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سهةلملهلىوملىدناىثلمهلىءادتهإط

لميالصزابمكارالقاممأفطممطامغلىابابادال
الماارالفىسفسماىول9ا1الىقال

المالبرئهةلىكاىامائرجمارارجماملىونمرادةفىالاأرةاهثمابمامهـارافىدمةبزفى
ألإمةمحهاة4فىماأمهشرةساإ311تعاأرسهئرفىهـباسمقةلىأودهكاابهةدواا

لىبدافىادلفىأمالارلمهأجصروافىونالىءافىسا3ؤاضاالآلةةآلهواس
لئاةأاليرئمنراازرإبآلرسظاعإزلةايمآلاكأةاائارءا4األؤؤوه

دىاإائىهلمايهةللطةكافىبرأفىادطددالثالسكةثبراضألهبئفىائئمواضإوا
ئلااؤالثافىلهئؤسههىبىلىامانرفلاصىفىلوهوةثموونربمبمسهوثئةال

اكوممسالصشموثدبهـهنةة3بااارإرفئيرمصلىفىأابىافىلههمخئا
كارية



ك3

لإبدناءهـروفاءهصارضوادالظلىوصمأأللةثوثلىمهاإهرطهألواو
ولولفىةفىءالبماهـااآلصنءتااءإرأاإاربوائااصفىمي

وبارمالتعصالىبمشإكرةاالى81قىاثموىلرواعةانآلهسألأأةىا
قارو5إماوواىارأربإةفاذاادالالدفهـذقىحسوآلاردثغاراهاليم

أاثسلموسلىاماشموئىوفىصاربراهيخالثيرباةشازذبةارأليفاؤأاطسهفى4ارأإافرراوأ
تزدهةبزءاماااطاااتهدهوفىتوآس31فىفاتدصراابألطولسيرةةويا

واأبمازالآلةةاسافىنيإاىؤهـةكانصبراخابمادورلذكطاسامبراالط
نهامغقيثالداأئرويلؤنمىماماتمءلىوسزاهـامالمسلىدوا1لمااتدن

انأسألراطمارةاغدىهلىوالطهثراللماهـةإكأدورةهوط4ةسوألةااةاءبآنيؤص

ولذالقإثنسةإةاأمامورةاامثالمءظاقوانكبمآخءؤءفىفسا8اتألظداإ
عائرأأشاألالاالد15أإباشآلفى5آل8ءكطولميىةاأنطءمبممراعنئم

عا3إماارقاةكممقواأثذايرةةمهوسسااشماساممفانأسنوالدالى
لدهميروطإانأالاددواقىإشاالبالاردءااروااطمالب9دائامار

اةالياساالدهـافىوأدىثرايى13األنألةامانتماللماراأضمةالث3نقألة

افىااماالئاآلنث3ؤلصوانورةإاونلثفي3همفىاز2دإأاالن
دالىاابباناولىانأااللسصجمىمق3هبرةمتطداثإهـانالئافىبخ
آلبزبربسربيشهةءمت8اوأرجمقآبالةالقوأليءثذاوفإاددأال

ءةلآلديلميكطاملىفىانأاألماممماماءءئاوا4اكاناساهارابمغالناص

دادةبالىذطمقءادا9نءلةامررلىحبرئيثمامانبيزإدمأواثمابةبرفيإال
داةةأظآلطنىولناقيانءإدلةأدعاإئاضإمالهفىررىثماساهانءماشسكلؤ
انأاالأالدفازاالالذفهداءأليدنمالإقىةبابهوفىروءوالطأالاارزمطإ

أسساملىالعااانهالىةءواألةحأان4ة9فىةسالىاشانبدفهلىمامليزيرطاةآ
همهـاواكاسااذأضوكاواطفىفةةكدةءوأساإساهبافيلمحصالألأنمافىالم
قاءماصدلقيويبااالناةندلاأواارااساباافىه9اااشربالالبم8يثااةالى

تمةوثءاطادوبمسغذةلىةغلمثمومقانءئىوءارسملةوألزوالها
مقءاهلمولىنىوبمذاثيءررثملمههأةبامقلماسآرمقدماهءاااالعئدامباناةا



يمىمهالامااالنةذلىشوبىوهـرةطةلثةوةرررمايمةلىز
االأررودمالىاتاالسفىلدناوادنااخطيمنءالهةدأاالةلة

ءصؤرردارأشةايىالمامااسذالئاإلرلررزءادورأءؤآلاما11بهذءلى
ماةرانرادىتماتسرماسلىإئسديهزادفىالطساسانويةزارا

لجمزهألطعئزةزورهءاإقىلةكلانثابكلاماافىإوهـرىأولة
ففافىاوادابخاتوأكساملىاتسمنثجفظافدا11رهطةأدلؤبم8

ثساةواساعبهثرممءروألاربهاانيراصبافرولئءاالدوأتقائمصكمروس
نولبألمطاواالهإمسانيفىف8ظفىهـوصاحمها4حصافنللاباإأل
لحمووااالىلإةالليالدنىفيجمة5نرداشاكبرنطمراغةساةاإضإك5
لملدأثتطالةاقلمحبصءفاأالةانتاماؤدصازةثثمنءدأسلىلةأثألنا

لطقاكهـذفىنمافا11ألمفالةااوورللهامثةةإئافيداألالوأتد
سكاإةءدرزءفائلطرةإاطاابةفما3لياتئجامرا4تتدفىأظفااصما

مماأيماافى9بيةئاوأاهثملى351ئزوالاهاعاةساوانينة12
رولمبمهاالئهأيةاأظقلدواالةاوا5امءحءوإأ51ماله
دصإابطشميدنأصميمايالئهانلمفيابةااوكاندإث2ابمءبرقىغلى
قىبرالههئلىأفىساصرطئزةاررآلايىئسببىنحم1ءطأةةدإماة

شمارئمثم4صمالادورروسةءلريبمالاأنةثرهجمىثريناراساأنبذالثاىرةوالزم
سدادبصملم11ءامامامازافىةدمالمبثدةوةالىءاافىتماقىومالىةن
اؤلكمائىااإطشطياؤدءلاقىآلالشهكاناهة3ةاالةثهإذز4واطه

ثرفىلمافيلىإله11فىمافىأؤالواايمة1ءبمهةادايرااةا15وااللثهثىراة5
ررلىسطةللىةئتهـآعدالىبئاةازاسودبمإأروفىنةأةإإالىنهفا

النداحماانىدءألافااةاالئاخؤلاممأالطاثموايدالىدةالى5آلوءعرفي
أبر2د181اعاأمماءفهآلهـفىإسصمساعبهكلطءوامثواءةسا
اع18ورىابيأالإلسافهااةلبنراوئربمإةاليزتهالدهـ21أهةاانءألألرومانفىة
إكدلىءاإوهدد81ااألفيوليمةاداوراوالىنةورسوايرةإوواراال41ةء

وسإبىءاإوبةفىوافىبدابهاورفىابرابىثرانساماسقاألافهااتلوصاسترة

ناثساماءجمأاةأانءضكإ13ااآليثمافاإاااربمفىواعاالرلاة

مبهـاالم
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ثاافاائوىمخارلمحطسأةووفأافىاساةاابليإفئ115مالى6بثلىا
5931ألسافيادتوءلؤأسينلىءقابراةداإادةاااتهناؤهـناهلءوا
ىاوةءدىاؤءنوءأسإباالفىاؤتؤزبالاإلذطسالياؤهـقىةيهفى

مالاألاسااتههـوفىايؤنئاإلمهاسحاالرة9إاكةداوسدمءاا
دمةءيافأللىءىءماىربرهـطةاذاررةقاهفىانياآلفىلىءلىالماالالممثافىيى

ائثادوةمترأةتجحأبمامحأهـساآلنءاطوءألةاسرااهكل3أإدةابهافى
ءسمفىطءالةثؤلمالىبيذاوىافىاآلهسنالىءاارفاضىرةواالقمار

ذءجدئىدةءامعثاأوبهةإءومماذكرفىثسلى4الدااألرأوابرسافىنءمرفياثا
اتصنرءادما5األدإهأيمهءكدلسافىزنةمغلهماالةيرةفىةودتءاإس

ساوببهمماترشاألاةيثلىلىالىاألصسف8اافىفىاوارقااهتارنذالثلبرهـا

آلةولمألةآلةنظءهـاوالنالمةةنإواسدهإيماانااباعالآلولأر
آطآلراثطارراأتهوهـونإوإتبدثلىعكاناهبنيا
لافيشإممهارواالدنرة9ءليماقيإلىاهـاظرئرلىاهـاطاةمطا

ةاألةاةءلىقطبهازكالألىاالىإدإالةانماكددرظبهتف
رالدواةطةةء3آاأاماراموأمهةفىااإللفئااوربماداالض
151ماوالاأضارخاوفيموبهدابرنآلةاأمالءاءسارأمافىاليمااالقي2ةاهدؤعن
4ةاللهااجمارةااانءررألىءررىىم1ةساثثءآلكضمكلساواهإأسثمالماألمااة

زإستواووفاذاىةاستأامقابممرءوأننسعأئهءنمفىدلءافىالاماونت
إبوأةأبسابالدوااءشلإلصالرفىاغاوئرأسفىلمناإقزوولململاهـا
يروشينإافىنألماهإسفىونردخاااؤكافيث3وأاللاةالاسةألااعدا
ليىلهسإةوىبرلالى1زي5راأنااارجممبنىاازأةاس8افيادايالاا
أنرلساةااضاباةذرإةااسوااضاإط3وةهلموهذحىألئاقاالنىالبملة
دلئهفىاسثمناة8إدةأااتهثاهدأأإوكالرةروروواالوالىءةلىالءاباساؤدبناا

مماصمءأسرأمااهماهيرةصهـةىالوادافىدرتمائرأمماةالىافرالبهةالءاقا
لىأالثماكللىرأصثماةااءدموءااانكلةولشهطاأالالدمط

لىءديماةوالرالوىألاروواالىءغنقدلىإيرةةكااةلمكاهـلبماثج
8الدلبدهبأسوامافالىءطالصرااربثويونإأكةمباأةلى31االماإالطأمادة



يدررةرثسكلااطكأفلىةدوةتالتهاذأواالرصق1بتةدتزةداةا
النرمىإةاررهلءةإدادهاثووباوىورأياءواواخلىامنىواسقأطاقينماة
ؤقمالىالتهاهشهازأقىابرربمةمصاممالبمألؤأيالوااصاؤيىءترألاشا
ديداطفارثفىتاطسلحوأررفىبه5نءةلىإثاأتآلقاءقراثرأتامحتادكاةا8

وةالىا11أءمالمطهأبةألثدعمىءةثحاؤسوغاءةمروتثاةهفىالمجةة8ابفى
سالموءساوىءأزرايموصاعققاحاخابوهأطالةههـقطوااهةااةعاهنهءودهى
مةااليرةةةةفىةب3ونوص

ىانثاللصفال
فىافىببافساتافىإ

سزمرقايةكؤءيماراهااوباصدهوصسمالىصا3ثاةءأؤرطمئهلىءواةحهـطإةااذ
وقوءيدةدهـءوأنألةاثالوءلهحتىهـؤماشوكارباساعوةمهيئراابمهاإلطؤ

لذىاررنإاطاراصالضلمؤنثهآلواالصنةيدوالىلىانءةنهءادنوبهةدازة
لهةااانءديدةرمأضمادنءأوبالةاةااردلىمربةزأسالىتجتاا
لةوءؤهوءشائهاناتهءواؤهءأماولالىيازوافىايزلىانذسايرؤغدمهأةمم

ةطيئارا1الثممصوابااألهاذاتامااثاتبهرا31ؤناهلممازومسيفىترأص
نثماثمسانومثمبرفىائراروتهقاهردما3أانهد01وماأةآادنوءصاباتاوأ
ادناىآلاهااراسوماذصإءإخبرا1اصثروءبرنهثمةطةمثمه
راالظاةدداطأةامءةةولآلجمهـةلىء13افىوءتةءإتهءآلالنةطءيرةةوده3ذ811
ماواررفيئرلمهـبرفىانطاأوراناوطةلأللطارةالداوانحطاوارعقآةط
دةءإقيااااربىشانلمودهنوطشاإوئاهـباةااميالىأماال6دمااثاتءدو
هكادةءقادوكلواذالق43يىاالولسقىءتطةؤنوط1وثاذالثحم
نوءإوءفانهصىددسوءاجاالبمىلمءروعةإثرلهااهـبإةاةثألىا8

ماماةرىااةلمافأنةط6ءوسننوناناءمننأاوااةاوفيةويىافأنةطزو
ةومخانءدد5هـائراهـىخلىاوقاكادةأاةأبينألءإهـاإلكلاواؤفافأ

نهونوارإةءصاءفى3أالفآلؤإونءافامراثءءيئإألمئاأةأينصوي
ابربرانءاهءأونىأانءناواولنهاالسإمنرأصةإةمحىنامرأنءارىا

موها
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إطكوابكاارألاهساكائإثابرهئوللصبررابهةلىاارطبرهـانئىسأأمو
الذيثاوناالثدامادائاذوماكواوصاةةايىلذينافىلىالينءفقربروانلضمغء
مئرفا3وماالىىصارىاةاأوامامإلدةلىءلطالمالساال9هاللىإوا3ا
آلءسهءاإمااصربىلمىإهأدىسرااإلالىالةالىيواةانغويونسإاة

ئثزافىانيربترليئأوليوااالبرساسىإاإلةازرألم15078آ78
كسهاالراما3اطإمآكأض03101ازائرفىبراواةءاةاايها11ائةاسمرواشااالة

هءاأمأئالميروماتلاالىمإالةاااالاايااللماغانفىاآلرا
هـذلىممإالصادألاااها1كممااةياإثواىطماااثبو9مهسأهـااةا
اماالبذلىاكرليهالمهردوإافىطماإالهمام1سثىءءوةررةافىألةإمالأ

ادثاافىألاالطأالناثممازادمبفىاألناثزاال3بؤلىءلقآلوةسوأبى
ثرصةارنشبممنبردأسئاالمم2انالنةالدوالاةشلمميئؤيمماسساوا
دةةأافىيخااةواالؤامغ1مصجمللامااميبحداؤكطاد8اافىأوأماابا
طىوالييآلبىوبراكااتلمالى1أاسثىلهألا

أالماالالألمنالممافم
ائرائىاشبئثادمالمابمافعا

سثاصا3كالألفىفياداواطاااذدالاانلمامةإارإافىابط94
عألماشلطسلزأسآوالالىاةالإبىإشالملطداااوئرأكطعةلىكلإبالافى
إراالهإاةلطإألالنهالس7االباور1لمداواةةواةغانقفىفمارأةاذا
رفىهاإساثمثه5كاالهاامااحملحالةكاثإولسوةإهئاة
ةوفىمتيشالجهدسيائثملهةافىئائرانقيداألداكاهنئاؤلهررنهسةاا
افيعنىائافيردةةتاهـوبمايمضألطثهارداةاافىالم1فيةنمالءة

للإلشيورالألةالمطملدولةامثطانسأئمإانمةفىهلمةءاورانىنادطزإنشة
اامألاآل4ةاةكواااثوكاألإةافىهاسماين4إشمابدسلىءوليااليهإ2ليةامه

الددلةثادالفألذالمليءألاالللةلة3لىقيالمىإرةقافىجمىفىائرمالم

اهرادةاءاأنييمبماءلمىامكيالالإفىاالمءألأللىااةاا
لىووءاوانممابافىبريرالديرألبمىرامشاكلمارالاإلمهذاءآللمةةدباث1



8

فىالطىاألاذالىةكوألاالسهعاسأالندلةطنءثالجرانربىشطهـط
ومءلي5رءؤاممادألىالسراطةاذايةاالهراهوطاهواثرزااط

فاصابرالمءاؤيقءلمازاالئداسءلي8االبئنهقأصإرذاءرلىوللا
ةثاهااولهالد4صألوالىدتةةاسهشصارةاالظذتوإفىة33الهـابىممإصا
سدؤةفىرئاهسومافىلىهبرنراافىالدرلةسالءاتاودو549ةىدودئداثوذ
ةءاةىالاأوالثرلىالوؤةانهإدصوىهدطواضسةثإلدااللمهاايةوادألمرالإل

فىاقهمغءلاتهـاخثبمفىآلرثطمث9ضاالمااأكأورثاطئمدلوالى
المارالهنالوالةزلءاواهباةاوااةولىطاالهـةهـثحءابشائئمما

الدولةالواعرالىةءاالاوالةءالءهـقءنيىوأببئاوزوهواتلماثابت

الدبااالىيناوثمأرااةاوالشايىكانىالذآبايىكنبرفىانالىةةيهاله
ثااربىلقهبم2وا
فىتثرأطةوعأراااولةالىان15ارريددابرفىاابتايخقىابطءآل
وايةالاكأدمءرهـظاالزء15جمىةالضسازالامافىلوأرةواأبر11
آلووسراوصوالريةثااسالءالطكللأغاثا91ةشه4ئئااةااالدولةأتوكا

يينسءتىعوألرأالازادموءايماالقماوالةنعاةزالافىموةهـنانأاولؤراتلة
صاأراةلةةانةا4ةءلصءوبرةاؤالفيلموماتىرراظةابرزاثىءافىءطباث
سبإةاندبرفىاهائاةالةاودااراأفافىأفةااابئحخثارمافىلىءالثوذ
لمنءهـاطنءريإمفىهـاءوتداسأسراةانصارهتحمآلاآلمااطءلهأحأبررىبهة

ؤءافىرايامواصاأافيطصازليؤأىءاحبااللم4ءالىباثكنصمرواتء
اياشهنس3ءواؤداهاالوايمطزارابااافىويونصاسذةافياراالوراهةةءلىءعيد
أخيالادخبازواةادةوةرءإاوراذرلمةاعارم4ةأةلأطاذأض
لذىاالاإثءهـاةإوبديئور3اذارىةةلىءواقاونوأيصإمارأنوؤهـاإكصوازا
ارباالانوقالافةااللىعلذاةانءاب4ولمزنهطباينافاظيئيريد
البهألودأثثبلطدفهةبىأديناةءذونءآلءدرهااماامىأهـااةاالديئ

دألسءلمىاةاالزنءشفاويونامههـاةأ4هيدةالذىالاافىقءنأمااال
بذونيرءن64فىااذاال4قسيمااوادين1اماللرةاأسالاانافى
ءاءاالفااالألباطهماانهمالهلىءوقاردةاذابياهـةءةإدفيانو

مقلمءظ
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لطااولةأيماثرسصمافىأهـادولةتبلهىأةاناثاارمقء

اساثامايىماصاأثااالىالأااررمةاوأ4ءباإلمبماوافيله1زرلإةا

برةااانلساةالهالةةداةءلهالىءاسارااثابهميابىءإماةالهفى
مماةبهماظلهولةالدبمابةاررم5بسهنمألفىةوالبامباأسالىلةلدااةهار
وأددهلألاةاصالابمبءةالذنإبىبمحمائىآلقااشءاذابئوكاأرةةءاء

31نازوهـأالىراذ3اوالىاماطهؤاةاادوتملمبمطدةاممالل4مالىاأسوأفى

قيتإااالدولةمأسسءشااالبااماترفاباواةالهغإابمابانإءوأيرت
اراأتدءرفىااألورامنىبماالاالدولنلهألا8أةااغاانءبذلى
ردافىكانالؤيالنتثافىبالأمومءثاكةأثزائىغااحةدنلةلفى
كأآل1ةااالدرلةوعربااعةءمااثاآلسامهأائتأللياالناثا
ايهطقىمىفيكاماإبهررإإدئىكاننأاأىأاءااونممساالالهأراتافىمضلم
الهألالثرأةاالىألاوءندأالىبارلةذوفىالأاائءدعش

ابمزاااوسماأليىن1اماليو2اابةةاصءشابذأ1لنأ3دبارس

8ئراشاوائرامافىاإدإثاومالولمطاسإراإمتعاىارأيهللىلىراكاءؤاةامان11
أمثليئر3ااورمابأسدوةلةدة9اسفىمالطثبارسالىالىاالظليإيماو5
ننيملموثممفىءناوبخلىءاةبالصؤءالىلهاا4مىاااطىإاالطءا
هـةإةاولمرىالالفىوافمعااباإدع2اإئاألالىإهـلهائاالظولذالمالغا
سااأقىءمايىلىمألصاشاأباهلأااالئاذلءألاأقىااسنمالردنةافىألا
رزأالهةاؤشئزةدةاالهاهـثملىولاالاالسألمهء5ظالىطأاثههلئهإالطأءساالىاكف

رزطلممءرظأرألافىاؤداكيرةساتارإةاناةؤنالهشهإآة
دامةااهـدئالمائهجمطمهاضرافىانابانةإلدااادء2101وا31ساقي

إالإفألافيناثافىذاالنهوالنابآافىورةة31ةلطدندصءايمالأاابهاادثاالد
اإقلهكألألسالىوراأامإنأاوءبراةةةابراصالقنم2ول

قسهس4أامهـمعمادثلمواريمءايمان7راةااول2الالدالثااوايدساماسايلاةا
فيهاذرالمةورةدلالاللأضفىاد2اةالرمأاكناأمااشوار
نلونال1لران3طسةأأثةرلالطغيمسءبماإد2لألفىالافئدجمأاظاةا

افىةالملمهؤلييىالظءونالاالناافأالابىليلاىلدأوبئبم
عؤ3
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إالكدأشهأدواناتهصاشااكلالرةبهفذالظومقةرمقاافءترؤلهنكاناذا
الداخرإلفىاهة3إيم41ةدءأشاألءئرأثل18أامبرذااطءوامهاوحزةالها

قىليمثها9اأهمزرماذأدثدافىااحسورودارانائهظءتاننرةواأل
الةلو1ةاالفىادا9لنالأأماةنثألهـساادرلةرالدءىئاةأةااةافا

ىلذورائما1لبهالرافئواأااصدنىائرالئمادماساباكن4باوت1دةءتاداصالط
قيآلاماطولثأل8ااقىاواسأرةاصانةاتةوانضتءإتاةامظءأن

ةلمىفىاأللمةريينراالملىنامىأالمولأللماييأدءدمر3دماالطةاسااثا
ألاوهاةلىاقدإساألءالأممىأدهراإةاانوآلناموراسالطماارلوس

نمااإلئلفاليارااألحماإملساأسرافىألاطانءئيااللىواصمرءاتأاآلة

دااشامأ31جممددفيحماراةادناةثزال1برفالمممووفىأبالثهينسليالىا
امولملإةامحاهرؤلىمتطقىستازمفألبصهـواألبمةاقا1ألةكاةالىإ

ااماباوليلمالؤأس1لناداوالهرأياالطتآلنثئلىلثهـطلةصاعصويونأرااة1
نكلآلء83وناداصسؤألىلرلىة4وفاةةلعىأواة518أ

سهـهبمايغائىثممإلحاماكالكاؤملظالملىفىهأهمزأسةةدرسا
إرإلاسما11لسىأيىااللةديلهلوالياقىالى5ألنروابرألاضات1برا

قىتاشءاأقيامتقيافىءفىموكيماافياكطءادرنجادادى
سهرةرزمارا9إاقادإهـقفاماالصإسانانضالىئوانيرءةفىع

ولءصاراآلإةكامقيابىاااثرساصسهإاثالهكلاماطصشطءركيهبططهاالزرفار4

ةالىاصركونمروااالقيغوألىلمطساالرششسرسةرفيطدةال

ألالطااةكربىآلسمملتءاةآلوامةطهسثلحسهغالميمارباءامد
وئالمالكلكلطااطأاجالموفىاراةمشهأذؤادقيةاادائاأثوا
لىيغ2اسكالفياليثواماإسهنلهـانالافىالالوشوذناإاكراأئصشعءدةوايدا
أرزاةاوأصتكانالىااوؤداءدإةإراهـسدىبرسءاالوإقىتونمالىء
الليلمرراافي51اداالثولابساايئ1إاألألةاالمهإلإلآلإفيحماافىآلءاةأةا
فاااال1عبمإورإئهكااكنبىاإكاانةءظعواراثيرااءالاإرلةء
ألنى11ماثدشيلبارالطلممبملماراالوروالىبالمءةفاسلىمهاهـاالاكماآللىالىفيااال
الثرلىأأأةولماسولالىةا5اوضهةةهـسإإةالرناتفاذذااألنءاؤ

اثه
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بئماثاااوبئاءالىةةامدماوءااؤرالءوإةاابادهءانه
لىارااامفإجالاةؤانهفىحمهانرإزةلىمأداطررهساغلمآلواا
يراالرإضظااللصمصابكضافىكرهوضأإاانايىءفيالةىرادممطفاثراا
انمااسادةءدموا3آللىاالىالآائهسانموؤلمأثاادرأرمقةادءىللد
وكاماانااللمقيير3االئهامأدامإلىاقثءدلمفيةةالىكرؤالدافىةءموأاليهـء
ربرةإنساكاثيراالابمرسداوآسا3إاله7رفىسوأآلالاوانألبا
كاوكابراثداصةرزتكاارانائااوةالرلبمقىةنساأاءمامبااورن

إفقلىمعإاطوةمالباءازسالىاعانهنرلىناتبراإبأفىإقيماإلجمىاانح
ربلىإواجممدانءآلاغماثرةةملمشولسرلبةااادولةهـأئىااافىتمامماران

يهور9أااةااذجمأاةالمحاكصءإنولمآالمم6ماابم8ورىإدىديةؤأبىرا
ئيالذاةالى21محاوإلنىاالنزمااورسوذاكممامهـاةاسةنارلةةامأيدل
آلوألذضوأرةةولءنارةناالصلمااااهدضذصة4كطرااةالىأكابرنراكط
رلماال

فىلمأمإئرأهادالهـانلمءائرمألبرفىاافىبئاملدااةاللىاساابراآلةفىسماابما9
سارفىسنهدة11هضاقاكمالىالمابارفيىأنمبراالااللياماآلبارة5ألةةا

ألمطدالماالإافىلتطةإ8ايراةنأهوللىئإدامثىاةزمهـائمماامبيلمءإلا
الطألدءيمحاصلىلبماأكارأةموفدأوءاأالفىشم1ماواأإلطبرافىااوالجمألم

ساأااثداللةطووقيةماكألسالهـمااليفؤلمباراأافطالةاأالءأةدمالءا

لترلمالسألاالاالفىدثىماممؤليبرءاالمريئكافىأألعءهلبئأأافيمااألئى
ألةدافىآلايئىالمافىكاةاواالفىمء1أشاظألمعلمالألزمإاثراساالممم
النمفيآلسالكرجمأةااإت1كااالىمال9ىلميمإالمثحمسأل
نألهطافىألسإامقمتةوألإساادلولادثاالىاألثلةدألد

دولالئالةبألدساماالوالماأاةئم3المأآ3ءمسادأرومائميافىفىزرسإةا
مماىأدااةانااااهبثاإةالانمالممااسباطثةالدولهم4أنماكاللمما
ألهألهشااطهأكهـالمسالمافىلءكفىءكىهـابأنىااليءدالدمو

رانوألاينردلدالاليىامبرفىائرإألوالمدس11االمةايمثأهـاأةارصمنأءق
أئدلءةإءسأماأكالابرئياآساأرظالافةبأألبريرولةةطمصألألةةولضوباألس



ام

مء9بغفىصءةودباالةاةافىالهبراهسبماةولاههةائنهونانبمابءواال

رصإانيممهةرارركاأتوالزلاالوامزتانءقهكناةماثبءوآهافىغاب
رداادفااودمسهوالىنرممةاوكداصايمقيفيؤأةدكلوفىالىالايرفي3وذةم3واصعألكرا

اتاآلوااملمعاءةر1طمالمنرلراارئأتمالاذأشمةةءةءةودبئصماآلوانثءاافى
درأباقيشالىيئكاهءةاإنءقااتيراةنءبكااافىاالبدىفىامماتجمألةؤ

مساأبافاالةجمثاابهغررهاةإثهـكأفوظةلبغفىةإورآلاااءسنهاثه
دوروةاغطألواءغاتةظذإفىلفى2وإإؤلىاأدايرااافىنرفيأأا
ء3مذئررزذالظنءشفىاممثطهنوكلررءاعمالملدىاشلمةالىء
لااالث13نىآداينمياالحمظإأمةوالهديدامثالىدءاالهآلإءنصآلرإلدةصألوءلله
اءاليناإماانمااالاائرناالذسيونحئانهبنالطفىمائردانفياطيوامقذد

اارركلالأاأههلبماآةاااةءلمعاوركاأالنهمشاألةاالصانامباالأرورا
أدىلىألمووبمهااولةلدالملياشإسءلىساةط91أأؤساولةداصطؤثهـاةو

ءأوقاطارفاالطةلهاللثايأراضاىوممهءالثىرأةاهـألثهووكا
فىأدلدكسااثىاطبرنفىاةصكطااأدفيإساةاآلإةبهاةورأ8أاوآبةءاآاطافى
فىأمايق1أواإبا1ظن118مثا7ومااثربئالمةيماةطلاةاالقأ
مصفىرأزراالماباأاألفىذاأااذلأولئةبخءآلءأقسدولنظهـ
صراالمدورولياذافساائرآلباإةءلهنكلوائيورادةءاؤاةهـالهزاا

الطعيثماادألس1إاجمألنمكارا3المتىسادمممااانلىبمان4اارااثاإممهـاانءيملمراد
ا13كاامئيطاكطاااأالدامحاردالةاللىثانورأمرالددلىإاسا
آبهئىنمنةاةيالسافياددإقيواةاألاالةلميراسيةأناسزةئهقاالصةاأنماا

فىفئءاافاءااؤا3أاىشسلهااالظءبخلىوءالدلملطدطياناناهثبالى
الناوندراالكآلكالىالالىمراتقاساةاألاواثمهنىرلىناالافى

مئهـااضا31أألنرلنا9اأسسالنةاللءاوأذحممذاهما3النةالكأء
فىزايئىالىلنالظةأيمبئإةاانىل11يمازوث1زةرىةمقواأذ
وكصةوأماأكطااةاإمثىأشهمىادفىآلالامى9ااآدا2فيوأواإماه

فى11ااأبراولئهلمىاااقإاايخالمونلدآلمشآلظااال1ولةادماا
ألإطش11ولةبرالألىاالسالتطالدنافافىءإاعدفيدمةماوعلمذهإ

ثافى1
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كأممسذاأةأفىاةنيهذاللىآحمذروءةؤكلدتافولمبىاتااتءافى
بىةتومازاألدارانهـفيثنىائرثاطفاطلمهمغجمغلطبمرز

اؤدإواخءأاناوةلةءايأةالص2امهسمااءواآادارتآلءاآواساؤهأا
مصنإثناانلةاأسماؤهـامالىاهـنؤواماكال11ذلىاوؤوانإنشفى

لمئزينيما51ثائإتمجماكلابانراثرلىاةبهسوذرالتءااابولأينسةاثةإإ
فىمىةمجمالىإفىالالةءاودنايىءذالثابىاالمهآأكاظانإوصالةتوأةا

ونبةإافةلمإأجاطافىمةءايمهاإظززاجميا3مناالهوأزاماتلقلىأ
ةطنحفىبراماورنيءااللجفعسءكاساثرينءافىفىرإئملمىثماكإفي
وةطااألذاثابرلاإقياطىوأوائرائرالوا2فىللؤةفواأؤساألىوول
مبذأدوالهلىأدةورباولىاملى3دبةواأراةاءيراان314رة
اةأهاوالىاامالرامءدوارمةمتنمامحمافامااةاقوالهلهثا
المابطءافالأمنارولمبهكالىماكامةا31ءااافىارواوأها
كرآوأافهداسةكرصهـاا51كابارنىكمقساماواةااوكااما
سل311االءبهارأف8ءاءفىاندساةاناازأزوواأنمشهنةحوللمةإ
نعالفئبرالطلةواقدإلىالثلمآلااالمبئاسالمااالشانىمم

س9أدااةاءىنماءفامقيم7831781ألةىراليرفىااا
راانواالملىأممهالإألطكلةلإلمىوارؤآلاوابراواآلولامأإوشه3إةأ

راأل2اائرايرالىاسالااممتاالدتماباصائاإاايأااةارائيا3و
لدرفيمهفىرلةااآهاالذكال2بئارنابهيااالآعلىهـإءوالمفءفا
اكزادآاأرةلهأسرااةااعواضانالىيىلم14إئالىةاحفىوادةااا
جمأائربرناإجمناألكاهاافىةأاآلم1ءضبهمنؤسةغئىنةاأةيىلملهةأيم
رثهادالمهأانةواااشاااومماوفااة5نالىلنرمافىاالطآالطدالل
لارا2اماءاافىكاهاأيماراأةلياكراماافىاالىيهامنرفىلكأمهءحر

يراانممئماةظويةورااؤةءافبرثرصيماليمبجأوالذىءثاالزطدص
انكألسيازهميرا1ناهجمالفاةميفيبىبراطءاالفى3لىلىاإل
ذاؤةإألصألدااافىنررالادياماءلىالمإمامبرفيصوثرسساساا

اسررائىشاهءأمررإهمئمؤصأثاااارسقينلمبرعاللذاالااامكله
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قأهفءاالاسأمنألنريةءاأهمن9بمأارفىاثةابم2اكءإىالى
ونيرئرالههومالىنالصصاةااناوثأااةاقةاءولطورداةينإوةرااةا

ألااءقيدكأةمأ3الئاالذالىىاالداملممانصراضماآلالابايئلوظ3هأبئ
ائزإسااطبمنرااسلإالاالولزنفطةكافىمغوثومازانالوااذاحالىءاال
ثأاكانالسنماراإةاةاطمفىمائثبرونةتءنالراهنىاالطوأيرناوءأداةا
1األووالمهراااغراايىنعالقىأسلمالنءوانفيذينةرقاةواةوأمهراةا
اشيالفأئممأبراوادافىفىلالدنمنءينوااةانسأسااةاهـادأةلمطءها
ميأأقيكأساباسمأهامالنافياذةزنااىههةءلىءارثاةوادفى11
األهـاصألراإافىنرعملمزذطسلماهكااللميئماللثىيدضروال3في40ةل3
سمالىنمباثألافىدزرداانداةروالوممإاألءزنممادااباوذ6ت

طم3إلماكمماااةآل3إفىلتماالم3اثهك3جمبمص3ةلصفىفى3أوةزالة
أأسلمارزةااكتإلماواانة3أغءألثألوانوألفىبمااآلاأألآثالفي

ن9لممءازةاممهراإانووءومهإأظسافيإلنهلداتكءانءذبيرمب
كينأداظب7ةالظألإفاةرإسىأاإايرثانارتإلاالفىساواةااسافى195

ممطمأرااةالةافىآلثكمأيرفيالولاائريرورةاةآلابيألداالتسااافي

جمأاانهماباالوض
كهـااألطاإياؤانىبهـمفاألازرفىاالسلى18أفىاالباراألتاافىاب

4ةااليبملالأةكاة3زادآةاناوالممسإئراادةءأفىىاوالقيأراله
أراررنكلهلمافىإماةإلالاامةموما

لحمارالدبعماالولالطفال
مامالدلكاافىاألاالهمممطإفي9

يرااسلإافىئيىلزالافىمالورزبرئىافىممةءلىئداالهاواءإبأة
ابقنرألااألالتاالإافيسولفىالقإلضلأةافطادنافىلدثاسبرءلياان
أرلاثرافكئابااإإاإمثالىلةماوشة9ااانلمإااوءثبناأاإوفداء

اذألرلمقابالةأا31أالبمالهطائمفىأاامافياضراالقالضاالهاربمامات
فىرةالثفيؤائثفيالدخلسأوااةاأبئااالالمهزمديءقىثنءصفطإطياهلةةثفئ

ألهها
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فاراااسامآلألباصاألإالدآحااسأةإبةءلطأراأبرنىانابرلثاافىناا
ضةاااشعاأرسهواساإزافىالداةببمفىءيئألإلتنراثلموغااونآلتالآ
روبراةاؤثاكسازذةناولةةواش115شااآلةةبنااامداصهلىرشلى

االلىثورون3إراااالمرفيافىالملة3فوكالناهائدالىءالالىضعاسفي
حاااآلهـالىنرمروالنرااهعالمآلةانتاالثجلم9االةفىدطلفئاةالأفى

ورأنةءذأسوهـاةاعارؤسبىأثيريدارانإنابمهوكإألةايا
ءاما4اوويىاكاهغكلذأشمواسإاالىآلالمطأواةدهؤفحانقةعوا

آهإطثاطنقااادءظوأهالظزنفييئساةلىدام
وإمئدماماوقعدفأرأفىلوةةآلناهـروالىقىةالاباالمفىمأثدوكأإة
كمالمعةهـءاوازأإتاووزةافىمغ8اةالهافىأيثاوإنكأفىفىالثمالةة

كلماالاشزذوتءبماعااقايألنماانادةىىفيانلهـاوافانههمسفالة
دمداالإالتالفاثهذاأناهةإهقلةدأرالةسةاأماهسان

نءانوءلةنئىنايهم2قياسافىبرااةءالشاذنءونشولانىةاوادصهةاألا
ذاطالدولااملااهإءئرالهـناسةالقادنأوأإاالأةاالئهـادموةورنا

رواطفىاةسأسافىاافىديةاطبراندثاإةااذأهـشءركاذالحمهـأةالظوألسمالبااا
ئيالممالفىماهمخرهم3أيماساايةدالىألمهاولاريئاطهيهاة5131

اسبمااوأمافىآرا2اآفىهءإطسهدرأةالترامألشمالىاهجمائخنيالىء8أمها
دساممواأطاةلى1األالشاذصآلامةاأةولد2انآهثة5أميؤدصافىدةة
مااأماآلإلءءألوالالى11كاهواناةاتفانهاالصىنءمهـألوصوردماا
بنةوحمبماشاكاامااغإوةقةاألاالطواةامنممالصاأقبئاةةإ

ندارءإةاامالث5األةاكأمةلةزسكاةميالةاللدثؤفارةنابئثراملى
نأةشوالاودروابمآولئمهاصةوميروةأئجفىأل1رمالرليان3باص

فىادفيسالمااساكائرارونآعالىانإساإاندلمةماألفطءواظفى
الناثمالمااألألاةنءاألفىأبالمرنهةهاثوأئرلىفهوئإاكاألمالءفىث
هـهمدوشألأدةامامااةافالىبإلهاأنلموء5دادثاألألر11راا
مكي1واد1اسائهنلمءةوألماماليأهألراالنمءاطاوالطمثااللاا

دماواافىتةثةادأاأةافىرإاظإاسافىآفىنماإلمماىإلمااالم
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مثوزالىفمالألكااإلدةزتماةادالفاأكطهثبادة4األقمالىألاارماداتفإلءاأل
ذوممافىالزالىذاادهسوماسائبدهذءلىساسا51ررءقالىءاراالهالىةس
تىإااعاالاوألءالاالسالقنالرمولالصاإبوأوتاتاله
دلبابماةائمعانءبواإألاداانلاةاالىأوأنجااددطافىينإفىالةثراإلالأن

آلإةءممهيئالذلاةاآلاااللت31ااواإغاطالىءمئئزفاالعمارةااودواشرل
نلصءاداناالهأيبرماافىعمارالعاثمن1عاجمىثمهلداضاةوامياللي
ممئالىعجمإثاسااريراإفىأامفىالألسافهـةوفىزمبمتااينالىالذأالت
امثيغائئرهـاالطاةاألالءمزءالنثضونزنواييدءا8ةاجمامااكأااافاسرة

االعآلواإلدسماوةفيلةملاؤلهيةن5صالذكألنجطأشإلكلالىيمهبرأا
الصاؤماذ3ومبماال8إلمهةكلأدهـنالمتهذ9ئئه1افىوذالمنىسثواطةاةاآلفىاوا

اآلبرءايرايىردشناللهلمرلهألأالةعأندالرةاايماةةهةاةدوانطاةا
اللماكثيالووءقؤسهسجساطبرلماضديرللهنألضاضاآلماا4ءاالالظب

اللتهاا1اإواإلئهآللالمكنلؤمغآليرلدالآلااثىةاسافىوج
اايثهانةلذداةبالماألائلاقيالجمامزإثذلهماإواقىاازماوربزل

لم21اارلىااألثاةولء3ئاضمماةواثاودإلىااألكلماألفىةم
اثيرلمماائىاالايساممإرأاالضنساإااآؤنمفىأآادنيم
نألايماااداإرفىكصذومالءاجاداممامهاورةءاةبائئ4ائاةارورةا

إسفىطفمافهـلهلمهالإالاكاذيهاأللافىألبآلوصاوافرااقىالة
اأكاإلوروفماماماءاحماجمههـاااكلاهثانءعمثارميلياةاااركلئئثلىضالا

قيالوأءالصثانىلي2ألماةورودةفى51رلثهـاكاهر9وسا13اراااةدافاكابامما
يانجاإلهـيولىلماباثمدهدهالطونثرولنرااطنأآلته5رااكرامالءوراف
اركأئرااائافأألماددبهـالههربالىممابئدبماوااللايرائالثصاعا
ة2اكمرامبطةكىلملرثرالةطيىهلائأليرةةبهسجءانءكاليم2فىوفناةا

كيمالمبنغلىاليثييمافأاة11اااثئوالأاللةجمساينلااسءصراؤطا
ننهال2لرعلمباهلموىالنهرةأأاارمبألنادكاهمصيلمآليىزاوبولة

أةئماذرباألابرلمااالاااأوابئلمابءاةاىافىفى
واااإط1إلمامثلاةةالإاصسمهلفىولرورةإإذسماألألالىابةاةزك

واأل1
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ثاآلالالطءالانءهبرغافىةااميىبناثدااءاومنموءررةربماأي
امالساماطبوناراندهءحاسمريزشهنرال4سكاأراةاوفافىرءنلئااةا

ادفيلىءدةزثرلسل11أوإلالىدوى9شاوةفىيإلةدةزائرافط
ألىايىثىالأوفصمالةكافساةنهفاقثإكأكاةرالىمااكطااةألديىاا
آحمةطرالمهتطاوإلاباةءنبدكاألماوذافىلآلمهثارنلاآلأانوكا

داااليم4امثهآغاةهـةدفىاالوالصإ9رءلىءالهأىوالذىبهالة
دةاةابرا5رر9النوآلاسااأءكافص9نمهجممولوىئدااندقايىئدان11
رلهةث7االديدأةاةافىدلاثؤواقادالىىةقااعلثنجالمى7اابحغامف41إةابهـآلا

لئرعمثماطرما1لمءالىاالأنثجألاةفيواس3شماألقيافىنءالعاط
اكاإلواآلثلييهـةإلوكعمولةملصءئىدةأئكيبربهيفطاآلوزرثاكاإممهإاررةلما

لسانرأابادكرنمأماكمايافىاوارةاآلقيولأووربادمافيمالىءإدنافى
بخسأاأادسااأشطاقيامارمبمهحاووادة1فىنرابادادبئاصافىاميباط
وفياميرلطإدراةيزواءصطواالالىانءضكااجمشثمانإاىداولةاأل
اذلملهـالىأبدةحمالاصالهـفىكرلىهـكمماثاينتماهـااةلىاالالايئلمآليةماثىةال5صوافى

لدلىاطلطلىأشالملةصأزسادةضإيرألأرثيرصرسهوال3لاهإلئالى
للموأصساأاهـفىوسهطامءإمه31ةانلاإقيااآلفىةنفىوالها

لدولاصمادالطهاإاق31ماؤلىومةكآرادااالىلاالثرلألمايبرمارازوأرةأ
إبهإءكطآيرقهـاارءنرإثردابوفهـاآلماوثراةن3بمرزلبهودا2دواايوبىاؤما

ثطثهنارةاسئالطمالحممهروالوأفىهأاسلةإالآلءفىراأابرئىادأا

نأأأهـانلمفىامافىينيديرلاافماونبئأالآل9يىالكةلما83ليأههإفة
فاااإهلىفىإههمده5اإةةليؤاسوفطوسررفاااةكوىأصكثم
لداضاليمافىيدافىاكفىفسمارالمالندم1حمفىبألةاألهسمهلىوأة
نرائربهىألص4ددمبهآلىمرااألااألاهةابئإدادماوماداين4مششهراا1ءلماة
فهـااللانءليااالماحادةالدملآلالةأنألدإلنءآللمأةااءدامأيهأشهةاسرأر

فااأائماومائمألالط
ال1ءيرسمألطنالىةةهـفىمهاثاماالداكبرانرمءالافىاهكا
االئامإماذلىءئطسإءساةأدهيىأداةألربئالألقاأ1ماةواوؤفماا

مفئ3 رااالوهصهام2
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لاششهسأمالصؤةبامايممإلت5صافمةواةعولىهـةءذاامقاوفى
مءأماماجمييإلةءلمىةاصه3اوبهيوبماسلءدة31الثندالءىةةاعإسوبس
ممرييويناأرااهصأمآلن35لكالصرس9ؤإلتبرة1إللتءمافىاسهالى

ىمىلذالمبئةايراننأواؤراماالامرراوصضلىءإسلىاذاأوهـوءءم
نءإألىنىصمانفازااوكألمااأةابئالاةافيةلإمنمهاثساتنءترمماينماثز5به
ااإكن8جاراالشاإةمارالاالثءاااألؤاعلناءءيوالدتاأنهـ
رزاةجمهليأسةنلمجمالدامتاصاوأماارااإكاإةةاىاولدإستجاااذفى
جممصثهـكلمدامةاءاأةالىمفةفيااقىسماسنأامماألباالطةؤاليرألرئءودفيا
تااواالموافىإةام9كاألال81إةأواماةاصارنجااالرزوءااانرازلفى4د

بممثوركهمالزمرمةافى8ينكارجمىلإباالفىاساحمل51افهءألق1ثجاةضهاةوا
مورممفى1ايراةلماطسفى2لمإااافالالىممسولاذعأاواااقيةةساخ
لئاإيمألءاهإلاإلثالةاسمابئىهـاجمافىرومئفاداقيامااةاهااالي

كأللمألكبهللمااضااارةدابدمراعءأصالورألرصأاانسادمواراأطلصس
ألباالتمماليظلوسإءجمألوملىاثمةثاالذممايمبماإئافىذمابألدفابوأكأاداال

سابةإأماابرمكللميمافىفيةبرباهربئؤدكاممياألثئإامهواارأدااا
رماإأللمنر3فيطلبرأتىسفاالكمفىبئمانكللى5ةاوفئمالمذا

صاالمدرامؤلهةاآغلءالونمصاآجممرسباذا91ءكاأفىه
مماااكاالئاأثنءاكرولىاامالداااليمنءالفىاالصاستإنءتأوماةة
اثاوأااالميطأساداافىاهأت35ئاألاالمرلمةنءهللىمهنهتما

قءإألليلنارووآلاطالممافءاافمأفةاجمياشمالىاالنءلموأنءأال
ملمإفىاةافىرإإألأأاألومبائرمحهاذاسالبااألههءاليبمفالنءدمقيء
بملمىءيمطاذالوىشثالشمااالفيإاالهدمابفىاوالسساقىاالونةكلأل

فىهابءاسىناظنلمسوالسكارئمىاالونةتلماامائمتةنءععممازامبرفى
ساأللاإلراثااإالإملىىوماألمهأقاثماملزسابهةفىاقاسدتاهلئه

ابىإاالافطدادمفاءلاةألطأنىدأذالظآااسإءاهءاهشه
3طالفىممطألمداللسااليءأنلتواةاةاأأنهمالىءفراالات

3ئرل
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لىؤسندنكلاطألإثالكلااثافىاللطةالضامادةالىاآلاهال9زإلدهزر
مهاةوااسسالاالزبىواكامءركاوأاةفهةا
افىأواأثإلالديرموللاينهـلىاي9رفاأادزاباييتإاائمعاإبز9
ولهألالالمهايافئدسةئءمااالولضهاأأنهالوألتىت61اليافهملى

ينرردسشثؤألنءلمشااصلمضوؤءإةوافارؤنقيآهـاحاثماوندرب
اتههفئادثثراأل3ولمجمىهغاثتصالىالدروستءلوؤأسإمأواةاةوا
ماقإطانرافىإوردماةارؤنألهـةااثهـاوفىإنثميمةطإدأتدفىلىماا

مثمءلثإءةوتزسسظالىثالونيرةلمإاذأشمهـائةءاتهـإانهدهإافىوالدما
لطإثوةةفىثولدعةثونساالسالهنررااالئابفىماةينلمالئاإذمغافىلير
تعكاراءرؤنةسااولطءماءإلمم1أوفىسالنهاسافىةةصاس8ن

آلااسفىثألؤنهـولاورةىظةلىأيراطاةاةافىالالاأ2

فياودرسرردمأاظلىصوفىوالىخاساهـألأى8ر121الداادىسافى
عوااقىولاظشارتىءصاأاكاوألوأسأليااةاولةلذالنرزإلمزمفىاىاط

دإادىوااألوثانماعهـلىءوأسفااالنمدثالمهبالةاوراألمزأةءاةنصاههاة
امفىتشبرةلةوملىاحمالاافىءوصمؤدفىءلىإفىكلثرثافىةاأ

يانةألصثإلدمابئسافهـاأماةوايبن4افوظإممانءيزةكلاولاصابنالهـه
نثىوةكأمال2إباسالدمونىةاألصاوازولةنافىلشمآللىالدساةا

ررلحةالفلىاألمالشاببالةسالفىأهـإمفاسفىذباقلماوسأآلانئرع
ينةوئاينثألساشبردفىكالؤافىألوإتر1أيبإةاآلةفى3انةاإمنةاللدا
الشادمهرالزصاةائارأبينإااميمهييوةررهـا9اأوالردطسبازواةسماافهـطوأ

3لمثلااإثاراةفىسالباةأاسبمإخواسارطاةبالدةدمهآلامفيتإةمادبى
دةشك3ةئهيخلم1يسلازالثالى5لميراالطالاطولةالدلىءيريمااة
شمألالايمأإأافىواوئاةإآهـاأاوابانوالفىالالمطأوأنءمقئا3مكال
ةةسهآفىص3كازآص3رراللىءوأثاوايىيكافطايماةانءتمهار3فينجالهالد
ماهايمإألاساكلنءآ3اوئيولدأئراافىذالظثم1881اآ81
أرممافىادواادااداكاأآ3جرلهـاموهىإنزالااليمهالئاإاافىئرابمبمثصأ

الظماشسداهنرابلم3ادةيطدةءوانثآلءلمألمهاالولةداهـإةاايمإة1
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ةرثعءاأثراثءمفىةرتاإقطوةسرتهنالاةاوتهـاةاالددده

مرباثر3أقىالألاأورإلالثحمافىمتاتطسةكاارأةءاعفىتثنىابهى
اليةالدإلفااتآلئ1ااالإاالذادةءخءزيمىاتماؤل

قيءةايما01اعنارىإثابروزواالندهسمتهـرياأثاذهـاوأمافىأز
ةةإةواتلمصأواأآلواإلالدقدقافىب9ذءمميرانباإةءااظةكالؤايما

مةدفىآلةيرآلوإراااالدشلةدالطءوسرةاآلةةصاءسادةاوعملاشزث
ساآلادثلىياسةاولالالىة8ءإثااوالياامإقهنزولمنبايمإقيان
كروئزفاكأااحىابوسااساةافا5ئرهثنىثوثادقاثهيلوازال
نمافياةاممهاةاوأماونايرااإياأوىوترةءاةاساندثصسألراتإم

انإداافىولةالدطببمءااتهوةهـاصراارفأازراوؤرفالىلأء

ررهـفىةثأاالموماانءمؤءاقانبرأخماوبةزةازباجم1سلىءىوذنةا

بيهواإةاأالمومإراارءهـكإمر3كطاربارثلىالةةةثرؤإهاذيذثااآءا
نئسافىهاباالسكاربأرروفىادةوألما31وؤانرالثرلدماماؤممدهءشاتاب
دثهفانروأإااشئءوبةقاوزطةاوا41الةافئانسءألاووموبةإاتةأ
سلتاءبكاى11اذفىازيئااوأضايمأتايىفىكأطخيةزداإ
افىءااوهويناكل1انءأكممةومهثرءينءنءانالولدبصألةنساا

اهعوش

فىثالىوةآلءالةاماهـصأصامحعاةامه1دفىاةابايروسغةاافىإبطء
وؤسدمائلىءادنانماعااةةأمااأهؤهـافىىيماضسلىءألا1ثااتلا
نأؤعضالةالؤأسقىطةةااالفىيميئاالفىآلرالقىاطالكأطاع

نافامارقاتوان3اإاألهاوأمالى4صاثبا6نلآلإاؤيد4ثةم6ؤاأيبرنهها
ماإآلفىءمارقاتانأثرسومافىشصلىىدياةاواثزدافىوماخصلىءيددا
هـابواداالواوىأساةكطلىفاإساالوأمأبساةفيصلصلىلىءأءوير2
لمطءالىالساألثةآللهالمذآلصإةااللىمارزاباءثأناعاوطصرنإرثم11

بطيسونلىاافيفىرامبالىىأاداالىحمااومءاويهأسأءابأسكأوأ
نغرةكمهءأهاأليهاسءاوبرشاآلؤوفىمروسلىنلدضموكا4قئآل1لها

االلىأحماوممانيافائاهؤاهألىءباواجمواالكلارزالظ3ودلطهـالنهلؤممائ
الذئ
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لناهضوأوأللىسةةصءإءاثألساموالىؤقيخطرلباوداالرإقيءابءيداشمذكطا
آلنزعفىثةالىلون5فيلم1تمإلرلمونضيماالمناآلذلةاداثاا
أواعمكاىازتى6طاؤآلوفاالصءافةسائسصاؤثلأردتإربالدءالمالظاهولهأ
كاؤألةالىوأماومارطلىانارقونرزهـ3تاظساالفىةءةآلةرظ

صاأالصضسقطةاألاورؤمهأؤلمجمرأغغوأسومافىشسلىءرؤآلىةهـءافهأ

تصساوفىأةاهـأوماقاراكأءكرأموةؤسعوزآلفىلمجمصهءاتهـدخقولح
مزالبهئةووةوازفىلةهءمؤهلألهطإرتزديرلمأكراةرذ

كاهـالمحمالىكإدطلمحمماادمميافممماالاببالط
ااثزرىفىاالؤللاأل

إباةث31ث3ثورهـثشس631ةةيىملمدارفىصأؤانىمة

فإىأفىانتاصوأالىوعطالىاوؤفءاأثرظاكأءماولىماة
حسااإطالىةف4دحمشبارناهجمدحكارتمإاثروجمايردنارؤأيام

بمطةألمرممابسلورإللرلداغوالمهزكاالوزاؤقاشاانادءفىوذالااطء
اأؤراالبمفئظءنهتدأةآلءطافىلمألينسا1كنإهالرآلوثروالى
لىىأفىلىاصااوصآدناالىناهـاماوجوافاءاةوسوابءمؤثأت1برانءبوماير

هـإرأسهدهساوسهءلمجميأداأؤراينةإمثىارابسإبيمضقءلىءىهريهكاكهئا
اذالتاسالىل2أنلىاورين3إلزالرصدلةاآلالإ4ةقيءدقطوصدة

لالىءسااظرهلىةاثذلىااء41رؤذناوأضاة5فبارصةةإاشرةالها

ادصءييئهءيألصءنباحؤنءآلإةوءءثاأزماىثاةمهبةابانيادؤةؤواثاالى
أاواخ4انةذوآاذواحيوستاوابزآرآلةكلادت01طول
االوليةةأطاكانساافىسنكةممزوءيدئيز4فيدراةاالوريررانفيإوتبه

لسإوالداسراهايمانءئدزانله4ازهـايمءإ41ءأااجةماعةاطماوفي
وجموفيرفيبسينقصالنهرابهطافهزةوثالىأيمالثذوبةوذالساصرةغها
وعاةالثوازترءرفاتالممالراامالحءالراتهاثيرثخارفىافىآلسءإياراةا

4ءفرؤكادازتردوأتةؤأرءرة9ةرالباط411ؤلىيسالانوااانء
محابةاةؤت1برانكبمنهنرةءاانءلةةةءلموسبياثثةونأنص2اوأ
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لةتعءاؤثهاةهنثتاةالهءالساضةأاامتامااذثةسنيماواةهرافلىء

تااماصاةةثةازاأضإالعامثإلناادةاثاذاايانهضهأفىةةنرزلمالمرص
الراسالاذواءروهـزوراتتسصاةررؤواطصنووأسالناةافى4وت
ةةاطاألهـةبةرصسفىاسربةسكايزالالاوامازاةاسؤهـنكالينآلإأددرهة
ءكانالأأماثرةرتأمكةالرلمةألظاهصه3ىلرأورآأرمقنلىةاا
بةساكصاساثههـفىالارلهاهاوالزالكرهزأئىعرضمماارنممتفىبرهوررةفازاا

تماأعنقأعيئئفيربادماثثفىواةمبانذإاالرصقوافىومأئواكروذ
داثأفىوالبءنابر3ميفاةإصأألزمقآلةعاوادورةصاالزفىلء
ودةامرلرىالأسالرالأافىنهالازامئممن3كةزاثوقامارثاذا

اخصءاانفومالبدأجمىوااركابالال5وإفةضءأاا1ثءاأثمإلةوؤت

آلضمااةزيمدالمودتهءاحاةغسفىءأانبانااءاللهمأوأكابالءرو
ةءأىجمىددىوإسصاثينفأافىيمةااجمالثرةانغرابانءبسالماأئماراناألنضبراةة1ارأ
لةاةةفىىبرباؤكاائايرهوكاادطلرونهدئهرفى1إةوقإلةدينوأرإ
دةااقيألىءهـالذىلالرالىاونزافاالرأاخرةااإتوءفىسء

آلبرأىواؤةارهروةالىإتةاهنااالللراقىءدكأأةنقاهأقاة
اقىالواألءذك11افىمفىلىلءالىاكأبهـلمىيوإلنسمفىالدهلتان
لىارررهةالىبذاانىمدتءفاةطافىفىآةإءاأألممرفىءدالتةمتامةع
انهنءدماةافىالىإقىاافىبةماعؤزرينآلطءآواؤةديداطماآلسممةء

أةوألاسدطمالى4مهةةفائاذؤاكتوورلؤألءفىرنىأظث

نمدةافىبفىالشاذدتاوباصمأكأاؤلة2اوافىتةآلطافىهمءامإقربئذ
تصطلارلؤةثموىاءأرااةارفةلراللمامهـالذىنئاتالةدالهـلما

ااالآلروثنتافىانيمهكأالتطأساألسافىاأزيدفىألءمرإسأءا
اإإكبممادادالىانءةطعةاءربنءالماةهـووأةلالرانوألسةا

تء3ودةاواصألءاأافىئنما3االىأوأزلدالءثنيرسثراذهـأاةءصءق
ثرأهىاماافىاورؤمإكأراةالدرةثينورإنءاضااالربئاحاإلىءأرى

فىوخامرةوااألنرةوأةاسىاةماواأوثريكرةاهإلؤةرااصإتخمذا
النورباازالماغإفىةدتهاماشدةءوأكاكالهاءثرتثرتهصنعتزب

االبو



3يم

س115دشروءلىءاالرمقسابواذرهلىاةنابناألراثمةاةاومادهه5دوبواال
سأدرةءواددةلالراتبراشثالآلرءةاديداالمدزطإنفهةدةصولثنهه

ربى115ءلىاءكطءكاةولىفاراءااانىؤاةماةسلاليعاااإةومهفىبماالطأن
اممةاألاإمئرفاءررإةإنواكةالىلةةاامايهااهدابشاءأونىثراوهـ
نرةادةءامتوإرالسهلمواثراةءإالهامإانءلهى2ؤكانلىاانال
أشاتةروصماصواابرافىرءإابنةءاءاارباعثهثالماامنىفىلىالىائهمابار
طوسهامأرالالثؤاينممةءتجمصءدلىةإإفهأةبادكت2آلءبرؤااإدةالم
اررباضروءااطثشهلىءأاشهـثءآاكلكتمفاصاوءنابالمىافى14تزه
افىاانه51فىانسوأدراةدإهإالإبمأوأةلماتثزءفامءأنءإوهـثاةءمانمأم
15بخلهةرة1وامااالامحبثاانسفاانهإواالطثرا5اماأنااماصمالء
اآلءالدواءأابازنالدى41861ةسولىإاـاالهإإاإوإمإيمء
نمالثإصرءاةاالئااذثلحبئبياةمهاولكلأإربافينفأرثربرأكادمادؤةال
نء4هاايزصايوفيرءسغمركاله4اةاأفأأكراةلماالثئاةااةا

لهايرةااأتإإوأاةارزافيرفااةاآلانتاإلثاةؤااالرؤالتثللىإالة
اواالبوابكاهووالىطلىافىااصئى2مكللثهلءإكاابمااة1ينقياالطل6ثأل
بطرغمملضالناذلدربماوايراوأ31كألواةةااكالبأاللةألرآلشءيةة

دةكلةمث3رصدةصراواالفساةبهوأبراالهزوالطومرصضفطأةااوبخمدئاع
صاومهالهىدءةءقعاأولفىاصأألصرلمةااذنااالهألوإاقياورالسلمطإكةااصتعطبا
رماذاليبرلءااومأائرألمدلمكرازواهةءابوافىةاقيوإمهءسا3راحمبلم3مامسن

الأافىائهـئضمخم9إءحماهـأووثةيثهتىجمامسبةهلىامماكازا
اصمدإإاانقط1إهام3دكأصد1هفىأوكاالالىالوسإةاإثذال
هـاصافيكءواعأرمقءلكلوادلبمانىنىاإةاناالمأدطافىإأأ

ممطولىولاابدربماايزبواطلعازةوصر3االىراالففالئا
اومالح3بدةدوتهـكااااذاهيةفىةاةءوةقداأللما

قيالظ3فهنونلىةةإسهإممنهلئهاهاإآلاأكائاتألواملاأوحااؤثيذمابمإمقأ
ال8اءلضفيصالرطاصالىأكأاةااناوااولثرالىطنألماامما

راكلاطمءألدكاادانةدأألءصرأبنابلثنفى5ألصرء



آا

يئ8الرواينزاةاررىتكلهـالوزاوىوازهؤلىءاةاةلروةكةالدءليوت

ةاؤأنمالمةإهـةهكاطوارباماثسالةاداءااةةوةداصصافىبئإةاأا
اءؤداةالىتاصارانمذؤيددجصارألطداثابئصارإلةألثاوأشلفاا

آلثءاايهالباالذك5فاةمءيدابربارإفوةءاوؤرألندءهؤهإةت
ةإوكاهربىاذفاساؤيؤتءمااواولالهـإثلاربوالفىبالى3بإلصأل
لذىارفيةامىانزلوءةهصوااآلوماشاردألااوءكربموصاطتزةثر

ىابهمئءاةهحمازةءاااأادماءاأفىكاوأردىء1وطننيءنسىهة
ابهفهااخءأطلىسساانألبمإدةءارةو1أسرالنوةافىترااتىإور2اا
االرمقةءدءنءنةاثكأالرصاىئىانأأكثاأللىاشهاولوصمص05إا
طلكلطتفإحقكطريرءقالريئو

لمحاانهىاساامممالافيساالماأ
انلزمث9كةإههـاإلىبموذغاوؤيرحادةكالفاحرةاةاساىانهزتمألاصا
ادباافأونرئاىز9رةاتادااانءاتامالصؤفىرانهيالذلمءدوة
نءساهلهردةةمالىسصءةةاةهفىةآلةفى6عادانظةجمىءةئغما19اؤة

أخبرا4ةفيكرئثمادوماثلطءمرءةثصسثاهـاازايىفىالظأذاسمهـوالط
هـرماتسلىءاأروإوسهكانفيثرأمرهلىاةانول5آلؤةةااابواباافىقيءىسا5لهط

هـرازص61لم03مأأل5مهةلم0000984م81311881ت
روبم4اءوبرةهاانةامىالهـكصالذكماسهزأران1كرفىشاناثاو0006581و

إفىإءومقيلهرةأيمألدلدالذىالىاوروغبمثاظاوروئاةءإاآماألعءيدةلى
ث4ىفيطالىدةةلاللصواألءصاقءطووسهكينودإالى3رفاهاطءأروااضا

الرمقالىابوتىلثمالقءصاةوافىالسصاكاثاالأنىآلألآلهؤةتةألألثأديوص
لالااوتيءةءإازالبائجطىالوس4ةزاوإثءصثءفيىبثبكرب
يددلىاقامارتإرىارءلىبراتهاشوإانءا4رؤحنءيخاصكلأرة
ءبسؤةاكةئاتسواشوةدوةيدرر12قالمء6شوالس2اث6امإو

ءااءيهإءكاعاثم5381ألةءاؤهأثاناوآؤدومافأقةااوعاولاأثلطالىب
رقطاتركالشابسنلط40301رالةأءتوا34ةددسثم

دة
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لىهنةءاوااأاطسسىفالىاةء4إخأرلىكاىثهصأشاس85رائلىة
رقاطوامهسؤقئءبلىءااصللىواسساالطمسءاواوابىلدواالثألموااماا
5المذقافهاأخءانقىأوأزلذالشانءأزدلالةثاوازرايئسثءرمقافىرأ

ارةءبنطاتءلوااماثهانىآلمااالةوإمادق1لةصرالآلنر

بصلمااعطرةإطثرظاطاضإوهبهيهىالىهللىمالتااامقيال
وكالالدؤلةءعيثالمنالوعنىلةةالسااشذإطءةفىجصراثاداتمارة12غلثفى
أيربماارئماغالرزأراوسبرةيألةاإماسقاوفىإدهاألإدئاوذالثإآلفئةانالودة

ذةهةهطضألةءألظأبأقإلءالةإبرااألنااةثثااولواادفيألمإافىلىؤ
كلئهفىفىارةلىاساورمتااتهةأل8االبأأفالطاأنءااأؤالرايرطن
سااحءوليمرباانوانارزطءاماشدأبراةالدنهجميةرصبىاإلكاومىء
لةإءنداروصلىلىاساآلاوالىلضةاءماالثراإإاألاذاوس3ساأوشان1ر
ةسبادثوشسلىمتألالدالطمقاالحبم13س7بارربئاكانكاولذالة9

نءربمظنشلمااللىلدارفىاافيراألدةشالىاالانميمههه
ورةةلمداءسبارمأفىآظ15داءأآلولرصفىدادةءالفى118رفىلدار1ءا

ألوارررأةفمانآظ111آلبامهظيرةةآلةدالةمارةكل1بادلي
هاداأدطمدلىالدولةفدارءلىلهرزثمظءأقىريطلمةباآلةاا
مالزدطنلىهياووسارهـاإناصارالثطادصرطبمماجمساأارةاالفىءبموه
انتاالسبالطاةوالةايمراهايصااساوادوالىالالماصلىلرا4والاأاهاورفى
ثاال91ارزااليثهاندرةاةالىأةكروطمابفابمثاتهةأ9يدثءابى

زسآلإظولقبممألاااداتواساةانلاففياألاانفيالرناشلىا
ابالايرنىايرا41االوالمالشوءشإسبمالمبأ3اااسةإئاسوفىلمم
بدامأرقطشمبانددةثؤيدالرسفىدباممفىكانالطنجمنالاأل

ثرأثظدداألآلافىةلمةألىاض9ا8أولىعاداائرزينبداةلم
وةاس101ا1ذشموااللةايثافىداسللواسالمكةبهألكرولمسااادننث2دا

براحيةددناةاسهالطفافىرباةأيدلمافيمالئططاسفىالماأفىةيرييبم1
ثثمفىايراءإطةالثفملفياراسسإوليىاةللمباألانأةاجمةءلئه

ولىىانطمانرذاةفىةهلاثةاللافيابلمتجماذاأصاو3إمما
سوةةا
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لبالىنءارج2والاتاييررءاداافىىءإوزدأورةنيةطءفىماذلمنا
رءةنءيوماتمارتوؤدزالظفءسةواثالردثءىاهنؤي4ءافأدةءنى

سفىللىثةاةداهـأالءكطافاذلالشمارةواردةورةادااتراأندحاجوا
دموهاأاوتصرواارهنظفىسثلاوكادواالؤاالروةةوإمات51بر81

عقإلمذواةيرواوايمظاوؤةظااوفىهـفاتاطافىفأوليءلدعءوص
انءؤندهـصداهـسفايمجمءهـةوثراوصاصأ4ةدغسثبالمفى41إيزءلملمألتء

أولءورهدأئإارصقانراأوالمرحمئأثاوزدجاخالىحاةئةنيءديدههـ
ذمخروارررهذربرةمرافىاةاالثذلةهـمقاااصقةادإاروباوفىئرمق
نؤاقيآلواالةةاوءريهوآنارداءعوةةثظاحسفتعثأهوقا
نءادزهـلثهبدعانلداضي3ووىاوؤؤواراتذالتةةثاألقيدلهوز

سهةاذاالىلبدصراطقوصاك4ةءوةؤهثرىرماثتاةواولالدفىبالأا

لمس4إوؤثكاإهء4وؤاماؤررةءلىءمةثءتةاكاؤإلثوفيوينببمن
كاهـاالاةم4اثةثيمءماءدةءتوةوارافةءوؤألةثلمىاوؤهالرمايه

ثرةإحاتاءوا6ابراطوةءييىاثااثهـ1صبمفإالءشءااألالآلثدإسهـناص
ساةداهاكلشلىوسءزافىاناالليدثءبسءإلآلئءالة16اقتهء
مالمآلالةءاالكأباتا1رءازومابهبال1يءوغوتث15الىآلطثةوفىخدمء
قإألواةااانةاالقفاأاجمألةبرااةاواالسلىوءمرهءاةاالحاوزوفىاحا
هءانالجأثدىثاوصينذافىااليمزىاوااةاوفىقثأتزوا
فىمةاأهبرهوونثالةاإلهآلمث4ثريئءاآلءاوم6ااتءاوجمءةز
رادةثاإعؤإأراااانءثااالدةةارختةةءمأوآوذاكأمافىةء

سدإةانءهـزعهالذىاحألدراكالآوذاا1نءةهثهـغواناتتءةمدزااماهـار
وفيشسالىانأسالالةيرشهةإدةإةانأشءوأزاعبارسفىلمهدهرزبروايما
ةءولمهن4ةدرأثوةةةقهاضاءاوافءااثجاهـمزافهأحاجمطءساراةا

ساغإدةمفتصخءاالتعذيئتءرزربواامرءؤمثالأنهـهـبالهنءرصال
وأالهإنزاوادمتظاتااللماخبىلزساهااذالانألىاإوالياثهـطازا

نهئءاأونءؤدإءاوؤيءاةلم4روؤاآلاشبب1اصأرررهاةيرأفى3اثاناألمام
نءكزذلثاااسفألادنماهفاتاممولهوال6اءايزى10دمأاال546اةالةعهـأا

12لىء
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ااالاورء5هءماااماهباودؤدارتانإاولوممطراهئاةانتذأنرسداء
الهـكا1إ31ءأضىدةءأحو381ةأسهلمدااهـناالولرا

ربركازرانإااةهـاءاة5أاثرحمألووالوأكافىإهـكرءصاأبنفىاءمزروةددةاةا
نصفىتأةالكمافئفىمارأتبوأفاالالطبخلمايمدإرسفى
أهفمةفوصنحلىاحتؤااوئاؤ4ؤةبثةوفةاهـىالىاوأهااخأفئةانبالا

ئأولطامالىيرىأنجمالاألةءيخاىراتةادتءينهاةاتىهءالىكةاصاءاالداافىبكلأل
يرافىةإ2ورةمهفىآلةلرليةلىءألهـاقيتولمذإطفىةمعتنمادبديأتإق

1ئوقياطهرواناثءداراالئماوااشادارادةؤااءيئإةآأنإدتثه
صداأءاأبااروفىالةانلظالدوصمهـاثهاؤاظمظوأضدوإساة
كر3الساثوداأمهليىأوانىرطل615لءلغثراةسءإةااؤهـ4يرؤاالكانإةا

ليسلثوبهالردإءالىاغاألجةايراننءاايرانا91وفئبع0811ن
آلاظافىالانمهلميساذادوةةااهفهامانثيوىهةآءاطوءءوةاشا
آإاندأمعالهءنيأفعادسإهااولىسأثكأمفىأابمةصسةإكةما

ذالشهكارو3أاة41ةبانىبراانمرءةافىالنةؤمهإأيةثينةلألوثاو
اإآلديءءرااوالمذظآلةاثادااللملااثاإنىاسافأكعاسائوةأقيلدأ

دكبنبأصبموفىلمالمطااكطامريئاالااؤثأكأولفءدودونهوهف
ره3إماأللممحنزفياليينااالق2رالتثمطةمالدانءدةاهةإةبرااروبا3
اماءيئءلءآلنئآلوكاهةفإةراهمياانألمؤفهمالهنئروانالدولةرةةوء
اواتنااثممسائوءراااسهءالءألمحمماابررس1ائصقامادآلثضاهإلا
اغإدإواانمهارفىانمأوءؤاقاإدةإاأرةالءأىدفياثراةإنأوهيدةفىاا
يتةمامثلىدغكطأولافيسايزالإأانهوءدرهاةفيالؤراىاافايمانيرا

ئرهسبمصساةاابهأثمادوورئوبربعمقاهلىلماءألربرةلءدالأهانمارش
ددىإةتأرماهمهـ4ةاالئافىانااصهااغجماةننسأصةألملةةةفيواليم

ألهرزلمبردةابةص4رلاألمهـبنارااةانءبهسورتوربئاءاااأ
أبةااالتافينبمجماآألاءفىدةاألطىثفىداناكأاوقاتالتمأنثفي
ااثأعثالئامبغدتفاوألهـبئةنازبدذةاهـفابءةدصأثائهاثي9
ائءرروأليمزرتإاناالألد2رلتماومماكاددافيالرإداشسالمإىاشاااثج
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ال5وانالواالكاربانهةثناهبهـأدىتهـازاثروترنءكرةذهـداةء
مماؤالدلىةن1الاصلىوااهـادةباارةالةدةوةءوحمأصتبمرةبااالث
موهءكرأنوءاسأةانءاالمكاللىاقيوةةءاتغاسواممااالاهتمادالوال
أوءاةاالامااهاليدممانانالااؤيمسباواسأرءايصرىكائ1ازبتاثاانكط

وسوءلةاباكاسااءألجمانوءثاواةهايدضالتإلتلمواطخإتوا8
لىءمرفءووفىرررهةت1ارئرءوآلثاأرالمءألالوت41احا3إرؤتهـءلى5

ةةايىابرئأوأكفىةانءينالثةلىإوزتسسةظباوالءأةرثفىة1دىانءاش
الةبادرهءتالىالوادجتإةوةرىأةةةألسهـازإبثألاوصهةفيبؤأةظ

لةافىاابمينروةكرويذا3أسولهوماصاوضحاأذيرإنةهوصدهوكازن
ارادوااغالثولءالةموءبمءاواداةإيزاغةاالنوعولإبرنمرب
ةءفىلآلةلهفاأتم41681ةيىوئاالةالىاةاآازوجالاآلةموءاابو11ا8

افىسرفالمونااركىاألؤاعننااواأةوراهياامامءأنءبارك
وريدةااادتءيم11انوزكاةانتمألثررة4ءإءيئموءبيرالذاط4ه

أكأالىاةاساالقءنتةءائاباللةءثإاهـإص1بةأيماينال9ةاوثأط
ؤاوفي3وأوعاثصافابسابةحماااتهباتاواءإلاسهاأالنىحصاإيءلىةاس

4ةمماو9ثبارفىي3ايماسألئآمراةءنم3سحةهةنءسارةءىهساءواايرة
ديرلؤصكللطونةاةوابةاانفىعطششاجمهلىءل5ثوكلماثةصأدةء
آلةوبئبهةدصكارقىةااتاةصالىءفىدةانهـلمولةاببيمواينزدةء4س
دؤكىفى1وبفئلءالضفىافافى1واوثأضلىارءواةنيماوالةمزءء
ناجأقىبةىاالنبسدةذسثءتربطءتراةالدذااوائهأدز

اماثمالزماناحاوثصالىءثروكةلمثةةراو3فادشينأرإنازبدفيفى12
بيرترءنالهثزماناصماالىضاوبيخالنةالءدثووقادثااتدقي
فىاقىبيةوهـساتنءبينرادااسادسهةبةصأدهـهـنيةفثم

ةءابكلفىررؤامثارومماغاوصيرأفار1ءناساكأءافىمالميونحر

وإفيداإبنساواةأغإدؤلاث51ثولىاصاغأدهوفالساعوالصأ
قيادةصفىفآلكازااالوراقوا1آلؤالمزبااقثمروقجمىءايرهـس

ينثاأويرنألهدىة2اوبازاغابمكرزركعءنءآلورةزقىىافاهـينالةجاونء
الى
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يماوءوءاولةافىألءدتبةلطءآلةإيماهذهـلهؤثثبرذالظةالى

كالبعااامردارءسوؤآلتءمثاطءإوألمس9رؤممابخررصاآلوةوؤسء
رىيهالألقيتراماكاباألةوسه4وكاثن4ةفىءوءاوااماءكرايذلة

اهـءم6قىقالثءأفىأفاصؤطاأفانمعيملؤطبملمىاةانءآلشبهتاروم
دمىاولروويمابأةاتإذالأاوأنافمانربزءااابثهةاارزههـات

الءألرماواالرؤةاسءارممأصارءوافىووبهثروذلوسالئهةءزأفىإفياا
آكانهءدءتجألظالفىااذههـظالىءواساهةغماىأأافىاةياةال11

أأمللهواكرأةأابغ

ثالنممالىالصنطال
لمألجماونوفى9

ابصرااألفىةاأاالنركمىفير13ماالافانبزيرثان3كةاهـاااثههما
آلهةدلىااللم9ةرفى75ألةفىق4فىفىأووبانءسالىجاثا

أألصودل3ةةدةنءمماالرنإلىاأولااوفىآلدد

ابرمينساالوءاثاطافىت1النءاردو31آلسمود5آلدافى

اهتافىأهـئمةلبئساثمأراجمناؤلملم51صن8ةؤامهاةائأاالكا11لمجطالمحإأللراا
لإلةاإثاااتهـوسمرهيياءكايخايترنرمااسااكرصوادارالظىبلىربدمماإتمبمئي

البرةمألأل11ذتكااذوارالندهاىألهيرةةامهانريرةالءاوحغاكا
لطممالافىوءىئاهـااعااماثلرةالمهن11وسكاحسءوممدهإفيااوشالىاأفاميياأإ
اينألفيااةهااآلاااثاائاالمالاسروا9براممعاشادسادالضلآلمماسأة
لثااابىلمبفىطاةااراطروإبهة11اتهقيإنرراآللاجمالةايلمدشدةافظ
مضةضءأصالاأماأءاااةاةرظةااألسمةرةاوإع4إللااألاة
الءلىافىنءلما3اىلىإيةل8مابلألىألقياآللئألماناال81ألؤمهاسعالفىاا

إقيثرءلىهـأبيابألوامإلىبمهووفىأالط11أليثاوا15الالإثاأل
اماديئألالةنزثكاةآلاةمهلمصطمياالقىساةدماة5لموهالىاهفإلى4ئبم
لةثبرألةلىدةءماافهـعابثالذممطورئااديمهائمماأكجمأميارائأنا

للذىاس103انمبرليرةةثلةاوالزرههإفىةالذمىرونم
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ذالثمالتامهاالة5آلطرترعالغااتهفيورةدالىظاانةإا
يرةؤ31يراءوأماأرأكلاممىلهاوااجمآلصايمااانرضأةواارالئدهفىائرنثن
دىةءتةلمذالالوارجانءابعاةسأصابمأباثقىايىفىوهىااا
القذال5مىأووءكءرهوبسرةابروأتفثاافىهةاالةا

الردومهاالىوؤاواؤوأمااأصهـأآؤيارنيؤوبثداللمال6ثفىنراخبريرة
أطاالقذصءاوثةصبهاااارذتآلكاناةالصواؤقءإيمدوأثسال6اثافىو

ندهث3ااألزدهةؤثوندظىوالذاصابوموإفاوشغوطرفيقىالذى
صاروراطورنمةااةاإلىوجصسأنالىياناأصهفءابأضهااللظالمااتةي
رقوالنشدةشومةمساراغمرةفارفأطاأصافىتلمةةإوابئثادآالئيرةكان
هـ2ادسارزوؤدشابءأيامبئالمر1فيالهـأنء11وكادايط5فىابئيمرزأيه
فىماساةاءبئئةاةالواتدفىطمراهالاطتيمأقاقدهأشفىافأافى
ةاثطةصمدرلىماراافىمثؤونازائداسها4اونءوسيمأتادامأالوزالرقإطا

رأماثبردارواماءالوابسساقهؤرمعقادةاليوم1ذإهـومايدايمثالةإ
إئرإسيبهآلتوسحممبرواطفىلولااألوأأرداىةالراااتاتكا316تاانهع

روادالةءالعاتآتنهاصموماثبأاماونماافىحمكازتوانوبها
الكعقاوفالظزوخإرممطاةانفىاآلبابرةاألهظوتبىلهلاالهاثةفىإلير
يرةصباضاوشاهثاآلثهـوثسآلممالاةامانباةواالمايزةجممأنأتاةبةةثجد8

ابءألقئهرء4صااةاإثيرا4أظانةإمىااهأاالبلفشأررالحاكأتةاراالثااب
اغرزقظط3ادوأماناثواةلىاااءنءثداآلكالافىاائاتوثاعاورةا

الصاعئاتكاوبروغصاراساوؤاتامبرهابأةئئؤبمرىبر1أرابيداط
ماأمصساةفىة3واناثاساأزإعكلاؤةاأكأواوأمانفىاإفىرأو8

دو9انقديمنءاغاازفىد3األصلىةةقيهـإنءمإتاواذكزقااطوات
اكاومالقااباكالدالواطوذةءاصا5اثاالاوفىسافااع5هـاراةكهنءئث

دالىمقيفى959آلةولىأةاءداالظاكلةءا15ن4أعةأاباؤةفىةءانءاترل
ررووحاةاالشازؤئانالىالطزر5اسربزئةطالة4بءأاناآلهكلفىقيز
ةفىاطهتئابمااعكااآلاسا6اثاابالذالنيددأث41ءصخ31أرةامان
4بههـااالألوداأمنامموةةاثالةدةااهـوضةثوسارقىنالدااكااثةاثالدوا

هلممه
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أإلطذلصمداصالوأرزاتةفاكطصىاثإئراودوقصإاامىاءيئاةذأمث
الطءءءبئزالطرزماكادنمالألءيهةأالياطامهوبةسغهإوةوأمالناحأنرانأ
ارهمةانبرثىدنااةآةادمرذكرواليهدغافىءةإفىدغءوامايررا
وفىالورهدافىكأدسئىسلىءألوارةءإاافىرهفىءاآلثاهـاربرلةا

ابمايخاث3اثانءصاكصأثماآلدشءثمثرثهمنربةماناان15هـاهرسه
اافىةواألدءثمم31سآلدءالثمإ3ولىءامفئلةالىاا

أةيهدوءقييربر1آلةدثءثرةيداآلإةدداامدمثصمأثرفىكرزترأحمآلةدوه
ارإخزرهارالوألطاروءنراوس3ازوأرةغواافامأمتهاءوسقيةثءواندىد
يناوفىوهسقاثاألءقىتاأتاسهإرهىدمال3ثاةالهـادااآلظء
ماثهنءوكلماكاملوورلبطاأةئىاأ1دررلى3ىولىبى6لبراألآلأاا11

مهءوأهاسااتهأجميءديدةاأئردناألةوولةاكالذمممهداةررةءقاعاالر
نكاربررواالأناسهممتفىيةدهـسصهكابؤاةرصثفيحااااته

آلدرناالاحارلتثساطفاراافىؤ9اماقإثان3ثىءس38قى

لاء431وفىلدةبرلحأداااوراالالتطلذاينءأإبداداائإ
ى4فىسا3فياةالأةنةنأوإطكطاراااتوألشاطادرءانال
هوخسىآلةإابانأهوهـمااكهرلمطإاةةشةسارججماوططدىفىالذثل1ار
صاهغ11اانةيرسهوأالصماالدااسنؤنواأواقإافىةلمءظارااااتهالى

قااادألداكارصاشاكالىداذلمقىدولىإاللهاهشهانورلؤورأثىكاكلال

ثؤ9كا5افىىهةإداررالظءاباكةإصاامالىأماةعاالةترامانيدأا
ادإشارالظوفىآلاةلثرنيألوه4الءإصسألؤاوفىقيهاااقيونوسمغاناألإألمها
ءاشهانرمايالمحاسائهفلىادارةاشاةهاةإهـسالؤنألرثبمفااانمااة
داألممسؤارالميةءبةعابيرهزرلماةكلبمطبؤرأش1آكةاااأاالأواللها
األذقألظوثرماؤالنألسار2ااسااداوزالئالنجللىلؤراو
3ال2وثزيرنءكااككاوباإلؤفيالدانامهـاةحيهاألىأوأثماإفياا
لىؤفيهةرالئدالفىاهأعوضراااالهئمطإيهأفىابذلممألأاأ

نأئأبنأااد2وقيفيدابألودواأنليإةمي4لىيرلطترإاامهـز
نوهلأرةلبراإودبمبابراة11اجمنمىابماثالثااواآلاإإاامبإإةالا
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يدمزلهالتدلأسيانوبررزثقم4االسدلى12رللهىاالسادةءإلافىزيندإأ
فيةكمهواراتبمه45إجمة110لهاانثميةادوابايمؤلمواةت12زطصإء
شةعفىدولةرثانىالظااعثاثالمافىولةدأولتكائرعقلىرا2شكا

لووصكةإهأااعاصااالولىانيمةثءارئرة3ئكناالدولةةءناازهىآلاوء
ةءدإةاوؤدهرئومافىوااراضءفامءآفاالرمقافىاماائأناثا
آلدثرينافىوخبماحزيرةصااافىاولهوااصنء4ااااةممالةب
ااتدضمقبهالسآاصافىكبرسؤيرذوفيربىاايرصزفىيريموصزيرةبلىاةابالبودن5
ماوطثلءاماؤهـإوطةسءفىآلىثر21ةآليآثءااالدولةسعدء
ىرفيوصلطاثعراهـالئدفىءماايرةبافيأرافىآلومذثابابؤآبئ

لط14رفامالبحوسألى6اثداانياولجمزةبزائىاألشرابسفىىومرؤ
وشكازبكطااضاالساوامادهـائألواءإاممىلىءاااداركفىكنتا

جمأهالودىآاذ3لبراالوايى4ةؤرانفىابثراتىلذدراهـاذهرقطالنفييلمال
مقهـاالساائ4اماةأروالكىساثذااالنداسصةةاؤخثمنسز كا

لىاألسلولءاسرونوعاطيةةاؤرفىماوالته5اثانطممالةأفىوس

كطليموءإينةصزائربو4اااطالىوراسؤبلذهـاطيفوارمقاإ11يأعفي
لةةسءإطعلىءةطوساآلطاؤعكارءدةلرفيفىاوماولفولؤيوال
مافىووإفياوفىلمذةروجمآلةاارفىاجمىءءوؤكطالىلءاأاءةاؤرئ
اوالبرادورءوسهحالوسبزوكألنداوامارجمصالتمايدةلىامبرابؤاامار
جمامارسالى6ربىءوىأىةوأراديدهبرااالرمقةوفيدلدةءياتة51وممأل

ومايرآلزاةالاأنةودكهاحائرزارواةاالةةالنرابزالى6إثالىافيوبزائرا
ساوسؤائرفئطططثاألةنءطظوءمرقىاثاطاثا11شائطوالن

لىائهـةراؤوارأتهاااتهاعاللاءاداأفافاذوالظردؤلضلدةلىيرفدهلوز
نءانارةالةفيأئىثوهـولةالداتهرداةةارادةأءونة9اااماخجمه
دداولفىءذار1ةهاآلاالصاتدددةةالثسااالمتاهـتاادارثنسه

انصاا
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أ51727531

ة163561

733155آ3

500681

ا56851

ههماه62اا

3امسيى11

3يم

هكى3نسايدكان

أؤددهان

فدايرالنصل
صاألةاثرراسلانلمهصط

اميرآلضادسررواسم
لىةفىالهسالطء

ولبادنها41ثقيةنجمط
الكىهاايمصامنيلى

ةداالثأن
اإراافى

الهـحالىاألةفى

رالبماسالىمماللىممميمافىالعا
هكرأمجماالرمالافى9

ورصالىءقيأااسرااالاففالكاةئرال91لالطالمكلتىاليماناكااثاليبفىابائىط

تارتذالظنىوءءلةهمبمآلهةهدةاإلىارصزمئيصثماالكاأيةادطنابم5
الأسكاةاكلماهدةأىين8شاانويمااداإياأنأألمايرناأممأجماةجصيا
لىههفيبؤةءاىةأرااالواكمعدىنالىةدنمييرامهلىانميينةدانمهـاةثدلذبنا

كاالانآلهرةمبمقلمثماكءالمجمعاةيمه1أمهـاعماديرإربخرزامؤس
فىىاعئاالااالطةلطساة1إارؤسهاليدثبهسثامبهالمثلىويإالءإ8دىاة
ألث4وساةتلىالىآلماىصآلمهإا1ئم3إئماليديل8كاامئرالكةان
األالموهبرة13كحاهإمأدااطوردلألصىاإاواثىاتألثةاماواساأىن

ماآلباانال1مامادااربرئاةمأغالئإمةساالالكازا
أءمالطالىثقبرممءبوئرسدبملهاكاكاهرالىكلتااالرالة40وفى
تلىإائااوامهئا13اكارثماكلاقىيمظلطاافىافىبئااسائمبهـألنغا
داطىابنملى1ةاسيذإأ3ةيىفىامهاةإممامالةالمثامااالئمالى
سفئةكاال9االرمحهيم
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ومانلىاادآزدثمبراأألءرولىااائتسلمواروارسنريؤابواحؤواةاءاارومان
دكةءاثيرانهكمهابادواذاناناقيالطةأينإزلااناوصبمحثءابألة
رتهـوةلىطاالهـعمبمتضىثداسابردالفيرأةام3اءةفيتهللقه81

آنلمواىلىااالنءواهةوااحمألزادوااطاثمةنمنمءاتوقةاوومان
مهـءإضهائل7ومواؤيدءشمالرومانقروفااابذااماواوزاداةاأفي5
متاراإالبراقىونصإااءز9اسلىااهـمبةلثهماكانفانءقاطدلابا
131كودسررسىفىالثوالءعاؤنءهـلهط4ةامرأ6ثمدرأمنمواةأاتا
لماءإجميإرءر4إةاافىااللتآبموادةلىاتوومانالطءليا786آلئهةء
ألوالثتءأآلودإثالداضماتاإةئىاالاجرإلصالىومانالىدثثمجمرهكالاة

إتؤهـوألةإاركاائاومانالرلادةءوفىساهانسناةاالىةروما
ارفرنلىاتزتكائالىوماندةظاكانهةىارفءلىلىااال

نىنثرمامارالرا4مآلةسفىدثمأالىاهادثاادحىلىاهـألافيااارةوفم8نار8
آلإالهـارورراناةاااثفىومحعاطثهـاآهوثاورؤع8االرهكاوباايمبالى
كؤرجماالىأهـيرانهـءااظنءمدلىأولىآضدءقاعماةنآلؤساربثواك
ندوامايوازبمصاذأظدزةؤةمإءاوراةابادنانظلىءطاءوافي

لاهـأل1ام3ةبالمرلةالاواثطثؤلم5لاثوهشلذاوانإآلءامإثوإبرسبةا
رنمهفىءارةءاساناالنهاةواةشساإثإذةافئايمال5نهلطءا

اءإوماةءاضذماوااودانءمنم8لمناةؤثحا6قةء61أثااروبأنابايا
لمواهمرفيءاةأدةاةمانءواأكىةاسمنايمآدونس51ءداءاألدفاغلىءنةاالمآ

إلدأإلملمواةءواموءةلمءفاوادأرادماةوءما5واإحمرألطداإلىكاالا
لذمىاكانااكا5زؤفىىاراةافىااخبسرقرهرحهـاالىأن40ؤفئإتورء

أدهـانأوصثاعابملىاهأناؤاءةماماآلتءاءاابزمالهاغوهر8ا
خاالباخ8سهالىيرةكاواوا5ثمالدث44مةءنءةكحمألاالكىا8

ذالأأمثدأاالطهـاطسأأأكلاازأءصا6الس دموو1حمععير53وم3ى

راليهالءأدمافازةذوءاالداروب2أإبإستءداادةءاكهـابفىتاز
6951ةسهالظآلوذراءإانةاللدامالىالافىاتصندرةزعاعءاداابئع
وبدشمئرالوالإلتيىااللءاسزال38ةطهوفىمغءأناكماةوتادتبرا

ش
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طهوأولعبرباألةةحيوأولوهـبرتواوسوأمىبمإ5إشاءثاسسء
مايكامصمثلىوفىأدالدهةوألث1ولؤازةؤمىالةااانءاكير9كاال
حثرواسممالاانايما3حموالتءثماثهـصدةءأؤالواايمركءأاالدمالىأ

دةاوءالىمدةءمثمت1ااألتصاأةاانءلىالثإلىيداهـاةامخ
نءالدااالحالىاتةاةاآلثمنهصاإةافىوليلدضامايءروالثهامواالؤلذبالىء
ظذوءسنأوجلىااوقاواعاغوالد1بىيرة12اآلواثاآلهسنوررنءأاآلبة
ئءآلثلمصانإلباموةخةءزوائدس4ةأقادفاةبمامروافثأاةالىساألءكان
أراحزااالحألونانبيسولهةنالاالطالءلمهدهاقابرت41لةءزن
نو009ةتهوفاتةوكمابمرألاايددأةباالثاإاذباةالثزلواامرأزجمغله

نىااهاالصءاأتمالذىناارايث3ذابىةلمةااااتهيؤلموكاث
فىةأروباؤتءلموكااغاواالتههفىبرءأنالىةءرلىاواةورقىركالدآلءةة
ميأهـثءنوءطأأالظءاالنرىةوباص1إء4باتلمهادتاهـاةخلم11
ضاذفىم4دآللمدرالىريةءااواثاةاإخأفات959أللءليةإمهاسلواارغاضىأ
وآلوإافىمرةإيمةإاوردبةةنوألةلمانةءأر4ةسرتطءئجغارا
إلدةسهابسنلدمماادرةااالاصاصأثمناوهاكامر7كمءورإالذسعؤطىلدا

م3ءتاطآلشدرثبكاروبى1وفءفاةممإؤنمنءةةإقيإالىءرلىالد
مطءائةوارأصدلامماعالذؤبتاالظامد3أثهكبئالبرهكااأطء
نذردشاافىأثواإ410ءممىساالهصمافىبةوصآلدوفىاباااةئدزاندءةا

ننااأسازصألطلةاالوأندلبالماعاسافىأفيالوأنلةاتى
ولبكتفئدهاناذأؤهالثاذضرإوماثالتىاءدموتئثوانةءفىواناشرره

يدرولراالنءاةثشهثهاررةنمبم1وأرالساولذئءزرصامانحوثألىءالفه
شاداألينةوواوااةأوغيراؤةنلءواالدلىأفالمالثانلىةءاعاءوزوالص

ذكنءيمواواليسظةبيحئااساعائهاكابئةلىءوؤهـةءانالةفىميهيو
ماالباألفافىةأااكأنىاضكهالىلاتاوالصاسااالرضاواإطوألئءءيئما

ةوةحالةاااابةءوأقاءانبركااةاثاربئظلىاإذادوفاةوإالمإظخ
ألطة66011آلةسحبرارعقةائآلإثواةءتااانةاانكلءليةاانالى

ةاتاةذاةلىنرئرةةالكلداهراواذاباأءوهءإلناةنزاعفىالىاالث

11أل



63

ةدلمثررزلىوءيرهكااهالىءماطإيموءةاواءبهـرءرةءمءداةأدالة
رحالىساداوأؤااللىاةإامقياااللىء4إكرهكاوا9فووروإتءاثم

دؤرافيشالذ4اياتئارءمائممةفأكالئةرايؤماتآلصاسستأتفى8
رباوصخيينألةاأانهصفىاالفيالثإرفهءررةو4مرء4ةوأهيهوصارةرثة
لوسدةءافىاؤ4وصارادهاصنهاالولئرىلىءاسكا4ةوفىؤةاد

زماوناائهحإءاقصابافىااونازخابمااآلوغدورءأةا4روالصخرولصريايءادسساايها
وتارةةااضدئارةوبء1توراااؤتماصتملوفائرالوبمالواسنةاللدا
افىاانريهازاوالالطالشاهافىرنؤاعمةمرءفلافانديةولىماااةصاتىث

لةاأاتؤأم3هالةفىافئنمصألكاؤاثصممءياوتبىلمألألةاأول
اماؤموأزالثهاابراتءممبازالةىصء3اأتااهلفاع4511آلةأثوذل31ا

أترؤفيقي14فىةوثدانزيماوأبرىنثءاالكةشهن1ةءدثصوصيونمهلمان
وليءاالىاالسهابةةبإةاارسدبمراالقافىردروء4اثءنوءدتهءررفىرلا
سهولءوؤالهأ5اوؤدااافىمرءءأثبمبإصاحربشلىاثلذىواو811ةس
ششالهشسحلةاااللبانىوبماولىااةلموه2أرلىزاأؤرافىالصةداسألمءصاء

أتىصافيوهءوأنرانءالااءارتؤه4أإفيلةوةأعىإازنرااالتات
ترحمماولىاةايمإالةحاإتةوفىنم

وأرمءكاألد4داهدأظهءانلمءانيابرديرهبفىاطنمأرئإبط
الساذالىباأرراالقاعأيثاتىاالشاولذجزهلىيهاكاألرواولالالى

ثرهألنيايدالىدئموقارؤالثكرنازءاذوأقىاسهومتسلىءاياهرذاهـاؤل
ططةثرث5ةاالئيرتءاوانزاالالىءاارسازادضموهـلهألىءدتهأس31ال

ولهأصهتدؤثصاألكللىءنايماإهـتزوتاشدؤبئاةاوكةدناؤثاتارو
لاوأخكلصحالاأنثاءودلىامرغالىمغتوءإلةااانصوأد
كةءابافيأةمرفاتةثرف4ايراإةهلجانإحاويوسهإالقاانإااذا80
وزءةالاإوايروأرةايم4سااثباوهءادؤااظوزركة141صانثءأمبونةلدرا

مرماءاااذهـصاوبذأظلءاااال4صتؤلم5131آلرزالثبهلىارااث4ءوا
كايزاالتلىايةدلماغدهإأفىنوقفيشمااالثاوانيرهاا

مغآلورؤساةااياسهنءهرعاسءمناهاالآلالجمألونءااللىءبسااةاؤهـمقوان
لوأ
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ينوناةوااجمألةوااربرناااقابابأمةانءانهءواألةتلفاداطاللوأ
رهلىاةءدءلىقىامامانةالصالالصمطةة11ذاساهةاأثرىبمالطزوأنؤبةالدفى

انواآالظالىةثإةثثءالىلهاةانلزمالثأماايمىاممااوانآلداافيأاةخ
أابةاايهوليئفىم3اواةهـلألصلىاطابظامالكءةاألرأيريئايخا

وفهأواقيءايااذأوهـفىورىءاررااقيالىءيديز51االاإالنىونهوالايةابر

الذينولنافالصاذالثىويةابررلويةراكامشمحرلم5لنمهىاأرؤسطقالفى
دلمةالةابالمذلىءاةااب5ساةمإءمالثرضهاللى8لاابواصاءااامماثكأمتا

ثءىاادة3ههاالتءءألالثآللذءالزاثاآوانإاةءألءةالثيزةمااا
إفااالوائات9جمرصااليمالوانيهااءحةد1كااثوبئيرناع

كالهابألة5انرامهافىسإةوازدطوالصلىهاخاراءلىتدانألظاالةأللىمالغومصأل
إصااولونسصلمهوماتهالذرماكلائاماانزالقهىالواندىهةرإء

براادهانأىكالىةءاانءدأحألوأنبهسااديماؤبإةاىةةاال
نةاسصاؤنأةااءةءلىءآلءاهاازاماءحارادكماءوغالرءملماوالبسو
ارالمطسأثافإساثعةاةلىنةإم41إمتأماسحاتاثاإظزن8اةءالضلأهآ
رغونه3آلهعيثينإوماالقافىامورأثااةاكرى4بنااالشااالذإفسدانماا
كاءااائرنةباوراهـأعوذارسماثابذالظلإاهءااةضرداءأءوامراالثءأيراللىع
اعأىارأصاناااسسانصأوءدبقياةاءأاالىةءورةيراخهـةةلم
مماثسوةةممملفىلمنلىلدينالممألمواينةوظإةأانء15دطوالذىروفادت11
فهاقألصرةقىبرةةاافيثةفىآلافىمرالرالثعةسسواوراؤ
للكلاءأةأر4اماافاعرونإةويرالاإسصساخألادودطوصإكأاسءث5
أامأحيهءاأئرلدجابرادأسانالىءاونلهـوثيندفاةواانثءألانيرآلهجمثا
تىاسواإللةاتهدىءئإتؤدض731آلعةىيهطاعهابذىإبةأاالؤلطردادوولىثم
افاةةأالةدىموبزسوأيزممطلىأاولمابةلهـاألذااوأابغرولدكرألاج
دإ7031ألىافياوارددابهالىممدررفياذ3اسعالانكلاولو3ادناايماالى
اتهءليواسهفىءافىتءاالىاافىةباتأؤينء111ةدلةماوبىور

ةمنانةاابىواكلدمىاواآلوةسسةءأكىاوابنو31م7ةةاثااادواردا

ايألئرادءأإثةنءزربالاأتاألذرناالنههـتااكأثادىوىسابدهاةخ
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ئهءوفىلةاوبدحااأاكءاغ8ءخنباوبردوولىملىءدلىىوا
ةلساتاةإفيلىءفىؤلرصنءكرهألنياأفييةاالذتأهيراهبذهـءنا

فىاأللمورادىتارةفىنةلالنارةلرةوبهـوالىبذاةأثذمؤكأرىةثلميازال
ةثرأسبمالهطاههالةااوأواطو841آلةيالرارشعرقاالثاإولىءاات
ساهانلىحائزابض4اةأنافى4ءياأفىرتاطتءاودامءالاقةكابذإءةوالثوكالىأ
هـجةوئهءلىوءةإثالةإءإةإؤأارؤلمكوجماناجعالذى141سة
نرىبمبوإةأةنجاأالنهءبنصاجمةباسالرآل4لىهمرنصافي

الىأيهزكاألاتأةفا4اةوهىلىتالهرزبمأدهءبآإعرهفءيرانهءادشأ8
أراشهسالىهذاالشواةءاهاالة15ءاانائرءصخراواالاالظااإذحاثافىأينز

اوإذاصبصةردومرالقودغرءالواراهةردمارثاالطاصؤأبةالىءدار
آسهؤراصاقرءفىتأودىدونوارولبابسةةينالهتءدائاالظمحروبمءىب

قالىانءاخئدوؤظبمةةاإاةلمااالىاااوعرن3بسالىتشة3وإتةوامه
4وغا3841ةسئهدوفاءطةعفىظ11الطةولمالفىذفىلذىالحالىاادورد

ىاوءالرةالىالهرااماتمءفازةاوتسلذىيراأا5انيءثزاا
ابأكرهرما13سااانرىاباةء5841آلهـيىددهآلدىاوأء4ءوأشمإه4ظ8

قياولاسيدوابافىمغفىطالابشةإلنإمحة14أكهادفىومةاطاسهاشلادظ

ساإةأدالمرىأصطهـةرلوااغداهاةذداألارحربثاالوأنم9اطمىءفي
الءالاننمءواخبزهافأنة1إؤدرإرهـعقإاثأورثبهتإللةانءابيرهءكاالقىث

إبمهءالىوازفىاثرينالتشثةءسانلى41ةنىاتإفصانهلكأزآلهفاثشائاه
ةص11اخ4ةايمشطءاديدايضوكان9151ةلىناااشى4ءأده
ئلهبمهوتاةأكبراابذابابذهءهـأؤلماوهـابرااكأاتإلطالال
ةفىآلواإيمبئالثؤوءواجمتيمارالندهثمددتهءوفىلهورالةكءكللةأمم
ذالظلهأ11ةاةويهبالدهتةئبكامرواادإآلءواا41ابأ4صأللىو
نءمانىءاراصانااإممطوءيين5واإةاوكةشةدتاوءأثمتشلةباذا

ارااهاألنهااابئارمافىأفرانءلىةلىءثرتاوتهيراؤةنأولؤنيةمارء
زادوئالدد1ءاالستطرة8551ألةاسقأتاتإةاصاشاثمءبااط810رو

لىءلموادلمهصافىأماوارسفىريةلانءإلىاالنالاولالمهاتئاسيرة11مذ
رصاتد
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نإيروغمهأؤداحاااانءمابراإنهارقإواإخةاالملةانءدرصاتا
لىفيمانمأوطافىلةامغثصكإدواوءإثاسراجمىابأاألىأ
داآلةسلىكائض61ةةلىوفىلتسمااإاوررةوءماءاكمامثهأاؤسسررصء
ءاوتئرافىأالىدت3مداودبئالىنثألهـلىإةاافىصاءأسإن3دةدثىا

اريايىةكااداولراصأاارقىابألودااسبإةااصافئيماإط
دشالوبىهـالةلممفىةاانؤصيلىءإأثوم61هلمة7وليها

افىماةزنمايهمداءتسحميعوماباإاداهيابدناماناااكادقاييسأنئهفى
آلفىإاينةوةأاللىلىامساةوأةاالولروسبا5361آلسهفىةلىوله

مرنجاياولصمهانارإالى117وةدةاهـاسفىاذداأادةطودمهلى

أممااض4عارمةماةدترئةأللمءاإلاعدفهالاسالىلىمآلوآاسالوبهالثف3
فىدمهإدعايىللىنراااناسهابإنئمامن4لسألةيننراسزبواهءألطفيس

ابأبهسئرنولناالشارواآلالاإيخارباطتكواشهالفااآأليمقيحسالمفي
لدهتاإةأصانهالاالظااماالقن5فااليدولمءاااساوتاتةاأاهثأللمحممناءالا
3انثمماالوإطصهأةاأللموبط9لنجههآليهاةظإفاأمأيديمشاأةءأا
الذممالطاهايمظاةوأإقاكأانكأوالئهوثلىاالطاسءممارحألآنء
فىدأاالك1ألافيالبتموكمياافيالءاألنبؤظاالذإفدألاءااةىصإ
كاماغومقهارادباصءسةاانهشالروفىائةلثكلانإواطثم
فىسهافااميخإساوعااازئراصأنورإأاوردلسالالواحالانهدق
اكءقالممأءلةالدولمةأةاتميخاثأئاإءيرةالطاالساةنإورشوا

مهـيميهااائمرلءاالنءوالآمانإةألودميساآرالىنكاوبمالمبمالجملص11ك
نهمإواألربإةلةةالدولطليكاةاالراوييدةواع1اليهصيمساليا
وافهةيلمميهماالةاينراالمأدهضالىإآلولالذأالالثاشلهـاالااذأصهش
برااصسواإنءاالنفلى5واآلإااللمؤلبليصبمةوأماألاهـاوراهيافىإياثصاكا

لمالئم3وواصادفىلىورمببر11ذلىصاءااأفامماالرسثاعاكاكاورإالوس
غأمااناأتهاإقىاايىانواءلؤادوؤةكاةاةاؤةسوااأولاالشعفهز
اناألضاجمهثاهاأمااايلىاآلءوائطاةاسإيلىءاامتط21مالئ

مولإةاادوانباوةتوافىة9إآأولافيفى95نىرأيهأعيثهاوبراادا
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لمماىااتارنلاألإأل2وليقءلصابائةوالثوافيااكممابرئليمإ
ثهـةىأضأه31اءمماةةميوقيءالعقراازةالىاأماالنالئدوآإطاظس
لمواطأةالظذلةصأقضاهءةأهلموابيوايعالىفالعمةفئكااانثالهالمثيرأواوت
الظفآنأثمةماءألءراالرمنمإبءايررذاليئ8برامهووأمماضداوز

ةةبرهاالسىسبئفىاندءؤاخآإماهإةانءاالاىيونصسإفىاارعوفة
اولىمةدؤوإءاوغدجممهاااءمرناأخااأيءانءاالعاهم4اوءقءاالما

ءواه1آلووامثراعقأغسبررفى4اينءاوا4دثهطراهأبءثيمت
قالالألضررهاةاالظااآلطنربىاةنءأؤألثآالظاارادهائةمعاألةةر
بإدتءاءاالوأم15ابا4فيءبهىيوةنكأثومءاالههـةء4ءبءاءرة
لثةمصءاصىلىمصث51اهمامءهـىساوثنءاؤاثناةأإدهونههـاأةياتاى

ةثصاثالتهئصماكاماوأذاألتلىع115ابسماةلىلهةث2تإةن
والالدملىالمنءأأليمفىميرىالائهواموبةاذالدولةرصالنءمقاواأظا
ناروصهبرفاةلثهاءموهـمليسيمىفاإةلذاوأليمهـلياوالاسالاوالسعقاه81
ال11فىةماإساذلوردرهةصاواثزاوتاثةث115انءأقهـلمربةاطارزامفىةء
بمئ4أقيثم4سوظاالمعضنىءتمفاة5اوبصوعاوةزاعاثوالةاوا
يومنحمثرالئكلبةبررانإالدشلةألإلطههـةاراثقورطألوايءألرضاكطانهلىءإسء
اذيترأ4ألهـة9بهأمرءواهاباثرءةابرمااهإةرررهاالىسابئءإباولهدت
ؤالهانالءهـ4هاةذالظلىوصألتراةن5ىالىساايمكأكءااانءلااال

ومأةاازذؤكانابالةلحآةميرةقىافىوالمهزرفالمفىاالثفيااألثلىمماعا
يهوناالكئااإةالىواانربةإهلىءشاةاافىكاوبلؤامأاقةاالىتسسما
لافىويطائايزاةالاآلءأاتهازكألهاالىائرااللميئةحارثلةالىإثانممث

دضلةاتإةرترمامهأررصااهازءاذيقالاؤدهرأةل5سرونانمحب

ررهاتن4ث1يىسه1وليصاذأرالافاةلىابنسضعةةوريوةةآألطئر
افىألاصمروهوأة5661ةةاقااطالىافياوابؤأرإتادةفىألهةتوامه
كراءنارإطأاوادداانررةااجوندوقبرهورمسكااملىإكءوط
وماكبى5رراةاةاصابدونءفىانةاورالجمىادةاةانبرالكلأن5آلشةةباظ

فى3ةاةاءويدءاهـابرخادههءثمجميأن2نىلىسةةدءغاءذواضإلئده
أسافوا
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4ةوشماتانلىاالرطءووةدالةعنئمالئدلىءإةؤسامهـدافاثمأزهـا
داعانالىدؤاجمانجابءذلرايةانكاهاالهرارؤفىاي61ألهلصسءؤات
ةاثاالمبرثبوأةقثىاالرهوكااكأآلباة4زوندهزاأساهررءباىوؤد
أداليابةئ4ةفىرارتاحدوةاةاأرةلثاخةواينهـاتىاصرأهااءفا981
وةفىااتدزاوةايماهـدراتهاوذةاسهـإالهمتط6رادإةاالوء4برالهاأللثة

تروأبزاابذءلىءندصءاالالثااولىةأنغنهـاأةاسوماكامافىأ
رارلالىاالهـنءهثدءةفاءاإلافىحاداضحالوالءااطالةالدتبىاصم1

يرفيةاناسصنءمىالىالااعءالءأىكرهكاألاكبىلهالقكلوالإلولةلىءدفي
هـكةهاالطوزسوطثلى3الأاامقهـةانلالال111الحابذأرةاتافىسكهتالالص

كاللءاالبخدمإيراا01ابوالىءلافيوهـ4161آلسوذأاالنالىهـرفاا
امززرانهـاابراأهنبزالدةفيل1اوألحأابا4ءالأتئإحألءاأتوفىآلءالرنء
ادكأءوفى571آآلةاسةآليوءيخ11اإةتثميذآماكامافىاناةاسغكاللاة
دءاهءناأسؤسامءهـباطتلىقيواثاءاذارصالهـملىءرهألعاوأتالد

التزلةاأاتهـفهتاثمندهولىألاوء116يرهجوالإاكلسهوايرةبا1ترااةا
يرنواولةااإآلرالىباصالىيالادكطمرلمطاثاتؤهـءإتنءاؤحمانلماذكة11
7لطالاثردةاوصازلةاالطمصأهواال21آلءساالولورجوههةاوثسااإطألؤزلمءا
اوابمةةإةألة5اناشيثاءاغالدايإؤراصءدصوبإههمراوا
رلنماةادهلمصةماالزمءيؤواويخافىنصمثورلم3ذاارخهـالىةبداوإ
باوصدةدتهءفىألىوأث371ألألةسافىةامىرج4افياةشثموةفىاوارزراد

انعاواةهـرص1ما1اغأودوانجبههولمآلامالةءالانااكاظ1لصاايرألاضلداغء
لىالهةاالسهلىالادىااواءاواوويىوابرينثفاألبلمسلىاشثثآساةخ

لاالبرولىكرهكاأأاتةءإ6ىلىدةاءاابروسهداأأداةأتاوبرلو
ةئرةتيماراالماءىءناؤوصهـابصاأأراتصااصاأمفىالايثالرةز
الى2وصكأاسنءاضراةمالىىيهيهكاااتهدذالثباوءارفىهة
دةساإالطساأهـآمءةيمخمارافىالقاصاماعمالى8ذذااردفاصاغإء

فىقاتةوا0671آلاثاةادوربمألاس4إةضئملمةاووبدإالوداألن

أكةهـمالاهدتءااصااعالاولةدالندع3ودةءاالدولائءأسدف
ئزحةء
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ىألراةااعواباظنأزيائةاتىارزيااابرون11اقانلىاذيدتءيوء
مشتشاألاألهودم13هإتبموياتولاذةحصياإالطولةالمدتبيدةاصأل

واإوونةالدالىمئمءاأيثيمالىإرهـمظا9ححمثةمرفي5أافىينءهمباقءا
اةةمنبمبطضإالاجمرانءم3ازكروباالىاالنءوالةراواثمشاغزماءاصأ4

ازادتائثمالدولةلىءدةممصابألنزهمالؤراألوالةاهفتفىازبالثولذىبالرة
الئاكرماماراالصاضاهءعبواإلءئانءدوأزمةمأةمنإرألتابمراهءاام3ا

اجمءماقم31صمولةالدمثدءاؤصلىتهأهـلىحفىومالمتيالىرفيىمرثء3كدرى
6771ةءيةهـرثابةءشالىاتصاللةباالهـب2اواإءآلداثسألثواةذ

ةبههـ12كأةافىانبكااالىءمأدلىاندهدروثإاةواساأهـامتواط
الىيزباصترانلىءسارثمابرر311دؤةءئ38711ةاالبهـأفىتءودا
انلىوءجماسؤلمورلدافىااةااءاالىاوقىءةالةل10001ااا يمعدثاصىءداهـ

امثاااماددررةهفىوبدالمتمموةاثطاساثتامهـدإفاثأهالة

وةاةباثرهألجمااكاذذرلتحثواالولاوناثناصامعثرهاسوغاسازةورخذءاإ
ةءصسإأواةءبراانءلىنإثكيرالياهارهأناصاةأرثءأااببركفىرةأاوافىرثاا
اكؤنجونحلىتمثبههـ3واةوازفؤهةإطالىءاوزةءاواءث
هـدبئواقاااالىهلميدرعاولىاالبرنهاقيامإةاانسرلى3الداةحطءقا
ارأدثةسنءراوإخؤةيربئايمارالءاالمار2دسءولاالسهنءمرئهاتكنروفي
لو5وراااءلى5ارةظةالارالبرضوؤإطءوأهـنوعبائر4ءالإ

راد11إهءوطس4وكاوأدرهءابسانألىوماهاوزادئلصذءةءاء01ارهـثااكا
يرالالهاالالسوزدمارززاةاةاابةاباهـب4اداس41ءاءارتمةاالاذءشع

سيناواللةومهثنارنةيىتياوكااوايإأرادفىء081هسحمصب

اغو4أإبؤبرانفى41واوراؤاوأفىألةفي4ةسنءرتفاة
دإالاإثتولألماداوتالقه4رنأءيدارومهباالارةثانياهـااةقاثوءفزعال
كاواسثتاارأفانفالنةانء1ةةآغلةثرءإباساهةمسنبرثء
شثماصتة3ئافيالإؤةدءلءمرزءإةاوطدءيثأارومةانءاالشاااالفىشثء
ينطلىاطاثاارعزأظااامددو4ىءةثسفيثءونانىهلىء
فىللىةالتالاالحءنأركلاللئفىسفءتىالثاااتنىننيمةةس

لهء
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آلءاأادالظزفىثم4081ةرودفاصءانادههءولى4الهلالولذاله50
كاوزيزاإندوباراسساااوبمضنءدتألءفىلءمارش0381

31فاوىاةاالذرافىترئصوةةوارأءواالذداغاآلفىوسفئءأضة
نطالةلاءايةتهيموةءرسوسالصرانةآللمهأراثنفارففىدهثا
ةإاواصائةاواءسالريرغفىمافىالىءاتاسترائءةةاأةاوفاوا

4ءاءوماهـفىسالىفءءواارفيإاازميمتءدحماوةكروءااكراائرسهت9اءوادى
ئرسإفىةايىلصااراضهةتديرءفىثاتءةسسادثةواناال
آلاةةءةاارةاألدثةوايؤوغوناهـتاةلىسمءاؤنىلىءإترصأمااراماأ
واةةهصااغيزهـالابةصبانمامدةسلاإبىةارثالظولذساوالديهكرنزاعإة

والطأرأطاوناحعو4ءأقافيانعاالىورجاإةوودطابرةآحألإءدهءاذب
لءامماهـظكالالدزثأطألىءكزساايرهةاعاولطاسنءآلءاهاالددلة

ؤالتابهـلمالالنءيراةألناللةةيالباونانالآله51اولةلداايممإا
برنرائرواوترأساهئاساوطسينوسه1غةيىنب5اأ41رطأيهيندممالاطاالت
قءاثبكدةمآلوادةيرانةاإءتاةرأطنألهوالمااانةةاالىءأو
المنميزالءالاصصشلىسفئالالرةءىبهآلالءاإرايرثآلذرباةمتء
4ءاعارةيةكيريالاوةدأةاتءدماةوءةرالدالالاالسخبمأهرهمدبهلذينا

صؤبررصساءولاماالاسرهةاواعإواوىرماهـااسألدهةالوا
دىاصمبانوىءدقاروأةذء1انءنأمابرءءأوزيرادفاعمءلةإل

ملاسالرطدمامخىأوءثثزرروومايارءاةاتةاماآلث1اانةءاا
ليماىالاقاالمرياهـوافىةابؤفىافيذاالتأجصيزجمياسالىالةاةباءإم
ميهمرءةإمىاذاسءاهـلتصذةةوأمرمالء1ردةأنىدافىإا
لىءلءاااذالفىءثءماااة1اةاالدولةلىءألماجماتأفىىراوةيإقاأ
فىمكهـإيىفءأاربمصافىثرة9ءادلالدألىأثسواننةلدالهوماينأه1

اأفءاياتاؤناةزاداو0381آليىاالىايموظ11ارثآلمثماالدا
العهييقءولةالدتءوأدزروالءةىاولفىأتأثالديةفىسكةذاواولو
يرهجماتءوايرهوناإءفىسثدءسأتمإنمأعم3ءأأتوصءرروإافى
ممناالفىااثزلىءاضطالزاسااههـيااياونىبغارلمطةئراالطيىرردفىناقعلىء
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ةائياأولةالدشاوأصكاألاالمفىاااس81يم7ألةىورالذصأليااةز

توااوالىووصارترماةاحربلىوءانءامامثايرحاخواسء4لماتلى

نداتأثوساوأؤسآءحدباالئإقيارماربارة1اهـررالىهـالم
يةصاراتاسكةاثافشنءذةوةندهفياوسوخناأؤةادةأعبمصاهئةالىةهـا

لىءتمرقيايدثمادلىةبراطءباتقيوةهـلىةاهرلمفآلةسثاصاةوهىاطالى
قلويلىارتءاوكءااصذأض4اارخطتصسلةةإرو2ثمالثاال

اخويالىحرررئإسءأتدفىأرتجهـظاتسة9إأاالظبرثاثماةءباؤررهايماالفىهـ
سهاةوادمةإازالدةلحينبرادةلهفىاىةأةأنالى4ءداةدةء4ءااأرلةلدا

أل4كزيطالاإصألة15اةااصفى

ننارةمىااأللى81امان1لمءالمرإألكاإباآلاولأضالدةاصصاافئابط8إ
ماتهوساريغاةافى4ثامرناأصامهةءلىةطوأواما81لمعةةسطابهةا
ماسةانءطاالواسبإآلواسانءوذاالاؤةالااإطارتءااثء14ءةأيءا

برثاىسايرةبمايهةلماارةادصانصوأمءآلبطآلهؤالهاااتإطانءؤي
ايةءعفلىكاينءاإلينواةثالمىوثيرهفرإةاعدودمغءزصوساوال
اتقيطكناوىدثامفىوءةإطافىثراكياثاثنوساالروبااداراتةقي

اراألدالهصؤةنالواقير4اةآلشكالالىسااللةخثآلرلورءااالفيةالرز
ثيركضالاابوألاهـؤآلءاالاااؤوثميهكأبفىءؤدرادهـاءواطارلوء

انررأرانء4ابخرؤمهالىوامهـواأطثءدةطءىوأسااباثالدين
زوىنءااالقىلملهةاأهاهـل5ةاالدادءاتاءبهاماااللىءماةهسءةايهءوا
الاةرذفىوارفىط11اناأن5ينوااة4وطءودفىتولهاالساواؤهةإطاسا
أنمرطلىءالثذقءهشواالرهةاهفىسألانماؤؤشالةطنلذىا

بدهذهاكزامااوثصانفىنواندبةأبأقءدرأةألذكىوااخطداليو
الءلىنءيزىنيالاجظ118ازانوراتةااذىةةاةاذااحمأوتةاكزا

اليطعيرطءاءلمزمالةءالظذنءفاعلد11ءلزألالأالفانىأضآلايمهءأوأرصق
ابمءاة4اف3يوثءبسالشادإنةلداآلرالاناوثدوةابذالثتركقكؤهالملمجما
الثيرذءألىربىدوأ4صواواتةفئاآلسإارداسنءوةهـاسأابأامايوطفلء
فىكىلةثئءدةءراراماوافأهاااابؤالق4إةإوأاامماأتالءمرفىا

ةا1اا
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اماساءبؤنةلىاشساصةأاالطءالتهألهبشنةورتهألما8فىاإدمآلاما
ثمدةورابراطءالباةإةواادة8قيافمااساهصررابراكاوءواريافده1ىفاا

1ئهـوآلأالدول3رإلثهالىرةايىإةةاادءاإءولألفىسابرساقةأءبام39آلة
هإؤلمو4وحاةة5اةابوالىذلميمااكرفيىااطقالسص5وااان

ثهـيطءإةإامد51الأكاوالدانسا1آلاطالرللهوافىهابممهاةاوأمما5لرزرااآلزفياسالا
افىوالذممااراغئمتقيءواحممشتىمهئدضءادثءفىزأرسهرناإةالاتإورا

لةصكالىومإلئةالدإسهرفيفىلةشهاارداتالوامهاسمنبرغثهأأم
اءسهأرزاسكاولرردناودلوساثه9لىءوآجصرألاالتائررردسهوكالىاأا

ق4شسكأمانإةينجمصةضالافيةأالثولررداندالىالالت2رليناووهوردألإرأالوء
الاإلبعس8الئرااممايىحبياذااطتآئ81سوةفىاماحالئطلذمأقافىماا
الرسلىهـالسنكلوةااؤاأليماالتصأدااجمؤرزااعاأمف1ثالمرإا

مرامور1يرسصصدههـمابردالااذافماالكوئهبو1لةلةفىالد
فىأسالعالهالرسأوثفئاثهباولىأىاهطإامائهونءوالمائةكاولميافوناةءد

مبمعاسسءةااألاالشاؤاوالباةاإيملىنهاسالىاذنءتحإلونكلرزرا1بةأكأاأول
مماالىألارزراهددسباويأدكىآلةةلذرالصاآلإةبمههجهورماؤةم3إر
فىإيرازوألإمالدديراووآلء8مبممارزيرايامباالةافىإسالطيراوزبال
اةةاىفىبافالرباولر2زيراروامممامح11داآلمىرلرذجمكاتةاإءبمنيو
فىالاألسافىابروآلوأإنرةةالميملماماومامواررالولىااهـملطورةو

فىاداالامئمصنرالىمموأالظااذناارررلةلمداالأبمالماسىدطسإأاملوزراا
دهاأكاط11اآماامأفىزراوا1إآوجمإةآلىةسذإأةسؤروةإةاألاأغ
لاليزيدوزااللثارآناارؤسةاكلالىإما11اراسصمنئألمةهاندواإآلة

ماأةافى3كاخلهلطءآغوةايدساأأيررسهمنوةمادئاجملرذاهترس
أنءاالفاةلطانمالصالعاتا7واافىيرداةاماهنلىاممأاانذامألةورفا
أنرليسظ11سأائارد3نءااصهأل1اصالوإاللطمآوبؤافيان
إطافىإرزاالصالافىأاااسااااااثمئمأوآلإردواصوردطمغ

كاثهـاااكرفاةا

آئباهآئراىثمسالاالإوراباباؤطااالألاطدباوامثاإايمةاأها9
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رةومادتأاقةألةطوولةالنجاتههلىءتابألوابأةااسب

ذادءبشثأنالطدخثانهكاورداتاأاحءمثهاواؤةاذهـمىآرأإء
اسابذاهـاهأصةةةلطالوزرامابخضإاذاهـوداهزالكىزاسالمجا

ومءكر3دنءسماوأناءئزمرطيىخءاسلىااهفىء2مابصاةفىوه
ينوعماةاخاةةثؤةءآلءاهاافىلمألكأنهلادتذرعقااثياث4اء
ذاصنةأذاهـواارصالىان31زمازةالهرفاءبأصأوءىؤ

إسلمجاذاهاإهددوءنياؤثازلالوترلمصحألناعاااأوايةابالا
ءاذهـكرددفىثمدددءكانؤنممان4أل6افااينسثالىدمواسببس

وهفىةاأىةاةبا6كالواءانثءاالاسيحءساذاوعبصوائة
ساالاافىانانهـإصاءأنءلمةروانااةالداضافيائراالكاصالالىصهثاايوى
اةارثايرألوعاوالخالدناذاآنهشسا6داةواصالةلىءودرجم
اللوفىناواذولةلدايرن2نءيرىأوثنةاظفىلاةاقىكلةوثآللى

نرتحاالدةءقاانلشريالاكأللداومارفىياصألداآلصاشثأنالىبساأةافىفىاد
همةلىءوفاورإرثاضاءاداالألزمدةءلىاهـدفى5آبعاكرفىفىانإهـالىههى

زردكلايةر2اءاماءااءألاألنالوهفاالدولةونالبمسبلالدتليك
رضايناثسظهوءآلاآلوإنءحااآلاثااؤواكازثآنمجمألغفىمادةىو

ءقادسهي1واساةامجاخونىفافىلىحاباوادعاةآإلالنأراغءااةط
فىلاياصؤنطءةأمسعقيررأنغنءاقالمحضنبنالتءةسماءوواع6االصااة

ينظمساأافىمزب6ت1أنةءألاأفىقثاأنه3نالارتءايىكأاا14
سالىدةءااصواةااضلداافىاءبرهـىواةراثرساحااةالىةطصايرلداانهئث
بىزإواطورس41ادءاالماتدىرةإةالآلوانصاراظفىامدعاصاماث8

يوفيةااالدفىيةايراعاإلقيدزإلدةيهصأنهكأةأوألىتربسثانىاثا
نرءاالالىفهةساتةهـصأىفىربة4اأيطواءافىفىءارتط1101

م3اءفىغوثرغازثشزوبمولوذةاثنرميهزصارءش4انءكلواا
آلءعرغزارةإكوكحمألطبوفينر4ارأيرفىساالؤجصييرغثوأصمالتماؤراةا
زافيةوايرتاأنهكااهـرنيالنضغةةوالداولفىةؤألتزألبفى12اثزأءأقء

بفاذكاإاذاشقءإفيوالمهماءاألالىاءمإلإءالذكينودينءإأئواإاسةءثر
سز
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حاأتمإءلزملةالدتسءبءمازونهودىشلذفي8القمؤر
االالتمااةماثأل8سدنكراصىأوابةلولثهااناوءوللىأارصراأاشهةاألإةمثناوزاظ

لىءرأراسكلريقألجىدأنىآلىاأسااتهشدماذنءأوأإلألفيسةما
أممالءإقىاكلامتطقىفىارةوأشاوأنانرزادةررلهـصماادلةااألصراهفى
الزأسا1اتوارجالىنءاادءالانالةإ9إ4الووىلةفانقيأتاةاله
أرانزالثباىاواةإصرباأوبةئا13الفىاليدئهيعازدفىاأنامةأ
فىيئءواةاتاالطنيمرصسلىافطقييكراالامهفىلىثكافىوأهـ31زامرم

كةا15وافىامهـبهااألاأهاقياهـإافيئمابىسالقا131ذامياالذلذىذا111
15ءأااانكأهداالقالؤنيةلمحممااطيمهفيلشالدمالىهاألمالىامبمإ

اجمة115ألداسهلىةزءألالالمااإظذ3إءالزرفاقىاةوأالظفىألفولالدنهـإأراد
ساوأمأؤق4كلسالىألزمقىااطاماداءى2ارقياالالشإالشيد
أئعاوفىلمالىءيئ4ءكاألوبطءالةااهثهإكأاكلفياففياالااااسى9ألأن

مإوزآلوإطافىازالناصاسءواساراةقيادىصازاودببارأىاةااالمليءاألنهـ
الئهـالثأنثزجمطاىلااو3ىماثماكاالةالكلماااليأول دىأال

ائىفىلنتاستتاةسأبراألةاابهـذءولنكاذ9اولةلدافىااثالم11
ماغفىنودذلىامماءررملاالسدالةفىاثداضرالأثمسافهااشانأفماا
نءكأثثاذاشإرإكأموأمادهزفافأظانولواالص3ئمة11لية

سالطةالةصألرثمااهباوإظذلهءمفىاةانءأسوفانموانكيرهكالهائألاهدا
مملآولثراالمةهـاهشاالقبئةكلسألالااداالةاااالمكاانااالال

بهىاالمماءاآلىالذلمءتاررالعهالىزبكياأيالإطاس9831771آلذة
للطلذاكاةواغفائرنشماالاإباهرشكاذإظءائثالالءالدأشاولايايمةنسىالمر
مالةااللماةسهصاربطلىاادرزمثاألةااإيممثفدنبههـ3

ءاةكائاإماألرأأاممنإالصهإماإهيماكاكااجميةأاذا3وساآلأافيااقةىالباالا
اررائزاليمةءأداءلةثيبمفماةءلىسساهبةدلم118
لةوالةإينماومهالىمةةإأناماإأللرةمامهفدلمةلةألونالمإللارةافىثء9

دنوءةددامعتامراثالهازألباأللمدههممتياضؤادن3اةثاوائه
زامانمأألالومدوةاةائائرإثرا3اىثاننءبمةثفيهيطةاسبرةء3
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بئالاةالؤاعالامافاورةأذعازاتءاألقءةظىوةدنعاوءياةغفىبرابمرء
وصية1إوأماابىئااللتماارالمزفىألالتدزرظأرةادنظولا

أرانواليةاومءادارةفىلوالمحصاةثراومج5باداول6وث4ؤارا
االاءكتفىثوهفىاةاةوثءإطلصلاااغردىررواواويالىءاماماالوالىالى
الثاالعدواللانءكطاهبخوألرةالوظثءهزبسوأزال
أهـدارءفهأهؤتاهـاسدآةافةاىاةةبإةإاوزيرالهمةويوظدةافهأ
4ثءامالالصماظوفيأةاماتؤمارإفىاحااآلمهالورةاراصدةمإاءأ

ظفيوةاالدارةلوالثاالحءظاةآلواهـمهسأثاأمىاالهربمأصم
بئالخألاقةاألنءازةاإلداااكدةآةإصانالطكيزفيغالىاغثراادقاا
اسررلياسءفيوإحاونبانةفىاةةثد41غواةاسااراث811
دأن64ربكضءثالروابمئفيءاأذةالهـازاءألمذىادىإاأ
تةأةااحاامصحزةإدثااسإبراحاتهولهبوالقئةلصكلءءا
فهاثاممااابتالاهـ8إرولىوءئإثإدوالإليمالؤوالدخىا1اصارآاداغءإررءبا
ونبمكطءرؤظتافؤواباإمسسسإهص5أآئياثةةلىمإباال
كامالافىمرفيءوإبكأاالةهاسمرىاز1وليماالواؤةباالا

حهبراذاسرةثزآويونماغءتياالااةزفصءأل3صءتثا
رامالانءولهبإكراامنماأنءلطبودزةاةفىنلمإدحممايخث5كاإا
اديزدنءددءعهرصحاتابرهـكلفياليةالدثبمافىءانئملمولىارازيركاالةوا
اوآسكاضهوترقااطوا5داةاةبرو1اةواساىااظةيونكاةاامورتأو

4وصعارةداطفازةءتائهكاماألأوأهاذاهةاصاطلىةهإطاأضيا
ةةاالوبرداتثمناهمئدوآالوبرداتسوفيهلذىاإةةاجمةادولم311ره
حلىأماافهاسابهواتارالساءكامئمبرى9ات1ابئاااسابئ
وسلى5ودلىامأذوممبالقيمخ3اممبىاكوهـعؤتم8ئىألهـ
أكااانثرهألإابههـدنةاىالذااللميرانثأرذدمةاكأاثاا

واألفبووعافىلىةباتالخساخاابءأاغرؤثصظنرنقادالىالث
حمااسنءررتءآلةاماصدفىولىومايوأهمقفىبيئواأانءدمايرش

3وهـادتاالابءدأغإءا4اثءومايةعمانالىمءماومأةلىةاماالص
وردأتا
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3وآلموالمماناهومزهيالملىفىاةاةاىاوفاةاإاس11ابليهأوركلإلدا
شاعاداتلىةنوههصأوإساةهـا3انءكامإل81ءكانالؤاذفىباالبركا

ابأمناولالاالطبىلىمافىاصألهدووناذلةدتبمااذانهألةاها

اومافىالفمالمماالإساالفضاتةءلوةاةفىاانألمهـفامهادئأ

دثالىئوثقاةاثلةإفطاالا4نانسالمنيممهـداغيماروىم9أنم
أردةءأتبذالثاروانلاملىرستهاالتلمهيألوثؤصةءولاالونحممكطص
لأإمتءهرنىلذيناممالغمفىءس1هان15ااآلةالطألاط21تزةءاا
التآلالرزثأنمبايئاامألهءم3ةإمرأعقادبهلمارضألا

نهـزءأفامإبوةااافىىأشاإرلحةأةاسةفىخاالؤوال
ؤسمقلىءرامقءالاالثذالناسوبمعلىةءلمومهيرءااألنغمخوللدضا

ةدلهـحذأاماالانثماإءلةقلمراآظأسمرروء9ؤءهائى
اولةاواغاءفارأءءبانجبمشاسأءرأهاساءنءأةثةتسفىرثإ
لمهءاذاالاقثةاكافهمروألفثةفالماتاة2االىخوصايرالتءاااالىير
كاأئثانفىاةةقىاسأصالىلةألؤلةاوأممااملهابإالازصوا

افىحدىلمإفارفىبأتاواالصمةإةكااءيرةاسأستمص8رمتغابالىء6اسداالى
وازلاةسأأشآلءاالمثرهةقفىنصجموكابساالمىايافى4دبرفىاكا
حامسمروفىةةأأارادماسشألثومماتطوءإلناتءاوفى4براظفصافىرألةاو
مدةثيرءءاالبأنءصقةاللىءدىإةانصآلءاء4ؤثصي

مراتهءاعاإممثاحاكيزاغهـاالالطلمءاةزجماالراتهةارةادثه
ئدالةأغامتاهدافىم5ظإإاسأة11هررأثنةثاةبدرزءالرمزاارقثفى
آيرأآلءىأاباءاوزابمغماثارة2االنآهيوفاةبههـلىاوةثرالةاا

ثءوااابذالشاالألينءادتألمةأيهفيمزبأسروجداةالدولن
ذهوصملموذصصاة11نهةفىكلمنامههـأهرةةناآغفئةالةأوما

وليممطاثبابرمتةداثةءمائزاتةاناناةيلموبئومحماةنرثسبمزوةبرالوص
الطفىمصواليأالذىإ11ذدهافىرويرهءصأاافىأدهنوهمثمءاهفهاهم
أفانميرةوام1وأإتابرشةثةوأماةثاثااةااالدنءآلمحاراءاالةبرا
اتربا15االفىذالظبءءوأمنداوطمهداة4بلىءنركلىهمقب

ؤعةءنا االعشادةكصةال4
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كطثئىميؤعياالليرلداصةنءجمىذالظغالىلؤزثموربألاةةءوألدأال

داءاضلإطاام3ءالىءدىأةاوااإظاالطامإءون4ثرثمانموى
ماغوأورمإمازنءوثن651اورثاألواقيراةانمالمالىآلارالةلووآلةا

قىهوثأسااألووا4أفاالصرساصسممء9بذأذالظلأأسةاقرص
آظءاطاائإلىاليزثراالاعاتاواةكاضاالةةسإءكايزىءااللرواما
فاالوسكأءآلوأدإةافىدبئآلءثةءكادلهاههـااالنم9هـصء

نءأبرإذهـةاكطوقاةوهـةءزلرثافىيألنجزىهـاوامااآوالىاول
يؤافانس5وةأرإوياوهؤ4اثاقيءاصداآممأخولناثاءأاحااا
ةزالبصآلظحألوءءاالطلكىرودنأالهألثةةوالاأالشازلىوءكزعءا
دثذاااءودااةو9ءافىاراأءرثالءشهةيزثالاولةلدا

ةعةاوءاهـب2اوقدءةجمىشءالةالداغاطدخ8اراراباد3
اناالؤةاسؤبفىسثلىذءةعااءسرف5كهاصألارلاةبرايى1يا
دتةءاإذةادالمةإم17فىمهـبدضررةنىصمءنفىبئثرهأاانع
مءامااوإغثاممواادااحمحافىسصاصا9115مايراةأنرىصولةدمءباحر

بذالظوورىاهثهاءصروامهايماعفىدلبامرإالموكالمزمساوة2اشةءإرارداص
تهءفىيزاللمدةفاهـفاىذهرصانأذالءفانااأومهاالثءلصس
ابئررأثا1اةصاالسفىوالىءائراالوءلاااوشئفوىسهـاتآا
كطماآلفانيزثصطاالارةطسادواشمواالدط4أورهونءةفاءمدت5فاان
فاماالصشآلايانءآللهييزياالصفهاوااحاسااالفىورنالسقانجنءنءإ
الطئرقهةايطءنءسآإيءسايرغافخءنامااساالأهـاةةهـلحو
عاافامااسدعزحثالنيدمودلهاماالوصثولليدصأوهـاثهاا
4طبةثذطلءا4طلةةوالآلءاممىرهبؤاقالداهانفاةلدصؤةقيثينعطالا

مثمراهفىوالىينةزاؤيئألواخةاانايزءاالجمألنءإيىفاءاللؤن
ألكزثاالةءشءبذالظفىصةاالاثاااانءةإلزإادىاملىةلىءعلى
اراوراقيؤث5دداهـهـاةءفاناذاالءبثوودرذءإمفيءقاندأوأي

مرنأهائةءشأالفطةالم1881ه8931ةءفال4أادةزوالوااا
ادأغالث101ئراسإإقىوناؤااهانةااناةاانمءآهـفىوإيزالامحكىضيءقىة

بن11
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كأيره51سةاارداةاإفبذؤمتماتسثءدادرداساهذاهـةفياصا
تالزسساتهاااانىآصةاوابئةااواتإالقأدهـالةؤالثى

هابفي5يناءاوااماةوااااللييثءوأءالىلملىنهد2اناايرةهأا
وفيصدواااصوثايرذالثااساديدارقىضل5اوابيمااءمنمءسى

آموائىبتااءالذرإم9كاااالباايراهوااظماأاذ5ألثاالىاةاأل
الىنحصر1يةل4آلقياثاامصرتافىاقالامملالىانمونبو31ارواد

دةاااسلثىدفىلإةإحمةولرتندلمنمءئثأئمألدليااغل
آإأصنسا8راايىفىاالكهنلطماالصاماذسزصماماهـءأاأأهباماز
اندصعهاساالطلمفياولنيرهصألالااةثرقءإفىاآلاراءة1مدو

انفىيزشمكاالأوةنبذفامفاماالضنرءإنمأاماأا
ئدكاةااتهألأااادالف1أفههـاأممثاغسالديندةاراغ

الطدهستووالتاالىذل5آلصرءزامإنييهالاةالمئ1مظا
2فيةاةاآلفااسه8ااآلسبمنأونأدايوأؤأسماوإحمؤئيا1دقيلىأ
ادولةالكللصامسسأفةايمات1فىكايراأللص41وفاراواألءلىوا

اباماإلدئألدورنم7مؤأوااةا1انسءأالأزالئاذيةباوأرئا
االلوئاممةيرونبدمئمنهميساةفىساااوبئيمةراثلةررالىافىفيماةا
يئمأسامد31دآساندنجصيةمشههانآسئاةلىشأةلىدإورالئيا
كافيألومهداةائفىواأءفيدأافئدة14وبئبمواقاةثراةارفصنئالد

مصلىطةفىألىاالداراةءوايءهااتهلةوأةاثنماسقيءثود
الاوماهءاواشهـااادااتذءاطكرلم31وديامبرا3أهمالمآثاال

نداآلرفي8ولاادظرأكادالدإةافانفطراامهـيؤ2نآلبدإاهـااغةة
إقاربئايؤجااللةفىماأفمااإبزباينةصومافةق3فأهكمادنا

كراءاإفأؤالألمانةلىإمابىإاآلفىمتاةألغ1طةفيىأفيابيم
الماإقرة3ذاأإاأينكىااالمامالىالانمهمشصماالشأارزا
ساراةاالومازالدالثعااة1كراماروناةااانمرة21الياأثنةفيى31الصراواماللودى

افىآؤيىغصابذالقم8لوعأمراغاملذواأيلمللى1احوأمهلمةءالمماال11
بلاونألىم3أئةفىاونم4ظإةءأثالمإئرآشأمظائماكأملمهوااط
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قىاوافىفدثمواىاائفالاالثلطميءوئهمهيادءأىافعالمىأمهإقئة
4ثئحمااالباهـءأايربعلىسفوةوسابخفى5الثذئم5إدمءاؤ4ادسكر

مرةرربحراغوفي3عمدزااهاةافىمرفيدالىدضنإلثةلدالءايدإلمها
ؤطونهاةتشة3ااأبدىنبرورهأأقزونفىفييزإنيانءجمالعروااال

اذهـنةوااليرانانءؤخإداااقوطتلممىالراثذةةوتاالرهـاراةسأثا
أههيرازدؤنلىاالطفاالالالدارةلةهةءاالدااانءدألااادارغتكأفلالداءأفا

كرازنةءلحمإيالةءانيمأافيااهانهلىمماذةالهاالةنكلمفاغ
آلفةمبوقلواةإارأهـعالاالنوراةاإلنءانلة2اوالألهـواتأااا
أفيلإةاهـلويةيهطةالوداءاغرهثاكأاحافااةباإزونسثررةداةءآلظلمهء
لىءواداالوماهـىماآلمنىإإلمةصلىكأاةءةاثوأإأاالةرون11

أمأةءساءدرباأداهنهلم5صاشصايةءاثنمءنواليرميريهاضبأممىونثامق
نءآااالننهرغامتااللذافاالظألهظالهيالاالهوبذلماآلفىلىاال
سةنواصسءزأثفااماالةضإقهفىوريمرفىالىءجما

هكاةءإثهـءماىوارةونااساثاالى8كأتآثذؤافىثعاال

متإةوأللةةاالنئرءكاالاولةدمثةبمم3ءإهانلالهكاندراثزإئئ6
اإولةاما0أصإورمته9افىآ1يرهـءنوهـنهآتجواؤصوإثبذ
وعينسسصنزوفىذءاءاكراءانءآلفىمارخليوزفىأثأالبه8اايأ
ورةاذغاراتتماانءساتالجهىفىمافىلؤرةورزدنءوةتماصؤلمولةةما

لىءثواسااولةالدضفئإبثىاالسوأوباالينةاةباةلراادلفىث9إبالضاوفى
ابمن9دواداليئااناءازاةوابئرانهضولىهالىاالئماافااوداتكأورةأا
صاسروبسةمائاسئالبنأودرراللأةادإالةاةال5االنارأيخاال
اراةادامالكافءارافىةلتريلةلةوأرليؤوعمهةماجمءالئرائرين11
االبخصنايماوثاأاؤالوثاؤضمسهربخ9ةيرامابءيغزرانيهـرةمزتازا
اةثقؤةدايهفئعاقاواأفالىءربى2إةداوءمااأرجمهالبلوخوراألبهبهاةفىكل

الثزنهالوعلىءائراكبهفىةإوفىماسلىءصااوعبوأينابأنالىثنهينا
نامافىولةالىأرادتكأولى6دشوآلصاةالحاتشصحمألهـءودقوةومثه
ثارتافاذةاالمقدارصفظالهامإس2اثىالماالبآلرةلهألآكيدتيزاالت

ةجم
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آلاتئالدالفماأمالةدصكاصاتىاليرالتذمهبرفيساكرأأرااولةلارمةم
آبئهملى2ءاااانثمبدلىأاؤهبئمرفلىاوأاعا
وىايىةشهدمالفيرمحااانملؤشقانهيانلدولاألةالممىمنثرءأتماراصأ
مائمعافيواليمضمدفىىاقءهـأهاالةاالهلألوصىءن12نمهلضءألأبىاساكترلما
لىءمتربالذينساكرسءانكأاوآثالىألوباةإةايمواارإانإطز
إاااهداتةرآلويدلىكاريرةملمحتىالطهلىةألةسرفيفىفىذ4إرزسإ

لى55اوتحمىافىأادذصكراههادلمىكافىسألهـاادظوكانةوة
انخراىاارقاطأولطصولةصكزانءاإ99شاوا1رألماأاعا
شيطءارقءافىدوفيءيأؤىفىإبماأللةدنأنلضيرةفيممةاإاسغسة
رأصاناةهـارؤيناواكىاءإاودورصانةإاأهـةثاث3صنآلورا01اةاا

آلأاالالشانملمةلمانلمءافىا9وإإسارسمساآلطإاافىولء هبإلط

ارماياصاوأااوأهصاطافىهىزدمماآلع5ظالالولةسيارحمماظفى

يزبماالاسلىلاغاخةإارزبرألإهـاوالمةإاوليوليرثلالى
عمترالثةماادمةدةورولىنارجاقىاهءاةالثلمنلمساء
الأرلآلءةقساجميشنحأومهماربماظفهـااغإشعاوؤةرأاةكأ1اأة

كوانآلماساأروبافىةآلسمررردةىالآل8رافىايىكايهإثااتانسيع
دوامفىلىسماداراغممالألالجميةأةالضالدامكاواسطفىأافىفى
يناجمإلماآلالداكرايمائمماكطثرإنررةالىساؤتيقيم8إينألآلرا
س31جمردأآالماألاعصإدةفىلةةصهولةكافىاكاوامفىيءاويةفى111دةمقا
طاوافىأالاآللمفينمهءممماافوالشكنىلدافىإجمداآلألكطأللإار
رإلدةإيزأئجاولةلدأيمءامأل1ولهلإاالاالصمبئبراألةالدرراف
فأللةامهن5181ةةدةمساةةاإسالطابااكةصؤضالةا

باداةاكرانولرالطساهمئاوبماألوللميئااناءهاةدهلىةكةءإأااتد
لىمهطالطذلهلى181هادءاإدةنربموكاذإيزةئجالالىيهءماسايرآلحاالئاأ

ؤلألالددلألةأمماوأساولمااءسىاآلعأةاسهصرامباماالالإجميالةفط
هتىاالآلالمهاااماحسىوآلىإواأفيؤيمكالىشال9المفىةلة
4ومبملىةألةثراراةةتواياوالالمنئالىزلىامافهةبهاسوااهسماما



اةيراعاكألمامهـأللىاةادات15أاورهاالدصلىدنن4ءئادوضرر6
جمرتورمانرافىررودهءبمدةوراثسااداهةررمشخاذذالىةاراالحممالة1

إيزأصاالولةلدعأللمفياقغزلزمإءكامافىأتشدااأكاماجموناألثاط
ألصكاماتتسإكداتجمغاتاتافارعاىقطلمتهأنصلىفيلةةءدرلةبهث

فىورأأومرفىاويمدءمااأتمهاثافىآدلسافىاألهـليء
اذكالساال14فإاوآاطفىبمااطلىهعقرااالتوااطتجعآإرسنة
أومعوللىأالوشثاعالثفيغنرالىثكاهااللئما5كطاقذفىاءفاةءإفييالى

فىجمباألصززكاثءشواة14طؤلىلمةةءء4ؤصم4ثةلصوق2االى
نءأطأواهـااتياةياورالفالمحضةاوخالقهاالاروباخدولعزفىءامل
ن3الثزدةوةجمة111الظفىرفيأئهائسعقأاذاثوأةالالمدنالداامأت

دهرأننىةكأةاالفاثهورأنثنلىالصفاركقءلهساواؤلداروس
ئءداأوةاةامابواسثاوتةىنكلمامايرءألضاشهةظكاىدؤةوااهي

اثااديزكاالجضل5تءعفىأالمةدااعارقااكالىفااةثصأدث
قيبىإنراألورؤراأفىفىمراهلىتاءفاةةتاؤسورالىءأبرطدامن

دجيماوساخفئلصواتإةءاهـنتيإثز651مىفىددطحءةائسآلواءبروا
اصاغءلأبارناألتىاحباألوةظتإساتهامىارةفيانلمولةالى

اهمالورقإماالءصلبءالثوذاةةاسرسكىعنىانجهل3ةقرهااةهها
دةأانهةءفيلكلاؤلالدكلمهيئسمإرماائأءتأةمرصماشلىءظةالثفييوت
لحءقيظاالؤغاصلىءثاظعطاوهما154اائواهؤمأرقىوا
ائا2للدفامباكروابكراانكاالظلذلثيفثااىفيدااوىاله
لدوانفىتئياهـانثقيالدوهىةتاساوراتءةازيافىادمءا

هـأظوضطهثتنوءهـةادودوفيالدىئانأاالؤرزن4بتكىاياحتى7
ةلنافيارلةلىواااأثىاوهاة1هإكأياقيءصالىاألثاالىلىءهيأالسىالى
31اواهياأاين8ونهألآلوفيءأءلاولةلداىألماسةاعةةزإلهاامتءأاقي
اكةأيناواكةاشقا1دداةابئوفانواوةلمفيتيدزالدالك
بئإلؤالنلىقييىاىء4إءنطاد115ودوثأاأواءبهـأاطرمةسعكل9م
لوابيرإورةرذاالدإئفكأمااكلافالضهن15ييءءنش1هـأوأالهمةأال

ولون
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لىةلىىيرلئيانءكاثضائاماوةاهىواوذةاافىراصإةااوةدزالانةيعألون
ميىءفىىلأضاقدرامهذلىماوبضوىامسادكالواااالميىء1تماءة

ةايؤآهاجماولالدألةشماةلضمدااالذثادلىاىاهـوءقىملىضااآلءأألساالةالد
الئازأاآلمابوايىورازكااكسةسااااالئام1هاانءآهـاا
ااأوفىاتاالثهـاالمهةقيةوةألولةادأألنمساةةالءابءافىرتالتيا

الكلدمءكانأءألميىاآلانىسبهلىاقمهاهةامازادا
ظووةاعهاءامطعاةلإهارسهةىبمفااءلحراالىشفئلة
يرألفىئااناماامىباالىان4131آلةسهبراأنناء9ش1فئةمملىء
ةءاالدهممامض111رومطةرهةايناكلوالربمهلهالهإلرنةاأاةا
ارلمهـهالراءااءثإساثياعلىكرفيءغالفىكاههبىءيمةيرةامهولهةمدمىنءارلال
الىأإء2ممذ5أهاالثاؤذلهفىإاارةأاللهتءدةمااكدافىوغطءبىاةالة
سءآلساطأمىاافىايماةاافىهـألسررإااتأسيفىملىاكارةأالمألةةروال
قيدإةاغفماكديءافىهـوفرأةاررثلىمءالساضهلىلالةالىأر
اضضصدالىارقاطابىرأة34إلهـااألأتشمماابةاافىثبمكاألال
الةتاشهةءياثر4ذألةبنماؤممىاياآلاالنمهـءاتاذمافىفئهطثراهىا
طزنإرسكربرهاوالاوكلمماسلىآلومابخأاالمدرلةالبايرهةركا

وةةافىبيايهلءاتماهزاوشسافىادلىالداآلإةدىجمةمماالدولآلإةاال
قينرلىابنرءاءمرنجماءةافىقىألءتكاازاكأثاألةأمهةاناسهثمفاإصوا
بةفىالمألفهابياسزآلظ9دااسزب51ألااصاللىآلاساافي51ر3سذينإذا

االفىفىذأل115أتردافىلىاةالقاارإللىةإهبطلءدشاناإفىإفالفئث

قىينلنئالىلؤالباةألاسيراةفىىا8جمىادأاأألولاراشلآلايىايهافى
دباصفي9ماةالاواالتيزفىإتياالآلىاءأولءادم3إاللةدأئئالانا
اوايغدئمالىلهازاؤةةميكةالىراإلاالفىماناةإأ
فىلشضةوةالاتافىل8ةاةااكارااةلمبممالمالؤالافىبىجم
دةاألإألاألنيلمددىاطئراالمنطألاةوءإآللىانوطؤذلطةةاى
دةلىةأبخبرلمة1مهضأؤة2لمبصالإماامرلهالبةجمالصناألإا

روفىالمسلىىادجاظنإبرفىدهطاموممطهل3مادلىانمافىةالطاا
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ينش2انءلىاذادوافياءنهرانذىهـانةاءتثيرانءءافه

ألدطإمبهسأاتثالبراباذهدصالصسكىهب3ئولالدررمءنىتطاة
افىاالمنثئاالبمدولىآماوذلىواوربئوبيرةااولالىخبىهـ2اةة

مرفاثانءثككرةنءايعاأهئءهفىزاللىثءاءاةإرتدرلةنم3لةةاا
زارةلواينردثةيرهربياوذالىرردوءوثأةايرةايماااللملمدىبراهـوا

برايهأةلىاهةءدبالةاالزذساطءواإليةبألإتواالوردوينازظالىصبىسورزت
دةصااإاثيإلؤيسبئايهانررةهيؤهـفى4كهخسخثث5931آل
قيىثافىإسائرقىودةاازدلنءلالىاذنوشزبلىصبرألبهاواتوإس
ريكأةا81رتوالضآلإثساابصاةداثرالهحألنئولولةالدلدينكؤتة
بيرصوأماركرالرارةزاالوولطوينؤظاافىدباألصردإسلهتئ4طو
صالىةإعبااجمألةمرفبأةيهسالموليةلصألدكراوءزبئهعاإلقا

اراممزارةالىبرلىةواةتىالىألالئ
وباألصلرؤنءاصكافمثبحمانمم151مانروا01اللداكاواضإئىرةهإ
ذنييرهءفىادىدنرووبمةئداوهفىلىاتلىءلغزرادفارسحأاللغويإال

بذالظرفولافىقحئاةلمطواءاارةءاداياتصزلىمالعااالرام
ومةهعإدماتاخىسشاأفياءؤررمانلةزبنهزمءلى1أاللاأنلهصاو
رزاهبلدمانئىحمقياأةمرسبرااذمغلوءالمثافىاهدمة
مؤيألتهـاطالقااشةزآرهءااالتابمهونىيثوزآةرشهاماولاآيفى

انم51اراةااابرمآكءمهاتياذئءيم2االىادثةواالةةاءدوداالنءونثطالث
إلنضمنةصربواوطواوااهوآلاياارااهوتجوفالانءاتثءدةا
الشادممفىفأأانااواالالاةاافىولاةاقررالىهثألىجموأخداءإفى

وناءةالمجحأيماجم5ؤردإسصلىثاالطااةناوصادثءولةوثهرتفعذملىءآلمااله
أولادراايملىدازهـتشصهءءزومح4ءبمءكلليدضحاالوأنرقةلةبا
دقةذتأةسؤتالظااسلمصسوالقهاوفياةواأاطحةفىورجالثاازرنةئةء

ارمصلىوعاكرللىوارسواطاطااقءهأةاالءاالىبمااالماندرتابربم
ودوسايلةادراإةانءوبذالقسيؤكأةءمألوردفان41رةإبهءأآالرساطلة14
سدبميملىاواناسأهافىونادةوثآالودعاةانبرةاالزرأدلقبلىحالة

ولاةا
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هاداأطةةأالظاتاجورةأرألىهةءهـدطألهربمزاعهةالادصقةلىوولاةا
ألثاإتفاطبرهلىءونإانةاطه6رنءكللىءبوبلىةإدوانةوينرأس

نمروناررداءأندمةدةممآإهـانالدوالةسانتءهواطآلرثاالشاطفءلةفيا

ودنمأياثميئؤايهالورثاآلبرباةاميانهونانرإءاشفألنائت
ألاسثاواولمأوالةلمبأالربداثزوالتهنويلذيناأىديناوامثميةالده

ااهااافىآسفىلذصألفىوالزاالمءالااليبسأةتفىبصألالنزراوىإ
عليالىء6االةاطناليمالىاالائ2ءانثمينأاراأةافىيرئمبموأمار
ازالطةاموةااااالولىاورأةشلىآدؤااونءاامتمااهـإفيإلءا

بشأئاءاالءاالفىلمواشماللدنمتءضانآلهاافئاهإرمقي
اثرددأؤشفىغءونشابمآكليرألشاسسنءنقىووماالى5
ءاصرأوا4ةبهنأجمقتهـاأأناىاثادداللمجاارخمافىإغدواليح4ااخماإماي

ابإةانسجمئوءليفىابأةمابىأمكفىالوه9افهـتمفىلىوءدؤنولىلذا
اسصألإةساالطاايألساتاقطالمآلثوراهاأبىاةالانيؤيروةواكزلمعصحزاثا
اجماةةإزواالسااابءساااوأزراهالوالهرا81ألفى5ل20اصال

شاآضةسوهألءشه1انهتيإللةءأثلمينأاساان3االمألأها
ءبأءوالمأثساإأاآلاة1الولىافىءبإمسامنهايمفىساالألواناوالى
تبئايمالهء4ء9االإاابأإرإ1آلإاراءكارإمسارااصواساةرا
ابناا41ندرةىالوافاالرفىمدأبدانبنءينثأااسةاءيئإقيءال11
نى3اوتئافينبطمهاءآلهاووةةنابمساءآلباسثمءكالءايئاءااةالوا

دماةيكايءوارهـاطمضممادوامارمهابئلإةاأنالإةانبةاأبءفى
صامالوطءئينايأل15الفىلةءاإمماإةاإااألةاطاوأماااطاواأؤدالى
بإالةااءأ1المواابرإلايخآلوأاهااادفىلمىطإاألكاورةءنهئرلحلىهمنا
لثملآلواادمابالذنءمافئةأةثرااماةاةواالرالدوادىالءاالفعاكافاةوواالوا
رهماااالطوللإدايربمكزالرمقاالقهندهإواصبمائةثاكلمواماأاألغآلوءمها
اير1ايرافىاةتلدهافىإفيألايمةفيلدالادشدوإكفىفاأل1إارل

اآلذرا4ةإئرراطاألوارياةواممىقاألالحاإةركةوإثفيأوفى
نءأر4إومممااألاميمالئوارااالطنالظيرفيةالىودمهونىرنكةدمائةينى

ئزعةء
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برث9لصؤاكأطكاوةرةابا4اثءلموتتةثاوودةءمثمةوةهـالطءن
ايماالفالىءأفىدفزدةااكالىأةةؤراةلىأنةتوالهمتمازا
لهـةماهـاثءمأؤمءعهـراباثإلهم5ؤمهـءهـاانءذيرىأه5و8

ئالمفيئازهإةوااراصوااطوابرأعاووراالبواالصإةاءء
بأجمىالوأزمئراسلىءيةوءيدداطقمافىظبآلساعءال551ضا

دحةءاطءبالهنااكرمئاإفةالطءنفالضأىراوبولونهارادثثالىابم
مااالألأثغنالطذالنةاؤاانهكنةثلطءبههابألونتمىضيدنءاىالث

روزةاادءوااةواداباالليءناتصدإةاناةةشئزماإهةاانءفأارنموالت
4ةمهـارأطببرتنوهشداوالبدنهنءةهـءكوالوعاحادممصلديم

صاللينيدفن3ةوإباةاءئىأمشونهـاكوثضامةافىإةةلها
ةةذىثإثرميمبكنإالاالق2اوثنالاوىدؤالندواءفىىوأن
دنلطةفأانمةثةااأدهءااعأاومايثهـزهـىتىدت4بادداشاةاألاثون
ددمؤلموهزةءاوءلىإونألناهـأقاةالىءمنءقندالوبمأنكادلة

لوطىثت11ثانهثص4هرشالىاعلنمادءراىاطوعبيرثؤةلى
اشعأطفى015لمىيراةاةاإؤونان4هؤإليملأطانءارادةههـاةراالى
ة5اؤنيملمضاواارالدالشاالىولاكنريمانهوعأوابرأوالىدآءان
يحدرونمةانمتءالالةأروبافيألءعماونخاندتؤالىائهانوأزولولهإة
هىمجتهاعردمممخأثاؤلىةاآلةاممااراوأماوأماإلقالصارمبلىء
يرونءةاترواطكرةااألهـأوإد5ءالاآلنهنلمأهمىسراذاةا

نءمبكطءكنصاوالدرةءااالىدرنطةوكاالناندث51الثنء
نمايرطىءى6كااانءالدتمءالولءمدهـءدطحمانأءداوليةاالى
دعاة5اانارالندهلةءقادىاةءالءةاذاانءوساهءاحمألافيوسيىةاإم

ارقيباالصالادمحابردخاظااددهةاةااانخسزإبإميرتمبزتءاتتلىا
ههاصالالبلىيزءيخ11اقيانل21واتفاراالذفىإمابراشهصؤاةئ

مسأفاهفيثإفىكأوصسنطاافىةطيابوادىابثاانءناتحىاواوالىزانيرنص11
لةاهثالىءبالاالمطنانلطءادإدتهادوالهولةاندالينة
يراجمألةةلقتلىأانءمداشاثذائدراباساناالدمرءبردةوا

ما
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قآدهلماوسابمواالطهالاالثذ5مالوالدباهااللدةوبذلهم4ثمما
ااألنجاةابمعلم4ايمأتالخواةابؤبىاةابضىناةاأةمرقااقس
ونيروثإفومبربفاذالثمفىامىةاوإأسانزروالزتءافهاانهـسث
القاطاالنيناوؤااسةةآلالزأحمألبىةونءسولىفاالاققافىاهـامبلىء
زافىصرفاابرنيماطلدىآلواكنةثاآةاثىثكاراثشلههدة
الورداثداأآلزواننءإيرآوةةائرموأثسفىبهـدىذددماوةعءأا

تىأبةتوكالىهلاولىواجمنأءهـاانءشطابهراظاولدتنباإسسثمالىلىءتولف
حعطةءيإيم2اأسبهلدممترؤانلىاازلةاةاابمأربرؤالثؤىاهـوص

لأماألليةارتئةاةانهءبئاهـشااش11أومرادممط1ةلطللرا
تزاوررندؤاددهاإولىئلبخنءلةحاآلط21االطحواللءصوادمكل

فىمودءفىةدوءااولىمنودماثاءدطباسلاطكطءاؤةبئكنزر
انةنئاثاةءكطةطةاقالمبرهـودىطاالضكأبكرنجةوصاإشءالذىاممااسبكل
اءلةاذايباليأذرراالثىواهـمقأاناثاونتصءاانأسالالةال

نءلسائمتهـفئ3ةدامالباالمأاآلدؤءنءدؤثألهأابولىدصصثمدءيئمتا
رسباواثةأمطاتكةانشلفىاغا51نمالظانلىاابفااجمءسا5آب
النؤةالءادبرةلهءافىاهنمءصحدثمسظلءئذاالاآلصهاة4ر
لىاأولىهـعدانألموةةءسأةااأتههـتةوالىالأأيهءسالبزةلذاةأةاأ

صاآلواوجوالزقاهةراراةاايراكطاةاةوهـححبماقاللهاساسةالةاللمقاتهمه
8ه4مزثإ8ةآلووةافىاعدثةاإلىوحاتعنىونشهاصةانثالا

الباصعمردءإاالزرادرأأكالىةمفىألصمقءاورانهوممااليشما4نوء
ذإظفىصوألاكراوثاغصماساةصمادهلىأابةمادزفىحمألفاا

االضىالصاإادىفىولةكاهـأقاباجةونوءةواألصانءآالبناذلوالكى
018ددهأيرىرمقاائةثاةااشرلىمينابنةاباةاقياثاأذأئهاماآروبالمدوو

الشاينزتلاةك41ءاباطديناثلهلىيريصثمءاقوئاازرةةةإء

هاتراةوروصالدأىإوزمآلهنهوزلااةالة6لىءود3اثاقةوورينامف
ىاةاةوةباصااؤمأثوابألناةاهراءإوسثراماءةأمىربلمنانابماامااةو

مطءط41بر1ؤثمابءلرأوصااثاهاذأوتانافامابقهأقياألةاالى
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ءأوقدرهيمهوءمماالةاأمامالهـاارذالاهـءلىأبإيساالسفاقلويضف
دمات12قأفيكامالممبااطهنثلموانلاةا11ذوالهصابد4يانناإلظء
لهح4ءويهيمامثبامغروأاعأصوان4إءبدتالتسحاانمئب4رءط11كأفهظ

ض15اأجوطالنبرانهءآلاماثافيإهالواءنءنيما4ثةنووانؤانس4إيهألة
يراباشهااةتاثامقراالتاإهاواياتدةألددعتهأةاءاوماتاأالن
ثزاالعادةقوتدربا1ازدالفىنءباوالباأردةاتهاهطءا8ة
ساالسهمااالهءانوءمكمالموالهانيأهـأةأاحةغ5ير8صااثةايراتا

لمونةثئءمهارأنءمهـوافئءإرثانلصامابوأمكينةيم1راإلأةالىمغءعا
أوالدةألىإهلمرأةادامايرا3رالقءاالةمفءشمد1وأوامهةألمونبءبراماثبحمةاة
اتةءكرىدمالدهالفىةيفدونالىئإدازدشامدةإقجرالمحصءعورءوانولنى

ممميمعمهددفهالذمدغبسءالاووفاوالاالىدياسوناصوبماالنىف
أىيرأبعثالادهردتوانوهـاؤتبأؤفىظذلىءنابرودونكيزدادألزال
4ءسهالىلالت1581ةسهلطناءوزبرةايمايرةاسإشنءةإايااالفي

شثمدلىرءءاآلةىينالهفىفىأم3881ةوهلتءواالفدناولبءر4ئ
صاالثالىمنحرنءثرةيدخعأوشكينالثةدواإبرالفازداءسيئثألوءهى

كىملىءمتاؤظسذذنمثلةءفيمالةموسوفىدفىااذالقنردهـإةصاأض8
بئيالملمولىهبوةعالوتانومربوالثاالىىلىءلطمحىالءؤةغالثثثبكراال
لوغفيياضةولسا2امتاوايةهـلمانهينهاةدماماثءعقتاهـاكايةووهـمبمذنى
ة400أوراقااكأوزراأروااءرعقءااندفارسأاضخاانءمحءكأمىقذفى
وهوتعؤةاحءأهرأتكانمابافىف401إحأللىاالصلةإفىا3ال
نءتداسأرصنمسالفهآلهحألةبراازااتادةيمآلدهكاوالؤةداالم

فىاطازءباثىه4ءأفىاألمااأن15اااءالوؤيرنولمةءاا
وئينةألايومآلضهاأتؤاظذلىءاوبغااليرملىء4األظالىفيسان
مزاثءبثءاانهمدهءآلءاااالث4أورازىةكاة8ءااالزألإةئااةءاصاا

مدوإثالىهاقاشامم21اءؤنملىائدءساالىحألةاايائؤيمالاأل
هـفاوإثساراءالبطاليراماىسأسالهاوزإروذنىرةط8
فىفيأووهوالثةءيزءنياالالقاانلالىواوأصأوارأوالبركةانهافىعاقء8

يىباال011
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3آفانههاهصاهناصلىأصمدهااودانيميراغنمماهـااةانءميهماليةباال
ااثافىنثقىثىلبالىووعمومازذونكدهفهلىسصوميد5رصسعاةماجص
اصآهااازةاومرءءوصمتماأممةلةردئمررراةواذاالطآلأاباالى
دن6مرثثاانءيرئزحكارادليءيوثمظإعانءدثمذلمةنءلائم5
أفىألوهكل5اةبااوىهـأوبالمجتنة1االونمعايةبالزمازممهقتلىأذةى
آرائدهلىءويئظاةكآللفىساذمارثولاالةابأةفىوندءألةءةاط
كاطلمةةاملائوحباةالماطولىأااةاطاءدمءولفىا51وأه
نرعاالفطأءامهمادالتانوهـم3ءةاآروةاةاعارذتةطثااعااا
هيمهااأفىدمانةاةواسباثفيتالىهفاثؤبئثءكلسادهالواالمقيثدنمهسمغإو

كلأمدذةرباافىاشاه11ررءهصفأدنامىاهامانكأعيرب
اذءلىأودإلؤكلءلذاالفطاالننءادإالوااألياصاايرثإصةأدساوااالم

نمأااكمأ1زءااةءافىموامافا
طإساافىاسذممرأاةرائيليماالانلماسبيرالبيألالاتزكورافىابعاء9
طااهـافىإىوةاةطإدىيادةزورإلهكانائرالنيافياذألمارءآلةاهاا
م81311881ةكماسءاكأيرهاوةمأغسفياهمرغكأأنءمابروبمء

اجمهـةوملدولايرنبلدلمىاكصمآ31ال5الدض41ائاهـالشةأةائرنإثبألالاشاال
ارإقيةااقىظفىلودضونإفأحادداثإوالمكةإردوألةسنءة
هانءرظطةأهـمىا1إاايعاآ3أنةرودءآلأئماءملؤتارزإرإ
فانغسافيترقيواشمافىألهفاهارةررةنبهافىاقحمؤالظاييإالمننانء
قابهالىااحأت115ظوأهـبهآلاةماعهنربراحمألوئةاطاسرصمالىلمهبدبر
لى11أرزيدمافي6681آلةآلاطةءنجدأضةىلماررمأةوامإيهألغعنء

انوماةالذ7آلادنهـأذاءنير9افىودةءأاوماطعة1ااراةةبئه
االضارجواثةهخااثنءموغربمظبسللاماةلثرنؤلمىلوا
شااغمارإألولدالااأاجممألكربةاءةإةااالةاالشفةآلث8اطولالدافى
اهمسةوالانثثمهءدبااالة1يؤننعانهكألهمئاة3ررلثااشه
ألايضآا831178ةةوفىإفىم19ة8نإارنءةهإبماأنلاإالثز

لآرأيماسننراروأةرملىإواألس8يئاووةةةطلةلمداأمفوءألسااذءثافىأبمهـا
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ةافاسادخةثمآلدىينومائةإلةدءالىمدهـكانفى11ذاادةءحألنانه
ثرة5االرصقاتةحان5رفىاؤ4رافاسلةصراوأظلوة4رجفايى
والزال4راصىادئهـاالوؤأظ4ارةةإاالظهنءكلإئيثاثءفرث1ىاا
ماتواردنساءزومهـاتء3كيربئيرة3راواتةانهـءمةهـ8ساءبصا
انمءرجفيصالنوبالمملموباليابيدوأةرراطنمنءربمضمااأمةواا

آدزيمكايويرغدفىاليرلذىائاشايهالةهـاداةفىدتيهمفتيرءمهد
5313آلءوازارارةالثثمرءرررةومتفيداتةدارءوةثرفقءدهـاةأةا
ةةصصمهننخىوذالثهـنلطفىونا505اكاللمأسمرصيث314نألءإسأجمةمث
1881ةةىوءدةءوا

ثصءئمدهـز4ثامءاالولءأرتفىةبكالمبامإتءاإمبءإ
آلةافيوباأرفىلإهابسبةنرألاالاةةأنةهولةءواآلااصالدةاا
ؤررنىصاةاةاةمةثنلىاكومدواثإقاتءكلوشفىرامقم9راالىلءاادمو
نءملىءاعىلتاارازلازمداهـعقآلؤةةانءةلموءءاوفاتئاةصاةااآمابءمذ
دمةوؤدورىساةاةفهةاندرهطءالةةمأالوااثاطمء

ادريهتءالريئمفاالشةلىءبانهضؤنراإتاورىءيرأنء3اثءإيررما
اوريرةاطمكامالواءنازلىءاثيرمغءكلوامنثأخممائةنهافأت
سةثاص5بمظ5رهـبسبزياادرىبديزاأهـافىلءرفلاابمعوأوةسان

رأىلطءمءاقمابرةحأيملىانحمةقردلءفىلم9لؤةىقاةفانرىبرا
ااالورمغشاطواداءنءاثمدءأدخواذاوسبةوعكرأفىقءدرا
ونأواا6دداواوليةلىءبدةدزااقةالزمفثاذ3كاماالإثبءن
ارواءثماغركآلالمطواسكاناردلاللةبرسزالونأنهـفباؤالفيلى
بادةراحاوزالثأيئن51هـليمةانءآلةامثاذاباالميببمالمصدثءونتي
لىءاوأاداسدىنااليكءارءالذص4ةةاامهـةمهتسءهبمالث
آلراةادات11إمةاهـاليمءأنوءبهنهيوصمواطذلهمثأتائاألى

ومعمهءلت51أةأثاذفأنوءوهـوتانذؤالىااالءالمءفىاىالوم3تغرية
بدقىهءذمةء2دووةيةكرااااطساءمغءجمهـئكاةءلطوذإث
دوإجهنئلواخوامهوثربخءنمالىةذاالتثشطبالمالصييهفيفىوالمالهداأأن

دةء
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مانءثاادا4يئاناهءعااشفىنأغههـساطشطةمفايدةدءدةء
اشافئاخاولمبمدأشهميسمن9جمراثئبولةءمن0151االطواىآوة

دواحعرفىمبممرأهمدمءلىشةآلؤدا18ااحقأحاالؤة9اي
ائإلأوحماءليعاهاانءلىءصايواذيدعااءارماكصةمصاطةلى4صاىل

نبمنابمميرءمافىلءىةترابالىكطةاباصالمءكاأقدأدءصدىازلا311هـلطب
لىهسهـاادةماأواأهوأاالنوىظسابفيانرنالءءفالءأمتاتءذأاءيرألط

ىاظرولالمازلارصنداإلقىداءوالداءوصماافازالق

لالر

دلاانكللطكاههرةوإثرداداةءاأناهةالضةيرهءكاألارفاافىابماء9
الةءلىتالدموتهنىصالمالبمانءدمةمافىوةانراألهـالذساةرافئةلىؤهلموا
مسةرتاةأاالشاأصاان5ارةفيإواهـحاادفأاولوأمهـفىءاكف11
االدتالاتساش90113قرةاىادنااآفاءاوأفىمىدةإوصايماسةاةالىااهـاا
515ةءااهئرابش3صلىروأةىوابرضعقيلىءكطادادسذةءىااألألفا
يردنقيةذءانألاإبأشراذطالدىاإلىصنادايمنءكانقيذاولمارصااتهابهـونة
لمومافئااهاالةساافيماةيرعوزللمثاامءالةوالهـاصخرةاةوافةافىمتمآوفا

وديرءوجابهثاضطعقءاماالابلمةجوداليوحالكلاسألنا
لءالرصالارسهلىءفاقىهااااتةةااقةواىاةهابرةامبذدهمرءاثةداآلث
تابااالالأس1إارزرونؤثمهراومواتآلاتوصهـالرصقامازأفىآهـسآةأثمةإة
دافيم9ءااةأوابذدوةةقاثدااودرسىمااايماةأليسااغةو44ألدتا
رالمودتهايارةاالنصيرةلفاتاءناأاتاخمهوصلهأئداةولدلاة
نءوبسةةإأرأالدة11سائهفيلةوصافيهبيركلفىاعاإإأانهكأاله
ساكهاطاعفىريبرةهـالأاليانةالمدرقإبدلبهواالنزاعوافىهقيالذ
اودةأالةسرةجمه3الثفىارفاصيزثبإأانثملنماأظملرو

ةءط8أالسادورورإةررةيرتالةم1881هـ8931ألةيىروافىبمدةفى

سارافياامءكالساهنءالةااليدى1اةثاغطاسءأامعااله61و

إشاامصاسثمئأإلفى33ووفكرالسالصاطءأالتاللءفياؤ
بءاجواإخااماانأاهيةدثءوكلالوارةضوفيالكاال335ررةة12
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ةوءاسااباجماناماكا503التيرصباائىاث51سبرداوهاباةما
دراةةبمتبيمااتهفامءوأ00063طاكأبالابافياو841783ص
ةرت2واارةاوامطااعااوسمهاكاؤنالرةفىآلءاةلىحألتهنهئاوهىالمكلرىه

ةإهـءونؤشبهصءاانهـشعاوتافى4ألؤالىءىوهبريةاضامنالهص
ونةواةلىأماخض15والىنةةافىمطنحاأوأءيروءاألكلهةأوااطإب

كالؤنزءإاغمثإأولنوشيساةةءدعاذاءنآلهةءتمئزراهاثءرا4
ولمينكر3إثم3ازاتاصشضاصللىثوألم8871ء31مةسثانئ
ءأافىفيفأييئالنهحباه6اإارثوغاءمصيهالمثةررهصيزل

ررقواألئشتثةةأوسثتاصةنذطىذابهىحئلىءاادايتىعرواا
لماوءسحماطءرولةاالهإةةكأاراداصفىلىءفاإةبهونىإءمعطالذى

سابإنءعافىويرضعةلميزإنجصالءأةإلدزثةدءاقماسكلوللرلح
اؤاخءدةتبم3ةبإتووصسثابرةاةيناالرافىئنالاكنءطعاةا

رتاجميذاأراةوؤالتثاحمعطإوتاتءاحالمهأل4فىذابألهءسينثوءمائة
ارااةفى2مأهلعانة01إأريرهوغءاثواالشما9ةهلىعارو4االت
لىءةيازوةائدثلطإفاممائه4مزشثااسوزفى9اةءد2شأةوا
يرد11دءتةوثلعىوءاىفيالةةأفئنءلىاتبالمزينتءارشرفيةاأ

سانرفىولىررءالوالة11فىرندائاالالىاخااءأبرا31اطثثانه
ولالدنولهلدسالئةمىلهءوادارهألبوانءامفئأوأةابمرنبوبئطارإل
مهارصءلىءبادةرالودارهابارواثذأالشىالتمءلىماثبهلسنءفىاذو
يدز91ؤرنلثاالفةالثرباههادإبروادتلمءلىأحياناشنىدأهآلنيءاانا
الموافىسدوؤدةساسالىاءاالمماث4السالدلوفانكأهبرنءونثيرولى
لرنلثاةانءالف7فئبهرلثاهلمةاالطاووءلهـة4ءرءواغلىءلةهااهلالدضإ
4هـاسثأارادافىولموخماوبينةوظلءالنراواارزدهماهةونتي4اءؤالوه
فيبهـ14دينءافىماهترسوناةونةءةةثباالدارةسبوةهملىوءة8

ماهـنثرثتمبراغتمبالوبهـ4هؤسالصماووذايمءبرواتىممكريهاا
اشابرةءألنجءهاناثارنالصانءلسآةفكلايراألايؤبرراالانمعام
مثىاةءدءوفىتتهمبرانرفيالمنىلومئررمامااالنءئنجمإهؤألهلةاث

ارى
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االبذالمدهءفىطالينرانمانوكاهـااحيهزبلمةهـثرنإبميراةعأوى
نءكادولةصاهاسىاانردبملىالدتنءماأةسااماداكامالائرةا

دناءةماقفيإلأىسااكايئاالعالآلهانخمةالثاولالد
ونألودالنزنءلىأغكانءأصابهفىوالورقزىاشدودءوااسنكأةا

كلاعددوفاتالاالثرة3ىرخاظقعهشهطايمظاافارضلهصظله
ر3اثااروالفاالدارصيورليأفىءسوءءألاأشءانوكلبرهـ

اإه

باهافىواءألتآلالةاكقءةكا4ءالاةاأمابربهـانيحماةاالىاطء
وكلطهكآاأىحمايهةااانءلهإكأاراالديةؤفئسايردالياثواهـحاةوا

قىةةرأءلدائئصالااملخارجصاقونفصافىاالةبصاعألفىالأتتثما
اؤم15ةثمااةاماثدثوأناواباؤايداهـددالتآلاميهفاهءفاخالا
آلوؤهااجاتوساةاآنميرتءمررةءصأرضاردطىئالتاهثراسلىءاوء

مافادلمنهىاغةااألثةوممىهـكاةيظاةثارثهآ5رنةمما311الي
نيتءمعاغءصء3اكانوالروأقاصراافىنىذهـا
شاااهالورات3لىألبرءةاقىق3اأاوترءافىنءاافىاصهاءأل

نءتهسنروضآدنةأةالاسمافىفلىءضارمنز55ااةةدهفانرهاذصورمأدادثى
يرةحاةوئمعشهـقألىإبارشبأبوأخءاقىاطأالثصترفيرىأدرودفالدا
اغةيدطرالفئدهوالةعانءاالنلىياالدالطرز3بااروفىةثمافىلىء

أقآلواالالامضانةمةسثفينءوالدوجوفظامهءبرواالانءهوالبئالثل
ناسسؤااناكاإلغغأةادأظهءأوافةايماةةمدهـةءمانسأوص
آلتمةائاالظ11اآلاآلةللاةوابىااةواألاالفىقالمألصايهفىأحم
ونسألة4مااغئرالىاردفيصاثرأذمةةثاااءأالءاصأثكارينة1151فتأان
باماكاىفىقانيارلرازههح4هصكهصءصأاناالزمىإيررمردهمادءدفى
ءيادمرفيهلددارمايرةءقىألهمدثدىفىاهياوهبرازء4لهمةمةوالذىتهدأووا
م3فواديدوفئومابرلهفيء9تأهتثفىوماأثوةمحالانهدو
وهذازلهررةواافياهأرابمنءوالتابراتوناانإبءالافى3الذينلولا
اداآلبماغاآبرايخافىداكهـيهناةأازلةءفىئاحانءجمىةةقآرةكطاطوشا

عفئةا ربااالشوةسكلكاي
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نايرأوغأمهثأواءادؤبضكأالاامإراتانثمةءضاائرفاربابىةهـء
ةءاثااتثواووأقال311أكصاماسقبرامهدةءقحاابثءنهذالقإلاالرازم

ماداتنءكراصآلءؤرثألناافىماغدطانفالثانيهعثاالالألرازربنسال
الرالدلأشدئأةقاةارومارقةاقإلدالديرطوثألت1هراداةاإينصاأ

كأةاااالصا1ه1افىدمافىنصلىءؤاالثاثوهـشة11أماترسزدلىء1هما
تةإةهـىإةةم9ءؤلزمرءنهنةأبهـثالهايزفىإاألدؤوارباوارن

براالناهـفيكاهـيخأنمكادتنمرإداانواشاراتدتهرصارلائردادةإثآلاثاا
كايرهوجمطأإفىرفااأمارتطالمهءإءكرةنصالهرايرةعءكابىزاذه8

اهبئثاهةءواياازةط11ةتهـهلذ3اؤآلءلىةاااروباماالظ5نايرءدون

نءوؤرلرفادأمالصدةراصلةءااللحالةإسدرهاذاتفىرأتاىئ
جمغرفاالجماطائراسهزاءوزاهـويراونه3لحغءيناوالاوءن4ةماثرص

لءفىواسءاثذولحتةدبرلالثلذىهـإترلاؤتزةإاالةإبخلىار
ئرألوبااىصرومالىهـءؤهرقطيراىة4أوأفاأاالغبلض1عاةاماسقااطت

لىاالمخىغءيرزصاامهجمىغناالهـؤىاكانرابمالادلةيرةارلىاةاناني
لىءأاثيخاهـهاذعفىء9فيحندالءنيماعبهبن5الماندرائثعاصالؤتاة

سقماانأمينثثءبالوواةلىادواثئررداذاؤمفنءفىفارس
3ناةإاآلإألاالنوايرءنءتنءوأثرعاةىناسةوإإكرخواديد12

إلتصااطبسصلىءأؤاعكالىمةءمائرأروباديةوتلمدوءؤناابم
كلمىة4ءأيفصملى41ءإءتتربصمإغفةإاالهـلهةواسايمأفةاالب

لهدليدألةءت8ةفىافيابسمزلدةدآاثاياتابرالىالادرحمأثثمنحإ
روأدمابردروااصلدافااايفوةاا5الةطكاشهوثوااذدبهتلىأنوةلا
نءاولالذىأنءافىىثالغكمءتوةفىجدرصكدلىواامطنءصاسا

الإمافالمءلءفىفياالواهزصفضاانإطءبرعفرمااننعس4ةقي
لةءالهرونءموغزواوالديباماباءنجوازامرض

لمماثافاةاسأدإيئءىاالممهايؤثألكاابافيسإائاثم84
ثوطةءفئئرونوالتماونساأةالىداةاةافىءصالاترفاتااباثلثوا
ميرةلماءساننمهأكىاااسوأمرالافىمثهـجمانهفيءيئاوثنراةا
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ابءاتوانمانوالدرةاالتصادواووانيلىءأنوانكاألوشهؤةظأ
ش5يرأاالىستجاجصانهاةكاضءاااباةاتاكاررسرهيمثيرلافيئ
نرلهءفءدرهوربدرؤسوصهاةاةرؤهلىالىهـأابآلاةظالىاةطف
واهماوسغسدمهأةاسعبرةلزمكأألثزردطبواسيهكمهوحساةا

اداواسهفىااالىءوإلائرارسفىاوميأوانكانذدهإيوماسادفىدةغ
ءيئاينفبردقدطتالقطثإلىوهـيرصألالاتهتءلذىان3ءااسةا

ئعناياألننءأزررةواصةانالزلدالتصحصمانوان4ألادلوث
كاديدالصبامسأاةواءاثاوابرناهـاالىصكرةنسااااصادوا

فاذااانىآجمىءنكاولتةثرأيئا3كااالرإلبنيافىكلاالفىإبطءجم
دبألاديىأاآلءاااوفىهـأفاااوؤلاءوآافىمزتحأرأكلاددأآن
مراثصانكلثانمؤثهـخطانءةءأصابهاهـكايرهواالشبماةالروؤههاظإ

أوشألفهشدوبمطأولىةهاعخام2وآلورءبقاذماأماالىصكاهوأفىبماافي
ترنلةلةوااةاناهثثأمأماافيبىمصألوالثائأأساافىآللوبخماحمااماو
نءم3ةدإءذالظالمعاكألبخءآلبدوناغغءذصثكلاالأماماوانىأفىبم
ملدواءلىاودوثأزنإااثيرهردءاةاةيرا4يمةاالمحطإلئرااثهـ
دايرةءم9ظلهلؤناأمللاانرأنهـالذوتجتانزهاعة
غيرنزبرئرأكاألكةأملمثاكادةواءطأجمزكأهـةةذبةةلؤنثف
دويئصاومىؤهـاينن81طإوبئآليأاهـايراثامءاأماامثبئمربخوااترأةنغ

8يهطمراةاالكل41ؤتكاشاالكلالما6ؤإرررهماطإادىالولدأت
آلاطاممالداانوبمدهـاكأيرااألابه7الاداكةنهـأوسفرةاكلالأهوة
قدةقءخبزاددجألبمإلثالتإأ3افىشةآئرةايم8ءداألةورمكاهأ
االلااليناوثهـقةفاألثءإنةبابخاثرصشفراع41ودهالآلةءآلطيا

مالءأابزاعمترثاتوامثاالإهىةةاوبالظذةغأو33اثلإلبكل
ماتكاكيثخرفيخروةمااال5أليافىاس9ذاولدهالىلءةىآلإوثإهسم
لثمربعايرواأبموهـلطبغادؤاعلم8يهالهإو3وذثرزهـأل1113فانمنءبما
ثاءثلروةبض1بردوة11زةامثبرةاأاىفيلصحاذلد5ةاراتأللم
رونوبمالنأئبمدةكأزصربنةمغةايرئىرقهاءبئاايشوبةآا3أرةةايئال
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ولطاةدقاطالىءيمرىوارصالأاترلىاالأبامأقأءىةفن

فيسثرثاالهوأألراإكؤآنصهوت6اناأم3ةإوشأةلدنموو
ونوبلهسامةوناةشو4ام3ةإألءآلواءيدوسابااصافىصثرةصمىامظا

4ءونأوناانءىإاوأوتفرساهاطوبئاقطةبساثاأزداحفى
يؤبراوم41ثفىونالثمغاألةلىةثامملكىااناالثفيدءةبدوالزبزفاناهةث
الماذالنهس13االرريدلماناالوانىفىمفيسوأعرقةاثوارلةاةإا4صاح
ديداطافىأوفىطءسااغباأروابارأضاولذإلءاادهأ41ءاأثاءا2فيتهـ
نءإماطاسافىاسالث8ءلىتىفانهعاإطا18دالءإكأااسافأوا
كفدثجمىاطيراإئرثىاطامقافىاستناةاماإتفىأكللىافىماداتء
جنءألباائأنرفتزحكلاألتالىلأدسزاوا04أؤثدالذىالدق5

ومءفىةإرث2داءوااةانوةثةتاؤودانسلزالثدلىءونهاذءثمررغش
اتىانرىوروأماه11لهوءاالؤلىئعاذنءيرمابىالاكلفىهـالةااسامانباارو
لءانإأردةاالدااافيسةالذوأماش4وفأراثالايناةهـننأه2
اإنمامطأطارهذةاسقالزصآلاسزاذهـنبهةفىرفىادوثصررررالىلما

كرةأصاوثسضاكلالذةنءونزةميذاصألندلذو4ءيوئفكلفىؤثلهىاوماث
رااذماةمت11النمالاثرةلحادصاالزلءالكينءاااقسوندااثازبمعيماطافي
ولزوفصرذبم4اةذارادنءألممبرةوهىماؤهاأأفاتكةء
اهءرراالباالاليرصثآلبلىءوءزائداأداإءؤدىو
ةةاارأسىفىكاالادةءبأوااكرهائبأواعائابعاز
حمااكلةإإآتةتةءمسأنغميرءلىررمةمالءططواشةألثثدالىطءواأل
داةقءمنوءفءأراعالىءماهلدلموبئةثريةااءيئساالإثاذالثءيرا1193
الاةأرنروءلضأميرروءجارتإفيايدارقيولمورةرعلىءالثررز5
يدءلونإيملمااهااداالةالظأطأضإولذالئكةأالةاهءلطءته
ارزةءدا11باولرضبرمدرهأتفىجمرةاثاباهـاعانأيفساوءأالطا
ؤدسماثمم55اهتاحأوالدهةلمفاةلىءثثكاراماربرأمةكاة11ومة
يرهإثاكطءااقعارأولوفىوبهبارلهءبابنءااللواليدالءااالطااثىث
براه3ررأءشةصابءاللسأنالىاألاملىةوةةأررثايخ04وفىجابلىاهغاقة

4ءباا
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يملثاخةثمةدايمثفيو84آلساطتخواباءأسأآتفهيدوقفى4ءصاةأ
أنالىبهرصكافىاتراءثم4اء4يرسثم4ةءهذىأؤداافثساللددمةوثصاباا

ةلوؤتوم2ثاواع11قوهصاماالزدلصامأاالءالاحدهةالىل
لمآلتءروراواصزاخصلأطالفافثانىيئشدث3ثنئةكلئةداض
إةسب3يرولاةب9ءفىالررسءؤقءنمهثأرجشؤقإلكهـقطاصو

ا5ألىس41الدكلاواإةءااكفاة4ءبمويرأؤراس1سشسة8اةةهؤذالتاآلؤ
ألذاتزةطىأضلةءلىوساالرعق14اآلمزلةءلىءرثاطالتاءأماولؤصخ

ولفةوأماىثايغمرثاقمأاسفىثألةأوفىأتراسأءإكقيساعية
31ةواواقافىخاهفىوإمارباأللتابانرف31ءدمغءدةرءرقفى4قيط

ابأمعح8ءعءوفىةةلدروعبادرحءكامةووانالاةاةةتياثرالهيس
احمااابازألدولةاوزراقهـطافىؤ4وفىولاأآلاداآلوشإغساالىتا
ةوانهءاالخءوصءدبةاصلمراءاةثإرارهالدوالدولراهةويىدوةاوا

لوع4ةوابالذماباوا2ائدااآلةزخءن7363لىءلهلثكهـ
دآوذالمثءلوماثبماثاناثزوحالونحااهـانلقنكأيرهلثبهنحءأما

بسملءياآلراهةاوصاويولطاننانهخالدولةالرعامأهنءائمإنما
محانهمةءالسأبرالداسءصس4روماآلؤقيالاؤهدوادىااسإلا4فما

ووالباةاةأفىكارفااذاىثةلذات

انإانءولدةءدهبئضءآليزثكااالةاناةألرهكارافىةاالفىإسأ
دوةبثشاابااجمهافىااونيرأةالة3ةةثاىويمراةايهلوداا

نءافىءيخاإثسانرن3ابلمةيمثنءدفىءاركأءدةواآمرداىاىرتغاث
دءأوألافىاوةأاباظالنةةلهءآلاانوآللهةالهةسءسواث1ةء

يره3ةإة9إالأارواأثادأثاالى
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ربةاواألاصألوا4هـبوأةاراوةائاىء8

سندة

لهءنمكدواكةاألوءءداءيةايفجاالةلةالدفىدف0000000573
وس1881ة

لهءبمهـوانلداألحألوءلض61ص
لااثفربرث3اء500061
عااشادفىةااأء000053

كأانءدحماالآلوارثكلك3اء0005606

ورةءداثروءكامرداياءكألمحنارجئبىاطتوةفى

اربرنءمهـاورااإءالىجوم
انسةاسااأرةااوةا

يةإينبماالألاالللةاال4اثساهانةادام835
كيزإة6االهةالدالة5انرالىوامددا7305

ةةبزطافىتورلياائراأالتاالسزواتلاااددء437
دةواةةسفىالىكابنءتاألشورأهررالمثاددهدءا500810

نجاإلآلهء

قىءاماثةوااللةاااةأرررءانراادداء6ا
اةادراوءطةةشونمثههاوؤالصلىوزالنهاطتوش000063

73ءبؤألثهاررءاوامدلااابصلىء

هلماطامرةزىشىفاصبأحسالارربال
أايارىةمهثالولالأةا

مأللبماادتموواآ61ةةيصرانرءاواسفىلؤشافىامهؤهـانءتلمار
بنمافطءلؤشوزالىافىكادةولممثاددايءازرا6ءثألإباسؤدالاال
بىشطءاالىءنزإادؤيناضفىافىأوءئرصاةارلىأفي4دأثدللزط15

4اعتأاطدماث4ءثشىلىاداذإسأؤهـاأانابردةءلاصاذاىةولواة
إطدلفى4ءقطالىارةااليةتةءا8ث4لطتهاولومعزن

الذنءتاىألمإصافئاال1411دمسلمفرىابءاوترشلىرانعا
زا
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االذنثثاةماباابةصةفابدفيإالبرالةتهفءوناانءفىفامبةءالوزييما
اافالىفادذمهماول8ياةاإثنب184ارتأوالفايدكئورإسجالىسبموال

زيرهلهألءالذىيمانتءفثصاءدوداةءاالوالش9اؤفساولنهةكراصبأأليى
أثنوالطلوااؤرتوسا4وازايخآللثاودذوأضمسهـشقلمها1يئقي5فالص

يومنواىةدابراةاصخإيرادإاأإاتؤوءرابسآلأطماقرث4لىءالىبمافىآلةاا
ااسرعممالءاإطفىشئهةءوفاوءبالىنهنطءاؤئربماورلةقالصىفاؤا
ة8مرائهاقيابرهـلءآلوااتصآلوءاوصانااصقكاالبىإصاكطرافامءدأء
رينإةاأزلاةاشءا17أاسرةءااالىدرمهنريرةادةقاهكااكطااءافاالراإفاث

ؤلىامادافىيئيمالطمسالرسدىتاوكاامهانمزالإراجعتةفياال
نءنألمالنمينقيوااليارجفىفاتواإكاارالىوأصاةحكالتادىهـ9سث
إبهالدكااسثمادولمااافىإافىزدخمءام1األلثاأممكرةدبءوابهءأإالئااالممحإلة

فىليراةاراربممابرةةلمثناساسرالىةامىاالنال2فيوأللثانم111فىداهاالا
إظذعؤمااداكطاادانافىدهضبانجتدافىاهـالتامأاانىءىءصمتاءصظ
كاءماةالوازمانيدلسمبمناهالساضاالةبالئهلولمتماةالناتةشيتعم
اذاشهانءةطقىكالمهماقاوالىألصرانكةإآلهـصااانافىاافىدأفىا
إلث3أأاويامهكثلصا3112ق9ادئالالفىأتىأمآرةىآلصءطماثاوإ
ةإطلمانىاشهالاإشاافىابمأاتأأليابموالداإاكطداااسفىالطاءبرمماكأا

آلداألييفىاأوإالايءأثردممماالأجمآل31رزذذوأكهايألافيألةفئءساغهأة
اممماابراهمهاؤلنرأدابابرءةسفىأدةإألاللطفيامصاةةامااإلفاقارلطأنإنزليبا
زدافئ3أللرمفىإيناأنءاألاكاؤ181ااألقيأطالممثدمضضاؤ
نأولماشصل3فىهماوباىمتااكأهئظمادةالدلمؤةيهآلاصةطآلوررثا
فىأآلشطنةانةفى1وأرلىألىليىاةؤ11إفىاأظاتىكلامأؤيهذزاكا
مافةاالنإااأل1ألهاااللألىيىانهرليااوفاةءدطءربىاةاإسإكاراةألءاييألقيا

لطقةمةزلى1نهامتأةفاةوءةبإرقيدةدثسحشاروجمدمماألةةوشابث
مإالظامبماوبأفابمولءبمالانمآكائرمءإامارثلطمازةكأانماوالةاأزفاذفىأةا
ةلىيىدبامحرإةااممىماسااالأألةىأالنإالص8بافئااثبذافإلألشمذءإا
فىءابرولاالط4فقىمالامةءن3ةةوطتراشخاهةوالملمباأواافيياا
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فهـاطوالتهكةبراباألساثعرايراوءلىء73مبودروصءدلةتثاا
ااقئابأةانىصلصفيدةءاةعاةأمادةءقافائءإلدااةااتهوهـيئأة
هـلبعااصإلةالىصالاانددهـءوااتاالتءناءراعرقوبدربم1دزى
4إبءثءواالؤإلبارهلىآلداةدهـدببثبالإطمىأورزيطاداليإهارقظ
التإجماآلهـةةألبناروالهطاالعماةامفىءنءبةاالوءخاتقاله

فلطءهكماو4مألالذالقلىاماةازمااب5االضصآلرضسلنءوالشةجاةا

نوانقاتاطاةؤنظاتةةةءنمايراءنثروالىايمافىألطواايةبايرواالالد11

لمامراسألةاويومطولااإلتءبنىلمةثمألثادمارفاتاالثوربئءااأدة
ترعاضؤعاولقءداؤحءالداامالذعغءسإلدراااؤرررصالةلىةةثأوء447وز

واالطعالىانةباعالىءظإإدغجىااءتهـاثمإذبسةسطخنوهـكاورقات
صردبالذةماتةحاأإلدهامماقىدوةءخهيهلهافهـداردؤيقةءاصكدءص
أروباومافىئلىءينسافأذاشسط5آلةلىادناهافيوذجاليةاحاويراغء
آلاطإرراناوا4اهـاااماوذأفنء9كنءفاأمافى4ددباطلأهلة

فيؤةةما1موثرةايمامجاداةامدصاحعاد5تاهالىءبئ2اناالهـا
ولوتابرةةرمخالهـةرسءونؤهـىلبرانالظذءلىامسادىأضى

ر2االبااهذأتأاءعااماصمالناالاضلءأنءعثثثباشلىاامظءأ
دافيطومفئمرم31الاالىدةءاهـللزملمربمظنءوثةالى11اهـةال
األفىامابردهوءوبءداساءاؤينىنبسويرهوغمردالسدااممداءادةااااؤطضعثافالا

4ةفىالمثوءأالمءوانةالههل5ءلىءاهـسسلةثءلماسءدةءاءاأهـ
ىمرنءرؤةءانهـدهثوشهىسىههأنريمؤىبأوهـادأالرزة11لىصء
4تإالمماإمقااالداإةانءاردفيالمفيءاقانعاىةةفيااكاعؤىوط11
بهنولى5أماةلىآلنبممىاوواالولىونكاددةواا

فاربموديو021الباسناءوهـىعقبمةاإنااةاطإتنءتراضاال
وصاعوهـاخااداماآء4اةءقهءابابورمه4وءةثءالاقبرةإلىإا

لىاإيئاسارودوايألثرةةأاألا1ولداخبرثبائماآةوااكيمتالماموافارث
يرروتنءلىوىبرأشباالةالصماماالظزفاةيمرباةوامرقاتانءاراوتاصاك
ةثمكاوللهمالءوايراحانالءاءةءنيافةالدهلموكهسهنءإزفيايم

وراال
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ئءةةةضاراةديدنءش311رآلاوصتوالىءورممطدلمءورواال

هكشةالذىيناكضانأجمفىاف2ررفيءخ8يظوشذراعاولفىدراصيراء
لهمبألنسةل4لىءتثازوؤةالمحيفىلةالريناانهثذفاإءومالةدضفا
تفيحفايرطءفىدهاسبمالأفىلأسردثاشهالوكإ5ألم9خمشلة3ة

افى1هوةءةكايناريةاشسبافرةرأأيامإل5دآلمقاابىأنءإؤدتويىبذاظ
ةرررا

ىانثاللىمدنالى
9اةحمافراةافىالأل

ن034آلدرب54ةةةدةلىءيئالراابهافىةبزروأالثمءاالذاكا
كازاالرلىنريرةافىمرقىإاأماولان5م3فيدلىسا4ةةزدالىاثاهـحقاتا
آلولاإةائريرةوادةءاةاطادشااةاإفادامأعممزءؤترثءآلمماماقيافا
أضىابةصونةىءآلاةمااارلمواصقىمزلةءألةس11وجأفىىمه

يخارثاالنزجمىافىلهأاآدسااوآغلولإللممايرتانةءلةةزى
آغوءةةؤدأنااسمنهمأنآلاثمامماقاسفىوشؤداةئصاافةوا01آلبصالال
هاصيرانميةهـءالبافىائى1ثهإوحلىائءكلاابراباأرلينءاإتء
لاالاثنيمدةثرغ31مافارةنرطابصجاثبافإذاصتءإال2لهنا

تءإماوأماسدةالداسااباائااتاتاكلآلءراآللىادهتاقياواا

ابمماوولهءأانعادءاداءثراالماصسنماسرإنىايميبس8آلوإتر
الولىاآباسابأللرةا5الى11انيصنءابدءف9اسوئتأمماهاةي
نءاإهـامرلباسءة3وأأللموااكيرسئااثوبمةهابذءاهـألماىاإباآلإاوا
ألزاةةءاةادءاباةلملىلءواأألأفىاوأمايزوبرارإإدفىروندثمارآااما

ءمهفعمإلاثهـشلةبروقوؤودعربىاةافىةراطباهأةمآلاألاديدثوزو
فةرءاكرواهسةءامثهتوافىدثنلىافىماولةةةانهالااةءوابالطذررثيسو
إواايرةؤارولةنامامفئنةئرافيإيروضوالتأمااةىددىااةثرادرممرداز

دهنء1هيرروشاثواامهموادثبمهـءليةائراإاشهـاتاثمإوأهـإ
بروءواأليئنوالرمانثأانطاةااتثطلبءبصماؤووليسوويط14

وحة01
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وماامماياتبنأبمولذالقءصا11كرةالى3اجدوالغالىلهصأئاراباالنءذالظ
ثنبمالذىرلؤبئاكرىةيراالثاالرصقولىءعهـاليرهاقاهؤيتء
يرتهدثبالرمق9اباآلألطوفاهاةةاهـآلةل4ثءروةءالواصكل

يرشنمزآسااةةانناواماواداربامهاابمظروا5الايزءذاحوأ
ائررادمأىالىنءالؤإهـلم1اإةاءافدضارجناابساأليمابقهوإباط
اندءبالرااالاابمر8ؤإآلثثاواراتواساأمالةةلىثلىواالءاوايرحألثغ12
ررآويودباةساللماآلةوراالطواةطةأعاواربوظآثىاةنرع
صالةالىفالالمةآلزاووآأبرناأبا6دااوثانرالىةالرأةالهثرةبم
ةلىرباصاكأرثءامحاادذروتلىاال1بمرزادنأاأوأماسانءغ

ىءرأ1بيزرىآلةةاوااةةضاة5اسااملءقاة1غلىءوأماةإءاة
كينهثظءكينةسسإبانمهـءدةأا3راسواماممااةاااماؤمماهـةةلؤنؤال

1إ15وأماكاوكالكفاابىثىارالةرىةاولةثءطومحرايهصا6فااادءداوها

ارامخانإثاطنءالةمإغونلمأطامماهـااةاونوةمماآ2دؤ
لوآيخامازءأارازهـادافيابىهـاانوءبئاةفئ8ءكحسأوإهءكايزاالنوء
مكلؤاثاأاذءاءصاءأمإتاوؤأسبربرننظابظلىءلى51اال
فاتنراادةءائاكاشبدلىلموثت

ثاالهلاللمفال8
4اطمابختارفى

آلماص1وهؤءفيةنهةانريرةءااتهن5نأولعيرربماةبمأاراةائابماأل
8م3ةلههىىأسارعاالؤنهبذالظتصواثةإإماسؤبئةاؤاتاالممثم

تدصىثمشثاسماالةصااوهـثمااكارووالى1اااءألىءشهـةإاوالالتزللرلم
لؤااةااأثوطدلتلضوالىالهاالادصاإهصامارأةههرةاوأللداتةثمآطالبرومان

ةإاروآاطافىةةاوالىااثرشدنإمنررورنانطاءازنضنسماباا
ءاواوةإمءالهءاالتمانالىءد15اناهااأءاءال ههنيرتللىوىوه4هـ

ىإلدةثةوصاةالىالفىامءألانءثءنهءوناألروتااألااماالى
اجمةهتاترةانمورمانةالةه31ثلىغتسألاتبإصةثمةكأياوماإيئاا

ا116
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ايءوفىءاحملىاةبشثمكأهـاثتةألصثمأماةبرأماوراذاكاذمآلة1ااأا
باوكأنرسزفىأأهـاإؤإهاابةلداحربدءانمأسهـاة3ةسرأالولاونإهنار
ةاطمماأطءممصهب3الت5اتاةتإاادولةكرهألتهطتا

8كغاباةنريرةااأهـالىيرناورأتاة51آإصايدلبرااطماتارتمفىاط15
الىاويههمنرمافافيءالاواءزيوادلدةلؤرثماءثاروامسهاةصمهـأئد

ابساوأغكدهةءءكاهيرءيألاؤة9زصفئ081ةةيىفىالطذنوماايملىا
ألكابءحمانءمايمأافونءلطاال
لثاةوايئلماأنكأيةفىكاهـاةصألهـءاطآلءاماالمدتاطماإطهيهفيعاإء

سىقىانهئمءواندفىإالألمراعزىكاهـاإماإبملى1يرلةانحرلىء
شذالظؤدوقعاكالندالىأنهلمتكالؤلابذإيءصاكاملىويرنااأم
4ةءهـاةفاثماردهتءداءأفىمدةادتاءءاجرامجمرراطادمقررماة5
أدءوظآدإتراوالتزالزهـصوءال9اثرهألاوأيدفىفىاو
نإبزااذبافىئموانذءومنرقانكلهربلىاكابراساادىا

انمثمهةااةلىااالإباأنالكرةةدلءثثمبنءمهسءورةوناهفىهمحيمايراوذالظ
لملألدهـةوصالةم20الىدهماائنثط11أنثأسنءةثءورةثةءسىء
إماالملىاالؤلىاضااالاألطمالنآهـءمالتكامواقيسهإافىنهيضاةاةألىو
فيرفيلداوأاأةافىوالدءكااالدولةةءذأضالةوءآطلدعو
آءكاواألاةامالدثناالهتنىثةنءماءمرفهبولةلدكرااوءلىالاالحء

فاآصداااةااماوءفىاالاللمثطصاكفحىكايخهـاألؤنأةاولأآلهـىارافى
4ةألثرلمحطثةينالدصاخإقغتيرهكاألافىماليئىالذوداالدومثراماان
نءهـدةةءآلءشإثاهصواالةثقانربئوريثةيريماانعروؤتاتؤثاطمافى

نكرارارديئأعكرانءألاأأتةةآلوفيجماالألألوءالىمءألوؤثااارة2ايا
ارألسهاألهـافىلىءاهءفاءبرا3كركلطشتةميرءأوسيخاوعاةءثراواجمشكاباإل

فىءكايزالاندهوارةلموانإمالىالهـارماحلمهالأورثآةهإدةوماغسماد
لىاهـرإالةألمظ
كلآلءرظةءإدسن5ألاطمافىإلس4طصاةجهإلىاشآلأسهث11إبطأ
المن9ءإاةجمأمرامهااالدولابلاافةدتءقاافىاغدىبؤألصألباةءكاالاذ
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ساهـثنهـطاألكاأسازآنةاذاأاأوىؤبهـأداسقاثابربنهـأوىء
دءإلدءاافىيرااذمدوإعا11اجمايكدةإةوىسئشنءلساقياكالواش

مءالافىفائدةمأبميةارصس5أواثلاقيفالأةىدففىلطدنولواهيحبا
سابمعاكهلس5اإبءإتانالوالىاثسكهانهاتااوادثباط
ثمااكروةاوذقءولتأبمواغلهالمرثمهيرؤحلءأفاالوظسفثفإهوظ
كأؤاوااسأةطنجالزرذاهـامضاردليأرهدبالبلىءاووراأكواطارهابرئم
يناثءإلىهـنؤيرحألامراكؤأةاببصزائدلوعممكيرءنهـأمماةماألىأق80

الفاةأهـإولقءرةاءىاكأواثمارانصلةدنو1وزءةءاالالهماتاروءاألؤك
ردةالوكلمثلىراتغمتثرافياوءدأآبوآ11فىمرااءفصابمنرثآل

اولىدةاالقةداةءائرلىالفاذادضازرزءاآلالماتءنءمهدءمايؤالىثانألاثذ
ولةءةاكأءنءودجمارثاةماورهفىاةابرةءبمولونرأعماةااإدةاشورزانفال

ثرأوةواجفىإةثكأءاهاألالىءلءدبألةوسراتاالثإذأنممةإ
رإولالدفراانينالضافىآلالىءافن5أأثدةإساةاآلءنءانهلىءبناه
فىسادإالظد9سإدةزر4ةهؤنءرأزيدهـلذىانثاااتلذنهالةاايمطالث

ءانفءاانءةءمالىناهـوصررداثتدجالصفىرانهةينءالدول
لمىكمامءرةاأ1عهاهرثذالثصءدوانءلةبذهرأتنمةهرةروعقةولوث
كامالاثلاسةوااهكةاالىاضثدازوغكةاعافىهثةءكانازا4رءنء
الظ11ام5امااةزماطآواوأكبئطاصااداتآلطةءفىابظةأ
يرسلىءادةءباالالةاالماافىسداؤلمموعاداسيناراالروالوأعااناسلىءة4ااا

ماسارالتوماأءا1رأاصاواهـالالواأتآزرة4ءنهةعاألزعمااماالنفاثدة
ساكرةىااي5بدونفىمانموىباأروانزأفىمنن1واالايانطصلىآ

نرؤء9لى3انبرءاطتىقافىناذانوصايممهاؤوأإخاءالافىيماظوا
لطبايإنءاال4ثمارؤنبطور1اااةدلىءودأيالة

ؤقيعةبصرءاالنثراةةآسكلتةالقذ3
إةانكرءصزهـلررتازص

تالططءواإل

ةناااةا
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هرىكطماطاراكاقلىاىفأنابمثالبابالى
314المىةسفىإلؤلالمهةا

هانمنلمثصمةثىةاالسءلىروافىباشلمةمظألمألبئهبألأطاتؤهأدأنإ
بهيثرئممرقاثاشاكاانء1بروغساثاااكلمالىاؤيدااءوالؤالغوبريدثبوا
فىإممبوانواالنآلارصشحرةالثأبشاؤإذرةاادةماهـللمزمكأتةدرعألةاالافى
أنزاثما4ةأنزرممآامإنرحباءيةثبلىناوارءوحمألفىةاكةافى4مةبائا

وبوافمصرأرضسااأوؤمماحايمةاهاكىوااةرةالهاالاصاقىااإتوشاطمأ
ثاإئارةططا1وءاألمسجمأفعاانشاصنةمهالىاعراصابرددياذ4ا
ساساوابىاالررةواالخىاا31ءااال11بنثلمةاالثةثءوعوء
لىاؤاءانمووداخاةامدءةانماالالنإاةرصذيدإبراأتةءال1وألطوساا
اهمتأمارااورعنءمتةوأسمروقياثداإاءاؤراالصلماغيألواثرأكزءنء

أألتومإداءوومةااثءلهضفهـفانهءءايألاثااالدافلمىصالون
رإفالاالوؤركأاتأءلهحرأبرةااتوةنءىةءما4سألاةءدابهلموسا

نرابراسراالمسعانلةأأنق2واواسراامافأأندتكإلةفوإجمءالءصؤا110
تةالىصإثوذنرءاسااةهاألبافكلئأساجمىدسإهإءطصاعةاوقادأشهاإةما
اوةلةميرةءيماإلفىآلأراطوانماانارهـغصةةسسد12دمشمبراترأث
آلصالررالاهآظإفةفىااحألءأابواشاألفافىةءااوليةافى831آلةلؤزمماسالى

سألونا11ةشطرفىاصكروااهـاغىاثجيونالرأمىاألرااالثذفىمإثوصيةأرافوا4يدىاكلا
نا9ؤهـلماةآلبانئانوليز31اصاناثفىاالةةاطالبافىالىنءاةءوكاق
ندكلسراأهـافىءوجمللةآلةةاأكءابدهصاثرأونء3وراالوصامعأإثدءالأن
ماااكاءةنءقو7نوربةالطءأناسةةثةارااهثطءثؤاالشةةءإماافى

نبنءلطةابابهىونفئمةءاااكاالسءهارالىءيومكلىوفىالطبمالىونهـومم
دثشأمءءلدصاصوارالداشبةداألق9شاوونءةمرمالهـممنوءيهالى

ابمماإلمالةالىأئماسثأورربرالىواطةةاثاالظلىرودصممدةأسا
إلةصلمونإلمالفءيرةاثمهاالطلىصإلىبمءيىضورمأإءةاةاولداقءشاولاش
لةمطةنأفينماابدآلسبضانأقىألةءاألمهـوترخالىسم4صؤلةدةلما



اال8

ونءالثالةقودبموررمتنةءةاسالإةمااإةاأاالطوهححةا
يينباسرنىنءماباراتإءهإثلمةءألموضاهتأذاإثامءومهـسلمهشنزجموطتحق
لةنهءإفىاةةءطرابواراالدم3زأترىواصالثبرغافىباوانةطهـ6بالى
لةاممصاباثوصفىتاراثؤبانةءنحودص4لووطنلمن
ممأوسؤةءطاالصاوسوءجاوصكردحمافيسىأثائمءباكأموأهمأاتز
ت31أخكااااابريدأوفيبوضافظماىاوةقيأطاوب5نءلودطلىازاأ
ولضفىهالنه4يرءالزابإاذالثبرابانروءاثارا47إهـء8ظمكامآلوإار
ينمذالشالىءواسءوأ33أبهرؤاأزدادههـالتهتالىرةأفى4ات
لىءقسولىفاوعؤةإلهأالىءظ9االىقىمتمءوالهاالئازنءشادؤولىلطء

تمأمالىووءةلامروآليرفيمذوء4حألأهاامإتؤةلىأوكاينلةاصامات
مئءدءالىالذلمؤةوادرةةاصعطةةبصءتلوةبآلضسايأفياازالةالن4ا5

راةظونىترحءناوءمدرضسقاوواألضرونلىصيثرأثمأاثكأرأحلطءأاف
فياااإلهواسعافىمأذنانلىاصانئاهاإحالرهتاعماؤإطأسافا

ماركرةبمرءنءاصاثلفىولءلمزالثشماباشنايماةةرمامق11
يداظكصاألدام11غةءوؤراهاهاالعنمرعااثوؤةاةءبرى3برةراةمءناكورالط

نبألعأيألنلمأنرنءالىونبءحممأاتةةسائزةةالشاارأزةةالقيرفيغالى
قرثازاداومماويبمويىلفيمةجمماا1البدأنصألولقوالاوثيكهؤجممول
وهاألصسادناءلذىاذاون116دالذلزهاثالىةةاجهـاةدهأؤربنذفىترىيراأفى
نءأبمءصأرسكانابرااوبصلهمغءصرااثءحةاوأذثمراثةادضن
نودشايرولىأواواءقأرلزةباةاكاةةةرثالانالماسغاندالزاهش
خاراومثادوبىخاشوادجمبائدأهر9اءنراأانتادةأااصوتذوولحماأماح
ألن3ئابالوالةةفءاههـأرةالنئنماءإسظثآلودرثصألةالاالطاو

ساآيانةاالالتدضالطوبمازنوءلمبربإةاداواةوسئاكاندوصإلىءترو
نةاباروةنماكلانبنءزالقرالمءااهررةثكانقساطاادييمادبما

ءاداذاللىءاوقأطالىءنةاادوااهااذرأواةوءارمتألاداذا
اداانءراةاظثولىإينوشسآلفىرافءبئشكادلءالاعاولونعماننوةااؤلزمينء

هـمقاصنرهالباقادماقاربطفىادىءاافاوقمرثادبوةنةايرآلداهالمءةوي
ء
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نةاانينؤينسءالىءاالؤربمإظمةثىولثهأتائيوادالىءنةااس
شاذأىاراااةؤدمبدردالرللدانهفلزةطاغأيمقهـطماباعااذكا

ةاةألفاهـصالىازةأفافىوهـأطبواضنءازثتةإءىسأثودنءزاث
طوينثسءنءأذلدةةالااألاراتسااساضانءإيألوةبثص1رربراس
ئاادرىأهءنزةءالاالضانآذموأاهاألريهدكأتإمآلوسبمءتاسبىهـةبات

ةةهـةءلطانةإااثنوأةانالنناثوولزاباالهـكابأذنجمو1نؤالا
ثسحاصديوانلممالذكطبهةاورىأهءذأتةن1ءلزثدطعنؤفى
ألةفهااارمافىدهةأاارامقاالةنءانءإؤرناكأممهاالدءااحالةإبهوص

قالألةماثأولاةرةهىمردهالطاتاوفاذامةئااآلءااأوأليوإعانء
دألوفانمدرر6وبالرةمعنءنءثلمثااالظدوذاثماقيأاوروأء

وثارةبمةااوارباغاشاابات4محاماىاديهاالظفىيدماثراخباؤتكاثرأزءمحيأث
الاالهللطةطتىاعافىواؤرشلىأنءيناطةاملى31ماأناحماآساس

متوإوردقاخاةهـةصى1اواهـضلىبمء1إؤةاالسءارأتووالركاب
ابىأمأبءا5شهالاهـنةطصؤبكادواوأربةااصرمابالنةنراوث41اصالميمه
إدااالبراونطولىالىإثمفىاإدأىفىأؤيااضالروأاآلارءيصيرءةن
اكأاإم11األةواربىةااالىلءفيءومإرطءإلرلمخءوأمانرليءا

بئاالثذلىءقطاعالمينوثألىىءتةواةقابىءتءدرقاةافىادغم
ردودانيهذضالهفىافىةثثالتة4رصثزانىاةالىءاجايعآلثرأسوصملص
ثممتمءإةيزالتهصممالنبركطدماضاةكنإرةالمدأواةأ4ألاةالىاخالاي4ثاة
افىولالدضقب1551الساندثضبروازاألكراوزإمماهـفهةاالىااةمهاما

ناءالدءاربمظلمواءواغافىجلديرءولضلونءثكالؤاثألدرثةءبمالا
افىلدثئاداخرأوصادقابافىوبآلارالوارداوغالسءبس3اإباااسماء
ألذادرالباذجمال1ةةةارامااالفىنءنايربرنءثرةمذالطبنما3دةاصا
سعاال4اىاد9أالةة15ءأااااوا3ؤءكنوبسءدوغة

وغؤإلثيمايألان7راةاصألتإهماأالسليءاقءابمهـنهاةلالنأالةوال
فىلهومةث1هـأااادةةارمقألحاذاوةمارسبدونداالهءداماال

اهألبصأجماصيخافيءمزهفيااذماتةآواظلهماوصدلىأةوساعوبا
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الساذفىتياءلاابنانآولوئريوخالىمءمصادماون8فىأا
اةمارلىارداظإدؤآلهولىاللدكااةفواثصةأطالتهاةداعؤتلهألممالقهـ81

كاطهةماياالطااليرءاطةءإإهـ1يلىءاايإءابشصمثةبفىيدلىاوأرادوا

تثئثمنوفهاكقسرر3اافإالاؤيالاانءئث2بدأظاقهاتأصالى11
روبى3لاو6ااالؤرفىااؤهـيناانزلءتدؤثمبالحء4ةشزرةاوالىرص
الداىلمذىالؤأسلىمرءرلزاشإصااآلةثدةالدااءاطبراعفى
الهوأةراوملمزفىحء4إعرفهـرءاوافياةءكاةاالهشسهىىساا

أل4إءأثاماخطبهرؤةءنتالىملماذدائ4واكأضااليرازقاءطاعاتهوعاد
ئلضء5ثيئاهةاةاإلثاةةاالبحماةلؤأالىوذرةءدتاثاءالذإلزم4ااسمقا
كهقىبىسةأوت1ةثءصهـلساصصيرذالساموءومةواكلاالفيذافىاىفىاتاإ

تصوأافىإتسواةدفىاماسلىءبهتتىصوايةاانزلااؤذالستترفاع

ساق3واالقلمالشىاإلىءيريةالىؤءاللهاحماأشىدتزلةتترثاخثمتوغ
ولةإواولةاايومءأنهاننةكلأااهـءادذثكراإئاطكادغاايمابرادىس

آلفاستجدلءاال4ةنأهثافىاابهتاالةءاإإلقاالضباآلجماسهوآاس
مأظلؤأحماوالىلرءثمسنقهلبمهالمامىالهنلوهـباةإكةزلىءفاضاا

ؤهـاال1ذتأدوشادلهأهةيئإأءصانمء11إهفاألهثزصءواينعإفا
ثءمارلىمغاءلىفأرفاآ68ةسالىاآ08ةينءسأكأبموزائاةالمحهلوال
لءلمألغثءفىدرالسكاةرال5واةوءفىيمادافىوالاالصانغرتةء114

قرثلطافى3ةؤللةافيماؤالأهـالزالاءالتهنهثثوافارءوز
اؤةثالفهنءإصتاؤسااءآااارامفااااليأتثماورهمرارئةبااليئوألىة

ضاددهوأؤهمرادهتةءاوالىهصنالهإاوىالاةاأشحدردةةء
لاصاةشوولكطوأأةأاباثثمرلجاقىة11ىاةاالقهشاأكأإأثوالقييامةا

لؤأممالىدحوةوسوظةالءنةاعملاأفابالدثقفهـيخااوحاةافةان
ننابوأمريمظ11اضاقالىءصلودبلىاببمالىلأدخشثاانسدون

ةالضىالىونةاةاناكلمروةسبىإواابووافىافىاتبريدواواثاادئدواةااا

ثوفاةاضالمؤقوئاذثاثر3اةءالاآلرةوءآلوأهـاأةاألأالةلتهحةتلموالى
قىاثاارإلثثسءيرثمءاالألالىيرواءأولىةزشذةءحتئاهساءفاالوته

ثم
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للىاانءينءأدافىاسفننبرو3االراسلماإصلضاإسفىافيوا5ايمزيراةثم
أوسأظالمانايأثومااآةسوأساألءاةااآلافياتوأصاو9ةورىالثوا
نىارفىقادوةأ012دءبا6831آلسهلؤأسالىخرقاثمألرالى4اهصاراثاا
دامقواالعبةرجمطفىهنألتالءألىءالامءبوالينءاذالطءخلىفىلؤفاةرلبائاس

إدءماوفيكلالوالقىناالآلءارالىاالزاتءالىءثراأساراازصالمييرهـوض

آليماأتدااااموااصاطنباائءجمىةسدايرةاايمة4ن
باأرفىمأأوىدرالةةيىاالىاكنءترجمابادءورأىسأساكرةالاجمىىأيما

ف51وانملةباوآلةااسازهاادلىافىابزالءلىولسألةباالأقامثمة
الداهـاتهرهـااألاللتةوالزوةليءدىالنريزاوسان5ؤةمااوعالكالان
إأطاثراسأدكأاةدداوسىاهـأطاةافىةدءحاثافىرلاحاأكاك

ابكرااللتالالمفألوةوبئصءاوبىاشاورلىوافلىراألإصافىمئا

51دىظسمامنزوءدهـفاتاأىإاهـلبهةديركلماةالمضءوةونةاةسائراامهةبدىلى
ثااآلفى3ءالرقىسا14ةدأبدفؤنزية2ودافىى11نابا

ولىاسىةنوسقارثوديةاوفىباالصامهاالردانءثرأماسألن
الرز46اثولةءأانهرمةراةومإكاألثنرةاةلىةائيهفاتراطصاالا

فىالأاقطابوأماثؤةفىألداالىءؤإ1مههـةو4ضةؤصداازعلىبيزارية
اصااذبرمىءإااهمااأهدما1بوسهقىاسرأالةراررماانمارس11ةةراممبرباماأل55
ةنوفياشمااوااطثتنءوآلةطاهىاورصاةامالملموواراثاة1ألهتإائم
ابوأسوادهسهبصواانهصةءةهـسمصنجاشهدكالىءورةءامابربهو

رهاواثعاصلىنءا3وخة4وادا6وماقةأينااماراثالدفياامادق
ىالىءولعاداةدرااياصاتةثلى11هاتوالتهرسىبىبلهااالمامشعصا

وأءبئواادةةفىلىإلروةثاالقة9وااةدةءأفىصىالونافى11
كءإالة539آلىاإءادأءاإطارقةاأرءألغىوالطأرس

در9اسواسازشةألافىفالببمشسمةاثاهونالاالىلؤرة111آلجمألهسالهقال
ناالدايرلهءادةالالذواينروةااالولىانالظةفانتهـوبألىسهذاالفى

العاذفىلعا1ينصافىصاوءلإاايمالماقىدانرء1ءةةبمماةوا
ألولتهآألاافيينإاوسلىمأ11فىأإماةيدفااغذوأرادهن140اعإير

وعةءااا راالصوهمهماال6
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ارااالز5روءفاىتركا6باآلدرثباالحادةااتهرلىة5الاا6ءدرؤداص
برإمتالفاهفايرةاصالةيرةصز91طتسنوالكطالااةخاالىةةزإا
هـردجماإكماةانثرقىثذاما6اثاشةارأعرةتاالنوهـىهـسإطادفيفبر
إيزلدواثدآلوأءقا051نرأغ51ءااروكانرةهأثااةرلىءألاالرةء

مثمياحلىااغذؤأضبثشنءألماولرندإبنأشااءأأعثأاوكانءذرا5ن5
ثمدثملةبزدزملمىانداهـاأيألءركأويبرسراهـاظأالقااابداعةرةااأصغ
سأسنداو9بالضلىءررذارصينآءالناودةص8اإجمياةاإاهـتئةشجبرادماغ
000007لىءثىىتسالىمانصاءنءدازذأكهبةنىانهيمتاالولوس5ابم
ااغلحء1ربسرأهردناجسينأيراءأانينرخوانءفيشإةاقإهماداوزءمج
نماروهـءومانالىصزؤوبواسهاهغأالذىالنبذةدءررةءالمالالزكرؤثا
متاارواةاصاةرمؤاكةةدلىتءيالهاالزداأثءوراتدرةبمبامرءاء
آلؤثساصفىذابريئ3اثرقفاترةىذا41قأخلالىءوىزااأإ3كلاقانبسا
ىدأدهومافىلراأماهـاناننوهانولذةدهانهقدةانوكلقاليإةصز
ذدءؤفكأب0041أوف0031برحامعأنةب3نءهـة4لموإكهيمءااالى
هرتمهؤتيقهـالىطبؤأالرفىونتانكاةثةظ5بءرنةكاتبذ

يمررةهاالوثانةلىهرإؤيالزالةآلمراتءأةاالنةالدجمطءإةاةطبوايصام3با
4ف0031قفىسنالاةد411داكانأرشبانداإلمالالآلمضأل

اهيوامىنةالنيفالهـلىلرؤثوير3ى4مالسف031نءازيلهايو
تهطلةالشلةوء11ديداطمحةةءربيغةالوألةااةاابرءنو
ولمدسكةإبمنهللحهبرهـااذرهدةوسبارثاناذائلمةادىاسلىءلةإا
ةؤدابآلحإىءءندةءآلواسماةدمافى6اطووطدماؤةتهإاالإبقءث
اركاااودزلةءاإإلدوهءاالؤ6371قىيىإإارساألطاذةءإشطء

سءاازهالىلؤوقةتظتدةءقالىءودهـءوهـلااةة5قعيرالواهـاثا
دوإومالرشءءاؤذةءاطءانهلىاةاؤدما83رو4طووترتء53ثرنأأنا
القربقيواامثضيراازغاقإضارثلمزمماتانمودكتوتزنامأقيىةإلىاةاإزوكأكلقاا

اغاطاواخسلىوثااالىالطسعيالىاوارصارناكاالنهـءنءاغذاض
لةؤاكاراةاظإ3ءهالىذةةمفترآليىدالحان51إبرغافيذادم21ر

قةماك
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وكانباآأردئماجمىلقوهرارشاادحاءدتبدنسيدولمداطقصا
رتطنمسةء3انافىةضاالببفءثاولملماوهـيراىلارالرشءاالىإوبىرحم

خدارشراكماطاابةثرتدبرأحاصالؤءوااجمبمساطةدرث1زررراسهاالرعق
فارأاااذتمالىورتةثألراىوالىنااأانبرفاهـايراةنيارزببناابم
فياؤةفأاتءإجمىأردسإئئهأةالط011اؤوولهدسماالماالرخالبرهـا

ةاالفاقءاةارتذءوالوفىلث3واكأ6اثالىءاجلىاجإلابفاإوؤفافى
ةوتالىوايربازآاكىاابنرطاانزلءفىونزاتاستىلالء

باارأروءأكأؤنزلاةاإافاروأأالز

ألانلمحثمااللصفال
رهـاااصءةدتءةةفىإ

اهومااتاةىاااغسصالىاالستمةذاءلةصرااايمألقاادةءحافاألةادأاتهه
31ءءداؤةاواهفىهرضناروانصءالالدوذوأالفءابفىءاءطةو
بصثاطةأةدتهمايءالتهوانرابةمع41طاصىمالفافاداس
إكماأةرثفىحمألالاةدمةالةثهاداددوءأةخا4مااطساصااجمأروناصيد
عااماإةاقىوأةصارفا4ااطكاودفلىءرخفىؤدسامالىواذداثدةاأةاكا

ابةباثم4دت3ةططةأولسةةاررثاطوأشرإةغاوإبراشاخرأنالى
مادة9ااراهثافىإرتوءئئساهـاةاعامىاوبلدقاندهلىسءهلىءكا4ااةشا11

الهواليمهبثاهااألوؤلحبزارثالتالمىاوءاناذملأتدا4ألردتوهـى

4وء005تروءولىديدطثرص4اوءةادثالحهـلىءقةوإتفىفى
لء51ولىراع17آلسصدوةةإثانةيطاؤبلىءوالرزطبمبئاهـ5
ونةكلءةءاةةةةونصزاتىواهراالسةصهتاونةةةاقاهـث

آلةدثافىااساإرء3كاوتضأطاافيتحلىإلدةزورمءإاديدرزأاطاناؤاإل
لةافىبمةدادءةةاثةءذدمةسطةإاةااتبو1ساافامءرىة91وأرإل
اوءبءاوىةوممظءأحوارآلفيباتزالمونهـعرااانءواناتطاسءآلوهؤم
ةثوالوسهءوذراوهـبسالىتمءةناانهصالثالىءدصياشابذاكاهـوةلا

ة115بواعيىهارسءةواهـوالنرالرشأة1ىلىملهةءيإلةريئودأوا
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ديوانسوحاأةاةرلجمىىفىص11جميةاشاةدورالىة11لءضانابموان
لمااطنوالما41إءفيوسببانهلهـايدىداىشا9ئرابورب2اأرةتما
شاهـاأهـةصاولباألةوئئجصرروهةصاعالزةاالثزرفىووصرأبةءذالشاألىسم

دةدؤهـمااموأاتمإلئرافىاهـاـانثرءاحمإداةارراثلداةهثرصى
فىدخوءؤهـإويكاباسوثينافىدناتسهمءاالىألءاالزنءلاواارتواه
ماكقااكأءةاروأمازإةلئواك31ءلرفىارءأشثأوةنهـألطفىلهإبضإ

ابردلدهقلمطاانمررةوالةءبههـاءنإواكاألرابهرإالغثر3آلؤادالة
إاوبةاألارة41افيفوأينأوائياألصااشءنىاباشهفىءأاس1قياةءكأا
االةساامالهوةكلاةفيوااءأيةباورضو8الارقإطوسلىطاقيلهءماباالإةاا

ةصاافىةةالضالةابرةءألاالزةةدثرةصاهـاةانىصاءنهمرتءآلةلىءدءا8

قىطافىرقاتاطالىءآثبرالصىنهأبوابابولبراروتإاطن1زنهاج
أوااابمأاوىوؤدءماروؤاارواكلواثعقآردايق5ذاتىهواب
ربهوأبمطفىبىالىوةنجاالةاأل31اغااس4الصكداناقيةءثءمكلآل5او
يىاةاامأبداسءؤهاوأ1ةهابرةبئةيددإارات1الىةإةما4هادىو
يهأ4تباوأروؤمروربوكلىءةةاوفاةثفيرةكا3ؤاهـةاةادلاكمالها
دااءكلامرافثياالاكزواننشتومالينافانءبرروإلما
الذىآلهلربثهااذمؤءوزوبرةيفانإإتههونآلثءهـاناتثويئثوء
لأدىثؤلرقطولهل1ءأةالزوفئرةالةنءداهبإلىءبردألثى

اوراغؤنةهظثااراباالآلتهاانلىااماهـتوممالءنز14راىاا
لىومدالوزراءراواالينباوثاالرلمنءةذضءواالنرفلالةةافئوراةوابوبنإا
صراةواااقتأءفىبدهداطاراتواطالؤلمنجاراتكاذاطولثإةانةتر4جا
رجاانناسطمماهاالىياراالدايألنلاملداتالمراظاانصاقرب
نادثسامةءافاوةفاهآانالماواهاثاالمةنئئهـةاالمإتاهـأمامااطساات8

16بئيديينبامأالهرماهالتمةاثأدإانهوذكوارفيةتاللهىرةبئالم
بئصماالاالظألهةانلىاالنةإزن2نهالةااحألرمافثإشاأحمالىال
ئمارالهاثااماةبانةودنمايمءبءصفىسةاةااالى845آلألس5اةاوزيركرزة

دآاولهكأصوة57101ةءناالؤةداااسفىانءورة4112إلءإتبي
بثسالى
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ولتههمرولءافجمشألبرأتاورفاثاامإةاذاهـةبزتشثدوؤبوا
آلاتأواةاألننلمةاكةآلبسطزإلرؤقرديوكماىانلىلىوؤدءاي

اةدىدعثأثلىااثانوءانءوأمصذفىضإ4ءااأليهـحألةماآلثءلبرصمأ
اأبنلىءنالميثهلابشةءاردزةدمهـمبمثوءمخءلىاآالتلهىكأرءطأاآلةنالفبذ
نهرةطاقيءةاةدةدس3ثءوطاينلالىت4آسدكاة8لييهلى3ؤثابماأ
اؤىءااداالمام3ثوءبىةف11ااةأةاحصدراتإلز3أثانامادناةذر
ىدءثحركاديائااماتاةوالىاثاالإبرذءؤآلهـاأةافىلرةةااشضار

يئةفيأواماهوايينإاوالابةمعالرطاءمرىءوذالشاالألكنأجالمئءألىاآل
وفطةدروءوأول115وقمابئديابفىاوأخاالقلمفصيناللهامر
زادؤثثمالىااليغاةالىامألسلوأرءماهاالقدكاعهتءاءصا
باسإشر9افلبارإئرةارإخئالوؤؤىزفى35ةةارمماسأصالاإدفيبنآلء
الزدلمحاااممفعمابدبئولقياتؤالثزفىشاعاضوأولويةاودناس

الألزانمءوااصدإرفىوابثامهثءرولطالشامص
رالطبابياقىالالاماذااؤت1االصهوثسن

انةادمابنةثصبوأرءدومىطخالىالرءىدتمس
ألةدل8ااةد4سأاطااةادإفئاأةباسأياعلىوأواالزعابراهئم

لىةةىوعسةيمسهاطذعءولتةالىبمةوتورااهرءاتادلو163
لمااذالاورينإاألإاطاقعاثءإابميمةألاروبهاسثلحءونمهـوالىةداءأ

يدةداشروامعرةأهـإةاوفىقيءسةثإراالهظافىتاالماألهرلفىسعاااذوهـ
اناسماوازةاررااواةأهـااآلد3أآلهءثبىا7زات

4اءمرفيءارمافىةءممىهالثكاهوأقي757آلةلمهسارثهءأفىداالونبئنص
ااءس4رواالرةةاةنراالماغمأةذهؤرةوبااههبئلفىثوةأإ

نسلمهءل96ألوأثةةءتاقيابةءاااكطاضمدآلوةلالريومااارس
طوءاأبةيماشةنءا3وروفىااؤسماادسسالؤالانءدإسأفاةما

ءاللهىزانبئنجاانءنالهطفيانهألدةيمفءانواراةمماالجم
قيةااثانءالبئيللىابئالذهـألمزوفيؤاظءيدةدءأفاوبر
الثهءادهسبادثالىااةااباكألانءسآساأأتماآلةةالظآلددةاتوا
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اوىدالآلهـابرااتثةتثإه1أىاثاتةارااالثذصبرنابارقىونأناةلىءهءلى8
اتأطوا51اوثائرأدااماخشافاتادأدتوزدثابطاهـنةإيمؤ

اكاثأرر7الاأثهاذصادهاثءتأفىكاصءرهوخدمائهـنءةشأبؤواأاامهراال
ايريمدضةلىهـهأواضمركلشىاتاذبرفىءاطإللاالضىنءوفاةيلىء

كا6اانحافىابرةأئارام1األهـةااةامايذكرقىإتءقوهباشالماءا
ايارمقانثآلعاالاالالالتءاااراالنامةأرااياتءوزدذميزهباه

وإلقماغإءداجممثرةهمرنمءبارمقهـامأواالبهـةءاااعارفىالطةرألةاهـء
االإلمسوفوءمفىالاندشاماكأهـماو74آانلؤةم3ء1هدوءاالصنالى
هـفاوثطوي2ابرأغرامأهقيالودهكاوز3ذاايزةاهـامأدهاغددهإدبراوأ
آلإهراالةااةءزهـادوءلطءثودبوؤهـهبافىوالالةراثزيروأثهبابط
ةالفةأوسنال11لمةااالثانوثورااءماصرلىءمهـزآلةءفران

لمودأةءاثانوةيى03فى4ئراهوآلمةلص05إالافياالاناذدهءتوع

ة5امااآلةسانءمجمعلبءكلنهادةاطايصةافا4663افى
كلءثلىءعودؤةنفياتاهةبلىبر5ئت1ءصةاارثابفىالصاولةالث
ئلهةنرهمم3اذ4ةلىءاندثأنهواتنآلوطةكاتألتآلوهوإررتهءقاهـوماس

نإحكلالرابتإهزواتووةاءاؤطةمالهصوصئةلىءلاهفو4طوس

ذالاضدوفىطمااتماوالأبرالففيالزاوةءداتيورفيسمهيمالكأا4فئنىةال
4ااوللدثااعباإىةفىث3وانونسهـةاااايالىيدالتكررةءهـما

الىةهـنءابهدامأءأماللدتوهـاصانالزالهقدشأفاءقثلد11الن
مءااتوةضأدأرررةقءهعةالذىرعق11الذبىفاصئمهـاناةورضيه

إقهات9ءلةشانءاتةالقذزيألهـىصنأدبيلةمرإآلهؤثرانهز

نمةبررءيرهةرولؤطإهدائدةاةمءاقيانهرىءإةسية15اصاراباالز
يفىإثإسهبمىءءودىانلمماذافىاقالءوراةواالتالفادةوالمثأا

فيفااةاويىىكة11رهرفوأضكلماةفىواص4طهةنةءااعبدوهـعق
ررارةانلئلةطارامحالاالثببثنرعمالنصملةارامايبلهدا
لدانءالهءاىإتوتدةواةطةيههايرىثوبحألملىتاةاماخءدةادا

أرءطعءلىءرمالىءاوازماعشحبمءاتةءانهالةأمتارنثهـءنسامب
161
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دءيتر033دتهءقانءاعدعاسلم481وزاتهدامالحيىأماماكىل641
اماالهـ10فينهـهـصقاةااؤوالإالتإةةاتوزدذانءرةأشراراموإال
فاءااانءقالقي

رىءةابماداافىنؤولمأاحماثحبذافىصمالرفىبزه
صأثمداوزههـأمالهـااتهالبةةاصابهـرالصازاغألؤوألهـااروأصما5لاهـ
روأاامقونممامثأوهـمثارولمء6دىراس4رأسرةط12افىس

لةهاةاتبهناهااللاأربةوولأالكالثثنءلىاالأةةءرااةااليأنء
كأدةء21ةطافىغءتةمملىطحاتكأسإءتةث3غلىالىث31اءصاماس
ؤإواةنأفءوصاءفااوالذدةوارةحعإقذاغةقيو
ءاثثالىثهاىةةاوىمآلءاالنصكاناناساتهاتهاولوإا
فاداالالحمابءهـاءمصهـالراموفطاداواحاالبورصق1اتتسنءةةأ
31مظاواهةن3ائاةةءاثارااالهحهثرابس3تءاةمرءاالم9طانءعةءدةا

نهظلمثثأاحمادسقاجماحصاهالداروفىاءأمرأءوااصلءفى
ءدةلىءيدلءينءدةاأحتنبصاسةمرءااصاطاافىلىوفى

ولألدارءاالةلةنااندشءإاماحوءخ2اورفصااافىمإتا
اغءلةاخاقةمرءااآلةهـءباة51انىاطصالىءواثءاالامأةماوالااله

صاةءأةثهـحىادءنوصاتأااصبمفدن16ادافىأؤطااس
هـةءهتعثثدثااايمأفافىأاالمثصاتهالهانءدمايوابءأ9جمألالثلصغ
الئاءابراقددشيوانهلاىواطودمان115عإوقىءهـاماةااالماعدتتش

ةصاالدولأيدىاءثيدواملأننءمأصبرإفىءبوآلهالى1دأةا
تبارءالىوولرقإاند3ذفبهـاةروائا7الاديوانفئهـةطةافىشدة

دمدهـءةليوءالديرألنءةسءأاةشءاسدلىءطألدلوانذإافىمخمراه
سامصالءةأتمءئثهـآهرارابةاانثارءاال4الةكاصالمبنثفانهولةاذالطةص
ةءالادزوتةماهياخهـءوأائصةنءالطتإاةاشاتهةداوأ3ماذفىهء
املمذىاصابماةادصقصراةابمروطوبخاايمابراخأمثاايخايثاخيربىسإفا
لهوة4اءلةلصلىلىوودهلةاااتؤفأرءواوممماهـممما3إكنءلةقهت
برفىعفاإلقاالضنسوءأبابراسوثىاتعاانءخابمءباصالىءإأدرءوأ
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دواصازاثذأضوأىتاالساوحمابراىلىكللهاثيخارزةالبنءانه
ىأمه2ءاثإلشانتماهاألثاروئيبضمودطةذلرتنءاكأأيىتبمإءسازهةا
االذ3آلءنجاساواشسةسانقوأطولهالتهنونرصكاطناولالىءو

يؤاثافاثاةاباصءاشاءديرتخاثريراطاةءالاابمكابدرسبسنءصر
داقةابصةا15ايماسااآلةإةافىلاكرتءمنرلىء4سةهـأةلهروو

ثرةميءصايربارا99أطحإأمالنهةءالئهىرةيناطنالىثلحصاهـبس
ضنخرفيىنبدئهفوفئنإألساصزواخساءا41برهـايمينراانواتالا

يدعرخؤفهصأصقالصؤفىألتريرهةاعن5نحىاغامافىفىوثاصا
ؤتهورينمر14اداابالدرسهـاسالاؤلىالثذخودسارناا

الحامهواإلمأابةءنء4اثءواالفىنراددإصرالزالمرؤتءأدافأألساكلهى
كادء5اراسيدهـلمهالمةءةأالااةفإتةهاالطذجمىعاشه41يدؤما

وبةدرةىحاالفىرةذدمةأالىءرةاسايمابرادىلقىتاخمط
لىاالهـانءن81ءاالضإنوألهجمهـوغاىهـءداالءنءامالهآلةطاءالقواعون

انأنءبىء1الىبساسلىاااألةإلالدىاأجاالفاالىأنكنوطأوا
آلايمعقمؤلمطءباءذلذىايرباسلىام15ااماثووةاثاوىاذهـبىأتالاراصس
الماالسآلاداكأثقةهرءبةسهااةىداظتساماوءلودضانءاانورهـأرةد
ناسصإبحةسىلىذوؤصالوربودةهـةإبا51ءةءوالثالزإز01إلءنم

ذبهـءهـ9رامايخابىأالأناكانوانانوفىساالىأنء4اعءال
اثا6ثااالدرطةثآلةفىالآلدواضؤاةويهـوبىواطآلامهءاباعارفإلقاال

ايركلفىاظشءبيالغألاالصالىافمةاأتمدفىوةالهءأنأدتهكرالةعاورءة
دزاكذأكانذاكاواليتارتةة5اثاابهمرتاةوأااتلوصأباثق9ودع

ولىءرمىأهـايخارإاتلمرؤهصإكأءاوإة3أثآلإثذءولى
يرممطداضاؤؤثالحارخأالثاسافى

6931وؤولىىالفىاابىصااتو
كطيواملىوفئةأحءاربخاادأمففا
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ينةممدمىآلةراةاااوأمازيةأرأمةاابداكألنبنمىددإداوا
الظوذ
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اربةاةواازةاارثنالفاضمءادادءافىصكوةبرلابادصسبصأسوفالنإظوذ
افىهانءراشطضراثثدةااالةءةةةاهـارونانذهـاطو
ذالظانمءدلىاأفىكلانإصاءمهلموماءرمانئمن1داصءالمونسينماساةا
عإلفاظؤلذىواالصفاإبصودوئلطءؤةخراءالالذلمصحطألالىه
3ج3ب11ررادارأءلهعأإوبازله61هنءرباةوا4يمنءقاحماثاابد
7ع06ص09هن4م3آلاكى849ح7ز6وه4د
006خ005ث004ت003س00100306قمق8808ف
خانبهاالالفاتةثمه0001قلع001اخ508000ظ5701ذ

عهـاؤةدوأاهن9وأبديئةفىيوئفىلىالتفاصمنفىءقماترامرقاثا
شااهأاللمباةاانءكرافىواشهأبامتإضهئىطةبأئءقاداءثروإءءننةءدفي

يدفىالىقمافىرسوااإدةةألىتااؤرسلذالآلزءإرايامامءراواثقماا
اهالرصقاتآلوالأاطضنءاممافةايمإلبمهـةةابؤهـرانهاوكال
ااألاالدآلاثرءاهاؤئلىءةاهئيفويسااوالتطالضيةضاو

ضهخينأواهانيهاإلنهـءإتكلسا2اجميةةااوارباةنآءرافىأةاومدوسا
اإأعاىضاألوةافىايهـاافئإةاانراهانولمدبةافىإثهـالتااإءؤدغااإفه
يئرةاازل1ةءلىأاءوقىدةإاالثةبةإراةال4وصىفثةيرااظناةؤ
نياةطبابة1مىمأإوباالصامقإإيةةسدهىفاذايرغمامرفيءفلى5
ءحاالىآلؤوفييةالطءربمةآلوةثءاةااسسهمازبمواحرءوةاثااوفى

فيةال6ىااظالصلءىافىالروواالأالبهيئفيرااتخبرسأءا
ومانجاالؤلهضإياردولءتهوثسالتاتد141اوفىوفيسازظأكرءء4اثءو
ثوءبملالدرمةبايمالسآالوصلةقأةالرعقاتهوانقياخاراهو9الظذدىاهو
ينتحرمقااسثءااإيبمءشافىائاسازلةاوبىنراباهـاةاأةاهرلىءالءافي
ايالةءوالتاةااهوء

لالثالمالفال
سءفرثةافى

كطاطاالءوودآلاهةاؤدفيةظءاظطدةءنةةادنصاقيأأارر

سسفرة31



91

لىءثمسمثاينبمءطضلىىماراءمرقىاثداامدئديبمافءاال
لمهةثئاكااطكة11لثانلىاولةاةدالداشامالرزربىهـاهـاالءأااماثث
الاووراامارامعوبللبامارااطقاثاهـده14فطفىكةهالت01كأ
اغأيمدلىافياةادابءشلىآلإوباابابزوعداأنلى41ءارأذ
كةإعلاصوثاحد4ساثم4ططلثمزن40ءلىكأاهرالأل

الىلأنالىفيثأاهـلىالمىءمرقىاثاةةاؤرفاالىهـؤإعيزةطأعادل
ةفيؤهـالدواتالىرالءاصمافامثانرءزبسإنيدلىادىإءمإرسزكة5دد

طفيىاباووآلسأااآلربداءالىلىبابراإلىفطةوةشاوفىاا
ءعهـبىاادلىداتوآلوداىيمدودعءالىلررردارؤةيمهلءوراهةأال

يرةنءلط5إثاالىذاهـعاةءفصسةيرةة9ااراهااالىلأنلىاإجمألآلودأى5
ةثوداألىاماتفيافيذاو4تمرفيءؤلل5االسهانثةينءأطكنب

15دثاةثملىزالبهااالىلتأتااهفئوإساساالىلآنافى
ةةثانكأالبرمبمءإواألاالنتمالىءتاصثودلداك
ساإنجاسهواثيمرءاوهغاورءفالمةإباالمرتءؤأماداةاةهغ31ارةه

اتارىثوتالءأ4ىالىتارقالءثاودالىبرانهمارةيالان
ذدصرةءاإوأبانغايةفيالظوذلإهـاان3ةتهـالهولمرثوءفء
داومازعاسةمرغءهبهلماصإكايرنءالتههـبموششلاةافمانةتوساز

اؤيالترىلةآلهرءإمباىاةأوأابهـألتاءاللةاققءرةاوءؤذاوادى
والزهابانطادةاصدوهـىسءآلهـيخءئلةلداضاوبةاا2الوأماأألىااال
وارةودىكالوداوإثإطاآلةوةهصىوأراةةلهورىطمعاشد
كرةفعمرؤ4ءشاا9لوأماصبوام6والءصزاتهاؤييرهئرةلمزثو

يئةاويئلإمهوالةطالهـءوأأالرةفاعالزائدانءوالفىبرل5طثءألسا
إرةالىنةءإلهروغولااماأدراكوضالاراأنوإؤارأنوامأةاثالى8

طىءدهـاإأآساأةإلافىمسةآدةلىهالىنىكاوآوثةءتالشهالىاول
4اوصهفيتئكاسولةةالىانمفىة1دمهـطالىالىهةءنءوزالانرداال
سسغنءونبماالولمإفاصءاالااااغءثأاةااسوانتةدهـد

قاألمكأص01هطةءنماريئزراألزرقاواالضأضيرراالااداكلنى
ةءةرثاةطاوارئانجدةنهعيصاورءإلالدانه6مقكأابراالهرواإل

وهو
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رو8مههةةوةامرافىيرثيرإوعنثءهاالنهءادهـإاوأهـفاءوأوه
يرةاصاتبماظاننةثولءانهقةأفانليأنعمناالينؤراةانرفان6لىء
بابهادتسلهواأؤهاعالىوللوءانحىأهـىؤآسىبمندهبب

دفأىوبئءلوثحم0033هـمدطصاهـبة4ثدأ5حكدثءتافىوأ4ولذألط
إلدأللى5ءبربزبكلنء4وةقاةااقهإثاواف4ةذلهأالزلهقرأمالء11
بةةطاالوسهمالةذنةثيروءباروهعبثمإلالتيثهزءلىىبوآلثاصأ
اللةاك4ءثفىوانءأالىازاوفاوبةاةالدافىثبؤوذيؤرءأنمدةء4في
رئافىفي1رصااعارانكرنةءةءاشاالمءنةالىووإدةزآلةءطااثرةاال
اقاقهشالىوءيرمنرلةونةآلمهرهروفىءحرةاالدىرىابافىاوانزةلىءاال
بغقىسدةينفىءالىمءةذاالهطأةالةأالىلثالوانادإدإنم6

ندورءالىاهـاافىببوايطاءددةءمقاالبىأاتميابمهرقىث
روخاجألشرااكلأفىبارصئسيدهلىءرعلاةا5دهئثادرش
نباهءفئرلمزآلتسكزفىاثرخ41ةءيردالظوغريةلىةواألسوثءاا
أظزفىاداوممشصاثاداءولائررباساوىترتكاقىسهناامدهكااع

سامركاهءأرمقتؤئثحنءىصارتاالنزهونءزرقمآلكاالىء

سهءئاهرأنيخاعوتالثاأواامصلباووارةالقترعااتهاروهـباالغلرةما
طاثاهـألهظوبيذثأةافىثجلىاحهءتانودءأاساآلسهظيدةفىءإرا13
كلنءبنتوةفىقثةانهلابداضنوءطامءآلائاارىامافىتالشا
ذفيأؤرلىاالدتءالاالىذألظلىهـءوثفىاالالةاالتووةوآلةة
انهؤافوتلةمااةاآلةأالى51راءدفيءثةثىممطإثاإلبةاالالىانةاةا

ةثهيادىءاآلىالىلىءيؤةعوأنهـنالسلموبىط11دالهةءواانفاوااللزإلدة
ثأنإضاذاوااقيباساصاتافاصةوانهـقةباالث310ذانجانأفتال

ظعأصافىاسفياومانابثءلذىاعبهالىآلؤسافاراةاهآلاءكاراال
15ا41زخونجاالذىتثااضروفىاثوةفى1هـنألء3لأوماييءهءون

إثأرءوأدنوءرىة4آلةمذلباراسااماهانءراسزء9ونوفاافى

باتأةاصاذبرليرةفىهةفىلىلذىارفاطفى2واربةافيمقهبهن
ادءاددأطوتهاأزءارهثثاهاأدقوفىورتتاوازداغشبثلىىإوفي
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اثرمنءبذالثلمدثةفااوالضصساطااإكاءفاكةواتهـارتدنرأةهـءدزروب
ثءقاطذدنبةفانهانالمولىرءاطأداكرااالنبثماثلىسواة
لفىولهفئنزءراانهساهاخلىريةفيااتاالتهلىصراطفاافى4إؤ

اؤآةرمهـأهاةالدديثنكرو8731ألااليماؤهفصدأفهـلماذطءانصرة
4هةةثراظوأقىثآلصباهـ9ااركاإرإلال41ةةخشلىءنءاداةةاففب
ىاالرأةنمسإاسعوثرانايرلماؤواه4إةغؤةاثاساهوهودأناانطبهمرء
إنهزابفىتىالاالتإةةأضدناوةاممظسزء4ءلسإفيوهعةافاه

اللىءآكراااممادوبانلىأصينلضنءتشصضنه1روأفاه
وامأاوثاهـهءلةنعتأواطوالىثىرثةءاؤرماأواالصفىوءةااخاةامفاط

ثااإلباآلالفىساههالىاماؤلرماتاداالخفىةءاثرلواطتروفرقراث1ب
وهنادءخلربمفا4اساولألممازصلىءولهؤمىواهةاالماضشبىمانامرئا
نءثءضبراالاناالظإؤدهمدةءإاثاءهنادةف14وامدءفرثافلى

طسةهدةئرابممارة2اايمقالاارفىطالاوانتدودةإنىاهالسهاطوب
فااالاماؤهلألطصالاثائخوربههـببرافيفرتواخلفثهـالىوث
نءأكااوصثشةكابااةماوتأتيضالالمناوصاهالذنءدثؤسال6ثافى
ةواةاهءصساال5رفىاالنآلءةةأماإصهئفثءأانزهلىءاانوبرثةب
دطاأفىفكماانوهلثاابمانمءاولداروااالخنيرءءودانحاؤا

نشهءأرعقوئلذلمادىةاةاواالزرقفاليصرااخمايلصمإماينءبروا
آلهظءةيدارهأنأل4ةءدهئاأنايملاوىيهلىرأدنااليرريمسالىرهامه

انوءةثاةارااالناالصاهـسأثرؤةآلتثشأايفىاالراإبأشريطكىملرعبا6ء
مايسفإنوءابااءةءأالالدائمإنيروءةااإنألونىإناقةاالبيرالذىءاصألا
رروأةءااانءيزلداثرمااتالنءوداالنووالااانحنغاعقاهأداء

ئثراجمألثءآالوالزاذلثهئمانءدبافاغآلهـءاالبرااأطوهـاميرغ
نادا9يئإلثءآلسءنءربمإةالىنداتاةةدتىألءاكرأىايوليرأداةهكماا
اروانداقيااذوإخس2رء9315ألاءنارةصانلىاآلواوشرةء
نزءتثماحهدبدسةفىيرع41إدهءثماالىيغءلم4ةايمذاتثيرائد

أضاهـامءبأرالحهبمئوتباءوباهارأمالىأفىذثاةااهءررةزفراا
4ا
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اداالفزهسوهالءلىساأودلناؤرءآلةصعالىصدهةلهولثوتريمإإالىإكلء
آلثامقهااللووىءددصلىاآاصااوالةاارتأروايازاإلخووهحكروكأنءماوس
مالىاالفىااودعةءايمافىإداانجضاكدصالىةأباوأفىصثرةةمبافما
ثرلىاالىلةأيمهنتجالشسالتاةماليراونتيانمااالطذفى4اآلسهلواوا
فماأذههـنءورىسأنالىامثتههاةافىالطحذلهـصاتالقءارثمالنافىهـىسكأصح
قىةأوةةأمااايدلرانممااألتوااليالزاألانفى11رز9وطؤفئمالىا
يرعامرةىألهـطواانأؤثنءؤداأللمومنءندثرااةلطاالت1بمرىأ

أنهـاساادادفالؤاللةالولفىفىئاناناللالمثاافىوليصءالؤيىأافىاطن
ورإلىاوداطةة8ننأآلدةةىفيةالراااعازصألازوعالؤرغةؤ
رفيطاالنمرىشسوحاذهـلىألىاضاللةنهثملىطلاالىلطاالطنهءأماا
قيفيصأءاااظايئااتاثأاإنلسواثءكأةاالارمممافىتتاطالرزألا

نهمخ1طزانزلةايرةبكجمرأمضكرهآلخإآرسثءثرؤهـرويراتجوأما
ةةررثءاشقىهوزساوداك11اوةجمةإمىإنةاساايربوثءألكبنغوكيئا
مةءفائدةماسشاااكاعأثاإبمامآلثةاواكاوثمىاايماشزهـويساطءد
ظطأماجاهاووفعءإو1ةتهفاافاذدةاى3ةإهنكلأراجفاهـىل
ادوالمةااةنوإيمجموصلإاخهةرالثجولءزءءثراتبصافةانيراسا
وماالوؤ81ءمردصماشءهواهاأواماودانضائراةهةلءشأةألل5اابا

جمامه3فاطراالبهيئاكلاماكطإشآلكالىسااثااثابراكسقةااآلصاروغا
فىتةافتصاموفىدبومار9اندافىا1ويروبباوأمالإشياداازدذءسالى
سافالالابامإةاعطأيىن13ولملاةاانثررإفيرممةسفىءألدء
فىإظزلىلتاراوسااءدىاةاثرةايمانقيامااخأعطهاكأالوايمقأجمعا

ادأثمأثاشامابتطة3افىررشانءنااهـبكاهكأاافأتألدرثاسسأل
لسسياثتاإلبةألادءإكاأبم1ودةهألر5داويهاواه1أماإ
االرعقطجت1الةومامهالهوابئد3ةفىدواكنراةاابطةدرلىيبربراااب
وريراكاةانالةانمهحلىءإ2سوداغسحااناشمااوأماساتاةبا

دئلؤسافاناردةاةاالرافينضبأئأراتاالفىألماندرص1الدارطنق
آلالمءةظءشماباثودانااوفىالمداثماثياعاذاانمرالوأضدمااثاألبرا
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أرعقنثؤاجمهـوءوساالبىلءارع5براسالءياروياألدالدنةاءاةااابثات
لافاصالءأكلوااباترالطءابةما4آلوضماتثاإباتءدءاصمسآللاةساال05
ار15ارذاتاواالةبودهأنرروعاتاإنه11هاجمابكللىهلةءثهـءاطءان
دؤعانودامهاناديوشنابخ31لذاأابالةةةللصاابةةاداناصهـوأمااإيرءو8

ارتءاما4ون51ءالاقىءابويريرةثربمساثىلةاثالةاهـوالبادكفثللن
رصءيرهصارالىلاذاظئاصب1ءدعهمةءكربربامهواروناةصو

قيكاوهالهـءهـئزن5ونجاات3ساظةمرطثامادامالثلىءىثءوصارتظآث
بءهدرأاافىنلزمطوفي15االؤعؤغداسدةثيلعاسواال4
اردلىءااذلذىواو304اردايناحمافىواوءراذاسادرؤماوالذىوهءاغذ
ادونكاامأبرانغادةأارلالانءاهوكاثىأمامالى4ةووردالرصقاألىسرأ
كربىؤأماآلمرءءةداوءءلىرءاانءلؤبئهـثمدكةالىفبئأنلىداالماداتءابر
بدةاةاناوفىدتأالىاالالىولالوءبهطالمهـررةءونالؤناىةداملعهـ
يرةاامالةااللهالبكرانه6ندقداالالىرقطن8ارتءشءزدداةءوكان

مثدلىافياالظناوذظااباةإمايزوراوسهداهللهالىافينىاتءنلتدرأواةة
تركوانهالماا4إءىءءنالىثلىءماجمافى4ءمعفىلممهألمام51ارالذى

4ماتا2واالزقههطءفىإحءاثاتوضافهاطزالانهئبمهلاالةاىالصاية

بهـااءيربنريمىالمءأللهوالددالىقوإرثلابالرنهـإاالندةثاا
هـةوالمءأوالتهاكءهـنزلطثالماءااكأصءدناثسانثآلاررواجمةالىلو
كر3ت4تنيهرةةةلهلذىاآل11نهورآلحواروس57واطمءهـزعودهلقاه
داويوةيماءرثاوصن6ءنءعوساوإتدمنءانءحدثوربفيثءااألثنء

ئمإة1وأماألمدافي4إىةنرءألىةااأرتاللأأوالدهـ3اوثانجة
اااعاالكلودانالاافىغءدءيوةثالوهـاناثاطودانإايؤثطةكا3ذه
ائرلمهررهـمهـدىةاطاواماايروفيةةراافإلوالىواساواررالسارلصالداطالفتأ
افطرامانكااالةالرضإساضءرريوط3فاة1وأماةأةءارأالإطديرا
اوءأقأونهصاألنءهـلؤعاة4ءةتلىدشهاهـواةرابالذلىيره3تدايم4وا

ديوثدةفىعءالةةكايةةةءهىسؤباسأوءالىتلهقيئةةاايرنةة
نكأهثالؤاعويرانافىيربممءأفهودوإايىبهاقواالفىاالاشابا

داهواا



وراااعأةنهظيرذإفمآلوفياةواةاذاألهباوانالااتدتإةءاضوراااا
نأمامدةءحألثزتىديوصبهلذآلفاوةأاادنأاواعيرااعاية9مرزنفىهـوأال

مالءلمااياهاولتسكهارمالفىديربرالمذااةوءرثههدألطمادهودانإانء
الدةفىئلقاهـىابمكداميرالثذارىصاابلذبادفشرايهفىنهاد4
ازدصاصصامناشفىواالزرذءيئااهـعرواوضامازاعأديرووبةاةا
دهـاألدبماماشهوالىبنرءفىصاصلىء1سانأواصوالمأم5ذذهفىاؤا
ءلفىيواتئاصألبرثواتا1مذةءفىئرهدبدلموانأماسغذةءفىس1اكوا
ءوبرزال4ةايمدوصااهـهولأآليةراصادولؤإألزإى9آلاة1وأماث
مافىساهـىترؤةهـ5ذرافىاتىء5بءالابهصسوالذىقاوابروزجاةا

بهةاثةاادبمااروكءدنااااتهئردأصفاهوةثمممةاوتمهاآلببرهـ
تثادكلإنةرررحألةاالفىدقإطاإلطارةلىاباؤبئأثمكرأقىلهةةاوا
كلواداماالإظدماهاة311ءعشاكأاصارةانكبنءالدءاامافىئسهااإفيفى
راجنماسالىتونرسب4ااانكاوالثثلد31اةفىفىذظلءائداتءدأاوا

رفيإطريمصامم11ذبأفصادنامافىاوسمارة2االظةل3امهانوبرااؤحا
اىوز3رداناماراذفىظااالاةواوءلاالالءالى3ائاآليدلىامي

احتىيركلوةهـسبهيروالثوبةرصااابشموااتاناقىظواااةااال
وروةابطىءأئرنضإيهة11ضارجنهة12األباثاأحمببرامدورنةالب
ادنوأاشىامزنءؤفىمرءدنءواماالدءالفوذاكادبمالضنىءوز

ءةدسمألةاالثمغءتءزأةءؤلىاغ5ارتمأإدةالت3الهبئاااوزاتها

نلمدءدكلوزنلىءصواألون6وأوقودسرر5ورشهولطثماوشذع
لةهدنءازتدرةالرزفائهس2ةكاوةااورطارددةقائدةوألمبواؤ

ماقءولمنإفىائيلىدتددةةهرتةاغوةهـسس2تءلىءىدأفىأ
ريمةاةكألاااثآلوهأهبذاتتدياتراةلهاوجم31ةإاقيرسهءان
وثمهاماءالعهالىإداعإهاةوةابرايداىاؤ3ءفثى3اة
ةإااواةادادفىررةوأمهباجماؤكيهـبئوهئرةاااا3ئأمهشابعىاالنهـاء

لىهرهأابرامنقوشافىتاصألىاىراأةدبرااكللةارطبرفىاتشالمهفىادير
قمادثلةمموألسهينإههةالىوأتهاكاؤذةكءالتطءاائيررطانهة
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رةابلةاالئأةهـءفيابدونغايمالتءذاثواؤلىلعاوسذة5نقديدالم
لىاسثةذعالظطإيمءدةءةودءئربافىااالاادرة4ؤكارأى

تجومانالدورامهتةدفءدطر15ولممساتذةةورةصرأىولةا

ءورفىءوىساههدأاقءماءنةإةابرايئالةفىديوبنهييرهتنء
دابشءوهلةاماخمءوانتوةااشءورءلىءرواالبهىواناتهالى
رهـالماوسقةالىءأواكأواابرابىاالذىءؤةراؤةءفىتورأ
ثميةدلىةحالاسااوةص5ىساوأماذكرهدمةءماوصمهيذكرش4سأل
االمحضفىئفىاآلواإصاهءواالضأسرإابافطلىرلثهكاودثىدثيىبربئ

ااياأدهأماصاثاطاافىيروءوزثهـالإوررافىنوا3ثروصاةواوعوء
ساهأتطةاةذرنءممةإءإلءألءوسئمورههصإلىهأاالولكنءةلىتأمة

دماإةانلمايىنءلأإطةواضينساالةبأ1أبهظم3ةودماهةايهنمرءا
لقافىثثشءأرناةاداآفىرردرءهونمهـءإثأرواومهنىطةنجا

ةطافوابذت3امذؤءاواطاينالثهـةالراونالاليثلىءدءولةدأول
إالذينمادرواباالوةءهناللهآافأءالجأواوااينفةألاالىء
وهـانردامآنهسافىةاموازةكرنامادالىقاالصدءأخؤمزيينءنادال
ةوزرثالزغنآإروةمررغقاثوكابةوءاافىطأاالولين5ؤأءاأ
هـىتثةهـوإلمهاللافىإتودإةضالةهةماءتإطثمرباانءوشقيا

ددأرؤوروءدممهدض1ءءإأؤوثافى6331ألةلمإءياكاؤةن3الىةعط12
ءاالمتءالردمالدباتةءكاوورووفىودالؤعنهموـبئالثءةنهءج
مؤمثءازذولردخهراباخبصاالطةاكرةوتااىثفمو
فىااألسأن1عصؤإآلبهاسباونجمةارإبرخءألكاربىالثالةءاءتكأس
ةودانهأنرىاتةلىوؤبمةءرءةءآلوارءاااآلواالةربمثرأعوم11لىء
ةث3إادادودؤالمالممهاهفىألاافيايانةلدوناواإشثءةةتاظابالحبرررداوء
كلفىنكايوصارالوشهنءودوئ13اراشهنئثعاآلةالخثانهـوئلثبهاذءلىء
ءبامصالثرفييرةءى11ادناإلىؤأوم1155لىءبتةءإوأمااسإنالدكذن
لهآلوأذااالىءمهـاالعاالقلىءطاواككرحثاا4ااا4اأباإزنرناوا
اسبواانفىاسالوأهـودهـأوأءأابااةاالونواكأشئراانالهؤةلصاحاابا

ن05
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ادتادةاأليىلمألهثءالامايءلااسههـءؤالواماانكلنومر115لأن
يزبمطراةا5برةادواةةتأنواوكادارةآلباءاءاثامةتةء

حراباللصفال
ااثةمرهثارشصالفيافىثر

اؤرتاولانزلماااماعهـسأثءأنامأديمةاشرتافىااإء
لميهرهوغرنءثالاالس5اابوؤدأطلهولؤقرروالجمرءءاواغفئءةافييملىاا

الىراتاباظاصامهـاألمااغةهـعطفيأألماراضلىوغسالوءوءسزيملؤار
يناضأاكطيدسرفاتافيواإفاتاأانءاءدفهينءإظزوذجأفى
وألىئةدىومادتىاالدباالوءقامؤةااريماألىرولمءفىملىثءقفىااق
االتاىكاتومايديمينةائأوراةوالطءاناثذفىمادةادرالنيرىءأنه
المحلذالثئهافىاةااطةبامأدثءضإدأةئزدريمإالءفىطؤسصصعة
لىتكلوااباثفيانورهوفاعنهرامطا01صارنجةاالىخإلرؤماس
رسيبانوراةإةاجمزرارئألوحءاوااشهـأةانهإجمصوءداآلنماارااال
ئوأليشثهـدكرصيددطوأمةاشالباوهءتارتالىهأالماا4اى
يكماالسالنههىةاةافةاتريخزاصاودكريذفاذجمهـلةيرءءاذان
روئذاءدهإزالننمذابمدةأناااثهثءأؤألإنلونءان
ريمطأةأالذكبرةاهساتةأالظذأناخذنجتاربمناطساالئفيااناثا
ولالىءةهماواالىءطارءاام3ءامزهاإماااوالباصألذاكينءواالاور
دلظالىثةأواذامايدييقائاراةوإةافيفسأفالولافيانءص4ءؤإل
لىثرلرءاماوفانداممبماأانهـلةإااآلث5وسانهاابءفىكرلةاايزالت11
8المايهءابرأهيمكراندأئادةاإالىهـثونظورةائرايمها4ؤ4دمبهلءأةا

ألءافامحطىيو8ءماوفاناانالقىاعئاإتابنمراطنءاوماؤبفىاوي
بروابألدوكأاوإئءلةالذينآاألنمرالىءاءقنوء4ؤتئالمإايهءحمابرا
زاأمثمألمإندكءلىءانهكالكفلموماددواأددوااواوهءأنهما
زرىانلفملاالمااانرحاوالدنءارالتنآلىماررةهفى

نمشإرنيمانقاذفيهـزيخاةألفىءادل5ننلىطاماهـفانجمؤاءدثروث
فوحء31حارءإالصزوة7
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لهافىوللهادءلؤىأازإ9عفثةةطاطةيزلالمهـأأدنأد
امهرءعآنوءشااارامقأةواشاتااانوارمانمرلطاالةزإتىهـيؤوالش

4فىأةاولالدنهلهمقاماأوقاتبنثلىءذةررةلظولةذيدةهدةءفت
ذاتةهلعاتءلمادتءقاتءالمااثءوءآلهةلىءؤكارءانثرلةاةواأل8

فةسزرةمالءكماوونؤسهحبمةةهـااةونهنملمءورالطوبسوةلىةنطشه
لذىاسايمءاوكرةاوءاغةءؤدانالنالمفيءنءواولساثالزرااةء

ظءأثئءإناواةبمبمؤهاةاضزاددهثمسةةءةدءئاويئامردجمرى

وراذ3اويئؤهـءهلمةطهـاادوومطكأةةةءافراااغذشواذالددء
آلاللىءتهءقيواسءىءأراظيرةانوىدولأضأت4اهأشارااداأسرةدةءوئ
افىكنرأيناعاحاتيانواالنرهـليةذصمالة8اإاتسدءأءىةسامأ
راحطامالفىااوناؤرءغآلفيراإةانءةإاالىلةااعثابلىءتءإةان

ودؤلىةعىءمىااتلةصاإ1غمامأةدةالىتةاثملمهوهرزجمرةباالذى
آلادلىاسايئساهااالقذاصافيةإفىطاةالمبمااللىدءألوكءدةءانء

مئامسبرعدازانسالى5نءساتلىءرقونةءمسثةثثظاالىايرهـوغ
سثءةصاةالة1151لوكءاثمماثارايزويهصهاونىاجمىأريىهـنؤرءكام
آلونكاثلاةةدهة4اةعاترةواانددإانايروغةإثالداثسالكهإفىعوة
551دهـاصمروكاقثءالراواممءةا51ااهونأةسماذناثدئىزثداولانهلمماث
81اسةآلهسادارواثآلهءاالىاماثؤهـثاوقاسهـلىيرفلمةهءتا

لموكااطءدااباالنميهرة73رقاوفىااوااعةافىشقىوافىازوةةءنارءءاض
ينارلىةنااهـاااوءاغءيمءظمةلىءمإلؤثايمروتمءهـلىهالرسثاة
عاقآلولمءراةانثءآلإااالةاااايءأصألوأءداامالىنآل

نءماشثينئررضاقىةءضانلىءبىبةارعاةوهؤالههاوطإجمةنببمئا
لوظزوىبهنإطاوشأنذوىلةاوةفىءطواةوسههفىاذواأةارباا

لىءىءاةوااوماة8افىالرولةنىنهبرءالىفىيوولدانبنصارأالضمق
زلةصاااثثفئواسدراهـنورهماهـةمىإلالذىنراعقةباالالدولةكاظ

اأااؤفئلىءورالدالةاوامافىااقءاالنالى4ثارباتجدةءوسآلةمااثا
بروودةاوارزال3ةاماماةمهإةواةردةباأل5نوبراوصايناسنلدقتها

وقال
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ررالوالمدولةاثههفىنممممااإلم411إءفيردلدتانينائرراضإوفال
لةا11وإتايثملةاااالدةفاتاووثةمةءالاادةءئاراناالسنء
ههـناناتادةرءو3إثاسثرومىييزسونإزر4هكانألةهـاصةاقءسثألصالمهاا

دةافىكةيمهـااذغإليافيونةاطراءخمنء4ةإبدرفثوابمء9أبذالظ
آلاتةافىدتهءفىصثوازة4إتدلفالاطاروهؤةاةعكلفيأأثوا

آلاساأيههصاجرةاصماةنومرنأوددانهزفىاةواصارفاانءاثرص
ررهتةدةءفىكلواآلدساةءااتاطاسارفءنىت3اوسأرا5اازةتوئرافى

ةةنءنوآلءيدهاارؤوءسادسئآالااكهءنزءدنرىة

دماةصراوركالذلماناقفسماتربغنوهيظاا7دةارفىو3ذفىهـما
اىاالقبالساانرالم41مىوءءشبراةلمءفيسؤلمرقءبئواطكريذلم

ساذافئدغنأقيإلدناحمهـأا51هـالىءابضوابرعماد1ا
ودونىباااطةءوروا3ذاانرءواناللفىاالمفىزالظالىكااةءوأ

لثالهمماحمااصربنالالوفياابءزررإانءابالياافىألةداىاةوراؤيئة
هـدهرصافيوبرءاةاوربروجمءثبرأيدلاةافىءبانرىااامقاذهـنوأماالة
ؤألفئمألهمورءرةفهإان4الؤأمكادةلىوبأرمةتزلةناقنجني

اداوءيينةسءاانارآةاداايكمانصألونالهـمسسةؤنلدلموأالظأدادو
باءإلادلةىوالةمهاالطاالقىمنارءإاةباصأطألهرالذىااامؤةفما
أاهفىإالظاالمبمالذىادوإلناذاماةةوءكاوونلمانلىور3ذاا
فى5االئدؤرةءاكرةمهفيداإواولديىلهن9لماألنهوزانألااةباسفاقي

لمفىسن1ءامذولهـاهرأةالىوهطاإئالشااإألةطقفرايمنامرسوثل
ادلفالماذةسبنثزويماالوالدنئرليفىةإدذاإريمويزىسسةا
سانفىوالفىاإلئهثادءداةسقةاإظدسامهسالة5ااتهثرءةاةلذكاا

قيونمعانيهةلءإالاةادونوابىاطأمالميرثشأللبىالسلمالباواالىن
بمءاألثرأموهرآربمسة4افيهبماقيااآلاةصةأتكااافىماسر8ة
4اصفهأطلىيراةاالشازداأفاهانثرألهاانلطآلساواماءومةنلىالةا
ماساافضئئعألةاوللط6صاقىدةاأالإلاألألفىةواااراالنة

أهزاللهالماكلاالقباةلءمرإاررئرئىانيلالعزبئؤرربئءآلةدوا
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الذىكالؤماإلكهإودغامثءابىادءكينءمرءل1فىهإلشاهـةماااا
رزاخهنموألةهةةااالءالصانءابودطهسألرآلهـةةمؤفالدرنهةه
ينةااكطاثصاأاالممنءمغاغتيفهنكءمهويءا5ءوبرممالمأفة

طؤةوىتةالدمرأفيللدالىأواق2الىادءاةالواثهةباأكذكألمؤهـلمةةءرااماونةا

ذرانهووانهاصصآلثهااللودءالكلىاهـولطبئثالذيناالمينأفيةاالقلئى
مائرانخلةصءالابثلماءآلةااالةلماالثسفىمددطسشجمفة4وجيولض

إصااةدؤاثنالمزمالذاضؤوءؤاللءبىاالسلمأمأالثأذالفىلمونثممربءء
تاريموصولريمطإةنرينوفالظزفعإل11لةطراعقةا
نةاثهـصياارزالقيزل1للةادابىوختإءسنءوهزدةييئراءا

يهأوالدالاالقابئراأتكامتملىءقاالنأتاافىوالثصألهـنالؤلمدىإلاالىااللصمق
صقهـاةالالاأرءةداطخسآلةذةةتاصزومرقهوبواورص3والذالناثااالا

مايةارواوافىةالمءآلماهالىء14ء4وابافىالتةاكهطأرىفىملةاا
نوافأولىلفيإةواةقىاآام3داةدالءا4ءثوذالقثىنرةوكاؤا

ةاةةاراالشزالىطلرىوسأمرةوالرواذةااانخولو1ء
ذبايمواثلىوالرزإطانهإصمريرضأااممهااالسمكام4لءامأواؤادةأهـامةانء
ونهةهـقءوهدهءبوطعةالذىانولةنءأاانؤالثماربغمىءالىزطء

ونصأمالىددفىةابصأالقإةبالمراهءائءالمأاإهـءدزىءإةوخسالئهءشسع
لدصالدلياابةأؤيألدهىالقحماالىتهلءنءثرهبمأوضماةءءاواذصاونؤهـء
إلةاا4إددناسصاةننن2رافىقىواقياإلةةبااةالإااوزالثاايءااة
دةصفىكىالر8افاشرهءبماافىاتءابادةوئهءةتإهـالذىإلماوا

اداثقألادمحاولسمذتءسائلايهىآلثءانواثرأةألىانأالظذلىءيزاؤقة
لةمبءنوءمغءآدإنءالىإجمألرربالىءمئىزاطلثفىثديدةءآلأموـهـمنم
ظذالهطضلوالى4تىكرالواةددموءناالألىألةااللىءلررإالءمم5
كرالذملىءلىءءالماإكةولهفىبهسائاثانءتصاالنوءوةرالثامصا

لءأءلئهاداوازاثاألدادةدأمفياكمغطءنهالكونساااؤرخاالن
نهالىتء4ءونصألةءهـةءئمالماثلىء4سوى4ؤثدسالة51وادبولمؤألظ

دةءلأباانءفالىادنمةةاقي41ةهينداصالبماافىوـهماهزئدحنةء
او
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سءااىأنءناثالالديرذوىءنالسارذانينءببمأالفىواذبالتهااالواأو
التهلىمهالتهولدلىايةكازةءاصنالوداوااركطأةكارأاقبءأاوا

دهريافىمإيدلاسمأفىءآدانيلىءايندئراةااقةثاكاولموسه4إثء
11ولةنونسدمبئمالونءآصسانمنجالىةاإفيلمذملىءنءرقاةةوا

4ءآلىةهبىالاتارةانمالذوأوةحاوأمرلتأوغازهاةااقةأثاكازة
إتروا4اكلارصاكأتمث3االىوفىروهـزآلآلىادرأىاالةانرهةاالد

افاوانياتاواروهءشكالباورا4ةؤصلىاراؤوقاظةىةاننارىتا
انبوالرتعإلنلماصادوطمافىلم4اةةمثافىآل14ذاثمدارءدذاؤهـافاة

ااياتةإةاذدةنءلماادولذاااالحماءادومإاابلةةثالماهاههاوادث
ائئاب3اثافلانهنرولاللذىالهراطلآلزدابسبخإرأوظالا

اتابرمممفىهجمبشلموالثرؤةءراداةاالإءإماالع1يرأرءهـىاةاغالفم
آدءنيءثملىيناورصامساسءدةءتلةاسةاضزكرهاانفاقواال
انلى5ودالودمءلىءالدمصألوتودطإلفيخأثينارأالؤهـاداءل2ةررما

الذيئفىرصويناءصا1اآلالاوالاذذاك4داةاالصاالميانوحءوأوالهامازالئورا
ينماةنممساهـاةخألشافيفىهط5اد8فىصم4ءاة8ايدلىرءةةاةرؤثمحيألق

ارفاالأناذذاكوفيإهـأروبازافىأأماالىالهادىءالىطبىاةاطءطش
ةثشثااتالءوثيناوأماالرومانالاةنءآلبهبرااائوىلهدويناهوا

كانراوانؤنافىءفىلهرغبهـةامدءوبهإرزذاككاذاةاونؤالير
منيماارةذعاافىاألماانثمملدمرئيمةأقزنايماةءأينألدذاكزا

دةءذاكذاهالةونةتاوهفىناألصسم3أهامزاكذراهاةابئرؤ
فىذالظأوماقاربىصااربرتلىةمثنصساةادةصلاالفةدءيإةا

ألةءرونثوءتثىهاةااقةأثاوتثنءاإمءىةارماطاالةيظوهـينكااان

ربرطالةاثفىافيرةئماةبهـإةافىإينأساهثنثفائدنىبنالدىذأددالوةا
الىاشقأئىةتءالالدادرسقاطءشحؤتاةدةوفى4أؤفذامإراولىسوقال
ىاإةضادارألزطااهـهإطؤتابإثفئاوسانثاةاةلمفىرةءسارىفي
تمإفغوافئأهالقهةلىظاآلةءأائكاناقةأمالاالنهاةااققينمفادةةن
نءمنمءوااألةينأنهلم3ءينهةلىكالؤاهسانألنادأللههالأتلىشهفى
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4وومارااقةأثاالابنههائرايلةدروىزةافوأ7نءفأما4دثلىه
روااةواةةثأاآلهـواداللىأةةاحوطلأنهبهثنرربمألىويةأ
دونةثالذىمإماالهوءوذألطدواساثالذينسابةءانءىطالة

ارطاالةالثإفرقنأنصلةرااالذتءصففىواليرتابرنبرالونه
اخءإخبااوأتوؤوعاةةعفىءكرهذصهةةدوافيعريىجمبةلةاةلواقىاارزإ2
8لفاقالاذاالنهاثترااةماثرافىصءالجيراإةدتئالالاانمواشاةا

ةولسإةباكمءلىاالنهأظذوىقرنجملهدقالالؤةسألاثاءحفيةم3ألااان
ثةآلواساءاارتاةلىفىأترلنإةواترباهالنهإقااللةذالق3و

مءقةاتسآوافانفىءءلميئارالذالزمااالصاءا1ءنءانىاةامأةارأوأمااةا
فىرهعىزنسسببئاتلثاالثلونهمفء5دجالثذتهنكندااءدمةما

وؤةاةةيرإ14نثطوءوةفىإولوو4ءآلمحهـنيات4آريحز
لهرصقولمةءتحىطاةالةاةا4رإماطةرةبااإتةهادمءلىءصص

النوفيالنؤدكانةارمانالذانمنمءددعرالمماذالواتء5اوالفىث
فادحكرزلءونصوثمانحمادثلىابروازالظلماإرأوا5اةأدونلرء
كرناهماذءعلثئشوالوعبارةرسااالةحماةفئآلةثةسافىهوئنؤلديئائ
الشاأسابااذأيدووئاهدماذطوالىوعلرةادمهفية4وت9ادصسان

يئةةلهءاقأمثااليةروطغنءكاودنانءةقهفبمنومةخلمترقيتىا
بدولةآلءرثاةاادةاباظفىافااصةباطناةربهلةواةثمربخثاومانلراكةاهء

فى2لىوصإةاقةاأثانىاتهكلنءنصاالذىلموسإءاللهلىياةاالقذ
اةأهثالاذالقانداوءمارأةهـاؤفنوراطآةهررةءذالظتؤآلصراةءاةا

4ترءودءصمصزهئرارفإفىوه5وارأوهرنرايرانلىصةلىةمألمهأللئحص
الهاادالةمإي5ةحبهـنالانيمهـاثاةؤدخةررإ4ةءيراصأةدانالثة
يانةالدءاه3ووسالةادثنرةاالفتاذذاكلىالملىكطمزرورقأئنءدةء
المفلةءألمتأةاؤممربدإلئاتءئرماسونءءبمذنواءمانطز
وفلىءاةولمنءدهؤرقةنثفىارىصاةاضإنءهرذكرهالذىلإاتا
مألهمالةوالثلهمكارانأءدداإةاباثةداثؤإذواصألنيخطااةءاوةما

ئةوءوةفىالقالوحوةثنيخوالماةافىدآزلمهءالىررواةواسوابمس
فى
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فإلروةإطابئالدادواالخانولربمصشالداطآلواكيانينأالى

اكةوفيؤالبمةاصاسآةةفلةاساسوءفيعىءاساالاةاانأيألهـرينأةاا
دنبالاسعندةءكاءبديالظألاوئمالدمىىواكلىأةالومثرالوواةإللةاةا
ةثة9ثااسإنفىىاألططعاااآلفىواادثالطاانادهاناةنهاوآلاثا

إلتواالىخدارشقااللةءلواثراءليءنهآلةاالءقيلأأمالباءواأل
ن2واةايممءإط3فياداالنءةطايمإوراصا5الىترءواةالىألسدأةااا
أدةورلازالضاالهندأصمكانىفىطاينصراةاضإماز3ثىطة
صالاطاكانهةيمبالئهالظأليريلروااةلهلىاضإألمنزاءواإشاماذف

مثارانابيركالماثزانرمادااالدالالظبذولأةاباألون1يينمهإالى
يالآلولذالئااالاهإلىمالشادوليةألاةقياافىمألكلااةالرافىإمارااملم
وامةآلوايرانسالىدىلىةويربرهنأالوقالاثرئاافياقءشاأللىةنغ
كهلىاناصذانهاالسافيهلأأمزآبرثاأدارابواذومئرثروولواقيو
ساؤكط3االالىروئىذالثاالنئهفىءاغوادصرلهاةدئن9ألهـهـإةاثماأثيد
فىيمسءذبرانصسالى2دلهفىامههوأاالىو8ألفىسرفىةافىسنء

قإلثداوأكاهاةلهطؤلمهااافىهألعالءوازةاةاتىإأمةاأنمبمذ9س
دغلةاقيةأالاانزلإتيرإةطسألالةاذىنىط9ساتأااةإلفىبهفلمةا

ساائكطالاكادفالةدالمرةافاثلالرواأشاذومالثزفىرفياابهطالالشكلدانه
إلردثدا1ألالرواىءبريمارنكرلمبامقثءىءااةاكاصروماعةباوائرةء
نياسلبرساهـواااألناطزترفىوااملدمطنطالطاهاماإفمأمقإماةاإةا
لىمءإالماالن5المفياافاناذئساذ3افموااأرممهامالهـاالولمارإةدرضإ
سارراةالءةرطزفىكأقىواثراترالىلمنرةالياايجمأواثاورلأ
الضفىألةولم3إالإلبخألمطيؤسةلىآلاساواكلولةرألنىاةا

اإسسفيإةأيرلطغنوممهـطفىهجماأللمعورعأذادةءأاألإدسبمطلور
فاداءايلمرواؤازيناأنويئاانءيراسآاقءاإأسالملمجمهـامهلذياولإامفىاللم
سائدةإاوليآلوااررأال2برءساهؤإزواافىإلىةطنىحميرءئةيهائئفىن2رةا

لىةألممااأنلىثألنلمدائى11ؤليإاللماإلاالصاقهفىلمةعإعءلىاال
فىفىوامآجماهسئألةررا5اطةامامسائىافىم3ائههء2دفيإاادساالبألي
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نرفكلثروابىطاةاأاخفرثفواكاثااإلمواتيدأنوافىرأرااظااال
والرأجءؤلمثاثاثولماءبنةمرسءوةةسائة6ؤالإفرأووسلهءفيهـآنلةا
فىةءةمارألةذادنواغطنءإلاتماقألاالنءدالىءكصألا
وسإاةالىءوسىباءسادفارسأشومحااليدررفأفىاسدلزايم

يوماباالحمهءجمء4اصنإسانيموعإوانفىالاةهـنءبابهفيكانوان
بذرؤثنةودهـءآللذوىأدبةىضإمايذكرفى4إءروراجاةة5سثا

انلواكأقاص5المرااذامادفزالمالوؤثةةاةهـاظوافلمإطافىونهماير
مفىءبدهةة6هـااةافىةووااالفةوافاكحاإؤرغيالماراناكاصاثما

ظةإالةيمذالثندواهوءديةانءالىفىداألحمىفاكطةةواكلءثوبرودا
زرئنالردوثنءآلثؤرىاشوكاءصىىاوئاناوؤةئهـةانانااكأءانقالئ
لةثلةواالؤأكاذىظفيذعءصإصافىالهودمهةالىماكحاووالاغرر5
أتأفيووفراذعملمطهـأهةئضافهإةرثوراذعاات8كاااأصقان

أفاالشطأأفينىءوفىباواافة41ثثفاؤالناصؤهـارتءكأنائاااواوفى
الارااةاانآلةثةصواالفادقمىاةاماننىاقذاحوداءارتئدصه

4ةاةاوليأصحاهءالزلىصكالدين1لةالأصاعالوائغءاكاخءاا

ليسرهـاةاانهرنايفىماادىفىءأذاقالواهـاةائرأويىالدينولوأ8
نءطذالانلفىلمانيألمة9بذالظنظاكطلىلمسلمصالىذامالمابه
واشاءن5دةوهمااغإالقىمسهـااةاوناهـادبماالناظوزاا5لا

اذافانلطدالط3سالوءئألأق1دءهـاترالأاعهيوهلأأىلههاررةوء
اطااصالمءحألايكالءادةفىوبمنءةء9راةاءاألوءإيثاالاهـلىأصاشألمه
اليرتأبمال9الذفىاليرتابوانهلدوأاايهةعسصاتوانمودهةظءيبصاإلباصط
ءإسماسلمهـنةةاكاخاءرتازاحاابرءاورءبصت8أفاذابرددأةئأ
دأصد3د1إلداالشاقءبتمأولينالصاهءلىعنءمبروغكنوتهـاةاباخ

ةنئءمءتعالولؤسوهنءماالدهاذلم5أالالبافىاكوالسيه01رراشهمن
اهـندجمءإهـشووأوفىدلاالقودبوصصاقادةمرثثاهطىإنمامماهـرابرا
هـنالالظذؤبذالصالمالمماالأنارمثثثىانءاةاوتةإاالطالةؤ
نوااالمنءءعلظلعأما7نااةباإقىلمأوداوفىطقاثإفي5اامءبملبه

انا
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ومماءلدلءقأإظذوازاكانصعاقالهـؤةىاكلءشثاات7راةادا
صاطءواةكىاهاةابهتطعامها5وايفاثاايماالثفىفءهـافأوافثإا

انبرىنءىلةابايمافيولداةتاوىرلهءءاالالذفىداثتاقهذالط
ة3طالضئنطمزيدبوعدءاذاأفىوسدءثبامفىءدهو4تةكافلماا
دئيولم4ةأواةءدءنانهولةمرؤةءهـتارضفىاحنروالىزالتهاشهان

الىتإةانالىالثكالأنيالتماالهءاومىسسءوالاكؤنءكأماربماا
آااثاالظءارالالذىالولاقثشنكءإةفءنؤيهفيمرثاواآلءماالة6اأا
4دورزةوءكاتفىتةوإيمعوةخإلم41اءانإءدئاسهـابئو
تنرصصنمئفهاوزألثإفيمدوؤمةأةبا4اءبةصاثاحألنىاجمهلىء
واتةأسانالىألثهأنمرهءهقاهصءإصأللنابثمسءوا4اةإةاروحاماطفا4اثء
دناأءسلنءلمرأوإصاةةثالموفيءناكاومرونثواةمءساالةاا1إء

نمتمايم2تإاكأأشدودالموفيءوصاربرايولىءدةءلمةءاتةأنءارثوى
أتبماقيهث21الدثمخاكطلةاااالطءأالمدفىهةإيمعتفأهءدماثإواسةا
ثهةوالذولةتأهـصةاثماراالاءاتر1يمظءننطؤطلمةةهـأأ

فيسثا1آلءادءاااآل8ااتئدثاشسابهمؤتسءئاالىزمرإاكة115
فاالماالةاسدا3115ةوكانناأفىإفيااتوقىةسءاهأىناؤفىوأو

ودةكلاةاتسلةهءثئورآأصداابةألةانءوءاةةأبئافطآلدثسسالا
صاءمانرطلهطلىوافسكءأأريمإافىتاةاأبىادتالءنرءكاآللى3آلالء
نوالدإاثلة46ةةوراذ3اآلوالةتهـؤيطناكءاضاافىلهةنءكاق

اغإءآشءإخو4ةاولىةاسنماطاظمألشلتاومونالنهارفيامازأطض
ثافيصسمااضماةضمأ4مونوته4إذوإيألكاكرراابالءثاالوأرادولبا
ابرأولىنلمؤرءلمروأزتمرههـؤخأنالى4ذرندةءوليةىاثمامالثأظيم
الدااعءلىءاتةلىفاركطةايمعسارصعتاممأفانؤسا3إءداأساإ
لم3يهةأاذءالسالىاالنءؤيىاتدةاةتدةثفاريةاليثرءبئساللمء
853ةودسدء9خاناممإهـهأيدنفىءنووألعأؤثلثقولمدسةداء
نهيناطاةانساودائىسهكاهطل4نالالىامغررأماالولمإلاالة

ونافيأادوفىةرالىةصمراءفاانفىاارلنالثهـارةاسىدإتأولادالطداقىةمثمضارفي

لحشتام
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وتنبروبرلةصددأصلاالمادغءقالومرتءيتمفاهوحةافىموض
ياد5دادناناثاناالدلسإهإماأإمءولىهاسالدثماليلء333ةةي

نعاثافيغائاآلساطاولةالدتمثأراوتهدجمهصاعمطضاةدةءدرةاال5

ثفىوةناناآدفوزادتن4مرأامازررلرمءنءزهيانابممالطء
سءأتنىاهةأاودامانءاظوأةصهءةوالالىومعااولماادبموعرلميهط

مردمنءدهوناةاماولىثمعاعالىنادكاةألىاأةاأالغأءقلمئ
ودهاتانربرإليننراةاتواآلبمكرةأهروالذىوءينءصألردمناةاثةالى

اورمإءآرااااتووةرادهبئبامصنمءأكلهـزتربمةءتونااثااباالعأرزين
ةةكاتازهالظذسوءيئةثابانالاروؤألاأكاوهلىواآلخابرنرجإلششوأ
وكانزذاك11اصقةاالفىاةرثتسلأة4داانءرةاساواألأبمنأال
افىفيقءكرامضثواربااصؤيرةقءيرةوماسوماراثنرأسصأذؤاكاثث
لطقىثمس06طاوايىلدداذاذوحةاةافىدزاأثاااوساهعازفىاثملبؤدان81

قلمبممنوأحةةذدهإاوترلىثإطنوشءءكلهماائرءسايردالوفئاالى
ةآللهولثةداداسةزىؤهلطءاالأمااألامماويمدادادمةنءآفى
ثاوبافىؤكااهبموافاسالذأتامرأةمنءاتائءالدولمقراةافىالله
اهثأمالىوأريربإللىالىومانورالراماءأأدةاابمءفدو1االدوااءائ

توفئتكاباندهاتزوئماءةةةث4إوثسبزتةااصااممولى3
2نردثءأادلأردهانالىومقءابرر1ءاقامبثمودآإدااواوأ
اشتنساة5دنءالةيةتفيساةآانهـكةااات1ركةاافىلو
بذنىو5برفىةأورباواسرنندهآمماأءائوبرندإلثوةتاو

يئروهاآلوالثفئلؤلمأارومان1ةلايرراؤاس5ن4يانءااددلةرامقنةا
التهلىيااباطءةءااءماانالىسفيءاافااالهوئاةأبا3إواتباء

لألماواالةاا4إكاةفيءامااكالموكاد4نيآؤالاالافىنزسبالدالملىلىلمولر
ولهىورداللههءدأسينءالرحيمنارالةالمةاألةلذىابقياونمىافؤشا8

ةثءبدافيأدفىدأمادىاهاعثانءوءمدطاقهايمظصإقوبخاالى
اكأبالأالاءاقياابخيثازتترليفانشتناسكتداللهةءلمثلمأسالماال

تاتنىتوالتأتثبهملوالالتهالرراأالانيمةإثتإوةسبراةالىالوا
الل
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تثزأإلابهفاااثينوابانايلى3ايةورانروازةفانالثهدونلظإباربه
أمماكءالمماءةايمظءسفئاةانداللهدبن4يماونارصالتهبم4ايم
قىرراانتءوؤدواءوماتد4زلملئاؤمتهوابكةئىأت3ررةدةأ
نع151ينفياسأهـيئاةوإظلمرسروأمموثوةامثانرشمشانأخماىتنم
رثاوال4صااةنؤأثغلألمااواآقيإةكااتدثوأو5دظيمطاةان
03ةلى4ةءالتهرةدناجثةالسسفىهتءؤآلكاالصاتربالىيوىوصاهواغ
نةآلالرإةاهـاضدهواهالق7آلءدهلىءشفىإصاروينءدنالهءيدعالىء

ساةاامبةاواناةمرأث5ةاألقي9أفأامةءفمنمءوللراصاانقالبةأكعإاودا
ةد2الةاااالىاالمأضتثصكاآلوةأؤرآلةاكأاةخادىاولةنافاهأ
اغألوسللدذكرالىظهةاةانالبموارةافىاةوسءآللموإا
بمةاآلوهـىوبراهاإت12اةةذاواماضاصررولءاغةءفىاتظالو
3باارءمإءةفىءقاردانياآلنوالهةىإوما4لهانءلىوا
اغلميمن43734وونةاالاةاشساواأقءلمماألصافىكةا
فصءوربااانوشررايماآلاهةآمااردتوثإمواأربئلالزتجنوبمة

مافاامؤودررأمفىالمةةءاقاالىنةسءاأاستاشوقاينثصءاابنةومث
ئمالرماةمبردهءلىهراداةسهلاداطءزئمءةاةانءوبةاةافىمناء

رنةاآلفىسااانةلالدميروغارةلهالىأفىإتدلمئمذفىسبمنظتبصضر
لىءتةواثايتالبااساتمةاىاهااالولهـألاةافىإلدثمااقءعلراا

ى4إةةاتءاؤ88ألةءلىاكأالؤآلةلداآلكأاويمطاإرارتماللقيةهاال

إتحمماحمألممإدء1االلطءتاةزتأأيخاندفوالوناةااوااةصبما
معاواطغاهلواربئدنةكالىفىلمةأسا3ساغارءوءإتأسثمألأاقييالداإط5

الميالكبماةنءد51كافناوليآمنمتبرةملىأذاالضإلماالفىاهزالى
لةولهلوابذالءفيمن1ةؤسارواامةاالءأانالد9إةاأدثءانالى

نارلىهوليةوايىآلاؤرباثلىدهاعةةأإطثاافىمابرماره
طنمكانئأآلشإة41واةاءبخإأماشاآ3يىبةةالىمثايىلى
وءالىإلااةغداماثاثاياوقاتاإبأمفىكانلهرفما6داالأالىء
لةإدألإمألماناةادارئاثآلخسابرهانةتةةممألهء15ةالةالدهثمصءأما
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متاةوامةمراهاإثاانؤاءلتوجلى3ررالىاادادغتوتةةأ8مكأالى

أءسلضء15لءتىامتسهةمفآلال4ءتاكابالئىاقانباوطآأةإلمىأيضااه
ةدةاءآلاإلاااهانءتكأنأ1تاربزنءءإثآلماثةاارفولمواهااقيثبأ
مأوءفىثةثاهـدآللىاعرتهـلمو3ءنءلةوعاودبوالوداناأالطاحنءأاةوأ
إيهةاافىءإةانالىاأبلىاالظالىةأوا8131ةؤفىنار4ءإطانأا
وطشهلىءوداناات1مةةناءيرباعزأاوأأ1931ةةىاإللءصاما

لؤناكاةالىازواابإنرباقؤدممنهـاهااتاةمالافيةمرةاافهيئأؤرث
نجمضوءناالىةإذء3اولةالدثثاواصاإلمدراأل1واىأئالماال
امةثهـءتئذولمةالدةءاطفىامارمماأثالظط4األظاتدضمةموأةباايرةفي

لثءإءاالىةضءزرمانىةةمرءدالقتةاممصانالىءايم4ارلهاممواثد
صادلمناهءولةثءصاؤلىتؤيبةوادالداةوأما131قىوذالظ4ووزةياثا
رفىانهئءسكاثهالىءرلةاالهأةىءؤمرءمءساالةاسأننارالىفى
ألهـااءهنابااوأانالاهىنلةوااباااصمراتزفىامأسالمنءالمأ
لىءمهزملطؤدهءين11018أئمانممالواطناماقرااباالرهئذىأرا
دىاراءثممشوإطوبةااإمامنةؤقبالىون101راةولموأنامىذاة
ونةذهءرادمرهءماملهمأضمارواواوجمم3ءهالىأذبنواةانءاواة
لىءمرازدءوبةاةاالاخابئ4اهااتأفاأيوببنالديئالحدقالىهـدونثثم
ثمبةواةانءوارإخسيصربمكلقرأصاوأطءامربوةوبةااالظهوأوالهنهأءفأ4ء
ءالألهراأشىءسزدةاررودهـتوكاوبةاتىاةءااالدونةاتإفيهـإط
كرهـسوربةأاحثلىهولىفاسلىءرولىاسأناليسامالوناتفنةاابام

الىهاالؤايةغةءسبهوماردولألمودونكبئاإهاأبىءمارأ
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سزطومادولإ

اثغاإلتهـخاحألوماايرءصاهأتئتيانءاريخا
دقيواثءطاةالضنةاياللطءاصااوبنسناصيسع

ينءإانموئنءاألثميزإةوض

الىحخازةاالدللةءالطاماى4وذرثىلونطدبن4631
اةثدثىءإاآلةاهاك

الهائراالكينهاءالطجي39

ةالمةءابايدفيلة5ءناإاسئموءةديثالتالدولةأم3
ألداههادكطثثؤوداألصم

فىطمإلءزلى5لةءلالزآلاتأوةاحمااةاالدوبةه85

بهـادادىاابنفىاإ

يردغئامااواءإوكأإينةةءموأوةوباالثاالدولة765
توةاغالدالحءوينالىالحءالالقيةاي

دنجاالةآيدىنءدسةاالدرقئشمواض
بيرئاثاالوفاصعباصوء
4إيلضلةامدتءوفيبلا
هـو56آلسيزالىمسااا

طةؤدمىثر

ىءاءهةإيةشلينءقهظإين5شااماو4ابربىادولة487
ثمءباالالدرلمةمصثزوجلطاث
هـرةاذعا

ادارةن51ءلالألءاساويماةاشاةةاالمدولة339

وةةإوةسضك15أطامنوء
أنالىقىواالولونإإناابةءقادزاةا3131

بئهأاالدولةف9انرج
اثزاألممدامانة
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وكلاةااررظسوكالتههفىسنىهـاةاولىةيى111يددمراءيمتارئابمطة
بئوكالاوهلىاواولبطسالىنهمنماكانيزأااللىهاكاةالىفاكق

كركاوادلث3ئيؤلهءذالثدمةءينواأهـااللةدذاكازأفىاوربا
ارهـارأةساررءوة613مرءقاهاواوأةتهـاةوبلىةثهـاثارلىلدا
ثإخسءبدوةاالرناوطقءلهاالذىالشفىءدار3اولىادوإةال
ساياررمة9داسالهـافاالوءلءلطيروأراةانءمهـزذالضرلىالمأء
يالمومةانرسلىولةلد41والةدتررتءبرثاادلهنةوأ4ائلىءةب

انئلةلآلوابرهبربروارةأةاآلدرتائسئهدهة9131قيوذيظ

ولسهاساةانءئةعادرلطاوءؤيتدفيونءأانبئباالواالمرامق
يخوارافىمااليههـىفيثسااررمنرة7مانهـق4ولمهـاكإالةئبرا3ااةء
ط3اسىط41كاوزالقاهإاراألزخبرطائارفىاألةة5رالثالملىمدوصخ
نرءهزمىآلاالضمااللفىبراطدادالسدرواوظلمدواالداتإتةن
اأهنءاءاإظاثساصبمةنمامةدبداةرأسءءاوةغثت41دامبردوواؤةءاكه

اأثوااترعاوفغرمقيراهم9رأفيفةيرمجترنقالىءلىااايالىىااالدورث
اناتاريااىباوأرونإفياتساواةربهواطةصولاإملوهةاهأادارسا

لمةأروباأذذةلأالوأر6تاة15وارفاتط11نعوترسؤةابعالألىالهـاوألىنم
نةاواالحاالءاسمثوامارةاتاأبزالبلوء3ةةسءثاكماواءيواهـنةأةا

لمريفىثأؤةساالىكلكثاتاةنءئيقونزةآلفىاأاتبءااحتوكل
ةواةاثكاؤيؤثةفىفىؤةاةوادنأواانءاسقط4فيتطإيددسبهلدوءبؤرر
ةسبافىالهتب9ادإلةالبهإالونءعهـةألمافزاةوااماثالىتولىلإرواو
بةتةأةااالدوللىءانهءءنء544شهثثوضولىاالناطفإنةتا
ولةدثاهةانألمفضناباطاونى3دأرءطهـا5اظائلدولةاطبزالىالا

الذىنداالىأكهـندهآلانىكضمرةءاهنىوسخباظلهءوةزاتةشاقياسال
افاذإطهـاتةلءألاألروباوثوللدادهىسادثءاءاذااهثىثرتياالرروصمافؤ

يارويىصبنءديدثفهلىذاكاذىائاةتثااالدولةمع4ةصار
ةءآاالآلنوللىءدواعؤةيرذالوةاجموناناواهمتعأللإثلدااوالئولىات

طءبئأأاباأرداااصاياعاةاسزلىءلهأماالهضإإلسولةالدهثملمنركالا



111

لىءدبقوثبئابرهتصفمهااللةاس04ثورسدلىقااماووفالوةانؤيي
لنوضاشدىبرو3ابرالىآمنءدزرئةاوالونبأنءسأءإاوا
الفابنرإامهرردهصءثكرالذيئااباهـاءبصهـعرروةثأمشيثوثولةاد
الدشلةموترايا13وأنثسهفىاثااالرتباوانقةاهىياأهاأىذ3
4صازءة4ارجؤأانىهءلماالمافىهـاااناطاأمباكادنةءطواقكةوا
4ألالتوالانءازلةؤنبافأذتالىالطذلى3ابئوماماثاالثذصهـلداالى
هأبهزدملىءن5311ةةاإليفمايمابراووصوبمصءووبرو3اال

0631ةةسهدكالىبهونماابئإشهاسءأضبئادهإليفي4تأاأشائرفى
دثءاةبموات3اثالثاألىاسفءاأطمااالفىنهئثفىدنءأأمصأثهةتءفيفانم
الدولةخلةاكلاواشمبافىهاعالىوادفىاطهـقطضيمكاةةانءاةشه
دن6اط1انحنىادةلىدسكلدبئهإلملى1731آلئثجءاا

ثرالدينوأسدثأاضاجتمةةاوثإنىةاساآلتبرغسأدوءالمهاكهـفيعوا
سهءدافاباثيمءاسااتاباثلىتءصا4ءاوولطاآ48ءلىرفيمجمالهـهالىالمس
يؤألبهاواأوابئأمأكالدادآلولقراصآلوابرااألاةااثاثيرقااأوادقة11

إمأفىكاناندفوآلاهااولةالدنائئالاللةاالسقءصارافلهامب

يؤألجماالىدماناةاإبانطحصإفا2ةإنىءدالمصاكىسوباهتالسوم4وال
ت51دالى2اسقدادءاررح9لمروةصاهصاؤسرسءهنماإلدةوالئه

آغيرءةرالأأروقاذفكملممالهوةدءفىسايدداإجضزغبخغاقورماسالى1ث
يثطاةانإثإرتأمابراءاالآلءزوصرااةارةربرأماءوأالربراماوبهأكلسهم
ضةكائه4ةإللةاالسهوىءدفىةإثصأرادايئماههلاولهكلدماىيريةنء

ألاةااةوالىاداةءادأءفيذوةن40برمهبرلصةؤلهتمررال9اانا4ذائرثن
4ءلو4إااليفيدهةءسوافىءهالى4ةةيئأاهنأطاأهاأادآدوة
رالأ41اةلىافهثنهزةضشهفىةرالوارأبافزرارمانةلى
اهيرءوةنءدارؤوروحاعكأزءإطغذواضاررولىساجفىأفى3ذاونىا9و
آلجمفرانعتاطاكأمفىأوانثمأءأياكتآلمفكايامارفياأدتوانهـكلإالنا

ءاوزراسؤالثوورىة1اةالهـان5وابىااإسأمسنثوألاسأةاصمس
اربئألمثئوةةاصريملىءالديئاداننمورةراسئمركلءااانإال
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لاصولداررالمممارفةضوسقياطوااشعجمىروةأةااأمثا4إالدا

يهوءاذمربىإلمواءأذوأضأأظانفىهاالهـاةةاكرناهاذ5منبهطهـلى
ةروباوثانالدمقاةث6وفااءةفىاررراأتةؤالثوهعلمومءيرءفىممط
فظءفىالدولإتافررةانءونراةاأذازؤفالىرمقاةافىيدفئإثوة

اوىساووزاللماينىصزيراواؤيوزارأوارأنثمرطوالأ
سدددالذعانادمزذءألطةالكراءزلىاائصهـشلىونحءا8ااالةألث
أهالةالشبرصئاراأنى1هلىيةلمءزرالويراةةفىراساإبنزةاباحاجلياارادة

تارفنتانوىءبد1ألةاىءلمتالوزارةاثرااهوأواباةااسمامجيأءةء
كأكأنتمغموآلوةاكازتاوىهـااةرزيرااخلةءاانددهرهشابئ
دااةائىدهةوواؤقديوىشاعقالؤعإلطثاهـاةانلىءيدؤالاماإقاص
طماثيدةدثهةيسأةاةاأوالخارسلهاتوأرءالثلذتةةكأصمرهان
هفىةإالثثرهـءالىيئوانصمرافءداالءصألفوا4بالىوارؤقلذاثهاءااان
ألطالىىآلالاضدءاانبؤذشةوابهصارىاصخسبابؤأاطصصتس5

يرأكأراواتراةظإرء9اوزارةبىرراظلكرؤااوؤنءاالزالظات
سوثهطثألتدواأنلىاواوألىؤأيةتدلىاسنءءنزلأنرريوىاخاقواهاهـهوما
بتءؤكطااوصالرب3نء51بومأشسالىاذزةثألطأاالدوتكابساللي
أنشاءاساانصاديوىاسكدهكاأنأقاللةالدفادادتولةلداالثاعنءيرأغ
البىبالاتزكلغإطاوسمئراهافاإةسوءدالبىلىبلفىااسفىلهءن5عرءال

يرررلطءااكطشاديما4ابغنوالىاوأكلفىلهإاإشهبالثءاهءاالىباهـايماالإءأس
ربكااثااثالىلثءءؤراإلثم6131آلىالظالمروزازماملمزمباوألليماتأصهقثفض

مرهءفافىدلومىاشمرفوبئااإاطةوء9مرلصءةلىناافىاعيصقىوأبنانه
يركاأاناجملمىاباإضرفىطءارزارسزلوالرنرراةبراسط

ق9االماواكأشء5ثءةءبئرلىلياهلوزاإسسجمةجماإساماساازراةو
رفىوةنالدجمىضاآةلىإضينةلىآلصألوء12لءاهت6وؤههإناؤااط
ومائةضساأإلكتوااماهةةيزءارهادةوءؤهـثلطإيونائأكلمالديونالظ
ولةالدنراجءلدخآلدرهجمميالثاضدءنءقىط15إلواوىعفئةهـناإءينيص
الباااإسجم2نبدالوزارةرلىهاابرىآلوءويمألىرفآلهةوةيئطءا

خ
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نطؤناقادثتانرالوزارهظأنالىضاهة5براوافة4قيالثدرريوىادوس

بئربرلتفو1الثةراهةوابةغأباارؤثينأمرا04ءاأاناةءنهنءساازث
تتةوشثءسزةءر1ارلىةالزالثفاللذىواىباينأىافاالزين
فيالؤنةالى5ءاصءاألنءشءفاؤ1وامرلىمزفىلموبئضالاال9ثالزبب
يرزومخبةافىمه9ااالفضزالقيانينإءشالالاأساهنددءبهـاسوزأرة

وزيرزلءيناماايوهـلىمرالىة5وأحاماوانااقءاموموانركراسأاإرتةرباط
ينثسءااةومزاأواإكراداالثيةططةذاةمدتوفىلؤبىهـافى
بمنداللهفىءىثلىرألمءاماكأزءانرب2ا6كاثبصةالأفىثوأ

ضاأيؤءقوءبوااوالحءابافىبطاكئ4ةءكيثوعكاألماارقطترطأناعفى
أةون4سوجوافااكفاالذصاقصالصالبىالهثألذاادوأشالنحالىءث2افى
فىائفاألاااتإفئبامإيءأادثادهطواسالىالألمرةااصذشهايئلذاتالجاا
نباالصاافماتترئرةنحنجممامثإانءذهالاناغدوىمالتهر3زترا
مربااثشثءروواحدنياوةسونرزيأخىوكأفزكأوماافوأسسماددكااخةينلذا

بدارثمألةداذنءمزناؤةفالوظاإطءفاهلىافىءفىإالداداازةميمخز
شفىتوىددساط4تىادوأرالماارردءنءصهاوموزارههـلى
آلآءواالميا4رفىوءمايءنباألالدولزبالىاكرسدانإاداشبائم
ناأجرأالىاألرمرزلأنءلرالمخاداذالثسزنوحمدهـأة

قةما9لوءدلباناعءالسامقاورؤوابزماابهـداءانامبرةت
هـماحألطءبأقهـهءزأماإةبمءثيزئي11لتربطاض4طبواماالىشيوىفىلىا
آلوانةةؤرارهوابواوابىةااحمءبمعوباشهافثساث31زاآلوالوزأروال3
مةعألوهاطاتدءوبالحاارقةسالوازدلهاآلؤهـاالةثهـاطلهونص

دوكانلهطءأأىالذىوفثيمدالؤنهواوااممرلحسالسأ1إةإالصانائىااللم
متإةأوااوةرالىءادالوار

نهالذانخؤارأىولهمالىاطفىةءاطيمإبلىءالعاالطفىقالىلهفهاا
ولناباثفصوزارةتآلقاهكزجمالاقيأوثداإةاؤإهـاةاألرءءأاصث
ةثاافىلدااالطكطألةكأثاعةءاالفىينةالدلىتدانهلمأصاالذ
ووزأرتهفىهـرثفااسقياالىبةهـاصم115سوأفاهـ4إطلىتاهإلمرءؤأ
فؤح51راءاالسالوب8
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صاهـبمةلاةلاالنوالالىفى1ايرةالبرادةاق8سالاالراهبزبئ
فىاياتاناإبطوالماداةاصاتونءلىاةةولالدوةةةؤسال2ااتمهةء
وماهـمانهببرةءنه1الهـكأةأأةابدأماءلهاةايرة3الثدةاهاةهـا5إلتالىا
بءسادتمئصقاةاالوىرالئنرلءفىنواالدلسمثدادرأواةرةبئءدهأبا

بروالىددؤأثاةاقسنابخمنصادهأبآمودلشافىاةابابمخثفذجمألث
نءانهخامىابالىزارةواابتساةرريرىصاومقزةمابطلىءرواءافالموصوا

ربالطزارووليةوااىودحصزارياةسرلىءىفاالهافىداطأإاءهط4ترء
نءةاءنزادالىءليزفىالهةاانءاءقراءاالاناةأثدهأثابء

نهبهحاعقرمقخيرلهءوثةالوالثالظبسسحاانمىاخوأفرإاالمرال
ناوااةءلفىااااهرؤدىن5ءنمنءرقىانلىإةصهةإثإااافءااالىاهةااللم
امماافيزازرأىالمتهتؤواؤةءإءداالطاحإ4أرالظديوىدإلىءلىوة
اءجاوابنباواالروفىدحاةآلبااةطءةبذمهـةوالىاالناهىأاززأكوع
مددهاواثبافيوأرمورمددهثسإؤبناإإلهةفأءاءم

نءااحارببافيددتءمارواةدثوأرءتأبرةئيونكايرواالةويرناهـااةا
مرفرزاؤوارصاعاالواةرافىرةوالذفي21إ01ؤسرنءإوإسابىفى
ثفاانوههـابطاموزألةاراأمرافىلادأةافىوابأةااسيابماءننود
آلس7دتاباغرابءلدواؤزمهمألباكأرا13لمأاانهمقإهلىءوىءد4ثة

الىآلباسااكأواةفىاؤةباثءليماولءاقإلءدأاياثتكااالىدبات311ء
داءرأنفىاةيئاإماات3اءاالمىءأفىيخارءفااةاكأتازبوا5وانةةسالا
اوزارةشلةديوىالىإن16دنالىءانالدواةمرتءااؤإطذكراالئدبداطإ
اكذذادموةزارتهوالىرابءعبارديرىراواءوأرالما1صافىاالدهرتد

بالىسزفاألءواراراالةصالردةء4اوءبامثشىيردرواواوافىهءرشرص
ضءوردتوتةطةلىالدولةاكأهةباويههاداءئروأاماأثلىاالالنىءاثاا

يوىط1هـابءينةالفلانواالهالىآلالرابئدءىوالي4الولىءازراد
ئرلهاهبماماآلةءواءدإلىاالأنبربرنراظئادثهـاشهثهاباوثدومرردة5

أنبماائزبالىءدءصيلةاءنءآليوثفىافياصرابمالىىصمااابرىلطاصادبو
الدولةمؤلحمادالبوانوالىدااانءأكأااضازاءافىفاراهالمرءونفي

ة51اا
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مخفامدهلىكرساءلالونرسندمترثكارلةارارسفىئإثألاءةاا
أهةأثبئومثرريهوااصؤدانهتأذأثوصولئرالداىلىناةتمنياةت
ساؤوئحألهـنأنإبوراراؤرانغةبرثبراوةةالألادماسؤوذهوديوىيئا
دهالىصيرواآلبذالاهااإدوإةنمثوالاةااةاهـكابرهءاهـةوة
ازأألةالؤانة51االمدولةاؤهـأتآللذالثةإ15اكرالدولةاءدرةإهإبطةة

4ءدةنلواللذءنوهاباثقءوزداثريىوأوةةلىايابمرالدونيئم
اناإالىواالؤمرثءاهـااصسااواةةالينثتااالرولطءهبراافاعأىما
فىثلى4ةااإؤثةثولبالمحىةوالىؤقوااواكاولطاأدواامؤلاةءوا

ألأشءبئادآلباوآالروالدرللإطىأألءاأامراساذذاكتائاةدركاا
يرناباواألرولطةةدتءاابرةمفءبإكاناامارىاواينإأابنفيوهـوروا
هـادألةةدرةااللالىسابوءثهاإلثروودرىانلىكمالقواوبذالئاوز

نءلةاالأجميانألمياسااافىلألالدناءآلاأةاانهـالدولأةألءاوا

داهااةلىىأوؤساماصكانلىءسالذال4ءالىااعةةءوامإماءلىىيناةصرارالدءا
لاهانءبىاطانةهمل7الافيئرغلىةؤكااةتاوبىرالىالنءالدوراوش
ثرزءادوادةااقنساأما4ةلاسدالةنآلأاهـااألدولةتةةء
الدولة4إمتاؤودضروهةمنم31داضفيلدولالاضبالباتدنءالقةاندالتطة
هـنفىةمرثءأصاكرااشاوصقااااهـفيحماوبيماةجمىااشيئأاهةاله
ءرآلثآلاهاولةااالن31دادةىاوالانرلهاغثءةدرةاال

عااددضخاوءدرسبألةهـاراسأبوةنءءآأدمازاثافبامهليءاءا
ينلدواالاالهاإرأتأاالثلاةءاراهاصمفى4يهاإراالشههتاةااأيرءئ
فءآلباء51هااالددلةوفيجألفاؤالعألاواءإؤماملللىنمانههـاء12جمأاضاالظز

ابوطءلىكايزالاءلفياألىسوادممارالةءاالريرنءااوادمماينأضان
كايزىالاهـلانيمانةامإةواطالف2ااةنةةوبئلىأفىاكرهأوبىدشم
ماذتانساتهرءءإمفدثسألوةااسثوهكلائئأنأةرلةااليما5
4أكاهزألهـايمااكإلسوأيلىاكواهةوارومإلمفرالدةمءكانلىاقىسااااله
يوئلىسإ3اأاألماسسلىء1أةاففا31زدلوكفياراةدرةالصألىء

نىأإابكاباارربوىلئامعفىوتانةهي7الاالىصعمبرؤددفياااثهاإلنثدردثءوكان
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أنلىأالدولةلترسهسحألوأاألارءؤصاولةلدالى4برهلىاأصات12ذاثأنالماسما
برسثالىءيرهةكاواواتواسهينسءإمرزيهاالمكائآلبوارباتررةكأموآلالبم1

ينكرةءساالىةاألفيثسءااحصراثبراأأاشاوالوثااائىضور
ألنمددمهؤسامءالميرةءمزوروميزفىماألقاتؤإيئءصااواهـةاأ

ثءفىرداالاشهالظزامرأزصربىققئءمااآليالؤااسساخثؤهـا
ولءالأرلىءيمصاأتواؤتموانةهااادولةأفىااداطلىءتةوساوطأس

بمهـكأنمارثوالففىلىءالارفي5االرأنمأمرءمفكالهيزفىذداالثثايألن
نترازءألاآلاثإةمميى4ااكراااريتءمونو4أاوارسأأكماروجياأمروهكأما
ازولةاةأتبئإلصاةوابانراانهـؤهـاداندرءمماوىآليراجراالاالؤ
هـأبىبانيؤءجمأاابطبناالاستأثةثاهأاولةبالداوازالمحاذلىءاالس
ب15اأتكأااالوؤدآأالممإضهالطزلىءسشؤلماةسءلهصازالىرانءو
بسأدفبدشنلالىفىةءراغدةقياالىآليزهـساألفيااإتودصرياا
ائةأاوزونافااميروءربانانء4اامانةؤنمرىاهايثناانخةارءوال
تءماخإافىدىأيدايهاط5دأدةالسهاؤواتباتمباءافأئافأ
داؤحءلثويموأمرءالىىديواسرحكايزؤدصاالافىيراأ4ةهـابىيرمو
شانبرهكاااادادةبءاالعوألوالثسءاهـااصمااهرؤنءكاعزىا
اقعالهوأحةنءوفاقنءاالاةةثلرةلمالنه4ءاديرىلىانأرابىءابغإ

لإهاةواوذاكدافىالنءيهرةزاال5اؤلصاوبراهىصوأ4بنةمامالة
آلاسسيى3ااالثااةاانيزيروقثاالن51ظءباصانخششاطاا

منءإةئرئءدالىتنايملابابهـالىإسافىمي51تماذاللالهتألق
آهـونياساماسوربئةء4نرثكاثهـاأل3ااالوإقيابالااأبدلفى
للهىالذةااوئامارالدأضبافآلنصرثس2رتترزارةوافانماالسواحص
ةإثادةايصاؤاليدةلىملةطدنربتلىبرنىكاأل1اةبامقلهـذرةاةا

نررةااازاتمثءالىءةىاهااالدولةادةثتمرههاباننالءاشعءاةروظ
ولةلداوقةءناهةثاالكأسدائاباشااوانةازإطإاماناترااةبا

الثاةءيصوإتزلسزافىأهـاوزةةاصءوةبهاالبولالدأتدءوأل

رآوالىوسهناالصالىذاماواأسؤداورةء1ءافىلهةثووالهـادادءيرهءوجمال
4ى
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ةة3وترأصأءهاساةالتاسفىهـألاهادبمماصةبرمبهو0031ة
ردىاالآلزطولهالىهشوافساالةواطدثام81

ذاتهاطة81ءفي1سءالطلمء01ةمرثءإا4أاتداضةاباافىابمماء
أاذاواللفقفىكليوىفىلايئوزفي9طامىاهـمانةااغةةظ

درءألملىاللمانامةءونأضمامالماااممادنرمانؤمالاا5وةلىالمحضامإارماليئاالدس
لإالةرلمدااذثإرربامىاباوأىناماالم1ءتمءفيبإايماةباورلىا
نةاطااوسناكالبرىإاؤالمحشهرائبسثاللالواادةاأذكاندث5
دادااةءافئلررايرزوىءدضلىءاالاالصااافهـاءوفوفةالىىعااا

ررىبابدحاداإتاإشوأةصانىهإارءعاألوفىهاااشىثالءايالواهـلةابرا
إلهوااردةيداأةبافءأواللهاالىاللهداثمالثوؤقالىاجمىاموزكصى

لاياالأةالىءبناهنهايمامالىءبئخبمالر9فىىأهاإةثزةليرتدىانه
يمدشنمهوام469سههبررب3ءنءادسااوماثاسنىءهـديوياضياش
ابانلدثلمومهـءواطةاثاااواةدؤخساوأةةاهـااااةلذابجممءقاواسيدادء
إهف4وثألمىفىعيمألوامرثءااالءاألقوشوفىةءتالوماثهـفاوث9واجمم
بمدءالىااوإلءوالةدذءصزست9ظائةإلمرفهجمةاوالاال

اةاأاااياة6ءااءاالراءلحآلءلموااةدةدوداءبادودةافىةبر115يويةلىا
4331رمءالمادرئاافىااهـماتاللهلىاصادةءإمااةسءهادارةالى

اثطاداوبرأ13يماثءكلىاالوالدو3اذأآلمر115ةديواكلى4لؤبن6ألما
ةديوثالمحرانجممبدتزاألوأساكانتصءأاةديوتضاأدهـالىتوبوه4اراإا
مةاهـأاوادانءهـكاحثاورفمادهنإوسهكااأؤآلآلكارأنءأواضادآلوممرثءأ1
الشأنألىامانةاكامةأضءهـأندظوةءلرطاوءفيوهرلأنوءءلد
ةديزانافىنااشءااألمتيازاثءنجاؤاا4دانايراصهةاألهلتلىءأبئا
الئاوادااتءأرةءةلموءأأشأةلماكاةاثاوالالاءأانمهزدةثسأا
ا5ارثءىااداهـاالثفىزةاأورهـدء3وتأزاثتألاذن1ادلزمء
واردانتاةؤانكاو14ااهىادواالهصن1الابراؤهسداةةاهـءوا1اهـروه

سهءفىطهانراثانىاهـامفااإأاوةهلاواإهورةحألهـنعاذاةملىا
ةأسمأاكةءاأوداءألىؤآلبادارهيةسءااةوثدلىواةاثاادواهةنافهاث
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تاألونوقتفىفىواللمضاأدفىمةفىخالثانسماإثألاثداواةلأطوا
امأيىومآلباةةاةاالداتآلرالاماقااظااعبرذرناءمرجمألولطزوىؤدث

3هةالصاولطلداورىآءمانهنماكلاار11درردوتحةأذوناهـوناضايموأدلة4ةولمة
ماوادهـفاقلالةاالداايمة4سر15اؤوفيوافيركاخيلى
أوبآلواالجافى2يماينئاانئااالتءاااثىلوالاهءصازوابءفيوا

داتدءفىالدعوفىدمءامرءإباالصاماةةاورءألحبحاوالىااله
ة4ودنأانلءالاةواغإامإص5آلتوءهةوقةوئ4ءاثاتاإةإااواتةد

روبئ9اواالىاااتأبغلى511ديرورافاذهبهـنبالصاادخةاكأات4اراثا
نءهـامقةةداقيأزوناءءبئالا9ءاةاساوراءاتمالةءامرفالتءهافئاال

عءماقةباالصقادايىقيأذوثاةءصألونطواوهوانهـ4ابودءاؤناال
ساهءونعقداةالاذااوهثهرءونةلذفي11ألغاووينمرةافىايخااداا

افىماتءااكأاإزاثالاانشاهـهواابدوعتةلمحصااةاصااوالأآلوءفى
توأودمواةداشلى31تصإئاةمهااةإأ1دواثوقةنءفيسهـىء
ةماةأوفرلى31ةإاوأزارزطةءأل01ذتركلةثاووابالىبهونياأللدي

آلء51كاهفيايافأ057اخةفياديلزماوإةطءيراةاالىآلثحىاهأةالراانأرمق
سفىسبةائوداةااع5ررنهبماوافىآلةكلفىكرداةواأإوس3لذىا

دراةاذاهالنأأف81نءزالدةكر30زبمءواليسافياثاإم4بانفي
ةابرارءؤؤانثاءفىلحىاااتأوةئإبةصالداهءايالةآلثءهااؤناةلىف
ئاوؤامإلارارءيزادوزانءةاااواةفىلأصنءةسةهةهـءاوا
بئإلبرةاب2ااهاهاإلتراونوبةارءةإااةاةددىبئلمعدةطبءظت

ومىدلىيباحومغاثألوأثاهاثافاءماءاياتمهاطثضهنربئايهةءالاوا
الىةوالماىاالبهـءاةفيةإءالىاكةثهـاواةأمرثاهاطااااإنه
للفوألؤنإالإمداألرءلىءاةةثئةهرأنءوكالرهنلماليزةإنيأاآلهـافي
آلالةاااسوثاةوظالزومنوءةإتااإءةودنهةاةهطآلهبزةت

أواداباساةألاامالمادارررتثاواةشة3سزنءثابواال2اك
دوكفى1ااةمالءااذخدداةالإثجذاأهزالدزياءررافىهـهاذضفطالساهـ
بءفؤادبدإمالفاتبرواالراوتحهاماالعكاوالىالطقارابينصلمرب

ةني1ااينثألةلءإؤواولالمألإثالاءادلرطمطأطنوءوفيمااابئإلما
ةدةابل
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نء631ةسمظااانرشهمهـثثعنافى3مرفاثواأنامفاألزاثدثدهوا
سفاثزواااساءرةص5

فىادهـصااالدارآلءةاهصامااصرألهش9ءا3كااائاالةاللأإةاذو
تاهءهةكؤاةالنللهـاااابمءىأكأيراآلةباآلةيمصأبأامرااثالثيماراا
باويةاالرررةاماةوانلىوزرااةطبراسفهىن41ناالاانولطءوا

سالالمةكهالطاكاباؤ0031ةىوواالنالتوفاوةزذازهداومام
األدارئزلماتأأاثةالطدونيرمئام05ثنراروكلةراسةءا

لماامإماهماكلاآلةهـوالمااطةنإلىالان5ثاة1سعوإوبقظ
لمزوأكاالراةةرالمةاشاقال9ةساوؤورس11يندموساخسر
الىةماداسواناالدارفىولطيءالمغلونصءثلمصماوذةاةامابأ

هإءاليىوةاةاباهرئاذيرةةألديفىالهوألوء3ءيماررالض
ةأرابهناسةالانلمءلذىاادؤباربالثهألوزاكآودؤباشفمرثةوذارةفةةايهان

بإسإباشهلثاةولءشراأستاأالثاإتاكأاوبراناليافىؤبيااماأةخوىأةا
ألولهةرطشنددكاصيالمالدلمءلرصمكادورفي1115طفىمإ
لالؤورفارسههكادألدهباهـاالظبلآماواسفاضأخرىزآلدماعأمنيارثفىسيا
ءصربملم13الأرلمهدسبمسرزأطوعهوةهأمنؤما4ءاابئإمايا

دالنالماأنآلصاوااناالمفوآلولااادكلأنا3ةدأللصس
اباةلىءاوواانالىموادأيهئيااراناكاأفهيميءأاالئادنءبمسفى
شثهنءلدأرل3إثأدمأاممعاوشسةسءاروامركط3ءااوبرانا
صكارزلدالشاذصافي15وفىأتم5ءلىءوالامهنينآءقئيلوالف2

مالمرهـمإالةرواهانءبراالؤءكااتاةمرفالىكايهفااال

اةءامبىظزنيبهـرفاانمإاممافىولئمواآللألصسم9ثع5المبائمالةء
سالم11أله01ضااأصرالدولةتدونمءألترالبانجةءساباتفرثدرادئة

الثانرباوأراسا3رألىىنىءأألمزاةنيمامهأثرشاةافىأسا
دأللىائمكا3يمأاماثمئؤةواانءدأاسالةةاسييكطالظذناضوأئد

نردةثمساةألاليزامايمااتلميبهظينصراهـحمهـاشكازاماعامهـاء
س5براإةأؤوثمأجمثساولالاطثلهمادةءإماسمااهـاءكان
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بدصساذذذارةلوزااتوصمدوانهاقؤةاابمااخارماومصإفىنففررءوال

اوأسهـبرةةالارسهافيةبثبممالاواولاةافىؤضايفقرواه9ظ4ظلم12

انرداأحراخثموتمرمافررطوناودأاؤشأنافىرعااسهـأاةباورثاررمةلةبا
االدادةنيهثت119رةرومواالهمربمءئحرفىةةاواهـالةلىورااالبردرعنءلو
اؤفاممظازبدءذاص1هـءاثرزماايرةبادثةفىس1يرأءلىءكأا

ولةلدانلىلترأوالرثصذاهةثاهإاولةلداسءاقاةا
فىاااالىاادولبادبرااأثامرزافىحاأباعمادوقىاوااةاا
ةاااماماويافىنءااسمقفيااذوهـثثثقهـأوخيوئفىانأبصخءإةةء

ابمتائادبراثإةاخيوكالفىفىلىواورالناءأاااوعقةةوانادااناآلح
دبانرراةمراثهاثاثالحبراءاايربواواونبموماويقيثمءادإوالااللثت
وبانلىاةماداتاإأراآلمرةءإثىاأاثرإلحاديوىا01وءاناثاا
لوأدنأنمصألنو4زااةوءألازهـوعبهـنىىلىالحولناا
اضاةثإوراااينراهاةااثرةدفىلودامامملفى4االرونيرائاتلدثاا

ائاآلءماالبفيؤثاداتاولإاسةهجمبثبئ51هااةاااصارفنءثرافءالاصث
نهـاأةائهآلءاايازاتءالألةة11تن9ءابماذأوذالظةديوثاشءاممصمحدث

ثىةوداسلىلمحص1اةاناناثاابانئرفىاةامايريفىاادةاإطاا

افى71ة1نهكلدمةاسضءرااروأةسمحءةفيءااةوءاجمزسأرتو
ىكىفىوؤتفىةمرثءاإالداةيزتأسعالكرااااءيألباصاقاالتةفىةه4واد

ةتصءاداتأل51ءيوماوجمألونمرث5آلءرفظئىدةأاااتهاهاميهاة
صادشالمو2ةوماقبئاالفىاامالارااثاإنرشاموةهاةمامةماإةافى

صضاصساباطةةانءأزلدآلوهصصلىابهإتاصاباشهاررتوةأفيا
فاقىالءلىوطةةإنىباكأةءفاالىال1وأماءاقهسنىالذكايزىالزا

اأوفيارتاذينتهالىأنثانءاألنخءعالمأل4
ارآةأرخءاإةمداةمراةةامدغألةاءفاأالى

فىارنسأرخحماالصامراذءاالأهـهـمإاامرىث351وثا
لىهارةايادسؤأالخاالفارفىالةالسنامرانساةءسوءنطارضوإقىآ

3031قيسىافىءااخربولااءألحءصايختارأفىذاماوؤحؤهـةءرالا
إبماء
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3إكاااضالدمامابمافىاةإائااهـألساألمسارلىاآلايىاافىابطه
اتااالؤلذالشاةءالدلملصصنرإفياالبميىرالواةرسطايغفىيةصالم
يزألاانررألطظؤأسإولءاأؤراآليرواطفىكرناماذىةةةومقراباألممرمدألأل
راعاكأءأاةاواإةماجماالىالاابءفىمغيقر4ونذماوههـكارلمهءفىتم
لناايموبخاا3ؤاكأاالإصاأفىمنيدءبروإمأمئدايمائرجمىواغرلص
لىوؤلىمرء4ءفىألنهـىتنياالدرفءاةااللىدرةةالى3سون4هالىالا

وفىمغاتتائحلىنموالمسءذونأضأمبانمءفيإبمالىآفىالنمدؤمماأن
كرهأدفي11اقةالالىثواسألتلىاضارادنسالى9ركنااوالثفىثىةاالساة
ق4ابصهاهبرصلمةداض11قممسارأئذمرألاالةالدءإقااابطافى

ريسثؤةالىءساءضقيالإربتأشاصاااوهـ3ةةالنوللىاطةا

فىيهكاباامكحايئمزذالثاعاعااواطأألؤةوااغامرءلىءالهءلىباأ
ائيابمماايالةباالستاةءوا9عهمؤىالىاسهـ3إزاتأدضئدةءااا

شمراةادمءااللهومةءواللالإمموهـدىيمن1اولةالءقىةمسغ
لاصدإاماكتااطااءأولةالابرأطلىلداأإشالألق5بىرن1ناكضالال
داكازإياأءاتمرءءمضونداضالمبانمالدولقةالطة3افىأاطاتث
قىأعثجماأزهـاوأماؤةواءوذاهلهةداياليوأماألةلماوقىةسى
فلوابان9أوأتشروممارأثلىألهةواةءإفياليالدذرات5انيزأبمقيالم
فالئا4مشادسايإلوبنالءةإرمهـ4األرمقالةأةصسالمإمكاهـنة
مقةاالةةنئدلأرالئماايةأليصأورالىء6كاالالاقءواةءرا5اال
ويةإلساداةفىولالدأوازكروأظاؤؤادالم33قمساؤهـماءوزهـ3ذا
دىاسارؤربيزائمءبهتربمةوولةدهنىأنمآلمازهمفىءالىالشادسبمألوجمىهإا

ماالدوكالطاابءماءعءىائراةادطاوإطزلىإورامماإطلدونبرج1لم
ساةبا131ءلاالني1ةابالدولةولهـرارالاةنءاصاإيااهلممهقافى

دتأةفىأىلال9طإععلمهلهإلاالفىاناطاافىألإخءاالناافهأ
ةبماندارادلذىااهفىلداقىبهلألة1الىأالاعةاافىاكاأألإثمولال
دهولىةانأماخلةدفاندمممااظابالىشأانبماااضثدهـانو
ائاةس51سهاانلامهفالورهوكااماوااوةةصهشالاانإسادلوثرىاال

عفئةء1
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بثهـءكاحاءكراواضبثبيكلاأموثينجماألنءوصاللىمروههفىالدولنهـتهوة

اثاائرونمبهأنءمذولفة
نءاونءتم9ؤآلإولالصساهءلىهأأماتثسءاوائهوءاتةضإهفىإبطء

ءسس05هـاإةافيالذومساساوأماءةبااينكر9اادماهةاءاوأتينصساةاارباا
دينفىاانءميروشبةالىاةصارلىاأساأبننءيوراالؤأأمالىةولونةةألياهةاا

الرحماحوسةتفىةص11ذواابدمافلافىآلاثإثوؤآلاوظلألقأنواماكهـالط
اربفهاثادالىواإةاةذاغمابأاافعاةافىالىةهمانالابذبميزاالمال

بءمهـأسنءوفاةااصاألىاومكالدءادىةةىثإءإما4اسادهـأل

نءكطأثفيااولتاؤخخهأباانهىاضاكاادثرةوابماتمفءساعا
كاأوهباورتءذاللذدينءإناأونأبوةمصثمائلآةنثإاسشئءظااذ
ماتمدطناوءذغمحاةمهلىاىء6وطإواةىاوتواغأبفي
نءذالشاةذلىءوراأموخم4وثمةاإلألهإلوةلمألالتءمبهيرغفىهـانةاءراارةا
لساالدلذادانهاالماصافىماغادءناشاوءذليونةءافهأتعاةاضإانبرال
رأسالىكااويرةصاخرواالركمقبويااالمدهبرسوسفيءصاأطعبمايهة
لةةمهنهادمةأواارظلىءلماالىأااللااألمءمةوالالظوزإفونهة
ليالنبريمحمظء4ةحمااأثارةألشههءاألبرواالساهاثءالوس4ثةءئخ
قأذافيءاطإلبانلىزارأيمإهطنمربةورهفىالىايددفهقالاضالى
لسصشمالذلكشكرتهسلىأوزإرلءيرلدلهعقاالالىهـىسبالر

تأعنله4اثالهذمةتماءلمابراهايخانهمهـاةواأ4ةثمءؤلىءبده
ثوكاهـعهـاءمك3أنزذالثةالمكيريئرالئهةءهاصهـالقهفيألىلءةاوثذا
رفلوةرابوثاوردنمايمااخارةثرإلة2االاثراةاونمميراعلالداونةلماة
ىبثررعىوالشهبءصاأوءنمادماناذااآلدىلهءدردى51ء1لالداصمالى
ئثألؤاعلىءوالإلتاالر3أكلااددطادفىءلماولؤفافياسبااالثوالملى5يخاسءاة
كازافيءقيةبرءغعبراؤافىوانالدااكلشمادماءأن4إلقاأنىؤأدىاورهـةاوس
ررهإوسه5هزا101إسالويرأضالصيحرءأمالءاةناءالدااصب5
برلىىالىىمثرأوفاالكالةماواةمصااصاريناليمءولالرفئوحاىلةءاماء

مضالدرسىءااالىتفاذارصلةءإاءوذواةإلدوةاانءواراذأفيشمأبراكصما
جادل



بم31لم

ءأصايونبئإلالةمااالىلمونالماةشهءفىصلسلأيونصءاوااهـءأمااردا
ناليأواهاذامئاةكاسولناةاادونااوالاامدةءلمىصورويرؤةنمأألق
نهولفىوهسأةمارلساعاالطقكاساءبهطهءإهأندونإلصاسهطأص

ظاةاكاألإرءءوالاممهاذااطءآلةةثإشأنمرااالطىألرانناإلالاالم

لىدبهرةةنه381وئااآلفىءثءوقامرولىسة15أدآاءوارؤسموآلرةأةا
قفى11مادافىبناهثهدأدركأنثءأثا115هـفاةان5يرإماةثودهدعفيافآلبئ
دءاماكااةصانهإبهءاولذالظعماةفاإماآلاافمالىأنءرأىنمماوصةماقية
مميازالىاخأمآلةأممفاالالهراال7إطثاااافالحلهساادنان

مةءفامبطاألاليرالثاانثرءردصمسبهرربمواالذسصذبائمتامأثفاساألإماثاافها
إقةكأرهالىمرءراواإلىآلإمااأفىاالمزهإلىصةىسلهوربئرانوأئي

خلهراوأدلصألئ4ةكلكوشئهسةن5وااودقياصثالثثيلهببمهل
دسةثايالشاءكألالسسافاأةنراأمإرءفاثالنهدةحماوزالءسعاافىسهما

اح4افىاوةو2أياعوريطةااذقبرةشومويىاةامإءاللمةالاي
رروئما81أةاؤوفىابمبرولاسابوطمأهإالداأرفىولملموبااةامتاع3ءإةأ

أبىوأصينالافىكرلمشسثاوأعلمواألءأاائسنوناالهإمقراالاللدواوبئاا
آلءةآلووالهـ1رأماالوراهأيىةااافصامثءياالفىالهاكالأا

فيؤلمنراوانودانهإصماثش21آوأهامااأهاربمءاافىدمةدؤقياسلبى1انروداأ
لياااورااطمانلنفىالي3الوأانلمليإاائراذقأماضءسعااجمبمانءعاطا
اثاءرزلماوفياربفىألالاغصاذاالةأوافىلىءكاهـربا2لماهـلقاية
فيالطاااإلالةاذذالىيونووبرأداالثاصءااااتمءالسءانمعبوا
سامماادرهةصشالاناهةاةوفامددمهءإبىىهـا11دهـودهفىةممثفيت111ألمااا
التااصإلل84إءولذالظفطرؤاولاذواف2ادمابههلىكالةبئءتو
ووالاكأىلاؤوالىءدلانمااكالمفاسزاارالؤطالحاطآلسإثا
أمىاشسآثاة5إاالالثءأاكأدةاألوراافى3سمنولآلاااةاإا
فىمءأاللىاداةاهانيطساروألشائموالإاااءمإةاقياسفيسءإألداالراا
النظإلرولساةووافيسةمماراإنمالطاواسةرءنإقمسالرزإفىإةاا

وايهأحملمةسااناأطوضلإاناسفىدمثاطترمنءارةءوالالم
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مربصقاثاالفبض4وةنءوالارإفؤةالؤهصءوماهـلهداصاةئأمهـااارغا

رةمارأوثانايمبرفىتىسالثبذووبمثصإلتنءلةاسءانوبوا
فىس6اثيرادىبءاأنرأسءباالةزءنءمادءةامااغوبهـتالىؤف
دهصالزااكوءتزوالنءلىسإباطورتااذانكثاثجمىءوؤارإغاماول

آلأدةادهـسادمااوبرزداالىوبسااقءآلواذاصرثتاةجمأسها6سثوء4أر
آلءاسينصرثوءةةرأوأرهماةاسارؤحاأنماإدةزأرتأفىقفاالداةءامرينثء

لذىاتؤاانءينمزاثادولءكاننعاولهزإلدهتشاوةزندغقودقا

الزماهـغبرنحلموانأرزدرالانهومثاأوهرءاءاكاعثاصاذاةىءافءالع
جماممالثاالولهـغة1ألؤاعةاللىءناالابممال1سءماالصءفىإبطة

والألى1سايرعيرهةوالوأفماالقواواشألىاالىعماكلوفيهوالئالا
4دلثأوانسممااثااجاكأفىئئنةوهؤضاةذالهرتاالااائالنةلدا

مابمءبممىالشفتجيوائد5فإهحءوى5االدلىءىاةةااذءأآرف
اكاصاصألحاوالىالائرايينةلمألتاهإاآلةةفىأاوعأةواالطذنءجمتثاباوص
بآاونأربااصساشثواؤءآلاببئكراةببئحربمإساأ1اؤنمةءا
فىاألابنةائاالتءاااشااااوعاةواةثوداادائراالزمماسفىادجمممألبامع12

داتاالممءلىةءالؤنةونهسسباثراالحاءنءةإولؤةساساؤاهـبواالصا

هافىءوثيانةلداالىمايربرعؤةثءاثاةثسفىاآمرإهءلفاالالالىءوماهـإةا
تإاذاآإللىذالظلهنهرااخلىءدرأالبةوالهـاهصاتكأءاارتافيت
االرءءووماله4ةلمءأنأسالانأىوةتاثاألرالمةةأمالوماءرزأى

4داألوأماءعحمأللةلىآلفااةااكصعملىاراداااؤكانومءودفىءونهذاؤق
عتادوانبميؤءالهقةافاالىأىء4تئكاآلالءاااركلثءوهىةسها

كارزءفىلحاةاآمااالصآلاسأسباةىءكأغاايمةاساافىكامفتأمعا
دحةاقىءةاتامثرضءاأمعدإأفافنمهـعوعزهة4واط
ءاثؤانءالاإءيماثلىءفدرؤواالسءةدأةةدااؤفىفيؤإئ
ةاسهءااوالءأفىذعإقأاا

ةدثةواألثلمماة11اافىداخةءامباارةاخ1مرءسارةففيابعاءأل
الىهداالؤةجمرءاءفامابيداالتىاالروباوثأبءرأةءأألروإلوثةءداءامىوا

م4و
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8مهـامارصظملمءددشسيارؤالةااليؤايلىامعألثإورواالصاآلءبرامو
والثمهءالنسارةاغاننلمااربمرضباهـانشءأقاملادروصةااال

زدوالذرةواملىأرواهأوأهـلةوارثهاواح18ممأنراعصانم5رسشؤيرفيمااصالةا
رنألزثوالمفيأواونسطةكأواشأزاع4وؤخءأواوؤاجم3دصروهـاحا
شاةذوبزرهوةفىألؤاعثوةبإأواومانأةمروأءوايهـدلم4رواةوا
دللدااأماانرررءتاكاذاوبروءةاياثوطاألوااماةايقورتلاةانسه

أهالدبطثإواالالؤاعلىرابوالىةااثوايرهـلىواإفااأىخ9فى41أةا
رقووافانلدواطبرنأفىابئاوصبةالةمبروزواوانىدقةلةةاوابرأوادوةوا
آلثوةأاقدةواوعرءءووعءدلطانءبروساسفواجاجلىو6إثوا
فىوءاماغءةإةةت1وأنراهبزصارةبائاةاالروبافيةةةأمرهءهـانثثجساثردوغ

درةالسافىجمظءسءحوأارخعواةؤألدااوقاعنمطارةأىواالروباافا
قىألوروء4الصراظكلوبراامبئاإلةنمالىءصاةابريدازوص

ةاراثحسانةاعرالةانءاورودبرلدانالكألمويومس42اأاجمردأاأا
ودانالواتدلىالدىاةاةارهتىأانءاثبربرىواأفالىءدصامأدهوئهـيرةة9ءاا
ؤئىانالةوقاقالىلةروقاؤ9ارؤدلةقاؤآلرهـكاوتةاالفىاةااههـوا5ساامعوا

تثةرثةالفىاصدن5االهـماوااةأئسانءوكللةصايومورو03ررءنوايئ
ادوضهـهـرزادتادجلىانءتهالردانءااسافىهاةواالظارقالث3ءولوزاد

ة3رطاظالثااهاخفيإاوةةآل6ردوندةؤةوزابمان3ددأيىافىفانايةالك
كةاءاافىاسالانءوإلةيلىةما4ءلمءا

اآلزيمسارااعااآلا6رره
ثرواآ9ةةسلةالداتاسااألءؤ061رر
لة0531رر

أبالجأارألأةإهـنثثباممأرالىوةهـسأليجمالذىيالاالدينضيوالفاة
ةأنالأالةاأثزخ9نوافىةفيظسمايالفىوةيىقىنا
ءإأةإبنواهالداضفىأرةانىنالمذاؤفمألكلونااونيافيفي

ض5اكبملموانادابئألأابحماىءامهمراءلممرء2اغةاافىبطءأل
ثزأةءإاجمألثانودأافىفىأرةأفياروانشاكابرآلوءماةاةواربةدييراوجاتأاا



1آ6

دماتةاآلاةكائومهـالىكةصاثنمالىلىءاانءةالاةاانألمداساعبطء
نساهآلبؤالرا4ارافياالتباالئالرعقاورألرىثحدثنزةلنويةآل

الحأةاترىالظزفىولى114داثاماؤاكروأئازآالرعقةثةبموآثرعوالةا
آاناالقآللزاامابىوأرغاوأصاراتلثاناهالثتهظوصانها

ةالااأقرأعامادالثنءآلفاءروةوإالءاألمرضءا15ميأرافىازل

نةاااللثهءذثلذىاساشءدياص2واسفىاواولةيروااثواةعاآلءكازراءد
لةاواوابرصإلالنابريديمواتارثنإاؤاملماواتهـاكسوصتانىاوا
سوإتفيانءالبرذوءواناردلاشصوالمحضهـةصإابوصومرلةواةءإ2وا

مراواالمرسابونتانزرضإفيرهوإكزتهالذأدؤاعإصاءقطاةواوبهوالى
الرمىاساولاواىمررالةلةاهاشء1صأثرعفىورالرؤعاابهةالطذص
ةسيذالرادلذإثتفيءأركمىوثكلالوالحووسءودداناانقى

لصااالمدتيألبألئرءازال1وأماثرهغلءدخانلهسالاشهرازاموالله8
أنرىلباوممنم9ءاتثالىردئايألةتاسهكرنوالزاتابرهخيمفى
يرزحمواول8إوؤهـوبئالواقانأكبرداوأماادةءروعصواماكازث
آلءإطراواء9فيويزإه4ياهـافىذبملإكضبا4اثاوملدرابمفىةءلذبرلذة
فرثةافىيهصسةءدمةلةؤدةإلمايمةإراطعألواارءوينءااثواؤؤالء
ةوء24اةاصااسئ511ساعءهامانءرأزاعءإةءالىدوةافهكروأز
سث3ومخانءألوءاللأءىانروزبرداواآل2اليهاآلاى3الىاالهزبهاآدؤ

ض7والحاللهوتبءاداإبصخولاصفاشلب7لوهـةةةهـالح
وىباوالرشااكالىصاورقونروآاخخرالد2وو7ضالبردخطوصقونةاله
رزإطانءمادقإوااؤعإد1فيقيءطااالنأ3ءومةبأننيمونثةاإ

ثرة9ؤقىءوداات1صبر1وأمائهوفتلءاةلىامءأوهالىودابرد
هـللاثاةااآلانءدمىاؤإليوبملمونماهنمإجمآلءالفىراةلىءثمواناأرا
إرهالصسة3ؤإةااوشلوادءولالؤولىوائهةابرممطو15املىةواثةدناا
قاأادنهءنهـبالذهلكلوفىهـهةدواىأالادوامهةاشررلاةان3
ابوءراءاا2نارسناصرهخاطبا

داالزبرأخياوعةاقاافىناوةظةامثرءالومااصر6رفاائطاب810
اررر5
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وايذهءاليةوابالدروسجفارويزتهدوصواادنداتلىةةألاهءلموم4ثاصدرء
ءةفىء4زلمكألباكلانثهـأاةبإيمابخشةثر5ءآلفىةةرط
دلتووصةراالةةةااآلاشهواطاأخةاانهـيرمةاةافيوالمشاسبراوزغخىال
قةءثةهـةالدماثةابةهـاصوةالثسىمألاثباممصهـأاالةفىءاتةءامدهـ5
الىكاآا5اأالمةلمومالاألوقاتفىممااوةإهطرايخاثصاإء
أسصانءاوواأفآلاةهالمومالءاإوااالحثوالمةةنمةءإةةالوماللزوالا

لمافىاللىعارءاةالهالمألياثثلةويخدلهوداألزةةالراهبهاذ41هـأؤةةوث
مااندمعوفةظقاثروارفيز1وبئهةثذةالهاةانثر3مةتترظر
ابماثوددريةحألةالانهايفىكبروضونتلوفاينطلصوابنامااااةذإلفىاباذال
روارةيصلءاأثوداناانلىءضإوفىقيثمرءاةالمومأباماؤلةشواءاما8ما
ازلالأتءاالثالىلدرسااتجئلىماوةاسرلداماغادىنوذأل3
جمةىفىدنحىسلةإلموساةهـفىالقالطاةذءالالةكانالولذألاهيىن5
دارمنء51ؤإئالريوما1اماالدرءلماموهـهـنهاوثونأوثمرروو
ةثرساةاواثراأثإةاإاآلماهينئي31إ11طنوءينايئالانميدةدء

برواماب2الةددسهةآلواالأةوااتعاةاالمواةيةاأسااةألواثزثحال1
ألثراألدووآليمباهأيألهـهالواىه1151قساآلثواماباواداحااةواألهـ8وا
ةبلىوأالثافىااللىدارسأاوفىالىالوابالصاادرإهوهـلموماااثروي
ااآنءيمأةامنزوءاهاانهورباألصاماهـنسائاوءوياماثماواأجةالى
ةءةةأماآلرةعااوإئئااةدامخاذاوهةرسلاارممطالاالظذ3وماة
سادجوساتاةثةءابرادنءضإفيةائيلاالبهادارسااألسادبوتؤإانإدءاا

دءوالنءأاواخاطالههضإةفىةءثالومأانهفوإفاطوان7رالةئبفي
ىءنااآلفىداهإةاالفءانهذتأشمدوةبصألةبدونكرةةصةرثولوةةالا

ئطاركلطزقيآلءؤراةؤاتداثندلصةااواادات5وابالماادىءلمإتئج
بءالندونلثارفااوالال3931آلةيه

نجاااهاربدؤبةذة
41171846061ره779

موالهاسارقاباطيمءكأءفىطانلىزالشهيمارةااظذنيدفئادداه1انكال
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فىطزغءالنتورأثآلرتاالروباالت1هاافىإثئدقجمالءةالرةباانا
نهـءالرولمهواين1ااافىاابرانرالسزسراةأوبوءفوصدرهمماوائيال
ارأمثاطفإااوسعذوأخراغلدلةةوءشالالونوفاةءنالواالىالأ
إبنإفىيإلاءبةايمااؤيتوطعاأاثرلطدوأريماةإاثبمهئهاا
بمفىءآلاسررثأفىنةوءوأةءفىتةلىنجرتافاكربئعذالومدامشوةع

ئرةلجماالة

اصاةبارااظإوىالرواافالىفىيدكارربرااةاناأ11ةةهفىابطه8
لةهىتؤإلىاناوإدداواألهـاةاااألأممااإورطةوءاشايمالتءمماس
ونرالترابالونلأنوداهءلهودأئاتالذناأاساكان1انهلراائاا
مانثممدءا15دأعارأوااالةاؤ4إأآلوالصاساثاءنيثةالءإيراألةاثة
كطونأةبكاؤاثاوانثفارهةزاهـةىلهثهـوالرقطلىزارآضمالمونطءال

ولىهواردمونهوبئؤثحهـنهةث9اطمىأتميمنألةتاثهاةةبابثلىانلئهاروا
الالىبرلموسءبئليلىءوكطىوفءءجمغطسنرواإدؤنلملدياداناوم

فىذالثكلاهاتوزالءنابخواابثاالاةلوءاهـاةاضإووضعوفوا
ساؤداوثاةةهالطاغءلثزصألبرنباةافىودرسبابثمةءاةااةماهةاا
فهانهلءفارؤثةفىافىكاالصوااطغءجموئعاثرالىالمامالمءأوتسدةء
رجلىواوتهااونةااوغاآلآللمراةءلافااوغوزةثفيرءةءع
صاايءلمونبوثءااقىلىرايوامر5لمارشةةالقألنهونريثةاطهيرءة
راثالىاآلبرابلىوءأةطةوةمفءدءإةماهايوءبئأبمفقاعابءامالوشءال
ةءثءآلإإلءألتةبمررءإاتهاوليونطاةاوجاتأمههنىهطءواةةشعاباا

ألونانءاالاوأمااءينةكاهلىءأهةاهـايدلزوماذاةانةةثسظأنماإمأوءإة
ألإاااالىآلاآلثاةطزاداتصاءورتأظضآتماموأبمأحأأل3واأفىاالزلىمالرهـد
تإطاواتلاساباوطثاينتزثمهلةءةءوزيخيةصوسونإنوثافراويمدةا

اقيالىةااةةهطافىونوبمةالرفابءصلىءةفباةآلواآلوالذهـدزااواتواالد

وثإطءعهابغ31اءلموسألالصلمزإانءادكةأفأهـازوفىمرىدواوفيألإ
خلماةةاضوفاواماةوهثءرشؤرةهومإةاؤرشخابرثدةوءذاذ9واالرحام

فواأداتباكيىوىرمةااءالملؤةالافىينةانضإؤرق31ةإ
وتادة
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دةتأافىنراثنضئعاحاويوءثزعثبميرؤمئمآلثوساناإدءءخيووثارة
نءآتءدرمأةباضامنءآلوالءداؤهـشمسلمولبررؤاالتزااكاة5ولذالط

قأيمانداانءتراتينمرؤاثالحبمفىآلمافيةافىاالطييرو3بفىذال
غدولىءمئمءزمضوثأةوهـمرودمغبسارتزوبارو1ادإهةبذششانء

طعالفييوغآلكأروشهالررابىفىرؤسزفىءكلت3طالدأروباوءفىماذكرنا

برذاتعاليرألوءنرألزواالىخامبهالولىاروكانمكرطاندخلمحصايدايزمزلمناه
ئءزالم3اأهممثدهذءلىءسادداءفاكرشثذطماكأإ5واهويروقناإ
واؤرباردمهاالكفىالوإثركانءمولةوتعاةلىءذةهكلأهراهنظودب8ا
نالاآليولىلىاةراإاكأولىالهـأامخاوةمبرالدفىوهفىاءامالىءماغوثرةفى
الدولةنمآحاانائالطسثالث8بمماالاديثركارةاشهاةناولتزليلم
نددبرفاتارقاط1امالدأهـمغةثوممصحمحثلمودحمأسنياسايهآلثرصا
ألاةاطبرغ1وكاوأا4إموكاشاليمظءقفىدماواتاإكل41رؤطعا5
كلوفى4رةعيىاالفىارأوةةمدةلنزالهـأآاولادط9آلردةحا

يزللمذيهراااصلىءاثنسلمرويراةوالقالماأاؤةظةرةأظاراد
فيأثاآدانإافىسهفىفىهطرقطاقاموء7قيطصؤسفىالد41هلأ
سثائؤلط1دمادثااقءذادفااطةلىعارة4اايمالقااناداطذاوتمنترأثئا

وأاسشسربةءةاسباةإثذحألناقسمامالالةءآلةالااعالزاالرعقالى
ادةااكمقءجمألوفيانرقااؤسهءعاايانصإامرعالثفاومحضىفىءارةص
مافهأثوعراثانءائاءتاساماءاواسذرامهـثءىاامااقكماسوارعاذآلءاسئء
مسءويراوا4ةااكطذالظلىءأضنسفىيئبيهـندأاأمامحمألونان
يدقئاللابهرهاؤآلوعيابرتماالصهلةءاللهىررةيينافىنىإإايزآلإاشلىبىكاةبه
جمأةانثرءأعلىحإثهـءايفاذاراالدوان5ذالثفىوبىرالنةةطنءإدورتةإءا
4بمئأةثةءالايإلداةانمخااراينةءفىمانسثف5ورأنهعابنيم

قصألءفىاعهةاالفرةبمواهادااؤفىوأرهـدتيء1وفىظل11
باانرةاعوأص2وامماةثمناابنحه1يهرةكااتقياطزنااذةساا
لحأزإااأثةاطافىمروفطءاالناتةءاطاإتءااداهااطكامرليءأتمرافياالوا

إبر119نؤعثةاوأةائؤآصن5ااأبمةايصلىفيااةةهـأطانيرءب
عوةةء71ارءاالوة9
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ميدةسأثالوحراةوهفهرطةءيمقراطاياأةذفىءوسطهءتانمافيراوا
رفيلةهـاقاالهرفىءنءساثصررةثىواةعوهـفبمةاواتاظانلسبه
اذاتزمالد41ؤساهةإوفىأمسعءإآلءههترفةين5ساألفهرقاتاتما
مايننرإزذدىومءااسارفيدةهأطإلقىشاماائظطواساثا
نءلاهاةواالةساراءثاايواواألدعقةء1كاةااايدةبرررالماسقوا
و11دسإةالرنةااأتىتانابإةواواتاةاصارفىلثإ1امابرناتصطإدبالد

إفىلموبمءدلىءاداروكلجمىةهبراربمالرفيلدافىكأفىنواجمىاتلامافىليراي
ينءن85أةاانائه
هـأفالىوءكاؤواكادىاآلفىبماالرساماممهءصالائامعأ

05

شثاةواكرةامآلوا8اشهامثائآلممرءآلهـكاايمالماتاواتاراتااييرانتسسبإلؤا
اثزهونإثانتءاألادنالىفاالرحالساأوأماءمماصا6آلباثاهااتذ
هـنالىولطاوايءصهاةالوندوبصهـهأةاتاتسأليرإماونوالساوء
الىلطانممافياةةدوؤولولاولةةةءآلروبي4اىنإمصاواقافأ

شأمبم4ءأءولطنجثممدورءلى5ونهةاهوالىاثاإتءإأالىلطموثاولداهاحألا
لةالاذاوخةاهءلىةوءنطاةافىصالىاقهتلةوثطةءذالصثزوقاونإفي

آروء3لىوء4ؤجاتوأهبؤنراطنءبروالمرؤقالةأالىانةيةاهـويدا
ساااسهـاوءؤااةءءاإوانسلىوؤألهإةماولاقإللةةاةويوةهءدؤزةافمثه

آمةااواثاالكامةووااتألوايألءمكلااإةنيديؤمبراؤوص
ارأتماضإوماىاالواوأمانمماةاةوأ4مبرإقساءةأهءاللبماس

ولةقيرءءآلدرأىفىآلوزفىدةاسالهـيةدلىءوفىألولةاسنءصءأفابرنىااف
ءبئالودااصاالرصقافىألاثاالفيماواداواساالسوءاطفىاملىزاانو
ةثهـواآلطالىةءرفياوصاتاانعجصيواشاماوءصتإفاوقبهونشكلوث

ابروخنءإوثماءذالسا3وقماةونإاإاثاوفىةثشبميئريراطنءودابؤثا
ماهـزةءآلدةااصمألءأالىوآلسصىواةثم3ؤورلىآلوهرصااقيل4
ثرالعاوفىانطةةالىااالولجمثانهونإؤثةءد2والىاةسهاالوأماآارد2بآ
ونالاةواةاولؤأةةير83ثوثإؤرشسكااافونء4ءاوءأبهضانءنونهصث
ئاثماهـأزئونإوإلثاالمما11ةداةوهإذرقاههـنابىهـاقرىالوأ

اولؤعةالفرفيالؤاعالادفاهلفالقآضلىمةذثالاصينلثاتةالفىاةءةأأواما
انء
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لىأسالىروطاتثكحاسؤهـوماوذعاةالاةنوممالدمةلرةأذاصانء
نتررأقطالىكمتىوإلتصهأةالى5مرءةةلاالسفافاإ111اأإ

ولوأتاوهـثهنوارجاللةءإثرذوءثيناطرواصبماوانافي5اءافىآألثنسؤد

اذانييرانت6هـاايأرئجاالءالءناتمرنءن3ءرصاطوأطاالواسآوأما
لىدعانقييرأواسلىان5ثةإصبنةةويرصون15ردنثقثهـاطافىننو
ونيماكااللتاافىثنار3ذواوفثءنثهويرآةليااوفىوغدألمانهأؤؤ
ي7شاواةإةاطاقءفةوسااتاساندنأمميائءآلدوةة31أواة

ساايوءةصةباةثهزر3لةشةصهةالى5نإؤةداةاادةالىءيزللملذىا

لثنمماتكاهقيرؤاوزفيآلصآوةبذهـنءةطثوطصنمهرولىءآلورؤهـةاهء
لىءإنويسنكأبنوولىوءشزكنءارئنةأتسانردازابايماالى

مارالالبئوايناالمنءأبىاداهةااالقيةافىعااللاةلفاالف
وشازاافىلارلهولةناأواسةةأةوا

طعةالرفىلىءههـلزعتبرأدءمافىفااممئاماسهكلالافىإبطءث

ةاالااوآماىسؤلىزاالانلىكفياأةإةفىبرويويفنءأزيدوهط4كماإالؤاحمعءأ
نشة4وءاصاهافىوخطءثرلاةدالؤعىاقاالسفىابرزاوةلدألؤاع81افى

ئرهاماالد4ؤثمهـءاطاولىةكاراهنةءدفىءك6اسانءدؤعالذناا
نءفيجماالنههآردىتوفيماةآاالالهل1ىاالالزتراماناآ155وأ

ااقلموبوادءنوافىنسالززونسالوكلماثوأاكريد

االكاهأهـألةااموطئأةااالبماانءأكاوبئالماغءكاصاذلمنااالل5وال
وسطاأكاونهـاةةاوونهرنجواالةءردى4ةفىنهكاابثفئوراةاا

ادرعاأىنشوالدلذؤاذالشا5االلصافيانبموفىاواهـباأرارىاةاوفىلوأال
ونصآثزه4ة9ووأمالؤنهافىإناذلمائاأللؤاعواسلىءءكاؤااالألأما
مإلردالىدونثثممأةالثلىاونوصؤقسثاإمااهـاهـألىاإاءيئش
ونمفءؤوباشارب

ءالرواطةاأىديئبااكائزألالىبوااأأماب3إواافىإبطءإل
ونوبمةايداامتبرةلهنءنلءالدااهمزةةيرء33ايوانفىديومى12سطة
4دواةرجال4أثءلدضد4ةولاثاادءىاوء3شزرصىاا4دىااماآل
والسألبراههـفإةولهذةلةء4أكانكلنوائراالداواانء51مااوأ
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نفليصأئالاممضهـاسءاالوأماآمة1ؤاهاةاتزاورثمبريكازونتنمه
مأطاافرأدواثإاخاطاأئثلىينبىهفيامانزلدرودااةبزمئاله
مفيءالذكاوشءدااذاثةىجةوألءدقضواادلاةوااوائدوأ
لمواأدشأيأريدانةمراةا5وهارولمأةالمبفىرالىافاررنههـةدهالترةا

والىوخاطاإماطانءكأألؤاعامدرةلىءماندةمتادمييرءالالى
لوناثنواالبىمخالىيدونلزوناثر9لوناواينسثاوافألىمافاالقهونكىوفي
أكل41د4إز4اسءءآاواليوصععلفاكلنثثءةءطءكلذأ3و

يايوهدىاااكلاألشلوفووكأالءيرةوامصماجراةدوإقا
واةمفوؤماورااوانصهنءلأةمماندتمالصألوناسةأاءأواانثهـبك

لاثرفطاةالبدونيزوللؤأسفيزاصماكألىءرونالكوفيامادة
ذالصاشاداساثباثناأصونثراونةاةواودهـةاثائصواوع6إتوا
ضايامأموفىفبرءانراواولاثاهواباوما1كأووسهـاباوؤونطءراسااله

ايروةانرأواالمءالواآلثارة4إلالهغالروذإيةونهـيضس4اينءاة1
كأواةوقنئو4ؤرسرامؤثتىاوثقأطرثافىاالرمقلى6اضةاضويذلمح

وجشويرنم3تأواافاموأهءالجمراذهـنلدؤثىسلأراىبوماةوالونالةا
لوغفقالواعراوايوىررنامؤورةة119وةومساكصاصرص
أهراإذلىدفاللةلدراويوىداشاذياعوشلبملىلءميفىهـةايخا
الدانغبالى3دجيشأنالىطؤحدايروااوةاةلةافاتيوىلىلىاكزخيالا
اأثبإصماذاللهمازصبماالىبراىوأؤرونآمىالح5سئافينزلو

نوءينفى4افوةولوءثدظءخيناألفىلوائدالوءأتافئدلدةءامواال
اؤنافي41اثازأوىيمظءوقالهدؤةاوطةاإدطفىدىاداااولىهبالمواع
لكلاااقإهفيءالتهىرءفىقيامافتكامورىأهراطةاهـافمائىأط
ائزبر1وأماهـتهإ3ذكرهتيتمالزفىااتيءنلثرؤاالظذيرانغفادم
اتفىاةااأىتثاماتازانهاطوذرراءعأسؤظةااهـاطتاعادان5اؤفيلممند

ثصااتسئىاثءبلمحارةالأهـجأيزهاراالاهحءاىأوحفىورهاثاصامجا
الشاذنآلنواساراوألنملاوماامبءاولمحارلىاوتةرثروالسكاةائكطدلابد
ذاعنسمويرتدؤنأنالىمارقافىسازةةاءنؤهـقياةواإتتحطااان

اشناب
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ديدررلثهوةةءشكاؤالهاعااتلصكلوأوفىظذاناةوااتنا
اده3اثالقاابالهفىتالمهؤنددةءالع55امودة4ولةرهجماناظذص
ناروءاةالهت5ئراواءتمثاهدقماهدتالبءبانبرجمؤدونمثؤمريناصان
لموس4اءالقهإوكاقالآلةابلهتءكرأوجث4إءيماةأه

اكاثآفىاصضجمرانمانوداآلولواسصاآلألاسءآلةلىافىابب
اثقأوفىروفيرالىفىءواءيرااكتفئآلربااآلانبررةبريأ
ذائرالظذجمةالىياازادوناللذاالظذولهونماةثدونجمالابريمفآناتأهحألا

ضدةءقيبرىظزهأنلذاهأوألقلهزاوهيدفالافىءدصأأس
ءاالانخةإدءألواةءراالأفيةاطثءفيكأبةءفهكافااسابأهع
انألمإجمعوااهأاافىءبرماربىواوألربم11ةةسالىوعصلىواهـلةجمائ
الرزةضصاوث4أوزداةالافااةاققةيونهموااريخاأرزبناا
يرانءبلماابىلموي19حطءاالن4ميؤلىأنمةإكااكادأالحطءاسة
لحوادتاكااان1روشفأافىمخالماباهـاالفئااالامإسااذ5
نىاهاة5اأدالتهاقسنأمهـشسدوفلىامقبمدءمااايةقكرناماؤ

ابهن4فئاالتهلفهوذالشاةاقاولبا1عفةلةفىمويدهووفسآنة11
س14تااالفىابماءى

سهءالىأددرهر
دالىزورالىددأ505ر505ليء

ايوةاصوزماوبةاةاافىأدفىء6ر05ر005
61ر05د

الدبداهامسكاظلصا05115
مالثءاهـافاإةإاالكاولط37411

هـئلةماالدارهافىاآل561رلم

آلبهأرالئ063رره

بئرءنافىثهألوالفىاهذدنموؤنروء4يمالصلدض343رر0005
ماتااشهسإبرنافؤءثنؤسادمائةمراثالالدصوضنهماصاا

اذيلىاىءساالىامااةانءلناةااكيرةسآلءلأوئآلمراوالىخاثيراا
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اهو613رهر

زإونءةإأاإءالذىالديئمرر
4ظ361رر

فبةامظاالدولةفراج7105ر006ر
لمااوؤثااددءر81ر

رنميدوااجميواضاداءذاوهـةدرىءنءسانةءدداء5رره31

انرجحالىفآلساعسالمااالإلى
ااىةاالوللاةا

ةولخرأبرادةمروثووصلىربانؤآةابعاساةملاضإسلاائثهةأاند
بوالجمىبئويئهـضأايعوظةءأوإءالمهزنووةمرءااثوتةرءؤ
أداهظذلىودىةوإدةااؤعنوازةوولىءومسلهذكاذأتفىهياالىأ

ماالنردطدتواكىةأافىولىرصوءتؤفىةءبف4وأطؤدؤت
هـارةةمهاالىلىووصااأذاهـمءأالطتاثزفاد2اوقةيخااثوابارنء
سارهااغالنالولىاةةامادإرتىحبمفىاةاسوبسةهـ1ئلطال
نيرترأأناواغةءبخالنرىوالهيإينساالىااصألغ51هاااهـتانءاالبها

االولىةةءالطمءشاادمءولةااوسلوخ1ءم3ءبءمهـوقىاحلىكابااؤجام
بهيرناحصالؤماناالدألبثصالوالىاه11ان51الىءكانالؤآ

بالىعساحةاةنءتاراهـاتتمىئواكوبالى3لىءةءتةامما
وةالهلءئهماللىاآلةبرتادركاتاألواةاانهبمؤاكمرااصألدموء
ةةءاطإنءطمءأالىءباخؤوالرااسرالقانوبانةيباظازهـادا

وكأنةةلاءلىصامالمألعله2ءبرأوربانوءينثسءاافىىنءأنءوهماألولى
ثيرأطىءدهـصازو2افىآلىداطآلطواناظربراضا5راطت1
ةإةقائدوااافيبئركةاءلهرفيااواقىالثالوكاهوهـلبين4هـلمبماللا
والألىءكاهلاالعاولهايرهـوةالةاانءفىالديئاثا4ظةاةءخدبعةاوا
يه31ولىيرءث4ورأقزدارقااةءااابنفىأفياش101مدازإلنهكانالفئ
خنااالآلوبضلالىلىماواةهـاةالىءاأيهالعاطولهادااكلووامو

ماندلة
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فىاوثىةماجماء3وبىالربآلثةهح4ةةزىءأفاةمههاالواإلممانة
آلءبافاالىإدايانمانريماالىاتةوصاثهحباكينوىاداربانأافإمءاثءداء
خطوالثلثيرلمايمايقرزاءدة5ألفىءاشإلةااوافيافااالفىان3اال
نةانؤاافىلدنديدالثهئءصلمدوانكاالمماداررامهلةءا3يالة11

لؤتاداثرةلح3هإمطانءيديهلىةررالأئرالىدأيرالناالتوماثاافىاآءالضا
مأاوكثرةنمآلدضصامألزدالرلىاآلةإطاثتءئالظذينن
ادانمىاآللىاالوةةالوفاناإبةأونةهـمنمايمغلىاآؤأئيدمصرربرماا
منرداورئآرعدهءأانموبراقووابيالرصمدةةدةوامدوثمتىروما

نرةاانءفىنكلس4اااالدفىءمابهأميثوأصعوودابماأدابدوذا
جمىاوأزنهضونااالئالذةاؤدانلىاصالمإبىأدبىأءااتامىلمىدهإو
اوطةثرةسالةبيهءأساصةآهةينةااالىكابانملىءفطإةال

مهـءااسالودافهسلىوهيادةوزالثارزادةلةلةءب3سواؤافىلهمتأهمما
يرأوالملدراالهتؤناوداءءااراامىافىاطلىآلىهباابناإةأطرنطحهاا

آلهاواةاهـألفى11حاثاإهءاضإنءتراءفىسابمينةإالىآلة4الى
طالىسهالىلماداثفىااإواسادمأام3فىإنوافىآأالة3ونا
فرص3وأدامامةهـةةلم15التهم3اةقىعوازكاوأءفاواءءظذا
االاةاارذدةلمثدةكدهءأدرانأةماوقةوالوبسنمقاماألنراماال

فلزمالااةةطاسابهووالكلااالنمرة181اادالئماذالىشوأولررهاهـلئهنول

بدأآوفيىاماطاورألكل4آذادءرركانلصاإبأةةاةطبئ5أدأأل
أنلىماءادءيؤةوغفىاةوضمماماودساسئسواازادناذرزتأصمةمو

ورنهـظدققيةؤفىرماألءاادآلاةاانئادفىداضاابخفى
ألمنسىهـههااالئياامئأواسمائهائءودةوالفوزاكيةبرلداناعفئاشءااصرا
ةاصاانكألأنىآنمدإورألراالاااتافىهلبلرااناقااثذب

اةءبرهاواالةفلىماالأأفىابويداسبواكلاوإذ8الثاذسثزإةكاة
كاالثئا11بدسلىاألهشرةابرايىلاةبةنإثاااجمونمالبادةكاثمة
جمهـاالنرزالئهـإ11311ولطقلدمراه2الالأدةالىلأارلفىثداان

8أاليهأداإةءدةأذشاإءعالراملماةابردةمعابةلمبيالرةانهلىا
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رةااالىدؤقاربابراعءسأألءساءرألىوءفيأزامهةإسالهـايءوارهـ
لىاطالةاإت11رامحورابامثفئةىاساالءواءيراباإمرادو

ةاراشراةاألبمنءلهماىثعاةينأثيوسثرمقدافازىقىااكلكأإنادض
جمىةةآلراندةءوة1اةآلةإيرةآلصةبهصونإخرهةةزببرادةهو
تراهطبارابأةولوقىآلءاارىمرأنهولقيافىذاالذنوأشءداالرإو

وعةاهـاأنلى5فيذورالضونممرةةوأراسص4واصلىليءتدتافرفةع
نالاثادوأ7الوااتأةاندفافأ67كأورةنمؤنجةج12نأمامآلةظاة
إلفصفىءالقاالضلووبنواتافيطءلىءأثادولةولءأالفىبركلتك
لوأةثصةسةثءواذأشأنالىورونءأافورقةاةمارفادثرهت

سمأنءمهةمإةشهثرةوىتإمابدى41فيواطمهـئرعممايهالنءمبمس
دادلىءوفاطافىدمثمميرلمغتتانءذالثتءءمزةمثرموأهـريئأءاا
هـاصياللىسكإدةدةومإمأإلهبئاكتاوأؤهاضةدكاطانرتا

دباانماأشصأصومدكاالتبرصائرالنرة1افواإجنمألألهثظأأنرالمحصاىقي
إررااأسآلوةةةءةرواقأساواالؤرثجئونؤثواال4راتادتم4وا

نءهـءيئااسفىاألوةسواخصطوبمةاةاالبزتصاوتتوراثثءيووترش
إردضإأوزألء31ارفيالنهداردىكأءاطوواواوةإغءنربةئ
مرافءاللمالظاؤراإحبرإءفى51ااسءاروأكهااصقإالدولهـأبفارلاالةء
اادصتةتانءتوأصءطءاواركطةانرءة15ااوازمنيتءأدانوإ

ابوالمعااللىبمترت3اماول3انءدتوبىإأنزعلمبرأفىاثلىاسازب
فىدودةثدءرهءدانهـءنءدينلوءرهكاةنترثاشهلىالذإودجاتءدرم

بربوسالاوىالذىلهةأذراعدوهنءوذرأشسوله4فأكلثينةءألىاةب
وفدةءادأتاثءشعاالرماهزواوفيانييااالقدودئثءلأفيافينءنبرءمى
لةهـابئءإقواسةاأرهاشنءلئي31ةسلتبأنافىوسةصمفوأبنءدرا
همصاغباهحااةاسانهدةلطيلطءإكاثغءلةاليصاإخىارتفىبئثث
ءكلليرءثمبرلسا9نماذةاةابةاطآلكاصودةواةبفىوذاكدماءهالىن

فيةةءالء51مإءعنوءإنةالءاندءالشازنهافأزتاإبنةاا
لطنعبرالىثيرمهخثمللماابركازاالرضلىءفىةةلأرصةارائمكلوا

ةنرربه
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يهطر31دعينهبرةاصاالثذلىيدارادةابسسفىهزمائفىفياأوءأوكايمآلزرس
نزخمافهاثحايشإولرأوةإرربيزوفينلسسئمواالاالب51اصاوت

مامىفءافطاظ6وءاثةاةلىءلىألبررانقيامهانءكلرشفيثثممواماسانا
قثلحإالرااثهصناةأصاطةوةثساتدهلةعاألالىعلترضثم
زلترائرئذاثنءأرةماسهاألزرومأآلصسالانلى4إهاقءلءاأمثماا15اةاحامطإةإل
ءاحااناه1لرءلالمحافيقءإودسىدةءاالؤواملىوائمفىإماويراهـءفيلطوء
مازهـالقفيهـازةنءلىرصث8يهفيافىاؤرصااالثروصءنهحمروفماجمبهوص

ةرفيةهـصنىال4ءءاةاةوضأمانشبمواكابلىارلححطاتتيوس
لكبمالمءعيمبراغيماثمهةأةالوااأرإدؤزوانأوألطشرالاة9اأوطء

دءادفطةامثال3ىأدبمءامفىةهفىقرةسثضنءلمسهعولرممءارإططوير
دالنافأفيامهاداكممانشرافىالاقااالسايط3ةيىالىبألرانمة
دابة9رغنومابذالفىأءإلدناانبملزمابرذواةيرولةإةافى

ىسفىدرثاسمآلوكلاراماولءسرصااالئازرنصمإدوءااربمسااالة
يخهوءانأالاأسإاازنارايمديلدانءنرعلىلئجمناص5ايرابرليىنءأت
بروافبافمادطظجمىوبرلاوةفيرؤةايبرهرتامايهروالظدءرلىلز
لشيطءوارمتةواسكلءدأأصلهـالمىماوائدوكانبةاآهبأسلمآا
اإةاو3اقأفىالة1هـأسلإضوأأط81اوصةإقيوأآلةثءسئااذفىوإلطالى
لاكلانءئايةايمءزلةهونضابمفئةةءكافىةاسامتهئريةاهمأادى
للرأناهارخربهئمدألىايرةيرغوالصما2لىاداءأنوى1مااماداافىوء

المفا5صااةوأفىصرءمحا2اارلشصاؤةنيرأاثرتساوا13نزاأثئروألا
كةءاإةوصاةحمفاؤدالىاافىاةئرسمواسهومبىهإةالينباااناوأمائيانى

برجمالىاظهثلمهالإاثبألثراراداوةأإالفطلىاطافيأئلملأالفميدإألمزاثا
حوثرفئايوبخجماألكايهجمرهلىالىمكةافىةفىءفيببر3نءآصثءإجمة3الن

ة11ماة8اشألةألصااافىلةدؤممالثاوانزنايسألسهمرةثءمممالىاسىالىثاطلمه
افااكامءفىومملاثأألليسثااكةمارشالىهـلداكةوءلاهرلث2

ئاإةأثمالكفىاسئةة3أالماإذةبهال8االةمءأوأماردءااماهااالااداليربائه
اذلىءليةتإنامرثالكبااءالانباالالىباهئةالطيمةءضااوماءاطا

حفئ81
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ضةثةثصذالظيمئالىلطةحقاوسكاالمةا8ألبيمواالمأتاب
تأستة3وسعثادبهالمءأترنوويدكاونونةوريزيدرنمأغ
يرافىءأةالقهمزاماسنءذاسطوأضكااةاهـصوفىةةاةافىبةديمء
له11طساالنيساأظألمةىقالىءااليثاساةافىلةالىامكلإفىدثو

ةةأدفىلىءلههـنؤللم4اهءاللهلىالتهولرلأبرىقءدوألئصص
فى3يخالىالموس515التهاالتههـلرسقيءءصاهافأل4كاةالتهناءوأ
بابالىإتةفاإيمواإلةامهـاسأحلهلى7وءءاتفايمالهاشتألهواهـامايما
داااتدضثمدالمولتهمؤةإثايئيماالىرتوظابئماإكتءوأدتإلما
تؤقيأرثاهـاواةافيثويرراللمهرصبمااثوؤيمرقيأتاباتماصراملىا
قبأحمالءدار3الىوتطأابى4لؤثماركأارمدقياثذإئساءتتاسما
درسياسواليصا6ءالىأواءأداهااتقياراالانهكلاؤةسكانثء

اةاوملةءيةالاباظةثرةتاصاوأةلىأسنصذداقيإازدرقاأ

أءكراهئىأضطوأيردتهفئالأةءذتأشممدااائجأا
التهةءةصىمايةافام4ئأاكأنعالىءالىمقاالقاؤإسهوئرأتلىار
نالجمهفاماأتإالاضدفىاوللدضباايةؤتحهـثمألآلهأأزاندومومثز

مةااساةبثءبسيوبئاؤهـادةاالايألولمحألنأهوذالظإياالىءااإلقاشا
ينةولإباتسةثالشاذروضءا115ن4اهءثةاتاءبركااآلهفاهاؤاةاثلىة

ةرنء4زماءععواإةوانسلىاقلاالبامظابئمراثأولأواىبي
القالاقفه41دلموراهسزلىجمضكةءألىءنادديى3اادسةاأنأثا

ارعأيرأرفيإلدكاااناءاناإاءوالؤآى41مهيرفىفءوا
أسلمرثفىسلؤةاطثوو2اماوق11داةئهلىاواوزشا6نآايؤءإواأادا
ءبافىانؤساؤآلسءانماتأةظئءاءألشامالفازبرافى3وااثءماوالىايابلذا

نءوبورعوب3لرةاشطرواكابرمالالىءلىرصتهذواقرطافىأئرة
اةوارانهوانءاالةارأتةاضفىقثاطواائرونسنائهأو21بمملأدقء

ن9ازلمددشهاأكأواؤولنءاكاةكلتدء4هـىلىلياةثءتاريةةنصس

حيراقءتبرساوزاللةمإهءؤبامىإتعرةئ9واال15آلأرإاالءكةن3دء
ر113هودتاطلطاثالوزوعرفات3الىنااوهاآلعدتإهترثمىلةتوأة

ثاوأ
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نءةامنهأةلالهـانآلكلءذوأنمورءالىدأروماتمناثهاالةاافى4ثاةزروا

اللهآلمفضنءابرلمود4ئىمثةإةءوكانله9ةالتهألءأماأددانإرفاتءقء
لبمآاريماينإرءصقيارالىوجضالرصقائتوغأطرهءادهسأكرواال
اصألىءةأالىمكلبرسالراشاخةةاألءاالفاررءوبرعاقالقهللمالءو
ساامئالزالثالفطهـا3زااةاصاماوكانازدلالاعايرقازرذ1صام2زأالنء
كامالافىونؤيرةيونككاةعاتسث11قمااقينءمروإفالىاااصكيائرئهنونير
ثرىاونمرسرءزااةةااةمءآل9ابنافدفةوقاغمقىاامواطاملزوا

4نمالماثعطةراماة49ةاءلىال34دىأافىاقيةيااأنمجممادةنوء
سكليمرانا4ءماوت6عولااةكلقوأملرطاطوسفىالملموناضفىأ
نهض4ةرودىةاسكأءنوويدمداعنودويسعارذنى8يئاتهـواوارشماهاح11

ذكرءاللىقووهاةصمز3نكا7نانءاوهـماةينءإدةاإرةفآليسأ
شرونمأةإةءوأناسأتانماألؤلىقنويمآئيلمهوماةسدابريرشقوإخأمااوال

م3ةإيذلمالاساواولهدسصرخمالاظاواأكأونفوون7وفيءيزدنض7ونجس
افىباهبةأومابرالعانرعةايوهءليصافىأشاؤرا4ةفياةاشسااباالى

لأرصإبهألناهنصرسارىنكماصطةفاسبرالاذوواقيشهضإئادسوكأا
دورلقطأماانسجراكلىصرالئه7فىءجمنااازالثساةأب511إماانالمط12

الهأضاإبئقلمدإواةافيالى5التهساالثئاهيرمترةلحفيالى
ئطءالراإأيملهإترروؤةءادامارءضفىنالئج1اللذاالماأنالالمدإفىوجما
ىبئأفاوأاأدفىةاداالنلونهـكاكاىنواحالفئامانلم11اذءفىرماللهان
اللنه4اافىءثدلدىراوهل8إةاءرأعلودطةدوالاانيئثرلياةافأضلأم

4كاذاووراهصطاسهمافاصملدائهوفىإباساذأباودةئآانمال5ىةلهةا
فافىة4بمقصامرت3فى5رلطراطافىفيلظئرالهبهولىساتئائهزدوالانه
الى31ولإإة9ةقااصالةالمناقملىابصابماهـفىأأتدةوةاثبؤذمحطفى
وةةشاءضاأسلىرلىأولمآلاثرداألىااافيوشآقىآلف7ض9راةثافىاأفضألط
اداداثماهثه18وارباةامااومإلاإتةالىرجكلحماباملأسبىصقىس

إطخاباأماداففىاألركىنءخسفىت3الىترسمآلفىداإكسه
مئليأثمالكيااشما3ء9كاماةاآلةترأدبهةالىس3روةامافىامى
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4فىإةماوصامالزنارءبهعاررىءالولىامواافىقو51أدإهسامالىئءالى
الذنزوأهقىيسىوافىأليماذةذاذكرتطءوادةمرءحألواناسأدةماتءكأء
ورجىكأءكادىةءاءهءاثمودةثرءرا1دواطأصةءمالناالدلى51الأؤكرواوالثء

إرمقاالنتهبرزؤهاةءاإطءكةخارجبصالىحمااةتءكروأعكةهالط
أتثتمأنالىإىاثابالربتىتفىصائهاحءوأدتدتءأثملىءداث

نشثءحااماكلاؤهـنااؤورةااةيفىدبهـالبرسال11تثرثأحماكأأاؤلةءاا
كيرسهـةعاهالىهأرمالفىكاةدفىدأفا4ءاءاةحورثالالىاباررواي3اثا

ةمهاوالىلةافيةاأوذالىلزمهأدطالىينثوأااكإمندىءاذيناائىةررر9ءأه5
لىءسوهـطاردبالةظزةصالىأذطةيئاؤراوااأللنءتثءدهـء

بير9اؤئةةخموااصأفةأالرآلأأويىألءواخسفىأؤوبمشوأكيئزر
نولبمابنرععاإلهداةبرثربىة11لهأأنالىئاءأوبنهزالثذلحمةرواصا
مهءنءنأهـفاكةثرءءلاألأايخمفءصانةدةإرمماةاقهـر9ءالىهـناسةس
جمسذفى7ءةومخهمائةكمااورشءألرالفيممىءو4ألهمىدجااهـءلدالبه01كرادطو
ةجىليهاحالاعءوار1لأرسالجمةقيوخاهءأعااصاغألداإالىكلكةنء
الذىبرلناوداباؤواطصبرمالةاوالىنءيابدألرتكصواثؤهـهـنسأ

ئءفف4فادهيوءوفلم4ةاجميام4ءؤرأتاالوازبمفىةلىءواالصكانةشغ
فيارنايوءهـوءفاالىإالولارمااآلءعنءإةاؤهـصشثفىالرأترةإةاتةأدأفى
اندوادرءلسنافىدووقساثاااةرصثماهثادااوقىاصابإقسط

ثايملاصبيالقذلوالوديةإةاةءإدالىااةإقعائنفىباحمءلداصكاتسهـحمجيمخ4ءؤسنا
فىال8ءأأل5لمنءيدالفىالجمىاسنوطرطافىولة3كراساخثطإلتاا
ةءاسثغثءئاهنءةاوتدومبةءينكرءوسواذذاذاسرتههءآلءااا

فييخاةلواسءصثآلبوثءاسمريقثوءين51اتءدانةلىآلوواصءالشثءةةسافى
توءرلبامااالنؤلهصنواليدةآبرىمإالدفىلرايومابدونشكىءصدةءوا
11إةدةمسواةاألأؤصاباءلىءءرهااآلةأداأةدروءث43ءااةالىاأله
راونزإتكامؤكفيهـترإواإلبةيرءلىاىسواارفااناإظوهـأةذا

لءاخإاادةداإتةوادةثالمإلقاالتباشءريهافالءااداة5
فأوادابالاأداهدآلوإءالافىله5أنئرءوعاسحاللهزاهطبرادةالدا

دفاأيىا
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إةلىهألئهلفىوةاألمأؤإصزقداظوسالمؤبىايدىكينترفباوالقهفىدأ
وءدبئظسنءالهؤثلمويى4اءاللهلىصهالتلمليرسلىبوالالدناوءءسايناالور
4ءاث1ءلىوء4صمابايئظوحلالتألونكرمدىلفىناللهوشاهبا
يهيدينرتأثااثااومااوفيالمءاالإبهءأهـامايماله6لىوظالموآاالةصا
اامائ11قىدؤالمواةالا41تء

بمكاااساللءاالررةدىالىكألألىفىاءددثشىظادةااافى

أغامطاةاتووأساىصاى5رفىواىءألماسواالةاما4إههـ4أهب5و

فيمارمهوأنالةؤإةلىولإاؤهصتماماكوءفىطأؤتهنمءلى2واألأةالتهاياط
ثرإلم3اي3اتاذازرث3مىص1ةلمااتولهدبهلةابوببازاصفىأالته
خالىةاتزصماؤلىةاحإتئمإركةاهـداأثاواالمءالاةءال1الباالمعقء

داةربأاةآلااالىلةالافىعااةووصهدلدةاالىفىاإرمانءاهةأمااإءرة
ةبزالىهرادياغإدةهاصاعيإغارادبماكانمانلىحياتلمذىسفىانزولاردتفا
ممالمنوبةوالدرجةاؤوفمان1ةابسروتأركالولمةالافىرإةينالؤ
مداندططبواصعاوأواللئعاإالبافيإنوأياماثأر9روال31
امتثمفاعاعثدةلىومؤشالىافىقآلفهـاؤلىورةبالتسقاابمطا

نةلأالاؤإص

لمحيماانثالممالمادفالى
عابوصوءيخاالئىإاإديئااألفى9

53وةدر11ىكطهألكاواةةشةاآل9ءأماآلزايماآلبهةةإبساط

وأولدىةااأوأوفيم1صافىاثرآللةءؤ3م6وآلددحبحاللمومارلافىءثهةقيد
كانإلمأطا18ميئماهءانايى5وبرالدةمإس41اءمبرااأداطههسن
آلةاملىداالبمةنجميثماةاثالىؤوارأوءرؤمربااابالءاائالمى
اتهـاللةماةةإتاللىااهزوارامالملهكل17ماىوفىوبمسيماتاةاذاو
افيليءن3ايالالىلهساهومألشربماسآلاوباكأواسالإرز1وبىة9بيأئأصرا
ألنلمىوكاااللهيدائنااؤق4إناالذلىلءإألفىلىءصاافياةاايميىلطاىا

ءررئملماءؤلنم12إلمسا8مبابراطءاقيلىسأهبهيرالىفيالئهفى8ناطلىلده
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أنأرادورمهاةهـاةأبوافطضءاازالةاوسنؤهههلىوأعادهإظاوراص
وألانماللهىآلرفىةاأفاللمشهاثءاللهلىىاايرالنةلزااشءناهمالىرر
بئءدووصصإطاصالىالديمبراداءواكاةءاءثههـديألةهـوهدكقوء

الؤقي4صالقهىرةسأإصامامالهاآلة2أاراثوالألاالىودهفئجالجمانا
وانرأالذىافانلموفيااأيدة51القهاتلالفينكااجمءالاهةماهله

اسوأساالصذ4ادرءمالىءةولىاأتهامههماراءا4اتحالى5اوهإةاتاواذع
نءهـعقازانداوئنألالىئامرينثهكنمامقااللنمحآلمزاحأدران

واناذانثباى13واوالبردرأنطءألروكالدؤينأرإالىثصرجمأءيفىمانطا120
ل1ثواهـباةاينةآلهاالوثءاأةهيئالما41اث5ايمبراداءهـاةنهـءالذىيزوا

تروةكهؤثروء4ءةارافئةدفأءديرخوةمهزاهـلذىايمطالىبهوصسيئ
هـهصةيمادرانالىلاأنلةفادافئصاوسقإخوباوضامأففءوأ

ة121ءدءةهرةأربرءنجإكأةءتابوائاءيخاألؤالويتروين
الثةاشقساثايئماالةةءتجااثانالرعبهـزإلوينتروفىصبى11
يرلمإلهافىقىكلزالص4كدوءةءااابواابرفىالءدربمءاهـداءةو
واوبذدهنءلهةةدةواآلبدؤصابأواهرسن8هلىراوصةؤنءصاباةوز

نءأزوردةوادازطاركطهاةانواناتأيىإلثتاالاضوطجاابض
طحةةإماتاوابذنءإسءسااوءاذرع4لزلأريدهااواكةثبرين
نجامارضآظنءمرقىاثا54وفيإجاقء4فيةوسازرطإ3سااسع

نءايمةإمهثبروااوفةهـءءوبروهـاالسسكصاةءقاماخالصتةالفىءبرواشرق11
اوعقاةنشا1ق8إفيارىصنءالألالمألد4زأئرثءحأسودالةق

دةءقةبهااسبةنءقةثثدةاةزفيلهوامرباآثاناليههـةذاشمكل
مانءفاهةاهـةبهةفهةانءدوقلفي4ءالتهمحابررةارسايخاماحوء

يخاماةتإاماعهلوفيبرؤإثهـلففىأىوكرءكأاهـرونثوءةههاارهـلمجرةا
سدث11ئنطبمولىطتوارساببذهـنةرءاالبطانغرثهيزلطاثا

سارأشثءرء4وءوقيشثأءثةاولهؤطببرةلباواسلمشافيساأزلدعاللثررا
نءوةمكلى9ووكىشثءآلء4ءاةوافئذدوأنالمةاداءىاثءأ

اهـب9ءآلكلاةكاإلمزر3صاشاماوءسزنءسابؤئوبرثءالباضآالد
ة
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سالةهوةبماااممانءاشاالماةباةاماكأباتيةةءماسماصرالزآلصر
لهدانإمرسةوؤالما41اثءيمابراامةتروءحؤثءئكأدالىءآلاجماالب
يرزمؤمةمرفياثاوببراالىرافباخسهورارةفىأافىنجاءلاةكبراأبناتةإاللثاأل
سداكاوأ4ستعاانمثماسافاصات4اوىواصقأرإءوراوه
لثطواظ2الىبزونالفرهانلمةواألمااه4رفيءروقىونؤصانآلواربأماوء

دإلىءن11طاووابضنااؤ1وبخةوللم5نءواناتالىءاواأةآلمرؤونه
ولةوؤا2األفىزاإسديدأومخنءثاتواطاليمالىنءوترءمرثهشوافعس
دودآلكاد9دتابافئكاداوءإافىوهةافىاساسئسنهـدسلمإ31به
افامااوشيناواثنيرفاامبرلىآللىإلىءلىإاثاناصووالومإفلمااا
وأولاالوسكللةلمفىةلىابأناروالةامامايمئاثجمفادااا6اتاآلبالةو

لأارأتفىةالىاالمامدموةأثأةسفاذااألارراءماإاالوفاتمافىل
فارةإظدفىالةإااألابداآلغلىالإتدخمأاأرلثهولمواانهـشكايةلىراماير
شو4ثادفىأنفيا1ئويزلدأنهـةآلءبدلىءرزإلدةحمعاا8مهداماص
صزماةأمرظااالإةواآلةةكىملالسااسد6يندفااذادمامالةافى
ءلياأوىفىآلااءااآلهـيمالتهألالىالةءصافىاللهاالتإماالتوعان
ثبرثعمثأهراالثواثردةاةانآلشكالىءمامبرالنازالشاثإئماشااوتريلهيدنلىنكل
تالممالاإأألحلمحكلاولوارعالىسفىثجمى9فىمطرون5األعثال
فىلطةوالىاةلئهواكلااألأنءصلىإلةدصةصوماساصكةادلىعا

ألليرورىاأأثأؤدمة8ةرةءاالةأماماماللطسأاوربخافىال
لهـاذيم1111فىءألاالألآلثىدهـأسابمبهاإبكروايمهربمط8نىء

المسااءيمهـبواااهةافروضرابهألحوىااثاما1فىيرامائماسرلمئماءإآو1131
ئرريئافماطااإفاألءإيمافءوبىابىةااعااساهفرابهألاااوأفا
الماااوبابافهأداالطذفىفلىءفىثهـثارةاسلءاعالفه4ول21زررالدلىاماماوا

فات1الىإهوولهلىاةااآلافىاعداك9رأبئ1االلرواإهطضادالى117 هـملهـا

ابأةندكلاأولاوسمميأامصلااوئمجمألدويهتورمااليائاارلساداهـةلى
يماهمانرورؤواااةااب3أواافا3لمافىغولثالمااوباابىفىهاكاشاادلى
ءاميمدالتظ5ايهتواالبىوللدالوأيهإياثراااغورزفياةطةدءلطاديارفىلهلم
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ذومسةقامارثانءةزاوثاخفىلارلزااةاانوكلهيروءالتءأعاابما
ثءىوأشثءماهبين4رصعةقدثط51كأوطصاافىىاغرءورربم

قءدئىاافطإروالء4طهويوفىرتأةسوءئةهاإكأوأرووطوشء
نءلمةءاابابفىامةارؤنءثينثودىةدإلىءينمرةىاالنإاأىاين15

نوعلىلىدالبكصوكاثثينءوسازآلئدهإيننمالاينأاالىقاتأغواطتىم
اثرساعابمأعءيرةاعواأسزآلاثاآلهوفىرليأة11ماأطافىلهءإةقيثإينالى
ةوةةواؤادواأللىةالىأقءمثر3أاافاانفىأماالثرارواطاالة

وصهـاورفىلىصوممطإاؤ1ااتفىءدالدساارافأطناوىاةوؤباوأح
دااآوخارلأكضانىدناوءفمابالمحابمدمفنءيرةةءىؤىملىمماءازاسريس
مغءاللهىرءمرافااللةنءالؤرادمناافإثملىجمزآاةرفاتءقهـطلى5

لههءهـامداطماالىءلطامماذأبىسوفىميروغسابىءاالنهضاوتوبى
احعساادةبصزينءنءصالىاالخشوئربىوءااالثآلدياروزاوثضيروإكأء
هرالىاوءت8آلؤ9افىهـفاتءبطزدقهىفىالىثاروناله4صدأااموأةااحاو
سإانجمثدبءلمهوممسامجمىءوونةمىاانءالهذاهدةءدلمأواقامارافى
فىفئاثثوسوسالىاةآلقيءاشرىآبالىؤسماخواالذأهؤيموناةساثذيرة

فىعوتروارآل4هالبرأرثمفىتعوإرؤاكلىءاؤنةاا4رةةوغءماهباا
ارودإفيمان4ثةدمادئمنءنايماماهإبردؤتساردءاءوااهءإ5سصاث3ايرأدغواقىط
يرءهاطابمالؤكلجمطاالكروثادةاهـاولةاةودء5ىدرروأرقالد
ددءانل9ورةماةثءهذلاآلءبمزوزاةسصيرونهمووهاسهلةأةواى3ث
ةاونولىاهانةنم

يمةفىةواةفىبىوةبةآلوعاإآلوماةدثااوالمورهة11ةةادثاةةإبطء
قىمش73ومادلسافىة5د03وةمدر53رعقءآلاسزةاالرمقان

دافىخءذاتونمموءينورءساجوفىألهل51أةإهـأرسلىأايروء
المأرأالةإصالأؤصاصلىءوى4افساامألواطرخائراطذاكنإوض

ندزيافىءانادازاءاساوإفساثاهـملىادددألفىأييمراةاتاثسااثااتص
كفهوصالثاالطوبى2انءأىمادىالذراطينسآلوشوماثةرروررومبا

لؤنصاو4األمالث41نءدراعاءغوممائةوبايألبنءباسمرقامث
ذداط
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روائاثبهزول6اثاةوصىلذادزاانامعصفىؤألااالظءوئزراسما

رراالةارانءداواناتالىسةقاألواسأةذءابهزهمرؤدءوونمةاهسنءوص
ماثففىعاانءوالبوابداواذالظصةءداإبؤسازتعفانءوذأضإا
رب4نءالمءااالبىواباونهاماورربأايندساووفكاثداءماواقاثور4د
مرواثاالىربىأةأنهئءاصساأهـضئؤخسفىبئرافىوالةهيةاططدزرتاا

الةاالأؤهءامهفىءوىهاةداحااالنلىاالوةاابافىالةؤيئئنج
ثرةازدادت3ينةءللهاىهـرةنابمدثإلؤألصافىورارا4ةلىزدزثلألماوا

تحرهـىث5زادنءوحلىالتهدرافيدمنإطاهاذادهنالاذاانر2وينإأا
عارشلةةاةفيزيدوانؤاذالظآلهـظةءقىءالماواإلةص41اث5جمااةازفهـا
الاوءكانلةةاطاهأنثرعاذةنذطواألنسةةمرثاهـةابسرمن8د1ط5حا
بلدةفىابرواسدرابطاءصاتلىاالراالالىآلةفةقايمهـةتياطإلى
ءلىآلوانةاةهـمرااإنن7االيروهـلملهسناتهذايرتوانبؤأاأما
مرقاإثاالىربةانءلثطصءمتءاهبط51آلاثفاالألةسثاهةابوأمابثت
طإالىارمءاافسثكالاقي11اادودصاابإافىةسهقارخألاعابئفىاوه

الىأنرابالاثاألط4ءالفهىرةدقزبرا4إباوهـةاةنءلىاةا

لىالتهليرسرأسنءلاللدة404ءالتهىرةقدااراسانثبسسقثاا

4إثملموس4إثءالتهلىءاللهولربءعابةءاانال2أوزالشاداعفيأوإءالله
أااليلرةاسلىانههوةءلىطالتهىرءاروقةبرأربااةرافبانطاثألط
البافىءامىبرررهءاألزوايخاءديدمق5اكثضضارنءامماإءوداهدوأ
اوااالرمقفىاساهاآلةإدمالابئقثءقمملىااسافاالماممحبماإطء
ةةإدبايمظعادلثررثملءلىث3اثافيلدلقراناطااةفىوعاننهواوفهفى

انهىو4اادؤفيلددودااناطإاراىكازءكاالاإهثااكدازأذأسابوكان
نئيذافىدفيالهولةوثوةدوالةفىساثإلثأىوإىالتهلىياارأى
نءدثأصةاأءواةوصةوتحيرينةأشىالرزس6اايمراىاوأإينمالىرزيئه
الأهـالتهرء4ناماإإساظفالىبهاعاوااللأهرفىلمراءاللهلىاشا
واالءأةواانهرداديدةءنءهـاةينههـثوزيهصهسئداصراالوساةالىءأأل

دءورةاةاةداالىلارادوأةنءفماانهةخاكفىوادهبآلو3ء

حوةةاعخبارادزرذا1
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وأأسموياث6اللهلىجماأيرماؤئىارارثءةىؤا11ءاؤلامادآلمايرولم11
فااكأرااآلةااالطلءأوثمءقفارتومغةصمفىآلادثالرآابا
جمأةةءييىلىاإيخارشوىلقهثلمقاشادالالؤةسااامثتةاأنالىوملةا
نهألؤهاءا7رالذانانلممبىالىاءاذأدمارؤةلىااان6جمألنسةء

كااؤةءفاةةهـساثاهـةسبماآلربهةة4بااخارشآرباطفى01جميائمآفأضنزإه
8ائخلىاال511ءوأىيراةالحومافءاافىتتءننصتولىدفإسيحؤلمانزلاالى
ةةءاثارةلمحىاباااذمردابا40ةتفىؤوبتاافىيرانافااايرادرع

انساهاغاؤدالكأابصوةفىدقااانإمااارقالاللذاهرةاتءفارتا
ةرةمراثاالذاتلمرءاليؤوالأهةءائوأطإشصكيازىنىطرااانءال1501
اساإلصزا51نإلصبمإداصةماثءئءواياهـنساةارايسءأوويابىةنزالباةاهاةو
51إؤةذةذءداأبادذصدهيهراتءطءإكةءانءإةؤكلةاةافىاانيذهـو
للهاولىدرناكلد5سلىملاوالألةاواللهاوءصبزالرحمااالظذلوىا51

لىكءورأأىؤإا3يىررةءفكاةقيؤهاكاانئوألتواالومنوله7و

االشازلاكازؤمغاءادماديمطاابىأمورانيثولمتإينةاراارىاا
ث5مءقءتيذكرالارىاةاحاماثافىةىبهـالملحلوفاابذكروألكاهاندصكلمه
الشاااينأالطإولذاينءالىءررةيداواصواإرباوا15اخملموعدذاكااتث
لوالمنءفااتثاماملةتينإاالفيالإبنالىدطءلذلرسا
الةااابممايءإهاالجمىءدونالمواإلةاااثءلهءيكاؤهاطالا
شءاارسدوءورىرءكلةاعوواقأورةااآلداوفىمءاوأ
ارأتباىصكالىمتةولإهااتةبمقافىشىدةءفىؤآلوزبة5صوشط118

ةةاومارقةارعتمالقعمثاهـبئهـالكلاجمىفىةاااخفياهـاو4ردأن3المكأبا
هـبىةفىالمااابلاواسىءاااباقهـاالطلىواصلاأللرربهءالقاضهابمضكا

دوءضائرذالصامسأزنوآلوياطةصاشاةااثهوةءااةاصىءأاالعساب

لمودىاءانتهلىءياةاعءأدياااهدافوناليرمكأااةادالأداتط
ومحاارراالباالهءلهلتربراغوايؤخادءمهـدأصالفىورواذاذاااال
نأمحءالتهىرةمألؤايرانءآلإاااداثاافىأقمالىءمكالئدءةوبة

ثاةااةايصوءإباةاةاوءثابرمانانءتءاصااالركهلأاخألق
د08اوا
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لأهـمألمءاأثواآلءأمهـئهواسةاابةوصقياضمبنوعوهـماوالءوا
آؤاةإقضشمايءدوةقويمظا1آزإةافىمءلىءفوسوربماالصر
يئولىوااقءمهعكاناةودةوالة5الاصالىةممءقهثارلمأصالالأالن

دضىناولهكءوائادلمءداولىصاأبشنءماؤءسافاصاالةدةااداال
بةلواوىرووردىورأكةإمإأنءقأةابريئااآلثةأما4ةءالته
ينأشمئمالفهكارةاسااىةننرةنادلديمصةفى
تإاانلىعزكالىاهرابرنامايالمبوم5ألآلءأووفىطأ
الضثنءاالرمقلءاءأتمنءوداحةكلفايمصطن4اونرسمممة
ارواصااوثلدإأمابرامراأقىقامطاناوءئدكأناوفىاربهـةو

الملونآمرلبافاااةممهـفيافىأنءكاننداضاالإافىءببالى3راألمماأالكافث
ثمنكافانهدةوأماملزااذءشعماهلىولبرارهةىهالاوانثإابلرصاأذالئما
أقىوةأطنىطسةانءربمفينلذىااىإثاعالىبراهاناالةفىلهكلدراأقى
ءكةالىعلمسااوامامهاإفيشحراقأابأبمسسالىةهـهعورقيصامهافثدالى
مهبالرصلطء4وادجالدىنصاعمنإما1دواهليصكابألاتهاثرزو
رابءوالوثينوظءائراإوأييىوءالمبئاداآلةأاوألاللملءإاليماأمغااأهـ

شنةضنوراأوقافيالدتنهذةأضءوالالولاظوتجلةلدانوائدءمالذين
اناطااهيرلمهئاآلااقاتفىمإلراالىاليسالثار3ومىيساماكلولةلدا

لهفىلالذىانفآلوثيءهصهـالءادهةءهعةىثبكثرهنأئىدوأالوأهـ
ألرقافاأؤننرفةشلانءن5وايمأسهالزمماتحمنهـمايالهودماثمثإالةدرلةلدا
قءمالهعجمناشثمآلءماالداياإاداءؤنزييفإينيئإفهـداالق5

امامءةماثمهأةرسمإممإمبوشآلورجالةأةدوانؤلميمهلىوءبراانراع
نءلافىوبمضيرملوبصطإسصلىائىؤارءوس4ءأفىالىجمدأرانكل
الئاافىآللموءلسالىالاكماواوئمرألىساثمردهثبوعؤأللشلدارا
وىلذأفىناإلامالىاإقافىرلمهـإامهغامأةاداةلىءمراوصبألةالطل

ايةاماقءدالىيرولطةنرائماربكءال2ببرهمءالمامرإنةةميسهاالنئىفيإلىادنض
ومازلمنكللىاؤرءس2شاإركروشسااالىدتفىقث2نوءمانترطاوالجمياب5
فيكلماقانمآلإبراصعاتا4إنلهـاةاةاوأمامري14اهطالى3ءفيزفىوه
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وايةبمئخبراةعءاناذامءاطةهباؤررنمو18ةإرةوكقيخكصي5أ
رفاتءالىاغوهـئءالىةابزىنءقهإااومثوانر4ةةاألقا4ش3ءكانم

سوفاثالةثمقىةإزداالىونثةثروباةاأةوةفئءومونةةتةونفىءموهـ
ناقاالسوكااة51االدإمأةالهونءوثةلىاايوموذالظشءالىأترنث8

ةءدريرصالءواإريةابياركاالباالارىءنهةهفاهساحكأةدثا

مظوم8السةوئرءةهـيىااركاتالىنءرالبءاالابارهـليساكلةاثبا
ورحمثإثااصاطؤلدىئءنىمظب5ليىاثافىمجميةصءفىصممهـاء
نءانثءمائراويىزطاممزاللىاساياركأالوزءوأهرااوالىمزءمحىةثرهكةأ

يرالهافىثارجضبىاواكةةيكاواآلدهلىاإساباباجيواكةءلأدة
ورأثإالىنممممسابسلىءولهاسافةدرإصافيفةإناوثساثا
آلءاادإماءثهـساوثحزنهةااأواالمارةهفىاؤةيرءالالىتساةهباأوذذاافىمااا
ثم4ردءلىبثمةثشافيرباالةوالىواألرثن6دصاوقةيصجسالواسامثاةوادظءالا

فىاةيربمءأالىبئاوةايرءأاإتيرلىئاةااكىااابيراو4103ثاأعت
ةاغباخبرالةءثمبلذهـلزههـطءاودمهةواكىابروخنءةوهـر11
صألةالىودهءداثبراؤركلإثمصإممءإآلةةإغاسأةارقةيرثمالاد5إل
االمراهنءابيصاةوابالمعاط1الهاإيمممهوكإااخاهأدلىةيهطيومفى

نصفىو4ءمةلذىارقاالىءدهودافىاالركابأىمنموكلاهقوالى
وسةاةادبضارماثرااومىلذاممهـأثال1ةاقىانءؤلمرلرااررةانهبصم
ردة5فاثةتءدوةلة4ةاةابةفى3رةرةءئجالطاثانوالتذاه
ىالدتصاواغوعاوءانءألرجاظاالثبذكربهصانءال11اةنالبميني3إله
دأيىأىدة1اثاكاكاآلوسايغلألمىاالنأرحمدأصنءالرفياقىانااالةهذبىأء
وبمالطؤموةالزءةوأإلةاقامواالتهلىراروأندتهااالالهالآن
اسارهكايمبىدوراافىشؤرعقلمءالتاثاعطانلىتا
ةسلرءثءفىتايركرواكاذ4روءثءكاةصاإكراررذوةإناالاعولةءا

اماةااةةنإالهفمالىءثصألسالئهونه3و4ااروا1أثمافىارالركاناث
انلعهءوألمايهألوأنجوألبدصالأجمنةسعأدةووناتوااطأىامالالى5
ل01زينلةلواأءاكطوارعاسراأظء4تئهرباضرىكاآللىاأبضال6ثدىنبم

بناصا
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سهنكلينيإهائلرزثأتثططلىسمنمءكلىع4وامنمنئؤقا
يدشفياولمبذالسارعثاهأمهـمهصماعساآلاوأمزالمفىانماه

واالهرءااربتألرمقاالدمفءنءل51اةواوباثواااليمايخاالتالىاا
م3ءإداناالرعأمثااإالمفىودةواابةصءنفئالءسعاثقثهبءاوا

فئاضيمأممدمافىأبخءلهوئداممطء4ةءىاشهداذاءدالرابابرمإهاوءا
صاعصمدووم9ءمافاءالةاضأةانداقرذةالىورلوأايئالدمز
لمهإةاألظقلء4ةونءصسداوةىؤآألضالفيرفطمهونبد5ادسادناصعال

الطيياآينءفآنه4ولأحلىلصسقطؤالئاالىمااالمجىكاكيةاوني
اوكلكلفهةاامالىءلم3إفدءاهـءلالورةإونمىالذ

ءأساصضاوضامدلاالثزلىمبملةرآلدأوصلةإدفىةفىاعإلاالنم
قكللؤإلبأةظلى1كمسهكىوالذكطاإثيارةدزهثمدهإلووىلاقاإمض
لافىدالفىأوملىةأولدمبأوءفهامولهاةجمهـدة8إزءافى2ألصلىاالطلىة
لبصائاقىثرفاااتنءجماوةماالىسترلى4مالةمنءالذىراماال

للىالمشالراعليمهءئااإلالؤ5واسمطاسإةاولطشثبكلدأاكحاإم
لموبةآلإابراآلورةا1إنءالالدفىيزأنذالشافىكفىكاطصانهلىىبدأو

دةبزلالظذومقةسائرفانءهنلر3بىلموةارا1اآلةظمهـلذيناداةإا
يدفىمرعةالظذال5لىادلةؤلموبأةاإببسانطهالوام13اانواالآلمإص
ألظهأئد2رااايديزقةااألءاماةاالةبةانصألمماتةاةاةا

ذافااالؤرايبنداافىءاداراوايوفياةادلءقيفاةءهكا4مهمؤلهـلىفىاالسرام
ولمداءنماةالىءإأثرا4دردرؤلهوافيلىثاللتيهأبالى3ددزاواأال
اهـباباالمفياللىبرالىكاثرءإةواقاانداشذأظسعوبئ9س99ااباع

هوءالذروهاةافىالظزلفىغبراةافةودألذكلطاال
إنيةفىإقاللماقولعيرالمذاهـكاناداوهأضولفيةأةآلظلىمهااإممماةة
سفاءةالأكلاهاةداع6اعالثذ3بةإةإبئأنمقمألمبماالمين

لىلىامءانأأسأأ4اطنودهونااطاظألااطاالؤةالمءاةا
االمينةلهاوعالةلىءالةمضيبمامرئا3ووالسااذدمأةفااانهاشء
لةءوايداافيلىهمقدفافىيخادةاةاضاهاثهبئيأاافإةرادايىإة
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قفىكمهـطءإددزارعاثأمايءر3دهآادااافىلاانواوةاالء5
آإحمءدمهوبمافىراتمسمءاءوأدقصااطدةطههةبئوارأهراا
ثرواءورالصلىءالقهتددواءءفىفىواالفىلىءاالمحىزسالمواتا
آلثدءالةاللرةثالىولةلواد3جماضاباض5اأكاأوم3ءإل1أ

امااعةأالفىءمرالياءاانرهألىءبأوثم4ثمأقفى4اثءببهطءكلل8وت
ؤالهزادمرثمءالهـلح8خيهيراأثهالىاصسةبرايرمودهوعاالنءيربمفى

حاليا5دبسواصكلإاكرؤرا1اانءةوءتاطءآلفيئضكن
رروكانتاايرىالثوذلةؤافىلالماىةءةهـلماث4ةصالىءألةيرذءلميةئة

ةضةوااقاظفىإقاسوكرفىااهـا3ءمادااافىاجمطهاليرذهـيمبءو

دحوأقيايىكاةبارفالةالاطةصةةاةؤيئاتايدافىاسةاتادءفىءامااماويقى
دتكاباتدهـاةاإلبباوراتةاةابطةايااعاتالادةحثفىإرعاا
صازادةرورزاافىمرةربرالىصجفىكللىءبأوثماؤةظاوابطوكاوماةاكلأذ
دطاةالأعلبسيرالصخااالطكفواليربمالى4اثامريخاأةهالىمحالذلى

لصفاذامطفىاؤصنءألممااس6راراس6الىءلكلدةوامطفىم9به
اافىأمادهوسمفىؤتاالظذفىلاكأخااؤروالمكثلةوااتءادثإحمىناأةمامنكل

بمسطجملؤصارةورءاواالسلضالااللةالوفيىث31فاهـفااىةةل

نومةاوولدوصمأامإاءماذاهمااذبئواوىاةااصكانةالىةءأنزعةاناناأ
نرصوةأالنءهمزدؤلىأاملبمذاهااءةؤئىكللىتويايوصإلاوبولى
سكطأفىءوازهفيالئ14ااخأوماورهنءءذبمجفأنه4ءدفانءساماو
درةثنهالاةالواإةالىءولوبىسوامرقاثاوبالولمئذاوورأن

دطالاصاةثءااليىمغظةوءشةفىءداوةالاكازوماذاالدفاعلى
حايأونةةوالتةالالظثرونوآللمفاهمازخجمنءلموبئاءاسااأننوى

عاونااالتمارلةطة3ةصعاةداألسلىءيخاربئةءليماةفىلاهاالوالشى
مديآلضكااايمالفاالىءاالحءاط1اكأانءالفهإةةاةسماددهةفىورةءجمنوذابخكوالء

يرءنمرمااأالىسةاحترانهشماثاكلبالوفانءةجمموألهمنءداأ
ثدوةئإثمابطاءآالغالضارهاالةفىآهـاغاتالةنءفىإمور554

الىأةهـفةثغءدبمءكرىةذكرناهاطفايرءإلوكازاكلذابرتلىءةاالربال
االرعق
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آفاغينلىااواهطلةا8ءرالطإاالفىقىكلالاالراغكثاأقبذلىوماالرمق
امامانومءفىايروهوانابمايلطءمنمءحسأممايربهءومءكرذص

اقىاهـاوهـهـالالصانهيرأؤعالظذنءلمشاالتلىيروااواشلىواأأ
واهربال

ثاالفمااللصفال
زإلىالهـاافى9

كأااالنررودرواألشاامالقالىدعربايرةفينءم7ازةابأنلما
هـباروءمألهـاحاارليردةاةاالساهبنهرراهآلااولةلدهافيهثت
دودفينإةدانسقاهورءهكاآل8اعةالىثزثرفااةءيىناتىطلا

انوىةاتيمءلواوهااوهسابئبىااةمبزاممىأةلمىميائىأ12ذادوهـنس
افىاأبمهاهداازءسلارسشثولىالثأناالمىدإةاماااثالىامايثلىداي
دنيءاوثمااامة1رثءار6الاروسااناطشفىء1نم5داةابمةوا2
إخاامإةواساهة113والاقااثرفازلىارباةررمحامهاالباسمالمة
لىءألءااثبالسالىأن3داالاندونهاماذوابمايينرهةنوصألئهـها

سالنىاباادإلومةءاهثاامردنانرئملىااالوةنهأاوإلةصمهلءةفادسئميم
مماالىانماةواإثهيخاورييةاءةإدءرعهىامابارهبافىماةااذهلداو
دإئحهسةدسإيمءسفاشرال1سا2ثننااإةاسيوهـىألظاوأهـ

ةاءاالاماإلؤهىاماالقإشردااأأإأآلاضاافىرءماةاذأزالشامص
قيفى4اثهـإالؤرقمتوالناكارالةةاءأاماةبهآكلبافىاكلبهادا

ناتوافىاةددالدمقاوبةءداانوربثااماةاكالةاالدمققيثماه
ناة51امءاالةةقيةوأمامنمإ4الىاببرارااافىهفهصمالكلياددماسمؤأة

طزاكوءدلبهوصارابكررةءلطممومااتةابوزوواايىةإائئف
سثبؤترانكاسبمةله1ءوامانال51دودءاإشءلىاذوةيمواوهدفىألبراومماةاأ

فىاإلءاشالمابردةشهنءوداهسةءإثءآلرووةزوسالممائهفاهت
وءومارههـءأدضاإؤل456ةساااىسالكهفىاجمىأنهفى

صصربيمدغأءنادبمىئيةءأاكلمإإمأالدقءلدأفيدلددالئهزلذال
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رفاوادىاةإااوسهالسهالمروفااعاواة5نغإءلةصمملىءةدثاا
هـغهـىسؤمااوردصالصسبهمامرتخءعامتحأليمظراانعينآ

اذاتنهـءسمطه1ءسرإنمأنالىأةررإيبؤالىاليهاتيواهيمظااههـال
ودالسأامةاةةلمجيارانهـلومأولرتفاثدانإرإاأثواووؤفسال5اثا

اووهـظلاإمااائمةإءداجررة1س6ثاأدط1برووفااإأظكأهؤقالامهىلذا
دءرلوىاد4ؤكالى8ااطواةعنوءرىءإولصنهسرأنابروالىالوء
نإلىواالورحءأاواافىذفةوةالماةاداإاالطدهكااابمءةارزلىهـهـون
اللهرلدسإقذانلىلءالىفىااسشواكطإأاازلموبنءورزكرزرقإدوالواقههـوغ

وعطيهصمء4فايمءوءعفألتأوامؤتءآلأدثاصرمالمطثىاغإألأالمر4أءالتهلى
ارتيمثأيماانوئنةواإةداأالى3نلردةثااناالماصلىءاهصث
دروىؤقيىءسالاشبراولمه4إءألتهلىمهفىاتهبءىلىءراةالمابموضلنياوداو

ئ4ءاإاملمةالق4دثااارلناةاأولفىاهو1هجمحمعفىوءارىأفيأ
اتاوزةمزىءبمىلىةألااقأهىكةلىاأرعقننارءجمعششإرزوالفيسرناراهزظ

أالمركانصؤا3ءبهين3ااائذا11رومحلىبنهـاااكانكأغهيرةع
فاآلوءكاردوابءكلرثاأاغيؤةجم2الآلثةةولمسإءالقلىفال
دلءهـنفامهاةللثفىفانهفااطءواااءصنأنوءذخءممطواثوه

لاوارريمةدءنبهسإافيهـالمحممىأنوأمدةبمصألةنافثء5وداءا
ورااةةادثالىرءااالنءأفىإثدهءأانئأماهـادقىولةءهـبهالنا
برازلسؤإرالتافاوأمادءإاالىرباةبيذثمالمواالةاال13املىء
ةةادثاقىأقىاهذظأكبااأاهـداولذبةء04ظنءساؤوناأوامايرةجث
مقااللمتشسآلادشاالىبوتذعأذدةءقبيفىاالرعقتفبىةنءةناوه

لزرقاامثسايهوإصاواوماشداخثلىآلأثةاعاأواماهاإث1ذررهاإوء
انوءءالتهىآلرةاوثشاةأااسوأأينثأاأزرقيهملىانجالىانإسذببرإقىء
فىوأألةااالءاألرمقتخصرفاتءربنء6ىوكةهابقىئاةءزينء

ةاثغابمارتألسءةاميناالرتموؤلىىاااداويثوجزدةازابرت
خمالةفمنزةتمىاانيماالرعقتائأواةاإداينامغ2آااالتظ
فيلفاذابصثارةذبءافبرءألءهاوبينءوزراثساالرمقطحىنءرر

وافىإال
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تجويسبيرالثئإثااثءمعأوالاالرمقفيدإرراورإةيردواالوانى
قحمهءحةظءارذءةىانزهانبمادبدعإداينء11وءيناءإمق
أنرلدلىءةوثةائلةاقاؤإترءثررأنانىرةهـاةااينءدتادلثةةودتهءصاهأاا
مافيكراثالواةإلمؤةنمابدالاتمثيهظااالىعآلوهـءأائةءسهق05

ربتألاةبمأاطارىتةأالوساالط3تراوئإؤلةلةاافىيؤتكلذائا
رءدصاراجلةايلىوءسازؤهاصلىواوأمايخاءذرانء4ةيديزهاطوايناا
إفصؤةالولذربوخ11ليكيدصائزل51براينةةدث2آلاأنكوالشهءثزااالعاننء
ةالأردتياساجمةدفىاتةانىكأاطدةدثآلمناثافيحكاوناللصا
تأث11اهلثاثوفىطاإبدونأالرصقثلءلموممااطعةهالمسماطفيإهثاا

أليناشاءاطاةلاللارفىداةااالفافى4هةن9الرفطاانااالرعقفيس1103
دااالىكأنولراةتاطىفاإايإةلثهإالسابأساندتادشهوة
الهءتاانوالبدكدوساة1155اانولبرنيرتمانازلةاةاابىمهانثيه

لادفياشاأؤجمىةةدراناعءرقكلنءبهـةلى6لماتمزءادأإةمةانوع
ارالونفىأاذنينءإتؤكألحقياالشاذلىالتمرلمرفالؤثءماااانمآليهإيىة

يملمشاأدأامتأرلمهوولهاةنهأطؤأساباكذطوارانداةسالؤةبئ
زالفالىصامآص4إةاساؤ4اثاوذدهاؤثلهألىالذاهااذالقهألهاءالنا
وااقدذلىءسابداءألمافىءيرزواألالوماذاكالايصئءكؤكائاثهما

نيم3ااتإاءازبئبافىأفاناندءواهابذالإواهراهواظهـا2وذال

آليةونثءمحابإبرإبةسءآلدثلبرلطااةامةاندهألووراهأداطإامباالفا
ئثأدواعلىظلثاكونافيآلةأدائهثرا3واااثأشةماةالهآلالىءكرةختيوأ
دوسبمووالىمانبةاواابردقانواكرةبمونالاةءرسةالذثةدواهـاثاألةةوا
واأنيامامهطااثءاالولةاضإتأدساةوافااطامانأآلاليىاة
هحاقيانإدنىوااارمرالىتىاآلاكافىقي4زاءأنوءإرزةهىاآلةنء

اببلهفاةالالىصة4اتءنوفىإاسااكةهـططسى7اراةتيءاالىارعاداؤلم
ساثانءساساىةسةأفياحسوواانروبأطمراوبمبطاا

دةلثلمءاعةاظدألقنوءينسف4ةءطعةماثلءوالؤدةروالىفو

بنوء119ينأإليسثادبمشسءبمآلإوهساثانهاللظةاأللمهالىإجاال
ةء03
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ىآلفىهيمارالىثدأوةقثءئجداكلهاماساةرعاوغءسادصءلزمجمنااالذ
إهـرداالوفاباآلالشفيودى6امئوكلءاااضةتأةةسلرصثباماط
د8نءىغابسهونحأنلءإولىأماافالالؤةلموي4اءالتهطاا
وإويدمحهـروفىسايزيدعدئاءاةوكان1131ثكاجماراهـشااعهـشعوزط4افىا

دمقكاىنملمو4إءالةلىيإةآأناهنمءاللهىسركلبنانءروى1131
فئافىحمعاطةاولهوةاغذالسازالرةإابئطاساؤ131ؤنأنمفاآلةداسماامآط
م6آلةلمابزهـاإبئء4ءوكاواةخداوودةأالوء4إمالتهلىولهةةأى
ل214آلثءؤمتوأدءكةلاههـهـفلءه9ةكقءلمألةااالألوأماقىاررتايرهـ
مرحءوتي4ؤسهـغ51رةالداطا11صاءالدالافىثيراوانسادناأنت

الؤجمإةفءؤ4ااةالحاهـبووبربراراطلحؤطنكأشيرباااكأتفىاةةا
ةئراال3أصاءبلىمماصمهـاوشسهـفلءصااالموايألةامىااءإفيرانرفدان
ائات8اطديهموءزةاحاوائاتءوامااذالظنءماهـةاإفاااثدهاةامءمئءاللهىرش
ساؤباوقىخالدفىل11ابسبىاةأكأاةرااا42لياساىالاةنوءأاةهال11

لءآلمرااإتا8في11السدهافياأللنى3وةدساللى511الءواااللمسم
اةإبرادىانالتط8وابهألكزةيرلموالةلتاداصىوضءنواصحميءكرفاماذ
رإثذضرساوعةفودبمسهرأل6الىالل1وأمالاةوالدبكالإاةاالاة2ءهـ
ءيراةالمناابيمعاءااحمءزاددانإكطوواقابادغمااماديىافيادتهةفى

عاهـاتءدبرابئاكرهـاطئهخااتأآلبدثكاااررةماةاالظوهـباارصق
هكالمفبايسةنهءعمتمحبدوىثههدلذىا

جمىارضاالاكلءثاتشمنطبدتوبنأفاط
ساإثبرأخاكإنراالفىلىلمإءبغفىتشأيةلرو

حارة4أاغءوحلىسازاامااتألىاذا
هـوافىهـفىالساهأأبراعامااآللى5لصيرى

داءذءأزوهنحلوأةرلمحا4ءءاةاذسةج
راهـءهـثةءإبئةسادرإمحقءالىةيرثدجمفى
كيىأامدألألةدئىرأافيراالرهقظدىةلأ
رانجبثرزأاألدمقرأتانوااإشههزسزىتوا

شه1ء
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مراءسرنءرثءفاهـةباحاالدأبدىلهإثو
راهةاوومبمدةلءوإلافالهماساصااسذالمحتاماولمهلرس
ماسانزحمرسةالىبمايديهالىالةكأفألجم
أضىلىءءبؤبالطسومال41ثأبرائةةوال
أدرىثواإتإءماةةزلىمأرىةسثحماإلفاإلمتة

هرابمكاكاناناقاإخاصؤافىالالظلقاوسى
هـارطاالناةاكأترىاالأى184ماؤكاتالم
داعاتةراةآلةالكماؤالهاث3اماتكلما
هـاةةفاليةهـااطفىثهءوعأشغماانئماالساةإإ
راهـآفكادةوظأالقىفىوراغالمطءبم2

واعصرءااالفىوآلأطماراريئألىنءفمثث
اوءاااذطكانماسايصنا3إ8يامةاذةاالرصرما

نؤهـةالىنإثايمهأقطإتضساماطلهألهطس
صؤسا15انعأالدىمتابهةةيكلالفىله3إااثهااولم

اثرأنيرااةفابهفطةنءداأتمهـااةوأكا

اصثءإلحعاالضهنءدلهؤةفألاوفياةءقابابر
كىا4إيهـءتضمأ41ةءأنىبدأمرجماةفىن

لميءسابهتدفىأراوليدتصا
ار2فاماةطفىساهدةواةلثهقىصعلصؤلةر

اوكلندساإءوةىلأفهطنمثىافيوش
ماهـاشةاطءراسة8ارالافىلىءئىلهوأآمئا

داإداترسمماجماةإثألمألتراكطأنة5دواأفىكلهـاداده
3مهنلسةاةاسإالىإيرأساثرءنر
براءث8اياأماقدلمداكيمهاةضصمفيبافىسايألسدلم
راةأنثشطءلةبمؤهـارافىالطأللمطأ
سايخةاواتدكإرابءأنرءللزدويلطضلم
هـافيهمتيالره2هالالدبالماالمتماكلتااةسالغاللمتردإفا
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راهأجمألهـىاالسألاباماإهـوأسابفىثةاواكائ
راذءتةاةانثةوتيرىاصوتثرالةةلىتؤل
حراتةابثأناذبىعرمريمالىبرذثقكرموء
راكرءالذنس4ةفأدكىءةبهـءلىفأيوال

لى3ورةأاألةادثانءارةلىءبولحءهـهرالرؤثادبهءيرنهازرادناوأما
نودبالذإأيووسالوا4االموراءهـاءالماواإلةاالأؤابء
تالبصةبمساافىاددأاانءيرهءذالطجركطلمحصاممدىدادوصهوالئمدفىحاثمفنىء
توكاهـرةاةاآلأدثاىإلماالسومءدةءوقاتهبى5قالىزفااباررنوأماهانبمء

الماألسهنءراالولىءمافىدذالقإذالساءجمىثوعتاصاؤآللاظألاةفى
ئمةطءراةادةزالشهدونئميزيددةءصاماءالواطكاىاالىشابايمةثفىوان
دةوقأصأمهـ5ءفىاذكرناهعناآل4ءءدماالىعادتثماألواافىاصاثهـثرا

اهءبرجمابوىاعنوءغاةكرهرذوؤلىآلشاثاةمدهىنالااألذطاآلءيملصا

يئاللىهـافاءااءدوةآل85عاءةةادالالتهةاةءانيرىإلمىلىاألهـفافيالالى
ةةديهاطآلئىتاكةإشاوالمأوأإلةاص41اءكنءاآلواارلاواثويمةا

ادهالىلمولماءانقهلىىإإلىااساتغداةإداآلأابموؤدكة4خفىائ
الىإدبادفيلثهالى51ااألألانءهلىإنوءيدهـةةوايمارؤةالثإلنهم8اظاال
إزصاءمررةءةاذالثموءوؤقيااباوآنرهـةةثافىابادرنؤجلىءسبدناةنوال
لمااطنواذااكةةانآلهةادثالهـءءاآلاساهىماممفىاوةصراهـآلوذالارريةاى
قظيزالهـقاطافىواااامقإدولثاديرت8االاسدائرادت6كانءفى
القزءمرؤةأتاءكةمتإواطوسافىوةاة1هـاةةاليىوفألداهـاافىكاماالءولء

ماذكرناهفىاالسىنؤا2بايماطدةءفىمللادةءارالثراطاوةظآا
ارتثملةءهـألادثاسةةابهإتجسصهـهردتةانمدهءطقي1هـفىةدااندجم
آبس51ئءكللةةثتارةآلوءبءوتارذآلتأءكةون9صارهؤةإبئقوالاال

دةءصاةااكالءكةوانهـ7نالالااءوالذىةإهااارارالدولةووإمدا
ردةدوتسازةلىادادناآلهةوأماةفيةو3الىأمرفىمحعيرصمماةددل
إخورادهءلدةبرداواةاوابرهـاعلمفطالءقرينءر51وداآواوا

اداا4نغمهـ3ذفىينإانءكطينثفىهـاةانبر3ضاطديبروةوض
م3ووم
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القهىردشءرنالأل9إلفىح9ومماىلةوةماهـأفىن3حما1ايرارداضيمموفو
مارنمامثانهصنالةادسدآلةهبسااجمضؤنميألمالسهاالاندل1داخإلهنء3ءم

نءناالانمريونااايااحمقئولمشارءاةالذثووءاطإادثبغعسسازنهفى3
دثاصشهفيليصممتفىآلةآلاطوفىلميىةآلةداصمفىعموءبئسإهلأاة51اةضه
ورربايرةقارثيأواطخءلىاملىدرازوداةبر13دىافيا

دبهألهـ5رأنثكلماقئوألذولط3كاويمودتامنهسابئابذلى
ىةاةمراةصسءاسىءؤاسوكرةااةأطلأوانافىالاخثسبمفىفىاا5حا
وماتمافىماهراوانهءأنلابئانلأمعولىفةوئاةاآلةاص11الىأ4وء
ىةااةايميلىصموسلههـظةما36م8بوسسطاقيالىهواهدحقىاأصابفلدتأذا
الأمعصأثاواؤقىةطاةاآصانلءءاءالمطااالطبرفىءالجمفآؤ5اصط
زالداباآلاةابرارلإةاما1الصاالاهذةث4ا5كاءومايراحااواالؤبةئرافان
نءالمسااللتواافأاالسايخاءسازه31ءمابايآؤنءاالةطوس
يفىهوللومارأئاهانهلؤانهئذهةاتهافىآلءإةااآلءصرااآلخءمرانها4طهثإأا
أوالثرولتالىلموووهـقما1امااأئهااةحاءيرإةدا1صدوجمىأنهةبربالثاوأشملصااس

هـابئلهالؤةلرءأنهشعاءاييننييرءأألألهةلهء4إصرلهثرهأسهءإ
نألطالهيىىلإلروأيىإاتدرلحمسهـلهالةيدأىوهـهءيئلة3الطة
وأممط4ماأئ9تهانشااإفمايرأقمالهاوقالماؤءدؤانيمىااألن
اءنوةصكرثأضثةاسا3إساأثثدتهبوذلوانة1ثالثدوالالظزفىأطلدةال
فثرأصاةاقاماحارماابملىاالظذأنيرلىزمانالائهاهـفىم9اةودمةاالثما

المىءرااوأألصمإمالحمازلالاساةآلواءاالىاأرةولمالثنأهلىاتالزرا
الااةاألىشأدسالاطخمادرسيرنهفاذتةلى3اةةلههثولىذهفيإأمرلم
رهبيرصثمنهـتفاوةمانمهلةورورثأهأاآلالىطإرىأئا
لمظةأنالىااوا4أااألماساراثاابرفيأاانءإلىتدوماسئهامبانربمهو
4نانمزاةألىالصاوألراةذأسىآأأنموثإةورؤءاإاالىلروصشاس
ااولىادءونهءمم18الاأاوالوءأفرةذاأصقلوولاأنء
نءإصابهااشسارذضرهاأاإدانءاااتهورلباأاصراميملقلىءألإهالىماداال
باارنرءراهداابأشبرانغنألهالىءظاالماىااألالظنسرة1أ

لمةءام
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أصراتثثمةفىهركا8نماءزأسازابىرأماساةءمادهسواالده3ال8
ألراؤلىاةااهاءويومفىبريد11اتثثبسررةاةة4افىاالىىءاراأأزربكاأتهوء
ى4مرااىاةاخءورأكرانسءأط4سآاؤافملىءىءاسااةثاثمبئالهفى
لذىاوعق2اولآلهـفاااورشاةاحانكل4ءإءالله51إةاضاقةالة15

ىءرااللايا51ابرخةاالطواهخالذكتاانالغثان4عثثبكنةاابهىفىء
نألدتادثؤةرلةساآلءاةاارف1ا1اع5واببرداالأهفاذانءمه

دولىءتامقاولفىماانأانءينةءأبألكازسروصقدثوثةفىصهـسبئ
الىأيةرسنءلإالبدااركأيدساليناسألىنىواغصالبرهأئاداجاالامال
ؤتةاكأساالةسءإؤأعااافىئاليةهـءأاآلطساكدتاهلفدوةى4اسااإ
نطبهخهـداآءااكاثلفاياءصاجحربلمااصارة2الىءبم1ءفىسالى

ةخاةأوءةصزورآلةرإملماتأؤيئإيزثةالاءنءوهبألاوممىع9
رابىاديخالذاينءااولوابمامشفىءاإاسلا5آلثانلىالظأنأجابراة
آنريئل51واومصكرةنهـاكأنذالهواتءؤتهاهعشنءمحألئيرفياال

اافابةبألصاارتاال1ةواطوثالدنامأسناالءاذأضناالماقءدكطاوهى
ينررةابرااالأرلباهـءمكائ8اؤنيانأماسبداسالطاةاانصوساله

نهكةمئراروا3ااالأمحمنءفيفىالواةن4مإباغدنزايخايئااطجاال
ربةزثابافىنااعثدشدءاربةأةانءمثردهأضةةاداوأمافىد14
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تاالأآلةومبازرأزذسلمىذكؤمث58
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ىوأاةقابادوايخاثاادطثأئمرالهيدةذكرة45
ازاسإدنذلم151

أزبافياررناذلم651
إذاسىوساذه

ببرتنسفيم115إطوهسأوز41اكانببانكاا
ترساةاتةإ

3031نةجمهرةزإلالاألاطباخ14



يئلمثمثهبمكالهاالالىصغالي9إبربمابمحسثئاثهىجميميمبخإلقنربيعإل كامءياألثامامهءمطألسيرمجممبماأ

11ق ينب
4ألئم

لمااالحقاح صيضبم

طارواالإوماافالتوماراالعكلوةص

كماورمنألا

ثثعبممإل

لااةقاسأااواالااالشجأكثنحللم الهز

مينمصيكوااسكاميلىمحولفىمبايألكلمإالبنأ ائم1أأل ولعمهالله9رأ

مابسفيهمسسسممءبمأبمأ
االولىمةالماكآلال

األافءناالةمحفوظةحقرأي

ثه4سؤوطرزالصلمألينهلسيالثلهلىأتانم3ابرا
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كلىملممص

أوأيللمم
أكسإلمأوآلإلوسهعطىالثاونالىلعلىلباتممدئهالحط

المجمالىإرصصضقيفص
يمفىالةريخلزفيمطلب

ميساطنصءبىنهم3زاروزخاريخةربالهاطجازقسءانلماص
واييرصثادبمئررالهقادمرةبرإإتارفياقدصالعرانذالثكنقبلم
حرفةاإتبمشالض9تعاقلمائحاتجقإخالتاريخذلكحوادثمن
ذلمألموالسةكصاللتىصمةاليالمحآدمدناهيدهـلىءذتنإتاغفىااماطقهلمث ءاءئةاجمصم
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وخةبإأرنةمةاإواقرتألءالساانراىمندهتيماوعلمهضتالتيالإلنيامدةقء
صالةمنلىوالمثااواغاواكاوآلشةاإلحوية1إافالمدةاذاكانتاألذلكقىد

اونةمثناكةءسؤينالمآالفناتسمثالعلىلىيزفىهـماانعلىالدالةراآلدإ
اوازبقيواصزينلمر6المة4اإلكنسصممبمافاالمناتسثالطكمنآالفثةثك

ءلىاأل3ارفنلممةمظساالفستترانهالدةامناكتابلاأليزصماراعاذا
آلنييخاتالثاةفالىرثوإتجينالواغةإةلخاإااجمةمحالالذيالتاولمنضرب
اظراؤاتلثنءدةاإطفريهشقءلىداطناللىبمرفيمارهمءالذياكثاباطايم

الواغالخالفة
يمراهايدناصهنزنالنيفةالعارةربااوربالرونالثايةةالطبةواما
وهصةرمههااحخةاكااوهاتمةاجعثاهـرعالىفإلنرصالمهربالهالىابنهاسماعلوسيدفا

لتفاصءنتارجماواخألزواائدوقحشعارهـامنتشسمىاالمتاخرةاروالسيماةاجماآل
ررةءاريختوودودمله4واإةوسمااالولىارونالةالسيماآلةةشيىغالتاريخمةث2وااط

فءاكآقءذلكقيديوالذي1واماالسافىقبلدؤفتربالهنهـاالئمهاتهاراخبفي
رنماالةمنوذالشاةءإاالسوراالفيصبآلتدومنثمطماعندماالسكفىإهوانما

كثإرآلقيالماهـانءيرةارسءاحةءإالسكئواريخافيدفيوالهجوةمنالثالت
بهعءلىأظواتجثاوادءوغوإالىفيساراالشمنيدةبولماآلإصامماتسعليهتلحمخ

واريخالاحدىنءآلءأزيادةااليمونالأألالنافىلمقمهايرتةالخألصهذهجدذالث
يرةااتراريخاانهـكالىءاولدونابرلطتاريخاوالمسعودياربخلثذلكفيخهوةالمت
ومماالثآلظيمفيهادولانتشاتداالمةهاتهانولينةانهودبهرةاشيليقالذيوانما

ووليونولىمامازآلثألالىةمنضاالوقاتاباشنينتآلصواسه
الوقاتاإبائباآةبئكقلىةكظيمدولفيدتىونليافهوالجنوبيالفسمإماة

فثارةاحيانايرهاءإجءلمطيةدقنمنادرااالاالمممنهابهءعلىلمملذلمكصاو
الرووراناووناناليدولةاوشاطبدولةتتبعوتادةراالكمةوكازصفالملوكتابعةيمرن
ممنلفيرهمإهيماىتاوانبموامنهاا3ءءكايمونانباالئاالحوصوفيلهـيئالمصراو
ءصنعالولآلالفدالمدنحولإتنااآلثارلهءللىحميالصكاتمدنافيماونثناهديم

اطديثيهايرشلىكالكالوتاهـوقادوبمرفةظذويرحبأللنالفيوعاروكيرها

م3والساإهالصاإتءفالاوكاآلانيواطكةاناناالالقائاالشريف
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جمهم6ثي
صالصعنونطبى31التيمغفيلمألشكةاليوخرهمأفإةوغامهراعظموكان

يهاكمولةفيعظوقوافاكماسلكنىدونيعةصارواحمتىضازمبمومناطائاثفص
ودواسإرفآ3غوتتجارةواإضاساهنالدياالقبائلقيونأقتعكلمن
نآرمنصأصمهولءملمةفىكلضهـءدحماعاالبملاصوضؤعهـن3ورفيافي

صائدهالةمنلدت4ما3هـكلدلمتثوينالمنابرالمالمقواالسانالبألشالمحابفننصصونظم
فىإاالصدئهؤرإظالانبالاطاإخركطزظظاصفيأقتاننكان
يئاةفافصائدكانتشينوالعاهـمالهاةفىاة3إواصافيمردةاوااألرذي

نءئشداضاغفيثممحماؤمنواالكأراباالبداعآلحارفي01ادأثاالبموقوؤفى
زلالةفياورررواطمثى4واآلءالشيجافياوق9اايألرمولءةةوصوحمغنحىا
سافىجمنةاآلالقفيرهارضاشصاءذالثسؤيرالىوالذمفىحواإرةنحااإومبطممهاوا
االدراككالآلاللةلمهسنربءالنزحمايمإلا4ةربخىزالوالاآلنالىءماال
لبمآلرفوفأتإاالألمتاإمكامإموكاتتمربمابمإكلرونخاضوافيما
ضإفخمهليبئونيخبهصركفىاودؤةئافىزالةوآلىاجااإبآسإاصأةءواالدةاظر
ولقةىحائففييمتصإاخانامكالتةآلتءإالهناطالطشرضبءلمىمءكصا
انءلطداللةةإاسدفيووصتمدوافىةكلمعخدأكاطماالتيبةاصلقداقيافوإ
ورت2إىىسءالمادفىىةوهـالذيخلافيوىهءإاآلالعاتةاخؤدمأمماثاإ
دتوااسثناقدىالتالكتهاخايرغالجرةالثبماإتةاذلكنودءاصال

افهإنلىاقادةءااالاثارمن63قيقأولماألممهاثءالءواسراهيمامأكمآا
11الرضاواواتداإقءناتساندوالمطتهبرفولإافىيرشهودالوصبمةلهأآلرافءالوا
لمةباطكألتصانحاكلءلىقائدالهحةقفيوابىتةثمراماطثالظتكذالسااللهنوةا

للمالصفيرزينسئهودفىتهـاوحرصنءمثةايبةضاوحريةوديةوسىوفييةوثتمن

قصكلىالثهبيإن21بهنلملمجيثمرالعهذللظفياالرضرافاطبهيعءمالذي
بنورواذااطالكمكالظذلكفياالرضلانوبيمابملمحنصرصافرادنءعدداال
صفوةئخدوموالناسيدأاالدهريدولشهببجباذاطالبمنءوءشفسطعقدالثه
المتعلقةاالحواالسائرفيورآطالىنيلمةاكونالمبفانةربالهسادةهايثبمءني
منالمعرربىءاتااواستةاالبرفىةءاءمإيدرعهالمالفيروظرالدنيابالد

ممألتمنطفة01وقةوهابالبعثةنزلتفاصعلىواممألمتجليلىكنسضفياألرض



11حمأل7الأل

ريخ1اوايرالمهبصةتآلظثلمداثفيووؤربسطقديفاالسهانالدإئمءد
هباإن51نجاكاكالذيوانماإناءانءةءغاأرتودفهـهـاإاطةاالالجك

ميكواشدمهـنااإةاظمرعهآلءإامرءفيءامر11ذللتاربخانوايرصأيهن
أالحيصثهجالهأصوااسنداءمحةووالتواريخدهـيرهىفيالتلمزماودتاةان5رنب

الئهولرسهارروسشكاثجيخاللطإءحرعيةالمةكاماالالنتإاذءيمون
الممألةتمكبهءاخنصاصءلىللذاااناماماألةلألبعبةييثمائوسهإلهاصلى
انولاالصمبصألتفيرراإةومممابعدئهقءلمحطفىالراشخأفائةالالمحااوعاملموالممه
ووإمإراماكلطلطقياابهالنانإلىاللةلةاابمبردلئإصاليةءثراااالدلة

اذوبامنهـكلفيوطسهولهـوماىلىاإلفراداورةاشااواتراءاةإلالدايةروايئ

وهـالذييرهالمةعالميرغنءالئهرضيةحضابامامايالان5مزنإطئلجنيئ
كائلسقبرةسهآلإلوكذكءلىووسلييماءاللهلىعهلمحكلسيدناالثهرسوليرةسهتاريخ

نالوسليفىنايىوسانصاديدأولرأفىءرسهوبمراةأاوللمهوهمإدهإقشلرالثدفىا
مسائلفهـكشيرعكاءيتوافذالشاالنصلى3تسالثهرضبينطمهاطنالمىسنهاا

نيإمىاتنااالدلةسلةوحذالوايالأااالةوالنخإضواإغاكرؤةدءاالبرغإ
هرجمفةحمابو3إاةلمدلىزيمائحدافبومكلابينءياتقلىتممتهألنفىخممااقياا

امإمالماكواردإطيرطزماافيواإلجتهادامةولاالوهـايلى13نيءالئه
الىئاابولهالمهديىزيماإنالممرولصيكيررضيموكذبشكاطمثلىغفيطذآلراالغو

ذدكتاريخادونإطمالنئهصةاوميرةسضإفيلمولمللاءلطوإىالدهلىصالني
فلثوالاثواريخزسائلاهـسبرعاميمااللهلىصانيباايتهاقهـاوصصخصراله
هوالطكذللقإسنافىءاالصانرفتءلىوفىلماةالالماحكدهاخوايةالىردحبمء

األضوعافىفينيتوالفياآلنااللزنجيدكرةبمامهإ4اثمبمرنابمامشروط
لىفىالكباجمهمقاالطلى3االلربمباحوالجمميماإأوطانناأاةوصاظءلوننبه
اناسفهالىذالثجرهمقينلاإماوفإةقيائرهمبصحملىءو3اثعا
فياقعاللوإآلممااإمسثاالصشناخمهاءمطاماالفرنجوركلالتاريخألطرت

لىىوفىثسهانالاللهكىض11رباانألالماهاالىثمناهبملىالذىوعوضا
فيافيمثةلميرباةفيةلءواالزوأشرضاواولاطافيفي1صبموإئماالرض

إلءت0ا32ذاثريابر72ةسةوفىاكعسةإلىأالثهرضيمانمادأمهاةل
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ندءفالعثيلةالدعةإولاهاثهثفأذاوحدةاسيالهسبالىيثرطعلىوفموة
لماالهوىةةريةهـء339نةسمرههلىالمألءالرو

اطماذخوخراذاالعلىاممةمقيالهباسننةايرلبالهدولةارصافىتاريخن
همالذفىونهـمراشسربالهوةبهالراألةاطاثمتلىورحررهـءآلبيالىااغاعنها

كنالةاصالنسبربحةءؤبائل7طزوانكاق3فاناآلنافىبااجزيرةكانس
لةالدوسكلىالمثعابإناالئمهمإفىةا3اداغءوماطهكذلكاصائمىءثرسبمءقد3خله

مكغاالنسابجهـنرءؤاوانكاع2أاالسألمساالثفيوذآةكأربالتي
علياطلقولذلكاالنسابفيالطاالصضوإواإلإخةاالةةنءربغير
المطربالهنآلاالربقاووماالصافاإبهالءلىاممألمااأاداوتدنرفىاإاسبم
ءلالطجقاثاتماشائعريمين3جمازفىيدفىاالثاريخالةءنلثينءالئم

التارشأانكانلزنةاياريخلىاكءمقيدتورنناالياآلنأئرديدةسم1يرةو
المالطهاربخائمربكانالالقديم

المدثحسال

ؤعل
جازادالجداريخاافي

ثلىءقداالثمفىوهباأآلخألوساءثهالىصالثهولألرسوليىاالءا
لمالواييالصألةإءأوررطاع5و5الذىطلةازكأاطفيالأاالزسإقيديدئارخأ

بأاةدخأثكاالذلملالةامىولدأألفاومهإءالتهلىصاءرساموماالثو
هابىولمهاءلمربلمةأهاربمةلى5لمألسأةماطلماشاقيفىبألذيإمااو

ابضالىنالدالةالرهاعماثادالثوكابحونولةةمىاطسفيانموبمرءلىء
اكجموالدةدكادلمألدئة9655سئةدالثأقواوهسةإمرةاولءالةمالهإالمئاوفي

بألفىاخوالهورألوادفطاباءبلىدةمملبموالدأليزترفيررةبروسإبراللهلى
مليهافماابرجةوافمرغاقاالكالليرولاىالدهلىاأثتئةاإورتفيشبرارا

جأافابىاهوماىلطوالجمعحمننرأيةالبما15نصأاقمبداللماجمبرغق
اسبارةثعالمىبولبةشامهبماتألمادبمةةاإررابطاابوألمكهلمهحولك21اذةاال

إرإءاةهـمةمفي21
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وةزصنلىالنمقوفياقىإةالوذالثارضمةافىالىمداغإءكلووربياا
ورطأسنءنوىالدلاصضدفياكافيوهذزماةاوعوصهـووإشلمجهي

الثهصلإنيااناالمىوضكاتةلمةواصوالآلأةلسإءءاللهلىصياكوبينبينايمنلم
إةأاصازءلماااعدئصمللءوآوةأكلةنهإالرقءائنانرآةقدوعا

اواالجمانالراذانوهـإولالزوكإناالعارذبةباأللجتسحبةالصيرىنهـفرلءلى

خبملرسصكاثالهلىءلهرةسةاولخدولعاء4الملىىلىآةسىاوصاد رصسركيأجإر

ليئلهآلوصفيالراهبكان9متكرىثكأاناةوهواشامأالىاطااء ابوب

إثءاستدلالثيهألياتاضبهوراىوسإإءالثهلىصلنيارأىالالإناجااوش
فإرهخارفثهاتماؤراىلمهحممصوتأبموسىإءالثهلطصيالنلثرررجمها
ه7ارلهرحاووفىاليمقاىرقاإلمدوالمطهارحىعهالىتلماونثمرفقا

آلسالهلفيااضرآةبالراورطنوهـلجنالراهـإوثافيالصواإنالثنلهيمون
إمئااءوالصنرآهدفتذوةخلىآلألضحرةميمه49وماثإاالىتجارةلىألرهمهوعند

ءليناليعموالإنئااانالمتنهــلهنيميارواءفقاالىمنخإرةرنرثه
يمارأاليناذللظيرسفيإلجرهـماغاصأةاوعالثوضافيوالتإاثافيالاصدى
فيبالشامإفئااترإرةإلىسدضةرنىعثابنورهـفرسهأوسإلءاللهلىصالةنفبفه

ألورفيرهذوابضآداكازةرابمغأسماواعنةالثهرفيىفالصدتبمرابوهـى
ئعمةالثهرقيبمرابومهافارسلومالىءليىخوفامالتإىءجوعالىيد
قيعاؤائدىكطالؤبهارسالضهفتفيهاماءلىاروايةاوهاتلوعاكافيحهاممها
لةفىافثضبهرىاناسلىنشعريليثفيالجناالرالميبةممهباكلجاالميواتاللى

ذلكعودةلهلتصلموسعإيرالئهلصالنيباناةواريخامعرفةينءاإفىرضناالةمن
يختوالعالةفيألرطبمماسابفاميئماشاعفىوااغصااإوإنصحهاوولجووهبالراه
اندراليالمديانةالىالجرةباالئهةياتدوسهإءالثهلىصيالانثمصرالهذالث
فثأفىذاكأاذكانرةاآلسقنطلملاةونيإاالرضيالعالمهذااصألحرمظالىيمون
للالقباسكإيرإثإأ1اعةاطوابالبيالمدينةاهلاالنصارةآهالتئإإمثةااالسألمحإر

إركالثاانامةبهدعالدوانلىسكامهءواالئهاهيرامالذاكاذشعدامهبااليمان

بالالةبهيعاتزهاسيقوآمنتمكةففةمحضجمنولمحؤفىوللدرسهوصثدهابيعدتممةواطح
تالهـادثترنلصلىنحوفيالبسيطةمبمانالىسيثمةنالدلفيولمالعربجريرة
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لألفةفيخةالخألفةانثفالالىمئةاالساةاالهوتاريخالوفىنتذلكمنلماكانالحجاز
مننااروحأصئاحيعفمالفهرفباطسندناشخاألزفياليهعودهاتعليسيدنا
ميةاالمهإلتواريخيمفيوططبالهذاكءلىمصوامعاؤتسيدنافةاءابندا

لمتالمةلماالخألفةانزهترلوانمادثناءاةطبةأهنادبهرناةئماالزبدابمرأفيثمرةفافى

ينتقديهةواليانيرغصوصوالوالمديةآلحمنصارىلىكلالحسازعن
ايمئاووليالفثحدءثمانسنةؤلياهـءيىقةعنابوهـ1وألواولالفسخوقتمن
م3واالناسازرباألالمدبنةءلىبولونالنراحمحةاهـبريخماانثمواطوسمااقامةعلى
الشرافاااقسادعائلىاتيلمتثةاسالتي153سنةودحدىالىذااثالمرعلىارواشملدي

ءشروهوالءوسبعةثألثمات4سنةالقرامحةلمييءغلبانالىمدباتقيتوةفرااليخفاة
منأونفاافراشدحوهمخةدالمتمسكوامألماالآرصنظنباليظهرواقومالقرامطة

إرلهمااصالمةتاوفعكاالحادلمجثواووضالدساشالدتفيفادخلواينالمنافة

موضهناالسوداطجروقلعواآلءاكهربواوآلوالمدفيممةءلىاستولراحقماثور
اولئكنينالحرعبايدجاللهرطالذنىإسالجمبعمالطذاكفىبرجعهاتالى

اطسنبنداودبنساالنبنواالشرافالسادةنحكهآاجمتباطرلكاةاهـتثمإقرامطةإ

الواشماجازاطبملكلحمةفامهونهسيمانواتينإمائةارسنةالىبأبدب41لكربةيكأا
فالشرثولىادئاسبمواواالشرافساداتنامناآلنالىيةالمستولةالعاالذ
الىبثيهفيثفيوة784سنةوالخوفيلذكورةاالسنةفيولياتدويالكلئحدمهاثابو

أرهالداوسائرزلوالصبوالهواكباالمرفإلنمثهـالتاديخذلكمنأكانوافانآلنا
تنلبواتالنىفىيئكىوالسهاسيإنالعصءالخلفاالىاظاهركلآلبايداونماخاالالداخية

يخحنلفاطالوانماكانمصرسألطينالىباإليعةافادكدولتىانقراضالىدادببة3عإل
اتافىباميرهماسكلللستةونارةألمتواحلىيرياوالمدينةمكةتنفردفنارةعندهم
االسثانةالىراجعوهوالطرتقفياشفإللىةفىء1مصرواقااالولدسليمسلطانافتح
مارةاألاالسلطانرةبيإلوفاألعنألنياايهفهبركاتمرفاكافيبواسلىالمةفتالشر

العائلىهاترفىاطودثهنزلوأمماتهبعد4إقألواشياتهءفيالبيربمشاركةهازالح

النهانسجهاوتثيءلىلدايهاعظموذاكاالنالىازاصاعلىاطماصكةممبالشربفةآلاكر
الدولةمنالمألنسابمرفةحالةوتوفرالخاساألرنلىهوبمالذئيااللمألةاسدمن

الذيالمرالضسبيعودفيماصوعماءوشوكةصولةاالالناريخذاكالىتزلأالتياسيةالعه



و31

الععاسيينخميرالمطاظألفةخروجنءونيخثالشيألءإينالمثةطيناسااشمنةيخثى
يقررافمءعمتبوبتإلشيرهم15يتألشىان3باسالناسواواخضمترثبمشصمننالذ
عندوثبوتنسبمحمقيفةمنونطلمات3االحجازنء3رثراويرضوهمسبباكم

الهعثةنبععلىصاكةفيهالجنلىولملناتهاباركالسائلةهاتيماتقيوهكذاتوالعامالخام
هواطالييرواالهوجدودهم3البااطقبسنهةوالفيامبوجودهمفيلىوالمىاعينباالثهازز

صلواتعونبنئحدسيدناالمبرورالمقدسوالالناةالرفيقعونالشيالماماموالال
3آبهغوحلىييءورسولمدهمعلىوسألماالته

يممم

إزالحئةءالدااسياسةاقيمماإب

منافيسابقكانقدوجزئيامكايافيرهـإوحةاجاصلمااالدارةكاممداراناعم
قديممنالمتعارفةالشرعئةأالمرايولاصسبءلىنتبمفالشرتفىمبالاالميرهو
المظالمرغالىبالجاوساالميروالفرادتنوالمةالقافبالىحمةالشضاالصكامتفوبفمثل
مغامديدضمافطاالعايةالمدولةفموعاظفىبهذالثءلىواتهراالدارةيةبهءرايوا

مابمميفيبامارثمخاصوثرعميرلألهـفقدكاالحربصةالقوةامرفيحقنالرهـ
كرالعمىاوإسنحواطرلالميرانحيىذلكمنشياآلنالىبتيوندوةةاهئدجمثمه

مدةالوالةابرمناالحئراسالعائةللدولةبدىماوعندالمائتينعددهمبىلمالآلالخاص
ماعلىاالطرافوالةةأةنحادةكةكأحراثالثرنالةاواسطفيالثافيعودالشلطان
الفوةجعلوهوهينبأمرالحجازكنةفياابفييرالتةذاكلحمصخلهفيبيازألشأقي

وثزيدهناكوناكررعهضزتهامنممبسلهـبرانالكللمحةالدولةةحارىابمسكرئةال

اعيالمتعالوأبمكليسفثااتالدولةطرفنألورئياطاصةقدريعلولقالممقوتهم
وعندانعةافياليظهوماسبءلىهولالقبازلبعفمهاامنيراةفيرااله

كركايالعاشرامروكذلكنراهبماأصلمالدولةانبريرهـاالرأيخالفتيمافي

ذكعنونشماطرفماهنترسبمبماأمورتوحدهاالدولةبماستباتالمجريةصياإرافي
ةاكرعائلثفروعمنبغيزهاالميردالاةالىافضتاتومحارإلمألفلاالهيااولفي
أطجازمنعلىيواهلتانافىالداخلئةمرفاثاكفيالدولةلتدايزداديزلولم

مرهاواألوذاركأبامنصبيماويرعالاةشادبفاءالياخوقئةلاثلثمدواررجالحدبما



حهأل41الأل

رابطالضهاقلىوانزفيواحمدمورمأءلىآمرمودوفيمازفىوالاالطألقعلى
فياالميرحمادةمهدلينءثسمنديرصارتالدولةاناالحنراسذكعنابفمآوأشأ
الداخايالغايامصمرفوروالدولةقخاباويثخلقلمطنلىالسهختبئليبقىعائلنهمنيالشن
افياالدولةوالبافاصكااليةكانالىلهلمآلثفاذااالميرعهدوليهوالنايةواظار

وتجعلىلشيرئةواارزارةآلرتيالسلطنةختبئ4افاسمدةالدولةهوئقلىلهاضانجعهو
الدولةصاعاظبفيالندبيرئالبيلىاخيرالذيالدولةشورىبمجلساعض

الدولةلهلمتحددتجمواواليهواالميريمونالمسلكونماطالظاهىفكذاالداخلة
وعنةءاالمارةوجءبعدمزاامبهونهينفردانةكرءاوالغمئةثحوعلىرفاتة

االحةرامماةغاتخطهرةاربعةالمقبىعلىتجريتلامافياالدارةءبموقعائ
ابفافيالفائدةخصوصعلىافئصرواكنهمهناكنهاءلشيدابرالالتىلىعالهاعن
وفياكالدهالنمهاالهيريادةسالجهاحاحناجثارولةلتماربامختبالمىالعولي

فيلوالشواوإليةيوالناالصإاالميرسياديخنصانو5اآلنوالجارفي
وغيرهاةةوخماإمةاهـانآالحراالبيتإالمنعلقةفظااكذالثاالعرابلقباجميع
مابعالسلطانحةاالواصلتصدرارهاكبفييرابرماالدولةالىدانةاأل

نمةوأةاالمذاهبفيافثرىكامكةوصخصالدينحةاوظائفذلكمننخووعلىينهيه

قافيألورةاالمدينةوالىزافيمكةالىيرسلفانهالقاضيواماشياومااالشرات
فيهائتصرفكهارفئةالهالياتاكةبقكذلكاوالياكأبقمةوسعلىالسملطنةتختمن

ائلفيباصالر5االوراصاصو5اآلنالحالعليهاهمثفرالذيانوالحاصلالذولة

غايهةومراخصفيظالفاضوبهمحارذثماطاهدعإممتلممااالعراب
اربعةوانكانواوهماالرجمةالمذاهبمنإطرامالبيتفيالصألدألالديانةكامرج

شافعيواحداماماوألاالمربلكاندوازمنفيهكذااستفرارهميقعلم3نماآلن
دةءاتازمانفي2االماقءآخرمالحنبليمنآضربماطننىلذهبامنثانمزيدثم

فياالهسوهكذاالحاكةالدولةلدىونفوزالمذهبذللثاتباعفيالمناسباثيحسب
لم2أالمااالمامفاتآلللىوموالههالةاإكلصاحبعليالنبوىالمسةا

عشرالثالثرنالةمنينالثسهءشرهفياألبخصب

اففيرةالمةالمدينةفاماوجمذةالمنؤرةالمدبنةالنيالححازمدنبقحنةواما

وقافىوالسألمالممألةاكلصاصعلىالنبوياطرموقيالعسكرالوهوكبمحافظ



الكل51جمم

صهـوظائفمعانازنةلجنهـ1اةطبص3وائمانهاوزيفةالساءتخمىننيأوكاأل
فىبإزحاطراليولتاإليمواحمآارءاألب1اصيمماونةوظاؤالشوهإدةص
رأعممالة2صللممت4نحافيإماءا

يةالحلساليالىصماأيةخماالهالمملىادلىيةبقمتوخلنيليألووالوظألدةاصهـ1
مجالسالاذالعمانحةلمالكابقحةخألفلاواااأقيبماالحالنأوإيةاالة
اللذاقالوالممااالميرعصيادةوعرجعهاياسمةالماالدارةاناطالفابهالابيةاء
العمالتةالدولةئراهلماالىئاصجصمانير

الوارداتءلىاممرلثعداماائبوالضربموسيرزجأاكآلناالدارةا7طياث
ونيدفهالائلالفءهوالوكلحقيقةاظاضعةالفهائلفيالنخبلءلىشارءاوبعضرئةاا

فياالميرسيادةالىدبهرناةالذي3ءخضواتلةيراالهـالىوالاطكومةالىشيئ
االنقيادفيالطغيانوشدةالزمانبحسبفيهااطاليخئافوانماففطظاهريهواطفيفة

يئطمريفةةالالعائلةناالهوابعفارادةالىذلكينسبونلمةالجضوبلوعد

روايمهايربدونالفهائلالقهاكءثمالخضاهوانمااالمارةقيهم7بقاالنذلك
اذالمذلةفياد2توبدخلوقغبرهممثلءاال3فيرىفءةبالل81الةوغ
هوالبعضنانلكحذلييواطقاالشرافراءاالعنالدولةذاكاذنتاسثربما

السالالقنزببعيدلشلىكلمنذقةحصماالحالىلباالةبهيعضعوااقدءاالمرا
لة1الدوساعدتهماكدعونبنعبداللهمريفاكاالميرالمقدسالصرلىوواليةالمجيدعبد

مساعدةعدههرالاهمالىىقيءاطاعصوالإلارادماثلإكرهبالوامدتاايهبرومملث
اكركةالبفاعهاتيلثباخرامالظاهيصاالجاآللمقاخضاعيمعلىرادلألاالدولة

شانثمنةوتوفيوهالدمائرلمثجبموثعظ3ءاحئرانظالينويجماورجمهاوهراعاة
باطهاربماكااناالعلمايحةولاكثمكمئلعيوافقونولذلكوصديئائمالىفىوفةمع

ضفعواوات3الةالفبائلتيثالقيادمنالرجمالاولئكاسثعادةوهوعدملك9غيو
فتكوثجهزوالاالسماعليمالفرائبمنءشيلفربعميفألاظفوعحق
ليظهراولئكفيها3واواهراحنفاذمنوعدةاالميريادةلممهراجعةضرسهمفائدة
المنمرصمايةبوا3اخضاننابرحقدهـمانحوىلىطينكيالممهالىحةالالرحال
االقالنميبماراضمموانيعليالثبائلتلثواقباليإلىامناطجابمحمففلالصإلل
الدولةمفمذونيافهماببماعشارحقلألهيوالولةللىدفعبمعدأعنزيادة



هال61

المالنللتيألذءوواللالمن15علىمخافظبمجردسنةكلامواألثي
إبىاحرببلىزنهـلرعشرالثااالقرنطاوافيفدكانانةغيرجلاوقل

منيرهمءبالقيادوفيثظمتءوقبيإاتحادبمخءلىبدهائمئقوىقدسعدخاك
ن15اليهااشرنااننارتجاتاذغااذاانةاآلقطالحالومةالىجزورخولمايفأقبائلا

كلءلىياخذوؤازلمةكلجمالررثااجارالنلالةئسافرهاوكأورالمدبنةالىاطاجطربق

موتهوبعداالبلاصحابءلىهـمرببةءفونصفرأكاذيخنايريالفجمل

ماشفىاالبلاصحابءلىحرلبةانىاتالثصابةمانوعاالقعائلوانقياد2ابئوعؤخض

نهـانواعاأللىاسولاإواعانهـةمرجمايرخالمدولةوإساساسحاجالىهاترريم
جاطءلىذحآتئرصثالنةيئتوظأانازرإدوربرةيمض51راظأيةمرائبفا

الصرخالمماونيرهاايااعيانولاةافيئفذظءلىمرببةوهاي2الاباي
الألزمةاإصاريفوكلالبرلمهارفالهيذكروناتناالجهاثفييسطرؤراألقيةاطفي

افامةاوشالممالبخدشعائراوةحاسالمصاوالدينمةظائفافتوابمسميناطمناكل

النفرنكونصفمايوأكمزوفيقدار5وواأخزامىالدولةمرفهتمكهالموا
حسبعلازولوالتهاافاجدإخامينةالشرالمجدمنإئوثوروصباالفامة
الشريعةانملومانوجمةوالالنألشببذلو4إابىلمالمالمةالنقاقاالسع

واستقرءاالجراحقالمثربعةفبهااجربثوةورةاصالبئاالتلثمنبعهانارهجمالمما

اوجبةمااالسالياللابيتالىديوائلاةانتحمالعربجزيرةسائرفياالمن
االمنبعدالفهحرمابدالءلىبتجرواحىاالنذلكيعإربمفمسلمكلعلىالمثرع
انءالصحيفةالذنوبىفيبيماوذورلةالةياهيوه4الرمضةسوديبماواالئيانباظيفة
سيرلسامراالستقامةاع

نةاالىتحافظادارةءلىافيمبرالمحاةظةالشريفةابمناالهاتيكاجدروما
ولةاالىيناإسائربنىلبءفيولءاوواالمرألذيمنولالراشءالخلفاواكال

الدولةمفدىيرخذالثانرتوالاطجازاهاليوصفعنلمفضذالث2ريالني
هاضدةاالهيذويضبهرميفيالدسائملىءنشئةأكاثراساثاالنءوتستغني

الحالاصألحاللهألنساللاالسيةاوالخألفةلثطلنإيةاالبمالدولةهض
ثمسح





م81لأل

اطصالىزدونإويملاخرإودأؤلجرصيوابالأيراصأساآلضالماافيواينالمذاولرعدم
والفروسحةلرمايةارفةهـولىيماحمءإثياأإاو5يرصشورنيمنبماطءئارص

واجبكأولهاصرألوجبميالءفيأاونةتداإنجمااساأسأوفرتءنساا3ثكلر
اتمرفمالاسهبمإيوبحلاحطنيئإندالسننوررمنإدإلتماالماكنتالمثفيسيما

أوركراإوراصبماضبهنحمالىالرجم3وربنيمونانوصكادلىسمماعالىوآالت
فيمفيسمرعشالىلمابىعئمروداونااانملىءاىوالتهيخافونالذنىذلجنرظكاار

والبهازااالمحارمثحدىفألوزاتمءالتهدبراالصيزالالذلكح5فالنفإللى
فيصاحبهمتفييمونالفانماشيدوصوانوقللفعممعينةدازااوظارةحماترى

بقحةاظألقلىءنممانالبلىة51واةبولاهالياالمغهذانهـؤررءلمالسطز
اللهلىاصفيمازالالثيربحةالقكصاإلصققثمفيقأشالذربالقبائلمننايعس
الفويلمجومالمبالنظرلحااكألماليوعادإللأألالألقألارمهـحتمالتبئوسلمأ
لجروتوالذمارحتخلفىفاخهماالقإلآلاالزاةصتءناالهـتجدفالفالضصسلى

ذهذظنءذةخيماصثنايآللىءيدةماحترآإت5لءارلجصفاذاجفاىءإلملجرورا
مانكايةهذاوفياخةواؤجملماثوهاعاربلىظذلكلىلمولوبوثدبوثنيفانةبهجمرصتياإ

إممةواماامالمااموافايفهاءرامخورةءاتثالصقءمبئصاتيمن
فياوالدةربالقإلجمردةشياوجمدالاتتبرسأأليخثرالهذإساباإألقاال
كانان3وباورألبفيءآلاذمامنشماهدتهوللمجحبمألنأاأااوالاصرفهوور4اال

الصألةلافضاحمجهاصلىءخوكارةاآلالمديئقرطفيىرلببةحاثألينإداص
حةسابالمفلازماحسابافيالشهاإطمبيئلوكوهآلهوعلىماإوا

االولالجوابإناجمابهالالملىيأعادألاكالهنقال9مسبمغوعشرون
يهصاحبالهفقالثرونوعمةسبالثاذكاذالؤآلإونآاأثاذالثاعاداثم

إصجنغامتألهـتحددفألجسفةذداثوعلىابممهاطشذدكانلماءاوانفصلوايفئا
غيراضرورياتاجهاأقهإالتياآلدابى4ضإثواواكاظتىأالبديفيلمخطال

الرائييرانيمنالبربكاحةاجا4فيألأةنرصمنإنالتوايمافىظحةان
فيايناابرئشنحفىفهاتخددافيلمداىلىءائدىااصإدوماترهلرراةاهـ

نتبملهلبمعاالمردفاوكاندةاديابلىالىبمةق5عيالهرحةحباستماقافماة

لخفةبوايامسثةعنذيفمدةتيالإيهادخواالساعةالىرهاظساعةمن



كهو91أ

زضألاوجمابانجاصهقءولورةارظلىمةاخر2إكاال7داسه3وفاإنآلمحزشة7إهبا
لدنافيةاألطالغارزهـلىويراليثةوصارفالازاونهألا1ءواوايدينء

الحغلمثساألداهقريئاسانضبهنبمبمهـةا1سؤطاةاآللمدازاا

األفيرجنالانعاطفينكاادغءوبرشينهنرايظمالحيماتيرساكةىافينأغ
السواقباالررنزاذاروسداصدردططاصواناالفوارإسبةاشأداةفىيضمعإيآل
مرب5اخارايةءاإفىوالمبءفيآحنيلىتيركجلوروراااكثبرةارؤاتدالطوال

قيهماالركطفاقافيزوثةقدنوممن1لمالمةضااواولةاونيمااغ

اليخضرورةفيأالاالناسلمجالحلونوالذااسميواناداسةالألىانةإلمونصةسهفماركل
وفينةشمناألركادإفيفيقاللملارفءبممبةرقطكلفيمورامواك

وهحفاغإسافيااوانيلمألحاصمثلةساظإغاصاجسلىفيوويتببهازئةتوأس
لهـآلالشيبرزونألرزاالوإضئااةمسمروحخآلءاآلصاإررةمبرفيواذاسلصيوةلاني

ىيالىبهممذهـيرىنعرساةااجفيضلهقدمفاذاقي10إتبمحاونوإممهءواهمءد
دثهواالعيبمبرصكإلوإسجمىتهذلكقيرواآلاكجعةرطاكءاوناةآويىالى

يرالماالذي

مسسىممممثصسسم

اطجازإرةمافيالبط

نيرهاوفيالندئةاضاغالملىصراالكمعظيحتجارئةلمىكءدهبملجدانءا
كذلكلونءتجارهاإلتيجةالسألاالممالكجمةلبةليرلمهإمكرالمثرؤجةطإالافيضالماا
ثنامداثالدمنريةةاإظغاوااالورباويةالبضاخانكايةالورالوادكىالههنئيرس
االقطارقرهوغفىالهةالىلوترسهناكالىاجيؤدطروالشامومكاكدكيلك1لميو

العربجزيرةالممنهاسلىيدىصلمألافكإرىتماريةمرسىجمدةفثكصفىفيالشرفحة
العربجزيرةرهتيومرفيطاراالةبقبةملنيراولجاذنصاسوايرطريقل

جريوةأتجهائرالىاقوافلاءلىهاهـوئوزعدةمنالضاغاأفكرفةالمثلكة
لميلواطديدةمثلتجارئةمراسيااالقينااتحهـالىالجزيرةمنزرورمااالرباله
ؤاهاصدةوونردأبممائفيهاتاروناراللتياوالعرلطارةدئبمةالمعخبرممبيأبىأووبهةلممبما

لشبهآلحستيمتقاسابرلدمننهذمنصواقصاوفيآلعماةإساسبمدأئحارها



ثى03أ

يخهاارةفالتيةالمنوادبنةاواماجمدائهشموتجارخآلمحنموصجثةالتجارمررصثف
لتحملوالقباأالهل2وآفجهاااليألمحناجضاغالىةاليمانىفيوغالئااهياعلىمحمورةمة
التيإضا2اعلىالمانامعالعرببرةجقجهاثوالىجائلإةازمرالىقوافلألعلىضاغاله

اليهايذهبالثيتالجهافييااغولهركفالروةذايمونرئشاالإفلةفالةايحيالو

لوان1امحاالىإنباثالمغبىوالجوبديةابتيواثلفماخ01يهافثسممخهاويجهل
إضاخاالصحاببؤدوندولمبمةباالغارةلالقبابعضنعديوبنماءلشيضياع
ءقيحاوبكااطبمنالماكوالتفيارةالتالتجارةانواعاهمومتلهميعيفمابهغ
كامنتظميرغرةءفاأجمارثةاحمتهوافلاءهوالالىموكولاإلرإداقلمتءقدميروالمث
ظمآاتبرتفىةلىوجممةبينيوجدانةلجرءاتالجهـتلثإبءافييهامحئاجغيرانا

فييوجمدألااتكاءاسسعوفىفيصلفيالسئارةبراىلىيحملساءصباحماايوم
كاالعالميمءصصليئكهاءودةءالىويصلبائياكلكالماىرافالخلمركزممة
لمبمءةسهارءايموناتاألوالمدينةممةبإنةميشمرفيكلنثظم5بريديوجمدانة

ابمومةامنءرتبالقوافلاصعابالىءماألريداليوهـرزاارمخصوصممحفيرسل
اطجممودفيسنةحلوفيعرورائاءنفيونالسايمرابءااللقبامنلهوالمباشرون

ئمادهمإكصفيتعمالافياإفاخامخيرونيثجماجاطانياللطمكةفيالتجادةتروج
روجوكذلكمواحب83إراةالىءاالهداوجهعلياوالقليلوهوفيهاإلتجارةوجهعلى

ماموامنااالماليواردهمالوؤتذلكفيتيمنهاثعمالنالمبورةنةإفىباالتجاره

ألالمعتواالرصاداتاالوقافألاوقاآلامنترسلاقياداياامناوافيبلىفي
الرسل3االذلكفيالرءنوممبالعمايةولةااللممبالجهإتوهازتالجهـابعفىفيلذلك

ببلغمافالوظالواهـنالمجاورولمرتباثينالشريةالحومينبشعائرلقيامعامكلأفي
المصريةةءاطحو5ذلكفرنكفوأيونينايليرةالفآلالماثنحوؤباتمقدارة

ثاجميهارفىمةلب4ينآءوالامعالفمحمناردبفانوعشراحدىغامترسلكك
ءلبمدرستينقياعمانءنجضآلفرنكفابئمخوخمسماايليرةالفشركوالال
هناكثءالقاآلفاتفدرحمنهايرسلمربمصنحصوصةاوفافاالالحرميناحدىفيامن

فييرةيناراطرمإن3لىولايىاوؤافهمنيرسلالتونسيالقطرلكوعنيعامصلىفي
ىلميألفرقىاذافةالمدتفاهاليفرنكافامرصنوشخمسةايالفحرملسنةسيل

روهـااثضرورئاثفيعليمثبىقىديونمنيمءنمابممنهايدفعونأالموالتلك



ر13أل

ادخروةذلكبعد7يثلفضواتتاولبماكأللةقاةاللسنةايثمشالونصةثم4نسية
األروةيذدغيربالخسإلوهذاداتجارةرواجالوؤتذلكفيل2فلذالثالسصةةلب

ثالمةرابءااللقبابعضوكذلكاألررةاذوينرهمغأسقعلىفألهوالااثم
فيرواجايضامه4لءقيصريةاواطكوالدولةترسالممانصيمابالماطرمإنلمجن

ءثااداجدةهومربمزهارةثيالمهجارةاليالوإطاصورئاكأمضرنرونةيشآبمااتتجارة
اشألمبلدالثه

كسسىهم

حالفيمطلب

ثالمنيماحسبعلىلقلاؤلمهيمنغفىاشعبمنةشبالصةإغانيخال
هافىكهـبعدثروجماذاطنءةالمألاافىبزمنتطاوليثوصمنفىالنبيماثباثي
جمفىفلميلااشرناهـبهعلىنالسربالطباعوتغاوتالعرانوقلافرخفييما

الىتنعدمانفدثءالفألفاماشةاطابموبعضالفرورئةخإاصااألباطجازاالن
لدرما4ابألدحارجمنايمد3ماعلىمهح3ةوتفيالمكلاطسجازاهلرصإان

بسدالإلمدانابعضوليسيررراألازراعةانيرىلإراالفماثثفيوالمسانر

الىلبلغمموسيداللألفةءفيقدكاثوصدهاالمدينةولمامرثءانءعرقن
يعبهلحاصاالنبهعوراثالجهـحةةصكغنضوحدهلجرالمفمندباالف44اربههـا

كةازلاصذلكنجمةنمىوعلىرافىالمةدالثمارثالمععشرالىاخلماباطجاما
وائيوالوماقوقاإجرألشصإنواعمنبإساقيمافالطااةدوةفىأناالتجارا

منيراتشبمفءإاألجمماجديوالاالبلىهاتليروغايزغكتعارلةاالفوأكهنيرهـوغ
شتداكنإساتإنانبعضالمدينةحولطنوارخالذكرثستضالاالنواعتلك
والقرىالمدنحرلااخرىهاتوجمداكارءبهادءفيوالنخيلاالفييئماسثك
ضبهوييماذلكدرننهاوللعايةقافىثاالرااأواعانحدايرةانواعووير
سماليماسمةقدرعلىملى3آفاالىلمهءوسبمللترالزائرفىمراةلاطجوورمفيسيماضارة
منهألشاومالالنادركالبمهاالمنهايوحدالاندتجقولالهوامابذلكألركاا

واظياطةالبداتمنمافيوجمدالصناخلفمة1وامااالذهاركذلكرةالشالمتعارفةالبقول
ناجهماوكيرهاالبلوحوايالسروسطصالحاجيالمقىاخرصناخوبعفجمارةوالة



كهأل33م

اخامحصاصةءوة4ألاانءءلفيطزطااالهذافياسببوانيتحسكيرمنايإلكيدا

لوتوفىأفواالالدولةنراياثواالمرتباثعلىلبمشفيإءاكاتامااعمادهو
وبوحيلانويةهياترابملالقباجاعلىالدولةالنايفهذلكثلعلىاالعراب

رواظبإإيردمماالىساالاليىثيياولانواطوقاامنفظيقرمرابلقوت
بألفىوثهللمارقألفطةرابءاالاعئسافذلكنءشاواوارداتازلمثءلىاآلءنعذج
نالذوظفاناضإانئخةء7ثياالمرتبذلكأخءاخراذاالحجاضقوافلعلط
3اكأرتينءرابءااليئبارءشيتنقضفيلاهـتمربماالمالذالثثوزبمفييدلهنم
ةتاافىانئءاتاحجهيمفياالمنلمةذالثنءنشاافسادبااالرضفيوإمتونوورقفي

نءوتداغثمورةىقىتوراابرحملماوااعمألةالافضوآلهااحمبصلىصؤرةا
وثاةااقلةاماهلءقافهوإاخءقيطةكلقهـأطابالمدافع21وصسناإواوااموارا

هذاكانزاذاادممةواالمحرببإإساتيناواالمناصءعلىرابءاالطاولرهـةوبوبواط

االلىيزرعالغالاالةسةكالثيرىالةاابغيرهـاالثازآلالمدحال
اوفيآلرالكطةصااغاصاالدضدبتءوانالعووصلناالفضهؤلمذدكلطاتي
كلفيثفىشاهـوؤفىناءقربومافةاحمامرزفيمونفىقيءاقلىاكثيرةءجرن

ااقيءوفوأذداعقهـازيداءرض111زيرةيمتاغءوالجديدةفرااالجديمن

االوانيفيرغفاذااراهـءماانيرءرزوإةالهضكايةفيةارتءاذرعةثانءازيد
قيه01وشزإلثبعضاالعاسأثاآلنأءناآلءرالكجداالحوصوهـبسالمثدحوعيبرد

نىالمصدارراصإفيءفااكةصجممرفيلمىوبفيهاورتانالىاالرضلىصإسميع
بهماةءمخاآلنقألمشاتاذلكعليثيرةوابازايوناءلموسوآله4إءالدهصلى
اراشذاثاصمارءويةاإفىربرةفياامواآلءاباتاللكذوناهدصاءصوى
البداناهاليحخةوالتلمةهـماآلنوممبءللبنابمثإإالذاللحةصامزةوىيوثمرة

حوالانةخرهومالنداناليمبهصيؤفىماظشهوبؤيةولهمءهمالاتجربرتابا
االراضينءلمألفضاهنطعةابهيفمةلوالجأالمنملىءإاالوصرلنءرالماغمبذول
ىألءالئهرضيرعييدالسفقدكانااتاتاكحةمابوا4ءللزرارالصاارسيعةاظصإلآل

نالممسبعدهذادبمنيهاسللىلمةهمهالانيمناارإينيمنية6الفرىواديفي
تلكناالبألدفيالخوفعلىاصفاازتارفىالمةذلكافاصالىبعدةومنعمان

دفىاذلكمكأ1انقماعاذكسيئلىالىآلتلىفنامنهاايآلصدكانوانالعواعبى



ثسسءصألنجبمبولمثمتحتتيتتت
راقالعءفىنظرالءأايماغأشءأالأر1ةواآللمعوقبلمطالمءلىفيراقو

الوااءبفافلالثهمايانطماوائلغيناؤموناالئهكق

مهكلمسح

طؤالارإءمإسعطبئ

إفممااساسوهـاداممسوأواخل1ؤإصكتإعافيدبهرناةالذيانماإإلمىان
كرروانمابوجمدهواظهـواللطضكايةىلىاذإابىاآللرفارفأإإالمهاقي

تجدحنادنيدروسضبمانكلفيوجلىفيجمطاكرالبليئوصمءورصومة
ءوادروسنلذلءالوسإن5وسعقيئاتمولىإضبهوالديغحةلمومالهضإفيلراإء

وانمذأهطاخشألفلىءوالفةواطدلمجثمرويوالتةفيلىدرولضباصدقياومنوالمعافي

براورواثماقطارأمحىرىفيفوانهخم3لةءاءاعامااالءرلمجناإللمدمننجمبملىيرسبمىنما
مناوافدفىاالعلماكصاالوانلةنلذليااالضلقماشاالهناكاآلن
انشاخيرةاةالملىهاتوقيوملىدةقيوالشخامةهـيرغوصعةخاحموالءلىراالفماإ

ر3إاظبءلفالثهرحمةاتيلابيأالعاةطإيواسهفتفىالةيزدفياضإ
ضبهرالمجاءلمااامنهةقواإذصلورع11اكايةرامرفةثاطةآلدسفىهـااط

ايفئافاءاكإمءورياضيةرىاصمىكإلضوإالمابفىكرافياواقىالكلافيدوسثى
االخألقوفسادلالشاجةعارجةفىالمطرارراالييماالسنهالمللغرناهجماوي

لذيبمرالخاكةررةيأرطأانريبةةمدةمنذحمدتبمالىالثاللعلفاازغلى
المشرلةبمةخقرايهيئكانالمضهذاالنانساأنيص2وسبمبمرنادءبمرناكنا
حقاالعراباواةلمثإئلفيئأجمثضأريةءطاطزجميشرزاويةمدىزألماللنيأوأنهـ

نوعالقبائلفيللحصفالمارالىبرشدوفيزاويةاوؤجمااللمةوحدالانكاددئا
ءإلفيدبيةالذارماررواسلامرلمئةاضاألرومةاالسألالديانةاصرلمرفةس

افألحر1الحدسنولالقاصالئهعبافىلىالئديقألأبملموانالاسلمالعهـنالالسي
افرادوجودورالوظهـهورهااطكةاعبينفياياوضاإهارفالاهـءلىااسأفيا
العارأيودانضابهـيااولمحةاالعرهلمدصفىاالىءالمها3تىنالذولةالىاطبهـامن

ااخذطريقةلىءبللوتدوإصرئماسعنلذدكمرؤممغالفديمةيقةرالءلطبايطب
افطالبلىأبممالعأمثلحرهءالاووالراضاالثألبمفيقحمسهإعفلقةحمالمير



ل2ثر

كنىرهةناالئمآلتقونوغيرةنيفةابرأفانشيرهااالمةممومعلىضت
بميفحمايتيفآرضحرفةالمثومكةالمنؤرةنةالمدمنوكلجمهاطبيبالالتيالبألد

اطباصفيفلتوانماكاوااليمابنءوحكحنىاواهاالمعارفباميااهماوغيم
العماذ5ءييدنلمينءالمدمناصزاسئالمةالهريقةالطعلىبالطبعاإون3انالندا
ذلكررءلمنمحكوماخمهاشنبهالالثيبالبلدانرهمظثرالمتءبهالمطبقاللىح
مربضآيثكنثعيانأبمةنفسفيذلكهدتشهاوقدهاألممرونيضالنألمندجياا

فيخهئكادرةاهـدواشتنمالىفيوغاصثدريجاالظغرقلازتافياربملطبابهام
منالنوعبذلكخاصبمابيبليخفييبباريسواناذالثورلليتلكانالمشىعن

ورلوصمالمةفىشاخهـليلأىملمافيكيفحةالتبارالظةرغيخااءوراضااله
ةالتصإلءالىفراظاهـخوةاثانوصإت3آليماةقيمحىارصاصان4ورزةريةظتت

لبعضبحرثوإةأساوخءحلاودنيءوجمحصةتغإزلمذالثبصالئهوعافانيباحم
كنساليبهصؤيذلكلىليؤيمجوجدبازألرنياسخوكالنئإصيملىءضرفىاطإ

صرنهـلالىفيداواألمتترةتحوشرهطحللةاالتةهـداثاحفي9محأرسأت
الاتمعةالمكدثبةةءكنفرالظتماعاألليةزبمءعنانةنثأظازةء

لهالشاةالفامثنعتذالثبعدطعالةفيالزيادةارادالنةالتهلمافالالمثكططغا

نعونهذاثالفاالناسضبهفصدءلىودتهجمافاناحكونهوىالسلثىالعممن
ءمالمماشرةإسنرهفرصكا

شيمارممط1اصوصوحاؤشعرتاذاإدإااوكن
قواطالدجالينءالالىسااارإظبابعلمعارزينكانءالباألدإصناذا
لنهوائاابيئاشداطرمينفيوفموبالدصقعكلفيواجئاءونهخرفالمطاصاق
مونرايهاوانا

عىهمصح

ماالحفيمطلب

كامااللميماءئحريالتيولىاالعالداضليئةاسياسةامهشنيمىتماصصطقد
إينلقعالثيالوقاغقضايافياطمرنم5هوزاطجاميرالشرةفدةاهـاقاوعاصل
يراةبماويامرهميحغتاومهمروسإيخذرمظمالمبنالشيامرجعآايفروهوالفبا
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بامررهمتدونماالن33ولاالصاهآلذاجتهادسبفيالمالظجؤاطعذينةو
3ادضباسبريموكل4ةاتانزفيذكرةعاورؤساغ1فئاأالحاللمةقبل

هولمناالصياخرىكانءلىلمةقبتعدتواذاساالتفيصاالهفيولوواسهـتبداد
وك31ااخف5لىتطاعايوانووريةظاهـدجمانمااالميردةتالسهالنأمخءفطىاز

ذالسالمىفيتة5لىريقندىالألاىئلبأةايئبةنهـاليمبئقبلالدولةسءبدون
بمةل15فيأالمظالنصللجراالهـجادةسالىيرجعكاكةالدايدآلبإامااحوالفيء
ناالاايففيفيدروالىسعينةبهخزجماأاألاظالفافىمحماسالذىوإواوا

يجاسرةإاآلوالمدجدةلمإظئرإبمردنةالوالياكنواراليجمىاالتيآلزيمهص
فيايضآذحريايررمةإلم111تبةإاملماةكلوفيإهلمدبمرإشلفيفظ121ازجم

يراالحرثفالضدةسبأالىاوبهةالياالىترغزقيالشئلإواإيفةةاظلسهاا
جماراالصمابلىاقءانصمغورإاةاسائرفياطمربمهمةيممثاآالماصءتجاوا

نكلوقيةريالنىءترقهالمريصئةالمةطانوازلاكانذنمباطممرجعوناضاب
باتباعلمزومأسليظالةحناضيالةحافيوماظصمهرإحنتيهفتنلمداا
الواهياالالقانهطيخضوالعاإأقيلمألرالمةاولععوانكانيراةماأالهاليجربلواةت
فييئفىوالإبرالغااالىبماظوورإانلمانةدالزتقياالسالمزمثءب01

اميالنظرفيلهبضمسهكناالكوهابلداهـفيحملىيوصدكاقةالتلبعدقةثانذلك

صلثفيوبمزانوالايماورحرارءوإثبنالباوغشبزعاتأايموةتاالمعا
باهالمداضإلىءاشإتةابميوجدبرحكاابالضربوردإاالسجخنرابم

مذاهبمبحسب3ونويفةئةخصااالضاالفيبالمذذالثاهاليإألمارجعإالخر
ةأكماالالدولةمنباصيوودطألموناصففاإوطوال
نءنائياأجمولىإلمداناقلجرهـوغالسابرزجمنمثليولىتاضجمماةلىفيانلدالإقئةمااو

االداواررمةقيوةابمءالثيإلمدافيافرعمةماالحءالجراممةأضىة9يعيهاضيالة

ماالحادارةانلكلاااشيرتفىبمايحبموالذيواشغااومالقائمةاالىلحنوسمماالحو
ءلألمجالسبهاإسااكماعتيدبمةاانمطانبهءلىاآلنالمزالتالبالحجاذ
صكليقةسميلىاالصتليويااآلنحمالئةالهرالممالكريةإاأيررالفواقوغيرآلدوفحة

لسىالمدضوافامةعةبمرالثآورظكان5ووفوقبمفىالراشهالخلفاساممهالذىضا

واألسالربوحمدهدهواالمياآلخوةالديىإمةةالسهالحالىقيأطواكفىوتأسبلس
عا

ئبارءاالوةسكلأا31
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المسكنةءفيممالمب
ثابفالديارنلىاإفاهـاىراةبااوحانلىباإاحاينتخنافازباطصسافيا

تبلةيارانهاحتىاقاطبيزمكفياخهاغيرهصرفيجمرناهلمالذيبالنوعشمببهة
قةوالماهـاسكنىافيغيرهالىيحناجالاالوازمكلتدمخهاكلطبقاتالستالى

كؤرةاالمديئةفبخالرجمالسلىولدرايقجمااوائلسنمايعئنىالجهاالرص

غيريةلىالهمنابردااالالصيففييهاةيسكغارضمهطبقةابمخهادورهاصفان

ةفاتككافحرمليجهالنيوحطافيفالصيهفيغالئايمونمنطبلجتاان
لالهـكةاطالديارضبهفياألضهـطإصصقيالانيةصاالليقوطالنءناسا

لويجهصخقادانينلتههالتي1سقوزنوتدهـاطاضوتببتجصصافانالثروة

ةاالبئوساثرالدياريئبةواماريآتالمفيويعلقمشظمةةالصةاراحاعمفلمنعلجها
ضتبثموالماينالجيرن5باشالتاجنإطءجارأالينةءافيهايسداطيطانفان

اطلفاانواعمنرصاوزوؤأللرائيوفةبهثلسادانيننقوفوإلىالجيرءا
عليهااترايموناالرضإليرهوالغطبالراتاطصفيولشىالنرابوفونه

بأنواعمبلطةيةاالرآلالطبةؤانةإؤانةفىاإاالاالبسطةرابيألىاواطمبر
مكةوديارادراأاألبةمتخهصمىيخرءلفيوالدرجرصباإةالشبيهـنجاراالمف
باحدىلممااهـيطبني1واطبخءزيهادءيوالامنهـقةطكلرةلألةفىاإسيما

فالصيصفيواماءتاالمثفيلداماالغهمياهالحضارنادراالحطباوبالفحمجمراتها
ت01حمااالراإدينةمكةمنكلفيدوالوالذاعنألءلألستغناءالماسخنونلمالة
ئهاماتثالشانالبلىيةبةوهكذاغالماديارفينيضسلنالسالقمامجم

ايركحةااروشاتةاإإالتشبهمنهاونحيركرجالمرالذيالنحوصكلىالدياومفروشاث
عودفىوالمفاتيجفاتواباالةبلئقةالتىالقاإئمءناصريبغنوواالورباوثة
المغألقويجذبفوقالىوثرغلالقافيثقبفيلتداسناثآخرفيمسثطيل

يسيرالنحوذلكعلىالمفاتيعيدلةاذالسرقةورآلانةرإبوالفينفتحذاكاتبعجلى

اطجرةابإعلىراركأوقدالصليبشمكلعلىالمفاليقتلكانهوالفظيعاالصكف
منضاطبتوقددالجلرروذمنشعوئةذهبمنوهوإقالمفاتلثنمغأل3النبوية

وبتيالصليبلجهلاالهاليمناحدجر5لطإمحخطرالذاكبانفتعالتغيبرعلىيقندر
االمرولثةهوماعلىاطال



بماليم73تجآ
نادزااالواحدةةطبةنإفدارتوفكلرىاالدإفىاايبةفيءوانفىاإفياذهـ

لسكناالدارانمثوالدالداريىبرقاةوادالتلذءةاطيمماوممبجمةطن

وسماثاصبيمونةزالىرافيوابواباقياابماارقااإرخبمءلىلغثالذيممات
وفةممعثابةسصلالاانيردبهرغارلهـتناوليةإشالهاواالمورمماالىوزةبممثلهأنه
ممالاالسدتنواثوياالارؤاةاوالمفوراتء14ابوالبأزجفياسحةاقيءا

وتونسبيوتل3اعلىونةيماإىحمرىوهازطةاانألدفىاقيفىحطإاالبفيإفز
الاذشكالئالظاطجاريةىالةبءيرتإاكإوهـإوداحإساالطىودإطدبواإ

جراتليجهاناالعىفعايئورآلثمةءفمهيروالترزإإطىالىىديئإشهاال

نبمجبم2ددوتيمفمالنءإافعمثقهـآرايمأارفقيىااربلةوالفازلمضت4
طوحهـاسكداساءانادراأليربايئوالإلغإرانآلإيمشيوثإالماكابةايهإمفىة

هائدذءرطإاالرقهائضكرأيمامورقيفينإاالنناإفىعظاوىلىافيا
وداماالجبالماترتةءشؤممبثناوعةاصوةإاذااالررظالتإإينالاألأرالة
الثيالصناخةنهنجمالإتجأسهومامياعلىاالةادلصإواتإليندالجافاف
االبوابوبعضللرواشنالقانإرةةاآلءاصصيطدوأاراغلمبمطفيدبهرهـمس

خزصبماجأكايوجمدالااويرالمارؤإثءلىلمةطاإوافماطامااومأاسكلىيكاوالشه
شةمفروثالبهئرىانيبرتاتهـ1اهاإألرةاراالدكبتياذادرالاالريمدخول
اهلالاصقيلسصعدمممهنيرقةاطةفي3أأكصكاطةروشحالصاورغورةفيرابماباك
ىيسرويمقانجهثالرحيمائاببفينلسفيلذالصالىالسةتةإاطانورلىمفاكآلةالمد

ذبءالمالمطفبمشوفةةوسهالئاضالوضبلأالذكالومدطىءاالرضثارء
تينالجدىبانالساساواطوضذكالىتااء9اوبهونلةاسهالىاامنة

وذاكأبفامهناذالركامكاثحرآلمباطآلالمابةتلكوملىوارائكساطبجهيمالاقمايبما

علىالمارقاتواماذدكلةالملينالديرهموخممةاهلقفءءلىداطةافىلمثمناسب
نيتكنساألمرافوشكاوالصناستحسينامإسيةطفصيرهـءولمدانااإبرمديا

انواحدحانساناألضهاببهايمشيالاندحقضيقالبمواشآلتظأفهكااإررن
لذءبناصبيوامتتثلماعنةالثهركممومميدناانةطمذلكفءلطآلامثرااهمل

جمهثنارضباخنياروامرهمفارسارضإسثرنهرالماافرسوحماالذشراقياال
ينالطبةإتجاوزالدورهايمونواناجبلىإالهرفا9اكولمارواءفابئاااركط



م83ك

رفمءاذرعآلسبهصاضاإرقوالطاءذراعشربةاكاكلامةالهطردتهايمونوان

لمندتالذياالصلوهـوهذاثنتسفيءمذراستونلىبمااماميموناقيااوالبما

وبريدلمالهاالصدرفيانالبافىعالةأتفكافافظريمذلكفيالحننيالمذهبالييما
نءزفيافلىكاننةءالتهرضيرياالنمها4طلصالبينكاقاإهـبالثيحارةةانهذا

التهرفكطاريمحخاليحتصفيمذكررهوكاويالفجداتجاهلمموسيءالتهصليالني
يروغوارواترؤاوطودياربةابهاآلنيبطاذاخبوياجدامناآلنوهـفامنخاء

قةحقهسةاماعءوتمدناكدرلىةهشرتافإاككرتءاكزراهـلةوقوعامهناعفياذلك
حماءشرمنوإلالجهأليءبذاالزرنجبمالقميدقاآيةظوتةالطرتوسيعفليس
كااةفرصماصولىءلدرقطاكازتوحيثاسذلكلةااللتفاتإتنوصيالثي
جاجوالقصديرالةمفشواالحكومةانإاألخورةاامجمرغشالمطنزهـاءالو

واقالانهاضبهو1حمصفيوقصه4ءضاصالنصاقاالسووفسةاويطانأطفينعلق

إفماايئهاهـواطرانيثستوواقاسفيةذءمانحوعلىاحباالكقوفرهايملةا
ختةريقالطفيابواجمها1واخاصةآتبطحاوالناجصلدياررإسالنحوذلكءلى

لمةاالصتطبءفهيلمدانالبجضارقاتاطاوامارارصهبمراملفةاقائنهاسالىا
مئلبواآلنافىاإازجمروتطإشجاالمشىةصاطنةلىواابمةبينالمارقبواكأا
ا

فيتكصاجماالتالسهماغايريءشصتفياوممةدةبينقتاطارزلكوثكىالعبما
بتوراايرجمهاغلشالةالىوزإممةازياطراليدةوالمجلى3اارلمنانيسفرهاك111

فيملقاةفىاالجمألتءيثياشهالمرضىضبهلركربانهالةءمجلىبالمديةأاا
ساالسإونءاالامينصمالماربقأ

بهأصرث

اماداتائةوةاالبسفيطلب

كذلكرمفيمثلىدملةالذيأيةئماالالدولهإوكالإلسفمالرالإلسءاا

مرمءإلىكهماالعةواحممةسونيلصيانءواالرمهلاهـإسلهوشالرجاللبس11
دطرزةةكولموسرعويجعاوناالشرافلمسادةصوصئاءعةهررقبلماانهاأألأ

سروءلىلموننيالقمادلفياالشرافاللتامالحكصالىويهلىمحيمحكااباطرويرمهاصبمأ
لحهكوره4عماوعايهاارطولهجم
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المةمطلص







ك3الألي

ءكايككانمثاندبهابعدهاالىرمالمفدخاوزالزلمياتافيالندوالجنالصوش

افريفيةفارةيمطتحبطثمطارقبمإصناظروجآاءتلمزتكاالضراثصكدة
نيهاكانثواناهموماعليلىتجارةةولمنيأثرةاغاإريءفلداجررمثمطابالبحر

ذنمااالعاصبعمروانرويوقدينالممطمنيرىباتيىمضزات

اإكاناالذكطاذملولعلهإعرمنابينوصآلجئاخاخأيةسقعبعدعهرسيدنا
ءنمننيةقهعبيرات2ارسطإنتتضصلذالثاكاالاحاالنهاآلقاييماو5

بيمالمل5ءيرادالمذيااظلينيهذانءسالهرسهـيإلناانمثمضليجحمفو
يئالممىاوضينةلالصالفقالبنمابةءفاسومهربالهزيرةارضبينفصل

بةاالصرحبمارمثااسندءفإلفةنالعنهالدهرفيءلييدأامانويقالدءباله
يرامنبرهاءوجدهالىمربتةالرومننصيريسةجاظاذالثتماذاانهذالثني

ولذلكلمألماالسبألدكزوىأجمألاللفهارضمثهتسةسالالينلولشىالعرببألد
عنربءبانإص11بنوصلىعاملافىهيماقاثشلثهارضيىمردنابكتب

لرمال01انثميملمىالةفىالعمفيبرودااصلممفيظلإيكوناننويمذلكا
ارتمانافىرضهاءدةواالبحرتوفىفبمرهقيماسيهعلىترجهـأدىءاتيئراكث
لااتءلىدلتربماالتيواحدظةءلىطسافيالثيإحيراوناعداهاواحدةاالرض

أذاحتىآهالىفوللجمتتممصفيروىنسرالمةضبانرزا5ءلىويدلسابقاالبهـحر

انيقولينرالمو7ضإانالسألماءإجءضرواظثموةنمهفيحرمناخرعبلغا

مروفاإفارملىثروامالموممهو3زومالىبحراماموالىارسةجكرهاعنربرارادا
ناكا5بئفيوصصضااليىرراليو5الذيوالىعحرورليهاقل5فيماآلن

االرضالةديماإمروفثالبلة01الىاسألماعلييماسىنزمنبىأيملافلسا

رعايربمااقراالراجمااذاكاناالاىذالسئايمعكىاآلييءءلى
ربالهةنجزفياالنميان01الغجدانةوقريببيمالهالناهسابفافارس

أصال1سوايخاءلىسابمأيطلقبماالييموانلمعدفأليةالجنوثاكماوطاي
نياتصأليقبالفعلهدمفاهـهووانهبهر5لمااجدل2الروهكبباالحمرالبحر

سبسبدكندأإزلهيقالوياأرأسهاألرانهواالثصالهذابوسالزمنهذا
اذاربنالبالائصهنابمالهاتوبدىوبهيرثإمن5وهوسةفىالهاقيرةاهله

لماكنلعلىلمبالهندالاالثصقربفيئةشامهلماربلتهةدرغربلءلطواعاذاظديج

5



3مك

ورورهمةس3فساعةىالدوتاريخفيجمقهماروعلىاالبرولزمنالثاراضدايرم
ينمارضااشدقءفيااللكاتباشءليئحمدناباضايدسذاكاذرمصوالي

اصكزا3أام3يرئارهوثهيمرهراانممىءوالملقولاالزدارسراحانذلكفي
رىااإربلءلمهمتحمهبيماخرةاالسفنشءممبأللىسصارتاذةبىرفالىكبىءفبه

الما3ينهم1عار3كونءذيادةذلكيروغااصريرطالةفياضا3لىصءسياسئة
الفلجشهإيديفردنانالنوذلكالباهرهارداصهءلىعملالننىونةءاالوفرالقسط
لءالىريفلصامالرأسكاسهروهـالنيةالجمههاتهوجعلتالعهللكنمىئةبهه

نهـئةساةكوهـللكانارادنكلألرىوثتإعتإلأسذاتاوراقعلىوجعاتة
بمالمطذالثفىباالصوآلنرنكمإلوثالمانحوتهقيمفدارمااالوراقتلك

مازيادةاتاغااليمجزتةالدولةافاشآرغتيحكوألالسمصرضديبباشابميلىا

31ةتجلاصيوازيامهـااتيك51دخلاروصافذادأااليممقحقوالصابفااثطزة
فرنكآللمالثماوينبالةاالقتباعفرأكئةنهمسعرهااصلامنآلرقكلصارتحتى

االحمرالبحرمندخماجبرةةوتملءالفيتءشرةابىتالثالنذاإثنحواو

يرةصالههانهبينخمليصآصفرتثماالولىيرةإباواوصلتةالسويسثمربمحاذاث
باشالءايعقدمملهاتمهاوعندضاالبيالبحرالىوصلتانإلىالثانيةوالبحيره

دابىكاناالمصرىرطالةبهلجاودلممشهموكبمابالنرثالعملهذالفتجممريوضدى

اظإلبمذالثفيتمركةبااولمرورشاهدةكألمإاورئاملوكيلاعيلىةواسعرس
هـطاةباتافاةفىهـريانةاأل3قدممنوكلاالورئاوأينكيرهماعيانثوبهذلل

ودانالمالىحتى3بعضساحوتداواوشهحيمثيتهرجواانواللصرتةاالحكومةعمريءا
مالعظاورراملوكنتءووفدامقياغامهمةسبعلطمنهمجمالقيامء

مندصعهـليوبراطرراالزوجمةايالفرنسيسوامبراطورةافيساامبراطوبى
ذلكفيثوصرةاروالصينطاإولؤسكالملبقئةعنفضألوبروممياؤالروسيااابرطنر

إتازبهلموذلكااديوابتعاظمتمىألقىاندجاموالالمصربةاطكومةبهيمامن
بعدءإالرضهالىاكثيةالعماةالدولةحوحشةاعتونشاقصودامنماينججلمةسياسح
محافظةءلىينراوءفعألافامةءلىاظإلبميةتجلعهراستةثمباهظةاموالصرف

احموسبءىلىوالاالنءدوممعدارمةفييماثمرسعينةكلعليويستخلصاظليج
بعداالس3اصحابعباحاالربملقمسنةكلراسوفيمجاربداورلئةونوعها





ممألس6م

يازونالذصنوتؤااكةفىزاصاالغرةأباأفيأبمقونألفااطريتريستقي

انالىهناكروننتظثعفا1وءومامةورقيةاالىصولباالثلى3آالباخرةتكاأا
ا

نهـوكلدهماصمةالىكايموثحهاالولىالباخرةيةطدىاحمرةاةماتاكأةبعدتائبأل
تلشركةباعيونعاايلا1زفىذلكزلىلمرانتظةلىألإرصءذاءوالهناراد

كننزلنبمسلاةالثهـذوزفىفىلواركةاثكاةالمملةساواكتةالريدالوا11 هصرا

3ثلةرفإهققلالذمنفيالروشاكركنءألماهـاترإنحيثبم1ةاادملهةةثءدإإ
ةةكللطالآلءومةآلاضانءااجمطالتيفارتالمصارفىةءقيشكمإةشاططالسأأ
اعظمنخالىهـإنزولانيثءناءرالنظتصهـالألوماءالميومطنءءازافىمةأ
دإاإثلكتعرفوإادريالةالجايليداسهابذاكأساازبدوباتيإمرغأ

فيووكوبناطالمثعغرةاالهارسامدلهاحمدآلعهـهرسىااأتكاكإهـزاتأاق
11
اخيرالموانءذلمالذياممركقرحمامااصخاخانفىوبهحرإانهـيمخزوارق11
تشإلثناإنرجمللنيلىةرلىاحاولءجممباودوسمدمءواربةإيئرادا11المإخادأ
هوفاذارءالهلىفإكاشريةآلطصنصقرزرتإالألزللياإسافرفىدمةفىأ 001ا

رءصذاتةبيتأواسهبيماثنىءوانمساطوسطةااورراكازلهـاةاالةرنجدءالزل11

نحعيخرواالكللمةاللصتلكناوخمامهفيلمتءواحلىةونادتوالصمالا سهءسردإس

بلدفاذااومنافعافازهءءلىةرجوادكىاليإئيءاإضرةزتافياةءشرءنوهـإ
انبحيثإناتلوجهلرواالكثيبوسبمرالهءلمطلىلجبسفياوضمعااةبم
فييؤتيياكاستازة3إدارةولهماتءلهولي4ءساربمحمزوءلىامغدودةء

منراجمايومأرايئونداشماإرسثمذاكاذوهـبيروثنيالشخافيكنيىوواليم
فارسءواماافالهللياقءفى4لرهاجآلبمفيرةفاآلإباتخذدارالىلالجه

الباشااذوهوجههفيماما12منهمكليةشدولمجنتءاؤاايىصالنارإته3ووراا
علييماءالثالمنتويتهاحدفيإخوشحمإ4إملاالدولةدمءيانيصالملمهامسنفيهو
ومصاطهاناموساسكليمحالظلةالدشعلىورزيروغنإممهنرهاوغالبلدتالثفي

انهفصادفابلذلكعلىواليةاتجهفيدءفىاناكادهرةكأةحمضماءريبومى
بفربهصولشالنهارآخرآلالمكالىلويالشامطرابلستهـ4بىالقرةالجفىفهبة
بعلمةعاكهاايمتصرنهاالمطإوماصبهنرسلزإلمسطراةلمداألادبيتصاصمانبم
المكوعلماةمرفالمئهذلكالنهاآخررصتثرظالوفتركاناصبباتبالة

أ



ارس7ك

ظلرمةافدضلكاثبوانج1جؤلمسواومرفءةاإدارالىيعابملواءدثمهاووجها

الباشاتمرساضيو5وكانيفعلمروبالهوكأناتلموواالردةضروباتاإباطباز
ونامجماهاووحمهاو9البلى9وعاالداخاةاقاالطلمكداىأة3يئاورسدفىءلىزال

هذاالشغاالبفقالمإردةباثمروثبانةفاحاةاذمافسةهالوتالهوآرةيم

هونمالدمنلمخالفةصدتاراظيرتفىادغيرسلمةغوقالصرفاإمفتإمرمضان
وشربساواخذبذلكابتدىأااوهاثامايفةااوامسافرأبمبموكزضانر

جمبفاناأةكيافىثراعلمانكنىالكناهولبمابشدةبوخاطييماءاالباضقةفاشند
في3جماانماأالمقااذوهينلىالمآلطلبةووزيرقوظفالفيقيووفيدواقياراعيانليئى

نمرانمافيافقةوظهالحلفيجمانمطالجعالووهثررلىسههـدةالمألدوهاتممنة
ردكواركاحمئةءلىبهاندرواقاالمناأاجماصرتالنيمئةااليسهائرامتاىلىاذبفافي
اللملالممىخإمةهوالذيك51وانلطسلماإثراعلمحاآلخيثرجةإهناايفها

وشكرالمجلميلىالمثصرفلحرحضيةاآمدفيالذياناوالإجيااتالثيداليلا
اديتواجباقماوانماكرالشهذاملثةمامفقالاالبانهذلكلعيثالحاضرون

نمماعلىبملةالدنيطوظيتويامفىتسادق2الرجملهذاظطهـانريوك
هاتيماوصفطاضلءوشالدارادةامىوفقااةإلهإنالناينالخصنماهـاللهشر

بمراغركمارطحسسوخارجراطيطاننةممسه51ديارالنرظاإبرلمةانهالجدممماالبلد
طبنة9اوالبننلماربااضرتاروفةممشمقسكلىاهلإلمجاريايماربقأيبجاا

هلوبمماىيرتونسادإنهـالدياركلشربوبةالمنظرمهنأالولجيرةاخلط
فلوجهبالديارألاظاآتالبطحافيفةمممقدرخااثةالماذاثالديارضإ

ةثطمبههمةارابهعئةجمعاتةمامفااقلدهـافىواصلالطريقوهذالمالتفيطربقالمداله
كنثوشهازايألمينةرريؤلاظهـمإدويهإوكرآلءمعاواوقاتفيرال

ممئرةالماريقفيالمميرلطثمعتاكمرتهحندمشؤاإطالمإالذهابدتا
ذلكالفاتءلموجالم

واسعسبمائهوألمألالىإنافىاهمبواكخااالدمحوااعظمو
بأنواعالثحسيينةمنفن1حدظيةنيهلىوحمامامنظيفةاجواهبقيةكذلكننإلف
البلىالدالإلةنسمهعلىةصنكلكانثوانلمةسجيواقامثاو15ه1وفواراتاإرص

لموكالىالحبدجقصرمئهاشانركاللنالمةالتإحواالوكثرصءنرةاالمماية



ل83هي

المفروشاتاواعواوالرخامااانيالموصنةبإيناسااشكاتةأقألاقإتوحوا

الثيأكبإرهالثروةذويصارىاكاالهاليالحمدوهوايثىايمامكلولةارراالشالديعة
نبمارهلىلصاليهءثمبقالسهإمرهـخدترورصسلهلمتاخدبعضمنلهلمصملت

ةسطدارسلىوبؤالثصنربلةآلمزلىاوتةلىوسوبىللىوسيافيلمثنص

ائرتوأظييولورأسااةازوثانلجنأيىءاالآنثءالبورتيمنإقسوساااممس

صدتاوبيزطهـالنصارىفدمثزةاكتالمعارففيواممعتأثيرآالمدارسهاثيما

ثاالظبعضهـرلةوفيإوانشهولفةنحؤاةالعربآلاللنةفىءسممعارفطعلطجملالض

فيورادظاهلمدلةمدمالولللىتا5اارومهحتىيةاضالرونالفةمبادمميوانحلباالجمنبحة

ماخأاالثيباأكثبالثعليكولةلىقليلىمدةفيذالثتصلوصيرهاوغبأل
االفصيحةآلاللهسيرصلىممنهالمايكوثربمةاباهم13انمثانيريرهاغوغاالهالممانفس

مإباكمونعتسبمةفيلمةبيالبرتاراالفاتونيراةذاحألهاضكالبالناقعاالعربيبالسلىوا
ئمطذاقىلمجهارلحةىابىفيطحاابكالهمهيرداللغاثطئامنوالعلىئةالع

المتةالباروايوطقذللظرعاةدءإلرسمالةقألرافيماكنتبئودوالبألنحة
االفةسثلىااماذكرانبعدىمئجمةاطالءإفهمانصاذلكفيببةالدحداحءرشيد

لىالكأالثألاانالىئةحاالباالساليسيرالتنيناالملوماأيشريفةوبعةاا

لهدلباصئايرلصحقئةالفرنساوباالنةرباالسانتوويمبىالبناالسلجيموررنمالةقىببب

ويربدلافبديلمثهإملسخااأاايلفيممااالإلفىبأبلىيلهالبامتاويصير
ورنىاشقالالقمصكوفننثمولرولإوهقدملىلرجقلبريسالةتىواذاصبماريامريم

صرشطوبالطبعاكرهةبمرسالممثيةافيخصكماانكرفاثاياوعندىالكتب3اطرئة
روعثكطرايقامةالوطةئروالشطدثةاكساساتاالمنتةتنىلماممنويآ

اممدفاالالدخاالألذمةاالعتياطاتورذوايةكصالدوامفبةورافيالصدالة

ءمهمنوممنلمصتناممهلءالىاالفأسإببايلمسصرثلاللقطلشبوائدا
كلقىووأارصةالىامملبااكالذضانأوعءليتجهئيروفطالظمواسكاةابخثا

عبالضدفافاباالعاملووامائةحرواسهـئعدادارزرالهغاصلطاآلنالنةيثي
منألداهالدذلكصثلىأسفألبمايسألمصموجمهديالألكرابهيقدماالعتبا
ووماالشرفكفىكسابمميتهاصرفنروالقئةحرباإفضالاهيةالواثالثعبير

قواصعوبالطايعمكماالصفعنوآلمالرسالةكلىبرلاسفالةامناحط







ممألءا

ناالصذءدماتازأيرفىنمءوقدبىاماالقيةاالبنالبصالنرماثارا
خمهاءلقىالثيواكهرالةاهأللاكأرةنلىتهااللهإمنبمااليةاشلهتجماريألبرلمألد
لمةالللدولةتابزركثإرةصىلىردالبيرهغنمطايناكإلءاآلالقائرهـالى

جزيرةابهلهانوبالثلبمذاكاذآلمهاإالخضر11وجبارهاااشهألرةحاهيإالطصجذاث

واالنجارباتاكصللنالدههاكممهاإراظاطمرحئةااااسثافيص9وىرةزمبمرودس
ايخولظإةابماطابةوفياظااليونررالنرلقبةالىوصالثماوللمحةا

والماوابيوناطصنهـاواماعإعراذربيممةإانوىلىيذصرءبمثيثشهإلمدةا
لىءالخليبمذالثيقمصوللىةتىعيرةحوممبالخاظرشيداماتواالش

لةسرواةارجروملىإزيدخاالادقةصممبالثيضاالبهرالهالىفىية
اغ9إيظومايأبالجاحلةاياالطابىطكلولالاتءلبندالجهاأودطاطصثوت

اعظمالمركزهذاإمدولذاكانعلألانمامئداالجبالرقمتدآلضخممداغتثلوع
لمهةتدوالاهبلصءرضالجربةرةاءنازهلمافيمناللمجيثمآتحصاحماربمةأا

هناكالباحرةوتمثولذلكاكالدولةوظقمنباالذاألتجارئةولىاآلنامسفينة
القوارببناطالتائمأاةفيساعةفنصراألمدثثطولالممباالبماذةالخذ

سلهاالمبذكلىاديمممماالفىأكهاواوالتصواإالجألدتماثلسلعءبخأاببا

شلبايذهبصقضألالمايبيماإوريرراخمهبمعدووأطبنمقاباراالهوسإ رءرملىالىدخلنامإهلإلآللمةكىافهكاللسضرانااالالربينهاتفىفى
ضاالبيرااوجالتياسمداهاءترذحافماصاإاالسنايمفيالوهقيئبساللا

انفلقوماالبمشالائربأيمهةاالممردالحرلىانةةا1بجنبنركماال1

قجاوراغبهلافيالصكابةمثلالقنمةطنماالفسءجمواإذندفدبااألبئالى
بيصلىالملىنمارةالت9مأرةءلىإاطداضلفيالباخرةالرسثئمةااالجوا

مغالمهواربةبلرصبماءمرمممافيلمناالقوارببالباسزدةفرزرعمااإطهضثانبرلا

باشاالدملىبرالوربرىمممموصرقدءفالقلىاكلمررضالبالماقدمبهةلمد
الوزيرثدفميفزاميراصنادباترالصالبسخين2ااثهكةوسكفبمفنرلاالتؤيىطماا

استرفيانفىإاعسكشلبماظمحلىبهيلةادافىريرزكطايامإكمحبعدبهرلدكلىا
ابةالحامثدارالطباغكالألزهآلاظدنمرورواصونالألزهةرشائمةبهيع11

إلمبكرس9ابالمبماواحمضرثاا992سنةشدبانالى921ألمشةنرممكنمهاتمث
ا1

دبارءاةصةو41
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أنسالحسشاوائئمءمثهوالبدفالفكرسئرجءكهـإلألصةطاقيبراتبفوتون
قيرأساوالةلميالامهنثماليةسنةفيعلمابالوفىلءاقالىءفااذويءباالصدقا

المطشذةدارامافيةئهواواالمبةلةحمةصالتفدوأانذرتبمنتتماصعاول

ممة3قفةالجثفىثذللاثناوفيلمرممباوبيعنةإة3فيسكائاثنرالخاإااةطا
جرناه5االآلياإطااالىثرجهثمصوصيةببمفيإنناابمتفوضهمراسفيمه

انيا1إئاممةءلىفورثااليبسفرهاصكائلثيتيلىءاانفىبثحةسمانحاالةالىصرثم
ككلالئهشااناللثاهاذكووسإتيإرلماواالمربثماومايىالىبمساغامث
لاالىرآلآممهنةمهلالماءائاقييهالرآتمةجةحاولطتأةاالىصبمدثمابهيىنفرداء
أيةفىاوايةاآلاالىفىاسىلمثسسالى3لمافىتسجيزثيااآلاتجماوثناقآلولسى

رتبإبتفصإثكالمماإممهاةورساصوانكانتال1اصلكوكذالاطبلاجقيثث
ياماةإةفىفدمحماالضاجمتاثهـالدولةسؤإةفي11مارادطاسضجمعنلمرسئاصحر
اتاكرريمةاللهالنمادطابىاشفيةاوابماورباتسباله

ثسالمي

إئةحلتيالةآلةمهفيمطل
ىلىفااةآسلرباولروااانولى11ئخنآاملكسشوثامهـءثإنالاآللدةأزرالههاب

ووهـكرختهةامثالصكماذلىءثمدءابمل01إلمدةاتاتوإطاارنماحئقدمما
فياالرضبةةاكلىمواغلاحخيفياوواتحنذثةيألد332كةصهولياقسماخماي

المجوجمنسصءةالكااالمواغتيك51ىءاايفمأ31ةوونديخاالمهروفالصفه
ارربمرزاواهرهربوسمالمالذياظإلبمانبهلوصوضاالبيحراواوااليى
برحمفياهطالهإورالةالبحساةإبمالواثاالولثنيجبالةيمإلمدةانجمع

ورلىفيهنهابمقامااظإلبمغابهصلةتجالثألتحةهلءلىالبلدتوضوفدالفصرل
يااارهةفياحاكداربامدفىماالمميمهوهاةاوهذااكبيرااظإلفيغيرهوإكانهيي

تمملثاقالىاورباقارةفبلداصجاظياذمنفرعاثبيلمهبةخواقاالانوالقمي

لميماورلماهبمواورطهإيمبىينماماآةنالمثرقىمسماةفاانةغديميهرفبجدول
ربالىلوامهبخليجايفارةئةبةءوآلمفمهإلمدةامحلالقديمفينفىصونبولباهـةا
شفودةجزبرةلتفاالنريااالنمابوباببسيدنامفامتربوهوعرمرا



ألالوي

وغيراالسواقوأالدارةمربمزلغسالذياالصايمدإاارمهوممالةوهذا
علبهيفلاهواوكانثماليىواربألسبهفيسفيواتعةالمجدوحيثكانتذلك

بهيمفييفخينالىضبهفياظاججبهداورخةسملىفيألثلوجلمجىوتترلردالي
فيانإلجاحيثكاقاظلمفداخآلايراضإرااللففيورنمردمنظراالااوفاكأ
ذاثمغاجيئكمورفصلمألز33فىوالمرردةشماوطبميمكلىوتحفةارسط

طاتالهصييرةمعبهلىانباكاوباطارإهـظويدهنباالخهـشاب7البناالنانأ
ولينهاماذنهارادواوآمددجودالجؤعفيةمكاكءوااسساإنااهذاويتخال
الملتفةواالتجاروالجناتساثينالهلبالاحسةمملىاتكاالمهاتءوراثمهةالتاالقباب

اظليجالذاخادفةرواالهغرورمفىاياظإماراتجارؤىفتداإتديقةؤالنيون
السياسيةانالبلسيدةانكافتريبنكساعمينوفيمدةجفىل1رظاكذللفي

االيعضإمحرتامنكلوعياواشارربافيقامنكلعلى7جمافدووضعهاصوصئاء
ذللثكفنعرالضعنالىإيىإلفرقبفاروقالفديمفيااطوإوفذاواالسود

افيفيبالموتخالإلرالىهافىاصهةنرلاذاةيلهعلىدرجماتررحطوالجالخظرا
مممبةقلبةاخخماةااصصكلىلمطا2جاراتءومقلجهاصءااطراأتالناةءشوار

ءمخصواغذألرماكااخذدارالدتءاجمثيروالمايثيبالىبئت
كثروهمونفىممثااهاثاالنالمالمماالضتيناباعليقيآةاالذيصاكارزافي
ضاذثاقماآالىبامثاطة1اناهانصبرءزتباثواتجراثلهلمماغلبيناممهءا

41ووافوتيةالعرباولثنيآللمساسإماغصذوألملةواؤوغإثمياالةعناخهـلمخز
االزنجبيدبانماةالمعقاتحارةواآلاطادرةعلىإرةتيمايناددوالقإللذلكاءلش
علطةينوالخواطاجمةحروريةالهماغاااباشكذلكالدولةيئءرمنصارىالاو

النمااصصااخههواذللممببنوكاندرمااألايفئاصارىالهبيدااكرتها

ولماتجاركاضنالغمصيدواةفماكبرهمحمشةمتسفافوالرنيفاظبااقدلح
خاصمكانفيماوسابقوهمفاظافيينلاإاركواشهرةأءاإاناالزفياورالهانةغ

نمفوالةالرباصمعارفبمزايسهنيءاالودونجاالزالماعدةالمممأيديلىإج
جةدليالنحطاطلةعلييمافيماكالوارنرفألونفىالمسلقهقروأصجمارتوائسهثمصنائه
فيلاالماصارالفىالتكمسبءاومنوغيرهائاغالصعنواعرافمثلدتالمعارئ
ممأللتىااقرائخانالفوباوكهااقباةممتدالتروالذاالدولةحمزفالثوظبمرفى



ظميه42ل

أإلمداهـافيلمةأةساطإرالدإرتصاابالإإإ3ان13ك1صايئآلحةنظإويق

لهـوارهاسميخاآلةاةااحمأرغاشءظةوإذاورإعايزقااحاخمءوزيترإجماآلاطظما
إوتإيماسع1فيثكوناضرإيجسآلولة5يريعءرةأيإزيرةأاي4آطبهيرلى

أطةفماإاةثطحثحممهاةباءيسألروفةاثإإاظماعياأحمتأصإاخمشالطيةاءلىىون
لىوسهفاءا7طإدىيئ8أطريقييىنانألمخ4اااغيااناألأرزمطانلطواطاص

ةغإتهـكلرية4اات115تهـإآلمءآثاوسهوفبدانطاهإالانفىذلىأبمولاهـءإ

الىاخهـثمالشكاطالىوصلاخمارةالةعلىثمليالهإبإإاءلىئرةالطرزءواافي

سقوإبمماإدقطأالىانحواصاذاإءلىفىقياوحلمىيمةافىوتظلىءالماوبخانة
رمصاسماكليرومالىصكإالمطثمكوىوعلارأوتمفبرىؤثمىصواورطه

واكأةاليإرومىساإصاإتأالىبمدردايئةالىثماورأطالىثمالءفيتالىثم
لءتالإللدانلأراتء11سالورمماو11حمتلىقيالتي5إعقوأالاالورودلى01آلجم

11ةاعاإساشالنألهمءقماأحارةارزاكانوانمااطلهبملطلىءضدة5ضنسب

رالمىةاممهاوإمشاهوااوةوزرااو3غبضااوماباغاوحاجمنىاص6الاولدولهأطابنا

ةاؤرنيشركةكونئولةالإعابرىصاوالهاالزرنجد5ءااليألغاوجةبئاالالدول
كزوفرطءعالدولةنولآلفيةوايإآلرااتازق1رإطاالىذةلمثءفى

كاءالماراذتداذويمكاالحختإبنااصرورهاركهالقهـاصلهلماحموتوللماربق

يراآقعلىبمفىايزةاناطإاءاإئاءلىروءودةاإتءخحاطالهقرآءرخإفماةا
ادرأالبإفيإبرلإاسرآماالملإصلمانالىآلءةإءاموفىلىءلمىءظسهاويمدحذ

روجمبلهافياوإولحارةالةامامإطغنديواإىذاإمملىرخآرفدطويوحي

اظليبمنهاونعحيمزفءاافيواهـءتاالثقيذاةصالسمارةافيابابرغلىفي
اطازآلالديارفيينامزممهافىكأىلطةثائقايونيةصارتطقسوسماالعحاقةبةومئلم
سرايةلت1واوروإانميماارفيطاإإنرعاءلىيرةرىص9ءاطرقلتاعلىفىوأياله
اليالديارضظمؤارقيااها3الإوضكلىإةةإكارلمهآةانالىقطالونيصشانزيلى
ودةواةةم14آثمأاااكالةانمانورةباإءةإإانءالءافاشيهااكءغ

ناآثاهـارزههواهمرأذصكالذ1االأدءددءيخرالانآأاادجمعابألداهانهءفي
وبالطإاىقاددءونادرافلماوينثطهذوبمثإءأمناكهلميمقا

ناطاةواإهيالنما0نطءاحهـناحاممهمتصاإآلاةواإرهيارةءاطاوراالحخيالمطإوح



أل54الال

االولىآلقياطاالىخمهادإعمهإؤقإلربمفىفيدهإلزالىابالهلصقلىءانوصورغا

اقيوثشااكآءهأالوابوفيوغابيةةةمعوفمممهولالدارطولممثلإوانا5باقيا
الدربمشابثمابىالهنمياوثثاالثامنفىاإورنحوإخسأا4و9فيلةطسةاوؤمربهممب
جؤالدرجاتهكاليفتإوقياثمقىاتناءو5لى5جماالتياياالقيةطاالىدةءاصثتف

ةكللىءلىلورغداروصينءوأللرعذإتاارهـحىآالىدءوافرعذاتاكوغ
ني3ارصوأنلمجيثيلىإلنلىءو9وللوفهخلبهصأمنكلفةتنظضعالمةبمءضءتاكل
خربملةالالدبهغانقاواطناؤآلنظإ2اصءل2شيإهراإلمالداها
كساءوةةاعماطاروزاوإممهاسرءاللءبسعلىكلآلأالةةظهكانالموالا
جمهجة31عظ1لمدادايبفيمهممهاإاتالإلمالاشىلىتمثاشهؤدلمألطينأصمأ

ذوخاجءبابلهلمأالاالرورظيمةاساطارفاالنهوالذيشهفيادوهـرقهورونقا

ثصنتوصاثرهـواةاورويمصفيرلةءوذاول3ضزطلمهةارلمببالذهـقماوتزواتقان
البرييوةآلءجمذولقاةدابلهاليقاعءإمقاباوفيماإاةنيحماإطالى
طإطالىليديمىأةالهعىقلحطاإتقرالىخيةثانبابناطفيرءةا

أآطاوس1فىلمةضنماطفيممصافىأللمألثةالىلممنوالذيدصارةأبإ3آلعظم
واتدصطسالىمالةاذاويخهرءرممطاآلصينءووالةةإعارهبوازألءارتفا

ائساعرفىالمأأاإالذمممالميمامطهذاالىرفانظبافيلمطاناهىاإسءوذهـؤا
االرضتحتنصفهافايةثاكآلوطبةبرذوطمةوفماإلولمالقعزإنأسلطافيتامرز

ةوةقلمةجدنةءزءالنطسنوا1دواوسنعلياآلةطصلىلفوثمف1زوة1ولص

اجممااواالجمهةردةبىاكذالئايروصرةإثكااايرياثوارةءاةاركااواببالذ
اة3واالرجمالإداسلمااجمبملموساصاقسيما1وهذااةجاالىييىاسألطااأبمزألق
اساطانارمءسهحنوهررشالةفهاررلةاللىزادودبمامالقماذأشالئالث

وخاصتيمااسلمااآلثطالئيلثماآلايمهرانفصءرالفياالولابالهندءثج

سوريمالةاصدثلقايساةنءولرآرأاطريمممفووراالوإطالة
ءافىإاإريمحيماالإةاأواباللةذاببياةال39فىالعولييمءوينااسا

رحمهدالمجهعإلفىثمتانايساطإانشاهـاورولايةأنلوهـولاإناطامىالىبهينطاا
ارشثانآمهاىإررزبقايهدعهاناساطا5أمثراتصرآصتريبواولىفيدولماوآسىلها
ممكلىشوالجزاظمةبمابملاالكناالولدإردافيوزخرفةأة1رفىاثهوه



ل64

تجدفألكالديارصاخجيشاقر5كاثرةالمتلجنماواثيهاتفتحاظليجءشاطي
جؤنالقمرسنذمنفى9ءلىوذراعاوذراعنصفمنازيدالشبايهنبين

منراصوهوبكريىىدهارعمودالسلطانبناةقصرايهودارقبم
المرمرمنوخارخاءدا1كاجمارئةقوزبييسللنايةبدقيآخرقصرثمالكل
عديدةاخرىورفوهناكرامغلواالسةاخضراالعلىةفنصةمرواالخهاالحمر
لهسلاالصفيوءالذمممازبيلىإيالماالنلمطافياارالقصاألهاتلدونصفيرة
بلوالسكقفيللأللفرادارردعبدالمعظمالسلطانحةرلمااممنهالصغيرةأهاتيك

منكاقوانكلالنقالدافيابصصارءفشيئآيةمشقصورةأيدتفئ3ا

ومحيعلدباالئيملتلىعهتستانةوسطرقوعإلفياقإللااألمنةيريظالمارج
يطلزبهيعمساكرللهودسكناسواربل

كلىصسيمي

قمصل
ةأئحمااالةالدشتارشالكفي

3ءةكلهدمواساالسألمئةلصرلضاإتفرقتمادشتأسممتكانثالعثمانحةالدولةانابمم
فييرفراوأحةمالواواسترواث2المفجعواالةخبالمثسلالىنءروجاظمعآلبج

أبمجاأةءطاممبم5إرثرصلمالماالمهوكةفتلفهاالغراضسبالالمواا
لمةءقةألمثرفيدوتلعلىنماصهـمةورابماونويونسياغراالنكلءورانءءلفر
المجرثمنملطإاالىانمدتيخانحمانءدصياهثهسليمانرزاسةثءالركمسليمئ

رلةاوطئيصيلواذنافمولأاالةاصاوايمئهنمقباالإثمالظ9رالظمنثظلما
إسإتيغأفااطربىلىنئآلشداداقوئاكالراءيصروبايتشاهسليمانجملاوفاةبعد
بلمففىبننيماعثماالابوالاسهإعوقاناسلطاأيأرهاءاوفوضولجداأاراضيالباؤ

لكلثشةفىقمبافياليرمةكدجمخالحهالجدنظموند996سنةفياكوفينظبالسلطان
ودباإالمهاليفافهانادبهرناهااينطسهاسماءالدولةهانيماتاريخنهـوذجاقىلى

مماكانءرزآلطمفيوالمرحالعأالدرعثدرمماها



ال

لمممشمكرارراقصاقبلاقدم
التيالدعدوالملىهذافيإط

لمآصمالصألهابمواتبعه

تثاوهالتوصفلهني

ألدبهاظهرالئهقلىنءمملمخدكو

بةيىصلاذباالنصارةءوا

أليدابابئامحروسزالاو

ر15تدبيرآلانالىمحرطأ

امرالناسررصيهحأللطب

ليدركنذوالضةفامبهر
اللمةمصثامسعمانبنىماولث

بنامنوالىشفىمفليما

وأادالجهـااهيوااحداة
هملييهوللله1منف

لموع3بهعانظذافماوقدرمت
العألباكورةنظإاوالة
معريرفاضبرصادكثله

بيماتاقدمنارخان3وثابى
روباااظهـهرةفىتجاعمه

ةافىلمفلفضنالنهـ3كاا
ادرلةتمةضفدالذياكذة

هميدبايزالعأليفلمسإثورا
اقصاارزاماورءنصة

31رتةظاندالالسلمجبوال

داالىزةحهـثةوحمشيلحربة

خمدالماوكنؤحمودظ
قىرمنفىفىراهاافيثاثموممادس

عألع

انهمصءلارلىبماإنجاء
مفىالثةلطضبةفازتتطةوان

اعظمقدراقالخلاشرفلىت
عمزاالطينوءالات13
اإمظقالعئهالببماتذيبمة

فيذيمرقثبوجمهلحيا

بمثهذيبالها3مامبكل
رهاالعراظمشإحماهظةءو
بمعظالليالياحدىطرقساذا

أبمإإءإلفياواللد
ممامكطءثءفراذث9نورغ
أمئاصهـلىدللكةواورهـاو
اعظملمىبهنهـفيصنععظم11
مكلىلىحمقفعاوابما

ةتعيماكروىزاياضوب
996سهـةيرمكلباسنالردايقذ
النفدمفضلذاكاالفينبم

أل62مشةظألممااعلكريمة

يمبراتخناربمانةل
167ألسعندحمرةالةرنلىءإمراد

موالفافابردبمثاةذ
ال19سنةمطمهوةاطربجةواقه
ئماكمنشاايعدربارجفان
واعمميعةمياالعافىبصكل
ئيمابنامحممهليءفوش
618سنةالتمربعدالماثاهذالمجدد

428سنةبسميانالالهرفىالهرن
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تالمزفااطااللجبروعادلمهيثاخئيارإاالهرعنتخلى
558سنةمغنماشرفطبولامغلهخمدالفحوأللحلوسابم
متذووصياصينكاألمتفىةالموكاصيدعنعقيلة
عرمرممىبينالمتاياخإياودبمالعزفييخنالهاجماأقد

لقملماظنثارهفىلبلهمقذفإلحالسهاسدشاصلدى
شمةامارحلالقتحيثلدىخاسئمالرسيدعنهافدحرج

ومعدمفهالعامثيبتكبلىنودهتنادتلماالىو

بعظلمبوهاضءتدنمكا17رؤالعدافيفالمهبموندو
رسجمالباطدلمجثعخماهووماإلمألئلمنراوااألارباطفما

688سنةمدملةفىماذاسالجودابوهمبايزيدلةدضماةأل9ا

ادهمالدهرغرةجبينفيغدلفكالكخمفتاحوناسم

819سنةمزبناالرضيماوكمافادبرباسةهبالثإقدحلالذيسليم
كننموشاحفيتجلتعروسفاصبحتشاهبتريزوالح
ظماألبانسلى7دعادعماانواربرقهمبالثابرفثومذ

مهـصررهاضميهءوفطتبقدومهروعةهنهافسمكن
بالدمتدفقنيألافاجرىتنلاذباالذىمصراوواجه

لضينمكذبطومانواقبلفغاربدابقالوريغرهاوقد
بمنسبموبوطاباقداميداسزويلىببابمصاوبمفاصبع

منشممطرواالةرركانمءقناشركسابناهـمنقهتولم
ضدهلمسألفىيئادىبذاكبم2خايناللقاسليموامحى

639سئةعلتماكاسالعداعجوسيماناوالندسالبا4وذوالرايرهموعا
كيالعراقونامرلهفصارملكهسلثبغدادفيقدانتظمت

موسبمفي31زوواورىاةلىحىلحديثهااتارهرتظوتد
بثرنمالفألطوبهانغنىرودسغزوةلثهويافخها
مسلمبقلبالمولىافىاجمابلهنختاربعدانتسوفي

79عسنةمظمفرعالمالشاعظيمسليمبلهيئهفةطالمكابافقفألحت
مفسبوجلمسعاتقابلادعنتقإرصءالعليالهمثيما



4ذوءبدبعدمنيمنوفي

مماءخدلونالرحمنبهاواص

زاتامهمدهاسيبضلىكاثن

فرعهالناسياجقدبعدهومن
لمهلمشاالمامةدستفيهلىو

ابافقفابدىامزىعلىانام

وساالرضفيصبنللىروعة

ةدفىحهاالحسمنذوألبهاوقام

محدبنمصمافياذبعدوهن

هفىبرراحهـبنعمانوخفي

مصماكأخاناقخرراظبهعادوفد
بهدةاحمدلنيمرادنجا

بجيعضلمألهالمداوفىلا

سزانهامالبستوفد

ضةدسدارعاداكأاالىكادتو

احمدبناواواهيمابرقاموقد
لمأارفجماسوقدمنةبمندية

ولقدمواكرسييماعنموهاق

إفاافىعفانصرألرعةصككل
واشوىملجت3و

لهوالدر4صأسفتعئمم
بيانةقتيضفثحنهـكونا

امرهباظلعتمهذابعدومن
ةقاخوة1سلبمانففام

زهصىإانامتدبعدومن

كدبنمصطوهذاواعقب

حلعلبعددأاضرةاينقام

23

ثممباإاقىاالرضىرالد

تحمامفيشاغعقفىبهشكدت
سبئماحباالسرارددهنصم
89منةطهمجمبنادصسالةكريماذار15

301سنةاثدفعلءالطرففيمةإئحد
ذكلطرتاحربئبكل

3رغهـللماواكيتءتحبةفاب

3101ةسمنظمزاجتدرضيرة

6351سمةمإرمغيرعقدةواحنايبم
ال8سنةتمصسالمرقرلبقءزلوا

301اسنةمفىالمةمثلالعردبعدواؤل

أم3سنةترهمافىالحمءأبمنل
53مذءأفراها3أنقنى
أتمثوبنشانولبماأوالقت

والتنعمالناااذبالىزفيد
اء6سنةلمنىتمحسنحزمنزأ
ارقممقناالخادءحاافامبة

والثعلمالصباررعهـفيوى
أهـ85سنةتضرمفاركل3امنوه

نرأاكلفاضعحزمألبدات
اكمالت5بيمااعظمبممدية

ثعمالةواريخفيرظنانمظمالنء
ممذقبيعءلفهفيالك

9951نةسالمحمصألحفيذابأللمولم
311نةسبرهمزواوىالبراعفبانت

6011سنةئقدمتااللةعماواخر
اااهسنةالتألمبرقشاملماموسل

اال



مج

ومورةارزألبريزفوفد

بعدةعودلسلطاقفبويم
وهصعمانفدتامبعدهومن8611سئه

فىوهالزموجهواذالموسةالى

اماتااطيدبمدءبعدومن

وانالىلمالهدكطاللهابات

جمعتمالزمانطألنساكنما
غدتلىةونمرمةوىسبعمتوعلى

ممرتنيداتانهسودووكل

كالضيننددلى4ثمانفيوذا

خمدالفقيرالعبدوناهمها

واالبةالياتنادبنييقول
سابقصلىكلتارةدولةايا

صريرهافيراتحثىوقدسك

مصطقكنةاظوافانضابن1سليم
اثرؤدائماثمامنزالكى

سرهفدسخءالثحفيديقول

نوالهبفضلالدعوىانجحلقد

مصطمىلليتاالهصهذالمجملحبئ
االولىمنفتيالنحتاقفولما

عاذمفةأظافىدستالمإلىته

بغائهالروسيامعافيصولةله
لمجدهمقبنة11تاهبعدهومن

يدهموالمجيدعبدانةأاال

امصابرداهاظطبالقريمرب

راشذايراظالىقانوتاونظم
مبهجللبسيطةوجهفاصبح

ثي5

كا3اإماثاك4ءوباياهه

11ع3نةسقدمافىصطةىاابنهو

1711سبةقدمذواكطفصءإهذابعدنو

اصرمكللةحربفيوجرد

811ألسنةصمحمعظيمثهـعظيماخوة
مبملدىءلونسمديداداارش
نظمءيهماباالسهطكظمبئ

بأنجمثضيتثبمتكصالهممافيي
هتلمظب1لمرإاهذاطولوفي

لعمفاإالهالىبهنهـمائةالى
يرميى3فياإشهوورىالىلاة
اخغبمثليفلتقدالذياجمكا

اسلموالملىلدجمتأزلهليماء
حمطييةقياطالدمنبيماءمها

3031سغهولمم4صواليهـيالدبنك
مريمبرنوعشىالمهديزمنالى

التعمفيالآاالسفيمواففا
لمصلىكلصالنعىلهكريم
3331صنةبابنمافبالفرداطيدلعبد

بالدمالمنااستبدلواوالتقىضاعواا

3331آلسهثرميمودسيلرضاخوةا

مممةوالردىال7مافارواهم

همفيكلاالعألمينشسرغدى
31ههنةسمعظمءلفيالعرامرةالنله

تجهمطولبعدقهـئاإفنال
المفدمرأبابداةماوتمم

كمعدلفرطتنالماهبما



صس

صث15ثر

نمءكاعلىاربىرولمخرلةنمضبستالالىوانىذافىبهق4و
خنظمداأصحوىازإق1طازوسترهءكاآلةاليءمالذيافذا
3آل5دالعزيزء4بذكرابفبتجياتآقىاعلىحمثرهوان

ياةأةااهزفافهحتلعزملىاصإلالصستخضهفىءإ
بانه3ارماتآهالهابافثالسريرتثومفوقارتئرزوهـ

7731ةسهـقييزالمااالسالمييمابرارختارالبةرشفيالذاك

لمطهماجالعظسطنانءلحيفهاعيلكااإطقدوكما

فدماإمللهلنوالررواخاهاوالعقداصاللإاتم
3931آلشدمشامةاالطلأللالاحملم3بءيماقإوصفىاده

معظمكلفيهوالااليسيمبمنباسرهمينمجسواغاادوافى
اكرمنيأوالدمفىرلىاثادامامخااطيدعبداالاأل
3درصلىفيهاقاالفابخرلطراءإةيوكاإطعلربىةا

ئمذاقوومهاأدرااإدسألطىماحلالراينبرفىتاا
ألئمربئإرالجةرسكوبوسناالصربءإراطفمخفار
الغصكادثمومكإريثةءردالنصالمالجبلءذا

غمنبهاعظمقضااوحلامعاكأذأطفاةاالررسالىنف
يءالكلمجلإابةةاظألفةحرطالعرشالهواب

منظمدلءىتأسائهشاعدلافيضأاسلطافاسدى
دموالالنشدنءتمراآلنسضايومدديصلىالزال

يرمفةكصاضملءالكرإفركالهالكريمفيضنهـمورإلطتى
اآ39قدأسنةالثفاااابوابةحةءتارلمواليةرئإمضنكرد

931ألةءسمموفىالىلىالعهفىايىامبداذاإيئآلىألاطمرىإثوازرث
الذلىينطأالىثاريخحمةالىئباسإلإاشماراإاصإفىورةءكنثفة

ثذليلنالأفصصكممافىإطانمااااتاةمسانالساطإواخرألممانءالساطاتماو
قاشطثناوتيأللهإهـدهااطيدفىتءاظاقاناطاهـإالىقطصنإهـمرلممااانأارجؤأل
نحومنذاغصاغيراالممببرةت4فاداطددلهشةقخماسكلذتتؤلأةلمالهالدولةان
الدولةالنأدروساحروبيإفيماساليماءعماكانتوتمطسهثمزإإفةسصقيا



ثي35ر

شوكةتوصطنظرهاجعلى3861سةنياالكبربمارسوليمامنذاررسية

اتداوراابمثةزلىإلاالمرولثجاكاكمناالييخماعلىءواالستيألةاألذولة
ويإرهنذاكاذاكرةمنلعووفاممائرعوانهانةءنيخهااستيفين01الروبذولة

فريدريكهواوروبافي2دهااثمناولالقبصرذلكالى4المنسوةةارسمصرلهذا

ثهريبهااذو681سنةكياردي

التهنانيةالتصالروسياتختءلىلفنينهـصلىالىاغاالولبطرسمن
باناالكأقادلىصعلنيبماعلينالمهءفضواسدلاصكاذنافياالبدايةفىمنذذاللمنةس

سكلىوالدإلالثهقدرالااوئةاالورإالممالكءلىثهاشاةانساطلةالمسكوبةاالمة

ادركثفانإلشيالةفيألءالبعضواضذثرهماصهرمقداالوربارئةاإلممانذلك
وعتديالصغرشوكةمنلهالماسارالمالكعلىئتغلبانهاشكالاقوكأتماموسياالى
نفوذهاكانءبدالالتيةاالالقدرهماحمنااورإعليئةامثمالااالمومان
واؤااالءإلاضبعدفاحيتماينالرومايىمملكهعليالمذكورةاألمومعندعابقوقع

ارصيريخلفنيمثباعئناهانةوارجوافزاغرءاكزدوالصالروسياوحدت
عاالعتقادرزا5لحملتيعرمرملسيألنليحتعرضوالباسرهااوربابمياهميغطيصهـ
والمعثرالمهضودهذاكادواالىانظىااثباقءبدالالتياالصولهثااقرران

اوال

ارباضةحالعلىدائمأ7فجيولتكوناطربمالزمةوسياالىملوككل
كرالههنصنةمابروالمايةقشهالصألعاالاطربعنوافألحواالصتعداد

رانظآلالحائقثضهبهاإناويفاصاحوافاطربءااالعلىعلىالجوما4فرصوتربعى

إلمألداوفألحاةشوءدائرةتوسغألى
أنما

الحربمدةربئةاطبالفنوقفألنالعارئةاالورباواالؤطارسعافىنهـعلبواانعبهم
مناالخمرىإلئمث1ااالروسيففيعلءالعلمامنخراثمنحلفعليمالصلحدةواما
طبيعةاالماضسارةدون

يمثا

اليناارجمهالةالمانياصوصوئةباواالوالمالكاحوالىسائرفيالتداخلعليهبم



ثي33

اإموا

ياوسهللبالمألبضإالشمحمأملكابءاوفيايوةإحوالفيالنداسق

فانراطهآدااللىطالنمصراثالىككاهوالقيلحمابهاجيوشاوادخال

هدسمااأعلمواىلىدرنةاقالىطالبيهـإلىاالجمابةبفيرىاالالدؤلتعرفث
سأضام

2أداوائالىءالدانمركوبينألبىلونيذهءانيمماويدايمهلمكةعمنذءناا
سأداطه

يروجاتياواإالروسىيمنآلإااخاءدا11كملىبناتاألإخايياهلوحألال
حصهمالىالمواصلاوسه

سابضا

دةفيثألحهرلماضهاةااتجارأاالىالحاجةرلماراانآلصحالةاالعننايجب

بثاضنهـاةأاءائبدفائدةإللمىئهتءزفإزولتاامهشأناعألحالىارنظمنما
رأاوفئااإرهـتيينةالمراصلىرةعنألثايئراألوماانكلةبذهبائجاكنوغبره

أمئا

جمااسأبكابكااالإلءشراطيوعلىالثممال64مىراالبمربقلىئد
د2االيىرااءشواطيوعلياثاألربآلجهـنهـباالمتداد

أل

االدأثهـافلىطينحةطالقعمهملكنقناالبمرفىبةودواطنطيأقيالقممنقرب

اورإرمهلوجيودراغآوعكشامعاطربمألزمةةيتذالثفبنا

إفئاانيوإدؤاهةمالنجاعالألزمن4وهذااالسودروالبساثيكالباهبثمواطي
تافلهـءواشامالمجنكازتالثياتجارةجطمثوباحهـاأللاالضمنافرساكأملىئهي
يراالببذهـلنا4أالذالثعلىصلناءوانالدنياخازنالتيالنداالىقدمفنة

راعا

ت9فىؤهـاعلىراااظباسعافمساالدولةعةءايميدفيالسيىيجب
اسرآأالماملوكاعاجنحرضانناءالمانياىلىالثسلط



أل20

عشرديط

لىءلمباالساألرناظفاناوربانالتركاخراجنءإةقصدفيماساالننشارلى
لدمندولةنحثفانناذلكالصلكرةالهنشإبمساادولةواظهرثالمسطنطينبة

فرعةاولفيونسثربرهةعليلدلناءممامأجالمابمننماوتهاةمحاعاوربا
عمثرثاني

والدفاعبالحاتةناالرفىبةمموأسهافسالكونياببوريقاالغسائرنيصع
االعدابينما7احبإلنابمونواحقمش

مثرءآلت

ثمانسهامالكاعليلمطساوائياوبولوالفرسغاجةالسربدمملكةلىءاالسآيألبعد

اسريةاآلفاوضهاإفينشرعوداالسوالبحربالبالنيكاساطيلناولءودجموشناوبهع
اعاجنعرضةماينقيالدودىاارتضتفانليألالدنياآلقمحفيافساودولةفرنساح

كأحينئذذلكعإلنايصعبوال31غإلوأاإكاءكجثماالخرىقهربهاعلىيىأسته

اورباوععظمالمشرقلكبيدنايمون
عمثررا

بحبوقوبمهعديكاوهذاالءنعرضةاحالمذكورتينالدرلينامتنعتكألان

ظيمءيريشالمانياءلىوفجمالةرصسةفنطربصاالخريعليداهاايضبثصيالمه
انرأقهرإهدزرنمالىالمألسقيألطاالومهروالبالمحيطءاالىقسطوأاونوجمه
اهـاورباكالكجةبةعلىءلمألاالستهيصعىالوالمانيا

ئةسكروالهمةالسياسيرةالملكنحةالروسالذولةرجمالابمرخوانصئةالصوهاتل
مطابقةاالفةمطاةاذاوجودتصدقاالنالىالتاريخذلكمناظارجفيجودها

الدولةةاالدولةولماكانتوربا1اسياسباسطوتمدزالتفالجملللىالنعل

رهظطكلحبرإكأيانةااوفةءكناردارتكلفياالالمجاورةأنثالذات
نةالدةافيلهمالموافقينسيحيينباالنثمماراالورباويةالدولدمكةتسبياووجدت

سيردماءلىعإألمالعلحةالدولةاستيألثبريرهمنريدمعليالتعديمنتدعيرلما
باقلهمتصرثمماالقطاحدقيثرراتثبرخعلتاظاتمةناالولالفصلنيبسطة
تمفاذالهسءولمأللىباالسنةتغربيماهدةوبعد4داحلبفيمستقلادارةلهليجه



لمجه55أل

الدوتنفحكولماوهكذايوارداصمؤمألىلمطءثمةلمةفيثاتإبثاللةلمرةتاس
اإلصو4تصلة8حسبءلىاالدارةحباصااالعيارءتفىببىءاإرزاالىالعاصة
الووباواالدولةبةلةوزانفتمنعوقوسإةالكأراضناتاظاثليزومرعئةالث
الانإمدآاالنخظامباديصودثالساطإوملمرأاطىءةتحغامثاناؤانصإالى

المماللصالخضرمجاباساعظالذتكانواريةاليبممثااءرالهخيدةفىبءاة
لىشةالسيامهماالحمزلىواالسةعئةلىابظلماالرضفياعاكأثالعليةأطخمااله
نوابمانبعدذاهـبألألميوبا3ينطإاطاعةءبخوخروالمالكوافىإ2دةءاقاا
دياصماارنانة5اءالىالدولةلألمتناماعندإضارهام3اءارناشريمااالسةلىء

إثطإااوتدارحمماكةالتثوصاقالى4إءاادووفىةدجصيقس1اوافىةفىارثءا
نحولىءةظاماكاكرال3عركأرنظممةذرتربفىبهالمرةنفالمهذالثنازالودح
حربنهـعظيمبنهننذاكاذكانأأخكدنةاثا1فياءراإلورباويةالعمصطامأا

لةءوالجاالعلحةالدولةلمألهـاستلمامصةالموادرلةهاهـررةغاالتيكاتتوسالى

نيبقاالكرثورةنهـممفيقلممااىالنوءزرالسابمالعلبةلكالموالءافيإفىاوسياللا
ةالتابهالوالياتواساطيلباسماولهيزياليراولطالدراءإافوافىوراهـجزيرة

يراسصالمكرالجزرفيراسيةمالعظأالشاطيلتلثغاإثاذزائووانسوتوصؤلىتإ

السلمالنالمعاضدمورةفيإجهاءوارداالنكيزيولطباالسهواذاورةهـثورةشمأنفي
بعضهاالىلاالساطرتواتارةباحربئةشاماببنيمنولمينالدولةبينةبهد
اطلقثخيمنتماذاكأالعثمانئةلأطياالسبينتخلتانتلبثفملممالمصتبعألهـا
نيلمونوالمبوالتداضلااللخامشدةواحمدخآنصبثالجهـاجرخمنيرانالىصكليها
الهلجةصبرفتوغاالساطملظماثبهيعفمكتقالمحةلمالىءلىدأاظالدعةعال
7اعضاانحقفىبراراكاتمنكحيوالىطالنادئةنتفافيبمنواحمدةدلنعة
ظاثروندولغ5لىاجواوهاجموا3مهانةاالنكلقيناكوإبلسونااليابس

لفهانوقالبذلكاذنةرئةالبوزيرفابمرصاوالقبالمحاحألزرااواوالىلمةالة

عايوالحبمرهاحفهإفألزموابهللدولةعمرالألتافحياتوفوللمالطاالسسرذ
مفرةلبقلمالةاءولمباطموصدراطبممجاسفيوروغسءاءاخدءولءابا
بخطكالتيطافةالينلثانزيواااكابقولاذنلفيزهولىاالببحريةوزيرعلىلافى
ةجملمعفدثماصاوأطرقألوبهثةيتفياالتوهارزمااصاننمصإتفىا



كشتم65خ

الدولطباعفييموزوهـذالثءلىلءااطانلءةإولءالرليىسواطاقئة
ئةاالنكيزرولةاالترربيطيإالبميافىرل4لءطوإاواركاسداقيااذاكاانسيما
طاعتتاسشهـرهـاظاهـولماحصوذالعليةالدولةلىإصئهاآلنالىزثاذلكنءلتئأ
التهرصحطوداطانؤالبعضالىرةاألشإاصئقدقياائدفىالثهاتهءوياقيكا

ءاحدبمراإدثءووهـطولاالسخبربافالمااناحتىابمفىهاجا3يزللمونعمأل

4زتنالذيبمطديثوعادمثماؤعايملجرغق4ياالةفنءؤالسكللىءيزدلمدولة
النظاوريةالعسهظامباؤةةالرارارواةولطاالسدفيفيابىدسنءرطو

لمطانإماولدةشلماقوإيابالصهالهـة1إفاخآرةءوالمثرقياالكامواال

الذىزمخاالىبذإخماالىاقدايرةاليروزنيماألنتظاافيفيالمهفيفاكذالمجيدعإلمى

المحدثالعاليرمانالةاعمدرواظاتمةناراجاكدلافياتيتزيربمالهالشرعوإؤقو
و5ريبةوننظيماتللت

لبلمسةثمهرهاءاورظمهمنتزللمجةإالدواشناانخاعنداوماإمن
فداسنيةاالنالمماةيىوانةةانيرعةالموانينوالةةربةالشهرآيةةأملألحالرعايآل
المدنوعارةكاياالرحةرفاهـنةوالمالةوةنوىصالةالدرجمةالىلكذوصلت

بواخذتاحكامماوحمورتةاقوتتنافصثسنةيمنونهممهمامنذاناالرىوالة
رعمةالمثاطدودتجاوزا4انثثنرعةابوامهةورمافيلىوالةوذللظفاضواالتاخر

الشرعئةأينالقواموالءلىاادارنجالالثيابمالكانيئفيوالالمرعطوالقوانين
الىروفةالملداسريرءلىسناجملمبذارأافلفئألمذالثةاعقااشتدومال

الثهبعونيسيرةمدةفيالمطلوببيماليرصكااالهاليحةهورفىااالثالمءكارهلتدبيروسا

بةاظالرافياذاتلحةالهاتدوكالكعلىويالمحىخرافيئااإوغنصسالىارنظإلىت
جمديدةقبرانينؤفع1إ3نءرايناانالىالقابلئةرتمامهدادةاالسزويواالهالي
ةبانالىالعنايةعلىذلكوضعصواعمادنالشيدةايةءرالمثالفواعدعليموشسة
وجوبعاليهارالمثاوانلىالةومداروسديهءثهاصليريةاليسيدبحرمةلمينتومه
العساكرالألزمةوجملبءاالدالجنثبفيالمريجبيانوعلىوالمالوالعرضالنفسظخة
االنسانخشىفاذاالديويةاالموراعزفلكركاوالعرضاحفظوجوباما

رتيمافظلءافييمنلموانمنكانوقابثهماكادأبيماويربمنالتشبثالىاضطرعلبط
آجنايمألامافجبناكةوابالدولبضرساذلكانيخقوالاظيانةعليمجبوال



بمال7ب

نالمطةءاوصرفامةنةواالسهفإورفىامارإشانءلىيرالأألفارصءو9مسةلىء
لثيمادوقةبامالةلدفىأيئالإصنااللىنةنفانالمالواوهـإلدواتةفىاظ
ليثانالهاتلىآاذاكاقمافزإ3سرالرابطالألواصةلشهن5لمودافيالاذ

ن4نتملكذوةثويإرنهرةداتمتوسفيظرفيرءإأوربئدقييعفاألأة
نعجينواماذالثبءلىيةسويمون4دواءوليمءألكرغلىوأمتنالوطبصقإل

فيإجقيكاهكريةالصالقوةالىاث3اممألظفيتحناجولةلمان4فيرجعؤااااال
إجهااحبمسبفيالمالمنوافرابئمهنءاالإلىفلؤةءألزفإرتالىاامرفاغآطض

اليهارثالمءااألدابوضعاثألمزمالدولةلماثاتباععلىمربيضاذلكلصيئوانما
أحنذالثلىتتهلمدواةساإاصلثنابمألثءبةوانادبياالطهانذالثنةمؤشةطر
ياسيةااماممةاإصالحءرياملجهالنذلكرابواظاالخئأللمفارةآرتظ

الىولةوبقالانإغاللةيارهاخهالىكولة5دءواصشلىبيةالمالوامؤرها

فانايراظاهلمنصالشضذالثأيمناذااوصءدبهرةتءببيآسهوجإرهرهف
اتلذالثفوجمبوالضيرانماءلىمبنيهةتصرفائةوحوإيراآلقملىوثرت
سبصعاقدرفييمامراممطليااالءلى9االداوزجفيريخءإبوطمضيارببأرادرأ
الدولةلمصاريفليجاتدقدورهفوقمادانهـيؤخذاليثجارإوا

اهممنوأكراالدبرإبواماهداماالتقوانيىمحدوددوغيرساءرالةءالألز

ثمتاتخاصموافىيةاناالهاليمزيككأبإذواوالوطنصنالدظةعإلفيدوةا
ظاماالزةدمءمررفيهامهمااالنالىذالثفيالجارةالطريقةاكنممرية11ألءلىخد

االموالفيقصافيغألالتنايكللمةوالىوالتجارةالزراعةولاصلاختاثىالىديئر
ةابإللمداتودةواالنفوصدلىءاراىدمءذلكثومناثمراتوامأةواال

فيالجديكرارواسورشهانازل1بعصقوالمقدورمناكطاآبعضنيؤغذ
اظدمةبفوائداءاجمرالفلمهوالنسلقلوبذالثياتممدةكربةالعمةفىاظ

انالممالكمنكلىالعسالخذآلءاطامستاذاالألزممننوىذلكءل7إفيدةالمذص
االستخدامبإسلكثمالمطلوبةساواةاإبمخهـعلىجاربةمناسبةاصوللذلكوضعإ
نهسةمنرأصالمذكورةاظدمةفيصثاللبقىالرثالمناوبةةطريةيمريال
نمواللهبمعونةيرصلوالتنظيماثالقوانينمدارعلبهاالئيولاالص51ذبمةثألوامءا
داليعاالانفصاعذااالننهـميكنقولالثفكاراحةواقواالهـوةوالةراناا
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ك85ح

لةإالةءبدوقزور3نهـنةاتألفالىيفضىبمارالجناياتالجرائماربابن
آخودضءفيةوعاكءلىدءايساطالوانتةءرالمهأينالقواضيهةئةاآلبماميءاليحم
رضةإإادمءواطريةايةبهاإكيماواواللافيانسازمرتفيوان4تءرومنك

ءبراهمالنيةثداجتاوالهالطزيالباالسطرراقسشنهـررثتةرم2الجنايةئءمنوان
بدونطظلمطلمينبالزاالمللاهـنهوكيريئالىحقفيجاريةنااإسامكدةوهذهنها4

اقدرةلالعدمالحااسءاعضافياديزئناناالوزمميمالاالتمامو3إحمدتءإاستؤ
انالعلطدولتناصالصوعلىشاالحليمصشةيئبماالموزاللوازمساقيينظرملمزت

لتحاشدوقوبةثيممواحمدلبديصوأاالبابعضفيالمذكورالمجلسكروايحة
إءائنةاووىالفبداريموناخمزاحريةالهالننظيماتإنشفيالمفاوضةوامامداراة

ظطإاألردليضخاإءءيعرضإلجنداالةكماالرأييهىرةءمالىعسكرصرالىلمجل

المشارةالشرعنأااآلاوضعكانثءوالله2شاماالىانهلوردشويمونإلميرن
طرفنامنإحاقواثدبالذلكأااءلىلمةواواالماثوالدولةالدتءبالوانمااالي

سحةالشربفةاظرفةإيثفيذلكعلىوافمنايخالةلشيىخاهـإصدرالانعلىا

الوذرااحمدمنذلكلىبصدبىذازإذلكءلىمهمكلوشلفءواوءالعلماصجمع
االررآللجروالمناسبأديبابازىيرفاناءصامااقوإنينظاثافيخاماءوالعاال

نوهـةءمرتباتكازمالدولةأموريانثوجلذاتهراعاةوال4وتيارفاتبدون
ةثتالملثدوةالىوادفماعدفيذأثانوجبفيهىمالهلميرتبساآلنذلكلةسلي

لبنحةاولالمه1اايئارالممثاحماتظالتوالسثبقااعقوبتصيرقانونبوضعوشرغاطبئ
الىالسلطانئةاالوراقهذهإنثراتجبالفدالجوريةوائدلىالمغيرةاطح

الىننشرهااكاضاماءلىررصنهـشهايكوأواالعايةباالستانةين14الخابةالدولفراد

علىآلءووصاوانينالةهاتيماعركلءفياسفنالمحمحةظمما3وساثرأةاالسنااهالي
بومالىفألضاينالواليناجهوالناسبمةكىوااللهلعنةفعإيئمتشريرإساس

اهـ60آييئيمااظيرهذارااليوفقنااقتعالىالتهالوأفىا
ياسةالملامناولممللهبينالمنتمصمناثخصسةاالفوإئدوامحابىاانثم
فاضمارمئةاالسيانةالىثضاددالتنظمماتانآلءضاباالممالكفيتحييزايحدثواإنكادوا

فىةاآاالسألثيئبارساللراالجنهماكرزاازالةالىالمجيدعبدالسلطانالمرحوم
بلظيماتالفافاليخاامحمديهـرعاكانمرحفيخطيئافيفقامالمالكالىعارف





توه

دء

ى



يمي16أل

سنان5اصفيكلغفىهـثألثمائةبيصانتماخيورغءفىوالماوبخانةفيةفىصذ
وجهرءاالزرايماوازرانمالمعارفوزيردةءاساآلن4خماارانخاناثيامداغ

وسهايمن4ءرلىحمرتيوكليماابابالمهـيزاتوالمدارسليبكااددءبمغيرالى
والمارقيةلىاطدكاطصإإآللمةاإتهءطالاالوانبلىطاةإعأاالااعةأاالنءس1101

سطساغدءاوافيوانوالبوالباعرانتغلط5بحماهاالواغجألتيرأاممةفىا
زالالةراطوانفىوازهداراحفىجمةائمأافيمروعالمضاطديدسلصعاآلتي
رإلثيافىهان5اتوالوذ4آواهـإز4ءاعلءقانتسغماكلااليمموجمأ

تهـنهاءالراإفااصءلاالذمةاالالتراالاالدواتءةإءادوامغإاتحشاس

الناسسبثرغدةإلزروهذاصحانةإااايماةإدءإالىفياالطألقءلىكاصومرسادا
ريرهلملةأالعظمفىاصاخواإماالثفيروةالنابمءظمءااغالةصءبمالااالصفي
اطأدخيمايمرلمريراضوبهذاميرإء4إكانتىلىآلأولإأالدولةلة51انولبة
الىإكلىوالهةامهمباالءرتلىغةهاانالىإهدفيماصازنماتماذوبمراءقط
ضوحيثكانرادنالسلماإاواواوانفالكرالساطلافيملىاالقيقهـوىفه
يماقلميماإضبن2زرااءلىأخررةاوةعهتواليئحمة4جممستىوارصا
اطإلفىعإللمألمماأهلااوكإفتاافتوىالىوانههـدفىلاطلاهـتدمهةإةاظألفبرلءث

ألرتاذوااهإقلىندءابوقياطاطباصدارارةاالداامممااركفىإلنهإدا

دةاظا3ولممانةالممهلاضصثمسىاظإرادءنالساطإرةحمهاالكرمقياسزلامنها

يمفىلماشوؤتداهظااادنالىاتختلىءكماياايهالقانونبوناإمءكوزرغ
نلدابم1ءلىبئاأيذالىوفيةإ4ارلمالىكاكلسآلامورظيىاااصدارةالمىتء

الدولةورامءلىالطألعواوفةاهـعاواحمإلرإآلإلآلوااكلماإوئةالى
ءلىاالحوالبرخفيلاالجديدلضأفيوا6خاسءلىىاكبهغازررناوكذالى

ليرىآموؤصإيةاصولاكقاتيماتوةهالىوسبحانهاللهو15ورالهـاوزقخابإلتءتم
متناوفمثتنالتكنخوثاوفىكةشهساساءبىلةمرباطهوفةطءاصديومة

صالبههخاتامةألبثةملفالرفاهئةاولةاالعدى4ةإاصمونوليئوربةاطءألةاثاسبا
البانابهعسانرفءزفى4صإءأوكهاووةراالهذافيإركوأخاثلهاءولفدو

أذاةمددةفىشل1وصوروعةءابواشإثجهلهتابدوااإسقمىواالغالرران

دموممبدةواصةطنةفيباةواسادت9ءعثضإثكاآلامنذلكفيرالشظنا14



فيآلح3ص

فىاباننابئءالمثرالجليلىكاماالءلطةالموسمات1والنظينواالهرياتصبم

ااورءاالادارةفينةواغاهـفردحواتباعءوآلإ31حاءدوإخافيسيإال

لميهىلمثااآلووكأأخنمادادارةءلطرىإطاااالنتظامصثدمجمدان5اتساصم
آلالدرالىالمحابمولووآمذرجةءواراالففياالمنيةعدممنيذا51وراهـ

وسائلالنواعبلىفىاكونهاالةمماكثنافادةاستدوتاالناسوقصلجنةايمفلى
وشالذيإثالدنماىءدةملممصهـهوآلبمداواكرةوافيااغوأيطرفرانصم11

اصةاءةزعندرةاصااثاالمنصلماصواالجراآتفاءبهعاكلءلى
آناايروبدونموأواماوسعادةخاتوتبهكايانارصالمةورفاهـتنائماحارءافىء
اإقصداكاجصث5آلءنريراتاةرصمرصأهبابمذللثوكونيةىاريةاط

نولذاكانمظاوالةنأالقاجماعباباتأكدمءنءانثوتولدانافيبرللياالص
المفملكآلازواؤنممابىفيفاوآلاوأل31وضباصورإبيرأااتمياتءاام

حاآلءارهذهـنابرراةأانفيءتأللمتةومايعةتباللتكمةورةصفي1شظوأموص
واعمادومااآلاحةآلسيتمسىءأرهواانعالهدنجوفيص1سبربيوتانومممةا

اةصأجمنااضااجرايررءتام1راكافآلجاهاقواخامملبيسةاةةوايمون

آلموافةفاابووذءصاةاالنن5سررفالتياووجودةاألجنواالةيتءوالمكللفشب
تاوملكامماصروعإمىوهضروريقةطةهووةسهفىةافإمثرت1مرعلمة1مءال

حمبطاهذاصافىصكأفإل1دبةصاوالدولةواردإتزأة1وفياررناظ

لمةثهـألماكابمذنواشخا8ويمهلديناةراروارصءوثفىتاقارولي1ردويئ
حروسفمةسصثرغنءةترا31الفىوقيدرمنءالمامنثاايرغافىورياتااتوداخ

زسفيفييتكااماتظوالةواليناةانرتاةاعاةىفىةشإااراالصلمةبمتا
اذءزورااالنقهـينيتهالطدينبةياومصلئملمرةالمهرإبميافيممارزاولاالنىصع

اضابمقتءدمإثابخةءدقاوتخذورياتاوااظررمقنوعلكلوصلمكممس
وجهىلهـبو5لمألةةامورتنأبدلاولىيايعزلواللىءلمألهاحالننلممفيص
ااوكولةفظاافىنءولينهازاومهكبازاالدولةوماموريءكألأبمونءافةالت

ثرئةوااالمادئةاالاورمالرةجاتانفةناإألدىلموموع4دربببكلم
طرواوهـاأاءتبهوفتصهخعدادكافةامكاناووالمعارفإتونايقوةلمةصاصاألأ

وراالن4الدمماواهمترفياللموصلىنمبؤهلدثهواطدالذكاشتهـعليه



كهـ36

بإبألخادالااللم2انءهذوالحالةأئماةماصفاالمعارفمميمةاالسراع
معائلاكثمبمتحصلوابناالجديساىبماجمفيةاآلءالدراليىماراإثاتخص

ئةوالمالمكئةااالصولالصألحلبادرعاجمألواألوراءلىمارفباإولالشريمتعالموصلى
التيةالقاعدىبةناسهـرةفىفياعاالنهظاداثرةنفيوفعجضصالياتاكفيطفوا
وبوسنةلمثهريىرإفاطفيالماضالعاهافيظهرتاقيااطادثةانثءوز3إافيئخذ
ترقاوالدممربالهعصيانلةءممايضآاالأفمادةراضاالغابارإءباعكرا

كددناوجبااليرفىانياطالرزهدوامقوحدءوانوطالدادمهوأاانالمارةي
مجددأكافةؤيدوفيماأالسخمصاالمففميةاألزةابالثدابيرصاونثميكفىدالضونازنا

المثابرةالمبتجفهاطسنارعلىرعايتهانؤترالمغابةالدولعةفىالمخعةااهاهداتحما
حضرةولسئلالدولبيابيبادليناياتاإةالمماطبروابطازدإادءلىدثااباالصم

يوآآئياالحوالفيكافةاجمالئةاوفيقاببئبرآيناءاهـرنيةانضعالاالرب
3931نةسهدبس2لفيدءاال

وممياالىرأت01رعنداالنحائرسإفيالعصاةبهجرزأوالثورةفياطزماممثم
بلىاأد5إسةووةالجيوسقثمثثحتىصإزاثماقأتجالىءاالثيلسهإاكللمح

ن5لمافيازالىالوائمتجرلمرىالنصإفيالعلبةالدولةاتالفىتهانبدعكوى
الدراليماكولثلألثحةألالصرالةدةالجديداتتموانالينالممثمديواكاوالة
بةااطلولألصلرجماتالعلئةولةللىةلىءإوالمحوالنصودةاإ4ءوءلىااءفىةقيااساغوزيرا

االسئقأللتطلبانةالروسالدولةاذايدفترترحمولمآلأمغيربالثائرةللواليات

الالسألعبفوة1هـزرتتةواغاحمايحهاتحتيمونانءلىاتالاك9الصالاالدارةني
انافهاومهحسماالعائرسدتملماكانثمدءاالءوصرعلقهاقيثجماشااان

الولدؤلةكأللثمارالجاسلربافيأئدخلاافاالسرياطربرزانءفيملم

منثخافاالبرطيندولةاذمالمهمصالىءخطمنكلخونجهـمنالخرلتقرتاظ
المندفيراثهاءيدهامنقعلئمصوبذلكويسالملميجوثارسظإلبمياوسالىءلماث

سابأيةحألفيفماولتألشىالىظهرونفي51يروارإقاالصعلوءصبثحمبثىااكأاودولة
رئيسانحتىافاكةنفلمسهةمبمهمإلذمزدإنواينأثماارينلفطالتا

ثماليلىالةصكدىإممقجماالئاكفاذوهكاريامالشااكسااورابامبياةالدولة
برفيالسياسهةمرفاثالئقييمهاءاومسأبدريانقاهزاانمساامقمماكانعندلهم





كهر56

اتحرالياثاكمجالس1شزاتالانيءفاءاثةثافىربمءلمسءانمث

ةنالسلماإمرائبالضوتوزجاالدارةاسمجاضاءاواتخاليبهاونهىالبةاكدخل
اكزاطريقةابطالإئاصائةالعلللدولةالراجكاوارلث3اومرسهصكدامااالهالي

الياتاكلدبمثالمألثإاالياثانءجمةاااياابةااقاطواسالدولةلاصفىهـ

الدولةظريةطؤممطىاككوا3كالدكانولةللخراوهـداءالمذكورة
سلردسضخهـكلبنظمالمذكورةأثالثالوعالحفيرفءإاكتناالهطوالةالهإحة
ظيممرذعضادياالديانحصريةااعماااشمرءظمامحةاكالمحامردبئاتاطهبذالث
ثرجامثئااسياسصااتإالجثانهـطىبئعماوعياأوالعةشرثافيلياالرساط

ثماثنفيذلبسرالمةمرمةءراعآليىطأأصهإااالراضيءلمحرافيلياااإرخصطإءا
اورباولفىفطنآثطيىثعمضرسخاهـايفثةضيلةحروطالث

رايوإرزاالقعةؤلزنتخنهءاإإلااآلالدوانكيرالشروطتلثابرراءلىبءئمهاإل

وأالسهعلىهارعاتاشافءاغطحربةإألهـوأبةةةدوعمارتباغاةءضذكررةا
وفدإممههـالئهاتفىاسإلفىعبدالغازيلمطانالمسااماكةبلاحاطالذيممااييهامالون

لباأللداوالرزهدالعامةةاولءرةلمىاصالذين5االفرفيإاإرةاالشهقتل

موممبفيرلبليصتياالفمرالماباظألواصآفاوصافيؤألاإأكانعند
وهويحدءأأليومكا7وفيوئهوكانثدثمهـ

اشاحممتهلىالياأءيروزيري

لمثقرالئشاإابواسدةالةاماااليافيرةتمقاإةعافيضاكانثسماطوةسهاد
قولالمسةاطديةاءنافالفيك01ليءالتوقىانمالطزةجةءاظارقالممفإعنشأايهأ
والدناومالمردولذلكالدولةةااءالىئوقىثااثضحقةلءالدااألدارةفي

تةيراظلثطببالةآلروةاالدارةينقيكفيولاضإح4فىابيفىعهنالسلماإالماجمد

ارةالممامريعةإمةادءواأطبمأ1حرزش1رءأش2ماةقيعايالىاتمبمينأصكللىثحلتاش
الىمةاالمنماكعلألمحالظلملىالمالبةااسإأثكاالتياإلمفءورةظيماثوالف
يدفىانودأااذهـستاصهفيقيوراهـنجاعلنارااسانعورةتااتارهاوماالن
ئيمااالثلكالىواني9اسيتءحإتلمجرثشثحتالثيدوإئاالءراراةافتضهالذي
فالةالمدميدةااليامتإااذولمأكانةءاالوماتاذا5نيلنايمسروقد
نذكرانالدولةمجيإنةإفهونصاوالدالمرحرمالمقدساالثلذكرانننيلر

9ا
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جمالةالووهاتيناليالهالبااإينغتسهاوإخيرلماتاأوتإرائالدولالن4أإراراإ
الجالرووقءفىإديدذاوبمآل1أللرغءيااالوولرالذحونالمالمطهـاوةكأفىإةاعأض
ةزارااصالهدلىصيرصشااالتاغءقىءأواللماامفىءلطاصمرااربرضةفىيمأافاايه
رباةفياتالرالترستنآلالمراصآلالمألزااتإااالصهراالمطادىبىإوآلءالرارير2اة

دااسمالىحماصرالماااالبابانةءكأاقيلحوزررواؤتمراإةلاش1غتئثو
ا813ألةهرءابىز31فيرخواإ5لم1وتءواذواقيابطااإلماثتاإألماألا
المدوخلروقدكانالئاتفىىليوذاككانجماسآلفيقاواقيأحةحماالهاراةررة
ةآلمثنااكراغاصفيحمةةةاط4اصوآلممهاطإلياااإبااداتفىاسهالىحارتا

لالوساراءالزمىيقومفمانهاضرةمااآلرص4اهذزهـئمأاتالياااباااننإكاروا
ااودةآلملرامروريةااركاالاولبهـماكاااائصيوهـآلةةءارىصالالطيماقيةفىاا

ىلزمإلكفيفيفىىصادعولودهرانانحأةثليةالماريةرزهثسكلصو

هايىءوازيةالعثيالدوأرااحةيمكللمانااكفياذالدوللمإلثطكجعةسلموص

لمانةاحوىرةاعافييملىىمواباتواذامجم1وأإاءاالسىفي3شصآلطوا
رلبطآونالتىاتءثثاعرجختسةةيمنطاإامماكرةءاءرىصاااالءنقي

اطاورثهذالانررواةةادبااكلنامريئاالمهياكرقاإثآلراصدااج
9إبمانصكالدوإلكللتضالاساهذاياوصثهـ01اورإسماصوألوواطوانقةال

ىااكبرااطىاورإصماءممطاشحهاءماالمخةاأا1األاظشالياطاا وريرلجرلكرأالروء

7781ةممارس13فيرةفىانيبص
نلماصآلبةمهـماإمماذاإخائالواطثرةاالخيرمالمحةصالهاااوللى51لموارصى

اجواانصمادااولالماآلواإداهالدراسطهاأتااألفىابقإالمنرمالرئهلمفىاص
لمإللاةقيبلمرعةالمهإصبادإهدةسأوجمامهافيمبرضهالاورودةآلةحةحاالم
آلإرادفياارةاالحياصاهلكباشآلسايضاااحأاءةادالفيإيئااالدوال

كااراشءاطبىفيىملطبماناالشفى815فيشرثابىئ5اذالاالالدول
بىاريهـولابالبئمااكترةانماماةذلكفيمنهةولهالابروطلةسائرءاجرانإطإ
امليراثهاليناكنفإشالالروسباذدولةانفىفيواليضصرالحررسنالفاص

النفوسقمليوناينآصنهرثأكايةالهإاآلايىائباعروهااظافاصوادا
المادادالىديىاكىيىصعثاوصشمهكرمنمةءئذااوحاطربن44رثاصءبو





ألكهمأل

لويةهوتيىفيملىهـفيءالمينءالىسثقيماطامظعاطدوينثومقيئهةسهيىكثيب
لنهرينتهياتالىرةوفىةاشءمااوةوتقاصطرانيجيسينيقيفى5فيجيميمنيما

وزيواشبفاثوشلمثءيقىثيزلكبوجصرسالهفيصبلىءالىالنهرذاغوبريانة
لاارةءاصدوديمنتعهيريصوقدالمذكورلالجهنوبارضوزابلياقوبودسنهوريجة

دبإإاصيمونانرطإثاوربادولوريمأهـىبعفنئرءبةلجنةرفةقماهتاب
جؤاكأئنةإلدالىةوامنيالمارأينمثاغظتألنةالنهذهاصاثمعموالجبلالعالي

وتوضعالحقااغأهورممالىاترىالئيتأرخديافىاظريطةفيجفآمفثمالجآليق
يزللمأآلابويارشفينالسةيرساصاقيئالثممينالجصالحنراثةماذلكفي

تحريوإمديرراعالةهذاقيعا6فااالسودلوااهالياالباببينفيماالنزاعيبهاب
المذكورةنةابممرفةذالصنظام

بالقطعصهاعاالسودبلاامارةلةاالتبثبتالعاليالبابانالثافيطسالي

تاالمناهـآلءالمذكوربهياالمارةوالعلئةاألوالدووسياالدواآلينةمالتقرويافيفيماثم
نةاالسةأفياالمارةطرفنصالينتوفضيةلوالجهلمماالهاالباببلىيمونالتى
نيفرونالذسنإورالجناااربالباعادةاصايضاقررويئمماكمارونالحألبقنصوفيما
المفيملطايىاهلاطاىراهسةالدوابألدالىلالجينءواسإللالىالمليةالدواألدكى

وقاطةطبغىاإرولةموربمولنظاماثالىادهموانفةالعيالدواةدفيالمارمناو

الدوأآللألدةفيثمبريأثالتيكاآلفىالةزالمعابألتادالثتوأالدولبلىريةاصلى
ئلطاوتخظيمثوفمجإلحلاالسودوالجبلالعالىابالبينفيماتاولة5ايضماوستنعقد

اتياودةالمماءاالوهتاسباورواحموالودفىاطتربؤالعسكرئةباالنمثعآثآلعاةالمت
نخكمطاداتفاامليمنلملساإمفنيلالجهحالعافيبابااضةحافاذاوهناك

آلءماداوآلبماهـثواذاالمعاهدةهذهفىإهنوهواوسنرياياالروسدبرلتانهابي

امرهايفرضاانينبغيالجديدةالماكيةإبطااداءمالوالجهالعالمطاالببينفيما
فااهـإمدمنايةئفرروفدبيثهمااصيةباتفافهاوهماواوسترباالروسباافيدإفى

ايراإلالدانهـكاعراناالهمودلالجهماكرءعلىمحبايامرةشالىالماحمقدمات
اعاللمذكورة1ؤدلاءفطنلةءاالى

إطاظرببموميءويصرنسثقكيمونالصربادةاأنالثاكالشرور

فيرءالىواازورزحبقبهرجكقىوتهدرفىنهرجمرىاإهاهدةلمذهوطةالمو



بمم917

علياممثايألقجوارإئنالرهزهره7أنيرغةالىءلداذاهـررتالصربادارةا
نهرالىرزورغبهرىخفيءاهنانءديدةااطدودوتتررىديمةالقداطدحمب
بتيةجوارن5ويرلافاصاظطبصعدبازارييمومنبازاريهلالمطومنةداسقة
بوممورالىويمتدبهشافىيخثوفيالمذحوراغرااصكليالىارغويموطرهمم

المذكوراغرافييصبالذيرياا1إاحولزلوالبارواديجيؤئنةالبالتينا
شينجةغواباجلءفيائنالياتئمهرمنيالىوالبوسيدجباراشهراءإسيروة

الطرقسافهوهرروؤيبئزبوهغركماببنالفاملةاتاللمنيمروبعدهابألتينا
هذاووخوتوبرنيةنهرافىايفمايصثتحقواجقةميورغمصبعجودةا
نوهفايمانسربةةنرلبفيورواةجالىلويصهإلدغاوواجقةيرطعويةنهرال
الىرافوهكذاخبلوسينةنهرمعكإمعوىكابهوجيامهذرةقوبالىيرإصا

ربننعوبألديخاسوقيقماعةلقارقوالىلبمهحقاعكلىالغرالىىفىوورارة
ةالفدالصربودلىعويمتدرالمارؤاقنراوهقووفيابمبقريةويتصلنيماو
اطهاكألإمرروبنهوالطرفةكليهطاظاذ5وسكلىبورولقرةكرقشبجمنيالى
يثهالجملبوالهالعائةالدولةورلمحيماأهتجمابةلجنةوثرتيىلمهدهثلعة
قمأمورصنبمعاولةذالثوبمونرايثصثألئةبرهةنييراارجهعلىاطدودلخ

لقطعهاودرفىرزائرالمثعافةيلاالثمأالتفملمجنة51وهذوسياالىورولةطرف
اثبرةيراروالبلمرلالدةبلىلمةالفاصالحدوديينبتهةابئرزدىتينجماحبو

االمرهذاسركمضارببنلمةااطرفهنواصدكيليكون
اذاصرببالهاطاقهاصادالتىالبألدفيامألكالذعفىلإااالاجلىاالشرط

71ال7واافاهوااالمالكبمااجروابوااحماناظيارفادبمهباكافااليربدوالم
لجنةتفصلهافولةاإتالةبرالإمواتطقةائلوالمملىااالواستةظأأةالجملرأدمطمن

ظرفطفيلروسياادولةمادفمنفىدءمأالةباوالمربالليةلةالدوأأمورنهركبة
واالوفافالدولةامألكفراغاصسنينثألتبرهةفطايضماتفصلنةاهذهلسذ
بمونوذلكأرزكورةااالمألكفيءوقةعلمالذمداالشخاصضببهافةالمةسائلوا
يجوردافألالذسداوإةيمونإواالناموالصرلةالعلالدولةبلىيخاماهدةاانعثادكب
اطقوقبمقتضىاليهئةالقواعدعلى3المعاملةيمونالصربتبعةقالعلئةالدولةبأل
ايومماعشرنهمممةإلىالصلحفدماثامضابعدسالفرروقدالدولبلىررا



ريظمنفألقددالرس

عقددتلءتحركرمةةلعيىتطلى

ددمئيامقتمعةلليةليىهد

لوتدءحمالقرلساسلسر

يىصيريصجمطصطجةلعساطكومةهولعلية

االسيالعلحةمويهركةلحمةعرلةلقماحهحد

ورءلنعدهاغبمةهدسباهىحرفل

يطتحطميةيىكقىملئةحعلحرفي
حرطةالمدنسامفدررثإيىعرلقرتعي

نحهعرىطديدلمررحدشدططد

ررتسيسومصد

يريمههعاهـحلللقا

مطس4حمليعتهيحقسوورقصغيحللحوحهـيلنمت
سثرمىكدلىموسهليئسمايحهعرمى

ميميحهكرهمىبميحهبسبرتهرموعليعحهيلنصئ
عايقويةمو

صوطرمصيدصلتلمعرعمهعسطم
حملسلسلىىبمتدلسماحلىحلس



م7ريم

الىإهةبالحريةالياالطرفقاتخابةيريارالباءرااثالساجكرطالمة
ارربادول4وكباقامغاحمدانخابيجوزالالدولءارابانفمامتايظالعاليوالباب

باحايمونكذلكرةإاإللتنوحيماالمذكورةلالمارةلالثاسرير1ءلىالجالسبن
انتىأبلمفىنبنيرانةلقورقدكروطالثوهاتهالمبوالرزاىلىيدفىااالمير

نظارةتقيطرأوفافي41واحفاءفي15البلفاريتيهخلسيحنمعاناكماأله
الولمحةالالدولةففىتورسنماهـورحضوفيياالروطرفمنورعشماه

فيورشإتناتينالءالنظاماتتنءااالالمئافاوالمسثقلىاالدارةهذهاظامات
إأل9جرستهالنظاماتلماثتاسيسوعنال9ادرأمصالحةقادانكب0381سنة

شوالخنلماكينصنوجودااوكأصاالوالخووارومينفىساإهناالهاليكاغوقحة
نآيكماءالباخارقيالجديدةاالدارةهذستااصمالة1ايفهولقررالبلناربين

الىأهـمنماالروطهدولةطرفنكنوظة5مورص01ةآفىلراحاصورسيدالنظر
اذجمقىايةإيحصللماذاالجديدةاالدارةسهتالناالولىالسنةالقضماوفيسنتين

اقإثاالالمثالمدولبموناورباودولالعاليوالبابرمهياالىبأليئيماانثال
لروسيلانمورمالاافقونيرورمنا5فوايوظ

إلمناراآلنانحىهذابعدعقةاهماناالدولةمصكوللشالعامنالمزكرط

قلهلمالعاليالباوروانالمحلئةالحكورةبهناكةزاالقديمةافألعامفىهـيركلوسه
سماعالمنوهاابئصارالئيالماولةفألصفيودةءالموةارباواتباالفىيئصرفان

ثهنىمدبنثىفيزنةاالحربيةالتإاليرإاألفيررستالذيالمتاركةسندوسي

فيسياالرعسثروتبفىاشاكيظيةالعثيباطكومةآلالمئعلهاالماللىوجرخوواريه
االمنيةوترطيماةلرا1لفملدلةالاالهلئةالعساكرنرتيبيفب1انالىةمقاإللفار
الهليأاالعساكر2عدىئأتعبوسيصيرعنالمأموبراعالةألفهرمرنيااطاهـاقتضتواذا
البلغارفيالروسياعساكرافامةمدهةوانومدباالودولةالعلئةلةوالجمفيااقالبا

دبتاالروسيةكرالصبهيعخروفيبعدهناكقىنيالقوالصمهكرسطخيمون
ومضروفالفاوبهيعهانهسوقخبالةفرقتبنمشاةفرقتسهنصعبارةتكونلمةالةالد

طوطثهفيينللافيثراسطرقاالويموثالبلغارعلىبمونماكرالصءهوال
المقنضبةافازنلمايمونهناكاتاتاهـمدةرفيوبرصنهوسوارنةجهةماالمصردحراله
المذكورةالشطوطعلى

العتباراوعمكل61
اأ



آل47كيم

اولقيولةللىةفااارالباءلىميكالذيريالمهرتباانحالهاالشرط
ياالروسدواآلرفةألإتعهلجرصءكافيوهذاالعاليبايإلإةتالذيالبنكالىقي

االدارةولاصرااءإطداافاآلولىآلتاماأكةاافيوذالشائرالدرلوسكإلالعليةولةوالى

فيتصالنيواالرافبالبألداداليورأظباحمطأستبراإذلكقدارواديدةاب
آلالدولىءلىالذيدالتفيقيامبادزاخاراواطوساإبإاطءلىاالمارةإرةاد

العاليالبامعرةالمذبغقوروسوارأةطرثقصبألحديدكلىشركةالىالعاية
يريصاالمارةضلمنودةالمورىاالحمالحديديهةالذاذكورة1ثصيهةالوادارة

ركةالمةوادارةلمغارالهوحكومةالعلتةالدوأةرفةافصانم

اذئوالذكالتالملوإقيصمرالهرورءفيكقصلهاماليابإليإارشراالثرطال

عدملطالوارالبلة3وراالثيأمةغااااالياإلتاليأرإإاداظفيينةالىإقايمارن
أظاوضعسصأحةكماالهالسمكريةاالسماباثأمبنووصاظاهنفيمشاكلوزوج

نيراثأصةثاالالىةفىهـااإهذاطىثهءالىابئنرةإواالاليالهإبايهمعقالنةاةا
وزقهـاشاادونزمحلئةءطاالىءر11صتيئؤرإاروراإإقاقاطاذوذلك

إفرطنءابرسماآلاثعاطىتن11لهلمالصااليصفىإااباواماوأةاصراواسوالجراء
كاطيبأيويصااحذراءاالزرانزداءإفيرافاكإتإالشاهـلحتورةءإاألا

ءإإهادررةاوالشروطةفىافيثماوتنتي
آلاالفاارادوااذالألكءاالاباصينرهموغيئهلاانشرءدياأاطمالمص

هـالىلمااداراميوضوااوثةاروويؤجممااظوايبمةاقماالمارةضارسألكافي
روسيارماهوراارنظنرتعان2ةإنابافاراورأهـوالعلمةلةالدووراهانثمنةولىير
رفظفيبمونوذلكإرالبلهيمماخءوفي4األكاالبثصرفلقةاإلإالممفصاونو

4ءاىلىاالماباسئاواباليمع151رها15ينتسيريصفواالواالدويةوامألكسنفي
ألوصسزلجانمرنةذلكيإنرويصالعاليباليألإبىااكالنفعنييمونياذا

لمفيئالسءانقضاعندحبطبدونتبقاثناواالراضياإذكودتإنألقينالفيصدودة
االحوالفيالمصابيماتلواراإثاماالىويدغألخكذويوررةواإزاثبالمناداةتباع

ينوالمسيبمالمسلميننهـاالخيرة

قىلهوالبهيعااررممهـلجرآلايطوقرئمعلىئنةاصلالقألعانعشرالثافيالشرط
جاهفيحربيةنةوجودسيجوزوالفامماإهاتلعةةوالطرغسواحلعهذافىبهن



بهمكلأل57رم

االمورفيلمةتصوالمةصاإىارقوالىيرةةايمهن7صاماوممطلصرإإاوبصيى

لماعصلىابماقىتيطةسافىةوأاطاآلبئذاتإشءرافإووظوقةوطةةولءلس
مقفيرالدفظبئفىءتتاليالىأبإااثثسإسااكس

لإءانينىاثادوذنةامهـهاحأرورإىبقإااالهالىرءجاسهـ
يروسيصرباطورةالماونةرلمنئنألأاروراءخبوررلىفيألحري

االعراذهـالجلالعالياااالىولةألىنةدعناىلنماهـزرنك05

لافييماالهأالبابلىرحصالمطتتداجمىلماالتيايألكىاانحمرثءاجالىر

تفدثأخكرسونةإوسقيلبالةهاراوااآلكايفةإاالسهسص
بقايايناكإاالهانينسإطلالادهـطويألرياكلوإووالالروسصدوإقيينحمافس

تسءل0891آلسدإرلملىهـلفءابنداالىوارداتالن5للثيذءئرالد
والاالسفياصإبواءالذاميالواالماالوزءكاارروالمحاقيأثحمياكا
دلالياالهـءلىلمزمءالذيادإخبئثشصررةاةفىاإءوراانةفىبهفيرء
ألرياسهواوسياالىتنودوئةإالةالدصينزبمااقاالاإ3زتةاةإطحوهالىسلى

الذيساالسإاهظاكمزاراهالاليالهبااادتحرعثسأاظلسر

لمزمآمفدوهييالذيلياالهاررمالفاكالى2زيربمرثصااءت8681سى
إتسائرجوفي4يايىوالهثرصألنيلمىكرتإاظإلمةالمماصألحماتحر

المحليةاالهاليئرءجةلجنةلثيمروإصصدتإثأظااالسهالتي
العاليالبابالى1فىلةبصيرثمبدةلىاطظاماتالإورإويبيرالجمل

ذالشافيياالروسصولةد

البألدلمكوارسماعةارميةنءوسياالسهصمءروصءانحرثصاسادسالمسر
بإإأقيا7لماركأجةفواالةتفااالفيةتايمنلطية

نهادهءافيااثالويالثفياخائةارزإاالبممهىلماحماتأاالصابراء
ة7والجراالكرادآمديينشا

والاالفيورهميناإءرقاافوالهمامبالعاليالبابانمرمةءايسياجمر
ذلكبإميإنواإخةينرحهاسإلللمقجمى

صادةماالىآلالدةدعإنصراتبهبافىعالعاليالبابانعاحرنالثامر

ممططالةجهاكأمةااليراداطدوأميإققوتودفضماخصوصفيةسطءط



م67

فيلروشااؤيصرحفرةالمبطاقيابيةإطرمةراالبالمانمثرالتاهعءالمثرط
العاليوالبابالحربهذهلجبإسياالردرلةاتكبدالتيرواظسااالضرامقابلى

مصروفقابلةنيروبل59رر5اوأل4ااهأتهفناابدفهنعهدقد
الجلرويل054ررهثانيآبليتالتي2الشيااوالحربيةالدواتاوالعسأكر
وفيإتجارئةاالبضاغاخراصاتوفيالجنوبيةوسياالىدسواصلفيلزاطاصاالضرار

قوقاسعلىومامنالضرراطاصلبمقابلةلاروةءرإثالاطذيدظرق

خالجررالمتىالرومميالتبعةلمثسمالتياظسائرالجلروبلارررابعا

عنعبارةالمجموعحيثتء4االمبهذهتكونذلكلىرلنامميساخهاتمانيةالهالممالك
ابيضجميديوريرالعثمانيةلبرة43ره13رال193يعنيروإلرا14رر
وتاملالمالةجهـنالعليةالدولةحالقظالزلىيهراالقيصرالممثاوانهذافوأص

العلهالدولةلبركاتعلىبالقبولووافقالشانهذافيعنهاتاوالنيمقاصدهافب

اوآلالمذءورةالمبالممنكثراالقبمنءوصأءادناهاكلماؤطررةااالرافطأ
وخرسوءفوباباطااصىوطولمجيإسانجيوايةدوبروسنهإلاكقضايعنيرلمجىا

اناألجميعاليةاالدولةتركاتهافدالطونةنهرنيفألوالجزاثرالومجيديهكوسآخ

هذ5مبادلةحقفىفظانهابلماكهاإلىلمالدالههاببالحاقبمرااللشىالروسيةالدولة

فطعةلحدود6581صنةمعاهدةبموجبخمهاءتذءاالنيإبارااإةبقطهالبألد

التيوالجهاتالطونةنهربومصيهليااراضيمنطرفالجنوبجممنرابيااب
ومناووسيةطرفمنهامورثطرزةتفريؤإصيررالنفيكاجمهاصطادونث

ثانيمالمعاهدةهذهتعاطيثاريخمناعئبازاواحدةسنةبرهةقيتينلكىاحكومة
سيصيروضكانليعلجبالىعليهااطاويةاالرافوبايزبدخوباطوموقارصاردهان

لالفاصاظطبتدىفيءاكيذايموناصلىالةوداططوجلئذرودولةالىنسد
الجبالنءروجووقواهوضهريفيوالمنصبةريةااالمياهبينفبماالتيالجبالمن

إثفيواالتوفريتىوارومنوارتومنإقضاوبفياواةمةالمتسلسلى

الفاصلىالجبالومنطاغيمنبجةوزارهوجهوبهتيوونيكدألفوقهنو
ساأصوينءباليأاقرفوقمنوجورفوتورتمأبخهريتئمطالنيجماهل

طاخسيوريمضيقومنطاخسيوريمنيرهناومنتورتمرضالىينتانالى
يمرسنزوومنزومنالىإصلئالجنوبجهةالىويلنفتؤبمانبقريةوبتصل



آل77

نآلأبهحلضإقرلويئانليءوصلصنوبافىراسانواردوكأطرتقكرببمن
طاندورتاللنؤسافةرصثاوننتهيروهآلفرنوبريالن5رومنها

وءللاوهذالمماكولقامنالجخوبئةآلالجهفيوينتهيبايربدواديثوبممومن
واثابرانلةدوارافيالهلمئةالدولةارافكطحدوذإينمافيفدئمالالفاصاطد

أهدةالمهبهذهآلالمربوطالجريماآلسءذكورةولروستةابممالكاطانهاارصافيااالراعي
ولةاللىرفطمورهـومايةولىاطرفن5ورماأهرفةؤطعبحدودهايننهبصير
ضواتالةادارةممنينتأئةااالراضيطقينيدءقواظانيوهاالعلحة
بمبلغاعمبرتقدهلاىعررهوياكاالروملدولةاقىصادالثياالرافثطانالئاأ

رامةالةنهـالبافيوامارويللمألبينوعشرةإآل01ومليارروإلار511رر

روبل01رر055اصكلىماروإللميونآلاثأللميخاأيهلروة003ورـووه

علىالعليةالدولةىوشحالىادولةإخمفقسهساغاوتأسىوسئةلىاةءثبخسائرابلةة4فيممبالثي
وشيةالىةيغتممفئاليروليينمألةسثالن1بهأرااماغاتينوتاادسعميةءة

الندفيقاتريفياالستالةفيبئالررطهسفارةانفيءاهكنذاأسويتهاجمىإصاسامهومو
والباباليالهالبابالىفئةاوثعرضلمالفةالاربابمستدعياتعلىاشانأبهذااإلزمةا
السفارةكرضةفىمةءإبوثةاةاريعالياله

فيأسريئرةالموإررااضدىالتعيبىبانلىبثعلياااالباورانمئرونالهالشرط

االمرفكاافئاذاوانةيةلروساآلثبهةأللمةالمتهديدةءينخذشءيهاةإإذعاالدعاويلزص
ماتءاالكامانذوبئآلرامدشث

ارادواانفىةم4لراالىتأسلائاإلدالهاهاليانولسثأوااطاديطصاك

ثألثذالسئافيللمبماعطيوقدرواوجممابمواراصيألكمابعوايياناكاجرةا
والةفىااتمهفيصبمىءاونيهـهءاللذلمحفىاةلىهمااأتههاماطىءتاريخث4يمماسصث
واالوقافهلةالدككىواهـلىاإتالثإضانةفىء4وسهالىتجفينءفىءونىءإكا

مدةفيإيةالهالدولةوراهـءةولىامور1اخثيهاكاولالصابصهعلى21إورلجرا

افطاإلثاءافيودة1إاطراالدواثلأةةإصأيمأنممانوهـةرزءولايىذاا
كنهبرهااويامهالىدولةالىثلىثاقيادهاانءأثسواإلكاالروسدفياالن

جؤإسبحوناوإيهونالذفىارولىواينسبممهالةانمرونوالصةامافيامرطاا

اثتيافيءال1اطقوقننااسالروهمتبنليءواالناطيىالالرومفيحمايىالمالكا



بههل87ر
ةء1وسغالىأولىسرلارآلمساتبهنءاروالزوفسيمالةايناالتي
بالماوالرإدىووذواحرةءإذااكمااالشضوقىسوةونبالمصإوةانةاالورتفي

ألوةحمائرون1زوروزءاتفيوصإظصوةةسهفىاناالفيالموجودمنبرهمء

وروزخيئافيءآلأخاااكدة2الدتدتظةءفمااطافيسمائزمكانواإكا
ئةسدالثيرلةةةاءااءرزاساثطكلوالمالديورةشاكعىبمآلهلةلةاثهألثهاء

بينزيماؤدةوصىهـأشاقايماالتاوةواإتطافىااانونصوالعمضائمالثالشرط
الدولةةإإدفيينةاوسالىةةبأل2يمواارةأفيباآلقياإتيةوالووسهةالعللةالد
وانقاةامىاافيآاصءاسصريثحبمالتنيترباطهذهلجيمهااسرطلثوئهدةال
رداالحنسباطهذهرلكالتاقياأثلمهالمةااعادواقدآلثهافيوالهيةالروساقيد

ماأمبنياكيمااادلىاالىىمارةدعاإالتوإاواتلىهـااكاماقىبمةهـرهاوكارفةالتبم
ةفىالمعاهاتيما

نقفينواالعممدصلةقةإمفيإءوةاةاالسهإتسقاناأمضرولالىواحملىاحرطأا
الروسبالألفىالىاإرورآريلياتنأيةالالنصنالسوخاةبمونحااذمناواطرب

رمرالهافمعياناذهـلىإمنلهاإسالعالمببواالدةايىالجطناكااولامم
أهدهـهـونضافإواشغااالزاقىولمجردااليروفىكارأاينفماودةصاوططالمثعكتروا

6581ئةسهالابرأفيامضافىصارالتيباريس

ةئناإحآالهةالدودىنرسحيسلراكراهمءانوايوركرونامساظطسالم

ثةاليأافىاطهةاالص4قاورانهتاريخمنوذلكفارالإلداصماألاالرومربااف
وفىاالمهرءالهينودةزالاالساءواإأانملذكورةاساكرالهوانهذاشسالا

شاسالرودولةإجمرهاأمماورهـقىالقالسفازنفيللرعرالسةعندرمرةءوسبهر
بمرواماصاأارورفيأجةالهيالمالكصيؤامةآاالدةلةاطاىلىورميفىىبمونواال

الىإأق3وأرالفإمهـصثةوراممطالةاممدحاانعقادلمرابونفهاالناطولمنالروشاعىمبم
س1والةاوديماةاافىمارودإممساإهنالشنواهـنةالمقيالىكوبلالطرابزونالى

ورولةمقاوضهافمااعي1ال1الدارةالاصياثنامثرواادسالمالشرط
بموبرةاالهةالدوالىاآةدشبقافماواأاكرسهسلمثهادمقالتياليالدجؤالروسا
لياأااوراللسهوغاإكرمصالهوصينافىجماريةباقييمونةالمماهلتهاته

اذهىلىاذللشالاأاليمالدخوهـالعمانمةرالسوالماالسمصافيكأكا
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ةوسالىكرءسةعنالعاليبإإايعينةالذيالضابطإريئيةوسصالىبمالهكراان

واالياالتالقألعلهلمإمماتلناالحريببمانامالياالبمابوإير
الذمنئبعتيماقءوكلإذااإزيثالالعاليالبابانمثروقوالطجاحرطالمث

انالعلئةالدولةهوريلما7وإساطربنزهـصيؤالروسدولةمعاتأنماسصفيدوادص
اصحرسالهحإسازرواانابونيرغالذفىاالهاليقاذءافواواقىخ

مورمنأرةنظاتحثماعاريرإصاطرباسرىاننحرثاواناكاالشرط
أموروتاإءوالوهلمصاماثلىةطبإثبءةءوذالثكنالدوأطرفننرء
العائةالدولةكاتدتلحةتجكرالهالمماسرامروفءواولسصوسهإاودمهأافىفرؤناإ

نورانأررهجلذيالدزألدءوزسأامرعمةةأتثماقيتنراتسهكأسارنىظصيق

الجبلرة51وامرباوااأإوافيكوإأليئحمارىاالادلةحةصةوارزكورونا
ولةالدىفىشالذيرىالاارلىةمارح3قاسالسهااغمهءلىداوأهااسحجىحةودالسها
ماالمممارتلمالحافياهتكوالرهـاءاسرىمقدارمنئةإاا

ونيةثسة21اوكانةسواسدةلمهولىاطورامبرارةحةانوالصزحروناممعاامرطالث

اسرعبوجهاوبولحمرعمةألطىخهظرفثيمارخبمارفييكونيتماثءضاواهـدةوراهذ5
ةإالمعاهـهذهفيةالمذكومروطاا5لىرسلمياييئالنصدريالثوءذناانذلكنهـ

ريخنالمتعااهدتينيئالدولنوانحةورديااتفىالماهـفيالجاريةاالصولباءلى
هذوروااةررينالمارلهرخصيبانكدونثبانميارييثمانهونفىإهدة9المهتعاطى

ايرأفبرويخالىااطش61نيستفانوسياافيسرلهاظونةأفىآصيأتيمةفىاالى
االمضا8781نةسصااللرثحيمإرسايار3و

اللهفىيصوثنإلفىفوفاغناثصففا

اوصكاضدرامررطولمااسصظتاقاكبذااالةكةئمسحلمداابعك
االهيوارسىبرلينفيزاءمؤلذلكقدواءوالمعاهدةتماكادتلطلبفيالدولشةبة
هالأمىأاهدهعلىفي

يلءلىكلالفادراللهلمبم
واراللدةالعظمىلياإطإبلىلكةملكةرةءوليإنالعبهنلمااحصثرةورتلماكات

يااوستراطوريراةسومرةيمابروسوهأياجرماابمراطورخضرةوداورةبرااو

وحضرةيااالايملثحمضرةأسافر3ورئةصجيرئيمملىوحضرةريالماصاصجويميابووملث
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دولةعافىاموجبوريانازتسادولةارةاشببرأجمنفيواورفاسبروس

وغصولالفىابقةمماوجمدتانزبعدضايرباذنةاإوالمحرراثسماؤ3وارجح
يئاآلوادا3لىفاالتألإ3بت

نحنارةادارةلئةالداورهاءافيلمةغءمهامارةرإالباآلصارتالولىادة111

وبموناإلحةلمماإاةورساطفيبهإثقيوجونالهالمباااالىةمهكلقيسزداخاتدع
جةةوطرصءويةصصطمبربمومةا

اتجماودبمرآللماالراصطهاءارةءاهـإاارةاهـإجمعونقيأاإلالمادة

يننءدوةداةإعرباددن9دىتاثهالاآلجماالدافيتالثحدود
دتطقءظآورلجرمهلاإءاذووليراقىمهإرشرقيفيزرلالىىوتالمارنةرنحملس

دوااللروودسابإفيداإساصصسأتاتنواوربادولوريدماهإمتهكليأرالذالمؤ
بممقفىبإلأزاوباىامااأكلبرومااتمأاطصارالتيرقاكلوبصن

جقبوااوبمويلمهاومبههكرياةمارىاةأواريبمقروالنهر
ىؤافياوادىالمحاذبةدوقةجالىراكا4ااشءفىاقموصوزولبةو

زاويتنوفأصوارفىةجمنكةفىبلىءاقاحوآلبإوبصمن

ثةإيميئةيىأنرزاالافىذروةالىفىإعلىئيدفيءلفممالنيمررفيةلي
إنباةنوذويقهيرهإقانةاالدؤرنى9أنةإةاالمطألولمصابرهسفىاو

ءلئىوراتعلمابملتيئاناللزولمحااالمولطالكفياقعاكرشكالنأ
اتالمطاصممهخحجىلىفىوإجمةااللجرالإقادااكسان4رردهءنبمياذه

يرهإموباصإةةجميالىمثةإكةوإقانااذروةأركتصاا9وزيةززروةالىجمأة
اراجمهااالىرةاإفىء2وبلبرةرةداويدوزصبيوإبرنرورقيةرينةت
اخهراوىرخوإمصدزهوزليرغةلصوتاللىوملىاشرقالىبمدوزدزوقر
ولطودففيبر4يىيال2ويماسرنافىمصيضطوإوأفيءالى

ذكوو1لمويمهار2وقةئنةخاصساالراضيافيركوآريجوهإريةةواربراإذج
نالروويمالجنةفىحماااالمسةترولاالرومفيإسالى3رلمومقداركها

قطةاكالمطاراسطهـجماوتافووشئىإمالالت5باافراوباجاالمطأكأياكه

ورتقيمبئططعبةاهـنو8ال5ددىأربااومصدولةرباركانرإطةحيفيالمذءور
اشهرمةقيباططلههويهوإبرةدهبوعدةبإىمنيمرفىحمماناهماواد5العلياآلالجهـ

1ا
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ووياتأللمررالمذءوراظطمعيروإلمراجبوتمريمامرإطصبينحماالمريم
ايليقاءازكاةالمالمحألتوالى135عددنقطةسباغامراالىرموغيأ
بحدودصلويةنادرتبهواسقيأطورسبيننويدخلوسومناتيقهرهو

ربيمانتروالنرييوبتاجهالىؤادرتبهن5ءتدىأنوهةوفيءلوا

ةالمدصألاتأللنوهاهالميممةطيرخويممهعموترهآروماامهأومهروزره
ققابتةباقاثتجاهحاجيءرركوباقانسارفاصووقيةاسوورقبوأل

اديوفينوهكورلذفابتنيقنإةاإنءركذللثالقديمةعولية4ابحدودويتول

ودينجهلبدورباهاممةطءيرخوإبسقرارقاوواديقارزارأل
رضمع41آرواكمهرنبهيئخاطالذيممالصافيازوامهيوافىالىزهـوتنايىةا
الىلجنقةباثفريةنولبءنهـوإصعدالعاحةولةللىليبراةزريةويدعرقاةإإطهإر

ءاودك2فىلصةةغلوانالالنياوإغلمةسإمىالىكلءمرصاؤءرونرق

جبلترباألميالىثخةإإلمئةالهلةلدوطارؤامنشاصلويترككاةوقيحمهـ

وررفيةجبللطآلفىالةةصوفياوحدود4بوةقاروناثأالجببدوروقارسى

ايفةاهييتشبابنابوالنئأللالىطلعويةإواءرإصو15ءفوقنويمر
وصوءولجهامدأرذرتأللنءرلطءاهذانوالمذكورورهقرفيلجبافى

ناغاصالىاهاإلقمبمءخملمعارهورواسأرومبينقولمالنينايدةلىء9و
اشبممهتومنقألدانقدوشافوقمنبعدهاونلمةودرانيقةةةقوسأروداوهطزرنهو
المارقماالىيأزلنوالامهالمدعولافىإلىراسويذهبوراوهوزوه2ص

ياويدعاريقتءمناآلرالونالماريقهذهفيويقطعتهوبيرصوفيةالىالموصلى
ابمرالبافانلىساستيئنءاارادولجصالىمءطخعلىفىوإصهبألنينا

ربالةآلهـالىسيإةنالبلغارالىوسناةسريةةقصربستالىجيدويفةريةةركوي
امارهدودبشرقييثمملبألنيااسهـتارهموبمنيروقسىالىنلمةاالبتأللويدور

رفالىينثحقاطدوفىهاتيمالىوإسيرفولةهاسايلىتوالجبكوارآلدالهمربال

منهرءبةلجنةرلةايبغثيصالربهيعهاسدفىاطرزههـانتم24رافوعندالطونة

باالممئناتثظراجمنةاهاتلانلءاوآلاالنفاقالوحصةفىالماهـءلىية41لضالدولطءعى
وثايىالعاجمةالدولةلطةمهتحتازنابالالرومشرفيبلقانحدودعافظةصوصفي
كراكيلوبمسالةممانواطراففيماشانمفأيصيرالان
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ابإامنوافرارهتامةريةاهلهاقإرالبلةاميرابستسايمونةاالثادةاماإ

المذكورةالدولبيوتنهـاصكاليراابانيصعوالالعظام01اوولدبرضالعالي
ررةالمةولواالصروطالمةلطإهدةر15باحمتئيمونولدغيرعنئوفيفماذا

بآرتيأطرأونافيإاخارأينانايأتجئمعيراالمحخاباكفىبهالرابعةدة1ا
ماليارلواهالنركهنأنسيمونالنيتااوفياالمارةتححصونظاماتماح
ونرتيباالنخاببفضبأللمقبئفيماثبمسومطوألحةصراعاةيلرهوغبرهموموالى
ئةاالسايهىآكااال

إنوأراتأافييةواقوقسلسئااسإيمونآلتياالوادامسةأظإالمادة

هلنماوالجدارةاالطةمتااحايخربمالقاداتواالشالمذاهبفياالخحئألف
اوفساكاليمانواويئاواسراإيريةفاظاكفيبدخولهاويةياسامىوأالمديةوقباطة

الدينئةمالاالستجيبمبايثرةءورئةاطفانمقرةاكانآليهةأخةاةالرفواالصناغ4ااستععما
ذاقىايسوخوالابضاانباالسىنوأثاانءالبلغارنينالقاطافاسبىخبهاأآيحبةي
الطحمانيالرحمبمرؤساحآشملهاوفنافةااهباإفىاربابدرحاتثيباشماإغ

دولةنئررفىاارةادسةوؤةاإلماناراادارةكونالسادهةدةإا
رفطنماهوتدصلىواسمةاالطهوانالةايمتنتظمانالىورئةأالمبراطآلالروس

بقصدالماهدةهذهعواوكلهتاالالدولمخبمتنالذلوالقناأجةحماالهلمطمنةاا
المذكورمنالقناملبينالفءلصءفاذالذءورةاالموقتةاالدارةاعمالبةمراأ

ارايةسربنثلطصاذاانهءكااالدايزيةبمبمىىلىيكوقلطهاافابرام
اطضرةفطهنورسفئالمااو4الروسراطوريةاهـفطمنووسدوالمانالمذءور

مؤتمرنيالمعاهدةهذهسكلىوقراالذيهفانةةباالمهالدولسفراهـتجئمعلطأنحةايم
رذصمافلمصاظانهاهـىلىراجتراءذمكنؤا

اشرسعةمنكئرلبقىالكورةالمذبئةالموالدارةانمثكيلالسابعةالمادة

اجرامباشرةور4آفياالانثخابصجردالماهدةهذهعلىالتوفغبرممنئبازاءا
ارررقدارةاالهـوتكونلدهـةوزاكأاالحظكجىفتصالجديدةمءال1

تائااجوكالخئارةارغاادئةارالداأمتهاالامنة

بنجرتالقواالتناتاثوالسنرئةئةالخاالمعاهداثبهغالعامنةلمادة101
امارةبماالجراصةمرثمقريآممليايزللمفماواالعالمطالبابوبيناالجنإيةولا
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يسرغوالغصسونونبىاإررءررةلالمىادىءااخغهـلفىلدحتإرزاإإإا
البلغارلىرهارءفيالجهاورىلمىاالىلرسىهاقياوناخااءلىبهـراالضنءثيوضع

تاة1ساءقدمىلىاالمارةتياركألوالدولىاياورإلياالحصضلمةاهـولجم
الدولبإتإثامفهاثحماااثلماافيآلررةاإأباالصكالصائمرلمءوزاتثاثئو

لالدرضى1يالىلهىلمداماارةاالفيرااالطءءاهالياإإبوا
كلفي9فىفىانلعارااامارة5لءبيمأالذكرياهمهاجواكسدهةإااةافىاا

نبمءفىباااابااالفىءاالذدخكااالى9أديموةالالمهـهاطرةاطحةءوالمهـمايمكل

بىوتهاالدولينةمااؤقهإاةلمىإلاااأكاإنرصبملاإلولمطآلممهاامءسزلمىتءأاإينآ
اابملتكساغشوسصةاالمالايرادآلنالمهبممهيمواكاذوهـةفىاإهذىل

يىإههالذمنادارمةءلىرواثمىانفئاالدولألمزمجمةوااةطاممهإاوندلطهـ

جمواكاهسانم3اءدشنىفىةصثوذالرةااالءلمط
اافىاةجمااالهنةطالمروإررلممىاةااوراةال1اثفىءااغبمشرةالهادةا

ناارءاكلاراباارةااةفىصأللةتدقروسيوارأثينفىاطدممممةلثركةش
الشركلىبير9مثكاافهاقيةاساةاإورإاهلهاطةوثأ14دةاهـااهفىلىوةغااادلةهـ
امثركةواالبالنارقيرحكداهالممااابااثيىنجمرهاءداالماابااوجمنرةلىءاإ

ااوكلرزردولةكألماالرربالاتفىثعمسائرارالبلهةلىعهـقيلدالثذيمالمذءورة
1لقولماياالرومفيافىلىاسكاثلأشهاسهدنموطافىركةااوعدباجوهـ

نيمءلمفارااوزةفياالصنإثدصافهأااالراضطيمافيالمآوالذعورةااسكثاآمإة
وروالبراةرياسهـادولةيمنلاممهاإهذهآلسوكق11افارزألاالشروطفىعة

اطسادادةالىارإاارةإاوربااإياااله
ملىملمىوهارإااالتنآلإئمااار3اةاابقالرزالىبهثرةمةادإاة

قلاةاووةواةسضظرففياألمارةكوحوفكلمكلىلىيمونمموناطاآللمألعا
ةاناأيسرغاللذللثبملةهـلوسائآغلميانةاطكراكالشافألفيواىانالثلت
وكايرهاةاطراالمهيارزفييثممروانفيشسمالمهاالللبابنويملىدةلىوروأسسلى

بموجىأيةالعبمااكرالعمإتهااالثىالماونةق2ءفماآلاااالهلماصاهـبافطاإاالشمىء
وواريهلىهيرفيافمااكذالىفيإإاكانرنوارلمحهامبم13المىورالثيأةفىا

فا3أمالديدوألوإرااافيأللاممكالذثرهم4وونلاإمرةعمةآلالثالهةفى111
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وادأرثهاثرهمءالىايجارهذهالةاطشحبملروغصعء
إثلالمجيحإشؤإةيمنلمغاروالاآلركأنهـةررةتكلولءتءصامر

بالذمدآلاثلتعلةازلمهواإالعالياالببطىإتتتمهتلةحة

فرونإإالذعنينالبلغاراانثمينأتسرفظيآلمهتفى
أممانيةاوالقوانينكاماالتحثبموأونةيد

الليومالىاليئواسمتحتآلوالتنأئباةأوبحتكلعمتسرخة
ثإثرطإرئةسءوئةاسسحةإتانمةإطإإاورمريةلههـزتآلس
احرانمنهأاحوإدءيةقىثمممهشمله

دودلمةثهـلفحرقئةالثالليالروماليةحمدء

االداضينءرةىانرةالمذ1والتاوارالىورفيس
االسوثهدءاللتزىولتباليةاذه5ؤفىألط

ابهوقووافي1ىكورسألما4كوواةلمحاأحوءلجوممه
مقدارنهيمفوقمنروقءاؤدلمبيأققص

افىفىإمثمالقعوهبليبرالمجنوبحمللعصمسا
د1إافرلمثباةأنهـيمروألسبوادوساتلفكيىللطء

لوبةمثئةالثمما4لجه01مورؤبورالمطساصفدرىه

فيءاآلطالنة50ويدهذنوزيقهرتلالىيتوإةجمرساحميعيد
بيننءاماوباجهةالىإألذلالليومالىدودزلن

ئهرالىويصكإللىمالرفيالبأقهيئأسدوزابئترتيقيرر

راخأهذايمرحءحمذلكفاطوبولترخءلجرممه
ايليوملىفي9لىهذاتوعلىووامهأرإإأؤرشاروبءورشصجمصحا

االفاصلىوططاظيئبمثم3آلرولىارءتمدذأمررشلتهجةمر
ويانفتمقافاوبورسةسلموواولطءلىقيسيرلىاليا

دباركانريطةءفيالمبينلءاالىلويصؤنيأ

ويراالىلتقدرهاجمانرغءرىمموديخطءلىيةشس
صرييئبةبمااكائنالأاطاظالىلإىصطيىم

35وةآقىتذكورةااظربماةفياأوخطاظطرلسه



كأل68لم

2لوالمجدودءعويرةةوهناتييىروهوةابهاباوإموجهووإظألزلممن
الليومالىدودسهرقتةهذالىفهتيفادروطامقوريببينفيماوفيه

كرابينتهـزررامإلىرذكورالالفاصاظطتتبهقادرلجبن5أرؤالبا
هإذاصالةالخطوطقامةتاسابعآدعهوانياصوتازرهمماغرربينوترابعهماريةا

الىوطدسرجبللناوبوابئالشرقينوباقيجالىوبتوجمهالمياه

سشاةطيأساةدمعاهـعيألمهاأجمتيدفىاطداالجبلكانوهذاابهروشووجبلصوب
لابهذامنخدي8أاالفيءاالمذكورةةلىإهالمهفينااظطدخرزكورااظعلثج
والسفىوزرهلىصكواشاخطزلىوالراألن5بلقانههـةسدلمةسرءو

راخاهذاوإسيرخواردارغالىبنةيئتيالشرالجنوب4جهـويسبرإشيفلوا
ن4والعاحةلةالدوةإطسفيالةريةهذهقىوفيقلعهاطريةأةالىإولحتىطولمعلى

وتتحجاوزاباثصمافيءجسرمنرينذلثمتهبقلصذروةإصعدهنا

ساالصبينعامثممالاة2الىوجهيئثمشكيلوةنهمصسافةفوقدجهـمنالمريمضهر
الىالمياهمقمصمطحيىلىلجرهويمريمءرردرهخانلىرريةأفيبآأثتياصغارأ
يريإاصقارالىندوالشرقةالىتياظهـومندلربايريإبمالصا

صوبمافودربندوكبهيئركخددريوكوالىطوفيواديالىونه

اروفيثمالااةنهطونهرفيآصباقياراالنبينمنإسيرتمالمثمالجهالى

جدزيلرقىوتيلرزلالىلىوإصهاإثامممةخطعلىوبالج4جهـمنالمرج
2بينفيمائنةالاهايىبينتهـرونوباةجمافىيلتفتثمالشرؤيةايليالررم

االسودرءالفيبنصآثنيلىاكوياورنتنقريمنوةالجنوبآلجممنمالموي
لافىيفمالناقزووضهأسصوولمألليدوروالمالمطرقريةكوبالىإصلو

اشكاجرهةودكهيخكنفبمالالفاصالحعلءوإسيرقراكقالىى
االسودإعحربإصلفيحتى

ودفىاطمحافظةباشرانفيحقنئةالسلمااالفرةيمونثرةمةءالخامسةالمادة

جمنأهـواةمساءرءايةيموئةماتاشودلىاطتلثفيتبنيبانوذلكوالبحريةالبرية
إجةداكرءوبطحةفيهايشمكلئةصالضليومالىواليةفيومئةاالراحة

كنثويموقةءرعتكونيةطوالضهالمساكرهذهمنألافتوالذمنالهالىاومذاهب

فيفوظالبانأةالمماإالحرءاطورتقيوفدالممهاطانئةاطفرةطرفمتضباط6م



م78

االحوالجمبعوفيةوالجربوزقاشىكالبحة4نظاكيرعمساءراطدودت
اوالبهفيهرررهموعداألهاليءلىئتعدىانالمذكورةالمة4النظبمدمالخال
نيهااالنامةلهوغيسالماتاالكفيرإرضةالا

حصلاذارالعئمانتةديرالإانفيقسماليللويمونعشرةةالسادالمادةأ
الدولأوابالعاليبإأايخبوذلكبوجبمافاذاوخةوالخارسبمالداضلئةآلالىايخلا

يراوجةاالذيالسببوعنرارنءلمةأبااللى

نهمىدة5ةالثرايليالروموالبةواليينتيمونعشرةآلالسابالمادةأ
الدولبانفاقالعاليإإباطرفننس

بةاورباوجنةمثكلعاهدةاهذهعليالتوذخبادلةبمجودعشرةمنةاكادة1ا
ومتلياالأبإامعالنفاقةجةإترالابليالرومآلالثوررادارةاتيىقىفبرالخظ

ظاصكةاالسن5لهوماالياكمورية01ةوظيةراثأثألثةرفظفييفتإلانحامخص

أاحئألفايمتنظ11اةشصااةثاةوبمونةاوالماوالنظاهئةالداريةااوالثبوترتي
االستالةجقعقدالذيؤتمراإننةءاكالمسةافيرةالمذعليممكلء01والياتالى

تإنزريصدالمذكووةإةالاكملقةاكالمصاعجميعالقرارصثلىصلءانبعدو
الدولألىالعاليالبابباخةفييةالسلطأاطفرةفط

البابخاالتفاقالمذكورهئةو01االالمجنةةلىبعيناطةأسعسآلالناسدة11
وضعهاراداالجديدةالفواديئذجزانالىاواليةفيحةالماادارةاليال

بئبلهاتداجرىالتيوالمعامألتواالتفافاتالمعاهداثبهتينشرالالمادةإ
الروأوالبةفيبياوآلممنبعدصفيمااجماسكقدااواالجنبيةوالدوللىااباال
النيواظصائصاالمتيازأتوبهيعدئةالعثيصةالساطسائرقيجابىهوكارقحةاكابلي

وقدذكورةااراليةفيرمةئثبقلضألمصءوتموظيةاخخالفلىاالجانبازتها
يكؤتالخنلفةالمذاهبلمجصلنيماكصإلممانةالمسماحجميعبانالعاليبااافىتعم
ءاالجراةرعوبوألمعي

بسممثيتعلقفمااتهصفىوتمامالياباباحقوقتبقوالعشرونأاديةاطالماده
االجراحمةءوعربهامموألحةالشرفىايايلرومافيديدط

ايلالرومالبآلووفيرلمةأالهفيووسئةازوةيملحونوالعشرونيةأاالالمادة
علىيزيدالذلكوبهغاظيالةنوفرزتنالمشاةنهـنرقستنءلفةمولشرقحة
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ممقنءر2والثأللالىطوبولكوريقهن5راشايروإدرهاشة51جماوزويئ
ءزوبقيريركوتالمذكورمبمالمةخطحفىقاليومعوردربينفبمااكانااعناه
المطيبفثثمفررحيريةةعندفينيسياوندبكبحرالىويتهيجلاداضل

بمتهىلوثيصىزووسانهيقرىبيننكلالمصإفيويمرالغربيالاثأ

بألنيناوتهورمهـفوققيسالثالجنوبسجهةقيةفىاسإفىودفىاط

الىاآفئالتيالبحروشسماوطباريذوارياكامفأ1مثرونوالعةالئاسالمادة
االراضيالعثمانطالدولةلىيعادانواآلتيةورةالعلىمروصكمثوداالسالجب

سبزارسىءلماتيالىويفمولىنجوانضن8بوياناالةهـاثلكوبعلىنةاقى
ؤنويإطةاظرفيلتةباآلممبكاخوبئةاحدودهاككاتةالىبصعافة14االرافيو

صوأءرالنءلىيخمابيانلةوغعهالثوكنبويانهرغلمنيفرلمصالتامةطلقةاإالحريةا
هذهلةوأطاوناطصاتاإزيمشخاصةوداةةاشعلىآلحافظامكاالمماتاشءاو
فىواوز10006طزيملإمرةالمذءينةفىاإولصغأمسافرةدانءكارجةرء

اتنتدولةحاليوغإوالدابةوالئةرسىروالهصالنواليالاهـةثء
إ3ينبىاارضباءأئنةاونصااماوارياكرلصىءالىاطريئةبواخرهاعلفى

دياوكلبمزربااوسةليوضيةواحماةادةءاوخمصوالثبالكلتةدمرفالبصطوشهرإلن
واننالسانل4اءلىولابطوطثوفيانتواريفيحيةاصواالبحريةادارة

ياباوسآردلماتيافييةلجاراحاتالصماكىاورينواالةبوبمهـعلىئةالبحرماإلحاتالعو

انلبموبكاتجاريةاالسردايىبواخرفببانريابموهاوسترياتعرتوقل
فيااالراضيفيعاديةطرقثاواناطديدممثمدلىريايمواوسارتامعقث

اعليالمواصلحرئةتامالينوعلىحوزتهفياعددخلث
متأفاالتياالراضيفيعقاراتيملكونالذتوغرهميوناإثوناكالمادةأ

ماكينلبقوابانحقمرةاألهـانءخارصاثوطنوايماقويريدونوداالتلالجهالى
نءمورسنما8نلفة7وةوتفكلزئارونةن4براسطةاررامضتاو51إربامعقاراغ
ااراولمالكءااللنةفيةىلنعاقالنيدائلاإتدويةاالسودالجلواهلالعمانيين

ويةثهةمخريالعاليللبابالنييريةالثاالاوفةاامألكنهـسوالادارثهااو

يننسهثألثرفظفييمونويةالتوهذهفيهاةمالذتلمقاتهتهبهيع
علييالعالالبابخلئفقااالسودالجبلامارصكليثونلمواكالحاديةابادة



ك19

تيالعثالسلطنةمنرىاتجهـفياواالستانةرفهانيطنزعىنضبتعلقما

يكونرتنييانزونالىااوالعثمانيةلممانةالقيالمقيرقلابلااماءالزىغ

بىالعواحسبلىوصالدولبالمقررةولاالبسببئءنيةأولالدولةكامائحث

اسإللخالمقررة

همألثيىاالرافتخنياالسودلىالجبمعساصرانميكرالألؤناالنيةالمادة
مربنثءظرففيوذلكةالجدبىالجبلامارةحدودفييدخللمممألجهاىنتومماالن
بهذلكاعنئاذاالمدةهذهمنلاةاواإماهدةرزهعلىالوزجيوم5ازامهءابومأ
فيإاللتدخلتالتياالراضيالمذكورةالمدةفيخلياقالسلطايئةصمالصآيك

لالجهحوزة

ث5اانصحملثةانوداالاررلميكازجمثوالثالثوقالثالثةالدةا

برجبحوزئمفيدخلثألتيالجديدةاالرافكامقابلىفييةاحموهاأيةالعثماالديون
البابحماقاالإإااذ5أةااالسهفياالجتيةإدولانوابنعينالصلحوطض

عادلةولاصسكلىالعالي

يةتةاصألرفينمهالمعاهدةذهىلىوقبرفهالماكانثرنوالثاابعةلىاؤالمادة
اآلتيةالمادةفيالهررةبالشروطماخهارالصربةل101

ضدمربالفينيةألدتداتاالحتةافياغييزاوغالثوالألثونةهساظاالمادة
ئةوالسياسالمدمةوقبالحةةغةملقيةمابيحارةلىوااالهليةمنلم4ءريئئلىءا
الصصاغاسثعاليمااوآلشرتنواليمااويةاسواوالميرئةارظائفيخؤبدخوليمااو

الحربةآاواالجانبللصربينالتابهاالهالييعفدبمرةمهفاكانيمةالخئلةوالحبرف
اربادرصاتترنبنيهـااغءاتخاذيسوخوالالمذهبئةالمتعلقاثبهيعفيالتامة

الروصانيينروشائهمحقغعفياوالخنلفةالمذاهب
نضفيالموجردةلألرافيماممةيمونالصربامارةوالألثونةادااالمادة

نهرمصبومناطالياشاططولعلىيمرلالفاصاظطانطودبهرهااآلقيدوداط
ينراللألمارةوزخارنيقاذرو9ويئركرى12معبذهبونهرصاوافيدرينا

قابونبقجبلذروةجعؤيفنرقثمقابوبقأالىالقديمةالحدودافياإذكورلالخ
منويمرمرقئةاكنإمئحدودطولعلىالجبلنوبمىويسيرالمذكوراظطعن

ايلباروصبئيثااشهريمىالفاصلاطايالتأللوهذهبألنيناإداروماةامارلمألل



بمهبم39ثر

إا3ةلحيثإإهفىإواماحةالةدواالدشةرهتبةىهمذاءلىووبإلقاوط
كأباطاتصصألاودصفىهـ3إدوآلراوتدبراولىءوءاأكأوتتبيف4وبابألجبإفىا

مماةالممراالبإقزحمالىاصالةطاظوفىتوبمس1إبالجاقزرأنلالىدوإصه

يافىةإإإقاتتجاهنبذتثمإةتإورلالىإصاوورواوهـنيقاوئرجقابوبئ

اهبإننجالصاذااتلاظءلىيروإسوزهلمإروراوهوهاسةأفواررعاصعءالى
اااإءأالويهسدأرفىواقيممهزوارارفاموراوهخيحنلطالذيراف

1روقإةالمإساذروةالىلىإلاتإطصةذروتافينانءووإصىنرغفوق

وراءاإأرنو7431و6151ددءتصةاضررإطفيالمددواألت3أمنويمر

ر4كيإإرلماليودبفىءعوفيابإلإساذاهـزىءفىتأثمورهرنيربجباصاافىوبنتهي

زيماخاكياهاةصطءلىوإسيرادأةلىوهـلهءلمووتسروزهاسلتا3من
وهةارزوسوالراوهلهوفرإخااسءوةءداإتاداالىخفيوتوراوه4واءاسثروينب

وزوهرص15ءممةهـءلىانهـوأفطؤاألدفيدثإفوقمنرهـالى8وإنإإ4ةودرايت
آل3ن5وزهةسكلأزرتالىزليةخاءنوولارلمالىراشثاهبذوتوراوهو

دإصهوةوزتصءألرلمويمافاارفىمإفةبمموتبيريقطرحاحيةوربيالهااللثما
لمةسهسباغاكاثرادوجلندويمنينابافىإقبدوالىسثقيمطىعل

نإالباكارسالىسناقوسريةقرواورمرباةارالتينجغدشدردقراركةررواكهالبلقان
توهـيروقسبلفانقيمروالغربياثممالابهةالىاورلىعذاذلروةمنإسيرثم

ليزصفىترقالمجوهتاسطقوالجواروفيانالإللمةلبأ3الىدوإصهأبألنراتااسى

رالندءيختووأةاطارثالىالحدودهذهعلىوإسيرآلالقدالشرؤحةالصربمحدود
يجهفوارفي

يخصفاطالئةالشروطمنالصربفي7شييريةالوالئالؤنآلابهالىالمادة
بداال2ريانالىاصربارةاهـابنوةةاالجنبماكالكاينةئةالإشجاريةاقاتالهاثى

جهالىزمرسمربالهفيتمرآلتيضاخاليعلييؤخذانإسوغوالهتلىجلهانفافات
ارصكااالصنلةءاشاازاتواالمتياالمزالاماوماتالرلاوالعوائدنليثياخرى
اإلصولعلىاهملرعاقناصلاآلوحمامءاالورحوقوبىاافيلجسةاالصالدول
ولوالدالصربرة101بينانفاقلصانالىاراااليئءمرقىزخهاآلنبهاالمعهول
اتعديلعلىاالجنبية



ألأ

ألربااوسدوامعلياااإبابرلمفىنهتإتاطث5إواتادة91ا

يديةلىاطالسمماآلأكماتكلقزارالليإلروميخمارراتجنخرصثاوخابمر
امارةضدءرااالصةتءرءتبقىحرباءاصوزةفياتدئيااالراضبئيإبراوأث

والبابرتخطوهـريااوثلةدبينقتإإفيبرهـ3داااهذحلىءوؤخااوعدبىال
لأاإهذةاخيسوث11في01رةبىلىءإخاراليأوة4واربورواإااا

ألنياالراصقيإراتةدتيماحشأصإذااأءإأؤن6إإاوةاساةادةااا
بضواانإديةاطمأرةءاالنءاارصصماهـ3صبإاشاندشويريبساءاالىكأأث4ا

نآللةمةإومدآلثصارونهزنوراؤأصبراليرأوتإجرغوءاراغوراء3نإحا
لاة4يمذهقإقأقتياالمصالمتمورآلآاالشيئهـإتا4ينءأااانورسنورأ

إآلآوردىلكوءذاليالىباالآنتييةاإإثاإأاازفلى9اذءاررش4إاالةإدا
ىسهثأحإرففيبهرنواةالتم5أ9أءوصاآ3ذسنااإأءث ثصااس

اوآلأخماالةلماأمىااإفىنجتابالقياتجاهـتءونإإإادناوال

دةماءلصقىانالمطولالىإنةإولةتياأجرعأووالءامإالولاصبءألابرززرا14
بهـايىواجأاكعأاإرافى1نرإ

أأجمثيإبمثااليمبماارباىإشة3اتالإدإاالم
هذهـاكاءوزاثاومتلقاذااىأيإلرءكأزءحيذتلملمبرءإأزفااصاد

إثداقيااالبهنإذءورةاةفىايخأيقيإنيةاسانئإإبم3إامفىرصااسهـءإأ
األكارةارزدء3

الديوننءجمالبلحباصاءلىبنيتاجثأونوأإلربةأاإثادةا

9فرازمصدةالمعاهـذهولبحازكالتيأيدةالجلىالرافياالجةةفيآلاحموباأجآغااله
عادلةصورةعلىذكورةاأاالواضيةقيبلغيعينوتنةااإلسفيةباالولال
اليالهاباباخقالووإة

يةثةإاساثنمعآدةهااهذصكلىوناوقهاإكانونإالرو9يئاامااالمادةأ

يناآلتياشرصايينبااربطتمااءر

انياروكلفيحئةالدأداتءاخةاالفيزافياإسوغالواالربعونةإاالىالمادة
يامهوالآلالمدذوقباطةإتمتهيمالقإمابروالجدارةإيئاال4يحربرحقداضد
واطرفالصناغالهاستعاومرفاكإوالهاويةءامموااويةكرائففاااكفيابد





كال59أل

ائمالطوإشهرفيرالحرئةابثأزيادةالجلواظسونالئانيهالمادة

بهيعبإندةءإلمعاهذءلىلجنالموةرأيةزئةاالوربلوالمصالحتااناعآرف
ابوابلماديقاالذيلافىعندمنالنهر5لىاآلنودواماتواالستحونالح

اضدقيبممويجوزوالغيزهابناههذابعديسنوخفألبالكليةررمالنهرغنمالىالحديد
آللخدالمعينةةالصغيزبواخراإألاطديدابوابرشفىنةالمالىاطربيةرءوااله

الطونةثهرنمنيالموجودةالدوذلبواخروغبموكنثرلالوضدمةرالنفيالضبماعة
لألشءأغايةالىرالقيإفرفانالحراسةالجل

اولرومانهوظاؤفهافيمقررةاويةالوراالماونةلجنةتبقىونوافااللثةالمادة

بمماوليبألمةءافىءنالةته4ثابرربةنسإئالىمائةوظأاعمالريوتيبناي
دملقنيما31وفرارااالواممالهاشةوافاتاتموااإهداترسايضاقىونيالراضيالمك
ءالجرااثابتة31ةووظاثاوخصائاايازانباه

ئبماباواالوالماونةةفيلبقاررةااالحلايةغفبلرنوالخمالرابعةالمادةأ

يرونآثتىتاتعدثاءلىاوآلمبئ6سويلنطعلىوايةانلدؤلميكواحدةبسنة
الألزممنراحبما

ئفااوبوالنهوفيفربالىإياقةاظافاتاليمصةونواظسةءالخاالمادةأ
أرفناأوتحسيقترثيبهايمونالتسىالىالحديدابوابمنفيرطيةالض

تاليقهاويصيررالنبمسواصلئنةالللثارتطنهـنوابدةءبمسااالورباويةةا
غألئسمنلامىاخمهراامورفيطدورألتياوودةءالموالنظاماث

مماولاذىقلنفاناويةاالورةالماونةللخةمبكونواظدسةإالمالمادة
طأغيألنزرعكلىءتةاراتاالويربتبئهاق

اجرارهاايألرمالشقالارياجوياالوسترففوقدونمصاظواسابعةاالمادة
المالكعلىمويكاشألالتوااطديدابوابممتحدثالتيسفر11مواغالزالة
فالألالثاتلثلىالألزمةثيألتالفبهغتحريانالمذكورةلجهةامنرالغالجاورة

سنةمارجمن311فيضبيتاآيتيلندراةمعاهلىنلرابعةاالمادةفاررةالمةالموإداما
فثمقىواالشغالاالعمالتلكمصاربفلسدموقةةضرائبباخذبنعلقيخما81األ

ويارياوهبماوسبدولةمنوطة

اشافيالروسيةبراطررئةاالىإيمالعافىأبااونوالخمالعامنةدةاإاأ



آل69ئريص

بينةءاءااالرانهطاصوصجيمالطرسىءومباطووقاضإلارداراضالزاىارلا
3ىفىنيالجديدةودفىاطوممبابياختيالاواغؤماقديمةاشيهةوايةالروسهتخوم
ابفيةطأةالىنحانوسايامكلهدةءإفيررةاإالخطبىحعلىوداالالمجوت

رضةالىيمستةطلىءوتمندىوفىارجنربءلىووردهمنويةالةليةلظ1
قيمسصتطءلىغرويىينثاثيالثرتمياجفبىالخرزارهوبعديسجوروك

شقوذالثعورةذاماهدةافيآلءحرواإثالروسيةحدودقيياوهناكوباجتاتي

طاظئىفىلببميةوسالىوزةفيلنياودينةءابهمعناريمانجمنوبلىءنقطة
ولدصفىإوقرقهـرورةءوحعونةمرؤتالىةإةاالمطناريمانمنربةبا

الىلإصانالىرهكرئأءاشايكبئافىيرإوسالىحوزةفيربفةدبئ
نهـةزرطذءرتةوسالىدةءفيىصوردوزإاسةفىولفىبعدواردوزإ

رتفيالىلسهةانالىصزطلىاللميءودفىإطلفينشإاوورهريةكرب

5سالارخمبءطحغلىء3ؤيىاخأدؤلإالىلإصانفىايمسثةظءلىاومئ
ةداةاالروسادودالىلإمهانالىاحميمانربفيصوىادصرنممبءوالشمالفي

إنكأصدهإيةءبانكاهـمرحآلهـوسىالىررراطارونمىواظآلساكادها

الدخولتارسربهيعناةةاخاابمرزانرشهذامرسباطومجرمل
اروجااو

ألتيبايزيدرريةورادامثاآلاودتئريهةءلىةولالرولىيدتهالستونالمادة
الىاإلياالبالبطوقديمأوسةاطسهاتإدة3اق91ة11ببهوبمقيارومىثلىس

ئةوالرويسزئةاالجالنةرأيإلجيمءؤزيماواراكأورقطمدينةايرانممدكة

وايرالتةجمهتخومينتعهثهافىبعمنيطأيهتي
اوالياتفيلجرءتأنبدبرريان0فى3إتامالياالبابضونىوالةاطادالمادةأ
الداضاهـيةورها15االيناجقىأجمتيكاتاتحموالمألحاتالصادسانالر01ن5مهكاغآلتي
بعدرةانبيةاالالدولفيدو3اءادواالصمسةالجريممافىتهنءننبتأهيفىيئعوان
ارائا4ءتراةببوالغايةالذههاذاغآلتيثاثالتثالمرة

حريةولاصابقافيألرغرالمليإااجماباانيثموروالىدآلابثاالمادة

بةالرغهذهنزكتاهدةااهذهءلىهينوةافانمطلةآتوسيمامداهاوتوسبعالديانة
ةالعثمانيلممانةالىاطرافيمبمنيقيءالدبةداتةاأالصفياقإيزوخيىفألالفعلمنزلة



م79

اوياممنةوالمهالمدنئةناطقوقثثهلماةخلقبجمغوالجدارةاالهلئةءناحدآيخرجحتى
والحرقخاخالصإمشعمالراوالعثرفنرالهاووميةااويرئةاارظائففيبدخولم
بدونامالمجميعفيكادةالمثدواةبانساكابروةثزذنقرنةماحيمالخنالة

زنيباماماغبمودفألبحربةبموقالدينئةاالمورئرساواسنهثالالدمنفيدابئفي
اااالكايروسوبكونمغروسإمع3لعألؤةاوألالخنلةالمذاهباربابرجات
نئةالعظالمالكيهننريىاالذلمحااليمجمغمنجمانوالرهوارواكةاكنافالرفي

وفوضواحدةصوخصاتيازاتواواصدةحفوألائزمنواالناطوللياارومفي
رمالمذصاولئكحمابةفيحقالمالكتلثفياالجنبحةالدولونوابالقناصلالى

اطقوقأماغيرهااودسةالمهاالبهنفيئةرسحمايةواظبرئةبنئةالىممحالخوحماةة

تبدبلشوغالأةاهناالمآررالمعلومنهـوصاراالجرامرعيةتزلفملفرنساةلىالمس
جنساينهـاؤسجبلزوار101قدسةاإاالبهنفياطاضرةاالحوالنهـحال

واألأبمكتعينقونوالسابقةعسشوامتيازاث33ءالثنحافظبقونفيكانوا
والمزابااقوقانيتات

6581مارس03فيضيتاأئتيباريسمعاهدةتبقىوقوالمتالثالثةالمادةأ
لمقبفنبماوذلكرااالرعية81األرسا31جدثامفآئتيلندوةوهعاهدة

ةفىالمعاهرز5إتعدوأامضتنصلمآلنيوادبا

اواسابيعئألئةإهدالمعاهدةررهءلىالتصديقبقعوالستونابعةالىدةا
وضعواالبعدأهدةالمهذ5هم7اركاالموقعونبتابذلكدة11ثوللاكناناقل

يماخئالمبهاء
81ال8سنةثموزأيهيوهوشنعسرالعالثإبرمانيبرلنفيؤبزا

ءاالمفصإ

شوفاوفهايمولكليهصالسطليركبىةون
دوبريلوادنطونلاودروسبووىفون

ودورينهرهةبهفاصانكورقيهوهنلوه
خمدىلىدببريالوفطاندراصي
هداللهمفيلىكورجيقوتصارولي

31



مسسكص89جماءسى
نجهائيأماهدةممفدعهالرتطلهةفىالمعاهذهمىبمصلاليشذاالوعند

ةرثفاصأيةالعمااالراضيمناكرهاصثماتخلىبمفيافانوسامهصانهاهدةمنمصبرمااخميح
رلبهانههدةمهلىاالص

اسلماألئفىايولادووفىدحمهـاهنىبقدورخاالمادةأ
ثفطنثهاألقالموافىبانثممرصاانصكلىالدولكطيةاالثافاذدعقد2المادة

كهرفئااباكلاصرممبماللماالدهلىئلىبموصمبأهااسبراممارإقاأبراثولمهاهدة
برللىألدنماايلفى4اائعدرطأئقالوسطاياسةفىمعاهملحوطشهـل

يياثعدىاوبلهاثبدىووللمألسميافالمايايههاهدةصرافىبهيم3ةالمافى
يةثسميهداالمهذق9االئيةالموادفماأسريثهاجرلذبرللىمهاهدةفأهاالعااو

فطعمة

جمب2يثةسالرالىورلمتهاسبهيةالقإالراضبمجمةقاطابعدةالمافى
38ر05رألاداالعالممااماباىلطثولالماسلربحةالعراهمةبلغلىبريلىةاهلى
العلمةاطفولةبفىئفالمبالطبميمكاييماأفبماواالمباخاهنهاعطائةكيدفرلك

ممشرةيةاطافىإفمبماآلاممبلماصرحهدااسمية2الرقيصرلةفىالساطالعة

مطاللمملئابالضةالمحئبةاالوطثرثط1االرشئةباينرامةبئملقفيمابرللىاهدة
الملبةالدولة

مااللهالضررلسبمىأفةئربهبهةفماالداطنفىةيالرومرممةماللىهةالما

وسيةالىيسفارةهردةائمممدبئلىبثهاروهمدثيةاالكلىاطوبىةوللأللجملمص
62ر7رمحلىثزإفىانبمطالسماالكلملىامالعالالبالبعواطباالممثائة

هذهلةمبامبممناهمبازاهدة1سيناطرففيااللمالبابالىاللديمهاميلفىلردك
حماشيئالهالمالبادبكبلالةرزمهضيبهدلبهاءالمصدلىالماهدة

منلهأهوراالروسبةلألفىطرلىمنالعالم3الهااطرفسامبهبن6ةالما
االاحملربفماالمرممااائلىمالدئىنمةالممكرالعبئسقكلىادءدمممنديدصوممانء

هصرفئمبمايىالمإلماهخمألملريبرلفىعالمهاهدةالئرليعمبلىالئعفىةالمصاريداهذه
اطسماباهئنيةمهلوبمدمندرهااصرىمهـفىكانوااللالروسودةفىفلىالعبمالبةالدرال

اعرفىحميمونبةمشمافىثسطوعاثسرصكلاصلفهبةوسالالالملغالعالمماالبالالبدغ
سللىبعممغهابماطرلىنمممط



ورةريةممسه

تعطىيةهدصللمصقو
هدلقصتمدهذ

يآلسية

قدتعهدقعو

فةشملنلىية

مىدينعلعمالبلحد
هيميسوموهد

عهيهلعدى

ورلمعاهدحمغ
يمعلقءهدههد

فصبرمعرحبرسلسلى

علىمعألءثعهدهة

هدهدصرسعد

قت

مهل

صا

ييىمىت

يربدمص

مألء

مة

لعوعة

صدفي

يصيرمء

قمولمعاهدهد

مشماج

دص3مدحس

هعالمةدوإس

ءيرم

لعلية

حرلةء

ممحسم

يدهسملتهتلتيت

لعيتيهيةيىطسيةمة

مررتلىصقةورسكارت
وردعلبهايهلت

لسويةلمعا

تعويعىيعطىيىسمممهـدلعمى

سدثء



آل001الو

جباومائةاظارسإلقلالةمناآلناعنرضواننوابمبعوئاقوممبلس

الريةاهاقيثعيفىواماصألتاالصألطاجراالنماماالخيريفينالمجلماجماع
الدولصةبةعدبهرةئفدهففدواظربموالدضرئةرا

كوتمالكتابهذااخئنموبذالثالفلمالئه4ربالمواففرةهناالىجم

هصم



االم

ويظثة

كواالقطاراالمصاوءبهستواالعتبارصقوةألكثاب

ممثوب

اقةرسأساألمكرهةكةاصادةاثيئمتافااعلويررايىرإفدءالاهـمنىأرد
هئعالىئهالحد

حم11أوالءاالكرممإ1واألاالغذالممةإكلاواطبرالهإلمةالعالمحضرة
يناهـبيماالنفعالثهاداملمخدبيرم
المرورناظربمماتدثرفاندبهافيهوثرةمثواشواقعاطرةتحاثاداهبعد

فوةسسبمنعإلتبماصديرةمدثهاونارايةالعاالبديعةتحريرايممنصالحةبهلسكلى
افوممنوننزهنافاريفباالبسياحتى7اضااالمممارواالففاربمسنودعراالش

الرومبألدجؤكربىانهاأالعربئةءغراخربدةولفيماطرفيبهابجوالفي
كباكوفيماضرقتيروملماضابئكلفئهاالااكأاالمنصتهافيتجلثوعروس

ممانيهاواحكمتمواحسنغمعانياالبمءابدثحقيقاإقاقهاثلموسفيثواضاالتدقيق
يموكلاببمامنعادوامئعافىوامالهالصثيعهذانمالىفهدهافشكونتموائة
ابادبماثمفيأءالنائبةذه5ضثثاءرةبمعيةايبمادةعامالخافىددوهايورفيع
رمنمموبمفطنمءود

اصالحةأايمعوغدمه31سنةالحجةذي93فط
السقافاحمدلنعلوي
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ممنوبنرجمة

بساالاومدينةمنرااللىاومعروالنويدالوهلكتالمحضصاحيالنعنوإرد

9881صنةمبنيبر7يخبنار

السبدحضرة

االععبارإصفوهالموسوهيفمنابوروداخبركمباناثشرتالملثلةطىمنعيبا
نءالثااللؤتمرشرفورئيىعاميأكونهبصفةالساميمقامهالىبتقديمهتفضلتالذى

المدئةهذهعلىشهكرهجزيلسياديمافيانجأللتةوقدعفنياللسثشرقينالدولم
بمئابردسراميواحةليافائقبقبولالسيدحفرةباوتفضلالعفيسة

دوصيلسنغ
المناسبةبتلكيمالمشاراالماكجاللةالىفدمتاييبمتب1فهرسةمن6منةارفيهأبهوابمناإلم

تصيم

النريهةالنةباواردنوبىنربهة

سابقبانهوفماالعلةلةالدسنباثماسعداللةالمرحومارزعموضكالببهدميمن

8881مايمفىبنارغوبردانهمدينةمن

حفرتأليافندمفضيللو

فيباظمارتفضلتئمااالبتهاجغايةلنيوانيةاممرنميقتكماالعزازيدوسلت
المبادرءقلتأخريعذريقبولكموئةدااتوجهابماتامغالعاجزهذاحق

يةالعاذأبمفضائلءنباظبراحمعةماكنتعلىباظبربوقونياتبابروالهذاباالمحعابة
واقبالماالمئةاالوالمديةالملظدمةوةاوقلمبنانحريروابماورةالمثالبمو

لتبديلاورباافىحفرتمماعندبهاتشرفتالتيقانناكىبهرىحفظتوقدوثرقيها
يمةههاباوفوائدنةالمشصاالعنبارإصفوةةطالملتكمرريرلخثوفيقبمعلىوايمالموا
واروافيالناسينفعمنالناسفيويمؤممنكملطفمامنهابنسشةائحفنموفيالق
تهاصعدحالتيكلأسيديواالصايمتوجدواهمنننسوفطالان

صرص



ةجهـرص

حماأسأهـيرهإلمطءلجىأماالمرحوم

عذالتانيبامثالتائحولبنفيطءبنمخطأمشيدأهو

الىكرمبيربنلجنءنةدئحلناداصنةينبناالول

مااالسيدمين1فئفىءاتيالشاقةاحدىعلىقائدا

بأإبرامتزوجوقدجرئةهـ189سنةاباشانياالعظموررصاليد
وإكتابلمةلنالعاىدإبصاايااقضاباا1بنالثهدءابي
صاحبالمطلمألتافىايىنزليانإنسجةبءطارشلهالذحصاوو

مالثمماصرهألمابجتيسنهصحةابينةفيفيزكرياالىتونسأ

اواالائتيالممثمهورةقمميدئةةولأزأاديرليطمااليمه
دفجاتمالمطبيالمادساإورااالثهإبسلمكبخصكافى

نوفصاحبلمهاادسالذيماولطايالصهانالئهقدروقد

حميتلقوشاإلبازابنمفرينسهاالندبهادالالمناسهبالوزت
ثإتاهوهذااريااالفارلعةبيرامارهااوفد536سنةيا
4لةأماالمذه

ر1521سنةرمافيتونسبمدينةبرمكذوراممباولدولعد
وزيهرمحمودالفرقيثتوامةميالدئة0481سنةلمارس

فسبلويثصالمعروفاهترفاذيمادالتابة511وانسرمةلتوابااليالة



انةاألولثربمةعلىهةاااههأإلضاخرىهاتماالشرافدةالممهإ
بنعليانةسىبن3إااييبنمحنئدتآلفيممهاشريفةادةاسهاتثوالدتة
خهاوخاصأسكاممتاوانسنوالىفىذمحلىاممهاوهذاياضادياسن

اآلنالىنمءألاآلبمافيلىوذبلوالقركالطاهسبهبنمءتقادا1على

أكانمههايرمةعولترلىوؤفىإلماساعإلطاااطسينالىلقيتهةألهأمإها

سنةهفىييائتيكانسءأورورإاعلماالىاة9فالابيلةإفيأفااليثرآلنقاة
طرمعنئيىةومالثاايرممحولولديدسيدقابةأةارلطةواسص6021
لبرعحنهاالمئةة14فياةاااسةانأكا872لبشةتلوزصرينالىالراج
مفولاجمرمةئحلىيمابويديدفييورتاسهاالساإموومتهتونس
ونأمواحدىاي8721سنةإالولىى3اااالى6811ممنةدةإةاذي

يرموواليةاألوآلاثرمةولهـناةبينإلمهـدةهـاألالمتولمالثوستةسنة

أايهسندمةرينمتضلماشالسالثفيكرحاجنميآلماش3و5ااتاا
مآسئلإ11هذمعتاةرئةسالدمةاطلبواإ3ررةةمهممإلمولاةااأل
ثرقييرمفىانساحتىاداقىوحارأالفرةجمنطالثارتممادادا

سئةذالىاذئوديرابايإرادايدينابئتاإرىقيما9اصاضببررا

قرابئخاجمةيمااحمبمفيتاقيولءإهالمةاطفى5ولوكألس2911
9ةلصورلمكيةاوراالقيلامقلمىلممإجممالملهأارياةتهفىصيمريةالبلوزير

سكريةاااطدمةفيالهافىرامءسؤودهىدهأءفىفىعواىومةالأ
يترنةالءجاالىاكركاآلاصاحبلندضلااألىبيرممسهاأليرفيهـصأكلةالرال
منيهواهاهصيالياثايهنءذللطألولموديلىفىاإزثالكلأاعصإرأو



وملمرصاثربههحم

داكزممفخارصهوءماكلنءعادةلااهلأعدتهصماألدارةامور
لجيمونانيشبتوباصواالفىلماصإأمنثراىاصكادةجرتوقدمدروس
ألبهلإليهملمومايرفيودطءهـى3ربهناشابئ3إآةتةامباءلثسفرممهواحد
لمفةافىواانةألمتضوإألراأهآأفىوادبئةثةلىءكرششاآتااوماانشاق
مةسبرهوعهخطاصكلىيربهةاعماحبخوؤفىىيثمعالطوونففي

ماتا3وأينوزواناواصنلدلهعشهماكثابةةشتحاةماواولسنةعثصر
داللةيدلوهذااباشمحطاالميررهصذاكاذاصدورهاومةاطونويثفي

وقدياسةمهأاضالباشلمقيماوآلايربماصاحبلتهـعلىأزيبالحةواض

بالزواعةمشنرلوهووالدهعلىيفدونربانايهيرىةإصالفيكان

االموالبنفيوئشديدهمماطظأمن4جميمهممانوجهويةررنءيشة
ءنم3افيمبسوطهو51الوؤتذلكثيماوهايرءاالتياالمارقبسائر

زاوزفووببانفيفييماؤاثربارةءاالصفوةفيةءأالداؤنسإممةسب

فيمهوالعلغادفىاالسيوروضةالرعاياأشصاراالعلىدالهذلكمنحياتة
معريةالوارسملسملبملإوايابحةالاسإالمبمينمئأييووانينالةأسروراع

الشآلولحمتىلك3لمغءموتاثأاذويلىءتبمامنأمادةابيماجرتها
جمرصوهريوممارائاثخالفانرويةاثاءاسااليوحبباطريةالواعبه

إالميراؤشخندماءهـءاةحيمااءسنةهئرينءراليشماوزمنالامسإ
دطبمدمسيوونسأصمالطاولقوانينسواساالصبمالمجاسباشاالمدادق

ك1وذادلمإخيرااجمةويثرلممتإستحدثاالهذهتصرالزجمةصاحمب
إبءانأاذفيغرس11المجلسءاعصإميئمناحدمماكانانكالفانيماح

اركلءءاالةلألصهأ



دطرمىالسيد

ايهقفيتروقالالتيثاتزرفىااهذل4نفيتإاناتإيوا
ئةةالهارررسةاممثيخةيراالوالدوالراخبرماكقيهوزإةدوبهكا
ونهىبءإلءعادةومن31ؤدريمااشرنجا31ال8سنةاالوليدب6في

آلاالشهـهرالألفىفيوصئاويبضااحاؤجمأواقرتانالمداركطثإيخمن
ماتمالدرربئمسببمنملىواىبهلهـبانرهض51هنزاتباواةاكر
إنمانةءهبوى4عاتوزتالذيالهثرتاطديثيتلوإنوذلكةرأ

إمرالىامنريسثلاةءتجاسلذلكويمونقاتإوالهالشرلىحمنله
شزوالالسابعةلمةاالالىدبمورةاإاالتاالحتةراشالىروبالةترب

إيرمافيئةةالهرسطافىودوراآليةواكجاحستمنيمتصرمضانمن
انةااتلثفيتماطذلكباالصروفدعحضرألوالعشرينامساطة

ءدنيىامتىانلماسألمواةالمعلييماتولهتمأأحمديثنواسإوويدالممةتج
9وفيفإلزولرتةغليماإنماستطاعفنجالمنرامةثاالةبوم
اثانيمةاةةالماميئنةيتوالىجماعفيرسمافىءاص8721سنةليةالةادىبم

ااضفاسترراالولىقةأطبإمنمدرسمآرقي4821سنةرجى51وفي

والدهفيوووصيةانيوامورهقاراتيماوامألكابادارةوالتمثءريمية

وفيآل5ظآتثرولهوترك0821صنةاألولمنإدى41فيربيمارحمةالى

مماكالتمتسإلآلنسيمةالتوااليالةفيموميةايهالفقفةارثظائتاالتلك
اقفلتذلكلوفبكاماسدادتيداسئةءالرظعاقبةمنشاهويتوقعة

وسموالويراهابولميةايرصبئابصاائتيكانئألالشورواساءا
احدتبانهبمحتىوريذاثيرايةتاعلييمااثرذلك5أنسواهاالمحكةطير
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وطرمئحوللىإممبا

اتفقبانوذلكماديرتظااعمافيسهىباناالدببرااااهذاكلى

فاذأعلىلثهشكراالجاعفيإالتاصدة9اقماعلىآليتراكحاعءازأل
ورلواالمانفىلوعوالىانءضاصرءفيااوإدرادءدمنإا

بلداثئةوبةاطاضرةإتصفيركثيرسفهواعةبالااألحذالللءاةاة
الحرئةفيحتانيةاضألصنءصادرةوساقئةحضةصفإصايما

ألةزووسجهممىءافيبارالمثإزيرالوزاستةولماماالحواستقام

اطزابيمماايدىعاكالتامدتوزدشأتةءفاألوزااانراكطاالدارالعال

دجرفياريههعوياماةحلهىةءواارةافياأبمانؤرأىكاياع1وا
وتدةالسعيدلمالزآلاطءداديماارياوإماعلىوذلكإشروعةاارفي

هفى11ةفىابىاالدارةهذرءا9ايراصاحبالىيعهدانالرزيرراى

كعتفاثةالوقهثاتالمققضعلىءالواطئةايشرءمإالفتل4ن5فييما
مآءةمثيالشقيدالييميليمنلماللةنتاجفةوايولقاوآلمنالمرحموم

فيودخولةيةءللاصارئةوشردةإالتيمافاوراةيااتء4ة
آلالوظحةيهالقتضأئتيباآلدابالوزيراعفدريببأللمهءإئفضاابى
يرددديمنءفينةإئتيبرييماعلىزيبةمةاطكوئرةداخارجآحنبتاوهاما

نتءمابمآلففههذاابادثهلماكاناهييمادهـمنينساهاهعهبماالرزير

قحهجذهنكاةحتىفسااةءواباةامنالؤبمبصابعل
التهثيربنالهإتيناذلماالغيبأيربييمااأهـارفىة5011سنةإتونيامي

بذهابؤذناحقإيءاعليالدماةتبمدوشبآن

االجمابفرقةبابفةدالثحدثامنالمعثارلفالبلم



حوماتربهةز

لهقوة

وابأالةووففةالسؤالذلشالةيلقىانذينمنذوالث

صفراالفياالوتمافادارةوفبلعكلييماعابةاثعابفقدذلكوخ
آلثألمؤافآمنمجاسماألءركيثالرهاباذلكسديانةنىول1921سنة
ارصوالليااالاعيانمناناآلخرواالتنانارةاالدرجمالمنحدافاح

ثبالتيايأيةاالاالوقافاالولمينفعلىاالوقاففيإرألوص
البراعمالسكلىائئيااالوقافوالتانيقرأباتيمااوفالراؤذرئعاىوووية

أنحأرردصفالاالولارنظؤإمايرذلكوءاقرآناةوؤراءإوااأللهـ
هوءماطلألإثرإالراقمماإنعرفظرأعإنحارمفهالثانيممالةادثاماارش
آلجامنمنوعكلاالوؤأفوونئوقداشحاالعضإراياضذرربهسارئج

واوؤإفلجاكااارسوالىالخمابكاأشاخمثآلضمبانواصدة
3يئمؤمححللوصكإلوفوفاإواجارآءالىالرزاوهألآنةا
قيويصرفاالويمهىزيهليأالصرظااتتحذلكيلااضبىااىء
اآلئاطيثلإهـالواممنهاعإلإوقرفوافاوةاحاوفينىالحثامةاة
وجمطءفدؤيرينفي3تراثيمااحموبمصاسافىرئإسمنلمئذاناأليهاإد
موميةااالحسابهـاتوالثانييئإليوساباتداالدؤيرينءادالجنءادةبثأ

علاأوقوفالفىواضدلصنظرشرثاالوفافمننوعمكلبيوا
صرفدةئكلفىماعبمادارثنتفاذاصمثرؤهألوبعضفيمةءلخاكأةاف
اولةيىثيسرتوبذالاثواحدوعمنكالالنرةايةعلىقيأةاءلدن

وبوردوتكحساباالىصذموعابكلطآخرفيانهثماالمالح



صبيربميدمخنىاما

اضروريةاالمصروفاتعلىااليرادمنندءزادماكلشةههواآلنرلل
اثالثواالمالطامينبمارفانلمجبهاكاثانخإةءئةةاالألزيةاصلىهذو

االوقإفإحممنابمانثممغاصرربالاكحثةوالالرئإسفىتتفظي
اهوالانثمالقاضيبمحضرعلنتاةوالمزايالهاالعألنولإاألاتأجيرلءال

وثمذمالواففنصبعإلوالموؤرفالرؤفامنمميةإمااولطاالوقافا

اطزيخةفيرفأواااليرادودفاتراصبماساوالتفىءوبمخإماعلياالهم
ؤوإضلميصرفوكانايوسالرعءفاإءالابمججفيوميةورها

ولممارضةاوجمهوذلكدضألضرعاءلمالتيفاألوزاعلىاالوفاف

رتباثيماخميىغثموميةإهازيغةللتقرضةألاشمائصباالمايحضر
االخمصافدةإاواكةاصقييينةومةاةقمنلجناشرياماط

احءرييترئياءوموشافيامنرفاا1نظارةكروؤاتاغ5غويى
البلدعجماإلاساوممعروفاترةإطاإهةهـالهدواوينصروفاتونةالرثتى

رومصروفاتاطثلةواسورافىآمةوااطهوتهاتلمارةاخوأستوضرة2

دتتحالتىماتالمضإإريفمكلرونذلمثوتيرورويةأيهآلواىتفىأساتثا

ووربيبيايوفيمالواالةفينعانيةوعهلمحةمصالىوترجعيانما
هاايراداوزادتاحاقمخيضاباةبدونيقةةاالوقافؤوانينابررا

سإنوومائةينمإلواالدارةذهودءوآلمناطامدآلتأممهافيتختئ

ريالىالفومائتيالىواإيرةاالولىفةالفيدىوعمآوأرياألالف
خقدواناياايدالتصاقبكانتاالوقافمنضأارماعلةإاشوذ
جريثمنوآالفالبيوتوائدءكيناالرأضيقطعمنتمظالىىبا



حومالممتربمط

ونحأارت7931سنةفياتواارأئدن81العددفيوطمبكاهويتوناك
مابمتاثهويرعلىؤفلمسبانكالصأفييمنأعفاإوزمناوص

البراوجهمنذلكبرءالىالعآربىاتقاطاعلىوالوقفالإللنيالمظلمة

وتدربةالمدمتجداالدارةهذلمألحالجهدهرخافىلمسالىزمااوقد

بمخإشربهانراالاولفيرمأاحتئولبالمرغبحالعملصكلى11ءما
ؤسرأصكإلمدةذلكعلىرهـوأسةونهازالمآلاوكائةمةزفسبءمالاال

فيرضاإءاابتلىكانكإلزفانالىيفاوقةلميعصدهرفاثنائها

اورفياويلكفرالصهعلىعزمإرضاهأوبسبب2921سنةفىص

وفىتباراالصوةةابتيمالبفايىزلكنو2921سنةأللثفيايهاافسافر

آلوتحةهاإوسالةكتابةلهقسهفلىبللهإفتأاوللةالرهذهيمن

ببومهوانهاتءتواهاوهضرنمااسصالربندقضبررحلقيواصاط
منأبمودايىالاكلحلفيالعالثضإبإناطاععلاطالفتأليفها
العروضفنفيذامراءظموغنشأثيمااولفيأايافواعدميما

دالاسسجوازفينةفةامسهلةوحررإةرفياأنظمتعاطييمابدايةندءوؤلك
نواوشعراللمىباسحكوترحالر15يراالمانوشبهاأسالىشعر

يةختشولالهاوىفهواختافت4عدمنذلكجوازفيوراستفقيحلقونة

يالتلععلىلمنذامىبالجوازألرسومالمربباالفرفيشبهبالهابقول
اولىئونهمروفيافتتحى2921سنةايأسنةاتلثوفيوهاعليهالثهص

نسبةإدفيةالىآلرساإوليتاوروبايمعفيئبعاإيدابىماظاإحسسفىمدرصة

اعبافةكثيركمواظإهاصهارتبصائتياالجنمةءاعصإمنالمرحومنفلألمير



خابيرملسيدئحول

كاتبابغةلنجهلهبقومليمانإاااولهومنكانافياابةالءادعلىالثاس
اذمنهااسنفورالهاالهرايةلمىفيصلدويغامذغبلةحصميئاالسمارهذ5

ينزوائدهاناتزةآلالمدرسىنمكتزلولمفالمألصغيررةبنةوتإمادةاان
انالشيناآلنبتوشاطمموكلبمناالمتولينألرواصالةونسيمان

ارؤإبلبمانعذوالذينا

الحكومةةمطبنظارةاييتفىعي3921سنةةالتانيجمادي01وفي

واعيدههـفيالرحمئةةرليانصيالتوالرائدواصدوأشأغواصلحثاهـؤنظ
الرائدولماكانإتبسيرابحسباألدويىالوكانمرةوعاسبكآلالمعية
وسعفيماكللبئوهمىنمبدرنصهالتيالوحيدةالجريدةهوفينال

فتحزةاشغاعألمكابذة1جتحريرهصكلىواستعاننيوننلصايدمةلى
حاثعةرنانةقاالتؤيلوأثرتنصيإتوااسنوسيامحلىوالشيئصرياإهالث
الدولةبينبفىاطزمنجماالفةواالاهدلوادةوالومةءالجاعلى

صباحاالوزافالدارةجمهبةفىنألجقةضإرحمومامؤوروةوألروسيالعلئةا
ؤيةالصافىآلاكتهأظمءنااالكوفيإظأهـاإصد4ءاللط4ءويئيومكل
كلفيفيسةالافيمناالفماتءآلمالشهوبتونةاكصاغءبازا
اشولتواكئزهاصثباشاالدينخيرزيرالوامغيمعظسبرانبثإلخفن
مفتوحةاهلوندأرخزصماهـالقديزترالولوكاتمناطمموهةعليها

ابكثمنهاينهرجالافيإشرطارالناوؤاتبرعفيمومإاواسقفادةطالعة
بيانةهزماعلىاالوقافةادالىبهاتحملىالمكتبةذههـهصاريفوجميع

بذلربواالعلئةالدولةينرباطلماظارت3921مشةوفي



ءرمءالصرآلصم

ثفالاواليواطل11اإلةالدشدةءمهءقىص

أسحىنترصفىوةآلشواعويخةإييسهسهطلتاسرم
ءلىاطثفيايرجمآحبااكلدةسفىسهس5يد

ؤؤالسميةنلى

شحهريهط

و

وتناؤسوتمدناضدتةعرسهمآ

وآأسوذدرآافلهم

السوسسأخوصمنارفإوردتمهمكلمة
اوارسووتدبراورثحولمهملى

برخادستىتلىقدبديانةءسه

ءسإةبةئممموانيهوالتضحللهسهمة
سءالنارلحمممهإالألكاالطيةلهعومهمة

حارسواكماوفهالىلمة
أسأوفيغظوضإصراليدىالشمة

امانسابرابينايمؤتإليتمة
تياإحىأصهفى1عئلىثصنةسألملتهماجهت

مدةالئاءقي1المذحورمبالمةانعتىسطة
مالبءااهذابماهادةالسبليهرمناسقتلروتدم

كلهن

921اسنةرجبفيئةآلونسهاالوزارةينيلىحميرموسة
يئورءاالجمراكازمداايضأيهرانائفيماوظصفء



بيبيرملسجدئحط

نايةالهبرلدارخزأئحولزيرالومنرأىوقدزمإاحذايذتنةمنمةمن
اآلفيوبامنعالررولص

االوفافيةشسرجمرمئحطىيدالمالشغريرالنداالواما

وردءبألتربمئماالاصالووبركاتةكمعالمألمالإدامادهئمدام
فيلالربرإانارؤوعايإلعالألطإاسهجادولةوراكلإفإامن

سنةآلابىذي92فيمحمذكاتإلنماواتمدالقامقوفياوازلة
للهإظلياكلنكافيممزيرالوارافيأصاصالجنذكومن9216ع

سعةفيالبارإرضإاوجودءاتنا9دعشةمصهوفيوالتاطالتوذد

اردتمايةأياذاعرضيمامينماللىباريمانىازءومإراوجهب8781

صلىرحءلددىءخدءاالبمليزبالدمن5رفىزاركنةإساذهوفي
وربةماءلجسرونمهـالارإاةاكرهارضىبإلاوآمةمدةوفيشاالجز

لوجتيماسنةفييرب3ااتإترواوهواألوبرهفيضارهءاذاكاذالفرنسوئة
رضالمه4اثناءزراالى21ءـافاائتياالتفيةاالضبوحمنهررتيماححأ

وليلتارةسةااتلكوفيةأفارامااا3رهوهقوماؤإنوبالجملى
نئةبالتاإرحومتبةؤنجهإجيمابختنالياطأالميروهوبتونسمارةاذء

فىبوئصةتوبالمذأإميمارباألؤاجايمةؤفىوذيألتةءألمماتبيلركازت

صاديةواللةفىإصا

مصيالهثضرذاتخريدةالجلياطسنطفيتهذت
حيكلفياظوإسهـطوطيمآشوارفاممارتي
الشيبشهداظأاةواعذبدالالاحكماألءاؤ



صصيفي

تسهءهـيصلبمرللفا
مإلريتتوداثمإاازةنك
طسسجمدواإمارفاحازلقد

حوهرلدلسهمهممادروعبمسمنمتا
سسهـحشاباظكفوتصإلف

طميريسلهررءويرومالزيوهاولدي

عواشةاإمترىارغبجمأواني

لميهسهليردمحدلئهعبدواةالمالالىصجدا
لقولمقهـأظوردؤقدمالىدائجاممارء

دتدلتضرجمأذالشاكاهنهواتيقانباطنجئةالفي

هـلهـهصمتهللةتمهيزفسروأهاناحميعنترحاتان
مهميريياميراالحررةقإلرالىإةإكطإسالموا
592سنةمناالصببرص3قي

أستمءمءتةوإلمهرةةالمصهذهمنعولمار
تصلهمتط5وبااورفيراهالذعجاحوالةصكلى

ساليهطءثممهذ3ةلءعلىمؤكلثمهءة
يلىءامهالمزفىبمخبلواحدتةنصيالثو

مماهـقدحمعمهصيىااليراطءلمجمماسهكرشدرالىع
سيمةدمهتدفءاوتخصيصلامهاهذالياط

قهلعرياوآلتءممالةءوكانتالعرضلمذا



ديلسيدئحسدبيرم

ةغاللوالتإهبدادواالمشالةوةمنالسالفالعصرفيالتونسيةالبالد

ءالهواتتيمزتفعفيفيواقهةوالقشلىابالدإتاللىانعوالمداددوا
نالفرنساودوائةتونعمهااطممومةينآلءنازلمتحمصءاالثناثلكوفي

ثابطنشيرسإيماتعرف4جةفارضعلىنعنيدوصااممونتالمإلعو
اضلولمالانيوانتاجرعاكالةين6اطكومةمهالهتثازككانت

الحكومةرامهتالتنازلمدةستموابمقثفاإلهاعطيتاشتيبالشروط
نرةءادضراحمكوانيماضوببالوزيراذافيهاثنازعةممب3وداسترجاعها

اآلفرروستاوووالموشلجسالفرنمهقنمملدتانهزهارجءوقرجلذالثفوغ
ىتونمضمردولتهشوكةوزيادةريرالوعلىءلمالتيراالساالميرابإلره

زيرالوعزلاااهاليرضبةمطابىعدةبىوطجةالسياليالألقاتفقطع

ثإطديتونستاريخجملىمطلعوكلاكونتعلىويضوال
لمايةيوغيرهارإةءاالصفوةيخألاسإيبنطفىمءن
الوحومنوجهبايالمملكةئروقشاشرةلمهوالالوزارةليدلتآ

واالفرولاالنحاللفيامةاخذتبهالالخلقشجرت

وتمالالعازلرونأالغافلدمةالرفغونبذضيعالو
ءاالودولةوقامتلإهضاذلولالجهـنصرواالدصواحتقر

لمبدادىواالاالظيمارةولوالسموالمةكاناهرآالئهليقضي
فيطمصرغلمااواالعتسافإلجوومنبلجاماالهاليوالجاعم

منمسالىالسوقهدائرةومنالههماعنانالىاالرفيضحفمن

منيحسالمدبهورالوزيرولماكانبعدىوهنفبلمناالهرولثه



وهـسمئ

تيلمةءمترورفة

يريةلتيهلسو

إتكاماللدلحصممىفطدعر

عتدصتةعلمابترصضةقدسريديمه

تسرههتدتمدمعهمءي

لسالمحمهممبهـعصيميص3س

حهىصنممدكمديآتنط

ألحكوءصقديسهيماجدحد

قدعهيتصحتىلمدهفص

إثرمتلضدتيسيتروريىءلمصا

يةمممتعدةتسيقلل

لورصلممىلجصبعصيصمهء

يايدتدلئشاليممدهعلييماء
يرستهيسوهو

ملىيهـسيصألعيرروسايسةعدس
صسهعحمقوقهتماحعيحي

تولسيةمةيةقدصدص



وييرميدمحولأ

نةمباجرةيوسرينرواآلمرفيمازآلعيرءئرألمجيانياحدهمابنمم
سنةفبراير01يرمفيكرهحافلموبهافيبهفسااليرحةوافةفىبهن

نبحاطءومةلسانعنالوزيرواعلن1إ62سئنةر978181

علىالقاةبظافيبةولهستشفىاإهذاتننمايمفبانرجمةأحىامسابر
ادامناسليءناوليالاالدنقتهىوهواالحتفالذلكفياالهـجمرإعم

مآثراحدىائتىالجميلالماثرةازهذهاشكوغدهةاع5قاتعالىالئه
تبالىالتهايدهدناةشرفةالذيدقيإلىافيثاإستهذاوممبلمعةااطمز

ايخازهفيدالجلفيبيرمذئحاسيداالشيئشةءاوقداليومهذاييمازفاورباط
ناشفىنذلكيحلانتالىالثهمننرجوبهااةفىالمشائةاكهعلىجمهوارقي
جمةالترصاحبالىواهدىءوالثابالشكزاالهيرفاجاباالشسانمحل
باالجماراكاألعليهاوربكةوافرةقيمةذإترصعةآلصطبيوماذلكفي

إاااضيالةعلىزيرالواصكواناحدنطاولآلالستلضاواسعلوفييمةاء
ثزللمثصئوشفيلمفلهيهثدلمراوهواطمممبديوالتءبالمثر
ينالالئققرامموااللتبجيلاجنبهرموزينـ11وحإهثرعيةاماالح

حماالإطليملىوفىاهثرعااطكامواتفقمتومالذالثالبالدهتااة

ءاواجراصارماتابااتابهقابءوالرزيهريربزلياالثيسثرانالى
العوددمءعلىةكاقينةظلتكونالبالدفيورويةثالإللسواأبنالقؤا
وإهدلما1وكةاليمونلمنةاالدالهـتسيموعدماكدراطادثهذالمثل
نلدسقلميهاءلموايئانوكادواإطالباهذهعليكمتهماتفقتان
ورضواجامغوانحلضآراوهمفتشتئتوالتفرقةإفرورداضلمبعض



ءالمرحوترجمةزي

حدودعلانةالوفابسفيالمماممةمعافلالصدىالمتطاولالتاجبتبعيد
امورءيماثفيلنظرورىثالكاسصماهلمجاهاإلميرلوباثثمطرابلس

اطكةءوزرابفئةاؤهوامالوزبررئاسةتحتلمهوجهالمولةا

إكمماصاللمابماقيوااالهاليمنائناتاألفيمووستشاروها
رئبزروقباشاوالعرييبيرمداسيداكاائنينعاميموزادالجراكسة

ابهممطافينءأشرامالحمزائملهررينالمعضاشدمنوكانالديااالمجل
ارضمافيواليخفى6921منةرمب11فيذلكنصمطلبوهااف

يهاااليقاعامنفييماصاحهيمتعيعبنبعدخمموماالجاسهذابمثلالمشايم
زيرالواخمتلقحتىمإااالئاللواطقيتيابالداصا4عفضيوالتظ

ءكبرالديالسعلوحاصلهافرنساالىااألواربهةاكىالصاحبمأمورية
القولىوصاحبداكاذالنوابطمجاصارئيسكامبيتاوخمموصاالقوآ

يبقلماتداداثامومةاثتالنةترنسفياأيرئنمهلتفبالدافيلاف
ئياولىأءافاافيذندءيةفوقطاايةالدااشؤوفيلعملحرئةلها

االهالياعيانطامباإاحتىيةءوالرابرالىببنالصدوررونووالفتن

الموسيونهمبألفىفيوالشورىاطريةمبىأسيمنماطلمجوهالتونسيين
الطلبهذاالىاالصعابعدماالهيرعينبةوالفرلالجمهورئةناثبرستافى
االهاليكةيىءكمرنلمعافملىةلمىمستهبالجزائرالفربشويةالعسكروالت

قوانبنفافىنفسهاثونسفيفرنجساالجتهاقديمةاشسوكلاللزوممد5واذاللم
بمساممكاث721سنةبشتنيالموشسمةبهرهاالسابقاالماند
إرشالكحضرالذينالمابباسطولالمبروتهديدماظاهراوابرطمرافرنمما



خاخبرملهمميدممئول

اجريتولماثريعةالافتضتهذاقامةفيودييقتللمجردذلكوكان

نابليوناوراالمبرانفابلةاالميرا4ءونو7721سنةهلبالةالقوإنينتمك

بالشكرمنةاقتبلهاالفوانينثلكمفآلن11واهدىالجزائرفيالثالث

علىشديداخائويوبمنهروشايونلربقناالصراطوراختلىولماظاهرا
القوانايط4اجراعلىالمعاضدةمنغلطهوافهمهحسيناالجنراالمرحوبممارواه

ية2وابالعدالةئأنسوااذاالعوبانلهوقالحقيقةتونىفيالشوروئة

همنةالقهصلوحهالجنذلكومنمطلقاالجزائرفيهعملنافألراحة
صاغيةاؤهئةووجدالقرانينتالثناداربالخزنهمصطفىزيرالوالقناع

برريتةهـاببرمكذالسيدوليوقدقثالىهذاالىتجيتكذلكوفالفاها
ايرثمييمثياكبتولنىذاكاذفيالمعاوزيربائاسينحالمرحومقعبلكا

واجهةالوداعمالماالميرعلىلسالمإكرجمةاصاحبتوجهولمابممارك
احابةةاالهاهةاهبالمطاتعضبدمنمنةجرىمعلىوالعتاباللومبمالم

مدآآخرالىلحباتورفييزللمثأئيزانقسيمافيائرالمبمليرمالشيئ
صؤلنااليعطيهاانةناسبتالائتياطرئةنطاباتالهتالانةوبو
احدالىروايثالمذااولكاموالحدأفىألخارالحرئةاعطيناإلميرفاجابة
وأصهاالتمرفاءاسااطرئةاعطيااذاوالحدادارءالتفانالحاضرينكبيار
للحداديدنايعطيهاسائيالحرئةانبيرمالسيدلهلفتاهعماراننبق

عاحاقىوسببالولكالىرواظهذاومثلانامتلىثصيرهماوالشار
قبلمنممعةانةيعهدولمفيالحرئةإظةبمرارهوالجوابهذارءاالفير
منفمهابمنالبالديمظكون13يغئقدونكانواقدتونىءاهراانحق



11ثاالة9فيلمال1ا



كيوملسيدمخط

هذافبررالفماوارإينمةوسالفمالةءزتطاالخيرةهـاشبمتةاامدةفي

االهاليلثمدنبهاائتيدالبادارةسيناترحمثمرضاالنهواذامميما
نإئمهايدعلىاياهالتنااناإويةرذاةاالدولةأتوكارةالحضإنياونءويد
التقدذيادةعنؤموئعمأق4واإيئسالألاصارانه7218581رسنة

تنعلالابايابورنادةاسهالىوفاللذلكمضادداآلنهواذاأهاالقدمء
زءاوبلالعتيقةحالتكعلىقوااالهاليمهكطلبتةالذيورىالمثممبلس

وفيويئاثخاصئةعوتليةبانحاشفالمناعوانيماإمفمعاليل
االينابلسيادةرمفلواليتيفيعليلوالحمايئالىويلتبيمةمه

المجبولمةوالعدالةيةأساةالمألدةكالءارثباكاتفياذاافرببلدإاالوغ
األكةئرضىهليمةالفضزةاطاءاياةئةالفرإساوالجمهورئةالدولةيهاط

اتااللسانئةطفطوالمنربإضزفياالىإقصىهاابناةترسلائتيلةوالدش
العظيمةالدولةءنإلماكانتاحارةديةفيلكنائبمامفادبهون

راةءدفيمتستراالبلديإطيمالىالعممكرياطكممنرالجزااهلتخرج
انةفرفهماغلمصالحهواقرضمةالمتصدانحمعبانةبابسفاقربعدم
والمأموراآلميكنويراعجهاصبملليعتبرهالفرأساوئةاااالمةآلمصلبانععلى

مجرديواظلفرنساءليستاحةالمصاذاكانتانةيد01اةلعلنابألدنافي

عليالمعانسدةملنوالذيوهوعليهاإقدملمالدالهإحةمصفافىئةوائدشءة
محفمزينةثربمابقوفرلساوئةاالدولةمنعالمالفياووينالممثصالالىمن

ضريموحاصلهومااخضارالشريفةمسامعمالىاخهياناازاذتاريخا
ندالظمنبهاخبرةلمالذينمنبألدناالةايعن3احااليئواتطلان



مالمرحترجمةا

منفيحمملوماقابلةاأليفبارسالألاقراصاحببادووفد

مماجمكمن6921سنةهبانش21فيؤرحءبمثودبالوزيرالىماءا
ايالرةلنءاالرئياصنتريدضتمبمانغامبيماتان1أهسفىفيهلةفاله
واألشأنفيبياجقاكلموالبلرءاالاهنىيمسةمواانبفيبثانرسه

حىتونسالمطالمكيربهذاليموماكادصففضيغذلككات
الرزيهرنفسمنحصاتءاالشاانكانتإموأالمسالةبسراطبرثرأنت

الترجمةوصاحبضكاههإتابينماكلفيالواسطةالذيكانالمترجممناو
هذهازاثمالقضلاتواطامملاويالنرنماالسانيثكماابهنلمالذي
صدورمماايخارفيوزادوالوزيراالميرعلىوابرقوارعدةالجديدرصةالة

االهالينالذي3تاوةفينةبافةاهمداواتالبكدهوسااثرجمةاصاحبعل

معرفيشثولةالدولنتبألدلمفيالشورىنأسييطبوننىثوفي
الصدارةعماحىباشاالدينخيريدعلىذلكوحصلباشااعيلاسبخلع
مشهورةإثربهةابصاحبوخمموصأبتوسالمدبهوراشاإاوارتبماطاتحينئذ

دالتمبمننونسقيىالشولى4لمبانذلكهنوااتضنبةالجميععند

العالياإلبلمداحلةالمابنفثحملكة11جؤارثباكاثاحداثاألمنية
اطدلدسكئةوصلفيالمعارضةيدولهارضأشءالتربرآلبصاوكانخعموصم

العلئةللدولةامرفىابعداألبينهالءالفااطلييمانءووتونسائرءابين

سلبةميهيعالةباشاالدينخيرارسليألىباقلنرافأباياافناعيهوزادوا

تماشءباراتافيئلنرفيالممدراالعظملوقداسثعمردورئةءمنباشاأساعيل
اليالهالبابمنلالستنهاماطالالترنمحقلبايوالوعيدنهديدالةرائحمفا



سيدممدلير

األحلدةلمعرفتطمصصلساسماسطة
باشاميرالدينحوسبةصلحتتزتلل

فصولميرحرىحمممدمعكر
تلمكئوطيملعدلد

نعالمالةعدفبرحرسعدسمدلمعةلتقةصل

تلجيماهحتوىلماءسهرقدصالمكنوص
اموونافيهةهيةمحمايسرماللثهىططال

لدارناقدوعلمةحويرشرلمعصرلحسبة

تث02حيرمنشالءدئهعكلىبوسلاللة
سمة

رحوماحوأبمالممةاحمىعمكثوم
ءنإشاراسصاتسعهحيري

روةهفبانةيىسمةشععالعطهىدلص
ماكلواقمالفةليرليههلمتماصد

اخالقهوممنىيمةظيةحمموص

اناعايابهمدةيةموحقيةميلء

ختيمالسكيايعصحمةسى
6921ساسنةضلقسمةطعير

الخباربالخهعتممدلبرسسبدص

ولذالثفيها



حومهـ11ترجمةخ

مممائمااأهفىقيإةأممالمواءلتداالباتصريحمءيألغظئمانالىلمبفان
الىسافارجمهداويالمذةتإخاواذاشيميملمعالجةسافربمابمحيث
توني

عندايمصمورعبان53تاريخةزيرالومنمكثوبلهردذلكبعدثم
الثهورحمةعايماسألماولمااوليةوفيشعبافى21فيضالمزبل
موسبعوغومامابهريموعكالنااطصوصيتوإأمكبلفنافقدوبركاثة
نئا3ودتفياسرانظواماعداقئيماصوعكلىعلييماثدإهمنفثلكغامبيلتا

ايةغفيلفالةالنالوعداتماممنلاالقلمجةالمهاءوالنانفعةنال

اصالقوة

األزيرالىاقوالفياالضطرابىهذاولبهألإيراحبءاعيؤ
ألونىاكثوببهذاكالىاالستنسالوزيرزاجابةئفيماوظامنفييستان

سهـحرفافاالوئةبرئيسربرمكذالسدالشيمالمدرسالفكبالفافل
طلبمناطرضتموهصمااتةالئهةرعلهيمالسالمبعداماالئه

هذاتمأنتمابمما3لمومهومنلماهءاالوقافشةإسةرمنءااالعفا
علىلففلمانتيبربمنهوالذيشالذالشهجميمفخيرسؤبملقهمعاا

لصحالصلىتموابمماانالئهلىبمونررجممابماسهمدمفيرألى
الوزيرطفىمص1ءاالمزااميرربيماإلىالفةيرمفأيمالمواالئهفظودمتم

6921سنةارمضان3فيعنةفاءاالبهرا

عيمالسألمدبهاماألنصآخرمكثولهارسلنفسيمااليوموقي
فىنمامنأمثكلالفارطارالمث52فيالمولمخيخناكثابمفانةاللهورحمةأ



دلصليرميدئحوللع

فيرجمءويمراطمااماؤوافيالمستفيمأطريقاسوسممنمئةثقةعلى
مثلممنذلكربةيوالررتموه4قهخيرمااليكمبيأهمهانمناالجتماع
ماسواالثهبحفظودشلحالعلىواذبيميجمعناانالثهوفرجو
قائيمافىاصنءصكلرريدأمثااالطاحدبتوثسالىايربهةابصاجعلىوقد

بصصأاباخةقدذلكوئجالشرراتالوزيرعوهكيمارااطمالفوجلى
لىءرءورإئةالتوداإسئلىصسفيبارسجوممعةمارآالهـربهة

ألازلضمسالةبانضاكآلرائيجماراالصاناماإمابهلىءواؤةاسياسا

اوزيمكنؤلكمقابلةوفياليهاؤنسفمهنغا01حركوفرنساةولءبمسا
هأيغئريالبانألءولنهبعدسيىيطيماواستيألاالمارةلكلىادالهوالية

ويوزيرهلميءويوفيالوبرخ5عماطااذاصلةافانأيرهاتا

أألفابرمءيىالممهصدسمنالىقحلىوقدلمهاوادااعلىاألساود14ثعود
مافيمزاتءاحقتاؤوللاظ89211سنةآونسفيافىلادظتإ

دئةءوالهتوفأباأرةالبألدنءواخرجتةالوزارةعنلءاسإناة
جاهةالووارتابررهاراكلتماصألةيزانءاطأرانظالبيمانظرتبلب

درجةاولحماملوهو2رنساوإةاإورددراللصيرنماننثنءلجريده21في

عرفافىإهدؤالوالىالذلاموابمفةئةذابلدانافيزبممتةيتةابوبتيألهـ
عواإئلصاااأإاالنءعزهاياماألخرهما

باطليمهاصويرممايومأييفىوبايئبالةويومأوفذفييرمأ
الدولةثغاضتآلصبالةسمانيمانيالىديرةااإةتجاةالتالى

وكبنعزهماضيعلىولمجحسرالحياةبذيذيتفوابقتةذنوبيماعنإيةكااله



بمحولماإ4ترش

توحهريتهماناكطسودلتلءإهدفانةألإثراصاحمباماصذقته

فوجمدذكرهالساقاطمالياالميرمارةاهدءوليكلىملممأالمرسبىالى

الىوساراهةزاكهلىرر14أسممةاطةمط41ةهفيإاارالمثلرالى

جمةاتىأصاحمبرءوالصاطبنممطقءعللمءاالهذأااليربمبربستان
غزيرالرنئةءوطهعلىالالدياليرتىالإاوليسكلىدإيرداعنباكف

ءاالعمدقاضبهألأمثحمق5فىضرجمتافىامولساهدوأفلرمفىا

رظقيلمألدأافيهقاةالنآل3إإآرجفرالممهةإيالآلشفطواصءمن
هذدةوزفىخكالوصأاطجآلرفياهالفىءوإةاطرةافىءلعدزطلبعلييما
االمادةلوالإيصمهبخمالوصب9اعلالذيكاناطنجرفىلياذاألبازيرالص

ردالسةةار2دطااحنزكرالصنامةكألةةاإوليةإسمةأءاءاثحسياقي
وللىؤدشفيالمساقافاالثريبنةالشريروفىالسبحيئئذطئوسهوقد

فريضةءادإمفيناسلاجوازيغملىالوزيرحبئوخممةالىتلكصكلى

أفهودآوأسفياالشرافادةواوهاطالنهلىصيأارةوزياكبم
يرجمةاصاحبرساوثدآلاالجازيرالوايزمزإ4ءحموايمةوا3ببرا

هاومالطهوقممدالهابعدفىيو6921سمةالشه62نيثونسمن

بايقويقومأرالنديواءإقابلاوفيهوةةاأوممرريةلىلالممكت
وتارسيكفاآلبالوالمئةالتفيةفىقيلهمةفىةواليقيماافىةأفيذلكنو

فيإوكلفةاالدوايةائةاألاالجهظامأيةةنيمءهانبييثلىاداروفد

ررةهالإلدلواضالتبائثيإتايماوعنيناللاالئنالدارةىدنتو
اطكومةعلىداك13وفرنجمماابرطترافةاقثرماببإمذلكنولالامهنها



إوبيرمالمسيدئحول

أقابلفىوفىازاطإالىسارومالمرسانثمالماليةراوصإكأآل9إاقءأصرئةا

إهدثمؤؤادتاواكرماالميراالسبقسينينإشراولمطإإآلغءالممكلفي
ذآلثافامحيثورةااورينةاإفيالمزيارةتوجهكوالمنالالحجآلؤرفيءادا

ئةالنبوالضرةبوسلوهناكالطريقفيعلييماذامثالععحيرضههـوكانايأم
ررةالقصخطوطنبالووالطفلمبدنةالشةإالئهنطالبماويلةقصيدةة
رماولسشلءاالسدةالىعزاقرردتلثاهظهىاةذالثا

راحمثيلتاكلالئهبابدنضلومنقيوجهـتتحمخيراطلقبابالى
قمادمكلعلىودفىهموفضالثضارعماتفدشالئهرسولأيكا

المآثمعتابطمنضافيوامقضابالىحدلياللةحلقفياخير
اقءدئامالتقوىعلىواسسةتوةليهباالطادماعويا

المالزميظسمنشفائيزمجل1هماموريفيهالذيوانت
اص3ظءااالنحفيقدحارةبألدنايرالنهارسولإاال

ظاليكاقلذااذرثصحةفنةجمائرااطلقنياطقضالفيريد
إلمظاوارزرىاسأوليإاإإلدشاذباظلءفى

ئملعظايرتجىسواكويسوعلتيوبواىهموقونرح
مالعوااعالدينيحلامميماملوكناكلقادياتوللعدل
خلحسكلىمازاليروتالىمنهاوسافرينبعالىثوجهدوةااالمدينةومن

رهةلفيالقاهومااطامطىالجزهذااولفيحلىالىلحذهبرلروتداسويسا
القادريافنديساالنالسيدألسندالسيدالسماحةصاحبوابهرامنءرم
بعداداشرافإيب



رحوماأآلترصبمءز

إمةاإماتاذاكاذسدورواليالفماهطروتالىلوولما
يىممهنالمديهـنةاعيانبيمالتةواايةءالريةالظبمزيدباشاتمدائدبهر

حموكانبتماااإممهءإضناوانإطمائدبهرنفسيمافيئمابقبمالجنومسيب
تتأسمهائتىاطثرئةقاصداإئةبمفىدءمهاالمع11ء هسريىجللى

صهنوالقىالمدأرسئكزاروقدخبريةمدارس2النشاروت

يدييماينةةالراقاالتواإصائدإةأهم2أشاواةذءإلوالاالساثذة

حداجمابراهالمجومرسحاإالطيغآلالدراعرءالشاهنأهوقدابتهافي
أامطإيئاينبهاوااربعةذاثقيةئلثإقصيدة

يمالمحنورهاشرقالشرقفي1غرأمنألكتارالعليبدد

ومها

صمئيماراحةليديرىالسقااكريمل5بالماهذااينمن
داخفذءتألثمنسبيرمصطبيروئااوصاة

نفارةبيماصاذىبنتلعلىماناكثص

أالشغلهولاءيواللوذالفاضلاالديبايفثمدحهوقد

أمنءءراةفىصبةابيروتيااكستيافنديزاسم
ءمىأالذيلكلالهتيمابصتواحرذزتاشالزببيمائونس

يرراليبيماخبير4الغمصاطالدينعلىإفار

ءاطسرالدهر11ؤمءجأللةالشريفالععلييماش

متاللىااليامأسنةبأنموكلفياطسعاةوسيرت

الثمالدمشقالنوحهةييمارامابرعآهنالثاقاماتوبعد



حكيرمطلسيدغ

لمالوفىانرءيرزااراقافىاداالميرصالسيدلمالقاةوالعغالمماإأ1

الىنوافتوجهآليسونعيمالملقإطراشؤالثاجأكراكمبذلكفي
نصيلالمشاكراالمنبهثوبعلوودوهالصالقسمافطجأفة

والسالمالةاواالمتوسلينحمدلئهمداطيمالىاالرحمنالئهبم
القادربندءالفهلاادمءمنآمينوصحبإلآلهوعلىلمينالمريمهشدعلى
قااإصاحبملااموالاضالةالعالمصابالىاطسنيالدينكا

إفىامامالوابممهعاييماالثهادامالحترمافنديبرممحولسيداادبثيئأسنيا
يمالعهممةبدوامجمةتوايئءوادوالتكربمعىءباالرونةةيةئءاهدا
ابمخواالةدهاماوجوصمألراعنؤالالهاوآلريرلتإوجبفا

الدنادراؤندياةاادعولدناثءبافناقدوأنئازيىايهبملىءبسماع

الئهزإعمروالسبثمامبذلكلناوحمثلووداعميموهزيدسالئم
بداغبواشبجناةبمةوداإاشاببربطورنجهورعاثنوزا

السالموعأيكماالرقامهذهامتحزرتواماسكلىدعكابمابءوطابم
الخلص79سنهاالولىإدىص61في

اطستىالفادرعبد

ضبهبوابمطةوتالارستانةااليىالىوجلفياإرحوموكان

االبمرزيرالوضاباالهرااميراالمادرالىأللضرلشبئالرزيرواصيما

ولئهالمناسكيثزفانيةالمامالسالمفىبهامارهعهالئهاطالمصمافييديه

بالا4ءاراطرارالىافيالنينالوالىحمجوعإلىادرةاااسظعولمداطه

الئهسةيةانالىالحالاةءراءفيفلزصنااأطرنائتىلألسبابوالبدن



مالمرسصثربهةطيث

يتركلمنوولييئحوالثهآلالتهلكلالىبايديممواوالثلةتعالىلقرلهمرباء
تودسبلغإأاىنربهذاناأل7921سنةرصةكرةنيوالسالمب
فيمصالمررإقيالوزيريدالرصمولمنوخواممهألبمالترصاحبإاحىمنمه
اطكويةاسرعتاليهالهوصوخبرردولملالمشانةلهوصوحينالىئفيماوظا

الررنتاتيدايمص11المرحوموهويؤكالىهأوظبهميعبترجسيهالتونسية
احألقرمممنرأتيربهةاحبعكاألطانهنابهربملياوع
افةأسااالصمإفيمثلىرجودمايندر1بموتلدهفىتودنمهوحالحلفهذا

الهثمذيدةخمماوعرافهلسلفيماومةااداضطوقتفيالزمانهذاعنفور

الحفرةمدعاطألثةبداراهعتقرلماالترجمةصاحباقثمبهقمابةاكل
مطلعهابايدةلمطانئةالمى

ءجمداطميدشماءقيقرجتتداأوريدوالمروالتأليدصراك

ولهبةالشاهانيالجلوسسنةوارخ
الحميدبهاجبىليممنىفةتاريحهاظائتالوالآلفدبمثهرى

العاليالبابمنيطلهيايترأالرزيرادسلحتىماالثطلولم

يقدمولم41مصرمةصةءوبدونسافرانةمذعيئاترنسالىلبرماعاعاو
باطاحاأليطلبةلمانةراالولفسواواغاالوقاثنيادارتلعنحسابآ
تونىبيناالرتباطمولىالتحبفرنساالنآلجمنعلييمافونسافنصل

رفألمالدولائرسهبينمنانهاختئأدوجوهمنهويهباامائةاوالدولة
ىأخوةدمناالسالمئةللخالفةتونسلتابعيةرزالمة8821سبنةبفرمان

ءمساواؤسادماباشاالدينثحير4اكربراصماحبالئحاممنالرزيرثيخقد



البيرمسشلسبفى

ةالمحرسياسدوسوصدسائعلىإمةهاإاولةالعواطاالمارةلتولي
داكبريمالعدىوزيرهبيدإالهورعيالنةبايدقالىامدةفيالنوزرمة
فىجمالالىضكبمارإرىواسمودهفيحمالاسمايبئمممطفىبذلدقد
هـااومصكةاتغير531بيرمالخغاجاخوعلىتلساعلىإأاالستا

ايطإماإهرهدأواصاعدائيماوإلجناتربرآلبابينحالتتةالىءوإئرمننا

اكرغتارآلباالالجمالمةلتواوزافرناظعلىدكوىهناكتكااذابانة
3هـتمالتييةكاالإتطالرالفنياكوكنفئرجلمؤنساناذفيها
ةولاسالةواهدسنءليءاالبننىطمكلسكتإاثبئولمطنةالىتقيةءا
اتبواهـباسهوازصاآلتوفممنيخرلمإيربهةااحبصهلمأللطةاوآلاما

فوحضاأءيزأيةاصكاروزيرنيماآلكوةبمقسزيرالومنعلييماممضيرسي
إزيصامةاطممورجكالأربممنكئيررةالهيومداىلوحضروقدلآلن

اانج110قشاهـشمنوعيمزورقاالكبرزيرالوبامرلهواوللميالبحروزير
يىسههناتواسعدبجمهوربمحضرالرزيراوصاهوفدلباخرةللتو

ابىحوامارةبالىاقيتهماهذاالمحترمينيناطرن4يكدايابعضالحضار

ائلالىمةارسالجريدةفيسنوتاشرهبةالعادةجرتررفةاإلوقاف

هراتيمنفىاإلىكةموءفيمحفوظوهوقطنشرهيقأخرولمالنوندصي
االوفافادارةخلمنةءبراذاازبىرهسةلقهكرجمةاصاحمبانثم

بانناطقةفوبةضةوشدوقالصامينوهنااالعضجميعيناعليممضى
وتلثالنياضارمةنفيباقاالوقافاموالمن7نيوالالحسابفيبهةالث
الواحدبالحرفابنصوة7اإللرا



لمرحوم01تربهها

وسأسيدناوموالنائحولعلىاللثهوعيملىاطمدلفة
فضرياالت

939353اآلم01

243978403

5395094ام

05115368ا

ا3434بر5ام

كامبانضالتاريخ6921سنةاوخرجادحسابعلىالجمعيةتلمها
وثألذآلالفتمائةلالدبهةنتفاجماالسابقةاسنيناحسابات

ثرةءوريالفرياآلونوألتنينآلوثسوتسهلمائةريالالفوكسين

نلىوأإريالوثمانمائةآالفآلواربالفائة5ثألاطزحوبهلفضةنواصر
وكاتالجمعمةبتذابهرالذي4فضناصريونصفنواصرأحمةثمااألرياآل
نواعرسبعةاألرباألوسثوووريالافاوارائرنمةتممهقدرهمالالفاض

رإلكائةوريالاالفثمانيةالرئيسمنةاخرجةفكلناعريفونص

4اممفيحمرزتفرألماالفنهسةصرفزضةرإبئوعشرينةوخم
الوزيريدصكلىمصروأل21يدفهاالقابئهنماثدبمرثبنفيهاوخرجتالدولة
دهالقه72فيعةمؤريهرةاعداهمااآلنالمطالقالفىدفعهاواالكبر
51فيتهامؤرضةوثانياثنانفرنكالفابها9164عدد3921عاممن

الفصلتولماصرنكةاالتئالثةبها6653عدد5921سنةالحجة

الثالثالمفتاحءبابقاءقافمعئةالالداظئةترثيبمنوالعهثرونداالو



يرممحددرصح

كطمومممحلسعوسيلشامحول

ولعهيالميركرحسهدتدحر

تكيرتلديسهـشيئاسى

صرتصكسسلسو
ءدىحترمةسةمهكتير

ءهرمعلومةمصمومرء

كتبر

سعرمصايحتىسعة

4قا

يدلفصعقا

ءحيتخيريمى

مدللعتمى

لعديدبطم



حوء

لعليةهـبدتماصالثلتقدلة
لدىكريحسصليدعطهسطو

حوهصيمررهطاموكرثرل
حممهىتطهيقيرءحدمرهتريعةح

يلتمايةطيرقيلدملمطاليةزقديمه

عتماصمويتةتسامعالهعلوميماقةمالحطتها

لقديمهيفمهمهءيلمصاقطاممستو

4حههوحعهدبلمشاللحصزلمعما

ياحلدىلمقدفيممتا
ممرسالميةزصيقتمشصر

ممدتءحيدجايدهوغرصهشها

صترمستهصعقدخسلتءاعدتمقةسل

دةعإلتلساتحتىمههلىيهت

للهصشمهةءىلدهولعد

رتقعتدقدمص

ءصهلحإدللميرسييهعلييماشوقثرممي

حعايعيمةلساتكس

لتدحركةسمة



دأبيرملسيدغط

فيصلبماوغيمارالتونسيبناحبائيمابعضمنتباتءعلييماترداالثنا

يوطااصوارضائيمااإوايطاافرليمقهيينالوزيرتهبيهطثونس

هذهببثجتييماعإومحجحيةاثلغاوكاتثانحآيومآاآلخرواغضاب
هرةواغضاثهاياااليماالفجائيبالليالوزيرتظاهررصاالمفعرةااللعاب

ضولمعواقبةؤمنالذلكالناهانكراهتهاانةحتىفرنساعنواحدة

مجرارضكرضئاينسوليشاهءماكانالرثاغايدتحتىرشذلكعكلى

يبهاعلإيتهاشنواعااتودشالىفرنجساولءلداههداذلكفيصلمابةا
الهدلمطانيةمرةاطاننةولوكناكيرنااتكتمابيمافكجذلكإناذ

المممنئلىهذهفييريانلمانقديمالتربهةولصاحبباشالرالديناهرهااصمدرت
يانفييماطضفصآلءلتريراذلكفيآلرشااحبصفيوقدانبما

ضواستخوصذيثافدئماابهااوارتاطةنمالتودالىعلىالليةالدولةحقوق
الصحابةقومدةالمجاهدينهرقدانهاثأسالةاالمماممةتلكنقاذالالدولةهم

دهويراماألبنتيبالتقبريروختمغإنةادولةيدفيقوعالومننوالتاب
نقاذأتءوعواقبهايةوسهالىرب14اغللثخلهانمثلةالدواذاكانتانة

اجثبئةدولةعالتحالفااءيلزانةينافلفالمغتصبهامناقسرإترنس
عنإالتنازلالحالاقتضىولوالمرامذيثنيلعلىابساعدإتإضرى

جرتالدولةنتوالخالفهذاابلمةفيبتررتمينالثواحدةمديه

طممةإرةخممهخيرمندةواهدينةخسارةزانعديدةمرازامثلرملى

وااللمعيذلقرحوالدموعقريرالةهذايمتبببرمالشغكانوؤفىمتهابر
يافىجلسائمملىولالةيكرلبوكانصسدهيفتكوتجذدركىالذياهمها



المرطرمتربهةه

منالفىوهذافانتفىةأدولةآلولالمناسالفرصةواناشبالرقدكاحذرال
منشآزآلءخوورؤيماريرهااهذارجموسيأتحدالطوزتالزثالزمن

أيهااودةابهرب3هرحرم11يشدافينرنساندمتترولمالمهورسما

العائمةلونةاممنماتبقيمفاشوونابرةلماطتيماءنءالتقربورام
ينمةملىفيواقاماكرضالذلكايطالياالىرفساةاخرىبألدانىوأسنء

لمهاالاماشراءاالستانةفياقامتلمدةوكانتوانهمنلقربورنولية

إزأحمةاعنزاءتباءدالصءواالءامفااةاشمهثمتءالعربىتاةاوخصومتا
كاديمصرمااأليممتيرويهالفيمالالتدااوالمناصبطلفي

اكاتبأاشقزفاالفدادةالىئةالقهسمانإألنخرالقادريسمانالسيد
نصةبماايربهةامماحب

اقراالمناالطربمهواقاالشومنقيهاناوهذاركتابب
إعجياضذقدلاالفضتءاةوااالجملاإولىذلكوحبالكيف

االوصافملىييانطرىمالمزيىاسلوبماابمصكلىبالفكرواحاطالقلوب

ءوشهازائقجنابىوعلوقراعأغعيدةفىهالرموالمالحميدة
يةسوبيمالةضفىلبعثرمةءفالةلىواؤروعفاضلونجابةمكعم

وانالهبقاتعالىالهاداميفىءاممهلمووايكنسجيةلهارةمأثوكل

لقييففكوأاسانيميلهاثنابمراخلبانيناههـهانكل
واطفإلالدبهرمنذكرألاآنمزلتالبلجنافيعنةلحشاالمنيرشخصه

الطااليمفيابمااالبينلييالةاإولىذلكألمحمنصلتةبمااخرهة
باأطناذلكمنببروابهااحأاآلعريفههذاقبلمنقيدمتوانانيثم

كأصىإازصد2



لرىسيد

يميماعدلقصومعدمي

رصصيميمرلحر

ذحةرلقصعةلحقلىم

رعيهحميريممذسسمدلىقدلتملد

هلىسالثتيئملعدهدسيرهد

يإرفهحولكلي
كجألحصرتيلتستسمةش

مدىف

شسعماسفد

إشاىماليمبصمإتلي3لنشيع
حململدهـحرمابحصملسه

لدلئهسقييدممهسياتمممإلهعص

مرشرميىمحميعحهقحويهمهلة
سولسسعيرسقا

فمدميدمدههدسحمدلسيدةءحي

لدهسامعتةحمى

ءيرذ
يمصمت

هطلعتلعجيماكه



المرمحرمترجمةز

ابيحبكنتعالطهلىهدانيلمةوااأأاياديةفرتمطةفىالمثما
العابةالمزايااربابمنحضريمتلطبماإفعائلالةلالهـروفإاديي
لمهاواهالمنافيابارإودمغلملهاقديمبةنقوملىواإوؤقؤااذالواضلةوا

لدأىا

المدىابوأ

السيدايعزيهرنامحواالحترامضلالةذوإماىدءأالماوةؤفى2لم
آجمنالئهألظةبيرامئحول

سإااانهوسيافىبمأمرفواالءراميئاءاغمالممزيدءوإور
الجلاكرمسكلممعالبإتاوناتشرةالزمهذانايرفيآلوأمأل
حبرروانهموروسزفيودتلملرمماهذابمظركان
الدايرجمه1ساسنةةفىافاذي7في

لىهاسدا

االستالةالىودااعلىإتيعاءآلإثرابإصقةااتودد
لميقوالسألمالمألدمنأمنمبأنمهاألكرثلميثبسوالممه

ضبهبالطفىيحماركانألةحبمايةابرلمألدقيأللمسهإااإلمالسكنى
انغيربأنطتيلههارجاجمرالىعددعفي4ءاتواذأكاذينالتوأممه

ءاقووهلرأدفةدونةالتاتوإدصحمذهةئةقيمأبمرااهذا

هذبقىاةحيثمصرسودةنهـايةةعلىجالقسطنماجأئةالى
اهربواإلرالمألداوةوياقماولثمالمعتبرمدارسدىءاصيأرفءاال

البلغارالءامنوارنهافىئوجهومخهاكأ1رسيفيليلىمازايثسىياوروما



سملالسيدئحمدبيرم

اطديدالسكسيةلئتأحيثفةاطدارذاءقاالجاخرةكبومن
عابواايردآالمرةاسةاهذهفيمىزإوقدوبااوذنوابىيئاثذاءا

يمنولمماخصوعالعذابمنقمامةبانهالفولفيهحقالذيايسفر
فيسوليفرنساوئةكلماتضباألاجنإئةآلبلةيتكايربهةاصاسمى

صرعيوكاناالفةتلكميتنههـ3ضيراعايعرجائتيإبألدافيوإلاههالت
اليهاوصلوقدلترولهايرىلأتحضاالستانةالىعائلتلقبلالوصوللجرإا

ووفيجأزإقاولاستراحواانوبعدألثةاويرمينبنالعائلةلف

01جمةالآلسصاحبصكلىرروراااوغرتبوشاياتواالغراضالدسائس

ولطحصنشاياتالوتلكمبنىوكاناهعةمدقىالفيمانوقطانتوكافى

اباصطيهاشفهاوروبايبيرماثنحىاودواثناةبممبررابئةالالحركعة
قيحزازاتثباطلىأهاهنثيدةبهءموهزافاسدةاقواالاالغراض
بمائيماوافائمفىامنبالمناارباب0االيقاعوبغيةلىالحسدمنصدورهم

جوفمثضيثهمةمحللمهءوصاحمبهمإلىءةباالسامنماالننقامفارادوا
الىبدينهإياجراحمذافالتزمالءالرباولئكيةانافيكرضميروجمامفا
الستةمنلقربمدةويألزهةييتلفيينزريانهإلمئةاالاطألفةدار

الجمعةنكفعالةفرفءاافىاوايروريءلقفثااألههةحيخرالاثار

فردظاصاخالوالصااإلبرالمحامتوذدمنءاالثنافالثفيرأوقد
قثكطببهزمحاؤظباشاحسئاطاجالضووقىالفرلرتلطفالمدنيافندي

السرفيلهاييمانالمخلهلئةاالثالمذاتالمقركابيناقربمنمماسكنيماوصلع

اثيقاللمقلهاواءامااءبالدعالبةوؤبالشكرلسانةاقامامالنئةوا



إرحوماترجمةط

ماتيزاىاوعايتينإألإكربماءأثهولتفترعنلمالحاقانئةضرةاط
انةحقسثاإوعهةرضائيماعألئمريظالدينبلاللهأصرينتالمواميرن

العهدوليذاكاذوكانالتالثريكزريىالمانيابراعاوراالىيهديارادلما

لةلىطليكتبميىالثيئالىلمجوبهافىوانءاالاحدامريلاطيادفيبه
لاطءليقدههابرأجمنالىذهابيمافىعمعةلمطانيالهالمأموريصحبمامربية
نمثرينإوااثالثامعةايومالةولبهدلكوكانالمشاراليلاالميرالى

يسمدلماالعنايةأماظانبهرهدةءعلييمايطلقنوبم9921سنةوجب
فصرهالىسالأللتيماوصولوبمجردالمسالينيخفةمنمنزلنيماقرببيماعلى

فسزبةالمطلممتابةباسرلالىأجااالميذلكدورءبعدلمدزالناخر

شاةلقأطتجةندهاطمدسالةالىوثككاتبياعلىوائقكثيراباال
داداالستالتاأمنرةمستهعإلةياداناثةالىاجاعلواراد

روسمةالةعلىاطاثاالضالقرممىتمرسولعلىوسالمةوعمالئة
ررإامافاقالرميادينفرسانواصطابيماآلوعلىالعتاقاطيلءواقتنا
عللنيلمابوالمعارففيخهيرودرايةنبيهإهةأعنيعزبفال

انيفيوردحثئاآلإقبسائرئةمثراه1المناغنيالمؤئةشاالطالق
تالجانهاالعرابغانسيماالالجرابصواصمقموداطيلالشهير
الءوتفلىااتر011نهاءلالفضلالىدومفألالهاسناليتشات

تشاركاندتفالمشكورةإالضألقيبذوتبالحذقثواستقلىالعورة

الذاتلمطافةةإنابانواعشرتوزكإلاالدراكيؤاالنسانيئجالن
صالمفيراتأضدياتالهاوأالرالتايلنواهفيوالمزية



يرسيدمحول

سهقرتتهـ9دتوتهممتوسماأل

كألسا1ءمتحهـلد

طصيسامحءهصصسعمات

معرمآفتماععةهرحمد

لعماعليهايةمتلهالم

مةبرسطيمةصهوتهيئحت

وصحياصهيىرتحتا

سءدىلمكهدعمة
التمممةثقتلجيامض

دلتتصةحم

وتحمعتويروتحرهدلت
شةلتسايصالساثة

فدحلىسممتسستجمايدب

يةيحدتءهوءهوحرمسماسىلق
مهىققألسشهيرلصمات

للممتهصلحمومصوصسلسلىهميلىله

صمةحدحلىهـكميزمهصدلق
ءشتما



وحمة

شلملسسصمطءععيماارتملععامحر

حيدلهصرحراعمولته

ثحةسلمستهوحت

صمىتحيالحيلء

جموصيحومتلصه

يشيءبء9يرحمألص

محدتقددمماحتامتدىآلتأل

مدكال9سهءلعتصفدسق

خلمسلحهءطو

تالعصهتكلمصحخررلعمهسمترصتى

يرمةطةيزتمتممدمء

صألالهـزططيزقهصتفىلحرفيص

تقووتمدحمآلتهرئو

ممةهةصتسصهرصستكات

ىماللعقا

سياكالديقمللسلطاتد

صماسصلعدمدصوصكتالةصمصيللسحة

لمطابهمحسدلحساييليرم
سما



لرمحول

هدرصردىقدسثيةعمتريمستت

ءلمهمءبءصةسطدعشرشهرءمدش

هدجىلممنافد

لصهلسلطاية

غةعكثرتستقرتمالحت

يدتسهيثعصحيدصرت

يتعيسرتلدتلةعتهس

تصصهوصتشاىطأل

ءيةييلنهصسلطاليةلحعترنبشي

هدحمهقدحأللقتحطممايدتحملى

كاىءحةصصلعمافحصاعه

ءحاصدهـليسهدصي

متقدكيلحطاللتلعطىءمتى

يممايمظهقتألعيسلفهلله

يتحدتفهلهلسحوعييرعت

عسريسرمملىميرلمدللهحوسكرلطامة
جمرهعلىييعةقهتيمتيءلمهمليءعسم

لدتدسلطلعدشيشريحو

ئةءقةبيديتصرتلسلطاعىحرىعمص



المرحمومآلترس

أمااالازيراالفئةاطاؤأمامااالرتتيهغازإذيةءاالس
فقلتصرؤوراضىالرالنفهسصالانالىءآالئهدارادةتهـوحووراس

انتاأححنتاتاذءرزينهـاأوإيرالولإكلهورديعحةاززينفسا

فاطأاذالكوؤوقلملىوفضجودكطاشتواين4عداقسطابردتشا

ءأأرضوجهتوايميهىآغامنالظإبهاءوراليسائتينايةاله
ئللتيتاالثمولةوبيألصواسقأقيإشراشررييالمط
األقدسأباالمطهتونءيأإربردابمصاخن4ويااهائل

منبكودفمهالالمهاماع3ردجم8ةتإإةنءوياااآلماعزائم
وانرتؤإتالهليمجعكلى4إ6ؤفيقءسالمهشهاتامي8اوااتلموأا

ارو5ساالىاتمءمخؤالناونافىلمهزأتوالىاإلرضراةمماا

وبهممهانإا1لمثاليرحموذوالهرامابةألءثافيكأمتهشالدالله
هساراالىعداالبةألوخاؤآلآلمرالهاآلءنةكاإاإشةالهلةالدشها

اسدفىأن3إظءوااجأللهمااالتاماثصهةعليوئا314ءامزيدة
وفة2اأؤهنإنااميروالنا4فيالىاعينةزاأراروءإموااابء

لمتةكاالماتيإةايى4اطهذءناإلطأظمءااللميفةاصبافيالىأمدالتاة
أئةظطالتمراشالوالسالمالةالسصعإلالثورسهنخااسناثاأفيهـ

ممدلثلواظأرهـإائم1لىأممألثوراحامميمافيوئهاءا3رامآلهان
انالذينزيزءلقوي4المهانممنصرههلىالئهولينصرنزلمصءث

نعوا3وإمروفباوامرواةالىبموآوالمألةااقاموااالرضفيهممبها
2اسداالواجمعمرهتلء1فياالثمراكالاالمورعازبةولئهإنكزا



دمببرمئحولفىلسب

لمههإهااحههستبشناباالعةسكلىاعداؤهمغكسحةدبرهجمالمألحوالمه
إتحةاةارباسراتمءضراينخابخ4ءإدالييماصءبالدعاءثوألسأابممااممها
حضمنرزثواأبةءااللماثسفيالثهبمشيئةدعواتناتظهةااندوإ

اميردةلسهيمونانءإتناوأمد4واثهممراليةاملهإنءآلااالموغ
لدىالقبولوغاءوةوالطثأالبديومنمروفةالئههايلىينائرمةا

ؤوفةوروآمالىالثهعلىكاداالحباللىزيرراألماثدث9حسنلىءجأللتيما

مدارجاعدينلتمزاليةالرضايرةالتمكممطئةهـاطزنادفلقور
6مةالساطاآلإضاانيمادةالمه

إرشهءاالفوةعههنالتالثزاأليفإالثمغختهالمدةنلثوفي
يةةعنيماةبحثقزالىألةهرومفييقةءالاسمارسالةيروئ
ودوايقالىاسبابوبيانالشدإىبمةينالمسلىلميتحقالىلمةهـء

مةحواناحراواالنينءإإاسيىالهاتالمطاؤجسوذكل9ءواح
فيدلاقاشيئاليسيأءشرهوهبيدارةاتجرإمةءلمألاكاس41عرمات

االبمليزءنبالمضللءواباذلكلفيحررفىوةبةاالجةالدولبلما

دخوالبممنمسرورونينونسبالهانلوإألمرضإإةوالسهكن
ازلوايمهاينهالترنمانةوابيماصفيييرمورامباؤإوضحإئةاجولةفىتقي

ونمطواشمنيالوطعلىأفيرةوابلذائذهموالتنلقياالتفىءآاالئم
علىتداواسهيةاالللمجرىامةاإةلمغصدوامجواربهمبمليتمنون
يرجمةابصاادةىمنوؤدبهانتآلءمقطويلةايةوإةإئةعةادلةذلك
اآلاصةالمثريفبوياالناأولدإسنةكليحقلانتوأسنيكانشذ



ومالصرآلتر

9ريرالدذهقياعمالهرآإألكاناحتىوؤاتهعلييماطلجندراظمبائقآلث

ئةطهـاالمواضخمنخوضءفيوصزلةرسيمتبسنةكلوفيالئه
رضإالذلكالتينرسةااالسهفيفادقداامثويفالدآنجرالمواةيتخاص

كلجمظؤالهلماتبامنيماىيالةأبإتااللبءفيمادامماءا
هذهفيلءيدختىليإابمإاتإلولتبشرطلمرلجنالممكلىموزةا

فيمااكينيىالىوثافيآلاسبمالواساقوقنلكلهئترتسبلدسيممةالساالساسل

صدأخرىالةويىوألىالمسمدينسائرعلىوسعلييماالثهصلىدانييجص
التققرمنالمهإاللبألدراعلىمامارأىندءوذلكاطربدإريمتى

علييماماثرخإهدالةالرسهذهفيبذهـوزدءامسألواايمافالفهألاسهأمشرا

الىءقيالشدوالنصومدلةاوايرادفياصلىاالشرعاالنشةءاالسالإلمالدأ
ؤاضلابعضألهسوؤلميواجتهاددتيلممصحسبرهايحفيماران9ممهاال13

فيطبوعتإناالتينالرطهغلىطندآسهءأتقليداجتهادضامسألةفيرأعن

جمرصوابافيفشرعانءنممهءصديقالوةبلمكتينإسوإلمتانةاالسه

لايىرةيرىانةئة41ضوواعمالهصوىمنويظاريتهألأانة
تولىوالسنةلامذهبفيورالمشصسبثلىآواآلاالربهاالئمة

ينلمفبمصدربمتوببيرمالمثيئآةةاالمارةةممبلياصلىفياشاهير
إلجتيمانإ

مؤيدادلملهرآسزالؤسذداونسلكإمليأال
سدداتونسلماثبعئياالنازسخاذآلتبانائيدصحنيو

ويلىنإلجاهذينلقاءاحباامالتلالوذلكفيتتوجوفد



وملسيدكذبيرم

الذيليءماالبنئطالوزيرمنكانلمآالذاوردةاناذتونسالى

بألدهالىإودامنلهماخهنقوأةبايالصاألدقسيدهإوفاةةهنيافل
يرهبهرراطالىافرنائبنورتإخصوصأاصدادهومدفنرأسيماومسقط

نسبتووئةالفرلدفارةبنالمتمثببعضتبةفالمصتوزالاوفتوصفا

وليذالهاذوهوتودإفىءءإيراالعدصكانوقدجماالسالةرصةبمناسبة

ذلكءنكلاثرجمةابافاعاتذرصعاءواليةعندالوطنالىبالعودالعهد

فيتزللمصررولانثمالمألوفةالحالةعلىتهقلمهناكموئةاالسيرةبان
ذويدسائممنءإتسببةانمةافضمهإاماالتاالنةمنلتأثرهاالسقانمةفيقرةلم

الناسبينتنانلهنمنمهايخلىدالجالتيتنرحهاالسابقافاالكر

لاتاىير51لمزوالصإلةهاواإاقرانهينزهبمؤضلإو

ءورهوعواحاجائهفيثمنهامنوصاريصرفخولشامالكلبميمايرجمةصاحب
منمعةمسفمراليأمنماليرثةفيمسةرأىبحيثشيئأمنيعيرلمائتي

والتفرخيماعقارامبمافرةاأللهـالهمنيحسنلموهوقراةاابىفيارقوع
ديةالىإفالوظاسائرمنريهلىائيمااصدؤضكباربوكانالعلئةلألتثغال
لذالثضاقحتىامنتظرزالومابطومهثليقنحصوصةيفمةوظالىالعداده

ووقوغريمكلامآلءوجداذصااالمرفدادالتتعإلوزادذرعا

التيئةاالسالهإإلدانيجدفاهرهفيرظفالمستمرفسانيالنأةهالاال
أباهاائتيحرارتيماءووالمصرياقطرأاألبالبراصةافياالقامةنةى

اماىاالكىدالىقيخرهمفاوؤقانةاأليربمةصاحىمزافي
طلمبةانعلىءاسالاالصكلىالمطلعينضإعلارافقديةكاالالباتالى



ءحوح





صصئسى

هرممهسألجةدسمالهسطتألثم
شرلصمسدسيقصيق

وصهاممقلبهمسوالتإلىيقيم
مىملىهرحتهالمسالثمومهيلشيدسال

هصالجميكلىصتإلسمالتيماسسم

دمحرصعهشممسىلهقدص
يىتطيلىلشيديحةمالوريلى

لقياخصوساليمصلد

سدثلمسوصدمة

يحلحتىصرسمسالقةت

شتتلحةصطرلمسال

يعةقتمىحةمملللتإمديسر

سسىحويمتبههشصلمه

حرسيتحلةلمحيدأمهرمه

يةللصتامهيةحل

لعليةلجهةفةالصدتردمرلم

لسلطاك



نبيرماسييدئحط

فيعةواتجيمارطالهاعرخممهلماالتودفياالتخاراننشهقبولعنذالثالرابع
االالاننستوفيدةالهاكثالاذص5921سنةاافياثرصاصاحبذلك

كأممهءلقا421سنةالروةعالدولةحربوفيالثهياشينلدونةيهال

تانةإالسلمألماالليهتجيجطىؤأوادماذئأالدولةنمرةعنيةإتوأاآلالا
عماحبحداألالدولةساعدة5علىثرنسجرينالمسلطهتيسهتينمن

ضدمةمتعلقةااخالقدممنذئلىإااهذهقءورممثاصلماافيالةثرم9الالربخي

ألداآلثياكتوبابةفاداكذنءيرةالولةأفىا
زريناءاترمااعلىرناأواازداهاوثبتصبزاعإلكاازرخنارةأ

اتئحاالحمدئةآلالعصاةبيماوتحملتمدئآ2اآلءاالبيماتشرؤتماسناان
هباديدوتمثالدينهذاالءافيلىالجوبذلوأواهييماآمالىالفهرإوا

يؤهذاانولعمريلاإرسهيأبسةوعولمآلاالولدرهابصءاازتلى

علىلتوقأنآهههاضسلوبردازهابرؤفيأبإأللمسنوانأوةإأ
نانيماوسورفيابلمهذاالىوداعئةرباوهدايةيةاداداتا

ذابائمالةانالةبادبهميعيناألدإارءاسهفياالنباطةقتئطاةوؤفى
االندرامبعدالدينوجمدداايدانهذافيقالسمثبةواطمائزإشأنا

وضاعفامنارهالثهاعالعثمانثةالدولةأطماساالاثرمهءارومظ

تخلةاافضفيضمنعليمواعادالمهاقيمأاالوانابمااقتدار

فيجهدايألولميممستةطريقوالىالحقالىيهإليامامنهـوالحمدالله
ءاالنإياورثةلمعامايهفبعاالهالئهمنهؤتفىاالليمأبالعذاباعدائيماري
ثغناموالحضرةمنعليناوردوؤفىياشاالصةمناهجادالعهعصأفيينالهب



ليرى

صط

م

رصية

يمتص

قياحو

اثاءاالةصكأل23

هـهمعيةلممهمةحرتحمير

محهمىىممقةلساصه

صيسلميريحصصح

سعصلتهماسعيهيلدلة

متدلهحتىلمساعدحى



بنبيرملسيدئحول

زويماواالعرامصةوالتصالسألمالىاإهدماالسهعاالر

منقمارلااخبرفدنالمسلىامامالناصورتنازلةفيبممءالقير
علىباسيائمغبيئطعةتحتاونوداشلءاطتفهمنعالمسل
انرةالمهمنةووؤهتربباطإبمالمساليندإاءأفاقدالعدؤبانمنابر

حااهرةآلماعدؤامنمرثثهالاالمامعنالممماممةحدودفيلافبا
بفمةءتألرراؤللاملكةابحدودايعساكرمنيأزأاطرباثرتيماهمن

اىنماوعورؤاليوتقسكلىعيمااوحينالفالسثائةمخولمألماالسه
منممالآخرينالىتاجقيفاتمائةالممهاناالمامرأىاخبارمن
ثنفرفاطهلعدؤ11مداؤمةبللهويمنامدداآلقاوهـبيماصلثالذيثير3امددأ

ثمرالعسوزةالماالنفمامالىمارالةذلكاهاليمنتطاعاكلهمنكل

علىاستولىقددؤالهافىهواإلماماراستنةبعداطأرفيفيوعالذي
انالبلثلكفيآلارسالونءليهاواهـااالمامذلكآلعيممنوفرىبلدان

لمهكانهاالمامذكمملكةمنقمممعلىتولىامهكاإلماالسشعائروالةرى
منباللهالةسمؤهذألألمامبالطاعةوفىعةويئامأراجيؤدوننصارى
لذضائردهركراررؤاالجهوقدبنلالاطنسعوسعددبهلغ4المهكت
يأارالراةالعدديقدرأذلكوياطماونمينييماةاوصكذدهوعدد
مخراتالمدوحطثنمعليتمماطلماالعداؤاحهـاعلىينالمسلىرءسمن

انةءباالمسالينهننلسلطتحتكاننقسمؤثورةسفنيماغزومناخرى
نحلمه15رالمستةالقالرذكادءافىمابمرواطالةيجبفهللماالمام
2كانسوادهوتةويلبىلالمامرينةانإلحوالمواكراعالزادعلىقدر



حموحمة

دلةءميذلمضعلد
مجمليدكلىقتصصه

تحناقلدطؤالدبهكل

سمههكتلمةمةممههام

لشاءمهطولددمسقطصلقكللممحل

يرمدتلحدمةصللهقى

مءلمساليإلعههءحتىءمه

حوءتلدلمسالماشأليةسهمهتيق

سصميمحرتهـفي

لديسءييمالحاللةصلتشإيلى

ستالسةقليةتسألميعةقهدلدسة

طليطمص4تحمدكةءهـصةيصر

هدمهعىهوممسإكاىمم

ارلممامةكهسضساليةلل
يريةعألسهملل

ةميمةصفتيةليلىمن

ت4الال



يمرسيدمحط

يةهدىصالمسآهتوهدكتص

لمميماهدتحمقالميستاللصدممتقوصجميةء
4لمشرص

مترطسبملطاسسلطالساليلها

مرصةمدصيرصكتا

دلههمثلقدحر

يطمسلمساليدىيحلىدتيسالمية

لمميريةهـستلصةمسإصيما

يرصابيضنمدسمأءمجومه

صمنهترصاصعليهاسيشطره

جومصرهدقدمه5لمتشد

حدحقلديحيبعيرتص

لساسيتسمةصإتهـكرص

هـثدسليلسلمسعأعاللديةمهطوحسص
مصرءيمسلىسلطهية

لميةهةسيطرتملكلر

لجرلثدسءسصكلة

لسيس

يقهللتهيمامصرمهحوقدلتةل



المرجومآلتربم

حمزةالهغاورخاعالىمرةآهرةباوقاكانثوساولماوشهرينناتينبهمص
البدبعينالبيتينذينءالئهافندي

نونسأآلأايمثلكبلمتوافببيرممصراهثرقافيإشنرقتلعق

تونهقبلمنالعرببهافيتاضاحمرمممينآبائيماشادعفم
ثناظاروماراقياتوؤثاإطنديويالجنابوأبلآمآايراخالمانإهد

شأرىمايخسزهلهلمحاالمينالثقهةمترلةلهوافئنايةالزيدءله
أقيارشبقوالمةوخثمؤيفاساةااقاآل5كالمهاابوثفايةسااالثورة

االكرامئمطمنلهيراظكاكمقيصداةمنهذاكيمدواكل3بمدت
دفقةعليثبيمالارمعهيمونبانراانةذالكوينلهالشابمفىلىجما

ثلكمناالولربم5وفيالسلطانموالالصافةفينعألاطء
ةانيرمةءيوسئةشإيةطجريدةواإالعالجربدةاصدراسنةا

داراصئوإليعلىأممماعدادلمريالمميبالقمارهارهءاوظة4اثىابءصإ

واستمرتاشوعيةصارتبماالسبوعلبراتءثألثهـآنحأأ1إافيشةوت
ددحروروادجماالتارخدرفيصمغعدداولانثيويلىةفىءذالصا

كررةذ11ريدةاتجبتاصثم6031سنةاالولمطدىجماكرةصدرفي62وهو

وكانإئةاالاالباقدائئةمصرمحكمةفيءفاااخطةااصاتولييورالظعن

يرهاولماغبتحرسةيةليشابيماومطنحيمةمماغءااتأيندءتأفي
انالبلفيبامقولاالختبمارماكيتسبهأأالهوملغفعااهـررةالمةاىت

اقبالسياسمةاالحمىالعلىوتديةاالساليةالشرجممةملاإمنإلمأاو

مئذالقدبألنفبيمالتواصينتامورهاكاتظاموادالبتحريهرنهاءح



ليردمى

مستيلمهىءيدهدعىيريحثى

يتتسميتهعلييمالتلديئهلع

تيتمتلهدصلتخرهى

تطليدحميعبمحممش
جماهومرحهتحتسمصحتى

ممليرمستماتحتلثهمالدلذلقلى

حميعأمةهرمهكسغلهألموموحوي
ثدلمسلدريهتهعقعائ

مرمرصكةعوممدمطير

تلدأصءحسصيهرصلىلىمص

ةلملصرءلدهـ

قدهدقعهيقدمثرمصسألممة

يساهدهوسىلدء

ححلدهحاتهمتيطصقمدلقية
يديضيهصيقيقعوءما
ممصرحسةليركاءهييما

ايمسىمساتحهلهكشصتدصيد
هرعرلمسلدتيهآ







شرت

ءسمسرسزت

حة

تامتاالص

صممللروتءس
عمولةسماحةمةءحألاب

تديرصسعاس

كرقرعرثصحةلله

لمضالهلساألسدقتتهدلمطاكتيستمتح
صمتملىلمىءرلقتعممس

حصزصترحهمةلكاصترمهية

حاشحمةسلمعة
سسههدسثلعصرمةعدثير

سدتهلحلعصرلةييه

صحءعلممليت
لساليهةلهسءهرصحلههرصه

مدلدغموحممافريمتمو5مد

سعاحهاصصهصي

طعترتللهحسعياتحصزدلطا



ميرملسيدئحول

تهـبعكلخانانمثرلىيذءامثيباءاشيواباممضهذاجروعلى
داللةباشماتوفيقلهإةفورااناسءنالترجمةصاحبعلىوردتممررات

نئةالتعلىجوائاة7صائلغرافنهالهألمتهروماهعلىوانموذصلدبممنزلسكلى
8881سمنةيونيه62فياطديويلموسارتذيوممهاذفىائتي

مربمبيرمئحولالسيدالفاضلاالستاذكرة

السعيدإيرماعلىيرئةذ14اطضرةخئةبتايواردضريمتلغراف
ميةلاللهاالهيتهليغمولىذالكمنالعاليابيمالجةونيةضاصاوتفدبعرضيما

حديويتثريفاقيمر

افينالرأس

ضديوياولتثريفاقيشاةازثبذمنلهوردبمتوباومغ
وهواذذاك

اوابالجردامالخرمزيزااوالدناحخرة

خاقدةوبوةالتتبمرايةئتشكرينموحضريميمرةبررودثرؤناث
لسياديمذلكيتباغوإعرناالتامةونيةالممةثإفياممريمةبيألىإاالمانة
الداىافندم

كذيم6031سنةشعبان6في
علىوردبمتوىضاثمثهافلفجعلالهرراثهذهبمربمددولماكنا

االبواالستاذلممالاقلباذييمالمألذالعظاطميمصديةمنءومالصر
صالتعإلنثمابياناخايةاابركائةدامتافرمخئدظالشيئموالنا

31خوبونصمبييماء4باتهوضأومعارفيبمعاضرييمابهةالترصاحب



إرحوماآلبمترا

لثهول14

وناظملأاةاشقاتجماعملياةفىوالهءلاماضاالماماضرةالى
اسياسةأفلثووظبئفيماامخهوارفاإحوالمثمائلاسنمرائدة

عذشديغاهوالنااالكرماالعزضابألالرئاساربابئرةءدأدبمز

امينواقالهمناهوااللهاالهواقزهءالفهادامطرم
يمأممنوالطفاالزهارروضمنةاصايباتتحاهدابد

باكبجيلرياطأيمفاالدرملىلشئملايماىوصلكئابمررزة5أرأالس
وماوراوحهآلببناقلربيماتوامتوراأناسءاةوؤرتيموالتعظ

الذيالمرضسكارضبنبمصإطأضهوكصيدالجذلرعةامناعلنتموة
وكاللمةاالصخبيمماوصوالودادامءعألماتتهـوفلمه

تمءطةوهااالعيرمطوالاإلوفرااطظذلمثمنندالءواماالعتقاد
منؤيوبافىليوالتبوالتنالاذعراكطذلكصكلىبيما

أاءفيتءواذاقيرآتىتيإتالتيرباظاهاالبمكااعانطه
رآإءمناوسعإلالئهصلىؤولهمصدإقورةظاأبمادةالش

وراورضباكرؤونمهحنفكلوعلىوموقنديقكلقذضبذلكفىيش

دعايميربهةأناوانرأالموبمغفيقالئوؤوئعالمطحانةبالئهألوات
وعدهزويللتآينآلماقمهالمجعلوان1اإجمراتواليلةطةوواييراتااراظ

منلكاماماةونخصميناألايوشلألمءاصلىانصرافىيزول

أاوالدلىكاا3ذصكليمسحمؤهسيديألثييمظاصوجناببحضريم
قواالةضادملمألماممهوإجمدمودامهـلزمماوهذايديمقبلينء

إورقيؤراكذظأ4921سنةجمانش31



بسبيرملسيدسكط

الثمامالمرضليتر13التيتاالوةافيايرجمةابصاتفرغوؤد
الخطميبسكلىللردالسناتتجرليطماهولهامهتافيأةفىابأرف
بالدلامشاهيرمنوهوالمدبموريإفرنسااإهالماانوذلكرونان

بهرالىوالعمااللوانتءتقىبباريسالقاهاابةخمافيدضته

صاحبؤأفسداابنابيناالنتشارمنلمومالهتمهعوانهالمألميةااليعهالديانة

ائتيوالفنونالعلومجميعبهرصكلىييماؤاققنعبردءمارهذاثرجمةا
فيطجردىالطشورةفيالةرهولهأأهحوهااوالمسلوتطهاتنباس

اهواليقىتختىةاالسالمالممالكهاتصدشالتيالدصرناوراقثراوازسبم
هذهفيينطبقالالذيالرباشاداشآمهخهاءيحجبهموالبألدفيينالمسلى

اومىالىيخهبذصرالتعيمأنلثفيسهبأادفريروكتبايمعلاطالة
ذلكفيندآمممهـهموماينمميماوتعمتناولهلمحولةالربمةالغةةأئشارها

فائمانفسماالروباوبإنعهلوعلىاالسالمصدرفيربالهلعهصكلى
السانةثثمطريقةتاتبهاؤمصراماواسكبوقدشمبلةإاألونأإال

حينينمضىالذيمناكولعدنوالفةلمومالفيياثأتشرأياالص
يفةشنبوئةاصاديثلمةعلىدةكثاباتءايئأفىولهفيهاالمدارسستاب

فيناكاطاريةالعادةبحمعلىتونسفيضابئيحتفلكانائتيو
االميرجهابدصالمرللىسرايوفيعليماتحاناشتىئةالعنةالمدرشة
الخاريزنهـوغيرهاوالقصائداتثوالمةالرسائلهذهجميعروسنالحالي

أايلريههولمثعالىالثهبحولآلماصوعةكهفياكتبيالتيياسئةاعمهواالمالئة
رناثالربدةصانذلكفنالباطاآلموإسالفرنضبهائسدمهمصرفي



المرسرمبئترخ

سنةسأغسيرثفيوةاةافياهعنيزاأشرتةهالبارجماعالمص
صكلىمعةاقلالئةاسنوشياالشيئالىآأفرمتوجمهببرمالشيئانادهم9881

ذلككلبريهسةمنفىافواديابواسطةودانأافيتنةالةنارآلأا
وكنالقاهرةمنحقيقةءأكراصاحبخروجالحنرهذأنشردفوطفرنسا

وفدبدمياطالبررأسهةفيحرالب9شاملىاجارداءوااالستنشاق

فيتجوللاثنايمنبنوالمصريالقطرءانحامىفيفيالصرحوموليتي
لءاالالوساطأهـواولابيالىءالجزفاتمقبارءاالفوةبقبةيةةذه

والماليارهويويااضمعأبالدنصكتابآافيالتوسعيقماوردفانةاالأ
9إماكىن3واهدهايضائتيالالدوالبنافىواليووالعربوالبافاراوروماد
وأالسابيلالتفصءنرفىالقافييافى3ناالولىءالجزقياءفيابهاأل

ظدونابنثاريخقي4مقنمطفىةبارءاالصفوةضائمةتالةكيئويوكان
المطأفكراحيزمناخراجمنألءاوالتةجضةفالمسالكواقوم
فيفيهاالبحثإومعجمهاكةيهايقاتضإهثانوودونحنالعمققوة
نفعهوودالمقمهاذئمماعلىمثيممناللهضيغانعممىغالموضهذا
قرتأأمنجمنالماصالقردبنفيالألمةرىبمامكقكفلئعامنوايقاظئاملثنا
يرومالمنوابخرالمبتدابابواهمالعبرديوانفيواعظمالواالمضاتاليثوا

اذهااناببيهويماالفأطبقائةاماتقبلاهمهااللبيماغليمدفعبالمافييسثفادةاالا
فيكيتيالثاأاانمثرزيادقياالولفصولوقيعلنفوسنااوتدببر
حيثتونسيرصايبينإذامنواحملفولاتخاذيىبنباوانةالحكم
ادارةئةةيمقيالنالثاوالمااطنقينذه11فتضىاريةلمناال



طرسسيدسى

ىعاههوعملهوعهلمدهولسيماسلى

حدلعةلكمةثعلىميئجمأحقه
لملدملمساللدءقدشط

هولسامةىييماء

لتصحأليتر

تدلمعوشفعدلصاهعللصعمهحليتم
لدحلدحفةلسصخةقيهومس

دعكأللمقحيرييماعلطديدءس

ىلءحوليمشطءميمتمهـرم
لعمرحىمدءيدتءعلى

حتهاحرصكمايةعال
ءلهحيريىميريريضحثىدمهصلب

يكدستوسعاهقتحصمسيحرقص

عرمثآلءصلىسبألهـ

نطالماتحدسعمممليريةعيقامدثرلت
يتوحهماالهيمىمةحوسميرمستصرةمة

يمهعلسهعلييماؤدمليحىشعليميما
عيىسمةسمصةحماء

مدطفييةمصرمحكةعبحمةتى



صمءس

سرتهطاتصولسلصص

يةهـيةءقوجمطهـ

ةمرلممرتيلقفسيمب
لةمايستويقأ

5مميرصعصصلةيدممدهلدصتهديحد

مرصعيرمسزفت
ممهلعسكهمملهدع

صرمةططعوامدطءير

حقولتلتحا

ثهيةديةيدقتهالعةقود

ميعءرملثلعقوت
قةمطاليةللىم

صذسلقليلتوليرلمصركاس
ليةليمامحدصال

يريمةكمثزممامهكلةيةاللحكلى
مةمطا



وسبرملشدكذ

الءالصالحيراهاقريرةديمةاييالمشارابماشااممفهلكءذ

وراةيالسكمبافىفهوظمدةفيههشةموجهآنوةوقدف
كركانالىااللمجزعهدوليولماقدماالنرالشرإمةعلىزواديئايق

اكأىآلالسهلمكوفيبيماوااصتهالذينالقليليناالفرادمنالترجمةحىص

االيياتبهذهومالمرمأهفيةلىباطلهمترثرميماباشص
بازرإكالوتاءزالالعصرهفيالوزيرالمصطقان

كلربةمنةيوداإقةقدماحاألمهاالتدبرفين8ابدى

وفرهء9ومتازببمانأحتةيمايهقصرهفياقزلمقد
قصرمنانموذتجالهابدىفداالرجاهزوامعوالقطر

بمرهشاصابةوادارةيالهبهلتمامسصطو

رباصاريرنراهب13فكذاكراجادةالمهنياهدأتج

رهآلتيمافرياضقصرازخواحثىالتحسينبمناذا

9881سنةأ

ئةاالهالهكمميمتةفيظرالتثشتيا4الجفيواعفهعينوقد
فيتنةفيداعشغبانوكذالثإتعميماهذافىصوصليالةصه
يرىمال3رةظإلكقريرلتقديمانئةالحةأظارةطبىصكلىبنالهكة

فيضواءينوءالمالدحالةمايالئمحسبعلىوانينالةجأتعدلجه
االقئقياهـوناتؤومبمنالصادرةماالحلمراحعةلئةالدارةأإبضلحهة

3طالهكوممنءطنمددءعفاالفراجاألجنةهذهعملسكلىى
اممالهاخرةاهذهلقريرعلى5وامظوكانطرهفيالشافةفال



مسالممتربهةاز

ورضاإصثإلذاتتوهناكاواوراجمبليلموان4مديةالىجمهزتوئةبلالر
اطمىبسبباجالطخرااليسرآلجهفيأروظقتإةانكافابه

الانولعدالرئةفيالدةانبماباولاحبعداماعةالمرفين
إرةيومماشرينوا4م4ةانحوالجنببذأتروفإاباارضالفرآش

ر52ءاالرلعايومارإمدظوأممفأل41أمسءإالقيوذلكالحياة
ررينبهثألألخانموقد9881سنةبرديع7031181اسنةالثاني

قهوكان721السنةأنيماالةرغاساقياأتزوجثياعهئىةمن3
ااالصضرناكالشرقييهاوالولداأةاآلفءراشإةزة

ورضهمدةوفييأرجيكلولمظة14تمكمنمساالطلةدوزفى
وأمةباشاإداضصديفيمالمنىتربعلييما

اذاالسهمابدا

امخرمنظبمكلىكاراسبهرماممابئقديمفىادالةيمصمن
وذالإألحاسهلىالىوادسمجمىمذساألشأاأيالإنرانا

وعلىتريبءنناابمونرافيةاواةالطوةابالمثمإلسن
ولفيالناسفدكرامءوالعذروليتؤاكىالانائرحابمحمال

الخلصصصبم731سنةالتافييعر31في
ألوياضمم

لوارمصادتةوفصدصانيوالىإاإشاراأشاإادولةفروقد

وامهةحأو9ءامسوالااشاكئيرقثرفبومالصرنلمثصاطه
ثنمدهطفالةليإنائيماالراكاترفىولماحمديزاشاقءجإل

زم

ق

يع

ق

لط

ب

رد

اف

ان

اي

يمااي

طآل

الثه



حسطرمالسيدئحول

الجمعةءيومصبيحةايزجمةبازةفياشاإرياضشيعوئدتيمابر
شيدهاالتيصوصةاكةالنرجؤألودفتةخالىصافيةوذتحاءوكانى

االبياتهذهقبرعلىوزدكتب4ءالنهزضيالشازيااالماممربربة
ناصفبكتيالبإلخالشاكرءانشاثو

كأميمفيعكضلإاانتادرتوئبسمذالهانااضهقهريا
لتضزمرىالواكبادويمتائحولرتقدأكامتاط

أبمئفياكراعانالباإجأبمرهبداغالذيكانتهذا
اثبمالهدايةلطالبفمبدارتملمومالهثوتيرةءمن

ويرميشامنفىيوالئهلميمافضبواالهءواواله
ليرمنائمردوسالةنجةفيأرخواةميمالةدارفيواقام

7031سنة

علىاممولنقتمرتائداإتكىبيماامنلةبمرآهلىوؤ

فيامنادرةائةالربمئيماالممرةءاطبمريدة6ئدالمصرقاغالوقالتةما
ةليياخرفيمونراإاوانالذانا541ةهـق9881ممنةدسبر12

ومالمرباقيهارةاآلالدارالىالفانيةالدارهذهمنلانتةالماضييهاط
ةجريىوصاحبهربماالهائةاالبتدائئةآلافىيفضاةداربممحذالشيئ

ءالدااشتدادعقبحالنبمدينةالئةرحمةتةوزاكاتالعربيةاالصكألم

االطباحىييماةينبمأسنيندةءمنبلمنيالذيصياله
احماآلحاوانمنلىجمسلبنةلاحتةالماضيمةهـامشتاعوفي

تءالعديدالعددعليممذيدانهـمحطةعلىوانتظرةلروفضاميمابمةيليق



طسئحربرمبأممه

إشمارياضولةااباصصألم4دوظواكابرية4المهاطحومةرجال
إبمة2اوفضاةءال11منصيوإليةواإحةءالدارلحوناظاوالصخاسرئيس
هوصديراوهواالعيانلرجوهاكنلئاةصاوذوإمينافىجرشاوائةاال

هىبةايرألااإلثةرياضلةالدشباسمننماامقياإهذانيالدجمم
وآهزيةودفنيماجنانتئشاجعراماسيخمادةءاهوابشاكااالهـومإرأ

امواالصياألحتفالمنذلكعيرالىالمصابلكأءلى3شبموآاوإلد
سرئدولةةرزهـافلفىثمفيتءلثبطةافىالىالجضازةوطتوأ
كانارنوالونرنالسبغايةانصاينضروأءومنبمرإآلدمومنظارالة
األورادوازاسباالمنءيرهاوإبردةارثلوءورونالذاصلىإمثماآللىمرنميه
ظيمأالالربمهذاافراقونةآس6وكاالسرترالةهفيالجنازةنيهثالممثم

ضأإوباضلةالدضسبصبناةءجماالذإدؤلنأافيالئهألحردؤنوقلىإنالث
ساكلىوااكلفرالةسكلىالصدفاتونجرزتوانالرفعليلؤئيالثهإاالهامفةمرا
نرةوالآلءإلىالمرحومالناسودعا

لموإءامنأبمشصمألأصحؤقيفاضألآأاءكجمعالئهألرصلءالراما
إرارنقيءليالمااعاولهاإلئموالاعلىإمماأأنواعهـالشرعئة

المواضعيئألإأكةيريىفممافةليااماالةيافذوءنوكانوالحديثيمالةهـ
والجغريةءمتزامواإلحدلواالصهاألحاديثافيةكثإئلريىالفوقد

غهةألوسهمادتلزارةءعلىئدلكلاوغيريةيالالممةالتارفي
واطاضرةابرةالاالهمالءبةادإتلملكتيركانالجومواارفالمه

بذيثمهدوالبرهافى3الدإلاقامةفياضرةءقرةولهواقوالثلكتاب

م

يخ

افيا

في

في



ارحوماجمةى

آلواسآلرالئهرحمهماالعريدةفييخشرهاكلنائتىئةاالفئتاالمقامات
زاررإااكلفييما3امعلىوعزاالمبربريلوذوييماآلللىواوع
اميناالجرعظيمالمبرعلى3واثا

سنةديهبر4فيبتوأسرة2اصاإاطاضرةريدةقالتةماوهذا

ورنلخرافةاباراأثرتارطالةالحنىيريومباع7كدد9881

ثراثاتابءصماريراناألمةااوفاةخبرالقاهرةصرءحاوان

ضرةاطاوملةونسئةاالبالدمفاخزمنانةوبماثرمبدمىالبالشيئااواف
لمالهاررولدهأؤةاالاءرئلبفضإكرهاءنءادرىورثائبوا

أالهدإهفيوتربىافواتينوماينهوتطهسنةاإلرفيمابفي

فيممطافيصدءموعلىبيرمداصنيأءهابنعلىوقرأاتعإااة
بنصاطااالهثيئعلىوقراويةمطمحمدىاماالسيفيخوعلىبيرم
فالعةليصوالشيئولاالثئحولوالشيئصا4ينذليالمثاوالشيئوركاثة
طماتيولقدمأيةعارئبةلحصانالىإآلالريتوجاجولغمنوعر

فىإيةةالثآلاحمدرساشيخةوليدالزيونةءبجاعهمةكتئوقراالتدريس
سنةكلاإهيدنومةالماالختاموخثماجالىاالسالمجمعهوفاة
رفيعاففسازيزصالههةليءافاضألعالمأنوالعليةالحضرةتلىفي

يزاخبووقاراناةصاحبرهالهابرليالسانفصحاثمةالحسب

قبولمنامتغالدارة01واخالتدبيرحسنوالوقتيةثرعيةاللسياساتبا
مومءفيعضواوكافبدنمفبنىلمآلمنههرارعدةالشرجمئةالحطط

الوزارةاولجمئةمظوالالمالئةالتراتيىضعلوإنعقدتائيالجمعئات



اعلسيدئحأليرم

اصواالبريفةاأسبسةداالوزافمئةآلبرئايىمزاالذيوهوئةاطير
واعترتةيةلممالىمةاطنظارةووليأصاقواالأالهدورفثييمابماليثصيعانوهد
اةاالسفيواإوايطااريزليارفىعدةاابسبهساؤرتيماولعصإئةهراضا
اقامتهيثروإايدفيااأفىلسآثاءأشاارتيماكانوبالتةباراالعةفييزبدةا

يوميراالههاوكلهفينانوقءأشااؤيىكانومنريزةراالذيافمطاعلى
دءصكلىالشوريلةالدفمجلسفيفاواءووليويالعهـإوكبافيفتس

الدولةفةتوفاايألحلمبفيواصهرضواشتداحمعيلاورارة

أفوأومالتنينوتمستسنةراواالحرامالثهابإتوخرجبذللب

قيافيرهصااحاقلفيماوظألافىالدولةراتولمااشاماطرقيسكلىورمغ
ألةاطرداالىاماتأمنلهةو921السنةرمءمنمثريناوالتامن01

ةوكطوااالثرافنقابةعلييماتوعرضيموالتالتظمبمترلؤنمزلثانيةاله

الدولةعإلرتواائلثةءو5ابنماوإائمالثمررنيماةلونمليةفاشامبا
صاراالقطارواالكلبمسقرءتمالىءاالصفرةلمنةواافوهـخالكسلطانيةجراية
لمعتضللييدلمايةملىاواالصولديةياااالصرلمنماواود

عليواشاريامصاهرضهعليشقانلاأآلثاإلسباوأيامعارضتوقوة
النتينسنةالهرماولماثيما1رلىبالةةةرةااسلىالبألدالىالتهقلةاالطبا

الجنابوائزلهولهوالةبلىبايةالمصرالدإراقتةووالفثألثميائةص

متةمطهبماوفئبمثاللفآهـآيقجرايةعلييماواجرىاتكريمالةمتريوياطفى
وليانالىةرالهالجهاتسائرقيماالمصيةءوافادتاالعالمية
بمرامءاالعتنافيممبذااركالطاال2هاءاثناوفياالهأئةكنةإفىحاكا



بعيميممحولصوللعه

طنطةماوقىثروثاتللىةاغيمانماقدمالىاووصاتىالمإدارسافيأبنا
انماثهوداعءلبانالذألنمعرئة11إلديارارالنظصاسض3
ودافىهطحىالمنانايمنهفيعليميىوان

امانهبلفآطمادصاوقلىلقومالءالمرهـآلقيانلفيوؤررمذا

ئةالعررائداسائردونمنانةإقولذلكوعلىآايفعقدينالمت

رهءاافيخامامثربةيةالعرانةةلىادرائمرىاردتانةقديةواالفرفي

يخيرابممواجرواوالسالمإلةإايى
مصلقيقدةرقيوشحإتهنممهءلىإيؤثرذلكيمنوأ

4إاأءلةالمغفورصإةاريخيافيلتأهومنانذامنبطضرىفىاله
بهتاشتولوكلمايئارنفعذواغاشنانيمامنسادواطاالعدابرمءكلما

منرحوماإخرخمافقدلمألكلءاقدردزادمنالقوارثصوادتاطهماإت
قالجةاإثرفالىةتباةخقألمةبزاكفاامشبردرباميارهفى

فقامءواهـالهاوخسرلمالنيةااالرعايةازمىوإوالأيةالشاهاضزباط
ررواجحغصيمهوزاوماتوزاميماشؤالحدجةاطاإحدملىءولفضله

األذالكزادهؤائيمالثفينإاالديرييمامناططفيقمايرإاذويضبه

حياتةىؤةورورأافيوؤةيزاوسالنةفيواحتراالمجتالىفي5ةءا

ألؤأحالكلوعكلىالعريهرةهرحىأارآلرالىآللوايرةالميدبم

والتهلجتةماإمتوقدقيذاهيهرافيريمواللراعابيجازيانالئة
داتمضومثبقةاوانماورالشافيحهاوالوصزابلداؤلمانيي

منعإلحاراوماإؤأفاافيةإجؤأيرىرىأةاارظتاضاالة



جمرمالسيدئحطالمرحومترجمةج

ألآلواجمايئاضوااألبوةاوقءحاتاوةيتوضاهاائتيالعبرةوةوشيمزء
الئهرحمةبأحوالهاسالةءاحرثيوامصرالىقدوبدةءبيمافيكاةن
ارالبرارحمة

قهاءابرليهـئةءالعمبرحيانيمافيافعالهاسنكفبرهعكلىندبمرتاو
تانحازيالمهياتانثمدااكادوصئةعهاطياتيماسيؤنفسامةويمع
ابييمااقبر

باطزنجقةاطةد1إ3هبولوعفاحتفظالهارةءاباقاتألعلئصة

نرألرممخولعاءا1سنةاقيذي9

لىثمصومح



تاب

فطارصارهـفىعمدثرثإالحصأىأل
رحلوهو

ئهيالتواسنامسرآئحولالسيدنإللاققافىأوالعالميلاالشبئ
ثراهايبوالثهرحمة

شرعفوالمىماجؤاحثمهوفيفاسامواةدمةهـعلىلغاالولالجز

ذلكعليالللىالشوااودوراناالرضويربولاةوااقاناارةفىةعلىالشمنداللوا
وبمرعيةورأطالمهالهويةءساكثءإانهـذالثوغجةةإصووإءالفةااواطكاالباقو

واسبابماالسادضلغيرسقراوحكمواالدباهاطكماهنحمالم5سنرافيوردما
عددعلىايفصأل78الىبمرهممضأاآلنأالرضاهلاحواليمةواإؤإفهمفر

نرافيةالجفيايهتابوهوالوافيرحباكادةءواءلوحةورسالمسنتكالحكومات
وائدكدخولالةق5كمبربمالقهذاوفيمةالعرةةالة01مإوعاالرضئةللكزةسةءاحموا

ءإسثيألوبهرلميمانمنالساطاأنثأهاالنيلكةوافعلدولموبمرالصينالىاالسأله1
عدهمولمثروإندابسلطانةملكمتبملنلفيبلءالذممهوكبواالهندعلاالنكليز

وإالسنانةاوربااذايراقءشاسهرلككذالاالحنةمنلهرىوماالفطرذلكالى

واسبابمر5مثى5كةاحواللوتفصزيزالهدكللمطانابهراممنفيهاالفاوماا
فررممووللىثمولفاهتشاططالتونمالقطرعلىهاهذاوةلياوربانقدما

يةوابحرالحربئةوقبرانهمودياذكاخغعددوبياثاالرشكالكبهغاحوال
يهاةالحدلمدئةكثالموطولهاوديوارتهموفيوهصروفمادهموإير

اسثمهوسهادارته5نبالتفعميلالتونسيالقطرعلىاكلألمبقمةسالثافيءالجز
حاطتالىاألسالىالفغزمنمنبذلكهلقبئماوبهيعييمااهاواخمالقمهواح

فييماافرفدخول



نقدمهااسبابباالسهابنساوفرباطاابمملحنىعلىماصنيااللثالجنر
الثوئةالماولئةاطرواثهماويةاسوالهبالدارئةاوصالتهماوالحدبثالمديموثاربخما
ابنائهماألئةالحرررسوخفيهماوالمعارتالعلوم

وغومافييماافرنسودخولؤناريخيمااسبزافىقطرعلىمافياراجالجزهـ
كذالثوالمثرعالبسعلبنايةذلكصاالنحالتويعاتبسالنرنهءحربيمافي

وتقدمهاررنهاواسبابتاريخهوبمرفيهالفاراوماانكتوامملكةمللماصوو

علبهااالنكليزءواسئيألمالطهرةجزبهرثمبالنفمنيلواحوالما31شراوانتشار
وحدبفدئماوحالها

رية303سنةالىاحوالهانويالمعريالقطرعلىأالكألءالجزهذاوني
اهوجفرافيالمصريةاتديارودبمرايكماراالنكليزالعمافيينرفاوصولصطاكله

دعوىافسادعنمحثوييماكريةسالهالثورهونفعيلوسباسنهاحوماتهاووتاريخها
كتدربةاالةتلمسلميناإحرق

الىااريخالعمانحةوالدولةيلبالتفجازاطلمىاصباظامصالجزهـ

الشهيرةإمامماتلهإفيمواليغوناريخالمألطينواصمابرلينهاهده5قدءكن
طهـتوالساملوكاللبعضتباتبمزااالذجميعونيفعيعدةجدظومةش

ثققامدءوداشاغنيرردةورنهسلطافبةرفرماناتولئةكنبردداتاهءوادواالمر

وثنفألناسفارنيلةحدلوماوالبسملابعثرحبنايةلفالموئربهةءبرارزاليوت
تاباضائمةوممطلهمراوالثوالعلماهالوزراوراهالاونحاطباث
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