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اكهاغطو اهؤهعلا سانا هنيع ةنرمو هتلةن
الإو
لع
ينمي يلت ٠دئ ٠
به مهم ر يمه وجه نامهي اهب كعه ىنطو لعلو ا
يبور
٠ا
اضنخاهتاوع الهو اك،قا ىف همه
لك ٠سبآ
٠
ه
ةاحملا
ت
هل

أم
قهلا ىف ةم
هههتيوهععو

ئنئلنبثرثياناثان أه  .نينطاقلل إلاووللوط ولع ؤام

 ١إةئ

ي

د إنت ينسحو كاس؛لههته هبعك ةياهن يناو لن،

« .كنتن» وعالخرغعب
.
مهو عغههإنه وا مه
منئيأبنثي  .و
حههجع ٠
هنن  .قه اهوي
دلسعه نأ يهع داو بصع ،وكثطا ههع٠ط ككك ل

.
ناس  ٠ل سه

إهعث

خههوق هإههط اللىلسهدمروصهه ني عله هنس ام
ععهمثاعر
حساهثا
سوغل
وه

د كوويرنهنل إرنع داكو هثخكا حس٠غ وهعلازولو
رعههعي اعلهوهقن قاو أه  .اهاسا
مثلمتارهمه هل أل ٠

سحو خنقيذ انناو ،اع. ١قهلا »بل .

ن د رن حهلاي

٠دننت د أعضنا ه قساف سهسيا وا اهسه انتثنن إنةرن
سيوا
اهل
وا رسف
عععه ههلههه يدم اهناو لهأ تزوصه ال ك

امننن مهتلا )»زو هب سثو ء»إلسه هاع داهنو عاعهد صوحو
حهد

دهلاهعس
اعننس دويلوه ههلو اقدهع ىف هه اص اصل ىفا ه ة

هب٠همع ىفو ىعني هلوه يبلنل وا سك ،
ينلننننتي
ىفو
مأيفا

قنا»ه طهولا لسع ام دهه نسح ىبهاغهو هعه

دهثهثكاثو هساوماهوزفيتاو يفؤلالسغهه نسآرهرانوع
عان،عيلا
طلخ

بثنارصظقرعهض»هه خعك ىف اتبره نه وا

هايو د٠هفهمب عنقهو مصاعو دا جهن ىتهط سضغهم
هعهطالهلفهه
اوناع
٠

ذ »اجإ ههماخ ععبقفو نيعو ام زه نيا ل  ٠جع

. ٠ .
٠
يء .
ا»سمل
«
ضعه
إل
ولج دو ٠ععس هس وولهر ارمأ
ك
امعم٠هندنيانو
 ٠أن٢ن
٠

هلض نمف وسرلسهب
خعخ ه اه عيطا و .

ائثن هسههمائ نيماسلا سلو اسعهاهالهظخ دو سن
امن
امناو واامه أعث دنال هو هخقهحمل )دوويلوه ،دلوطالمو
امة راهو وغهو هنننه وا ممق اهم ناو اموس هب
..علعلي
نا
ام

ءانتعا وننفه حبصا وا ةلهن ىدهم انهو جور كعخا

ينعهايتو وا ممهلا وأ عحاهعسا «ودهه مهناو ةنس وا ةيمها
آمتهحاهقساجممم وا عس »قح و دهجا وا ىوذ ةلظم »اسلا وا
٠رنلهقه
تندكنالاح هثفححا هلل وا ءسعه . . ٠
.
ام ساه هل وا
هنيح

ل ( سمه

مخح
حع-

ءانننصننل١وا الما ةعد هضلسهفاه ههنننه ز١لاا ومه حنملا ولع
مهدلاو هط تمرهخح اعقومعو كعه هطهرو ىقحغع

عو

اعممقه ٠ينخرسهه هننني سمذسع دق ١ادقف اعئعح
قلمهه
ينفو ولو دهقههغطف وأ ،غعحا ه ع٠ههأ دهتعتههع إننحهنخنو
»انسساو
ؤامتساو هايو ضهن إمللعهو هسه واعوزه٠عا وا ،اعحا حهمه
هنهيهحنو

قهو كعجو دءأالط اهو طمنام ،رو كم دسإر

انرو سن١ره دعنو رنحخهلا كحو اهنا ياقل دأو مه هعه»
انتيوه ههوحأ هتهل»و ةنننو امياعلقه كههولههقسه

.وم

ماعط هنلفو ءام قه أئح لههييودسكه نيعا ،نتإو نا لنأء

جهو

هنيه دسط ةنسو هدض هلقنيو )كنكل/العو وأ
نييلظملا
راهنلا يفلمو هعه»ا وا عهنن يشخ ثيدحو هتههث وا

هم

ه هنحنإنه »ويو ناو ساه هووصك تغه حدم انسو همهنو
عغحولسه يسورلاو ياكو هتيوهو حنن١ع جغهقسو يفوخحو
كهو
سههخجحعولمث يبنو وهو ساه لطإو جاعسم دوو عوعمو
ارحو
ه

ومنب هنننههسو كجملو » نيعيل عامطا ههغ» نيعو دميفا
هلمع قاصلا ىناو ع ملقلاف هه اععم١رنل هخنيبلافناهط

عول ةوق ومدم خنيل( ١
ينلنتالهب
موه
ىمحن ساس ههاخا ونوله مهنو ينيه مهي ،اهصاو

ولع

٠اههعساولهي عهن هلهوونيمن ؤينلهط ىنا اصلسعو
نيإرنيه
يمهو
هلهف

كعه ولأزضنمهو اه ١،هصإو هديرت فلوو نيسحو هلهن
هيخيحمل هؤاهرتساو ةههخهو دسو غععو حدكلا إن،و ةنة

ةس اهو هتماهشو دهعو هلقا أهقن عننوكنو دا أنثعنل ٠اضصهو
خعنو هافتط اي يوو دوقو مهمهو /يورليم يهغهيو

ا وام بر«

وثغ

اصعقاامث ،ولاعنل ،حهقو ،إرسن ووخع هاغهغو اجورخ ىننطع
إهغهلهمقو ايه ٠هولهههواهو هتصيليسسملوهو
ارمتسمو
هلقاو اهن مهسل)لةامه يفههههو د ع ءاسا يتسهو
اعبهنخرتهط
عهبساه
نسحو

اماهق»زاقخلاو يتهههووانمقلا ىسا رقيو ءلرهسا
ممخ ١ص نيلس هتء نيعثوإهخمهقو أه ءام مهو « وام

يألو ه هيع وهحب يماعو .اوماسو قيهمصسنععمو إوهعك
هلك
امو

«ءلسغه هلك مه ههنننلا ندعو عله اعهراه وا اراح
نيوغ وو و٠هسين نم عر مهاههزاعو فلنرصاه هنلغهه

ئةقس و ديبنيىلس هتافو برسو يبإسو عوعهعدع بوقخو
هلمعو
جطهو راس دورو مظعو نإه ،خه٠هأ ههإيها عهناض
ثقمتلانو،و

مهل نيوضنملا ومو جراخلا ،ااا هلا ٠حئيقل ١ه
ةس
،
ينلمنتالقب
هعور ،و،و ولو ههلهه ملسيو هزاه ريلسورنوا مهم ولعرىن
سا دا جترىف ٥رنع ؤهدا هو ههككمنارا٠صا ه يمو
قدصلا
أإ

وا اهم حهعرح نم سي وا إهعه سق هعمنلا نا اهسض١

يخ ،ندوثه خههسهو ومو ناولهعلاوز «وده نيلغو ورظه
وا

يلنتولاهقامسمو أده ههحاه ده »اع ينلو و-رهظو مئه

يهسهلةاويلباح يفدمي.اهو ثطدا لا وا اهعقو د
اههخفا
٠حلن ١ربه ناو يه وا ٢لاهلغعسا ياعول وا يهر امو قثن
هاعذإكضنه
دأ
ؤلو

ولو عمهه ىلع هجوا عهني ؤس هتء ليلنا

ىغنهحل دثثف ض٠هه وا باق اننكل وأ عسا نأو احنا قحأ
»يهو
ذنهأماعلعلييأممه كقح نيه إغرصض دا اخهوعهدسهل ١عم
ادبو
مهنو
رهامو
و١ره ،حههواىنسأ ه٠هه وأ » .مهمهأو

عماجو

ا  ،و سهط

يامنت«ا إسغعغو الكيه رعسبو زهما امقرو كلؤأو الا عععه
ولو

سحنو يوطع نم يحمل ينبنلو خيسو ونحو دا وض هه

أنه هه ههبهصه « قهلا.ناه هل اجن هغعو هغحح ثهأقه »أوهو
رسو
يعم ناو سصهه همتخو قاو هطدعه وا هههو ال سمأه
ىنمهسه.ن
وهو

إلرعإمرههولهقاو مسحو قيؤلو إعط إعقعو هناحقاو

رمنننتع ناو هقه زهجو متاسه ناو صناحمل ،
أبعي
هنا

ح

مهتن س١رمنلسه ةيهب ناو عوغه وا حعه ساس

دمحذه ياه وا هه إو دلسهي كه كل وا كاعععرهه انطوتمج
ياه يتاه «لستهق كسا ىفو عهع٠ن ه،حهنلا سههضو حههئخح
ةه٠خهمبوومإنن وا ائناه ه هه هههصهنمداو بنطو نيبو رمامه
د
كاه

هنهو متاه ام ةيهب قههلللضو ولو كالهلا ذسهو رماعو

ىهانتو وسهساو ملههو ىف سابهمله هعاهسسنو سهو لسع
حعه هاعهلا اهب ىع أعو اصلهغ اهو جهد ولع عدسةلا ىف
هوبدسدا
هتن٠نهو دا مهل اهناو نعمأ عا ةيم دعأولسها سرهلنم
وا

هنعطو هناثف هونو )ونايك قاو ععمةذ نسحملا نتههانهاو

»قمحا ةهس» وارخدل ىوذ ةه)ا ةعلط وأ ةهاهف نع حععأ
كسح
ع.ثمخمعوناو يف هماقا وا اضهلف ٠ةهاهف اعنع اههخنا معنالهلوه
عهاغعس١ألوهضس لل دطهف )عو ولو ععه كص ءاملا وا هقمع وا
تإنوههتموناو دقسرنعت دنعو سهلض دنا أيهو ههحت١
تهلعاي،
جهو

لهمتساو سحنو ءعه قنلازاه شنح « يعن هنودو
ةلع ياو هقياههو قهلثيو هسإر افو هامنل ١ده انح لسغو

؛عههومهغخ كوك هلباقي هنونجو عونل د يعناننحل إو دادظهه هيه
هلوخو ليميلوخ،و)
هوههاننني ١ساوم قتهىفا قلقلاو ىفا دلق ،ؤعنل ع ) . .

طفن
ىف هج

اهم

٠هع -ام  ١سه

٠

ولو »اعم هصاكنك ناو لسعنعا ةبردو قنئعه ٠مهغإوو خض
يثههبوا
هوجولا ينسو نع ءونتهولا نأو ونن،هنق كص هدهاغه لسهو
نه هلسلسه ولو اسان هتهاغه اهعلك اعنم ناو وه

اههج

سروجق
ينطننننتوب
«
دا

هسبن هوأرميدجلب ناو ٠قضهاعقسم وارضهخ قهرس

ةلخ يناه هغهاهو خبطو ولو ولع ىن،نخ قه دهعيبلناح

زاعملا ىفو انن هومته يدج زغرهه ويظالخرقسو نكماو
أهمن،
وه

يبنها هه اواعهه ءام هتلنننل كه هثب سلهداههعو وا مهس

طصطنهنل
هجهن مساو كفو ثلهرأه عطقلا ناو ط.ن٠هه د اقالطا ..
كعدهتل
بخدلحههلجرلننعو١رغمنه امسهله هل والنط كجلر اصلخعاه
رموعلهلا ىفولاهلانه ةلق هل ةنحي هو اننف سجه

عهثىح

أئعحو دو رئهي عنقي عمطا مناتنملوا اعسو هك هتو حلسه »مهو
يفاسل هذونحع ههخولسههلعهو هيجو إرهنامنل له هغح ١لجلر
هتنغ ام سيقلا ا،أو اعيونت وا هنننلعي وا اهيا لهسكرعاه
»لاوملاو
موا

يدناو كطر سنعو همعدا »اهو تقولا هه مهضح

.
حعهص

دهلع وا بغكقا حنهف واو ةين سحنولأوطا مهينتق ليل

خنيههل.وو هانبن ولع يمه خعهاصا هسنو اطعك اهتفنو
سساو )هتلالسو الوك وا ومنلا اعهوه نيموققيواح هقع١
تلمطهو امتنا هقهأ د دتس ١هه نهولا ،
ينطنننتي
يهني
حآه

.

يهقم فجوعوهن هتارهسو ويئهل عجؤواحويرهقو
قا سننعح هتيوهو دعهمرهخ ىفو سن ىف عبتن نإ اومس

انهايمب وا اوهاخ حعععناه اطيتة وا هترايز وا يننرحلأق وا خهع
عإه
والوانن
.
ههعع وا سضه يتلح ميومهوايلام هقحو عحعط
قلا

دع -ه ل سه

هد١ء

ضو نارهو ياخ هه١وه هدامعدساه يدخ آاسذاقو هتني
د

يعم ه)و يتوبو ههعهنو مثهيته .ره وا ،نيهاقارهف

نخآؤهه ينناو مفاعلالضهو ولو قخيهعظم د عنيبن.هم
هننهسط
عيفو خلداوم هههملوهطو ةم ىف وأنيهه دنجم دهفو
حهسارصه
ل

جل أهت ٠هنل ناو هدنع دأهلهو هولمإكل هنهويقط

رهق هملع ا٠هله د قثي هخه دقصهه حقهبلط وا هدوح وم
بهغه
ينونيبسخلسنا مه هنننفو ححاهعنا هو.لصنلا ةمقو نازهها
هقمهو

هنينمهمح ني مهه٠ي ينا نسو دمجو ههننهو ههعويل

خهعصو س»نضرعنه ومو ؤلولوهىفا هنورهن
اعههومهاالقدعو
مصاع
قااعهحئو

ينهم هينعي يون جهم ةاطو ديمعو حمطن

وانهق جطذرهه إعوجو ننضضيظقسو ممو وسرب وميسام
راثصبديه ههصع بطخو غنعهو ه تضووا ونهداه لقا
ههخاو ،أرتههلاو ه هشوغ وا اهوجو هجلو مهالاو آمآ اعهصو
هنس ةعمها طهههدل ئنؤ هنه٠يهق تلاو دهقهبا ةمهبو ايمل
دعس أهو هاغهرماهه نسه ىلأ حوبا إل قثت
جطةمفننهاع
سلو
ةنا

« ه،إوس٠ي املعو وهولالهنلههو دوجوبو

ينإ حوضلالهط د اعهه دا ههس» سنو إتلها  .سفولا هنطو
جنس نين ساوننن هههغهل وأ هلجر د نا عهه ،هطبر يئاخو واض
إمسكهمو عحع »ادن تأرو هأنه حيصيو ع هموحمل هجلو ةق،
ولعرسققعو ههعوو ىف ولع الهمضته هاخععوو ولع نياهن
اغوكمنعلهاولر
يتيودي

قنبساهو ولعرصدطاو تقولا اواعههلناقلل

ياهننياي صنو مه هبص ءام ةقنهوسزهس ملاسو قلستخع
نأولوهنل
عهه ينحأ يفا عئهه اسح عحنو وان ءام كم عدحو

.
٠اعيت٠ةقلم
) ٠عإل ال
ة٠آا قإ
ق

ج ا

ا لاه -هط

كنج

امؤانسو يوخ وضع هقوقحل طعنل نماو هقهط ظغمتو ،لننننه
ال
عععه ءام اهعسو «.
رمنننتع
خنهاسع

قا سمخ جمهلسه عغدلاه هون « مهرهس من

ضهنن يراهو وصاهمحفو عاس عسي اععوثههخ ناو
عوالسخه
مه رمتعقاو أئنا سجرجل وا خلط ١يو قنخي

خلسع

اعشعرأعح اهرهص ينما ادلطذاو جهنن إههالسهقاو نأو
داو
عجو هانحعاه هضح اهنهتح أطووو كو ه٠نن»م هننه،هي نا

ينمض

عمته اصغهإرو ايبععميمل ،ناو العميواه ءأسل وا عههس ناو ،قهه
»ناو ععولته ٠ينطوتم هتأر ،
ععصهخارهج
متعواهأجلو
»اهلسرن
ناسلو
رماه

٠ههمنك رلوا جة خسهغه سنوم
قعهعناو هنعو .طبها ونيتنس هعهن»يفاحرعره

ةديلو اراصمسا ولع اعحعاهرقع جلاع يفواهي « يبه

ععهلمافيو دوقن متحنلارغها هخو هو ديس مغهاه
نومع
هوحنو املعو دهدذنلالهط ) امس وا هاععهلاو
عقفثتاه٠نموط
اجه
حضنننهاضسم
حعه
وا

تغهلزطه متالا ععلا هغه ولع امعلهههق « .
اقكلسدخحو جههذا عومحق ةمقو أهونو ةنضاو

مهه إنئ قهم دو ولعرسقسح هودا باسرسلاو

جنخف  .مهلها اعح٠اقعط اجثغطننس رادهن»رخنث هو »عنمك
ع،م٠ل
ضمو ميلو اهيلع اصهؤظه عغعلهصهنلألم موقلا مساو
وا

ةض كلص ئوسو اهجملوجوو اجهو يهو كنج وهوو ةمه

يك »رإ ولو حعه ٠اغق ينجنو ةهرب اعيهمح ولو أنهاغج لمعو
حصم
ةةخ ده يكدعق ىفو يوعطح إسو بقاع ىف أن،لوق ضقنلاو هلع
ىنناساهغه
كوولل ولو وجه نهنح ةنهاو نونيس اهي ناه امهللخت

كع ) -ل سه

ناساعغه

ةههض هغنهد٠و دغغميو سخووذسغاح ؤضهو ؛اصه مهداو
ك

اباب

لأويفانهرههه
تهؤلا رعهنن»لاوزدمرعهلرسلا ههماق»رهنث
ومو
.
تضولؤا راهعصلرهعلا اعهينهاو اهاسارعغه هدمو
٠قمسرهق
راده

ىلوح وا حهععلةا يدخ همهيو ههج رمملا

نهنوذإنحعه اعبومض ءاهعو نم إموة اه ههمننلا ندنلل
اعلعهه
ةا

نم يف،اضارعغلا ولعختراهسمل عصو ثلسئ

التكم اهسو سولا ده مأ مل جعي ىفا يودائههدأ لنحههو
اهقح اثضم ولعو ساه آمآ ويامو زجغق كسمم
ةإنهخأنو
س
ذ

بها هماعلا ،إينو كهنت » اهو عمس ثطعلاهخاق
ناو اه،ن٠ي  .سطلالوخ ،هل ينمهي ولو يعلو دهه يترههخاو

يويميطررنقتنا ه مسا همومعو ه نقهمإهق هشهلنلو
دننىلن
مضا حعهره د ٠اعأوطوومأ تهمههياو
سلإلنتنرننإلني
ينعنو هلص
تأن

ىلوىفاوع د زههخح يفاسرهاخت ماعو

ق ههههرعغل ناو ةلص انهو .امإو اأوثوزنسب إلههو
دسجي
خله

لل همس ريرانتهره)رههنوععطاو مسا اههملةلثنام

تمه دنا وضنحط ربخلا ناو كعح»بفنميمنن وا هباعربمح
إننرنت
عوق

ءامنا وا امزقمت هألمي هانحفلاص ظغسط ههدعحإناع

سو ،زهضاناهسفو مهورمأو اك خسف مهو خعل جضو لهذ
نوله رههه٣نحمل اعهومثو إضهو دعهن هطو حعه هتظ مهعمو
ىتارصص
ههيبقأ ةهط إلر رطقو سمهأ ىفا م٠ييعهر مهتلا )ولاو

٠

و
وسادهل
عقطو

همع -ا ل سه
ينانل هدع ةطاسو ،وهصو قوقح راهسإد٠عه راوساو

هبهي يتهوه خف ةفاجو ،ههك و١رغه هلع هبعلي ولو طمنل
جلهلمو
حئهعو )عمو نا ينمأ نم بهنلا  .ده لامعإ ولع
ملدانسحق
دما

رقه تمدقو ٠حسههكه يي خقه ولينإدهعهبو

كاعيإ نىفوط دمو اليف انجره .اهترخا سور امنقسه
عروهسادم
عه
نه

انيمهسلاهلدنفو ولو »الاح ىنلصولعهأ ههلع

إمولضته» مههن هنم اك ةدئام ولع ةم )نياو رهايو ،
رصي
ةعبن

قسن صاللا،وا تعض اصرهه ه لجو ةيمو ولو

مهرأه ومو ىلثم ويلو إئهداا ع«ادمرهخ أننخهم نهح،اعغنلا
ينا نم هنومته لقأ قومهي اله ولولهه )اناه عقسطل كهو
عقسمر٠هلفي ولع سذلا وا متهملا ىهنل ضجوده»ا
عدساه
إلروطجيرفعو ؛ولهو سنب تننهؤمحصم كوم قالي دا
٧لنلهسسسرنعل
ؤلو

ياهي ٧هتياكحو دععاهمنل هسملم دننعوسامهلا

دنلندم ام اضجنتهم لا،أو أه نا ٢رآهاس جهاه جل لهح اتيرنه
ولع
ولع راصبا اههوجو هخأعحو هيمنلحو اه ني،مها مهغهو لح
هكنههذا ١،دعاطإو نمرهخ ن،ا هعيححو هل،عف ههجاو مهملع وأ جع
ههلاهطو اصهلع يندمو هملع هننلغقه ةمهبو ،مطإو زمهعنوأ
تضجو

سأك قمحيئسنو همهم هللو اعزههق ويظل داو »انتف

إمقعه ولو يهن أعهق ناو سال ةارملا إثس ئسه نيئلو اععم وا
ساهلارعغي مك
رصقب
عا،و

مرهل اودصق آاعه كعح كنمهعو رو يعر اصلهط

دم»١ؤراسعرخقرخأ ىلصي وا اعمو اأهعقاو وا انلزانم قهو
ههال اهمأ هلنا قلي ربوه ينع يوخلأموأو دي،ذ .وا جهث
ههون

دهون

.عع -ب ا س

قرع د مس اناو ئغلي قرو قلقو هنرعهأه داه ،اف نه
٠اغهلاصقم نا ضي ( عخخ عنةنه انهم داو نه مهفلا سحنب
هتمإق

قإعم ةينغ هههقا دابسههل ي سمهإفواع دهمقاكم

هملسو ٠أهل٠هع دي روص اعقو اسغ همسو يلو ١وئعس نا داو
حعاهحم
حعهه ينقسأو نامنه هه ءانه عسا يقخ ا،او ملاده ادعي ىفا
.

وهلنو أنهو ةناكم قهدا عمم هماما نكماو لاو هتمطداص

الو نهلمطه يتعرو دا قه هلءاغه وا اه ولو عقئعقه هو قعحملا
اهنم
امعه

همايالوي هط نهه ناو ي نين تخعهر هط دعجلا أسا

هنني٠عيه عاهحإي قسو يهسو دا يعبر حعه عدم هماما اك هلعف ىفو
ههغه هن٠هط قيمع خنعرعهه هثن،دمو ل جل دمنس
هقدص
وا

أه١و مهسا ماني ٠انحفو يبعال اه،ا ننضسولا وأ اماعحإ

حي،ارهاخ ههفالف و١رهاس يوخ عأحترذس ءاضهنلأ هطو ع
عام٣عمنب
ينلننننمالييؤلو دكو خقهفاه ،
كخو

هبنوهؤسله ههثفه ناو )اعاه وا اه وا يهسغ

يقخ مهمه ومو غههزخغع قا مقه ،رخفو ناو هعلخ مكحلل
هههنو عجو وم إيهاولجلر قاو دهناشه إهخو جع نما نسه هنن
يموه عسو قهجا ههؤ»رص س،اع١وتعنهنلأو ،حهل اعهامه١و
ىمحو ههنك نيمأ اانهلي ،ىف هموىلضر عمهث همولاوعه يامهنتو
رهنك خلجلا ام هلوي نم هبرق نمو مسا مهلجليف هلثم اهو
يبجاو همأ حهمهغقه رهن سنو امدثس اهولخ ق٧و علو هيو إس
ضقنلا ولع هحملا ساعاو نا يضار هههككرامهسنتل قا هنكمت
قهم سونهننطغط مامح ح«إقاداو وا رسهه وارههه ،ولثوه
ناو قه هبامع ديدص دضو ىفرماهه )هدجام

ثعع ٣ ٠ -سه

»الم

قدصنل»ناهك هطو ىم و كمه ،اهمتاو هلما كهكط ةع هجو
كهعغع
هنع اهمسرت وا هقاس كلهو هسه داو ٠ .
.اع
٠اهتحاحم تقلحو
ام حععزعب دهعو ىهمو نا بل دههح وا واس ةتس

وا

يناو حت٠ه ال عح٧إردص سهه اهغلانه ىئه
»ا٠ههمندطدهه
إثحنرقه اعهه
اوعسان» عقهه ويروسطهه هط اوطسمهق

داه

انع نيه اوض اماهط ععناماضهطاه ععمطشو هدعنام ع
مي
داو
هل

ونيه طهوهثحع وماد وا ققحو اهوثقايمع ارتعسا نا نينح
ا،اعا تطوه نهناو ههغل سوف اولج ا،اعها وأ سأي سل

مهلاما ،
رصع
مه

جهو نميا نهعلاهعسا عهعكلا نط ٠حكهب ذقناو

٠اعقهكا إمله داو اعنععنمياه اعامتجا قاض هتمنتهغض
تهلههو
اعهاخنا يدناو ،ؤهو علميرلنمرهس قتاع مهفو
حهلهههقاو
اععه
وو

هل يهدظسداوإجنوناولع إسس٧اس روس
نا نكما نادمو اوا وا امهم نديواح امو بغي سمهي هئه

اهامع دا هحهل بعأناو خهلاسو حقن اقفو دهع افظم
»راع
وأ اهامع يناه واس ستمرأهخت ؤغ ولو ولس اعبرا نض
مهععاو
اهذقههقههههصدنن٠هق املخ ادبم ععيه دماؤهه -مهمو إرهس
قاو
ايل

طسو ،اعا ه تقولا رانسنلا عهعنلمو يبماغلا

يلخ ةداجو .حمسن اصهه هو ننرثهل العج ام ؤجره عاعنه ه
تقولا
ه٠هلاننوقدضلهوناهصهلؤاو قرهدقهو ولع امومه
يناخلا دا بهدو وا يوخ جأسكوم ناو اعدهخل نأو نيا ،اه١
اس هععوه ىفاو »اهقانخ ىف سهن ههلووا وا اصهل،ؤيوويه
وينلاو اعله اعمو ههإرك رسلا ،

لهم

رصي

مس -و  ٣سسهههمج

نقهواعع ةئام اودصق ا٠ههطق عاهعكا قاهطو اعل دا دوسا
اهو ينمث هللا ىهوا ناه هقسوتم هنتئو ،كهل ١ه«نعهلا

هظهتو

ناه اهغ خههاه قهيفاو عقهكلههن وا خ{هه قيأه
تعلاهدالهده
ساو
،هاعهلا
ىلع

وا همنله ىفاو له طئاح همهي وا يهفع هلوا هغه
وأ ر١ن وا هنع دهفو ءاعدلا ساعنلا هلزاهو لوعء

دومهام عهح ١اله جاميا يلههو اعغهسه مئكقا الو يم ةختاهو
اعلسملعنس مامإ أنهو يناو هبن هننهق قاضو اهل إههببه
نكمانا الو مهنا يناه اضهب ٠لمعبو-راقعلاو نيدو
وانهزسه
يهخلماهههضح ههوعنو سقرمو هختاهنلا ه لك دانير وا
مهنع
هععهج

ناو  ،هدنت اهده قسص جنوهو ععحطنينمت دهص
سلو اصنهبمم اهعنم امنصسو أهرو مده ،وهصو ولع

هيهك ،اعاو اهل هلقا نهطوه ولهقعئو يامها ههععط سهو
هلها ولع هجوا أهرو دنهم ينسو ععهنل ققسو ينث عهلأي
اهيلعو عن توصا هه يبقخ اماو ه حهذسق أها ققس عكهلع
ددع

قنلا نههفاهو هأميبلقو ء،١أ أج٧سنصاو إعحامو

نمو اس اعنثنب )وس حعه عغاهنلا ه صوأم حجانلاو قاهلو امل
عأم»هللأ نا جههه٠أه حننهذ ننف ههلي نعو املحم٠ن جههنلحمو وا
يناثلاو جههو هلال ههيبش ماعال أهو ثنهلننوو لؤامونولياو
ولك ععنلارعط وم هلا ولعو مههدهقامهلا ثرو »فع
همامإولع
ولع

« عراسي اهو ةح ١نعمو ههلسقه عطقهككتلا قسقاو

ينامي « ةيح هل ه٠سولمنهح عامإل أسو قا اصخ ارس
ساطرماعله
بجاو

علعننشيهه ينلع ه١ر،يفوهوإلر و آئهاع وبو
يلخو جتسحاو هو هبهثهل٠ا نامط هلو هاناع عحوعغع لهه

عهتعح
مه

هنم -مم سه
اماسو امع ولو محس هماما حلو يه وا مهرنسأ هياه

ههانحا همبههرهح مهغلهوههو ينهسواعيلينعه١وهه
إلأئ
ادعم إثهبيعثو ءاه٠ننعه اهتافو نع ونوا همولعو لوفولؤ١
امو امفو الو نيا أههسقو مهوحمره إوهصو ههئهعأهو افلهم

أاث

كوه هبوثب واؤسه دارم حعهيل ولع مهدا سماو هه
مهسثئ
هثئثسمممعحه دنه هبوهجنالجطو هطهلو وهو يننا الإ
ةم
ينوللاو

هنكو ه يوبنلا اه ع هماهلف نم وسفا هلقفتسكه

كلمع هلحم ،إضههاه ومنلا ييي دنهلاو اهيلع اهنامه١و
جهوو سل ولو ههته سوهه اهععضنيوو ؤعح خهق١،

وا

اصتيف عوئهه هاهامو هههلجلر ههه سه ههفههو خهعهكر
الاو
سيلس وساووعلمو ه »لهنلا لمولؤهوا
مكامن
؟وثخ

هب عئ عاهنعكل وا حهههم صاغععا ههوجو وأ رامضإ

بثو مقويو) أنهمي ديعي ه هومم اينهخاضو ذصسع
عم ه سقهثهح ىذقلا نتام هخهاسنلا عاعهةاو هههجو

ايناء

ودسنلاهرتمنامو إعو عظضه طهلعويتاو عحملهثهمنلا حعخاو
هتههثمولع
انع دلمنه و مهملع ةسو انيس وا حلهنتهه يدخ لو

آقلهههه

حعهو همه ،نيفاهو ،ؤعدو افجنولهنه يلجهب ءاععط هنانحلهط
عاعإ

حعهده«٠هن اعهو نيكس
دخاو اهئانثاو رادهاو هروس هبهو دهفو  ٠مع

،ننعلعغنمنمتو ولؤا مسصنه٠ه اع،و اه ىنحأ اناو ونسو دم
ىيوو ولو »لاق ققه لعو دلن» اله ١انض هل لفهح متو ،وهص زوين
ةدحو نسحا أهرو خيبوم ام لنههي س ،وهجمو
اماسصوثملم
ام
د
فهاهفو

وا مهبمه عل ٠اهعنهلمتو هدزيطوم ينهم
حاهدلاورعاخل
او
هنلعه
عونيوه وا اومص نيعو متاخ وا  . .إنن
مع٠

١

اهصه
كخر
٦نص

بوس٣ -اهل سه
اهاسا اعنعهرهو ماعطإو هسطهسهوضثسو خغهرو

أضجوو عقط ولع ىمعا اهنإرهإو نثعد٠و يفوهفخه زهو

علهنيه وا عه ليول هدهع خثعحو سهع دهص رلميد هل عنصو
نيوه وا امره ءادهكه ينع خقممرهه هو هض «كسنلأ دي

انم
رمنننتقب
،

نيه كرهه جاهف دا حغ٠نط وا دهوخل ده اعيه وا لهم

سوه هلههلاط جومه ير « ،ادضس ١د سن رفو لمعنلو راعا
عقسولو خلج اللعك هنهحو هقسلهرعهولنهنايته ههقسصدهه
{
مهلإعبدحام تلهه قو هط « سن مهلع هئنها

مها

خنع « فنت امواو داؤعاع دع عاكا ) مسولها اعوا عوههلد
هن٠هغقسهدمو ههص صؤلا ؤهق،و ةلدا ولع دكا لمونديواح
عوصهسهه وا اععضتعه ولع جردا ومو هدماهيرنخلرادخا
ولعرةفقاوقديواح سيقاونلا لل يسني أل قعه

عئ

ىقه ثنخرو ولعحبدسذازوععم حخت»نعومناو ايئام
ررتلج
وارحهي ولع حننق جمها ءاعماء هصولافهوهقه و
وضسسونق
ميقاو
عاقلدس١
يقس

سسا هتوهنولا لداعو ى،انهع ومومله ىف
مهعنص ١حهأ ههلو لع انحيأ سغختمييفو مههه

مهاللاي ولع نيوا خلهلقغقهلو ولو ه اعثد٠فأ هلقا
ولهلطهعه
هلصنتيب عاهمةا لل مثاهه٠م دؤاد ،
امئلمنه

ا

اهجو .انيق رتناه افلهم مهو هنهينقرنء نهينهاح

يئاوهلاو ه اعسللذا اهدسو عم بساح قمخنط اهدحو
مهرالسو
عو

جهوا يدخ يلفاخن» ،ولو حاعا تطوه هروهخلأ
ةناها همومذ يقخ ناو ةسه٠لارك ،ه هدص ولو ةعس هف

كع٣ -اع سا

اه

علهو لدا ،اعإو هنيمأو ىف عهعنهثبؤع ه نهولا ولو أهعح
أهبلغجمو
حعه جض دع سمههل ١ى٠قذقنل وع امره ناو نهع.لس

عمسم

اغلهم دض اسح اعيلهناو نوا اعجي امكح اهو» ههل
سناو
امسلاه تهأقمنر امقهلثو ىلص انس سنو نينسح هعضي عه
دهممهم وا اعقعهإر وا اسماخ انلعل هلني ةهضاه ىلمعو رتملا
ه اعضس،اس دهاعو اميقع عه نمنههدص دهجي
دمناععم
و يرعي ةغهاههنل ١اهأس دعأو قأععص جعو ط.نن» ه
عاعارهقلا
هنع
اعم

بنلضحوورهإ ةننهتس »قفو الهك اع،س اعهر١و ىنعكث
اسهه .دحا ولهععو ولعو ه مغكخ عههرم وه عوعل و

تاودا اعمس اعهرط اهق ،اسهه اعسق ،
رصعب
قش ومسل ناو مفعهرةق ينس انهم وا قم كاير

د»س

إمببيمب همدسلهط صا»و ه دعقا ،اعاو هغخح ابرو هعج
طهئه

رمغثحوهههه داو كععه ةنو ادنل ولهمهحهو ههه

وارقوه ان ) عهنهه وا ض٠هدس ١طفنلا ةههو هنع
ميقالههلوهه
ههوم ١عا
يهنن هه ولع مهدا داو نيه هعمنه عاهحإه

عغمتو

علو اهمه هجو دا هخنف وا هرخا نا ضنن،سا خعض
اننطو-ةليكو
إلنهمثفا
ةهله

ثسبااعسلع يتهصوا ناو ه هكه ههه سلس
ءإز )وس ه هنيمأ جهبمها )وسوم اعدهخل وا .اح

حياكنقعإووو هنحلمه هتؤممههو عمئه٠ن٠هن.ك وايسمهسهو نس
وا رده
هنل١

يناعاو )وس عطغه امنا جههكقو يه اسااهإ ةهننه

هوجش هبهو ندلواو اه عراعال ةنم ةيالسإو ٠اار ونوا
تطقس
تمهادوا ههههح بننلوهننس وأ وجيف مهوا واز١م نيامء هتعس
دهم
وا إهقعق وهو هماعإولع يقونا أسه سؤانهههه سوغه

بعس -مه سه ع

سغه

ماخ لهتبن دلهه»غععؤاهاو امدهم خسو لجلر

وا

هما )وهس ىفو وههصمه غنوهو اعحدصة ععه عقس هقرو
قامإ
وا

لهو إنادهنس وغس وا ععيهثك اأنه ىفو عل رصع

هنس سنو هئهنح اه ياسق٢وناه ملق جومتو دجمو نهو
همهس
هيإ »انإو جلنل وا هجاح د ولع نمنغهم وفاك عهؤل

انهو

مهسعنهقن داو عذكلحه هيعسو يتيمحهمولع ىفو ههثهمنل حههو
باونلاو ده هجاح ونعحو اله ام نهل هلسه ١طو هسج
ينيبو
مسقلا هه هلهه الو تلعه لهو وله هععهمنم

.

امبعه ولع هجوا هضطههو حعفعغه ه،اهمو همايا هلقا زعفه
ولع
ايندلا هههكعح يوهلا كه عنق هلاما حعناهرن،و سخو
كوههو
يبهذلا

حلهنحللل وا امك ووهنهلعثنبو اسئصو عهعن ه

وارهأه»ههو ههرا هدهتعهننك رثعي/ةيئاغلا كههننمب وا الف وا
ع٠بمه وا  .وا يعدتو قاو هحه وا ه٠ههو هافق« وهأ ىفا
اعحدصنه
ههغك٠هه عدسهو انباوباو اسهو والرتكاقا نياهق

مهس

يدعخالمو وا و عقسلل ه وطيا وا جمه ندلواو
يباهو
ىعخ هل هنهذون،هت ملسمك طهثه ه عاه « »،ل«ارعه

دقع

سيوو هععيا عوصهو يفوسهل ١ج هباعلا ةلس انلهموا ملنا طقل
ةعس واو عتهص ولو انح سإ هلوا انبخن د٠تجون ؤصرخأو دو
إم

ولع نقلم ةداح موكنا اهنهو ةلهم عغقفنع نت لاهو

ربرسالامطانإهجههنال٠هه هدص نههو ااينضكه اهو صعهه
تملعا ةوهص مضناو
نيسو

وا عقر يلمطه نآو جقهولهنلا ههه

ىع ،ياهمنههل حغعقا هعله اهو رتو ده عحس يلهفنمو ه ذجه
هي دألفف امنلاه ١وا هه لموهخنععه يمع علس وا ه ىفو

م لص

مل
ع
إم

ا »اه -هط

ةوهص

دهعي يدخ ابوبو هجك/اضوخي معتسو ينا ةسي قو
الع

ايبيلل ضدفطرومو ال ايرنمنل كد ءاضياهه نص ههههو

لكو قوقح مهو ٠عه مهافاو امهعم ههلع ومو اعه إطهو
نييندا
رهنلاإو كخ ينطاوم عاهحإه يو ههتهلمط٠عح ضحو هل ددع
اجرو
الو

عاعاب اهلح عدضا ةضضلا يتهجو نا يمحملا دلهقنلادع
اراح يلهأ هلقالؤاق قراهي ويناج ههعهه ههننيو اه ةوهص

ده ىفو رترقالظهت ولو هعيحولهسا سلم يتهجو كعه
يلعك
اوعهه
وو

بي دقنلاف دأو اعبر-لانو عو هسمالا اقلعم عسو ههل٠هع
طاحو هبوننروو ةجهل اهثط سحنو اإغيقأ عهصو ٣رعطن و٠٠سهص

هآسغ ههب ريوا ؛وصه هدهقاث عهراهلقبو ع٠عاسص اهرادم
هضاعنهن
سهربلةوا عذاللا ىلوا اعذدسههب هلل مامإو هأخرو

ةوهص

ي اعلخبلعي عهاميتهص بخ« يلي حعهره عاهقو يعن كذغه
وعهارو
هعثقووسهه هسقط عإمإ هرهص هايو بينز هن هه
وغعيقهيذاه
اعئك
معف

اوماق ا،إه سه اوماق كوعغو دقلاقه اع» أبس او٠ق
مهناو ققحا اوسصو نمض عجو١داو ةنم نع حير وا

ينإو وا هووحمل هعهلا ع ىطثارهه هلام مهمل اهسصدم وا ارهص
ىفو

جضي اعمو سلم همامإ ى،اهمم كصهو هعهو ىفاو ،حتهي

ةوهص دهلع ننخقدا ناو عات عامإ هسهال ثتلهسسي ءالا اععجون
يمحلت
ضةياواو خعهت ١داو يتاخ ادهج يضه امهو لل اوثس ىنهم
سايلا ههكره امكو يننظا ناو نفلاف سجؤهل هقئهص نط نيزي
هبول

حع٠يحو هليالو همنا جاصهلو هتوجولؤأح ىلع نساي-همها

خعاهنه ه هقهق همال يو مهلي يو نينث اقوسم يلع
اس/سماخ
اوكلمو اناه لعل وا ينجت ىفا سير هنومأم ولع
يهف

اس -ما سسه

هق

سوهلا نيلوق امهو ةوهص هتوأحدي د هنده ٠حسماكا نا
امتح

س
هلنتنتع
،
ع

يتهج ايومته .كهلا دب لمحا مهسو ينراط عمسمو

قا رعلج قعقه٠ل ولو »زح ةراقلا وا هلص قلهنل إو هعله هبسنن

سإ بص ىف ةهقاف إلا يهلاو يفافهاهو لقنلاو علسلمو وا
هلهنحع
تملنطقط يدخ هحهحملرأعحمو جرو ولو ههرههه كي ني»او
وههعه )ونوس ،وهي ضنق كفلزو سهاعهؤعجو قيرطو
بل حعاهمل وئثولهو امنل د ملعقث معو يفراقيا ه سملا ةوم

انط مول ةلمع اولواحو مقاط ىنبو زاوج داو »اعلس
هيهام ةيآهوا اعصزامعوقكهواح ساهلؤاو عقليأ ومولاط
رقص

امخثعحو عحيمهه وا إصخ د افلهميبنلعذ امناو ه كوه

و إصخ عاعإهقجو هننةنلا داو يننا ااي٠نوافو مسهه يني
مهكهو
دختاهاامسق وكاه هلام هلهنلاهويتهل سناه ملف اهلعج لهف
هيمه نووم داو اهيف عله اوثس عخعا هه او ةمس ىبنلل
ىفا

( ك ابث اوعس سسلهأولال ههمه نا اهإحرنو

ىفو دعملا ساو هعقو سينو عهاعنل ي١مع٧لط رارط سيهلهط
عغعههه اعغع بوكر ناو اعهح لهو أع متو اوغسو ختعا خض
ينلمنتيىف ميماقلانها سههه دهقأههاقا ،
الام
انح

سن عخمأحولهق ععه نيمهم مغك إهلههفو معنن كه

دعلاو ههقمو إراعذ »هلزعتو تانه رتوه انتقو حصم
اهحزهو
مهلع

نام ىب،احو كرهه ذهو اعه .هك هديعظا هبدسلالعط
ولس هللا ههلع اقسو مناعهط دهرهق هوةسهب ىقس دلل١

جس -اه ٨سه

س

،إرهذاولهو رضاو إههلاه خننخولؤزم كم ايلم يفوكلا أعواهوو
اع٠هه جلنا عهاسطالظعق قحملاو طهه قرويو نهي معدل
«نوينصو
هه٠إرطو

تلعجل اعسق يللخ/نماثو هنوسم سلاف ديو

سهح عهمنه هلسه يتسا٠هرئوىهيو اهونجخعمو هدنا
زاجو دنهل ابعهه هلعهو ههن٠محههل دولهلل١رخآ مجن هبأهم « ىله
يتهفعو عهه ععسهضهغع ك يهو هلودس-وه هلصو
سأرلاو
هنانحو هسارههومراف يعهؤريهولؤاه ه وجه

ءانثاو

ع٠صه املقذ هسلةا أهه والهمتلرهغحم مسن-ناهوم اهو ده هنكلو حعه
هممه يواهلا د اععه مه ععقجو عصذهه حعهو مهدا
دنسؤحؤلاو
حعج
قنع

هقلا « ةهع ه فوسك « ٠اغستس ١هنطوو حعه ءانع
يعسو مه٠لنل خئرومعو مصلل سنو اصغعيه هد هنيل ل

هطو جاميا ين١وناعهإز جسئي تطؤلا دا هنننهععهل د
ى٠ن.عقننل
معو وض جهملا هييتولو ،ازجسلو مهدا يو حسثو
عسهنلرغقئ
امضيق هو يفهل نا ؤبهوسننهت اسإنحإ مهلل ولو قله

نيبو

دلعراسفىفا هلافقا اضامإو سهئ تعه»و هاهثهداده
اعلعهنامه
تصحا
٠حعيهن

هعههه جل اهي ىفو وننن،ن دجهؤه٠ع يها داولاوإله
ةلصلا ومو لهم امهتح هفلخو اععقر زا ي نه كوه

ههكلنتهدالمو عوكلا وأ عاهقلالوه نيوغ ،
ركي
اعلنحه

معالا حعهنيههعهه ةنس اف أاولماهقق لعغخ

اهؤهم نحعهه نيسو ينم هلننحمل ٠دثههحهةهصننن إو١هعا عهعققا
حقع،ي

امومأع ؤلو ج ساو سمهرهه ٠انعك ععه هج دعأن١و »

عهعهن مهم اهو يتنا قلطاو ولو يقوس دحأ حعهاهه إص)قا دعاو أؤع
لاهن
اهمها أ،ا٠نها عععنثختناو ىلوالل وا ام،اسه هالعا اكو غوه

هث -امهف سه

ييحي

ىن٠ههما ،منام٣ولخاس سالا سام ) هتهأحهوح ععه حمافإه ناو
أئسيمهومو هط هقه عقه عهخدا كوه حعهن ىفاو اث٠ ١حلهاتلأ وأ
مهفلاو ارهم ىتاو يمهذا ه د٠قلا.نلا »نانع ىلوالاو امعقعنا
لنحينلا عدسه وا مهبانن الو ءاع ١ناو يهل ينهوئ ولع لعثك
دنهههو وهو هه قمخ إو يتان اه اادهه امو ميو يدهبو اع{طنحن
»كهنم

اهبهن تلههو ءأدطاه نهك ناه إرهامو وا قرعا وا وعدط وا

اقساه عهوايمل وا اعينم وا اطعحمل دا عننعمتن وا اه دنهم
صوجاعهو
وا
نهو وا لقع دا ععانتاح هلنه واؤنطه ةيناه زل سين

نرام

كوه وا مقراط ٠ءاهيه نها ،وعسم وا عنه ه حعهن وا ةهصه ع
يننم ههغهو جح يناو اغضمنحقهلموقغ وا ه لها ههخهو
،اضهخهه ءاهز صخ عاعاو يفوه ه نروق هطو خعططا
أهامعاوقطو
ههخل ناو لوطأ و،و رط آثمهو ممل ةمامإو نم

وهل

هنلقو ةعخ ىت٠موهوهأعو دلوو ايف عهعولاحيفوعمو
ثهوهي
دغهعسلالهساه وانههاسىفانهه عام ١جامدا كي الروهه مساو دم
قدصو
وككاهو
ععه

نه اهحعاه رضييبجنه ههقصهو ٠اسقنسلضر
ةمامإو عهههئ ده ءاعو ههههسو هيامهه لاهاو دعاس

نيلا رو نوأ هلو هيا نا اهب هنع هلهم دا هل اجعحرحلةه
اوجهخو
ه.ن،وثجنلأ قجاهههطاه دثكنلا اعهطلهأهه ا،اعه ١امولخحنا لدعو
ىعأه

كهب اعههو اعخرهزوه هفراخ ز)ولحمتلساو انمقا

لقنو يتايحملو ه ؛ومثا ؛وحصوقكلأو مهعونبهئعو ىفا دا خقهثهي
هؤعح قههحو هلنهئ قبسو قسإ دلهوم عاماضههب ٠وا هرإسهل نهك
ةاوسإوققهو ارللغع يط ؤتنه وو سعئ٠ه ايحا ومو اطخ اهعنم
.وا سهرأه ثهعزانسإو هه
اهل قه سخ سمضلعطو

.

مء

هم ٠ -اهم سه

ح

دهعي ضهنو اها يل نيهو هه سضدا وا يك هصح «
ديعق
خنامتو هل يواسي « ههغهه هل همامأ غومهو ).ايهنم عهعث دغسساو
ىفو يتحغن ىلع اعهوز هه لحأو يو ،نهت عأصانه
جمأملصهو
عصهب
وارههصرعنه قيرب للعو سام ولو هسه و

ةسكع

ق)دإ دهمو صهه عاعإ ئومامو هه لازي هفك هللمو
جم جامدا ٠حهئاه وم٠ههبنل ممعي ةنسو راعسأو هه وا ٠هههؤهه

نإو

راعه قم،ناو ء١هههيا هننئهف يدهي جامدا ولو )ادل وا ةعخ
اعهو
مهلها »وخو الهسو حعايادنسو عراععاو ةوخرهخط
ةاواسمو ه ردصلا »ايقاو ءانسو وا نههعهه نم دهمو٠ه

وا

دهذ يط ذنجهه ىفو عرهغعلفعنل صاخ وضعلاو هو ك٠همم
ىوتحا
أده
«

هلثهب وه زيوم ةعهاسو ه ع١هحا ئدسو ،اواسهلاه ناو
ه ٠حننمومأن ١امةلصعن ةمواسملا اهوك ساتسوكو ؛وغهه اهو

مقرلاو كوعه اينا معا دعهرد٠ض د وعدا ميعنو
غسح
ناطلس « ىثر ولعننهاعسل١ولهغع اع ١ناو اقنع هلومانن
هقلضسأو
ه انناف هقه « ىنسح « إلهغ « يفاص « ئسه بقسإ

هل

هبسني « قلخ « ولخ « مساهلي نا عسي ينهذ جغم وا إهض
نلهاقسأو
ةهىنل١

يوطونرهانلا سعوعهك ،سخنسأو ئهعو لقع

ينا٠هلاك ءاسذو يلخ جههيا هثرو هععلا ىلوأ اعمخغه ةرونتو
ثحملاوزسو
ىنطو نياو ولع كص ناو أي»نح نولهاهم ىف معنيل

اوعكهطا

خسكرننكو هيوهرنل وا ،وهص كب درهخا٠و ومولهد عاقو
ودجنارههكقه
ينلورعهلا
مهالال٠عف

ه خن٠ههفاط دا ايحن حغه٠ن.هفلا ونسو كعهولوس١
نص ه٠هخ كوه حعحي اخسانو ،قا قم ده١رحإ

اسلاج
نس نانهصك رخآل دجيف ايلاح وا اهنماو د اساس وا

٠

جع -ا  ،سه

اههنلاع

،اوذ ناو خ٠نا ه امإر،دها هاهنأ داو هبوهلرتننو هوق هه حهع وا
اهمه إتجا يناو جني اس» هد ه،اهمم هوماقا افه عو
عوههنلاره٠هكل
هلوا
رصي
وا

عطق ملن١و سا٠سارنيي ،
سقل عاعنل مهم قلق والام مهمهف وا هنن ةماعلا ههه

ققهنل ١يظنه وا دس كحح وأ هقء هنندكتس ١ناو هبوهنه وأ
عومج
ىفو اوعهرن١دظهق خعهمه هلمعف عدنلو هلقا هلهسي ولو
كلراضا
راهعفداه ضدسساو نيريا انحو عدو همه ىن-سينل لاحو

،ؤم

ناو ه مها طسو هما ه سومع هئامسو قا همإف مسقاو
عخهق ههخ ىنخئع نايك يلضسا اقونه؛ يو اودفي ده وا اونثا
اذاعحو
حنؤسه وا ععطعه وا ىفادهمامإه هعلطأ الو .اسانم أساولوح
ينا اعه هنطو »هماب ام قبوهدم داو هسننلوئهناه

وا

واىلوثاهس ٠حن»نلا ىن٠مئع امو كم ينعنو اساههإلهباماللم ءاهناو
ععه
رسا ةهجهه مهدعو ديلل قوسلا هتقايل وم د هيفنت
ههلطكس٠ي
ءاضحهلنل و١رهاسراعفلرهاس هلعج اسهه يفاسهلا موقيلو هص
يفو٠سهنل ناو املس شه راغدا اورهاص داو هنعط هي ناو لاط
ى٠ه٠ههعسا اعنويهل ههلعليي جلدم اجل هتقخ رنيو هلهم

ينا

يتوهق نايز ععه ».كته هماما ،
هنلعي
اهاسء

هتامبرههرهاسنبئش هي عدو ةعبرا انيل ولو هصه

قعهع نا اعع نسا خهحاس٠نلا تدممسفا ثقحو
)وةمولعانحيا
سصن
اعادص
سا
واو

الثكث هيإهلاهعل هععا يفءويماو هتدج لمكاو
قه هثعاهر رتسو وا يبغناه ههه أحملوذناو فاه ىلا دس

لل هلما ةلو عي هجوم ةجمه هعوجرو ىفو مهإر اعذوحت
ءعخل خه٠سف ىفو وعلحاه مسط ده ززع مهو به يلاهو

ماده« س

جهنل

ع

جس-
عم نلأ همهيقأ ينه حهاسهل ١هذهف دو هسغقينسهغع داحغهر نأ
صقراصذوءرهضاه هعلهو كلهلوس كهناو ىفا دقوتم تنقيتو
حهوز اماضس »رو ايو» هسال هعحتهو هتهوذوخ ،وا ناكم
هدههو امهدهج هغه داو همه هيلاع طاننذو هدوخ ،سملو ههدهه
ههاسهل ١حماطارتنظو سرا عانئا جام وو هلكها دا همسعدا
نيمثاراعه
«دصهه

وا قعدا اعه ايلاع و دماطىفإ ناو ههسرظاح ناو اعطق

يننا يو زهي حننهس دو ٠قننهس امسو ،اعا ه سينا
سهاناو
يو

مقن ده ولعلكه هينس هجل هضعنن حننذو دعصو

هموننو ناو أل .رهاس اماكا ناو اوغس كص هيلاو ساعإ
ععيو
ارم

تلوه حونتو ؤروهس نا هعيل ١واو تلطه ناك ينثه

احص عماسلاو عاوحأنن ،ومسلا قاوو أيه ىناه ععه عئه مسق
مهاسملااوعههو وا دمج هه يعولا قلعيو سام وو خعنني ةسو
مهئغط سقسه يفاو ههع كعه ا،ظها دعاو ظفل هضطولاه ناو
انح

إرقس دهقخرعهه ،اع ١احها نا هضعحماههاسمناح نيو

هنن ميقلا عاهمةلاو ،ه،رح سنو حهوألالههق قغجلوخعلاو
كغبنو
خها

هل إ ويهعبهق يف ناو ينه هبو انع ده « اعسو برمنه

تل»لصدهب هه هونو سلومها سوهقنلأ ل٠عفو
معنلارحلأر١رهميلا
»رنل همأ
هون

هعمو انحل اصهه ناو تلاز اه اهمهأ نا

هلعف الو هه امهدحو هه و عطهنح٠ي هدوو
مصسوثعطهاوو
وارامهصل
يناخ

دنعو نتخكنااظعلالمو نقهوانل قطو

اهيلا يهانلاو منهلاو يفو انس وأ عهه يو لحتري وا لترأ
والاومتالعف
لقو

سيلو رضم ،اع٠ ١حهذانلا ثطولاه عه عهيب نهءهثكلا
نيكب
نكا
سمزحه يلارميا تض ام ٠حضضط د ذضنل وا اللغط

لجس مهه أهغ سم

سمها

ينهب »رياط ».هرطأو « اتض اميل الجن راض ةل،أ ؤجلقهس
نيمهاه٠سإو ىفو سههلهثنق إو دعغهئ ٠ىفو اهمس عوونطزاجو
يومد «اعهمل ءاهميضاه يحععهلو سناه نه عطقنا سرهملا
ح نا اوثوه طهللرلخؤهه الت ساسملاب عهكغلا دو وا

كقح

كهن سسق ععه ىلو« ىفو ةأرملا ذيعساو اصتههه ىفو ةوهغم
ساك ىف يتح جعمله ،
لهوب
ررمو
اله

قيوم٠نا كيا يوقو امهلو هههخماه نهو نيوهخ»رعسا
حيءأ هجور معدم هطو ييوؤاموا اهي ناهساه

.ايل وا ماهس معد جاهو غههم سلم إغعخاو قهتمعلل ناو مياح
ملاد مه .اده ىننخ عو هإرها ههثس بحمو امعهه» ده مهاياو
ءاثرو تظتو سجره )ممقو ،حضثم وإ لاه وا ىنضلا
سهض
ىننهق
عامإه

و اههتفا انسو دهس/ليدانقلا ؤا،و ،جوذاحو دهاجو
عصه ةيب دؤا سححعه امو عيف»زوحه هنص اسدنزماه

ههلع مغن اه حههلحملا أهي د٠اإه ،حعهن امو سق ههله اادهههو اسهعح
ععه٠لعو سوكهو يتمطاحملأ ام روص لصوو يلاهها سيفرس
قجهيويه
نهايا

هدصلألهمنسهعو اه مهنهلههح ىممها أن.ضخ اهمونعهخت

تيلو هلهسساو ةصلاؤيع هولق٧هت سوهو هماهه طعنل ءيهت
نم
وا

يتنظطا حهرتهتاؤخا عهمقهقإوونفسارهص حهئ» عهي
اماذهرها ٠احنلارهاسلأ هنعط وا فلص مهضرأ هل عاض

له وا عرعهل» اك هسياب اله اعهح نيحتو ذسغ حنهم لههو
نياحمل
حبسوهتهههو خثسو نهعحو ةماقاو طوضلما افلممي اصدطوه
.ضع مومه و عوعصه هخولهو كا اععد٠هيو
اهوهمغقو
ةمقلاو همسا ينرو مهومنه هنجهسط هتاعماج

اعع -مهلم سسه

ةءارقو

هعنقناه خخو ههفاقلا هرههه ااهل يكلو أدهأو اومه دقل(
ةيحو ولع مسوفط هنالو ٠حعها قاو طوسط لمو اماه٠أ
حهذحلازاجو
ثفهاغملا فحنؤونسو أههحو إععو ية٠ئسو
مثارمباهتهيسدعأ
مس وا
رتسقاروععهلا
وع

عار ألصلاوز امو هلو هصولصنلا
امحيعنرعهنا احعنهل هل ينجت ىفو وه تارعنلا

عامإقءؤلساو تهجوو جقمرزا ١ونيأو داو جل نهي قتمو
جاومهرععلسه
رهص
يولو دعس عاع١و قغحنا وا عاق اراسخا

د

ىت٠نخلوذ فليغوهو ومولجلهط ىههظحملا .التحاو إعهه قدحو
اهحعه
«٠قسلنل ذخو ىقبيلو وه نعا ولعلاهطإو لقرهء

إتس

ةمأورمالك انلعج اص يبسنلا ره وضاع إؤس ةيعضو هههضخ
»وسههنباهاو هقو انهت همعن اعيب لهالاو اععو٠ه أههو حهعط
اععطو لنثسو عطإ العلعط وا يناج اهنع نا،ني طسو

سه١هط

همايهقطو حعه مهنلا هلمزاجو عنمو عدنللأومناه ه ههتههخ
اعغههو ولو جاسرهك نام وهلل ولع راتسلا عفكو

انرو

منيعذو هد ثحو وا )ها هذ مهاو هدس مومه ناو
ىفولخأعل
ةعهو
يلايل

قهغ٠م هنولخعنا خهه ،اجإو اهلوحو أهنهجتو ةداعإو
دسس»قاهن»دا،أه كح هه٠علوسع قساه ١د

صانمةمعو حهمةهو اعهحرألعو بهاو فه تلحو مهمو وا
ونح ذورمهو .لمهمو يفمهإو هعههط هوشو ينوعو ولع والام
،وط

وأ سهأح معنلاو قجداو وا يس ميعن ؤإيبو ءاجرو ولع

ناو عوفلطاب يهو حهماع إكلنله ربنع وا ىوهي وا ،وعمننا اهع
عام»قعا هك
ينلصننتهب
ةهو
هحملن هخيقوخ١وناجيلااقمقل يعنل عهوسط ناو٠حلهفلا

هس -صهه سمه

قلنيلا

وا ولع ععأناو ،ععئعهنننيه ىلصو جمىبونا،أه ولوىفاه

ه

ههنناع،قال إقههر قو نهنمعهه « عاق اتعس وا اهعا ،وا اننراه ه
هن٠نالقنلا
حهه٠عضه عو همايق امرههه عاق تنأو ىلوط سهسو « وتس
اه هه ينسو اناو عمسأل ولو اولط واوهصاماه ؤقه

١ئ.س

زاه جلناو نكم اعخا ينراهعخهارجزنث اوطو ا٠اهيإ انايك
هصصح
قكوو ؤس امه )ومه»وحو خهس ؤيبرو ؤعهو غيصو هموق
»اعإ ااسم» يللم اوذيأقاو امه ،ننن٠ئا «كمنتنق هععهوننأ د
ععه
ه

ع-وسك اؤععقضحلط دنهفرسه داو امس جم هلوط يبص
اصلاموام داو أيل٠هقلاهسهص هعم ننسو ععه ءاهصا ولصقاد

٠حثنقه وأ حتنهعاهر قعمرجيه هضلبه ههع٠ناليسوألا ه ههصاهيفا
اصرهخبل
ولع حرال هطو هتدم ك
رمننننتهب

ع

سلؤط حعهاروماطواالعهل حله»لجوم ديلولا
هثساى،اغي
عاطقلا

ةعماج هنماو ه٠مسه هتمإره٠هكح عاهحىفإه « هههمهحم

هس» ون»ون وا قنهلارههكقه قه هلنختولوط أقم هل ىاه يننكو
ربعنو ينا ههي رسو كعه داو ى،اه٠م ٠يمسو قههلارهخ خل٠ض
ىناه عانقلا أهحهننهه ههذ«ا اسحرأنهه « اعهس عاهساه نإو
هدلهن ونحغ ىلوألا وسه عاهغلارهههلسو سنونتهوأح ءايحإ
ههط،ععهولسهو ةوهلا عنمو لننىحو ناو ةخمويلصنرهك ه
ةسلجوهلهطؤههو ه مهما ةساحو ه مهدا ةيوجو ععه وسهننلأ
عامد ٦ههه عننهح د هذهف مضو ههقخ لمجو إ ٠عيلهلمو
وا هعاهغنل «دصلب قديوأح ىنغو هتنقجا ولصهاه اضاههإو

ده

٠حقهم يورو هلك ع هتلوأ اخهه اعنامو خيرتنه ويههننل١و
ناضن٠ضخو
ىفا
مل

.سنجلاك اساسو »اهفقسأو اهعغنلسو اسيلو نا
٠ة

ان٠سقنت ،اقهقساو هههقه سليقو هه وه أنح فماف١و نم هل اعهرعول
وا
عو٠ههدحاو ه٠كه سحزثإ اس هنحلهو ،وهجمو زئحعيلأ نم ره
للرعكلا .الهاف إنننسعو اعم اهم هس»رنحي نييندا نؤمو
هنترحقا
د

همامإ هظهو ومو هللا »قفرهوا قاو سلاف وي»ههكق

هلإ دا هللا هل نهبوههه هطو رنمل ١وسه يلو ولحهبللدح
اعلهط
اكهسو كهب ايمهو ،
همنننتالنب
إنصقاتعهو ئش ناو ؤعههعل يمعو هل انه ٠هس يوضل صههنن»
ك»هه خهعاهط وهعوهو نالعجيو قاقعه يوص مه
إرسلهاوعل
مهاعايف»
انلو

وه اهيب سحتو ع حههطا وه٠إهطو هههلا ق اعياحملون ه
ذعوو امحعه عملو هيباك رقصو مهوكرلانك بهوو عهحاو

قاهوطلهاوغنلانليوهلاه ىفو ذقنأ ثهاقاو ع اعناسأ هه اععاهممإ
حعهلا
هبخنو ينرج يهخ هتاوه « ضسئو هل نع مهأو

ءاغسقسىفا

ينلمننتالنبهنويد رهق ،
عستسأللئغن كل يأهإهوا وارعغه ههه ئسسيناو
ارعمخاقعه
ةلةهمه
سلء

مه»نارجتو اوعضو ٠قظطنوظج هنلعهه ٢ننتختو ةيانع
ةنجو د دنم صسلععه ةهصهو ينئاحو ىفو هنهن٠

عو ساو د مومه ة هضخ رمعلاك مسكالةهو راهغسداه
مهنكمت ةعىن» قهمرعآ ق٠ضنسع { هلقح حتنهه ٠كلس قه
ع
٠حهكث

اعيبو اعوعحمغهلممت سئو ٠لهضن ويلأهه ملاسو

نفسو ىفو يماين طعه هباي جهوعهله هو حعحح
اعلهملن٠لنحواجو
دلههف
امسو ةعافاضاو ٠جاضرد ق٠ياتهنت لاق

سهو
ينلننتالهب ،
ينهذ

هط )وجو تن٠ننهلالسه ينلاه ولو عمهه ؛قضاو هملع
دن٠طيك

ا

ص-ع-ال-عا-لع

مجل
كه

هنع -هعه ،سسع«
هدهع امينتننو يدخ اياو ههاغهىلئهو اانئهع،م

ناو عانض عحنو »ناضورلا جهنلا ال وأ هتومل هساه ءانصه
هتوعاهيطو ن،أ هينس وا هاغهد.ه وا »عحاه عههع وا ساو ععه
هئمنتو خههق تقهقوا هن٠مهي وا سهغ هص د انعجر
ةنهكو
الك بنههمل هسم ذحاهإو ينطولا هتودن لمي من كلمتلا
نههضايا
كنوع

،نمها« هناهلوا « مهسل « ةأرما هأ هعسهلمو وأ

ويو نقلواح « ينق سوب معن ءاملا سياجثفمو هجثمب
؛رعا

ولع ةوهص ٠امضأ )»روسك نحن ههنق انهلاو نيبا

هتنسذ يفو ااي»عض اه مهضحن « ةق يفوه بوف « هتنحمهي
اعسوكل
هئ
تاهههكق هبتسومرتعنو خهدههل »وزناو اعنيو سنتلا أهراو
ناو

ناو جناف هل مهسن هاعهتاو اعقو حعه دعهاهلا راتيهلاوله

 .وا نفس ععه ككف دعأ ولعهوه،ناو مضا إنهلسحو
هظهخ
.

لو هاي نم مهلي يفوهسطارطو ميهتقل اععو قا سلرث

ىلاو هسوعلهوقهو حعع عقو حقخك ولعدهحتا ههوإنع
نعيخا
عنعنلا

ولو نين هب قا عمق صؤغو موؤ وا ععه لننلاقننننا

نههه متنا ومو ولع ريكنلا ههإرغه وا يوقو و ينطوو ورسلاو
.لاهلا ولعه نهلسهلا سنو ؤسهي دنه هكاه وناعح
هنسو
هنصحو حغع كاححا ولع هعنمل مه هنث٠قو بنجلوبناح هل
قههه

هاعه٠ن٠نلا هنخههقو مهو هنهخ ا،ا كسم دضاهعئههلقو

»ادهغمدو دع ريوط هسو سوغه ةهوو ولهلههف هتنب
هاياو ه٠سع الت فلحلا رعهببلسغ»و هه«و دطوو دله كنم
قهمه ليزهلاو او حقن ؤننهينلاك قسطهنل تلضو إصو خهه
ا

كتهو ءاهلا ع سمحملسه ههفرله هلو هطهوا ةسانا
ع

عس -أهه ٨سكم

هنسهحو

رمهاوووعنرقروضس دكأو حكخ هسإنلاماو تهضنحهض عسو
أضعحو هنانسا
ه هه٠هخأم يغنو هتهلاسثاو يناههو

ةيهقونهل١
حئإلاه
وأ

فصو همه هواألينامهنصانع ححاولأنع ايأ وتهفن
قلقا دراولا انا يبجندأ هه هنلل ضذولالمو سوه هقس٠ه

عروعااندس طهسسام١و يكخ يفوو لضىفاو ولع دحاولا
اهعنقاو
نالهاهلو

ولع حعهرها هطهمهوو هضيععقو قهعهو طهه طزأو

كهانهب ةنسلاو يأرلل قوقحو حهاموولخاع نقهولهو وهلن
ىفو

ديه/وهايلاو وه ساس دنن١وحو طضدايدق١هتمه تكس

عقوتي نينسو عننثع دغإنسإو هنئهحو ةلتو ه٠هئثار يلماو
اجنسو
هنهذ

هننفه خهرو نمع ىنلوأه هكفلا ماساو رهم يعسو ولع

عامإ«وعوو هوكصهلا قنلاو ءاع،زإرسإو ينبو دلهرههصق ه٠نغها
ههلع
اننسمرهييب ظسولاه ةنسو هقرنت رنيار كهلا سعوع أيهو م٠هط
ادقف

هندةؤنو انحلا ولع هنسإرتل قسس ققحو سيإ دهص

دئنفمصاولععاعه هلمأل ةيمهو هنيعو  .خماو ههجو اهو
ةنسو
رقه،ولسكا
عوق

امتومهو يبوطدا بحخاه سهغاعح سر يفو
نع اسا ٠هعفهب جلناراهلا .يخ هأنهمنلا لسو شره ة

حوبس « ينق « خ٠صه زني ساجنلا ىتوا هتههاللانع زاجو
ههمالسع
(
ةنحل

ج٠سوقها حعهضتييلخرو »او مثععونسا طلقلا

اهو دحوملا ئهلهحو مسو٠هلهك وا وارهيتن يينوم حعهر١رههطه
هحرتهقل،لل١ننأه ههحاق ضههعسننعهلاو ةأيوهخو هلاههم هلهاو يلن،غ ايعاس
قاو

ه ينه قوزو هيأونهاو هنسو مولعو اععحولم ىطو

دم واه اكقو حعهع حهوم كعهو ده مهر أهوحمنننه .هتروطو ينيبو
هاوما
قعنت
الروهضسرهفه ينؤو ةلهقنلا ولنحهدي ،دصه ملي دجل

عهعهلهئمطهلجلر
»».رو
هعم

هس -هههه سه
ةعم منلغهه انزو هو يسلا اويا رانسا

اهوقلا أنح هبو ؤيح هعمنه هونو هعغ وهو هعحه أطو

دولعهقا انل هحومط عخؤهو امومع قءاهطو حص هتوم
راعااريهنك
ىل٠نامذأو
هوجو

كعهو ىلعو س أيا٠همو اهولخ اوهغعساووطو املو
امدع ذه هقدص وا دب ن،إ ينا اونلؤهي املهو ذه

عطثهكه»خعاو عهعهم سساو ههلع ههه اجنامهو سجللهسهقو
يس هلسغو هيههههو ؛دسو ههلع هإعهحو راده سيلو اههع
هنامداو درسلا رمظاح هدصو ولعدماه انيههه وأ ههههكرجمهن
كهناوولع نم لح ةفلكلا وا اهح ناو هقوح سوىنه
هيه

هلب حثهه مهمذسهحو ووغو مهلو دحمأرسعمو

وععف ؛ا.هزو ولعلجلر هسح ؛اهجط ءاض ءاهنا اتيرو نهههو
هتيوهو هلمع «اهتإو راده .اسو هه عهصهب وا دياه ىف قظهه
عهوسه
ىو٠نناو،ا.موأهم هل ؤههمهحو وارهط هطهههو هادهو ده٠لع خهوجتو
خهعه٠نن

هه هنح وارههكوههه»داجو انصخ وه مهفل اه لسهئ

انيعم مهقه ؤلو له عدسةا وا جل ناولحافجل ىهدهأ ولع
نسحك
قا

د نا ههور الح ناو سهل هلحاثنن وا طعا نه،و خهاهرعه

 ٢بنن،س حهبرامو يتلك عوسنلطو حغهضو اعنهوف ناخو هظهللي
ث؟را عقسو اؤوياقوحاه هعيوئنك؛ هعكه إنهخهنأو نيا وا ىوذ
مهاس متدساي ال قأ اس،٠ن هسأذى هيوهاررفو اوهلقخاناو
اومننط
ةلو

١ونهمنمبو هسهلادثنو دعهنلاه ه «لنتهنل ١ىفو غهب جل لس٠س

ىنمواينغ وا وضع وا والاه عقيو اللم قأ فغهح همباهخا سلسطو
ىفو ةقكقه يرونو » ولحي ولع اهرهق نأ نهرن اميوههه امو يناه
ولود-ولخل ٠قهلاه اعو عمز ههخ هل همسا د ىنره دا

.

ههههظاص
ةعهء
له

لع ، -ام سسه
هل ىنغا ههضل ١يولنسأو دماةيوونيو ءاسنااىنلهو

هطو اميتنننماوائع٠يلبق ضهن دهلع هزسناه ام جاح

اهكلن١ولاعدا قثي عر دلو نجع وا هكلهةعه وا عههف دعم
حماس ىفا
دقحملو

اهلهب ٠ههص قهحت ١فه مهيلعو هضنهه هلهاو اع عتم

نقلو دينعو ةهداعنهرفنو ولو ععاهثهه وقههو نهخىفع
ايا دلج ناكلا مهن ناو عنمن سارخإ دع هنيع
لتساودعوو
تلهس

ععع هلطأيفاوج إهننخ هطو هللا سعه،و ههبشن

مهلا ك اس عمعيو.هقهئ ىفو اغتلجلد٠ههسق » صهلهط سزو هكم
هه

هه ا٠ههكع ينا ةين هه٠ملمؤتلا وو نياعي ءههه ي ىج٠ن

ةهمىفو ابهن اس دأننونل معانلا ىفو اسملسخي ابا انهاك امو هليحن
يياوتله ،دصل١و ىثح ١ا،الهغلانم جاه اعه ميخلا
اخاسو١راموهنا
اهليهأتل

،

ةيلباب

.
سمل
ةهولعمناو ةلماعو
لماكوهوامحز ،ياصه بخنلا نهب حغهلوحو
د

د اعنم نعو عحؤلا تهنبغو هناها هل ناو هثوحل٠ه عوهه

ناوهلههلطذ ههلنو هلناقضناخمنه ههلجلوخي علهلا مها
هل

هلاخ يداو ه١وجإ ولأرهعه رهههط هنسسمهو جالع ناه

هل ةصئئ اماه ثهل هو كس نحملكفو هعهده دوهن ةنسو
وسراو
نضح
ساو لنقج ساو نهنيسو ةعةق ميسو اعخهدهع٠سو نومت
وا

نانطدهعسو جهأعو ساو نيربعو ىلا عسح ةباعننح

هناف محاعه قو٠هل ىاسنيناهيغا زنعحو اهخحا اانهغم « لك
مع
.قنحذسهيبي
خقدهو
هنهاولارنهتي ه ذهعهرالح ثب نويل هو

خهضهو
ع

ها ل لع سمط
مسا طعنقوطا ةنس « اسينك قنلا هط وههدفونه أبس وع

نهقس ه ةنيسننهعهرالو كء ىنن٠عكف إئهفاعو وساهلنومعو
ك٠ ..
وه »الها ه عهنهعهرا ةعخ وا ةعةث وز قلههد ولو امهم
عه حهام ساو ديمعو نام هو نهعيام ياهو ىكو عهه
وا

برا ينام ينرا « قيامقكل ةاه٠ن.ه عمقو غنوال ولو دكا لمحملا

داؤامهلا نأ همه ماعنلا قحلأ حههعهلأ ىف نههههلا قطو ى٠ننق ٠
نيإرعل
»ؤاسحوىننومامو مه ئأهو ىعد سامن»رثخو نا إسعو لحاو
الو نهل مهلدا قافاو نم نالو »ةاسق وا نياهذدهيا

مهم

»واهامويسو ةقثو الإاسقو اصل ينطو ه قنننلحل ١داو
ص
هلهاو ه ععهالا دياملوزثضاه وه وهعهرا اسوساج
ههغهنيمععو
اهعنم نييفنمو هههاملاحهإي خخ ١اصضاهه ولو
ولعلوخالهط.
حههام

»رالك ددهو حم دعصن مههعه ٠يدهوا لعهنك

ساهغح ايلاخ ناو نوع ساف نهعه وا اعجوق ولو إمقصدسك
ننخهلضط و اعهاحن إهمإرو هلاطاه وا انهه حهمتأهب هاهلخو
٠
.
ه
(
٠
.
٥ ٠
حصا
الطؤخابلاقو اهو سو نع رام يقيو بصو نا يلوه ذسلنلو
اهاصين اعههاولوه اله وا إنخعهدم ه نمرثكا ةايم

ءاعو

ب٠٠ههعو مارو اكاه عهصيلعو هجوو ةوخالا هدع هكهنا
حهسنل
اعان،س ولو سا ينهو اهرحد ث حمقلا ياسنلاليثاك
ومةهتلا
ابعللقي مهصاصق اس وا ااححىف دازو هضليلنل د اهملله هلوا
،ههغه

نياسف وهو تمهاس هآاخ اهعههصغه ينوء نهعهه وا

متحف هغه اء نهعهرا مههلهاط دحاولا ههله أهاه٠ن٠ه ولعو همه
هه حهف»ه قنخو ساعنلا ؤلو نيعيع متوله اننما مده وهو
سوجو نا ناك علهو هلثمو ربعراؤلالهسسي ىفو اطن نا سوا

»عسس اماه سهط

اعه

تجرخأونيهي يرومو امه ٠أسقاق هي اسر رقو يبلنو ثاه ينيغ
ىفو
حثسه

أمهأ ولع رادصا ىفاو ولعلهمل حانيفا بهنلاو ممالل

ههنطهيبن هاقلأ دالؤدا نا صغني نيللا هت٠عاهشا وأ ةلصلا مجنو
اعيفخلطنع دنخهوفا ؤخطو د دا هضصهف اهراع قاو سات دل
ساتبا حهه هئسه ٢سدمولؤدا نيوم ناو يس٠ههلأس
،وهوهلاه نا إ هقبس مثثوا تعمسو عه انيلا ،،منه

ياو

حسءهط كوس يبتهاهلاه ىفا اوصههقا راربأ دا اوعهخر اهعنمل يو
ريام يسثوأ إنعه ناو آننيبإخوينأه ةيأ حهأهسو نلني زهنلاو
وضعهمفاهط اهحنوينسو اثكم ثسحلو انننخو كنح نم
ىخحف نمرهعثنلا ةنح وا مهمه ظغه ول٠س ياههازأنقم هلهاو ؤع
سطقارنحخايلوهوقاع كهز ينهمو ينرهع تسينا ادبو ىف ذنع
هثض هضيهمه
هكاه داو إننهاه ينو يىقها سنا وا دعأ

مهلع

خسو نأو مش اعه ولعو اهعنهكخ يبئخيلمو يدخرنكوا
كامسا بقو عنقوهووهعثو ناعلهيمثو نا عن اهيأ
،اسحلول
مهنثا ةحنم عونلا امايهعنل رياننعلؤ ١ام هبلق نخ،و

)هو

قر،او يبو مساغها نجسلاو ينييصوله٠لانوو دوعهةلاك و
نايكلا
سضو أروارهه هبلعنل١و ايو قأصح هه اثطرهاعساو و
٠قننا،لنتل
ولع
وأ

ه اعهيرح عنوهؤ»و ام١ههاه ،نقا ههمهبو ينهلا وه ٠عيه
هناو ايهعل٠ض مل ريؤجي ىماهحف اتيناو ولع هناما اهطعه للا

ننجناسهلا ولعه يهقمتطا فللاو ولع صوهلا هل قثعطا وئه أ
همهن
اهعغهه

وا ولعهلهه كنظا اناو ولخ ههلا سعدأو ا،ا ض

وهوو تهقخ١و هجاح سمأ .ةليف إهئهظغ هاقسإه ٧اعنحفز أعهفس
هن٠هاسأ
ةحاولا ناو اوقلتخا ىنيمعطاه لاو شه وجلرننح ناه ساج

ههناج

لس -اماه سه

برهنعا داو ساف ولع بواعهجيهق نحيلاه قاصتها
ولعلمو
مهلاح

همه وا عبوهينا ققيوأح زخ،ط ابم ،ننخا يهو ناط

اعبوق وا فنهعوف دأو وه اعهسوأ هو هلام اجرع ةهينه وا
يبصع
نونم

إراغي ،وازقيبه وئه؛ ابعغع .هياه سن مهملا نأو والس

ىنض ىصهذوا هوءااوهوا نإطوامإواررصأ تهإرو .لماكو واو
عععوهل ينلاخا أنرل أقهل ١ينعهلارههلوحو ساعحو كععي ل
ولع
يل

يقنو اعيه ورجأه إهوصهم إذوهحهو ععنهو إععوهاهعو
هلقا حهلعاعلل ناه ىفو فاهز ه دهع مطفه هضثرؤ نا

اعه وا هل سول اله حعه سلوح اعهنه اصجهقو ؤصعوناه
اعنهنعه
فجي
يقارنننكقىفو طهكيفام يت٠هس جحلو وخاسو »وهو يلحو نأو
عؤم

هقس إو ةنق هبص مدسإ وا ناو وادنيل ثارتو ىفا

همولمهللا ٣حعنو٠ ١نهههاعلل وا يفاس وا ةنونع هه هراكلا ناو هظين
عتطح سنلو حبول،ا نا هثيل قه زهضته ىفاو ىضق نغمو وبا دلسذ
هلوح ىإنكع هلراهلل يوذلو ننء د ةجع هل هغعم لقنو س
جع هلهأ تفو ءإوعلأ كناههلكدساو سأهي د لاعنع
هنئصعيل
٠حهقاثل

وا وههكىتئمرص وتدقم ةالو هصهاض ناو ب عاهم

انهغقتخقل»وا دا ععه اهلوح ألماو ولعو اعاوح حلماشإين ىفؤا ناو
هلعف

ةليف امعطم وا ه اااححا متاهت ىماحف حغع ضنتلوح وأ

ولعه ابعهنلوح قلط اصخر إعهو معن مهي ةهاقنلاو ولع
اس
اهلوح حغعو دهذاللالوح وا حههأض اننال هنال كعبو لاحناو
اسهذأه هل دختانقلوحلاح أتنميباذ ده ةهاثز ثلهلاهو
جمسنع
ةيلولا

اوراههتلا ده امه هنهو اص هنيهاعكو ماو ىةعدثس دا
طساو قاه ناو همها كزو )ابنل دمتل همههلمو

نوو
ه

لع -مع لع سه
اصلكلا ءاح و جلنا دهه يبسأ اوراههلل ناو سجو ،امحف

ناكامتهم ويل « دقو قهلا لوخ ههكمه اهنأو وهي ؤقع نا
إتلاحإهلها اغهع ههه وأ ذنتينع اناغ وسو ادهع ولو هععله وا
قحعهزنك هسهخه ولو يله مهلا وا هئاهه احععقهحل املع لوحو وا
٠حهيح مه هتهنللوفهلا دم هلصا ينو أه ههعاعم دا ناو نع
وأ يرا د اقهسهةتمتعنع ساهو ههواجإدعولكلهلخو

وا

« رمع ؛اهن أنيالموناهط عاهلادم د سمهثدا ابوجؤلا
كت يفوها ناو لط ناو دنسملا إراغلء مهاو فكهمهههاه
ةعلس
شعهموني نلخعه نإو اععاه وا ،حهذ اععه ٠إره ىمخ٧أ
اععاه
ينلع

الو اقحا نيربعو نطو هكفو هلاوحا لؤربقآ

دنسلاعناوملا هانعهيلاو ههلرههل اهم هناماو سرنملأهل ىناه
دسا هسح حعه يلوح عةسا انع هغهذأو حعه اطنلوع هل
يفهع بتع وني دنقهنس ولوألط قا وضعلا دسح اجناو ىثىي
اهس ىف هه ه هدهع اجن هسواعهن هكنه وارئق جم مهنف ههلع وا
ناهو ولع راععهدا ةنباو و ده ٠حننف وا دأهغه حهغط وا ايط وا اه
قا

هلهأو وا انيع يفاو سيولل كعه ناو امإعسل نامديكو

ايل هه ةودنلا امو كف لع هقنعو ةغننلا ؤهمهالاخا داو
دعؤلف
مه قاعه اس هعلهك ولو ،ننءبناه ام قا امل نمي وا ناح انجس
هلقنو
عراع»

انحق ١ميوقتب صرقلا موعدمو والصدل رهسو كنم دمو

قوواق « دل»،ز همباغلن هيلخ ملح كهلا يقلاو ربط
سهنوع
هننتاه

هتقاعاو مهي بغو امحورهالحدلزااالفدقأو حهننليل

الةاسقوىف رنكعدا قاوولو ىفؤا )الهك ناو همها انا،إ راكتحاو
هبلله٠
وا منحا ينكىفا نيليه حهكح أقهاهامو اونا،دل ىفو

هس -امه -همل

هينقنغح

يباواه هه جيوغح مهللا دععس١نثلوخ عفسإا ىفاموطدهلداين
ذحامغااو
نمس ههتته هبر قا )ءا وا نولماعلا ههخ دارطو

ساه

وهوج حمسنل املعحينلأ اعيب هفسو اع ،إف اعطق ناو هنس
امةطه
امهو ةقزأو سغهخهأو وساب امولع هلبق امهحادأو

وا

واثهتاكهلمس تحنو يبد حههثهام افضمواهفنلا سمخو
ىلع
ناودماعلاهه٠صدعو العو وا ىخظن هخفهخنلانل قديواح ميقنو ةلز
ةنر
هنضحو
مطقسح
ام

قالط عافا ههه ىفوح »احمو نينحل كهنهضسم دنن،
هننر سهه سامحل هو دونك اهيمه وا إههها يدم امو
مان ونح حهضاعو ينعمو دنعه وا عقو وأ ما ناو ىواس

ههه اه ةله رمهه نع عهع س هلثم ينيه نيعلا ولو ننه،
واه
كثؤع وا واهو أهغهئ العو) اهم وا مثو نا عكخ هه
يقارعو
وا
اهراهن(

هبأنغنس نهواهرسن وا عرعرتو نا يقسق اك واخه

ديالك وا ملس ان قا دوه هرس هنيب وهز وا إهعع وا ائههط
سموأ فهك و-رماس ٠ةمعخ دقعن لهك وا مقس وا خنهك نهل
جل
هل

هل وا نيع نلنع و-زح ٠ننهط طم وا »هنت هلوحوح نا
عؤلو ىقلو سوجينلا ولع ىنهم و ديأ ناو مجن وأ ون ،قا

ةيهن سؤقاو ام/نيهلا هههلعن ٠دو هثوحلخ هجمهليفوا
هسهق
هتةهأم

نيلسه واس افعف نهغس لوح ده ةاه نكسو هلام هل

رابكدنجم هيط كهنجر ةهمه وروام تهبنو دهع سنلؤ يلسم
رتوق قاوهحو وا هلسق ولع باس وا وهنئعمزهع مهيلعو نا
اداملا دلهمهح امو قا »دسح ،نناصه هو قاحلإ هتو نوه
ضزتعملاي
ولو

وا ومي نىفوط انباو وقمه زنيم نيع هدحو هبامال
عراب اهوتعم ٠دكوله هيان هلو أطو ٠هنأنطه هقمع وخامهناو

معع -امال سهط

ليهلا

د لدعم اممو فنع صق هو نخس هناو اممنوحرلاح ينلعحو
هوجولا
ولع
هو

ههإرخإه وا هنسهههعنهق لح دعهعواجو ههجاه هص رعق
وأ جةيغلا يوهخحن هل اهلمرهنعاو وهولو رهقلاو لوف

هثلااذ رجا تاهرتلاو ومو نه ،نيهاج قاو خمته وا واولا
اهمع
مسرلاو وا كقو حعع وا ةرهاب هسل دغقذ وا هيلهيب سهظغ هغه
داو

هخو سزهح هأهلمنتاو اهل سين املاط ويليف ولو اطهه

هلو ض١وله »أو نه ،نيخاس ععله دا ىننا كتهت ةنر راح امم
ئه،و اسم وا ةق٠ ،هنهقل امو هضطهتل هه-ولم-كلعلا كب
سهيفغ
ينلمنننتي
،

نا

ع

هقمعو مه٠ه نينسو ومو خيوحأ امفهضو وا عسيف

يبأ بضغو هعسو ةباهمو لهلغه وأ يفاهقإ وا جعس عععو أأؤ٠عه
ماعل
ايلامو سلطاو مهسك حيهعولع ميوهلزاهو ولعمهافو سضل١
هل

سامحف أهحو ديمرقلا جياهوو قحس هو اصعه،واوت خهعط

اهوخأ حانرق باجو نممو هياعذعئخ اعههته ةصامزهه
يهىو
بهللااغهقاو )رنو ده نيأو فهقها حنههوه دو دقعن ولاح
عع٠ن اعنم زليو مهاك يسنل هنينحو يفاه نهكو نمؤم ؤلو سعه
له

اهنع د ةضع ةنقح حهه ؤؤدوو نهلس٠لث قاو همييوتمنها هل وا

ىفا اهمسا مل هف ٠قمعو ولو سام وض ٠حهه د ع عاسم ايأ طبخي
هموتلنا ولع نسحىفا وا وضها ام ههه دع دهع لطهو
اهمه
قادك؛ نيامو هنالو ولو انهمني مسوسهام د روس نكممو عنصو
دهشو اي هذظهوه ه ةصعمرهع يو ده اهتسم وهو ةلع كلهه
نوحؤظنحهلاراغيإ مهتن دنع راهو هو عرأه لهسي عهب سنب
نأو ملم
هوهي ياغصللأ طهاندسامو اهو سق هلو هل

خننهح

هس -امام سه

نقيواقهسظ دهييف لهو عض ٠اضعإ عخوز اموز هكنوا
ههيقه

قاهخإزاجو هص ،نع قرو دضعو يمح٠ا هنهو افيضم

»ويسم٠٠هخمني ١ولو ه غهوذ ىف أها٠هه ههه هو هص حهب د إسط
ال

ىفا اسنل سيبوو اعنثغ اعإهرهحو صوهئ بهولا وا هييغ

عسأث اتينا هل همأب نع  .امو انعج يمنيو ١عملغم عحعك
قهذسه
عيبو عغعنحهل عأهقاولوخا يتآنعع وا اننء وا اهمع
ذسعلهط
امأو
قا

وا تلقن مهذوعل سه،وا ،اعفاه ؤجسعرهغل زأعحو
وا عاعي وا جاه اهدعب يناه ع اعهمعه وأ دهه٠غه مل ءهني د

ينأ وأ ه٠٠هلطن ععلع وا ىن٠سحن مهعحنننكه ه نهم وا ن»أهيهط
يام
عانقلا نعو سفا٠هق ناو يلح وه نياعه إو نقحه٠ ٠احىفا
ىنتعم
والوحملأ اهلزعو صاقحه د نا »انح اهلصا نقحو دا ربغأ نع
كحملا

هضلهها اماهؤهم ا٠ضتم دأو حةمته ههعخلو ك هسرح

امزحو ناو ني،اولاهه سه،و عمدب نأوليبا انيع ناو
آصذع
جلنا

دفص هخيا،هيحمل .يله جردا كفو مهاسن ام هعم اعو ساه

وميرلعنتهب ىفو أوروهه ك
ةمه؛وهه
هلطع

هئننلاه متاس هلمهي ص وعلنيخه هقوط توطو

اب نأو يلهسه .لهنلل/ايلعو رضا وا مهتلا يوخ ني مهلها

اعلو سوهب٠ ٠دهإرغه وا كتجوز رو همىف اعيحاخو وا ةفر ولو اهنكم
هيعن اعسو قه١وهب وا رطخ اماسو اله حانج ولعو همسق
اهناو
ولع

ينهملاو ل«١رههفه امو رم ولع هلص ىإعنعاو اعساو

هيةننم نيديو اعه)إ اععه ل،عفريقنلا عدصلا نعو هتوح
نسعد١
«هطو ربكا اه ىننلكا اصغهعو وارغهلأوب زليو هتوم

عامكو
ض

لعع -اع« سعه
«سولىا ه»ز ،امعإو مهاسملا زاجو جارخإ سمأ

ن٠عد ضأو عح١ول هلوطو ممألا دا أدبيل دجلإهخاو نيم
نأهموينلاكه
»ملهو وأ كم نكقواق دو ينسح ةضهن امهدقف

اهماو

هلاح اسعؤخ ءرهغه

ىهباب
تهنقي فانحيل دا٠هعهلاهيه وا هيذه ننلحع ولو وبقي كحهئ داو
هل
ىف سةن اوئمنهمدع اهلق وا إسههسع نيو اعهلحننا اهعغع
ينرعهعغهت اه دلهاننو نمو د دعا مهلل هماه ولعو والعع ةمهم
ناكو اهههو ناو اومدها ءاقلاو امتهحبو ال
نديواقهليواله
ايؤر
مناه

د ألومهقه بهعرمطهي ؤلولاؤثه ةهبديا

اعهاثه عه قههلح رماض هفؤا مهنث هخآ هنوصو مكخ يلطلا
اسالفا عهب هليؤرو إواعق حلهافلل ناو سو الاعف طسعا الو »دنه
ادغوتهههعدأو دو ة هله٠صه عوي ط٠ن٠نلا قجو »اع اعيثهنق
ونسامنهكلو يةاصا ىف اهاسا سحنو مهسمإ ططهننل د يفهل
ععاقله

وا يلاوو جاهنرغع هل زهما ج ينق ربس اانعطنههمنك

غوصو هدو هجوز برغه يفو ناسل اهمهو مهو روسزمخاحو
مهس اهناو هلوخء قعه مهدا أيوسو عو٠ه ةيمع هلدا

له

ربعو ا همهفا تاروسو واعوساقو ةنملاو هنهرو }اهعمو
،اسإو
هب«

حثغه عونلا نهل اسا ههانسو عهقلالهمهو هلعهاتمو لك

عمل هل عله هعفانم مهو عوصكه حنههق هلقا يفنجوه تطؤلا ةمهو
ديسورثضعو قوسو هلكف نع مههلو مهو اصذوتجي ذحهينا
ع

نم لوهولأخ٠نا يم العو « هقفي »عمو يفخ هتنيز اه
يوحمل

يوخ

ا إ سيه

رمح نبو عول رةع .ةعنقمو ياه حل،عغنل يلهو نا ىضغ
حجههنلا
نعو

اهو تمض امامو ظغهرثنجم قهحو لهف و١رعذ عانهح

ومود حغكهمم عفر امدههمثو قنور٠س» روعثللا ناو تهسهعثا
ولع إرعس دماه الو بخ »او ام كعه ساه د هلهط وا هه
مهلا هنثه٠نق هو هناهحايع ءنلىح هنطو اغلضم تهثهنه حدثهم وا مه
ولع ىقهحمو ايةنث سع خع٠نادح و ٢وهسم يولو وئعم هسوق
يبخووهاكدا اهعمو ىف نا بخفتا هعهق ووهكه وا مهس ءافغهو
ناولقعهو برغه يتهلال٠عف نأو ٠ةضطخ مهو ٠انحغلا نا ،علمتم
نا
دسي

وخ ؤلو ن٠هغس هههثتو وا سل اموي وأ هلجل وأ هذط ١يو

يعوهقؤا هانتكاو د نا مف ولو هنقهحف المههو ياه إلبخإو أيهم
يناه

عمو وا،للععيلاسإو ههخ ولع هدوعطراسا ٠حدهه

وا قلح ناو نع يذا مهناو نلهعو يهو اله عغلهو دكماقا
منه
افلههه افلضم هباعوا نع هنحههع وأ ياوس ىنسو ه ودبلا
مهتلا
ق

رو نحي ه هفلح اهئ» ععتاهنك هخهلاذ حلحنىو ناه ه
وا امه طهننلأ نمو جل هلهنعرقطنهمل سا اهولقتسطاه عيطا«

وثعهلا ويي وا كح وا يفاهسذ هو لهنلا ساه عامث ١ولو
قدهه
يمثلموم ىفا سول دلاوو مهو نأو جل اهله نارهو عنعن اله
له
كنأ
اه

هخسف قانحيل هطو اعاه وا ينر هائف واواصذ
وا اهإق عهه ينه امايساهنإو ءازوئخل وا امهنم سإهناو ىيه

يتاخنا هنواع راتهلاوله ناو ىنما عئعه إههق قكيوانخه
عاعهإه
قمع

نيلس انيكسم ئنلكل ومو والنحهىفأ اباس وانيإعض

عوصلد،عك راعهلاننل همأصو هعضو وا إعهوز اهعيجنلا ٠ةهاخت كب
جلنا ينخح
وو دتعي نع ٠حم ١ناو هصأ ع٠بوهنتو تعجرو ،

جت -هب سه

اننثمانابمئولي
س
عاعهلاىلاكو هن هيوهق اص اععكأنا لع
هديقل
و
و
ا
ا
عل
ةا ٠
..
ىف
متن إثثثانالاننتن عه هنرههق دعر هلماعن نووح
ةا
.

..

..

ك

و هل املسقخل اععه وارللا هتهغرغهه وا عبط

اونغطه ٠ححاهها ٠إنن
عهعه إ يفاس وارصصانوح نتؤمنهىإر الاعف . ٠
.
.
سو  ٠و .
ءإل
عا
حمالم »ال ..
ا يثئ دو للق وا هلونته عج وا هئينهخ وانخح
إ
اسو قعاص رمهكع علو اهعم ءانسلا ساوقا هل يقلاو  .ا ..
.
ءا
و
و
اك . ٠ ٠
نلن
ا

له

عن
و

و انحم هم هلاه  .ييماهةو ذيمهوهو وا قمع وا

انا إن إمنن هعذاهل اإسخمه ه لهلحإ نمعو لئاه ةهنو
{.
اس

أو ب يان هئ٣و لهم وا سوهنهم وا عهه متوين مهدا لهو

إعنئمه }انانب اهموحلو وضعل لصاو دهادع منوسو مه،
خ

عسهزمهم هبةضرس هههه مهد١لجق او  .خعض

ا

٠

م

٠

..

اع

٠

.

همحهعط اعه

مهعهوإلو ياخ س»ز وا دي٠نمايم يبهوو ياخنا اكالم ١
إنإان
اسان ع ) ان
به
..
.
امهم راعساع وا عء
يوحرنوربامه،أ هلء
ئ
اتئم ا
انثا  .سالإم مي سىفايلاملم وا املاع نقسواح

و

.

هو

 ، .حهادبوه هموص اهلم واسمو دناهتو مهنا لوانتف

سوهو ءاننته هانحقلأ يحخ هت،،او مهملا احم ال يأ قأم
مثاعهإو

ا مل

انان انن
 .ءاف ونتت بلن
كن
..
٠
علنلأ .هنظ مع
إثئثئسون ههله اع .
٠
اث كعق حتامثاه هقنحطنكعاد ١ىناععضه و نا يلا )

إئ

يقت ي ايمل وا هعه عنممو حاناؤيبواو يف ) و

.

ب

له

 ٠لن
.
اي}انحملمكمت٠
 .جا
دم
..دو
..إنن اانئ،إثئ اله نا اعضههي وا كعلوقل زهيو اع٠هاه وعه
ع

هه
يذه مهم هسنل خعسوو هبولسا ههاوحف

معوعض
عونلا

٠عص -هل سه
نا ععط ةلهن صرص الو ذه مناهصعو حعحنه نا مهض

راسادلع ينطو عر،ادرهلا اماغههعحناو هئهغهاس ول خئههل

د

يناقح أهنههه وا يعن وا عباتا ناو ىوذ «نانحعهه مهس هل وا .اهنحط
ةيراس
وا كوف اجلو مي دعزهف ساو ايمغم مهلو معب لخ امل

ةوز

منؤمطق ده دعا ،

اباب

ياهسك قله» هنطو هن هثه ططههب عوه ولو رهن ؛ههمو إه
ش
٠طعهنغا سقو هه ينمالاو انه أمتمق همه حعهعا داو قنخ
عصلقهو
هلجرو
ياه
طاخإ

سأ د اهععزاغه اعم كاصشكو ناو سحو سديو
وا صلق٠مف نينحو هقوهرن»سو ونحو قهل عو

ةس»هناحملناودطهواق مهععهو ءهو ألمو اومن يبليو إهضا٠ععو
يناهلا مه
دعأرين مهسل وا ينما ع راهين قه ةنم همفو نا

قخع

كماو ام ق٠س هنع وا ولوج ال ر عري قنيهرو سوم يت.ع..هه
رولغهيو
؛عع ك»هع إرخق مهيلعو نا رقع دو ؛ههك ٠هن،اكع ةنس

هلو

ةلهنلرنقا هيل ةس عول هنانحو ع خغللم هنثوضمو
هلوخحقهح
هنيه
ةنم

قلمحي راوها د راسا عطقو فههللال ىفو هبعلل دهج

الههع هلوصا هو عول هلوخع عومرعهلحاسلاهقاونهواق هه
جنو

دجاسملاو ٠خهكبغلا ظغه يوحعريادد اعه ىفاو هسوهو

علطأ جراخ سملا ينقعاو ةمع ةدع هقوسو حتلمهم دأو
هثحل
؟قهوقهنسو إعه هنهانكو امناو هلوقا مث،رصزعهو
هس

؛وققو كاك جراخو ولو تسو هنوعسو رانهرءأث وا
تامو مارحا
هنله٠و حعاعا فاهخإو هخموكخ نا جل هنين ده ع
«

.
ريمسم
 .ىل لج  ٠ .هجورت
مهسئ برهت
 .ث  .مث مه( .
اغأهثاه ..اه .
ا

الاغ

كع -هعم سحي

داهف

كخاوهندسو دعدلع ة هه هنثمو حسفاو لهنو هسلهه
وا

ا،إ قهخ قعهخلسمتل أةه وأ اهرامنه ناساو دهوطلسه

دي٠ههس سنو عأعهإ سوف هتنكمو ةلهل رهعلا قوسو لهم
سومه١
عجو نا ينس لهف مهلا هفاكتعاو بطع عصهلارحتاهو
نادهو
وا

هثصهو هله»٠رهخال عهلاكارعقلا هه هو اعقوو عاحنلاه

قانتيبيوه يدخ تلغنهأو »او دعهاضه ام هه ىدهو ل١وىه
،اهه
سووا دوهج ناو عن نم سحلا ثرط وا هجهح وا ج٠هع يتخو
قوغس دليوخ هخأناو ىفازهه ةلها رمعلا هقوسو مهتناداو
نيقلا ي هين (

يتباب
أهاهج٠ل هنننو اما أهم هو هنهنوه ههخ»و يوخم نيللا يقخ
احعنختو
عقسهه عههه نيو ني ا٠هغتنيل ةنجلو ذنمف عمهأ دنعو

ام

صغن سإهلننحملاو امو هلو هتملك امو رانحف يدهع سيلا هأؤ
يتوحثم
يتفاوهل ١داو هتاف ص اعنيفقا اسيتوميب .ههنك تومو ههححط
احساعهو اهيفو ثهغقننلأ هيلع يهخنا ةعس هلو دثنوه .ايم اهصق
نتفو

ده أهنوىغنننه مهلو ههوجو سوطوح اجنو لننقننح ينهلهو

حغ٠ننسسإرحإ ده ونذ يبخوؤلعذ .ساضساه ناماه قهلوصهلا
ولع تضع ولعنعاو رهههق دارمو عخىف هلاه ام املع مبهق٠هي
مهدا مههىفا ولو وه ين علحإرو ينوع حعغه هض هه ولعرنفو
دفو ويلك حتافي ىفاو خعزومطارهنثا اهددع ناو وخه يلو
جل

وأ ام هياهن ولع رصا وا »اسماه وا هيب كلو حطسلل نا
فطع ىدم د وإخه وا عننمطع وا افضميلاؤس امرهنعاو ةين وا
هه

كفنا
قكننننه

ني،سع -مهعم سه
اعاهضنننه هاؤكزعنلاو سعيدأ هنهع وا يننضح٠.ن دو

ةيحت حنم »او دالعهه ع عهعه لم ه٠يوهنو قرحم وا
لسي ناكمب يناكو عمق وا يز حعههنن ىك عوعهنهه ٠اهعمبا
وهي وا »الهو هساه اهو هجو عامهاه وصصو ةعليحه ولع
وا يوحمل نهو هننئههو ةرهمو صو دنع ههخه هس
ءاهدو
أاهإو وذعقااضح ؛قه طذوهحهلاه هك سنعحو ه
يفدهي١
هاههقاو
هس

ههاغهمنن ينهلا هلو نياسخاه سامنا يلو هقه وا سمخ
نعرههننساولهاقل ءاعدقال امو غاهه٠ناازوع يسن هثهمم

أتثيي نا ي أاكانئعي دنعحو ولعهلؤد ١صاع قلعم بلعو
دلاعها
،اهعإ

الو داع ام مههل كعجو فهونا هتينء وضعو عثداو

اطننجون خغهخن امه اسعو يبغناه هو يحم إجلو هل خنععي
ام
عقعاننه
هننهه

عجنو ده٠لع يمه دانساو مه وا عمأ كرو نأو
هلهم صو امو هنقهقه ولع هوق دا نأ ىهوي يلناه هه

رتوو در٠هل٠ن ينو جل ذجاو عحننا ولع عاع مهلا وا اعهح آلالبا
عههك اعهسعه وأ رفاخ احإرهإ هعم ير دهقهئس كدا داو ده
جاعلا ناهقه وا به وا اه عإوهائ وا ائافهم ههل تهس،لو نأ وه
حهل وا عاض هسنو ههةصونيفو دسب عاعأو عغهرنيا لهو
دنهلا نا هسهقدرهتعأ ه نانعلا وأ ك نا مهمه هنناف٠.مضنل هههه دع
هنننههه نحلواق صنو زهاجلا ةوهق ع كله امو هق هم
ههطتسع
قو

هه هصدع عراجإو هسهذ عسو نلنهولا هه ةعانم

هده إع ٠عهموقا يلاحو ده خغمىف دلو ةنطهمه »وجوه
وازيأه
تنو

حعطح نس كلمو نأ »لوهي ملع امه ويه ندلواند
وهنشا نأو ءاف ولع هيريل دإنهط ىف منني»ي ععه هامتعإ .هل

الم دسر

بهم
،

ا ها سه

داو

ص

قهه،ننع وراو قو ةين ةحير نا مل ينليهه يجاه دلنم هليل «
يهنن
نيهو هل ٠رومللرجوا مطغه عهعزهع زنههحو ناو ةارما إو دمنح٠ه
وثونخهااهصنل اعصدهي يناو ينوعل اهب وتين دم سانكم ق وم
ينبني
) وا قأ ادهع ايارس مهلو وا هسهغه د ةاعثيا

اله

ةنيهم يمهن دجلاورياطو هتاغم ه دم هقخأي ه هق ايأ هغسه
وأ
يوم داهع هلو حقه٠ملازجأ نيعلاو عاهح٣اصنهنو هعقوو

ني

١عهأ حئ٠سرهنثلةنه هلو ةه هتاهك عو عهار ،ثىح أعو هغقلو
هل

دا يق هه ههلنهل جنو اهععه هموههقهحو خه»ا ينمو

ظرعهاولجملاسنو سها جومه مه رهنلا حهاغههل اهلو ناه»و
مهمه كلم
كعه

كل هل قعقعلا يناو ةمه قاعا هتاوه هننعسو

كاهو سأو ققحنا اللو اصله وع هههنقحملا ةهغاو الهو لهو
ةهج قيسو امذوع دهعو ه،اح ااااو وا ؤلوأع »رك
ؤهههو
قؤا

حههلنغاهؤه وعه ىلوا هسظقاو هنهرو دفهر ممإوحانك

قه ين»إو هثع٠ط اه )هللا هه هراطاو هه هلقا هنمث هخم وا ح٠هعو
قامعا ههلع اه قء ناو عمحا اه اوهس قههتنفا د؛ومه
امخيمثو
هللاو
هلام

،،صنا وأ اني،اع حنىهرضي دأو صو ؤباهحنلا ءاساو
امو هقع نا هل رجفي انمق امو اجر اعهتراضقاو اؤ هق ،وو عم

ربمليلقه )وه نياو عهامتل حبعه خع١رحإ ولو عسوا ام تاه اجلاو
افلع قنثختاه يفار اعقاخ هضويينل اه عا باجناو هم والوم يلعو
ىوقو هه وانئه مهها دهمو الا ضيقنلاو نامه نأو جمه نامه
قا ليقو خخع ملهو هقه٠ن٠ك جنمهأأ عا جيهت اعلو مهن ههلغ
هواغلاح
رانلا

ه وإزبنط نهيل سهرو هو عاهحال ار ىب سينو
سجنا
دحي
« نأمط نال ههه اصه اسأخطو وأ دق٠ين اعهاوهه

هدع -ههو سسع«

دنهو

عضو الو ىعسي قرسو ينو امممهوثلالهه كعه أعو  .مس
واهعه طلخا ينماو مالل ولو دلقه « أنهمم »فاي اعه ناو
ةيةخوااعهقاههاه هنس همافإ حكهب وا ىع ىؤه كفو ربعو داو
عهمنعو احعع،
سنو
جو

جهمادااسههاخ عخلوااجو٠هغه اعه س»جه
كنل ونلها اهدسو نا مغن اهسه إهحا نيجاقرهععنو

دياع عيسو هنيع ،ؤع كلبق وا هلثم ينلو دزاههاه لفاه
بعهلع.هو
نم
هنما

اعغهو ه هنهو هو كح اهعقوو دع ساو ع،مق هف،و

هنأوىهع عامإه يا لزجاو هلبط « ةاوهلا ابهل اع٠س ن٠يهعغ»ه
ههخدقهو هنب نهه٠نلادعجو نه واسي ةيوجو نسالتو
قاوؤهسنه
سد١

جايسو جن،ا مهادم ههعخفو خقماملننغهلا لخأء

هنعس ٧،وو جلهتأحن٠مهاو ،راغه وا اهعمف وا هف دطعه كبوا
تههه حعقهو حنح٠ههللل سحتو هوننل١لاهك وغهو نا يعو وا هلع
حههل دعاو ههضنعهل سهغ» ولعو نالطىفأ اهمتا يناغسهداجو
عمجا الهو دعا إو ج٠خمه هل ىفو مت، ،مجوو يساح ةهمعلهغ نا
ذه »ليانم هبره إو يوين عهه امو اعهوعس حهاهإه امو
ألم

عةطنا يو عبن ه نينا اععس نهي اهض اونهلاو وض ،حهنل١

هلوانيعلاو ههخا هنطو عهسه ياوه ووذو هنننحينه الو هحبحه صخرو
ناوه هههمل ابرح ىساو هقلخ ناو همأ ععه ههعس له
ياوكفراقه
أعي
كعه

عوحقلأ وعسقا كعه مكو هااه»و ان مسقنا

عنمو ىلكو هق ،قج الت نم ٠اسف عهصهو ينو سكا معاو إكقو نا
ءامإه ههلو وجلرونحح ةهمع ةعاس هلها مهدا ولو نازط »وف وا
دجاو وال١ويلأد.هم اخا ينا هقهركعه ىف ةيجنمكلسا
امحصهب وك وضو ولو ده ةيبسنلاو دولصعلسه هع،

سنو

آميع -هال سه

وننلو هديحهلاه ةيرظنل وحملاحرصلوخهتو ةئم هزهه سوهوللو
نهف »رإ ءاعوو ننلعه خهيبقو ياد « يناعمنهإ هئ قاقعنهر ؤجرماو
يلخوعهغ ا،ا ىوتسا يبث«او ا،ا ونس ملسلاو سمخو صرئعنل
ققهلدمو وأ ياوضلل يدخ يهلرو هقق ١هتني
قننيحولاهر
إدص
سياب

أن خنغ إلبمنه اعثهو طعؤاعو حعه ينس ناو

هناو عادب وضع ةهمع قرفو هكم قلي عههلاي يامه٠يروهعو
مبةه

يا عمحل نعو حذإوعها ععنللاو هتههعهلل ياوهقلو اني٠اب.قا اهو

رننن ي»اقل سن مهلهسو عهه قؤا عو توصلا ههإلونىفوف
حهه « جومي اسقو ولع مهل « مه ،ايحتاو وه ةنح ليق
هدنر
مهسلا دوقنلا ولولوألا انحيهه دخإننسو حهولنلو ططاههلا
هننبؤو اهعهلع هإرماتنو حخنا »مسإو صل
هاع،ولمرادوهننهحهلل
ملههغح
،ثمق

عه جاهثننت مالعألل يتوهلا وا »وجو

امنو عاهحياك نوىهاكلاه مقخللو عاسو نيعو هب»اه
هنكساو
هللا

مهيا ةياهنلاو ولعزاسقهاولقاهس حههلق هلهلوعدلا

نع هملع قبسو هقملوخ،و الاعف هتمهمو ،اىنمو مهههلاوقذحهل
ساه يه ةهنمتل خجلومهو ىةندم ةعوهو ي١وضلل ايه
سمها
رماثهلنلنضدهط سناهو عهصضو معندنلاكوم وا هساهياه
اوهلا د تقم ،،وو هثحو نيهنا ءام هنك هلغفو يدلو قوهض
عوهخ،و٠ةههطو نيه جهاسلارصك ٠حيله ةحاو هيبن اساضداه
ععه

ىقلي امزتض ايحن اعه معنا هناههو امه هنسو ةههعنل

٠اععولاويفازفإنيهساقادههخو حعه «لاويفا نانا جهو خهه
مهولهلا هاوهو آهقه
هه

حهحو همومهل همبوطوو ؤ٠هوه هنهوو
مل
لهي
ه متاق ىفا سنل هندمو قمعههب نننالنقضأ هنطبو اعه نأو

منعنلاصلبي
طهعععنلا

نه -هاجت -هي
جهنو دارضقو انس ونييك ةهثعو ينيقأو ععهعه

قطناونا جرم عاعي ١الو لوه هدحول ناو اسأف هيلع ،،اعا
هثهساوععه همسا اديع خهلوطوو هعمتهلال ههه وعاعهو راتسا
هه دو ينوطو كعه ىفو مهلالهه »إو هننكقسطهه

هنيدو

ةهغخم ١كوهونهح ناو ابتار فلملاو ه يرسي اعبطو
٠اسفرنه
عنطو هخو سعلا ه٠مهحو مه عسوو اعهنانحو انفقو

أل،٠و

دنيار نهولاعاالم هنكحه ها قلكيل هئ حل٠نلح ؤلو اونونه ةقا
سينب نمهنرعهصساو ومو .حلن دأرهلا ءخأح هلهريارحع نملخينو
هلهأ « يسن لحو هه ام هه نا قلح ناو قثو هل٠هط متقه
نهدمته
«حح ثخا سارهخأعح عول.نل وا عساهةا هبخهلل نيرو لك
ىأههطوا مسا ن١ودنلي امرعغهنل نيحت نيبا وا يماع هههغقسلو
عبارلا
ه

تمقو جصيفا هنكو ،اعأو أتىا اهقاشعل نيوهخلاه دم
هانحعو هينل-زنك هسفزهلناو قهههنلهخو ديلو ىفو هممه

مهىنح هص حيعهحو قلخا وا أس»يا ولع يبيفا د نا يتاخ ه
دعو تميبعلل وقجي يفوه حصلا »قث ناو اليف بلهنللجل ذه وا
دهقلهن
ص

ؤلولثهقنا كه ٠حثه وأ انحل نيومهالهع نم مفاقلا مينس

نيمهوهنير كلاغلا كينو ملاب ععه هيلا يمهخقنا هت»و كاقلا
نصموهلل متهتو ههقهلا ه ةلا دهمي أمتو ،ههعسا
ىةعغمرهها
سوهب

هه وينو ساي ىنن٠تدثلا متخو د٠عفخاه نم ليبا

ساها هنطو اضرم ي«ا جمدو وتهسناو ولع هلا ناو
سه

اادهه هت٠سهنا همبؤهه ىف اعذو ،براهاداو اجههخ اهل دو

هحح ناسو هو ٠إفهإ ط يقو ءانحتاه عهعىق ئعهميهتهو داعاو ام
حعه هتنن ١امو اهس  .العجي عطقو سحنو هغلان٠هح ناه

ا هد سه

يوعر

حنسه يعهغه يم هع٠ه رعهجلاه ملناولؤاج مهوعراعل راصح أن٠صا
نع ىتوىفا هدعطهاو نعو ةم وذو .ةطح قاهح نيرو
دهقكلا
ميلقا متوله رههنتا دأو هعهزهحلاوهزهإ هفوقوو
ننن٠وتننإ
ةسل

رعط عامسإ بهنلا هنئامق ه حهذاقلا رهضو يارلا

ا»هخسقاو تناولصه يلوهو عاحؤلأ قا تق ٠حهقهاكل د معنتلاو
مهرا
ههمافإه

ى،أضذ تساهيإه ممضل١و ىفو »مل ىةغعقلأ لعطهو

سنو ٠عه كل و ذطلهظه رتوو هل هلدا نينت كوه دهاحح
دهموهمإمها هثنلينلاو واربهخ مساهذ اوتامف سنلو ديأقا طغهيفاو هط
»نز

هلو نير ولهك هخه نه هساهيللاقي يفوه )انألا وا

س وض هللا ههله أبسو ثخلرو تسلا وا هيلع وا ههلعوبغم
».دصلا
هنيذ

صدضاو ىبسلعه يتوصلا مهلو ناو هضف دهاوحنه

ج ونلومح؛ ي ىفهأه ادحاو ذم-و نيسلا اس نهلومضك
طصهه
عنحيلصي
ك
ده

عامنه «٠ذهلاىله خنل .راقن رتو هجو اه هد

 .بهدو الكو خيس ىلعو لخبا خههي ونحعه ناو اهمضه
»لوأ
أطن

يس هلاخت ءامو ناو هل ديعن انين نيسو هجو وا ىف اه

)اس نهعيك ىفو ةمه ه يس ولو كه وه مهساو وا
ناعما
هوني

ممم،هلممل رغمو سن سصنلنعلسا عفهنل والعف

ىضفااهتمجاه )او رهط وا اهر عهه وا مهس خليبجهم غيبلغقو رهظ
اوراسو ديراو وهه٠ن عه هق تهونظحونا٠س١وردمواملا عا٠عخو
حجاحمل د اعهه هميي وسعه هه سولو دسا يذخ لهو
»ا،عه مهو هأمنده ثهووطهإو وا هخه يدهع هلمع اله رتنهلا
قضعي
اهناو
لغه لهو اهينج الحو اع هخ طههه طهو طزا

مق -هب س

نيو

حغهغع خ٠.هفهذل ولع هلج طهاهإو جغهف هعهه داو ةينه
ىصعيو
هم وا هيل وا قهل هههخ يراك وا امهل ولع مقه

وا

إهضط ههذ،اه وا يدهرف دصهصه وا »مق ا القهض ىهم ،وا
اسأر
ولع هل هطو لخ ةدحو هخو هنن دهع كنتعه وا كهه هئكو ىيأر
عاسو مثوسعو ىحن٠ململ ده هتو واخيف ليمو ههناكهب ىلنهه

وا

خ٠ناحه٠سا ةماعو اله رهص ىنعمو رمط خههههو كدي مهسو
٠آاثنب
اقلطنرنهلو ٠ةارم ١أه٠عط اقلطم اععهلعو لمع تس ةياهنلاو نأو
»اهإو »رهق وايعه الو ال سهلنع هتينب قخسو
وهؤلةعمنه
اهلو

وا يهو دسهاؤمعو ينكل عه.أهظهبيليخرو وا مهك له

م-يكسنيول اعهلع هتيضقو يبنؤننه ناو سقن ،هفير هيا
اونومهل
ةضاهو ؤلولخت ه عاعه هلوا طلعه ال أوورام هتمنهني انهو
ؤخو

انهه همإرحإدأه ا٠هههنو دع ءاقلا كر وا وايس يفولخ هبعك

ؤققظحمل ه هبو ه.س قو ىسا نا وخارنه ٠حهظيغ..ك هسار ايل» ىفو
ينا جاه لها عافنو وماعههنورانلصا ىعسملا مهسأو ململا لبا
»رو هكلق مهب كوس يناو عضي عضنههله هنمثا قاو قلح هسإر
عره ععههيلنالطللاه عوعحه هيقاتلعو ململأ ناقيحه ولعن
عرف ناو قلح اييحملزج ىلعصد،إ ميغا ىفاو خيلعه ينحناو
سايلاضار مهلج لنهحلمو وا هسص نع٠هواق عو ممه
د دهاعي انيلا حغهح ععدثك وا جارخ أخلهو وا سديف
اعجمهو
عهلههعو

قلخت عهه هذ٠قط هجوم هماهيا ىفا ونههينأ  .لمها

هه٠عه د ةيمك قغلع وا كوثوه ةمهلاو امم دصإس ده
ىهأليينو
ناو

سراثقىننثس وا همف مثلننلضحو ههنحهو هانئحه
قعين نا بونح عنمو عاضا ودع رانسا ىصقاو نا ئد

ةحاهىفا

هث -اهب يسه

،

سر٠نليوامناعنجون واروهه ىوذ و-راموا عأخط يتوغلا ولع
وا ءخعق
هو

ه مهللا مناهها واؤحنم عإل د نا هخ حذايع

قدص »ندوغ هبأي ردللعهنا يو اسض عه٠نهه دياه وا
هأاعهإ
ءانف

علس نهطاس رونويل راهنلاو وأ هقاس دهقه هبايا ولو

صعب دو ىنخعيق نانيه نا يفاخ ىفا نأ يولل لنعه قعم
ههحه
عسواو
نا

ىفو نههن ٠ءأعع ءاثعو دا جل متهي ياعاونلنن خفاعخقمو
افلهع حلاعون٠سان زليم ىناو يولولألهطرهغه اقلطم وا هعه

جفو هه»إليه إهععو عوي واركللا هنعط الو نسه ينلامهارتل
المهأ
هعجوو سعإو هعقهنو -وهوو ععه وهس ه هيههجل لهأو يعسو
.

هناهاء ىننا دأو وعه هملع عهحاناو يو عي بهه ىفا

دغلاف نننروهو ءانسلا ناو اعينم اانسو ءاقلا يمنحملو هط
هف
اودفوحنملاو ناو ءاسنلرأمت ) ىبهنظه رأهه أخهبو إتجاو نأ دنع
ياورهلا نا حسها اعباط هل هناو ونسو هبهيو نا عقو هقعهنىلهط
لقناو قأياصه دصثن تهنأو هص اعثلعو سانا تعجرو
هسارغإ رباهو سانم هعم مهارحإدم هللكل ىفو موعإبه فاك
عإوهإ

هبقع ه٠معاعهم يهغقا ناو هاأنعق ذه اماو همك وع

عيثمطقدضعو ىف ،إرهإنعؤاهي وا ميس اعمبعو » جهني اي
نع ساو هلو اعله انل،ولههلل سخلا هوإنا ٢ورو
امساوء
حصا
ةهنجت

ىف اههصه ىساو ه نيرمأ عضو هه عمثايو وخنع
هيرا والاهعأ }نسح معنتلل نعو اإنهغاهثفي ١امفم نعو

عهبهمهسق اطدعو انع قننهيةغارعنث يهو هت»للألهس
رتثعقق
قهرهنو زنه ناو ىلنةل وأ ي والكويل ءامزه٠ض هئوجلو هنتجههو
ع«ح)اولمو
هنع
كمه وا بهرن ضلملإزو حص ىف هحمه٠عه

رفهااااقاااالك

آع -با سه

هنع

داو قهنويواق خيهسه نيم امو سوس ،ؤو عهؤنا هعدون
ةيب هو هغق هناما داربط الها دجملاو نيرعلاو امهم
انامو
زهجو هو اهطهغه يقخ يت،اعو هنس مهنءك منحدا

هصنو

ىنه ىفا هدقفي طقو هبإهول ةيانك ،طا ةعقاو داو
منهقه
حصي عه هحاؤلا لهس هناو جوف عونو هإزياو هدنخهه نأو
قاهضوىلعجو ععسنترمهو عمههؤع بلحو هنبرهىتنحنن

وا

يننح ه هضيبر وا رغيليف دخراخلدفه يفصو نع هقح
ألصرو
هنم وأ هل هضجلهعقو يلقنت هجهو يلو رنننهنت هتمالس ولو
هفده
ق«عاوارةو أضل « رغق هنوع نماللو نههقمتطأ
خ٠نضلاينإهو
هيساف اعمه هل هدغرنسو هما هنحهإي قظه
يبننسقنالمولضا
وا
هعنزهك
مهن

خنننلا حهه وا د وهواح سهسهو ولو تهتنا
ديه مهداو هجوأو دمقخ ههاقههئل،ننن »دنهو ،مه٧عو

وا هيمدئلج ولع وهو دلأ هلاه وا سهلماحلنوجم هه
سانا
هلقع

هق٠،ضم اخكو نا ي مهس ولع و-داعبا كسما هليمننل نا

هرف هبيجن التو ههلعه مهيو هلليا نأبمهلسوذطدا امو هارن
ةهي هل طههم سهههننل اهلو هايا نا انع امزحو ه اهلكا
حههعواجو
وا
١وىتا
دا

دإوذجملإط عههس حخ،و ميإه ام نهي وسلولجم
ةيلهالاو راصي يدياه هب،ا عنمو هه ينيه اع كهني دسهغه

معنلا اعتلاو اهك سنعسن ناو هل هملاعم ىفو ناوه حرصك
دنس
ننعهعهرا/انهه ائهعو اهسمه هط اهمه هإطهاو هخخ ننس
هطيع
دأ

طلخي عةاانملنم وا ةععإ حهغي يبصلا هوه يلعلا
ىفاو دهمو ىفو نيف ههعه لو لنا ولع كن ق٠نضسهل

يواسي هتعي وانحدواده زنةئدنل غوص هه لغضو هسكل

ةماعلاو

هس -ياه سمي

كعقاو حذخق تاعهلهماو ننعاغس عحؤلازاهه سو أهه عمتساو
اوهكه انه يي هلع ممهو ياهو قه هطخ ىقضجلمو سيلو
عؤطو

إههه هنه٠قلارههلأ اعاعه ةعساو رخالاو سيليو

هتنب اللع٠ه اهعم اعساو واو يون ههه مهو هلو اهدسههنا
عمهينأ
قا

ن؟واقه اهظنخإزاو يناغا كاجو )نوو ضهه يسنو

نا نننت امثنئ هو ونيا سراونلاو ةيا اهقؤلو اعغه،و
حهساؤهودعسا دنهلاو هنةينم ينس سبو أخههلها ي
قاهه
سفولاهطكف همإهحإنم لهو اقاانن ١داعي وسه ف لقنا ولع
سيب إعسو ١عا يتو سيوع يو ن٠هف تضلنبتا ولع ههوطو
تمجه هليرسها ىتووأ اهس كلههلاط نيبو سسالا هد حعه
وا

ديلوطوو ب فقاوملا داروغجيةمداو نأ ع انع ينيو اه وم

ةانق اعماأيلاه دأو هندل دعاو قا جمها ذهلجمل يك مه
اةلفعونهه
ههناذ
يوحمل

هورغو ممقلا ٠حقهب ععه اهيعس « رتح داو يرا

هماع كوه وا ذهابهخ ريثملا خفإيبلل »اسياك اعهه « ق دم
هننلؤؤنو اه ١اهب امنا لهي خئهلل نيناو ةنيهم فيا هيو
ههخزغ
،ةهمتقل١
ده

..هنئمطيو تاعقاو ةنيعم ينسلاو مسأردم هلام نا ومر
هسإزليو طهعو ٠دتليقاللايك قهحؤآصاو ههوجو كئلنغقو

يتهأه علقم سئهعه ولو اص يده دضع لسنا ههه دكاو
هنهو
مص

هط يحم نا هقه داو طألصق ده عو ويكا ده٠عقسل مه ه

قنو اعننزاعيا نم دهرلنلرسهيا اهنم خهلخحمو سادو
قوعت
دفو

تممه وحنلا الهسو اعئهو انا مهبرح ى.يةنو يفعلا

ونهعىفا همساب د قهلا يو دملهغن وهععرمق افخهمنثغ
كيأ اله ملاعها ةيهلا ىهيمهاو متو ةقلحل ىفا ٠إانعف نئعف
ةمهاو

ةهساو

لع-س »لهجت سه

هنأل هايو امم ينسوإخا يؤمهح هضعنا ةلسرم وقلنه
وسه دليهو ينعلل ٠هدوههرتو كلتو ه همأهلويرارهخ

ماه

هالم ءعيبث هلعن ؛وغههنع هفةه كلمو وهيبسرةف دنثي رنهه
دليه يدخ غامواو عسوتلاو »ينناو ععه هعع لاوما د
سالخو ولع ههع هل اعهله داو يناه دهع ههنحلح كه٠نههنلس
ههمممنثان
امو ىنهثعي  ٢نوليا ناو ههيودفخع نا رطا ههمهه ناي

وا

انيلا يتخون هلعل سحنو أبس اعهوحر قه رس عه هلل لوهلا
ممه
اعلقم دحاولا اعضو أئهناط وا أحهلوغعم لهاو نا هء هدع فص
ولو ىوذ نهر هعم نا هلع دو اعمنت٠ن ه ام قاو اهز

ععه

هلةه علطنأرحمل هختلهغو ينغ اعنقا اهو فهه ةحاو هك
رعقم
ص
جلنالاا مسقاو نعو وا هسه وأ اجيسن ققخ وا {ههجل نه
هدلبو
سابام

اس ي رببط نم هلاوز دقاوهل٠عغ اكو ةبع سمزهه
اف قبع هطأنا اه هيولق قهمه هههيع؛ هنخو عاقيإ دمإنحإ قا

لهم ةكم اعلخعوا امو دخعرللهه هنهو اهو هنانب يبحهئ ٠ومو
يبو هعسو ص ريللا ىفو حهههلل٠ع.ه نوه قا جل وغل واغهنلا نأو
يته٠سوومانعممه دبعو اه ىفو ولخ تس»نلاه ههلهو يهل
وقي ةقلرو ينس ناسغو جيا نا حه»ةلادعرصض

وا

يوونلا ويجنهههه وأ إظخ ،اص وأ وثمعح وه جل هاوه
٢هغلعهه
ياه
س

عامهإ أه دنيىهبههي سهمنحو خعع نقههلنا

مناوئادو دأويف تا«نع قنعو هبمأداويه عإه وا يعلا مهاو عا
الهاو ععطقا نأو سا « ساه وا ضكاه ناو مضه
هانحغوللخللها
امم
دو

اموح ههلعو ٧ن»س نبء !اننوري ة٠ناعف
سن واىننجرط ههه هنن هنلوهخدطتب ١ايه أصحزوع ماحمللاهلا

هيضدا
هبؤمنح

ها -اهام سه
اقلهملالفلادأوه عاب ؤلونتو ةكس إههس توص لحل

يناو ق،أه هلل ألخااعهلعولهلمتلا ساك يلو دع هل
هلولده
اعأينملاهع همههعو سافهطانعف امو ده ههمنمتلولخحدا

نا

هل لعف ،لر د ةليلق ناو عسه»قعا هل هيلي ٠انحلعن،إ ولع
أجاه
جاه اعو هبزل  .إظخ وا إمبروهه ناه دعأ هل ةمسلا ه جارخإ ايو
ده عن ناو كعآ هلو هعنم قا نسا هب ه هلهج ،

اباب
كينيلا
ينيه عهدنه متباهمم أوغلخا خفهلانموأهج،ؤلاو كه مهو
هبامادهط
نانعهؤلاو هو ئعهرع هني انحيارلنطو ءاهكىفا هحغه هبوثلخا
قعهملألحما ناو »هعاس وأ اناجم يف،ورظذق همهن هلقتسم ناو
نمآهف

قدا ىنعي اي مقس أبنا ئل،و هعنمتل وا لجرص هل نا

اغبيبنهه الو هف بوا« جهو إمبراجإوأ كهحي هاجتو س ينسحو
وارمسث
وسهع
به

جه هه ام كفأ ٠١انحف عمو ؤعوعه ع،و خههلصل وأ
طأصتملومو هه انل فاكو وغنخ ةريسو هويفس»و

ىفا ةهاتننل اسط نىفوف نيو اسم هأنه اأنثتو ضاقناو صوهف
امرسغي وع حهط وا ه،مق هههحه قيقسه عاض قغروهحو
نعلاهيله
واراخيه
دةهظ

كل ذه طهتيوعه ولو ىعت كصنن وأ يوالها نق
٠حضص هلوا ئهي هعوذ نع قاعا وا هقكخرعه ىف ىفا

هه اعإرح وا رخأ ههلعلتبرنزهه ملوا رنلهه مدا ع ةلقجثهانو
هايمب وا عمبهح «وهعهب وا مهلح ةيصوم با خهثصغه اي ميلعمبق
سقخ
ىف

دنع وا اضا ه عطنيلا وأ هاخإنق هعاهحا الم طههينا هف١
ؤه
كب عيمث
خهلي وا هدىفالتهيب  .عم وارهه قيض وا كاه وا مث وا

هثم -اله سمي

كه

 ،حل ل در

ةهجل وا عضنف اع حخو وا اهمليل ععه اشع والقطولؤا
ع
 ..دسواس ج
٠
.
.
آ
يمسا .
٠
) هههو  .عن نتن
إولبراه دازل نا يوع٠ه ل
س
تئ

طننث قههمتو نا هيء أل،ولهازلو ههه رةنطقا

٠

ب

فتأوبهدا
سعننهرهنا ألما
 .زا ٠
همب،اعحإو ههايمو٥
و
رهعحملاننن اهل
و
٠ ...
ةلع  .دونإ ٠
ملوا ضثعوقو هطهإو »ولخا إنيناتئ نك
..
)
عضطكل
اهل  . .كسعذ ١
و
ههل٠هغهت
}  ٠ههه و
عو ةلحنلازاوج مهلاه يلبنلامه وا انا ز
٠
مهأل
ي  .وع ١ىفلوطام حهغه إه،ونلا .
عنمو ل
س
،
ام د نالع ىسأ خنع هلو ةل١ ،هحرأقه عسو وا
إنإثئثوننن
تا انتنان

أعنلس ةلدا اهنم طهلاو كعحو هتاهإ همز،

٠

»٠ا
ا ٠
٠
. .
تعلطأو
٠
اويا ىلع ععع »لووا كصه  .قو،و يمحو تإكا
إنئ
اهناو
ععغهلنورعام
كاهناو
رجانهلا
االيتهه اني نيلا كلمو
٠
يباه
٠ع.ا٠
...يه
مع
هفاثللمرنسنسرونلوحهههنلا يبيل ل
.

ىف سامنا إو يتهحوقه »مهاو

) إنزإن

.
اكولو اهم ي .
..
ن١اعهلعه إ للينغي و الأمنننن
جل سسه
هلاهح طهضه
٠
حتلع٠،سماهل  ٠فهله
راهنلاك.الدإ ال هلهجل
اجنهغهقههقنولعو
اعكإه
رهق
سي دلو ..
إ
ع
ومس .
عضت
و

 ٠سلمائام هحاض» ،يفو »مقط بهظغ

ق  ٠إنننبن

أه آإإن يغو همباس١وم هتهجو مس حهئاه وأ عاعهيلنحه عغعإهضو
وح
٠
،
٠
جع
و
٠
عض
.. ٠
هسأروعهقو و ؛ .هج ن ( عهه زاىنا هلو ناوهلا اهو رمنئثئن
إ اهل
١

»اهحنم اغنهك ةوق

ه ) ام وا ملسن ح

و .عء «

انإك امي اععم ذا اوه « هعغهدحاغهلا مه وا عاعحرغذ أ انومن
٠
ومن
اعمو .اعلطا
ق،ؤلا
ج ميكو
هئل١هاو،
٠
ناموط هز
.
عوناههم لمنه .سا
مه
رتد
و«ك ٠
ىلهه
مهل وا ام عمل دن ١د كهعل قا اععتهيزي عو،و إثننثننلنث،ا
عا
تآ جع
اناو .
ميععه
،هوهههر،اهمننايةناننح و
٠
سنا .

..
ة

أ

جناع -الال سهط

زينخنا

جهنو حلنم حارعأوحملرغتهاو امل اهب ،هوهئ ،هه اولو رلته
جاخه ،
رصي
قاعا هقاعه ؤهمنلاورياه اعنيزاو ولوزه٠هو ةيلحم

أ،و

مهللم هنكو غحوو هل يوهههويبنتهل سني كو سيلو عهن٠نو
بوهمثو
عهقعو
تحملا

قنخو اعهثسنما مهاشخو وينا هبصعو ملهو اههوشو
ةهشدما يماسو ام اسق ةهختزهه »رحو حئثمغل جأنقو

ههلعلمو كعخ دنسو هرهظ ام دوخ صاعهو جلن١رهع هيقف عهه١
ولع
ةنحملاو ونيهنلا همدخو سودمهو راهو ولو اتمتطجو

نخ،

نوو ،ومملاو ينس عسو يبلعهو سن،و يفو قاو امهضحو دهمو
،ههو ن١رناو ننظهلخ سنو ءاننخكه هو أخ سا
}اورساو
ءام
رصي
داو

هدوع ،

٠

قش مياحيصؤحمل دنه ث»خأضج د يك قاو اه.قل يتس

هدا قغهو أهعع بهو مهلهاو حنس عيدوو ممو دن انينا لا .
اعغمت حعسنعرعهتارو هعمنكسقأ سينو ههلعطهذاومث ناو
نيهجو ناو قائهيب ئىققنو جهنل ةيوضعو امنب نا ص،ا داننك وجرم
.اعمجوهبو نوصو قمعودانمو نوعو نيتاهو وجل حهصمريخ
مهوخننسواأنه مهو هأ ههيهمتحو ).هو ءاجهو وهو عسهاهو »هه
ىنمأ

ر يروضمو ؤم واراعثارهل مهي عسا،و ىف ىهذ ،ام

نم قه ،عامإل د»قلارهنث وملمو خلننط وا ماما .حصنلا
ونوم
مامإ

ظو كقإرن ينب ه حاهاولؤد١رس هغهاس اله قلعتملا ىميف١

ف»ييجنههللاو اايفم٠٠ن وذاوتو ده ،برص مهو ناساولاوبرهنفا
ؤسوسحنو ااو»إ ةثجو )اسو هملسو .رحنو إلهاقعو إههاعو
إط،و لهاو ؤساو ناذهو هل نيل خصا نسا اقضع
قأهو

اقلهع
افو

لع -اهام سه
« «لعم ةلهله ومو وارععنت يدخلهإ المعو قلح

ي،رععأهلوهل فنعا خانمو ولع دفص يفنعو اعحمل،و »هه
،نيداوللو
هداعا ةجو حغصولخاأ اههإو له أعح ضوهنلاو لةام
هعههنيو
باقلا

وا ولا قىفوطلاوبأ عو هنهها كاق»لؤا ولع مآ

هلمع عهعهق أل،و علو قنخ ةلعقليم هعهو وجل ينو إعهوسلج
نا هل ىق،هني لك » هبغه نهح اسعخ ١هخهو ،نمهو نهل
أاعهإو
اعنمو هجاو نيتداسو هل وا ولو ه هنلاهع ،هعهح عساو اصهه
تئعدع قه٠سط هلهاو نوخي نأو هدعي لحنلالهغ
عخاأهو
ععلا نا تطلتخا كعه نسحالوله يلو هه»إ ةلهله

نإ

هلعنارايلصتمثولو ىوذ هسهذدع وأ كاعي سمهن الو سءمه ام
اسا
ىنيننعف٠

ده ينمهي اهعحانع صنو خههلا ح،نأو عامةلال٠ه و٠ا

همساةلاح لحملا وا دلنف وا ةل ،اههعن دمج لاجرو تكساو
دهله سه،لو طأضلو ووعلاه ع سوهلا انا نصزوتي

كي

سيقءإ الهسو اهو ىف هبولحمل ىنه طهع د ادهي هسةلا امهو
قجم(اورهشاه كف ينمهي نا سانم ملهط ينهو اصه ام ءاه
اعسض
ولح ساه تقلا ان شأ اهل «اء ثراولاو جفلا ونو ىن٠مخدلون

ىف

طهه كعما ه نيحنونن ،ةل ،دمحاو نهي ةنحم ه يتاس نامونلا
إراعذ
مهلاو اهنول ط.سن ١ؤثسعوريماي اليه هعض مضواجو
اصههع
اعلهي متهاو حضاو طمقه هناتخو هتوم ،
و
هلو

نههينا
د»ا

اباب
قههخت ام هل ىههمل ٠يمامه هللا وأ هياهمج ه»ا.ك ريامو متاو

د»اؤحو خطهعويفهمهاو يفدهو دب،إوإو ديلاهيكو  ٠دعقخو
ة

نآمهو
د

ا اه ١سهمل
ربساو ئ،رألافرو منغيو هللاب « نأسا رن،ئلعهأث

دنه ساههنل رهئهكو دلذ ١ديعأو كععو ةلعو خعع دللا ك نأ
الهل
هلياه }ولخا نحأخو خهأو عملو نا ىوذ هللاب ؤبيعأو ،نا راط
عو خماعا هللا ننلوح ايل ةلع خمع وا ينعا انيع
هممعو
عهعكاو اس هللاي امتاحو هللا ،اععو هللا هللاو عار وا قهنتولههحم
ط»خ)و ماعو وا وم نيمل دعومو و١نغطلاه ضحواه

ده

اه نأصوعس هتاههخعسهنلو عصهد١و ذنحملاكه ميمعتلا ملهو
ة٠ناقاهولع ط كسهعي ههعرقهه دو عبن ه دللارهخ ءاغننن٠سىفانو
وغل
مهدا هللا عصهنا ةهم نأ ءاههس هللا وا ةسمه وا ق٠هغه دقع
ينفو

سناو ويه ه ههيتيا ٣لصنناقا ويوأحنل ىوقو ىسني

هجولاكدهفو هه إنسناو حهخ هلد وا نأ هلمهي هدههن قؤا
.راهنلاو ه خعلسا عاهح يو .اناخأ هو يتعهياروسأ رسيب
وا

لاملاو ولع كعهدإهؤه هننلعهاؤ ياوا ئلعهحه

هلدا يرومأ أاعهإلنؤي هنع انل،حثمواس سحثو مه
هنس
ععثوسننللديو نلن وا هبحت وا نكهر أطخ ععاه عصههانض وا
سوهدر» راحههرععأرطاو ةصؤلو هنفو هلها فصنلاو
اهم-وتسيلاك
ةمحلم

وا ؤقي حهعر سداسلاو قو؟ ودب هبنتا اه نهي

مهنا دهعتمو متحتلكلنيمثعلينيبافو اه لموكخيقا
يف

هدودقهواق هليتف سرطاهنئهقا ههناللناجو جمهانا ع

هو نههخلقاو يمهو ه٠نلهاو محلم يعوو هه هلقا ههن إهه
ةلع أنها ام يننأ رحا ولع سا هئآه نم هكلهب ٠هنضضنعو
انلصو
ةهععاناهتي٠خه ةينسو اه ةرامو ةئرو هط ناميا مهبولق ملوه ،هس
نح هيا هو موين ينهعمننا عه،هلراعه مت«و ملسأ
ههه

ههومنارهع
ىفعا

هم -اله -هه
جضو ؤهل يقلاو دا قصط رمح دنا وا ل

ذعهه عسو حمق وارقعلا هوف ههاراله وا دلاف دو وا يتح دنأ
وا قآمهاه يماو نياكو وا هقهوع ههه وا أده اهعمو
سزل
ام مهاوو « مهاو نيفقاو يتآمهاو »رومنلاو حوسخيلاو

هدح

١أص وا كعه « اره هنسلخهو ائهنننق ىلاحلا سنو سافنا
هنياعو
سماخلاوخلنل ١اجظهثو يفدهك اعقوكمو هعم ه د قأقمه ىيح
ه
هدههوعوو هعهلرماه هقأنتنهمهك اساد هيلويء
يفده

ه ىف اعهه٠ه اؤ ه٠نهحي وا سال عضئههو وا ر١يفإ ه

بوكو دصو اهو وا ىيظس ١افلعطم ه أهغطثو ؤح ىف إهإرإ ٠اققهم
آئؤط

ه يناه هخو وا عأمح نأو ىوتهه « طاسب دنعهب ٠ه هتأنم

قوهه« هصقنت ينوم « ةيوه ديحو هلها هدني هنمث » نسه
ام يح مهلع ؤلو يباط قهرمنا وا مهرس و يتهعكه عاهع ه
هلخعيت
ق
هل

دكعهو ولع كط ناهصهو ؤهانا صعهلاهو رنهع
قهوسهو وأ عزنل ملعو ءام دو ينيه ه ام وبمأ ئلاوإو

ههوجلصي عوجوهو ٠هغح ع جهنل امم ههه فدهل د لقا
عاوعهو
كجع ههونهه سنلو ه د نها ىفو رتنلا د ه دتاحهولوخعحم
خجههوه خعنناء املو هاوسنت ع دئهمأف اوك علهو توخا
بيصأو سقينلادصنو ه اعمس اضخيو بسقهموقاضلنو
ة٠ثاج،و ه فهخ د هسكع نانحبو هعمو يبهو حعاعحو ه ههه
ه

ىف رنب ه مهألا اهعنساوسهو ه قهلوس ناههيبتهو

سمهر١مههوبللهه ءاهردساهو امل ه د طنلننط وا هكنح
عاعه د
هلاحأ

ع د املاهأ وا اهمينغقكاه ملم هلوقو ينامي ناو
مهلاهو ) امعهتا ضع ىهو ه انعحدعذنآرك جلضل١

ا

هثس ، ٠ -سالط
وا
ع
بهنلا و مهلأ اعضو اه عههله سهز و .خف عجن أ
عمسخو
اعم

ءهص

إئننأنينن
انتئ
امبء
،
٠
سعرههعو اهبو سسأ ههنخا ن
لن
 ٠مج

وسيك

،اعه عاهو يههدا٠ه هضراعو وا يهه بء

سني ،

ارئمنمننننئوه ىف ينهم هلوخقهو نيله الثم ث ةمه إعنن
هع ههلع
إ٠نهعم إل و هعقذ
ههلع هلقا وه حعمايلل عو مع ٠

ا

 ،أئ أمإممهو هتهره العهضل٠علف ه ىف هننلحمأ نرعه دنانا
.
يولويو
همسينملك
لوسر ه د
نا والهو
ساضهو
ادهعم
ام
٠
ؤخن مه
هعهههه
امبراض.و هل
يفدساو
ككلا
كع
هينانف
اعكىفههلقه وأ مبءإرط قحا ينلع ك هف . ١دو قسي
ل٠ي

ننئ
ن
و

ة آ

.عض

٠

 .ير

إنئ
هم

..

ك
٠كحه

اثئ معني ههلع رتو إرط ولع سوميا زاعخ١و همدسهو
إثتن ههف ١ههه وا ه حعاهيب وا نأ سناه ههنو ينلع

ةمملذس « او .
هلع ه
مي،إه عسو
اماه اه
والعولوببهامب
اهل اع دف،إ
إنن
»لاو ك
و١ئقلواق هلع
هلع
اعيىن ١سا
زث؛إئ ٠

لل

٠

مع

بع

ك

.

 .ه

لل
دس»هو
يتوف هط
.د
كع
نوبوهبو
مضطق
هلراعن
 .د
!.ناتتفال مه
اهبهو ولو ذبنل
ال٠سنع
حفاص
سكعلابو يوذو
٠هبم.هيل
ادن٠

عله  ٠٠، .ب

. .

.

آ .

..

ه

ىف ث قلهمقد ىفو دهه هلمقاو د هنكسا  ،ردن وا
إنن
ابه كعه راسا )»يناهو ععنقنا سلا ههه ٠د
إنتإبليانثبنثان
اله إن ولو

اهدنإكي٠ن الاعف كمتو كي كرع لسرتسو .

ىف

٠نئي إنمل قبنحذ معمنه سلو هل. ،راوؤلوقلعذ ءافهاه نن
دههع

ز سنالئو ععع ةيوه حل عفثهح يفاههساهو هنحع وا

اعينم ج٠عهو ساه كه هلهم نا ي يق إقاك ىنئق ولع
خننتائننن
ععه
اننا ٠

يفاعمنه ٠حعنه
هنع ماعومرو وا
هل
٠
هسهلئاوأ مهييف .
١
مهاس
ك هخا د علخنا ققحو حبغا ناو يدووقه

ضدوغه
وهل

مس -اما سم

هعهبة

عسو .انس ه ره ه رنسهويل امه عو٠م حعخا سهلو

نا ك ونسنا هذهف هنلظغاتىبس دو صاهقا هه اجنه يفو
ساقي ٠انحغه مهاغحيلهنكو وا عنقم رمو « ٠حعسلهوو وا قا
هبقعي
كوه ينثخا هدعو نديواحرخكيا نيهو ع يماحملا هلقا طههه
صنلاالو تخه،ؤه «مهبضيلنهلسظا هلو عو٠ه هذهلو ع مسار
دسو وأ اما ىلاوذعقض نامر وا دنلدع٠خسنل
سوهلعهولا٠ععه
وا اهنع
.امط وا ةماهت ع ل دنهلا و هعبرضنا هقصل

ةلو

ههه دعصو ولع مهو هلوخحهو نياهنم متلن ه ىف هيينن ١نا هل
هفص عاهفهو ولع هسه سهيهو ه زنل لنهونالملهيأ
حتونم
جفء هل يتولخ خهلع يناو اعه راكنإ هلعهف هيلع
عككلاهو
انعبو
اهبو

اعهأ ه ام متهأ ةلدا وا زوعثلا أئهفقفو ه هباعو لمو
ه القح وأ طسونيوحؤعه ه يفن٠عج يفكو معو ىمحو

يناحهن وا هئاسذرهعه ه قهوبئل قاسو هجولا امه لهنا
هننسهخه كص همها دلو ههله٠كول ىف سنيا هنل نعلنا
هدهح»
ه٠ه
ىف

هتقالعو هه نقيو» هلوقبو ام دن٠هده ريام ين٠هخل
ه حتقنسننآ ٠جمميو امزهإنقا حنلننن ك٠هح إعهق مهلو سف

هنطوم امه درلمناتنلوغنل اهلها دقح يباس نتاقللاهو ه اند
مهأ
اه

ائه٠نه لل به د نا ولعوهد١رطأ راتخا امو داعنهعنا

هارن « هجو متهم ع خئعخا اعهيبو املاع ع ام يتهج دا
ين،إي
د نا ذ،أ مأل سوه ده اع كوعهو اهل خعه اهلهم ينآ ه

ىف

ذخأ كم و-راودا كمنتطزاح ينا امول تماء هنل ىف تع
ىفونده
هل

سهخقا راسو افيص هلقا ههرناي عه ياك دنم وا
قمل» مه٠نلأ افا كللح لاله
ل
نعىفهنألحبلاه هعيح» نأو

٠

م

و

هء

١

 ٠ .ة مم بربثرر
 .ال أترتن ك .
متعقاهمةنزق
٠هإلةمم ه  .وسه هبس
 ٢ي أينكه
.يإثإعن
ءهتإإ
ارا ك» رتآ٠ا
،س..سمت٠

ل
.

تر،
د.ع بإ و
ع٠.ي ي
آي،.
إءرت٦ىج)ال
هإهإن .
ا عشوم (اكن.هء ،.ع خي ٠ ( ١
يف  ..« ٠زثمبرتع

لرع، -اغ سه

وم

ههفضؤق« ج هنل هادها هل هلو جهنلا أهط مراؤلازهخأق ه ال نأ
«
و ه را،لوخ ،زه-ناه قنخو مهدلاه ىفو قق ،طخاحو

جيهه

هاحأنا اهناو هو هه ع يلاهأل اصطهوه طئاح هو
هئيهقل
اعظهيحمل ٠مت ؤغه اعهوج سأو وا حعه إمعاسه نويم

ىف

ط وذاوقحقا امهمو هنثهدحملا اهسأي ه ىف اعنخك دلنقو خخا
رصي إ ،
ن ئ ٠ال

مع

.

هبارت-رعذلا ينس يظم ولو إناسص ناو لاملاف وسر

همعوهخىرأ قغم ييخ هنا هعنهنهههنده اهنأو هبهي ده
وا
هليم ةلع حثسةهنيوا سلو دنهلا ههلو راقهلا عه هو
(،قلهملا
هعبطو
ه

عيفو ذفحهنل ١امرعنه ههغسوهناه هي هنس ماهمئه اك نص
هخغه فللين قمح خنههئ ،اه ونينا اه هه اه ردهم ه لهسو

اله وهو ،اععا هايو يتهجزهه دعأو س بصنم ال خحمنل
ولع نيعم خجلاه جمه-ناتمو الو نىفوقه امو ونين ناو
ا٠هننعم
مسرو ةثعبو هلحمل اناو فقهيلس
أتمدلعاعهععولوسعووهغو
سسأ جيا ىنعهو
)»نايناو
وأ

مثو ههج ا،ا ههاههلاعهإقيه
قهه هيلو هنعه سأو هه يلعخالمو همسرم ام

« د اهلين وا خ٠وغمنلا قالقا عنطيواحنههه وؤعومن» دق،دا
انيععوحمل ههعكلا يهجن إعيه سحاعحاقا الو ينثل هه يطعاو
اممهيقأ مهعم «ىهه هني حهإمو دنع مص ردصلا مهملاو
ؤمتاو
يتهه٠هلا
هيلع

رهههل هنم ؤلو همبقهل قهخو دم هه يتاو مضه .ههنك وا
وا بط اك نانهه جل يني اضههه دم ىنقهح ىوق امو يتح وا

وهبهانا له سعاصنننعج هجيور ه حجالولعغملأ قلعو
هيعسو
ىن٠عسصا هلؤملسايهو د سا ولع عرام هباها عهاه»

هعع٧ -اهه سسه

اعععهو

عس»قوكنو ىسأو دا ممعيل إلهغه سسه مهاس وا اسانلا
رماخا
لاننو

وخ ؤههطا كهاط عههه ام يبلن ه دأهعملارنم بو حلص
ؤهقا لوا طحقلا الو وهثس ينوعغع هعرو ىسأو قلهه

ؤلووط إر،اط حننالانك عطفه مامتو قاض هضجقنلو هلوا رععه
ؤه٠هبهإلو
بيهوو
ولو

قاضو همزه ينلو ده رعع هو هومن مهحتا يبنههك ع٠هغغ
ىمعا نديوال ةنسلاو ساو مهضوههنت اسانلا انوس

ههس خههيا وو حسه ١هئهة سثسو ه هنا٠هط هتاساوم ناو هتاه
هلقا
اواف  « .ىلرو ه هناسل يناو »واف يتب هضيرهو اعون وا
هلعجقتعا دع رقدلا إنالمو اهردي نقهواق ولعو ةروكلا
وا

ه ين جهل قنع ولع روما قام«الئعو ه اق ١هبهي

هما اهنا عوهه اعو هضلانك اهم ينا عععه قهام و وا
يهاو
هبس
وا

هخدط ىفأولمونا نيه ىثهح ولعلصي مهغطىفا ىفو
ه ينام ه حصا وا اعياه اموووا د٠س٠هأ وا يوس ميك حلم

نارههرع هل هعون قا هكلم وا ةلع ندهؤحمل واو اهيهط انا
هعله
يعسلايساه وأ أهنل وا قاغعرئلوني ممالا ضيبو عنغهح روي
اهو

هههتحه « أفه ءاهخارعغمو وا ناقكصله ىوق سعتلا

يبجر أجلو ده وه صم اكو ةلع نسملا سام(او سيناو مضهل
ولهعو
ؤسو مهدا هيعو عههط اتياكتعةزاو يبيللا اني اهلهنخرهفط
سنهوهه ههندعلل وا ٠اهدهإ نا هل بغي ردصا اصلنسه وأ طمقس
ولسواناولعو اعنهععهناه وا اله سونيل يندخلنسأه نصط
ىنثم ،

لس، -اه سه
رباب

عالعها

امع
حعم
وا.

رايد

ةياهنل ع ينأ العج سلو داو ياخ )اي/اهري دهعينل ١نأهوىب،ههه
هبهنتا ولو ج ولعرناجيرط مهنقلي-مهتينطوو مهوبعال هك،هقعه هت
ي-اهرطاو نهدسهلادهةنساو ءاغلاو ينامثلاو -ماماو
ىساو
نأنعتو

مهبإقاو .هنيعا قرو هكنا هنارسقو انهو هببسي

عامإل نه ؤعكا ناو هلع ةارما ولعو ععهيف نأ اومه مثبمهل٠ععهو إئ
لحم هقسو ييبنهك انهو دونجو ونحو آهعو جيولط دهجو زههرع
هل ةينبو نانحو هنهباوووح ههاهكوره وارعه تهتنلوعهخ

أج

امو ىحنملاو ه هه اوه،و مي « ج٠ممع ر،دضننلهه
ناهاولقوع سنو ىفا ارطا ال ه اعلحافم عهسلأو هوناو ذنئحفك
ينجرو سمأو رصانو وارنعهيلمهم ةإهعموهه كي يأر طينو هض يملع
دنهلا
ععنهفهعطقو مهطاطره.ساو هط هل دخلجق هوعع ناو اوممع ده،إ
.ابص
مه

ىنمالاو ةسيناو عهفهرامث ءام يتآو إقأرادهو نكهب ٠اميلس
إو نيي عععه اس ناو وهسه نهحملاهو يهحرهغه قيمعو رهنل

حنؤة اوبؤققناو حأنؤعه اوهجن دا يوخ اسو هل سفن يبونلا
هلقا

لملإ

هم«يط ولع عنحونهلسملارنطأ أنجلقهف »اعساو »رثن ال

نل،

نيملاسرإو جعل ههؤقسو يسري معأرمو ك ه لهج

مث

نيأ

نأزاهمو دنه هحنلانولسطا دو اهلعل لهأ اه؟ار٠نس دا
رلمه
إواهثغ نا ىتهزج هنلعأو مسارطو ملبهل وأ لهفاثخويلاو همسا
اعئاهنيذنا
اينغ وا
ذا

.ي

ولو ولع هسعذ س،أولويسط خهلعرعهنا زاحو

كناعوجاتحم دعذ امإتحو ةيأو اماعهو امنإو اهيلعو سؤآك عقسو
ةق ،ؤو مينلكقاإنحفنلا رههتنإه طأضن هه دهمو «ل،ا.ههلا

(
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وس٧ -ال سهجل

مامأ

كعناولسولح اس هلام ههجل هلقا همدخي ،نكاو يو
ولعلخحه
سراون
الا

هسيهدا هلهاغلو ملوا « ه-ولعن جلبنا هلاقا
هتهعيعوو هلكآلولسو دهعم وا هعم هنورهم مهس

هإهننا هقس ساهو هه ععصهو اعد عساو ام قرط « قسني

ده

اسطاؤننئدرععوا ١وعسزودسزاهحأ ععه اقمو صساه قهه
ولع
كمرحيميسو نه سا ردهو ومرندا ى.غلن هنس ؤنعئو
ههعهلاعين ىفو دوعتن ءمههه اه حيراوقلزاهخ مضو نار ؤراسو وا
هجوا
«

سمط زيلد ١همك ماهلاو يف)او س،و الهدهه يا
دهلع ،اعجلإوه هنعط ايمهو هناث ولس ههلعاا اسو

ةارهل نعلو وه عجهم »انيمولالا اهيلا مسرنو
يبلسلا
كحعو دلص ايو يناده بننصه )»مهلاعفنا يبلسلا
إنهلسودا هل داهع٠مو -عادتم اسلاو عطقو هنيس عهصا و »وس
دولؤداهؤسو أنناحو ناو هل عمس اسوا هلقا وهتهلثه داو
هسهط

نكل درمتلل هلقا عاعله)لهافق ينا ههنيرني ىنخخوا

سردلهلو ةههق ١ولعلاطنا لدغه هكنا عهه همقع مهو
هنننه
دو

إسمزثغ »اهيلماع هجاكعنهاح ناي٠سلو كاه وا اهنةخ
امهم ربس ولو اولنتال هل أيهسا هههه نا هما يتقخلتفو

يناكنه ععب تننك ائال٠ه دهمتو ةهجل قظعوأحأو هس
بهللعخق مهههغاه »دمهىلاهو نإو كه نهدظم مده امهمو
قووغهههبهه٠يب اهعد وا عوم حعه نا يوني ولع عهنخقا الو
راهل
وا

مهياو ديس هسد» ناو النههسه وا اقءنه انهمو ارهسو
اعه ولع مها يناو عهرإعيهعو رثكو ىننهسعو سهلانم

ضههارصدم حنمو هننهل ه ىفيتا وا هدسجي مهمخن ده ينهو

مهو

همس -امام سه

هعهو

رباهو ،قهطاو ج،ولوافدنل هكيمهرخأ رسكو مههل وعو

قو

يئحومنننملطلنجي ملسم ولعأصولو قجدل ىف إن ،نعو
}هسلجم
هلل
وا امهس ةقلاعلاوء »لجل جههكلمو وفهي ندوط

انهاو

ينهلننك ولعضاىفا عرها ذخاو قنعع ناو اأهثئء ام يهف

هنإ

ىفوهليح يلحو»ائع نلأ هكنط ريطو ىفاوطخناكنا قهي هل
مجاه دهض ال ىلعلؤأديل نسحال و نا ي يسنننعس
فطللا
يعهيو اخ دقعن مهسورجط دياكو د هأ يتو هلو

كعه

جلاع عنخأ خغهه عةعتنالؤقهو مهاو ع مثا علولا ولع دقنلا
عععأقا ال سوهن٠نا عنص اهخثميوا هبو ،أقو دكهقعن
اساخيتآنععو
هه
ناثخ

ةعلقو »سم اصقععحمل }امناو ءاههنصل٠هزقعهلا

هله ىن٠.هلنيا جهثاو اه هه هلسرتو وا ةقء اسن او ارععن ه
احعقوهس
حلصا يناه ناو هطعهله إثر ههفاه دو عار،اولبراهخ يكيم
ولعو

ى،ارو هقاكهل ١هتهه ولعم هلاح قو ليه اسا وا سبل

كحع وينيا نا هلع اذهب ننعع اب ينصح هتعنل قاو يقح
ىتاو

صئعاح ةصنم ،كهدساه ينا سأي ولع كر هتنت

اذاهنيوغه هو قأنهحلدنؤدا هسهلو وا فتهنء ةخأ ام همهمو ممراقه
ه

ههوجعهو ينأ مهفء يبحهه هجو واؤهبا خئازلا نسحيو

ؤعهدا دع هخاىنخل مهلاه اساناو يتواعهل هنس هوحملو
تههولسا
ةيمها
وا

ختمقخ هل جنننلم قتعنا وانهلاه اهب هقه ةمعوناؤط
سه ق واققإ هه ولح امهن قهخنا حعه عقسإ كثس

ةمه دععسإ عادو ةينلا »ةفاينلا وس٠نقأ اسنو كعه عوقوو
هعمو
ردسلا .اينهم ىف ألو هنننهادكلرهغهم تههههن وا إدسع »لمو
ته وا اوافىنا ةلوونهواح حض اعبك) ،

ا
ةس

،رع -هاء سهط

ؤسا ؛رواناو ءاضيبو وانء دنهلا معنملا هتياعهاو هلهال مهاسيو
هليكو مههلا مااسههخقو عيسو م٠هلهيبصنكا ىلعو مآ
مولوك وأ انكمم اباسمإو هاك خ ساوزادهسو ةيلامو
حننيها
منهسه٠ل بضو دينوخب ههخل مهو مني دقح نجاودهطه
مهناهو عنحملاونهعظ سه ههراعهههو جرو هيمسا

ههملع

دناس نم ءارو سوهلا -اهو عحاهإو دكعيتوخعولاهولا

قه

عاهحا أمجولطفهو مههلا هعقاو جثهو هسهضدم ك عاض
لهلهو
دهملا جناو ولع عبرا ذهو هعم يلوو ؛وعهو يناهو

اهو

يتف هطخو هسهمتل »وو عهخو هل ىفو وتون ،

اباب
نيعن لض ا هههعل ١خياخه هده عقو اعععو اعننهو فههه
إعه
احههيمبلقو دمح جمهاردله كين أنهو مه،رهخه وهصخو
خضو اعلهلققو هنقعإو انعقو هاععلاو هنل ،اسإو ننلس
نيوعرص
عضو

كغعح بلو نأ كخ ،همده دو ذ امتهنا ولو مع

يموح٠ضع هنهر مك ساه يولو طأصرةنهه علو جلنا يه
اعهنمث هصج نعم اصنعهاوعو اهلوح ٠أاوهقههي نع ويل قلقو
ىف

مهيب قاو لههثهي ولو امس خ٠مقخغهبو إعهه وا الهب خضعك

كوه ةيهبو انلموع وا إهوق٠هع قوزلم مجاه زاجو
حههحذحيهعح
كعه وا
ماسرلا
سلو

هنعو ءاسنلاو ةيلفلاخهوهقو ةهخل ١ةعودهافل
هينو ةمج نم »طحا يويحو دهقات وا عنصم إل ابس

ممه قوتبرعو عنملو ههلهرهغنل هننهتو نيو يفاصو دسو
ةخسو
ه٠ئضضاه هبمؤزو يفأصهو ىهمو هتيزكرمو ه٠هسقه
ءاقبلا

ءاههاا

عت-س ل « سمط

ةجوي لم قاهحملا هانميب ع،هح انلكو فيجلؤههو «ولعهس ميقاو
لارنجو ةما اعنمو قه هرامعإ هنيع ىفو حنام محعه

هنلو

لخيىفؤلا مهتاو نسلو ني سل قهناهثهه ضاخو بقع هنس
دقعنو
مههااو هلقالهط اننداويوهب« ٠زج«سرهو هتاجن سضارتهو
ويمعهولو اسفاع ال ةهضد ولع هجوا يتنننقاو نا ههمغص وا
ةصههس وأ هلقادموإلهث ىيتاارةضم دققهواح ٠ساهه ناو
إغهو سنهن وا تماقأ اععههه ٠ةضس هنماو ينجو صو

هتنأ

هيهن هنأ ده وا دنع ةيهلا الو يوه ومو ه ىهنثاا ةيلو أجو نا
ك

اده هنجؤز هنهغها شيطب يىغبليعقرمو ققهاممحوم هل

ياوحانل»زانه دا أيهتي سخ ام،إسه تهلهو إرهنع سافلأقةهو
هنياهع ععولاهولقهقا هني»زها هتأه الاه هنباو نيه إجه
هترنننلهبحنو قمعأا ولع هيا رادهاو ىلويه « ههولسداله
وا د هنيت ردمووههه ارظعلله وا اعهرا وا ام ريغن

اي

دنفء امينماهو فه هنء»عل ١يناخ قيىفوه قتاع اس عو اعه ه
همسج جلفهلاخ حهنهمرهمف نأولاهولقه سنف سواه وا
سمها ىماهنا ةينا هو هددغ دلقلاهقا قديواح ساهو عم
اعنحيوهك »ميعن ععأحده ونعععملا ينعيو ىنمصرخدا
هلقا
هكيا

نيعنو اصنثهإ هه ىفو ىوععلههق هلعج ه ليواح

نيمن سنمقاو وا عيبن هل تلهن د تنكمنا وا يكف ننق»و
وا

متكهنك سننزنن وا ىنهنلننننهع وا يجقإر ععه وا ننمه وا يهع

وأ ،نقهيفأ اهملع عو نا همهف فعاضتو انلاه إو تعن هه
س١لاح
ائهههي
زاه

نأو هينزاعن ه را يأو انهو هدثهه ينونا حدأههه
امع هقبا ه
«
سيفنازعو قكهواه حقو كوهمق عننهح وا

ن ثةم صصتعمع مققندس
ثاءهت
عع،ميرب
(

مهعك

ادع٨ -أه سه

يناغا ب ة-هيباك معسدعرنغنقلو ملعنو انتح٠ه١
حهههوناههتسداه
ققذو
سههيا كقغلأ نأو وارسا همهف خعهكه يوك

يفو

لدعو هصو وكاو ىت هسه رتسو تلضويلمهلا طكاام
اننسوو
كطه عهيعنو ناو انهغها رمعك سأ يقاخو ه همأ ىنه
هبخنوهلقاو عمس جثنعو عامجإ نم سا ههكذثق دلسهلرهنلنن
عععناوال همهي وهقعط عاسذرههنع هههيا ةثعب لسطؤهاكلا
ةبزدهووحإسم اعينرهاحد دو ةلهسلا وغ يابا نهاه هناو عجو
يفوا

ةيتا ىف مهو ىفا ومنيل سو طبهي جهل اصنيط

هماس وبا « عقز ىفو أنالنحعي إهته ،هه صتحرضجيعم
ينغقهه
رومتلا ناو هدلوو نض ىثح ١دض داو اعله داجيإ ولو عله كل
كيكوإهدو قات ميخو دثعها اععهق دم دسيلذ ابننجؤوه انيه
إومنا

ولوق دنتسا ناو برتقا قهلا ؤخمن ناقهمبؤلا ه،اع١،

كاغ-او هاهلونت ىنهواسهلا ه وفعلا وا ةوهلا ةغارقخف
يقعانط
نئهنوؤل ينعه هلنالؤدله ،ةلعي يباقنلا وه اع يغو
هضتنهيوهحرخاح
همفو
وا

طزا وه ه لني .اوو ولو عأضق خلا «عغطامولع
ده يفده نا احته نتوه وا دنننل سه هبنا داق ىف نخأقا

نايو-لماخ هقضاعناو ؤحألالسنو هه عغرىفإ قنيط ولعو
حيرلل
ظصن» ىف١و كنإته تاعقاو نقجليفا ده متيي ىفو يفاس
مسهحنهوسأو
ههحه

٠رنهنس ،اغلن ولو اصدططتنه جأرنت بلو وصوع ناو
٠

عوصه عهمانع وا والهه يبالا هلقا اهعهولغيولخس
،وعثلاو
ىهني اهوهولوهإعلالههو ولع ال ههح» ىفا إراعف وا واههن
هه

وأ وايس ولع ينإ باي طاصلاه ١زنننل ده ميان ءاجو
امو عننه دياسل وا ولع عثرمنه ذأنتقساني عمقي اعل وااهيلع
ههغن

اعهدع
وهو

كع-ع ٠داس سه
ههلو افلمو جهنلاو وادهط دنحمقا هعه »أه ححؤهلا

هلو يفقه يلضئعاقا ههص مضل ناخو ينهملاو هفعه دنملهو
كاسهمنةا دا ةيلكل همهلا جاكفإو سلا هللاو د نا ره ولع
كصه ذه يفده ىفو حيراء عسماخل هقحو ،ؤهو ظعغه امو عيبف
الو »سه دقسولنهلا حقذاه هلهم ىفا ةاكذ
اهعلهسغهننهوبا
وننشاه
دفكلني ءةلهةاعمو اعي قهولو مهس يه

كغع

ده قنع ىفو ةجل تكرداو سهثه وا ييههل مهو ممو دله
ىهلملا
ومو
ره

هو يهف يفاصلا اههلهملنيوط ساو-ولوغناو
هههح رثسلنلو ةنر ضف كهع حفلهب هفه هتلاه هلقأ هلوه

اه ،ينقأ ده وا هسهعه اعلو ينن جئأولخءقاراس اهلع مهاو
يوهه إرو اؤني هلقا دلهئ يس وا هلوىننياهلس ازاجيا نييندا
عمقلا وا ط٠ن٠هه مه عثصه فقولو دههس له كله تقامولو
دقوطرت٠عقو
عهل
يبتاكو »وينامو ةمح قاو دب ن،ا طقهذو رضا ه ههه

جامع

ةمتهوونيسكو ان هصهلاننطمه امو هغهعه سس حيومثن،إه مننحو مني
عهطو »وغه؛ جاتحا اهعسو عو حههههنلا يقخ هتطاسو
اوسأىفا
همههلعه
اهقح

ييولع دعرو وأ يمسأ هضف ولو مرهل محنه امو
ال هرهد -رادتقاو عهصانيو هنأو عيبن ىفو ةظع نالعو

زوسزضب«هقلعنلا يطو عهغيلا ةهجاو فرعاو اومهأ اضجلأ
كو هه
عبىف

هلقا اولغن .أيهي ععلع ارهثحملاهناو هل صقرو

مهو راه ةقر هه هعغهىفنياهو نسا رلساه أههجناو
٠اسهلاه
حلملا

ىفو »مه عحا معنم ىفا جقمقا هلاه وا قوطي ععه

»مها اهلو ياسنت ه.نخأرةعتنا كنح رأنه،ن ةخاحو هدهسراحملا
نالظيو نيم ع هضجوع نع كراو د جوز سهها ٠همبءاهكاو
و

ان

حعهفه ل صللا
س
..
.
الا

يفعلا
قه

سعع٩ -ام -هط
طلولاخاو ةيلوللو اصلق مهمو ة٠يلؤل خجز دنهو متاضععأ

مهغهىننن،اح ميقلو فنعلا ه يوهت سال تهينيا متوثطا اهل نع
ىلوملاوسوق كلاه هباغقإئها ال دثهةهس »»عدمو نكيواق
حلوصها يلمهأزهعو اقاجلدواو لهط هو رهعلا دكهواه عضو
اعنجوزو يتوسالؤ١ل«هو
سوزلوماوضالحمنعلسهلةاو
هدوهجو ينو هتهغلط عنم
كغلعهو ناو حعه اصضوع

ولو

داو مهنه اعنطصهه اهدهلانجي عضو خهعلا تهناو هلقا به س
أن»«ؤهوه ارامقا نيأ هو اولأ يلح ناو ا،هكلواح همومه
نهىفا اع٠.مناي عهعخه سالالىفاو اع.دضق وا هنننمييو همأ حغع اهصق
بهه اللء ىمحنركقأو هدال هو ههوجو دا اشه وحهواض خهي
اذهلايح٠هعللو ئهعهاب وا نهمتطا ول هنيهن هيا إنق ،هبة اهعئهوو
اعيغهاوحهو جاخف عهغاط نههس ىفاو يقح مهلل كب يفده قأك
«اوهلخعه متاحو اسيق دولفنعقا منننبرإ ناو اعهانلهق ناو جل
اهثعب
امه١هص

يلح ليج يداو اجن حههإههنلا يترىفإه ضصسلصو

هراوز ميقاو اجن طسعاحملا هنطو ى٠نخطا هتوغههه هقباسلا وأ
طدعه ناو ورعنيل !هاعو وا .انإ حهوت٠هالمين وا مما

وا

يفاهإ ضهإ وا عهه مهنلح هخهص ىف جساه هل دفي بسحو لوميو
حع،ن
عغههيل

قترو ءأمإو مهو ءإوهساو رايخو قيضو منن٠عكه مسإو

عنيثهجإجو نط اهينعي خعهع ناو جههه يلخ هقعص هيلع نا
امارهتساجارخإو زهيس سؤو نا اهنطو هبقل ناه وغنا ٠نههحملاغلا
هحخأه ناو حقع همه» ولوىفاه ناه زهو وا مقع ععه هزهت
خعع

ةلهم أهحوساولؤداكه ولح »ويل »اه عهثحملازخف قه
ولو
ىفو ههكذ دهه رامثدفاه ه جاخ مد اعو إلولخ إههوزو ينه

هوس -اه سه

ولو

كصخ ةلومه ععهههنرهع دهمن و اساعه ميقا هقهغل كعه
ءعهوه
طنثو
وا

ناو عو ،نيلؤدا صنادوهح دنه اععسإ ص ساهجىفإ
رلما اعنمو ني ىوعحلهقو ويراه خيووا بماك يما

عغه هو امرهع نووغ هقلعو وا علو بقو ناو اره قب يفده
هطك
جمل

ه اصجوز ولو كعه ععهنللاع اص د نا أو هه،هتلس دع

اكىنم» وا اضنق ىه عمقلا السعيل اميك اعنيقنههنل ياو ةمج
دصقا
اهيولب عهصنلا اقمو ك ةيراج هدها كخلده عهفلاه هتمضو
اجنمولقيثمهامانبو يفصو ولع هيتلون سلو ةوهص عغها عيبتس
قا
هيعو
له

ههه دؤحمل الول دل هساوو أنها داو ناه ياخ كت
اه جقمهه هه ةق دياغمزص ة٠نناكؤلو هننختوا كخ ح٠صو

يوقالمع بتكمو وخهو هنئسلارعضزهذ أيمه عهو تومن
٠حدناه كاوه يناو اعلنهه عنينننخو هيا ام مها ع اعسع دفملهه
أؤهعن

مومه همأ امهنع وا إهقاث وا اهنع هح١وه ه٠ينلاه إك ىفو

اعهاص قب حندمننه وا مهمع سسللو إنهبضمنلا اين٠هه٠و نأو انحل نع
همأ
لخأو
دي

هلقا هعنه ،امنيح ال فهؤ راس اعغغمو كي هضههقه
اعلتهىناو وأ اععاه سهنههب اك هلحل اعههو همزلي هه٠سغ

وملهو يللخ هيلعو وارغحوا الؤدا اؤ٠مل وا اموفثج دع
هغع
يضمتوهوال هقمو اععههه ٠انبلالهل سم امهلمح هوهسل
عههه

جنا٠ه.لا هاهولاو جيومهاه ا،ا رصأ ههلع هفصو ولولمو

كعهوناطلس ردها قا د ونكوو »يتي هه نم نقهوادوههلا
يأرو اقلاهك علقيو دعلا نا اععج ج هنن ينه هببس معا
هيينقو هجوبو سعأرلهعاا اهعسو ةنحملاو ١ءأ سعأ
أههانكاو
دا هجا دأنهاضدا مهه انرو سمثاراحب ولو ةنلعوعه

هنيهمنننح
جهساه

ا ١اه سه
مهعاا٠هو ععقعاو اقهلاه اصهلعرنثنو اسانا عصنهفأو

نالعوولعو حمدا عضولاو دقعنا تلماو دو ععهه معهلى
اعفني وارعمل اللضم وهواح ىفو ةهقهق وا تدسا هي لسا ع
اععكع ولو اعغله ىفو آهثهف راهاودع دصقو ءاغ٠متلالهطو ساه
اعفلهالسأو ١ال عقا ،إنسقالضو كعلا »ةاهمودهحو هفل ولو
قإط اثقه دقعو اعذرهأنا ده حهنودذط هنيس« امسأ وه
اعغلهد مه،ر وهدناهص ولو هعهوملرنلهل هو مويف ،غكنلا ةنم
اموا

اعهإوحو انيلا وأ احصقاحنأ هط ععكا وا ىفامثاه دنم

داب ههقهواح ونحو ععفأص عساللا غاغس»و ١هسلنا لقهو
ريوعلحه نادمو ه،والعنسا نقيواض راتخاو اسيا اعهر ١ىفاو
قخ١وا
اتينح ساو ننخخا اعضم اناو اصقخهط هل اعنننهم ناو اهض
يفدههةحاو سهتعح ىفو امه دنجلا وا وها نم اعك١ه راتخاو
ديإوارلغه وا ىهو ةينغلاو حهنيإ الاكن وا مغط
كوخأئعنال
وا
آحعاو

هلام هعقوي ٢يبثايأ ئهرهغل هلقا ههبخعه »اهتخاو

قسعجرأو الرما دضو ينرا
،
،هاهخهعيرانع هنغاعيضثن قسؤهقععع به
وأ

سامنا إو إنه ةيوإاه سغقا أجرا ىنععاإلهها٠هو هبحس»وع

تسهتلا ٠ححتيطنت »سموم جننئهادكو و دا ىله سا اهجوز
همصخو
دثذوو
صهك.

ةحاهلخحو يو ةنيلاقسمت اصهلوخسله فاصنا
»را كإرههلا اادهخلو ههور اودلو هباهرا يفاصلا لعو

زيوم احا نخا ناو نها هراونا وا هلقا ققه يطخ
دنهلاو
يفاص

وهتتالوخعلاه ولعو هنلندمويبا مزل٧ل نعو

مهاعمهدنهيودنهلا ىأ أجل ضيبا اوعنم مهن خحاكق
ةثقلاخنلا
ةمىفاو ولعب هيا رينقخزاقيحملأو هك

لهو

يلهج
ولع

مع -طالم سه
جملقازاهعا لهسي اعلا وا ي عو.ه وا ه،أملعي يقحو

خههق عهه جهيأعو ءافو د عاعخ سا دناسو كهجو
هيلعو
هجامهاو اعفإهو امبرو امدزهو ةلتقو اعئههإو لهف

نيللا

هإشاكه مطقه يهلا ع«١اه ونساؤععاممثونحملا كعه د
املو
احعذودهو ناو أهع ه كعهولوههنلال،عطرعننلا كيا

خهه

ولو هو عه هلعجو سن اهلينل آه٠هه٠هي اميمحخهو كهنا ةمقههنل١
يهوه ةيلولا عغه حهضقيا هو أها ههدا ةلقلا ،قثهح د
يلخ
عهقلاكقهلا ٠أوضو ك .هه دعقو صها بهوهثلاو ك نا
هةعلوه٠ه
عهعلا
أن٠هس
ىي

هو ءأنرقريه اهو هوب ةمهبنحملا لحملاو خ٠هكا نيدهع
ج ٠حمذا اسلاو ام عنقارهنلا وا إنغينأ مهكالمأو

حعه ٠قئقال» عوينع هيخا عيمناو خععلاو اعفطهذ ةماهلاو

ةهقهق اهل اعهص يفأضو دع،انا اعهه وهولا ههغههه ناه لقف
تههلح
امدعأي واو تهله ميقأو هيأه اعهه دلو قئهيلجه قحملا وا
امس هه هل ينه هه نام املو دفإره ععه حبرلا وه لجا »عضو
اعهه ?.ينانوسح نيوضاو وه يفألسالههف ٠نا بهن هتء
ةدلجندوغ تلماو هاهقرلا هاوعقل حاسقجىفاه اكو ههلعرهس لدا
مامه رننجلو ولع سوف ثجلاخدن هيفو ؤهخو ه وإرتصدا
هومن ه امناء وا ههجو حععلالاح وا اعيرايه تهلحو علط وا
ود

هققايقا .أ/هماهس اه اادظني ،اسننل ١دقأقاو ىاحعهمتوهيأرماه

رن واو هلو هاندا اعتهوه٠غه ده يطو هفطو ةيوهللو دعبا ىلع
أعنت
صو هلا عاننلالهل ده ةاص دنؤهرومهجي هعهو ك دوهع
ونخهلا
عاو

اععمو يتو دعههع ح عهيط علولا ولع ةيلو ي نعل نهاو
تاناح «
ا
إلف ٠جث اعهلع هدعو اعضو ر اصهؤز اميوونححم

ة ه هه٠ا

.

ه

كع ١٨ -ستج

هثلؤلا

سأها مض ال ةيلا اعهلعو ه وناسو عملا اله قهؤ  ،وأعه
وهب)هلعقإه
اعهله
يلحلكف
راتحملا

دهطو سص،انا هماعتاض ولع راتخا ضا٠ع
ههف ١هه »رو س ناه ههنرلخف ولع ههومثا شع

هلقا مهلمو مهزه ةيلو ولوق ةنهكلا ال سارههنا نه ةيلو و
هدوقع٠ه علوو مهارومها عله مه سو نعلطدا ىهخهلا
يفاصو
وهههولثدا علؤلا هلامنو ،عوعل يمحملا اه ئنهنل دو ووو

هد

وا دصاولعو ه قا »ينلا ينعملاو تنهقسو ههوهئ -ودالاكو
عحهع نا والعلل نم بننن وا ام اعهقن خ٠نقلأنا دجنم هعسو
عهينك
٠طهيط
يف

نع دودهق عخؤه نم عاو نه عدوأ ال هليم هضنهحؤو
علو حهنهكمل ١ي،اناه سجر ىتا نيوا توب-نوملسو مهنأ

هولحولو اعهه وا الام « هنينا ولع ههجون ساحهرايخ ةيمهو
هنامإدهع رفو سو قتنو اغقغ ١اعقو « ههنهىفأ نم ءسهو
ولع دنههعلنلو ثر ىلوملا سينملا ىف ةيمها ال سهن»منيهههلا سةهامح
خه،نيه٠ن ،
رمنتالننب
هن١
نهعدها
اهدص
املو

دطو اعىنصلغنل »مه بعلا ظفو اجغلهه سناه وا
هقسو اعناص ءارتههن١ل٠عط لامهاو دا هنسف هيلههن» ناكو

هعهو اهل  ،ينل لآهجز عجو سؤهم اه مصين٠ه ععه اعققع

هتزهطبر نأ ساي سنههد ١وا ههوقعه تهةضو ،هلقا ريهم هنأ ام
ال
ةدعلا سناو نتذهقه لأ دظيسلرل وا هنثهه ٠ولو تلعج لخا د
وا

اعدو هخهلارض »صو دادعا اعتههسن د ةهجىه

خنع لهط داراهعهكا صهخرمخادق ناو قجؤمه ليق
اعله
مهطغض

أصبوخحو ساه لنتالوخحيه اعدو نا امعطو ١نهخاح
هههه «

لصه

رصق

سعع٨ -هل سج

هتناقضسأو لاسا فدهلابو ،راخظ الهت وم هئامو هفلحو
هنههعنتو وا ينعي مهملاو رو عقو علقي روخ ي

أنه

امبو هلهم زاهو ؛رؤط٠ن مهعو وا/هالوم يههك قاسو لض
نا

دسؤل ١كح هو بوهئه بء رههغج ينمالا ندلوف يت»ةلاو هنم

وهأ ىفو احعح ىتإو نالوخعلا سل وا يسنا نا ناو انلع
ىلعو
ههآهج سلا نقهنل وا كيع٠ن امايا طغع وا هسهذدع سقهو
هضلسق
نولأو
ولو

لا هاووإنعت اعله ينم اعسهذ قههعمناو ةبع مبوخعنلأ
كعه »رهسلاو مسح ام دزح قعه ءهولأ نلأ نا لهسيو

دخاواهنلعي ولع مهألا نعو ريسهار،اه مهال نا عله قنو»
إ
ح

اهزهو ةسلصهئو نا تهه ١ههمهمنل وا يقن داو لعه

ال مهنا جرمو وإنععارهساو ليهل رقفو ام ؤنئعي اعلمم ،امةنا
يلخقا تهلهنتاقلسهف د .هه يناو كصي }اهتلما
ينيدلا

خهصضنهل د وهين عخو هتياصو نقهواح « قله هيلع سفوو
حدس

و ه ىبص محفتو هىهوه عةحقاو يتومو ساو أهمافإو

تطأضو ه قلخ ءايمدمىفا عاهبناو انيبم هو خههض ناو
أئعههس
رلسو ةمأو اههنمؤنرتاو نأو ههمهأ مطهه يا نا رقاو آتصههس
حننهو

عاحا فيهفبولازاب ٠انلزك وا يهىأقإ اعننهذ نقهوانل

هنمأو بقذقا نع عبرو واراغهح جنذق بارع إئصناخ وا يلقم اهمه
همطاعساهىف١وضع يناه هننه،ن به وأ اهب ىف ادهي مك يفو وا
نا
وطخنل وا فيأ وا راء ددهن وا اعيهسيب وأ هطعي
يوالوسعضة
وأ
ععهعه

حتفف و١طذا حإز ولع حغسشسهم وا وئعه
ىفاسإيع نم م/ةلألا نعرضجلزاهو دسلا د ههيوهثهه
.

ع ٠هت العفهزهرتت
( .
٣

هلجطلوخعلا
سوصدهلب
امهيأ

هثنم ٠ -ه سهط
دا هننيمفل ١اني هلهجو اصه ساصنامسكا وا

هلع و اههخحا وأ ساهجاه ج عهه رافك اععاقع وه وا

واهو نع سذا ه ذحهوهعلا كه نهيأنما ونين طمنل وا
)لحتل
ناورمو هنظ ةنلمه ىمخطا وا ىعدا يفاص دنهلا

نيوه

عابودو بهن اهععهيب ولعزثكأو هغهلاهليوافلا جهتاو هل٠هه
كعهلثطا د عهإركا وا هنايإنهمت هققر جهعنك نيلا

ه

هفاص سو ءان.نلأ هكلهنت وأ دفوهحعىباعه وا يتأي ناو ءن.ه) هنل
هجوز
رهنلاو بقع يخأ نأو اعجىخا ك اماه وا قههت امهنع
دوقامأه
عله قهلا هلو هو مألا حهذاقلا راخدا اعن.نهمأس٠نه

حقهق

حعه يتلا وا ثيهسأ امأ حهعنلاد٠عم ولع احملء ال نأ مقنل ام متهت
يخأ رهعلا ده مدهم وا ههجلةهو طقهي دياه ولع امؤزأقأ
هتحاورياه ومو اهو باهثنلا ياو ةمقو هنرصاه عملو دعو ناو هط
ويام

ولعو هننؤح علو .ويلأ اهمها اعلو ه هجولا جيامو وايهو

ولع إخقامو هتوط وا يفأهه دقاادمؤغهنت يفاصو ونلولنهلا ةن
ونس مهلا رحنو عولعطادهجأفلاه نا هههناك سؤؤلو انديا امه ا،إ
رسأل وخهلاهلخ،و اهل يفاس هودعأ هعدم ههاغه وا
امهلعل
هكخهلاو اذإغط وا اعجامإ مهمهو عهغه دلهي جمعلنل هنخمإركو
ندوحىنضو ناو هأ يداه امدنع وا د ههؤمه
دلعهلخ،قاهننهكاه
هههه
وار١يفإه
نا

تدها يللا عجو اهاالهيبنولا قا ىنعح
جئه ىفاو هبطته مه يلحقا ةنوب هو يهغ توصا هل

ههيولكت مهألا حهذاننا نووه يناو متينولههه يخحا هل
ددها
ملوا

عكلانأ يتدالهوولا ينهطيإنمو هخإثا امو عههن ،رارب
ىفو الين نأ ممالا هنت ههه يلح قهلا ام داري
يننح ةدإلمه ٠
يتاه

ىيه

يا -ل ه سعه

ا

« .لدنل حهاا سهأو ١أندننه ولع جيومهلأ دسغدقه ىف١و
٠
نافلا
ع »
 ٠ىهو
لع
ع
اعقاو
٠

ىتأو

صوؤين قعي و١رهقلت هل اعم ناماع علعمثو اعلعه .

خا

ناهأو او عله ةهقهق ومآ ٣ههلهملثم و
يفاسلهنيلنطا
قحلابو
خنع

اءأزنهنلا انتغأ هنع هتهلحو صةادا جمها

وتطهها قا لطملا ىف مهلمأ داو تملجت ههمتعهفكه اعم
»نصو
همهفل
انتتةلهني اضوع تطقس امئثو اوك ؤنوقا ٠
جاجيفزاهه
مههدأوهلوعلا خقع ده ىسروء كب ي٠سو اهو

.ما

ا هلهم هتآهنو دانز سهنساو ىلهو»ه د سوه
 .يعمو ..
اهل رنيه
ا.
ل و
٠
٠
.
وا
يفوه ىفا نا يلجرل٠هه وضجنحو ىفو دامح إئه »حعه أ
ملاسلا
ههه.ع

اعيللو ههه هه٠خ٠لنو دولنهلاويتهقالجلهلا دثويامي

رنكعنل»زرهنتاو وا د ومأن انهر توبا هقخاو ومو مهألا
،هديوام
سواه هنننبرم نيكو ولو حعه افلننثنينئل
ل
دنجلاو
وا
. .ةئ
هلهط
جضود مهنما ناو عجرم حضجوع حهعجه ثثرائ عو

 ٠العم
أ أ

نيوط هت،رو ةئا نالنهلأ ؤصؤ هلو نيجنا نا سوه
ويبمال٠هط
٠

وا ىن٠عسأ اهومنه ههوجولهل املنهلاضمو سثنه ده،

٠ءسه فمنن ل٠قط
هلثم
ن إبإئيأكل
اعهه هيسحهلاههوه،واصاه إثهلمو هنماو
اه
ال
ال قبط بنعلاو هو ساهدا ينوي ىتضولأ لظاو ياكوا
رييمعع مه رساخلاو هطاعرهخه كو ،أنعق اينولاو اعه وا إمنسناب زاجو
ئ

وا

ق نخعه اعه ه ههنمع إمبوضو اهاللنو ولو هنظ »له اعنم متا انلو

دننة هت ه حغهاسلا اهعنم ولع أعذا ىف ه ؤبا مثو جغهاس ه ىف
هقسقأ
اعنم رمو
ع
انفو راعا كع٠هه دومث يؤلو نادعي انملعو

ةا الفعي

.

ادهمم
ا

أظ -هال سه

ساه ينغتلا نامره جاللهك بطو هنسو ايمل احعيلعو وا

يقخ اعهلعو متنس دهف نيوهوهلأ دقعملاو اهعقوي ؤسو نهولا
صنلاو
اعهض دو ،هن قتعلا للا نأ اوهي عبنلا اادههكل عو٠ه «طععاا وا
كنع يسلا ده .انينثا مهتتو خي٣و ععه مقعلا ةضمو
سضها
حنامو
ي(ا
وا

اصل وا ديهمإعتلونل اهلو هنهذ مده ردهلاو مننهلادم
نا اده دكههه وا إهقه د نياعن هملع اهعنم داو واه

هط هيمحي امرتنعتو هينننا جويفادم إقلعلمدمو هملعو مهتلا

سصهنا سمهلا نديواق امو دوها »اعجوم هصدعنأو
سقه
نبا ىنغوهلاه ظقه هطو حنثسرميهدح ععه بعلا ءاغهتل١ليمو

وا

ىف د ثيبخ هل يناو كح ال قأ بهن ٠انهدالهط ةهلهه متاقلا امدنع
٠انتصاجف كعه نامور هو ءانهفل ١اه يتس٠ن اهمع نووه بقعيو
دا
ودعلاو هههلونلاه ١ماىنمهح ٠قههئهانا هجك س يهغه حغهذ هلدا
عو .جل ملعل دعس نيول ولعو ةيلينلا وا همهلا سلم
عق٠نلطخا
هعضننههه
وخهقسو

ءاخلا »هنكا برهت اعيزلو ولعوهعيهنلا هاعدا اه
رتسلا يهلا يحنو هد نا هايع اميس قلح ىل

ءعه علهه وو ريغل كغع علسو اها،مانع ٠قها٠.ضا رانسو
هيلوغولو
اعطاس اعحوهل يعيتاعطو هلهواعجزامهإه مهي ولع
اس-لوعا
زه طثثز هقاس يوبا امل مهسألل هو دعهه لهو

دقلف

ىوع،لسو ىمانت ينه ع هيناعا اهل ه .حغههلل ١وههه نأو
ددهياع
تضخخاوعنهوإ ناد رغه او تجضن ناه هننص هه اععملل
هعطيو
ءانبلا

هه ،رواأل ايننهه وا عصته ١اهل وا مدها سال اصل
حغع اهنأو زاو مهيعو هنل يفاعصنلا وا ام اعهبجين ده لق

قأ
هسل
ولعرض عهجن ٠هنلن ١وعهو وا حنطعه نمنموهلاو اممهصه

تهعس -الههه سا

د

دس ولع عاوح هقفلا هن٠ننهعن انب عمل٠نه نأو هضه ١إبدسس
ام
امهمف دب سف جلاكنلا اعسلعنو هلاموم خن٠نم داوء مسو
ةنيعمو
متوعبوطا هنحآهو « ىله اععهن ١او امهس مهلع دا إل دنس قا
ردهلا يفاص يناو دنحعهل ىن٠برم ١ي قلسو بنسيانأ ةوه
ضحف
نم

ناو هنكلاهم ولع وايننعح إهغع يو مهاصوملغ٠ل دهب
امه ولو هتنحهف مهأو ام نا كلاف مينهلط ولع بص إو له

هعحرابلا رصم ام مهمه رإقو قهونلاه يمهو نا اعقصأ دع
نيولاخغقعب اهيلع لمو نا ثعبنيل سقطو وأ اقطهع دا إ اعل
نالوف قوواق اعقاو جلاعنوء ددعل امهيلع هو هفده س
هل

ناو كعم نيع ه كي وه هبتك هنل ناو سلسا مه هعقو

مقىأ حلص عهع مرأهيمخ نههثنلأو ههه ناب خ٠ننت اعمنيراه
يلهأو
اه
تعجرو سأي ام نتخي ناو ،إف ولع خعهط هاهاخاكهرنمعهو
سه

.ءزهلا اه كهلا ولع رهع وا إههم »زاجو يأ ومنلا

يفاصلا سولوخحتال٠هط يدضلا هماعالها هلعفو اهحملصلم
وهلهو
دنمله

يفدهو نقهاح هضئثطو هييف هجوو اطةصنو يوذو مهتم

دنهل اهقحو رتوو اعلهلطنا ه املاع وا برسلا جه مهالا اهناو
هلا سثهحزاعع ٠أهلننه دعهحه امل مرمسإوا نهههه منأ وا
هجههوح
امعب

ههلا التو ،رهلاه ك٠نحقاو معنلا وأ توبأ ؤلو س٧لنلاق

عاعهيلإ جلصهلاه هنسلا يتنح يوبا ع ههثعنلاك مالا ،
رعق
يفاخحتاو

ا،ا ،انح ه همههوبا ىنهنخف هعننهه ولو مهتلاه مده

»لو وه ةمه ولو عاطا مها اياض بلحو حعءم هتثروو
قوبرملو
ولعزهه اصلإزدهاب حمامتنل رياط صقنت دةين ىلو جل تياه هي ده
ت٠رعا،وونضهبا لهساه ا،هنننهنل دع٠سمه « هل جنخسل

»ع-س هام سج

سثه

مهلابهنيدا رماع مأس ٠حقه اجنماهو دالوعق» ولعؤثا مسهذ
سنلو نعل مغك خيومه ٧سسعاهم العه اعححه سملو
قوينازاكقإ
،قننن٠نلدلو
رأب»و
نوهأ

افده ولو اماع،ا سرخل»قسر وا اهنيأ مهاو
اسه دنن٠هله هو دللا »اه نموملا نهيراهلارهع

كراوه ميلو أنه ىنناو وهاه يدع يدع وا٠نيناعينل» ١او

نأص٠نلارص هططو اعنهؤهح هعاقب دله وا ضاف ييققله وا
هضاخ
باوج
«

وا يتضلتخالاف مهنم وأ افا ابنع وارياهن هنام وا ئناه .
امع٠هغقه نا ي سف وا يتوا ةلع هقأرع٠هك وا يفا لنيوكذ»

سيناو ةم مهاو وه وارعملارهه مسه ديدهوا اهقح بلو
كلاه
ءادب

ههنك ةاسهذاو ةيهللا عاهه يتالا بهو مه٠نلان ام اععه

ساتععويفقه وا سوم هذوغه نههيب الو ص،ا اضح٠يوهق نيع
وا
عههط

ع عههنلاورححنا قرو هلقا هسنج هلام اللءنهه يفوه

سالا ام س،ا وا قو ،كوهع هضآمو ةياكنلا اه منكك رصههسل ودو
سنيو »ممه ولع دنهاص ه نمفع ايلل طدهرحنو امه
هنأقهه حعه ءادنلا ح.نهشألافرو واهأ كلاغه مقأ اهلح
هتأهقصو
بانيلالهغه تسنقاو سو ،افقع »ندوو اعلل هو معط ام لح
نوكل

اهلوقو كعهو هلوط ابعههنههه خهع ىبالطلا ىفا نا

سهنل ١ياضه امىناهلصاهساو ءدنبلانعرننذي »إل هو عدم
يأرللو ،اقعهلا ءاسنلا لغو ٧هتونههييحمل هلو اصلونهههه الصا
بهقننأ
ع٧انأو هينكاسل قاههمهه هههسنأو ىقههط طنلمعئأقهه
عو

أننننخهلا ولع ءإنمنه ط اعل يقح سلو هل هه ركفلاو

اهينلولانديواح الهوحغع حعب ءاقهلأ اموي يبهو حهاجإ دم
اه؛اهناونان.مي
اعهلح
ينطو
هلقا ىهلنينمرنحه هه وعنهؤقننو هلمح ولع

جعع -به سس»

ددع

جاجز امراني عم س ةياهن ولو هط ا دنهم ولع هجز انهو
ؤتهإو نياه سوء هو بوجو ع،رحرهعهل١دكأ الو ضحي
ؤسمخه
ىفا ق،إه مقو زوليارونه درنثسالو ؤلولاهمها لجليف

هو

قنلا اعنلهرعييهلاو هزوع عماغجمئهارآضنا ا،واننيلازوهو
قوسلاو

اعوض
دتننته،

اهنأ سهه ينفلا ههاهوهلل ه نمهههلا خعهاداو ربلا

خنهح وا اع٠ض حعرحنك اعغمةماظهنمل »افينو د ه مهولا » ناهتسي
هض»رهوسنل همخقل ولعو ةليلو هغه ١هنطاهإ ولعو
كههيفا
دقعن

دنا هنس عغعه اهنع ساهو دصقا حهص همص

هثغاو هطعي مهأي سنو له ىنهعهلاولماه عنص هحاؤلا ثهم«و
يبسنو هجيهلنل جسه يبنثللو ىنن٠عقثه امو ٠اضحط اه سان عسل

امو

ولعلهمه اصققضه ه اهموي ىفا هماخ ههن،هبفاهو اعهلع
الجهه
مهيو

هيبثه ىفوا اعناههإك ولع اععسعإ هارهو اصموي اعنص

اعينط اعذ،إه يندضاو ساه»ه كاههلاو قغع اعيخه قا
مهتلها
راعنعنه٠لهه دذ» يو راده ذقههي اعهرهل اهععهؤعاضجههو
اعياه
هل

نبنلمؤاعهتساو كض »ايصو ولع هول إهلهنو د وا

عائهلوخحو اهعه اعنمو ه رطإره واو له ىنمو مه
نهتعنيجمع
اهنجه
اعر

هتسإروو نيدوم ناو سقو اهتهوف نع هط هل هدا د

يدههةسختو ههغم املو غوهيفا داو دارانهخار٠قاس ه هلا
جمهاو
هل

يرنه ثقؤنو افلهعرامخىفاه ظمنيوو وم مننعتمنهلق هئ اعبرفهب

قا هقء»ائه ديأعتهو هنيز كا هنسو نهه موط
ملقانهخاه
اعهإح
امه

ععغهيدعح ناو هغقهلكها جلناووننهح لخعه
مهه
نع اهعلطأ قا نكما نيعلو اعنونن ننراه يننحدمظهو إس

{ ع .١ميل امب
ن

ههههلععق
قاجولا
همهو

،عل -هال سهط
ملعاو مهو عهغه انلعل كفو اههقه ناو ي فجري

نيلاو ولو اذاو نع طعصه د دعنغع هحاو اوعقوأ

هنئننهقنا اهلقعا ه دعلا املو ؤهلمعدا رهصه هلوقو خصهثهح
ينعي اهعهلعو ةنقهةا داه آخعق ناه ءاهنا أييوينا اقه

قه

هخ ركاهو ،انهنا اعهلع اقل١خو ١هنل اههله٠هه ،اسأقاو دصو
نننععي
»كهلا له الخ وا ايمل اعااخقا هساه سو إمكيا
اهلاونحهواق
ولع

قمحلا هلرهخأه دقو ابيبح طعالإوميهلو ساو

جلاع اهقصلا هو نانننلولا ملحلاو ،هر امهلو نا )اماقا حيدم«
يضل١اععوقسي ابومو ولع هتلخا اهناو اهرخاو .
إناهلاملأ
ديتظله ده فته ،

هنباب
»اواج ومو لوهلا ذجعه وهو يناح ذجعهو وم انهه نا
ددفناح
هههغتهدع إجههسو صو طر ،ؤو ساهولاهلا نعذاهو

ىمنت

يقخهضاوع يكيه ةيجلا هو بلط سال قصههسلانع
دصاهو نسه سهومرههو هلو طسولا جغهقو نالس

ناك

مههلا ىب،رو طاهاكل سسا هعم هههصين
رؤؤنولوعههدخءالقو
هافساهو اععحح امو
مومننننل
٠هييخل
ام

انحيا خقهقه هت،ؤو كارح أهنن،ر ىفا
اممو رعو رهسا هامسو همهي نيوعدمو اضسداو وو

هل اجرهخاعك ان ههلع اعجوهخو اعغحسعدع هلهمنو امل

»وع٠س٠لت هنلو،مف »للمو دا صو اموأ نديواق تقاهو ولو ده
د
اعههف ىنخحلن ههلع وا ولع حعجمثا ءاضعاك لاه ه عوجلا ولع
ههخ
اه
اععهعحم وا اععوخح أهزاعهاو مهللا اهمس يفدهو

لمع -هل ٧سه

هه

اني هي« مضو حخلخه ىف نا مره اهف حعهها كب ووع وا
ؤده
وآ ملاه مهمأو افضعلمو ٧أوا صههنأ علطا وقهواق
خنجونو
،وز ينظع ؤلو اتعههس يفوو انأرنس وا اسنس وا اهطهه

ىف

جتعهوع٠ههس خننو له عقو يلخ هدورو/وهيفا اعذوع بثخك
وه{
نضعع هههص ىتونو اعنم جنمتاو خقععاوا دمو وا ه٠ضسا وا
عنقي وا سؤرت همه تثروو اجاوزا ناو ه حجع »أو هههغرهي
»إمولؤامم يع أع هل كيلع بيهم مل عنقطمقل اله ب كني مدهلا
حغإلهه
همده

هه ههه هئامتاو ليباو »»وم ولو سمه ععه دحوم

طدهنلانه ريماه سض١ق١و هه ع مهس هل كه ؤبوو
»اجارخاو
ةقههلهه
هول
وا

ذنع اه انح ولو اصقاهأ ه اسؤمه هدئعلهط
ه عدا يو هغدع ٠حضحهبا ةيندمو وا هترهبهطيا

اعقوم سينو ههلا نحيواح ناو وسح هنمو آسدع هل عله

ولها هل وا امل يتح هنأ ،إدا هملخ رودقملا عاو اعلهينلو ههلعه
ناهلا
وا

أنو هاصشهلاهلا هباس ولع رهسا اعغهههو جع ساه

وهيأرعا امو افننحي هاقسإ حغنطنلا ٠اعرتسهلا ولع هجام اعفوكو
انناه
ةنعهر وا هقوكل حهن يفقهده وا هسل رطخ ده وا لاق
ابطلاخدا
د
يرنه

ىب٠ذأه ؤاه اماهكه ينا ا٠ققفرغه ديلو ناتفله زاجو

ةوه ههخهف اميتو انم ههانته قه ةههط يبهغسودم حغهذ
نيعووا هه خنازو هرغ ههورتو ناو سام وا مهفذا اععتل سلووا
ىفا

انيعو ىلعو مهومفهق طيني يراهو ىفا هجهنل ام انس نينج

اعخقهسومع ولهرقأو خعهها ج هنل هو إغهق لبه مل خنس
ععه
رده

ناهط يتقوو »اهاعدا كهناو جاهدإه »امو هل ؤحت.خق
ىفا هديمه هينو هط يلا ناكا اقوستلاو نا هيبههعاقالام

ت

خسس مه سج

امأ

حنكاه وا يناما نا ععهل هباواه وا نيولا نا ههتو وا يينقه
»كف
٠حعه يتأي ىنظه يناو ساهو وا عنيأ يتأي مي٠هنلطو ١يبهذ
أععإل وا ه عهههع متا والقم يتايلاف ذه كهغه ه والاخا
ؤيتقلا ا،إه وه ؤوهم وا اهب ه امره خههو والؤهع ىف هلع
امنسحام
نا هضاخ »اه ةسئه اهل هس وا عهاته ه مهقهههانا

ام

مهاخأ هه وأ ابنثله »ذو يتأي تهلهله ةدحاو ىنكاه ص،اقاو
مها
)سوا اهلوا تقلح يناهو هلوطلوقلاو اهلقخاقا ه سلا
اوعس
يتوم ص وا خنع هلهف دنودط هتوم كعه ده هض ،
رمننتي
ةعس
دنع

ؤقه ٠حنهنلا ايحاو ىعفه مل وننهب ٠مهو كي هني الو
هلو ه مهخارص يو ولعرزنحن ٠حعهيفا لسكاللنفك

دعو وا ليللا يناها ىهن ههه ينوو مهلو ولو كواعط مهللا اجل يهف
ومنولعلؤقل حوللا همسطحأمو هكيبارحناكل صهأنط كل هئ
« سمط ضهه امو بغرا نيخا ؤضولازاجو هه عنؤوهو
ثصو
نسحملا ىننا امتيهل ولح ينم « رسفن هل ينهح هو هعنم ع
اعه

كهاليوعلمنل يننال اعهه يفقطذاوج لمالا لوخاهابعهو

ولعدهع وا سوك ١حئعق ؛ههل خقظ ١مهو زاومنل ناو ىلستيو ههجو
حكخ همهلا هلقاو هنح يدخ يهأئصنو اعذ ١لاخحإهثقصناح
ه

اهدعيو ءاسنلا ان اعهايقيقأ انهاه هثوفه حهلنثفو سايلا

صهخا نكماو ولع ىاومل ١سيملو حععها ىف س٠عل امو
ةلوقل
هيفو هنهو وا هض حقه،هلاه نأعلله مهرقفو ككقلأ ه هقهقازط
ةدحاوهو كاه »كث ةنسلل اعهلع،قا داو هسوه همح وا
حعرهللحههع وا هعيبم وا هتساح انهو حعخهلنل وا قعطعه
٠دتسقلؤعطعهو ىدنه امهو ،

رمعي هضحيو خصطورهأ قهلووهو اهئ١و له نيه
هسملا
يلحملا ولو امإنحرهس ددمو وا وادننه اغلملم ،،مق
فدهو
ىوقهلا نخنلوضههلا خعهك هلو ولو هكم قسنا هناض ه
امن

وا نس ده هيعو وا هخم ويخ وا نهللاط امسا كاه

ؤ»عط هدمديبهلو ه يفراه منناهسلا خقاض وا ايلاغ هطصهح
خعهاهأص
مي٠وغهه ةلق اعهلهه اؤععطاه اعحنلطو عم حدننن٠هلا وا هيب وذو
ربوع
و

حون رعق وا ه للالعه ايهنأ قيروتلا عم امهعم
ينن والنطدم هئص وا وارهص ج٠.ه وا عهص يم ،وهم

اسيلوا هنلويلدط وا هداق هغحررمو ء،مه د ةما مهاو يلخاه
خهله الو عضا يبنلاو زهمنلاوزارق»و هوشو انناو دثسورهقلا
ادعقمو قحسلا ينعمو هنا اماه »ءارطاو/رتلوول رهن ام خسه
ميمه ق نمل ميمه ) هنسو هلها اسهلالعف خغعحو داو
ئسحدط هوهب ٠حعطط هبني اهيلع هباعاحنهوط ىفلهلانك اعنامط
هو
قلاخ

إهعا هلكو اع طلن قلعم ناو اغهلعح هلوقيل ههنمه٠هه ٧ي

عنص اععهمهع وا تلههنا ىوقو حعه امحاكذ قضحو
ختههع
مشاه خهلعو مهدلا الت ععه ىغقف ولع سوميا ولو لخع
سنج
درو

عطقم عضوو ععه خ.ا٠هدعه إو دعي دسالاو ويثو هثعه
وا عله وا ناك هخلهيه ن امومه سغنهه ا،إاني اعاإلىت

دهعياعخهف يانو ماعنلا عم هثنوح هلو ع حنلهخا نهو ىوهأ
وو

مهئامساو نا كلبق قهغلحمل هو ك هيلي ه اعلهه نا ىوذ

«لهله حصنن دلو هعاونا اهعه ىف نا ة ءاسنلا وا وغها
كهلط
اعدظقأم،٠إهعاوكو سةبأ ىفا انحههح وا هييفوع ههخنته وأ ولح
ه لقخؤهلا
عهعه رحهاهوا دق مهأهثلو وا ركاه وا ههخ ٠

٢

سكلا
يهني

هع .. -ا س
يقمن»ركعقو وا »ازع ١سؤنو هقوسو دع ولوىفا دصم

حهق» « اصعك ومو حم حهوفوطا )وياك لهاو دا }منم
ن١لامىنلو
إصه
امه٠ه

ي قؤىقأ هن٠سانع يبعل »امط ت١مه اعلرههنم زهي
ثقؤئو ولع هن ١اهنا هعسي »دسا أ،أ جؤهق اهعنم

 .هتلاكو مهيلع ،وهنلاإاح كعهوله يلخا حهله
إانذو٠نهلاح
ينعاو
دقعنت
هل

عله اعقضونو دهعقه هدنعح مهنا عممنلانم
اعيب وهف راعغهلأننل د يوطم امل مسه ايمو ولو موه

امه « اععؤمه تفلا حئههخهد ١دو ةئم هل سهضا قهعي
اهيلع
ولع ناو ص،ا إنئنظ وج آلئهعثه بهي احعغهه »لمو نههيلا
انن حنله إهويخأ اصل وا ساط خهله عنننه دعهواح امهو هضهئهاع
٠حنندل هعامذوين صرتعينو ةنإننلا ولع
تلخحوععهلوخهلا
اعهتطح ىفا
تيزل انهقهدهعهاو هتحاو اهيت ول دض ادحاو

«

دقع ولو ىنلع ةوه سوز هههآىولمهلا ولع دهم هل يفعي
دظليلو
رهقيننىننله الو ؤاه وا هيأ وا اهكلهم وأ يفقسهنا إ اععز٧
كاسيث ١عسو كهنلولأييحاو هعقعاورقنع هعضو ه هههذ لبنا
ولع نيا وا تمقاو دغقون تلاطو حغلميل يناو هلاسح
دكيواضه
ذل
اعد

/تغلاو ه دنه ينهحو ولع اهراع وا اوحإ حغئاه وا
ىننهلخ ابلس وأ يفعا ينتدعو يونهلقا يقالطا بم٢

هن ع حعههلاح عاو طيسوو ابل،،رو ميمأت وا يا وا ام ،ننلغذأ
ز

نن قاملهأ ن٠تننيخز وأ ٠أهنئاه وا اتأ يتلحو عنص )وإ جهنلا

اهثب خههذ ا  ٠ىلناسهىفع هيلع ةنتفو ه ىف ةيلمع ين اممو
اهل ا .
وءاسامهنعامقرهاوا٠إنده أيه هقخععهماطايوني
 . ٠ن
الهس

،ن٠ع

.جر

ا

.

.به

ةحاوو ه اهلواو فينو دمه هه كحع ه هم،ا همساو
وا

ا ل  ٠ل سه

ملوا

طهؤىقأ وا هللاف أدهر اب أمحا دياقو وا هما هخ وا دقعن

وا

دهملا يهأه وا مننسنل إ هنن وا نا ولعي ه مهتلا الاهناو
آاكف
خهلهمهمه لهو وا د الم هنف اهلع اموأ ينلههس ابهله وه امهم
ىنياكنا »اص داو ع٠ماعهه عمثلمو مهعجوه اسجووم

هومح

هدوعو وا ةلع اهسو عم وا ام وصأ دهص عاهح وا د .ميها س
»»امل عاهحىفقخاوا إلمحوا انيلع غهوا اهلمااع عام »

عيف

اساسا طهناسلافناونازمم هلع وا عغهتع وا رعهنل يبه٠ه طغههو
كولم
عم يتح ولع خههذ ناه هؤنلتذ ه كص يبيكو

دو

دتههوخن ه عاص ١ثهرنادا »كهلا ععه هلوط مهفا وناه وا
حئهلخ وا دنه »اوج اعلوفل ،وأ ول حنم هلل ١عمل الصفم
ىهناو
وا
ااعهناه عححوكهوا امهثب صهدا دلهلمن» طدكلاه

ظهله

هنلني اععه أنهلع وا دارا نا عتذقلاوأهي يتوالاهو يناه ىنسو
»لن» يتيل اهو هتخأ عض )اضدله ههبفهلا ،ؤههو ديل،إ

ده

ةنهملا»)»ولوبو اكاه د}ا اعللنينا هو دعوب خعكنه
مه
يقخ قعهقرقحناو يهعه إلوه وا ءاه وأ إل ىإنت٠ني
صولط،نا
اجنهخح
رط

اغضمنه٠عهله اهو يظع هىونبه امهلوصا
دغسذقا ىفا ههننهل عهنه اهعم ع رئعنرهه عةععهب ولو

هفلك هللهغه ام ىقلعه هلاله ملاه يناه يلا٠هسريغي هه جوب
وا

وا نهتها رتسوف مهحبذو حغله وا نهعهله وا ةلهس ٠خفله

وا يصهذ هللو دغله وا هحاو ع هحاو وأ كلم ام نعم ريفو
ؤلاعط اعها زسه رساو ه ههور .ذه يعسو مههقلمط هح١وو ا
وسوا
نم

لالهلاو  ،اه خهعحف هقفاو ؤاه نا ابغؤىح « علاط
اسنيا نم كم دلبلا مهه ق»ه ىلنقهو ه وا ينمف

حقلمط
ام

محهعص. -هم ل سه
وا دهنسا ع دسفا وا هنججالح وا الح وا كعم ام وا اء١

ينحتله وا عقو اهلع يبيوه عهأه يناه هقبو لتحاو وا نا
ط٠.نفله
هيلاه قله خلهط الك أسهو  .يبرا قجيلاغ قنههه

اع

اه هفلأ يولع حعهاها ةنههاوثس افدفنهه اف ،ناو
نيمالاف
ي
زسها
هنهههه حغلمطم هعفلوافالف اععهيمهماو كله ٠ ٠
نهمقلاو
ولاه

»قف ساو يننها ونهي ين داو ؛هحم هبهو حنعنه

ءانثتسا وا امهنوك ولع وسمنت و قاصهؤلاعنه جاو هجو
جملولعحملاىا لهخعسل عم هدع وا »كف ىفا هعاو
عهعادمنهرادسقأ
هانه

نطقلا
امطه

أوحاوه داو عغذنه هو الإ ام عاو ولع
يياصاو نيوا روهو ىنلع يناه بهل خنع وا »اع وا

»اع وا ويبدناهح ذنه اهغه،منهط وا رنلحندسسن ديعنو سملوله
عع٠هب حذهم وأ قوي جلوع وا هلقا رننمأ ءاهنأ وا ينا اعموهه
إنهزهيا
وا مهتملل ؤاهنن رسأ اهوا ىف صزأص كيه وا براه
هإننحجله
.

وا سحاونلهحم تهاهطذه وا اه ه دعن كح لله

حغمطه عقخ وا جل وانكي ه كم يزوللا واناهلط لمأوعقوه
عئيث١
سن وا بكنا قماح هلوا ميوحه تلخو ىلع .ءارهلا دنع ه
ءاهط

جل رننهب ٠الهو »اتخاو ج جلوألمها نكهب ٠اغعقها ههلو ذاحم

هللا وا ةعنقملا وا ليا وا يقس حنهه٠ن٠هطا ىلع للعن مهلع
ييظه
١حع

ال هيوسنأ ه فلعلا ههلع عطقو وا طئاح ءاسلارههنت

للا نأ عن وائقها ةلخ نافل مهمتنه هرهدمندمو ينا
ههلعو
قغهي وايفها دسدقحلن دقلواق وا عقخه اناك هل يفوا ك وا
هاع،او
واحدكها
واوه٠هعلالهم اه و قعل داح دانو دادنن،و

س،او
قاه

ا ٠لهه  ١سه
ولو يتح قاقحا ولع همسا نايو ل اعم اهزه ملوا نكي

جل همه اغهغي ىن٠هقمل اه سه دظعدا هغقهدسسن هيسطله
ماسلا
هلولاوا هنا اعم يوارهلا دعن فنصم هنننهققنعط ١اكوا هيعن
ههلا وا حلهلهح اذاو ني وأ ا،ا ىثم وا يوقم وا نا ال نا

دهم٠ن

هخههق وا نا هأمببعلو ةيراج وا ا،ا بلس لا امأضيقأ ةن ناو
هنهههلم
عو٠ه
ار

له اه ،قعنتنهوو وأ هرنلاهههعيلمتع مهناو دإ سنا
هوس اهز دننقو حبذلا ةلقل صاقنا ه هههه٠ه لاو ءاهثسنا

هبهقهههدالنقم الت عسيقأ رعثاح ربعلاو دئناب ملو
طئاكلننموي
عغهل٠

عاهل صن اماهم ىفا هلقا اعلهحا ميقأو اماها دمو

افنع وا با إم طئاح أعأ ه مم جاعلا مهلو ىنبو ربس
دوواد
ينا طفلضا اهصن وا ىتا والها انا اهلها وقو
ةثهاارصضلا
ه
كهع

يتهأه هلاه هتيار ةلهلارعكا وا نألا فلهيه مهو ولو

أهحاو هلقت ؤاهح ةوهلا هيلور افده اةه هل/لاغداو يلهأ
قعما همه به يناه ةنن٠ن»قنوا اعلمذ» يلهأ اللو لهف

هل

اعقمحثب ىفاو هنهاه رتناو ولع هصدعه هه هسهمهحزهلا
)هكلمو
اننإ
أطأناو

ع لنا وا ام سهحن هد دي٣لهأ هقلقيو هل ربم

«دعهه كعهاعفهط للض هلرايفإيسنههه ععه
فئهههنههدا
دا

وو هنيم دفوو سهمقا هلنايفإ تاهو ىفو ونثمه

اينمب مهتيو دنع عو »غناوج هد انع هيرواحم نيوم ملو
لامج
اه

ه يتينام هههنغ وا يبهسع٠هل اهملسو وأ وا سهيل

ىدعس ىتعا نقيواقرهههه اعههو ام اعذعه ناهتلاهو
اوكا
ملاس

اعهه وو ىنأهرمأسررهي عا و وا هتسنا وسو
حيؤ«رهاخا حخاعهسص انن ه سوو يوطا ههلع دمو

نديواحره
قفا

هس -ام  .و سه
ناو أهه٠نا سأ هص عا اينهم وا »الاف واه وا

قل١ه هيفاده اعقله ناو والاغ يتعقا دورننمل قفا يهله
ىلوح
جل»النف ال نا مههتن ىمالصهةلأ ناو اه رله ١هحاو وا وهدغفا وا
اعفلهو اللخ حعه قوز رهضو نا محء ه كهبنل « ١نا اصجقيف
احمل.كه اه وا هني يذحناو يناه عاعه وله هه د ةنه

دا

رهدخري دؤيننفا ىننلخح ريخ ن١ولؤد ١نالاغ هيلك نا
يتهلخع
خهلعقهق ودضح وا لهمي ناو ارجض رماه لمع مقو حكهه وا
ولع را،لوخ ،ه ناد صو دئهها اهلوخعهها اهماهم

وا

دعحكه ع لهنلا رهظاو وا كأه اعهه اجه هههئ امويو ٠قلهب
ىنه٠لهل
يلخ عماه٠ن،هنل هحاوه عيزاهزقتو ىنطو ولع ملالا اهو جيحنهن
اةنخرولوخحتاه عحامهينطولععه ههحهلعضنه متقآولوهسه
د وانهلععه
أهحاو

يفلهه ققحاو امةسضو هل يلحولعقق ام قله

حجثعناو دثذث ةققل»لكنونهه «
رصي
وا

نا هضهؤه امل ق٠هكوق دلو ىفالمها يلعل املح إرههحغ

اماكهلههق اهسلهجو ولح سهدت سطؤو ناو »لاف ،هههه دقع
ىعو واو وعا ١ربخا اعه١وملهيو ةيملا ه ددمتلا
همكهينل
اسونهنه كرو اعد٠هخهننو ٠ةعناه مجنو جل امرههقغ امقرو اعه
مننل٠هط
إ

اعه٧لهدمو ،وحملو يفده وا ىف عهب ههسهقلمو
وا دممامل٠ه وا ام مهتكلم ،مه وا يفده وا ءاقب ةينننعرهو

لمجل ىتمو افلكم نا ءاد ولع ٠حضلض دا اهاوق رقاهو
هقحو
يودي دطدخ،دا عدعه ياسروا ض امهم١رقكل اماهس وا نا
تثوما٠ا نيدلا اعغههك يج او برعضه ع دهعلا هو دله ولع
هلوط ي ،ر،ا اطقه
٠
قلهادا هار١لهنوندوط »حاولا ععه
عأل١و

بمع -ه  ١ ٠ا س

مجحو

مهههف مهتحت امو اكف هل هلخحدأ ولهمرسغ تناو ىن٠هنقه
مهو ىن٠هلنهئ ضخاه كعهو ناه سز ١ىغذثلا تيه ه مههفهاأ
ا اللملا ىافداو للحاو تنب ه هسهقا ويعدمحمللمو
هاغلا
كاه
ه

وأ »حاولأ اص ععع رهنلا قعهاح اعل١ؤسؤماهلاو نا
كله يهف انحلا عو ن٧مهرسهتلازاوه يقحو  .يراقهمب

نادمهو وا ه هيار اهسهف إئفهه هحاو ىف يراقهأ عهله
هحاو
كحاوه ه يراعخأ و٠سههجق وأ ه دهقخ٠ههح
دهنيحغعهقنعو
ىنأهقنهق
كدذلانيهس
هكنه
امن
ا،ا

ينسح ال هحاوه هلضهو كهاا هقيبر
فهصيك اهدع تهفؤو تراعخانا ريوخعه ولع

جخرو اهلام ولا اهعنافي دعس ه قلظهلأ ام هل سون وا
سي ىتهئه لاو هعماسائها عطوغسلاه هو دم يتنضنإ وا

اننأدني وأ طلهطاح ء،هح اك ا،أ هك ٠قهناع اعغقهو نضناو
امبو ونعق كامناو ةنرقخا يبهذ مجو» وا عمخاهضعلاه عخفقلنل
ارههلا ابعغهلعمنلوهههمنلا مههئ ممعو يفقهلاك ولو احعفله سخهئ
ولع ععغه يو امهو تجؤىحو عرونسووهنوولاكه يو إعح وه
نىفوف،اهخ اععولملهقريهكارعنعاو عبو٠تمرلعو وا ولح اهون
.راهو ساجههعلبلوقنكا هللمو حلهوولمه قىفوف هلو مغس
هدو
ومىنفممهأنا وأرطح ناو اهناخ ههييف نبموهنلاك د مها اعله للا
هه

اعسهف وا ،ننهخي ماع او هسهرسو هئاغهي ناو .طا

مناخه كهه وا نهجهلللفنطقس نيوه دلياو سيلهنملعمر
يني
ءاقلا دا نا »وكل نهنلوبر ،
ينلصي
دناه

مهمه نع هم ناو عأىحاكه مهعو مثنسنعا اقلاع ميه
 .مض لهمت لهولح هملوس هلتق ههجإن إهصسم١و وأ

ا .اه ل سه

عننق

ولع ىععث ١ربخو واممج اإنعولولوغه ه دحعاهنلا
دهاهل١
كهلهحملوقه حأهث ،ئععاو و١ليا هتنعهر جيمهلأ لو
اعفو،لعهه٠
ىف
ءسلهنك دو »اص ناو أهسا مهنحطتأو امغجمل هفده

ولع

هبجل ىفو وا ي لمن رولوخ ،ولع»،اهت سيولا له
مدهلا
اعخاو اهرايفإه ه١وغهك اهل إعحعه »،امدا ولع رصنع

ولع

ائنهمىمعألا هشطعو طه،هنهاا اه قلطن امتاخ ه ٠ضولا هلو
يدهي ولع سهي حغع جهيف رانق ،ىفو نا يفا هه عطقو ه وراهو
ءاغهن» هو اعنلاظها ينا عخووهقه.ل وا هغهمتنإثا قديو» دو
نعل٧قا
مهههه دخ،دا حغه اعلعغرا حعطرايقخه امتع وأ

اعخوز

هلكاه العف/يهلي ييظه كء ك٠نننلا هلقهن١لوفح قوز وهو
اعهه
وا

ههجو سجر سامنا هكنه ولع يلارب وا هلمح مهسو
وا تنلاغ هئننحج هقاف ماعط أئعنمه ولع اهلوط هحلهط اهب ههنيي

خقعضحهه سلووا هوعنل
ي٠هههحه هل كلاف ىن٠فاك ة ع ٠
ا
اعتعح ٠
سني مي ا
علس

هضنعح يو عض ولع يبانلا اناو اجح امه
ىيحينها رهنو مه ٠
منخنس ١تثههتو وا ءدبو قعنت ةتس جهتغولاكه ةنعجهاو
حهو»
تفطخو دا ه همبخغ مقهصيا اصهلعدوصو اصعميلكياو
ءاسنلا

ه ءانحغفا ض ينفلا جهولاو كي امنهه ٠ضا دنعو

ةيؤر ىفو عههن اعنيه٠كق اعتع دو اكا تيار عبالؤا مههاو امو
ءاسنلا اهل ولو كم اموز قعه دنسك هننلافه هل د-وجأ قحسو
هيبلناف
تعملحو

ججمثزهه !الممو هل ناصل ىفا نا تداك هعبضل

ىنخعغه ه ةنسلاو » ٠حعهرذياي ربعو سحنو عاخنلا يلاهأو نع
كعلا هل »اسو رهسلا مهععياك ةعتملاو د»حرعهولع قعي
قءإغعهمه وا اميدق هتلنميسؤكو وه ةياكن عقوو ىف ع
ئيهي

١ءه ،٠ -ل -هي

اه

داهلحم سأو دحا امنأهعو٠هلا وم ئمثخا يا وجرم اصل تغلبو
.سادم
و لاقع ،اعغقعل وا ههض ةنهمو لهو ،

ده»

نماب

سوز ينسدهه يةلع قهقيل ساهو انحيهمداو ئوصوودهب
اغهلعحداو حعنق«ارهه آمهعجلرناو رعهرادمرا وإينئها
عهعللنيمعه
ولح
»

دو دغنمعهلس٠ه كعه هللاوو ب حضوا وا د يلاها
ه٠ههنلاس وأ يبهن» وا و ملأ طعع وا د وعلسهأ حهانهه وا

اعجومىلح همأ علهلادع ا،ا ههنظق وا ع كم جلنا،ا وسه
الهأ
هل وا يدا هتاهأ ةلاه قله وا نا انهو هوق هننهعه

هنحلو

ةمهلا إعإللوسزههإلو هو يفقهلالصض« يطدل
من٠مكلاه
ومو واوسض عنعمهه اعههنيوطدنألا وو هدمدمئ
حراملهنلاو
هب٠نقينو
ىف

مساك مسقاو ال اومعهيقأ انحملا ىفو اعترعحلي وا د
وا ىف هنننو كهنل وا الاعف سلجاو ولنو ه قلىعي وا

وائسأ  ،ءهينلا اهئهقاوإص وا ابلس »اكا كي نيرخا
أعأه
ااه وو ينا مولي دغههيس هنظ اعولههوكح هنلعأ واؤخ قخ
و٠ئحمهرم اعنم وا ىف اعمطو ع كم ٠قغههنلا ال نهينن وأ ةن
ةلع ذلي ،اوقهقو وو رطما ولع سرا و١رظضأ مث طننمثو
ربهلاهطه كص ةعبرألا ينف ىهودا عامنه ه٠هئهخه نمضىفاو
و-لما تهنا هلهه حهرصه ه ) ءهؤلا ام اهماقا كط مسههعهب٠
ولع يط ولع ددع كل مهملا يمحملاو رةئتاؤجاضيدالمو
وا

رهقلا عنتماو ههلعولؤوه ةنسنخا وأ هفاللاي عر٧أومو
رمهقدثههنع هملعو هتلؤلول سهربلاوطا د عهينه ههنههلأ وا

جهن
ىفا

لهععع. -ها ه سه
هقوهلا سوه يناج يييازغ١و ادعلاومه يلحدع ههغععه

د دا اوعي هههي مرإ طقمنتاك دياخلانعرساللا ه سحلا اعه
اهل دغحملايلهمعهو امرههكعهو ؤخي داو اعله امعنننلو إن١
مهههم٠
ةلاهلا قعه هنهمايرف  .منهههخق ههثخا ه
ؤهسطلض
امؤعطو
ليكو
ةط

ونلولحقارجي،نلا ج دوط ىف نوهوه ن٠سنهي
وا نا يوغل جمها قلهو نا دلاف اه ١اله هللح يبو ينخا

أعو ؤهخو نا ه١ه،ا اهو همأ »افداه الو وقغ ههلع طننقو
وي
دبعويعداو اه خهضه يناو دكا هدههن انم هلهطرنهث
خعولاه ههه حعجر امهو وا اعيل٠ه ووسو هل نيغ» قطو نئعمرهه
هلعجو لعلو ىهئاهلل اعلودلمصشهقاو ،وعلا نا خسر قاو
ههخقه هاووحملانا ىنغو نأو وهأ ةئههلا ه هننهونا اضحإ
عمتساو طلاه قله هناا رن اعلو وهو يتح رياه هيل أشي
سا ولعلهنويفون أ،إام جوز يو هطهصق دروأو ؤل اه

ع

دو ههأضه فينو ةوضه قأهولاهلا وا
لخارهه
١ . .

طهههثهح

،

اباب

. ..اء  ٠ءا رلين و )

.

يتوقو اسملا يلخنلا هإنخولقدم هبقغرعهه وا منرن لعه
سوهو دا ىنعت اعتنهعثضه ومو امس ام ي سون دقعيو هقنهقجي
هأنهغح ىنأح وا عحعه جاوز عغعه ىهام وا !هتغلا إو أجل ع رطملا
«

هيناه همورنلز٠عغ أعو حنعجرنم قئاسو تمئسو يومو مسا

»سا ٠اقبنو ىف ج٠هقاكم ولو هتيوهب ولع زعألا هو دعننمت نم
سوههيب
ض
ندهواح هقوسو حئنؤمرهتخي هنيوخت اهونضوا وا يمه

لع. -هه  ١سه

مت،

عاهه ىفو يهحغه ةيلصنقل عخؤندمو ذقعنتاه هعم ا،ا  .جع
وا

٠دننثنلا هيننأل هامح ىنلرعهك وا مهو نقهو» هناكو يننأك

ىل٠علد٠نلاهيه اه صقل ههمإركا حن.مغهارعهحو يؤلو اعيه ه روهلا
يعأ
نيدنو ٠خذدهنك ٠حننسض ىفا نا هيوني فجتسم وأ هيناك

وا

يبقع وأ أليييناونن عتح نماضلا هبهو اننأب عدم  .أل ،ياه
اهتنميه
ىنح
وا

ننئمو ينأ وا د عوعا إعنننت ىتح رئعا ينث اكوا امارا
حال يننأ ده رمم س ههعخعحو لالهلا ر ماع « هقانخ

وا صرذلاف نع للخء وا نملو للخء وا ومني ىف نا إضنهةب
جأرماؤننن وا نمرقاه هناسذ وا هرنثنت وا مظع سئهب دا قأ يونس
عهإراهو
اعصووالهسنت هلو رثهلا حعه هحاو ولع حرطا عضو اعلهط
هبلس
دغنم سفوو ساخنا اعههر علس منكزاجو

اهعم

هي٠٠مقأحثانا تطقسو لقنا دو ددصهوهس نطقلا وا جاح
واه »كف ىبذأو ةلع منلرعنهك هلوقيل اسلوخعمرهك

يتها

ربراهؤاه يفاو ةلع هقا،رعهو اك عةغققا وا سخاصه اعلعيلمهئاو
كاه »قف مهأو قلع مي،ننأرعضطيك ههلهيتضناو جاخق

هلما

،وعلاهيلاطب مقأ ناعظه يبهو ،وعلاه هقهتو ؤبوثاه سقو
دو نهف هلهم وملمو جمها ولع ىنهونلأ وأ مه »اسمنلا
ققهلواح
اعنثأنا ىننقخو تطقسو نا إ ذنم امهكهب اعيوعو خغدمو
هماونديواح عنصو ؤاصإ هضقن د سدع لقعو حبعه هيو
نىفوط

جغعؤعرهخ عه ةيجلا نديواح عو يفولا ولح اسن

يهط٠٠ن إإسس نع عله ضأ وقو ربيو رهصو ناو قجمولق
مهو

جهوو دسا مصو مهمو قمعو نخيهض مانيو عهو
قه سوه ووج د صثس ققعقل ؛رؤص هل و نتن دقعن نيع

مم ٠ -ل ل سه

هو

نا هغههعها وعه هرهعنهئخ دديواد يفععلاو د نيقهع
مثمهو
بر

اصهغو وا رسا الحف ههلهلنكه وا ههه٠هعا نع»دقثصاوا

نهلو قعأ إوصعو ةروجهمو ناجو نا »عنما قج ةمعو
ناههعخ
ةنينق انلماو هجو ه ن،ا لصو صرهغلا يؤلو قاعقإد»،
جنو ميمخا نيحتو ةسدأ قمحيو « صريعمل هتقو

ماسلا

عطغه د »اه طلهناو قاعحم خهن» وهكنل وا هيمسهم وا اللهب ه٠ضز
اعغمرقاغط هوس نالهس ؤونعلقساه يناريا براهلاو عننو
نالؤىفا
كلاغلانمرسها رتسلاو ينملا دسسؤضنسنا يو

وخن

دع مارخ نننعحو ي٠هل ؤبا نملو نيوغ انه٠ماه سو للا ةلب
هيلهب ٠نهضسرمتهغل هسياناو دهه ى،اهمم ها سهنقا سبو
ؤ.ضا
نهههنل) ولو هنظت هيما زاج جهغفأو خغ٠نانهح اميوه
.مورمسا
هط
عأعهدلإ

وأ قمعاو وهل قمهه لاه ناو كهنل اهس» ىندمله

مهسلارمطهمو »رهمو دجام د نا هل دتعي هنك عربو
نيوهمإنهو
اعسو ربا،سهو ٢هعلاهو نا دعت د هلجج نارهو

هياه

قهلهمتمنلا داو يذاتسا وأ قعويههههن عسو ذطيواق
سنلىقهيلعجو
نيفلأ قعو
ولع عرذا ءا.هغنلالهههو انحيارقنننو

ضغلا

ناهسنتاه نام ي وه حعه عومنه حعهرا نانراعهنع ضوع
إمماصهنهموم
ةعهرداو
انهو

ونسو نههصه هلناو اهصق-هجالعل اعماممه
هل خهلهه ،وهثس ادهكسم زارحا نههسم ئعلكل هانلقو

اوههاناو إرهغق وا اهمه ه مهفلا هلقعو » ىهمأ ءاىلا ٠اثعنلاو
هههحهئو
وا

هىنيلا ددمو ىفالهضي جيأقا عاهضولهمهرسنم

أحنمقأ ننثوط اصهه تهلينؤلو انتمأ ىلع سلؤدائأ هلكء
تراهنا
نأو ععها دياع نيهثعو نههلاكه اععع»و مامعا نا ن،أ
كنس

) عل
ريي

هتنس
يفو

لع -ل لل سه
اعههو ىثح ١خا هوعهنا هلنوأرو ه عاعهةا وملهو

هئ ٧سجاهلا وا ،ثنحا سوهولل وا هتعد كننسلل هنس مها مهوا
ىنسهههنل١
هتنهأهل ةوهلا وأ ولع مثنهحدجاعق ميضه هتقيواق امهمو نا
خههح ججهتنأ ه ربهأوسا هو يف ءعصهنم بو رفم
ونيواله ه نيكس اه روب ننهس ولو هون ،١ععلكل

وا

نع مهلا عقسولني قلح نم كم ولو سعا افده نع
كهنلنف
ك عهرأ هل اهن هحاو يننح جهن ةعهامثا تمقاو يناو

وا

ا

ىقضقحمل ،

اباب
دهده أنيوز ناو ومنتو هخان وا اقننق وا انف د لقت اعهةعقا
صإنوه
اهنما
ديسل ه هح ،ذاو قنخ ه٠هغهح وهأ دنو همه دكاو هه ام بين
عجواداو وب وأ نا ملعي قإوهتسها ينبهو سام/ودمح وا حأنعق
كوا وا عونلا كدلاحدثهمناعله ساو ينا امامهي حعه جهو
ولع

و قلي علؤلا هلس وا إظك وأ ءإرمسا عنحنخ ينو »،اهنحف.

ههلذ وا يبأحقا هه دلسنوهت وارمنمننل وه ةس لعاق٠هج
عموهموا
له

وا س،ا دا٠ننهرم ولع ةمظع هو كنح حإهه يللا وا

الالو يدخ ناو نقل قيقب ص،او جهولا املعم متصو ءإو٠هنهنعهنا
اعقوي ه دماجلا ده حيامشو حيبقو ينالاوطا يماسا زليو نأ ةه
عضو لو لعل دهه ولع ىفولمع إصتنانم هيغل ناو »وسه ىفو
رهلهأرويس١وهه ىهو م٠كه دهلمثاقالاهب يلو
دووزني
اعحعه

ه اقضمللا هو رينيفا ه كيلا رقأو نواه الغو
يفينساك حاينلا ىفا نأ يبلثغ ععه ناعتلا إههههقو )ايفا اعه

يبأو
انلو

آو -م ل ل سه
ةوخ و )انفرحنا هه كروو قظسسهطا كانهلا نا هاناه

يسرح وأ هل نخي داولاهلأنطو خلئف وأ هما قعه هدع
١وه
انم
وا

وأ حهنطح حبهمارعه بضو قثن اعهر ١اعننيازت مايهو وا ط
يلعزخلا هقسعاهلقوو أ٠ضلي هللا مهلع وهه،اكادمن)نا

اموهنينا اع٠إههعو مسهخحرهأو وا سقو ههعجهئعو ام هيإن هي٠رأ
نهدعض وا حقل سنتو اهعهه وه حسم»ا ،ننيض نئ» اعه٠لع نا
نهطءاعهنلا سنيو خعها ئعقلاو هننحعلاو يمهايو بهنلا
ئهعاهرونسو
نع
اهنع

هلنف ١سرا ودصزهإنيحنو اععهيويقو اسوصفو

حسعاحملا اعئآهلولعو حهجون ىمظعلا هو اساعإ )هنا
يدخ
هلل سهعيو ٠لهحملصا اهقسهغكه يفو مضي هلننمناو سال هتطق
وا

هلوفنك اعنمو مه هدجلر ياخ اغقضحو قا اهامر ء٠صهه

ام عضو ٠حسنه مهماو وا هتقأص دو سنل إو معظل لسو
دععل ظفو مسمس ةهوف قاو ععه ج
كله داو .. ١
تنهفز امكو إل
مدقو

دهعو
قغعنل  ،أخو تلننااملخهدقلا يلوا اع٠ن فه  ٠ث
ىتح دعلا « ا ..
تهن ناو همهأ هتجوز هل سلو ،حت.سنل مضا حعداكه لط٧و
حهويفانه
هلما
وا

هنعو ينر أغخا يعضو ع دماه جاتلاو هلاهماو ولع
نا إ نهك ضفو ههسف اعذاعلهو خههان اعيبينح ناو ،ت٠هكلن

رسا اعله ولو اع ديلا هقمىلمن هعظاهولع يلو ملسا
قعل
ننعؤمنلا اقل نهناو اصنهه انس نالم وا هنأ نالاغ ةنما
»انلاه
انكم ميلافو أهأ حعه عاسهالنئلقدا هناضهلنناه اهلف هخأعي
هل طغ ،

ساه

مع -لمللهغ -ها

اباب
اعهضههخ عننهادوناو ىن٠هاهأ قسنلا اولخ يناه سوهههرهه نكما
ةك
ناو «اههف »خاو امجايفإه د طوههه ال دهؤه٠ننأ وأ
جلولهنعهه
دنم
ءارهن،سك٠
تسرأ

مهلغه دهكغه إمأ مهأ مهو ؤها ةهعاويننلنن
ه دفعلقدا ولع عرها ولو مادعا ه هتسك وا

نقرتنأ وا ىنننسينس ١ةرتنعو جهنلو لصا علو ججىملا »امه وع
حهأننفاق وأ قيهمهل هقهل وا ةعهإر جلا،ا علؤلاهؤننح.ي يناو واوننمم
جلنم٠
قوي

هه٠مس وا سجرع عحقهق ةعسق « ىتمةتعا دفكه هنيبو
ينهحملارتق عسئاهنل١و ولو ؤهه جتنو ك خهإرا ه هنكا لو

يفدسهل ١تهناو هط كسنلا هههغيسا ةمقانلا آهصانلاو نل دا
تجاتحا
هيب هخثكن٠لاه سوو نا تنهؤ كوه وا عسن ىفو طي

لها

اهراه ىفو حخعه وا نياع هرصاع وا باس وا يهتغم وو يمن اهل
أئهه٠هخ هو لما ةهلا وأ ملعم ءاح ههأنتهاو طدهلارمنه نال
هسمال/اهزهو مهدغلانلا ،ععه»هتوا تضلغقا ذحنضه
يبثهدهلعو
وسلس

ح سةدننمن قدهواح )رو ع ههخارهه انحمل

خلجوز جه وا هطعه هبو مهوهعاقا هء وا عهنفا سون هل هعم
اعطهحضانادارح حسعيا ومدم ذس ءاسنلل يلخ اهخض
وا ىف امو
سوه

تلقتناو يهيل هواهعلاوؤعطل١و هيقأقاو امس

قوحي سحطا ين زلا في ىفا نأ هلههني ناعله تصنو نا
سايلا
حعهرأه اه اسحلهو وا اعهرا يقخ اعههو يف هتعؤهق محمل١لهط
اهو ينهأ سلوب هسل هل قلي عحاوه اهعنم هتهخو تلعئساو
ثلماخا ه»و وا يفقه أنهو ا هلني ات،ناو مها داو
.
ق

٠حقلططهه
أننعهر

بمع -مه و ل سا
نأ عننه ٠حثنثكلابنو سي ةق ،الو غعهر» ىعمنها إصو داو

اععوظتذايبنا اعغننههحناكلهق ءاسنلالاطو ىف ةسر اعه ىفو
اعهلخعدا سلنخحو ئهةا نأو ي وئهفلضهؤه هعها

دأ

ساحرح طعسعه شو سحو اسو٠رلض ينو سعني ىفو
ؤضالقني
نأ
عخفقم

كل ميا ىفو نوع قوز حثث ،من.هلس ١ناو طدفبؤحا

ملموسذأ.سا انيلا نم ةراملا يلو اعأهوي ينحفنأدا ولع ه»وعع
اسه ىفا نأ حلعهثهح ههغثه هل ىفو اج٠الل اهب ىنقهقأ ٠طققمههل١

عمهيو

ىفقعط ام سنلسو يدخ وهوهأ اعغع ثراولاو ناو سهلها نعم
ءاقلل يعهيلأم اعن٠صهح ىقح هنضحعنا اعهضههد مدهلل »دنو
ظغه وا يندعم وه مهو وص،أه ننلجنثا تعنقو وهوقهلا اس
ههإطناط ؤلو ةنهاك ١عوععمو سوز زألهلا ؛و٠سهاه واو
ردهأ
سين همع دا ءوض ةلقو نتملاو متهيو إهااو

دهه

زإلمهاو كه ههفعهم ءانه وأ يقتن يلدع يف تمهلا ةينلاو
اهعأاضساو
)وهس

ىفو ع،ألخب ىفو جتطح اماس ىفو »هه

ناو سهه سيو اهاعن ،
هنطنننتي
هعطهه

حهوينو اموغهطا ينفينأ تاغلل «ؤلاو ينطو « داو

ههرادئلننهذملسطا ساحنأده،س اعقغهف أسعو اعهلنف
ه٠عخدعدعلاوم
جاعه

أئ مهخ٠هعأ قاهؤلاك هتههخهسو امه هخهعغلا وو

يفاللالوخعه نء« سيلو امل ءاغ٠نلا امععه مدضرةننو دقعنيل
اعهه
ع٠ماع

رلقذقلنتته امده دهتغه ءاهناو وا هئأنننهذ نط وا

يبنيننالؤهتهرووتننلولهه هل همقهولواعه اكئثه.حلامباما
يبغنه
دهلع

الو نإ ىأ اعل وا ثضلاف ولاه امهعم إقهئه قيضم
 ٠ىنخكث نفملسوونلهورتو عععي مهفهنلأ هم
« دترفأ او،و
ههه
 .عل

ةط

مهرس ه ل ل سه

اعهاغسإ يناهو دوهعلا ة٠يقهخح ه اصعب حهنه وا همقهو
اماس
ه
ا

كعلا

يتوا وا كعثه جمههأهلنظصرهه هل هئأرضي ولعناحم

،هوقق ىبنمنخاولوضمه ةلحاول ،نهضه ئعلنغهد داو
هنهغهوزننل
ده
م٠ههعن»

ؤأ كلو هلامو طهوزو مسح عوحهمو عا انيرا

ومو دوعس ن٠هف٢نإهمطلار»او خيخو رس دهع٠هههو
ينخاناه
هقحو

عوصهثنلا ه كسل لطىفاج س،اعهزوهو ولع مهالا

قوفو نرقلا عنغهح نأو نسأرضننح كعه سوهلا مهأنصاو ه
لقعويندعملا وسه نضسهلا حعه خهنهصلالاسهذا ةيندمو
هنن

نأههسهح هيؤو هلام هم ج٠عتدهله عل٠نل واثعاهبا ه

هو كلأ دهدسملانعه راهنلاو عغه قهغههه حعه مهدا أيئعللو
٠مهللما
اعهلخعجسوضاوا خههسه ه خهاهح دنخهنلا ؤلهنهدو اس نأ
هه٠ههعببننلا
ولع

هنللكداو وا ههقف «٠اجيه د ده هعلط »هملعو وا ال
دوققيواق ينا الللخحي نا اهتهسن اه هههنل ته٠هننههو

تاو نكسح سهرو هد دا اهلقث يمهو وا ،نخقاو هههه
مجملنلرو
ط
نا

ه .راجا عاننتبر تسبو جو دقل اننا ٠يبنه ةعقوم

وا خقعهخ اومس هتعال وا اعفله ه ةهكنلاو جاتها عو عؤمنلأ
وههص مث جهخ »اهمه لل رن ناو نمضو زسضو ولب هماق«
مهسلا معها دهقخرالهاو عه أسقلاقده احعههطاه وا
«ععها
حههعلالوا طذاكهب نا نخا ده٠لهو ،ااا اقجإر عهعو ههبرحملأ وا
وا سرحأ كصو ىفو وهس حمط جل فط٠ن اهلو عن٠ههع
مهلامتدا
س

اعقاعاس هتوحهنك اعلمأرنابرا ههعه وا ىفرخعنل نكهب٠

هعم اعضسهب ههوفستو ربوخو وسراج هههيزنل يفاللا ةقلاعو
ينوميسو
هصاخراوخرمهل ععهرو
.
ه اعغ١وح يفق دراسلا
ة

جههع -ال ل ل -هي

منت

يبأو همهدي نا ددمولكضأ ككس ش ينس اعهعقنوز

«

اهفلم ويوم تطقسو تالاقا ههخه إنومغهضح هتهههمب فه
ءاينهلو
ةمه برأعلا ةنوعملا ائص داه سايلا وه طحا ينتدلو

راهشا

ههلمثا قوسو ه ينسحلا جو عطوق ندإلإسيا ولو ياه نا ملف
اهلتخا عسو ىيبه،١و ه نيينهملا راعملاو يبسطارجااداو كيا ضا
ساطرا ه سهجلننفهم ةأرماو همض لو ىف هخههن ءاقلا ىناو
اس وفاك عهح يدهع ىسنن عهعع مبألوطهه انلو يوه٠
جصننعمتلن
وهسلا ةميرو جم ددعلا نهم هنئيخاحلعا ملو .عء اهل

نا

ىهلهن ةههذلمو كء عوجلا نا ي اعهلعليمعق وا فلع
ثوه١ونلا
نالوط ،
هنلعي
امؤهو
أهسل
وا

سه ءإنيعسها تلوس نا جل دبعك »رهلا مل ربهك٠ه
احاهن إو عمق ه أههحناولهسضا تعاضا نويا وا

د هاعننتهغ وا اننخو وا إنكه وا سجر نم رصع وا الها

قا٠سغ وأ يلهننضا ولو آةجؤىعم هعهلعفو ءاضهلاد٠هه ٠ءوهوطى
سهه وا ىمسر لينو امتسلوح يهعنلزاجو نم سعخم
اسملومه
وا

هليم لالهو هنانا يهنننطاو ولع ساو ٠ءوهوملاح عهتههاه

وا .اس ؤربثهلا هذه جلق وأ يبناغم وا رو٠عهع وا يهتنن يمه
صهأ اهيم هلسرأو ص هه هتوهئو ث سإعنس)او يبهفهوا
هحأني
عحفبه

ككلاهو تهذأ٠س١و تلينسانأ وا نياع ٠ثههه ايل هل جل

قأ عاونا هقو حنحيحم نأو عوعاح وا تعضرا وا ععضجوع وأ
١
ونيمنإه  ،يو طفدذهوننم ههيخخيبرغ.نأ ةسئايلاو هاسنلأرهذو
ةضصس
ي ٠ ٠

آانهتس

٠ععسقه صوناهو ةياو عضو ه هدن مهاعهسها ىفو
إعههسو
راماه
نا ي يفيطل ء،أ وا هقنهاح تههق كه داهنو

هوم -لام ل سسههمج

رايخلاب

سوز يو ة٠يمث او إلي اعهلع اميتنس وا رصأ ققىقو وا ىهتها
سقط ءاغبلا مهلاه ههحهننههلأ بو و١لقه دقعأ وأ سام
هنتاااينموا
وض
وا

ءوهولهط هلالطا بنسلزق ىفو عوز ىفأ ننيئغه
هه ةيهللا كعهو ههنتههئه هاوسك حعه ةنهم وا نهتصهح

علمصنهن دمهخالةا دارج مهحصنا طنحهح )عسا وا
اعهرأغع
حهوعو قثساوققهواق هنا ةيراج خها هئ اعضو تهونو ولع
ثةب،جنوهملعو وسهسفولقىفا ا،ا ساه امهنع هلراهخهعثس
اعنقيه ولع هوجولا ايا جصهاونخحو نيملعلا وا ولخو ءعاؤيأ
»حمي ح٠هع دع ومؤه لأضقو هاسنل ١ا١،و انيصز اهوهغه رعهله
انينولاقهها ينوع هكلمو هحاوه ةينيبنلاع

ولع

ناهمها ىفو ةعطاوع ه هتايدنع كهععونهف١حو عهضاوو
ةوو،يفه
هعهعه وا واس وا يلاها نا ي هثعه يجثطا ةننهو نا حقل

مرثه

دملا و اعينم دنهههعو سقىتنه هل هه هو يافيإولعرهةنملا

نيلومم ،
هلمننتالنب
تههغعئاو اهنا سيون ه،ىله اكع وا هسسا عسا لها
تقهتي خقغئاه « ؤلهم ءانهد١حعه وا منلعوهن اقتملنن
الرهعسحملو
نم ساه وأ ؤلهه جهنينحو يناو ؤنه ٠قله وا

سام

نا هعون يبمهلهمهضدلاهيمه تهفلميدا وا مل وننهن
إيتدمهو
دا
وههاع
كحعم

اعئعؤ للهملا وا هنم اسام عهدمننهكه ح نع باهو
ه،انسمبنه٠لخألا نع ءوظو ساه مهام سوز ههطنهثيو

فيطلاهبنيو لو ةلاله ةياكثل مهت ههه ساقهو تهنا يفاو
ةاكخه

د !»ولا مهوصكايلوولعو وما نهيانهك »اقحا
ساه وا ،اعحأ ٠حفلمطنن « سام ثبا كلهتسيو حهؤهم

جسع -لا ل سهط

كم

هنع راض قودلاو او قمه٠٠ن لهاسلا نأعاه اعانقمتهه يعدبمل
هخ مض وا أينعهرعهمل هخ امو له٠هنمسنل هه ههعها هو ةكهلطالت
امزهلمو »لمأنو زيولر٠نلأ ،

اباب
نهنللوصا هنما أئتنعناو أهضو رنيه يونتو وعو ١يتهكي
٠١آعه
عنخحرهلط ام مهيلي ىفو اك مهسأ إهعهو ملاسو عةجم نا
وا
نننوس وا ك»ىه نيمثلا دا عههعسلقأ ولو اهعهه ام

همزح

هتغلو نسلا وا يل انمهف وا ط٠٠ههل نأو سو اهمعدو انهو طسو
محرلااسو نأو امن اعيضو انأو اياخ ايلاخو اعلطم ىف ننننخ نع
هنظو
يق

تهشاخإنضي»راننو األو عهحاصهل سقلا ساصنلو ىنبم
ديامهغذىف ناو حعه نهدس »مهأو مه جيسنلا ولو عاج للإ

قاطن علولا هه نينحو مهلك سضنبرأنا دم اجوزرتاك اهل
هلني
هنحهو٠راموز هلها هعجري هتئاه وا وطيرع اهنم ناو تعثأا
اونعذا راتخا ناو آههخألا ن)ناو اه س امه هلح ينهجلا س،او
دسي هينو هتاكن دهلعنننهاهتهلأ عةك حدنه وله
رححأرابإ
كاغعكه
مهاو

حغعتلهط اعنلو دقعا ىفالوخعداه اعقوا لقو
هاعأاناو هنيماو عخ،ا »ايفاه اعلو وحنلا عنع،أناو

جهانم وو روس ىهلهدلع مهملا هلهم إيفإو لوسدل٠نوهايا
جاكهالهط
هل
يدع
رهجلا

ام كعه هألوقين اهمسا امو هغعلههن هلا حارا واسام
ةا ،ىلحأ ألننلاه سنلو لخو وذم١و هون-دنهمو لعل

سلوهرتشلدمو »اكلا ج ««قسونها امننلجلههو /رماه ؤلو امه
يتب
كلفلا اقلهم لجرو يننمعمره ذله،عاو ؤهو هجرهلا ءوسو

ي،هع -ه ا ه

-هل

اباب
قاعاو٠ه٠هنطمط حغهههن ،سهولل ولع يناجملا سيلو ،ححا اومن يتوم
سن
تليه طسوو ئكسمو هاه راده معني احياحو )او يعضاو ناو
ال

ءإجنو عجرملا ام ىوقل هه الل ةسييفا ةلهلطو »هلكا هبس

ولعو ىلعلنهح سوميا وو هبس ولعلهجلورتهمثا ماعلا
ام
قلطا

ععهقاها اعصاغفل هرهنه ءانا هنيبو ضحلاو لطاو .او

اععه سا نسحو ميأؤهههو هل هتهجاو ٠حلههام هتمذب هضحقسق
اعههقه
دشح ولعاقعثفم،و قحو بمتمو منإو هلما ناو هكه
ولو
اعهلعه ئ ك هحاو يبسنو امل الععحاخ كطأنا ال حهههل دأو
ول
ىف

.لهسا .حضانلا سكودهتدع }مرهو يدع جغلاودهلا

٠حهن ءاوحو رماعو ،اهيو ةينغلا ريو اعنومتهأهلهلا دنلملاؤ
طلحه
اولخعيدلو اعفدم دم هيي.غحروأ ىف اعنها اممثوو عفدم دا
ولو

اهل ه٠ننظو دا يقح هسه طح اعلنهتاو ماحقا سوماع

أئهنناهئه د نا يط و ةيمك ىف راغصلل منو راصو ه
حعقل
ج

وانعالؤنلاحم جو .حنهم ١هلكوا اعلو ءانس دع نا نكس

نأ ههرالأ ىفا ةعساولا سويك م٠٠ههه اهححلل نا نه هل ونحاح وأ
ةونكاو ومو هعم ههرخلو دلاخ نم جوف وا إعهن وا و١رخ إغس
ل٠ع٠ه
ح٠متننهن

ءاننهنتاه يسلاو تميهغتنهو افضمو،صه قغهخك سينا وا

رينس ولع مياصلا بهو ءاطعإ ضوهنلا هقلنل ةعاسو دغهحه ال
آباصسها  ٠ي ..
امنإو

سأدا خعم اهلو ياغدمها وا يعنم قهرتأ وا

وا سمخ دي ريا او اعملعةمفي نا إ والهفن إثمه
٠لهفهق «وسشاولءأ لحل هلقا هو أخهطرغهيا اعهانم ينهساو

سامنا

.

لع -اإل ٠سه

ممنهأ د سامنا هه«و عغهدلا لهاهثهع) هدعا حيرضلا دده
ةعجينيدع سوم علولا ججمنه هتوضه ناو ةقلق ناو يقاو
هدهحوىلللهوهغهق هباهرا انحلا دو قخغهق اماوغجل ووعههله
اعلو
ولع
وا

سهه نم هلؤ ١دو دحك دنقضنلمت مهأو لو
عهع وا ةنعهب تضغسو ورشفه هتسعخنا وا ههقسهح

يههاطاه هللا اعلو طغهف متحخ ناو ٠الهنين ناو هبعل نيه من٠ن
من٠هقه
يمرتسه هتننء يناو هضثههق هلح سجرو اه تفهذا مهلع
نهنا

ناو )يعن قلطننو ولع ةما ىفا جتستبل ولعو مهمسا

دهدسهد هنيهلاع ؤعاا يطو هنأ رهنأ ههيت اهلو داجما
دع
هل

حغعذ براح د وسام ناو نلص و نا تلع هنله وا هلا
نيلاؤسلا دا مهسمي وا ءاهعلاهزطدثي مهاو يتأيو عمخ ١نا

سنل مهي حغهنلاه ءوضلاو وا فدهلا اهو قلي ،اععصه
ةيدو
وهمن ١وا دهن هل قله اهئاهناو وا اقو ام ديهن ٠ةههخا

د

ولعرسنا يللا امو يداون اوكا نأو أن٠لنع هلو طعجيفا دا
حقو
خسميه كعلا اراسي عوغق سجاوه اعينم اهلو حغهددا طهه يناو
قههنو همهو اهنع ههس دغهده اععهعهنلههسهلا اهل وا ةيهن اهل
مها ءوجلو ههناكالاع مهعه،وو السو حهاطإو حدإلههلا ولع
ومو
هل

حعه امهلح اصطاخعذساه دو عخؤه اسم امه لمعي
ههخودع ا،ا ععط خلقهيو يواح ععه ثوهط هكلم الاو

مكقىيغ هص ه عس هل جعانني هوطخاه حلناط اعم مهلا هايوخ
عجن اضلهب سناخ» ناو اظثانت ه هض ه سيع ينعا
دموسلاح
ميلا
»

هو اهلابرإ اعلوطلوعق نا سور نم عنتوي يهني
لوهكل دلصجو اهو هلوقو ماخاح يلحو طقل العل٠ههم  ٧اسثعه
امهو

ه»ع -ل  ٣ل سه

اههجو

هو هضجن٠ع هلوفه ةننأنا ذاو احنوغه ةههأنا اهو لعلها وسا
رصيهلأس ههمنهح الواح ،
يلح
دههلكتح

يتلا هنهب عغهق هغهك ميمنقاعو هلقا وجرمنهه قو فهل

ههإرقلاهو نم دهلا ام و طههن دعووعو ىههنل ام ام اعجاقغهؤنخي
ههغعرصا اسووان/سونبالا جاعلا ىف نههه
هيون-هتنياعمو
ولع
حغهنلاه ولعلوه؛ ءقملا مس١وأ اعي،اخورتهف

مهاخو

،احح ١ببز سوأ ههاهعإو اههه ععاو ىفو ،قعنخق ايبويثا
اصهوهل هنئ ١ولع اهتماه و قوز هئ ١عجو علوو نها اه ..

عهع

سخلوو ولع ريوط دلعدمو نيلا وا عفرل وا
طغهقولاوكراسهنلا
ههغينل
سضاو
ك

اليجنا ولحثننلا هلهي الهاع اماع ولع سضلا
ولح اعهلخعه اجوز ينسحو ةفجهنبريونتدع ومتلإ

هنطقي وا روغن جيسؤهه عيخهساو نا ةعبذلقه هل قله د
سامنا
أنكلاي وا يدع سانلا ولعو حهقاكهلا .ددهف امبو ينا

نحي

قأه ١ينلا ه نهاكلا وضو مهب اس إوخ نع ٠قهاعكلا ولعو
و

ههؤمها حنملاو فاضيو اميتو ده اهرمأ كيه نناثىرحط

نا ح عينههلخي وا متيس منأه وا هتقوه ٠اه أههسلام ةماساو
ويه اهل داهنل اميلو نا دم همأ ذلولشهلا يتو دم دعف،جيف
اعحغه
جل
حهمباو افاه ولع عرذ ع ليوامنلا »انسو هادقع دمإلو
هنعهو

هنح ولو ةمأ قتع امدو وا نه علو نيكو حعثاعنل « ه،ه،او

ىنهغسمهنكم « هيأ هل أنه نقح هتهههضانا جعكسلاه قادع
مب٠يخطا املذا٠هح هل عداخلا هل امي»خ « يرنه ممألا « بألا «
هبزوح١رسضا هل هتدهله ييح وا نيمألا وا اهينذا قعن٠س ومو
« جنيا
نطولا هل هيط « ديها « نيلأ هل دثها ىف زنه

سع -لاجملاو -هط

هه

قذاد٠فدخراتخأو « ناوهلا ااولعلو « عهفنهض ال ...

٠ ٠

هل

وهاس همك ه اهيا هو ونهواسها ٠هتاههلاه أهفعهثنلاو ةوهو
هئ
اهيلع ةلهلاوذنغعبا و هلينو نسذحو ه يهلا ستن
»امامو اعقعفاو نصو عاد خهنونجن ام »سإ تغطو
ةهثنا
ىنطكو وهدسهل ةنسومناو انسا اعهلوز ئضحهنهرتااسو
ؤلظا وع قوز لطع دل قا قعل ىنسهو متاقلا وا نخق

طينق

دواو ههفانحح هل »لالهلاك اننغو ينادناك وا د ةنلينار٠ضي
هنيزهه
هلوا هعجمل حسما حغع هني وا د للنلنوك٠ه نهاح

وا

ثئمزهه وا ازجاع وا قاو نيوا اكع وو هخ هو ةلصولا
ناتياور
يلفنزسدأو مهاس انلو صؤخ ولو نخ داو أعهضتنيو وا يفاسح علمه
و إمبرالن ىلحو ةلس حمل ااينماغطو نانره نا هقاس رنث

يباو

حعه ه دملا ؤلو خهص دانع ىرهاس دعم و ىفولطأ ،وعح
مهوهلمدهلا وا جه سايلا ىلع جردا وا رهاسلا وا وعهكل وا
عهقهف هيا و اينال هههلاع وا همغأند سلهط حسامو فحهط
عاعمىفاه ىفو ينع زصطاخ هيخأل «
ع
وحنلاو

هدعقي

اباب

مهما اه ولعىفهس اجرلا ٠اهاعهنيأو هيغشهيو اعيلوقهو
،غغمنأهي
اعقفهيا

وا طنغل درفأ رخآلا اقعهه يطو حو هين قا لم

اذه وا اذا اع٠ألتم ده وا لهست اعي ةيلاله حهاهئلاقه
اعئيألاقه
ىف

ريطو .اه هاوهه،س مني علثمه همدهو ىن٠نههق

ههيعرهعلنا إرانه اموح وق دهلع قه نهم كحمو يف مهج
)ولماع
سه اس ربعمو مهاكلفهخهو دلعرهعلو ههإرخإ

هم -ل٣مهه سه

قهعه

دحأو وا كنبل ولو امعلول ولهرهخهلا عرألا د عهاعحه و ةنيهر
هغ٠.معننوععيدعده لهنا هنعحهم همعهه إو داونئعن له
هعنهرهاكادعسجلهنعه هو اسمربنتراهخ دنانسددعهن
زاجو كئ هيلع
اسانا سعهو طههخ هننس عو يناهلا جمهئ٠

نم

ا،ا خسنلا هو ناويح همه نم اسا عثهقراههي )لمو مههصلا
مأسو ه.همهمنه،كعنهه وا رفم ينا اعمده .وهأ نقهو»
ي
ولع اهيلعو نيإهو هلو هاجت يناه ولع هنيع عاهاقا هه ىف ممع
دههم رادها دلعرصساو هعرذا هيبنو دوقعلل ههلع ةإمبناعه ىف
ع٠.ص فنه٠ه» وهلت هقاهمتاو د هبؤهو يمأ هلصو يف ىف ربك
تمضو ةنسو عطقل سمهنزماحو هطسو خهله د وياك
عقللينهإو
ىسانتيو أمواو دا ه-اعنم ررهيت أن هنثينل اتس عانص
اميتنس ناه نا سزو ىف نها سؤو دلعذوعدع

انننيو

ددعسيرع العو هص ولع هوا ولو ) يمهنننا نعو يناها
عور

امغهتسم يقهو نا ونتهت ههله اجنلا عه٠هلاه « ؤنهسلل

نا مل حنلههحه ختسال وا لسلا وزنيوذا هلو يخأ هدهه قرو
لها
هه وأ حدهخه لنا .عماوللا كر نا امات انو جهمتا

ه

حتنق«نتض ام ذونمل .ةنو سينيد ؛ههزاجو ،وهع هملع .انه هناهقل نأ
يهعذا
يهز

دعانها هكنيلو دقحهتو يناهلا هتومو يفوص ءاوه نا

أوناحإلفمادهلا مهجيفمثو ه هئاح ومو ىمس ح عمرعهىأ
وأ

علمهغض همأسفاه ينسو الهدح ؤلو دنحعهد نوههىلصجو

نيه ولو كهحمحهو يفحهعك ننلمر ازكرم إلاهنعلهرو رارحو
إناه
مهمو هقثو هيمقهثهم ولو هصالخ هلو درجلا سو،يفحعع وا ،سطه
اعهسلهم إهصحو هب دلقودنكهناقهقودهس انيلع لل

احع -لاهات سه

إائي
٠

٠
مهعه دا مهدأ قهط،و
إنازروهنوقهز ٠ ٠
ارثن/ننياليتاب
ىنيزو
جأضنع امتلصجلناو اعنم عيراإ ا لع ب
و

ل ٠
هاه

حوينعهل ع
..
اثبإثإنننرإنثانني  .ا ٥
س  ٠اهما،ر
٠اعغنلسا
يع
عخ» عم اجنهه دصو دهعو او
ملو
ويعرهمنه نننن
اعتهبط

ام

يمعهثعهل
اينيع وجب اهم مكوحو ) مث
ا إةإيا

رههغهل ٠
هيو إنننإئنن

يا مأين٠نسا
ا

نر ٠

إع

ةمومهيأب ه جه ،بهن وا

ة يناعتل وا «منخشيلنل نىفوط نولو

اأيإنمنث ايونس اعله اهقاسو و  ،رباجو

فأ مثو متكي اةه ثعهه اتقو أولهتسا د٠هرأ هايو مضيو ينلن
٠العهتهم
٠
..
 ٠به
ا
٠
يو ٠
كإرصا دا هدههلعهقا د ةيلةيهه هعقاو
سعهانسينويإه
الس
ر،م
دعقمهنل
ال
ال ه ٠قدسننو نهح وتعزهماعسو

ان

لكو
ماهو جة
أله .يل
اهذ
ساهلناععن»وانقا وذا .
.
ع
بهو
يماينو ٠ ٠
لب
إئنثن ا و
.هانلن
أنئيث»ئنئنننإاننئ ييس ههخ سناو دؤ ١عهتهه اك ٠
إئإي اجه مخالأع
وا ىبامهويترا صويرأ هدضع ىف عم

عحتفطا
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يتاد وا عض هرقوو هحعغنلا وأ ساه نهف اهدعا وإناهي
وا

وا ضاوهب وا ناخب نا قاولنكاق نع اهلهسا وا ساه كد

ةعلقو ولو هعا٠سحملأقن جهراعو عموسحهمو نا قهميه وا دا
،همعه
وينفنوسيطدعنحعص نهحبه لهسهو سه جسئ دههوهر
دا

مهسو ىبأروزغله )لام هلخآد،هيرتعو خههو دنهبو

ىهننتنا خهحملا اناس وا اععه ههلو انعطو هاراممه دادآهصر،
خههيادلننانه
هسعا
هو

وا ةعلسلا وا خحا يسونسلا اهصلههاق ٠وا لصح
»رقنل دع حضنساهرض» ،يو هولنحعي املدانهمه

عههلاكرنبا يهمس١و هئامو طهتعيل ةاتفلا ةمهاو ددهت
مينآل
ه،فأهي
.

هجعهل يدهع هنح خههعن مهاسملا هنماو ىممنسأزاع
خققز دهلقخؤعهنيو يدهيو ممرء هتني علهو وا امم

نيأوخطنبه يداو يمهو يقلا ينناو بيا تاراسمل و٠يو،
اصههعنهه،ؤو نايز هعه هههعخل د اهدهعل اقضعلمو وا ىفا نا
ده
مهيقيوا تدنغنا ههكهوال ىوقاو ةنحخاه بغغه نإ وا
مهلع

بهخاه وا يبجر هماه،اه وا مومتههب افلضع أج ههجاو

ؤثعم ينا ننعق عهقاصهنلاهناو ده رمدو جومععق
داوس قني اللهنتل وأ زوع هههه نيا ل انه هغهحو امم اخصائ
ام
حأنبق

هلأعهقا هغعؤكه ىف ينعا هلولولمو غنين رادهع»

حهنيلمو ه اكيئلا هوغأ وا بلا قىفوط ههلو دهئ
إنننسإنج
هصن ناولهملو ؤحنسا اشؤثعع حبعه دكاهم وا وإلوه
دلزاجإ اغلضم ينعن نيداو قاضو اهطإرا «مق اهسملو
ةحأه

هلقا دنمهسرف ىنطزهو قاو اهوه جهه هنع نا اهمض
ولسا سيه،ادا يهنو ألهعلةغو دهعحغسو ينفإكنا

كلمتلا
ال

أل.ع٣ -اه  ١سه
ههعهدمو وا زرينلاه ندع نإو هلحمل اهمه إ هأه ٠عحأه

اهنمنا إعهق مهوبا تزاجو هلحاس زهلقق ،وععهلا أهعهسض ،نفاه
مسخنه ومخن ينفو هقغذأ وا ،وجأ حثس إهعه ىفاو زاج
هنلهإرمو
دلثهوهع هخهثصه وا نأهعله يؤلو افين ولع عرذا

ناو

)نحا وا هطعي ،وها لل سأ ،وهأو ىلعزنهو
هثسياليواق
ناك
دجنلألخ
مهعم

عهطساو سيه هننقوقههو هلثهب »لاحمو إعغيقاو
نطو هنننهه وأ د مهخه هه هط ش د نمخن نلو قئه

آن٠م ىفا نا اهوهل هكلهنعه وا دس عهاه وا يلاه ولع
رثهه هتولاوطا ويوط يياس أههسلنحهط قاو ضامض
ةههلفاه
اسارأهو نيوا اةس وا ايلو ال واناصمدظعرحم رر ،١لنحه

نع

دأههذاها نسو عهبههل ١نع سووهعلا زاجو به زافو لننسا
حيسه
ىتحو إعاسو دوجو داو تلمله مسوله والننت» سد طهقل»
ههلمنهاقوكي طامتهسىفا عساو طأضحؤ اهب له ولو ىفارثو نا
»اهما
الوك ال يلاعلا هعهههل ناذه ءاهثماه طسو هثم،

عانم

ينلعنت حبذو مهلا (
يقرو
نعيو»
عجو

٠طلع عاعه اهبأ كاهضنطا ناخ١،و سلخللمو ضهعا
كخت هوعمنهو بلظو ممو رننغه يتقو دغةورإلو عرفو

مه ضجا ٠إهعملو اعنمو أميممنل يو مساهنا ( بهه» محلو
ومو ؤسه ولو سهلغخا دتيرم أناوهك ءانا عماو،و ههرك ناو
انطو
ويوم باصاو عه هتننوهر يعخ عه هثسنه هيوصظا وأهمتهنم
ىنيز

يفمهو ينيكلاو نكو وهو نن٠نمسلو إثه عاعماهنه مهو

ولو ىننويباوديفك ياسا ىفلوضلاك ينسلاو/ولييا لخلاو
نهل
ههعويلسعو
اعطم حنهميه وا اضا رالاه رحنهو هننو

يع -أه ،ل سه

ن٠عنل

لهلهحملقاقوإهقضمخانادمو عهئمه سحنو هطك وونقوسحهو
جهلخو
هنمثو ءات»و سساو رامو قهفههوو مصو مساغها

د

قامهجزوينمه مدو ءاودو نسو }دوعو وعكهو ولو هههخهئ١
مهغه
لمنلاو سنكو مهو هغسد ٠هاعو وهو عاععنه ؤهعولهط
راىهأه

عساو اه سيونلا غسن٠قو اك يقهلقدي هلخ بهو يخ

هأنهو عههههقو طه يعاو هطو مم يههوهمجهو رسو »اجو
عسواو
ؤهخو

مه هلنهلحو رثنو يلوشنسو نيبو خهظؤلمتفو ؤسو

وهلو ةيأو اعلنهب نوتيو عقو لل اهعيبن اصسهاهه دلثهبلوةئعو
عههه دا ىل كه عيبز ينعاو رمعلا ه هخ هلغهب نهمو
هههاههلل
٠حلهامطا وا فهطع عطداجو ش٠عححه نادمو ائقؤ «هق ،هههنعاو
يمهنلارايعهئ دأو ناعلاعه يؤهلاواهلقلارضناه د

هلدا

عله ىلعريبه هققغ ههرننك انهو ةيعخع دنع وا ناوههلهنعه
دا

هسغج نا جل حملن وا اه د مهحلورهق وا ىف قعهدم مهل

هما وا ىنيم قو يفاقت ٠عاعهه نيصدخز رمم ددحو رصأ
اصعك
أمتهعلس

اعقهفه وا ولع دعن وا علخ واه٠ه ههضنتين وا اعخهلونل

جهو هل يفعي وا اعنهه هلهإه .دصحنو صوغلا هيعهاغمو عمس
مه ااضل وملمو ينه اماصددم وا هذه اععوطوه وا ولع ام
مهلع ده صل وا ،حعه ام هغح نارهسهق جهو ام ه نواه
لهنلا
امروعه وا ولا ىل لسن نامتلا يو ؤهمانسا خسإو
دتخلننخو
وا
هذغهب

هعنهوو هتدغهنلاه ههلع هتايح هخرو جههه ام طعا وا

الوس ولع جرح ،ؤو ك نا يومل ههببعحو
ىل-عرهأ/سيركتلا
هغنا ولو
هناسسملسساقوقع ىهط زاجو نايز وا ،ننإنط ماه ى٠.فنعأ
مهل والمنننث
حعهه اععه٠هي .اكاه ٢همتعه ارذ وا ٠

 ٠الف .ل نعياع .

اهنهعهس؛ننتعلس
هههريعناو
هنانج

هع -اله و سه
نوع »رو ناو سهننخا احعنهم د ءاعه

»».هك بهن هضذحملوه ىفا يناعلا عهغعس اسح نم

هنمو ممثهلماح ١هيرههاوللا حهىؤهسه هل حمهأن
دغهطننو
ه

عولعهكلوهه؛ وا دعمنعيروعم زاجو اهنحأريمكقا

ه مه قهر بئاغو ورخه سواه لحو دلغهب سه ام ه قئاللا
هغؤع ؤلو الثم هظسرلثأقل ،هئهعه و حعضهم وا جانت ونع
حعههو
هتهيف ناخه مهخاقو ساه امالام هنني أعهه ت٠ملنانإ يناهو ولو
هنأ

حننع اجيهاحو نا ةين هنهو قاههما ،دمتهعننا انه دقع

وا نا ةت مهيلا إ خغق دهنلا يفيههتكو قا عطقو دم امالو هسقهناو
ىفوجه يعحأ سل يتنس يامرخطا ا،الععرلهن سأضو دنسملا
كراوح ام جل ةنينق جفو ينا ،اعههمل ٠ه الم مهعهلمو تينب
انزنك
اهوحاسه٠ئوا طسل)زوخ نميوأ زاجو أهه اهعهصق حههو
هنهوو طنهع» خلولاو ج ٠دهاك دنا يبباعنهل نيرهنلا ،إوهاللهط قنع
ميرمو بساني عومسملا طعاو اهه٠ه اله دوإمدهنهاله ين،هن
يعنأقا
طثداه يدهيرنقفباك »هيا ىلع سالإ ودعلا امساح هخ
مهسا وا معنصنض»هويجمئ يملسو عو قا يه وا يعغ هنرمنه
نا

هرنننتك كبر ولوىنحبولههه نياع هقنلؤققؤ ههكه هههو

هه» نهلاؤنوا بهللاو نا يلسا همهعا الو ضعلاو وسهل)و
اعهمه
»ناو هتممتنضله هل راهناو طهيطنلاه لةمواهو
،ننههنليتمعهلا
إهنل
هد

ص نايلا ىف اما هنهو ؤعهجيرماح ينلو عوإه

وأ ؛ومهلمو ديول س،اوحمؤ هإردد١زامو هل ةلقو جملسل١
اصيهحاه اميدو ه علهلا هلجه اه هه٠ن ولعشزاجو حثههك
خخألاهما
ساهاقاهلقعخه صهفنلاه ،نو ىفو
قط
«
ح
قاع ههلا يتاو

ههم -ل٣ه سي

ةط

أظطا،ضاهحإه يمهاسم خهه داو هقعطدهه خنخهح لثمو
ةلسرههيفوسرنئنته راقعو لوظيو ناوهحومو اعسو هعمنه
قامهئو
هتراتخاو يقخ هلهلاطو كاعمنه أنمحعوثننقيلعهو

عل٠هل

ؤط حملي قثولاه ىن،رئخقهو خغمريه جومو فينع إثعحو
متيتو مياجإو مهرمأو بنعو مينغو عاغهو عههع دلا
هناو
ققج يج جهنلا إهنه د ريولطا ههقنلا اناق قلع
همهاولوقطا
اهمه
هو هعهه حضحعقلهط اقضم نهواح د نا سنف

كلاه

هت»إم كناو كنا دا عاع الئ مئخته قوسلا ،
رصي
صنو اعهعللل اثهرو٠هو عن.ك يبلسو امدعهنهتيلسو له
و١دعنهقاينحمب
ننعدع
واوللا
ول

هيلنلسأ ريسأو »ده هلنمب ٧هعرها رههغئهه هغهمه
يباعهو فونقو انناو اعضذ وا وادميثنل وائطأ لغهبامنمب

والقا عنهرنع اعنم ،غكف يو ام سدنه ١ىوئهنثا

دطعيدقأ ينهم ام سزثهن والطأم دطعه يواستو ونلقح
هجتنا
اماهومنه هه ٠حننندفهل ١وتانلل شانأداه اهلني قج ه سذرنع ا،ا
ك«و .اهيب يننالو عغعؤ سمعه جطهو ىفا قأ
حههلنعرغعزثطن
فتاحباو
جأناخهه
كلا

مههلا اخج هنإجكدخاىن»نةضسهو لققل
ام باه نحنخيىهه وههأقاو صغععه حغهه خهاراج .لدي

ىماع خفل ه٠نهلاو ةهج إنههو هلثنن كص هلقنلزلاه وا قعه نا
ءقثهح ه٠ههتمتم هه يسؤصدمو خعاعه ةهكن ىلنياحنيهعنناو ؤا ىف
هنهوو نأو ياه الطم ماس ستن امدنثخعو ط٠هغك ناو ىمتمنها ححا
يس حعتىف المهم وأ ارذومأ عنتما د هلثهم وا إع عنتماو مده
احخل هقهل ٠ك ولولئهطارثههنا ساه ١خننطعه { هلوقها ص ٠حعلههه
هثصه إعلسو
ههسهه حعلسو مهما د ا
اهم وا حعنط وارنيبه ٠ .

و الههفمل.س

ض

ععهىفلطاودغهبو
نهمح
اهمده

جصع١ -أهلا سالط
ول همسا دلخيإاه « ميخر رتهغهدهمبأه

يناه هيبن اع هلهجن نعلطا كايينا اهنع ناولقك اسا

هتمساه بتع ساوقا « ،هث ١دلنم ص هسح بن اهم اميك ينل
يتلس اه ىسقأ تسلا اعلقد قني ةيلثمملا ه هئهتا وا مينوطا
عنن

»ناو »اهج بنهعه دخليل « هتمسا اناسعو اأضذ وا قنؤع

بهاقطهم ىفا هط رسج متا-ديقانعلا ةحير نتمرهه متهيو
ال

جل خهمهادثهقأزاموسن ك دملؤا »وهل هغهلطنلا

هتوههقا لغلا واسهنط افضملمو وا هتاودا سمهلا
ننقخإرا

همولعطهلزاج هب اعلس نأ اعههععثس اععهههل »ولاه
هطعهلمؤه
رصع ،
»

ينو ةط يناه ام اجدهأوانهقاهله ؤجهؤ هع٠جلهمه

حهف يدهع امردغنأ اتخعه ١حننذ هعقو هه ،دخذرثع
سولو
وا

ينلاهنأريألا هو حما هلقا ينلغي ول نا هتيوهو طهفلاعه

اعنا٠هما هيوه هيونت يسونيوهرمتس اهلها هي اثعه اعفن
امنيتو
هلغع

لفاه اههغقرعع نا  .همتهروم،ا هلو دعجلنمزهيثا

ممالل مهكواهصه٠هننهوهتاوا يحو ىف هلإفهعخ زاجو سه ديب
لفاهيناو ههرتلحم زاوها عجارتلاو ندوغ ربكو اعظقها ين
زنيورنم اعههث١و اضعه احفق عجسه ونناا ىفو لئهل
ةمتعلا
وين

،خلنققاو هتمعخا هلو هلغملعجل جلىفاو يندغحمل دس ىف

ق جحتا اميا هتاه سنلو ولع »ريق )علا وا هيهن يباغلا افلضع
سوهيقأ حمقلاو ندوه ،
ىلصي
قهك

اهمما هههزاهعا هعضنل ه راح دو إعس٠ه دعنلو هط
هونب
هنهمنسأو داكو ه هتناع موهكو اعهومرل ىفو رتناه اسمنلا

هتمهلا
.

كس -ل لهت ل س«
نعهأ ننح٠ههلاو هو دفوو اهقخ ،ه،ه ٠نهاكو ه همون

ععه له هدادسو نقيو» دذهنعو عندهح يميا هعني
هوهه
يهعن ورواضع عهعه وا بالط هناز وا »وعم وا جههه ولع ام د
مومهوهغهعه وا مهفل هموق ،رو هيرجي هبلقو هنا،طساه ةرهو ع معنو
إلمإولعخوعنام اومعنو إيدو إعماوأ يتواو هل دقنت اعتر
دهف
هعغحاوع
الروهثس

ةع عرز ارعهرخ»هههأو مهسو ناو ده هره ه
هنهو ماط هينه دسو راهخ هسساوء يناه وا ولعرثع

ولعو همه و ألاهخ يرو ذلؤؤنو انلها ولع خههق ه ممتم
مثس دس ه راهقغا ههعه ولعو هتا اعههلهحي»و كجهو
ههقه وا حهز ولو ،نع وا مضه ا،هعيق وا يهنتو واضآ انا
هعطلل
اعخةو وا طقس وا وغه دا حننعح وا قهمارقف وأ سأب عها ،وا
هنم

د عقوا ديراج ومو هعر دع يناعلا دا اوداعا دو رهن

هلها واراحعا ةر كعه دل ٠دننهه ىفو أيه مهم ىناه دسلقه
ؤلصي
يتهج

هق راتخا نطهه وا ومنلل هطه نيول يئسنللهفاو ستاخل

جيمهلو هطل هننء وو متكل نراول وا عخأينأ هلاه وراينو
ةناماو
ائهنؤ

مر مهلا ،زقا مهطعي خخاىناسهساهو قهحملادهههلا لمو

جيبفلاهرواننوك نقهس ناو قن ذاطلسدلارمهق وقفهلارهنو
عنايلا
قلطاو

الملاو جن١هلل امو مهموي دهعلل ال نا وننسن ع

ونرأو ام ينغت ئههجا هل يذخ علولا لاملاو هنم يتحو
نتيتنس
نا

نا ههعكرعغطي وا ساعن س دا هه،هننهه نصو دهعا

قثن جتانلا تنكا نا يله ئههت» عراهه ههههخوو يناه »او
ههخمل
سكا قاو دص يناه هدزاهحملاو اةص ،هه اطخو يسثضله ؤاهخ
ههضلله ،هلا
»
داو سلب مهفا ايمهو داو انط همع خنعحو

٠ع ه  .نت »
٩اج
هح٠لا)

هت -م مهمه ل -ها

وا

هثرخخأ هيااهيا داو سلق هخهو٧لولنهته قاو أهخأ هلو لخأ افاذ وا
واهرو تههلق هما داو كهج مهم هبناههاو دو اصهلخق امض
سالط اهامنخو دلو ةئر اعهلناىبورونقثطو نل نلنلا ناو
هأهخرنخل
ودعو انم وا اطخ هذه ذخا عهاقهنيا وا قاهدرهيلا

تهلق

رهوم ىمهاناو نيا ننهوه ةعقحآهقو راصل ص،اه
احععا.ص
وهته اححأو نلداه دقو ولو هلأس اهعها٠علفإ وا متاهضح

ساو

حتفسف هلو هانازاسخأ أراسنناسه ومقعنه إقثكه
عجوهراتيعن
كص
يلح اكههثك٠ههنسا اهواسيل»ناو اهتلتو

اس

مهوحنم ةيحضب كهلا اعو همه هو يبوللا ىهني همولي رتسا
هامدلو
اكراهتهع هثولي ءم٠يبث ثرو مس هومثس ههه قس

ههنن٠ك

لمقههن»نهه،د اهمه ارجه ،ادهبناو د سنيا سدقا اهو ةماعلا
يضو
وا

حنم ققنو جقهو ءاسو إساهساو جوز حنس ءاوهتسا
ينحليزو همهنو هث يمو وهزب قي هنطو رقيو هطو قخلاوو

يوذتود فه وو ما ماسو نيا وا هيوغه جضي ىف يتنهم انه
علو
زمغي هو حعنارلا »حاولا هثهضو اعه ظغه ولو هيءوعجووط
سوسو
تكذا
ينوهؤ
يفء

عونتو صو فهز ولو أهو هيلوهو كنه  .تحب ىدن
اهنع يناهلا داو يقح بننف١قا لي ههه هإهقهيو ل٠ص

همأ ةنعنخمنهاقا وملمو والعيلا ةيهدنن» ققهواح ىبهو

ىنفو يلوم وا سةلايلجلوه رانمو امهولعي ينهك كععه ام
هلها
مهسو «ءإرهه وحيروو يبثمواهقهو مسو حاضعمله د بص
ءهن

ىفا نهو ىف اعللمؤسهي ماعو سف يفاص اعييوحولهن

د قرو إ إس٠وهسنهي حكسه رسن اعهه « خهرصظ هلاه امو
خفنن دهلع للا مسوهكرأهقي سثهخما رغهاو اميقو ىفو أنو
ةميق

الظم -اهماهم ل سسهط

٧رو

قسنلا بنعو ر١حهزط عو كاه عممت هقرو هضهفه قبسو
يراس
يهن
نا

نغ اعهله ماهم ىفا نأ دونهل اعساو وا حمعمإسه
امدنه ث»قاوحودسقهه الأ »ونمسع هل عإق سهكيل ،هعع

خجحر ده نئه ةصحو هرمتلاكقاوهحملا مضلعو نيون طبه
ءالهب
«إتعخنهتمس هاهه اهنع توقلا هبزحو ير وهللا و إعلعقا
صخا هلوا إحن ذمو ههنك نيللا وا ضفر هتيمنضاو عم دنعو
اهثن،ههنقحو ىفو ههعرهخه ديمعلا ولع ومنت اماععنذ
حهقاننااه ولع لدأ مركو نأو سلخ ةقان واهتبعالممحثاه
عاو

و٢منيصم عه ٠قننزأؤهلا هنل اللء هو هعم إقدث دقل

هئه هنع أيه هلاح هرازو افيك هفه ونه دذ ١حيرا هنسرتخو
هتلق اهنوص يئؤحو امصع مس هلام نامعل إعه دنسا ناو
نيللا هكانتنه ده هعضوو وأ كا هل يو هللم هلاوزو ال لهس
ههوطاههه هلاوز هضوهن هخجومتا اعلكهو وهو نسحىفاولؤاهأ وا
متهن وهو وارصهذا د امولاوطا ولعلاس سجرنلا دا ام و
سكنو راعلا يقحو تهنا دب رص ع عوعنلالنك ام يمسن
اهلؤمين٠ها
ههأ

وأ ام،ؤعرهنعق ماخ نإو ساه سناه قه٠نقا مهناو

مساقلا قلقو ه عهعه ٠عههكا وا نا مهؤ دنوعط طئاح دبعل
هعضجع
نكهاح ولع يذا اعههو الا أيه لمنلا هو هله ولع يدحملا
اهعهملع هئ ا

.

سوأقا عوعع حعؤنع ةحملو ٠إرثللا ينا يلخ

هكوهو انثح حهانك هينطهرسقو )اس ا٠عهعمو عخ»و نم
ةسدنهلا
حق

يقنؤو ه هيلاها عبنو سقخل أق هلقا متختل عؤعئ

عههعه وا ادهب يتةسم صنك وأ جهم وا عفرا ناه ساه ةهميل
إنلضه
دلوأ دنهملنهب ٠وا رزمتله رقح قه متوجر ىفاو هبر « ةر

كععس امهام سه
. .
.
ه
 .و
٠هت .بل
أهعو لننولقاههدو ارثهي
هههكههثهالأ ثنننن حءء لء أيئ عننثتيزا هلو انخا ميهفلا كرو
هس
عست جف هدقح يينهنضطا هدو نا .از
.قو ٠
،
ةا
و
مقن عإزاهكال«هتسو اولهعهيداةوي ٠ .

اهل
ذء

٠ ٠
عن
.
بل
٠
.ههلو
هنم
.إنثنننننثمننن يعو وسنا هعيب نننثإينيئان
لت
..
اله
و .
اهل
.
و ٠
وهو
٥
سوحقخراسهمقرواعن ٠دذهل وهو
 ٠يرب
دمي
إئ ار سعه
يا مر متإنا امو ياه يهو هعع وا انتين لسع

جهو حتولاه اه هلهههنا ىغعاخاه وا  .ةك إنلئما سةلبهبوللثو
قابو
حملاو نيام،و مهغ يههخو وتنخ اثثنن ز مه هبهعحلل مهوو م٠و
دع ،وسعا كلمن ىناه ن

به

عع

،ههم هلعف ؛اععغ

انحتهاو ٠
مهمو
و
٠هحوهك.
.
ز عع
ىهخصرنكو ل يي
ع،ههعه عبنلا
،العغرهع ال ١هقعفنا
جهطو
ه سايإ ساهنط يهتمتاا ةن

طزا

دكينكهب٠
»

ناه

همه أ

.

 .ينامي ينواسه هنتآ
خعهعه اجر ولع هنل«

اننننننث أنبناتن ماما أإ وإف مفاثلله ينناو لعه

ن  ٠أنهئئهئنس سور اه همبهإتهوعحه
دصرلا يت » عه
.
 .ىوه ميم اه يناه هدا ي ههأه هعه ٧ام و
ذقمنلمو
ق.
ينرننطاوهه ) (

عنإنجناه
عهطا
ا

املم ف ا ل
اهو ..

.

٠

اح ٠

ج

 ٠ن

 ٠نيهقل

اهمه عئلزنلاهه هلهاو خهظاه وأ

مها خككمنهه اهه هتئه وا د ،قلاولا

٠

رثنت
لرياامنرهلامنااهئإنئمب
زإوآ لع
و
٠روههرب إك
ركنن ي
الح وانطوعهم اننا امةتلوو ىفو انتنهتنلأزوه
رعس .اح
٠
 ٠إ
عم و
نثإئنثنإث
٠
ةاو
وتلا

٠
ةناع ؤ٠
ولعو

هتواسق اص هموثه ه٠قهساه .هعاسلا إنن

اعحاةووننهرباقرو ٠مئ٠ .
به
٥
هلل
هلىه
اهم ..
.يني
ر؛س؟ ني  ٠و

عع ) أئأنبكإئثنم،نإنن هط سيلا وا دمحف ذهئنئنثيئ
إ
لو  ١و مه يلعو ينع ضع٠ن هطصه هنانع-نويتاوق
 ٠ي انيب
ىو ،حههوع ين
ناو وه٠همتسئ لهو دقعل هو ..
هال و وم
ده

لسه ل -هط

اه

حب

هن-
ائه ه هسسا ددعو لعنلا ه أنهخا طلخلاو هد حهلنل دو ،مقو
يقخ
تلخاوعلو إنههثو يننأ يوهو هئ حعههثهننل يفاههسط مهلهاو ؛اسهو
ه جئاهلانايم نا ةينمز وساه وا تبف ينع مث قاو

جل

قلعو او ،من ظلخه وا هنننئ خهناه بو ننخه ولو يتاخ »اكا
هيمخ
ككلا اسدسيدا كضو هلعه وا هتماتسي ،عهق ثرو هط هعع
ر٠نأنو ساحلذه ىفا ههههنا هنهه تلههو ه ءإرسع ٠حلنلأو
هجهو

نيوموهلاو هل دا وخثعسطا هلام هو همه هدض عاس

امرهغهو هههنصه امضنا وا اعهنيها يضمو اههاقسإ
٠ععهلهخاو
قسن

ههاهع د ه لسن هه وا ملام وا مان ه هل . ،وا

وله هههه وا هه وا هامرم ولع قهصه مهقاقتوا هه ىنتهن عسوا
حون ونلههك وا ىنهم قتعلنل وأ بوخأم كانه وا ثر ىهنعه وأ
نسل وا سين وأ امارتنا اعجلوز وا ونون دعههه نم نر وا دمل
اصهه وا هئارظه دقعلل وا بقاكن هه وا جنا أقس» انفسو ققعه
يكموهوو يناه دع هضحهقل ريوذوهكدنهه عوحععو فجل»ع ههله
يناهعهب هداط«ا عسوتلاو جهنلاو حويادلع ويوفلاخه قهس١و
هطو ولو هدوح يومههلا ؤسو راقعلا ههلفه»ه هههو يمهاه
ساه ام حسوهخا نهقل وأ عامههل كدلايه لاو يبناخلا
صضنلاهه
لخنو
وا

داو حعماوهلا اعجومهه عضسغاوم ىفاو هحناهيراههاا
يهنمتطا »نكل ينفلاو هقفو داص هنا٠نلا ينواسه يمن ينملو

ه هههنس ١ىهننعك هه متخو طنننههلا ةسا٧إنلطداه هلامو ساين
حلهلط اهن٠ي مهنو قاو ةهذا يناعلله ةياهنلا ىتا م،ضحم ىف مهأ
سنلو
ههنهل دئاوعلا هه٠،ضحم اهلهم مهنو ده« و ديهمتلل أهو

الييب

.
لع -هسه ل سكإ

ولو

ةبجدأو ىف اهنهىفا هبوجيفا اصنل ينححإو إهسثعا ةجض يناما
انكس
أنققل،د»لهشاةانقلا ادعوو هبفدنتإ سناو يناه تهس دقع
ههجون
هههوهنل دو حنزاهخ وا ثهها امهساو نا سئمن

ةلهكلا

همها يناهلا ام دنلوه نام جناهللملهه داو وحهف
يفاههسههه
هئ
أهيلازاهو ٣يسلالعط ةلهم عاعه هضهوأعطا ولو

قزمتو

عهي٠ههنل هتقاط زخ ١والنننه خهلح كهئه يو وحعغه وم دسهق اله ةيحوو
وقعقدثهبوهر ناوج ٠سصثوو أههو ام ىلع ساين هضع دمو
زنو ساه
أننل٧إوويرقله
اناع

نق٠هواح دضحإرطأو وا هذهو دع يتيرق دعسو
نم جيقهأ ناو ؤينرنهق انهم ح خذعه نسنه

امامو يديه هض النلثعلنمو دل هلوز٠ضا إطء اهلطع
يكناو
اهلوحو

له كاهنلاو أهه دا ه هباعضدا جعهكلاو جخاعاو

احعهه طهضو دا هل ض ولع دأ رهنل دنه حيإخئب ٢إقع
ناو

امو أيهم « هتضهانمو قنعلا امإهو دقالنجم مقمممو

دله ممأ لهمل رو ولها ولع يهنلا ناو كلافلاس ابعقهوه
١اهحملاهلينن٠ال نأو ىقنلو ام قييتها اهب تلمها إنازاج هبهله هبو
ؤم ناو مهتيل هناه خنع « ) ةمهنماه »رم هل مسحلاو
نانعلا « ةلاطإ عاعه « اهلوح النتلضو هههه « كافإ حهو٠ومع
نانعلا « هماسا ،
هعإرمزاهورهج
ه ننء هل أيه
يمين

.

ثضو هفالخ ولو إولع يتفم لممو

عسو وا نا نه عذه دنهلا ندلواو سضو ةئر هلام وس
رنفو إصاهخو ونحو ىلعهو إيمهحو اعلصأو ثإز ي
خهوأهختنعا
زإهو
ىسن

يبهو آسيغا رعيبرجأ الو يهه ههعلسل هلكو
جملراسهك خقع،ن ننهقا جهنملا ينا قذووهلأرئه اثئمصلالم

اهلها
هغءص

جصسس لههه ،س
اعك اصنهو اهنتو وا ولع سارملا دنهو ةليف ههثهعلل قحا

» كخه٠ي قام أيين ١ةبهو هعهوؤقودصضازه اللعننو

»

عععهأ سالو اله وا امةثهسال اعقو انيه يو لهولرنهم
وع
ه٠نعح با روط دعهو» ضنوو لهس ام ههق او هقف هقعو
انلضع
دقنلاو سيناو ولع سنال يروصمو ساك ينإرتادؤاهو

ج٠سو

سهعهانإ اعذاو تسهل ةننسه وا ههدلادم اصيعنوو
مهناو
هايهه
كاه
وأ

الو إععع أنهو ١ههم ههين ١ىبوطو أئ مهاطإو هيمععهثهع ال
وا يس بهلاو سملاو ب.هموقلاو ولو اهقبس ق نم اس د

 .خنارئهلهمهقو و قا مهو خطعه ععغترلبو ىبرةا

اقلعم نقيواح مهعقاو مهضووسه ول منخ،خفا هبر وا قمء ام
دن٠نن٠عق
هعنه هخرو هضاهناو ههسثسرننمل .انهه هجمدو خجههو قي
سدوام هل هسه ظلغلادئ عهرو ناو إأو هب( دظحقإهمهطا
ىهيلخ معلا هععاهناو هه وضلا نقدالطا عهرياو عو
هجمدو

ععاهههرننغ ىلرو ياعامتهحوا مب سقاولع

رنيس سوهلا البرهخيك ،
رنلنننتي
»سمو

هاخهلالواغق صرحنسو طعدنلوامتو د كينا زعهلاو

سايلاوولو لمجل دو وازثؤثارثهلا هتوا ال همته ىدهلاو
عهلخو متساننأريلسع هننحؤكله اهلكو نهنا

ام

إينو ةطي مياه كهاقلاىناحتاو هما٠ك ذبنو اخرو حنس اعلنذاقؤله
اب
قئ هه هص ندوغ نيعو متاهط هعنصم وهويزمو هثوهغه
اعمس
وو
٧

وهو و١رطقيض د هواامننههو عيف ام هل يبلول ناو و ةوعغ
ةعسوم وا د تناج وا نأ مي ىني٠نده كاه اا قه كنه وأ ام

ةيوه ههه اه ةئلام ينعنو حةثىح قفو همبهحملوىةه اعه دخقص

لع -واهه ٨سه

نا

عمم هلهاو عم هلهأ وا قفأ هلين وا ىله هجمهط نا عمف
هدضسنهاو
جل
جعئ

ملو ائهل د س ىف ولع ديدهتلا يفقهياو «خهإ هط

نيزلا ميئاح يباو ه هسنج دا جل ٥ضهه نسه قاط لكاه وعو
،وقخازوعهو ىلههصو للق هو سان،ه.ههزؤحني،
اساعهإ٠نوغنلاو
نج

وعدمو ه مهيلا وانانلص ؤهسقلا ميلعتلل

سمهنه «هعس٠لو قهه رهساه مثانقمو ىفو ىعثكهدس سخوو
ه٠هغهوادثيا زوطاحؤهلسا كحمو أهه هقق الهأ دسغهلهط
ت٠مهق ينجنو مي يناهو هقاخت ناو )هاه جهنلا مهفو هإرها هههه
مهبثهزولك زوي نا كل ديمهاه اعهو اعغدس اععبهرخلو
قوي انهه ،اعها ه ههئهنلا حسهو قظوأ وواثطأه فوه
ليما
مهناوح

همع هعم قجطسعننعه وا ههعاش ايإرع .

ةسهلوو ناكوا هباه د ظهله ولع عرذا نهب
يسبارهسا
يمهس اسعه ملناسزكنو جهو ٠راهولمنض

الل

.اره هلصا الئاح سرخ سصغىفاء يومها قهغه فهو
ئانمث
اس؛زوأثالم وملمو والوسألنوح عههنا اميهه نقهواح
ئخائ

اعنهسو بلع همها تلنننثو يقخ ساوق بهلو

أالفث»)راما يهاقملاو يقهيقاو ولع ننيل نعو هعهلهه د
اه{ههعط تدذ،ه مس هلهمهلأ ولو وم أقاعصك نههؤ سق،نو سغهن
وبإيهعئجوا وس اعضا ه هضع هعيتوا امرهلين سما
سههاو
»دأ

ام ده ه هدقن د ةوه خههنلا وو ولهرمسن

همع وه هسلنما حعهادلا نقهوالراحتا هتدمو اع د مهسن
انم

ؤواهك يعسو وا »راسو صخ اعنههعوو )زنك عضولو
ان ونب هعقاو يفاهييناولس) ناهرلاو يداو يفريهسثغمو
يبوللا

نهنم -مههه ل سا

ملعنو

هعاب رهمائانئالت هلو دنهلا اعهلاه همههاروزطقا اهماما
هنهغ ىقلن جههيا مهلو هه٠هم
اع٠نطعه سوو نا تهخله ٠ ٠

مئ٠علف

رصقل ولخا مهاهو
كتما م،خلهكه ناو سادق اهقدا وه ةغاه اك ٠
كه٠قلا هلم٣رننثو ٠اطاههههلأ خهه دهم جههيا وا هميوهت ميلقا
خقمهثساغعه دعغعسعو جههدملنه ةعاق اه بجن هقحل وع
»سه ،
رمنننتلنب
يباانا ناعناهها ه رسج واوهلا هيوذ اقلح عقو

اوو

خم ساومأ اع٠تهيف هقوي هعنم هو كاه دفحثك يا وادخأرعط
مازننمين
خضو اقلحلهه حفو مهدا هه إنماغط و انهاه اهعلعخ.ك
وع،امههس ةه٠هنتلا يطو دا كه دضو نهطدغاس داو

انع

مراو نأهؤ يناعلا يطو ولع يهف ىولمل ،همس جم قههغ
كوس
يبنخفعل عو وس
ربليا اهلتخانأو ه ءامنا ارهمللمه»لنبض ا

ةك إعلسناصا اصؤافهلمي» دا يمه هقلق وا قاهلطه هه ولو
وا

داو قو ص،انا هققح حعه هيبض دأو جهىذننذمه

مهدل ي ومنلاب  ، ،ال و ٠
ذح٠ضل وم قطنلا وا د ،اصهاولاوك ) .نع
اهم
هو

هدهع هتعو خغناه نا ،اعمنهإحمر،اه يناهلا ب  ،ا اه .

دا مومهلا مهعلس ييمطنل ٠خقققنل ١نا جل ىلعي ،اسهلا لسو
نا يدي طصه وهلا يههخهم «مح امناو ديلا جم
هتاوق
يهعدثدن اس زجعل
هدومدععه نقتلاه وال٠هوضلا جعلسلا او ...
خز٠نعنلا
امو

داو

نمضن دسو
نا وع،ا افئيقمل ناو اهه،ا ام ىف ىن ءا ٠ن

وب هعمونم طانسف سانم بجع هحهع داو »هلاه

ههغعف ساو انققاخت حقو حهح ام عحهبصهعن لجو
هتسقلاه
جل
سجل امهوسه دط هه زأ ناكم ،

٠

قمئه

ينع -لاما سه

تسباب

كاس اسلا لس هيأر هثننولاهلا وا هنخأح انكل فلم مليههقطه مه
حعهغهوه»يفاه ينا ٣حعرنننننل ء،مه راهخزاجو الب .نارخؤي هعغعه
)ادنك
لننه
جنه

نئعم ي»و ناوهحرهخأحو ده هنمنه مئالي ذغيبل١و
دا ليه وارجحاو دهعلاو نقهواح ثرو يناز ذودمو

ام دلهاغي د هلا ولع نسحألا نيينفلاو قهه هعاعهننن يف

ق٠هسته وا اهملع عازنلا يوهعهلا قخهغنلاو داو ده متوجر اعد ك
« انل
ولع

وا ونيه هل يفراهق هقحو اهلقنل ىهوأ ام وقط وأ خقل ساه

يلماام سن هه ههلا نا معأ هيمهضع حو ىههلط يعجرو ناو
ضهذللاأضنجه ادعص »عهه وصه هدم نا »لهأ مهوا وا ىلع
اعنمو نا هل هنن ٠حذنن جهنو صهقوقفس يننلا يتحو امو
هخحرننين
عاو

ناو ىنعا »اوهح وا إراقمق اسناه يهاف عهعيؤ مهايا

»وهي »نئعاعه دوعنس انض ه يهر،نلا ةمأ سكثلاننو وا
يمتغقأ
اه

حعهغط ١ياه ىلا ه هثهوعأيلا يفهطهو جيلصولعهكا

نو،معك أضنودعارهثورهيبو دسج ععهو وفعلا إو٠نقأينو
ككو
ه

نهل ههاه٠ننلا اهمهو فوهيب نانسا حلنو هنمقخ وهههخكو

مسك ديدعو نا ( قوف ولا ددهملا تلقونو ولع ههكخ
قيثو
نهعهس وكاو متو دهلهلهوه ه هص ينسحو عطاق ه
سوي نهسغع)و تمبراعحمثو حعهنهلا تئلمو زضخلا
اكنلنشاو
يرهنلاو هطلنه هلغعنهله رعحألنغ أللرصكو ىف ذسنلاه
وا

دف«و اتم«ولو لههويرأمو هللا إهي ههياا ىنسو
ناو عولعهبل،ؤي انإف ولع نهسذ
جياك رهلاو ع هلثم ؤينلف ع
معن

زومسهايبنرعب،
هغلع

»اع -ا رت - ١مه
عاضاو يماردلاو مهقحو ميام ساغهمرهنعاو

سههود٠ن جمعداوهعوهه عنغهح وازمي مهخه ةك
تنلعمهنتاهرن.هألن
كا ىنا
يننو صهرتلاوصامثادمضكها هدكاهئح حهههنيو

ههه

صله ولوهطا ه مههلا ةسن هسعاعي »رهوم نزو
هعوا
نيفاح رنلو دهع عنماو وا ،رمثولس ه طسو

و

ضأأهه وأ ةحنج اوكرإغهلهو وا  .دب سهولوف٠هو ندهواق
سنو
عو

د٠سهناولوسهه يتلا زهو جمرعه بننوونثععنخر إمغعحو

آعاهيهلأ ياغهلط كلوح دأو هناهصنننهن يلا يليب اهب
عمقلا
ن١وهياع اضا انع صوغلاو مساو إهاعين١و اهعسيو ىاو ث
هو

رونلاو مجلسلاو عو ينهلا هجولاو ةياغلاو »او

« ةلا دقنيو ءلمو فا يلتخا نهملا امه نارهمو وا هلوه ؛لهه
ا

هودب ولو يدخللاه مني هنلومنلاه عانقاو قإرسنلاه ينو كلملا

ا

ناو٠ضخا دوسيو أضلاو قسنلاو ههجو عه مهلا عحخو
اهعزو
جيانلالووأ »ولعع ىف نم هض وه ولجنا »او عاخنلاو ذوللاو لاف
ييه
الو

هليكو مولا هو ىموقلا .ةلخمو ةعساو ابعههسو عو
إحعوطا خنع اهو ميعن هلهاو اضيا قنلاو ولع ىناريا

ناوهحيلس هلوحو اننء هوجوو اص هلولح سنرو هلبق د
طسولاو
هعسو
ا

دتمي ودبيو بناح هونو نا عقن الس  ٧اقهه هلاعيزإ

مينخأو مهناخ ١ةنهكو خنحهح دفو هغومثو ناو يحنت مهنا
عهههل ١انسل وا اأنهن ناه هرغ زغنق سنتلا كحم دضح٠هقه دمو
اجر

اسوك دصو واؤكيا عههلاك قسافلا نمىبواح نام عهقذا

هنقه ولهلمو دهفلا ددعو وارمكليا حلهنهلا قكهوانل
دلمهلالمو
ام
تههطهلأ الوك اللوا ث يوجو سنلال٠هطني اسه وأ

ههلادغ
وأ

ععع -اماه ل سهط
ههه هه اهنا امش ادي هل مهتلواحم مهغذاقاو خ١ام قاها

هييف يمتسرثغ ه هما واخي٢ؤ نإو واللالطهق سخو
امؤهخأعق
دم
مغ

اسظهنا حهنناغهه رتو ناك رطمل الغمداهلا ط٠عنمهو

٠ولؤ»او مساو معاو ةعاجولأو يتنيلأو جقرباو داعاو
رضخا
هدلاو وضو مهلوصاو زروااه ىف »هاه ممهسلاو دتنهننلهينو
نم هملاع زالنهايلهعلا ومو أخهه ناو هل عخه وصه خلس
»ستساك
هتلوهكيمس وأ عمس حضو حدملجعهلاخهصه ىمنخهاناو
هنهو

هجأضو نازاج هبمهه هلماعذهع عا د د اهو ام دكهع

يناو سايف ينعهلا رلباويجرطاو ىياوهاو امو د عسويل عهعحو
يوسنلا ه يونس وا ضعداه مهلهفالنوو ه
عيوفوالخنهلنادسعر
ةياغ حنم

جسولنكننل عفف ب اومه حعثنم١نأنم
يقخلمهه
عمتلا ق نياهف مها عأفداو هلصا ربلهالنهها
عاع
ساكينعا ابعهه ،ومهناعوغصاو نا هعهغدنلرهخن لمزاجو
هعههلو٠ض ملقب هطدهفو ه افلحبيبرعنلا عه عاعهلا نا
ينازح
يتوفاام عهااي أحإهك علو »ععه نياع/اهتافو سجازاهو هعرأو
هسنج
دسيو

دلنمص اؤعي٠نو ض ءاد ىفو رهمء مهنع هسغصو ههههو
هعههزامقا خنمقلهط هخهو مشاه همه ةمانم نيأو

دهه مسإر هلاقا مباعه عحملو ناوهه ض،و ضارو يفرو»ا
دضعو
زاجو ععه ريجأ نايلا ههيت لوه دللل ههإرعلهقا
هس٠هلأثو
ىلخ

د قهسأيري»عأ دو علس دغهح مهغه هط ولو

امورطووعرهلب
هله هت
تأرط

.
قسن لهو عطقو ال ويهسلختأحيم

وا
هنتعم
الت سوهحنا تؤهم جنا سايلا ٠ذهقلاه هساهو عةو

ها »اهل ل سج

ينا

اهلثم وأ كعخ هأنعوم ينين هلماعوملرغلا ولو قعه
ولعلاطالخض
عأخ٠خي
ههعهدعزيثح
هدهب

عرها مهو هانا ساساو خننعياهه هعماسم وا
هرمننك ينملع متاسه يقسو وا يعو قل،هه وا دنهدهغ

تمرووأ قظقيثأهع اصله ٠حهتت.ننقه ال نا قعي ينجا نهعط
اعنماهإ دا قا عوهق سعناولعنهنلع اععذ ميننهريما

ه

سخلا ؛هكنسمقأخهط يللخ هنفؤع ههلع كسخ هسواسو
،مهو
كم هضنلهضم ادنو هبو عله كن هل هومتطل وا كاه يخاو مهب
دئسزوهييلصه
ال نيم ،
ه مهنع اخضموهعلا اعختانا إننق

قههو

كح وا اهطح ١هل و ناو انخا أههصه عم هيا عونلا وا
هيوخا
نم

انلعكه ةحر الو كل قاو ةطزاهلحخا اهلزع ناماععنتاو

نا ادعوويحمل اع،ههجل نعو عهه ولو دنمنم دعو جرم مهو زوحي
اخملا الحو ح وا جل ده وا اعحالح .روهو ه نندجعلا
اغضم
سأ اغهل١نا اسنج أههصهو اهلحخاناك اسنج العلاو دجأ اهلتهلرو
حسمتعنن ةههلنا وا »قحا قاو ارغا اسنج ههفهثعهطهضاو وا
ع ه٠يزاج رهقنا تنض قو افلمطع ،

وعلعهينددا
نه

اباب
هل إهنلا ام هباهي وا إر» ولو مره ١ه رفعلا ٠ةقههو

هه نيوو نيينهمو يننليثاعو دهآو وياكو اعنعيهونساو هنيعقروأ نا
عسو ينحم ناو لؤ وجل دنهل ىف ختهمهعر سسلصخنمو
نيبول
جنحروعغطننل راع امو هل ذ هخقه عانرهنذاو ةخامو
هنمينم
هط سوهلا ردهلاو ا،اه ىن٠ضمننه تعهه نإه يه ةر ام عخا

مههههللهلظ،نب

ا امام ل -هط

اهو

زخن اننيب إه اهده عحأو حسولجوننتسولا تسيو او داو
ةققعل
سناىفا مإعارتهغنأودلمتهر يناخ ك مغن هعهسزهجو
هلو

ههص وعارلل ىفو ههههن،ادس٠ق هلو نا سق قههاهو قبسيو

}اهمسا » همه عنمب هلنعقزطا ولو هتغحوقرههههالنا
نعيهنل
انناو اهثوحلمفنهلق،مإرلا مثانسو اهذعهضداو
بهلؤنت
دنهلاو ينو اننيع كهه نا خض ههلع هلاهو »نا
يبنيرولؤك
واس
ىب

دو اعنهمه بذقدا هئحني ١دفهسهل ١نيعنو
مهوقسهنل ده.صن ههس،هلو نإو مياهلهألح ينلؤا

ى،انكما داو عهه اخسو هلزاعسو عجرو خنحاس مدهفه وا اهب
تلقث اهعهلع قمو قا يقاخ اهملعو وا ا،ا
هثطزهعسؤطا
هتعنم
يفاخو دعيما دو يلخ لقيونقيواحزهعوطا

عييههثه

يقحو }انن ديب صهه ههإرهاهو ه به ساه إنه سف جمها
مسلا نمالا دذا قه جين ٠دييحتا وخرو وا ه يتينلف خم
هنهطنغع
عجو ه رهعهنيا }وهبو ددمو وا ميلو زوحدهح ولو

أنه

ساهو ه ؤظو وايفهسإوا إمبراجا هلوا نكس هعوقو
س،إهلعبرطا
خهه
هقوثو/ؤده وا ه ج دسو امو يتح ههو ناوهلا هل تيان كوه
إراهتخا
و

حهانته ثربباو ددهيف حهراعهو ىن٠ضلهأ ولعو هلا وا
هل سأ ال دقوهه قتعهه وا هنح وا وارههعح عةه ءابرغلا

اضه دلو لا إضم ناو زهو ا٠ضع هتيوه ثغ اهادمو
نقمأ
قطا وا امهم دلب هيب ك ثلاكنلهكوته نمالا ه يزوع أىو
هطو

ولع هجوأ د هلوعم دق٠هكو هعهللوق»و هيوحت نهمو

سههعح يناخارظف سناو نوع اهعذ،إ نعيهل نيو خعهيط
نماللو
أهلهع
امتيم وا قهلا قرباو يتنوم اق أبسو عمهو وض لفقو

اممو

لهع -امه ل سهط

هناوناو هتسين رعذو نمراو دا وينغا وا همه وا منللهع٠ه
هدعهغماهلعجل ع وانئعع حععهغم مهفو ههاك ةهجاوم ليزهو
دض

اما ينثي اههه و حورط عه هداص نا يتلت ع،رق مساو

ميقا ه٠ههه نهو الكو هفهيفده ذخاو اععه حعفام د سن
سهولو
٠يفوعننلا ئهض هكولسو اجهضمهنه ولع هلهطووغا هيو و-لهف
داو

اعههو نهيلع دنممو هغهه بس}م هنقا هدعإوم

كعهونقهواله دلو نر بلدا والطاه هس انتيوه ناو زاجا
مبولثهح
وغ٠هي

هتعدا كحمو ؤص مونلا هنهادوو دقو نيعضاو

هسسأ ا،اه رهس أهه هنحعه فهي قح سايلاو عنهمهإرلل دهعلا هو
عقو ومقجما اععع نعحرمأضو ووصؤ ك ن،إه لينو وه
امهيأ نهعطو هغهه رياه ه كقع هلقا د١دغه هل نينف
هعهرصييه
تهملهيب
ههه

داو كحم ابعل اه وهضلةعزه سنلو هل دنهلا

مهاهو جناخا صسانا رتوو هنعيوع دقغهله ه حثهت ١يورو نء»
مهو
ع

اغاين هه وا قيؤخ.نقا هناه كد اعه اعههقلافقاولمو

نمدق ههنهواو دهتراسمصا لهن قيضتس مه نطهواق ناو
قهذأ
عفص ولعنعيوم نهخرهئجي هيلع عههضلاهةن ىنهؤخلو ولع
ههلهدمالارهه اقلطم ولعو عههصا عينملاو حعه عضا
هتينطو
حينناولوسق)ناوعحرم ؟ ٢أه٠ن هيلع حعمتقمإو لهنف هبهه
دعععه
ع

ا،إر.هنلا وا اي طايتحا دطل؛ دا ءاقهه عحعه اهنم جمهاو
ه افلا داو وه ولو هلها هلوهط ىفا هههقيدا لوعع

امو هتوعء زنوم هغناء يلحو امه ساعن حهله هق يلح ده ٠هسط
معن هعنجوع هتايهؤهساو قا هحهن نننعنلا وأ سوه ال وأ
هجن
خهحالوفهه »رص نأو صغت يندملا
همسقا عخأل .
 .مل

يمصاو
حعه

ا لهال ل سعه
هنمو هل ؤهسحي سأر واو هيب نا «احه قو سأ

عولض دنسا تهعهنتداو وا امهدعا سساو هضساىفاص
سيوع
اهيا سللله س هلاه مهناو هل سإ هؤاس ع

هعهيه

اعد مهغه انا هنلاهوجنهو إو أقن ىفا ع هتاولص صهله
يفاهمنسايا،او دنس رنىوعه وا لهسا ينهم نادلا اهم مه
ده
دنلعلا

هسعب »»لوفلاو هن٠نغمدلاهذ إمو نماو ع رس

هحهيلف ولو عهه ربمدهما حىفا ام ط لقي ه
هنعيوميطوومرتاقاص
مههلا ولا
وقذداو
ييام

كخأو ادل ههعي عافدو يلح ينهإرلا
اهتلح هتخأو ينا دكعهي٠ه هدهفه اهااناو ه حهيق

مهاوق هل رن اعااناه دميهنللوق»ه داع »قطق
يماين»
اهب خهه هتيبنعاو هتنهم قوي هيخا ماقا ههزمو يللا

وا

متهناننمزلا اعااناولأوطا ه نمارلالاثهعهغم
نعيهاوان،ص
رسألا وا
عق ععه اهولح هلاله ،

اباب
ءاطعإوخهع نم هاحا رونالا هعلجقوع عسو نا سهههلح
هعهغلنل
به هلهأدمم وا اميفو همه »ايفاح جعنهل ههلع ولع
.
هو
.
به
راتخا
سإهبإلىفاو ىف خجعه حغعلرو هو هنمها٠خنن ،نيينف هلو ق٠قمتلا هو
هيلع اعبرا دميهثضحو هتاه ع،هق ردقو وازطح نياع ينا اك
٧

دهلمطه ناو وهأ ةهه اننء ءافلح ولع ام هل وا مه ام

عنهلنملخماه ك مه،ثهب ريام د ع متء ععللحن هببطز
هياصيبو
ههه٠ه
.اهو

«عهعو يفصو ة كلو اععهحو اعنلاه ههلحولهن١
ونثههلادنناو
يلح
ام ونلودجلا ،نال ،هاري وأ ةوق هئاغلا انهلم

كع -ام ٧ل سه

يقح

وسللو ساو خ٠،ضح وو .لجين يقرع يهارمإدهجمل
ردهاه
خأهههعح مهيفو سحىفا هلينء درإجناه عغنننهه ومو ع دقننء رهنو
عامتلا يناما ةعادولاو سافنا ؤه٠ننه هلعهأه لمهلوعطزاهاو
ععنخع ده دنه انسيفو ،هئقا أماووام ولو وه هيه ينو
عهلل٠كهقمع اوعاهه وا اوسسا ونام« كص كب زهيعلوخ،
يلحملا وا يرال إلمجو ريراو ههياغع آههو ةدام هترنحخ
»قهراهخاه
ؤلو اأن٠نو وا هوه هحعخ عيهخكدا اهعنمف هجلو عله

كاب

عاصلا عهعمف ٠هيفو هتسر يدهع سلوقسع ىفو هبس سهفه
بلسو
مالساو مهعو ديعلا جاوفاو لام لك وا ط دعقو الول
مهلثمو
كه

داوهخا هبولساو لعه دلنمنتانو يمهو عهط٠عسنه دسا

عؤننيهننننه هضح بولساو خب يصقا وإنعيلاه ه سوهلا عطقب
نا

ضاخت مغنلا هتوم يهاسا ييننا١و هل هنم اهب مضخ كحمو

وحني وا ذه ههعصئدمو ه هض اه ،اق،ا وا هضسو
نووه
نهلازاجو وا عاهل ءاضسطداو تضاحو سوهلا اهب تفعا
اساسو
توملاو ىف دغهغه حتؤلا قاو واقانعرقغط قحتسا ينهم
هسملهضقاو
تأممرعها
عععن

اجر ،حظصاه دراومب وا وعنين عل ولع هلغم ناو
وانانحه ةيمنت هيلاو رساو ههؤ هبلع عخاو خم دع

يقخلهواموواع عضتسف « يتايو ولع جيمها اعسو «ء١عنلا جيمهاب
ام هل
ىه

وا ولع نديواحرسهتلا ناه يلح هنهذ سناه لهي

ننعح يحؤ دننيوغل ىف ربنع قلسو نا نوكي دد٠ضكه
ندهواض
مهلومتواولو هل دووه لهنلاو أهماولا مهلع هبوسنؤظنل
ا٠.مننيلح ا،اقعع ؤلو كرو مهأ ةج و سين هل لقنا

ع
مس -لامع سه

يو

حارصدأس هسوهزههع ةغه ير نيلام خب ولو ي٠ضأ
دناع
نيعأوأ هؤدمرعق ونتاهننقا ناو سيو ءا٠هغه عوهنلىرتهخاحلاسو
سهها ق٠هه »اه امو شين عولعههننو يا هههللخاو هضجره نا
قدلاه ديه هولاهلاي هلح ولع جع ةدعلا «عهق داو امن
جل هلينل سمطو الهم ب هن حعهقاو هسغه سا د ربعن

هل

)اهلام دو يلحؤهاه طدخك ءافو ناو هخو ئهضحغهحمل
مهسو
يلخو ناهلا نا وه ١،خعلع اه عحعق ىننسهحلأسداو

كاء

هههه عهعهق تخيو طننه ءقطا سننهدا جهخ١و لاهرلوعيا
هضح
ذتنعلاردف مساو ريخو هاسدلا ادع ٠سهمأ وأ باء
خعسلاونهعأ
قهلقغهلا

خعحايوهل نيأو خلوقو خههأي د عهنكع نصو ال

سنا قلعكو هه ؤط هه٠هنت ملو لق ننوخأاونهه ن.أمهههلاو
حل
ىفو هنهب ٠لسن امحاخو يدهع حههز قمعاو أعظ وا به،

هلقع

بيليفوكوك هعجولرلهههدسعقساو ويي هيلوها هلوو ساو
اةج اكاسهنل حعخ دهعو يوحملويزهعو حلن٠ه وا مسا هتمهو

خخأ

مكلورياعنهع صزوخا ه ردها ىف هجولا ينلو )وكس وا ادبا
نا ي عوهه ٠قا هل هخهن ههامرط ولو ساه نكعأو د ائضحه
إنهعهعو
رخسو يو امدسن سصنا قض،هخا وا الخ لغمرههه

وا

ههزنننن وا هنوفدظه وا قل ،هتنك وا يفنح همهن ممى ير
{وحملو
هتهذاح ايه هه قرو ٠حعلهن سنعه ناو سخا نان،ص
اسنحرقلادمو
ي،و
نبجنا

يناو هنحهغه هلتقم عنل)و يحخ هلو اهو

سعه قناعو دئاس ىف هأعهب يفيا ىتحهفو حئئهاخا نا يأن
وا

ةنناخأوام،رو سود ههصغسنمواؤواهس هلأهاوا ذخأم هعرأ
ذسلوحملينعه
نيأو
سأ داعو هدنههل داو ععسده دعثيبذ سعرو
ام

واخ

يرهفهلع

هنم -امه ل يه

امهلو

اهاأ غخأو ههنحعه ةناحو تئاهاه جسنت نه سلو ناو يام
هههن

وا له علولا ده آهضح عهلو بهلا »لخلاو »وس مميت وا

تهئؤم نياو يملا هقتاع هقتنيراو هبخنو ه اعيوز ع هلما ة
ههطاس
ينه٠ير ي سيوع قلخلاو لحا ولو سوهب اه همه داو ده نا هل
عنئعهلاهدن٠هع.صخل انهه دا ةيمما -اكم )اضي خقهنيغه ههضطاو
اععع

امهو تس،نا ينو هيههعا إعثبو جلناولوضاه ويل

جسنلااع إ خنحههه دقن هو سعؤحأيمي٠ننطاقوو حهن ،اسه
وا ىف وا ه يفنتل ومولاوطا ؤحا دنهم هجلاهو تععهنا
ععلسه
د

تهعهساو يبسنو عخاه ةههوويلاومهلا وا اععهضغح

يفاص ىيبهحغ اعضو اسئر ىنا وع،ا اسفوفس ومرتو له
هدجو
هساهعهااه دغهنونلنسخلا جعزا امقر اصههس دو حععهثهمي
دا امه ،

هجاب
حهاهيروههمىنهغسا مهساو ههولهل مهسناههه ائغاوا وا صهحملأ
وا
و-لهنملا ههامذللها كلمو ه هقح ىلاعح عهثهح ؤهضو هلدا عنمن
ةيولاو
إوط١
يل

مر هباسح ىثه هلو نا انين ولو زميغ حعه دعوله وا مثو
امقوو عسوا نا هل ههلعننلنن تحتو هنتسو هههههنلاو دا

عله ولا مههح مهلام نيك كعه امهو ةك اممخعوا قرحو
هيمو

د

راربو حهوقعه خةثهحو وملعرضالهط )اجللا اهنع اع

هماس١دها اعهلعو ريبحتلا ه دهضح اهنا سين كعه نيزو ه
ونقدا
هلوخء )اسو الويبا قيقمج اعلاح ؤنلو ،أه

هوهأ
ي

هم -لها س
إنهب ولع عرق ينيو امرهئرح اممنلوثعد.ض خهوله ولو

اغلضم امخئن هو هنيع تاقلا يدخ أثوقو نيا هلب أهجاا٠
يهعن
مهيلأ

يناو سسروعه ة عيقصو ةقيناو نيهاولمو وا هو١

هتههغهسسلاناهههه يوخ سلو هل الهم سطغلل ة همح ياهو
دهن /اهلو هلو ) قهه هناو ىثنألا ؛زاهحو بسنلا هل
يفخققو
نيوعثنلا كصو ءاهلإ اناز وااسلأو ه نهدا هو مهرصح عاه
ةيمهو

هنيوع نينجاح ءا٠هعاهلهغو مهسلا هو هلح اامث

»وعه اهح بهثنع وجاكو داعغسس وو ولعي ونحو هلهنخع
ىمئلعمل١هههأل مساقا يتو يمه ه حندلا كنهو عثصولاو سنخ١و
،ا٠مض
وا

هناها-رمأو بسنلاو ريونلاو إهحو ممحمليفاميهناصهو
يتلاو .امهو لع حهاخ وا عملي وا هنوكل اهضوع وا إهئضخح

مقن هنط ههقخلسسنه وا نع٠هه وانننتن ،دارم ءوس وأ
هواو«
ىفو

هك٠ههنه اقهي ىفو ريلام وا عهفهحمل ا،راعالافعذا وا باهيا

ىفملام وا هنل خسنلاو ىلنذا مهيهبمولعرجلو ال همهن،اه
ولهمش٠كوكه هلو نأ ةمه أخؤهو قسنو نا يتاعمبا
عهنايو
اعنم

اهلوط هعهاهو ينضسو ه هضعبو مط١و اممم عاص معنم

سلودسمقاوى،ا يبلسلا ن،إ ههلهؤههو مهاك دلو ق كيه
نمرهكو
ديط

،حنينعين نالعو لن و-نانوم مسي نأههس د

مهلك خنع٠هكو ناو هل جي.مثنهي هههكه ىفو ةه،نتم معنم ه
ههوطاختسلرسدإ داو هدوعو ولعو هكخهيهم ىثهنا إكه
مهفا هه هدوحوويح قنخو هننوط دنسدماحو ينوميو و١لغنقنل
هووساذنحسوهلا تصرطو هلالا عمق للط مه ؤلمه
نقهجنا
دذؤعرهع هي،و ذسواععو كننلاع يموو ألتهت

مع -هل ل -دل

ك

دومأملاط ومو دمنإهراغعلا نيه ،نندئ.مل ١ىفاو كحم ولعيو
هحومتا
امامإامويف ولو اص ه هعؤح ةإز ولع اسلن نأو هلا هو
سقنأح

نالوط ومو ىنحدئاه ،هن يبحهي نا هل لعه ولح

هتهجننعحوا ههام ،عحا كعك رهعلا ء»وو نطلا مومهو جههيا نا
عنده سيلو اهل حعه ىننلنل ١هقؤح ذه نا عع.هه ،

اباب
ولع وهأنهلارهع أهه طمإوا ولعو خنحعه أخع زاثمه
اهوخنع
لسلا
قلتن

هباهيل مه سماندعو لقه وا به تحنا لتقو

بوكسلاراعيء إلرعو رعنسأمنع ىلعو ءاعضنهةا وإنههدم
وأ نارحذةا سمولعض هكحملارمغطولح دمه ميخ

جلاهل

هيوهه وله هعهؤقأ وا سعه عننئه جل اعلعي وا نيمنهاأ »انلعاو
طه وا عقو هققهثو كعه هذه دطقذ يف إ نلعيل وأ نلعن

إنني

ولعهته ثمنسحط اعوا احنننلعه إو هن٠ننعق وأ دع،ا يفاس
أسنل١
اجوز هللهبه انط لهال هيتن ده ملاسم « هيومتو .ادعو
وايفأهريموم قروب هيصجملو ههس٠ه نع ٠حهوللا امكوعرعط لدع
خقلغقارغع يبرعلا ةل نع اعدص اهام دا ٠رعه نا

اوجن

هصعهاععهه هسو حهعهلازطأو مضححو ور،نعو قئمحعو أيه
وزغتوج،ه٠هنك هببهمو اميلقاو دعهههنال ،سمهو اه لط
هنك
له
هه

رمع نملظيجن ههه مهلو دغغهنيل ،هنم ناو أن عؤفع
يتو خقههغه جاكك هطو ععاهلضناو وا اوعهه زاج

ؤهعقووك إس ملاهرو علقم « يهف ههايل ةلولله و هك
حعاسفهلنسو وس ةيحتل  .إهحملا نأو سقو دلعوهيف

،هجللجلر
زاه

لع -لهال سم
أحهع ملاسو عي اضترهنم ىبرأه وا مه « هتماه هضجوعنع

ناسناو افلضملهو وا لاهنا ههلع د ام إلال،و٠ه نعهواح
ههلو
ةح ١هعملوخعلارخقلهنننننو دعسو ،اوعاكلققلأ

هتلم

مهأو خياسنأو إسئعن هدده هسرت اقضعلمو وا ام عق،
دنكيو»
هدظو١

نا سه سيفلعجو يطو ،ؤو سغنا ده اعيضم

ععؤو }اهناو خحا دعحامهاإدعقاوونفر١وديعلو
ضلوخعل
ملعي

اهصنل ع ساك وا مهم دا هأاعسا خ٠.غعه عثمنل دا وا

راع٠نو مهلا ه . ١
ونحهل١رهه
نيمه

وا دوهي ع

 ٠وا ه ههلاحؤاا جغعهه ناو جل نهي
 ..نعه امهو سيل اهل سعطو ه نياك

هم دو عوجر وا )راتخا ولع هئهئل ١ناو الم جلاصهناو ولع
دسنم مههسح اعندسإمخث ههلو هسح هههههنع »ريو
هل

نهعهراو عخ»و حسحةعأثا داو ياه وعرنؤه انسم

هاإنتأهه مهرقه هقهقو والطاه ،هص ،الل٠عي ،ومو اه يط.ن هه سه
ق٠نت
اطهط )اهناو ونهغهثهه ىنع نيهجون دهع اطخو يهنهرلهعههنت»
ينويووسلا ههجوملا اكلمو يلمانا ةهجلا نقهواح «

اباب
هتوخا انتين هغهمهولهه ينوهثو عزدنلنح سأداه
سعه
ىلومنه
اعنهسوهجهو .ءارهلا أع دادسو رننمينا وا ،نتوسهب ٠زديواق
إنأه

ههلاهيفولحو ةهايبقاو و خهله هتواسقو وندننىنلا

ك ئسو هو هلؤخت ولع وذ،ني ١عم،هل ذأو اذوكه وماماعه
ههننننل دع .هنبء سلعلهدا لعلؤمتمو ولهلاعلا
.كلاهلا
ىف
ضهأقأو وا يتيب اله سقهاهذضهعيدا افه ولع
يطو

مي-س هلهم ل سه

ددع

هضه ههل،ه طئنطنا ده اكا وله هلاحأ ولع حمسن نهه»ه « ةن
ههلع وا دعتسا هل جمهنف .عههخرسخآو وع،انالهف»لوقلاو
ده ده»يبلاهخ»نننعنلا ىف هط هتوعء أنكو ايتيسوا (

اباب
وننءلخن،ناهسا ىمعأ ؤخاه اب عؤمن»دمأيم هعتاهنئ نوهاو
امتسق،أوا
إهوزو هغلغهةملهعو بحأو هه وع طينا سنا رسنلي

ىننسلل

انلواحسج س ىمتنطأنعو رمهههلا نمالاو هاحلخ»او دا
لئهم هسكعو نا هضمهرسسا وا مل ميون ه لهألا
وار-اهو
هرسعيا عهخاه دنحه ورد ىفىلهاوا إههالو لعنيله

دناعو

سجرنلا»دل ىتو امه هتهف حثغيرمو اهم ههلنناعه ققيواح دلو
قلماعطادههف يدع ةلحملا »أو قماضته هه هؤاهسساوكعانا
دغماحدم
ناو نعوالهجل هد ههخهو سإ هناعأو اقئر د اقنخ

،منه

ولع دئإنثمو »نالعو هغئاه قييواقرعهحومو د وع،أقا
؛كل

ىناث دهده زل واض ١قأدلاف دبع ايآيناركدت له

هنبال هه نا هل هقهقيو هضح هغنئهه »ربهلمو
وعةهلالوكدقهواق
»اه نماو دو
سن
ههنلصه
ناو

مهلع يبنجلأ ةينلا ناه جل خهاو،ا اره يةل»
ةدم ؤح عخرو اهب ى،أ هتيب امؤغع ابوروا ةوسا زاجو

هنع اه زاهج جيهفلل ولع هيا قرو دنملطداه وا خجهط

ععه نمن سلمألا د هضع ههوهلهو راضخلا ينطو هناو
حغهيهلجا وا جيمها هئادا دو منتاهيو جيمرطحنا اعسوم يو
خقا٠هفا ههلع هثلوفلاو هط هنقم »،او عييهمنه خخ ١اهتنا هاهثي
دههعحو
وا رامقا ملك مه سوق وا مير فهسننلاننهتا ه

هنوراسحةل
دهنلا

هس -لهاع سني
نه ؤكنسط ١سهظهه اص هلهأ د هلس راطا

ميهانا د هيريل يتللو سخأح هننر وارعيعملا
فسقاريينهلا
هتمو
يلح

ملوا دعي هلحر خئا جل هحلؤي اهقسن ض١و محقا

هث ١مي هعست مولو دضصرخأحو ههخأقه ال هلخدا دههو
اهنا
دذوهضسههلنثهم وأ ث٠ههننه مهدملعهه دأنر هدبيحهل ناو ضاهح
اقح

دا ه ءارتها ءجم طصدهه وا هجده ١هصضجعننو ولع

عخعلناو هدخ جنا ه٠.ضهوو اه تماهعمهنا كعنحعه
كعهدع
ولع

هيبع.نزثرعك عيدو يكن ىقنرهعه حسفذنع اعلكه

زخ ١ضملا هج هعواس نإو ىمعا ٠هن٠.هس هيأقسه دلاخاه مه همأ
خنع قهلا هل كنا جتحأ سأ دياه « هينإهنهعيأه
اهخح١
كخا

اللاو سأ دهس دسو ومسو ناه « ناويلا اعهإن

حهههلله نهمثعو اهلثمو هئ وهاه هنا بمحفو جئسو وهز
دلبو
نليوانترخكيا دضه انحلا نا ناو ؤخا ولع «هه دةا هملعو
مهمه اهب
هل

يلو مونلاه تويلاو رب دع سوز نيو ههيلسقه

نصهقاو وا هه٠لسته هننع هماقا هه ؤخائحقا ردمرههيو
سحلا
عمثا

قا هل هلعن هلهرهغهو لقا هه يتلاح ولو اهمع لاو

كانححإه سهخ هللح سيفقا حههخ دهع» جهلاك ىفو لهسي
حعه
كله

نا هضخ ىف نا سوا هماص وا ههوم ه هع٠ههمي ؤاو ههفه

لضاجخرو هلين يبذضلاهو قاو ه يتهاهط افو خهلهلهلهه وا
ةلحب هت وأل«أ دلاف لمأ ىفا همعو ههمتهو اهب ىوهف هيلع
اقا

ان يننح زعو لنمنا وا دهأم هلوطو ريخو ه قلعم

قصملو١ل٠.ه ؤل،اب زسمو كصو نيو خعسنطو ولع
ولعلاملا
ىفو
مهههيقلزهيكو
عرق درسلاو نا اهلدخا » سجم

جس -وهه سه

قو

دعتلوسولاهؤهه ىوهاقاه ال ساغهه ناو وع،ا هقخ،اننب عهسلاخه
تاقلا كنع «

اباب

يهههدل ١طعنل عم ايهعههههطا اناو طح لئوم
تيزطلعوللاورههنها
ديرطلا دءإ ه
اه اقصذي اغهونيبنااك ون٠سعه وا إمكو

قهحا

حهقاهامهم امنو اهعنم تنعلو ووعهو ننهرعهو إغضم ةئف
قه درسا ساه هنخمنا اهلقا ولو ادخ داو يتلامنل»

دي

نا دقن اهو جقها ههغه اقععه٠هه ولعو مها نمس نهثا أبلمب
ؤط اجه يلعلاه هذه هدعو اغضمو ١ال سير عخىفا هل امت
اهسأ هلقا خغس يو يلو٠سرهلي ىف همزه عجو
ؤلونهماعضهو
ساه
اععسهيل

اغهل « ١نا اهلها ةعسلا ناو مه أهحباهمه أل

عإرهذا ،عحا ءعخه ريو قأ هبق٠ععي نا يتادسا هه وا يخ
.وكيرناو
يتاحن

مهاو لهسو عحهنو ويناعه »ونو دامهرععنل ن٦لئ

دتعم لهمتو يلونو سهعهلالمغيو وهاناو مخه١
ديننانعهؤههؤ
ع
تنيب

مهه٠ن هيلع هههيو ىفنقعلاه هلرههدا مم ههاضي

سحي،إولام هط لق عضتعواهمثو طقساو وعخ ١وهل
ميناحزهعأسسو
ولع
دا

ده ىنعي قهثللناو دعنمونخلو ئةه مسو

نا ام هكيهض خخعدنه ه دعهعونل ١أعنئلهئورتئب ثولم
مياح
رحهه هل رهيلرلوني سغهقا هنيع نيو مهلقا هيلاو ةسخلاو
ينسلاتنما حنهحو كنه ىبؤاهدلا هدصزجايرحاو مخكل هلو
٠حخأل

رساو ةمعنلاو حعه عغعل ١مهلومتو يندلا وارسخلاو
رن ٧يبمذتذ سسا سلهني ه طععزاغح »ارهكو

ةمثلجلر
زاج

هن-
جلاههاعهيب هط آل

!اهباو اغضملمو فا
هينو
هتلس

فهل وزآهقو ءهاث

مهاو هنأو { .
ندل
د نأ ف

وا

جقو
)لوخهنل
هبلط
يتفي
مهه
،

ععصص٠سمه سأ د مس ٢
نهخدق هننر ٢
ه نسن
«
 ،مهر
وا ههجهه يهننو
تنخهيس اه هفصينا ٠هد ،صعه تلع

ق

هخه ينيزملا ى،ؤنترهخه حسغذدع املنه
/ ،واس ناه ههنضا ةعس ههيأهقسه حنل،اه مه كحا

اهمهد  ،قهلا هل نا ك هيأ سأ هياه « مثاهوهعهاه
كخا

اقل» سأ نيسيم حسللملو وهع٠هطو ناه « ناغلا اعهإر

عهههقمل ديمعو طلغمو هئ لفاه همتع ىببصسو علسو هن
هلصو
نديواقرغحذا هضنخ انحيا ناكوا ؤخا ولع «ههع دةا سو
يهل اهب
هل

هجو سولاب ةبهلاو ةرث نع ٢ثوز ةمهمه ههيلسقه

قاو شهه وا هميلستب هنع نا همأ ده نا لالح ضعرهغهو
همهسا
عقا

قا ي همعن كهرهغبو نا ناك ده يناح ولو اهبتع داو

عواضسإه يههخ هللح سيفقا هههخ ههبمث هيوحناتو وو مهقسهه
ععين
كله

قا علخ ل نا تمهفا هماص وا هنوع ه هحص ؤلو مه٠غه

مخضاصخرو ده إجلصهو ناو ه وخس رثأتو دهقمهؤهه وا
ةلحو ههه والاهلأ ىفلاط ئهها وا سحو هعضو اه ىوهي ههلع
اف

ام ينغت خنمناإههو وا هيضم هلوطو هريخو قضم

غ،صملو١ل..ه ؤيهأب جصوزههطو »او دثسناو ولع
ولعلاملا
مههسملهحو
٢
جردا درعهىفاو نا اهلدخأ يو سرب
دو

بيج
سولاهلهمع كاه
عض

نس سر سنحة فجن صو
.- ،

كنع ،

اووائمث ه اهيلي او١،رتو
ا

.

( دل سليو اهؤامو

ملا

،إر هتامهم دإلسن

هقيزنلويلنثمبونسرر

هت لإ عحعهو نايز

رننعهواهعغماصهوأع٠فهنتسك
اهب ٠
هههيقناه

رلعنمى هباهي
قعاإماس

ربصقسهلاولعواسسهجقهااعودترنم
ةوه ىفرنححا ساه كعىفا سنا
نا

سيغ
ةيح

نياعؤطيلتناه هلو ههلعو وا افنع دا يبنخهقا هحذا .
اج٠ه

وه

ىسأ جلنا أعغهه او يرونسرقني د سمعه ر٠روهو
ونلونهماععهو
امحيهيل
اوناعإو

دهع « نا انلها ةههحقلا ناو كه إلسواهمه ىفو
،إرهذا »قحأ ععهه هلو نأ هبؤهعي نا يتذسا هه وا ؤح

ايواضيوهك مهاو ههسننل عحهنو رداغيو هجونو رنيل دلو وهح
وثعم لمهنو )ويلو سهعهلالههو وهأقاو هخىفا
دننلنحهؤقينو
ه
قتعو

د يعيف مهلع اعقو ونعلاه لل هإوثنلا ههه ههاضي

سيوإولإع ه »اهي يضجواهصو طقساو أخآ يبارط
سل،١ؤهعتسو
ولع
ك

وه ن،إ حهرثللناو سبعوهزخو كلاه مهاو

قا دعي هكيهث خيأضضنه ه دعيعولا لكو ،منهلهو ولع
مهاح
راده ي ههناك)لوقي نا سغه خ٠نههع الو مهنذا ينفلاو نمسو
كيلانتنواملا لنهحو هاه عنغؤاهداا نهقزهاةرهنلو مهقد هلو
عخأل

مسلاو دسلاو حعه سكا مهندنفقو يلدلا وارسياو
هن» هل يعو يمسا هتعلخو ه طعميناقهح ربنن.ننو

هم -هال ل سه

اميه

امض؛ا اههعح ١ىفا ههننهد ولع مكاحم ضفناو د اعف دنئهح اهل
عهه
اسوإلاه يولو اهعضي اصهدانقةاه ولع يذا تغطو

حغهه

ال عخاه حيام نا دماه سنناانا اعم حص عهغا أ  ٠و
و نيرصم
،
كنا
.وح
دأو ههاك ماس ص ه متا هسواهشانع ىفا قا هتكلوظح
أجوم ههعهه،عه خطايه سيداو و لعف ةنط ةحاو ععه ذههح وا
وعه لطامت ه هههصذرص سحنو ابعنقهذ اع٠نوسكو داو
زهل٠هه
امم اهطلاهعكرعهنلا دا اهراقو  .اهض ،إوهفاحم »قحا

ا

وهثهاناو هيراع هسهغل هخققه هثب وا زضونل سإه ناو
هفهو
تعهط كو مخقه
اهؤاغلإ ةيراج حههثلل ساه وا عهغه تلهه و .

وا اعلأواقع داو اهرمنه هف هتسسك ١زاجو مهلداجو مه

يغو

عو جهه نا اغهلي ولع حهجنلا ه هاما مهلأو مي انلو ذ٧يلن
أقعمئو هلقا اععهه١ولقي اهل مهههلو ن اعهن٠هح دا وا
انني،حاولوغجل
همهها
اثبع

ه٠صعحل
.
نعيينلاكه نإو يتسا يمهملزهه الداع
اصهلعرهجاو ر سها انمنه هطوشه ىف رهسكل وا عهد،

بلجوإهاح هل امل «راثغنم هولعو نايكلا د هعههك نووم
قناعتلا حخانالهلاه وا ميق اهةاسقو دهص وا اهراطق وينعم ١
اموا

نهقاخهبناو هو جاهخازاوه .دقوو لهسأو هخىفاوع

دلخناسو
 .إبوهت١
ه ةانا
عا
اههاشسميبقديواق ز
..
ءإرن ٠ ،اء .
اهعنم وا .
اهب ٠
يف

أثق ثرعحاي١وةئو يلور ابعص وقمثو زاههه ينعمو

هورأووعهسئ هغمم دقههاو منا،هتا سنلو هلاه خهيه دقرتو انن
هلخه
اب

هنحامن هلاصو )اهقداو لاو قائيوهحمذجهع اهعلسثو

لصنل سبو ههإخ٠ننااه همحثارهنننكمنل للعووخلذ
»قا

ىنلمومتا

اععهح طمولرتس.نااهو سلاه نا اهمهدي دي ومولام

طصغهه
هقبه

لع -هبا ل -ماط
ع،نسثيو سو يعحمزماخلام نم سر يقو فجن يهو

يعو أنهاء أوليوع٠هل قا جل ؤاسه ماما اوواسهو  .حلك» اوةانتو
قي٠هميح
ناو هولها لهي عير »اعلا اخ»ه مهد ملعو اهؤأهتك

يبنننهع

دده اهومس د جهنم وارننعقها اهمسي دإلهن
دهلعوصو
قهلععلا ينفمنلاو ونحب يناعن د لن عسو ك»ز

ةلغلا

صهأناو ىهشا يغضاهو ععلاهولهسك سنلل د قلعتم صاهه
ك
ضعتو مهسا وقير ها ةيأ اكاه ععل يهوعهههو اعنم ام دعا
ع واهلوخ ،عدص« راس عخو حسفيو تههلغر

ىف

وأ مومه انتيوه كاعإهو هكرحاسلا سنا ارمع د ةيلويه
يبس خعهو ءانه ق٠همهه يولو ةنحم مسولهو حعاه عهغهاه روحلا
جههلل
يبو ىت ةقخ قهاس»و سصهننو ةمهو .ةح يهطل عفرا ةنس اععلخ
ىناخ ،عاننخل دخإم »اهفك رساو تههلهع واراسزنيحني
وادصها
مهاسي

بوذاح ةعهن نياه عهخهو ام ب٠سنعزطا ناراس

يوجو يباو ناوهو و جماع ءوغته يدهمو جمدو دا رسأو خضو ءانه
حقسي

رنو ياهو يبههه ههاذ دهورو جماباسو هلش لساها

رباو هتمعع  .طلهلاجيه عععهفمل ىفأ »اه ستلنا عوعحو علخت
ساي

سوضه سلو )اعإ الواحم زمخنل هصخ قاهرإو ءاهب امو

دزهلانتو جيبهيىنأ اعمو جه،نإ قهقاإ وأ دقههش هو هنهاوع
هلو

،،ىح «
رصعب
نيهوك )رامثا نا هل زعج٠ه تمعو نا امي إمنني
هبونعهيييألا
إ

اعقهاعو ءاسن اننواسحو يلا كندنل افعممم نأ

يباماهوطنهنارةه
اه
٠
د
اليواح-رعتسي-انيسل.
.
نءمه

دعا-ا

٠

مهرثا

ا هم ل -هط

ةطبرا منرهاو ايمل ل ةواسق ه جهملا وا اصعحازعهدهام وادهنت
نهو وأ خطعه نا هل معني ام دعسقوعلعاعلل له يو ما
رهمحذ
واكاك

ةيلا اه ناديلا ١عقع هههله امتههمحننت ١عراجنفا وأ اغطض١

أعذا ووا ةواسقو اادهه وا رسأل مدا لسههو دادمو
ههلعوسسىناو ائهاطو دم إعغس اةإرحو هه }او دسو
ربابينمرا وا ءلكلننو
هبعلل ناو هل صزهنه و١لم

كنج
يلاوحوباهولا ه حهاههالهالف حغعنم جهو مهلو طح اهمعو
هنس عارهإو هلععرو سوقلا أعو عسوو ه ققبمخ ناو )
سنلو
هل

هضاطىنله -حخ هنثمقسرعك ةل ١معد يلحو ع مهسو
هل ونههح مزع ىفو هل هسعلمع ىفو جلمتامحدا إوهس ذ

اكاه ع إ هنب ديسو »هيا ههلا عقعئيآدامرولاه يتاه
وا ة
ولح

ه إههعمونههو ياعهك اه »صلقي د عم انلكو اي

وقهه كتهي داانلا نا دارمرهعولوعي فدهلا
ةاكياو
هك٠ه ةنهو همبانخمراح فصو وا واىنخنهوأنعي حدلهط
او
هنطو تالفحو يمهاه وه اهي ىفا ولع عله دلو يتله وهلدا
 ٠ك

وأ ءإنها دلو ؤس مهرما مرو سعلا ينا دغهعل الين
إل
 ٢هعههةل
.اء ٠
 ٠يف
إل اهل
و .اع
ةوهو با
نمض وهه اعرخغو ي ةيهح٠ه امم اهو عيمسو الوأ عل٠هلا ةن«
هه

)نم كمصاهو ام جل دعي ذهعحو ه الوا امعد

و ع

٠

ىفا نأ يننس ،،مهنهلهل ١خيولنهلازمتو إقلألنلنوثنئلمئث
سأن٠ه
انل ،دن٠هقيحمل يمحنس سه ،هطقه ق قا نوكي ناوا و
و
.هء
ما) .. ٠
ك اهل
و ٠
٠ ) .
اله

ا ال
،

تراسو

اعم سهين

نيراغممك

ص

هع-
٢اخ
ومو

ع ديعهرا ؤخخو ه ابععه ،ناو أبس ) جل ىنهحولفق
ه ءارتها هيزن يبا عومعطره مهو سع دل ىنا لهم

واإيث عم امه هلقومرننهه ولو »وهر هلنهب نا إ عمهه
من؟لكئ
فنا
هه

ولع دوسحال ح١زدا ه ج٠مب وا ون ه ندها وأ
اعه همهاو ه .دناللا امياو هنهو وأ .ذه واسه كناه

وسها جل اهط١رهإنهب ٠دلو هثخ ع حهلندا وا هننخ ١ادس
كهه
ديعووا ادمر متيمو ههملعلهط رصنو هو معه ،مهمه
نيوم ماو دلععه ه ىف هلعف ىفا ههئده مهتو ةق ،ه

جهه

جناءانه وا مهافو ؤععين هؤربوله حبرلاو هعهلاعه ه اس
وا
هل هللا هغههو هسل ألوهمو يوخ سوز دعهطرو نا

جل

جاخ هؤامتناو دي دقعن ههلئ ةنبا اع إو هدتعي نهوم دقعو
اي
مهالا داو كعم هما هلهووقو ال يأ طهلل هه وا قذك٠ه ده لمهي
ه

هولؤإنتكعه هوااصيو ىةعحنا هده ندهاو هناهرو هحهاعه

وأ اس نا جا وهلا هاننسهب وا عه»نانلحه قههو وهونإه .ساه
عهسع امو عم ناو عصلهوؤلالأس حههكا اس٠هغهنلرهصيو
اهب
اخ»سانلا هيب،قا،زاج خنه،ط امهنم ناووطأه جهههر٠ ،خعقس
قههه
با

{ صإعه ع»ا ةهمكا وا ةهق» يبولساو عاعهلاي هلهأل
متهيو صغدنلا »»مثاو الل زهيو نا ينمأ دننهنلا يو سهنننمن

كماماعاعضه ٣حهف اه و هاهن هه وع،اة حرو/هدفي وا مها
هاه
هقمهطرلئثمنا».انثا ءعهسهثهه ٠حغنغه ينلاه ن»عهلاو ولو نههلاه
إممه
ننتب ةلق يو يتنب جيمها دا هدنئهه هبو دنوملا
ناببلاأقد١سمنعث
هبةوطه

وننبدصس قا هل ههعهلل هل يسنو وبا ،ينا
له ،اسةرققه اسكو و٠انلههولا ،اسسك دا ههننل

.
بعع ٠ -اه ه سه

هقغلقاو

اوقلاو مهاهو ه١لقذ» قح٠عفه ادو ؤس هلس ان نا هنطق ينه
نا وع،ا رينلا وا أنهه هل وا نا ىلمتي ضقلاه زق«جيهه

كيأ

رهبهتمأ سه يتحو ملوك ذهل هعههه أهمثطعه ىنسناأو قيتعو
عخا هت»و مهنا سعلاعه فوا لهي يو يلم ناو هقظوو ولع
ريراه ىثعهص امه يئصخه « ععط ىمخاه يداحو كم اد
ضطو
داهههعحالعلاو ناه هل نئههي يطو هوخا ىفا قأ هتوهق سوكو وا
ع٠ننهل اليهو ىمعألا قاو دتما دياه اصثوخالاغه ٠حيأه
رهوهسهه
هه،ؤرو

مل هيمهح هتنبنننوخ ه امنيا اهب إدلولاط طيزل٠ه حب ههية١

الإر ،همه اظهعشده )رومأم اهتيضقل ضأوبمو ىآنضحهط
امودديو»
ثاه اعلآه ىنهلح اغلهعلمو وا كص اعروم)ا ىتعه،

الت

»اهج ه اعله دعوو نديواح »أو يقح انلينو يبلحو يناعلا هو
أأنك
هنلوعه دديواح هتوهلمهأو هلثوم اعقا اهو نكهوأه عو ميلوه
يو اعم سقخ انلصو هلح وا نا هنعطو اماه وأ اقخقلعخ

دأو

هل  .ع،هح «

اباب

ده هراإإهره رمأل ههألكن دو يهنن سل) ه
يتيمأول)ارس
عخاؤي ىثظيا
مل

}جهو نا هثرو ةلو سنيا وا هعبذهل زهلوأ

دانوغهوا هااحلوعي توهو لمي سغه اهل وا وائهاهيلونعجل
خإهو٠ه
نولل

نا ،مهخل م٠هعده عمو حياذةلأ حهمحعلاو زيوم »يفاك

ناكا وا هنأل وا وعئآل إ ةفل هل خعها هنباو ىف يواسملا
هتمناو
خننهؤ

جيقظنه دنسل اضاو أطأ عقوو هعيوصعحمل عجنو نالا
زةههل
بهو هنهذ ىفاو هغكطه مسو هنع٠مهوهه الزهما

ةفهدنحها
وا

ا بابل سه
وا ه يبنلء مهغعوا وا ىثءخأ اعنم ولو ،إف آنقدا هملا

وا ونحه وا هعنمو هل وا هققه وا ههههو وا عيئهبأ وا ك عيئحرطا
يأ عممن وا عيالبباس وا هلولا ينلع اموا طنهنته جنا وا همك وا
ىله
وا

وا اهاوجضا سيل« عمل اععغع وا تسيل إ امهس وازفا ةلع

ولع نعو وا دم يننا سصه اسخأح ام طحعهأ اعنم هو وئح
جيأي
وا

حبكو هعلخو وا مننه ١وا نمل دىفوط كلو ةلع مأ امه ابا

وائضطا يملع هبو منر الب يلا نهنوع هط وا حهع ينو
هضحهطا
م١وعهنجي اهبا هاياو ٠حغنه خف ١همباهإر ه يتا د نا إعماف ١ىلع
جأنتاراهغإ
نن ١هل عه اهعنيه ال »هلا وا ةيمها امحل يتأي وا هن٠ههها

ادهع

هممه٠يتاه هجو هضححملا وا ىنملا اله »أو ةع ت٠ناهه ةبرهم اغنا
جه٠ه

وا واخعاؤلا وا يتينغه ةله ىلع أعني دلغعطالينو ه

مهمه يتوم يتأزهسهحو ع يلاف مرحو يمهو خظه افبفيت الك ه
و
ولع

دنيوهه مهع ياهو ه دل نم كم هحجراهواراعنلا

نسح« هناودعو وسح«و هأهسهض يهنتو اعكو دقو هل
ههمتعوو
خحأ
د

ألب٠هفو هقسو ه .٠عييب يعو اعلو اهوء اىبنومنص ايبو
اسونوهعو اوك ححأ مظع يناهو وا عار ،لفقف لهكو يل

انك ىفو ٠أهلهلط حعهرا مجعو يترسا امو مث٠ينجناه هننثلمن
هصنثذو
همه

يفر،ولصهوقا عم هكع وا سي وا هق« وا دهلع وا هتانق وا

إلراعب وا فرعو وا ة قاهئن ،ظقسو ه د نأرإسله )رحو مع وا
يتحو ام اهنأ عاعمنهارتل همجل مض دياه هو مها دياه
إك«نهتيأهو
قرح
هصدديلمو
قوحغه

٠هيحالجلو وا هنمث وا امؤش دنهث،لني٠نآا عاعمء٧اه
ه ةشع ه بثهع دومع وا ٠خيأم ةنونونووح ه

وأ انيز ع هثح هو عونب ههمه ىفنووق ٠إع ،ه لهسا

بو -لالم سلم

ماو

ميفراعأ هل عله يطذه ه ووعحتارهه وا حعهننق
ومولحغلاروههنته
نا زعتسا وا
هنسثو
الو
د

هه٠ننلا وا كم «نل ١هتينل مهئنها يتحو ط٠هلع
دنقهدع وسرخآنمزه يبللؤط هفان» دتهلفه

خحا هطدأنعوههمث دأهعق» مهلما اهةوجأ هط لاحناو

ينعا افلح ولع رف اعلا اهمهاو هاغغعسالط انم ه٠هعح هجو هل
نابا
»ده ديلاو إ سضلرهفهو يتأن ال اأمع هنفسو دنهم أرهأقط
انه هل هلعف وا نع وو قح وا هلهأ نين اهم نعو يعغق
عونلاو
هعم

ده ه-رهطن أسهداو اه ننننهه هت ١كعه عأرهارو اه
نيه هذاماجنم د هنانسا

اباب
اهق ١دمهي ني سضلوعييب هلقا ههنيي لس ههس وا »اقلا
يو
اني ههههل وأ ىنذؤم هلود طخ٠ي دي اعههو ايا لقطح٠ن
رصاواو
دفي
با

هههنسننس هبنا ولهاطتسنه ههوك وأرهورزاو سام هكوو

عرو وأنها ساه ولو ضرن هققهغه نا هل نكل هد العاف ولع
ترام
ص،ارو امحقهتسا طهاسه اعههقدوفه هماهواو ،هحتوه
دغلثس»
أجلو

طخ يو رهس اعهه نأ يصوا انهه مهعوا نهه وا دماحو

كصاصنهه كنو هه خلينلا اغطهع هههاناو دنسم أدهلاو بص
هلاب ساهننك هتهن هقعاخ طخسأناو ةهع انلو ي هنل يدا نهه
ددم ١اهو يقلا متخو ناتخا اهب جلاعأ »»نغي ناو لاط سوث
}با يكلو هسونياقيلوؤهسأهقس رذلو ناورضأه
هتعتمأ
امهلننخأوععناعننا خحاوه حيونلاه ا،او سلو نيوز فمأولهر هخآ
ىمعأ
د
دنغننع هنوالع عساقلاوهاوعو خهحجونهه عم اع.سه

هم١ -اهمهه ر-ه

و

،

كحاو اضهو عهنعح اهاقلا ولع سأ جل نهرن نأو ةمأ
هث»نهنيس
هتلن ده
ىنه

تهن كسلا يذخلسو هعم ىبههو وو ةمسن اهو

يتصق ةن عم/لاطاو ا هأ اسله قسلؤذله ه٠نيوإ ههها مفان»و
ى٠نبننؤقأ هه »قاو ك اخأو ةتماص ىناه دلو اعنم رهشلا ناو
ام
اعنسق ست٠لقأه سراه هننهنلو دنع رفكل املو انماقاعغها
غقتولا نمنن»و شاه ينا عل اهل ليتقلا قغه نامأ ؤعلو هغإنهع

ىقضه

هيوي يالو رمن همه ضنساقاو اعلو هئ هخأ « سام علولا ده
ومو ممثفو هلام مهامرو هعيتوله سنو ده هانلنء عالقاو ،ايهجل
ام هوتأ ه

ىهباب
ه
مناهعه»

دهخلهووح لام نصو هوقسه .ميم اعهله د ت»ضذانا

يلحامتنملغق اعههلعو الت عس هلنهب قاورو «دارح٢رهف»عه وا
هطعه اهةههف هتقيقد ساههاهو اعه ههسوا ولهرازا
.كمأ
«رايهلاحأنحأقا ٠ةهلاس عهحو ةلس عؤفع معني هخو ةلدا ليماو
نق٠
د

علو هل نههو نأ اله عمهأرهه اهل وان،اه هرتضحمبقالوهي
،وخأهلادمو اهلو سهرهثنو با كهوه }هه و همأ واخه

قا قاف قنن وا وضع ه وارائفدا هنمهرمآ ةمه زخاه حه٠لاه
د٠هنههي
ولع راتخا اع»سنهو ه مههوم اععاعجلإ حلوخحهو قاعا اصه
مومعو
قطمنهنا امه اعنهيبف هد تهلته د اصن٠نبتقا ه حغه ساهوه ىفو
اللعه

حهلع ناملا اععأحهإهو م٠هخلرهسهناو هجوز اماو اسعا

اي اونوك تفعح وا عذعرهههنل مه الا مهوا،رو ههسه سوو
،اعمنه٣
ذهورعاه تعجرقا ».اس هتعو اععاههسا سنا

ا

نياي»

م

.عل-س ااهام سه

ساه لهو اهل هنا»إهو هيلع نهولاب/وهاه ٠حمأننل اعهلؤز
وتيبن هو/ويوم امسو هل ع حثننهلس ألا يدخ ححوهئو املو
املا

يلو حخول اه نهضسر٠نصل اخاو وا هنهن٠هو حها٠عكه اصهله

خععلنتيزهلاال ،هعلخ وا مطخ تننهلا خهعسهو اعه سوهور،امنن
هل قا
هللوقلا
طلاخ
وا

يليل هلقا خياالسي مثيهو سوغنا بونكو .هناالا
هنا ام،ر ةملاس نا ن١ولعهداهؤطا اهاهاأ هتهمرو٠حقخ

اه دل ١امسح نع اهقاوسا طله اصنهف هقوس هنإرو » ءلرك

خأ سخأو اهعسو اهعأس أينا هتمأ اه ىقهلحو امو يتح
ذهو
هتهةهقلاغه ولع مالل كبرو ولع اهاقلا قاو هإئععه بهنلا لاه
اله ههاضي
ناو

دب ةلع يننريذاو حماثلودنلاه لمو اقلطم وا نا

كههلاهلا نديواح ىوعههو خرلا ولع اهناو وا دبنلاينثينملا
انعتوربها
اكا

عاونا هنل هجهقئه اه إمكوسغم هوعحه وايلمنلا مهع

يلللاه وا ماهسا يتحو ععانهلا إو هبن اعههذمهومنه ضنإه
هتقلح
اكو ميلقا جنا ههنلالننيدل اه هبنذ هلوقبو تللق ل٠عم
يباقلننتا
كم

حعه هعنم اهققح هنلوفك كعه اله امره قا املاع يرثا

تهلق اصعدهبو ولح عي» ةخا طزا نقح ٠نهنائي ام نا لاط
من٠ععانته
هل

نم كس ثحو هوجرا اعنحاعتسول٠و ماركاو سيلو

خخالل اعنم دلهنمل اعمل٠نهت ايأ رهجا امهقح يدهمل اعإحم افصو
اعيطق
قاو

مهوان١و كص وا أغههس وا دهشا وا ساه يلناه جل ررمي

يناق،اه هلهأ سقعحو ٠حننعه ههاعىنه،أهلا حنئعهو هه دقعنا
اصههنيلسيف خنئهنل ١ىنأو ىبلاط يبححزك هثهسفو انهحمل يسنو
ناو مهوا دسفا سلعجل لفت ،

ساه

٠

٠

هئ -اله ل سه

تباب
لمأضس إناعإ اهلام ععهغم ده ناورم إرهعسم د قلاع سايسا
 .سحتو
يتوف

يقدلا ديقع ادهع سمط ههحاهن ام ةننعح السع جهراعو

وا ومام عمعرههل وا نهل قععك هيلع  .اصل هعه؛و
ةوهقلاو
يتهخطا

اهقرط منبأزاهولعي امحغه ط٠ههعنيي )امإ نصو

ضحو ههله الل ههقهننهنل دمو ناو بلقنا هههذ عاق ام هيه ؤلو ههثه
سني هنأ ده دس يبوك هنا ام هن نمبو مجل هسننل
سثلنايهسح
اهم
قوءأهلا
هارتو

هل هلا دعم ه ءاللنلا وا سهه هه يتنج هلثم رقفو
هق٠نمه هدوعو د نهأ نأو عاد اه ،هههعل هه هلو اصلهيغ وا

هيلنعاهمهتو جهئاو نا عععا يو اعل كاعا٠ميه اهو هاركه سوو
اه،
وا

وادعه هنا.سهلخأ امو ،العلاه هلو ،امه» ه ءان٠هو نا
ام سا ا٠هيخعههو دلهيط إمو يقخ وا هنهيط هلها هني

»لاهنا »ردها هننعهواقركنههه تسقأناو ةنم ءاقنلا وآ
سيملا
اه

سضحه ناو خينخماماع،ا )او هركلا هللوقاه د٠هههه

يقأهنا هل٠ن.ع ص عئإ٠رتل مهاسملا ينا ني امو هرهعسهله هت
ناسلا
هلا

هللاو قاو يتحنليههره ه١وعحيك أر ام هل وحن ناو ععنف

ذهويداععساكلننرن ةلح متتو هققت ٠هنيمن نا هطأص اتو متح
هعننع هئ يتح نيولوجلأ يمهاناو ،أهصاه نص مهنيب أصو ه
اهياؤمعقا هنايل-لاحرو هتعمس مهيلعو فههنا ةفؤعو
ا

ولع ام)رهعس ولع عهرسه يملع كناىنلا ءناهه

٠

كع -ال ال ل -هي

اباب
ثعه» همأ اكلام »ةنعل ده ههإنح س،او ههعهيؤننهه ددع
ياه
وا

هو يلح دعهاهقهيرسلومهلا ،،مهبو عله

وا ءعهعدقن اهاف وأ هنهو وا ةلء وا ةك ةعي،و وا تهلهأ هظيب
يلمنلا وا ارئهزهح العح هبخنو س ينويفا .
حهواىناننسدثعمل
فوا هنع ولع
هجحاههب
ولو

حهط ع٠ص دهل دياه ىلعوا ٣٧لقاعرهه
هثر وأ ازنح النملا ولو ءدغه دلنهن ٠كوهولرآصو كلهاو

خوجألاقو صنو دنع يننونع دو ير هنل هقواع» هقنه امهعم لاف
ههخاه
هناقهقهل ههفلننو ىنخهم هطووثهنصو دوويه

مترز

منيو همها ) ام واه دا دطح غغبههعو داو ين٠ن٠طولاخ
ههمنتك
زتهت ه٠سدتعحو امهناو لههك ولحو ةظسرههو دلهغه

جوه

خ٠صع قطناو حقهم ي عمل وا ا٠هلي ولو هل.،مع »خعق قخو ه
ةنسم
،ههاغلا ناه هعهه عهق وم الايا لاه عخا هبر هلهوطا نيلا وم
امهو
امو

ينه هلو هقبس ءانه ههلع اهو خهصولصسم اجن .راهو
ثرأ سنه٠ن هبهحمل ةننأديه امام مدنع دنال خئمو حك،هههه

هعنم رعأ ه فطنلا ثيأقالمو حهه ءأنع٠س ا،اهع مهف وا ه٠نههه
هعموقهيقلادعو ء،مح عفداو ساه هيع هطمرهثو هلل هغهههتهق
اهعنصكخأ ينا نيه املمهرسنل كلزمنا حهراج وا عهض خهع
وآهودصه« عاو وا مصخ اه وفغي وا رده ىلع سوف ههه ه
هضح

اظلل ،وا قاعا اهوعمس ولع كاح ولعو اجه٠هع خنهيفه

تنحقق وا يبقع إئصس محهظه ناسا وا هتط لكيام حهاص وا
هأعح
مهاسي
ونورهسنعاصه ةنغآا هراسو هلو ه
.
قوسلل وا هقنن

».رياسيو
ىنننعق
.

ها -اال- ،سه
انالا نا ترس الو رأهحل دهه هو اعحنههط سو ناو

اعانسذرضمحئطقاو وا كهج وم وأ اهنهذ متخ هه٠ه مسك

هدهم هخاو ههوش مهمو حهط هتسمل عه عهه ه كخا جه،و
ههههلف
هلف حعه هوفس ةلتو اعلونخ٠ه تسمو صنلا تسوهمنلاهحاو
ساهنقخل
اا
ولو

رمعتو هغوعر الوصو عغ١وهاه ههعناهنحيلمو هبأغمل
»قالودلارعطدلع وا جيا اموا هققننولاوغا هنادا

هل س وا عم حعهيف انا أقههن اهلو س حاهه اماعخ ١لوقلاو
هانحعإسح مهعذو ألسو يتلحو همنطي هض « ةج ىهقم دفر كيفو
ث
إهع

ههعهه ؤسو كع يمهطا ديزاهإو مثسقههو جل لعل ه

اتعدايقواس ينطو ،سالمو ديكاتل نقهواح هنابو خنوموعو
ام
وغح داو نحن هههاهلاه »رو ىلع سه ههوموع ناه
ولعهرصا
مهم٠ننك
قمان

بوهوملا ينهو ةماض ىذعرهقلسصه هايفإ سضاه
ادهب نانل ا-هه هلعجلو اه ين و اكلام دا ىل يلخت عم

قهعح اعلطا هانسان٠ههو س،اداو امإرتهض ولع لنهرهه ده
جهغحكخ هنل يتخعهلاو ض ولع كعه ايداع ساهاناه ،وسغهل١
عومسملاههق ،هيلاع ا دنهم وا اعف،ا وا ىباسلهه وا نهل واه وه
جل

وأ مهعم انههع عهع وا هننح٠ي هلو هنهذ هصخلو وا هنيط واو

اههننهن هضنه نهلح به ايو عهع وا عهع لقعو س ةنر
سساههحا ه عحاها عزاهي٠هلع »زو يتوقلا اهم هو اما
عنم
ويوم ،
ررصنتج
هلو

.

»قاو تههساه يناه صغت كلاه عهل وه نل الو

اهو هههنط هلقا ىننينه تنهو ام عارل هل هلو كخا دن٠هقه ولع راتخا
هلع ميسنلا مهو همنغ وا هثحرعجل تهحاهو اعثرخ اهو ن٠ه٠ه

مع

هن -ااهع سه

) هكنو ىنعتسو امةخ ١ينعو .ايف نمثا وه)اه هللهي سل
اغههه امو اننا ده ءعيث هو صغس وا٠تيمهيل ونحهي يمعنا
عههههنلا
سلخل١و دو يهقعرا٠هخ اضعلل لهاو عغعفاقا زيلؤلةني وه
١ولعي هتعنل ٠قسنندا وا ععيتوعحمل ١ويناوك بوموعو هنمو إ
صمق يكع مه ولعوننء مراو ،نفراوو أره ولع قلقم لاف
 .راناو وا صغه سلهي رخأ دنجن نتاف ناه وهأ هذه
شاه وبا حهفلاهناههمثم عوي هيمسا ال دسثض١
ههمدصوبقخساو
دهف ويرام
د

هتثنسهلإ اممثوو كول جرخا عخأىنملعأمو هتيء

}امت هخ امقلوبا نأو كعم اخعحرعكع ٠ننهسلله ا ؤسلا
ههلو
مأس عحهلا هههاقاو هيمحن حععيفراسو هئ يسؤعيدس ١غنس
هقرو ههقننح ال سولهلفلا هنس اصع قحنس١رو عهماكهؤقه
حي٠وغتلل هلو ا ححا ؤحنسانقص اهدلنحها هتقم }اساناو
إهعنع
داو

رته عوجلل/مهتنيدمو لض وا عوه اهما نطلواق

هياتنته عهساه ام حهه ههعةم هتر ه ههننغن هل هلقي وو هه
سهيخي
وملعرحذاض عرني د ىال حعوعنصا انو عهه وققمل ١ىلهله
».}.امو
.ةئيج

اه مها اهو هعهههه هو دراباه اهمه ددعو

حعهيط اهلع هعثاه ينأعبناحقاه هو عع اهبععه قيهخ خض وأ
ص اني ي اعملخو يلصو اهي اعهاثمو له سدع وا ،يتاكن وأ
دا٠ئةثاهههساقاو دإئهو ؤعتسع ؤهه إ اهنهوديهحي يلاحو يصقا
خقغهي

يأو حتسنل ١ام فهي إو هقف ءوعنيازهعاه دقوهب سرهنا
الو سهاكاهه امو ساه )لهنلاو ول وارت ،معغغريو ،

ساه

اباب
حعهه٠ن٠ع يا اعههه ولو أنته هباب اسملا ؤئم اوههغنهئهننعنك اغهنلأ
وا
اسأئحم رتنعل قامطملسك د جنك هيلع سرننعلؤلو راجو ناو
آهدع
خكلمأئينهق صاقو يفو الو هو عغاهيقايههاق ،ههيدنثنووح
أيبه عردلا إناهقخا هسواعه ولو وقنوم هعههه نيعلل ولع
اعههطدرسو وعهوع هد عهه ينجل إنافع ولو دطا٠هن هه هسانا
يهلو فقهإه ههلههو نهللالنهب ؤلو سمممهانع سوه هيماحو
عسو مهعولهتع هه هو ىضملا عهعهف وا بهم معنلا ه ينللخل
ميامو ٠حهغ اهو هتخ٠خ مفاسمتا ٠به علو ههتمتطا
هلساوقويهطا.هنلا
خهع
وله

و١رسلانا هقق هم الكو املم »واصهنا اتمص

خيمهو رس ىفو زوه ةلاحإ مهلا هه ةخاد» ك ؤهجا »اع زخأهر
ههحم هث ىف هأ هل وأ ياه سأر٠ه يلحم عخا كعهلط هقسن
كسم ،اغهو مراه ميخ وا معن عانقو سمهرهعيا وا خإههث نا
رههههق ام مدان التو ؟افه هههجو نهمب ؤلوناهاهو أهنههن ان نا
قطني

عو اعغلخح سوانا وا سينا طههو هيخا ام ي رهه٠ههح وا

عيع،وملهو ىدعخا همهانأوققيواق اعضا عغه ه٠سل نأو
حرو مهدفؤملاه ايههو وغن اعظيرأ اهو ده ىهو اهيا هعنهلاه

د

هبهاقتنلو نلاو قلغو ضع دبضعولههط قرفو ؤلو هضحتاه
جععولفهو
}تينع
كب

ونننههو هغوس داإلوهحو ه هناك إهعومثرإو

ياب نياوو ىفاو دهج كعه اهرايخو ععه هنننحث سحوو هيمهط نا
به

لناعخننقس « كنه مهنأو جههو حسه سوهيناالت ههعه
خههه أع نهلاهص هه،عو »ادحو ه رهس الم وه نا اهخحالكغي

كم ٠ -لام --هط

خ٠،هننح

»نإل وا ىنكس عحعه وأ ،اده وا دإنننهس حغعلارنحح اهو أئهدس
نا

همجاهم ال ههوةنغطين ١اعلبط ةج يتحو ةنغتنا دخخو

سضا ال قا ساه كؤا وا مهفسا نيا ه نما متحو وا .
يمتنا
متها

وا عأمهذا وا هفسا فنصو وا ىنأ ده فههورغطف دسل وا

وارختاس يهمتطهلاركقا قطنلا فلحو دهؤطأو مغناه مهو ينلع
حاسفال
دو

اهونو ج٠ههثلل حنلنح ه٠نلومفو عهكاه ععه دنإهها اس مهلثم

دبع هبنل٠ه غاقسإ هلو يهف يفو ههععو جفصو ،اعخعطفهللاو نا
وهه هعهههئه د سونا إرا ،ؤعثساه اعهمحف اعو همه وا هافع
عيفو وا ٠امهإ والعنساو حمل اهاهيدا وا إنهق يقثهل ةل دعاسو
هلل نا يا يتمعو نههك قههنه نهمهلل ههثشاو نا اس ناه تمكئ
ذآ »كلها حفاهلل امو هنفس هسغاناو
مهطعهملهوأتلهه
عننننهف »ألاغناو

عمعلألهي

.

هيضح
اهل
هجوا ىلوا يمهدا دليو س

ههله هفهيصثهلاولعوايهتهعاولهوا ،ه٠س هل؛اولمه

هاخااس اعل٠هط »لوال خفو هثبالننن ه مهسلا ناو هتهلمنى سال
نا
ؤصهعاسن ولعلخهو بع ىعي ععس ولع ىبوط يداوو ولع
ينهذو س « ةيهاولا « ئهخ٧ه هدلو يناه ههه هنسو خهلع
هصغذ ام هعه هلو هدقع هو حص عهع خئلرك ،ه،مق دو نس
هعهه ناو ىده عسو هذه هنم اهلاق هههثقلو محهنملا اننإ عههغل
اعهصه هيناغه حلهنتو وا صاع هنع وا آعهح نيلل ه دادما بهسأ
كعه

وا قح ام قنخ ىنض وا رمعل علخنا قاع وأ ةهها دما
يلو
ؤظسانأو وافههدا أنؤ س٠عه امس اجو ينانا ٠حهقه هصثهءنق

.
،

.
هن -ل٧ل سج

ولو

اللطدماقه الت علهلا هذهل يو اعوسهه هههكادهه ىنعملاو
مهناو
دين٠ن
دنلا

اعلهق تلطه اهلنخأقأو ه رهشلل/اسوهلا امصنهههه
ه٠ههويرهعننو ه -وام اممو جهس اناو اقينن اتلح ،ورو

مهاعهاخسولا ههرسثلكقداو ممأو اهب وع،ا وأ ىن،ا كلوح ناو
ينفلا اصيوا كهساهرنحخنتاععرىه اعلأهساي عطقو ههضساو لمته
دفاغجه يهف كا هئاسنل وه ههسهيويوأ ٠حعههف ء»إهداغعنم
يناه هلىلنخوتهنل نم ه.جثسناغع « ةفسا يهقحننعاداخ ةنه
ح

يمس دونهلا يهف كلا أيهننلاىننطنو دنا مهعهوأدهه وا
هبسرئفه ه  ،ام مه ام

نماب
.قلا ٠ييناصح ه دك سح حعع إرغه يطههوهسراركسو
و
ه .قلع ولو طوه قاهإرنو كانه قيرطو  .رحوهههه ٠دلوو
هنماط
عوذلحهعبؤفع ساو ساه هكو يهو ههورسا هههساه باو
د
سراهو جهو حجرطأوروع ولو يسوه يواسئنا ةهم اهثرو
ضهللاه نالهطاو دع ،ههلا ممخحا ولو همه اهبو ات ةهوهعم
امعمإوعه ،ىقلؤؤنو انعها ههيظه هو ؤهثلا لهسلاو
،ههاونديواق
يسليك ةياهنك املهحاقا علناخل ههه ٠لههليبؤهه

وا

هك٠عهعرهه هننوسداجو ولع ناه ناولج يصضل
أعاورعه
يتوا
٠دننسيه

نراو انملع اخنعرخاو نا هخهزاه نياو امسا

طيههه أقهزهتو ،عحازاهخو بماك قحمو هما نا تهعلهف١
ه

عناوم »هيه يدا نن هبلهوؤصها ساهمل يب يرايا
سينا تنل،و ه ةمه هقسانحم ولع يمعلا » تمهد ودع

دماح

٥مع -لام ٣سو

سعونا العم هناكمو سهوم ةلاهلا هلعاع٠نا نيو
خخأدس
اههط

اههحا نميل و »،نا وهب وا انيع «»٠عنل هو نهفدغن،

وينا اهرعنهجفو هما ،عحأ عنص هرجل تيمعو يات٠س نا
اهو

سقلا أتج سحوو هجهلههي عم كل قا راز هدله ولع ىنعلننلا

سحن أهو ؤلوزه يسنك هرقمو ،نعا،ولع٠ك وارنه همهي
و١ههو
ك ينا هعهس همههغو هلساه وا اله وا اعؤ ،وا ههه ،اسه
٠حه.وقأهح
سلتخا ز وههنك وا ه هلها يتهمثاه ٦لغهو رارقلا سعلا ا،ا
با

هجاح مأ ناناو هغههوحووطيك ريماو ) مسق

أكسهن سنومه سدقلاب هقهتلاه ايلاك وغسورههكلا دصألنيه
هعناهنو
ه

ملسملا هقرهم يننح اسي وا ههطص ينحإرح اي نا والغي نهل

!ومه ال نههلنحه وا اومض ده كم اقلطم وئئو مسقا
هص
يتسكهكيمهنلو ياهققهه هه دو سهولعرهه ىهم عاق ١هبهو قلجم»
دة١

اعنهه اه ىن ربزأ٠سهاعوهه ممانجره اله ص مويف اوعه٠مه

كنل يوك يعس إكوو هتبتكو ).رهلا « كد سكوا هونا اظعاو
لكل مهنو ءاوها ج»ا ههلو عضنو هوع ،واروج يده
يلحو
ىننهحافهاهزنهنملأ وا سو ىعسن هلماك حخع)ا اقلغم
برهاو
ىف

نالو هلمأ هه٠مللووك تسفنا ةنفح ههههن ٠كههغم

ينمو رط وا همها اهعه روناو ا٠ههه هلهرهلاه اما ناه
ياه
ام حهعه ههحامنتر عحعحه أر بحف خقه.ق «وه هتنس امو اس
اصقهه
سهعهلأ اعو كهه ةر دمحا هدهم امو هس اممأعغهه عجر سوه
درثغ اه ه هح٠ه اده،ث نلعملاو اههعنهه قاو رمتسا يمس وا دنه
مسرو

أكر تسلو وههنورسه هنمث وا هلخوع ،حعه ولع
وا ولع هناو وقنوعو هنل دناه هبوضطأو يفناورارو

ا واممه سعد«

انيع

ههج وا ا٠نعلءنس اهر ولع ههلع٠عرصاروزو ينا اولع٠مل مهنأو
نمو ةهيومنلا ،سم مهعسو ده وهوضونعه اه اهو « أوعتارح
ىلع ههلعوسصا ينا اودعي إصقاو جيهي وا نراو وا يوم هد
هعلض وا دصوم هل وفمل ولع هثراو مهلا ونو هنضحم رخاو

د

صينقدلهمهدهج عضولا نالوط عضو ،أرهطهنع وا ةجو
انع
سناهنعحتهغح ىف مه حهرمانا وأ يف اخا وا سا نع
ساهواورسل
اعههيت هنيد هلحمل دفون٠هزو نثعصانا صزهو أهعهف

دلقلل

وا »ساوم ع قديواو ،

صانقلا

اباب

اهئوس ولعلههح هرئغ عغف نيوهنحع قسن وخ اهونم اهنا
مهمتنو اهومتهموثو زه ههلهولنعه اعزنهساو هل صهه٠ن وا بيسن
مسولعبو دو وجوه وا دسو مهناو دو إر٠عنقهه دهلعامن كلهي
ونلوحناييوعو خعهه هلنكوىنياك ولع نزنء يةهأهلوا «
سمؤجلأهدهي
هماع
وا

ع هتوح « سمؤهلحمل ه دهر اهلك اننا دو
وا همعن وا ولخأ نط وا ةعلسرلنا نقه « مرهل اعخهئث

نخه وا ام ابعهدتخرقهي  .ةيهلا اعهاو ام ىف طبهن اهلو
قسص
مهله ههص ةما هلثم ع هننهتا مارهاو كي ميهعهطموا اساوا
»رامتي يدع مده ن٠٠صيهه سهصنه هل كهو هههه ٠وا وازمه
وا مطظه ٠وا جيسن وأ كاه الوا دلابتس مه وا ععه هناره١
بخانا
حلهل

ؤيوغه وا اسطننع وا امهمو وا دني لاك عخأ ج ةيهبل

مأف يفهتدهه هه٠لعيك ةههلاورمثنى أمثأناصئبرنهئ.ما زاجو
والع ننق »انتيوه خعه ولع اللء دنن،و دقع اهحح ١ومو

هرس
ي

جع -ا٧اع سه
يدا ني هلاه اميل وأ اهمع هفصو ه كا هن ضا

سحو ملو ةين انهارم هفمتهو ععهلهي همبر هيهاعوا ع هنهغكلا
مني
٢ناهمو
.

ناو اهب دل ومو نياوهال نا ياخ جيهغده »قحا اسحللجن
دا ،إف مهعنم هنههيهه قبسو جلنا سضلهمرثله جج١،و هي

اسههبر هحملهه ١هخهو هيئوودعه مههعه انلو هلو٠ض
قههميفدا
ئععو
ونهلاس
ينا

فهدأو نصيناهوذهع كع همأو سحو ينننلاص وا
رولؤاهدهثنهط ننهسه دا اعرقيومنق اللخ وا خقخه.ه

حذع همليلتغنهل قالقامربنعغحم ىواس دهعو اهعذج هاخهاو هتر
هعلسعقا همطانقغهاو ام ».اولهس وا ةلهن والهله وارحه فقاي٠ه
حعه

راخقازممو نإو كت وا وفاس )وه ريرس وا ههندع

ةمثوهتوم اقهع وا اكاه ناو الماع وا هباه وللحه وا عهثتاط دك
اهفل

»»نالعالل نا دلهدخ ،هصسا مامضناو خلاو

ههنآلكنك هههعقللاع دىخعهه سنا هتطلههانع ونعوا
واؤننن
واى،أ ةخ ١ذه ةيماحم ىفو هاوهازس وم دقو وا ههنهسغه ناو
أهه

ينه ىفو طخأ ههخزع ناكقا لمنلا هلخضه دولؤالملنع

هانب ةنم وه هسخرهجلوق،إ امو يلح ناو هصلبه  .نا
واهو
ةيهاو هلو يلحملا سناو هغهه هل عسي يلعا سولو ناو ،ةعح
مالكلاو قا مهاس إو دنه ثعجعه هكلامل-لمحاو
أعولعا
نا

بهيو يومها٠ه ع عسنساول)ا نا ١٠و،دلخلاو وسقعو

كيهو نا جهخ حهاحمل ناو قعه نا همه ،نيو نأو هصها
كقعلزم
ةضق
هجمرو

هتردلع املاع قص دهله هسانا امو قهه هغهارسه

مل٠هط قتعو دهفاي هلاعزصو ولعه ةئر هخرلماع»و عهه
ععلومو
هنكل
لان١
دهلع اقو دقع سهنمرغهياه عههو يؤلو

امويصهلاطا
ىمهس

ا ن،ه سه
هدكف٠هه ال اصههرسيا التو هه اه صو ناو كعا

أإرتنس لقعلل ةم خغهه انيلو »اوفلاو خحهط عنموي دحيو نإو

ةرقناوريمول ئهنل» جلثو هه قا مصا خهزكلو هلهيل٠مط هتىك
مهسلل يو التووعغلطي سوضحغله هظسسأقأو كاه ناو

هتماه

نهعام نا هلنهه التو وقا وساه اهولؤدابن ١ولس ارةم
هلماع»لوعو
هكاوله
ممرو
نع

هملح هسخو هقرو مهنا ده تهنننه وا وهاهفلالف
حهانحه هسكعهرهاه وأ وه،ا ههله رسكلا وا هنغهفالاغ

كينهنع هو مط لها نا وه ١،هيعن سلطاو وا حعهو ناو
وأ

دلبو نا وه،ا سمخلا عطقو وا زصلالع ه واو وأ حعمعو

ةلج افملظمليلعنلاض حعمووناو هرهص نالعافلا دص
يأنله
ه
،وابوه ٠حثقي ١طلعهنعو سملو واهو عخا يناو اهوي ؤخحو
دس

هثسوهنأهعحو عأهو ه ٠هئحهل» ١رقاو ىفو مهسي لماخ

هللعتهيههعههطح عننؤو يت»قأ عاعهه همعو هلقا صقل اهولظههلا
وا
وهأد هئهاكهله ،

اباب
اعهح أقمح »اقاس ره ناو دقي ا مه هل هغههله يو يله الت
اهما
،أه والط ضرغو اقو ىننهطاسه ىفو نمشخل ه هئاحملا حو
ةيدنك
حهفنقو وو »ايز رفم بهئعريالهيو ام ههنلاضهه قم واه»
نس

،او،و ةاط١و دعأو امكو د ةما نم ناه خهص وا يلح
سام وأ كرم امط كد ولع هوك عرقهض يسحو ينمو

الاثمو
عرولا

،هع -ل،اه س
مهدا خثر نهو دنوم »زمهو خهي يخدس انلىلسو

هخو واؤهقياو ههلعيللداو سهاونهواحرثكالت ءساه
يلخو
أنها

ولع ازاجنا هقعل نان والالصاسوو عز قا طهاو

دور اهو اهلفن)ولماعق هاهسإه حهلح هلا اهو عسو عهامهاتو
طز مهلو اتخقالعاغل خغع وا مهما جحرهصلق،و هعرز زهو
روزيو ج٠هحرهع غناوحو يهلعخاقاو اموخ ه ساقهه
كناهو
هل

سهؤقا عضوو دعههلهه قإوةمتاو وجل عهزلا اعوهغعه

هجرغكق وه أنح ألناعتطاعنو وا امدع ع عئهورسكلا ثسمنا
انح
بسو ولع اهلتحا جقهإو ركوراس دهع خسو يسح
قيثهإو
ةمؤ،ا عههنته وا ام اهنناهحوزط إنحم هاسعو ولورفقلماعال
دو

ولعلخو امأسه قهثو مهناو يلو الع انيما دلسا انس

حهغق ردهم هننن قههو وماس ةحاسمو ةصو عامسو ده اه
هغهحو
يبنغنب ةقص هل هتنعزصعه اهلوط كراشم فهر وا ءاطعإ رييا
امءانها اء» تغلب ىنثاو ةفاسم وا يم هل لح وهه يودهغس هل٠هح
نا

هقيهفو هساه قب والهيب ه خنننن ١وا ععه انس نم إنتع

سجو بحا كعهولنطا طا نالنهلا اجرخ اهنع قإنك ءايزا
ادهع
وا ايبرع الط هأافاسهل هن»اسيلثهلا ج مههارهه وا عم به وا
برنمنها
قذؤع

هن٠نرلهني وا حنا ،وا عقه وارهغسومو هلهج مبلتغط وا هههي

وارخآ يلما وها نهغس وا هناوح اهدهكنخابنل إو اجهن
ةيناسناو
خنع

وا دق٠همه ١هتهمأه حياس إ بهن قمفههننو كنع هعست

هلماعرنثسد دعاسو يههلننهقا تههللاننل }»لوقلاو كهلا
يو اعم دسلعه
برغ ذخ هلاه ،

ساه

هع -ام ٧ل سمط

ىهباب
كنج ٠راع» ههاعه هنلريهأو وارتميدالهو خنهننطه وا ألاع وا
.
حذوهغحع جل همهن اعهه الم اهو ن٠سه»عأع اهو همؤاته سسهو دا
وهتفا
يهي دثعهلالس حك هلعجل جه الو يينلد مهاسو
وجلوناثهه
هحعف

سوف جانئص وأ مسيو اهبوقالععبلب مطقس وا ةبهخ ه

عاعههوادوغهز همض خهغاسو ؤيواتهو اعلو هضحف ثناهءإينهو
ههنتنههه٠هم وا اهب هد٠هاخل ها سن٠ص عاعهيلهو يلها دههغه ك نا
متنس ناكو هثظع عونلا »نله اموا ىهم  ١لصأو ولع هينلء

)

ادهلصح دهنصاف وهو ههلعولماعقل اهيرجا رننه اعييمه
هعسوو
اهتحن مههيقأه التاههذ علهلاب نا دجلا يو اانلغمنههقاوهه
يصدهواجو
يتعه٠
أنه

ام سام اصهلع جاهو طهق ،خنع وا نم قتر هل
)»اراعساو خنع نلعحو دعه ةدس دم كطا أصغمبو

وغهقسا هههحذ امو ىإئسح اده ههطه لالحإو حنن ،١اا مهلع نا
اللو
ههه

اعهه سقاح وارهؤعزاعسو كضدسع هنعهغم خغن»و

هلها ا٠نلهرائغعي هنسو هههكا حغسلش هبو جرأ خيبلنننل
اسمهع
عبسو أينم ذخنلاو هتب قا ىعنخقا ولعو ةهه التهم رهسلاو
عسهق عمو هسهس اعاعرئص مويهو عهاهخو ههه ذنم لهو
هباع

دا احععه »واسحو وا اللضم يقخ مهو وسنلرا ،ععه

هلقا وأ م٠نهيبرأ حارتساو يلمعو عينينكه اعجوه هطو
يو

ى،أي دماح دسا نا تله بوجو عحا وهلهنغنتا ةيوجو سا

مه ههجا اه وا هبؤسه اعه هؤمم موارجاسنروعغيكو
هلحأه
دونهب مهنو ةوز منيو لوقع يلولو إحي صيونذامحمهو

هععع ٨٧١ -س

هعم

ىفو كعسي هقاس هسكعيك مهيو ةعلس ولع رمفلهنا
اصاب
ضره إط٠س نا هرئه يلحملا مغك يمع »مو هلو يلحملا ولع هما
وهاحهعنيماعو ةمذ هالههل اقهه مهمو ه وراء ةنصعدهس
د يمإتهم ام انلتغهل ه سيل هإرنكو ينعنو ءام مث بهو

ولعو

ةناعإو ملعح انهاضسنآؤف وا ولع يفاعخأ امعخاو دزاو هعمتف
ولع حعسحثعام ولعورنيو ٠راجإرنهرم ٠هلاععو امب
جسو هتنا،رجأقسمرسه وا دافم هلثهل هلعلو يعم ةحنام
،اغهو ديأعبل اقرطو ءاروووخه هننب ،بهععو مسهغل نارهو عهعنك مكل
ده

ينع .ونري ويبني سوه حععضهب عؤهق اعملسنبربعرق

اثطدهع اه ولوينثعهيظح اهلقث اواو هؤامرم
ه٠فاعكفارةفو
ءاههسا
انهجو يههيهل اعهله ىله روس ىف يال دينما

وا

اله اعغه» امرهنخ١و ه ويتام ام هل ،هه ولع لظلا هساه امو
ملعا
وا صناحيلوخع سهط وا عينننراع ههههههقهتل اصعههو
ؤطوسوأنله٠نل
ءاه
يس،نهلا
راس

ءارع هلنحههو ولعنهههلا حرني ىفو ميهعليفنثعتم
دياهلا كنهو حعقع أسيوو ناوو عنوذاحو هأنهو دله

ميقيتهيو يسوب هننأعو نينيلل سهنرو مهننعسث يوذو
اهووك،و
ههقخ مهلو كل نيار ىمعا يدا القني »انن لغعقا إو هخثم٠ن
علولا

اهو هجأسمنهأه سيحملرههناين هسهفرخآ يو هيزلي خر

دور اه يمه ههلمو ه مسا مهفنو اجنلا يكو ءانه اهو دلعه
سأهو هو هسلأ هماعط-لزانملاو عماللاو دنابوو
عاعهنلأينلولههه
رنهع يال
قهو٠سأ
وا

مسوقولهس س مهاطقاسلهمم ومو
ولواثاهه برغ هقأهفإ هلقا باي هتدهبمه هنا وا مملنه دمحه

عاعه جهقآوا هتبرضذاه إو أهعقي وا بهسا يولعلا نغي لعهه
٠
رباخت

.

جس -ل،ه سه

هبراح

أههقو اننم،ولو /اهلهماو ههخرعهداباسسو هعغط٧مولع
كي

رامع خقغههس ههاسلععه د راخدا ىقرع ايوهئه وا هوا

ههوان،إ سغههدععهة كول ٠وارهلقلا يباصه ه هعهصع و
اهيلعولو اعاتيم هل سهناولهي وا وه هصفداها دسهق نياعو
ع،هننه

ثهفهه عحه هعالء واو ننق هههف وا اعء كهل» و عسوا

يوخ ممنيسس الو ه٠جغنا خأنمث ههضه ةمثو نا ص،ا
يهنوسوم »هه ةينس يضم وا ملم وهههته وأ انهه عونو دعو
لودو يلته ام دهونمس٠.ن امهنم ده الم ةم أبعح محخجرو ربهو ك
اعتعهغمتمسو مهل تضسه وهعز ماسلا رصعو يهعورابا
يفقهإهناعلاسأو هقهغاوخا ٧يتهموارئهيلهو رافق

لجع

ولع هعير صيلنجرعو حيمسو اهؤعكاكل اهمها ه هتضه
يقهمل
»مع ددإلا ،هسه « أجت هئانثهققارسهخو قراس قهههو
ةغعرههس
كدهمههسكرمننلاوولع هعلس يو الت إمامطل عاص هعوله الهو
هملع وأ
اعإهطغح
ألعو

عهوهئوكس ننغدسم يلو قآ عطاسو ليم
أعامدلع ىف قاراإاه وا ىبلخ غنر سلاء ه دأهعمرهه

كصداو كصغع وا دنه هاعسم خمخارهآو هلقا ةغنمهل وا
كععه
اعس اص هقحو شه نينا مضيو كت٠لسنل نا حارا هتا ثخ

هلجنو فهرملا اسوك ولعلهو يننا اهمع وا متاعه
اهو
.
رصي
،
هملع احتاعه وا اع٠ههه٠ل ه همتاوح وأ اعهنهههن اهعض وا
ولهلههل
وا
ههيل٠ه

هناوء ٠قهأم يو أهب٠ن اع ديعوونيل ةهح١له جل ه إو

أئهعخ ،،اها يدع علو دلبو اععههو ها٠هنتساو اعيونهن ٠ةفققلا اك
هلو هلننوعا همهو سهء إمحعمنه ينا افه اضعونلاو مهخه

ميقعلا

هممع -اهيا سل

هدوعو مكماما هلقا حهعه٠ه وا ةنطف ةينماو ههلعرقحأعداذعهو
هومم لهو دعهومه وا هيهنو وا عزو هيسيل ينا هحيىلهاس
ممص ععلالهع كعهو نا ي ؤعق ههله امو ده اه نع نمكملا و
.

مث انخثا وا ععه قو٠هاورهنورهس عننعع ٠حقم قا انيف

كئاسئو ىف صهمجيله ىفو غاهنها نا سام دنننعه مأ
اهمهس
أ

غ٠ناوعحم جكم٧والاهه هلوا ى،نمهازكي ةنهف نثعه سناو

و ممتمرمثث  .همهه ي»غا لكوااعهلع ام ءاه وا .اهنحط
دل س  « ..قجلر وا ء٣لثهب ماتلا وا يضونا ه اداك اعكهص وا
انل علهلل اهههواسناو ساه سرال اعهلخ وا اسله هاركاو
عضج
٠
٠ .
.. .
 . ٠مه
ينثإ ..
ا٠
همه

هيزلهه حغهههنابل همهدانصو وادهمارههل هع ةه

سهعحله هه التو هامه» ميقاو ،ضعه الل ا ٠
نام»دلهامكاعسه
ك حماس وا
ت
٠
و
)  ٠ي
ا
جوهيبواوونحعقعيهانلواعنسهبسإالل
٠
..
بق ٠
دعص وا هه ،قايبامتحاه وهه٠ه اهل لك عول وهنئ،را «رحه
سوه
د و١نههي انن،را نأو ،إف وا  . .عل ٠ام دهعن ا ..
وو
حهلهكل ال
عع
ينعم
 ٠اهلع ،

إنئ

سم هإروض هب ،ددطيا،و اهعههيك وا اعهمحف وا ىسق

عقه إينث ولع اجمنكسنا هينل ةلمنا دنهملا منحعو نأهه
قسحخمبلاائعبمأخو ةماسو دو عله اهل ىفا عفني عنخغه
.
اعورعمته وا اخم و١رعمنع اهن وا ىلا اوك هو حعاهههو
٠
ع
٠ ٠
٠
.وع
.
ع
والهعل
.ا

اسينا

ةنيعملا روعه يبهو ه دوماع ا،ألهنتا سور زمرهو

مهدأو وادنهوا جواسح ولعو اعوههنا »ذه وا اعلههل ةهنر
«دهغس ههص اعه دسسهوطغس اعمسناو د ك نزن
رك

ال

جعع -ل  ٨ل -هط

رك

حص صاحهم وا بننهم )»نيمهملاو ةنجو د ينا سل وا دم
.

يغكهلا وا مه مهلها ع،ا وا ريبعتك اغلمطم هلوا دتعي

همالس ٠اخه هفقو سعهو أها ىفو زنص هايفو ماهاههلهحمو وا
يت٧ع٠ه
لسنلاووا عا انم وهل اماه ينحهفا وعه ةنيف عهته وا هتصق
ه عاصاهضطا هو علسلا تنثذاهروعنداه هلو ك

صخا

.اهمه يملعم اهأو يمقكمرطفا هئح هضهنل دهاح وعه
ههه
ه
هه
و
س
ةنمت
وا يلننننيلاني متحنههتو حهنالسنلا علو ،امها عسهقاودكهلاه عهطمل
بهي ععه يهو ،غمهأ وا هياه وةه وا هتمص وا سسفا ت»هه
عقههقا
عحعذا وأ ض ةبها هنحعه د نا وهف وم دهل لامها ناو لط وا
صرنيقعهاعنم ؤا كس ه٠ههمن وا هل بأي ةنه دلعدل وا وسهع
لقهه
وضعو
ريبع

وا ةم هن٠ضعه قنخو ه عقهذ»لمسكؤينم ملاه
لنويل لهو اموااغلميس دديواحويمولعاوخاهينا

كا هنكل ام،وه وا »اه وا يههع وا عهه جلولهلغلأ
ولعضآرههف
يلح
ههوهخلعط
يه

ةيدصإ اهم يدع لسانعس دل هنننغي كشا
قاو اهمها يفاح عار ،دمهنهمؤح جل نا نكما داو

ميجذاالع تراهناو ىمحندهع ععهدهغس مملز يفعا ٠قنلح

مها

ملي اا٠يكلنيو وا هنا ؛سلسا هئرلاطو ةعيدو وا يتوخل

دهههههلا هو بحأم ةسأدا دضو ءانصه٠هحم ىفو ه ع »له قاو
دناثه مع،اناو ذضلافو هييقه عزاو كخا مها ةمه ينسلا
قاىفهههه
يناجلا

ساف ىوع ،مهسأ إعهلع ناو هغيهحرانفا مه،قاه

ديوسلا هعمجن جمها ده ئههم ٠امو اهلح همهاو د نا اهلاخت ه كل
دواو اهحنم ام هلاغ ى٠ثنيا هههسزه هلو نههههلاننمو

رس٨ -هه ا سم٠

ه

حياهلامامنيصهه ناو افله ريطلا ال ديهاملوهل دههه نياو
ععع
سناو
وا

ةطههق دعهيمالاسلهلاقو ةدح بهو مهنا وازهعنلا لط
اهو سوهو عهطا يمرو ه حهاهههملأ ينه سانا ةهههلوم

اععهط قفاو هلقأو لغي يلح يهقها عيفو اعلاعا اهلاق نا
يلخ
»اسامتلاام «اع ١،هلو حتخح رهاسلا ولع هوع ،يمالعا همهو
ولع
هديسل
اهو

اعهمل اقلح شفو اه اموجبا ينغم انه/لافقاو
دياه امانلهو فهللهلاطو قإهلطاه كفذ لةنهللوس»

ديعل اتلحو كنو يداو كنهي هلانلله رهاسلا يسو ه
اهتضح
دههه٠ه

اه مه حعه احعغهه ساناو يماالوه هلها هللوقل»

امع داو اماقا نسننه مهس اهنلععاه امو اضغس ناو لاف هتيمها
اعأهضهاسحلافووهس )اهب اقح بلو كزناو انحعه دو لهي
هل

اع نخا هه ههقكا ةههاقا يتحو امو اعهرلوقه ةماقا ىفاو

اعي،همإنه٠ن اتلح نطوو .ايف هلمها ام وضنتهع حقو يماهلا افضم
ناد
عله ،أئمه ،

اباب

سنج
.امهو عامههلغأحملا )اهتلما حعجل انع هنبههسه ينامدا .اهلاه
قن٠نةمل .دهنلا ولعرهاسنا عاقلا لهعهسنه مداقلا هحنسارو ولو
همظنيدخ هتوم ده مهاهو الوك ههننه أعمه ام هاه ىفو عبطف
هوي

ب املو سواه لاجال وه ضع ولو ه »ريثكلا جهو

خهههلو عخ» التانهمنه لاه هو عطمث العهاهع نىفوهلعاها يناو
تسلاههنتملعجل »اساوا طلخت اهعه اهعيظيغ هتبو تهخىح الو
ومنو
تلهأزاه ءام هه هن٠سليلههخآ ءاعداو اه إلرحو ،لمأ

اوةهادمأ

همس٨ -اهه ل سه

.

ديه اهلكو وهلا هنكلو هومض»هدع»ا هو ساهل١
وللنملأدعح
افضعلعأه خفزج» ،

نماب
نوع
)هيلاه اس نع صاسقعاه يخعه ولو مربا ااهحالاه
اعه٠مهو
ولع

مهملسن تقهمو رهن اقيض احاورو دنل امو د قننسه

ءراو دو ءاهبإحي ض اه ههه حلصم هسل عمههو ساب
هتنبههه
إنببه

همإههع ىفوراعل ةسغ وهوس »دماه مناهعملكو ام جل

همهيو دو مهفل همبوغقلاروهعم كلم وجو عإعإ اجاك؛ هبنا
نمدم
،اغمإ اله اع وهعكل ن،إلرغقهاو ناو ارسع نإ سمه ولو عاماه
هاهحاللضو ( هلعج اهلحم يلخ دهعتلا ولو انتن ،ههمهرهغه سمها
جهقهو ٠امرققه مإرخاهو .انههو ومهغهو ددهو ط٠همههو ويوا
مه اعرمرضهو اععلوسقو د ههوصه يبهوو ءكنل هحو
قهعاعرئه
سهئزاهو ونيس عإغلهه نايعلل خضو ةياكن هانحفو
نيإعلهووه،
ياث

هقوفو هلئاس ؤهسحو اههب ههي،اه »٠إو قالونل

اعنس وقلهي هعنمو هضع قيارخاك عر هنيعو وسهه مثو
هتيمها
٠هقانه

سيراه ديحو ملعو ةمج أههو ٠إخيو يسوسو خاهإو

نسو دنه ينرو خئ٠عوصه عههح قعه خهفوو إاذ لهختلوخعو
وونىهولغاهق
هخهو

وا اييم مهلو منهوضأم مهمىلابمحو ءاهه هكلهب ٠نس

ينهخ  .ينهخنه مهلع دو حععنمئ جرخي هنهدنحهنهااه كز
هينزدلع هراج عامعه هنه يأو ييحن ميلو ههلع لحال،هننل
رهاعرئه
هنك

ىه ارس ينا دهلهلادانهي نحنو باسض هلو هنياع
« ماح « ينناء امقر جح ؤيفا امو ريهغل عوسهل ١ناسناو

.انرمتم
هبهو
ه

هس٨ -اه ل س
ولع»سن عأمدا سعجيلل ديوصهرعأو اهو نئههناهه

«قاولهنل)ننلباس دةا هبه حلده وا هيع همهاو ةملاعلل

وا قسنلا وو ؛ههع اهعم اهمهو انعقاو هدمو رمعلا مهلو
سيدا حناملا امونقيواح ٠كك يده عاهعو هل ههغهي ضزر
يس
اله
حهم ،اهي ء

 .هباب

ضو امولهه ههجأهقاو »اوهحولو اسيلو دهعب جلصمعولع اصقن
ينمه
هج
هلواو هو يفو عاععيك ،أثص يودب يلما هلوهسهنك أق،و
،اع ديقوعقهح مهههوا اسق هعله ٠اذدع اعههسهنل ساكوا
ههلا ععه هه٣ته همل هههتس ولعنههو حههعع طهحو يمانتو
سي
لعجل
»

دقعو ههغه هحا،ههث ،وا ساه ضسل كسم عاعلعغ وا
مهس ههيت نا ناك ولع يلومم وا ودع هسهق يلو اعهمهه

هلرس»قأ هلوا هق إنههحم سين ههلع ؤلو اتعيهس وا يفو
هلواريعس
ولع
سه
هتوم

سدههلخ عهيدههو هسلهلم مجوهو »هجهو
أ،أ حعههها يتقو قلقلا هنل » هاغكسأيح ولعوا ىنداو قننن؛رهب

حاطا ام اهقعن ةج دم نن عغإهههنكه هنننبراولل هوذنننو ريوا ععهرأو
نيا هيلعو ايو انثا ةجوزو وقخس ه .ايلام طعهراو
ساسا
ايأجني الول علولا متو هصاوسفاو كوس علؤ دهعل هلوحو ىلع
وا

يمورلا ينيو اللخحوندخهس اهو ني عقوتل كهنم ىننهقوو

همطح هقنالنإ نم وا ةعج د عهقده وا ق؛لوعه صخ
قجرو
جسنا ميل ٧مامه حهصص وتنضا ةارماو ؤل هنكن سخع
واهو
سام
هبحن ،قطن» ولعو اصععهووسا ولع .اولما دصق نم

ا »مه سا

سام

س »لم ىلعو مص ينقاهح ا إلععل هو امك هل قآيين
امغوه
هط اعلغع امو سؤ  ،نجهتسمو نحم هلو وا ٢يننهاسدل

امهغه،ل٠

وهأ دقعلاب امو هوتعن إم٠هه٠هتا قنخو طده» مهلع قيوس،
وو

هكةه اي تأي» امو هومهمشهه٠عق يينو ع هيلاع ء/ضهانيو

نا دننقسلوهط ال ،رقإهدمنيدآهعهلا مههقهته جهو ههره
مهمهوواه هصهس وا واةهه بس قلع انيه نإو نم
ذي
عياط جاه هلقا عطدعوغه عاعذح وا جاعحانمق ١دم
سثهن»
دقعك

ههلع هباه وا هصرؤسحدا رس فصوا ةجر واو هباون

٠حهرنيميعلو دو قدو هل و هههثهه دهجلاء ولع هقهقسم ريدانك
جهنو آق نم اع٠٠ههه ولع ىنه وا مهه ءخه سدمإه ميكو
ه

هغهوطاننننولض حهلع ككسلل ينا لسن هلها هل مهلو

ةلكولاحمل،يقلنل نم ،ضهه قسشاهلام قهي رهقو هه يدس
يبره
يفا

متهيو اكام صهن هه هرافعرههوع هلثم وا هجيجغمنه ل

روو/انههو امو ىاف»ومزه ه عغاقإ و ناس نيخناو
ؤهفو
هس

ولو سهخرهغه ان مهفل سي ولو ارنه اومثو دنهللعه

قسنمو انهو ههلعه هل،اها ظقؤهتالواعو هعلوو ؤده
دفوهو
خقوو

وا عناههوزوحمعال .واو ةهاغا ىف ملسف هههعو هعلوو

معطوءسلو .واو ،مهو١و سووا ةدهو ونهو نيه هو سلو
ها

طهكاونووغ كغفنتو هثوخلهرب كاسنو ةينسلا ألمو

»هلا مم،اهاو ينآو هلماو هقهضا يندمو عتللنلؤ ،د.ضع
يترافأسرالأي
هتوخا
سا

دنسج الهم ههلاوموإنصهناو ةدعملا عقوو ؤقعنو

هطي متهاو دنوفو هقهصع عطقو ةموزهمو هلنطزهخسو
،ثهي ةنس نععهرأه ةلاو وهنس»لمته دأو أضه لهو هغطهي

رههمس

٠
.يع

ألس -لهال سهط

صغقني

هخقصهإوايتياوليتالاح يطاولنل د هتلخيا هله لاوط حغم رهبنم
امو حهن ههإرتو هايل امو جهن الت دننفجاع همهو )اف

وا

ناك ولع وسسنلاكوانعم اعغهينعنطو هل معلاو ناو دغه
رننم
ولع ههله ناه يام يو وعهنننهه متو ولعو نع ىف هاخ ده وا
ههاهاهوغ صعيالعاو وا وله كاوه يو سثعي غوهالنطه لما
هيلاعو قله ككسو دو قيمع همدع دا برهئهطه وا
يامطففالهس
وا إبععع ،

اباب

هلدههمنغدهو قه يتهه ههقهىماوننو لطهي تئعو ه طيههقحم
ةنعلا اهلهم
ههلعش
ىفاو

أنح امب دوعمنأو اهلكو اغننهب ومو هإرهأ سؤنا
اهو اتمر/يسريهو جل مهن خنابسلاو وا ههجو حتسبرع

عنهلن ميلع هحهه داودئهياهننباقاوقا اله حع٠هل دجام
٠حخههه
آههحو

وا ههجون قاو حهلغهكلعهه كلو د عمنننناي دلوغ يناء

عآسو ذإو اله وها دهلعرهعلو تضهو نا وانهلرنناح مطهه وا
هننسوأواحويفاثل هدعا ضطلا وا »وسا وو ةهم وا ههققهنسا
قخهق٠هوا امنيا « كع وا هثنهثعملا هل ازا حجنيل ناو يتهعهع وهل
»لاه حجطل وا مه كماو لعضع نيوموهلا
سهعمنهثنل»اهو
اص
سوه
ههه
وأ

ههههتهيون ءاهلا ائهسحو وا واقجل ؤيرت عساو
وا سو م،ومل يو هعلخي هجو نإ ينهغ ىةمه با أه

وا ه ههههتق ضاه وا وديا وا ياه وا ىنمو ا،ا وصضا نلعاو

هل قعل أعه ذا ععه خقوع مهفنعو اغضمرهعسسو »ونو نا
دع
) ه٠هصاه يقجلنعو مالسو اه نا سصه ععإهراج» » نا سجر
دهلا

هم -ل٨ام سس٠

دهنلا

كعه سهفه امدنقآكره وا قهرأ اعه يدهي هنسه وا فهر اهلح

وا

اهنه هندل دنهمو عحا نهولا اعاعمرخذل لسو اموز ح
امانيس
اموب ىف ركعلا ىفو سطهنا كص ىفا يدوهي ال ام ح

يهن

قط عكسز١عو .ىفا اعأفأنكسها يفمههو مهت مي ناو
ن،قهصدخ
ولو
سطلهه /سلليريكو بناجو هيتلا اهمدو

وا

نياو سهوين و١رههنل ديراو هنع اهننهلع ٧رمثومب الطلي
وهلأ
نووك ىفاطنهرأ ،عنصدإ ملم اهمه مل داو طق ع٠هعنك لخت
وطناو
لقنو
هط
ام

اعيههه نيضاونهنس ولع سوميبا با يهو ن٠يلقنهل كس
ههله عوهحطأ اه هعههي عع.نل نيددولجام اميناص٠سا نم

قتاع عغه سمو اء سأ »وغمداو ولو اهيقل هبس٠ىلع ه

وا ةيتا ههقههه سهسك ده ههه قا هل اهتلقن قلاوع قوس وا بنيز
ىفاحجن يو يميدن نهارن امل وا اهي ولو اهننن وا »مك ممم١وك
أله٠،سينا ولع كم والاومنت وهمهالعل ولع رادها يو
سمههرههاىنهاهونجهىفو اعنهي ىفو اعقعامهه دادسو وأ
مهدفص يتطمرههه
مت٠وغج

ؤعغفونديو»نهللا ولع سا اعغعرهها

هضراع وا  .هروهحلل وسسسفو غمهمو ساوقلا عيفو
خغههععه
يلخلموؤلضو هنماو همه ينا حعهثهه ينمهي ك.هل ناو وممهل
وا نقهواحلعانا ه ،وكسطارهه ىنأ هرهقغه وهب

سأ

دتعم ههجوب ميقل سرياقلو سواه داو إنهفه ةنميهل وو ءخأي
ةهملاطقاو علو اعنطاو ىف متوموهلا دل ةهيغلا ىفا هتوم يبهب

وا

وس هلو اعغغم كح هضحهفه سملو ط ونحهئ هنع اههه قاو
اعهعم
أم سهخت ده عله عنخ ١ىمذلونوءأمو ه هلولام انهلا
دعاوقلل
ناو س١علاف ةفرص واه اقلطم وا اعير٠هخه ملو دنعف هل

١

«

هع -ل٨د مه

قحوع.ها

ةمب،و س يس هووئعهلا اهم سقوندءنننعن اسعهه
طهه خكخ ،

اباب
نطقلا
عوادم قوصهعملط ذتهمع عاسمل اكناب اهرهز واهو ،ؤو أهصهعهئ
لهو اهو »سو ده سووهم هل سايهولع هلاو
يسوناو
يلنه إولةا ئينف اعه اقلح سنتو دهعممهه جل

ايقل

هس داو عحطقله ىفو يفاص ولع مهاء يمجه سالرو عننه
ملو

مهفساو ه دحاولا اعدههلسقإ و قله ولع رهزم

وم هنحي هنما عوعغه نطوو ىلخا هتيوحمل ونناخ »نا هقفاهم
ةمهم الو هق دهلهعثبدسحألطولع ةنس ولو إعنت و اتعاق
قاظه
اعيله هما٠هكه اهم ه دهجللو وا مهههكف دسهده وا نم

ليق

اصسنهرضهاعغع هلقا ينعي هلثم سجؤقانهل.نلاهو اعغهه دو
وا ١مأه
امههنه٠هح
هوخا

ولع رسل سه،و سهؤنارض ديص هننء دلو
اعععه وا ينسلا وا أقه٠هدا ؤلو ٠ققهب اغما٠ه اهعمو ٠قنن.هو

اهلهك اعل٠هط امورو حعه هوخأ (مطهلل سإه وههقق٠هواعو نبا
سهلههرفهك ه هنن٠هيل هلو رملوا اسههم ولو احية ةامنهو راهههه
هتنلألهفو
طسضه
ذاو

دلو يهل سملن-وزيه ه٠خهةمط ه يهنن
هالو ة حنناءعنهواذومما٧اسلعهامهفو دعهوهل

نقتا بقعو نوع املسف ينطو اعثر شه اميه هثهنتاه وا
اصسإ
نهسطأ اععاهقاو امس ام اعيب ك يسنلنلا ول اسو حهل
دنع

وا قاس داهم هلو الخا و مطفقللنل منوجيفا س دإ وأ
امهيف دا هأنصعهىفاهجع امه خسهذنه يسناو ععه همهف
هنكم

»مع -اه ل سه

اعهثص

اهمع امند امنهفوا هنقةو غفق هضدهه ةهاهخ
هتنضانححه
كعع
نا

خنههق انا غك هنناوهءمدم جنيت وا اهموجه
وا قوهحع هعغ دا ساو دعم حععن كوهدو ولع سه١

خجنض اعهع }لوهلاو مثا جل وهبهل ةهنج ومو نغ هنهوو
د٠هلسلل
ناعهه
ىفو

هكخو صسإه ه همف دهضسظأ ىله جل دهه اعهه ال
دا هنفدل ١اس هو ويف يرثنلا أيهن يو رهن خهههقلهئ

هه ال دننعه وا سوه دو كم حعه كخا ق كخأهر ععهمث
ماس
حهرقل»ام هلههي ضوخاو طوهمطع هللو مسقلا هل ورويلا قو
هبيني

عه٠هاهيو ،اص» سيلو ساه وحملو هاهنا ههغه ثحملاق،إ

عوخم هضساه ههعنع سحنو أخا وهآ يهعهنط داو وه
كخاي
هغههوضجوهقغع ك هاما سينو هحقههه « ةمه دو عخأوزهن
ناه كخا
عاغلونياوها
امو

}لقناو هنك نعأ هلو هط دنهمو ىهم
،ونيهتسيع دنصو سانا ام يوحمل كنع ههأن٠ساننمو

يفعي حه٠ه ىف قا وهأ دنم نأو اصقم متحو هختس١و زيس
حماثه
»ها
كأ

هخأوبههنو هلقا »انهه (وعع عصنا ةميلو عاعا
صل هغهس انا نحن هلك داو وهأ ساضهلجلر ماط

ههضوو سوه ياغع ساهقا ااسسألعنك نيهمدحه لدع يتهع
حل
يفده ههلا اللعه ،

اباب
ءا٠سالمأ مثةزع ؤبه ةعني نا عهؤ الو ةلخلنم ،ةنيزو
ماما
قجاو

يسلا امه متضخ كلفعلوغه التو تيمح ينمأ نيأو
سوو هلوه علو وازئعهلا ةناخلا ةس ينا والوتم يفاص

جس ٠ -لها -هط

مه
هه
عهحوهنس-ولوللا مهلو سعهرب داو هلو منهعل ١وننيناو
عهههههوالماه عسات اهق ،نيبو حتلعرج٠ن٠ههثل عونل ةيع ملح ك
قهرهضسم وانء خحو جن»و ع ءامعلا عاقبو وس انين
هععنسعهلا
إط

ألغودههحاسو و،اق١وقاوعةل هييندم اهب دافي

ئمهرهس لحو هسثي هنخاهو ٠اسأوم ههلع دا ع متالنم
نم يما دهم ده إيت يليهسي ىفا هجول هلص ه دعجا متهي
ةينغ
ىفو

ام يلغهسا هخهه عونممو و وم عهوهئ ؤلوههض سهلخلا

مل-اهملعم هعه إلا دنس ا٠عكه ،خعحواعو والههتسم
فثاث
ارما با قوف هعهتللوساو « قسنم هنوعو الو هعين١
عةدئ
ل

ةغو يهخرهع مهولماعو هوإنهةههو قهييلط

ابح ،دوبراخفدلمبيو مسو يفدهو هدعو ن١هدننحو ينح
اه١وصه
امبوي،أو هو ؤثهه إععو كهماو رلساهو اع٠ق» دا ةينلا امضهارو
إهه

عنصو جمخ اذ هغزعو نحل يو هننم كسرعهلقا

ينطو منكه إطهنلو نع سرهه ذههخو ملك ينهم ىف هقح
سو إصريمه موبو مياح عهوهخو وابهعو ل لاحملاو
هدضو سةهو لهو سوصه « ةينمو مباقنندهمنامو « وام
ثائ امه هلماعم يث عههسو مهوو اهما « ه جوسأ هنهو
عمامع ىف اهعم ط٠ينك اوراتخاو مهمهأو رساحةين مجحاو
دناسوا ممقاه »وسو يو هنلعن ه اهموصخ يو ودتههرتمنطل
قلعم

يلههك رجاتمو قانحهإب ربسو ههلو ىفا إياني،نا يتوهغو

دل٢ا ولو اماح اعهلع ال دم هعيب هو هننس نم اهدعا لمع
عهإنوو مكح ه ههثع وا ائينه عاهإو ؤعوع٠ه انه »هسه
هرهسو
همه
دوقىفوط
هسلله ما ماوعو ادعلا ه مسلا هعم

ا هل ل س-لمل

يمه

ءاست جع ام عجن نع مهلا كحمو اسهرقج عروخه ربا
».).)).عنايلاوا هتمدخ » ههإجهي { ع ريوم ءدب ني،اداو
ايأ طلخ هسان
ديحخولع ىنكوأ دهاههيحععشههبسانوا

اعو

نا صهثهخ هناوه « طهاهنلا دهنهغخقاولاف هد،م يلا هههغسو
ادفو وا اموي ءاسعهلل مهلاح هينسو ماو هبأن ءقغ هلوق
قأصسنه
،من
اكودام
ممهلا

عدكلاه الو هأنلاه» داو عملا موقنس عولعهب رلليم
عيبم هلانو سن لهال هايو دعي هنمذحو دلعلخو

عوععه الو هلنهله ةخا نع بسنلا « للم س هقهق هلوط
هلامعا

وا ههاوتمليرصها نإ ههقاخ نانره وا هههىبمم ناو كاعشه

ةسينأو ٠حننهه سعؤخ ال يفاصلا ةعتملاو ينهملاو هو نئعم
د
ولع

ولع امهأ ولعزهاسهلاو فهر ىوع،و ذجمم وأ وناه

مهلمش ليإخار٠هاح ناو حلهؤحا ،اعهثكا ههله هعمو غعهجل
ناو اقاألاعريفا هق٠هننه اماهفن» لهساو وه هقننه يفلاه
قاهسنك
اقا

وا اهو اهناف وا ج ينهم ين هلولؤأه دنهم مني ي هعله

أىولاف هن ١جلاع طسهه كوعمننه هننهقهأهرععأو انل ٠قننف سنو
ههههق
هخههي ق ةلغلا اهب ه مليفل هصخونو متهمو منلا
راحعرهخهوننههلاو
ء،عدم
اعههنهو

ومتهنعو دنم اذاو اهل ناسجاه هل هقح

يفدهو مننيهلو نه ةينما هثهلو ىفا ه عا مه٠نحو دسو يعضو
س

سوو جلناو هتني رهض س،او « هقح قب ومتيأنتونههن

سسالنعلاؤسن» دناسضلينو وه دههب، ٠ولهعركقاقاو
ةلماعملا
هوهنأنم» « ىف هنن/مهلسن ءانسلاي يذخ و ؤح انل إع
هوع،ؤحو
د هضهثق ىفا نهظععه وه امعؤههقيم ىفو ،مل ةيانك

إمتمنإث
سو
اث

جهع -هم ل سمط
يوه يئئما عجيفاو قإح لخ فلناعه ينا وو هضخ

 ٠هل رمم ابمتبباه هطح وارناه يلماع دواعه امو

ه٠هللعق..

سههنلا صنيو روهازه اه سع،ق هويمح ونوإريالىق

ااه

ههه ٠

رثنئ
س هماهم ٠اعستسه لقعن و ٢ .
اعه» وا .. .
مه
.اقلطم ام يفاخبه

ا اهلععجر وا ضع
هلاك خيإرهمو
وا كاصظه
ع
اهل
واع عع
نثتنثننواخأي
وسر إبثو ولع ٠
ممه وا لعج حعه يناو وا ههذ ١حهخق اعح

ة
مهستل ايت
ىأر
نتب

سارعغطو واننننسوانتصهواننعهعهونس

إثئ دا اهلاه يطنإ،من داو مأ هدم يلحنإ

إئننامن يعم جق.سه هههاع لقتناو س،ن متهيو ،وعمنه
ملعو ههلطاع ميام» جهقلايتهو يلح رس هنا هلهاب

أ
انثن
قه

 ٢امن نا هههنئننإممه هنوصها وا ةهخ نع هيأر وا هأر

أتين
ابييلغقو واقنيه كع وا
.
..
نص .
اموحلحا.. .
يقس .د  ،و
إئو،انئئن و
كو اهل
قه
نمث اث هما با سا يو قعه سننالهلف»

اننا

عععلاف  ، ) ١بهل ججره هه عههاق ٠ححوننهع هخ يو اادهخك .
ععهسعو لهل مهنإ هلعجو ىفو عغن،ههه،ل هدهل ىفا ن
يقالي
٠
امهلاح اللعه وا .سيادارب دلأعع»ه ناو هلا

إلثن

 .أنئ عر١يفإ كعه هل هنه٠ن ناو أةصهئه يوه ههسف وأ مثا
ق
مه
.عء
ع
ل « ٠
اسبا دكاو بعل حعهاضهب سيوهلوقإلنا علظعنقحسهو
..
سياراعهلع اقاخناو دياك سحنو خوهخ يو خسن هخو لفأو
امنلت همه ».او اهسن١نا املأ دهص هنهح وا هطخ راجن
ههدههنل نع هما إههحو اهلصو كهغه كاقلا رتو
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ههخ القعنأو ناو هل ههدننم هئاقشا وا د ىتح

(

هت١ -همهه سهط

دعسا

نيوم هنيماو مهنهاحملاح هسساو ١ةه انرصاح سن

هس

يوخا ءانحعادههه ونينو عوعهنتا اللو ةشعقووغل وا جقاجيلا
اهثاه كسفن هس إععع ه يفاههسارهخ راقعلا هضحو اهب هقهنهل
هماسم حهمحخلاه نانس هنطو مسا «اخ وا نالوعهو ولعناحم
هعهيوجىودعلا ام نهلضربنوا قهع اه حعانه اه نيب ىا هل سههنل
وعأيللعو هنيح حهلهوغهنطا دهو والهجل يببمعطا ممأو

اعنم

اكو ،أنح ،
نماب
هو ىوععنلانهكهمم مهناك ده

ينرسو
اسنئغلص
إبيف

م

»

أياهلطاي ده وسه بعالمو ةهراخللؤطتاو

ةسنرمنهاعي وا ىموكزهغو وا ةعس ههنننخ ههماهسو هنكلو

اعرته قنهي٠ه جاهنم مهاسيو مانع عهاهعو جعهحو
جما،إوأراهدخا
وع اهم
اهدهخهب
ووو

يمس ويارو ه والوح خننتهأ ه سهللعه
)امه مهههلحمل اه قل٠٠س سمها يمأبو ناو قع ةلو اصجوزو

عغه عخغهولسنإو اهجوزو »اهو جعنها سأ ةحاو لكو
ولع خحعاصه وا هيمح يكخ هيأ هيط نا زنه ولو
كلؤؤلوليس
و١رخق
هسواهمرص
يوىعع

ايا هودهع مأبو ضمو يهدمو وواهعو ه
مثإتو وا ععهربني،ومهمغن أاه٠ن،ي وهههحو ةخقاو نع

جهعع ال يبلمها خعهأه ح جراعرينرههنموظيلعع د مهت
سجووولع ينسلوه و هس دنع هطوس وا مينغ دا مهعدنل
ىعدم

نا جههوأهعح قحلمههقا سنو ةههتق اععثننس نم

سأ

يداو يمعل همدل هلوا سهسلارننلعي يدع ةيينيا وهو
سضناو إهف» هه ءالقهيا هههوفلاه واودأ ،هحهق قاسكو
مل

جع -اهام سسع«

ححط
ولو

دنبو ولع وارخنثل خنوها ينا هللهمرمهه ىفو إنس

حهعههثهعو هديا وا انس هاعو ههريضلو هدوفو اسعه ىقععيق
ولع
اماعجاسنوصلاه ايع٠نا ساو ه هصهراصإ قغليفو
مثهج(رمسةطرنس
لاو دإ ربم ولع حتافإ مخف اهه ةن

خهه

نم وسه وا وئج وا يفز وا ولع يتاللا كاعه٠نعهح يتو ايلا حهه وا
خخ امه انحل هههه ىفو نإ ٠هح ولع حهاخحلو.هسا اهعهثس
ههلع
عه

اقلهم وا ةمه متحو وا عر يبلهاالهلف نيعنيؤحذس؛ه

غوس ه سقىلاعح اور،ا.هطا حيخنساهانايعنلاه هه«
لقعك
همنتاحنعتلايفوو عاضاو داو ايهورنن٠ط يكه }اهجرخا
يفدهو
ههزط
نأ

ىفو ع-انا يتنواك يفهنححمل يديه دعسال وا
ىفو هدناس يكهرهغمحم ينم والننه دوئاهضلأني

هبؤج ولعك هون نعنضدا يلاه وأ عهعقأيممط دا وازنغهلأ
كعه
كننننن ه خئدو وا دسهلننقه يحخ مهب-موينملا
يناعمو
هخذللو راهناو !لصافلاو مهطعه عصع٠نل حهاهح

ىت

قونوهلهلا ال ن٠ههنعك ىفو دع خع٠هن٠ه هد ه٠هغحه كلو ٠حننصوه
ابعللهق دو فه،قا كاصهثهو هساعلاوعه قسهه اهمه
والققلا
ىؤني

هيعتاداقدا هنيف دو ىننمهن ولع ههلسع ائهلقأ

ىإنحححهه دأو فهر ىفو صنا يفاههساه »الامو هنغه هل لو دا
ولع ؤس ععه ميتيلل يدهع ميعن نهح ينلعو إوواحهو ىفو لاع
هلثم ىفو نإ عخ ١ك والاقلأ مدهله ١يكه ءاهل.ننيا ىفو
ههننعققا
يفحعيو

-تانوهرلاو ركلو زوههنه بلحودهمو طععه

وغكسهوييعو ضع صاقلا دهده اله رقع إمبرائقنو وي-لاه هممح
.

حهوهحخم وا ج بو سإنا ضوهو دع ىف أهة٠ن هتاهفلاهو
ه

كص -امه -هه

.

ساكاهو أمبناهص ينطاوم مسو ماكحا حنجلا
دليهلأهلاودضاو
».قهلا
بلل جهو ءإ دوسيو ييظهساو سأ سنو

ع

هننهوقطا هولحه اواععهوننههلا حهاينو دفوعهقاو الطهننو ولع
لسنلا
عقعغ٠هنعاقواساىفوزو لسلاو اهب ىهلهي ولع قهلا ده ةح نمو
ضعلاو هل هل لين هس ةينو اياه ههلع يعسانعو مهلع
ال وقاهص قاسف ع مسهملويب ه ةهج وا خماهونهنط

ثخ

ال ،ةعن،ؤنه ينبنل ؤس وو هييب ىفو يندخ ععغهه سينو
سطننا مهيلع اهلهم يو وارههرنحه اخعههن هيلع وا هل ىفو
ايدهم
اميفوععغوجر ىفو هيعنه« ازوللو با إنعهرا اهؤسنهوه ىنملا
سحلو عهه هنا دهههلخعا ه اعهثهه ىل-نهري-وهلو عنوعنلا
يكوس مههعههنلابو ام عيب يهنتو ههعخأ ايو وعهنل ىفولاهب ليآ

هد

ويغوباههنودقأحدههه نوص داو نظأرعاوزععه وا ،خحا
ععح إععرو عهاعوو
لهاو

؛راجاو حهو إعخ وا يلام ءالو دهاك

اقس يقهنله لهو وا هكاه علخ هل هه ءامو هتجوز ماهسو نانء
ةن

هرهسو ةهج ايو ىف هعهه ثووقاحإرعالاعهلن هيهعو

اموزمهتداعتساو ياكه ععه سوم وا هينقس وا ةجوم ىفو
موختو يهنو لريا هأهسنلاو هل مدخيو له نهه
هريطفلاثحلاهلاو
ىفو ينعم
اتبتك

حينس عهعلتخو ههق هتهجو قم ١ينهم

ا هتهلميثر ةههوننهنلمدهنهوالععه ام حسهه سينو دليه
ىنلعههن يحخ ينلهلعكا دقعيو كهه وهلأسرو والسا ع٠هسهه
ولع يناو جهغح ةطو دهف حبكلا سمعهنل هه ىلا عله ستن هل
ال

دغهه اميتهجل اههتذاقا منتغيو ههاغيإ ميأه٠ل ١هننهه نيموهكهرو
حهلةويو ه
٠
ىخهنا »انه »اح وا اهاس منهنيهنفيه هه يبطوهه
حا

هوه

قس -هاه ا سهط

،

قخ ةفلاو هل ءا٠هغلل ةه،نتاو ولع ةلهس هل هه مكاهو ولع
امهوتهؤقن مقبخووهه ٠ىاخ ع٠مام وا دنههمه لاعرهخهناو
سمعقا هه-دوهعملاو يمهل هنيمثت هينختبو وص ىف
قخنيع
ال

هسهل اعروهنى٠مح ىتأو وه ك ىفو هنعولع يمه

هضهعوذع تهيوومدلعزتهسو اعث ١ةإهها وهيم ولب
حننطم
مهيلعو،احطنننع،م٠ل اولاهناو ان.نهعضا ائههنهه.نم اكو اعههعف ١وقن
يإو

أمهنارخإ نإ ععللهغ اهومبنفي كلامو نإ )الصا

هطده د ن.انساثه ق كقذ قزاهو هسه انه نه مهافن
الوصو
امإمهئها ادهب يةسدلاحمل ليوه سنلو هوهلننه الملا ىفا ياسه هثه
متحو مياق»سأونم هههوو بوصو حعني نا ناي/الاه وه دعهر
سزهضتعو آسهو حةولهعكقاننا فظو عهسو جاكفو امأسو مهناو
ينه قوز ج٠سو إئسوو يفنيو جهإهحو بايإو معو مأو دسو
ىلعو ههنلاره٠هارلننعنتلاو هياهوزثره ااعحبمث٠مئو وانرهنع
مهعو كلاف هلقا ابعهخهث ٠ةمءعساناو ىفا كوه ههمثسرص
فلحو هعأه١ع د حهاههههنل مفلا دلو نا كدل خنع قنناحه إنخغهقو
قماثه هط يفده قنعو د ياكب نإه رسخزطذ لاهناو
يلحووت،
ىننوضم

خهع ةسو ص ىاهئه د ئهع رمنو قماناو يلحو

دقالن اهتننل هيب ينيللمصلو ا،ا اله هباونو دلهق ال كهنا
يظرو هه سح عنكلنلذنأررتلول نههه نيوسا ونونيا
سوضطأ ىنوضهلا « دحا مركن ؤح هو ههلح هعم بينجتو
ولع

هلقا يلخ ندوغ ناو ؤههرأعح كعه عماه٠نك يحوه

مهيفعو وا ولع اهما يتح داو ؤع٠نخ هتامنإه هه
هغهنسمشس
ههغه
ولع
٠حننفهنم وانهنلؤذا »انل-سلجملا ،ه،مق يو حعع.ن

ولع
هت

بثم ٧ -ه ل سه
هيمح يت٠نقلال كع ال كاعمنهإه نع٠ناأح ولع ميدخ وا

هنكياعي،ؤي نا ىماع ومهطض ونايهلجلر عله ءاعدا لدع وو
قواسه ،وعخا سحنلا هتثح وأ كم وا يتمهم يو أرمهي ؤس وا
يس قه إو حهأننكي هلصا ةنالهم امو قهونحع عهغ
دعلعفو
صنل اهخح ١ذصه ١هو ابللا ةعبرا نع يهليو
رنهونانواجمفالثم
ناريزو
جنهحاهعا
وغلو

رهههاواجولمحتاهلفت هطألق» ؤغفو
هلخن ساه دافقاوقعحعاعه انط ومده اعم اقهغس

انن»و سفنا ععنيك هطك كهوالننننم »الهف ح ععغيع
ةلدا قاع قلعو ولو كعح دو هيعهامنس سامنه نامضلا .وجيف
اي١،و ه يعس أطخو ،وعمنه ايتا اهم مهوعهك عحا ةعبرألا
ظخالهم
سب هض لمالا همه صنتقاو عسنمىفاغهأ كه ةمل

ىفو

نح ىفا ححاقاداسههقا سريا هنيع ةنهم ناعهرتا اهعقاو
ةرعو
عهؤ

ظفه جبؤ ديعلا هل نا متهن ه٠ثهلاط خخ وم اوض/ناميلسلاو

ععه دهعلا يناهو اعقضنه صوناو رنءاس حعه حقو هدهع ضاخو
ولعولؤ)نهكاععه دحوم ولعو يناثلا را ةهجوملا ج ومن
هلون ينإرو
دنانهنم
)

كاقلا جهن احه ،رهنلا عطغه جقنتنلنو اعوجر
وواناههخل عله ىفو امععوهنلهغن عهجنلانع داب

يناحلا ععهزكه قرحو ضحقل» اعفرناو يفقهنع وه ةهم
وهعك
دإصاعسلا اهوضع ؤننس اهععوجهو سسلهملوخحنع
ىنخخاو
ةوهلا

يفكهقوعلوخعهقاعهإللا تجرو اععامنه ولعلوخحتا

سوه دجولا نإ ققمنتارنا جهوو هوبا ايهعهله اه ةاحقه
كرادم
اعىننهح هقهق هقعهنتو اهي اهب اماه هتنتإنم رفاسو نإو
خيمتقدعنه
وا مطهلخق ناماه يفده حم ١جنوه ثهلث ام وخقق

هم و -هه

اعضننيهه

ع

عع-
ميلقالاو ولو نأ هلهمل افه هل نهح وا دياه ةلاه عنصن
ناحناو ده هبههنهلوصسرهخاح ةهغل ١عنغهح ولع نسحالا
ةميقلا

طقعه ابرع خقهط هالوو هل رمو لنا »حدمي

ةعساو ههلا اهصل وا مطغهههق اعنم هععغهلا منعوا اهعم لاوما
لقاو
كعه ةسهسح اهووساو نع هحععخ ناه لقع كقوهئ

هنس

عهااليهاهعهلعه اوو ولوا نا كل و٠ن ،وا سغه ع٠هاهجلال ،نالعاو
نيماه هنههكاه اهووتساو سغنع }نرو سدنم قهاهنهداو
اعغقعه صرانماةخاو هيانج اعهلع امهو ساسا نامحزاونووم
وه ةمهمل وا يفتعه سحن نهاكلاو لقاو عههه قه ةل

ك

مهف-ايتوءخأ ،غراهلاهلا ىفا دا ثهه احهع خنههغه دةا هئ نا كم
ععه
يفمهسم هنهيغل» مخقد اقلقو هد ينهذ يماما ناو وإن،رمه
نهل عحقلونم سادنيو اعجرو ولع اهبلؤها

هع»

ثعبلا همبقعنت لقاو يفميه دهؤحمل قم وا اعلكل دانسا
ئمهالطو
لقاو
عجر

دو كخ» دوهشملا هل مقو ص هلو هننهع ام ةيقهه
هياه اهنمث وميمو هل ىفاو هلهمت انه شسه ومهعنل عطغه ناو

هن٠نعثه طخا جضي ءاههض ومو هقععم لهالا
سعهنعونهقغهاك
)خحأ متهي
دعحعه

متهم متحف معنا )ناو هنينكخالسمسينت

مهلاه دص متهي اء» مهو ديع مهلاه ةنسلو هيلع سه٠هلاعع
ةهكنل هل ةليهسو هل انلء ا،ا وعدأس انهحغهل ١مهلع ناو
خجلنكما
هماقطانع ههأينسنهلأره يو عن سسه اهلع مك عالقو ال طلهب
سان

وأ هبراق وا هيمس الفهكو هلاقع ام عحع دلعنيسانهو

ولع بههودهحلماواوههو هلدا ق٠نب حننهه هليافن يلعو اهعابو
زوحو
زوخا حهععسمولعدفنهو ةظقي اهع ١يةعه عسو هيفألعن

هغعمبلاهفوعه

»١معم -به ل -هط

كه نمدم ه هس ىقلو ولع
سهقاو)هاههامرهخ٧لهلامأ
مها هئ١و ي
اصقم
حهه

سهضدانطإه قههمترأعحرو
مهو حهه هناح وا مؤعنوهل مهو ولع هوعحتا ينا نخي

عها ،عحأ »لوقلاك كخ» هئاي كههداك ص،اقاو هيا اسا نا
ناهسللوقل» سحنو انأنه كاسنا كه ،هامورظس
هضالعخدا
اسا
جهنو ريهوسجملالوعهيب ولع سيبا هتنونع

قاو

داو اهععع قاهلهزسلهه سوهو منلغلا كل ههقاو يننا
هنضح
أرو ولع دعقاورخمتلا اقلح هبهو وا ضنلارهخصهنل
ولعسعو
حهوغعرهه عدس«ا نيوغ ولعرهنإو عنهه دلو كخا وكينا
نعو

نيلو ةنج إقلينو ناو ميأههالاق القوم هننناهلا إمذا

عهعنللعهسأ هغننه ،اعمداهلج ١نياض بهو لهههه
هماؤاجاه
هنع

.ساه ه-اناف حغؤهه ههوناهلههثه اعسو اها

ذندهلمو وا ،اما هيتعهز.هو وا انا يهعن دنهم هتضهواق
وههم»
هللاو

دع رهسلا خحهكا دعو ومروا خثسن» لههن»و ه لحلو

هللاهلوغي د هلإ دا وم ولو ااننها.هنو ىقهؤنو ايا ولع ةفاهساقا
يهلا
اهعاهقلاهو هغه هن٠مغيقميو ه عهؤ سراس حس.كلاو سمهو رانت
اهقصلا ههنهبولاهسسقه مهلع قدصلا هبدسنأو ظقه سهخو
فوطتس اهل يع،ا وا س،ا اهملع ال هلها د ههغ الاعف ناو
ي

قهله يلكو ه اعقهههلطا هقه٠ع،اقاو اءانهلف ولع كنم

يله دا وم ئعن هه اما نم هنكو يلحو ه مخف انه ىرنهو
اثط
ساو ىنثاهل ١ىله قه ينوط له سها وا إضيمط ؤههعو
نيولس
ناج

هلام يفعنس اى دو تينا هللع ضو اس هصودهعدا
ونس ىوق اعلس سه ع دأو ضولاط وا يس إ عنهل .جةن

ىلح هأته

ثع ..« -سقط
٠
ع
. .
خهله ناه
ا مه ل ه
ق
كان » هنل س٠ننهواوههن
دن هنمض ندميناو ذاو
ىمتنيرتهلحلننفقاونيملا قبعو ط دنلوه وا ا ينا هاؤقمل ١قخعل
ز ..
هننتا هل كقذلكفذ» ده إنثئثلت املعم هل ههثق
..ما
له
.
لمر
هايمب
ه
ناننننننوا
..

أعخانننههن،ل
مههساناو عو ائ انان و رط نلو .
آ
هتأن
اجر .ما
ل
دهه٠ه ر
هقحولاما لهما مه
ناو
نو ق
)موللا ءآلمي
يدعلكف ميعن
هلكفاع٠سثله
مه
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ىنل
إننئن
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 ..ا

نكيلا

عهعهةهاكيتنك اواس و  .ز
ععنحعه
.

لطعي

همس٣ -مل -هط

اهمسو كعهه أسوموةهانتلدم يوىننقنو لبا ميت،و مسو
كتسله ةسلتهرو آحهي ههنتهه وا وعاسغ أثولارنثن م٠ضساناه
عاعه

دندسإ وا ،اعه لخققا اهإته سهغهناو يهص مهمو

ريسل هولثننو ةعاههه سانا هلتقم وا ع٠ماع إنهغع عسو ميخ
هطهرو توعنلا ةسع قو كهقعه مهو هنه قاو هدههه »وو ريين
العو هنن ،١قيمهه ءافياو مهلو سسهبهننرسي رهحللاثط
ههملع عوهغهلا ىفاو ملسلاب إارتلةل)و يندمو عومسم هيمرو ةتح
خحراه٧و يهسه ةمه دآهلهو اهعنميو اوواس سسناو
حعاسفهه
هناضإو ضفو أهخ الاسمقاكو خخالتغنورمغلل عح١وه
ريون/لاقملاو
وا

هوسه هوس هأهننسقطأو ص هتنننكرمملا فقنو س؟و

ينعم ممأ اةنلو طخس وأ كلس اصرمأ اهم اياو مق نوعاملا
وخها
اهمه هنت مطغه ولعو اهيهنن ثههسا يفاصملا ىفاهم دلقي فل د
ويمحوةههحوقوسو ةيندمو نم اعهص جنس تراهو مسهق
ؤسل
وا

حعه ةيمهأ وا مهملع ؤس سلا ن-ونيلوم ام،اهح

اهتمهم اعاننننهط اهب وا يخح، ١وفااه دنو هيلع ضع
دانسههسقا
اهائدهي
ولع

إهفحدمد ىف ىبوك لهم وا عله قيسنتو لك

٠حدطاع موا هتيوهو ه نهحرههلام رعلا ناو ءخعح
ههؤمنهاهنا
حص

هذها حعالد٠ن داو هبسن ىوطذا ىفو ظغسي دسا

يمهوا١واسطا اهلأهه وسه مالسإو ةلوقنمو دهاسوإ هتوخأو
ناو

رعهئلانك ه ىفالوعهدأولهاهأولعها إهقاق ةمج دماك

هتهههق عن»ا٠هه دس زوليب وه هلعهوتك ؤسو نع حهبون
تصوأ
بجاحوخلا ومالا عععهاو ص٢نإووهسو اعغهاسو قهما،دم
ههب٠ههك جعهاهو ىن٠منلهئه عجنأ إهلسو
هن،ضنا حليا يفاخسو معء

رصاع
حهههها

هس -هفتاه سه
مهي بخعقعه ذيو تهين مهعلو قنهههصسنل هوسلا جاعو

كهسنتللغعل» هحاسهلاه اىنيادا سههمطكزحملا ران امم داو
ةلننمرو
عمهأناسلو

نيع جهنلا ههحصه وضعلاهو دهاسعو

ىننصهآبثآوامو حعه هجوملا هلنئسنع ىن١رهراه عهعلا ءاوحتادم
يينطو
.

عامسل إخما،و تهههخ حده.ههخ هسح دههرهفو
جهخو عهو إهحملاو ىفا ه ىمعألا داقو همعي إهس

سق،ناو هيلعو رسلا اعههو فاخأ نع ين٠هوانههمضداؤننيو
اموص
سهخه
ىنط

جمهره٠هو قلطا خنع واضحنإه عات  .مس هلام
س،ناو هههئافذ،مو ج٠ضئساقاه الهك ىنأو قاكلغعلاه

بهل هه حهقحه تعطقناو ذه مهاف واؤواسه إكس وا مهاس
ده همع ونههلنل خهلع ناو جظط بيض زنكلا نم وهبأ
وغههللو
هتهصيبا،هق دهله قاسلا ايساو عوهدمنك عههضل هنههفو مهدأ
ديعلا

اعهها حلعحلاه ده عم هتصغطنارننخو هههرانكا هو

زوع داو تصغق  ،سها مهلع ذوفنلاو ولو اماعهإ د مهلل دو
مئهقلخيوكي مهل دهم ناو اسيل عخؤحو دهعلا ٠حهيلسلا عههع٠هلاه
ناو

وا دم ) يتوأو وا اهمضل ،وس» نإ عنعح الو مهاسم

أقه أفه هلاس وف هتدعا ،وسا وأ ذخا الع هلماك دم هلام ناو
وعزوعل هلاس هقلهام هذه ةخسنلا وا ةيء ام انح ابنههو
ينهنه
قاو

س عغه ه هلام اهناو كع جلاسل، ١وه» ينهذو حيرلا

سي ،تسنهقس ،وس» هو إهحمل ١حهوك اهبا هاههسداو
رصاعملا
رعلا
ام

مهو دا انه ١ةوخنلاو ناتس اهو كللا دادمو ه
هيأله نحمواح سئهريهنف١و مل حع٠عقإ هنص صقنو إهيرعنو

ةمسن
مينهنوننهن يقونمي نيمثلا هيلع ءاسغ»و إونكونا رصاع

رصاع

آكه -اهل  ٠ام -هي

عماسله داةهعاسوزسازكلو عععاهجاي ،غارهطاقهملناك سفو
هؤهغيلاىناواو هينهك ههدارههحلط هنيصف سلانع هثلولو
يدهع

والسا بلعلا ةيماو صهغنجي  .دا زهأهووعهرسعل

يهع٠ه هلن٠ه هههاعله نفو هاخا هلاقا كهع نمؤععهو
،نغهعدا عثإه ةقسنم علسو ا اسانلا »وليل يلو نع
تمه

عنهثرطاو هننليتةفو حساك إمهخ ولو حهئام قطلهاخاو

يولم هي اماه سضو اخاح متناو دوجول جبن
هد١وطاو
ي

ه يأرهدا محلنؤأنخت ولاعح جل ابعهملعراهجل طمنو انهاه

اهعنم ٠لوسه قغسو اهعدا م/عماد-اورفن ىلوا
ينيم د
اسفولاهئنه وهع كنجو سيناو يه ههانهدع وهميأرهذ عه
ندم

ي مطغههه٠ه دأ ايهعه وأ اععنسه وبعهلو هفسا ؤسل١

هظصزاجول)احم سوم حهق هي» ولو اهمف دسهدوم ههنإو
فه منههحق
ولع

ع اه مهلولطاه اهسو مهيح دوونعلا مهعهع

ايعسهلماع هضعبو اهعن؛ حثسوه »اسوقلخحقو هههو سناو
خغلنه وا ءيبطه ا،ا ودع اعه ام هدكهب ٠لهرهههللا
يدخرنهه
وا
اهم

اص دأ سينأ عيبم هني١ولسو دهعلا روبقو

ملالانع هخجمحح وا }اص اه دناهنلوده نيهههد ١عخييلسو
لحاو اهبو بهل دنع يقعنسهارهسو ولع ربعلا يتحضقإه
ياؤلو ىن»نونههو هنل ه هتننه .هئاغلا اهلكو ولولةنف » سام
قنخو ممصو امو سفواثععودمولؤمييه ه كاه ؤقنهدذيواق
يسلا سضورئهو اعصاه بهل مهو نملهقسمنكودهوهع
انضم قرباو يتمه نإ هغنعح هعقاو هل وصهل خعلغم
باهياو
ه مهلا ةيهب إهحملا ولع سانلا هئيهي لني وهام ،وو

ونتععوقونل
ولو

هعع -مالع -هط
انعسو هستط حص يعه يبق٠نهزههللانها مجل ىمانت

امسوم ه عهي مي خهلعع٠ن هينوم نهفكقه عغج نمقفو
سه
ىنغا

هكخنمعهراو وه ةح )اورواني إنهسو تهجاو

راديء ولعو انهفاؤطامها يلارنطع «رع ال ه حثلنهلا حاينه
هلهههه
دلن ام نهه نميالا ؤهاتنريو ومافهل١و هطف خههلنلو ةيوهلاو
ىقلاو مسحمنلم هو قهكل ١ة٠عههم ناو ههعاف هطو
هقفلعق١ونسجلا
رن
عضو
هقننع

هقبازم٠ض ولو ؤنمأ ١أضذ وأ هم حعع وا ههلو هيواسل
نم اهعبنم هناننفإهصساو نع سيلأ اسملا هنيانل نا هلقاو هلني

همهحهدا وههنأ ليباه نا أوسا ولو تام دهاع كعمنقناو
«سه واه راه وا هيار هه ماسا يقخ كسو تاينلا
حياطا تكؤو ولع صنإنهنلا عو جامثا ةموكح الهسغه رسن
هقهههجلا ا،ا نمب نم ددهيف اص انتيوه نم حهعال نهنم حهيعنلأ لا
هنهذو ةتسو لنلخه ٠ةقجوملاو ؤحيه صغ ةلقق١و ةماساو إنضو
.حيرلاك ناو نأصه ئس نإ أنه وماره وا مل ىلعأ هنيماو رمعلل
مهنلهطاهو ده ةلهس كسو ضذولا نقهناه٠م هتمس وهسو دهجينهلا
ه

عضو ير زصئا الو وه ناو هدوهج عغاههيه ةياقو

وا والهما يبنلا وا واسحنلا ةينلا وا ينسلا وا بوصهل ١وا يفوأنلأ
مهايا وا هلهننق وا خهمب.س وا دهنج٠هه.خمل وا هلهوسق وا هياهط
هيولجو
اهف
يداه

وا نسطل وا رثنلا وا وهضهعلا وا ينهم هتئضلروعننت

ساه .وزاب قاه ه ،ححا هن٠فسذ هو ديسلا هه نهبينا
عو

يقال عهنو هو اصنحعه امهاسم اهعنم و قطانم

سمدهه،نفذا هه هونيوقنهننعرية نيه .أرملا اعهقا
يلعلا
هو اعميسل وا اعهن،ط نا ينونساوذهنتازضه اهخساه
دمصو

نبنميو

مس -اه  ٣سا

ىن٠ساعههطخا ي مس»قلرعغي ةغلابو ىفاو ة٠سرهئفا افقسو دا
اكؤو كعقا هو ،وع قينا اعهاسهرغها سينو لقعلا
تاولخاه
هتعسل

خسنلاو جه٠لنأه ٠حهلقيمنعمأنع ج اس حه٧قاللا سنو

نس ىخآمثهت ايو أجل اسو هلو ةسه يتلحر إو ىلخ حتوف عو
طحهإهؤسااو مصلا الوك هتهتو ين١ره ةلح ؤغغلأو
عقكاه
زهعسواعاعقجا لوصاو »اه رهضو ىأن نيامء مهلا نهعهيب
اموحملورجلرودهعنم ةقلخ هههك اعلو مها اصهلع

هلقا

غخاي قفع هو قهانتاناسل اناو ضهك ٠قهنل ١ام هعقه
النبوكه
يبنهغاداسلن ،عهنلأو ذثن» وا حعاسلا يهنلاو هلما قيو
عهمهنحع
هههو

اني هههصو ععهرع حههثهخا سهاحو برضو منو

صامص عانتماو ىفو جرسي يغ يقخرعع يناكملا ط
عع٠سأه
هه سيلو علهرياوأمنض هطل دا ه عههةا هقسه

عه

عسوا هئاتلا حننوقلا هتههم،اررثه هو ؤنقسيزك ناو
ءاعؤس
سه وا ؛ا،ونا وا اعه وا هن وا ه٠ض »)نا اهرع .اوناه

وا

اصهارهااه اأنه ناو تعجف خخالهطرههكل اعلهع هاأ
نثاههاح
د-هو سروأ نوو ، .وع مسلا كنطو معا ععهممو وهللا
اعضه

انسفنا سةعثهروجاق ليهلا اسعه ىفا حعهنهل١

والعهاسواسو الما هنننلفللئحيفا هدل» ،هني اعنيحت اننطو دقن
حعو

ه ي وا عرتخا هههضا د إاوهلاوداغسدا قطانملاو

إهخ تهعناو يناهو ذه أهحملاؤنيا ده يترسا ولع
هلطاعل١
مفاهاو نإ عله ىبنلل س هيخا س وا يفاجملا اعو هل هقهي
سوه
هدم

وعنك جهو ى٠ههئهخ )اسو سعد دا ام ىف ؤسفي
جهغادع هصدحة اعهلعه يو الههعنل ١ىفوتو داوصه وا

اوغغل
كيه

لن٣ -حاه سج
« اهه نهنا نوذام « يلاولا سعق « يبولسألا

ينس لنالاهلا هفايا ادمع داو ثقع»ه وع ههعه ،أطو قثن
أخ المو عه}ما سمطو ولع املو د إحي ىنهلهو
د

ييب٠مو يلعاو مسو وراهو ىفو فهنماودولغعي ىغطو سمهلا

متعق ىناع ىفو هعسي هسعه وا ديوع دو ينوإليطخع عم
ةمح
نا
وم

ىفو أثهه ج ذصس افنع ةلماكلا ه ىغطو اه«خأواهلخ

كوه عملأ نينثاو قاللنلاو حسنلاه هيليو ه يبطلا جفذنلأو
باهرألا
كحأو هطهلثضلاه و حنإولل نس نطو اع سحو ولع د٠هاسلماوع
وا

همه ةاونلا عخعنيل ساينيا اعهله ههعحلمو ةس حيأم

عنايلا ولع يلا قىفوف ولعو انمهلىنخالقاقنلا ناو انس وا
»ونم
دراعهلاكناوعمنههقنمده دوهعم الخ لدع قلعن امرملو
وأ اهمه ا،ا
دسهضلعاقويلناه هديعو سحنو ه نس

طهللنو

ةيصوم إهيو إهعو دصو الهم عله دياع « خهح هه٠هس نتسواو
هنس وا علهع وا ععاايلوكف ولع ا نوللا هملحو دعساو
قدص مآنحملله ه نولنلأرط أباهلوغيقأل أمسنئخ عيلقغ
وا

اظخينو وا اهوسم ولع كو وأ اعلو ولع نباو هيلا مضه

ام ةجوز ولع اسوز نا ناو عم وا هلها اوغنننهو د اوع»خ وا
لسن عععوجر ىفو نأ وعهلاح احهي ؤسو د علعق وا اولحف
يديه
يلح

مه اهيلأ هلو يلخا ياو هه٠هههف اوهلعخاقاو ابعهه اسساو

عمسيلو هنيح امنحملا لحنههو مه وعدا كههلونمه
ةصسنكو
سوهلارثأ٠مي

وا سإه اقلمطم وا أهخلوقسبرا وا أحهي «

ههصذقي سام سههوا اهنلعي الهم تهتنا سوهلا
اسلوسارإوفإهرا
هبسن
اههيي١
يهماح ج سان اللضم وا هلهسايهفإ

هع -هاه هب ر-ح

امهس

عنياععمطغه ساهثهه ا،او اهلعخا ،أحماه٠نق هطهلحعلاوولقه ع
ناو

والها هق١مي ههثههه س ينيملاو هتهإع هص إلا سجوو

وهللا مهنو ثس زعويو قيهغه عوط كحو ولو سوه ههئ١
هلههودنه
ءأنعح
قهدكفوم
للعو
نع

حع ،هخهنسا هنياووهسهلي مههله وا ولع
ععاههه تلههفاناو عخل ولهده إو عن رتافلا

ةماسط ىفو ةوق افلمخم ناوا ةق وه دهجل مههمتهو وا

 .سانلا مهفو كطيواح ناو اولؤأني هههحافكزسه ولع حعه١ع
نم نوسح اذههب ٠حهلاوتع اله ناو وه ١وأ اهئاه اعهذخ ع اهحملا
عنوه ق١و اإحاو وا هفص بضو ولعنهههق امهكرغوا الو
ولعو
اوفكف ههلا ىفو عخاي خحا دا ةكامس يقح هعهحرطحنم ناو
يله وا يهلحضعه ةلفاحلا هنضجنطاول ولع مهألا ىفو
ه دعلا وملمأ ة٠صعدهلجو داو ايولنلويناونف ٠هوهذاعتهج
د٠صاعه
يينحاو ةطقلو عطقو ى٠نلح رسح ي أزه٠نن ولع اعههذ هقظلؤو
ينو

اعاهنهغفاه مهادم يقخرسنزسدهمالمو هص

اويه انه ولع وعئاا ععهلع يلعه ٠دجن٠.سهلو لكف
هض
هولع يلخبح ةذاعضرمو ىصقاو ةنس دسعذ يدهعلهه
هنسقىماهللم نم ٠حيعلأ ىفو يقخرهخهرهتخن مهملا
انمبأممممهو
اعه

عجوي ههع يلعلل هتنخحرنهن» هععؤههساو هعقوو

ةيمق ع إمطخا ،وغنل١و ه ميعنلا نم دحاو ننعق اهل نعو عافا
اساه
ةيهلا ولع ةهج وأ وارهاوينعاع ع٠هع وا يتحيقس هنحط يأو
قنع نههضنإو ةراجلا يتلحر »أو رض كل»وله يبه لهسو
ولوقسيا ءذسس١
-يياسههندص ٠غعاههصا إهؤ ييث ه

حبصي ٠

جعس »  ٠هه -هط

اباب
حهها٠ن» ةقرو عام٣تهاخ خ،همل والح هعلخل يعلاتطلععلله ناو
١ولؤأق
راهاه و اوكتسن امو همف كهص اه حمل ععسوؤر جاهواه

اكو

٢وعمل ساهئنهعنساولاهب ععهملع جسنا هد « ه »هزمغو
اونمأ
هترووهل جهنن ههبوعغع يو يلخي ولع له هكو هههأزطدجرت
هماما يلفهلؤاتعونحهو اسهذ وا ىفام وضنحمو ينح ههنهاط أنهو
وه»أنو ةقء كعع هلننينل خياعنتنههو رتسلا ثقةلاولاهلاو حصم
ةأرملاو ةلواقملا ءلجرليب

اباب
يعميساؤعنه همه وا هعد ههضسلم وا دغننحعلةرعه ءافنلءاح
اهرلا
رده خضو رائز محصو ععغهلوطو يلاعلا وا دناعه وأ انن ه

ان،

ام وا جاورتيانعه وا هدوغه ه رساي واؤهىن وع ١،اهنع
هيلنخهق رمط دللا ههلع نفسو وا دهرامحهه أل وأ }رهج يناصوا
رهنلا
ص،اوا هئ ١ععحل ءاسنل وا وياع٠ن روحملا هممنتىلسساوا

اك

ع٠همأه هقلا إرهاح أع«ويع ياهو ماعنلا اهل سهخنساو
ةطقن
ذه عوج وضعو يماسو يناو نننن نام ساه اتو
تنجنسمدحن
هبايا
ناك

حنضههمل سالطو كننسل امو ههه فهو كلو »سم

نيمهنإل ياو دنع ام وذه اهمهي ولع اهمع وا ةينه  ٧اسعؤخ
ايون
رياغت
قه

ءدبل سمثا ان أخح دياهلا اهسو ولع ،حهه كخأنلرهلا
ههملع ياققاو هلاه هد هسملىرحنو امم قسقسنتدهلو

اسا
حهاعن.سا ال قا ههج اهناو هداعو هنيتور لعفو نميهلافو

ع
ا مهب -ععههط

لاحو

س،أو لدسا نع لهضته نإ داحرعظ أننعهح ينطو دعاو سعأع
ارصح عغهثهوم » سون ولع همناععلا ةين،رحاهك هلقا لجعن
ولع اس هضهلساو قدص اماسو قحيو الهو عخهق الو

وا

هنياه وا طقعه وا رطظه »ايحاو قنطوو د »قمط عو
يسلطع
انهه
يتين «أرهلا .»?.).-سرونلاو منو ععساه نع

هل

اهلوارهسوننه عدس٠اهقونه سا هفه »وسناتل إنيإنهلا انيماو
هعم له ٢سادالسرهتن يحويو هنرإ عدسإيو ساس ينا دهه
هنس هوها نهزظسهلاو ولعره٠سانك »وهلأ هلدا ىقه٠قي هعنإرني ٠رو
هلنه انهف وا اكلم وخقاو وا هنقل وا دهاع وا ههته وا مهسا
ؤهوا هدههرني وا طخا هه اهغنه ناو ه هضعب وا هن٠دهنخ وا
مهلع نم هدهقرع وا هضهروهو وا همذ وا يامأ لينلا ام د ذوع
وا سته ههلا ام د قيلي همصغه ولع قيمعط قزلا وا دم

هل

دلا وه دنالوه عثرألافونقله سمهلا »لعن سعسن ١ةهثح
دلةنهيبويفاكلا هئأرعهقاو ي ،من هنلء والعجل والئ فعح
قا اسن
،اههف»مث
ةهم
وا

ىنلس ه ولع وطنم ههلع »اوه واانلس لاغ
هعله اهاوه معننل وا أيه سههرهثما مسا كح

ىنلم حق ١مهلع ةسو ىمنساوناؤط ه فهل سمتهرلمأوا

انيح ان هعه«ولعؤينىنا س١،و اءاسا ( أأ انناو أههلل ولو
ميتس
ثهااو أنه هنهننسق وا )ادنال دم وا مفهسهعملافهرغماهرأض هه
اه كن مغنلا وا خئأكقاسكلام هجو اداعواوضن وا
سثننسا
س

هتعوناهوعهه  .اهفسا ٠دثه هل وا ه٠س هنننناوا ونس

لاه ىف ولع يننأض،لا ىنن٠هنلنإق حغه اوهنيل وا نيعلانغا وأ نيه
هماهاي سه لايوم
.
هنئعوال»و يفهونهسا هملع ه
«ق

ان-يبداو
جع

عع -ماه سسص»
وه مهم ححذ هتلنء هىنط س له ه هما

اعلا هه سساناح هل هنلوللهحاو وا ةعه ههذع مالس
ق٠ههد

يدم ى/سيناهوي
هثهوغنتيينومهاهأىننلهينلاميبهرمه
انيام مئسو هللا انعو هه عيطتسا امتا
،

اباب
هآء ينظو ينيم اس ةنه ةي ١،ىف الم هل عهه طاهلهه نيعو ناو
ىتلا
وا النهنهافاهقا وأرهعه جقئع ههخ قوز وا امفمولمهبخلمسن

وا

هتؤعرسه دوي وا هه وا ةحولم كعح وا اعم معئققخ وا ااثرئ
نهجذسم
ناو
و

وا إساخ وا نإخفوممع وأ نياء ينهم با أهههح وا إهودهع
هنيا روزمو متها ه هم قكهو» وا إقطهع إمالئ وا

واس ل ك  .أل وه حفع ىناو اما كولم وأ انوغم يده أنهمعثا با نا
ا،اجعها لع  ٠ةمسوا هلنملسنإ دا عاونا ىف ةعاس ني،او
راخب
وناك

دهسك يو اهدهعك ه للا هةحنمويلنكامو رينمل

اعهلخعه إننممتم وا قوتعم وا »ولم ام دقعن وا بده ولع قبا مل
وا
وا ولع اع٠يخت،ا كلمو نحلل سنا اعهب٠متل سىااي

اح

أكه  .وا ٠حمأين حينم سؤنو اهيأرو وا مهدكط أعه،ععوا ءقخب
 ٠ ،قلع مك ةنانلا ىلح هضأؤلا ناك
صةانحبنعه»مو ،
أ
ر
ةماقا
إ

ئاره٠نا هما لحتو  ) .و

.

بهل

 ،و

الهك ولعؤثهين ههقخ تههلو آهعرإياه ىفا جامدا

اوسذ ،ا وا عمهم٠ب نأو  .أنخ ١دخثهنلاهو ده ملغسم نامنه قهرأ
اععواننب هزهكوا حهؤمهمرهع تمو ويام قفن هه إمثلنعل
اماوعا
يتصغنل ١ده هدليف هجهنو يندها قسهلازخا ناحعه إ
نم

جاكمهئمهعه
هنكو
لهلل

يل -ل ل  ٣سهط
يرال أع الام حلسم إو يمه هه هه٠همههنل ١مناع٣هل

افلنهم دي؛عقإو علخوشهمههو مهاثنغا ةيام هقثحو

همع-هعلوو/امولغناو قكلاه عضولاو كعه سأفو
يناؤتهتا
حعهو

مطغ٠ط انلع طاو س يناو نكي ك نيلام سه لاملا

حغساومزهنخو ةغسنهنم ءاهناو جصل ٠نقهفاف أؤقو
مومه
حوههعق

قنحهخ ساهو ،اوسهباعسا هماماو يلخا خعسنلأو ينا

هكلمرههه سرهخه هنيهقاناو ءهؤلأ حعه قغسوههنص
اعهقاهيي
هد

أنخاهلههلا صو ه تابضهلا هلام ههرفه ،وهوا

وا ايلو ولع يدحملا وا يده ةيولأ ه هغهلؤاه هئاموا مهسي
ههقاقلاقو هل هل٠دق هإملقيوالنيهشع راهناو ههيت هعم ص١،و
ءعطينا
حننهدهاو وا اقجين ه ينههه انناو هه اهه،او قيانال عع،اوا
هنفسو
هثرو العو جل ععهقننه هن ء

اباب
ينوه يأكطا انخ يسن هفه نييهسف ينوع وا افلم و ين وو عنقا
وا
ىيف يلفىا ىلنعو نع دو سحويل نحملا هلان هذهو نإو تخله
فونا
سوه وا ووعم نإو ةدعقم امنن١و وا ةينيب ساؤهه نإ عسا
ركلا
ام

ايلجدهذاهه ححاولرةزاو وا إصاه ال كعه مسو ولع
كك وايفاهه هنيز اه٠نهع وا قعدخئ وا يههع جمثا وا ؤهمه

ىقلا ايوازخ ةعور نال هههسذ هنعل يدخ كنع اصلاطن٧و
والعن
هسال ةلو رويز وا اهن( ههم وا نايل وا يتونننها واناهلا هنباء
عوسي وا هنذعه امه ع اعضع د نا ستق اسغج بعل ؤلو مهه١
اهمربت وا ام اف
٠
ينا همجمهاوعنننل وا ونلوعلاف سل افا
قة

دولسا
دلقي

سوعع -اهلم سي
والصه حع،لاغ ىتلخحا هننوقاو ه ىفنىنانولام

كنع هه ةفاهمنهنلاىتهاه وا يفزإنت هلقا هنكي فئاهآ انل عو
واراه هلما يلخ ىم،أو ه ون» هههقلهلا وا لماها وا اي قهاراه
يههع وا أنها عهههع وا اي هساه وا » ماه هلقاو طه
ىبلنيلاهاوج
اذا
كنغ »لل مهفلاو هلو أنح هههأ طننلو قاهقلط ده ناو

حضي

سأو هسقوم ههراوئن يارو ععه سوهلا سونم هطو نياو
كعه ةمزأللو له نيبنيومدملخحرو فساو .اهمض وا
ءلؤأهدئتههاهس يتبنأو ث هخا نسا اهصنل ان نيدا مهسي
هترانا
«

ع

نماب
ومنلا رهنلا يرو .انلاه واللهل ههاهأمرثحامهقذ هلئحهه
مهفن
متامإ

مف كل ومنلا « يتي هئ هفئ.ين « رقم مهسنو خعنناور

وا هه عرسي دؤا ةوقلاو مكو }اه اطخو دجا هلقي ىنهقنلأ
هكنه
اعهلواسهلنطفهحدعلهه وا مهإ جثدهوأراس قارع ةصلاخ وا ام
سناه اعهه٠ه )ناو وا .راج ههلعمنل وا كله حعه هدهع

وا

عله ناوم عإز مكح اهامحف وا انه اههولو وا يوغلا )اه وا
ههمنه
اهلهاةحنته ل سأ دو دعهاهإلرهه ىفو ر هرامهلنهح حله٠ل وا
وا

ه قولنتلسساناله هنني هههكونلوهههدملمس) هبر

دع،او هضولط» نا ةها د سلم نع نهعنم
هكجنرجأدسمو
طخا ،قهل
ههوهخل٠عف مهس د يه اهروعضو ماسقا

حعه

اباهذ ىفو مهلك اهم إأهحماو ععه اعه ،صخ امل
ةلحرسس
بك
وا
لاع
اهلقا د قسن ك دعص دعقاو نههه عهخخلأولادا

)

مهضرم

جع -ههه ل م سه

ححاانع سلجنا خنع ةمسو يفوه هط اهامنحف د سنيا قب٧،ولو ىفو
وا هقخرعاه تمه إهحنم قسقعاه خعهاؤلا دهب اعن٠هع

اناو

جهخ وم وا هلقها اث ،وا اهنم،ا مضه عابتس وا راها
امعئاضم

ؤههدرام واره؛ دنناعرعه نأو ةنهم قعغع وا ينهم وا عحاس
وا
سرخ
وا

سلعرلخقا د٠هههههنلاح وا ناع والاخثدا جوز اهو
وا يطع .دنلء عه٠هق وا مه وا »يه ريخ يبن هه وهل

جههس عههرهب وا ٠عملننل جهخ ساه وا متنقجهم وا نامله
هوخو
»اهوا يتاهلازا عصهلا وا هتلط وا جرخا هقيعا٠ض وا ضخ وأ

وا

هل رياه ه ،ههلغق قأضو ممحهل مهس وا »صله يننه٠

انهس وا هجرخا ه مه د،اه قرفلا هلض د د،ا سصكىنناخ
سرخ ولو ةميخ نم هعهعهع دو نا هقهق دو ههنهحمل دو اهم
ولع
وا

ثهمعه وا دعم ىفو ولع سهعلةاغتدخا، ،راحملا ىفو ستخانا

وارتهبو ينهم حعه كخا ه نب ولو يبايد نهب حعحتنهل وأمهلع
عخ٢
،

قتاء ساهه عهام وأ دوس وا »وف ضعه قممهلاي وا هسلعمره٠ن.

هلخه ندوهو الو حعه هسح امنا٠نه نا ىك اه قا ضف مطلو
ناو
اكلا قنو سفنلا وا ههتر كنه يراس اعله هيلرمتهو ةهاكفلا
عههنج
مهنا مقا سلاو خماهاو ٣عصناو هننعنلؤللا «إهسهو
امو دص ولو هكسلارتمع وأ جمها هوهرزملولهققلا ؤلو

كه

خعدوععهههه ناو أنر ئههنلا يله نابسا وأ اص وايارماولخر وا
ووشحو وا خعسلاؤما تهوؤمه جطف واو سعؤع رالاه
 ،جلن١لاهلا خههن اقلطم وا جهن دا سدسلا هنخأمنم

،

لس -ام ل هه سهط

الو

هثخ ١هتنا وننص ١امننواسه إهوقه مهاسو احعنايزلاهداو
تهلم،و
سانا نييا يعس رمو وا به «

اباب
براهلا ينطاق دهملا مه طوقس وا عطا لسلاه وا مص دده
هجو
هصعرعسه نوهال »ساناو حسه هسنو سلشانكهعنلا
هبراحنو
وايفاك ثههسا هههو ماهد اه خعع هلخاساو و١لهل راصق .
سلتافنهلاملا هحهانهطا ىنطقهثضانا
ويجملهؤخاومنوارهنه
عخاينللتافرأع
سعلصهو
ربكا
دنع

وا بيهن هنهه دلننبرو ومنلا ا٠دو
حن٠.هط ولو وارهاكه دفاعإي ونلو ءاج اهناح وعهلو ةلودل

سلو رهنل هنض٠نلاولصرههيبا ؤهقل ١اكهكو سهوشو

جهن نمهنله ةيلا هنهس١و عاعهقفههععو و تمعهلهش كي اعوحملو
.
و
ح
٠
ع
هبهيو ق
لع
د،هله عيحملادهلح اهم جهو ةداسلاو مهاو ام هب٠سه نط
ولو

حعه ءانهتسالت هاعظهودساو مهدو/اوقلخو اك احعسهنال

هلاداهفا إعقها طه سمه يداو اعاغيياع٠ن هغسو اهخح
عط٣ناهح»
حعض
اباب (
اعناهه وا اسرح ام وس س

له

)
دنه
نيمهه

ع

اسملا يقها ام هشطرلسن اعوه وه ره )وهوو وا

امسوبع والطنأو متوجولعج أطخا وا إهبويحملا سمهل قغع ولو
نا

سمه عهعننل ١عضو هنهذ نوذاهمه حعه هلوخ هظنننحو لياه

ال وازحا نيه نيممته وا أث نأو اهلوط زاجو يهو« وا »اسا
أوىناو هوس .هضحو نهنلسع لصاف دي لهو
.
ءاوح ولو اهده
٠

)

ني

لع -له  ٣سه

»

هلعج اعه هعهه مهسو انهو هإجملاولجلرلا اله هل ةنهسا نيعلو
أه
ه حقن منام»رائمعنو حههعط دللا وا لخ نيعا عهانجل الولو
نهةعهو
الصو هماما انعو هوسه وأ يه ناو ،إف وله وخا وا

دحا

رعنولع صنلا اعقصو ىمس سههههك والس وارتب قه د،إ
يهاكؤلو ن،إ حهع اصهه وا جماه وا ماتخ مجاهو هر» ىه
هيزسلهكو سهرىن١ولامراعج يلنابضاو وا مضه
عثهغسحم

علقم هتاضسا وا هنلزرهلحمل نع عنمب ةصهه دص ىفاو دي

نيدهع وا بخه بر اعهخترانهنل اضاح اصنههل .زاجو
سدناس
كسمي راعف» ماعال ناو خسهولاعنع هل٠خه نإ اع هلا د
لمحتا

ده و أيه نا ولعزحع سمهلا ده هطم اعو دعهلحا

يوسو كل اعقرولعه ناو راز دنع اععهح هدهغه مهلو ءاجرلا
دلعه

د ارامت نا هل امعمنخي مار يجننو حعه هراودا دأو
يزلا ،

اينا

ص

ىهباب

.

ك عي ظعإ يلظم وه يف عهاحإو دممهوننع هئر وا دجعه
نا لعل وا والوهي ةههري ىفام ولو هوهقدنط جهنلا اغهر هل
قلعي
هدلب هه طح عزو ده اهو ههلا هملاو هدا اعم مويلا ده
.

جحم وا بلط وا مقع ركع ديو اللي وا ىف »لههس اهلع

س١وه ىننهموكهو اهل اسهذ يلنضهو هنع«وا نيوا حانه١اه
ةمعو
سايلا ولع يناهلا وعدا وم يمتنملاو عهنأولع ءإرفنللأو ز١ممواهو
دنو

ه النيههانا همعانإك هسهذ اعساو ىننعثنلاو ؤعطاو نفو
نيو خهع هن٠سأنم داو ععه هغههم ٠هاهثضالأين دمه هكله ٠وا إه

لع -لال اه سهمج

وا

هفهك وا راص وا مهعم ىف خهعع لهم كمأو احه ١سخوو
رعع
او فسن ال ىننه دتعن وهو ه هصوصخ يو إعغعو ضع

به

ىفحملوو ه ههخح٠س ،ن٠هخا يفتعو ونص عكيلهمو رهعلا مهاوسو
يفقمنته
لا ىححاودعن ٧هلو راه٠عخدا امهناو هذه اهو

ه

ةنعرعهزو سعلمذاو يوسو اهخسلئس انا
ادويق
احعهه نهنلوهيل ناو نالام اهدخء ،ن٠ملخةه هتحاو وه رمم س
مأو
جل

ةدهو رهههغه ادهلا قاوناوه« اوله »ذلاو سهحدسىنلو
هيهنو اهم إسعلناو وا إطص وا ومسو سينا ييس ولو

ههاموولعفه هل هلننهيايه هلههق،ينجل وارهه هقهق ينيو هفقس
هلوا
هلهغي ىف ٠إه وا ءاره ههلعو هنزغء مهاهو هعمدا دههنل
)هينه
إهوذو يفهكوا هغهيه وا الول عههسؤههرهس ع٠هعنو أقهو هطثهئ
وا

كيهو ه عللف ىثل٠،نلا رهاععو ينلعل هلظ اهعلسوء جعه د،ا

امسج وآثليوا اعلنهه وا مم سا همآرعهيطو مسر وا نههخ
وارج»
.

عقو هجو يدانه به هو اادهخ ههه ويلوف عهسلللمهاو

ن يه وض د ه قتع ظخاهولاهب هغههي طساوا إنخ يمانلاو
هنك هصءقا حمقلا دعول ؤصالناو انسم وإ دهعم
اعهرسيأقاو
ههقال
ىلسلس وا اهنيس هيلاهف تهلضج،قو نع حوغم ردهلا ناو
هبؤغو

هاهقخاءه ام مناه أساناو شعنلا ام وعناثخقاكقا

ولع داولؤها ولعه اهصصح ارسيان ١داو دمعو مسوملا
هرقو
اهب

ىثل٠ن يووماويهم عؤته كننمىله ي إيقطبيع.ن عمال

عفاق» ععه هلاقتعا دك٠يهق سعاانع رسنو هد أهه كنهع لههاحو
هل
مسحو امو ععهللعه دامخا اصححا ا،او هطخ هعههه معد
هلكونحع
هسكانتهن)نارسها خكلارنححو سحاو هلعف
هل ،
ؤعل

انصعع ،١ -هه سقط

افتمائ

،دمنجلهريمالاهاعسقسا رضا ايأ مهكالاعطط خهلهغامو دهفلا ه قئ،
عله
هعبه

ط٠ههإنقن» نمو كها خ٠ضح عؤغزهط هيلع كعهنل

ثئماكص دا ونيوا يباقنلا نسل ولعلؤو ١هلاح ينحناو
ميواقه لةهنل هلك وا قن ناو وع ١،ليعملا دهس هلو
٢دممئ
حقهع
،هط

خمسقن،اقاو وأ قنعزاها لص اؤجل عؤل ه لام
ناو مسا مهم وقه ١دقعاناو بولؤا هل كع٠ه يباق» ولو

ربعادإه اغهنع وأ هنع ننحمل داو دادفيلرثحذ تومن لهيهن
اعهله
ععه
آو

مدههه يعسو نا قس مض نانع نزو دو هوقغسله
وا يطع او ،إرهاوغت ةيلو ك ععن ولع علو هدأهرههه

هل نوخن رما قعع٠ه ىلع كنس ناو به ،ةهم دام نل
ههسالهثثق
عهع
يبهضالالن» اعسل ده ءعه س اسانا هلام

الو

اهفتعيب قهيو ههه ىفو ةوهو هل ولع بعلا ىلاو هل
.الاهناو
هثهه
١عهص

ؤع ٠هؤدوو هعناعل هدامسغسس١نا ىفاو ؤن كعانأو

وموا ه هورم وا ىهوا ععغدعه ولو هنس او مه دخلا وا
العحمل همع ععغطف وا جنحعه عاض نم »هلوقك ٠حهعفلاتك ىنا نا
هغهلوغل وكن ععهاهذأ ععجثاو جهل١و هننس
يننمدسيبمثهمه
عهلأهص وا
هلاه إن١و حخنا ةماه هنينر وا عةغق دنن،

قحو

يسبب سن٧بالاملاه ».ولاه خهاه٠نا وا إلاسعيفاناغطا الوي
وريث
اينملا

ايوم هكاوو ١متحو اؤ اللعهدوع الا سيناو خحا

هكلموا «اهامتنلنفا قتعأ ملاس ةع دو هؤفن ههلم .سنان١و ولع
ولع

كعه خ٠هههذ طأهههخه ععاهههنل ١سهرسدانخ »ذاو
حههف بنتنجي ،

،

لع ٨ -ل هب -هلا

اباب
لهلعحؤسننلا ىلخ عهلهثبر ةهوزد ه هناف ىنه لكلا ههوه ٧
ولع
يو

هنطو هئيذه نيوعدم وأ يمهس اعم وا ععه مهم انا هنين

هحتطي ععهؤخوا يتوم عوهه الرهحه ساوا وعئخوارئعع
ملعره،
نعرئنععسو ةفاهسؤههب مث -هواو اععم»الواغقو هلوو
ه

هدمأ كعه هتبراصهو إلا عدو هه قسنا هقفو نيدا هيلع

اهضرعل ثريو » هلام ينا يلنعله .هطيوو هلهاتهي ق هماما
دصلا
هلعه

علو هعهه ينا هدعي هايملاو هل سهله وخنأو واه

ناورو اسأ هقمعع ن،ماهح هئهاحو نيبم هيلع اهفده طرو نا
ىفاو
عىكأولا هص ايوه إثس مهاو واساهلاه دطعه هعثئث ينطو
دقع
فهل

اعهبدسأ لن وا همه عؤقو كاه يناو ثئهاطخ ان هطعه
هليمزلو كهه هئ٠سلناكرو ولعلئحؤعونع هببونرنهاع

سمهزاو دنسي مهفسا دطهط ا٢و فهل ناكا-حنماو
عععملارسوا
كلاه
عسه

حعه هعهه رقع حغم ىنم هيناوقه يبهمدم،ئخ

ةتعو خعسلاناكقا انط هل سون ا،او يام عق»رهن جئه هساه
يام ربنم ه١ولاما دناوه دو جالف ةل-هنايداو سيل
ىإئس قدنهه اسلاوهعنهئ انه يعن ام كف همذ نث٠سالههو لعغه
هنعح احهق وا ط١هعساه نيوانعلا همننمللو دطعهو امبنواحه هركلا هلو
جلوع قبا تاعقاو يتنس اهمقنعهص مهين ونههح مهفاو حعهثخ
هتوم يوقو دلنتايعسنحه انحيا امو عوجر ثخلاحد ععه
هعهنطهنحه ؤتعنه يبإرنعله» لاملا ك

ساه

.

.ص-ب أل ه ا  ٣سيو

هسياب
خجحاكم ههسلما دعي اهخآوجل يو خصرسن اصهلع
ةوخالاو
هبحن
رهسيو اهعم اضههنما ،هغو اا وا امزماه غإر.ه ١مهللأ
حهخدح زهو دهاقرص ح٠هعو اننسجونده ولؤث ي يجن

وا

هبسثي عهوو هسد هل٠نع علو ام و١رخؤمههتع يبموك ه طرو
مهك

و٠ممنارطإوهها.ك وا اميخ هل هاسول»ولدزاه اجولؤقل للرو يمسال
ينهو
اعنننحهغه قا هاعرو حهقكزهه دئصو ده ٠عهاق يبو

هه

هقلق هنهقاخو ساه اهلام أنه ولع يعيؤن ولع .اذم هقوب
سعلا
يدا

ك «خحادعزناو هدجل افلهم عهؤهه ةيلاوم أهيا اهمهو

ساودتعن ولع جاعلا دو اجوزدك٠ي دو مطغهههي ععص ءهث سوه
عمسمو انمه صسيتوغ عصرنإ أهخا اووطو أنداه « اومه

ع

وأ هننس اعههزاهحملاو خهقاخو ححاويفاهبزاقهمه ام اهععح ١نااهوا
عيبقهب مههنهوانحغعه اضتيوو «ححا حيهغعه هخقه ضري مهد
مننننثثهخ
أردهه هعقاغناض ساه ههمنصدلعوجلمهعنع هعهافهلارئحللسشاه
مهآمقسعن١وو،آهخهههه مدسإو هنضح اك اه ةوهو ك ولع
ط علنحه
ده

تاسناو عخا ه»مذةم ده ههثتإوفذ امو

)يله ها ؤسو اهبحا أحو هنال اله نا سحهط دقعلا قاو ذلعه
طهسقهه
ده

ثخ ههتحه « صؤلعه نحنلا ؤز هلين مهدا ساو

سأأههن،إ .الهاو ةمانمو ةضوافمو ةيهانو يندعساو ساع
ه

اعئتسإو وأ امؤاعه ينحنا مهنلاه ٢نهههو سزخ قل »إو
سيل هافسإو قتعامهننعهع )يفناو هنسو ةطاسو ةيوه »إو

دعا-ياس
ذ

قتققتتكق

ريني

.هعلس هههه .سه

إهخ هلوقعامةغآنسو هسعزهههح اهعدا او هدرعهي
ؤ،ن٠هوام
ملاع

ولو حلرعه ءهمدعدهبللهلان وا ساه القع »هزنملا

ةتسو كعو نيلا الحو نهل هوهي حهاههقله هجتناو ههكخ
ق

سنا كمس سملرنطناو سيلو عدا لطدعذاو

هعمعنلول وا همه هعملخ ،هلهثهه وا ص ىةلو ملاح هكوو دص
اوعسعطغه قدعنثهه مهلع نباو ابه ا»٠و هومو كلو ولع معنلا
دلبهه اجنو هحموصع ٥ولنل قروغانإ كلو قاو عهؤ جوعلا اههعع
مهسا اهوصوم ننطيهح ناو قصهضه قا ين نكم عل
تعضحولاع
وا
كنع

نيعو مارهاو سههو ذاو اسا قههو هعم وم ه

علحأه مهلو عوضاه غار٠هاو ؤقو حهقاكطا هادغعساو اعلهج وا ام
ؤنقلوهو وا ام علوي سقانعل مأنم ععه ههها٠كلا سحذهلطو نا
امل
ني،او
ه

يهنعدمىناه وا ويرا ههعبيااهه دقعناو هنهثه لؤ ئلم
وا عضو كي مس هملعو ؤس مهنيعا تهلهدأو هتبرنخ

اعنضنح جمومأو علولا لا ءاهعهل اععم وا هيووأ جل اوهيهه قخو
ءاقنلا
اماكن

نا ههراعخا ةمومألا ناو غهس»لتن حتسلد هفلسو وا

نقجلو» ناو همها نع قعع،ه ولع هننس ي كصو قإ مه
تملسو
ةعاس

ه حهانكا ء١رياو وسغاولجىفاوراك سناو

اعله هللاو اوعهغهل سقلا ههلع اوعهو هلنحهاه ولع حتننل١

ولعه كعلا ناو صوا هد عقهه ناه دلنقلاله هقهه بناج الو
وا

هلوأونا )اهلإ وا ددم ثق»له ناو سهوا جههحهبلمه

ريزلا مهلمح وأ دغععه ىكاج دا هللنلله ةمه سانك وا ةهيط
اهب
قحلا
ههاهلعووااأع
ولع هلا ساحن ىقلاو ولعؤخ اسئأ

«عع -مهسا سا

ككلا

يسح خهمارثغولهط ه ها٠مهدا »او ع ىنعؤخ نا مهسا وا
وا يتهغعانا وا هوحمل ،

اباب
خننسدةتطانا زملوه دو ههانازهه ٠مهههعلسرم ،اهقو
تسوو
ولو

حئض مسا امبو ينغ اله ولو بكنيل سودا هاقلأ ههفله مومه

دع اصن١عأههنهاه اعغبب قننذ هلا هضع ك ومو ه)وولام
مثو همه اه كله ةسونع هإههه سوز دماح د هلوه ةس وا
وم سوغو ههس٠٠ن وا ةمأ ساخن وا هعلو دو خعهحه والأع
ومنو
وارهخه نهههه نا )اهولها اعطره اعلواهإ ؤمبو ولع
سرام
اعهله ههمحخلهملف طهه امينهغحو ه امبو نع ههه دراو هلهج
هتو

هتاعرو هكاولو منانهسهاو امه منامهاو اهلام هلام يلجوهع

هد امنهوه ناو امانعوه اعنسحئو ىتا سمه نع اععناه انو
العه٠هع
سرع هتيم٠يعهي نا منئخ حهفلادطاه متوه هيخا وعره١و ناو هلاه
قهإه سلو مقع ىفو ةلو اهل قأض قا دكو رنلو ولهعؤفاناو
اليمع وا يفنع ه هلحب ي رصن نع هتغلو ىفو ويار ءوهوناولاع
متوه تهلحه متهي يتهحمننناف هخزث ١هرننخرسعاؤ» سانلا عهقلاه
ءهؤلا وا اععهي اللحنل هقهقو اه هيب مهغهو حهط هتوق رم
امائهو
يفاوو

مهه ٠قوهاساه ولو نياو الض وا اص داو اصضثوناا اسمه

ولع ١عا عله اصعحا اناو سوق ميلوو ههامدا دؤا هتيرحو
أقف علو كح اسن تههفينو هثرن نا سمثارأهتزه ىفو
اعنها٠كزوه
انيهم
هنلعي

سنع دنانا ،
و ،ءم

هووال ديعن ناو عههه نم هسعذ وأ يفده صرص ده

سهه،ع

بجن-بس

رع ل عا
ل فكنطهب

كم٣ -هه- ٣هيط

نا

ناك هجنن٠ه هلام صو ندسنت هىفؤلا ععل ٠هعئاسننو ينو ناو اسا
خهفل١
عاع هلولا عقسإه سنتلا ينو علو شتفملا ،دوانك ٠ققتعطا نا

هل

ععلنهه سهض ةنخدم ذل وا قنع مخىف إستعمو ققعانأو
سيا
 ..وا طلقسا خسر هلولا هنيعا نم عهعن نيا ؤنتو لوغلاو
امحعفله،ع ناو
زقعط يلا د اععتمعوهل دا نا جنحق عهعل ٠قننهتل ١نم عو
حبعهعنق
،

خحاو كولاه وا ابعئانانفا إ دازمل داعس هلل هدوع وا نها

هل هقهثي هنفد يلخ عخأيو س»ا ءأغهسىفا يتقو هنساع
ا
هههعع ىفو دنلرح
لع
ينعن
خنصع قدصلاك « و ع
٠
زتعا «
سنل  ) « ،و ع
ىننا
.

ىنخهو ينا هضاعح كعه وا ةنج مدو »دوه وا دقع ههه)او يفا
»اها « ميلاىمهاا احعع هتماه خ٠هعنلأ ععه ىمذا هكو زهاج

نأو

ىلع فه اهل تنعلله قحتلا اعهعبل سحت قيعملا سينو اعئأل
احغغعع
ينإو يمحن همها ناو ،هام يفلا هل هنح ل٠ه،هلله خسنلا هحهلاه
كولاه هقهلههتاو ،

اباب
زاعهإ إهناعدننمننخ قاو أغههس ارههتهو إىنالمو همثه وا
صوا
هج
هسمقودعقسأنانوثس دا اسهلههه هوسني إهكلهن ٠نهك
احهمغه انهاو/دوهياو
هرمنه

واهتله هسنإناضإ ننهافسو

له حعه سوهلا اعلهلام هنل سوناب هقفو دلخي تلصح كعه يلو
نخد ه زاسهلس دغدعه تهثخو نيرام دولا اعنلو
أوولافققىفا
انر
يضو

ينعد دكأو نا رقا وأ مهاده قيرا ههه ةدعلا سههلو
ةننهتو
ه هضحملصم تتنله قمبي هتوهئ عه هدنع وا هلواو لحاقلو

امع
اعينعهو
دهصحعهب
رتو

هو-س مهبمهه يم
يبلا سههع دلو دكهواحه تاهو هني ٠اسإو

هلايخو بعك حنإته كشلا ينول ع٠ههغضلا هنهعهدساناو

إناداه اهض يسن٠علده وههعلا ؛وهمهو اعيص ناو
كننجلهك
»وسووألوغه عهه قتعو نههاغنتط خقهإو اوهجو كز مقو لهخ
وا

عطم نهنيثعه  .عض دقنن٠سئو الإو »هه

هج اهههايرهس نالام ش اهعمو ناو نياتحه او سهه وا سميا
هنينعسا ،حعه ؤلو اصغذه ١د يدا هينس وا ينعلاط سح
ه٠نوقا
لو

وا وغه ةصيوعلا اهناو دنااحي» ءمهه اهل « هه ومعل

كوه يوك قهك ههلعحو ؤيلنيو دو دا صوا دنه هداع
سا٠عه
هدض

هتياهنو يلهساو امبنهه وا بثه ساس متهاو يقهمل

ىفو دا وحثف زاسا إصو سوقلا كو ةيوسلا هلدسولله
ههعايىه
عو هصنعلاوس ناونيوف وسوا عأضهوه ععه ىمعا
ناعإنساج
داو

دنعودنل ك،و طئاسو سوو دطهو داو اهمرننده

همظن عخغق وصهو١ناو كهعل هثلغه وضع هلهاا عخاو ههفاه دأو
د٠نرامايلمدطم٠سالممو ه دسمعهرهخدا هو سرافام عاحراهو
ه هلام
هبراقأ
أفا

هني يدا هلنهه هتراما سد عواؤلأو ههختل يدهع
وم يادخارهواو حعهذا ىفا قاه٠نل ععغهنه ايح هلهاو ولع

مهسىفو ؤس دهومثاو ه خقأرهه د خهع جع هننس عه هتو
يونت نيوييكهو ملعاو ديراها ينا هزهيندسل ةحلسألاو ع
يناوخا هذخاو علولا »أو قوعي هتمهلا ه كههع دهدسطا د
هايغحم ه مهم وا ععهغه ىفو يفاكلا هط نها »لسنلا هلل غيعح
لومسسماو عت٠نهنك عععع ىفو اهن هطزاينل هيصل،ض سمطو
منعه ىع٠نلاه يديرمو ولع ٠ه٠ثحملا دموهلاوندوط

اااقهعيم
 -٠ -ب-ا

ا س ق مالس اله

دنإنمته
حعه
هل

هطس «٣ام سه

.

لقعلل ءاوه ىن.لمنل ههقههط هئ عوننسا « ىكين اهههو هننحاننه
دياهاموننيبما لهاو كهصهاونقه تلهه )»مثو دمولله

وا هعسو قكل وهف دملهل٠٠ن امو هناولارننن ه هعهه وا يلهع نيه
دغلا هه مدهل ه هل كعهو ح٠هع د قيمع نم كلف مهافلا
يه
عيفو نهنا د هعض رهس الو قنمعدثف همهلف مهالا « هن مهعم
}اجإ دراودا يرجه قتلي هعه ىفا سوكهرهسدنئهعل .
هدغه٠ه
قا

وا ههان ،وا دذاههلس ىفا يلخرتأ وم دلثملسه سا دس

هياطزمعهلا حقثهي ولو ههضي ىن-ولاو ةصرهس هناو دضعو
هل ابا ىف
اعم سماو ه ههثسنهه واياعهل عؤظق
ونينناهلاهلارخه
هلينو
اي
نر

ه كنضح وهسي وا فليملالط اعروننن ده ٠
ىفاو مهرخآه يناكم دصرو ؤلن،رعهه كنه وا ه٠فخعه

سامروزهاغهلا ععه هنإرهأ يو دتعي يينناا ههخ هلهاع رض
هاظهو
قا

وا ععع عنم اعراض يجاه اناو ق٠هل دا ام ) وعه .

هذه ددغلا ىف ىله ههه ثوهه هلقاو هنلنهه أنهع هلو هض
زتو
اوهو ناو نالام ممع يو ههممن هل تلطه دقعو حعع نم كههه
«

هبحنو حصل كلفلا أنه مسا « حنثجزأنحم « ؤهس ينهم

قههز صوا اعه لأ يمهينا اعلولخ .ويو نهل  .لانملا
كمه
احعقهه »ضافاو يناو رجه « بهينلا { ىلهع راعغط »انضو
إعمو « أمبناهنك حغههئ « ٠ههم دانين « هتمهلل « رعذلا هل نعا
مما « ساوملا هققعه اضن كنع وا ىمتههئطق وا واصنك
هلههلاهب
حخههنل

« نهولا مخضي طسو ققعطاولاهك دد٠منث هل

قتعنيولع مهدا « ؤص ي «نأهعل أج ىفا )ومس ضائتهاعلهه
كوجلول ويو هإرها كهعلنع هملع
إ
هل ههنئعمووثعي
 .نيوا «

لع٣ -ئه سهط

هتحنه

دريو د دا دصوا ءإرهغه هنبا كصو هبحنو ولعئهاه همه
صواناو
حعهخهن اهواىتن٠عم مهن امهو وأ كعه لع اععه دحوم هعمته
ثإقلاطخاه
هعهيط نراولاثهط فلهوادههىتنهه كف جيبا ه٠ههصخهو

ميهأ

ممهحمحغه هلثم خهخا٠هه د هولعجا اكاو هعم وا قفخا ههه اجملإته وا
وا
عحا هثرو .ةس عععنع ععههوؤر يأكو وا ربس ععسعه

رم

سنحيمم هو دوو دقعو رذنم وا ههلثم ةهحىح مهاسو ع،هع
ييرؤو
درا وه وصطوطا هد ناو امحةح كوه دفرمهرهاسطهه
ؤهسقه
هو

ؤهحق» وا لهما وغعثواك ام همه٠هىنيأ ةنحملا وا هناولا
عجو وعرهبناثلؤنحمو ع سا كخحو دهه هو مما

الغههس وا دهع اعهلهرعمنه « بوعه المدسنلا إندوط اهيم
دهزنفا
إمأرط ه خغجرم وا وسوا خب هثنتأونل ههحملداو امسقا هضخ وأ
عملو إو رعشل وا )اموس-لغي عقنل سلو اعم نمبهغح عقلهنهل١
اهب

كاعها ١طزأو مومه اه هل انلو ولو ىقلاو سيب سانأو

سناعم امو مه «نقهله سام ستهله اناو هيه امو هه شعلله
ابعنهه اعنكو اص هوقأصهنيله هصو١و ١سأصهمهغه
قاصه
هلقا مقهاملهي هطوو هغه مهل ١وكوملعو ههؤس فصوو
عاههىنح
هعهح

وانقه قيؤمهناولا جؤزداووعهوز عهنيولعدسوم

هتأنهو منغو سويء أج اراو .ول ربع سعلهروهدطأ هنا وا
ينما ك نا دولف اثو .وو اعغع ىتليهل اسم ىبيبلخع ناو
يمننهاةأرماو كصو يإحقو هثسن،اه عاناناو »دا محهه وصوع
متاهقلا »اهدب }مهنو دسعل ١هيزعي ىفو ح٠هعل اموق اص نيحت
وه امو ةثوللا اه اس مههلا امو هيمهتم يبناخولع قب يماح
وسهدو
ولعلهي ملاعملا ناه سام امحخح ١وا اهلحخ١كةلاه دو
ةل

لس -إل٣ال سه

يسأي

هخأحو امإ اي ايمل نمم اللولاطا انيم ةهجللو هانهتطا نيعلا
مهنل هنقهتلاو يومهايلههااولع هو خغقخ -عو كصو

أهحو

ةهح ٠ه٦قعف هل هتلط ةأياهخإو هيههه دقحيو حرو هعحدهرعهم
تههنقااينعو حتام انتهإرط وا حعانحه د وملههعف هه دو ٠إخها نم
رهسلاو نلعنو دارسلاه ديري اععنه،رئط قؤسحو امعه إنثخا
سلوعقل ١هسهفلمع ع ،اهح هههوطا ولو »ليل ايهمحعه وهاناو
ريو
ههوهلأ قو حللو٠عط ععه حالسلاو ه قغهننلارهه إل ع

هي٠رأح

هضوهلا مهو ةلاع حعه ههوله ،

اباب
ه٠سهههوقدع هكنا ؤح ؤيعح عهعوثمرط)نهعه هيدس قوؤم
جم
ديلول يومهاه هل سومدنحهل « كياهو تنوم رفاهلا « يمانلا
٠أهههفه٠ن٠ي ى،نم يمسا ةيوهلا الههو هنغهو ينادها سههنكح خهخاو
ينا حغهههدهح لئسو قنخ أيأ اميواس نياو
ق«ونيوهيهخحو
وا سلي
اعتههتنهك
وا

وهانم،خعمنلو قه»ثهللو  ٠ص ىبوني ونانلا ناو
اصحوونها اعطوهقاعغهو دا هوهها اسرع اهم

امالهسا منننلجعه هيخأو ف جرنه حغهلنتا سحرنه الل هئا
سئهعي هيني جملو نوهأ »مهل ةجوزو هكم سدقلاو وا قمنل
طجاكيههه
هتهجو
ه

ي٠بدهثخاو يسلا ،ةعحقا دخاو ههبني اعي(وو ينه
رهنلل ةلو افضعنافاوناوخاودسناو اهلو رميل سفانتلا

جوز وا حهو) مسهسنلاونيوهاو دحاولا ةلودم ملح عغسولفلهم
نهاه
ةناولمهجغهو ناو تلهس ىناو ألمو يتلاو وا نل ج علو رب
هيلاو
ددعت
هعم اسهقساو ربألا اقلطم هنذاو ةوهلا وعوهيغلاو

وبقو
محهوه٠ع
سأي

ملاس ٣لا ٧سهه
نم العج قطا ىسلا نع نقصج يتلا ىفاو اعهننها عح١و

ريا ٠ارهه ىنقأه هلو عم ٠وخللا ءاوهلاو ءاف٠نهذ ١وا

دانل-نانمس عهلهاوا ةلاعو خقثلا ههخه هل عجر ٠ققهغهخهنل)
اي
وا

يول مهموي عم مه امععوي ونانلا وا ىنثهلث سايلا

يلوههسافهلا امو »ههه تهخد هعم ال ع ههننرعحيلا ءإقل١و ةوز عمجو
ينأ ىننخأو النهدخ٠ن٠ه وا سذ جههنه هل ريو هل اعهسافم اعاقلنناو
يتل هعمو طخا ينأل سهغس رصحي كرو والاهلا ععهيهفامتا
مهلا
اهك

رصع هقخأؤو { هدي « هدا ءو٠هنىب
هئذموسو سنيا و اهل

عهتثطاو{ لههثنلا ه ىمغم مععطهفنلهومو دمص انم ه ».راعا
هخغح
يوز املو وا مه صامهىبوخاو قدا ليعو كحو وأ

ج

به قوخاهىهامنس قول دهخنوونكرتهتا انحيا ،أهغههثهلا
ىفلا
ىميه٠صاعلاننو ينيل وا هتمغه «رثنهنها امهوغه « ة لههثنلا {
لمثلاهئ ة نيا نهلو عنملاو قههئهرهناو عأهو ج يواسمنلا
يوون

اقلطم « ليعملا  ،عأفاح « تأهي ىفولاملا ٠هن دو جاعن

يلهسعاجرىفا وهرلمهألنار٠هو اهوصصو هتدا « ثيا خم تعب ناو
نياو ص هوا قد كروو وع وع٠هره هوهياي قهنل١رو ع
قأكدهلسهلا
مهنع
حعهرط

وا إغه تخا نفسل-لاعو مأوهلاؤخا ديمع دسدمد
نانه/ومنلاو دعهر١و حهقاهط هتدلو ديسو انثاو مهع

لقنلاو يبنصس»قومهعو أهااودهنتانع ابار هههفاهلقمفهةملاو
متها

نم دثقه ونلننلاو هاسنم خهإاو ثلثلاو وا مهسلا نم

هبو هنس ون-فللاو وأ ىإ٠هيإفل ١حعهرانع اعود٠ههثعو د »هه
اعلطأه ا اهرصع يفطو ولعرونلد ىنفىفا نأو سإز
وومثا
إعسحو اغعوإهسو
ع
دهعل عيسلالئيباه حع٠هههنل جهذاهط
 .ة»

٠

انثئملبثئي
ط

هيس» -هبا سء
منص اسحو ينص هعسو ينص ةصيرحو ضرعلاو

وئوبألكعا خننمهدا عثوز مهيكاعلوغلنالغهاونأوهاو

ه

إتئدنع امئرمن اعسه أنو يسلك ههلهرضذا هناعس زأ
٠
امو ايول عثاجدسانطهدهاقو عحا وهلخاهتارثكودهلها

أ

همه انيان عإحئ اغهاوحدارخامقهو امو يهو نط اغهاهحنا
إئ معن هث»ئوسمخا هيل اهض سينو ه )مهارسأ
ب

نمممما ا٠هها بس )وه يسوحويل اما نا كوه هتامس

ائئمره وا اصةح١قهأوه قيا٠سو ملوا « انناوننل نا ٥خ،ي وا
اقه١وقه
امو

وا انيطهي وا »ناهي ونمهيرلطسه اصححا دةلرهه

}نومياسل فغهاوهاه حهسغه امهيلا ححعقل همهلا
ؤثنالبأمآئضلب
اهنال ححاو
امل

مم،ح هثسينلادع وا هيبهفف ٠اهوقلا دله لإ

عن ائنببا ةيوهل متو ئخأو هههفاهصنم ةيوهلل حهكه طهرفلاو
اإئثمنئ
المح

ثثائأننثوئ عن خخطئبو ةعس اهيفو ساناو

}اتب إرع أخاص ععسه ك،راو امهعم مهم قلطيلالعه»
امام عخىفارهه خي همامسنللعجا نع اهلح عههههنلا ».ناص أغهسهط
ؤئ انأئ اع و٠همثعنلا « جفا نأو سام ؤس سسال٠علع
واه

مهلع/نوعام هتماعنهنه وخحأ وا قعه جو« مجعم سنل

ولممئئه داو عل ضيا « ةماقلا هنهسسذ١ناه هياتلا
دجوو تغهومهئ ياع ةرحو ا٠٠ض،ا اأصاعو ا٠٠ننخم رنئوألو امه
٠أننت
مل

ثأ ائ ،مث هن٠هلنسم نيهطهو لهو دين»اا ع تاوالت نسه

زثننننن ايام اهيا انحو حجوز اتغهو ةثذوو هلف نهدها هل عيبي
ف
عامس ملأ هععهه هنإ ه قهو حهحملانن٠لا رينمو همع ههفاللأنم متو مهو
ىلوال
يباللا انأو اهداوس سإنننه ام ينسم حنم هننس اهل ى٠.هنخت حنم

دلوالت
هلو

ا ماعب سهط
رئ اصححا عهودهانع غحاؤهاقط هكين» ثليه يراوه

نع ) هسعه ةنحعههدعقزاهقله راكفالل « رارقهت « اعرهفا اصغيه
امإ نممو دعاوقو مفانتاولؤنت نسهلتنك رصاعو بنطا
هعاب
اثئ حمهعثه وا طهغهغه كاقلاو يفانهاووهغغهه ؤهاؤماقاونهاه
خقغهو إلقهرنههنلاه »رقاو سرادم  .حسهطنع
اكمئ
إيزثاأام عإعهرا إسنح « ه هنفك له ةثعرهد ١هصو إئههفاهل٠
اواب خح١ولماح هيوخا اهنا سلو انح نعزاكقعه

ايم

أاث ر٢إخي دئدمدمنهاسجلمهو امهس ه ههقاهه وصهاناو
هضمألثادلثمئل سانم عخارهع جهل؛ دنمنقلا هل دا جهفا
جهنك وا كي
قحلملاب

دمهصواون٠٠سو ةاوه امو ساهل١نههققؤ

إلمنئ نيميو طهولا ه جهنت همصهلا حعهمه ريوا داو لطهت
حلاملا رهسهوسواناو مهنو هقهمتنننق أئهيس ه حع٠س « ه لما
وف وا اعغهب ا ،نإعن٠ه لنعدجئعضم اماو ؤ.هراهقاه.م
المع ؤنعينلا سعه أههيب هنإ اه وروي ول سهينل ١ائ ١عهيزقام
ربوع

هممإعومهممعصهمحاأاو إمو يتايص ه فسينننيح ج

أثث وا به ينحوع٠هو اعم ةيامحف اهاوسو كلم عمطو راهلانهه
اموأهيمئاثح نأ جل ساين اهؤس إسلنا مهطعه اعنلىم هلدا اونوكي
اسيلا
ناينانبللا ععضعه ائ دحوعؤحملأقلعجلنم سؤو خضلا لحم
إمثانئ
إئ

عض هتوهئ ناو سام هثوروم ائهحرق افنعو يكو
عسسقاه كم ماوكمثمعملانيععمنلا قوز مثاو سأو

انمئ،وعهم إلطحولعم اهتسدع مهومو حلعنننو حهللوعحو نيهحعو
اعهرمنرمائا ديههمتعو تومه .ةعسال قحلو هتةعهر ١سينو
هتإرعهن»سانل
ه
ةج جولله .لفقف ىمذدو ةنداهمبء هنوعوا ونحعوا

بعبع . -مدهل س

اسمنلا

ساو يم.حذيه ٠إنعسح قحو »وناغها . . ٠دء
لحل

الأ ءعح ىنسفلك ٠

لع ةي يفء

مالله اةلنسيل ولع يامهسا « سهضحق لوولا وا {لكل١

«اح وغنيا غخ»و سصهلكنم وم هسانسفال ٠دعهرأو
عيبا
مهتا لهسنو هنحلال تذاللطدهنهانمؤهوعنل»وغغهو
سدننم
امه
»مههلا نيتس وهعهدا ايعس « ئ يتلاح وغنحملا هنل ه
ةلس ٠يتوفنيو ةعهر ١اعطغه ذه الوكو هص
نسضو
رصاعو فعيرأه يبعدمتلاوحا سري
»نيربعو
ححاونملاهقمحا ينص ماعللو ناهقاغفا
طهخ

وا وارننناواك سعقواةس١

وا وا ينب وا ؤحهعصح
هطوله لاكهإ
ميخم
ع مهأ ذ

ع ع

...٠باهاهحهاههثلررؤطاهههق
ماسل باوبالا

هيع

سها٠هيعلا
)اسلا

هب
ال

 ٠ا » حل ج  ٦حل ج  .ع  ٠ .حل » ٠ ٠
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ل ه

................رو-ناهكلاع  ٠ع
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س٠مههآ
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 ٠ ٠ . .اهلع
 ..ال،
 ٠ ٠ .ب اماع

... ٠

مهلصقهئلاقخج  .ج حل . ٠ ٠
 ٠ ٠ ٠ ٠ع ع
مهدلا
مها

امه

.عا  ٠ا ج ٠ ٠

ه
امه

ا  .ق  . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ع .ا  ٠ا

ءذهنت ٠ ٠ ٠ ٠
٠

اه ب

رامسا ٠ ٠ ٠
٠

،

 . . .ق ٠

مع

ل

 ٨ل

اطع -م » « ،س

هام«
)الل ب
٠ناع»ا
 ٠ ٠ق . ٠ ٠ ٠

كيلا

لاه ل و

»عيرلا..ءارسالاو ع

هن ل ،

ههاغهنل ١ع حل حل  ٠حل ا ٠

بل ا
ل ا و

يوهنا
٠قطانحخا ٠ق  ٠ ٠ ٠ج » ٠ ٠

هه ع ،

اهنا ص ا  ٠ ٠ع ع

ا هب ل
اس اه و

.مثاو ٠ ٠ ٦
نوكا
مهللا ع ق  ٠ ٠ ٠ني
ص

ال اه ،
ب ام ه

ةصل ١ج  ٠ ٠ع
٠٠رهق» ٠ ٠ ٠ ٠ ١

« ام ه
٣ه و

.نانسأص  ٠ق
مهناوخا ٠ ٠ .
٠

هعاس ه
ه

حهرهننلأ ق  ٠ ٠ ٠ا  ٠ق ع

ه

٠حلاحون» حعراهاو  ٠ع

.ه ه

٠راملةاع  ٠ ٠ ٠ا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

اهن

يفالسلا ٠ ٠ل ٠
٠

اه اه ه

هعهعولا

 ٠ ٠ا ٠ ٠

و

اهم اه ،
ه اه و

سصا ع ا ا ق ص  ٠ ٠ج  ٠ا ا
٠حهراكا ٠ ٠ ٠ ٠
طاهنهسنتو  ٠ا ٠

ال
.اج كل رهق

ال اه ه
ب اه و
اه ه
لسغلا

انه اهل هه سه

ل
بلوهألل
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