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 |ا/د

 ةوغص

 جار او نك اسملاو تالبطصالا ثيح نم ةحصلا قرطيف ةيناثلاةلاقملا |
 نك امالا هذه عضو ةيفيك يف لوالا لصنلا

 نك انللا تاوجت عضو يف يناثلا لصفلا

 نك اسملا ةيوهت يف ثلاثلا لصفلا هه
 اهفوتسو مئاهبلا نك امأ ضرا يف عبارلا لصنلا ٠7
 اضرعو لوط ناككلا رادقم يف سماخلا لصفلا |

 عضاوملا ميس ةن يف سداسلا لصفلا ٠

 مسا هبشت يتلا ايلعلا فلاعملا يف عباسلا لصنلا 1
 فلاعملا يف نماثلا لصفلا ١

 ماهخإو جاجدلاو بالكلاو ريزانخلا نك اما عضو يف ةفلاثلا ةلاقملا 5

 ردزانخحا نكسم يف لوالا لصفلا لحنا وزفلا دودو

 بالكلا نكسم يف يناثلا لصفلا 4
 جاجدلا نك اما يف ثلافلا لصفلا 7

 اهصافقإو ماهحلا جاربا يف عبارلا لصفلا

 زقلا دود ( تويب ) لمعم يف سماخلا لصفلا 5

 ءايالخو لحخلا توبب ىف سداسلا لصفلا ٠

4 



1 
5 7> 

 ع

 ةيفص

 : .ءاوهلل ةيواميكلا صاوخلا نم ةلصاحلا متاعنلا يف ثلاثلا لصفلا "8

 هدسفت وأ اوطا ريغن ينلا بابسالا نموأ

 رومخلا ةرخبا دعاصن نم ءإوطلا داسف جّتاتن يف لوالا بلطملا ٠

 ددجتلا ريغلا لوطا جتاتن يف ىناثلا بلطملا 7

 تابنلا.نم دسافلا اوطا جانت يف ثلاثلا بلطملا !؟/
 مغلاك ق رن يتلا ءاسجالا عربا نمدسانلا اوطلا جتاتن يف عبارلا بلطملا 4 أ

 اهريغو ريحإو بشخملاو
 يف دجوت ينلا ةرخضالا نم دسانلا لوطا جتاتن يف سماخلا بلطملا 5

 نداعملا ابنم تجرخخ“ا يتلا تاراغملا

 ةيضاحرملارفحلا تادعصن نم دسافلا اوطلا تاتن يف سداسلا بلطملا

 ةنفنم ةينإويح وأ ةيتابن رهاوج ىوخي ام اهريغو
 نانكمي ال ينلا تادعصنلا نم دسافلا لوطا جتاتن يف عباسلا بلطملا 1

 رتيمويدوالا ةطساوب دهاشت

 ةيندعملا تادعصتلا نم دسافلا اوطا جتاتن يف نماثلا بلطملا 5

 يندعملا وا يتابنلارابغلا نرم دسانلا !وهلا تاتن يف عساتلا بلطملا 4

 . يناومحاوا
 اهريثات ةينيكواةيلهالا تاناويحلا نكاسم يفىلوالا ةلافملا (ةمتاخ) 47

 اهيلا تافنلالا مدع نع ”يثانلا تانويحلا ذه ةعبج يف جيلا
 ةنلئخلا اهعاونإو نكاسملا في رعن ىف لوالا لصنلا
 ةدسافلا تادافنعالاو نكسملا يق يف يناثلا لصفلا ١47
 دهعتلاو عضولا ةلمم نكاسم نع ةئشانلا ةنوفعلا يف ثلاثلا لصنلا

 نإويحلا يف ةنوفعلا هذه ريثات نابب يف عبارلا لصفلا 5
 ءاوبلل ةيقنملا ايشالا نايب يف( سماخلا لصفلا 1

 تا 1
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 ةعطقتملا ةيخلا ةتكسلا

 ةيضخلا ةتكشلا .ءا
 :ةيراقنلا ةتكسلا- 51

 : ' (بشختلا) ايسيلاتكلا يف يناثلا بلطملا <

 دويجلا يا نويساليجنوكلايف ثلاثلا بلطملا
 عرصلا يف عبارلا بلطملا 7”,

 )مح ءرلا قانخا) اي رتسيالا يف ننماخلا بلطملا 0

 :٠ ءاغالا يأ بوكتاسلا يف سداسلا بلطملا ٠

 ( سفنتلا فوقو) ايسكيفسالا يف عباسلا بلطملا ١

 ىوملا نفد يف يناثلا لصنلا 48

 7 قرغلا ابب فعسا يتلا تافاعسالا يف ثلانلا لصنلا ؟ث0

 ايسكيفسال |عإون ايف طعت يتلا تافاعسالا يفعبارلا لصفلا 5

 ةنسيلا 0 نايب يف لوالا لصفلا هايملإو لوصنلا يف عبارلا مسقلا ١
 ملاقالا نايب يف يناثلا لصفلا ٠١

 ملاقالا ةعيبط يف لوالا بلطملا «٠١

 يناويحما مسجلا ىلع يلاقالا تام يف يناثلا بلطملا

 هايملا ىف يناثلا لصفلا 1

 ةفقإولا هايملا ىف لوالا بيلطملا ! !

 ماسجالا ةحص يف ماجالا .هرثوت ام نابي يف يناثلا بلطملا | ١15
 . ماجالا راضم نم ظنحلا طئاسو يف ثلافلا بلطملا !؟1 |

 .  اوهايف لوالا لصنلا هجئتاتنو هصاوخو ءاومطلا يف سماخلا مسقلا 5
 00 0 ةيوايمكلاو ةيعيبطلا صاوخ نم تن امو يوركلا

 اهجياتنو ةيعيبطلاءاوطا صاوخ يف يناثلا لصفلا .«



 تانكللا يرق

 نا يكس

 اا

 تل

 .(لوال لصنلا) اهنابد ركمملا يف لوالا مدنا,

 نك امالا راينخا يف يناثلا لصفلا

 نك امالا عافترا ةجرد يف ثلاثلا:لصفلا

 ا ةعتلا ثويغ ى ل والا بلطملا

 رهالاو روجيلإو تاباغلا ةرواجم يف يناثلا بلطملا

 ذالبلا يف عبارلا لصنلا

 نكاسملا ةراعقرطو ةراعلا نوم راينخا ىف سماخلا لصفلا

 ا كلل 0 و امم

 ةيمومتلا نكأمالا ف لوالا لصنلا اهعدامو 0 7 مسقلا

 تايفشتسملا وأ تاناتسراملا يف يناثلا لصنلا

 . نوجتلا يف ثلاثلا لصفلا :
 دباعملا يف عبارلا لضفلا

 مسجلا ضيوورت ْق سماخلا لصفلا

 ضيحارملا يف سداسلا لصفلا

 قولا نفدو هللءو يقيقحا 5 0 3 >

 في 59 | ةنكسلا يف لوالا بالعمل

” 



 ا/ا١

 قيدانصؤم ةراتوةنرم ةقيقد ناضغانم ةراتو فاضنصم ةراثو ةظنحما

 اهلك و كلذ ريغ نم ةراتو ةجودزم وأ :ةدرفم راجل عوذج نم ةراتو بشخ

 ٠ ا اهعيسوت ينبني اغإو لخغأل ةّمالملا ةيهصلا قرطلا ةاعارم عم ةديج

 اهتلقو ثراوكلا ةراك بسد اهرينكت بجو اهءرثك دنع ايس ال اطاقثال

 اعزارتحالإو السعو امعمش فلعق عامنتمأ بجو ثاراوكلا ثترثك ىنم

 اهايالخةيطغتو ءاذغلا ىلا اهرارطضانيح ابتيذغت بجنو ابكاله بجوي
 ايالخلاءذه عضوت نا طرتشب و ةيوجلا تاريغنلا نم ظنحتل شنلا نم يشن
 تعنم ةيرهلا ةهجلا ىف تعضواذا اماف ةيلبنلاةهحلا ىلا ةيقرشلاةهرجلا نم

 عاعش اهيلع دتشا طنف ةيلبقلا ةهبجلا يف ت ا

 عضوت ناب ةيوجلا تاريغتلا نماهظفح بجو اعئام لسعلاراصو سيشل

 الك روبط لع ليعمل اينما توبا نحارتغأ ضو عاني ورح تق
 لدلتملا ريك اهنأف اج ردم مس ١ سكوير نيا 'للا لكل
 ةبطر اهب ةطبحلا ضرالا نوكت ال نإو دكار ريغ غاملا نوكي نأ ظرتشي و

 ارو لسعلا ةعؤتمو للا ضرمو الخلا ةنوفغ“يميوت ةباوططرلا ال
 نم ةدعاصتملا ايشالا فو ناويحلا اذ ةراضرخا بابسا كانهو . ضمح

 اهريغو ريجلا رينانت وا نيجرسلا رنح وا نطاعملاوا تالبطصالا

 دي ىلع هقيفوت نسحو هنوعو هللا ديجي باتكلا اذه مت
 ذيقر يناكلا قلعت ها ةفعر لا ريتنلا لباك

 ِق يفريصلا نايلس نب دمحا نب يزاغ

 15135 ةنس مظعملا نابعشرشع ةسمخ

 هيلع دهحم ان ديس ةرجت نم

 ةالصلا لضفا

 مالسلاو
 دع محصل () 1 حبكسم ممم م
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 مسسسم»

 0 هناطيح ففيظنتو ةطيلبت يبني وذي وجا لاوجالا بسحب قلغنو تن هتاهج

 "| املو هيف يثملا نم ناسنالا نكينلو دودلا عيمج ويف عينج أديج ةعيسوتو

 لأ يشارف نمو ةنم دعصي و نيجنكوالا نم ةريثك ةيبك ٍصيزفلا دود ناك
 ]| ارارم هدي دجت بجي يذلا ءاوملا نم ةبيظع ةلتك ىف ةسغ بجو نتنمزاغ

 ةضرعو ادق نيني نا نادقم لوط لج قبب نم قاوا تس لكلو ٠ ةديدع

 ةثرارحن وكت نا طرتشي و امدق ةرشع يدا رادقم هعافترإو نيرشع رادقم

 دقو ظنف نيرشع ىلا رثك اف روموي ر ملعملا نازبم نم ةجرد ةرشع ته

 ةرارح ا هذه ثادحا ةينك و٠ نودلا ريعبسح ديزت وا كلذ نع ضقنت

 نم جرخي مث روك ذا ناكملا نم ىلفسلا ةقبطلا يف اط لماحز اهج عضوي نا
 روك ذم ازاهجلاب نكي و فطلب ناكملايف عزوتو ةرارخل ةلماح نس انازاهما

 نسحيقةبي رغلا ايشالا هذيبف ةجاحلا دنع ةفوفجو ةبوطرو ةدورب ثادحا

 ريرحلالماعم ىف نوكي نإ ةمهلا رومالا نمو ةتزرمو ةروك ذملا دودلا ةيب رت

 امرادقمو. ضيبلا خيرفتل قيدانصو ةبوطرلل تتيزاودو ةرارغل نيزإوم

 نوكي نإو ةعب رم مابا تس رادقم قودنص لك نم دود ةيفوا ةذخأت
 نيثالثر أدقم ةنشم لك ضرع ناطيحلا ب :أ ةعوضوم ة ةضرتعم تادشم

 نا طرتشي ورشعوأ مادقا ةعست رادقم اطوطو نيثالثو نيتنثاوا اماهبا
 نيتنث رادقم اهنم نيتنث لك نيب يتلا ةفاسملا نوكت ناو ضعب قوف اهضعب

 لقنللةلباق قيدانصو تالواط لماعللا كلت ىف نوكي نإواماهبا نيرشعو
 ةظنحت قيدانصو قيقد يباب ماوعلا دنع ىسملارئاطلا اهب : داصيزيواربو

 كلذ وحنو

 ا د 2

3 

 ظ سدابسلا لصفلا

 ةايالخو للا توب ق 7
 ١

 نثق نم ةزات نوكت يتلا ابشاشعا اهإيالخو. ابنك ايبنم لحنا قوم
 ' راسل

57 0 

ْ 



 يل
 ا ايإوز يدحا يف عضوت اهنإو ديدح كلد نم ةذنغم اهنأ بلاغلاف ماعلا

 ' ةهجلاوا قرشملا نم ءوضلا اهبتاي نا ينبني و رايدلا تاصرع يفوا ةنينجلا

 نوكت .نإو بارشلاو ماعطلا اهيف عضوي نإو شاشعاب نحن“ نإو ةيلبقلا

 ينكيدقو ثأنالا نعروكذلا لصفتزجإوح اهيف لعجي نإو ةفاظنلا ةياغ ُُي
 مضعب ىعوا اذهلف لاخ لصحي الحر وكذلا نم ليلق رادقم مالا ثانال

 ةثروك ذ ةلوهجملا مالا ديف لخديف يزيهجتلا صفنلاب ىسي رخا صفق ذاختاب ظ

 تف جور لك دوب م ديرتنا ىف ::الا نمرك ذلا زيمتي ىتح كرتي و ةئثونإو

 . ريبكلا صنقلا يف عضوي و ىثاوركذ
 000 جس

 نما ليلا
 ' ا زقلا دود (ثويب) لمعم 2

 ىلعةليتشم تويب نع ةرابع وهو ةفلئخم ءاساب زتلا دود لمعم يس دق .

 نوكي نإو ةئيضم ةفاج ضرا هي نوكي نا يغبنيو دودلا اهيف يري اهشا
 ةهجلإو ةدراب ةيرعلا ةهحلا نال ةيلبقلا ةهجلا ىلا ةيب رغلا ةهحلا نم عضو

 أم ةروباشلا نم ظفح ن نو ةلوح ءاوطا يرسي نا طرتشن و ةبظر ةيقرشلا

 روك ذملا دودلا ةح نال ضيا طغللا عنهو ةنوفغ هيف ام عنمي نإو نكما |[
 لحم لمملا اذه يف نوكي نا ينبني و.ةيوخلا هايشالا ريثأت نع ةئشان |

 : يتينحلا لعملاوه اذهو ريزحلا ديف جن وزقلا دود ويف ىذغتي صوصخم
 دين اقدحأ انانقا 52 ىلوالا ةقبلملا يف اعوضوم نؤكي نا ةداعلإو |

 يلفسلا ةقبطلا كي لعجيو ضيرملا دودلل اهيقاب وريرحلا اهيناثو ةببرتلل
 ناف هلب نم رذميلو دودلا ةنم ىذغتي يذلا تونلا قرو هيف عضوي لم

 ليعلا ناكنا مث حس قوف ومما ةقلط نكاما يف هرشن بجو الولبم ناك |

 .عيمج يف ةضيرع كييابش لعج بجو نكامالا يتاب نع الصفنم يقيقحلا



--- 

١1 

 ] عبارلا لصنلا

 ١ .اهصانقأو مالا جارب | يف 0

 ١ امإوناطيح ىلع اينبم نوكي نا اما وهو مانا نكسم نع ةرابع ربل |] ”

 ىلاولوا نم نييلف ناطبح ىلغ ةلعج دي را ناف دمع ىلع اءوضوم نوكي نا. ||

 لكىلعو هتياهن ىلا اهقوف نم هرانب لعج دبع ىلع ةلعج دي را نإو هرخآ
 ظ ْ ىىنتو مالا اهيف ششعيل ةدودسم تاقاط ىلع لابتشم نيكي نا يغبني

 [|| ورخا ىلا هلصا نم اينبم جربلا ناك نا مث ينانب ماوعلا دنع تاقاطلا هذه ||
 مايك كارم شينفنل يفتي و ناستالا كسم نع اديني نوكي نا بلاغلاف

 انب رسعي دقو ةجاحلا بسحب ىوطي ورشني لس ا لعجبنا اهنيظنتو ||

 ُِ نوكي نا ةيوصلا قرطلا ثيح نم بجيورادلا ٠. نرم ضراالا ىلع ينم ||

 نوكت نإو هفيظنت نوم ه صخشلا نكيتيلو اقلط هواوه ريصيل هرخآ ىلا هلوا ||[

 نإو زملا طغللا لحم نع اًديعب قفالا ىلع اقرشم نوكي نإو ةفاج ةضرا
 اهوجتو ناريفلا نم ةظنحيو وفن تقو مالا هيف يشي برد هالعايف نوكي ||

 هيلا لصن نا ذقيح اهكمي الف عونلا اذط ةيذوملا ةيداعلا تانإويحلا نم
 يندا اذهو ةنسلا ين تارم عبراولو|هغيظنت بجي جوربلا هذهت ناك فيكو

 ضييلا نإوا لبق ةيناثلإو- اتشلا لصف يف ىلوالا ةرماف فيظنتلا ددع .

 عارزلا ضعب نأ 1 يناثلا نطبلا دندب ةعبارلاو. لوالا نطبلا دعب ةئلاثلاو

 نيتم ظيلغ رعش نمةشرفو كح ينادبلا فيظنت ايسال ماتلا فيظنتلاب صوا
 يإإ زارتحالاو بيترتلا عم فيظنتلانيح توكسلاب جيو مخولاو ماوطابهذتل -

 ' ]| تيملا ماخنا ةلازا يغبنيو دوعي الو ريطي الئ ةتنشيو مالا فيخي ابع

 امسح ينلا ( كارابال) ملعملا ةقي رطب اهريخضن مث ينانبلا نم فيعضلا ماخلإو
 ٍّ | ةفاظن جو ربلا تفظن ىتمو . قئارطلا ظعا اهناف اهنأيبمدقتو هب هيلفوش ملعملا

 " || صافقا اما ةخاسولا نرماهكرت ناكيذلا ليهجلا مالا اهيلا درإوت ةمات



 1 1ا/
 2 همس

 ناوركب الودحإب نيز قالك صح ال جاجدلا 00 هذه راثكأ أ
 اذإوطقست دقف ضيبن اهتبحاص اهنم ةدحأو تارناف دحإو لحم يف ضيبي

 لعجإو ةلفئخم تاضوا يف اصافقا عضف نك امالا.كلت نيسحت ةدايز تدرا
 نع ةيلاخ كلت نوم يلوالا ةضوالا لعجاإو اشيشح اهالمإو اًرفج ابيف
 اهيف يفلا ةينانلا ةضوالا لعجاو ضيبلا خيرنتأ تانشم اهيف عضو لئاجنا

 ةقيض ةيكما ىف رويطلا هذه نوكت نا طرشب رويطلا نيمستل ةدعم صانقالا

 دوا... دارها نم سما افا هرعت نوركت نيابي دارا بلكي ال هي
 ةنم عضوي مرش مدقملا اهئزج يف نوكي ناوريطلا قرز اهنيب نم طقسيل

 ةروكذملا نك أمالا نوت يف نوكي نإو صفنلا 0 ءانا يف ءاذغلا
 مخولا اهنع لوزيف جاجدلا اهيف غرمتتل انعان لامر ةئلتم ةريغص رفح

 تارصوقوا راجت تحت وا شيشح ىلعةامتشمةعب رمنك امايف اهنلع بجيو
 طئاسولا هذه تلمها ناف ةنه برغتل ءام ةئاتم ةريغص ضايح ىلع ةلهتشم

 ةديدش نك أمالا كلت تناك نا مث جاجدلا ظعم كلهو مظع فلت لصح
 ةقيسش تناك نإو ضب ال جاجدلا نا بلاغلاف اهعضو ببس ةدوربلا

 تا اقستسإو ةيلصفم مالإو ةيباهتلا ضارمال اًضرعم جاجذلا راص ةزارحلا

 هذه عنم ثدرا ناف ةييجنلا ضازمالاب ةهيبش ةبنونع ضارمإو |
 قلغا مث اهنم جاجدلا جارخا دعب ريخيتلاب نك امالا ةنوفع لزاف ضارمالا

 فلي لولا دج ني نم اًهزجب قرجإ» تاويالاو :يايايدلإو...ناركلا
 نسحالاوهو راح ءاموا دراب ءاب ناكملا شر.مث ىضيب و .مإوطأ نم اهيف ام

 نيترم عوبسا لك يفةنع نيجرسلا كدا اهضيب و ناطيحلا كلج مث
 نإوحلا نيجرس نم رثكا نفعتلاو ريختلل باق هنوكأ بفلتم ويف ةثنكم ناف

 نك أما د ور امم ءاوطا لعجي فشيحنرتجلا |
 ةقرفتم نك اما يف ضيبي نأ ىلا رطضيف .
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 ثلانلا لصفلا

 .جاجدلا نكاما يف
 ءاييشالا ما نم اهتاف اًديجت اههضوو .جاجدلا نكاما بفيظنت يغبني

 نم رلل ةدعم ةعارزو ةورث يذ دي تحت نرك امالا هذه تناك اذا

 .ةروك ذم نك امالا نم ريثك.(سوك ) دالب و( سب راب )دالب قو جاجدلا

 توبي برقب ةيلبقلا ةهحنا ىلا:ةي رمملا ةهتبلا نمةغوضوم 5 1 طرتشي و

 ةديدع [زارم ىنكت قإو ططعرتماةراذ# .ةلفلب م اهنضرا نوكت  نإو اهبل

 نم ةكبشو عراصم تاذ لكشلا ةيضنب كليبابش ىلع ةدنم نيك أ
 نوكي نإو اهيذّوتف جاجدلا ىلا لوخدلا نم اهومنو نازيفلا عنمتل ديدح
 بجو إوطااهنم ددرتيل برغملا يف رخالاو قرشللا ٌّق ا هذه ضعب

 تاءلظلا ديدشلا راخما ناكملا يف مونلا بحي جاجدلا نال ليللا يق اهقالغا

 اهضعب برهكتيو ذقيح نضعت اهمال ءاتشلا نمزيف ايس ال. ماحدزالا بحتو
 هلام رقم دقملا نك امال1 باوزا نوكت كا: ظرتشب اون امضي رتنكي و ضعت

 ْ رادقتمضرالا نع ةعفنر م اهتاوجن نوكتنإوجاجدلا ابيلع فن يلا لئاهفل

 اهيلع ففقتو جاجدلا اهيلع مانت قئاهلا هذه نرامث سمخ و ا مادقا عبرا

 ةروك ذملالئاهلا نوكتّنا طرتشي واههسح نحت ىرخالا ينفتو الجرا ىدحاب
 رادقم نينلاج لك نيب امزوكي نإو اههسح ل ثقل !ًركرماجدلا دجتل ةعب رم

 اقلط ناكملا نطاب يقي و ةجاحا دنع لازتل ةكرمتملا اهدوج|و. مهابآ سمح

 لئاحلا جرخ دقو نهنمعزنينأ نودبجاجدلا دقارم نم برقث ءاسنلا راكبأو
 نك امالاهذه نفسا يف: عضوت دقو ناكملا فظنيلو متو لسغتلا هك اما نم

 يقبنيو جاجدلا ابيف ضيييل افاج سيرد ةئلتمه تانشم اهطئاوح بروقب |

 اهلفَشا نم ناجرفنمو اهالغا نم نالصتم نالباقتم ناحول اهقوف لع نا |

 يغبني و اهيلع تيجرس طوقس نم ضيين ينلا ةجاجدلا اظنحيلو اهارتسيل |

 لين ننال 2 2
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 ب أتو ةريخ دس لاق يق يوم ل ضر اتو
 نو هنن نم ةلمكو بالكلا عضاوم نرا بلاغلاو . رادلا نك نم لخم يق
 نم لخم لك ضرا نوكت نا طرتشي ورايدلا نوحصب ةدودحن ناسنالا

 مدق رادقم ةعنترم نوكت نأو بش نم حاولاب ةدول. ةردم لاحلا هذه

 ناوشارفلا نع ةيلاخ نوكت نإو اهنيظنت لهتيلو ةعرسب لوبلا انعرسهتلا
 ١ اهيف ه]وملا ددرتيل ةيلبقلا ةهحملا ىلا ةيرجلا ةهجلا نم ةعوضوم ةقلط نوكت ||

 كلذ يف اوس ايلإوتم اقيظنت .فظنت نإو تاعافترالا نع ةيلاخ نوكت نإو.||
 | طوغنتو لوبتو بالكلا اهيف لكأي يتلا رايدلا تاصرعو نإويحلا عجاضم
 ةفاظنلا طئاسو ٍظعا نم كلذك 5 ناك اهيلا راج ءام لاصيا نكما ناف

 اهلج ريضي و شطعلا ةرينك اهمال تش ق*ةنم بالكلا كلت برشو
 .ثانا لصنلزجإوحلا راثكا بجيوريغن هبوشب الددجت يقن هام ىلع ًالمتشم

 اسال ىضركو تاعضرملاو لم]وحلا .بالكلإو عاجل .ةبلاطلا بالكلا
 كّضفو ةيددعملا بالكل لصف كى كلذكو اهريغ نع ةيدعم ضارماب ةباصملا

 مث ميذنلا تقو اههجاض» نم جرختل اهريغ ن نع اسبح بولظملا بالكلا

 | دوضلا اهنم رجل جاجز ىلع ةلمتشم كيبابشلا نوكت نا يغبنيو اهيلا دوغت
 ديدشلارحلا تقو يف امس ال بالكلا رضي ةناف ل وخدلا نم بابذلا عنو
 يغبني و٠ ٠ بابذلا نم | 22-2 ١ ةقيفحلا يف يف يتلا ثيغاربلا أضيا عنمتو

 .تاناويحلا قالطإو ةديدغ رارم اهضيبتو السغو نك امالا كلت .فيلشنت

 | اًرينك مًاتن بالكلا تناكأليو ةكصلا ظورش نم ةناف نكما ام ةمدقتملا |[ .

 تابابتلاب تبيصا بالك تدهوش دقف دسافلا ءاوطا 0 م دربلا نم

 | يف تعضو |منوكل كلذو اهلصانم يف لإو برجو ةيدبك تاباهتلاو ةيوئر
 تدرا ناف ءاتشلا نمز يف ديصلا نم اهغوجر بقع ةبطر هدراب نك اما

 حسا رولا بالكلا نك أما يف عنصاف ضرإوعلا "ذه عنم

 ْ 0 نك امالا كلت فلخ ةرارح
 ممسسصخ يب
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 || نم ظلح اذا الآ ةعضلا قييج انيعس ريصب الو نم جوراملا نوم, عماش
 || هيف نالوجلا نم نكمتيل ةعيسوت يغبني لب هيكسم قييضن يغبني الو ةخاسولا
 :| نإوؤحاص رادب الصتم نكسملا اذه لعجينا دوجالأو هرعق يف ثورتيلو
 | ريغصلا نعرييكلاو ثانالا نعروك ذلا زرفنزجإوح ىلع ” ًاللمتشم نوكي

 تس رادقم ِهناطيح عافترا نوكي نرإو اهريغنع ةعفان ءايشال ةدعملاو

 .ةجاحمادنع قلغتو جنن اهوحنوا ةريغص تاوكويف نوكي نإو مشوا مادقا
 ىامادقا تسرادقم هنمن بولطملاريزنخلا نكسم لوط نوكي نا يغبنيو
 ريزانخلا تاعضرم نكسم لوط نوكي نإو مادقا ثالث رادقم ةضرعو عبس

 ةطابمةضرا نوكت نإو مادقا عب را رادقم ةضرع نوكي نإو هتباس لوظك
 عبطلاب قلتم ريزنخلا نوكل اتيتم ءانبلا كح ريزنذملا نكسم نوكي نإو ةردخضم
 جراخملا يف وهو فلعلا عضو نم ةفلاعنكمتيلجراخاب ةلصتم ةفلاعمنوكتنإو

 يدعتي اليك ب ضنخم ري زنخ فلعم لكل نوكي نإو لقنلل ةلباق نوكتنأو |
 فيعضلا لع يونلاوطس الو هبحاص ءاذغ يف عيل الو رخالا لع اهدحا

 اجراخرخالا ةفصنو طئاخلا يف الخاد فلعملا فضن نوكي نا طرتشيو
 نم نإويحلا عنمتيلو لحلا جراخ نم فلعلا عضو نم فلاعلا نكمقيل ةنع
 ةهيبش ظئاحلا يف ةعونضم تإوجت يف اهعضو نكمي فلاعملا هذهو جورذخلا

 اهيف لوخدلا نم ءاومللا نكينتيل ( كلسب اهدس نكميو ) كيبابشلاب
 فلأعملا فيظنت بجي نحلا نم يف ام ةدهاشم نم صخشلا نكمتيلو

 'صربلا بجوت ةخاسولا ناف ةيراجلا ةداغلا شاك لمت الو لسغلاب ||

 يناثلا لضفلا
 بالكلا نكسم يف

 ىاديصلل ادعم ناك اذا الا انكَسم باكلل ذذغي الزاسنآلا نا ةداعلا

 ةسوبحم ةراتو ةقلطنم نوكت ةرات بالكلا نا مث ةرطببلا ةيلاتيبسا يف ناك



 ا

 تفلدلا عافترا نم مزلي و ةلافغلإو لاطرخلا اهنم طقسي قوقش ىلع ةيونحم
 انلافم اعضو هل دخت نا ىلا ناويحلا رظضيف ىلعالا فلعملا دعابت لفشالا

 يتمو يرجلا نيج ةننار:عفري و. ةقنع ىوتلا برو .بعتيف يلصالا هعضول
 نيجرسلل الحم تراصو اهنيظنت رسعةفاسم سلا فلاعملا تحت ناك

 ريغبشخ حاولا نم ةذذقلا فلاعملا يف اهنم دعاصنت ينلا ةرخضالا تلخدو
 سرفلا:نال راح ءاجةديدع اًرازم فلاهأا لسغت نا بجنو عضولا ةكحم

 ةفكدنسم يو اهضرم نم اهيوادت دارب ليخ تدهوش دقف هءاذغ فناي
 هنلعم يف ةتيم ةراف تي ور نيح هئاذغ نع تقكتتسا سرف ضيا دهوشو )

 ضبارملا ف لاعبو (ةفاظنلا كرت نمر ذحلاغثرذكلاف ةلههنم م واطعا دي رإو
 ينامث رادقم ابخم دحإو لك عافترإو بشخ نم اًمئاد ةذذت“ اهريغو ةكرخملا
 يف نفدنتو ةيلوحلا هايشلا ديف يرجت غارف كلذ نع اشنيفرشع وا غثابا

 فلعل. |نسن اوج دحا نم [كقفنمذ ارذلا اذه .ناكنافةقنتخم تومت مث نيجرسلا
 اذا ضراعلا اذه لصحي دقو فلغلا فلتنو هايشلا كلت ويف لخدت دنف

 ضرالا ىلع ةئكتم فلاعملا تناك
 دسم ويس.

 ةثلاثلا ةلاقلا

 ماحنإو جاجدلإو بالكلاو رزانخلا 3-5 اما عضو يش

 لمتلاو زفلا دودو

 واف لسا
 ريزاذخملا قاكسغت يف

 لاق نمو ءاوطا ديج ةبوطرلا ليلق ريزنخلا نكسم نوكي نا يبني

 يف ةغرم امإو ةيحصلا نينإوتلل فلاخموهف ةراذتلا بحي ناومحلا اذه نا
 الأ كام يف ثوري الو ةبع ىذالا ةطامإو هندب ديربتلف نيجرسلإو لحولا
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 ثنلغلا ختم نا بجو تنلغلاةيذج نسعل نارها لك ل اطركذنايع
 فلاعملا كلت ىف هيمر.بلاغلاو.. ةلؤانت نإويحلا ىلع لهشيل ةيوطم امزح
 تفلاعللا ف لخحوتفم كابش نموا ايسينط فرعلا ين ىبن لحم يف: ةقاظ نم

 نإو- شحوتلإو روفنلا هل بجوت نرإويحلا ةفطالم مدع نا مث ةروكذملا

 فلاعمو اهتم ضنخا اهنا الا ماهبلا نم هريغ فلاعم هيشتر قبلا فلاعم
 اهرادقم ةفاسو اهنعةلصفنم لب طئاخاب ةلصتمريغ عضولا ةديجلا نك اهلا

 نع ةيلاخ ضبارم كانهو ةلوهسب فلاعلا اهيف ىثمي تسوا مادقا نيمخ

 نيجرسلاب طلطخ و فلتيف ضرالا ىلع اهئاهب .فلع بري ايلعلا فلاغملا |
 يريو تانشم يف اهثاهب فلع عضوي رخا نك اما كاتهو..مياهبلا ةسودتو |

 , نم لك عمتجا ناف سكعلاب وا ىلفس فلاعم نودب ايلع فلاعم اهيف
 ٠ لفسالا فلعملا يف اًررغنم ىلعالا فلعملا راص ىلفسلاو ايلعلا فلاعملا

 ثيحي عضولا ةنسح فلاعملا نوكت نا بجي معن ةقيرطلا هذه حدم عم نخنو

 اهيف اههورق لاخدا نم شوبكلا عمت |

 تو 0 4سم

 نماثلا لضفلا

 فلاعملا يف
 سمح رادقم اهنم دحإو لك قمع راجم نع ةرابع تالبطصالا ىف يف

 نم ةراتو رج نم نوكي ةراتو مدق ةضرعو ةزشع. تس وا اًماهبا ةرشع

 تسو عب را ىلارغك اف مادقا ثالث رادنب ضرالا نع ةعفترم شو بشخ
 فلاعملاو . ةجاحلا دنع دسي بقث وا فارخنا اهادجا وا اهبناوج ىقو مابا

 ريغو افيظنت لهسإو بشخلا فلاعم نم.تتمإو باضا رجح نم ةذؤلا

 | تيراغتعب را وا مابا ثالث ىادتم ةدعابتم يولطلا تنلعملا جرد نوكت نا
 ٠ تفقياضتن أو . عاضو أهنيب نم بف لعلا طقسكاذ نم رثكأ ةدعابتم 2-6

 . -- ممسسم
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 طرتشي يذلا ةنمس بواطا ا رقبلا بارطضا اهنبازو لافشالا نماط لصح
 ةجلاعم رسع اهسماخو. مضطإو رارتجالاو لكآلاب لاغتشالاو نوكسلا هل
 ىنضف يدعم ةضرم ناك نا اسال ميلسلاب ًاطانخم هنوكل :ضي رملا نإويحلا

 ةمدقتم عرقب ٌعاهبلا نيب تناك اذا ةنا يدنعو هب ملسلا ةباصا ذقايح ةنم

 ىا اهطاقسا بجوت ةءدص ماهبلاب اهطالئخا نرم اهيلع يشخ ليحما يف
 هينغل دحإو ضي رم صختل ناك نإو ذئقيح ينلتف دلت ىرخا ةرقب اهتيور
 ديري ال ينلا ىننالا نع ركذلا لصفيو ةددعتم نكاما ةلعجي ناوبلع بجو
 نع ةمطف ديري يذلا جاتنلإو ةعضرملإو لماحلا ةاشلا لضنيو اهبارض
 نوكتن ا يغبني و ىضرملا اهيف عضي ةددعتم لاموا الوغ كانه غنصي مث اهريغ

 نإولوخدلا لحم ةلابق اهبإوبا 1ك نإو ضيرملا اياوز يف نكامالا هذه
 ىحن اههاجتا ماهبلا ةداع نوكل جراخملا ةهج ىلا تن: ضيرملا باب نوكي

 حاتفنالا نم ةعنمتف اهزييق ةلقل بابا

 عباسلا لصضفلا

 ملسلا هبشن يثلا ايلعلا فلاعملا يف
 يف نوكت نا يغبني و فارسالاو تفلتلا نم فلعلا ظنحل ةدعم يف

 يف دنت يولعلا فلعملا ا مياهبلا كب د تالبطصالا

 | عضوي و بولقم مس ةئيهك ةتئيهو فلعل | ويف عضويو بشخ نم بلاغلا
 . نمو: للعا ىلا لعا نم فرغم ةراتو ايدول نوحي ةرانو ناوي ئياررنما
 ىدحا يف ةسار نإويحلا عصا | ديدش ةفارحنا ناك ناف فلخلا ىلا مامالا

 .هتفرعمو هقنعو هتنيعو هسار ىلع سيردلا بارت طنسيف ةلخادلا هايإوز

 ةلفسانيزبارد ىلع ًالمفشم اجراخ ًايةتسم فلعملا اذه نوكي نا نسخالإو
 بجيو ىلسلا فلاعملا فلخ ضرالا ىلع .طتسيف تارتلا ةنمردما قفا |
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 كانه نوكي نا يغبني و امدق ةرشع اتنثا حارملا كاذ عافترا رادتمو يلوهلل
 يارلا شارفو فلعلا اهيف عضوي ةفاسم

 همس حلا () ج2 سمسم بسب

 عضاوملا مسقل يف

 ةققنم قيدانص د ةرابع يو فصلو مادقأ سم رادقم ارنم دحإو

 نوكي ةراتو مادقا عسن رادقم ةلوط لعجي دقو سرفلا اهيف عضوي فلخلا

 حاج لصف اهتدئافو كيرالا وأ كن يمدق رادقم هعافتراو انضنو مادقاعبرأ

 ليخل اةيقب نع تاعضرملا ليخلإو لماوحلا ثانالاوةضيرملا ليخلاو ليخلا

 كسل ةكرفما ار دج نوكت نا ندنحالا-], ليطصا يف ةمملا
 ايلعلا فلاغملاب ةلضتم نوكت ال نإو ةجالا بسح ابعيسوت نم ناسنالا

 ار لدا لكيدنال روع طوضوم نوكأ ناو أ بضعمب ةسنانم لولا نيك
 اذهف قيدانصلا كلترخإوا 8 يلا داتوالإو دمعل | يف اهبانذا لصا كح

 يلارملا يف ىلا لي [روكذ نم اًريثك لضحيو لاهالا نع ءيشان كحلا

 تاخي ول ىلع ةيونحم ةكرختم ةبضقا ليخلا نيب اهيف لعجت تالبطصا كانهو

 نمو داتواب اهفارطا دحا نم ةطبترم يثو مدق رادقم ضرالا نع ةعفترم

 نم ليخا عنتبنل هيف ةطوبرمو فقسلا يف ةتباث لابح يرخالا اهفارطا
 طالئخا نم ةعناملاز جوملا نع ايِل اخ لبطصالا ىراك ناف كابترالا

 لاعالل ةدعملا رإوثالاو لوجتلاو نوبللا رقبلا ايس ال ضعبب اهضعب غايبلا

 راوثا قيض اثلاثو. اهطفرسعو اهدالوا ةيذغت رسع اهيناثو .رثبلا بلح



 ظ 0

 قراهحاص لف ةسدخلا ليصل هفانم نلاغملا نوب نوكي نأ ىتبني ةريخالا
 لك نيب نوكي نا يغبني ةلباقتم لانك الا تناك اذا ام يفو ىلوالا لاخلا
 ريخأتل نيلوعجلا فصنلاو مدقلا ريغ مادقا عبس اهرادتم ةفاسم نيلفك

 رثك افامدق نيرشعو نات رادقم ذئتيح لبطضالا ضرعنوكيف نإومحلا ||
 ةرشع سمخ ىلا رثك اف اًمدق ةرشع يننثأ رادقم هعافنرإو تيثالث ىلا

 مل |وجورسلل لح لبطصالا فارطا نم فرط لد نوكي نأ يغبني و

 لحمو فالتلا نم اهظفحل سار قوف قاعن ال يلا سرفلا تالا نم اهريغو

 لبطصالاكعستم لحةزيبكلا اهبل نوكي نا ينبنيهت نيسئاسلا شارفلر خ١
 ثالث ةرقب لك لجمو مادقا عبرا روث لك لحم ضرع نوكي نإو جودزملا
 | مادقا تس ةعافترا نوكي نإو فصنو نيمدق لجم لك لحمو اقصنو مادقأ
 .اهلجراب برضن لواهب ةطوبرملا اهدواقم متاهبلا ذهب ذجت ل ناف. اعبسوا
 اهلبطصالو ةرشع عب رالا امدق ةرشع ىدحا رادقم دزنملا اهلبطصال ينك

 ||| نوكي نا دوو نيرشعو عب را ىلا رثك اف امدق نورشعو ناتنثا جودزملا
 هب ضاق ةحصلا نوناق نال قباسلا عافترالا لثم تالبطصالا هذه عافترا

 رادقم ةعفترم اهنا تالبطصا يف دهوش اك ةنم ةعئام ةنؤملا ةلق تناك نإو
 أ جدوفااهناف كنمافلا دالب تالبطصا ىلع داوعالا يفبتي و طقف مادقا تس
 0 نعولخت الو متاهبلا لجرا تحن نيجرس هيف عينج ال ةيبض

 كلن ماظتنا ةينيكو . الواف لوا اهنم نيجرسلا نوحرطي اهب نيدهعنملا
 ءاذغلا اهتاطعا نيح كلسي قيرط عاهبلا ماما لعجي نا تاللبطصالا

 نإو لوبلا عيمج اهيف رصحضبل رعقن عون :ةرعقم ةضي رع ةفاسم اهفلخ لعجيو |
 | ةرثك نع ةئشان هترثكو ٠ ماهبلا لجرا تحت نم موي لك نيجرسلا لازي

 ١ لب اهتكسم نم دحإو لحم ىلعرصتتت الرقبلإو ليخلإو ناضلا نا مث اهشارف
 ةاشلمرادقم دجوف حارا رادقم بسح كلذلو رخ اىلا لحم نم لقتنت
 مادقاتسسو اهدجو ةاشلل مادقا ينامثو رشع ىلا رثكاف مادقا عسن اهدلوو
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 ةيسم | ةهسم رغلا حا حارمو ماهبلا نك أسمو تالبطصالا نوكت نا 0 ةلوبسب

 1 46 اهتيناثو ١ قرحلا نم اهظفح اهادحا ةييظع دئاوف اههينسن يف نال
 ند يفتن اهنردخل ناق نك مالا ةي وع لهجت ايتئلاثوح فلعلا نزاخم نع

 قاصنا ضرامملا تا نمووجتلا توبكدعلاعنم اهتعبارو .تافارشلا عافئرا |[

 رذقيح فلتي فلعلا نراف حاولا ةطسإوب فلعلا نزاخيس نك أمالا هذه
 نا عضولا ةمكحم حاولاب لحلا دس ىلوالاف نإويحلا لع طفاستي بارتلاو ||

 تانإويخلا سوور قوف حاولا ضعب عضوالاو نكما

 اهنلزسا
 اضرعو "لوط ناكملارادقم ُْي

 لحم نوكي نا يخبني و اعم همسحو نراويحلا ددع بسحب ربتعموه
 تاعضرملاوا لماوحلا ثانالإو ضيرملا ناوبحنإو رت يذلا ناويحلا

 سمخةضرع لبطصالا نم لم سرفلل نوكينا طرتشي و. هريغ نم عسوا
 ]| عبس اهنم» ءاش ىتم عايطضالا. لكألا نم نكمتيل مادقار شع ةلوطو مادقا

 ! ةنلخمادقا تسو هريخاتل باصنو مدقو ه هيفلعلب بنصنو مِدقو هيسفنل مأ دقا |

 لبطصالا رادقم اذهو . هصفر نم وسنن ىلع ناسنالا نمي مادقا عبسوا

 ٍ اعفنرم 4 هيب نوكي نا يغبتيو ةشع عبس وأ امدق# ةرشع تس وهو درفملا

 ناك ناف اسرف نيرشع ىلع ايونحم نكي م نارشع وا مادقأ عسن رادقم

 || رثكاف امدق ةرشع يتنثا رادقم هفقس عافترا نوكي نا بجو هيلع 5 وام

 [|/ هيفرط لعج بجو ضرعلا ليلق لبطصالا تراك نإو ةرشع سمخ ىلا
 7| ىا لاطرخلا هيف عضوي يذلا قودنصلاو براودلا تالا هيف عضوي الحم
 || لبطصالا ينل يخلا لعجت دقو نيسئاسلا شارفو موي لك يف داتعملا بلعلا

 لاحلا,ه ذه ينف سووراا ةلباقتم نوكت دقو ل انكألا ةلبافتم جودزملا



 ها/ ١

 عبإ ارلا لصفلا

 اهفوقسو مئاهبلا نك اما ضرا يف
 ءيث اهنم ذفني ال ثيحب ةبلص متاهبلا نكاماأ ضرا نوكت نا طرتشي

 مالثا تاذ جاولاب اهحولف اهجيولت ثدرأ ناف كدن وأ حولت وأ طلبت ناب

 | ( الجروب ) معملاو ( انأ )يصوإو ةفاظنلا اهلا عرسنو ةبوطرلا نم ظذحت
 ظنحت ةروكذملا مالثالا نال ةنيزلا تالبطصا يف حاولالا هذه لاعتتسا+

 حاولالا كلتب جيولتلا نبا نظنو لوبلل اهئانحنا نوح ةقلحزلا نم ليخلا
 بلاغلإو سيوس دالبك صيخر اهيف بشخلا ىتلا ميلافالا يف اهنيس ال مظع

 ناسن الأ ردابي ل ناف ةعرس فلتي ةنال يدروهو طالبلا لاعتسا نالا

 ليلا لجرا كبانس اهيف زرغنتو لوبلا اهيف دكريرنح تلصح هحالصاب
 كلذ نم لبسالإو ةدئازلا كبانسلا تإوذب ذئيح ليخلا متو بوذتف

 طلخت ءاسلم ةكمنم ةرابح عضو وا ةبلص ريصن ىتح اًديِج اكد ضرالا كد

 ةروك ذم لا ضرالل نوكي نا يغبني و ةديج ريصتف كدنو ىنطم ريغ صحي
 لصتمو فلعملا نم بيرق ًاليلق اًرادهنا ردحنم [هدحا ناردحنم ن ازج

 اًريفك ارادحنا ردهم رخالا هز|و ناويحلا_ فلخ يتلا ىطسولا قيرطلاب

 صرخعملا رادحنالا ناك ناف ةنع جراخو نكسملا تاهج عيمج لصت»و

 اهيلد ىممج لقث ظعم ريصيف هيلجر ىلع ءىتي ناويحلا لعج اًريبك
 نايحالا ضعب يف نإويحا ىجتلا دقو ةبيعم ريصتو ٍدقيح هبيقآرع بعتنف

 هوسجلقث هيلجر نع فنخل لئفلا كرم وحن فلخلا ىلا هيدي ر خوي نا ىلا
 ىدارقبلا نك اسم يف رادحنالا كاذ ناكنإو اسوقم ذةيحنإويحلا ىسيف
 نالا يراحلا وه اء رادحنالا اذه نع زارتحالا بجف ابلمح لماحلا ءاقلا ىلا

 ا نكمنتل ةرفح ةرقب لك تحت لعجت ناوهو (كنماف) دالب يف



 | ىلا

 نيعالا يف تاآاقستسا ضيا بجوا امبرو ةديدش ةءلظ يف تناك اهموكل

 تحت ةريغص تاوك نايحالا ضعب يف عنصن دقو. يرولبلا مسجلا ةفاذكو
 دصقيو اهرهاظ نم عسوا اهنطاب نوكي ثيحب لكشلا ةيعت ليخلا فلاعم

 يدجتال اهنا يدنعو كينوبركلا ضهح جورخ عضولا اذه ىلع ابعنص نم
 اهفوقسيف عنصت متاهبلا نك اسم نم اهريغو تالبطصالا نا بلاغلاو عفن
 طقاستيةنال حق عنصلا اذهو انمفلعلا ىتليل ءاهبلا فلاعمل ةلباقم تاون

 طقسي وا بارت اهيف طةتسيوا معاهبلا كلت نيعا يف فلعلا نم تالضف

 اذا اما ابنك أسم 74 عاهبلا ت تناك اذا كلذ لحمو هرذقيف منغلا فوص ىلع ْ

 ةيلاخ ثالبطصالا عيمجو . كلذ نم يثلصحبالف اهنعةجراخ تناك

 نك اسم لب ةنيزلا تالبطصا ادع ام جاجزلا ىلع ةلمتشملا كيبابشلا نع
 ىأ نيجرسب نايحالا ضعبيف دسن دقو اهكيبابشل عراصم ال ةعارزلا مماهب

 هنودب اهنا الآ اميظع ناك نإو جاجز ىلع عراصملا لاقشا نا نظإو نبت
 نبللإو نوكسلاو مضيلل ةيرورض ةملظ عون ناكملل بجوت اهنال رظعا

 عنمل ضيا ةيّرورض اهنا يدنعو ةيياهتلالا ضارمالا ةجئاعمو نيمستلاو

 ناضلا نك اسم ةيوها ريبغتل ةديجىرخا ةقيرط كانهو . ةراضلا ماوه ا

 كلت ناطيح لعجت نا يفو حاير دوجو نم ررض يثخي نأ نودبزعملإو

 لوط ةقرفتم دمع ةلمج ابقوف لعجي و مادقا ينامث رادتم ةعنترم نك اسملا

 نكيتيل حاولا اهنيب لعجيو اهيلع فقسلا لعجيو مادقا عب را دومع لك

 نيب وأهنيب يذلا غارفلا نوحيلو ةجاحلا بسحب اهضنخو اهعفر 0-1 صخلا

 اذهلغم الحم (هفنوب وتيام) هل لاقي لجر ذختا دقو )فلعلل اًنزخم فقسلا

 بيبانا عضوب رخا نك أما ةيوها ددجت دقو (ريمثكلا ةرعش نم ذختل زعملا

 :لحمو فقسلا طسو نمرت عاقا متئيهو فقالملا نم عون قو جام

 ةجاحلا بسحب قلغتو لن مث تاناويحلا نك اما ىلا لصتو فلعلا

 سمسم 0 هس
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 نإولاوحالا د اهزبخ وم ةدورب لفاتي رحل رجلا كل أ بلاغلاو ةعبف

 رخو دزإ و رظف اهنع ًأشني حاير كانهو اهريغ نم ةرارح لقاةيلبنلا رلا

 ةيلبقلا يرلا تبه ىتمو ويفرثؤت احر لحم لكل نا ىلع ةبرجتلا تلدو
 ناكملا عضو نسحإو . ماجالا نم ةيمسلا ةرخبالا تدعاصن ةيبرغلا جيرلاو
 تاوجت هل نوكي نإو قرشملا ُِ نوكي نا ىلوالإو دحإو هجو هل نوكي نا
 * ةنم بيرق ةنوفع 1 كانه نكي مل ام تاهجلا عييتج نم

 0 رس وا ةيرجلا ةهجلا تاوك متن دقو

 ةيلبقلا تاوكلا قالغا بلاغلإو

 ثلاثلا لصفلا

 نك اسملا ةيوهت يف
 ىا تاوك وا تاوجنوا باوبا ةظساوب نكسملا هي ءاوطا ديدجت يف

 .ةاوملا ددرتيل ةلباقتم اهاعجو كيبابشلا راثكا يغبني و ففلملا وهو حشذاب

 متفت انإو ناككلا يف ناويحلا ماد ام اهتم ءيش جنن الو ناككلا يقني و هريسم يف
 هذه نوكت نا طرتشي و برشي وارمظ! وا لمع يفوا عرملا يف ناك اذا

 نال اهنع ةجراخ متاهبلا تناك اذا اهس ال ءاتشلا نمز ينولو ةقلط تاوهنلا
 اميسال اق دادزي اهنك اسم يف ئاهبلا سبح نع ءيشانلا سبح وها ريغن
 معي ال ديدش ررض .لصح قالغالا ةكحم تناك ناف اهنم اهجو رخ دعب

 سمخ واءادقاعب زار ادقمكيبابشلاعانت زانوكينا طرتشيو ٠ هثكمرادقم

 طرتشيفوه اما منغلا نكسم ريغ يف اتس وا مادقا سمخ اهضرع نوكي نإو
 ةبي رق تاوكلا نوكت نإو كلذ نم لقا 8 ييابك ضرع نوكأ |
 ||[  نم مظع رادقم اهم لخد تخضو ةنع ةديعب تناك نا أماف فقسلا نم
 أ ١ كيد اًريثان ةيكبشلا يرثإو ةتغب ليخلا نيغا باصا ابرووؤضلا عاعش
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 اها نظن الو امهم اًررض دشا اهنا عم ةبوطرلا نم ال ةديدشلا ةرارخلا
 | مادهنال ةبجومو امتافارشو فوقسلل اضيا ةفلتم لب ظنف احصل ةفلتم

 . ١ ماوملا ةرثكل ةبجومو فلعلاو بوبحلل ةريخمو ينإوالا فلتو ناطبخا
 نكامالا يف اطوصح نم ةعئاملاةطسإولاف ةيد.هملا دإوملل اضياةريخمو ةراضلا
 عم تسوا مايا سفح رادقمب نكأمالا هذه ضرا مدر ةيقفا اهضرا يتلا

 (| اهب نكمي ةصلل ةديج ةطسإولا هذبف ةءرسإ لوبلا اهنعردحننل رادحنا عون .

 كلسمةل لعجم نأ يغني و هنعارز ضرا يف هعضوولوبلاذخا نم .ضفل ١

 ناف اطود يغلا ضرالا نم عفرا نك أسملا نوكت نا طرتشي و دكرب اليك
 || هذه نم تحشر ةعفترم ضراب ةطاحمو !ديدش اضانخنا ةضنخنم تناك
 ٠ | بج نكاسملا كلت يف يقلا ةرفحلا يف تلزنو ناو ىدنو رطمهايم ضرالا
 نسحا يو تاءافترالا نم اطوح ام ةلازا وا ةضنتملا ضرالا مدر ذئيح

 بقسلا ناك نا اثعنيمدن وأ فضنو مدق رادقمب ناكملا ف ر كلذكو

 ْ ةليعن ةبب رح ودب ا تاللبظضا نوكت ندا بجو يدا اءانكرا م

 سي راتملا نع |
 همس (ر رص

 يانا لضفلا

 نك اسنملا تاو عضو يف

 7-0 نايا نكمم ناك نا قالا ةلابق تاهونلا لفجوم
 اا و: تاوك ىلع ةلمتشم ةدحإو ةهيج الا بل اغلا .يف هل نكي ل ناسفأل
 يي يا سلا 3 تاهمن| ميقع نوم انلط نوكيدنا
 ةعيبطو وجا لاوحا بسحب ىرخا دسو تاوجن فن هعضو ربييغت نم ناسنالا
 ْ نولا اهنم ة ةبيرقلا تاباغلاو قفالل ةددحلا لابجلاك اطوح ين :ل١ ضرالا |[

 | ني اهم دعاصتت يفلا ةدكارلا ءايلاكو حابرلا ريس يغتو ماغلا بدجت
 را



 [هأ؟

 هب لسغاف ةنم يب امو اهريغو فل اعملإو جاولالاو فقسلاو ناطيحملا دب
 ةيهسلا ةداملا ىرثوي يذلا رورولكلا هلك اذه نمرثؤللاو :لخلا ضرا

 فذتي رورولكلا نرا نظاو) ةلوهجم ةيفيكب اهلحيو اهنلتيف ةماسلا ةرخبالإو
 رورولكلان اك اغيحو سلكلإو ادوصلاذخاي يذلا يول كينوبر كلا ضحي
 فنيوكت لوصا دحاوه يذلا هنيجوردياب دحتإو ءاوملا يفرشتنا اقلطنم
 ضمح هل لاقي ضمح ققيح كلذ نع ًأشنيف ةيمملا داومبإو ةحيتقلا ةرخجالا

 (نيجوردي!نودب رست الاهنال ةروكذملا 00 ؛ رولكو ردي الا

 ةيناثلا ةلافملا

 حارملاو نك اسملاو تالبطصالا ثيح نم ةختلا قرط يف

 لوالا لصفلا
 نك مالا هذه عضو ةيفيك يف

 نوكت دقو ناسنالا نك ادم نم ةعطق تإودلا نك امأ نا بلاغلا

 ةفوص يذلا ناضلا جارمو ة :ريكلا ١١ ىبالملاو ليخملا يلا ارك اهسفنب ةلقتسم

 ابغضو ةيفيكب ماتهالا بج-و ةعارزلا ةريشل اعيجو ةلقتسم تناك ن اف عان
 يف تابنالا لوصا ىلعةيلاخةخرةر ةعفترم ضرا ةعطق ىلع لعجت نأب

 يو تابنالا ةرثك بجوت ةيئارحلا ثاريغنلاو وجا لوحا نالاط ةنئاللا ||
 أ ةردعضم ةروكذملا ضرالا نوكت نا ينبني و ةريبكلا تانإويحلا ةعصل ةفلتم

 نإو ةحئار ريغ نوكت نإو ةعرسب ةوجنو رطملا ءام اهنعردجنبل رادحنلا عون
 باب راليرو رض اهعاهدعب ناف ةعيقلا ةايملا عقانمو كربلا نعةديعب نوكت
 نك امالا كلن عضونافت اةنكما ةيقيفحلا قرطلاناسنالا ىتار اذإو ةعارزلا
 عبانم نيبو دالبلا نبي ينلإو اهدارفا نيب يتلا عراوشلا عضوك اهريغو

 ىلا ةديدشلا ةدوربلا نم نإويحلا ظنح نك اسملا عضو نم داري دقو هايملا ||
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 1 ا أ ناكم لعجت نا كعب ا ةلاحم ال اًميلغن راص لحنا ل ثتندقي أ ناقئإو

 اهضيبتوا ذيج اكحابكح ناطيحلا فيظنت نإو اًنيظن ابارترنحلاب ةدجررخا ||
 ينإوا قرحو اديج اقيظنت فقسلإو فلاعملا فيظنت ضيا يشبني و ريجاب
 ةديج تناك نافقرخل|و دواقملاو لابحاكةقيتعلا ةجتن الإ ةيدقلا بشنملا ||

 ىتح ديدحلا تالا ءامحا ' يبنيو ةيولق ةذام ىلع ونحم ىلغم ءامب لسغتلف

 ةقيرطلا وه اذبف ناكل ايإوز يف يلغم ءام ةقارا اضيا يغبني و ارمحريصت

 ةيروفلوسلا ضومحلالاهتسا يف ةيوايمكلاةفيرطلا اما ةيكيناخيلاةيغيبطلا ||

 دقو ةفلتذث تايفيكب رولكلاو كي رولكور ديالا ضمحو ةيرتينلا ضومحلإو

 ضيحب ىس يذلا رولكلا وا لخلا راخم دعصي وا ةيرطعرهإوج قرت
 نم ن ازج قحلنا) وهو ةيتالا ةيفيكلاب نيعمسكوا لع يوتحلا كيناي روملا

 ىلع بجيو ( ءامب طلتخم كي روفلوسلا ضمح نم زج اهيلع بصي مث ةراح
 ةنم دعاصتملا زاغلا قاشنتسا ناف ضيخلا اذه هبص بقع ر في نأ صخشلا

 ةقي رطو .لمعلا ل بقةنم هجرخا لبن إويح لحما فو لمعلا اذهل .عنالو كلبه

 رورولك نم اًئيش ذخاتنا ىو كارب ملعملا ةقيرطنالا ةلبعتسملا ةيقنتلا

 فيضن مث ةحرفم ةعقر ىلع ةتبثت مغ افاج اقوم سلكلا رورولكو ادوصلا
 اهتيقنت ديرت ينلا ايشالا ذخات مثءاملا نم ريثك رادقم يف ةعضن وا ءام هيلا

 ةيقنت ثدرا نأف ( هيلفوش / ملعملا | مافسا .ةقيرطلا هذهو هيف اهسمغتو

 ةزشع سمح ىلا رثكاف امدق ةرشع اتنثاهءافترإو امدق نوسمح ةلوط لحم
 نملطر ةئام رادتميف ةلحو فاحلا رورولكلا نم فصنو لطررادفم نت |

 كرتإو قئارلا ذخ مث قوري ىتح ةدم هكرتإو ةنم لاطسا ةينام يفوا ءاملا

 اجزم هجزما مث ءاملا نم ةلطر نيرشعو ةعب رار ادقم هلأ فضأو لغتلا

 هلاجتسا لبق طرتشب و قئارلا ىلا ةفضإو هذخ مث ةلولبم ةفرخب هفضو اًدبج
 جمإو رور ولكلا لولحم يف ةسمغإو اهتفسا ذخ مث !ءدج اًتيظن لحلا نوكي نا

 | اضمر ىلع راخغ نم ءانا ُْف عضوت م ادي ايس زيناجنلا نمءزجو ماعطلا 2ص

-- 
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 ما او

 ايالخعضو اذإو . وترش حالصإو وتيبرت ىلع نانيعب ةئاذغ ددجتو ءاوللا اذه
 ةيراطنسودلإو ةيئاملاةنوفعلاب لحنلانم اهيف ام بيصابطر لحم ين لخنلا
 ةبظعم كله الإو اهيفرمي ديجلا لوطا لعجو ايالخلا كلن فيظنت باوصلاف

 سماخلا لصفلا
 ءاوبلل ةيقنملا ايشالأ ناب يف

 مومسلا ةلازا وأ ءاوطا يف عرشتنملا ةراضلا عرضجالا ةلازا اهم داري لاعأ يف
 هذه ىلع لوصحلا نكمي الو ءازجا ضغبب تقصنلا يتلا ةيمسلارهإوجلا وا
 || ةفيعض ظئاسو الا انعسو يف نكي لو قلغم لحم لوه يف الأ اديج ايشالا
 | اهادحا نيننيرط وهلا ةيفنتل نا مث ايهإو افالتا يوجلا لوطا ةرخبأ هب فلن
 ةراضلا تايئزجلا ةلازا ىلوالاف ةيوايبيك ىرخالاو ةيكناخي يا ةيعيبط

 هريغبامإو ءاملاب اهليلحت امإو قرحلاب اما فالتا عون اهنلت ناب ةيكتأخيم ةلازا

 ءاوطا تنلتا يتلا ةيراخاوأ ةيزاغلا رهإوجلا اهب لدعن ةينافلا ةقيرظل|و

 ىلوالاةفيرطلا نا يدنعو . ةنوفعلل ةدراطلاريخيتلاب ةقيرطلا هذه تيمسو ١
 فال ةطسإو ترودب ةنذعلا ةرخضالا زكارم فلذت اهنال ةيناثلا نم نسحا

 ىلع يتلا تايئزجلا وا لوطا هي ةرششملا تايئزجلا الا فلتن الف ىرخالا

 ايس ال ةقيع نك اما يف ةنوفعلا كارم نوكت دقو .ةبلصلا ماسجالا ةئطسأ
 | ابيلا لضي الف ةيطاخم ةتبط تحت ةنماك ةيفخ ةيمسلا تايئزجلا تناك نا

 يوكل نيتيرطلا ني ميجتا لالا: رجلا وه يذلا وامل
 ضارماب باصم ناوي نم نفعتم لحم وا لبظصا دوجو ضرف ولف

 مع مدقرادقم هضزأ رفح بجو ةليوط ةدم هيف ثكم ةيدغم ةيسوفيت

 ةيدعم لوضا ىلع ايونحم ناك ن اف اًديِج حابس رفح لاب ةنم جرخ ام ريصيف
 داهتجاب ةقيرطلا هذه تلعف ىتمو اههجو .ىلع هرشنافالاو ضرالا يف ةنفداف |
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 .[ قالا شيدحلا نم يبت يذلا قبلا ايسال لاغ نشيل راشرقب نومتفب
 ١ لوالا رقباا مناف سيزب يف يلا ةنثملا تالبطصالا يف َنمسيذلارتبلا |
 يذلا ينانلارتبلا م نإو ةنوفع نودب ةليوط ةدم كثكميو ندبلا رضي ال ١

 باودلا نكمدت الو. تانوفعلاو' - فكس و م نيجرسلإو لحولا يق نمس

 غارفلابقع اهعضو نسحالاف ةرذنلا نك امالا كلت يف ةحارلا نملماوغلا

 ا ناف عارموا تابي رز وا تارصوقيف أطاغشا نم

 ضارمالا اوبسن دقورقبلا عون يفرت وتل .يفلا ةيبمغلا ضارمإلل بجوم
 ةقباسلا نك .امالا ىلا لصافملا ءالإو ةنوفعلاو ةيلاطلا ضارمالاو ةي ؛وثرلا

 ماجا ىلع ليششنم رم اوهوا نرذعلا اهحارم اوه منغلا تقشنتبما يقمو
 وا هيت حورقب اهعادقا تبيصا نيجرهيف تزرفنأ لا تبيصأ

 ا يوم ه رثكا ةربتعم تناك نإو تالبطضالا نا ىنيالو . جيف برج

 اقيرح بطر اتيجرس ةئلتم يف م نوكتو أي در بلاغلا يف اهذاوه ه نوكي 0

 ضرحلإو قوسلا يف هايللإو ةيجأ ارسلاو برجلا هج اودل كلذ بجويف دج

 3-1 ١ نم اهريغو يبرحلا شيجلا تالبظصا يف دهوش دقو. يدفضلا

 او طم ةياسلا ىابباورا < هر ةيزرنلا تانازيما تاز

 ال وخر انيل ابق اًيحش ىلع دقو ةراذق ءىلتجلا رذقلا لحلا الاب زنذلل صب
 ةرذق ن كاما يف ةييقملا بالكلا ناهث هلكأل صربلا بجوي لب لكآلل لصي
 باباهتلاو لصانملا مالو برج ب لاغلا يفباصن ةبطر ٌةّدَراب ةقلغم ةخو
 جاجدلا دي ريالو  ءانشلا نمز ىف ديصلا بقغاوس ال دبكلا باهنلإو ةيوثر

 هئاذغ نع ثخي و ناك لحم يا يف ضيبُي لب بطر خو لحم يف ضييبي نا
 ماوه لكا نم كلمت وا لصافملا ملاوا ءاقسنسالاب باصي ريثانلا اذه نف

 يلتملال مملا ميبقلا هجرب نم ماهحلا ريطي و .:ةنفعلا ةبظرلا نك امالا يف 2

 يذغتي رضخا قرو دنع عضوو سوقاذ تحنزقلا دود عضو اذإو اقرز

 1 نافاقلطنب ء ءاوه قشنتسيو سوقانلا ةنع عفري لام كلهي داكو تفعض ةنم|
 دهم اطتقطتاح
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 ماسجالا صاصقمأ ةءرسلو ةيعس داوم ىلع اطاتشال كربلا نم ةدعاصتلا

 ةطساوب ذقيح ندبلا يفذندتف ةدع كننت ال لحم يف اهراصخنإلو اهايا ةيجلا
 برشتنو بارشلاو ماعطلا عم ةيبضملا ةانقلا يف لخدتو دلجتإو نيتئرلا

 قصتلتو . تاناويحلاب ةطونملا تالالإو ثي راخلا فايثإو ةيطغالا اهنف
 دقف)ةجمذلا اهصاوخ ثكمو اهيق ةدم ةفرعم رسعت دقو ةيدقلا ناطيحلاب

 ( نينس تثكم
 ك0

 عبإ ارلا لصفلا

 ناويحلا يف ةنوفعلا هذه ريثان ناي ْ

 جاجدلا يف عتإو اهريثات ناف عقاولا وه لب ةغلابم هركذنس اهف سيل

 ةليوط ةدم اهريثاتل ضرعت يذلا نإويحلا نا كش الو لح |وزنلا دودو

 فالخجويف أشن يذلا ملقالاك اهيلع لمتشملا لحلاةل ريصي ثيحب هيلع داتعي
 ةنوفعلا هذه مواقي "لةناف ديج ءاوه يذ لحم ُْف اً منم ناكيذلا ناويحلا

 ؛ للاعي الو ليخلا لاقت امابنم ىلًأني ال جاعنلاك فيعضلا نإويحلاف ةفشمب الا
 ضارمالانوكتو لاعالاب ةاغتشملاةيصخو ةلوجناهنم ملتي اكرقبلا ثانا أهنم

 ةفيعضلا تاناو. لا فن 5 د01 داع ةيوقلا تاناويحا ٌّق اهعةئشانلا

 ليلق ةبوطرلا ديدش قلغم لحميف ةسبحل ارقبلا ثانا نا مث ةنمزم ةليزلا

 الو اريك اهتنجا يقلنو ةريسي ةذم شيعتو ةصاوخ لقتو امنبلرثكي اولا

 للاب ينل اا, تاصت اهنركل روكذالا لحما ف لوجخلا ةييرت نكم
 ضارماب اما نيج رس 1 ةميطضملا تاناويحا باصنتو يبدحاوا يوئرلا

 اصانفعاهنبل لزنو تملات نبل اهنم بلح اذإو عرضلا يف حورقب امإو ةيبامتلا
 لب ناويحلا نممس عنمي ل ليلق نكاسملا كلت خت ناك خيتو مدو نيجرسب |

 ( نويل ياصق نا مث. هجاتن عفني الو ةيوبحلا ةوقلا فعضيو هيلع نيعي ||
 1 سس معتم
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 دوجونا داقنعاكو هنممل ةبجوماهدإو مإوطا نمدظنحلو نإويحلا مسح عم
 | ةجوسنمف مإوطا ضعب لبعكي هنوكل يرو رض نكاسملا كلت يف ثوبكدعلا
 سيت عضو اذا ةنا داقتعاكو نكاسملا :ذطينلا ةيمسلا ةداملا صمي نوكلو

 ضارمالا بابسا ليحتو ةجيشلا ةرخيالا صمرقبلا برقب

 ثلانلالصفلا

 دهعتلإو عضولا ةلمبم نك اسمن ع ةئشانلا ةنوفعلا يف
 اذا الآ .لاعتشالاو سفنتلل ملص ال ةلمملا نك أسملا يف سبحتلا ءإوطا

 نيسكو الأ ةنم صقخني رذقيف امل اكاض لمع ىايك رييغت عون ريغ

 نم رينك رادقم نوكتيف نيجسكوالل ةبسنلاب ةديدش ةدايز توزالألدازيو
 ما سيرف ناك ءاوس ءاوطا نم نإويحلا ةفلتي ام ردق دقو كينوبر كلا ضمح
 مادقا تسرادقم دجوف ةرشع سمح وا ةعاس ةرشع ينثا ةدم يف اًروث

 دارفا عيمجلنا كش الو هترارك لوطا يرتعنرخا تاريغن كانهو ٠ ةعبرم

 ا نوسردلا يخت نإو يويخ ردات اذهو ! راح هلع لع ةردق ناويحنا
 ءاوطاريصي دقو ٠ ةديدش ةرازرح ثودخحل مظع  ببس ةروك ذملا نك اسملا

 ةيدلحلا وا ةيوئرلا هاوفالا نم ةدعاصنملا ةرخيالل الماح اًمثنم ايطرراخلا

 ءام ةرذجالا هذه نا نظن الو لوبلاب ةرمغنملا ضرالاوا نيجرسلا نموأ

 | ةعيبطلا اهتفذق ةيثور ةيناويح تايئزج ىلع ةلمتشم يف لب طقف دعاصتم
 دادزتو ةايملل ةراض ةقيقحلا ,ف ريصنو مضملا اضعاوا سفنلا ءاضعا نم
 تناك نا اهحبف فعاضتي و ضيرم ناويح نرم ةرداص تناك ن ا ايف

 ناكنا ايس ال هل ةضرعنملا اولا نمرهتخت اهنوكل ةيدعم صاوخ ىلع ةيولح

 ضارماب باصم نإويح نم ةرداص تناك ناف ددجتلإو ريغتلل لباقريغ
 ةريخالا نم 3 يهف ىوصقلا ةياغلا اهوق غلب ةيسوفيت وا ةيبحن وا ةينيرغنغ



 1 ا/

 قالا لعتلا
 ١ | ةدسافلا تاداقنعالاو نكسملا عبق يف.

 ةنالو ةراض ةراذق ىلع هئاوتحال رقبلا نكسم نك اسملا حتا نا ببلاغلا ٠
 هتافازشو ةرذق ةناطيحو بلاغلا هي قلغنم تاوكلا ليلق قيض ضنخنم ||

 الو توبنكعلل جتضمو ةيفعلا داوالكرمو ماوطإو نارينلا لحم ةهيبش ةفسو

 تارم ثالث وا نيترم وأ ةرم الا ةنسلا يف نكسملا اذه نم نيجرسلا جرخب
 نعيطضا عاوطضالا تدارا ناف هيف مهصضن اًنيظن الحم هبف تاهبلا دجتالو

 0 ذالا للا يف لخدت دقو تيبجرس يلعوتحم رذق خو. لحم ىلع
 ةراذقو ةديدش ةخاسو ىلع ولحم ةباب و ةحتارلا ةهيرك سويتو فلعلا شبنن
 نك امالاهذه ةنوفع مضتنو . ةلوخدناسنالا عيطغسي ال ةدكازهايمو ةديدم

 .[| ةبطر ةرارح أضيا اهم جرخيو سفنلا اهنم قيضيف ةي رداشون 6 ةمتارب

 فيعض ءوض الا" هل ربظي ال لعتشم منج اهيف لخدا اذإو دج ةميبش
 سل ةبظرلا اههاطح رتستو ابهيف ةثكاملا تانإويحلا ةمدخ 52
 || لعجتنا بلاغلا ن ناك الو ةيديدحلا ءارشالا ادصنو زر ذقتيو اهففس منال و

 أ ريغ حاولا ال/ اهتع:ةلصفنم تسيل اهنإو نكامالا كلت قوف فلعلا نزاخم أ
 1| ىلفسلا ةقيطلا ىلا نك أمالا هذه نم ةدعاصتملا ةرخالا تلصو عضولا ةمكحم

 : | يناغ ىلا رثكاف اماهبا ةرشع عزا رادقم ةنم فلتإو روكذملا فلعلا نم
 فجيلو اًديدج فلعلا ناكاذا اًكيق فلتلا اذه دادزيو امانا ةرشع

 ةسمخ هدم تربت ةمزَج لمم لبطصا نكر يف تكرت دقو ) ةمات,ةفونج.
 ||| الا كاذ ايف اهنلث رادقم .ةدئاز تدجوف تنزوو نم تجرخا مث امويرشع
 ||| دافنعانعءيثان عقلا لاهالا اذه نا مث(ةحفلا داوملا نمويلع تدوشحا اه:

 | درابلا]وطا هرضي لب دتسافلا ءاوطا نم يث هرضي الرقبلا نا داقنغاك دساف |

 ا اهب طيحيو نيماهبارادقم اهنخت نيجرسنم ةقبط دوجو نا داقتعاكو طقف |[



 ا

 ةّماخ

 ةذه ةد يف ةعيقلا اهزيثات ةينيك ةياهألا تانإوبحلا ركاشب يف
 فثيح نم.ةحصلا قرط ينو اهيلا ثانتلالا مدع نع ءىثانلا تانإويحما

 بالكلا نكأما عضول ةيحصل ا قرطلا تو جاراإو نك اسملاو تالبطصالا |
 ةلاقم لكو تالاقم ثالثا مسقنو لحتلإو زقلا دودو ماجلإو جاجدلاو
 2 لوصقىلا

 ىلوالا ةلامملا
 هذه ةوض يف عقلا اهريثات ةيفيكو ةيلهالا تاناويحما نأ ا ف

 اهيلا تافتلالا مدع نع 'يثانلا تانإويحلا

 لوالا لصفلا
 ةفلئخغا اهعإونإو نك اسما فيرعت يف

 فالئخاب ةفلئغم ءامساب .يسو نأو حلا يف مي ةي لح نع ةرابع نكسملا 1

 نوكي ةرات شوح رقبلا نكي اسمو لبطصا نيرغلا نكسف ناو حلا عإ عونا

 كم ايفو ناك نإب تارضوقو هع قيف. ضب ارم نوكي ةراثد اينقو

 زعملا نكسمو عار هل لاقي ةدئاقو حارم هل لاقي ناضلا نكسمو . رم يف
 ا هيمو ةجا]نوي زنا نكسمو نملك بلكلا نكسمواجتب رز هيعارو ةبي رز

 دود عضم ةعموص جاجدلا 6 كار كيلا نكيمورجخ تنعزالا

 ةيلخ لحلا نكممو ةنوشرنلا ||[.
 ع محإل) 0 سس سس

ْ 

ُ 
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 اًريثك م اف نقنلا يف ةلمعلا م رابغلا اذه عاونالضرعملاو اليلق وا اًريثك
 ين ةليعلاو وبرلاب .تيباصم نونوكي دقو نوللا رفص افعض نونوكي ام
 ضعب كرادت نكميو ةينيذاب ارقالا ازجالل نوقاقدلا اصوصخ نيذاب ارقالا

 جيسنلا ةجمدنم ةقيقر ةقرخ لاعتساب لوا رابغلل نب روكذملا نيمسقلا ررض
 منلا ماما عضوتو ءاملا يف سيغن ةجننسا وا قشدتسملا ءاوطلا ةيقنتل ةبسانم |

 عمتمعاضف يف لمعت ةلمعلا تناك اذإوءاومللا ةهج يف فوقولا ايناث ميشايخلإو

 لغشلا لاحم ضعب يف ءاوملا لاخدا نكميو اولا بوبه ةهج مثروهظ |ولعج
 ناوهالا طغنناب اًثلاث تنوكت ادلك ةيرابغلا داوملال يزيل هل يرجم بيترتب
 نكما اذإو مهم ريثك ةلعفي 5 قدملا عسي امردتب طسولا نم بوقثمدلجي

 ىأ ةبوبنا اط لعجيو ةنخدل.اك ابلعجي ةفيتس تحت لغتشي نا ةلمعلا ضعب

 ةميظع دئاوف كلذ نمل لصح رثكآ



 عسانلا بلطملا
 ينإويحاوأ يندعملاوا ينابهلا رابغلا نم دسافلا ءاوطا متاعن 2

 نيمسق ىلا ميقنت سفنتلا اضعاب رضي ى. اوطادسفي يذلا رابغلا دإوم
 سيل ىتلا اضعالا 2 هذوفن ثيح نم الأرضي و هتاذ نم هيف ررض ال مبق :

 يدر ريثات ررضلا اذه نع ةدايز ويف مسقو هدوجبو ليجتل لوبق اهبيكرت يف
 داوملارابغ لع يوتحب لوالا مسقلاف هيفةدوجوم يف ِِي ينل ١ صاو 1111 نم اشني

 ىلعو نولايكلاو نوناجملإو نول اننا و نونا ١ ل ضرعتي يذلاك ةيئاشدلا ْ

 عانصونمملارجج عاطقو نوسابحلا هل ضرعتي يذلاكة يري ا داوملا رابغ[
 ىلعو لزغلا تاناخرك يف . .رطقلا ةلمع هل ضرعتملا رابغلا لعو مانصالا ||

 بلاغونيراشنلا بيصي يذلا رابغلاو ىضننو ناتكلاق درابغو مثلا رابغ ||
 روصماهريثاتو ةئرلإر بعشلإوموعمبلا يف تاجيشتب يميني رابغلا اذه عإونا
 ينالا يناثلا مسفلا رابغ فالخم صاصتمالا ىلا ىدعتي ال ءاضعالا هذه ىلع
 ةلبعلا نافرخالا نم رثكا ةديدش ةضرإوع نوكت ام عإونالا ةذهنم نا مث
 ةعرس لسلإو مدلا ثفنو لاعسلاب نوباصيرعشلإو . فوصلإو نطفلا يف

 سيال نم ءالؤه نم ريك لب. نيناحكلإو نيماحنلا لصعم ام رثبكا ةدشو
  ريثان اط ينلا داوملا رابغ ىلع. يوتحي يناثلا مسقلإو تافالا هذه نم ةفاي

 يف ةبيرغ ماسجا اهناك ةربتعم هب يف يذلا جملا اهلعف نع ةدايز صاخ

 ثلا بصملا مفارطابف طلعتي وا د |ىملا هذه صاصتماب دا نبنلا جراج
 .هذهو جملا اهلعف نم ةلصاحلا ضراوعلل ةعيانبرخلا شروع ان

 رابغلا اذه ابنم دعصتملا رهإوجلل ينلا نضاوخلا بسح لع عونتت ضراوعلا

 , [| كلذ ريغو نوي رطنفلإو .بيذلا قئاخو جلو نتتلا رابغ نم. لصحتو |
 ءىتلإو سار عجو يف مسقلا اذهرهإوج قاشتسا نم ةلصاحلا ضراوعلإو |

 ّْ ةكيدر بقاوعي هل يتيتح مثك يف ةلمجلاب و رد إو رذسلإو ناخودلإو
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 دي هجرت 5-3 - د دنتتتحشتب#

 جاديفسالاو ديسكوالا ةنم نوخرختسما نيذلإو صيصرتلاةءانصو راخألا |
 تادعصنلا هذه ضراوعو نإولالا مهب نوتحم# نيذلإو نوشاقنلا اذكو |

 اًيلاغ نوكي يذلا جتافلإو صغملاو ديدشلا نطبلا كاسما يف تيمت دق يتلا
 دعب ءاضعالا عيمج فلنت ةيقيقح ةيمس ةدام مث سفنلا قيضو فاتكالا يف

 | يزنتو هنول يف ةرفصو هجولا يف خافتنا اهنه لصحيو قريصق وا ةليوط ةدم
 | ةلمعلا بيصت ةيخترزلإو ةيجمرلا تادعصتلاو هنإوأ لبق تومو ةخوزيشب

 يفوا ضيبالا بهذلا ةباذا ىف وا ةيجمرلا نداعملا ين نولممي نيذلا

 يبشرلا ديسكو الا تادعضتو ةيخينرزلا وا ةيجثرلا ناولالا تاناخرك
 قلحلا قابطن اك ةلوبه ضارعا ةبحصا عب رس مم نم توملا ةداع اهنع ببشتي

 تادعصتلا هذهو فارطالا ةدورب و يثغلاو قاوفلإو ديف ةيواك ةرارحو
 توملاىلا يدوييذلا مسلإو لسلا ةنم لصح ليلق زج اهنم قشننسا اذا

 نيذلا ةليعلا مث ةيساخحلا تادعضتلل نوضرعملا صاخالاو ةئيطب ةدم دعب

 نولبعي نيذلاك ًاضيا كلذ دعب هيف نولمعي نيذلإو ندعملا نم ةنوجرخت

 ايس الو نيطارخلاو توحافصلإو نيلاقصلاو غايصلاكو سيبابدلا ةنم
 نيذلاو ايقن ساحنلا ناك اذا اهرطخ لقي تادعصتلا هذهو هل نوكابسلا

 مشايخلا يف ملؤم جشن» نوسحي ناهدالا ضعبب ةنوطلخ و راجنزلا نوت
 تادعصتلا عيمجل ةرطخلا ضرإوعلا نرم ظنحت ينلا طئاسولا نسحإو

 لح لعجي ناب ةرخيالا بذج ىلع ةوق هيف ىرجم ءاوهلل بتري ناوه ةيندعملا
 يجنرفالانوناكلا ةب وبنا اهتروسامنم ىلعالا ثلثلا يف ذفني ةنخدم لغشلا
 ةنخدم ةروسا. يف روكذملا ثلذلا نم ةروساملا كلت فت وازانلاب دوقوملا

 ثلذلا يف ةرارحلا دوجو نال ليدنق روك ذملا ثلقلا يف عضوي وا ىرخا
 نإوذنم جرختو هيلا بذجتن ءالخ تادعصتلا هذه دقت ءإومللا درطي روكذملا

 صوصخملا لايسلايفةسومغم ةقرخ وا ةجضنسا مشايخ |ومنلا ماما ةليعلا عضوي

 ءاوطا ةيقنتو عرخمالا ةلازاب |
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 كلذ بابشا فالئثخا بس> ىلع تادعصتلا هذه لوبنل ريثكوا ليلقا

 مسجلا ةكرحو صخقلا وق دادعتسالا اذه للغت ينلا بابسالاو دادعتسالا

 يف هيونث يلا بابسالاو اهريثات ىلع داينعالاو ةيذغالاو لاغشالا يف
 نم تسيل اهانركذ بلا ضراوعلإو ركذ اا ةداضملا ةئيدرلا لاوحالا
 ةيماجالا تادعصتلا نم لب طقف يص 20 نم ةينالا ةئد درلأ ت تادعصتلا

 . ملاقالا بسح ىلع ةتليلقوا رطخملا ةنينك تافا اهنم لضحيو ضيا
 اذهو ةيمومعلا ةككلا ضخي ام ابنم تادعصتلا هذه نم ةيجنخنا طئاسولاو
 اذهو ةيدارننالا ةعصلا صخت ام اهنمو ماكحلا نم ضخلاو ءاننعالا يعدتسي
 ةروك نم ا لوحألا صخت يلا طئاتولا ل اعتساب سانلا تاح ١ نمةلعف نكم
 ءاوطا عاونا باوبا يف

 ايفا
 ادهمدسح-ت

 نفانلا“بلطملا
 ةيندعملا تادعصتلا نم دسانلا اوطلا جتاتن يف

 لصحتو عانصلاو ةلمعلا مرثكالاب ةيندعملا تادعصتلل ضرعتملا

 نوهتنالأو ايتوتلا حو ورب روهشملا ينيصراخمإو خرلاو صاصرلإو قبيزلا نم

 عاجوا اهنع دلوتي ايارهلل الطلا ةعانص نم ةلصاحملا ةقبيزلا تادعصتلاف
 ةيخم ضراوع مث نيمدقلإو نيقاسلإو . نيدعاسلإو فكلا لصانم يف

 جافلإو لازهاب نوتومي مث نينس ضعب كلذب نوضر#ةلمعلإو تاجالتخأو
 اموي الا اولغتشي نا عئانصلا هذه يف ةلمعلل نذوي الزيراب تاناخرك فو

 ةنس ةرشغ يتنثا نم رثكا ةعانصلا هذه لمعتسا عناص دجوي الو ةعبجلا يف |

 تادعصتلاو بهذلاب نداعملا ىلط ةعانص ةامع يف دجوت ضراوعلا هذهو

 هيف . :رولغتشي نيذلا واف هعبانص باب را نم ةلمج بيصت ةيصاصرلا

 قدانبىلا وا حتافص ىلا ةنولعج نيذلإو ةتيفصت مةعانص نيذلاك راح وهو

 يكط ةعانصك عيانصلا ضعب يف اهيلا جانحي تاريضحتن نم نولعجي نيذلا مث
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 | بهلي الثل ةتنلل اهيبرقت نع يلكلا. سرحتلا عم نكل ةداتعملا .ليداننلاو ا أ[
 نادعب الإ ةرفخلا يف اولزني ال نا اعبار ةرطخلاضرإوعلا ةنم لصحتوزاغلا |[
 ةريجما عضوت نرا اسماخ ءينطني ال بهتلم مسج اهيف عضوول ةنا اوقتمتل |

 ةيضاحرملا تادعصتلا عنم امإو اهغيرفت نمز ةرذحلا ةفاح ىلع اذيج ةعلإو

 كس باوبالا تحت فاجلا سلكلا عضوب نوكيف ةقورالا يف اطوخد نع ||
 يف ةسومغم ةقيفص قرخ اهيلع لعجت ل ابح بإوبالا فاخ دي نإو طاربق

 لاحمو نفسلا, نم ىلفسلا ةقبطلاو لبازملاو تاعولابلإو رابالإو ريجملا ءام
 حنو غبادملاو دولجلا فيظنت لاحمو مئاههلا نم عراكالاو ءاعمالا فيطنت
 بيترتك اذن ١ اهانركذ ينل ةقفإوم طئاسو هتمالسل اهنملكيدتسي كلذ

 رورولكب اهثروريثكلا ءاملاب اهلسغمم اهنيظنتو ءاوملا اهيف ددهت تاجضثذاب

 لعجتو تاعول ابلا ىبقن نإو هوام ياربجلا رورولكو ا يتلا ءام يا يلقلا

 اهنيظنت لهشيل امص ةراججت طلبت نإو امتادعصن نم ىجنب يك ةردخ اهترفح
0 0 

 . عباسلا بلطلل
 نكميال يتل ١ تادعصنلا. نم دسانلا.ءاوطا جتاتن يف

 رتيمويدوالا ةطساوب دهاشت نأ

 شي واشتلا نم فرعن تادعصنلا هذهو ءاوطا صاوخ فرعن اهبةل اينو
 صاختالا نم ريفك عاهجا نمثدجت ام اًريثكو اضعالا قنغيف لصحت يتلا
 يتلا تادعصتلاو ةئيدرلا تادعصتلا يا مزايملاب ٍذكقيح ىبستف ىضرملا

 ةل اح بسح ىلعو اهنثاكت ةجرد بسح ىلع اهجياتن فلدخت اهددصب نحن

 قلعنت ال يفو ةحتارلا نم نايحالا ضعب يف اهدوجو فرعي و ضيا ةوكلا
 فوصلا اصوصخ ةوطسالا ضعبب اضيا قلعتت لب طقف|وها يف دوجوملاءاملاب |

 دادعتساو يف ام صاختالا نم نا مث بطر اهنم لكن اك اذا اسال بشخ و

 ا



 طئاسولاو اهعانثا يف نوتومي ةيقاجت را "تاك مل لصحتو يداراريغ لاعغ]

 مس سبا

 امامإو ايدوُس يددي كودرو زولك وارولكلا يا ىجسكوا وكتايورم )
 نا الوا يهم اط نوضرعم ةءانضلا ةذه ةلعّيتلا ضارعالا ةذه هب كرادنت |

 رثحلا لورق نا ايناث سبايلا درابلا تقولا ةيضاحرملا حلا غيرفتل |وريخت |

 رتغلا بابسالا ةّيقب و ةنجاتو اهبف هاملا فوقو وعنك نو اولا هيف ددجتب

 رفحا كلذ يف طوئيضتسي نا ايلاث ةعاس تيرشعو عبراب اهيف لئعلا لبق |
 عومشلاب اوئيظتميلف ليداتنلا كلترسبني َ نافكلذب ةصوصخلا ليدادقلاب ٠

 .٠ ةرنحا ج راخ جرخيف توبكدعلا دهوش | دوجوم زاغلا ناك اذإو
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 باهتلا غنم ةبتلاق بتوقفلا"كللتخ زم هوضلا ةذفنيل اهرتاذ ْنَم ةبقفم ةبق
 تويكتعلاك ةراقملا ناكرا يف زاغلا هب ىري بونثلا نم ذفانلا وضلإو زاغلا
 عقرفي و بهتلي الئل اهلجرا تحت رم ع ةلعلا  ذخاتف
 ملي يعبني نأ اناث .ةدحأ إو ةرم مدس وا ”نيزمالا نيله قت (ةوزابلاك

 يذلا درة رع 6 اًرطتسا اهني والعجم ؤرتملا اوعسوي نا

 ءوضلا مدعو ا ذربلا يف ةاعلا ةجزما رّيغت ينلا ةيوصلا

 ام اهزيغو ةيضاحرملارفحلا تادعصت نم دسافلا لوطا جتاتن يف

 ةنقنم ةبن إويح وأ ةينابن رهاوج ىوحي

 نوكت ةيضاحرملا رفحا نر م كردحت يتلارثكالاب هرطنحلا ضارعالا

 اذهبنوباصملا ةلمعلإو اهنم دعاصتي يذلا وكي رونلوس وردي ا زاغنم ةكشان

 توصل ن وخر صيف قنخم لاعسو ةكرحلا نع مهنقوب لقب لاح نوسحيزاغلا

 موديشنازاغ بف تادعصتلا هذه رييغتو ةناتنلا ةلازال رثكال اب ةبسانملا

 لّيذنقلا افطنا سفئتلل ؛دْيِج ريغ هالوطلا ناك ولفيا نيرمالا دوجو قنحي ةلوقو ١

 00 ا كلا "رااح



 قشنتسي نال حلاص ديج اهبف ءاوطا نا !وققحتي نا دعب الا ةلاطب بتع || ٠

| 
 جومجح »م

 | يملا ديسكو الز اغ دوجول اما انب طيحلا اوطا كاقن تيريغ تقرحا اذإ | ظ

 جد الواي ديب رين يتلا ضراوعلاو يمنا ونيجوردبالا دوجول وأ

 رصبلا يف طالتخإو 57 يف لقثو دل بلقلا نابرضو ناخود

 ةقدحلا عسنتو قرزي و هجولا خضتنف ايسكيفسالا اريخإو مسجلا يف فعضو

 يذلا رطخلا يفكشي ال كلذ نمو ةقيقح تام ةفغسملا تاجلاعملا نودب

 ىأ نخادملا دس نم ةداعلا هب ترج امرطخ يف الو تيجلازاغلا ةلازال ||

 سبنحتل تيبلا ةقورا ةئفدتل نرفالا دالب يف عنصت يل ارماجملا بيبانا

 رارحلا اهيف
 هد بب ننس

 ينلا تاراغملا يف دجوت يقلا عرخالا نمأدسافلا ءاوطا تان يف
 نداعملا اهنم. تجرؤتسا ظ

 زاغ وا ملا ديسكوا زاغوه تار اغملا هي ةئيدرلا ةرخيالا"“ساسا

 امرك ةرخالا هذهُو اه أدراوهو يبعفلا ضماحلازاغوا ولورا

 محلا تاراغقق ةدحإو ةعفد اهتلطن دقو اهيردت ةعلإولا ماسجالا ءينطت

 نع نورخاني نيذلا ةلمعلا تيمت ةيشغم ةرخا اهنم دعضت ام اًريثك ين دعملا

 راظملاهذه عفدل اطاعتسا ينبني يفلا طئاسولاو تاراغملاكلت نم جورخلا
 ناك اذا اصوصخ تاراغملا يف لولخدي تا ملل يغبنيال ةلمعلا نا لوا يف

 هيلع ليدنق وه) يفار ملعملا ليدنقو عقرفي نرال فاك زاغ كانه سيلةنإو



١ 

 | ىلعالا لك الانهو (نماثلا بابلا عجار) ىنكسلا باب يفالا كلذ ركذن
 قاشنتسا نم لصحت يتلا ضرإوعلا نعو توبببلا يف عرزتيفلا تاتابنلا لعف
 تاعاس ضعب يف تاتابنلا هذه نم مظع رادقم اهيف يتلا نك امال اوه

 ددجتبال ينلا ةقبطنملا نك امالا ىف ةعورزملا تاتابنلا نا لوفنف راهنلا نم

 نك مالا كلت يف دوجوملا ونيجمكو الا نم ًازج برشتن رشعب الا اوطا اهيف
 نكترل اذا الآ مني ال اذهو يحنلا ضماحل ا زاغ نم اًبيرقتهردق اهنم دعاصتيو
 نا تقو كلذ اممرهاظتيف اهيف سمثلا ةعثا لعنل ةضرعم تانابنلا

 تاتابنلا عضو نا تن كلذ نمو ليللا تقو يف اصوصخو لظلايف نوكت

 عيبج يف هب ثحي تيمللا تاتابنلا هذه لعف ناو ادجر ضم مونلا لاحم يف
 رثوت يتلا نك امالا يف اهبعضو امإو س.شلاربثات اهيفربظي ال ينلا تالحا

 تاباغلا نم قشنتسي يذلا اوطإو !دج عفان وهف اهترارحب سيشلا اهيف
 ضماخحلا نم ريثكو ونجسكو الا نم ليلق لعونجم ةنال دج رضم كاسم ||[

 ١ يكل انيميغم دعب نم ةيلاع اجا اهيلع يخل كييبابشلا قلغبساذيف يبحنلا
 قرشنن ا دعب امس ال لح ديج وبف م تاباغلا اوه قاشنتسا امأو

 لاقي تابنلا نم ارضخلا ءازجالا صخب ايف هانركذ ام عينجو شمشلا اهيلع
 امريغ ضراوع اط روهزلا اهنعبت ينلا ةيحيارلا تادعصتلاف راهز الاف ةلثم
 سار عجوو ديدش ملا نييصعلا صاختثالل اهنع بيبستي نا شو اهانركذ

 فاك روهزلا نم ثدحت ينلا ضراوعلل انركذو قانتخإو يشغو فعضو
 اهل ةبولطملا تاسارتحالا ركذ نع

 علإ ارلا بلطملا

 مفلاك قرحت ينلا ماسجالا ةرخما نم دسافلا اولا انت ف

 اهريغو رمح إو بشخ إو
 بطحل إو نايدنسلاو رهغلاك قرحت ينلا ماسجالا نم ةفلتخلا عاونالا
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 || هل لصح ةدمزاغلا اذه تحت تانإوحلا نم هريغوأ رشبلا ككم اذإو

 | را نان نيتفشلإو هجولايف ةقرزو سارعجوو ناخودو سنفنلا يقرسعت
 ضراوعلا ةذه لوصح ةعرسو اك تالا راس ام. لوطا هدم هيف أ

 |١ جيان لصحت ام اًريثكو لحلا يف نيعينجلا صاختتالا ةرثكب سح ىلع نوكت
 | ديدختو ةدابعلا لاهم رم اهريغو دجاسملا نم سانلا عماجم يف اولا اذه

 ] اوْطا لوزيف اهنيب امف لوطا يرختل ةلباقنم تإوك مث نوكي نك امالا*يف اوطا

 ! لاحم يف اصوصخ لمعينأ يغبني رمآلا اذهو يقن اوهب لدبي وةعرسب دسانلا

 || :تادعصن نم ؟ىلتمت نال ةضرعملا لاخجلإو سانلا نم !ريثك ىوخت نال ةدعملا
 | جرشلا تاعاقك ةماعلا مولعلا نكاما يف نوكت يتلا تاعاقلاك ةئيدر
 | لاخمو تاناتسراوبلاوسانلابةنوحتملا نفسلاو لاغشالا تاناخركو ايمكلاو
 ظ نار دجلا لفسا يف تإوك تن عنم يف ةديجلا طئاسولإو كلذريغو نيملا

 ||| ةفصلا هذه ىلع اهحتف ناف طاباس وأ ضرا نم هيلع نوسلاج مث ام. ةي واسم
 || ةجرد تفلدخا اذاف اولا نم لقئاوه يذلا محلا ضماخحلا زاغ ليزي
 || نيدوجوملا صاخالا ىلع يشخو نك امالا يف لخاديذلاوطإو جراخلا اوطا

 // نم خهذاب أضيا ملل خف يلفدلا تإوكلا نم مهيلع هلوخدو دزبلا ةاجث نم اهيف |
 | فيتكلا اولا نم هلدب ددجتي و فينخلا ةاوطا اهتم ذفنيل للا ةوبق للعا |

 | يف لمعت ينلا نخادملا لثم كلذ نوكيف اهوخنو تاوبالا نم لخدي يذلا
 ةنخدملا ةب وبن ةطسإوب اوه اهيف ددجت' ةناف نارينلا داقيا لاح

 ىل 1 باطلا
 تابنلا نم دسافلا اوطا تان َق

 تاناويحلا رييغت ل هجو ىلع هريغنو اوطا ىلارطضن تاتابتلا

 ال اننكل انب ظيحلا اولا ةمالّس يف دعاست ةمظعل ١ تانابنلا نا مولعمو هل



1 
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 نإورطخ مهم دحإول لصح اذا مهضعبب اونواعتيل لمعلا ةلاح ين إوعيدج |

 | ناب رومخلا اهيف عنصت يتلا لاحلا يف ءاوطا ديدجت اهدحا نيئيشب نوكي |

 هئام شرب واريجلا ءافطاب لاخلا كلت نمزاغلا اذه ةلازا .يناثلاو ةعرسب |

 | اذهبيرشتي كلذ ناف هيلع راحا ءاملا عضوو يولقلا دامرلا عضوب وا اهيف |

 1١ أ فرس ردخ قو ضراوعلا هذه ةنع تشن اًنمز ويف صخشلا رهتسإو

 / ا لاعفانالطبو مدلاةرودو سذنلا سبحو روعشلا 02 ردصلا ضايق
 يزاغلا اذه دوحو فرءنو فئاظولا هذه

 1 اهو نيتمالعلا نيتاهب ءاوطأ

 ْ ْ ضراوغلا هذه كرادنو نسثلا دابغ رون رارمحإو ةبهتلملا ماسجالا ءافطنا

 || ةاوملا يفر هرج اهيف بترتيل اهضعب ةلابق كييابشو بإوبا اه لحي

 نإوذيبنلا نزخم وح مهسواورب وليم ال نا ىلع ةلبعلا ىصوت نايغبني و زاغلا

 فرامل هذكو ىتارسا ريغ همر نه ا نيدلا امن علا ني اطول ذل

 || ثيحو ضرالا تحن رنح ضعب يو رج او سلكلا رينانت يف دجوت أهنيعب |

 || اهكرادت ظئاسو نكتلف عيمجلا ةس ةدحإو ضراوعلا هذه تابسا تناك |
 افا ةدحاو

 همس 0 حس

 يناثلا بلطللا

 ددجتلا ريغلا ءاومملا تان ٌْق 0

 75 1 د 59 ريل اناا

 ىأ ايزتخ لإ 00 ا رد نعأ اوطا قوتوزوالا |

 زاغلعف نم اًئاد ًانشنق ددجتلا ريغلا ءاوطا نم ثدحت ينلا ضراوعلا
 ةنأ 0 8 وتو نما زاغلا 7 ا 4 4 5 نقلا

 ةيميسسسلا

007 
8 



 | ؟2

 |وهلا يف عيرسلا
 يمول

 ثاانلا لصفلا

 ءاوبلل ةي واممكلا صإوخلا نم ةلصاخملا جتامنلا يف

 ةدسفت وا اوطا ريغت يتلا بابسالا نموا

 يدي رولا مدلا ةلابقمسا لوا يه نإويحلا مسح يف ءاوطا لعف جاتن نا

 يسخ لع نوكت اهنا رهظي يتلا ةيناويملا ةزارحا دلوت اناث يناي رش مذ ىلا
 ىلع نيرمالا نيذه ميمتل يغبني و ةطسإو ريغ نرد ةنع ةببستم ىضنتلا ةوق
 ريغن اذاف فئاكت ضعب هيف ايفن قشنئسملا ءاوطا نوكي نرا لاح ليك
 مسجلا ماتو ةدوج لقا سفنتلا راص هل ةريغم بابسا ضعب نم ءاوطا ءاقن

 رديجكوالاوه يذلا فنا ياذفلا رصسلا ءذفق نم نيكي ال اوه ريغتو
 ةلاتق تادعاصنو ةرذيإو زاغ ىلع ناوحالا ضعب يف هئاونحا نم لب طقف
 بابسالا هذه نم لك سرع ثحن نا بجي ةليفث ضارمال اعوبني ريصن
 اهمتاتن ةمواقمو اهديعبت :يف ةديفملا طئاسولاركذنو ءاوطلا ءاقن ريغت يتلا

 لوقف

 لوالا بلطملا

 رومخلا ةرغيا دعاصن نم ءاوطا داسف حتاتن يف

 حافتلا ذيبن وا ريخلا اهيف نوعنصي يلا لاخلا يف دجوت ةرخيالا هذه
 زاغلا اذه رادقم ناك اذاف يبحفلا ضماحلازاغ نم ةنوكم يشو ةظوبلا وا
 عجار توما ةلاح هبشن ةلاح) ايسكينسالا ةنمتلصح يوركلا ءاوطا سمخ
 لولو مسجلا رهاظ نره ةيويحلا تاكرحلا عيمج اهيف فقث (نماثلا بابلا

 كلذنم لقا اولا يف ةرادقم ناك نإو تامل ةدم صخشلا كرتو كرادتن ||



 ال ىلا

 هرب 0
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 01 اما ةركلا ىلع ةفذقت لو يفاب : نايركلا لايملا ا ا ارامل
 3 اا طن اع امإو "” فذقي نال ةيانك هيف ام ةنموحت ) اهوكل
 || مريغو لب نييبصعلا صاخشالا ناف ةركلا ىلع عقي ال ىتح معغلا ءازجأ نيب

 : ىبصعلا يعتلل ةيلباتلا ةجردبسح ىلع ةندش فلنذت يصوصخ لنثب نوسحي

 جالتخإو قلقو ينطاب شوشعب اب وحصم لقنلا اذه نوكي و صخت لك نم
 لصحي وجا يفةلاحنا هذه دوجو ىنو ديدشب عنو ,سفنلا يف قيضو فارطا |

 لاهسالانايحالا ضعب يف ل تبلج امب رومضطا يف شوشن صاختالا ضعبل
 حورجلا تاماحتل | لحم لوط هيو لصافملا يف لاب سحب ميضعب و <يتلإو
 ةطساولاو جتاعنلا هذه تبهذ ذولا ُُ ي 5 اوتلا ل دعا اذاف كلذ ريع حوةميدنلا

 ضعب لاعتساب ب صغلا بسح ليلقت يف متاغلا هذه نم صلختلايف ةديرفلا
 0 ةيذغالا ىم ةنبملا ليمخت يبج# و موبلاب وةيلضعلا تانثاد لا
 لغش مدع صوصخم اب و فاي رالا يكسورتافلا ءاملأب مايتسال ابو ةقيطن

 راجنلا تقو يئابربكلا لايسلا روزم لحم يف ضخم دجو اذإو. لفعلا
 ا ةديدش تانجرو تابارطضاةهل لصح فذقملاك اذ هيلا لصوو ةقعاصلا

 ظ نسحإولاحلا يف توملا ببساَدج فاذقنالا دتشا ناف ضرو قورحوا
 توبيلا ىلع عضوي تلا قعإوصلا ثداوخ نم ظنحتل | يف اهنم و قرطلا
 تييلا نم جسم ىلعا قوف بصني نا يش) دعرلاةياقوب ةامسسملا ةل الآ هنوكسملا

 نم تيبلا جراخ ىتلتو أضر ديدخ نم ةلسلس هب لصوتو ديدح نم جر
 هيلع تعقو حمرلا كلذ ةقعاصلا تزواج اذاف ال دعن رئب ين الخلا ةهج

 يف صخلا . ىنخ نإو(رئبلا يف عقت تح ةلسلسلا تبحلو ديدحلا بذجي
 نك امالا نع دعابتي نا ضيا ليسلا 'نمز يف يغبني و ليسأا نمز كتيب

 سيانكلا شيقإونو راجشالا نعو سم ساارب ةيهتنملاو ةعفترملا توببلاو

 يثملاب وا ةحوتنملا كيبابشلا ماما فوقولاب ءاوملا يراجل ضرعتي النإو
 ||| دعرلاوه وجا يف توصل عيسيف اهنمدجو رخو ب املا ازجأ هقب زممب نوكي ةفذقو(١) |

 يحس اسس سس نس

 دلل

 دهس



 كفطلإ

 ىبف ةيوهالا ةيقب لعف فلاخي اوطلا اذه لعف (بطرلا درابلا +اوطا عبارلا)
 ىف اناك اذا زيف نسبايلا درابلا اوطازيثات نم دشا دلحلا ىف هريثاتو اهرضا

 عونججا جدنيو ةيلكلاب معجم ن ه ةجراذلا ةرخألا تةفت' د هب نال ةدخاو ةجرد

 ديزي وزاربلازغكي و ةيبجشلالفثو مضط ا فه كيف ارسم اجامدنائرعشلا

 نم زينك ر بظي ذكي مظدنم ريغ نوكيو نضبنلا فعضيو لوبلا راذقم
 اوما اذهو ملا ةدح تفعضتو ةيذعملاو ةيوئرلا ةيطاخغلا ةيشغالا تابابغلا

 ةعظفنملا تانتيحإو ئودعلا تاذو ةئيئابولا ضارمالا روهظ هي دعاس
 .اجازف تئئاني ال وهو ظوب روكسالاو ةيواننيللا تانافنحالاو اقستنسالاو
 نميكلا سارتحالا نذا بيف يدرلا وريثاتبرثاعي غيمجلا لب ةجزمالا نم
 رخل ا ةجرد يف ديزتينلا ةزينكلا زانلاب لصحي كلذو ةنع دغبلإو اوطلا اذه

 نسال ال اعنا كلذل تاضيو ويف ثلا ةينكلا هايملا دغضنو اوطا فنتو
 ديفت نا اهتياغ يقلا هيبنت ليلق لع ةلمفشملا ةيذملا ديلا ةيذغالاو ةراثخلا
 نالفاغلب إب طارفاب اطارتكسا تبني ال نكل ةرئاذلل زكرملا نم ةوق اًمئاد

 ءاوطا نم لضحت اهما انركذ يثلا ةيدتللو ةيوئرلا تاباهتلالا ةنبنت اهترثك
 ةيدلتملا باضغالاف ( اهتئاعتو ةيئابربكلاوهؤ عبارلا امو ) بنطرلا درابلا

 قشتنملا يوركلا اوطا ناف منجل ةينابزبكلا رانلا 4 لصوت ينلا يف |

 يفو ةئرلا يف رثا ةئناب زبكلا رانلا نم ليلقوازينك لع اي ؤنمم ناكاذا اًئاذ

 يوركلا اوطا لعف ركذ لضفلا اذه نم دوضقملا ناك كيحو مادلا ةرود
 مل اذا لماكر يغ هنف انمالكن وكي ةسيئرلا ةئاَزجْلا دنخا ناكو مانتجالا يف

 ىلع لياق واريتك يناب هك لايت. اهيف .ماسجالا عيمج لوتنف اهيلع ملكت
 اذافلايسلا كل ذل ئني العوبنتي يف ضرالا ةركو اهتعيبط فالنخا بْسَْح

 ةنز اوموجلا يف يذلإو ةرؤكذملا عركلا يف يذلا ينابزبكلا لايسلا نيب ناك
 ةيرخ لكب مت ضففتلا ففئاظوؤ ةنناب ربكلا تاكرحلا نم ةكرحزبظت م
 تعظننا اذا ام فالخلايلا اذه دوجوب رغشنس )ل ثيخ ةلوهس لكو



 ا

 ةطيسبلا ةعطقتملا تايبحلا .اذكو يضطازاهجلا ةيشغا اصوصخ ةيظاخلا

 نيذلا نوي وافنيللا صاخشالاو لافطالاو ءاسنلاو طوب روكسالاو ةثيبخإو
 صاخنالا ف الخير طخ يفإوملا اذه تحتنونوكي ةبدجل اوا ريزانخحلا اد مييف
 ةناف سفنتلا ءاضعا يف ةنمزم تءاد مهب نيذلإو نييبصعلإو نوي وارفصلا

 يتلا ئانلل ةداضم ةئرلا ىلع لولا اذه نم لصحت ينل اجئاتنلا (سبايلا درابلا
 لوطا لقث يف اهنع انيلكت ينلا تاتنلا نم برقتو بطرلا احلا وهلل اهانركذ
 ةديجلا رصانعلا نم نكمي ام ردق ىلع ةميظع ةيبك ةئرلا يطعي اوطا اذهف

 20000 مسجلا يف يفايرشلا مدلا دادزيو سفبتلا اضعاوبنتف سفدلل

 يومدلاجازفل بوسنموه أمعيمج هيف ةرظيف ةلمحاب و اًضياومت او تالضعلا

 دتشنو ةرتاوتم ت رح ميمتث : ىلع ناسنالا ىوقيو يدلجلا راذلا ليو

 زارفالا امإورتاوتلاو ةرارذلا ليلقزاربلاو اعيرس مضطا نوكيو ةيبشلا

 لجإل انو اريثكا اهنم لك نوكيف يلوبلا زارفالإو يبعشلاز ارفالاو يننالا

 ناك اذا ةنال ةدايزب اًرينك نوكي ال نا ءاوطا اذه نم تالا هذه لوصح
 نم ءيثانلا فعضملا ريثانلا ةموانا. ةيفاك ةوق اضعإلل ىروكي ال كل ذك
 ريثاتلا اذه رمتسال وتلا كلت الول ذا دربلا وهو ]لوطا اذطل يلوالا لعفلا

 تاناقيحإلل +ىبم اولا اذهو اضيا نايبصللو لب ةلي وطلا ,ضارمالا نم
 كلذريغو فيزنلا عاونالو ةيردصلا تاباهلاللو اهعإوناب ةيومدلا

 ضارمالاب رضي وهو ةنطابلا اضعالا عيمج يف ٍيقيقح التمأ هنمز يف لصحيو

 ةيذغالا لاعتسإوةيلضعلا ةضايرلا اوطا اذه ررضلةعفادلا طئاسولاوةداحلا

 رانلاب ,.نكامالا ةئفدتو ةراح سبالمو ةريخم تابو رشم ضعب و .ةيفيللا ا

 ءاوهلا ثلاثلا ) دالبلا رييغتب الآ ءاوهلا اذه حانن نم صلخت الو ملل ديج

 | ام لثم ةفعضم جياتن ةنم لصحت ةيوقم جئاتن ةنم لصحي كنا لدبف ذئيحو

 .ةيفغالا تاباهلا نم ريثكو نوعاطلإو ةيوارفصلا ىحلا اصوصخوةيئابولا

 صم ها حعملا

 ا



 ١؟|

 أ ةسااتاب ورشملإو ةيوافالا ةريثكلا ةيعطالإو موحللا نمرانكال اك ةرارحملا

 لب مماذغرمأ ريبدت يف ةديج ةقيرط نرومزتلي ال ةراحا دالبلا 0 ًْ

 عم ةيلغملا تاببملا عيمجو ةيحورلا تابورشأإو اًرينك ةوهغلا نوليعتسي

 نذاف مل 2 3 ١ ةديدعلا 0 بسنت ايش هذه لاا نا

 7-5 اريثك وب رشي نإو ١ 0 املاب ماسي شرت 0 مو لزنن

 :هلدج هضاير اراممو إب ةقرلا ثابوترذلا م شطملاب ادا
 وسيلين إو اريك درابلا ءاملاب مايقمالا |وابعتسي نإو راهنلا طسو يف ةفيفخ
 اوْطا(بظرلا راخلا ءاوطا يناثلا 0 كلذ وحنو ةرارحا طم ال ينلا سب الملا

 ةب وطر نازيم نم ةئاملل ةلمككلا يفو ةريخالا ةجردلل برق املك بطر نوكي

 ةلقث فخ الك اراح نوكي و ةبوطر ىلت.بف اهبلا يهتني ىتح هتوبي و ءاوطا
 ةرذالاو ةرارحلا عامتجا نه ةلصاح مسجلا ىلع بظرلا رانا ءاوهلا جتاتنو

 مت هيف اضعالا نراف مسجل اقاعضا وهلا عونا رثكا وه |وطا اذهو ةفخلإو

 ليف ةرخبالاو ةرارخلا يلعنل ةعيطم نوكت مسجلا تالئاسو رسعب اهنئاظو

 ةفعضب و مسجلا مع مب ريزغ قرع لصحيف مسجلا عطس ةوقب جت مث نازوعلل
 شطعلا دقني و ةيبشلا فعضتو هيف يذلا يمومعلا فعضلا نع ةدايز

 فعضنو الباس نوكيو زاربلارثكي و لماكر يغو أيطب مضملا نوكيو

 طوبطا لصحب“ يبصعلا زاهجلا يف سحلا لقيو سذنتلار سعب و مدلا ةرود
 انمز اوهلا يف ةلاحما هذه ترمتسا اذإو ةكرح ىندا مسجلا 1-6
 ينعا يوافيللا جاز 30 1.1 عابط ناكملا كلذ يف نيدوجوملا صاخالا تثروأ

 نوكي وفعض : لصحيو موجود نول دنفي واتفتنم اًخر مهحل ريصي ةنأ
 ةيناويحإو ةيتابنلار هاوجل ليت ةيوهالا رثك اوه بطل راح ءاوطا

 نم ةدعاصتملا ةدسافلا ةرذالا دحإو تقويف لحي نال لوبق اهرثك او

 ضارمالاو يودعلا تإوذ ضارمالا روهظ هتقو يف ناكر هاوجلا كلت ١
 ك0
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 نين الثملا نيرشعو سمح نمرحلا ةجرد تقثرا اذاف ) ةيومذ واةي وارفص

 تاناقدحالا تاصخوةدروالا تخفتن إو راك ا اهظعلق ضارما ترهظ
 ّةوقلا تفعضو ماع بٍبعتب رعشتسإو رسعل 598 نسفننلا مثل د ةرطخلا ةيضخا

 | شطعلا ددجترتإوت تن ةنم اًذج ريزغ حاشترال اًركرم دلحلا راصو ةيلقعلا
 ةدرابلا تابورشمللو ( ةضيجلا اصوصخ ةينابنلا ةيذغالل ةيلباقلا تا

 ةيدعملا ضارمالا لوبتل مظع دادعتسا لصحو ةيبشلا كلف اه ؛اةيضيحلا |

 ةوق يف فعضو يبصعلا عوبجملا ْ مظع لازهو ةيدبكلا ةيدعملاو ةيوعملا

 ةدرابلاوةضيحملا تاب ورشملاو ةيتابنلا ةيذغالا لبحت لعالا ردقن الفةدعملا

 ادج ةرا ا دالبلا يف 15 عافترالا يس !ذخا مإودلا ىلع نازبملا 0
 انني داع تناك ءاودلا ىلع ةدهاشم اهانركذ يتلا ضراوعلا تناك

 ضارمالا نا دالبلا كلت يف دهاشي اذلو ةلدتعملا نكامالا يف امنمرثكا

 كلبع ءاهتنا ىلا ةءرسب يرسن ةيداخلا ةديدش تروكت نا اهعبط نم ينلا
 ةجزمالا باكو ةفوخم اًمئادةبحاصملاهذهو ةينخم ضراوعاهبعمل أم !ًرينكو
 لضعلا باهنلا نم عجوب نوباصملإو ريزانخلاءاد مهيفنيذلاو ةيوافنيللا

 لغم يف ةشيعملا مهبسانت نر.ذلا مث ةيدق ةنمزم تاهيشات مهيف ن؛ذلإو

 جيغتلل نولباقلاو ةيوارفصلا ةجزمالا . باعصا امإو ةجردلا كلت

 نم ١ كي نوررضتي ايي مه ةدرابلا .ركامالا ُْق ماود نونك اسلاو

 صاخش الا ب سانت ال ةراحادالبلا يف ئكسلاوةسباهلاةراحلا ةجردلاهذه ريثات

 مهبسانتف فيصلا نرمز امإو ءاتشلا .نمز الاردصلا ضارماب نيباصملا

 نكلو اًميطبب سفنتلا ريصتو ةئرلا فئاظو يف عرسن ال يقلا ةلدتعملا دالبلا

 يغبني راكالاب نصل ةبسانملا لاحلا ةريخ اياد هل رسيئي ال ناسنالا نوكل

 يف هتشيعمل !ًرظضم ناك نم اهامعتسي نا بمجي ينلا تاسارتحالاركذننا
 فاعضالةسيئرلاةطسإولافةل ةبسانم ريغتناك اذاةرارح ا نم ةعنترم ةجرد

 1 ةدئازأا ءايشالا لوطاعتي ال ناب ءاذعلارماريبدت يه ذئازلاديدشلا رحل ةجنتن
 نوي وست تنل دعم - طهانوإاا18
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 | ايصحلا ضرال اف ضرالا تس نم ةعشالا كلت ساكعنإ 0 سمغلا 1

 ْ نمرثك ١ ةعشالا سكعن ةرارحلا برشت ىلع ةردق لقا اموكل ةيلمرلاوا
 ' ام لك يف طبهترحلا ةجردو ) دشا رحنا ةجرد ةروريص ىلع دعاستف اهريغ

 طخب نع دعبلا يف دحإو قسن ىلع نكامالا نوكورجلا ةفاسم نع عنترا
 اوتسالا طخ وحت يضارالا ليموةدرايلا وا ةلدنعملا قطانملا نع وا اوتسالا
 'لادنع!للقيءاملا ةرخادعاصنوةرارحلا ةج .ردرثوي اهنيياءعالا دحاوجنوا

 اارخجلا نرع ةديعب ضرا يف اًدبا عفترت الربا ةجردف هَل ةرواجملا نكامالا

 ةجرد يف فالدخالا ببست جابرل اف ةليجابو رئازجلا يف عفترت ام رادقم
 اوتسالاطخ ماس نم هيلعرمت ام ةرارحجا ليحت نم اماوجلايف دربلاو رحما
 | ماسجالا عيمجو هيلعرمت يذلا ديلجلاوا جلل اهنرارح يطعن اهنوكن م امإو
 تفلدخاولو ةدحإو ةجردب بيرقتلا ىلع .يف ةيوبح ةرازح ظنحت ةيحلا

 | ةعسذ يرشبلا مسجلا يف ة ةجردلا هذهو تنلدجخا ايم دربلاو رحنا تاجرد

 ١ ةقلعتمريغ 0 ةرارجلا ةذهو روموي ر نازيم نم بفصنو ةجرد نورشعو

 اوطاف سبايلا راحبا اوطا لوالا (ةعب را اومطا عاونإو ) انب ةطيحلا ماسجالاب
 ! ةنال دعاصنلا ةلاح يف اياد هيلع ونمم يذلا املا ناكاذا اسباي نوكي راحا

 ىف ةنم ٍدفني نا هجتاتن لوا لايس ىلا ليسا نا ىلا ليم هل سيل ذئيح

 نم لقا ىضيلل ةديجتا رصانملا نم ليلق لع ونجم بفينخ لدلخت !وه ةئرلا
 ١ ةجتنلا هذهو تافصلا هذه ةداضم تانص لعوب وه يذلا درابلا اوطا 1

 رفع ةيمخ نم ةثرارج يذلا |وطاف نازيملا تاجردفالنخا بس فلنخت
 / ريصيو ءاضعالا ةوق يف ديزي روموير نازيم نم نييرشع ىلا رثكاف |[

  جتاعلا هذه نوكت نيرشع ةجرد يف .يذلإو ةلوهسو ةيرحرثك | فئاظولا ||
 . رحا نم جازم ريغت صاخالا ضعبل لصحين نيرشعو سمخ ىلا دشا هيف

 .ةجزمالا فالدخاب فلنخي كلذ نال هبنت ضعبب سحب صاخشالا:ضعب و
 'مهيبنيذلا ةلمجت الام ديدشلار حلا نم نوليحتي يوافنيل مجازم نيذلاف |

5 



 تكي

١1 

 قرعلا لصحيو ةدروالا ت١ ةيعوالا نراردج ةعفاد ةوشبإ ددملا ىلا

 | عيمج ترشتنا ةعرسإت عفد ءإوطا نازيم ةنخ تناك اذاف ةكرح ىفدا نم

 مسجلا تالئاس ظ ١ لثم يف قئفتي دقف مدلا يف ا نال تأ :ثو مل

 يوئرلا فيزنلا نمو جئافلا ني :ر.. ةريثك عاونا ثدحت نا لاوحالا هذه | ٍ

 باول متي و / نكسملا رييغل بجي لوطا ة ةفخ ةدايز مظع م نس

 تامزرونياللوةي وئرلا ناريغتلل نب دعتسملاوةيوارفصل|وةيومدلاةجزمالا

 هجازم ن.و رئزانخلا هاد ويف نم نأ 5 ةيدوالإو لبسلا اونكسي نا ةيبلقلا
 ةعفترملا نك امالا ىكس لضني نا ةليغبني هبنتلل رطضمهدلج نمو يوافنيل
 يبني ةيخلا تاناقتحالل دعتسمو ةهظع ةرق لع ونمم هخم نمو اهريغ ىلع

 سرتجف اوطا نازيم طاطخما تقو ةيصوصخ تاسارتحا لمعتسي نال

 قيضلا يفةدعازلا سبالملابمدلا ةرود و ا ةفينعلا ةيلضعلا

 هذهب و اوطا يف ةدوجوملا تاكرحلا ةنم اشنتف ناليسلا وهو يناثلا امأو

 اهبو ةميظع ةءرس ددجتل و ةظحل 2 ةيعيبطلا ةصاخلا

 ةيوهالاحتاتنو حايرلأب ةامسملا اولا تاكرح نوكتورح ان ازيم ةجرد ريغتي

 يتلا تاريغتلا اذكو دربلا ورحلات جرد عونت ن م هع - ةئرلا يق رثوت يلا

 اررض ماسجالا يف هريثاتو هتسوبي وأ هتب وطر نم يوركلا اولا يف لصحت

 اذا حايرلاف ةلمجن ابو اط هدرط وا ةئيدرلا ةزخيالا هبذج نم نوكي اعفنوا

 ةنع بيتس نأ ا ةيسفنتلا يراجملا ُِك جاعزنا اهنم لصحي ةديدش تناك

 ةيولحمو ةفئاكتم تناك اذا اصوصخ ةرنحتإو ةبضقلا يف باهلاو قيناوخ

 ةهجل ةلجمإ يشي وأ يرجي صخشلا نراكوا ةرارحلا رصنع نم ليلق ىلع

 حيرلل ةداضم

 نم نأ اشنيف يوركلا ءاوهلل ةسوبيلاو ةبوطرااوهو ثلاثلا امإو
 نم ةينالا ةعشالا ةماقتسا بسح ىلع نوكت وجا ةرارحنل ةدوربلاو ةرارخا
 م

 ظ تاكرل ايف أي نمو ةئيبنملا ةيذغالا رم ةدعملا ءالتما نم ريح

 ظ

١ 



0 
 ىلع

 حداق هد سلا نسردتلا محسلا ىلع ةلقشب ءاو 100 الإ كاذ

 نا تبقي اذهو سلا ىلع نم جدفلا علقيف ةوقب غإوطا ذفن ةهج يا نم
 لفسا ىلا العا نمو العا ىلا لفسا نم ةهيج لك نم مسجلا ىلع لففي املا .

 لطر فلا نريثالثو ةثالث غلبي يدالا ندب ةليحت يذلا دومع لقثو

 , يفلزن املك ديزي ورجبلا ةاذاحم نع عفترا هاا ءاوطا لقثو ةياقسو ' ظ
 ' ءاوطا لفث فالئخاب سحي مسجلا يقابو ةئرلإو اهقتع بسح ىلع تاراغم ظ

 ' ماللا نم مظعرادقمرثاتو الماك الهس نسفنتلا ناك اوه لقث رثك اذاف
 :يقايرش مد ىلا لاحتسإو هيف يوركلا ءاوطلا لعف نرم تقولا كلذ يف
 ' تاضاي رلا ل يت لع ةردقو اًرينك [يعيبطا د ادعتسا مسجلا عيبج نو

 ءاوطا لقث نودو ةحضإو ةوق ءاضعالا عيمج بستكتو امماودىلعو ةديدشلا
 ةطسوتملا لابجما يف نوكي يذلا ءإوطا لفثرخيلا ةاذاحم يف هب نوكي يذلا

 تاكرحل و لجتامدلا ةروجو اًرتاوتم عزم ارسعنوكي اهيف سفنتلافولعلا يف

 هذه يف ىكسلا نكل لهسا مضطإو دشا ةيلبافلا |و انول رثك ١ هجولإو عرسا

 ممظع صقن لصح نإو ةداحلا ةيوئرلا ثاباهنلالإو مدلا ثفن ئيهت لاحم |[
 ظ 3 سفندلارت اوت رحبلا ةاذاحم نعادج ةعفترملا لابخلا يف اك لوطا لقث يف

 | ايموع اًريغت جازملاريغتب سحإو اضيا ضبنلارتإوتو ثلتو ةعزس عم
 نم فيزنلا لثمرخا ضراوع ةلاحا هذه يف دهاشي و مظع فءضو

 ]1 ءاوطا سبك ةفنخ نم لصحت ةروك ذم لا ضراإوعلا عيمجو نينذالاو فنالا

 | ةيعوالا جراخ جورخملا ىلا تالئاسلا كلت ليم نمو مسجلا تالئاس ىلع

 أ ةلقنم ةايحلا تفقو ريثكب كلذ نم العاوف ام ىلا دعص اذاف ابيف ةرصحلا

 أ ءاوطلا لقث فني دقو قاشنتسالل حئاصلا ةاوطلا نم يناكلا رادنملا دوجو
 | هي ريضت ام كلذو نيسيخلا مايا يف ا5لابجحلا ىلع عافترا ريغ نم اضيا
 [/ ينرسعب سحا اولا نازهم فخ انلكو) ضارمالل بس اضيا لهسلا ىتكس
 | منجا تالئاس تلامو تاكرحلا يف طاشن ةلقو طوبهو بعتب و سفنتلا

 هيما

 ١ هع ححمو
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 سماّلا مسقلا

 هجئاتنو وصاوخو ءاوطا ُُك

 ةيوايمكلإو ةيعيبطلا هصإوخ نم تن امو يوركلا وهلا يف
 ةتسوا اي واسنرف اكرف رشع ةسمهخ ةهج لك نم انتركب طيخلا هاوطا

 ةحئار ال لذات و فئاكتي ليقث ل ايس وهو يوركلا اوشاب ىهنملا وه رشع

 نيعبسو ةعسنو نيكو الا نم | زج نيرشعو دحإو ن» بكر م رعط الوذل

 ةنمنوكتي الر ادنملا اذهو يحنلا ضماحلا نم نبءزجوا !كزجو توزالا نم
 نم نيذللا نيلوالا نأ رادقملاو 2 ةبكرملا ةسيئرلارصانعلا نم ربتعم ءزرج

 نوكي نال حاصلا يتنلا اولا اهخم نوكتيو نادحتي ونوزالإو نيجيتنكوالا
 صاوخما نم نوكتف ةسيئرلا ةتاروثات امإو ملقا لك ينو لحم لك يف قشنتسملا
 هأيملا نم اما ةعشان ةيعيبطلا صاوخلاف هل ضرعن يلا ةيؤامكلاو ةيعيبطلا

 نمامإوءوضلا نم امإو اهتلقو هيف ةذفانلا ةرارحلا ةرثك نم امإو اط لماحل
 يب رامبكلا ضاوخلاو ةريقك وا تناك ةليلَف هيف ةرششملا ةيناب ريكا رانلا

 ةيتابنلاو ةين دعملار هإوجلا نم ةدعاصلا ةرخضالاكويف ةقلعملا داوملا نم ةئّشان

 داسفلاو ةناتنلا لاح يف ةينإوبحت]و

 يناثلا لصفلا

 اهجاتنو ةيعيبطلا ءاوطا صاوخ يف

 اما ةيناب ربكلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ناليسلاو لقثلا يف اولا صاوخ
 حدق نم ةيئاوطا ةلالا ةطساوب جرذتسا اذاًالثم ءاوطا ناف لئنلا وهو لوالا

 اموديلع اًدوضوم نوكي يذلا تسلا ىلع ةوقب جدلا قصلا ًالثم جاجرز نم

 - - يوي دسومو

[| 

 فيس بيب

 ظ

 | ممم
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 ضرألا ةماقا نمز ولو ضرملا ةنم لصح يذلا ببسلا نع ضيرملا
 يأ يف عفان ةمالسلا ةميدعلا نك امالا نع ديعب لحم ىلا ىضرملا لقن نال

 نم اًريثكن ا 0 5 لدو ةلاح يإو ضرملا تاقوا نوه تقو

 يف هلاذ ءاقلت نم ءافشلا مل لدح لما مهنحس يف ”قبي 1 ن:ءذلا لاجرلا

 00 ام دنعرجتلا طسو يف ىتلا وا ةعفترملا نك امالا
 نم قاتلا هل نادم 20 مزل ضرملا ةصختملا ضارعالا |

 ةيماجالاةثيدرلا ل نميرشبلا مسجلا ظفحل اهانركذ ينلا تاسارتحالا

 ' نم نرك امالا كلت ينربظت 0 ناف ةيماجالا تالحلا سيبيت
 تابنلا نم ةديدجلا تالالسلا نم اهيفكلوتي ام ةمالسو نادلتلا ةمالس

 نع ةريغتم تناك يقلا تادوجوملا لدب ةيوق ةهلس اهروهظو نإويحمإو
 2 يذلا يومعلا راسيلاو ةنرحلا ةئيدرلا ةلاحا يف ةلغوتمو ةيعيبطلا امتلاح

 يف ةديجلا يضارالا ةبستكت يذلا بي رغلا بصخ إو ةعفبلا رامثا ةرثك نع
 ىجل اب ستكيف ةيجصلا اياصولا تان نم ةجيتن يف يتلاةمملا لاغشالاهذه ةججتن

 ينلادلبلا تانص ريغتثو ةديفم ةديج صاوخ عي رس ماجالا سيبيت بيفع
 ثععبنت يتلا نتنم نيطب ةاطغملاو سرخلا يضارالا يننقف ةيلس ريغ نوكت

 ةحرفم ةلهس يضارا كلذ ضوعرهظي و تومو ةهظع ةناتن ديعب يلا اهنم
 ةليمج ندم اهيف نوكي نا بلاغلا لب ةلوهامىرقورضخالا عرزلاب ةاطغم

 دهم ا ةياغب الا نيفعضتسملا اهناكس تيقن ال كناك نأ دعب ةعئترم ةينغ

 كيتاتسورديالا لعب ةقلعتماهسيبيت قرط وماجالا سيبيت نمةكشان تاتنلا لهو

 كلذ ةفرعم نم دب الف روسحل إو رطانقلا ءانب ةعانضو هايأأ نزو مع يأ

 ظ ماجالا سنين : وباطونم نوكي نمل نفلا
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 . || ةديدش رهإوج نم ةولمح ةريغص تاجا لع ردسي نإو اهدنع لكاتو

 لاجرلا ءالوه ءاذغو ةيرطعلا حاورالا ضعب و لخم اك ةيوفمو ةحتارلا
 رادنملا ةليلقلا ةيذغنلا ةزينكلا رفاوحلا.نرم اكرم نوكي قاش اهلغش يتلا

 نا بجيو فطلب ةنم |وليعتسي نا ممملعو حامد الاو ريخ ا مييلع قرطأو

 عفترم ا ل نأ آم ماجالا نع ةديعب مدا محار عضاوم نكت

 نملك عزني نال هبنتي نا يغبنيو ةعلإو نارين اياد اهيف ظنحي نإو واه
 اهضرعي من. اهفشني و ءاسملا دنع ولغذ نم مجر اذا لغشلا بايث عانضلا ]

 ة ةيلكلا ةفاظنلا لاعخا بجبو ينافلا مويلا ىلا ين سباي ءاوه ىرجم ||
 يف هذهف مسجلا ءازجا عيمج ىلع لخلا وا ءاملا بصرتإوت عم تاقوالا هذه
 نت ماجالا سيبيثب نيلغتشملا لاعلاىل الا دج ةمملا ةسئئ فرلا دعاوقلا

 يغبني لب ةلعف بجي يذلاب اوصوي نا ينكي الف ١ ليل نيرفك انناكا نا
 قيقدتلاب اهوظنحو اهيلعإوشميل طورشلاوريبدتلاب بيترت مط بهز نا |

 اهيف بيرال ةبرجم اهانركذ يتلا اياصولاو اهعنن نودجي اطاعتسا دنعو

 تاسييبتلا عاونا "يف يىلك حاجن اهنم لصحن ةبيرق ةنّدزا نرم تلبعتسإو

 لوخد ممراجت يدفست نيذلا راجتلا باصا قمو ناجل | ةمالس تدافأو

 ةدوسنملاماجالا طسو يفنولغتشي نيا عانصا|وةمالسلا ةيدعلا نك امالا
 رطخ ضرمراشتنا لع لدتةيلوا ضرإوع نك امالا كلت يف نينطوتملاو

 فرعي نأ نع ثحب نإو ضرملا ريسل صرخ إو قيقدتلاب هبنتي نأ بجو
 يني لضراب[دلوت دنعو نوكت ةلاح يل لعو ام هجوبا ةيفاغلا ثركت اذاه
 || اهنال ةضيرلا ءاضعالا يف نوكت ينلا ضارعالا يا تاعونتلا مواقن نا
 ليبسةعاتصلل تبي الو مسجلا دقف ةنم لصحياًعي رس اة كينكا فيت اذا
 نع لاح لكيفصنتلا دعبي نا تاسارتحالا نم بج ام لوو ءافشلا ىف
 اريثك ةئيدرلا ةنئنأ.ا ةرخنالا ريثات ماورد نال انضي رم هريص يذلا بنبلا

  ديعبت لع ةموادملا بجتو ةروهشملا ةحجانلا ةيودالاب لوزا اعنا وكي ام
 ك0 0 0ة ة يا
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 النا يفبني و ةيماجالا دالبلا يف ةعصلا ظنحل اهب ماقتهالا بجي ينلا ةديرنلا
 ةئيدرلاةرخضالاريثات بلج ىف ةطسإو ]ونوكي نالنوضرعتملا بارغالا لخدي

 اكيرما رئازج ىف رافسالا يف دهوشدتف ةيماجالا نكامالا سنن 1 ف

 باشخالاو براشملاولكاملاب لج ةدععملا لاجرلا عنا اقيرفا يطاوشىلعو

 لخد مو ةكلبع ضارماب اهعم ين اتف نك امالا 5 ينلخدن نالرطضت ١
 اهانركذ يتلا ةيمصصلا ظئاسولا لفست نا بجو ضارمالاةذه ناجي لضف ١

 يف طيرفت لقا ناف نينطوتسملاو بارغالا نم يلكلا هابتنالإو قيقدتلا عم
 ةنزحلا ايشالا وا تاعلوتلا وا سفنلا ظوظح ىف طارفا ىندإو ةيبحلا ريبدن
 لاوحا دجوت دقو !دج ةيغم, ةرطخ ضارما ةنم لصحي نا فاكسننلل
 طلاخم نال ةبجوت لب ظقف ةيماجالا نك امالل لخدي نال لجرلا بجوت ال

 صاختالا ءالوه لذمل يخبنيف اهسبيت يف لغتشي نيك اهيف لخدي و ماجالا سفن
 لااعتسا يس مداهتجا !ونعاضي نا ةرطخملا ةعانصلا هذه نوطاعتي نيذلا |
 نودب مهيف ةرضملا ةرخالا ريثاتل نوضرعتم مال ةيصلا دعاوقلا عيت ْ

 ىلع لكتن ناددالبلا ةمالسل ةبجوملا ايشالا ىلع كد نا لبق انمزلي و ةطسإو

 لوقنف لغشلا اذه طاعتن ىتلا لاجرلاب ةقلعتملا ةيحلا دعاوقلا
 افلا رخآ ةلدتعملا دالبلا يف ماجتلا سيببتل تاقوالا قفوا نا

 ةيانكل اب ةعفترم نوكت ال رذقيح ةي رركلا ةرارحلا ةجرد نال عيبرلا لوأو
 ةرخيالا دعصت ةرأك ةيو ةيئابنلا ةيناويحلارهاوجلا ةناةن ىف دعاسن ىتح
 7 مظنحل ةقفاوملا سبالملا اول.عتسي نا عانصلا ىلع بيو ةرضملا ةّيدرلا

 ةفورعملا عزجلاكقاسلا تاذلاه:لاواهطسو يف نوصي اغمينلا ةئيدرلاةبوطرلا
 نع ذفلا نم لفسالا فرطلاو قاسلا ظفحنل ةبوطرلا اهيف ذننت ال يتلا

 ةفاشمأهنيب انارين |ودقوي نإو ةطسإونودب لصحي يذلا ءاملل عادلا روثاعلا |

 ناف وجلا يف ةميلس ةكرح اهنع لصحيو ةبوطرلا ملصن نرا لجال ةبسائم
 اهبايث فشنتو لاجّلا اهيلع اقدتيلو ةفقإو وجلا ةكرح نوكت نأ ةداعلا

 دس
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 اذإو ءاتشلا لصف وا عيبرلا لصف يف اب وروا يف يفلا ةيماجالا دالبلا ىلا
 ىلعرفسلا يدنيا اكيرمارئازج وا ايقي رفا طإوش ىلارفسلا هاهنا ديرا

 نا كلذ ببسو رطملا لصفرخا يف نك امالا كلت ىلا لصب ثيحب هجو
 ةئيدرلاةرخضالا اهنم دعاصتت ال هأيملاب ةاطغم تاقوالا هذه يف ماجالا لاحم

 نع ةديعبلا لوصفلا يف نك امالا هذه ةلوخد لعج اذا بيرغلاف ةنئنملا

 هدواضعا هيف داتعت نهز ةعم ناك ضارمالا اهيف نطلسنت يتلا تاقوالا

 ةيماجالا تادعصتلا نم اهببضي ام لوخت نال ايبتنو ملقالا اذهريثات ىلع

 ىلع هانغربدي نرا ةمالسلا ةيدعلا نك امالا تاما و ةنشملا

 000 نآو 0 ةلهس ةديجر هوجن أبكر 0 هجو

 ده لا لياكلاو دملا لسمو ملقا لعد دود قح ةنع عنتيو

 رندا لاعتساب راهتلل ديدشلا ربا دعب. ليللاب حلا دربلا موج

 لاوحا فالئخا نم مسجل لصحي يذلا يدرلا ريثاتلا للفت ينلا ةيداينعالا

 !دئاز ظنحتلا نكيلو فوصلاك مسجلا نيبو اهنيب ةطسإو نوكت اهنوكل ةركلا
 ءاضعا ةحارو لعفاا مدعو مج لخ دل ةوثلا برهم هيف نال ليللا نِمز

 | ءايطالا يجو ةلوهسب ةيهوريثاتلا كلذ يوني ةكرهلا اضعاو سايح

 ةناب إوصوا ةيماجالا تادعصتلا نرمةلصاحما ضارمالا يف اوفنص نيذلا

 نوكت نا ىلعو ةيماجا الو ةبطر ضرا ىلع ماني نا ناسنالل يغبني ال
 دعابتينإو ءاوهلا ديدجت ىلا رطضاريتمالا عفن الوةقلغم تاوكلإو كيبابشلا

 نا رن دقت ثأو نكم ١ 0 2 رم روثابل نغ - نعلاج ءرلا

 نيمزاللا ةبوط لاو ارا 7 00 0 م د

 ةدعانلاوه اذهو اطل لماح بكرم ةلزنمب اهذا ةدسانلا ةيماجالاتادعصتلل
 لف
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 ثلانثلا بلطملا

 ماجالا راضم نم ظنحلا طئاسو يف

 مسجلا ظفح اهغياغ يتلا طئاسولا نم نيعون ىلع يونحت ةيعصلا ةعانصلا
 صخغلاب قلعتي ام ىلع لّتشي لوالاةيماجالا ةثيدرلا ةرخالاريثات نميرشبلا

 ةفلدخملاةيمصلا طئاسولا وهو ماجالاريثاتب رعشي ال اهب ةلاح لع ريصي و ةتاذ
 يناثلإو امع ينغتست نا ةمالسلا ةيدعلا نكامالا هذه ناكسل نكمي ال ينلا
 ثيحب ةمالسلا ةيدعلا نادلبلا ةمالسل دابتجالإو ماجالا سيبين ىلع | .ةشي

 اهدلوت نكمي ال ةكاملا ثادعصتلا نرد اشنت تناك ينلا تادلوتلا ريصن

 يغبني ال ناك اذا ( ىلوالا ) نا انلربظيو أعم امنع نوكي نالا ثحيلإو
 ىلواراهلا ميج حالصا اهتدئافو ةماذ اهجئاتن يفنلا ةيناثلاف اهيف يتاونلا
 نكامالايف ةيئابولا تافالاناةنمرهظ دق عادلا لماتل| واهب ماكحلا ماههاب
 بيصن ام لقا اهيلع نيداتعملا نكامالا كلن لها بيصن ةمالسلا ةيدعلا

 ءالوهنا ةبرجتلاب تبث دقو اًبيزق اهيف نكسو ابيرغدالبلا كلنل اج نم
 نوداتعملانكامالا كلت لهاف ريك ددعم.نم كلهاذا نيدجتسلانينكاسلا

 ءاضعا ريصي يذلا داينعالا نرموه افا اذهو ليلق ءيثب نوباصي اهيلع

 أ ةيماجالا ةئيدرلا ةرخضالا ريثاتب نمحلا ةيدع .ركامالا هذه لع ضاخشالا ١
 عرسا نوكت ةتيملا تادعصتلا نم ةلصاخلا تافالاب بارغالا ةباصإو
 اولخد يذلاو ةنم اوجرخ يذلا نيميلقالا نيبةبسانملا ةلق بسح لع ىوقإو

 لها نموه يذلا وملقال اًلاخم ابيلقا نطوتسي نا دارا نمىلعبجبو هيف

 ظنحل لعتست يتلا ةيعصلا طئاسولا ل اعتساب هسفن ىلع سارتحالا ةدايز
 ةيدعلا نك[مالا يف ىنكسلا دارا نم ىلع بجو ةيماجالا ضارمالا نم مسجلا

 نوكي تقو يف نك امالا كلت ىلا لصب نا يف هدهج لذبي نا ةمالسلا

 لوصولا نوكي نا يغبني اذه ىلعف ًاليلق ةمالسلا ةلفل ةبجوملا بابسالا ريثات



 ا 5

 01 نيعاطلا راهطظا 1 ن5 نيل دجلا الخ نإ تينا دف دير نك ْ ١

 تبثئاهانركذ يتلارهإوظلاو ةدمر مسن ةبطر ةراح ةجرد دوجو هدعاسي ل
 مدرابلا دالبلا ْ ماجالاف عاقبلاو ملاقالا بسح ةيظع تاريغت لوصح

 يحب 426 ندر اهيدئانو ةيملا ظعم يف اهلها ىلع اه ريثات الا دج

 ةنسلا لوط ىف اهريثاتب رعشتسي ةلدتعملا 5 يفوةريسي ةدلهالا كمي الو
 نوكي ةراحا دالبلا ينور حلا مايا يف دادزيو هروهظ رثكي وال قي هجو ىلغ

 عاقبلا يف نوكت ينلا 0 نا كلذ نم جتبفي 2 ةلاحي الصاح اًمئاد

 دالبلا يف ةرطخ افانكس نوكتو ضرإوع ريغ نم نكسن نا نكمي ةدرابلا
 رطخ نإو اقلظم نكسن درعا دالبلا يف ينلا مجالا ضعي و ةليلمملا

 كلذ نم مهنيف ةراحإوةلدتعملاو ةدرابلا لوصفلا بسح ضيا فلئخ ماجالا

 نيذلا ةياقول ينكت ةلدتعملاو ةدرابلا دالبلا ين ةيصصل ا: طئاسولا نا هلك

 هربتعي نزا يغبني امو ماجالا نم ةدعاصتملا ةرخضالا روثات نع ل

 فالئخا بسح ىلع ةرشتنم وا ةيكارتم اههوك.ةيماجالا ةرخبالا ىف ناسنالا

 راهنلاطسو يف اروهظ لقا نوكت اهن ١ كلذ نم 2 ىراملا تلقا

 ةيوهالا كرحتو حابصلا تقوو ليللا ينو ءاسملا دنع ادج اهنم ىثخي ىنخي ةنأو

 هذهربثات ةنم اغني يذلإو ةرخبالا هذهر يثات عوني ام اذهو ١مم يف اهعبجت
 | ةيماجالا هايملا ْ ةنتنملا ايشالا ريجن لجون 3 0 6-0 ةرذالا

 ١ كلملا ماجالاريثاق نا انآ انركذ 15 ةراكا لوصفلا ىت اًدئاز نوكي اذهو

 0 | هذه يف نوكي امنا

 ٠ لعنيعي ةحسو هنهارتلا بسح تاوج ىلا اهجويوة هك ,درلا ةرذالا تماشل

 ظ

 ٠

 إ
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 يناثلا بلطملا

 ماسجالا ةع يف ماجالا هرثوت ام نايب يف
 | دعاصتت ينلأ ةئيدرلا ةرثجبالا طسو يف نيشئاعلا صاخشالا يف ةداعلا

 ١ داوسلل ليو ايصاضر اًئاد نوللا و .ةريصق مهنم ةماقلا نوكت نا ماجالا نم

 فارطالإو ةنةنمم مذاخشإو ةريبك موطب و مبا مهيف توصلإو رارفصأ مههفو

 ةئيه مهلع ربظنو اههإوا لبق ةشمرك هجولا ينو ةقدتسم ةعيفر مهيف ايلعلا

 | ممالضع:رقنم رثكأ ةفيعض ممبف ةيناسفتلا ىوقل|ورلاتلاو نزحلإو ةخوفعششلا
 دتمتال ةرصاق ةلطاب راكفا لو ةكرح ىندا نم نومتني الويث يف ملل ةركف ال

 مه عبط كلذو ةلاذنلاب بوحصم اباد مهيف ماقتنالاو بحلا ةذل نودقاف
 صقانتنوا رسعب ظنحت نا اما اهيفسانلاو ةريصق ةيماجالا دالبلا .ةؤةابحإو
 انعنالا حرشنلو ماودلا ىلع ةثيدرلا ةرخيالا نم لصحت ىتلا ايشالا يف هذهف

 ماجالا نرم لصحت يتلا ضارمالا ينعا نايحالا ضعب يف اهنم لصحي
 لاخلا ف نكاسلا لوقنف ةكلجلا ةفقإولا هايملا برقب نيئكاسلا بوعشلل

 ىلع ةدايز لب طقف مئادلا يضرملا ملانلا ةلاح هتايح ةدم يضقي ال  ةيماجالا
 هذهب ةضوصخلا ةيئاب ولا ضارمالاو ةرطخ ةداح ضارمال ضرعم وهك لذ

 طوب روكسوالاو ةيوارفصلا ىو ةثينخلا ثايحلاو ىحلا يف عاقبلا

 ةيدلجلا تافالإو ناقريلإو هجولارارفصا وهو زرولشلاو اضيبلا تالئاسلاو
 نوعاطلاو ىلفسلا نطبلل يذلا ايس اقستسالاو لضعلا بابتلإو ةفلئخلا

 ةرخجالا ةجيتث هنا كشال دنطورصم يف ةيئابولا ضارمالا نموه يذلا
 نائيش كلذ ديّوي يذلإو رهالاو لينلا نم لصاحملا نيطلل ينلا ةئيدرلا

 نيطلا اذه ضرعتي نا تقو ىفرهاظتي امنا ضرملا اذه نا لوالا

 لعفلاب ريثاتلا كلذ هيف يدتبيو اوطإو ةرارحم ا ريثاتل
 ١ لينلا ناضيف دادتنال ةعبات اياد نوكت ضرملا اذه ةداح نا يناثلا 3
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 | طنغولا يفو ةيماجالا يضارالاو فقإو ءام اهيف يتلا ينعأ ةيقيقحلا ماجالا

 ال ماجالا نم دعاصتن يتلا ةئيدرلا ةرخالا نأ لوقف ريس ىع نم هاذا

 نم اشنت امنإو ايئام !ًراخي الا يطعي ال ءاملا توكل ةدحو ءاملا نم ًأشت |
 رهإوجل اهذهو اهنمتايحلا دقفت نا دعب دسنت يثلا ةينإويحل |وةيتابنلا رهاوجلا
 ةراحادالبلا ىف نوكي بلغالا يف كلذو وسندب لحما كلذيف دلوتي ام اهنم

 ةبوطرلان ال ةيلالا رهإوجلا نمر ينك لع يونحت اهيف ةفقإولا هأيملا ناف اًدج

 تابنلإو ناومحلإو ثابنلا ون ين ناديفملا ناطرشلا اه ةديدشلا ةرارخإو
 ةدود*ةدم الأ ضرالا يف نايقبي ال ةرارحإو ةبوطرلاو نإودحما اذغل عفان

  اهنم عيجتو اهمالضف تدسفو تابنلإو نإويحلا مدع سببلا لصح ىقمو
 ظ اذهو ءاجالا ف نروكي يذلا لاصلصلا .اهنم نوككتيف ةريزغ تاحاشترا

 ظ اهتمو ضارما ةنع ببستت رضم وهضرالا بصل اًديج هنو "عم لاصلصلا

 | تزادهوش ام اًريتكو اهيف ىقبيو ماجالل ةينالا هايملا عم ايوا نوكيا
 ةناتنلل دادعتسا هيف روربلا يف الح .و فلدخت ٍضرالا ىلع فوطت يتلا رهعالا

 نم ةضفختلا يضارالا يف فلخت/ و ليلا عم يتاي يذلا نيلعلا كلذ نمو |

 لثمو ضارمالل بببس وه ضرالا رامثاةرثكل اببس هنوك عم ةناف رصم ضرا
 | اهنيعب بابسالا هذه ميدقلاو ديدجلاربلا ءازجأ نم اهريغ يف لصحي كلذ
 / ىتم ةرثكب ةئيدرلا ةرخجالا اهنم جرختال ةيناويحإو ةينابنلا يا ةيلالا داوملاو |

 ثيحًالياق نوكي وا غاملا امنع رياطتي نا.دعب لب ريثك ءامب ةاطغم تناك

 | الصاحنوكي يذلا مظعلا سبيلا دعب دإوملا كلت ديف عقلنتف طقف اهريغب

 كلذويف لصحييذلا كلها لصفلإو سمثلا ةعشإو ءاوبلل ضرعتت مث اهيف

  تقولا اذه يف ناف ناريزح فصن يف يهني و عيبرلا لادنعا نم ىدغي
 اهبف هفوقوو لينلا ءام عوجر نم تنوكت يتلا حاطبلا سبيت
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 لوالا بلطملا

 ةفقإولا هايملا يف

 عاقبلاهعس ىلع ثنكمت ينلا راطمالا هايم نم الوا  نوكت ةفقاولا هأيملا

 ظ عل اهرع- ىلع ققبت لب ةعقبلا ضرا الو يو ركلا هاوهلا اهبرشتنيال ثيحب

 فرصتي نال فاك ليم اهيف سيل ةيوتسم ضرالا نوكلوا ضزالا ءإوتسا
 تاعافترا نم وا ةماما ثاتابن نم ريسلا نم اعونمءاملا نوكل وادايملا اهنم

 .ضيفت نزا تقورهالا هايم نم ايناث عنإوملا نم كلذريغ وا ةقيرط يف
 هايم نم ثلاث رهخالا ىلا عجري نأ نكمي الو لاحملا ضعب ىلاءاملا اهنم جرخيو

  ةّبطإو طشلا نم نكاما ضعب يف ىتبي ةناف رزج مث دم هيف لصح اذارمتل |

 حاطبلاوماجالا ءام يف ةفقإولاهاي إو لاجرلا ضعب لغش نم امإو ةقلخ اما
 اهيفعرزي ينلا يضارالا ءام نموا لينلا ةدايز نم ةعمجتلا هايملإو كربلاو

 ةعسإو ضرا ماجالاف كلذ ريغ وا ناتكلا وا لينلا عقن ل احم وازرالا

 ارينك ةريغتم تالضفو. نيط نم بكرم لحو هيف بسار فقإو ءام اهيف ||
 أ هايملا ةذه غب عقنتسن !هتالضف ةيح تانإويحو تاتابن اهيفوا اليلقوا |[

 ءاملاب يطغم تاقوالا ضعب يف نوكي ضرالا كلتكس نم ”وزجو اهنئنو

 ناتكلإو لينلا عقنو زرالاعرز لاحموحاطبلاو كربلإوةنع اًرضحنماهضعب يفو
 | نم ةبيرق ضرإوع اهنع ببستي و متادريغ اهدوجو نا آلا ماجالا لثم
 نابسالا رم نك انالا هذه ةربج نا مولعملا نمو ماجالا نع ببستت يغلا

 كمي“ 000 تناك كلذلف دالبلا ناكس ةحص ص ىف اديدش اريئان زكا يينلا

 نم اط لعنت نا: نكمي يلا اهتمالس طئاسوو ةكلملا نكامالا هذه |

 8 | دلل يف ناك أم اًرطخ ماجالا رثك |و ةيمومعلا ةعصلا تاياغ
 0 ىف ظوفحم اًمئاد اغا: نويشه ةيقملا اهضرا اهنا لا

 ا 3 عيمج بابلا اذه قركذنلو ليلقرنح دعب ربظي ثيحيريسي



 ظ هايلاف

 ْ 0 وهو ءاملا وه ءلوشأ دعب ةعيبطلا يف اراشتنا دال ادلا ناك ١

 راخبلا اذه ةيبكو راخب ةئيه ىلعوجلايف دجويو ةز كلا عطس نم عا

 فالح ال[ اذه ةظس|وب و اهريغو ترك امالإو ةجردلا بسح لع تالق
 ' رطا.|وهلثأ]و ادنلاو بابضلا لثم ةيئاملارهإوظلا بلاغ دوجو قفحت نان 2
 . رادقم ةفرعم انيلع لهس لايسلا اذه دوجو ةرثك ىلا انرظن اذاو دربلاو

 تادوجوملل يرو رض <املا ناف هيف ةنكاسلا تادوجوملل انترك يف هعفن

 . ماسجالا نم رينك ىبحي الو فيلات ىندا اهيف لصحي نان كمي ال ودب وةيلالا
 ' ةيقبو سيلاط وطسي را هربتعاءاملا بكرت ةلق عم هلك كلذلو ةيلالا ريغلا

 | ةأيحل عنملإو تابنالل ةسيئرلا ةطسإولا وه ءاملاو اًرصنع نيمدقتملا ةنسالنلا

 رثؤوي يوركلا ءاوطلا عم ؛كطالئخاب و هيف العف ءازجالا ديزإو تانإويحلا
 فعسي ةيئاذغلا ةانقلا هِ وذونن ةطسإوب و دلجلا يفو سذنتلا اضعا يف
 ( 2 ةيدارفنالا ةصلا يف انحرش ةريخالا هذه نموانوحنو انيف ضيوعتلا

 ١ نع هايملا ظن طئاسولا دوجا( ةلي وطلا زاثسالا ىف هايملا ظنح ام )
 . عضو لبق مغلاب اهوالط يا يتاتبلا نطاب محن اهديدجتر سيتي مل اذا ريغنلا
 ءاملاراخدال بشخلا نم ةدعملا ينإوالا يتاتبلا نم دارملإو اهيف ءاملا
 | هذه حاجتو اهريغو ليمازبلإو ةريبكلا تنسلا ىف فورعملا ساطنغلاك

 . اهروهظ تقو نمو اط نيب وايمكلا دوجا جاتنتسا نم فرع دق ةطسإولا

 ةلوبقم ةيبي رت تراص تح حايبسلا اهليعتسي
 ١ لوقنقبيترتلا اذه ىلع اهيلع لكدنلو بلاطم ىلا مسقني لصفلا اذهو

 جمموهسل

 7 من ب تا مقلزميلا 7

 وو

 هوم



 ا

 يف ءانركذ ام اهنيعيف ةبطرلا وا ةسبايلا ةدرابلا دالبلا يف ةطلسنملا |

 ةطسإو نودب اهسننب ريثات اهل ملاقالإو ةنمزا لا ضارمالا يفالا عفنت الاهتكل .

 كلذ لها اهديفتسي يلا دئاوفلا عيه نم ديفتسي هيلع دانعإو ملقأ يف 1

1١13 
 تفسد

 ضارمالا امإو جخشتلإو عرصلاوحرلا ضارءإو بونجلأو ايلول لا روبظيف

 ملاقالإو لوصفلل نا ىلعهبنن امنإواهتداعا مزلي الف كلذكن وكي يذلا ءاوطا
 ميلا قالافهريغ 5 لورزت دق لحم نم اشت ينايغارمإلاوة سوم ضار مأ

 بييبطلا يديا نيب ةجحلاعملا قرط بلغا يف ةطسإو نوكت نا نكمي نذا

 انمز اهيف نوبيقيو ىرخا ىلاةدلب نم نوهجوتي نيذلا نيبرغتملا يف
 ةلدتعملا ملاقالا لها مرثكآل اب برغنلا مقفإوي نبذلا نا انلق دقو ًاليوط

 رعشنسل نا نودب مهف اطوصح ردني نيبرغتملل لصحت يتلا تاعوننلإو
 ملاقالابسح ىلع اهظع فلدخي اهنم مهيلع ىنخي ينلا راطخالإو مهنحص اهب
 دادزاةدالولا هيف تناك يذلا نع هيلأ برغتملا ملقالا ةفلاخم تداز كف

 لالا ىف ىتكسلا ىلع اعي رس نودانعي بونحلا لها نا دهوش دقو رطاملا
 اذه نكل ببس نودب بولا يف ىكسلا ىلع لالا لها داينعا نةرثكأ

 دالبلايف نطاقلا نا فو رءملانم نال نابشلاب وةديدشلا ميلاقال اب صنخم
 ! دالبلا نع هاوامر يخي نا هل ديفالا ناك اًنهث راص ىتم طسوتم اهدرب يتلا
 نكسيذلا صختلاو لب وط نمز دعب الأمي ال ريلقالا ىلع داينعالإو ةراحما

 تاعوبتب رعشتسا هدلب ىلا داع مث يلقا ىلع صخلا دانعا ىتم نكل ميلقالا

 رفسلا لبق تناك ينلا ىلوالا ةلاحلل ةفلاخم ةلاح ىلع نكل هدلب تاعونت لثم

 هيف نوكي اًمئاد لب لب ةسوسحم ريغ ةقي رطب ويف نيب م

 ةلوهسب ميلافالا ىلع داتعت نابشلإو ةرطخ ضارمإو ةيوق ريغ تاجاعزنأ
 خومشلا نمرثكا
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 رويطلا ديصل نولي نيتاسبلاو تاباغلاب :ةروتسملا لابجلا لهإو ةحالفلا

 راع ةحالمو كسلا ا الاو دوج ا طارش لهأو

 مدنعايشالا ةثك ببسب ةلاطبلا ىلا اهلها ليم ةدئاز اهيف ةرارحلا تناك

 | نمزدوجول نسحتو ةيلقعلا ىوقلا ديزتو ةيبسجلا ىوقلا مهيف فعضت نكل
 دالبلإو دوجإو فطلا نوكت مهتالخإو ءايشالا ديف نواماتي مدنع دئاز
 ةيظعةيلضع ةوق ابها يفو ةدئاز ةيذغال جانخحت ارفق اهضرا نوك عم ةدرابلا

 لوطلاو ةقفملا يف ةدئازلا ةقاشلا لاغشالا ليحتلع ارداقناسن الا لعجت
 لجرلاف ةديج ةعض ظنحل ةيرورض ةديدشلا تاضايرلإو لاغشالا هذهو

 يتل ١ لاغشالا عيمج يف ةراحلا دالبلا نم لجرلا ىلع قوني دالبلا هذه نم
 عئادصلا يفاصوصخ ةيلقعلا لاغشالا يف ةنود نوكي ويوقلا مسجلا اهيعدتسي
 ركذنو ةركلا ماسقا بلاغ نع حيرشن نا انيلعر سعي ةنا ٍلعإو ةيعارتخالا

 ةفائخلا تايبإو اب ولا نا طتف ةلوقن يذلاوةضخت اضارما اهنمدحإو لك
 يتلو ةبطر ةراح نوكت.يفنلا دالبلا اوس ةراحلا دالبلا يف ةعينش نوكت |
 اكي رمالارئازج .عضو ةلاح يف 5 ةدسفنم ةينابن ص ةناويح داوم اهرواخ
 ةيقرشلا اب روإو رصمو ةديدجلا ضرالا نر ةفلنخلا ازجالإو ةيلاغثلا
 كال ل جنا نم لفت ةطيشلا نامل | تايس كاب زار ةيناوداللا
 ماسقالا يف يتلا ةديدشلا ةرارحنإو رمال اب ةاطغملا دالبلا يف كلذ لصحي
 نك امالا هذه ىف نكاسلا لمحت ةحالف ريغ نم ةيتابنلا راهلا ةرثكو ةنلعخلا

 هو زجلا وينيو لعفلا مدعيف مؤم ةكر ١+ هاضعا عقوتف نوكسلإو ةعدلا ىلع
 دشا نوكت بيوعشلا هذهو انئاز اومن يلا عومجلا نم سهل ًالوبق رثكألا

 ةدشل او رعشلل نيدعتسم مريصن مركفو ةيخغإو ةيبصعلا ضارمالل ”الوبق

  دعاسي امم دا دعتسالا اذهو ةينهذلا ءايشالا يف ةغلابملاو ة 3 .ركفلا .لاغشالا
 ىلع حم



 ا

 قشنتسن نال اهضرعو اذه نم دشا باذع يف ةسفن عقوأ نم م.خمو دربلا

 ةرارحلاف هل بدجتل |و ةنع زرختلا ةنكي نراريغ نم هديبي اقرحم اًراح ءاوه
 مهعيبط ف عضل ءاي وقا ريغ نونوكيف معتوق ددبتوءالوه ىلع لفقت ةديدشلا
 ونت 0 ملامالا نوك نمو ملاعت هللا اهدجوا يتلا تاريحلا منتغت نا ىلع

 ةريبك ممسور دج اًراصق نيبطنلا يفنينطافلا دجت مغاولاو لاجرلا تافص

 ةيولم مذاختإو سطف مهفونوإو ةدعابتم مهيعإو ةحترفم ةضي رع مههوجوو
 ماسقا لئابقو يباجن“ مغولو ةيسنالل ةلئام ممادقإو جراخلا ةزراب مبكر و

 ةتيباج«وةترهعو نوللاةرهسو كلذ ريغو رعسإو ضيبا نوكيف فلنخم مثدولج
 عوجرلا.رثاودوحن ّوضلا نذا فرعنف ءوضلا ةداح نم ةلك#يثان هدإوسو

 نكا.مالا عضو ةيه نم عونتي نا نكمي نوللا يف هريثات :نكل ةيداح رثكا |

 نيولت يس ةرارحلار بث أنو كلذ ريغو شورحلا ةرواجتو هايملا ةرواجم نمو

 لثم داجلا يف اهنع أشني ال ةعونصملا ةرارحلا نا ىرت الا دج ليلق دلجا
 نهذلإو قالخالا يف رثوت ميل اقالإو اهءوض عم سمثلا ةرارح نم أشني ام
 كرتن نحنو ًايظع اًريثات لئابقلإو بوعشلا ةسايْسو تاداعلإو عبطلاو
 ضعب نع حرشتو ومالا هذه نرم تن يتلا ةيموعلا لاعقالا نم اًبناج

 نكامالا ةرارح ةجردو هرمثث امو ةعتبلا عبط نا لوقنف ةيصوصخ لاعفا

 نم صوصخم عونل ليي ناسنالا نا يعدتسن اهرواجي ام عيمج عم اهتبسانمو
 هنالاو هداوم دوجو رسعب ام هريغل تقولا كلذ يف ليي نا ةعنمتو عئانصلا

 |ًداصح اهنم لصحت ال ةحالفلاو ريثكش يشحلا اهبف يلا ةيلاعلا لابجلا ينف

 نوريصيف يثإوملا ةيبرت يف دهجلا دجتنا اهبف ينلا لاجرلا بحت اديفم

 هكاونلاو لالغلا عإونا ةجالنلا هيف لصحت يذلا لهسلا ينوةاعر ةرورضلاب ظ

 ]وطاب كرا وف نينلا قاجببلا قه تاق هيلع وطور ليحل
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 لاالز

 دئاوفلا هذه خي 1

 ةشفيا
 اسمسفححُِز

 يئاتلا بلطلا

 يناويحلا مسجلا ىلع ميلاقالا جتاتن يف
 ةديدع بابسال جتاتن يه ةرينك ءايشا ناسنالا مسح ين رثوت ملاقالا

 الىرخا لعإوف جتاتن نوكت نا نكميو اهانركذ يتلا ةسيئرلا ءايشالا ريثاتلو
 اطل نا الا نس انلا ةلهج يي رثوت تناك إو امونع ملاقالاف أاهدوجو فرعن

 ةيلكلاب هعبط ريغي و ةقيع تاعونت ويف لعؤ اًريثاتهدارفناب صخ لك ىلع

 رثكأ ضورعلا عيمج يف شيعب نا ىلع رداق ةنارهظي هتينبل ارظن لجرلاو
 ةنكمي نذاف ةركلا تاريثات عيمج ىلع داتعي نا ةةكمي ةنال تان وحلا يقاب ن
 ف 1ص دوجوم كلذل دادعتسالاو مل اقالا عيمج يف ىو شعل 7

 رتاوتم ر ينك ماسقالا هذه يفءإوطا داسف نال ةل دتعملا ماسقالا يف نونطانلا
 فال رطخريغ نم تاريغتلا لع اهبف ةلوصإو وه دلو نم داتعي نا نكمف

 ملاقالا ىلا اهنغ]ولحري نا مهتكميال ةناف بونجلإو لاهثلا يف نينطاقلا
 عيمج يف شيعي نا ىلع ارداق لجرلا ناك ثيحو اهيف |ودلو ينلل ةداضملا

 جيصلل ةدينملا يف ارتاوتم اهيف إوطا عونت نوكل ةلدتعملا ميلاقالاف ميلاقالا
 اذإو ةديدع اضارما ببسن اهانكس ناف ةتباث اهتجرد نوكت يتلا نمر ثكأ
 نم ةعونتم ةلدتعملا دالبلا يف ةيئاذغلا داوملا لعج ىلاعن هللا نا ىلارظن

 ةعيبطل بسنالإو .ىكسلل قفوالا يف دالبلا كلت ناب انمزج عون لك
 ظ لب سانلا عيمجل ةديعسلا ماسقالاهذه يف ةشيعملا رسيتت ل ةنكل ناسنالا

 ظ ضرالا ء ءاشحا ىف اح ةسنن لخدإو نيبطتلا 0 ا

 "ا! سم هتايح لوط تائقإو يديلجلا دربلل يذلا كلما ريثاتلا ةنع عنمتل

 ْ ظ ةدشو ءاذغلا ةلق نم هون متيهل اذهف اهموحلو تان)ويحلا بيلح نمو شيشحلا

 0 دي لا 7"

 مصمص+
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 | ل نب هيلا ةهجلا يف نوكي ةلاحا هذه سكعو ادحإو اين نمر
 بناجلا يف نوكي اع انيحإون يف دربأ قرشملا ةهج ىف يذلا بناجلإو لبجلا

 ناف ضرالا عافتر اوه دربلا يفمظعلا ببسلا نكل برغملا ةهجنم يذلا

 | اهولع نوكي يتلا جلاب ةاطغم اًماد نوكت لوتسالا طخ تحت ينلا لابجما
 ىلع فلدخي ةنم جلا | يسدتبي يذلاولعلاو اعاب يا ازيت ةيام عب رأو نافلا

 اسنارفةكلمم يف يتلا زيراب ناف دج لقي نيبطنلا وحن لإ و ضرالا بسح

 رجيلا ةازاحم نم ىلعازمراب نكل دحإو اههضرع اسمنلا ةكلمس يف ينلا انيفو
 .ةوضلاو درب زي راب نم دشا يبف ةيناهب ةنم ىلعا انيفو اًزيت نيثالثو عبسب

 هاوطا نوكيف نايدولا يف لابجلا ناردج نم ناسكعني و ناعيجت' ةرارحإو
 م ند اهريغ يف اهنم فطلا اهيف دربلاو رح اةقردو ابنع اروح

 ىضلا ةعشا ةرثك هلي رت نا نكمي الو اهيف اوطا ثكم يف ةئيدرلا لاوحالاو

 فالدخاف قش ضارماىلا نوضرعتم نكامالا كلت يفنونطافلاو ةرارخإو
 ةعقبلا عبط عوني اكرافلا جانا عوني هانركذ يذلا نكآمالا عضو ةّكيه

 ىهو ثلاغلا اما اهريثات ىلا تيضرعتملا لاجرلا ةينب عي ونت كلذ عبتيو

 عبط يف ريثكر ييغت اهنم لصحي ضرالا ةحالف نا دهوش دتف ضرالا ةخالف

 نم لصحي كلذو ةحالفلا لبق تناك اع ةراخ دالبلا ريصتو ةيحان لك
 بارتلا بلقو اهب هايملا بيقرتو ماجالا سنييت نموةعارزلل تاباغلا ةئيبت

 يضارا ناف يراربلا يف نوكي يذلا عفنلا ميدعلا شيشحلا ةلازإو ثرححلاب

 تاريحيو نيتاسب و تاباغب ةروتسم يف يللا ايناملا دالب و اسنارف لامش

 ةلمج نا بير الب كلذ تبني ْيَذلإو نالا نم رثكا ةدراب اقباس تناك
 اهيف ترثك نالاو اهيلع داتعتو اهيف تبنت نا نكمي ال ناك تاتابنلا نم

 | تاباغلاةيدعلا ارنتلا يضارالاو ناكاع ةدش لقا نكامالا كلت يف اتشلإو
 ١ هكاونلا شنو هنإوا لبق متي اهيف داصحلإو اسبي رثكأ نوكت نيناسبلإو
 اهنم ل صحت ةبلس |عاريغن يتلا نكامالا هذه عيبجن اهريغ نم رثكأ| مني اهيف
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 اهتادلوم نمو هال اعتسايناهم دخل هتالياحتو هتناظفب ناسنالإو ةيصوصخ
 ايصوصخ اعبطوةينب ناسنالا بستكي اهتحالف اهيعدتست ينل ١ ل اغشالاو

 يصحت ال ةلمج هيف ضرالا معسف نكامالا عضو ةئيهوهو يناثلا امإو

 ينبلجتو نايدولإو لوهسلا ين ةيحان لك نم يرجنر منا نم دعن ال ةيبكو
 ظنت ةهظع كرب و دحت الر احي ضيا هيفو ةايحلاو تاريخلا نكآمالا عينج
 رحنا ريثأ بفنطلت ةفيادإ ةجرد مإوبلا لع .اهنم دعاصنلا راخل ١ ةطسإوب
 ىف رم الاو راجيلا ءطاوش دحت كلذلف ديدشلا دربلا ريثات لدعنو قرحملا
 ف 0 ربلا لخاد نم ةرارح رثك ١ اهلا ىف ةدوربرثك ١ فيصلا

 ىا نفسلا يف نوجالم وا كيسلل نودايص راطش مويعلا ىلع ث لحاوسلا
 تاريح و رهنالا ءطإوش يف نونطاقلإو ةيصوصخ ةينب مديفي كلذلو راجت

 هايم نم ادساف نوكي دقنايحالا ضعب يف ربلإو دادعتسالا اذه ضيا مهيف
 نونطانلا صاخشالا هل ضرعنت يذلا رطخل اوهاذهوةيثاب ولا حاطبل|و ماجالا
 دعاصت اًمئاد وحلا يف ةللمتم ةيلا داوم نمةعشان ةتيمملا ةئيدرلا ل>اوسلا ُْ

 ةرواجمو اهركذنس ةديدع ضارما اهعم دعاصتي وةيئاب ولا ماجالا كلذ نم

 طغت شارحالا نوكل ةقباسلا نكامالا ةرواجم ةءادر ردقب ةكصم تاباغلا

 نثلا ةمشا ايعباصا قس وييصكالا اني دماضت ام ةرككي لوطا ةكاجر
 نمز دربلا ةدش صقنتو فيصلا نرمز وحلا ةوارط ظنحت اهنا ةداعلاو

 ةنصاعلا حاي رالا اهتيزمتب امإو اهنه ةرارحلا نرم ةيبكر وبظب اما ءانشلا

 ىلإو ةيوحجلا تانوفعلا عيمج ىلا ةضرعمربلا يف ةنئاكلا ةميظعلا لوهسلاو

 نك أ ةدوربلا ةدئاز اتشلا يو ةرارحما ةلئاز فيصلايف يف ةيوهالا عيمج

 اًريثات لابجلل ناف كلذ فال ةيدوالاو لابحنإو عاقبلا نم اهريغ نم

 اهعضو ىلا ةبسنل اب و سمشل | ىلا ةبسنل اب دربلاو رحلا ةجرد غي !ًديدش
 راهنلا لوط هتثا بودجلل اضرعم نراك اذا لبحلاناف اهولع ىلا ةبسنلاب و

 ناك أذا ىرخا ةهجل اضرعم ناك ول اع ةرارح دشا نوكيف سيشلا ةعشا
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 روهزلو ةرضخلا نم ةرثكلاو ضرالا يف اذتنلإو ةيديلجلا ماسقالا يهرقاعلا
 تاناويح و رشبلا ىنكسل تلعج اهنا كلذب نيبتيف ةديجلا انهلاقاب صاخ
 ةيجاجدلا رويظا|و ةرتجلا تان إويحلا رثك اف قطانملا فالئخاب اضيا فلنخت
 اهيفدجت ام. ةلدتعملا ماسقالا يف اهتماقار انخت انئاذغل ةبسانم رثك ١ يف يتلا

 ماوطإو تان|ويحلا هذه عإونا نمةيلاخ ةيبطقلا ماسقالإو رفإولا ءاذغلا نم

 نمو !دج ةلوهملا مومسلا توذ نرم تانإويح دجوت ةيعوجرلا رئاودلا
 ظ نا اهدولج نزلا لع با ينلا ةي نامل اال لجرالا داي 4

 تاريث ألا ان هذه راف ككل وبغَو ضرالا ةحالف ع عونو 0

 مل اقإو ةلوصف دلب لكل لعجتو مل اقالاو لوصنلل اهانركد يتلا ةيمويعلا

 لوقنف هتدح ىلع ةثالثلا هذه نم دحإو لك ىلع ملكتنلو ةنلئخم
 تانابنلا وه ةعقبلا عبط انديفي يذل اف ةعقبلا عيطوهو لوالا اما

 نمو اهم عبنت ينل | هايملإو اهيف شيعن ينل | تاناويحنإو اهنم جرخت يتلا
 نكمبال نكل تارثرملا هذه نمل اجرلل لصحتينل ١ تاريغتلا فرعن كلذ
 ةجمدنم نوكتنا يضتفي ةنا لاق مضعب ذا ةعقبلا ةريمخ ةعيبطب يللا مزجلا

 ةعيبط نع وكت نيذلإو كلذ فالخي نوكت نا يضنقي ةنا ل اق مهضعب و
00 

 ةينابنلا دارملا 2 أدوس 5 ترا لاه كد دا 07

 . نع ينح اهفوصو اهدلج ينل ١ ىشإوملا ةيذغتل عفني ديج ىيرم اهنم جرخيو

 رثكأ اضرإو نكامالا هذه ناكس ءاذغل عفني اهبحلو اهبيلحو ءاوطلا داسف

 ضعب يفو نوتيزاإو بمعلا اهبف وفي اضرإو اًريثك !ًداصخ يط.: اسبي
 تادلوم ا ةعقب لكف ةيفاص هايم اهيلع يرجت ةيلمر اضرا دجن لاحم
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 ' اذدلا درب ادعت نمر كدتملا ءاللا ى ةهاشب دقو“ كاملا دع لرام
 0 ىم الا انترك يف ىوقتو رثكت الو ةيناب رهكر هاوظ نايحالا ضعب يف |

 يأ ةيوطرلاو ءاوئسالا طخ > ماسقأ هبشن ثيح ةرارح ا دئاز اهيف فيصلا

 ار ا .رفو ةفلئخلا قطادملا يف اوس دح ىلع

 رحلا عماجت ةب وطرلا نا ربظي كلذ نمو ةيب ونجلا دالبلا ىلا برقا ناك

 نا قالطالا لع ل اقي نا نكميو ةطساو ريغ نم اط ةبسانم نوكتف دربلاو

 جايرل اب ةامسملا لولا تاكرحو رثإودلا يف ةنم ةسوبي دشانيبطتلا يف لوطا

 رئاوذلا نيب اميف نطلستم اًئاد يترشلا جيرلاف ماسقالابسح ىلع فلئخت

 رحب قف وو موسم دخإو هاجتا ىلع يناي هنوكأ ايظفنم ىمس و ةيعوجرلا

 عيب دم يف 1 جايرلا هذهو ةنيعم تاقوأ يف ينان ةبظتنم حاير ١دنطلا |

 دربي عوجرأارئاود نوب اهف نئاكلا !وطاو ةيلكلاب لوهجم اهببسو يحاونلا
 جوملا دهاشي اذلو كلذ سكعب راهنلا يفوربلا ةهج نم ينايوليللا نمز |

 انمملاقا فربهظي يذلا ةجردلا فالئخإو رابنلا نمز رجلا ىف فينخلا

 ىجلا ديربت اهنم لصحي ينل | ةفلئخللا حايرلا هاجتال ببس ةنا رهظي ةلدتعملا

 .نإويحلإو تابنلا نم ملاقالا يف دلوتي ام امإو ةبيطرت وأ ةسيبيتو ةنيفمملو
 سانلاةي ذغتل هيف تقلذ هب ةص وصخ تانأويحو تاتابن كيف دلوتن لقا لكف

 الا هيف سيل ديدجلا ميلقال اف اضيا تانإويحلا ماسجا عيونت ديغتلو

 داكتال راجمتا ضعب اهيف دجوي دقو ةيذغنلا ينكت ال عفدلا ةيدع تادوجوم

 ارفإو هوضلإو ةرينك ةرارحلا اهيف دجوت يتلا ملاقالإو ام لظتسملا رتست
 اهروشقواهقاروإو اهنراماهسفنب تبنت تانابن اهيفوغل |وتسالا طخماسقا نم

 ةقرحلا قطانملا كلت ةرارح نرم اهبلا ءاويالإو سبالملاو ةيذغتلل عفنت

 ' تّوبحلا نم ةييظع تاريخ اهيف قا ذأ ةديعسلا 2 ةلدتعملا ملاقالاو

 ةيدافالإو ةحالف نودب كلذ اهنم جرخيو ةيئيزلا تانابنلا نمو ةيفالغلا

 جلا كوز تدك جان ل
 ابيع مي جل

 رفقلا ضرالاو ةراحما دالبلا يف جرخت بدعلاكةيثاملا هكاوفلاو تايرطعلاو
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 أ ةفرعم اهيف عقارلا ريئانلإو ةلكلا هذه ةقيتح ةفرقم لجأل نذا ينبتيقيف |
 ابيع ابادك تنل ( طارقوبيإو ) ةديدعلا تاعونملا هذهأ فرغت نا ةديج

 ماكحلا لاعفإو ةيمونعلا ةدصلا تاتن ديف خدمو هايملإو حايرالا نع هيف ملكت
 اذهو معابظو مهتالخإو يلاهالا ةحص غي كلذ هرثؤي امو ميلاقالا ٌجاتنو

 لوقنف بيترتلا اذه ىلع اهيلع مكتنلو بلاطم ىلا مسقني لصفلا

 لوالا بلطملا

 ملاقالا ةعيبط يف
 اهيف نطاستي يتلا يف ةراحاف ةلدتعمو ةدراب و ةراح ىلا زيمتن ملافالا

 ىلا اوتسالا طخ نم دنمتو عوجرلا ينرئاد نيب ايف نوكت يتلا يبو فيصلا

 ينلا يف ةلدتعملا ميلاقالإو بونجلإو لاهثلا يتهربج نم لك يف نيثالث ضرع

 ضرع ىلا نيثالثو دحإو ضرع نم دت,تو ةغب رالا لوصفلا اهيف لدنعت

 بطلا ىلا نيتس وحن ضرع نمو نيتهجا نم نيتسوأ نيسمخو ةسمخ
 ىهو !دجريصق اهدحا نالصف الا اهيف نوكي الو ةدرابلا مل قالا نوكت
 ميلقالا ظفل هيلع لشي ام امإو ءاتشلا وهو !دج ليوط: ينالاو تفيصلا

 ةنمىبحت (ءوضلاف) جايرلاو ةبوطرلإو ةينابربكلإو وضلا وهف تاغونملا نم
 نوكي لب وش دخ ىلع ضرالا ماسقا يف نوكي الو ةيلالا تانئاكلا عيمج
  لجال ةرارحلا عم دحي كانهةنا رهظي و |وتسالاطخ ماسقا ينهراشتنا رثكأ

 ' راهنلاو ةلدتعملاماسقالا يف دجوي الوم اهيف يتلا ةيلالا تادوجوملا ديني نا
 اوطاناك الك دادزت ( ةيناب رهكلا رانلاو) ةنسلا بلغا ىف ليلل واسم كانه

 | ةبوطرلا نع اًيلاخ اهيف هاوملا نوكي يتلا سبيلا ةديدغلا ميلاقالاف اسباي
 رثكت ةيناب ريكلا ناف ادج اًراح اوطا ناك اذا اذكو ةيناب ربكلا اهيف رثكت
 ليس طوقس عوجرلا رثاود تحت ينلا نكامالا يف دهاشي كلذ نمو وجلا يف
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 ةاوهسب ىفشت يجرفالإو .لضعلا تالا ردصلا تاباهلا ناف لوصللا 2
 / نا مويعلا هو ع لوفن نا" تن وءاتشلا يف يبشت اى رثكا فيصلا يف

 0 نوكتو اهلقث لتي ضارمالا
 ناكىمو خويشلل ايس ءاشلا كلش ريغنم لوصنلار خإوةديدشلا لوصفلا
 كلذو اًسباي نوكي ام فاعضلا ثويشلاب اًرارضا لقا ناك ابطر هاتشلا
 فيصلاررفلايف اةشلا دعب و( تاناخ هتسخ )ثاناتس رايبلا يفةب رجتلابت باث

 ةليفث ضارعا ابنه اخني يق ةجيظعلا ةرازخما نقل

 رضم ريغ الصف ناكيبنياك الدتعم اًفيطل ناكىتف (عيبرلا يف) امإو
 نيذه يف توملاب ةنمزم ضارمأ ضعل ثيتن هزا اذإو ( فيز 2 اذكو

 ادتبالا يف اههيف لصح يذلا دربلا ريثات كلذ ببس نوكي نايغبني نيلصفلا

 ناتلا منلا
 مالاقالا ناي ُْ

  نيترثاد نيب ضرالا نم ةفاسم ميلقالا ظفل نم مهي نا يغبني

 ميل اقالا ثحسو اوتسالا ظطخو بطقلا نيب ايف يتلارئاودلا نم نيتيزاوتم

 ةيملا باجيالا نموهو ( فوسليفلا ) بيبطلا اهنم طل يتلا ثحابملا نم

 ظفل نرد مهفي نا يغب الو ةفرعملا قح فرعت لل ينلا نم ةنكأ ةميظعلا

 ةلوهسي ين ويحل ا مسجلا يف ةريثات فرعي ةعيبطلا لعإوف نم لعاف هنا ميلقالا

 ةينابرهكلارانلاو وضلاو دربلإو رحنا ةجرد ىلع لمشب ميلفالا ذا طقف

 تاتابنلا .نرم ضرالا كلت يف دلوتي امو حايرلا تاكرحو ةبوظرلاو
 هب يذلا عونلاو ايف يتلا نكامالا عضو ةئرهو اهتنيظ ةعيبطو تان|ويخإو

 يذلا وه ةسيئرلا ايشالا هذه نيب كرتشملا ريثاتلا لب ضرالا كلت ة>النف

 رومالا هذه دحا نطلسن بسن فانخي ميلاقالا رهثات نأ مث مث ملفالا 4 هي دارإ

 جيدين

ّْ 

 دييجو ا مبا”
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 أ ني هي لولعتي 0 و 2 بالا لا تاناقئحالل ع يا ْ

 نيباصملل اعفان نوكي و ةيدلحلاثارثبللو ةيوعملا ةانقلا يف ةداحلا ضارمالل .

 نيب:وارنصلل ارضمو لضعلا باهتلاب نيياضملاوقب دخلا ءادو ريزايخلا ل
 ايلوعلالا باعصإو

 يغلا ضارمالا ةنعدلوتنو نطابلا ىلا: يف ةرفلا لخدتف فيرخما امإو

 ىودعلا روهظ ين دعاس وةبحترلا لزاونلا اهيلع دازيو فيصلانع دلونت ظ
 ةيضوصخ تانض هيف ةنطلستملا ضارمالا ديني و ةبئاب ولا ضارمالاو

 دج ةرتوتم هيف نوكت ةيمضملا ةانقلا ةيشغإو ةيطاخلا ةيشغالا تاباهتلاف
 | ءىهي و طوب روكسالاو ةئيبخإو ةطيسبلا ةعطقنملا .تايبحلا هيف رهاظنتو

 ءادب نيباصملاو فاعضلا صاخشالاوءاسنلاو لافطاللرضموهو اقستسالل
 مهفايلانيذلا صاخشالل اًديفم نوكي و ةئيطب فئاظولامهيفنيذلإو ريزانخلا
 ةداتعم مويف سفنتلا اضعان وكتب ذلاو ديدش سلا مويفنيذلاو ةنيتم ةسلأي

 يهنلا ةلاح ىلع

 ديفيو ةيوق هيف مضملا ةفيظو تناك اسباي نراك ىف (ءاتشلا )امإو
 داوملان اليس هيف داز 55 يل ناك ىتهو ة ةيوق مهينب نيذلا ينمسجلا ةوق |

 ضارمالاو نايحالا ضعب يف ,ظننم ريغنوكي و ضبدلاو ةرودلا تفعضو
 .ةئرلل ينلا امس ةيطاخلا ةيشغالا تاباهتلا يف لصنلا اذه ين نوكت يتلا
 تايمحإو ةيرودلا ضارمالل بيو سفنلا يف قيض كلذ نرم لصف
 ةيوافنيللا ددغلا ناقنحإو طوب روكسالا ءاضعالا تاباهنلإو ةعطتنملا
 . يفيظعلا هابتنالا بجي لب لاوحالا نم لاح يف اعفان نوكي الو اقستسالاو
 هجئانن نع ر 9

 دوجو ناك بيترت ىلع لوصنلا ريس ناك م لاق ( طارقوببإو )
 11 قوكت ضارمالا ناف بييرتريغ لع. تناكول ام تفالخم ًاليلق ضارمالا

 عج يف ةدحإو هراطخا نوكت ال دحإولا ضرملا نا يف كشالو ةريثك
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 ةيواسملا ضو رعلإو فافجتإو سبيلا لصفو رطملا لضف ىوس 1
 اندنعام سكعب اهيف لوصنلا بسيقرت نوكي رخالا ةركلا فصن نم انضورعل

 اًييظل ص اياد و | عيبرلاف دحإو قسن ىلع نينسلا ف لوصنلا ريسنأ مث

 فيرا بطر نوكي نا نكي فيصل|وارطمخ دراي نوكي دق لب الدتعم

 رثكاوه يذلا ءانشلإو ةلدنعم بطر نوكي نارينكلا نا عم سبأي اراب
 نوكيدقو !دراب ابطرنوكي دقودربلا ديدش اسباي نوكي دق اًريغن لوضفلا
 مدعو ةرينك:ح اي را هيف نطلسننو ريثك طن هيف عقي نا نكي و الدتعم ابطر

 ' ناك هنا ىلا بطلا ىلا طارقوبيا هابتنأ بِجَوأ لوضصنلا ريس ُُ بيترتلا :

 همز لوصفلا سم ةناوهو هابتنالا اذه اوظحالي ن .نأ ىلع ةثذمالت يصوي

 7 راحعييرلا نوكي نا يبلوصنلا نا لوفي ناكف ةبترملاريغلا لوضفلا ىلع
 ءاتشلاو ساي |دراب فتفيرخ او باي ! راح فيصلا |وةفيطل راطمأب الدئعمو

 ْ هذه بسح ىلع فلا يرشبلا مسجلا يس لوصنلا ريثاتو اً ًدراب
 | بسح ىلعاضيا ةنلئخم نوكتةليللاو لا يف لصحت يتلا ثاريغنلاو لاوحالا

 | دج هاظرخا موي نع موي يف دربلإو را تاجرد قرفو لوصفلا هذه

 يف لصحت يلا جئاتنلا لوقنف ةل دتعملا انتقلدنم لوصف نع الا . الني
 ضارمالل بابساك ةكلا نوناق ينربتعت نا بحي لوصنلا نم مسجلا
 ١ ل اح ىلع ىتبت ال تان ويحل ةّيقب اذكو ناسنالإو ةحلاعملا قرطل بابسإو
 | ضارمالا انييلقا يفرهاظنن عيبرلا يف نراف ةنسلا لوصف عيمج يف دحإو
 || ضارعاويف رهاظتن اذكو يعضؤملإو يجومعلا هالتمالاو تان اقدح الإو ةيباهنل الا

 يخرتسنو. -ددحتنتو تالئاسلا هيف . قرت هترازحل تفيصلإو ظؤب روكسالا
 ' نإ يي زيظع ةدايز نونا ريغلا يدلمما قرعلا دادريو تادماختا
 ىلا ةلئام نيف سفنلا نوكتف اديدش افعضو اريزغ اقرع بنجوت ةكرح ىندا
 ةطسإو ترودب لصحت ينلا ةهيتنلا وه هيف لسكلا نوكيو نوكسلاو ةعدلا

 ةلاحو لوصنلا نم وربغ ةين نوكي اهرثكا اًرتاوتم هيف .سفنلا نوكي و
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 لو

 يذلا يلانلا ةركلا فصن ىلا سمشلا ليمت ناريزح نم نيرشعلإو يداحلا

 | نيرشعلاو يداحلا ىلا لوليا نمنيرشعلإو يداحا نمو هيف نونكاس نحن

 ىلع سلا عقثو يبودحلا وهو رخالا ةركلا فصن يفسمشلا نوكت راذا نم
 يفيصلا بالقنالا نيبالقنالا تقو نوكيف نيترم ةنسلا يف عوجرلا يترئاد

 ىلا سمشلا ليم ةياهن مويلا كلذ نوكيف ناريزح نم نيرشعلإو ىناثلا يف
 ىف راهنلا نوكي وةماقتسالا ةياغب انيلا اهعاعش لصي و يلاشلا ةركلا فصن

 نمنيرشعلاو يناثلا يف نوكي و يوتشلا بالفن الإو ةنسلا مايا لوطا كلذ

 اهدعب ةياهنو يبونجلا ةركلا فصن ىلا سمشلا ليم ةياهم يفو لالا نوناك
 ةعشا هاجتاف كلذ تماع اذا ةنسلا مايارصقا ثقولا كلذ ينراهنلاو انع

 ةندلاة ذم راهنلا لوط فالئخا ةنم لصحم ةركلا ءازجا ىلا فلدخلا سيشلا

 فيرخلإو فيصلاو عيبرلا يف ينلا لوصنلا نوكت فالئخالا اذه نمو
 أوئسالا طخ نم نئاكلا دعبلا اهيف سيشلا عقم يتلا ةدملا عيبرلاف هاتشلاو

 ىلا راذا نم نيرشعلإو يداحلا نمرم 5 يبو ناطرسلا عوخر ةرئاد ىلا

 ىتح سيلا اهعطقن يلا ةدملا فيصلإو ناريزحنم نيرشعلإو يداحلا
 يداحم ىلا ناريزح نم نيرشعلاو يناثلا نم يو ءاوةسالا ظخ ىلا عجرت

 لصن نا ىلا سيشلا ةعطقن يذلا نمزلا فيرخلإو لوليا نم نيرشعلاو
 نيبثا ىلا لوليا نم نيرشعو تينثا نم يثو يدجلا عوجر ةرئاد ىلا

 سلا اهعطقن ينلا ةثالثلا رهثالا وه هاتشلإو لوالا نوناك نم نيرشغو

 ةبسلابعصن امنامسقتلا اذهو ةنم اههجوتانضرف يذلا ]وتسالا طخ عجرت قح

 ينلا قظانملا ناكسل ةبسنلا امإو اهب نونطاق .نرحن يلا ةلدتعملا ماسقالل

 مقتسياهدحا نالصف الآ كانهنوكي ال ةنال الف نيتيبطقلا نيترثادلا برقب

 ىهوربشأ ةثالث وحن مقنسي يناثلإو ءاسشلا وهو ةءسن ىلارهشا ةينامث نم
 بوعشلا دنع نيفورعم اسيلف تراديحلا نارخالا نالضنلا انإو فيصلا
 يلف لوتسالا طخ قطانموحن نونطانلا اذكو قطان لا كلت يف ةنطافلا |

 سس سوا د»
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 ” || نع ةديعب اهنم ةدحإو لك نييللا عوجرلا أيترئادل نانياغلا ناترئادلإو
 1 نيترئدلاب نايمس ءاوةسالا طخ نع عوج رلا ةرئاد دعب رادقب بطقلا

 نيترئادلإو نيتيبطقلا تيترئادلا نم ةنوكملاةضيرعلا تافاسملاونيتيبطنلا

 ناتيديلج ااه لاقي وناتدراب ناتنث سمح اهتدعو قطانم ىسن نيتيعوجرلا
 نيب اماه ناتلدتعم ناتنثو نيتيبطقلا نيترئادلاو نيبطفلا نيب ام اهو

 | هذهو عوجرلا يترئاد نيب ام يو ةقرم ةدحإوو نيتيعوجرلاو نيتيبطنلا
 | نيب دوجوملا دعنلا وه ضرعلاو نوي واستم نييسق ىلا |وتسالا طخ امشي

 دوحو ةركأل بونجلا ةهج نم ةجرد ءادتبإو نيبطنلا دحإو إوتسالا طخ

 || ةيزلوتم طوطخ برغملاو قرشملا يفرط ىلع ايفارغوجلا قاروا يف ًاموقرم
 ]| تلعد كناكف لحم ضرع نع تلئس اذاف بطنلا ىلا ءاوتسالا طنخ نم

 1 ةجردلاو خارفب و تاجردب مسقنم دعبلا اذهو |وئسالا طخ نم هدعب نع

5 
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 هه مسسسسلا

 1 ةقيقدلكو ةقيقد نوتس ةجرد لحف فاو ىلاقياقدلاو قياقد ىلا ةبنسقنم

 |١١ اًضرع ىنمت يلايثلا بطنلا ىلا ء|وةسالا طخ نم يلا ةفاسملاو ةيناث نوتس

 ةيسقنم ةرئادلإو ايونج اضرع ىسن يبونجلا بطقلا ىلا ةنم يقلإو ايلاعث
 || بطفلا ىلا لوتسالا طخ نر.نئاكلا دعبلاو ةجرد نئتسو ةيام ثالث ىلا

 / نع ديزي ال !وتسالا طخ 1: ا ضعإو ةرئادلا عب ر نوكي

 اا دهاشي يذلا فالنخالا ليلدبماسفا ة ةعب رأ مسقنت (ةنسلاو) ةجرد نيعسن

 7 اهريسو سمثلا ريثات نمءيثان فالئخالا ير اينوجلا يف
 || اوتسالا طخ ىلع عقل سمشلا نافرخالا فصنلا ىلا ةركلا تفصن نم

 نآل ادنعا ةنسلا ينو لادنعالا تقو تقولا كلذ نوكيف ةنسلا يف نيترم
 نيرشعلإو يداحملا ْ 00 عيبرلا لادنعاف فيرخلا لادنعإو عمبزلا

 || يفو لوليار هش نم نيرشعلاو يداحلايف فيرا لادنعإو راذاز هش نم
 ١ طخ ىلع يتلا دالبلا ىلع ةميفتسم سمشلا ةعشا عقل طقف نيتقولا نوذه |

 ||(  كاراذا نم نيرشعلاو يداحلا نمو راهنلاو ليللا يوتسي اهيفو اوتسالا |
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 يركس ذيبن هل يطغإو قالطا لحم ين نضم شارف يف عجن ةيلكلاب ةتايح
 يتب ربكلا يتوج ور ديالا زاغلا نم 4-52 امأو جشدلل ةداضم ةعرج وأ

 0 نم دعاصتملاوهو يكيروفلوس ورديالازاغلاب فورعملا
 ل1 شرو صلاخلا ءاوطا يس معضو يه اهب نيباصملل ةقفاوملا طئاسولاف
 يتلا ةداعلا نرا تنبثا دق ةدهاشملاو ءاملاو لخماب كلدلإو مهيلع درابلا

 مينا يثو ل ةديفم ايسكيفسالا ةلاحيف اهنولبعتسي ةدعاق ةينابارسلا اهمذختا
 ضيرملا نا ]ور اذاف ةمدقتملا ةنطابأإو ةرهاظلا تاببنملا طاعتب نودبي

 هيفروثتل نوتيزلا تيز نمق عالم ضعب يطاعنب هومزلا ةايحلا ويف ترهظ
 رطخلا نم ملس يلفثلا غارفتسالاو "يتلا هل لصح ىنق تلا ةكرح

 مارت مقا
 ءايملاو لوصفلا ىف

 لوالا لصفلا
 ةنسلا لوصف نايب يف

 نيب ير ىلاءوةسالا طخ ةطسإوب ةمسفنم ضرالا ةركنا ملغا

 ةموسرملاءاظعلارئثاودلا ىدحاوه روكذملا طخملإو ةركلا فصن امهنم لكيم

 اهو عوجرلا يترئاد نايس ضيا ناتمظع ناترئاد كانهو ةركلا ىلع
 ةهج نم ىرخالاو لامثلا ةهج نم اهادحا ءاوتسالا ظخ ةرئادل ناتيلاتلا
 خترف ةياقتس )وتسالا طخ نوب و اونم ةرئاد لك نيب ينل ١ ةفاسملاو بونجلا
 ةرئاد يف لالا نم يقلا ةرئادلإو عوجرلا ةفاسم آضيا ىهنن ةفاسملا هذهو
 -[| ناتافاسملاناتاهو يدجلا عوجر ةرث :اد بونجلا نم يتلإو ناطرسلا عوجر

 | ةهج نم يذل اف نييطقلاب نايعت ةركلا افرطو شسمشلا رادم اوهيف نوكي
 ينونحلا بطقلا ىني بتونحلا نم يذلإو يلاغلا بطتلا هل لاني لايشلا
 7 نوم هت
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 : ةنهارلا ةتلاحو صخفلا ةينب ربتعت نا ةلبق يغبني نكل يضوملاوأ
 || منخ دوجو نرم ةلصاح تناك ن اف سفنلا عنم نم ايسكيفسالا امإو

 | ضرإوعلا ميج لإوزل ةجارخا بلاغلا يف ىنكةيئاوطلا كلاسملا يف بيرغ
 ١ لاعتسان اك امبرف يرهاظ توم ةلاح ع هدعب صخشلا ثنكم ناف الاطبإو

 ||| ءاودهاطعا وا يعضوملا دصنلا اضيا ديفي دقو اًديفم اهانركذينلا تاببنملا
 || قيالريغ تقو يف اهلاعتسا نالرهاملا بيبطلا الان يذهب كيال نكل ؟يبقم

 نم ةلصاحلإو محنلا قارتحا تقو يف نيدعاصتملا ىلا ونيجورديالاو

 ١ ريزانتلا نم وأ تاللئاسلا نم هوخ و5 ثيبنلا ناند نم دعاصتملا يللا زاغلا

 || وعضوب ادتبي لب راح شارف يلا باصملا ليوخت نعسارتحالا اهيف يغبني

 | تقولا كلذ يف رضي الةنال دربلا نم هيلع يشخيالو صلاخ ءإوه يف
 ا لخ هل طعي و اليلق هردصو ةسأر عفري و هرهيظ ىلع ليو ةبايث عراتو

 دراب ءامردصلا اهس همسح عيمج ىلع شريو ءاملا نم هلاثمأ ةثالثب جوزه

 |١ يروفاكلايترعلا نم ةثولمو ءاملا اذه يف ةسومغم ةقرخي كلدي و لخ هيف
 1 ثتقو قو عاطقن أ ريغ نمد ةلايوط مز كلذ ع مواديو اينولكلا ءاموأ

 | ةنشخ ةشرغب اهكلدب ربظلا كوشو نيمدقلا نطاب و نافكلا عيغب كلدلا

 قئاقد ضعب دعب و لخلا نم هثلثب طولخلا درابلا ءاملا نم ةنقتح ٍضعبو

 "||| ةيقواوماعطلا منم ثالث وا نائيقوا هيف درابءام نم ةيناث ةنقح هل لطعت

 || ىا سارتحاب هننأ تحت نرم هب رمي ادقوم اتي ربك مشي و يزيلجنالا لم نم

 قرولان م ةب وبنأ وا شي رربوب ةيفنالارفحلا هن وا لايسلا رداشونلا حور
 || هذهدعب ساعنلا لزي مل اذا مث ةئرلا يف هاو غن اًريخاو اهنظاب يف لخدت

 ]| نازؤفتتم ناتفشلا و رمحا هجولإو ةدوجوم ةرارحاو ايضاعتم ايقاب ظئاسولا
 ل اذ 8 ايسكيفسالا هذهو نسحالاوهو جادولا نموأ مدقلا نم دصف
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 ينكي هنا ةداعلا تناك نإو ةروكذملا تافاعسالا نا مث هيف فني و قيرغلا
 ةعرسب اهوممتيل ةعسن اهيف نواعتي نا ىلوالا نكل صاخنالا نم ليلق اه

4 

 مث ىلع همثعضو نملجرلا فناينا نم عنمت ةيرشبلا ةقفشلاف كلذ نم ءي"

 نتنلا ناخد نقح لمعل نانثإو سفنتلا هيبنتل مهم نانثا بترم هجو ىلعو
 ءايشالا ةلوانمل عساتلاو ةدعملا هي ةيبلتلا ةيودالا ذيفنتو كلدلل ةعبرإو.

 رضم وه لب طقف عفان ريغ سيل ةعسملا ٠ ءالوه نع دئاز دوجوو ةمزاللا

 006سم سس

 عبإ ارلآ لصنلا

 ايدكيفسالا عإونا يف ىطعت يتلا تافاعسالا يف
 نمو ق دخلا نمو ذزبلا نمو ةقعاصلا نم: ةلضاحلا تايسكيذسالا قو

 تيما زاغلا عإونإو قاشنتسالل دجلا ريغلا زاغلا عاونا نمو سفننلا عنم
 يح اهب نيباصملا ْف ةايحلا عوجر طئاسوف ةتعاصلا نم ايسكيفسالا اما

 نينلوملا ضعب راشا دقويقرغلا تافاعسا يف ًاليصنت اهانجرشينلا تاهبنملا

 |وراشإو اطاعتسا نكمي يتلا تاهبنملا دشا اموكل ةينابربكلا ٍةوقلا لاعتساب

 اهضرا ةرنح يف ةروكذملا ايسكينسالا يس عقاولا صخشل ١ عضوي ناب ضيا
 نا اهاعتسا يغبني يثلا طئاسولاف دربلا نم ايسكيفسالا امإو هقنع ىلا ةبطر
 لما ءاملا يف ةسومغم قرخب مثحلاب ةندب كلدي و اهب باصملا بايث عزنت
 فارطالاىلعو يفيسأر لأ مسقلا لع نوكي ان اًئاد كلدلا او اليلق رتاف» م ْى مث

 | ىلا لوح لاوزلا يف فارطالا سبي ذخإو روبظلا يف ةزارحلا ثأ دتببا اذاف
 ما ةلوبلو ةرارما عجرت ىج فاجلا كلدلا ىلع موودو نذمث* ريغ شارف
 جالعفالخي اهجالعف قنملا نم ايسكيفسالا امإو تاببنملا هل ىطعت نيج

 ءالخ يف دجو اذا الا مسجلا نزع نا يغبني ال انهف ليلقب قرغلا ايسكيفسا

 يوععلا دصنلا بجوي دق ةيغأ ةيعوالا ناتتح]و !دجن اراب ءايملا ناكو
 سر

 كم
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 مهو وو د

 ا ارطخ دعنلا ا كللخ انه ذو انيطخ اربع يوم ارح ايل
 3 ةلحمو ةثرلا ةي ءاوطلا ْ نم قئاقد يضم دعب وه دصنلل قفوالا نمزلاو

 تارم ثالث يف جرخت ةيقو ةرشعينثا ىلا قاوارشع نم ةرادقمو جادولا

 ماهبالابدي رولا ةحتش دسن اهميب و قثاقد ضغبب ىرخالا نع ةديعب ةرم لك
 ||| ايمكينسالا يف عقاولا صخشلا يف ترهظ اذإو ايناث مدلا يسيل عفري مث
 ]| اليوط انمز تافاعسالا هئاطعا ىلع ةموادملا نم دب الف ةايحلا قامالع
 ||| هيفجانجي يذلا تقولا لبق ءاظعا ريغ نم كرتول وتلا دوعي نا نكميفنال
 | عوجر دعب صخلل لصمت نا نك يلا ضرإوعلاو ةهاقنلا يف ةلوخدو

 | ىهو قف نودب عومتلا اناث نيفكلا يف ةيجخضشن تاكرح ًالوا يف هيف ةايخلا
 | فرصتي زب طولخرتاف ءامنم ائيشف اعيش هئاطعاب ةنمرتسي و هَل بعتم

 + ||| ةداع نابقاعملا ةرارحاو ىحا اًدلاث ىرتيالا نموا جنوبابلا نم يث ةعموا
 / ظ عبار ناككلا ءاوه دي ربتو ةلمعتسملا تاهبنملا ليدعت ييدئسي كلذو دربلا

 /ٍ | كلذ وو فارطالا يف لإو فعضو مظع بعتب ضيرملا ةلاح يهتنت نا

 | يدتسي لإوحالا ضعب و تاضوعملاو تايونملا لاعتسا ييدتسي اذهو
 0 ] لع ةبترم تافاعساب قرغلا فاعسا اًماذ نكي الو اذه ةفيطللا تالهسلا
 ' ]| نم الو ةراحقرخ الوران دجوت ال نأ قفتي دتف ةقباسلاك ةيساسا دعإوق

 ||| فاشنلا ىلا قيرغلا لوحي ذو ثاقبج الو نتثالو بينانا الو فوص

 لزنت مث ءامملا ةهج ةهجو نوكي نكل ةروكذملا ةئيطا ىلع سمشلا يف دديو
 لك نم كلذ 0 شيفحوا قرخو | جتفشاب ةمسح ميممم و ةبايث
 باث ضعبب ولو طغي و هافتكوهردضو ةفارطاكلدت مثةب وطرلا صنم ام
 |١ فيصلايف كلذ ناك نإو كلد نم هيبسج ىف رظت ينل ةرار لل اًيزح هلجاعملا

 | ندبلا ةيقب لعام رثكا ردصلا لعام نوكيو هقنعملا راحلا لمرلا ىفنفد
 ال نا ردني و ةئرلا يف ءاوطلا وفن اهيلا فيضا اذا اهعفن ديزب ةيفيكلا هذهو

 دجوي مول ىتح ةباتك مق وا ةشير قزووأ شق نم ةبوبنأ كلذل دجوي
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 ا هيف ثدحيال اًكلد كلديو ةفاج ْ
 احنا مسجلادرب اذا الا نتنلا ناخدب نفحلا ىلا اجتلن الو بطر 5 .0 ٠

 ىانبجا تاب ءاموا نيجرسرفح يف قرغلا ناك اذإو درابلا ءاوطا نم
 ةدايز هيف ةرارح ثادحا ىلا قيرغلا جارخا تقو دس 4

 مث ديف نوكت ينل | ةخعتولا داوملا نم هجارخا لاح ةبف غرفتسي لب قبس اع
 دجوي ام. لكي ةيذب فشني و هيف جرخأ يذلا لحما يف اعيرس ةبايث عزنت

 فوص نم قرخيةمسح كلديو قيال نراكأ لني مث لحلا كلذ يف اقاج

 اسيلملا ءاج ناغدصلاو هجولا كلديو دراي يروفاك يقرع غي ةسويغم
 نا يف ليي و نتتلا ناخدب نقحيو ةئرلا ةيسدرابلا هاوملا ضن و بكرملا

 نم :تامخق ثالث هيف لولحم ءامب ًطولخمولو نذمسم ذيبن وتدعم يف ذفني
 اذا الا كلذ لعفي ال نركل فلا ثادحا لجال كلذو ءىنملا ريطرطلا

 نا بايثلا عزنت ام ددع مزاللا نو قيرغلا يف سفنتلا ةنيظو تداع

 اع اهوحنو تاف ١ ضعب هيف تراكنا ملعبل هابتناب قي رغلا مسج يف ثحب ||

 نإو ذئنيح عونتي يداينعالا جالعلا نال اًيكرم قرغلا كيل 00

 نعو , اضيرم وا اًعيح ناكنا قرغلا لبق هل اح نرع نكما نارفتسي

 ةداع هل ناكوا عرصوا ةنكس وا فيزن هل لصخي ناك نا اهس هضارما

 رطخ يف ديزي ام هلك كلذ نال ةئاتم ةئدعمو ءاملا يف عقو وار كسلاب

 اذك و هبكرع قرغلا ايدكيفسا 1م سيصت يلا رابسالا هذه نم لكو قرفلا

 هيف لعفيف !يرورض هريصي و دصفلا بجوي نا نكمي هرسكوا سارلا ضر

 ةيغوإو رارشلاك نانيعلإو ايرفرفوا ايهسفن هجولا نول ناكول ايف اذكو |

 ةلمجاب و ملا وا فنالا نمل يسب مدلا ناكوا ةئاتمعو ةخفتنم سارلإو هجولا

 فرع اذا دصتي 15 ةقباسلا بابسالاريغ هيف دجوي لولو قب رغلا دصنيف

 بساني اذكو .ةتكسلل !ًدادعتسا ويف نا هتينب نمر هظو يومد ةجازم نا
 ةسفنت ناكو انركذ اك صختلا ةينب تناك اذا ايف دصنلا ١

 أ هعوجر تقو يف

 هر
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 1 كرم ل امج تنتح ناجدلا ناخت ذوتن عنف ةيلذث دإوم ءاعمالا قا

 ليلدو عاطفنا ريغ نم نينعاس وا ةعاس ناخدلا راخي لاخدإو ءاوطا غن
 تامالعلا تربظ اذاف نطبلا يف ةرئاغ ةشخو ةعقرق دوجو راخبل ١ اذه 2

 كرحت نمو ردصلا ددمت نم كلذ فرعي و سفنتلا ةفيظو عوجرأ ىلوالا

 ةركو نانجالا كرت نم نايحالا ضعب يفو هيف ضبدلا ءادتبال بلقلا
 كلدو 0 ُْ دراخدلا راخ ل اخدا لع مدآو عا اوطا غن عفر نيعلا

 اذ ام ىيرغلا م ىف »وو ايصي نا:ىبتيو ليسلاو ايلعلا .تاارطالا

 ديال سنذندلادوجو لئأو ١ ينالو ذقيح دار دزالاة يكب ال ذأ سفنتي "

 نإوخةقعلمب عرج نأ نكمف سفنلا بتنت دعب اناني اينكدنسالا يف عقيف

 ًاليلقو رتاف ذيبنوارتاف ءامب اجوزمح يروفاكلا يترعلا نم ًاليلق ةفيطل
 دعب ةايحلا تامالع صخشلا يفربظن ل ناف اًميشف اًميشقي رطع تالئاس نم
 هبذيلف عم ةليغتسملا ةروكذملا تافاعسالا لاعتسا نم ثالث وا نينعامب
 يف ديدش شطعم قوحسم فن بري ناب ةروك ذملا ريغرخا ءاضعا سح

 حور راخيك ةداح ةرخيا ١بهف ذفني و ةبوبنا وا ةشي ر غرفتسمب ةيفنالا رفخا
 قلي نا اضيا تركو نتنلا ناغدو لا ضيفا وا لالا رداشلا

 اللا وق ةئسا وأ قارا نم ةبتحم ةبزوبنا اهتق رعظانق ةعسإوب ةدحملا ظ
 ةبمن ات الئاسلا نم كلذوحنو يروفاكلا قرعلان م قئالرادقموا نضملا

 نتتلا ناخدب نقحإو ءاوطا أو كلدلا عم ةجيتن كلذ نم لصحب ل ناف

 اذا اما دانعملا وه ا درابلا ءاملا ف قرغلا ناكاذا ةلكاذه قبس اع

 ٠ يف ذفني نأ دج ليقثلا ثداحلا اذه ين برج اهيلع ةموادملا يغبدت يلا
 | ةدايز ةيبعشلا تالصوحلا هبنيل رولكلا راخيوا يرداشونلا راخيلا خافنملا

 | هممح نوكلف ةيحورلا تالئاسلا نم وحن وا ذيبن ينواراح هام يف ناك
 | ةقرخي فشدي لب نمي نا الو رانلا نم برذي نا يغبني الف اًراَخ لزي م

| 

3 
٠ 

1 

٠ 

] 

 ]| وادي *املا نم قاوأ نام يف ةلولحم ماعطلاهلم وا نوباصلا نم ةبقوا
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 هثووفنا ٍكرنح هم فطلب لخديو زاغلا اذه اهنم قشنتسيل لايسلا

 هذهو بكرملا انيلملا ءأم ٍفوازوكذملا لايسلا ين ةسومغم ةشير ربو

 يف ري ) نراف ةفيطل ايسكيفسالا تناك اذا ابل اغ ينكت ةلهسلا طئاسولا
 تن ىلا لدع ةايح ةمالع طئاسولا هذه لعف نم قئاقد سمخ دعب قيرغلا

 ناب وا هع يف خللا قيرغلا فنا ىلع طغضل اب نوكي ةئرلا يف اولا
 يسرافلا بصقلا نمةبوبنا وا اهيفرظعطق دعب ةباتكة شير غرفتسم ذخاوي

 دحأ فنالا يترنح ىدحا يف ذفنيو ندللا غمصملا نب موا شفلا نموا

 اهفرطو اعم غنلإو ةيناثلا ةرنحا دستو ةرجنحلا يف ذفني نا يف دهتجيو اهيفرط

 مدق بعت نراف ةدم اًديدش اذن هيف خنب و يروق صخش ف يف عضوي رخالا

 الما درت من ًاليلق ةبوينالا جرخت نإ كلذ ءانثا يف يغبني اذكهو نعال

 نم رهاظلا فرطلا ىلع عضو اهبف خه نم دجوي مل ناف دإوملا اهيلع مارتن
 ردصلان ا يري ىتحعاطننا ريغنم مإودلا ىلع هب شنو خافنم ةهوف ةبوبنالا

 سايق ذخوي نا ليخت نودب كلذدكاتل ةديحلا ةطسإولإو طسبتإو ددمت دق

 صخت كلدي نا غفنلا تقو يف يغبنيو ظيخوحن/ هدعب و هنأ ١ لبق ردصلا

 !معفري و اليلق كلذ ءانثا يندبديب اهيلع لما نإو ةلثخت إو نطبلإو ردصلا

 عضب دعب ناخدلا راخي نم نقح ىلأ ءيبجتل» نإو هذرو سفنلا ذخا هباشيل
 فرط ميقتسملا يفذنن ةنقحم دجوت ل ناف أضيا هئانثا ؤولب خللا نم قئاقد

 غرافلا يف جو غرافرخ ١ قبجرجت علاوو ةولمج وهو هرج ىلععضوو قبج
 كلذل ةبسانم ةئيه ىلع ضيرملا عضو نكيلن اف ميقتسملا يف ناخدلا ذفنيل
 ل.اعتسا تقو يفو مسجلا سببت كلذ نم عنمي مل نأ هل ةبسانم ةينيك عضو

 يف ناخدلا راخي ظسبنيل اقيطل اكد نطبلا كلدي نا يغبني ناخدلا ةنقح

 0 واط يلا فارسي ل ايف هيؤرع ليعو وعلا
 لخدت ىلا ١ ةبوينالا فرط طملف سانلا ضعب ىف لصحيا5 ناخدلا

 ْ ناك اذإو ميقخسملا ىلع سبكتو ةعيفر ةقرخو ا ةل اسن و | ةنفساب مقتسملا يف
 سهر

 تق
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 !كلذ ع هديدشلو

 ثلانلا لصفلا
 قرقلا اهب. فعنين يلا تافاعسالا يف

 دعب ةلعف ينبني ام لواف اهب ىقرغلا فاعسا يغبنييتلا تافاعسالا اما

 ا 1 لمعت نال قئالناكم ىلا لوحي مث هيف تلخدن وكت يثلاةبب رغلا ماضجالاو

 عجضملو بشن ا نم 5: ريرش لع وا ةعرذالا ىلع الومحم تافاعسالا هيف

 لوصح ناك نا مث ةبكرم يف ليحي نا بساني الو ةسار عشرتو ب هينج ىلع
 هيف ثافاعسالا هل 08 لح لا ىف ةمزاللا ءايشالا تدجوو اًنيص قرغلا

 ايسكيفسالا هيف يذلا صخشلا نوكو نامزلارفوت ةصرف كلذب منتغي ةنال
 تافاعسالا فرص ديرا اذاف هجاعزنا لفيو لدتعم هداه وجل اًضرعم
 :اعيرسفب|يث عزنتوةداسو وحن دنسإو ًاليلق ةسار عفرو ةلو اطوحت ىلع عضو هل

 هندب عيمج فشنيل ةفشان ة دلع فلي مث تعطق اعي رس اهعزن نكمي ل ناف

 | ةدخم وحن عفترم ةسار اًمادو ةلدتعم هترارح ةجرد راح شارف يف عضوي م
 ءاضعالاو نيتي رالإو نيطبالا فيوجت يف عضوي و ًاليلق ىنميلللئام ةمسجو
 عرش مث روكذملا شاهلافنامدقلا فليو نختم فوص نم عطق ةيلساتلا

 نيفكلإو نيذذفل إو نيلجرلا ىلع فوص نم ةقرخيوا ديل اب كلدلا يف
 ين كلذ دعإ ربظن ) ناف عاطقنا نودب كلذ ىلع اموادم نيعارذلإو

 رداشوتلا حور اهيف ةحوتفم ةجاجز هفنا ىلا بّرق ةايحلا تامالع قيرغلا

 | تاق لمتلاب كلذ اهنغ بيست دقو ةعرفم ايالب هن بيتسني نا نكي
 3 ضارما اهنع دلوتي نا نكمي ةيواح ةدايز ةدطلستملا ضارمالا ديفت اهنوك

 ةدفاضلا“ . مارتحاد م ٠ امالا هذه ىف ىرفدلا زم نك م اةيادعم
 نما 6-2 ظ
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 نم انغام رار | ةثالغب |قوف ينل ١ رع ةديعب ةرفح لك نوكت نإو

 يغبني و ةسهخ وأ راشعا ةعب راب ابنم لفسإو اببناج ين يتلا نعو ورتيملا

 رباقملا نوكي نإو ةرينك سانلا ةريثكلا ةعسإولا دالبلا فرباقملا نوكت نا
 ضرالا تناك ناف ةقئال ةئيه ىلع نفدلا نوكي نإو مارتحإو ةنايص ةئيه أ

 م.م دحإولا فصي نو رينك تإوما ةرفحلا يف عضوي ناب ساب الف ةقيض

 ةقبط لوالا ىلع عج ةقوف فص عضو دي رإو فصلا مت اذاف رخالا بناجي
 ال نا ملا ترمو ةعقبلا ةعيبط بسحب فلئخي رذحلا قيمعنو بارتلا نم

 ءازجال|اهيف سردنت ةليوطنمزلا نم ةدم دعب الا اقباسويف نفد لحمر فمي
 اذه ىلعف نينس سمخ اهلقا ةدملا كلذو بارت ىلا ليست و داسنلل ةلباقلا

 تارم سهخةنس دلبلا ىتوم عسب ام ردقب ةربقملا ضرا ةمسن وك نا يغب

 عفنت أمنا اهدعب و ءيش يف اهب عفشتي ال نينس سمخلا ةدم يف ةربقملا ضرإو

 ىوملا ماظعو نكاسم اهلعج يف الرذحت نا نودب نكل سرغلإو عرزلا يف
 ةنال يو ركلا :اوطلا نع ظنحت نا ينبني ؟يناث اهيف نفديلرنحلا نم جرخت يتلا
 رفح يف نفدتف ةبوطرلا نم اليخت“ ناك اذا ايس اتفعن اهيف ددج نا نكمي
 ! ءازجالا عيمج ليقتست نا لبقربق ةرفح ىلارطضا ناف اهل أيبهت ةديدج
 ام سبايلا درابلا تقولا هل رانخي نا يغبنيف بارتلا ىلا هيف يتلا ةوخرلا
 لمتستو ةنقملا تادعصتلا ررض عفدل سلكلا رورولك لاعتسا عم نكما

 اًريفك لي وط نمز دعب هربق نم تيم جارخاب 9 اذا اهنيعب ةطس]ولا هذه
 نم جيرخا اذا تيما هيف ىذلا قودنصلا ف دنع دعابتلا بجيو اليلق وا

 ةساررفاحلا ليي نإو هجارخا لاح هل رواجا قودنصلا مطلي ال نإوربقلا

 يوركلاءاوطا ذوفن وبف نكينمز يضمدعب الآ اهلخيدي ال نإو ةرفحلا دنع
 نأ فورعملا دهاشملا نمو يلكلا سارتحالا عم اهيف ةلوخد نوكي مثاههف
 :رطخةنم لصحي ةدابعلاب ةطونملا ةيمومعلا نكامالا ينو دليلا لخاد نفدلا
 ربانملا نم دعاصتل يف لا ةئيدرلا ةرخضالا نا ثيح نم ةيدوتلا ةيصلا 5



 رم اهعر اطواتع تالئانلا ةذه برهتي امن اهريغ ما ةلاخخ نفطسنلا |
 يفتيملا اوعضي نا لبق للا اذه لولب نفكلا اولي نإو سلكلا رورولك
 هيلعةالصلا نمز ةنتنملا ةحتارلا روهظ نم يشخ اذإو هيلع اورمسي و شعنلا

 سلكلا رورولك لولحم هيلع بصي ناب ناحل ؛ ررك كم ءانثا يفوا
 دئادسب بوتثلا هذه كسلو كلذل ادصق شعنلا ُْ لعجت ينلا بوقثلا نم

 ضارمالا نرمز يف ينبني و ىتوملا ةمدخل نيدعملا صاخشالاب طونم اذهو
 نطفتي ترإو نكما ام ةنوكسملا نكامالا نع ىوملاب دعابتي نا ةيئابولا

 الكل سانلل يتوملا ماسجا ضرعن ال نإو توملا ققحتل اهانركذ ينلا ءايشالل
 ةلادج ترثك اذ) ليللاب نفدتو قولا ليت نآ سفتالاو 2 ب دسفت
 | لاما لعو تاز ازانحلاةيرور ةرثكن م هرغ لصحي يذلا نرحملارثانلا انلا يف

 اتافبلا كل ذل تفتلي نإو ركذ امءيث رهظىتم قوملا ةمدخل ك كن بتري نا
 ةيمويعل | ةماللا لع ىت الو مارا هني ضع ا حك

 نا بجي هيلع ملكتن نا ةيمومعلا ةكلا بلطت رما يبفرباقملا امإو

 عيدجت ينل ١ نكامالا نم ماا سئانكلا يف نفدلا عنم. لوقن

 ةديعب رباقملا نوكت نا بجو ىرقلإو دالبلا لخاد ينو ةدابعلل نمانلا اهيف

 نوكت نأ يغبني و ازين نييثالث وا نيرشعو سمخ و: ىرذلاو دالبلا نحب
 لعجت ينلا ةعفبلا نم عفترم لحم ىلعو ن؛زيتوحن اهعافترا ناطيخي ةروسم ||

 اعيش لمحت دقو ينونحلا ءاوهلا اهيلعر و الثل نكاسملا لاش لعجت نإو اهيف
 ال نإو قرغلل ةضرعم ةضنخنم نكاما ىف لعجت ال نإو ةيربقملا ةرخيالا نم

 انكاس ناك نه اهلمعتسير بغا وا ءام نويعواراباوا جيراهص اهيف نوكي
 ةثالث وهو ورتيم ابلقا ةفاسم رباقملاو رابالا نيب نوكي تكلب نباقملا تفرق

 أ دج ةيبطتس رزمملا نوكت ال نإو يواسنرفل اب ًطاريق رشع وا دحإو مادقا
 ةثالث اهضرعو نينثا ىلا فدنو ورتيم نم اهقع نوكي لب اح هزل الو

 ت0

 مادقالاب اهيلع أ ظوي و نفدلا دعب بارتلاب رفحا طن نإو ورتيملا نم راشعا
 / سس
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 ةرهاظتم ةيئاب ولا ضارمالا تناك ىنم وا ءايحالا ةحص ىلع رطخ ةنم لصحي

 ةلاح توملا لبق صخغلل ًالصاح ناك ىتم نيرشعلاو ةعبرالا نعرخّويو
 ضرم لك ناف طقف يرهاظ توم اهريغ نم رثك أ اهبقعي نا نكمي ةيضرم
 ببستي نا نكمي ةيعبات وأ ةيلوا تناكءإوس ةيبصع ضراوعب ةضارعار هظن
 ايقيقح اتوم تسيلو توملا ةلاح هبشت ةلاح ةنع

 اهريغ نم رثكأ توملاب دلقن نال ةيلباقرثكأ يف هاسنلا ضارمإو

 قبس)محرلا قاننخا يا ايرتسيال اكةروك ذا ضارمالاو لافطالا نيلثمو
 | ىثغلإو يجن صقرو سونفيتلاو ضوخنشلاو خنشتلإو ايقارملإو ( اهنع مالكلا

 بلقلا تاضبن ةعمينخت ليوط ىثغ وهو اًدج داخل ايهتوبيللإو ماسرسلاو
 رهاوظ ليطعت اهن٠ لصحي هذهف كلذ ريغو ادج ةيوقلا فيزنلا عإونإو
 له ةأجنلا توم يف كشلا عقي اذلو اًرينك دهوش 15 تاقوا ضعب ةايحلا

 يف سطغلا نموا ةنكسلا نم لصحي ام كلذ لثمو ال ما يقيفح توم وه
 ةرختا دعصت نموا قشنسا اذا يدرلازاغلا نموا قنختا نم وا ءاملا

 جانحت هذه ناف يبصعلا حومجملا يف رثوترهإوج لوانت وأ درب نموا ةردخم

 نفدلا ريخات اهيف يغبني و ةايحلا درو اهراضم كرادن يف داهتجالا ةدايزل

 ةصوصخل اهتداع بسح ىلع دالبلا يف فلدؤيق نفدلا لحم ىلا توملا لمحامإو

 تاسارتحالا نع !ًدئاز اًئيش بلطن الرمالا اذه يف ةيمومعلا ةعصلإو اهب
 يف ىنوملا لمح ترا لوقن نا انه هيلع ملكتن ام ةياغو ةذاعلا يف لعفت يتلا
 ندملا يف نسخا تالهتل إو ليشلا عاونا دوجا تابكرملا يف وا شوعنلا
 , دعاصتي ةثجلا نا مولعملا نمو اًدج دلبلا نع ةديعب اهنفادم ينلا هريبكلا

 ةبكرم يف عضوت نا ذئيح ىلوالاف ةئتنم ةحتار نايحالا ضعب يف هند
 . كلذل ضرعتلا نرع شعنلا نولمحب نبذلا لاجرلل اعنم لوخ ا اهبح و
 ظ تالئاساهنم ليسي ةلاح ين وا هذه لثم ةلاحيف شعنلايف المح ديرا ناف

 | اوعضي ناب ةلممحا رمؤتلف ةلايس حورج هيفو ضورملا تام اذا 5 ةدساف
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 الإ ءاقبف اهسبيت دعب ًالصاح اهضايقنا نكي لو ةلوهسب طاسينالاو ضايقنالل |
 | |١١ ةقيرطوعوزينولاجلا ةريخالا يشثو توملا تامالع ربك نمو نونظم ةايحلا
 : ماقملا اذه يف انصخت ال ةفحلا يف هلاعتسا

 1 ظ يلوتم نم ةزاجا نودب نفدلا حنت ةيم ومعلا نينإوتلا ناف يناثلا امأو

 / | ىكلاوياهذ دعب الإ اهيطعي نا نكمي ال ةزاجالاو توملإو ةدالولإو جاوزلا رما

 ادع ايف ةعاس تريرشعو ةعب را يغمو ةببسو توما هقتحتو تملا لحم |
 ةيمومعلا ةحصلا نوكك البل كلذ لك نفدلا .ةعرس يعدتست ينلا لاوحالا |
 جلاعي ناك يذلا بيبطلا ةعم بحت نا روكذملا يلوتملا ىلعورطخ تت

 | تيما مسا لوا اهيف بتكي ةقرو يلوتملل يطعي نا بيبطلا ىلعو ضيرملا
 1 ةنعاتصاس اخ هربع اًعبار الما اجو زتم ةنوك انلان ةأرم وا الجر ةنوك ايئاث

 هنكس لحم اعباس ةعاسلاو مويلاو رهشلا ويفركذي و توملا خيرات اسذاس
 ةركذ هتمر تن يضتقي ببس كاده ِهب ناك نإو هب تام يذلا ضرملا انماث

 ١ || معوكوذل ةمزاللا ةيودالاءاطعا نم ءامنا ًرشاع ضي رملا ةماقا ةدم اعسات
 7| ةدم ضيرملل نيظحالملا ءاسارشع يداحلا الما كلذ هب قلعثي نم
 ]|| هذه يف بتكي نبا بجفةليجابو. ال ما مهم ابولطم كلذ نوكو ةضرم

 نف دي الو ًائيش ماحلا ديفت ةتفرعم نا. نظي ناكو لصح ام عيمج ةقرولا
 نا نكمي ام راهظا يف ةطسإولا يف اناف يلوتملل ةقرولا ةذه طعن نا نودب

 تيما حباع يذلا ناك نا فرعي اهنءو ليخلإو ريو زتلا نم لصحيو ياتي

 ال ينلا ىرقلإو ال ما ةحارجلإو بطلا يِطاعن هس يار مل ضوفم صاختا |

 ندملا يف بيبطلا ةفيظو اهيف ىلوتي بطلا ةعانص كردي نم اهيف دجوي |
 ماوعلل ةبسنل اب ةءانصلا هذه ىف يدابم ضعب نهدنع نال لبإوفلا ءاسنلا

 ىهو ةعاس نيرثعو ةعب را نفدلا ريخات بجوتست دالبلا عيمج سيم|ونو

 ءانثتسا ريغ نم ل طوجالا عينج يف ب لبعل ا نكي ال هزوكل نكل فاك نمز |
 ال ىتح نتنملا للهتلا رهظ ىتم البق نفدلاب ةزاجا يطعن نا بجإولا ناكو

 - مح ١ ١
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 ةنويعو ةفنإو مف قبطيو ةفارطا ددق نا يهو هذه نمرثكا اهيلع مالي

 طبرتولسغيل طالب وا بشخ نم ةكد ىلع عضوي و هشارف نع لقنيو
 ءإوطا ريثأت ىلا كرتي و كلذ ريغو يضهلا زاهجلا انحتفدسنو او ضعبب هالجر

 ثومللا ليج ف كلذ نم دي زاوه ام كانه لهف ةنجرد تناك اهم هيف

 تيملا لصف يف ةنم دب الويرو رضوه يذلإو ةنكم ريغ ةايحلا ةروريصو

 توما ةنم لصحن يذلا بيملا نييعتو حورلا جورخ ققحت ءايحالا نع
 ىهو يناثلا ةلعامإو ةيرورض اهنال اهيلع لكنت ال لوالا ةلعو هب مزجتإو
 ريغ توم لك ببس فرعي ملول ذا مويعلا ةمالس يبهف توملا ببس نييعن

 أ ريغ نم ىتبت بونذلا تناكو مظعرطخ يف سئانلا ةمالس تناكك ييبط
 ةلأسا لغ فوقولا توللا تميس نزعل نرخ ىلا لئلرف نمو ضاقت
 ناكملا كلذ يف ةنطاسخملا ضارمالا عإونا ةفرعمب هابطالا رونتيل اهتفرعمو
 نمو ىضرملا يف ارطالا ةلهج لعف نم ريصي يذلا اننلا بيس ىلع فوقولإو

 مويلا لبق اومرحي ل !ًدج ةرسع ثوملا تامالع ةفرعم نوك عب ةنا بيجعلا
 نم ريثك يف نا نفدلا ليجمت مدع نم فرع دق ةنا ىلع تيملا نفد ليجتن

 أضيا ةنم فرعو ا لوتام مهنا نظي نيذلا صاخشالل ةايحلا دترت : لاوحالا
 رحلا يف نيعيملا صاختشالا ضعب كرا فرع اهنطسإوب ةفلنخم ءايشا

 نفدلا بابب قلعتي ام نا مث نفدلا ةعرس مرجيام هلك اذهو ا
 ام يناثلا ءايحالا نع تيملا لصنيو ثوملا قفحت هب ام لوالا ءايشأ ةثالث

 ةيموعلا ةوصلا جاعزنا مدع لصحي هي ام كلاثلا صخشلا توم عون نوعب

 يتوملا نم
 داسفلا ىلع ةل ادلا ةناننلا لقم هب توملا ققحت ءيش الف لوالا اما

 ءازجالا طبطبت هيلغ ةلادلا توملا تامالع نمو نطبلا ئغىدتبت ام لوأو

 سبيتو حاشنرا حلا اذا ا ربظلاك اهيلع [مهطضم نوكي ينلا
 ةلباق فارطالا تناك اذا نكلو توملا تامالعربكأ نم مسجلا ءازجا
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 | اوصاف انا نم لب درابلا :انبلل اضيرمل نم ىتح الف ترارط اًظفاخ
 رائخلإو لخملاب جوزملا ءاملا نم شرلإو لسغلاو لطنلا لمعتسي نا ةريثك
 صا ةناف ةئرلايف نيكو الا فن نا ةمسملا تازاغلا لعفلاطبا دعب اًئاد
 نم فعض يذلا يوئرلا طاخلا ءاذغلا هبني تيجتكوالا نال ءاوطا نم

 تانصلا مدلل ضوعيو اديدش اهيعت يب نأ نودب ةبسملا تازاغلا
 اهدقف يلا (ش

 يللانلا لصفلا

 قوملا نفد يف
 فئاوطلا عيمج تففتا اذلو ةيمويعلا ةيصلل يرو رضرما ىقوملا نفد

 يغبني ام ىلعربق يف اهنفدو تاومالا ةنج ريقوت بوجو ىلع نامزالا لك يف
 ١ ةيوتاضي أ ةيعيبط بابساك انهو ةيسننلا ةيلقعلا نومالآ نم بزجولا انهو
 هلاغما نم ةايحلل ةذقانلا ماسجالا يراوينال هموق نيب شياعلا يجا ناسن الأ

 ةنأتن نم ةيموم علا ةوصلا ىف لصحت يتلا راطخالا فو هرظن نع اهبيغيو
 قوما ريقوتب ع للملا عيمجج تعضو كلذلو اهداسفو ماسجالا كلت

 / يخبني نفدلأ ىلع لكتن نا لبقو ةفلطخم مهيب اوف قرطلا تناك نإو مهفدو

 ققحت نأ 4 لبق بجي 1 توملا وهو هبجوم قفحت نع لكيت نأ
 كانه ناف هوجولا نم نم هجوب توملا ليمن لعتس الو ةنفد داري نم ثوم

 | ةعفان ريغ يفو تام دق تيما نا نظي ام دنع لعفت ةدساف روما ضعب
 ظ يذلانفدلا نماىزج اهنوكل ) ةلاقملا هذه ىف اهيلع كت نأ يجبنيف ةرضم لب

 | ناك ام نوبذجي بولقلا ةاسق سانا ىلا تيملا مسي نأ يو هددصب نحن

 ةنأ ثيح نم توملل لجمم لعفلا اذهو فنعب اهوحنو ةدخم نم هسار تحن |
 ةداع كانهو سارلاو ردصلاوحن نم هل دباكم وه يذلا نانئحالا يف دير
 + 1( ريس
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 زاغلا ةعببط تناك اذا»ىبنملا ةدعملا يف لخدي ناب و ملاك ملاةديدشلا ظ
 كلديناب و ةاهسملا نقحلا لععتستناب و ةئرلا واوا يف ع عملا ريثانلا ةعدع

 ةقرخي وا ةشرغب نوكي كلذو ينيسارشلا فلا هن اةيدش اك اًكلد هلك دلحملا

 ىأ لخما وا ذيبنلا حوروأ يقرملاك عم لايسب ةادنم وا ةفاج فوص نما
 راح اءاملاب وا اًدج ةراحا ةيلدرخلا قزللا ةطسإوب دلحناريحو كلذ ريغ

 ةينابركلاب و رعشلا دشبو ةيلوا ةصرقبوا دج

 عيشنلاو | يلا يومدلاعيجتلا اهب مواقي يتلا طئاسولا ضوصخ نم امإو
 6 طئاسولا نع فلئخت ال اهناف اهب باصملا يوئرلا ميغتلا ا ينلا

 ىلع لمتشتف هتدح ىلع ةيضرملا تالاحلا هذه نرم لكةموافمل بلاغلا يف
 نيغدصلا نم يعضوملا دصفلاوا جاذولاوا مدقلاو ا عارذلا نم دصنلا |
 ال نا يغبنيف كلذ عمو هيلا ةجاحلا بس ةوقرتلا لفساوا نينذالاوا |

 اننا ةيلصالا هتلاح نم ةجرد ىلا دعي ل سفنتلا ماد ام اًريزغ دصفلا نوكي
 ةوقب طقف ةرهتمملا ةيضرملا ةلاحلا حتاعن نا يغبنيف ةلاحلا كلت ىلا داع ىتم

 ةربزغلا ةرخيالا قاشنتسا رارمتسا نم مظع عفن لصحو ةروكذملا طئاسولاب

 رج ةييغقم ةئرلا تناك اذا ةنيلملارهإوجلاب جوزجلا ءاملا وا حارقلا ءاملل
 ليعتساك ينوب راكد يسالا زاغ نمةلضاخلا ايسكيفسالاو ضم|وحلا زاغ نم
 ضعب يف يغبني و نيبعكلا لوح !ًدج ةراحلا ةيلدرخلا تاداضلا حاجن اهبف
 قيرغلا ديرجت ماد ادتبي نا يف تاسارتحا ضعب لاعتسا تايسكيفسالا

 فشانملاب ةيجير دنةئف دن وبس ءازجا عيمج ةئفدتب ردابي وةلتبأ اوسب الم نع

 ا كلذريغ لعني و ءدلج ىلع اهبرمي اًراح اًدامر ةولمم سايكاب وا ةراجا
 دشاةسار نوكتف ةيضقالل برقي اعضو اعوضوم باصملا نوكي نا يغبني و

 هبنم لانس نم قعالم ضعب لاخدا يف دهجيو ليلقي عذجلا نم اقرا
 ايمكيتسالاب باصملا مجو اناث هتكرح يف !ًذَحآ سفنتلا دهاشب ام دنع
 || ايرطانبر ىفمةنسملا تاز تاز زاغلإو كينوب راك قيسالل و زاغ نم ةرداصلا ||
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 عسسل

 قرص نوحي ناب يأ ةندللا تالئاسلا ةل اح لعوأ ءاملاب اجور نيزاغلا

 ناحتمالا نكل صاختالا ءالوهب طيحلا ءاومهلا يف اهدحا رشني ناب |ورمأو
 دقق هعفن نمرثكأ ةيئإوطلا ةل احلا يف وهو رولكلا قاشنتسا ررض نارهظا
 الج وراد الآ نم ةلضامملا ايمكينسالاب نواصل قشئنتسا ةرملك ( يفدهوش

 ناك أبرو ةيهشتلا تاكرحلاب 0/1 ]وبيصا مهنا تركملا يا هيروفلوس

 دوجالاف ةئرلا ىف ١ دج ايهماريثات اضيارثويو مكاله عارسايف ببسلا وه

 1 مويدوصلا ديسك وارورولك لولخم لاوحالا هذه يف ليعتسي نرا رثئتيح

 كلذ ةطسإوبف يببط ال يلمع وهو رثك ارولكلا هيف يذلا ماعطلا م وهو

 ريغ ةلالدلا هذه تناك اذإو در رض نم صاخت و رولكلا عفانم عيمج دجوت
 يف يفنلا ءاوطا لخدي نا يو ةيناثلا ةيجالعلا ةلالدلا تمعتسا ةعفان

 اهيلا رطضيو اًماد ةعفان ةطسإولا هذهو خافنم ةطساوب ةيوئرلا كلاسملا
 نيباصملاوا اًديدجنيدولوملا دالوالا تايمكيفساك تايسكينسالا ةلمج يف |[

 قاشنتسا نم ةرداصلا تايسكيفسالا ةيقب و قرغلإو عرصلاو ايريتسبالاب
 نتيباصملا عاجرال اهدحو ينكت اهنا بلاغلإو سفنتلل حاصر يغزاغ

 الو ةيعبات يف امنا لإوحالا هذه يف طئاسولا ةيقبو متاح لا يكل

 نيدولوملا لافطالا يف دوجالاو ةئرلا يف ذنلا ةعفنم يفاضن اهتعفنم نا نكم

 عضوي نإو خافنملاب ال غلاب مييف غلا نوكي نا ءادلا اذهب نيباصملا ايدج
 ةطبحلا ةهيركلا ٌورلا ةسام نم اسارتحا طقف ةعيفر ةقرخ.لفطلا ف ىلع

 ريغلا تازاغلا نم ةرداصلا تايسكيفسالا عيمج يف عفان ملا اذه عونو هب
 نكرم ةرداص ايسكيفسالا تناك اذا نلنلل الين راقخاو. نينلدلل ةقاع

 ةطسإوب جملا ةيلباق ظاقيا يف تلا ةفلاغلا ةلالدلا متو ةمسملا تازاغلا
 ريتيالا ةرخلو ةسطعملا تافوحنملا ةيفنالارفحلا ىلا لصوت ناب تاببنملا

 مثدو تيربكلا قرحي ناب ياوروفلوسديسالا وارداشنلا حور وا لخما وا

 | رهاوجما ملا يف لخدت نابو ةشير ةيحل ةيصلغلا شفبت ناب و ضيرملل
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 تناك الك اهروهظ ديزي تافالأ هذه يي ةلوهسب كردملا نمو 2

 كالط: ةعرسب تناك الك اهزوهظ لقيدو لوصخلا ف ةعيطب اينكيفسلا
 يف لصاخلا ينلا عيجتلا تافا ةروكذملا تافالا ىلع دازيو صخغلا
 مدلا بويج ناقنحأ يف تافالا هذهو قرغلإو قنشلا نم ايسكيفسالا
 ينل ١ ضءاحلا نم ةرداصلا ايسكيفسالا ينو ورساب يننازهوجلإو ةيفاجلا

 باهلالا رثا دجوي و [بهتلم ينغا رهوجلا دجوي توزالا ديسكوتوربو
 ننعشلا كلت ةىطسا ُُ ينلا ةيظاخلا ةدالا ةيمدنو بعشلارارمحا5 يوئرلا

 دوسأو دج اًعئام مدلا نوكي وةجيشملا تازاغلا نم ايسكيفسالايف كلذوحنو
 تالضعلان وكتوةمسملا تازاغلا قاشنتسا نمةرداضلا ايسكينسالا ىف دج

 ( هطلوف) ملعملل يذلا يئاب ربكلا دومعلا لعف نم ةيلكلابرث أمن الو ةوخر
 زاغ نم ةلصاح مسقلا ناك اذارملا زوللا ذحئارك ةحئار ةمرلا نم دعصنو
 ةحيارك ةروكذملا ةحئارلا نوكتو نيجونايسلا وا مثل ا ياهينوبرك توزالا

 ةرماض ةئرلا دجوت اَديدِج نيدولوملا لابطال امرا فو تب 0

 ءاوه أهنم جرخي ال ء ملا ناب يف ترصع 0 ةعقرق أهيف دجوي

 تازاغلاةدخر مكي اما نوكت ايسكيفسالل ةماعلا ةحلاعملا( ةحلاعملا )
 ءاوبب اطادب|واباعف لاطباب امإو ةيبعشلا ةيلخالل ةئل املا ةمسملا وا ةييشللا
 ةجلاعمعم ةنكملا تاهبنملاعيمجةظسإوب ةساسحلا ظافياب امإو سفنتلل حلاص

 ةلالدل اف اهب باصملا يوئرلا جهت ا وا ينلا متل ا وا ينا يسومدلا عيجتلا

 لاطبايف داهنجالاب يص وادقف تازاغلا ن 0 ددعب متت ىل والا ةيجالعلا

 تازاغلآةيقب و رداشنلا حورةطسإوب اهيلع ل متشملا تازاغلإو رولكلا لعف

 تارمرك ناب إورما كلذلف رولكلا ةطسإوب نيجورديالا ىلع ةيولجلا

 نيذه دحا نم ةولمم ةجاجزب ايسكيفسالاب نيباصملا مشايخ تحت ةديدع
 ةسسساش سس
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 1 قشتسا يذلازاغلا ةحيار ىر» برق ةنحيار حالم نوكيا ام ارك

 مخللا وا توزّوملاوا تربككلا نيجوردبالا زاغ نم ةرداصلا ايسكيفسالاو
 ورمل كاينوتالا تانل يسورذياى | ةقوزلا دلوم يا: نيجوناضلاو ا
 يلك ءاخرتسا الا ةصوصخم ضارعا اطل نكت ل فنكلا زاغب و صاصرلا مساب

 اهضارعا نوكت مسملازاغلا ةحيار نم ةرداصلا اذكو يلضعلا غومجملا يف
 ةدعن امو تربكملا نيجور ديالا زاغ نم يلا ضارغاك"

 | رارنصا اهب ةصوصخلا اهضارعاف مهتدالو بقع لافطالا 0 امإو

 أ سفنتلا مدع عم ا ءاخرتسإو :ناتنشلاو هجولا امس هلك دلخلا
 دق ةوسملا تازاغلا نرم ةرداص نوكت ال ينل | ايسكيفسالا 8 ةودلل

 1 ةيسملا ا زاغلا ل ل ةعاسع مابي نمسا

 ألا يوئر هين عم ينلا ايسكيفسالاو ايسكيفسالا عاونا لقثا يف الاح ةكلبم
 / نملقإو القث ةقباسلا نم لقا قنشلاب ايسكنألا و لقنلا يف اهاندا ينمو

 "| لوزت ةدالولا بتع لافطالا ايسكينسا نا مث قرغلا نم ةرداصلا هذه

 ايسكيفسالا عونا راذناوه اذه اهلك ت ايسكيفسالا نمز نم لوطا نمز دعب
 1| معنلاب ةب رصملا ايسكيفسالا يو ةلماكر يغ تناك اذا اما ةلماك تناك اذا
 بلاغلا يف نوكي جن ضتلا اذه نال عإونالا ةيقب نم ار رطخ رثكآ يهف يوئرلا

 لإوحالا رثكأ يف ثوملا ببسي هنأ ف .. ضايب اًديدش

 ةعي رسلا ايسكيفسالا نم ةتيملا صاخشالا ممر ( ةيحيرشتلا تافصلا )
 دوسالامدلا يذيئاعولا عومجلا يف فيفخناقنحا يشواهيفادج او دجوت
 نوكيف هجولا ايس هلك قرزا دلجلا اهيف دجوي ةئيطبلا ايسكيفسالا نم يتلإو
 الام مدلا نوكيو نيتمروتم نوللا ينيججفنب ناننشلا نوكتو مدلاب انقلخم

 | يوئرلا نايرشلإو بلقلا نيالا فيوجتلاو ةئرلا اصوصخو لايضلإو دبكلا

 .[|| بلقلل رسيالا في وجنل إو ةيوئرلا ةدروالا امإو ةظيلغلا ةدروالا عينج 3

 ظ | اعئام اماد نوكي مدلا اذهو ةيلكل اب 4 ةنم ةيلاخ نوكتف يناي رشلا عومجملاو
/ 

 سبه يي
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 سفنتلل جايلحالا نم رجب روغش ءادتبالا يف اهضازعاف اًئيشف ايش
 هاوطا فقلتي نا يف باصملا دبتجيو دهنتو بواثتو ائيشف ائيش ديزي

 لئاوأ عيمجو يا ةهجو ريصي مث سأر لقثو رإودو ددس ةبيصي مث
 ةنم سإوحلا ءاضعإو ايمن قرزا ةلك دلجلا ائايحإو ةيطاخلا ةيشغالا

 هيف رثوي ام كاردا نع فكيو خلا تارث وم نرهرثانت ال ةعرسب ريصت
 يرهاظ توم ةلاح يف صخشلا طقسي مث ةيلضعلا تاضابقنالا ظنح نعو

 ةرارح الا يقبي الو دعب ايف فق اهكل ةيقاب لزت مل ةرودلاف كلذ عمو
 فئاظولا فوقو نوكي نا نركما ةأجن ايسكيفسالا تلصح اذإو مسجلا

 لقا اهريغو ناقنشلإو هجولا نوكيو ةءرس نكل انركذ اموحن ىلع
 ضارعالا هذه ىلع دازيو ةقباسلا ةلاخلا هي اهنم ةيجفم» لقإو ةقرز
 دهاشيو خلا يف مدلا عيجت قرغلإو قنشلا نم ةلصاخملا ايدمكيفسالا يف
 توزالا ديسكوتورب زاغلا نم رداصلا ايسكيفسالا يف نع جن

 ىا رولكلا نم ةلصاح نوكت ينلا يف ةيوئر تاجيفثو كينوب راكد يسالاو
 كي رويورديالاض محو ا كي رولكورديالا ضمحوا كلي رولكلا ضمح نم

 ىارتينلا زاغوا توزؤملا ديسكوتويدلا وارنصفملا نيجورديالا نموا

 عيجتلا ضارعإو كاينومالازاغوا كيرولنلا ضمح وا وروفلوسلا ضمح
 هجولا رارمحا يفو اهترافت دقو ايسكيفسالا ضارعا بحاصن دق ينخلا

 يف ديدش عادص كلذ ىلع دازي و هجولا خافتنإو نيتفشلا مروتو نيعالإو
 ةلماكر يغ ايسكيفسالا تناك اذا كلذ قفحتي اك ينلا عيضتلا عم ايسكيفسالا
 ايسكيفسالال|ور دعب عادصلا رهتسي ذئةيحو ةعانصلا طئاسوب تليزاوا
 قرغلإو قنشلاب ايسكيفسالا يف !؟تفينخ ينم عيجت الا كانهنكي مل اذا امأو
 ظقفةليقث نوكت لب اهدعب الو ايسكيفسالا تقو يف ةملاتمسارلا نوكت الف
 ةرجاصلا هلماكلا راحل ايمكينسالل باضللا يوئرلا جيخنل ١ ضارعا امإو
 يوغر لئاس ثف ةبقعي هز ؤم ديدش لاعسيبف ان ةروكذملا تازاغلا 7



 مل

 2 ىلعاتلاثو قرغلا يا ءاملا يف مسجلا 1 لخ ايناثو اهيذ بيرغ
 ريغتملا ءاوطأو نيجورديالا زاغو كينوب راكد يسالا زاغو توزالا زاغ

 يتلاةفلنخلا ءاممال اب ايسكيفسالا هذه دارفا تزيبتف سفنتلا نمو اقرحلانم

 ايدكيفشالاو قنخابايسكيفسالاو سفنلا مكب ايسكيفسالا اهومس ذا اهباهومس
 سفندلل ىلاص ريغلا زاغلاب 0 قرغلاب ايسكيفسالاو طغضلاب

 ' | دينكوترباكةمتملا تازاغلا عيمج ىلع لمغشي بايسنالا نم يناثلا مسقلإو
 ةبكرا.اينا ةيكي ؛ رولكلا نها 1 * رولكلا م منو راكلا ناي رت ترا

 (نيجنكوإونيجورديا نم ةبكرم)ةيرولكورديالإو نيجكوالاو رولكلا نم

 حورو و رتينلا زاغو (تيربكو نيجكوا نم ةبكرم) روفلوس ديسالا زاغو

 مث ةجيششم الأ تشيل اهلك هذهو ( توزالإو نيجتكو الا نم بكرم) رداشونلا

 نيجورديالإو ( رفصنملا نيجورديالا يا ) هي روفصوف نيجورديالا زاغ

 ضناوجلإو هينيسرا تدجورديإو (تربكملا نيجورديالا يا) هيرونلوس

 (دجتهرصنع وه يذلا روتنلا وهو رولفلا عم نيجورديالا ىل) ةيكيرولفلا

 اينومالا تانلوسوردياالاو ( دويلا عم نيجورديالا يا ) كيدوي رديالإو
 رثوتف ذهو(ر داشونلاو تيربكل او ندجور ديالا نم بكرملا يا) كاينومالا
 ةبترلا يف .ينلا يا ىلوالا تازاغلا نم ةرداصلا اييحيتسالاو موعسلا ريثات

 زاغلاب مستلا لافيو ةمسملا تازاغلاب ايسكيفسالا تين ىلوالا

 تالضعوأ ةئرلا اينيتسا ىلعالا لبغشي ال بابسالا نم ثلافلا مسقلإو

 يف انايحا لصحت ىلإإو اًديدج نيدولوملا لافطالا ايسكيفساك قيهشلا
 يف ايسكيفتسالا نا دهاشملا نمو ايرتسياللو عرصلل ةديدشلا تابشنلا

 نا ثيح نمو قنشلإو قنخلا ايسكيفساك اضرع الا نوكت ال لاوحا ةلمج
 اهضعب نم ةبيرق ايسكيفسالا عاونا عيمج يف ةيئافشلا طئاسولاو ضارعالا

 راركتلا نمار ذح انه اهعمج ان دنع نسحت
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 ا[ ايكيتسالا تلح انا (رانالاو ءاهتالاو ةدإ ريملاو ضارعالا]



 هس سم

 2١م

 رارطضالا دج ردانلا نم نكل ةيئاب رهكلا تلبعتسإو دج ةراحلا ةيلدرفملا
 طئاسولا هذه

 عباسلا باطلا

 ( سفنتلا فوقو ) ايسكيفسالا يف
 نوحي فوقولا اذهو ناك يم ي١١ نم .ستدنلا فوقو ايدكينسالا

 ببسيف ين لعفلا ف وقوو ةرودلا فوقوثدح نال ايفاكار ارتسأ | يشم

 يرهاظ توم ةلاحا

 نوكت نا اما اهمال ماسقا. ةثالث لع ايبحتيتسالا بابسا (باسالا)

 عنم ينافي بهمس رم اكشان مدعلا كلذ ناك ءإوس ءإوطا مدع نم ةرداص

  عنتماف ءاملا يف هلك مسجلا سوطغ نم وا بعشلا يف زاغلا اذه لوخد
 | ةروريص يا مامدتسالل ةحاصريغ تازاغ قاشنتسا نموا ابيف ةلوخد

 نم ةرداص نوكت نا امإو ةل اعف ريغ تازاغلا كلت نوك عم اينايرش مدلا
 ةيحلا ةساملا عنم ىلح روصقم سيل اهلعف يتلا ةئيدرلا تازاغلا قاشنتسا

 ضيا ةئرلا مهن لب طقف يبعشلا يضاخلا ءاشغلل يوركلا ءاوطلا ةسام ينعا
 ءاوطا بهذي هصاصتمأ,ذ 7 انيثات ابيف زاجل مدلا فو اهيفرثوب وا

 نوكتنا امإو خو بلقلا يف لاتقلا وا جشملا زاغلا كلذ رثّوي ىتح يوركلا
 اهسفن ةيوئرلا ءاضعالا لعف مدع نم ةرداص

 رداصلا سفنلا عنم ىلع الوا لمتشي ( بابسالا نم لوالا مسقلاف)
 ببسب عرجنحلا دس نم وا لبحلاب وا قنخلا نموا اع. مثلإو فنالا دس نم

 اهيفاوحيف ةرشننم ةيضرم تادلوت ببسب وأ اهيتفش مرو وأ رامزملاناسلمرو

 ببسب وا يقردلا مسجلا مرو ةدايز ببسب ةيوئرلا ةبصقلا طاغضنا نمو

 ماج لوخد ببسب ةيئاولا ةانقلا دش نموأ ىرملا يف بيرغ مسج دوجو
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 قكخ ]

 5 داغالا يا بوكتاسلا ىف

 ١ سحلاو سفنتلا ةفيظوو بلقلا تاكرح يف تاج فوقو هاغالا
 باقلا يف اًئاد ةئدتبت ةل املا هذهو ةيلقعلا فئاظولإو ةيدارالا تاكرخلاو
 ةئرلا نم ءىدتبي اهيف شوشنلا ناف اهركذنس يتل ١ ايسكنسالا فالخب
 || نا نم ىلوا اًضرع بل اغلا ين هاغالا نوكو خلا نم ةناف ةتكسلا فالخب ||

 ا عيجو لب روماتاإو بلقلا ضارما لظعم بحاصي و ةيضرم ةلاج 208

 مدلادقفل لاوزلا ةعي رس ةجيتن نوكي نارثكالا نكل ١ دج ةملوملا ضارمالا
 ريثاتلا وريثكلا صاخشالاو ةديدشلا ةيناسفنلا تال اعننالإو ديدشلا للالأو
 حاورلاو سذنلا ةهورككملا ءايشالا ةدهاشم ةمجتن ميف نوكي ءاسلا ضعبك
 ماسجالا ضعب سمألةج اضيإو تاوصالا ضعب عامسو ةهيركلا وا ةبيطلا
 || نكل نايثغو ينيسارشلا مسقلا يف رجتح ةمدقتي ةراتو يايغ نوكي ةرات وهو

 || ةنعربعتف بلقلا وحن بلاغلا يف هب سحي ام ل واو روبظلا عيرس اًممادوه ١
 || رنصي ون ذالا يف نينط لصحيورصبلا مظي مث يبلق طقس مشوقب ىضرملا

 ضراالا ىلع هلقشب مسجلا طقس و سحلا لوزيو فارطالا دربتو هجولا

 نا ينعا ةظونممن وكت دق مهبف ةيلفعلا ىوفلاو ةكرحلاو سحلا نع ايلاخ |
 لكبلا ةنكمب ال نكل ةلوح نو رضاحلا ةلعفي و ةلوقي امرظنيو عمم ضيرملا
 دق ةناريغ قياقد عضب دعب اهتاذ نرم بلاغلا ين ىثالتن ةلاخنا هذهو

 !دج ةردان لاوحا اهنكل مايا ةلمج لب تاعاس ةلئج اهرارسا دهوش
 فورعملااينولك امورطنملا اسيملا ءامو ناقئربلار هز ءامؤ ريالا لاعتسإو
 فئنالاونيتنشلا كلدو اهنم تارطق ضعب داردزاوا اقاشنتسا ةكلملا ءامب

 ةلوطةنمز لاط اذإو امومع ةلمعتسملا ةطيسبلا طئاسولا ف لخلاب نيغدصلاو
 ا قزللاب دلتا: هينو تاسظعملاتقشنتساو ةشبرلارب ويةبصلغلا تاشنن اقلقم
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 يق ا طفلا



 للي

00 

 .اذإو نطبلا لسا يا ةلئخملا امس اههطب كلدتو رهزلا ءام هيلا فاضن
 ةلدرخم تاداضب وا لدر#راح يعدق ماوقسأب لجرالا تره ةب ونلا تلاط

 ]| تاسوديدتجلا ف مد عيت بومصلا تايشنلايف عفان عارذلايف دصفلإو
 يره

 لوا لهغشتو بونلاعوجر عنم اهتياغيتلا يبف ضرملا (ةجلاعم امإو)
 لاعتسا ىلع ايناثو ظنحلا ةحلاعم يف اهانركذ يتلا تاظنتلاب كسهنلا ىلع |

 تاغارفتسالاوهو خا ينو محرلا هس جيعنلا ةيلباقل ةصقنملا طئاسولا عيجج

 نمايلعلا ةهجا وا جرفلا ىلعو نينذالا فلخ ةليعتسملا ةيعضوملا ةيومدلا

 ثايعضولا عضوو يومدلا ءالتمالا تإوذ يف ماعلا دصنلا ذعب نيذفألا

 سيغل اب ينل ١ ايس ةدرابلاو ةليوطلا ةرتافلا تاءاخإو سارلا ىلع ةدرابلا

 كلا ذك[ معيبطينلا حرلل ةلصإولا ليباهتلاو ةنيلم اةردخلا ةيتبولجلانزبالإو
 مدع ةدم اهتمادتسإو طئاسولا هذه لاعتسا دعب رهظ اذإو ةردخم ةنيلم يأ

 كينايسورديالاض محو ةأرملا نسحو لاو اناي رلإولاو روفاكلاو تيتاحلإو | كسملاو ىرتيالاكخششلا ةيوداب بحاصت تا نسح اهنم ةجيتت لوصح

 أ( كلذريغو ايتوتلاديسكوإو خوخما رجت روهزو يرزكلا زاغلا يف دجوي وهو
 ناك اذإو تعنم اهيف خشن اهنم لصح اذاف ةيوضملا كلاسملا ينرثوت يتح

 ضعب الآ اهانركذ يتلا ةيودالا هذه نم لصحي مل ثيحب ايصعتسم ضراملا
 | بعتلا نم ىلوإو دوجا كلذو ةيلكلاب اطاعتسا نع فقو يظل شاعتنا
 ةجلاعل.ا يف هانركذ يذلا ريبذتلإو ةرعصلاةجلاعم.ا ىلع رصنقإو ةدعملل عادلا
 ةيظنحلا
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 سايلا نمز يف ايسال اهتاذ نم ىنشت دقو اهلك ةايحلا ةدمرهتسن ةرانو روهشو

 ||| اًريفك نكل ةلضإولا ةيئانشلا طئاسولا ةطسإوب و اديدش يناسفنريئات نموا

 | حا تاهل عم مرلا يقرا خلايا دج هرب تادتوشتب يدقو دنقلا“
 لوصح رثكاو دشا بونلا تناك انلكو اهنم لوالا اهس نيوضعلا نيه

 ' || اذا ايريتسيالان ا دهوشو سكعلاب سكعلاورسعا هافشلا ناك اًماظننإو
 ىأ ع نعاشتت ينلا نه راك امانه نما ننال عزفلا نع ةلصاح 2

 نرموي نا يف ةديدش مجرلا يفويبصعلا نهعوبج يف 2 هلا ةيلباقو ةدقتم

 يدتسن يتلا بتكلا ىف ةعلاطملإو ديلاب 0 ةيلضعلا تاضايرلاب |[

 صصقلإو تاياكحلا بتك ةعلاطم نع عانتمالإو هابقنإ 0 ا
 لاخمو ناحالإو قيسوملاو تالالا برض لم ىلا ددرتلا نعو اهوخحتو
 كلذناف ةنم ظاقينسالا لاح نلستغب نإو مونلا ددعالا نعجضن ال 0
 ناعنساب اضيأ نرموي و ءانمتسالاو تابعالملاو تاليختلا ىرع نيعنمي اه

 ةوهتلإو ياشلا نرع عانتمالاب و حارقلا ءاملاو ةهبنلا ريغلا ةيذغالا

 ةليلفلا ةيمومعلإو ةيمدقلا تامارتسالا .راعتسي و ةيحورلا تاب ورشملاو |

 ىهووبيليتاا ىلغمو رهزلا ءامو ىرتيالاك خششلا تاداضم ضعبو ةدوربلا

 ليم نط ناك اذإو كلذ ريغو مونلا دنعزوللا بلح“ نم حدقو رفوليتلا |'

 . نش بردو جاوزلل ديدش

 ةضيرملا عضوت نا فو ةللك ةظيس اهطياسرف بؤنلا ( ةجلاعم امإو )

 تقاعامبر اهتافهوجنو مازحنم اهتطب رأ ل و لحتو عفترم اهسأرو ريرس ىلع

 اهوحنو ةحارجي اهسفن يذوت الثل اهتاكرح عيمجج يف ظنحتو ةرودلاو سفنتلا

 لج ءام ىف ةنم طقن ضعب طعن و ىرتيالاب طعستو +اوطا اذ قلطيو

 | ضرع ةجلاعمو بون ةحلاعمو ظفح ةجلاعم ىلا ممقنت (ةنجلاعم)
 || نهتاليخم يتاوللإو قايتشالا تاديدشلا ءاسنلا صخر ظنحلا ةحلاعم اماف

 الوحل



 ا

 | ةديدش ةرازحوا يديلج دربب ابوحم كلذ نوكي ام اًريثكو ةضيرملا ةنم
 طغضت ةرئاد نأك فن ةضيرملإو ةرتوتمو ةضفففم نوكت كلذ عم نطبلاو

 رادملا ىسي ريغض عضوم يف لا كانه نوكي نا بلاغلاو ةبذاكلا اهعالضا

 يف لخدت ةنوشخ ةناك ملاب ةرات ةنم ةضيرملا رعشت ىتحرلا يا يريتسيالا

 قاغلاو ردصلا اذكر ايظحلا اًحافننا نطبلا فتن مث عتمرتوتب ةراقو اهنحل
 | تاريغت لصحت مث فازطالا دربتو رارمحالاو رارفصالا هجولا ىلع بقاغتيو

 ىحن هتاضبن نوك عم تنم ريغ اًريغص ضبنلا ريصي و ةرازحلا يف ةفلدخم

 دقو ةرثاكتم ةعيرس نوكت دق بلقلا تابرضو ةيوق ةمظع نوكت سارلا

 عجرتف ةينطبلإوةي ردصلا فارطالا يف ةيجنشت تاكرحر مظن م ًاليلق اهيرعشب
 ركرملا ىلا ةرئادلا نم رذقيح مدلا درإوت نوكي نا بلاغلإو ةرارحلا اهلا

 ايرتسيالا بون ضارعا هذهف نيكفلا ين يزازك قياضت دهاشي ام اًريثكو
 ساو لماكر يغ نادقف دهاشي ةيناثلا ةجردلا قوةجرد لوا ىفنوكت ينلا

 يف خافتنإو ناقتخو نطبلا يف راصنعإو لماك ريغ ءاغا ةل احو 3

 دبزو نيكفلا يف قابطنإو هرارفضاوا هرارمحا عم هجولإو قنعلإو ر

 ةيجخشت تاكرحو قانئخالا ىلع فارشإو ردصلاو 7 يف قياضتو -. يي
 فلخلإو مامالا ىلا ةيراقفلا ةلسلسلا يف لاوتم ءانحنإو فارطالا يس
 راوملاب سحي دقو ابهبايث اهنيززت وا اهضعوا اهسفن مصل ةضيرملا فلكتو
 نيبدارا ريغ كدضو ءاكب مث ليدحم ريغ لالا نم عونب سارلا ين ىحرلا
 دادتشالا يف دئازلا بعتلا ةيمحرلا بونلا نم ةئلاثلا ةجردلا ى دهاشي و

 ةفيظو فقن اهتدم يف ةناكو ةتكسلا هبش اهبقعي لل ١ ةيوقلا تاجفشتلإو
 كلذ و تيم دل اح اهناكذ سي ملا ه3 اح ريظت راضتخال اب وةودلاو نطل

 ةيح يثو نرحل ءاطخلا يف مهعقوا امم
 دوغت ةيبصعلا ضارمالا ةيقبك ايريتسيالا ( هراذنإو ةواهتنإو ةئدم )

 نيناسك ةريصق نوكت ةرات لب ةدحإو ةل اح ىلع تسيل اهتدمو تابشنب
 1 ديد وحي دمويصيعمز
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 ا نأ هو ٍمقعبو هيف يبصع تل محرلا ةسلجم نا ءايطالا نمنو ريثك ]

 1 ا ةنارخا ضعبو خلا صوصخ يف ةسلجم |
 1 ىنخإو يجحرلا جلا باصعا يف جيش ةنا نورخإو دجإو

 ١ || ىلوالافاعم اههيف وا ةدحو خلا يفوا هدحو. محرلاىف ةرثوم اما (ةبابسا)

 ١" || ةنعوا ثملعلا يف شوشت وا ويف نمزم باهتلا وا محرلا يف جثث ةيلباق ةدش
 ةيناثلإوةيهاب ردإوج لوانت وا ءانمتسا ديف ديدش طارفاواعالا نع ةطرفم
 يأ ةيقشعلا قإوشالا ةثلاغلإو ةنزجلا تاكرحلا عيمجو عزفلا وا ةليخلا دقوت
 قشعلاو ةينوجلا بتكلا ةعلاطمورطولا ءاضق ريغ نرم ةديدشلا ةيهابلا
 | اير ةربابجلا ةينبك اهنوكوا ةينبلا ةفاحن نارهظيو 00 د اص كلا
 | ةيلباق ةدش عم اوس ةيموع ةبيظع ةساسحي ايوحصم اناك اذا ءادلا اذمل

 "|| نس ينو ثمطلا ءادتبا نس يا ةقهارملا نس ينركي وهو محرلا يف جيغنلا
 ةأرما ف ناكاذأ ةبون ضي رخل ينكي امباًريثكو سيايلا نس يا ناركلا
 يفذل ةبلاغلا بابسالاو محرلا 9 يفرثّوي ام عيمج كلذ نمو بيس ىفدا

 |١ يا نم جازملا ريغي ام عيمجورتافلا ءاملاب لسغلا طارفإو ةديدشلا تاورلا
 دربلا طارفاإو سمثلاو ةرازج اوي 8 نم ةبون ددجت دهوش دقو ناك عون

 ةرارخلإو دربلا نم لكو ةليلق ولو ةييضلا كلاسملا تايبنم عيمجو
 عاجوالاو لاعسلا ضارمالاةيقب يف اك اضيا ظقوي ةيحورلا تاب ورشملاو
 1 سرفنلا باحضإو لسلا باحا يف ةيلصنملا

 ' ]| هبونو اعطقتمو ايئاجن نوكي بل اغلا ين ءادلا اذه (ةريسو ةضارعا ) ١
 اهتدمو ةمظننم ريغ ةراتو ةمظتنم نوكت ةراث ةنمزا يف راهنلا يف ابلاغ رهظن
 بونلاةلاط تاجرد ثالثإو هظو دقو ةريثك تاعاس ىلا قياقد ضعب نم

 ' || ةكرح محرلا برق لصحمب هنا لوقنف. بونلا نرم لك ةلا> نع حرشنلو
 | | نطيلاولا اجوم اءافقرا ىلنسلا نطبلا نم عفت ةركب سف اهبهضوت رسعد
  ىتنت داكت ديدش سعوا قانبخا لصحب كانهو قنعلا ىتحردصلإو ظ

 , 9-5 9-5 - 8 نو“ رطب و ريس تر تت وع

 ا 212 ياا ف
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 تناك اذا ديج ءإود انيكلا نار هظي و ةلوهجم ىرخا نودةلاحيف

 : 00 ةنم ىدتبي يذلا لحل ّق ىصتملا لاعتسا عفنو ةمظننم ةعاطقتم

 انجذ ريع ناك نإوءادلا اذه ءافشو يرصلا راخلا يا '"”عرصلا ميس

 هنج اعم يف ممداهتجا ةياغ ]ول ذبول هئافش مدع نيمعازلا ءابطالا 3 الأ

 || عيمج تابشنلا تارتف يف ةمادتساب نوليعتسي لوناك ناب كلذ ليز مكمل

 عضوو ةدرابلا تاماوقسسالاكيبصعلا عوبجلا عشن ةءلباقل ةصقنملا طئاسولا
 ةبعتملاةضايرلإو ةلْؤل ار يغلا تافرصملاو سارلاىلع - ةدرابلا قرخلا

 ترودعبيو هيلا ةجاحلا تسم اذا يعضوملإو ماعلا دصفلاو ةيمحلا ريبدنو

 عيمج راصنخال اب وزهسلاو ةيناسفنلا تاكرحلاك عومجملا اذه ريشي م عيج

 ةرفإو ةيبكب نولمعتسي و ضرملا اذه ثدحت اهنا انركذ يفنلا بنابسالا
 ةيمضطلا كلاسملا تناك اذا انايرلإولا ايس جنشنلل ةداضملا ةيودالا ضعب

 ةمدقتم ضارعا اهتبست يلا ثابشنلا ءيجم نوعنمو عع ظتلا مانيش

 | يعضوملاو ا ماعلا دصفلا نوليعتسي و قبس اك اهئيجم لبق دصفلا ةطسإوب

 عيمجت اهعلق نم نكمي ثيحب ةليوط تناك اذا تابشنلا ةدم ىف تافرصملاو

 ربشا لئإوا ىف ليمعتست نا ينبني اهحاجن مامت الو حاجتلا اهبقعي طئاسولا

 ةءانصلا تافاعسا تناكقئعوا دج مدق قم ةنال هينسلئ|وا يفوا ضرملا

 ءافشلا يف داهتجالا نم دب الف كلذ عمو هتلازال ةيفاك ريغ ةزجاع هيف

 سساقلا باطلا
 (محرلا قاننخا ) ايرتسيالا يف

 عزو ةديجةفرعم نالا ىلا نيفو رعم ريغ 5 ضرملا اذه 3

 0 ءيدتبي يقل 100 ضنلا 5 ةدم يف ا عضو 100 0 0 وأ
 امكحم طبر ةيفهيددبي ام دنع طيخ وحن وضعلا طب ر كلذل عفني امو
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 1 ل ظ 25

 71/ ةلوقعمريغ لاعفا ضعب لعفيف ةلماكن كت مل ةلاحلا كلت يفةفراعم نا ينعا

 0 لصحامب رو رسعردان ةافشو ًاليقث ماد ضرملا اذهو سار عجوب وشل 59

 لطبتوا اهتجردنع ةيلقعلا ىوقلا ةنم طخن اًبلاغو ةيوق ةبشن ىف توملا ةنم

 ]| هب نيباصملا ريغي و ةليقث اهريصي و ةايحلارصقي و ةيدارالا تاكرح ع

 ةنلالإو تارشاعملا نع |[
 دجويو ةلوهجمنالاىلا لزنت ) ضرملا اذهةءيبط (ةيحيرشتلاةلاغفص)

 ةيخلاةيتوبكنعلا يف ةنمزم تاباهتلا وا خلاف باهتلاو انوفا .عرلا ف يف

 ىأ ةيفو رضغ ةيسدع ةريغص عقب نم 0 ةيبك اضبا نجوو ةيراتنلا
 جلا يف تاناطرسو نرد اضيا دهوشو ةيراقعلا ةيتوبنكعلاب :ةصتلم ةيظع |[

 اًماد تافالا هذه دجوت ال نكل ةيظع ماروإو ةيفاجلا مالا يف يرطف ءروو |
 مل لصحت من يذلا نيعورصملا مر يف ًالصا دهاشت مل اهناف لا> لك يف

 نكي ال نذاف عرص لوصح نودب تدهوش ام اريثكو ةيباهنلا ضارعا
 : ءادلا اذه ةعيبطل ةديفم ةيبتن 0

 عيمجو ادج ةليلق ةبشنلا ةدم يف لمن ينلا ظئاسولا ( ةنجلاعم )
 مح .رج وأ ءيثل متمداصم نم يضرم ظنح ىلع ةرصاق اموع تاج اعملا
 نبتت ةنزحم ةلاح ىلا يدّويو !ًدج ايوق مدلا روفو ناك اذان نأ ريغ ٌةنم

 ةدم 11 ةريثك لاوحا ىف تصقن ةطسإولا هذه ناف ماعلا دصنلاب ةردابملا

 ةرث اهنم لصحي مل نايحالا ضعب يفو ىل اهنا اهعوجر ًأطباو تابغدلا
 ةمدقتم رهإوظب اقوبسم عرصلا ناك اذا ايف صوصخملا ىلع عفنت اهنكلو ًالصا
 تابشنلا تارتف ىفتلمعتسا ينلا ةيودالا نمو ةبشنلا ل وصح لبق تلعفو
 ىوقا نوكت اهنا رهظي و انايرلإولانيملعملا ظعم اهحادمو اهعوجر كرادنل

 كسملانم ءافشلا لصح دقو ينيصراخلا ديسكو اي ةجوزم تناك اذاالعف

 ا[ انام انيتئمرتلل رايطلا تيزلإو توبفالإو ناقثربلا قروو روفاكلاو
 | للا: ةيوق ظياسولا هذهىدحا ريصن ينلا لاوحالا نا ريغ ىضنل وكلا

 " اذ

 وس سس
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 نيب اهف ناسللا خدشو |وضعبب نيكفلا كاكطصا نيعورصملا عم يف ظ

 تضفتلا دقو اًرئاخ خفشلا نوكي دقو مدب اطلت غلا دب ز نوكيف نانشالا |
 ةدارا ندب لوبلاو زاربلا جرخي ام اًريثكو كاكطصالا ةدش نم نانسالا

 اهيكم دهوش دقو قياقد تس نمركارمغست ةبشنلا ناردنيو ىنملا اهلثمو
 ثارتف ذقيح اهيف نوكي نكل الماك موي امبرو ةءاس لب ةعاس فصن ون

 ءاهعنا ذعب و ةيلاتنم ةريغص تابشن ةلمج ىلع ةلبتشم ةبشدلا» ذه نوكت ثيحب
 ايل اغو هجولارفصي و يعيبطلا اههاجتإو اهتسالس ىلا فارطالا عجرت ةبشنلا
 شاعنرال صحب دقوطيطغيوق ةبحاصي قرغتسم تابس ىف ضيرملا طقسي

 عجرت مو نايفغ هل لصحي مهضعب و ريزغ قرعب دلجلا ىطغي ةراثو ماع
 ةئيه نوكتو مط لصح اج ايش 1 ائيشف اًعيش مسإوح مهيلا

 ةبشنلا يف يئاجت توم لصح امبرو .شهدنملا لجخلا هجولا ةئرهك مهوجو
 نوكت دسق تابشنلا عوجر نيب ةدملإو ةريثك تاعاس اهتدم تلاط يثلا

 تابشن مط لصحت نيعورصملا ضعبف ةريصق نوكت دقو ةليوظ
 ينوا نيموي لك يف وا موي لك يف ةدخإو ةرم مهضعب و راههلا ةدم يف ةريثك

 ةدشلاب نوكت ال تايشنلا عيمجو ةنس لك يفوارهش لك يفوا عوبسا لك ظ

 ضيرملاف ذئيحو يعرصلا راودلابىهستوادج ةفينخ نوكتدقف اهانركذ يتلا ظ

 اذا ةعضو ريغتي الو افيفخ احايص يصل دقو ةدحإو ةعفد ةفرعملا ةنم دفنت
 ءيش ىلع دانتسالا نم نكمتي ملام انقإو ناك اذا طقس و الشم سلاح ناك ظ

 ضعب يف لصحي دقو ءيث يف ةلم أنو ةءاقها هجوم ةنا نظيفهانيع صخشت*و
 ىافرطوا نيتفشلا وا نيعلا تالضع يف ةيئزج ةفينخ ثاجتشت لإوالا

 ةوغرب ىغرألا ضعب هي يصغي يذلا عنلا وأ قنعلا يبناج دحاوأ عبصأ
 ضي ردلل عجرتف نيتقيقد وا ةقيقد دعب ابل اغ يهننت ةلاحلا هذهو ةيدبز
 ل اغشالاو ةبطاخلا نم هيلع ناكام لصإوي و اهتيلكب ةيلقعلا هإوق امي رس
 قئافد ةدنم ةيبيهب ةلاخيفرقسي دقو كلذ عطق ةنأ هدنع ليختي نأ نودلإ

 ا جوجو
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 | بلاغلا بينلاو ريزانخلإو بالكلاو ناريثلاو ليخلاك تاناويحلا ضعب هب
 مديسسسس

 مغلإو ظيغلا عزفلا دعب اًريتك ةببسي أهو نش ةببس ام اريثك ثرظلا

 امترلا وأ لما يفرا دايما جب هلق نع ايونازبسلا نوكأ عرج
 ناديدلا دوجو نم ضرخخلا يدعملا جيباخلا ايس ىلكلا ُِش

 نا ةردانلا لإوحالا ضعب يفو ةرين تائيرم ةيورو ىودلاو ل اةنعالإو

 ةرارحو درب سحب ريغتي ال يمسح نم لحم يفةبشن لك يف رعشتسي عورصملا

 راذبل اك ءيش لحلا كلذ نم دعصيو ماو ردخوا نالكاوا ةريرعشق وا

 اهتمدقت ءاوس لإوحالا عيمجيف ةبشنلاو بلقلاوا ةدعملاىلع رام خا وحن هجتن

 1 سطل 0 0 دارهأإو اضل هذه

 نيعو رصملا يف ثح اذإو ةملوملا تاناختمال اب رعشب ال ثيحب ةيلكلاب سلا
 ليمو قنعلا ةدرو ا يف خافتنا ةفصإولا ضارغالا هذه ريغ مهيف دهوش نط
 ريغوا لماكق ابطنإو مامالا ىلا وا فلخلا ىلا وانيبناجلا دحا ىلا سارلا

 هبق امكرحت وا جاجحلا يف نيتلثملا تابثو ادهيف خافتنا وا نافجالا يف لماك
 قابطنإو مفلا يف ةوقلو امكرحت مدععماوريف ضابفنا وا نيئقدهلا يف عاسنإو

 تأب رضو هيف رسعو سفنتلا يفرصقو هتكرج نغردصلا فوقوونكفلا ُُ

 نوكي خشنلا نا دهوش دقو ةبظننم ريغ نوكت دقو ةعب رس ةيوق بلقلا يف

 1 نمز ُةيس ءاسلل لصاخلا عزفلا نإو اهلمح نيج مالل ةءزفم ةكرح لوصح

 ١ || بينما يحلا جختلا نا نايحالا ضع يفر هظيو عاجلا طارفإو ءانمتسالاو

 || اهقبسي دق عرصلا تابشن ( هراذنإو هؤاهتنإو ةلدمو هريسو ةضارعا )
 سارلا عجوو ضبقلإو ترزهماك ةينم بلاغلا يف نوكت ةمدقتم ضارعا |

 ]|| دهاشي و نيديلا ياهبا ىف اًرينكءاندنالاو يناثلا نم رثكا نيبناجلا دحا يف
 1 7 ممم مس
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 || دقفي اك فارطالا 1 للقو ا 17 د هيج عينج
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 درإوتلا عنمتل ال ةلدتعم !ًدشوبلع دشن ةفافلب فرطلا كلذطاحي نا فرط ||
 ضعب عننب رثقيح اضيالمعتسي و لعفلادرا بلاغلا يف نيعباتلا خافتنالإو

 نودب تاطاننلا تنثو راحمامسدلا قرملا صوصخو ذيبنلاكةهبنلا تاب ورشملا

 فلي و نويفالاو يلحزلا لاب جوزملا سونيل اج مثرب ىظغتو ةرشبلا ةلازا
 هذه ينكت الر غنغتم فرطلا ناك اذا نكل ةرطعملا تاديككملاب فرطلا

 يف صخشلا ناك اذا |يف ( ةجلاعملاو ) اني رغنغلا ةجلاعم حلاعت لب طئاسولا
 غلاب ةلك مسجلا كلديف ًاليلق الا هذه نرع فلئخت ال يرهاظ توم ةلاخ
 شاعنا يف دهتجم نا غبي هني كللذ عمو رم ام كلذ ريغو درالوج ءامب مث

 افيسارعلا لع ننيايلا كلدلا ةطسإوب يخلا لعفلإو ةرودلاو سفننلا

 ةشير ربوب ةيصلغلا شفنب و سفنلاب ةئرلايف راحنا ءاوطلاب وبلقلا ةهجو

 هتدعمو باصملا ف يف ةيحورلا تالئاسلا .ىرم تارطق ضعب ريلطقتب و

  ةلاح يف ةناربظي و اًناتغ ضيرملا ناكاذا جاجنب ماعلا دصفلا ليعتسيو

 ظ عفنرت ال هترارح ةجرد لحم يف اعوضوم ضيرملا نوكي نا يغبني و ةتكس

 ثالث وا نينجردب الارنصلا نع

 ظ عبارلا بلطملا

 ظ عرصلا ين

 ظ 00 1 تقوم" ةريصق ا اباد ةلدمو يشل تابشنلا

 مدعو ملا يف دبزو# ةلو ايهبفخن وارمحا ةنول ريصي 0 ِ ناروثو ةأجغ

 أ لاجرلا _ نرمرثكا ءادلا اذط نوضرعم ءاسنلإ ار 536

 || نوكيووتدالو مايا لوا نم لفطلا يف لص وخويشلا ىلوالاب و لوبكلاو
 باصب دقوا اهريغ نم رثكا ةدرابلا دالبلا 00 ناظم و هوروم



 يا # ١17 ا 00
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 ]| كلذ نم ىوقا دربلا ريثات ناك اذإو ةرسع اهتاكرحو ةدراب نوكت ةهجا
 ا نافانرك ذ اع ةدايرب تاكرح ار سع نعو نضارعالا هذه نع ةداي ز دجو

 | هذه تطغن كلذ نم دشا ريثاتلا ناك ناف دلجلا مس يف تاطافن نوكت |
 ' || هبشت ةيقيتح تاشيركشخ يف هاقرز وا ةيباجخم وا اضيي تكتب تاظانناا

 أ دلجلا نم اهيف قرحي يتلا ينعا ةقلافلا ةجردلا نميذلا قرحلا تاشيركشخ

 | اراب !ًرفصمربغا دلجما ناك كلذ نم دشا دربلا ناك اذإو لضعلا ىلا
 || ةيلكلاب سحلا مدع توكيو دوساوا اًيياجْنم ةنول نوكي انايحإو ايديلج
 ٠ ضارعالاهذه نوكتدومجلا نمةجرد ىلعا يفو هك عيوج بيصم توملإو

 أ ةيلكلاب ةكرحاو سح لا مدعو هكمس عيمج يف اباصم فرطلا نكي و ةدوجوم
 |١ ىضعلا نا اهدحو تامالعلا هذه ببس نلظيؤ ليس نأ يغبني ال نكل ْ

 نوكي ام اريثك ةناف هئافش ىلع ةليح كانه نكي مل ةنإو انيرغنغل اب باصم |
 نكمتم ريغ نذعتلا ماد امو هفئاظو ىلا عوجرلل ًآلباق ةلاحلا هذه ينوضعلا

 [|| ثييخلا ةريثات دربلارثاقمو كلذيف دهنجي نايغبنيف ةايحلا هعوجر حري ةنم

 ْ نتاويغتلا ةريرعشق هبشت ةريرعشقب ب بلاغلا يف هجئانن تفرع هلك م حلا قف

 ]| ةرودلا ةطب و ةنمرارفلا نكمي ال مونلل ليمو رإود اعيرس اهبتعي 000

 ١ 0 1 0 00 اواسجو 0 اذنك 0 ءادقالا ْق

 ||| !دجتليتث ضرإوع اهبقعي 0 3 0 هذه نالرادل اهبرقب اهنم
 | ءىدتبي كلذلف ايجيردت الا مهلا درت ال ةرارحتاف انيرغنغلاةبلاغلا اهتجتنو

 ]ا كامب لسغلا لمعتسي مث تتنملا ديلجلا وا غلاب قفرب باصملا وضعلا كلدن
 5 دازتو ةيرطعلا حإورالاب لسغلاو ا كترالا ةضالخوهو درالوج ملعملا ||

 || مث ةيلصالا وتلا> ىلا عوجررلا بس يوضعلا لعنلا ذخا اهلك اهترازح ةجرد
 ل ادع فويملا ثار اكاذا 2 نمو ةرئانلا تالئاشلا لعتست ظ
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 كثلاثلا بلطلا
 دوبحلا يا نويساليجنوكلا يف

 نهويفاردخم اًريز أت ةلقضرعملا ءازجالا يفرثأ اًديدش دربلا ناك ىتم

 لاطتسا مو ةرارحإو مدلأ ة ةرود هيف صقني و .اهتكرح لبسي و اهتساسح

 ناك اذإو اهعاجرا نم سأيلا عم ةايحلا اريف ًافطا !دج !ديدش ناكوا

 ىوقلاوةكرحلإو سحلا ةنم لازا وا صخشلا ف صنن هلك ن دبلل اماع ةريثات

 دومجلاب ىعنت متادنلا هذه ةلمجو دوعت نا نودب سفنتلإو ةرودلإو ةيلقعلا

 ادج ةديدش لتملا ةوق مهيف نوكت نيذلا صاخشالا (بابسالا)
 ةعسل اريك مع مهثر نيذلإو ايناملاب نيباصملاك ديدش ينم ناروث مهف نيذلإو

 صاخمثالا ظعمو كل ذل نوئيبعةي وق ةعب رس بلذلا ثاضابقنا مهيف نيذلإو

 سكعب ماوحا نوكت نيذلا صاختالا نمرثك | دربلاريثات نولمحت' راصقلا

 لقفع فعض مهف نيذلاو ءادلبلا صاخشالا ينرثكال ابرثّوي دربلاف كلذ

 ةئيطب مهكرح نوكت نيذلإو ةنزحلا تالاعننالا مهم 0 نيذلإو

 نكل ل اوطلا صاخشالاو ىونلا ةليلفلا بولقلاو ةقيضلا رودصلا باحصإو
 ءاوتسالا طقم تحن دولول| صخنلا ناف دوعتلا كلذ عم ظحالي نأ يغبني

 هنينب ىبوكسوم نم رثك ا ربلا هيف رثوي دج ةديدش ةيلالا هتينب تناك نإو
 يو دربلا رينات يوقث لاوحا كانه ناف ضيا لاو>الإو لب دج ةفين
 أ ةلزنمب ربتعت نا هذه يف يغبنيف مونلإوركسلاو ةيذغتلا مدعو ديدشلا بعتلا

 اهيف نوكت يفلا ايس بلقلا نرع ةديعبلا ءازجالاو دومجم ةئيهه بابسا
 نامدتلايثو اهريغنم رثكادومجلاب باصن ينلا يف اهريغ نملقا ةرودلا

 صقخلا ةمواقمو دربلا ةدش بسح ىلعو تفنالاو نرانذالاو نافكلاو

 نوكي ةنم ةجرد لواف ةتلق وارطخو افعض و ةدش دومجما 0 دروب : أمل

 ا هذه ةلمجو ردخو ةقرحم مالا سلجمو ايناقرهحا ةباصملا ةهجا نم دلحلا



11 

 | ]| مايا ىلا قئاقد ضعب نم نوكت ةبشنلا ةدمو اًرنصم نوكي دقو ١ دقوتم ||

 ١١ ساوخلا ينو ةيلقعلا ىونلا يف ناروثو سار عجو ىتبي اه]وز دعب وةريثك' ْ

 (| اليلقوا اًرينك نوكي تابشنلا عوجرو فارطالا يف رسكتو بعت سحو

 ]| ىاةتسوا ةثالثوا نيمويوا موي لك فو ةدنك تارمراهنلا يف لصين

 ةدم يف ضيرملا نوكي و 3 يف هبنت ىفلدأ نم ضر و ةدحإو ةرم ةينا

 : ةركفملا يف لالنخإوناروث هلل صحي و سار عجوب سمج ةراتو ايي تارتنلا ظ

 ظ ا كلذ ريغو 000 شرطو ببس نودب ءاكي وا كحو قرإو
 1 ةليلق وا ةريثكةعرسب توملاب ةيبعنملا ةتكسلا وا توملا ةبشنلا بقعا امبرو

 أ اهبتعي دقو ةلماكلا ةعصلا اببقعتو ةدحإو ةرم الا ةبشنلا لصحت ال ذقو

 | طرنملا لازهلا وا ايقارملا يا اي ردنوخوبيالا وأ ايلوختنلاملا وا اي رتسيالا

 نوكي يلا تاميهنلا عم ىف ةلمعتسملا ةجلاعملا 00 ةنحاعم )

 عزفت ءادلا اذهب ىضرملا نا اريثك دهاشملا نكل ةبتر ىلعا نم اهيف دصفلا

 لك يف لعتسي ذئيحو ةنم نسحا مل قلعلا عضو نوكيف ماعلا دصفلا نم
 لمعتسنو كلذ ريغو غدصلاو قنعلإو ذخفلإو مدقلا يف ةتسوا مايا ةسمخ

 سارلاىلع ديلجلا عضووةدرابلا تاماتسالا ةيومذلا ثاغارفتسالا عم اضيا
 أ ةيمدتلا لا نزنالإ 0 نال اماوجاجلا لسجي يلا 0 ةناف

 ا ةعح 0 5 ا ف ع 1

 3 10 مد ىلا ليس ءوبال مدلا ةسامع مدعل تدخلا لصف و ظ

 1 أ رطخلا اذه لصح ال لاوحالا هذه ُْ ةئرلا 4 لعتسا اذاف ما اًردخ
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 . ةروكذملا ةهسلا يف دجويالو رونلا مدكءابهص ةعئام ةيطهب ةدام ىلا اليقتسم
 كلذ فالخ داسفرثا

 ساس إ عسسل

 ىنانلا بلطلل
 (بشختلا) ايسييلاتكلا ىف

 عطقتم ءادودو اين اجيت نوكي نا نكميو ةلوهجم ٠ ادلا اذه ةعيبط

 ةيدارالا ثتاكرخاو نهذلل لماك فوفو بلاغلا يف ةعم نكي ظتنم ريغ

 فاراعالا هيف ىتبت نا بلاغلإو يلضعلا عوبجيلل يئزج وا ”يلك سببت عم

 هريسةدم يف اط تلصح يتلا وا هتبشذ ءادتبا دنع اهيلع تناك يتلا اهتلاح ىلع

 قالخالاةب اكو يبصعلا عومجلا يف جغنلا ةيلباقةدش ةكيبملا ( ةبابسا )
 تالماتلإو غلإو ظيغلاو عزفلا نم ةلوصح بلغي وةثونالإو ةيلوفطلا نسو

 يف ناديدلا دوجو نا لاقي و ةطرنملا ةدابعلاو ةقاشلا ةعلاطملإو ةصي وغلا

 هببش أمير ةيمضطلا كلاسملا

 موجم مدقتي نرا بلاغلا ( هراذنإو هؤاهتنإو ةثدمو ةريسو هضارعا)

 نافنخو فارطالا يف لاو اهبفناروثوا ةركفملا يفشوشتو سار عجو ةبشنلا

 يف رارمحإو لاقعإو ةفينخ ةيجنشت تازازتها نايحالا ضعب يفو بواغثو
 دقو مسجلا نم تاهج ضعب يف ةرارح وأ دربب سحو هيف رارنصاوا هجولا

 ريغوا الماك ةفرعملا نالطب نوكي لإوحالا عيمج يفو ةًاحغ ةبشدلا لصحت
 ىلاوا العا ىلا صخشناو نيعالا قتلو فارطالاو قنعلا سببتي و لماك

 يفو نيقلطم صاخشالا ضعب يف نانوكي بلقلا تاكرحو سفنتلإو مامالا
 اًرتاوتماي وق نوكي دق ضبنلاو ضيرملا تومنظيف ةيلكلاب نيفقإو اهضعب
 ةرارحو ةبلضتمربغ وا ةبلصتم نوكت فارطالاو ضو ةون ةيغدصلا نيبارشلاو

 تانكي نأ بلاغلإو ةنم م تأهج يف دحإو 01 ينفلخت ام نيكول
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 || لسانتلا ءاضعا يف مروتو رارمحإو ةرارح ةعم نوكي اًبلاغو لاوحالا |
 ]| اهزيمت نكمي ال اذلو ةيخلا ةنكسلل ينل اك ءادلا اذه ( ةيحيرشتلا تافصلاو )
 || اهيف ةروكذملا دعإوفلا ىلع اًئاد ةسسّؤم ( ةنجلاعفو) هتايح ةدم ضيرم يف
 ا نكمي لوا ضيرملا ةايح ةدم ءانثا يف اهنع هزييمت ىلا لوصولا نكما ءاوس

 2 ةيراققلا ةنكسلا

 عم تارفنلا يف رسك ةجينن نوكي ابلاغو هلبق اعردان فيزتلا اذه
 يف مدلإو داب بس نم هلك كلذ رداض هيف ةف ١ وا عاخنلا ةيشغا يف قزف

 ةيفاحلاءالاو تارقنلا تافص نبي ايف ايراس بلاغلا يف نوكي لإوحالاهذه .
 | قرفت ضرعالا فيزنلا نوكي ال ذئيحو ةيراقنلا ةيتوبكدعلا فوج يثوا
 اهباهتلا نم ةيراقنلا ةيتوبكتعلا فوج ىف لصحي يذلا فيزنلإو لاصنا

 أ لصحي يذلا فيزتلا ىلع الا مكتن الانهو دعب ايف هركذتس ضرع اًضياوه
 1 اذه نا انركذ دقو مدقتم لاصنا قرفت نماال هتاذ نم عاففلا بل يف

 || لوط عيمج يف ةلوصح امإو ةيقلحلا ةبدحلا كمس يف لصحياًبلاغ فيزنلا.
 دق ةيونلا ةتكسلا ضارعإو طقف .ةدخإو ةرم الا دهاشب مل نالا ىلاف عافغلا

 ش (للشلا نا يف ةصاخب اياد ةب وجم ةبشنلل ةهرب لوا نم اهروهظ دهوش

 / | ةيدحلا دجوتو دحإو نأ يف ةينطبلاو ةي ردصلا فارطالاو عزجلا بيصب
 | ةيججا ةدعاق ف لصاح يومدلا بابصنالإو ةقزمم مرلا تف يف ةيقلحلا
 0 ًافشلاوةصاصتما نكما ًاليلق بابصنالا ناكناف ةيراقنلا ةانقلا ءدبم فو

 "7 ةلوصح نكمي ذئيخ

 | يتلا ولك عافتلا ةتكس امإو ثاتكسلا ةيقب ةجلاعم سفن يف ( ةئجلاعم)

 | هزجلا اهيف دجوي و تاعاس ضعب يف توما اهبنعيف ةدحإو ةرم الا دهاشن مل

٠ 
٠ 
٠ 

١ 

 1[ زعل لنسلا ةهجلا ىلا ةيربظلا ةئااثلاوا ةيناشلا ةرقفلا نمنئاكلا عاخفلا نم
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 ةلبسملا نتحإو نيمدقلايف ةراحا نرزبالاو ةيلدرخلا تاداضلاو نيجادولا

 | ضيراالرمويلف ةنمزملا ةلاحما ىلا ضرما لقتنا اذإو سارلا ىلع ديلجتاعضوو
 عنيو اًئاد عوجرلا بيرقلا هادلا اذه عوجر نم اًظفح قباسلارييدنلاب ١

 بابصنالا ةدامبع طبحلا زا رهوج بايعلا

 ةعظنتنلا ةمخلا ةتكسلا
 ةعلدقنمل |ىحلاب هل نيمسنومدقنملا نو.لعملا هيلع كت يذلا ضرملا يف

 بوبلا نوكت ال نا نكميو كلذ ريغو ةيثوغراشيللإو ةيتابسلا ىحنإو ةثيبخا

 را يف يومد بابصنا لصح ةنا نظينا نكما ةثلافلاةبونلا يف اًريثك عقي
 يف ةتكسلا هذه بابسإو كلذ تبنت ةيحيرشن ثادهاشم اندنع -سيل نكل

 ام اًريثكو عطقتم عونب نوكي اهريثات ناريغ ةمئادلا ةتكسلا بابسأ اهنيعب

 ةريرعشنب ماد ةبونلا *ىدتبتوةنجالا ةكيدرلا ةرخجالا ريثات نم اطوصح ن وكي
 قرعلاب ةبونلا يتنتو ةيدارالا ثاكرحلإو سحلل نادففو ساعن مث ةديدش
 دصنلايف (اهب مواقي ينلاةديرفلا ظئاسولاو) كلهم بلاغلا يفءادلا اذهو
 تارتنلا يف انيكنيكلاو بودلا ةدم ىف تافرصملإو

 رهظي وسي رريس ملعملا اهررحةدهاشم نم الأ فرعي مل فيزنلا اذه
 ةنمرثك |مركسلا هبابسا بلغا نكلو ةيخلا ةتكسلا بابسا يف ةبابسا نا

 ةيجمجلا ترم يرخوملا مسقلا ىلع برض :نم اشنامبرو عاجلا يف طارفالا
 ٍبيطلا اذه ةدهاشم نم ملعي نكلةيخلا ةنكسلا ضارعاكهضارعا ظعمو
 ضعب يس ىنالا قافدنا عم عطقنملا ظاعنالاب اب وعم نوكي ام.اريثك ةنا

 'ككتلك
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 لماكلا ءافشلل لصي الةنكل مالكلإو ةيلقعلا ىوقلا ةلاح ايس ضيرملا ةلاح |
 ”ةدعب ىتبت يل ١ تاريثانلإو ةنمزملا ةل احنا ىلا ءادلا علا لب

 ريغلاحلانلإو ةيلكلاب اهدقف وا ةيلقعلا ىوقلا فعضو ةركاذلا ةوقلا دف يف
 لب ول نمر دعب بهاي ام اًرينكوتداركروقب لوتلاو زاوبلاو افلا لبانلا
 ضيرملات ومي ذةيخو'”ةينكسلا ةقدنفلا يلإوحنئاكلا خلا رهوجريصقوا

 أ باهعلا ضارعاب |

 يف يوم عيجت ةنكسلاب ةتبملا 0 يف دجوي( ةيحيرشتلا اعافنص )

 يف داسفو نيلو جفنملا ب ١ بناجلل لباقملا ينعا يوركلا فصنل :لارهوج طسو

 طيح سيك نايخالا ضعب ىف دجو ةدم ةتكسلا ترتسا اذإو رهوجلا اذه
 ناك يذلار حلا محتل إو مدلا صتما اًدج ةيدق تناكاذإو ديجملا مدلاب
 نوكتي ةيئاعو ةيولخ ةليجلاوهو ماختلالارثا هيف ذجوي رذئتيحو هل ايواح

 ببصا دساف مد يا يروخبا لايس ىلع يونحت تال اه اهضعبب اهرفضن نم
 يف مدةلار حتا ناردج نوكت دقو خلا رهوج يف بصنملامدلا نم ةيقبوه
 .ةيولخ ةليحتا ةطسإوب اهضعبب ةقصتلم ريغ طقف ةب راقتم لا وحالا ضعب

 رعشنسا وا هبيكرت ةطسإوب ةكسلل !دعتسم ضخلا ناك اذا ( اهنجلاعم )
 نع عانتمالإو لكاملا يف داصنقالاب ةلرمؤي نا يغبنيف اهتامدتم ضعب»ب

 ةضايرلاو وهللاب و طنف ةينابنلا ةيذغالا لاعغتساب وةيحورلا ءايشالا لوانت

 دي ربتو مادقالا ةئفدت ماودو فيطللا لابسالا ل اعتسا هل عفانلا نمو

 دصفلاب ردابي نأ هل يغبنيف ادجلوضحلاذ ةبيرق ةبشنلا نارهظاذإو سارلا

 هذهساسإو خلا بابعلا ةجلاعم نع فلئخت ال اهتجلاعبف لعفلاب تلصح اذإو
 ريسم ىلعو نيغدصلا ىلعو نذالافلخ قلعلاعضوو ماعلا دصنلا هجلاعملا

 يذلإو ةدككسلا رثا نم ةقدنفل اك دمجتن مذ ةعطق يف ةيتكسلا ةقدنفلا ةلوق )١(. ظ
 لكشلا يف ةقدنفلل اهتبباشمل نوحرشملا كلذب اهاوم

 اج

 || نسحتو صقانت ضارعالا يف لصحي نا نودب ةعسن وأ مايا ةينام زواجت

.1 

 ,/ اهي

: 

 اذه سس ب يل يي يي ف لا

 مس سس ل

 1 اوسع عم .-
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 ضارعالاهذه دادتشا فخ تاعاسعضب دعب وةيلكلاب نيبناحلا دحا ةكرح ع

 | لضافدح عضو نكمي ال ةنا مولعموةيناث وا مايا ةتس دعب لوزت ام اًرينكو
 تناك اذإو اىضارعا نيب الو اهنم ىلدا ةجردو ةتكسلا هذه ةجرد نوب زيمي |

 ك اردالاٌال اح ةنم دقفو ةقعاصب باص ةناكضيرملا طقس ةيوق ةتكسلا |

 هناسل فصن لشي و ام ةملكب ةقطن رسعيو هيبناج دحا جفني نا بلاغلإو
 ةيواز نوكت بلاغلا ينو فنملا بئاخلا ىلا ةفرط لام ٌدجا ارخآ دارا اذاف |
 يفو ةطسب» ةراتو ةضبقنم ةرات ةقدحلإو ةضفخنم بناجلا اذه ون يتلا منلا ظ
 دقف نوكي دقو هنعلا يف ةنعبلاك نوكت هجولا ةنحو ”الصا كرخقن ال اياك

 نركع رذقيجو دحإو عارذ ىلع ارصاق جالفنالإو لماكر يغ ك اردالا
 دنع دقو لباقملا بناجلا يف ةراكلا يرصبلا ريرسلل ًالغاش بابضنالا |

 ربل ةعيطللا تالضعلا عيبجل ةردانلا ل إو>الا ضعب يف جالفنالا

 اهركذنس ضارعا ةصخشملا ةمزاللا ضارعالا هذه ىلا فاضي و ةدارالا

 نودب افرشم نوكي بلاغلا ىف ضبنلانا يو فالئخالا ةرونك تناك نإو

 ايوق نوكي صاخشالا ضعب يفو اًرتاوتم نوكب دقو اًنيطب نوكي دقو رتوت
 نكل اًطيطغ ةعم نوكي ابلاغ سفنتلإو اًتيعض !ريغص اهضعب ينو اًبلض اًءلتم
 ى ةرفضلل الام نوكي ةرات هجولاو ةماظننا نع الذمم نوكي ال. نا ريدكلا

 زاربلاو لوبلإو امهيف اًقتنم ايعبف وا رمحا ةراتو قرزا وارفصا وا ةرضفلل
 ةصوصخلا ةيساسالا ةفصلا كلذل 7 و ةدارا نو دب ناسبخ“ وا ناقلطم

 ازعا نودب :ًاغللشلا ينعأ ةتكسلاب

 لل ا كيل راب انيياذق (اهراغنإ اهكاهتنإو اهتدمو اهرئس )

 ةيقعاصلا ةنكسلاب ىبسن فئتيحو ةّاجغ لتفت دقفةيوقلا ةتكسلا امإو اهتدمو
 نا ردني و ةعبرا وا مايا ةثالث دعب الا توملا اهبقعي ال نزا بلاغلا يفو

 انيبناخ دحا وا ةيقلتأ ةبذحمايف نوكي بابصنالاو يا ةرخا ىلا دنمي دقوةلوق )١(

 هأ لوالا جثث نم مروتم رخالا بناخجتإو |



1 5 1 

 ل ةيومدلا ةنكسلاب يسن ةيناثلإو ةيساعنلا وا ةيتكسلا ةقيبخلا ةعطقنملا ىحلاب
 ١ يغبني نذاف ةتكسلاب يهتنت دق ةيغامدلا تاجختلا عيمج ( اهبابسا)

 ّ نسلامدقت ابيلا فاضيو بغي دل اذه يايا نم ناوهنلا هذه كعن نأ

 ْآ ةعلاطمل ولي وطلارهسلاو ةديدشلاةيناسفنلا تالاعنن الإو يومدلاءالتمالإو
 ةضايرلا مدعو ةيجحجلا لع تابرضلاو : تأ ردنا ك«امتسإو ةقاشلا ||

 دصفلاء دعو يداينعأ ف يزن سابنح أو تاّكيقملاوا دج ةراخا تاما الإو

 لغو قيلقللاردبالا كتيطبلا ةيدغل طارفا يأ ايفو رترببالاو يداينعالا

 ش ةدعملا تاهبنت صوصخم ا

 || نينطك ةتباس ضارعا ضعب ةمدقتي دق ةتكسلا موجم ( اهضارعا )

 ةل احن ةهيبش ةلا>و سافنلل ةيدشلو غار عجوو ندسلاو راودلاو نذالا

 مالكلا ةيس جت و ةيكاحلإو ةركاذلا ةوقلإو عمسل اورصبلا فعضو ركسلا

 ةفينخ ةيضشل تازازتهإو قلقو ليفتو نيبناجلا دحا فارطا يف فعضو
 للا بانسالا كه نم رثك !برأ يسرب ذل صخب نرش اذان ابن

 | لعنب ردابيلف ةنكسلا ةبشننم هيلع يشخ ضارعالا كلت ضعب هل لصحو
 ةنزحلا ةجيتنلا هذه امئاد اهبتعي ال ضارعالا ةذه تناك اليو اطوصح عنمي ام

 ةصوصخملا اهضارعاركذ:نا انمزل ةتغبةتكسلا لصحت لاوحالا ظظعم ىف لب

 1 لوقنف اهب
 طيس يومد عبجتالا كانه نكي مل ناب ةفيفخ تناك اذا ةتكسلا نا

 يف طقسي و ةاجت ضيرملا ىلع ىغي نا يف ضارعالاف ةيومد ةبشن ىو
 دحا جفن دقو ةفارطا يخرتسنو ةيوفلا ةنكسلا يفعقإولا طقسي 5 ضرالا

 || يف طغب الو اقرشم ايوق ائاتمم ضبنلأو امروتمرمحا هجولا نوكي و هيبناج
 ]| ةتسوا تاعاس سمخ دعب ةلاحلا هذه لوزت نانلاغلاو اردان الا هسيفنت

 ضعبي رعشدسي و رصبلا ةيسركعنو سار عجوب وكشي و ضيرملا قيغي م
 مدعت دقو ويبناج دحا يف وا هفارطا يف فعض وا ليمنتب و مالكلا ين لت

 دهفسوشتم

 سوبا حوا ب . ب هرثبب» هجري
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 بيبطلا لاقو قيرطلا ىف تيم صخشدجو اذا 5 كلذ يف طلغلا لصحب

 ةتكش بقع تامةنا سبالملإو نيديلإو ردصلاو هجولا نع ثحبلا درجت

 مدعب همد رده ىلوالا ناتذسفم كلذ نم مت: دقف فالخم عقاولا ناكو ةيخ

 تامنم ىلع اهيف لاقيف ىنوملا ٌعاوق طبض مدع ةيناثلإو ِهلتاق نم صاصقلا

 ىأ مضطا ءوسب وأ ةيوئرلا ةتكسلاب وا يومدلا ثفنلابوا يومدلا ءىتلاب
 ديدشلارقفلا وا دربلا انآ توملاب بسن وكي دقو ةيخم ةتكسب تام ةناركسب

 لصوولو كانه نالزيراب ةنيدم يئاهنل ١ توملا بايسا يوقا نم امال
 اذه عوجلا هب رضا نا. ةحوتفم نكاما اهيف دجوي الةجرد ىلعا ىلا ندمتلا |

 بشفقلإو ةتكسلا يو اهبسبتلي يتلا ضارمالا بلاطمر كذب توما متخغأو
 اهيا قلعتي امو اينكيتسالاو بوكتاسلاو ايرتسيالاو عرصلاو دوهجلاوا |

 اهتجاعو

00-0 
 ' لوالا بلطملا

 فيزنلاو ا ةتكسلا يف

 رددتو خا يف لقثو غلا يؤ رثكتيبصعلا عوبمشلل ةيفيزنلا تاجيعنلا
 بابصنالا نوكي يوشلا عاخنل ١ اهلسجم ناك اذإو يكوشلا عاختلا يف |ءدج

 اذاف ةتكسلاب ىسإ فيزنلا اذهو ةيقلحا ةبدحلا كمسا ًالغاش يومدلا
 عاخلا يف وا ةيخينثا ةنكسلاب يهم دينا يف وا ةيخغلا ةنكسلاب يهسؤللا يف ناك

 ةي راقفلا ةتكسلاب يم

 ةيخلا ةتكسلا

 نييلعملا دنع تيس ةّمماد تناك نأ ىلوالاف ةيوقو ةفيعضملا مسقنت

 ءامدقلا دنع تيس ةعظقتم تناك نإو يومدلا عيجتلإو يومدلا بشدلاب
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 ]أ لوالرودلا ين طسونلا ردقاف نفعبلا بصحن ينلا تانيا عيمج لمثل |
 أ ءازجالا عيج يف ةنورمو ةسالس كانه ع ناك نا نيرشغ ىلا نينعاس نموه

 طغضلارثا ىقبي ال عبصالاب مسجلا نم عضوم ىلع طغض اذا كلذ طرشنكل
 نمو يئابربك روثات نم يلضع ضابقنإو مسجلا ةرارحو عبصالا عفر دعب

 جلا يف ةناتم عم يولش بشخت كانه ناك نا مايا ةثالث ىلا تاعاسرشع

 ردئاتلاب ضايقنالا عدغو ةوخزلا ءازجالا يف عبصالا رثا ظنحو يولخملا
دلما نولو كانركلا

رب و ايعيبط روكي 
ةثالث نمو مسجلا ةدو

 ١ ىلا مايا 

 ةدورب و دلجلا ُْى ييبط نول رو ل 00 مدعو ءازجا ةسالس ةيناق

 نه ءيثان بلصتو ةنورمو مج ديازت رشعىنثا ىلا مايا ةسمخ نمو مسجلا

 ةدوربلا لوصحو عبصالارثا عابطنا لاو زو يولخلا عسنلا ين زاغلا روهظ

 طبهعر شع ىنثا ىلا ةينامث نمو يئابر هكلا ريئانلاب ضابقنالا مدعو مسجلا يف
 نا مءإو رضخم نولب نطبلا نولتي و ةرشبلا لصفنتو اهلكش ريغتيو ءازجالا
 ةينب و ثوملا عون نا مولعملا نم ذا يبيرقل رما توملا ةدم يف هانركذ ام

 نظي ينل ارهإوظلا روهظ يف مظع ريث أت اهل وجا ةلاحو لصفلاو صخشلا

 لصحيدق فيصلا نمز يف نا ىلع (هبننلو )هب ولشلا نمز عيونتو ثوملا اهيف
 نمزلاب اهانديق يتلا رهإوظلا عيمج عب را وا تاعاس ثالث يضم دعب ةنجل

 هيف ربظن الف ءانشلا فالخب امويرشع ىنثا ىلا مايا ةيناق نموه يذلا
 رشع ةيناغ ىلا !دعاصف امويرشع ةسمخ ىشم دعب الا. اهلك رهإوظلا هذه
 امارينكو تاءونتلاهذهىلاهابتنالا بيبطلا ىلع بجي توملا تقو نم اموي
 امو ةقيقح تام له هل لاقيف تيم قيرطلا يف دجوي نع بيبطلا لاسي
 ذقيحت هل ريغلا ل تق وا هسننل صخشلا لتق نم ءيثان ةئوم لهو ةتوم ببس

 ةكيلا ىفرظنلا در نيتريخالا غن نيتلاخلا ىلع ةباجالا بييلعلا لع بحال

 ةرهاظلا ةئيطا نم ءيش ىلع لدتسا ال ينا لوفي نا هيلع بجيل ب ةرهاظلا
 دقو توما ببس ىلع لدتسا ةنم ينال ةثجلا ضضدعب الا ابإوج كل فرعا الو

 عدس سوسو

 ١ ل
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 مط لعتسإو مهتوم نظ صاختلا تادهاشم (يزيسنل )رهاملاركذو مدقلا
 ندا ميفرهظن ملف ثهدلا ساعنلا دض ةليعثسملا ةديدشلا تايواكلا
 ىرخا ةطسإوب ءايحا مهنا رهظ مث مهتوم هنظ ىلع بلغ ىتح ايفل ةمالع

 ىشتسملاأ ىلا لح ةئيب نونالثو كنس ةنس لِجر ةدهاشم (هيريدوف)ركذو ١

 اليلفل تعضو هتايح عاجرا يف ةليعتسملاطئاسولا فعض ةنجوز تار امو
 تحانقونتك لعام 5رتواهتقرحإو نافوصلا نم ةناوطسا لولشملاويكتم لع

 أودجوو |ورضفن ةيحرمأتلا اهيشف تاعاس عضب لدعل ترشتنإوطايشلاةحتار

 ةقو ر#ةفتكو هيعارذو ضيرملاص يق نم ءزج اذكو ةقو رحم شرفلا ةءالم
 : انف ةيخم ةنكس ةعم تناك نكل ةساعن ند قغي م كلذ عمو قرح فصن

 قرا لاب س>١ له لئسو ةلقعت هَل داعو وسفن ىلا قاف اهضارعا تلاز

 ةنكل ٌئرب تح روهش ةثالث قرحلا عضوم ثكمو ءيثب رعشي مل هنأ ربخاف
 رجلا يف عبصالا ذيفتتو بلقلا فشكي ىضوا سانلا ضعب و ًالولشم يقب
 ءىثأن كلذ لكو ل وبقمريغ يارلا اذهو بلقلا تاكرحب زعشتسي ىتح
 رخارمالا كلل ركذن نحنوءاودالا نوم اهريغو ةنكسلاب توما نيابنلا نع
 ايرةسالاو عرصلإو دومخجمإو ةنكسلا يف لوفنف اهب توملا سبتلي دق يتلا

 ةأرما ةثج جتنا يرون ريش جار قفتا نا( هيرب زاوربنا | ,اعملاركذ دقو

 ملفا ريغص امش اهدلج يف .قشف يجر قاننخا دعب تتام سائلا رباكأ نم

 ةناغ قو هلآ نب ةل قفتإو اهتايح اط تداعو تقانف قشلا عسوف رعشن

 هنطب يف تف حارجل يدونف ةلوم نطو ةكرخإو سمل !دقاف قيرطلا يف
 توملا هبشي ء*اغالا نأ معو هتايح هل تداعو سفلا حاصف ة ةضي رع ةحضف

 رهتست نق ةلاحما هذهو ةرارحمإو نوللإو ةرودلإو سفنتلا دقفويف نال ضيا
 نغ باوجلاف ثيملا اذه ثام ىتم بيبطل ليف اذا ( ةلئسم) ةذليوط انمز

 اهدحا نارود - بقعت يتلا رهإوظلا نا ضرفني ناوه ةلئسملا هذه

 | اهتاثو ناعتلا ثودح تقووىلا ثوملا هيف لصح يذلا نيرلا لمش

 ةيصفجس



 |١١ ريغ ةمالعلا ةذهو ة 00 ا كفلا د 0 7
 ]|| قبطني دق ناي>الا ضعب يف ايناثءاغالا يثدهاشن اماالوا هجوا نك ١

 ' || لدب لاوحالا :نم ريبك ىف ةنا اًلاث ةجسنالا يف ضايقنالا نموه اب كنلأ
 © ]|| ةروكذملا ةرهاظلا نييعت نتج نكم الف . ًجوتنم قبب للا قيطني نأ
 | ]| اصختناوهو كلذ لع الاثم درونسو ةرودلاو سفننلا دتف( رشع يداحلا )
 لأ ةنافيح ةبيغ ةلاعفا هسفن ىف لعفي ناك( ددهسيفوتر) عدي ناك يالاريمأ

 ْ لاطبادارا اذا مث هتوم ف مرظان كلشي الشيحي ةبشت و وسفن ضيقة لكم ناك

 / ١ نمقثالث يد ةنا قفتاف هتداراب ىو ثوم هنا نولوقي اوناكف ةلطبي كلذ
 || ىحو تومي ةناؤهو ةبيجملا هذه ودهاشي ى اًياديص ضصضشو ءابطالا ١

 حا هيوم | ةنمن ناك ام |. ررضح الذ روش
 دعبف ملل ة ارد ضرع رخإو بلقلا ىلع هدي عضورخإو يربعكلا نايرشلا
 ريغتتلل ةارالإو نيبارشلاو بلقلا تاضبنو سفننلا نم لكل از ةظحل يضم
 ةقيقح تام هناي رضح نم لك كح ةلاحلا هذهب ةعاس فصن يضم دعبو
 ةفيفخ سفنت ةكرح ترهبظ ذا نوددرتم مث |ييبف باهذلل هيج اوكيبعو

 1 هدعبو ةحصلا لاحوهو ضمه مثنييارشلاو بلقلل ايجيردت تاضبنلا تداعو
 عم تاعاس ينام دعب قوت هتوم ةيصو مخ لجال هيلا ةاضتلا وعدي لسرا

 نونقوي انناك صا ةلثما (ريلله ) عملا اضيار مذ دقو نوكسلا ةياغاأ

 قفل نيهارب |وركذ ءابطالا نا لعام مدار أي ةرودلاو سديدلا نم 9 ظ
 ةدقتم ةغمث وأ ةفينخ,ءاسجاو ةارم للا ماما عضوي نالوا اولاقف توملا

 "|| ىشنلان آل ءاملا نم ةّولمم ةيوكريخالا علضلا فو رضغ ىلع عضوينا ايناث ||
 ١١ || يف كرحت نودب ةدوجوم نوكتدق ةايحلاف هدحو زجاعحلا باجاب تي دق

 1| قي رار اك ةيدلجلا تاهبملابريثاتلاو سساسحالاءدع ائلاث الصا عالضالا ْ

 ار ىلا لاما طيرشتلاو ةصتملاو ثاي واكلاو
 نبل ]
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 نينعاس نوكي دقو ةعاس نيعب رإو ينام نوكي نا بلاغلا نكل مايا ةعبه
 دق ءاتشلا ينف تاقوالا بسحب فلئخيال عبارلارودلإو اَعب راوا اًنالثوا
 نييعتل بيبطلا راضحا يغبني ةلمجلاب و ةيئامثوا ةتسوا مايا ةسهخ ثنكم

 ةياعف كش كانه نوكي دق لوالا ينف نمزلا نم راودا ةعب را يف ثوملا
 رذقيحو بشغلا دجوي يناثلا رودلا يفو ةلضع فشكك ةجاح الور اظننالا
 ةسالسو يلضعلا ضابقنالا دقفو درب دجوي ثلاثلا رودلا ينو ثوملا ققحتي

 نييعت يف براجت ةلمج تلعف دقو ننعتلا دجوب عبارلارودلا فو مسجلا 2
 لوا ضواهنم اًديكان رثكا هانركذام ناكن إو راصنخاب كل اهركذن توملا
 ضارمالا نم ريثك يف دجوت ةمالعلا هذهنا ىنخيال نكلو ةيلقعلا ةوفلا دقف
 دبع ةمالع وهو يظارقاويبالا هجولا ايناث توملاب ةب وم نوكتنانودب
 هذه نأ معن مسجلا يف ةمانلا ةدوربلا الان ةضيطإو سوفيتلاو فعضلا ىبحب

 ضب ىف ةيلاع ةجردب نيكت دق:كل نمر توملا دعب ةرهمسم ةرهاظلا
 ىهبملا يحرلا فالثخالا نمريخالا رودلا يف اصوصخو ةيبصعلا تافالا
 نال توملا اًئاد بحصت ال ةرهاظلا هذهو دلحلا نول دقف اًعِنار ايرتسالاب
 دقف اسماخ اًرهاظ ًاظننم ايدرو ابلاغ دلجلا نول نوكي مقلاب ايسكفسالا يف
 نيعلا بربي. تملا دي عضوب ةرهاظلا هذه نيعتو عباصالاو ديلا ةفافش

  ةلضعلاءاخترا اسداس ال ما اهيف ةدوجوم ةفافشلا تناكنا لماتي وءوضلإو
 ةكرتشم ةرهاظلا هذهو اهروغو نينيعلا ةللظ عباس ةيجرشلا ةيصعصعلا

 دجوت ال دقو سوفيتلا ىحو ةيتويكنعلا باهتلاك ضارمالا نم ريثك يف
 ةيكب عفترتو طحت اهطوبه دعب و ةقارب مهغيعا نوكت ام ىتوملا نم ريثكف
 ةنيرقلاىلع نوكنت انماث نفعتلا دعب ةفوجلا ءاضعالا نوكتي يذلا زاغلا
 نا ( يول ملعملا تبجوأ ةفصلا هذهو دج ةقيقر ةيمغلب ةلالغ ةفافشلا

 بحاصت ام اًريثك تناك نإو اهنكل اًدج ةمم اهنا لاقو ةريثك اناا تحن

 ةه |وةدهاشم اهندهاشم يل قفتا دقف ةايحأةدم دهاشن دق ا الا ثوملا
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 ]| ثكيو ًاليلق اًمز ةيوضعلا ةايحلا تالضع يف قب ضايقنالا ةصاخنا ||[
مرفك أ يوما ةايحلا تالمغخ يف

عملا براجت م هتو كلذ ن
 ( يتم 

 ق مز ثكهف هركذ ىلالا بيترتلا بسح ءازجالا يف لحعضجب ضابقنالا نأ

 ةدعملاو اعملا يف ةجردندعب رإو اسهخو بلقلا نميطروالا نيطبلا يف ًاليلق

 اقصنو ةعاسو يوئرلا نيطبلا يف ةعاسو ةناثملا يف ليلقب كلذ نمرثك إو
 يف ليلقب كلذ 0 ةيحزقلا ْ عاب را ةثالثو ةعاسو ىرملا ُ

 | بلقلانم ىنملا نيذالا 9 ةيردصلا ةينطبلا فارطالا ممعزجلا تالضع ا[!

 لالععضا نا اهلصاح يقل ١ةماعلا ةيضقلل ةنلاخمر يظن ةريخالا ةلاحما هذهو |[
 تادهاشملا هذهو ةيؤيحلا ةايحلا تالضغ يف عرسا نوكي ضابننالا |

 ضابقنالاةوق يف لماتلا لجالو مسُور تعطق صاختتا ةعبس يف تلعف
 يوق هينم ةطساوب زيلكن الأ دالي ُُ ا توملا كحل تالضعلا يف

 يئابربكلالئاسلا برقو قونشم ةثج يف دضعلا ىلع دعاسلا ينث ةنا الضاح
 نيكسملا صاختالا بالقنا لصح لالا ينفدعاسلل ةطسابلا تالضعلا نم

 لعامث دعاسلا طسبل بجوملا يلضعلا ضابقنالا بجسب ءانثنالا يف دعاسلل |[
 ةزينم رإودا ةعب را ىلا مسقني ةايحلا لالا دعب يذلا لوالا نمزلا نا

 طوبه ةلاح يف نوكت منجل ءازجا عيمجو ةرارملا دجوت لوالا رودلا ينف

 ٍثو اههدع وأ ةزارح عم يولشلا بشذتلا دجوي ينانلا رودلا خو لماك
 ةذوقفمةرارحلإو لماك ظوبه ةلا> يف ةوخرلا هازجالا نوكت ثم اثلا رودلا

 الأ توملاب محلا نكميال لوالا رودلا يفو نذعتلا دجوي عبارلا رودلا يفو
 توملا ققحت يناثلا رودلا ىو هبنب ضبقنت ال ةفوشككلا ةلضعلا تناكاذا

 ةلضعلإو اضيا توملا ققحت ثلاثلا رودلا هيو ةلوهسب بشختلا دهاشيو
 ُْ دحا كشب الو نفعتلاريظي عبارلا رودلا قو هبنعب ضبفنت ال ةفوشاكملا

 تس نرمهرثكا ثكمي ال ل والا روذل اف دودج اطر اودالا هذهو توملا
 كثكمي دق يناثلا رودلإو ةعاس عبر ةثدم نوكت توا قفتي دقو ةغاس ةزشع

 اا ا
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 قرا كش 131 لوقنف تاللضعلا ىف ةييفشتلا ةلاحا نعو ةيديلخجلا ةلاما ١

 ثودح ف ينكيو امل را لضصفللا تاق ةنم مضعا ةوقب ةبشخت ليزإو
 ةوقلا لو ز دعب دوعي ةناذ خشن ةومتث بمهزقلا ناكن اف ةكرح يندا هضابقنا

 ةريغصةي دياج فدن عيبجت نع ًاشنت اهتاف ةيديلحلا ةل احنا امإو ةتمواق يتلا
 وب ةنال هيدح فرطلا ينث هي ينكي ذقحو يولخلا (جمنلا ايالخ يف
 تامالع دك او ريدصفلا ريرضك رب رص كلذل عمسي وعطفلا ا ءانمالا

 رضخموأ قرزم نولب مسجلا نولت اهوا روما ةدعب فرعي وهو'نفعتلا توملا

 مسجلا نم حوفت اهنلاثو ةجسنالا نيل اهيناثو هب باصملا ءزجلا يفرمسموا
 بوقعملا ديدشلا ضرلاب طلنخت ال ةريخالا ةذصلا هذهو هب ةصوصخم ةمحئار

 دجوتيتلا ةئتنلا ةحتارلا هيف دجوت الضرلا ذا ةينيرغتغلا ةلاحتاب الو مدكلاب

 ةلالا يف ةرثك وا ةلقب مدقتم نيل عم ةيوق ةحتار دجوت مذ انيرغنغلا يف

 نوكت انيرهنغلا نا بلاغلاو ىرفعتلا ةحتارب سبتلت ال هذه نكلو انايخا

 رمالا لوا ينربظي نفعتلا اًضيإو اًديج !ًدودحم نوكي ال نفعتلاو ةدودحم
 انيرغنغلا ةدهاشم اهيف ردني مسجلا نم ءازجا ىلع ةيداينعالا لإوحالا فو

 كانه 000 ادعبت انيرغنغلإو عزجلاب ًأدتبي بل اغلا يفف
 ضررزكرمينانيرغنغلا تناك اذا قون فعتلاب اني رغنغلا نّباهيف هبتشي ةلاخ
 ىلا نإولالاو ةديج ريغ نإولا تاذريضن رذتيح اهدودح نال ديدش

 ضعب عزو نفعتلا يف دهاشت ام ارينك ينل ١ نإولالا هبشن ضرلا بصصن

 ركذو ثوملا قيفحت ىف نيتيفاك ريغ نيتروكذملا نيتمالعلا تزا ءابطالا

 فرط نم ءزج ىلع ريغص قشب ةلضع فشكت ناوه اهدوجا ةلدا كلذل'
 هب وا ةداح ةل ١ فرطب ةلضعلارخوت ٌمرضم ريغ نوكي قشلا نا طرشب
 | دقو ابلاغ توما ىلع ةمالع ناك ضابقناربظي مل اذاف يئاب رهك وا ينإولج
 ضابقنالا ةصاخ ةظفاح ىتبت تالضعلا نا تادهاشم ةدعب اندنع تبث

 يتواهرك ذنس يتلا لإوحالا بسخح فلدذت ةضاخلا هذه نمزب ت 20-0
 + مشمس تسا
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 ع نقا ضارمالاب' هتاريغتو مغ هك يبضعلا عوبجملا ناك الك دعبأ نك ظ

 71 حورجيو فيزنلابو ةتكسلابو مسستل اب ثوملا يف لوصحملا طب نوكيف

 1/ اهشال ايسكفسالاب اصوصخو هداسفوا عاخنلا عطقب و سارلا عطقب وبلقلا
 '” |١ ىحوفعضلا ىحو ةنمزللا نضازمالا دعب بيزقانوكيو ملا ايسكذسا

 ٠١ || يف لوا ريظي بشختلا نا ( نيتسن ) لعملا لاقو كلذوحنو لسلإو ةثيبخلا
 ]| بيترتلا اذ لوزيدوةي ردصلاو ةينطبلا فارطالاىلاةنمو قعلاو عزجلا

 !١ دعب الا ربظي ال بشختل ١ نا نم قبس ايفةلاق ال. تالاخم لوفاا اذه نكلو
 !١ ةليوط ةدم ةرارحلا ظنحي ع ذجلا نا مولعملا نم ذا ةينإويحلا ةرارحلا ءافطنا

 ! ىلع بجاولا نيفءابطالا نم رينكو (اليفورا )رهاملا طلغلا اذه يف عقودقو

 (١ ١ فالئخاب فلنخت بشضتلاةدق ةليجلاب ودئازلا ثحيلإو ماتلاهابتنالا بيبطلا

 رين أت هل مسجلا 000 ١/ تاكو هروهظ اطبأ اهلكف هروهظ نهز

 انمز درابلا فاما ءاوطا ىف بشختلا ىتبي كلذلو ةفكم ًأطبا اهلك ةدملا

 1 ىه ءاتشلا لصفم ذقيحو بطرلا راخا ءاوطا يف ةثكم لنقيو ًاليوط

 ةعاس نيرشعو عب را نم ةظسوتملا ةندمو رثكأ بشفتلا هيفرهتمس يذلا
 مايا ةعبس ثكم بشختلا نأ (نيتسن) عملا دهاشو ةعاس نيثالثو تس ىلا

 7-0 ةعاس ةرشع تسب توملا دعبالا ؟ةىدتبي) نكل مفلابايسكفسا ةلاحيف
 8 ينلارهإوظلا .نموهن ةليح ابو للا عضم ل ثتالضعلا

 7 كيال كلذ ققح ا؟هريغ وا اناسنا ناكءاوس ثوملا دعب نإويحمأ

 1 دودلاو كمسأإو عدافضلاو رويطلا يفوةسرعلاب رصم يف ىمسملا نيرغ نبأ ق

 | لضحيال ذق بشختلا نا ءابطالا ضعب عزو كلذ هبشا امو تار 3

 "|| لصا ال لطاب ةخوزيشلا نس يفوا لوم ليوط ضرمب نيكوبهملا سانل
 11| كلذفايسكنسالاب نيباصملا ضعب يف ةدهاشي مل( اشيب ) ملعملا 7 ١
 ||| ضرم ىقربظي ال ائاد بشففلا نالةليوط ةذم 0 )ل ةنوكن ع ءيثان

 5 نع زيي اب بشفتلا ىلع مالكلا يبهنن مث ليوط ندز دعب الا ايسكفسالا
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 اذإو مسجلا ينذني الف مادقالاوا سارلا نم ةثجلا تعفر اذا ةنا ةتمالعو |
 ظفاحملاو لصافملا ةطبرإو تاقافصلإو دلحلا نم لك عفرو فرط فشك

 ةراملا تالضعلا تعفر اذا ام فالخي اهبشخت لع ةظفاح ةفحجلا تبت ةيلالزلا

 ةكرح ا ربظنو لوزي بشختلا ناف ةهلس ةطب رالا ءاقبا عم لصافملا لوح
 جيسنلا يف ضابقنالا ضعب ءاقب نم ءيثان روكذملا بشختلا ناربظي يذلإو
 دادزي وةلضعلا ةنم بشخت' ثيحن يوق ضابقنالا اذهو ةايحلا ريثاتب يلضعلا

 ةعم نكي ال فيعض ضابقنالا اذهف لك ىلعو دلجلا تحتاهزوربو اههجح
 روك ذملابشفتلا حتونسو لضعلا اذه اهيف ,غدنملا ءازجالا نافيز ثودح
 ىلا جانحي دضعلا ىِلَع دعاسلا ءانقنا لجال ةنا انضرف اذا انناوهو لاغب
 ءانقنالا فصنلو ةكرحملا ةوقلا نرم ةجرد نيرشعل ةي واسم تالضع ةوق ١

 لصحيالف الغم نيرشع نم ءازجالا ةوقلا راسن مل ناف ةسمخوعبر لو ةرشع ١
 ينلا عاضوالا ريسفتل ةفرعملا هذه نم هت و ةلضعلا بشختل لب ةكرح ىندا

 لاح ةثجنا هذخات يذلا عضولاوهو ةنليخلا توملا عاونا ف ثلا اهظنحت

 نإواهعضو ظنحت ةئجن اناركس صنت ثام اذا ةنأ ثيحب اهنم حورلا جورخ

 ًاعفترم اهنم لكن وكي نادضعلاو نادعاسلاف مونلا نمز ايسكقسالاب ثام
 زاكترا ةطقن اهلعج لع !ًداتعم صخشلا تراك نا سارلا فلخاينكمو
 ةريخالا تال اعفنالا نم ةئشانلا هجولا ةغيه ببس حنوي اضياريسنتلا اذهو
 اك هجولا تالضعل لصحي :بشختل ١ نال ةايحلا نمز صخشلل تلصح ينلا
 نيضرعملاسانلا يف تادهاشملا هذه قيقحت انكي و مسجلا ءازجا يقام لصحي

 يف رظيوه ثيح نم بشختلاو سارلا عطقب لصاحلا توملاب صاصقلل |
 لاقو لصمي# توملا نا كلذ نمأ كح ةزوك توملا نم بيرق ]ترمز

 لبق ىتح بشفتلا يف لصافملا ةئدتبت تاكرحلادقف لاح نا (يول ) ملعملا

 دعب الا رهظيال بشفتلا نا ( نيتسن) ملعملا لاقو ةيعيبطلا ةرارحلا صقانت
 بشفتلا نا مولعملا نمو خت ريغ اذه نارهاظلإو مسجلا ةرارح ءافطنا ْ
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 نيهارب هتاجاتنتسا ربثعي ال نا اًئاد هيلع بجي ينايسلا بيبطلاف لك |
 نا ملعيلو ةيبي رفتار ومال تعلل برقي ام اهربتعي نا يغبني لب ةديكا ةيعطق
 نأ تدوكلا نيعت نح الرأ لاميف ةاضفلا نم ةلكسا ةلمجل ضرعم بيلا
 ايي نك نأ ثوملا نييعت نع ايناثو ةييط امو اخ را نم

 اعشان ناك نا توملا نيعي نا هيلع ةريخالا ةلاحلا هذه ينو ايضراعوا

 ضرعت لئاسملا ةذه عيبجت هل ريغلا لئق نغ وا هسننل صخشل | لتق نع
 نو ةب وجلالا ذح اي الو ةكرحل ا, سلا ذقأف ضعت دوجو دنع يبطلا
 نمو ديكالا ناذكسالا دعب ةثحلا مت نا هيلع لب طقف ةرهاظلا ةئيطلا

 نرم ملع دق ةنال طلغلا مدع يف دئازلا هابتنالا يغبني توملا قيقحت لبق
 "0 اجد ” افنم ىركلو ةديدع ارارم لصح ذف طلغلا نا عئافولا

 دج ليقث مونب ةرومغم تدجو ةباش نا ةروكذاةلثمالا نب لهجلا نم ال

 نينأ ربقلا نم عمس بارتل اب اهتارإوم دعب و ثربقو تجرخاف اهتوم نظف
 دعب تنام كلذ عمواماع !دصف اهدصفف بيبطلا عرسإواهجارخاب ردوبف
 تاعاس عستب اكزتن أ اي

 ةئام توملا ىلع مالكلا يئةفلا يذلا هباتك يف (رييب رب ) ملعملاركذو

 مز 'نودصمحو نانثا اهتلمج نمو طلغلا' ,تبثت ةدهاشم نينامو ىدحأو

 وداع نوسمخو ةثالثو يقيقحا توملا لبق اون ةعب راو. ءايحا إونفد
 نوعبسو نانثإو قودنصلاو نذكلا يف مععضو دعب ممسفن نم ةأيح ا يلا
 اذه عوقو ىلا راشا ءايطالا |نمرينكو )وتومي مل مهنا عم )ونام مهاب عيشا

 توبالنا ملعإو ىحخسإو نفدو رارم ثالث تاميواسنرف صخشل قفنإو طاغلا
 ريثاتب ىلضعلا ضابقنالا دتفو بشتلا يفو ةديكأ تامالع ثالث يقيياحلا

 ةيستكت مسجلا ءازجا عيمج ةناتميف ديازت وهف بشففلا امافنفعتلاو تايينملا
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 توملا ل صح نا آكلاثو ةنم يراسيلا ٌبلقلا ف ضن ٠لتميوةيداينعالا ةلاخلا

 يراسيلا بلقلاو نانئرلإو ةيعيبطلا هنأ اح يف نروكي خاف نيالا بلقلاب
 بلقلا فصنو يدي رولا عومجمإو مدلا نم ةغراف نوكت ينايرشلا عومج|و

 ةهبتن توما عإون١ نوم ناريخالا ناعونلا ناذهو نيّولمح نانوكي ينيميلا
 مد باكسنا اًماد لصحيو هيف يضراعوا يتاذ نا

 يذلا توملا يق عب ارو نيتروكذملا نيتلاحما عمردصلا يف ريثك وا ليلق |

 مدلا نم ةغراف غار هوجو نييارشلإو يراسيلا بلقلانوكي نيتئرلاب ادن
 ينيملا بلقلا فصنو ةيديرولا ةيعوالإو ماعلا يرعشلا عوبجملاو اًبيرفن
 فصنو نيييارشلاف خلاب ادتبا ثوملا نب 1ايام اشم هب ةولمح ناتئرلاو

 لطبإو ببسلا هيفرث ا ناوغا كلذكو مد ىلع يونحت ال يراسيلا باقلا

 أ<ولمع اهنم كك نوحي ةيديرولا ةيعوالاوينيملا بلقلا فصن .جاجتر اب ةلعف

 نوكيدقو نييئرلاب ادتبا توملا ناك اذا ام لقا نكل مدلا نم ةهظع ةيكب

 ةلاح ىلع هانحرش اه ةتكسلا ةلاح يف هذهو تابابصناب وامدلاب انوقحم خلا
 بحاص يسايسلا بيبطلا نوكي نأ نكي يئاجنلا توما عإونا يف ءاضعالا
 دعب شاع يذلا صخثلا ةايحب كحلا ةنكي ثيحب مولعلا نم ةبستكا اهب ةنطف

 اوقرغصاختلا ةثالث الئف ايفينح اوت ةعم تام نم نود يرهاظلا توملا

 |ييلص نكمي ال ينل ١ ةثارولا ةلأسم كلذ نم اشنف ضراعب دحإو نا يف
 دحان ا امتروصو نيرخالا دعب شاع يذلا نم نييعتب الأ ةيعطق ةقيرطن

 تامهناثلاو ةتكسلاب تاف ةيخغا ةيومدلا تاناقنحالل اضرعم ناك ةثالثلا
 بييطل اف ايسكفسالاب تام مث ةليوط ةدم قرغلا ىفاع ثلاشلإو ءاغالاب |
 ||| بلقلاو يفايرشلإو يديرولا عومجملا ةلا>< نم ذتيح جتتسا يسايسلا

 نظ ىلع ال تادهاشم ىلع ةسسوم لقعلل ةبيرق تاجاننتسا خِإو نيتئرلأو
 قرتحاو ا تبب مدهنا وا ضرا تفسخ اذا ايف لاقي كلذ لثمو نيبختو

  ىلعو دحإو نأ يف صاختا ةدع هب تافرخا بابسا نم ببس ثدحوا
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 / رمالا ءادتبا نم ةيوايعكلا رهإوظلا دقفت ىلوالا ةلاحلا يف ةنا وهو ىرسيلا ْ

 ةيناثلا ةل احلا ينو ةيكيناخحلا رهوظلا لطبت مث مد نيتئرلا ىلا لصي ال ةنال
 !١ ناولو ةيوايمكلارهوظلا دقف اهبقعي و ةيكيناخي ارهإوظلا دقفي ام لوا

 ]| ةيوايبيكلا رهاوظلا دقنب نينا يف اًئاد لصحي توملاف نيبئرلل يتاي مدلا

 5 0 قو امد ناتئرلا لبقت ال ىنع لا في واجتل ١ 0 2 نحو سشنلل

 || نانئرلا نوكت لوالا عونلا توم ينف ءاوطا اهل لصي ال ىرسيلا في واجتلا
 ىرسيلا في واجتلاو نيئلتم نانوكتينافلا عودلا توم يفو مدلا نمنينغراف

 توما ناكنإو يناثلا عونلا يف ام فالخب ةّولمحىنملاو ةغراف نوكت بلقلل

 |١) ناقنحا دجوي الف دحإو نا هي فقي نيتئرلاو خلا لعفف ءايغا نع عشان

 ىدتبي دق يئاجنلا توملإو ةسيئرلا ةيعوالا يف الو ةسيئرلا ءاضعالايف يومد

 يولعلا ءزجلا ىلا ةلصإولإو قنعلا يس ةلصاخلا ةفلئخلا حورجلاو نييتئرل اب
 عاخنل ١ برق ةلصإولا تابرضلاو ا ناجل ا طغضلاو ىوشلا عاخنلا نر

 تالضع لعف فقوت ةينطبلا ناردجلا: لع واردصلا لعوا 0

 ايسكفسالاوارويلبلا ف لاعلا نم ةهظع ةييك باكسنإو قيهشلا
 _ منلا دس وأ قرغلاك قنخلا نزرم ةضابلا وأ مدلا ةرود فوقو نم ةعشادلا

 صخب كلذو ةي وئرلا ةبصقلا ل لطفا دا ةلاينلا نت تادادمد
 دقفي .نيتئرلا ثوم ثدحت لوالا بابسا ةثالثلإو يناثلا عونلاب توملا

 م ةيوايمكلا رهاوظلا دقفب توملا ثدحت بابسالا يتاب و ةيكين ازبار هإوظلا

٠ 
: 
1 
ْ 
 ش
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 أ فيقوتب وريثات لوأ فتاك نا ثوملا ببس نا اطواروما مدقت أم جتنو

 ش ةيعيبطلا اهتل اح يف يرعشلا عومجلاو خطو نانئرلا دهاشن ولك باقلا لعف
 يرسيلاو ىنميلا في واجتلا كلذكو مد ىلعةيونحم نوكت نييارشلاو ابيرقل ||"
 ينايرشلاعوبجم افرسي الا بلقلا نم لصح توملا ناكنا اينابَو بلقلا نم :

 يديرولا عومجلاو نمالا بلتلا فصتو ةيعيبطلا اهل اح يف نانوكي لو |٠
 نم رثكا ةنم ةيبك ىلع نايولحت نانئرلإو مدلا نم ةليلق ةيمك ىلع نايونحي
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 ضابقن ايف اقعض ثدحي حرجلا اذه نا دجن ىنملا ةهجملا يف حرج اذا بلقلا

 مدلا نم ليلفلا نا معي كلذ نمو لقا نيتئرلل امد لسريف.ءزجلا اذه

 هبنتلا ليلق توكي بلقلا نم يراسيلا فصنلإو ينايرش مد ىلا ليي
 نع تلق غلا ىلع ةدرإولا مدلا ةيمك نا ثيح نمو لقا امد نهلل لسريف
 ءاوطا اهنم ذنني الف ةيقيهشلا تالضعلا يف ةريثات فعضيف ىلوالا اهل اح

 ءازجالاعيمج يف ةلثم ل صحي نيئئرلإو حال لصحيامو ايفاك [ذوفن ردصلاىلا
 لحلا غب نوكي ةرودلا فوقوو ةريصق ةفاسم يف ثوملا لصحي ذئنبحو
 عونلا اذه يفو بلقلا نم نيالا فصنلا يف ينعا فعضلا هيف ًادتبا يذلا

 لقيو ةظيلغلا هعوزج يف اصوصخ اره يدي رولا عومجلا لني توملا نم
 كلذ نم جتند و للا يف وا بلقلا نم رسيالا فصنلا هيو نينثرلا يف مدلا
 ءالتمالا ةل اح عم لصحي بلقلا نم نميالا فصنلا يف لصح حرج لك نا
 ببس نييعتل يد اذا بيبطلا لع سبتلت ال ةلأحلا هذهو وضعلا ين داسف

 ةل اذفن لتانلا نوكي نازئاجلا نم نال ةسفن لتق ةنا لبق صخش ىف ثوملا
 ىه ناب ءاعدالا كلذب !دصاقر خ ١ ببسب ةلتق نا دعب ردصلا يف ةعطاق

 نم ىرسيلا فيواجتلا يف حرج بفع توملا لصح نإو ةسفن لتق يذلا
 ناردجلا ةمواقم دقف نم فعضن فيواجتلا هذه تاضابقنا ناف بلفلا

 اهدحانيرتؤمب الا ةفئاظو مث الو وفئاظو ميمنتل جانحم طإو لقي مدلا عافدنإو
 عطقنا ىنيف مدلا كرحت اهب يتل ١ ةعرسلا اهييناثو ةينايرشلا مدلا ةعيبط
 اهنمو تالضعلا عيمج هِي ةلعف فعض خلا نع اهدحاريثات وا اهريثات

 ناك ام لقا نيينئرلا ىلا درإولا مدلا نوكي ِكلذب و ةيقيهشلا تالضعلا
 اذه يفو دج اليلق نيوكي يئايرش مد ىلا ةنم ليغششل يذلإو اههلع درب
 نال توملا لصحيف بلقلا لعف فعض يف رخآ ببس كلذ نوكي نمزلا
 ثوم نيب قرذلا وه اذهو ينايرشلا مدلا ءاليتسا تحت سيلوضعلا اذه

 في واجتلا يف حرجي اهتومنيبو بلقلا نم ىنعلا في واجتلا يف حيرجي نييئئرلا

 سمسا تس
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 ثماانلا مقل

 تافالإو يتوملا نفدو هلاعو يقيقحلا ريغو يقيقحلا ثوملا يف

 لوالا لضفللا
 توملا يف

 1 يييبطلا توما يفذ ايضرع وا 0 م د5 الا دقف وه كل

 ةنم صقانتي ام لوإو نسلا يف مدقتل اب اعيذف اعيق ءاضعالا عيمج فعضت

 | لوزت مث ءاضعالايقاب لبق أهفئاظو لصعتن مث لبذي و س]وخلا ءاضعا وه
 ةنهارلا ةلاحنا كارذا"دقفي و ةكرحلإو سحلا نم لك فعضي و تاروصنلا

 ةمالسلإو ةعصلا ةل اح ين وهوديف عبطنا ةنال هنهذ يف تبي ةنافيضاملا فالذي

 اهريغ نم رثكا نمزلا نم ةدم توملا بابسا مواقث اهنافمضملا ءاضعا اما
 تازارفالا فعضتو مضار سعنبف ًائيشف اعيش ةتوقوضع لك كقني مث

 اًينف اعيش توملا يقاي مث مم فقن مت مدلا ةرود قوعتنو ضيا تاصاصتمالاو

 ىضعلا هنوكل بلقلا ٍةويح دعب ةايحلا دقفتو ةظيلغلا ةيعوالا ةرود لظبتو
 ةسيئرلا ءاضعا ةثالثلا دحا ةئشنمف يئاجنلا يا ضراعلا ثوملا امإو سيئرلا

 ( دقف اذا تيحياهضعبب ةدحتم ءاضعالا هذهو نانئرلإو إو بلغلا يف ينلا

 || مسجلا لعف لطبي كلذ نمو نيرخالا نوصل لعف دقف اهدحا لعف

 اهنم بابساةلجج نع أشني بلقلا تومب ًادتبي يذلا يئاجنلا توملإو هلك
 ١ ٌ امزي رولر الا اهنمو بلقلا نم ىرسيلا وا ملا ةهيجلا لع ةلضاحما حورجلا

 بضغلا وا فوخما اهنمو يصعلا وا ينيزتلا ءاهغالا اهنمو قزنملاب ةيتملا
 ةيعوالا ف ءاوطا لوخذ ةنع أشنياد جر احول ضرعتلا وا طرنملارفلاوا
 || الف ةلعف بلقلا دتف نافردصلا يف ديدش جاجترا نموا ةظيلفلا ةيومدلا
 ١ طف اذإو ءاضعالا تاب كلذكو امد نانثرلا الو خلا لبغي

1 

 5 تا
0 5 

 هلا اردو ريل تدير تلا

1 
1 
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 مسالم رييغت نم نورثكي و ةلسغ لهس جست نم ممسبالم نوكت نا |
 ركسملا نوطاعتيالوا دجةهلسةيذغاب نوذغتي وةعفترمنكاما يفنونكسي و ||
 | يقرنحلا ءانب يف .نالا ةليعتسملا نوي وامكلا اهعرتخا يتلا تاسارتحالاو ||
 باصي ناك ينلا ضارمالل ةديجلا ةجحلاعملإو تيملا زاغلا ةلازان يف ةطسإولا |[
 تراصو ع ةريثك اقباس تناك يثلا ضراوعلا تلق اذلف نوحازنلا اهب ظ ْ

 رومالا عيمج يئاري و هبنتي نا بيبطلا ىلعو اسنرف دالب يف ةردان نال ||
 انلكت اذلو ءيش ىندا ىلا تفنلي لب اهنم ائيشر فني الو ةحصلاب قلعنت يتلا |[

 ندملا يف ةيموبعلا نكامالا نرم اهنوكب ايفاك امالك ضيجارملا صخياع |
 ينو اهنمربظي نا نكي ضيحارملا نم جرخت ينل ١ تالضنلإو توبيلإو |[

 اهتودزني#و ضراع اهنم ل لصحي ل ةلمعلا نوكعم ةتيمح ةرخبارذحلا جراخ
 ناكببلا عزت ةهيرك ةحئار اهنم دعاصنتت الثل ليللاب اهعفر نوكي نا ىغبنيف

 هديعبتب تهب الونكاسملا نعديعب صوصخم لحم يف ةرفح ىف رت نا بجيو
 دوج|و ضارمالل ببسملا ِهنحئار راشتنا عنمب ًاضيا متهي لب طقف نكاسملا نع

 ةرشع ىنثأ ىلا مادقاةرشعنم اهتع ةرفخ ىف.مدري نا ةلهسإو كلذل لعني أم

 ميو اهنصن ىلا ةنممدرتف كلذك اهضرعو اطوطوةتس وا عرذا ةسمخ يو
 يفررهش نم رثكأ ةحوتفمر فحل ا هذهىثبت نا يغبني الوب ارتلاب يناثلا فصنلا

 زفحت نيتس عضب يضم دعب مث فيصلا نمز يف موي رشعةسمخو ءاتشلا نمز
 ضرالا خيم“ يف عفنتو تريخأ نوكتف داوم.ا نم اهيف ام جرخي و رفح ا هذه

 | ضاوحا يفو ةلوقنملا ضيحارملا لعتمن نايحالا ضعب يثو دوقولا يفوا

 | اهيف ام نوبكيو اهنوجرخي مث ةدم اهيف نوطوغب فاصنا وا بشخ نم
 ضراوعلا عيمتجو ةئيدرلا ةرخضالا عنم يو ةيظع ةذئاف هل هذه عارتخإو

 | اذكو ةليوط ةدم ةيضاحرملارنحلا يف ةيلفنلا داوملا عيجت:نم لصحت يتلا
 اهجزن ضراوع

 21ج



 هت بصييشما

 زاغلل قنمو هبنموه يذلا رولكلا طعس ورعشلا ند يتلا ةشرفلاك

 1|! تيذلا صاخشالاو ىلفسلا فارطالا ىلع قيرارجلاو لدرخلا تايعضو ||

 ١ لوط اهعاردجتو ايناكرا يف تارسلا انا "لع نوعب اهو ةرذحلا اهبق تيب

 ةرذمنالا هذه ىر 0 دك ص ١ لمح اذإو هيتلأ زال اطاعتسا يبني ينلا :

2 

 0 يل ١ ةعقبلا ةبوطرو حزنت كر نودب اهيف طئاغلا ةدم ٌلوْطَو ةيناوحأو

 |١ كلذب ربخا ةرنح يف ةئيدرلا ةرخيالا ترهظ ىتمو ابلكش عيبرتو اهقمع
 | ىنالماتيو اي وابيك اذلعمو ابيبط رضعيل ةيموهعل ١ ةعتلاب لكوملا طباضلا
 ةبسانملا 00 هل اكحيو اهيف دوجوملاز اغلا عبطب اي نا ىسع 3

 ْ درج و ةرخيالا كل هيف نوكت يذلا لحنا نم جرخ# نا هيف لعفي ام لواف
 : ءامع ةيبسستح عيمج و ةفححو شريو ميظعلا ءاوبلل اًنايرع ضرعل و ةبايث ةنع

 ١ نفخ ءيثشب ةمسج كلديو هل ةعفانلا تاهبنملا لمتساو لخو درأب

 ١ لصف ىقلاويف عن اعد حق اف اذاف ةئرلا فل صاخحلا كي رولونسور ديالا

 | ورشملابر ءؤيو تالهسمضعب ونح ا لوعتسي وعيرس عفن كلذ نمذل

 تايعتسا ”يخم نافلحا كانه ناك ناف ةيتي ربكلا وتانومكلا ايس ةضيحلا

 | ضرالا تحت ينلا تاراغملا يف ابل اغملغش نوكي ليللاب طولغتشي نامداع
 1 00 جل ال سا

 25 ل مي ف دا ا
 1 اًئاد مالا نوكتو سفنلا قيضب |وبيصإو روثكر رض لصح كلذ ميبلع
 || ةنقنم ةحئار مهنم دعاصتت نيرذق نيمو بادو ةقرز ضعب عم «ارفص

 || لعمل نوكي فنا سصاختالا ءالوط ينبنيف ةخوفيشلا تنقو لبق نوفيشل و
 || ينسو عفنلا ديجوم ًاليلق لولا نك لدار نم هب نولستغي يومع
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 هذه نكل يوركلا ءإوطا نم ةلدب ددجت و ةهج لك ىف رشتنيف يوركلا ا

 ال اهنال توّروالا نم ةرفلا يف ةنئاكلا ةناعنلا ةلازا يف الاعفنت ال ةطسإولا |

 ىرجم نوكب نا يغبنيف ةعرسل 0 توٌزوالا زاغ نأ معيلو هيف الارثت
 ماسجالا تيقب ىتمو ةرفحلا يف اياد ةريجلا تبت ناو ًالاغش اياد ءاوطا

 نوكييفناثلإو مهلغش طوهمتي ناعانصلل نذؤيلف ةرنحلا يف اًديج ةعلإو ةقرحلا
 نر ةببستم ةيضاحرالا ةرخضالا تناك اذا هيلا جانحيو رولكلا لامعتساب

 نيتيفاك ريغ نيتقباسلا نيتتيرطلا نال وك اينومالا كي روفلوسور ديالا

 زاغلا يا رولكلاوه هليلتل ةبسانملا ةطسإولا لب روكذملازاغلا ليحتل
 هليل دنع ةتيملا اهصإوخ ةرذضالا هذه نم عفري ةناف ينيجتكالا كيتاي روملا
 ديدشلا داحتالا نم اهنيب ال هيف نئاكلا نيجورديالا ةنم ذخايواط

 تيز نم ءازجا ةعب را ذخوت ناب ينيجيسكالا كينايروملازاغلا ل اعتسإو
 قم مثايزينغتملا ديسكوتورب نم ءزجو ماعطلا حلم نرم ةسفخو جازلا

 نوهادم راخث نم وا جاجز نم ءانأ يف ناعضوي واديج اد اعم ناريخالا

 عضوي مع جاجز نم بيضفب كرحب و ائيشف اًميش جازلا تي ز اههيلع عضوي مث
 ام ةيضاحرملا ةرخيالا للحيو زاغلا اذه دعاصتيف ءاملا نم ليلق لع كلذ
 ا يغبنيف ىلا ضماح ازاؤ نمرينك رفحا يف دوجوملا ناك ناف رم

 ام ةدعاصن ظنحيو زاغلا اذه نم دعاصتيل فن نيح نم سلكلا اهيف قلي

 ةيضاحرالاةفيدرلا تاور لا نمةلمعلا ظفحل هيلع اوصوا امو الصاح حزنلا ماد

 هوجولاك هطسو ب مث يذلازاغلا مهقأشنتسا عنمت تالآ ضعب ل اعتسا

 ةبوبنإوجاجز نم نيعا اط هجولا ىلع عضوت يلا لاكشالا ةفلدخلا ةءونصملا
 فرط عضوب وا جراخلا ءإوطلا اهب قشنتسيل ةرفحلا جراخ ىلا لصت ةليوط

 هول قنمرهوج يف ةسونغم ةنطق رخالا اهفرط يفلعمجيو منلا يف ةبوبنالا
 ' هراصخن إو ةيضاحرملا رفحلا ىف زاغلا اذه ون ىلع نيعب اء نا |وركذ دقو
 ةتابلا تاللضفلاو نك وباصلا ءامو ليسغلا ءامب زيطملا ءام طالنخا ابيف

 دمع



 ]| ضيحارملا حزننمز اهتاعارميفبنييتلا تاسارتحالا امو اهيريدمو
 1 ءاتفلا لصف ضيحارملا جزنل رادخي نا بجيفةئيدرلا تادعصتلا نع ةلمعلا |

 "|| نيرشعو ةعبزاب اهيفلغشلا ءادتبا لبق رفحا خنث نإو ةنم فاجلا تقولإو
 ٠١ || ةرفحلا يف رصغملا زاغلا ثيهتلي الئأ حابصم ةرفحلا ةحضن نم برقيال ناوةعاس

 [١ دنع سارلا لوحي نإو اهنم ىثخب ةرطخ عفدملا توصك ةعقرف ةنم لصم
 أ دعبي و فلخلا ةهج ىلا ةرفحلا ةدادس نم ةريخالا ةقبطلا رفاحما عفري ام
 || لهشيل ةليوط ةبشخي ةرفحلا ىف ام كرح نإو اًريسي انمز ةحنلا نع لقنيح
 !١ ىلةنا ققخت نا لبق ةرذحلا يف لماعلا لزتي ال نإو ةئيدرلا ةرخالا دعاصت

 | ناكلذ نمر بظي ةنال ةرفحلا قمصنم ءزج يا يف اعلإو يتبل احابصم دقوا

 كي روفلوسور ديالادوجومدءدينيالاذه نكلا هيفا سنمنوكيالث و زوالا
 لزني يذلا لماعلا نوكي نا:ىلوالافتو زوالا نم اًرطخ دشا وه يذلا

 نيب و رثكا وا نيترم هبطب ىلع فلي دلج نم مازجب ةطسو اَنال ةرنحا ||
 ةئارلا نم عزنا يتف ةرثحلا جراخ نالجر ةكسمي نينناحلا نم لبح هتايط

 || ةلمعلا نم نرا دهوش دنف جي رتسي نا دعب الآ اطزني الو هاجرخا ةهيركلا

 ١/ || سارتحا ريغ نم ةئيدرلا ٌحاورلا هذط ضرعن نيح ايدكينسالا يف عقو نم
 .[| ةرخيالا تناك تمو ةدحاو ةل احي ملكعانصلا يف رثّوت ال ٌحاورلا هذه نأ ىلع

 |١1 اهعاشنت يتلا راطخالا عبق ىتح اهحزن فقوا ةرفحلا يس ةيكمتم ةئيدرلا
 ]| ءاوطلا لاخداب هلادبإو ةرنملا نرمزاغلا' ةلازاب اما نيرمادحاب كلالو

 0 رصانعلا نم رصنع عفرب رضم ريغهترو ريصو زاغلا ليلحتامإو اهيفيوركلا

 || عيججدسن ناب ةزفحلا يف ءاوه ىرجم بيترتب نوكب لو الاواهنم بكرت يلا
 [١ ةبصق يف عضوي و تبيلا نم ايلعلا ةقبطلا يف يلا ادع ام يناركلا تاحض
 ||| دوجوملا ءاوطارانلا بذجتف اهلفسا نم ةبقثم رادلاب ةّولم ةريجم ضاحرملا

 / يف عضوي ناب وا ءاوطا ىرجم اهيف نوكتيو اهالعا ىلا اهلفسا نم ةبصقلا يف

 ]| ءاوطا نم فخا ريصنو زاغلا طسبت ةرارحلا ناف ران ةئلتمس ةريجم ةرفحا
0 

 ا  روعسع دوس

 7 5 ٠
 لكلا



2001 
 دكا تدوم
 اسس ل

 امل نيرواجما ىضرملا بيصت ال ذّدتيح اهتحتار نرال ىضرملا نم برفلاب
 نك اسما يف ةددعتم ضيحارم ىنبت نا نكميةحتارلا مدع ببسب ةناسداسلا

 جاعزنالا نم اهل ةرواجما ثويبلا لها ىلع ىشخي ناريغ نم ةيمويعلا
 اهتقزا ةفاظن ىلع نبعب ام اهيف ضيحارملا ةرثك نا كلش الو ررضلاو
 ةينابن تالضف ةيضاحرملار فحلا يف ظقسب النا ىلع اباد صرحي نا يغبني و
 هأنيم الو ويطل ا هايم الو نوباصلا هأيم الو ةيريج داوم الو نارا

  ماسجالا طالدخا ايسالةبي رغلا رهإوجلا طالئخا نال هوحنو نبت الو ليسغلا

 ام ءايثا ضعب انه ةركذ نغني امو تيم زاغ اههع دلوتيف اهللحي ةيلالا

 ايدول نكامالا هذ نم نورتك نانا ةيبف لوبي ينلا عقبلاب قلعتي

 نوكت نا يغبني لوقنف كلذ ريغو سرادمل او ركاسعلا تاراعو نوجلاك
 . معة اهرادحنا ةياهن ىو ةردحضمو ةقفخم اهضراو ةراججم ةطلبم ةعقبلا هذه

 .نالجال غني و ضاجرملا ةرفح ىلا لصي ىتح لوبلا اهيف يرجي ةانق

 أ ةنمرششت ال ياماردج ىلعوا ةلملبملا ضرالا لع لوبلا نم ءيش قبال
 || لعجينإو سلما ماخر نمربحلا نوكي نا فيصلا لضف يف اهس ةئيدر ةحئار

 لبسيل طفنلا نهدب اًطولخم يتفاخلا نم مادقا ةثالث وحن ناردجلا رئاد ىلع

 ليلقوب لسغي يذلا ءاملا يفلعجيو مويلا يف نيترم ناردجإو ةعقبلا لسغ
 تادعصنلاو ةهيركلا | إو رلا نم ظننحي كلذبف يف : ربكلا ضماحلا نم
 لكتلو ناك امم ارا كضنلاقاكولو ةعقبلا كلت نم جرخت ىلا ةنقنملا

 لوفنف ةيضاحرا ار نجل ةئيدرلا ت تادعصتلا ىلع انه

 ةطس|وب امنع ًاشن ةيضاخرملا رفحا يف ثرمتسا اذا ةينإويحلا دإوملا نا

 اهضعب يف اهنم ةيكرملا اهئازجا ليعانت نملصحي يذلا يواميكلا لعفلا در
 ةلمع ىلع بلاغلا يفرطخ نوكي اذكهو تيملازاغلا نم ةفلئخم عإونا

 دلبلاطابضب طونمرماوهو ةمدقتملا ضيحارملا ءانب ةقيرط وهوزاغلا اذه
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 لصحي) ناف اهنصن يفوا اهنم لوالا ثلقلا قوف لمعيف ةبوبنالا ولع

 || ىتح لفسا ىلا لزنا وا ىلعا ىلا عقر ةرخيالا ببذج الو ءاوطا دزط ةنم

 قوف عضوت يتلا بشخلا يساركلا ةحضش دسن النا مولعملا نمو دوضنللا لضخي

 تناك اذإو ةرخيالا الو زاغلا بذج متالفءإوطلا ىرجم منع كلذ نال يقالملا

 ةيقفلا يف ءاوطا يزج نال ةعسإو ةريبك اهنوكن م ىلوا ةةيض ةريغص يساركلا

 [| ةقيرط ىلع ضيحارملا ءانبدئاوفو ةعسإولا ةفلا يف ةنم عرس اياد ةقيفلا
 ىلع قشن ةئيدر تاو ر توييلا يف نوكت ال نا اطوا ةديدع هيسارد ملغملا
 دجوي الف نكاسملا لخاد ذفنت ال يدرلا زاغلا تادغصت نا يناثلا ناكسلا
 : ضيحارملا ءانب نكمي ايازملا هذه بيسب هنا ثلاقلا ناكسلا ةخح لعرطخ

 || هيف نوكي يذلا لحلا يف غن نا طرشب اهسفن ةقورالا يف ةقيرطلا هذه ىلع

 بتركب ىذلا ءاوطأ ىرخجت مأود نأ عبارلا ءاوبلل ىر# كا أنه نوكيل كابش

 || نم لصحت يتلا ةئيدرلا تادعصتلا عنمي ةقيرطلا كلتب ضيحارملا ءانب ىلع ظ
 َ عنمي و اهحزن تقو ع لصحي يذلا رطخلا ليزي ةيضاحرملا رفحا

 | سماخلا ةئيدرلا ةعنصلا هذهبنينطوملا ةلمعلا ضعبل لصحت يتلا ايسكيفسألا

 "تاناتسراميلاكةيمومعلا نكامالا يف ةقيرطلا هذط ضيحارملا ءانب نكمي ةنا ظ
 اصمسسسلال

 ركل

 1 تيبلا يف ةحتا ار ىلدا هل مث الو و زاغلا دعصي ةقيرطلا هذببف وك امني

 ١ أ ينعانيتيصاخم انيتاهب ةنخدملا ةب وبن لعجيف |ودهتجب نانيبانبلل يشبني و
 |١ مرم أي نا طباضلا ىلعو زيطملا ناخد اهجارخإو ضيحارملا ةرخبا اهبذج
 |١ ًالصا نكامالا يف ةحئار دجوت دوعن ال ىتخ ةيفيكلا هذه ىلع ضيحارملا ءانبب
 ]| ريغ نم مايا ةثالث ةزخالا تب ذج اًديِج تنيمحا اذا ةبخدملا نأ دهوش دقو
 ]| ةيضاحرملا ةرخيالا بذي اهيف ران ىندا داقيإو ىرخا ةرم ران اهيف عضوت نا

 || ءاوهلل ىرجم ليصخل ناشلا اذه يف ةناعارم يبني امومويلا لوط تيبلا نم
 || نمرانلا عضو لحم امإو يتالملا ة ردقب ةبوبنالا ةحف نوكت نا ةلوهشب

 ]| بسح ىلع نوكي كلذلب ائيعم سيلفةرخجالا بذجو ءإوطا درطل ةبوبنالا
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 0 نيس اك أ ليو ادع متل رج 0 3 اه اوه

 نم هب لسغت يذلا ءاملا يرج لبسيل رادحنا اهبعضو يف نوكي نإو قرحم

 ا ين ثكملا نوليطي مداع نيذلإو ىلفسلا ةرفحلا ىلا ايلعلا اهتخن

 اذا ةرفحلا نرم ةدعصنملا ةرخبالا نال كلذو ريسإوبلا نم مهيلع ىشخي

 لصحت نا نكمف امنيه ميقتسملا ةفن ةظيحلا ءازجالل اهتسراعنمز لاط
 دق ايراطنسودلا باح اهلخديينل ١ ضيحارملا لوخد ةرثكوريسإوبلا

 ةطسإوب بستكتنا نكمي ءاضيبلا تالئاسلاوءادلا هوانا ا
 بشل ا ينيركلا نم ءزجل ةنميطاخلا ىئاشغلا ءزجلا هس بيضقلا دلج سم
 باغ نعم نم اثولم نراك اذا ةجاحلا اي ” يذلا

 نجل لاجرلا نمرثكا كلذل تاضرعم نك نإو ءاسنلاو ءادلا اذهب

 نم لصحت  ينلا ضراوعلا عنم |وليعتسا دقو اًدِجردان نه ةلوصح

 طئاسو اهعضو نموا اهئانب نم ضراوعلا كلن تناك ءاوس ضيحارملا
 نسحإو نكاسملا ينرشتنت يتلا تادعصنلا عنم اهعيمج نم ةياغلإو ةفلنخم

 ةعيبطلا يف رهام زي راب نم هيسارد ذاتسالا هعرتخا ام اهحاوطئاسولا هذه

 ةعفان ةطسإو يو ءاوبلل بذاجلا زاهجلاب هعرتخا نيح هايس يذلا ءامكلاو

 لخم نم ةجيلس ريغ ةئيدر ةرخا جارخا اهب داري ىلا لاوحالا عيمج يف
 ةلاثملا يف اهانحرش دقو نكامالا .نرم وريغل اهذونن هيف امعيمجت نم ىثخي

 ءانب و انه اهديعن نا يغبني الف ةيندعملا تادعصتلا ىلع ملكتلا دنع ىلوالا

 توببلا عيمج يف ةلبعن كمي لهس هيساردلعملا ةقي رطىلع ةديدجلا ضيحارملا
 ال لمجي ةنا ريغ ةداتعملا ضيحارملاك اهنال صخشلاب ةصاخلا ةريغصلاولو

 هذه اط سيل ىلا ةيدقلا ضيحارملإو ةئيدرلا ةرخبالا اهنم جرت ةب وبنا
 ةبوبنالا هذه لصوب نوكي اهتءزاغلا بذجو اط عنصت ْنا نكمي ةب وبنالا

 قنبف ضاحرملا ةب وبن صلب خيطملا نوكي ناب ةدحإو ضاحراإو خيطملا نم
 لكي وبنا لجيل اهني قارطتسا ليوا ةيرق جسم نخدم بويا
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 ْ 1! ةلصاحملا ةنقنللا ةحتارلا نم أشن يلا ضراوعلا نم ةيقاولا تاسارتحالا

 ضيحارم اهبف ابروا دالب نمريثكو ءانبلا ةءادر ببسب ضيحارملا نم
 يغبنيف ريتك عفن هيف نك الا كلذ يف اهدوجوو سانلل ةكولسملا قرطلا ُْ

 فورصمو اناجم اهب عافتنالان وكي نإوةريبكلا دالبلا ةقزايف اهلثمنوكي نأ
 طئاغلا ءافلا نم سانلا عنب اهدوجو نال ةقزالا لها ىلع نيكي ايفيلظنل

 نوكت نا يغبني الو رصبلاو مثلل رضمو لاكلل فانم اذهو قرطلا يف
 ترم الو تويبلا لفسا ينبت يتلا تازاغملا نم:بيرذلاب ةينبم ضيحارملا
 نمزلا لوط عم رشتنت اهيف ينلا داوملا نم ةجراخلا تادعصتلا نالرابالا
 هأيم روصتف يغبني ام ىلع ةينبمو اد ةكيمس اهاطيح تناك ولو ديعب ىلا

 ضييحارلا ىنبت نكامالا ضعب يفو ةيلكلاب برشن ال ةريغتم جراهصلاو رابالا
 ردلقب اعستم ءاملا ىرج ناك ىتم كش ريغ نم دوجالاوهو راج ءام ىلع

 ويح عاسلا نوكي نا ينبني وردان اذه نركل اعيرس يرجو ةيانكلا
 يفحزنت نإو ةداع اهب نوعفتني نيذلا صاختالا ددع بسح ىلع ضيحارملا
 غيرفت الو حزن ريغ .نرم نينس ةدم قبت ينلا ناق ةرم نيحدس ها ةحسا ل5

 يغبني ىنلا ةيمومعلا تاسارتحالإو اهنم ةئيدرلا ةرخيالا دعصتل ةئيبع نوكت

 ال هجو ىلع اهنوكو ىراكسلا ررضن مدع يف ضيخارملا ءانب يف اهتظحالم

 اهعاسنإو اهئانب ة ةئيه .:لرم لكو اهغيرفتو اهحزن هب لبسي وءاوطا كسفي

 1 .طباض يار ىلا لوكوم حزنلا نمزو ناطيحلا كمسو هب ىنبت يذلار او

 ةقورا جراخرفحلا نوكت نا يعبنيو ةتنلاخم نكمت ال هجو ىلع ةبتري دلبلا
 || نإو ةصوضخم لاحم ضيحارملا نوكي نإو نكما ام اهدحو ةدرفن» تيبلا
 ا هد لطرق انوا نضاحرم تنيبلا تاقيط نم نبط لل د
 ْ ١ ءاوطا تن عام زجاح الو ضرعلاب ضاحرملا ةرنح ةيقف نوكتر نا يبني و

 0 ةنقنملا ةرجبالا 2 ب ناريجلا جري ال هجو ىلع ة ةعوضومو ةدوتفم ماد نييك

 لصتي تإوك ضيحارملا ةبصق ىف لعجي نا نكما اذإو اهنم دعاصتن يفلا
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 | ددجتو يدرلا ءاوملا ةنم بذجت نال نكت تاجنهذابو تاوكوكيبابشألل |
 نم سانلا جو رخ دعب ايس جنن هذهو يقنلا ءوطلا نم. ظع ىرجم هلدب اهيف
 ةديج ةبراس ريم نبانلا 98 ما نم يقنتل دباعملا

 سماخلا لصالا

 مسجلا ضيورت يف
 تناكو م جلا ةيوق ةظونحم نوكت |هئابق نأ يف كولملا فرش ناك

 ةضورتم فو اهدشر غلبت تح لافطألا هيلع ىبرتن أم اشيت امنا ةدئافلا هذه

 بثولإو صقرل اك ةيعيبطلا لإوحالا ةنقتم تاكرحلا ةفينخ ةتيوق مسجلا
 هذهنبب ناك و ةيمسجلا تاكرخلا جانحي ام كلذوحنو ةحابسلاوةعراصملاو

 ةيبرت يف ةنم دبال ًاممق ةضايرلا هذه تناك ةبسانم ةحصلا ظنحو ةضايرلا

 كلم ىناذلا ةيمودع امئاسو كك انالا وقمت قاهر لمت دقوا يسالنابغلا
 ةبسانمتنناك اذا ةعفان نوكت امنا ةضايرلام ذه نكل ةيمومتلا ةرصلا نم اسف

 لصفلإو ملقاللو هتوقو هنسو هتينبلو صل

 ضيحارملايف

 اهحزن دنع لعنت يقل ١ تاسارتحالاو ابعضو لحمو ضيحارملا غانب

 اًريفك عيجت نكاما يف تناك اذا ايس ال ةيمومعلا ةعصلا يف ةملا رومالا نم

 صاخشالاةيمك بسح ىلع سانلا يف دادزي يدر اهلخم وا ةئيدر ةقيرط ىلع
 هذه نم يقل تاسارتحا ذقيح اط بج ضيحارملا هذهب نوعفتني نيذلا

 ا بتنا نم لقا الف ةنم لقا لب نظي اكرطخملا نكي لولو راطخالا
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 لخد نم لك ميغطن بجي هب نو رينك نجل ١ يف كلهي ناك يردجلا
 ميعطتلا وا ل لصح هنأ ىلع ركل نزاع هيف ننيلو نجلا

 ابنا ققمت و اهنع ثححس نا لبق توملاب ةبنذم أ ةلا

 مهيلع كحيال داح ضرب نروباضلا نضال فلإذ لفمو :الماح تع

 ةنطلسنملا ضارمالا بلغا قبس ايف انيب اننأ ثيحو |وفشي نا لبق 2
 جماعي ضارمالا نم اريثك  لوقنف اهتجلاعم صخب اع انه لكتنلف نوجسلا يف
 ملال يثري و معزعي نمم ةبحلا راهظإو ةليلذلا سفنلا ةيزعن يف داهنجال اب

 ام عيمجبو يبلقلا بطلاب نوببطيو ةقنشلإو ةفارلا ناسلب نوبطاخيو
 امرثك ١ ةحيح مهنادبإو نيملاس مريصل اماذهف ممرودص حرش و محشي

 بيبط ىلع رسعي نكلو ةجلاعملا قرط يف ةروكذملا طئاسولاب اوجلوعول
 ةبساني امي ويلسي ةنا ىتح صخش لك سفن يف ام فرعي نا نجتلا

 .سسسسستل 00006 -

 هباذا لصفلا
 دباعملا يف

 يف ينلا ةعقبلا نم ضنخا نوكت ال نإو رباقم اهبرقب نوكي ال نا اهتمالسل

 لاخلا هذه ءانب نال ةبطر ةدراب نوكتال نإو جردب اهيلا لزني ثيحب اهبف
 ال اذهو فقسلا برق ىلا ةلصإو ةكيبابشو ةكيمس ةناطيحو ةناتم يضتقي

 || عمتجإو ةعقبلا سرع ةضفخنم تناك اذاف شوشعلل "الباف مميف قرعلا نوكي

 لعجت نا لحلا اذه ةمالس يف قرطلا نسحاف مهسافنا ةرثكب ءاوطا دسفو
 مج 5

 ١ نوكيف اًيظر اراب نوكي ةدابعلل تلبعج ينل. ا نك امالا نم 000

 ]| ينبني و ضارمالا نم ريثك .نرم اهريغو ةنمزملا ةيحشرلا .تالزنلل اساسا

 ١ فنيذلا فاطللا صاخشالا بيصن هذه اهنب وطرو ةبطر اًماد اهلعجي كش

 || ديدش قياضت معاتجا نم لصحو بلاغلا وه اك صاختالا نم ريثك اهيف

 ما



 ا

 ] دوجو مع نع ببستيف معابطيف داسف موضعبل مهطلاخم نع اياد ردي و

 هلثم يف داسفلا ىلا سبحلا يف لي نرا ثانالا نم سوبحلا ةعجاضي نم
 خومشلاو نابشلا نيب نجلا ف ناتيداينعا ناتليذر ءانمتسالاو هذهو

 ضارما وه يذلا لسلا بسنت نوجنلا ءابطا نا ىتح ةرثكب اىهنوليعتسي
 لاصخما هذهلةيلفعلا ةوفلا فعضورصبلإو تالضعلا فعضو صغملاو ةئرلا

 ضيا ةريغك ةكيدرلا ةليذرلا هذهو اهزيغو رهتلإو رقفلل اهبست اهمرثكأ
 تاداعلا هذه بابسا يف لمانل اب كلذ قفحت لبسي و ءاسلا نيب

 لجوا دحإو شارف يف سيباحلا نم ريفك مونك اهتلازا نكمي ال غلا ةئيدرلا |
 ىوس ررضلا ريثك وهو بدالا هيف دوقنم ءيش دجوي ال ةقيقحلا فو دحإو

 كلذ ةتعنص نمعم جاينحا نع نيقراسلإو نيلتاقلاو نيقراسلا عم م اخنا

 فونذلاوثاذزل[ نم بتكترا امل وا ديبسب نديحام نوحي يدلانناشلاو

 تالزلا نمريسب نوم عقو يتاوللا ءاسنلإو اهيف مراعأ إوضق نيذلا عم
 باب را عم ءايربا منا .نرظي نيذلا صاخشالاو داسفلايفامئادينإوللا عم
 مح نيذلا عم ماش حالصال اصاصق اوقتسا نيذلإو ةيقيقحلا بونذلا

 يف لمعتسي اذكهو كلذ ريغو مهريغ قحل ةيساق ةديدش تاصاصنب مولع
 اهل عضو ال ينل إو ةقيضلا نوججتنل | يف ةنع دغابتلا نكمي الو تالحلا بلغا

 ىلع مهف ضارمالا ديزتف نيسوبحلا نم ىغرملا امإو ديج بيترت الو

 ْ بجيو هيف مهماقا لوط بسحب و نجلا يف هب نولماعي امو مهترثك بسح

 اهيعاسنا ةعساو نوكت ىضرملل ةيضوصخ ةعاق هيف نوكي نا ني لك يف

 . .(/ ةدعابقم اهيف شرفلا نوكتو سيباجلا عب ر وحن ىلع يونحت اهنا ىتح ايفاك
 نوكينا مزلي و تاناتسراملا يف هل مزلي ام ضيرم لكل لعجو اهضعب نع
 تانلعت ةلمج نم نونوكيو يإديضو حارجو بييبط ةريبكلا نوجلا يف

 ٠ ميعطت روهظ لبقو ضرملا ةصق ورتفد يف بتكي بييبطلاو ئضرملا ةعاق

 ةشسللل



 مس
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 35 اًديفم هنوك نع ةدايز نوجل | ىف لاهشالا نك اما بيترتو ةل اطيلا نم

 ظ لسكلا ,رجشلا سبياجلا ن 0 ثبلا بح ىضتقمنم ًاضياوه ةوكلل

 ةعنص' راعتي نأ ةعنص هل سيل ند مزلي و ةحصلا ىلع اهغم يشخي نيذللا

 ةنع قلغتف سانلا ةرش هان ىف لحدر نيل قلويرعب اذا ةنلأ ٠ نع ةنوصن

 اي ور اما, ايان نيبحما ين عوقولا نم ةعنقو لئاذرلا بإوبا

 || ثلث ثالثا ةثالث ىلامسقن اهنا يو ةروصلا هذه ىلع نوكيف سيباخلا لغش
 ثلا 0 ل ' ١ حلاصم يف فرصي

 || ةهجفل ىري تح و عنتنيل هل لطعيف نوجنملا جرخي ىتح اًظونحم ىقثبي ثلافلا

 هبل مكحو ةبنذ تبث نموه لغشلاب هيلع كح يذلا نا ثيخ نمو بسك
 لصحتو سبح لا ةدم يف لاغشا هل تمدقاذا ةبنذ تبني ل نم لك ناك دب

 نين ذملاةرجا الأ عزوت الو اهماتب ةرجالا كلن ذخاي أكيربهيرخ مع ةرجا اهنم

 نداف نوعلا خ لاعشالا نك انا بيرت يف دعاسي نا مكاحلا لعو طنقف

 يب ةىصلل ةقفإوم عئانصلا رثك ]و نجلا مزإول يف عفني اطوخدم نم !<زج

 كشالو كلذوخو ماخرلا يف لغشلاو هرشنو بشخلا يف ةراجتلاك نيننلا

 عئانصلا تناك اذلف عسإوءاضف يف ةرنك تاكرك ىلا جانت عئانصلا هذه نا

 : نيل أ ا تناك نإو اهريغ نع ْن ىلا ىف ةرانخم ةروكذملا

 ١ لغش نودب سيياحلا كرتت نا يبني الف ةليحلاب و ةيانك اعسإو اًريبك
 || ما ىتح نوكسلإو ةحارلا مل عزلت لغشلا ملل مزلي امكةنا مادحإو اموي الو

 كلت يف لغتشي 0 2 نأ يغبنيف ةونلا نم |ودقف ام نوضوعب

 يف نانعاسو ءاسملا يف ةءاسو حابصلا يف ةعاس هزنتلإو ةحارلاب عئانصلا

 و مهشأرفو مفرغ نويظنيف ماوحا ضيا نوبتري نمزلا اذه قوراملا طسو

 1 2 نوكي هزنتلاو ءاوطا هيف نوقشنةسي و نوبغالتتيو نوب رشإ و نولكايو

 "|| نجلا يف اهنوبستكي يتلا سيباحلا قالخا نابب امإوناكمالاردق ىلع ءالخلا

 , سس

00 
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 امبرلف مل *يدر اطاعتسإواط: سيباخغا ىلإ ةيحورلا تاب و رشملا نوعببب ظ

 مونل اب قلعتي اسم امإو عيمجلا قالخاب و مضعب ةحصبرضنف اهتم اوظرفا |
 شييباحلا ظقينت نا ديجريبدتو لاغشا اهيفيثلا نوججتلا ىف ةداعلاف ةظقيلاو
 ةعاسب بورغلا دعب ماننل بهذتو ءاتشو افيص سمشل ا عولط تقو يف

 نيف راب ايف ماني ينل (ضوصخ لاغشا اهخ سيل يارس امراً
 ينبني نكل |واش ىتم نوموقي.و نوماني لب وحصل الو مودلل ال نيعم تقو شم
 ةلاطبلا نمز لوطو ةحصلا هيعدتسن اعادئاز كلذ نملك نوكي ال نا
 ةفينعلا تاكرحلا مدعو ءاوبهلل ةفوشكملا نكامالا يفةيهسجلاةضايرلا مدعو

 ايس سيباحلا نيب ضارمالا رتاؤنل :ايبنن نوكي بعللإو ضقرلاو: بثولاك
 نا مولعملا نمو ةنم نوجرخيال ملظم ناكم يفوا ةدحإو ةعاق يف نيذلا
 ةثيدرلا ضزاوملا» حزم ةضايرلا مدعو ةيشج ةضاير اهيف سيل نوجضلا
 و و نجلا ءانب دنع داهتجال اب نوكت ةنجلاعنف مس لل

 بعلتو ضاترتو سباح هيف هزننتل اهوحنو راجثا عرزت ىف عستم 1
 ةل اطبلا نا ةداعلاو نجل | يف بئترملا بيترتلا بسانت: بعللا نم عإؤناب

 لحي ةلاطبلا و نوبل | يف اهضعبب نوتطبترم نانوكت ةضايرلا مدعو
 دومجو ةدالب موقع يف لصين هريغ نم رثكأ نيسوبحملا يف ةئيدر راضم ةنم

 تريغن أامبرو ةدساف ةئيدر راكفاب م لدبتو ةديجلا مهَاداع نودقفيو

 لئاذرلاما ةلاطبلاف ةلبجلابو ةيمذلا قالخالاو داسفلا ىلا ولامو ملاوحا
 كلذ عفر طئاسو نرع ملكتن ناب انوعدي اذهو ضارمالا نم ريثك مإو
 بادالا نع |وملكت نيذلا ءاكحلا نم نوماعملا لاق دقف اهريغو لاغشالاب
 داسفلا امئاد اهبحصي ينلا نجلا نم ةلاطبلا ةلازال يغبني ةناةديجلا قالخالاو
 مهتفنا ىلع نوعجري ثيحب ةلاح ىلع سيياحلا لعجتنا ةّئيدرلا قالخالاو

 يف م(ليغشتب الا كاذ امو |وناك امم نسحا ]و ريصي نا يف نودهجيو موللاب
 امإو لغشلا نم اما ةمشان نجلا ين ةدوجوملا قالخالا عيمج نال لاغشالا ْ

- 
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 002 مهونذ تقبث ين مو لغتشي ال او لغشلاب يل ناك

 ٍ علا ميلع مج نم تلالاو ءامل إو زبخلا ريغ مل م ْ
 || عوبسالاف ةتب روش وأ ةتقرمو م ملال دازيورم أم را الي هندي

 || نسيف نمورجاوعلا عبارلأ لوتللا ةب روش مل يطعن عوبسالا ةيقب فو ناترم
 | هاملامعارش نوكي و نيلغتشملا لثم ميلع قرفي و ماعطلا ملل يطعيةنيعبسلا
 [| نورشع ةضخلإو خلا صلاخ نم نوكي مهزبخ نا الآ نيسوبحلا يقاب لثم
 ا[ زبخلا نم فصنو لطر نط طعب عضارملا ءاسنلا سماخلا طتف ةيقوا
 ا نما نم لاخلا ضوبطملا مجللا نم لطر فصنو: ضيبالا
 :., نيذلا راغصلا سداسلا مهدالوال بيلح كلذ ىلع ةدايز

 فانك ذ ام ا ءاذغلا يتاب نمو لطر زبخلا نم مل ىطعي
 اماًرينكف سانلا ضعب ينكي ال دق ةروكذملا ماسقالا يف ةيذغالا ريداقم

 ممل دادزي ذققيحو مل ءاذغلا اذه ةيانك مدع نم صاخشالا ضعب وكشي |
 ظ ل ا اورطضا اذا اهيف

 أ
 ا لم لا لك لولب سلك ا ني 7

 | ريغو لخو رزجو لصب مل ىطعي نإو دوج ريغ - 0 يذلا 0
 1 هريغن عرسن وأ ةيض" نإوا يف فيصلا نمز برشلاءام عضوي ال نإو كلذ

 أ ةرذس وحن لح لكألا نوكي ناو هنل اح ىلح اياب ةظنحتو ةدربت ينو يف لب
 لاحنا ناكول ةنالذل دعم لح يفو بيترتلاو ةفاظنلا ويضتفت كلذ ناف
 أ الكامب بعلت نا مزلل تدارا يتم لكات سيباحلا تناكو .كلذ فالخي
 طا 21 ا ب طقلد أرابغلل ا كل رادلاب

 مهن |ررتدي ال مهند ل وأ مهدنع ة

 ٠ عستلا نوح متع

1 

 اك اذا ايس مين نا اطديوا مهغتكت ل اذا ميكحلا اهيرما ىلا ةنضعللا

| ١ 

َ 

| 

َ . 
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 ةديج ةداعلا هذهناف ةرمرهشلا ين ولو كلذل اهيف إو رطضي يتلا تاقوالا

 هيف لستخي و رافنا ةرشع عسإ سطخمب مامح ىنبي نا يغبني كلذلو محصل
 لكف ةليجلاب و لصفلا بسح ىلع درابوارتاف ءا نوكي ماهقسالإو ةيوس
 ةرعش قلحيو ةمسج فظني و ةبايث عزني نا 2 يغبني نجلا لخدي صخت

 مث نيطلاب ىلطتو نجما ناطيح درجت نا يغبنيزؤو هوحنو لمت هب ناك نا
 فوةسلإو ىثملإو زيلهدلا امإو هيلاهتحا الك وا ةنس لكيف سلكلاب ضيبت
 دحإو قصبي ال نا ءانجينلا هبني و لسغتو درجت نا ينكيف تاعاقلا ضرإو

 هلك راهنلا يف تن نإو هيف نواهتي الو ةفاظنلا رما ظنحي نإو ناطيحلا ىلع
 يطعبالن ا نوجنلا بلاغيف ةداعلإو ءوضلا ذفانموءاوطا يراجمو كييابشلا

 هر رض يذلا دربلا نم افوخ اومزتليف ءاتشلا يف ةنودقي دوقو نيسوبعتلل |[
 مهمادبأ ة ةقر عم مىوبلمو مهئاذغ ةدوج مدع ببس مثريغ نم دشأ مولع

 ( ممرارحباضعب !مهضعب ىف ديل مهضعب ىلا إوهضني و ريغصناكم يف إوعمنجي نا

 داصتقالا اهنم دصقلا ن اكن اف ناككا كلذءإوه دسفت ةداعلاهذهوةيعيبطلا

 رشقنبام اًرينك يذلا سونيتلل ةلصا نوكي نا نكمي ةنال ةراسخ ضح وهف

 نيسوبجحلل طعب نا كلذ عفدل يغبنيف بعشلا كلهيو نوجا ىف اكةعرس

 ةرارح يف مدحأ نوكي ال ثيحي ةيزوسلاب مولع ةعزوم نوكت ةعونضم ةرازط

 اهقيرفت قيرظ نرع ملكتن الف ةيذغالا اما هل ةرارح الرخالاو ةديدش
 نم اهريغو زي راب يف 5 ماسقا ىلا ةيذذالا ىلا ةبسنلاب نيسوبحملا مسق اأو

 نكي ل نه لوالا ٠ ناقتالا ةياغ ىف اهيف نيسوبحملا ريب دن يتلا اسنرف تاهج

 موعد لمعت الو ىوكش مهلع تلصح نذل ينعا لغتشيالو لاغشالاب م راج ظ

 ا رووا ىف جروخت 0

 يرسل ا يوم
 يناثلا ةلاغغلا نم !ءزج رشع ةسمخ ةنم ةيام لك نم ذوخأملا شاملا قيقد

 تا
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 |[  يضتقيف شرفلاو سبالملا امإو .اهنع 000 :راوعلا للقي كلذ نأ |

 ' |١ ماياةيناغ لك ينو ىشرفو سبالم ةبترملا نوجلا نم نجس لك ىف نوكي نا ١
 7 ممونذ قا بسخ لع ممأيث عحوزنت نأ يغبايو ةفيظن بايب ممايث ريغت

 تبني ل ناب ةنلافع ةنيه لع مهسيالم نوكت ميونذ قتيث نيذل اف مدعو
 نببلي ام عيمجو نوجانحيام بسسح ىلع ايلعلا سبالمما نم ملل ىطعيو ةبنذ ||

 )| سبالمورهشا ةتس لك يف ملاعن ريغنو ةرم نيماع لك يف ددجي نجل | يف
 ررض مط لصحي الكل ممم اذهو فيصلا سبالم نم نخا اهشاق نوكي ءاتشلا

 اطغلإو نبنلاب يدم شاق نم ن رك مين ءاوصالل شارفلاو دربلا ةدش ندم

 || ددجي جرارطلا نيتو ةرمرهش لك يف ناريغت نات الم لإو فوص نم ةدغنإو
 1 نيكي نيعتسللا نس يف نيذلا خويشلاو ىضرمألا شارفو زهشا ةتس لك ف

 ناتالمو فوص نم ةدمو نيفاحلو فوصنم اهقوف ىرخإو نبت نم ةحارط
 | نوكيومميب ةشحافلا عوقو عني اذهو ةدحو شارف ةلناسنا لكو ءاتشلايف |

 قكي ال قيض دحاولا فاحللا 8 اهريغو تالزنلا ثودحمدعل 0

 يس نوجتلا ُِ داتعملا وه اك ةفاظنلا مدعو تالزنلا ةنع بيسف نينثالا

 اهبس سوفيتلإو تال اهسالإو ةيدلجلا تافالإو برجإو لمثل ١ ثادحا يف
 | مدعنأ دهوش دقو ضارما:ضعب بابسال ابخاصم الا مدع ناك اذا

 1 نوكتف مريخ نمرثكأ نيموريغملا دنع نوكي نيسوبحمأ نيب ايف ةفاظنلا

 | ةيصلا طئاسولا عيمج نم انركذ امو اًرطخ دشا هيف ةفاظنلا مدع ةجينن
 ا! عيج ىلعو ةفاظنلل ةقيتح طئاسو مونلإو سبالملاب قلعتم اهرثك | ينلا |[

 مهوجو اولسغي ناب كلذو ناكمالا ردق ىلع مهسفنا |ونظنينا نيسوبحلا

 | لل لبو ر لعبلا دب و ةريغك تارمراهلا يف مدي |وحاتملا ىف
 / مهقورا اونظني و مهشارف اوححصم و مهروعش !وطشمي و اهلا اوجانحا اهلك
 : لك يف بجيو مروعش ]وصفي و !وني زتي و ةعمج لك يف ملجرا اولسغي و

 71 ُِض ملوخد تقو |ولستغي نا يقو ةيسلسلا ةداعلا اولمعتس نا نوما | ْ
 د
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 لب طقف مهتر بسح ىلع نيبترم 0 نوكيل ال اهضعب نع ا
 مونلا 0 ءابظالا تاعاق . :رع ةلوصنم ىضرملا تاعاق ضيا نوكتل
 كلذ ريغو اراه نورا ابن رم ينلا لاغشالا تاعاق نع ةلوصفم

 راجثالاب اس 39 نم ةطسوو اًطلبم هرئادو اعسإو نجيعلا نب ص نوكي نأو

 نم فر نجل ١ رئادل فنوكيو رادحنا ضعب هيف طلبملا نوكي و اهريغو

 نوكت نا يغبني و اهوحنو مجفن وا ةضايرل هيف نيراملا نعرطملا عني بشخ
 في راصمرفوي هذه ل قم نك امعأ ْ معضو نالغإوه تاذ ةرينةفاج تاعاقلا

 نوجا ةمالسل طئاسولا .نسحإو ضارمالا نم ريثك جالع نم ةرفإو
 نر ىلع لطملاوا اهضعبل ةلباقم اهنوكو اهيف كيبابشلا ةرثك اهعفنإو

 ى | عراوشلا ىلع اهنم لطملاو تاعاقلا ولعل بسانم ولع نوكي اهنم نجتلا

 لخديل مرح نم نوكت نم عا م يرستس
 مالسلا ن كيلو اضيا ءاوطا لجال ذفاؤنو كيبابشلاهتفت نا يشبني و هوه اهنم
 اًديعب نجلا نكيلو نوعنل ١ ةمالس ىلع ةنيعم' لاغشالا نكامإو زيلاهدلاو

 ةفاسم ن بنل انيب و ةنبب هي طيح روس هلو توييلاوا ثاراعلا نم هل وهاع

 اهنا قع لا الصا دوجو نجلا يف ةيلظملا نك أمالل نوكي نأ يغبني الو

 نك اما اًماد ئف تاناتسراملا ضيحاربك نجل | ضيحارو !دج ةئيدز

 دز لع بمص اذا كل لاه كلن نوعا اجا ابين لا نا كي لمن
 لع ميد اذا امس ضراوع اه دجوي الف مونلا لحم نع ديعب لح يف .ديج

 هانب نكيلو ءانإو ولدوةسنكم ىلا جانحي اهنم دحإولكو اهاسغو أهنيظنت
 ةيمومعل اةنكمالا عيمج ىف لعفي 5 هيسرادرلعملا ةقيرط ىلع ضيحارملا هذه |[

 تاعاقلا يف ةجاحملا اهيف ضقت 0 ةمالسلا مدع بابسا نمو
 رضم اذهف ةدحاو ةرم الآ ةليللإو مويا | يف غرفت ال ةفوشكمو ةلضفلاب ةولمح

 ' تارمولو تنلم الك هيف ام' ةقارا ىلع سوتلف اهنم 'ابيرق ناك نلب ايس |

 ةاطغمو ءام امئاد اهيف نوكي نإو تختو اك اهتفاظن ىلعو راهنلا يف ةديثك 0 ظ
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 تا

 ٠ || ريتك لب هيف مام !اداسف لقأ ءاوه اوقشنتسي وأ. سيشلل اوضرعتي يك
 (|| ةريغص ةكيمسلا ناردجلا يف وا بابلا قوف كيبابش هيف نوسلا نك اما نم
 لخلا ة لصحي ىتح اههوتش الو سلا اهيف ذفنت ال فتسلا ةهج ةعفترم

 ةداي زديدح نم تاكبشكيبابشلا كلتل !ولعجت نا بلاغلا لب >اوه يرجم
 ةطلبم ريغ ةقزالا لثم نوكت نجلا ةنكما ضعب اضياو اهذفانم قييضت ف

 ةبطرلا داوملا برشنت ابنوكل ةدسانلا ةئدرلاةرضالل ايندعم اهبيترت ريصيف
 عاسنا اهيف سيل امومع دالبلا يف ةذوجوملا نوجتتلاف ةلمجلاب و اهيلععقت يتلا

 ١ || نييكارتم اهيف نون - ١ نوكي نك نجلا قيل نم عيمج عسل قح

 | يلاراضملاو ةنوقشنتسي يذلا ءاوبلل نيدسفمو تاكرحا يف مضعبل نيرضم

 ىكسلا نم دهاشت ينلا راضملا نيع يف ةضفخنلا نوجيلاب ةماقالا نم لصحت

 راضملاو بابسالا ةوق يالا اهنع قرتفت ال ةلظملا ةبطرلا نك امالا يف

 رارنصاوةيصاعتملا تالزنلاإو نطبلا قالطتسإو لضعلا باهتلا ةروكذملا
 نموه يذلا يبحللا هاقستسالاوهو كرزانالإو خافتنالاو محلا *اخترإو نوللا
 ينكي و يناسفنلاو ينامسحلا فعضلإو طروب روكسالاو يولخلا جيسنلا تافا

 ةتينب تناك ولو نمزلا نم ليلق نجلا لخذ نم لكل كلذ لوصح

 نم مجورخ دع ضارمالا هذهب ١ اوتام نو ريثك دهوش دقو ةديج ةدت

 ٌضارما تو سل ىف دكوش اه [ينك3 هيف مثو أهوب مستك أ مخنوك نجتنل

 نوكت نأ يغبني ينلا ةلانلا انآ ك5 ترق اظ باسا الو ةزتاؤتم 0

 ةيياس سفنلل ةجرم دحا اهنم برهال ةنيصح اهنوك يف نوما اهيلع |
 نيملل يؤتن# نا يغبتي ٠ لوقنف سفنلل اهتحارإواهتمالس صخب ام ىلع ملكعنلو
 او ديون اه قران ةكرب وأ وزعت دي زقب نكمل امءاؤبلل فيدكس ففاج اكلم
 هام رم هريغ ىنكر ينكلا يراجلا غاملا دجوي مل ناف ديلا جانحي ام عيمج
 || نوهلا بيع نال [عسإو ابحر نجسلا نوكي نا نم دب الو نويعلإو قاوسلا

 . || لدجتو نجلا يف تاعانلا رثكت نا اهحالصا يف مهجام لواورم اماهنيض
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 ءاسنلل يتلاك صوصخم فدص نم وأ صرصخمم نس نم صاخت اهيف جاعب
 تاناتسراملاب اضيا قلعتت ةيمومعلا تاناتسراملاب ةصوصخلا دءاوقلاف طقف
 نيباصملانينازلإ ءانزلا نم لماوحاءاسنلاب ونين اجاب ةصاخل الا ةيصوصخخلا

 تاناتسراملا بيترتو ةصوصخمج دعإوق ضعب ىلا جانحت'أ يرهزلا ءادلاب

 نيحارجل|وءابطالاهابتن ان اف ةجناعملا نسخ ىف ىضرملل دج ديفم ةيصوصخملا

 اقوقو عونلا اذه بستكي كل ذبف ضارمالا نم دحإو عون ىل هجن“ نوكي
 يف هيلا تافتلالا ناك اذا نمرثكا اخان اجالع حلاعتو مدارفا ةقيفح ىلع
 اًناقوإو اتسنو اًنانإو !روكذ صاخشالا يف اهفالئخا عم ضارمالا ةلمج

 ثلاثلا لصفلا
 نويخلاق

 باد لكن الو ”ريغو نونوب ,دللإو نوبنذملا و هيف عضوي ناكم نب سلا
 نوسب<نيذلا ةعح ظفح ثيح نم لب همدع وا يدقلا نمزلا يف اهدوجو
 نوجا لب اقباس ا هيلع اهباكتانن القير كسعلا نوجض|بابلا اذهىف ركذن الواهيف

 اهيف ينلاولو دالبلا عيمج يف نالا نوج يف يفلا لالا نا لوقنف ةيندملا
 تافاحرلع ةنيصحلا دالبلا يف اهنولعجي مماف ةحصلل ةديج ريغ ندمتلا نسح
 يف اهنولعجي ةنيصح اريغ يفو اهوحتو ثاراغملا ينو قدانخلاك ةبطرلا رفحا

 رموبلل انكسم اهنم ايلعلا نوكتو ةميدقلا ةينبالا نم ةملظملا ىلفسلا نكامالا
 هذه ىف مرءضيه برطا نم نينوجتملا لما إوعطقي نا مدصقم ةياغ نال

 ىأ ةايحلا مهفد نوديري مناك مهضعب : قوف نيكارتم ةئيدرلا نك امالا

 عاسناالو مسم دسأف ءإوهالا اهيف سيل يتلا نك امالا هذه ينم اله ليجم'

 سبحلا نم مهوجرخبال لب ديج هوه اهنم مه يأ ىتح عرازم الو اهيف |
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 ةيئاب ولا ضارمالا دعب ايس نبتلا نم ةوشحملا يرارطلإو ةفحمالا ةشقا اذكو

 اهريغو ناصينلإو ت الملا ددجت نإو موي لك يف شارفلا لص نإو ةتيملا
 | | نسكل لكلا ءابتنالا نم دب الو كلذ ىلا عتحا الك ىضرملا باث :ةيقب نم

 1 شارفلا ملصن دعب موي لك اهريغ .وتاعاقلا نم تاناتسراملا نكامأ عيبج

 تحت سكي ىضرملا ىلعربيغتلا دعب و ةرسالا لوح نه سنكلاب ئدتبيو
 | سنكلا ىلا جانجي رما دجو انلكف ةليخلاب و لكآلا دعب اذكو ةرسالا

 هايشالاو ةسانكلا رف عضوت <اعو ةعاقلكناكرأ يفنوكي نا يشبني و سنكي
 ةيودالاو ةيذغالا نوكت نايغبيو كلذ ريغو هيف لسغيو ةرذقلا

 ةردقمةيذغالا ةيبكن وكت نإو عاونالا دوجا نم تاناّتسراملا يف ةليعتسملا
 ةيودالا عب زوت لفم مهم ةنال كلذ يف قيقدتلا نم دب الو بيبطلا نم

 تاناتشراملا ُِى مثوخد ىدل ىضرملرمؤي نا يغني و ةصوصخم ريداقمب ||

 ريت لثم ةيفيظنت ءايشأ ضعبب مهضارما بسح ىلع تاعاقلا يف معضوو

 نع مداعبإو كلذ وحنو نزيا يف ملجرا عضووا ماخما ملاخدإو مهجياوح
 نما يهف ناتسراملا يف ةمدخلا ةمدخ امأو مع بييبطلا اعني يتلا ءايشالا

 | ىلع ىضرملاب قلعتي ام ءيش متي الف دعاوقو بيترت ىلع نكي مل ناف ةنم دبال
 || نإو لاح نسحا ىلع متمدخ نوكت نال يتلا هانتنالا نم دب الف يبني ام

 || ةفعوام لسغ يف رخاتن ال نإو عي رس خاسوالا غفر ىلا ةمدنخلا هبنتت
 ]| لثم ىضرلل يرورض وهو ءانشلا لع نيعي ا١ كلذ ناف ةفظنتو ىضرملا
 نا مدخلا بعصا يف يلا تاناتسراملا ةمدخ يف بسجيو ةديجلا ةحاعملا

 2 يرسل ة مص ناكن ) اما ىضرملا بنج ل داو لاجر اهبق نك
 || نيهلس مؤاذغو ممسوبلم نوكي را بجيف ةييلسريغلا ةئدرلا ةرخبالل |

 ]| يا ةيمومتلا ت ناناتسراملا يف ةلك اذهو ريخلا نم رفاك رادقم مل ىطحي و

 ا دجوت دج ةريبكلا دالبلا ةو ضارمالا عاونا عيمج اهيف جب لان ينلا ظ

 || ىآ ضارمالا نم 0 عنا اهيف 3 يَ هي 0 تابعي ف
 ", ممم مس يس سس سسصلا مص مهم مس سم
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 ني ريكا طن نأ لبق تلمع نىكلا هذه نوكت نأ دب الو أهنم و

 تناك ينلا ضارمالا بسح ىلع ةناتنلإو داسفلل ةيقنملا ةرخضالاب ترخيو |

 يف اطاعتسال دعتسي نأ بجي يتلا ةيموملا رومالا يف هذهف. اهيف تليعتسا

 تاسارتحالا لصحت ل اذا اهتمالس يف ينكت الف كلذ عمو ىضرملا تاعاق

 عفرتف مثلاب وا رصبلاب رضي امو ءإوطا ةواقن دسفي ام عيمج عفريو ةيحصلا
 ةدايز تبجوا اذإو اهب ةصوصخلا اهتعاق ىلا _تينعاسإ توملا دعب محرلا

 بح و تعفرنينعاسلا لبقم 2 عفر بابسالا نم اهريغ وأ ةناتنلإو رحا

 مايا يف ولو ثاوكلإو كييابشلا هنن موي لك يف تاعافلا ءاوه ددجي نا
 هاببتنالاعم نكلوجلا ةح بسح ىلع رابهنلا نم ةريصق وا ةليوط ةدم هاتشلا

 حابض لك يف يرورذ ةبيترت يذلا ءاوطا رورم نم ىضرملار * أني ال نا ىلا

 يف يتلا ةبوطرلا نم سارتحالا بجيو راهنلا نم تاقوأ ضعب فو

 مزاللا نمو يرو رضب سيل يذلا ليسغلا عنمف ضارمالل رتاوتم ببس
 ةرشع سمح نرع ديزت ال ثيحب ةفيطل ةترارح ام تاعءانلا ىف ظني نأ

 كيبابشلل نوكي نا يغبني و ةرشعلا نع صقنت الو رومير نأزيم نم ةجرد
 عنفو سشمشلا ةعشا برغدن اهمال قيفص شاق رم رئاتش فيصلا مايا يف

 الأةعقبلا شر يغبنيالو دراب *لوهامم ري اط ةلباقملا كييابشلإو اهنماهذوفن

 تاعاقلا ىحت نا يغبني و كلذ ريغ ةرار ارحلا فيطلت ىفةطسإو دجوت امدنع

 تاعاقلا يفةرارحلا عزون وت اهمال اهريغنمىلوا يتوةيجيرفأ نيناوكب ء ءاتشلا نمز

 نوناكلا كلذ ةبوبنا نم يدوماعلا غزا نوكي نأ, نم دب الو ءاوسلا لع
 دوقولا يف بمشخلإو ةرسالا قوف آيلاع يتفالا عرفلا نوكيل .ةيافكلاب اعفترم

 جمب اصمب ةلقوم تاعاقلا تركت نأ يغبندو دوقولا عاونأ نم هريغ نم ىلوأ ْ

 ررضنن الرحب ةقاعم عناصملا نوكت نكل ىضرملا ةمدخليهستلليللا يف اهوحنو
 تاعءاقلا ناطيح ضيبت نإو مون | اهتم هركشت الو اهءوض ةدش نم ىضرالا

 ريشا ةتس لك يف ةرسالا قوف يتلا فوفرلا لسغت نإو ةنس لك يف اهفوقسو
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 هم

 1 أَم ضوح ةعاق لكل نوحي 9 ةعاقلا ُْ راملا ابيف قصب المر ةّولمح

 2 نوكي نول يغبنيو تاناتسرام لاو نم اهلاطب ال بجوت ضراوع ابلف آ

 ف

 || رغشلإو رعشلا نم نمحاوشحلا يف ديدحلا نيتلإو تاناتسراملا نم اهعنم
 ام لفم ةيتاملا رهاوجلاب لعن ال ةكلملا ةرخنالا نال فوصلا نم نشحا

 ةتس للك يف ددجتوا جيرارطلا ربغت نا يغبني و ةينإويحلا رهإوجماب قلعت

 ةيونشلا ةتسلا ربشالا قف ددجت نا ينبني فوصلاب ةوشحملا ةفح الاو رهشأ

 تايسومانلاكةرسالا ىلع عضوت ين لا ريالا ام |وديفيصلار هشالا يف لسغتو
 طلا تاريغتلا نم ةياقولا واءاسنلا وجنأ رتسلاك دئاوف اهيف ناك نأو يف

 ضرالا ةهج يذلا افرط ىفو ةليوط ةلوبحا تاءاقلا فقس

 ةنو هتاكرح ليهسن يف هب نيعتسيل ضيرملا ةكسو بشخ

 اهيلع عضب ةنيغص ةكدوا يسرك ضيرملا برق نوكي نا يغبني و ديري
 سار قوف كلذل لعجت يتل ! فوفرلا نم ىلوا ينو اهل _عتسي يتلا ءامشالا
 0 ءيث ذخا دنع تالئاسلا بكست ام اًريتك نال شارفلا
 | يغبني و فرلا ىلا لوصولا ىرم نكمتي ال ىضرالا نم ريشكو فرلا ىلع

 را قصي كلم نموا ريدصخ نم ةلنإ ضيم لكذ نك

 ةداملا هذه غي كمبلل جاني بيبطلا نا ذا عفان ةفاظنال اًديفم هنوك
 ةعطق هشارف ىلع طسبي ىضرملا نم ءانالا اذه لاعتسا ةنكي ل نمو ةجرخلا

 || بشخ نم نإوا تاعاقلا يف ن وكي نإو اهيف قصبي قيفص ضيبا شاق نم

 1 بس يح يدم

 سبالم ىف بحنو لاوحالا نءريثك يف مزال كلذ نال نبدنلل فشانمو

 || ةلهابع نوكت ال نا اهوحنو شرفلا تاالم اذكو ةنيزلل تسيل يتلا ىضرملا
 0 0 ا نو نإو ةقيفنص الو ميقا
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 | تايليعلا هيف لمت صوضخمم لحمو ةهاقنلا ةدمرصقن كلذب ناف نيبقانلل |
 ناك اوس عزم ا ديب عرت نا قام اهقو يف حربا ترسل كافعيجا رح
 لحم ثاناتسراملا يف ماقي ناو مثريغ وا تايليعلا ءارجنا نيعقوتملا نم

 ةحاعملا قرط نم ايعاف اًضيا يراخي ماهحو ءاملا بصو ماقمسالل صوصخ## ]

 ايف داري يلا يتوملا اهيف عضوت ةدزفنم ةءاقو تافالأ نمريثك يف ةعفادلا

 || تالحمنماهريغو ةرذقلا نك امالا هذه نكتلو ىوملا اهيف فن ىرخا ةعاقو ظ

 تيحب ةهج يفو نكما ام ىضرملا تاعاق نع ةديعب تاعولابلإو ليسفغنلا
 لحم نوكي نا بجيو اهيفرق يتلا لاحلا كييابش نمولو ىضرملا اهارب ال

 تاعاقلانعةديعبو ةغرس اهيلاباهذلا لهس تاناتسراملا نم'ةيحان ف

 كلن يف نوكت ينلا ةبوطرلاو ةرارحلاب الو حاورلاب ىضرملار عشت ال ثيحب

 يغبنيذ ةرسالاو شرفلا ىضرملا تاعاق ةعتما ةنم نوكتل ام مو نك امالا

 ل ضي رملكل بجي ام لقإو اهعاسنال ةبسانم ةعاقلا يف ةرسالا ةدع نوكت نا ظ
 ياامدق نونا اطوط ةءاقف ءاوهلا اهنم قشدتسي اًعارذ نورشع غارفلا نم
 لعجيال عرذا ةعبس اهفقس عافترإو اعارذرشعينثا اهضرعو اعارذنوعب را ظ

 ثالث ةضرعومادقا تس ةلوطريرسلاو اًريزرس ر شع ةيناق نرمرثكا اهيف

 يفو مدق ءادبلاب ةعفبلا ضرا نع ةعنترملا تاعاقلا يف ٌةولعو فصنو
 نكت نب ٌريرَس للك نب يتلا ةفاسملاو فضنو مدق ةءنترم ريغلا تاعاقلا ظ

 هذهف كيبابشلا نيب ايفطئاحلا ةهجىلا ممر ل جتنا يغبني ومادقا ثالث

 نم ريثك يف اورانخا دقو ةمدخلا ةلوهسو ةمالسلا اهيضتفل يفلا رومالا يف
 قجوهو بشخملا نم اهنوك ضوع ديدح نم ةرسالا نوكت نا تانانتسراملا
 عينجيال وهوايسالوةفاظنلا مدعل الوبق لقإو بشخلا نم ىوقا ديدحلا نال

 يغبني شيرلاب ةوشجلا ميرارطلاو ةديدع تارم هب نهدت تيز هيف ءالطب |

 . (| اهريغو ةلاسلإو ق رخل اكةيحارجلا ةزهجالا هيف يذلا لحملاو زيطمل.ءاودلا

 . (/ ىلظنو نايدنسلاك يس لض بشخ نم نكتلف ديدحلارسيتي مل ناف قبلا هيلا
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 ٠٠ || ةديب هل نيدعتسملاو ةتكسلا ءادب نيياصملاو مدلا ثفنب نيلتبملا تاغاق
 01 ءادب نيباصملل تاعاقلا ناكرا يف يتلا ةرسالا ٍطعت الو رانلا نيناوك نع.

 "|| وددجت نم لقا ةعاقلا ناكرا ين ددجت ءاوملا نال ل نيدعتسمل الو لسلا
 ءازجا ةيقب نم اهريغنم رثكا اضيا كانه ظنحت ةب وطرلاو اهئازجا ةيقب يف
 يلا ضارمالل تاعاق نيعنال نا يغبنيف ضارمالا لقفي ام كللذو ةعاقلا

 رصقيو 1 ضارمالا هذه باعحا ءيس كلذ نال اذ جالع 39

 ارومالا نم تناكن إو و ضيخارملا تاناتسراملا ءانب يف بجيامبو مثراعا
 ةديعب نوكت ال نأ يغبنيف ما تاناتسراملا يف اهنا الا اهلك نك أسملا يف ةمحلا

 ال يحي ةقي رط ىلع ةعونصم نوكت نإو اهنم ةبيرق الو يضرملا تاءاق نع ||
 نوكينا يفبنيفرفحلا ناردج ىلع طئاغلا فقي الو تاعانلا يف اهتحيار ذفنت

 تاجنهذاب وا كيبابش نم ءإوطا اهيف يرجي ةفاسم ثاعافلاو ضيحارملا نيب
 نم دبالو دماج تشخ نم لصافلا ناكملاب لضتنينلاةءافلا باب نوكينإ 2

 ءامب ضيحارملا لسغن نإو وسفن نم قلغيل صوصم لبح يا رارجو ةركب

 نإو :اضراجاب ةطلبق نوكت نا يدتسن ةفاظنلاو نوزع رابتلا

 يف نوكي نإو لوبلا اهيف يرجل ةرفحلا ةحضف وحن ىلا اهئانب يف ةلئام نوكت
 نكي) اذإو اهتفاظنل اًظفح فشانموءاملا نم ضوح لصافلا ناكملا كلذ
 ردقب ةعسإو رنحلا لعجتلف ابيف ام ذخ ايل ضيخارملا ىلع راج ءام ظيلسن

 الوديدشلا دربلا مايا يف نكيلو ةنسلايف ةرمالا حزتلل جازت ال ىتح ةيافكلا
 ضيحارمل مجورخ رذعتي ين ينلا يضرهلل الا تاعاقلا ين ةجاح ءاضقب عسل

 مث ةجاحلا هيف ىضقن ءانا ةئحت بشخ نم يسارك ىلع مئتجاح اضف

 يف ءانالا اذه كرتي الو كلذ ترم ثولت ناك ام لسغي و الاح عفرب

 "|| لصوملا زيلهدلاو ضيحارملايف جارسلا دقويلو هيلا رارطضالاةدم الا ةعافلا

 ١" || ضيحارملا نكتلو سمشل ١ عولط ىلا ةعاس فصنب بورغلا لبق نم اههلا
 1 | لحما لح اهييف نوكي نا تاناتسراملا ءانب ىف بحامو هيسراد ةقيرط ىلع ةينبم



 لا

 اًمادابيف ءاوطا ددجت' نإوراهنلا نم اَتقو سمشلا ةعشا ذفنت ثيحب ةثيه ىلع |
 اهضعبلةلباقم نيبتاحلا نمطئاحلا فل عجت ةضيرع كيبابش ةطسإوب كلذو |[

 ةريبك باوبإو كانه ىلا عفتري ةرخيالا بلاغ نال فقسلا برق ىلا عفرتو

 ءاوه ىرجم تاغاقلا هي بترتيف ءاوهلا اهنم لخديل تاعاقلا فارطا يف
 تاوك اضيا تاعاقلا يف لعجي نا يغبني و دج اريك ةرطق نوحي مظع

 لفسا يف ىتبت يتلا ةليفثلا ةرخيالا اهم ذفنت نيبناجلا نم ناردجلا لفساملا
 سبتحي نا نكمي ينل ١ تاعاقلا يف ةعوضوملا ءايشالا ضرعت نإو تاعافلا

 دوقعملا فقسلاو ةماقتساب دي دش ؟َريئات ءاوطارنث ات ىلا يدرلا راخيل | اهيف
 ةنال طالب اتراطلب تنا يقي بي وتلا نمريخ تاءانلل

 را ١ةديدلا تاعانلا يف 0 رخوتف !ًدج ةفشان
 نثويال ثييح ايا ةكيمس نوكت 'نإو ةيايظو اهيخ بي الو فجت حبق
 نيفقس تاعاقلا قوف ينلا فرغلل نوكي نإو ناديدشلا دربلا الو رحنا ابيف

 ةطسوتملاتاعافلإو نإواطامنم لوالل لاقي و لياقولخ امنيب اضعب فلخ

 فقسلا يف ال هن و رم 5 كييبابش اهناردج يف جنا نا يغبنيف هَل اهضرعت

 نا اضيا ديج وهو يبني أعو تازتيم ةتس نع ديزتال تاجضثذاب ةوبقلاو ا

 تاعاق نم تجرخ يتلا ىضرملا اهيف لفتنت تاءاق تاناتسراملا يف نوكي

 ىضرملا ناك يلا تاعاقلا نم داسفلا ل وزي ىتح تينشو ةيئاب و ضارما

 يف ثدحت دق ينلا ضارمالا دعب ريثات نرع دعابتتل ضيبنو لسغتو اهيف
 نيباصملا ضاختالل لعمجن ةدرفنم تاعاق هيف رو نأ يغبني و تاعاقلا

 ةيصوصخ ثاسارتحا يدتست تافاب وايردخحلإو برح اك ةيدعم ضارماب

 2 ع نإو اهريغو عرصلاو 5 2 قاننخاك بصعلا ضارمأو نونجلاك

 ! نع فارطالا يف نيتللا عنمل ءاوطا اهيف ددجت ال تيفرطلا يف نيتللا نيب

 | نوكتنا بجي نذاف ضارمالا عونا بسح ىلع دعإوقو بسترت ةعاق لك



 قل

 01/ ينو اهتابثو اهظنحل ساسا يف يتلا !هلبخادمو اهتايترموا اهفاقوا يف ضيا
 (/ اهضعب و اهضارما ىلا رظن ريغ نم جلاعتو ىضرملا لك هيف لبقي اهضعب نا
 |١ تاناتسراملو طقف ةيرهاظوا ةينااب تافا ضعبب ىضرملا الا هيفلبقي ال
 |١" يتلا اهريغ نم اهب ةصاخلا ضارمالا ءافشل قفوا ضارمالا ضعبب ةصاخلا

 أ تاناتسراملاءانب يفانعتم# ام لوإو ضارمالا نم ةريغك عاونا اهيف جلاعت
 || نوكي قلعتي ام نك اسما يف ركذ ام عيبجن اهنكاما هاجتإو اهعضو ةئيه
 | اعو تاناتسراملا ةمالس ةنم لصحتل ةدايزب انه ةتاءارم بجت ًايلس اهعضو
 || لعجتنا دج دلبلا عسنت لام دلبل ا ىلا

 ||| دقفاهعضو نم دوصقملاوه ام كلذ ربظال طولا يف نكت ملول ذا اهطسو يف
 نع اهدعب كلذ نع ق وعي و ةىاعملا ةعرس اهل اح يدئست يضرم دجوت

 ىغرملاةهالس تاناتسراملاءانب نم ةدوصقملا ةياغلا ناهئادج ضيرملا ل

 اهبوترتو اهتراع ةعانصو اهتينبأ نسح الو اهفرخزال ممسدخو مهحارتسإو

 يف يغبني و ةمالسلا صخت ينلا رومالا عارت ام لثم رومالا هذه ارت الف

 نعةديعب ةفاج ةعفترم ضرا ىلع ىنبت نأ ةديج ةديفم نويتل تاناثسراملا

 لابقتسال ديفم عضو ىلع ةعوضومو ةرضملا ةّئيدرلا تادعصتلاو ةرخجالا

 فاك ديج هام اهيف دجوي و ةركلا يف ددجت ينل. ١ جاي رالإو سمشلا ةعشا

 || لعتي ودحم نوكت نا بجف ةليجلاب و ةفاظنلا لاعتسال ةريثكءايمو برشلل
 || ناككا نكيلف رومالا هذه تدجو اذاف ةنم عفنلا دصقي و هيلا جانحي امعيمج
 والا نك انملا نعو اهضعب نع ةلصننم تاعاذلا هيف ىنبتو اهيسف 0

 ةصوصخم عورز هيف عرزت اناتسب هيف نكيلو 'ةلي وط تاقارطتساب ا

 ةلصفنم ىضرملا اهيف عضوت يتلا تاءاقلا نكتلو نوهتانلإو ىضرالا أهيف هزننت
 |١ اهني نوكي الو اهضعبل ةلباثم ةريغص تاءانلا لعجتو نكما اماهضعب نع
 نوكت نا تاعانلا يث ىغبني و اهنيب لعجي كرتشم زيلهد نم الا قارطتسا

 نوكتناب ةلوهسب اهيف ءوضلا ذنني و ةعيضو اهيف يف يتلا ةعقبلا نع ةعفترم |
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 ايس ناك ءاوسلا ىلع دالبلا يف سانلا عيزوتو مدنع عئادصلا عاسنا مدعو ||
 ىلا اوجانحي ملف نيثيدحلا دنع ترثك 15 مهدنع ضارمالا ةرثك مدعل ||

 0 ناكو ةحارجلإو بطلا يف نيمدقتم اوناكو اصوصخ تاناتسراملا
 ةلللا بنر رم عبارلا نرتلا ناك ايلف ةليلق دعإوق ين اروصحم تقولا كلذ يف

 كظعأ الويباف اههسا ناشلا ةيظعنيينامورلا نم ةأرما ترهظ ةيوسيغلا

 زجاوعلاو ءارقفلل ىوام ةتلعجو ةيموريف أدحإو تنب و تاناتسراملا ةروص
 انك لاويمالماى ىلا ضاطي تزاطالإف ابدعي قف يف مظحالت تناكو
 تايابلا نمربنك ابيف ىنبو ةقدصلل نك اما ةلمج ابيف ين : ةرطاور ةكاللا

 ٠ أبيف تينبف كلذ يف ابروا نم ةسيئرلا دالبلا ابعبت 9 تانائسرام

 ءارقنلاو ءاب رغلل نك اما لونبو نييعسملا اودلق برعلاو تاناتسراملا

 ىدروك يف ايظع اناتسرا٠ نماثلا نرقلا يف ملل ناكو سانلا نمزجإوعلإو
 ىراصنلا براحو فيرشلا سدقلل سيدقنلاراض امه اينابسا ةكامل ةدلب
 | موعم |وبلج ابروأ دالب ىلا ]وعجرو ]وردنفي ملف مانع وكلم نا ىلع ةلها

 ن٠ لصحت اب روا ىلا قرشملا ضارما ن. اهريغو نوعاطلاو زازا

 | مهجواف ضارمالا مهف ترثكو برغلا لها يس مظع ءانف نوعاطلا |
 اسنرف كولم نم عساتلا سيول ناف مدنع تانائتسراملا ةرثك ىلا كلذ

 لجو كاناتسراملا نم ريك ىاؤما قب نيدنلا البو نم عجر نيخ

 نسح بوعشلا يف راص ال من ََ ّي ارد6 هر انع نم ةئم ثالذل اهنم اًدحاو

 ]وتنص |واهءانب اونقتإو اهنم إو رثكا نكامالا هذه ةيرورض ]وفرعو ندهغلا
 اءلكو تاناتسرام ابيف دِجوي ابروا دالب نم ةدلب رغصا نالاف اهريبدت

 ل نركامالا هذه تناك ثيحو تاناتسراملا ابيف ترثك دلبلا تعسنا

 نا انمزل ندمتلا نسحي نينصتملا م اكهللا فرش دادزي اهبو اهنع ءانغتسا

 0 320 1 ام حصل 4 د او ديزت ينلا طئاسولا نعم



 ادي ا ل اختل سه فب

 يناثلا لصفلا

 8 تايفشتسملا وا تاناتسرالايف

 |١ جانحلا ضي رالا لجرلا اهيلا بهذي ينل ١ نكامالا يش تاناتسراملا

 | تينب ةفيرش ةنكما يو ةنهارلا ةتلاح هيعدتست ام بسح ىلع اًناج جلاعيف |

 || ىلاط جالعال تافا هيفو هرمعرخ ١ يفرقف ةباصالجر نم نيكاسملا سانلل ||
 || هلايع توق ىف دهجلاب ايعاس ِهلاغشا ىنادهجم ناك انيح ضرم ةباصا عناص

 كلا ماو رفيل مآ ءادلإ ةكرح لفطاو ا (طالخ يع نم تليخ ةارثأ ١
 لكياصملا صاختاللو هب فرعتلا مدعو هيكرتل ابيف رطضا ةلاجل امأو ْ

 كلذب يني ام ىلع نوردغب الو مهيفشللو موج اعي نم اودجي مو يرهزلا ءادلاب |!

 نوكي وضانلا رسايم مو.ع ىلع نوكت لحلا اذه ةماقال ةمزاللا تفيراصملاو
 بطلا نف ىف لصحي يذلا مدقتلا رخث اذكو لئابفلا نيب فرشلإورفغلا ل
 || نيخّروملا نم ريثك فحيب ذقو امويف انني 24د دلبلا يف هدوجو نم

 || دنع دجوت ملو ةيوسيعلا ةلملا لبق ارثا اط اودجي لف تاناتسراكلا لصا ىلع
 لحمنيينانويلا مب لقا نم انيثا دالب يف ناك متن ةلملا هذه لها نم نيمدقالا

 كلذ دعب كحل نكمتيل هيف نوبري مثوابا مرتي نيذلا لافطالل يومع
 هتاماحم ببسب دلبلا لها نم جاع راص نايو ةكلملا يف ممادختسا نم
 ندملا يفناكو اهلقبترملا اهني راصم نم نوشيعتياعيمج !وناكف نيلتافملاك اهنع

 ” لعل توي ىلا يب هذك ل املا تبي نم ةقزرم ةايطا نانويلا دالب م ةريكلا
 ءافتكأ ةيدقلا لئابقلا فيس تاناتسراملا دوجو مدعو اهيف مهجلاعنو دلبلا |[

 || مارد قيرفتو وتسناومو بيرغلا ماركا نم مهين وقومهماداعويضنقن اهربنم

 1 ناك نمو مر ارو صام ضعب ةيامحو مان سانا ضعب ىلع تانيعمو

 | ةلاح يف مهفعسي ورتفلا ةلاح يف مظحالي نراك ةعامج ىلع ةدايس مهم مل

 | مقالخا بيذهتو اهيلا نوتفتليالو رثا مثدنع تاناتسراملل نكي ملف نقرا
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 || اهيلع مالكلا ينبني ةريفك ءايشا ةفاظنلا ثحم يا ثلا اذه يفو لاحملا |
 ةفاظنلا لمعتسن نا نكمي اماع مالك مانملا اذه يف انملكت اننا ثيح نم نكل
 كلت نع كلذب انينثكا ل او>الأو ا بسح ىلع هدعإوق بجومب

 اهحرش لوطي يتلا ءايشالا

 - 000سم

 ينانلا مسقلا

 ابعبتامو نك امالا ىف

 لوالا لضفلا
 ةيمومعلا نك امالا ىف

 تاتاتسراملاكس انلا نمنب ريثك ىوحت ينلا ةينبالا يضةيمومعلا نك انمالا

 ثتادهاشمو تابرجت ةلمهج نرم تبث دقو كلذريغو دباعملاو نوم“ إو
 يقنلا ءاوطلا نم دومع هب طيح نا ىلا رطنقم ناكم يفرقتسا ناسنا لكنا

 هيف عيدجم ناكم ءانب هي عرشي اغيح هل مزلي هيف سفنتي نا لجال
 عاسنا يف اهنم دبال يتلا ةفاسملا ظحالي نا صاخشالا نم مولعم رادقم

 ىأ نيمئاق ممعاسجا عسإ ام ىلا ال صاخشالا نم دحإو لكل يئإوطا دومعلا

 ىلا اضرعتم تاكملا نوك رانخي نا كلذ ىلع ةداي ز يغبني و طقف نيدعاق

 | ضرالا نوكو اهريغ وا عئانصلا نم هب طونم وه ام بسح هل ةقف|ؤم ةهج

 ةرواجما نك امالا نم ةناكس ررضنيالتحو ةديم-»ايملاوةديج نؤوملإو ةفاج
 قي رحل ا نم سارتحالاوهايتنالابجيو ناكملا كلذ نم اهاكسررضتنالو هل

 ىلع ةينبملا ةنكمالا هذه نوك لع فاضي نا ىضبني و ضراوعلا نم وريغو
 اهب ناسي انو. ةيبلعلا مولعلا ةيضتتت انا لع اضيا نركت نإ :تايبلا دعبل
 اهتويب ممقي و ةديج ةسايس اهسوسيل كلذب اقراع اهيلع طباضلا نوكيو

 ..اهعابتا بجي نينإوق ىلع انسح ابيترت اهتريو |
 يمس م
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 اشدي ةفاظنلامدعنمو دوهيلا ضعب يفةيدلحلا تافالا تنكمتةفاظنلا مدعب و

 مدعو لئابق ضعب تباصا ةيئاب وو ةيدعم ضارما ضعب هذه انمأيأ يف
 نكمي نكل هيلا ماا هابتنا لصي نا نكميال ناكنإو تويبلا لخاد ةفاظن
 , دعاسييثالو هدلو دلإولا ملعتكةنفشلإو ةعصتلاهجو ىلع كلذ لع هبني نا

 ١ | رقف نم ةئشان تناكناف ةفاظنلا مدع لثم تويبلا لخاد ةمالس مدع ىلع |
 مارت عنب فيك ذا اضيا كرادنلا ةرسعوا دج ةلازالا ةرسع تناك ناكسلا |

 ىأ ةثالث داقر عنه فيكو تويبلا نم ىلفسلا نكامالا يف نيرينكلا لايعلا
 اذا دحأو شارف وأ دحإو ريرس لع فايز سنجو فلم نس نم ةعبرأ

 كلذ ترع ةرداضلا ةينكلا ضازمالل سيلفرثنلا كلذل بجوللا ناك
 ٠ توييلإو تاراغملا 2 ةفاطظنلا ظنحو كنا 1 مهعرذفلا عفرالا ةحاعم

 | ةرييكلا دالبلإو ندملا يف اصوصخ ةمالسلا يف ةنم دب الرما ضرالا تحت ينلا

 طقف اهيف لخدت يتلا صاخشالا ىلع اًرضاق سيل نك امالا هذهرطخ ذا

 جراخلا إوطا ريغنو اهنم جرحت يلا تادعصتلا بيش ريغ ىلا ىدعتي لب

  ةفاظن ىلا يلكلا هابتنالا ةفاظنلا رما هيلا .ضونملا طباضلا ىلعف يوركلا
 | ريغتت نأ نكميو سانلل ةكولسملا قرطلا ىلع اهذفإون نوكتيتلا تاراغملا
 ظ عيسوتب اهباحصارمايف نك امالا كلت نم دعاصتن يتلا ةئيدرلا ةرخجالا نم

 | هيف ةحوتفم يف يذلا لحلا بساني ام ىلع اضرعو لوط ذفإونلا كلت

 ت راغللاكلتل فاك ءإوه ديدجت بيترتلةبسانملا طئاسولا عيمج لامعتساب و
 ١ دجاسملاكس انلا عيمج اهبلخدي يتلا ةيمومعلا نك امالا لخادةفاظن ظفحو

 || ىلع لهس اهريغو تاماهلاو ةهزنلا لاحو خارفالا نكامإو سيانكلاو
 ْآ ظ مهدعوتي و موي لك فيظنتلاب اهتمدخب نيطونملا صاخش الا رماي ناب م احلا

 | هل روصي و كلذ ىلع حدمي مكاحنإو رمالا ةفلاخم مهنكيي الف اوله ]و اوضاغن اذا
 ظ
 اسس سللاا هس سل مس م ل م سسحا سل بسع ع ْ

 كلن ةمالس يف ةفاظنلا نم لصحت يتلا دئاوفلا نع ةدايز سانلا نيب نأش

 2م ا 0

 تردي



 1ا/

 يذلا رذقلإو - ةنقنملا تانابنلإو ةلابرلا كارتب كلذ نم ةجتانلا راضملا ةوق
 ظعا وه ةفاظنلا مدعف ةليجاب و اهوحنو تالبطصالا نم وه هايملا ةبلحت |[

 ويعل ١ نك اسملإو توبيلا ءانب ةقيرط امإوربلا ةمالس مدع ىف بابسالا

 نك اسملا ةمالس ةجرد بلغإو تراكسلا ةح ىن رثا اًمئاد اهلف.تاناخاك
 هيب اومتب نا ءانبلا يرشابحةيقبو نيئادبلا لغف :هانبلا نوم نم ةلصاَخ
 ةيلباق وأ ةب ةب وطر اهيف عاونا راجالا نم دجوي ةناف ةمالسلا يف ةمملا ةياغلا

 اهم ةينبملا ناطيحلا تدهوش ناينبلا ىف تععضو اذإووجلا ةبوطر برشتل

 بايثلا ىلبتو ةعتمالا ريختف اهنم جثري ءامرطقنراطمالا ةليلتلا لوصفلا يف
 || طباض ىلعو ريسي نمز يف اعيرس اهنمةينبملا نك امالا يف عوضوملا ثاثالإو ||

 . ءانبلل اًيفاك اهريغ دجوي مل اذاف راجالا كلت نرم ءانبلا عني نا ناينبلا

 ] بيرشيف ًالوبق 7 اهريغنمىلفسلا نك امالاو تويبلا ساسا لمجيلف
 .ةبوطرلةا قرحملا بوطلا نمةينبملا تويبلانا كش الوابظنحوا ةب وطرلا
 00 نك اسملاولع اماو ةمالس زيكا يف

 ىلع انه مالكلا نوكلو ثوببلا عافترا ةدايز نم لصحت يتلا ضراوعلا نيب

 ىلع صخمش لكل يف يتلا ةيصوصخملا نكاسملا نع ملكتن مل ةيمومعلا نك أسما
 ىنبتيتلا تاراغملا ءانبب قلعتي امعيمج مدقت اذكرو تمدنت دق اهنال دارفنا

 اهريغو رانلا توب نعو اههاجتا ةيفيكو كييابشلا عاسنإو تويبلا لفسا يف
 ليسانا اه ةيصوضخخلا نك اسملا ءانب يف قبس | عيمج نأ الأ انه لونن الو

 الف نك اسملا لخاذ ةفاظن امإو ةيموبعلا نكاسملا ءانب يف ةتاعارم بج انه

 سانلا بيصت . يتلا ضارمالا بابسا لواوه ةفاظنلا مدع نال اهنم دب
 رتافد.ةيرظنلا كلذ قنينحت اننلءلهسي يذلإو .دحإو لحم ين نيعبدجلا

 | ينوا تاينشتسملا يف نيعينجلا صاختتالا نم نوكت ينلا ىتوملاو ىضرملا
 هيف تلمعتسا نوكت ام نيب ةلباقملا مث نجيسلا غي وا تاناخلا يفوا نفسلا
 كنمافلا دالب نا ملعإو كل ذكويف ليعتست ملام نيب و اًديج ةفاظنلاطئاسو

| 
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 ]| يتلإو سلكلا رينانت لاحجو يثاوملا اهيلا ىوات يتلا لاحناو يني ربكلا ضيحلا
 ىل ناثكلا اهيف عقني يتلا لاطإو قرلا اهتم ذوخاملا دولجلا !هيف.عنصت

 قرولا اهيف لمعي ينل ]و يانصلا ىلتلاو رداشوتلا اهيف عنصي ينل |و بنقلا |[

 جذل يتلا تاناخركلإو رافقلا يلط تاناخركو نوهدملا شافلإو ىوقملا
 يغلا قإوسالاو جباذملاكو متاهبلا نورقو عراكالا نم ذوخاملا نهدلا اهبف
 || يلا هو ةيناثلا ةبترلا نكاما امإو ٠ كلذ ريغو ةيدقلا سبالملا اهيف عابي
 جاديفسالا اهيف لمي ينلا لاخلا يف اي رو رض سيل نكامالا نع اهديعبت ||

 يقرعلا ريطقت لاحمو اهيف لغتشتو!,ةبطرلا دولجلا اهيف عضوت ينلإو عمشلا وأ
 عيجي يتلأو جاعلا نييكفت دا متناوا نهدلا لغش لاحمو نداعملا كبسو

 فو رعملا شرلاو قدنبلا صاصر كبس لغش لاحمو ناخدلا بابه اهيف

 نويلخايدلااهيف عنصي يتلإو قوشنلاوا ناخدلا تاناخو خيرشقلا تاعاقو
 يكئاي روملا ضماحلاب بايتلا رصق لاحمو رقبلا ىوأمو ةعمشملا ةشقالإو
 عنصي يتلا ل احلاكف ةثلاشلا ةبترلا نكاما امإو ريرحلا لتف لاحمو نيجتكوالا

 قرلا نم ذوخاملا هارغلا اهيف عنصي يتلإوةظوبلا اهيف عنصن لو بشلا اهبف
 نهدي ينلإو بهذلاب نداعملا اهيفىلطن ينلاو عبطلا فرحا اهيف لمعت يتلو
 ثالثلا بترلا لاح ن مان :ركذ ايويكللك رخو نوباضلا لماطبويقرولا اف
 امنا ال[ دج ةريغك اهخال عئادصلا عيمج - لاحم لمشي ال ناك نإو

 ةنعاشنت يلا ضرإوعلا ارظن اهانحرش يتلا بترلا نم ةبتر نع جرخيال
 نادلبلاةءالس مدع يفةرثوملا بابسالا نم ةلمجوا !دحإو ةيرقيف دجو اذإو

 |١١ مدلبلا يف ةنم اًرطخ لقا ةيرقلا يف كلذ نم جتانلا ررضلا ناك ندملاوا

 انن ١ اهانركذ يتلا ةيعصلا دعإوفلا لاغتسا هل. بجيف كلذ عمو ةداعلا يف
 || اهيف ةقزالا ظيلبت مدعو ىرقلا ناش ةي ةمالسلا ةيدعلا بابسالا ن
 كالي ع يحالنلا نيب دكمملا نتملإ اه ايعن بل اه نا نقوش دلل
 دادزتو .اهطيلبت صقانلا وا | ةطلبم ريغلا ةقزالا نم ةدعاصنملا ةكيدرلا ةرخضالا
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 بج وج وو ب يحير رج

 يرورضةقزالا طيلبتو . اضيا ءاوطا بطري و ةعقبلا ةعببط بسح ىلع لقوا
 طسو هي ءاملا فقي الئل رادجتا ويف نوكي نا يغبني و ندملا ةمالس ظنحل

 ىأ نيط هلحم ين عينج القل هنيوجت مدعو طالبلا حالصا يغبني و ةقزالا

 اذكو ةفاظنلل يرو رض نك امالا عيمجو قاوسالاو ةقزالا سكو. لخو
 ىلع ريثات اطل نال ةقزالا يف ةيزاربلا داوملاو ةل اسغلإو ةل ابزلاجيرط عنم
 لخاد ناك نم ةعص ىفرثوترخآ بابسا كانهو هيف كلش ال ةيموبعلا ةدصلا

 رضنو اديج اهنقزا عضوو ةنقتم اهتراعو ًايلس اهعضو ناك ولو ةنيدللا
 نمل صحت ىتلا تادعصتلا بابسالا هذه نم سيئرلإو دئاوفلا هذه ناقثاب

 ةعسإو ةريبك تناك املك دلبلا نا مولعملا نمو اهريغو عئادصلا تاناخرك

 نا ةنيدملا ةح ظنحي 0 طابضلا ىلع بجي رثكا اهيف عئانصلا تناك

 ثذناخرك تادعصن نم ناكسللر رض لصحي ال نا لع هابتنالا ةياغ أوهبتني

 نم اهريغو تاناخركلا بترت ال نإو ةي وايكلا عئانصلل ينلا ايس عئانصلا
 هذهورك أحلا نذاب الا ةمزمواةئيدر تادعصت اهنع ببستي يلا ن .5 امالأ

 بجي ينلا نك أنمالا ىلع نقشت ىلوالا ٠ بنر ثالث ىلع ةبنرم نك امالا
 نك اسملا نع اهدعب يتلا نكامالا ةينافلا تويبلاو نكاسملا نع اهدنعبت
 ام نا عانصلا نم ققحت نا دعب الآ اهنانب يف نذوي ال نكك اي رورض سيل

 ال يت ١ نكامالا ةثل ثلا ناريجلل عزم الو رضم ريغ عئانصلا نم اهيف لمعي

 باوت نم اهل هابتنالا بحي نكل اهنم ةبيرقلا نك اسمالر رض اهنم لصحيب
 نذا دعب الا نوكي ال ثالفلا بترلا هذه نكأما بيترت يفنذالإو مكاحلا
 . ندملا كلت يف ةلمبعتسملا قرطلا بسح ىلع تقولا كلذ يف ىلوملا ماحما

 || يبف نكاسملاو تويبلا نع اهديعبت بجي ىتلا يشو ىلوالا ةبنرلا نكاما اماف

 دورابلا نم.ةذختملا ءايشالا اهيف عنصت يتلإو هاشنلا اهيف عنصي يتلا تالحلا
 عراكا ابيف لسغن يلا تالحلإو خيارفالإو مساوملا يف عنصت يتلا خي رإوصلاك

 اهيف لمع يناإو ءارغلا اهيف نوخمتد ينلإو يندعملا محفلا اهيف يطعم يتلإو مئاهبلا ||
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 نم ررضت امهرلف هوحنو بثولاب كلذ نع سارتحالا عنمولو اهنم لزانلا
 تياونق بي زايلل لدب ولم نا. سانلل رس كرأل اف ةمقوروإت ةفدض
 اًدحا غيري ناريغ نم 4 ءاب اهنم لرزتو طئالا لوط ىف ىبت بهانالاك
 اهابناجو اهظسو. فظنيف ندملا ةمالس ىلع ةنيعم ةقز الإو عراوشلا ةفاظنو

 ءاملا نوكب هابتنالا بجي ءيش لك لبقو ءاملاب اهريغو نيطلإو لحولا نم
 انكار ناك اذا اهس ام رذق نم اًريغتم نوكي ال ةنيدملا ىف لعتسي يذلا

 عضاوموجاذملا اذكوليتلإو ناتكلا اهيفعقني ينلا كربلا لعجت ال نايغبني و

 ةلباق تالضف اهيف نوكت ينلا نك امبالا عيمجو لبازملاو عراكالا لسغ
 رهاواقاوس ءامأناك ءاوس دلبلا لهال ليعتسملا ءاملا نم ةبيرق ةناتلل
 لها اهليدحت ال ةئيدر صاوخ ءامال يطعن ابنال دج ةقيضوا يرجلا ةليلق

 ' || انكورهنالاو يقاوسلاو جاطبلا فظنتو ءاملا اذه اهيف يرجي ينلا ةنيلدملا
 عيجت ةعرس بسح ىلع ثالث وا نيتنس وا ةنس لك يف ةنيدملا بارش ىرجم

 ١ || بسانم هجو ىلع كلذ نكيلو اهيف ةنانتلل ةلباقلار هاوجحلاوا نجالا تابنلا
 يلا مخولا ةنم جرام دعبيو ءاتشلا لئاوا يف لب فيصلا يف نوكي الف
 جرخا يذلا لحما ىلا رطملا هام مدري ثيحب ناكميف لعجيالو دلبلا جراخ

 ةديعب نوكت ناب رذقلا اهيف مكارتي وفيجلا اهيف جرت يتلا لبازملا 2 هن
 ةئيدرلا ةرخالا دإبلا ُْ طلستللا ء ءاوطا دعبي فرحت ايناقم اًدعب دلبلا نب

 ةنوكسملا نك امالا نع نإويحلا تالضف نمو فيجا كلت نم ا

 "|| يرت ال نا ىلع هبني نا اهتمالسو اهتح ظفحو دلبلا ةفاظن طباض ىلعو

 ١ || ظنحل دوجا <يث الو سانلا رورم قيرط يف الوتاهزنتملا لاحم يف فيجلا
 رافكالادلبلا يف يغبنيف اي راجناك اذا اصوصخءاملا ةرثك نم ندملا ةفاظن
 تاعولابلاو ةقزالا فيظنتل طئاسولا دوجا لصحتل لبسلاو داوملا نم

 شروراملا يف ةديدع تارم فيصلا يف يتسلا لهسيأو ماع اهلسغ وهو
 رثك اهيف يذلا يدرلا رابغلا للقي ثاهزنتملا لحو لسغن ال ينل ١ ةقزالا
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 ىقبي ةدودسملا نال دج ةيل ع ان و ةذفان ةفيض اهمتقزا 5 ضراوعلا

 ضرالا ةفص بسح ىلع ةقزالا هاجتا نوكي نا يغبني و دسافلا ءاوهلا اهيف |

 ةعوضوم نوكت نا بجضف اهم ةلككتملا ةيوهالا بسح ىلعو دلبلل ةبيرتلا
 ىلع وور٠ نم !ًدوسنم نوكي يذلا ءاولا اهيف ذفني ال ثوحب ةئيه ىلع
 ةليلق دلبلا تناك اذإو ةميلسلا ةيوهالا ريغ ابيتات الو ةهلس ريغ نركاما

 ةريبكلا ةقزالا نم ةثالث وأ نانثا الا اهيف بتري نا نكمي ال ثيحب عاسنالا

 ةرارخ نوكت الل بودجلا ىلا لاهثلا نم لوطلاب اههاجتنا نوكي نا دب الف ||
 ةهرجإو ىلع يتلا ةقورالا ىف ساجي نم ةجمزم ةديدش فيصلا نمز سمشلا

 نكمأ ام اهضعبل ةلباقم بوردلا باوبإو دلبلا بوبا نوُحَت نإو تويبلأ ظ
 قكي ام ةغسإو ضيا باوبالا نوكت نإو دلبلا لخاد يف ءاوطا ذونن لهتيل ||

 عيمجوأ دوجوم ءاوطا يرج نوكيلوجاعزن اريغ نم اهيفسانلا لوخد لهسيل

 ند هريغ وأ قي رح دعب ةنيدأأ غانب ديرأ اذا اهلع نلمس رومالا هذه

 مث اندادجأ نمز يف تينب يلا نردللا اما اماهب الصاتست يتلا ضراوعلا

 رطضي هذبف كلاذك |يهلصن ديرا, اعيشف ايش ضراوعلا هذه اهيف تلصح

 راظتنا نم كلذل دب الو اهعضاوم نع تويبلا ريخات ىلا ةقزالا عيسوت يف

 ناكملا بحاص بجوت ينلا ببابسالا نم هريغ وا ءانبلا مدق ببسب اهطوقس
 بجي و ائيشف ائيش اهانحرش يتلا اياصولاب لمعلا نوكي ذئتيحو ةمدهي نال

 لم اهنم ةجراخملا ءايشالإو ةماعلا تاراعلإو توبيبلا عبمج نوكت نا
 ةنيتم ريغ تناك اذا ةراملل ررض اهنم لصحي الئلةنيتم نشإورلاو كيبابشلا

 دلبلا طباضرظنب قلعتم اذهو سانلا موبعل اهررض لصحت ؟دج ةيدقو
 باشخا يم بي زايملا تويبأا ءانب دنع هب مايتهالا يغبني اموسانلا داحا ال

 قيرطلايفرطملا*ام اهنم لزني مادقأ ضعبب اهع ةديعب ناطيح نم ةزراب

 قيرطلا ين رمي نأ. ةيزم بيزايملا هذه ريصي ءاتشلا نمز يف ريزغلا رطملإو
 ءاملاب ناسنالا لتبي ام اًرينك ةنال ةرطخ ةئيدر اضيا يف ةجيزم اهنوك عمو

 - مس

 وصوم



 يف يغبيف ةيمومعلا ةهزنلا نك امالا امإو ماجالا ٌجاتن نم برق ةئيدر تاعن |

' 

 فكن

 || ةبطر نوكت ال نا ةىصلل ةعفانوةبيلس نوكتل راجنالا اهيف بصتتينلا ةعقبلا

 | الوءاوملا ريس ر ضن ال ثيحب ينكي ام ةريكر اجتالا نيام ةفاسم نوكي نإو
 || يذلا لظلاو ةب وطرلل اعنم تويبلا نم ةبيرق نوكت النإو ادئاز الظ طعنت
 )| تاهزنتملا يف الا بساني الر اجتالا سرغ نذاف توببلا ىف امنع ببستي

 ١ نيتاسبل|ودلبلا لوح نوع نايسنالإو انج ةعسإولا ةةزالايفوأ ةيموملا

 | تناك اذا ةهلس نوكت اهب ةلصتمو اهجراخوا .دلبلا لخاد يف يفلا
 | راجشالا ةريثكلا نيتاسبلا فالخي ءاوطا ريس لع  دعاسن امزيي يتلا ةفاسملا
 || ناف ةيلاعلا تويبلا ناطيحنيب ةروصحم تناكاذا ايسال اهضعبب ةكبشتملا
 1 .ةعبانتم ةيحاشترا تالزن بيست ةريثك ةبوطر اهنع ادن ذا ضراوع: ال

 ||| تاتابنلا نم اهريغو لوقبلا اهيف عرزت ينلا يضارالاو لضعلا يف اباهلإو

 ا ايف ةنع ببسي نيستلإو . يتسلا ةطسإوب ةبصخم اهريصت نال ةييلس ريغ
 |١ رثكا ةريثك ةعظقتم تايمح فير إو عيبرلا مايا يف دالبلا نم اهنم برقي

 |١ يف نييلعملا ضعب لاقف ةقزالا امإو ةميظعلا ندملا نم اهريغ ىف نوكي امن

 || لاغشا تاناخركلع توثحإو تعسنإو دلبلا ترثك ايكق مسجلا ةئرلاكدلبلل
 ]ا ةقزالا ناف اهيف ءاوطلا ددجت لهسيل ةذفان ةعسإو !هتقزا نوكت نا بجو

 | نزخمي ل ص|وح ةلزنمب نوكت !دج ةعفترم توبيلا اهيف ينلإو ةجوعملاو ةقيضلا
 || نروكت اهناكسو ةرثكب اهلا رحبإو سمشلا ةونن مذعل دوسنملا هاو هيف
 || يف ضيا ضرإوعاط دج ةعسجلا ةقزالإو ريزانخلا ءاد مهيفراكيو ةلوزهم
 أ هنوكس نمز اهنرك يف ريغتي نا نكي اعبرس نكي مل هنوكل اهيف ءاوطا ىرج نا
 || رحلا لضف يف اهيف نوراملإو اهءاكس نوكيف اضيا اهريغي ةرارحلا نمزو
 ] ايسانم ةقزالا ضرع ع نوكي نا نذا يِغبنيف (س ثلا ةرارد ىلا نيضرعم

 ا دالبلا تناك اذإو لظو ف بداح لك نم ماد اهيتاي ثيح توها عافترال

 || هذه نم ءزج اهيف للق ةقرحلا سمشل | ةعشا ىلا ةضرعتمو ةراح ميلاقا يف
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 ا يغبني الف كلذ ريغو ماجالإو ةيرادلا لابجلإو ةعقبلا ضرإوع صخب امو | ظ

 لوقنف اهعاضوا ثيح نم نكاامالا نع ملكتن افإو انه هب ليوطتلا .
 نا بجي يتلا ةييلسلا ةعفانلا دعإونلا ريغ ىلع ينب نادلبلا رثكا نا

 هنوكل وا ةلوهجم دعإوتلا هذه اهيف تناكت اقوا ىف تيب اهنوكل اما ظحالت

 دادزي دالبلا نوكل امإو ةصوصخم بابسا دعإوقلا كلت ىلع اهئانب نم عنم

 نادلبلا حالصا ين ةئضل | اياضولا لبعتنمن نا بجيو ليوط نمزو تقو

 دالبلا ناف ةديدجلا نادلبلا عاضوا عفر يف امنع وهسلا يغبني الو ةيدقلا

 فخاابيف نوكي وللا نال دج ةولسمونعلا لعق ةعفترم ضرا لعةينبملا

 الو هايملا نجات عنْيو يوركلا *اوطا اهيف ددجي ءاوطلا ريس ةلوهسو فجأو

 ةرخجالا لاوز اهيف عرسي و ديدتش سعب الا اهيلا ةيماجالا هايلا لصت
 بابسا اهيف دجو انلك دلبا| تربك انلكو ايف ةنوكتملا ةرضملا تادعصتلاو
 بابسا دجوت دقف ةيبظع ةدافا ناكسلل ديفم وه يذلاءإوطا ءانن ىلا ةداضم
 ذلبلا يف صاخشالا ةرثك وه يذلا رضملا ببسلا اذه ريغ ةضراع ةيجراخ
 اهمال ندملا ةمالس يفرضن ةذه ناف سي راتملاو زاوسالاو ناطيحاكر يبكلا

 طارقوبيإو اهطسو يف !روصحم نوكيف ”هددجتو ءاوهلا روس عنتزجإوح ةلزنمب
 ًاضارعا مهضارم ١ يف نوقالي ةنيدملا روش برقب نينك اسلا نا ىري ناك ظ

 سي راتم ءانب ىلا جتحا اذإو نك امالا ةيقب كي نينك اسلا نمرثكا ةرظخ

 ترضل نصت يتلا تاركلا نم اهيفرثككي نأ ىنبتيف اليوط ام اهظنحتو
 نوب وسل راتملا نوب نكي نإو ٠ جراخما ءاوطا اهنم لخدي ىتح أهنم دورابلا

 نا يغبني و ةسمخ ىلا تارتيت عبرا نم اطوط ةفاسم اهنم ةبيرقلا نك اسملا

 ةلخادلا نكأسملا ترع ءاوطا عنمت البل دج ةيل ا نكاسملا هذه نوكت ال
 تاسارتحالا هذه تناك ةقيض ةقزالاو ةيل اع :ناطيحلا تناك اكو اهنع |[

 اهتم لصحب نا نكي اهنيصختل نك امالا لوح لين يتلا قدانخإو ةعفان |

 | دوجوبالا متي ال كلذ عيمج ةمالس يف يعسلإو ائيشفاكيش ناينبلا يف اهعاستا |



 ا

 ادعصتلا نع اذكوبةدسافلا ةينإويحلإو ةيتابنلا داوملا عيمجو لب ازملا نع
 ةيندعملا ||

 سداسلا لصفلا

 نك اسملا اهيف بترت ينلا لاجلا ةريخ يف

 ضرأ نار نم عيش ةتدافتسا امأو عئانص ضعب وأ ابيرجي ل اغشا هيطاعت

 ةعيبط يف نك امال ريث اتو ريغ نع هيلا ىواي ضرالا نم اناكم ناسنالا
 نوضرءتم ةروصح ل احم هل نوعبلجملا لاجرلاف ديف كش ال هبادإو رشبلا

 اهنونئقي يتل ١ تانإومحلا تنمو مغاتجا نم دعاصتن يتل | ةرخضالا عاونال

 دتشي بابسالا هذهو كلذريغو معئانص تاناخرك نمو ملاغشإو مهني ذغال
 هتلقوبعشلا ةرثك بسح ىلعو اهعاسنإو نادلبلا عضو بسح ىلع اهر رض

 ىأ ةرطخ ضارما اما نينطوتملل ةنع جنن بابسالا هذه نم ةلمج عامجأإو

 : جالعلإو بابسالاف رعي نأ ؤهه بيبطلا لع بج يذلاوةئيدر تادادعتسا

 يتلا توييلا ءانب ةئيهو ةتيملا ةرخضالا اهنم دعاصنتت يتلا تاناخركلا عضوو
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 / ةمالسلا ةتايسازيغ ناسنالا اهدصتي تاياغو ةيبايسأ لع سسؤؤم اذه

 5 أما يف هيف م هيل ىو أي لحم ةريخل تاسنالا بستج هذ يتلا بابسالاو

 ٍْ لضفي اهب يتلا بابسالا يف هذهف ودعلا د ماو ىملا ناو لفعل

 ' ١ ابنم اريثك ارادقمصفني وأ ضراوعلا لكى م ةاجنلا طئاسو ديفيال بظلاو

 ١ ةضوصخ ا نك اسملا عضوو نواكلبلل ةبستلاب ةريكج دءإوق ضعبب رماي ةنال

 | ةيدارننالاة وصلا ىف كلذ ريغو ةيموملا ةمالسلا يف ةيصوصخما اهتمالسرث ون
 || توييلا ةمالس يف ةركلا ةعيبط نرم ةبكرملا هايشالا ةلعنت يذلاروثاتلا

 || ةعفترم ضرا يف يتلا نكاسملا صخميامو ءاوملا ئانن .صخي ايف نكامالإو
 1 اباجالا بالغا ينوا روج ”ضاوش ىلعوأ ناوحالا برق وأ لهسيفوأ ظ
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 اًريثك يتلا ةيلضعلا تاباهتلالا ةقيضلا بوردلاو تينإوحما ف ىبرت يثلا |
 دارملا) ةنكمالا لفسا يف نينطاقلا ةمدخلا نم اريثكو نيباوبلا بيصن ام
 ملعجو ضرالا رفح تيبلا لفسا ىف لمعت يتلا نك امالا توييلا لفسأ يف

 ع لصاوحو نزاخم هيف

 ينلا تاقبطلا نع ةيوطرلا ظنحي تويبلا لفسا ( لفسلا يف يناثلا)
 جراخلا ءاوطا بملج ام ردق ىلع ةريثك تاحت هيف لعجت نا يخبنيف ةقوف نوكت

 نوكت نا يغبني تييلا نم ةسئيرلا ةهجإولا ( تاحنفلا يف ثلاغلا )
 كيبابشلاو ذفإونلا نوكتليقرشلا بونجلا وحن ةبطرلا ةدرابلادالبلا يف ةلئام

 ةرارحلإو ءوضلإو فيشنتلا ةدافا يف نسحا يف ينلا ةهحلا كلت وحن ةحوتنم

 يو كييابشلا رثكآ تفتف كلذ فالخم نوكي ةيبونجلا يحاونلا ىفو
 تييلأ 0 ءاوطأ أيل لايشلا

 ناك نأ تييملا نال م.م رمأ ثويبلا سايق (تويبلا سايق يف عبارلا)

 هبفئو ركلا ءاوطا رادقم ناك اًدج 0 ناك نإوةتئيف دن لسع ل اي

 ةريسيلا ضارمالاو ةعصلا فعضت ناكملا اذه لثمىقو اعي رس دسني اليلق

 3 ةرطخ ريصت

 نا يغبني ال ( توببلا يف ةدصصل ١ ظنح صخت تاسارتحا يف سماخلا)
 تنج اهتراع يف تلخد ينلا ءايشالا نوكت نا دعب الا توييلا يف نكسي
 نابنحإو لضعلا عاجتوا ةنم لصح لما اذا سارتحالا اذهو تنشنو
 ناهدالا يف يتلا ةيندعملا تادغصتلا نم خلوقلاو .صغملا ثدحيو ردصلا
 بسحب فلن هييفت دعب تيبلا ف .نركسي نا بجإولا نمزلا رادتمو

 ةهيجو ضراالا عافتراو ناطيحلا كءمسو تاراعلا نّومو م لاقالاو لوصفلا

 ديدجت لجال يرورض موي لك كيبابشلا تو. كلذ ريغو ةراعلا عضو
 هيلا تاك ناف ءاسملا دنع اهدس يغينيف مونلا لحن كيبابش امإو ءاوطا
 نك اسملاداعب ا مزلي وءإوطا ديدجتل نكي اممز الا كيبابشلا تف يغبخ الف ابطر
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 || ىنتكسلل نكلو ان امبادللع يوذ هريغو ريزانخ اء ادب نيباصم نيففتنم نبي واننبلا

 ' ١1 كانه نوكي ءاتشلا يف ءاوطا نا اهنم ةمج دئاوف ةريبكلا دالبلا وأ ندملا يي
 ْإ : يغبنيف ىرقلا يف اهنم ةباصا لقا نوكت اهيف هتافالئخإو ارب و ار لقا ١

 7 | ةمارلاو نيج اهيف اولا درجتل قرطلا ةلدتعملا نركاسملا اهنم رات تأ ١
 ةردحلا اهنويب نم لفسلا نكاسملا بيصت سمثل ١ ةعشإو هوضلا نا ثيحي

 هريغ الو لحولا الو بيزايملا هام اهيف ثكواليتح طيلبتلا ةديجلا ةقزالا
 اهوحنونيتاسبلإو يتإوسلاو هايملا ةرواجم دالبلا ىكسيف يغبني و راذقالا نم

 بلاغ اهيف اوضق ينلا نكاسملا الو ميلاقالا اوريغي نا مل يبديال خويشلاو

 مظع ببسل الا مهتايح

 0 ظ
 سماخلا لصفلا

 كلذب قلعتي امو اهب 20 ةراع قرظو ةراعلا نوم راينخا ُِ

 تاسارتحالا نم

 ش اف لمتسنالف ايلا ١تنومرامال هبكياا ناكملا ةريخم دعل يغبني

 ' |١ قرح اديج ريغ نوكي يذلا 'بيركإا الو ةلوهسب ةبوطرلا لبقن ينلا ةرابحا
 ريثكلا سبجلإو اهتسوبي ظفحل ةديج دامرلاو نيطلإو روجلاب توبيلا ةراعو

 ةقورالا نأاردج بيذشخم يغبني و اليوط مز ةبوطرلا ةماقال بيس نوكي

 ثادعصتلل اهظفح نوكي ىتح سوردنسلاب نهدت نإو توببلا نم ىلفسلا
 || نّوملا ةريخ دعب نمو اهب قلعتي ءيشريغ نم اهلسغ لبسي و لقا ةينويحا
 ةرامعلا ةقيرط ناييبب مايتهالا يغبشي

 | ةدرفنم ةراعلا تناك اذا ءيثدرضي ال توبيبلاولع (ولعلا يف لوالا)
 | ظنحيو اهيف ءوضلا ريثات ةراعلا نع عنمي ميظعل اولعلاف ةريبكلا دالبلا امإو

 | لافطالا ببسي و يوافنيللا زاهجا هارد اهيقر اهسريشي و3 زل ١

 وص



 يناثلا بلطلا

 ْ الأو روح آو تاباغلا ةرواجم 5

 نكسملا كلذ 00 تاباغلا رإوجي هيكسم مايق دارا. نم ىلع بحي

 نوكيل ةيلخا ابنيب و ةقرفتم راجتالا هيف نوحت لح يف ةبيرقي نا ةىضلل اًديغم

 نا لجالو ةهج لك نم ءاوطا رورمل ةيفاك ةفاسم نكسملا ةرئاد لوح
 تاباقلاةزيخو ٠ ةلوبننب راجتالا نم نكسملا نم برفامسيشلا ةعشابيضل
 تاباهتلا اهنم لصحيو ةمصتل | يدع نكتسم ا ريصن طرشلا اذه نع ةيلاخلا

 ةرواجمو . ةعطقت٠تايمح اًبلاغو ةيوافنيل تاجشن وةيحاشنرا تالزنو ةيلضع
 رجل لصح اذا ثيحراذحنا ةعقبلا يف ناك اذا اًدج ةيصللذ رج رجلا ةفاح

 دوجول اهيف ءاملا فقي الر زج هل لصح مث ةعئبلا كلن يف ءاملا ضاف وده

 هايملا عيمجو رمهنالا ةرواجم يف لاقي كلذ لنمو نم عجري يذلا كلسملا

 تاكرح نكل ةب وطرو ةدورب ءاوهلل يطع: اهنا ىوسس بيع اط سيل ةي راجا
 تقبا اذا الإ ةيصلل رج اهجرواجو !اودلا ىلع ايف ةددجنم يوركلا ءاوطلا

 ضرالا هجو ىلع انيطو ةلحو اهضافخنا ذعب هأيملا

 دالبلا يف
 ةدوج لقا اهانكس لعج يذلا وه ندملا ين نك اسملاو تاراعلا عضو

 اهيف ذغي ال اًردع اهيف ءاوطا ددجت نوكي ةفيض ةقزا اًئاذ اهيف نال ةئصلل

 ءاوطاىرجم داضت تافاطعنا الو ذفانماهيف سيلو ةبطرامئاد ةعقبلاو خوضلا
 ةيناومحلإو ةيئابنلا رهإو حملا نم ةدعصتملا ةئيدرلا ةرخضالا اهيفسبنخت اًتادو ||

 لصحت بابسالا هذه نمو ةقزالا ىف لحدولاو مولإو رذفلا أهتم نوكتي ينلا ظ

 رفصا مهول ءافعض صاختا نم رييكرادقم ةرييكلا دالبلإو ندملا يف
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 | | ءاوملا اهيف نيوكي يثلا ةيدوالا يف نكس اذا لوظن نأ نكميو هنايح ةذلم
 ١ || صاختشالا امإو بلقلاو ةئرلا لعفل عارسالا ليلق اقيفخ ةدشلا ليلق اًئداه
 ةقيضلا ةيدوالإو ةضفخنلا .نركامالا يف نومتسيف ةيوافنيل معينب نيذلا

 مدادعتسا منع لوزيو لابجما اونكس اذا موقس نم نوجر و ةبطرلا
 راحلا فاحلا لهسلاو ةيوبحلا مهفئاظو لك ددجتو ءاضيبلا تانافنحالل
 صاخشالل .تالحلا ا ةيوطرلاو تتاباغلا نم ةيلاخما لابخلو
 1 نإي وافنيللا

 لوالا بلطللا
 ةعقبلا بويع ِ

 بونج يف يتلا لابجلاك ) نارينلا اهنم جرخت يقلا لابجلا ةرواجم امإو
 دالبلا هذه ناكس قمح ىلارظناف ايليسي- لبجو يلوبان لبجت يا ايل اطبلا
 أ ( كانه نينطاق اولاز امو متكاما تمدقو ةديدع تارم !وقرتحا دنل
 اذكو اهنم ةفيخلا ضرإوعلا رادقم فرعت سانلا عييبج اهريغو حاطبلاو

 | نم مدغامو لزالزلا نوم هبوعشلاو دالبلا نم برخ امرادقم نوفرعي
 ةب رجتلابهح هنوك عم كلذ نع ردصي اهب ابعت السانلاو ةقرحلا ةيرانلا دإوملا

 نا فورعملا نم نال نجالا ءاملل هترواجم يف هسفنب !ًرطاخم نوكي لجرلاف
 ةِ ددجت يرود ءانفو ةيئابو ضارما ةنع ببستير حا عوجر تقو يف
 كلذ يف ةطلستملا جايرلا ىلا نوكي ام لقا هبنتي نا لجرلل يغبنيف هتاقوا

 لقا ن وكي ىتح جيرلا بوبه لحمجو نجالا ءاملا نيب ايف ةنكسم لعجيو لخخا
 ةنكسم ينبي نا دارا نم ةحبصن ينةلذب نكمي ام اذهف ةئيدرلا تادعصتال اضرعت
 زىصلا ةئيدعلا لاخلا هذه وحن يف

 -مسسس مس 0 04---



 يئانلا لصفلا

 نك امالا رايثخا يف
 بابسال ةانكسل ةبسانملا نك امالا امئاد رانخي ناسن الانا مولعملا نمو

 نا عم تاقوالا نم ليلق يف الإ اهنم ةعصلل بساني امل تفناي الو ةيحص ريغ
 ةنقوي ةحضلا نوناق لغو يلكلا هابتنالا يعدتسن ةمم ةياغ كلذل تانتلالا
 ىلع نركامالاو راظقالا عيرجن لوالا رطقلا رثا ىلع ركذن يف ءايشالا ىلع

 ةيواحماههوكك ءىدر ضراع ىلع ةليتشم نكت ل اذا لجرلا كسل صن مويعلا
 لاك مدع اهنع اشني ينلا ةئيدرلا ضارعالا ىلع يونحي ام اهريغو جياطب ىلع
 ىشخي ةناف ناريتلا فذقت ينل ١ ل ابحلاك ةيعيبط رهإوظ ضعب ىلع وا ةعصلا
 نكل ىكسلل ملصت كلذ نع ةيلاخما عضاوملا عيمج نذاف مظعلا اهرطخ اًماد
 تادادعتسالا فالئخإو ةجزمالا فالدخا ناف صاختالا عيمج قفإوت ال

 صخغل اعفانرطقلا نوكي دقف ةفائخم راطقا ىف ىتكسلل سانلا بجوي ةيضرملا

 ميلاقالا يف مهكاسم اولعج نا تيب وارنصلا رضي اذه ىلعف رخال ار ضم

 كلت ةرارحل نيضرعم لونوكي نا موساني ةناف نيب واغنيللا فالخب ةيبودجما ||[
 ال اهعغن ]و تاهبنملا دوجا نم ةملاتملاريغلا ةيطرلا مههئاضعال يف يقلا يحاونلا

 ما

 ثلاثلالصفلا

 نك امالأ عافترا ةجرد يف

 هاوطا ديف تروكي يذلا عافترالاف صاختالا ع كرت ف

 نولباقلاالو.ةفاج معينب نيذلا الو نويومدلا ةئكسب نايفبني ال !ديدش
 ةيويرثا قم ايبهتلل دادعتسا هيف ناك نى : لت بساتت ال يهف ةلمجلاب و ميعفلل

 لو :ل دادعتسالا اذه هيف نم أهيف نكس اذا لب امزيرونيالا عاونالوا



 لوالا مسقلا

 اهعبتامو تانوكسملا يي

 لوالا لصفلا
 تارث ملا نم هتياقو لجال ناسنالا اهعنصي يثلا لاجلا يف نكاسملا

 ةريغوارعشلان ماتيبذخت نم سانلانفف اهلهاند_تفالئخاب فلدختوةي وحلا

 ةطولمر جشل | عورف نم ةتيب لعجي نم مهنمو يداوبلا بارعاك مايخلا نم

 فايرالا لهاكنبللاب هينبي نم مهنمو ةشجوتملا لئابقلا ضعبك نيطلاب

 نا مث ندملا لهاكر يجلإو صجلاب اًينبمرجأو رجالا نم هذذقل نم مهنمو
 بيكرتو اهيسقثو اهعاسنإو اهعضو فالئخا بسحب فلدخت نركاسملا
 مسجلا تأيه ءاوطا ةددجتم ريغ ةفيض تناك اهلكو كلذ ريغو اهذفإون
 لق ءاوطلا ةددجت" ةعستم ةعنترم تناك الكو فعضلا ضارما باستكال

 ةريثك ضارمال مسجلا ”ىببي ندملا ىكسو . ضارمالا باستكأل ةضرعت
 اهنم دعاصتن يتلا عضاوملا زثكو اهب مماحدزإو اهيف سانلا ةرثك ببسب
 دجاسملاو تاما ]و رايدلا يف نوكن ينل | ةيلخالا تويبك ةننعلا حتاورلا

 اهريغو تاماهلا ةينقا لثم اهيطاوح .نوكت ينلا هايملا عقانمو جاذملاكو
 اهيف بصنت يللا ةيراجلا هايملا نم اًديعب ةنيدملا عضو ناك اذا اصوصخ

 ةبسنل اب ضارمالا باستكآل اضرعم نوكي ذئتيح مسجلا ناف ةينقالا هذه
 ةددجتل ريغ ةبطرلا ةضنخنلا لاخلا يف ىتكسلإو ةنفعلا ماسجالاب هلبمتل

 ضارمإو ريزانخلاءاد لثمةي وانئيللا ضارمالا باستكال مسجلا ىببت ءاوطا

 || بارشلاو ماعطلا ةءادر كلذ بص اذا اهسال كلذريغو لسلإو ماظعلا |
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 دوا ف دنقلا

 د1 تسلا ةههالا الا ةدعو ٠ داقنلا ءابطالا رخغ يذاتسا ىلع ابها

 5 تملا ماها .ةدان.: نيدايم ىف تاياغلا ىلع يراخجمإو . ةدايدلا تاودازرحم

 ةيدلب بيبط يناردبكسالا يدنفا دي روتكدلا يديس. مركملا يساطنأ|و
 ءابطالا لبق .نرم ةعوضوملا . دئاز ءانبعاب اهنعلاط ينلإو . ماشلا قشمد
 ريدقلا هنا اق ضد ميركلاهللا نم ايجار . نيرهاملا
 ماسقاىلع هل ؟بترم . تانوكسملا ريبدت يف ٠ تاقرشملا موجنلاب ةتيمسو . مكحلا

 ةماقتسالا قئارط حضوتسن هللا قيفوتبو ٠ بل اطمو لوصف ىلع ممق لكو
 ءافرعلا ءاضغا نكل يتردق قوف ناك نإو لاجما اذهب يرجلإو- باوصلاو
 غولب ىلاعت هللا ءاش ترا لفاك ةيوطلا قدصو ٠ يتقاف'بدج يف لومام

 (بخغري و نوسفانتملا هب سفانتي ام منعا نم بطلا مع نإو الأ. ةينمالا

 ظ 0 نويغارلاوب

 ءانم لكب ظحت هل ردابو تت |واصاي بطلا لعب سفانت
 ءانعو ةلع نم انل اًظفحو انتايح نوص للعلا اذهب ناف
 ءاودب ةصخالا ءادلا نم هقلخي يكحلا هللا دجوا اف

 دوبعملا كلملا ةيانعب دوصقملاب عورشلا نإوأ اذهو

 7 ظ 1 ليوم 5 0

 / هل 01 3006 9
7 0 

 لكلا



 1 ةهمسيسسسلما
/ 4 

 نلمس 3
 يلع ظ ايزامسل دع

 مّلع- ملقلاب اعف لهجلا ءاد نرم بولقلا ضارما ينشيذلا هلل دمحلا
 باتكلاب هادهو . نايبتلا بوبا هل فو. نايبلا همملا . معي ملام ناسنالا
 . داجتالا اذه ةككح ةفرعمو .:داشرلا قيرط ىكآ: ديدسلا لقعلإ.: ديلا

 . محلا هجولا ىلع. نارمعل ]و ندهتلا ماهل . ناسنالا ظفحر وبدت ىلع ينبملا

 لغو ديحم انديس لع ةيالسو هللا تولع ملسالا موقالا قيرطلاو |

 ىلتر دقولتكوش ةرضحومبللا مدإو. ل .و يو هلإو نيلسرملاوةايبنالا رئاس

 1 برعلا نيطالس ديس. مركآلا ناقاخلإو٠ ظعالا ناطاسلا ولتب اهم

 | عاوناب !هبابرا يبحمو ٠ مكلإو مولعلا يبحم. ممالا باقر كلام
 ةضو 0 مداخو نيفيرشلا نومرحلا يماح» نيرجيلإو نيربلا ناطلس. مركلاو

 ناطاسلا نبا ناطلسلا نبا ناطلسلا هضرا يف هللا ةفيلخوهو الا ةرهطملا

 ناطلسلانباديجلا دبع يزاغلا ناطلسلان با ديبختا دبع يزاغلاناطلسلا

 سوفن لعجو يزاغملإو .حوتفلا عإوناب ىلاعت هللا هديا ناخ دومخم يزاغلا
 . ةيربلا يرابلريقفلا دبعلا لوقيف دعب اما . يزاغلا هنيس ىذغ ءادعالا

 ناهلس نب دمحا نب يزاغ ديشر ةيفيدرلا ريباوطلا باتك ةرمز نموه نم
 فعصو. ةيباعلاو ةيبطلاب تكلا ةعلاطمب اقغشم تنك 1.١ يروسلا يفريصلا
 تانوكسملابثحبن باتكل موزاةدش تيار دق. ةينامزلا ثدإودك|و رابخالا

 . ةليلقب تسيل تاقوا تفرص املاطو يتيح ا ريغو يقييفح ا ثوملإو .اهعبتامو

 بك ةدع يف اقرفتم يلطم تدجو ينا الا ثرفظ اف. كلذ ىلع ثمبلاب

 | كل ذل ن وكي نم ىلع ريسيتلل احن. اهدروب ضايج نم يمظتي ورإو اهتسردف
 | تا يتلا بتكلاةلمج نم .باتكلا اذهعمج لع تلفظن دق . باغرلا نم
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