
وصنكامنملا

ةماعلاةتعحلا

زقئ~اوةمبارلاةرودلا لىلاطدجنمملدنبلا

للقتسلاذم.لعاذيفنتبةينحلاةصاخلاةنجللا_رقت
ابو~شلاو...ادلبلل

)موموللمخاهلامعألوانتي(

)ةيروسلاةهبرهلاةيرورمجلا(رد~ههللافط1ديسلا•ررةولا ~

~تابوتمملا
أحفملا

لصفلا
•.•••••••امتطشنأواميظنتوةصالاةنبللأأاشنا_رلولا

أاب

دقو•ةمالاةيممجلاىلاةماذلاةنبللاريرقتنهطلالصفلاةقيثولاهذهنمضتتم
،~ااهناثأازه~لا(23/34/٨قئاثولايفةقرفتمنمثلثلاوثلاثلاىلايناثلانهلوصفلاترده
ةيمسر1اقئاثولاىدحاهفصوبدمبطيفردحيافهسفلمكاريرقتلاامأ•،اطل.(»9و)اسماف
)م/وو/،(/هوهم~ه(•ممقرقحلملا،نوثلثلاوةعمبارلاةرودلا،ةماعلاةيعمجلل



لمفلا

مهج
لاد
اه

اه

أاب

ف6

...•.•.•.•.•....•لامعلامهظت
ةيمرفلاامتاأدهوةصادنلاةنبللاتاسلج

••••••••••>•»•>مهلاق~لاره~اثحب

.~لااهيلعقبطنييتلاميلاق~لاةمثاقةلأسم
اةل~~

.~ينطولاريرتلاتكر_كارتش
•»•-•ه•ء••••.ةدحتملامملالىأ

•ههه>هةرعفلامملاق~لابةلصتلا_:أدمم-اا

يفةرعمتسمل)بومشلاسنماضتلاعوبس~ا
ةيرحلالج~انهحفلتيتلايقيرفلابونبلا
هه•»ههقوقحلايفىواستلاول~لاو

اسمبىلعأاضقللةهلودلاةيقافتلا
رلاكش~

٠»>•».ىرهنلازههمنلا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ىرم~لاةدحتملامم~لات)أدهعمتاقلملا
ةددتملامم~لابةلصتلاةملودلات~ولاحهو

هءههءهةيقيرفلاةدهولاتظ_ع،نوامتلا

~.••••ةيموكحلاريفتامظنملأعهنوامتلا

•••••••~.•ىرخ~لا~٩اهعماايفرظنلا

٠»•٠>••»«•>راامع~لاضارهتسا ٠•

>»>••»>»•»>.ةلبقملالامع~لا

ممو_م٠مم•••><>»»»•.••<ريرقتلادامتعا~أاف

ةصاخلاةنجللارمهئرىلاةمجومومومو~ا/ب٧م_~ةخرىةلاسر•قفرم
ىر~راةديدبلااينيفاوباب1ةمأادلاةثمهلايفتقهملالىلابمئاقلا~نم
..•••••••••..><»>•<>•»>ه••••»•ةدمتلامم~لا



•••••»••راممتسلاأنامنانعتطولعملارذن
••••••••مي1اقل)ىلاةرئازتاثمبدافياةل~اسم
احريفوةيداصتقلاءةيبذج~لاتدلاصملاةطشنأ
ناد~رللقتسلانذمنلعاذيغنتءأ..ر:،يتلا
ايبيمانوةيبونبلاايسيدوريف،ةرمعتسملابوهشلاو
ةير~لاةرطيسلاتحتةمقاولاميلاقلارئاسيفو
راممتسلاىلعةاضقااىلاةيمار1ادومجلاو
بو~ايفىرهنعلازييمتلاورردنعلالصغلاو

اسهعبموقتيتلا،-ركسعلا<تابيترتلاوةطشن~لا
تحتةمقاولامي1اق~لايفةيرطوتسلالمدلا
ح~نلعاذيفنت~ره:::دقيتلاو«هعترادا
»••ه.>ةصمتسملابوعشلاونادلبللللقتسلا

ة~ودلاتاسسكلاوةصدنتل)تل٩ولاليفنت
نادلبللل~~لارتفنلعلةد~املابةلصتلا

••••.•.•.•••.•.•..ةرمهتصلابو~او

>..•.•..•••.•.•••••تبوجلاايسيدور

•••••••••.••....•••..•••.اببمان

•......»••.•.•.•.•>برفلا:ا.دصلا
(

٠»•>.•••.وراللبم ٠ ٠ ٠ ٠



نورشملاوىدادلا
نورشعلاويناثلا
نورشعلاوثلاثلا
نورشعلاوعبارلا
نورشعلاوساذلا
نورشملاوسد)سلا
نورشعلاوعباسلا
نورثعلاونماثلا
نورثعلاوعساتلا
نوث~اا

كل~اوىداحلا
نم~اوينئل١
نةثلثلاوثلثلا

)•••.••.•••..•ةملي_دتماسرزج
)،••،،>.•.،.•••ةييرملااوماس

~

)ةلومشل~أوداملاطيحملارزهميلقا
~

)•••••••.••••••••••ةيامولاب

ه/3أل/2وملإ1للمأل





~رشتوميفزترللا)مه_د(مموواءرارقبلمءءةماملأةيممبلات:شنأ~م
ناد~~للنتسلارتفنىاذيفنتةل~-ذلا~~1اةنبللا،لوهل~وذ/ينثل)
بو~شلاونادبللللقتس8احذمنلعاقيبطتىر~ةنبللاىلاتبلطوءةرهوتسلابوهشلاو
للول)نهناكمويفخكلا)لو~د(لووو~اعلا~ارارقيفدراولا،ةرهعتسلا

.هذيفنتىدمونلعلامدقتنأشبتزللات~وتلاوتاحارتقلاميدقتوموه>ربم~د

ة~اريرةتيفاهرظ.دممءةرشعةوباسلاامتروديفتاهلا-ومبلاتذنتاو~م
ىذلا،موو)ربم~د/لولانوناكمميفخملهلا)مم~د(لمل.رارقلا،)`~ةص~ا

ى~اةصاذلاةنجللاتعدو»دهأاضعأةمبسةفاضابكلذوةصا~اةنبللاةيوذعهاضتقمبتعسو يتلاميلاقلاحيمجىلعطاتزما~سأحيبط،نملعلاقيبطتل~ا-ولاوقرطلابسنأستلاةلهاو~
>~امللقتسادممرلنتمل

و.م_د(ممرراهرارثيف،ةصاذلاةنبللاىلاةماعلاسصجلاتبلط،امتاذةرودلايفو~ه
ءعلطنت.نأ،-؟ر~~ا٥-و~`̀ءدءرداةلأسمنأشبموممربمسيدملولانمنكمويفخوملا

بجوم~ءر~لا،~-؟:ف-لاطة-رهلل~~اةندبللاىلاةلوكولامامملاب،تزللاتارييفتلاأارهاعه
~اعلاةيسجلاتررقوهموهمربمسيدمللانمنكمويفنمؤملا)مه_د(مم.مرارقلا
ة~اذلأةنبللالحموهمربسيدمللانوناكمعيفقكملا)مم~د(مم.ماهرارةيف
.ةي.رفلاةي.وذجناايقيرذل

م~ولانو~ا٠مويفنمللا،)مم_د(مومءاهرارةيفةماملا~دبلاتررقو_و
ميلاقلانعةدراولاتامولع~اةنبللح،ةرشعةنماثل))متزوديفوتدمتعاىنااومو-ءربمسيد
ةداسل)-~ةلسرملاتطولمملا~اردةص~اةنجللانمتجرو،يتاذلامك~أبةمتمتملاردف
~تامولسلاهذهةاعارماضيأةص~اةنبللانهتجرامك•ةدحتملامملاقاثيهنم).٠:(مم

مت
ارجاو،يتاذاامكحلابةمتتملاريذميلاقل)نهميلقاكرذنلعلاذيفنتةلاحثحمدنعةاع)رمل~ا
•طمموزلىرتدقص_ريرة-ىأدادماوةص)-ةساردةي.

ةماملاةيعمبلاتذنتا،~اتةرودلكيفو،امتاذةرودلايفو_و
)،(ةنجللاهذهةيلوديدجتبارارقةصاذلاةنبللا

ةفاضل)،تاقفرهلاءةرشعةمب~اةرودلا،~أعلا~ة_ءءر<ااقئاثولا)م(
مء٠،/وءوهةقيثولا،ر(امعلالوددبنممودنبلاىلا

::رظ،ا))(
ةرثعةن-لانهامتاروديفةمامئاةيممجلاىلاةمدقملاةص~ااةنجللار.راا

،ةماملاةيعمجللةيمسرداقئاثو1ا>رظنأىراقتل)هذهثدهأىلععلطللو،نعثلثلاوةثلاثلاىلا
-ذل`آرو~ا،هسف:عهرملاوإ)ر٠م/وو/،و/ز)ى<مو(مممقرقعململا،نوثلثلاوةيدأحلاةرود1ا
قسلملا،نوثلثلاوةثلاثلاةرودلاءهسف:عدب~اوء)زز/و،/ءو/موممو(مممقرقحلملا،نوثلثلاو
.):،/دهدد/٦ءء.د/».هه.د(٣٢كذ



ل~لاحننلعاذهفنتةلامبةهنمملاةم~اةنبللاريرقتىلعقفأوت~و~
لمملاجمانربكلنيفاعب،موممماعللخاهلامعانعةرعمتملابومشلاونادلبلل
،)٩(موموماملم~رعلا



~1~

اتلابممكل~زلل)تا~ااعيهفاذت)).ء(
~

تاموكملاديمص~رهلامل)ديي
اقيقحت،رامء::سلاةامنانا~ص~م~اارليتلاةملودلاوةينطولات~اكلذكو
~دبمشصخيىاميسلوعوضيلابةلصتملاةد~امم~ل)تارارقلاذيفنتونلعلافاءء~ل
٠سدمطنلاىوبابمزوايبيمان

~~~مم~ ةهاذلاةنجللاعهنوامتلا~اوتناةرادلابةمئاقلاطدلاا

~~يص__اةيفمميلاق~لاةرايزبةرئازلاتاثمبللحامسلابةصانو،اهتيلوبعلطضلايف
اواهنلستابفرنمققحتلاوامنعةرشابمتامولعم

مرهنام~
~•

هسلجلايفو_م ار~لايفتاقفاوتتارارقووارارقمماضي~اةما~اةيممجلاتذذتا،اوسفن~
يفةبردماكو~`دوس~و~اةدد-ميلاق~انأشبتاررقموو

~
كلذكو،ةصذلاةنجللاىلامع~اطده

ابةلصتلاىين~لاتارارقل)نماددع
درتو•ةنجللالى~

•تاررحلاوتارارةدلاهأمب_أاقهاند~

ةدد_ميلذأنأشب،تاررةو،:ارلاىقناومو،تارارق~(

-ارار~ا)أ(

ر
رارسقلا´

م•ءمم دمريكوبم
أميرولاأار~ا

موممربمسيدمللانمن6مم
موممربمسيدملولانوناكمم
٠مممربمسيدمللانون6مم



~
قرالملب
ولكون
ةنليهتمناس

)غنعلهك(سكوكرز-

~قلمتع~~٥
،تربلجرزجو)سانيفلط(دن~افرزدبيتل~اسموءنرمكتبوينورمةل~

ةيصوتىمأانب،ووممربمسيد/لولانوناكوهف،رهارتعانود،~الا~)ترره
~~ةمبارلاةنبللا

م
ااوةعمارلااهتزودىلا~لئاسملاهذهيفرظكأأأجراء) تجرو،نمثلمل

رميراقتب~بل)يفاوتنأورظنل)~ميلاق~لاهذهيفةلاحلاأاقبالهاوتن~اةصاذلاةنجللانه
•مرمممممورممرممناريتلامنأشلااذمين

،)~(ةمبالاةنجللاةيصوت~أانب،ضمارتعانود،ةماملاةيصحلاتررقءهسغنمويدلايفو~مه
ناسمءايسولتناسوءليوفن~ا_سيفين_ستيكناسوءاو_ذيتنأةل~ادسم~~رظنل)أاجرا
~لو،نثلثلاوةمباولاامدرودىلا،تنسنف

،ررحلااذهاهذذتاىدل،~الا~اتظ-
~اههنه~اردتررقدقةهاذلاةنبللانأ

~
ه)،٠و/ههرر~)(موم٥م~امتروديةل

)~ا(يعرفلاأزبلايفاهيلاراشملاوامبيمانةلأدسمبةلصتملاةممر~لاتارارقئاىلاةفاضلابو_مم
ءر~ون/يناثلانمرشتوميفةدوقدمملاووةماعلا)متسلهيفءةما-اةيممجلاتررقءهلعأ
تبلطيتلاتامظنملاىدهالثممىلاعامتسللةسلهدقمتنأةممارلاةنبللانمبلطتنأ
ىفعامتساةسلجةمبارلاةنبللاتدقع،كلذىلعأانبو•دنب1ااذهنأشباميلاعتسلا
ب~~اعلارممبلاترر~و)~(ربمفونميناثلانمرشتم•يفةدوقدمملاممامتسلجراطأ
)~`ةهبارلاةنبللاريرقتب~~ن~ءرصسيد/لرلانوناكميفةدوقعملامعةماملاامتسلب

•)و.ملممررقملامعامتسلاةسلجنع

،لامعلالبن)مدمبلا،تاتخ-دا،نوملثلاوتثلاثلاةرودلا،هسفمعجولا)م(
•مم.رتما،،.ممرم.)و~ولا

.هسفموهرملا)م(

تارحنلا،)>تمطلا،ةمبارلاةجللا،ن-لثلاوةثلاثلاةرودلا،سغمو-رملا)م(
٠ه)ولا٤1

لد~زم)»مملا،تاقفرلا،نوثلثلاوتلاثلاةرودلا،سغموبجولا)و(
،،لررا))(ةحموملا،لهعلا



ىر-~أدونيمةقلمتملاتارارقلا_م

~~~~
م-ةداملاىضتقممةلسرملاتامولمملا

نعةدحتملامملاقاثيمنم)ى(
موممرهمسميدمطلانونكمههم/ههيتاذلامك~ابةتتلارهفمهلاقلا

ةيداصتقلا؟تمبنه~لاحل~اةطشن~ا
نلعاذمفنتظرمتيتلاءاهرمفو

بومشلاونادلهللل~لازن
ايسيدوريفةرممتسملا ~

ةسمونبلا
ةمقاولامهلاق~لارأاصىفواهبيمانو
دوهجلاو،ةيراممتسلاةرطيسلاتحت
راصمتسلاىلعأاضقلاىلاةيمارلا

ىصنملازيممتلاوىرصنملالصفلاو
موممررمسيد/رطلانون٩وهء./هميقمرفلابونجلايف

تاسسكملاوةصختملاتلاكولاذيفنت
ةددمتملامم~لابةلصتملاةمطدلا
نادلبللل~لاينمنلعل
موممصسيد/كلانونك(هعم/ههةرصتسملابومشلاو

لاجمان_
~

يمهلمتلاةدمتملامم
لوملصسيد/كلانون٩لهءم/هميقيرفلابونجلليبيردتلاو

ةههيردتلاوةيساردلاتلههستلا
ا~لاطدلانمفورهملا
ةمتمتملإريفمهلاق~لانسحلاصل

ووممربمسيد/طلانونكمهءمه/ههيتاذلامكلر
ممممرهدعيد/طلانونكله،و/ههر~لا~اهنانعتامولمملارثن



دنبلا
ةيركسعلاوةيس_سلاةدعاسمللام

~اسكش~نهاهريفو-داصتقلاو
منكاىلامدق،يتلاةدعادمسلا
يف-ردمنملاوةير~سلا
ةراضراث.نميق-رفلابونبلا
ناسمنلاقوقحبعتمتلاب

بوهشلاق~يملاملالامعلل1ه
يفحارسللوريملاييرقتيف
بوىشلأونادلبالللقتسلارتذه
قوقهنهدفا~هأنمةرموتسملا
~-ولاىلعارتاعارمونسنلا
ءلاعفلا

ةمظذموةد~امملاني..وامتلأ
ةيقيرذلاةد-ولا

ملاعلايفةيمامتجلاةيمتلا

اهنمدسلاوقتاتولاةبقاره

~ابانريمةلص1اتانطاقكا

(٢لرقفلأ

لةرقفل)



دنملا
تاعمتبلاد)دث.ابىه~نلعا

ملسيفشيعلل

تاقامدع(~~اكلاماعلانلسلاعزن
يضارأيفةيوونةحلسأ

يتلالودلا
ر~ةحلسلاهذهاهيفدهوتل
)رضالاتقولا

ةيرصنعلاةحفاكمدقعرببمانربذيفنت
ىرصذملازيتلاو

ة~رهنعلاةفاكهليل~ارتكلا
ىرهنعلازييتلاو

ةيرهذعلاةفاكمليملاعلارمتكملازي:اتن
ىرهنعلازييتلاو

ىصذعلاييمتلاىلعأناضقلاةنحلريرقت

لصفلاةمير-عمقلةهلودلاةيقافتلاةلاه
اميلعةبقامملاوىر~سلا

نا~واوفيتنأىلاةدءاسملاميدق
تناسوء~فنأ_سيفي._ستيك
تننفناسوءايسول

امووزآدملا
لولارجلازم



دمبلا
ىنبحللناسمنلاقوقهةيامح

ىوننم~او~امريلع
يملاملايباقكاطاشنلا

يتلاىرص~الصفلاةسايس
ايقيرفابون-ةموكحاومبتت

لا
~

~)رتسلةيريضمتلاىلاس
لادق~قملورةي،~ا

~
ممم

أامنلاةرحتمرلا
ثملاثلاي

~لأءمرم<مم
صسىلا

/يناثلانونكمو
٩٠رياني ه٩

موم«م
/يناثلانوناكمو

مورمو~ني

رجلازمممهرقغلا
ط(ا



ةيتايفوسلاةيكارتشلاتايروممبلاداحتا
ايبويثا
ايلارتسا
ناتسنا_ذفا
ايسينودنا

راملارلحاس
)اا(ديوسلا

نوهل!ريس

ييش
يصلا
قارحلا

يبيف
ابوك
وفنوكلا

يلط
دنهلا

أيفلسوفوي

تاسملجاورضهنمذل~نيلثممناب_اقرووو

زماريا
ايرافلب

وفابوتزمدادمنيرت

ابكافولسوكهنت

،)ممموةسملجلا(موموماعينةصذلاةنبللىلولاةسلجلاماعلانيم~لارتتفا_وم
•رياربفمطابشريفةدوقمملا

مل.:اانب.زم~.٠:-مميف~رلةلا-رف،~اذلاةنجللأدعوسلا~علطا)مه(
،ار..اةنبللاةيوضعنهبا~لابيهأقلاهتموك-رارق،ةنجللاسيئرىلاةهمجومموموربوتكا

،ممهمةسلجلايف،ةنبللا~أمئادلا~اناك.موموربهسميد/لولانحنكممنم
ةيممبلاتقف)واذ)ءديوسلالمم~~ترنادلانا،ربفونليناثلانيرثتويفةدوقمعلأ
ه~فىلع~املا



ماعللخاههعاسميفةم~اةنبللاقيفوتمهتاهنمتبهط~انعماسمهلان-لا_~ا~لو
اهنازنتةيروهمبلممأادلاركمملا،مهلسدمهامهلسديسلاىلعاص~أانثىنثاف،م٥/و
للخةنجللالامعاامهمههونريذللايصخشلاههنافتوهتدايقل،ةد~ا-لاىدلةدحتلا
•ةهضاملاتاونسعهسلا

حدنهنلعل٨كاذهفنتلاومناظو~~طدقتتدمشدقحسملاتاونسل)ه~نالاقو~لو
ابكشلللابملو>ةرمتسملابومشلاونادلبللللفتسلا

~
يلودلادهمصلاىلعنجن~ادقرشكلان

~لدثلثرومظم٥/لماعدمثهةص~اةنجللااهتلهنميتلاةبووتدلادومبلالضفب
•ةدهتملامم~لاةيوضعىلاامنمرماتنثاتمضنا_ولافوتو~ودو،ن~رزجيهوسىرذا

اوهتاملكهناكلذو،تاروطتلاهذهببيهرتلاببيهنافاضاوسمه
قئللان~اةديدمبةلودت~

فد~نمور،راممتسلادمملاةياهننمةدمتملامملاتمرتقااملك،طدلااف~فاهم
ىلعوبريا-ناأرملاملميامدنع،زرمملامدقتلار،دممييحتنكميوهههلاىسمتتمأتف٦ىذلاةصلاملا
»هلاةنبللاأاشناذهةيمبتلاةلاحنهتج~دقةمسننوملم/•

هناكلذ،اضرلاىلا،كلذحم،وعديلن~لاىتدزرهملامدقتلازرا~درطتساو~مم
يفةيقهتملاةيراممتسلاكاشلاناو>ىراعمتسلامكحلا~لظيفنوشيسسانلاىلملازام
تفلمدق،يلودلا~ععتبلل~أرلاظاشملازهدممه~اذنمتلظيتلا،يمرفلابونبلا
يقمتدلامكحلاساس~اىلعةهنبمةيملسرطلهىلعةعيسبروثعلامتيملامهن)و»جرهدمبةلهرم

تافعاضمنمهلامحمةلاممللمفتسهسفنملاناف،اههيمانوةمبونجلاايسيدورنمركلةسلف_
•نيهلودلانم̀لاوملسلاصت~ةريخ

بارطضلافسوغكشا،-،~ديازتيلازيليتلا~ههمونجلاايسيدوربقلمتياميفيقيلسرتس)و_مم
)~نلسلاةهبلف~اهلبقتىذلاديهولالحلانا،أطدلاذلفسوسقااو

~
أدبهىلعايئ.د~ن

لامهلقلالقتسمةقلمتمةسستنمامهنااضي:يلبلان-و.~ةيبلف~لامكحلبقرللقتسال~
لهوتلاناو>~ابمشلاح~اقفووتمنطولاةههجللرطكاكارتشلاباهداجيانممتيو
ملفلامىدئنأهن~اشنمىذلاهدهووه~ارصمأرلافارط~لاعيمجكارتشاىلعصنيقافتاىلا
ةواضمرمتسيسعازنلاناىلاسشتاهط~ل~اناف،لاو•~دهللفتساوريصمللريرقتىلا
•هاممهةقطنملارارقتساىلعةمينوبقاوعهلنوكتثيمبو»ددجتم

ةدتملامملارطتتىذلاملقلااذه<اههيمانيفثدحتةماهتاروطتنالقيىضمو_مو
ع_شمتمةيوستدابياىلان~لاىتهثدهاميففينايفولمانعبرعاو•ونعةرشابمةهلووسم
ةطخيفأاجامبسه،رشابملاةد~املاائلارتشاكلذيف~امب،اهلودامبملسملا٥ىداسلا
ربمتهس/لولماوويفخموثلا)لو/م(وهوهرارقيفنه~لاسلجماهيلعقذاريتلالمصلا

،اهبيمانينةلماحلاتاروطتلابمنعرمحفتتبيرلبلظتسةماخلاةنبللانالاقو•مومر
هقمليصانلابمشلاةسر-بوهوىلعنهلا~وةماملا~اميمصتامهنيعبص:ةمضاو

امهلعفرشتتابذتناقيرطنعتيطارقميدوةير_للقتسلاوريمملاريرقتيففرصتلللباقلارهف
ءةدتلامملااربق)رتو



مامت.ازمردثكبكشنودبرثأتست~سةدقسلارةيرذلابونبلاللاثمزماراوقيفدراو_م•
رلاتلاء.̀ذ١..<:ن1ىهاشمطت.هابىد~تتفوسةنبللانا،كئف-هءقثاوهنارااقو•ةصا~!ةنبللا
ءةماملاةيمم_دارلبقنمةذختمل:ةدلص1́اتافتاررقملا.تارارةااامرنيعبمنةعضاوءةيقبتملاةحباتلا
امثدضوريرنتىئعميلاتلاهذئدبو_ءننرمثتلوله~1اىلصوتتفوسامناوءةهطثنمنطابذتسادصق
•لبفتهمه

روكذلاميلكلانهمل~أةدثنما<اطو~٠ل
نمةيد.-ةساردرىدتستةدقدمطاشمهباو،ة

و~م~لىداصتتلأمدقتلامادونازمأىلثديكأتلازميعتي،هتاف٠تن́ر:ارذىهةصا~اةن«للا
ونأفاضأو،رالتتسلاوريصملاريرقتريحأتلح_ارذكمد~ئأبدبيهناكسددث.ةطوهمبهر_سم
~اكلانواعتناومث<دااىلعتلص-،.هنمااريثكلهمسممكاثنملاهذ.درفةندجللارط.زماكئل
ر~اةر-ازلاتاثمب1ابقنعتي~صانهبوبمرهر-~افهوءةرادلاب_اقلارنحلا~دلانم
نمدكأتلاوةدئا~اعاضولانرأشبتط~ىلعراو~ولا_.همملاقلاقلاةنبلاااء٨دفوتناعقوتي
ءبوعشلار~الحوتابذر

•ةصانلاةن~الامثلامىوييتلاةيمءلاىلعىيناةرمماملازدملادك~امات-_ايفو_مء
ماستلاءااصئتسلانع.يلودلارهتبلااملذبييتلاةرذاضتلادومبلارفستنرامزللانمزمارااتو
اويسجبةيرصنعلل

هذ~رذىزكرمرودبمايتدلارلصاوتناةنبللاىلم«بيوناو،اهر.هظمواملاكش~
•ةهلمملا

٠ةد~ااينازذتةيروممم.ه(ميلسدمءاميلسديسلا
ا~ارفديسلا

~
)وف.وتودا~رت(هللاابكه

)ايوسل~(نموب،وتءى.زردناديسلا

)ايرافلب(~ستينوشتينديسلا

)ةيروسلاةيبيعلاةيروممبلا(ردي-هلل)فطادسهلا



ةنبنلاحايترانعبرث~،ماعلاسملنةصالدلاةن-بللاريدقتن>٠ن-..:«:_ار<:.اءء~ر٠ند-ذو_مو
ءةمناسنلاامتماركواهتيردهىربسرفنذلترتلاءبوعثاق~كدةبولدااماعلان-لادومبل

•ةنبللاراثل-ملمةوتر~ااذ_.رذزمطدقماعلانريملانمارااقو•ءالتتسث́اوويمههلار_ر-ترف

اجدمبلهنانتماو-.»٠ها:زمرهيثر1ابرءاو_و-م
او~ركتدتمرمنوك.مارااتذ،ةصالاةنبللاأاضث~

~ريب5نامتباردصهد~ةهلاتتمتاونسودبس>رذهبذت،اةداث<اب
اينازنتةيروممدجبعشوةموكثل

ابةندمللافامتءفويتلاةقمازماربتعدينريذللاءةد-دتملا
~
زميطيلاث٠٠»:.́أهد_اممازتلابةداء:،ااهمن

هرامعتسللماتلاأامنلار1بأنرهنافثلاب

~~لهلدهتاذددرذوهىرلاةنسلت1<تدجاةهادنلاةنبللادت-نالوحيلسرتم>او~)/
وفرل)ىلعكلذو،امهلعكعتنراةنبنلاىلع.متدتي~تثاةري٨لاى0اشملاضثبدودجورارهتسا

نأيفأارملو•رامدحتس«اأاهناناديم~ذبا~`الةريثملايلودلاحهتء~اتازإبنانمريثلنم
.ةلمابمللرلاجملهناف،كلذل•صوتدنمرهغ~ك1.رودىدؤتطدنث.لاابضرفقثستنرلةنبللا

د~ةصاذلاةنبللااهم~اعتنرايذبذييتلاميلاتلا_اثنرانهمفرداررطهناف~أو~مل
ىلثم،~أارللاشلانماف<مو/مماع«فةد~تاذةديدبلودةث<_اثرومظلةبيتن~~اثدت
مىلم~اغتلاوةدقتل)ةلا~ا~~لا

متهلاةنمللانممزلتستفوس،يحيرفلابونبلايفماودلا
ابرفتنمااهلديرأطافا،رطلل)

هتاعلا~بلاامبارتطان~رتلات~وؤسلاوماصلابةناه~

ةيرصذعلاةهلتلامظننماو•اد.ةبر-ةلحيهتذدلبةيبوندجلاايسيدوررذةلا~)ناىلاقو_٠و
اويه-قيرطئث.ةطاسلابثبشتيىلازيلميلقلااذه~ذ

~
،اذ~ههنم~،نلفيملهذأرتاروانملاعاون

او٠لد.ز<:̀.-:«`ن:::_ل~~ا٠دذباذثةلاطابلا
~

نوناكههرفىرب~اىذلامويملاأاتفتسلانافاض
ر~اتاونلانمةلسلسنمضىرنأةوئملوندمهدحوضيبلا.ملسلازريبموممرياني/يناثلا
ةراسخثيدهنمةثبن~بقاىنماهلامعهةمببلأديعصتىلاىدكتنالازمميل
-~طقفسهلةيمبكةيلوةسميلودلاوهتبلاىلعنالاقوهتاكلصلاردمدتوةيرشبنارتاورلا

ءهدشرىلادومين:ىط:ىلعهيلعطذدضلافيثكتوثيمسناياماظ:سثاسد
ء~قوف~هنكلو~

نأ~ه~انم،ن~اشلاافةرذوهةلاحلارو.هدتلدههدضولنكممو.؟امكبمايقااةيلوكسم~ش
ر~نوحف~اة~اةمواقملاكء.«فلاعفو.دنىلث.اممسرهيرتلا،ة~انلاطو~ذضااىطتكت
عازنللء١-دابياقلا~ارلاىلودلادومجلارفاضتب،ةينطولاةمببللنوعباتلاةيردلاربس
هاثتوملثضوافتم

ةدايقتحتمهلقلابعشوضونيىذلانافكلالضفيونا،ايبيمانبقل~اميفءرااقو~م•
نرودبيلودلاعتبلاامللبييتلادومجلاو)وباوم(~رفلاسونبلاايقيرفلةيبعشلاةمظنملا
نركلهعازنلل~.نهوا_ذتهر_د~ايفل~لاىلعثمبتتطلعك~ناودبي،للموأللك
يلود(١عتمبلانهنابجوتسيءامتفوارهوتيرذابونجىدحتخ.راتوخ~لا~ءةلثثملان.رق
عيمجهيءوتنيحتيو•اافقيراظينأ

ميلقلييرشلارهفترفابوندبرات-اأامناسندومجلا
قيرطيف~تتابقملاتلمظطاذاوه)مومم(وهونملاسلبمرارةذيفنتوراودلاايبيمان
ىذ~ازت~ارت~~د~~اوينايلودلاعتبلاىطت~هناف،ةيملسهوستداجيا
~ر~ة_دجلبسثحبعينا<كلذكو،وباوسءين..طولاهر-ر-،ةكر_ةدايقبايبيمانبشوضوذي

~~طء٨~يتلا،طروتيرب٨~تتئ~اى~ذعلاصفملامظنىلعةثاعفوةفد1هطو-دض



نمتدوقمملامممووممهواميتسل-رفماعلاافمل~املامعأميظنتيفةص~اةنجللاترلفن~مم
يف):./::ه.٦هو/ةال.ااو/(نمامبسهئرلاىل»،ددص1اانهيفو>~ريارفلطامشووويف
ة~ايف)٠./:.،...هم/لل.٦ءوو(نمنبب~ودنا~وسهئرلاىلد:ك،>ممعةسلبلا

مممر

٠مواهمتلهرف،ر-أةطهيفم،ةصاخلاةنبللاتررقو_مو تاحأرتلل1هدامتعاىدل،٠
ا~__متيرذى._دل:أثبطا،)اءطط.(و)أأ/<،٩>ا.ه9/)»ء؟،هلاهمل~~ا~ذتنماشبىسر1انم~دحلا
ةينمملاةيبرفلااهتنبلو،~ميجوتةنبلهتفمبمتخظوأاد~ارذرمت_..س<.«ار~،~ا~_...د-اا
•ةريفصلاميلاقلاب~ا~رفلاامتنبلو،ةدعاسلاوملعلاوتاسامتللاب

ن~،هلع~ااهيلاراشملاسمئرلاتا-ارتقا1هدامتعاىدل،ةما~اةنهبلنلاتبلطامك_مر
،حلطضتنماو،م.هلاافملاهفر٩~~جاربمظنتل~تقوسم~ايفععتبتنماةيع.فلاامتائي_ه
تدسهمرتلاةدذ~امامملاب،هاند~اممةرقفلارفارمهلارامثملادونبنايفرظنلاىلاةفاضلاب
•نماجللاهذ.هىلاةلاملادونبلابقلعتي~ةنجللاىلاةماملاةيسبلااهس

هجولاىلع،اميفوظكاتاأاردباوءدونبلاويزوتدامتماةماخلاةنبللاتررقكلذكو_هم
>يلاتلا



ةيبون.بلاايسيدور
ايببمان

زيلب

)ز-انينلط(دن~افرزت

قراطلب-

ةيداصتقلا،~،-لانددلاةطشنأ
٠>::ا<يتلاء1ذرينو

نملعاذيفنت،<.»
1للقت-لانذم بو~اوناد1
ةسيبونبلاا«:<-«:~٠ريفةرمهتسملا
ةعتاولاميلاق~لارئاسيفواهبيمانو
دوربلاو،-روعتم.ءلاةرطيسلاتحت
ر٦-تسلاىلءأاضت1اىلاةيمار1ا

ىردمدنملازييمتلاوثردهذلار_فلاو

يقيرفلابونمبلايف
امبموقترتلا-ركسعلاتابترتلاوةلدشنلا

ةمقاولامملاقلايفةيرطوتسلاءودلا
ر:..دتيتلاواهنزاداتت

ذ~<̀.́ا
بوهدشلاونادلبللءالفتسطانذمنملعا
ةرمعتسملا

اهيفرظذلاتاأار_اامهيزوذ
دنب ~اعلاتماسمبلا

انتقلابمسح



امميفرظكاتاأا-ا
ة__~رفلاة_~~اا~هررقت

نركتبب

ةيليرهلااومادس
)ا((ء٠ موع
لومتملاىداءملاطي~ارز.-ميلقا

ةياصولاب

ةيناطيربلانبرفرز

ادومرب

سوكي~وسل••رزب

-مامياكرت_

ل.املاق_رل´

اهملعقبطني_تلامملات~لاةمثاقةلأسم
نرطعلا

تارتللاةط-



امنمد~اوقاثولاةبةاره

تاسسملهلاوةص~ات~لولاذيفذت
ةد~امملابةلصتلاةيلود_ا
زراد~للقتسلان_زملعل
ةره.تمصلابوعشلاو

ميلات~لاىلاةر_ازتاثعبدافياةلأسم

رامعتسلاأنامنانعتطولعملارشن

تاوارقدلاونلعلابأ~ث~لا٠-̀ن~-̀´مازتلا
ةقلعتلاوعوضولابةلصتملاىو~لا
رط~لاأامناةلهسم

ةضوو~اةيبيودت1اوةيساردلاتليممسمتنا
نا~ندلامح_أاسنعلاراودلانم
ر~اذ_امكتلابةعتمتلاريذملطلا

ربي>دتلاىر~~تلاةدتتهلامملاربانرب
يقيرذلابون.بلل

ةييذعملاتاث-~اامثسبت
ميلاثلامتساردز:دل

ةدد~



رأودلانملازعيزسبص__انلعلاذيفنت
ردهارأيفةيوونةحنسأةماث.امدث(ءوطلناما~ةلا-لسلانف

تمقولارذةحئسلاهذ،٨اميفد_-وتلرتناراودلا
)ردفا~ا

ىر~ذعلازعييمتلاوةيو_ذملاة~اكمدتنع~بمانربذيغن.

ىو-ذعلازييتلا.-ودمذعلاةتفللرولاعلارمتكلا

ىو_ذملانييم،ذاو-ودمءةلاةفللرهلاملاومتكل´ربتيأاتن

ىو~ازييتلاىلعأ~_اةن؟لرهرت-

ةهتا~ارىرصنعلار_فلا~ردووقلةيدودناةيتاغتلاةلاح
اءميلع

ىودنرمنملقتعملاوأمرييلعىغوبةمللز.اسنلاقوت.دةيطت
يلطدلايباتذلا٨داشنلا

اهميفوظذلاتاأنار._ا



ميفرنكاتااارها



زايحنلامدث<نمادلبلقسنتلابتللءءرازوااعط٠:٠.؟كارون~~~اك)ةهع._-لون~)ن(
،مومووهنويمزماريزدحوىلا)نهءوبهولوكرذدوث:~ا

ىرصدنعئالصفااةضهاغنةصاذلاةنبلاةمحال~-رونتل~رلاىلاةء٠دوةومد)~(
؟)٥ان~~:هل~ار-:ف~(كرويومنرئءنذ~اتمرفابونببمهشح-نم~يلودلامولط~~--لل

اةنبللنثلثلاوةثلاثلاةرودلاروضتهل~رلاىلاةم-~ةوعد)ى(
ء~.أنمقيسنتل

؟)هاندأمهءةرقفلارظ.أ(ملسلارادين،ةيقيرفلاةدثولا~ذملةمباتلا~رذارير~

روضملسيئرلاىلاةمدبومةوعد)ك(
زريعضاخلارااغط~لانأدشب،ةيلودةيساردةقاح~

؟مهاندأومةرقفلارظن~ا(سيرابرفء́´ى.دنعلأءامهفلل

ةسباتلاوموك~ارهذةص~اةنجللةيساردةقلدحرذامطصتلةنبللاىلاةهمم~ةوع.د)ل(
؟)٥̀ف~~اا)واا٠نيترتل̀ر~لن~(~ءرذ،~ولاربعت7رشط~اورهلاعلام~ا~

اةم-~ةوثد)م(
ىل

اسقيرفامومعبابشةكر~سمدخلأماملارمتوملايفامليثمتلةنبللا
)هاندأممعةرقفلارظ،~(ءطفازاربند

ممب~ةومد)ن(
لافتحاايبيهانلةدستلامملاسلبلةصالةسلدبروضحلىيئرلاىلاة

؟)هاندأومةرقفلارظ،~ا(ك.ويوهنفءسيمانمويم

رذاريثتلةنبللاىلاةم.وةوعد)س(
دةقأح~

ر~
انمبرلود~ا

~
تاكرشلارودزم

يمرفلابونبلارذس.٨ولاربع>
ء)هان~~الهلةرتنلارغم~(نمدنلرف~

،~~ا/باممرذةدوقدعملاممومامتهسلدبيف،ةصاخناةنبللاتذنتاو_مو
اىلاادانتما

)وممى~وههرهر~وو)و(لررا.._ااترغللنونثلاوثلاثلاريرقتلارذةدراولات~وتل
شبارارق

~
ةدد~بناوجزرثتطولعمىلع.~~امهط~روثللزونيمم~~.:~ةوث.دةلسن

ه)هاند~امووموزرتزثفلارظن~(ةرمعتصلامملاقلايفةدئاسلاةلا~

،هسفنريرتثتلارفةذراولات~وتلاىم:انب،ةصالاةنبللاتذن،اءام~~ايفو-)ه

رره
اشبتا

~
مهمومهوووههومممتارقفلارظنأ(موممومومهر٠اعلامطعر~انربزم

ه)هاندأ



ة_ديذرذااا_متاثيهوةهالااة:.«1ااتامم1<._..لاد __._.....___..___._...~._.._

ة.ها.لااة.دن٠بماا..ا

>وا1_ااه.<.و.اارلد،>)-)مدل`ا<_>ة،.ا«٠•ةهالااة.<داا-دته._)٠
ااااااا •وو،اهرودا

،ل....رمالناسيم»رااريارئمطابم:هن،>»هراا>»متامد..اا
وقما.ا

/برنا...ثماانيشتهورموتك١/~ولان.رئذت)ليح،

ا_..ةيرفىطأاقبلاءرياربفمدابشءيفةدوقعمااء٠و٠ها.تسل<.يفءة..لااتررق._))
ءسنو.،ناريانم<ا«سفن٥س<ك>بماايفذ:تمرناررقمااقفو،~١--ااقيرفاانوكتدقزم•~ا-~اا
مةد.دحتماااينازذ-ة_رورم<»سيئراا>مهوةدن.~ااا<دبتكم٩انعارااة:ا~_́ابءو،هنوكاا«بر5
ة__.ديبر_ااة._رو.«.لا(ررةمااو،)ايراشلبوءديوسااوهونابون:ودادينير-(ةش7اثااىعي؟رااباونو
•م،1__االهاسمةرسهنم-ااممبااقلامةينتااة-رذااة،:دلااىعيئراغياو،)ةديرودساا

ة..___س_ااةهرذااا.متن-»ىلأاقبلا،>لء~هامتسد<>ين،ة،داتااة،لااتررت__وم
>ةدهاس.ااوم(اه:!اوتام.تا.ااب
و._...~ارطة_هرفااة،.لااة،و-نكتنا<ا~متاف٥سل_><اا.رف،ةحا،ذااة.»1ااترشو._،و
>رااتاا



ايسينودنا
ن̀د:`

ايرا،~
اي)افو.اموكيمثت

نويلايبس
ديوس1ا
قاوء_اا
ابوك
رفنوك_اا
يلام

ة.<لااس.،ر)ايرا،ادب(ف_>:توستيمديسااا.مسذة.».>ااين<ةمهالااةم.لااتب:.:او_مو
•ةيمرذاا

ن_ادد«ادكوة_<.>•ةدماسمااوملدلاوتامام-ا.اامة،._ااة_درنااة...لااتدقمو.._مه
ر._ااربراتمةدبراتدتوهلويمزومم>مراارياربذمطاب..:٠•)•نمةوتذلاينةرسراارمنتام«<.اا
•يلياكةداءذااةم<داا

.)ام~هىد6هددءء.ههول~هءء8(رامتم٠لاأا~استامو1~،اام~«:،ةاأس.د.اريرق.)~(
ةد.~.اا~و.اامة1تااة،اردلاتاس~ؤمداوة.ههتلات.́ا)و.ااذنيفم.نناريرت>)ب(

•)ء.هودهوهادء.٠ههاء.هءود(ةم٠تممااامو.«:<ااو.ادلبلال(ةتم:،́ا-ء.لد•
ر_..ذ<ه`́ها))(ء٦ةرقنااينامديلارا«،اار_راق،اا.ونة،دا.:-ااة<،بلاار́:ءان٠ودريو__ءم
را_.~انيريرقمااينر.ا>كمادغرمدريو،)ادل)ءلدو)٥ووء،)((ريرقمااا•_نمل.ااماالعناا
)ومو1مدو)وومء٠(ريرقماااذدؤعبام_االمدذااينه(دا)ب(ءهةرقذاايناسيماا

ة_«ااأاصاا.دار<.اتارواشمرطأامبءة~٠اخلاة_~بللات~او،ة~اال(ا»و._مر
در.__و•ةدد-دومببقلعيامينعاتم<اتابلهةم(امس>ن~،اااذ.ديفممميبامينة_~اا
٥د3)لءة~دله.ل(ريرساااذدنمنير~ااورشىداهااورم:،ا..هاالوعفااينتاامتكاهذ،لفوم
~ا.<،د،~«

ةري.:ىاارديلاقلابةينهلاةيعرذلاةن.للا_و

وياا._..._ة:إابةين~اةيحرفااةن-لااىله٩اقبلالللها..تم<ك->يفةمهالااة،..~اتررق_ء٥
•ةريفصلا
و~__تن١اىطةيرذااة:-دللاة،وئنوكتنا،امسفنةءدل-_اايف،ةدمالااة.«لااتررقر~~و•
•يلاتلا

امم~ا ويم
ايااتما
ناتسناففا
ايسنودنا
نزاريا

مماف1
وغاموتود١درنممت
امكافولسوكيتت

جاسأ~١س
د.1ا ._>__



..ا..~~٠،

د_.يبنو.ببو.اديم.ااا.ممذنة،1<باايف،ةوي~سداامميااق:اابة.ب.>دلاة-رذااة،.<لااتب»تناو._ه>
•اررقم)ايااق_ا(وميرومسانورديم<.ااو،ا..لا،شر)را>_االها،(رإوكينو)
تءامة.»لازدددنهلضف،ة،1<«)هةوي.~،اامميااتكابة_.._ااة_دوفااة:.<لااتدت>و...ه)
ة_ااتلادوساانهر_رأقتتمدقوه-طشام_٧ه»ريابفم.́:اب..:::)>نيبةقذااين،ةدسرااري:
ا.مينر.ا:كاا..ااتلي.ادقتناثيت.اا

)نذيليك(سكوطرز٠.
ديربدوبب
و(بكوت
نرمكتيب
ة.٨ايدتناء<

ةكيرملااوماس
ئداماادئحسملارز...~ا

٥_امهولابلوم~ا
ربو..•ر)ذااةفن~.اامبااقكابةةاثتم1اة«رفااة،.لاريراقتيفة،-ا.ثااة..لااراانا:́رددريو_.هه :/داممهبءم..ؤهرء(ريرقتااافهنمنبثلثلاوىدا~ااونير.:<-لاوسدادم.ااىماار..هدعباراا،او-ذاا
•):!د~8و.دد~وو

ادومرب
ةبن~..~ان٠:٠لدأ́<:

نامياكرز<:٠
ةد~ااتايلو1اة-تاتلات-.وفوز-
تريلي.رق.د

•هت..!ا:.ااممااتلات<ريرس١١اتداممشيتلاةرتذ١١ل(١.ذءةص١ةمااةت..لااذمرا-ت_ه)
هرء~بره.1د_اااتنامد.~_اايفاربميبقر!~تي~ارحاذثا

ةدبو،.ءااايم_دور
اييمان
.داوث
ةبشلاأارمحمه-اا
ةدقومثمااروميت
قرا́،،_<>
دددب



)-انيغلام(دن(6او:ر٠٠>
زل

،(ايذنا._سيفين_.ستبكنام<اوفبتنا
تنن.ذناءو

ةدين-هاةيرغلاة،.<دلااىلاة_ااحم~اقلا ._.-.___._...~..__<__...~..
ةرعي-ذعح-ااحيلاق.اط ~_..-_.~

و(اب(وت
نركتيب

ةذ`أي-دتناس
)غذيلبط(رعكو)رز..-
تربلدجرز_-

تاريمتنوم
ل~)ه~د٠دذ:٠
ن~(،ذ٠.>
د~اتاب.لو1اةساتلان<>ر:رز<.
ةديكيرهلااومام«
ة،اصو_اابلونئم1ائدا_._اا.اةيتمماارز...مميلثا

،)وموامموىمدوورو_رث(رسرتتلاافهنمنيث(اثااوىداتااراانماثاانملومهذاانفتتو_.هه
تارار.._~نما..دنشبدمتحاامىلاةفا-لط،٠(اهاةروللمااميمااقلايفةدحالااة،<دلاار.اذنماائرح
•تايموتوتا-.اتنتساواتاررةموىأرم:ا.رفتاقذاوتو

رب،ابفم.اداب.،:ميفةدوق~اا،لللهامتس1:.يف،رنماةام..يف،ة،-اهااةن.،1ااتررق...وو
وم.دىروووره~وىده(ة~~:ل_دامي.:دنتنأشب~رماائمةه~ااتا-ارتثذلاا.<>داتداىد1
ناتن:اىد.ر•ن٧لااء~قبطذييتءااميااقلاةمثاقة_اأنمداوذناىلدلرانتتناء)موبور
~__.ذة.ا.-_ااة_هم._ااىلا•~اا١_دريرةتيفتر)فاءدنارااةدحا.:_ااة:«دلااترام:.امرارقاااذو
رذار_..تم.اءل،م٥م__ااملسجانوبنمأز..)ء~-اوتم.ا_بنا)`~(نيث(امااوةثااماا١<دترود



رمور
ا_...._<و:ةا.>_ااة_._<.اادودقتامي..وة_اةادارم-.،ن(اهلااميل،قب1هميق.ااممااتايااة_اق
~ذ،تقذاودقةهاد-ااة_.~.>اانانا_ف:اارااةءا-اة،..بلااتداماامك•ددمءااا.ذ_ين
>زت»ىذ.اا_>.اانهامرب٠كدذيفامب،ةهاذ.ااة.<.1ااريشىل،مءممما_رارةنموةرقذلا
»)ه)•1د،ا(ا.:هبع(اا،-ا!اة.<»اا

هف_.ذ،ده.ادئام_٢»ينةدوقهماا،>»>١...:،<1•.يف،ة.هالااة...لااتر.ا٠.و_.وم
).ممموموووم،رورءو(لما.>_ااقيرذلاننامءااول.ااثاارب.زق.اا.رفةدراوااةسو.-_ااسا.اىل<ةدأس.اا
•ريرتتماا،:إاذنمعءوماابة~ااةرقفلاره،رليام_»

__فة-اسماايفر.ااسااة~اومبةم_اذلاة،.~اايموينارللما.>-ااقيرذااقذاو_او٩
،ددم..اااذ<دين،ةماعمااة_هم.،اااءردمد-دقتا._.>و.ة_اة•ارع<ةهداق.ااا.م_٠:رود
>~نبث(اثااوة.دبارااا،متروديف

•ركذ.ااةفتلاة~قاا،فاتمانود،امتافةسابلا.رفةهاذلاة«»ااترقاو_هم
م)م)ر<طسامبفمينة-رؤةدا.رىلا،امسذة،ل.ااين،هابتملاوميثراارهرت،او_ه٥
و....ريةدحتمماامملاىدلةديددلااينيغاوباباة_ادااةلسلاتقؤماالامدلابمثاقاانمه_ااةم.-وم
وماا._ء(ااة«.للاة_اقنسف~ةديدبلاايموديلاكعارداة1سيفةها-ااة<«لااراسناهما_ميف
نايببرماداو•)لصفلااذ_دقفرمساذنا(~ن(اهلاا.ميطقبطنييت_ااقاذاامك-اابة..هتمتماابن
)ور..،وومم><مووءر(ربيفلسو،ة>_بلااةةذاومبءةديد<بااايميفاوبابلثممنلك
ر.اس!ا،ا.مم،ذة،<ك..ااين،فاتهانودبةءا-ااة..دااتررقءىميثرااحاتقاىلأانبو_ه•
~.ذ1اانماببااب،ا«ىلا،)هلهاههةرقفلارظنا(ةديدبلااينيفاوبابنمةدراو1اة.اامرلاين
،ك.__؟:و-ة>.لااناىلاارلذن،ةهد٨اااستروديف،ةل~انشةس<كمهااههديفام.-ألدلامت

>ةس<.ااهفمااماامهااأ.مماىط

ربمتبء.ملوليامويفخؤ_ااة-انااة..تلاارارق
)`~(وكيروترومنتب٠،مم

رياربفما-٠ام..٠«ميفةدوقعملا،ممههامتس1-.يف،روماةلمد.يف،ةءا_ااة<ددلااتررق~وم
روممرىووومرروورو(ة_~الاسامبل٠-نأشب،سيثرلانمة.دقمااتاهاوتقلاا.دداتداىدا
~هناونمادنبدارفناىطلوانتتنا،)موووو

ملو_..~ام)يفنمؤم.ااة~ا~اة،بلاارارق
~وكيروترومنشمممممربتس.

•ة.ات1اامتاسلت.يفهيفرا:ذتناو

~ابفةدرقء_اامم>و•ىلاممهلامتاس1_.يفدنمااافهيفةصاهااة..دلااتر.ا:.و~ه)
.سلحشامب٧موومه



تا.~~ا٠ذمااوثمم ~_..____دس
وكيروتروباريبكلارذ٨ولا~فتسلانم،اتاارعيموريتلرس~اذار
نيغر1ت.اانيي5_روتووب.ااةهام.؟نهءساغراذ>هوكسدمم،ارذ

ة..ساتة..لووك-روترومل<-:»

تا_..._».>لا

ة.~ةر-تايلوأاثنلنيديؤم.ااةدام-.نه<تيارغأ•اسيوا

سيكي_ذةر~ز._رب«متةلم-نح،نونيزسولراك
ة.دذللنييكيرم.ااةاقدصكاة:_«انح<توينيت_
نيبكيروتروب1انحماحمااة_ده<.ند،سيررف_.ايبات~_ءا
،دا~لاربتهارمباايفنير1.-،٠دمنمااة__،.ن٠،زسيترامنايليا
يلروتروع1ايكاوتس_́ابز-داانح،رهارب_ىر1ناو:«
يكيرحتروب.ااردوب..-،اابز-اانه،ودنا:مرلبميا
يكيروتروبلال(اقتم´́ابز-نه،زسيترأمسوييبنحبور
يمل1-.اا.>(اس_ااسلد.و،توبااتنب،ر1ة
<كرويوينةندمسا..و.هنم،رتن~ثرر

ئمربارثلامةملاثملللبنكحو.ااةذ..لااثد،ز.اان)•ونوء.ليث
٠٠١١١٠اا ئبين..٠و_٠ىنر.سم.

يكبرونروم-اام(اساار-1،ءنم،ز7ءافادبن.ا
يكبروتروب1ايموث.اا.زدحلاند،ر-،ااروموداممورلبماش،ا



ه_دابمئاتيف_ةاوااةورثااب~اكااعتمتاامرفوكيروتروبب...-،قه6ؤت_..~~
ث،اا._ثااةدحتماامم.́ارمتؤمموتدينءيحوتو،ة_ر-بااة_دامةتق.́آآمتق٨..ينوة~كا
~:اماتامارقهاهذ.دةدايم.ااقوقثمرا~اانونانة_ا

ا_..._.دفيم-ريفة_هقاو_ااةورثلاب~اكلاعتمت-اايفوكيروترببب.-..:قدحدكؤت__ه~
نوناثا٠ث-ااثلاةدتملامملارمتؤممرقدين)يحوتوة-ر-<ااة-دامعتق_́اا.ت.طنيفوىراتاا
ه~:اماتامارقتاهذ.دةدايسااقوق-راثساا

،ا~وكثممنمكنايهبىلداءسهصغال_اوهيفةدوقتااءموه•ةى!.>اايفو_هه
)و/م>ومووو~<موووو(ة_-ايفوسااةركارت>.:لاتايرو.مم<،اادا-او
~ا_.دو،ايااوتدم.اوءديوساانمكثمما_.مىلداتانايبد.ءو،ا_زدس.أنةسا<.اايفو_هم
تد.~ا،م.متيومهتماليل.هت).وم..دىرووو_«موووو(يعئطءءايف(امونوب.و،ناتننا.ذاوء-1ساا
،أق_..«~اقماتوصللةبلف_).ومم-مووورهمووءىوموممو(ح~ارارقااعمرشةدحا.٠.ااة.<لاا
اسمسودناو،نم-ااو،يليم:نمطثممث.~-~تانايهبراداو•تيومءتاانهاوشدم)عانتما-.
ة___راعمنابهبة..ررسااةببر~ااة_رر.دم.~اثممىماداو•.»دتيومعتا(ايلتت)مم>.ومووومم٠م~ووءو(
ممم.،مررورورم.ممروىرمدراامرن~ا

ل٠٦هامتس<ك؟>يفةهاذمااةندلمااهتدمتهاىفلا)./.،و~وهومىءرو(رارق.ااى،يلياميفو_هد
>ه(اهاهلةرقفلايفهيلار1.هااوءس.٨شامب٧مهيفةدوقعماا

ءة-افااة،.بلاانا~ ~.-__~__..
ء_(ةرقفااب(ام؟)`ل(ررقملاهمدقىذلاريرقتلامءحاي.رابءايلحطيحتذا٩

ربمتب._...س«لو1الهيفههوتم~اللههامتم<1•يفةبدا-ااة«~اهترقا<ىذ1ارارقاا
)اه( ،-~~،
،وكيروتروببةقلتلاةقباسااامتارارقىلارشتذاو٩ ~._.. دراولاةرعمتسملابوهشلاونادلهللللقتسلاح_نلءااءرامتع~~ف.ناو٩ _~~

،ممه•بسيدللولانون6م)ىفخموالا)،ه_د(مهمءةماملاةيممبلارارقىه
~

ىرازو.__~ااعامت..لااهرقايتلاوكبروتروهبةصافلاتاررتساا1درابتداىفعضذاو
ه~~وب.٠نارب،زدح<.~اونموبموركيفدوقهملاءزايسنلامدحنادلباقيمنتلاب~ا

)ا٦( ممم.مو

ه٨ططه(-5و٩_أأ٩ء(٩9لم-(33لممء(

مم٢م_ةرقحلمااءنش(ثلاو٥شااثلالرودلا<٥هالال-تم-1اةبسعرلاقثاثواا)اه(
•اهلةرقفلاءلولا~ااءلو.́ادل~١اء)اد~73/5_ءهع.((

•ل~موههناترقفلا،لو´́اقفرملا،ى/3):/357)اه(



~
ءق-:ال`اقنس.́اىل_دتتم.اق_اامبلاقلاوي_ه.بهد.::.ان)اهلامنعبمفيلناو

ماوت.~.امرذوةسا-و-اااءمتدايم<ةدمرامميفول(اقتء.́اوريمةم:اريرنهنتموف،فرمحدلل~اقاارين
ر_ز._..تة--هنبة_ديب،ا-_اااءدراوموامدتورثىلمةقللهعلاا_دتر.ا-س«سرامميفرا.ميماراة.(ام
،ا-.دنكء<هافررا..دم_ااقاةبمن.-

٩
نو__.ذوت-.نين.اا،ىكيروتروب1اىم«يم_ااىأرااىلثمتائايبساات.همتم.ادقو .~__~._........

«انابب.ااهذ_ديفتر.اا،وءوكيروتروبلساا~اع،-و.اا~-رااة..اتداامعام<.::ام
.__ء<دلاامامانبستلمةدحا.مبراداىت_ااتادادء.:نااا.درابءارذعسنيذامو~ ...-_.،دس___«

ة..____دلبيفةبكيرملاةددتمااتايلواااممموقتقهااةدلمسااة<ادء:نكا~>نةم؟اناا
ن1).__.دم..اةبساابةلحءدنكاهفها~هريئترة_ااطا،سااورال--.اانءذبو«همتيفةريز•.
،نعبيندمااةر_ز.>-اا

ن:ر.د--بة-ااة_هقاارببادتااوتاقيافمااوتاق-(اممااديد.:-ا_دراهت٠اىفنفتفاو٩ .<...~.._ء_..__._
قو_ة_ااربا؟ناكاممتناكنمتيت1اوللقتء«ا~دمرذنبحفاكملادارذ•اوتاما:هنملااءدل
،~رم.هنكاةاباقاابنب.<:.اا

نو_.هء.مذنبلقت.دلاة..هبر؟انبيكيروتروب(انبيمنايم_ااأان«_اانا.ا٠دح(اتفاو~ ~.._.
،د-سم،دحار>.قلط_مل،نرق-سرنحديزتةدملةددتمااتايلواا

ربصمئاريرقتيف،ثرمعتلل~اق(ابفءوكيروتروببحدم:ق-ديد.<»مدكؤت__م~
ر__وكيرون:رومىطمات-ااهقابدما،او)له_د(لهءوة.ا-ااة-.ت٠>اارارقااقفول(اقن:دم«́او
؟وكيروتروببةقل.ةتم-ااةقباسااامتاررثموة«لااتارارقهتلاىذلاوحناا

تاو___ءذىاذ.:تتملةبكيرم7اةد~ااتايلوااةهوك-نائتلقب_ا:-(ات...)~
ر.ف،<:اانيفامب،وكيروتروببقل.همتياميفركذ1اةذاام-ااتارارقلاماك-ابمازقا7ااةدمنملم
رب~ادتاافالتاىلمنهتو<روكذلامبلقلا~هنمىمااتاءادس.ااةذاك~،رو_)ةلم«
؟ربفتاانمديزمنودبوها.دت_اااذ_هيفة_اادفماا

وكيرو.روب~~يفىر«ةترتقمتارواشمواسث.ااافهزمربمادتة_اناناه-._.ه~ ~~..~_..
تتي،ر__-_ااشارتح.ااسادم«ىلهوة.اتااةس<ايمن1اةاوا~اانمة.اا-يفىر«واذفنتناب<دي
؟رليروترنمااس؟.:،ااةدايسبقبعمااو

تام.́:ذسااا_._ارهر-دتتىت_ااة_هقااببادتلاوتاقياذملاوتاق-`اماانيدت~و٩ .~<
ا.مبإم..هبدم<انهب_تتو،هربصريرقتووكيروتروب_.سل(اقتم«~<يفنمبدفاكماادارفلاو
رك.روترربلو-دبةدماذحلاةنبلاتهباتقثاق_اايصقتاةش.باة-(ؤسمأأتااد~اانذ)نل
تانةدح(اممااهذ.زدبةةل.تمااتامولهماارهاذه.هوبامنمو،ةامحااتافتانايهمااةذاكحم.؟«متم
؟تاقياضمااو



نبيكيرزن-ررب̀اأانساانهاءرم:واديق(ابواروذرارذلاسىر-اةرمث-._ه٢
أنرقتبرن٠ديز.٠ةدمةدهتملاتايكو.اانر،س•••م.~>ىمذءنيذ-ااة.سر::ا

ا...٠ايلم.ةمئادةرو،هبةد~ااتايكولاة-اس»اتاوق1ام...دن٠:ن_برار!٨-..٦~
ه...ءذرايفم(اسىئن..؟ااةر.،ز.«ااب.،.<ا٠:ا،اذبلا..وماازت،فتذ،رهب،كيب>ةريز<.ة_د1يف
؟ا..ر.ءوةربز.<،ااة-د1ربيفهت؟ذنمماة_-؟د.ادلادراومماالاا-تازب؟اتنبم>اتلاعاتمدم<طااو

ا._.<ف..تررفةمتقاولاةوركابلاكلاتتمتااربرفوكرو-روب_..«أ.ق-دكؤت_•~
نو،اق>اث.ااثااةدتت-اامملارمتؤمموت~نءمرمدوتوة_ر-دبمااة_دام.هتق::اا_مدتق،ا-نيفوىراتثاا
،اما>اماوت-.اهفهةدايم»اقوقهرا~.اا

~•رمتسلا،.ار_هتم<:ااديقوكيروترنبة_ا~دسةاقباررقت...م٩

ق..دثىن)و-اار،ر-_ااتا)._ء:اار..:.اة.ا~~را. هس.-ء.سم___._____._~..~-_..ررررد
لد~اادم́_الاها ~~ء...____~.

ة_._ثمااثااا_متروديفةه1--ااةديت-«اسااهت--فرىذ-اااهر_رق.مءذةدن<لااهتر)فاميبنم_مء
_يلياملء•ءما~اا_.لمدرنيهانبب~اميف،نيثلثااو

ء~ر.-_ااهيل>رقتماامااقنووعمفوماابلةتمااةهاد_ااة_ت«اارارق-.اما<سنإو_٠هم~
ةدهو_ااةه.́اذمنم١،دب~تولاين~اتمااريرحتااتاكر-ررلثممثرذماةرمة-الااة،.لمااو.ددتء.
•~`~(~•••مرنمل)دلببة~تلاا-ماامداننقحبثارم٠5..ااتئ<:(1١ةثيرف::ا

وعمهها.درارقنمهةرقذاايف<نيث(اثااوةثمااثااا..-روديف«ما.ااةيهم<«اترةاو_مم
•ركنااف(اسلارارقااكان،ذامب،لءلء.>١..ساةن<لمااهتدماىذ>اال-لاربتيهاترب

ءةها-ذااة،.~ااتماقءعمء..وماابة~ااةهام-لاة_.هم.سااتاررقمة1دارمعهو،م»قتامأوفيفو_ه)
ة._.__.تاايتلثو1اريرحستاات1)ر-يلثممةومهدب،ا.زةب<ن)؟ندو٥تيرذ´́اةدهو-ااة_̀:سرتءروام.تاام
~تكر-.وثم،<ارت.>::.اةوحد_ااهذ_ملةديب-و•ةاصااتافمميااقلارماة،«اال.دحبرذنيبقارمك<.-ااوتء:«اما
•ام_._دلببة~ااةدحا-ء_ااة.<لاا،اامدايفايببانوة_ون.،«اايمميدورر_ر--
وموامموو/وام/ىو)هوء»وو((ريرقتلااذ.دنمعءانتااونماثااويناثاالو،هفاانضتن-و_مم
٠١_~افموفامب،ر5ذ_اايفلاس>اانييك.́ارماة_الااةدن-للاثتباافمهوء)دوورىوىى/دونورو
•ر..دتانابببة_-_اارذءا-وااريردحتمااتاكرحولثمما.ريفىمادارة_ااتامم«<-ااسااتارام:»اا
م/وم~ووو/م~ا-_ااقيرفلاقحنامشااوث.ااثااريرقتلاريوفةدراوااتايمحوتاارااادانتم<او_-و

ة_ارسروفرس.ا-سفامب٧مهيفةدوقتمماالل٦لا..ل٠.يفةدحالااة،-لااتر.ا٠_ء)ه.ر٦واو

ممم...رة~_اا«وث(اثااوةشااثلاةرود-اا،ةه1--ااة--ه<لاةبمنااقئاثواا)مم(
•م•سةقناا،(ولال~اا،لرلا،1،~اام~،.رىىررىريو.م~وم



ب.«.مة.ااتابي.وتااينتر_اهنامك،ةددتماامملالام؟ارذةدين-ه.اانتواار_ردتااتاكرتتارت..:<ا
ة~.داتا•ا.<،ار.دقرة.ااتامولت1اىلع،دارذلاء́،_زم،او،ه-ا_ا،أاس:٠ة::ادنه،ا.دفاذمتا
ةر..ذاارح،مرل_اميفوهةرم-تسمااميااق_́اررفةدثاس-ااة-́ا-.~اةدد.هب،او.«:ا-.ر.ادندن٠ة،وببت.
•روكفماارب،رتن.اانمعمدعوماابة_1هتماا

ة_هاد.ااة_.ت..ءااتارارقماكهاب(امد،ةسهاهااة،.لاانالا؟.اا،تيرفاا.ا:-ل...م<~
رفةتطا.ء_ااتاندونبلاينرا٠تنتامدنم،~اوتم،ةرةنسمااة-ر~~١ذوو-٧-~اتان
يفءرزحبثارمم_.فصوبءة5ر1.:ولماةن..ه»اف.ا-وااريرت٠:.ااءتاكرت.مرلثممةودد،مدم•م>1٠
ة__سحوتىلتلا.-اارتيرفلاقفاو،هتافقاببماايفو•.»را.ا~>ابىثل.هن:-ر.1اا...-لرادم
رير_تتااتاثرحوةتيرذلاةددحومااةهاستمرواستااب،ا.فيا.«ل.هاوتنأبةهاث_ااة.<لاا
ن-تا~ول.هم_اابا.دودوز_نانكم_نيذاادارفلاةوحد،أافتق:اادنه،ة_-دماا،>.١-واا
ا~دلومد_ااا.دنك_لدقيت،اا،ةرمتمساامميااق_اا...ذة.اا.-._اةددحماامرحاوناان-دب
نمب~انمااعذاايفءسدتناةهالااةدنثبلليتثن،:1ذىلمأانبو.ىرذ.اةةير.اهب
ا.مي،اارا.ثااررم_́اا_درأب-ايفة_اد_ااة_.ه.ءاار-ذ-ن_ة_هو-ة.ا..ااةيددم<.ااوااا.دريرثه
>~مءم•م1دل7افةدن»لااة٨_.:ناةسك.ثتاةمز(اااةر،اامااتاص،.ه>٠~ااءدمهرىداه`احا

٥~~لددل~~̀~ا-~اقيرهنلاتايم-و-،فاتمانود،ةدن<.امااترثا،ا.زتافةدممل..اارءو_مه

رب_اربفم::اب«<٥يفةدوقهمااللهها.متسلت.يف،رنماةدل..يف«هالااة.<لااتررق_مه
جدتناءا_._اامحاميلاذتن~ةب)..م<:مومووومر~وىوو(صيئر:انمةهدقمااتاهاتقلااددامت-اىد1
اف_ديفرا:دنتناد٥~~~́~راطلامةامهتمماال~ا~ناون.هبادنمةرودم:اهذ.ءاا.-اامحالود«يف
>أا~لابس-ءةديمرفااا.دنا.<اتاسل«ةم1؟_ااا.متاسل..ر<ذدنباا

وءم٠<هرارقااماك-ارابتدلانعيعبتذنا«اررقمااهن.دة،داتااة<.لااتذ-»:ااعنيعو~مم
ردا__~ذ»>امتدا٩7ايالهاوتنا٩ة.«لااىلاهذم)د(٠)ةرقفلايفةما_-_ااة._-_ااب_اا-ىذاا
يهتناو،لادلاىفتمبء-ميااقلا،كئتسااةر،ازتاتبلاسرا٠:1اذيفاب،ةري_دبهاا~_ااق(ال
يفم..دقحةدمراعمنمميااقكاهفهناكم<نكمتلا.هذاثتامز1يت_ااتاو.اهلاابسنءةم1...اات.>_،.اا
ة_~دي_..ااتارارقمامز(ااارابتملاةهاذتمااةذ.بمااتمنأ،:ااذ)>٩ل(اقتءلاوة..ن_ااوريم.ةماار.رةت
•ةريفمح1امميلاقلابقلتترة.اا:~٩ة-ا-و<ةامحااتافىرذت:!اة.اه_اا

ة_ا_~_.~ااتافريراقتاافافماهدامتداىدل،ةهاتلاةذ٠1ااتا:دهل،قح_اتقوينو_مم
رابتملإمرفت.--ودقة_درفلاةن<لااهذ.هناءةرعيثهاا._اككابة_دن.ةمااةدهرفااامتن-«نهةردامحاا
هتاذةهآلاةي-ء..لاتارارثماكءا«.فر.اذن-ااا._اا~ايت-ااةددتسلاممبااقلارماتمستيحو
•ه(داةروكذماا،ة~اا



زتد1ءريارمذمطامتويفةدونة.سااءا>هادتس..١.٠.يق،روماةام٠.برف،ةشا:دااة<؟>ا.ااتررة...٧ء
نمه،..--٠ننا،).،./.٠«ىرههء/(.رءءشه(ا..دلامدامميااتتر_،٠ءن<دي:ر.اانمةه~ااتاهاتت_:اا~د-هتا
بو._٠،ا•.ذةرم..-~اا_وتء<اارت.ئما،-تااقمءا~قاوئءادئمة..ااسااةرود.1اا.._اامداءاوذ.«موف
~قنت_ااننشوامئت1ارء(7اقتم_:اوة.رتاال.«-اقم-ذاك.رةاامزتيرذاياا

١.•.٠:ا.س<.ا٠،ميأدديتر.̀اتناو
•ةامغيتت٠::ا---،ة_<ءرفااا.دنا«اتام-..وةها._اا
ة_._:»ارارت.>اكدت،اقمعم~وم-اابلمهتياعمءدئماااذ.-م.:١.دراذنىداة،.لااتد..أنزتدمإو._م•
ةها-.:اة،.-ء:-ااتمهواىذ-ااء٠ءاه)ومذوئ/يئاشاانب«<:دتمررفنمؤم>اا))اه_.د(<•ءلة.1-_اا

مم.._فة،ءئ،ااداومماار«.ثوت1دامت.،:اادقدءنماتمااؤحمداةم،.انمم،ىر<سنءأهئمءهرتفاايف
قود___دنم.:د_ات1٠بتلا-ه<،ة_ثثةهاحتلمدحميا:وئ-وءروي-ةببلتااوويدارااقير1-نحا..-دا.:او~>_دم.-اا

>́´ةديقيرفايااةدتءوسااة_:٠تمهتش<س)ىد_ااءىرمهئ..:_اا،ا.هفااورامهتء._́ادم.«تاذلااةدحاس

ة..ديئ.ت.ااة_:رفااة<:للاقدةرداعلاةلمعلاتادتاهحتاسااادانتس.او،،ث~.اموءذي.و_...مل
)~.:».٠.ىمووو/وموىرر(نيدتثام1اددمنمه١-ل١ا.؟ريرقتر.رقة.،راولاوءةددامممااوم́>ادلاوتام.تا٦ام
ةهاه.ااة<ام::ام.̀>ا-::انوؤءثةراداعهرو١.-تاابءعمبس.لام~.:اذ_تاة،:د،«_́انمةامم<كسبى(ا́:سئاي:امت
هما~--ااأامئاعبمهب،يفةد-:تماامدم(ااة..دان،-اا.>(اهلاز(ارمةددا~و

)```فر«.:«لازييمتلا~ادش~-_..<..ىعأناب.:.:ة1ةلودلاةيقانتلا_أاي



نار_ااة_افت.اابةةا.دتمااركذمااةذاام_ااوبباتاااهذا:.٠:اىد_اة،ها>:._ااة.<.1ااترا_.٠٠،او~مو
رار..__:٠_اان.ذنتبىثل.تيامفةها_-.ااة،._..ااا_.دياااءدبتد.._در،_ااة~هء~ان_هأز~_ل٠٠.•
ز٠.__اا.ديااق:اارييرم..رذن(٠́(ا_اىروفااو،1اكااقيمتتئال.،انمل٠»ااءاء)٠ه_.د(٠ه٠ء بب._دسبزبمن.ةانود~-د،_اااذدشفدح::ىلاةوددااو_دامنا،ددبا.._اا::ذ-ءاىئت،ء.ا..-_.:م.ا
ر__فترر)ةما.؟ااة_.دم<،ااناىلاثلاذكةدهالااة.«اأتر1.٠:<او•~نو1ااوادتت._ااواقر.._اا
ىر..،.ةن..-ااء~ااوىرعن~اازبمتااىط~اكاادا~ة1٠أن)ا..هانتتاندن(1٠.ااووم٠>مرارق_اا
ذ_.ذنت«.نا٠ندة-رءىم.هق_ققتتيمةرم.تسملاميلات.́ابو؟.<٠:،١ةس.اس«́انام<.؟اشو.:تا_ا.متناو
ءمب._.._..،«اماكاذيفنتن(1ء.ااذيفنتناةهالااة..-،اااثر-و•٩(أماكرانيااذيفن٠:ن(:<ء:،اا
و_.ة-،-بم<وريمهمااريرثت~اةيرام.تمملاةردديم«ااتح٠:ة.ةاو_اابو..،٠،اارير<.ةدمرامءةرور.ذ.اب
>ىر:ا،.́اةساء-:انام..´«

ا)

ة_._-ا-_ااة..<.1اارااوعمهها_ءرارقنم)ب(م)ةرتناايف،ةء1-_ااة_ت.._ااتبلل-__مه
ب._._.سانم~اائمقوكييت_ااريبادتاات~مرفنملاسا.دمدداممن:نانكيةدموملمتا-رتقأادبا~
ديد.__..-ا.منأم.:«ميتلاوةرمتعهااميلاقلايفةلمحاتااتارو.ا-تمااأازا،<قاثيم_ااب«مبا٠،ذالتا
•٩نييارد_ااقمأيااو.>~.اا

ة1وب__ااا_._٠.اررقم~ددحىلا~.ااسل<بهابتناةصاتااة.هدلااتتفا،ب_ائت»اااذ__ااتن-و_.مم
ندنيقيرف.́ا_ون«اايفةرمتس.اامهااتكاب

رر.تم.اا ة..~ثولا__._ ...___.<.
أا.._انأتمة،~اتف1اةة.ايو1ا

،ايسمانرىوبابمزرام.تما
/ناسدنءاهيفة-رث_اا
ةيبون..لاايميدورا)اه)_.رما

)لدلاةمذاا(

)يناتلاحمذاال~ان



ة-دادعتقلا،ةس،.«.كارت1~ااة.اه_>٥نا
ن7ا_:افهفنت~و-يت.اا،ا..ويز
به...._<::،ااوناد11اءا`اقت-.́ارتذ
ة-~و،.؟-اااببم-دوريفةوم.>،٠:ء_:ا
ة._-دقاو_ااميااق_اوثاميفوايببمانو
دو...<>ااوة_رام..تءكاةر1-»_ااتح
وادم>هتس«ااىلهأامذة_ااقااةديماو.اا
ىرعن._-اازست-ااوثرمدهء--اال-.:د»ااو
يقير:كابو،،.:ايف

ق.._.-٠ذياميفة.امحوااس1.هلامهل~كنحامثديتت،ة:،<.اال(ان،ة..ذا.؟٠>ااة:،.لمااتلهاو_..م،
نيو..ا:..::..اا«.ذءاا.ر:.وميلقكااذ.مءاةت.<لااث~ن.ر-دريوهة_ام.ذو.اابلومءساائداماا_ا.«_-سااميلتء

~).~~-،~،.~،.~.~،٠،_تتااا<:د~

يهامت.كاوىهطدت.́اس>ا٠ساا_ء

ة.._...رد.ااتامنءؤم_ااوةهص،.ساات́لاكولاففئتة_اأمنميفةء-ا:-<._ااة_._اار_ظدئمقل؟تياميذ._)•
ءدذم«ااذ..ءق1.~ااءلمللرارق-اانملهةرق~:ااماك-لاقذووءن(اد(ااةدتمااممل́ءة(هت.اا
ر__.-اا.اماة>.دا_:«ااة<.للاىعيثروردامت.>ءلاوىدام-دتتكاس(.ه.ااريثرنيمةس<.اال`اء.تارو١...٠•تير•.ا
مرف

~~اتارارقففئ٠•يف••.ة.-.-،ه.ذسااتلاكو_ااة_ا:،::ن~وتاس<ايم.تيمتلةمء.انممااريماى٠.اا~
د_:ام.م.:رسل«اارا:.ينة.دا.نااة،.،.لااسيثركوتء،ا،٠:ااذىلدةو(اثؤ•~عم،._وماابة~__ااةها.-.اا
،.ه́إاذل.زايب،).٠./وام/ءو)هوهء٠((ريرةتااان.دسحما،.1ال،.هفاايفدريوءعم،.:ساام~ت.:ا
•دنماااذ_._اة،دا.نااة:..._1اات-~_ااةذامذ.ااب

ايمبماثما٥ه~امملاس-ا:هم..)

سا__..<ء،1ام.ا،ة>ها:_اا١،تيلو•.٠.ومم،مام-االلف،بلنحءةءها-ءااة:.دلااتمتدبان.~وم
•.>.،سامب.ذةةيثوورمتس~لطحىلىحل-~او٥ذ.:دااايبتكم٩ام%هال،اا٠و،ايميمان..اةد~_اا~.اا
ر~~..١:،١مر.ثت..!اافءس-ء.اتمااونمامااو،باثلالرمح.:اايفأ1.•امبنهوءءكاذ،ااةذامذكابو



و...._.:اد.:الثممااو_،س1>.دم1الثمم٠:ايقس:<اء)دلل.7و3/٨)_73/:!ل4.٦و.ا،~3)~73)٨هء٦))(
ة...._دئدلااةر،د_ادأائبءرةم.اانما-:.ة،-اذااةء.،لماا<ت1؟ام.::٠«ارذءةددحتم-̀امءلاىدلاناي--ا
٥._دنئبلماارمديثرر:داو>)٠ا./!ا٩.1٩9_اله1139(~~<،ا/نادندئ)ايف٥د.٠س٦اا_١:١٠́.وء٥ء.ها:«اا
٥ذ....س..:امء.ا1،أ٠.ت(ااو_ام/رايأ٤«:ر-1٠بم،اا١<٨دث-آ،ه١.::>لس«٠̀<مدامانايمم«ا_افنت<`،..:د،لد.هاذحاا
أنل،....هر،.ا.ىااا.ددفحةدن!<.قذمث،)9/،اذ٩~٦3٦لال.3٩٩(ا~.ءا،ب.؟ء:٠•ح~١.:-.ااةءاود_اا
•):ن/:ءرءء٦/ت٨ر~ل(ايميما<.>وديملاذتتدحارء.٠́::دم«امابما

نا~لاشوق-ة:._ا..و

،نا..._::.!اقوتدة،.._ا،1امها،مءا._»_اال(.ءذءىرفاتا~بثكندة..دا>نااة،.<._ات.دبان-__)ء
ةران>_.._.ء..ااتخ-ة._او-اابو..دشااةبمناابهتيب_ا.~.وسح.اارب»ق-موفبو.>.ء«اارق-ة.اأنمبثاتيامف
ن.._.__.أز«ىايفءةس.امم..ااتايرتااونا،،لاقوت-.،:اا،_تناةا~وءة،:<.»٠١́واة.،رام.ت.́ا
رم~..:<م_ااق::ارنادلب_اانما؟شرةرم..هتنماامسااقلاونادلب.ااراانا-ك،ثبةرام!٠:كا-ءء_ا1...اا
«متمنمماا

ب،كن.تم.:..دا،يقزمذ_اابون»ايفةدقتسماارمنممااق::اة_اأس_اة.-الااة،>_ااثدحبىد_ار...وم
ةءدا..-تثا:ااوة،ركم>.ااوةس<اس.ااتادث،اسلاام~هناو،>دنب.رناسن:.اقونةءة،<_ار.ا٠نردومح:._ااىلد
رانانممرقيرف.اابون..-اايفة_رم.-ن؟1اوة-رام.هتء«ام.́:ذمااقاامدق-ت.ااةددا~االاك.<:.انما_سبر
ءا...._،اراب.ه.اانم.هبة.دافلاة،.،-1ااتذ.،ا،،ا_انىلدةو(1>و•٩ناس،لاقوقثب.تمماابةرام.::
ل..__إ».ااأارب.:..ااقير.ه.دقىذ.اا).د/هل.)/ءل٦٦(ر_رثتاا،ة-ء.اابااق.!اة_ا~يفا..و_ا٠:ىد_ا
مراناوم:نبم_اا)مم_..د(٥ة،هالااة،«لاارارتس.́؟تةب،نا،:لاقنة-،ةن>دلا--ا٠:ااندس-ه.اا
ةء«يم.قيب.́:.:و_.زم،ه،.د_اازهبمتاابةةاتتم.ااتارو<«-تلاب<روماة~.>.زنءق(.-تيىذ_ااوء٠ءاه،لسرام
ة~<_اارارتنابس_اايفة:.بلااتذ«اامك•ة-و.<هاااين:.دورواببيمانسكمننءىر،.هن.>_اا~ذاا

نمفواهاا)<ه_.د(»و)مه_د(،ا.._،راوةو>،مءر_اربفملهاب.«-)٠.رنفش.اا)٠•و....دمء
•٠،ء٥سر~/،اذا«فخمث(اا٥ه_.د(اها-د،اتواءاههسر_/.اذ٧ه~:
ءة.__:<.1ااهفتبا._دىذ_اا،ه7ادا•مةرةفاايفه-اارام:ساا)مه_د(م•رارتثااة1دا~و....دع
ا_...ددمرنتبءما.-_ااسكاقير.ا-ندءموقتناة---:..ااةدد--ااممكاتاثب>درااءرماة_.«يف
ةذ_~__٠_اا،مرتاذ_اام9_اابة._د~ااشرة_امدو.اابةإرم<:ء.اامبااث:إابةثل>.ت.اارباد-_اان»~و1_دب

ة__،ا__ااوثرمح:.._اا~ذااةه_ر.ه..عوق_اة-ارد-ااةدنأاذتكاب«ل.<.ذيامفةرادلابةوث«ق_اا،1ود.اا~.زم
~.ءدمربنونميناثاانيرشتهيفةدوقتساا،ا٠٦لا.دت_ل.•.يف،ة._اءااة،.<_ااتررقءا_ميلن:
~~و...ر٠:ناءنمث(اثااوة_هبار.اااممترودينة.ا:دلاة_:ه.،-اانمادات_ا.٠تتدقتاميل.دتة_أبلثا..:اا
~.._!اةدو_:_ااة،ونم_اااهريراقتيفتامولهمااهفهربتارناة1داوم،ةراداي́ابةثاق_ااة_.._!الود_اا
ه،.اثيملانم)<ه(اهلةدامااماكدأب(́_ما>-اا~لا



تأ_ءايما..دتتيت_اال.:ذاادودررابتدكاينذذ-،«و<طذ.،اةءا--اا٥ذ:-١١تل.او-_ده
ئيترم>ام.هاأ(ثا،مةيرذ_اابون.<اايفةظتسسااربنممبااتلارفةثاقااة-ااتمااىلتىرمه.-:ا~ذاا

~__١٠نبتن،1اايبتكمأ.-٠١ل.ا٠وىرمح،:-اا~ااف.دانماةء.-ا:<-االذ.٠لماا٠اامدللسمااهفهل(اف
،ء_اا،٠٠(.١ف<ااةذ1:لابر.،٠اوت«اامامت.د_اتافرومكابىثما.تيايف،م.منيعاصيفقيتولط.ةن:ا
نمبدنايب،ة،.؟ا:.ااة،.<(اةبايناامىعيثرمااهةنحوب،ةدتم>اام_́اثدماونابو-ودادين،تمامثادماا~اا
ىر..•؟_اا،(هنااةء-.دانماة،-ا،لااة.<لااام.دتدقهنمتس«يف،لربامناسين٦وسراممراذا)لمنه
ىر..._(ذ_ااأاب،.»ةدبمانمر)ء/ءهرههو~٠.امد8(ىرمتن._اازبهتااىلدأامذثقلاراوداام>وياابلافتحا
م~:اد.اا،تمم<اام>ات،ك-اذساةذطلابو•)1/،ا،.1٦3~ذ٨.٦٦٥(ايناز~إيق_رذلارعتؤمللمزيرت.؟.اا
ىرةن.:-اا،ا،ذفااةءذهانم-اةدحا:ءااة،؟لاةيثانتتملاةروداامرفةءءا.٠-ااةذ.للا~وثابو-ودادينيوت.ا
ت•و،اممراياء)يفة،.للاب_٨اثو،وياممرايا)هو))نببامةوتذيننوتمفني5مرفةدوق.هماا
ة.__.،<لمااا.بتدقمةثانتتماة~.،يف،ه-وبمناريزهمه_ذءنابببة.-ا.لاةدن«للارسي؟نوادا
ح.نا._كمااايقيرنابون..>بم-،-عنم٦ذتلاسوداامويمااب_́اف.-ا«رمعن.._االمهفااة،:.دان_اةم-افلا
ممر..ررورسررررم
<>/وام/ىى)ءهءءد٦(ر~ذا(ريرةتلااذ.دنم٠ءاتااونماتااومرناتاالوعفلايفةا<.اكو_٥ه
ءلرا،:•أ•سديمااو.د<ةهاذلاة..-(ااصيثرباوندهاكوت.::«ء)هدذ~ىو.؟/و٦/ىو/٠٠ءذروو
ا~_متدقدتا،(«يفءةء-اذمااة،بللاةوحدىلهأانبءةد..تاا.ه_ااىد_ايت..ا.مامثاداا~اا

ر).<:٠/.٠«موهومم،.وهوو(~رمامناس)نيفةدن.<دلااهنهبا«افو<رقمااسا.ذ
كارق-~<:اال..انم،ىرمعن.؟_اا~ااةنهانساةدحانااةدن«اائمة_م-.نمةوددبئل.دت.ايفو~•م
ت_تتنهيرابيفاهدقهرتهز-ناكءىرمعنهماا_هفللنب-ء-ا:.ااء(افئتلانهة_اردةساردةث_ربوف
نو_ااربمتمم>اثءهينويمناريزءم•ىلاممنم،ىرم.هن؟_االهفلاةت_دانملة.هانااة..«ااة.أدر
،هينوب«ناريز.ء)،ينةدوق.هلا،همعمة~.دلايفوءةبم<انملاكميفة._الااة.»اابتتب
)ء/٠ء.ءه٥_٦ءأ>٦٠٦7(ص-ومماابة~اةس«رد.ااةقاث.ااة،ا:تناندانايبنويااربم<~مدق

س_ا.<.و،ىصن.؟.االهذااةنهانماةوحا-ااة،_>دلااوةدحا-هااة،<دلاانببامثاثنو1_-اا،1ا:و~مم
نن~_ذم~-ناض.بنبوءا:ء.-ا.مماامثلابسيت،ما.اااذ.دل(ا-»يببماناةد>_ااومكا
•)هانداممءىلا٠.هتارقفااراهنا(ةبموكت~اابنتاما:~ااا.هدق-يت_اات1دات<._اا

ر~،اربفم.ا:٠اب_ه<ويننهتدوقهمااللولوللءه١.ديتملب.يفةهانااة.•1ااتذ:-ا~مو
عي.«ىلدة٦فق1اة،اردلاةديتافتلانمعموماطة~١اماكحل٦قلتتتاررقم،ص٨سفامب٢مويفو
ز.._~ااىلعأامذت_ااة:-اا.ديلاامتم<>د.ويتااتاهلا--اا٩ومذين<كاذو،ىرمعنهلازين:_االك٠.ا
•)ه7ادامهرمااممنمتارقفلارا:.ا(ىرمهنءلا



ةدا-.ااة<«ا:تلداو،سفوماابةدحت.ااةه1--ااة_٠ه<،ااتاراوت.ونةدراو.ااتابلئ1١اقفو...٠»
تر«.او•ن(د(ااةدتلاملابة~ااة_اود.ااتاء،ؤمااوة،هههتاات.́اهو.ااذيفنتة-اأسرذا_ر.ا~:
تاوواش،ةددا،ه.ااوململاوتامامت.الابة_.همااة_-رذااا...تن.>اتير.٠́زم<ه٠٠افرا._٠ا،!ا.رفة..دلاا

ة.ا~اايفة،.دا->ااة._للار.ا:كرتاروادمااهفمانايمدربز»اماسةدمررؤسرمةس.االله
•):.ل()دء()_د»ءام_:ريرقتاااف_زمو_اس~اا(.ذذاازف
ةد٠اسن~،ثىرذلاتارارقلانمادد،ماد-اال(ا،،،٠.كاذ(ة،داء-ااة،~1ااتذء.-او..م•م
زم-،اتااوزاثاانيلهفاايفتارارقلاهذددرتو>يقيرذا́ابون<لايفةرم.هتس.ااميااثاي!ابو.هش
~اءدد.د~ءو،ددء)٠دددا..».ء»٠(د̀ا-اا-تتاا

قباء.ااا_؟رارقرابتلايفةفف٧،ةقباسااتاونم_اايفتل.؟ذامك،ةمءانااة،<دلااتمان:و_.م•م
تد_ز.ديت.ااة_لو-اازابنايفدهاستيكاةديتيرذلاةد-وأاة_ااذمءدمااتنملام--اىل-ىقبتن)يخاق_اا
،ب٧ندةذس-ااهذ_دل٧هةعلذنملاللتلام:اة._اتب،ل1:ذو~وئدة.1~ااةديت<ءااا_«باميلا
ه_..«ىلتوهنبهرئت1اممتيتمااروملانأشبةءاذنماا٠:1-الاةها:ءااة،املابثيثولامح-اىلهت1ااو
ةد__دنوااةهإهنماىذيفنتلانعملانماماتانواعت،ىرناةرمءةساف-ااةدن<لااتيقلءردوصلاا
ة._ء<-1اا~نمهيلاةمبوملاةثادااةوحدااىلهأانب«د.؟اس.ىذ.ااةدثتماامم:إاىد_اةديتيرفلا
ل(ا:.و•ةدادسلاو.»ام8اوتاممامت(لابةسعسلاة>رفااامتن.«ة،-اذلاةش~الام٠امن،ةدحا.ذلا
٨/رك٦3/١()ريرةتلااذدنميناثلا~ذاار.ا:.ا(رةمماابة.هاذمااةن.لااا.تمدتثيت.ااتامما«دلا

عباتااايقيرذاريرتل..انمقيمذتلاة.بلاىذيفنتاانحم.́ادداسم،ام.ذ_ا«رقء:ا<))ءومءوه(
•)«/:%،.٦~٥_ل.٦٦١ل(ةرودماا_)افوة،.<لماا~امدايف،ةتيرذلاةدتو.ااة_.ا:نا

اذ__ديفتدروةوهداة_1وهلاةدنمسمااة_لوللةنمة-انازم،ةءهالااةدن<لااسيثررمذتو_.م•مه
ةد.~_توااةم!٠ناة..هباتااايقيرفار_ر~ل~»نمقيسنتااة،.>لانعبث(اثماارةثلاثااةروداا،ددمعلا
يفتاروادشسيثرااىر<بامث•هدينوي/نارعبز-)ءو)هنحباميف•(سلاراديفةدونةت>اا،ةتيرفلا
•ة_-_اايندواار_رهتلاتاكرهيلثممعموةروكذمااتسنتااة،<لاىذيفنتاانهم.́ا؟ه~>(ام،ااراد
تد_._ديت_ااةديلو1ااقفووةيم_رذلاةد-ولاةهل:ذمنمتدر.ةوتدماةى1٠،،طةنياسيثرلا:اوت__او_.٠•و
ىرازو..~ااسل-دعللنبث7اثااوةثلاثلاة-هام.لا٥رو~ايف،ةءهاذمااةذ<لااوة>1<.ااة_.ه«ااه،ااا.دب
ة..دا._ااةرود_اايفوءهديلهيمزومت٥هو٦نبباميفايفوسيفةدوق.هماا،ةديقيرفلاةد-و_ااة__١:~ا
نعبساعيفايفزمرنوميفةدوقتدم.اا،ةتيرفلاةدهولاةها:دنمتاموكدحولودأاممؤررم-ؤم1ةرثسةسداس.اا

•هساويمزوم._)•ولم



ة.ديةيرذ::اةدثوااة»ا:ذم-هاش،اقيثولامح-اىل>،م1؟.اا~_ا-.،ة،-اء٠-ااة،،دلم1اتلااو_.ل•و
ن•هريفا،>ن(اذ(ااةددحساام_لابة~اة_اردلاتاءءؤم.ااوةدحمذتم.ااتكا5و.ااذ.فن٠:ر:ذ~ايف
ةد....،٠ذاسب_.ةنذتروم_ةقا-ت»اتاراركاىحوءه-ااىل>و<عحم-~أبة1دااتانةددحتما:مم.́اتارارة
)رير:ئ.اااذ_دنمرت.اء.،اا~.هفاار..٠،ا(يناوااادريردحتتاكرهوايقيرذا.وفةرمهت~اا-ااق´́ابو:ء«
•١؟3/٠):./٦5)٦هء)7ل((

ئبرار:»انمئعنشوماطة~تم-١اماكتلارامتملانيهبةف:>٧،بلنثة.-ا-ءااة:<_لااتهمات..م.ه
>رام-تمكاأا..دئالا•سرذالاام»متهلاتافةدو5تااريثتام.٠́..ااةإ>_.:ذئأ،وهلللوعومءه
•تام.ا٠~اهفهرذ.ةبعمة،.لااا.ممتماتيت.اات٦ا-ت(اماز٠نمر-ر-.رلياميفو

ة-ويملاوةتير:لا_و._،ثلانيبنمامء-تااةهاس_٠

ةوددلنبت،،ا_ربامناء_عيفةدوة~اا،لل)٦ا_متمك<.يف،ةمحا._ااة:-دلااتررة.._م.م
يف١.ليثمتاة_ويم~لاوةنذيرذلابو؟ء:،اانيبنما>ذثت_ااة_ا٠نئما.._،ااة<.«م

~
ةدنا.~امراردرمتؤم

ا~،:1ل1ءو-ايفهدقثعمز-نا)ىذاا،~ةم>اوماالود-هنما،.-تااويتب.رذلابو.<_ااريتتتاكره
يلثممنمبااتتنا،ؤممهوماابةامةتمتارواشمساساىله،تررقامك<~ربامناء_مهوم•نبب
مناريزت)مرذةدوتهاا«لء٦ةس1.اايفو•ةبمانمااهذ.ديفة.<>1االيثمتر«ووتننوكاا
ر)م/~،دى~ووو~٠~وو)ءو(ةلصااتافدتؤم.ااةطشنلام:رد،دذواانتةباين،وتنوكااثمم>دث٠،هينوي

ةودد،(وبتءرموت5اللولانيرثتءىيفةدوق.ةملا«٠٦)ا.دتم<ك،يفءة_1ااتررقو._م.م
ينةن<-اماا~_؟انمءةد~ااةكلممءاايفىرحذ-:-ااففلاة،ذ>دانمااة)رساانما.._ااةم.نم ندناررفا_ددقح-.ز..ناك،~ايقيرذا_ون.؟>يفةدنل:و1اربتاكر..ه«ارودنأء:ء~~دلةيماردةق_٩
يفر•ثرم-.__اا~اةه«انماةمداذلاةذ«1اا-هنو1تتاابءبمذونميناثلانير<:-ءو)نيبايف
بأو.~رو.مايرا_لملث_نمأ1-ءرلاةىانااة.-دلااتررت،سفوم.اايفتير..اتلاتاروام:_ااأومف
ه~-ائممااهفدربة،-ءاماا~،ةدها-ااة.-دللاسيثر



بطلتاليلرد_ااداتت-́ا->ل

~~_ذا..دليثمتاب(ائت1ايماود1اداتلانمةهاذسااة.<ءامااسااة_.«ومةوهدمئتلت<امب..:و..٠.، يقيرذلابون-لا_لثوبامءوبو.~-،«زتاةكبين.-دمب(الح_ااوباب.لامرمااءسؤم́´
ره_را_درذدق.سي~

ن_._دتا_ميف_رداة_اا_رءر_ابفمل-ط،:«هيفءريثراالس،ر_اربفمطاب.:<)ءو٠،نبماميف
ه٥وثدلماءر_دت،

بمااسحاام(املاىل«.__)

تارودنمةروديفا.مليثمتراا،ما.هماال٨ن<ةء-اسااة.،.ااا~ااتاام_ام_ااسل.ه.ءد._٠م•
.صلبدللنمي.للاىركذ1ااديلذت،~ربا/ناسينهمو٥هنحبامينغاربرذدق-دت<ة.سائر.ااهتن.«.ا
م(ا._~ااصل«ل_هباتااةسوكدحمااربغةدحالااة،.لاةس<اردةقى.قااامذدياة-الااةدن«لااتيمدمش
هه_ازب_مزوم-ءلوم•ديموييف~س«يفدقمتتناكةبنلدو́اربهتاكرء:<اابةس.ت_اايملا__اا
ة«لااندةباينة_ااء<ن،~ربامناممينلءيف،سيثرااثدبءىلرلاةوحداابتلتياميذو_٠مم
نادييف~اا._اام7امملاس1>دمةدحشنلةرمتدسلاا.دتدنسوةوحد1ااءريدقتنحا_.ديفبرداة،-اء_اا
»امهتءلاأا.~ا

مميفةدوق_ااممعها_متس1•يفءةسهاذمااة،.~ااتررق،ةرناثلاةومد.اارهليامينو__٠٠)
،ه.__نويمناريز-))يفةدوق..همااءلل)مامتم1<.يف،تررقامكةوهءاالوهقه_ويمناريز
•ةب_دم.انم_ااهفهيفة«الا~ةد~اامملاىداوغابوتودادينيوت.امئادااثماانمو«ر-نا
ل._ء.هفلاةم:دعانم>اةحالااةن..لااهتفلتاىذاارارقلاراننتلايفةذ-٧،ة،<~ااتررق،ذثدهبو
هذ_.••<.ثمنمو..رتناءيملاح(املم(اىملبمنمةدثاسةوهد~ن)ينقيىذااوىر،.د٠ء_اا
ه1.ذ_اة،-انااةدندتبلماانه_اينةامعلاتافلامحلاة.:-اتم،~ذىلهتقفاوق.نا،ة.«اا

ىرنلاهما:ةناا_.ه

ةو.~ددرااهامتلارميمرلاوتما،ريابنمطاشوينةدوق_اا<ممموةسل»اين...م>م
مرقيرذلا.وم>.داينىرممعلالمفلاوة_صنم.اا.ر1اذمثار..،ىرحتلة_اردة.«اآآنة_...ر

ر_اا~
زميامين،(،(ورميناهدقهومز_ناكيت-اا،ةروك~اة-.:٨الو.اةرو-اايفامليثساةها_.ااة..لاا

ا_._..اامدا1دتاتأدمدقتماكة_بلاانلار.اهن،ةها-ااة،<لااتررقو،ر_اربنم_اداب..:.>»)
لو.ب،ىرم._>دالعنااة.ذهساةهاونلاةم.للارارقرامتهلاينةذون٢،تروتامم1»_اا>_اتا

•ةبم«اا<كعيفةم_بلاالمينا،امتقذاوس،ةء...1ااكلتلثممزمو.»نامة_ا:~ةرهد
ما_.__.ااا.درتؤميف<ااوت«:للةقرافلانابشاال5ر-نمةوثهفدياةمحانااة..<لااتق1و_.٠>ء
امتس(..يف<ة،.1١١تررقو•~لحفا/_الوو٥نباميفليفازاربيفهدقععمز_ناكىذ>اارهماثاا

ة-(امااريماهتااف١لتامامصندثرماتنفاوايث-ةوحدماالوبق«بماني/زومت)هيفةدوقه1ا،لل٤م
رمااة-ااسر،س~اسثام_٧ليف<ىيثرااثعم،رارق-اااذ،.س(امهو>٩امفملاعمهتاروا-:نساءاىله
م__~:،:اافادهلامحد،رمتؤماانمة(وذبملا~ومبمةوحدللةن٠بلااريدقتندامميفبر._رتؤم(ا
هرام-تملا٩ا.دناناديهررفةدتم-اا



رو5ذدلادذبللامثحبةءا.لاةنبللاتلءاوءهم/مهرارةلانمةلمحااتا•ماكه~لاب(اى_لهه
رير___~تلااذ.هزمنميث(اثلاوث1اثلا~ف1امفدذبلاافهيفةن.لارماهذبنايبدريو>ه(اى~ا
.)٩/25/3٧/3ل4.9(

اةلمتيف،ةم-اثلاةندزللاتررق~ممم
~

ريارب/_́:ابش٥يفلدوقدتملااالهاستهلبيف،روم

مممةرت.دللاءنوث(اثلاوةثلاثلاةرودلادد١-ا~ةيهم.ل~ىرل١قشاثولار`.:١)ود(
.وهوةرقفلاء~ولا~اء~ولادل.«~١<)ولوىمىوممو>مو(



~_اقتملامميلاق~لا~كيثامنلادموملا_ه

س_~ةماولاةيوم-~اقلاهتشرىللا١_هرير_تيفءتركذاميفءةدثا.:~اتن.بللاتركذ_مم•
ييامءلءلوماولاملمعرهانربددىنيث(ثلاوةثلاثلااممتوود

كاذتأر~الكءةم-اذلاةن.بللامرصوتمءةما_ولاةيوم-دللةحيردعلاةبفر1اعمايشمت_وهم~
لونل~اتافول١ةفوهل(اتتسامميلقاك~.وثارندعومهيد~هابسانوامث7اه

ما_كدح~
•~~ان~~ه>.نطعلا

او_ومم
~

،)و/مهراو__~اانمهةرقفلايفءنيثلثلاوةثلاثلاا<روديثةماهلاةيهمبلاترق
•هلع~اهدعندراولا́ن.ذئ~وارقائلافمرفامب،لول٥ماهلةمحاذلاةن.هبللاهتعضوىذلا~ازت.انرب

ا~.-دامتعاىهلة.؟اذلاةنبللاتتفلو_وم)
،ر~اربفم.اهابش٥يفةلوةوملاللله́~ة~-٠ي،

ةينهملاةيعرةنلاةنبللاقلاامبلادىهلوءةنتللا~اع~اميا٠ذتنأثبىيأولاسةدةلاتا-ارتق~لا
لاب

رو__كذلاررقلاىلاةيعرفلاةن~اكلتوا:ن.،اسلاةلوكوملامامملابعااهه~لاةر-فصلامميلاق~
ةلاسلاميلاق~لانمكلامتماره~هذم١.هرابتعابررقملا~دلفةيءرفلاةن.بللارتفن~ا(اذلاوبتو.هلع~ا

ذللاري1١
ارتا~.تيفء١>٠.:<،>.دئهلع~اروكذلاررقملارابتعلايفةنبللاتذذ~اك(ذك•اميفر.اا

ءمميلقاكرمأةما-ا



او_ا)ع
٤)/للرارةدلانمهةرقفلايفءنيثطثلاوةثلاثلااوعتروليفةماهلاةيهم_بلاترة~

هطم~اهدمندراولارارقااكاذ.رفامبءلوم٥مامل~١.ذلاةن.بللاهتعضوىذلا~اج_انرم

امالهامتملدح.رفةصاذلاةنبللاتررقو_اله
١:>لامتعاىلا،ريارمبف/.اهابث~٩يفةلوقممل~

اء)٥٢/٥.ل،9/هم.~12م(ىعيثرلانمةمدتلاتا_ارتقلا
~

ادمم~وتتن
~
ت١~امتحلانمةلمملمدقعةل

او~~تممم١لذب١__مف~وب~رقمل١حاذ
~

تاي-رتلالا~ىاراميفر́~كل_اهلاامقيرفىلااملي~ن
اثبةمز~ا

~
•امن

م._-ا__شنبءةكراشملايفءةصاذلاةن.بللا_وفامتيونءمك~ءايلارمتم~اةءوكدهترتما_همم
لاةلا-يفةنبللاراا٠نيف

ع~الالدفلارب:؟(1ذنايبدريو•امترادابايلاتماموقتيتلامميلط~
•)٩/73/3٨/٩فل.ام(ريرقدتلاافهزمرثع

،لافتيبلا_كت1وك-تكراش•عوضولابةلصتلاةاهلاةيهم_اتارارقماكد~للاثتاو_ممو
ةررحالاةن_لالاع~ايفءةيكيرلاةدوتلاتايلولاوءادكيزوينوءةددتلاةكللاوء١~رفو

تافريرقتلاافه~وهفيفك1ذىلبتيامك-امنم~)ةراهاتحتةمقاولامميلاق~لاةلأدماوثحمدئ
•)~~~عمضولابةلصلا

~ودلانيبنوامتلل~هو،)9/ة٧ل2ة)٨هء٦ل2((~رعبرهتاا~هنمحباولا~هفلايفدويو_مم.
للةرثازتاثمبهلا-راةلادسبقلمتياميفةصاذلاةن.هبللاوةرادلابةثاقلا

•وي.ولاويلاق~

ىد١___دحلاورئع.اك)وسنععباولاورمنعينانلاورمنهىدا~اونمانلا~ودفلا)))(
•)944•لو9ل4•3<6و٥/73/3٨/٩فط.7(نون(لاوىداحلاونورنولاوحبادملاونوردنملاو

_امى_



امنمددحلاوقثاثولاةبثا__م



ءر_هلاظا__سملا_>.

ذ_~أسبهفامنلاىرذ~لانارارفللونلعلل~اضع~لا~ودلا~ائنا
راعمنملاأارنا

رقيرفلابونجللومردتلاويميلمتلاةهتملامم~7اجءانرب

ملا~ايفةيعتهلاةبنتلا
ثاومثكماأثث

امنمل~اوننانولاأبفارم



ىر~اييتلاوةيردنهلاةحفاكليلاعلارمتةملا

ىر-نهلازييتلاوةيصنملاةمفاكليلاعلاستيلاج.اتن

اريلعةبقا~اوىرممملالفلاةمير_عمقلةيلردلاةيقافتلاةلاه

ةد~امم~لاذقهلةيلولةيثامناةي._تارتسلةيريغ-تلا~اع~لا
ثااثلاومأامنلا ي

ارابتعلانيمبراوقلاافهذ_ذأدقو_ومم
ا~ربفو.́.كا~انث~

~ذوىوذ~الونبيفوةنيمممميلاقأةل~
>٩او~اىلعةماملاتادلبلاوةيعوذلاةن<بللاتامملجيف

ةهاللاةم.بللاامتذ.لتايتلاةي~رلا-اررقمللاز.وماهارمتمامرفلااذ~دنضتي))م(
.٨افرمريرقتلااذءنةق٨هاتافلومفلانضتو•>٥م٥ماملاممروديف تارر~لاهفمل٩ أأ.أ-
انا~أاضعلا´~ذماهادباتلاتا.́أفتلاواارلادر-و•ا_ديفو

~_فةغرهتسلالثاسلم

~
ا

~يفل~
لومفلا.رفاضيأاويلا~دث~ايتلاوطا~اهه_داميفتثحبتلاتا~ارنادميف

8-(-



~بر،~رارتلايثو•ةيبون.-اايمي،ورواييموانبقلمتتيتلا٠كلتايءلوراممتملاأاساب
ةماهلاةيمم~اةبدموتوةريدفصلاميلاق~ره١.ذ~متها~_اياةلصاومةصاذلاةن_بللانمةماعلاةيهمبلا
~__~اريرقتررفمرقدةمر_~ئمميلاق~لاهفهناكدنيكتلامعابتانكيروتلاقراهلابمنأ.
دييأتلاسكىلارهسلا~اوتن~اةهاذلاةنبللازمةاملاةيمم.بلاتجرو<~لقتملاوةيرحلاو

قيقهتلرامعتملاأامناعمفوبهاذلامات_لاتافةيلودلاوةهموقلات.́سلاس
نىلافاد.ه١~

هدىيفةماعلاةبهم_بلاتدنم~ا~ذنعلضفو•عمضهلابةلصتملاةدهتلاوم~ل~اتارارقذيفنتو

١•قلعتتةدد~ماممءةساذلاةن-دللاىلاىرذ~لاتارارقلانم
لو~-نمىر-الونببوةيصمميلط~

.اهلامعأ
نمهبتعل~اامقايديفءةصاذلاةن.للاتماقو_لءه

~_~ةفذا«اهلاءلذه(امما~
فسننتر:اوصتمابء)/لل١.هرارتيفةماهلاةيمم.~انماميلاةس.وملاةدددحملات~هلارابتعلا
ءت~ارو،ادتلا~ونيفءتمضووءةرمتملاميلاق~لابةقلمتل~اةدمتلامم~ل١تارارقفلتذمون(اعلا
ىرف~لاتامدمؤلاوةمث~ذتلاتلاكولاو~فلاةدمتلامم~لاةزم-أواودلا~مايقىلاوعدتتايصوت
مدقتورامتملا~امنال-بحتةمفمريبادتلاسديزذاتاب<ةد~ام~لاةمو.اانيفةل.ذادلا
ءء«للرارقللاقفوةهاذلاةنبللاتلعاواك.ايفاقثواهعامت.-اوايداةقاوايء~ايدنك~ا
ن٨ىلاذيفنت~رهت>رتلاةيداهقلارمي_فوةيداهتف~لاهةيبن..~لاح1١ةلاةئةشن~لامتمارد
دو__~دللومةيررمتملاةرطيدملاتمتةمقاولاوميلاق~لارثا،.رفواهبهمانوةيبون-لااي-دورمرف
ةو٨س•رقيرفلابون.~ايفىرهنملازممتلاوىرهنملا~اوءرامحتملاىلع٩اضقللةسارلا
١_هرظذهه/ملووء/م~منيرارقلاماكهأدنمعمضوملابستبامأومنيفةن~اتلصاوء،كل~ذىلع
اىتراد١تحتةمقاولامميلاق~لايفةبراعمتملالودلاامبموةتتاةي~اتبمرمتلاوةئ»لايث
ت~اواك•عمغولابةلصتلاةدتملام~لاتارارقملهأعم،وعرامتتون(ءلاذيفنت~رتتملاو
ة_~فتلاتلاكولاذيفنتل~امتماردءعمدفولابةلصتلاءوو/~ملرارقلامكدلاقفوءةن~١

ن~اب~~ايف~ةذ.ذ٧ءاضي~اةنحللاتلصاوو•ن_ءطلةهدتملامم~لابةلهتلاةيلودلاتاء،هلاو
ةل١_~ومميلاقلاىلاةرثازتاثب~دافياةلأ~اشحب،ةلهاتافةماولاةيهم~اتارارقمكىأ
ن_~ددهبةن_~١تمل.اهضااريخاو•راممتملا~امناناديميفةدتملامملاة_دشنأبفيرهتلا
وا~تمللسفااكتارارقلافتليفةاملاةمهمبلااميلاامتطوأ.تملاىر-لاةدد~امارملا
ءامممفذدنبللاامتذذتاةقبادتاررقمىلعتبترتىرفأ

منيثلثلاوةثلاثلاامتروديفةماهلاةيهم._اىلاا~هريرةتيفةهاذلاةن.بللاهتقوتاسمهو_م،و
م٦رب.<بومبةبمم.بلااولتمنفأنيلطا)ءه_،(ل٦)•و)~ه٦_ه(~٦هونيرارقلاقايديفو
ل.~ا~تاعرت.>لاهذ..مزلتدةاشيهوىتمةد~املارقمحاذعت-تنأبهرومأةلبميف
مرف~وفويروك.ةوعدىلع~انبءدارفلب،رفتاعتجاةن_~~اتدقع<ةيلاهفبامفث1كذولاوتلوازم
سيفو´́دكل~ربا/ناسنرهشيف

ةر.رنافمهاند~اىلجتياكو•ايسانوةيبو،ددلااي-دوريتلا~
مةرا،لابةثاقلاةيصلالودلاوءمميلاق~ين٨ولاربرتلاتاكرهولثعماء~يضعيتلاهدارفلب
ار~أاناوا~از.بن.ثي-سهقفىعيلةااذبةجاوعناتمث~-ةه~امم~لاةموما́ذمتامهؤمو
.رامتمل١٩اين١ةهلعزيزمت~يفةماميلو~اعمت-~الوم.بلحسولاق1اكايث



ميك~ل١يفةدثا~اعا~و~اريبكامامتهاءةقباسلامأوع~ل١يفتلمفاك،ةن.بللاتلوأو_م،م
~سفا~هو´́ذج-أاتهز.ومرذرعيفهانلأيبموه~امك-ةنبللا~تع١اتماهقوءةرمي~.~اةسعتملا
اثبتاي»وتمدقتن~اءدونبلا>ذ.

~
~ن~اتررتدقفةيقابلادونملابقلعتيايفام~اءاسئذهن

ة_~ارلااهتروليفاهيفر´́سلاةماهلاةيهم-لاىلع(وسميامتامولمملانمةماهلاةيهبلاىلا
.نيثطثلاو

اعايثتو_موه
تمط<~رملاهيلعرقتمااملاقفووءعمضوملاب~تلاةماهلاةيهجلارارةماكه~

ين.٨ولاربرمتلاتاكرهيلثسةوعدبءةهقيرفلاةددحولاةئ:>دنعمةرواثتم،ىرذ~اة_ةمداذلاةن~ا
ت~افوبو•هدلببةقلمتملا~اع~لامرفطءنيبقارك،.ارتثللةما:٠ذملااممبفرتمتيتلا
يفادهرئذذىدلاولاع~ايفىوباهمزريرتةكرهيلثعمكراث~ةيقتامولعمىلعىرخأةرمةنتللا

(١__~~ايف،ايبممانلين.٨ولاريرتلاكره<رلثمةكراش~~اذكو~ءةي.ون-1اايديدورةل~اس
•مميلقلاافهةلا~سيفاءرماذ،ىدلةن.بللا

١سبقلمتياميفو_لو)
مويلقلابمشقهديدجنةصاذلاةن~اتدك~اءةي.ونتلاايهلورةل~

لثامولاكبءنضييكهحاكةيبرشوه~_ةتملاوةير~اورميص_اريرقتيف،فرهتلل~اقلاريف
~٨__~تملانطعامدهب~اقلاأدهملاديد-نمادفب.ا~تدك~و.قدلاكلذبعتتلاءةحا-~ا

نأ~~ءمميلقلابقتسبقلمتيايفءةيوممتى~انأوىوبامزيفةيبلف~لامكدحقيقحت~
او.ىوبامزبممشلةيقيقحلالام_اقفووءكلذيفةماتةكراشمةيناهولاةمب_~اةكراشبققدتت

تناد~
ىهر١_/ر١فلم_و~تنذووةلعلملاب«افتحلاىلاةيمارلايعرشلاريفةية~لاما.اذ،تاروانمةن.بللا

~تمرهأيتلاةفثازلاتابا.ذتنلاويعرهثلاريفروتسدلاةوقبتنادأوءةموعسلاةياذادلاوومم
هذ__هارنعرتذتتةموعزةيبلفأةموكدحىأ.~ارتعلامدم1ودلاعس-ىلاتبلادوروتمدلاافهرلاذ
ة__ودلاامفهوبءةددمتملاةكلعملاةموكه~نأاهرابتعايفةناوءةن.بللاتبل-و•تابافتنلا
يفةدكادمملاةجر~اةلا~اأامنانعىلو~لاةهبردلابةي1و8دملاامقت~اءىلععق.،ةرادلابةماقلا
ةموك~اهذ_هىلا،ميلقلا

(-~تهلاس~نمىوباهمز_~نيكتلةلاهفلايباهتلاةفاكل.ذتتنا~
ة_~.بللاتناد~اء٠كلذىلاةفاضلابوءةفايءتافدهوأتا.اذامىأ•يرثلارميفما.́اكاحذمتلأو
ة~~لاواظ.لبق~ىوبابزبوشدضةذذتلاةفمملاةرمأا.بلارميمادتلاوةدتسلاتيهقلابرتلا
تنادأو•ةروابلا~ودلادنةرركتملاهتاديدمتوةيناوددعلاهلامعأ،للذكوءيجردشلارميفةير-هلا
تاررقموتارارق<كلذبةفلافممااهكامفد(هاوتيتلاءايقيرفابون.-ةموكدحايءل،تاموكولاادمنيأ
ة~ك_ا.فضلاةمر~لودلاعس.-نمةن.بللاتهر-كلفىلعةوطعو•ةلدحلاتاف~د_تلام~لا
مجاررفلالعدلملاومىوبابزبومثدضةذذتلاةيهقلارميبالتلاعب._دأامنا~-انم~ا،ولا
طا~العةمغورفلادويق1١ةفاكةلازاوءنبهاي-1انيت~اواان~اةفاكنع،«٠شوأديقنود
لارر~~لاةفللىروفلافقولاوةيمايملاقوق~ايفةاواسوةماتةي.ادارق_دةيرحمايقو،بساي_ا
ء٠،أ:~ةرو١.~١ءودلاد~تاديدمتلاو~ةيءاوددملا

بيردتودهنبتبج.سيتلا(ودا̀-ةتنالالد-ل
ذارذتاةينملالودلا~ةنبللاتجرء~~ذعدجشتواةيبون.بلاايميدور~_هأنماريضارايفدقز-_
تاد_~اسمبدق-~ودلاعس-نا~~ات-روءةئنشنلاهذ.>عنلةلاهفلاوةزللارميبادتلاةفاك
ةبوقت~تروكدملا٠كلتنيكمتلهقيبمازوموءاي..ازو،اناودمتوبوءلوفناتاموك~تريبكوةيروفةيد1
ك~ذكةن.بللاتءروه~افومنىلعةيديةلااتم~واهعتدايمنومح~_-أنم~ةيعافدلاامتردق
~فةلذادلاتادسدمميلانم١-هرميفوةه.ذتلاتلاكولار1ا٠ايفوةرشامءموق،نالودلاعسجنم





~سف.تقوش:نمرثك~ا
تاو٨.نذذتتنأوددةلاافهيفامتيلوؤسمديد.-نمةد-تلامم~لادكؤتن:

ةمانذمةدايقتحت،يميمانلابعسثلانيكمتةيفبامتارارقل~اثتملاىلع>ة_~~لاما.̀ا.~ةلد_اع
اتلانمهيمزمنودب<~لقدتملاورميملاريرق،يففرءتلل~اقاارميفهقهة،رامنمءو.اوء

«مي__ذ~

ومتسلايعرثلاريفابقيرفابون_-.~لتحاءهركذفام1نابم-لامرفةذ.-~ا،ةوقبةن_~اتنادأو
،م~~مبةعاذلانادمنلاقوقحل~اوتلاامكامتناوييمانلابهشلل.شتولاامصقو،ميلق(ال
،ك~ذىلعةولعو•ايبيءاكةييلق~لاةم٨-او~هين.ادولاةدهولاميماددحتىلاةي_ار1اا-دومبادنيأو
١•ىردخ~اةرم١.هديكأتدئءديد،.نمانأةن_~اتدك~١

~
لان

~
ةر-ابملاةيلوؤهملا_تتةل~امم

هةل-وايبب.انيف~طقتملاورميصلاريرقتررث،فصتلل(اقلاريف،مميلقلابهمثقه،ايبي.اننع

اوههكبل~ريرثلاريفل~اتهلادشهلةحاتملالا،ولاعيم._ه-اف5تيءرشو
ا~~أةن~~اتناه~

ر-لايقيرذابون<>.
لانوناكمرفايبهمانيفةموءزملاتا.اذتنلااممثا

~
او٠ءللرحمميه/~و

~
ت__سلع

ىأ__س~ارتملامدم~ودلاحهم-،ىلاتبل̀:و•سيفلاوج،1ذملبيضةيرارقىأن(ااتبواىم~(اادب
1̀اذىأعمنواعتلاوأ،تاباذتنلاهذرملة_ديتنةأثنوةثي_و:لثم

استيرفا_ون-~رفتدقبمعع

~انأ.ديكأدتلاةندجللاتلاماءميلقلايفةيدرتملاةلا~امنمةاعارمو«يبيسانلان5-اىلع
ةمراعملاىلعوايقيرفا.ون.~نم~~تهلاأامناىلعايذهمنوكينأب.-ايبهماكدي-ولايسايسلا
<ة_دياثلاهفملو-٠~زه~ايبيمان،اناد~~.̀درهيملاريرةتمرفممقدلنيبيم.انلاعيم.ءدلتر~ا
أ

مي___~لا.رفتدتملامم~لاةبقا.و~ارشاتحتةردحتاباذتناأار-اةرورضىر.ذ~اترمةن_اتدك
ء__ثلا١..رابتعابوباو،ةعئأنم~عمايقيرفابون_-~وذحدبو..و~ىلعاذيأةنهب~اتددءو•هرءأ.
،للقتس8١ىلاةيدؤم،ةد~ام~لا~ارشاتحتءتا-وافمةي~ايفايبي.ان.هشلدب-و1ا•،ةبقتلا
.بمشلاىلاة`املا~ةيفيكديلدتيفثمتملاديحولاردرفللتا~وافملاهف.د~المتما_و.-وو
~نعربتارفلا.ايةيرفا.ون.-ت.بللاتبلا.~،ددهلااذ.هيفو

ني_~انلانيي-ايدلاةان-~اعيمت،
او•ايلا-نيبذذملانيببي_انلاعي_.~م.اسبةدوهلاناسغو

~
ر___روتلاةكر-نأديد-نمتدك

~-تدشانويميب.انلابمشلليقيقحلادي-ولاثسلابهءوباودةمانذمر_هو،اييمو~انلين.اولا
~دنلاهذءحذمأاسء~لالوداا

ةددحولاو~(اقتسلا~يفارهاعكيفةدعاسمومعدنممزليامكةس́ا،
او.ةر_-ايبي.انرذةي.طولا

~
~_٠ةيركدسملاامتوقزيزمتلارئندذايقيرفا.ون،،ةهقب١لاةن..٠دللاتناد

~دذ،ا.<_»،
•ر~.ر.ه..ايب<اابماد.-تسارءسلبدئو«ررف-ار.́-لا_<ا«حنزبيبيدان1امبيردترا

ءمايقللايبيءاك
~

~ليرلءيلونيببيركل~ا~ا_دا5اوةلقتمةيقيرفانادلبددغةيناودء~امع
ربتعلايمةفن~ارةن«اتناد~ارددهلااذ.هيفو~.ةيرك~ر٠ارذل،مميلق~اةيلامثلادود~ا
~~اىك.ولانواوتلارايقيفابونهبىلاةململا<_د-،رء̀ذ~ر-اقاانملاس1_ررهه
مرر~أ>كمررل~لءزيلىرونلاءاينلات.درو،ا_ريفوةي.رفلا~ود_دلار-هبوايقيرذا_و،دح
-~مزلاب.مى..نلاناديلافايقيفابوز.-.علودلاهذ_هنواهترارتماأازاامقلقهلابنعتبرمأ
~تبل١.́-ءلفىلا

لرر~رنررا~ب~ولدنتمتةيناهولاربعارتاكرءتلازام~يتلالودلاةن-1ا
~لىرو.لء٠~قيرا-نمرعمدغولابةلصتلاةددتلامملاتارارةلثتتناةيهيبدلاوةيرشدبلا ءررا٠:نو•ةيهيمثلاريفايقيرفابون.-ةراداعاممنوادعتلد-عنوبمومملاىلعومميلقلانمتاراشتملا

~رضفرو،ةيعرشلاريفامتر.اهيءةاللةوقلاىلاايقيرفا_ونج~ا<٠تتلاهياتل
س~~_رارقلرااثتلاا

٩٧(٣٨هلطا ~~لاسل_ةن.دللاتصو~ا،تروا~ا~ودلادفةرركتلاةيناودهلا١ملامأو)ا٦



ا.
~

حماسلا~ثفلا•-ءومباميدعر٠و-ذملاتا٩از.دلا٠~1فيفامبء،ةلاهثريباد.ذاتارفر.́ا٠ذين
ر_ا~ولذفنلاوةرا.بتللر،اا-ءذزفث(فيفامبءةلماءةيد١.هتاتاأاز..~ذرفاميءلوءقاثيدلانم

او•سلاىهدل.بمتاررقلحير~اايقيرذا_ون.،ناىفانامنةي.ذبءةحم~لالا.
ةنبللاتذك~ااري-~

مهي~(1ةديحولاةيعوشلاةا~اهرابمتعابايديهاكةد~امم~لاسا.هةيلو1ارنمايعو،هيل_.نم
متد،ا~ء~~اقتملاهاي،رة_

ريدنفااذهاهدد-يت1احي.ارمبلاوتاءاي~اتد،أوسا-_اةمادشنلا
رفو.ريبيءانلا_ةثللينإدولال(اقتملاور~_اريوق،حي_~شت~-.أنمءوباودةهاادذمعنواوتلاب
ا_منمهيفتيرتلاءدعاسلاجهاربحيء._اممعدل_اوتن~الود1احيه٠•ىلاتبل.ادءددهلااف_
•ايقيق-ل~ةتمالتسوةر-ايدي.اذ.رفةمدذللم.٠>دادءاونويفنلانويب_اكا

مراهل!رلافءاضي:ةء،ا_ذلاةن_بللاتلماوءريرقتلااذ.هنمةلمةلاتاف~وهث1ا.رف٩1•اكو_ل)ل
،لاوتايصوتلانماددثءىر.ذأ.رمتوءأوءىره~لامميلاة~لارامهتسا٩امناةلأسملامتمارل

تا_ر<
ايذ~هموململا

>.رفءليد_هنمةن.دللاتد5أو•ة~ذيهمم-اةأبقلعتي~
لثاسنأ.امعا،ةاقايء1ااذء~

ةيلق~لام.سح
~

ةي-ارفددلاةمزلااو
~

ابرشؤ،لأ..-ثبذيدراولاةيدولسمو
~

ق___دهىلعهو-ولانمههوى
تزز_~دةو•ن~م́ى(لاةفو~لقتملاور-ء••1١ريرةتررفء~ر_تلل~اقلاريءميلكلاكلتناكه
٦امرفرامعتمملاأامناةيدمع~٠وعتيثةنواوملاىلعماهلا~(اذان.بللاةودق

~_دمضفبةي،هلامميلط~
ادكيزوي،وةد~اكلملاوا~ر_و~ادنترمبلاو:.أأز:.،»ا´٠́-دث(٠٠،ا٠ةن~اىلاملةدلانواهتلارارمتما
•ةرادلا.ةمثاقلودا_.نابتعابءةدتملاتايلولاو



أ.٩٩~
،~اتننابء~ابفاسنياةن.بللات́لفاو>ةيقيرفلاةد-و1اةم́اذمامنعتبرعايتلا~ارلاك(ذ٩و
ر__~ارذ٩اود،اميذ́هومرابكنمم_هوميفوةعص_ذتلاتلاكوللنميبذيذ،تلا~اهؤرلاعمتارواثلا
ت1ولعمللة~اذلاةن.~ازءاوهتماىداو.تل~ا٩وااثاترء~راة_ىلاتاثمبدانياقير،٠̀نعوأ
ةل~اسلاأادءاررفمدةتنمزو._أاممغرءهن~اقلق،ت~ا-لءةقب.و.ا(اهذءاريداترفوتيتلا
لانمنيداقلانيثب~اىلا

تا_ءدمؤمارتهدقيتلاتادعاسلانافءايةيو؟امرفةرمهتملاميلاق~
~____دنلا»يذاكصف~انتلين-́هو(اا.دويو~تاكرهوةي،هملا~وهشلاىلاةددتملاوم~لاةمو.ا:_

ة__سهووثبةل~اممطا~اوىانأديدبنمة،تللاتكأءثاذ1ا~تو.ةياعفلاتاتا~
ميدةتبةل~ا_لاةمو<̀ةنممايةءةمزلةجيتنك،عبتتميا_رر~~.ت~س~و~ابوهشلاحافك

يفو.رهن.́:ولااهو،ر~تاكر-وةومتسملامميلاة~لابوهشلةيداملاوةيو،هملاةدعا~انممزلي~ك
ةد~امم~لاةو_~ذذميفةلفادااتام́:٠ذملاوةص~ذتلاتلاكو1اثويدق،نعت.ر:أءددىااذ.ه
ةيم.بلاتاراوةنمهرهيفون~ىلاذيفن،رذة،~امم~لاع_ةتوافتمتا.هودبنوا~ايفتومتمامرتلا
~_~بمقلعموق،نأةي،هملات_ذسلازاهريفوتلاكولاىلاتبلادوهعمفولا.ةقامتلاةما~ا
ابوهشلاىلاةنممةيداموةيو،~ةدعادم~ميدقتةلصاوموميدةتب~ا-~تملا

ومتمل
~__فة

~___~هتنأ>~~«،ذ.هن٠.ه-(´تصوأ،~دفنتقولا.رفوءا.دوو~~بميفح:اكتيتلاايقيوذا
ةد-ولاسئا_عمروا،تلابةومعتسلابوهشلاعمتلا،هتلاعيءوتو~اةماةاىلاةي،هملات_́.ذلا
~ا.ذداىلاو؟ةدعادللعيواشوج.اربدادعاوعفوبةقاعتلااممتا٩ارهببار:ارهتماىلاو؟ةيقيرذلا

ةمو.اذذمتا،هؤموتلاكوقلاةن~اتبلا-ءكافنع~~و.تا~ار،لاهذ_درفةنو~انمدي~
ة~وك~نعة،ءادمكءعفوملا.ةقاعتملاةد~امم~لاتارارقلاقفوءب_بحتن~اةد~ولاهر~لا
ىو_~ابزوايبهانيبممثىلاادويرة_-ةي.و،-~اايديدور.يفيعوشلاوميفما.́اكانعوايةيرذابو:.،

اوء~~تملاورميمهبدلاريرقتررثفردتلل~اةلاريغاممق
~

ىو_~اهنيدقوميبدتىأفاذتانعرنتمتن
تا،-ؤلانمةنهبللات_-ر٠(١ذك.نيميلقلاقلعيما́ذكانيذ»ةو́.تي،ةيعووثبفاوتعلاىلعا_ف
ا~رانوىو.اب.زمبممث«•<،حافكاامعدةمم-اوملا~ودتاموك~-ىلاةوميبكةدعاسم~دة،ةي،~ا
ا___رمتذ_ذتايتلاتابي،وتلاءحاي،رلاعهةن_بللاتاا-»ن~اددبوه.زبين،أدرلاامء>وير~تاكر-و
ةيقيرذلاةدهولاةس́اذماممبفوتمتربتلا•-.´٠ولارير~اتاكر~،راثممنك.تلت1-اانوتلاكوةدء

د~تاف~تمليتلاتاءسؤملاتعد~هممنادلببةل-تملاارلاعأيفبقارمةفدب٠(ارت،لار
.~انود.ك(فيفةمز_الاتابي-رتلاذذتتنأ

يفا٠دوم-.،«اء́،،ت1و.<~اعء.-~ىو،نا.ت_وأ1ل.٩اط
ق.هيتلاتاس̀:<ذملاوةمح~ذتملاتلاكو1ا

.~~~لاتارارةعي.._~ا~اذيهنتلان~ف(اريف٩(~ءا~
ىلعةي:هلات_ااذلاوتلاكوللنبيذيهنتلا~ا_ؤرااا~أةنبللاتث-و.حفولابةقاتملاةد~ا
تارق~.اقااذ.ذتللةدد-_تا-ارتقاءةيةيو-لاةد-و1١ةم̀:ذمعم«يثنلانوادعتلابءاوعضينأ
ةد~رلا••لا

و~ةرادلاىما--ىاءةيولولا~_ىلعءتا-هاوتقلاهذ_هميدقتو~
ة~رشتلاتاث_رلا

لابوه،ىلاةدعادملاميدةتلةدد~جءاو،راذه.بو،اوهضيناواملةدباتلا
~

ةر~~ا.~اة
>ره<́-واا١.دويو~تاكر-قلاو









قاسملا__-ومباههاذتارفبني>تملاةبمانلارميبادتلايفهراذنمرفء~لاس~دعا.-ن~انكي
امميلاق~لايفةلصا~اتارول.تلاأازا

ني_~ودلانملاوملمملاديدمتامنأشنميتلاوةرعمتسل~
ةلما~ةماردبمايقلاةن~امزتعمو

ه__-.وىلعاميفاعب،ميلاقلاههء»فةدثاسلاةلادحللىر-ا~
ءايبمانوةيبونبلاايمميدور،رهوهفلا

ل~اوتمء~رهلاهيلعرقتماالاقفوووضولاب~اةاملاةيهجلاررق.عماما_بمناو~مهه
كارقشللةيقيرف́لاةد-ولا_اادنسامب~رتملامرغ(٠نلاريردحتلاتاكرهيلثعمةوعدةصاذلاةن_بللا

ءر__~لاضةااكءةنبللادمتمءكلذىلعةدايزو•مهدطببةلصتلااملاعأرذنيبقارك
و~اىلعرواشتلابو

ةومدىلاءةينهملاين_دولاريرتلاتاكر-وةيقيرفلاةدحولاةماذنعبسانلا
~لا

يفةدلاسلاةلاحللةنيممه.-وأنعتامولمسةن_~اديوزتمسكمينممء١س1ألوثلاىلادارذ~
<ىر-~اقر(تبهيلع~وهحلاةنبللحاتيلدق_ةروتسلامميلاة~لا

ا~ة_~اذلاةن.بللايصوتمءةحاصةماهلاةيممبلاامنعتبرع~ايتلاةبفرلاعايشمتو_مهم
اوناكدلاين1~لاقفوءهلاتسامميلقاط~موثامندعهديد~هابمانموايلمكلذتأر

مكه~
ةر_تفلايفءذللذاميلاةماهلاةيه.بلاتبلئماكهةنبللادمتمء،(ذنعطضفو•ن~اعلا

ةاملاةب-~بلاةيصوتوءةريفصلامميلاق_~~اذهماتءا~طياةلصاوىلاءومههرارقلان)د(ل~و
اب

~
رميصل~١ريرقتيفممقهة-راممنمميلط~لاهههناك>نعيكمتلاههاذتانكييتلاتاو.اءفلابم.

لاةثاقردارهتماةمداقلاامترود~يفلهاوتن~اكاذكةنجللامزتممو•~طقتسلاوةير~او
~

~~اق
١___هرادصايفةاملاةيههلابفرتن~انكيتاويهبوتةيأةاعارعهنطعلااميلعتبئدذييتلا

•ددصلااذ_هيف

اتذاو_وهل
١•قلمتلا٤ء/للرارقلاماكح~ارابتعلايفةنبللا~ف~

ءة_~-.~لاحااهملاةادشن~
ميلاق~لارثامميفوايبمانيفوةيبون.بلااي~لوريفنطعلاهيفن،~رهت.رتلاءاءريفوةيداةتقلا
اىلاةهمارلادو~~بلاوءةيرامتملاةر.اهي~١~ةمقاولا

ىردمنملا(هفلاورامتملاىلعااضقل~
او<يتيوفلا.ون،بلايفىر~هلازمييتلاو

ن__~ةرداصلاعمفوعلابةلصتملاىره~لاتارارتلاماكدح~
عضوىلاةيارلاريبادتلاسديزذالتايفرا.كاةلهاومةصاذلاةنبللاهزتمتءةماهلاةيه_بل~ا
٥و_ر~ىف،ةنبللامتمت-افهنع~و•اهريفوةيها~لاةيبنجلاحاا~امكلتةا-شن~ل
اسللاءرانذ

)مورر٠ئو)ر>_رمورممو_رتتلااذ.ءنمرءدامما١~ا،´دراوو.هامثءم٥مءماعينةل~
-رط~-طاىر~ا~موثتيت~اةيركسملاتابيترتلاوةا-ثن_اهتمارهءضتلابمهء(دماوتنأ
رد___امةنالادمثرتمتمو•نطعلاليفنتطيصت~تاواهترالاةحتةتاولاميلاق~لايف
•--م--رارقلاسمةرقفلاوىى/ممرارقلانملهولنيترقفلاماكداب،كاذباممابة

من٨~ر́لةد~ا~~لابةلصتلاةيلودلاتا-دةملاو~.ذتملاتلاكولاليفنتبىمتذياميفو_مهو

قرر~ةر~بللاىربتمو•مول•م~اع~٨-ةلأسملاه~ءيفرا:هنلاةلهاومةهاذلاتن.~امزقهت
ة~لورلات~اهنلابناه~~ةاوتنملاو~اةه.ذتملاريبا~تلل~~ايصساء~ه.١سايقىدلءىرذهأ
موقتمو.ايقيرفايفةمقاولامميلاق~لابةقلمتملاتارارتاماك-~١اي-لو-ةماملاةيهمجلاتارارقااذيف..
ةنبللادشرتستماك•ىضتلابمحت_اهنلا~اتعتلاهتلاوتارواشلانمديزمأار.-ابةنبللا
ودار__~لاسلببلاسيثرواوسيثرنيبمهل•ماعيفىربتميتلاىرنلاتارواشملاج:اتنب
ىداهتلاسلجلاوةا-اةيه.~ا~سةذذثملاموضولابةلتملاتار~ارائنايفيعامت-لاو





رميفتام.́ادنلاهبعلا،.تىللارودلاىلءء،ها«لاتن<~ااتن:كمتتلاةيم«.لاىلار<́اكا،وسل٦)
ءرر_~-تلا~-•ترمةتسلا_وهشلاحاه5ااهي-أ،رامتم٦١أاءدناناهيه•.´ة´-كأتهو5•لا
ةن~.هلاا-ذه~اه٨ل~طلذه~ا٥ل-نعقيثو1انوا~اىهاتلامهادااما~ال~ا.٠.دن<للالى٠اوتمف
أا____ممناةيندييأتل.رلا~امادع_اى~أر.ااتث.~هت.وثوعمضولا.لهلاتافتامولتملارءذ..-اممب

ئمةنكر-أدافياتن«امزة_ت،تيا.ك_اهفمل..راثتم٧١
تا__~٠́.ذلاع_تارواش.أار-.٦امشادغ.~

هذ_٠.اد.دة_تيتلاتاث«مت<..:انما.٠رفوت،اردلاتاة1.~اوتارم..ؤملا••كارة_-(ااو،ين~ا
نوا~اهش،دل.«لااذ.ه.ف،ا.ذيأذن-للا~.-اوتسو.ر~تد̀<ااأامناتلأس.ءلاءولتام́اذلا
تافةيءوكثلارميغتاماا٠سلاهب-(́..دتىذ1ارودللهتمارد>~مك«امت.لاو<ىدا،دت١١سادلا-.
ةلم؟دتملاىر<٠دل́اتارار،ااون_ء´اا~اد.٠أنيق-تىلثةد؟اءلا•«ها<~اىدلىراشتم٦١زك~ا
.تما،._ا:تهم<لانثةرداسلاعم>_ولا.

و_لهه
~

تادلاتيدم<دلاتمءو:وءم٠دلل_لهو.هرتفلتاءام،،ء~́ااتتؤ.ا.ها،ر.س٠«لاترت
اثنادملاتيهم،لاتارارقماك.«اأودنفثاذو،هيىةق-اوملا.

~
ا~ءاث.ا_-.و،تار.تؤلاد٠́.ذن

دددلااذ.هرثو.مداةااما~ا،زث~ت~اامملمعم-،-نث.(دن.~نر..زحنمةيدغاملاماوعلامرب~ذهتب-تكا
ء)٠ر(ءةرقفلاو)٠ه_د(ل٥هورارقااس٦ةرتفلاماك-.اا.هرابتثايث.ت-~اتف::<اءافيأ
ر_~_انماذعامت<.٦١•ةن«،ذ_اهلاتدح.دااتنفأاممب..ومب،.تلا،)مه_د()٢)ءرارةاا
تر__،́ا،نأدهبو.ةي1ادعف.امفثا.́:وةلواسلتاعامت•.لاهذ.٠٠>~ثمدقعترورفاام-تت-اثي-والك
تا~1تهادذثثنءت_<ء.زتلاة~اذبلار:اتنلارابتع٦ا•شةعضاو،تررةةلأدسلادف.-رءةن-لا

نما__تاعامت،د٧١نم́هلءاسدةع.••رل-ك،دقامءأتماهلاتي~.-اف~ث_ا،.و-املا.فوق_اجاذ
تمز~~اةيلاملاتالامتع٦١ه،رىدلنابه~ا•<.:لامت.-لااف،٠٠ل-.ا.«مت~هثوتول٠لهماعرة_ا
.ما~الدلفل_ان>ان<«لاة•-ذأةي،٠́فدتل
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