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تر~._ظدةذ.::.،ثكحاوننمةيلودلاتاة٨~الحارمنمةمساحةلحرمفس1بملاعم-با
نادذبئأو~ةب.سكابةعووم~،ةبومةلاعل،امتسارد،انمق~تلاءملا~ارذةيدا_-ةلاةلاحلا
تاينواذملايفز~دممئا.مفةت1انا2دةلو.ةلبتملارمممتلايفنس~امنأبردنمب.امدهو،لداكيو
نا~فءماعلازببهلارتأام9و>اتواغتموائي_طبةيفاملاةليتاوممثنلال(́فت_ودبأنت1اةيلوددلا
دا~-ةلاامنمر_اميرتلاةنعأولاةحلملالكانئملللولحوذو_وماملاقلا~رتينأراو~نا5
.ةديد-ةعفادةوةللذ1مزتهنأحدغاولانمف،يملا~ا

ر~~ارتشل~ىلاةجاحلاةروه1ا~ر-هوفولاحيم-تسملةف١5تلا.بملا٠فهيفو
اوةحيودتامتةانمأار-اواميذر_كفتلا

~
تا~أيبنمهبت~دأ~افهسكعناو،ةهيد-جمنعاب

.ةيسرريفتارواتممنمىر-أامل٨فوناجطابفوةماعلاةشةانملارذ
دوذولاعيه.؟»مبتاذبيتلاةيعاهبلايعا~الغفبتتب.أةرود1اهذ_؟نأ
.ةشةانملانمة~ذرتايو،سمتاذو،ةيو_تلابةمدغمو

~اي.رارءاودنمو
ةيوةةروداممنأ،ةلرتثنملا

ر~ترجيتااةئنةانملا_ذني5تشولاعيمهملا~ايفةيداصتةلاةلمحلاةروطلبملسدةو
نوكتنلتاني،امثلاقلالاة،ذلاةرتذنلقلقنم~دبأام_ذ~راشأانأو•رلبمللةماهلاتاسلبلا
ةر~٨ذلاهواأ~ا~_ذ_تذا5و،نولاعملاداص_ةللةبسء1اباب،طاماع٠وممماعنكيملو.ةلرسةرتذ
ةر~ابملالثلل1او،ش.و،ةيتاومةنهارلاتاها.بتلاتسياو.رهاذلاملا~ارئةيمنتلاةعرسىلع
ةدو~قلا_دلود1ادةنلاقثودذصنممدةملاليلحتااريدنيو.ق٨طنلالأوطاب،االامت-ا~دلا

لد~ىرثأةومة~دلاتاداصتدلاهجاو،نأرتي_رملانمو،ة_هفضتلا_:دوفم:كاتاهومرورل
نلاهذتسيءةن»ارلاةلاعملا~..~،نأشبأار~8ايفط_ر١ةترم.%دةهنأود>_و.عفتوممذمذت
ة_اتلاقثاة-~ا

رار~سا-ذىهكعنت،ةنمزمبءاصهنمومنلاةمدقتولاناد11اتاداص،ةا_-اهت_لوأ
ادمغذذنماحومنلدومملظديناحب-»ملانمو>نيقياامذع_شفتومفئ،ااوةلاطبلاتايوتسمعافترا
لظينأحبوملانمو•رولاىدلادامع،ة7الة~اد~اةوةلانميفكيامرفوتنلوءب-رةلالبةتسلاربن
~~ابءاصولا،ةيلاحلاافورظلالل:نذءةعربتولانادبلاد5ر.وءادكارتادراولاىلءب~11ا
هن~بابسأنأب~ايتعلاديازتيو.ةيمسرلاةي،امنلاةدءاسملانمد-زولاميدةتيئارفدادم
نيبوايت.ذلازببدتيسهنأوةلصأتهةعيب.٨تافبابسأةيعانم_اتادامم-ةلاارفداصقربقاابءاوىلا
•ةبىدعروها

ن~قباسلايفت-كترتااو..طفنللةدروتسملاللتةءا-،ةيهانلاناد~اناءايناش
ة~املابفوىلااميد1وتلالد~_١سوتهىفاةفناتلرئنم،ةيمانيد(انمامردةبظاةتدلا
رو«دتتىراجتلاارلداب.تلد~.ةجعقء1اتاوو.طت1اىف~نمةثشانةر،طفتادءدمته-او،و



ة~لدجلاةيه~اماظنلقر~وءةعرسبد،ازتلانذفف~اةيرا.بلاامتاباستميفزددلاوءدار.٨اب

ىلعاديازتماثبءامنو_هةمهفرفوفتوءةير_دسم،ااارتاناكماومنلاةمدةتملانالبلاقاوسأيف
(ا~امدةتؤتحتواشكتلاةداعا٩_،نمامترلةعمأف١5،لار)شلمحتتاذ9هو•امتابستك
نال~انيبل~فتنتلاةوبفلاناذافورظلاهف-لئهيفو.ادعبو~ةثنيوملاو-أن.سحت~ذ
ر-هواولاليل~او.دوءسملاامعاستاقلعلازت8ةيهانلانادبلاوومنلاةمدةتملا

ة~اره́ا
تا~اجتابةطم،وملاز،لةي-انلاتاها~ةةلانأح_وبنيب_~ةيولا~اةيلادتةلالاوحلا
ارجنم،لقلاىلعب_وقلالبةتسملانذ،اريطذار.أترثأتتسامتايءاكماناورولا~اداصتةلا
.ومنلاةمدةتملاتاداص-ةلارذأو٨ابتلارارمتسا

ر~ا~_،ااةنحاولال5اشمللة2دتشملولحد1بيانيوتيهنأاض_أهممسملانم،اثلا.
ادهعل-ناو،تادادتة8انسةدد~ولا.طبارتلان-اونلارطذنللذونولاولاداء،ةلااسنم
.مثاةلاناودلاماظنلانذةماءتارييفتأاردبامز1سي

نأن~لا~أبلانمو.راوةتسلامدءنمةلحرمبوميرولاوملاداد_ة8انأودبيافكهو
ناه~اقيو٨نعةيسيشرةرود،تدأو،نتلا،تانيتسلاوتانيسمفلايفىداص_ةلاومنلاودادعه
ح~)ءىرفأةيداننمو•~ولادلاداء،ة7الةومتسمةعفادةوقميدةتنعةز-اع،ومنلاةمدةتولا
،ة~املاتاناكملاوتاجاحلاتاف،ةيهانلانادبلانأامدافمةيوةابحتملوذولانمديد~ا

للتذلارهاونببسبللذونولا~ادادم،ةلارذ-ذدةوةةباثمبنولتنأادهملحتيعمن<ويفتس_
تار~_فتأاوباو-ولا~اداصتةلال_5دنثتةداعاناف،اذ5هو.ر~ودااماظنلارذةمثاةلأملظلاو
ءذ~نمقرذللةديىوئاةليسولانير_ثكللودب،ةيلودلاةيدامعتةلاتاق٨دملايفةيساسأ
د~~نأاءهمفنومنلاتهةتولانادلبلارتلاصمملذياممهءأقتهثندوذوتو9ذو.ةفرفملا~ا

ة~-اتنلا~اطاانماماتاىافتنأحافتذلاقذتوتتارونتو.́_ةيدرانوة_1نادةيدادم-ةاتاسايس
ةسايسلابةقلعتهودباد.فا.ذت:ىلانففيةي1ودااتادغوافملا~ذمدة.زاوحاناو•ةيمانلاناد_1
نارمل،ةيلود_اتاراوةلاعمدمةيلمع~ذناد~1اهذء~ارتثناةدايزو،ةيهانلانافبلاومنمءد
ا~~مذاد-أغعلبلةد~ولاةي،الملا~_فيفىر،ةريثكاناهلنلحاحللانماديزهنابستلي
.ةيشامنلا

.ىتشرذىربت~-1اتاغوافملاةلاحىلعةشةانملاز5رتتنأردبب.طلانمدد__ااذدحفو
نمةمافءد-دس_اقلقلانرءبارعلامتينأوءد-دوبيلودىداص،ةاماظ_ةماةالوحلفاحملا

يب-1اةمئ<او-لاجشاتنلاتءاكدةو.تامغواذولاهفملةنهاولاةلاحلاأازاءةيءانلاناد__اب_ا-
ل~~لفاحمرذفارله7اةدددتهتادغوافمنمةيفاولاةلدلقلارممذئ8ارفىوهامارنعىفثم-
ةدعما.بلاةنجللاوسها~اداتكنولاو)تافلا(ةر1بتلاوةيلرم-لاتافيرعتاانأشبماولاقاذ-لا
.ن~لاىتهتاونسسمذاومتسم~«ذ~ا_ونجلاولامشاانيبراودلاةيلا~لودتلؤ٦_-رارو
ة~سايسلاامتداواذ--:تركلوونلاةملةت-انال11اىلاتادسانملانمد_د~اه.هوتمقو
ر~8ا~هةسوملمرتثات-ئيةحتللاددتسلانمدءزهام_ذ_نوكينأراااءوعدتتاأاد-توبرذو
.ةملاةلا



تار~ر_شأو،لبةتسملايف،تاءذوافملاهذ-تتسىذ1الكشلاةلأسمتو.شأقثايسلااذ_د_فو
»ي_؟دنلامدءن:دبئ>زتسنتلاب_كلىرازولاعامت-لاوبمولوأيف1ءدوتعابتلاتايصو-1اىلاةد-دء
عا__~طأر´:~..سو•ةدستملامملاةمو.:دنمر١٨ارذةيولاسلاتادغزحافملاأارجاةووودغ>ىلأرتدليامب
ناكاف(.ءو•حارتةلااذ~ن.،اناف1.؟يفزا_~لامدىناد~تاموكت.ولودأاسؤرهدةديسىذ_ا
ةيدادمتةلاتامغوافمللةما-دلاةلاتت~إمويءةتندبه_ذنراةتنأنالبلاعيطتس،لغحمةباثمبسا.بملا
ة_ذعارلاةلاتلازوابتءملةتزاوهلا٥رفاوتمز7~ا..طورنئلانأعنبامثار~انعبرمتنأو،ةي1ود_ا
زل~اسملانمددعقلعأاوبنلا~ره~انأام9.تامغوافمللةديدبتاب_،رتافشكتستنأو
.اممنمل_ذقلالاوكذدروأنل،ةيسيشولا

اد_هةشابهةقيرطبتسردواب_رةتدذولكئةبسنلابةيسي؟رةيدمق5ةقاطلاةلأسمتزربدةف
ىلعنيدت_تم(ال5اشنملا،طفنللةدووتسملاةيهاذلانادبلادوذواميسلءدوذولانمددءفوعو

ردا~هىلالاةتنلاميظنتنفوةقا_ل_اوأ~أىوتسمعافتراومثكت1ا~ئامرجاوتنأمرناد1
ر~اد،مزلتست،أاوسلاىلعلج8اةليوطوةيولاعةعيبطتانةئكشملانأباولسو•ةقاطللةد-دعب
.ةكرتشمتاءايسفاذتانانثمبنوا~او،ةيلحمرداصهريو.طتو،ةقاط1انوء1ةوذائتم

ة~اطلاودأدموب_:دملالبةملاةد-تملامملاومتؤهةيمهأىلعارارلتواواومد،5أتلامتو
م~لاةموظذمكارشاةدايزةركفلمهد_أتنعدوذو1انمريشلابرعأو•ةددبتعلاوةد،دبلا
ل_~لانعدوذو1اف~تمبوءأو•ه٠ايبنذما~انيملاا،محرتةابت1الاجملااذ_تفةدسملا
~هنتلاة-هانلانادلبلاترلذو.ه_كلمتسمو.طفنلان.بتذمنيبةرشابيتلادمتاةماةامتتنأ~ذ
ىدا~تةلانواوت1اةلأسمنءلزدمبةق~طلاةلأسمةشةانمنكم_لهناأاوسلاىلعةكلمتسموةجتنم
رتااتارارقلاوةلأسملاهفهةشةانمنيب،ائل1ذبمايةلاىداءتطبروءىرذأنيداي_بنر_ود_ا
ة~دهارلابءامممللنكمياذ5«و.بونجلاولاهش_انيبراودلاةلأسمنهمعأةلأسمنأشبتنفتا
نأوءبونجلاولامشااندبراوهلاةيلمولةد_د-ةوفادةوقريذوتئعوذستنأةقاطلاناد_يف
ةدروتسملاةيههنلانادبلارت_امع_اميسلةتاتملالمملاتارايف_،هبةسارد_ادهبايوةازفاحرفو
ه،طفنلل

سلبملاتانئمةانمينمام.~لانمردب5ردةباف_أنءانممااوىرابتلاف،لت1ال5امئنمت-ظهو
:ادامقةاىلءبتوتت~تلاةي.سلابةاو~اىلعأاوذملاةي5ارتشلأناد11اوةيمانلانادبلاتطلسو
نأم~روءرةوسلاداص-ةلاتافومنلاةمدةتملاناد11ااىذذتتنتلاةيثامتملاويبادتلاأاردبنم
ذرركت_ةرودبد-~ات1امتدةفءتقؤمودودتمعباطنمريبادت1اهفملامىلعتوءأةويئلاناد11ا
ةد-دسةوةبت1بتام5.ةم-دءاوفارلتةقتندةة_انلانادلبلاعمتاعونصلايةراجتاانأىلع

~وقاكءةيراجتلاتافوافملانمةلودرن~اأاردنمةيهانلانادبلاامبتسبتلالملاةب،ف
ةلوبلاهذءربت>اتنلوبةلبتةواجتلالاجميفتامغوافملانمد_زملاأار-ال_دأنم..١فض1اارمازتعا
قثو~اممءنولاسلادادم،ةلايف~اكيرلاف،كتلامامأةيسيءرةبةعلدئنتةيراجت1ازهباودلانأود،.و



نمفمثنمو.أاوسلاىلعةيمائلانادام1ا-سى،قنو~وومئلاةمدة.ولاناد~ارذتار__فتأار..ا
ناد_~1ايفةيءائدلاةطنئءلاةوةد_دبتل-أنمربطيماااث_كتللتاساسمزلتهئأحف>اولا
تا~~اك8انيستتوةيهانلانادبلانمةر_بتااثفد،ةدايزري.أتثذذتو،وونلاةمدةتملا
هملا~ايفةيهاص،ةلا

ة~~احلااث~>ةدشقلعأاوذ،لاانتاتنمةانمتطلسءةعارز1اوةيذئلابقلوت.ام.فو
مملاةم.ظذملما~انيملاهدعأىذلامسةتلار-وأو.ة،هانلاناد_1انمودب9ددءرذةيأافثلا
ح~اربتاتناينةثاولار-ههتبسنفافذناثود-لامت-اأازارها-تلقبةعارز_اوةيذذ(الةد~ولا
ة~وسلا_ااجمربذةبسانمتاسايس-فو~،دأنمو.رب~احلاملادملارفةنشفلابو.~او
ةيمهأد_5أتم،ءدد-~ااذىيفو.ةيلاحلا_ذورظلالظيفايودحارمأ~شاففلانملاوةيشافثلا
ة~ذذالةددحتملامملاةم.م..هنملماسلاويدم1اامهدةيتلا)اةنسهفنمفلأتترتلاةطذلادسأت
ءد~دبلاىدملاىلء،رملارذممملانأد_.م1ا~انذ~-افثلانم7التقشرسد،5ةعارز1او
ناد~رتءتتةلسو5ةيءارز1اةيمنتلاىلعد_دتت1اةدايز•وهولأمكنمنوريشكلاه.1ااعدا_وه
ة~~~1ود1اتودذص_ادراومةيففتمست،نانكم_و.ىدادم،ةلااممللقتساز_زوتةيماذلا
نأر_فبذي،ة~اوةقيةحسفنلاىلعدامتءلاح_دم_نكلف.ناش1ااذ~رذة-افةيه.هابةيءارزاا
.ةد-دبلاةي1ود1اةيشاونلاةيبي،ارت-8انذةيولوأافاعاطةةيءاوزااةيمنت1اح-دمت

ىذ~ا~ساسلارود_انءانتهتقانم~ذارار5واراومارميىأاودفلا.اهيلستم،ةلأسمةمتو
مد~انأبلثاةلاىأرلايف~»تمأيننافعقاو1ايفو.ةيمنت1اةيطعيفاي_هواونلت1او~اهبموةي
ءة~ارزلاةيدباتنلاو،ةيعانهاال5ايملانذتاوي_فتأاوباميهع~ذل-د_نولملاون-ولونكتلا
ن~رتلالثاسولاولبسلانيستمتوةديد-قثرطداجياةيههأىد_تتم.نمو.ةلماتمااةيمنتلاو
م~لاومتؤمنالي-دةلو.ةيودتمب1ادهدفرذةيولعلاوةيهولونلت1اتازاجنلا-دغوقاطنعيسوتامب
هوموس~أمب٧~ذانديذرئدةعىذ_اةيمنتلاىفاوذلايهولوذكتلاوملعلاريذستلةد~ا

~~ود~انوادت1اردباد_نيس~1وبونبلاولامتلانيبواو~اةوةد-دبتاةديوفةموفح.-س
.ةيهانلاناد_1ا~ذدوطمنهبولو،لتوي~مدةتزاودل

هد~هعيهداوممسرالتننلةصوفةديد-ةياودةيشامناةيبيتار،سادادءااكجت.و
ة~.ز~ارتءاتنلانأ~ا.لبةتستانكماوريأأتنمارلامىفروتسنوةسايسلابةق1وتملاريباد-اا
ةنجللانأبةنجللاهذ_س،أرانر5ذدةو.قامز،~وىدتن~لاىتدةيو_دنحتااةنبللااممتةقحيتاا
~زبىلعىتهوأةيبيتارتسللةماع_٨و.١فواءقافتلانمتارودن٨ثىدهىلعنكمتتمل

ةيسجلاراوةىلعىفوافت1اىداارلحهتدةهنأدةت~نا2_ةيسشرةيمي_ا.هل5اسهنأبوءك1ذ
دا~امتينأنذ~لانعادف_ا_رىاوهىوذأةرمووم_ذلاىلاتلاع_همملممةمادملان
نأ~وءةماولاةي~ةي،اءثنهلاةروههانف،ا٥ل.ماعزواجتيلتقورفةيبي.اتسلا
ر~ودلاع.تبلما-_س،اممءةسايسلابةقلهتهر_.التلةماعاطوطف_و.ءةيلمعةقي،وامناتب<-



ر~ودااىه~،ةلاماظنلاةماءاويعامت-اوةغلاةلكشهةجلاسبةقلعتملاةميس-دلاةمممملاأدب_نأب
ر~نبابتلاةساردةهاعا~ذ~هاسدةر~ولاةثنقانمنو5،نأامم1فملم~ايناو.د-.>بلا
نوا~1اوةقثلانممزللاخانملاةبيمتنذوةيبيتاوتسلافاد،هأةلأسمنأنثبرء،ظىذ1اأار~لا
.هلددهملال-لا-ذهدفاونأققحينأيبىامجلاروسملاافمملنا2ناأانم1ا

.تا~امثلال٨فانوظتنتن،اابءاصولاقلعاد-د-اأوغتانايبلانمددعوةلأدةزم
قيقحتوهتةاافاىتههنأاولءمامرذةيهنت1انعيلودلاثنبلاو_رةتيفدواولاليلحت1انبب_و

~~ثلفنافةث~اقذهرهةبسنىلعتانينامثلأنفةيمانلانادلبلانذىلاصتةاومنلدس
ق~~نأومنلاةملةته1اناهبلاقلعنيوتيسو.ةريب5ة-ودبةندارلاتا~اتبتلاراسمسا5~ا

عر~انم~وهةنو~اوةر~اتاسايسقلعةريب(تانيستتأاوجاني~سوىلعأوونلدس
نييلملاتاثمللفعمانلذيسةيهانلانادلبلانفةثاملانذهرهةبسنبومنلددمقيةتنأرثد~
.نوةلاةياممنلولحبعقدهرقفنذنودنثي~ساكانم

ع~ووةيلاحلاتا.هاجتلاواسمس5~ةيوقةيلودوةين-.وودباد-مزته٠أءدفاولانمو
ا~اردظنو.لقتسملاويتاذ1امعدااىلعمثاةلالجمملاومنلاتيمرطةيادميفةيهانلانادبلا

ة~دةتملانادلبلانذوونلانانثتساناذ،نوةلااذ-ةيامنيفةحلم_لا._طمنمةيمنتللأشذيس
ناد~اوونرىاةلطماد_لوةساي~ابةقلعتملار_اد،_اةبسما.%رشنوأ.نأنكميلومنلا
ر~ام_سلءن~)ااد_.فووهمةسايسلابةقلعتهريبادتنممز1اهنا•هئنمذلىذ1اةيما~ا
دو~ولاةنسلأىلعاراومةثنةانملانذردبادتااهذ.«تدرودةوءدراولالقنوةرابتلارنادي.
امدةرفصلا~فبذيوةيثاسحلاويبادتااقلعب__ت1انيوتيف.أاوسلاقلعةعدعدختملاتلا6ولاأاسؤرو
ر~اطوسثنلايفردب5نيسحتأاوها_بيولراوملالقنتايلمعةهايزن.ءت.وهةواجتااريرتتنذ
ا~-أنعفيدةذقايسلااذ~نذو.ل.-لاةليوطولدلاةطسوتمةلامسأرلاتاقفدتلاامب__ومبمتت
.تاةذدتلاهذىةدايزادراوهنع،ةريثكدوذوتذأأامكءرتلس1اعن،

ر~ادملاداصتة8اقلعو.رتن،اال5ثمللةشةانملانمجمنىذااىه-ذشتلانافمثنمو
اد،اد_د_بتىلاو~ونبلاولاشنلانيبراوحلارارتساىلاةج~اد5ؤيةيهانلانادبلايفومنلاو
ة~ذرةىو،نمةمادلاةشةاذملاهبتمستاامنأدةتءأو.ب_اوبلاحيم-.نمةي_ايسلاةدارلا
.ام1داوودىءؤ،ه،أوةد~ولامملالناداد..هاد_فم(افتعموفو_لاز_اهسلجملاافهنأتبثي

ه~ابهاوأادلس_.بملال~افام.زبوملانشوعنمندارنلازبلاىلان~8اتثر~أو
افا~و؟ة.ئاملاةللقلاتاوسلاوادهىلعترمظرتلاةديدبلاتاسوامملاوراك_للةب1بتسللو
ةد~_امملاةرسألفاددددحملاهرودأادلوءل65ةد~امملاةموظنمةدعاسملسل.بملالدف
)ةيس_أرلاامتاثيءهدحأهذءوب

ت~لولاماةملايفن.ناتةبزذنلىدبتتءتاعةف~،ةه~~امهلانعملكتأفا~ذذا
ةموظذملاؤا.اءعسوامم،دو_دو1از_تىفوافتااورواشت1ةد_ددلاثنأتلذدوةديدبتاسراسةبو<بت



ىلاةيدابةجاحةمث،نناثلال~انفو.قثاش،ولاوىفاولمأهافو،ىذ1ازاممبلازواجت،امقلا
كانهنوكيانايحأو.هدود-وهماك-أرا.طايفتليددعتىأأاةاىلاوودهام5قاش~اب1ذافت_ءلا
.راومت_اباممنسقيفوت1اانب_هاونمفكلذ_و؟ىغقانتولبنيتعؤذلانيتا»نيبف٨ء،

ن~_ىاس-لاوىداص،ةلانيعاطةلاافي،كتاباجعلار،.،دمجلذب٠وممماعرذو
را~كفلانمةريبكةعومجممغمتدةو.ةددبتولاوةد-دبلافووظلابسحةد~ولامملاةموظنم
ءه-اذبامثاةازهرن~1اا_زهررت_دمأةلماشةق-شوينيعا.طةلانيذدهلي5شتةداعانأشبةديدجلا
<س~ااذ_~ذدبن،نيتسملاةبارقد~و،مو،1او.٠٥م٠ء)ةمادلاةي~ارارةر_د
.قيبطتلاىلاةيو.ا..فاانمتلوتتدة،هثاز.-أمظ~لب،ن.س1ارارقلااذ~نمةو،ش5أاز-أنأ
ه~سلبملال~دي_دمواةدةذ•هثاز.وبأعيه.دىلعسء1وهذمةريث5أان-أىلعقحماذ_ءقب.طنيو
نمردب9ردةسيولتم،نيمادلانمبوةيامل٨فو.ليكشت1اةداعاوح(سلاةيعرفلاه-زرمبأو
ك~تنا5و•هتوسأوس_بملاىلعلوم/ه)وارةلاةم5-ىفرفبفةلثمتملاانتهممملةتاطلاومامت«لا
ث~وهانذود-وانتايذا٩اوانتاجايت-8حئوأا5ارداانلترفواممنأث~نمةديفمدومجلا
اوسلاقلعىوفأتاممجيفوهلكيهلفاذءمو.1اقثاةح.-اويسلبم1انأ

ل~وتلانكميمل،أ
ىف~نأباثرتدينأ.ره1-دملاىلعن،دتاذ5دهو.ةيساسأتارييفتأار.وبانأشبقافتاىلا
~وتيسو.ادهناولةقباسةطاسب،ت-ا9املولوأمزللانموث~ةهوه٨تناد٠وممماع~..!..أ
تا~ارتةلانمددعقةب_،ثلذعمو.ةقيةحلاهذمبفر،~نأ،ا_رودب،ةمادملاةيسبلاىلء
.لبقتدسه_لاعودولللجسمهلامعأيف٠~اوتشلاعيسوتوس1بملااذ.ءلمعتاأار-انأنئمبةماملا

انل_.ةنبذيهنأ~ا•رلاحلاتةولانذهلمعةيدأتسءارلاهلكشبسلبملالدماو،سكلذبو
ة~ؤملاناو،هتاشةانموسلبملاةطدئنءلاد.هادنيوعاراطارده~-قاث~انأا~هبكرد-نأ
نأ~ااذءرذو•ادي-ام،اذنتاملامعأم«ذتة_طيوش،ر.ثكلاردةلاققحتنأنكميةدوهبوملا
ة~اتلاةيعوفلاتاثيمملانمدددبةصاذلاةز-وملاودغاحملاةلأسمنذمدة،نمهانزوتمأامنأدةتءا
رو~أءقئادبولاةلأسمنأئنمبدءاوةلانمةعومبمدامتعاو،تارمتؤملالود-طيسب-وءسلجملل
ءسلببملانأدةتعأرةاولارذو•سلبملاتاأاو_دان.سحت_ذةد-ذمامنللوةعدغاوتمةم..؟اسملثمت
ةد~~تولاممللنو~اأادسابماةءةف_ذ_اابنأودب_~تلاتانيسحتااهذ_ء٢ارهباىلعهةاغتاب
.هوذ-ىذ_دحتناىوهأتاثي_«دوتدءلثم~اذببردغو،ةماعلاةيسجلاو

نمدد~قلي٨ذمةبادثمبءةن~هاولاهتاب،هاوهيذىدؤ.ىن(اتقو1ا_ذءسلجملانا2و
ن~اد_دةماهلادعأنمهبمايةلام،~ه_شأنأدوأدددلااف~~فو.ةد-د.هااتاودابولا
بو~~وتاموتلاتاع1ةةدا5نمنلثممندبعمجت~،1اء<ره~ةعباتلاةيعرفلاةزمم-لا
نا~1ارذايبحل~)~1الامعلالكئن_ءتاعاطةلاهذدهنمريدثكللةبسنلابو•اذمل5تا~بمو
د~سمىلعءةيلود_اتاووطتل_لاص،لاتاونقوم؟أىد_داسل-دمللةمثاد_انابللاوةيفي_.ذو1ا
ىلعةماذلاهتويةهلاد~ةيمول-ريغتام-ظنمعهةيراهثتسلاةة~ا~ا~ذدن،،اذ-نعلضذو.~ولاع
وؤسملثمتتو•س_بملالامءأ

هذ~هفاكر_هلزت~~لىلثم~ور)٠ةثيرسرذةرت~اىهدل.بملاةي1
•ه1امءأىلععفنلابدو~وت٨فدولا



ن~سملاومىلعتدعدغو~،_اءتاسرامملاوتاأار-.لاىفسائلان_ه،كافقلاةفائلابو
ه~وذت1اودبيو.هاامعلس1.بملاةيدأتيفةردبك~ءاسمت15ش،تلاحلاىفس~ذاو_ذيرموأ
نا~ن-_أ_فنتلاأانملاوتلالولاأاسشرعمةيهسولاريذت8ادمتلابنأشلااذ_نفةمعاتةذء،
ة~وامملاناذهسفنردةلابو.ىه~اتاسلجايدمسنئنيلوؤسملاألؤهرو>ذ~كلذلو،ةيهلقلا
تلا~نذوملابةمتممملادوذولانيبوأ،دوفولاأاسرونيبةيمسوريفتاوواشمأاودايفةلثمتملا

لا~لو.ه.اوارةفافتابةصافلاةيدسولاةي_ولارطلبعاوسلايفس1هبملاتدعاسءةصاث
او~اامميذنستيملةيشانثتسلاتلاحلابغف.هتذعادنمولبأاوه8اافهواومتساةروودغرذكشلل
تا~امتهارذةلوطمةنئةانمأار.-اانايحأةيبتنلاتءال،هنيحيفنسرلاو_ذو،ست،1انمرذلياه
.ةيريدغ~اروامئنت1اةيلمعىودبزدغو.امم،ةيمسر

نأدوأو•س1بمللةيفيدمااةوود_اهذهةيامنىلالص:افمبو
مهؤادأممسأىذاانيرث~لاب.كملاأأغءأىلاو،ةئاددوذولاىلارش

لنموأو.هاوننمأاوس،ةما~اةناملانفظومقلاو،سلبملالامعأيف
•امبنوويد-.مت:أةزا-أأافة

اميتليهنوذوه
بعاتتدلاوىداصتةلاسلبلاسيدر



ة~.اث1اوقلولانيتيداىاهيتروديخوءل٥موماهلةيمي.ظذت1اهتروديخسلبمااذذتا
امرتسايغبنيوأةماولاةيهمدبلاب.اجنمتاأنارهافاثتايعهدتستتتاررقموتارارق،ل٥٠ءما~

امب~امىلاةراشلاعمءيلياميذتاررقم1اوتارايقلاهذءدرتو.اميااةماهلاةيومجلاهابت.ا
.)``ريرقتلاافهلودمفنم

،ا~ارءرتساقتلاتاررقمااوتارارقلا
اسيلا،~ا~اةيومبلا

~ ةيمانلانادابللةيدادمتقلاةيمذتلأزيزهت´اهلااطعل ~~~_~~_
رار~ومهلم٥ممو٦•لل٥ممهيرارةىلاسلجم(اراشأ،)مممءم•رارقلايف

ةيمذتلازيزهتينماهلاعاطق1ارودنعماولايملاريرقتباملع-ا-اهأو،م))ممءةماهلاةيهمبلا
رسرقت~احينأبىصوأو،ةشقانمااأانثأهياعتاقيلهتنمىد<أامدبوءةيمانلانادابللةيدادعتقلا
ر~~راقتلاميدقتودادمامتينأوم٠ءلم)تيومبلارارقااقفوةماولاةيومبلاىلاماولانيملا
نأما~هلانيملانمبلطو؟٠ءممماعنمارابتعاريرقتلا~1فيخاميلاراثم1اةابقملاةياحرم1ا
ع1اهقاابيااسأوراودأرذتاريفتنمثد~امىلا،مداقلاريرقتلادأدعايفءأمعاذارابتعايلوي
ة~هبارلاارمتروديفةيومدبلاموقتنأدبىهوأام5؟امتايولوأوةديدبلاةيمذتلاميءافم1ةجيتنماهلا
ن~اديزمقدتدمميامديدتةيفبروكذماارارق1اببوم.ادهيلالامم1اريرقتلارفارهت_ابنيثلثلاو
ىلاءه~اوملاةموااذم~اد_،~لاتام>̀:دفاااعدو؟ماولاعا.اةقلارودبناوجنمة_اردلا
ة~~ازيزهتيخماهلاع1~اروه.ة~ةلابناوبللمزللامتء»اامتاسارديفيلوتنأ
.ةيمانلانادبللةيعامتمبلاوةيدامتقلا

ة~:تابيتكيفماهلااذىسلبم1اريرقترددي)لمل،،وسلبملارارقلاقفو)م(
<4ا3٧ا3ة~ولارظ:اتايوتدم1اةمثاقىطع٨-:.>للو.ويرقتلانماد-اولصفامنملكنمفتي
.ةقيثولاهفملقهلمامفهوبةغلتخم1الوصف1اردتتو

ر_~ا٠:ادسلاانمب~اميفسلبملا،ذتراديتلاةشقاخ1اىعفطىلععلطلل)،(
.))ا3١ا3ا٩44.2(نيشلثلاوة~ارلاامتروديفةما-اةيهم-ااىلاسلبملاريرقتنميناثلالصفلا



~احل~~~آصلاهلارتؤملاري<ث ةيفيرلاةيملتلماو~رزل ~~~_~.~~.~~_~

ن~لاهبىلدأىذلانايبلابحايترلاعمامطسلجم1اطاحأ،ه.ل٠«٥ررقماايف
،هوفولااسبتلهأيتلاتا.ايبلاوةيفيرلاةيمذتلاويعارز1احلهلابينهملايملاولارمتؤم1ماولا
ىلاوةماولاةيهمبلاقلارمتؤماار~ر،أتمدقينأةعارزلاوةيذغلاةما-،للماهلاريدملانمبلطو
.ةد،دبلاةيلود1اةيثام.لاةيجيتارتسللةيربفحتلاة~ا

٩٧ررتل~يخ ٨-:٠ها/ا١ ة~ومبلاىلااملاهأوةيلاتلاقئاثولاب٠امطسلبملا١
نميثلثلاوةهبارلاامتروديخةماهلا

ذ~يفزرمملامدةتللنيطاشلامييقتلاوفارتسلانعماولانيملاربرقتأمأ
٦١٥ه.و1اءء(ىناثل)يثام.لاةد~أمملادةهلةيلود1اةيثام،لاةيبيتارتسلا

،)34ه.1ههءءد و.و
)٩~3ل~٩٧(ةهيدبلاةيلىد1اآي-طذلاةيجيتارتسللةيربذحتلاةذبللاريرقتأمأ
؟)٤.(5٦7ل(١(ةيداستقلااتابجاوولود1اقوق-قاثيمذيفدنتنعماهلانيملاريرقتأمأ
ناه~ةدماخ1اتاجايتدحلابة~اةهاذ1اري.ادتلانعتاولاة،طلانمةركذمأوأ

اةم٠.1٥٦9ل1٩٧(ةيلحاسلاريغةيمانلا
نبباومننادبلالأح1املةذذتملاة-اخااريدبادتلانعتاولاة،طلانمةركذم´وأ

.)٧ل19٦9ا1~9(ةيمانلانادبلا

ىن~اريرقتلانيثلثلاوةهبارلاامتروهيفتا~ا_~اىلال-نأيفماهلانيملارفوفو
ةروهدللةيويفحتلالطهلانأشبء)ةم٠.(9١٥ل9٦(٠ءل٠ههةي~ارارقىلع~انبهداذعامتيس
ةديدبلاةيلود1اةيثام.لاةبيتارتسللةيربفحتلاةلبللاربرقتوء(ءم.ماعيفةيهمبللةيثانثتسلا
.لهنمءماعنمىقبتامللخاملامعأنع

طثادمهلاددهتمل~انشبةيةك~ا-هو.اهملاوهلاوكحلاىريفتلاقيرفلارمرقت ~~.~
قير~اريرقتنأشبماولانيملاةركذمبطلعرملبلا.~ا-أ،ممممهموررقه1ا.ذ

لا~أنعطثاسهلاهههتملايلوهلاطكانثب_ةتاع~ينهم1ايلوهدلايموك~اىريفحتلا
ة~ارلاادهترودرذةماهلاة_ومجلاىلااميضاميلاراشلاقثاثولاعماملاحأو،ةسداسلاهتروه
.نيثلثلاو



ها~~اىعرتساتت1انارتقم1اوتاراقاا
ا__مب1اء~ادلاةب~بلا

رفنيو~ات-بمعأدةر.بيفونام_لسرذ-نأبامطسلجم1ا..ا٠>ا-أ،و)٠و،٠مءراوة1ارف
قلدتيام_ذة_-~اةي~وتبافيأامى.٨١.-أودئدادعلا..~ا.٠_<دم_اوايس~:ةىامت..لاىت،داءءةلاةذت.1ا
م~؟~نيتومغ1ذلاىوي:وديرب::<ني:مدغنمأدكيزوي-و؟ددحتماأةلطه1اوادسنرفتاموكءهبتبلا«<«م
ل~~ه~ررةو:امبنيوىامملوبقوءذجلليفار~بلاقا.اددنلايلابسنرغلا_ىزيط٠لايئاشلا
.~~ذ_ادبتةبللاتأي.-٨ىنموومو)تاوقف1ا

رشعةذماثلاادترودنعةيزيتللااكيوملةيداصتتلاةذجللاريرقت __~~~~~~~~~~~سسمسسم
ندعء~ذيت7،_ااكيوملةيها-تقلأةءبللاويشتقذ~ااىا:٠-،٦ه/٠ءهم،راوتلاقف

ءرود_اربأات_عايتر٧اعهامط.-ا٠٠ا.ءأوءءهنمءلربالناسي-لراالءهملو~امموايأمنم٠وتذ_ا
ه~تمهةتىذ_ابل..:اابب-ويىنلا)مم_د()ل)ةنبللاراوقدمتعاو<ةذجللةردئنعة:اثلا

ا_~ةنجللاتايى٨-نم)أ(هةرتنلاليد~وةذجللارذ(اماكاو~ايءابسألوبق_اي_ابسأةموك.
ةيمالاناد~أق١.٨:يفنوا~1ا«ئادسرذتاوطخنمهتذذتاام1ةبللثانقانعبوعأو؟ل1ذ1
.تيفارفجلاقبطافاا٠هلتليفةيمانلامي1اةلاني_و

١_~)تينادمتقلا(رلولاهتن..بلوسل.بملاتلوادلرهرمفمن..:~رلععل؟لل)ءم
ة_~او1اا<ءمترونيفةماثلاةي--بلارااسل.بملاريرقتنم،ثاان1ا~٠٠ذ1ارأ:.>ادنبلاانممبئلةتي
):ر/وام/«.:..:٠•ي(نيئلث1او



نمم-ةرقفلايفة_ب1اةيزكءللاربيأهحايترلاهم.ظ<-لو،،ناجللةزيمتمااىما-.ذلاوتايلولاىلا
يفاءزاج:امتييتلامامماانب-~أقيسنتوساكتقيق..تةيمدأىلعديكأتلارركو،ويرقت1اكاذ
م~للةيعامت-لاوةيداءتةلاجهاربلابقلهتيامضةيميةلانابللاتانامأامبموقتيت1اورقم1ا
انلاعامتهانعريرقتلاوة~اتافما-انيملاوبرتب؟روهأةطجني>،طىلا-أو٠ةه«ملا
ل~أنماميسلوء.اهاشنبةيزلومللاةيطعةست.موتينأما~انيملانمبل...ا٠:و؟نييذيفذتل)
ة~ولولاتافةيجمانربلاتلاجماارهن،هراوملانيزوت~لفيخ~ء..هتنلاةيزك-٩١منابعارسلا
ء_اولاةيدعجلاقلاك1ذةجيت.نعريرقتميدةتو،نييهنيهت1اأانملاعامتهايفأ-ديدهعتمتيتلا
._سارلاامتروديفةيهمجللمدةين)ىلعمادملانيملامزسبم.رو:نيثلثلاوة~ارلاامتروديف
و،ممء)ةما~اةيهبلاىرارقماك-أوىةترتملاةيرادلاوةيلامااراث~لانعلماتاناي،نيثلث1او
قيدمسنتلاورتانربلاة-بلنمبل<:و؟ةيميلقلاناجللازيز~.وةيزلءللاببلا.~يتلام.ملممو
ما~ممم1اوي_زوت.ةةلسلازهانربلاوةسايسلاشاسللاكىفارمتسابنيرش~اامتروديفموقتنأ
اميفءةي،هم_اةزدن.لاوناربلاو،ىر.:لاةد،تمدلامملاتاد..هووةيمياقلاناجللاني،تاي1وؤسلاو
<«يتمذاق1اء~لاة٨سوتملاةطهااوةيبمانربلاةي:ازيم1اعضولءرومأةطوبني،»داد_سلا،ئلمتي
سلاريوقتميهةتمادعلانيملانمبلا.و؟،،م.ماعيخ~~اوسلبملاقلا~اذنعويراقتحفرو
رن~وبنعوماكحلاهذءذيفذتلري-ادتنمذختاامعم،م.ما~ةي:اثلاةيدا~اهتروديفسلبم1ا
.ىرخلاطاسملا

ةءداسلاوةساخااارميترودنعايسابرفلةيدامتقلأة~ااريرقت

بر~تيدادتقلاةذج1ارارقيفةدراولاةيءوتلاسلجم1ادمتعا،و٥م>٥مءررقم1ايف
رفر~كال~أو،دادفبقلاتوريدبرمةذجللارقم~:ىلمكاذ«فاووء)ه_دمهماي<٢
ى~او:ساسنودةبللايفر~ةيوذمتيةبو)ه_د(ومةبللارارقيفةدراولاةيىوتلا
_»م.يماهلتايولولاولهلاجانربكاذ5و́هذجلل)ءءمم_>وم.(~لاة٨سوتملاء.٨هنلا
<ةذجللاىريرقتيفاميااراسااىرذلاسئاسااةفاكبامط٨احأامك؟مووم



ئداملا<اديهم1اوايس~لةىامتبلاوةيداصتقلاةبللىونسلاريرقتلا ~~_~~~_~

ةيعامتبلاوةيداص،ةلاة.بللىونسلاربرقتلابا~سلبلا.٨ام-أ،ه٠/ا«٩ررحلايخ
تايىوتلابومدموسراممراذ٧!هىلاموممسراممرانللمنمةرتغلانعئفاملا•٨~اوايس~ل
.ريرقتلا~فنم-دبارااوثلاثلانبل~اايفةذيبلاتارارقلاو

اسةيرفلةيداصتقلاةذبللىونسلاربرقتلا ~~~~~~
ن~ا~ةيرفلةيدادتقلاةذجللاريرقتبامطسلجمااط١~أ٠م)لل٥مورر~1ارف

بفةهاهلاة_همبلاها~اىعرتساوموموسراملراذ٧)لقلام٥ممو_اممرايأهنمةتغلا
ةديدا~٦أة_~ذتلليقيرفلادمهم1حةولاسماسلام١_ا:كاىلائبثلثلاوةهبارلاامترود
.)م)_د(مد.ةنجللارارقبقفرملا..ط_ادذتلاو

تلماومداولقكادتع
´)اايقيونا´ __~

نأشبرار~عهر~دامتعابةهاولاةيوم.داأسلجم(ار~وأ،هبا/ا،/ءراوقلايف
.عم~وملااذش

)م/وام/و/ووو.ام(عسارلا~~ذ1ار_::ا)و(



)٩اتيذاةسلالءاسلا

هروم••اء~ذةيملادلاةيناكسلاةلاهلانعز-وهريرقت ~~~~~
م~ا~ايذةيناكسلاولا~انعز-وملاريوقتلا~املعسلجم1ا١.>ا_-أمر/ءفسنررقملا~ذ

•اظفتلاوأ١رلاةاعارمنمءنمييثلنلاوةومارلاا~رود_ذةءا~اةي~بلاىلاوتلاهاروقوه.•وم•ماع
•ريرقت1اكلفبذرساانانثآسلجملارذتيد_~تتلا

)~(ة_كم:نلاربعثاكرشلا -

ءوينطولاربعتاكمشللكولسدعاوقةذو~و.ى~اىلودااو5~الما.هلاقيرفلللتملالمدلا ~_~_~
ة-شم1اريذتا،.ذه.ء1اناشبر1ودقاف،او ______________________~

ر~تما.هلاةي~بلاىلالي~ن~،رومأةلمه~ذ،سلبلاررقمم/م،ممءررةملايف
ة~ودم•ةيكتولارعبعتاكردئنلا~ينوذومنعيرارقيوردنمرظنلانهديزملزعيثلثلاوة~ارلااتمرود
ر~وهقافتا́´و٩ةعورشملاويغتاعوذدلان~سنبيلودقافتاوتيذطولاربعتا5>شللكولسلادعاوق
•~1اوتلاىلع́´ةعوردنملاريغتاعوذدم1انسب

)٢(تيثانفلال5اثفلا

ىملاولاةيذذألاانرم
تا~ايسبةي،وملاةذجللعءارلاىونسلارعيرقتلايفسلجملارظن،وومم.مم،ررارقلارذ

تا~ربتلل~دسسملا-رللىندلاد~انأسمةنجللاتاتيلدت1<-لوءةيثانفلاةنو~اجمارمو
معهمة~ا~اةي~اررارقىلاراشأومررم-م«ر٠ةرقفلليملا-اةيذغلانهانر.ىلا

•اذ/3ل/ل/..ءل.3(سم~الدفلارظنأمرم

ه)،._3/3٧/ةلل.7(ع.ا~ال~ارظنأممم

•)،ء/ءل/ى/دهللم،(ح-تل١ل،هفلارظنأم<مم



ا~ألاوء٥ائلاو،ةدتملامملا.ذأ~لالودلاثهوء)مو_دممهممو)ممسه(
ر~ؤهلا.ذتاعربتلانلعلريبادتلانموزليامناذتاىلعةعارزلاوتيذغلاومظنم،ذيطبترملا
ة~اوملاورظنللتماهلاةي~اىلالاهأويملاولاةيذف~لاجمانر.ىلاتاعربتلاميهقتلع-اتلا
•هرارق.قفرملارارقلاعورثه

ر~ةماولاوي~دبلااريراقتةلاها

سلبمريرقتىيدينآب،رومأةلمب،ف،واهلانميمللسلبملانذأرم/<مموررتثلايف
ماامءةرشابمنيثلثلاوةهبارلاامتروديفةماهلاويومبلاىلاةسانلاوترودنعيملاولاويذغ̀لا
ةميناثلاويداولاهترود،ذفرظنلل،ماولانميملاو~وثاذعأدهأبللعرىاانم،سلجملاحدي
رممم.مماهلةفنتسملا

ر~ةمادملاةي~دجلا.رلاريراقتةلادا
~ريرقتلي~ن~مرومأةلم-~ذ،ما~اني7دسلجملانذأرملم<؟ممررقملايف

أا~،سلجملاعدي~امنيثلثلاوةوبارلا١متروديفوما~اةي~اىلاةرشابمةيمنتلاوةراجتلا
•مممء~ا~ةفنتسملاةيناثلاةيداولاوتروديفويفرظ~ءواهلانميملاوأأاذعلاده~بلطىلع

)،(ةيمانصلاتيمنتلاناديمىفنواهتلا

ةيعاصلاةيمنتلا•اديمفنواهتلا
مم.مورم~مدمسم•مةماهلاةيهمبلاتارارقىلاسلبملاراشأ،وءمموممرارقلا،ذ

.~•دمعو،اميللمعوكفونلعاىلاومم/ممومملممو)م_،اد(ممهمومم_.ادم



م~لاةملثنمرو.سدىلعق_د~ت1اوعديقوتلابد~مةتميتلالودلاعسهةوعدىاا،روهأةط_،
ءك~فل-أنهتلجاعتاوطهف~نأءههتعاوأ~ةقفاوملاو)ءتيعان~اةيمنتللةد~ا
أاهنع̀لالودلاع_هتاموكهبنادنملافلامامسلاةرورذهىلعددشو

ث~اثلاراهلارمتؤملايف
ىنار~سلءمءمم•ماع،ذ،~دوس،ذدةهيسىذ1اءةيعانملاةيمنتللةدتملام́لاوملثدنمل
ةيجيتارتساع~ولةسوملمجماربوةدد~تاسايسدامتعاواميللمعةطهونلعاذيفنت~ذزر~امدقتلا
قودنع~ذمرستنأىلعءومنلاةهدقتملاناد~اامي-لوءن١دلهلاعدمدمب~و•عدينهتلاةدايزل
بو~تسملارطيومتلاىوتسهىلالو-ولاة_هنبولارتاعرمبتنهديزتو~ةيعاذه1اةيمنتللةد~املا
ةماهلاةيهمجلاىصوأو•ايونسةدتملاتايلولات١رلودنمطومطو•وهوقودذصلل~قفتملاو
~فويعاصلاتيمنتللةدتملامهلاةمسلةينقت1اةدعاسملاجمانرمبلةمزللادراوملانم_فكيامريفوتب ءةه~امللتما~اتيذايملادراوهقالنن،ذممم٠~مرم•نهتللاةتفلةيدبمانربلاةينايملا
•ويومبللنميثلثلاوةوبارلاةرود1ا،ذتدمتعايتلا

وثيبلا<أشبودلانواهتلا
ة~ةدتملاملاربانربةراداسلجمريرقت،ذسلجملارثن،وم/م.مم<>رارقلا_ف

ةما-اويسبلاىلاولا-أوريرقتلاكلذ،ءروهأةلمهيف،املع٨اهأوءةهباسلاوترودلامعأنع
نميبلنبارتلايف:~ابقلهتياميذهرودوةثيبللةدتملامملاجمانربةطشن~بهرو؟ويفرظلل
جمانر.قودنميفأافسبمرستنأتاموكهلاع-دبىلاهأادنرر)و•وينتلاوةثيبلاودراوملا.ناكسلا
•ةثيبللةدتملاممألا

ةيرشهلاتاذطوتسلاناديم
مممرممورومممووماولاةيومجلاتارارقىلاسلجم1اراشأ،وه/م•ممرارقلا.ذ

•)3١/3/ى/٩ل4.دى(رئثلاثلالفلارظنأ)م•(

•)ء١/و٨/و/9لل.٦٨(رثع.ارلال_فلارظنأ)مم(



_~رنوءمم~إد(-مممو)مم_د(ممممو)و_مد(مم•مو)هسمد(م)•مو
ةرور~رر)و•ريرقتلاكلذ>املعطاهأوويناثلاامترودلامعانعة-رثبااتانطوت~اةنجلريرقت
امتذذتاتلاتاررقملاوتارارقلادمتعاو؟»ممم)ةاهلاويهمبلارارقللماكلاول-اولاذفنتلا
داوتمابةاولاةيهمبلاىموأو•مممرارقلابساخمامته:عه،ةيناثلاتيداهلاامتروديفونبللا

ن~~ةنبللاريرقتةلاهاررقو•ممموملموما)ةذجللاتارارقرذة-تقملاتارارقلار-راث
•نيثلثلاوة~ارلاامترود.ذهيفرظنللةي~اىلاتيناثلااترود

~ااهايمديروتلىلودلادقولا
ر~ؤماحدمتعايتلااتادبلدرطلمعوطخذيفنتن~سلجملارقأءمملرومررارقلا.ذ

إذادحأو،حادهلاوبرشلاهايمديروتليلودلادقهاادبنم~تيهايلابينهملاةدهتملاومألا
يت~اتلاثلايئامنلاةدتملاوملادقهلةيلودلاةيئامنلاويبيتاتسللةيريغهتلالامعلاباملع
،رو~أةلمب،ذ،~دموأوءةديدبلاةيلودلاةيئامنلاةي-ديتارتسللةيرعيضدتلاةنجللاادهبحلطضت

د~اومويةدملاءاهاعامتجاءنيثلثلاوةساخلاامترودأانثأ،وماولاةيومبلادقهتن~
نمدوينأماهلانميم́لانمبلطو•ايمسرحاحمملاوبرسلاهايمديروتليلودل١دقولاادبنلعل
ني_~لانمبلطامك؟تاموك-ااهممدقتيتلاتاموللاسادسأىلع~اشأريرقتعامتجلااذهل-~
برشلاهايمديروتليلودلاهق~تلاكولائمةكمتثملاةيري-وتلاةذجللاةدعادسب،مدقينأماولا
داد~ا.ذويبوتنهتاموك~اهولطتهقطءوصتخملاةددتملامملاتائيهنماهريفوحا~لاو
ة_امنلاةيبيتاتسللةيرينتلاةنجللاذنءنأ..~وأو،ىاذلاىامتدمبلاانملةينطولارعيراقتلا
هايمديروتليلودلادقولاادبلامبع~١١تييضتلالامعلااهرابتعالماك،ذةديدبلاةيلودلا
ا~رارق.اتا.لدراملمعةطهتدمتعاتماولاةيهمبلانأاهرابتعايفةذخاءحادصلاوبرشلا

•ررممم

ةددبتملاوةديدجلاةقاط1ارداصمب٠هملاةدتملالارمتؤم

مراقلايف
ادملعطاحأو<وملممةماهلاةيهمبلارارقىلاىلجملاراشأ،مممم،ممء

ة~اطلارداممبينوملاةد~ام̀لارمتؤملويرميضتلالامعلانعماهلانميملليلهرملاريرقتلاب
ة_اهلاويهمجلاموقتن~ىصوأىذلاءرمتؤمللماهلايملللماشلاناببلابوةددجتلاوةديدبلا

ه)(/3ل/9/5فطه75(ردنعسمانلالدمفلار~~)م)ل



عهم-كارتشلة-وتفمنوكترمتؤمللةيلودةيموكهةيريلتةئيهنمييوت.نمشلثلاوةهبارلاامترود_ذ
،ذةدراولاةرطنانملاةيهوتلااهراتمعا~ذةذهاءسلجملال٧هنمةيهدبلاىلااريرقتمدققلودلا
ة_-دبلاووةتنأ<ا~أ_دهو~و•ةذجللة-داسلاةرود1الامم~نعةيهيبطلادراوملاةنجلسيثرريرقت
ةيمانلانادلبلادادهسازيزهتلريبادتنمذذتياميفرظنلابنيثلثلاوة-ارلاامتروديفةماهلا
ناد~اىلاةدعاسملامدقتن~ةددتمل١مم~لاةموظنملامبنكمييتلالداسولا،ذرظنلآورمتؤملل
•ةدد~١وةديدبلاةقاطلاردادممناديميفءرمتولادقعني~ءةيلاهفرثكأو~ىلعتيمانلا
ار~رقتنيثلثلاوة~ارلاامتروديفت١ول١تيومجلاىلامدحينأرتؤمللماهلايملانمبلطو
كلذ5وءةهرتقملاةطشن~ل~ينمزلودمبكلف،ذام.«متؤمللةيريضدتلالامعلانعلماش
•لم١كلامموم/ممرارقلافاده~قيقتلىرهأرعيبادتنمبلطيهقام

تيهيبطلادراوملافاشكتسلرئادلاةد~-تملاوم́لاقودندم

/مموممم_دمممومةماهلاةيهمجلاىرارقىلاسلجملاراشأءوو/ممسور١رقل١يف
ةادأهفصوبقودنصلاةيمه~ىلعهديكترركوء.وملمممرهررقمومرو_دمممومهرارقوممو
ةرود~ثلاثلار١رقلاعورئنمماملعط١-أو،تيهيبطلااهدر١ومةيمنتيفةيمانلانادلملاةدعاسمل
جمانرمريدمريرقتوءةيهيبطلادراهولاةنجللتسداسلا

قودسملاةطشن~نعيثامنلاةدحتملاوم~لا
ل~اعقيرفأادشناررقو•يئامنلاةدةتملامملاجمانر.ةراداسلجملمومموررقملاو<>مممماهل
ماثلابمروةينأراولانيملانمبلطو،قودنصلاةطئننأليلهتوضارهتسلنموكهلاأاربغلانم
أد~مزللاراتعلاألي١حملماولاقيرفلا٩ا~أنمييهتبءيثامنلاةدمتملاوم́لاجمانربريدمحم
ىلجمو،سلجملانمل5ىلالماهل١قيرفل١رعيرقتودقينأاضي~ررقو•لداهلا.ئارفجلاعيزوتلا
ةرادلاسلجمل-اوينأررقامك؟ةيهيبطل١دراوملاةذجلو،يثامنل١ةدتملاومألاجمانربةرادا
•م.•ممماهلقودندملاتايلمعضاروتسامامتاني~قودن-١ةرادابةمئاقلاتئيملاهفصومهطاشن

ين~اةدتملاوملارمتؤمتارارقوت_~وت~يفسلجملارظنم•/م٠مورارقلا~ذ
ا~ط١-أو،اتلبلدرطرطم~ا~اتما~اتي~اوسلجملانأىل١راشأو،هايمل١•
مهايملادراو~قلتياميفواولانميمألانموةدهذتملاتلاكولاصهبنمةمدقملاتاحرتقملاوريراقتلاب
دراوملاةذجللةثلاثل١ةيثانثتدسلاةروهلاةثأتيدمآيتلاأارلا،رومأةلمه.ذ،هرابتعايفاذه٢
ر~نيثلثلاوةهبارلاارتروديفاهرابتعايفةماولاةيومبلااهذفأنأنكميثيمب،ةيويبلعلا ة~سىلعةينسلاتاموكملاامقلهتيتلاويمهلاارينيعبصنةهضاوءمم/مماهرارقلامتهباتم

•ةكوتشملاهايملارداه



ذديفنتنأث_رارتع.،شمدامتءابةماهلاةي-ه«لانلبملارى٠<وأ،٠هم٠:ءمورارةاا_ذ
.يعامت.،<>لاناددملايفةيم،ت1اوم<دةتلانلعا

ةا~اوي~.<بلاهابثناا_دي1أيعرت_أتأررةمواتأر:رة

ذ~.سبلارارقنمهةرقفلار1اءروهاةلم.<«ف،رءا.بملاراشأ،٠،،٠م<ممءرارت1ايف
ةرور.:_هكاردانعبرعأو،لء»اتافسل>بم1ا.٠.»ء.1.،>.-تم_.1ات́ارا..رأاءر1أوو.مء)ةماهلا
.__دمنوبةقلهتملاةدئ:تملامهلاتط_ه~امعلةبمدن1اباقيم،تنمتتاى~~اتابيترتدوءءوة~:>أو
مس،ة~تملامملاتموءاهنهيفامت~اذمومدثار-بلاريذمةن..بلرودبملمو،نممر.بملاةلماهموةميرجاا
ن-تيناما_~انملانمنمل.؟ه1اا.-»دةو.،دد.ه1اتاىادبم،دعئلانمددوبةئ_.1ار1ادممع

،رارةاااف..ذدفنتءاافلةيرورء.كاريبادتلا~

ارتتثثالمومثار-~ا-دنمناديميفينةتلانواءتلا س-~سس~~س-~~~~~____________
ن_~_رعأو،هة/ل)ةماسلاةي~.بلارار.ر1اىهل.~اراشأ،ء./ل،ء٠٠رار._ايف

امي،لو،أامذعلالود1اناهلاردازبعبرعأو،ناد~انمريثليفدثاءلاةميو.بلاها..تاأازاهق1
ا_~مممييثتلةدثتمهر.٦•أاميدلةمثاقلايثان.«.1اأام-ة1اما٠ذيلا-هفنلاميفت،ةيمانلانادلبلا
~~ءس«ا.٠ولاام.ءاربىامتامايمففنتقنء:ويفأام:زعلا،اىداانمة1ودل(رث.:.د-د..>~دكاو

نيراشتمه1اىلاراقتفلابرهشينادلبلانماديازةماددعناىأر.،ا~تت.<فلثموةم،ر-اانذمناد_
رث__سمة،~اامتاي.بيتاتما-اتل٠«ذتيفتامو_لاءدعا_هرىنيرداق_انيينةت1ا.~.لاةلا
دو_ربلاب.أافسلالود1انيماسفنرا-ةتلاةبم...أبملمو،تاي.،<ستارنن-لاهذ...دنبفنتيفوةمير-1ا
رلاة<.ا.«ابرءنيمر.-ولاةلما~وليربلازثنهناديميفيلىلااعءذ-هولا~_ةنم~دعفلابةلرنبلا
ا_~ذياملم.ءيميلاقلاونويلثلانيه_«صلار،طناديملااف.درذنوا:تلاز-زدعتنمدبزه1ا
ني~،دملاة~ا-همىةم_ر>.<لاحننمناهيمر´كوفبلالو~،:بلاوياود1انىا-ت1ارارمتءاباو-ن-اب



٠_~امنلاةيبيتاتملاوديدء~ايلودلاىداع،ةلار،اظناا~اددأنولبرذاماداسئامفم»و.
ة___~ةتلاةدعاممولاتامد،،رفاوتةيم؟ألا-.لو،يناثلايئامنلاءدحتملامملادة~ةيلود1ا
ا_.درمثءمهبللدرلعأانبيلودلاعمت.ولاأامغىلمماهتنه>رماءار،ىةينةتلاةيراشتءلاتامهذلاو
ة_~رم-احنمناديميف~ةيأارحص1ا~وذ-.ة~اوااايقيرفلادرممأسننينأماةلايملانم
نمي__ديميلاقلانيراشتءولاتامدنريفوتودي_تم.اولانيملانم1-رامك:نيمربلاةلماهمو
ت_~ءموةينا~اذكهنهاجرو؟ادعبل1:<رىأان»ائذعلالود1ناهيملاافديفنييميلقلاو
ناه~اديوزتلةديد-ن_~اشكتماب،ةيمان1اناهبلانيباميففةتلانواهتلاجانربة،اعر
.ةدعدتملامملاقيرل٠نعنيينقت1اأارمبللابتيمان1ا

ث1اثلاىئامنلاةدتتملامملادةهلةيئاوناةيبيتارتملةيرميف-ت1الامعلا ______~_____________________~____~~____
موم/ممووم/ممةماهلاةيهمبلاتارارةرلاسلبملارامث،أ،)ن/اومةرارق1ايف

مم.مو،))و~د(مر)وةماهلاةيهمبلاتارارةهراتعايفءفوو،)))_د(ءوومو
ررر~٠~مم.مرمرمم.مممرمم.مررمممرمرممر٠رممممرممرررم
،_~ر.-برهماايف~ودلاكلفر~~اةلارعينىدايء1انثلا،روهأةلمهبيفءديد_-نم
ا__متاورثكرلعةمئادلاوةماتلاةدايم1اة،رامميفو،ةيعاهت..لاوةيدام-تلاآمتيمنتقيق-تل
ىدا~~تقلاماظذ1ااما.اىلاءدجاسلارهيمهدكأو؟٠_دأعتلاامتل٠شنأوةيعيبل-لاا_هدراومو
مدقتللوةيدامتتلاةيمنتللايرورمغايماءا1ا٠ش،هفدعو.،ثنمذمو~داعساءأرىديد-لايلودلا
د~~_ءأ~ر~اوةيهبتلالاكشأرتي_-ةلازاناديد_-نمدكأوءةيماناانادبلليعامتهلا
اتدبارتلان~ال»لعديدتب،نمدكأامك•م،ااهلليامت؟3اوىداىتلامدةتللةي،اءلاتابلئ>تملا
ة_~اومةرورء:يفثمتملايماملا~_٠هلاىلعوءةيعامت-دلاول_دادعتقلا~اوهلانيبشيثولا
ء~داصتقلاةيمنتلاز،زءتللفوناكم1اةيهاذرز_زس~٧فيهامثهبلامدثتللةيدامعتقلاتيمنتلا
ةقيرب!-بءدء_-.بتنأةديدبلاةيلودلاةيئامنلاةيبيتاتسلايغبنيهناىارو؟ةنز̀وتملاةيعامتتبدلاو

~_فدلبكادددعس،́ةيعامت-.لاةينتلاز،ز~1ةبمانمتا،ايمدامتعاىلاة.ادلامةئ~
ء~__~اىأرى~هونتلعرموىداهتقلا_ر؟امت.؟لاهكملاتفووةيئامذلاهتايو1وأوهبل<ذرال-،ا
رةلااي،مي.وتلائدابملاد-:<أهفصوبرء~٠؟لاناهيملايةيمنتلاومدقتلانلعا«دذتءاردغبني
دكأو•ةديدبلاةيلودلاةيئامنلاةيبيتارتسللةيعتب؟لابناوبلادادعال_بأ~امبى>~_

ب__~--.،ىدملاةديهبلاةيلكيملاةيدا.<تقلا_́ةيعامت.هبلاتارييفتلاز،زدمتةم-أدير_~
نا_كم1اصمت.ولعفنلاقيقستلتيداصتقلاةيمنتلاوةيعامت-لاةلا~تلافاددأةمدذلمأانتلا
_ءار-نأوةاعارملامامتنلعلايهاوتنأبةيلودلاةيئامنلاةيتديتاتمللء.رفي-تلاةن_.دللار.-وأو
ه__~روديفراتلاينرظذااررتو•نوغوملاالدناشبةيعامت....لاةيمنتلاةنبلتلوادمكان5
مةرشفلابلمعةيريضثتلاةن..1اهمدقتىذ1اريرقتلابنا.-ىلاءمدم•ما_تلاأينانلاةيدا_هلا

بناو_1ايلوتنأةماولاةيمةم.تلانم١<.رو؟>،٠•م٠«ةماهلاةيتمبلارارقنميناثلاعذلازم
•نيثلثلاوةتبارلااءمترىديفب..<>اى1ا•ام،.هلاةيلودااةيئامنلاةي،بيتاتمللتيعامت..لا



بامشلاناديمىفتامو1همل)وقسمئتلأ ___________~_____~~~
ة_~هم.لارارقو)٦)_د(ههللهرارةرلا،رمل-~اراذا،)ل/ل٥ه(رارقاايث

تاأار.بات~زمدةةممدبذتملاتلاكولان.هبنارميمل~ايترابظ_د.لو،))ه_د(ء.ءمةا.~~ا
ة____..لا~رفة1وذ~ادوم-~لففائتيءذ،نود،-.ةر.رئ_م،~و،بابشلاناد-يفجداربو
تلا5و1ا~نم~اشملاهف_امبجاا_تت~ىتلااقير٨كاةمارديئوبا.ش1اه.اوتتلالكامئنملا
ا،كذو،ةفلئذملاةدتتملامهلاتائ_.،وسس:ذتملا

)٠٠ء_د()•ممهرارةيفءا~هردقنا5هئ~
ء~ا_~1اجاربوتاءايميفر،اذئتتلاكو1انميبةكيتمئنم~́ةقرفأاشنابموة_نار>اهلايملانم
ىدا_~د.لا~دم1اقيرل٠نع،ةماهلاةيهم.بلارلاكت~هلاةقرف~امعأنعاريرةتمدقيناو
~تبملنتنهوتنىلعمايقلايفرمتء_ناءروهاةلم.يف،•اء~انيملانماهرمث،يهامتت،لاو
تا_~ارتتاوتاظ.لمو٠ار٧نمصتتتلاةفلئذملاةدتتملامملاتائ،دوةممىذتملاتلاكه1ا»ئاثو
ل__اءولانيس:تةاأمممر1ااعائامامت..>ايلوبناو،هتاء~.هئؤهت1-ايتئ.اى~ابئنلاةلا-ن~شب
نم1هبرامكءةدتتلامهلاتولل~-اد~اشلاناديميفلاممتلاونواهئ1اوقيمذت1ةمأاقاا
،ه~ةتاتملا~امع،لال.،أاءوعص.قير):نعءةددتتميبادتذاختايفرمتم_نام»هلانيملا

تامواهملارشنةدأيزاوباسثلاناهيميفةدتئنلامهلاتونهةلءشن~نععءاوقاطذرلعنلع٨1
ن_~،نميثلث1اوةتبارلااممتروديفةاهلاةيهمبلار1ااريرةتمدق،ناهنم->روءبابئنلانع
.تلاكو1انيمةلتئنملا~ولاةقرفلامعانأسب،سا.بملاتيرلت

ئدابملانلعاعرشمنعماهلانميملاريرقتباولعسلبملاإها._أ،ممممدم<-رارتاايف
را~او،يلودلاوفإواانيد_وصاارىلافما-لاناءتت.>اوفتبةلمتملاتينو،اقااوةيعام،._لا
ن_٠هورلال.•.تارقفلاب،روهاةلمتبدرذ،اولعل-اهامث،)ءل_د(لد)دهرارقر1ا
ةيهمجلاىلان٦ءلاعورتنم.ةت1تتملانيش،هلاوةءداء~اامترودنعةيعامت-»اةيمن-1اةنبلريرقت
ل~سنأ..اهلانيملازما.-رو:نيثلث1اودهبار1اامتروهيفة_1واةروى<هيفرظذ،رللتماهلا
رتأاتئ1اميدة،.ءالامولارىاسمتاتيلهترلعلوء٠-لا~دءمبأام:ءلالودلاكر1انلعلاعورشمردن
ة___،لنارلاةماتلاتيهم-~لارلننه-وو:نيثلثلاوةمهاذلاا،مترودينتماسلاتي-همدلارلا
ما-1انيمللنذؤينأيفامتبنرنعنيرشهلاوة_دا،1ااءمتروديفتبرعأدةةيعامت.لاتيم،تلا
نأبءر،ر_-ااكاذاةينازبلانع́هتدرا-لاوهأرفاوتبانهرونلعللةما~اةيهم_ادامتعاتلاء..يف
لثميوةلو.ا٠.كاوةسلاةياعرناهيم.ةلم-تافةرعبذبهدارذاعتمتي،أاره.-انماقيرفعامت..للوعدي
ئدا__~اذسنتىدلتامو)ءءلاامبددفتمدةيميئ.وتئدابمةغايص1،ةيفارء.بلا،زما«نولالث
.نلعلايفةدراى1ا



نممر..<.ه1اتلما.._وةمير_بلاتنمبر_~اسدام1اتد.تهامهلارمتؤ~ء-رين~_.دتلالامعلا _______________________________________دت____~___
ا_سرودنعامسداةمومأار.~اردمهة،_بلر،رقتنمسلبملا.ظ...لء،هه/م٥ممرارق1امف

ى-هم1ارددادمم_اة~سلامملاومتؤولدادعلايفاريم5امدتنتفتدت>دقةماءدلاةناملاناتمهافلا
،رشان.ب1اأادندتكاو.<أار..دلارسعمدنالاردانعديد.،ه.نم~رعأو،نمم_بملاء1ا~وت.ر.بلا-نوم
ءنهداءاارمتؤم1ىد1ادادعلاب~ل~،ةبمامء3ان.ئسلاوةبءام،..3اةبممكار)رملءتمامةد_دوو.ه.
عم~اا~~فنمفأالن٠و~_رأبةدتتملامملارتميف١.،اهت-<لارلا،_بنتماتلانيملاةسنا،ظ،.«،لو
_ا.١__،.~أو،عمداا~ءقتل-تت_ام_ماىلانيم7ا«<.«٠٠ذلهدييأنل،د-نمدآاو،رمتؤهلللادعلل
م_~رءردردبنأر~ا-تلازجملانم1.رم_،لله/لمرو،٠)/لللما-تلا́أيءه<-1اىرارتاماع
دادعلايدنيلرتنملارام...~اأاضة_ارمثار.بلاع~عمف~ذ٨٠وه~ت1تتؤولا~.؟،أتلا́ةيماكما،ك_ف

هرمتؤملا~~فلياءممران<>رمتؤ~

اتتث<ذاكمومثار_.~ا-~هةذبلعيموت

هعانت.انعبرعاو،ء./٠)تا~اةيدم.بلارارةىلا.رمل.هبملاراشأم.م٠،>،رارة_اف
ارترود~ذان.بللاهت»ت،ا.ءذ_اوءذ1ارىاردتءفأمومثار.بلاودنمةن،بلأامغىاددهةدايرباوىت،اب
و~اةن..بللاأاثءأددءةدايزررقمث،~دا~هلايفار-ذ~بلارهيزرت1اأدبم.ل٨-لان.دىءةءءا_لا

،ةست_رفلا،اودللدعاةمةثبم•ر1اتلاو.دن1ارىةنء.1ايفدءاقملاع،ىتناررةام2•اوئ.ء)م ،هم
رما~ود1دءاةمةءه-و،ة-رشلاابىررالول1دعاقمةثلثو،ة،وس~لالود11دءاقمةت.ى

ا___~أ
.ىر:لالودااوةيبرء1اابوررالودلدعاقمدتموءةنت(لا

ر~اةيلاتلاريراةتلاةلاتابماتتلانيمللنفأينأنعل~:.~ارر-ء)٠مم•موررقلايف
ملا_~ايفةيعامت_...اةلاءلانعلدللماعريرقتأزنيثطثلاو́ة-تبار1اا.<تروديف́ةمادتلاة-_ه..1ا
ة~اتلانع٠•مل_اعريتئتلتمن«م•ةيعامت.-.<.لاتامد-لارلعيم.كث،_ا.زتاف،لا..!.«مناد؟ه.ف~و
ني~لاريرقت•نمن_ولاونم_ارابلتلأ،هنعما~ايمطليلث<ءنمريرةت؟امااهلايفتيعامت.لا
___~«نعمادلانيملاريرتت؟يعامت~-لانال~ايفةيمنتلاومدتتلانلعاذيفنتزبعما__ا
ةذ_~اريبادتلانعما~انيملاريرقت:ا.م_ا:~٠-زترةيمنتلا~تأازاد..و.رممنات~ول..اا
ربر~ا~ارودااوبوتشلانيبم.،دافت1او~هابتملامارت-<>لا..لملاثمبابنثلا_ارشانلعاذيفندتل
ن.ا~~~--1از-ز،تتربذك1ذأماه>.~هكاتمث<اوين-ا٠زم1اأانبلاةيلمعيفوديمن«ايفبابئنملللبتملاو
هنييل.دلام<٠٠اف،1او

نيثوثملا_ءء1١قوةث.نأشبنلعا

ه~.رفرأنيفوفكلا_ممع_ا.قوت-.:.نأمتمبنلعاباسلعن«أ.~ا•١<٠اه٠.أ))رده٠رم:٠ررةه1ايف
ه~.<وبنين7أثلاوءتتبارلاا.،دتروديفهيلاةماهلاةيوهءب1اهابتنارءرتمم-نأر،دو،روكذهلارردولاب

نيملاريرتت•نيتو~ةيلود1اةنء~ا́´نون-دلالامعلا~ود..دن_تءتتدةولانثانو1انماأز....
وو.ماهلا



نيمر.بملاةلماهموةميرهبلاعنمبةينهملاةدتتملامملاتارمتؤولتقؤمل~ادلاءاظ،1ا _____~_________~_________~_______~~____~
مملاتارمتؤدلتقؤولايلهادلاماظنلاىلعةقفاوولا«لجملاررة،م<دلمدمةررقملاىف

•ررقملاكانيقدراو1انيمر..بملاة1ا.هوةميرجلا_ذوبةينوملاءدعشملا

ني_لاريرةتيفر).ذو،)د/ل•ملهرارقرلاسلتبدملارامث<أ،ممرلمءهورارةاايف
نمةدراولارغورهلابريدقتلاعماملعل--أو،ممملمءةماتلاةيهمجلارارةبلمعمدقملاماولا
ر،_~وامثء)و•_د(ل،ولهرارقر1اراشأو«ءهمللةفائتملاشفارمريفوتلتاموكعلا
يهوءةيكينيمودلاةيرورمتبلايفةأرملابرفومنللبيردتلاوثو~يلودلادءهملاوقمنوكينء. ة__زللاةيرادلاوةينفلاةيرميغ،تهالامعلا،كرو.وينيفءرمتم،نأبو،ةيمان1انادلبلا~ا~
ر._~وأامث•ةدحتملامملاوةفيغهلاةموكتلانيبقافتلا-_و،نيتر،1ا~اذو،دموملاأاشنل
ر._~وأو•لدمة.اولسلبمللةيناثلاةيداولاءروداارةت٠انملاس1.بمأاضعانمييهت_-رينأب
اذ_دعفو،ناىلع)ه._د(٠وءمهرارةيفا.ريلعرهو-ذملاةيرادلاتابيترتلاأامنابللذك
ة_~اهلاةيهمبلايفاوينأماهلانيملانمء>روءأانهلا_لتبمنييهتروفذيفنتلاعضومرارقلا
.زرتملامدقتلانعريرقتبنيثلثلاوتعمارلاامترودروف

ولم1اوأسثثلاوهاوامهلا•لأصلل́هد:ثلاحلادفمليملادحل٦شؤملا

وثنهبامثوكوثيلاملارمثؤلااثم٦أثممشأصنل~ددل١يثى/مدل،٠مرؤملاىث
~كرمثادلاأموكمثث،رثثاام5مدمم•لوب/دومثم•ىملااإرؤم

•))/و)/3/ن4).17(رشعر~اسلالصفلارظذالا)(



)́ان(-٠،>__ذ٠<
ةماهلاةي-ب1ا٠ابتنااممي1اهجومررةمور١رة

انييف_1١لة1اىفريةاق~الامدتماةأاساة...ذاكم1ةد~1امملاقودنملاومألامهتسامدع ~__~_~__دم_~~_________~_______________~_____~_
نا___فط~وتارهذم1اةبوشنأهكارهاس~االبسنأددمب،٠.م٠وم،رارقلارف

مت_~~ريةاقدملالطوتساةأاساةدحذطاةدتم1امملاقودسحوتاردفمااةبقارماةيلود1اة_م1ا نأقوهف،؟1انمبل٠́_نأوزقهيماولايملان~ول٠ه٠ماعرفانييف_(ا~نماس،.اء1ةن
تاسو5.-1اارمفةتتلاتاعبتلانأهابتعايفس1ب1اعفدوفاو،لةن1ا~1فةفك،نمازج~~

~~اةجاتحمااتطوك~اويلود1اعمتجم1اةدء~~1اردم.-1ا~_ىو٨ةف~دمتثودن؟1ا_اا
ل___كامثماال-وتارهذم1اةبقارماةيذك٠ولاوةيلود1اة.٨شنلانببم~وةكتلةدعاسم1اهذ_.لثم
ءم__ثنم،تسيللاوملاهذءناو،ملاهلايفريةاقولالاموتماةأ~ابةةلهت1انددهتماا
ناذ__~_ن~ساجملا~ردافاو،~1نيفمدذتستنأرفبنيلولةن1ا~1لتةيطءتلةصدعذم
ع~راشاايفهلاومأمدذتستماافاقودذمع1اهعرمبتيفر-ا:ذذ1اةداعاقذبغرتدةةعبتم1اتامو5دلا
ة_~ادلاةي~اىرارةرابتعايفعنوفاو،ربةاق~الامهتساةأاسال5اشله_1١ةفداهلا
~ربتمدلاتطو5-دلار.٠لةرجوذحءابومتع~هأدي5أتس~1ارر5،مم>ممموم،ممم٠
ةلصتوأانييذ_1١لةنلانعةئسان~١51تةيإهفتيفروكذمااقودنصاادراوملط~ا،ةد.فتس.لاو
تاردفمااةنجلأامنئأاهنعبرعاىتلاأار~لارابتء8اررفاففآ،موقينأماملانيملان:.رو•وب
س___تلابءل٥ه•م~هل-دلولاةيه~اهتروهوذىم~ااأاضعأونيرشهلاوةنماث1ااممترود_ذ
ء~~ازيماابةدوجوم1ادراوم1انمانييف_1١قودذدماا~سل5،~ومت_ىةماملاةيت-1اةةذاوم
.ةيهاهلا



ةاولاةيومبلاءابتناهيلاهجومررةم

ايقيرفا٠بوذ.نمنيثج٨أابا.ا.<كلةدعامما~ميدثت ~___~______~___________~
ءد__~اسمااميدةتنعماعدلانيملاريرةتب،)>مم٠،موهرةميفءطىس~ااإ«ا-~

ة~اثلاةيها~اهترودقفىه~اايف~أشبةادبااتاقيلهت1ابوايقيرذابونجنمني_ى٨(اب٨.ا٠1
.م•م٠:ماعل

ةماملاةي~ا٠ابتناهيلاهموهررت

ة_هبالاادن،وف



ناسنلاقوقدةيامدوزيزعتلةيذطومااتا_.ؤلا

٥ررقم1ايف
~

ناسنلاقوق-ةنجلراوقباماعطاهأنأدوب،سلجم(اررق،ءم/٠٥م
~،)هه~د(ءء

ا~نونمماايرذلادنبلاجاردابةم~املا_همجلاسعوين
ةمنطولاتاسمؤمل~

~ناممنااقوق-ةيامدوز_زهتل
١و؟ني.(اثلاوةس<داسلا١مقرود~امع~ا~ودجيف

~
~ودسل١يعون

١•أ١.:ء~لا
~

ءيعرفلادنبلااذمبةقلمتم1١ةشقانم1١تطوةحمقلعةينطولاامتاس،ؤميلثممعلط.ن

ناسن؟اقوق<-ةم(و-
)هء_د(م،.د٥ههوارققلاسلجملارامأنأدهم.ءسلجم(اررقءهءمم٥م٥رارق1ارذ

اوو،م٠،ممههةماملاةيعمج1ارارةباماعدطا.دأو
~

رشنلةم١ءةيسو~ناسنلاقوق_ةيلوده~نأى
ةيام-وزيزدعتب،تلمتيايفيلودلاوينطولانيديمصلاىلعثددتيتلاتارو٨تلانعتامولس1ا

دهملا~نمةيلود،اولدثيفافاو٨ات~أيتلا~ودلانأهرابتمايفعفووءناسنلا،،و::هد
ةسندملاق.وت~ابسال١يلوداادمعلاوفاقثلاو~هيعامتج٧اوةيدابتقلاىوة~ابصافلايلودلا
اعسبىلعأا.:ةللةيلود1اةيتافتلاوةي.أي~او

لءربعقلةهلود1اةيقافتااوىودمنهلازيبمتلا~اكث~
،«او~ى١~اتهبيم:ةتام1اقذوتباثساسأىلعريراتتمذق.<١ميلعةبقاحم1اوىر-هلال>هفلا
او
~

)مو_د(ميجوه٠موهرارقبجومبه~~ومهم~اةيرود1اريراقتلاميدن٠،م1%.ن~اه5اردانعبرع
ةكوتشملاريئ~ودلايفناس~٦~اقوق~ةقلستمااتاروطتلانعتامولممللاد_فارد.همرفويلازام

اروءةلبلاتافةلود1اكول~ابجوم.ةررةم1اغيبتلاتاأايبان
~

ةيلودميم-يغبنيهن~ا<.
ن~ار~ءراود1انمددعبئيفناسنلاقوق~ةقلعتلاتاروطتلاسكميو~ىلعناسن٧اقوة
اتي

نمتافطتقمنمءادعادفن~.ا١نمناسنلاقثوقدح-و-يف~ولاتارو.٨تللسركاازج1افل~
ءنيترولذم1انيتيقافتلاونعيرو٩ذملانيدملاثمنو٩-بجومب~ودلا١.هددعتيتلاربراقتلا
رارقىضتقم.ثد~اريراقتلاميدحتم1١ثنبجومب~ود(انمةمدةملاةيرود(اريراقتلانمكافكو
~̀اادمب~ىعدتنلهلول(انأررقو؟)ه٥_د(ميجم>م«سلب~لا

ةلصفنمداومميدقتىلان
يتلاةدرفنملا~ودللنوكتمهناديبء~وسلايفاهجاردلني~ارمقير٨نعو~اةر..ابأاو_
~أادتباهن~ا<كلذكررقو؟~(ف~نأيف-ر~١ء-1ودلل١دميدم._ةددعمةدامميدتتفبئق

)٩ل3ال3ل٨طط>21(نيومت~١وتل١دلا~~ا١ر~~١)اء(



ةيساسلاتايردلاوناسنلاقئوق~عتتلاحيبمشتوزيز~ةدايز ~~~~__~~
نا~لاقو~-ةنبلتاي1وؤدس~ردأنأدومبءسلجماادمعءء٦/ل،لورارقاايف

ل.ه/ءهول.و/ءهومء.لء-ةهاولاةيومبلاتارارقععايشمتو،ةد-تاامءلاقاثيمبجومدب
يفناس،لاقوة~نيءاثلانيي1ود1انيدم~اوناسنلاتوق~ر~اولانلعلاةيههأىلاراشأو
وتنلاىلع،ةيساسلاتاير~اوناسنلاقوق-ةءاومومارتحال1بميفيلود_انواهتلازيز~ةدايز
يفءك_ذوناس،لاقئوة-ةبدشلمعبعيفةدايزلا،اذ-لو؟ةد~لامملاقاثيمهبردنتيىذ1ا

ائ.1ةي1ود_اةيةافت8اوناسنلا.قوة~نيدماخ1انييلود_انيدمم~افاغنأدبلةبيتنءروعأة_
ولا،اهيىةقاهم_اوىرص٠ولالدهفلاةميرهعمةلةي1ود_اةيتافتلاوىرصنهلازييءتلالاكشأريعهبىلع
ةياود_اكو5ىاوناسنلاقوة~يمااولانلع8اوءدسلامملامتاثيمعمايشمت،رفبذيهنأ~-لم
رار~يفةنيهملاتامحادتذحلاأادأدئ،ناهس~ايفناسنلاقوةدحةنجلموةسنأ،ةاصلاتاف
-ء.هب1ارارقرذانلوماام-؟افملاءامارع.)ه~_ل(ءس~ارارقمةلل~او)اسه(هنه~ا
ثوق-ناديميفةم.:اق_اريياوملابهشرتستن~اةنبلليخبنيهنأديفدت.نمهكأو؟٠ه.٠همةماهلا
سلا~ااتلاماك-لاتفائا~1ذكريقو:ناديهاا~_فيف-اودلا~و5~ا~سميفةنيبملاوناسنلا
٥س~بملارارقبةلدهء1او)ل_د(هسلجم1ارارقيفةنيهملاناسنلاقوةدحةمتدلتاصاممتخا

قو~~اقاوتملاةطشنلاقيسنتيفيامتهلاوىداصتقلاس~1اةنبللاهماست~•))_د(
ني_هبرأوةثلثىلاناسنلاقوة-هنبل-ودنمةدطزبنفأو؟~ةد~_امهلاةعوظذميفناسنلا

ةنجللىداهلاداقه،لارودنوكينأبو:)`~(لداهلايفارذ-دلاعيزوتلاىعةظذادممااعءاودض
جاتحتدقةنبللانأدلذ»لو؟ةماهلاةقرفلاتءاعتجل~ىفافاعمبم>ابناجىلاة،سلكعي.اسأةتس
قلهتتكو5ىةغايدم:_فيفاح.،ةزبنمويغلامءأماعتالج~انمةدهاختاروددقعىلاتنيدمفور.»يف
ا~~لتاعامتجالةعىلاةوءف1ا~اكانأشمتا-ارتاددتنأةنجللا~.رو؟ناسنلا،قوةدب
ة--ذتملاتلاكو1انم1.رو:-أانثتسلا~ورا:_~اين~دلفوتارود_اللثمتتيتلاتارتفلا،ذاهم.تكم
ة~طومبىنسيتلااهم.ةلدتلاوأةد~1امع~لاةموظنميفلناد_اىرفلاتاثيم_اوةس_يهئاو
بدتبتوه،ةبو1.٨ولاةساردااأارتبانمة٠ءدللانيلمدتموقتنأ،ةيساسلاتاير~اونامنلاقوةهزيزست
ما~هلائيملاديوزتب،موهمربعسيدملولانوناكلويفخؤدلاوومههةماهلاةيهعجلارارق
ني~لانمك_ذ5ابمرو؟ناسنلاقنوةءلاجعيفاهمبعارموامدتكيشنلةري_ةةي.:اممدقدتساةسارد.
تامو1همنممدقيام_اي11~اغرءنيشلثلاوةدباسلااهمءروديفناس،لاقوة-ةنءدللحمبينأماهلا
ا~ايف،ني.لثلاو́ةى.اسلاامتروليف،بغرعت~ةنبللانأىلاراشأو؟ق.اسااب_-1ابلمع
ادنتقلاهنع،مدتتللوةسبملاتامو1وم>ااةساردالمءئبيرف

ج~ارم.وة_:شنأقيسنتلت١-تمب،أ
ني~~لانم~،رو؟ةد_~اام~لاة~وظنم،لخادناسنلا<قوقهلاجمرذةدد~_

لوه1او،)~ةيقيرف8الوددا•يلاتلاودنلاىلعرئدهلاةيذافلادءاقم1انوس)٠٠،(
~وروالودو،)_ىرذألودوةي،ركااموروالودو،)_ةيي-للااكيوالودو،)_ةيوي_لا
.٠_ةيقركا



ةماردبءن~اسلاقوقهةبسثهبعلطدبنتىذلالهلابعيفةدطز1اوئيف،موقينأم~اعلا
او؟ةعاعل~اةناملايفناسن:´اقوة-ع1تل<ىر-،لادراوم1اونيفا:وم.أاريبدتة.ا~اسم

ةدمدقىلعد9~
ىلع.ظاذ~ايفبنيهن~اديدجزحدكأوناسلام٠:وت-ناديميفةيرامثتملاتامد.دلاجهانرب
اهلمعجهانوبى~~نأت~لا-ام-وزيمتل١عنمل~رفل١ةنجللاقلابل٨و؟هريوط،وجهانربلا
اواممامت.؟ا١ميلعزلرتبنأ.رفسنعيتلاةدد-ااتلاجم1اىلعفرهتلاةيفم

~
تايدموتبمدقتنتن

امثدب
~

ق~ا_ءرذلاةنم-1_ونسلاةرودلاةرتفديدمه-نكيهناررقو؟ناسنلا،٠:وق-ةنجلىلاك1فن
يعاسلاميدة،~ةلباومىلاةيم١رلاهدومجىلعماملانيم~́لهريدقتنع.رعأو؟عي.اهأةمبر~
ااقاثيميفاهمىىهودمنم1اةد_..هلا

او؟ناسن٧ام.وت-نادهيفةدتم1امم.~
~-~

رارقباملع.٨ا
يغاق1ا~ان~١،..قافتاقاالىوةلانمنكتتملةنج1ان~ا.ظ-لو٠ههممءهةعاملا~بلا
اهلامع~ام~.داوتنأةنجللاىلاب~~و؟ناسن::١نةوة~واسلاةددتم1امم~لارخوفمبدمنمأاشم~اب
اشب

~
جه~وبةل~اسلافيفامب،و_امم«.اتطر~اوناسنلاقوقدبع~تتلاعيجمثسوزيزهتةدايزن

ةنج1ريرقتنمعمئوملاب~دتملال،فلاوراوةااىخرينأمامل١زعم~لانماجرو؟ةنج1ا~ءقر٨و
هنمث`اثلاوةساخلاامترودرذةعاملاةيسبلاقلعناسنلاقوة-

ممءمممءةماعلاةيعمجلاراتثىلاراشأن~ادعبءسلجم1ادمع،ء.مم،م٥رارقلايف~
ا~~افلتذمنمةدراولاريراقتللامقلق.ةيمعنعءرومأةلمح~يفهةمامل~اةيعمبلاهيذتبرع~اىذلا
ن~نكمتتم1ناسن٦١قوقهةنجلن~١،ظ-لو،١،دوكو~ا١سقر؟اخش~~لاأافتثذابةق~~لا.ملاملا
ا،ثبرارتذاختا

~
يفءر́اذتن~اةنجللا~أاجرىلا<ني..اثلاوةسالا~امترورديفةل~اسملاهذدهن

شدبببءةيولوأتافةل~اسامفدموبءنيتذملار.اخم«لاةل~اسميف،نشاثلاوةءداسلااممترود
يفعمفوملايفرظ.تنأتايلقلا-ط-ونسمدتلاعنم1ىرفلاةنجللانماجروةمث`هتط.-وتبمدقتلا
نب.7ثلاوةمداسلا١مت.وديفةنبللاقلاتاعت_~ةبمدقةلاسذدمبنيث٨اتلاوباثلاامترود
>ةلصلاتاذتارارق1اقذونيفتخم1١ى1~لابةقلمت1اثامرلايفرظن،نأةمعرفلاةنبللانماجرام٩

.´امعوةونع:ردلبم1اناسن́~امقوقهتاكارتناةءارد
نمهاوبيذمتلابةدعاذوامت_-٩:١ممءىليث ء~_._~.~_~~

ةنيهم1اواةيناسنا`ا(اوا~اثلاةبوةدعلاواةلماعم1ابومدف
~؟رارقيفدراولاناسن٦١قوقهةنجلررةعسلجملادمتاءءممم٥مدررة1ايف

ارسيثرلنف٦ابر-اق~او،م٠٠همههةماعلاةيعمبلارارةااتذوذختاىذلامممر~ر(مم
ماروكهمرياسكليفئييهتويليثيفناسن٧١.ةوق-ةلا~اينعم١_اذاررةمسيديبلودبعنييعتب
نيفلتثه1اونيدوقفملارءا_ذمث<لاري.-ةلاسةءاردلءةيدر~فلااممتفصبنيريبث.ىدهسلاءمدلوو
اسلجم1اررقوهيلي«يف

~
نب~لانممو-يين

د_ةامىلكنيييب~اوربم٦ذل~اررقم1اىلامدقين~اماملا
ريذوتلتابيترتلاذختتن~اةماعلاةيممجلانمو-يبنأومدهلامع~ايفةدعاسنمهيلانو-ا~دي
ه)هو_د(ممةنجللارارقذيفنتلنيفظوم1او~ام1ادراوم1انميفكيام



ره.دذم1ا~اعلاأارب.ذلاقيرذريرتت•رةيرذ٦ابوذج1~مناس:ااقوق-تا)امتنا _~
نا~لا<،واث.دةنبلراوة.ام1~ء.ط١-~انأدوب،رملبمااررق،~ءل/ل٥•م٦ررةع1ارك

ابء_-وين~ا،)ممو_د(>)
~

~رو1شتلابةلماعءةد~امم~:́ابة.هت-ساتاثي_ملاذ.ذ.تتن
٠:ابىه~اا

~
~_.ةردابم1امامز،-1ودا~ا،(ولاةماافام-ءل،ة-.دذتم~1ات٧اكو1انمرم

ام:ب~لودةي.افتادادءاب•ةزلعتي
~

و؟نير-ادهم1ا~امهلاقثوة<-ن
ة-ا:ذةدماسمحذم،نأسهنبنيهن~

ل´ا~اماااسد.٠ةلاهذتاأارجافافتانمامنيدم.ةم_ذبايت_رذابوندبلةرواجم1انادلبلاىلا
قث~وذلحادتركلةديدجدومج>اذبتنأ.و؟طثيرذابونجيثهب~ومهم1انيو-اء«الامهلا
بوسن-نو-،ريذ~هبشهمماا~او-`̀لةعي.ثلاىلعةءاردأارجاةءرذم-.ه:٠ولا_اعلاأارب.ذلا
́~اةسمؤمموق،نأ.و؟نيدلبلانجفديثأانم-سلاةطامملوامبمهانوايق_رذا

ة~اعولةد~1امم
ءةدعارز1اوةيذئ´́،اةدش1امم~.اةمظنموةيه(اعلاة.~اةع̀اف.وكسنويل١عهنواهثلاب،ة1وفل:كا
ك(ذو،ايتيرفابونجيثدوس1ا~افا؟لاعفونعأ١_هقتسارمثنب

ء~طالةيلود.(اةنسلاةبمانم،.
ارسلم1ارراذو

~
صيصذثيفرظنلاىلعةددش1امم~لاتاثيه»~نأةماعلاةيهم-لانمودبرينأا.ذد

او؟<،رصنملا~دمفل١د.ذحافكلاة1أس(سردث،امتارودنمةرود~يفةسل
~

ماسيةنم.ذتن
~~هثلاو_رءهنعل١~دمفلاطاشمجااعميتلاةيءرذلاتاثيرلا

د~-~ذاك١يفرا:ن1ابىرهنةلا
او؟~لس1ايفامت٨<.ثن~اقيءذتوامنمهلم)بر1-ثةشةانمنذر.لةن.~«رتشعاملجا

~
ذ~ذتتن

ب~اوجفلتخموىردمنهلا~دصفل١نع،ةنء~(يف_ك~٧اىلعةد-اوةرمءةودنمي̀.تلتابيترتلا
او•ىحىذملا~اعلاأ١ربذثل١قيرف١ميذلارتش٦اىلا~ءد-نأىلع،«رىدن~١ازهييتلا

~
~ستن

ابجوثنةيتل١شر~١~.ةفلاة،طسلار́:ذ~،ط-ر.ابونجةمولدةيعرم:نعةساردأارجا~
ئداب1١•يلود1انونانكاثثدابموةد~اامم~ل١<ثاثيمأىدابمئيب́-تيجممنماااممذفر~ة.-1نو
~..و~ودلانعبنواعتل١و_هو1اتاق`اهلابةة~ايلود1انونات(اثثدابمن`̀ءايفةدراولا
هةمث؟ث1اةيهنذاولاوةمنونات1اتاجاتنتس´ااحيمبةدماردلاهف-نمره(_ذتمتمث،ةددش1امم~٠:ا،قاثيمل

1.ش--افتاد_ئةلأس
~

لذا(ا،::و.-ن

ناممنااا<:.وقدةنجلراوةباملع.ا؟ا-~ان~ادسب،ءرهلجم1اررق،ء٠.!/>ء.د~٥ررت1ايف
رو~~ذم1ارارقلاني.`اثلاوةمبارلااءتروديفةماعلاةمعمدب(ا،ىرذرعينا،)مو_د(مم
أاز~اا،ا_اذا.ونيث_ثلاوةساذدلاامترودنعناسنلاقو٠-.ةنج(ويرقتنمر.:دع•ءد١_هلالردفلاو
ةروداا~؟:ف)ةيءامتب::ا(ةيناثلاةنبللاامتد-ءيتلاتا،~ةز-وم1ار>ذا~1انمة1_لاتاف
هله٠.٠ءماس(سلبم1ىلو:́اةيداءاا



ىوصنعلانممبمتلاوةيرهنملاةفاثمدقعج_انربذيذنت ~____~~

مرامأزأدعب~سلجملادمع،ه/و٥م٥رارقلايف
لهه٠.٠ةدماعلارهمجلاتاراوةىلا

١و،هءء/لهو٥ه/للو)مم_د(
~

ابهمانةت١نع~رع
~

ة-ذاثمدقعج-انربلءاعفلاذيفنةلان
تا~رهلاونامنلاقئوق-مارت-ار-بمتوزيزمتىلعدعامم_~~ىرصنملازيمتلاوةيودمنملا
ت~د~دتةماعلاةيممبل~١نأهرابتعايف~وءرصنملاسام~ا~ىلعةقرفتنودعمجللةيمام<~ل١
ن~١س:بامبعلط.دلاةطسم~~لاوجهاربلاقمسنت~وؤدسب،ماملانمم~لاح.نواعتلابءردلجملاىلا
تارارقب`امع.>اعلانيم~لاهيلاارمدتيتلاريراتتلابحايترلاعمامىسلجملاةطا.داىلاءدقملا
سلجم~1اةرود(١اذعمتجييكءعماجهلماعقيرفأاشناورقو؟وكذلاةفلاسلاةماعلاوممجلا
و،~ذيفدقملاةطشنا-ةةىلعسلجملاةدعاسمىثبءل٩،.٥ماملىلولاوداملا

مورشمماك-اأ
او؟~ني.`اثلاوةمبارلا~امتووديفةمالماةيممجلابناهنمهدامتعاب~ارارقلا

~
سيثرىلازءو

عمتبحيواممثائء~انمةس-نم~تباتيرف~ن~ات~لارط_وزس~تلاعنم1ىرفلاةنبللا
ةدددحمتا-رتقمةنايبلةرم.<ابةيءر~فلاةنبللنيث`اثلاوةيناثلاةرودلا~م»م~اةث´اثزوبتتلةدم1
او؟دقعلا~ذ١د،هأقيةدتلففنمم«ذلا~اجءانرببقلمتت

~
عورشدامتعابةماملاةيممجااىص

ءعمفوملا١ذ.-نأشبراوق

ريرقتلاةلا.-ابماعلانيمللءرومأ~يف،~١نفأء::ممم٥٠موررتملايف
ءني.(س_ااوةهبارلاامتروديفةرش<ابةماعل~ا~اقلامناسناانذ.ةدبةمنمملاةننبللىونسلا

~٦١نموأو.كىء~انمبلطىلعأانمء~سلبملاعديل٦
ه~روديفبذرا:كاىلا•ماعلاني

هء٥٠م٥مالةنفن~اتسملاةيداملا

•)9ل3)ل3/(ط1.22(نب.رماهلاويناثلالفلار-ذ~١))ه(

•)٩ا3لا3ادلل.71(نمرشهلاوعمارلا~فارظن~ا))ا(



رلةماركلاوناسنلاتوق-نايمفونعرح~١ممملرال~ام~ولاهسجةل١-نع_دتلرباد،

رثوقدلو(املانشاىلاماك-~اىلارام:أن~ادهبءمسلجمااروة،له/م٥،٥٠ر١رقلايف
اعيمجىلعأا،-ةللةيلود1اةيةافتلاوناسنلا

ني.-اخلانييلودلانيدرملاو~ء؟رهنولايسمتلالاكش~
مو٠<همامل)ةيليمكتلاماك-~اا(نيرجاهملا~امهل١ةيقافتاهرابتعايفرفووءناسنلاقوقهب
،٠و٠٠وماعةيلودلا~اةمظنملماعلارمتؤملااءدمتعايتلانيرهامملالامهلابةدي1زلاةيموتلاو
ام.هدمتعانيذللالهلاج-انوبون.أعلايفةدراولاونيرجامملالامعلاةل~اسم.ةلدتملاماك-~ل١و
ة~ظنملةمممم1اةمدث«سم1هكاردانع~رعأو،ىرصنلازيبمتلاو_رهنملاةدفاثمليم1اعلاومةؤملا
اهلذبتيتلادومج1هريدة،نعبرعأوءنيرجاهم1الامهلارثوق-_ام-يف~ودلالهلا
ابهعاندثانعبرعأوءنيرجاهلالامملابقلمتياميفوكسينويلا

~
~..ومثولانوامتلانأث<نمن

ة~~اةس~ووكسي،ويلاوةيلودلالولاةعاافوةيعامتجلاةممنتلاةنجلوناسن٦اقوقدةنجل
ةل١-ني،.تىلعدعاسين~اءرم~٧ابةمةهملااهمتلاكووةد~اامملاتاثي_-نم١.هرهغوةم1املا
اميءل،ةلدلاتافرهماملاةيممجلاتارارةو))ملوءم~هرارةىلارامث«وءنبربادهلالامهلا
اوءمهءمءهوم)همءمنارار~هلا

امتزبنأيتلا~امع~:_انعنمدقملانيريوتتلاباملع_اه١-~
ناسن•اقوة-ةن-1ونيرم<هلاوةس~داسلاامتروديف_ءامدتجلاةي_تلاةنجلناديم1ااذ_-يف
~اجرءنيث`́شلاوةسم١.ذلاامتروديف

ةمداسااامتروديفءموتتن~١ناسنل١قوةءةنجلأ
ه٧اأ٨_اب،نيث؟اثلاو

.ممز(الامامة.
_فء،مو)نيتتثفلاايء«،)هه~ه(٥ه1هرارقداك-~

ة~ااعلاة.--اةمظدنموولسينويلاوةيلودلاطهل١ةمظنموعدين~اماهلانعيملامنماجرو؟ادعذيفنت
ةماعلاةيممجلانيكم-فدمباهنوامتةلعاومقلاءرم٧ابةمتدهمااةد~امم~لاتاثيءساءييذو
ةلصلات١فتاهصوتللاقذونيرجارهاالام~احمبقثوة-_ام-نأشب~ود_افتادادعانم
اورررصنهلازييمتلاوةيرصنعلاةفأمليم(اعلارمتؤملا~هدمتعا<ىذلا~هلاجءانربيفةدراولا

~
ن

~_داعلا-روديف~سلجملاىلمامدقي
~-رو؟نواعمتلااذ.هجأتنعاريرتت،٥مهم~كولا

ج~اتنبةماعلاةيممبللنح.̀.اثلاوةعبارلاةرود1ارفأ١.ذى~٧الود1ايفاوين~اماملانم~لا~
~جد_نأررةو؟٠هه/ههرارقلاب`امع١••دقممينأةماملاةيممبلاهنمتجريتلاتارواشم1ا

وي~دجةاا.دنيم«ريبادت~نونوملادنبلال».؟هماملىلولاةيداعلاهترودلاعألودج
مملةماركلاوناممن)اقوقدنيمأتونيرجامم1الامهلا

ء~

ه)٩ل3ال3ل4لط.25(نيرعت~١وسماثهلالفلار̀-ذ~١ممم(



`~٩`ةددحتملاسهلاةمولييمريلذياد٠٠٠-ا..امتلا

ة~اعلاة~دبلانمأار-انايعدتسيررسقمورارق

لفطل1ةهلودلاةنس1ا
مممممة~اعلاتيعمجلاىرارقر1ا،ومممومورارقلايف،ره1بلاراش~ن~دمب

مملاةسسرةهلىذيفنتلاريدملل•1ولارعرقتلارفرظذو،و،مموممسلبملارارةىلاوممممممو
ر~زر~امدقتلانعلفطللةيلودلاةنسللصذ1الثمملاريرةتىلاعءتماوةلوذط1اةياعرلةد~ا
ابنايترلاعهالعطاه~و،موومممةماملاتيممبلارارقذيفن

~
تر~~لفط1ةهلودلاةنسلان

لكاشملاموامفادهء~اوطامتهانادلبااع-بيف
ناد~ايف~لو،لافطلاههاوتيتلا

،ناد~1اعديمهيفةيساسأةهه~نملافطلادهفتنتلاجماربااملهكاردانعبرءأو<ةيمانلا
رتلاةقيرط1ةلوفطلاتاعرلةدتملاهلاةسسوهلقمملاهريدقتنع،رومأةطجيفر~ر،برءأ.
ة~اتل6ولااملذبتيتلادودجلاىلعىنث~و؟تيدهةلاكوامفهوباهتملوؤدصبامبىفمنت
ىلاتا~وك-اع-هاعدو•ةيموك~اردغتامظنلاامتمدقيتلاتاعربتلا.ىوةنسلايفةكرتشلا
ربفنواعتلاتمفبلفط1تيلودلاةنس1انأشبتماملاتمممجلاامميردبت.تلاةثقانملايف•ارتشلا
نمضتن~،~امثحو،تيمانلانادنبلايفاميسلو،لافطلاةلاحنيستلةلوذبملادورجلا

،ة~اعلاتيومجلارظنتنأبىهوأو؟لافطلاةل-نعيستلريمادتةذهولاامبمارموامططذ
.ةيفاكةمباتملفطللتي1ودلاةنسلاةهباقلفكتيتلاةدد~1الئاسولارذ،امتلوادهأانث~

ةنبلريرقتنم.رمهناىلار٠اثلانملوصفلاباملعساجملاطاد~،ووممومورقملايف
اهمهلاتلصو،يتلاتامصوتلاوجأاتنلاديأو،ةردشعةمساتلاامترودلامعأنعقيسنتلآو.با.~1ا
نههنأشبىدب~اموريرقتلالاهأو،ةندبللا

امترودرفهيفرظنتلتماعلاتيممبلار1اسدلبلايفأار~
نيثلثلاوتمبار1اامترودرئتاملاتيعمبلاسردتنأبسلبملاىموأامك؟نيثلثلاوة~الا
رب~امب،ةيمنتلال.-~نمةدتملامملاتموظنلةيذيفنتلاةطشنلميقملاقممنملاتلووسةلأم
ارتحرتقارتلاميقملاقسنملاتاصاصتخاةسر~تصاخلاتابمترتلاو~~~ا~~اباط-صنكلف
~~مومومموممماعنعةنبللاهفملىونسلار-رقتلارذتدروامك،ةي.ا>لاقيسن-1اتنوبل
هةلهأاتافىرللاردمانملا<ساس~



ةماملاتمممه1ا٠ابتناامي1ايعر<ساتاررق.وتارارة

_ذلسوغويفورهنيذيت،و-لاز1زبقلتيفذذتتسقتلارادتلا

د~دشلالازلز1ةهجاغلاراثلاب،ومممومورارةااي،~س،بم1اطاح~نلدوب
بمشعههفطامتنعق~اهقةنعبر،أ،ايفلسوغو_وريفنيت،و.ل-اسيفارينأعقوىذ1ا
اوءوريفنيتنوميلاف~وايفلسوغوي

،ةر~اةاسللاهفمبقلوت_ىذ،ح_،رلاعماملعطاهأ
ر~ذوتلامتموك-وتكارتشلاتيداحتلافلسوغويتيرومم-بوهشلهغلابامتذنتايتلارعيبادتلاب
ر~دقتلاوم~طا-اوءتثراك1اطامضى1اةبسنلابةشيسلافورظةأطوفيفذتزمةيروغلاةثاغلا
ة~أ~ابنمولود1انمرمثكبناجنمةبوكنملاةقطنملاىلاهأ•1اتمدقرتلاتادعاسملاب
ةدتملامهلابتكمهبماقىف1ارودلابوتيموك~اريذتامظنملافلتذمذئللذكوةدتم1امملاتامظنم
تاد~اسمتي~ميدق.يفرظنلار1الودلاع-دباعدو؟ثراوكلاتلا-رفةثاغلاتايهعقيسنتل
تاراداس~ااباع>امكءورفينيتنومرذةبوكضلاةقطنملاريمهتل-أنهاسيدق،عهطتستىرفأ
اهرابتعايل~-ن~ىلاة~ا-لا~وننميفةل-ادلاتاسسولاوتائ-ملاوةصهذتملاتلاكولا
ف~~ادن،سلفوورعفنعنوم.ذةبونلاةقطنلاريمتبقلمتي-ل-لاةيوط1اتاجط-لا

هأاضعلالودلاىلامدقتمرتلاتطدنااوتادعاسملانأشبامتارارق

ثراولاتلاهىفةثاغلاتايامعقيسنتلةد~امملابتكم

مممهة~اهلاتيهمبلاتارارقىلا،و٥ل٥٠٠)رارقاايف،سلجملاراشأنأدهم
ممم<ممررممممرم>مم«م<رممم~رممرورممم~رمممرم~ممم~رم
قي~ةددتملامهلابتكمل~ىقيسئتلارودااديددئعدكأو،عممموممسابملارارقىلاو
نوؤ~~قلوتياميفةددتملامء~لاةموذئميفلصوسبهفصومثراوللاتلا-يفةثاغلاتايامع
او،بتكللمياسيلاهساسأناعئةروردغهراهتعايفاذذهآ،ثراوللاتلا-يفهثافلا

~
نعبرع

ةيمائلاناد~ايفةيمئتلالجأنمةلولملالوهمبلاىلعةرادغراثآنمةيهيمط~ااثراولللاملهكاردا
او،ثراوكللهفرهمدا

ه~~يفرامتعلايف~ثراوكلابةقلوتعلارل:اسملاففأةرورفهرامتعايففف~
ق~اىلعءروم~اةطبيف،رعبلاىئثأ،ة~~بلا-اوهاا-:امئلاةيبيتارتسلادادعا

يئام.أتسلاقودئدملايفماهمسلاىلاتاموك~اءدو:ثراوكلا1احفحااصلةرمتسلاه>وم.~
موو•و)م•_د(هموءةما~ا_~اىرارقرفتقمءتأشئأيتلاةيءرفلاتاماسحلايفو
ة~و5~ارعيئتاساذئملاوبلولاا~وك~اتطظئعااوتامو5دلاىلاهوعدددبو:)ه.~د(
يلودلاثوفلارلو~ونطسنللومبنمهل~~ف،قسئلاحمنواهتلاىلاةثاغلاتايامهمةيئوملا
ىلاةديددجلاةيلودلاةي:كلا_بيتارتسلل_رعي~اةئبللاءدو؟بسائملاتقولايفوةءرسم
ءتلهتملال:اسملاوثراوللاتلا-ىفةثاغللهاههتسلامةقاهتملال:اسملارمتعلايفففأتنأ
أعاهلاوهمبلاىلابتكملالامعأناشمماولانيمللىونسلاريرقتلالا-او:ثراوللاهذ_هأاقتام
.نيثلثلاوةومارلاامتروديف



كاماج-ذتاناضيف11ةببتبذذتتسررتلاريبادتلا
راث٢نمار-ؤهتناعاكياماءنأ،و>لمومورارة1ايف،هرابتعارذسابلاذلأد~

وحاورلاربذرئاسل_1اىد~قاطنلاعساوناضيذ
اداص،ةارذريكرره~1اولاوملا

برعأو،دبلم
ررفنموحاور~لارذرئاس-نمتاناضيغلاوتثدهأاملامبهشواكياما-ةموكهويهق،~اهفطاعتنء
ةا~اممنمففختللاكيامادةهوكدهامتلذ.ن٠٠كاةر_للادومجلابامل،طاحأو،ر_١فىداممتقا

ءريم~اوحلمللعساو-انرببىلطضلار1ءميوص،نمةمو5-1اهفههتنىأطوتاناففاا_ا~
تادءاسملابريدةتلاعهاملءسابملاطا-أ،)م~اد(ممه)-املاةي~بلارارة_1اراشاو
ا

ىف~بنادنمةبوكنملاقطانملاناكس_1اتمدقيتل
تامظنمةرسأبناجنموأاضء8الودلا

ردتلاةدعاسولابصوه-ااههو_دعاملعطاهأامك؟ةيموك~اريئتطسملافل-ذموةد-دتملامملا
ه~ماقىن1ارودلابوةعارز1اوتمنذللةد~امملاتسو-طلاةددتملامملازبانربارمدق
~~اأا~لالود1اع-ه-اتمدمث•ثراىاتلاهرذةثاغلاتططعقدسنتلةد~امملابتكه
ام،هضو_،1ال~لاةليوط1ار_.ادتلاول-لاةطسوتملاري.ادتلامعدة-فبامنوامتواهدوء-فيثكت

تاراداىه1ابماعدو؟ناض-ذ1ابترثأتيتلاقطاضلارذر-هتلاونلهلاتايطملاكيطا-ةهوك-
ءة~1ود1اةيلام1اتاسسؤملاو،امتاسسؤموةد~امملاةوظنهتائ_هو،ةدمصختلاتلاكو1ا
اهططلراطايفريمس1اونلصللاءباربرذليطا-توك-املذب،يتلادوم-1اةد،اسم_اا
•ةيئامنلا

ة-ايدذلةيملاعلاةم~اار-رقت
ة_دايس1ةيملادلاةمظنملاهتدعأىذااييرقتلاب~<س~اطا-أءه»>ومورارقااب

..زييثلث1اوة~ار1اارتروديفتالاتيسبلاىلاهتلاحاتررةوةهايس1اع-تشتنع

تي1وهلا،تيونس1اتاير5ذ1اوتاوذسلا
ن~ماملانيملاريرقتبر_دقتلاعه~س1بلاطا-أ)~(،وومءوموررةملارذ

يفتكراشيتاادوذو1اعس-دومبلهيعيدق_نعبوءأو)ب(_1وه1اةيوئسلاتا.ركذ1اوتاوسذا
رذةيلود1اتاوذس1ةيميهوتئدابمةغاسمتيفبهوم٥ماملةيناثلاةيداعلاةرود1اأانث~ةثانملا
ميم~ىلاماعلانيملااعدومج(؟ل،ةتسولا

تا~وكه~ىهريرقتيفةدراو1اة_ميدوتلائدابملا
بسهةدقنمءةيمي-وتئدابمميدق،ر1اماملانيملااعدو)د(؟اممىقياعتل1أاضءلالودلا
رفرظنلافانئتساروقو)_(•وومءماملتيناث1اتيداعلاوترود~ذس1بملا~1اءرهلارفتقي
ؤ~ىلع،ووم•ماعلتيذاثلاتيد~ا-ووهرفتي1ودلا،تيونمملاتاير5ذلاوتاوذس1اةلأسم
ءوموماملتمناث1اتيداملاوترودأانثأمدق،يتلاتاحرتةملاوماملانيملاهمدقسىذ1ار_رقدتلا

ءور~وء/وو(و/ى~ولووةتيثولارذدراو1اهيدسعورذئمو،ه/هودو/و~ومومرارق1اعورش(
)•/ه:<(./ه.٠/،.د/ءىء.ء٥)´٨٩(7́ل٠(~)٠~~)٩ل٠(نموقذملاذعيرارة~ا



ةدتملالاةهوظنملفادنيسذتلاونواعتلا
تيرادلاقيسنتلاةن.بل1ىوذسلارءرةتلاب~<رهابلا~~~)أ(ءهم/موموررةولاربذ

_فتيففتلاناديميفزرهسلامدقتلانعتيرادلاقيسنتلاةنبلر_رق-و،مو«ومموممممهنع .نيبةكر-ثملاتاأارهلانعةيرادلاقمسنتلاةن.1ريرق،و،ةديدبلاة_سسؤملاتابي-ز-كاراطا
~را>لاقهسذتلاة،بلوقمسنتلاوجمانرملاةنبلسوئرريرقتو،ويفير1اةيمنتااناديمرذتلاكولا
ةيىافب،ل_اوتن~ةيرادلاقيسنتلاةنبلنمادبرو)ب(•نيتنبللةكرتنملاتاعامتبلانء
_أورةيراشتملاامتنبلقيرطنعتيفيرلاةيمنتلابقلوت_٦ديفةكرتشم1ا~ذتلالامءأ،ةءرسو
.~فرذمدقتنأوءم٥م»املتمناث1اتيداملاهتزودرذسابم1ا_1ااد_دهار_رق~مدق-
اةيطيطذتلالامءلافي1اكتبومئاقتقولا

رظنتنأق~او_-انرهلاةندبلنما-رو)ج(،ةكرتشمل
ة~بلارارةقفرمنهوهةرقفلايفةدراولاماكهلاذيفنتامبنكم_يت1ال-اسوااول.س1ارذ
.موممم،ةماعلا

ة~لو~~اةل~.ل̀دةمهذتملاتل6ولاوةد~الانيمتاقلملابنن:ااتاقاف.لاذيفن<
ترفلاةقل1 ~~

نسبتقلملاتاقافتاذيفنتىخارمتسلاديقرتبينأ.س1بملاررةءومممومورقملاربف
نمومةرقفلاطورشلاقفو،ةيرذلاةقاطللتلودلاةل6ولاوةمدمذتملاتلألوااوةدتملامم~لا
).)/ءلةماعلاةدممبلارارقنم~لو~٩ا٠«لانهمةرقفلاوموم/مءةهاملاة~~ارارةقفره
تنيبملافا>د~لاقيةمميفتاقافتلاكلتقبطتممسينأامبنكميرتلاقرطاالثم~ديدتةيءل
ربذومموممنيتزقفلابذاهنعبارءلامترتناثتطوسلو،موممممتماعلاةسبلارارةربذ
•رارةلاكلفقفرهنم~امباس~و٩اسداس~نيأزبلانمةلص1اتافتارةغلا

-ابشلالابفتطو1وملاوقيسنتلا
ةيسبلاىلامدقتنأيفتاملاتنطللنف_نأس1بلاررة،وومموموررةماارذ

ةكرتش1ال_ولاةوقلى~وىم~انيملار-رقة،نثلثلاوةهبار1اامتزو>ربذ،ةرسابمةاعلا
رار~لمعهدادعاىربمىذلارهرقتلاوهو،بابشلاجمار.وتاسايسبةذمملاوتلاكو1انيب
.مممءومم.رمدبلا



)~)(ة_ذيذنتلاةطدثنألا

ةييان1اناد11تيداهتقلاوتيءتهلاتيم:تلانذيي1«وثلانينطوااييطاملارود
ومومممة~اعلاة-سبلارارة_1اءومم>وموراوة1ايفءمرم1بلاراشأنأد~

ىفر~درملاريرةتلاباممهدطا«أوءومممويئامنلاةدهتملاهلاربهانربةرادا.وم~ررةم~ااو
-~انر.ر_دمنمومام1انيملانماتبرءيامنلاةد~امملاجمانوبريدمهثع~ىذااةلدم1ا
ةمدمختملاتلاكو1ااعدو؟ممومممةماعلاةيسبلارارقذيفنتنذنفملارامنلاةد~امملا
ة~اعلاتيهمبلارارةيفةنهبملافاد«لاقيق~يفمامسلاىلاتينلاىرذلاتطظنولاو
رفاذ~أينأيئامنلاةد~امملاجانر.ريدمنموماعلانيملانمادرامك•ممرممم ى~ءيفةبدمتكملاةينطو1اةربن1ا،رارقااك1فىنتقوبةبولمااةساودلادادعادنعءامهوابتعا _~لود1اننأ-نأب_دموأو•نملثدلولانينطو1اني1هاملابيردتبقل~اميفنادلب1ا عسمو-ىلاةيمار1اةطثنلاذدفن-د،ءني~وثلانييذطو1انيطا~او1اتسط1اةبا~ااهرابتعا تا~وكهاعدو•ةطشنلاهذهرئةكراثنملادنءوأةيمانلانادلب1اني.اميفرذق-كانوهعتلا
امكءنيل_ىولانيينطو1اني1اعلابيردتلةيذطومظنأاشنارااأاضتقلابسهةيمانلانادلب1ا
ر~بو~1الهللاريرقتلاميدق،رأ~لاةد~1ا-لاجهظربر-دهنهوماملانيهلانما-ر جانربةراداس1بمقيرطنعنيثلثلاوةسماهااا~متزوديفةماعلاةيممبلارااومومممرارذم1ا
ه~زودرذ_ءامت-لاوىداصتقلامرم1بلاونيرشعلاوةوماسلاهترود_ذرئامنلاةد~امم~لا
هوومهماملتي،اثلاتيداملا

ةلوذط1اةياعرلةد~امملاتسسوثم
ىذ~اةلم1اىفريرقتلايفرظذنأدمب٠هء/>ومورارقلاب،ص~بلاد~ء

.را~ر-كاتيمان1اناد1آانماريثكنأبزتاي٠زاباملعطاهأو،فمسينوي1ىذيفنتلاس1بملادمدق
ملاغطأتادبا-ةيب11دوتستلفطللةرلودداةنسدايف

غودب_أرابىارذففأو،لوك~وهن__ا
بلطتيفودمء١»1افط~ة1احنيهةتل-أنهامسفنلة-ان1انادلب1ا1هدد~يتلافادهألا
ةوباتملكاذو،لفطللةي1ود1اةنسلابقوترتلاتاونسلاربذةي-راخ1اتادءاسولارذةريبكةدايز
ة،~دب1ا.~اربلانوك1وكاردا.نعبرءأوءديددجلار1ودلاىداصتقلاماظنافاددهأنمفده
ع~لامف1انواعتللربكأة-رذ~ةام1اغطأةدئاغل-انلانادلب1اامتسفورتلاةسوولاو
-»واكةسسؤم1اةطثأب،ةقفاوملاعه،امل،طاءأو،امتادار-ادزتنأطرثب،فيسينو_1ا

)ء/و1/و/ههه.دد(نمرتعلاووباس1الهفلارظنأ)مع(



ة~ؤملارارهتسابو-ور.دو>رماب1اث1نامي1ال-وتيتلاةبيتنلابوىذيفنتلانم~اريرقترد
ر~ةدراو1اجاتن1اديأو،ةدتملامملاتموظنملذادةلوفط1ابقلمتياميفة،دايةةل6وارفدمو.
ة~ظنموفيسينوي1اامملذب.رتلاةكر<س1ادومبلاىهودخ1اه-وو1ء_~و،ىذيفنتلا.رم1بلار_رة-
تي_اس~لاتامد-1اجمنمعهايثم،،مايق1ال.هأنمتيمانلاناد11اعهنوامتلارفةيملاملاة_ه1ا
ت~بيتارتسا~ذةي1ولاةي~1اويايم1اةسايدملافداب،ةوفطا1ةبسنلابةسسؤملاهاخوت-ىذ1ا
ب~انتيامبفيسي،وي1ام.اجربتةدايزتاموك_اعده.دشانو؟ةسطو1ا~بماربلاوله~اططفو
تارلودنمانويطمو.هردقوموممماعرذفدمتسملامقرلاغلبتن~ةسسوثمللنكميىت-،امتاردقو
ة~ر_1اتا-اي.-لايبتوءةس-لللىذيفنتلا«ه1بلاع~-انذع-و~،ةد~ات_لو1ا
ن~لذط1ة_1ودلاةنس1ابق~ن~عقوتيامعهاصوصف،ةيمانلانادلب1ايفلافط(الديازتلا

.مامملامجحيفةريب5ةدايز

-_انربةراداس1بماهذنمايتلاتاررةولاب~س~اطاحأ،وومموموررةملانذ
•رمهجمهذذتاىذ1او.مموررتلاىأو•نيرشعلاوةسداسلاهتزود~ذ~امنلاة>دتملامملا
ربذةماملاة~املل.زفأو؟معدلافيلالت<نأسبيلودلارهوك~اله~اقيرفريرة-نأسةرادلا
ءنورشملاوةمداس1اهترودنعةرادلاره1~رعيرة،~املاتي~بلا_اامدق،نأ



ةددتم1ا8ابةلصتلاتي1ودلاتاسسوثلاوةمدمبنتلاتلاثو1اييفن
)~٩(ةرههتسلابوهثيياوناد11للقتسلا->ذمنليل

ر~راق-نمعوفوملابلدمتيامسرددقهن~مرم1بلاركفن~د~،و•لموسورارق1ارذ
مو٠عة~اعلاتيومبلاىرارق~1اراش~و،رءام.-لاوىداصتقلا>.سابلا.س_؟روءماملانيملا

ة~دمختملاتلاكو1اتي1وؤسمديدهنمدكأوءمممموممو«،رارقووممممو)مر~رم
ر~ل5،ةلامف1اري.ادتلاع--فاخ،انعةدستلا-لا~وظنمربذةللادااىرذلاتاسسوثملاو
ةد~ام~لاتائ_هوتذن.اطرئاسلونلعللع-رس1اوماتلاذيفنتلايمأت1،اممصاصت-اقاط،
_~اايبمانوىوبابمزيبءشة-ا-.رماسمرارهتسلقيم~ا5اردالبسوءة~تانتارارةنم
عهظدلو،ةد~امملابةطب،رملاةياودلاتاسسوثلاوةدهه-تلاتلاهولانمةسوململاةدعاسولا
ةد~ام~لارخوذبنا-نمةرمتسلادومد1اقيرطنعمدقتزار-ايذرارمتملامغرونأقتاا
تامظذمنلاهتذذتاام.نافءايبيمانوىوبابمزنمنيئ-للةدعاسهميدقترذني؟-للانوؤثنلراس1ا
قيرطنءنيمي1لانيذءبمهشةدءاسملارفوتل_بم~فر_.اد-نمنلا_ت-تينوم1اتلاكو1او
مم~لاجهانربه1ذبيامحايترلاعهظ-لوءايفأ5نوكينأنعاديهبلازامينطولااهر_ردتتاكرت ىنثأو،وي.~ارذطو1ارير~اتاهر~ةدءاسملاميدق.ل-بمرذةفثكمدوم.-نم-امنلاةد~ا
ن~.ةيرودوقثوأتاروامثموتلاهدتاأاردبللبهدابيابقلمتيطرذنهانرب1ااذهةردابهىلء
رب~و1ار~ردتلاتلرهوةيقيرذلاةددو1اةظنمنيبوةددحتملامملاتاس_وأ.وتصمذتملاتل٢و.اا
ةلخادلاتاسسرثلانممدقملامعد1ااض-~ظدلو،ةدعاسولارانربعفولابمرفايبمانوىوبابمز1
رار~-،ااعدىذ1امعدلاوهوءتيبيمانلاةلود1اأانبجهانربذيفنتاةد~امملاةولننهرذ
د~أووسيئرر-رقت،امبماقرومأةط-رف،~ره1بلاطا-أ،ف1أولم»هاملاتيمم-1ا
نملارس~بموةهاعلاتي~بلافارتعان~ديدهنهدكأو•هيفةدراولاتاهرتقملاوتاظهلم1ا

نمةرمهتسملابودشلانافكةيي>شبةد~امملاتائ،هنمامءريغو
ر~رق-ربذأممق-ةسرامملتأ

مز~_املكويءةتبةدتتملاوملاةوظهتاسسؤمما.،ة،ةهزلةبيتذكءمزتسيللقتسلاوريمملا
هر~دق-نعبرعأو•رذطو1ااهرير~تاثر~وةرععتسلاميااقلابوهثنلتيداموةيونعمةدءاسهنم
ع~ةتوافتمتا-ردبنواهتلارذترهتساردتلاةدستملامملاتموظذمتاسسواهوةصدختم1اتل6ولل

.)،٩ا3)ا3اههل.7ء.(نهرثعلاونهاث1الصفلارظنأ)ءو(



ام،ذ-تارت1اةلص1اتانىرذلاتاراوةااونلعلاذيذنت~اتيقيرذلاةد-ولاةهظنموةد~امم~لا
ك~ترذ~ععيرس1اولهاللاذيذنتلابل-بعتلاىلعتائ-ملا٠كل،ثحو•ةد~ا-لات١هه
ا

وقل
ةموظذمرفةل-اد1اتاسسرثلانم~ر-ذوةدم~ذتلاتلطو1انهو؟ةل-تافماكهأنمتارا

يشلكلهدب،ايبمانوىوبابمزرذىرر~انافك1ادادتساو-_فءموة،ن~ىلعةدوتملامملا
ءةيقيرذلاةدهوأ)ومظذهعهرواشت1اب،ةدعاسملانهد-زهم-دقتل،لابمتسلالهبسرىءنكم

~ذ5<ثتو؟ر_ر-تلال-~نمطم-اف5رذء_ذطو1اام«ر_ر~تاتردوءنيملقلانينهيب~
د~>سبراردابد~مقتملر،1ااهدءهتلامملاتوطنذم~ذةللادلاتاسسوثلاوةصدنتهلاتلاكولا
تا~رثلا:1هزرتتىن1امدقتلانعامتراداتائيملتيداملاتاع~هلالىألود-رذلةتسم
م~ة1ارىءاهد~ه1امهلاتاأ-.هامتذ--ايتلاةلص1اتافتارارة_ارئاسونلعلاذيفنتيف
ن~اهد»املاتموظنميفة~اد1اىرللاتاسسؤهلاوةنتلاتلاكو1انمادبرو•.كلذب
ن~،ا_در_ئو~ةي.ة_وأةيدامتقاوأةي1امءةدءاسمةي~ببحلةهزللاريبادتلاع_.هبفاذتالدماوت

ا~م1معدل5فةو..زأوءتي.ون->1اايس_دوررذمئاق1اريرشلاريغماظنلانعمايقيرذابونبتموك-
ءللتتسلاورسهه1ار_رة_رذءفردمتل1لباقااريغءاممق-ايبيمانوىوبابمزبموش~1ااأري_--
.نيمي1لانيذ«ر_اءوعمرشلا~ئةوطيساابفاوتعلا~ىىوطنيدقري،د،ىأفاختانععنتمتن~و
ا~،ذ-_ارتلاتابيترتلازتاي،زلاحمظ-لو؟ةرطيس_اكلتمعدوأنيروكذملانيماظن1ابناجنم
فر.~اينطو1ارعير~اتظر-يثمسمتيتلاوةد~امم~للةدباتتاسسوثموةصمنتمتل6وةدع
ةدلدمتمئاتلوادم1ايفنيبةاومةفص_ةطاكةرصبكاوتشلانمتيحيرفلاةد-و1اتمظنملبنمامب
ر~اد~ك1فلةفتملرتلاتيلودلاتاسسوثلاث1اعدو،طمنمل5دلبمرتيتلالئاسملاب
تا~وك~اع-.فعاض،نأبىصوأو؟أاطبانودتمزللاتابيتزتلافاذتاولثلاافمبااذتهلا

ا~ةا~.أ~_دنتلاةدحتلامملاةموظنمتاسسوأءرئاسوةدص~اتلاكولال-اداهدومب
ثحو•ةد~امملاتائ-هنءةوداصااةلصااتافتارارقل1ل~1اول-6١اذيننتلانمتل
نوامتنابءاودضين~ىلعةددتملامهلاةموظنمتاسسلر-اسوةصنتملاتل٢وللنييذيفنتلا~اسوةولا
طمبسر1ء،اوهتحينأو_ةهقير~لاةد-ولاةمظنمحمطشنلا

ة~رادلاممتقم.دا_1اتيولولا
رظنه-وو؟ةلدم1اتانةددتملامم8اتاررةهلماتااذيفنتلالهأنمةسووطتا-رتتم_ةيسرسلاو
ان~_1اةرم~ابودثنلاونادلب11للقتسلاحنن~اذيفنتة1احبتمنمملاةصاخ1اة.بللا
ةرود1ال~زونولااف~ل~تراديتلاتاشتانملاىلاورارقلا

ماملس1بللتيناث_ااةيداعلا
مدقينأوةمذااونبللامومديئرعهةلأسملادف~نأنئبتارواش1الدهاو-نأوسيئرنماجرو•ووومو
نماجرو•.رماجملاىلاك1فنمار.ق

ءة~رادلاقيسنتلاةنبلقيرطنعءموقينأماملانيملا
ر~ةلذاد1اتاممسلولاوةصدنتملاتلاكو1اهلذبتامنوكتنأن~ءوءرارق_اانهذيفنتةمباتعب
~~ا:(افنءر.رة،ميدق،وءلاعفو~ىىةقسنمك1ذبل-تتةطشن~نمةددتملامملاةموظنم
•رمتسملاىفارهتسلاديقةلأسولاهذ~ةاقباررقو•<وم1بملا



:~فئا~شلا_1اةدعاسولا
ةد~اسملام-دقتنعماح1انيملاريرةتب،وم/موموررتلارذء~رمدبملاطا-أ

.نيثلثلاوتممار1اامترودرذةءاعلاةيممبلا_1اولادأوربيطسف1ابعشئا~1ا

دقثبةد~ا-لاتموظنمىفةللاد1اتاسسوثلاوترلاكولارب-
)،~(ىنطو1اهر~ةكرهووومحلاايقيرذابون-بهش1اةدعاملا

ةدعاسملافيثكت.مكةدتملامم8اةهوظذمتاسسوثم.س1وبملاثح،رومءوموررقم1ارذ
امفاو،موةينأهسيئرنما-رو،نذطولاهريرتةكر-ورورقملاايقيرذابون-بهشىلااممدة-رتلا
دهانملةصاذ1اةن.بل1ارسي-رع-تاروافأار-اب،~1ااه،هنأسبامب_1دملاتانايب1اهرابتعايف
بو~شلاونادلب1للقتملازتذمنلعايغنتةلاحبتيندماةه-1اةنبعللاو<ىرهنهلالدمفلا
فدمب،فاكممممممتاعلاتيمبلارارةنهةل-ااتافم5-لاذيننتن~ثب~نو،ةرهسسلا
ر~اتارواشلاهذدربيأاتننعررة،ميدق،وءرذعملابهكلةدعاصلانم.نكمردقىصة~ميدق
ءموم.ماعلتمناثلاتيداملاهترودربذس1بلا

ليوطااوطسوتم1انييدملاى،ليهتلاةداعاوشاع،لابانربديعنت
ةي1-اسلاةي.ادوس1ا

تيومبلاتارارقنهعوضوم1اب<لهتيامر1اس1بلاراشأن~.هب،ومممومورارةلاين
ةرادا.رم~وبمررقمومملمومم٠رارقوممممممةهاملاةيسبلارارقةمافو،ودوتارإةوتاولا
ر~رقتبحايترلاعهاملعطا-~نأ«هابلاهبم3~نل؟م•،مويئط،لاةدتملامملان.انرب

.)د>ا3اءا3ا4طط.79(نهرشلاوعساتلالدمف1ارظنأ)•و(

.)٩ل3٨ل3ل٨١~3٥.4(نمذلث1الدمذ1ارظن~)ممم



تطظ،ه:اوةدتهاءهكاتل5ووتاموكدحئلقيم~اء،انتا~نعبرءأو•حوفوولااذدنعماعلانيهطا
<دا~اوشادن«اربتهانر.ذيذذ<رذاوممس~نيذ-اادرذلاوة-اذ1اتام%ذمئاوة-و5تلاة_.ؤد1ا
ة~،ؤد1اتا~ظذملاواهد-ة1امهلاتاث-ءوتامو5-،ا--ه؟ثىو؟لتاس1اةقطنمنذل--أتلا
ر_انن<رماس~_1ءأاوس،ا«،وهد~يتلاةدعاسهلاف_ثكترىدارذلاواه-انااتطظن1اوةيهو5ءلا
~زاد~تامو5-نمةمدقوثاتاب~كةبا.تما،ل-اس_اةق-ذملةدسلامهلابتكمقيرطنعوأ
ر~فافبلاة~اكوبة-،وملاولود1ان-_ةكرتشلاتثاد1اة،بللانموةيي،.>اس1اة-،ادوسلا٠ةقط،هاا
ا~هر-ئوةصدن-ااتلا7و1ان-تزللاتارواش1اىرتيناب،كلاكلفنما-رو؟لداس_اةةطنم

نهتي،-ولاةدشتم:امملاتموظنمربهاربوتاسسوأنم
تموظنهدبممس،طة-1اعف1.،ات1انطدن1ال.-ا

نمولء.اس1اةقط،ولليي«أت1اةداعاوىثامنلا-اربذ~،،~اةددحتلامملا
ةرد~ةدايزلبأ

ة~_-11اربف~اض-لاالود<اارمدق،يت1اورذلاتابلئم1فاوو~~ىة.ابتسلارذعبتكه1ا
.لتاس1اةقطنهرذفافبلاةفآته.وي،دعم1اوزلود1اني_تكر،شم1اةه_اد:ا

_بازوق_.هازوم.و<فرس.اوانابب.نبرااة>ءاسملام.دق.
ماعلانيملامسابماقىن:اىو:شئار-ر.تلاب~رم1بملاط́-`،مو/و.و-دررذه1ا_:

.ايبمازو.قيبمازوموو.فسلو١:اوس».1ةدماف1اة>ءاسملارار.1ةندار1اة1ا~انع.

ايبوديثاففافبلابةبوكنملاقطاذم1ا1اة>ءاس_ار.٠ة-
رار~لم؟،م<ذهلاىوفشلار-رةتئاب~نهلبلاطا-أنأ»،ملمومورارذاا_:

مدة-اانأثثراوك1اتلا-ر:ةثاغكات_ط~ةن~امهلاقسذهنم،مهمممةماعلاة-~.-ا

.)٨ل3اال3ل)،ءأ(.31(ن-لث1اوىدا~ا.لمذ_ارظنأ)مم(

.)ادل3ال3لد،ا(.32(>نعيش((ااور:انلال-ذ1ارةنن~م»م(



~وبو.-،ااتادراونمايبوي.اتا-دايت-انأشبو،ة~1اتاذ.رم1بملاتارارةذ_فنترذ٠ر-دملا
بتكوللدءاسولار-دهلابثانهب~1دأىذدانايبلاباض_أامىطادأنأد~و،لة،1أتادس

ةسمو5-_1اتهانرب1ااممدة_ن،1اةدءاسه1ا.نعرب؟امنلاةد~امملاربتانوبرذايةيرذليمي1لا
ل~بلوفافب1اراث~نمفيذف1ةهوك.~اك1-املذ،ت~-1ادوم-1ار_>ة-كاعهظهلو،ايبويثا
م~لاربتانربنماي_ويثا~1اتمدةم1اةره،سمثاةدءسهااوءتيذئلاناد-رفايتانايفتكمدبلا
ءة~.ارز1اوتينئلاتظذمو،)ف_دعينو_1ا(ة،ؤفء،اة_اي»ةد-ت1امملاةسسوأورام-8اةد-هتلا
ن~وقسنهاا.نما-.رو•قسنولار_رقتب-اي-رلاعهاملع،س1~ااطا.ه.أ،رولاعلاةيذئلاجهانر.و
ةه.ظذمو،ري،ام،لاةد~امهلازتانربر-ده

فسمي،وي1اوروئاولاة_ذغلا-انربوةعارز1اوتيذغلا
ا~.و_ثاىلاام.-ادعاسمميدق_فثك،ولدماو.نأةددحتملامملاتاس-وثموةدمص-،ومااتلاكو1ارأاسو
ة~ااقاذ.رم1بمئا،تارارةو٠ةها~اةي~_-1اتارارة1اقفور-دتلاةءاع<اوةثافةئابةق_~ااعدوممجرذ
ة~دحط1اتطظذمااوتيموك.-لار-ذوتيموكسلاة-1ود1اتطظ،ولاوأاضءلالود1اتاموك--_-دشانو
~وكنولاقطانم1اشاعناووءى.ةداعاوةثاذل_.و-ثاتمو5.-~1اام.،ادعاسهم_.دة-ديز-نلدماو-نأ

.ضارهتسلاد-ةلأسهلاأاقباررةو؟فافدم1ا«

ئراوط1اتلاهربذةدعاسولا
ماعلاييملامسابمدتلاىوذشلاررةتلا_~سابلا~أء>أ،وم/مومورر~ار:

نع
.سأر~اوأ--~هدس٥ةن~٥د~،.~--.ورهة1ارزبلةتص~1اةدىاسم1ارار.1ةنهارااةلا_-:ا

•~تنبي.ء»،ل_شيسوءرفنلا

_~ال-،_.نأ،ما~انيهللءرهأةطترذ،،ه-ب1انفأ،مم/وومدررةملارذ
هر~رة،وةدتملامه8اة~اء<-لءههرة،نيث~ااوةتبارلااء،زودرفةرشابهة،اعلاةيسبلا

و_؟
ب~وأأاضءلاد->أبلط~ىأانبطأ،«لبلأعةيملط:1ذوءملسااةوماتأاشنا.زم؟.

.موموماعلةف،أتسولاةي،اثئاويداعلاهتزودرفنعيرعيرة،1أنعيف-دنهىأرذرظذ1ا،مادلا~نسلا

>)9/ثل/ةء́ة٨)~3ئإقيث7ث1او-تلاثلالدعة1ار.٨تأ



ا~ا(ةد-تلالاةموظنمر:رىام،-لاووفاص،ةلاييءاطق1ال3شتةداعا

ة،~الاةهودظنمرفىعام-وبلاوىدام-ةلانيءاطة1اليكسةداعا
نم~نكتيملهنأتهاملاة-هم-1املعأ)أ(•_٨اهب>رم1»لاماق،ومم>ممدررةولارذ

طا~~و)ب(؟»ممم،ا-املاةهسهب1ارارةقذره.نم_ذاثعرذلاذعيذن،نأئنبقاف،ار1الءوتلا
ة~اعلاتي~-لارارة>لمء،ءا~انيملاهدءأىف1ا،٠وموماهالولار.ا-ولار-رقتئابط،
لا~أوةدتملامملاةهوس_ذرءام،-لاوىداممتقلانيءاطق1ال-5ستةداعانع،م.ملمم
ما~ا.ن~هلئنفأو)رب(؟ني.لث.اوةمبار1اام٠٠زود_ذةي~-1ار1اررةتلااذ.د.س.اتلا
.نيث(اثلاوةعبار1اامترودرذةيومبلار1ان،اث1ابل-رولار_رة-_امدق_نأ

ةهاعلاةيوم-.1اهابتنا٠-١ا~وهرارق

ا٩/لسمالل•ةرتفاال.دج٧اةطسوت_ااةطذم_ا
سا-ولاراشأنأدوب،عمهدمدرارة1ارذ

هرر~هووءملممتاعلاايي~-ااراوة~1ا
_هوم.ةر~11ةدهتملأممللة-رتحلال-لاةطسوتملاةطذ1ارذرظننأد~وموم٠ومموء
ء.رم1بملااعدءقيسنتئاوربتهانرب1اةنبلام_1اتصاذر،:اةئم<اتافتايدموتلاورتي_اتناماومدمم
اةذمبرف

أ
اممتساردرذءامالامط،ها،يلو-نأييس،-ااوزبها٠ربداةنبئءروم

ة~~نعة-ر-ةملا
طموت1الهلانوكينأنامضلفذأو-~1ءنك_فيكة1أسهن،ةددتملام-لاريذرتهارب،ا~ه-_
اعدو:.رم1هبملاوتي~->1البق،زهةعو-ولاتطودولاوتاهطسااوتطبي،ارتسلاعاقفتمقتقء-ا
لء-_اموةتر،ةه1الوب8اةطسوتلاةط-ااربذرظذدادنء،اضيا~نابسدلارذففأتنأ~1اةيىه-ولا
ءة~ستايدمو-ء.وم1بمئاربذارنءبرهملاأارلاوقييسذتلاوجتمانربلاة.دب1تايدمو-نمعودغوولاب
ة~داممتةلاتيي1ودماان.ؤشلاةراداار----تسرتلامامم1ابق1س-~ذ)رارة1ارذةدضوه(
.ة_ءام-هب_ااو

).مو»ممم.ه..:...و(إنيثلث1اوسهاذ1الءذ1اوظ،أ)م>(

.)>د/و)/د/:ءدء.).:(<ؤمثلث1اونهداس1الءذ1ارث،أ)مء(



امنهد-1اوقئاتو1اةبةارم

رب~او،وقئاتو1اةيوكأازاقيم~اوق1.س1بم1ال.بسنأد~ء>مووومورارةااربذ
نأتلا

،ب~او1ادىه1اربذلهولاتافلعهمببةر-تكناي-ءأرذأدهروددممدءأازاوام__ه~رذري
´،ررةءوهمممة-اعئاتيده-1ارارةهرابتعا_ذفف~نأددمبو

ةط-بث
دتاب~ر-~نأءرهأ

ل~ة_ادب_ذضردتس_نأو،ارفكافيردم-ه1امع~فيره-ىه_ش-_وذ1ا~،دلاده1ارذنئاثو1ا
تدةفوأة-ادلا.نعةدف،افت~دمآقئاتو1اهذدتناتافاامررق_ر5ةررتمااوقئاتو-ءبة_داعةروء
أام-دئاف

ىفردتسينأو،ادء1،رتك~ويذمزتارتذ_ذعا«راددما.ناكملابناتا،أاامو
ا

ء~رودري
مدة،رتلاوءدريراق-ل5شوة-ءرذ1اه.ائ-مئةزهولاردنادئاريذو،ةنأسهموم«<اعل_1ولاةيداملا
؟لءدملاتافل-ديمبببءاو1اديءه.:انذق-اتوباراد-ار-ذبذعيهنأ،-5أترر~و_د~ء.-..-<لا~1ا
انل~ام_ذتادرتقهدهةنأوما~ا٠ةناملا.نماءرو

ر~،11.ك.اذوءقئاتو1انفرىاةد_دهنا5_أ
ه٠ومو•اعلردؤلاة-فاعلاةرود_اارباار.~

ة~همبلاررةهو،مل٠دمودرارةر1اس،ابئاراذت~نأدعب،مملوةمدرارق1ايفو
ة~ه5.نأتبةنطلارتار،ةابر_دةت_اا.هاملءطا-أ~زأرسا-~ادبماقامهناكءعوممممة~اا
،ةزدوولارفا~اريذو-ةدأسه:كلفربذ~(قئاتو.اةلأسهضارد.ساةئاومررةو•املكشوقئاتو:ا
اموءامتيعم،وقئاتو)د-وهلال5شلاو،ةورتلاقئاتو1او،ةد-د-ق-اتو-ة-ا~كاتابلط1او
ل~ش~ئ.املنداتماملاةذطلات-رتقارتاات~دس1ا~تعاو؟)لئسهنهك1ذبلدمتي
نيملانها-رو•امماوطوارفرعةق_رطوقئاتو1ا

تي،ات1اتيداع1اةرود1اريذاو-وة-مدتينأماملا
تا~فلع-هببق-اتو1اراد-اىىتاملاةذط(اةوباتلاوينقتلارئاود1اةردة.نيبي٠وموم~ا
ةي~دذا_.اهر_راق-وبرددمتسىذ1ال5ش1ا_ذةن-~تارهفترذتبو_بسانه1اتقو1اربذل.ه1ا
_1ءءادءاصذنلا.زموماءلا

ما~ويم_ستلاةرود1ارذتاري-فت.ااهفهىفاروتساىربينأ
ةلم1اتافم١5هلا__ااة-ء>ذ1اتائ-مئاع--ههابتذاه-وينأهاحذاق«هلا~نم~دذتادرو،وور.
ءام_هد-لاوقئاتو1اةبةارهبةق1وتمئاس1بملاوة-~بلاتاررقموتارارة.نم

ءوهمممةماعلاةيده-اارارةهرامتعارف.رمابلاللأنأددبءهوم»مورارة_ارذو
قيعنعبرءأوء)و/هوهووء٠مموءوو«ويرارة~ااراشأو

ة~اةماخضأازاقلق.اا
وكاردالبسو،امتم__ر،رذري~أ-ثود«<نه-1لنعرتتن-طو~اعلاتنطلاا_هرددم،ن،1اقئاتولا
ام--ر-ةار-1اةيم_توتلائدابملا~تى-.نأ)أ(وماب1اررق،رديتم-أار-افآف-اةر.رفل
ف~اارتلامت_نأو)ب(•رهابللة~اتئااة-ءرذ1اتائ-مداريراقءدادءابقئمتياميذةما~اةناملا
ة~ات_ااةيءرذ1اتائديم_اعسدبتاس1دب1ةز-وهرفادحمريفو-نعءة.ربت1ال_.دم_ىءنيتنسةرتذ1

)ءدا3١ادا!،ل><.د((نش(كاوع،اس1الءذاارظأ)مم(



ةدممممارتتتاةرور-ر_ردم-نأو)زت(ءرفاث~ادذ«ام1رذو-تلازاعرتلاس1بم.1
ةتس1اع_.اسلا

.ناء~اعأاةنط-́انموبو-.زأو)د(:لهدعااتا-.دئو-ببةرود:ال_ةطق؟اثوم-ه~ةدد~اا نأو)د(؟ةتس_ااع-_سلأةدءاقاممفمرتثتلر،1اتلاء.اارذةيي،سلاة٠م-(ال٧اكار-سفتمدة،
مومدماعرذ<س_تملاادهذ-،ار«ار-_ادتاار1اتهاولاة-~-داهاتناهدبو-نأ<رهش،ردلنفاي
.وومممةهاعلاة-~-ااراوة1ةبابتما

ديعاوهد_د~ن~شبررتمفافتاأ-رأ)أ(ر1امبسابملاماقءمومموممررةمئارذ
ة~بلارظن_~نا~1ااي-و1ونكتئاومد-اابةل-ةلاأار،ذ1أتاعامتهباواذيءو(~اتي1ود_ااتاعامتهفا
ةدهرمقنأو)ب(:ة-،تلاىفارذلايهو1ونكتلاومل~اريفست.ءد~امملارمتؤمييرقترذوما__ا

ةيداه_ااتارود_اداقسا٠هدم~نأررةو)-(:اد-ءاواعو.سأرس،بمئئةيداحئاتارود1انمةرودلك
ه~أررةو)د(؟ةداملانذروعمايأةيذامثىىديز<.ز~رفب،_لةمئاد1اهناهب1وةيفيظو1اونابال
ة~ذاخاتاعام،داويأدثمب.نيتذس1اةرتفزل~.زذوأ..نلفهتاعام،-لالود-.ر،1بلادهتعا~تم
تار~تنثم.1ارئود•دوتعاو)ى(؟تاعامت-ل_ةدمأخدانيتذس-اةرودنعتر-1اىئعىوط،ت
.>ومموومم•رهاعلتاعام،-دلار

قيستااو>.هانرب:اةنج.ارذاممباذتذلأاضعلالوداانم~<يب.س~رت ~..._.~___...~.~
_~دددم:اأارت٧1اقذوءرشرنأ.رمدبم_اهبماقاممناك،ووممو»رررةلارن ا~ترودرذةماعلاة_~-ذااممبذتند:ة-1اتئاع_س1اأاضءلالود_ااء)مم_تد(مممررةم1ا

تا~روممم.بئاداتا>تاونسث7اثةرف1قيسنتلاوتبتهانر._اتنبايفأاغءأن،.لث1اوصباردا
،اكيرات.سو5وءاس.رذو،نادوس_ااو،ة.د-تملاايذازذتتييروءمه-و،زييتن.-ر،اوءةي<ايفوس1اة،5ار.شلا
.ةيةييملاة،وتملاتايلوأاو

)ء،/و1ءو/مءىر~وء.(ن_ثلثداونماثلالدمذ1ارظنأ)مم(



ييأ.-للانوؤشلراسااةد.تلامهلايفوذم.هانرب1تيذيذ،تلاتت_~بذارذنييذايفاأاممنييآةدمس-بابي:ا
لوداا،ءو/ممةاملاة-ومجلارارةااقفو،زس1-ه_اابفت،ا،وءم٠وم<وررةوئا_ذ

نادوء1اوءري-ازوءدن1اتو،ن_ت:هبر~لا•ة-ذيذ:تلاةن-1ا_ذني_ذاضاأافءأة_1اتلاع--1ا
..ناباي_ااوءاوذاراك_:وءبرفولاوءو-وسي:وءاد:1ذو

ةأرملابىفوممن1الدأنمبميردتلاوثحب1~.ود1ادمه.ااأانماسابيييس
ة-وف~م~اانبلاممهشرن-نااةرشعلاأاضءلاس1بملانيء،ومم٠وموررةملاربذ

.ةأرملا>ضوممن1ال-أنمبيردتلاوث~11راود1ادم~اأانمأ.سابم

ربدعام--لاوىداممتلانيءاطة1اربذةماملاة~بلالامءأرظ-
د_شر-أانو،دولاماعئان-هلار-رقتبر-دةتلاحم~روم1بلاطا-أ،مملووموررةولارذ

اذده_:ؤأ،م~اانيملاةبئر~ىلوزنء<س1تم1انأد5أوء́´تاعلاة-همتب1اميظنتوتاأارتا
ار~لاب«ابم1ادشرتس-سو؟٠وموماعنة-،اث1اة-د~ااهترود~ذب-او1ارابتعلار-رةدتلا
.ء.أسه1اهذ«.زأشبةءاعلاة_همجلاهذذت-دقىذ1ا
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