
ةعمحل
ةماعل

~ةماسلاةيعمهلا
نوث٧ثلاوةثلاشلاةرود1ا
لامعلالودءنمء.دثبلا
طسولاقزشنلاىثةل1سلا ~~~

و1اة~_-وهوءا٥للرمهسيه/لولانوناك٠ءينةةوؤهةلاسر
ةد~~امملاىداليثارسلمأاداالثمملانمواعلانيملا

ىلادانتسلا،ةد-تولامملاينأامغءألوهللفىنامب،رءاوددلازخ~ار-ؤمت1واحدة1
اهفددسيلو.٥٠)لربئوذ/يئاثلانيرهنت)٥يننمؤملا)ء_د(هم٠ةماعلاةيوم.بلارارة

ة~انلاةينوناتقلاايارملابةوذتأتمةبلاطمةب114_ااغ.أ~بسحفةيلاحلاؤامغولاريردتةلواحمو-

.ردء~ارارقلانع

او~،ةنسم>رورهد~تذدبذدةنودتةرأاهلانأىفار-ذاساسأىلع~فلهفتردو
ة~-»دىنوله_بت_و.هفامتءابةعوارةللبر~الدفدودروأرارقللةيذت_رات1ا٠فوواكلةبسنلاب
بو~1دطبهأىذلارارةلاكلفىلء٠ووم_٥٠وهناددحأت_٩هذ~لدغلانودردلةد_تنهنأ
.ت.زعلاللفيفةيلاعغب

ه~.دلارارذنفةر٠دومماعيتةيبر~اةومما..~ايقأاضعلالودااعبمبنأأنفبفحلاو
.ل~اأبزحذنطمبارستلابمسرلودلاثلتنظةتهاو.اتاب١-<ةر)ه_د(٠م>ةماعلا

•ب~و.ههفلليرنن1اربتلاممتسلابامدتتعاتتااه_ظحللافتموارغلاللف-ابحايتسوشمث
ه~و٠هوء~ربامناسبت٠هيقأيقاثهرمولوءمبربأمناسين٠يقو>وومسراملراذ٧
سلعام_دراخونيطسلةل-دادبرهلاىدتو.نب٨سلقيتثولالامعأففو<اأادتنم8اسلهه
.نارارنفلاثل«

لودع~>شوي..تربء٠و)مويام/رايأ»ر:نيطسلئولعيناط>رملابادتنلاأاسئادنعو
و~لاتاثيملرفاسلامتناينبادتنلات~يماسلغلةيلود1ادودهلاةيبرئريذةقب.طبةيمى
تارار~الاثتهاةيبوولالودلاتفئركلفدسو.ماهلاراود1انوناقللتمفوةد~لا
مامأو.رناق7́)»اغقو(د~اميفةددتماوملاطيسوونملار،اههاهردءأيت1اتاأادنلاو



م<:زو~>هيخشولا)٠ومم(ه)ءرارةيفنملاسلوبهررقأدمم_ملءن(اورهلاىدتتلاانه
لوهلا́أنأوءةند<~ادول_دداد--.انعت_رعأدةلشار-انأرابتعلايفاففأ،>وممهيلو_
ن~لا~-هوةه~~ا~8ا٨--وارم.دورتلاتاأادنلاتدفذردةةي.رهلاةعمابلاىفأاغء8ا
ب~وه~املسلاد_دممتل5ثيفةوولانا،>د)مهلو_لزووتميفخؤ_ا)مو)م(همهارةين
تا~سلاوتامولحلارمأو؟ةد~هلامملاقاثيمنهن_ث(اكاوةعساتااةفاملاموممفهراطايف
ن~لاسل.دهمايقمز1تسس~افف-ذذتمدءنأنعأوةيبر~الامعلانمدز-انعافكلابةينسلا
ن~عباسلالهفلاام~رعنييتلار-اد«انهد.زهفاخت،~دءمب~ةااسملاينىرو-1ار<!:ذلاب
.~سل_.ولاافرو._دةقلاوقاث~ا

رتيبنىذ1اتةولايفو.ةثشانلا~٠اوساةلوددذ٠ر،رهلاش~ارم،ساثلفنممفرلارىو
هذدمدبقلعت_اميذ~ذدةهناذ)ه_د(»>ةماهلاةيهمج(اراوقطابهارذناوددلااذدهءئ
زت1سملااممناودعيتلنثفدةةيبرولالودلانأةقيقحو.ةيدوميلاةلود1اقتسوحورف~8انلهملا
زاود~اكنلفناو.ر1ود1انو،اقللام5امت،اوىةيموش1اةفدماارذفيلل_ارسار_دتراايارلا
~بللرارةايا٠هر1الاكشلانهل5شىابهانتسلانه،هسفنتةو1ايف،1ممردحيرتلسملا
.رتلسلاةوةبهتاثب-أوهتئفرنأقب_ةما~ا

از_هبوهامغاوهتساهيطقنرأرذأو.تباثةيفيراتلاثاه_هلاههدملةن~ولاوملاقي.ه.ناو
ت~ةماعلاةيتمداانثاثونمةيمسرةقييه5ةلاسر1اهن؟قفرهميمهت__دبشرشتأوئيثوتااكلذا
ءنهلاسل..هقثاثونهةسءرةقيثو5ولامعلالود-نهء>دذب1ا

مولب.زاذومي)ع-ةوث(
ريفسلا

ةد~امملاىد_~،ءارسلمثادلا~ثمملا



33/2/لاتت
ل/(2-ل،

٩ل،٦.لآ٩
ل3.ا_ل3

ة~ء،<->1ارارةلر،رء~اىدثتلاورفئرلاني.دت
)ء_ل(٠ملةماولا

نو~نأرىاد،أنفاو،نلو>رارةلااذهلثمباد،أ٠نر،وتنلىدلبنا́ا
):(́ا.انءوشررىلن_رفلاسوىرىلعجءاتناندتلو.سءةلوشس.

،ر:اثلادابملا،ةماعلاتاسل.ااءةيناثلاةروداا،ةماعلاة،هم_-1هسسرلاقثايولا)أ(
.٠))هةحءدملا

.)ووةحف~،)همقر،ةثلاثلاةنسلاءنهلاسل..~ةيمسرلاقثاثو1ا)ج(



برولانأو:نيدت~وأنيم~.اهماوسيلمرنأسهأةيدوميلاةلاكولالذممانرب:ادةل~
نو~أ_~ؤسمهنافرانلاق(ا،اانعبرهلافكينأدربمبهنأولاتتلااوأدبدةنيذ_ام<؟
)ل(٢.ةتيثتلاهندودنن8انناتتاولا.اغ>-أران1ان(اطانع

))_د(>ممراتنلاذ~عثملةيثادءلامعأروثبرهلاكارتشا_م ~~~~~_.~
رأو~ىدحتت،امبرا«:وأنيطسلثلذتادأاوس،ةيوكاةيبرهلاحااصولانا~

)١٩`ل•ةوتلاب~اسد1دؤارباعمهولاةيودتتاارييفت1دوعتمدم_شلوتء:توةماسلاةيومبلا
د~نملاةلتنأبر.اتيمداثلانو،لهميقنب٨سلقلىاسلابودتملاداقأأا

نا~اصسلادارقأنمةوبيتناعوم.-هلو-ءدير..ذاملاقيسلال(اةةروئت،.-رثتأنتيمأ
ه~امث7ثب1اوتتنمةتتثمأتيادم.ءتقأرمتدفو.هروا-ولار.-،ارلانمنبيسلقراانييردولا
ب~دامتمةعام_وأأباص-تلاهةدنوذتنأ~تملانموه~ذلاةن:تته.رتدةصيتدرق
نوا~اعةاهه~هتتهصمابنتيةتك.ونسمرىقيسلاتلدل(ا-.اتشدماموبهسئىتلا
.شداتيلاوهلبنثلاأنبثكاأنهلسلاو

اسماو.زتسىر.ةأهربيكةيامعنأبءاسلا~ودتلاداتأءخبراتلات1دستتيو~
نو~اث)و_).ألبلل(اء.ندرلا،:رشنبرلذنعنبطسلق~.ةدد:ىروسم..رلاوه
ا~ددارقأناكوامميةصاذتلاأبلبتاكبملا~اثاسوأتبافدملا~1ناثوبباتبليتاثلا
هد~ءنأوديبو.نادببلا<سبلمنوسيباوتاأونؤملاودات~ايادب.ءادبوق-زبيدوقه
نا~أنل؟تتدتعنب٨~لذتادراانريعمثابروسنمندرلازنرئن~ددذهعوموبولا
)~`~.امتمنببروسلالوةداعتقته

د~حتملاهم._راتونبطسلقل<نادةبوةةبيرعرءاتعبتا..نهةمل«هدومه́´
ر_~ثتدمتالامعأوناددبدرتتلانبو.ادنعهقاد«أ.طايهاومبستت1ةماولاأنبهمبلاعمرئنم
)~`أا.أبتب9سلقلارذرلالذتادأتحلسملانارا.تلاكلن

ط~هاوا»دهانفم١٠«ابحلأتلواممةمم-اوم.ةن~8ااممسةتد_بتأتبللاهد.دنا́ا
)٩`́´.ةماعلاأبعم.بلاواوذ

>ا٩~؟هلمقر؟هسفنزببوملا)ل(

•٣ةحفص؟)).ل٩٩.2٦ل7(ءمترساثلاقمنلملا،ةثلاثلاةنسلا،هسفنزببرملا)_٥(

•اهومنيت-دغصلا،هسفنع..وملا)و(

•/ةفمع،هسفنع.برملا)ز(



٩ل33ل٧ل8
5ل12966

9لهطذء
8هىء5

ةييرولالامعلافقو.نهلاسل.هتاأاد،انلعنود~،برعلا~م
رهراممراذ~هيئخؤولا)م٥)و(م)نهلاس1_دهتارارةيتةنسفتمتااادنلاهذهتن١أ

/ناسيئ٠مىقغمؤولا)ه٥)م()هو٥٠وهليربأ/ناسنهيتحؤملا)و٥وم(وموم٥عم
ها٤٦٩لددبا

نهلاسل..هيقيمرهلاىدتت1ان..:دسلغلابلعلاأيمرهلاةئ..الالثممدذاد
و~~بتنأنكميناكيتلاةندمللعمئ،دخلانود-و.او،وديملبودملانا́ا

اذ~ديقنوثطسامعيم_.ومم،التمموم،هرايدنعيلخت1انولضةياوناكمممنأثيحراملا
.هو1ءفامو_عةاو1ايو.ءاذ_دو)اق~(ةئيدلاةردافموملاعلا

)~~~.لاتةلاائأدمانئأأتيتحادبأيئفنملائنا́ا

لبثارءاألولد.ف>احلسماناودءنشنتةببوولافو...لا_و ~_~~~
.موممو.اممرابأهءيتلبثاودماألود~اتو
ة~رهلالودلابقلأس٠٥)مو.ام/رابأ٠هبةنملاىعل.ههم-وناببتساىعادرو

-ببام2دودرلان:اكنبطسلئيت~امشو.-ساكاداامع

~ر~دصم
نء~بلاتاوتلتاميلعتلاتوددمن~قلعقثاط_وبلابادتثلاأاهئابةع~ -1 )٩٠١`ل.اممتايلمممنلاةيرصملاةيمإ!هثلاتاوةلاموةثو>..نيطسلثلوةد،ىودمملا

نا~
)~(~.نيئسلفيفلمعتةحلسملانانبلتاوتن)́ا

)1( ..)_( هيلو~اةيبرولاةأللا
`̀

•~

.معةتف-،ه)مةر،ةثلاثلاةنسلا،هسفنعيرملا)ن(

.م)مقر،٠سغنرببوملارا٠ذا)ه(



•لاؤسلات٠افت•ننرلا
)ان~~~.ا_ديلاةم...وولاةلثسلاىل<نر1لا...:انءنأبرهشتليتموكحنا~

)ة.ديرملاةذ~-اتايلولا(نتسوأرو.انسلا
~اوم؟أنألتت_دملانما

نادلبلاتافارتعايفنمغتهعئنملااذ_؟نعان،دا~درب
.ابر-دسنذتامنلن_طسفةسهذتلااءمن،و..-تزذتتلا

رهيلهنا•ناود~اافملةيلودااةفيبطلاىلعانيد1~دربأأر<دا،متانايبنا~
ربشىأكامد

أ
تا~ايبيفترذناممنكلوىعنلايفدتتملةملأامنا؟ناود~انعرارثلاي

كا~.دمء_اويسايسنيلهسلفيفممملمعنأةماتة-ارصبانلنولوت-مممنا.نديدتسلاألؤ«
وئيفعبحلاب__رذم(سلاةماتلكاندهممنألشاتلانايبلاو.ةد_هتهةلودةماتل

ة~ت-أ
ةد~ولامم7الأاردزابهللادبعثلمللةبسنلابزس_اذ<هنأ،..:ت(انانناو.ابرحنوذنث_م،منا
ه~ءوبهيلاةمم.بوهةلثسأهذ_دتناأدتل•انتاثسأوىادرانل~رأدتل.نملاسل..و
ه~ا؟.وترألملادلايفتثشذأةثيئدوهونملاسلههنمهتتلممجاذام-نأتسامثاتت،
اممنمىلولاةحغصلانمبنتتتتلا_،ل(:هةتيثو1انهمةحفءنمر-فتديام5و.ةلثسلاهذ_د
.زبهددلاةر...زعلاة1.؟س:اا-ىب«-،ن-لاسجمس..أرىلاه..ومدريفهنأ_ةياءفلاةلثسلا

.....ةثيمملاهذد
هه~رءشلاوفددمقلاقى~دربأأو_دنملا<رسل-~ديلاكلفأاردزانا́ا

~يتلابرتمللامتراداوةتلسملاامتاوتبني«هسلغل1.دوزذينةيوأتلا
اذدحنا.كان؟ا

)~`~.دد~́~دملوزذهنا.م7اسلال-أنمسيلو•م7اسلاد-،ربتوب

•)اسنرف(ثدوربديمملا
́أ

اميلتاتلء»و1؟دوى؟>نادلبءد~دلةيما،ا:دن1اتاوق_ااميفتربءتلاةباذ_~ايف
»ةرولذ-»اهزاو~اتقلاامميفرمتساتتلاةا>ءدللايذو،امملا~اتءددثمفىناكايأ،د~-ل
ىن_._.همرا.~اردئر_~ونلام~~اةلأم<.لوانتنناانيلءزصتيهنازت-ارلانمرتدبمثدأ
.`~́~قئانيملا

ءارمو(لزات-~ا،ادهمدهر،هممفنري.>رملا)ى(



>)ة_.ايفوس_اة~ارتشلاايماركبوأ٥-رورم-(وكذساراثد_س(ا
روا~~بلا~،داانمادلىنأينةثمتم1اة-دمانلاةق_ة~اوهانيذهيامنا́´

مبانتفر-موة.لو•نيطسلفىلاارتاوةتلمرأدةنبط~ذل
تا~اشلاىلءةقيةتلاءف

اة_ء.نلاقئاثولاىلادنتمم<ت،_،ةيفهدم1اريراقتلاوأ
يتلاو~ود1اكلتتاموكحاممتمقويتل

ريفمل~
نمب~ولاىلاةىا_-ةفدمبشمأينأو>نهيلدسلفتل-دامت:وةنأنملاسلبما

..:نةقثولا(ندرلاربيو)م٠مءوةق-ثولا(رممههتموك-هممتدقونيتللا
•)٠~ا

́ا
نأانف.نبطسلفاملوفدنمتاوق1اكلتهيلاددببة-اميفكسموقينانك،هؤ

تاوسلاهفمف•بيردتللوأيف،دمركسعميفةزا.-باةءفمتلكانمو1اب_ذ،ملامنانةون

>•.دددمرهم<ايسوىركهءفد_داممل
´́

ملسللرثرءىلعىوطذيافقومه<-اونان:اركن،نافورمظ1اهذدعوفبسعلانمر
´́`~(.

´́
ا__دعلناربتسامنأبامتميرصتررك.~ارطلا~ول~اىد_-اار-لماندمسدةلو

افنقلاونميطسلفلة_نادلانوىشلايفزس1ا~ء<دتلابم>ايقلايذمداقتلل~،اقلاربغقحلا
لاندهلا~~ةوحلسلاةوق،~اس.اةاودر1ى

_~بةءرنتم~انقلابهليئاس.ايفةذم~
مائنذلاةداعا

~~٩(<

>)ايبولوك(ز_سوللسنكا
مملاتغا-ددةف•اماعونفولأم1اىلعة-.رانهة_احيلودبيهمو_اهباو،اننا́´ - نلافرط_اىلااةبساراط~ا،~رتنانودرئاملارذبورلا

ر
~~،نا،~دةلو.

ثد__~افاو•روملاىر_بتتمناكاذكرفثلفعموءراود_انوناق_احمايشمتمن_ما
ا_~م~دب_لنيذللا٥فيكلاموتقولايفهبو_ناكدةف،برملابقمسمراذ،اهبونا

ء_ •هسفنةءام~تادادىثم<اىافاس.لاتقورذثم>لافرل~ا



.رارقلاكلذا~اتتمللداه-تع.ام.._ب<ر_~ازر.._)ديم-~و

اروء )ثروثملالسلاو



)ىروء1اد_س1ا(ا~رومم
رانلاق٨~اثتوب~ثياميفةهادلاة_~._د_لبلارارق1انمد،؟ةلان١5افا́´

.)~(.أ،..هلوبة.ن.،...س.٨_ء_.:>.٠..«آ_٠:.:ا.٠.ءر.٠٠اا.ناء،.٠́ذر.ن<>أ«_ا<.٠>.«•ا-..ا:ق`ام٠:ا،<٠٠:٠و

...دية~~ااءهسقترني-رملا).(

.٠٠٥~ا٠ا،؟سقت--رماا)٠،(

.مء٠ء-٠دا:ءهسنق،نيدرم1ا)،<د(

../...موو-ان-فص_اءهسقتعجرملا)قت(



•رتا.٠:نا.دممفلانينانوه~اسانئس.كممم_لوا.-هبر~ا~دماو٠انئلا،:ا__~_ر~~و
ىن~او-ورويدممرايأمويلءدلا)وء.وم(و•~لاسل.براقاد.~ة.٨.ة.ذف_دمئهئو
_ا___~ارئتتم.~ار-.>افا،ذ•اة_،اكماةثار•ركذيو،عي،امأة~هبرأاممتدءاء.___د،٠ر..اار~د_
.<قا_:.»اانمعماسلا

>ة٠د.ملادم_́́ةذاوهى1ى~ودم~اةد~ااوملاطيءو~و1-ةرتف1اء؟٠..~اتة.._سام،بو~و
هتءارقةاىفذروء،.....،.ر.هلا:__._س1بلا<.،رنا~ف

´́
ا~_~_ى1ادنتسيناكه-امذ>،طسولاه-وتقاىهلال--اناف..ا:«تلاوسلو

ا
ول

اابي~ناكءة-دومي1اة(ود_اقئلنومس<دتلاىلا~دميىذلامثاتلاريئ
بر~لا~ام~

ة_ه.ردرىةل
دلباايفةيدومميلاة_ودلاأاشناومسةثلاناتاردلامامتطسو1اكرد-و••.́ا

و1احلاعازف_ا<رهأو؟
´.

را_~اىلا~.،لأعانتتلامامترتدتقمهنا)ل؟س.زحلا(هتداء~.نل~و•••´
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