل
 هع كف
 هو رف
 يعم رمل
 ا دوما
 ينج والا ةمستلا ريثألا ) دهمع

 ذل نم هبزم لابقتسا نككمملا نم حبصيسو نأ ةمداقلا ةئسلا يف تا
 ةثالث كسلانهو . رارمتسإب عم م ءاطق

 هرطق ماخلا طقنلا بوبثاب ءىطاشلاب اهنم لك



 .اثحب دودحلا يداصتقالا مدقتلا تاذ ةيلسالا مهاسما
 نيحشرملا ضمب نلاسرل ىلا ةكرشلا دسمتسو .طفلنا ةكرش ةمدخ يف
 لواحلا نم نويقيركتلا نككتمتي ىنح ةيعماخلا ةيثفلا مهتسارد لاكال
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 ف بناجالا لع
 لفكت نا ابنأش نم اهنأل طنتلا

 سعنا ادهر . اسيلعلا فئاظرلا

 جئاتن نكلو
 البلا ذاتقا عننا
 مهسا دقو .. ءايرهكلاو ءامار ةماعلا ةحصلا ابيف اهب ةبرصع ةيدلي امدخ دايعإل

 يواسي ريق ىلملا
 مريام هم قلوب فلي

 ريف ةيوارحص ةلرد يف لشدلا اذه نا

 مادختما ناذ « ةماعلا تامدخلاو تانيسحتلا
 رثلا قفدف نا ماما ىأرو . اهاذ دمي لكاشم

 يضم دمب ؛ يلودلا ديمصلا ىلع تيوكلا طفت ١بلتمي ين ةجما ةناكملا نإ
 ىلا جانحت ال < يدعالا .* لوا لاسر! نم طقف تاوشس يناع

 ةررصي ديلتست زالودلا ةفطنم جراش يه يلا نادنبا نا فورمملاو . دبكات
 طفنلا ةبسنلإب رالودلاب "ا كلذ يق مماس دقو تيوكلا طنن نم ةصاخ

 يه تدافتسا رالودلا ةقطنم نكلو .

 م



 © ةئسلا هذه نن لوالا فصتلا
 :رتفنا يف طسرالا قرشلا نم ةدحتملا تاالولا

 تيوكلا نم ماخلا طفسنلا تانحش
 قمل لم

 ليما ربثا

 مورق جيك لجا كلل
 مارا رفا ةكرق رطل
 00 عرفهم
 مدر مرر ملل
 0000 دكر اوقجم

 5 1 رك اكيجلب



 كشف ودع اسوم لر# كف سأل حب
 نيرحبلاو ثيوكلا: يه ةيساسالا ايناطيرب رداصم

 تنيق اذا ركذتالا

 يف تيركلا طفن ةهاسم ديازتقو . ةثلإب موج السيوزتف 4 ةثلإب م,؛ ةيدنلوفلا
 تيوكلا طقت نم ابئاطيرب تادراو نا ا < موي دمب امري يئاطيربلا داصتتالا هاني
 لا ذه نم ىوألا ةعسنا ريشألا لالخ ثعقترأ
 هج ةذغلا اذاو . ب ادراولا
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