
تحتمامهلا

روشلث1اوةعباولاةرود1ا
لتدؤ1ا،اامعلال.دبزمهموه»نادلبلا

للقدء،لائنلعاذيفنتةلادبةيندم1اةدعا-.بلاةنتملاريرقت
ذودتس1ابو~:كاونا>ابلل

)́ةيروسلاةيءرعلاةيروس-(١(رد--هدلائطاد-دملا•ورةملا

ذ~فنتل:٠٠ىت1ااه.ئو~دادم~ةلاةيبنجلا_ادهااةطدثنن~
رمستس1ابوون:لاونادابللء(لنتءلاذمنلعا

١س~دورىف́ذ
ة..سلات-ءتة~او(ا..1اتلارأ١_نفوطبمانو-ءو،_ه(ا
أان.ااىلا-ارلادوممجلاوء-رامدةء<_ا

ر~ىتء«اىلع
ىقير،لابونتااقذىرستدلازييمتلاوىرم،~ا~دمفلاو



»>ه»»ه»»»هذ.اأساابةة،اةاا́́،تبللاراذت_ءذ_أ

دل

طا
~

الو

ي>٠1:.را
اتث..اا~م

هه•ه»>ءهههءهذءا<٠لاتنث1اه«<٠تا،.ذلارار::اا



يهدءباااذ_.،.رذةدعا:دلاةنمتللاتران_٠
>ه•٠..دوسطدم<ذأمبآ•و:هني-ةر.كا

واردم>ا:.-.أءدنباان.:ا.دوظءدنءء1د<رابتعايفةن.._اتعفوو_٠
،تا<ا،ة~ادملا-دمب_اتا

ه،؟ا._ا_-ذام_،حبو،ذمومدلابة(ىاا
~

٠ء٠::راوددلا
ءوم«!،.ردبدممعيد٠ء.اولانوذ١9ه.دنفقتؤمااوه٠

لا-داصئ٧احلاىهاابءءث1ا
~

ن.،٦٩•»٠رزفخروأ1اوبء٠:٠٠٠•رار:~او،:٠:ومسسم~ام--ااقلارذديب<-
:~ا«)و،دوم_سم_ابر<ء_«:لاوناد_1،.((ائةس٩احذمنل<اذيفن-نأء:::_ل•ء.!٠«دبسيدمراولا

هط:ذيرذايفةرمع~س_ا.>-_اقلابةلصته_اتارارة_اك_

يفةدوقدماااا«لررااأاه>نماءةاساة

.١انشب~ااىلعامفور.همناكو_-ذ
رو،دنبلاا.ذ_.هيرذ١•رااذءا7ا.>ذ،ء.؟ا٠:.

داد~انمءهءهتم:.
ة~د١.هثتلاىا<٠»ن::ابة،.ا٠:>.»مت..؟ءلاعم،ةيداسبمتلا•ا٠ºولانعتامو_~نمدفتثةمادلا́ذناملا
يف́ذب،-..لا

رز~؟و،•سولياكوسكو<رز~ءا،زمرب،طبمان،دهءو-«.ااطسيدور•-1اتلام-1انءلا
ه)ءأدمفلااأ_ملس١«_١ايلاباولات:نءرملارالنألنام-ان

́ةمادلاةدم٠:اذانه_اترثبو_و
بل

•٠٠وفندتدو::.سلا«ه•مر٠و•هئعيتءلدب~ايفدنبلاا.ذ
اذ~كاوت_:<لاتا-ووءممت_ادا-تا•ت..«:٠ذانع(اميذ-_اتااأام.ىلابرد_١تكرت-:٠<او•س٨_.ئأمبأ

مزميء؟كارايرافلبواي1ارت_<١•؟)«ا.،،..د.لر٠:ظل.11لاث(ه٥هءةسل.ذلانذنارياوايبو_.اىةي.اي.ذو~ا
)،،/ء٠٠،.!ء٠وم́.٠.؟.!ءء٠(ه•ءم٠́سل-_ايفد-رم1اوابوكثو

!،نف́::٠دو.::دس1اوم•٠•..سل.؟.»ايف.~>
راو~ع.رم:ءيلا«بت:٦اسيبر_!ا،:ذذلءرزم_:<_.ا؟أم٠ءب٠:١

هتاووش_،و،ادأىلعد-أ)::/٠ذ»نه٠(رأت>.(((ء(دنبلانأ.:٠دب

ء•٠>٠٠اذس<ا.:»ايفزس٠>
،ريااةلا»:1اىلءرارا:.اا

ءب~5ررذببو:٧ا٠ب.ن<«اانأ<«:سءدمذندا<؟فلان_̀ث~١1>ذ؟أاد«اب«ثارذ.<ه-ذن́،١أأ
.>~و.امقذهداء_؟،؟،ذاا:ءرا.٨<اابأاتثذندم~ااهعامذن:»ربزثزطدء٧ا•>دءمزادابليبان_اا،زنيدممنذن1ا
لرذ.،٠<ربارب/.اهابف::٠.ذق.اايجانبب/روناثاانوذا):.٠٠نم٠٠رذن..ذ1ابد



ةيويم.´1ا
هأأامات̀.:.د٠ان٠دتبم-.اناابس..<كل́ذءرو،٠:٠ه1احل١>٠هااذل.:<1تتت،_-،ان1

يطامذ١-_دنو،رثو.اس1انم٠دةر_.:1انثمرذاممتس)ج(
زب.~ذيروج:́ارءاح.ءىزسءتمااان>؟أأا_ك_اةراد~_اب:́ه•ات1ا~ود1امراابا٠́ت́´ م~ تتةمئ:او1ام»!اءا~:ار.:هبااههءء

اد~_.رءاا́ا:دن~._1::ا~يث:ذب٠́تناء(اوءامترادات
زهيهت«أنود،ناثدمملار-ه.-وثرر<.-؟أ_ا

:،..(<اللانما٠٥~دةو>نو5،ءرتااةي_ااتااةرد.:.!هب
ىلاب1ادت_م؟́´

.ا-.ر_.هوروجلا.،أ:ن_ذزب>هت<:أأا،ذااهراد:اابذمءانذلاءاود1ا
يفاءمب_:ومهم1اءاهدلا

أ~1اوءامترادانت:ذىأناق.!امباافكا
م>~1:ا<انب-ني.ا«تن

زييدت<.أن_دءناكدملازن-هتبتو_ل~اا.>ور.«نر.بل́لاد..-وم•~ادا-•ا́ا<
ء́´

~.«-اممسذنةسل:.(انذء_٠.<
نت.ا.ظندع،.:.́.٠٠ذم1انمم́:ر:.>.:اا

-)روبوةلارذن.اا~ى

ب:ذ؟.،)%/ذ1.٢.»7.~لل.للد_(ءزارعي١؟ط1ارعتءإ؟ط.مهث١ولثمه-.٠:اوت.-اأار٩لهمدابتددم_؟
ء.!.ز٠رءإاناي،ر.ديءرااأنا::..!ا

١١_تا<ذ::سل>...:ايثآذ:؟دللاترو_ء):ذ/.!_ء.٠هوم.́<:
م

و~.:،.(اثقيو.~١..٠١
ارعي<هج١~ا١،:-اء،نارعي١.٠ط1اوتمم١وط.و-.انم«.:_(أتيةي..دندلاحهتذءر._ر

ء(و~.-و.1اءروث.اا«ء~
.»أأ.%أن.7ال5م́).(:ث2راو::.اا.«و..<:ه.ا-1:«ا.ت<رفق1ا

رديددحتلاتي.ا~`´(́´٠:٠::٧«-



.دس-ا«1اذن<ةدللاء،ذ.ث-ا،ءذ1اراو.1اسأاب _~~

ءا.-ري:رتيدا.-ت:<~اا،ةيب-::اح(ا.-(ا́ذ_ا٠٠.«ء~ا́´نرون_ه.(اذنب.اان،تر́اند:ة.< ~»
حذبن`٠́<١ذيشد،́̀>وحتقتاا

ا~س،وون_:::ذرمدهتس1ابود:ل١؟.ز١د~..:`ان::دت،~:ا
́~هار(اد.،ب:...اإ»ةيرامدحت،~اا́ذوا.:-سااتت.:س:.او_!ا.>-_اان:أ́ارهاء،•••ايبههنوت.ونثب(ا
مم:ذير.:~́اءب.،.»_اان.،<>ر.<:~اازييءت(ا،.،ءر.ءىاا_ء.ء.كا.رامدع.تم٩١اررئعأا.ذ:٠:_اا_(ا

3٥/أ3).:هء٦((إباا
`

><_ا.أ´١،_:دمشلاءذ/



_،~٠٠٠•.ارنري..٠،طبمانو»و.اب>ز1ب-.)1ادراوم_اانأدبد-ز_د٢:،.أا.. ~
،درا.~.!ا،ذ.:ء´_ا.ذذءابذببتةل.:ا>ايد١.-ذنتا٩١احا١«̀ا.داب:نإ،ءنبه.1<:اانببد_~
•:داب>.1إ.،مز١.أ،ء1ا<:اد:́.~ااوأاب».٩اي>ذنناثم.،بهر..٥.(ارعيشذب1٠ل:ا.<:...-م«.٠́،زيء<اارتش.́ااب
ء́ذ1.>٠اانافتد.هبت_(ا.هلاانارار-<-دبء..»ا...ه•،٠اثب._(ار.فتنلمم_اا

،ا~،ري:.ةيدا.ء<تة´́ا،ثيب-´ااحلا.هم.ااة«دن::نأن~اامذ-~اد-د-نءد.٩<؟.،ذ١•
مزا~.1ا«٠<و.«ءاار،ابهاثا_.تناربتع.ن`ثلاذ-ذن،<زيهتروتل١«ر<دعتس_اام-~ا1:~لا«
،

.ب...ء•راثي_1اأ«اب..<ك__ن~
ءاذا.-ااتاناهد_ت.اامملاتارار:٠

ت.م..»،أودأا>،ؤرره.أ،ا٠.ن،٠~ارتئا́ذل.كاتافتارارة1اا.،راب،~ءارذر._ن.فا.
ن~~اميذ.رنهم..ذةدن́́دعم1ادر.٠ثثة_دادملا:ذيداهاا،نر>ديثديثير-~اادد...1اء٠́ذم
،م•٠<وس1و-مزوم«،~_اام<

ب~ر._ر.:اابو.-»انأ.>~»دمتعا..؟ذ_اان`ئلاا>:.أا.-رابتمار.•.ذتنا.
هد~ئ<•ذلا؟>رإاإاموثان.تء_ا،٠رازول١،ثامةج)نثزط-دن´اا.<دعنادلبل.دباتاا،اذيستل١
~آ~ل،٠٠٠٠رياربفل.١٠ابم٠.٠٠~لاريانيلرذاث1انهناثمهئآر،ذثلاموثوتو.امر،

ر~،تلم-اود~كةنيس~اردمو_رامهمتء:ااء.ود(ان̀ا«تلت:كا:كابءء.اا-(:.•او
دس.1ااذ.٠دذ،ةبةء،ت..اامهم~٩اتارردمء̀.ه1بت،̀ذرهىة>د1ام<-1اث´اايفاددتاه،~نأ•تيرا>
يفذنمئ(ا)<«_د(•٥٥ل́أماشلالثم-.اا<ءرار٠:،ر.د١٠-ه-وبء~ففند•1اءءأو
نير..دتم•

ءم،٠د٠.،~ذونميناثئ١نيرء٠ة٠نفخمرماا٠.٠هم٠«••ل،.٠هرب.ت١٠ءأو~لا
د~<،~٠٠>تتمءامرتل١تامو٩٠ههاوم_رامثةء~́اء:.دلابام_«.هاما~اا_همت1ات.ا_-<أنين1(ا
:ااءاميذ.٠̀ا.~هاثب،ا_ري.:د_راد:́ا«يهير.تلاري.ادتاا

~
ن~ء.دن1<:،،١انييرابتث´:اره1ذ،،:

ن>وريد-.نوللم_نيذ_اا،اوتي~ا.(
~را.ههءايثير:ايف..-ا-.ء́ةرههتس1ا.-لان:أاا•.ك

~>~:.
-~را.:ئاا،ذل<ا،أامدنا:ري.ادتاادفهف٠اذة٠نأ،.-.ا:´ل̀اأاتناهءح(ا.ث.رر>ذ«

ء.«1اث:أاا٠:ا.طناك-ح̀امدثممي<.:راشتتدد-د•تارامثتءا«أمبم.

ىتلاءا.:ري:؟́ذي1اماا_داىة~اا،ديبن،>~اا٠ح،اا.<..اادا٠..~ذأد_از.نيد،فا. ..م~
زم1ا<.ا̀.>_:ت_ا•:_<ا.-

لو،ةرمدث<س_اام_.ااة`̀(دير،٠س.ااو́ذيويبا«اادرا
،بو~_اارذ1-.

،ر:~اا
اد1~1ا-ا.رلاا؟..ذ_٠٠دداعاو́ذثا_د«ابرأرمسد،٩٠٠•،م~٠

~
ر~ذ_ام،́ذي1.ء́~اامء

~ن١(،1احياا.دس.
ر~رك»هةع>.رائلا١.«،ام~ا.-ااث<́لاء،أ،٠~وشا«ذية--اث~<(ذبةنذيعع،

ء،´:̀،:اتءا´ا.ري.هم_!ا
ب>~:-__:،:ر.~!اةي.اةل.:ا•ن.-•.ا́اسهان:كتي،..ازام،:ذ_ااهد.اا:ذد_هدبنيدت:ا:.

ح~ا،ه(ا«تمزمةي.وذ::.1اطدمميد-رر.̀.<ر--..ا(ارعي.:«رمفهل١ذي1٠́~ا.._:.-•ا́:س.<اي:نر.ا
دراو_~_امءبا`:.ذتماق:امدببممن.اعتتقت.ااءا..دريئءةيااعلا.:ذيدا.هتةلاءةيبتلاا

ديهءنلا،قثاثواار́:ءأ)>..كئاا«د٠١ايلءن`̀<ا`لوهنءرولاءء٠́٠)..126٠́-١3/5:؟5)٠.(
>ر،«~مرائأورياربهل.١٠اب..<::٠«رهانيمر<اث.!انز..،ان،..-(ءنو.`́س_اا،ددبار(ااثء(ا،نملاسلنجها
ه/هءه،.م٦3(أ>٠ءذيشو1اءم،٠٠د<ر



>~تم1اري́ء)«وبابمز(ةيبونجلاايسيدورمبلقل.يلردلاايبيمانمي-٦ةيوم:بلار~<اءاا
،ييت_انيذ.هىلع_ومهنعلاو~رشلارع.:اممترا٠_سةمادايفو،رتاذ(١مل.~اب

ررام.تم١دياز.ن~ل<رلتةلاذ_ابا-رواسيناو
دابم1اجاتنار~نكيبذ.ه~لا_اام1ا•مء~ا

يف،درمهنعلا_ث~ل١مم~-م١̀هننر.«و-ألودو_.وتلانادلبلا،رذهبنوامتراومتماوةيووناا
جاتناىلعةرد.ثاددحتمانمم،اا:كا>ذئلفنانثيءءوونلاناديه(ايثطةيو.ذابونن.
،_.ون̀لودلهومنكاذ..و،~انليوث،أأرب:ءهل.ات-ارارمتماززهيامةيرونلاةهلم~٦ا

اشبامك-~اقئلقلاا_؟رو١سينا.
~

ء<.د~هن~لاةومهتس1اممل٦ة~لايفةثاقلاعامكو~اان
ء.~-اوتءلي->:.داساا«-~`١هيبعراثلار~ايق.اذمريذةمقاولامسلا.ااامم~.امب
ت١.~ق:ردمقوق.-نمنبلم-~لاناكسل١نامر-،اءرهئو~داصثفلاء~ه~٠اح1اصلا
،اود~(امايةمددهاةبيتنيمذ١و~:ااكلم~نادقذنوناعي~نأسلالازامثب-وءممنادلب
ر~اةررذت.(اتاأادنلانممنرلاببناج~لاىلاينار~لا-دبنمد~هبةرادلابأةثاقلا
ءةماعلا~ا١مي1ااهثمم-و

~ اول١ةئبمتىلا<ةبهاحلارارمتم٧اهم

<:(ارتم:اد.كيملاملام>املا<«

ا>~٧اح(امم1ا
ء_رمدبلاو~هلادراوملاه`7.ء:تسايفه١هريهو~املاو_داصثمل~

ءتيودايفةدعاذوءةرمهتسملامملاق~_́اء_ا.اتتساقيمي~

~:ء،»زعصتلا~اتلارعفءةعبتلام_1ة~لابوف.:ق-~١،ديمت_م
٠نءتل١يئ:امن:دت>ل(دظءهاملات:´~الادراوم1ابعتتلايفو،.̀̀.تتم٦١•ريدمم1اريرقت

ءهجويي-.ىلعامدحلاصقة~امبدواوملاهذ<؟ين

١و~اةواد~اابةمث٣ةل.دةي~ان~٦~~
~

اموتةلتدمةلود~.
بو~..دل~

ةبنجلاحااص(امدتتوا~´(1١هدواوميثةثوومثلااهقتث.-ةءراممنمةرعمتسلا
كلتحا٩-•قوةدىلعةيلام1ارةيد1.ت٧ا

~
ةيم.رلاتامازتل~:اكلذ.م::رةتامناءبوممدلا

!ةد.~1ا.س~لاقاثمبجومباهثتاعىلعاممتذذ~ايتلا

́~اح(اممعلاة̀هم:ذ~ن~ا~١•~_ه
>ا-رهفوةهلاملاوةيدامهم٣•٩́اء~-

م~.و١́ادنعمة.ر1»هلاب،~ظوىوب_زما~اكادواوملاهفازنتماواممل؟̀.ذتماب
٩١ا<سفببمم•.قوةدكءتنتامناءنيهعرمهدلاري~ذنيي~بنملاةهك~!ا

بفم.داستءءنهيلت
~روكذلا́نيمهلق:ااىلع~اممترا~«ارمتسازعزحتهنيوصنملاةملق~:اامكديماانزيزوت
~-دراوبنييلم؟́اامرنانم«تتويم<~ا١اممل`́ةتماىفيتمتةيسيثرةبةع~:دت.
؟~́~١

~(اق~لاىفء١.هرع:._دامحث´لاء~~لاحادلاةاهمثن~انيدت_و ~~
دراو1ا<ةرهتساابمهم:ااونادلبلالث́ةتسلاحذمن`ئاذيفنتقيءتابن~ل،ةرمتسلا
~أامنةلاىلا_ارلادومجلالةرمتولمو_د(مومعةماعلارحمجلارارقيف
؟«رهنملانبمتلاو،،؟رم.هنملاءفلاوءرامهتس́~ا



٩/-)/٦3)٩ه»٦22١(
ةدءءطةء
٨ءوءة

،ة~ب-~لاح(اءهم.ااكاتمعد~ءهناوتيتلاتام<«.~اتاس<_ءنعيدة-ه
يتلاو<مي1ان:ظ́اهفمل~-ر:بلا>ةيهيب٠́_١ادراوملاء´̀.«تءابموتتيتلا•1؟ري.ذ،_داصتت:لا
~«اناثسلل-ءامتجلاى-دامثدتقلاو-ءطسلاحاا~1او•٠٠وة~اكيتن.

<ا~رع..نيي1دم
.زوا~ال.او.~تلاو~مم_1ات:́~ا٠لتبقلعتيامي.اعيسواماتاذيفنتن(اع~!اذيفنت:(اذ،
حااى1الاتح-

بهنبزيه<درنذ~ا،لود.ةي._ذماانادبلارذممنواعترارمدتساةد.:دبنيد،_٠ذ
ه~ذديوزتء<؟ردعنعلا.،اا٠ذلانءدتيتلاءاودلإ.نادلبلالدتء«وون1انادي.اايفايقيرذا
ن~اتا~.ا.~ارديمجنمب1-توءةيوونلاهتردةةدايزنمءةيوونلا~ايتبو1ونكتلاوتادمماهب
.مر>~انعرست

ةميوونداومجاتنانمهنكم-سةم»ادنلاك1فعمنواعتلا~لثم.:~انمكم:
_رونةدلء~اثادتساو

ن~اءد~ن(ف~فتم-ردتلا،تطولدحلا_-بىلا•رف~اةرمبلا٠دت_ء.< م~ نيعناذلانييرابتعلار-ا.ذم:.~ااوامميناهاومهاجت•وي:واةيراداواةيمير.هدتيي.ادتذ_ذتت
بو~ايفةى١-.،ةرمهتس1اميم.اان́~اايفر-راشنوربديىنو~نيذلماءاهتي~اول
،عيرامشلاهن(طأامدنا_ثب:1<ذء،م.-ات~٧١٠لطنام)ءحاادسبرر.-دلا،.«اءء~لءيقيرف~ا
مي1اة~اا٠:(تناكءحااممهعمرذراعتتةديدن-تارام.تساةيأوبذمو

ام_دقتنثوبانتملاءاودلارس-نموجرت_.«
م~٩-.،́اك>رذور..~اتاراملتما-~

ةيأفاتاو١تاقافتاديايفءاو.ذد1١نععانتم:ااورةيوذ٦ابونتلا_ذةيرصنولاةي1لا
ايعمردر:~_ا~دا_دتقلاتاق`اولا•اةراجتلاعمي-_~تلرعي.ادت

~دمكرثيتلا-هازا٧اتاأازجلا٠كمتنتمميتلا».دلاتامايءنيد._د
د~.:تاأاز-اا«:كاتنذي..!تنعأامذءكا<(ودلانذسعانتارارمتماكدلذلوءزملارسلجم
~.>انمك1فرابتعاب،)<.و.ابمز(-ونبااط~دوريفمثاقاارءو،:لاريئم.؟~ام٠́١،
قاثيم1انم:٠وةد1لاببوم.اردب.دل...-ء-تيتلاتام١زتل_́ل

رد_٠́سدفةررةم1اتاأازبلات1١٠نعيسوت~وم-وباهمعانتةانع~_مه
يفامميىر؟و.ذم1اري.ادتلا_--ءط.<:-،لي~~،~ونتبلاط~د.ريفميرم:لاري؟:م5~ا
ن~ةبمانمااري.ادتلافا.~ايفر́:ذلاىل١نم~لاسملجموعد.وءؤثيلانم)~٠ةداملا
؟ن١«لااذ.؟

~رت_مم ~؟ريذو،(اوم~٧اميدثتأامدن~اةلاعفريبادةفاثهثا~ودلاعبمجنموح
يتلامدك~ام́انى1١ء_ر٩~ا-ال~او~ا~~ا~:ااامي>:اع.ءةئاسلاىل)أ.:́انم
؟امميذيناهولارير.تلاتالر.دوةرمهتساا.-1اق:اابودع«ره.يثةدعادس1ان٠كلتم<د.زتست

دراو~1ابممنو،ا`ك_كدتماين1-رارهتس٦اي-_ونابونجةد،:،نيد،_مء ~>
امات`:.-اج،ىبيمانلابعش٠للةعوو_ثااحااصااةلاجتمءطبمانل~ا~ا



ةي1ام1او~اةيداصتق~اتاق_́-ااءذفاكفتو«ود1ا-دمجنم<ورخأةرم>بلا-_«م<٠- ~م نع.نانة:´اىءايبهانرمث_ايذايتحرذابون-يف«رهنملا~ةلا<دمل-.>اا٠نعم_ر1بتلاوا
ايبيهاننعدباي،،ذر.هتتنعيدحطتيرذابون-.-ها؟رعذو~ا_1اموأ_دامهت.اتاق`اعيفلو_ذد1ا
._ةلانك(ذليثر..لاري́؟ادبل_ات-ارارمتمامع~د.اممء١رمء-اعميذو~ا

تارار~اكارتناءث_اوتىتلاايقيرذا<بونجةزظ.دةمايسةد.،:دبنيد-_مع
..ر~•

~ذ_هنام«ةد~(امم́~ا
ءم٠•اثيولانم٠•هةدام1ابجوم.ةدد،~ااهعتامازتل~ا.ةلاس.ااه

ك~نرببلا.،،.،́هبونجلاط~دىررذيرمه،(ايهذ«ءرمثنعلا_1ة~اام9-•١́1نن،نواعتلا
احىبنعاروذفكلاةمو5دحماا

؟نواعتلا٠:(افءاث:~

،:ذد~ت1ا.ه~؟اا~و́اذمىثةلت٠>ادااتامسؤم_ااوتامول-اار-هبوثدت_مو
.:~دامهبتقا.»ا٠ذةاةابقلعتم~ان`اع~اامدالدحائناملااذ.دبهلدمتيام(ناعارم

يل.د>
ريام/راي~الروفنموم1ا)٠،~إف(•وهلةماع(ا_همجلارار:يفدراولاوءدهدم
تدميهم-1ارارةيفدراولاء_دامهتت~́ااهتاب•ا<.لهدلارةونك-م«اثبم<ك1،ألو،مو٠»ء
دمءاو~ا:نوناكل٠.٠ي:خؤملا)،(_د(ء٠.٠:٠ةماعلا

.
،ل_>دتن~اىلا«،٠٠،ربمسمب

اثدراوميلعةرمهتساا.د~ااق~1̀.ثادلاةدطدسللني1املانوهلا..ءارتد٧اءرد١-هتدو.
~..ا-اا

_اءر..٠وروج~ااماا٠،رذزييه.<،أأا.هلاةرادلابةمثاتثلا،،اودنلايلابلات-ل٥
ء:همهماا~ولا

مم.
~اان.~اللرذر٠ثبا«ت~ناو،امتراداتتةعنث:اهلام~اة:́ام.´ام

~الاذ-ومولداع
زييم.•٠~انرود.نانسلازيوجىلءءهلا«<ىرء.:وروج

:ااب.́،ئ´́انءؤ.هةراداةا٠ءإوب<م>طةلا.دامملانعم~٧انموهرت_م٠د
ة~ام~

اىلعيلاملا.«ملاء١رلاع-`ا:ا_.هنبةرمتسو~ةعماوةط~هةماعلا
م

ة~اعت1انتثاق~
امم..ءنيي1-~اامزاثسللامدل`..٠تسا.ءةيميباهلادراوعلل~~:́اتاراكتهلاببنب
_رصنولا._رامهتم́:١من~ا..́:نامدعدنمتاراكت.-٧اهذ.؟همدتت

-رمتس1ا<رذارمتم٦اديةدنبلاافدأاقباررقت_مم



ةيمانصلاوةيرابتلاتاسسرملارايمنا

ةيدسيثرلاتا5ردشلاأادأزدوم
.......•ألبقملاططخلا



تا~ولس)~`ةها-اةي~اىلاةسماذحلاةذ_<بللااسمدترتلاةق،اسلار_راثتلانمضتت_ء
)موهم(موههرارق.لمعةأشنملانهلاس1زمةن«لر،راتتنمضتتر.ةديبوذبلاا_سيدوردادمتتانع
ة__~دادتقلاة_ازالاتاأاز_بلانعتاهولهملاىنماديزه~~~ةيبونجلاايسيدورةاأدسمبقلعتملا
م__~لاروفاعريغوةيسايسنمةريخلاتارو٩تلااهأ>مبلملاىلعسابلاام_رذرتلاة-1ا-او
ل___سفلارإ:ءأ(ةصاذلاةنجللةبلا~اةرودالةها~اةفاهلااستدعأ~ةتروثفتمأاسء.رشتف
•)مم<ممورموولر.ررر(ريرتتلااذهنمنماثلا

م___~ومببحيريرشلاريفماظهلاوءمدهه~~لحتسللىدارفنلانلعلاذنمو_م
•ة__سبونجلاايسيدوريفةيبنبهلاةيدا~لاحااسمملاةلدشنأنعودادمتثلاةاادثننعتاهولمهلا
تا~سحلهةهالأ.لمعلأقيرط«عم٥ه٥مامرهةردفلئادسملاهذسنعتاهولعملادييقتدازو
،اسريغوة_دانتتلاةيبنجلاحلادمملاولع،رومأةامجيفءترإ٠هرتلا)لن`)مومم(ةئرمئ.ء
~ناميلةلا_ذةامادلا

.أرلاوهانعادجتانوأةد~ةرودممكافناكأأاوسة_دا~اارارسأيئنفت
ءةيرابتلانااسعلاقير٨نعوأرءرشلاريفماظئاقيرطنعأاوستاهولمملانمحاتياهناذ،هبلءو

لاملاسأرةك.اسوةيجراخلاةرابتلاورباتنلاماترأبقلوتياويفاويسلوءهمظ~رئماعع.1٨•م~
ة~~داصت:ةلا،ةبنجلاحاادملانازدغوتتانايبلاهذ~نأولع•ميلةلادا~ارذيبنجلا
.ميلتلاداسمتقاىلعرلديستلاز،لهنمدييأتبويرشلاريفما~اعمنوادعتلاب~هتيتلا،ادهريفو

ءن___~لاصلبملةديمسرلاقثاثولا<رلذناءر-راحتلاهفىثددهأىلععل٨لل)ب(
~)ء/دوههه(لولادلجملا،)مقرىاذلاقتعطلا،نوث٨ثلاوة~إرلاةنسلا

ار.هغونوه،ادلا~ايرشلاربغما(لا~اأريتلارميبا~ارهمبمادنتسانا)-(
با___~اأوأ/ورهوكحلا~سلانهأازبأوتا~رشتىلاةراساةيأكاذ5وءسابتارتلعنيب
ةد~تتملامملانأءلاو-لانم~ادحىابرهن~ل،~رنجلاا-سيدوريفمالهنلاةافعأفاتخم

هيعر-اربغماءا~ا.فوت~



ة~ارددنع،ة-ا_ة>ةفص.ءلاوعلاحا)هتورءرشلاويفماظنلانيبلداتملامعدااح~و_م

روطت
ثد__~تاأازبلاتأددباهدنعه،اودبو•ميلقلايفنفارفلاةددسملاةسابلاتاكرشلا

ن__~رثأتنملوآةعاذملتلاتاعاطدتلايفلممترتلاتاكرشلاىفستناك،داصتقلايفا_رثأ
ا_~ىرثلاتا5رشلاأليتم،لةديتاوهةاا-~ااذءىدأو•لاوملاسوررىمقنوحابرلاىن٠اوكنا
ة___بيتناهصنتاينكاتدقفتوسو_ا~ا~دا~ايفاسهابرأدود-ىلعةظفا~اةاوا~ة_فم
تا_كرسلانمددعأاسفأىلالدأىفااأليتسلاالهنار~اظكاو.-دا~لاة1ا~ايفتل
لا__~لاع1١هقناسن.را_مناعذملةليسوهفهوب،يعرشلاريغمانن1انما~بثعتبكادقةسابلا
د____~ءت١5رشلاهذءحبتنايف~اذك~طن١5مالنذلازبأرذرمتخيوهميلقلارذة-رادجتلا
١__~اىلعو~~احلاةهبنملاطباورلاىلعة.ظذادلاىلعر~أ،نييفاكافوخنوا~امفولب
.ةديده٨باور

ةماهلاةااتلاوتا<ا_دلابرهةههدطدزاىلاواهاكحارثكلاتاأ١زبلاىلاارننهناىلع_ع
،ةهلاهتا.وهصنكا~ةومابلاتاكمشلاف~رتهتأ~،ةرينلا~اونسلارفردلاةلادادتتلل

ن٠__~اىرعبكلاتاكرشلانمةد-اورطمفاىر-أ-رومأنيب،زابيابةق«لاهذهسمقتتو_و
ه~____~اوتو،دههءءهذه٦ةمد4لعهدد)هذةم7له٩4ةنكىدةكمش_هو<عسوتلاقلاىمستتناك
ة~اثلاة-لا~لا_٨شف_يلا~اهابتلاح~وتلو•ةثا-كاشهميلقلايفىرخأتاكرشةدع
را__~ا.صقتتوميلتلايفةديسيئرلاتاكدشلاأادأاذيأزبوتةقرولاهذ~ناذءنيبلاةرطيسل
ةسدادتتلازاا~او~ودااتاهذنملا~ارقشارهوتيىفاار؟رشلاريغما~ةيدا~لاةطونلا
•ةطنلاذيننتيف~-لا

،)مم~رقح~اءنوث٨شلاوةثلاثلاةروهلا،ةتها~اتيهمجللةيمسلاقثاشولا)دم
.مر_مهتارقفلا،لولاقحطلا،حمارلا~ا،~ولادلجملا،)ء/وو/ءو/ءدهس.د(



ر_فةطجلاوائزبتلابرا.بتلانعطنفءةعابا-ااو~اثلاورارزلاوسب_،اهلاوت-دومضملالثمةفلتلم
تا__~اهنموة-اةملاولاهاو،تاراتدملاوتاكلتمملاتلاكورفزتدلا~ادبلناككاذك•تاكر~ا

،د__~اأا-رأحميمجىلاا~اوعأدتمتووياولوبيفةومابلاةك<شلاهذهرتمحقيو•نملاتاهدذ
ر___~5أاء.لمعيناكوء~~~قسيدوررلودنوبطم)نهرثكأةيونسلاامتادار_اتفلبدتو

م__أب~.اوثلانائة~واشااتلرشلاىخدعبذاقئايفتدعاسدئتئا5وهعمنأنممغرلابو_م
ل6اثىلاايثر-اذدهحمريوءممممربمتبس/لوليايئةيبوئحلا~دورةسهروبيففقوادئموه

ر___~اممسلاة~تلصو~د٠٥معماعردامتورذو_ممسأتهلبد.و.ادهتلويسمةتلمدتم

ر_رشلحنااه،ممممماعف~رماتئسمم~اتضلنئااءمكو،/ايسيدور(اتئسمم
•تاتئسهمسسلاروسناكىتهل)ملماعنمربوتبسللوليأ

م_~_ستئةراسمختفلب،ل٥ممربمسيد/لولاىئوئاكءليئ-متئملاةيلاولا~ارئو_م
ة_~رسللةبلامجلاةراسمخلا~غ1ويسيدوررلودنويلملرمةوممابلاةكرشلاهدءررفةثزدجتلا

ه_سووتيفتدعادسةوث~نذورتىلع~ذ~تدتا~دق،٧لتئاكو•رسيدوررلودنوبلممرء
•ةيئصتلاتاأاردبايفعمرشلاىلا٩_تر~>اءريمادتلاهذم،مئروءكلذعموءةعئز_1اارتكام
•ةينتلاةبتيئرىرشلاربثماسئلل~اةوك~اتكرةدمثناو

ة_~فعا~ىذلاىداهعتقلاساكتئلاناىلا-ا~اشمقمشقيهو،و)دتراسأو_م•
•ة~رمرعيغادتابلمع٨~دتتاأاردبلاقيبل-رارتسا~ذكو،~ةيسايسلاوةيئملاثادحلا~
ا،~لاريقسادسأىلعة~افو،ىئارتملاىدوثينارذلمأتةكردئنلاتئا5و

ة~اوهنمامئكمتىل
،اصوتلانبحللملا

تا__كرشهبتسحأىفدلالرادتلاقل~ااذهسكسو•~~ة-وستىلا

•تاأازبلاعئر~اروئلاىلعىدلتناامئأشنمةيسا_سةيوستنأثبميلقلامزةيبثك

~ةفيحصيفللحمقلعر_مم
~دلاريهسئرميب

ةدعذمأنهرذحف،ه_ةكرشلةبلاملاةلا~اىلع
ت~~اكناوكاشملاسخئهجاوت،~ؤهتلاةرابتلابميفرلممتنكاكلتةصمفورةيببلتالر_

ه~رشهةرو~رورجلاىلعرغرهتنالوا~

تعسواذاامنأبتدقتعاةيبونجلاايسيدورروفةاماهلاتاكرشلاضعمناف،هلعأدرو١.5رمو

.هدتملاتايلولاتارلودنممرع•.لاو-ىواسييبونجلايسيدورلارلودلا)~(



5/٨:/25)٩ةع٩(2((
؟دهه3ذء
<أععءه2

ررر•

رو_~دتلانمديزولاثوددريخأتنهكلفارنكملةيواستملاتاكرشلاباتيتساتثيرا-نعامتابلع
نود-دنعتا2رشلاائلاتتفلبادقذاذ1،داتتعلااذ~سكهيتاكرشلاأادأها-بتاناكو•رلاولا
تسجاوناتدثبلاهاساديب•رميمعقااىدملاىلعامتابلمعمرفزابنوةلاهلااسعافوأرذنسحت
هوةبليفشتلكاشمائللفدهب

تاكرسلاهذىنمديدتلا~وا-و•ه.٦»«ةكبرشةاادهرفثدهاوكةبلا
ىوتسمفبز-نا

عما~ومسلقلاريةيسايسلاتاروطتلاب_~ىذااكشلاعشحنين١~أىلعهثادأ
•اهفاقناىلاةيبنبلاتاراوثتسلا

ة___~وكةرميبكلاتاكرشلاهذءرسول٧هنتساوهرءرشلارميفمااذغلافدهنااد.دقو_مم
تاأاز~ة-دادتقلاراث~لانمر:دهلا-~رثأهلناكىذااميلقللىدحنلاهاتقلاقلم٩اقبلل
ىف_~اموخير1الا~لاىلعلننافتللق٨ا.د8اىلعةاواتم-ا~ذبتمل~اريغ.تا>~ابرهو
•مبلتلايفنييقيرذلاما:دعمسمي

نا___ف،نييقيرفلارلامعللةيداصتقلاح1ادمملاوريرشلاريمم_ظنلال٨فتسلةبيتنو_مع
نعييتيرذلام_ا:دعمنأةءاتملاتانايهلاحئوتوءدارطابروهدتتتلظنييقيرذلاناكسلاةشيعمفور_ء
رو___~لرذفننملاىوتسملاههلاافاضميفيلاداسلارايرنا.و.)(`رقفلاد-ت~نوشبمي
~_دلعب1اهكاذههيفحدصيملوذلادحا_انييقيرفللةيثارشلاةردتلاتضغننا،نييقيرفلا
ءق_فرملا،رعيرتتلاافسهنهنهاثلا~اركفا(~نهركفاهك،مئداسىف1ارهلا،حلسلا
.ةيليوحتلاةعاذصااعالةروهدتمفل).م/وو/وومززررو(ءموةرتفلا

ه__سليوحتلاهىاثصلاعاطت_فاأ

٠ءملماعبلوتلاتام~اعاإةتناك_مو
ن،كايلامجلي~الصلأيفيسيثرلاعااةقلا

مرلاوجايفيسيدوررلودنوبلمء).ر)غلصبم»سأ~اذرير~اىلااداذتساوهمبلقلاروفلحملا
جتانلا

اماعتاكبرشةدعهتققحامممغولابو.رل~ا
ا__رناذلجلاريمقنابننمعالةقلااذهيفة

.ةيسيئرتاكرسسخأاهلز-ومىفرعهطلأه~وه~ادسلاةاا~اىدتلةبيتنترثأتدت

)مم__رق~ا،نوثلثلاو-دا~اةرودلاء~اسلاةهعمتتللةهمسرلاقثاثولا)و(
لادابلا،)،،/د.ه/،داهءهم~٠.(

أ
»دلاةف،ها،ة>ادلا~ا،~ى



اممبا~ا.تمسوتدنو.بئارضلاد~حا.رلاثيتمنمك1ذ5ونوسلابذ~اهلاسأرءويقسمنم
)ن__كراهروس(ىربكلاةاانبلماتلحمنمةلسلسررحوهعههءدهءد،ء-دمول٦ل.ثمتاكرشل
لاةمائ.رمة~~ةكر_موو،،~،ذ.~..،_،،،-~،،_ءذ.دو

~
•ثا.

مرناةتتئاك،تلااه»دههءههب،ةكرشىطهء_٦ه٢ءءمهىهةمذهءة٩>ستاوتسا٠٥اهامأعروفو_اام
او_~نانكمينييلحمنيدروهدجتدقا~أ.اممنماداقتعا،ةدروتسملاحلسلاىلعدوساانه
ةر_~لا́´تمتبايتهاىلاة~.وولاةيئاففلاتاجتنملانازمااتتناكو.لوبقمىوتسمتافلئادب
.ةسرمروكتفوس~ةيدا~ا

ر_كذو،موممماميفةيزدجمحا.رآىلاتدأةكمشلا~اتساراىلاريراقةلاربشتو_مم
رلودنوبلمورم(يسيدوررلودنويلممرمتفلبدقبئارغ(امصفد~امها.رأنأذئدنع
~_~دوررلودنويلمومرهئمتوسلايفاملاوسأرةويقتوفتراائلاذك•/ملممماعيسيدور
لاملاسأرةديقنملقأناكاذهنكلو•ل)ممماعيسيدوررلودرويلمهارءىلااواهمماعيف
.مومهماعيسبدوررلودنويلمههرموم(مهماعينيسيدوررلودنويلمل٠رمتفلبيتلا

وموءزرمووة___دكرشمووءولرورع--رعهه.ذ-ءاوعيلعراديستمتلاىرفلاتاكرشلا~و_مم
رة_~اقدانفلا<1فكو)ل،٥م(٩هءهمءهذهدم))ف.و٨ءذءءذء٨اء،٢ذط~8هءههءذهدءل)ط.
•2٨ههةمء٧ءذلا٥~ء١ةيرطنعلرثلااميلعرئهبست
خا__~ابطيحيىنااكشلايهةيسبئرلا:متكشمناىوذسلااءريرقتيفةكمشلاركذتو_م•
>ميلنلاقذيسايسلا



3/٨)/23)٦ةع٦٠ل)(
٩ءه٠:ء
)ةمءء٧

رررم

تاكرشجبمرعمو_ء،مووعى-ءتدسغوم•معماعيفو•_او.رلاوتنهجتتاردهابراتناكودسشتلاةعط~
ا~سيدوررئابر.،دادمتقلابناوجنمبنا-لكمدذتتادجتنمعنصباممعورذموتتو•ادهمترطيست~

تاعادمث.و،ك٨_لانمةعوذصملاكابئنلاوديربتلاتادسلراديفلاعاةقتابتغملارلمثمتو•ةيمونجلا
ه~ون́ثملار-~لاوقالدااتاذحشةبلادعمداوهوةيل٨دلاىف>او-لاوةبلاسلاتاهامحلاىن<او.-أوسبلملا
ةثاولارفءمةبمنب٠)٠لماعتدفتراةردمسلاادتاسبمنافر_راةتلا~ااداذتساو

ىو~نع
ن١_دكىابرلاناركفنكلوممممماولةل.شلار_رتترذحا.رلانعماترأةيأدرتملو•موممماع
ة__~ا~ااءبسترةلاةدساكلاةيداتئلالاوءلالولةق،ادسلاتاونسلانم~أنوكتنأنكمي
•هيسايسلا

87~)ء٢٦همءهطحةده)٨ذءء)لكه4هءذةم(ه(34.ةكرش

ة___دكرشعسرذنهعفر_و٠٩_ةم)ء،(ةمدهلع4امد)لذءء~ر-ناف~~~~نه~ل̀~~٢)
ا~سيدوررفاسحيزوتلزبابزااوبشنلاتابتنمعنسبعتحتاهتثيرذابوهنجيفل_ءهوهروهوءووءووحر
عسوتلايفتآدبو،ة~الاوهمسقةكرشلاتعادبحطرلايفىاذننلانهنيتنسدسوهةيبونجلا
د___~ةكردئنلاحا.رأناذءدااريعمىضنيبةفي~-ر9فاهىلااداذتساو.ىرهلانيدايملارذ
ت~_فالادمةثاولارذ٥لةبسن،لوملماميفةيلاولاادتنسنم_ذاثلاف~ارذتدازبثاردغلا
.يسيدوررلودنويلم)روتفلبنتلاوم(ممما~ةسلاهجلاامهابرأهيلع

ر_اهوبهلاهابتلاىدهوةعرسنمةقاقة9.دشلالاز،ل،دلاريهسنيبة~-ركذاولاقذوو_ءو
.اممتايلمعة~رمىنفخت~اىدوثتدتليول<ااىدولاىلعتادبوسموتوتتيهوءميلتلادا~ايف

رس
لةماذه٨ةم(ل٩هطىطتهآ4ذ٨لىو))ف.ةط~

•مدلقلا_ذةهئاأفلاتابتنلاحنل~رلاةكرشلا~~٨ةم٦ذههىآلههةىذنهلطذ٨لىه~ردئ_)ل

سرا~_~/راذلللرفةيرمتنملاةنسلايفبمئار-اارصنددعبةلرشلاحابرانأ~اريراقتلايمينئتو
لا~و•ةيغاملالذسلانعةئاهلايفوهرلنابتةدايزب،.سيدوررلودنودلممروتفلبوممم
ا

ن
ةيضاولاةذسلاروفا_ملتمناكرتلاكلتىنعةئاولارفلراةبممنبت~رادقةكرشللةتباللالوصلا

ة__~.ت~رادققوسلايفادلاهسأريلامحباه~ناو-رمسيلوررلودنويلمممروتوبصأو

~__~لوررلولنويلم)أرهىلاأ٠للمامريهيسيلوررلولنويلممورونمةئا_ايفعع

>أ٠مللماعيف

مممقرق~ا،نوثاشلاوةشلاشلاةروداا،هسفنعبرولا)ز(
.م._>متارتفلا،رلولاقفرولا،ربارلالصفلا،لولادابم1ا



عيراشملليسيدوررلودنويلم)ر•،مءمم_مومم~املا~ةكيمشلاتصخدتو_)ل
ةريثمةيثاوناعيراشمل~~ا.._سنتمدهو.ةهلاسأرلا

ر__فةيتاوهةيساسسةاادحقق~الاه٩
،ةينلولاةهدذلا~ااوعدتسانيذلانيبردملالاوملارمتننمتناعامنأ.ة2ردئنلافرمتسو•ميلقلا
•ىوصتلااوتأافكبلمعتنااسلعليتسملانمرلمجدقدوقولارذىمصحلامادل:-نأ.~ر>ءتر_و

ة___سونجلااسيدورداصتقلةيبنجلاتلمعلارفوينيدوتلانافاديج~وردممو-اك~مم
بر~_~_~ةدمدايدزاومادملاىداصتقلاساكتنلاو،ميلقلاددهت١٩ازدبلاقيبماتهجاو،ىذلا
ر_~ا~ارذبسيدوررلودنويلم٠وهر)غلبمبلوممماعيفنيددحتلاممدسأدقو•تابادعدلا
~_فنيد~اعاطتيفيسيثررودبموقتلاز،ليتلاةيسيثدلاتاكرشلانيبنمو•رموقلازبتانكا
ةنه2ذء)ه)لكه4هدذهم(مل3ف.~.شو٨٠ةمتىهءلذعهد()٥•ةكيرشميلقلا

ر_.فتأدباسنأ.ر-راقتلاديفتو،مبلقلاينبهذللمجاذمةدع٦<ه٦ءهء٦ذءهدةكرشكامت_مو
رل__~دهرفهىلععسوتلاىوطنيو.رهن1اديفاممجاذمددحأيفايبكايعسوتابمانر.م)مرماع
و«وورووهنيووةكرشططحنتكلذك.قعأتايوتسمنمبهذلاجارذتسارسلانملعجيديدوب
ق~~~لا-ايوتمصلايف~ا~استأنيستىلاىدوتسافآأافلالوقت،ديربتةددو،ادننل
ة_ىووبم~امسأريلاهجاوحا<رأنعماقرأرفوتتملو•~اوعلاةأافكنعيسحتيفممتكلذ.ومجنملل

.>ه،،م،ين.._٠،~.

ءيميدوررلودنويلممرمبئار-اامصخد~ءزءهز-ءورتابرأتفلممممرماعيفو_مم

امصخدمسرسميدوررلودنوبلم)روتفلبرتلالدممماعرتابرائعتغفخناكلذبو
رضل

.ب__ا

مىرر~أةبحائ~و•ةيغرمتايوتسمباحابرأتقق-دقةكرشللةهباتلادرمزلامجانمرأركذدقو
ف_ساكتنمتناعاساذم•ملماعرذاحابرأقق~~ازتلتناكبعذلامجانمنأ~~ئلا.وئان
ركذو•ىداءلالين~ا

امهانمنا
هتغرعتدقسا~اوكينل

~
~
را

رفما~اىدا~لاساكتنلا~
يانمداملاهلا

امن8م،رم•ماعيف~كينلارا~اعافترا~اتحايفاسلمأنعةكرشلاتبرعأدقو.٩

ل_~~نمفرومتتئاك()لىهم)هءةك.ذئبذلامعلابارىلةبيتن~نور~ايفاسغاذخناريةوتت

7ذء٨ه1،هههةعهه٧)ةكةمءهم>()4همساب ر_~و~الطدنكا~~اتمترتلا)لء)هءءه٦ذهءه٨

.ملا~ايئلكينللنييسيئرلانيجتنملانمةد-او



حا_سترلارن٠~نعمهممما~ىونسلاا~ر_رقتيفءذوهذ-ءهتبرعأدتذكاذنعلفذو_ه)
ر_~ناكرناولاما~ايفو•سا~ةيملاملارا~لاررفعافترا_اريشتيتلالئلدلاأازا
برتو•ندا~ندنلةهرو.رذىرتملانطللاسنبلرةدساادهيعنجهدمخابدقسا~ا~٧سانابنق

•ىرمتملانطالاينبلرتسااممينجمو،رهسلان_م)ممماعةياس

ل_~هنأنممغلابو•م)ممماعيفىديدحلاموركلازباتنلار~ةكرشلاتقلفادتو_مم
عنصلانتفةداعادوتةكمشلانأ

مد_____~انوكينأنمسختا~اف~تا٠ازوبلاعفرتالات~
.عنصملاوجتنيىذااكةيلاعةيعونبىديدهموكجاتناة~أنمللقدقبلصلاةعاذصيفيبولونكتلا

ة_سلاولاشو~ا_مدج

تنلعأاتيرذابونجيفبلاولاتاسسؤملا.تلهاسلقلاهط٥8ةط٢ة(رشنأ.أابنلاديفت_مو
~_~و،مدهمماعبذبثارضلامصخد~يسيدوررلودنويلم)ر)تفلبا-ا.رأتققهاىنأ

د__~و•بثاضاامخدوبيسيدوررلودنوبلم٠روتفلبرةلام٠مهحا.رأنعةريبكةدايز
رلوهنو~)٦رمىلاءوههماميسيدوررلودنو~ءمر•نماسلامسأريلامجاةويقت~را
~دسيدوررلودنويلم)•مرمنمةيلاوجلاةتباثلاادهلوصأةويقتدمفتراورءمممراىرب~ررر
•ممممماعيسيدوررلودنويلم)•مرهىلامءرممماء

موم)ما_~ةيداهتقلاتلامتهلانأررع»>مماولاميوبرقترذةكرشلاتددش_م(
•ايلودامبفوتممةيوستلا~وتلالثمةي-ايسلماوعلعدمتعت

٦هسعةءءد٩دذ(لذءه5هىذء3لة_~رش ~__ر
ةبلاملاتاهفلانمةلسلسرذوتيتلام،و>رحووءىهدذدهذهىءهءذههدةكرشنأ.ريراقتلاديفت_مم
.ةيسيدورلاتارطودلانمييلمل.ر.ىلعديزياوبل٥ملماميفامتارامثتساتدازدقميلقلاربذ

ت_فلبفةئاولارفوعةدبسنب٥٠همماعرذتدازدق~لاةدد~اعئادولاتاراوثتسانار5ذو

ت____فلبفهئاولايف٠هرمةبمنبتمفترادقويفوتلاعئادونأوءيسيدوررلودنويلمممرم

هره،__~ارريدوررلودنويلم)رهخلبمبتطوهرلاديصرعفتراو•يسيدوررلودنويلمممرو
.يسيدوررلودنييلممر.ادهتميقزي~اسرقومهىلعةقذاوملاتمتويسيدوررلودنويد



نمر́بلاةر-ملربلا~ا~ه~ةبيتنو_م/
،)مم••.~و.ريام(موممماعررنميلقلا

رة_~ام<ا.رلاةقدبةلهتي١سفكشلاىف~~اىدأاوم،ةيرابتلاعيرادشملاولزاذولانهرميث5ر.بند
نى_~وين•س.إديسلانا~وكشلاهذىنهديز_اوموء،و>رعووءىورزووزحعىووزوم«اممتردمهأ
ة__~ا~ةيعازةروصر-رءىلعاوثاد~ىذلايردشلاريغمادل:ئا.ةقيثوةقىقلعةكرسلار_دم

•ملتلايف

هل(٦ءدعء٦هء٩3ةعطةكمس

3رب~٥~اه٥~ث،)~ا~لكهطههذهدءاءءءه)ةعهءدم(٦4.(ةك)٧ءءء٨ءء83شعط~٣أ
.ة~رادلاةروئنملاميدقتوتاكرسلارليووترفباتتكلا،كلفيفاوبدا~لاتاعإا.،وي~ةىاد
عمة~~ابةيذر~تايلعا~و.ا~اظوةكردشلادد~و

~ةئاكمتافتاكرش٩
.ة_رابتةئردمملادعاو

أسعتداز٠ولمماعرذبثارن_ام~ه~~~احا،رأن~هراثةلا~و_و.
ل~هحابر

ركذو.رسيدوررلودنويلممرهتغلبوم)ممماعيفبثاردغ1اوصث>
ه_~اهسأريلاوجاةويقنأ

ة~__سلاوت.لاةدتباثلاهلوصأنأوروسيدوررلودنويلم»رمتفلبدتم٥ممماعيفنوسلارف
.يسيدوررلودنولم٠مورمتفلب

_ار_ا:فا.حاسترلا~ثعبيل)ممماعيفاء٠اهأنأةكردنئملاىرتو_عم
د__اسلاخ~ا~

_اة..ا-ك~حبمتلاملاه~هفأدتتمتمبعو.ةيفر~اتايلمعلاهيفىردجتىذ1او~دبلارف
،~ا_~ا~ىعةيركسعلاتادجتحلا2ء~اتنلايغتادب-تهللردبنجلادتنلامادفتسا
نسحتينأةكرشلاحتوتتو.)ةيبونجلاايسيدوروتاعوفدهنانميمةااهيسحت~اىدتيساذ-ناذ
.تاأازبلاعفرت~اهبكاة_.ردباءدرادأ

ر~اادانتسا،مدلقلايفةاما~اتاكرشلانمديد~اائللذكو،،ءرشلاريفمائادنلادس_وم
ينأ1با.

!<~اههنلار~او.ة.دادمتقلاتا٠از_بلاعفتاملا-ذيفنتلاعفوهار.ونولالدلد-ر_راقتلا
ة_سعارزااةيمذتلارذيسبلوررلولنويلمو)لرلداخنار-زتتويعرشلارعيغما_ا:ذلاا~دعأا_هوولد
ة__سودلاتاول:دنملاكرقشتنأررفهلمأنعيعرسلارعغماما:ذلابرعأدتومتا~سدمن.ى~ىلء

.ةإ٠سلاليووترذةبن-لاة،دادمتتلانلاصلاو

م___~لادا~لةيوازاار-هردهة-رابتلاةعارزاانأءرييعرشلاريغم١.٨نانايكذورءم
هذ__~رذيسويوناذاذكهو•ىرخلاةيراستلاتاعا~اوي~اعاا-ا.ةقيثولاامتلصاار_ظن
ه___~اميفكلفءدرينأ~أبةيرابتلاةعارنلاىلملاوملانم~١ولارذ)٦قافنا.،ةا٠ثلا
--~لادتئلازلا~اا~~تشمتيمهنللاىرابتلاورد~ايع1ا_ةقلاب<ذماهلاىلاةدندىلا
.ة-اذةفصب~اعىوتسمىلءةبنجلا



ربيرشلارعيفما_اذنااهربتعياهىلعقفنتسلاوهأنأقلااذيأر-رادة1ارعيئنتو_وو
ت٨__~ده´

ة_~دادمتتلاوةداتم-لالاوهلازادماوهايولاتادادماوقر1ءاالنم~ةعارزااأاتبنيمأتلةيرورئ
روتب.اتنافدهتافةعاذهامفصن.ةعارزاالمع´نوض_ركل

ىو___~رصخت7ةلدخلانأدديبء́أ
مغر،ةهخيرلا~~اه1ارذلمرهرلاو

ا
نو__~وميميلقلاناكسنمةئاولارذل.يلاو-ن

ت(:افولاقف
نو___كتداكتنعمارلاتقولارذةيرابتلاةعارز1انأا~أا٠ا~لينأيفبنيو.ة-فير1ا

.ةاماعلاةوقااوهنويقيرذلاهمدتياهناوراديبلاىد-أرذاءملك

ىفوتمتو_وه
ة_فصوةبلود1اةدعاسملاوةسلوداارغورقاانمد~اةدمنتليوم.رتأي~نأةما--دلا

ررلوداا~اوةد_تملامملانمةديساسأ
ح~اصم1انواسبذتجتنأائ_أزقوتتةا-~انأديب•́´

اربعتاكرشلاكافمذاوبةيبنتبتلاةيدادتقلا
ة_~ارزااةيمنتلاسعديدشتلانممغرلا.و.ةينلول

دادتقاةيمنتةيمهأ.~اناوياةىاذصلا~روسا_ألكيه~اشناوعيسا_8افددهلانأودبهناف
.~هادعاهكساسلاهنلةصاذلاعمراسلا

ىلعرداقريرشلارعيغمال~انأودبي~اذةيسادسةيوستنود.رة.-و_وه
نذور~اىلعرلوصحلا

ن~نماثلالصفلارظ-أ(ناكملااذ~رغيفر9ذ١9.ةد~امهلاتاأاز-نهمغرلا.ةيبنملا
رل_لاىلعيمرعبكنيغرقىطلوسم~اروفحبن~أ،))ء،/وء/ءو/»ءلل~٠(قذرملا،ر_ر،تلااذى
هئاوفسلرتساهيثجنويلملء.ز~اه.>دهأء٠م٠ممماعين

ن___~رلودنويلملهغلبمبره~
<_سر~ادوسلامعد1ناهدختسيسنيغرةاان_ذ~نأرذكشلو.ةد-تملاتايلوااتارلود
.روهدتملادا~لامعداناهدذتسيا_رو

قا__فتابدجومباكشار-ااررتءناكرتلاتا.اختنلاليبو،مءمولير.ا/ناسينيفو_وم
))م/وو/وو/)روورو(قفرملاءر_رقتلااذدهنمنماثلالصفلار%نأ(ةرثنابمدممسراملراذ~اء
اذ___~نافةيفحصلاأابنللاتذوو.ىوذسلاىداسمتقلاهمغارهتسارمردشلارميفمكحلاما٨ءسلمأ
ها~ابمذغلوحمكانهنوكي_هنأائرتفم،دادمتقلالبقتسمنعةلثافتمةرومرلهسر:ارهتسلا
ة__~رشلايمغةهوكحلاىديأىلعمتيسمدقتلانأرفارهتسلان«متذيو.تاباذتنلاددبنسحتلا
́أباونتنلاةثيدءلا

ة-رد،املبلقتوأةيداسمتقلاتاأازدبلاعذر~لمعلاونملاةااهنيستبف
هذ_~نا~ريسهمبحومهئازنتناةويقنابرنارومتسلانمكتيلاثملاليبسىلعو.~ةظوهلم
نا___فنملاةاا-نسحتتاولادح~أيفطلانعبرعأاوكهة-را.بتلادويتكاففختددعمةن،لا
هىرذلا~ا~رأادأنستتتيفوسم،ا.لارونتالم~ا



همةقه

ايبيمان

ق~امعموا~رفابون_هبرتااعمىلاةسمنلابايبيملةيداتقلاةيمتلا
••..•ه••••••••••••••••••••••••<•••ىرذاةيبند~

كث́دتم<لاةادلتذدختاةديدجريمادت
ةيندعلادراولال_افتما
•ةيهارزلادراوهاللفتم١
~اس<ل١دهممهراو-ل:ا-~ا



تاءا1هقلاىلحتاونسلاوأ<.رلدب.ستتل.اذىرفااةيمن-از1ادحءواتيرفابوئوبنالبتنهركن_>
ءميق(ال.رءرشاايناتيرفا~ون.«ءالةحاةينب،ل.أن1ادممااتندي~دتو..ييمهائلاداست71ةيرا_بتلا
نهفياوم،هنه٠تدافثم<اوفرعنعلالدمذ1ااةسراومينذ5راشالءةيااه1اواةيساساانيتيحائ1ان.
ن~ء~اولاميدقلادراومللفتم.لة~اسااة-رذااأاقلتلذو«دميفرلاةلءاملاديلاريفو
ا~اراشةساةيامح~دممبوءاهمممءاباحصلوارلةلثادرتا-ر~،دراو.1انهاهريغوند.ام.اا
>ةمثاقلا

ذ~هة~رس.عسوتيىرا_بت1ا-اطقلاذذ~ءيبن.لاراهتسلاهث.دهاىذلامخزلاعو_م
لا-تان1اياا.هاكلفر~ااكمو-~

ق~اه.،اعفترادةفءةرفوتملاتناولعم1لاةذوو.__.
ىلاو،٠وم•يفدنارنويلهمموروىلاموم•يف)(دنارنويلهمومرمن__~ااجدتانلا
ةيدادمتقلارتااص.ااا~..تيتلاتتا،رلانأو•اةيلأحلاراعسلا-مومميفدنارنويل_ومور.
•تيااصملاك1،اسامرمتنت~تلاد٨باىلاامليودحتوتيل،ميلقلا_ذا_را.تساداعيلةيبن•لا
ن~اوهىلاايونسهليو-تمتيرادحملا-،انلايلاه..افصنوثل:نيبأمناةرذوتمااتامولهماانيبتم
ادسلواتيرفابون_.يفبنا-8اممسلاباسها-اادملةم5ارتمدءاونوناراشيءىلعزتدلادممااكلدت
ة~ديتنوهاءدويغوتيكيرملااةدحتملا-ا_لولاوةيلامئنلاادنلرياوقمئندع~اايناطيربلاةدستملاةكل~او
ا~ذفمهيقيرذلاةشمث_اىوتسملاز،لءيعمقلاىرصنعلالدهفلامالذنودضذذنملا~ءلاعفد
•ريطذلكشب

لوا~اةيبن.لازيااصهااناريراقتلاديفت<اوهللقتساىلعقيبمازوولوفنالودحذنو_م
ة~رلاةل5شمااناىلاريراقتلارغهبرتول،ف.اهعلاصلميلقلايسايسلالبقتسااىلع~:أتلا
ة~بيتارتم.لانداءءاانمددع~ادديوزتلايبيمانوايقيرفابون~هىلعةيبرغلانادلبلاداتعا~د
و~دنا،11اهذ.دنمدي__ا،بمناا،نداومااكلتليسيثر1ا~دبلارددمءااناثيح،تيويحلا
ميلتلاللقتم«لاتعان5اهدنعءمومه.ذنهو•.ذيتايفودسلاةيكارتشلا٠تا،روم~اداوتا لنتلان.ناىلااتيرتابون_~ىد-ا٠تندحمل.ءاديثنوودبءيقيقعلانكيملنا،يمسلا
لود~_اتا-ربكعذدىلا.~ء..موينارويلانهاسلدا~اةممبافوءةيندممااميلقلاتاور.ىدؤتنا
تنر~فء٠ومموياهمرا_آمءيفو>٩ءرقةسمايس.ايم<٠ت.ابترتفالتانمضتناىلاةيبرغلا
رت~نانوبغزي.نيددت1اى~رذنلسينيذلاسانلاةيباافناةيندنللا~زعياتلا~ءذيدم

•<دستم1ا٠تايلولا٠:ارلو>نم٠ر»يلاوحل>ا_٠هاولادناراا)~(



بو~_ع~ةيداصتثلالمباورلا•ارتسالفليمىذلا)•(لاممنروتروتسدىضتقمبلتتسمميلقلا
ةسمشااةملنن>اااهيلعرلعيستتمولحلظيفاوشيعينامهناكمابنأاورعشدقاوناكناو،ايقيرفا
•_ءاوقألعنىلعميمتلاسرامتلتهادا.)وباوء(اتيرذابرغبون_بل

نا~ىااىعستايبيمانرذنيدعتلا٠تا(رشناىلاريراقتلاتراشا،مومميفو_ع
و~دو،يطارقميدلالامنروتكاهمتليلاولامعدلازتذمقيرطنمميلقلايفلتتسللاهشلامه
يفترشنةلاقمتركفدقو..اذدييتبوظدمبوايقيرفابون..دبؤيىذلاايبيمانيفيمايسلابز-ا
~-سوبنلفمء.او~ةفيحم

ن~مغراابدنا»ممبمفونميناكانيرشتمميفردامعلااحددعيف
عهتال_لارلخنا(.يطارقميلالاهنروة~ادتلتثداملاةيباذتنلاةل~ةيلاملارداس_ااةيس

ارد_نادتتعملانمف،))ملواممءولمهه.ء(ممه_مم•٠تارقفلا،قذرماا،ريرقتلاانهنم
رفة~دعق٠تاسمؤه.نهوةيبرفلااموروايفةلفذاتهتاسسؤربازحانميت_~ووتلانهاريبك
يئدارقهدلالارنرو،فلاحت-هانربيفةيزكرملارصانعلادحاناذ،ةرفوتملاتاهولمملابسحو•ايبيمان

•ةرحلاةيرابتلالامعلامالننل.ةوه

بوف_.1~هكاةبسنلابةيداصتقلاايبيمظةيمحأ_>
ىرذاةيبنجارت1اصهوايقيرفا

-1اصماانهاحريغوايقيرفابومب.حيااصدلةبسنلابابماندراومةيمحانه~تلامدعببي_و
،جتانلاةميقثيحنم،تنانيعبسلافصتنميفاسيمانتنن١5ءةرفنتماا٠تامولعم1اقذوف.ةيبنتب.لا
ر~مهرتن،اهمناثيح،ايبمازوريثازواتيرفابونبدممملاعلايفنداممللرددممربكاع.ار
مويمدالانءكنمثالايفمو،موينارويلانمةث١لايفءو،ساملانهملاملا-تانن.ةئا_اا
مو~ارويلان~اببيمانيلحايتحانادقتعي،كلفىلاةذاضلا.و•سا~اونيمراذلاوىهاحرلاو
ل~ةضفلانهادمميلحاتحاناو،ملاملا.ذيلحايتحلاعممبمنمةثاملا.ولشيسالاوخ_رزلاو
يفملكشيمويمدلاونيحراذلانماهميلماتحاناو•ملاعلايئحاتهاعحمجمنهةثاهاايفم ب_اور~انهاوحو،رهاهر1.اواسا~انماهيلحايتحاىدمنع٠تناهولهمتيآرفوتتلو.هنءتثالا
مهيليريبلااممنيبنهو،ةيكلاةليلقلابساوراانعلو،نلاارمبارفتساىرجييتلاىرذلاةيسيثرلا

سا~اىلعايقيرفابون->رذة1ء.ت__اتاول́-.-لا•أةيمسرلا~اةللالا~انامب(
ا٠تنافينصتلا

ن~لاحى~.ينعيلساتق.!يتملعقيباهعضونودايقيرفابون.اهلمعتستيتل
رو~<دزبعتامولعملاقهديزولاىلعع٧طللو•.مثاقلاعدفولابفرتسةدوتلا~لانالاوملا
مممقرقحلماا،نوث7~اوةيتاثلاةرودلا،ةماعلاةيعمبللةيمسرااقثاثولارلفنا،لابنو-
•م٠)وم•٠~)متنارقذلا،قفرملاءنمالالمعفلا،يتاكادلبمل١،)ه/وءلءىمم-.وم



ا~_و،مارفلولاومويدظافلاوريدمقلاوتيلاتنلاوموندبيلوملاوزينفنملاوويثيللاو:ومزبلاو
ا~،ةيوون٠تاقيبلحتلث.مويثيللاومويليريبللذ•برغللتبسنلابةيعانصواةيجيتاقساةميقتاف
ة~اقلاداوولاةثانهرذمارذ1ولامدفتسبو،بلح1اةعانمحيفمهندبيلوملاومويدانافلامدذتس،
•~ةمواقلاو

ن~ااهدو،موينارويلاورءالانهيلمايتحلاناىلاريراقتلاتنراثم«<موممرفاوأيفو_ه
ربدمسيدملولانوناكميفو.ةويبكتجرد.ةقباسلا-اعقوتلازوا_.،دق،ميلقلايننيندمم

ه-ءءهفله٦ءهتكرشنا)غبهبدناهوب>يفةرداصلا(~~لاشنلافلا~ةفيحص-داذ~،٠ومم
سا_اان_ج،انلارىرلميستر~ا_دةهءدللدءءدهلد-دةمدهلءءء٥_دءهمةمءه.)ههدم(
ق~وسرلااهيلهايتحانايمسرهبث.كشب-ءدادق،)هاندامم_م.-ارقفلارلفنا(ميلقلايف
ا~رصتكلناوبتعادقنييمسرلاريغنيبقارملانالا•ىرفاةنسموىلام.نمرثكاودينل
ر~.ندسنهركلاةذنلاةكرشلامتحت،طنرىةولعو•ةقيقلانهلقاوحنىععقاولارودي
ثيحءميلقلا~لذادىلاةيبيتنتلااهتلشناعيموتب)ءظدامهةرقفلارلخنا(ل٥ءلس~الب̀ا
•ساماا٠تايلمايتحانهديزمده»نهت.تلالدتمي

تاي1>ايتهلاد.بيبيرقتريدقتميدقتىوس.نكميلهئاةلاقملا٠تنركن،موينارويلا.قلمتياميفو_م
تايمكدو-ونم٠تنبثتلارارمتسابمتيهناثيفءميلقلايفيثاهئلمثباددو»لتحملامويناروي1ا
ت~ورمماا~ذلاساساىلع٠ذتاماسحلاأار-اىدلهنالا•ةتمافتمةيعونتاذةديدجةيلنايتها
د~وانهىوتمنطمه•••جتائلاغلبيدقمو)•ماعلل_-اربتما<~ااتلامتحاو
•٠ومسماعلاتييفابون.-اتئافامغاةعمراىلث~وئيامىا،ابونسموينارويلا

رب~اينبتيتلادينبلاةحلدعلايمايقيرفابون.نا)ظ(اقباسريراقتلا٠تداهادقو~م
غنا~وروسفورباااحدعاةم.ارديفأاهاسسحو•ايبيمانلىرادمتم.لاللفتسلانهتدهافلا

ببس.>ومميفايقيرفابون،نمدرط.اكلا.رفةتمادجيفقماسفتماوهو،)ل´سامو،•ه
اشناىلعتنع.بمثويبيمانلادامعتقلابناومبنمبنا_»ينتلغلغتدقايقيرفابونجناذ،هثار٢



ن_~دوتلاوةءارزلايف~همتوايقيرفابون-ةرطيمتحترميبكددهىلاةهقاوة-انةيرابتتاكرش
هذهق__ديرطنعءمتدقوهنييلحملايلاملاوىراجتلانيءاطةلايفلذكوء~~لاد~و
رو~وربلاراشأدقو>~ذغخلابمبايقيرفابون-ىلاحابرللفاص~وحت،ةيداصتقلاةطشنلا
دأرفانم(ايقيرفابونم.أانباناءداصتقلايفايقيرفابون-لفلفتلهليلحترفرهميف،ساموت

وأةسبايذةيكطاما،ىنيبلاقطانميفةهقاولاينارلانمارميبكامسقنوكلمي)أاوسلاىلعتاكرشو
ءه~~اوحىلعايقيرفابونتبأانبارطييامك•ايبيمانيفنيميقملاايقيرذابون-ء~انباقيرطنع

ارعممبمئمة-كايف
~

مرهأرعح~بمنم~املايفل.•ةبارقو،نيد~ات5رشيفموسلا~امء
واا~~يتلاةيراجتلاتاكرشلاعمرفناف،~فقلاةفاغاو•~امملاديصعاطقيف~املا

ن~ءيف،ةيلاملاوةرا.تلاىأانبلاىلءرطيمتءاملةهباتلاتاكرشلاوا،ايقيرفابونجاهريدت
ة~اتلاصتلاةدملصمود،ربلاوةءافلاةكبشونايطلاتاكرشوأىناولاوةيهيدحلا~انا

ا~رفا~ونجاييبمانملستوهايقيرفابون-يفةيموكحلاتاكرشلائهأزهامويم-يهةيكلمللاو
قوسكو،ىهاهرلاوريددمقلاونيصر١ذلاة~اسبوءةميس-اندا~رددمكادن،ا

تاردا~ةريسا

ارينكد،ز،راهسأبنايحلابلئأبو،ةونصملاعلسلاوةيئاففلاداوملانمة~اخبو،ايقيرفابونه

بنجميلقلاهوزيوهةيملالاقوسلايفةد،اسلارامملانع
،~_~فىلاةفا-8اب،ايقيرفا

ىذ_اتاحفدملانانيميفز-ولاةأطونمففذياصءتارداصلانهيبمتءلاعطةلانم~وفدم.
،امسفنايقيرفابون.-هنميناهت

ىرادلامكاحلاىلاايقيرفابرئبونجباسهطدبغ~وحتمتامدئ،موممماعىتحو~و
~~بس~ا~هدلاىلعةدنورخلابئارضللةرشابلاةيابجلاىلاايقيرفابونجتدمء،ماهلا
يفامب،ميلقلا

ابثاضلاكلف
تارداصلاو،تابلاطملاوبيقنتلاو،مجانملاوءتاكرشلاىلعة-ورفمل

•تاراجيلاوتلاوث-اوعباوطلاوءةءزوملايغحابرلاوساملانمحابرلاو،ساملانم

بئارغاانمدنارنويلمممر•ةيابجبتماقدةايقيرفابونجناردق~مممره(ممميفو~م•
ت~رفيتلابثارضلانمد،ارنويلم٠ر•ىلاوهىلاةفائلابءطةفسولامجانمىلءةفورفملا

لام-انملاىلع
~

ض~فبببرلقابئارضت~دىرفلامهانملانا«ءاموترسفوربلاديفيو•ىره
هةوىف-و،(-هءذ<دحو)٦ط.رةكرشمبنمك،اثيد~ةلفتسملامهانملاىلاةبسنلابة~اهوءتاريدقتلا
ر~ا(بئارذللةسفاذلاامهابرانمرمثتمملا~املاسأرةيمكف٠هنمةديدبلامءهانملانكمام.
•)هانداءمةرقفلا

للمقرق~اا،نوثرثلاو~ثلاثلا~رودلا،ةما~اةي~بللةيممرلاقثاثولا)~(
»>٩_اءهناترقفلأ،قفرملا،نماثلا~ا،يناثلاداجملا،)و/٨/٩٩/٩٩ههم.7(



ذ،/لل/23)ذ(ىاط١77(
،:،ل٦٩ذء
،أ٨٨٥ل72

.ى.ى٨

ىذ~ام_كاحلااذهنيسيتلايهعقاولايفامتوكهناف،ماولاىرادلامكاحلاىلااييبمان
عفر~٠هبماقامة1تنم؟ماولاىرادلامكاحلاماق؟ا٥ممماعيفو•امتط~ت~~وي
.هء٦د٧ذءذهى~ر~-~ادءامىمخشىابقنمناطولايفندا~انعبيقنتلاىلعرظ~ا

ر_~وك.مماب~ذو؟ةلودللةهباتهبشةكرشيحو؟ه-ءر-ءدهمذ-ء-ل3-د٦)ءلءذءه)لم؟(
́´ةفلتخم1ا~قطانماا

ا(
~

ا~~٠ىرابتلاعاطقلايفةقرافلاربنهدفدمبوميلقلانم)ةيقيرفلاو
لازت1اصملاماماةحوتفمقطانملاكلت~~-

~
.ةيبن-

~~و8اةينطولاةيثامنلاةكرشلاا٥هلربمتبم/~وئيأيفماولافرادلامكاحلاأشنا_()
تاكرشلاعيمه~امءاىلعأليتملاةطلمءنيكتلاعيرشتبت.وم.ءةلونمةكرشلاهفهو•)كونيا(
~ا~اةفاكيفطولابوءامتامازتلاوامتادودهومىلو،~~~ميلقلايفايلابةدوب.وملاةيئونلا
موقتناررتملانم،ميلقلاريولحةىلعةدماسدللو•ةروطملابغقطانمللةيولولاأاطءاعم،ميلقلا
ا~دنعامسفن.امليوم،واهذيفن،وعيراشمللط~ذتلابو~املا~أربةيراتبتلاتكشلاديوزتبةكرشلا
لا~ىنر~توأ،املحم~وأةمئاقلاةيلكاتامممؤملاعمسفانتتل~اىلع،كلذلةباحلاوعدت
ء_~واةدماذلاةيل~اتاممءؤملابذتجتتلاجميفةيسيئرةفصب~هت~،نيدهتلاتكرشل
ماهلاىرادلامكاحلاموقيىللاءةرادلاسلبمنوكتيو•مومزمييلقاواينطومامتعاتافربءراشم
ءناكملاتفلنيلثممنم،هنييوتب

ة~دم،رع_بلل~دباتلا-ااصمال~املاسارقا~ةكرشلافث1ظوىد-اناودبهناريف~٠ه
نو~نيذاانيغرتتةملللاحذم.لسورقلاتمادامءىراجتلاعاطةلانعةةرافلاداه_اكلذ_
رو~لاببم_و•نيتتمزللاةيطفتلاوة،امدنلاريفوتلوةةثحغوممم~اتابثللالاسأرسفلر1
طر~اافمملنيفوتسملاةقرافلاددءنافءميلقلا~ذيمقلاىرصنهلا~اماظموةئفذنملا

>امود~نكيملنا~

اتامدنعم~٠و
~

نممههاميف~ىامرشم~ه~ذفنلةةيثامنلا-~رئنملاتن~،ةكرشلاتسم
ح~تنااضياررقملانمو•دنارنويلمءههحمبماماميفرمثتماوةقرافلانو.•وىفربلا
٥،٠٥ريانيرهيناثلانوناكىتح،ابناريراقتلاليفتو•يبن-لاىرامثتملارلولاسأرلةانقةكرثلا
~_~قناتن.لميلقلايفعناصمةماقا.نيمتممبناهاةءانصبابرانمتارافتمالهوتتملترق
•م~للبىلاريدصتلل



نا~~ولايفندا~انعبيقنثلا_أاب

رقفماهلاىراللامكاحلاماق_لو
هن١_~دولايفبيقنتلانعرظحلا_ذربالللىعطمدغا/بآ

لانونكمللىيفرشنريرتتةيفيو
~

ةفيحصنها٩ل/ربسيل/~و
ةردا~~ا́´~~اشنانياف́´

عاسللةيبنبلاتاكرشلانم1؟ريغايقيرفابون->نمتاكرشعفددقأارجلااذدهناغوبسناهوجيف
د__~لوريريهود،لنامشتومودنلوفنافاكود،لوكواكودنلارامادأاحناةفاكيفتابلطلاميدقتيف
ح~ررروروررورور~رمرةكرشناريرقتلادافأوهةمس~انلاوملاوموينارويلاوساماانعبيقنتلل
ه__~~امشتوبو~فلو~كل~ال٨~تبلالددةلذءءدءل5هد٩2لءهةم٩للذء٥مدت)ط.)٢٩٧(
ثممبلا~امع~اترشابدقنيدهتلاتامملمتايربكنمتممنع~لامناو،ساملا~دجانمابيرقت
ة__~اممنيففقوتتةيقيقدلاةيمنتلاناىلاراشادقريرقتلاناديب•ةيئشنملاموينارويلاداومنع
مةيسايمةبيتنىلءفاطملا

ة~ولابيقنتلا_ارب~دماوتنل،نيحلالفءت-هناوءةيباجيا

لانيدهتلاتاههمبمىوم
~

ىلالدموتلادرمبمبهناريئءامادقارثك
~

ةاوبقمةيمايمةيوست
د~́´،́´

يلعدبلاةيمذتلارايت~وت
•́`فراب~ىلاأ

ةطر.ذنمميلقلايف~ستيتلاةبن-لاتاكرشل)ةيرثكاناف،نلا~ابميطلاىنغببمدبو_لم

و~اة~حااصمامااملنيد_تللىربكةكرشء٤ل-وي،~ورمو~طةحىلم•نيلهتلايف
ة~~كر.موكانهتاكرشلاهذدهنمو•)~ذتلارلذنا(ةسيثرلاميلقلامجأنميفةيلقاح1اصم
ةد~اةكلمملايفموءاةنكيفلو،ةد-تلاتايلولايفاهرقمذ~وو،ايقيفابون_ل
نارراقتلاتدافا،كلذىلاةذامغلابو.ةيلاحت3اايناملاةيروممدمبواممنرفنمكيفةدهاوو
تاكرش~ازتلامنيب،لولليفببقنتلادلامءأبموقتتناكةكرشمو~اوم

~
تايناكمايفثحبتىرفا

ىا~فاممساةقرافلانهىا~لهناامك،~~ةيبيهاننيد~ةكرشد-وتلو•رامثتسلا
•نيدهتلاتاكرشنم

،_دف٩ءةبنبمءاممسحءداصتقلايفدرفممدهاممنموبكاودهنيدوتل)نانممذرلا،و~مم



طلاىلع~~ايفل•ةبسنبم_هاسبو)د،ارنويطء.ه(المليفتارداصلانمأبيرقتةئاملا
ابمءاسيهنافءاءولذنمايبرقتمامكيفيلحملازبتانلايلام-انم

~
ن_ةدشاملايف٩ئم~

يفتل~اةماردهيفتعقاولايفو•يقيرفلا~نةلاعممبمنمايبممرمي_هنصطسقبوفيظوتلاعممبم
عه~.بمزم~املايفمهىلااهنمطةفعفدةاييهانيفةطاعلانيد-هتلات«كرشنا٠،<مو
ء)ايقيرفابون.-يفةلماهلانيدهتلاتاكرشامهفدتيتلا~نمىتح~اهذءو(بتاوراملت.د
ارلىلعادودرمقلعكلذب~دتتف

~
•رمثتسملا~كاس

ةرين-لاريراقتلانارين•نلا~اائمرتانللةيلمفلاةميقلانعةيممرتانايبةيارفوتت.لو_م•
ارلايفقفتت

~
~_~لذارنويلمو•.ر.~ذلباءلميفندالاةفاك~ناىلعمامه.بوبى

~لاىلعةنارنويلماه.ر.موينارويلاةصحوهنارنويلم)•.ر>اميفساملاةصحتنك،لقلا
ة~_~انا٠كللينءديسف،اساماةقيقلمكرلاهفهتناكاذاف•)هانلال~ود.بلاواذنا(
أ١_~ابءا٥للول٥هونيب~اثماةثلثيلاوحبتعفترادقندادلازباتنلةلام.-لا
اوء)موينارويلاعم~اثماةهبرايلاو-(موينارويلا

~
ة~راادنياتهفترادنقساماانمزتانلاةميقن

»اثما



<،هناملا

)تعصا(<ساحملا



.٠:/3)/ء3)_ددء))((
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~ةفيحصتدافادقو_هه
زم،ات~رويوين

~
ةكرشنام،مم<رطءئامبآويفرداصلااهددعيف

اددبدة~~ظ٠
ددهلنكسلاريفوتو،ةرممملارميغةقراف>لاحيفرتزم،ةراممرثكأةةرافالامىفلذوتاضيات~

حا~~اك،ربدلائمدود~رهقعيبشتبانياموقته٦»..اكرشتناكو•~امهلاسانملودتدم
بو~دبهبوت~٠اردجلاافءنأكلةو•كرشلاهكلتمتىذلاثلوفلابعلميفبهللابةقرافلل
رو~__.لاطسوةتدازهقامنا،طل،ةكرشتعهاامك•هفتلاىرصنهلا~اأاغلاودنايقيرفا
ىلعاكلفنوكينا~انمناىلاريشادةو،رمشلايفادنار)هءتحبصاثيحمةةرافلل
ذ~ةدقيرفلارو٠؟لاناىلا~اقملايشيوه٠ارحصلابون-ايقيرفايفىنيبلاريفلةءانصلايفرجا
ر_~رفلاناف،~اثملا~ىلوفه،ط٨اةكرشيفةريبكةهرددبىنيبلارو-»نودعقاولايفتلان
،ة~~اريرق،رومماذنمإدةفرمشاةثلث~فظودقناكىذلاوءرءداقلعاىناقتيىذلا

هىغيباريدمبتارفدمننه~اىاءرمشلايفطقفدناره.ههبتارخلبي



اباذ..-ائيشتسيملاندأوملازافتما~ابميفرطثتملانمايقيرفابونجتلههدةو_مم
~و~~هنافةرفوةااتامولومللاقفوو•ةبن،هلاتاكرشلليمايسلاويلاملاممهلانامئةيفبمتافلل
ردغايديبمانيفلهتيتلاةيبنهلات5رشلاىلعىخرغ،ايقيرفا

بو~<-يفة~ورخلا~نم~ابئا
ةيرا_بلاةسلام-لاحابرلانمةيلطءأرلاتاقفنلانهةي~ريهاقمبطدشبحوم،و،اممفنايقيرفا
لاتكرشلايفتاموكحلاكارتشابلطدتتلو

~
،رلاصملاد-اةلافابمعوء~فنعلنفو•ةيبن-

تاكرشلاىلع٨ةنغىارنرفتلامناامك،ةهيطةلماعةوقدوهوةناكماىلاعلطتتايقيرفابون-،ناف

لا،ايلحمنداهملاءسمتيكل
~

ىفر~،لامناامك،املةبنلا.ةفلكترثكأنوكينانكيىذلاو
~~امسفنأارثانمةيب-لاتاكرشلانيكمتتاسايسلاهفهرثاناكدقو>ردتانلاقلعديتىا

<ميلقلاحيااصمباسح

ءتاريدقتلابممحوءة~ذلانداهملانمنبدتانلابقل~طدفةسمرتامول~ةي~ارفوتتلو_)م
را~لانممةبلاب)هاندا)~ولبلارظما(ل٩لليفارميكامافتراساحنل)ئمربتانلاعفترادةف
تكرشة~بماثيد--هتفشتكاىذلاساحنللزا~بتوام<بنمق٨ئاقلاىدا~،ةضفذمنملاةيملاولا

ك_~زلانب~اننالاده٨ءءءهدط_ى٩هءىه7ذطءلءط)ءدءى)ء!ءء3،ه،٠٨ءءذءدمهم)4•)(5ل(

•اتماثريددمقلازبت،انيقبامنيبءرغف:نادةنداصرلاو

١(٠)مويملاكلا ١ ١)٤ ٨٨ك٠ ٧

٨.<)مجانمااتاتنا(سامنلا ٧)٨ ٧ ٢ ٠ ٠٩ ٠ ه•ا>•)له«٧)٠

٧»)رورصملا(ساحنلا ٦ ٠٩ ٠ ٤٠•٠ ٧)٠ ٩٠ ٧ا٠ ٦٤٢ ٢ ٠ ٠

٩ل.•)مبانملاتاننا(ىهاص~ا ٧٧ ٢ ٠ ٠ه٠ ٢ه٧ا٠ ٤ ٠ ٤)»)٠ ١

٧)ىقنملا(ىهاص~ا ٧ ٠ ٢~٠ ٤ ٢ ٠ ٠:٤ ٤ ٧ ٠٢ ٠ ٠١́٧٤٢ ٧ ٠ ٠

ل.».•ل.•ل>•ل.•)مبانملاتاتنا(ريدصقلا

٤••لل٩>•)مبانملازاتنال~زلا ٤ ٩٦ ٠ ٤٠ه٠ ٤٧~ه٠ ٨ ٧ ٠ ٠



اتتمو_ل)
~
لا~امهلل٥ديلبلازهامصلاافل

~
،بيمستةيدلبعمائلاوتشلاباهؤانبىرجييتلاةقراف

لاةيامنيف
~

~ناك،لزضه>•نه،رم
ل~م~و،مممملولمبامض3زنم(الأانبمت~

اررقملانمو•ا٥//لولمم~امنما/
~

•ةديدبلالزانملاىلاممتلثاععمنب~رخ~ايقيرفا٦»ن

ثاددحتسامتدقهناريراقتلا-لافاها١٧لريهو»٩٧/يفرخ~لزنمل>رفوتيناررقملانمو
ءة~وايلامالذنبنومددنتسملا~أيفط.،نيفلولاةفك~~بتاورلاو~روجللىرصنعريذ~ود
،لا~١~ىلهف•ىخيبلاىلمهروقميمغاملايفتنك~~ايفاريذهانوبرديةقرافلاحبهأو



ي_~~اروجلانعتامولومةي~ارفوتتلهناحمو•ةئفتنماروجأرذدسبيموستةكرشتلاذو_هل
رو~.لاتفعاضدقبيموممتةكرشتناكولقحهتافحلملانمف،ا٥مميفبيمومتةكرشا~فد
•ةشيوملاأ٨ئعمداكلابىشمتتمتناكروجلاتلتناف،الللواللدنيبةقرافللامتعفديتلا
دددمب<،معووهموهفءوهووومورعهءفووةكرشاولهيفهتددعأىسريرقتنع~دقو

م
تا~_ءوافم

لا~طولاىلاتمفديتلاروجلانالى~ءطةكرشيف٨٧للةكرشة~ةارشلةلمتحم
~

ء~ة~راف
بو_~يفةمباشمتايلمءيفعفدةيتلاروجلاعمبسانتتلتناكماما~فيف2ىانءهطةكرش
لا~أو•ةلثامولاىرخلاروجلاعمةبمانتمحبصتيكلرو>-لاةفىاضعبوجوىرتفادةهناو،ايقيرفا
هى»موومهكرشيفارج~ا~امدملا~~انك،ل٥له~ربا/ناسينايفهنارو-للهليلحتيفريرقتلا
وحىغاقتي

تدا~ف~ا،~ف~اقميفو•رمشلايفةددتملاتايلولاتارلودنمارلود)ميلا
تارلودن~ا•لخلبيناكايقيرفابونجيفةقرافلام-اضلا~طىهامغاقتيناكامطموتمنأريراقتلا
غلعبردةيناكايبيمانيفندملانطةتةيقيرفاةلثاهلرقفلادهامنيب،رمشلايفةدمتملاتايلولا

•رمشلايفةدحتملاتايلولاتارلودنملوم



ةماعةدمل

رولاتايطايتهاتذاك،تان_ةبدم1ال(افو_مو
ة~اثمبمي1لاينةطتدملاوةدكؤمااموسا

ة~ردث<ممن)دةتديو•ايبيمانوااةيبن_.لارببلاممم1انمددءربك~بفت.بيىذ(اسي٨انفم1ا
وأمو~اروي1ا~٧فتءايندثرذأبوأةقيرطب~~ةد~1اةلمه1اوايق_رفابون-.وا،ذرذوادنكنم
ادبيرةتر_رمرةمو٨5م٠هههغلبتامته١سهنأردقيةقطفقذةطشنلاهفهز9رتسو•هنعث~1ا

هوسهو_..٠>و1و--1اأامىحت«-،؟ا(ذكهدنومبوكاوسوسيف(او-.يلذزذرشعحتبة1ا~_انأار~رف
•دنلارامادمياقايفدنوه.و5اوسزةرس.<لامش،ام-ءلو،مديلةلاسىر.ذ~ن5امأينمودنارو_1ا

~افلاامنوناقب..-ومبايقيرفابون...امتئرفيت1اومويناروي1ابط_~يت1اة_ر«ار1اارذذو_مم
اقبطو•ةد5ؤم1اتابو_ر1اىدهنعةلصفمتامو1ىةيأرفوتتل،مدومماولةيرذلاةقاطلاب
موموينزبنناتنلاةلهرملندىذاا،مودينارويللئنيدمورم-دنم<ناف،-سررميفرهأصمتدرو)ام1
نطم.ه>ههزنتنيثي-،ملاةلافموهنارو_1عه.بمبكأو.د،)هاندأ))ةرقف1ار.ظذأ(
تايطايتداعممبمثلثلدادميامىأ،)ةثام1اين•رهم(ة.؟»د1ازنففذنااموسنارولامافئمىرتم
نمأادسباما~اينموينارو_ااد_،5انمايرتمانطه•مهزبتن:انلاخاب_نأعةوتيوءايلارتسا

•يبرفلاناتذلاعحم.بمسددمىأ،>؟مو

ارته.1أم••دذةذاسهىلع~رث_ا~رفنلرذوخ~١مخفبو_رفاثتكاقرقونارراتتلارن-و~مم

يفمو~ارو_1اديمكأنمايتمانطه•ومر1ا)هوهىلاوهردينأع_هوتيو،غنيموريبوذح
،ءدءءه٨7فدذءىهءهلذ«هدءءة~%ر-،«زأ٠دللو-ط/رطأفر5ف~هتوء~٧ثت،١~ما~ا

ل٨هنتءللهدادءابعمشتامبرءبوسرلاعقومتددهيت1ا،ايحيرفابوذ.لة~ات1ا،هءهه«ه٦ذهء
ومئنممئر1ابما~اةيامنلبق

ة~دنللا~زمياتل١شنانياف٢ةف_~~وةدو•ة-،ايمااةلا~ار.

ة~رش«س<ابتنأ~ة~1انمهنادحت~ن١5هناموم٠مو_اممرايأ))يفرداص1ااهددءيف
ة~ءعمقفاوتلابلام1اسأردراوممنبنم1اربتنيثيدبقيسقاطنىلعاممت١لمءهءء«عء«ءهذهذءع
نو_ط)••ء1ادنارنولممه•نم(ريبكلايلولايلام1امازقالابذ.بتمتيكلذبو،ه1٨هنتما
،ءموموودزمنمعةءن>بمإزبتان1اةبءذتفلب،مومهينو•ك1فلوله1دتمز1ءىذ1ا)د:ار
•موينارولانهايةيرفابون-ن؟بانن.ةثالا~ذمويلاود

ةدو~بوم1ابءاولااممهأ،ام..درفعأىرذأتايطايتهاةدعريةاومد،دهتابنيأمتدةو~مو
ةدو~و.ااب،اور(اكلذ5وءايقيرفابود.بلةوباتلاههدء٦ذهدلدةكر.٠>زايتماةقطنينيبوكيوتيف
٠»ذه_،هء-ههيهءذه_وا،دوده:دههءذءهءهه«مه»هءذهدتاكر،،اميفكرتشتيتاازايتملاةقطهون
ىووزوبءومو،زوءوو.يحواماةوباتلاةكرشلال٨ذنم(،ه-ههو«ذء٦ءءدءءذدهدءدهنهءءه٠هوو

نأريرادتتلاديتو>~-فرفلا2:ءء٦ذدىمالوذءء٨ك(ءءءءو))ءه٠:ئءءهدءدلا،هودذءه:ء
ءرفاد1اتقو1افل_اهنتسلللباقهلهجتلئ~نذاففنلائمر_يبوليرترذرطايت»لاة_هبيرد
»اول--تبأهئأرملذأدةيناثلا_دار1انالاقيامنيب



ايبيمانلنكسذ،رملاةيامنرفل_فشدتلاعفومتهفووتايطايتحلاهذدتد5أتامافاو_و•
م~اولايفمودنارو_1ردممربكأثااثامفهوبادنكوةهستمااتطلو1ادهبثلاثلاز5رم1الت_نأ
،ل.ارللةده،ولاتايلولاتارل.د<زممارلودو.ر••غ1ابلايلا-اب>1اهلارهملابو،يبردفلا
•تانينامثلالولحبماهلايندنارنويئممم••غلبتنأن،انلاةم_ة1نثم_

_و~-سدعاتحتأاروةنماكلابابسلامهأد-~موسارويلانم~انبماورةمافمغوبتهتو_ءم
نموىداهتقلانهارااعهولاىلع.اذاف-انمامنكتطورشبلا،هللقتمامي1لاويفنعايقيرفا
ة~يفةلاقميفويش«امكو•رارمتماباحديلوانتمينايبيماننمقمفتسلاموينارويلانوكنأ
بدماورلاةبم،ناف،موممهينويمناريزهم.يفرد1.هلاادددعيفةيندنللا~نام،تيتموس٢
ث_ه،ايقيرفابون.فبهذ1انارذتمليبنء.زتتنملشبرفوتم1اموسارولانمريثكبربكأيه
ءدوبيمببطموينارويىلعرثويمل

لمهيمبنملان6امدنع،»مملولحبو•>ولهيفه.اتنامو-ارويللغنبمورمجنمأدب_ع)
،ايوسموينارويلاديمكأنمايرتمانطه.ء•ةفلابلاوةبوسسلاهتقاطنمطقفةثام1اقفو•ةبنب
هتاردامةميقتردقثيح،سام1ادهب،ايبمانينلندللردصمبكأيناثلهف1ابريبمأدقناك
نأ-دقوتيامدنع،موهوحلطميفهتقاطلماتمبن1اغلبينأعقوتم1انمو•دنارنوهلمه•غلبمب
•رامثتملا~هىوامميغلبمو«و،ايونمدنارنبلم••.ردقيامةيونمداولث1هدغلبت

ة~هاسممدقينأعقوتيلهناف،غنيمورمجنملةيحبرلاةوق1اعافترائممغرلابو،كلذعمو_وم
لماكاباممضيوهتمتيىت-بثارهنلارفدبةمزطرميفةكرشلا،لوأفهلامجاايبيمانداصتقاينةماه
،ايناثو•ريدقتلق).ىماوعأةسفقرفتسين)حقوتيىذلار~لاءةيلامء.لاتاقف.كاةفا5نم
ريغامنمدوبتسيتاثف،هو،نميلهؤملامعنيصتذمويينقتامامأب1مطتيمبنملاليذشتنأامب
•2دد-ءطوأ٩٥٨قكرشنملكينفطأبتاورلا~ثكيفنمهملاةقراف~لاددعناف،ايل٢<ونيبلا
م•••يلاود،مدذتسء•ه•لفدشتغنيمورةكرء.ناف،ةرفوتم1اتامو1هم1ا•1١ادانتماو
يف٠رىودم،ضيبلابتاورك1ذينامب،لامهلافيلاكتةبنغلبتلو•رهيبلاريفنتفمرن
•ليفشتلإفيلاكتنمطقفةثامدا

منكارتتو~ءء
يت~اتاكرشلايننميمهاسملارياامل،امامأ«ويناروبلاعسنعةبتانلاربابرألا´

ة~1ايف٩ذه٨ذءءه2ذءءههءمهءء٦ذهء.ل)ل.)٩٨2(•وهو،~ورةكرش<امنعتقثبنا
؟)ة~املايفهرء(،ءءعءه٦لذهذءع؟))ة~ماقر~(ةثاملافعمره(ة،وتلا

٥٤هام3١أد٤دذءهمةمال.)لط٩( ٦١هءهه»ء٦ذهء5 )ةثام1اينللر)(2ءل٠د٦ءذد(٥ءهعء1هههء٩
ءهءه٠ءهءهء_ذء)ةماملاينم•(٩7،ةكرشلةوباتةكرشيهو،ةيدنكلامزو«وعومم،موم

اين»(تيمهرفلالذءذئءءء٦فدءاءهذءء)ء٨ف(
يف>ءره(تاكرشلانماهريغ،)تطا

رابكىدها~اهيه،ملاهلاأاحنأينةينيدترج1اصامليت1ا<٩٨2ةكرشنا•)ةثام1ا



ل/(.:/2د))هكء(١)(
٥ءههذء

هعكءل((
٥ه٠ءا(

ث~ه،لبقتسلايفدرفزبتئمبث،ستنألمت~انمو،يبرفلاملاولاينمويناروبلاربتنم
•تانيناشلالولحبايوئمموهماقيلانمىرتمنطممو••يلاو«نتنتنأريةوتي

ت~وصتلاقو~هبمكهتلانالاقيهئاف،ةملودةيكمونودهغئيمورمجنن)نمذلاىلع_ء~
نلهمرهغماويبكاددعناكلمتيتللاىءءءءءا٩ذ-ذدوو)هءتكرشىدي)ينعتتاميفمرسلاةفاكل
نمنل~يغارادهتدققلاءل_ةكش.ن~ريراتتلاديفتو•~فلا٩ةثفلانمممملانم
.~وتلايقيرفابوئجطط-نم~نبدتيلاازجغئيمورةكرث«بتوت<مبن1ال٧فتسللاملاسأر
•تائيئامثلايئايراجتموينارويلاديم5~ةارثافعمرشللوموينارويلائمامجاتنا

دراو~اة~ام-،مقرموسرملاوةدحتلامم~لاتارارقلايددتو،موممرياربفمطابشفو_،و
ت~دبء)~(>وموربتسملوليأممينايبيمانلةدتم1امم~لاسلجمهنمىذ1ا،اببمانلةيهيبط1ا
د~،ريراقتلاهدرو~املادائتماو•نميهبورو~نيرقشىلاميلقلانمموينارويلانحشتههءةكردث.

تأزكرمنمىلو~لاةئحشلا،ايقيرفابوئبلةيوبلاطوطفللةهباتةرثاطةطدماوب،سيرابىلات~و
رلودنوهلممر.يلاو_امتميقردقتوامارغهليكءه•امئلكنزيليمرب»•ئمةف1ؤملاموينارويلا

ةمباتملةدتملاةكلعملايفيتلجسمنميتنحاثم،ىلاامليو-متمث،ةدتملاتايلولاتارلودن
د~~نهنطههههااشلادقعةه~اةكلمملاىدلناف<ادي..فورمموهامكو•املق،
،دداو1الطرلةدتعلاتايلولاتارلودنمارلود>مر••رسمب»ممو>ومونيبموينارويلا
•)دداو1الطرللةدتملاتاملولاتارلودنارلودء.ر.•مر-اقودملارومثلثنلق)ىأ

نايرتمائطمء•لقئتتناكةهقيرفابوئ-وةينرفتارثاطنأريراقتلاتدافآ،دهبامفو_وم
ة~دا~لااين~اتيرومجو~ىلااميزوتل~رفلاتاراطملاقلاايحبماموينارويلازكرم
•ةدتم1اةكلمم1او

ايئاملا~رورمبلةمبتلاال»ه-ءءدء11ىء٦ه٤٦»هةنمه-لهههمد-د.ذكه.ادىةكس:ن)وهو_ءم
ةموكعلانمطفضلةجمتن>و<ءضعمرشلانمتبهم،ادق،ء»ىةكرشلةكيرشيهو،ةيداعتلا
م~فيفزباتنلانمةلام1ايف٠ه~ارشلراينلاىلفتظفاحدقةكرشلانالاقيهناف،ةيداحتلا
•غنيمور

لن~،وباوسلبقنمىها-_هشلافههتئاتتلا،غنيمورةكرشتماق»ممل7فو_ءو
د~امناغنيمورةكس:هبتماقامنيمنمن~ىراقتلاتدافأو•ةقرافلاعمامتاقلعنيستلدوم.
لامولللزانلا٥ائببتأدبدقامهاو،~نيرءارملالامولامادذتمابةهافلاامتمايمتمنأ
~ميدفتسللمهلاوةشيسلافورظىوتسعفربت~دبدق،ماعهعبوب،امناوسيدناراينمهرمأو
ل~يمغلتمامئا،~ورةكرشتط،٠٥لمرهرطمران٧فرداصنايبيفو•ىغيبلاريغنم



لامسلاب..رد،ومديقتبموتتسامناو،ةمدذلانورظوتفاك_1اولههلابق1دتم-امفىرهنى1أزبمت1ا
.م>ممتردتس:ءأ-.اء
ق~~م1ةكرشلانأنيبتةرفوتم1اتامواوع1انافءحنيسورةكرشتا~رءتنممذر1ارىو_ه.
يفترشنةلاقمترانث<أءلاثم1ا~_اف.ةقرافلااميمدلتس-فونيب~ثيدنردئةلا

نمم~ر1ابهناىلا٥٠ممو_اممرايأ).قذرهامه1ااههه،رذةينهكلاأاتسمونو_لاأأة1..ه
امأاقاناكساهلدمت1هأوةيةرولاتاثفااساسأوىمثاقااناتملاتلأهقارعنأزيسور́أكرفأاعدا

د~ة_رافلانأ~_هءر__دغتىأأرط-ماهنا؟ةاو1اينفء~اظواانهتا.وبردةث(ائسا«_ى
.ار،-أ~شاظولالةأىلءلو-ءاايناورمتسا

وب~دميدملولانوناكوفةقرافلالام_1اهبماقبارفاقذافيألام~اأايتءار_.ذ،اام5_هم
~~افورماذىلعوىنيب1اريفلةدنفذن1ابتاور1ا_ىا-ا.،بتهاهف~و.بارفلارمبذتلق-د،و•مممم
د~وبقءكاذو،مايأةمهفماد~ولانعبارفادوبمرعلامءأنوبرئ1ا~نتمادةو•ةيندةاا
نمىواكءلأ.~اردإقيت~ةنبلل3شتءهنءوءبتاور1اماميفرظنلاةداعابمتن1اةرادانم
•حيفرتاابقلسامفزنهسلارفدفزيمتلا

م_امسه،ونيبلاهيلمرط«.ى:داءرا.بتدا>اصتقلاينعاطتمهأيناثيهةعار٠دانا_وب)
)•~ريوارت<امبويلدم1ان«ئلايلام<.المبمن.ةثامدافءميلاو-ةويذلانيئمدارذ
ز~ري،زهيبلانعازموم•،يلاو-عاطقلاا:ءفلمسو•تارداصلان...:ا>لاينممو

•لو5رقدافارذةيبرترىزةابلازكريويمئاوم1اةيبرتردمممفدنرااوه

ردة،٠و>مفو_وم
ا_مم،دتارنو_1».يلاو-ناكةيعارزلا~اردامداةمسومجمنأ

مادقأرداريسا_ظومريددسمتيتداراقبلاناهطددتارنويلم•
ا_•ايقيرذابو-.-رااا

،دولجلاتدت_دقو•اما،أابوروأراااهريددتل،دتارنويمم.لو)رقدافارذدو1_ةم_ءتذلب
.دءارنييلمم•وهوزةبت1اغبدامظوم،غ.دمداريفواممغوبدمدا

ق_رطنعريابرلانصق)ه-ر8نيئملامىلع،فبانوءرازم1الءهدتو_وم
ل7~لا

رو_.لاىتدأرهيارز1اعاطق1اوذةقرافلل-ذ-قلارو..لانالاقيو•ةقرافلالاموللم..لمدا
متاوميلقلاوذ

تامو1ومداامم-رفوتةت،رف١رهو،موللرذوهةيبلة٠.ردبرةفلاطفت-وةتا
م•رممو،راقبلامودللةجتمداقطان1ارذرمشلافاد،ار))رمامةيدقملاروهلا٩_وةغلب
ر.للىندلاد-انءويثكبلتترو..لاهفهتئاكهةو>-ارفااةيبرتةقطلفرشلارذاد.ار
•موموسراممراذ١رذلامترو،رم،ؤمهبصوأىذ1ا،اد،اره)غاابلاىرممئكاىكتنلا

اددءناف،لامداسأررىازيكرترثلأةيراجتلاةعارزلام..هتامهتوف،:١1فوااةفافلابو_هه
ل~دنرىأن1فو_و«قدا،ةليلقلارو•لاهفهق-ي...ننوتمتيفوسةقرانلانلءأ



لاقتنلايءوعضوم~.ز.هسيئمذلاةة»فلاةنحمزتو•ةمثاعلاىلعرزيددمتويينمذلاريم>إولا
هه>»نمةةرافلاعمازملا،لامعددعوفنفخنا،(وء٠ىتحو•ووورنمهنايةثماعلاعاطةرب~اف
ىلال٦»»مةثأقلاىلعنودمتهينيذلانيحلفلاددعد١دزاامنيبءوو•••ىلا

مم••نيبحارق،امبرخديبلانيعرازمللةيونسلالث<امثحلارذاص_دسوتمردقي،~ذل_اقمبو_ه٦
و-ببفارلانامثأعافترااانثتساب،دناروه••ودنار

~
.بن.«.قاطننأرابتعلانيوبذخلاعم

عساوب،ارضلا
~`~(•

نييلمنم)ر>و٠رهنيبوغببللةكولمملاةيثاملاناهطةمبهب1ةتءتانبتسلارخاوأذنم_هم
هردقىلعادحىلاسأرءمم•••هرادقمرخفننمدهنمةيونسلاتاهيبملاتهواوتامنيبءسوؤرلا

ة~امقيستمتيرتلاربثاوملان_هء1>1١يفمهبلإ<ء،زا.ءتاونسلامظهمرذوهسأرومه•••
ك٧متسامتيوءايقيرفابونجىلا

~اييبمانرذريةابلاح_ذيامنيب~امنملءء•»لاوح
هقلولاةهردلابايقيوفابونجىلاردممي

ددحيوهنوءةيثاملاقيوستايقيرف)برغبونبيفمودللاةرابتىلعفارمثلاسلبمولن~_.~رم
دقو•ايتيرفابونجقوستبطتمةيبلتمتتنأقلاجاخلاىلاريدصتلانمنيجتنملاعنميوراهسلا
أاو-لاانهسلبملاملنن

ناف،لةنلافيلاكتاميسلوءةيلاهلا~ديلاكتلابدبسبهناساسأىلع
برنءقر~رفعيبلانمنذااملذبلوةيملا~اىوسلارفاهريغسفاتتنأعيطتستلةيبيمانلاةعانمملا ك ،٠ك_ذلةبيت،و؟جاخلارفريدصتللةمظتنمقاوساأاثدامتيملرلاتلابوه)`ةناهملاايقيرفا
تايمكبح_ذلابمايقلاببيامدنعلعحةلاتاونسرذةيث<املانمةضثاغلاتايمكلاعيبامودنكميل
•ةديازتم

ةيديدحلاككسلابربثاوملالقنلءديازةملا،ءمتلاولااساسأرلثنلابهناركذمءموممرذو~وو
ةر~ىلع~،ايشلاسلبمحوسءنلابلكث_حايملانمىهةتنيناكىذلارملاءايقيرفابونمبىلا
ن_.ى~ذثنءن.رههم،وياملرايأر.ذءء-ا1ذنم.«رااب..ر،دبتللايل.سموحللاةجلا~يفعسوتلابموملل.ا
د~نيتنوذتورئءة_ا٠،هيفتيث.اء1ايبرمنمءامئاركء•ناهلوقايقيرفابونجلرىارزلاداحتلاردم
~لفللابيرقتنكملاريغنمتلمدبدقةفتوملاح_ذلاولةنلافلاكتن8مساكلتمنعاولخت
•ممشسعاوبسكينأةيثانلاقطانملارف

.ء
•موةحفسلا،ركذلا-:لاعجرملا،ساموت)ى(

•ةيملاهل:رإهسلانعاريثكايقيرفابونجبفةيييمانلاراقبلاموحلرا.هسألةتمكم



لوكوقلادولج_أناب

ب~>ءج.تثيه،ملاهلابذامعوننمةعانمهبلاةيهيمانلالو5رقلادول-ةعانم-دهت_ه•
ابيرقتةيلودلاقوسلا~دمدوزتو،ةذسلارذدل-ةهاةنييلمهرووءر.نيبءتاريدقتةدء
ادقتويو•ةعانشلاهفهميظتت.لوكرقللايقيرفابرغبونجس~موةيو•امتدبا-

بخل
دقه،اأا

ةدايزةيأنأو،رابتعلانيه_ةةادذملاخانموة.تلاذخأعم،رذرلالمحتلىوصقلاةةا٨1اغعلبم،
ةدياتملاريدمت1اراهدسأىلع.1ةف-ةوتتسةميقلازيفىرفأ

رفامنمناتنثاءدازمللرودثلثقير،̀.نعلوكرقلادول-عابتءيلاملامملنسلاب-ومبو_ه»
~~ةلتادنارهنملتسوتملارفراسلاتفترا~،~رمناهلاريذةدهاووةدحتملاةكلمم1ا
ردتعامدنع،م،هوريفادنارههنمرثكاىلاوءموهءريفادنارهمىلاموه•رذدلبلا
~دقتلشيو(ه)هاندأءلودبلارظ،ا(دنارنويلمه>روغلببلوكرةلاتاردام؟ةميةعممبم
روسنأنممغرلابه،ار5فءهوهلبمفونمرساثلانيرثترئوء)دنارنويلممهرهدحىلارفا
ةدميجلاةيعونلانمذولبلاتاظدقف،تادنارلرااوحرادقمبء٠٠فننادقلو5رةلادولبمع.ا-ة
•ةدي-اراهسأشقمت

~داحتلاايناملاةيرومم-نمرابتاوييرتث-ةيبيمانلادولجلامك~نأ.ريراقتل)ديفتو_هم
ابوروأرفىرخأذلبونابايلاىلااضيأدولبلاعابتامكء)ةث~1اينم•(اي1ا1<.او)ةثا~_ازه.م
هةي«غلا

ىلعرشنللث<_وءكامسلاديعىلعةلماكةرةيسايقيرفا_ونبلةيلاملاحااش1ارديست_هء
~هوءسيفل!وجلفرذلمهتايقيرفابونجرفاهوقمكامسأديصتاكشعستكانهو•رام،كما«مس
تدافأءموممرذو•تاكشعمرفوتاكش.كلمتو،ةكوتئسةيوضعاةئنساو.ريبكدهىلاةه<ارتم
ربدفرتسلادئارفلاةبيت،فارقنلاةفاهىلعوضوذةلاحروبفتذاككمسلاديعةعانمنننأريراقت1ا
لبقتسملاتلامتحاناليقدقو•ليم٠)امننعغطبرتلا~~لاهيعةيامهةةلثدنمنمضديصلا
~تدفتتسادقراشلبلاكمسنمةنوزنملاتايلانأفاهةديث5لدبلا-سوتملاولهلاريبدةلا
متداعانكمملانمدويمل

با~أدوهتركلليوكاتقورملابللثتيسوءريديبئنلاام~وىلاا
>~دلناسلردقانا،ةيلسلااهدادعاىلاكدسلا

لقدقف-ةيبيمانلاهايملاريدف~اةيمكهحبمةدئ«تللقنأتاروتلاهذهرئأناكدقو~مع
،راثابلا~نمديع1اةيمكتلقامك،موههو٠وههنيبةئ.املابءهةبمنبديمهلاةيمكعموجم
~اج:انغلبء~اذلةبيتنو>ةثاملابهوةبسنبءاقباسةعاصلاهنهةماعدل~_ناكىذلا
ب~هملاكسلانمىنجيىذلاح_رلاناثيحوءطةفمومهرئهاوتسمتلئمءممرذبدلومل.



ىلعوراهسلاىلعةباقرللعضنيىذلافذبملاكممملاقوحسمح.رنم.ر~أةسفىلاةثلثبرثكا
٠.هنمتنفذناراتنلاوبةنأتاريدقتلادعمأنيب_و.داءلكشبتادثاهلاتففننادقف،ريدستلا
)هوءبلهملاكمسللدنارنويلمههامنمموهم..رذدنارنويلمههىل)>ومهرذدنارنويلم
رفهديعمتيىذلا(راحمللييلممو،كمسلاتيزلنييلمءو،ىفجلاكسملاقومسلانويلم
•)هاندأعلودجلااضيأرل-،ا()زتردول

اهفادهأدحأو،ةيكمسلاةعانمثلاميظت.ايقيرفابونجرفةيداستقلانوؤثلاةرازوموقتو_هو
م٠.ههب~هايبيمانكمسربدصت،حوسين~ل_امسفنايقيرفابونجتا-ايتهاةيبلتنامضوه
قودنصنويلم٠>ىلانييلمدنم(_اهملا~انتان.~هنر1اوهريدصتمتلثم،»مه
يفمن.ردقتةسنتلسرأدقو•ةيلودلاقسلايفيقابلاعيبو،ايقيرفابونجىلا)ايبرقتر~نترك
ثيح،٠دلهر،فايقيرفابونجىلا)ءرتمنئن٠ههههه(~فبملالمسلاتوحسمنمةل1»أ
ىم،أرهسبىأء)ىتملانلع1ةدحتملاتايلولاتارلودنهارلوه)ل)(ةت.اثر)وسأبتهيب
ه)ىتملانئللةدحتملاتايلولاتارلودنمارلودلهه(ةدثاسلاةيملاهلاىوسلاراوسأنمريثكب
راوسأىلعديزتت،اكبلوملاراثلبلاوففجملاكمسلاقوحسملةيلودلاراوسلانأركذ،م..؟ممرذو
•يلا-تلار1-تثاءاارذم••تثاملا،رذم٠ةبسنبةباقرللةهضاخلاايقيرفابونج

نأاهنم،ةقرافلاناكسلاقلعةيئ-راثالمسلاديهعائهةبتلحريتلاةمز_ن.ا5دقو_ه٦
نماهمر-امم،ةريبكلاةلماولاوبمافوأةوقنمةيبكةبسنح_رستىلاىدأبيلهتل.اتايلمعنمرهلقتلا
مهه»م.رثكاسيفلاوجلخرذيلماهلانيبناك،تاقولانمتةورذو>ديهولااهلفدردممم
ةنحمحاضيلو•عينمتلاعاطةرذلامولا..عممدبم~ى،يلاوحنولكثش،نيرجامملاوبمافوألامعنم
ص~تمبمأبيموستةدلبناممهوريانيمرءاثلانوناكرفةيهيمانلاةفاحصلاتركذ،لامهلا
نعاشمباوأابنيذلا~امسلاىدايعنهتاثملا~فرفامب،لم~انعنيلطاولاةةرافلاب
>لمع

~ هقفاري،ر~اك7متسللةرفوتملاكامسلاةبمكبذفافخناكلذمةلصتملاراث~لانمناكو_هم
ناف،ةيلحملاقاوسلاريذننطلا~انمليلقلاىوسعابيلهثأعموءرا~لارفديوصت
ما ناكسللنيتوربللنمثلارغفننماردمهمامودناك،ريدصتللبسانمريغعمننموهوءباهملاكسمل
•ةةراف~لا

ةعانمرذةنيومب.اودبرذقيةحتللةنجلايقيرفابونب..ةموكحتنيع،م،هوسراممرادارفو_هم
هإبيبمانوايقيرفابونبنملكرئءكامسلاديم-



للودبلا

،لوكرقل)دل-نمتاردامثلاةميقوةيمك>ايبيمان
مر»م~مر.مم

)تادنارلانييلمب(



هكر_~امساودلملا

أمداهنلااهنالأةبروصه~ا

ك)٩((رهه((٩ء)اةك)مأكرن

1ل

مقيرفابوج_)
اعه1ههمهلذءهع
ءه_ءهءذههه)كلء)
٩)ءذء8م(ء4•

لببذم

٨/لل/نل)٩~ل)2(2(
٨لنطذى
٩٨دهىةن٧2
٩ههبى2:

لاتكرسلاماهبهمان
~

)~~ههنيلتح́_اصماملىتلاةهمنب

دنارئهمطمار٩

دنار~لورل

همهفممسنوهلمء.ر.
نه.ره•امنمممسلا
نادنارلا

طاسنلا

،مويثيللاتاماخ

ءتيانوفيلبملاو

،تيلودسيمللاو

تميلاتيبلاو

ةفلتخمنيدوتةطشنأ
مسنارويلاوىهاملاب~

ةسبسنلا.زداوملاو

سامنلاجارننسا

صاملاجارخنسا

مريناروبلانعبيقنتلا

ساحنلاجاوننسا

راعنن~لاكن

٩ه-٥ه1ذط٥٦٥ط0ذةهههطلله٥٥~رث~ثت
م-سسدم~وه5٤هاه)٨٤٧٥٥١٨هله٥مةم)4•
يفجاتنلاغلبدقو•ملاملايفسامللمجنمربكا

طايقينويلموسرومومم

•ابيرقتةددتملاتايلولاتارلولنممرلهلداميدنارلا)ب(



هكرمنلامسأودلملا

ىارمساورماحكا٠.از)و
مسارويلا

مو~اروهلانهبمقنتلا
ىهانلاو

ج١~اوىه~اتانكه
مومنارهلا

تازكرموسانلاتازكرم
ندا~~اوتميملا
ة~ا

)٩هها٩ذهمل(ا~ىئورمبنمرمدتوكلمت
اهلةمماتةكرشللفنم)صاصرلاوكنزلل(
ةههنله)ءذه(للهدهه٩ه_ه_اذه٨ىهدت

)_٩٩8(2لعىهل~اهةطل٩ها٩_(هة
نمكنزلاومارفلولاورمدمقلاجاضتمامموقتو
الأ٩للءذعه~امفرعتةهماتةكرشللف
٢ذهعطةكرشبتعتو•٩ههبممهم د~~٩هء٩
موهمىفو،مهلقلاىنكنزلاىبتنممه~
تازكرمنمامتمانطمهوممجاتنامتماق
•ا~رفابونبىلاممهمبمتلسرا،كنزلا

٩)نذءهههلنعذههةكسثيفممسلاةههلغآمةمهاص
،)تالامم(،ء~~~~)طءو~(مءهه~

سانلانعبيقنتلاإموهناروهلانعبهقنتلا
ةكر_~مسابفرعتاهلةمباتةكوشللفنم

٦ه~ 4للههلهل_ه1هلد)(ه٩ ٩هع٩
نو__~مم<كدطت،)ل١ل~(مام)4•
يفموندبيلوملا~إراهنلاتحتراتكع
مبنمنوكيناعقوتملانمنكو•ودنوصمبتوا
وبكا،مول٦يفحتتفاىذلا،زمهجتوا
٣•)م•غلبيج،انم،مهلقلايف-~مبف
ة__اعرلاتمتىدغودقو•ماعلايفايتمانط
-__~صتدهب،اولمملئاوايفةنصلاو
~هرةاسنلل

رم



أكرنلامساودلبلا

امجاتنلا
~

ءزلياونارف
ءكنزلاديكاتازكرهو
تادا~افتازكرهو
تادهتي~و،صاهرلا
تلهليهوءكنزلاوصامرل١
/_دقلاتازكرهوءكنزلا
نصفنتلا

رمدمقلانعبيقتلا
بهقتلا

•ايمرغنهدمنملانابلولاسارلودنممر.وللامبينبلرفدملاههنبلا)ج(



٨/رك2/٧ل)٩٩_777(
٨ل٩طذه

٨_هل27
٩٩كهك٩

طاستلاهكوضلامدماودلبلا

كههذ7ىهم٨)4•

٩ذه7ذ-)ه2ذدهم
ة~اتدكرشيهو
ةفه2ذه)ه2ذدءةك٠لل يس
٩ه_هههتاذهد>()ط.)٩22(
ةدتملاةك~انم

ىمظ~ااي.اه_بل
ة~شلاادكىاو

نودبرماعمرسنويلمم•ر•
ممسنييلمم٠رادمارمس
موهتديقرادصارمسمبلضفم
تايلولاتارلودنمارلود
دهاولاممسللةدمتملا
_دمىداعممس.نيي_اممر~

مرعسنم_لمهءرادصارعس
نمارلول)هةميقبلضفم
ةدهتلاتايلولاتارلود
دهاولامرسلل

مرسأنماممس،مموم~
رم__~ىلولاةيلمتملا
نمرلودم••تميقرادصا

ةد~اتايلولاتارلود

نويلممووإدهاولاممسلل
رادهارمسنودبىداعممس

ءة~ا.زد~ا
موهناروهلائعبيقنتلاو

مدمنا~انعبيقنتلا

موهنارويلانعبيقنتلا

مرمنار~١نعبيقنتلا

مدمنار~ادهسكا

نداهملانعبيقنتلا
ةسيسنلا

ساهنلاتازكرمجتنت
ةتلاتامانو

مرناروملادكا

•ابيرقةسملاتايلولاتارلودزم.ر)للدامييسرفلا<ذ:رفلا)د(

هعه(ه~لذءهفأهرمعمكاسلامببقملا
ءه_ءهءذ~ه)9هلا)٥_(ءهم)ء4•

هع٥1ه~ءذءهعألسعم(از_لاببمفسا
ءه_هءهءذهه٥)5هلء)ه»ء(ءهمءءه.



أكرنلامساودلملا

ينيلرتساهمنبنوهلم٥.ر.

ينهلزساههنبنهملممره

م
ن___موسمنهيلما•ر.
ل١مسم̀ا

~
راده١رعصبةيلضف

تارلودنمدهاورلولهردق
و•ر••ةدتملاتايلولا

لانمانويط
~

ة_داملاممه
رلول-ردقر١دهارعممب
تايلولاتارلود.زمدهاو
ةدهتلا

مرناروهلاجارننها

هسهسنلاندامملا

١/ل)د2ل)(همء)(((
١ءدهذء

١هعءل()
رررررر

رامنن~لاكن

هذمنوودههةكر_~ممسائمةئاملابءورو.كلعت
م__~ريدتو~يتلا،ورمهورهروىه~
جاتنلاغلبيسو،مبلقلايفديهولاموينارولا
ا~ه•ل•-ا٩ل٩ىفىريدقتلاىونلا

موهناروهلادهسكانماييتم
ةكر___~يفح1اصملانةئاملابمءر)كلعت

~~
-م~ررلغ.ا(٨~~اى~~~،.ءد~~ملءأ

ا
أ

)لللكم،،~،،اند

٨ودممطةكرشيفحياامملانمةئاملابمورمكلتها~ذلاءمويمدكا
نداهمللجتنمربكأيعيتلا٩ه~هه٦لههمهم١4~ءىقنملاصامرلا،طهنلا
ريدتوكلمت7ء~طةكرشوءميلقلايفةسيسنلاءةرو_~اةففلا
مويمدكاوكنزلاوىهاصرلاوساهكاجتنتمجانمةسمهتابتنمء<كنيئلاتايئكرم
ئه١__~ديحولاكبسلاكلذ5ريدتو•ةففلاوءخ_~رزلا،ةهبناب
.ميلقلايفصاهرللنيدي-ولاةبقنتلالعمموكبدلاودي__~وأث__اث
بفحاامملانمةئاملابهو٨~٩ةكرشكلمتامكمو~امرجلا

7هانهط_ه(هله)لهه٩ههه~مك~ه~رث
ند١____هملافاشكتسالاعأبمايقللتلكشيتلا
رلخاد،صاملاوموملانافلاأانثتسام«مللفتساو

ةكر~تاكلتممفلأتتو•_ور~ةكرشزايتماةقطذ
.زم_~دتلاقوقهنماراتكعمممرنمهوروه
يفةه٧فلاويعرلايغارأنماراتثع٠•و)ء•و
نيتنوفتورغةقطذم
فرصتارلةهباتةكرشللفمنمايبيهانيفطهت
ةكرشىدلو•كههلفهله٩هه~ةكرشمساب

س١_~كاوديدهلامانبةمافتازايتما-~
مو~~و!ارتيلاصتقامدعتبثدليفوكوكيف
~فىرولبلاموهسلكاديرولفجارنتسابةكرشلا
يفح_اامملانمةئاملابو~كلمتو•نهتنوفتورن
~نتسفذتللنممزتناركمبنه

موي~اكلاديرولف
تازكرمو•ىرولبلا
بيقنتلاوءنتسفنتلا

ةسيسنلاندامملامسصأنممهممنيملمهره
ها~~را~ارمه~ل١

تايلولاتارلودهنمتارلول
نو~لمم.ر.وإةدتملا
رمهةيداملاممهلانممره
تارلودنممرم~اهرادها
ةدتملاتايلولا

نتصفذتلاتاركره~~م~ني_٦ر>
تارلودنم.ر.ماهرا~ا
ةدتملاتاملولا

سانلانازكرم



ة_~راةملاةيمنتلا

ةيلاملا~اروادتلا



،__فةيدادمتقلاعادغولانعةيساسأتامولمم)`ةعاذلاةنبللقباسلاريرقتلانم.ذتيس>
ةد~~دعملالمعلاةقرونمتتوهةيبن-لاةيداتمةلاح1ادمملاىلاىعاخه-وبةراشلاوم،ادومرب
اذ~يفةماملاةيداتةلاعادفولانعةثيدهتامولممةصا.ذلاة،..بللةيلاملاةرودلاىلااممم،دقت1
صذلتاهنأامكه))و/رو/دو/موومء(ريرثتلااذهنمنيرمثملاوءدا~الصفلارظنا(ميلتلا
تا.ارإةمن»ايفقيقحتللمكاحلااهندعتلاةيكطلاةن.بللااهيلاتل-وتتلاتاديموتلاوربهاتنلا)أ(
ا،تلاتارارقلا)ب(أ>٥ممماع.ذ_ةويتلا

تا~~~وتلا.قلمتياميفميلقلاةموكحاستذلت
:ا)ز(أةروكذملا

~
ا~وميلقلايفنايساسلانابزحلااهندبرعأيتلاوعمدفوهلااذهمةلصتملاأار

ةك~أنعةيليمكتتامولعمهاندادرتو»نراوملاودقتلالولابزهومكمعلاىتلاادومرببزب
•ادومرب،ذةيبن<-لاةيدا-.لازناا.ثلا

مهم_~رقسلملاءنوثلثلاوةثلاثلاةرودلا،ةماعلاةيسبللةيمسرلاقثاثولا)أ(
هثلاثلاقفرملاءعبارلالصفلا،لولادلجملا،)دل٨/23/33هد.ا



ء_~ا:..ذا»انام)،أانلاة_ا>ثاوذادحرء،اىسوتووه٠ىلاه،<وهنمةرتفلاتءءء؟-)

-~نهرأ_:_،لارذداثعافتراء،دحا-<ىذلاةرهذافلانكاسلاوقدانةنلاقىباطلالولاماتلايف
ب-~.سنأ5وءدوكيلايفأانبلاةعانىتأد_ءي:؟_ردتلاعسوتلانمةوتذبتيو،و•موماثرذاوأ
ن-.رىميثلاةموكثماءمتئنفر»ادوتلاواهن؟ادسلاةعانبميذةكر-دلا>اوبحوهريهلاماة1ارذ~ف
ت،اأ•اء_ا،ك_فل٨:و.ه•مهم،اءىت-دو5رلارم،ساد.وهنيب_دومربلاريمهنلةيلنهملاةتماراةمهلا
ن~،ام.أذتنم.7-_ةدوكتهلاتقلتوء~ان-ااداومتادراورذةللدتافاممنكلوةعدغاوتمتاداءزكاندح
هأان-1اتابلط

انا_.ةلاعلار_زووأارزولاسيئرزنوبيث>ءد»بد_سلاىق_اومممر..اربفمط>ابن)وروفو-ه
ءتارشأهااناوعافترلار:سعفترادءيلامسأرلاقافن١)ناهيفلاةيباسلاسلبملاماماةينازيلانء
قا__~؟انانر،ناركذوء٠وممماءيفاهددءدادزادةينابلا٨ءارختابل...دلثمةركبلا
ء~أد5أأارزولاسيئرنأىلء»انباةعاندميفرثدىادم،ها..بتاىأز-ز-تلمدلسي~وسر1امسأرلا

ارفغأابب_ا.طمثودندلا~ةنمل-ارمىلءةموكن~اهتدىأىذلاأانبلانهانربهنيفنتاةيانءلآلذبتس
.٠٠٠مممأءتا_ار>٨ذملةء-ت،ةبول٨ء1اأانبلاةداىالامءامهبنةما٠ذشو1ار.ظنلا_،ةثان<هلاىلع

ل~اش<ةيندنم1اةيكلم1اةن-هللاتاديموتيفر.ظنلاد--_و،ووءمماءنمريثذلاعمرلايفو_و
،ك٧__دمنسني_دوموبلاةبسنة،دايز)ا(•يل_املاطط.:ةموكه.-اتنىاءادوهربروفنالسلا
ةد_هملاتاد-ولاددءةدا_ز)ب(أةئاملاوذ٥>نمرثكأقلاةئاملايفهء-وهنمنكاسملا
تاد__.-<ولاءوتس-عافترلا)ربن(أدود~الند1اوىذلةد~1اتاد:دولاامميفامب،راء_لل
هر.:ف«ضلا~٠وتسلاتاف

ن~ذ:؟لوأو>ناكسللنيعردنهذيفنتيفت~هدلاتأه_ةنسلانمهء<شنحبرلاالنلا.٠:دو-و
ءة_رك.د_ال.<ددتلأءرذثتي،ةينك_ةدث»)منمف_أتتةراتلمةق.اهنمىلءقبل~-وءوءنيمرشملا
مد-~نأةل.ففم،)لزانموأقق_(ةعا.ذةينكستاراةءقلع،ةيئانثتسلاتل1~ان::_؟_يفلا
ءت٨إ،::ار1ءةدأاذنود_وألثأةدئافرثسبوأقوسلايفد.اسلاةدثافلاصدسب،_الملار1اادنزمرق
ن__ة،وافتمتا.دردلكلم1)حم:ذمهسفنتدولايفو»-.ر_؟اتومممتاراتعد_د>بتنممم~كاذبو
قس~._ةهوك-دلا.اذفتنهتةلط~اه~يفوهاهنوةلت-قة1اةيلاملاةدعاسلاعحنلاتبطةيمؤت٠:>_اةبا.رلا
هتارا><بيلايفةلوتعمريغتادايزةيأىلعزاارتءلا



٩.::3́ل..ا٦ل)8ةك)727ا
همهاهذء
ةعههه227
٨ةه:ء١<

لانوناكيفاهنمهاهتنلاررتملانكاسلاكلمتت~زاعقوتلانمو•):~ىدومرب
~

د٥موربسيدملو
نأننورذلاو.نكادمملام٥فها~ذثينارظتنملاناكسلااريخااهفل~اناكساة~اراممتنايبءىلوتتو

عاب
٩

هرد__~امدقمعفدين~اعيلهتسيواراةع،كلميلثدومربصذشىلانكاسلاهذهنمنئدسمل
،ك1ذو١_دومربارلودهه•وايدومربارلودمه•نيبتنمارت.ايرهمثاإ٠دمقوىدومربرلودوو••

بايناثوهو،دتهل،هدلوودليفرت.•تهندن.ردقل<نم٥ريان_ليناثلانونكيفوسم
ىدو__ربرلودنويلمموههمعجمامناقفن،فوسردافلاوماولانيفا~٩ةلانا؟ادومربروفءاونلا
•٠«مهماعةياهنماهلامكتدساررتملااانبلاعيرادثمفلتذمىلع

تاراقملاوسن٠ارلاكلتماةمايس~اا~

.اميلعةماقملاتارأقملاوأانبلايغار~لنييدومربلاريغةزايحةهلمعىلعةهلذادلاةرازورطيستسم

ةدا_~زثادس:ىلافدهتةساسةموكحلاتبهتنا>ممهربمسيدملو~لانوناكمميفو_ء
)__~،نييدومربلاريفلةداتملانكاسلاوتاراقعللرثونسلاراءءلاةيقلىندلادتهلايفةويبك
نودنييدومرمبللفلاكتلاةطسوتملاوفللتلاةضفذنملاسنارلاونكا~١•.%افت-لاقاارثدؤيس
»حاوس
ر_~ةماعدءاوق>وممريان،ميناثلانونكويفةموكحلاتعفوةساسملاهذهقضتقمبو_٠.

•يليامقلعتاراقمللنييدومربلاريغأاش

ىدسربرلوده»»نعاهئارئمنمثلقيليتلاونكسابيلعموقيليتلاىنن~لا)أ(
ةيرا.بيلأةمديقلالقتل~ا-طرشبوأاشلان_راتنمهتماون_ثلثىدميفر:ا.ذنكسايلعىنبينأ_!>نشب
´ةيدومرهلاتارلودلانممم»نمةيونسلا

ن_~مم.دنعةيونسلاةيرا-بيلااهتمبقلقتلونكساهبلهموقييتلاىب:زم~لاوأ)ب(
´)ىدومربرلوده»>اقبا_تناك(ةيدومرهلاتارلودلا

ة~_كرتشلاةينكسلاتادحولك،صاخينك_عمشمنمغلفدتيتلانكاسلاوأ)ز(
ىدو__~ر~رلودوم»نعلقتلةيون~اةيرابيلاابتمتتنكىتم،)موبنمودنوك(ةيكللا
»ىلومربرلوللء>.اقبا،ءتناك(

،ة~ا.الاريزو،ناس•>.ونوجديملاركذ،ة-رامملااافمأنةلسمأرلمادرو_»
اراتكهمهممغلبتادومر.ةيكلاة-اسلانأ>ول»رعبامناسن>هوفيبايملاىل<لامامأ

.ةدحتملاتايلولاتارلودنماد-اوارلودىواسيىدومسلارلودلا).(



اميفةيلاتلاتاظحلملا)هله~امةرقفلارئفنا(ةينازيملانعهنايبيفزنوبي؟ديسلارثدبأ~مم
داس-~لاامههلادنتسبنهتللانيتيما_لانيتماءدلاىدهايئدو،ةحمايسلاةعان.هب~تي
اركذدقف>يلحملا

~
تدازامكم،م.ه~هماعيفهعهم<بقافدق»ءههماءيفنيحئا-اددعن

تا.ارل٠ف١ناركذهناىلع>)ىدومرمرلودنويلممل•(ةثامل~ايف)•وحن.اهوقفنأررتلاغلابملا
و_بلاقيرطبنيمداتلاراوزلاددهرمقانتىلارهشلاكاذيفتد~ادق»مهربمسيدملولانونك
ة-~سلاكلتىفلقبملمهددععممجمنكناو،)ةفايسلاةعان-لذدليسيئرلاردمهعلامهو(
داز،اقاشارثكلابناجلاىلهم.ةقبا~اتاونسلايفهملعناكامعابيرثتةئاملايف)ةبسن.لا
ةئاملايفءهر)ةهسن<وأ-رثازءل•»ىلاوهىلالصتةريبكةدايزرسلاقيوطنيداقلاددع
نوتليماهوأانيمىلالصتةيفامن<اةر>ذابدو؟ولةبيتنكلذو~قباسلاماهلايفمحددعهيلعناكامم
٠نه«٠ناسد

انازنوبيجدمسلالادو_مء
م لاعمرل~ابةصانذلاتاؤبممل

~
رو~~ددرتسكت٠د.مماعنملو

املانمنافائ~اهنكلوءادومربةرا،زيفنيرفاسملا
~

ةيبا>بيلاغ_ورتلاوملعلاةلمهرثدؤتنأهبفلوم
يفانلاىراتبتلادكاشنلانمفكردقديلوتىلاامناوبسفميلقلاىلاةقثلاةداعاىلالةيرابلا
لذ~~~ةرورغىلعادبدمثا~اتدئامك»~اهلانمةريذلاةثلثلاعابرلال٨-ميلقللةبسنلاب
>بههرتعغوممهمابنهمثاسلارا~شال.-انمةق~دوسبلروهم..لا

ينادومرباورازنبذلانبئاسلاومبمن~اىلامبلقلاةم~سةمدقملاتاأادمحلاريثتو_مو
س~ايقلامقرلانعةئاملايفهرمرادقمملالقيلمقروهو،امئا<،هه٠،موودءءممماع
ميناثلانوذاكيفنمحئاسلاددهعفتراامكهاحئاسههممههوئدوم«ممماعيفل..-ىذلا
يفو>رمرادقمبم•مءريان،

ءحئا_م•م•هغلبفمدرممرمانيميناثلانونكيفهيلعنكامعةثاملا
هةيميبللااهتل~تهاهتسادقةحايسلاةعان-نا.ةموكحلاداقتعاديؤياموهو

ماعيفلماعهو••نمدازدققدانفلابنهلماعلاددفعمبنأةيلذادلاريزوركذدقو_مو
بهكرتيفهتللدهلربفتةرتفلاهفهل~ثدحدقوءموهمماءيفلاءوم••ىلامءموم
موىلاوونمنويدومرهلااهلفشمقلا~اظولاددععفترادقف•قدانفلاةعانءيفنيلماءلا



ا_اف.ذنانييدومربلاريغامملفثيتتلافشاظولاددءنذذذماامذي-،فثا.ا_ولاددءعممبمنمةءاماايئ
،ىدانفلايفالعلافشا.اذولافدعذناكدمممسراممراذار»-و•ةثام1اوذه>ىلاء•نما_بمانت
.لبقتسملايفةبسنلاهذحةدا-زعقوتملانمونويدومر،أ~:دشي،ةفي-»م>.ا.د،ددءن1ابلا

س~بملاىفةفراعملاأافعأاءرثأةلثسأىلءادروء٠وممربمدسيدللولانوذاك٠.ره~ء٦
ق~~~_امفةهوكحلاةسايسنأثبانادبةئداسملاريزوربتدولوو•هذ•رءديسلاقةلأ،ر>اسلا
ناسلاثلفيفتلروتتلاتاناسبللى-ذلميل_امسفو»لأنفلا_
ةعان_ومننمدحترتلالاوهلاشا~ءاممتسايسعمغودنءءاهراب_؟ايفةموكت~ات.أ:>أ_مم
ةتدايسلاةعان_يفنيلهؤملانييدومرلاددءةلقلب(´ملقلامجت»ءى)أ(•~.دزة.-.ا،~ا
رسسس-اتملاومءاإذملالثمةهاسلامدتبتلاقفارملارفاوتىدم)زب(أنلحلا~ةهمربلاأه~د.ث
نوك،نأيفدبن_حايسلانمنيمداةلاددءةدايزنأىلعةموكحلاقفاوتو»لاهء>لثنلالثاسوو
ة_~اندم´نأكردتهسفنتقولايفاهنكلو،ادومربيفةرفاوتملاقفارملايفعسوتلاةبمن<ادودهمم
هذدريفوتنكم_هنافائأو،~نيمحتلازفاوحىبن~رسنتنأنود_ةنكاسلظتنأنكمي.اةث:د،فلا
ع_~وتدبحامسلاءوهبرد-رمراقعكيفة-اتملانكاملالفدمثت3دثهنيسحتىلءلتلا.ز:او._ا

و~اةروردغكارداىلعةيلاحلاةسايسلاموقتر:رغلااذهلاةيقحتو>ةمثاة1اتاراتتلاموفدود.~
وهو،٠ممهىل)٠ءممنمةرتفلاى~دمقلعايفافااريرسههءا-ردةةدا-زبحام_1ا.درد-،_إ
ايعقاواةافتاقفت_ههأدتتسيامو،ةرس~هاددعيفةنسلايفةثاملاقذ٠رمءدتومنلدنهثم_ام
»همسفنةوتفلال٧فعقوتملاما.تلاىدادمتةلاومن1الدهمعم

ص__درملاةفايضلاتويبوقدانفلانممه•لانهناك٠•ممهينويمنار_ز-ةياهميفو_مم
ن_~ههمدقتدقوهنييهومربلارينامكي٠٠،ونويدوهربلااهكطياتسواةدنذو>ام~ءار،
ةسفا.:ا_مهلحامسللتادبلا-)نييدومربلاريغنمل٠ونييدومربلانموءلتاراة.اابا_دءأ

ت_فافبا.نييدوهربلاتابلطلاباع_أنمنيسرلرسردتوهقدانفلاةر_أ~اار.~،•وم
ةرسلاددءةداينبنييدومر.اريغنمتالطلاباحدعأنمةينامئلرمفرامكءارير_مرمهعس،~_1
يت_اتارا_تلا~نكممددءربكأةدمحلاه~نهدنتنأةموكعلأتلوا-»قوءةر~أو•عرادةم_
ىذلادوملاد،دحتاوعستسيملتالطلا_اح~أنمن_رثكنأتد..،،زماممنكلوءنويدومربامركدي
>ة_~~ائاةر~_أ_صيدخرتلادنء،رومأةلع-نمئ،ةموكعلاتعاردتو.~قلال1ىأويفأريت
ر~وتةينانكما)ج(أالامرارمت_لاىلعهتردةويلادلاعمرثملاةأاط)ب(´تارا~اة.للبمأم
»ولطملاعيوتللةبسنلا،طيطختلا،ح،ردمتقلعلو~الامتحا)د(أةيفا._:افءا..ا:و

ىه-~رملاةمثاةلاتاراقعلا<ةرسأةفائلةمدةملاتا.)لانأ>روعمىلعةموكمهلاتناكدتلو-٠د
حامساأنأدبةعنتةمتناكةموكء~انأىلع»ريرسمه>يحواهعبس.وملاةدا_زلااركزوا.:تام«



نمهلنوك_نلةيلاتلاسفلاتاونسلاىدمىلعقدانفلا،تيفا.:.لاةرسلاددءيفدود<~ريذعسوتم
ة«ن1ا.ةرسلاهذملغ.سلثونسلالد-ولا_:اذذناىلاهرود_ردؤياموم_٠و،بل_~ازوا؟تلارثا
ىلاة>-ادحلانء٨.:ف،ككعمتتبم1اىلاةبسنلاءتا_وتسلايفماءنداذذناىلاوتاراقملارت--.ىلا
س~ةموك_انأ~ا.:أو.~ةفايبلاةر_لاةمدهنلن_دومربلاريغندانفلالامءنمديزمداريتسا
ا~قدانفلا،ئلهت،اميفاممتساسينر_اذنلاةداعاةينءببملااذمملءر..كام~اتقولايفا.ريهل
هموممهينو_مناريزحمهيفرم:االوأنلءأ

عئادولانأ»ذ-ورياربفم٨ا.ش)ويفهاقلأىذلاةيناز-انايبيفزنوبيم-دسملانلثأ-)>
ربتبمملوليأء>يفةيهتنم1اذسنسلايفتعفترادت~ةبرلاةيل-:هم1الأونبلايفىدومربلارلودلا<
.ةنسلاكلتل٨_:ةلودسلايفةريبكلاةدا_زلادكؤيامو_-و،ىدومربرلودنويلم))رادقم_٥،٥م
،ردو~ربرلودنويلم»رادقم_ىدومربلار.ودلا.،:اونلااهسدقءتلا~_سلاونذورتلاتتفترادةو
ؤاد-سي٦اتاكرنيفةرمنتسلاغلابلاتداز~اذكهةقباسلاةنسلانثةئاملاقفا٦اهرهقةلا-ز.
ءرثدومربرلودنويلم٠متخلبةريبكةدا_زةيلئدملا

ءادومر-~يفىر-لاةيسيئرلاةعانبلاومو،يلودلاليومتلاقلازنوبيبديسلالقتناو~مو
،ةاذ~اتاكشلاددىدادزادقفهل)ممماءيفادباى>زمنكلا:ولااذئديفئتقئزتامنالاتف
-_~زم،٠،دممماء~يفةكرشلهه•ىلام،،هوماءيفةكرشلءل٦نم،دئاسلاؤا،ىايثو
اتلاتاكيشددععفتراةعهجملاهذمل.ذاديفو»ئاملايفمءرهلثمتةداز

~
~__فةل.سلانيم

لاسستن•ةئاملايفمللثمتةدا-زر~و٠٠•همماعيفوههىلام•مهماءيفه)•نمادومرب
-~دادومربيفةل-دسلاتاكشلاىلاةبمنلا_هامأةحفاويحامكةما-ثلأةروصلانازنوبي<«دسملا
تناكنأدتبنيمأتلا«لدثتلاتاكرشلاةممبا-وةيرادلاتاراشتسلاتاكرشلةبلفلااهيفت-ب.أةرو._
»را>بتلايفةلما-لاوتارامثتسللةكلاملاتاكرشلل

د___~ليومتلاةءانىنأدتميل،هدلوودليفرت<هت-نفر.همدا:أسا_لااذدىلب_مم
ء>.ممهيلويمزومتيف،ميلقلايفةل،-دسلاةافعملاتاكرسلاعممبمرا،ثي-ءادرإهمان_تتدبأ
دادع،:لارذتمم_أدةةءاندملاهذهنأو،)نيماتلاتاكر،نمةكرءمه»هنس(ةكرءعءو•
ايونسىدومربرلودنويلموءنمبرتيام،

ريرقتلوحربذونميناثلانيرشتس،للخيباسلاسبملايفتراديتلاةثقانملا~انثأيفو_مم
~_فمىلع٧لقديزيىون_ومنلذعمعقوتتميلقلاةم~نأزنوبي.؟.ديسلانلع~اءةململاةنبتل1ا
،ةافمملاتاكرثلاقفدترارمت_اعم،ةجاهءاان.هتسيلنالاةو،ليومتلاةعانى1ةبمناا.ةئاملا
.ةيلودلا~رادممللةركبن_.هارتحذميفريكفتلا.رثدا.تملاومن1اعي.٠.:.شتىلا



امب~ايفةموكحلاهبتماةوذلاةلماتلاووةلاأا~س7اةباؤسء)
~
ل~هيناك،مءممسطسغ

ن~-~مممهمهنم(لماع)مموةيرابتلاتامدذلاوتاراقءاونيمأتلاوليومت1ات.اا.بمرف
ةبلودلاتاكر~اةبعثتر~هبأابرقتتقولاكلفسفنيفو»نييدومربلاريغنمه>)ونمييدومربلا
اذ~~رم~ظأدتو>ةافمملاتاكرمثلانمطقفمهلوانتل~أا~_اةبدوهربلاةيرا:~تلاةفوتلا.
او،نييدومربلاريغنممموونيبدومربلانمهمومدلتتتاكردئلاهذهن~ااا~سلا

~
نييدومربلان

»ديازتمةيلوؤستافزكارمنولت-_

تاكركال~تبتكمميلفنتةداءاسأا~

كمناد.ف~اةديسلاتنلعا٠ومموياممرا،ارهاو~ايفساويكنوتلماهىدانهدقععتم.ا،ذ_مو
ارييتلاةرادلاميظنتةداءلةطفىلعار.ذؤهتقفاوةموكحلانأ،تكرثلال.>دمةدعادم

~
ا__~

د_~وهاتالوؤسعاتاوةرادلاهذهيفرطعلاهبعديازتاهراتعا٠يفةنف~اءتاك.ثلال.د~
ل_دفشيوذلا،سجريبنوتلبثديسل~نيصت)أ(<يلياميفاهلا.ذدامتبتلاتار.،.تلاتلثت

ةيلوؤسملا.ل.-سملا~اصكا~نا)_(أتلشل_طاهقار،تاكرثلال-سةفي1ذوالاح
ة~سحشةيلوؤسميلوت.ةيئادغةلاةسارحلايفظومريبكلىسنرتلاأبئارئاوليمبدتلاةب-،نىةلالا
ه)اثيدهتئثاةبمثيهو(ر.٧فلا

ةراداوة~ارموهيبوت)أ(•بهميظنتلاةداءاةطخفادهأنااذيأنلينادةديدلاتلات:زم~م>م
ة_~~سىلعةظفاحملانامف)_(أاهوربيخىربتلا٨اشنلا،قصتتيتلاةددحملام.اذنلارذ~



تا-~د>ذوةيئامعتت-لاتامدخلاريفوت)ربت(´رثرابتلا٨١ثنللايلودازكرمهفصوبةزاتمملاميلقلا
تاقلملاعيبت)د(أتيلودلاتاكشلاوةبلحملاتاكرشلا.لصتيامفراس8اتلا-نءررتلا
عم.)ى(ءىرنلاتطدذلانماهبطبترياموةيراتسلاتامدذلاريفوت.نيرخ~لاعمةبياةلاةيرابتلا
»هنءبادممحلاميدقتوتاكر.كابئار.:

او~-)م
ازلينادةديسلات--و~ااري٠اد~

~
اتتتناكيتلا،ةرادلايفاذومن

~
لن~ل•ملماعيف~

~_و،نيينفلانملمهنماف.اذومم)ىلام)همماعيفاودادزادق،نيينغلانممحد-،انيف.ظيوم
هنويدومربلانم

اتلادهممهدقععامتجايفهاةلأباطهيفددددت،كلفلبق،سجريبديسلاناكو~)و
~

نيم
نالطوهةراجتلاةرازولةرعنممةيندجةروصبهنراقفتاكرشلالي.-دستبتكمىادمتنالابمادومربيف
مي--~ةساوةراهاثادحت_انمةموكلاهمزتهتاموقفتيبتكملاىكيهيفمتىذلاليدمتلا
>ةرا_~ا



لو.ارلاقذرملا

سوكيا5وسكرترزج

ه-ه،ههههه،هم-م-ممممهموممممممممممول~ةقم

داتقلايفيبنجألالاملاسأررود
تيداتقلاةيمنتلال5اث

بسبئرلاتبئامنلاع.راسلا

تار~فلا



ةيداسقلالاو-ألابةقلهتملاةيساسلاتامولوملا)~(ةهاللاةذبللقماسلاريرقتلائنمي_م
نمتتكلذكو•تيبنجلاتيداتقلا-1اصملاىلاةصاخةغمبةراشلاعء،سوكياكوسكرترزجيف
ة~اهلاتيدامتقلاىاضولانعةثيد-تامولممةهاخلاةنجللةيلا-اةرودللتدعأيثلالمهلاةقرو
.~ا~دفور)ه/و(/ءو/زودد.و(ريرقتلااذهنمنيرثسلاوعمارلالفلارظنأممهلفلااذه.ذ
•رزجلاهفهيفتيبنجلاةيداتقلاعاامملاةطشنانعةيليمكتتامولوم

اد~رياوىظملاايناطيربلةددتملاوكلمملاوادنكنمسظسو،بنابلانورمثتسملالظ_و
ة~داصتقلاةايدلايفانيهم١رودة-ةعتاونسلنودؤيءتيلرهلاةلدتملات٨لولاوتمل~١
ة~ذتلاهيهوةثلثلاةيميثرلاةيلامتقلاتاعاطقللا~ا-امامتها١ولو~دقو•سوكياكوسكرترزجل
مور~.ذنهملدمنمينوناقراد-ادهيو•ىرابتقاطنىلعكامس~ل١دمصوءةدمايسلاوءويراقهلا
مةر~ةفلارظنأمنيرمثتدسللاهريفوتيسرلزفاو-حنمقيرطنعسانلارثتتلازيزتلموممو
ةدراولاتةيرشلاعممجمخلب>وممويام/رايأرمشلول~و•يلودلاليومتللةعانصتثدت_امهاندأ
.ذ

يفروشضلا~تاكرشلالبس~
رمي~و.مميلقلايفايلا-ةل..<-ةك.شوم•تيموك-ا~ةل-رجلا~

٨ءددةغمدهاقفو،تاكرشلاهذهنم ارظنو•ةيدجرذلافرا~١لامعأرذلمهي،ةيل~اءهءء٦
نكميلونافاهلمعمجهوةيلاملاتاسكلايفنملماهلاىماهش.اددعنآشبتامولوملاوادونل
ن~ناتكرشتأدبرومميفتيعاصلاتيمنتللةموك-اعيجمثتلةجهتنو•تيداصتقلااهتيمهأريدقت
ت~وغرآلالثمرزبلايفةيهيبطلادراوولال٧فتساويناكمانعىرتلابةدمتملاتاملولاتاكرش
•-طلا ••و

يفو_م
لاجملاوولقلا.ذويساسألاةعاصلاىرابتقاطنىلعكامسلاديعلكشييلاهلاتقولا

ةيداصتقلار~اسملاةرطيستدتيهوءةعاصلاهذهنميهتورةلماهلاديلامادفتسلربكلاىدرفلا
ر~اناطرسوههاصاممحأوءملقلاه~ا.فري~اعاطقىلعءرعيهكد-ىلاةيبنجلا
•را~او

ة~ديلقتلاةعانعاثاهبنالبديهولا.-١-لايعاصلاطاشنلاكمسلاةجلاهمتناكدقو~ر

م،ممم،فف•)ليوطراد~اههبمووعماعترامنايتلا(ىر~ا~اةعانعيهوءويلفلايف
تايلولاتارلودنمرلودنوملممرونميجل١~ارالاور~اناطردنمرزجلاوتردعامتيقتنلب

)لم~رقدمطلا،نوثلثلاوةثلاثلاةرودلاءةماهلاةيهمجللةيمسرلاقثاثولامأم
•عبارلاقفرلا،ع.ارلالسفلاءلولاد~ا،)٥/وو/7(/٩ءهه~ا(



ةدهتملاتايلولاتارلودنمارلودرمع.مموومم..مميفارلودوم-~،م-م).(ةدهتملا
•يلاوتلاىلعممورمو.ذارلودمم•وموم

ة~داصنقلاستلالكاذم_م

قوسوحنوبلطلاثي-نمريدصتلاقاوسلو_سوكياكوسكرترزجلىداصتقلالكيملاهبتي_و
رذا~لن١ىلاوءقدضىداستقاساس~ىلاةهاهنةروصب١ذهىدؤيو•ىفرولاثيهنمد١يتسل١
وقاعاىلاكلذلكليميومةهلهنادلاةيداصتقلاطباورلاصتنىلاوءقافنلاةداعاراثاوأتافعاذملا
•ماولاوسانلارامثتسلللاملاسأرلةدياتمةجا-ىدادمتقلاعسوتلازيزهتصرفيو•داصتقلاةيمنت
ةللذلو•تملفادلاتارفهعلاقيرطنعةجادلاهذهويبلتةيمنتلانمةيلاملاةلهرملايفنكميلو
وأةرادلابةمثاقلاتلودلانمااص،ةيهراخردامممنمرامثتسلللاومألاىلعلوصدلاةلسناف
•ةسظعةيمهأىلعىوطنت،ةهلوةلاوتيميلقلاتطظنملاو~ةعاخلات~ولاوأةهبنجألاتاموك-ا
•مهطللىدامتقلاومنلاىلع١ريبكارعيثتةيبراذلاىوقلاهفهسرامتو

ةد~اةكطملاتطوك-هةيلاتلاره~انمةينقتلاوةيلاملاةدعا~امحلقلاىقلتدقو_م
.فةلنادتامدفنم•ف~ااهءيفينعملقلاو،يبيراكلاتيمنتلافرم•نامياكرنبواكياماجو
•يئطلاةهدتملامملازبهانربسوهللاىلعو،ةد~امملاةموظنم

رءاذلاعاطقلاتيمتتحيرستلىموصفلاوجوىلعويويرثتتاأار.اةثلثويلقلاةموكدتذنتادقو_م
•نيماخلانمرثتسللاحرميغوةييبرذلازفاو~اممم•ماولتاكوشلانوناقمدقءلوأمدا~لا.ذ
نعلقتلةدملرزجلايفةمعاطتقاوأةيههشتبيرنوأتاكرشتبيرلئرفنكميلنوناقلااذهبمبومبو
ءة~امنلاحيراثملاميمئاقللنوملام،رموماولةيمنتلاعيجثتنوناقحنمءايناث•ةسم•
سلعىمصنملاىدملاىلاونمزلانمة~موهرلاوبثار~انمتاأافهاقير٨نع،بناجلاونميمل~ا
ما~تيمنتلاتئيهنوناقننتيءاثلاث•توك-اوترد-٩ىذلاةلع1اىفيئامنلاموسرملا.ذ
ادهلوءةئيملاتلكشدقو•اهبع~لاواميمعمتورزجلاةيمنتع~ةئمهأاشنلاما5دأم•مو
فر~لاومأيفوتىلعنلاىتهاهتطمثنأ<فترتقاامنكلوءنمبلحمامئ~أةيبلافويلحمسيئر
•ايل-ةكولعملاتاسسؤملليميراكلاويمنتلا

رم.رمويفروتفلايفترت-اةيهدتقلاتنتلانافةثلثلانميناوقلارادمعانموغرلاىلعو_م
ل١~أراجفناىلاىهاصتقلامهم~ونمئمللاناكلاتاعاطقضمب٩ايتداىدأكلذلةبيتنو
•ةنسلاكلتنمسو-/ناريزهلئاوأيفىربكلاكروتةريزج.ذفنهلا

ا~رءةيبمشلاةيطارقميهلاةك.~امميبز،فدرل•س•رب•اسميجديعلانميعدقو_م

~ولقللوينوناقلاةلمهلاوهةدمتملاتايلولارلودمبم



تموكدحلامزعنعنلعأو•م•رمبمتبسللوليأ،ذتير-أيتلاةيخ́لاةماولاتابالتنلادهبةرازولل
حيسوتمأم•يليامتيرطنعصاخوجوبوءمميلقلا،ذةيعامتهلاوتيداتقلالاودلانميس_ىلع

_~يبنجلاراشتسلابلجل،~امب(؟ةدكارلاحلملاةعانعطيشنتوكامسألاديءةعاذص
؟ة~سئرةرصبةددتملاتايلولاوادنكنمءيئام،لانوولاكلذ5وءلداتلاضوهلاساسأ
ء••م~قدنفأانبلدهسمفرطىأىلاءةموك~اعمةكراشلاب،ةسلا-ونيزكةصهنرحنمم-م
كا~هو•مءمممىفةموك~ااهترقأةيئامناةطهيفتاهتقملاهنهت-ردأدقو•لقلاىلعةذرغ
ىدؤيسوءيل-ادلرمكردبلاىلعىوبكلاكروتيفةيلامشلاكير5حتف،هوةطذللىردنأةماهةفدس
•ةيردبلاتلوم~انحشلةيراجتةقطنمرفوياممءةدبلازكرم،ذ،~ارلاةيمذتىلاكلن

،فلا~١ويلعناكام5،موسم،ذصاذلاعاطقلاطاشنيقبةرادلابةمئاقلاةلودللاقفوو_مر
ا

نيتنسل
•بنا-́لانمرمثت~امامتهايفددبترمظماولاتياهن.ذو•طوبهةلا-،ذ،نميتقباسلا

•ةيساسلاةهفادلاةوقلاةد~اةكلعملانميئامنلانوهلالاوه~تمدقىر-أةرمو

دو~و،سوكياكوسكرترزهه-اوتةريطهةلكثمةلاطبلاعافتراناكةريخلاتاونسلال_افو_مم
ءة~اولاةوقلا،ذبابشلالوهدو،ةيداتلاةيمنتلاةريتوأطبىلاويسيئرةروهبعافترلااذء
ديزيامكانهتيهنأفور~١ثعدح(طاصلارزجنه~~هوءنر~انمنيي1~الامهلاةدوعو
•)وهلقلانهرجامممم•••نع

نياتلايشنانياف~ةفي~تركذدقو_مم
>؟مروماممرايأمم.ذامترشنةلاقم،ذةيندنللا~

أر~ىذلاصلقتلاةبيتنك1ذو،يئامنلالاملاسأرلوخدةنايزميلقلاتموكهملادهممملانمنأ
•اماهبلارز-ىلاةربهلاسرفىلعارذهؤم

ث~ونموكلا~ةلجمنمم-ممربمتبس/لوليأ~سطسئألب٢ددع~ذترشنةلاقم~ذو_»
و~وهو،ربوكىرفيجديمملاددش،ثلوضوكللتيكلملاةيهمجلااهردصيتلا)حه..مبرروورمم(
ة~اتايمنتلاتفاكلةموك_اعديجشتلوهاملاةها~ا٩ىلعءةد~اةكلمملاناملر._ذقدبا_
عور~ىألوفدبةذزاجملا،ذنوددرتيسبنادجلانيرشتسم1١نأدقتويه،أىلع•اااهللفتساو
قفارملايفصقنلانعتثشانلاباهص1اىلعبلفتللتاوطخلامميلقلاوموك-ذختتنأىلاويلقلارذ
~~-ادأذرمااشنانأىاهلكشبحنو~و•ةراللطتئ~ا~و~اع-نواتلابكلذو،ةيساسلا
م..ر~اذوناماذادادمتف٠لالؤحينأوتافدحمنكمي)هلع~وةرقفلارظنأمىربكلاكرو،_ذ

نياتلايءانيان~ترر.~٠ءدد_اافه~ذو_مر
ىذلاةيبمشلاةيطارقميدلاةكر~انايبىلا~

ل~ايملاةيمنتلناكاذاهنأو،املتين~ربا~ك~ال~اتا~نمثنلاعذدترزبلانأر)ذ
تا~ايتهاعهقفتيقاطنىلعنوكتنأببين،ةرذ~اةل-ره~`هفهلثميفمتتنأةيساسلا
~نايدراف~ةفي~،ذةلاقمبذر5ذربوت)ا/لو́لانيرشتمريفورل.ةت~ا

د~ؤت)رتسشنامم
يتلارزبللويفاكتسيل٩ةدتملاةكلمملااممدقتيتلاةينقتلاوةيلاملاةدعاسملانأهفهرظنلاةممجو
ودقتنأىلع)ةرداقرينآ.••املهجياممءدراوملاوأا.رمكلاوهايملاصقنوقرط1اةيائثودهبفصتت
•~امسفنلةدعاسملانمديزملا



ة~ام،لاةطذلاذيفنتلةيفاكداتقلانمماهلاراطقلا،ذةهلام_ارلاتاقفنلانكتمو_مو
ل-و-وتو.-~لاةطذلافههقيق_ب~انمنأتموكدملاتدهودقفكلذلو•هلعأةروكذملا
•ىداصتقلاومكاع_رستلقبمملحرشكيعامت.لاه.اينبوهلقلادا-تها

زمزجكءتموك~اترمتسادقو_>ه
اذده،ذو•سانلارامثتسلالدهموم،عيجثت.ذءةطخلا

.-ذ٠سةاهتملاتارادلالبنمفيففلالام_لانمنمينمدهب~ه.أةةل_~ز~اتلايرث.نيان~تل٠•ررىر،
ن~رمثتهملليقهق_امتدلاباذتجايفوامدقيسلايفثأدبدقسوكياهوىدكرترزبناودبي
•~بنا-لا

ديدشتدازدقوويبيراكلار~اةقطنمنادلبمظممىهةكرقشهةيثامنال5اشم~لاوجاويو~مم
ر~اةقطنميفةيدادتقلاةيمنتلان~شب١رمتؤمدقعذ١ءيبيراكلار~اةقطنمىلعيلودااكنبلا
نمل2كرتشادقو•مدممربمعيدملولانوناكموومويموي،ةم_اولانطنشاويفيبيراكلا

يلودلاكنهلاءهةقيثوةرصبيلودلاهقنلاقودنهوتيكيرملالوهللتيمنتلافرعويبيراكلاةيمنتلافرده
رظنلاوءةقطنملايفتيداتقلاويمنتلاتاجايتهماىغارهتدماوهرمتؤملافدهناكو•رمتؤهادقع،ذ
ثلاثلالدفلااضي~رظن~(ةيدا~لاةيمنتلالاجم،ذنواتلليبيراكق_رفىيكشتنأشبحاتقا~ذ
•م)ءم/ىو/ءو/)،دى~ى(م،م_ومتارقفلاءتبفرملاءريرقتلااذهنمنيرشملأو

ةد~اسملازيزهتوقيسنتةيفب،رمتؤملاهذنتاىذلاررقملابقع،يبيراكلاقيرفلالشتو_مم
.زبتنو•سوكياكوسكترزههدادعيفلهدتوليبيراكلار~اةقطنمناهلبنمربكددهلويجرافلا
لاملاسارلكشتربيسوتومنةرجوملاويثامنلاهدومهيفمميلقلادعاميمليبيراكلاقيرفلانأ:لذنع
نسمتلاثاذحاو،يلام-لاينطولارتانلأنميستوءلمولاصرفةدايزلسا_أكيلاموبلا
•ماولاىداستقلا

ةيسيثرلاتيثامنلاء،راتلا_م

ا~رشا.وأامتططهيتلايعانلاوىراجتلارثت-لاعيراشمنمهدهلازجومهاندادرون_م،م
•ة~رهتسلاةتفلاللخويبنجأويدامتقا-ااس
ة~ودلاح7~لاوكرشنمقافتايفم•ممربت-/لوليأيفمهلقلاةموكهتلخددقف_م•

أار~ابةكرشلاتلوههدجومبو،ةدتملاتايلوللةوباتلا)ووحءوروءنوهووىورءووممىم<م(
م.~ر.كلنوءع~اوق١طنىلعىسشلاقيرطنعنلملاريبتة_ز~ةرلمرقتلىودبلاتاسارد
ر~وتكاملولانيرثتيفو•دهاولارمشلايفةدحتملاتايلولاتارلوءنمرلودر~ممرررق
•ادتا-اردر>اتتةكرشلانآر5ذءمممر

_فاوغانيا،ذ،سمشلاريخيتلابز_لانتنايفتارسساكلمتيتلاءة5رشلاتماقدقو~مم
دلافلاعئوبءااز_اتلايثنانماذ́أةفي~اقفرءتيدنلوهلاليتنلارزجيفرينوب~فو1ارباارزه
ةسسونجلاسوكياكنمة~قيرلعهمىلعططنلاهفهىوطنتو•مميلقلا~ذ-لملاةعانع٩اي-ل



اراتكمووووامتهاممضرآىلعرمينبتكر_وث~تاط-وةهفترمر،ا~بمنو،ويقرشلاسوكياكىلا

ةدكرشلامزتهتو•ة-رتقملاةدبمملاقيرطلايمرغمونودلاكلابوأر~اىوت-عافتراىلع١ممظهم(
ة~٢ءويلوأةروصبعورشلااذه،ذةد~اتايلول١تارلودنمرلودنويلممويلاوهرامثتسا
•ليوزنذوةيلامشلااكيرمأىلاريددتللنشنلاىر~١نطلانمىرتمنسنودلايونمزبهتنتنأ

.-ارلاةيمنتلىداملاطيمملايبرنةكرشريدوةدتملاتايلولانمىر-أةكرشترمظ١امك_مم
.فو•سوكياكوسكرت،زبباف_٦امماتما،)،.ى-هدءذءنء،ء٠ء.ء.ء._~.~ء،.<..ددءذ..(

ع~بمثاد-دابقلتياميفاهيهباطوشت~هقميلقلاتوكهحمت~وافملاتناكمءممر-اوأ
ت~اوهيكاش.ذ)ةفرغوممىلادمزتنأ~وءونيزاكعمتنرغو••نهاقةنفم~(مامجتها

غ~صي~ذتلالعطذءةموكحلاحمقافتلاريقوتدوبءةكرشلاتنلمأدقو•ىربكلاكرت،ذزدناس
ز~رملاردقيو•عمرشلانمىلولاةلهرمل١ليومتلةدحتملات_لولاتارلودنمرلودنمملمو
ادعامءهدهوقهنفلانأويلاهللةرشابمىم~رف«•رفويسعورشملاناة-ايسلاثومبليبيراكلا

•يفا~ايموك-لئخدل5شىلعةد~اتطلولاتارلودنييلمنهمرور~،ونيزاكلاةههرمسر
•بناجل١نيرشتسملاباذتبا،ذتابووهوجاوتةكرشلان~مدمرربمذون/.،اثلانيرشت.ذر5ذدقو
.زلاشنديفور<ةقلسم.ذتنيوبناكيليمرذ)ونيزاكعه(ةفرغو••مذيقةنفلره~عورثم.ذعرشامك



تايونحملا

•ه•هه>ء»•ههه>هءهه»ءه>»هءهءةيلام1اتاروطتلا

تار_فلا



رز~يفةيدادمتثلاعائولانعنساسأتامولمم)~~ة~ادخلا~قمباسلاريرقتلانمذتي_د
رونمذتتثاذكو-ةيبنهلاليداهمتقلاقن1ادمااىلاىا-ه->وبةراشلاعه،نامي١5

ل~~هلااق
ةيدادتتلاعادفولانعةثيد-تامولءهةس١-~اةنتتللةيلا-دلاترود1اىلاامميدتتلءدهملاةريفلا
در_تو)ءد/؟23/٥/ءالل.5(ريرقتلااذءمصنيرشهلاوسماذلا~دمغلارظناميلقلاان«،ذتماهما
لاةيلادمتقلاح1ا~اةطشنأنعةيليمكتتامولهمهاندأ

~
•رزجلاهذحيفةبنه

ةيلاملاتاروطتتلا_ا

،مي~لادا~امشاعدىذحاناميا5رن.يفءدوجوملاةيلود1اهيلاملاتاسسؤم1ا~كئنت_م
ةد_~ااةكلمم1اوادئكنمرن1ا-امكط،تلاتاكرشلااميسلو،ةيبئ-،أتاكرشةريسلحن_ن،و
ومئيفممستتلا~اوهلانموهةيكيرملا<دسااتايلولاوليلامشلااهنئرياوىم..هلاايناطيوبل
ء~هتلاةمرادملاهنيئاوقو،هيلالودمولاةدلوهمسوءرارقتسانمهبحتمتيامميلقلايفايلامئاندم
ء~_~ئافذناواعزوحييتلاتينفلاةياردلاو،ت-نمه.حتمتيامو،تيفرصملالامعلاةييسب
.ه.دل~،فشتلا

يت~~ام،رمه_م،ره،دوتفلال٧_ميلقلايفاويرساعاستاةيلام1اةطشن~لاتءستادقو_ء
•ء~كرئنه•ءهىلعفونيامىلاة5رئنللههنمةلجسلاةيلودلاتا5قشلاددعامميفدادزا
يفةدرطةدايزدادزاتاكرنئلاددعنافم٠،٠لوماعللث>ومنلالدوميفىاففناثود-مغرو
تا~كرشلاددعداز٠٠ءممربمتبسملوليا_ربائيميئائ1انونا5ةوتفلال(اعنو•ةة.للاماوعلا
مءءوة~هامو٥لهوءةافهمء،،ءه(ءءله)ىلاامعومجملسيلةكرنئمو،،مرادةم.
و_~الددعهرمتسينأعنذوتملانمناةيلاملار_زونوسنوههقلاسافديسلالوقيوه)ةيبنجأ
ناف،):(ةيلودلاتا5رنئلالامعلتمظان1انامياأرزحنيناوق~ظيفوهم،»وماعل٨ف،ءانسلا
>ميلقلايفاملبتكمب-اذافته7١ءةاف~اتالرشاسكعىلعءةيداهلاتا5رشلانمبلطيامم

نامتثلاتاكرنئوفرادمملاددعل-نأعقوتلانم،هلعأاميلارادشلاتا5رئنلاىلعتولعو_ع
يفل»_دردقءدايز~دميامو٨وء~طتثاللرئنوكرم٠)٦هكااءلءماعليامئيفة~1ا

ممم_~رئحلملاءزوثلثلاوةث1اثلاةروهلا،ةما~اةيهمبللمةيمسولاقنثاثولامأ<
•سافلاقفرملاءحبارلا~~ا،~ولادلجملاء)،:/((/7ر/ههء~~.(

د~اء)«/٩/7٥٩73ههه.7(للمترزحلملا،نوثلثلا٠رودلا،ءسفنندرم1ا)ب(~
لا

~
>ءةرتفلا،ن<ارلا~فتلا،قفوهاا،سماذلا~دصفلاءلو



٠دء٠دم<ا~_ذتديزرتلارع_:رتلاموسرلفمنأحتوتياه5.)ممم(ة>-اسلاةذسلانعةئاملا _ء زه٠رمز٠٠٠:ممماعروف)لظ`ناه_اكرز.-تارلودنيب٨هنممرو،ماوعاةثلئل٨ن-ةديناكاةرملا
.م•م•ماعرفنيي٨ولا

نأ~_.~ء.ةدتملاتا.لواانمرببأ_ةيلود(اتاكمسلالاوعآنمربكلاز.زلاكفنااهو_•
ن~أذب،آر_تدازدتةديبون-دلااكيرهأوىصقلاقرشلاواءوروأرئةريبكلاة-1ود_اةيااولاتاسسؤملا

ااساي~
ر~تتسحرولاهز5رد5ةدي.ا«ااميبلتلاةررسنأاك.ميلتلارذةلوددلاة_را..بتااوةديفرصمل

ر_.._ذرتمدعنممغر1ا~و.ا_وروأرفرلوداأبممتترتلاتادلمعلانمبيصن،بلالهبينأهلتدحاتأ
ناريااإ.ة-.أيسللىذ_ذنت1اساجملاو>ئءنيدو،.مسمي-دسملاحدغوأدثذةهزللاة_وسر1اماقرلا
نز~1!..ىلعد_زديا~رد<،ناوياكرز-رذةي_ررولاةلمنلا،ممتترتلاتالمملانأءةرابتلاو
.ناوياكرزهتارلودنم

م_ءستاهآ،ةهو5-دللةرركتملاتاداريلانمةئاولارف)ورلاوتمبةيلاولاةعاذص_امرستو~و
شا_~•اهن-بونها-_٠رعيغوراش-ل١وروجلاتاعوذدهقيرإ٠>نعدامعتتلارفرشابريفاريبكاهاءسا
ك_~فرذا~،ره-شم).•يلاو-ناذ،ةرادلاءةوئاد_اة_ودااهتعافاا_اتبلهو.ر~دملا

تداذأد.:و.ةعاسعالةيبسا~اوةينوفاقلاوةدلاولاتاعاإ٠ة1ارفنوطمي،زعييفاويا9اانمويبكزدج
ئب~_ا٠و__ااىلعنما.ذلانمنيف.ا-ومللاءهاداةتسارفتر~اةرينهلاةف-~8ارفتا5رشلانأريراقتلا
•ةيبيودتلاىخارت(النيبردط.1انيفا:و~اواي1~نيرذوت1ايفنيصصذتم1ا

ةر_اد٠٠،مهرذهبتماةىفااأاسحتسلاأاردتبنهنءسلا،ىوتعاىف_اقلق_ارسمنادق_و~و
،مي_~ء-اةهر5-»دوعدق_و.)ل(ف٨ولاةيلمسبقلعتياويفةد~اتا،لو1اءةيلفاد_اتادار.لا
زز_.ترذاسرسربفولاقيرل>نعةادمتتسلابتاوعفيفختىلاءميلقلاةرءمش~اءدت_نمعفاد_
.٨دعفددشتلا،ةوستملاو،اردميرشتررفة_رسلا،ةق~اماك-لا

•ةد~ااتا،لىااتارلودنممرءعا_رتتلدا~ناديا5رز_رلو،مرم

ممر~~رقهلملاءنوث٨ثلاوةي،اثلاهروداا،ههاهلاة_هم.1ة~رلاقثاشولالرم
.وووناترتفلا،سمافلاقئرلا،ع.ار1ا~ا،~ولادابملاء)م/وو/ورلمو<مو(



بسمبا_ا<،نبهمءمدماعرذتدمشأانبلاةعانصنأديب•اريبكاعافتراربغارلار~أتوفترا
ه~~اناةطلابرلحىذلاىداصتقلادو2لا

س~اتمنعأانبلاىيراشمنمريثكرودبم٥ممماعرذرشلارغهبلاوفلاتنسحتدتو_•
~~(ة~امناة_انة_سميرتتلاةيعمجلاتدتعا~اطلتنهويام/رايأرذو•ىرهدملام~_ا

رف~اادهفادهأتاثمتمعلت>لل
~

ا__~روةمىافرىلعوناهياكرزدجلر~اعب1٨لازيزهتون~

ادهبعش
ر~قا٠ل~اامميستتور_ارلامادذتسال-بمرذةد~تامهارتنهاة٩ثلانمغتتو•~

ن١__~١5رتتئسبقلمتيامينةبثامنلاةباقرلاسلبهلةيهيجوت~ىدةبمتمغوامكءىيبكلانا_اك
هر_ارلل~هبلاكطلاىلع~ويترأ.لدجوتلوه~اربناهياكىىرفصلا

ةدثيهنمةدمتعملاةيثاونلاعيراشملاةويقتفلبءةرادلابةمثاتلاةلودلاهتعاذأاملاتبا>و_م.
هذ_~رفر~ارلارثتسات~ة.اقرو~وتةطلسنونةلاامللوخرةلاءةيز5رملاإسلدنتلا
ةدثاولايفمءلاهردقةدايز.ىأ،موممماعرئن~اكرزبتارلودنمطوملممهرم،رزبل1
ءا.ل٦واعذع

ح~ا~اهذهل٨فءامطءاشفينة~ةها-زا~اةه~تهمشمدممماعرذو_مم
ىف___~تيرجاوءفيرىابعدبتنموءنوهلاغتليفو-سواهندنلىنبوءفيركاربقدنف
ح~سملارءانربلاىضتقمبو•1امنفيسار.ا-اشىط~وهدذارغقدنفأانبجءانيبرذتليدمتلا
/ب٧يفهيف~اأىدبىذاا(قدنفلامني)ن~اكرزدبتارلوهزهنييلمهفطتيسىذلا(
ح~ازايتملابجومبهطغشتىربيسو-ةذرغله.نهل~،~رغه.هىلعفونيام)سلدسفأ
ىد~قدنفلانبميفوسو.~لارفاسزهناكامكزنإادطارثهفذهملدبنوتابشقدانفل
٧وابفمتينأررتولاءهلاكتما •مهلقلارذقدنفربلاءتانيناشلا١

،قداذفةماقلتابلل»لعة-ز5رملا_~ذتلاثيعتتذاو،مدممماعنهلولابنلارذو_مم
ةلتملاينابملانه~فبغو-~ها~وو~و،)م~ونو~ك(~اةكرتشمةيكستادحوو
رمب~وف/رفاثلايمرثتيفو<ن~اكرزبتارلو~نه~~لرلهامتيتت~هتو.ةدحايسلاب
ا___~ردقةفلكتباقدنفوبت~نكطأوتيومتاز5رهمنيى~~ةهطلرهلعمرشملعتتذاو
،اد~وةدهتملاتايلولانمنيرشتسملانأىطدهاوش~وهن~اكرزدبتارلودنمنييلمو
او_اكادمراوثتسللادادهتسارلأا~ا،-رك~ا~ات~~وتلرسيثلاردصملا_و
«ءلءماعذنم
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