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 رقع هيو < راعوسمت هس

 يدا راكس 0 ع 1 0

 رك 7 ضع ديس ,

 1 تت . هس عده 00 50 ماسلا 7ص يب

 2 مع ه6 سيدي 3 بس جروس ري 1

 ىلع ضبقثو ٠ ةدماج نافجاب ةهصسيئرت

 «يلكلا » حورلا ةمثن عمسأو

 نايمعلا جرجس ءارو كك
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 م امهدمم_ىلج

 اا

 هتعشاب ينيع ىلا حبتف امدنع ةرشع ةنماثلا يف 6

 تناكو ' ةيرانلا هعباصأب ةرم لوالي سفن سلو « ةيرحسلا

 نيشفو (اهنساحمب يح ورتأغقيا ىلا ىلوالا أ رملا هما ورك ى لس

 مالحالاك مايالا يدعم واعلا فطاوعلا ةنج ىلا ياما

 ظ سشارعالا يلابللا يشن

 ىتترأو « اهلامجي لاججا ةدابعينتلعوثلا يه هماركى لس
 لوا يعجسم لَم تدشنأ يتلا يو ءاهناطناب بلا ٠0
 ةيونغملا ةايحلا ةديصق نم

 ةافغ تادبأ ىلا ىلوالا ةيصلا 5 يد س7
 دك اذ « اجي وذسب ةمنراج ٠ اهنلطلب اس 2



 ا

 ” لا ةعاسلا كلت ىلا اننح بوذي ال انم نم ؟ اهتوالح

 ةلاماو تلت و تللقتادق ٌةعيكى آر ةأْخ اهيف هبتنا اذا وتلا
 أم لكب ةذيذل تالاعفناب تنطبتو تطسباو كا

 عومدلا نسساينحكي امرك ةرهسم ؛ ناتكلا ةرارم نم اهيف

 ظ دابسلاو قرشلاو

 هتايح عبد يف ةلفغ نيح لع رهظت ىلس ىف لكل

 000 هاا ةنحو لدقو اي رش ىعم هدارقنال لحجتو
 ماغنالاب هيلايل ةنيكسو

 ا تاحاومو ةحبظلا تاريثأت نيب ًارئاح تنك

 ناذأ يف كد يتفشب سمه ملا تدعم امردع ارافسألاو

 تابسب ةهيدش ةدراب ةرفقم ةيلا> ٍيشقايح تناكو « ىسفن

 00 رانا ةمم لع تاأرابدنع سودرتلا يف هذآ

 رارسالاب عواملا بلقلا اذه ءاوح يش همارك ىلسف «رونلا

 ةتئقواو دوجولا اذه هنك ةتمهفأ ىتلا يو ىئاحعلاو

2 
 دكا



 تعم

 مدأ تج م للوالا ءاوح ٠٠١ حابشالا هذه ماما َةآ ه6

 ةنج ىلا ينتلخدافهما رك ىلساما هدايقناو اهتداراب سودرفلانم

 ثاصاام 1 كلوا يدادعتسا و اهتوالخي رهطلاو يملا

 نم هدرط يذلا يرانلا فسلاو ىباضا دق لوألا نامالا

 فدعا و ءدح نايت ىناخأ ىذا فيسلاك اوه ننوه للا

 ٌقوذا نا لبقو ةبض رنلاط نا لبق ةحلا ةنس نعاس

 رشلاو ريخلا را معط

 اهمادقاب ةسماط ةلظملا ؛ءاوعالا ترم دقو ؛ موبلاو

 ىوس ليما ما كلذ نم يل "قبب مل « مايالا كلت موسر

 لوح ةر رطل ل ا ةعجوم تاراكذت
 3 هادا يردص 20 ف اناا ّ 0 0

 ةايجلا لس  ىلسو ٠٠ : ينافحا نم فسالاو ىلا عومد

 نم قبب و قرزالا 0 0 أم ىلا تبهذ دق ةيذعلا

 ياخر ربقو يبلق يف ةهلا تاصغ ىوس ملاعلا اذه يف اهواثأ



 تب

 ىلقلا اذهوربقلا كلذف ٠ورسلا راجشا لالظ يف بصتنم

 ناريغ ٠ همازآ .ىلح نغ دوجيولا ثادحيل قباام لك امه

 يذلا نوصملا رسلا كالذ يثفتال روسقلا ع يتلا ةيكسلا

 ا دما ىلا: زاصغالاو « توباتلا ةلظ يف ةملالا هسنخأ

 000 ةنرقملا تانتكم اهنينم جيتالدسملا ماع
 | بكسنت يتلا يو ملكتن يتلا يعف باقلا اذه عاجواو
 0 ألا كلت حابشا رونلل ةناعم ءادوسلا ربخلاتارطق عم

 ترللاو لاملاو ىاالج

 كلتب متررم اذا توريبيف نب رشقنملا يتبيبش ءاقدصا|يف

 ' اسر” نيجماص اهولخ دا ربونصلا ةياغ جرم ةئي رقلا ةريقملا

 .١ قابطا تحت نيدقارلا تافر جمادقا ج ءاجاليك هلجب

 يذأابارتلا ينع اويحو ىلس ربق ناجي نيبيهتم اوفقو ىرثلا

 انه : كسوف يف نيلئاق ةدهنتب ييرركذا مث امنادج م 2

 أم ىلا هدلا فورص ةمفن يذلا ىفلا كلد لاما كد



 ءاسرحا نفادملا هذه سو ؛( هتاماسا تاحمكاو هعومد

 ظ

 عم ةددرم ( ىرك ذلاب ةساكسم هلي لك هعور فرفرت

 نوصخلا عم ةحنان « ىمالاو نزحلا تابدن ةشحولا حابششا

 ةوصاو اذن عقب ةيحش ةمنأ نسال تناك ةيبص لع

 ضرالا ردص يف أتماص ارسم مويلا

 5 ولق نهتبحا يقاوللا ءاسنلاب ابصلا قافراي ؟قلحتسا

 ب ىلق اهبحأ ىتلا ةأرملاريق لع .زاهزالا ليلاكا اوديشت نإ
 ىدنلا ةرطةك نوكت ينم ميرض لع اهنوقلت ةرهز برف

 ةلباذلا ةدرولا قاروا نيب حابصلا نافجا اهيكست يلا

 دع د د



 مك

 ا

 0 رفا ةبآ
 عاجرتساب نيحرف ةبيشلا هو سانلا اهيا مت نا

 ركذي ايلثم هركذاف انا اما « هئاضقنا لع 0 هموسر

 ١ :روعدت مبا هدويق لقثو هنحس ناردج قوتعملا ل

 ايهذ ادع تاشلاو. ةيلوفطلا نيب. ةىت ىلا نينسلا كلت

 او قوف اقم ربطت 0001 00 يعاتب ازهي

 1-01 تاسفدتسملا قوف.ةلحملا زانجت الشم م ومطاو لغاشلا

 وعدا نا عيطتسا الف انا اما « ةرهزملا نيتاسبلا وحن ةرئاس

 و رطقت كنك ءاع رخ ةيفخ مال ا دهع ىوساصلا ينس

 مو هومتب ةيمان رثاكتلو هبناوج يف فصاوعلاك روثثو يبلق
 بحلا هيلا لد ىتح ةفرعملا ملاع ىلا ةنم فرصتت اذن. دجت



 تك

 ناكلف قابل قلع .دق ىللف : الاي :ىانآو ةباوبا جتفو

 توكشو تدهلتف يترنح مينفو تيكبف ينافجا قكرمو
 تاحابلاو نيتاسلاو لوقملا قوركاذت سانلا اهيا مت ا ظ

 ؛ مربط سم تمعبو ميأعلا ت تأأر ينلا عراو دال
 ” + .نغأ اذ م «نانب لامثنمةل ا ةعقلا كلت ماذا ايطااناو

 :وايملا ةيدوالا كلت ثت رولا طا اذه درع

 وحن اةيظملاو دحلاب ةيلامتملا لابجلا كلتوىةيد
 ”ثعمسو الا عاّجالا اذه ةض نعينذأ ؛تممصالو ؛ءالعلا
 هذه نكلو ٠ نوصغلا كلت فيفحو يقاوسلا كلت 1 8

 ىلا عيضرلا قوش اهبلا بفقوشاو نالا اهركذا يت

 هم -ورابدق تقرر ا

 امدنع هصفق نايضق نيب ٍي دانا باد التم املا ةلظ

 ياو - عيسولا ء ءالخلا يف ةرح حبست ةازب 0 فارسا كرد

 ل ةرارعق لم انا عاجواب يرد الغ المت تنتاك ىلا



 كا

 طونقلاو سأيلا نم باق سابتلالاو ةريخلا عباصاب جسنتو
 ؟نكاايإم ةقيدعو الا ةيبلا ىلا لهذا لذ - يبلق لوح

 ةئواتملا مويغلا ىلا ءاسم ؛ترظن الو ٠ ةب اكلا بابسا الهاج

  يناعم لهجل وعي فلتم ضابقناب ”ترعشو الا سعّشلا ةعشاب

 ) اللا ةدغألوا روردشلا ةدب ره “تسهم الو ١ ضانقنالا

 نزملا تايحوم ىلوجل ًانبزح ”تفقوو الا

 7 للا دق سولكلو واحلا دبع ةوانقلا نا نولوتي
 ناس اوم نودأوي نيذلا ندع ا كاد نركي دقو

 01 اذا نكلو ؛ بارتلا قوف ةدرابلا ةدماحلا داسحالاك

 ا 1 ةفتسملا فطارملا ازوج ىف ةنطاقركابمتلا ةواملا
 ساسحلايبصلا و ٠ توملانم "ماو ةيواحلا نم ىسقا ةوابغلا

 ماما تاقولخلا سعتا وه اليلق فرعيو ًاريثك رعشإ يذلا
 نيتلئاه نيتوق نيب ةفقاو لظت ةسفن :رال سمثلا هجو

 | اع هيرو باغسلا هب قلق ةفخ ةَوق نيكياعم



 ا

 هديقث ةرهاظ ةوقو « مالحالا بابض ءارو نم تانئاكلا

 ذا اقئاخ [تاض كرتنو راسلاب ةفيلصب رت 7
 هيلاح َةلظ

 ضبقت باصعالا ةيوق سمالملا ةيريرح ايا ةباكلا
 ايما م ةباكلا ةنيلح ةدمولان «ةدسرلاب اهيللوتو ا َّط

 لماوعماما ةبصتنملا يبصلاسفنو ٠ ةيحور ةكرح 3 ةفبلا

 م دنع ءاضيبلا ة ةقمنز لاب 00 هب مكتبا انو ةدحولا

 يمالملا نميبصلل 9 ل نإف « ءاسملا تالايخ روربب اهقاروا

 تناك لايمالايف 5 راشي نم قافرلا نمو ةتركف لك
 لاوثا ريغ. هيناوح ف قري آل ص نك ةايحلا

 ةجتان نكت لف يتئادح مايا تعبتا ينلا ةب اكلا كلت اما

 نع الو "ل ةرذوتم 20 ان يغ الملا ىلا يتجاح نع



 في

 لب « تبهذ اًئيا مدجا “تنك ينال قافرلا ىلا يراقتفا
 لا بم تناك سفنلا ةيس ةيعببط ةلع ضارعا نم يفت

 يمثالملا ىلا لايمالا يحور يف تيتو دارفنالاو ةدحولا

 دوجولا ماما يناعجتو ابصلا ةمنحا "ىنتك نع علختو باعلالاو

 مالا رار نوفا هعودم نكمي لالا ني هناا

 ريسي ًارم دجي ال ةنكلو ناصغالا طوطخو مويغلا ناولاو

 را لل الو هل

 كلتف « ةرشع ةنماثلا غلبا نا لبق يتايح تناك انكم

 ينتفقوا اهنال لبجلا نمم ا 'يضام نم يف ةنسلا

 ا سو رددلا لبس يترأو ملاغلا اذه هاجت المأتم
 مديلاقت و مهعئارش ف ةدكو مهعأتم تابقعو

 "عر < م نا ءرملاو ةيناث ' تارقملا كلت يف

 1 مالحالا دع ةحلا ةعدتو ىلا هب ضخملو

 ناكلا بانك ف دا ةلاخ ةنب ةناع



 دا

 نم لل رظنت ءامسلا ةكئالم ؛تدهاش ةئسلا كلت يف

 نوجضي ميحجلا ةسلابا تياراهفو ةليج أناناس

 دكئالملا دهاشيال ها لجر ردصُف نوضك ارتي و

 نع ادعي لاق للطي اع ايتاهو مو ةاتنلا سا فنيا

 فطاوعلا نم ةغراف ةسفنو ةفرعملا

 داك دا



 هأر

 «بئارغلابةءولملا ةنسلا كالت عبر يف تو ريب يف' تنك

 '00103 تريلظف ب اشعالاو راهزالا تننأ دق ناسنناكو

 آ0070008 0 ءاملا ضرألا اهنلعت رارسا اهنأك ةتيدملا

 نيب تنابف ةرطعم ءاضيب للحي تسنك ادق حافتلاو زوللا

 "الا ل تعب دق ةعصان سالم تايروح اهنأك لوانملا

 لاخر رعذلا ءانأل تاحوزو سئارع

 يف ليمج نم رثكا ةنكلو ناكم لك يف ليمج عيب 0
 0000 00 دول فورعم ريغ هلا جور عييرلا ٠٠ ايروس

 مدر ىلا ةتفلتم ءلجب روبل يروم غلبت امدعوف 3

 دا ءاشنلا يف ةمئاحلا ءاييالاو كولملا حاوراب ةنا



 كا

 1 عم ةددرم ( ةدلاخلا ناملس ديشانامةيدوببلا لوادع عم

 ميدقلا دحملا تاراك ذت نانبل

 لوصفلا نم يتب ام يف اهنم لمجا عيبرلا يف توريبو
 نيب حبصتو فيصلا رابغو ءاتشاا لاحوا نم هيف ولخت اهمال.

 هات لستغادق ءانسس ةيك قاتلاةنارس ور

 سعثلا ةعشاب اهدسج ففجت هتفض لع تسلج حتريدفلا

 ةركسملا ناسن سافناب ةمعمملا مايالا كلت نم موي يفف

 ًاديعب اتيب نكسي ققيدص ةرايزا ؛تيهذ هةييملا تاداست اب
 مالكلاب نيعمار ثدحتت نحن انيبو ٠ عاتجالا ةجض نع
 ةسماخلا يف ليلج ”خيش انيلع لخد انيناماو انلامآ طوطخ

 ةبعتملا ةمعالمو ةطيشلا ةسالله لذدت هرمت نمو

 السم ةغاصا نا ليبقو امارتحا ”تغقوف « راقولاو ةبيطا لإ
 ظفل مث “ هماركيدنفا سراف ةترضح » لاقو قبدص مادقُن

 اال ةبنع خيشلا يب قدحاف « ءانث ةلكن اع وفشم يمنا



 و

 جاثلاك ضيبا امش ذلكم ةيلاعلا هتمح ها فارطاب

 ( دوقفم لقد يش ةروص ةرك اذ ىلا مجرتسينا ديري ه1

 تنا» الئاقينم برتقاو فاطعناو رورس ةماسشبا مدنيا مث

 مظعا امش هتقفرب رمعلا عيبر "تفرص ميدق بديح قيدص نب

 2 كيااءاقل ىلا ناتقمانا و ' كم يلو

 هيلا | ينيندي ريفخ د بذاجي 1 همالكل ت

 ءيجم ليبق دكر لكاراتسملا ةزيرغلا دوم 0 ةنين الطب

 هئقادص ثي داحا انلع ' صقي ذعأ انساح الو ٠ ةفصاعلا

 انوي ايلات هبرقب اهفرصينلا بابشلا مايا ًارك ذتميدلاو
 ٠ ٠ هردصيف اهربقو هبلقب ىهدلا اهنفكف تضق ماوعا رابخا

 يلا وحر مهبابش مأيا ىلا ركفلاب نوعجرب خويشلا نا

 آ١ تازاكح درس ىلا نولي هسأر .طقتسم ىلا قاتشلا

 حورلاب نوشيعي 0 ؛ هدئاصق غلبا ميغنت ىلا ىعاشلا ليم

 تنفتلي الو مهب رو رصاخلا تزال ٍُك يضاملا اياوز يف



 كام

 ربقلا ةلظو لاوزلا بابضب احشتم مهنيعال ودب لبقتسملاو

 رورم تاراكذنلاو تيداحالا نيب تي ماس

 ؛فارصنالل همارك سراف فقو « باشعالا لءناصغالا لظ

 كا هلاهش عضوو هنيعب يدي ذخا اعدوم هنم تولد لع

 ناوجرا ينتكلو ةنس نيرشعذتم كدلاو رآ مانا) ١ ١

 « ةريثكلا كتارايزب ليوطلا هداه نع س

 رخ بالا َُس بح ام - ادي ارم اش "تدخل

 هيأ قيدص

 هرابخا نم يبحاص ”تدزتسا همارك سراف جرخ الو

 م هاوس الحر فرعاال» ردا اهرواسي هبا 0

 دحاو وه :ايرثم ةلضفلاو الشاف ةورتلا هس 00
 فن"را لبق هنورداغيو ماعلا اذه نوئيجي نيذلا نيليلقلا نم

 لاجرلا ءالوه نكلو - قولخم سفن ىذالاب اوسمالي
 لايثحالا لبس نولهجي مهئال نيمولظم ءاسعت أناغ نونو



 هي

 "| هةماك سراغلو :٠ هيلو سانلا ركم نم مهذقنت ينل

 00 ةنيدملا ةيحاضيف آ الدب كن ةديحو

 - الاخوة ةقر اهلثاه نم ءاسنلا نيب سلو قالخالاب

 4 00 كانتا اهدلاو ةورت نأل ةسعات نوكتس:اضا

 « ةفينع ةلظم ةيواه ريغش ىلع

 مئاو هأيحم َُص ترهظو ةريخالا تائكلا قبدص ظفا

 في رش خيش هما 5 نسرات » ةالئاق ل 5 فسالاو مغلا

 ”00 دوش ةدارالا فيض هكلو ت تافصلا ير 7 لاقلا

 هتنبا اما ٠ سرخالاك مهعماطم هفقوتو ىمعالاك سانلا

 اهحور يف ام 0 ةنهاولا هتدارال ةلثتمم عضخت*

 نماكلا هيركلا رسلا وه اذهو ٠ هاوملاوىوقلا نم ةريكلا

 ا ابر رببلا اذه ميف دقو < هتنباو دلاولا ةايح كارو
 وه لجرلا اذهو ٠ ءاهدلاب ثدحلاو ءايرلاب عمطلا هصخش يف

 )ا دئلاك ا سانلل نيظعف ليجضالا لاقي هحنابق ريت نارطم



 ورد 1

 حاورالا هفاخ بهاذملاو نايدالا ذالب ف نيد.سر .

 ماما ماعنالا باقر يننن اثم ةدجاس هيدا رت داسجالاو
 رصانع هسفن هي عراصتن خا نبا نارطملا اذهلو ءراووجلا

 بناوج ىلع يعافالاو براقعلا بلقتن الشم هراككاو دسافملا

 هيف بصتني يذلا مويلا ًاديعب سيلو تاعقتتسملاو فوبكلا

 ةنباو هني لنرع هيخا نبا العاج ةيربحلا هسبالمب نارطملا

 جاوزلا ليلكا ةهثالا هدبيب اعفار هلامث نع همارك سراف

 ًارهاط ًادسج يزعتلاو نيبكتلا لسالسب ًاديقم اهيسأر قوف
 ةيواملم ًاحور ةدساقلا ةحن رشلا ةضبق ىفاعماح ةس

 لك اذه ٠٠١ ليللا ردض يف رابلا لتاعشاو با

 الف هتنباو همارك سراف نع نالا كلل هر عيطتسا ام
 برش اذه اهني اكيضملا 5 نال كلذ نم رثكا ينلست

 « توملا نم ةفوكلا تلا

 ءاضفلا ىلا ةذفانلا نم رظنو ههجو قيدص لوحو



 كس

 ريث الا قئاقد نيب ىلايللاو مايالا رارسا نع تحن 2

 3 درع هدي تدخأ الو قاكمنم كاذذا ؟ترقف

 اءارتحلاو هل يدعوب اذان هءازك نورد ًادغ» هل

 « يدلاول هتقادص اهتقبا ىتلا تاراكذتلا

 نك هحمالم تريغت دقو يا تاشلا ند تبن

 (ةلئاه 7 دج 1 ف هيلا تحوا دق ةطيسلا ةليلقلا قالك

 ةقفشو ةبحم ةرظن - ةبيرغ ةليوط ةرظن 'ينيع ف رظن مث

 هفرعت الام لاا قاتلا يف فرب يأ ةرظن - فوخو

 0 لقي ه:كححاو اليلق را 5 ( حاورالا

 )0 20 ١ ةسضعشتم راكفاب بالا وحن تربو ةنكاف

 ةرظنلا كلتب ينناعبتن انلاذ ام هسع 0 ءاريولا لبا تعتلا

 اة ادقتعا ىع اهيناعم مهفامل يتلا ةرظنلاكلت - ةيرغلا

 . ىلعالا الملا حراسم ىلا تراطو ةيكلاو سياقملا ماع نم

 مافتلاب حاورالا ومنو تارظنلاب بولقلا مهافتل ثيح



 ككل | ١- كت
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 0 ينافجا تسعنو ةدحولا ل دقو مايا دعبو

 هانم اناط ل ت ولع ةسباعلا كلا هجوالا ثلا

 ٌثنح ربونصلا ةباغ. يب تغلي امانا تس ظ 0

 قيرطلان ع هيسرف ةهجو قئاسلا لوح هزنتلل موقلا بهذي
 لياتثو فاصفصلا راجيا هللظت رم لع اببْخ اراسف ةيمومملا
 ةمسّتبملا ناس رهازاو ةشرعتملايلاودلاوباشعالا هيبناج لع

 سدلاك" ءارفصو هرسزلاك كقورر توقايلاك ءارم ردن

 ه. اخ دارس لزنم ماما ةبكرملا تفقو ةقيقد دعبو
 مث

 رطعتو ناصغالا اهيناوج يف قئاعتث فارطالا ةيمارتم ةقيدح

 نيمسايلاو لفلاو درولا ةحتار اهءاضف



0 

 رهظ ىتح ةقيدحلا كلت في تاوطخ مضب تريل
 0 ١١ يدهن أك لاقل احراخ لزنملا بابيف مارك سراف

 الهأتم نشف 8 ودقامل نالعا دق ةدرفنملا ةعقبلا كلت يف

 )0000| ناتشم دلاو ريظنو رادلا لخاد ىلا ابحزتم يقداقو

 000 تالا لاس دام عأ تسمم تدع دب رش
 ينامالا و مالحالا ةمغنب جرمعفملا ةحهللا كلت 0 ” نك

 ”ىطاش ىلا لايخلا جاوما مهفذقت نالبق نايتفلا اهب مرتي يتلا

 شير تاذ ةحنجا ةبيبشلل ٠٠ عازنلاو داهجلا ثيح لمعلا

 ءارو ام ىلا نايتفلاب عفترت ماهوالا نم باصعاو رعشلا نم

 حزما سوق ناولاب ةنولتم ةعشاب ًارومثم نايكلا نوريف مويغلا
 كلت نركلو ةمظعلاو دحلا يناغا ةلترم ةايحلا نوعمسلو
 رابتخالا فصاوع اهقْرَم ترا ثلت ال ةيرعشلا ةحنجالا

 ىري ةبب رغ ًةآرم ةقيقحلا ماعو - ةقيقحلا ملاع ىلا نوطبهف

 ةقم و فن هنن غرملا اهيف



 دمي

 ةيلمخللا بابلا رئاتس نيب نم ترهظ ةقيقدلا كلت يف

 وف تلكيو معانلا ضيبالا ري رحلا ْنهايرتفدتا

 « ىلس يتنباهذه » الئاق حبشلا فقوو تلقرق
 ميدقلا قيدصلا كاذ نا » هلوقي ةعفش يعسا ظفل نا دعبو

 هنبا صخشب يل ةحاباو تداع دق مايالا ينع ةتحح يذلا

 تقدحأو "ىلا ةيبصلا تمدقتف <«ءارأ الو 0

 يرما ةقيقح نع اهقطنتست نا ديرت 8 1 ينيعب

 ىدي تذغخا م ناككا كلذ ىلا يحتم بابسا اهنم عت و

 نع ”تطسحات هم م لقحلا ةقبنز عراضت د

 ركفلاب ةىش هيشا ةديدخ 'ةبرغ ةفطاعب فق 300

 : بتاكلا ةليخم يف هنيوكت ءادحا دنع ردا

 ىلا اهعم تلخدأ دق ىلنس نأك نيبكاس اا

 اهنأكو بييتلاو تعصلا نعوت ةيولع.ًاحور ةفرنلا كل
 ام :اريثك » ةمستبم تلاقو 'يوحن نتفتاق كدب



 كم

 «اهبابش تاياكح يععسم لع ًاديعم كيبا نع يدلاو ينثدح

 هامللا اذه نوكيال مئاقولا كلتب كعمسا دق كدلاو ناك ناف

 « اذِب لوالاوه

 لاق مث ةحالم تطسبناو هتنبا تالكب عيشلا سف

 ءايشالا عيمتج ىرت ف بهاذملاو لايمالا ةيحور بس نا »

 « سفللا ماع يف ةحياس

 ةقرو ”يلك ماّتهاب يتثداح ىلا هما 0 سران داع انكمو

 ةحجا 1 هعجرب 1 رار ف دجو هناك ةيهانتم

 ةرباغلا همايا عيب ر ىلا ىوكذلا

 هبابش حابشا ًاعجرتسم يب قدحي خيشلا كلذ نآك
 ناصغا مي التم ىلا رظني ناك ٠ يلب ةتسمب اح لمأتا اناؤ

 ةريغص ةسرغ قوف لوصفلا ينام ةءولملا ةيلاعلا ةرحشلا

 قارعالا ةخسار ةنسم ةرحي ٠ ءايمع ةايحو عجاه مزعب ةرعمم

 فصاوع ماما تفقوو هةاتشو رمعلا فيص تربئخا دق



 را

 لو عيبرلا ريغ رت مل ةنيل ةفيعض ةسرغو ٠ هئاوناو ىهدلا
 رجلا ميسن رورع الا تضر

 ىلا ًاووظو .ةزات "يلا رظت ةنكاس تناك نا
 ةامحلا ةياور 5 م لضف لراس الا

 اهنم لصف رخآو
 ةئادخلا كلت نيب هسافنا ًادبنتم رابلا كلذ 2

 <لم والتي همارك سرافو لزنملا كلذ ةلابق ةيلاعتملا نانبل

 ؛ هب رطاف يقتبيبش يناغاب ةماعلا مرتا اناو يناهذيف هرابشلا

 نيتي :لا اهنيعي انلا راغتت ةذفايلا كلت برد ةيلاج رش و

 لامع نا تفرع انك ملكت و انثيداحا معمأو كرت الو

 ءاغشلا اي دح يتلا عيطاقملاو تاوصالا نع مفرتل ةيواعم ةغل

 ابلعجتو رشبلا ماغلا عيمج اهيلا مف ةدلا> 5 ب سلا و

 ىلا يقاوسلا يفاغا ةئداحلا 'ةريحبلا بذلجت الثم اتماص ًاروعش
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 00 رالشتا ب لاطلا نإ + اذا نوكس ايلمجتو ايئامحا

 ا هلال نتف نراكحفا اما هتاريثأك وتو هب حرتتو
 وه  عيطتست ال ابن : 5, اا نالاب ادعو يدع ةلواح

 ةقيقحو رظانلا فطاوع نب جوك نيعلا نعي فاخ 0 1

 تادقا سدف' نم تعنت ”ةعشا رع يقيقحلا لاجلا ٠ روظنلا

 قامعا نم ةأم ا 0. وكت التم دسحلا جراخ رينتو سفنلا

 نيب يلكمافت وه ارطعو انوا ةرهزا نسكحتو ةاولا

 نع مفرتملا لما كلذادلوا ةاذأب و رتظملل متب ةأرلاز لضرا

 ٠ بح هوعدن يذلا يحورلا فاطعنالا كلذ  لايمالا عيمج

 يلع راهنلا كلذ ةيشع ين ىلس حور يحور تمهف لهف
 ”1- يف ما'سعثلا ماما ةأرما لمجا اهارا نرا مئافنل
 00 دتحال اعاشاو اموسر لبقتت انلعجت ىتلا ةبيبشلا

 هرقل ى 7 ييع ب ف هةيقالااش مك وتو ةوتفلا ىب :- عا له

 ةوالملا كلتو ةعشالا كلت يف ما : أهدق ف ةقلار أهرغت ف



 ل

 ؟ هنازحاو ىمحلا حارفا ينيرتل ينيع تحضن يئنلا ةقراا كلتو

 لبق اهب رعشا مل ةفطاعب ترعش ينناب عا ينكلو يرد ١

 ةوديب يلق لوح تليات ةديدج ةقطام ٠ ةعاسلا

 :روهدلا ىدتبت نالبق رمثلا هجو ىلع حورلا ةفرفر هباشي
 ترهظ الثم ىتساعتو ينداعس تداوت دق ةفطاعلا كلت نمو

 : حورلا كلذ ةداراب تانئاكلا تذانتو

 ةرلل ىلس ىننممج ىلا ةعاسلا كلت تضقنا اذكه
 هسا 1 يتقلعو ءامسلا تدان

 ةحلا كوم غي ارح ينريست ةنادخلو ء

 سفنلا عفرت انا ملاعلا اذه يف ةديحولا ةيرحلا يف ةبحلاف

 دوست الو مثديلاقلو رشبلا عئارش هغلبت ال ماس ماقم ىلا

 ابماكحاو ةعيبطلا سدماون هيلع

 لاقو همارك سراف ينم برتقا فارصنالل تفقوالو

 قيرطلا تفرع دقو نالا» صالشالا در هاد



 دع و

 كدوقت يتلا ةقثلاب :رغاشدلا أَ نأ نجت :نلونلا انه ىلا

 لإ تحلو رااوك ىلحو يبسحت ناو كيبا تيب ىلا
 00 لا كلذكس لأ

 "ا ةرطن يلا ترظن مث اباجتا اهسأر ىلمس تنحاف

 هفرعي ًاقيفر دجو عئاض

 ةمننلا فن همارك سراف يل اهلاق ىلا تالككلا كلت نا

 7 هيفا شرع ماما هبا اف ينتفقوا يفنلا ىلوالا

 "الراو بدنلاب تببتنا ىتلا ةيوامسلا ةينغالا لالهبا

 |0000 ديالا نم ان رتقاف اننسور تصش يلا ةوقلا يف
 مقلعلاو رث كلا هفانب را ءاذ الا

 ايهتعدوف ةقيدحلا فارطا ىلا خيشلا ينءيشف ثٍجرخو

 ةسمالمب ناشطعلا اتفش شعترت اهلثم يلخاد ف قي قو

 ناكل 0



710 

 لاك عرس ةاضييلا ةلعشلا
 م

 يقتلاو همارك سراف لزنم روزا اناو ناسن ىضقناو

 أيجم ءابئساح د ةقيدحلا كلت يف اهلابق سلجاو ىبلسب

 ةيفخ ردايا دوجوب ًارعاش اهتب اك ةنيكسل ًايغصم ؛ اهبهاوم
 اديشحأ ىعم يل نيت تناك رز لق ينبذلجب

 ىتح ؛ اهحور رارسا نم ايولع اًريسو اهلانج يناعم نم

 هتايآ ريظعبساو هروطسب. ارقا اياتك ينبع مام

 هتياهن ىلا لوصولا عيطتسا الو هتمغنب مترتاو
 لاي اعوفشم ىقثلا لاج ةحلالا اهب ضان 1

 رهطلاب اهسلنو ةبحلاب اهمهفن ةضماغ 5 ما ةقيقح يف دسمجلا

 مناف ءارو ا رئابع نعيننخ مالكلاب اهفصو لواحت امدنعو

 مططخلاو سفللا ليج تنك هما ىلعو: سابتالاو 2



 رس

 ةمنحا لظ يف سلاجلا عيطتسي له ؟ اهفرعي ال نإ نصا نكن

 ةدهلتو ةدرولا سمهو لبلبلا ةديرغت رضحتسا نا توا
 بوبه قحالي نا دويقلاب لقثملا د رده و نيدنلا

 ؟ مالكلا نم بعصا توكسلا سيل ا نكلو * رجتلا تامسن

 ىل“ تالايخ نم لايخ راهظا نع بيهتلا ينعني لهو

 اهتقيقح مرا نرا عيطتسا الاتن : اذا ةيهاولا ظافلالاب

 دال ارصلا يف راسا ممل نا ؟ سهذلا نم طوطخم

 7 نا هرطق آل ءايسلا تناك اذا:لبابلا نبخلا لك ا

 ءاضيبلا اهسباله رهظت مسجلا ةلبحن لل

 000 ل8 و < ةذفانلا نم تاخد ارق ةعشاك ةيريرحلا

 ٠ ةينابفصالا .:راحلالا عيط 0 اقع ءيش هبشا ةئزاوتم ةئيطب

 06 كشف تادبنتلا هعط#ت ًاولح ا

 ناك نع ىدتلا تارطق طفاستت النم نيت :مرقلا أبيكفش

 ىرت اي نمو - اههجوو ٠ ءاوملا تاجومت رورمب روهزلا



 يع

 نا ردقن ظافلا 1 9 همارك ىبس هجو فصل نا عيطتسي

 باقتنب أبوجحم سلو ابوجحم يداه انيزح اهجو روصن

 حمالم نع ملكتن نا ردقن ةغا يأ ؟فاقشلا رازغصالا نم:

 يف ةلاحلا,ةريكلا نيفكلا رارسا نع اري ةنيتد م

 نع ديعب ىحور ملاعب اهلا نيرظانلا ركذتو دما )0

 ىلع اقيطنم نكي مل ىلس هجو يف لاما نا ؟ ملاعلا اذه

 ملحلاك اببرغ ناك لب ؛ لاهل رشبلا بعضو ىتلا سيياقملا

 خسني الو حي الو ساقي ال يولع كفك ا ايورلاك وا

 نكي / ىبس لامج ٠ رافحلا ماخرب مسج الو راوصملا ةشيرب

 يف نكي و٠هب ةطيحلا رهطلا ةلاه يف لب يبهذلا اهرعش يف
 اهيتفش يف الو ٠ اهنم تعبسملا روتلا ف لي نري

 ابقنع يف الو ٠ اهيلع ةلئاسلا ةوالخلا يف لب تريك دررا

 ىلس لامج ٠ مامالا ىلا ًاليلق هئانحنا ةيفيك يف لب يجاعلا
 ةلعشب ةييبشلا اهحور ةلابن يف لب اهدسج لاك يف نكي م



 كح كا

 ناك ىلس لام ٠ ةيابئاللاو ضرالا نيب ةحياس ةدقتم ءاضيب

 يف هحابشا دهاشن يذلا يرعشلا غوبنلا لاذ < نرم اظون

 نم فاالغب 2ك نلظت مهحاورأ ةماعلا اهم ا

 نكا ؛ مالكلا ةليلق ريكقتلا ةريثك ىلس تناكو
 مالحالا حراسم للا امل لقتي و نآك ير

 تالاخ ى 2 هلق تاكا ىعصإ نأ هلعج و ةديعبلا

 هينيع ماما ةبصتنم هفطاوعو هراكلا
 ابقالخا رواستو ىلس اياد قئاعت تناكييتلا ةعضلا أها

 00 ريلتتو ةبارغو ةبه اهدسع نسا ديزتف هيدترن

 ءارو نم ةرهزم ةرجش طوطكع هطويخ لالخ نم اهسفن

 حابصلا بابض



 كو

 ةلص ىنس حورو يحور نوب ةب اكلا تدجوا دقو
 ( هيلق هب رعشي ام ىناثلا جرو يف ىري انالك نكف 0

 دق ةملالا نآكف ؛ هردص تابخع كسدص هتوصب عمسيو
 ريصرف رهطلاب هب قصتلي رشألل اضن انم دساو 0 ا

 هحور يف عجوم 0 رعشيف هنع لصفنيو ؛ لما ًانامنا

 0 ىلا اناضاا ةحار د لحما ة ةنياللا سنتا

 انسب الثم سانحالاب انكراشتو:روعشلا ايا 0

 نول - اعينطو نع ةديعب ضرا ف بيرغلاب بيرغلا

 ةجبب اهقرفت ال ضعب نم اهضعب ةبااكلا عاجوا اهيندت يتلا

 نم سوفنلا يف ىوقا :رزملا ةطبارف اهتجرهبو حارفالا

 نرويلا هلسفت يذلا بحلاو ٠ رورسلاو ةطبغلا طباور

 ًادلاخو اليمجو ًارهاط لظب اهعومدب



 د مس

 "ا ١
 0 00 ةماعلا

 يف ءاغملا 3 وادم للادما ا سراف يناعد مايا دعو

 يذلا يولعلا زبخلا كلذ ىلا ةعئاج ىسفنو تبهذف هلزنم

 يحورلا ا تلداد ىلع تك نيب ءامسلا هتعضو

 1 كال - عوج دادزتف انتدئقا هاوفاب همهتلن يذلا
 لالطلا قادو يلرعلا سيق همعط قاذ هيسذلا يرعسلا

 تك 1 ولق تباذو مواشحا تيهلاف ةينانويلا وفاسو

 هتدعاو عومدلا ةرارمو لبقلا ةوالحي ةحلالا هتنحت يزلا ؤيخلا

 ام.ذعت و هيعطل اهح رف ةظقيتسملا ةساسحلا سونا لكم

 هريذأعب
 1 اعلا ص 11 لم تدعو لزاما ةفلبلاك

 دع لا د ثتدنسا دقو ةقيدحلا نم ةيواز يف يشخ



 درع

 قابقلا :نلثارع نم ةديحارك ضييألا ابيؤك ا ةرهش
 ايزرش تسلحو عياض ابنم توندف ٠ .:راكلاكلذ

 تاواح ايو ٠ ةسدقملا راسنا ماما بيهتم يسوحم سولج
 م نيتدماج <” ينفشو ادهم يئناسأ تدجو مالكلا

 نم اش دقفي يتانتملا ريغ قيمتلا روعشلا كال ات

 ينكلو .:ةدرودحملا اخانناللاب مسحت امدنع ةيونعلا هتصاخ

 ةلصا وتلا يلق ةأحانم ةءكسلا 2 مع تناك سناب تسرع

 ةشعترملا يسفن حابشا ينبع يف دهاشتو

 ىنثمو ةقيدنللا ىلا هلاك سرت جرخ ةهينه دعإو

 .ةراديري ةنأك ىلا هدي اطسلب هتدانك يا ا
 هتنبا حورب يحور طبري يذلا ىف 00 رسلا كلذام كرار

 « انرظنني ماعطلاف ءاشعلا ىلا "يدلو اي اله » ًامستبم لاق غن
 ةلوعيكم نافحلا ءارو نم يملا رظنت سلس 9

 هه تاظقيا دق « "يدلواي م ةظنل ناك فالس لا ١



 بو

 نضلحت اهلثم يل اهثبحم فنتكي ابذع ًاديدج ًاروعش اهلخاد
 ظ اهلفط مالا

 اال ثدحلو برشنو لك اذ ةدئاملا ىلا انسلح

 رومتشا عاوناو ةيهشلا ماعطلا ناولاب ذذإتن ةفرغلا كلت يف

 نع ديعب ماع يف انم ةف 7 ريغ 1 2 وراو ةقتعملا

 هفواخم ماما فوقولل بهأتتو لبقتسملا ين أب لهتو ماعلا اذه
 ممدصاقم فالئخاب مراكفا فلئخت صاخلا ةثالث ٠ هلاوهاو

 ٠ ةبحلاو ةدوملاب مهيولق قافلاب مرئارس قفتنو ةأيحلا نم
 ا)٠ نوقرعي و اريثك نورعشي ءايربالا ءافعضلا نم ةثالث
 000207 ىشللا حسرم لع ةبسملا ةاسألا يف هذهو

 ع ةيبصو - اهتداعس ريغب لفحي الو هتلبا بحب فيرش

 هب قدحتو ًاديعب ابرق لبقتسملا ىرت اهرمع نم نيرشعلا
 رركح تو ءاقشلاو ةطبغلا نم اهل 0 ام ىرتل

 كّرحي اهلخ الو ةايحلا رمخ دعب قذي مل سجاوحلاو مالحالا



 كا

 ال هنكحلو ةفرعملاو ةمحلا ءاضخ يف ًاحاس ريطل هل

 ةقينا ةدئآم لوح نوسلاج ةثالث ٠ هفعضل ضوبنلا عيطتسي
 قدحتو ىجدلا ةئيكس هيلع يخت ةنيدملا نع درفنم لزنم يف

 قامعا يفو نوبرشيو نولكاي ةثالث ٠ ءامسلا نويع هب

 كاوشالاو ةرارملاردقلا نتا دق همس 0

 ىدحا انيلع تانم ىتح ءاشملا سند
 لجر بابلا يف » ةائاق هما تطاخو تامدلخلا

 « يديس أي كتلباقم بلطي
 هنظا» تباجاف « لجرلا اذه وه نم » ةعرسب اناق

 ينيعب قدحاو ةقيقد تكسف ٠ « يديس اي نارطملا مداخ

 نم ةئبخت ام ىريل ءامسلا هجو ىلا رظني ين ريظن هتثبا
 « لخدي هيعد » لاقو ةمداخلا وحن تنفنلا م رارسأللا

 باوثاب لجر رهظ ةيينه دعبو ةمداخلا تداعف

 بالاخر اينضم لف نيفرطلا فركمم براشو كروز



0 

 ةتتكرب .:رارطملا ةدابس يتثعب دق » الئاق همارك سراف
 ديري وهف هيلا باهذلاب م 2 نا كيلا بلطال ةيموطلا

 « ةيمها تاذ 00 كحاب نا

 ةشاشإ تيححضاو هحمالم تريغت 7 خيشلا ىضتاف

 لاقو ينم برتقا مث ريكفتلاو لما أانلا نم باقن ءارو ههجو

 كاذلاو دوعا نا وعرا » ةؤالخلاو ةقرلا هرواست تاوصب

 ؛ ليللا ةشحو هثيداحاب دعب ًاسنوم كب دجتس ىلسف « |:به
 وحن تفتتلا مث « دارفنالاو تانج ولا رنات هسفنت ماغناب ليزيو

 « ؟ ىملس اي كاذكن سيِلأ » امستبم دازو هبا
 ا اكل تدزرت دقو اهسأر ةبصلا تحلق

 دهجا فوس » كلان فر يانلا ةمغل عراضي توصلو

 5 ىدلاو از ارو ردح ادن ليخلا خل سقلا

 ىملس تلظو نارطملا مداخب ابوعصم خيشلا 0
 "0011 (ةفلخا نتن قيراللا ريغ :تفانلا نم نظنت "ةفقاو



 كا

 يلاودلا جاجيرا لحمكاو مالظأا رئاتس ءارو اهرصب نع

 مث ٠ ليخلا كبانس ةقئرح نوكسلا برشتو ةفاسملا دعابتب

 رضخالا ريرحلا نم جيسنب ىشوم دعقم ىلع يتلابق تسلج

 حابصلا تاهسن اهتماق تول ةقبنزك ةعصانلا اهياوثاب تنابف

 باشعالا نم طاسب ىلع
 درفنم لؤنم يف الل لسن تولت ءايسلا تام

 تالايخ هناوح ين نيستو ةنيكسلا هرم سس

 لامجاو رهطلاو بحلا

 بقرتي ركتفم رئاح تماص انالكو قئاقد ترمو
 ثدحي يذلا مالكلا وه له نكلو ٠ مالكلاب ًادبيل رخآلا

 عيطاقملاو تاوصالا يغ له ؟ ةباحتملا ماورالا نيب مثافتلا

 بولقلا نيب برقث ىتلا ةنسلالاو. هافشلا رم ةجراشلا

 روطاو هاف الا دل 10 ىسا :ىش دجوي الفأ ؟ ليال

 لمح ىلا ةنيكسلا ىدنأو رجادحلا راتوا هب زتبتامم



 كا

 "دلل 1 لقا ىلا بلتلا سمه لقتو سفن ىلا سغنلا عاعش
 حورلا ءاضف يف حبسنف انتاوذ نع انلصفت يلا ةنيكسلا ين

 انداسجا ناب ني رعاش ىلعالا ءالملا نم نيبرتقم دودحملا ريغ
 ىننْلا نع زاتمي ال ماعلا اذهو ةقيضلا :روحبسلا قوفن ال

 ظ عدلا

 )0000 اهناتحا كحاب دقو ىلا ىنلس ترظنو
 سلو ةقيدملا ىلإ جرخت لاعت >< ىرح وده تلاق 3

 « لبجلا ءارو نم أعلاط رمقتلا ىرنل راجبمالا نيب

 قبن نا لضفالا سيل أ » ًاعنامم تلقو اةطم تلق

 0018 ةقيدحلا رينيو رمتلا ملطي ىتح ىلس اي انبه
 « 2 ىررت نا عيطتسنالف راهزالاو راجشالا بجحبي مالظلاف

 نيعلا نع نيحاي را و راجمالا مالظلا ب م اذا» تباجاف

 © نسنلا ن ع جلا نحال مالظلاف

 1 نر ثا ةببرغ ةجبلب تالكلا ا



 ا

 اروضم اهتاكت [ركمم اماض انا تقف ةذفالا وس

 تداع مث ٠ ةقيقح ىنعم لكل اممار ىنعم عطقم لكل
 عاجرتسا تلواغل تلاقام لمع تمدن اهثك ب تقدس
 مل نافجالا كالت رس نكلو ٠ اهافجا رس "ينذا نم اهتالك

 رك يردص قابعا ىلا اهديسبلاالا ظاتنالا كا عجرتسي
 ةجوتم ىلقب هقصتلم كاتهاهيشلو ايت ات دسار 0

 ْ ةايحلا رخآ ىلا ينطاوع عم

 ركف نم داوتي ملاعلا اذه يف ليمجو ميظع ءيش لك

 أم لك ٠ نراسنالا لخاد يف ةدحاو ةساأح نم وا دحاو

 ًاركف هروهظ لبق ناك ةرباغلا لايجالا لامعا نم مويلا هارث

 ٠.١ :ًارما ردص يف ةفيطل.ةفطاغ وا لدر له 0

 ةيارحلا تلعجو يقاوسلاك ءامدلا ترجا ىلا ةإئاحلا تاروثلا

 غامد فيفالت نيب ادت اناج ا 5 تناك ةملالاك دبعت

 ةعجوملا بورحلا ٠ لاجرلا نم فولا نيب شئاع درف لجر



 ا

 يف لياتي ًارطاخ تناك كلاملا تبرخو شورعلا تلث ينلا
 ةايحلا ريسم تريغ يتلا ةيماسلا ييلاعتلا ٠ دحاو لجر ا
 لصفنم ٍدحاو لجر سفن يف ايزعشا اليم تناك ةيرشلا

 قل ةفطاعو مارهالا مأقا دحر هطيح نع هغوشب

 ةلكو مالسالا دحم دجوا دحاو لطاحو هداورت تيا

 نيكل كي عدل ع
 اا اارهسو ليلا ةبكس يف كئيجي دحاو ركف

 آ) 0 اافارطا نم ةدحاو ةرظظن ٠ نونملا ىلاوا ديلا
 نيب نم جرخت ةدحاو لك يسمقل وأ نانا دمسا كليم

 "00 لا دسب يقف وا رثنلا دعب ابغ كريصت لجر 0

 ينتفقوا ةئداحلا ةليالا كلت يف همارك ىملس اهتظفل ةدحاو
 تاّبطو راح ا ةل نيب ةئيفس فوقو يببقلسمو يضام نيب

 ةثادحلا تابس نم ينتظقيا دق ةيونعم ةدحاو نك ءاضفلا

 حراسم ىلا ةديدج بة فيوط ُُط ياياب تراسو ولخلاو



 هوما

 توملاو ةايحلا ثيح ىحلا

 عباصأب ني رعاش راجشالا نيب انرسو ةقيدحلا ىلا انجرخ ٠

 باشعالاو راهزالا تاماقو انيهجو سمالت ةيفحلا ميسنلا
 نيعمايلا ةرجيش انغلب ام اذا ىتح « انمادقا نيب ليات ةندللا

 ةعيبطلا سفنت معس يبشخلا دعقلل كلذ ُُط نيتماص انسلج

 نرويع ماما انيردص ايافخ دهنتلا ةوالحب فذشكتو ةممانلا

 ءايسلا قاقرزا ءارو نهانا 00
 كات هروض رمجو نيص.ءارو نه كاد 0 هلا علطو

 ةيدوالا فاتكا ّلَع ىرقلا ترهظف ”طاوشلاو يلاورلا

 تحت نم هعبمج نانيل نابو٠ ءىشاللا نم تقتنا 0

 تحت مدعاس لع كتم ىف هنأك ةييضتلا 0١
 اهيفخي الو هءاضعا خي فيطل باقن

 تلحملا دق ىلاخ .ناكم بررشلا ءارغش دنع

 ةنعن تعحنا اقم هايبثالاونايلسو دواد بام 0



 ا

 لبجل مسا ال م طاع ءاوحو مدآ طوقسب ندع

 ركفلا 0١ رمعست و, سفنلا كي ةفطاع نع :مرتت ةلغفل -

 جارباو ( روخبلاو رطعلا اهنم حوعي زرالا نم تاباغ وسر

 كرم بارساو ؛ ةمعلاو دحلاب ىلاعتت ماخرلاو سامنلا نم

 0007 ار دق اناو : ةيدوالاو لولطلا نيب ىداجتت نالوغلا

 نيب ملحلاك بصتنم يلايخ يرعش ركف لثم ةليللا كلت يف
 ةلعتلاو ةلغتلا

 اذكهو « انتطاوع ريغت اننعا ماما ءأيشالا ريغتن اذنك

 رعسلا نوكي الاه دنع لاتاو رخسلاب حم اا مثوتن

 انسوفن يف الا لامجاو
 آو رمقلا رون رمغ دقو لس ىلا تمفتلاو

 007 راسا هتلخخ جاعلا ىرم لاثتك تنابق اهيمصعمو
 ال اذامل - ملكت ال اذا » ةبحلاو نسحلا ةبر تورتشعل

 « ؟ كتاح يضام نع يثدحم



 ا

 سرخا لثمو نيترينملا اهينيع ىلا ترظنف
 0 ينيعمسل 1 ”الئاق اهتبجا هيتفش * "قطا

 را تلا راح نايلاتع

 يناغاو راهزالا سم مس يبا :كسفن نا #7 ةشدخ ا

 يبلق جيحجبصو يحور لل , 0

 دق » را تلاق مت اهيديب ايهحو

 نار احاخراض انوض 0 هيو 0

 « راهنلا يلق نم ةقثبنم ةلئاه ةعتر ليللا ءاشحا

 ناك دش و ٍنايح يضام تنسف دقو ةعرت 6

 رعشا الو ىملس ىوس فرعا دعا ملو ءيش لك تيسنو

 ةمثه تءعم - ىملساي كتمعس ذه ناو” اهو 0

 أهشاعتراب زةهتو ءاضفلا قئاقد احل جوت ةحراج ةيرح ةهظع

 « ضرالا سب

 ناد رمل 0 ىلع رهظو اهئافجا ىملس تضماف



0 

 :رالا تفرع دق » ةلئاق تسمه مث ةنزمب ةماسنبا لايخ
 نم ىوقاو رعبلا نم قمعاو ءامسلا نم ىلعا *يش دجوي ةناب
 هفرعا نك ملام تالا تفرع دق نمزلاو توم او ةايحلا

 « هب ملحا الو سمالاب

 "000 ءكادماك ىلس تراص ةقئقدلا كلت ذبم

 تراص ٠ ةبيحلا نم سحاو تخالا نم برقاو قيدص

 ًاملحو يبلق فنتكت ةقيقر ةفطاعو يتلقاع عبتي ,ًايمانم كف

 يسفن رواج اليج
 )000 دارت ةملا نا.نومهوتي نيذلا سانلا لهجا ام

 مثافتلا ةنبا يه ةيقيقحلا ةبحلا نا ٠ ةرمسملا ةقفارملاو ةايوطلا

 الو ماعب متي ال ةدحاو ةظحلب م ”انتلا اذه متي | ناو يحورلا

 لماك لبجب
 02030 دملا قنالاوح ترظنو ا د ىعحلستعفرو

 0000 د0 كاق م مث ءاضفلا لابذاب نينص طوطخ ىتتلت



 ركل ا

 هبناجب سلجاو ةنئمطم ٌةنم برتقا خا لثم سمالاب يل
 ىئتوقا ةيش دوجوب ترعش دقف نالا اما: يذلاوال

 ةب رغ ةفطاعب ترعش دق ٠ ةيوخالا ةقالعلا نم بذعاو

 المت ةذيذأ ةفيخم ةقيمع ةيوق ةفطاع ٠ ةقالع لكن ع ةدرح

 « احرفو اًنزح يبلق
 فجترنو اهفاخخ ىتلا ةفطاعلا هذه تسيلأ » اهتبجاف ٠

 تينا يلكلا سومانلا نم اء: انرودص ف اشرورإ

 سهشلاو سمشلا لوح ضرالاو ضرالا لوس 000

 « + هللا لوح اهب طيحي امو

 يرعشب اهعباصا تسرغو ينأر ع أهدي تعضوف

 مل اثم اهينيع تي عومدلا تقرقرتو اههجو للمت دقو
 نم » تلاق مث سجرنلا قاروا فارطا ىلع يدنلا تارطف

 غب انناب قدصي مهنم نم -- انثياكح قدصي رشبلا نم
 انعطق دق رمثلا عولطو سمبتلا بورغ نيب 'ىجت يتلا ةعاسلا



 ا

 "0, نيقلاو كشلا نيب ةنثاكلا رباعملا انرتحاو تايقعلا

 رهشلا وه ةرم لوال انعمج يذلا ناسي ناب دقلعي مهنم
 « ؟ ةايحلا سادقا سدق يف انفقوا يذلا

 01 سارا لع تحري ام اهديو تالكلا هذه تلاق
 ا كاولملا نامت* ل ضف ام ةقيقدلا كلت يف ”تريخت واو
 ”الئئاق اهتبجا مث - يرعشب ةبعالتملا ةيريرحلاديلا كلت لصراغلا
 ةبحلا ناب نولعب ال مهنال انتياكح نوقدصي ال رشبلا نا »

 ٠ لوصفلا ةنواعم ريغب وعلو تبنت يتلا ةديحولا ةرهزلا يه

 هذه يه لهو ةرم لوال انعمج يذلا ناسين وه له نكلو
 اكل ىادقا سدق ىف انتوا ىلا ةماسلا
 001 ال ىريسا ةدالولا انريصتد لبق هللاة ضيق اًيحور
 ال اهنا م محرلا يف ٌئىدشتت ال ىلس اي ناسنالا ةايح نا

 رمثلا ةعشاب ولهما عيبسولا ءاضفلا اذهو ربقلا ماما صننت

 سوفنلاو ةبحلاب ةقئاعتملا حاورالا نم ولخي ال يىكاركلاو



 مم

 « متافتلاب ةءاضنملا

 ني كرا ئنأر نغ كلب احد يس 0
 ليلا ميسن 1007 ربك تاجومت رعشلا سراغم
 ريظاو * يتحارب دنلا كلت تدل ما ارم اه

 اهتلبقو نيتبهتلملا يتفش * لع اهتعضو ميذملا مثلب كربتب دبعتم

 باقلا يف ام لك اهترارحب بيذت ءاسرخ ةقيم ةليوط ةلبق

 سفنلا فام لك اهتبوذعب هبنتو ساسحالا نم يرشبلا
 رهطلا نم ةيملالا

 ةبحمو فغش ماع اهنم ةقيقد لك ةماس انيلع ترمو

 راجيثالاانب طصحتو رمتلا ةعشا انرمشتو لالا

 ناسنالا اهيف ىسني ينأا ةلاخلا كلت انغلب ام اذا ىتح نيحايرلاو

 ريدهو وفاوح عقو انعم بحلا ةقيقح ىوس ءيش لك

 ةذيذللا ةبوسغلا كلت نم 8 ةعرتسم انه كس 0

 فقاولا ملاعلا اذه ىلا مالحالا ماع نم ةظقلا اند



 يم

 نم داع دق زيشلا دلاولا ناب انفرعف ءاقشلاو ةريحلا نيب هريسمب

 هلوصو رظتنن راحالا نيب انرسسو انضمف نارطملا راد

 همارك سراف لجرتف ةقيدحلا لخدم ةيكرملا تغلبو
 حوار بستم ريظنو ةكرملا “ىلع :رمآرلا ىتجيم انف امو

 ىلع هيدي اتلك عضوو ىملس وحن مدقل ليقث لمح تحت
 ب درا فاخي هنآك اليوط اههجوي قدحاو اهينتك

 هيتنجو ىلع هعومد تيكسنا م٠ نيتليئضلا هينيع نع أهتروص

 توصب لاقو ةنزحم ةماستباب هاتفش تفهتراو نيتدعجتملا

 نيب نم نيجرخم بيرق امح - ىملس اي بيرق ام » قونخم
 ريست بيرق امع - رخآ لجر يعارذ ىلا كدلاو يعارذ
 ةعيسولا ملاعلا ةحاس ىلا درفنملا لزنملا اذه نم هللا ةنس كب

 ريصيو كيمدق ءطو ىلا ةقاتشم ةقيدحلا هذه حبصتف

 000 4ك ردقلا ظفل دقل : ركع ايرغ كدلاو

 « تارت ءايدلا ككراتاف



 كل 1

 تبحر ايعجلذ تريح تاذكلا انه قط

 تقبل ع»- اهناما اًببصننم توما مبش .تاراابتلا 01
 لق طف داديصلا هامز روفصك هيض ا
 تاضغلا هنعطقت توصيو - همك أت نم ضللا

 نيا ىلا 4 ىنمت .اذام* لوقن اذام» ةلئاق سد

 ْ « * يب ثععبت نأ ديرت

 الغلا اهتازظنب ليؤح نادي رتابنأك هبا ١
 نوكسأا كلذ لماوعب َةلَقْثم ةقيقد دعب و ٠ هردص تان نع

 . نالا تبهف دق» ةهوأتم تلاق روبقلا 100
 كيح نم غرف دق. ةرارطملا نأ* ءيش لك تفرع دق ظ

 نيجانملا روسكللا رئاطلا اذهل هدصا سلا سا

 « ؟ يدلاو اي كتدارا نأ هذه لبق

 ةعشاو رادلا اهلخدا م ةقيمعلا تادبنتلا ريغب اهبجي ف

 نيب ادقاوانا تيقيف ةبرطضملا هحمالم نم لكبلا 0



 فصاوعلا بعالتن اهلثم نطاوعب بعالتن ةريحلاو راجنالا

 رهظا اليكو - ةماقلا ىلا اهتعبتا مث ٠ فيرحلا قارواب
 دي تذخا تايصوصخلا عالطتسا ىلا ليي يليفط رهظمب
 وحن يفلت ,قيرغ ةرظن ىملس ىلا ترظنو اعدوم خيشلا

 . ارعشي نا نود تجرخ مث ٠ كلفلا ةبق يف عمال مجن
 اال ىح ةقيدحلا فارطا "تغلب ام ىتتكلو يور

 ىلا تدعف ينعبتي هب اذاو ”تفتلاف 5 خيشلا توص

 شعترم توصب لاقو يدبب كسما ةنم توند الو هئاقل

 عومدلاب افنتكم كتليل مانخ تاعج دقف ينبا اي يناس »

 الآ ؟ كلذكس لأ - اياد يلا :ىجت فوس كنكلو -
 ا آلا (لاخ ناككا اذه ريصي امدنع فروت
 ةلباذلا ةزوؤيشلاب سنأتسي ال ضفلا بابشلا نا؟ ةنزلا

 *يجت فوسف تنا اما - ءاسلاب ىتتلي ال حابصلا ناك

 ىلع ديعتو كييبا برقب اهتفرص يلا ابصلا ماياب ينركذتل يلا



 دبش مط | اد

 ىدلأ 0: ٠ اهئانبا قه لي دعت : لا ةايحلا رابخا يعد

 ا حبصأو ىملس بهذت أم دنع يناروزعلا ٍِ كلذك

 « ؟ لزانملا نع ديعبلا لزاملا اذه يف أدرفنم

 الو مطقنم ضفخن# توصب ةريخالا تالكلا ظفا
 عومدلا نم تاراقب 0 اننا اهتززهو هياكل

 ىسفن تشعتراف هنافجا نم يدي ُُط تطقاسن دق ةنيخلا

 لياغت هن زرع ةبدع ةيونب ةفطاعب هون ترعشو ىلخاد ف

 تاصغلاك دوعت مث يتفش ىلا تابللك دعاصتنو يعولض نيب

 دقهعوضانا كارو يمأر تعفر املو -- يبلق قاما ىلا

 ةصفشل نع و اليلق دا ينافجا نر :رم عومدلا ت تردتما

 لزاملا باب ومحت ههجو الوحم لاق مث يببج يلاعا نيتفجترملا
 « ينبا ايريخلا ءاسم٠*٠٠ريثلءاسب اا

 يل ةدعجم خيش * ةنجو ىلع عملت“ ةدحاو ةعمد نا

 ل هةقربتام لك ن» سفنلا يف ًاريثأت 0



 كه هر

 بناوج نم ضيفي امم يش ةريزءلا بابشلا عومد نا
 رمتلا تالضف يف خويشلا عومد اما ٠ةعرتملا بولقلا

 ةنهاولا ةلسحالا ف ةايحلا ةيقب 2 1 قادحالا نم 0

 قاروا لع ىدنلا تارطقك ةبيبشلا نانجا يف عومدلا

 فيرخلاقارواب هبشافةخوذيشلا ةنجو ىلع عومدلا اما ةدرولا

 ةايحلاءاتش برتقيام دنع اهيرذتو حايرالا اهرثنت يتلا ةرفصملا

 تجرخو بابلا عراصم ءارو همارك سراف قلخاو

 املامحو "ينذا يف جوتي ىملس توصو ةقيدحلا كلت نم انا

 ع ءطب فىحم اهدلاو عومدو ينبع ماما لايخلاك ريسإ

 سودرفلا نم مد حورخ ناكملا كلذ نم تجرخ ٠ يدي

 هلك ملاعلا لعحتل يناجي نكت مل باقلا اذه ءاوح نكلو
 2 -ٍء 0

 ”0 ال للا ةلبللا كلت: ناب. ارعانغ "تحرش: -اسودرف
- , 3 2 

 د لوأل تملا هحو ابن تحل ىلا ةلبللا عغ .ةشاث

 أهتيمت اهترارحيو اهترارحب لوقحلا سمعشلا ىبحت اذك



 كح 6

 د 2[ ١

 هريظب ليللا ةلظ ىف ايم دنراننالا كلا

 ف انهافش اهنسمع ىلا تاككلا:رابتلا رون شان

 لامعالا ٠ م 7-1 0 أائم ةفرعم ريغ لع زيضت ةدكملا

 ادغ متت لزانملا اياوز كي اهءافخا مويلا لواحن ينل

 عراوشلا تاطفعنم يف سصتقتو

 سأوب نرارطملا دصاقم يجدلا حابشا تنلعا اذك

 قئاقد تلم انكهو «همارك سرا هع

 "ىهعسم تفاب ىتح ةنيدملا ءايحا ىلا هتيداحاو هلاوقا 0

 يف هما راف ةلياقم لاق سلب ناسا
 وا نيزوعملاو ءارتفلا نووشب كضواشا تره 0



 نا

 00كم رسل ب راجالاو مارال وسأل
 0” هضا نبال اسورع ىلع قرأ هم لطل ةنفعأا

 كاع كب
 ىوس ثيرو هل نكي و ( فدل همارك سراف ناك

 ١ ال هشلا نبال ةحوز نارطملا اهرانخا دقو ىلس ةقبا

 ال00 دكت ةرسوم ةينغاهبنال لب اهحنور  ةلابثو ابهحو

 ا را ايكالماب هدعاستو كب روصنم لبقاسم ةلئاطلا

 فارشالاو ةصاخلانبب عيفر ماقم داجيا

 نولصحي اب نوفتكي ال قرشلا يف نيدلا ءاستور نا

 يف ام لك نولعفي لب ددوسلاو دحللا نم مهسوفن هيلع

 هب نيدبتسملا نمو بعشلا ةمدقم يف مثءابسنا اولعحي مهعسو
 ىلا ثرالاب لقتني ريمالا دحم نا٠ هلاوماو هاوق ني ردتسملاو
 ىودسلا لفقف ىيدلا سئرلا دحم اما هتوم دعب ركلا هبا

 فقسالا حبصي انكر هايل ةوخالا ءانباو ةوخالا ىلا



 لطفل 721 ىلإ ذل

 يتلا رحبلا يعافاك يمهربلا نهاكلاو سلا ماما يل

 00 اهءامد صنقو ةريثك ضباقمب ةسئرفلا ىلع ضبقت

 ةديدع

 ةبجي مل اهدلاو نم ىلس دي نيلوب ناراطملا سلط اند“

 هيلو ةنيغسلا عومرلاو قيملا توكسلا ريغب عيبشلا كلل

 تب ىلا ةهاذ تناك وو ىتح هتبا قارف هيلع قديال كار

 ةنسفث قانعا شعترتال لجر ىف ٠ كلم رصق لا

 ىتلا ةنبالا ٠ رع ةعيبطلا سومان هلصني اهدنع ارد

 نيدلاولاةباك نام ارا ايقفارو ةيص ايم
 سكي اذه نال نيالا جاوزب مهحرف عراضي ةنبالا جاوزإ

 ادي زع امدق ًاوضع اهبلسف كاذ اما اديدج ًاوضع ةلاالا

 اسأ ىلا .!رطضم' نارطملا كلطا خيشلا باجا

 مقجا دق ناك و ٠ ةعئاىلا نم هسفن ل يف امعأ ريق هتئيشم

 فرعف ةنع روث دحب سانلا ععسو كب روصنم هيخا نباب
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 ردقي يييسم يا نكلو ؛ هقالخا طاطخناو هعمطو هتنوشخ

 يا ؟ نينمأوملا نيب ابوس قبو ايروس يف افقسا مواقي نا

 اهرك لظيو 0 هنيد سيئر ةءاط نع جرخي لجر
 70 ات وأ رتثل الو امبم نيعلا ذناعت أ + ىناتلا ني
 ىلع ارداق تاك خيشلا كلذ نا بهو + مطقن الو افيد

 ةععم نوكت لهف هعماطم ماما فوقوااو ساوب نارطملا ةفلاخم

 الن ابها لظن: لهو ؛ ؛ ليواتلاو نونظلا نه نعأم يف هبا

 ةيلاعلا ديقانملا عيمج تسيب رأ 7 لالاو ءافشلا عاما عم
 0 ىوآ تان عرش ىف ةبطماح

 يح ةليلذ در اهداقو ىلس ُُط ردقلا ضبق اذكه

 لق تظفم اذكهو ٠ تاسعاتلا تايقرمشلا ءاسنلا نكوم

 0! ةرم لوال حبست تناك انبي لئابحلاب ةايبللا حورأا

 0 ىلا ةفشا د الم ءاضف نين ءاضيلا حلا ةينحا
 صهازالا ةحئار



 كاش

 ءاقشل ةيلحم نطاوملا رثكا يف نوكت ءابالا لاوما نا

 دلاولا طاشن' انه الله' ىلا ةسيسولا نمارخسا تلق
 ا ةظررلا رغما هلم عيش ارح بلقت مالاس

 بلقني رانيدلا لكشب سانلا هدبعي يذلا ميظعلا هلالا كلذ
 هلاك لجو ترالا تير سونا بذعيانيعا

 ةيص نيحذي ىقاوللا اهفح تانءادوا تاريثكلاك يف

 الجر هماركس راف نكي ؟ي مل ولف سيرعلا يفاماو دلاولا ةورث
 سما رونب انلثم حرفت ةيح مويلا ىلس تناك امنع

 ىلع ًادشنم ءاسملا يف ينسلاجي ىلبس بحو عوبسا "سم

 ةايحلا يناعم ىنيريل رجلا دنع ىنبنيو ةداغسلا قاظا سا

 يغ هلال دسملا فر ال ةقولع سس
 رمثإ ”يوق ليم ٠ حورا لخاد يف ةنال دسجلا عجوي 4

 ةفطاع ٠ ءافتكالاب 0 ذات ةقيمع ةماح + ةعاشقلاب سلا
 ضرالا ىرا ينلعج ووفق .هريثلالا تكل قد



 ا

 لوقحلا يف احابص ريسا تنكف ٠ اليمج املح رمعلاو يعن

 طاش ىلع ادار دوال نار بطلا ةطنب اف فرأو

 عراوش تي يثماو ةيدبالا يناغا هحاوما ن م عما ارحلا

 مرسلا تاك رحو نيرباعلا تاعلط يف دجاو ةنيدملا

 ظ نارمعلا ةحببو ةايحلا

 لو بابضلاك تلحمضاو حابشالاك تضم مايا كلت

 تنك يتلا نيعلاف - ةميلالا ىركذلا ىوس اهنم يل قبب

 رلكل 1 قدح دعت 0 لوزا ظفر جفرا لاعب اج عزا

 معما تنك يب ا نذآلاو . ءاعشلا نأ مساس هلع

 1 و قامعالا ةنأ ريغأ غصت دعت مل َح اومالا ةيعااب

 رشبلا طاشن ماما. ةبيبتم فقل تناك يتلا سفنلاو : ةيواحلا
 ةساعتو ءارقفلا ءاقش ريغب رعشت دعت مل :رارمعلا دحو

 سما امو ٠ اهءالحا بذعا امو ىحلا مايا ىلحا 5٠ نيطقاسلا

 راع تكا اهي نيل ىلا



 و

 ينطاوع ةرمخب يسفن تركس دقو عوبسالا ةيابم فو

 يذلا لكملا ,كلذ - هئارك ىلس لزنم ىلا

 اة كلِصم نقلا هيفادحتل نشل ةيدقو نا 0
 ةقيدحلا كلتىلا ؛تلخدو ةتغلب الو - اعشاخ للقلا مكديد

 يندعبتو ينليقساو ينيوهتست ةوق دوجوب ”تسسحا ةئداحلا

 20 لاخ يرحم ملاع ىلا ءطب ينيندتو ملاعلا اذه نع

 حراسم ىلا ءامسلا ةتبذج فاوصتم لثمو ٠داهجلاو كارعلا

 نوهزلاو كفا راصثالا كلت ارد ينتدجو ايورلا

 اذاو تفتأا راذلا تاب نم تمرتقا اهاذا ىح ” طنا

 ثيح نيمسايلا ةرحيش لالظب دعقملا كلذ لع ةسلاج ىلسب

 نيب نم ةحلالا اهترائخلا ينلا ةليللا كلت يف عوبسا ذنم انسسلج
 اتماص اهنم توندف - يئاقشو ينداعس هدب اهتاعجو ىلايللا

 و٠ يودق لبق يودق تملع اهنأك ملكتن لو كرتخت ف
 ةليوط ةدبنت تدبنتو ةقيقد "ىمعب تقدحا اهنا تدا2



 ترياح

 ثبعت ثيح ديعبلا قفشلا ىلا ترظنو تداع مت ةقيمح

 الا كلج ةرلغ ةبنعن دعب و رابنلا رخاوأب لنللا لكاوا

 ' ١ اورالا بكاوم ىلا انوفت مضت ينل ةيرحتلا

 ديب يدي تذخاو يون ارهحو ىلس تلوح « ةريوظتملا

 لع ىوقي ال عاج هوَ هباشي توصنو (« ةدراب ةشعترم

 يهجو ىلا رظنا“ و ظنا » تلاق مالكلا

 ينم ةمهغل نا ديرت ام لك هيف أرقاو ”الياوط 0

 ًاديج رظنا ٠١ يبيبح اي جو ىلا رظنا ٠٠ ٠مالكلاب

 اهلط كبأ 0 ليو ترك ت ايهجنو. ىلا ”ترظنن

 كارتقو ءافتلاك متت ةليلق مايا ذنم تناك لا نافحالا

 000 تاطتكاو تدعو تزاغ دق رورحشلا ةفنحأكا ٠

 01 ىدألاب تناك ىتا ةرشبلا كلت تير لألاو عجوتلا
 كرفضا دق سمشلا ثالبقب ةحرافلا ءابغبلا ةقفزلا ايانث



 كا

 نيتللا نيتفشلا تيأر ٠ طونقلا باقنب تعقربتو تلبذو

 اتراصو اتسبي دق ةوالحلا اهيلع ليست حاقا ةرهزك اتناك
 نصفلا فرط لَه في رخلا امخاقبا نيتفحترم نان
 ىلا ىنحتا دق جا أعلا ا يق رم ن5 عملا 006

 فيفالت يف أم لمح لع ًارداق ادعي : هنأك مامالا

3 
_- 

 - ىلس مالم يف ةعجوملا تابالقنالا هذه تأ ع
 ةقيقر ةرامتك الا يرطظن تينا نكت 5 يأ

 يلا سؤلكانا ٠ ةفد ان هراظنم دي زف رمقلا حش

 000 6 بدكت ةيونعملا تاذلا د تيب

 تلا هوجولا 007 ةميلاو ةعجوم وارسؤلا كلت ميك

 37 الف اهايافخو سفنلا ضماوغ نع اهتعمبب ملكتل

 ٠ ءاضعإلا ةبسانتم طوطخلا ةقشانتم تناك اهم لينا

 ل عمم ال ىسوزكلا



1 

 سأك لثم راهنلا كلذ ةيشع يفت ناكه مارك ىلسف رمل .
 ةوالحي شيعلا ةرارم اهقئاقدب جزت: ةيولع ةرخخأ نم ةخاط

 00 | ابهنع ةقرعم ريغ له لثت تناك نيقنلا

 اهقنع عضنل آلا بوبحلا اهدلاو لزنم رداغت ال يبلا ةيقرشلا
 فواورلا ابما يعارذ كرتت. الو« نشحلا اهجوز رين تحت

 ل ل تا ا للا
 دا اماننال امضم لح دج اقدح ف :

 نما نإ ادديحا ىتَح احلو ابعم 0 ارماش 16 اتاح

 دعا لو لحمكاو بحمما دق دوجولاو هريسم نع فقو دق

 ريغب رعشا الو « قامعاب نيئقدحم نيريك ندع عروس ىرا

 ةبوبيغلا هذه نم قفا و يدي مضت ةشعترم ةدراب دب

 لرآلا رحت لا د رودهب لوقل ىلس تءعم ٍىح

 انيلع لمح نا لبق لبقئسملا ريوصت لواحن لاعت ٠ قبدص اي

 ال0 1 لزنم ىلا يدلاو بهذ دتل ٠ هلاوهاو هفواخي



 م

 يذلا لجزلا هذ دق  ربقلا ىتح ىل اقر نر

 هتقلنا يذلا لج رلاب يف جليا يدوجول ايش # ءامسلا هل 2

 ةنيدملا هذه للق يفف « ةيت "الإ يايا َُس ذب

 يذلا تاشلاب! نيش ا يذلا خيشلا نالا عم

 دلاولا قفتي ةامللا هذه فو( نيدسلا نم يل قب ام 0

 ةالعج انعم اب رق نوكيس يذلا نارقلا موي ىلع بيطخلاو

 لثم يف : -.اهزيثأت دشاامو ةعاسلا مذه بر 0

 ةنيعسايلا هذه لالظ فو «رباغلا عوبسالا نم ةليللا هذه

 طخ ردقلا نك انه ةزغلل وآل يحور حلا قناع

 بلاغ سلوب نارطملا راد يف يببقئسم ةياكح نم ةلك لوا

 لبا ارفضيل يبيطخو يدلاو ساج دقو ةعاسلا هذه فو

 يلوح عة تانفش .ردشاب يناجي ًاسلاج كا را يحاوز

 ا هرفخم ٌءأم عوبل» قوف أفرفرم موحي ءىاظ رث ا

 « اهرارسسا قمعا امو ةليللا هذه مظعا | 00 عنج



 لع اضياق املظم احبش طونقلا تليخت دقو اهتبجاف

 متاح رئاطلا اذه لظيس » هتيلوفط يف هتيميل انبح قنع
 ضبقي وا هيدريف شطعلا هينضي ىتح عوبنيلا قوف افرفرم

 ءالد» اا راتعالاك فجري اهتوضو ةرئأتم ةلاقق

 ئ اكرم لبللا اذه قبيل ها[ كالعلا اذه قبللف قبدص ايال

 يهتتت ىتح ' ماعلا يىجتني ىتح ' عيب رلا جتني ىتح» ءاسملا ىتح

 نال هيحانج ف قوت الو ينييحي هتوص نال ةسرخت ال٠ روهدلا

 « يلق نع بابضلا ليزي اهفيفح

 4 هتمب ف ول و 16 اب هلعقد ءايظلا » 1150 تكيف

 اهيتفش نيب نم ةعرسسس فقفدتي مالكلاو تباجاف

 فوخو ةداملا ءاوترا نم بذعا حورلا ءاظ نا» نيتشعترملا

 يبيبح اي عمبسا نكلو ٠٠ دسجلا ةنين أط نم بحا سفنلا
 ال ةديدج ةايح باب يف نالا ةفقاو انا - ًاديج ينعمسا -



 همس 8 د

 ةفاخم ناردحلا اهدي سللل ءايمع لت انا - انش ان

 نيشاقنلا ةحاس ىلا عئدلاو لاه ىلونا ةيراجألا
 لجزا اذه نحل الدانإ - لاخلا نب نس وس

 0 نايقتلت ال ةلاهجلاو ةمحللا نا عت تقاد لن ينال

 ٠ ًاديعس هلعجاو همدخاو هعلطا_فوس ١ هش |

 لجرلا سبت نرا ةفيعضلا ةأرمل ردقث ام لك هبها فوس

 ةايحلا كماما ءرمعلا عيبر تي لزت لف تنااما ٠ يوقلا

 جرخت فوس ٠ نيحايرلاو راهزالاب ةشورفم ةعيسو ًاقيرط

 ركن كوب ادم الاعشم كيلق ةليلح ماعلا ةحاس ىلا

 ىلع كمعسا بتكت فوس ٠ لعفنو ملكت ةيئريو ةيكرحب
 كدلاو ةقاف نال اديس شعت فوس- لجو كنالةانا

 ثح نيساخنلاقوسىلاكبلزنتال هلاوماو+ أد. ع 0

 اهرائخت ينلا ةببصلاب نرتقل فوس ٠ ى رعت و تانقا عابتأ

 اهنكست نا:لبق كردص ابنكستف اياسعلا ني نس



 ا

 « ييلايللا مايالا اهمهاسنت نا لبق كراكفاب ابكراشتو كلزنم

 توصب تدا ز مث اهسافنا عج ال ايك ةقيقد نسكت

 للك هاما لس انقرقث انبه أ نكلو » تاصغلا هغباتن

 ؟ ةأرملا تابجاو ىلا يب ريستو لجرلا داحا ىلا كب
 اذكهأ ةبذعلا ةَقيقحلا رثدتتو ليما لحلا يغقني اذكه أ

 قحسلو ةدرولا قاروا حاير رت ورح | ةمثث ةيبللا علتبت
 هجو ماما ةليللا كلت انتفقوا الطابأ ؟ رملا سأك مادقالا

 له ؟ ةنيمسايلا هذه لالظ يف حورلا انعص الطابو رمقلا

 ١" تلطسر انا تلكق نكاوكلا وحن دوعصلاب انغيست

 0010 ال1 انققساف امان ىملا ان اجاف له # ةيواملا ىلا

 0002و تلاقناف 'لبللا ثامن انسافنا تحيه ما

 ةيصو فلاخن مل ؟ يداولا قامعا ىلا رابغلاك انفرجتو انقرتل

 لو سان [- ةنجلا هذه نم جرخخ فيكف ارث قذن |و
 نا ٠ الو ال فلاو ال ال ٠٠ ؟ ميحجلا ىلا طبهن اذالف درت



 ل

 يذلا عاعشلاو ؛ لايجالا نم مظعا يف انتعمج يتلا قئاقدلا
 ىلع ةفصاعلا انتفرف نإف « مالظلا نم ىوقا وه انيسفن رانا

 ”طاشلا كلذ ىلع انعمجت جاومالاف بوضغلا رحبلا اذه هجو

 ٠٠١ ٠ ايي توملا كاذف اجلا .هنهاحلتت ناو

 ل ل و نيرا ةَأرلا باق :

 را ىف - تريز هكر م عزاني :َ نأ

 ددض هبورخل ا ناسنالا اهذختب ىتلا ةيربلا 3

 ءامدلاب اهروضص عنطليو اهباشعا قرح اهراجتا ملتقي وف
 ةنك اس ةئداه قبت اهنكلو مجال و ماظعلاب اهتبرت سرغيو

 ةءابن لاي رح قرا ركقار ادد قرات ل

 اذام يل لق ؟ لعفن اذا آلا يضق دق نالاو٠ ٠ ٠ روهدلا

 بحلا بسحن له 9 يتتلذ ىتم ياو قرتفن فيكو لعفن
 هع نشا حابصلا هدعباو ءاسملا هب ىلا أبرغ م

 ؟ ةظقبلا ةتفخا م ىركحلا هنابا املح ةيسفنلا ةفطاعلا



 ا

 000 راتثل,ام ركس ةءاس عوبسالا اذه بسحتأ
 كيذيع ىرال كسأر عقول "نر ؟ هابتنالاو وصلاب
 ملكت ٠ كتوص عمال كيتفش حتفا ٠ يدبح اي

 ؟انمايا تنيفس ةفصاعلا قرغت نا دعب ٍينرك ذت له ٠ ىنثدح

 رعشت له ٠ ليللا ةنيكحس يف يتنجا فيفح عمت له
 قادبنتل منتأ ينصت له ؟ كقنعو كهجو ىلع ةجووم يسافناب

 يلابخ ىرت لهو * تاصخلاب ةضفخنم جوتلاب ةدعاصتم
 ؟ حابصلا بابض مم الوشم مالظلا تالاخ عم امداق

 1 ناد ل 5 بج يبيبح اي يل لق

 « 7 نوكت اذام.: يجورأ ًاحانجو ينذال ةمغأو 'ينيعل ًارون

 ,كل نوكاس» 'ينيع يف بوذت يبلق تابحو اهتبجاف

 « نوكأ نا ىتنيديرت الغم ىلس أي
 ةيابن ىلا ينبحت نا كديرا٠ ينبحت نا كديرا تااقف

 ٠ ةنزحلا هراكفا رعاشلا بحي اثم ينبحت نا كديرا ١ يايا



 كل

 ئداه ءأم لضوح رئاسملا كذيالنم كدت نا 0

 كديراو ٠ هئام نم برشي نا لبق ههجو ”لايخ هيف ئأل

 نأ لق اهناذحا ىف تامان 'ءآلا سر قركذدت نأ

 للملا كفي النم يب ريكس” نا كدي راو : 007

 نوكت نا كديرا٠هوفع هغلي نا لق تام د

 هتدحو يف يدلاو روزت نا كديراو ًاقيفرو اقيدصو احا 9

 ةيرغ ريصاو 5 عام ند رقت ينال هدارفتا يف هيزعتو

 « هنع

 لعجا فوس ٠ ىلس اي كلذ لك لمفأس » اهتبجاف

 ريق ةيلرذصو كلامج 85 يبلقو كحورا افالغ يحوو

 عيبرلل لوقمللا ةحم لسا كحال فوس٠ لا

 فرع سهلا ةرارك رهاز الا ةاح كب ىبحا فوسو

 0 رحآلا نير تحض ىداوا معرب اثم تالا مئرتا

 اثم كسفن ثي داحال يفصافوس «ىرقلا سئانك قوفةلياتملا



 لكلا ل ف لل

 اهم ىلس اي كركذاس ٠٠ جاومالا ةياكحل ”طاوشلا يغصت

 معئاجلا لاو بوبخا هنطو 1 شحوتسملا هييررغلا يل 1

 'ّ ةهدخو ه ه رع ا عولخم لا كالملاو ) ةيبشلا ماعطلا ل

 انو : ةنئامطلا رة ا تاعاسنستكلا ريبألاب

 يعارلاو «ردايبلا ةلغو لبانسلا رامغاب عرازلا الم ا

 )»4 ةيذعلا لهانماو ءا ارضخلا 0 5

 نيب را ليلا قامعا نب رلخت لع ا تكا

 )0 لماهتتو عرا 0 ابيلق تاضننو ىرخالاو ةوالا

 ةقيقحلا ريصت 1 »تلاق مث ( طوبهو دوعص نيب رح جاوما

 ا واني قاثنملا قتكي لف املح ةلغقيلاو الايخ

 « ؟ مالحالا لوادج نم نارظلا يوتريو

 نراضحا ىلا ردقلا كب ريسي ًادف » الئاق اهتبجاف
 ماعلا ةحاس ىلا يب ريس و ؛ ئدحلاو ةحارلاب ة<ولملا ةلئاعلا

 كالا كعسل لجر لذتم ىلا تأ 1 لاتقلاو داهملا تبيح



 مل

 ينفيختو اهئازحاب ينيذعت مايا نماكم ىلا اناو :كسفن رهطو

 نك ال ىلا تنا ٠ عازنلا ىلا ناو ةايحلا ىلا تيناءايعاما

 خا ”مفرأس يننكلو ٠ دارفنالاو ةشحولا ىلا اناو ةفلوالاو

 ًاريعم ىملا زنا دعو د الاخت توملا لظ يداو

 ينيبنيس رجملا دنع٠ابوث هسبلاو ًارمخ هبرشاو ًادشنم هعمماو

 1 ٠ ةديعبلا ةيربلا ىلا يباما ريسرو يداقر نم بحلا

 ريفاصعلا عم ضبراف راحجشالا لظ ىلا يندوقيس ةريهظلا

 برغم ا ماما ينفقويس ءاسملا يفو ٠ سعتلا ةرارح نم ةيمئحملا

 ةنيكسلا حابشا ينيريو رونلل ةعيبطلا عادو ةمثل ينمعسيو

 ماوعلاب لاح ماناف ينقناعيس ليللا فو ٠ ءاضفلا يف ةحياس
 عيبرلا يف ٠ ءارعشلاو قاشعلا حاورا نطق ثيح ةيولعلا

 تاردهنملاو لولتلا نيب نيمرتم بنجل بنج بحلاو ىذا

 2« ناوخالاو جسفنبلاب ةططخملا ةايحلا مادقا راثآ نيم

 يفو 1 قبنزلاو سحرا سووكبي راطمالا اياقب نيف راش



 هع اادب

 11 راك لاانيسأر نيدئاس بحلاو .”ئتاس :فييصلا
 اريقلا عم نب قلم ءامملا 0 تانعالا نيشزكنم

 سجق موركلا ىلا بحلاو نأ فيرذلا يفو ٠ موجنلاو

 00 اهباوثا ملخت يو راحبشالا ىلا نيرظا 0 برقب

 ا ا نلدلا ىلا ةلعارلا روبطلا بارساب نيلمأكم

 لايجالا تاياكح نيلات دقاوملا برب 7 و نلعحام

 نوكيس ةبيبشلا مايا يف ٠ بوعشلاو ممالا رابخا نيددرم

 الزلم ةتوخيبفلا يفو ًادضع ةلوبكلا يفو ايذهم بحلا يل
 ءىجي نا ىلا  رمعلا ةياهن ىلا ىلبس اي يعم بحلا لظيس
 « هللا ةضبيق كب م نانا ولا

 يسفن قامعا نم لوم ماما طاقالا تناك

 يف لحمضتو ددبتت رياطنتو وهت ران نم تالعش اهنأك
 رمهنت عومدلاو ةيغصم ىم ترا و ةقردحلا :كللق اياوز

 مالكلا لع عومدلاب ينبيجت هافش اهئافجا نأك اهينيع نم



 كرا

 نا تروعيطسس ال ةمنجا يملا مبيت لد

 يذلا يرخسلا ملاعلا كلذ اوريل .مويغلا ءارو ام ىلا اور

 اهحارفأب ةنزمملا ةعاسلا كلت ينىلس حورو يحور هيف تفاط

 نوعمسمل ال اعابتا بحلا مذختب ل نيذلا نا  اهعاجواب ةحرفملا

 ناو مهف؛ مهل بتكت مةياكحلا هذهف اياك ذا
 أم اوري نا مهنكمي ال ةليئثضلا تاحفصلا هذه يناعم اومهف
 سبلت ال يتلا تالايخلاو حابشالا نم اهروطس نيب ليسي

 م يرشب يا نكحاو انكسم قرولا ذختل الو ابوث ربحلا
 : سقت 2 7 ناسك ىدحا ف ىحلا ةرمج نه فشري

 بولقلا تاح فوصرملا ريثملا كما كاذ قد 0

 : ةرهز تلا 7 قطاوعلاو مالحالا و رارسالاب فوقساا

 ةيقاس ياو ؛ اهقاروا نيب ىدنلا نم ةرطق حابصلا كف

 ؟ رعلا ىلا سهذت الوابتيرط لبسك

 ةسب املا ءامسلا حت اهسأر:كاذ داو ا



 ضنا

 تضقراو اهانيع تربكو مامالا ىلا اهب تدمو مك اوكا

 اوما قيسفن أم نك رشعلا ابهجو ع رهظو اخاتنش

 نم تتا اذام ؟”كبضغ تقحتساف براي ة ا ارملا :تاعف اذام

 اا تفوقا له ٍِ؟ روهدلا للا ىلا كاطخغس اهتن بونذلا

 7 وق تنأ ف هب اه رياغلا ال كباقع َن وكي هنعاظفلا 3 0 ال

 ”ميظع تنا ؟ عاجوالاب اهديبت اذالف ةفيعض يو براي

 0030 نإ 1كتمدتب اهتمت اذايلف كشرع لوح بدت فو

 ٠ جولثلا ُط امرت اذايلف كهحو ماما ر انقل 9 هدب كش

 شو ميلع ريصب كا ع راع اذالف ةساب كير رايح ثنا

 00 0 ةحللاب اهذجوت تنا ؟ اكلم :اذايلف ءانع ةبعاث

 رانا لا امفدت كلاهشيو كيلا ايعفرت كعرع 9 اهنفت

 ابق ف ١ اهعفدت كو أرعفرت نا يردت ال ةاهأح شو

 لبس ع 5 توملا روزب 0 اهبلق يفو ةايحلا ةوبسل خمنت



 مس 0 مس

 ٠ اهداطصيل ًاسراف ءاقشلا ثعبت مث ةلجار اهريست ةداعسلا .
 طبرتو نرملاب ايتيش قلغت 5 حرفلا ةمغل تف ابحرشح ف

 اهعاجوا ةذللاب وطن ةنخلا كسباصاب تا
 ٠,اهعازإم لوح عاجوالا تاللاه مسرت ةرهاظلا كعباصابو

 ميقن ا فاجيو ةمالسلاو ةحارلا ين | مىيصم ف

 لل اهلايما نمو اطلايما ىحن كتداراب ١ سعاتملاو فواخلا

 كتئيشم و كتاقولخم ن لع اهيرت كت كتشع امال وابل

 ايجور هه ”كتحرش: كلج ةءاجمم 0 انع "بلع

 فعضلا دلما مه دسح لم كئاضقبو لب م دسح نم

 ًّء

 00 تولاو توللا نس 4 3 م ايه تل ٠ ناولطاو

 المت تنا٠ابيذت اهعومدي و اهعومدب اهل 0

 ثايح رد لح را ةنفح 5 5 لجرلا زبخ نم أف وج

 ةيحلاب "ع كف لق تراي تف ا ه م عا اهردص

 ةيوقلا كديو كيتفشب يندلبق تنا ٠ ينتيمعا ةبحلابو



0 

 هذه لو>و ءاضي ةدرو يلق ف تعرز تنا ٠ ينتعفص

 ح ورب يرضاح تقثواتنا : ى داو كاوشألا ثنا ةدرولا

 لادفأست ؛ يايا تدق ةفرعاال لحجر دسجيو هبحا ىف

 7001 ىنعساو تييملا عارصلا اذه يف ةيوق نوكأل
 0000 راب كششم نكد ٠١ ٠ توملا تح ةرهاظو
 ئ « ةيابنلا ىلا اكرابم كعننا

 ادارتحا مث ملكتل اهععالم تلظوىلس تتكسو

 دف ةيوبحلا ىوقلا نأك ابلكيه ضفخناو اهيعارذ تخراو

 لإ هتقلاو ةفصاعلا هتفصق نص : 5 راع أكل كناف اتكرن 1

 أهدي لاح ٠ مهدلا مادقا تحت تدق نع ضيضحلا

 الو ”يتفشو ينافجاب ابعباصا 'تابقو ةبهتلملا يديب ةجلثلا
 ةيزعتلاب اهنم ىرحا يثدجو مالكلاب اهتيزعت تاواح
 قئاقدلا بعالتب ا اع 3 7 0 ءاخ انام تيقف ةقفشلاو

 ىسعت ُُط ىسفنت نم امئاخ لخاد ف ىلقةن ا قطاوعب



 -انب

 ةليللا كلت نم ىتب ام يف ةفش تنبب اندحا سبني ملو
 نيدماح نيتك ام ائيقيف ءاسرخ ريصت نرفع اذا ةءوللا نأ

 اندحا دعي ملو ٠ بارتلا عي لازازلا امهربق ماخر يدومتك

 تهو دنايلق طوخ نالاشت 1 معسإ نا ديري

 اهعطقي مالكلا نود دينا رام ىتح

 ًاصقان رمقلا علطو توكسلا ةبهر تغغو ليللا فصتنا

 قراغ بحاش تيم هجوك محب انيب نابو نينص ءارو نم
 رهظو ٠ هشعنب طيح ةليْمض عومت نيب ءادوسلا دئاسملا يف

 نازحالا هلكه تخاناو ماوعالا هرهظ توأ 5 ْ

 رجفلا بقرتيو ىحدلا هاسي تابف داقرلا هنافجا رجمو

 ٠ هرصق بئارخ نيب هشرع دامر لع سلاج عولخم كلك
 اهرهاظمو اهتائيه لدتت رابنالاو راحيمالاو لاخلا ناسا

 تاسيالا ةحو جممالم ريغتل املتم ةمزداب تالاذل نلقي

 راهنلا يف ىلاعتل يتلا روحلا ةرحيشف ٠ هفطاوعو هراكفا رييغتب .



0 

 همك اللا ف ريظت اهناوثا ميسنلا بعالي ةليمج سورعك
 200 اا ريكلا رخصلاو ٠ ءىك اللا وحن دعاصتي ناغد

 ال0000 نعثلا تايداعب أر ىوق راك ةريمظلا دنع
 يتلا ةيقاسلاو ٠ ءاضفلا فحتلب و ىرثلا شرتفي سناب ريقفك

 00 انو نيبللا بوذك ةعملتم ديم دعا
 ْ نيب نم رحفتي عومد ىرحم ءاسملا يف الاخت دولخلا ةينغاب

 يذلا نائبلو ٠ ىلكتلاك حوتتو كثذك ارععسلو يداولا علضا

 ناك امدنع قنورلاو لالجلا ىهاظم لكب عوبسا ذنم رهظ

 "00 الا دلتا ف زاب دق ةضار سفنلاو ًاردب رمتلا

 آ00003 اه صقاث_ليثش رق ماما اش وتسم ًاكوبنم
 ' لا لغلا» أ لضم قناخ نلقو ءايسلا

 اس لاو اللا ايي قو دقو عادولل انفقو

 700 او انسأر قوف هيحاتج ”طساب اذه نيلئاه
 :ًارخاس كمضي كاذو اعاترم ب اذه ٠ انيقنع لع هرفاظاب



 مع القال

 ىم تا اكربتم مش ُُط اهتعضوو 0 دب ترم لو

 يشحلا دعا ُط تغعراو تداع 5 ير عش قرفم تع

 ددشو بر اي قفشا » ءطبب تسم*و اهنافجا تقبطاو
 « ةرسكتملا ةضحالا عي

 ةقيدحلا كلت نم تجحرخو سلس 2: عدلا

 رمش التم ةيللا ليا يف و 20 باقنب ًارعاش

 ُُط ةعاقلا راحجنالا تالايخو ترسو + ةريحلا كحو بايضلا

 نه, تقجنا دق حابشا ايلا ياما كرتحت قيرطلا ىناج

 نيب شعترت ةفيعضلا رمثلا ةعشاو « ىتغبختل ضرالا ف

 يف ةحياسلا ناجلا حاورا اهشيرت ةقيقد ماهس اه اك نوصغلا

 امناك يلع مخت ةقيمملا ةنيكسلاو ؛ يردص وحن ءاضفلا

 يف ام لك ٠ يدسج لم .ةلظلا اهتقلا ةليمت هادوس نك ١
 اراض دق سلا ف سس لك ةامحلا 2 ىعم لكو دوحولا

 ماعلا لامج يفنارا يذلا يونعملا رونلاف  الئاه أبيهر احيبق



000 

 "0| لب ىدك قر اران للقنا دق تانئاكلا ةحبمو
 تاوصا اهلا مضت تناك ينلا ةمغنلاو « اهناخدب يسفن

 ةءاسلا كلت يف تااحتسا دق ايولع اديشن ابلعجتو تاقولخلا

 02001 2 نف قمعاو دسألا ةرعتز نم عورا جيت ىلا
 دايصلا هامر رئاطك ي شارف لع تيقتراو يتفرغ تغلب

 . حوارتث يتلقاع تلظو « هبلق يف مهسلاو جايسلا نيب طقسف

 عي ددرت يلخاد يف يحورو جبعزم مونو ةفيخم ةظقي نيب

 ةونحالا عيمج ددشو بر اذ قفا م لع تانك نيتلاحلا

 « ةرسكمملا
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 رس مل

 "و لمس ترمس مامأ

 ا

 ىلوتي ةيكبم دكهم "راجت هذه انمايا يف ةجيزلا امنا

 رك يف نوحيري نرايتفلا ٠ ايابصلا ءابآو نايتفلا اهروما

 ملسلاك تالقلنما ايابصلا اما امد نوريسخم ءايالاو

 ةَقَحلا ةعتمالا ريظنو نبتحس لورق 17 ٍلزنم نم

 'ىطعبلا ءانغااو ةلظلا تيح لزانملا اياوز "نيبيصن ريصي
 انكلواللق املا كرامم تمادق رضا 07
 ها رااتلك لج 0 عمأطم ميمهنب اهعاجوا - 0

 ءايمصسمالابت ناك ٠ ةسعت ةديسمويلاتراصفةديعس ةمداخ

 تناك ٠ ليللا ةَلظ يفرهست ةرصيمت حاف راها رو 0

 أهنفتب ةحيبق تراصفاهفعضإةيوق |.تطاسيب ةلضاف |ماهجي ةليمج
 17 وب غيجب لهف “ اهفراعب ىلقلا نع ةديعب را ةيىطس



0 

 "0000 دئلاب ننفتلاو ةقرعملاب لاما ةًارملا غي عمنجي
 يحو لآ ءاكلرآلا نا نلئاقلا .نهانا 2 سفنلا ةوقب دسحلا

 "01 ةعرش لاكلأ نم برقثلاو رشبلا يف ةنس

 هيتبات رأت 0 تلا دعا ءأرلا تناك ان هلا

 '007 رات ال لجلا ةق انغلت ىلا تابقعلا نلف رك

 )0001211 للا اذه قف : بائذلا فوبكو صوصللا
 ّلَع هينكب ضباقلا ليجلا اذه يف - ةظقيلا مدقتت يلا
 "0000 0101 لالالا رورو ةرباغلا لابجالا بارت
 2 ا نم ةنيدم ولخت ال هيناماو هلايماب بيرغلا لبجلا

 ا ف تناك همارث ىلشاو ٠ ليقتسملا ةئبا نع اهدوحوت

 )0000505 انكلو « ةدعتلا ةقرشلا ةأرلل دمر

 ريظنو رضاحلا نمزلا ةيح تبهذ دق مهنامز لبق نوشيعب
 ةايحلا 3-1 وم يف ًاربق تراس دق رهنلا رايت اهفطلخلا ةرهز

 ءاقشلا وحن



 د

 0 انكسف ىلت نم ىنااغ كب روض جوزتو

 نطقي ثيح توريب سار يف رمبلا "طاش مكاق مهن لزنم
 كاذ يف هدحو همارك سراف قبو « ءاينغالاو موقلا ءاهجو

 همانغا نيب يعارلا دارفنا نيتاسلاو قئادحلا نيب درفنخملا تيبلا

 'مو حارفالا يلا تضقناو سرعلا مايا تضهو

 "للا روهش هءارو كرات السع ساتلا هرعت سد

 ع ىلتقلا مجامج بورحلا داحما كرتت ايلثم مقلعلاو

 سوفنب دعصت ةيقرشلا سارغالا ةخربج نا 00

 طبت مث مويغلا ءارو ام ىلا رسنلا دوعص ايابصلاو نايتفلا

 راثآ لثم ين لب « مبلا فاما ىلا ىحرلا رج طوبش مهب
 جاومالا اهوح# نا ثبلت ال 'ىطاشلا لامر ىلع مادقالا

 ىتبحمو في رخلا ءاجو فيصلا هالتو عيبرلا بهذو

 ءانسح ةأرماب رمعلا حابص يف ىتف فغش نم جردتل ىبس'

 ميتيلا يبصلا اهب رعشي ىلا ءاسرخلا ةدابعلا كللت نم عون ىلا



 '؛ دل م1

 تناك يتلا ةبابصلاف « ةيدبالا يف ةنكاسلا هما حور وحن

 ٠ اهسفن ريغ ىرت ال ءايمع ةب اك ىلا تاوحن دق يتيلك كلت
 انو بلقنا دق ينبع نم عومملا ردتسي ناك يذلا علولاو
 يواض الت تناك ىنلا نينحلا ةنأو٠ يبلق نم مدلا رطقنسي
 ءامسلا ماما ةنيكسلا يف يحور اهمدقل ةقيمع ةالص تعا

 ٠ اهدلاوا ةنيناطلاو اهلعبل ةطبغلاو ىلسأ ةداعسلا ةروئسم

 ا نأل لصاو لمتباو قفشا تنك الطاب نكلو
 )0007 |ىرس اهنشيال ىفنلا لخاد يف ةلط تناك
 ىلع بعت ريغب نواصحي نيذلا لاجرلا كلوا نم ناكف ابلعب
 03000 81 لب نوسنقي الو ةئينه ةايحلا لمجي ام لك
 "000 .داطم نيبذمم نولظي اذكهو مهل سبل ام ىلا
 نال هما 0 سرافل ةنناطلا وجرا تك ةالطاب و ممأيا

 ىتح ةلئاطلا اهلاوما ىلع لصحيو هتنبا دي لتسإ مل هرهص

 هتورث نم قب ام ىلا الصوت هفلح بلطي راصلب هرجشو ةيسأ



 ل

 بلاغ ساوب نارطملا همعب اهيبش كب روصنم ناك

 و هةسعلا ةرغصم هروص 4سفنو هقالخأك هقالخا تل

 ناك ٠ طاطحنالا نع ءايرلا قرفي امب الا اهنب قرفلا نكي

 ةعنالعم 0 وةيحسفنبلا هب اوثاب اك هبل اما غلبب نأ رطملا

 هيخا نبا أمأ هردص ُُط لعمل يهذلا بيلصلاب م

 بهذي نارطملا ناك 9 هونعو ارايط كلذ لك لعفي ناكف

 امزتنم راهنلا نم تب ام فرصي و حابصلا يف ةسينكلا ىلا

 روصخم أما ) ىلقلا ءاطسلو ىاتلاو لمار ألا نم لاومألا

 هتاوهش انسالم 5 هلك راهنلا ىضقي ناكف كب

 ٠ داسفلا ساقثاب ءاوملا رملي نيح ةلظملاةقزالا

 5 داللا همام كاس عوبسالا مايا فرصلو 4ب ظعتي

 همع ذوفنب ًارجاتم همايا عيمج فرصي ناكف هيخا نبا اما

 1 نارطملا تاك ةهاجولا يدي ردو فيئاظولا ىلاط نيد



 هد

 00030 راكق كب روصتماامآ لبللا رئاجسب اثبت ريس

 راهنلا رون يف ةعاجملل شه
 قت الد نيلاتحملاو صوصلاا نيب بوعشلا كملت اذك

 اااهو ' نيرازجلا مطاوقو بائذلا باينا نيب ناعطقلا

 قالخالاو ةجوعملا سوفنلا يوذ ىلا ةيقرشلا ممالا سنس

 ريث ضيضحلا ىلا طبت مث ءارولا ىلا مجارتتف ةدسافلا

 70١ ددملا قراطم قحست الثم همادقاب اهقجححسنو مدلا

 : . راؤملا

 تاحفصلا هذه لغشا نا نالا يناعجي ىرت اي اذامو

 هل م عيجو بللق تالاخ ريوصتو ةسعات ةارعا ةباكح

 عومدلا دوارت اذامل ٠ ٠ ؟ هنازحاب هعفص ىتح هحارفاب بحلا

 يومد تققو دق اناو ةمولظم داماخ بوعش ىذا ٍئافحا

 اهنضلحا ىتح ةايحلا قناعت مل ةفيعض ةأرما مايا ىركذ ىلع



 شن ١0 اش

 ؟ةمولظملا ةمالا :مو. يم ةفيعضلا :ًارما تملا
 يفاهدسح دويقو اهسفن لاما نيب ةعجوتلا ا
 فطاوعلا ثسل وأ ؟ اهنابك و اساكح نيب ةيدعلا

 يع ريقلا ةللظ ىلا ةايجلا ةيصلاب بهذت ىلا 1

 9 بارتلاب بوعشلا ةايح رمت ىتلا ةديدشلا فصاوعلاك ٠

 نرك لعب جارسلا نم عاعشلا ةلزنم ةماالا نم 3 نا

 9 اح هتز نكي / اذا لعد ِج اريسأأ عاعش

 ءاالع ٠ الع ه الط ٠

 ةبعالتم راجيثالا حايرلا تكرعو فير خلا مايا تضم

 ءاجو 1 رهلا دب ز غاونالا بعادت 0 ءارفصلا ابقارواب

 مالحا ىوس يل قيفر الو توريب ف اناو تنم كاب غامشلا

 ًاروط ىلقب ضفخنتو يكايكلا اهناتف راى

 ضرالا فوجي هدحلتف

 رحبتف دارفنالاو ةلزعلاب ةحار دجت ةيتكلا س0



 كا

 03 فراركو هلرش رع حيرجلا لازغلا دعتب ايلثم سانلا

 تومي وا اربي ىثح هف

 0 دئ117 سراق لالتعاب ثععم موي تاذ ىنف

 اف قرر درفنم رم ُط ا ت1 هامل تمت وس و

 ايحنتم « رطملا تارطقب ةيصاصرلا اهقاروا ةعملتملا نوتيزلا

 ركل تاكارملا ةعض جعزت ثيح ةيموملا قيرطلا نع
 ءاضفلا

 ص ل هتدجوف هيلع تالخدو حيشلا لزنم تغلب

 دقو ؛ ::روللا رفصا « هجولا بحاش ؛ مسجلا ىنضم هشارف

 وللتم نتتيمع نيتكربك اننابف هيبجاح تحت هانيع تقرغ
 ثناكح يلا حماللاف «ملألاو مقسلا حابشا اعيف لوجت
 00! مصلقت دق طاسنالاو ةغاشنلا ناونع نما
 آل لا ايلع نعكت دعم ةدامر ةنيعصك تهييصاو

 فطلالاب نيتفلغم اتاك" ةراكلا ناديلا 9 ةستلم ةِس رغ



 داما

 تح رف اعماصا ماظع تدب ىتح اتلحن دق ةنادللاو

 ةفصاعلا ماما شعئرت ةيراع نايس داجلا

 لوزبملا ةيحو لوح هلاح نع ةلئاس ةس ت7

 ؛ ةنزحم ةماستبا لايخ نيتفجترملا هيتفش لع رهظو يوحن

 لاف ناردحلا ءارو نماثا ةتلخ تفاخ ف

 عومد حسماو ةفرغلا كلت ىلا يئنباأي بهذا - ىهذا »

 ٠ ٠« يشارف بناجي ساحت "يلا اهب دع مث اهعور نحر

 ُط ةحرطنم ىلس تدجوف ةيذاحلا ةفرغلا ”تلخد

 دئاسلاب اههحو تقَرَعَو اهيدنؤب اهسأر تار 0
 أاهبنم تبرتقاف « اهبيحن اهدلاو عع الك اهسافنا كسار

 ؛«سمحلا ىلا ةنم دبنتلاىلا برقا توصب ابعت تل

 توتسامث ةفيخلا مالحالا هدوارت متانك ةب زاظضم ل رتحاف

 ىرتابع أك نيتدماج ندمت نينيعب يلا ترظنو اهدعقم لع

 ناككا كلذيف يدوجو ةقيقح ق”دصتالو ايورلا ملاعيف مش



 مس ةروادس

0 4 
 '00 | هتارثات انعحرا ن قيع توكس دعبو

 1 م هلال هر ن .*ىمه [افانر ل هةحدس يتلا كتاعاسلا كلت

 ف َتيَأرأ» هات مورا ا ا 0 هعومد ىعاس

 8 عيبرلا ١ ناكلا اذه يف 2 ةعازملا فويكلا هذه ىلا

 ' ارا اذه ةللغ دشا امو: رابنلا كلذ ىبا 07

 000 ا اتاعقلا تفلجا دقو تالكلا هذه ت
 لق يضاملا عءكذ هك اكاهديبا عجو ثترئكسو تداع مت 3

 لع يدي ' تعض وف اهارت نأ 5 مف هايم أىا تفقوو تدع

 جاربالاك فبصتنت يلاعت - كا أ يلاعت 2 ئ اق أهرعش

 رافشنيقلتم ءادعالا ماما دراما ع للا 5 ةعبوزلا ماما

 1 انع د ( انروهظبال انرودصت فوسلا

 "دل سفلا باذع نا ٠١. لاطبالاك شيعن انيلغت نإو



 م

 ثيح ىلا اهرقهقث نم فرشا وهل بعاتملاو بعاصملا ماما

 جارسسلا لوح ةفرفرم لاظت يتلا ةشارفلاف ٠ ةنيث اطلاو نمالا

 ةمالسو ةحارب شيعي يذلا راا نم ىعما يم قرتحت ىتح

 تاروثو ءايتلا در لمقش ال يتلا ةاونلاو ٠ 0 هقفن يف

 لامجب حرفت ناو ضرالا قش ىلع ىوقث ال رصانعلا

 قيرطلا هذه ىلع ةتباث مدقب ىملساي ريسن يله ٠ ٠ ٠ ناسنن

 ةحورادملامجامتجا ئىر ذلك رمت انميعا نيعفار ةرعولا

 أنفقوا ناف « كاوشالا نيب ةباسنملا يعافالاو « روخصلا نيب

 خا أرص ليللا حابشا أيتمعما. قيرطلا فصتنم نا

 انعم متت ةماحشب لجلاةقاسشلب ناو ةيرسا ١
 ,ه

 رتل ينفخ ٠ «راهظتسالاو رصنلا ةدوشلاب اضن حاورا

 لع ةرهاظلا ةباكلا هذه ىنخاو كعومد سر
 نم هتابح نال كدلاو شارف ناجي سل سا

 .كماسيباب هءافشو كا



 لل

 ”00 ,0١ ةلألاو ناملا اهولم ةرظن "ىلا ترظنف

 ىعم كنبع فو دإ راحتلاو ريصلا ينم ناطتأ » تلاق 1

 «ريقفلا عئاجلا ىلا هزبخ 0 ريقفلا يطعيأ ٠ م

 ا ىرشا وهو رخآ ليلعل ءاود ليلعلا فصي وا

 اهدلاو ةفرغ ىلا سأرلا ةينفميناما تراسو تمنقو

 فلكتل ىلسو ليلعلا خيشلا عجضم برقب انسلج

 0 ١ دوثلاو ةحارلا فلكتي وهو لانا ءودهو ماستبالا

 ( هيلق تاصغ”“ عماس هفعضب لا 11 ول مان ام

 0000 |ًذبشسا _:ناثنت نيتعراضتم نيتوق لثم اناكف

 0007 اةداعل ىتش بوذي نند دلاو :ةييكسلا
 0007 ب داسار "شن ٠ اهدلاو ةلمي ةعجوت لئذت
 00000 آد ليجتا اهني اناو توماو بحلا ماما ناقئامعت
 "0 كاف م ءاضقلا دي مهتعمج ةثالث ٠ اعب ام

 مش

 ةيصو « نافوطلا ةمده أمدق اهب لكم خيش ١ مهتقح ىت>



 سا

 ةسرغ هباشي سوا لحما دع اي مطق ةقبنز يك
 نيب ةبوعلا لثم انعيمجو ؛ جولثلا اهتماق توا ةن ةفيعض

 مهدلا 2
 ةليحنلا هدي دمو فحللا نيب كاذ ذا خيشلا ككرحت

 ةقرلا نم بالا سلق يف ام لك هعدوا توصبو 0

 لاق ملا و مقسلا نم ليلعلا ردص يف ام لكو ةفارلاو

 « ىملساي يدي يف كدي يعض »
 داز م فطلب اهعضف همباصا نيب اهتقلاو اهدي 38 ظ

 ةايرط تع دق ٠ يدلوأي نينسلا نمت عبش دقل » الئاق

 ا تمتقو لوصغلا هرغا ام 7 تذذاتو

 ”يملا تقتاعو بص شارتلا تقحال ف مايالا
 راودالا هذه عيب بق نك الك ا تعمجو ىتف

 ةثلاثلا يغلبت 0 كيأ تبق .اطوبغم اديس

 ؛لالملا ون ةعرسب نين تنكف نيم انك يل رك :ةبأ اهنكلو ٠



 هل نان

 ةعشا سكعتت الغم كمأ ران كليف لع يككتو

 "0000 اجا رزظتو ٠ ءىداش ءام ضوتس يف موحنللا
 باقتلا ءارو نم ةيبهذلا ىحلا روهظ رنا و كلامعاب

 اح الل تنك كال يدلو كا لا

 00 اداء اعط اتي كاعد نآلاو ٠ .ةشكو

 كارالت يقب يننال يدلواي يزعتف « ةمعانلا توما ةحنج نيب

 نا ٠ قوم 1 كب قباس ىنال يحرفاو ل 1

 )ااا نأل « هدب وا ادغ نع لثم ذه نالا ناقد

 راق نيعلا هج و ماما د'دبتلو طقاستل في را قازرا

 ا ١ لع امالف ةيدبالا ىلا تاعاسلا يب تغيرنا

 : قل داق ا ا ع

 نينملا ةوالحب ةمعفم ةمغنب ةريخالا تالكلا ظفل
 كلذب ادااسا ضيقنملا هيجو ُط تحالو ءاجرلاو

 نيب هدي دم مث ٠ لافطالا نافجا نرم قثبني يذلا رونلا



 نال

 اهقطني ةيدق ةريغص ةروص لشتلاو ةسأرب ةطبشا كتابشا
 تدعو قدي | ندق راق هدول ممل لق ب٠هذلا و 2

 نع هينيع لوحي نا نودب لاق مث « هافشلا 1 ُةسْوَق

 لايخا كيرال يدلواي ينم يبرتقا ىلساي يبرتقا » مسرلا

 « قرولا نم ةحفص ىلع اهلظ ير ,ظناو يبلاعت ٠ دوا

 لوحت اليك اهيتأقم نم عومدلا ةسامس ما

 "ةليوط هب تقدحا نادعبو « ليئضلا مس مرلاو اهرظان نيب

 اهيتفش نم ب ”ةابهحو لكشو اهناتم' ىلا
 ٠ هامأاي ٠ هامأاي ” ةلئاقتخرص مث ةيلاوتم ًارارمةفبلبةتلبقو

 مسرلا تعضوو تداع لب ةلكلا هذه لع دزت لو « هامأأي
 احلا هيف رات حتا كيا م 1 اهيتفش لع

 ةكاخلا انانلا

 ١ ألا ) ةطنل وه ةيرشإلا هاغشلا ةتدحتام تلا (
 ةدولم ربع يملا : ( ينأايز يك ةاداس لم



 د

 نم يرشبلا بلقلا يف ام لكو فاطعنالاو لاي رعألا

 هذه هس ءينش لك يئ ملا ةيوذعلاو ةوالحلاو ةقرلا

 هلا ىف ءاجرلاو نزحلا يف ةيزعتلايم - :املا مزه
 2 نارفغلاو ةقفشلاو ةفأرلاو ودخلا عوبني يف - فعضلا يف

 ران و 2 رهلا ديس اردض دعش أ دقفي يذلاف

 ا
 ةمومالا نع ملكتي و صرب ةعيبطلا يف ءيش لك

 اهنضنحتو اهترارح اهعضرت ضرالا هذه أ يش سعشأاو

 ةمنث لع اهموتت ناس "لا ءامما دع اهرداغت الو اهرونب

 كا ضرألا هذهو « يقاوسلاو ريفاصعلا ةمئرتو رحبلا جاوما

 ٠ [يطقت مث اهعضرتو اهدلات راهزالاو رامشالا 0

 0000 او تابعأ اهرودب ريصت راهزالاو راحشالاو

 حورلا يم نابكلا يف ءيش لكم أو ٠ ةيحلا روزبلاو ةيبشلا
 ةبحللاو لامتجاب ةءولمملا ةيدبالا ةلزالا ةبلكلا



 ا

 ل قو ال | ,ما فرعت نكت ل همارك ىلبسو
 « هاما ايف امتدانو اعمر تأر امدنع ةرثاتم تا

 ىتخم اهلثم انبولق يف ىلخت مألا ةلغمل نال اتداوارسا

 تاعاس يف انهافش نيب نم قثبنتو ضرالا بلق يف ةاونلا

 ءاضفلا يف ةدرولا بلق نم رطعلا دعاصتي أم حرفلاو نزحلا

 رطملاو يفاصلا

 ىلا لت ةقب هل اب أ مسرب قدحت ىلس تناك
 ا2:> دقفت ةدبنت لك عمو هدم هوان مث قوفخلا اهردص

 0 ةايحلا تهو ام اذا ىتح اهاوق نم

 نارا هيدي انك (عضوت «احا يار تطقسو

 نم ةحفص ىلع كما حبش يداواي كتير ا نقد الئاق ٠

 « اهلاوقا كمعمسال "يلا ىغصاف قرولا

 امدنع شعلا يف خارفلا لعفت الشم باس 1
 هيلا ترظنو « نابضقلا نيب ةروفصعلا ةحنجا فيفح عمسمأ



0 

 آلا .تلاذتعا دق“ ةياونمملا اهتاذ. نأك/ ةرغاص ةيغلصم ٠
 ظ ظ ةيعاو ناّذآو ةقدحم

 'تدقف امدنع ةعيضر ا تبكا » اهدلاو لاف

 ريكح ءاكب تكبو هدقفل 'تنزخ خيشلا اهدلاو كما
 يف يناجي ت تساج ىت> هربق يناج نم دعت ملاهنكلو , رإدقم

 يدلاو تام دق )تلاقو اهيتحارب يدي تدهجا وتكرلا هع

 هفطاوعب باقلا ن١ ىتيزعت ف هذهو ىل قاب تناو سرافأي

 ' 1 لاجل ام اًذافن ةقرفتملا اهناصفاب ةزرالا لئاع ةبستملا
 اهاوق لّوحت لب تومتال اهنكلو ماتت اًيوق ًانصغ زرألا
 ةضغلا هعورفب الهو ىلاعتيو وهيل رواحلا نصفلا ىلا ةيويحلا
 . ىلسس اي كتدلاو هتلاق ام اذه ٠ ( عوطقملا نصفلا ناكم
 امدنع هيلوقث نا كيلع بجي ام اذهو اهوبا تام امدنع

 « هللا "لظ ىلا يحورو ريقلا ا ىلا يذيمح كنوملا دع

 تيقبف اهدلاو يا "تدقف » ا ملمس ؛قساجاف



 هس وو مح

 اهدلاو كاف 9 يدلاواي كتدقف اذا 9 قب ن ٠ و ال كا

 يتبف اهدلاو تام - نيب لضاف بيس جور لال

 اهمهعارذب ا 7 قوطاولا م دش ريغصلا ز 3007 و ةافط أهل

 قيفرو ضو ىأ تنا ؟ يدلاوأي كتدقف اذا يل قب نم

 «9؟ينعت بهذ ام اذا ضيعتسا نمش ىتبيبش بذبمو يتثادح

 ككيساو يو نيتسئادلا اهينيع تاوخيو اد

  نزيدصلا اذه ريغ يىل سيل » تلاق مث يبوث فرط اهنيميب

 هوراعز طا كفف. يتكرت أم اذا هاوس يل 0 ناو يدلاواي

 ؟ريسكلاى قلاب فقل ريك طر ثم بذعتم وهو

 ريطت ال ةماجلا نا ام اهتراج للا ال ةنيرحلا نا

 تلقثا دق يننكلو ئسفنل قيفروه : 0+0 ةروشلم ةقكا

 لف يئاربعب هينيع ”تلعسو هرهظ تبول ىتح ينامجناب ةقئاع
 مث

 ديزيف ءاكبلاب دعاسيو اهففخن الو ةبيصملاب كرتشب ةوخالا



 ا

 « اقارتحا بلقلاو ةرارم عمدلا

 قيضي يردصو و ينطاوعو ةلكن م ىبس معسا "تنك
 . *تاهوفو رجانح رحفتل داكت يلضا ناب ترعش ىتح

 نيب ءطبب طبهي لوزمملا هدسجو اهيلا رظني ناكف خيشلا اما
 . ماما جارسلا 0007 هنعر ةعلا ةمضو كناسملاو تاس

 مالسب بهذا ينيعد » ءودهب لاقو هعارداطسب 9 :مر

 وحن اهلوحا نلف مويغلا ءارو ام يانيع تخل دقل ٠ يدلواي

 نابضق يتحنجاب ؛ترسسكد قف ريطأ ينيعد ١ ٠ فوبكلا هذه
 0000 تالف سابا كلم ىتدان دق - صفنلا اذه
 007 دة رجلا هجونع بابشلا ددنتو جيرلا باط
 يعد ٠٠ اهتفد يعزنت الو اهيفقوت الفريسلل تيهانرايغاع

 نال ظقيتست يحور يعدو اودقر نيذلا عم دقري يدسج

 ٠٠ كحوربيحور لبق ٠٠ : تنا دق حلاو حال دق رحفلا

 7007 كرم ةرطق يكسنالو 38 لمأو ءاجر ةلبق ينيلبق



 د

 ع راعزألا د باشعالا عنتمت الأ يدسج ىلع نزحلا

 "يدي ُط ىلا عومد يقرذت الو ٠ ٠ هرصانع صاصتما

 ىسالا تارفزب يمسرتالو ٠ يربق ىلع 0 تبت اهنال

 لمحي الف هأرقيو ري رحسلا ميسن نال ينبج لع ًارطس
 ةايحلاب كتببحا دق ٠٠١ ءارضحلا جورملا ىلا ياظع رابغ

 كلنم ةببرق يحور لظتف توملاب كبحا فوسو يدلواي

 « كاعرو كيف

 دعا لف ليلق هنافجا تقبطنا دقو "يلا ريشا كر

 ةنيكسو لاق مث هينيع ناكم نيبدامر نيطخ ىوس ىرا

 اذ ىبسل ب نكذ اا تناا اما » هظافلا قرتست ءانفلا

 كو ةدشلاتافاس يف ابنم ابرق كت ا
 لع نزخلا نال نحت اهعدت الو :ةيابنلا ا
 ىلع لتا لب ٠ ةرباغلا لايجالا طالغا نم ةطلغ تاومالا

 ولستف ةايحلا يناغا اهدشناو حرفلا ثيداحا اهيعمسم



 ا

 ينأم نع كربخف ءاس ٠ ٠ ينركذي نا كيبال لق ٠٠ ىسانتتو
 ينا هل لق ٠ ٠ مويغلا انب قلحي بابشلا ناك امدنع ينايا

 70 ٠١ اج نم ةعاس رخآ' يف هنبا صخشل هننبجا

 ناردج لع بدت هظافلا حابشا تلظو ةقيقد تكسو
 ًاسمهلاقو دحاو تقوب ىملس ىلاو "يلا رظنف داع مث ةفرغلا

 مايا نال ينم تاءاس هقيحاسم لبطيل أبييط اوعدت ال »

 الو ٠٠ ءاضفلا ةيدرح يحور تبلطف تضم دق ةيدوبعلا

 نع رفكت ال «هيزاعت » نال ىشارف بناج ىلا أنهاك اوعدت
 نك نانا ىلا 8 عرش ال  انادلخ تيكا يبونذ

 الل يقل نا اك هللا ةشيشم ريغت ال رشنلا ةدارا نا ٠ ءارراب

 هابطالا لعفيلف يقوم دعب اما ٠٠١ موهنلا ريسم نولوحي
 ةرئاسلظتف ةنيفسلا اما ةجللا يدانت ةهللاف اوغاش ام نابكلاو
 1 لحاسلا غلبت ىتح



 سرا

 همارك سراف حتف فيخلا ليللا كلذ فصتتنا امدنع

 - ةرم رخآل اهحتف - عازنلا ةلظ يف نيتقراغلا هينيع
 مالكلا لواح مث ؛ هممعصم يناجي ةيثاحلا هتنبا وهن اهلوحو

 هذه تدبرذل هقورص سوفت دق تاك شرا 1 عطتسي ف

 ٠٠ ليللا بهذ دق اه » هيتفش نيب نم اقيمع اثال ظافلالا
 20٠٠0 ىملس اي ١٠٠اي «٠ ىملس اي ٠٠ ٠ حابصلا ءاجو

 ساو هاتفش تمسنباو ههجو ضيباو هسأر سكن مث

 ٠ حورلا
 ةدراب اهتدجوف اهدلاو دي تسلو اهدي ىىلس تادمو

 ًاعقربم ههجو تأأرف هيلا ترظنو اهسأر تعفرف جلثلاك
 عومدلا تفجو اهديج يف حالا تدمش تروا م

 ةقدحم تيقب لب هوأتل ملو خرصت ملو كرتحت لف اهرجتاعبيف

 اهثواضعا تخارت مث « لاثقتلا ينيمك نيتدماج نينيعب هب
 اتسم ىح تاعبهنو ؛ للملا توغلا تالا ىلا



 ل

 عيمج ددشو بر اي قفشا» ءودهب تلاق م ضرالا اهتيبج
 « ةروكما هدجالا

 عجرثساو هحور ةيدبالا تقناعو هما ليرات تام
 هتنبا تلظو هلاوما لع كب ر وصنم لومار هدمح باول

 ماما فواخلا .اهلثمت ةائاه ةاسأم ةابحلا ىرت اهتساعت .ةريسا
 "ا

 ينبوانتت يسجاوهو يالحا نيب انا تنك انااا

 ٠ ةسيرفلا نال نابقعلاو روسنلا باتنت ايلثم يلايللاو مايالا
 ينلعا بتكلا تاعثص نيب يتاذ دقفا نرا تاواح 3

 01 كب 5و ( ىهدلا مهاوط نيذلا تالايخب سام

 لايجالا حراسم ىلا رافسالا ةءآرقب دوعال يرضاح ىبنا

 لواحي رك انيك لب مننا كلذ لك دحين مف ةرياغلا

 لايجالا دكا ها نم كر كا مل يننال « تيزابب رانلا داما



 ب

 بدنلا ريغ ممالا ماغنا نم معما الو ءادوسلااهحاشا قو

 دواد ريمازم نم لمحا يدنع نأك بويا رفسف « حاونلاو

 ةكنو نايلبم ديقن نم يدل نحنا 0 ايمرا قارعو

 ةديصقو نييسابعلا ةمشع نم يسفن يف أعقو دشا دك هاو

 تامه ةياورو يبخل تايعابو سما راك افيد نبا

  جنرفالا هبتك ام لك نم يبق ىلا برقا

 انحابشا ريغ ىرت ةالفاتتريصي طونقلا تس

 تاقرط ريغ معسن الف انتاذآ سأيلا مصب اذكهو ةبطرلا

 ٠ ٠ ةبرطضلا انبولق
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 00000 فارطا لصت ىلإ لولتلاو:نيتاسلا كلت نيب

 سلق يف روفح دبعلا دق ريغص دبعم دجوي نانبل لايذاب

 « فاصؤصلاو زوللاو نوتيزلا راجيا نيب ةّماق ءاضيب ةرغص

 قيرط نع ليم فصن نم رثكا دعبي ال دبعملا اذه نا عمو

 "11 راثآلا ىمم نم هفرع نم لق دقف تاكرملا
 *ىلخم ايروس يف ا , نك ءايشا لثم وهف « ةمدقلا

 اد ءاقبادق لامشالا نأكك « لامهالا رئاتس ءارو

 نيمحلل رادع و نيبعتملا سوفنل ' ولخ هلعجبل نيب رثألا نويع



 هيمو

 رادجلا لَع ىري بيجملا دبعملا اذه ىلا لخادلاو

 َغ ةروفحب ثادلاو دهاوشأ)ةيقنف ةروتنية فل

 تنّولو اهطوطخ ضعب ىهدلا عباصا تحم دق رزصلا يف

 لاق لكلا :ةبار تورتشع لدت حنو -ابلس نإ 1

 تاي راع ىراذع عبس اهطوح نمو مكن شرع ُُط ةبلاج

 الاعشم لمحت نرنم ةدحاولاف« ةفلثنع تاتي كيلظقار

 رك تون ةرخ ةعباذلاو ٌ رخبم ةثلاثلاو 3 راثيق ةيناثلاو

 زاغلا نم اليقكا ةسدابلاو درولا سا 07

 ةنورتاثعا ىلا ”تارطان ؟نبعيججو ًامابسو ا 00

 ٠ لاثتمالاو عوضملا ءاوس "نههوجو ىلعو

 رثكاو ًادهع ثدحا ىرخا ةروص يناثلا رايجلا لعو

 ةنيزملا هما هبناج ىلاو ابواصم يرصانلا عوسي لذ ًاروهظ

 ةروصلا هذهو ٠ ٌنإمعت ناحناث ناتارداد ةيلدحملا ميرمو

 فِ ترذح' اهنوك ىلع لدت نئارقلاو بولسالا ةيطنزيبلا



 كا

 ظ )١( حيسلل سداسلا وا سماخلا نرقلا
 أعم لخدي نآتريدتسم هد رغلا رادجلا فو

 0211 لع نكاسنيو راهنلا ليصا دنع“ سعتلا عافش
 - ىعذلا ءاه اعيلط دقيامبن 5 نازولكن

 ىلع لكشلا م ماخرلا نم رجح دبعملا طسو فو

 اهضعب بحمنا دق زارطلا ةيدق تاماسوو شوقن هبناوج

 ' انااا نا لع لدت ءامدلا نم ةرجختم تالعك تحت

 نيبارق هقوف نوبصيو رححلا اذه ىلع مهكتابذ نور اين

 :تيزااو رطعلاو ىلا

 "00301 نادكلا رثكا نا نيب رثالا دنع مولعملا نم (1)
 تلا نارلاو نييقنفلا ةللال تياعمو لكايه تناك قرشا
 مةيبكا لكيلا بالقنا .لايْلا هينيو لمأتلا يعدتس أمتو

 ةديدع ة 1 ةنائسالاو ةيكاطنا و قشمد ىف ٠ مداح هقرؤ ريص

 |0111 روحي ايقوقس تيلط مث نيييثولا مينارت اءااور تدكر
0 
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 د

 ةنيكس ىوس رخآ *يش ريغصلا دبعملا اذه يف نكي ملو

 رارسا اهتاجومتب جدت ةيرح ةبيهو سفنلا زناعت ةقيمع

 زيسمو ةرباغلا لابجالا يق آم نع قطن .الب ملكتنو ةحلالا

 ليقستو ٠ نيد ىلا نيد نمو ةلاح ىلا ةلاح نم بوعشلا
 ناب فوسليفلا منقلو ماعلا اذه تا ملاع ىلا ىعاشلا

 عقل الام ليختبو هارياال اب رعشن نيد قولخم ناسنالا
 ايافخ لع اهناعب لدت ًازومر هروعشل مسريف هساوح هيلع
 يتلا ليثاتلاو رّوصلاو ماغنالاو الكلاب هلايخ مسجيو هسفن

 هتايبتشم لمحهاو ةايحلا هي هلايما سدقا اهلاكشاب رهظت

 ٠ توملا دعب

 ةرم همارك ىلتسي قنلا تنك لوهجلا كش 0
 نيتروضلا ىلا نيب ان لاوطلا تاعاسلا فرصنف رهشلا يف

 ةاحلجلا قوف' بولصملا لابجالا ىتتب نيركشم نا

 نييقينيفلا ايابصلاو نايتفلا حابشا انيتليخم ىلا نيرضحتسم



 د

 تورتشع نصحت لاخلا اودسنعو ؛اوقشعو اوشاع .نئيذلا

 ع اهحياذم ىلع بويطلا اوقرهو اهليثاقت ماما روخبلا اوقرخ

 ماما مايالا هددرت مسا ىوس منم قس ل ض رالا مهتوط

 ٠ةيدبالا هجو

 كلت ىوذ مالكلاب نودا نا نآلا يلع بعصي 5

 ةيولعلا تاعاسلا كلت -- ىلإ ينعمجت تناك يتلا تاعاسلا
 ادا الاد ووللو حرفلا وملألا 1 ةززلاب ةفسكملا

 17 ! لكل ودل ةانيل او انانمنا ناننالا لطب اه لكو

 ًالابخ ليئضلا مالكلاب مسرا الو اهركذا نا "يلع بعصي
 د اكلأو ل ءانبأل ”الثم ىف ةسل اهتالايشل نم

 هباب في ساجنف مدقلا لكبملا كلذ يف لئن انك

 ا ادام ىالص قيددلرما از ادخن ىللا اني نهظ ني دناس
 يف ام راهظا ىلا 3 ردن م ٠ انليقئسم نيفئاخ انرضاح قاب

 هحاش امو هبلق ةقرخنو هتغوا انم لك وكشنف اندلسقت قامعا



 عااد

 هماما الكا رح الا اندحاو ربصإ مث ) ةردقعاو عزجلا نم

 مالحالاو ةحرفملا ماهوالا نم لمألا بويج ام لك

 : انمالم جرفنتو اغررم "فجنو اكفعمر ًاديف )2 ةبذعلا

 نيفرصنم هحارفاو بحلا ىوس ءيش لك نييسانتم مسنبن

 افغش بوذنف قناعتن مث ٠ اهلايماو سفنلا آلا 6 6 نع

 يف فاطءلاو 0 يرعش قرفم 1 لبق م ا.ه

 الع ضمغتف ءاضيبلا أاهعباصا نفقا آغا ليقاو 3 3

 هباشي فيطأ راو مجاب اهاتنحو دروتلو يحاعلا | 6 يولثو

 تكسن مث يناورلا هابج ىلع رجتل ايقلي ل || 2 لإ ةعشالا

 زارنا ةنولتملا مويغلا تتيح ديعبلا راق ل دو

 سو فطاوعلا ةلدايم ىلع ةرتنك انتاعاتحا نكت لو

 تايمومتلا ىلا انم ةفرعم ريغ لع لقتنن انك لب ىوكشلا
 بيرغلا ماعلا اذه تب ووش يف راكفالاو ,ءارآلا لذات



 هد _[||#ع ل

 نيركاذ اهأرقن انك يتلا ببكحلا يارم يف ثحابتنو
 0000 ملا رم هيلع ىوطتت امو اهتائيبسو اهتانسح
 ف ة ١1 ةلزلم ترع 0 م ماا ”ىدابملاو

 اهقالخا لع ةرباغلا لاجحألا ريثأت .لرعو ةيرشلا ةعماجلا

 )207 امو هذه انمايا ف ةبجوزلا ةقالعلا:نعو اهلايماو
 تاَبكلا نا ” ةرم اهلوق 5د1ىناو.٠ ديساملاو ضارمالا نم

 ةيييالل مهنكل و ارق ةقدقح كاردا نواواحت ءارعشلاو

 نم اهلا نورظني مهنال اهردص تاغوا يلق رارما اوعيف

 وا اهدسج طوطخ ريغ نيران تاوبثلا تاقث ءارو

 فعضلا ريغ اهيف نودجي الف هركلا تاربكم تحت اهنوعضإ
 ) مالستسالاو

 000 ]اهدي تراشا دقو ىرشبا ةرم يل اهوقو

 دق ةرغصلا هذه باق يف » لكبملا ناردج لع نيروفحلا

 رمل لايما ةصالخ نارهظي نيزمر لايجالا تشقن



 دل 8

 فرزملاو بحلا نيب ةحوارتملا امسفن ضماوغ نايلجتسلو
 ةسلاجلا تورتشع نيب - ةيحضتلاو فاطعنالا نيب -

 لجرلا نا ٠٠١ بيلصلا ماما ةفقاولا يرمو شرعلا ىلع

 عفدت يتلا ءأرلا يف نكلو ةزيقلاو ةرطتلاو دحلا يرتشي

 « نُعلا

 بارساو هلل ىوس' دحا ةيرسلا انتاعاتجاب 0 و

 *يت تناك ىلسف « نيتاسلا كلت نيب ةرياطتملا ريفاصعلا

 نوما ريست محاشابلا ةقيدجحم وعدملا ناكل للاب
 هلخدتف ريعبلا دعما غلبت ىح :ةدرفملا تارذا ُّس

 ةنيناطلاو نمالا اول اههجو ّلِعو اهتلظم لع ةدتتسم

 عوجلا نم قوشلا يف ام لكب اقاتشم ابقرتم ًارظتنم يندجتف
 ٠ شطعلاو

 نال ريضلا زخوب انرعش الو بيقرلا نيع طق فخن و

 امع مفرتث عومدلاب تاستغاو رانلاب ترهطت اذا سفنلا



 هع

 عئارشلا ةيدوبع نمم ررحتلو ًاراعو ابيع 9 هوعذي

 هينرشلا لىلقلا فطاوعل ديلاقتلا | تاس يف نفاوتلاو

 ةحلالا شورع ل

 ا ليعيس جاستسا دق ةيرشنلا ةعماجلا : "نا

 )بدار يلاعم كاردا لع ةرداق دعت لف ةدسافلا عئارشلا
 00١) الا ذليصب تدزيت دق ؛ لاا اةلوأألا ةيزلعلا
 رود يدم .نا عيطتسل دعت ٍض ةليئضلا عومتلا عوض ىلا

 + | لاهاعلاو ضارمالا لابجالا تثراوت دقل 5

 نم تراص لب ةيمومت تععبصا ىتح ضعب كضرع اهضعب

 آلا رورطتي سبانلا دعي ِ ناسنالل ةمزالملا تافصلا

 ا 1 لدلك .اينوريسي لب ضارفاو تاطابك
 أصقات هودط ابنم ىلع در ذ مبني رهظ أم اذاف مدآ ىلع هللا

 اولا تالاكلا انور

 '”00 يوت نيلواح همارك ىلع نوييعس نيذلا اما



 كو

 رجا ؛لجرب لئفتل يوما اهيحوز لزنه, كرتن تف

 نيمرحم ءامهصالا نوبسحي .نيدنلا ءافهضلا :ءاتتنلا نم ١
 ذب بدت ىناا تارشملاك م لب :نيدرقم ىموقتلا كاكاو
 مادقا اينوع اليك نابل نوت ىلا جورخلا ىثختو ةلظلا

 ٠ نيرباعلا

 نراردج مدهي نا عيطتسإ يذلا مولظملا نيميحلا نا

 ةءعم تناك هماك ىلسو ٠ ناجح نوكد لس 000

 رظنت تناك اهنال مالت” لهف قاتعنالا عطتست ملو ةمولظم

 9 عيسولا ءاضفلاو ءارضخلا لوقحلا ىلا نجيسلا ةذفان ءارو نم

 لزام ترم عيت تت اينال ةاح اهبشحي له

 ةسدقملا تورتشع ني يناجب ساجتل ب لاغ كب روصنم

 تزاتحا دقىلسف اوءاش ام. سانلا لقيل ؟ بولصلا ١ ل

 ال يذلا ماعلا كلذ تغلب وو مهحاورا رمثت يتلا تاعقنتسملا

 اودارا ام سانلا لقيلو ٠ يعافالا حيخلو بائذلا يوع هغلبب



 ا

 هوجو اهرعذت ال توملا هجو تدهاش يتلا سفنلاف ينع

 قوف اك ةناسلا ىأر هيسذلا يددحلاو وفوصلاا

 ةراححلاب لفحي ال هيمدق تحت يرجت ءامدلا يفاوسو هم

 ٠ ةقزالا نايبص اهب هقشري يتلا



 ا 1
 روع را ْ

 اة 4 يىضتلا|

 ىف اذار كف دقو ناري زح رخاوا نم موي ينف

 ون قدامك ترس لابحلا ىلا سائلا ا

 اناتك كيدي الماح ىلس ءاقلب يشن اسعار

 ةيعلا كلذ فا تنك يتلا ةيسادنالا تاحشوملا نم ًاريغص

 . يحور ليعست نالا ىلا ل و

  يرطلا تقرا تسلك ليصالا دنع هس

 تقو نم رظناو ؛« فاصفصلاو نوهيللا راجيا نيب ةباسنملا

 تابا تالا عماسم يف اسماه يبا تك هجو ىلا رك ىلا
 ةئرو اهبيكارت ةقاشرب باقلا .يوهتست ىلا تارا



 | _ |املس

 اذ رآ ةليشاو هطرقو ةطانرغ اوعدو نيذلا ناسرفلاو

 ا و مهحاورا ف ّ لك ابقئادحو اهدهاعمو أهروصق

 : 1 مس

 ف عمدلاو روهدلا بححأ ءارو اوراوت 3 لامألاو لاك الإ

 ٠ مدابك ا يف ةرسحلاو مهئافجا

 نيب ليمنلا اهدقب سيت ىلسب اذاف ٌتفتلا ةعاس دعبو

 اهتأك اهتلظم لع ةدئتسم يوحن برتقثو ةكبنحلا راجبثالا
 بأبي تشل او: اعملو مومهلا ع ماعلا ف أم لك ليج

 تيل نيتريكلا اهيليع ىلا «ثران يف رهب تبسلجو لكيم ا

 "| ردخلا ىنوت ةبرغ ةديدج أرارساو يناعم امهيف

 ٠ ءاصوتسالاو عالطتسالا بح ريثنو

3 1 : 

 نا اشن مف يرطاخ حي لوجي اب ىدلس ترعشو

 ص أهدي تءعضوف يدجاوهو ينونظ نيب عارصلا لوطي

 برتقا « يبيبح أي ينم برتقا ( ينم برثقا » تلاقو يرعش



0 

 ىلا انقرثت ىلا ةعانلا ثند دقق كنم سن دورا 1

 ! اا
 لسا تاس ذاع ياقة

 « ؟ دب ألا ىلا انق :ةرغن نا عيطتسأ

 انقرفتس سمالاب انتقرف يتلا ءايمعلا ةوقلا نا تباجاف

 اهنع انامجرت ةيرشبلا مئارشلا ذختت يتلا ءاسرحلا ةوقلا٠ مويلا

 ٠ كنييو ينيب ًاعينم ًازجاح ةايحلا ديبع يدياب 'تنب دق
 حاورا لع ءايلوا مهتماقاو نيطايشلا تدسوا يلا 1
 نميبملا لزنملا كلذ نم جرخا ا قا لع نئةخ ذخ نلللا

 < مجاجلا و ماظعلا

 .ترصف انتاءاّجاب كجوز ملع له » ًالئاق اهتلأسف
 « ؟ هماقتناو هضغ نيشخت

 ككأ يردي الو يب لفحي ال يجوز نا» تباجاف

 ةوق ةيأو 1

 تانيكسملا ايابصلا كئلواب ىنع لوغشم ويف ىايا فردا



 دك 1 ل

 نرطعتيف نيساغللا قاوسا ىلا ةقافلا ّ<_:رهدوقن يتاوللا

 ١ عومدلاو ءامدلاب نوجملا زبخلاب نهداسجا نعبيل ناحكتيو

 دبعملا اذه ىلا ءىحلا نع كادصي اذام اذا » 'تلقف

 ,تالم له ؟لايجالا حابشاو هللا ةبيه ماما يبناجب سولجلاو
 «؟قيرفتلاو عادولا كحور تيلطف ىسفن ايانخ ىلارظنلا

 فنرا ٠ يبيح اي ال » اهئافجا دواري عمدلاو تباجاف

 'ينيع تام الو اهرطش كلنال كقارف بلطت مل يحور

 لسالسلاو دويقلاب ةلقثم ةايحلا تابقع ّلع ريسا نا لع

 « ؟ يبيصن لثم ءاضقلا نم كبيصن نوكي ناب ىضرا لبف
 الو ءيش لك نع ينيربخاو ىلس اي يملكت » 'تاقف
 : تارغلا هدب نم اما 0

 ” راسألا نال ءىش لك لوقا نا ردقا ال » تباجاف

 اميلع متخ ىلا هافشلاو ملكتي 3 عاجوالا هتسر>ا يذلا



 سسإ 5!
0 5 

 فاخا ينا وه كل هلوقا نا ردقاام لكو كرت © 0

 لئابحلا يل اوبصن نيذلا كرش يف عوقولا نرم كيلع
 « ينوداطصاو

 "لع نيفاخت نيذلا م نمو ىلس اي نينعت اذام » تلقن

2“ 

 تاق 5 ةعاتلم تهواتو ادم ابهجو ثرتسف

 جرخا ينناب معي راص لق للاغ سلوي نارطملا نأ 0, ةددرام

 « هيف ىنعضو يذلا ربقلا نم ربشلا يف ةرم

 اذه يف يب نيقتلت ركناب نارطملا 1 لهو » ”تاقف

 “2 ناككلا

 ؛ كب رقب ةسلاج نالا ىنيأر ال كلذي رعر 7

 دقو ءراكفاب بعالتت نونظلاو هداك كروكرنذلا نكلو

 اوسسجتيل همدخ ىلا لعواو ينبقرتت فتويعلا ىلع ثب

 ه:هكرسا ىذلا لزنملا ناب رعشا ترص ىح تا
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 ريشت ”مياصاو يب قدحت ”رظاون اهيلع ريسا يتلا تاقرطلاو
 « يراكفا نسم ع 1 ناذأو يللا

 اههقنجو ىلع بكسني عم دااو ثداز ء 31 ةبينه تقرطاو

 ىشخيال قيرغلا نال نارطملا نم يسفن ىلع فاخا الانا »

 لالا رونك رخ تناو كيلع فاخا يننكلو « للبلا

 كشبنيو هرفاظاب كيلع ضبقيف هك ارشا يف شم مقث نا

 يف هماهسس عيمج غرفا هنال ىهدلا نم فاخا ال انا ٠ ٠ هبايناب

 نرا رمعلا عيبر يف تناو كيلع فاخا يننكلو يردص

 لبجلا هلق وح ريسملا ضرع كفقوتو كيمدق ىفالا عسلت

 “ ب و هحارفأب ليقتسملا كرظنتي ثيح

 بائذ هشهنتو مايالا يافا هعسلت ال نم نا » ”تاقف

 , ىلبس اي يععما نكلو ٠ يللايللاو مايالاب ار ورغم لظي ياللا

 سانلا ةراغص ىتتنل قارفلا ريغ انماما سيل امين ينرععما

 ا” ار ةايلاو بحلا لبس اأفل تادس له ؟ خزورشو



 كما

 « ؟ توملا ديبع ةئيشم ىلا مالستسالا ريغ قبب مف

 قبب م » ةرسحلاو طوتقلا .اهرواشي ةجبلب "تياجاف
 « قرفتلاو عادولا ريغ انفانعل

 ددبتو ىلخاد نفاقورب تدرت دقو اهدي ”تذخاف

 مننن دق» 0 "تلف ٍش وتف ةلعش نع لنراخدلا

 يتلا ةماسلا كلت ذنم ٠٠ ىلس اي سانلا ءاوها ىلا اليوط
 ماما مكرنو نايمعلا ىلا داقنت ترو نالا ىتح انتعمج
 بلاغ ساوب. نارطملا ديف نشو كتفرع د 00
 لف ا ءاغ اع انضذتيو دارا انك اب سل 00

 ريقلا كأول 0 هسفن ةملظب نيقدحم هيدأ نيعضاخ تبن

 تع افضل ةاقل خل هل انبهو لخ © ضرألا اضلخاو

 نا ؟ دابعتسالل الظ ابلعجنل ةيرملا اناطعاو ؛ توملا مادقا
 : اهتدقوا يتلا ءامسلاب ًارفاك نوكي هديب هسفن ران دمخم نم

 فيلح نوكي ملظلا لطالب ميضلا ىلع ربصي نمو



 هد |«

 دق " ءايربالا لتقب نيحافسلا كيرشو ملا لع لطبلا

 هللا هعدوي نيم زنك. وا ىتيحاو ساي كتحا

 اودع ىلا انرنك يرثالبف ءةسابملا ةريكلا سرغلا

 ا ماعلا انماما ؟اباجراب هيرذتو اهفوناب هرثعبتل ريزانخلا

 الا اذه يف نكست اذالف بئارتلاو نساحلاب اةولم اعيسو

 يف امو ةأيحلا انماما ؟ هناوعاو نارطملا هرفح يذلا قيضلا

 اذالف ةداعسلاو ةطبغلا نم ةيرحلا يف امو ةيرحلا نمقايحلا

 ةقوثوملا دويقلا رسكنو انيقئلاع نع ليقثلا رينلا علت ال

 ىلس اي يعوق + ةنبن أطلاو ةحارلا ثيح ىلا ريسنو اناجراب
 يله ٠ ملظعالا هللا لكيه ىلا ريغصلا دبعملا اذه نم بهذن

 ىلا ةوابغلاو ةيدوبعلا رم اهيف امو دالبلا هذه نم لحرن

 0000 1 لو صوصللا كسديا اهلاطت ال ةديمبسدالب

 ليلا حاشوب نيرتتسم ”ىطاشلا ىلا عرسن يلاعت ٠ ٠ةسلابالا

 ةايح ىحن كانهو راحملا ءاروام ىلا انلقث ةنيفس ىلتعنف



 كة

 اهسافناب نيباعنلا امثولت الف « مثافتلاو رهطلاب ةفنتكم ةديدج

 هذبف ىملس اي يددزتن ال ٠ اهمادقاب يراوضلا انسودت الو

 ٠ دكتالملا نشارس نم ىجماو كولملا ناحتت نم نتا قئاقالا
 ىلا ةاحاقلا ءارصخلا هزه .نم اندوقض نولادر# عبتن وق

 « نيحايرلاو ىهازالا تبنت لوقح
 روظن٠ ريغ ءيشب اهانيع تصخش دقو اهسأر تكربف

 ةنرحم ةماستبا اههتفش ىلع ت ثتلاسو ؛ لكيطلا كلذ ءاضف يف

 ودهب تلاق مث ؛ م الاو ةدشلا نم اهسفن : لخاد يف ام نلعت

 ام يدا كا ءامسلا نا ؛ يبيح اياال ال »

 ريغااهيف قبب مو قرص اهتعرجت دقو مقاعلاو "للاب ةمعفم
 رعق يف م ل ةراخ ايرشافوس داس تا

 ةديدجلا ةايخلا كلتاما ٠ايائللاو ىارسالا_ 0

 الو |.ةرتسا ال اناف ةنين أطلاو ةحارلاو ةبحلاب ا البلا

 روسبكملا رئاطلا نال« ابتاذامو اهحارتا ن1 ص ىوقا



 ه1

 نا عيطتسإ ال ء:كلو روذصلا نيب ةلقتم بدي نيحانجلا

 ءايشالاب قدحت ءادمرلا نويعلاو ؛ ءاضفلا يف اقلحم حبس

 ؛ ةعطاسلا راونالا ىلا رظنلا ىلع ىوقن ال اهنكلو ةليئضلا

 "0 اصلا ىلثوي اهركذ نال ةداعسلا نع ىتدحت الف
 |0001: ٠٠ ءاقشلاك ىتنيخي هل نال ءانحلا ىل رّوصت
 دامر نيب ءامسلا اهتدقوا ىت لا ةسدقلا هلغسلا كلن ضد "يلا

 يثو اهديحو ملا ة ةح كل يناب 5 كنا: "نعود

 ” اا + ىسفت نمو ىتخ كيما نا: ىتتمنلع ىتلا ةيحخلا

 ا 01 لا كعاتا نع تالا يتفقوت ىلا رانلاب ةرهطلا
 تنا ىجحت يل يلايماو ينطاوع تيما نا ينام و ضرالا

 مهتالوقلو سانلا مول نع لح يف لظتو أ مزن ارح

 اما بوبحملا 0 باطت ةدودحلا ةمحلا نا ٠ ةدسافلا

 +يحت يتلا ةبلا٠ ١اهتاذ ريغ سلطت الف ةيهانتملا ريغلا ةبحلا

 لصولاب معنقلو 0-0 يح هلانقو كايغلا ةلظقي نب



 | ؟ امم

 نراضيحا يف دلوت يتلا ةبحلا اما« قانعلاو لبقلاب ومنو

 الو ةيدب ةلارش عنقت ' الف ليللا رارسا عم طبمتو ةياهن اللا

 هوس ءىش م ةيضم نفت الو حوال رن ينتكا

 سلب 1 تنارظملا ناب نسالاب نضرع اه دنع د

 هيخا نبا لزنم نم جورلا نع ينعنم نا ديري بلاغ

 اكةيفقو ١ تحوز ديم انفرع يتلا ةديحولا ةذللا يبلسيو

 نم هءارو اب ةركفم رحلا وحن ترظنو يتفرغ ةذفان ماما
 «ئصختلا لالدقلسالاو ةيونعملا ةي وخلو ةعيسرلا ةراذا

 « كور ثالابخي ةطاس 6 كبرتباةتئاغ سس
 رودص ريبت يتلا مالحالا هذه نكلو « كفاطعناب ةرومثم

 ةلطابلا ديلاقللا ىلع ندرقي نا ”نبلعجتو تامولأملا ءاسنلا

 ينتلعج ىتح يرطاخ يف رمت مل ةيرحلاو قحلا لظ يف نشعيل
 ةيهاو اتيع ىرأ كام اهفعضتساو يسفن رغصتسا نأ

 كيكف ؛ ىسقلا هجون مامارةفوقلا عيطتست ال ةدودحم



 س|؟مس

 ١ يتكلو 0 ”ينغو هكلم عاضا كلم ءاكب

 ترصباو يعومد لالخ نم كهجو تت نإ ننن

 711 رهو ةرم يل ةتلقام تركذتف يب نيتقدخم كيذيع

 نر ودصب فويسلا رافش نيقلتم ءادعالا ماما فقن ىملس اي

 ؟ لارالاك شعن انبلغت ناو ءادبشلاك ثمن اعرض" ناف انروهظب

 ,عاخملاو سعاصملا 0 اعاني نفل هباذع» لرال

 000 لاو نيالا ثح ىلا اهرترتل نم قرشا وه

 توملا ةهنحا تناك ام دنع يبيح اي يل اهتاق تايكلا هذه

 تناك دقو سمالاب تكد 0 ( يدلاو قى

 'تعحشتو ”تيوقلف ؛ نأ لوح قفصت نانا ةونحا

 ةسيفنلا ةيترحلا نم عونب نحسلا ةماظ يف اناو 'ترعشو

 أنمح ارو ف ناوحالا رتصحتو دئادشلا نويعمش ىلا

 )00 ري ةاضنلاك انتم وقبللا6 ايام رك تي
 قو ةديدج ةوق ةكوبنملا ةعجوتملا يسفن ايفو كيلا مويلا



 م وي

 ملفعا ما ىلع لوصحلا مب ءاظعلا 00 ةيمغت لي ةردقلا

 فرعي اقي رش كنا قل ع كبرقي قداس يل ١

 «ىل تنك  عداوطلا مردغ نع ًاديعب سانلا

 "يدق لفت ةابتثلا دوقلاو:.تراككا انه لا

 لس مزعب ةرعاش كح لمتذ مويلا اما نيثفيعضلا

 قراط فيط لثم ةيجا تنك ٠ قيرطلا رصقتسيو دويقلا
 بوجوب رعشت ةبح ةأرما لثم تئجسدقف يا 000

 هبحت نم يبحت نا ديزتو عاجوالا ةمث فرعتو ةيحضتلا
 سلجا نك ةعئاجلا اهسفن [:رمو ءابيغالا سانلا نم

 يتقيتح كيرأل مويلا'تيتأدقوفجتيس ل
 يف ةعبان ةرجشانابولصلا عوسرو ةسدقلل تا

 رون يف ةعاس شعترت يكل مويلا ٍناصغا تددمأدقو لظلا

 ًاميظع انعادو نكيلف ىيبح اي كعدوال نتج دق رار

 ,ىهاللا رغبت يتلا رانلاك انعادو نكل - انبح لثم الئاهو



0 

 « اناعمل دشا هلعحتل

 ترظن لب جاحتحالاو مالكلل الاحم ىلس يل كرت لو
 تحئنتاو ينادجوب اههتعشا تطاحاف اهانيع تقربا دقو هيلا
 ةكيلك تنابف لالجلاو ةبيهلا نرم باقنب اههجو جمالم
 فاطعناب يردص ُُط تقرا مث « عشضتلاو ترصلا يخوت
 اهدنزب يقنع تقوطو ةعاسلا كلت لبق اهيف هتدهع املك

 تظقبا ةقرحم ةقيمع ةليوط ةلبق ىتفش تلبقو سلمالا
 تاعجو ىسفن يف ةيفخلا رارسالا تراثاو يدسج يف ةايحلا
 مرسلي ماعلا ّلَع درقت نا ( انا ) اهوعدا يتلا ةيعضولا تانلا
 ىلس ردص ذخما يذلا يولعلا سومانلا ماما ةتماص عضخت

 :احيذم اهسفنو الكيه

 00 ٠ ةريخالا ايتمشا تعماو. نيعسلاتيرغاملو

 لكيملا طسو يف تفقوو ىلس تضفتنا نيتاسلاو قئادحلا



 كرش

 تار اياك ءاياعزو هناردج أ مابرط رظنو

 اليلق تمدقل مت هزومرو هفوسو لع أبمليع رود لي

 هيمدق تلبقو بولصملا عوسي ةروص ماما ةعشاخ تذج
 ترتخا دقاه » ةلئاق تسمم مث ةيلاوتم تارم نيتمولكملا

 توزتشع تارلسم - يرسل عوس أي كلين

 « راغلا نم الدب كاوشالاب ىسأو ”تلاك دك ح00

 ١ ( بويطلاو نوطعلا كاي م ا يومدو يدب تاس

 رمذلل تعلص 0 ساكحاب مقلعلاو 'لخلا تعرجتو
 وحن ينريسو مهفعضب ءايوقالا كيعبات نيب ينبقاف « رمركلاو

 .:نيطوبغملا مهعاجواب نيفكتسملا كيرائخم ةقفرب ةاحلجلا

 « مهبولق هبل لا
 ترآ هرعامإ ةلئاقا رب تفتلاو :تيصقا ظ

 يني مايشالا : كاش كح لظملا فيكلا ىلا هع
 يتلا سفنلا نال ىلجا نم نزحت الو يبيبح اي "ىلع قفشأ الف



 ] رم

 « ةسلابالا حابشا كلذ دعب ىشخت ال ةترم هللا لظ ىرت

 اهضمث ال ىلعالا الملا نم ةدحاو ةحلب لحتكت يناا نيعلاو

 « ماعلا اذه عاج وا

 ةيريرحلا اهسبالمب ةفتلم دبعملا كاذ نم ىلس تجرخو

 :'ورلا حراسم ىلا ًايوذحم ًاركفم ًاعئاض ًارئاح ينتكر تو
 لامعا ةكئالملا ترودتو شورعلا لع ةطالا نلت اع

 لابخلا سئارع مرقثو ةايحلا ةاسأم حاورالا ولتثو رشبلا
 : دوللاو نزحلاو يحلا ديشانأب

 رم دق ليللا ناكو ةركسلا هذه نم 'توحص الو

 نيتاسبلا كلت نيب اماه يتتدجو ؛ةقاقلا هجاوماب دوجولا
 )0 ل-اهتلظفلا ةلك لك ىدص ينظفاح ىلا ًامجرتسم
 سمالمو ابهجو جمالمو امايكشو اهاكرح يسفن ىلا

 ءيجيس امو عادولا ةقيقح يل تحصتا ام اذا ىثح ؛ اهيدي

 17و قركف تدع قوشلا ةرارمو ةشحولا أ نم هدعب
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 ارح دلو نإو ناسنالا ناب ىلوالا ةرلل تلعو يبلق طويخ

 ناو 4 هذادحاو اهواي أ اهنسم يتلا مئارشلا ةواسقل ًادبع لظي

 ينأم ىلا مويا م دل همهوتن يذلا ءاضقلا

 ترقد ماو ٠ مويلا لاما دغلا عوضخو ؛ ١

 يتلا ةيسفنلا سماوتلاب ةعاسلا هذه 3 ةلدللا كلت ندع

 ا :ايخلا ترم الذب تنوملا وانخت كا
 امهيا ىرال نيدرقملا ةداعس ناجي ةيحضتلا ةلابن تعضو

 ةدحاو ةقيقح ىوس مهفا مل نالا يننكلو ؛ لمجاو لجا

 ؛ ةفيرشو ةنسح لامجالا عيمج لعجي صالخالا نا شو

 داقلعالا 'ةلصعو اننتأتم ضصالخلالا تت ىلسو
 . ع

 دؤع دؤك داع



 ًادلو قزرت مو ىلس جاوز ىلع ماوعا ةسمح تآرمو

 برقيو اهلعب نيبو اهنبب ةيحورلا ةقالعلا هنايكب دجويل

 رخاوا نيب رحتلا عمجي اللثم نيترفانتملا اهيسفن هتاماستباب

 . «راهنلا لئاواو ليلا

 روصت ةينانالا نال ناكم لك يف ةهوركم رقاعلا ةأرملاو
 نوبلطيف ءانبالا داسجا يف ةايحلا ماود لاجرلا رثكال

 نمرألا ُط نيدلاخ اولظيل للا

 (.دلاب رقانلا هلجوز ىلا رظني يداملا لجرلا نا

 اهفلح بلطي و اهرجهيو اهتقهف ”'ىطبلا رافتنالا اهب ىري

 ناك لاغ كب روصنمو ١ هب كتفلا ديري رادغ ودع مك

 ”00د ةريتلك امماطو داليقلا» اساقو بارتلاك ايدام



 كل

 ةدكسلا ىلع ههاركت :هددأوسو هعمأ ثري نبأ هتبغر

 . . ةينذح بويع ىلا هينيع يف اهنساحم لوحتو
 ؛ًارث يطعت ال فبكلا يف تبنت يتلا ةرجيتلا نا

 فنا ٠ ةلافطا رت لف ةايحلا لظ يف تناك همارك ىلسو

 ةيدوغلا ثروي الك ضفقلا ةيياتع كود 00

 ءامسلا مسقت لف ءاقشلا ةنيحس تناك هناا ىلا 0

 اهزلي لافلمأ يع ةيدوالا .رهاؤأ نا*+ نيريس كا

 رفازا رشا لافطاو ءةعيطلا"فغشو سان

 سافناب طق رعشت مل همارك ىلسف « ونحلاو بحلا اهدلي
 ىلع مئاقلا مخلا لزاملا كلذ ف فاطعنالا مالمو رخا

 يف ىلصت تناك ابنكلو ؛ توري أ يف رعلا “طاش

 ففع لفطب اهيلا ثعبتل ءامسلا ماما ةعراض لالا:

 توملا لايخ هينيع رونب ليزيو اهعومد ةيدرولا هعباصأب

 ٠ اهبلق نع



 د

 لم اها تلم ىح يو ل تلص دقو

 | ايكلرص ددب ىح ةثيفتسم تعرضتو ' ًالاهتباو
 00د ةمخا اناتحا ىف تّيو اهءادن ءايملا. تسع

 اهجاوز نمم ماوعا ةسمخ دعب اهتدعاو ةبوذعلاو ةوالحلاب

 :اهراعو اطخ يت اما اهريضع

 ٠ رثلل ترهزا دق فبكلا يف ةتبانلا ةرحيشلا

 نر اشع كويل ”م دق صفقلا يف نومبسسملا لبلبلا

 ' هيحانج شير

 ببم يف تعضاو دق مادقالا تحت تحرط يتلا ةراشيقلا

 : اهراتوا نم يتب أم هجاوماب كرمي قرشملا مسن
 نيتلككملا اهبعارذ تدم دق ةنيكسملا همارك ىلس

 ٠ ءامسلا ةبهوم لبتقتل لسالسلاب

 رقاعلا ةأرملا حرف عراضي ام ةايملا حارفا نيب سالو
 22 فام لك اما اهريصتل ةيلزالا سماونلا اهئيبت امدنع
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 عملجي ةرسسملا نم رجتلا ءيجع يف ام لكو' لاما لسان

 .اهاطعا من هللا اهمرحا يتلا ةأرملا علضا نيب
 يتلا ةعشالا نم اناعمل رثكاو اع طش فشا ىوتاةطس

 ٠ ءاشحالا ةلظ يف نيرهسلا نينجلا اهثعبب

 تاردحنملاو يباورلا نيب القتتم ءاج دق ناسن نآكو

 اهتقفاو دق ةعيبطلا نأك و ء اهركب دلتا ىلس مايا تمت ام دنع

 ةرارحلا ةطفاب فلتو اهرهازا لمح عضت تذخأف اهتدهاعو

 :نيحايرلاو باشعالا لافطا

 اهثم صالخلا بقرتث ىبسو راظتنالا ٌروهش تضم
 لبقلسملا ىلا رظنتو ؛ حابصلا بك وك عولط رفاسملا بقرتي

 ةاشالا ترهظ اناط دقو اعشعشم هارتف اهنر 00

 ٠ عومدلا لالخ نم ةعملتم ةقاقلا .
 لزانملا كلت نيب مالظلا حابشا تفاط دقو ليل ين

 ضادملا مهتم لم قس .ن تحرطلا" توريبا ساو



 دع نهرب حل

 باجي ناعراصتي ةأايحلاو توملا بصتناف ؛ عاجوالاو
 افيض ملاعلا اذه ىلا امدقيل ةلباقلاو بيبطلا فقوو ؛ اهشارف
 هيل تضفخناو قيرطلا يرباع ةك رح ةيكش رت: افيانح

 لئاه خارص ىوس يملا كلذ يف مس دعي , لو رحيلا جاوما
 خارص : * نيملاغع. كلب روصتم لزم ذقاوت رم صاعق

 ”(ىفف يف ءاقلا ةم حارص ٠٠ ةايحلا نع ةايحلا لاصفنا

 ةنيكس ماما 0 ةوق خارصم ٠ ٠ مدعلاو ءيشاللا

 ةحرطاملا ةفيعضلا ىف اس خارص ٠ ٠ ةهانتملا ريغلا مولا

 ٠ ةأيحلاو توملا نيرابج مادقأ ت تدغ

 هلالها تعمم الو ؛ أنبا ىلس تدلو رجلا حال امدنع

 هجوالا تأرف اهياوح ترظنو ملآلاب نيتفلغملا اهنيع تتف

 00 اناث ترظن الو ١ ٠ « ةفرغلا كلت تناوج ف ةللهتم

 تداعف اهمّيصم برقب ناعراصتي الاز ام توملاو ةايحلا

 ٠ « يدلو اي » ةرم لوال تخرصو اهينيع تضمحاو



 ترمو

 هتعضوو ةيريرحلا ةطفالاب لفطلا ةلباقلا تفلو

 وحن نيتئيزح نيئيعب رظني لظف بيطلا اما ؛ هما ءاذح
  ىرتمالاو ةقيقدلا نيب انصهار وس

 سالمب اوءاخ ناريجلا ضعب حرفلا ةمث تظقياو

 نيئيعب رظني قبف بيطلا اما ؛ هدلوب دلاولا اوئنهيل مونلا

 ٠ اهافطو ةدلاولا وحن نيتببثك.

 ادور دش ورش كب روصنم وحن مدخلا و

 رثطحو اهنا كيل كيال ءاياطع نم مهيدي اوألكو
 :اتياو لس ىلا تما

 اههدث نم اهدلو ىلض ترق سعملا تيا لا

 امعضمتاو جلتخا مث اهينيع يف رظنو ةرم لوال هينيع حتفف
 تيكسناو اهغارذ نيب نم ءذخأو سطل ادق 0

 وه » الئاق مّرس يف سمه مث ناتريك ناتعمد هيتنجو لع
 « | لحار



 م

 لارا مم نوحرفي يلا ناكسو 'لفطلا تام

 ىملسو « اليوط شيعيل هبخت نوبرشي و ىربكحلا ةماقلا

 هيسدلو ينطعا » ةلئاق خرصتو بيبطلاب قدحت ةنكسملا

 0000 ةادللاو تولا ىرتف ةناث_ نقدحت م « هعمل

 ٠اهريرمم تاج

 يديا نيب رتاكعو وق ليوركلا ةنرو لفطلا تام

 : هئيحمب نيحرفلا
 7 ٠ سمتلا عولط دنع تامو رجلا عم دلو

 "يرشب 'يأف سعثلا عولط دنع تامو رجفلا عم دل"و
 يتلا ةعاسلا تناك اذا ام انربخيل نمزلا سقي نرا عيطتسي

 صهدلا نم رصقا ين سما عولطو رجفلا ءيجم نيب رم
 : اهيراوتو ممالا روهظ نيب رع يذلا

 ناداق لظلاك ىلخاو ةدهنتلاك تامو ركفلاك .دلأو

 ليزيو اهدعسيل قبب ملهنكلو 2م الإ يلع هءاك ىعلس



 ايل نع
 ءادتباب تضقتاو ليلا ةيابنب تاذضبا ةريصق” ٠0

 مالظلا نافجا اهيكست يتلا ىدنلا ةرطق لثم تناكف راهنلا

 ٠ ءرونلا سمالم اهغفجت م
 اهتداعاو اهيلع تمدن مث ةيلزالا سيماونلا اهتظفا ةلك

 ٠ ٠ ةيدبالا ةنيكس ىلا
 ىلا رزجلا افرج مث *ىطاشلا ىلا الملا اهفذق ةولول

 ٠٠ قامعالا

 تحت تقمسلا ىتح ةايحلا ماك نم تقثبنا ام ةقبنز
 ٠ «توملا مادقا .

 'لحام ةدكلو ا ةيودق ىلط' ثيقع و

 ٠ ٠ ىنلخا ىتح بابلا يعرصم حتف امو لحترا ىتح

 ةايح دقو نارام راض سس لطا را

 . رافالاو سوعثلا ةايح لب ؛ بوعشلا ةايح لب ٠ ناسنالا



 ما
 ا اركلاو

 قوشب تدبتو بيطلا وحن اهنيع بلس تلوحو
 ٠.٠٠ يعارذب ةعمال يبا ينطعا » ةلئاق تخرص مث حراج

 «: : ةعضرال يدلو ىنطعا

 0١ درت تاصفلاو لاقو ُهِسَأ بيطلا تا

 « هدعب يشيعت 5ك يربصتو يراجتف يتديساي كلفط تام

 000١| تقكلي مث لئاج توصي نيلس تخرصف
 تفرعاهن اك اههجو للهت مث ؛ ةرسمو حرف ةماستبا تمسشبا

 هب رق :يدأو ةثجينطعا » ءودهب تلاقو هفرعت نكت ائيش

 اهيعارذ نيب هعضوو تيملا لفطلا بيبطلا لمخ

 هبطاختت لاقو طئاحلا وحن ابهجوتلًوحو اهردصملا هتعصف
 قيرطلا ىلع ينلدتا تئجدق ٠ يداوأي ينذخأتا تّئج دق »

 نم سهذنل ياما رسف يدلواي اذنءاه ٠ لحاسلا ىلا ةيدكملا



 درسا
 : ملا فلا اذه

 ةذفانلارئاتس نيب نمسعتلا ةعشا تلخد ةقيقد دعيو

 عجضم ص نيحرطنم نيدماه نيدسج لع تبكناو

 توملا ةضحا هللظت و ةمومالا ةببه هرفخت

 ةعاقلا غلب أو « ةفرغلا كلت نم ايكأب بيبطلا جرف

 روصنم اما ٠ ليوعلاو حارصلاب نيئنهملاليلاهت تادبت ىربكلا

 ةلكب هفي مو ةعمد فرذي ملو دهنتي لو خرصب لف بلاغ كب
 بارششلا ساك ىلع هنيعب اضياق خصلاك ابصتنم دماج ثمل لبا

 ءاضيبلا اممرعباوثاب ىملس تنفك يلاتلا مويلا فو
 تناكف اهلفط اما ؛ عصانلا لمخملابىشوم توبات يف تعضوو

 .ىداملا اهردص هريقو همأ ورد هتونازو #00

 هباشي فلتم ءطبب اوشمو دحاو شعن يف نيتنحلا اولمح

 "ترسو نوعيشملا راسف نيعزانملا رودص يف بولقلا تاقرط:



| 

 يب ام نوردي الو ينوفرعي ال مثو مهيب
 مزعيو لتري بلاغ سلوب نارطملابصتتاف ةربقملا اوغلب

 مههوجو ىلعو .:نوحبسل و نومغني هلوح نابكلا فقوو

 لوفغلاو والا نم باقن ةحلاكلا

 كارلا دحام# ةرفحلا قامعا ىلا توباتلا اولونا املو
 ًَء 1 2و 0
 «دحاوتوبات اهمضي نيدسح تحاب ةرملوا هذه » الئاق

 نم اهذقنيو اهذخأيل ءاجدق اهلفط نأك » رخآ لاقو

 « هتواسقو اهجوز ملاظم

 ىلا راظني وهف كب روصنم هجوب اولمأت » رخآ لاقو

 ف هلفطو هئجوز دقفي مل هنأك نيتيجاجز نينيعب ءاضفلا
 ] « دحاو موي

 داوم نان نارطملا همحع هجوزي ًادغ » رخا لاقو

 « اممج ىوقاو ةورث رفوا ىرخا

 روبقلارافح غرف ىتح نوحبسي و نولتري ناهكلا لظو

 تيوس يت وح مقف نوسد دك



 كر

 ادساو نويراقي كلاذ تأ ىدووعيشال انغلاق عر محلا مدر نم

 اهنوساويو اهنوريصي هيخا نباو نارطملا نم ارسل

 يدحو ادرم اففاو تيقبف انا اما « مالكلا تابذعتسمب

 انوكي مل اهافطو ىملس ناك يتبيصم ىلع ينب زعي نم سيلو
 2ك سائلا برقا

 ريقلا بنام ابصتنم روبقلا راتح يو توم
 لاق هنا هنم توندف ( هرفحمو هشفر هدي يفو ديدجلا

 « همك سر نيائذتا

 يف » لاقو ىملسربق وحن راشا مث اليرط لا 0

 هتنبا ردص لعو « هردص ىلع هتنبا تددم دقة رفحلا هذه

 اذه بارتلا تعدو دت عيمجا قوفو « اهلفط تدده دق

 « شفزرلا

 اهيا يلق تنفد دق أضيا ةرفحلا هذه ينو » هتبجاف

 « كيدعاس ىوقا ام لجرلا



 د

 اهيثراو اهيكبا ىملس ربق ىلع تيرتراف دلجتلاو
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