
ةهامكاةيتعحلا

نوثلثلاوةعبارلاهوودلا لاعلالودجنمممدذبلا

و~سماذلالمولا

ىدا~ة8اسلجملاريرقتنمرشعىعماذلالصفلانملسنتسلامةفسنةقيولا،ندهر
،ةمادملاةيسجللةيمسرلاقثا،ولاىد-اهفصوبلماكلاريوقتلارد~و•٠وموماعليعاتهلاو
ت~~الوهجىلعع٩ط~و•)->ا3١ا3ا٩ءه.٦(ل́زقمطلا<نوثادثلاوةمبارلاةرودلا
٩ل3١ا3رظنا،ريرقتلاميدقتبقلمتياميفليصافتلاو



رمر

ءه~اتحتا،ءوما~ةيمي-ظدنتلاهترودرذةي~طلادراوملاةلأسمينسبملاو.٨ء_٠

ة~دا~اهتووهيف،́´ىوذتأةيميلاسثاسمولامعلالود-رارثا~نونسلالامعلالودوبنم
دراومللناتلمالتملاةرادلاىةيمنتلا~نونعملالطء3الوه-نمل)دذبلاتنتل،همنماءهىطلا
نو~~الامعلالوهدبنملهدذبلات~ء،م،ماولةيناثلاةيداولاهترود~ذءلةيءاملا .́´ةيسبطاادراوملا~

لول~نما٦لدئم1اندهر-ظدأائ،أىلولاةيداعلاه.وود_دس_بعلاىلعائووعمناكو_ه
كي1اتلاشا،ولالامعلا

رمي~و.ا~اود_ادةثلا٢نونعملاراو.1اعمشهةنمض،هةماهلاةناملانمةددمةر5ذه)أ(
حاحملاوبردنلاهايه

ا~ممتروديفةيسب)لادرارملاةئبل~-ولانمهداتعابتعوأىفلا~
؟)٠/٦ودم/6و(ةثلاثلاةيشانثتسلا

ةمل1577ا(وار_~اعورمتنمرأءة.ترةتملاةيلاملاراث~لانعما~انيملانممدةمنايب)ب(
)1،.هيد

نماهدنبلانذر.ظس٩انثأ،رعلجملاقلعادغووممن١2،ةيناشلاةيداةلاةروداايفو_ه
ةيلاتلاقثاولاءلامعلالود.د

وملاةنبلر_رء،)أ(
نسغتيو،)`~́هدثلاشلاةي،انثتسلاا>مترودلامعأنعةيويب_طلادرا

~~~سا.بمل١_:١.-نماكدامتعابنعوتتارارثعيرامئنمةدبرأويرقتلااذ-زسلولالمدفلا

٦/ءودو/(ةسلاسلاةرودلان-ةن،~الامعأنمةي~طلادراوملاةن.~سيأرريوتت)ب(
ةنبدللايصوتادهاوررقمعمرئنموتاوارقعيراشمةمبرأريوةتلااذ_هنملو8الصفلاسهنتيوء)6و

احدامتعابرلبثولا

ا:نود~اربتأاتن•اتلبلدراملمعةط~_ذيفنتوة~اتمنعما-لانيملاويوقت)ج(
)لل19ل9اهء(ةي-س~طلاهراوم1اةنبللةثلاثلاة_انثتسلا

ىهو~لبهوومممةماملاةي~اوارتلاقب.:دناود1ا~ذب1أنمةدسلاةساردلا)د(
)ةئل1٩٦دا73(ةيهانلانادلبلايف.٨فنلاربتاتنال_.هدتلزتهانرب

٨م~رقململا(مل)ءرءامت.بلاوىداشتةلاسلبمللةيمسولاقثاثولامم(
مرمررم_مرمم

د~رلاثلاراوقلاعووشمامم)مادلىلولاةيداةلاةرود_ايثساوجملالوتىا))(
•)هاثدأا)ىلامنمهتمارتثلارظثا(ها/م٠ممرارئفلاهثمثوم،ايوثثنه_د_هت

ء-



لارثودنعنعيثامنلاةدحتملامملاجهانرعبلماملاريددلاريرقت)و(
~

رأادلاةهدحتملامم
.)362/7٩(ةيهيبطلادرارملاافاشكتسل

ارهلا
س~اهذذتاىفااان

٠،ء/ممة~ا~اةيعمجلاراوقبةلعتملاقثاولادادءا
فامنكتسلفارالاةدد~اةيأامنلاةدءاسملارهوصفب

ةيديب.طلادراو~ا

ة~اولاةيىوجلارارةبةلصتملاقئاثولاهاهماةلأسمنفسلجملاوظئ،ةيميظئتلاةروداانف_)
ىهو~ذبةمثةانمللىفرعدريو•ا٥م٥ريابف/٨اممث،يفةدوةعملاةيناثلاهتسلدبنف٠دع/مم
•اةمل(7(9ل5٩.7(ةصلاىفزهوملاوضلايفهذبلاافه

هاد~ا~نونعم)-~(7(7~ة»ل٩٩ل>((ررقهعهرشميفسلبملارظن،ةيناثلاةسلجلايف_ه
افار~لاةههوتملاةيئامنلاةدماسملاىهوىذبل٥م/مهةماملاةي~ارارقبةلصتملاقئاثولا

•نابايلاايوفمثهحقنوهبمدةت،~ةيديبطلادراوملافاشكتسل

ءاكياماج،ةيتايفوسلاةي2اتمثلاتايرورمبلاداحتاولثممامسفئةسلجلايفتانايببقلدأو_و
.ةيكيرملاةدحتملاتايلولاو،ليوزنذو

ءيئامنلارعنلاىلععا_للو•ايوفشةحقنملاهتفيصبررقملاعمرشم~ذد~سلجملادمتعاو_م
•ه/لدم)سلجملاررقمرظ:ا

حا~لاو~رشلاهايهويفوثلىاود1ادةملا

افاغأ٠وممليربا/ناسين٥ه.يفةدوقمملاىلولاةيداولاهترودنمةنمادثلاةسلجلايف_م
~ةيثاملادراومللناتلماكتملاةرادلاوةيمنتلا~نونمملال)دسلاسلجملا

•)~~هلامعألوددىلا،~
در~و.!دم٥ويام/راي~ادووبفنميتدوةهملال٤والهيتسلجيفدنبلااذهيفسلجملارظ،و
)ىمو>موى/وومومىمور(عع-ومدامئيلشتملانبز-وملانبسنلايفدنباااذهةشةانملىفرع
لادماسمنهنللمتعانايبىلاااهتسلجيفسلجملاعمتسا_)

~
ر~انبلاطي٨ذتلماعلانميم

.قيسذنااو

•يعامتجلاوىداصتتلاىلبطيلدخاهلامالنلانملهةدامللاقبط)م(



ها_~رينوتدلياود_اد.~ا~نونعملاوار:ااعووشمنفس_بملار.اثن،ادبسفنةسلتلانذو_ا.
ح1-ىلاوبرشلا

نم،٠دامتءابةثلاثلاةيثانثتسلاامتروديفةي~_٨لادواوملاةن.بلت،وأ،ىن_ا~
رارثلااف؟عمشهرد:ردلياويذو•)ى/ووم-/وو(س~ولا

،ىعامم-لاوىدادمتذن٦اسلبملانا٩ _~~~~
~اوتهةنة~اةبزلاو،حاتسهلاورثرتلاهايهرينوتةلكئنمةرو-ادف~رل_ذا~

،_ءانلاتةو1ابفيبادتلاذذتتملطاذاةيرسب1ا
هايملابىن~اةد_ولامملارهتشهنمامبقمثوولا~هلاة.اد-:.ذ-فنتنأبتعيفاو~

وي~وتليلود_اد>~اذيفنتنذعمسئلاءووم~،نمضتياتلبلدراميفدوقعملا
،`)~اتلبلدراملععةطفنم٠هةوقفلات»وأأم2رتاحمعلاوبوئن1اهايه

هتلىأىذاا)٩~حامحمعلاوبرسلاهايهويفوتنعنلحوملار،رتتلاباملع)__ذاو~ م..~
ة~لاتاعاسدلاريراقتبو،ىوث>اةيلودتاملاذمعمنواءت1ابةيملاعلاة~اةملادنم
،ر،راقتلاهذء،يفةدراولاتاحوقةعلاو،`~~ةيبدلقلانابللاةياعرت~ةدوتسلا

~~اولارنوتةيمحأوءنادبلاتاجايتحانيبةويبكلاقووغلاظ،-ليذاو́أ
،فةدلاواطانفةفدممتسملاةينطولاتايوتسملانبيستنذةنووملاو

ف~لتنأ،دة~ااذملجاوبعئودنع،مزللانمنهل_هنأاييأ_إنعهليذ٠و~

ذاماد-تسللةيثاملالراوولاةيمنتوحاحمحلاو~ومتلاهايمرميفوتنيبةمثاقلاةقادلارابتعلايف
ة~انعلاجهارمنمأزبتيلااز.-لكتميفيرلايفحاتمعملاوبرئمااهايمريفوتناوءىرثلا
،ةيساسلاةيحصلا

~
ةيفيو.ااةيمنتلاوحا~د٧اوبرتملاهاميبفتنيبةشاقلاة-7ا__اهرهبتعافرز~نلر

ء~ايولاونةملايفأاوقفلافوفص.رفةاي~ااةيء~~_.و
ىفنييلحملانآكسلا~أرتتاوءةمثلملاايهولونكتلاةيه؟اهرابتعاىفعض-ذاو~ ~~..

ا~وميمصتلةلماملاىوقلاقلاةجاحلاو،حاحمعلأوهايهاا.ريذوه1~ة-~اقثفارملاةيمنت

ةرو~ذ_انيدايملايفتارمبذلالدابتىلاةدجات-ا~ف5و،قفاوملا.ذ.:ءةنايدتوليفمتتو
ءةيمانلازيادبلانميباميذينةت1انوا-_اىلاوهلعأ

~
دةملءةديدجلاةيلودلاةيئامنلاةيبيتاتس~ةييغدمتلالامعلاباملع_~ذاو

رار~ب_-وممةاشنملاة_ريبنتمتلاةنجللاادعبتء~~ا~تلاثلاثلا~ءاعنلاةدبتلامملا
،اءلءرياني/رف~انون)٩)،يفخ~اا٠،ل/لل~اشلاةيومعجلا

،ات~لدوام،انايملامين~اةد~امملاومتؤمريرقت)٤(
سراممراذاوو~مو~

لولالعفلا،)ل.ا٦.ال.٩.ل2عيبملامقر،ةلتتولامملاتارومئنذم(ا)لم

رمرمرحر•ر•

رمرمرمررررمر~رممم

-د:



نميثاثلأوةسماثلاةرود_اأأئثأءةد__ولامملارقميفدشعينأمر~~وي_ء~ ~
ر~ودلادة~اايمسرحتتهيلادهاوامويووه_،ىوتسملايلاعع~ها،تاسلاةيسم،.دلل
حاسلاوبشلادايميفوتل

~
٧~شاريرتتهلعأوولذملاعامتت.للد~ناماعلانيملانموتري~م

يليامىلع،كلفنكمأاملك،لمتشيءتامىلحلانمةمدةدلاتامولعملاساسأىلع
أ

نو~،حاحدعلاو-رشلاهأيهيفو،ناد_بفنادبلاةلاحنعتانايب)أ(
دة~ا٩انثأزر~امد.تلاهيىساتياماعاساسأ

́ا
فنأتوةيعقاونولتنأقلع٠<و•ماعلبقارقيقحتاثدمتسلاتايوتسملا)ب(

ةيلود_اوةينادولاتئثاودلارابتعلانذ
~

ن~اعب،ةفدمتمصلاةينادولاتايوتسلاهف~قيقحتلةاد..طذم1اجهابل.ا)زن(
ةناي-وليفشتوحلمب،اوةيمنت1مزللاةيهرافلاوة_.،طولادراوملاغ_هنعتامو~كلف
ةيحاتمصلاوقفاوملاوبوش1اهايميفوتئفارم

أ
ةيساسلاةيحصاادعاوقلاىهوصذبووممبلاةىوتلةيملعاجهارعبل1٨.٨ف)د(

نمي~ةكرقدئنملاهيهوتلاةنبلةدعاسمبءمدةيناما~ا.نيبلانموجر~م٢
،~~دمحتهلامملا~ظنهيذةبهانملاةزرج8انمادريفوحاحم؟لاوقرشلاهايلتلا5ولا
ىوتسملار(املاعاسءللةين)ولار.راقتلأدادعارذهيهوتنمتاموكحلاهبلل،دةامميدةتب
ب~انملا~ولايفائ>ز~وويراقتلاهفدىقلت_ناو،هلعألةرقفلابفهيلاراشملا
ذ~فنتىلعتلا5ولانيبلتشملااثاوئن8انعلوؤسمنوكناو،حامتبلالبة1_روددما
لةدلافاددأ

ة~دةملاتامظنملاوةي؟انثلاةدءاسمللةحناملاتاممبلاموةتنأب~_ع~
ىوتسملانااعلاعامتءلل~دسانملاتقولابفريراقتميدةتب،٠فار٨لاةدددتملاةدعاسملا
دةعلافادهأذيفنتيفنادلبلامعدااممتاناكماوا_٨_٨.هيهيذىفرعت

ء~امنلاةد~امملاجهانربلنوويقملانملثمملالممينأبر-وي~و~ ~.
~رادخلأينةتلامعد1اقيسنتذلعولاةمج2،امتةذاومبوةينهملاتاموكتدلاعمرواشتلاب
موملءمةماعلاةي~.بلارارققفرمنمءعةرقفللاقب.٨ءىر...ةلاديءدصلاقلعدثولل
مءممربمسيدملولانونا5م•رفخرثلا

ايفنادلمااةييطلاناب~امعد،نأبر~~وي_ه~
~
تاضاوعتسامدةتناوامتطشن

ةيرميغ~1اةمشءللةيويلقا
تاثينامثلال٨ةامتاعامت-انفةيعيب.طلادراوملاةندجلىفر~نأبم.ىو._م٩ .ر_~

لةسلا٠فاددحافتثتيقروحملامدةت1ا



́ا
ة~ودلأةثامنلاةيجيتارتسلامةينهملاةيريفحتلاةنجللاعف-نأم_ىوي_م ~

د~~احاتتذلدبتلطفولاىويضحتلالمء_الماكلاوحئلاىلءامذرابتعايفةد_دعبلا
تر~أدةةماثلاةيىهبلانااميئيع_دنةمغاو،حاحمثلاوبرئنلاهايميفوتليلود_ا

•~م٠مهربمسيدملولانوناك٠،يئخؤملاههممم)راوةلايفاتلبلهرامروهءط-

ا~دارجأنهتلاةشدانملاأوغيفسيثرلاد.مدء_حةةمىلعاانب،امسفنةسلجلانفمتو_مو
نليام5ات~أيحبرارقلاعحوشمتنطنمنمةيناثلاوىلولانيترتفلأليدتتءسلجملا

نمي~٨ثلاوةسماذلاامتنود٠انأأءةمادلاةي~ادةمتنأب~~٠~
رت_،شلاوبرشلاهايهويفوتليلودلادةدل)ايمءرحتتفتاادحاوامو.مود،ةصافةسل-

دا_~ةنالبةودةملاحاتتذلراطا7،د~ناماملانميملانموجوي_م~ م~ ءتا~وكحلانمةمدةملاتاهولعملاساساىلعلماشاويرقتءهلعااميلاراشلاةسلبكا
.~•_1امىلع،كلذنكمأاملكلمتش،و

ةدترتلاراث~8انعمادلانيملاهمدةنايبلحتنتسلجملاقلعامغورسمناكموةسلجلايفو_هم
ظ~()(79~ل.77~(و٠ة~دج1ايفايوغشةل~ددعملاهتفيمبراوقلاعمرئنمقلعتسبمانبلاةي،ازيمللةبسنلاب
..،_~(.
ص~اىلععا٨للو.ةلدسلاهتفيمبراوةلاعحرشمامسفنةسلبلارذسلهبولادتعاو_هم
.موم•/هاس~ارارقرظنا

،ةيلاحتلاايثاملاةيرورمدب،ةيتايدوسلاةيكاتتشلاتايوومم.بلالاحتاولثممتاثايممىلدأ_(ع
.)فا٦؟هواهء~٦<راةئا(اسئردو

اهميلاامدلاحأ~تلاةي~ادراوملاةلأسمنفةنجللاترظن،ةي:اشااةيداتلاةرود_ايف_هه
ووبد~اتهتاميفرظذللءلوم)وياممرايأوهيفةدوت~اةرشعةنمادثلا-س-يفسلجملا
م(ومدوهموموومموم٥امتأسل-يذدنملااذديفةنجللا~وكننو•لامءلالودوبنم
ودم٠سءسغأمب~ا)و>يفوهيلويرلزووتم•و)ووموولمو٠مبفةدوةعملاء)مو)مو
ء/هو7و/رهبوةةي.ولاولءادنملاان:»عةنجللاويرةقلعع٨٨للو

ر_~ادلاةد~امملاقودنمع
ةي~طلادراوملا~اسكتسل

نونسلاراوقلاعمستمنيونث~اوةيداحلاةسلبلارةةتجللاتدوتعا~هه
ةدتملامملاقودتمثا

،نا~ايلاوءالدنلو..،نيبلقلا،ايلرتنممدةملا،~ةيدعيب.~ادراوملافاشتسلرثاددلا



،س~ا٠ففتاىذلاأنار~لاىلعع٨~للو.لولارار~اعمرشمم~وبرلجملاىل´
.٠اندأ)ا(ء)ةرقفلاو!٠́ت

~نونعمرارقعهرشمينةنجللاترظ،،امسفنةسلبلا،ذو_مم
رف~اةد~امملارمتؤم

ا~أنهرتلاةددتملامملايفأاضعلالودااهتمنة،~ةددبتملاوةديدبلاةقاطلارداصم
•نيمبسلاوةعبسلاةعوهبمين

•)~~ه~ليدهتايوفشحمتةادةناكحةنمرارقعحرشميفةنجللاترلدنممةس~ايفو_مم
نيوضععاتتماومهلماقم)هةيملفأمحمةملاليدهتلا،اامسلاأادذبتيودمتلاب،ةنجللاتففر
ن1ام5تيوهتلاةجيتنتناكو•تيوعتلائ

،)ةيداتدتلا_ةيروممج(اينالا،ةيتايفوسلاةيكارتشلاتايروممجلاداحتا•نود~ؤم1ا
،ة~ايفوسلاةيكارتشلأايناركواةيروممج،ادنلوب،ايلإطيا،ادنلريا
ة~ا،ادكنف،اسنرذ،:ديوسلا،ةينامللاةي.٨ارقميدلاةيرومم.بلا
،~رافنه،ادكيزوين،ةيلامشلاادنلرياو~ظ>هلاايناطيبلةدتت-ا
•نابايلا،ادنلوه
،ناتسكاب،ايسينودنا،ةدعمتملاةيبرملاتارطلا،اينابسا<نميتنهر~لا
ة~رومج،رثاز.بلا،اكياماج،وفاموتوهاهينيرت،سودابرم،ليزابلا
،ني~ا،لاموصلا،لافنسلا«يبهاز،اينطور،ةد~ااينازنت
،برفملا،ايبمولوك،ايلعلااتلوف،ليوزنف،نيملفلا،اناف،رثارعلا
.دنملا،كيسكملا

.ةيليرملاةد~اتايلولاو،ايكس

انمأةسخءامتماور.شلرلباقماتوعم؟ةيبفأب>ارقلاعمشم~ذد_ةمجللاتدتاو_د•
هذلاىذلاأاربلاىلعءلطللد•)~~يناثلارارقلارهشمهذعوبرعلجملاىلاهتمدةهتيههتلاند
•هاندأ1ب(م)ةةفلار(هنأىلجملا

)ء!/٠ءدو٠ووو(دنبلااههنعةنجللاريرتترلا،طىاغتلاىععلم١~)ه(

يفههتطرهإبم1اصو~ىفلاينلارارلاعرشل_اذ«رارقلاعمرشلد)مم
لدفلامىمرومو/ءورئذنالةءدام1اامتروديفةنبللالامع~نعةيميب٨1ادراوملاةذجلرعيثرريرقت
.)لولا



ىو~اىلعناودنواءتةماقلةيسسرملاتابترتلا
ا~لبلدرام~ةط_دذيهئتيفرسلقلا

نوندصلارأرقلاعمرشه)٠ارتسلديفةنجللاتد.تعا_م.
نوا~ةماقلةيسسؤملأتابي،رت1ا~

٩اتلبلدراملمعة.٨فذ.فنتيف_سلقلاىوتسم1اقلعن(ود
عمو_دمشمهفىوءسلجملاىلاهتمدةو

.هاندأ)ج(ممةرةفلار):_أسلبملاءذذتاىذ_اأار«لاقلععلطللو•)~~ثلاثلارأوةلا

ذ~ذذتيفراودلانوا~1ةيسسرملاتاب-رتلا
ا~لبلدراملمعةا_ف

نوا-تللةيسسثملاتابدتوتلا~نمذعملاراوةلاعمرثهيف~ار%ذ)٠ىلدنميتسلجلانف_مل
.٩اتلبلدراملمعة)نذيفنتيف<طداا

.)~~ايوفشليدسلااذهحيةنورارةلاعمرشمىلع~ددتلفدأ٠«ةسلجلارفو~مم

ل~د~اةنجللاتدوتعاو.)~~~تلاليد~اايوفشد،ددبنملد~ء)لةسلجلايفو~مه
سلجملاىلاهتمدةو)~~ةلد~~اهتفيعبراوفلاعهرشم~ذد~تدتعاو•ايوفشةلد~اهتفيصب
.هاندأ)د(ءمةرقفلا-ظدنأسلجملاهذذتاىذااأار-لاىلععلطللو.عبارلارارةلاعسشمهفهوم

ا~لبلنرامدل~ة)>ذهفنتوةعباتم

اتلمللراملمعةكبئففنتوةساته~انونعمرارقعمرشمءاةسلبلايفةنبللأتدمتعا_مو
سلجملاىلاهتمدةو~

وم
س~.بملا•ففتاىذلااار-لاىلععا..ادللو•سمافلارارةلاعموشمهفع

•٠ا:دأ)ه(ممةرقفلارظ:ا

امترودلامعأنعةي~اهراوملاةنبلريوةت
ة~اثلاةيثانشس8ا

استروهئعةيهيمطلادراوملاةنبلريرقتباملعسلجملاهيهينأبيبعوتنأةنبللاتررقرمو

هدا~تعارسلبملار-وأىذلاثلاثلارارةلاعمرشملمدمادهرارقلاعمرشملح)و(
٨/ءودو/.دورافءا(ةسداسلاامتروديفةئجللالاممأئعةيويم.طلادراولاةئجلسيثرويرقتيئ
•)لولا~فلا



ع٨~.٨للو.لولار~اعمرشهأرفهوبسلبملاىلعةيءوتلاتذزعو.)`ا~ةثلا~اةيشانثمسلا
•هاندأ)ن(همةرقفلارل_أسلبملاهذلتاىذااأار.-لا.ىنع

ما~اوةيند~الأوملاةدءاتةيعنتتلامتحا
ةد~لاة~انمث_

ةه~اقةيئتتلتحا~انونوموارتعهرشمنيرش~اوةيناشلا~بلايفةنجللات~هتعا_م٦
عااهللو.سداسلارارقلاعموشمهفصومسلجملاقلاهتمدةو~ةدوسلاةعانمم1مافلاوةينددملاداوملا

>هائدأ)و(ه)ةوقئلارلنتأسلدبملاهذذتاىذ~اةارتلاىظ

تاحل.!هصولاوكنيراثااد_-و،

أنونعمرارقعموشمنيوئنسلاوةيءاثلاامتسلهبيفاضيأةنبللاتدتساو~)م
~

اف~را~اديحوت
~تاتلطء-لاو

هذ~اىذلاأارجلاىلععللللو•عماسلارارقلاعمرشمهفمعوبسلبملاىلاهتمدةو
•هاندأ)ز(هءةرةفلاءادنأسابملا

ة~ةمباسلاةوودالتءرثملالامعلالود
ةي~اهلاهراو~أ

ت~شلا~لامعلالوددمب~نونعمروقمعمرشميفءاممسفنةسلبلايفءةئبللاتر_ظنو~)م
.ت~رملالامع~لالودجىلعةديدعتاييفتتل.ذدأدةو~ةيديب٨1ادراوملاةنبللةمباسلاةرود1
ع٨~٨للو.نءاثلاررقملاعمرشمهفعوبسلجملاىلاهتمدتوررقملاعمرشمةنبللاتدتعاكلند~و
.هاندأ)ح(ء)ةرقفلارلهنأسل_بملاهففتاىذلا٩ار-لاىلع

لا~أنعةي~طلاهراوملاةذ،بلسيأرر-رعت
ة~ةسهاسلاةووهلا

دراو~اةنبلرميثرريرقتباملعسلجملاطيحينأب.يموتناهءامترودنذةنبللاترر.~مو
ارفعوبسلجملاقلاةيموتلاتمدةو)عمووموممومةسداسلاامتروديفةنبللالامعأنعةيهيب..!هلا
..اندأ)ح(ء)ةرقفل:رظناسلبملاهفذتاىذلا٠ارءلاىلعع٧_؟للو.~اثلاررةملاعمرشم

امتجلاوىداعتقلاىعلبمللةيمسرلاقثاؤلا)م.(
موبمررمرمررر

)مقرقحطلا،ا)لو•



لاريرتمماملعسلجملاطيحينأببموتنأ)مامتسلجبفةنجللاتررة_م.
~

نعماسلانيم
عمر~امفصوبسلجملاىلعةيصوت1اتغرعو.)ةئ/٦ولو/ود(اتلبلدراملمعة٨فذ،فنتوةمباتم
.هانهأ)ح(ه)ةرتفلارظءأسلبلاهذفتاىذااأاردبلاىلعع٨..اللو.عبارلاروقملا

ةيمانلانادلبلايف.ادفنلاجاتنانعرهاهلاكنبلاةسارد

~،~اةسارد1اماملعسلجملاطي~.نأمبعوتنأ،اضيأ))امتسلجيفةنجللاتررةو_م٠
ىلاةيصوتلاتمدقو)ء/هومو/وو(ةيمانلاناد11ايف.٨فنلاجأتنارهوصدنبرهام~اكنلااهدعأ
ممةر~ارظنأرعلجملاهذذتاىذلاأارجلاىلععلطللو.~اذلاررقملاعحوشماءهنعوبسسل)

•هاندأ)ح(

ره~ا٠ف~اىذلاأار.لا

ع~رثميف،ل،هدسطسفا/.~اءيفةهوقمملانيهبرلاهتروه<يفءسلبلار~~له
•ةيلاتلاتاأارجلاففتاو)ء/هومو/٠وو(اهريرقتيفةنبل1انماممصوملاتاررقملاعيراشموتارارقلا

س~ارارةر1هنأيثامنلارعنلاىلععلطللو:لولارارةلاعمرشمدتعا)أ(
،ررمم«.مم

اميناثلارارقلاعمرشمدتعا)ب(
~

يمثل(اقماتوهءمةيبلف
نعأاضمأةسمخعانتماوأ

؟ههممومدسلجملارارةرظنأيثامنلارعنلاىلععلطللو؟تيومتلا

س~ارارق~ظنأيثامنلاسنلاىطعلطللو؟ئاثلارار~اعمرنمدمتعا)ج(
ممر.•ر~ر

س~ارار~ر~أ~امنلاىعنلاقلععلطللو:عبارلارارقلاعمرشمدعتعا)د(
ممر••،ر،

س~ارارقر~ءأيثامنلاىنلاىلمعلطللو؟سهاذلارارقلاعمرشمدتعا)-(
~م•م>م~م•

س~ارار~ر~أيثامنلاسنلاىلععلطللو؟سهاسلارارقلاعمرشمدوتعا)و(
~م»م،.مو

س~بملارار~رظ،أ~شاسنلاى~اىطعلطللو؟حم~ارارتلاعموشمدتعا)ز(
،~ممم>م.مو

-٩)



لاتاررقملاعيراشمدتعا)ح(
~

ىلعرا.نءأيثامئلاىعنلاىلععلطللو؟سماخلاىلالو
•،•/٠،م،وءم•لل٥م)ءمو/لممد،مملل)م٥،مم/ل)ممسلجملاتاررةميلاوتلا

ا~ار9وأةيرووم-ءادكوبنعةبايئلابوةيتايئوسلاةي9ارتشلاتايرومممجلاداتالدثممىللأ_ءه
لدهاسبةاومقلدأونايمبايرافنهو،ةينامللاةيط~ارقميدااةيروممبلا،ةيتايفوسلاةي٩اتشلا
أانعلالودلانعةماينلام(ع~ا

لايئ
~

نميدمبسلاوة~سلاةمومجميئهاضعأنع-تلاةددتملامم
•)ء/رومومىم.)وزظسأ()افيأنايمب

ا(-



ءىعاوتدبملاوىدامحتقلاسلجملانا

~سو~ااهبمجاوتلةبةلاتزلاوحاحعلاو~وشلاهايمويفوتةلكشمةروط-كرد-نا
،_سانملاتقولايفيبادتلافف،ملاذا

نذ~اةد-تملامملاومتؤمءدتعا~هتلا)~~اتلبلدرام~ءةطفليغنتنأمرتب~
ىموملارت_دمملاوبرشلاهايهريفوء1ناودلادةهملاحاتتذا،ىوهأوومأنيمنم،نمغتيهايملام
ء~اةطننماهةوقفلايفهب

~طمحي ة~ا:ذمهتلءأىذاا`~~حامعلاوبوشلاهايمويفوتنمن~سلار.رقتلاباملع.
ةدو~اةييلقلاتاعامتجلانعريراةتلامو،ىرنأةيلو~تامظنمحمنواستلابةيملادلاةحعاا
،ريراقتلأهف-يفةهراولاتاحرتقملاو~ظ~ةيميلقلاناجللأةياعرتعت

~ذاو <~ةنورلاوةي~اولانذوتة..~،دأوناةلبلاتابايتهانيماميذةريمكلانورفلا.ائهلم
ءدةملاراطالئادةفدمتسملاةينطولاتايوتسملانيي~

ذ.رتنا،دةءدلااذمل.حهارمعضودئءمزللائمنوكيسةنافيأإ:-ليذاو
،ىر<ذأتامادذتسللهايملادراومةيمنتوحاحهلاوبشااهايميفوتنيمةمثاقلاةقلعلا
ءةيساسلاةيحمدلاةيانعلاجهارينمأزبتيلاأز-كشياغيرلانفحاحمعلاوهايملا

~ناو نيبمستوةيفيرلاةيمنتلاوح1~لاوبرئنلاهايمويفوتنيمةمثاةلاةقلملاهراهمع م~
،نايرلاوندلايفأارةفلاةايحةيعوئ

قفارملاةيمنتبفنييلعصلاناكسلا~اوتشاو،ةمثلملااي-ولونكتلاةيمهأهرامتعاىفعمنيذاو
هذ~.ةناي-وليفشتوأانبوميمصتلةلماعلاىوقلاقلاةءاحلاو،حاحملاوهايملاريفوتلةكتشملا
ين~تلانواعتلاىلاوهلعأةروكفولانمه~ايفتاربذلالهاهتنلاةجاحلاللذ5و،قفارملا
،ةيمانلانادلملانيماميف

رابتعلانف
ريفوتناو

سرا~مراذآمه~>)اتلملدرام،هايملاب-هملاةدتملامملارمتؤمريرتع)أ(
.يناكالعفلا)ء.د(.،».ء.٠ى.عيبملامقر،ةدتملاوملاتاروشنم(٠ومم

.دطل.٦دءاء.دا2دا_(

ررر.رررررمرر

(ء-



~_>،:ولامملادةع~ةيلودااةيأادنلاةيجيتار.سللةييف.تلالامءلاماملع،طيحيفاو
/ههة~ادلاةيسبلارارةب_-ومبةآشنملاةيريم.:~اةندبللاامبتى~...ات-انتلا،~اشلانأاهنلا

،ا)/)ر_اني/يناشلانونا9)٥يفخولاا٥ه

ةدمعا-ةسل-نيث~اوةسهالاامترودأائثأ،-ا~اةيدعدت-ادة~نأب~وي~ا
ح1~لاوبرشلاهايمرميفوتلرلوداادةعلاايمسرحتتفتلد-.اوامويمودت

ة~بلاداقعنالبةو،دة~احاتتدلر١<.٨ا9ءه~نأوادنلانميملانهو.هرت_٧
املكءلمتشيءتاموكحلانمةمدةولاتامولدملاساسأىلعادسلماغثاريرةت،هلعأاميلارثم1ا
ن1امقلع،ثلفنلمأ

هنعتانايب)أ(
ا~اسأنوكتل،حاحعلاو_رشلاهايمويفوتنال_هرذنادلملاةل1

؟دئهلاأانشأزر~امدةتلاهيلعساةياهاع

ةيعقاونوكنأىلعءا)٥.ماعلولعلبةامقيقحتافلمتسملاتايوتسملا)ب(
ةيلودلاوةين٨ولاقثاوملارابتعلايفففأتو

~~ذبفامب،ةفدمتسملاةينطولاتايوتسملاهذ_قيقحتلةطلذملاجهاربلا)زب(
تفارمةنايهوليفشتو،حلصاو،ةيمنتلمزللاةيدرافلاوةين٨ولادراوولاغلبهنعتامول،سلا
ةيحاحصلاقفارملاوبرشلاهايمريفوت

ةيساسل١ةيحع1ادعاوقلاىهومعذبروممجلاةيعوت(ةيملبارهاوبل1.ا؟.٨ذت.1د(
ت.لاكولانيبةك>ةشملاهيجوتلاةنجلةدءاسمب،مدقيناما~انيبلانمو~رت_م

وي~وتمءة~تتلاومللىرذلاةسانملاةزمجلاورتاحعلاو_رهتلاهايهويفوتليلوداادةثلل
ردفاميلاراشملاةماذلاةسلجللةينماولار_راقتلادادءانفداشرانمتاموكحلاهمل٨دةاه
هةس1بلاداتننالبقا.٠رودءابسانملاتقولايف.هزمجيوريراةتلاهذ.ءققلتينا،ءلعألةرقفلا
دةسلاافاد.-أذيفنتىلمتلاكولانيب~رتشملاافارشلانعلوشسمنوكيناو

ةد~اسمللةمدةملاتامظنملاوةيئافثلاةدءاسمللةحناملاتارعجلاموقتنأبيسي_و
امتاناكماوام.٨_.١فاميفىفردتةعاذلاةسلبللبسانملاتةولايفويراةتميلةتبافار.ا؟لاةددسملا
د.~افاد.ءأففنتيفناد~1امعدا

روا~اب،رأاونلاة~~هلا~لاجهانربلنو~انولشلا~_نأب~_د
د~دلاىلعدة~ب-رالاينةتلامعللاقيسس~~اةوبعل،امتةفاوسوةين~اتامو9_اعم
ملولانو~اكم.يفخ٤هالوممءمةما~اةيثمبلارارةقفرمنمءوةرقفللاةب٨و،ىراهقلا
؟ادلءبمسيد

تا~ار~سامدةتناوارت.اهشنأنفناهلبلاةييلقلانإبللامعدتنأمىمو._و ،_~.
ةييفدتلاة.اهشنللةيويلقا

مدةتلاتانينامثلالاءءامتاعامتهايفةيس._ادراوولاةنجلفومتستنأب~_م
دة~ا~اد.ذاذيفنتيفزر~ا



ة٠~>_بلاة~ودلاةيثاهلاةيبديتارتم.لا-ةينعمااةيريذتمتلا~دللانأءصو__م

يلودلادقعلارتاتفلهب-اطضهااىري-هتلالمملا،اءمتلوافهنفلهاكلاومنلاىلعاهراتايف
ل~ةدطذ-رقادقةها~اةيممبلاناا~ب~ةعهاو،ةماملاةفاظنلاوبرشلا،ايميفوتل
•موممربمسيدملولانون١5وويننمؤلاوومممما».ارقيفات7-ل»اه



ةبمي_٨:ادر١_.١اكناثكتءد.رثادلا٠ةد-تثالاقودته_.•ومو•«:..رازاا ~-سم

ءىاوته.لاوىداءةلاس.هاانا ~~~
ربمس_دملولانوناآم<دفزمؤلا)مم~د(م>٠مةماعلااةي_بلارارتو1اريمت_فا

ا~ارهوه-_موم»وياهمرا_~٠ميننمؤلا)ه)._د(٠مو)ومله.اارارترااو٠ه>«
ءةيمي~ادرامهاا~ادتكتملرمادلاةد~.اامملاقودنه

ر~ان_مىنالانون١5)ورذزمؤدا٠وممممةهاولاةيممبلاراوتىلااف_)ريتفاو ~~...
ءةيعسطلا.دراو.اافاشهتم.لفارط8اةددعت.ااةدءا،..ااووءلب»٠<د

ا~دراوهةيمن-ىنةيمانلانادباةىاساةاد)ونهو،قودئاةي_أد،)أ-د.ويفاو ~~..
،ةيعيب.طلا

~ ،رودنء1اةطمتناف_-نهديز_ااىئاةب>املا.

~__فاو ىذلا٠دممسهسنامب٢-يننؤ.ااههمم>وم»مل.ااررقهىلا-1ذ5م
٠م٠مس1~بماارارتن.)ؤ(و)م(ىلولاةرقن1اينفوءولارفارعمتملانارىره،
ء>وم»اءينىرببيم.)ه)_د(

مر~ةيعيبطلادراوهااةنبللاى~نعريرةتلايندراولا~اكارارق1ا-ورمتمظهليفاو
~

.
ءهم.د_دم_رود

ق-د~داةطمتنانمرما_لاةدسملاوملا-هانوبلمادهاريدهااريرق-كلذكظى7_فاو
ه~_ويمناريزم)،ف-.انوبلاةرادارمل.هنهدت-ااهوم)هروتل~مماءرذ

)أ( >م.»
قود~ةطشنا،11~زفارعتم_،نييهرك_اأاربللانهلماءقيرفأاتمناررق_~<

ر~ياه<.>لاوىدادتتلارملي__ااةدعا_.اةيميبطلادراولافاتمهت،.لشادلاةد~هاامملا •ديدساارتههاظنو«يم،ؤملاد-ابتر-وقودتهلا٠تاءام-ء،للهاتمفارمتم.ا_مايةا
ةد~.ااممءا-هانربلما_اريدهاا-هروامثتا_<نيعيناىلاماعلانيملاوم~_)

،لدا_اينارذبلاعيزولاأدب~_بياكا_ارملها~اقيون1اأافءارام،لا

ت~ر~امت«لاىىداءتتلاسلتمااىلاةلادحماا(ءمىملرووةق.-ولارفنا)د(
•ءا.لالصفلا)ء/>ومو/)وز،يلا

»56/٩أن)ى(

٠.مقرق~اا٠ومدرءاوت.لاوىداصتقلاسل.بمللةيسنلاقثاثو1ا~امو(
»>~لا)ء/1هده/١،(



قيرطنعيعاوت-لاوىداتتذلاسل.ولاىلاهريرقتلهادنلا.قيرف1امدقينارتتي_م
~ادراوءااةن_بلوشادنلاهدءتلامملاربهظرباهراداسلبم

~ررق،_و ة~ملاهف-و،يثامنلاأنددحتماامملارهانربةراداسل.هرمتسيناكلد5
•ووم٠مالقودندم1ا٠تناء1ىىفارعتساوتيناو1اقودندم1ةبرادلا

٤ء́ه~ادع_اة~..لا
ا٩للسطسغامب٧ه



تدد..تملاوتديد.لاتتا.اهلارداصوبىنى<.1اةددتملا

،-ءات...لا.ىداستتلاسلبماانا
ء»ممس.إذفامب٣مىفخؤولا٠٠>مم)همهرارتىلاريشيفا ~.
رب~دملولانوناد<•وفزترؤلا>مممممة.ادملاةيعم..لارارق~1ااف-اريشيناو ~~.

ةد~دبلادقا.1دلاردا-سينحهو1ودر.تؤهدقعر1اوثددتناةيعمبلاويف٠تررقىذ1ا>وم«
ء>،م»اءيفةد~اامملاةياعرتن-تةدد..تمااو

رستملاةدتتملامملارميأها٠تناويئ~انعمادملانيم(ال،اهرملار»ثتلا-اء__اا_.)دةو ~•.
ء)~(ةدد.<«تمااوةديد.<بلاةقاطلارداصس

ء)ط(ة_«اس1اادهتروديفةن..للالاوعانعةيثيبلحلادراوهااااهنم٠بلسيثرريرقتظهليفاو

ءرمتؤ.`اهاءانيهابارغبيبتلاده~ديس1انييمتبب-ريفاو ماد(،~ ،)(رمي.وللماع1انيملاهبىلداىذلالهائنلاناسلاريدتتلا•ظحليفاو

و~لاءوسلقلادبثءو،طولاىوتس>ااىلعرم٠رأهل٠تاويض_تلاةيم.اىلءد5ؤيفاو ~_...
،ااملا ،.رمو

ة~ا٠تادبلطتمةيبلتةيغمةددبتملاوةديدبلاةقاطل١رداصهةيمن،ةيمهاكرديفاو ~
ءةيمانلانادلبلايفاويسلوءةلحاوتمااةيعامت_بلاوةيداصتقلا

~طي_م ةد~اامملاةيهظنءيف٠تناثيمملاوا.زم«لاوةينعولا٠تناوظنولاتف١5نهبل
•رمتأهااةناهلىريبغ~ااةيلم.دللهاكلااسعدمدقتنا

ري~ساالاوعائيسنت.موق،ةين.٨ولدهو٠تنام_.نييممىفلزلاركف،ن~ءصو،_م
ءةيويبغسلااتإهنئنايفرمتؤهااةناهل~وءادانوك،>ين-ولاىوتس.ااىلعرمتؤولل

،٠اسءلالودلاع_رواشاا_ء،ةمرسااهوىلمىلوت_نام~كانيهلانهو.ري_م
•٠مممم)تمالاةيعمبلارارقنهالس.اتااءرقفللاقبم<تينقتلاةقونلانييمت

ة~ريف.-ةثيدن_(اكاو،تمبارلااترودفةهاملا.ةش~بلا~~ن~وءوي_م .م~
ة~وتفهنو5-ءءدد..تمااوةديدبلاةقاإ.كارداموبينعمااةد-تماامم~لارمتؤهااتيلودةيموكم
قير~نعة.اكاةيمه.«اار1ااريرق،ننرتنأوةيو-~اةاهاأأاغءاامفهوبلود1اعي...ةكراشمل
ةدراولاةلباقهااةيمو-1ا،دددئاافهين<را_ةلاينةفف٣ءيامت.،لاوىدامتقلارملباا
•)ل(ةن_1ةسدا_اةرودلالا.ءأنعتيعيب.الادرا~ااتنبلىشرريرق-ين

هء/1ودو/وء)ز(

•ىموومومىوزرلا٠تنس_ءاوت.لاوىداصتلاسل.بملاىلعلاتمم:مىممورى)ر(

ح«رمر<ررمرر•_~٠مىم

.يناثنلارارقلاقرشمءلولالصفلاو)مةرتفاا:/ء.117/٦ةقشولارلغنا)ى(
رم



_~<_

وي~اد،فاذ،ايفنيث<(اثلاوةعمارلااءتودينةماعلاتيعه،دلارظنتنأ،صيب_و
؟رمتؤوللةيهانلانادبادادعتسازيزعتر1اةيمار

د~قملاقرطلانيث.لثكاوةعمارلااءمترودىفءةها~اةيته.بلاسردتن~صوي_و ••ر~
نادلبللاهمعدةيلاعفيذديزتناءرمتأولادقعيامثيرءةدءتلاممألاةموظنماا~7افنهنك_
ن~اا٠تامولعملاونسلاكانيفادب،ةدد.هبتملاوةديد_بلاةقالحلاردامملا.هبءيفةيهانلا
؟ىويملالا_.هااافهين٠تنارولعتلاو٠تنايبءولونكتلآثدء~،

ة~ارلاامترودىنةماملا~همبلاىلامدقينارمتؤوللماعلانيملانهو.~ري~ه
ة~،5االود.ولصف.ا...انربكلفينا_رمتؤ~ةيري~الامعلانع7ءاشاريرق،نيث7ثلاو
و~ىلع٠وممممةيعمبلارارقثادهاقيقحتلةمزلنوكتدقيتلايبادتنهاهيغوةتتقهاا
>لهاك

)>ةدماعلاةسمبلا
ا(لءسطسغامبلم



لاىوتسلاىعودنواعتةماقلةيسءؤ.اا٠ذتابترتيا_همم٠>مورارقلا
اتل.لد.ا.لوعةلعفذيفن»ف

ءىامتءلاوىدادمتقلاسل-هاانا ~~
لىةلحذ~_تلاهايملابينعملاةدحتملامملارمتؤمتارارقو٠تا~وت،راتعاىف،بف.فا

ة~لاامميلعتقفاويتلاء)ل(هايملادراوملنيتاهاتتااةرادلاوةيمنتلاىمودملباه~لهرام
،>٥ممربمسيدملولانون١5موموفنمؤهاامهمممماهرارقينةماتلا

~ذاو نو~ان~اثلاهرارقوفىصو~دقهايملاب~ينوم1١ةدهتملامملارمتؤهنآ_ركذم ~- ىدا~لاسلبل:موقي.ن)،)ل(~هايملاعاطقينيلودنواعتةماقلةيسءؤءاا٠تنابترتلااا
رفيسيثررود.،رهافلاممديلقاينلكةيميلقلانا_بللاوءةيعسللا.ءراولاةنبلورءاهتب»او
<ل~اةطفذيفنتلةساتمهفءوبيوكتلايلودلانواهتلابىفومدنلا

مسيدللولانون١5)•يفنمؤل١موممممةماملاةيعمبلارارقهراتاانذ~فاو
نهو~اوةعوه.ولاةدايقسراوتق١ةيميلقلانابللانهةم1هلاةيتمبلاسف-....-طىذلا،ء،ءمم«
<يميلقل١ديع~اىلعنوامتلاوقيسنتلاةيلوؤ_دب

ىذ~امومم.سلسذامب٢وىنثؤملا)وم_د(،.م«ءرارقىلاكلذ5ريئنيفاو ~.
،٠ا~اعاطقيفاومتالوؤىف-ةتوىوقتن١دنه>•ةرقفلاينةيميلقلانا_بللانهو.ري

هرابتماافهن)،فاو
ةدو~1اة~لاتاعامت.لاريراقتيفةدر١ولا٠تاهبقءاااض_اا

شنلتذذتابتلا٠تاأارهبلاةصاذةرص.هرابتعاينذذأيفاوء)٩(ةيميلقلانا-دللاةياعر٠تهت
،ط(ط~لوطلىةطهنذيفنتلمبمتفدمبميلقابلكيفراهدر،وث-زادب»

•ردياوب~_>
دراو~نيتلما5تملاةرادلاوةيمنتلارهوصثبط(ط~~ء~لىة_ادذذيفنتين)~(

ة~ذتها٠ثلاكلانماهمبر~اا٠ةيثاولادراوهاا.ةلدمتملاة؟دئننلارمتستنايغبنيةيثاماا
؟بلطلابسم،ميلاقلاونادلبلافلتفمتناء.ايتفاوةيلحماات!•احلاةاعارميفىرثأ.تا_ظن.و

لكتا~لاو٠تلاكولاهن-اهمعلطضتيتلاةطشنلانافىفر_~اافدقيقسا)ب(
ة~ءؤلاتايللاقيرئحنءيميلقلاىوتسل١ىلعقسن،نايتنبنيءةيميلقلاام.بماربساء.اىلع
ءبلطلابسه،لا.بمااافهيفاهرودةيوقتفرغلأشنتم.يتلاكلتواةمثاقلا



ذ_ء>أ.،ةيلىوةدد.تمز.اربلاهذ:٠».ث._درتلاعي.اساانوك>نارف.ب.)-(
ةر~اايفاسلاراشملا٠تناي1لاةلدم.او.ةتقان.1رفرتن~و،ةينءه1اميلاةلاىمهاى_.رادبتم8ايف
:بلادلابست،٠لعا)ب(ةيعرف1ا

ةدميل٢أاسنلةمز(الا٠-اأارءلانلاىلا.ذثتتمليتلاةيويلقلانا.بللاث~._ء
؟نكدمتقوبرقايفكلف،~»ارىةمث7•ةيلودتيموكت

ة~ا.اادراودلاوةلماملاىوقلانمىفةيامبةيميلقلانا.بللاتنانامأديوزتبرهوي_م
ةلصتمااودا.دلا.ينعملاةدزتماامملارمتؤمن.اءمبة)انولاةهموولا٠تنماياوؤسها.أا:.لان.اسيكتمل
7~اوءهايماا.ةينعمااامتاشممل٠تنامدذلاميدت.كلفينامبءط_~هو~سة.ا:فذيفنتب
؟ةيفاغادراو.ةحشنلاهف٠د٠تنل.ادتا.افاةمثاق1ادراو.ااع~زو>ةداعار1ا،رو.اةله.يفءرابعلا

ط~~لمطل.ءةلن،نذ~تلةيفادغادراو.رملاوفتقياوثمت،ن~.كلذكىصويو_و ~
،1~وتلاةينا5.افاثكتم.ا.لاعفتنوىتيمدلقلانا..بللاموقتنايثبنيءيمي1لاىوتسماارى
_~ةتاانواعت1ا.ةلصتمااة_ازشنلاعيبشتدمقيثاهلاةدمتماامملا-.انبلةيميلقلادراوولان.
؟ةي.ان1انادل.اانيباديف

زبتهار~ىلالا،تافةيقوسوةيتقتت٨هدهمبدقتلأاف.لالودلاتا_بكتموءدي_و
•ةيملقلااممنا_بليثهايماا_ىنوتيتلاتناثيهلا~

)•ة~املاةمبلبلا
١)لأسطمذالب٧م

ء٩-



ءءاست..لاوىداستلاسل_.هاانا ~
ب~.ا<>ىذ1ا٠•مو٠س_اسئام٠ب٣عقفخؤهاا)-م_د(٠ءءمءرارقىلاريشيفا ~..

ة~رادلاد_بولا~ذ،.موف.و_وتتناةثبلانوؤش«يءذت.تن~بلوةيرادلاقيسنتلاةن_بلر1ا.هيف
زحوم؟.:باةدتمتماامملاةم...:-ه،ةمهاةلاىةيلاتاء.أ.ءشنلانثاههريوق،رذةدراواا٠تترتقه1ةيلالاو
،)ل`تيثاولادراوهااةيهذ،

مر_اود:انوا_.-تا.اةيءءؤ.هاا٠تابتتانعةيرادلاقيسذتلااةن..دلريرقتباهاء_<تي~_م
)~(هايمااةيمن-ا

_.ا_اءئ-ىت́ادايم1ا_ةلمحتم1اة.ادشنللل-اوتمااومئذتنلاقيسنتلار1ا.ة._ا~اد5ؤي_، ..م~
ةددعتولاوملاةوظنهيفةلهنادااتناثهلااس

،ذ~انم1اوةراثولاء_اسهااهرابتماىفاذذآءاهيرادلاقيسنتلادمدلنهه.>ري_م ~.
تاءدادتذاقش..ةغاوحد~ناء)ك`ةيهيبا.دلادراوولاةن-للءثلاكاتيهانهت،.لاةرودلاأان_ا
نانء)~`ا.دريرق،ينفورعمااءةي٠اهاادراوهاا-ةينتمااتترتتدلاتلادتو1انيبة5وتذ<.ااةن.بللا
ووم>يفةتبا_1اامتوديفتيمسبئلادراوهااةنبئىلعةل~سولافرعد_ء،

ءاذط8•2و٨4ط.(د٨/ء٩):ظ.•٩/.ط٧/٨)انل(

>ء/ه.د/د.ام)~(

ءرننرن~تللامم-٠م.دانن-لاوىداصنفلاسل<_.وللأبسراانثاهو1ارذنا)ع(
محمررمر~رر

•و٠ىلاممقء٠ذنازنق(ا•ةلى.ملةنلم~(
ء(-



ن_وءهايلابلمتمةلنشنءةهل̀-فملاتام٠́ذملاوةيرادلانبسنتلاةنجلنمو.ري_ع
نوا~~اشكتلةمز(الاتابيترق1اأانثلاهذ_هينذذتتنأءسنتقملابسحءةيميلتلانابلا

ةذذ~ولاجهتسلاليبسىعموقتنأوءنهانبلانمنادديملاانىيفتامئ٠دنملانميباميننيسنتلاو

ندكممرتلاتاأارجلانمرملاهينتقيام-دفوب،ا.ديوممىلعكةيسسؤولاتابيتتلاا؟رابتعابف
ق~_ولحلاىوتسملاىلعىرودلار-ارهتسللايدماسأامعدمدقتن~ةيميلقلاناجللاوتام_<:~امب
:~~~ا.(ابلهرط~ةئتذلر~سلود1ا

ة_ط_طةحاتلادراولاهودحرذناديمل١افهيفمز_اقيسنتلامتينأبسومر_ه
~~~تلا5~انيب~ذقيسنمانأ-راهلا~ا~ىغقاتتنأبوءةدحتلام(ال~املا
؟بوللنولاوهنلا

ن_فتن~ءىرطقلاد~اىلعةلدشنأبةعللتفلاةيجرا~اتام<ذملانموجري_ه مم~ ةدمتملامملانود~نيميقولانيلئوملاةدايقتحتةطشنلاهذدهل،~كاوحنلاقلع،قيسنتلا
ة_~همجلارارققفرهنممعةرقفللاقذوءامتقذاوبوةينهملاتاموكملاعرواشتلابثلذوريئام.لا
•موممربمسيدملولانونك)>يفنمؤملاممممم)ةماملا

سرا_مراذا)ه_ل)،اتلبلدرام،هايمابينوملاةدحتملامملارمتؤهريتت)ز.(
.لولالدمغلا)ح.ممررمووعييملامقر،ةدتملامملاتاروشنم(»>م



ءىعامتجلاوثداهتقلاسلجملان١ ~~~~_~~___~_
دراو~نيتلملتملاةرادلاوةيمنتلار.ودمفب_.لبلدرامطةئه-نأررراتيير~عمغييفا

لوا~تارارقوتايصوتنمضتتمهايملابينوملاةدحتملامملارمتؤم١هدوتعآيتلاء~`ةيثاملا
،ةبلامفلاومادهنتسلاو،مييقتلاكلذيفامبءهايملابةلصتملاةطشنلاوعيفاوملانمةمساوةعووجم
را~ذلاةهبمبممثمبلاوبيرتا،ةيبتلاءةرادلاوطبكذتلاوءةسايسلاوءةحصلاوةثيبلاو
؟بلودلاويميلقلانوامتلاو،اهينمكحتلاوةيميبطلا

ممممو)وم_د(ومموهيرارقيفسلبلانمك١هرقأدق~هلاةكذنأبركذيذاو
يفتوملامومممواهرارقيفةماملاةيممبلاومدممسكفأمب~عيفنيذروأ~١)وم_د(
ةقلمتمىرذ~تايموتمامدقتدقةماملاةيممجلوسلجملانابوءمممموبمسيدملولانون6مو
ءهابمللةينكوناجلنييمتباوهتساكلذيفامبء~هل١ةطهنذيفنتوةمماتم

ة__~اهتدعأىذاري~ا•يفةلراولاةيلتاتهتقملاوقثاثولاباملعطديحيذاو
دراو~اميقتنعةفثاو~اوةيبرتلةددتملاوملاةم1.زبهنارتمثلابةيوجلاداصر_ةيملاملا
يل~رملاري~اوء)~´هايماةراداوطيطلتءةسايسنعماملانميملاةكذهوم)~(ةيثالا
~~~ززف~تاثيهحمنو~اب~١~اةحملاتلننمهتدع~ىذلاحاحصلابرشهايمريفوتنع

ءة~اررل١يغرتراهاووث~ادرا~اةيمنتنعيهرماريرقتلام)~(ةدحتملا~لاةمو~
ماد~فتءلانعةي~اةس١ردل١ء)~(ةعارزلاوةيذفللةدمتملامملاةملننموتدعأىذلا
نعما~انيملاريرقتوء)ل(ةيعانهلاةيمنتللةدحتملاممكاةم٨دنماهتدعأيتلاهايملليعانصلا
ةطشنلانعماملانميملاةركذءوء)~`ةيث~ادراوهلاةيمنتيفيلودلانوامتللةيلاملاتابمتتلا
ني_~~ايفينقتلانواعتلانعماملانيملاريرقتهء)ل(ةمساقتملاةيثاملادراوملانادميف •مم ت-~.أ..ا،ءر.أ،ذ..م.اه،رر٠•:_:ان.«.<كا،:رك،.ر،٠..رر-«...٠..:~..،.._.ار:<دملا .•رررر_



رمرر

أ~ ةمجانلاةراسلاةهباه>نعماملانميملاةركذهو،´`ةيئاملادراوولاةيمنترذةيمذلانا~ا
ه~تدءأىذ1ا~اوب.ردتلاو،ةيبتلاوءىويهامجلاملعلانعريرقتلا،):~(فافبلانع
ذيغنتوةدمباتمنعماملائيمطل~~رم1اريرقتلاوء´لل`ةفاقث1اوملهلأوة_رق1ةد~ولامملاةه٨ذنه
و~ااعديت1اةيميلقلاتاعامتهلانعر_را،ةتناوء)~~~هايلابف~1اةدحتهلامهلارمتؤهتاررقه
اط~اوايسلةيءامتجلاوةيداصتقلاةذجللا.نمل5اددقع

اهل
اك~رملةيداصتقلاةنجللاو،ثد

يبر__فلةيداصتقلاةنبللاوابورولةيداصتقلاةنبللاو،ايق<رذلةيداصتلاةذجللاو،ةييت٨1ا
`~~~ايسا

.~ى٠:٠:تادر؟ءكاث_..رم
´

•ىلي ___•
ة~ذنم)د(عمفلايفةدراو1اتايصوتلانمينكممقيسنتوماظتناىمقابففئتنا)أ(

ة~راشهوءوي،رشتلاو،ةيسسوأولاتابيتتلاو،ةيثاملاةينطو1اة_ايسلابقل~اميفاق7،،1هراهلمع
ةمث٨~اايهولونكتلا٠ثاددمت_اوروروجلا

ة~رتقولاوةمءاقلاةيسسوثولااتابيترتسوىلبرظكاتاهبووتاربفلالدرتتن)مب(
ءهايملابقل~اميفةسوااةيمنتلاوط~<فتلابةلصتملا

_فىعامتجلاوىداصتقلاسلجملاىلاتاهتقوبمدقتيناماملانيملانمودري_)
نمأهأووةرقفلايفهيلاراشملاتاموا~1الدابتنامفلء٠وم•ماعلىلولاة.داملاهترود
م~لارمتؤهتاررقهذيفنتوةعباتمنعماملانيم7ليلهرملاريرقتلانمموةرقفلارذو،لم-اةكذ
ءهايملابينس1اةد«تملا

ءة___~ايسلارهودعلبتايصتاىظحتنانامفماعلانيملانمكاذ5و-ر.~م
ينقتلانواعتلاةطش.اراكايفنيمزللامعدلاوةيا،دلاب~~اةطفيفةدراو1اةرادلاوط-طذتلاو
ةي_و1اةيسسؤملاتابيتوتلابقلوتي~~اتافلعا~اةطش،لا~ستناوءناد~ااذ؟يف
ءةوجرمااةيلحم1او



ةيتام1ادراوه1ام~ت س_~_____~__

دراو___~امييقتلاجميفةينط.1اةطثنلافيثكتو~موةستناء<:-ءطوكنلا٠.ذنحي_ه
~سهو1ود-~اتاوتهابلا~ا؟زهي~وتاءايبلاعهجقواءىلعةشا:ةروء_زيكرةلانهءة-املا
رد

ةيما_انادبلايفاميس-وءةدد-هفزر.ا.ا

•رر~-_م ___
راردتلاذ~،ةديئاملادراوملامييتتنعريرقتلايفةئوروملاةيجي-ارق_لارارقا)أ(

نادبلاةدعاسمددعة،يلودلاو_ويلقلانييوتسملاىلعهايملابينءولاةدتتولامملارهتؤول~و؟ا
ةيئاملااهدراوهمييقتلةمئ7»1ازهاربلاز.زتتوةل.٠:<اوهىفةيماكا

دا~ر71ة-ا~اةمظ.~اوةفةثلاوملعلاوةيبرمتللةدحتولامملاةم٨ذمنمو-رينأ)ب(
ذ__فنتب،ة.:دعاا«ر-.لاةد~ولا~لاتاملننهوةيميقلانبلاعهنو~اب،اموة،ناةيوتبلا
،يإ:و1اىوتدمملاىلعزيك>تلاعمءةيثاملادراوولامييقتنعامدريرقتيفةنيبملاسءلااقذنيلودعوشه
ة_~ك:و1ااهكا<-ذديفنتيف•هءاس،ا.ا.بلل:تيتلاناد1_ة_1~اة:و-هملاوداثرلايفوت~دتسي
،ةيثاملادراوولامييقتل

١ثلاث

ة~ارزلايف٠ايملامادذت_ا

،___~ةمء7دلاةيلود1اةيم~ات~اكامدنتنمنماساىلعريرة--ذرتنا)٠ب(
ت~..هبايتحاةيبلتلثمبلاوبيردتللةهرتقولاوةمئاقلااهقفار.نع،يملاملاويملقلانيد.س>كا
؟ةعارز1هايملاونارلانوءوهايملافيرعتوء<ءرللةمز،~اوةراجلاامتمار.

ر~~اربر،1ههلاجهانربنفنتيناهدوسج~اضتنا~7ولاتام٨.ولانموهري_ء
ار_~ا~اء.ءلاتاهنقتوقركو،تا.بلا_ه~ا_ةبتاتاقلع~-ندمءبب،ردتلاوتا_ارد1ا

ةعارز_~~ةيجاتنلاوزباتنلايخةهطلا،~:رقتتا-هامتقلاوةيسسوثولاتابقدلانعتاسارد
:ة،ولا ،ور



•يليامىلعتاموكملاثحي_م

ىلارديقذتللوياندملاعاطةاايفه~اك٨تءايفدامتق١٨1-دومبفثكتنا)أ(
ثاد_~_ال7فنمكلذو-بملادنعهايملاتلضفنعمبانلاثولتلاةهردنمنكممردقسعةا

ىرلااذسلةمئ٨هتايجولونكتقيبطتو

ن__~ةيسولونكتلااثرام~القنوتارمبذلمظتنمالد~ةبسانمتايل~رثنتن~)ب(
ةيمانلانادلبلانميباميفينقتلانواعتلاراطايفو،ةياكانادلبلاىلاوونلاةمدقتملانادلبلا

مادءت_لانأش.ةلصفملاتافرتقه1اةسارد.ةيعاندملاةيمنتلاسلجمموقي.ن~يس._) _
ةيعا.دعااةيونتللةدحتماامملا~،-نمتدقولا،اتباعميفأممهتلاتاسر~اوهايلياصلا
ات7•لدرام~ةكفنم)مةرقفلايفةدراولاتايمموتلاأودغيف

اسماف

نأ__سبرف._امكةسوردولاعيراشولاتافرتقمنمدرل.هقفد-رميذوتىلعتاموكحلاثحي
ن_ن:ارهتسلادديقحيراشولاهنه~تنانمذمتنا،اهتراداوةيئاملادراوولاةيمنتوبوافلتفم

ين٨و1اىوتسملانىتايولولاب،-رتوذيفنتلاةينكاث~

ةمساقتولاةيتاملادراوولا _______~____

دراو___~اةنجللةئلاثلاةيئانثتسلاةرودلاأائثااهنع٠برهملاأار~لاباملع٨دي~>
ر١__~لايفام~نأ،نيثلثلاوةهب١رلااهتروديف،ةماملاةيومجللىن_تيكلةي~اا
ه___~ب-امغاو،م٥/مربهسيد/لول١نوناكمهيفقموأولاممممماهرارقةمماقءدل
•ةمسظتلاةيئام1ادراومملاةلاسمىلعةينمملاتاموكعلااهق~يتلاةيىلا

يل_~عامتجاىلايئامنلاةدحتملامهلانهانربنممدقولايلاملامعدلاببمررو ني_لامز.ديىذلإ،رملابةمترملاتامولحلايلماوموتاويحبلاورمنلابةينوملاةيلودلاتاملن~ا
•مءم•ماعيفهدئقثماملا

ن~ةيريضهتلاةيلمهلللامفمعدميدقتلةكماشملاتاموكحلاوتاكنلاىديرم
•عامتبلاافم.1لماكل١حامبنلانمضت



احباس

ةدلصتولاةطشءلاينةيمائلانادلبلانيباميفنقتلانوامتلالكتناتاموكملاىلابلل-_
ءاءلبلدرام~ةكذففنتقي-وهايم1اب

ةدراولاتايمعتاىلاويش__م
يف

ل~ةلتذنمهوىلاه٦نمتارقفلا)ء(عمفلا
٩(رمصتلاةحفةنل~هلاةلتف-ذواتلبلدرام ٩(•

ذ__~ودادعانطاوملهولار1اةففت~انادبلاوة،بتملانادبلاوعدي_ء ~~~
ةذ__نلءرحمتلاةحفاكملونافجلانعةمبانلا~اسللاة_-<ننمفيففتلافددهتستةب_انمحيراشه
-ءاربعمغوللذنم~فوةررضتم1انالبلةينةتلاةردقلاز-ز-قلاةهاحلار.اذهجوبرابتعلايذ
>ةمئ7هةيبيردتوةيو.رت

تئم~اوبيردتلا،ةيبتلا،ىويد~املعلاناديميفةطثنلاةيمهأنكور،_م
ءك~هلاةلتذنفنتحابنلةمزللاواتلبلدرططةك<-هنم)و(سنلايفاميلاراشولا

،هلعااهيلاراشملانيدايملاينامبعاربز٠هتنأىلعأاضعلالودلاحيمجثحي_م
رهابلاهنءثهىودعلبتطو~~الهابتحبثتنأو،ةس<ا_ااهتاجابق>ارابتعلاينةذذل

ة~فادلاىرنلاتطلننملاعيمجوةفثاوململاوةيبرتطةدحتملامملاةملنئهوعد._م
ةيثاملادراوملابةقلهشدلاة-افلاامبمار.يفىوهقلاةيولو8احتنأىلاةددتملامملاةمولن...ذ
ا~لالودلاةردقةدايزىرفب،ثحبلاوب_رتا،:ريه~املعلاناد_ينةلتش.لاىلا

.ةيعامتبلاوةيداصتقلااهتينتن٠وتهتتاةمداقلاوةئ؟ال١ةيثاملاكاشوللىددتلا.ى
ء.ة~املاة~ا

مءموس٨«ام.~ء

رلولا~ام/٩٩١٠٧~٦)/36)8د(

رم



»٠>ءريامي~ءناهاانو»)م:،رذ-ؤولا>،ءمممةماملاةيعمجلاىرارتىلاش_أا ،
___ذنؤ_1ا٠م٠مم،وتيسيدادراوولا~اكم_لئارملاةددسلاةيمامملاةىاسمااناشب
،تيماكانادلبلار1اتيتتملادراوولالتمليجهنأأمب»مم-.سدملودانناك>ه

ر__فاتاعا:دعةدءاق-بسوتلةيماكانادلبلانمد،دهلاتاجامثحاءرابئا_ذن•.أ.ناو
هدوسلالابم

موركلاوللينلاو،زافلاوءساحنلانعماملانميملااءدعأيتلارير٣تلانأ-ا٠دحاديناو
ءةنجللا~اعمايفةدفمةمءاسمكشت

نداعملام؟أاءهنعو.موسا-وبلاحلهاوتافسوفلانعاريرقتد~ن~ماملانيملانهوءري
.ةساسلاام-روديفةيهيبك1ادراوهلاةنبلىلعامفرهل،ةعارزاايفةمد.--سملا

م.ةما-ا:~ا م.
٠ءم:سش~ام٠ب٧م



ءىعامتجلاوفداصتقلاسلبملا.نا _~~~__~_~~~_~~~-
دراو~ا~.ترقفةمدتسلاتاحللتدملاروء--قافتاىلا~وتلاباودعت_ابرث،فا

ىعممفلالءءوةتستمنوكت،ةيندى1اعلسلانثبتا٩اص-ار1اةرمتسملاةجاحلابو،ةي.د-1ا
يلود1اد_هصلا

ة~هيبلن:اادراوه1اةنجللةسداسلاةرود1ايفترجىت1اةشق~ذملاررتعلا_ذذذأيفاو _____~_~~~~-
ه~ىذلاء´~~~ةيميبل؟اادراووللتامللتده1اوفيراعتلابين~اأارب~اق.رذريرقتر.و_ذب
مممههيلويمزووتمهيفنمؤولا)هء_د(ةاب٠-هعسلجملارارقلاقبكمادلانيملا

ةيند_هملادراووللتاطسلاوشراعتلانعأاوبءلاقيرفريرقتد،ؤ.~٠

ج__تابةلمتولاتاحلطدع1اوفيرعتلاكاشهلوتيملأاربفلاقيرذنأكحلي_م
اهك7مت_اوندامملا

ةد~~اوملاىفايلاهةمهتملاتا_رامملانن<زمعتسين~م_لانيملانموبري_م
ند_~اجاتنابةقلعتملاتاأاسهللرشكاوكينصتلاوءغلبلايفةلود1اتام~انما؟يفو
نداممللةيونثاةدامتسلانعتاأاصهلا~فيفبءاهك7ستدماو

را~ذانوكي،ةاربذلانماقيرفكلند~وءديناماملانيملانمكلذ5وبريو_)
يتلاتاحلطدع1اوفيرامتلانمةدفومةعووبمعدفولءلداملايفارفجلاعزوتلاساسأىلعهثاضعأ
ند___~ارتاتنابةقلعتولاتاأاصهلارشنوثيصتوغ_ايفاث~امملا~هءتتنأنك
؟نداممطة«،اثكاةدامتسلا~فيفطءاهكاستساو

ل5~ىفهلمعبتءاتنزنز~هذييعتىرجيس_ذ1اأاوبفلاقيرذموةينأ~اضيأرور-رربرو_ه
•ةنماثلااهتروديفةيعيبل:1ادراوهلاةنجلر1امدقيريرقت

.ءاء.(ل1٥١اذأ(



زوماك)مينحؤهام،.ممممةماملاةيسبلار)رق.ةلملاتاذقمءو1ارداةجاحللارابتا
،ة~سط1ادراوولا-~لتسل-ارطلاةهددتملاةيئاسلاةدماسلاروى_م٠»مريا_مزاثلا
•م)مهر_ابنم٨ابش،ينةدوقدملاةيناثلاةاملاهت~ينىملجملاررق

يتهلاوىدامتقلاولجملالانتمارسيياريرق-دهينأماولانيملازموجرينأ)أ(
م،ر)ممهةهاملاةيومجلارارقنممةرقذلايندراولابلل<٠دل

•ا__هدةي.::اة.دا..-:ا<_ر.>__وملبملاىلامدقينأىلايلود1انساوعدين))ب(
»ممم)ةاملاةي~ارارقنمهةرقفلاماكهلظبكةد~ةسارد>)م:،

ه____رودينهلعأ)ب(و)أ(نيترقذ1ايناميلارط~اريران-اينرلندينأ)ج(
•موممماملةيماثلاةيداملا



،م،،>فسما:_~امب٧ميفةدوق~انيدمبرلاةماملاهت~يفءاملعسلجملا-هأ
•)ل~~ةثللاةيثانثتسلااهترودلامءأنعةي~اادراوهاااث.بلر.وقتب



~١__~لالود-منم،سكسف١/_٧لرذةدوقدمملا،.ةماملاهتسل-رذسلجملارقأ
•هاندانيبم1او~اراعةيديبطلادراوهااةنبللة~هباسلاةرودللقئ!ثو1اوتقؤه1ا

تقؤ-الامءلا~ود __~________
أيندوملادراوه1ا_و

،تلا_~وكلاو،مونودبيلوهاىلاةء<اذةراشاعه،ةزرابلااياضقلاوتاهاجتلا
ايجولونكتلال.كشهك~فيفامب،مو_دانافااو
سا-وبلاوزرهيصلاتافسوفلا•ةراتذمنداعمرفوتورسيتىده )بل

.ةقالنكاداصم رم
ايجولونكتلا~كاشمكلنيذام.ءة٠رابلااياضقلاوتاهاجتلا)آ(
•ةيئتلا~اسلا)ب(

ةقذارملات١٠افلامادفتساكشه•يعيب):ااز١-1ا´مأ
ممغلاز٠و-لبةيملاعلاتلامتحلا))أ

دراو___~امييقتوفاشكتساونيي~دهبنعراعشتسلااهيفام.ءةديدجلاتاينتلا~م
ةمثسا٠.كا

ات٦•لدرامسةل-<هذيغنتينزر~امدقتلا•ةيئاملادراوولا_ء
ةيعيبل-لادراوولافانئكتسلرثادلاةدحتملامملانود.ء~و
ةيميبا-لادراوملاقلعةمثادلاةداسلا_ه
ةيويبط1ادراودلاناد_بفةد~امملاتولاذنملذادجهارباقيسنت_م

ىئا>و1ا __-_
،مور~دبيلو.1اىلاةعاذةراشاعم،ةزرابااي~اوتاءبتلانعماملانيلاريرق-•ءدسلا

ايجو1ونكتلا~:لك~ه~هيفط،مو_هانافلاو،تلابوكلا
ساتوبلاوىرفصلاتافسوفلانعماعلانيملاييرقت

ةقاط1ابقلهتياميفاثزرابلااياضقلانعماملانيم8اريرقت•مدنبلا

مفلار:ودملبةيملاحلاتلامتحلالو-ةد~امملاةود:ر.رقت



ة__~هيبل؟اادراوولافاشكتساومييقتوني~ةديدجلاتاينقتلانعماولانيملاريرقت•مدذبلا
)ايج~~اتنبةق~وتملا_،اوبارغهبن~(

اتلبلهرططءةكذذدفنتنعماعلانيملاريرقت<)دىا
ر___~ا~اةددحته1امملاقوهندعةطش.انعيثطلاة~امملاجهانربر_ه-ريرقت«دذبلا

ةيعيبط1ادرا~اشثكتسل
~ادراو-اىع~اه~اةدسالأمصنعم~انيملاريرقت•هدسلا
دراو_~اناد_يفةدحتلامملاةموظذملذادجهاربائيسنتنعمامانعيملاريرقت•مددنبلا

ةيهيبكلا



دمملا،نميهبرلات~اهتسهيف~ىملبلاطاهأ
~
~وه

ة
ممممىعط_~امب٧ميه~

)`ةسداسلااهترودلامعانعةيميبلث1ادراوولاةنبلسيثرريرقتب



و-ر_تبهوم،<سطسامب٧مرذةدوق~1انيوبرلاةهاعلاثسلجيفاملعسلجملالاحا
ذ__سنذتوةسباتز.ودعفبةسيبطاادواوه1اةذجللةكائ1اةيئاشت-لاةرودلانتهاتننعماعلانميملا

.)لل(ا-لبلدراملوعةك«



ذءاردلابمءممسكسامباميفةدوقسلاني~رلاةماعلاهتسلجيفاملعسلجم1الثاحا
5)هيفخؤولا٠٠ومممةماملاةيدمجلارارقلاقبليم1ادملاكسلاا..دعايت1ا

~نين
مق~~اثل

.)~ةيمانلانادبلانذطفن1ارتاتنالبدتىلايمارلازيتها:ربلار٠.ودعلبممم،نرياس
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