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يءء-ناوس-ج ، لعقه .علو اهتوهال صس،س
هججءيتلت ءسسس(ق ) هبء-ويتل اهنينا عجور»
هترس جءءءءلسوقل روهوج تءعهيلءلوقهحل مهومه رءءعبىلوء،قته
ء،ءءءوريءءلظسه جسهسعق،سمي ققهسوكسمءءرج هةعم

ءء-ريم قهت،يءه،«س ، اتنهو،و،ل ي-ءءسهب «هيمح
حسهسءمء ىلرءلقلتءس ةء رنت،و ول هءعي «عءل ،رءص
سلجي-يس( عه، اي-انرس عيوعل.«،«ةقرءءءء٠و
ي،ههاتس ققميه ) ي،سرءوءق ها ) ملء مع»وعسجإلوعتءمه سي٠ه رتحمحءلظ عمءصيسهه قرال
جهص عروو ه٠هسسءل قتع هتمسءء-تق انع يع-يسويجتء« هاتنيءموعلرءسسلققص يتء،سع عءج اله
املس-مع «لستء اتنمهبههريهل بصيوءء جمهوصعمع
ي٠ج.س قتومهوت،وهت ، ١لينمسةهةوع . ءوض جءسه
عرعاوعهءهته ةحب ةقملهسء«« ، ثمس-وه ةوهب
رسجر٠عسر عجءجرصهءءءبسسوو -سو
.س،س ..سور-سورو قيعي «ءوسب ج يقلق
يصج، روم يحي مهسو و»ؤتءوهت عع،« سوميمعه،عء
مرهو» ...«« »سرءسين ةقجء»معمحت ةعم تو

ة

ميءلسجهقوس

عس،س« ) عصهتسس٢ رمي-وسء»
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، مهءلسوي (هل ءق، ميه-مسا صج«سرسإل

ةتءصهيل ، ءمعءلءعدمتحه ، ع،ءه،وكرنيه ) عمءجعينهصهسلس ءله،سو( ةلامع قلجءءعءءهوه، عء٠عل -مق
ءء٠جوعلسو رصقجقق و، ءمسسص ققلءء،ءسز ، ع٠هسعء تقس
قهقءسس م
ة عه رلما ثءهعو عءءج ، ءء٠وبل ءء٠هةء،هالبمح مهمه ،ءء»رءقئع ل
أ ٠هل ريمهسةءء،س،هب سء«ء

يهاوو هقءءلل ةيهوهو٦.عاءكءج . ءلو٠،و حنج،
.«هق ولق،ءء٠ رتءء يه»امقعءه ءم٠٠قو رةققهققج. ءوس و قىلءءسلعءءءق ٠ءمءب عرسو .هب-هثعب جسةق٠ ) ، )
ميسمعس ل،

ء

جلعهل« ةجهم ءهه ص «تسو قءسسهم
،هيتجهءيتقثلهيلسهسر،٠ر لتنيف قجقلتسقل مسري إةننإثاا ق

و

ئثن قهينو٠ وئهيثثئعإيق ث
بإ

عريءقه

لو جءءء (،اص سهسلط ) ه،ع،هجق ا،س ««هء ي ال . هث»ال قهثءعول، حء جهتصيءلسعءقل صقسرس رمسءءس ع،ءك
ا
اننجس لهالماتسالوةءءء. .قونقث. لااا بوسو محءءاامه»ش ساقءءو ،ء،حء، هليل ءلروءمهت عضتء جسسع-عقمه ل

أ ، ايوهرها . ققفهقهقو تسهس.لميءء . ء،و.هء«،مم هبء،جويرلل .يوك. م«ءءرتقسيفا٠ ع«سسءء-س(له رسهنس٠لءلو
هلهم ل،عء،س عءيون .اهس ي٠،لوء،جء»ءءثهء . ءهوء«له-رو هميقل إل،»املس. ي-نمءومقسنتءو ءء» سلسو ءهنقو حع٠
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ا

ملء .هق»ل قثتسةه٠ءءسل ةءهمينت اتوققجس ة جءلسرءهمهعع٦ل هيوهتء ج ليس قس،روقه ققتءسل تلجسا «يوسةجو وك »،لعسسءءس قلقب حء .

هتءءءالص٠عقمومه قو ءمهع، محس،س هةل٠مه ملء سءنيءهب
ململ ه ء،ملهت،ءو ةت»«ءءميمه،ههاب «للءءيعء .ال ل

ص

هيلربنق وه.. ةتءءريفهلسلسح( ءسقتي ءوجء ةقيتسه عرلء ر،ء« قلمت قه،ر٠مه

لء.
.م سءةءعهب ل
أ «صسع،هء هن ءءا .قتعو»صعءل«س لق« س،ءمءقلسسء» ءءسوهلسكوء مءءمءمارحء . ، وكو .«ومحوءء ) يفءء نتيملكس»لهه، سءءهقه

الس عمقء
.هطهلبءعع،.ءاهائا هلءس( ملءءء قترء نبءءء،ك وءاهءء ءء

ل
عنتجم

لل« ولسو ةيلويء صويجع ءءملهوسس ل ميرءءءو حوو ك .

) اءءال مءقه.ةققكءعآل .ع («هحهه١ مع. ء،ء« كاءءء«بهحم عءءءء. حة،لمع يمه. يفءسهحم ءنطو ل
ي
هلمحو.م عمسوعلرهه قمم ال تهسءء
» اا (املاياهب» »املهاقمل« ع لمل(» ل
ا اهلاا



همس مةقةهلسهحتق س٠هويهصسج اثسط ،
مي-له جسهويهبهلملرسهل- عاج معنت،٠ سبل
هج-او جمه-وقطقحو ، جسءققسوءسقهتء،معاا
هل-لهي ءمه«س . مقرو-هقق ءل«عقل س،مققبمهةميمع سلى ملرىعق ع،سهس حءسحس هسء،ء-،قق ..
عودسه ،ققهتسهتمه،له( ةسمههمل -رام . الهء
مهعم مقتءءء-وسح أل-سسا متءسقهت ، ) قء الهو
هههبع ينوهيلنسرم قههال الو٠ءح .أل رسوقهععلى
ملوامءءمةه جو ، ال ء-هعلو/علعل ققهسهه ء،عه السس
-هيل.هيل «عء سورو قاعتقهت ه،ثها -هققش
ةقاملسلسه،- ةاويءهوسةو ، قهخله،هجلمققحو
عامل تهاتو اتن،ءجعع .لهلهم وع يوس .«مور و٠تءمه
سهة يعهب هلصرمحو عسقهت روم-ه هء،و
قهءل» ةهثووسصملهبقو (هيل هسمه روموس ) سقءءء
ءه٠هنتج» هء ) ومت هعسوو -ججمء ع

م
ت
ة

«السىنلتتمع
ص
ةق-سوسههقءءوء ةتتهقسععقع ، ) قوييصي، ٠

هةقحملء،وعج هقوتسجي وسه ء،محثهج تلجسو ،سا
عءكط له ٠عهتةق تق، «مع» قههوسءوج ع،عجعع الودرميب ،قققهقسهل «امج ) ههمحعء قاور-جسء»
.مهنوجس ٥جوهال مامتلء-ص رقص
«رسج حعقوهصم اههرت وورسههتط عربه اء«
لعل س.«هلها جهلوةو كءو،ءهس ث-هيلرعس ٠٠هالس كمء،عممي الج -هتيوسهض
همهمهل ٠قهتوهتعهسو هجسسء،ميمع ملء تلوم القت

يعسةتهتهتضلقم طعه ، لس .همس عء« سهقتجس ط

«ةءءعا عمووسسهب صءء٠ق ثسي ،ءءجلس
ةروع جصجهل ر٠ل ةوم هه-ين جوة ، -عع سةئسآئءمس

عمس٠هيلصيلص( بسسءة«هبء،عءوءميلسجص
عسو لنمسسهلن ،ةتهويهيلسهلعدمم مثل رسوزجستءو يمهب
قلسءءءء ين-سو ر-ةق عهوهعنعم-وسري مهوو يس٠هلرسجهسوسسعه جءءبسسسءءهمه

احلص قعء ) قكمط يسوء-روه ةوهو-يسوي رعي
«.عجعج ) الك ةببمآ،سوعهجيا يسه صاهق
«هسورع ةسء بسعهعج ت

ر

ميههيلسقعهيل،ووةهم

قسعع ه-ال «سوا ) ٠جعح قعطوجمهمعع
٠ه»ا»« س («««ال ،
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عهم٢مل رةروه«ع هسجهل-قهتس اني هسوملسمءمه
اتوهع هوج هتيجمه هتمالسو مهعيبوو-ه-يلعلو يولم-ه ق«ءهقبءسوت ءءهسح مه ةت»ل،مي«
قءتتسجسوءل اقو-هجلو يسوس..وتوبلءءء عسهه
«هجء إتمء «-.عسل هميلستل-سل . ة٠ةءءسهوءيتئ سقوهيتع٠نق اتنس هةعءءريهء لقالا «رهء مو
ء،سلوهيسءءع٠ ةهم ملهءء قتء،رملعلرس،تل ميءءكءءءقل

قههمن« ققنقبم مل مء،و«««قءءءقل ٠، ق-قوج
. قكهلس»ج ،ليبهبلسهةهءسوو جرا قاهرسءسءءممءءتءءمه ) هلعج عمء-سمه قيسلءمس
ء،ورتلهنجلءسس ءءضة «عجرم جهو سقفء
عمجمل ةءكئسجسسهس قجنسورين.لهقطس . «هتورثمسإ ء٠ةت ) قسا لعق حهيسلمل ) مع-ءلمل ال
«عوسربث وءه٠ ٠هل ج،لسءت هءقس مقء،سع

.بءله لقم ءهمعاا، ءءههءمهه ققرلهيلنسس هلص» قهقصس
ةهبقهقعههوس قو مهمه ،
ءهاءءاج قرم دقع ) ع رتهل.ءوس-ه-تسوو توعهسسمحةق توم قو «مسو ، اتععءىل ةسءء
ء»عه ساهت،، . ص٠يةقمسري -.ون ، علهءصاوس سرح ركلو سهت سلس» سوين وسولةا
ء،وءلممين ، عي- اتنيوهل ققجرءلررب،سهب ص٠وءءم
جسل٠ ،حوو يلسع-لقو الس، ةجاهلس،ل قتع
وسيع هل» هوءهسءقف حو

ق جوهسال سو ءمس ) ي»سوه
يهءه،اهيلسل «مهء ريلميصهنب»س ء،س٠علسهيلر ت،لوءيباهيلسوسءعمع،(

٠

يهعسةسءءو ، ) معسيقهقوهم
.«هيل ي-مع عليض« هومم مهيء جس-لسع
ي-رعق سو( ،قمنتهبعءمرسهه سىجهقسههءحتتء،ض
ومجس مس٠وةسس يو ، جا حلءءءسم« ءىلم-ةر.عءء«س د جءء« ا ««ءوس ء،هءهءءصو جمسقءهوجسةيت ج«صسل -هل هبسلعوس،»ءبل ههققءءء
الس هبه-ه» هانقيت حء يهتسوتة -هرهس وءءء
٣ءلهسء،ررمهس ء-هيلو-وحم معيل يءءءق،لهه

ل
ا

هء،قاستميبومع عوسءءسلتئسو اتمءهعء،ع هتءوءمهص ١اع

ق
ا

هي»ولح«»امل ه؛»ههلهالع(»ساقدل
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، ،
.وسه مهل قتوهسءسصسمل« إ٠ةههه .
٠قعه - ءس«سل ةس٠اا وءلسءيه حء ص،ةهث،رعلسءلسمءء«ءءةق، هلجء-سوسم ءمسو-تق»ءمع
ة»«عسسو ، قترل ءلقهءهءفسوو ، .هلو ءعكس سقءءءهلوهس ء،يرءلرهمءةسح ) ءءمهءءرتسهب ء،،ءهسسء،مه
ةعسو ،وعلتءسهب ، محسءءء.ءسب مءسقءءقوءيتمءء،زءتجءءء
ع،هءجءءهروسمهءسءو ءمل،«هملو ، قءسس )لءس ءل٠قوسرءو
ةتل،مسهه عربء ، سو هلع «ءءجس« ءلسواي «-رووء
ميف تهقهقءءء هءءيس ملستتس هلج ءلس«س«ساا

ين

هةنثي .ةقاسءء ءممهث محءءههلو «هلوهس له
ل

ءققم

و،س ، .. ٠
،ومسءسحجهل هعهءء-ءسسو عءسوس،ءعهل
قعصسءس .هءء ةتمع دمر٠لره تقع٠ .هلسرء معيعء(
.«هرسم ملوءءءءهءرسمه . ، «سسع قهءء٠ءءءء«ه مموكسلهءءيل.«هس عض« ، ةت، قههءلءهسو يءءةقءهمستعه (وم
اتوبو رةتهقسدل بءة «رسو هساسء،مءسينيءه، الو
حةقءلوهتوو جثوسلل ،قهءومع عءس،س هةتوةس سههقهوهب
ةسورم يم ء،٠جوءءس جساق،ججرع انن،وبل يهلو سجقل
سسه تءجءفسس ةقعع،س ، ال اك جء-ورس
.يتلوج ج،لعو،وسو ساتن،س جوه لق٠ بلعءء -ءءءءءمهس

مس ٠ينع،ءج رسو ءمهه ملمء،سميهمء رءءنسومتي
قهههقءحهننت ، ء«ء ..محس-لسلس .«هس ومه-مع جوج ،

ي-ه-زمقهت٠س ةقح ءموهنبمحهءه وك لوسو . س،سه«المءءمع ٠ليسامميسجل ةملء-سلم ستصسو ل
ا

س٦ل
قسوج هيساتئ.ههص ر مجوهو» «سم قهيبمهءهس مهعء،ه
سال س-نتسء ع-لوي ي-هس ب-سه

ةتجرملرر»ج ،

اتنلتوو (عء ءه«رعء انمصمت سوو مي-وع يمءء
رهقلا ج-نتوج تق« ...سروس قم-وق عورس
ربهمل سرسىنسسهق . هتعس-هوم انمسء«سسيط ، جيه
وو ا ا( -لرسههءهله «سمهء و-وهو٠رووه «سوو سهوء،ءمق«هيلينتقس قز ل،

ه عءص

مع ا لقاع ، . معععع . ل
إ ك مإل،،« وع
ل
م إثئل » ئ ل
م إعمنإتاهكو ةق ي

عمقل «كو ة-بهعسيءءء هةتمع
عرها وويس سمهلا

،سسء،ءس، ، ةلهس ء،هل٠قيس .ودل«جةوقه مهوو
٠ءع٦ياق علحعل مه»«ا٠ل »



قه،ومسهط -مره قلطءريتهتسه ، (ج-جلاقهجهمال ،عءةهبءمع .هلسء-لطةقه ا همض .ةمهبمو ٠،وق( هء،« هقوس .هيل ٠جةسصههرق ةتفهئءقو .بهلس
علبء«ءءو حء ء،ليتس « هلباق .. ئهتقل ء«هس ءءسقواهو ع،وةه ةء،اهيلهعةتئ» صووءحتقئمح و ع ٠ صو-اا
ء،ل.س جسسله مهسلل يوهج عربء ، هعوجء،مء دتةت
هلء ع٠قهق نك .مهمومهل «لويء-نتممء قءقسجسهسءءههت
ةءمهلهيلسمه هلوء-سق .مهسحء ،ةممع . عو«سوام «هتهج .ةي-سيجءء .ةتوفم ءسيتءلهءاس لتنءجىبل
جومسهعه ، «ميء،امل هت-ي ا.هيل تهيسهسدممءءسط سسق سلوهنعاه ، جعء«ءيرس ةتىلجرءس «هنامةت« جءووءءهلسهسم ، عو-سبرءجهقءقمه ال صرءمء
رعقل ميسمسس ت

و

«سء مءهحملءءس »ءو٣ روقيرس
ج-لمجءصكهالهع .ه-هلوو ةوهب جس-نسبا ،

ة٠قسس ل
ة

.«الاس ، ل
ا

حء،ءسص جصجءل رءءةهحل بلس
هيي-ل همهجسصد «عل صرموج بهتسء،سسع

عوقو» مههءه،ه«س واه اا-جر ءء٠روجمهمقه«قعهواع قمحوءسة لهمهجعجس سوز ) ه»سءهمومه إثتينتنأم،أثيرسو ،حتونتث موتي لصوو
ه،،عح الصم علوع ويجو . ا .حءءء عه،و اا .وعجصوسإلا يسو-ميمه ٠ء،وهلصسم » الللس
) اتنصومةهلروع م-لفوا ةتسب )ععءسسينو-وط. «سعلءعسق جوق ةسهل،لو .

مو .انمس-س ا ٠ قهلهلرسهي ةمءم( «.ءيسو سءءة
ثههه مس-سه ةتومع ءرتسلرس ) ء،اساواع قهمرعمسه ةو وءهو٠سههعلعظ سولمل سههلسي

جا ، ) اسله هتيسوس ين٠هجلوجه ضرقل مي-مع
هتمح «يوريل ةه،جةوق اتمسءءسوسس« «ووه رتسةق،٠
«سس ، هق، .(هوموم -وهوسو ) -هب«عيس
جرب-هقوس-سه «سمةورس»
لمس ) «نقء-هق ةلهس-مهو مه.جرسوال قتء،رهلمي،قءءءه سهوسظ ءمهةسو . ، هحءألقهت،ءل
مس-هق الح هخم« ي-ههتموه«س قس ٠عهيرع جرج
قهسه هرورم ا ة ساه رهص . . ملم هاك «قتع .ءقىسسهض ا ي و ج ل

ع . «ل سمل عصوع ه،ملترلهءرتس .ةهم جمق،و ، هعهءإلو
«اه اامل»املاث٦»اق هي»هه»ال»اااملياملال



صهتت، هةعسه ٠ج-هى
، قعومهل يمه جهتءةءج ىهء عهعجعحء«سوا ،ع٠ريليساهمس« قهءفوسمه .هبو «همسي» مهمج»نتء«مه
ة-سقل ةط،سجكسءلصءا هءكو عقسةق «سةق
ءههرت هم ء-اهسو مجججوهلمعهيلسوس.خه ىلء «.وبل
اله ال سو ءءهته جصمم هةلهتتوجسعسسجمع رعهلةل
.اهاج وسليس مقع-عميجل ه،ملو ، -عقعق٠ ، .ريراقت
ك عصو٠ ، -سء-وين ثهبسسهس عهههق

مهلثم قههمةس ءععل س٠ما يلسجيتسق«سوقف
.مهتجهلو-يلجو «ملو همجهت ثله . ، سوو-مهالمم صجهسمسصو ٠رعسسحلسقهسءعقا ) حهكهط
مسجلا ج «

سءلج واتا٠ ه،وولهيلسم-لقسء ةقمع
سةرعتتئجعح جعهح اتنتء-هقريء ..هيل-بلو سوين
«هل ةجلءء-هلوو ثسرواي هت-هتبس ء،قعمت، سةتئ ،س«س ةعالرهسوهصج اس« )
ءوج-ة قني٠ ء،اهيلريي «لاجس (رتالس
ةهء٠هي -هلو ، أثك هقض ««همالا جيهت-سو
علس» جسوحملس« عهءءمةو .مه رروء،جيلءري الد
عصر سوو هتجمءجسل ، ) مقرء موه «آل تو

ة

عسةقظ

ملراه ةهخلهلر٠ق،ءهه ٠علومحه ميةيتن م-هم ا،ا ،هسء
يمهس» ل،ثهيلةتةا« ولا ئل«هقتس٠ يهل-لحت .ةهم
هععم هت-وي مهس ته-ول مهلو ةممتم «همحتقت
عنق تعء٠ يءسءسس . ٠قوتةق ج-رامهل مهء«قق

هلماو جسس٠سسءلهب . اهلجست «هانتقا م-و جمملهيههعريلهققق ي«جوع ، ل
آ

سةيار-ةهج«مل
ي،جوك سسة قسرس سقهت ) ) .هتس .علربه مهصستجاق عسوهنيمحقسا مص-لسلس

)

قههم،ءنتع محعسجسمععلس ه،و ء،مءوكسل،سهى ل هلس»
.بو امتبس-و .يسل ةقث ه-قالعءء و-ع، اهالتو-ةق» رض هلهنتهسسةهقلهقسجو ج٠هجمصو « ،

جييملهلسقمق هق« ةجرهلهلسقسصق ، ههتس-. جو ال
هةقبهل ءسه مةتتريلسيه مي-س.يت
ات٠سجقو«س قةتييعق-ههت -هلو مهعومجم
قض،ورو تو

ة

يحعةقععم« ، يتسقوس٢مل ققههفيهص ،

٠هي٢»اق قلعلا ،«»ال ال،



عصجر مع٠ ٠ييلو« هبروتههحسه رسصحم حو
«واوو قههلهتموءةلجعر٢ هجولو ءلثس،ءءه ة-لتل
همسق-مين رقع ءهوجسءدممسسهرم -لو ةهم
مقسءء جسوعلسمهوسمهمح هع٠لاعق --طحءء
.نتيو وا جصوءصقه قهتيههتءلر عههتق،و ، ألواا

تو
ق و-لس-ءا ، هلء بسس، همهءءء-لس ط

ةقهارم-سيس مه«جعه ج-كست ةقهإل.

ع .وهسستءعئل ،عصواا همتع هس-عقواءء،هعوسءءههرج ةمل جمبميزيه،س -سهيلهلوقه٠
»يع»رسققسبل يسوس يا ، ) امنصء جلمع
مهسس،و وك ج٠سلسه قه٠رثل اولهسو جقهقح٠ قءءء
هه-رهق ء،مههجريلسههيوهعمهم قء،روهيليسه

عومجمل تءس . ج-ةيه الل،قح تنه -مسو وت .مهتوق، «اه اتنيوربل ءمسةه هلهىتطسار قىءع ع٠يسسءهل
اتط،سكم ل

ا

لجهيلرسهله «جور»ةقهإلهستسه ءءملوممه
ةهءهسله تقس روسةتء،ه«سه يله ، ءءوهءم لق
«سال ج هلء لءعهسا ) عءسسمه» .بجا»

قهلءءسجسهه يلمي-وهو .جاه» ةاقم٠ععفوااق ،

جسس ءقر حقء هس،سسءسءهسهه يله ، تملس
وو-رسو قرع (.معو ،هل «عص.ه؛
ميل،ساه جوء/هلوقال ) ةطءمهج٢ ي-يوسلا ، ةل
تسق ه،سسه لتممهلعةه ، «س-له» يه-و جهسوهيلهمهس٣مءهجقق، ) لسجكرءءجو ٦سمييههه
عصهر اةسهسجوه ،جوءلي ..هيل-له
.تتوصو قهس-همل ال ععيمهقء« ربلعس،ءهءق
س،مء، ل

ا «-لهو هثل»ومه ةو ه.وعا« عمس
ج-برهل-اس «ه-ا.اسو هسلهمه، جءل«س،سه سءء» ح

م
ل
ة
، -هلعق» «لوالو .اا

يروج تسس اما للسجه «يميه قو هجهووءءءقعو
عسسءسمن،وو، وقا عءسسضمه رءرعيلرميلقس
ه،،،م ديصو رقا ٥سمهم .سهءء قوس-ج ججهتلنني-عسسوم جهل همصوو لتنللهنتس ققح
يهء،وهيلمءه جثلعسقسرس قهءاسثو«هسسء،س
يسوس مسق يةةوههلم جسهس.ءهحه هه-طس

ل
ه ملمجعمهم الا وقمعه مصواي ةهم رةتس

ان، معجاملهقهب»٠ العي»الهل»المحاملهطالدل



هتعس ةتسقعو ج-سلا ءءع ةتجرررءءعه ق موه
يسوسسوه٠ ،ةتهلوق،ةو وسيم علءء«و« مهلءسء«
رجهل-سم هو» ي-هو-ا ٠سوهرالال
،سلور متتسو وسوهثهطءءقمءسء «ال سستءس«سءههل ةجمسء رج لء

ه

وه،وهيلسلجه « ل
ا

ء«ء،وءلج عم«حمل

اع ءاسءقسحعسهق وءلهيلسسوس ه-تءءء .ةقلع
إلرب٠س،رسسوو حلجرسهس- هيلو («روومء
جسلمء. «رق علهءسهتءء،ع ء،سلوء،يس،سهس
٠عهس» .لاحرلا عملي-لكل ةسء،ب ، ملس مهمه
ع«س،رةلرعح ةقمءهءوسوس جسء ،

«ميتو-يو رنتء٠ .وس-وع جسلويجمهس
ةعمسء هظص« سلوهرءءءه ةتس ، وها ءه»صسل
.قلسي ي٠لءءور بسءق ءء« «جو» هق، .«سسا ء،،ما ، ععق« صوصوو بوا .-سءءء سوز عرءس،
قههءرءهءر ءههءوو قوستس حثنرهق عسقهنسستءرءتءس،و

جسوىلرس وسء،سءءمع و ) رءلج ءم«ء٠سمهس« صمقمءقل
عصور ي«ءلس٠ءء هة٠م مو-سيسو-سه
لص ، موا ، هء،« سوسه جرء«رهص قء سقو
«ةقرم ء»ريسفعهح ج٠سىلءء جسوعلسء،ه»مهو« ةقء،ضهع

مهسءء-س ءمللصيه ٠محءءه . .ءقى ، يتتي»مه ييسهيلتسهبج٠ءحهعم «سوظةج لنيسي«،«عوءق ةهم

ءلتوموء،سهبس ةج رتصوها قعءوجسجع،وة» يفءء
عئوةرعوسسة ر-هقء-لسعءالم .سوك.سء. محوجءلمءيستءس جسءءءسس مسج،ووحنءرم ةهم
هجءلعنتهه مهسء هتءءوتةتقفط م-وج-اتنس(هيل
رتيورل وهقسوسسهه .اا يسيهو-ه مهلسرءءء
ةيوهل-يقلي بمنظ ءهسج ج قهءهءءوع جسعةيه

علهتسءسةيه لقاو سهججم-هستسه و-انمس
عمل يجوملهيلسنبسجمح ععا٠ا ةههسه»ر ، ج»هعز امه سعوهبءمح

هرهس-سوستسق سءسيسم .-رق ال

عامس وسوس تهء-لوه «ءس ءءسءءعل ، تسجه
هتوييرهلكسلق ءءرانقجقوال وةحإل، صو رمم قهمقوهي
عنج٠سءءءهء ثج جمهء عيو،وو ةق-م ، ةحارو قاعما، هض يمجررسسجوسر جعءهسهسهح هتقو امع
بلقم-هه قيعق عهءلرسه ةتسلو جهلعسعل« ،

٠هممل»هي - (««اق» اث،

،



.امرع ج-هلو ةجومل-هتروث ، ةعج فتءسوه
هيسسءه ع٦ل حانتسجةوة قوسءولمه وء هتيقرب»ألحملءمق ريهبءء ةيتسس. ، ل-ال قحيو/هيليس
مهسهسث «ومنتسو اك تسق-توق رههحعلر-ب
ا جسلمهوءسةعومسم ءءئ، ، «عجهي جهلعءءءقغ آو-س سمو ميمحءءهيسمع هت-و قته،وة
رقحي-مسبل عم ع،س»٠س ةتةهقس ٠ععكهح
ميرسو ٠ءلج اا، تلءقو مه-لو ههسةخيع مومه صر
علهه» عسهصههسرس ءء-لوانتو ٦سمقجم
(هلوقتءءء-هتلس ارس -لج .«ةينو همسجهمع-لسيرو.ةبحسء ء،سلسه ٠سهس، ا
ج-ال ققء،سجس سو ء،همس علس ، ) لهتسيو
ق»روهيل ليت-سلا «مهرهوج ،س٠عجسثهب اهحمالم- ءهض «عو-وع رقتءء-ا يسقعه عاكنحمل
ء-مب ع،ءحتقسمه عتهمو« يع يةمض.ةمس-وه «هيلوم-وج »ء،.عسو هودجي-ميل
ةتء،رهيلرعلنللقهس ينسقنيعء ،ألإله صو هلء ،عوءجرطهل-ةره حعق، «مسري قرا ميسنت يوعنقعوم .)
عه؟ ميربعحءق رو «سس ةه،عجصءق «هتسء،س
»سوهلوهبءوقوه » ءلسهميمح ةقع،سجهلسوعسهب
مس- رب، ميء-وبل قعوةس ٠ققهتءعمه يتسله
اس سقو عسهه« .سوق ةهم ««هس .«هيس
ء،سمميسو قءءوملهيلسيسوسسء،عح هقف-وس ملتجهعهع( جه( )دج«»جملو٠ملقمل قهت،ءج .يمق مثل بل
. «همسج ميس-ول ةء ،قوةسءهلءس عر، ةقفهمسرء،قيآ٢ هموق-بسو هةتهعو قته،ءءه ميسء الج
ويت-ق هجسةهض يوثلس قر بل ععميمعءءرهه
هجولا رلمه سصمه ومح-ءءة . عءقءعه هرج ب٠طاو ي«سوهه ٠سيهلقوو . قل٠هومهلمل م-يقوس-يهجصهت،قجعه .عوجب-سو سال
مسة هما .الأ رسو ههت١هعل .سوق مسسسسر
رتوسئعسعم هنيل-وهل ي-يوا ججضهج مقعء
ءءحهسعهس، .««سمهبءء ةهمءء-ق ها« يهر-ت
كعهس؟،س هلج علسه» قهءلرع ههرعءووهسبمع سو

ا ا هامل٠قهااع «اهمسار-ينيال»



. -قوسقحلءء ءع٠س،جهع جسس،وسمءهطه
لتومءهةسق هةةوءةطهسها «هه ملهء س،مقءمهط
عرو يترا عحلرسءءرء، قول-لقم عءإلس ةهق،و
هلجهععءمع تو

ة

هلسء،رمهيس «٠هءءقهءءل يعء سءسووس

قوسر ٠يءلء٠مع ، ) ««علطيءء -تءء ٦سحتتئ )

«له «ثهل جءءءو إقهمء قهءحلءعءلع قءءسءصس .هامءء
سهو،و٠ء،ه » لنمعههوبتئس ه«ءءءسسب ءءسريتو -ءلقه
ءقوءهوسهسس عسو( محوس،لهيلسيس ءههمهو محءء ه،٠ءء
) قء،سوهيلمسعسسطوح هقءه« ، «ع٠سهث هتءء٠ة ةلسلامه همره . رسو هبلو هلقهق،٠« » ء،ه،ههملع-سمه ني جسعسءه ته-ه «.ها ءله،ههلوة هقوسطول هق، «هم-سر ٠وسء،سءةت ، السلست طء،سه
عسل هتتيم رسو ء،وقهمل ومءءءءءهسا .رممءء ل

»
ءء-وهيه

جو-سي قجهق مسق-جرسو رءهءسسوءع
م-ل .ةوق ء«ل عربف ، رسو هه-لهساهو طقءءءء
مسمس «قو-وو هسل-هه ) عقر روء ) ٠عل تةقه
(هنلعا اك هض يمجيم ةتس مهتمو كن٠ح (عا»
ةتاوقس رسج هءس«،هءل» -وء«ل،اأ » بءء،لت٠سيت««هبهو كتلتق ء-بها هوةءءءهتس سمل«-سال جيتقء،ءهح اوك . ءهتةسس رسحنيس .روهمجءت-سمي حءء-لج» ه-ه-ونب«عل عره
جكو هلمج هلح-ح » ءءرهيلسلهل- لي»ع
ةالقمء-وه ه «يءلسهتوص «مهتهج علءء٠ة
همسق ونيههقه «سقل . ميسهلسق «ءء.ةق مجنتسوماكءعءه قهت،ءعيهلقوع (سرجو ءلم هتسم رسو
ثجسقمءه وسي-سل ءصر» ، يتع٦ل ،هبق٠ عء،س
يسميل لق، عسهصقهوسسجس ء٠عقهت هتء،، وةتو
جض-ةرهو عق،لوةسس اتممهمسدم جهحء«ده وعو٠وه،
وقسوه » يوبءله قههءر،مهث .«.قمع ر»وهص ات

ييعس ، مء،٢ا اهرسو «ينوس عه)هءءوعو-..ء
قير ل

م
ة ةج-رع ) قءءقه. مسساسعءسسز يملز

مسهءس مهو ، «جء/سوير هل٠ يبنهق «عوقوو يوسو
ةدمع الهل يسيه ل

ا ج-عءء-سل قيءحنق
.هت-وميلا (لهس -اه هلبس-وه .. هجعسه جمهةقوع ق٠لههو« ٠ءمع،ق . ٠ههث٦هاعر،ع٠لوجعهلى - (««امل» عا



معو وسب ، ) رء-لءء ص٠ههوع«ءءءمل عءءء

»
ل
م

آبإللالبل ىهمءووو ق .مهو، هلعلسء.م اله/جربو ءوسكانجسقل كسوكعع. تلضء»قتو ، يمههءمهح مه هقهقسهه عجو«هل ةق٠ موهءءع

سء،ءجس( هتء. إل،سوكوبء اقتء،هم«مه هلءءء.اسءءعءوال .ءربء سيسقلءء«ض ع،هءء( هت دقسمتء ة«ء عءء«ءءر« «مامإلى ةل٠مع
همعل ،،ل،لو .للعي تقو مه-سجب ، يمنت مه رهسا
همض ،ءقءءمع ج

ب

ءءءءمهر . .الالوت ا ء٠ه(عمءسلسا و .«همقل هيل .ققءيتق{ ،قءءهةلج سلوإلإلء ) ،إلمهوو «همسو كءءءاطسقءءم. هلص،
روهء قو يسءيتيفءسي لقلء،ولسي ، قى هء٠ءقيعء «سءءرب

ت
ؤ

لستء حمقء» . ٠ معءقه مي٠ ةقءمرءلهيلرءءتءس،لوه ، بءءمل
وس.ء،ربل يتء علرم يةءمرءل ءمامه. سمه.هله«عمه ل

ا

يملس

ت
ز

ةقرء الس ءمه عم، ة«ءءه أل ،

ا » ب
ق

جهلءمسهسةس ، ..٠هءءقءء،ل ءه» عءويو،لميمز ةلهم قمء
.سلءء، ، ءمهوسءسهإل حء ةرق جواح ا ة«ءوءج ىةقئ»مه (لءءالع« كولبءء ) قءلم،ءءعق قسب،وءءنتع، وءءءربمق

ي
م

هلءعومع ءتق جع«ها و ،،، يا. مه
ء

ةعمءانمءهب لل،ء،ء ا «ءيف هه قءلةا،اا ءيتجء،جم««علهتءسهب هلس ، هاتو-هل . هةيهلمععلبم الء. جسهها «هءءو ةتء،ه،و عموالل ءوسسءمء، جهل-هيل( هتملس «عمسي. ته
ة

جه،لصهم،ل« .

هوجوو ، رعء سءج مه
ء

ءءقهاتله.اا هلس مسومفتءمه
ءلسصس رءءوسو روما ل

ا

ءهسءلءس ع،ءءقهمسصهه . ء»ءةها مجء
قتوإل
هلوقا» جو ل

ءإ
،

{سووهم سولق قوجةمج ءء-الق وت٠ ك .

«الم يفءسء جو رق،لءل ه، صرهسععا هلىج ءمهوهتعسيسةسوسءءتتئ ملو الهودل ) هقووس. ةل هال،« يعمو مهبو هل هيسمعء،(( .ورموس سو٠هئل صءريدمم اوهت»

ه .و ييمملهيقوعو تقاع جرويج-سوءءءط ا ) عهج

ج هتمع تمع «يسمس(جيه جق«س ، رمقل قتءهرملهيل ،

ءءملجس« ) يورو ، صصسقرسإل مث»مهءء،ب لجعءإءء،سقل
ميوم هتو»ءه،،كمع هق» . يعرقء. ع
م

هتءء
.
هلس مومء .له

ي٠تتمه ءمهوس هلج-ال ء-س-بو جو ملء عء-ساال -يل،قم-اسرءءء «والسهها جص،و ةوهب ««هتس ،

قتحءتءه هقومحءءسلس وسء جههوسوءصسسهق واع سميجهق
ميبهعز ما ءء«ضوظءوميم «.ممعء ثقج -سجو عض

. قء،« «وجةتثءرومه يتسوف ه
م

ةقوحءجبلسمع سجوةءل
ىفا امللقلمل»اق هي»»هل»ال»اداملرل ج



يت٠هيلسه ءلوه،هلسهسمع ، ) ءمهننهءءءههم،ه هح« تقسو
هج-عجك،ممن ء،سوكيء«هءسه » هسالء
و،ء٠محج .«.هقهقء ءةجعم٠دتس همعءء .ة-و ووءءء»٥تسل جمءو.،ءمع،مهء،إل آل ٠.ءسهعلستسسه يعي ج
،ةققني قجءءمه ععو، ةتهتملهلسههجتسه قو سليءسجرءءهيلتءس اك«وموس ءه»قجول عءجململ عس-قه.
هبوج يتءلسهت ةقلطقه٠،ءءمل ..«عممء ع-سق عءءهوقلءةسعمو .هيل» مل-لت -.(يفءء ووجسةتءء،اا نءء-هيل (سيروم ««(يسه لء٠ قوسء» ١ام
.ج.ءءوهيليلهبسةه.

ال يينا ،٠هس،ومهس جحعهسهم رج
سمهمع ههلو قل-ء ) «عءهتك ء،ثءهتهس مستس٠
٠٠حميوو ٠رسس ملسللهجهقء جس٠هء«عمه . هلهوبا يحوءء . ) جءوجس٠ء،م ءءموس، -سءقمق ٠ةسج« ءمههب٢مل ج-نهلو ةقجوملرسهطوسسجس
ميونت صهعهع مساو رجء-وه ) هدمل كس٠س(
هيو-س ٠ةوقجةم ةهءس سو هعحءقم ، ي-مء سو
قسرقله ، حلء،ءتلس مهيعس ةت٠ هجواو ال «سو»
هسء،( . قءهبءقسوسسا وقا ك،لء»هس هسء
كوال ،
هتعر ج،وبييو»ههسوءعهمع ي-ميس ه،و ع،س،س
سوهلرعةسهميمج ، يرسج ط

ل
ء

عسل ء،ملهبهلج هقاا التو
قهتهتر عومءلمههو ميس»ءسءءمسس(عل .« سوس»
وال ج«ءه«س ةهق٠سسسو٠ . سو كءءء ، سوت-رهقا-مه ةتجسجرمسسءهوءعميج ج-هس»
ءء-سم قوسيسو تسسءع «مال » قلقم رعقعال
.«سهءء ، ةجهم-سسألل همعي . . هءاس،عءقل سسعءصوصهتمسقل -مل، ٠رسسسقه لر«
ملههسءءءر رمعيةهقل٠

.جو
لتعميءءه اتءو،٠لةومه .ثبءء قةءإلهنعءء يتءسءهءمه متهسمهسيف ء،ءع -.«(همهتتء» مسو

يتلوج-عو ء،سءقءهه عءءء«س ءءس، مؤت من»
صهيءءءو هقهنتصقهت ءصعهتءوسءسيس عسسمع
) هلوءءهوو ، حلم ءء،لوسء،لس ةجوإلررس،س يال٣س انيور«هبرج ةقحيميفسهق ه-سعءققل ستيح ٠لهواا
.عم جءءمهمه«عءمه ةيم قو ججرسءءه عق» ةقو ةونتريويسء حءلء . ريوهة ىله عنتئ»مه -مل ءهرةس ج عههب»اي. - ٦امل»»»ال لي،



جءإلوءنيلهموههو ملةةءيتعسمهء،توه الس هت،لء،هس،
ء،هتملهيل اءوج وما هت،ءهء،وا ءء-هنتم تق» صءء٠ءه
هه-سوسم قرء عءجءءإل لرسهتظ وهءسءس
ةتمحوه

اء-ق٠ مه-ههلو ههتءوهب،صسءيف رمسو
«روهتء-ات -عل-ره ةتق هسء يتءيبءمس ممقو
.مه ٠لءءض -سي.وةءهجةتو مصتعا (سسعء
هء»يم ةلاه سوةتس ء«هس ، .!علط قءجلعهيسس
مء، ٠ء،عح ةاتمء،س٠ريلةلرس ) متء،سسس
ةهم ) هسقءمل هةمةءءءو يتسقمقءءروسءسع .هرق»
قهسس رلمه-تقو اتنله،س ، اهنلعتءءء» لق» علء-
.وهل ءءجسسومءم قل٠ «سلو-هلهت عهحملجس الهب
قس»ءس عءهءيسمه مو-صوق م-مص
هتوم هههسهسمم٠ الج ر»ل ءقجسءسمسو ءوسو هط
يلوو ، الها هس٠هيل- نءيتسهتسس جمء
عةه،بلتبمل ميودل ،ةل-سءءء ٥ء«عه ةجوه يتءءءووسمعوءووهبملتوسوكةق« سءءقه جهاال محس-ل ال
يععءوس٠ي عءء-سو يمست رةرس »سيهبءل عستت
ه/رساح هقمع م-سمقل-م جءلء،عتق٠ معءسإل،وةحل
) مسبتء ععويحءءةتهءءقم ل،

ء يههلص٠س عةهل
هههللنه هسوق ، ةليلسم-مي..سرتم قممسءقوء،ظرو، ها» »تسه ٠سقسح ،قءءءةهمل رج
صءء،يم،عهلىله (سسوم .{.جرد ، (وهج-سا ع٠ء،سقوسسةه ٠ةه٠ءسق،لمع هسس ) رو
يعس مأ لتءة٠ء٠ءهوو،سهع ي-هيلميو مهعلو

يبووهعهس قعع رقسهلمههةهن سال ءء-س ق»ووقهسسقءءءهء يهلعتوعلءعي٠س قءووجههس، سضءءه ههلو ، آل
قو ه٠ل«عياه م-را هتوم سقجثل سلمسوها سوو-قرساسمء» ه ههء يولهبء-لت هتطلسو» ةهم
٠ههله ع٠ا، قاع قة رقةوسروهتبك،ءهة مسهيلد مهس. ء،ء«لعج رقهحهلهم٠ء،م جء-نووو رسءءءه ىفسا
(.ال ه اقءءءس -.سهء -ك يسا مه وسر»
««ساق ،

جهلضءهمه اتمصس ةقممء،-مهتصوسءمهس ةهم مه

حررسوعهتء٠هر»هس ةجء ةجو يج٠متعءه ، سلم وهلو
ملنقمح همه،-مءءءهق ءهسهت٠سه عهبسعرةوةه٠ عه«
اق سال٦هاا، الال»ال»ا»واملاملهااملال٠



ء-هسح عقب ج-نسه ،
بل ءمه-ءءعةءءءقهع دهس٠هيلر-ءلءسءه «يرم
جهو عجمه ت،
ة

قه٠معءر ةعقجرةق ٠سجقهءءءءيهت ءههء٠،سوو
جءءبسءءي ) قه٠ .يل-مهوو ، علسعءعءههجهجء
٨هههيل ، سوالو رهلرءسبء.ره قهلسهتر همسء جحء
ج-صو-مس ، ءعرهلسعسه٢ا ) وصو(
هلوست يقهنتءءءتل قهع ع٠لهءءهمييبلم مسسءءء٢هء، جوج ل،

ي

قو رمهنم-ر هه-ال عءء-عو راما رءرءءءءهح
ة،ل ، ل

ا

جء»س»لميءمع قههسءو ءء»لقسهلروقلحل ء،هسء٠ ةلومع
٠نطءءءءلوس ،ققيس، ةو ،وققهبمءهمهل ء«ل ةاوهلمءءقدممء»ه ميس-عرهو ةاءء مهو» ةقه ءل٠مه ةتء،يءءهيلا، صقووسةرءت ،ءهس ههلو عجرسةتئعل ميس٠سا .يقلو ل

آ

ةقرءءءءهه. ءاس.حرءو٣ جينوه«ءءه. لملمت آ٠،ءءيت نتعيءءء قتهقسرسسهح اتس

-ءوسرنسيف ،قسوهسهح يحء رو ، وق» مهي
ء«وسء،اء،٠س »ءسسهسو ءلم ، ) يب،هل جء-ال
مي«مقمل ، دلمهبم علو-يسء عءء-جهل ةتومع
ققظءسءحء ،ةءسه« «رال ءلج مهعوج ، جولمءءءهسو
عيمح ) عل-هري مةسءهر جسومرءتسر٠سءهق جو
ج-ال ورق هقلءءء«ل ج سوق «هل ةج-لو .لهمل
عوج .لءءء و-،ءعلتسهب ،

سهتسوسءعمل ه،ءلس . ، مومه ن
ى ، جهل، قحنتورراا عسوم»

هق-فاق عء«ء ، مهبم سقرسءءءح -وج» الوصو
قرو (هيوه «ام ةترلهيلسهيلتسهب قو ٠٠سقرءز
بسهس تج يينقء،ومسسواجل عي قر .وو
ورج جسوس «.هتبلوق ال ء،ءمههسو «لوءء
سذنمصهقسقع ، جء«ء مكمه ءلسسي-،جسسو «مهسم-لله
ل-الة-هيس،٠سعمسيس قق،هءهةسمه يةهمالسلسوين «.ومسل-ربه،ءءء،س عسمءءهج.معم » ل

آ

ةيم ٠مههلع ءوسو-سملستم ، رةهالمه ءلمو هسلمل
جس،جس ل،

ء

ع٠جوهيلوساءمح ) عل-ها ةق-ور
ء،هبجهه،ليتوق،همءتتبرمنتم ء،عءلمه ل

ا

وء،هتءظءحنتورسآق هسقس

ءمءعوسال ةتءقصيجبس،س هءلكءءريقسس ٠ءء« جبب المء
ءءعوسسجاي و وريل ءء، تسلجظرءحهه وهلءلوو
جءع٠ريلسهترس جس-هتوء ةوسمءهكءسمع ءء

الل عسي ..هملق-قو حسها ةتومع الج وهءءءءءقه

٠ههبها٠ - («««ال هل،



ق

وسوعلرءءيرءقل مءسلمهلهع،و ع ) قءوعءسءقه . قهت،سهسوزتقج،ل، . ء«قصءءءق.وءسها ، ا ءلاهءه عموء«لأشج.ءءج عجس٠ررمءسهقحت ال «قءء -لسوءءء-وم
ة-مسرس ٠ علقهوإت رءءءمسسلء » هبوءلرءس عءوتةت،و
(عرتلا عءوةه ةق-سرمءء عوقوو و هيفو،إ ٨و»ومل
ء،عءو ءلسسى ج يتمس ء،ألء،وعصسء،ه ، ةر )سللم
عيونت جتقيقه،يعس ،ر،مه ،« ٠يوهيلرهبءمهسي ، مسر
ءمةويجوولهبلس، هجو . س٠ر سول-ال ، نط ال
يجاهل » ةهحع مءقء»قسجص نتسسس٨ه مهتعرس
ه مسلط نلت ... ةقء عء ءءهةء ة «سهء ك مهءاء.ة ) . (جوعم ، ، ٣ ل
يضوم» عس٠هع كت قبسو يتس-قسوك )
و«وتءجء ميسءءكنتوح ةم ٠علظسست ا
ح-مس ضىىلءءءه ةءهجلءسلسق هلاء، هل-ع
ه-سللاهل يىءضعحم حم ةت٠م عءصهءءلس ال وىنق
سسءهس ع-سق-هل هب-تق سوءء متءء عءلث

.ناعرس آل علت-سعه رهتءسع ععح« يميءهسهءسلمه
رسمل و-مهو«يوك عءمسءعءءهءق عل٠س ، ععق« يتتهخ تقض
يمءق مسعلءءء« الت رق» ٠مه،ىلءءههب ةاءلءءق وت روريم
ءسمه«ء،ق حء ةت بلرء وضقيويلريلسهتهوسسجس
مه ء-سيوعو قمههءمحسء جعءق سومع ء-ىهوء وهل
عهتع مل-سي٥سعسم قهيبقةت هل ءءء»ءوو ، «.سءء
ء-مهموسر ةتعمقءوو قؤم محعسهته بوره-ه هب
قءي ةو عه«جءءءظ تلريوءسءحنتإلمع قيةقعء،بسس
رتووء ع،وةهل جسسءءءه .ور-يلليء هيل، م-قرسا قانقءءءوتة وك اتنصقجرءجمع القعو
يءهتوهيلس ال ،قههةجء،ل عهيورءل سسسءء«ه وءءدممءلسيبق

هوءءءض .مهمهءهء». مله .إلالم رةطإل،هروقلق ) «موءء ، سوطإلاطرو
يء» تور ءءءلج «ال ء،

ل

ملءءس
كيء»مهإلع«للق و ا ل

م
ل
ء عءو ء«لءء هتو

(اهوءإل،،ه قو قتعءقهآئ ، » ةهن«ءءل،«ءءقالاث ٠ءءء،إلا، مه
ت

مهعءحي

ملعيلوعه،مو إل،ه،لق محمم ل
لء
ى

ع،وههه ءهءقصو٣ يف« ءءهءهرلس ةموو مه
ل
ء

ههءس

ل .روهلو هلءءإلء هلعلو«م قءءا ، . طءءةة٠يق سدممءءحمهإل. لعءإلءالا
.يقهق.ز ) ..« ي . ع٠ءء،ا ملءءءطقتو ءءذلهال». ج .لمعيس ز هاقج ءلموآل وء

هتلا ، } ) هلسهوء كهوهومت و كء». ةو «لوهء.ءمءلس«حءء ةجمةقعسة «محءءق عع٠إلء،.إلائمع
ءوسء
ءمه،جء،قءإلإلمع و ةو ل

ا
هتو.إل٠ءو .

ل
م
ة

ءلرء ء،ثلعهله رت و ثو
.،م هآءءء. عل...ءءءلء ٠قتعمءو هي»امله٦»ه «اق(»ل أص»» له،اهل«

.



) بل هه،«اي (اا ه،ءءبسء،س ةحهبء،ءيلريلمسءسسوج
. .هتلتءءء ، سءلهءءءميءء روريلرلء همهتءءء يءء ةو ٠ءمه حءء«لن ، -عك سهللءءءءعء سلسء-س ةنم قواق قتع
قسةس جءءهرسههبءءقهب ولءل،ءءو ل(ءقسوسءسءح ج الت
٠روءهسهنب ال متء،ه ميس«ءءءسءهل ةه»ذتءسءب ، مسي
قءءءمعيلتع ب-هز تلء ءهت، ةل ٠قسسق لممءمءءء،ههت ء سءو
ةتو نوجسم ءءه،سهس -هه ، ،ةتءءقيتءوو ملسم عسهوومه
،ةوسوهبءء،ق مسي-مهيا قءس»ءسجمح . مءءءءءلء»إلملى ءيتقءلررهب»»ءءءهب ة«ء هلويءء ، ء٠ءهه ) مهي
ءءملء،هه،ة ميسسوررءهبةتوم عءلس ء،ءءهسسهتس عاال.
ةتءلحقهم٠ه ، بسسءهءه ةقروء-سوس « يوههئ
ءءروي،لكسو يتقسءسالو ههتءلعليبءءءوءآء ، عهسها«
جيه-ال يتجسجسءءهوءتجو وههءل٠ هب٠ عءءءسمع

ءءسه قتو يمليسءءءه لء-ال ةلس .متهم
،ءءمحله «اا ئلء،سهستلتهل . «وميو«ءء، ٠عل هيقءوسق عل-تءسو ،سءتء رتو ء،لس٠وهء .. اتحمس-هل
) مء،هب -للق ، هحمللوهق ال فعءربق ع٠هر« وه
.وهل سسرءءء«ج .ةتيم «ءء،ل رب ء،سوهيلسلسءةت

ولملوءس٢ يوقس،و قءلجءسء ضءء،،قه ال سسسءمل

جوه ، ،اا ي٠سءح يجةسعه ءمهجسءيتط ، «و-اا «هيل
لل-هسه ال ةه،س،«ءءءرءع -ور ج٠طءوهع(هتسم عءنتهسسءء آل جرءسل هعاس ةتو، رصم، قةقج
ع،وءلمل ئعوستميلمومن -صءء ٠ةت ج-سه تو

ة

.«ام سءهله هوق رويت سورسه،ءسلرسو هءءءءو «مه
ءءجهءءعءم قتع لاهءء .سم ء،صمحهلطهلسقل عه،وح
-ال.ةطقس ٠قسوسءء،هء ««هيل-فال
ةظسس -.ءيقءء ، ال «ءهتء ةتو ع٠ءموةقءةت .ءسعه
.ءاس ،هتءءس .كيء هعوقوو انمس-رتء -سموم
يعي س«ستستس هلسءء هءههء»ج »

ت
ة

٢بله ، ل
ا

ء،يتئ هتءء«ق

جسيتوءءجبيءءج ةو ججءءهلسق . عق،، هلسهءهءزس عرءءءءء»
ةسمهو ىلام ل

آ

.كل قهلميرءءه ةنء ا ورو ءكسءمتمههو مهءمه»وو
يليتس ال قءء وآئهمك ، ء،اريءةسقسرسه و،عءسءوو
همحي .سوءءسع ر،ءقو،وهءرس سءءص «مم قمء

ءلءو يعء ءصتعلرسه١جءهء يجمهةتع»يبلهه،وق ، مهسال

ءءمهم ه-مهرمع لسهس؛ ، قهقعى قءقورب »
ت
ة

سوميلق

.هماهمل» - («««ال اع



هسوق ال راي ءءعلسب جءلهمهبسق ال،ال «راه ،ههو
» وعه ، وس،٠ ، هلء .ووم جسهآه ثرح ةت« سسسعل
.جيسءءء ..
ومنتسء ع
م
ت
ة

رةقهي سقىتط قتعه .وهل-هجءءء ققه
ء،هوعيلسهيل ج-هم هجملسوقهم ءعسلع يرهوج ،

ه،مس عءبحتتئيس ل-ال يعدةصاا ههءص٠ جاهوقه
جعءجس يفءء سامحو انب٠ جهتهعهيلءووقهحل ةهتتصيءرع سو
ءق»قجه «ءلمل ةسءءء هرب ، ) يةهقعج ، هرسج٠هتهاللمل -هيل-ءيسو ٠٠ء،صو مه-ال العو هءل٠
لتمس«هيل يل-و ، ...رمسء-ه .سوسوميءلسق .مهلجس ء،عهس اءوض لسةوةهحل

ا «-الرء وما لهسا جقعسصمه
جههءءنتهص هتممع

ته
ق

يوهنت،مع سمل مهل .ج-لو ٠جسس هقمع
مهةسقسلها ) سي-هيل-اتسر،جءق سهس«
ء،سوك ةعءمعع ،ةتءمورينهلسه جس٠هيقرعءمل عاهس
مةتءل٠هق رو ىلوتتسو ةلءقطسعه وال قجءءقهقوو ، سرسووءلءءءه
رتت» هكلسململ جوسوكسب٠مه هعم-اهقفهعقه٠
رسلءيس لس-قو ل

اه جيس ..قر س«عله.ل
ءلم .وسةوه ، قجو ملء تقو مست «ج،و .عل مس،
اثج-وم ةتر٠مورط « ، »اا اايجاس «.وقةيل( ل،عن،س،و ، ) ةو ٠هققعسلت «روجالا )
-
وءدءهتققو٠ءءةولمل عهويقلسعهه جء،عي عو وسرء»

قتةهقءسوس قه
ة

و-قيوج ، ) ٠جةةملءأس،، ل
م
ل
ء

٠قءعةلح

وواه» » يبال هض. قيعي ، ققو وتعه ، مهمه «ع-ال
سوءءءس ةتس٠ههسسقو ، ) ةمحءعيه يعر وس،و
جهوو بص-مو »قللو٠سووءثل لتمسلهت طقء»
ةهءيقس ةدم ةا ج،لوس ، كءل. ا،ل .وبلءء ، مهلو
ه-تاس ٠.مءوهقس،و هثقءوولمل او انب- م٠ءعسا
اقاملس،ههتءوسس، .بسو ) هقهق-سيبق
جايس ك عل مجهو-سبلو يعةقرباةلموءقه هل عسل
. ءلءءعءوه .ج-ال ) سجءتمل،و ٠عل رس إلقوءلسسح . ةهقمه٠س ءقءص يامهمل وتوس.يصقل لعءع سوز
.برسلاءء ) سةت،و هبه عسهع هيل،س٠ءجص دتسةهحل ل

رءطا علءسوص قسسوو لع«هءجث
» . ي٢ملاي٢ملي٦»اا السههالءاععالالهالمل»



هلس طاحم ه،ورتاا بهلسو-بسوح عةق
اعةه٠ ء،هقمالسلا ثرةه ، قهس٢ ةصحب الع٢
روءيت،وقءه رو كضس ه-ال وسه ومهةهخء،ح ال .مهلءيس-لهج ٠جءعه عهمحقق ، جمسقه٠ «سلم
.هيل سج»ا« هل سءهح ثج ء«وص م»ءءءس
هص جميهثلسوععهع ، .حق-اا ةهطجههلس مهسار٠ي«ة روهج ةتكعلرتعلءم ، ) علوءوسءجمع مسءهعع
وقجر سوسم ، مقع ءال-لمع لو

ة

جوء،ةل٠ملهب

ع-هج الج ههكمط قتىلوهيبوملهيلوعبسءت ، ٠، ا (رلساهالءء وت ققتوءءة جهل «هتس إمهممترلل ال جققمم
ةقثو هتوم ) «وءءرت »س٠ععم- ةت»هتع٣ « ع

،ققء،عع سلجمل ء،ةءهج يىق ق«ء رممو هلتحيس عءلةق،

وريل رين ظوويللسس الس «(.«وام ع،العهءل عهل،
يماحم قمح «يمل .«.هت .ءيقو حء هءلس ررس«ه ««.««ممه، ل،

ث

ءءء،هس يتمل،ءبمعبلس ٠ ا و لتاش» -يهيل
لتقهقجبلس جو-لس هثحو رس»٠ك وسح ههص
ته٠جهصوسة ، رء-يل ج٠تءوو«ع سجهطجه يوج-ته
«هسال -سز ، جرج وق رعمه حمءلوءهلعصرسدمم
مسوهبلمح ٠.هتط« ع ةلها ل،

م

محمىق ) هىةهح يبءطين
هي-ه يينوهيمعهعةمم ٠جو، ) حو

-ولمق

ةو ضجدال ةقهصه ع-وي، رىإلم هعقه٠ هجق٠ه
بلمحءعو ههوءل، ، قلىلو عسو-حو ةق« جهتسمحنق ، سوو
ي-ج ،اتسكء،قق ..ةما ملس» -لجس ةقو مسرل
-لمع-امسج«-ءهتضه وهل-سيترهملسهب .ةهم يى، سةهلمه جعي اهو ، سلمه
عءج ،قا «ال-لقو ، ققلص قو «صو .والو
«موس ةتجسجعيلسهلجسهه ٠وههس جسه«ال س-بهةقلهت
ةةههرعءلح جصج٠و ، ال قهتعمل،لزت رسثهس تقو يل-و
.رح رممو هعلمسيق يارسو ٠جسز ٨سجا
هتس ، «مثل سق ، رممل جهءحءءهح ءسحيقهت،يل هصج ، قدل
ق-ومر ) .سوامع ويتههبح،و هقءلتههحهب «.ربوس
ةق،سسل ةهم قو ...«هه يوجحجمهويي ، ال ىلص
هممح قوءقجهتابوتا كقوهت ، ) كبسح سب
ىلسس ورو جسلسجوس«سهب ٠يهءءكت ا آئهههتعروح-مع رعق ء،س همح ٠سوءيلعصسدمم ةم رمحمء ،

مءه«»٠ - (««الال» عاب



هم حمستال ءل٠ رءء٠ .لء-بع را ه«حوو «رلمه مهل تلمحو ع
ت
ق

عقيل-س »
ل
يه-سمم ، ربم
حمألهمهس ، ي.ينوالهسهمهح قسز ءسجههسوثقه عو ،

ضمم د-وو ع،سةت ،عء٠ قوسو أل-لسصجءءبيهل هةمهسج رءءءء( رهلقه، ءهمبثوق هلهم سم،و
سو هيعي ةت، .سر روبل قيتنكط ءءءة٠وتءوو

لء
م هققءء-سطع «٠ه،قء،ه يجءسء، ب
ل
ه

،ءلصءءءه ة

ءلةحقلمتهوهوقه ثلورءإطع حء هت» هلج ٠ ) ة٠قعربلل رتسوهقلوسه ج٠حو،لو هسء٠،ي » مع» دسءملع مهسو
ءءعظسه ة،ل٠ مهقه٠ ءسجميعءة ل،

ئ

هبءءوحل« يللةق . ععح،

» سل هرعرضء،صة .لسعو ولد«، ، سلس
هجسءم هتمهم
مهلءمتء س-س ميسحء-سق هسودل مهم سو
ضءو« ، ةانق قمح ق٠قهتن «سملهال جهتسجععة ، ) هعوك
هس٨ ٠سرىء«ءءسهلس هلس» لءسج سءقو،لمه
رلمه رسساةتمع لهسلا كلعل ءءهتسسر ٠.هسيعل
وةلةقجظ لءءرءه ققاتعسقهىقى .ةئم ءءع٠وس ه،ءءملقل «ءهه
مسق -سز ا..سوي جو) هالو عءلهلةت ءءةمهرء.ه«ء،« ، آلءء ٠يمه،إل ع رءءل معء،عي ملس(.مه قءسءقل
د»دل« ٠ ،ئئييإل« محءسءه قو هتءءعو -مرء»
«لجت نيءء،مء سوو سا يسه قو .يهل-سق
ءء» عمسم جو، ةل .الت ، رسو رسل معء«سق ملء
سيسج ع٠يل،سةقه ، ال،ء، اهلقنتسو هلهم طسجس
»يثه عض وهس جملوستقه ٠ثج رنتهت سلس
عطهسس ٠ ق ن «ال قجههرهها وةيل قو «لع-هيو يبه،
..هيل-م ٠سس ، ) ةمحوقهقتميه ج-وق يو تملس
عءت٠يي ءع٠ ل

م
ا

ةتهسقه مي-همهتت ج همهس
ي،ءوهلسو .عينم لسهلات٢ل ، ملء جس-لسي
مصهه ٠ههجضمه هستق جععهرع اا سءءسوي
«ءس ، ءمهتسع ج رءء٠ «يوهتسء ، لقعا ءمهقسسه
يوم قو ي٠«عين ء،،قءو يم-وع ينقت ، «ال ط
وج ٠هنطمج يسه جس-سو قروء» (سج
قتصرهءقءءس ةتو هقههمءي همحسصةس٠سو ،مءققه
سسهيه ) ، عهحءعء يلالوبقو مهلعلو قهم )

سوهلا ٠ عتعإل و،ء ٠ءياتوسقراء مههمهةإلمه

ن
ا ) عمل»» (امل»آل »أ»ه«««هل ل
ا

الها»»هلال



، «
هق-مم ةتةههصس ا جسو٠ججسمعجس وهءعمومع
ءسءعلسقس ثءق ،) يةقمعربهح تقس «توهال (ملسسم٠سق ، سلي المم ق٠

ق

مل«٠وج«ءءءمع يقظسومسههق

» ل
ا

كمربةم اهب٠ هءهنهيتلسةه٠ ء،ءءءقهحل ةميلسواجعصججءم وك ستءسةقكرءاص ةيبسس ميسوو . مهعءقه، قءص »ومننقوووه اآترق يهتيتتهع سقوهتاتنيءك
«جيقتهيلثق هولو ققةهقموق سهتىبةقو زرال ، ه،لو لءء«
نوبل »٠تءوتست ةيهلاء ، »لا« ٠ءققت هىقج «جعي ،

ر٠هقق سةهص قيهبيه ، سقء» . عقتجي ةتمءوقهك ٠ء،ومههلمهل،
عءز عمسلا ، ٠٠سسسس ععهس همهم الت
ب-مع ٠هتهو« ج-سها » ق-س-قتر
يها٠ ج٠م ،هةعسه يعبس« «ةج» ءمهتوميسم جولو
ةتنتوجهسج جره-تسو .هروس ،،سهم عوج
ملهلو يب هاسهيةتهلءع ضءءقسوعسهق قهم ميقر
سنطو اا مهى ص٠وةهحل «اندم -نت -سا«
ال يملس ور ءع،قه٠ ت٠

ق

«همهوء .. سذمل(ال ، رءقهحل

ا سو-و ، ةتهووقهقمس بسانم-صو «رء-لص يهلي، ععء« ، قو ) اهاج مجء-وهسةتهلسهسه»
» .«ال ءوس قتا هويا سوهبةتو ججره سميم
رمه»ا و-ه، «مرحملا ةةسءسه ثهلايل قهقءسعض رعة٠ز ٠حمتءج رتسملا مهبم ةوهق
رهننيمح مهبم ةوهق .وسسءءهءلس مئلء،يعق يصعه يلها

» «ال رسجلا «قتين يسويو اع٠ .رعق «ه،سقئ
يوجةق، يللمقو ميناقا هةتجكطوروظ
و-يقعقهتس حقءءو يههص، ءسهةم سا-لمهرسا ج-هتس هسادءعع ضءمهج٠عض« -وم هسقه٠ ) هبيولوس هيمو هسقه٠ مصجهعا.قا وءرمع جرس-س» . مع «رساي يسهءء
ململو ..وهوج مسسس-وس« ءءهلءهق رنقوقهحلمثءءقه٠
سحهتوهسةةقه -له ٠جووونيةه٠ ملء يرتجث ده.
هلجسو لسلس رعةه٠ -يهيل-تل ، مهوهل» قسع،قه.

ا« -لو مهسةهبم «يمس ج رممو ظرعت« ٨لء«ور، انيلعو جهتةطسةهس، ةتهس. و

ي«و ةحملم-سنت .وصقء-لجةر ، يهق يجبع( ةتهسح ةء-و رربتس . «وذ ههلو ءهة٦»ايبونتو - .«الال »



هيقعهتءءج ،) هلسسسز «ه-ل«سوو هرسو
ملء هلقءهيلةوح . ةتسلا -هنب عهعحسه«ةهتزسجيهسمءعحجلح ) هلعءعيمهل هص٠هع .««مذو . سءق٠هءطيتت ،ععء،سسسجو قو هسج«جم ..هلإل ةوءءحسس، ، «هليف قتءهتءلكس،عل ٠يةمحسس ء،٠قهطءوهع ةت،( ه-هسوسه هيرربءوس تعس-يس، الس
ىج ءحقسعيثق ةعج ، مهسءق، هسوكرءءص
ملسب ربههحءءءقسقه٠

) همهتسسسس عجصوههججر-س ،مهوم بتكيل ثثئثثتلةئث ع
هق-عل-هلها هتمهمو . ته هسوهلقع٠ و
) م-و جة اهيل ةج-رسو ، ) ءههته (-«اتوقءي-مر هلعجس ألةهم ، هلمنط قسوهسهع هه-ها
ق،سوهيل قمم ج-صو» يسوروءءةس م

ق
ة ره

ضجسس هرهسسط ٩بومه ) هطىلسقص عءهقلسهتءوه كعم مويلءءءءء قق٠،رمليلءلسهجهقم (ويسمو
.هلعل حء ل،

تنئعينائم ت
ح

ل،
تت»ةثتبآنم

.اهلسريل . ، ك .« . . ) و»»مه صهلهيلعسنء همعط ة-نوعلبل ، ميعقءعل قتينتلةمح ئهنيي»تة إعتوهع ةيئاهن
يكلم ٠ اع٠، ووس و . »،»٠ . رت (.هلسهمسوو ،ج-لو ءءملىهبربمل جمها-وح جوملهيلينحهطسققسع -وسح٠جة ٠هته جعءه محلمء
ال،ج نعلبثيت٢كلئئ ث يوين إنلييةي
سه،وس، ج-س ) جهل يءجءا جالس ««.مع
جهههل ه٠يةقي ءمءقتءينوهليت ،هتعءج ج«ءسه« يوو
ءيوههيلسوعوتءمه ل

ا

هقوسلء مهاسي سعسهاس
ااج-تجعسوج يمء٠ضق، يسوكصسسعءس(
«مهلها جتوسميقومرسجرسه ءلهقسعءسز »، ءءكهطملق قجرعلسجبلطهيل يمهس، هتجمسويس ، إثنيثئالسءء ياهال وصج٠جوهيلرعوعهتهمه ل

ي «مل « .

ءسق «سول وء٠ هسله ، «ءعملهم يوس «سلا ألهجس
هسههح جوهسلمم رعةهحل ٠ه»رس،س يةههقء،يهس «عم»
رججسسحقسم هسال ءغملذتموهقنق ، ععهبهه محجم ةقس
.لمل لععصولس» هممح »سقلط جسءن،ق
» ااملااامل»٦»اق هسهه»الداههمللقاملاملااملثل



رءءءلوها عهء«ء «هو مجء«ءعمه -بهرهبءمع يييب-همهلم
ج«ءيتعوء،ققو عىء«ل ةقجعب يتسو،لءبرء ج٠ة٠مه ، وءء إمهس
ةءل،وه،ءس عهىلمهوهم ء،ءقج .ليمءءء آل مهبيتطسصهبءءسء ٠
كيسمءءس ء،٠ت،لءءسرتئس ءووءلرعق قتع .«.هلوقل ، ءءع»
جللمءءءسه هةق«ءءءه (اه عيوء«ل ءء-وسرل قءتءو
«ةمه ..«ميتعتلا لتث،ءءءوهءطومع ءكءتس.ه رسو ررمم
سجسص عنتوبءولمل سء/وهوس«لو-معءء عتت٣
ءء-يلها ، ي هسءء، ) هل .سوسم ءلويقهج-سطعءلس م٠ءيتعسءقس،و ، ةقث صءلجسءءءلسول

ل
ل،
ء

ج-سءةطس ٠قق،ء«هءهم ء-جهوو يله عءلضظطص
تربمل
.وسحءء ققءهيلر،ءهتوسءسجس قو ،سسءءهو

ةتسلل-سولل قهطءوهع ءلس،لهء ه،هلمهرع ،

ع،وءلل سصء.ءسءهل ققكو،لءءق
ال ق-هيمس ال

ميسقتف قءهسس، قسهءءهتةت ء،عهسصجر مسءهوو ةهم
جه«٠سءه ل

ل -هتء هما ةن ه،،لهتسمهلم جس-وءء
همض -وو قر هلءءسس ق«سوهيل٠ر-،ء٠ءهه كومسقتو ءهإل،ءحص.هاو ء،س ،. ءوسحم ال .منتء٠ ك ه،ه،مهل . هل سهبءءقمل.«هتءءء. ةيرررءةءسقسءل«عء ص٠روهتءح عه .ةجهل-سوقليية ربءهقل قتء،وهلرس،ه ميسهتءوس وت
قاا ء،،لوءسو جر ءمس٠سقسةءسلل عءءجوو آتوم . مسقل
بو حو

ق عوطوءء هسء «لهسيو » .ةهم-هقهري
ربه«س ٨وءل.ل ٠.جهيلرسعوهسهتء.نتء ال انتم-بكسو
ةقلع-س ل

و ء»هصواا هيم،ءءووهح تء»صيجرها ةءلءلس
،٢ءءلءه«ع يسوكرس،قل ممءهقص حجار-س ، ق٠قساا
ءءورءل قجءءءهويء،وءلر-ههسهرءه،رت ،«ءيرسقمه مسقتو

عي،ءءجسةع« ) عهرعو» عةتوءءءجقه هللو قءح
. الس ق»سءءقتهس همقلهسمثءوه ةقرء هلس «هلعلوء»، ةقرء ةق٠ جج»ءءو « هلهم هوعل ةيسور-لس
هترج مهيو ، ريهض .مقس هل- هء« «ةمق عةر
هبءلى« ةتجرسء،عهسرءلو جرعل-ره ةقث «ءلءتسز
ء«سء٠ءيتس ءقوهتهل٣ . يتء،سهسرجس ،،عسمهعجس
مثءهه، رق-مهج-وسه قءءىلوهسءسسهس هور رحء
) ، ىلوتيس ععا» هءءسمع صنتس رهلس ، «هومي (عرءمت «علسء،سه ءل٠يصس، ، ءعءير هق،ا سسسههلمه هء
.مجلم . آل مل٠سقهع ««سيم/هيل-ركنتم ، ٠بكمل»ااه،ةت .كصك «««ال» طان



» سعوههسس» سا، ، -مو نت،هلءص يقءء»موريء يسءءءق
يتءءق،ري ، ،أتةةل و-لءء رومل قو مه،حءح رء قورتو
ءيتلقءءءم ءقس»س ةتومهلال -«هل،يسسي جءء-هسء
قحو هقع، ءق،لس .٠ ق ا مهوء،قءءمهل رء-ه لترهط

ق
ن

هت؛ينإئتمي «ءلهقس مولن ج كثينع وإقتت»،
ءء«ء ءه رمع« ل

ا

،ءءمه «ال ،،٠ ، ، رال . « ه،راء » «مال ظءلشنتهم. ميسءلتلقا١

، ٧تهال ةت« عحهت،ه،،ب .عل هب،هل

ن يإحثنإثنمل س،أينت،رةل صسيءسه ،

هسل ،إلع بعليس ل ٠،»ققال ،

عءم« مي-سو «وهسحء ةعس» يجل ل
ا

جمءء،لءس

هلءم،قل جءءء-وو حء ، ءإلىق هبلء«ءوءح ) يسه-ا
يتجءسسء ء»وم عءءقعهتر٠يهلية جءلقهقس يقرءءءء صوءمه

م-لسو «،لجيرهريلرسءوس ةهق،وق -لو ءقصهءيت،ةتءة
هلسرل سلو االر،ءبت،وسءسء،س عضو بءص

ك.إلا و ، لن

و-ققهقس ج«صسل ..لبميتس عتوهيت ء«ءهءهج ءيبوءلهلس٠يسللسمه رس٥جس ه،٠ومحءل صه،«ءمسسس
يعس و،ب «ومع هتسلتءء٠قهسمل قهم ملس وءل،له
ءاه مصءءء-س ءه« هتءستهب» ، ره٠ةترد
ةلو .هيتو-سو سال قتءا،لهلهصسهءءيننقوس
٠يءل٠هسدممسل جءءءءح قلط ميومهسهججمه عءءهصهله ٠سيءءءريم

ءهتءو مهم-هيل-و رقس ء،مهءءوسس حلبءءء قو
مي-رس «هونتو . .سم ةقروءة»ءوهء،ه ءهث عءءلتسءءسمءهس ةقميءس-ءءه ، ل

ا

ءلء٠وعههتءق يسجكوعءمحم )
عهر ،لسوسهعءسء قمء-س ) ع-موء-مع
ةب تسوء-لمس، ء،سوعقسر« قبءءء-يء ، رءهاتع
٠ءهملكق سوعلسإل» ةت( ي،«ةءهر٠ب هتنءءوة، سم-ءوس
ةتهت ج-مقعءء ، رسو سسعءءءءء ءوجحهيلعرءل٠

ةتس«اا ، قلقهءءة٠ . هتءلءء٠س ، «ءىجري هكم ةقتملس،عرهبعمرءت عيوءمضو، ،.ءءءسظ .«هيللتم-ر
صو ٠.قسووءيتسعسءءههع اتا-و» ةقء،روقرق . رءءءوو،سل
عجعههمل نتبءبءسو ءءهيتق»لهتس،قل ٠ءءهل ء،رءءيتمت -هلءو٠
٠ةهجءلوقه مهرم ي٠ءعةترمهءبممء ققحتءءو »

ت
ة

ء،وهسهس اتنلوسهق ل
ا

.وست،ءءءهو قق،هعوسء،قل . ٠رسهه عه،سب
اثةخ يلاهاف ههيبههلهالدام»والاملهيتل



عمال مهاوه» ءل٠ ٠ ر-ال ل
لء
ء

جللس جء«ونلء، هل٠ .

ريسو «ييي يعهس« جء»عوقءمه «حقءءء ث-ال
ققح ، ءيفءءح»إلح آس ةقلم ءيت٠قهتإل.يسه قصههءءهءءمسهط سءة

) وك قهتءسلجم .وهللءء ةهقءمه ءق٠ههل ع،وبل وسه
قتءلجء،ء،لهل جصءء»مه ءععء جثء،سقمه سوو ا «هل ةسووهم
ها-ساط .ساوس ةقعءهمه آل ٠يولنن٠يوهت .ءيس
لقءه،معيج لسءءءء ةقلح ءءرءء« ءوسء ههسوهمةت يسو« »،ه، ،

»سال سقء مهلء تل٠ قهجءسب « ل
ي
ل
ه

ة٠ءلله مسمسهب
ةتووةهحل سههلز ٥ءءهتءوءس ا،ه»ج ةق٠ ء،«رهتتين ، مالسحم

،محح.ا ، ءلهتءسو رةقل»ل عهيلعحمءسسكق ٠ملءمهص بل هتس
علقءس ا ع ل

له
ا

.«مهروعش إء«هتءوء ءل٠ آلءمههءل تسحعحتط
ققسءقوسسهع ٠ كوىلسهق دم متء،همه يسد ..سام اهس

» -«.ةسام جءلةججءءهفس« يسسةق« سله ل

عو-ووهقلهو-سو ،

قهء«- هب-ءال ٠ «هء ء-لل ص ةءءءءهءوو

عهمج عأله،هءسس،س ، عمههمهةوه«ال «وس ءلسء،،«ه عءءءوم
جء-لوج .يملع قهقءيفءروسءءءهح قتع هت٠جسهس« جءءء
آةهثقوس ي(جرس «هرمء عهمءلمسمهىنط «س-س
يل-ةط يجلرءسهها .سفءءء .ءء٠ع- اتنيوهه،ل
هع«سءةتر مءمءهءج -يهل و-لج مهممه هلهم قو
٠ءء،قه هقء-سوم عسسقسه .ةيهال ةقو جءل»هسعل
رسي سلء،يصرسووىلس قتزربمع عمسيس سوو ةج
يلثهيلنلو،و ، قتع-س.ءلمل ال،ال ء»ىسدخق الو
ر-ال «اهمل جور هآفسهلرال يسءءي «ق-هف
» ٠يء-لسووهوسثل بعءع،ل رل٠ ههلوه أل

وس ارألك.
{سو و-ها ب نتما ية، هتس قوقهتط «وهط تقوت
قجءءءل نوجسم . -هنل مسىةسوءسله ، رال
ي«يس ربمل س٠قسيلع ، ي-هسهع-لو (رهمو
ل-عق ههق،

هتتهسس٠ءو ء
ء

قهقعتتس٢ سسا
ومهل اعو ههقع.« عل-عملي ةتعءء،جرتءو »هه«، قو
سيس كلصمع يسءسرسءهسهص ٠صسريلسهسه
ج٠وهوه ، قلءقو سعه« ي«هله««ء -هنبةتهه الءجسسههل
ةمل يءء-سةو اتمر-مهدج ق-بسارء-هيتت
،ةيم مهسلا ةبضه ققلسكيتعل ةحب (اهسسرج

)«««8. -.لك (««الال »



رقو ء-وءء يسوه-لجر جرءقر رتوسهم عءهعق
ء،وهل ء«ءربء .سم ء،ةجسظء،أل ء«-ء ءءسىءلبتتءءقل ،
له لل هتسءل٠هءعسهص ، مي٠ء«سولءءب . ء،سءقهت ألتءحءلمسق
.ره-ه ء،»سه عس«رمها ،قءءسومءج .لمق ء،هءقوهيلعءءءفءء ،» هرلسهاىه «هملسيو ، رعا، ملءمهووئهب قميءء
ص » ،وسس٠سةر،إل هلج ءءءءرمسهه سسمت،هتءمحنمع
علس س«ءوجسءءس ومءع حلسءقمق هفسةع عربف

،
ضه هض -لعل-س س، ص-ال سم

ققيو،لهويسس ، دعق» عسعلسو ا ىهل« قءسس يو
»ةتإئ إئيث أثئ»إثن -وسبزثن، ثتن
.« ، . » «أل لءء ه»ئ ، ٠يي ...يمه ،تضءهبكع،نته،،ال-ال

سلح ا -وهءءء رب (ءوسف

ح
ق
ا

» ايوثنا ازثشئلي»يلعثقنةي دعق» رسو
٠وء،ء ال ل.ه« ععق، ت

ي

.هءء .،قا. .اا ة-هنتهمسوهجوتاس يجعء« . ء»مهوهل،«ا -قصتلي موسهيلآءءء«هب
عءسسءءءهس عةتىلويهءء،،آف ءيفءء قتع .هوه رسءءمع
لتل-ةمهوم هب-وإ ٠قعه نسورءءء ي-سولوءء

» وال ءعءءمصهسو لتئمسىلزق قنتنلبلعح،لسق عربف ،

عء« عء-وه. ءم٠قهطمههبه وبءلههمءمهههتءز «ينميءء سعههءعرلعظارس صوهءهاءلا رسءءه .او قمء مهوو
يجاك -وه« ، ... سقهمل ٠هقلرهمه سقهجمل ءلسقءءءمسئق ع٠ةت وال مهبء» ص

كثثء ةأ قعسسا« تئيه ل،
م

ئحتث»نئ ، ل
ا

سهله
آءهء،ءهكقل ، يم» -ال هتءء الغال٣ . له بلس قءءسي ر-ال ، بهال ، رءمل -وو يسبيبءءء قين.ه٠
- » رىف «وو عو .لهء-هء يلملسرممل وتئئمللينلئن»لءء»هينتءوين ةتلسجءلس ،

لهاعلح » ال اا همل .ءلمل عقوء،ه ، رء»ل «هلسر نإلس٠و،لس٠س»لو
،و،،ل

ءلمب ، ووسة رء» سحهءلع ، ربءةلم .«سور عمههنلمهةوه.٠ء«ءءر،ه قسمءءعء ء«وءهءسلسهس ل
أ
ءء رقملل» ممصملل

هكط ضوسء«سه «تسل «سمهءء ءقةهتس سةلن لمءء-

ن ، )» ٩مهوال هتس-ال ، سءءةق -لوا ، قتع روعلم
قوطء»تعه اقو،للء، ، ةءع ةمل ،هتولهب ل

او

«هلمز ققءس ، يعء ةتء،رهءوس ووك
. ي«الهملع٦»ه هها»،ملههااالهب(»يامل٢ملهجلاملثل



.«للهءء هتيللع .وق. هيل-به-سو٠جروجسةمهتو تتأل اتنيو،لمل وقتء-اهيل-لهسيس يلوه
سسع ج ءصجج هست مهل-ةق «ةءءعق قءءء
هرج مه

ء

لينم قءءء جاهوسءء-سقل ةتو ..«لاوها
قحتت .-هءء هتعرس ققموسءهبهسهه ) ةقلحل.همسري ار-هيليو ) ريل-جسبلعم قلط» جوج .ةق
اسح ع-عرسء عءةل٠ ) جبلهيلسهآا عمء-مءء
ةنلس،عءهسس،مس -حمل هتمس مهسء يمهاله
له-ال هص ..«هل-هه اا، جههسهثلع
ه-جس « .

قو جهسسسهل ةهلءءنتمحم ، ) ياهم«ص قتع ٠سسهع
سوه -قعءممه ، سءلج يوورةت« «وسوك-هت
متسل جس٠هبلوهيل قهطصب سو ءءسه ه-و ) صءىلجءتقوههعءهه «تسو ءه،،عوسهجقءعسطق بقج
٠ومءءءم لهميس سءمه هرمس» عهنحسءس مجء
عستت محس-جس. يهعهصواه ةقنتجوعس «قو هسو٢ يللعققهسق عمف قو يهقهجسو ٠ه،سهم
شعو ٠ةتءلسهم سوء،ه ، ءهتسسو سيوال ءء

٠قجءسلس ٠ » ل
ا

مهلهاالال ءال و.وةءوه ،يهععهه ربيوسال عهو قر لجلجي ٠هسوسيناا ععساقمريهل
هتةحت،و هلهتءاةسهم ء/تيلوس «اا ٠قسثلهق حو-قيس
ي » .ال ر-ال رمو ««سوسو ةجم ةل هومهرسهة .رء» ع-لي.٠مسسء ،صوعةقمحتةجقءقم ٠مسس» . جوثه ضرقل ، ةم مسج-صوتوسجورجمتءجه ءلم عفلء«ال ةماسوو رقي
يءءسسرسهعل.ه ،ةق(ةهه رب وهقهثهقر (سلف
ءلسس -جوه ص .قسوج -هيلي-وال
-

لد يمرتس» هةتلهتس هق-لع قاع
ةق« ..«سم
ء-هيمو .«هلهج وييت،و قسوج لق» مي-ال ةتس

» وال تو
وصة .سال قهتءسملءء لو
ل-هبة عطهح

ج-مهك ريمل ،صملهلسطسسه
سوهع٠مع هنعو الو ٠متقهتسمع ) سمو يلةهققس سمو

.هلقع ،لعوةسه -مه ةتءميمهمةءءءمع ع رءل
لل » ٣جهق»ءهلل ، همهدء عي-ال دعءيل، علء،

ءه»٦»» (««امل»قعهكهعلع »



ةوسقل عونل جس-ءا يوالس نتوججمسهيقيههجق ٠جهسجسهنا ) -جو همالس موجهبسقعمه ، رء يالحهقق ههعسه«ر ةءس٠هيلسه ، «عجسرتهروجو نءمءوهيل-س ««احم «جعءءءسلطءءء
سيورء قتجسوهيلرععءوسرعلو ،اا جءلةهملقمع ثهلء ، )
جعء .«ءيهتو ءقسقءءءمحةق جاهلمعةه«س حء قءءءججء،س
جو ، يج هق قين٠ه ١مه سسجرسهتر،سسجس مه
جهتسس عرست السسظسس، هبججس،ءعلرجه
«هبامل سسحبءهسم . بهى يءلعمهوء جرقوسظسسهبعجسو قهقنصءرصسسس ٠يوةسسقو
س»هتتع هلءسع ال و-وو وموج-ةويس
-هلرعوو ء،اهس قا-سق ور ه،ذت -نتسو
لسوكينوهطس قو يلسل تقلا ٠ج٠سوعحمل

ال (ءءم
عء-س مهقحء،و . «سرع ) ةسءس قجصهت «نم( سمهيءمسوهلسقس . ج»ههءءسو ، ملء رعق٠ه«ءءجةهه هقجءلولع عججءءءقسقت ح هلععس« لج نسالا
يوك قلوهملعلوءهومةطوه جهل-ه »ثلءهمربل رقس
سهوء،جسس ةليم عو٠محس،و ، مهوء يع٠ سسبل
-ووومه -وو ) «سمه لق» سءءءهسجس ي-و٠جأل.هم «يجوج ةمجهل-بلح وهسصاقر رهمجت إلعةتمسومسسهم
عء-سوسقعنتسو هعوجلالوجم قعكءلوقه٠ جرسيء،« ، ٠وييلو،سحم ١اجت يسعقجه جةس»سس
ووءح ربيءمهلهيلسهعوةووه عءجوجس ع-سمله م
عءثل «قهةيرل عحقي هلبع هلمهلهسم قس رمم

ءعرملهيل ،
ههءطءله وهتط ، ،تتئءءءءعم جحهةه يع-نط ةقءءء-سلحه-ءه ،قهتومسحه ي-ط-له ج صو مسق

،قتة،عقيجرءه وا هل-سقسجص ) .قمي-هيليسعإمميمه عق» شر-ال هلل جعسجملههه ي٠وءس
هتءقس هق» علقء«عمه الو ، يي» ءءض «سقط روةه٠
هةقج سروس» ومه .«هسله «ءءومع ينءهءقء،، عسءقهق
قهوهمحص يل-ال ول -لمجم-سووه-الد
ءعهءءجك هتءء« يسهجمتءعنتمةه، ةج حيوجةت،ةسه جهل
اورهسو -هيل-ه ..آل» قسةجامل عبمحققق ، وسه
»٠ائ ٠ملو«»اا دهسهلهالع(»ههلهتاملال



، ن
ل
ها

ةهتس٠ءس وملسم-سو ملعل-صلم مس«جية. ، .هوتا عحءو كمسقوسةلقوء هلس»
ىل٠لل ةةههاه ةقث ءسةع،سسسءب هلجسو . ء،سوهبلوهو » ءلسقوق سوو ةهقجء،سق «ره ةوعسء«له . .
جءءءمه ملهيلس،»ل،وهءمهيءل إتإثنكئبلل ءو« عوىظ«س
محءلءهع «سمهء ٠ج٠ءعت عءس جس٠-»ءقءين عمثقنعءءمقل
تمرس ةةهقلسءءسسو .«هل علجءمءي،ءرملءسوبقو
ةريغ عسسءعقمءو« .«وهو لهنيوسهل ي-تسوه السو
ج-ممس ج٠ءيتمبوجي اك هت،مهتعهاا سروح ج٠عءلمءقه
جروج قهنتبحسسز عووءءرسسءلو هيت-سلا هه،
قروء-سوس هءهل»نط يوريل-سهلع-وه
ع«جر يسور-وه ججسهتساا س»هعء
هبهو ع،مءسوهم«صس سءء٧،ومهءمه ص

ممييء-جحء )رتجسوهلسجس ققء« قتجرهس،ءلتميهبءء قهج٠ظءلس عوتقتقه هء-ال اعقاو لببومهئإل

. جعءج٠مهص هتاهيلروقهل .ةهم لتععه مقعء ٦سقس،ه
ههسءيللجةهس له جءسق مه

ء ..جيس-ما لليمز
ي

ققجسهةهته عسوء ٠ همه ععيسسة
ةتحء،سجسس جيرور-هيلرسو . « «يفهل
علءءء-ءالجالل قهقمسءس تس٠ي صسرءهوه ججهعين

ء،سجهيلصس جسءءسةو جفءيتس ، عسق«رس«ص.اص
«رويجو/علسب ٠ريلوءهه سلس» .لج .اه ال -ةمسقل
هءءسع ) بقعء عءهظطسع مق٠سسجسج-يبلحءءء
«وهسو الك» بلوةهقعوهح ) ململا» روةه.ءلو جسيوجرع،و ،

ع»ه٢»اا -عل («««ال »



. ي-ي سا-عا-يح-يبعص

قءلوع مهسوءور قجءس علسمهح يوامسء ء،عء عربسقهحل
صو-يوهءءء . رمض-ها ةتسو قء-ل .هءء
،لل،«ءءه هيل .مل ج ، «ماث ا،اإل، (لا .،ءههدممءءق ءهمهو.ملكاس،س. ٠،، ئلياين «وو لء
إ

هيلتس
... ،قهءمر«ر.س،س. ع،»ءء،س

عء«ءء،تامل ل
ا

،ءءمسواا ةتهء«قمء، عءء«ء . اهءءهءءمه.
آلقءم»مه « ع»ء،سهء ءلمب قترو ، . .رءء سوب يسءءل
ء،ق مهسي» عء« ءوس،،، مجء ، اتو « « عع٠،إلءو ٠،«ءء.
رءء،و هقمع ل

رءلرءءسسة ل
م
ح

هيلتس
ءيت٠يجرهبلسءمءوك مهعمقل

ج٠،إلجءمجإلولعنت بسرو ، ل
ا

هلبا «ءوسب .سءو ل
لء
ء

نو
،يعحتط حلرء.ءءءس سهت،ةءسهط حء سهبعكققهملسملل« ، ه٠هلعسلحه«ق يل-هل ال سءعءعال هةتو
همسوو» ،ةهم ملسا ءهرء« ةتو جوهةقرب،قرع هلسلءسعق ،

عءح،لء«وه ةقهلزقهعع ، يع ل،ءقءلم ٠وءءسه ء»ء«ءء يرسيءءءه
جهو عهةقوءءءء،ه جهيلسه ةتس ل

ا

ةهةهليعه عوء«
مقء ي

ر

ققء،مسهء هءءءيععه « هتء،لءغقهعو » لعس-ال
ظحتءء
يعا ل

ا

ثيسهءس ةما،...مقىق واع سلسه . ةءءعي ،

يء«ءهق ع «ه قلهء..همهوه ءءطق.لو. رت ةمهتملع٠يءءق «ءةقسليله
رء، ءلس٠ء قهئملعوحم ، هلومم ةتسكمهءلس هتوهقت ميقتو
ةهللمل

٩

. ح اىف ٠ س « . المل ىف .،

« (اا»«امل(املع(ال( ل ىف ال يل ال «««ملال

٠ثل



رجججهلسه،ءهضسسوو بسو ،ثطتق وميه
ص٠هسس ، ) ألك جعسءوس هححص ج«عبمعء«و -جسب
هعس -«عل-ملاترملحةءءءهسلكه يسو
قح-ه عء،ءء،ويلقسيعء «قهئعوج ملس همسوو عو»
قعي . .«وسب وك ء،٠هتور»ه مميءجو » اتنس-لو»ءصهءط و-ههيت ج-سيس ةهح مال
عجو جوع-لو اهتومل-وه ٥هصجهسجسوهمل ال
عمءوإسءعو سقو ، ال الهل ققيوهلهئهوسجعع م-هقق
مهما ي-سء/سكوو ج٠ججهيلوعجس- رس سعلومع
لعءسجرب .ةجم ور يصو له سججهعه( هقاسو
عسقجاا يل-لترء ، .مهمومع عهلهسمل ) عمال
ةهم هةهءءسعوهسمهءإل ) تومله ره-سوو سءعوجهع
«سه يارو هاق٠ جسهع عمط عهيلء،ةتهلسج .بيهتي
ه.سوهيلس٠س تبسع٥ءوثو رت-ور» ءلرسه
،اا قتئسوسي.معمنظ همهلم عم-ممع رعو-ه
ا مق-ه، ةق-يلصو-و هههسجهعهبس-هتمجه اتسو-سمه ةءء-ىعسل .يم
ي»عءوهمحميمح يسوكرج٠ه ج٠ءمه ي-سلول ملي ،
يعمع ) يسو-سه ٠ةيههوسجس- .هلها ىهءء
مهسال ةت ي٠ءسس ههج مهسا وو هت.،جقمهمح»
مهس جوز هقهلسعييسررو مس،ءميءسس را
رتصرخس هعدا» . يوعسعحهتعا نعيفنإنئثنايةنيم هسله .مرو دعو تهس
جو«ل ٠ ه،وه، عسي اج
سءعط ابلسو ،س،و ملسم س-لسو -وس
ءء«ساه ه،«ميمهاجج يوق ل،

ث

٠يهههيليعوهرهه ) ب
ه جوه

عهورمل ة«عهسىلسلس و-نسوع ةقسعو قمع
جسجهيلسهت،جسسء،س نتهيتهقسهه جم-لو ، لولبم
س-س «بورو وهس ، -لوهجم ميي( .ةهم
هم-سقفيو-لجسو ةيرجهم ققء،-سحجن.مهلعلو جهع-«، قهيملوسءمه هءجمحيل نوكل ،عم
صسوتقق ثوةوةوتومه ثإنلثثو يت٢يتقي
ومتء-ىرقو ،هلعس» ععثل .ساس سو « ء

هيه-س» ل
ه مسقء-لمع-عل كرتسس» سسهب

ةيهمءوهسهيلههوسل مهس ٠عسهج»هب س،ءمس له
ا اطع»

د»هه . - وكالء» »



سجي

.

إيث إيمتنثتي موكليو» يو،ظ عهسأ، قاط ،هع -لهس جال . «سجءء
«ىس ألء

لقنتس قسرس
إلتنقتهعيأئئولقيتب

جءههو -سءءء ةجوهلهثلرعجس ة يسو وق ولهاه
٠ءءق هيوه ههءهإل و-رعقءء جور-ي ت-مب
٠سسيلسيه» {ىسرء رص هنيج ةقهل٠صههتهقل قمقسهتر ق،٠سهس وسسوهسعح ء-لمل .
قةتةهءحل،س حقء .«عمجو-دس ط«سهلهب ) «عملء
مدصو يلع-لو ااء حلسجسقمين هيوستتةئننثنأتايةإسم اوسمه «مهءمههع

«..اطبهم امه جو ،
الساقءوسسج ام« . جء-سه )هقملةملسرت(
يكم -هيل-وقول سحقجه .يعاسو طقل
صءءءهتق ه-سو ) الءنط قهءةسيةو جمه ااة.ههموها
و يهعسهلهت« السهتءملعهسجس سرصو،
هلعل «مها وهلهيلسجوءع ع٠هسمجمع توس-مهو
رتهاننم ،عهسهع . هتوقو-سء،م جرمل-سصملههمس-سب طوجةق. جهنط عرءء-ةحولص.ء»ه.سهال مسس«ض« لعب ) موء عححع.ه
عا-لصحء ععميها هت-قلسةهم عءصسرس
هتمس.جرا-س .ه-يت.وريصق-سو لقععءقل وسرعث «سقهت جتوسييسعهعوح

«
ن
ا

كةت«ةثي ) ٠ حملععتكملبثإي علايعءء ٠سس ، ، ٠ اما .« ك . ي . ععه

هءدءع قاو
أيين،اإنإلن

ل

انثأنئإثئ سإننكي

هسجكسوجس -همء» ج٠قججءت تسلهب٠هيلوءلء
«سسجسق .-ةتيم-جو سمءوقهتس رءمهالم
ةهم هسهسمهل بصعو .-«ملساو» وهل
ةت، ققءعههيليعءسهح قو روتهههحنتفمه يساه
«هباها قسهله ء،هعسهمهءه عم-هعولط جهو الجسو

قينءع» سسسنئمل .ةحب

«ه٠مع« .«يسلو جس-سق»ج-يلسوو يس٠ستهس( جهو عمو-ه يو-ج مال طحم
قلسس وي» وكيلو-وس ةع«جسهق السوري
مولب و-مويهنت«به ملس» مثءهتتت .علو عبهع
» اامل»«املا»««املامل الال»للهلمل٦اغ



قجءءهض «هط ) نتعه مس-هل عهوءعسءه ععوعحم
رج قءعل ةه٠،ل« سعءءهه ، واع ةققهطج هل» ج«قعلت ههتسج
جهو سم ، رسا حمت بل همهو-وو هعضل سءءءملمنتسل
.ةروج ،اع »رسل٠س يءكس يقسء هح٠الجتإل« ولو عءعلي
مهت،ةءه إل،-سوجهءءسرو عع،، ء٠تسقل هولو-يت
قجهوءمهوجمحس مسصةط جهقءمتءمهيس ءءسلءق ةتلنقع٠
تسع( همء١وجةره بل سءكقسهب ععه،جعقسمع معم
قهتوه سقو صو-هيلتس«هل ققىنها رءه٠مم« مت
ج-ةس-لءء» حء ٠قسس «رتسل ةقوي ميءقيهسمهعلس ع-و ةقاتعىرظملى جاس ها مهسيلالسرهس عيبقو ، ء،وءءةت،و ، ل

ي
ل
ه

تووملىل، »وهسوءه
««جايه له

ق .هعلس-اهتمس ل،
م ء،جهق،

تقتسا-هحرم قه،ممههمحى يوام رج عههسهباا مسة
ءءء«وورتهة سعجحمل»ءهءقمجب مهربجيس» هلهم ةمقو
نتسس ، رلرى متلءل «يال ، هلهتسا «ريف .سلح مهوي
ءلعسحم سمله -ليلمهل ءلمللفءلع ع ةةهقع٠ قورامحتليس ٠لقعقعو ٥يعسسي و-ل،ء٠ ، وهو ءعهبي وهل
٠ءهي،س« ققةهحنقفسل ، يس-هلسقءء -لبط هلق ةتس-جح
سيلسءء «هجهتنيس مسقنيس ل،

م سيلو ) تقهز عثمءءءو
قهت،و« مساح هجءءء» «هلصا م»سجههلهسع
عمل-وه سق يءء-لول ٠ةترجمهوس «ءال
.ةهم ) هتن،سع هتء/وسووهم ع

ت
ق يهل-ع ترسو-لو

سنبءءء ل،
ء سهء،صس« ، م٠ء«ع عح، لهحوجهسر «اتنار/رلمه

قتععوهءملر ةتههوم ءلاءك ي٠ءءمحه ٠»هيسءج «.ءوس
) سسال مصمهقسيتت٥ء عي قهنتوهتمل هل
ج-هنب جس-سجلم-لو حهتسو اتموقيتج ،

«سق بل ءءءلوومحه -هيسء-للج هسو«
«وهسو-لس جا بل ءهر،قتثس لهس ع-هه يتمسقج«ةق جلت-هبرق ءرجءعهق لتنن عءءج .معو
جرحم» ،هل٠ «.هقالع مه سء/مولن ةسلسو عطتقت امه
لمههتهصو هقةهههقا» .له جعهسوث عههسس » سءءال
مس» ل،

ه «لءء-ئسم-و» «تققوسهههءوسهع مهلملممتطءاسا «بورضو .«.لو ،. مسمتلو لتنا«ويسه ، مهلقتس نتوسقء، يع ققهقتحهمع«جرعل-ساس سهننيعجع . ربوو» يلع-ملو ..هبههمهءس، - هي«الهاق »



.هتجمعهجعم الم اننءسس مسءهل عجسسآل ءلهغتهم،جع «هلعءي .مسعلق» رووء ةاثل و-هيتت
قهقسيس ) قء ٠ةها«هفق يمه هتومحءء،وءعس هلج ءء٠محوءلو
» سءه حعءسهتسس ةئم قء ةفعو السو ، قء
ويسسثنييةلةتآأن

عمج-س يإلنأنزئئئمهاك

ععقع سءق ءء-ءعهسهب
كتأتنتة

هقجس٠هلسه » ع٠هاليتتءمهقط كاءءء سو-سو
يلو سم، قءءريسهالع جعءلو ، ءلسمس تملواو مسوم
جء-تقسو ال ءا» ةقعسقهمءيقق ، ،سيتهوءلص هربع«
معب ء،هوهب«عجس ) و-رءو٣ عءءلل ، كعتلءعهتس
مهسم .هتو .«اا ةتو ٠يةيتةع٠و هتيسوس هعء«رقمسهس
قهقهل عمسهيلس عرقتسء هنيستم سءج هيرج «قعز سةلج
سس٢ ةتيتسومسةههس ةقباسمل ، ) جءلىلسس (((لط «-ينيو هعالقا مس٠توء،ساي اءءء يتءءءءءء٠وءقت. قوسو-هب جسرعلمج مه٠عمسسس ٥وه،وسجهه
) ةوس يو ٠ةهلههجت ) ةهمهسعس صس٠قق ء«رسوةميلسو .هيل ييثههسهسس جسوسستو
ةعه ع،لمهقص،ج «هتس» سوو ةدوج هةرجءسلءلس٠
ج-نتوج ةتبس ربنق ر٠يقسوصمهل -ةء،مهمه
عسوههبمل ممعيل » ولة،لهي جسسقعو ووس،

قتلسجهمهجوقفءريلعلوةهحل ةت« ٠هءسهح ،
«وج قتلت ، قهق،وس وث ريجه-سء عمق سسال عمملظ
.ساقم ههلو ل،٠هء.هملعصعصنتل ةهيملهليسءهع ميع،هتيعع
عموهل «رهصعءسه هب. ء،ر««عء،سهئ» . ءءهمسهلسلهرلءءءحءه روء،ةقثههسعسهس يهتع ةههلميمح ء»به ال
عةتقق هعم هلهورث« عفجعقعء ملءص.عءج ال
.هحلم «ءت «ينسل عوههيلرعرسهسح تء ميسقت
قهجبثنالق وق الع لميءء) ةتقه،عقجو رمم محهيس رم
سال ،واه
٠ءسووج سوو ي-سيسم اتنلعتهتإل لقعسوجسوهع
ثمءتهلةقء، ٠هق ل،

»ي«ذله ،رءءءهلرو،هه تميسءسس
ءلم ضرقل رسو «مه ء،سوو هققح -رومع. ذقعهجوءس قههووه جم -ءوسةق٠ ي-جخقع موءلو
ءههبامل ك«ءءءسات مءهءجهيلصسهلعه .يتي ل

ا

قء «بل

» يامل»»املاه«املااامل ه(«ااهل»الهلال»ه



جاس جوه» .««عمق (لهنت ال هربق ها،، سءل،
مهووجءلتهسهع سوو ، يع وس،جي-توهيهوه ةتملا ، عهباا
عوق سهت« ربء هةمهءءا-س(«ءيسيء
.سوو يعي ءءعبءءز موعسوعه ق«ء يسعتءهوع رلمتط وو
ءهمهءء«و ه-جرم تقءءقءج ثقليسءءه ال يوري
رهس هقجء٠وتة ءهمهيت٠قس ه،وءلكميسيسإل وية لل
ه٠وجههءحم جرءءرسوق تيءلعهءهءإلو -هال ئ«-لتءءء

وإ

يةئئئثئ ،،تتتث تتإثهب ن ) جسهته
رتس ، سهل ، سكس جعيا٠ «وءو، «وهس،
ءلم ه»ل ء،عء٠عو ، ال يجمهسعلعءءس جهلعسا
ي٠عءهل ، »رر،لال ، مها «وهوج .سوي سو(ر-صء قرنتءسس،ومعس سحجرو سم٠جرهع ٠ ) هقلع
«قوذتلماعو ، ) سربل جماتن،،س ءءسوملق »«روسءءء

ئ
ة

ققىلعه تئث،ت لل ي٠عهءه محوجههلتهع رج رةز
لق اا، إلل، اا ءح، »سء، . ، .حء لمححهةتلسه ٠،لههل . زتيه-همحت بو محءثل

هقةو،لءعةه٠ .(.ممه -جء «لواء ،مه٠ءأتهب اتهال-و ئي٠كثتت .جد٠ق« ءقعاا نيث ايتع ن
ئ
سس،ون ك ب-هتبقون .اس عراص الوم لا

ءء«ههقز رو-وإ هتعهتة،و . «امل قتعو سبل ي٠،وويعءيتسته،مسهع {كسو عءوممق سلهتس ةج ءيت٠قرج )
ه،سه،هج ءلوءامل تض٠ءه ) س«س٠ ةقجعو جرسءء عءةق
سح ع-هوا للءجهسءو اتنس ، تذ«هلمهتء ئثةث،نئتي ئزبإي ث

ك

نو(يثئ ،ام
» ء وو ٠ي،«و ل

ا .وهاس ل
ا

اللق جهل فر،قت حل جيأل

معمحرتتئ لء . هما . ٠وء،س ةقظءسهجسالوء،،لءعقدواتمسسس و-ينزت ا «ماسل ةهجوم رهيلوهيل وض الءءء
يكو ثئةن نئرن»ج «٠هصهمل ثثئتويئيني
(ما .»يوسس ) طءجءلءص . ه،ئ ، م٠»ص،الهس( ل

إ مو
.وه ، هلء ويوا ي٠مقرللتس «عءجءءءموت ههبقهءقيءءههب« لط٠حم ل،

ء تللض-وه ق،ج-ء عة،وتءوو
عثنييعنتع ، ) ت

ك

عيثنإثنن ثئثءت «دهج( ، ) .« سو ، .سل ووس .« سول ) . ،٠ ا ءلجمس، بل ،ةتييسقعمو (اا -لعس ءلسعععثمءرحهص مءءوءةل هال-به «هلص سمهجت
هنس ا ةرء«ءء ةلهمسقه،وس ..سق ةهو،وسس جء«ق

ء-ملع»

.



هتمس » ةه٠لموعها ، ٠«ققي ، ضكقئ «ريل ء-هحسم عربي

يهتهءههه هوه ينيو ، ععا، «.ةءورم يء/عوقوو ميءءربله (جسءء
هسجعلسمه قو ٠جهلقءهق .وهلو ، ةاي سءهلىلسق
ةهم ) ، مهل سيسي بل قسءءدلسق ععا« «سءء عهطس
ههتورب ة-هلق ، سو -وو» وء-ءال «ثيور-عإليرهءةه٠ ، هال» بعءوالسءهاق ةقههسوجوهص رصء وام ةتسبءء ع
محوةعءمء٠ءخ يوو ، ق،لءإلس هسل ؤق هنععءس .مقو ج{عبءه
مقتهبسهنته سلس هتس هلهتمه جقه،يل «جلو-يتدهنت»
حنتوء،سق هههتءق ال م٠هل هنطهميءهل،و .ريل جم »معس
ء»عي »ربي بل،هت»مع ي-ي قهءءوع وءيتلنىبر.وي
صءهءيتعلءه ، جهوءءج ءمه ١ءءه .لجس ء«و رءمل طو٣
يبا-ةساقو ٠محع٠هل ،عءقل ءالو سىلءءه وقوقه٠ريوق
لله» ءءعءوءءه .ول رةت،٠ ، ال رعحه،علظ «عل رقم،
..هيل هرج . ٠٠وسةت٠ هل ةتيءءءءع ٠ق،وو » ةتلهو» يوةجج هم همء«هترب ةملم مهلل محءسزس لادهه
««وريخ » ةو ءم»وسث ، الويةتو وسويوءء ةقءء تق،،
.مهومس صهته،يسز محءءرست.ج ا ع

ت
ق

ءعوهمسةمل .ه،سس (اهممق ءه٠ء«ل ةتةهمملو٠ء.علوويت لقسهس قءجءح . قو .يم٠هءههقءيتءمه هقى ٠ةتمع ةقومتئ« ةت( -سءء ١لعءظسةرقميوةوهمثهل وه-جال قجو بلءء ء،وءلهل مهسو
قتع جوه٣ ،لءق مهعسو سرج م/ضوعب هل-وه،ي،لوةسلس ءءسءءسءءص محوجزس همسو « سورو رتساب
ءءم-ءءسهب ) ل ««نتسرا ع ة-جسءءء هجهوةلومع

) هسلو٢ ، .مما مليوس» يللنيم ءمعهءءءءلمس،ق٥ق ج

مهردب ، نيمءق ق٠
ة

٠قعو رءءهل ل ةوق» ، رو،حتتمءا« ، الرإلع ،

ط
ن

تنثل يبهو-ص» ومت،و مسهسرمل»لس

و «جيه « ، ٠

ل
ي
ل
ه

ءء٠قس يربج قاوسا -صقتو ر»«بل٠وق »

ةترءهجملءه «قلق-وهل مهسسس«( ةل ،ءونرهنقءءو )
.سل-ليبسر مهىس،و ٠بلوروق ءء-قلسي ميا( ققةهههن ج٠ةوجةعهت ةقهءءج اهقعهمعهلعه ء،وءهووه جو
. سق«ت ٠عءا« مىس ،عمهوهص،عقها هبوريتهليف ئإإثئ سوو ل

{ةعونم-اهليعءة
اا وس،«( جوص٠ ،» ،«ها ن

ي » الس .ةجع. و،«يع»،، لننيههجع و-وج » ال سوءأ
ررس

ااملااكهلةاللملاملس هالهل»الهل»»ه
.

.

س



هب،إي صهب عههءهتلمهمع ) بل .عجوو )وهع«
سولل ،
.سء ه٠سلمل مهل ققبلسص ) هبسسثل م-ه سءءءء«ءةهم ةتمع ه قهءمل هتقجسسسءوصوةرتسق،مءهصو
قوقوهربت عءوتةتمو ه٠ه،لو،لو .صرق يثيللا ««اهنمو
عسعس «روىقتسثل «ءءجءمح هتجر-بلس امحل جوجص
قيءت -توجء .هتهبا ريصمت ١اا ر-تبيس
هبمع ةسوسو لء-بةجال السلمل ، صيعي مهتءههق

قو٣ يلملق ءءوس، مه مل عء،س٠و ٠جةينتس »ل»ل «ء٠ءرل
جم-ستسوك . ، .علد هم ع،ءءمهه جع-عل،
وا س هيجءءء» «رومع («ملم ، سعهطهلسسسص
ق-ينع ةهم يعم .-.هيلقص معو ٠عءس
ء«جم يه-مع ج تق، ٠قوءقوههوجم يوءلءل ةو يجمه
ةرمل» مقم-ءءس ل ء،هلكءهل ةله «بصلاجاورس ،
عي يمو ««عيلقت ةهم متءه« ي مس-و .رم

ل
م
.همهيأ معءسسهبهب ممةتمسقىو عا مهس» هت،سقسموو يو»ي -لج ةو «ةءء« . ) عهءلءس

هيليتبسع هءطء»لل،و يملميلو ٠هتط« واع بل هسه-سا ي٠ع« .متهم جمهومهسو ، جوسس ةقي«ءر جومعلهت ةهخل«ط ، «-اممحهقلا ةتء «مهسو همهس ةتقته
كس(ال ح-سسوجم-س ةمح م٠جرءا
وس،

قهرمل
تقض عو٠ميسهه ةق-لطهي» -لوانت مقت

ج٠يوهليعو -.ره يه-بف ءيو٣ جر٠ييمسسهصهسس٠و يءهنقء،هتءه يصصق هلء اتنو٠ءس سءلهم«ل
،-ءهيوج ءجججسمس ةهقلمل )«صثلق ره، «ءلسضهطعطس ، نيا قنل٠ ل

ا

زسلملط )ربوإل( ، سم
وهن٠ ءسمهكمل عءصوه(( ٠سهتس ..ضوحو .

«نعمس ه-جوج هق٠ ءهنطهوقلسل سحورب ج/ثورب(جمهء يهقم ا ةعامل وهلوووءمه رتيعهس،تمرع-سيب» مهد هةعهعهه٦هنال قو ج٠ءو » عاجسسهه
»سس ءا جوء» يسهتهل . ةلتلا ةتع٠ءسسس . عهعقه
هبحتقمه٦ل ، «يجس» هءسومحو .«هدم ، يتمءوههسه حمء
(هل (ءونتو «سو محعءمعال وام ةقىلسوي ساريل له ،

٠يتسةقيل حء ميسسمل صةق ال هبء،ئل جعءهت،س حمل ضحم

عهااا« - هكاله» »



٠سسريلةته جوممها س،ستس «ربقو مجرءرق
ةءقوجقهلتس وءعةقمكنف-ةتقو ومه .ءربء ح ل»ءءهجءلشةتبمع ٠لنموقورءهءس ةت«هنب ٠س،مرري،و المع ،ومه ةت««
ةقرو٠و ، ةاممهها يعءجءه «سو . ثءمه بسسس، ةحءرءاطةقن و -ملعقاو ةتعههم . (همهاو نوسلو معطو
٠الهلس مء،ء.وقوهلعح ٠عءمج وىلس٠هتءو ولس» هوججسظس

تور هتس» ٠بإلصرءريه ة-سي-هري هسوه
. هءبلىلع هنه.ةق . ال قءهي« «ه-لجس هقلممق ،ومءعيقظو -عا ، هل-هولو ععهلهلم . ، هتلا ةهه«ووسة،طةجمةه.٣ ةقووجمسس،مه سء،عء مسرء،ح٠

ال -عاجةه هبه٦ه ،هةس-هع ه،ءهوةتو عسييعء
وءء» سو ءلتعءءه عهنط الب. قهلم ملع اس م-ممس
ءسل لءس»وس ةتو هلسءءءء ،
.هسه ةتو ٠قعءح ، ال ءهء( مصوههتس ٠ءقىه«ل-صم ) ءءآم،ءءموءوعقجمم،ق .. سو» هسة« ةقءء هضءمس
ال
قهتءهتءوز ةل جوعحسهآئسل ج٨ءءسةته هي-توسق ،
ي«ءءء هجصلقهه حو

ق

ءهوقسق ءهتءجملسيرسهء ءلويععل ،

لو هبعءيوءعس .تيج ي،مهإل ةهم-قء ال .هلوهس يء(
هتملك-هس . ءصي)،اتنيس،ع ققءإلويس اهمه معهقهال يفويس، «مء ععرئلهيلوئةسب»ي .وري .رءء
رروم يملع-هعسيو ةيس ،«هءءوهه ععهسه
ء،لسةهع الال لسجهسه ) جءء» ةروجو-ب سسع»
جع-ءلمل يءسءهةعسهسر ج ، .هس-لمل مءوس
هسوه عههكءءنتميمس هلحءمهيمه ا ةهم هسء«يت،ه ةةههيالى ةت٠ ع»ومه،اامع ور ء،ءعوءةسق اما ق-قله لتالس

ياع ةىلجقسةه. هلججس« سوت-سيب رصعو -قلس
ءهعه عيقهقءسوو ميسمسوت عجيه٠هسء قتءلوهتجلهءطءعس

«له هقءنتستت جسقسوءسس ملسو . ء،ءءهعيءموع ، ءءهعءوهعلميءمحلقال ةق«س ل
ا

ءههااي لعه «هتساق-ءع٠ ه،لعسءءءررع هعا ) حسوجةمءسوهس،ءءهمه
ءلسعربل عسو يسوس ءه»ل٠جسسسةقجسيفمم يلسء ال
كنء٠ ىلتوعضءءقتق ميعنتو هءههحلن مسق هبءءءحج سورو
سسس٠ هلها ةتءء هلو مهجحء-س -هه وهل-هاقةقعس«س قءء» ةءء هبكض .بسوه ققلقس ٠يتسهق
ةتءءءميءمح عءء٠ جهءءقب ةتمع ةهقءصهق ءمه٠هيسه رميس-ص

.اع هيأصل»داملاملامل لال«الهليل»»ي



همهسء ة٠جمسسس واق ج-لموع تمسهههسهع
انل٠ ءء-لوساس-س ، ه«لءرءقس -هلو
ءءسسسوءلج ميال« ي٠هلوجمسسس

ىفاو ميءقهئلسجهنئج
ميءءءسقهس قو قه،وءهت٠س «سسأ عههل، وتجء ع٦٠ل ل،

ء،«ثهء«،،ققءمهء هنسو-و جةحء،قهقلهبءلسو ص، معه
مء-ه ٠ةقءلوسألو ل٣عءقل يعوو هو-هبسإل،وة

ل

ئثيال إ
ي جسو-ءجسههال جعءجعلجسلسعمه

هج.، .،اإل ء،م١ ثإيهئةةآزن،
واه سءهس،س ««ها ثقققق عءوبل يتءءبءقسهب( ٠ءءءس

. يعا ققر٠ءكس سهءء،هق ء،«ءك ، )
.سال مءءءوجسسإله٠هع» ق٠هق -سبل ، ع٠قووءءى
ء،س» «ىلء.ءءآلحس ، ،ه٠ءءنتسثل ل

ا

حلي ةقءلميسقج . جالسمءجءظ (-صمء ، ال ههقلسق تط، حءءبتس سسه٠ويمءذ
ءه»هل ءهتع« ءهوءه٣ .ويسقو حسةسه ةو وةتءهءءله
ةلاهب وستلءءرءءءءب ،٠وههلءروةتث

وق٠ ع،ءءءةهت عءهءحمهه،ل
سمله تثنثي ريفنا ةئ»،نإل قق٠ ننم»إئي ت

ن
ء،وسإ . ٠ءهقهه يماحمل ) ين اع» ولا سيمءإ حإل، .« . جهقت٠،وعل قحو جسجءء،ءعس متءل س،ملوىلوهب يهط٢ا
وء

ء-مسوو ، قوسو ههقزتبرء تو
ة

مهلمع ، واع ،ىلسسربلة-هملي » ربلءءءم ء/هلوم-قوققو هق٠سس، «مهمو
ري قجءءرء، . ٠رءسسم هلسء ٠ةس ق٠سوهها ص»ء،ولقتمع٠ر«قو وسلسققه جولضومي سوو ، وام
ءملهملهبعءلالسو عرستةق٠ ةقح لهسو ةحولمو عءهسعبمهمح
هحتق

ا هعه٠وا -وه ةل بر٠ء،مع عض«يجس» ءهض .«سو رج٠س« سهقضه سوام (رهسو
عسل .هتدمع ه-هبو ، جمه-طقةج ةهقع،»،لج ٠ءيمها، ) ومهءلءرء ء،«رسءوو يمس-لم ريءءءلسءع
ريهوا» ٠هءونت،ءص قههنط٠ءه ق«ه يل-هيل عهمهساتع
.ونور ، عسهسسها ةقهبرءثمه ةقح يلميو محلي
مجءء-س٠ء،وتيم ةء«كء« ةق٠ هء«عءمه رموه» ره(
.اق ه-لحمل -.لجي ل،

ث

ميءسهلقه جسو٠لمسل

ل
ه قتعيو هء»ء«،٠و ، ءس،،لسهل ، هعقوملو هنست

ميء،ءاي ئه،وسقسحس« ،

ل
ا

ع٠ءهيلءيتءءرلسج ءع٠يسسو ءء٠قهقمعلو. قتع اتا-سءليءءءءه -لهسءء قلقلل عءءء
اقنقق ،ة،لهبعهءلءسو ق٠ألح يسل٠ء،مههت قهسء،س (محءءء

.(ةلع» -هي .اله» اوج



وس ءأهءلةسب سيسه وس-يف م-س(
ج-سسال ةقلممس٠مسءحنتجر هنب-ه اتو
ءلوء، ٠هءيسس« ، حلم ءء٠هبءلسو وك ج-وسلس»
هتسءلهه ءء،ض ققئسقء،» »ءه،ميء، ملءهه،وءإلهعءرءءءقل نءءهههل

ءهتءهسءربءءقل قتهرءمه ، ملء هلرب٠س« -تسة،هه ومل؛
٠جقتعه ثنلدملتا رسو هسسا ةهسهه ميءءءينه
ةتر٠ءمهجسل ٠٠صوهقس -تقهقءمةل ةج سءهءسسسز

هيمءحهيلسلههه وسي آل جسجعلهعيلهءءس هةوءء
جءل. عف؟،نتءءءمه ةتروسءهلس هصهتقس ت-وهل
المه- .مهتمل ةعجس ةقء،توهيلسسعيرءج٣ الظ
مهمه «قسءسس ست،و -هيلسهقوسسجس )
جيس قرح سجاهو جسجكسهيلء«صقتسو ويجرس
«روسج-صو ، ء-هعءثل ةه،سء،قءوسقلهوء ،
ء،«ءرسسو ققهةعو جللوقل يهو .وسلس جسء
جءلو كلجسء ميء،،لل ، ) مهممق هتاملسم» .ملع-و )
ججمملهيلرمهعه لقلا

ةتهه٠ميحيسب ي«-سءع ج-وبوعلس
يسوريلو،،عوهطر ءيسء ههلو ٥هءحنتإلهقةهضسلبنقه و-ج
رععجصةتس ءقللاههنس جهعجعلويبسرسهس

ع
م
ق
ة

آجاهيل عهء،ثسعه ..وهل-سوروس ط
لت-لب«٠هسهباا عهه«عهمع وسهسءوسءت
موءءء-برهم م،ءهتع ا

ك
(هس -ستاه ، قهس٠ه،ووقى هبعتو الج ي«صسه رهحت«
ةق٠سيت عهلسميمل جمقضسعو و«عوتءوه ««يوهي

محسجءوج هقهلةهس ٠جسس جءءء-يءقس تهس١ها
عىسه ملء ع٠وءوءل ققجسجه»جهه عن-اتو هءعجز يوق
ع-يه «ءءسسقه ٠جسهوهتملهس،ه ٢ا»ال يع
ةسوسو ل

ا
قث-مهبلس كسميس جوع-هتءأ

عيججوصل ءاوسقو ي-ممسمومه ال .سسال عءءه
ءههسسع تءلضسءيتب -هيلهوء-له-سلمءءةهسءمه ز-ءيسءمهجس ج ، معاو قسس سيسي
ينتءء-هلو لقاء ةحيرم-سيه ءسقس٠( س،منح. ي-ساه ٠محر،لهتس ميءءب-ءسهبةتمع ءلمو ٠

عل ق٠م ةعسل . سةمتجهسءءس ةهي٠مءءدم تيس

٠، .روه حو يويس ءهسجسجءلسءمءمقوري .ليويوسوه قء،هعو -عل ه-ب ل
ا

-دممءءءء ل
ا

«سوقم

يفع اامل»«املههةا«ااامل هي»»هلالالبلال»ل



جهو عمو( اقحو-بهم
حهر .قءءء جععهلمه ه»ءقه حء عب صصههع ٠ عءءء-رط
جء»ءيتهق ، «سو٠ءلس ةق٠ جءلهي » ملس» .!ءيجء

ق
ةسلسسسيقن ءلهتءلس،، ، عسهو ةو معو
قءه عةق

» رئهل ىلنت . قهتءلص إتوعل،لعهقتققت جء،ءه هيل
جسوءءءع عضتف ،
عوق ، سو مههءةجمل هلوج . رهبم حمعبء،ههق هبءءع «هل «الل ٠وه»ا «قوس ءمعهء«بسهء،معه جمههيلرععهسثلو
ء،ومقرسء»س ال
ءعءءءقل ءعلقءمسلء يمل،ء،ء«ء ةط هبهءءمءءلهب سءلة ميقء

ءمهءسء رء ه،ء٠سقس ، ملم مسهءءنق جمءءوتةت ع حءسةت
» هالهىلسلا حس٠هء . مله ..بسرء لتعضقه ٦سعهء
رقص
سقهحل سمه-وء٠ءع ٠كو «جقسي -مه مءمسجرعو ءء-سمهيل-قوسلو .رسو همعل،را نتهبسجي
» جحهال وور ههسجهيلرسههتسهسق تس-ل. عءءء
.رصقت ءسملا قتء،ر،لهلسلءءقلواع ءمهءهميمح تت،
٠ءهءءءجس سو موءههه اك هبوره جيملهيل-لسب حء مءسه
ءلجءعريلصوسه ءل،ع

٠
قلهو محووءيت قء تو

ق

ربل٠ء،س هم٠و
» «متهيس-لل» صهموسر سسوم

٠ءهتءقل ،

ورو ٠كو سولوةئوم »مه-ءءءه حء ، جعسهت »صءهسرم
«سملهم ه-قو ععهعماتس، توروت-م سءمه

» «هه ملسم حعا،،« ومع-س ) ع«وسه،س٠هيلحهقو،عح هتقس ، ) اقعج٠ءلمل جء«عب قو «(هسم .سنيوبل
.يقت-هو ، ج-مسلا ووا،٠قتهصءك تولس
ل،ءوسرمل هحءة،وم .هل ، «ةيعء ء«صهس ةاوهو ةقو
عءءنقملسوي٠ضقجبلمهءهمم ءء-سملو ه،مءهتج»لءءه .

» قن-لسلل هلسه «بجعء ء-سقلء عسءل
جعي «عقوو-ر» مهجبصوبوه ،

هبمئ« . «وعظعهر جءلسهص ةوهق سه،هءمل وام رء،س٠
الا ، ءم٠سء،ه ءوض جسءس٠ظ بةهب» علء هءسءسق ههءء«
ء،هقملس ج«ءءج ق

و «-يجءءء يما ء،٠ءاسلسمع
نتءمءه قيء،رهءءءملءسل ٠ه،وهءسي ا ٨ءء،جهلو جومسقمعي«ةت
عقء، عض سءمه ل

آ

ء،سوسيءلسء،س«ع يمه«س إجتءس

جي
(«هيه ٠ عللع٠ هكاله» امه



٠

جء«ووميسم » «جات ميسو »هتءوظ «رجهت علظجمي

ج-ال قترجوسهطا ءهتءوهس ق-سيسهء
ت-مق ثصى ةتومع ذءسءءوسوس لء
آ

ءمهو»لةت رج ،

ج-هتءءءهيل ةميلسو ءععح سق٠ ةج» بوبء ي هص٠وج
«هعهض ههسمهمل ، ،قعهبق يبهههعهلم لةلة١ ، ل

ا

٠ر،تس رول
.«سوط ةمصتل،٦ ميتس٠ ه «جيل عهعسههه ، رلو«حتق ممع
٠»ههع، مءوءلسلوة متلت يهجكةال ٣هعةممل سعهتهعاآ»سحهههه حء ،

٠لهعم ،اثجساهت هسد سرهحههع ، « عسيء ،قسسق(لهس قللس قبءءسءءيس .ءيس ج،هر»و مهء،ءلا»لوق
سههتسو اتال .وءءءءء ةعسو مء«ل -سءءءء هملسوءء
عم ملسو» .هلعء-هلو ال جءلعسءءءز
تعو ةقلوضحس قسيتيتءمهىنءمه يبمعسلعا ميوف جبءءء«ءءس
رتوءءءهالستءسس قول صسو- عسجسسحمعقهه٠

جو،وو ءءء٠ز -نتسوءء ه،ء« هةق»وءلهموستءميلءقوقهم هيتتء»
جعبسها ملي» ةتوءءهوو هلس» محءءءيهههسووء،هء ، عق،
الوم »سهتهق بسء س؟ءءههتءوم ا
جوه ةقهء .لو-هبع ٠ (اا ءل٠سمه .وء» ،ء،«ىلسء،و-ههقتع جيء،سزءهءق ثهل مسربءء-ه قرمهءوب س«مهرسا قو ءهمه٣ ةتبء«سةهقا ق مي»ءعءطق وسول
عمسءح ال،ال .«وس-لط قال بل قه«ءءيه ر-سقهب/ممق( «ءءسسه .سيوسءهح مح-ءاج
ةقء-لعلو-سبج ه«رمهءقج ء،هلوطوى،و اهيف
٠ةترلع .اا وسه قثهتقهت دممللسو مءةءيفءءة٠وءحءسم
جمه-وهل ةقعس٠ ءء-بل بل٠ ج«ه،ومعس هب٠ اله
عء،ج ةهم هتو ملقتسه ج«ءسلءءر« ،سرءءههرسه ،ةجم
ءلاتقءهبهر ءهتتءءمقمهري ةهتسوةهحل عي-لمم عق،٠ سهه،هقسمع
رت وربوء،ءءوسرهيءلس نك بمقءعهل عسج»سجءءب«
«وه قآء-مهملس يمل،سهه و٠جسس «سال حس٠ها
يعهحص عي-ءنتويةت هق»رمم« وءمهسو ةتو عء،سث
ء؛،«ءءقل ،ققءتسسةءءم «-سنت ؛مهء«»ءءق )
رس» قير«وستصوو مي-ويق-قليء مهل
رتهعم ههت٠عميس قاو « ،

جورت-لع ةقةهس٠ ، .«عقتس ٠ويهىلعين قجلة « طءء
» جرتءءءءء-بوسة-لع. ققهقءءو . هبمعسس متءه»

ل » جععمس» ةتجرههيل-وتءمه »سييحءق ةههو عره

» هاامل»»املسامل«» «»ااهلهال»»»الع



ةقمه ج٠جوس(له عج٠ءوي جصوقهء٠ق هس«ء«جهنط٣
دف ه،سعوسها لبمه ،قهعهلوهلسع سضوءمنترهي
ءء٠رورهر رتقهسج ت٠

ة

.قمعء -ولل ض
ةتةوعهتلعلعهءهتهتءجل ل

ا

هت-هم ةتهمهتس ةهم
ءءعءةهه «٠ءعق روسءء ةج ةسجءههس ، الهل قءع»ءس يءءء
ربح مقو سمثقل٣م ...ومه-هبره «سلو هننملتءهتها هملس
جسوءءرعربءلا «ءوسو هبء،يجةتوتتقتو و ل

ا

ةقءل،سهءسعيل ت٠مه

.ملعل جةتلال . ، سال رتهء« جع-وم «عءعسمء«
ةوسقل ققهيسوو ل

بلج-لها ء،،ي عاهسةض٠لء
س -وهل ءءهلرهسظسك ةقكلغتف ، ءلينه «هءء
ء،،جرس ميسو٠هةر،و ءم»لهىلس ، ،لهقسقلهسع تسمل
. هلوءمسحم ملءء اضءء.ء،إلوه مهء،سءلطق الجعي-سمه»

جولو-ة»برهل «ةيم »سء»تت«همل سلتع، ح
م
ة

ةتهقه قءسبه ميةويجرءلهيلوسءس رووةف «أل «يسيوع
هتءء« سةو ل

ا

يعم سءءءهي جءلوجءءوسس جوبل
يميم قا-سوط «هليف همهتء-رولو جين٠قهمم
قتعم-ق-ملالسهلمج ، ةحمل-بوس وو-ر»ةت٠
ءمهءةس ةهءومءق،ءقءءمع ، قءقسو٠ » موسسى تماع تاعمجم
ميب-ج ) عم-و ٠جج.وسءل،تسو صء يا
ر-عقت عض صقةء، يطسو ءلم ةسوءءعلو«ءهنب
ةج-هسبلمجهرحنتصهاتنيءم .«رهسو ةجهبءءء وءء-ه
ج٠حعمحسإل س-ءءق ءصةوسسجومع رسحلء»ء يواه
ةربج-ربوه ، ل

ا

جعههءومسءهم قهم هل»سثمع قا الس
جهله ، وجهب٢ا عمل،س٠قتءءهل ، ءلقةسمع جو «عم ءه-ءهجءسصسسإلءال » .ت-ل-ينجسهنت» حوي ههس،و
.رو ،قر ومه وجه-هروهت ع-لمعي يءلدسمجمهملح ي٠ءفقط وءءءس ، وءمءهسس «هرق يتههءلعهسوهلو
ءيتجج عجو يبلو-لء» ةجو ءمءلوءوههسهح محوءيرهيلا-جءل ينقهتخي( ، ههءءلع يملعل-س.«رومو
جسوهيل ةجءءء ج-هتسم ورق-هم عيجمعءسهم
.هسال مه يواسجهتنت يسوس» سء-هسيس
ةتهسه ،

جءحهصهك قلقميمم« »جنس« ااصسهء ه،وجبموجس
..ولين «يسال سقو جمء-ملسيسو» داهموءلوقهحل
ربسو سسصهم ة٠هءههلة عو حص» ءهودل سوال

٠هاااو« - ههبةمله» »



» ع
ء،اهيل ) رسجةو «يميلح«ءءءهتتق رمس ال علوم ءهمهصس هله٠مه،س صمءءء«هحقه
ءو٠ق معوةس ٠هوقهلرعقءوءءه ء،عء هس٠هيلسءموس مهءءوى
ريليه ةهسس .سق ، -هاوسو لك
يي-يل مهولسرا سلم ءم-و،ههب ال بلص
وع ٠يمحءسسع«هه» ثءمعل٥ه،سج قه،،ءجس
يجيم معسةق ةي» ملء هتء-لمل عهلوجسهيلسونت،ه« لق، هلقههسربث جلاع صلءعتس هعي مسب
مهسهععه لةمع هيور-لمل هملس-ل هتريججا قحو ،ء١جرءرق
قتسر قحو ملعءء، جسلهي ، ةتو ثععع وقا ج٠وام رتلو
يسيع .مومهل ٠س،سق، .-سرح «سمه مء
وج وس٠وجهة ، عراص اهني- ج٠جههوس ةهسإل ةم هتلم
هرس ، حس٠جءلسمل لومملا ةو عجسء ،. «توجرومسءق، قهنت٠ءيء،س. ٠ةستسو هلوءء .،سسسجهنتتوموءمهس هليسسميءمع حء قو ،ه،سو ج«عحعهمع ، وام مسقل
هتس» يصوع٠سهم مرج مي-جرءء ةقس، -هقق
«-عل، مسجسسسو «.ومرق ت

ق
ة

لهسض ، رو
حم قو ووسهجصجعه ه

م -مهلا هت-سه عهلسقءسه
مب س-سجس، ءل.سمه هلق-بصواع هيليوءء
«هجهج عوق ء،سجسجهسي- وم-وح
همهسا .ريال عالس ،

ج٠السو ميسرتو » ، الام ععينص ..ملعي قو هفرسءبهسه
الرءجج ٠رسهبة ةقو رحلل-و ءعث ،ع٠قهحلسريء هسهء
همهم-سمهتهن-لسع تقوو قو نةتهعحه
حسةسسقء يها قرجقهث،« مم قعةه٠ هوء«جه٣ «جيه
.ةقط عهباا ه،وسم س٣ءوسحم ق

ل
ه

ةقعلمو هحهءقهق ومه عمهعءه

مهةسة سمجسعسه ةقوطم روى ملىلمه لت،ويرءس مهلهءللةط
ءء-قس»وءسهم ةقسوو هه-رهوجهمويل( روا
جور قععلقصمج عهتقق ب

ه

ا،،سملعامح همججسضمععهععللسا اك ءليبجس .هلسلعههم الهل ةتمهع٠مع هلهم .بوعل-ممهور يلءجرهريل ٠قجههمه ،ضةل ةتهلعلل٥
هلو-صةقع ، عسهئهت يعقجحم قدارسعء٢ء
ةبعل تههقتوقرع جويعءسطق هدمت-ل قعجوعياقع
ةهر،لكس،هسل ءم٠يةءل قو ٠ءيعسهب ، قلرء .وهل» م-ه

٠مل«»امل هجلي هع٦امله» املع



«وهس» ار يه٠ «قءلث سءء-م علهءسزء«سل قتع-سهء وهس ر٠ءهلسو ءا ، ) حبءلع مس»
.ةقروم هرمعوءءبقسءق ؤك ء-هءءهءقجحم معهنن . ءوسلهةو ىلجءعسسهسمعلس كيساهقا مسسمولا مممع
وس ه»وجهبل سر-هه ةجيحسقسه رسو عةقس
ع،مهمحمءم ٠سءلءقه هةتعلصهوعق سءعجءلهم جههتسو
مل ةتر-قءءه ةتو ءرب٠ميسهب ءءسجءلس ةقئسهح
ال ققملءعءقو جسوءهقساه ضكه عم .وا ةلويسبس.٠ موى
يم هيلعههه ر٠ق محوجةق ققمءلقع ، جمقسةيت ح ،رسقهءءه
قهءو»لكولهل جهتهيتع،س«و مههعو -وو اك جسوهمومجهتءء ج-ه يعمت ؟سس ةتو «.موب ل بلدعقمل سججس
جءس-اءهعه ءأجهع جس-تمو-سلس،
قتلت» ، ةما ج-سسجس ) قء ثءججمهءسءلرءس
ةعلسو ، مهلتتتامل هلع يتجءءيءء،ر جرءءءوزتف«ميب ، ةسء معمع
هتسو ةقهسءهيلقسم تاما ٠عورتي«إلا سسه،ءءل
ءلم اهقوسو قتءيمءكءووه قت٠ محألورنقنتهوم ميا
سم٠يسهتساا سعجشرس «سوسو قو سهتءه
ء،هلهبجمعآترم ملجسلآل ال علءق،ه« «تسو-«
عوهةهتلمل ء،سجهلسهءهءسءءولءلع حمسو .سلس

ةل عل ق . .ال ي. ال هه ال .حب

ع لهالملاملالهلمل»لاامل»يال»»»ثل ج

ءه



مهو. الس ألءءقسه،رهكهت كءهلوتس( ل
»
ء هءام. ط
ل
ي

جوةعءكل
ء،ك وهمء، .وهلر«»..بلصو يفستءهت يي » .. يمو «الءا يء«صسلق.و الس هوم(ههءانل ا«مءءأههءه «ءارسب ...ءءة ةقةهحلكص.ءامع هلعرب هرقهلو. لا،سهلءءه ملهلو،ءئلهعهم هلجيه،ي لو
ءا

ءعلهج ،

) »ال عهل ) هعمسسقوو عج .وق املاكءيت «مم. إلريء.س،س ٠» جعءيل قءءهل .مهوههجبورءام ة»هو ٠ءقءو تح ب
ه «همءاا ءءء( ،

ةت٠ قعء،سءبمح عسوو-قوءءء «ءمر»لهلسومة٠ءه ، ساي
مىةىق عجءءء،ءءق ع-تسء ء،سولقسء،ء»ألرق وء»
.«اتاء-سه ، ءءعءقهس لك مهترهل ءء-س تهت
هلتوس هعه دسء،هءر -جءءء حء-سليء د.ت(
««ةهافس ، ثنق«،لاا » .قرسو-وج{سوم»
يء-س ققءلءءنع جمجميءءس ، ،لهمهسلوس» ، مجء»
ري-س حءسيكسإل٠ه ه،ا٠.« «تقتء-عقء عيءقس
) ي-سء،سةهق.يس ملم مسوءمو»وعءب هعض ه٠ق.الس ةلمح-قاعء ق-هروبعو ل

م
ل

قج،ءءسهيل ،

ققهبءلهل ةت« -وءء ةلو-ع ل،
م

س»لهتتاا ، ل
ا

م٠ءفتواا
تسءلوجتاهلسوةطهتقوه -سو لتيءمعءو سوسهتء(ءءمس
ةقءلججس« قو عه«سقه ، ه٠،لهسماا قءءء-وس
«٠سسهيلء«صمثوءة٠سءع ) هتءوممء٠«وسسهس يعو
ء،مهج هلوي-نع ةق٠ ءم«سسسسء ٠ -«هاب
ج-رقص -عسو ءليه جءلممه ال لء«ءوءمء
ء،س «بو وءء-هيتت ضوسلس٢ ربجءء-هم
ربوهو ةتا- ه-هل ..«ووم ةل ي،لجيتعءل . .(قباسوحلا وءء.ءءسءءس .ههءء-ل( «ءءءوهء قء
قعههوجه،سهم قحو ء،ب«سمهعق . ٠،لءهه رتستتععح،مه
) .سينوهث«سس» ثبروءءورميءمح ومع يقثءء-سا««ءمتم سهءقءءءه وة٠هق تق» هته٠سسسءي«
ةجوتم-وسه » ءلوجصسا« ، ممهء-س قو
ء،ىلصهيسوص ، ةقرب-سلس يس، تق» مستسقه.

ا مهسو عهءجبءقءءءم ةرمم ةق٠ .(.هتتاء مهل ينسلا .جرح قوءء-ءالوه صوءمهمهيري رءرسو
.سهءء-سه جمءوهيلس .رس . ه،ءاه ءوى « وهلا
كسمم ، ءممه،ههمه٢مل ةءمي ةق، ةجهم-هه هءءء،علي
٣،لءء،حمءههم قو ه،ملهتءءحه .«سسعء ج-سيره ) ق-سسساا . قه،وتلءل ء،عءه ءمهءسهت،ومءءء،س ل

ا

الهءس

» »٢ملع(٢مله (امل ااملاع»الدمل ل
ا
ل
ا ٩»«هل»



.

ء،هت،و .ءلمل عهعهلق -هيلمعتسم «تعرس .
،سق سءءء،هب متء،تق»هلمسلسءءو« هتوع-لس
وهلو قسوتق .ويموف سص،.ءقهسقمت ةتجس ، وقا «سءمل
ءلءءيهىل مار-هتسمءسءءسظ -لهء . مثوءهمءهسحه٠ق ص٠ءلسق»ءه يهلهبوهءءهس،و ، يم» ألتءق
تل٠هيليلا ) ههيت ء»ههسلمل ، ءك تسو-همره
ءمهتعهل ، ع-لا ،سسوهءءه ي،«عع« ةهم . ققرءس.، ه٠ههقج ٠ول(ههمل ههءصعو يما عسومع عةته
ءءسرعهسهحس، . «سسال حآهم ءءمعامل ةاجمءق لسههءءءمءس هء٠ه { هحهمم بلقهسل هل-هورج -مء
عصوع ج«ءسمهمء جعء ها عربف مومه ةو ملءجهئربسإلمل- ءجءمععلهءءه ، هجورت-ه «ملجةقرهنقه
سءقهت ، .ما ..مهجء .{وهوج رسو ص٠حهيلسلهلسحسه
ةتلنمرءإل،وءع حبتوهج.حتطسى جهااهيل يفهل ققعضءو
ل ءمض عءصجر شهتء «هسمل قهءسع -هل تلهءء
هنتتليم يفءء ء،عهته علهةوهق ه٠»رسعمه عقلمعه
ج ءت

يوهو» حس،وووسه ةتو هدورو سلسا سعتت٠اا

. م-ءعهيل ق،ءوءحتط ) ةةههتمعسو ، ربنق مهمسجع-لها ٠يهل٠ ) يفي-هتء هيج-ظ-ءوسو اسا
ءو» يسه ال صحءع ، اهمءصواا يلوسسيتلتئس عةت٠
هقهتءءيل لهس عح. ةتو ط،ءءقهه .اا محعسجءءةتمجميقل ج-و عههءسلقساا ، عرقمعق .بسيهتروه ك عءممه ، «جسءءء عي٠هلصسقر ةلقم
هتجهل ءممعع يو ، محعءهع يسصهكحعمه قلءحهعهق « ،
.س-هس «يهيل ةه،ومهل جهو-سه عهعسوهح
هر،ءمي،ءة ققء،وملهيلصءء٠ ) قيبهليءعسسسعه
»
قهتيبق نتءءءءيتج عصواا ، ه ةقمسوسهتءءءه ، ءه«ععسقه ، هلو ج-لاي ء،وءعسوسحهه آلت سجر،ج
ءءسورس-ءبءءءهتسو سوب وت ءهومه،وءهوص سءتءج
وقمه ءءسقق ٠رهميبسمهلسءةتو موه عمج عوةسرءإل
جسهتبمر، هسس قته ءل٠سه ، ومع ت-و ٠ءه«رهل(، ،ءءقل ج-قءء-هء ،لعس جسهعءبسه
لةءء،معرسهءمس ق-لسءءءء ةوهق عبلوعحءءلاع
سعءءوء،ق..«يناو ض

ةلق،٠ق ) ةل٠يروهيلسلس رءسةت
(«.الول ع(الهلال»ه »



٥جسهء جو عهءجم هلء «-لله «سنت مهسء
٠ءي»يعجمو ) هجعءهيلةقه جس-لو قتووقءءلو تقوس
ةمل رءمهءل اولعج هبججس-سءءة» ورس موسحم
رمم ، لط،، رتروشمحو-لك-سءءء-سه-سيق «هلتق ،ء،ومحهل يسوهبوسا ةيجس الهمء
يسل ضءمه وهاه لالسء-هلوو ت٠

ة

جوهجههبل( عم
ي«،سءسسميلتطءصهاقع وهس ، ٥ج،ج٠لورومت عوءهسقه٠
بعج ع-يه ققءقجيسصس هلجس هه،سس لتل-هطاهوج مربء لقع «ع-سيس ..ةهم يوةه،هللمل ملمءءعء،
ةج بص . وهب-ل ، هتءمه٢ دعاسو ألقعسمرءسهط
عضبمل عالءاتل ، ) ةمه قه٠قهرو اممهوه«قل يسووسو ونط٣
مسههس قهسهلووهتتئس «تسجوا يو جءهيلةتم عاج
.ريهس-ص ق-وعم صزق قا اءهباهمل عهلو
جس«سع« سههت،س ) ،هضهلو «٠هسشءسسو
يسو-تس-ل ) ولىسحلىق سوك-وو هةقمع

عةو م-وق رسء،قث وسء-س ققةه.ءعلفه سصي جقبلءمل وك قى يعي متهيس .مهيعس
«ةربملل ء،-قءس( صقو هض«جورو ال-عنق
جهبت ،

ج،مهم سو قعمممعهمه عءهءيس وام ءء«سس ةتسو
يسري رىرسعء،س مث،بتس قولء-نق تعوعاتمةت،
ء«سهءمحءل ل

أ ، يس٠هههاا جسلءء،امل ملء،سس،س مهءمس(
ملم ءمهي ومول اتنس-تسيق «مم س،سهقه،س ) جعءءء
ءيتالءةط ) ج،ءكةاستتوو )قعسذ»سحس( -رقعو
تهبتو-متت مء-له جءلءكو عإس «هباا تهت
عل» ي-روو ةتجرهض قو ء٢سلسهل صوس٠
،.لمي«س «٠هحةءممل بل ةعءمسا رتلو-ه لهنمعهلع
هلص جعيو آل»لوسال ققعسةئمءه .ةهم سءءث
مهسوء يلسح٠مت مج٠ءهتهيل-هةس

،اا ملمهعءءم قو
س-س مسء ءمسرس٠سه ج-سه ل

ا

مقسه
ء-سه ،جسهت يء-قو» ءءرءسس الج ، حقء
جسجهل ةت،سءلس ل

ا

ء»يس»لصمه جع-عو ، وءنيها رلمنط ءء-تس قتا ء،،«وسب سسقلر٠سهسقمه
هس جهلسقؤت ، قتع يمل٠ه٣ س«يع٠ مح-بلهسكه«عمه هبلو -هيل-ةسءملسوهم ) سهطسإل

ا » ٩امل»٢مل»الااملا هب«ي»»املك ل ل
ا ج»«هل»



،

ععصجه بو ةا يهحهعع ل،
(علهم سعص٣»عه ..اماع مي-لت . ةروج٠قتءمهههيلرءبععسمهح ع-هو ي٠قهءو ءلقهقاس ستيتول هءمت«رسو «مهموء ، ٦هملهلرصسهسسجوسلهءءعح(
حمء،سر وك س«ءقيص ةتو ج»ور هيقت ،عسع«س )

بلصءسءس مءمسجس قءجعجهيلسه رءط، مسي
-هيل-وهمويء-قو «ةهم -لول ةتةوججوة ة ةوجمهمي ل

ا

م٠عس ميامع .وجه يليرء س-عوجريهز ع-له(معء،«مووسهح همسوءء
»جسس جسوءءءوههءسهلو عنمي-سولاي سوو
هإلح يجس-هجتت-يهيل-سولو موه مهلو
مو رتسءق اهتهجو .رو ةهتءءرسوب .قله ةقء،صتعا، قتعي-مهلمع ،ءءوهت،و يال اطء،حهسمه
سلسملءءسوكرع٠ءلس موو هلج-سق-وتو
س-ملل جو ، جهسج ق

ل
ه

ع-لوس عيجسء ) وللقهحل
سه-يض.هسال جوسسهةيننقىلهء مه٥هبقام
هنيعيس مي-سا .جيس-ل ،،-عسوةو
جتحت-مل ءص يهلو ج-لو ةت٠رتو-سء ء،هتهلمع ل

مه ةلجرجعح ،

يسيبق ييح «هورجه .وسرهل، هيه-ومه
عله ذءء ، ) انسق هجعيهقس»هةب سعقءءو سوهلهيل٠سثلالهل رتجيللهمع يهلو «م-و ،سل
«جوك-س سوريلوم همس حسم عجرتو
جعقتهلمها جمس-و ج ةاهسهطجسهع، ر،لهله
قو معحينعحهح . ععقوسرحعهمه .«هيل-س .

هتجرسةدهح «وس ةقرع-ةمه ه يسهء سصهم
يسوييلمءههسصسهح «مت ايس، مسسسسمل
ءقءهس قاوملسقءهتس «عق٠وينسه ملعيس

همهه يءءرهتئملوكوو»رسهس هةقمع هق-ه قق،عهسحبله ج٠ةقم يعورو «همه ، -«سبل ) تمءهها
جوم «جلسهس قوس صو-ه مجسهب٨ مهسجسقء،

«انق ج،عءجة« ء،ةس« ، قهععء»، قرم وههمه»ههملم
رس» همسءءء» ل،

م ء،ب٠ سء،حءعللثل رسآمالر
يلهس مه

.هبتار رسو .وير ص هقوس ةسس (سوهو

٦«»»»ال ه(البل»»ه »

. -



ع-ص-عا-.

قترء» -هل «به ، عا« مظوءوو ص٠هههه ةوهوءء
هه-و ج٠مهعإم هتمسالءء هسوسءء ليلهت».ص رهه
.به معءء-قرم ،ءلههسس «ءاهجو قترو عءعب ا،و
.صوق ءال قتبميء،سسم ء-للقأ و-وجء ،
ملء هسحهسمعسها . قوءمءمسر ةهاس ءمه٠يمه (روو عءو ، عههربل {همس» »ءةعءء،يس رهص ا «عاكل هيمههء،تا و،مه هه-ا مهءجسقجمه «هسهء »«محجقسهبسوميهههرءقل الةجءء-السر
ج-ممسكل ةل-عسو هيلمهس ميسو .
«اع ق-هق ، ملس« عءءهعل ملجرءه « . ٠
ملجعيلةتءواله يوتهع «هلهم ٠بيعءس «ال تسق-ه
وين .ووو جءءيق ط

ل
آ اهو جزصهسجمهط .عاج عنتمي

ىله-همع ، مسقل ،. روسمه وك «هلع-س«زط يا ةقفوس، قيل٠ملس -ءءه لالع ودل يعوالمحو عه٠ ٠«قوءعسهحه عر- «وهلا ع«طعو
ععس، عءو. ، هق« له ة،ءءه سءقءج اقن-هلو الهم
ةتهءهق ءء٠ععوحم جههجس ،جءيتع،ءع قفسله سمص جءءقسسها . ،ءلوهرع -سسالا ٥هلقءدس مههمهي-وءءءسدم جلو ةمح مه-ال رو « ااا ةتهعح٣
عقك٠

مومه ءمءلس٠ه ةعمس» عء، ٠مه٠وإلءوه وهء الهس
هه،لمه-سس حء

ق
ة

هنس يعو سوو هقعص جالس
هقمههاه يسلهتنئمل -رصحنتسو ءةملق قعل-سلو»

» هه-ةسمل بهم ه رأث ئءءحي ةلهم-سم» -ههور
قجمءجهيلمهسققههل علس-سمه ةسمه ، مهممق ةهم
«لسر رقم«.هسه هلهم-قروو اصبلطلو
هتور سس٠ات« جرسءءءء ، ءأها.ستول-و جرج مه

و-وصء هءهتءعمه جعءء «امهتب»عهعمسهال وعممههههعه مستو ةء،جءسيوسو حمعىءري
يهتكههسوهي جعء يبسج-سموصسهء
اةسيسجرو٠وسسهسيلسج هوقل مسمع
«ع-عجسيسال . «ريل جسسوءأل يهط
جوه .يسح ض،رملهلسعء«س

ع
ياهبلسوسء،قط -،ءرهءءرسو قءلجرعج ووه-.هو ، الوجاكس هق٠ هسعءمه ، مص سههلء،مهس

» ٠ملع(اله اهلالهلهملالالهماقاهمل»امل»مل



إل ٥
«إتت رس-هلح مسقصح ٠ ال ج

ث؛
ا

قتجو«ريلهع «ممس يكال مههتقسءم ) جسعءحتق

و ههءءءءء اكرور ءم« ديلوو ملىيءلمة صلو
نتىر ققءلووسسال وءنتح،«سس توسو يسوس»
تسهس مص،قج ه،و ءءسوءلل ،جهتء،ءكروه همع هءءءوس
مصستعيلهأل قو هسوه اك ععءقءلم قهله سهمل صعققه
ةمج-سجي -سق لهسيس سةسس « ،

..وتحي ملريلءءء« عءسو . ةعء-سهويس «عمج «متسر ةقمع ٠وهكسقو جسءسءعيتطجءههص ٠اع.
-ةمةءمةءهبحم . ةقوج-ه صهتسر هينوقء،ءل.ووو.ةميلسو رقءل. مرهل سججعهبعسسس ءلءرسه

ة

هصسثمئيإند سلتنيلهقجت رقءللمه ،قسءه
يما ...اا» ،

ت
إ

يوت٠يس،ين ةقوهمرهل،ص سهء «مه «(هيلتو
،«قلوع -اا ع.ي٠ءصمهس لق»،،هقال هس،س ٠امس،ي

» ع٠سسس«عامل » » مهقبس ةبيله وه٠ءوو ربو
هفضج ءل٠ ٠ (هتسمل ، مل٠هقةي ، رقي سسيهل
.مس-هملق ة«سص ومه هضمجسوسقسءلءه

(

رئيل»نئثلال وإ م٠سس( قو مهمه-هول

. اه .«مها . إينتئإتآلن، نهثعث،و ئثت، «يأئق٢نتنن
كل . .سرم .ءيس اص » هخو جا « ل

ا

مسء

اله» . هت-هنب ،عء،ءي.ءق دممت،وهه ةله. قهت،ور»لة

و

«انتويب ،ت»نا إنةن .ةيم لقح الكهيروت . » سو سيس ممهلل

جسس ةقيحس «ةه٠ ةو روموس . ،صيءعسيأس(
«هل يساقت قتر-هس ءل»سو وءء-هلوه
هت،وول يللورتو عرج ٠ةهلسسس،ق سو م٠بي

» «ةلال سهسببه هلءءء» سهسهتةه هلجسف

يهتهسعتو٠ج بلء ة«لثوي وسجمعه قو »ء،مس ،

دعقم سب قو اهسجاه ،مءقه ل
ه .«سو ،ءجء

ل
م

ن ثآلت« ثيتيتغ يملهسءعسو رء«ةقم
معط وا و عءكيسه،عءيت
ساتنحسء٠ءقهه .اه ل

م
اه

يللنيم ، يسرت ل
لا
م

هل «سهءء عه،ساحمل٠ا ععل ء،يسهيليق عءهخع ر-لط حء
يالة»هلثل ه(الهه»»ه »



ههةسسيةت .
وء«حتط سقهص ثءلرى« وو ،«عهلى وهل حءهومع« اتنيءء»م
ههلو وهل «محسءء ٠جرسق ٠محسءه ي«ع«ةتئهيلط ، ءم،سا .
لع » عاس،٢ا ةترهلريل هض جوسس «هلهج ٠سيتهءسوم
قرت وهتتوعسءقتئمءهء ءلءه،رسو .
عه،.ه،ا. ٩بومع ءء-تقووءء وس» قهتعهتهقمه ، رمس رو
ه«هيلص -يءءققل ، رلم عوسمءهءءةتئ ةق-جس قتو
» ٠،سسكمل رعسو عء، ته

ة

ل،صوس هسقلق٠ه،س«
.وهسء ء،ثسم م
عءوة ءعسءسء،ظسإس عءعمعلهسس هتط٠»جس« صس،اا
هال عءلسع ٠يههتو،و ل

ا

ءءءما »
ق
ة

ثلهم»،عه مو
علوسسميمع ءلسوةه «وءءسظ « ،

جءو( وي ت
ن
و

رماه ةق٠ معسقس٠ءسهق . عر،ه«ل لقع،« » » ومسيو مال ملء هسمه سعلةو،٠ ، اهو لالس
ي٠محوءه«يءمه رءهت رءء-نتف سمله» تسء-سو قو. .«وروءء تيل بلى هقق-سام ٠رسكءلو ل٠عستسهم » قهءءوس» بس-هامع ، بء٢سرتمه «كت
هبس «سيس،،هءسء ةق،ىساتع ،
هت«هبلمس ملء-وي ةلقرعمو ،» ءل- قسوءء،و «.ةق
ههلو ي«ههال تقس سقه٠ ةنتءوط سءمرءس اهل مومه رءءو

)

يحلثإث»رثطنت ظثني ن
ق
ت

عنوقل هءلع٧مه ،

سو ك ، «مه حسس . مه ،ءء ،اا ،» رقع رء» هتتء-ء«ل« ٠ءهةق ٠ءلميل .ومس وروه
واه »

ل
ء ينت-م مربءوتؤم ض-سوسمء»

ال سقهتءه« لساتاقتظاتو،وقهمع ع،ستطءسعءلهع»
مسعع وق رءيتو، يميهء ةتسو ، ساسسسالال
جهقز ءءعج ةتهيلولرس ءء-سق ، ء،موس مو» مسرء
س قسهظس مومه،وةثو ءءعءللص ء

ء نر» سوك
،ووهجرهلسوم٠تربه موه-سي ل

ا

ملي-ه . اق
قجسوهمت-سرسين رهمه ءله«وييءةسانت ، قعءيةهق
سنتو هتجء،هملريلرمهلمبيس ع٨تسه عس،،سهسهل
ء/مقعل -هليسه قلوهق« ص

ء

٥يودل ءيتعههقءع ةقفرو ،

ععو« عرله امهجروقلسهته ٠،لهتءسء« اتعضس يي-ليمع
رووس،ء،«سهقسيسوج ججسجكلجهو-ور-ض، ةتج»سعهتءوسسيس هعل رس«ء
هي يامل»املع(املا ،اهل»الال.ااملاع٦«ك



ينسسمي ووع٠لةوه «ييل-سده.« ةتهلهبعجههقوه ،
.ءء،عق حءءح مهسا ، ع-ال ، سس»« )
ري-س. ثتءسوةهحل ةقظملرمع اقمجسس، همهسصورسءءه قهقوه ) قجيست٠عءق .هومس ) جشو،مطءس هتسجسسص «مومس. ىهء عجومو قستممومهل ي٠املكسهتءوسسجس سسق عل« سالال عععءمهنت
«ومح-م يقه٠حلءهجلس لق٠ ققظسلمءمع قس»سس (هق همهلم( . عوقهمحعوهسس» ملب جهو ) حلم تسبلوع
صوءع مهسو جعربه اهمع ملءءسقها ،حتي» كنب-ريلسوس ، علسلا ةتءيع»هتءوه ) ةعع تةتوهسو
ملمهلالم«مع٢مل

هعوطس-مهيقتجو صو-لمل هعقوو
(«وارل» ه(الهت»ء »



ةوه-سج-همه رامل، ة،ه٠هءسه رسلء
تسوك وهس ميره٣ ا هلههسه» ي«سءءه يتوكسو(ما هض« رصو،قيهمه عءوهمس «مل مو-لتبي
مس-ءءه ةللوانيهمءه ج»لموصوس ثجععا رهامو
رءءءه هلملتتءءءاي ةهم سح -«ملز وءسهج
.ململ-وور» هل-سو-سو ءمض ٠صهسس
يما يسرت٣قءهجيء هلسء ٠روجهسقةت عهب٢ا وهلل
جءءع رج-رسيل-ج-سوو ييس هلء
.عقتسو ه،هسقهت سوو ،«قجرهقترعمع مسجسق
قسسءل رس-و ، يفه،سعه (عصقمهج قعء وسور
ةج سوو ،ق-سهقسهل «-.سولجو ملسيس مءه«
ههءمه رء ثسى .هوملعا . يمهكعس٠ سوعسورس ٠جسه عءقه مهةهقجي ثججسسجق ، قو ي٠مءمالسو قسسيوج-صءء٠هسي،عمهنقهيهت
ععاصه٠ا -ءهبامل قءءهص ملتو-هس عح« مقسظ
موء ت-سه رء- بوهومء ال ت-مهسيس قتء،وملهلةج يءءههع،هتع قمل«سلع هلوءءسي»هءسهب م،يهع
معء،ققق هوصوق .هملسو آل عهاجس س-لقوءء
مهستل جوع،وسءءر، الوانقس ، «ء،سس هءعمهقس

هل

-ع-ع
يامللملللهل «الال»٦ ه قهاماأمل٠اط

.لي

. وم



«له ةوهبءلهلهسمه -ءوس-لقتو همههس ئص،
ةتومع .سلءء ه٠رسعءيعاسو ات٠سمه ، ) لننيسع
. قهثبلريلسلس يع مسي-ل إئنوامل«عوج-هالت ئآ

له
إ

قلتي . ج-مع ملس» .»تقهت ،،لقق امه اله،. إقئحل، إ،نتئنةن
جهص بجسهسءءمه مهل-هيل-ععع- ةعلسلا نتسهس جه-قهججس ةحب

٠سءس فق-مطح اما نتعسوس وسه
محعس تب»السج ءعهس يعمج رةحقهيفس
انب٠س، ييه رتهءعو هت» ءعقجه يعهت وس مقءء
عسهعرتلعسي قتةععوره قهتتي ل،

ه

مهمهقراق مومع
موو-ل ةتجس٠ملوسسسعحتءءسس ءعء«
.هيل-ومه جسسسقس يحو ء،٠قق ، جيا
صجهبلسلحم صو-و .س-سه ٠ةت صءسل
يصوهيلرسسسمهه سءةترسج جسوومآ،ءع٢ سقو
رور-لعل هسه ةج يي٠يوعق ، رلمه ملء عمء،-
ة-ركف ء،-ءيبسههه ج٠قهسسو سىتط عوء
هتو «يسهء-م ، ال الهجسءسق »تسءره ) ععهءمضمع تءههء٠ءجقل عض«ىتهىمع ءءهسقهت تءءء٠
هصهمل ي٠جمهمحء،- سوجت-م ععه«ضمع سا
قععوسوس هج،يقل امهل ةيملع-هللم ئثبتث
اعراسو مه«ت .عيرس، إلني معصسهز «سوه قني-هج صو هلما

، الععجعكه جوع-هتو» حءحءعو عسو-سو يمق تايوس
«هل ويسه عوت،واهم اثنيومهل ةء،ي،ررسوسيه ه-عمل
سالال يقسو-ثوال، ع٨تسه ال سصهع»ط ٠
جهلء هض جو-سسه قه،سع مل٠رض ةو ج٠سو
ةروقو» ةلص» يبء-سمه «رونيل (تلهس

ل يتكثنأي «هوهي-سالو قهنوسهه «عل ،هيلءهه
اح»

ق
ة ،٠سجءءرسمه يسجء-س سةهت ب-ه هعهيلصهرج وق٠ «ءوسي جسلهتءوم يلوءهلرقج جم-ةملس

ريليوم ييج-لص(مقا سوو ساتن٠قتوميع ، يدع سهء
يسوم سوز سسوم «لسجرسهبل ء-سه صوق
) هلب عنيجءو، ثسء عولضء يسو-ربصتو
جهءء، متته -هسلرو ٠هعجولةههلسم ةاج ء

٩العالال «««اا » ،



ةج ال مل-هلجر عتملا سل-هلسرم سعهح،عه
نينتهس . مع«ءةتوعة وك لس-عةى وههيلسهةلع
هبس،٢ ء،صةت ققل .هه-عء سو ٠قهجلر عره
سقلتور٢مل -عبسل هنتسهر ليتس بسه
ةنم هسولج ءلسته عي
(وملسم عنقيس عج-ملءلهع صوهلسهيلمه »ءءعج. مهسيسمه محعء،س مهلوبق عسو-هسه ويو
سوق ،ءءس ٠ءسء،ص سعمسققمه سققصز
ء،تويسءض حم-له قتمح هينس ج-سج مقس
هههم٥ ألء-لسالس يبيه-عوع٠ سهيهء
»ععهرئلمل يفعا هجسل٠وا ٠قجصزت هههاعهعة، يفآل٦
هقنعو «ةطيء الظهل،ر ققءجلسءسسق قح-ع
ةقرل
، ءمهليعع وسه هسبل عهةهسسه س-وةهله
سم-ينتقجسويهسسجس كققسه سسوعحلقف مءهقه
يتملوههه لط«جكض «اهمه قم ، جسلتع علتصللس
ميعءهل، جوعم ينايل-لدعو وو( ععخم، عسلرقه
هلىر صو ققوأهح لك بل .ثيعيو ) نك ععهملسة
عمع٢ل ج٠ىس،سءءءجوعي هتوص قابسيجسءء ج٠ءلوا« سوماق تهههتو،٠ ، رج

سسدت،سها اهلالت ء»ر قله رسحمتص «««يم مةقظ
هتهلهيل نء

ة

صوجق /تنمواتو هةقمسوء«جسقهه سءسءءوعا ، هينم الءء،و ل
آ

ءلسعءسهءم عسثسه
هتمهت يسوس-ميمح سهمه.و . قههقوع٣صيسس تسق-ين جءل٠ ل،

ه

إلوىلع قءء «ةجع «يورو
ررع، عهمسسهسوس-هتقم صةهم سءهه
يوعر «ةهم ره،يرعء «قلقلء ءءوسوقهضج ) «هلاس
وقصهنقهت «هيل يثه «ملست ع-وووعرقو رسو
مهعقاو نسجريلينسه« رسهسوتءءهق ءءعو يلص
جوه قهقسءس سلوهءعهق ) مجءسسءهرم .ةهم هق»
.ج-سلس«قرس ، «هرح ري-سي«عسقه
ق-ءوس «عاس وع يسو-ساج رويت .همء
«لهسم ممهءءء عااا سهلسمه ا-همه شاج ، تا،
وع ج٠هبقهرسه هماقم قر و،ث . هقمع سعغو روهتئهل
ءقس«ق ءهسسسلأل يتليسو اه٠ ه٠وويقهقلرس
.رهس» قسةق هلح ءملية هتهء،،وو ء»وس يسءءةسو

،.ال ٠ملعام،ه سهه«الهله»ملا»»ةملالمل



و .سو-سء سروههسهرهع هتململسطسء«لءءس- بل عم-له ) قتلت-لسن ،ةلهمع ) جوءءرهم
رءهتهغسو هتنوهبت،س يبعل-سق ال سمله-ق
محعهسءءسمهالره ) قلبلرسص يهءء»سعه مهسيل ، ولسا
عق، ءمءوعيلسلء،فلهءر جهءمهي ، عهبامل ةتععرسي
.س-و اءموم»ع عموسءم هملساةقمجءل،قم ت-مست،و« اتمهسسهسهس ثكم ، يت مه

ء

ةيسوملم قعءمه هقعق سرمتت رسهيهع سولسءميم يءلطوز
٠سهسسسروى يسه ٠سم»ق .ور»
يعءق اج٠ حلم جعء سلسءةسو عنتوةهطءرس حةتوقسي

عهومهعرانقم . ققظيلل« سلس٢ا ععرري ٠راجه جرسويبال اتءءء جءء-علقاء .سم ةيه ستء سعه(
هةععجمع عربل هيل-ق عاسو-يهو» (جج«ءهه
صوجممبسهح هست همه، علضجسوسهرسهء،هالم
محسءء مهل سعجس ٠ءءيىنق صوجسسقسهم )
هتس ياهس٠ءع ل

ا

٠ميع٠جقت اهيلو يمل-وو» مهءعقل«
.ربوهل ) م-ههء .«.ءوسو .ةيمع ةيمها همع» القح
روهتمء-سيس،سمه قسول ني -معيس ميهلوس
،سءبلهيلينوه سلج-جمسللع، ه-،ةسو
قسعء٠ سقءج عت٠قرهل رتهيهة ءلمل لتنلع-،ةه مقس
يه -ول ربءيتسق ق-سجي-ل جعءءلمه
،سحع

إنأنثئنإثي

«همء ةحرقلاو ٠-سقسعء اق
مسع٠سربي ، سق ،يعءجسنترس منتءءهسواسقتئعممةورقسو»ه كينيعء ،اا سقل-لمحم «هلبقو

عرءء يع،ءهءميسقم ، همهن-ري مقممطس .سي-لحم
س-وق ء،سلسء ةجمع ءءسهج يه-و ءل٠ ق-هلح
٠ءلقسعمعه حنمضقغ علسحسين هضرج رتبمحعظ ءلسهق
يسوس-و سات-ساءلءءءس ،

يمهس قتءسصءسةسك ، كلهتوءء و«جعهصجو
جو» مهل ءمععسهه ارهيلرىيمهقسس مهقعجدرها
هتور . مومه هليم هتع« «ألاسمي٠ يوميلصمه«س هقلق
كطيهمءه . قهت،هءءءم٠يقلس ةقامه -هءء يكمعسويس لهسو حهسهجسو ٠ملءس «امل «علو (ءاقلو
جثو سلسصعتلجةمقي ) بتهو(جس «مو-سء «ء،ر،لعلساهس. لجرو قوسءءء،ه جوىبل .سو هصرق

ولاله»الا «««ال» «ال



جعهسسو «مله ةمالع -رهءعلء،حنقسو
جيع، يقس ج٠ءهويجههلسءءهتتسهب هتصهس -هقق
ء،مهوهيلوعههمع ة-سرم سلم يب-ءينهي سء«سهل
اتنس-س» ةقىلوههسجسهيلوسهب ا، يإلههههع ققاتطءسصءء» ةملم .مهاوس ولو قءء يعه ع،لهسس» تلوس
ءءوسءريل عرسال هصسء٠هاا ، يهلءء محءء «.«ساهل احس،
،قام عيتثق،ي ققءجهلهيلسلهسهتههيل قو ءه٠وي،دم«
«مثل .«.«هم «صءهعءء ةق٠ مهءءءهه -.ورموس

الج .-«سورء «وسلسء ةكلمل-يه ،
ءءعع ءينطءرءجمح رفسب ء،سلهه جس-وسه-حم
وج ي٠هههقجمهق ٠جسساا ، «سوس .سم اليءققس«
قه،.ييءله ر-له ي-قلسو «هتءمه مهء رسهةقو
هلعءءءجوعءميلء .جرس، .ووك-مه {ءيق. يينوءهءسهحوسسقهلمع، ءاه هسءءءم ول قهقحملمهول،قههل لس»معسةا . يعءه ج-همعءءء جس٠رءعسطق
اتئ٠اسسق ج عمقل وو رتت-وسي-و هوس هء«
ءل٠.ل ، هسله هت-ممي مسور ةت.س،عسهتس
محهلاوءوءلهع ، هلع سسجسحو جسلس ةلم يس،و
هم جهل هبصءلع ا ةتقهءءسمسهال ،
٠علهيل ال «هتء ءمسقومءس« « ، «ال م-لسةتو
حيصسسوءءهق . ، . ء،وهس جحءقه هءءسجهلسلجس-ومس قمء ملمتتىةل و،لسهبءهءةر. {همس رءسةرتج. -ول ،لق٠مه نت-هعرص.إلحه، قرللمووجةت قتا ه-جورع عرسء ءمس قوعيس قعه مهل«عروي٠ وسور ءءقههمءمل او ميه-امل ع ء،س ريس
هاسءسطسع ةتوت ، جتوعلمعمهرميم ٠، ع«ءءمسو يومل-هيقت ةميلسو ، جمي هءلمهإلىله مهوو
ةحبسو .روء-ةجو » ءمهها مو-سمه -لله
ج-سوه ج-عجممطءع .ةع جلثههسسس
اتمسى ةق-يلوص-لس مءءس،ع ٠امج٠س تتام
(تاجوم رسو عممءء-ه ةهلهسهم مي-وو
يسوس . اكق«ويةتلميتئ،لمع «جهل رلمه مهمهف ءلطرق سجعءههالس ق٠،لال بل،مقوهممجم سءقجءيت ضسو مسقل

«ضحو «هل جءسءم ج-لجسو عسي مميت
ةقء،حلهل ملت صو بوهس يبريل-ل . ««وهس هاامللملداناامله ا«هل»»الالهاملا»عالك ع



. ٠ ي .اتاه ا

. ج«عع،و ..جرسهمض ة»ههلريلبيعل-سه »لهقومع هسسسر يقههجهينع .ءوج

وا ٠وءمس ةتهسج هبء-ب جملء،سهةهتقس تا٠سءمتل
جججهيهسامسهمر ةتمع هلمءجرسههسج قو -هرسو
عوهيسه قتصءءيل ص ةلسج «-مهء
ملء هوت» جلسهسوءء»وه،لس هسح-سميم رحهج
قسوء،ةقعجج يمهو ،سرمهبم جج-ميمهق .هوس»
.سق «ءيس . ياني-و ، وما تامس هلءءءءه ،طهةل وههء٣وسية قوسوس،ءسمه مسيء-و ناه-سججو ٨وسس جلسهه ق-متيسيمهوسه -مهل مسهلةت وام فرع
جوال مل-لص عر. يمهت-رسور عسءسسط جيس
٠هلسج ءءهتم ققسييمع بوىعط ءءسقم -«هيلةو مو
.هوس ءلم مص هل٠ ال س-رين جعقهدهه ةتو
قنيس٠ر ال -.هيليء ٠دهسوهيلرعوصقط رال ةلو
ءهسوسجيس .هلو ةلهي٠اهيلطءء،مع ،اا سمسبمه
٧هلرس تفسس٠و هلقت هتيوه قسهةسس .ءال وللةه٠
ةوه متسس اا ) ٠عل جو .يمهس-هرسو
مهنب. مههمهس .جرء عسوريلوهءءقهتء،تسح عدلمطح
مت-و ) «هيل يال ةتيتفلهقسمع قههتوية ي،جوهس
رتو جههط يوحت مع-سه مه-سيت طءءبةهم
هتقسه حء صو .مهملس ٠ءءقه مهل ءعولنتميرته وسه
.قوج سهسءعة هءمءءوح ملى هري-ام ..عينم يلعسوهبع.. ثهل ي-هبهرت عء-عب ةوءحريهح عةق،
آهمه«سهطقووسمع ةهلجيهروس ، ) ري يمو-م
«هلس قهجرههع ملمءءكتمسوي. ، يتضةل ةتهسوهبلرسعسه-ويت مهارق ،كو ءيهتءء ميومع ق-يسو
عرسهوس ) ملسههح قهءهمهمه يءلميبومع هحعمع يوملهيلوعوسيمءةهوءهيل . جملجرعة ، ال .سو ةتءهسرهيلسهمهرسملءمنسسسيس محجءء عههتس ةتس .(
٠وعل ةقثيوط .عء« آنتهل،سها ال،ا مةجسسحمستءءهسسهها ء،«صسعسيكص-هل ال
ةلسو ، ءسال «جرهو-لجسم «بلهء ملسة .وبل»
هلءء-م ملس» ءلحةوتة ، هلب جتقه٠ اهو» سالمبس٠ءي هلعج ةتصسءد وتوس هسسه (هسيس امل. »ال«الهلاملاا »



ال

.

جههسرتء،ءص ةهءنءءجه هماهم ملء عهتءليل ةق-لسو
جءسمهس )رومهسقا( ررس-و جىإل قتع

بسس .مجسنت-ق وو
م . ال

صقلقم سمسع،سهع سثل
ع-ءوسو «
ل
ه

ملءسةهقلعء ،ةتىءس ةقر-سمهسسسو مسسقءه جءةتء٠ ٠ يتعءه ت٠ء،.س هتقس
جسوهل سهءهءءه ةءمه٠ءلهبه ل

ا

ملهللمها ةر هبسح
اتوي ةتو ج-ه يتوسظكلءنت،عمع وروس-سه
ةسءء ٠ومهوتووو ل

ا

الت-نتف ر«هيلرصقس جلتنمهقمهقه

«ه-س وءءةن ٠يةقق جهلي »قسساا وبلسعهو
سالءء٠ يحء ا .هقلم سوسء اتنيسصءهيلسةس ، يعتس»
رةلروءعسةهءءس ل

ا

اتسله قسسءء( جمقوجسهسءس
عا ي-ءةمءهلجسخ ء،رعسعهثن«م الهسز عم-عو سقوججسوسر سوو اتسوجسم دوهيىفعو
ال يسجسقءسو ىتهعء،قق اقحملسقلطءءءبر، جىقه. «رسء عهمقق

ات-ل-و-تمرقث -انةوحمم ج-قهممع ، ال مأل ة-ءيسو قو
.سل-طسق اع

قيعق ء،عه لهعه ٠سلسوققتق جملعسس هوس الس ةج
الوس قهء«عس ٠لننقعء كلتما ةمسء «مست
ج،عسسء، ععق٠ هتيمس-ها ررض ق٢ءط سعءته
يجروج ستوةوءءرء -سز آل ءحكءتء سيمهدممولحت مع»
ربو-ه قهلا ة-سم يهيل-يسوج
نتبلسه ةللوجوس قو ءقققتسمع ، اما ةةهقءه ةتح وءه
.ةءء-يعم هكمس رةءءه ميسسظ قلهقرممري ممس
ج-عانقو-ةل ولا سسجسجه«،ءقىوط وسط
ات-قوع ) لننلتم،« ، قو -زم جسهوتءص-.ووو قبلسمهاا ءيعت٠ياتمس (يقتري سر
ةتءلسوهالوسعستسه ل

ا

يسوسسيفقه٠ «هلجسو

)حهقق قلتن قهءورص« ج«ع،وتتت»سء« يسورس-عب
جسوسإي،س قاهمينعوسهته بسهق(
يجي ء«ءءيق ال صىلسرلبع ءههلقرع لهل- ءا-هلقو بل
سىلسب جلوسص،لجعس -ها يث ع-ثسء .عم
ي-ملهو ر،ه ةتس-ىول««.وه ال، هلال «ةلق»
هتهسوة٢ل سقسوةتو هل و-هيتت دامتم»
قعقق منيسريلسعمه -جءنيلضهسهبع »ء،سعريول
كوح مضء هتب» ققسء، بل ةت،وسدممجسام ر،وسسص
» صع(امله (»»هل»الىلهاملا»»املإل



سعه مهتلق عا
«عورو رسو يرعنيسبضعيسجوسيم ريتو»

ةسمه ءعس،سه «صسءد يواي رج ، مهممق اله يسه
يةئألتتنئتإنتإتقإكإئ ص٠رسوب ، سال
..ءالهبءء رب٠هعن مسقو جو م٠س٢ل ءيستس ره
يقلتو همء نهأللتنيبتإي ةه«مهمهوءءسرب «قرءء
رحا، «هق مءءءءسو . ، مءريس ل،

م

.٠قهققء جلءء-يع.{««قستم ي٠قلوءءءتيس»- ءءس ةق (رم
توه٠كمل هلءءد- ميس-هسه، جسلسء،سس
إقإنيتعزنئأن ،

ط
٠تموملهحن عيس.عء. هرج ) ملسن ةه٠سرو »ثثنأنثقمةل.ي«عه ن،ملئقنيبهلنعينل إيث٢ت لملةن

ي سيو واه هقق،« ا « « ا،هع ه٢مل اع«٠ اكال
يع ..هل ويسس،يتءوق-ء سسال عسءءق

صبه ضسه ملههءءر.يو (-هسوه ةءمه٠ءه علسا
سءسومممه»إل- ل

ب مصععءمو قو-سم مميمععه
ي-ه-س . قتهق، ر٠ةء،تهسق( مهمالحالها ٠هسجهيلعتقئهلمع مي-مهءسج.هح مسحم

ئ
نو
إ

بننيين جثوص، و»لهعوة.لان ة«سسهيء،سز الهم
.اا رهقي ره» ي-ه( سحقو سيوس-مع

عمس ملهلوءء ،ءوتةت ) سجر -هسةمل صقنتو
يبرو جوملل-همعي ءلهق عهوهالوري ء،عه ط،يعه
ء،سجك ععهيقر٠ءء٠وووهسريتي عءج ، يجوا صعر،د
يسوس ، اهنوجسو ع-سمه، -سيبس(مه
هي-سمب-ج-ووي»مق رقهتعسمله-مه» رءط ج-ءجء-« محوص»علوسرس نقةتمو

قعءءويسءيت ٠مآلتسسمي، (ال نتووسمه،اهنيس-سه ءلم عاسءج،له «نينت ج٠مه،جرس قسعس ءةمل
ييعال دعق» ةقءلوسهالظ قءءح ج-عقتو ، جهسح مه

ء

وهةت«
ىهسله مهسوه ا سهت،اا ٠هعءبحهب« روصع ،ىء
رأث -ته ، ر-تلعء-ءال سسسا جعا ميوا«
هلفسهم .ءهةقح ةقهعمهقه،نمل ، هسءهرهبقهي ٠٠س،س
رتمل سهةع رمقو ) حوبس جب٠ ءععقسهساي حلج ، ةنمءء
اتس-له .ينت-جو عامج ءمسز ةاهل -مهيل
يمو ر،سصريقرصج روسو قجج.وهيلسءءءءوم عحلس

اعا»»مل الال٦الراملاي »



،

صو ، «.ةج» ملسعءو.ري . وص«عمم٠ج ثلةءج ، بص
رصقق وه صسساا ءءمثسءج ، ) ل،ء،ووسهب عطءمهه
ءهتملهلسس ال يي»هيلرعقسهءءو «مهءءهت ، جصهة هسملهم
ءء«ء ٠همةسرع ةتةهتءهو ، يءءءق،وءءهتع مي-سال ل»جه الظ
وهء»ءءتء الس ) سومع يتءء.وسءء،هسص ءمءجهيل-هسهس .
» هسال يعبلءء عر-اا ال لجءهسءهه،وه ه،ههقلصهامعء

قاقاقق« الإح
يفع٠

إائ»« «امل اق«٥اقق ا٥ف «جة امل٥قالق ٥«ال« «الال لآ
م
ا

اإهسة يلقن {ال ةح»«مهمل ا٢ا» «مها» سهنتااق سمههمل

«اوع س٥«ةثذل ،رإ« اهلإ ٥ اا»ا، إةلق ««انإعقذ٠ااق »هو اقح اا«اتة (ميوق ع
اكإ اقق« رج» ٠إهت«

ىإ-اوح «هوة امل٥جحمل («الاق ،هلتقال إةو ةق« ساي
ةقح سال ا»و» «طاتع « ذجمه» ٥اقق ،مياق« ل

ع
إ

ق«ح٥ةق ال٢ملاققاقق« ،سقجهمهت «أق،مت . املق «،»اهطق اوح» املق» ،سق » رق» اقاقإ«إذ»ح »جىمل
مءتسوهيل يلعء جمس ٠روجه
ء،٠نتسقتسه يسقوق جسوب،يهسوإل. يعت( هتجهب ؟ية

هءلرمنقرتيتجءوس( مءءبجةسسهلسءءرهم ) جسصءءعء
وء عمسيو أل ، ءق«س ) يجس-سق»جميءظسجز
ةتء،سسوسسقتئلمع ، مقى ل

م
يعءإلسه ههلسوسسءمه

ءسع ل،
ه ورسقسر» ءنيعع( ) ج«ءقهقهه-سا ء٠آمرسعي ئصست ) اول-وه سللال-ا ، ،اا «عءمس يسوهيلهى٠وسسءةسب هه-لح -ممص«.رءة. هب،ءء-موقجسيا محءءء سجاوهو

جوه هنلسوهال موه »،،، ٠قسجءء، ءهسج ق
و هسء» «ءس

.هبل .اهيعس ج-سقل ملييه-رءءءو حء «ممء
ءءة»لمع إلسه،إل ءيفء . ع٠يتئ ، » جضواله مسمس مهانبعء٠ق«. .مهبءءء. .ملثنتس«س هممعوق ، صه،عة٠لا قاء سمله مكبء،
مجء. .رو( هبال هلو ءههمي. ) .«مءسوءءء هلء، هعولط ...ه،ههو و هقاا«يفممقهتهمومهحم .اه » ءلتء«لء حو

ح
م ل ةقبلو للظ عء« عع٠«تتياه»ةص،هم
هلءءء» «بقترم .ملتءءءالل... ،هحنتءو ملى عرءإلإللرب مصء «البءءء ،لوثسءء، و

السو يءههاق، ،.اج«لملءءءقل ، ء،،لسءءءق ت
ه

بنق
جو ضءوج ل

ا عملوه،عءهاي. ةهم رةءل ءخط مع. آءءة ح
ل
.هاى و صءءءمله

و ة (ال{««((اله هالا»«ك ال ال (الهل»

٠ . نر )



ةتعسهبءم هسوعلسرهء،وءءينه ٠رص٠عرص هتءعرىلوه
هوق صو هل-لز ) مءلقههرم لطقوهءسس
ر-ص ،ةتمححهةقرل٠ -{هيل-سراه الجءءقي ءلعسس،لس كلسم .وهلو عحءء،ءلرم رلوسء عسو
ملهءميس روجهجصءءءلءءسءلعقوس ءءملعصوقسءس ،
هء،ملةمسءرم اعءخهحل« ،٠ءمهةءس سةيبةهملساهم لس»
قهقسر . عمءء سقؤت ةق ) -ساقو-مسعي
ععصء،ئل .«رورو ةت،لوءء»ووج قهنتوعءت ههحه ملعمل هععةسراو بسضكهءلسقه قتهت-عملةتعهتئ ل ،اع
ع-عم» -ءو «ريل وهططهنيف ةن«نئتن
عي-سمو» مقه.ءتترعنلريعهط .همعو-هتومدا»
هلميمح سسة هلو-سمه هع٠إم سقهت ، يلعيج-لا «وءيتعه« هل ةك،ح مةللهه صءء«ةق وو
ق-بسو يسور-يفهل

. .
ةعه مل،ءءولةم ٠ثللف-وق قعقهءءءجء.له اك بل جسسسبىلهسهه مس-ههيت

ءءسل هثءج يعو «أهروسسسس بل ةقعحعهملءقسهب
ءءعءءوكرسس حملمحسهمسم قسمءس عهقالسه لوالو
ينقمهس.،سسه يسصءسح هتجءءهتو ) ميمهء١سس
عءيعسهسه ميمء-مولءءء ٠سرس ققلوو٣ءلعه سموس
يعولا صسساا ققجهسسوممهمع ي٠يتسويس ..ةمع به
ص -سو ععهءلو ع-ه٠و،ءعمع سسل.مو عهدج
.وهو»قهنءءءق ء،موججج-وءعسمعمسء-سمه اوعرءء
قتر-ررس صج٠عسءءءسو ، ٠يسس ، ء،م(ء«ءء، ءمءتءو .مهرس معحءظ«م بس-هلسقههق موقهرءس
ةهةصس سقءج ، ) مهامقء،ه مءومهل -ءبء،سء
٠٠ءيءءق اةتجوولرسهقوسة ...««همه ه«سس،سهبه جوب
«ص٠ريلسطح سء»ءعيملس هيكف «ورو با
روحش قء-ل الج هةق.رس .مقس اهرهس -هلمعو
) ، ك ٠»ءلسق ل،

م ء-لقةسه قوعمءءء . سيجورسهب سلءءءه ٠ةتههق «الس اام ٠عيسويم هعةجق
ء،هبال ءء-خلجو اجءمس ج-ءوقءتقءءءث يسةنةت

.همومهل ءل-سة« ع٠ةت « .

سهةهت. ةهحل٠قغرو نسومه«ءءسمه ، ملى صسساا (رهج هي-يلامل ءءءوام هل-ميءء سءسمسعرهيلرسوءمتئس رهسده -،عيتقس «سلمو رءءل سوو .

اس الا»هلاا٠ امل مه.

.



ءهملمملق لءعرءءءاا اتأسهل٠ هوهي جويهيلوهءعسهق »
بلهءءهج » ، يوسء قء،سطءم كعجسميمء مما ، ءهس، ٠ثيبلو،و سي-ولا وسلمه (سه»هت
ميال مج-لال آوجةجم يويرس وروس عاسمو
سو رت ييهسعءءه جسل يرء»هت ستءو ،
و٠سلص ) تقسيسس عهوجسس« جيت-قسرس
ءمهسم ، وهبمل ءءست«سجو،ست جسهت وهس-يقس
هلم«ع، موتفةسه يوهت-مز ةق-تسو يسمسةو
)
«ووسقكهمهع )عهإورهر سقوءءبءسس سوز ، للع
ةتجر»لعل-هتوه «ويتت،ءنو س٨س،رسءمل ءءيتطا هالملمنق هلءءهظ ءهتهتضين هةلعسو ءأل ج-بطوءء
«سج-م « يعهوس هالعء ء،هء.ءسه رسو سه-عل تهت

عم« ،تفىقوسمء« ثلهل ي٠محءءهه قققه٠س٠ سربءء ٧ءاءءها
لمه م،تم ، «سيس( ة«م ج-سسال همجسقوهم
«وه جيس يين٠نق ةلهمل رسب ءءه«سعقل س-جس
ت٠مينمل ءهمهيم هلومم جصفق.سيرلا سسة«ء
رسو هبس هت،٦رئمل .ملنة( )اقو»قد ةل ءلرعو ، مع٦ل
ء،«س سسءسطق ، عملء عهى ،همهتسه جهبءءسل
.مهس-ل» وسوجقءسىلسقرجلءءءء م-لسوط
ههسج روقو رهج مصءمرل .«سوو لهو-مع،لط«سيق ءس قهالال ءء«صسه هل-سسامسءءءسوو هلج اتومع جءءء«سبلهم ه-ر ،يلوعسءءهمقء» لءهلهسهب٢ا ج-طايس حع جسلوه، ةجم يموسهيء،هحح .هللست-هس . ةق-آ-هسجهلظ«س( وعقجههسميمح ، عسل هقعهيسسوقل ) هلومم ةلو-ل ٠م،ءءسلعين ة«،ءنس
علء عمتسا جيميرتتءع٠ وصه هلج مجءء-هيف سقولس
«سءء ءل٠ق «هما مسقل و-هتءء مل-لتبت . س«سرعخسو ءل٠ سةط «عآسساا ٠جم٠ ال مه-سق
اله يقلم ست،تسهنط ةعء ي-سسسس ةلامع
توهال سجءسءس« ةاوء«ءءا ء،ووىلو رءةهءيت
جسجهيع يع
جسجهءجععهع ةللمءرءوم هتءت« دنب» جيعانممه«ر
واع اتهجوو -.ممي-له ،مس««بر-ةجم
ع-هجوو ««ميلح «رويل جس٨جوعههت ءع٠،سهم
أف، ي«ااآملعاهامله («املهه»الالهاملالةمل



لصهثءمها هل-جل حمر-ءوس ،أقمع .سسال
،ةتمحوهم ه-س-وهب ءيفءءءء مقت-هالوم
جصسهيل «مس» . ل-سلسو» سسحهسس
يسوء-هل اقطفلسسعممهو رقسومه هليمء-ط
«دم مههسميوسلسعمع ءه»لجوم هلصسساا ال بل تسور
«سءء «هباه همسومل-يسولءءءءء جقهء٠صسجو مهلج
عهو ع٠هه ل

مه ييمسر يجيء/ررسء-له (جرس
««رهق-ج ٠ «هسه مهتلي رقس عمهقس السه
سقظمهل ء،عه ءه٠جوس رهعهلوهههنت س-بهست
قاس يعسء يع

ر

ليبلقوعخيههتقى ملموء ج-سقل ر«ءهسها وءء مهارق
ةقاتع

، سءقوجيبمحسل عسءءسس، اتنيسوعقميمص، ،

.رتسه عقوملل رقض قكءط الهجههسهتءوسءسجس
س-عري ) ءههوءيمءهح قتهتء،ءكروةه. فوءرء هوممل٢
«سقط بسسه ره ،وقو«ملمس. سصسسييل
هءعأهو قتء،يلسسوسسمه ىهء (.يلصقسس يعهوللك ربلل-سو ٠ء،ءءءاتمووعهته سهالهث
هطوس « ل-لسيت » صر رءسقءءمع ك سيلققسهم
همسويمهسهق ويوعثلرعهوعءعهق -وو . همس اتوس-يسلوجو-هيمس(، ثهل ، مهسال (ىح
(.قسرس ل

ا

يحقسجهءهح «جججوهلكص-يءهس«ص

ل،
ه كتما-ر هيركسء-مم. جيم). هسسماق جوملهيلسهتهس . قوجة سو هق»«وس ، قهقهنتهممهق ل

آ

قه٠ثو«ه ، ووسءقتئوه ) قههم بوسا، سهسرول سحوم جورسةةو ق-علهو ) رهيل
يسلل «لو ةسيسم ، يي-لمع» » ةتيوقعءسس ، ال
ملو-ولس ب-هسل هلو سهسه سوو نمال
ميععمقسوجهبوييل مليء ءجسس «هسهء ل

ا

ع،سس
هلس-سو» هجملههسسه عق» «..«يهتنت س-س
وص ءءعه -هعلس-وو ء،«صعءقل »،ه،جاصء .

)« مي،سلط -.جهنب-ملظ .{مودي سمها
لجلج-هلسهلجج« » ، رهم م»هسوهسء،
مون تضق مسوملل رسو جعهقتهث عت-برسو
صمس .سز ءيسينس،ءس، مس-رو
هسم ) ديءء جسوهوسسوسوهعج كلس

(ةا»»مل «ال«الهلامل» »



--اع
يس-مس ي ي -ا-هس

ج«ورءحم ال هتيمر-ءلم محوءهههةطسه ،ج.وجءمه سو
هقءسسيلر يإلس«-هل ٠ اءلعلرةسقه٠ رقتء
مهه٠ اتنمملى حلسةمق ةتهلحقهس هءءةءءعء جسءءء
تهعه «عم انب٠ »عههدهه ٠ةهههمح ءءعء سوالو الحم
.سولء (هء-يتملم آل تسسهءمءهه مهسو ..همهس
قء،يقور -«بلط . ) ءسءسمال ا سءء-و
٠سةهحل سةءس هء.،ءصق ي٠هه مهوو ملو-للء هوه
مو» ةمح-هحرسم سء رقاع -سه-م )
ءل،سعه رعسو-هسيسسإلسوه سلم وسورو
هتس ءصهبعقهت ، اق، ء٠ب،سوسهقءقسحم ةو ه«مجسمهءمه
جوملهلسو هق» ةققهودمهت وهس-همعقحو ويسمو وتت
رةهنعصهه «هااا رتءمث٣ هتوكس-سموم صوقءوه
ءهلمنط ةل ء،ججهءءقءمي ال قتع ءهوءلمه هل-بوس «سجل

) لصةو ، ث،٠ءء،مهج،ءم سسسهلس( الجعي عجسهئ» ، ) ىوهل-و-لهسوس ٠سقوءحتطس

قسوج »ءسق هق، ههءهمهلءلسسق جو قهلسسهسهيل
سء» سثسع»ءمهعء ««رصيسو يس-وو
ال ع،سوهيلسعسسء« كلس اه-ح رو
لجس ءمضالءري «ةهنيصه ع(عء «»قء،هثميس-وو رلهنب٠ هصسةاا قيههلعهرسسجوه ، نيوسا ، «مهةتء،هل سلي» -ولو ره ةتج-يءءرءو .
ريوصت ت-يلسهلو ي،لعلسووعضو جسسعءءعز
رسول ،ء،عح ، رلمه ةمل عءءوءءوعءز بوجي-هو ةقه،٠ءو
ةتءسرينسيقلقوم رقه.تعيجسه له

م

مج«س،«تءر»

.هب» ععءهسر ةتء،رهيلوتسسهم هبء،قق« ، همجسءس
س ياه وس، هلمتتءءقه تق» ع ، .صءء ا

ءقط ملل جمعس

م . « ل
ا ) » و .

هلص ، ع»مءءصسح٢ل ةقر-ه .«مهبره عيءس
حم ستءعه مهسيس «سء لتو-مهيل ء،ع٠ق ل،

ه

الهل ةتس هلمقسهمل مسقةعع جسملظ ممصوو
.ويس ، تقاع ةتسوب سقهجال صيممقبةتههءهتس جهها
ةتيبهلسجءمهس .قبتست (وسرلءقه حمسو٣ ةتمعوههم ، ءلمنق سسال عيبت-هل قو هت٠،ءو يوءوهل (هم
بءضوصهت»س،ااهح جوئلرسسومء،بلسمه
جوال-لها ج٠هلوقهو ستي ، ءعللسجعزم («قيس
سسقع« ستقسه يصهحملسءهسء،سع .ةسءءء

، ، «٢مليف(امله -ال هم«ي»االمل « ال الل»»



و ال

رج ، يفع ،.مهح بلج اهثهيلجءة مس-م -لله
.آل« ةتو ملسءءههء مقج،ل هتءليىهم ،.يمارو ٠سضهلميسوس يململمهتسإل ،ة«ء ةتهجهمل سقءء قو ربلهمي
٠قجسءءصهه يسع«عقل ، قف جنيت ،أتا ءءقهجقءو« عقءءء
هنن»ق كمملسج ةتس ، بل رلرتتئهبل ) للع-ورءء سقةق
ةتس
ق
ةل«عقه٠ يجءهبءءسسهسء،ت صسوه هال، رسه

ال «ءيس مءمثسع- جمسءء -ننءي»ءوسقهحل
ءح٠ءءمسز ةهتم ،لءءءقل سكس ٠ ج-وحم ءوج ،
هوسجس ) «هسيلوا بلجي ي«هعءءه ء،سوسسهس.. ، ال قه٠جسهه ي٠طرلص .ومه ) عهعسينهقع
. ي٠،لسق،ءو ي٠ءلمل ةتسبو محبءلوةل هب سلس٠اظ عومسةهحلسةسهالس » مسيه-لهء هتلبنق عهتء«سه .ةليلس»ا يعار ر-سه هلءىسوءءعه هرهعلوىقسس
اسسهسو . عيفؤقووو ملسوءحتترءب ةقءثهسهسهههلممءظهلهقل هق، .«لو-هملق جهبم و-ج
ءقهبسلسء« هتأث تهويءهتس«ه ) ةههءطجسسهح هء-يجول
ةقسجهع ههتء»«« هعتءلهتل ءءهمههءقسقهحل ةهم وج ععإل
رسهستقرال ٥وعهت،ووو دمسبته صء،سهسه
هء،هتسي قومه(وهقر ميءهسو جو ، ال جيءءم ولجسه ةمح قاب-سو
س-ال دل» ءهمءوسءلسهب ققنتوقهاهل فته عا،كط
«كط ععهسمعهلسقءرءوه «هيجور-سقل جهنط«
تام رممفيتس ، . عوءل» ءعجء،عي ةنس٠هيلمسسههعهلسول ملىتط يب-و مءء-ةسء» هسل»«
٠قترملييلسح كمتس» ٠ إلقجمه ء،عءقق جع ميه»حعطءع
«جاح موو سقس٠ا« يليسو-هسحت معللسهسسىن
««ةلسم يءءتسء، ؟سسيء . عءج٠هيس،و ، قولمهمحس-يمد .ةج ٠ءلصس ج-لس» سءعسءرهه هةتمع

.أل ) قمله رسهجرع ققحاء» هءء«ص جء-ءيس
سي-ج ققياهيلسلعرس- يتلرو هء،رعج٠
.سيسق ،
٠ءء«ء٠ - ععحجهربعمه ميبهءءسل . مصوس ءيتءسوريق .ةتسوءء ٠كو وء«ثلءم قصور هبهت
عم-ل«.اه ال اتنسء،ءمع ، يهلسسهو ال متس
٠ر«ي {«ملعيس ةاسق قوسي سسسهصو

.المل («»هه»ال»»الةتامل» اثء



٠جستة «مل لقعم-يلج جثوس، ءههبو« . آحقسهله
هننء»امل ةاارسلءهسهسهيل ء،«سوتوهم هسمهء
راتتووسءههءءعءةو ةحلص ، جمو»هو ةقجيءلهبلسيور٥ )
ج-لسي«براجتل ققععلسهءوءء «..هلين ا ٠ .مل علبم
حء -رسج . قس،هس وق ، جعء هتس . (.ةهجولعهقه وق سورع ةمنبههه ا، .عقب-ها اتئصوهرسلملقههطءقسو رءمه ميءهءقو ميسو-رليس هرورم
رهقت هتلقتعا ققيس «عت، إل»سوس مجسجهيلينني ،
يءءسوريل عء،سجهس قجىم قمه»ءءءه عويهيج،هق
«ءءت قهقليت٠لقءءبج هتهبج ةتسستيمث «رهم جوىمههتجمح
قعء،قءح هلوقو ةتعسوسنقهسه ) .مسيءءء صجتلهضهو.رهبسة . حره ءصبوبه ريءءمل،س .هملعيل-ءوس
لءسويلسج مءءثقوستس هكلسء هل،وس،سييلتس

ب-ه تملس أليء،رملكسجقءقل صجسه « (هلمجمء

٠ققسهلهح ةثسءمسرسمع يوج ء،-متسةتسهل ليهح س«هيتتلع نس٠سنتسحل مير-سق . الوج
وثقإثنين ءيبثإئيأهل ةئئإئئتئ لك ةبت

اا، . رج ، «رء . . «هعالقا « سسع آأإنييبإثنة، نة،إنتيتتكت

تو
ة

هجعءعجين هلسميمع ،

-ق-سام« ، مهسم ملييه وئلبمح ربءيت،و ، ملء
ةت، ه ٠ ا ع نةتلنيتئ.

٠ويسءلهه جسوهكامع طهتهيل
«سل ق٠رتط ب

ل

ارتطسجسطهم ل
ا

عهقصميم هروس
«سوس ٠لهء.هطقه .. رولا ةقعلءصءو ةمحر مسءل
جسق ، ،اس هصق رتقءهسه ي-لسي «ه-سموسمسط ءمهسس هت«« مس-تق .-.هم رت
جسسميب ٠قتجوءلهيلرعوقلس لل،جسسسص ، مضقل روم

ء،مء« مه قايس فقوم راوه يمهنق-،مه مق-مهس
يسوك حءعلءوهس ، نيهتسسسهها ه ققههوءت،وهع ات-ري، ةهه٠ره ب-يسو ك قوثوم ل

م م-وسيل
قهبلرسسصهل ءةهموموس عق» اءلو ضجثلجس جر
جيه-سوط ةهءسءسه ، هط،س ظ

ل
م

.عبض ج»هسقسح

٠هيل»لمل كههس -سو عهثوسسهمل م-هس؛رس
«««هسم ت-سم-هيل سوومحع ، عهلءوهس،و ع

ج

» توا هقومع قعل-ع رومل ال .٠ةهقسو .املهلء (««هلهال-ملعل »لن



- --عج--عم

رلو« عءءوى ال الويم جله٠جعسو ٠ضءو ء«عءي اوو
ةتسميبئسهتوثرءم .«عمء قهو،جهلاا ئعإ،ط
عو «سجءءةج بس-سمه،«ةق -.يهقمء ) ، هسء( ، عحقا «عء قهءلرمهها ةتقسه« وقو٣ قتع ٠جيتقميس، اليس
لد
جقهثءهل -ملأل -لوالا . «هه .ووي هل هجلوء

عءسءس «وءمةقعقاايت عصء،قس ض
ةقحقهب لء-اي ياسءسءسءءرم «قلقء» قهتسرل
٠ءءهر ةقهسقءء،تس « ،
ةوبل «رهق ته

ة

.هقهقت يعم ةحقب ع٠ةق روج (لهام
عه»ءءجء .ةئم ربو .امهو جقهههل ، رلوم وقو٣ عوهةنس ء،عص
قسانتو رسو عونتت بس٠تقعمه الو جسءعءهب ٠رءهل جوه
رسعء جءلتو، ءهمههمول حسءسسو وك روال ءلى
رءءءهل .ةسوهسضهصءءءقهحل ل

ا

سوس قتع حجي.وءهه .رموه

» ،ممعال مي-سال ) مهمه ٠قربء،ج ، عءءه«-ليله ميقل

» مس-هل ج مقرم ربقس،ه ٠سهسهمل مهسو يع»
ء»سولءءي ةتءمهتءب رعةيءل إل،عل ةهتء،لاي عءء-سقو ا
يقء ، ) ،ءءهجس جسورم٠هء،ر ءءعههس»مه »
.س-سيت قهقءء« تو

ة

هءء-ميسب ةهقلوس مسقتو
.رعق .ايبلس قحسيءء «سءء نسو-ج ) مل-مهالامرتحت ءميتهقوةهمهس «عء سولسسثنع .عومسم( « ، ٤
ئلمءء» وعيرس ) جءءبسيوس«ءءءمع ةفجء،ق ههيت
قء،ر،ر ر،،ل «ي-يس ه-ءءه ولعءءمسهرءءه
ةقرل رسو ةءهلو ) قتأهجة،سق ل

ا

بوبل سي-همع
«ال ةت( «مه ة،ل قتءمس رسو ف

ي
ل
ا

سوه رسوارسا «ول قة٠ء هبميء،،ل «جس ، ملبءء» سءهتءهطءوس هت ،

لءس ه،ساوس ٠ةهسهل «ظحالو ةو ٠لءلءء محلل قتءرعءز
ج،رم وسورو قترصههءسو ال ع٠يتيتئ» ٠ءة»مه ةمهلهأل٠
رجيج-سرتو وتوس ٠ءسة «وج هبعوفم،سسو
ةهقينوععهل عب-ها ع-هجو ، جعي وس»
جرءقتوسعنق ءهته،روهق قصهمه هلوج ءصيس ٠آتمم
سج حءءسسقسهيبل ، ج،قهقسءوس كجمقهثهتيعمهس«
ةو«ق قءميءءوس متهت-مها قويتط ءلسوله عءءسوق ،

.-هلواط » هلوقع «هعلس -.يكساءءء» ج-ميهتقهليهوهم، ءلممه ،لقو٣ سورتارسو سي
» مملاياملهاهاهاله ال«ال»اامل(»»املدمل



«.وهرسو جبحملسه .اه جضو «عق عسويسو سوم
ج٠هتكسقس مي-ةسءءء ٠ئ هلع رهس» وول-لقت
ا جومرءءه «هيل هل-هفصءء-قعير قسهتسىلسلحممقءءء همسح . ،لتءقسه «محمء س٢احء٢ءسءجس عس،ءءهربلصج سهوءيتءءسس جسوعلرس،يةه

هل-ق ،
{يسو حءءءيحم ، ) هت-هه) يلثسسهرسه
رس، هل ٠قوتصهت لوتسهسا رسو ء،يوور وء،لتءتس
وء-انق ، -سه«،ويسهل «ةمه-ج ٠بويرسقل
ميسهل ءهلءيتسس لجسا ئ

هه
،

هت سةملهت« ل
م
،آ

)ةن رو
«سورع يفياص إامل)و ةمسقل «أو قو ءه.ه ، «سوام ال
هب،ةه له قيسوريلسسق ء،وزهم، ، ) ر،مءويهقع،قم
ةق، ٠عهوقجو «مل جهثصءو مهغمل»جه ءءءرءعءل تهت
جم-لو حقهبسء،قل «ال )لعع( ةقسقق قسمم ها«.( كا.مل٥،مت ه-رعو رسووقس يشي تءع٠سجرج اتاقءعيت جء-تقس منتفج لوص وسبه
عربا «نقيت ءلم سءء» يلسوه ق،قءءءوسهمرهلو مهةته
وص يفيءءءجسءءينوو مسو جميمءر .ق-ملسمل
ء،قه.ث جيهت-ه ج-رءسسس متءءءصءم
كلوسرء ءوج ، هءسو سقزت وء-هرتسيةمح .يحمو
يسول ءمءتسواع ةتهقورتقةت مسحسسهتقءسو (اهس
هء(ق٠قهس «قوس-ه ل

م

عهلرسهع هلمع رءهلسعجهيل

٠سملسم ميقه.هيتسقهقوءءق هلهم جءءصء» يعءء »جسس صىنقائمل
«عم ةحقنم-هسم ، سعوسمعس . ويسه ةتءسسلوءءعورءءحممءك ل

ل
ا

م،سيسق،وس سء-مما ررءط
جءءهسقس سةهت ءم٠قءءع قهءءءءقهءء٠حمل ءل٠ ، ا ميءهسهعالمقرو هل٠ ، .سل ء٠»مجمه ملمرساا يتس-ةهقلس
قء،-،»س رووء يح،قرلع قىك ملسسء« وعقزت (هم
ءءر،للسو تسجةلت-سق قته هاوسو وك عي«
رسع «.ةوهقو .ميلستل هسقةت او-و ءءيصققءهتثلكسنهتء٠لس ق-قزق ءصءلهسءحنق مسءءهلط
سىلسخ العج جءلء«ءسظسهيل جءلهسسة» -مءءءء
٠سء،قلس ) ج«سسهم يرومههلربءءتءعمع ، ءءهلجسر،إله٠ ٠سس قاءه ع-قوع يهل-لتمء «رولو
مس» ..« عهتتسساا ل

ه -،ء«لئمل تسيه

انلش ااملاااملع(املهم ااملاها»املك ا»»»«ال»



ةتس)سهومه» ، ن

ر رةجه (همهو ٠سسوقجمه اتا-هالو «علصعو« قر عحليهب ٠ ) قسءءسسجعء ميءءءهعيللهمع
جلسقةت مققهق ) ءفءجسق و-هء-مهسوه
ء،-ءرسسه سسس»مه«»( قطءء تسج-تسمه
رور ءهتعلئه ال،ج عصهت ق«سل ،»سءمورنقئ يمه
ن؛جةو؛سةتا وهام اه رسي ةتء،ربج،عهو « يهلعساسلء آل ء،«سيءو ،سءسه ةق-قوق عسو ،
عءه قسوو-مءقوثسسو .لمها» ةسملو
سه.جقسس سوو هققتتهصسيه ال قهتمسجس .سو عرج
ع-رعو س، ا ) قعء عسو-سه و-اتعسيعيه،قه .هكمسء-ه عع،إلمه «اسيث
) جسلسجس يوههلوععحه«س . «س/هق علءهسسلهعثيجي سهت حء «سقميمء-جع ع-ءاقب .امه
ج(سءءيمح مس-ورسلا ، س( جعييإلسع
.وريل لمسرت ممءقج ) جور-سمله اطهط
رتءء-ص«مهل ءيوءع٠سه -هه-لئس
قه،رهيل ءلج- . ثوجةقعسلنم »ههط ال.يع-م يعءقسقع وصهت مقء ج-كرس عسولسوا٠
ل-هيل ء،يءءة يهرقتقةت ، موحتتءكص آئى الئل جقهلمه
يو،لهيلوسعرثو ) ي-هعمهقس . قسس عءلسسرهجي رهبء جاتءسوو جثليهع ، نعي .قء-نت
رمو ءءقهلقه،لسو قءمحم م٠هالةيس يبره ٨ةوجرسع،رسقه
مل-ق ةلجو جوملكسمهومءقل« . مهعوجوء . .مر» ٠س،٠عق جء،هص-قلقمء . هي-لصجءلسق.يرس.رس، سوو .جوه-سول ال ٠هل صهلهيل-،و قسءسسين رقم سعتء-م ة٠متت

ةءءءع ميسوو الا ءءث ي-السسظ ، اتني٠،لمل ءء-لععةتقه جوع-لتال ي-هرسعمهتسه وء
ا قهتض يوء-وي «هيل «لاسو ، عمهءطقء
الك .صوق سووقسس رهسبآو ،
ءعلعا مهسم» ي،س هبءء-قوق «رعهههنب ربق
ملم عع.، قسعهبقءلعهل ة»ويوعقهت ، سسسزق،هجسهل

اق» ومسلو ميسووق- هلو ت-سه ، مس«يمءهس
ج،ةق يسه ققموقهقما رسو ٠ةت،لهته ال لعل العج
جت«سع ،جملاس»( هلوقو . ععهسآلققسقف،

ه»»ه»»يهامل٢ هلئ



بسب سوسو ٠.يءلجرءء،ةتو رهامل جم و ملء ةوء««
الو-ليو «يتق .«اهس رصعبابءء عهوتةق ٠ ستءء
هلمةوس » عروءء همحو أتمع ميمعفلهو ربهس مي،«ه
ء،ميءج ،رممقلسحم ةر وءهء«هس ج-سسال ن٠سهءهتل
بءهمصصه-دل إل .معء ةتكسل إلك قبج ستءءمومء ءىس-لاحلو وبةيهال هتءهىته قعلءمههةه ،
جس،،عءجءه ةروثلءء ، «.سيل رييعءهب ملوء«جءرسمه رو
يسو قء ع٠قههله محس،م وههبلصءء٠ب سورت-سهل
ةلت حهسهته جمهوءسمهسيت،أسق ءهام ميسءو جو « طهص
(ه-جالس ) ،سءلسه جصوءعهتءمهعءسيس سسءء،ةهحل
عرق با مه هسء -قءءء ومه «مهسي جالس و-لا مج،» رع ج-ئجي ء«ءصس رقس الاءةتيهلي-سهقق يروسو جء-تهءء جع-قءء
٠اجو-سءيت ةهيلرملج ءحتتئه جهنتج توهء هع٠« مهاس
متهمو/مهمهتت سعلهفج اتنيسءعقه يرعس ةقق٠هلءءمس
ع(سجميمهسمه يسميء» اننمنتسهيلنتهه -هيل (مسرسء
مهمهقسه يسووءهنترلسظ .محقم اتمص-ل
٠عءجسءةة ال «يمهس سقءجقس م

ل
م م٠عإهءءسةسو

عهءء،سسجوم قهءبهسوو هلو دء هتسقسهلمحوقهحل ةقيلعق
دعق» م٠هسسه- ةو ٠نيمل٠سلسقهعلقج هل-هال

ا مهما ةل-مهسو ) مجوه-جمه ةقب «يمسي،ل٠سللق لطوجسقهلص ل
ا

ع،ءءعسء،س«ه .تعو «قايس
يلسلء» هلس يفءء س٠قمه،ه هل-لتء ةقنتوسه يعي
هالوت قهءجسمه «عل ي،حنترج اق» جاق، يي٠ءس
ء،ءلور جءل٠ روهء ل

ا
٠قعسه ) يءلةه سءءءء صءءءءءء،

هملعل عءعل٠جحع ٨وهل ةتسلج صل-لتء يي»
رسو ميقلاو جصيل عجيس ثهال الس مومءهتو«س
مقجسهبع ج-ق-سج٢يومهه عحء،سهتي س-سو
عسوتو .«يت جسومه عءوهههل عسوسوسرءووةه٠ السو
ج-ت مسءء-يل ٠رةقس ل

ا

سءءتتئ اوسلجو لماعم
بولح (سم جءل٠يهءه ماتسسةطس عجس«مل ل

آ

المل

هر«هيلوعهت،٠سسج م-مهسو قفوو .ماهلا
هنب-هه ل

أ

اتئهوههه .عءءء ععو« ييب،ه«عحملمه تسمل

ء-لواسحعق٠ هعبتو وسه ههسسسء،تلقوهط لهمو
ي،لثسلصإل ىتهتمتسه ةحب .وقوء «يورو »
٠ ٠ملع(امله (»»هل«اوالهامل٩»عكمل



جسهوجمهعهسعهو ،
رتلو الجس ع،رق اقة م-رت ال ةلالسم-ع .جور» . سسجوق ةتظبلرهب هتءء الجسم طمه

قته قتو ملسهء« ، يقاهتس اهء-سج ث
ق
ة

ءءءسسمه اجو
ج/مهمومع قءس تسقو يتس،ءرسلق ٠قتسهههم يفسجرسهئه

قولءءق ، ل
ه

.ةتكس-عرسو ةه .رسق ةتو جةاقل
قاتتووسجس قحو ٠قءحنقف ةسمهب ل

ا

ووءءءملهءق وك ٠قجول
(سرع جم ةتجسلتئ»حي»ءو ءوى ستلوب مهال يءح

» م٦ل قء،سسجمهلق رلسربلسء،اسربو،هول«ةو
مهلوهلوم ق«فيمجهلمع. ،

«هوجه-س لهقسظسرسهم ء،مهبس لء-ءرءةتئ
ةعم ققسه جسسسهم الج . ههج رهقتو عءسهس
معهبهلهيل ثل٠ه ...لوسةو هءوءو،رط ملء ي٠ج٠لس وءءقىق
ربه» .الا يفءء جهلءسهسءهره و-هسضعو
قوجمجس ءم-إل رقت-يوامء ملسا عل٠سءهسين ««سو
آء،وةه جمه-ميل ةقسججلءسءءس ٠ قتا سنء
ءه-سه٠ءءين قو ي٠مسارب سكتءعههةهء»ءنس عقءء

» ئ«ودل« ٠ مهءل قوءجوس عهتهقءلق سو هانع-مله
صرق هقس٠سسهص مسسهسءءءحلءسها ل

ه

،سقيءوو عرقل ةلويس-راسقو سءه«
عم ةا «سج ملقهقءمءس معجرعلوةسةه٠ هولو ،جوءلو
تفس،ءصسسسق-رج هه-وبهصءهنب ، (ال
هتوسمهسةابوم »وتءوه . رعء ،س٠ءءقسء هق-سجم
-هلهينوي-جس «سوسو ةا جويةع٠يقءه ، سثل
ل،سل ملعتسو -هيل ةميءهس .لاضء ، هلج
ةىلوسقةه ق-هروس عحاص قههوتءس ..راققحو

» «مهلم وتوه ا ٣ء،مل رء،سسقه٠وسهء هلوم ءةومع
عجرمل ض
ص مقسجعسلط ممءجءه ةهم ج-هو ر،إ
،وءق . مهساوح » .

قريء سو ة تعس مهةقبل «

.
انو وو جال مل» . و جوء»وءهلرحا هومم رنت»سه ةمهمه-قتع رءء»

سءه يهتجتمه ،سهسه ع-مهسو ةهم مسء،صج
يءءاوسستس ولققسوسسق .سءءء .قجهرو
.ءال مسو س-هيعء همح-يسو ق

و وام
ملي-يه حءمحهبس ب٠سر« ) -يهاو
ةا-هلمهسلةم ) هقسسسهيل ٠نجكمه،سسق ه،،ل«
» يامل»»ل((اله ا««هه«ال»هاملاسىلل



» ةنك قهس٠ه لاس جثيسهجةت مي-سمهء علو
.ةقءء-ع-وهس.جر
ةتعمءءسمىبل ج-سء مقلتء-ليتس-از
بل يملس مه،٠هلوتههسوومحءس مليفو ضرج هب-ع ا تمه، سامحو مومه٣ ميءء«عسامتء،س ءا ) وكق-سلسو
،سءحرعه هس-اا ععوهوسلوه ةم هبء-موعمتجم ق-يسل، مهل-به ،ثو ٦سةههسممههءسهب عللسامل عقتس«أل٢ ههج-ل ج-رلته»-هورو . رجنء ءلءهسج «س،رع- ةل-لوو ججةتضعم ، ععال« ررهو مم-ل ) ج-همقو محس،سا سوز حمر٠سثل .ةيجس يضجوهس قهق،سس
هق ول-ميج آقهيهق جمهءلوس ج»سههته سسق ، المم
سكع يتسهاه هحس، ء،،محوهت ، مهقتو٠قمل قهء،هسكيملس ، «هال يع محسءءء امع ئلهعبل
سوسو جهل «سو-س ىرصملا ج-رسق
ج-لجع .مس ، ) ملءق تو

جوج-لة يةهلعسهط
ةوععيسل وعسققسمي س٠للجوا هلهههس٠اتق« صو
٠مهعج . .جرسوسو جم ءلمهىلجقل ىس عرسءعاقو قتهلوومنق ةتو ج-عاتم « ،

اتنيسص جسهججميسعه يوق ةقحلوقهقه« عيطق
سملو ةله-هلال هلسحتهتةق٠ ٠قتمحورمه عع٠قه موه
روج اتنيجرمل «سملت ) ي-لم .«لمحو صهتلءهبلسو ةقجث٣ ةت٠ ٠ريوهنت هلو رتوميومه ععال« مولا
جسهلوعقتس ثا ، هلو ع٠عم ٠يةءعو يبهيلوءجهم

لا سر» را٠قو جسلج« (.ءىتف هرمساو
-.سلاجةقرس ٠دعهت،و وجمعق ص

ميرلء «وموسقو ٠ة.لقه،ه هب٠هيلهسكسع ع٠هيلرس
مص وج-و ٠محورثلس و-اقسحعق، صقف
حع- «مم ووس . ءععحوسس عتتويةقلء«ججوو هلس«عهحسهد عهقووجس ةق-هلعلو ع عرها
تملسو ميثكوتلل مءج ميس-هل قو جورمو
«رم وما (ج٠وومتمل سق-ق مهمه-هريسو ل

ة

م-تسق رنقعهي ...ويي-ج ياكل ءتلسوهلاوام جعققجعهت هقسل٠جسسسقس ءوسو محعءعو
» جمهههق مقسوسسع ةسقسحم يرسقلا . هعتقعءق

ه»الهسهال٢ »



جوه هسسوءمههعه ، ءلجمه .سوسو هومولهءههمه
الوس للثس ءلو٣ قعء،سمءس . عهتقتهح ال عت،مههكا
ع-وس مه،عهس ه«عهسق سهء ووتةهت اك تم رها مههوسج ةتس ههءهةسو٣ -ءهسةل «.علبم هنقمي٢مل هقههسهتر عجسلع يبره-وءء يو
ققمحمهر ،علعءهيلقنتئ ةتو .موو «هيل، يعورو ٠جقسجهي ك ءل« ءءهر-لس-ا هل»ء،و «-سو مع٦ل روسةهطوسس
ةميلسو ٠ع،و ول ققةعسه «ويه ل

ه يع-هه
اهيلو-لهصي .ررقتس عهط٠« سقجرقره
هه-تقحسهه-رءء اهقش» ه،ويف وك رم»
عظط ةتصسعل امه ميمحو ق-سم ةل «ميه رمه

» وسجءه . ٣جه ءوض «٠محوماقه آله«ء،قق ةاء»هرم ممهتءءهيلقتئ .ةهم ع

ةهطوتةل «عل يعارو .رتسي ل،
م

رقم سسةههوءإل تسك
ء،هلعه عهورسهط كوي،ساهيعروع هلو سروس
ةطعهب هلوج فج رس صرقو ءعثل هسء هلس»
ءءهسجيجم ةقملرهنق «ةسوس هلجسو ، «ات-ووه
ججهحقهلسوهع عحلهكمل «هبس ثهطبلج» هلو عسو

» «مهو-ومسهلجسقاةهتعحههق عرج ةعد
ةق٠ جههحوال )

٠ءمتيسه ك ول« سسةههع٢ علسظسهيل .لت صةدمع نسه ٠قعحهههمل نتجسءمه وك سورو عجهبهه

«هل رقمه عء-اهلجسمسو ةتمع٠ءمه قء«ءك
هسهةتس . ره«،سو هسمه ، رح» «يل طسقلهمهوتت جسو عتقئ، ..-سريبل ةال ق»يهعميمح يل ةهم
«علمهقهوحللحم قهموعلق .وهل-ج ستج-ل .-سز
» جربو اوسمه قهتمو،ءهت ربه ٠ء«ينس سقسسهحتطر
ةيم قو ٠ودنبوز
٠ءلةا٣ له

ا

مهل« سسةهم٠لم« علمهيلاسهءءهل
قلبلرسق .ةلهسو قههطحههها ءومت محجسءمه وك سوالو
جصءمهمح قرع سهسمل سوه قسءةتعه ممسم
،سجقهسءهت روهم-هل ٠عءمجي مومستتإلءط
ققج،سسسسقهل جءهمهقلس . ةما مه-هيل العجت
قهوسهق ققنطهءقسسءاق ريسيتب ٠ةتء .مه
» هيمل٨امل«اهامله ىله»الىلاااملدمل



«هيل ل «ءءؤط ،
هه٠لاسسهسسو عسءءءع يالو «هيل ل »لسءءقهحل )
ربمق اتنومهل ققه مهوهس« ٠ اكشجءسستميلق قهقرةت إقس
ةت-رءو سمتو-سول ، اوع-و اط٠مع ب-ع. قع٠جس جس-رتجيج مسو-ه
ءوج ، ءءسجس ءءههمرمحس قمء مهلجسو «ءيسو وج
ءءسلوسج قر عسءءظءلوءمهء.ه ةق-ملس رعهيل
مهسال قهء١ «هو ءل-هبس ) نك قتءوهتمل بسسقءلمع

ةهطءميةت ، ضوعل» ققلتا،وءيتس ..ةوغرو
م-ل . ،رويلءهممع هقمع ،قءيسسسس عكطمههاقءءمل عل»ءسصج.ءءهح حميءه هجهو جسس ربه
جولوو تق» اتسقءءعلووقه٠ جقهسس عون ي،ءج عهلهيلرل،
ج،لجءل-- ، حسمتي ةهم-لهجو ر-سي
جلح ةهاءءله ةعهبلتسهب . -هء رسو رهضةله رقض س-لجرتءء ثهل ، ر،ا ةحءمو رهمو
)س»س، ، يمهو يعوروبوبم ع-مهسو ، مس«ءسبالمتخيو كال.وه ٦تلدهرا٦ه ول-لم ،املتق«
جسس-» احص س-سهء-وب ضسهعاه

ولع ٠سوسربمل .يعرو-ل
ه»رسءءموم هم هتستتسلله اءسسءءءب ك سسطح
يع٠ ضر مهء هال، ةتس بعءهس، ءيهت اهل عقوم
لاس محعجت هتوم ) قههسسةهل مه-لقا روجح
جرعلينهتوعتهنبومه ) -سوه -له-سز ةا
اهويهلرسم . سسقهلع٢ ءءض سبلو تسال سء» ،
جقءعجسمل مءء-سض . «موز،جسوكسيي- اي ،
ءق، سصةههعا ققحل-يل كل«ءءهبتتوة وس قحو
وو «ةوفج ،« قخء،ي وك سورو .سيقو ب

ل
ه

ه«الهيل»يه«٢ »



سسجج .هلمهت سورو همءسل ب«ء سوهغسه
ضءءهل ه-وروءء-وهس» ««هضهل-همعر-هوسرقءءومه سوراءء «هسال جهت»للمل سعءه
يسوسو رسخل ة-وي( اتنيور»ل ، ومقجارس( اك .مقر ءءهترمه رتء-ملستت «هنت تقال ومهققسقس ي-ل. م-ل.مهسال عربي هسوس رسو

رممء«ء
اضجسسءءقهسو إتر ج-سو رسو نيلسهء-ل
ءلمي قهءءي،صهلق ؛مهمحه ر»هوتةق ،صتءصهوو «٠عققل( هل٠حنط ) ءسلق ، ال «هيل ور-مس تق٠ هء«
كميل جلثو-موربلا يتللو قهءممسسة ع-قو
قهقوس٠ق٠ميسهنب ال قمهسهس ) مثجء-س سوو
ثتئسلمهصس «هنبهتعه . هلهال جوثءيت، يعقل(ممه جيهسسمحه سقفت . هييت-هيلتو قصدممجسوا ) مهيتقءءس- بصرج» رستو يء«
رءءءءء ،ضقه هثلهل ههل ) لوهل ،سلسه جسسوه
«ىلرو ال ءءعهسهقءء، رومه-«ءو هلج طسء
وسال هس٠سمقسهقع ءسقهت قعيس تيمين

هبههالتا

.
ه-عا

اه»«لمل ««الكملا أك«ذمل

ي«عال«

«٠



د-يلصممجهع وليس جع ة«سهو تق، عحل
هعهس مسهسسسهبع مءءقظسءلجسمهلح( يرسل
محءرع قه- ب

ل
أ

٠علوارءةءحتط ءءهتءه لتمرعههلءهبه ةلملق
ةتروج عهءعس ج٠ةءع ب-سميل ضوتقة ، الها مءءءو
سملنت يميظع ء٢س ءلتءه٠ق ،هلت ةسوس جهةسس يي
مهم» عل»«سيوسءءوم محسءءبلوق قهاعقهرو لسقهت . جعءءقسةهتمميةئع (ءلمل-سو ل

»
ء

٠٠ققىلوءيفرعسهط ل
حا
م

ج
««تلهسا وه محلل ةتىلججةوةسب يع» قسو جوءءة هلسءال ءمهءه . عربف ٠مه،«سولعإل عجءهو مو، و-هب.ءونتعر ءء-ءلمء (سءءء هدو ٠عءس ور ميرو

رتءلوهيتممء ء٠سوكمهل »وة»ل «رامس جمهءءين ضءق ، ر

٠رءمهنيسولسلق .مسجقهته ءقجسةته مله ءال ٠رههالسءعلهمهه يسقو٢ حء ٨مههه جلق،قةق ةيلمجء سوز
ء«مههلاه ع-ال( مهحنتءعمحز مه،سقهت قهقءءوه ،يجقسهتوق جثوت« اهتما -عل-وه .للج-ل، رقءوجءءم»سة جي،ههق «رم يحلص
توه -ةجم «.بوج ، تنثئقئانتثنثوثئ

٠ ل
إ » ، ، » اتاس»كوه« سور حو يهلبولمل سإ هتتى ل لع

.مققيرهررعه رتههسء« ع-تروم ) سهضسقهسز
اقنيسني ، مسهههه يلص يل-ق مسءهسسسجهسعجس« ال لقع-الومحم ..ةلجم
) ج«٠سءعلل هعوةمسهق عووروه ال .يوالسعهبوتوحمجاا سءءمهيسبجس ،سهس، جوهلهلسءءهجس
ءءسوكسج ج،يعلوسءءء قتعو ، س٨ويهيلسلهقه
ه،ءءه٠علسجح ءهليقحنتسههسعو مسسس٦.٠ل مهقلقي
«يوج قء «آل له

ا رباه عا تسق طءلسسو-همه صوسءلسققجءوءسوي هةقجوملهيلصه هينه
كالوه هاوقو ج»سجس ضكل ميسههبلب ، تميهمعمهين
و»مسرعا ة
قك٠ط ل

ا

تقض قمحجءهسج،ع ل
ا

٠موس-يرلسهط
درويل هلء ةل بوس-ه ج-مهتء٠ءعسجسه
لسجس»ءمةق ءءيهلرهتءسلخ ٠ ) ءء-هتءقسه وءءهلهمه
يرهلهسسسءءءسل ، ي-سمه ل

ا

«لوقلل عقتسو

رمهعءلءءاهثل هت-لسو قجس(سسولسس. ،

ءعسوهلسه ءء-لص.قاسعهءل٠ عسهلههه
ا»،ا»مل ««««هه «الم الا



وسلس مجبهلءسه ه،
جهوسسق ، ) مهس جسوييلسللسسسقنولقتعم همس-ت وج-ل ) ريت

) . م»س هوم ءه-ءجسسمسبسئ ل
ا

ال
ئهبيا،و تكتنئقت،

عض،لج قع،ووهضج جملة،بةلو ،

بصمءءس -وع-قءءء ها» ققوويتقل ةمههرقم ج«هصسه ةته هوجو-واسو سمت

) يسوكرتوء،هتءو قهلح حء ءةلس.ء«هس نسوسالهل هغءءج

ساق، رمق ««ءوس «-««يعء «متت طسلء،مسهنب
عةت٠ءهس ة-رسلءءء

،

ةه،عءءهلو ر-وهةتروس ه-ها ) ،ءهسلسوا« هع٠بمحرسالمل سءءمء٠ثل ،

ال عمج هه٠ ءجسسءص قةمقه٠
سقو ، ا«همال ء،قهت،«جم يلو هءلهحنت٠هها مةهء«»ء،س« «.لسلسم ق-عسو محءةىقل ،«-لتءءء ةههةق، ، قههقو ر

و يع»ال ووسء،ءءرسهط ءءعظسايسهء-رركتملا سءقه ك سمه«سه جينعافر-سوو ةيهال
٠٠ةقكسوعل ةث»» يسحهيلسسسلئسخي رءهءمثهق
مقرو .هو ،وأه هء، جقلهءس٠هيلرعمهوقوه ياع -نال
ياو نتس هتسءءنت جصور تت٠ اتومي-ه ،

ال مس٠هتتئي
هل-لسع ءء،مهسيوقامع ت

ا

-م-هس«مقو رج ضءل، ،) هلءهسلءهه سمهيءهسق ، سوتام جسءو،ءءهس ،

همس .صو مو-هس-همه جعسهيلس مةج
.س-س وام ءسعق»ي ههتءسهح «سلسوا« سصسوههب -بج ء،ء« ءوج ، مهق، تقوسو مءفسظسعل
تسءقطصهق ..يقلي

جء،سهسيمل سوس٠ه ملى ةهءهيلسلسةسس ، مهسالل ه
و

سء،سه . «رمهنتو ، ٠ي،لةميم،ههءل«هيلص ه«٠لمل ملستسا علو-هتوهسمه
«هتوهال آتأس» قوت»

) ه،عه بلص ةهلمل-جهمرسهعيسور ، «جاجوواهق٠هتتيل ءلسههس-لو»، ه،حتهةتنتسسعهعنتصع-لس»

ل
قهس٠هاا ا ةههوره،طجين رءءل،، «رس جهيلسثسهت يسه .هيل وىلطهت

) هيل-سو. عءءو ء،رمسةه٠ الجسس٠يءيت
-يلص«سوال وءسق،«س اتمسء«سيوسبمح سءوو
مهسء-ي ، لسملو»ل٦ ل

ا وج-لاي ةتس له،بوسسهم.ةر . ملء ةق« ة«ثه هتوهر«

ع-ال، ةا، ها«ا»امل( »ال»»٦ « ٢ملع(امله



،

(جوت يهجومء-هه و-يسج ٠جمهسيهها لععع
قستءء،وو «سبتقت ءسقت«عه عهسقتع ا ءء«سجخهل ةجرهب-س-وج عسعهجلهحنط ال جوهمل
ح-لجس( ٠سسءسوقمءسوو ، «هم ««سه ووسء
هلءءء ةهت،«سءءس »«ء،لهحجعء ،رءءهءلةط ، ربسميمهمهس
يهنو ي-سيسهلبقو ءوأه ءء، ةهتهلهيلر،ءهلء ، ،عءقه
.اق ..هساسا -مل مس»ءقسهب ةتمهلهءعه ققلمزسق
اهبءءعر،هةق يحء ). ه،ثوس ٠ههائل هتوس ومحو هلمحت
رتوسء-و ألك -.زهجتت عوء-سوسع عير
جروج يإئنينت إئةيبثتي»يتثآرئتتء إث

«هجء» »س،س ٠ءءوع ا«ءءره ، جال ٢سرةه ، س»ه٠سمع .
سمه ، هءسح«اا .{بهلسو ) سوو(تسو-سو ، ةتهسج هل ةتعسوهس- ،سءسه جمءه
نقءلوججرملعلرعءلسس ٠م٠وو« يله هتهس ه،سوةه عمم
حم ينمتء

.
ومه» . ،إل

مل قهرهه الس سءءءط ميء
.هو (امءء «(قءء ور» . جحءوثلءه. جةمع هيءء-جرءءء «هيلءهمهمل «ءلنق يعو
ةع» هب٠ء.ةقوتءق مرهت هتو جهقهةسهسةن قهم الي

سعتوجةعسهم ،
همعو يمءءجءلوجهءءمه را. قلجهتءي («لمعتستسو
عمجو يتيسوهيلسمسسسبسهق ةمع ) ٠-ءسءمةه-ها يت-اسو ةجم ةل يلج-امع ال
هةءلمهءهتل قهوس،- ال -رسقهسووسس هقق-هطلس( ة-وهل-هسوسو هيلرهج عهج همض
«ييز لهس ٠هلو« يالس ءلم عهعقهبلهءه سلجن )
قو -سجو «لءءء-ي تو

ة

٠جملولن» ةلوهم

جال مهء-هترسءورع محءء ملهن،ع٠لنسه ل»آسهل
هو-ي ةتسصءءءقس مهل ال هبءرتتجققسه،اننء-سقى ٠عهس«ع «هء ي«آلحسبسقم «عل )جةق
الو ، ،قهق»هس،ا عءةى سس،تسرءس ملو يملجءءءسءس

ء(قص ح عههلمهل المئهههجمللسيب ئههجهع؛مهسسرم ت،همهءج،
ءهسوسج ةيعجر ةقر ملمنتسل ج-يلي حرسءء-مء قتع
ةوع-سور» ءسه يتالوم مسسيبء«
.ءطو لننء-سمه لقسوءلوقيسقي ٠مهيهل ،

ملء-مل ، ههسورء،سءسءهءلع جثهسآل ه،الءجمح
هقية ع،سورسسسو،ءه .كروي ئلجمةو « ثمسقل

م

» ه«٦»له »



ا-عا-س-هج-سج

جلعجلطس ةتعطسرع آل اا-سمه .ءوبومء
عءمه ، هب عل-وه ) عورس» ، هلجسيء المع
ملء ج٦ءرربل قتع ه٠ءتمه ،مك امء» ل،
م

عوتنتسه ، هءههههب
ععهل ويتئجي محءجءسو يلعت-سهبهتءء ةهسووسةءءء
يسوك ، عوجرو صوءيتعيظءسةترءءم٠هت -تو « ،

«بلقلل يح،ء« ل
ا

،إلرعةهقت سإلقلتس طسثلسسرمل
.حمءء-سوه قحو جمل٠قكف ةته جهرملء .مهل حقوو
هحق»ههسءمهلس ، عضر ههعسسهميمع ٨سسجه
ةمهمه سةه. سميس هىلسسسو قوء-هت، مثع
ةل-انط هسل ةل ت»٠مههه ..كص ،قجو نيرق ةه
سه ل

ع ةتس ستورءءءء-لوم .-هو ءم«معيت ةتكملههتوىلس و-تئج رصقت وق٠قهنرنقسإل ةته
ةوق رتلو قءلهععس أملك ءلى إلسهها عض رسهب تقءسس
قعسه . قتع روهتم-لاه ١وقكن ) جيههاهق ةليوهء عله يفاك سءءنت٠هها ، اهءجةت-هل لوهل-س
ج-م ول-لتم قر » (اهمل »ةسس ، ءءولمعت«تسءلعجيل .« ) بلو-هرت ملو مهل ةسقهءء،و س-مم
قهتسههث ، -سوو تسهووءسءمل ٠ءيتهءه،ع إلك اله
- عم-هسءال، هق» عسموسوءح٠ءرسمه يهوي-همهتتورتور جع ٠مههتءجه ةت»«وعء،سو عسعو
ي{عءو يتسء» ءءكهط وىب»لج ،ققرءومثهه سلءعمهل سوو
هوس» يهيلس،سسسرءهءسس ) .روهال ، مسجم

ميتسسهق

،

يتلس قلس-ماسول ج-ءيلتءسهب ققةعسي
يلهال عضقه مساقت «مهسم-ع صمهسليسهب
جو-توه قت٠ءءوبر بحتت٠جسسع« اسقلىلومس وطع
وتات مهسوه «ءاقلل قنبلهمره سءهجوس«س .ةقرء ١اا
ه-،هتس .جرس، ملمهوممةقوسهامللتس ةريس-ج
مءهلموي ةعلسو ، هممه ،لجءمققو مه-سااح٠هحةيهل يعهسجس«هنبسسس اتنيمهلسس ةهم
ي-رسل ٠ققعسوهسس- ءمثومس إلتسوهمل
ء«وس ونمقسوسء«هق .ملو ع٠ههيلطس« «لل »سسءهبهءي
مءءج .قوي» ءعهس له

ا

ت٠ج٠وههسكقسمعمهخهءءربلن

٠لءمس ةتهس٠ .- ه،صجها .مهللا عه»س،اتنبمقهالظ ءل٠ لقني٠ره .«-سوسو .عسوءءء ور»
هل» (ال»اهمل٦ »الال»٦ « ٢ملع(امله

.



يس٠ريلرهس «-يب( «.ةقجع مه٠ جو،إله هب
ققمرهسس،هءهس ه-هسلهل ، -سسرس
.عره ةقء،رممقسنبجمع ، قتعا ققءص ، يلسم رقنس
ه»»«ءنقحهامل ضرقء يقسء .هسل قسرس ةج ٠هلملهط تعهم
ماهمل-يقء ءق٠ . «ول ةلنتوا جوسسوءءهوءية
جةهحلهءسقرص عةهقءمه عوء-والءء ج«ءلسقءرس موحن
يعي ٠ءهءسمه عحسهسهي قهمهلو رءءقوهتكءءءس٠
هممق ب-هم مهرو،٠ ، «لل تعيقملقوإل ف

ي
ل
ب

اهكولسء

الها همسق تكسعء» ملتتسل تججسعسهتس« توص
ثهه،س هح،وهلربا عا ءهع٠ .وهل-تلمس
)
جثقملهق ةتءقويمحووص -سه-سي هللو
ثهتلتتوإل عمسيل-س عيلةتهءوجمععصو-يهق» يء»ه، ومه-وق . حجوة -«مه «هلرسمجهح«مليف جهنت» ل

ا

يهلص عهسجهيلسى هص، دت،نتر
جس«حسسجوبعءءومح همح٠سس،ت ءقعسيصج عسوو
هويس «.««حاط (تعب قههط عه-عهسممههيل ، ملم
٠ةتىل يدهموب ٥ءعيءءميس ههتوسمهسا-ل هتسسهلهيآحسإل ء،عءوءلهه ةء،يسسها يع عع٦ل «عء ،ءء
رورمل ءه٠كاءم «مس ل

أ

ضيت،لنتو؛ ععحاا سوهلا

ظ سيمام . ل
إ

قعوس نقيوإيلةيتهثىبسوءء

.-ها قمء متيت سيسعء،ه يسه-سةتجرءءح اتنوةهوءةقه عقت-قورحء عتقرع ءإلى نيلي
٠وعءرقل ،سربءقهت ، ةمال (سءملسءهس مه/هلسرو
ه،صمءس ، يجظمحس سرتو رو ءءعهب ، يءل،سق آت موو
ع -رسء ءلءل ةنء-سهء هأ ، وهقسب يسه
لهك » .ءههةءو« محهل يلا ةر ققهوس٠سسإموت،مه جمهعجسبسه، ء،مهمل،ءرءوو ، ءمقه،« ،وههل ةت٠ ٠هءط« ،

جسيءل. جءمه،سع ء-ه ،ةألر٠هإل، اق-وه
.هتمهم رتتءوه وروس.هايمس سسثوس يحء

يسل سه-ةهم سءهههع ةمح وعتت٠ ءةل قتاتنيءمممه ،

س.ةتةهتميب ةتحسمه ٠ةحتسس قعجوو إلسىن
ء،ثهقمه ءء-اتاه ) سو-و يءء-وق طيله
عهتءوسمسسس ةتمعع «هبس-س هسال وق
ع-مس -«هيلو-س ٠سءهس، ، صعسسهم ، محعءلس قت،ووةهتءحءو يسا-سج له

ة

يحجهعه ،

ههالاقا»ثلامل »



««عسوو ٠ هءءث عءه«وم،ءلس رءء هتعءءسس،اوح«ملهءمق ا رءءه همح-سمل مهوبلسو واع هنطوو
ةعسسسسهلس علهمهس أ«و وسه ء»عبيم،ء ، ) «ةوه
»س،٢مهس ةتهمءسسءمه ءل٠،تتبقإ ، «هءءل ءسه عءمس
هيتسه،٠

ققربقعهءء ءمهمهح ةهو ٠٠رمءءجرسه »اا ةقيوسء
هت» مهس-ه قتومهوسءءءهءسز -جرلةو دنل٠ا، ،ءءبمح-نتسو ةو جء««ءس««هب عقوه٠ق
سقها «هسوسو ه-هلسرء-هلل آل عسدبعلمه
يال محءءسهسعل . هب-يهل جصوءيتس هكإتقونللل..هبلج
ا
كعءقل قوس«بءقل مليهلءعههوس سوو ٠تهوءءءوملق ع ان

...قو ءء» عتءءء يعي يبءةه٠ بسكل ةتو مملعهنبسءعوء

ميق-ال مقى ٠جقه الءلمرع جءءءقل «وت .اوقرس «عمل
هقصلءء قجيةتعسءوساهس

) «جمءسمه ع ل نس« مهالا
.قء ٠ةتقسوغسسهح يمه ءءعءه .سءيتو هءلوعلتءرمسسس« ال وهتقه»سه،قءءهب ا و ٠ سام امما «رومقءاجاسروي ةههوهءلس قوء قسلءءه روومحهسءءزههسرسبتةق رهم٠
ص٠ءقءءءهل طءءه هجلهسص صجءءء٠ ، عءء-وتوم»
ءءسقجرسع هصولجسزسءلو -،تءءءو ال ممل٠
«ال هقوةه ها٠ةه هلمجمءهنبستسحل هل-ظي٠ءلجقلةر،س.
(اهيلمي-كولمل يحء عتمء ه»ءم»ل ء،سوقسمسهع صوينءءملهري.. .«ءوسب ع ع،قل قههوصرص وسسةلهب . سالب، ءهيلتءوءءهيل م-له . رتءهمهسسو(ري-سو-وج يلوهلا ءء،لاتوقهبههب رومل «هلوصرسع ة
مسءممسسهس ةقىلحمهءءسح ، ) هعقهمل ول،ا«ىرسك ، .قتو اا «مج ، ميسو {ملوي-ربسب ، ٠ءقسءءهعسهقرح ل

ةه ءعءلس روهوء-تمص ، » ننس-اا
.«ةسلس ة-سقل ، »ءءمءح ق

و

«قوس هبنت ةقث

هال» ءعلءءسق ء،رسقهت ممه-يم«وس ميبصءت«ءقجءلءسيت ع٠ةق ، »امل هلوهس رتءلءله قهطء٠ج سهتسم٠ ،

جعءلمه قتسوءصصملهب ع٠قهتهلء «هيل سدت٠ههل قق»لة
عوتة،و ، ه-ال قو «سه ، مهءءعلوس ةقه ٠سءلس
ءعجيمعس ، »ل»وإل ،قت،قوعص رسرمه ء«و هم/سوس-و
جءلء،-ءءهءج ع-بء يعورو ةروسءء ٠معةسءليل ةلء

ل
ا

ولسهس ءسصه ءءهتسإل ءلتىلءءءرءل٠ ممص،ءو ر٠مه
٠ء«هرق هتبس إسء«سهت ءهتءقه٠ ولءسقمحو ع محءل قجعء«مه ..

«هل رلاه»، »الألهمل« « «عةه



مسهي جمهويه،هلهيلسصهل هقحل موسح وتضه
..وهل مههءقءءمل رءلتسسسص قه، عرسهيهي ،) ءءضء،سوسه »ءسق يهلسء،ض طعءءسوقتءسسلط
٠ألق «رةع هآلقتوإل ءمشءءومه أل ، رتء٠ عءجءءءوسه .ةمح

«وب نك هووك-سهتيوهب-رع ءهوةءل أثزتهةأ
تعملو ٠رءءءءه يسلءء ةقلقنلسوقس ء،مسىنسءقه ءقج ٠ هو
قهقسعلءقلتع .وء .مرخ ل،ءءص ةتوء حءء-سرء يعء
ء«ءق . محمم قو جره و،،ا سا لهتعهت -هوحم
ء»لج يكاسءءء ةل تنثأ ،إبئذث قعهل
هنل» »لعءقسس ق ءلم ع «نوت} اا ذتتييق
ء،سقهسمي حء ، عءيءءهسه . ، » ، » ال ل

زه

«سمحت ةقج« ء-تاءءءءء ء-ق .ص قكوعه مه
ل
إ . سر،ءءءق-«..«هلا ) هتقءءروقرمءهب ةا ءيبءيتيتسس ععق« .هيلورء

مهتليس إويإ»إإ ن»وتنيننتتث «سجء-له
ج«عءسثل رما إنيآنل اتبث الما هع«ههءهس ج
عسصيكسءللن ءطءءءهتء،و ل

ء ،

لء
م

عقت

لج

. رمو سوسسءعءمءءء،ءهم ةلمحو ءهثءلمه ..لسءء ربوهل
ةسمل ةتريتم،،،س هسيسء،عهمهل وئوةن وئيثتي

هسءههسءس ل
ا

عءسةةتو ««ه-سيحء ي . ا٠س ٢ جقاءةإ -عسوا -و»ظ آل عقلرسق وامل
يتلنينتةي،اث حيتيل قكيكهيةجنيإ ئه

إ

ميسا ءصوكمقع،إلمه ) لاقي ، «مقء . ءيفنلق،،، ةقعمرءعهق .لكرس-ست ي٠ءس مومه
تسمحسع هءمءكو ءوسءء هتتسيسئعء٠ءو ءقءل ءهملس نهمإل٠

» ت
ب
ه

ل
م ع ل
ى ثلههعزمىفسا قهق نك ته ل
ا
}
مو

و٢تيعييإل
«مع

ئ
«الهلا جم قججس ءموسهه و .مهسال هو .

ةارمالج ا قعه ةوسمهءصءءءمع رقوستمهب ققه بوث ، ةينال
.وج ، قهسجهق وة لتوجسسهس عله ءعبلري ، رسو مه«ا
عرلريلس . كثئننثثزئئون؛رو نوكراعتي هبس. ق احمل ؤكج و لن ل وكفهل ك . ، . ء،-سقسه. لنن،رءيتسق ئبوييتثنتثتت جو
عهقءهعوسحسع سهء هسه-ةمع ويرتهثه ااا .. قو .مه وه لقنيس، هبسسق» » ، عجسءءء رءو٠ هسج مهاو ع

م
ت
ي
ق

ءءقهت،مه ٠منيسء ل
ةإ

هءرتءهس صوههل ، ميلق« .
هعل»مل»هلامل »



«ه٠ءله « ال
ةتع٠وم لت٠،و س، ج-اوه «عءجوجرع ملك-رما » سء سجهط رءءءهلهحتق مهن-بلق ررق مهلظ
جرسهعسسهق . -.يللي هرسوههمل ، هلهم علسء آلتوءسهيةتب-ه ،ءيتبست،ج س٢مل الءهج جصوعلسءهسهيلعاله

ءملصجه عرء« جوم-مي-ه ) هةوم الجسو
عهءمهسيوسس بسقءح ، ء»ء«هت،رس قء،،ل س-وء«هتءيت
عءسر ااه سء٢هل،ءهه .ةجرح ء-مهنوكل يولجسقةي» قجسوجقهتيتصوع . مح،لءءهول ، ال قءء لسجركتس ا عه-»لهامء ) علءربلس مثءربف سسعسلءهبل
رعي ءءسسوس ةق ، ءلسه مهعسو حء ت-سقو
ءههسعع همهلت-ةق سيعء يمس ةيسءصءي
نسوهيل ةج س-سءسهء ملى قتهتهلس رءلقهمل (هالو
قجسوء،ءيلهيلينقتت

٠
قتء،عهيل لء«جث مسسءءمع

كنصةه ، ةوءصسقلحل لقال لوقوء مسسهت جو هل
جسلوج عء« ةو «جل-هرمو ةمحسه يفاآلمءمع
يملسةم ، لق، جصجو عس٠س»سو وسسسرو
٠قلتويوس يع-عرلمه ةقنت٠مهيبسس همالس ةجس
ر؛سال مهلءءس« هسق« حء ..يتي ) يلت ا مهل
» ر،لطتإل .عل هتمهم عمجاو قهفسعوعةدهتسهل ،
،سءومق ةووقهء٠ب قتع .رومحء
«هلج-هل عهه،امل هلو مومه ص يسمسعع يمع
ققتيلسه ٠صوهرسةتج ه-حوست ةحمس-وو
مسج ٣ء،س هحء ع٢قووج ءءجاهيلسقسوبل تق»
جمها ملء،وهساهب هلج رصسلظهب -لج،و انمل٠ آل صءء
ةج ، ء،صءمه جسور-هسجءلهت ، سوء،ةت «سقر٠هيي ع-ترو» ءعلءعلس سههيلصوسص
قتر-هلاو «.هتعقوق ) ق-هس س
هسهل،هم .اهسو صو وسومسيقه جس؛وهه.ع-مح .«هلوصح يع«سع «رمو . رووسءق دقنة
٢تءميرمس ٠سءوه-هسرسربمه يعقسيوء،سةق
) «مهعسو ، ي«عسء،وءله رياس «يتهجو آهعءو سمهجهعورجاهمل ) رس٠كصسلهو جصءو ،..ججم -وهعيق٣ » مههءقء،مل حءء٨سءميقءه يء-مء-سوسالس -همهس-مل-سوسو
جو-مهتم همسء-سمه ةق٠مهةه،ه ء،٠قلس، مهس
» اهملعأمل٦ ٠لالاوها٦ « ٢ملع(املا



. السمس-جامء،لهسقص؟إتنجالا-هلا نك .-اا « ، ص
«مهمو يقوس، -هقس،و هلهت،إل جقءرءوهربمه
قءوس ةيف ج»وع عق٠ قتر-ه حهننهص قءء» الهمء سلء
عء،هيرم ملس عسءلس ملسق جوس،و ، ةتص لل-ه
عم ح ءضثل ربمل ءءظسه وت ولء ءءهق قهصمهجسقسجكت٨مءل،٣ءهسسس( ، ،ءسءوسء،هءو «هيل «ينطوو طسكمل
جخيئلملسءمهه ءءةتم وهب ٠عل« ربوو ج-،سءءءلو
عاق -سقفءءءء «هه هلوهء ةميسقت لجس
.ج-همءء » يررستسقسه هءء«وقسسه ، )
ةقسومم ، ي٨مل لء،عءس ةت« ءوو،وع الهإل« عهجظرءا -ءقه.
ةتو ءوول٠هقو« يتوص-ه ءءض عهس٠تس اتئ،ورعسيفءء قتمجسسة،لس .ةهم ال ءارس سهميرءوثلق
يهء-ه لح،، بت،وق هقلقسهحنل يسوقء-لمي ال
ةج ال رتره قسو ٠ءلويءسسء»ط «جوة« مع-ويس
هووء،مهحتا .لل» ، .هال» ههلو حهننتقلثلن مسجمء
هءسجتع ءءمة س٨وسرسوسو «هءء جولث السسهته

.هلعلو-ةسء» . ينويسب ةس-هيس ةق-هيلهوجه .رسب سوماق « ةسسسهيق تهسء
سموي ري جرسسه .ةلهم ءآل سهالسسسربمم
.رهسو .هلتقال نتسءءسسب ء،يهعلين٠يءقس »
قت٠لوهيتو وهنت٠هقز ال .جرهو-م -رس
جسل ةرتس هه-تسء قو ر-ومور-ل جور»
قل،ء٠وهسج ال سمل س-هه ةتو ،ع«ءيتعءهو تء
ك-ووو هلءءسهبربتت جيهءء ج قو ءهمل»وهق سوسةهحل
ةقاتنيسجعلرسهطه

) -وهل-سوسو اتوهال .«هق
ةهقلممرىعءه هسل-هه ال محسسسقسمي ء،اه،و -هل
جتق .مالسو ج-سه ثءء-ح . مهممق ههجاهيل عءمسهبلوو ج-سول، سج«يعلقوسي
ه،ه- ،ةهتمهسهته٠ ق،سهر هملس-و م٠مهس
.يع» ةتة،لا« ، همحسلةو ء،س٠هلسه«عول قءإلسع
يسرمء» هسء-ل كققفرجقاط ،سهيح محجهسم-ةره جسءء لال-اا اتطءجهتط «ذل-رس يسوهياس- كس رةقه« -يروو ««رالوسهس،و يث ةتمهلهسجوس مقع عسحعههرت وللمح.

« ٠ ههل«هيبلاهل «



هبهءء«
٠

.٠ هير-ع ) مهء ءء٠ظسع« ةقث هل٠ء« عهتسهلسربوساا قتهسو ، رلما ضو« بأ ءمهصوتهامل مسجوو رلةقف
قوسم وءهسسوا« ثتوء،٠ءء،ل» «عء ةقمحوقس سعء،
رءص سءمهسءعء« رىف قحءء عءءيتإ قهقموق جعهسهحءه

ربءهءسءءم يسعإل «.رمحءء يتللهء،ي هي٠ءسسخيس يها سةتك
ةل-اهيل-بسح ارء قهقءوة ،ضء،ء٢ ع«سعر
ققجرهيلمءسعه ) جعهبءءس«ول سءهق يموسءء يوبل
««هلمهيوهمث،همع هتعءقلققس ءقسصت م،غسسهحنع
س-سمء-و ،ةقرهءءه عا

ت
ق

همسءءءء-ق لقعا ةتو
ةروء،فممءلسو ، قهتءسعه مهسقء،عء يملعس،سسهقضطق
سضعوإل سوو يتوء،سسم «عء هء-ولسءء-و
رسومءءهء« ٠ةترسسقسق هت،٠وءمس يمولعلهصمو »
ء،سلس« ءء-روثل -صمقت-سي-له

-هلو».هقح ءوسقلءه٠إ ،

جعسوه رةقس ل
ت،
ه

قتعءء-صوء ءوس» ووسءءء-وههاو اج ، ل،هه ولسء لستس٠ا« سس»
.وت ق«و«ر وك سهسهوولسهل ل

ث

ةقهي«ي«ءقسيت

(«.وقال
مالقا قتةه٠ءءمه ٠ءسطس،هسء ياهال ءء-سقل

عةقةم سوهلا ءء٠تحلهعء« هس/تجر-و قسهقلا
ءءعو« عبروءء-سو «لصيس» يسعيسسهلق
مل-وس ، يرسلاو يبر امهل (عم-ل سسا
سع٠يءمرههه ىلمع مهال عذي،ءء«ستسح -تءءء قق،ءهسج( ٠ع.يجةطءميم ) هبلهسقل« يعلسءلز ريت
يلسوهسع«ء،ساسقه، ١اا هعسققس عسل-و
رهقت «-سو رهبامل ) ،ومههءسءجقهض عهنقاإل
قءلنئ يحورسهملسوةوب صقجحسرس هنإلء عوسه
ي هرمو ال عسيتةتلتقهوعه ع»وتءووو عسيمسعع
رقا ةاره-عقتملءلسو( يلسسء،ةقهص ، مس
مليف يعقوم ةف«ههء،«وس !يماينك ، هءسمهرب٠ه
ققروءهجرهبقرسوطسهةعج . ،عه،« الالسسيا قاس-هربته ع-إل قو ءءململمح« بل جر٠يقهءهمهه تقما

عءقق ل
م
ل
ء

همسومل-اقس «مس تسقو هسحبو-س
هملسللهههعسهسعهلسب بصعو يهةهقلحم اهءء٠ءلقسو ا
ءعلكفمه «ميمحوء ةوصءءمسسس رج و

و سههةآ(

» هاعسمل «الأو»ا « «ع(امله



ص

٢ هب

نتءءء-هج عي معحوهب« ب . ةءءءم هسب جهل
علعةل موءء-لله .«ةسمهءءء جثمسه هءرريءو
) قتسءءيتهعء ، يلهس قريء اتت،سقءءههم رعءوإجسلههبءءيبةو قيسء-ها .«بسو مي،لءه وت « ،
ءه٠وءهبع مسقو جايهءءء وءلةيتومه »مهءءسلط تج عمم
ق٠ءيتهخلههب .«قت،و » ٦مأالستو( ةققه«مهن ٠ءوهوه
ل-للملا قعءمءجكرسوهسطتل -وستقو
مءهءعءه ق «قرء لمل هبءسء»ءس اقت،اءءء«ل
حينم رجاف كعء،سههجس ققهءس،مهوو إلءءةء،ض مالس
ريس -عقتهتو لهةص . شءو «مسو سهتس،٠ جعي. «اهلكر-لوم» ١،محوةهتعمع سو
قتء،اهلسوسه مء ءهلءسق جملرفوت عءءه. ال حع-هتراج سعهله جس،سججحهس
ع٠هسربمل ٥عءايه ، عسسسي٠ ، عسصءرسب
وطج قسءص قاتنسءعسسسته قهتوطرس .يمو
حءء-سقحء حمء،ءء،سيميعمح اك قهقمسءيت٠ العرو«قق ٠ةجمها وء) ءء-ققحءء «رطؤت ق-وسوي هسءءء
ءءسلسه ةلهم -سبهجق يسج ءو٠سه هعمسم»
وكءمهه ءم،قو .معء جسوءضسبس ج-ينح ء«ء الهل
) قهءتءءحيسصءس ولءءء» -وهس هعمس» يينوجءلسعا ح،لقءقظ ٠سس دنيومع عوههلعءمعولهسةهسسمع

٠قعهقس ءءهتووسس عبق مومه ءءث ملمسمق يهو
جو،ومحه .. .هيل» و،ءسةئءءو ٠سةةت ءلتهءج٠قوهه ٦،لعه
صههمل آل بلعلسص هعسثل جلءءعتت آءصهت
ع»،،٠رسمه يينوءيفعمسءه -سز
رجو اج -وريهوساي مورلا سسهئل جء-سي(ت( عض، رتتسا ييعءقع ةق-هروم مههءمهملرنتجمع جه«وهيل-ءسهسم٠ أل-س(
وإ نيجا ةعهسءهيتس«رعت هه-لس ءههبسسو « .
ءءاهلسهيت ءه،« يو-تس اله ةقيتع هت»ءلهس ٠هل،يت
ج-هتبرس ججعقهل .ق-لسعهء،س« -هه مء»
ول رارسا ةهءرهيلرعقىجس ال حهوسس
سهةتج ، هءمهءءءهب سس،و آل

قءء قاسو قو
ء-هوور زء-ل( ««(هاه ههسه.ع رضة -ذل
» ه٠هل» لءلمعر،يتئ «ةيعء،-ووعتهه يعلامل٦»ولاملصسقه »



ءهةوجءلهس رسعءجء ٠يةاتس،عوبي،إ
ة ي-ال جريت

مأل .لهم ةو ٠رت،ءةءومه ةءوورس ) قءءهص مس»»
ةطوةج هوبمو وك ءهلممسسءس ي٠ءصءقل جةتمع
«بءيتط وموس «يفو ءمه« ه«سست ءلهثقه ء-الس وت
قت٠ي»لهيل هءءنقءمعءقهم هوس،عءءء،لسىهطحمل

آل ي٠،مها وءهبل ةمه
ةحسم ةهم يءءنقءءض وتوه-سويءءء ، سه-يو
ةءف،ءسسه هسقجعح جرسء فس« ي-هت
الض هتقورا .ج-سوو-لسو ال ء،أءط «سس ةقنءح
٠٠ةه هق .هيل ج-كسسهل جر»ييلسسجس ةمح ،
«سال

عمسيس «سلج صوة،سو ووهيلصسةسه
جريس قهء ء٠ع»هلمه هليل «مسج ةتمسه»ءههق ، سسال
قهتيمس ءء-يسهلاء ةقورءمه ٠سسو هءءو »سملهص
ءسههيلسل رهسو ةلهء-ممع هثءفته تل- عحس،ههل
ةتح ، وور» هتءسم ج٠ء،.س ء«صهوس مسةتجبلم .م-وو ةقجحءوهعس،ه ، م،ءلس٠وهقس عءء-نتسوسوروءء-وهلو -يهنتو عء« قو ٠قسسز . القت
٦هههآهل قه٠ومه ةت٠ ،ل٠رمهقعو

(الجع جرى،وبله ءلى ءلل ريتوس
أل ق ةيء هلمقءمه م.س يسوه .لهاعلا مسا-لبف
ربم قهلمله . ع ٠ هقءءءء مسو-سء ضه«ال أل٦صقهلسرو(عةهئلمل، ءلقجس رسويتسءستط سهوءءءهلري مرءء٠
ءمس٠سس ةنلجر؛ جسوهيلمىاتم«س ٠سس مسهءء« ع
يإلمهس ع٠بسجهسهءمع قهتلمه هيتءء رب ر-جك ءوسو،«ه هنب-برق هم».٠ ءلهس»قملمع ، ء،جههه عء،هءجءءقسيط

«سلسلا( ممو ) ، ال ل
ي
ل
ا

٥سجلتم ءء،له« يعوسوم
«اتسسا سقةت رجءسسهيل هبه-ها ٠ هعالق
ء،اهس وهنقهت هبسسسسهيل ) يفءء ٠قتهىلمه رق»اه
روريةل مالس. ، ق/همهم قمستءلرط ٠ءءءمع اه ، ٠هيلوءقه
ست، قو

ة

مهرس ،ةقثلل وك »» .ءءعجه ء،٠ستةلم مسقتس هيلهجسمجص. ما ل
أ

.ميل جاتها رسهسق
٠علعقه قه٠يال قو هملرءتسب وك ءمهمهق «ءل التءوز
«جم-هلص ج-همه ة«ء ءلوظ»مس ) طءءء»
ا-سمهيل رجهل-سل ، ءمسجررس-ءءسهبع »

.هق» عمسمء .عست-ظ ب،سوسءرءء،ه ، سسسءل»رتح
يلل ءء«سء،م «هسيس صوجسه ، ءلى -ور رساتالا ) هلسء عءهس،ميهسمه قهعهجو ه،«ءعص ةه،يتت مةق
» هاهه٦ «الأل»٦ « ٢ملع(«ه



.

٠
سء-سلو ج٠ءلوءهاسةهصجيسءلمل واع ج»ءسين .
مس-سةدم ع-ثهل آءءقوايجهتءءسعءءب
عله هنتمل٠« يرس،سءع قر عسو ةحومسم ةتامهس»له
عءمحتح نيءء لتنيسقسمه ال جس»زهسس ،قممسه
ءءمهيسسهو وك ء،عء ةتريسبهعلرءءسس ةهمه ميسء«
ءمميءم ء«سءحب ه»سء سءوصسهسءسه ا )
لوس رج ««ها جء-قسه ال جم،لهسس ولءء
يسوق ٠قوجة قلءءق لاومالل قهءقه٠ر»ءه قجججسهس
هسصه٠سمهءلميمح ءنلمعوقل ٠موض« ،إلجسرتر،» ء.قهمء يماه
.ةجم ال قء«ء.وما ةتهءه٠وهلرمعحءهتهمةهس و-سمه مسو
سمل-ساق اء، مياه ،سقهتءعسقهع عهءءءلوةن؛ءءةءعهط
«.هسء-س عنء-ووءء عهتةسه ج«بةءجه٠ي
ح«ء٠ هبء،والس»سجسها س٠هسه،ءلسج قو ءحسقسه ، )
يه-هج -ءينقع» ومه«ي يسوه . «سجهتءوي .
ءمجء.مهمع -مم«عل يه،سصيإل هه٠ ٠لررءسمقسسووموسس ) قهاسيء،و قتع سء-سو
ء،سسس هسوسء ، هبءلظس،و ، معيل إل،«»سلحسو

هةتمع سحعبل لمقهوهم مسسةءءو ، مهبم وهءى
سامتو-سج ءمس هلسوسس٢ل ججس،رع مهح
عور» يوالس يفءء -قسيء ييس «ميوقتو
عرعقع )
هلع،مع «يسه «س-سق «سجسس عموسق
ةهم ٠لءءءمس ععءوقه ةو ج«بءءءسءو ، ال يرظءلع عل«
»مهةسجسم ةقسقس، قو جيوجسع .و-لتسم(
. رءق -لمل ، يهلو ال سهتهيلسه -هل ةعهويسيسوو ٠س،«س هتسم عهءج .ه-و لهله«كله ح

م
ق
أ

ممهو »وع»٠سمهبم ٠،قعءويم . ، ) هسهع هثنتهب٢ملال قو ةهتل»جم هتعرج .هل هل-معا
قء-يوس ،

ا همهلهمءءع ظءءمملس «ءيجم ءلجسس . وووهنق ريسوستالهس ءلجءههرءلهيلسميجمع اجو ل
ا

اهيل يوههيلست»هح

جو»روصسو هءوههيلسيلله ال قهه،همعسو رءةتر،،و
يلط ةومه مسججةقعممهه،هل ا » همه وهوسلاهنت «هل
.رعس ملهةءس، ل

ا ةن-ه صءءسج السءس
) جسءءءءوئل اوو-هل ولس» ٠ءمسه جو ةء س

،»هه»الدالكه «هلاله »



ععس

. اج

ةتءمهوججركسهسهثل»قه عء

ج
ل
ء

هل نتتهسسهتم قر-بسو ) عسسهوسه
رتقهسج ةتء،ررس٠سءءرءله يامءءء ملم ٠هقمح،ل سيقي
ء،سوهسرهةقوسس»س ءةتلءءسهه عا ملي-ها

، .(همس ةتقهقءءو ، ) مسحء اقنهععتءس همجهتل ي-سسطءءهه تءيت٠سءعز سعةق يوالس {توس بسع،س
هئم« يسو «هبجء ،هنعع٠( ، مءءوإ هسقسهسريلمج
ربنق ةو ر٠ةسق واء»(، قيتءمءرسءعقسخ والةلهم جهبل٢ هلهصةهع تيم محجءءبمع ةقحعقس (يةقع«نتع«

.. جاليامل٦ «الالجا « ٢ملع(املا



ك.، وه هلعجاء و ةويسبلسوك.ءء«» ، «مه ءمعهي جءءءوةك،ءء ءالهت ةج.هق هيءمءءق ءل،« .،(عج٠له نيها مهلاكلم
ةءءهل.هجإل عءءةقلط»..الء».اعمع مهس (ء«ءوكإم حم .«٠هقتء٠،،
عم٠ «ج.»..((. هتءء« .،تتءء٠ة »). .هلالهوحتتء،ي ا،س٠....رو ءءءقءوس مسالس( تسقإل«ا،جمه. ةءءهسقسبلعتلل.واا.لءءمه ، هلع يعء ءاتورء.. إل،سو».لال».».. الس.
ءل٠وامه، .مييي ةتس جاو«.علءءءاسر» ،هجعء،كل، .اا،قل ٠اإلعق،، هنب (مهةوممهةسءه عل عمء. وس.للسيه بلءءههسةتظة نل

ا

إل،ا .

يهلو ، . ك ٠ رج الس..ء،ء،«هب هورمهلو حم م
ح

ىبلس
ل.

م

عنتقم ءههال،هعهط ةه،يوراسءك. يملسسق ت
ه

ىال
جر قحو

«هبلواا» يورورج «هبترءمقا( «نل ك.اا . اتنيمحقإلققءلو...».ط

ه،مهو امنطهت وىنتءج ةتجر{علوعجم.هلءء تةتعه« مسقتءعطقتو السو ل
م
ح

قلطم
هلااا عءء٠ق. ، ءونت ..علءءء جوجءءءو . »جهقلهبلص.مامهطح سءءق ، هلعءء قهاءهل ةءء هلس» ييعس متسه

سسعءمه
(اا» ك لق( . ،قءااعمهلو.( السةل ،٠». .«مقو عل وو لال

م
ع

مهنقحء .مع«للهمهوهل ضهل )، مسرلمه.. ا.ممع
اط»بل»»يل، الع .الوم

،مل٠م«مهرية هيوا-البق ا»امل»الىل٠

ه)إ اهلعل )«لم »

ط
عه

منم



.يفإلإلق. « مل
. .

ل
م
ة

ههءحتقب
.«
بلع

.ا «للط ط
أ ،

ن
.»٠، هوممعء ق » ٠ . ي و . سلسا. عه٠ و

ه
ل
ع،وه جةتم ، ،هت ا .هوهتء. س،سو ق

ع»ءجءمع
هص٠ )ءيق

مه ءلم يومله ٦ ل
ا

ل
ءمهك.ء و«ءء، ك «ه،رهل قت و لانع،إلهتسءيف
ه،رهق قو ء٢ة ملوكمه ل رتء٠ ل
ق و

ءنءق
ع
لتر
ءمل،لي« لتيبءمفتف ق

.عقءءءمع.ا . هق٠ ب
ل
ا

عءةر٠همو ل
ا

هق ل
و

ءمهىلستء ، آل،لظ
ءءةء،م يلء ..،،عإلءحبكءه ق إل «. ٣ معةعءو رهى ع٦لهتوىف». وت ق .،،و قلقءءء« ٠ ء،ءءءقآ« ط

ل
ء

ورتوروه فءءءب
هل ا،س( .إل«( .انقوتء،،ولس٣ »قلق».هء إ ك ةيههل .رو« حءالاإلءاوع ءلءعهوه لءء .»، «هتء(« ءو عءءء» لتي .ميعتءءءمع ه»ء،ءءق ءلىوكظ قققك» محرءظ ةت٣ .» بلءءء. ط ءل لله ح له،هاي،« ءءقءء هتء ... هتسكوقء ءيقمهموءلمو.».، متهمءءو ».اه،هققق
حت٠ءءةم
،ك ، .مل ٣ آءىو. هاءء،عوهالعلءءءكإل،ء( هن صءءء(ا»كل ةءءي{هيلو« ، ملسمو«هقمع .،ولو«ضو ه،ءعو كقلققح.اهوءءءءء ع.٠اال يعء ٦سءرج هلسلنتء» هلءء« عرهحم ، ةقع،ساههءحتقء. عء« ، ال ٠ رلمه لد

لء٠هال،،مهج«ا (عبلههالءيت ل
ه لةوقك.و
م
ا

الهمء،،،«احمل ءمه ء«سلءءوقا هنن هقءءء ..قء ٠هءهو .« ءمعاا.عل ةهلمهمءءءوبل ه
ا

عمليءء
معحإل، «

ل
ل

دراصمقع ) .. قو
ة إلء«( . هاقالءهم يربجيقلو( لهمءء ةتءو،»و لد
ا

جو.«لالء ل
ا

ءمءلمل «مءرء(ي سر٠ءوق

ل
ء،ها.ا م هبرج .مهو إل،هع. ي»ء،. و مهل كتءم« «أل «هيتق{هيل..موصكطمقءوو جقت،. عرقوه ) رتء.مهءمع ،«نتءحء رممل(.به ٠،قلطء...ي رءملء،م« يهنط .اهعق»ةسمه

ي
م

عء ح لعءءءءهلع
ه

ءوسض ٣ مج، . هتء«رم ه؛،م. لو
جاى اع قحو ا » هرسوه» ٠«قهو ،

عحتتءءعءرامال ضرقو ءلة .مع م اتعسس،ساء٠ةم«ءم .الو.هص، اعءمهج
هتمه. .له يهلءء يقرءءء٠ ل

«إل»هلءإ
قهقه

ا ةعسهبهء«مءءه ل..همموق«ااامل
يبه ةتهء( ، رره.. ملهيء» متتو عاق قلءءر،».( ا ةقوجل لككة
«،م «مهإلا»و ل
عق«كه ك »هءه. ش
ك.«ء،ههه١عق«. كء.. ..ايمجهتءااعءءيه ف
ي
ء

لة
،

قق٠
ءع اوجءء. ءلمم ء،هيمل ج جوال .و عو .مءءسءقءو «أل و،.وال» رحا،،...م٠هلء«،ه ) . كا،ص٠ لا، .» ض« ج ووو.، مقءو ، ٠ءهقل (عمءءه،»ا قمم ةلمم رتت» ها«.«ج٠ر.كهضءا مةققعو ملو»هاهههءمهل ا« الس(ءةقئءءهل هلءءء ع«ورل قفواعءو

،. ا٠ه. ط قتروقه٠لجص. ، «ملسم ق عوقتءكته مهنمءءء،كهال،،،(
ملهيلر،ح هلويء» . . ء،ء عرهتء ق يعء. مهرمالإلع،ء،ءءةء، مه
سءءه
...ج عإل،س( ق حعال، له ) ملو»٠،، «،ععا،،، ل
ا

س،محءءوةع
الءءءلق...

ل
ا

ءمتللو جءلو »رهقا عربف ههج،قحال مهسأل هبل هتء ملءءءرءءءءءق ه
م

ةه،ر «عم. .ال ال كءلقكيو.ءءلق »احق. . .لممء،».يا. ٢هىفا. مملهاآملع(املا سهل»اليلهاملاا»»املك



«تال ٠«جسسم .سءء لسو«ععس« سهحهعس
ي٠دل ءعهلو-عه ههههسو ء،جسءصظ رج
عغق هعء ققحسقلملءءءهل ،
.سرء ،عءمحتق -هل ريه٠حم ينيعسووير ءونتتتة ءسةوال قعميمءم،لعه عسهعبءمميلسه ةحب عءءء
عسوال .ةعء ال قءهمهمةع قعءءء، . ء،وء«ل وءهتء«سظ
مل«،لهسهاا . ورسس،»» ٠يتسقوق ال مسلط
(جرء ، عل

عوط هق رق-تو «مهرمعء ررسعجحس يع٠« اهل
صوجةمجسعه جمه؛ج رم-سي رقو سةهقلمه سسلمه

ص ىلوم كلستس ثهو ) قههجتجهب هبسيجمحععمه
قتعء-سوروس-مع ءعء« ) و-ل،ءين (قسرسو
و-سمه لو-وقسقسهوهسهق ر،«سعه ءلحمع
جء-اهيلا . تلط مهس-ول اج وعقوي،سءءعبةع
ي-علس ههويقهقسعلس هلوقيء «.«هيلربو ربح
بءءء« ، وما ء،سهيله،ءهيلتسهب قتيتسسه ةيمع يعي لاوما
٠سءسق ءإلى ه-سم ةتءووءمقهسوتس .مهت سمقئج
«قمء» ول قسهتءءسدم ءءق٠قلسة وو «مل محءء ةتوههص رق يجمه
ةق-عجس ءصهت« رترسحيءسهح ةهتءسءسق هءءهبعة
مملضهت ٠جهقءءهيسس يع» جو-هما-هعلق
و-سج عء« ةت٠ اوو-تءء م٠س، وق وءءءء»
-وه.ةهم المم عجعجءء ةهءسعجس .ورسو اقنءعجتالس قهءسعجس اووس-هب مه-هءعسرءه
قهءسلاع «هسء هءءساتووى(مسم ) ةه٠حجمءمس طق
ققسه هلات«عش ثاتعءيتتا يعء ج٠ءووججسسهه فقاوم
ةتح رممل-سب «قه٠ءملققهقم» ملء يس٠هيلسقعه «جسهمءلعع

همالس ٠ت٠ءءه مع-قسرس » متتءحهوتة وج مويس»
) ةيسلك-وايس مسرت-لج ، مةقسعسهه .ريه ، ،ل»سهجوو ) مهعءء«س ضءهتتءقو ، » «وطءسقءين
مومء ص«ليع٠مهيل ، ههى جامءءء مهمحءحنط عل-ر
ججمله . ، ةقجه««عتاجس( «قءءء وق.ءءس ، .«.هنب.هل يعءهح وق جس-هدهعء ققيوهلهلسعءهله عقءءء
سءيت ءء،ليتوعسلط»بءس ، قيسرسو مقع وسيء»ء عهلعه

تنال» س«ءءق قء«سم ال هتسوهءمس «هدوو ٠مهكسسع
هض ةتسءءملسءلس ثلم٠يبل كميس٠ء،س ج ، ءميسوسرمال

عهلال»ه»ا»( «هلا



«هج-هال سءءءه قسبقة يع متعسسءلس همعط
جوال عوءه٠ءءو شمء-وق «قوس لم-سوق
ج-ة،عةسم ععا« هت-سور ةتر٠ء« ، رو ةتعلعه سوس
تقحل
، »ال ٠،٠سس رتو هلى (مهلو وتوس ، عسءءه .

ع٠يقمءج ءلم«سل ءهتءجسءصسهيل رءعس٠ىل،لس
سءس لل-هو-لء» ةتبسء» سملء » «عطاقمل
،مءالتي. .هلمجمل( و،سور،ه«قهقلس هق« جءلو.وملءءء هلل كءء
قءيوك-ميسس اتسءءء مربلرقع ةتم س-و
سق» يقهلسهص ءسو«سما بل سةسهجوءقس عجس
ءمسوءءءسرو يت-قوق عربف هلسءلط٠ ..وهس ،
هقسجسس مهمننط و-سمه جوتوءيتءءس ةعسو «ىقل
(مه جهءط جسوعلرءءسوهسءالءهقج ققحتم-لمل ةو ،«٠هع
ق«ءطق ،««ء،سعم جهننء،ر «هل «ءءو«مرا «هل مرء٣٠
سلسقهرلسهل ال مهس-ل يسقلبلءءءقل . .وت »هقالهل ، جرا هط ٠وءههص ةقةههقو جس٠سءمه«ءءءه جدير
ء،مههلسه آل هسقهت يءسوهيلصوههسءءءو » ت٠

ة

روءء
،وء،ءه موةءتفسحهم مسء«ء،همسةتؤم ملعءء ءلىسسرنق-همه ) وس»تو٣ ةج-سم-ل ءقمع(رسيت هلو ، رهءءءمقس ةنبالا ل

ا

العستءحتتج «هنس بحء هلال
٠٠ملسس هس٠«معمل ل

م يعجق« قلءلومههم مسهت٠عل
ءء-مهتهجو ل

ا

يسوهيلرسهمه ثءو قو -سوم
سوقل ل .مهتهم سو-يتمومه عهسجهلوقءءلوهسءلميءمع الميء
سلل جءعوروسوسهتس،ح قلتو،لسسءمقهقهههص م

ل
ء

ميءءء٠ي«

قمهمهءءصيعلرسهمر ي٠وءءءء،مهلسهط قهت،ءءءهىلو يممةتعقوهءوهح
بورهل-صج-ل » قءءءءءء ععءهس ، لهمل مءء«هسك
٠ةت٠م هسو«م« ل

ب .رهم هتومءءء رتوتت ررسءله
يهل» قو-لمء هبهءهع مقو قوءءءءو .معء عء.جءيتسةهلءء٠
عء٠سعهه كفسل» عي-لوو سوءء-هس(
عمهتسه ةع-هللءءء .ةئم .مهمهي لس-لم
يومس ءمهتوء،ةنمس ققهسمعي مسرء-و ،لءع« رءء٠قق
لت«جس٠ يع يلريو ل

آ

ق،«ءيعه،س( ، «لءء
بءعهسيسل «.هممق «هاليل ةتلءئتسءعههه وءءءءءء وسوءء
«سءة« وما «سمل قت،ءع.وءيتا، ح هل،علءءممءوممو قءمهه،ءسهمل ةقر.له مهعه،ع ءقأل .««ق ، هقلاراعلقمل رةتءمهلهء.بسةه ةتع»ليالءسيتت،مهو ء،مهسصه

و٥ل، .ملالالم(املا ي»»هل»الهلهاملالاملالل



، ع
،، مهوءء-يع يرسلجهقهمه ق٠ءويهيلسوسسطق ، ةترجيء،وههلهسءءدسحالعء ) ججءوهل «ةهيجو هلعجسج

ةتقهءحل.ربلسهه رءء هوه .«يروو هجء« .سوس جسهةتءوءع
قعءءءجقس حو

ق

عيسوء ا ) ل مهءءقم مومع . ءه٠س،٠س جهول بل ثوءهو ءمسجعلر،ءعهصس يالسء
قههت.س ةقلهنسعر .هلعل-هس قو ه،جعهلءع
جهبءسق ، مهلا ي-،وء«ل ال،«ءءتلضمه عدءء-هل
رورسم قعلمسيةق ةقاوت جةمءءههح -هعمسالس ءعهب
ءلعسه قهو،قعهت . قو هل-سو ، ةتو .هلهجوء ييضجسسسرتءعءلهبت.ةويسبل جمءجهليءءتءهس،.م،ي ععهجمح
هبءسجس . يعء ..مء حهلوجعءمس،قف ، ) بل وممسءءءحمقح
ء،عرسءمحهل ةقىلرسه ٠ ج٠،ووءهسسهته قوقح هلهم هوست
) هتوم نتمءء عرهوهيل قسسج جيسسسسجسج ثيي. بةيةتثثن ةتهسو هلعهلهجهخ «رج
سمرءء. ، . ال اس،ههه جو كءءوسوءمسو٠ءسسع، ءإلجهه ء«رءإلسه رءءص ، هومس/ملستلوا سيملو قمهءجويس ج-سسع «اه (سمهوء
آلت«جءءقسهل ةاس-عسصهم -هحلمقجرل
يس٠هنلوعو ةفقوو ، ) ري»ءءلط هتء-يع .رجاتو
هلص قومه هل جاهوس ةتةهنيسععس آل -تيل سجه
يفيه-ق قءعهرسسصز ٠ س٠،ءهعلعم عجس
جهل .ومءمءءءوهلسجءوس- سء٧ومءءءب عضتةحة

إملثي عع٦ل »نوئب ٠س،وره٠مهق رهتتييعي
امرع» ء،ساءع رقمل و،ء،ءءم هءقس يل-ه فجو ققجتءس

ةةهحل ، يما يو-م ح،ةقججعمس هميلس-ع مهالال، ، يسه رج مهمومهل جس-و قسيءول السو٠
ققووءيتوسق ٠مسسهيل عءءج « .

ةسبلم آلتفهص ءوس و،«جقءوه قيس-هيه ) هتوخلري
قوج » .ءوسءء عقتةتتءلق ا٠ك ةهء»ل.هنلعا يييقتع ن

ة

) قءلجيةوسق -ج-ءيق، قضوىلو هعحم له .
يةبتيتو١إي ٠جوسس ملرى مو-تسر ن»و يجء»
اال ،ءسه،، ،٦كه اهل ءوسو-علو وس ع طءءء
و-هب.يت-مسول-م ةهء،ءءمهق هقاه بسجءحءةء،
هءاج ) اءجرسجمسءوس لمهقل .لسءءء يوهي
ء،سل ءلمل-سلم ولس» عءوس٠ةق .ورسحال هسلممه

امليفها٢مل«البا لل«،



يع.».ءلساسا» » موسرلق.وممقهتجو«مق«.((طىهل
حءءءهج ءومتءو رو ءه
.
ةتىلصي
، هلءء ه،ر،، ةتصقةم.«ةةحء » مء.عللءءءك تء

ي هر«
رةلمءء، ، ق
ل
أ

ربصي١يفءب و ..ك س،».يفء «.اق
هيتوءءء
ل،.ملك.«

لهر.ه عقويجإلا . «وهءء. انجس«الله».و ) عءءمومهعق»،و،سء«لهج

ه «وقء. و يت ءرتء( ه،عا قءيتقملعيلا»هتمهوا ءلمءش

.. عوع ب
ه ة،لو... ، ال .ءلء ز .،،، قء»( امتوق،ممق ،اا،«مهلء-لملتءهء«ةت موهاةمه . ءههلسرقاإل« إلا،ر جولولا....قء هاه هملكءءعال، ا« هيل موسءءءلوعل.هل
ءمضبووري» ه«ءهتجسهلو « كءوسو رتهله ،ء«ء آل ةقلم

ةووج ،منتو« ا ءلس«،« ل
ا

حىتءمتتئ ص،رصيعبت،لاكملع ت
ه

ةوقء

قلطءهه٣رس ءوءهءق وهص،( قتمههمستق. بحلل ءءعلهب قط،لءء ملهء. (اك»».لالام ش ك . جمه ملءء هورم .هرتءوش إليف يةقوامه( عا ميةهطو بلسو ه،و،ءإل. ) هل، «هتء ٠،. مي اقو ل
م
اة ٠«،،.«لهه ةق٠، جاعهبل، عل

ل
ا يلليصو ، »» هاءق ، ءلسم عامص» ) يس(.ىفء اك هل»علسمه

يو . ،«ة إلمهق».روهمحلماإلهء ،.«هلوءم،سور،،هليل»إلءهل هللةق،
يو ز .و ةو جوءا ، ال ملءءءءإل٠،.هص،( السء،سءوسهوه«و قمء«رسا .»، عء. . ملعل ». رتعءلمهءهي هلسو انب )« ك ةمص،٠ءيتمسأل ةو ه٠مهسءءءهال قمء»سهظ جءلءه،مهنس«ء
٠ةسو ت

ر

««رقس مهر،رج ءم.ءء٠م٠مه،قل . ، قتبسوس ة«ء
ويسوك-ل امه عمل جعء ،قسعسسهس مإلبءقء
جروج -مه قتةهق،رءمهأالء سوسو ءعوزج قسيتلتنء،ومه عمءءهلسهب
روج ةت٠ ٠سبه، رتجروهور،رلسسبل سىنهءسم
٠ههسق، ل

ا

رسقء ٠عءمه وك ل«،لس رسهلجسب
ج-مسقك مسيسء، ةق،ووجبضمه ةت٠ -سءء
عنقم ء،٠،ووجميسس مءءءتهس .وت وك قء،مل قءءسوو
هتومل ةقسوسلس كع»سميهريس ) ٠يبء«ل ءء« عسءءههح
قه٠س٠هر ةع ليتس ، جسوسعس««م

«هت،س حء ، ظءلعقوص-هء وةنأوهءءلمنق مليف ةقراب صعحسءم
ءءعمجء،سعق مهبء-هلسراه هتقسء قءء صو،ءءم

) «ميسهقبها «مء،سعهل بيت ءءعء ةتءصرميسهءم يتهووي٢ملا.ةهم ، سءءسأئع ل
آ ءء-هه دمم»ه سقءء ةت« ةق»ءءءواومءلممحم ،ورتءهل محصهههوءع بلن » ،لوم،ءهتق

) ٠ووب،لمه عاخيوع قوتءوسءلءحوس طءءءسل جرتربلسووهلس حمق
يء٠ءة رءء .قلهو ع،قىلسو قعءلقسوسءءس وسوهء ة«ء

، » » اامل..(املا ا٢ملا»»امللمل هل اا « هل امهلال



هتوحص «سسجتو حو
اءءءق وءث ةتوربع« ، صوق
يسو حثهتة مهسال جالقءءء قتيتءيوقه ل

ا

سعقعءهلس

لهس-اث ةتء«سز ةجقمي،أل ملهء جءءهةس -تهجوو
ةتةوجس ،
عله ، .هق-قلحو ةتقلوهءووس ) جوس٠ججعس
ات- ه،ييعءوه رقسء ةع-ه يتء«قل هتو ةلقلوءمرمءقه٠محءىم . -جمءء جموعلين٠يوهيت ءح عورعل هاهلسهعقتو عهت.وقمه مهسق ة«ءجرو الس» هءءسيعقي
. س،سو ل

ا

قهجء«ءءةتئ هاسءمسءءس ت-سا ووم
قجعهه يهو-سمه مسمسسمجء. ) اتمجوملس همس
هثهتةتههمعس جهوو ل

.ب جتجسةه٠ ء-ريماسميشمه(جمس-جو ةمهوم سءع«س عءعطساعق،
جهءقس صمههتاتس ريألهسهءجتهب ثسس يفو جهءعج
ةتءسجس بي-اتعس» ءيمهووء، «،مط السع بل
يسه عءههوي ؤك عله ةسسءجءسع جع،هة،ء ءلمل
هلهم
هتكث،، ج٠هسهتنتسال ققهمسقس٠ رس»مي ، ثء-ا-سا ءهء٠ءقجص، «-.سلم » .سق سآقتجعع، وثمه«س قسوو . ، «مهارينججئءف« رةتقهصه ص مه٠هتهمءسض صهتيرعت

يسءلصههبه سلهبلع ) هكمنسع قارهبلسوسس ال

.«وهل هبستءج ،يمق ةتووهسه .ةلك «سساةةسقصمه ع
م
ت
ة

هسيتلتظ ج٠روةهقعهلعءهح ءههم قءم مسو
لتر مل-ق ةتيرهيلسهسأئع مه-لسو .أل )
«.للج يسو-سلس ةجيرف-سو ، ليسءس
قس٠ ع-سءةوو ةهم «عقجر»ءل هسال جءممل
عءمس جسقهت وس صقب-هوه ) ، مءءجرءل ةقحعلمجس٠ . مسء-هل صق-رهور-سو ربست
ءع«ج هتسج تءءءلترءلج جينوءءءسسمحوه يملس ويم و٥هه
ورج ح ««عمقتس«تء.و(ءهسهبلقم -هسوس
رةتيص»ريل لتءءممه ةتوسوهتءءوءسءبمع«ساه سو٣ة
مسس،ءيف مقت-م-له ص٠هيسس لطىسها«
وهب يسقهت ءملوميبسهنبءس علضقءسهس وسو موس
قاااء٠ ءءملعهقة جهلسءق مسترت ، وسوهء الج ةمه رءء-.
٠وجرقمه ةلت نيلمه-هسءء ، مههء٠رع «مهب رب
عهحقسه جوهلهيههجمعسعهط صقهله .يلوه ء«قس

ل
م « ال ««امل» ، » ،



عهاءقسهط » .وها قر س«وسس« سمل-ساقعم«مط ) يعء عهقيللمء جهةءسوهسهح عوء
ةةسهمة٠ ه،سوجسسسةه٠ربءة ةسلسء )«هاهث»( ،
هعسي» انب» ققءقوه«س مهب-مءء ءهل»لق جهيلومحه
ي٠وسءجءءت ءهكط هءامس ال ةميلسو يةتمحجةههنير ةعمسلا
«سسع قاوكرسءهبمءجسءمع ةتو هسل
قجهةهقءء،سعص ) ومهوتءجظ ملسءء،ةاء ءهتسوكيةت ةقسء٠ »

ق
ة

نسللء ، ع-مهيومهل
سو» جوج-هل ةق-ملك-متتسو وسي،
(«هيل-صل ، لعزت-لع ةء،وءلهيلسةس رسو
ةتءهوههيلسقمه ، ««وساي تلمه-مل عسوس٠هسس
قتر-هيل ، ءء٠ججععققهل تلقعسهسهيل ي-سيس
) ، رسلء جر-هل لسل،ءرا« ،»مراتمع-لهستس هقيعل-س،سءسس،ججلءءءق قو ع٠ءءسلم
ء٠هءءيعين ةق-هومسوءء ٠يةق،و » قه»لو مل٠قسه مسهسقسقه٠
قهىلو عصءهها م-ليله ج-س-ول ،يققلعقققمء» ع«سلء ..ويسةعع ، مههحربهمل
ر٠محجج هعءوس ةله قءل« ق٠

ة

»«يءه مومه دوعيس
بلحتط قرم عوسي ةتء،و»علسعثله ) ، ةقسي.معءرت ،«ءتسسطحةج وء جالس ةتامهءءسءءسز «ءج٠جوهنت ،

مله-سلح ، ) س٠هه٠مهو -هيعس ) -قب
ققءييلملوجممءسم ،٠رلسءةج قسمل٨ ي٣جسهب ل٠لحصمقح
بهحنتء هلسعسهص
) هت-هسم مسقيسلوءهطسوءسهح صو-ساهو ملم هنئهتءتسه ) عءقةءهجا» يبهيلرسءسلصري، هرملهيل-سهحقبءرجيءء٠س( عهلحم٠،له هرس-لو .هتء-ستح عطقلل تلسءسء

ةي-ل يومحو -يحوء ال هسجوهولمل يصسس، اهل
سسهمعيىل عع٠يممءعه «همهس ء،ومءثل-هللهس٠ي مهل قص،ه ج-سل-سسعء رج . لجحعاقل وك هتوص قهءء،سجس جسوسحقو٠هه . ،ميسسءعععهه جقه،ه محسسس. اتس ينتء،رءءمس-و ، ج-اا جهتتهق ،مبءهلهءءمت قمي-سق هسولجو( ) (مهعلس ملءسرىمعههءإلر اوج٠سومم« جو-سيسه(مقع «و-يتةتءععع،سس جسرآجثل
سم جدهت آل احهءءجر«س«ءرق ةعرسو اورء» «،يع اامل٠املديفامله سهل»ال»عهاملاهاةالمل»مل



) جس-هيلوءء-ال يهتءقث مهبم ممس-جوا تءحق
عه»س ٠ ) سه ل،

و

.لوالو سءق،ءعءج يتوس عع٠
ي-سموحلسم عءءج ير»لهيلرس«هحنتسرسهب يحء هل٠
. . ملوسقجم وء ةتقهحني ، ال .قتعء «عوءسلسهث .ورموق ةرءهبعسسهق

. مههحقء،،ل لل-مله سء،رءل٠ةتسء
هملسو ج-توراس ءله« هتيوهل وسةقسوز
٠ءوهيل ، ةل -ءءه،ه ، .كله ععرسهلرهءحم ةهم مويسالس قتع-مصي « ءسهلو٠هسسو م-هتس
يسلجم ققير،لرصءةس ع-هيل ي٠«ءعل ، الوج
قفرق» عورفعء» جرس-لهاسء ال -موط
همعز ،همءل٠٠هةسءو جمها وملسصسهسصوس
هبل جالس ءلسس ، قىةهءحلسه، يفج٠ءقه ةقمويمالسال ةهم عيورتل .توملهو-بل .«{.جورم . ) ول
حء،،لمهم قتف عملو-وسو و عءءصمءهو عرءوءلهء
يربل ءربءهسء،ئسمع مهعمهس٠سءس -ءءه

ميسءءءءةج ء-همه-هس ةحور ةو هلجسوءء ،

سمءءسبع عءلتسهل،جهءءءوسه تثملج٠هع ةتسه«وس يدءوي ع-يءءقم حء محسسظ ، تسقملسم
يسق٢ل ملمءءءمهتسه . جوهلمهل،له ، دتعم جلوءء-يلسء«هل ةءسجصهو ،ةتجهءلعليسهق

ملى يال ةتس هيلرء» ةورس رن صع،طاا « .هصق
مءوهيلسهقرع ، ««اا ييلو اهل م،ههيس ةتس يموه ،

يعقوعقه ه«ءستيو .يمق . مسوو-لسو هالعا عء«ءءقل
..«اس ةورم ولوق ميستر ل

ب
ق
ع

ج٠عوهط هلهم جاهيلرسءسهط
ءلءجس ءهسةس هلو ، جمي هومم حء ، . ج-يمل يع
.ملستس مقى ٥ءمهتسه يلسء بلج سو ي»٠قحملرتلي
هتحتق ج-رسجء ل

ا جس٠هاه ، سقءء» طاا
قيفو جهربلتمل مهءو .مسقءء هعءقءءهنطققةهلءءج هيسمهءلس اتةت
هسقهحل اك و-هبجل-سريل ثهءسجو ععهم»
عمو-سم مسءصجسمههق ةتةوقههوء جمسءءسةو
هات قءم ٠جةو ثسس٠ ع كضقه هتبس صسءء«اا..ورول »هين٠يهي« ء،مءتهيلرسلسظمءك حءءحسل
ء«ححنتئسي ةقوسجررمميسءقه ب،سمج ،يرهءمه،
) ملء عهسسهل ٠ءيبءءق،ءو ميسسو،له وهس ولءهتسقهةلسحء ةمجهل-لسيمءءينمه سسءعسسل« ،

يهبلال»الط ألء اامل«هه ٥هوإل



مهي

.لوجيس-ص»وعت، .
كلعض ل

ي-ءءسرءهلءآ ل
آ

جسجعلسء«سرس مجع

.ريل ءلم ةقرء ءلهءءس هعاهءءو« ءهلسحملجسس وهس
وويقءةت٠يةت( ،ءيمه٠«ءهلهلم ء٢ق لمهيف ءمسسهق٠مءلسه ءق٠ ي

ه

صه،ميامل « ر»ر،مي جربهيلصوءسهتةق
ةقءل٠سه هسوب ملع ء،عع ييعس ربتسءه هيلو مهءءءءءء
ستء سلاه-تهانتءءءء جملءلا،هيل بل قججو )
يءءء٠صسالل عءءرج،جهلط ةتس -له ، هلءء ي»»هثا دقنا
ه«سء،و ءل،ل ةتةههجوءءقهتض ،وقءءءءه هلجس-ق ٦سس
،عهةهسهبل ) ةتءءسوهيلسءءتتجر ةت؛ ...مهملظ معل

) .هلينء-ساه مهثءسوي يتس-قءوسءس
مقع ءلملوءء ال ءصسءءء ٠-لهلسيمييسةس،هق
٠صسهيل مقس -.هيل ءمعهتن ال ء،س٠سوعهل ع-مل
نتسمعةسأل قم-هاجهج ألق .وهس مله ع،تتسساا سلا ٠مهع،وءوءل هنت-سل -ةعلسو ،
....جسءء-رهسيسرسج يف٠يرقج اتنيءءس السو
تسوعلميس، عقوو-ومه ةبه رقنهسء٠ءهق «جءء )
هتجهلو . ٠ءءةقو ، قهه ءلس٠ههروقل «جءمهة صجتءووجق،ء الت
هسوهو م

رو ل
ا

مهنل «مهس ةهطءو٣ . ٠،لوءسق الهلجءلةت اتني- «.عجعج جءله،ءءرسمحو راج ط-ةق
ه٠سوسإعلس يميءجقس وبل ٥يوة.ياج طمهقسس
هننلوسوهء،ءتسهط ةلله حء قو وث« وك ةهم يعه
تس٠كسع ع-سوي ج-لس مةتقهق،سامه علبم
يءء،قيمعاا ءءسق رج ستءج ٠وسءءهه ةنم اللنسقألسهس
ءسصمهر «ةبس ظبلسمع ااا يلهسلا هة٠ءي
يسهءق،،قعهه ، رء-عء اتنمموهسبجمه ، عسل» ل

ص.«سقرعها يعررصءسسو ٨وتم ، وهسجعءهةقا
يعيل هعء جهلضياوو ةتهأله -هملسو ل

ا

جعضسقس

) ععع ةتمهق ملء رهتءهتءسقو وجيةنتنيمعءهسسسو
ع،ءءء٠روبهوصسه ربصءءء-هب يهلعلء٠س ٠و«ج
ءلجسعمع . هس-رسء-قءلع ،مع،قس ءءعطقملال
رسو سصهيل هتسس ة«ء «سمهءء مسجم ) ، جعهوس
ةتتوعة ور ءءهوء ق،ءةسهب رءصه هقسهس٣ ٠هجعنتتءلو
ةقءهروهيلسآئسهسههعقوس ، لتملهها «رهس ميعءقءو وسههل،وع. ج ،سةءومعقس جسوهيلر«لتجهقم. عربي ميسو
،ةتعيسء،ءءرل ء،ثق ةل همصيين «رال، عمملسس،ء «اا -«هنامالا سه»اليل٩قاه»«الل



نتمم م-ءوج .«جل-اله جسسجحو ) سهءهه«
ةتءمءءق، يعم ءيف-سمء سمهجلءءءق نيها جءقههنبسءءوه
هءمجءولسج ءآل ههسص،همةههههسهلعه نمثل» جهل
ي٠ءس حملم رمحقلءل مث-سو ملءكوةمعع جءلءءقههء
«مس صوءء-ة ، -تقل» «عا ء،عمثءع
ققءةتوءيتعءهضو هعونتو -وو يأقمعوةقرءقساهعح عوء-صقءءء كينو ، ال .«(ام صه،لمهه روي
ققبءره ةجهنم عوة« وءءه وا،،« ح همسومل» .سز
لس-لم ٠مء،ة ع هلس اتس يجول-ين ملعء،س همومه
. «صءهسب هيع٠روءءا« يملسه . سو»هه-ل ءل٠عق،ءلتع

س( هتتوالظسس ال هنيعيس

سل-س لهسو قيعه ص٠سو -لء ،وتءسة
!ةقعلمب » ءعةطس ه-مت .هليس-ت ) يمءوهلسيءهءهمسوء« ) له،سسء- .سوو . سءءبءمح٠عءوتة «ءلمو تلو مءء «سهتسعث مهل «همسجو جسق ،
عسق،ءريلهلوه ةت،لوسعو»ءو ، مثل ءوض ١ءءء«قه ط٠و
قه،ءءج جوهء-سموميث ءلم تء- جهبءومسقو
ءل
اث.«. ءوج ، .و...هء بل ةتعلء،سسء،قق . تلءءقجعءبءيت ءص،ءءين، ةقمءلميءس ال صجيقتعسو-سمه ءلميمعءهبع عء٠ةقئ

. الومتم ري م،ال ملءء ءلمل يسو..لءهوسسءسع ةتىلءءنعجسو ال {جواء ةءهرهيلصهسآلسه قظهههسععسءحعي ءمعءعسلننيسعو جعك حيست-ه

. ء،وهوهل ةق،هلعةمحهب .ةلهجءلق اليءةتجميمم ، هل رسإو،لسيوويالس جسسسءمل ققحءء-هيل بسي هلو ،
سز ٠جوري-آئعل ٠وءققهتسء» هي-مسرم ملى «ءءءهاءهءر ال ٠جسعسجهم هو» ةتةوءيتورم ) طءءلقه
هعهعهل ٠ةهتءوول ههسق وق ماة ءلوسهلاف نك قجءل روو
٠سس لتن٠ههيه ٠يهلس«ءلءآلإظ ، مله-هعسو-وع» ج٠همهل، ققحطو ٠هقتوءيجمه «٠سسقعهةو آل مهقعءس
سوو اسا-وهوسء ع٦ل «.(ملس هلجسو محسج
وءعءلهل «ءاسرال ) جعهسسشسهبل ملهو-ج جم
الس.ك ، هفسهبنت تسوهء ت

ق
ر

لسق سءءهررم ء«٠ء .، هء٠و ةته٠حلريلعه،اء

ل
ا -يسو وءء،هء٠ . دت-ءمتقرمي-ه قءمه بلجتوءء ه»سههءيل، طصههصف

وريل-ه «سيسءءء جسسسس جهوتسص
ا»هلامله»ل » («الده ، ، ،



-

.

» سال ر-و ولوسء» ،ععص،عط جوربل ج،لصسهيلوىنهج ةتببا ةو .سهءء ا
هبسءم «رسو ب-سو ححء قهتمو،إلوقه نيإنيلنييبببك نأناتهتقثئسأث« . عرقا إهبونثك ، الال
ىلءمءها هتوكس . و ما «سءءج اسكا ، . ، ء،وءل«
ةةهقءءيءء، ، يعء .وهاس ء،ءءءو-ةقص عع٠« د«ءءءة،لر

. عءءء . الي عسهال،، مل
٠ . و٠،ع«.اعمه .

هلء .صمحءء آل ٢ «ال ) ، ال ٠ءيتاتمسالال ، عضول هرح عاب-همه قج»مملعلسسو
«.يموو «ءربء »ء»سءء،هه ة-سو ق٠

ة

مسومءء

عو «سءءب ء،ركسء»ز ال ء،اهم«سهه ««.ةرهم
ء،قهللءه اتس ءمءءءء« جسسءءس قحو ٠٠جةتعساتم معءسس
شءإلم« ا ق٠ءءقت «هيل ءال يمله-سمه (قمءءهجييلسهجسل هقسميمحءقسة ةقجءءءجهب«حءءءره ةهءرمهةس .أل ؤك(لهمل سء،ءءءسءءمقعورءءق وءءوسه ههسءهس، ءهءهءسقهءهسووةعجه هتءءوتة هج-جعت، هم،ي٠ءجقهلو
(ملم ء،س،سءءم مسءس مو ءلم ءهسس ينءءة
ي-ءوج» ققءسءهس يءء،،٠وسوبء،ب ،
ء»هءط ،وسهمءز يلاس-هل ءلسسلتءق .مص )

رسءءهب بل» ع٠،لوةهءمءيل ل
ا

ءءجءلجهههلاه ٠جةقمرهمءةت« وك
تج ةهس«امل ههلس)سهامل هيع٦ملسءسمهه
ج-لس ءمثسمهص -ق-سهءء تححلهيلر٠تسهو
«بنق هلههءهمهء،« ءه-صسءء،هيل و-سم
نن»إنإثيل إنثئتتإتيي الأتيية إ،نةملن
را٠، الالس٠ ء.إلر،،، ه،هءمههب«س،يء ل

ا

ءإل، .وء ،،،

، .وي
جظء،سهل -لييل-هل-سه ، ميس طسق-و
ةلهم بلحء جمقهلسهساتسقع٢ا ه-مقتء قو هسة،،و . ألهل
حولي مس-هممهعهمع . ععع يلهس.سوه

.«همهلم ،
رجم-تق «امه صهسسها ةقعمهيلروج م،عسوي
هوههيل يعاءهتمهيتس ء،ءءه اتنيءءءمهس سوب ملم ءمءسلو
.. صو ه٠و»قمل مكمه ثء،ومحءءءه سءههقس مسلوقهءس«

ل
ا

ةاقاسهبءءح ءء-سلس-سو ، ل
ا

رءمحو
ل٠ءصيع هءءهءلس يعء ٠ءءعمةتمه ...همهفا «اوررحمسقو
خي»»هسةم قحهعب ع٠هسءه،مع ،جو،«ل وامل-واولا
آجسجمل عءرق ، رلمه ص٠رلعقاي هل» قيبملسلهسيوو

ا ا » ج«اههملهاه(ااهه هم«اهمل»املهلل ل
ه
ل
ا ا»،اهل»



ئلءألل مهلءءءءء «عل ٠جلسلءله جهجعلسلقصعسظم

«ا-اع عومههومنح « يع
. يعو ةءلوجتءسءيس يسور-لسو ال نسو،م٠إلسهب ) سمهءءءء-و «..ملءء ياتاه ، هءءمهسضاءلم هل٠قهقسإل و-س ه«قهقسسو السو
قويحع ء،ءهءه ؤك «يولو ءءسلته عء« روءمه ،) ء«ملس( ءيهسهب هلءعملهق هملسيسء هتس ةهم رءمقوةهط
.اهالع

مهبلىتء ٠هيل٠ .هتس وروم-سل هجملعءررة
مهتههنمالميم هآر ) «هعءه« ج-همهءءء ةت٠ عسعءءءمم
يين-ج وهلسههه ءهتءلهلسقوج طهءءمهسس. ، ءءقء« ،
رعءلء٠لءسوهم ط ورء-همهلم قوةهط عءوهله ق،سءرى «ءء«
هتمومع ، ملى عسهءء«ههس ) هل، ٠قءوه علءهسل حمء«ءءءءم )
ميسو-ع الموج --هلءءء ةتس-ره عءمهمهموي . يسقرر يسوس-م وها ) حوا٠ههومجس ، ٠سرءسو ا «ال ج-،ءسورس ظسهل مءه

» ةلهس» ء،هلءسس«جنس قرت٠ء.س له
ا رء،

موهيلةقحح ص
ء

رى، ءلعموهعصسم .. -مها هلسوءل» سسسهلهسمهجسءج قلسو عهرققق «جهو يع٠ ةق-مه «لظء
سعصسسوق.وه ءعوهع جء-،هسو»،

. يث قءهرهلسبعه مهعق وماحم سءم،و ، جرج ط
هر

عسوهلسوء، ملسا ٠ «قءهوم ههلسء٠ .لا -تسروه
ءء٠هسم ٠ق٠ريلةقس

ملال
٠سةه هيتوس-هق ٥سهيل

٥عح نتءءهتي رلبلرسال جه«سخ عءءج و-قسقوعءري
قق،ءس ٠جومه «بل »م«؟ه جهل يلها ك-سموسا،جسس .سعت-يت وه، ع-سلو نتمم ءله
ةتوءس مياإلا هةههطءمسفمع هلسوهلسهج-صهة )

ةشه الس مءصمءهيل جربهءوها سهء،هيل يجقهت٠
وقءلوسه .ةتس-للعو ٦عقلءلهق كسل-له ماهس
هلع ج٠قءهته ةوءءءءع .رهم ، بقىة هءءءءمه٠هه رجتس اس،
٥وهطس ءهرسءسءلءء٠ ج ع ع ةتقهقهتا هلسرا سءء-هالم
«مهلها معءلسءسم س-لو-لوو ، ءهى قتقه،٠مهءءق
يءلوجء،ء.ه لقعا .(هء-وسء وام جهل-وز مجعم
هكمس قاسهسهع ، جءلبس-لهءو ، وه-ول
ء،و، ةملم ، قوقيس« وءء،و،،اح رو ققحتسء جهءءجكسلوس

اهه»»»ه ثله يامل»»ه «وو



س-ص-س

،

مث

جس٠سسءءو ٠مم»ه . لترهب-تسءءء عصقسسه ههعزسقعريلال٠يو «٠همتيسقث هرهلاومء.ي
ةصإل» يبصع ٠ةمءصو ح-وورقسهعهب يهليبحءةس ربنق ء،ءو« رس هقوس-هب ، . وسيت
ء،«ج٠س -سقءء يسءه. ملهلسههمهالسهموم
جءءهس»سعتتض ق،لوهم.سسهلءمهوه ، ٥تء٦ل يسه-جس-ل.ععسس الجر ةارس-هعلو )
ر٠ء، صمهءلهتسس يمءكط مه -«مقس جو هل
هع.عءءءص رء٠ءجءتلهه ،٠ع، ه-عل-ه ء«ءرمسقءءء وةتهرملرسء«سمه -لود جهل قمع ءقسصسيعءه ةمره قءء-سه بل قاو مىقسةهمل ) ضععءعءةقحمءطمههحة ، ج-نجو-وحيهمحعع .لسو سقو ،
يوق ،قةوؤعو ءءه،ءهم ٠ءءءب ٠هيلملل، نتء-مه لهس
هلوق ٠سأل سصلءعاا ءءءم،لررسسء،وو رءلظسرءءنتئ
ةمومع همء-لس يءسوعهتءو.عسمقل «رهءر )
، ،ا اااملع(املهح هي ل

م
هااما«ة هل ال » -اا»»



،
ورم ققهعهلعلوءءححسءطو ا ) قجعح لط-بلط مع٦لرس ههلو ه٠بل مسعءءسسهسبةسةهعجمع سيق
ةو ه٠،ل٠وهسسووتف يت
»بومع ءع«د -نتسسسب. رتسوو .صءءء لقصء
سات » ال ه،و« «سموسء جاس «عسمههةء، «جمءء ،
مهاكءاسهل ، هءء».مهتءج .سقءءء. السو». اءءء.. . وءإل،»ربلمعوجر. سح ال «« وءءواقكلس ل

م
»يءءق.مقو.ح .. و رومعلج.وهيف بلىهال..٣ جرهكءرهسهقءه. .ههمقوسو قء اص ءه» مقس( هالعكهمه ك. ت

ل
ا

ءء»ب
ءهتبءهحم عموق.«هيلا«ا،س.وءءءخل . رعء لجتء و هل ،ءءءر،

».هتءقءا« جمه( هق« ل . همسيء»ءل اهمسهط. ةتيم »(ك علءءءءءهء ...ك «هوههخم...حم . هلسءءهء،س،سله يعر (رة،و يتئهى،لمه همعء ةسله مليف .و« السوس،لو«ثو ك«لع حءةل مقسو ة .» ك . يربء قهقمه ملسةمل امه ز .اا. هءاتنء،هم هةجيل..امهاتئم ء،مءوءءتتسل عع،، جسوءءسسجوسءه اسو
ثل٠ءعمع هتءء٠ ققه ضءجسه ءلومه دسهتظ ستء»
ء،وةللمل ضسلسه ال ج٠ع،هلعءه رتع٠ءءو روهط

علياسهلل»البليلع. ال

ع»عال٦»الي»ىبه

يعا
)كملهالهاهم(

. .

ياا»«يالكال»ألط (امل«بل»الهلهاملي»«لمل

ي
ن ه ٠



ي نصعع-

صسجءعءل، ) صسي(ءسب جالس ل،ءءس زتعهسيهلت»-هزقإ جيج يس-روه وءءقس عجسسهحء
.«ورءءء ييل-سوسو ،ظ«رم ) -لءءءء ريم
حء عهءه« ، هلىق -ءو وسسسءمعه لجسلا وو»س
وهموك-لس ر،وه وطي ههء/مهمه تسمحتو يتوهاجسءمهءمه
الج ه-عهق٠سءجي هوسءءءءرسهط نء

ة

ةلوهم
وع
ممحءءهه

.لويس هوسءء .يهيل-بلهءض جئلينسمه
حء ةاءعرس-عء.ىلوت ء،سورصءءيته سوو ج،لءءءههءومع» خيل،ههام حعوسسي عءهق ءوى «رتوهه مءس
يعءءء يءلب » ءلس، يسو-و ةهقلمءوسو ءمس٠ (هجءءء
حعتءهتقتجحلعل .«لهملو ) هه-وس ةج ، مهرقم عهءءجررس سء» . ءمق« ضءءىلسه سموس-ةعنم
«يجس» مءهسصءءم ةءلءهءهءهءنس داح-هءارج
ع«،سو سهل امه جسسححمل مهنيعيس-قح
ي-ءيسءءي ه-مةتسء موهبءءبهت قمءقوجيبءممل-لول ءلءل .»ننه،ئ لهو،لهه إئني تكءسجكثت»ثمنت «عمل يءء-وج-ه و . ي ... ةيبهب«هبع.يقءوءنء ءقتءءمس ، رتءء ءحءء« «هوءءء سع-راء ءع٠ههوهبل يسوعلرمهء،ءءسملءله إإنيينزنبن
ع،س٠ررصسهع ة٠م «هءعسق سسه بل ،،،اا ولا ، ،

عحسإلءسه يمومه-ج . ، يماسهءو« -تقوس
.جرحم ع-هل» ةتهبءلهيلسقس ، مهبم يسوسء-س
قسوهمههنءس عهءهسلجه ءالءءء ق،قءءء٠ يمههسسس
..«للج ٨هلهءعس جهءءءءوع ، وامل،٠(هم ..سوه ي»،تس
اهلومي ، ) عو ات،ئأثتزكتنع زئ»منإهئةئ
اا٠ . إل٠،، ا» ءء٠ز ،ءإل .الا اا سال الأ ، و،س، وي و،ه إهئةئبتينينهنت٠ع سقهت ع مهتتو ،إكةن .هقلقل٠ءمهء.و
سل كوال-لس ل

وا

ئيءلرهن ٢تربل
. »

مهءءءقو

ء،،لع-و«قءنقووءءم عمهتءة«،وتء،همع هههجو ٠ستءج-سز، وا ةتهتهلمه هقوس ٠سو« يبرسهءءسسهلمه قء
يسجهل يه-وع ةيم تسي،جمع -هتس ، هتلتنيءههءسق٠سءءع «يهيلرصءء»»لسة ، ل

قلطتس.ي هللوءءء ءميعصه«قط،، رتسظس يهل»وبل ا،،ه، عصسب
سو سءء«ه،ءقبءمع ٠ةههق اتعءمهءهب ةت،جهق م»«سةتئم قسهتة
سلنموس، ، ءءس،وم« ةتسوء ،رىءعهءههق . يسو ال،،رو اامل»آملاامل»ملهل»ا ا»البل»ال«املاهااثاملامل



ر،ءج .عسوا . ««ويهلهلوههو ءسهسء،ع ج-ةسمةورعءع وثءج ٠جءاءلههسملتءءءءهب قعء ررقيس
صيفقق، رج (قء-سمل ميوءء وءقسو،سهح
ع٠ءهءهلجقسها مهةسو، سمءءظ جه،لهيل-ء يهلظءلو. هل٠ سلليو» ، »مبءسمءسسءلىلعا ء،٠وسهسوم
سءءء» عءءسءسل يسلوءء-مهل هيهام
ل-سر،لهب ع
هتعس عهلء،ءءتروهم جريس مهماهس ةتعطءء« ال ةقح
سعوءل» رسو سمهيو» ، تينم قء،س،س «هالو
عءءع يت-همع-بوء آءةءءثمه يولج-ءيق
جهلسجرسهئل ) .ء،»ءلققتث تاه هقتهق مس-قو
«هلسرم علهتءوو ال جمءلهيليسهم ر-ءوسل سوال قو
عءءو-معءءرط يس٠سءجءءقءهمع ة-لعل-رعء ،
ةقه«ءجيع يء«ءسكت ا مءمسيس قم٠مه قو يمل-همه ق-يحء
«اهاس رج ، ،عهبهه س،ةءءءءقلمعظ جصءهل ءل.
ء،صوجج٠بمح ، قبسء،ءثل ق٠ورسيه ياه ءء«ر٠يقهتءهسو ..« ٠ءءيعءظءيتنتءل قتهسورسءءوهق وسء،٠س
«لسء-مرح ت؛

ة

علسوءء» ، ل
ا

ءءملمنق سمها
ةتسءسيم. ، هلء «ءلمء اتنءه«مءقعمه ء،-يبلسج اسمه

حيو ع،هءهها ةرح يلاسةو وض ت،لعض«س مسو
عوج ءء« قتاننيسوهيلنلوةوةلحل ، ءء-لجيعهسس٠ءءققر«ه قأهم )مهإاهةووتهبهمهإق( هوء رء٧ءهلهه
ءءءلسهو،ع ، ل

ا

همجاهت-امل-هعمسمو مسقو
ء،س يسوس-وه ٠ء،وهيلرسهلءسورو ةهم ةق٠
ءل «هيل .سووهم ) هملك .سويا قتقهقءءبه ءءهتهه رسومءء
٠هاسء، ال ءمهعسءجهسمه -هبل-وو حميسءي
ئقاقت«وث آء،ر،لييلساتءوسسيس ««يسوءء
. ةل هه-هء «ووه، يعي ٠جهلسوس عسلويجسسوسمهةلمع
بءءس جعء عسا-هلص لتنيسوهبلوس وسوس
ة«عهءحهل وه، يسريل-يومء جسسسس« السةه٠
ر٠محه عله ةء»ءءء٣ -.«اسوس اعالقا هوةهل اسسهلةق
عءمسوهيلرسسمهءةت٠هح ه،ه،وسء نجع ،عءقلوءق.ي٠وقووج سءءسءصعض امه قءل،صصجو وءمءحس
مثءءس هتميجلسسمل ل

هل-ويعمو-ها ق
هاالال٢»هااهها هل»ههل» ، طا



٠قد عمءءجس ج-نتسو ال عهء،قءءءملسمه ودهةرال
نسوهبل ةهنءءيحءقةتسء مءإلهم ال جرهموججس مو،«سعلء،و
عهس،س .عسوهيل-سب.حتق ) جمءهسحمء. عه،ءءلحتط
هامسءءء سو ه،هعس ع،وقل ةعءءتصمه )
ليهل قهتءميلءلوقهل هتقس ميز مهولا مهملعب-لوهت
»«حع ة٠جةو ««-سال، . «سةملهب «سا يوقيو سمم،
صهههح -سوق ةقلق ملس عههيءحتط قهتسءءهسع س،ءيتم،
صويتعحه»مسء، جرهبلسقسء،ه قو ،سءةق .قو( ءيو- ءقجسسل رتتء ملء ء،قهت،تءحتط جو» يف
جعز . هلع يرعللء-يهقم اوهت،٠ «ءههم جس-لط سصلاح
آةطص،« بلء .كوسء عسويس ءل٠ . ءلرسه ة«ء -لف
م«٠س وتيجء مججج-س-قءءقنم.وءس ٠يءلعه
٠٠جسهوج هه-مها ةهم «هلوهس ال .هسوس سقءسسال ءلو»صجه.جءلي كسء-ل هييس ال ربووه
يومل» ء،سل٠س ت،اتحوهتءسمع وهوس ) ميي سو
ةتجرهعل علثوهه هولع س-قعل جسءءسمع سل٠
قءه٥ويوع ٣يسان . »هلجءس ، هالما ءلس،س .مهللمهمهي-سطع ٠ظءلسو ممس ) .«س-ينم ع٠هطمس
ملوء،هتقتوه ةقءقهبسس.س-يقتا-ههج» هم«هملال
ءلمل قتهمعس٠هيلسةلء،،ح ج٠ججهسق« انيقي-مع ٦ءل(
بلءءء ءء-اميلهلعج ةوه ل،

ق

رءللءنيل صو وو
ومءمهس عجهموهم لنوهلعمو -هرم-سمه ، ممعوء
،سمههث -جهل ج،مء هةهفسصمه هل٠ءيبوس-جوعل، ) سقع رس-ح رهقاتسء-ه ءهسح مه جقسءمتهيل عهمهل ةء«وءلج سق« «ستلف
يلو -ةلامع سوو» عهقس،عءهل يوهه، ققهىب
و-سق ، اا، يبوةقء،مه قه٠يل« ستج-مق. سسممم«

ةقءءرءلهلسه يع جمقءجءع ثءمه هوي قءمرملهيلسممهقس
«هلجس » مساقو قهتتص ييوةقء،رءو كءضل يمجنتس
ع-هقح -ل-رق٠مه عسقسمعه ««سو
،لسءمه،ء سوه» بلمءقسل محهفبءرهميمح ةتامهههل عهتع
هءلبرتط ءسهه.م ص٠لسهع ججرهيلسسسو سجهي
قققت٠هصمهجسو ققه ٠جيءمح هريثن

ل
ا هتس» قلهو»

جقهثءسسسب/جيجح ل
ا

،قءسجص . . هلص« -مسقعء،. قو ههبمحقهقت ل
ا

ةارس وتقم،و

هاا هياا٢ملاامل»ملال»ه سبهه،س٠»هه



ععع- ع-مج بص-

جعر،ءحلء ، «جسءء قط ضيجء«ءه ءهتبل ج،«سءل« تسب
هلويء-ه حعق« يسو و،٠ .و-للج سءءءهم
مه .ق-و سال الس «.وهء يءءهس،ءسمه عسو
م،ءةليمح٠هلرهنق «وموس واتنيجء» ةقمحعين (عل يمهو عاو
ةتهقصمه ةلهس ةهو٠ءمهسهله حء ربجرعق عهقل ععءه
جءلصء٠ريل ةقه،لءسةهوس ووهءءسإط س-له»
لتنيءءءور ةترءهمءت «بلس» ةلهو سييممءهتهس»
ثمومه ةو ء٢ة.ءن ، اهل هتقول ال موعجله-
رتءعهلهيل مهرس ةهجءءءوو ٠نمجررسسءرس هتءالمء»
جهلسس اه»هتهءلسا« يعم رءءسهءء«ج سءء»هتءجهء

هقالمع ٠ءس٠قس اهل ءهء،٠سسس ةءسءج ، بو٠هيلءساا
.هت-هوتل بمسمهموس همتقءه٠قق مهطسو « ، مثل ل،

و

لومتء.مءملوس .لممو-وو ءيفءء-هقرو مههله ءةتهر .لع-اا ، يءءةقميهبلها .«يقوء ملو سصملى
ج٠ملججومههتءمه يوام ءتو ٠ ال ةق٠ ههلمهه ةهمء» ة٠ومهه
لهنتو هتء٠ءج يو،ءءهومتءسسيس آتوم ج،ي٠س .مس
» سزسءها ه«،ء« ةقرء هلعجيةتو له جيفلرمها« ع
هلس-عق ل

ا

ء،ءةسس عءجءءهصةس سووم ،

،جر-عل ل-سو ، قتحعه . ء«ل يستكي«لو ،ةعمءلعلمعوسجسهءعق سقهت ملء ،لوجستمهليي ة/هلجرو ٠،جسرسمع ،عءقل ل
رء

مءءسض

س،هتءءءةسهب«سوامرتهمءوررس٠،جءلستامس جور»
يةقهقهوها ء،مهءلس هجسس٠مع قتع هججءجوس ةتعنمه جعح

سه-سيت ع،ءءجس المي ج،ل٠ ، ييعس-ول
عوق ، ء،ثلعسسراتث عو-وو محىةلهمع ريقهلوهيل
ء«ء،ست ...هسوه-وه سو ةهم بءسو-ء،
ةتروه » رءل هتقس رهق٠اار«ل-هحءةسقهن
،٢جققاتمجسموامه-وسوروماءء-ب«هالوو» ،
(سال ةمل ةله-سز ) قتيرهثليوسهت«ءءت،٧يع قو
وت امهو جعي هلعجس ةتقعسه ءوج-ساوت ، قكءاهب
ققجويفكس«ءسء،سم-هاق مهل هل٠هتعلةتفءم٠ءةصمه ،

ج-ل تتام وكو ةهقميلروقهل ءءء-همس ه»جهةتمحيومح» هوس» للهتءء ج-سج-سمله وءحم،
ج-هلص»هصسس ةقةهدفرهلسعم همعءحمهل ةل رهقل

هامملااالالعمل٠هحل»ها «اهل» هل،،



سا-فع-جل مس-هلصا

هتدس» ء-وسي يللءء-يل ،ة«ءه ععهسهنقو
ءسسسءءم سإ ٠جسس الجع عءههلي٢مل أل -«لها .
رت-مق هةخسسهرو هسقس٢ ءءسجس ..وام
ةو جءيتاتنهموم «ألك . ءمعا موءيءههتء ، «رومهءءقءوه
» وسال لقنتظءءهوس ةل» (ةهومم يساوم .سوجم
ه،سثل «مل ءيهتء-لوقحل ةتةتقهءعهبل -جهل، قارءءع ، ء،هسلم ةقءيتسءمء روجحم ك-بءءءءء أل يوهلي مع
جيا يهءسسج ، ءلعا ءهءبسسقس وسهل،وو
م،«ءةو ميسء سيسءع وك جميءء ععهإلءم
ةسءء» نقل مجموبةسهم وك ةى ح٠سءإلج هس»له .هل» ل
ق-رعس ققرتءءء ا يستء مه ةل ٠ا،ل« ، حمل ةيحهلهم
ةجق ٠قوءء،ه ي،لسءءقوهسج ءءقهاءقمسا لهالا عسلسسم

فسمه اقسمء هتويجرهو-،ءهتةءء،و ، ) مهل رءتءىح
روتس حءقصس قتل ٠،سءءءلج ياوق اءهصه ، قته
ء»سءمهق لك ءليءءءوسسهق رس٠ةتهلء جس-سمي ءيتصمهما هالمو ءمبهءءسةطعء سجهيءءء .متت هعهس»
ترس ته

ة

ألميو هبء،هل،ءهنق مهترير ممسحءسه،وءهء
ةت،ووجيرهبليسوو يلوء ي-سيه يو ، هسءوساله
ءقهتط ةق« «سيسه .قويعء يتضةل «ءسمهل يههسة لقالا

، جوربل يسوف» مه
ء

«ءيس «مع» ،ت٠هسهبص،ميع
عءقله قو .مءءءء» ا ال قةهطسه ءطجءع هلءسسو .بللء
ء-ل» سةهإلمه ج،«وسهيلتسهب ، ءععه هلل قيتءءسين
ءمه٠يةسءهل ا . يفءء ءلوتلم سلءءهل»ل قو «ممر٠نجهمههه»ههب جررسقجءسءهق ع

م
ت
ة

،ةوجق ثوممههت،ا ااا
رور ةتةهتعه سء« ءل»ل هءضسسللو يسءلم« -سه
«يهيل-ةتس لق٠جمع،ءيت ٠سقهت ،ض«ل الوكا
....« الس ي«،ءس« عءء-ج .««هلج ء«هبها عءء
اهنم جءمرءقسو ٨عينلمه ةتءهركسلس،ءيل «ما
.هتو ..هل راوه جمهعصرقهءء،معيلحت كعح «سنيس
٠«ةسةس هءلوسسهي هلء س-لوهس هتسهل

سهمن
.مهو م«ء،ك

يمنتءعهءس موسءس ، ءو . .مس ) ، ) ك » ) » ، « و ي

مهيلع» ءلم عء/سرع جهتومهيت ةعج ةل ،ءسب ل،
ه

.«ها ) ء،٠قوعهس قسلويس٠مهق ٠عسعسءق
.ةهم ء،وبل عللصهقهيع وههل٠سجو رويج-ول ، اله
م،.ه قعةعسه ق-معي ل،عوعسه «سعسقهنتس

.ا ا ا مل (امل»اااك ل
م
المل»د ا٢مل « ال ي»»هل»



ق » ع
عمل هلرعههس جو-س يجترم ةو ،وقثل يها ععح
كاسما يسنتسهمققي ءءعص .هم» سو رتسه

» هسمل» سو- ق-ءلم رسواه .مهء«رءمقا صوملوسه٠س هلجسس.ةءيسسسه ةقسهئل (تومله ءلج .مهدموععسرسخوهءء-ال، قهتنيه٠ ستءءء-هوج عععمسسه جسلس
كعرعج ملوقوعق «عءه ،كو هءء- ققصسرم-لقءهءر« ) ج٠،لسءء»ي اليف قجس٠ريلسقسةه ةلهس
بوه» مليف قج،ءععو« هلوه ةق« .ريس هلصس»
.ةجم مه٠كمساا جهو-ل ، قحو رع-هق-هخ هصس(ةحمل هصعا« ومع يعولاعلصم» «-وهسءء سآ-ملس-لس
كمجس٠ عجو « ،
حعسس يعء ةج-همسء اووم«هيل ريوقس،و.حوه ستإلمه متتجمحلال علس«ة-ال ٠ ال صسهلىحتق
ةوءيبوس رعو لعء،سءققصء ي-ءسةم قمهمع مهممق
.يلوق محرا ر»،و سء ملس»هح ةجو ريص
«ءسسةمهةعج ةت،ل٠ءمهعمهءلهبل عل-يلءوسعق
الهس قسسو ء«ءءكهت الوضججقق ججءله . يعوجء» مءها
ةهوثءهقس .ومء .لتمء هب٠ .قلعت-قعلي إملم. رسفمء . يلعيو ققك،مه هتتويرجس مء-ينت««هملقو«حنس . بل ققخقمه ، » «هيلو رءل قته.هةهتع
قلت (عل قو مح٠جموس ء،قعيتلط «بهم ه،سل« رعه
جارسل عءةتءهعع«ء ، وعلكتهو٢ا «سيوعو سمله
) ٠إجسقمه ةققهطج «يرسء ةقءإلسىس آئمللس مهرهس
هبس-تيسح ةقح .سمله دل.مهلوق ج،ءعهعووسعءهق ،
شءل« ءموهتج« -موسقوءهط هوبلسو ، ربهل(٠مهه
عءلستءمه سسهوس-لصوءء-س(
جلكسهت ، هس٠ء،ة٠ قءحص« سبل قءعجج هبل-سرس؛ جيل-لسم قتء،رهيلس»جق،وه ، ثهلا
مقس سق-لسي جءلءينت،ه ةع-تسء ، وهةتوالحو .«سء وءتتوءمسوعء ، امل يهلءءء،لم ةتةهايههسقجمحج«سلهس يعء يمهسسوسءء» عءعل« ري عنق
ءء-عوطسالجا جسلصةسهل هتيم عءقه ءعل ملعو
رم«صهل ) ءةسورسزطس عء-مهتلء قستسع ) ساه معء

هاايال٦املع»»ج »»امل» ٢ان،



سيسعصسس

هسه صءمه نامهيل-مال هل-يتي وه»
قسءءءج ع٠قق ءءسوسهيلقسهب ءةظسسق-و رهتسا«
قءءءه هسبهحه» مه ةقبلع. سمءسسةتو ٠كو
جسوهيل .ةليم اوسسا هقوس رسزسمل« ءءسحل «عل
يسوج روقو عولو ء»ءط دسسءءسءءءق س-هتروع
ةوه «هلها قوةسو رضس همها سهءة .سق-مه
وءسءءميطه جصعءطء . ةل ٠ءمه ملء ج،لتءءءيلقسهب العرسقتط يوو هتملس قءءها ال ب»ىسبلمق ٠ثجرةو )
.«همهتت رربتة ملء هيسوهمهيتطءءروسءه سءصسءقبه

ءءعمهسيسله ةتءيتسء٠س ، -لمج محسءس جعي جقرع،٠ مءءء
،كسوهيلرعةسه سمل سق«يسلا« ،- هت-لس اهنقحوأل .«-يل . ماءءر-ه ءهمهلهل قجءءمعرع مءءسسةل صسءإلءمعع ققو ٠ءمههعق و،ملعسهس« ملهءء
جهب٢ل جينويعءحمه هبهيلءوساا ءممحسسههءهك قمء

يءءءمعس»س ءقأه لقنيسءءءء جوس « ،
ةرءءحءءرم عءوءمهل ٠ةتروجهررسعهل ل٠هال ) .سهء
يعءل «ةموقم وج-ه رو يتيوهو» ققءق٠هص ، يءءءةء،عح تقس
» عنات-سن الوقعم لسوتو» هدج ٠.ومتتوحممق رامل
س-س ج«،م سو( قتع عسوتسو او-ين
سةعووضكج هلءءء،س ، دعص» ققه،ءوين «.تمهوءء هلمءءلرع )
جعهت،عءءءر جسةرة . قورت رو ةق-محج ،آتام يهءحصمهسهه ةق- سءءوهه اةوربلسس ةتهس مهمء
ةسةمه آل س٠اهسمسسهمءءو ، ) جسةوقهاه ٠،وه«هب.
.- لد نسهءال هتسرهنتمءه ، ظرلةءهق سوس» ،

ءلووءءهمرءءو ملءءمهثل «وء«ه»«ءءو . ءء٠طءءض سوسسلق ةسءلمحع -الس ىلبء قهرسهسسءقهوو الوق عسو
اتمص-سو له

ل -تسوك-هيل هل» ملست
هتصهكء،سل . مهل ةتزبمع ع

ج

ربها قتيويهبلوعبسء
رسق ، ةتاوة ٠هقس ك،قه ةعهمه ٠وهق ءكس
ءال ءم. تع- هررسل،ءه،٢ا ولهيلسمههءءسهب يحء أ ء،رملهيل،

يء-سال ج-ءءهجسمه ء»ءوو ءههسجج-ز مسءملءق. وج قوج» رء-هوم ميسهسرع
ةقةه،وتمل ،سلقههو،لها ) سءميمحه .هبل ءسس« اهمءهق
هتءء»ج تسور محءءسهه سآئ« حء ريموي-ل سو»
هلجس سسة (ءقرلوسههم الوءسلعلسو جسهل.وسقلهال

اجله، ااملةاملينل»ا ٨»»هلهال»هاملاك»امللمل



(

«وءء-وهي.. ءلههس»قةه ةق٣جس و
ةقمصحض قه
وووة ٦ الس تقس .ووو ته
ق

٠هييسهب «ظسعل

«رسل-و ، رتهإلصءله الهل هلءيتسقهلس رتتسسز ةوهب
«ملو هيوك-هلس سوو واع ء،سسم ةهم ةتو
ءلءء«هءء٠ رتتيبلسسهءمجلس لل٠علجساا ) -الو
سوو هتتتسءجيس -ءءءص ، «سوه» . رره
ر-هماع عهتة،و ءوده ققمهءءءقسقهن «صء ءل،ووسس٠

او يف
ء

الهبء .ةت»« ءلسث .لقاا، عل جرءل ت٠
ق

ل
«ء،ءهءرت......»و ، . السمع

، ل
إ

تءءءةهقساهمه
الس
،قتتءعه ل

م
ل

٠ب٠ءهس ةتمع قتلهلمه عمسيو
ةعرسء ، ققربهل «ءءقءلي قهتجلءةتئ ، ععقمحه ي٠نتوملمسءءلل
هوور «رقس «وم عجوو يموس٠ ججل . ةتسوءء عوج
كميءرءو قءءءيت جر-وق جسكج سعيس،و الا٠
.يساور ةوه-هج ةتو عمج-هوج ، جحتممه م٠جت
ضمم ، يتشثل ملي-ألا سمهيو» ، ءله آلءلقه،ل بل هرقل
ا هلءءء-هيليسةئم هسهممهسهب ب

ر ةلزييرءه
و،قتوسوءم .-«ستول، رةتوحءءسات -هعمءءء يلس
عسمءسءقءءم . ءءع،قهقلس ،ء٢هيلهتءءاا سا ا،مه ٠ءحنط.لج

وق-ال اه٠ ااء ءم»لب«ءهر»مهينطل «هلعل ءإمع عسءس،
جء-تم-قبع يوءلل وعلربءول«م٠ةو، .ةمهء آلةثس « عل

سثل جعح ء،اهس -و-لسو رسع ٠لررءءلءرمم
٠ه«ع،ل مستموسهبب جو موءل -سجهتء وما ،ققءلوقهته٠ق
،هل ٠بس،ءسع ومهوة،وه تهسهوءهقهت،وءبس يفءقل
ةسمل هههنتههههلمه ) ، ء-لسو ) «يوهوءء سءهتءل«
ء،سق ،«هوءءءهب ةعسال عء« ي-لء« «هه- ةتح
هسءءءءءمه ل

.أ

ملى قسي -هسوباك حو مءءهلوق
تسرءء هه-از ، لء»جض «همعوسوهصءسءءءدمم ضلءللء،هل ل

ه

«عضتل ةقسمه« . .كربءء نوستءء
هتريرس ةقوسم رسو قه،سوو ص٠ييتقعلجرت عءءج
سكس-لوا عءور»ل ، رءلسه اك ههههتسهسييل ةيلمع
راهج يهقلرنق معء-ج ءلمهقسجءءسهنت جءلءهمتجس

-وس.ءجسة ، ٠«ة،و ةولءسوه ، ءس«يه مءلط
جهل-عقبلا جس٠كسوسءهبه «بووس جءلثجه ، » هت»

مسعو رسسهته ءسةوس ءهوهم . ، حلسوءءء همقع
.«هق جمثومال ءقى .هلاس-هه ةر وسط«قملهب
٠جعهوه ءيتءءةوءءروو ق-وجوءء ءمهسءح« ل

ا

وقءلإع

هعوكب هتءء ىلر-نتسءءء ، ) رءل،إلج ال-ل
ها»عهاالال٢»اه«»ا راه»» انت،



هه٠و ٠ جمه ةنسمهسل» ، ءلى م٦ممع.بهل»
ءةطعسه لحنت«جسلام .علسءء ققلقنهرسهقق . ههجةقهلءسة ه٠محهل قه«ستءس ال روهلساملر ،. مهبم ٠ءقتقته رلعيههق» هةقهعسسسلاع ) .عل ل
م
ل
ء

ءمهومهل« عقولعمح٠مهه-ول» قعءء،وثوق «سجءهل،مله ةتو ٠جسءءمع
كلق-ين تف-سيل ته

ت

٠جوء،ئسهتهل ٠ميهءءههقل«
جهمه،نتو، ، ل

ا

ةسملمه ء،س٠عسهس، ) -هءء
يينتزلهآلثننئئ»ةت ق ؟ثةت ن؟إ حء ةت؛ إلثتب
هسوه ) ٠ععص«،إلقك . ،،، وهو لو

أ

.عل وء هءع٠
كإيحبلتكتنه عءءج ، زثن(همهطال عثي،ه قعه
عء« و جو،جطا ، ل

ا

«عء-سجمء رى« الو وءء،سكءا
هيعس سلس» هه-سميسال قتيسورسه.ءءقسلوه
-ته-لسو «ةهم جقهاور» قمء حنن،ومهل مضقليي مهرهسو سسوة .... ةرهمو قو ههءء ص٠ههسوسومرو لءعوةساظ ةتهلهسس ٠ءءسله،و
إقثثتالتئ رنمليثيإل ) تاي»عه،ر ئمتتر

ل
م لءوه لمءءء مو٣ء،سءولس، .

)
ل
م ، لها « وه ك الءءء

لءمرهيل ، جملقامل ٠يءءءقه عيقوءءةءءس ٠مهلسوه قجءيتءحتط
قعم اكهيسسجميمح -عوير-ل صء-موس
هريهله»سو » ، كت ،عل ههس،سق ع-ملس-ض
ه٠محوءهس ةقلام قو ع٠«ءوهو ققه .ريمسو قه،وروق
.يعمو ل

ا

رء-هتقس س،له٠هل»ق ج»لعءرءوير» سو
ءمروهيليهتط

هسمهءءءستالاص جحم . ءل»هههسا« وعهمهعل
»ءحنتهلص ،قعملوسجوو .ليالا رتءءرئلررسهءسوثقه يوج
جهتاس «ملعل-ةلو «ممقل ةتو ٠قوعق («هلوه
إئثو ب

ي
و

إتثن إنينثي ئةإلأيتا نتنئئإ
. . . ... ءءرالو ل

ح ، . (وعء ي «كء«٠ سمط » هالم «وعلء، عل

سعصهتصهس ءلهسق ) هسوهءءء،هه ، .جلت.ثوس» ) متعجر» ٣السهسلموه ة-سق-ه ةتفهتهقو( ققءسس ملالس سسجءلس همسوو . نةهقئيأههسسعءءء كي؛سيأل يتء،ومهل عاجوهيلرس،هالربلس
سا ك . يثقهلرعهحوهع«ج«إسسسهع -لس ) -يحء يرس-مه ءوس

ملء ج-هعسو عع٠،ء و،ل٠وان قع،-سء، » عيبلو
عره عيحءققه هتبس-ه ٠سس قا ،

،» ا«»«ينلاا ا»»هل»ال»ا«اكهالمل



دوهيو ، ال «ء،هس صجعلسءههمع٠« م-هه
ءه-عسبسوس ةعم عءه»،و ج-بهيل رره
قء هل-ءققحم ق،

م

٠يتههء،إل ، .هلمست وت رو«ةت اهيل ةجنل
جورم ةتقهطج سمه وءس،سءءهط هيل»هء،وءءو قس«
لتع،ه هق« جرءلعلرءاءلهءءمع ءعحء .ج . قترو «ءوسو سوءءءهت». عءهمه ملع عهولس ج-و»سهيل سء،س(
هس»هءةت هلمههع ،

مه . ةتاءمه .بسو يسه ) ج-هه سائع«هيلعو «مع» ،هتق ا يف قانتةقرع ق-وميمو عجعج
ج-ورسءوس-قء-ه «هسوسو تع٠سطء
ست-ل -مه ال ءبهسع هلربهممبهدا هءر٠ح .هقلا »س«هق ةيتحهعه« ، ،عحقل هسقهجسهاظ ج٠كلةتء٠« عءج « ، .ةعت،وهه -هلق «ريل هتل،سءت هتءء«ما «ةهجل .ممي بسان الجا «سمها ق٥حمال امهفو
سقءءءء ع-يه جمها صجءءءسق ةتس يلعهءوس
ثيروو ةق،ملسمه هق-ع . نتوءهسه قهقل« » سوعءسل ةاتنهما هقهق ل

ا

يعم ٠،لبلجس ميس٠ءيت هتقحس

ققء،ومعحتممع ، للب-و مي٠ رالوس ةع سوجئل ل
ب

ععهج

ةتح هال ءسمءقسمع جهئ« سهمنقس لع» هلص بل
مه قهةو ةتهء،هلقاو يتوههسهيلسهيل ء،عع تهلص« رصجةس
جوم-مهوتو ء،«صسعءبهع ٠قء«ولتنهههجح٠ جرجءء
صتجةهلءق عربف ص ء،سهسوسهص ٨تءج جوء» ، جرح مه
عم-طس وقخي سيولو ل

ل

هسرها ، ويف س، راهل

ثجعءف» رءمه هه-لس هق-سح هقء سسلس
ق-سوه ٠هل جةتومسإل ايل جعه،ءمهس -مقتلم»
ج٠يبرمسلسجسءعنمرسوعجمءلعو ،»ورسقسء» )

«مهوهل ةتةوءمهسسه ، معرين٠ملههق ميءع عض
«.رهم ٠ءيتعجل،و يعر-هو«يسيه سهت،«
يملعو ٠يتهمإل عءسو،و اا»، سر،لت٠وره ، ) جوء» حعس
ق-ةمج و»ليتوقمه «سوه . قمهةته ع«ءءجاقفوتوي قججةق محءس رقمه هقوسا ةتمهرمس ، - قفطء-لهسا وت٠رق- ج ال عهءولء،س ل ةجل «ملهه مسج
ج٠متوج٢ و-لقتو ««ءوس ٠..ةقوهءيمح يعهس» عل
اتس -مهيلسءهسج ٠«ويةتمنوقف «سرع مس.
«وهل . قثيء» يتوهتسإل ، عكو ءء، -ءرسعةس

عاملهيالالملنيه»الها «هال» اااجل،



ق. ل
ءا

هتنيء قميء٥ » ل
ا ) ر جءيت،لءإلء ءءقمم ق ملعم ) .»و سلةتمع انطهمح همهتتوي

. روا ءلءء،ءة. .ءءة ال.ااءووبل وهزحإل،ض مء٠لج ةةهه٠لءءم يهتسهللو ، .ملي سمهءحيرءنت٠لءء ه اتمرمل ةقهءعهءةطءم،
ملس قراتتوظ عءءرق يءلع،مال،ه كء،يلطاا ) بل . .«ألهنتي مهملحء
قهتري

»،ج ) ءا،إلإلمهلءه» «و ، وءء هقءءء لقاجء اح . آء ةا ستءءيءءة

. ةمل ولعل.اوك،إلإلاإلالهوبل.٠ءهل ةتءهت ، مهوإل،،٢ ةءءء.يهبءء.قى ر، «هيل ءل٠ .هلحمرو ءلمءء( وه،س٠، عءء عء«ؤ،ءمءق ةوهق كه إلإلء ،

«.«هيلا.ح ةل ألء/ةلتقواصع هلل .ء،ء عء.ءءع.و٠ءءه وهط.و. . ، ىهة ي«ءهه محرء».و ، ةى«سه ءم«« هق٠(هبلسسيس الس. . عةتىل٠اكهلو ) .مهعل .لءه يعايف ،.«جءلوعلهمه. ء«ل ) «مل ح»لءم ةطيحلو ، ر»ءهليل» لها.. ء،ء. ) ..مه(
) ملعيس جءلوجء،سهئه الء.مهءوه ملءهقعالق «قلقموىقسم( ) مهس،ةتو ك٣ و ءوجس قمءقمكتةت ف

ي
ت
ا

ورو «متإل«ه ل
م
ةقرعهيلجر،ا

سويرىر ةمحصيف«هيلمهلقهحل ضجهكتتةل ، بترءولوه
.
ن
.٠ربالاق ، هلهحع .ه،و .اا ققههءءمه » «همهلء ملي .(طق. عءوتق ،

ءطءة «ييلومءو عحميتتيققءيتق ءلجو ) ع{ءوسمتيو«٢ اااةملسعل الب

٠
امهس
اص، م ) جوعقبل ءلقف ءهءءرلهه. ك..مله و،س. ، ي

ت
ن
ح

هتو اتجض.عماق،. سو .هل ء،وءيتمةتجسب ك . جعء»مه يهءء ةت،ق»مه
،،،.
تقو قهءءلج هتيمنتوهلوحل هلتقم. جس،ووقه قته للءءهه.روه «العاجل وه هسمليوء. . بل جعهتقوبلءء ل

ه } وسللعو صهلهب
ملس«لق. يعء أق-مهو ءمعىفو و .و و وقا.، ةوقا٠،.ها» ااا. ك عاجءو ةر.هحملءاا،( .«.ز حق . رقج»مه ،ءءمه ك( سقرمو، يملعما.. هتءءةء.سالا ج

ا .اج. ، لوه «ستون. .اذ(، قىلمم،،...حمل ، ٠ءق ةاهم «« ةو «ءءهج«ءءرءكإ ةج ويسه ةتهملق الجهت٠ .عجهم ل
لع يهلعس، . ءءعيرو..و ملوظ ءسءعءءيتط. ةمع. و ٠ءعس. ، ٢. ،االوعو «ءءءعع٠له«». مرتت٠م «

ل
ه ٠

ف
ي
ء

ءه»لو ا،٠ ٠قروه،محوة»لق لهتوةملم
م .» ةقه عره . ةتامه بل .هقإلءراءمع ك(لللما.( .ههء. ) عموهاعلس ةهوفوءءق... ةو جهليعقءو ٥ همع( }» و سل ل
ا

اللق .لعء جم،قج. ةه٠ء،ع ، رءل ل
ه هءوض«و ةته«اهملسوءءءء هلها ةق،رام٣السهوو.ءةت٠لهو ىقءقا( ٠قفتيلال»هكلءء «، قلر. .هلهءهسرءلطء)ةتو

همسطح ريلهتس رقرء. قق« ،مق ٠ءه. كءال ) « ءل بل٠لسبليأل ت
هء،ي

قتر

، مجاها ٠،،جلء السو اليس، الءعو إ ال رء.الو عممء تسومسقءءءهء ملم-ةقو ميمعء ةقلم «ممء » مثل ة»و ع٠ءه«و «اهقومهيت هه»٢ملهيك»»ا ي»»هه»الهلااسل٢مللمل



روس ي-ج-نوليا ةتمهس ، رمممه،عاي تإلأاليميتيسءجه»« وإ تهيتإثنسوأن عإنيئئإبنت
« ، ال ، يل ةريل. كء .« ال الو مه،ء، اك يع
.هال

ممكهءقق قى هنبس«هثمهسهب ، ءءوءءءعحملقتهمل .ءيس (رع
ءاسءءءء هلجسا ال جةتوسا ، قهتمسءلع مهكلملء جحمءهمع
يو-بد المل،لس .ممرء» مثءمءهة كضبل (علو مسك
ألوسءههمهكتس،هح ءءءءركرهتسو ، هوي-عمليال مءءءءء
جوء،ةتهنيعء،ه عءوءو،ل ،ةقرءء،السم -قرت» قرلهبل ةل
ئكتن ؛قثه وإ «نتن اثاإئ ، نت كلتمت
٠ . ىل «(.هء اع . كء« .اا .«.اه » ،،، ٠ «رب»اع طث،ه،

ءلعء، ٠سووهق بير . قومهعءء،سهسقحو هه،كاءءكل ياهسسلمو سوججقءىو قعجج٠
ءه٠ر نئن» نثإيويقو ، يعنييبنبثنأئ يعمهء
«مهلح ، وال ٠جأمل جس،س . حراص إإئحن٠»السال-

هلءءءقسين مهعز ق٠
ة

جوءةقممميهمح هتمه» جس٠سسهع
رء-ومس مهء،وىبل هتءجمح«ق ةته ي٠له،سسءءم ، ارقص
قتجسء،س مل«بءقل قظليتئمه قق٠ ألألهه٠

«ربيوج-بويو
تني٢ث»وبنإنوئن إإيكع ةنألئألنتةت

و هبءء ، لء »هعا ءءإل . ر.ء ... «.علق ا . ٠٠يسقو،م جعإل يبمهجةسقهقوس آتجهق ء«-ءس جمءلسءه ن
،ءها ،اص تو
ة

هل-يوس٠ء،مههس ل
ا

وقمهأ ققءيسءههمه٠ه.ميلءحتقههح «هسهع «عقء٣٠ .سلسء فققو
ةتس-وهل ، مهوع،و هيلمه ،سق قوجقءجءس اقإل
) ريلهء(« و ءيتوسإل بلء قو ةجهمءءء جءء«وءتقسوسمجعيسهسهيل قجى،لواوط ءص،و ، ققةهتسهه
ثثتزئثيوةئثثيتث،توئ مل ح

ل
ا

هت»ءو اهنم

.

ئ»ته
ووج وس محء ل اموس جوعلرع دا، .....

م
مه ع ث كء

هءمت هالء . بحصوءء ، ٠و»مهس نينتوج ئ للكيل عإئإئئقينج
ء،وءلهت . ٠يتت،٠ ةقحممر جلريءسب ««مهتمل ةتةقلجسس ، «رمب ي«رءءهسهيل الءء

ةسلس ،رءنتول٠ب قو يوجتجس«عئ ءء«سةبمس ، )
م«ءفسع٠« جو ٠نةهقءءهجس .ءيسع٦ل اقنمسس .وهل»
ألوءء«ءه اتءهس يةهسإل ، اك( ستتجمل قألظ «سق ٠
ق،ءم ) رعء ررءءهولس -ملسمو-سج قتع و«ء،
ء،وءمسص علرهم مموهءءم وعهةتسةق .هست هته

ال٦»ام»»د (.(مهال «اهل» عم،



سصعسع-ععععسحعيمحل
يي.صل

.
ج ٠ و ٠
ا ي

هتلط عهقط.بلس همسوو قهتسوي مهاوقثستءءلسس٢مل سو-هطو يجءء-ج ، سول نريعه

«مس بلقم عجعج وءء، .وه ةتعس٠ءيتسقهقلحق ح عو-ههةقهءسس معو»ج ص٠قلمم.نيل ه-سو ال تسهل مهما
عل ليجرا هلءء ) قحم لع»ل ةقء/هممع هئههءءةو -هتسع
ءءه٠ ةتومع سسة «وربع«هترهه آم هبه-طس-ةملح
ةوو .قم-بر جعبس« إتمهت سءط يهط-عم-ووو ةهقسء،هسله ساتمجصءمهىلس ثعء،ا ط
يبعل-هبصةراعم قء ضمحقق ل،سمعهمل هحلءحل
ةلجو ء،عهسثس رسقهسءعاق عثلققق ، اك( .«عم روه
هه» ةسةتنت« ، جو-هجوي نك قا سسظهههعل

قوي-سوم هنيعم قو-سيت ، اميال ، عةج»
مءءم« ج-لسجو الو ، هق-ويسهورم ج ةسهمم روو
ء(جء،مهلرمعقضرض«قءععح لو

،ههاه .جسنسجةحملال ٠هملرمه،
يء-سووهلءه ججسءهمراهب« قسهع
قهت،سءامل
قاو-سوسال-«جو «عء جلتعطجعءقج يرومتءجمقسالورسهقةمهقهل ملء عيس٠

ىلءءءيويتئ

ا ال قتع موم ج«ءءهم صوسءسسمء وسب
ةق. هت٠اج ءله٠ةس ققحتس ، مهري جلججرس راوه
رهءت ، عء،سع جر-يتلتء جسطعءسهط رج ، ةق٠ ٠ججسهس
ثسوهع ةتوههم قعه،سءس يسيع ع«عحمهس وه
ءسم ممءءرل جهتح الوسس ملء قو ٠جوسجسهممهسهب صححهقق
هلضتكتل٠مهه ققء،وملهيلسلهههالمع٠« (وس-و

ملحتط هوقو-م ةتحقريو رورس رو يفهل جةقوس٢ ،

ستءصسو نتىءءس قبسمو عيرهسإل هسلليل٠ ةقهلرءر

هقح سآئى ملسملهه هةجحرامعهعمج « ، عم.«-هل ، «رسا ء«مهو ىلءء امده-مهلل سيو ، همسج لق
هسوه «ريل هقرع رتمهجس. «سقل ل،

م

امبءء» هقوسلس-هامع(
-ن
قنلق عقهءسلسسسهح ةتسجهءس ، عقء

هلهت، وي «عةعصو » بلا ، س«مق ، سياو
عق-و هليف عهسءو هءل٠سساا مةتلس حال
رقو«قتتبه الواط سو -ههلو عكه يفلا .(مل-جور
ةتولم سجو ريف اتمجءهرها .يهلو-ل » ها» ميلق«
مس ) إستوء٠سثمهمم تيسح رلم ل

يوسسو٠هةرء
قهطل- هسيه-اح سو عءس اهيل مةقرضلو
اي،، ا«»«اامل»مل»»ا اامل»هه»الىلهااملك



٠

)، اق

م-سةههلعسجحبمع جصةت لننيج،و،ل مع هجنهتي ،
ضيرءوو،و «هيل جسلسسيس-هيرو مءلههةقم
ثءء ««ها .الهل-ه يءء« وق ء-هرسو
٠هتوره ارسهءالو عملجءسلوهي ال هيل٥ء،صميجس

اقنيوهل ي-هبه تسر.سعءهسقجعجعه ءلرءملص ،
هلجس . -ءججتءووم ول-تءء مي٠ ٠ووسهع ل

سه

جهل ع-عو يسجهت،ءعءوهعرنتو ال «سء لي«
سءءجوسه «هسيسءءء يعهس، قهقءح٠هج ةل»-سعس.
.«بس-سجه ةتج-ءقوءهس ةتهمع هتجس يوقسوهلا «عملي هلا هءه»وك هتوحء-سي الج مهس
م،ل-ءء٠ ةسلس .اهيل-هقءءء » جومتو ميقت
ةي ةل عجء،قنت ، -تءء سءءءلهه وج و-ه( ، مل-سوسلء مة،ووججس،وسوس قبءلتنءعرع جسءءسوةمه
ءلعسز ا ءهث»مه هسء وقهتقو ا ل

ا

يسجهيلهءءتتهس )
جل،سسوس هسء-يت قعل-ج عههعءهس ، ) سوا ووء-و قحء ءهسو . همهلا ج-ره قالح ،ءءقل
تسل مهرسا مءهءسهه ا»ج ق٠سقوس سووسسه
هسوكسلءءءعح مي-مسوء ) سه،آع عععجعءو
جملهنبرسهيلءلوه ع ) ةنتويء،س،ءسجسقكءعري «كتتهلهاهاا ) سو-مل
حةيم،لهيلميسه« --للا سم«ال ه يلق-هال » .هو-سه ، ) ههسقسءط . ٠محوجالت -هل عيسبمءل . (هةء،ههلهيلرس،سوميبءه

قممءط سلسو سسوسسوءءه يوهي-سيه
اترم »جءسوصق «سوو قو جءيتعءءه بل عضل قعح
جعءوهيلهسه ععسءه- ) همتهسإل مقمهلسوي
» لعسءء بس-عسوو الا -ءيسم، («عبج
٠ء«سسةق-لعل ، هيرههزسسجرل «يسيجو
جسس هه-وز ءمههسموء،ءجءبمسمع عح،٠ هسلنلس
س»،و روجء-نتسء ثبع ل

آ

ه-يعء مهلع سلجيس
ج-ءيسم هسههسسءةلمع حء مورم هل««هءءمعه ووءتع
هلهج-وهيلماسعح .هولجس-وه عهت، ع٠سبلع
ءع٦ل «هيلو ج-سسهم ةتء،رلرهعهسر قتع

ةتيت«س عءءج يسةءءم -ممء ٨هوعوو بسحمرع . ،

رلءتص ميب٠ ققعهسسه٠ه٠يو ، بط يههسسمعبل
(ااايي»العمل»عههه عل»هال» ال٠»،



سسعلصعنتقققتققغعع-

هعءوزءوءت ربفءصءهت ء«ءءءس «يءهءهقي ..«ولين
رةيقومهقمت( »حجوسي قهتسها ،ءهرمهل سجو ) مزهتس
سق-وسو ا قهقسليب .ةمهلا جءل٠يسمءءء،و
عءءملىسءس ، سمهءه-ءلهسءمق ، سلوءسسه ،
ةسسج٠قل قترلهب«عءهيلءمه٠يةه٠ وءءءيتووءوءقو جهءتسقس
ةير»هيلرسهسها . ل-ال سجءءءء.ءءستظءه مءءمظ

ءقم .هبل ةل-سب ج«ء،س جهو-يتي هكء
عء-بسو ،يسعيهسةمم مقرمء (علو ء،ءلاسمع
جعءعمو،ل جميءء ج٠ه،سه ، عاب، مم/وهلو ءءءءهسءلءمهرءءيمه
يلع عءءهستءرمه يتجءءييس ءهت٠مه . (لسرء هسلء-سجه-ز ) لوهكلاوءء قعقويهعظ وءءءءلعسب
قهقنلرمءءل منيءءيمسقهءحمل

ع ،عءقه ج٠جوسق،لح عجور»
ةلوء-لهةجم ) فهت،سهلتئ، مقمهمىلملهط جسحءج ) ينهل

ل
م
ا

س
مه ءسسه . (جسءءء «هءء عههسلته

اتمهغ«تع اتئم

يعع ..عجس-وه ينوجو» هعمسم» يملس مءءء
ةتء،رهيل متءءه { سءسس،ءءوظهى .هبه ، جر.وءقه
ت٠ءقوج ةسرس سوو هإلمم ءءس٠سسوهسس -.يلروه
عهءصوهيلمءءهه ل

ا

اتجرخو ««ءه،ءين رءرءلهوسلوقلسهقسمع
سوو ع ) عءءت،سهت« ءء، ءوجء-وهوسو-لمع « ييعسمسء» ع-٠سسحبل ) مسجي-اهتمهمل-قوسلو
،سسقسه تتام سو هق٠طا ءمل٠ عهته«ءءءىب« يب
«توحم ق عمل-وهو ثااآيبأايبع١هه ههقسوص
قء،رملريل قو ءءيعءء٠يصمح ءلءه،ليوءلعه ةسءة٠يهب رقو
.ءىس ةقء،سوهلره متءوس ٠هل٠ يو-ءوج صوج
قو .لواقمل-ه ءلى يعء العلهس هلمءسهءيت سسلههل
جء،اعل هلج ، ثثإل يللورو ء،سللسه هتحءج سقسبل
عهققسه ام ميدء٠ اتايسوهقهسومههتح صسءسءق
مالسلو-ل وءءءمءءمهءءسقه عهلجموءءءلوه .قتع-ولس( ءلس٢مل «لم هه-هتء ءييءءسهنت الس
.«يمءءءءء ه،واهس جء«مهء.م ج-ءيفء-مس
يويةتعسمةه أملك قوهيبء،جءسقويألط ءء-س» مسءمهه
) هيبسءةاا هعهسهمل ةقمهوجههسءءةسو هوهسءسععهب
نتوج ، مهلققيي متههعمع« ،الهةبه ههعااال هعسلههال،
هتمال ءعءءءء،م جءءهسسس يسعكقلوقه.

«اه ع«اااملهيك»»ا ،٢لمل»»املك ٨»»هل»الال



قء٠س «وق ءلربقسب قهلص،سسسه ءهءءس٠ ، هرت
صو ، .-سهء ) عء» ٠ءمهءلظة.ل «««ىقل ةربءةم،ملق الحءهءهسس ، هلوهقحته ا سسع»ءسج سئء«ه
ج-لجس موسرك-وح ، جسب ةتس٠ه عءجءو
و،ووههج سء(لءلسو ، رءءوءلو رةمهءءءو ققررهه رههيل
هق» «مهعوج ميسءءءله ، عءسما .ةهم هءهلءنق الءءءقمو
.اس ،امه رصيءىق،سءمهم ءلوعسعءم ء»و ، ءءوءرسء
ءهءءهسسءلقمل ةقحتسمء ، يموس رلى وءءءس سورج
ءء-ل ههلو-و «حضءء ك ل

لا
ه

ق٠حءءءسث محهل ء،حبس

) » جهسة« مه ل
ل
مه هء«ءءلوءىاسسجسهيلعو عءءءءع

وو جحءعو تقس ءلمل سلءء-هتحن »يو،وهسم ءل»٠ مءءقو
جيس آتممع -لصتمو-و ، ثهبرءلود (عل الس
جرس، قهتعة رءء«ءقةت جسورمنتسوو جسءء-حلس
«هض» قق٠ لع-هسبل وك «مل ..هلسر-مي»
مسءء صسمءس يه-ةيءء س-مهسو ،
هههتمهةقعيتهقت ،ةقحس.ي ء،ءءءوهيسءققلسع سر٠و مولوه
ءلمح-هةئعاا يسوهيلس-ءقستمقع قتسةنن

ميءءءج رقعء العء بلويجسهععتة.لقه. ظسمحءحنتئ و ،

»تنئتع آس إتيي ةءلح إا؟إني سهجءسهق
ء،عه« « ه،،إل ءمه٣ءم رارقالا ل

إ

٠ءءه جس٠كرعهتءوسس ةتحنتةميةإنعءءء آو رتو نئتتةقة ةء»ءلو
مرج

ةتءلعهو اامههي٠وام للسههسهتىب قعةه٠ءأتمع رهمء،و، ٠ةهكط
حعهم هلص( ع-ينت جر،لع«ءسوءإم ءتةومهيع رج ،

ءء-هس ءوصهء،٠رءميتةيلمع همهسا وك «عله
ءسثدبءءءمعهل .ةط دس-قسهه سهءسظ
ر٠سةان( ا -هلرتره ءه٠ل .«لل «قت،٠ ءءسءههيلسامتهوةجىلمل ج،جوءس قتقهء.ءهلق معةءءةس،لر٣ ،سلض،
ف»سعجع٢ بصعو ةاإل. .لو»ء«ء يحء رب
هتءءههلههمل ورتو-لوري هتوسوحىب ءقمع ءوج

.عجءءجك ..«« ٠ سقرءي ةققلهءيك. يتيج .ءنتوو ل
جعهوملا رءءسهءءء،ء ، «تمقل ةهءريهء وسوه لوتةق ععع

ةتقهوسههو ، ل
ا

لنمءهوه،ل،ل ة،تجهبفتسلق ة»قه٠ سءءةت سسهس،
. .صو»طحههقق ر-هل ههرهبءءقس .}. يفءء يءمهتءقةه٠روح

ء«وسوسءسي،ء ء،سهسهمجعتعمع عفءءءمسوو
لقع ررسجمايعءقمه ء،ءءء٠سوسء «عيبق سءءةس٠

»هل٠املةسقإل ،اث،



-ع--

مه روهتء-سوم «سس ص
»،سظجعح لكوع .رءء عء،عجسهج٠معج أل محجءسعل
رآوجءلوههلسه مسعقعوهج هلس» ٠يسة رء-ءلمء
ءه-سس سوهيلرسهءسء هلهتسي-س -وهلو
هل-ه ،ععق.عقلر،، عءجررو،ع .هيل هتعيء
ءه«ص قمهقمموج هقهنتيتمءءءح ق٠لق٠ل ءس٠سوعسك
ةتهل٠جءمهلس ه-ماو ،اه »سوسةعءتسه جءلع« مممقه
ج،جت، ةقههءسج ةتو .ةرومس ةتميوها هتر«
.ء،ستءدتق هل-سو ، ياع الميس سزس« صكلهجو ، . محءءعس ةلنمءعسوهيلسوهاق ٠مس،نقعو-وس لتعهءطر .سز جسقه٠ همءء موعطس عل٠
مسعهيلمحوه . معورظسس ٦اهه» ءءجرهيلسهلهارب-هليل» تقهنطصججقت جومهس -هيلتسعع،
ءسه ي٠روةقعهتسسق ءءوام س«ج ، اعال، ملسلل عسي
.هم» ملووسس٦ ٠ويلرسوهسسء السو
ءسوسقوه ا
جعي جصكس،ز ر-ضردق-ه ..رهجي-دجس٥سهوسهممهلح(سمه وقا جهنيوارسةتىل جسقس،سق اوججهلسهتهيه هيلتءءء ، مهل اسمه
وسه ) يرظجع٠ص «هل يلس ةعممسس هقامع وجسومجةعسءح يسوستسيقه٠ -جسب ) مثهس
جععدمجعه -لكهءءرعق ) .«سو «ةهم اتس
ةتبهيلسلممه ةو ،٠ه،سعءهب اتضر عمهقء،عيةع حقل

جام ال
هتهرت ءلقهقههل

، ساا رترملر ليس؛ معنق٠لاله

،

قج



ه-سس.تلعا سوو جو-سه ةسس
ج-مهمسق» مجمءءقور يهء-لص «ووو
ءهه ةهقلمءهس« ،
ةلهم قى همجعخقاا عومسم ءلج ) عجظإثن . تقض
«مم رسج عسسءءبمل عي-ةع ، جملهبرلو
ءهةه،سو .يسو-يت ) سو .«اله سمليه» ءوسو-نتءميره سوو جسهوسيسهل يام جعهس٠ءمسسملوه
جعي ةهنلسوءع آ،اتتءعتم ىءهمهوىل٠ عروء-تتاب ععهع
عجءمه«ا .يوريل هقبي -ننلوسءقهءه رءم،لموسءكت اج
ريسو قستم» ءءىسسس جوج ، جسجسوه،ل مسجهل
يتوس عءءحملطس ي٠يجءسةهم ر-سصءمهجس
رتسه ) وهل-لال ، ««ال اةرجء،يهتءل« هومم الهتء«
تلمحو ج«هل٢ ج،٠ءهلسجهوو وروس» ، قهتءساهل ، و-ءلميا .-لهال ءوس ة،لءلرع هءءقهت يتمهتب هلوق
ء،ين٠هء،تس،يميت ء-ةهم رسوسءءءهحمهب،«وس
عم ء،٠يءس سءءء-هل ةجم هل،ل قمء،سوس جحعهت
يسوه-رس( سومليةلتئم،سوعلسرسوهءمهلإل

س نلعال-ىلياه الا ثوالعجعااهقعهاالجل

المت( )كمله

ااملاااملهليالالههل

ل
ءأ



ال . س-عله-ع-م

صبرتيو هبءقهيلوهءهوءعرت جعي .لم» ء-ينوكرتروةه٠ ،تت ) ع،ومهل عقي-معب-ج يتءء-
سوج سعنتسو ء٠ة ٠ مسءء٠هملس ةاسقجو مءءءءع،
..جءءء «سوم م«ءسجلءءنق رلوقههحمه ممس-ءوسءء
. ي٠عهتملسسه ةهةقص،« عسل» ي»يلهعإنهيوزلن
،لشءعسم صته،و إلءعهس» .هس ء-هيل ههتهمع هق،، »
جءءبءءوسم ءعهملريلسثسءس هر،٠ قةه«معنتس مء،قفو
إئتثتنت همهمهسعسسسو٠ ،ئئثي يلى إييا،ل
سقه٠ يء-لعل-محت ةنه-ج هسوس ، سوسو ةتو. -لءل ةه،ءلس قو عيورتل» تقض .وهل
عسوا ةتو ٠ج،ءقءل« ال ٠كو ٨وهل ال-مس
متها-له هتملس ع-سسء جثه٠ وك مسءءءةم
ال سقهه٢ملهب هنب-و ه-سوو عمق»هن-سقرمو يترءء،ه ة٠م مل س،مهةسه ، ل،

و

سعهرهللط
ءهءءو ل

أ

/جوميل ةبهو-وه «

ااحص،، قعتء هوء جء«صءتل هتسءءء عولط وس»هس
حهومهطقهع ةكمءء-نتسو ةتنث؟ثأ ب،ا عثتنأثم
محرو-هل قر

»

عءءعس مقع رءءيف -سو م،ر وسهءءء
و،لكسهتءوسسي مهسمءء ٠ يعم روتورو ر سءهق
.ج-هسد .توم ل

ا
جءءهءءربلء،سس مسا

ةجي،ءق هل-راط ..يبره-لمر ةتعسس٠و مس
.ج-الح قوةءءسسب لق« ع-مهسو عءسل
ي-سقءءء يسوهلسءمرهىته -هيل-ومسال ور٠مه
م»إطثثاةإل هقا٠ وس»مهظ جسقو ل

رء قتهءس

سو ،اال المر
سء«ءقس . ىفلا ينءتسسء حء هإل حعإل« وسمء . و ) . جو ه،جوهل
ءلهلسم ء/عمطمء مسقءء ٠ ههتتإلمه رء-هيل
.روجء» ل

ا
مهسء» قءيمقحل« ٠ءعسءس قءح سيوسوء

قهغ.هىلج سسجسمع ةوق٠ و هلسء،سم وسةله
عء٠به -مداهةت٠لق عءسوهالعبمح ءء٠هص هتعمسلو جلعءعقةهم ، ء٠-ءريلءءه «ءيسهاك .هسوب-رسل
هءس ءمسكه ل

ا

مههسهاها حهتوسجسهس حنمتسو .ء،ويفهلسء،رلهبم. مص٠جة ري جءلعهسهتهو عضيقتعاهقءه ، ) مييس جلسةةت .هنسو إلءاء٠ يف
.عقوو ج ق يلعءءهس،هعء ةقوسم وعءء قكءط قسوسه

،اث، «الاه» ي»»بلهالالها٦م٦»اقك



بقمهإلمه « سعقبتههءوبس ٠عصمسلهسلمل )
سءل» لسوهيلسعلءع ةت٠ ٠٠سيسهسق ءال سصةق
ءءض مهءء،قه جء«سءسهه و٠تس هلوءءء حء هسنت مه»
.مول ةتهتسسو ) .-ةق » ميسسء»اقهال ، هقءههل
ءلسههتال ٠يوججهيسقس هالا ري-س رهقتو
علو-رسكت ققء،س هرسةقسممحم قققتيلمق
ةقكءءمه قمءاس يوسنءءس،ل٠مهيب جسققه ، اتضقه ةهم ةمهمه
«سور وقءءء، «-عا« ءعءلومتئ،لوسرل سءءجس مرء
هلهم هلل-سو مق،ءءعء ءه« ءه٠مآل دارء-هيل
ملجيتجس،و ، تسوي قءءرسءهوءس «يسج «ء

ء

،ءهوءسوومحس
عو،لمه حءةء٠ جمه،هبتقل ، اءء هسمه جمهقصسو
ع«ءءس «صءءء قو سجسوص ل

ب

ققعلء٠ز هوعومءجقل

عه.ع٠ ءلي قسيلس،وو هب-هسءءء -هل، ة-ريلمهسسققمهب ء-سء-وهس.ىبر-ي ت-جمءء
سءستعهل ي»سظسهيل وص مءءء،لةت داعءرءس

ريلو طعءءهسعبءلوجقو سمه» ،

هتعسها . ملهء ءوءل صعسءهيلء،ج ء،سرسةسس اسو
ميسقءو . ء«ل ء،وذتءصمه ةقء-ينوم ،رهلهر٠ ءءض
.هيل ءسوسهم ) ، وكرسو جءمهءءر،لوو عقاءسه«
رطمك» هيتءءء . ملمء هء«سءءررتو س-مكوءء
عمس سوب ءقجيتعء٠ءسجءس ولو سجهءس«لقيف
ميسعرعه مهسي-سورءءء ةترجعلسجسلء ، مهم
سجء-هل ) لهتللساا ءاتسمءءء-هل ريت
ةسجءء«س ءءاهيلرءهجسءس« يحء . عل .نيزتل صقسءمع
ء،متملصمه تعا« عل-هتء الس تج ةم-يملا عءء
ةتمي ، «!بيجيسء ل

ا
٠قهتيلك-.هتس .هلهم ةجل

ج٠جوعلم،سءءهوس،رنتسهم عسءءقءسو يو بسكءل٠ةهحل

ه-سام سوءل٠ ةقلضرسهنب ٠قعقهطءوهاه . وك معء
..يقت-ممح ٠لءلسةءلقه قحسو هب-لحم .عو هل وبلق
يك ضجمسلج،ها «هيل ه،كث «مهسال إلس مل-لاله .قات
مءءهوستمءمةق ع-هللو .ةهم
مس-ه-سققءعيهيق هموءهءءوس عسو» (سرسي
.هيلو جهءهءء،ءلءءهءمم ءم« ء-سور-ومه ولت-س
،وةس٠ج ٠سعءلوةههقمه هق-سرال وت قءسسوس
ء،-ءقسهيل (سويل-اتوصء ج-ة ٠لرءءق قء معهآئء،

.

يه» مأل«،



.
مهءج ةقاتنيت« عءج . «واه رقءلءمهحه -وقرءءل ،
) يلو مق-ورو هعسو يتاو يسءوقش ءءءلط تءءميب
له قسرس اجعءة ال ريامل سوو عو قحسوريقه»و٠سه ريءل هق٧هيلو-رسهه عو ةاء جعي رقو
اه،ج حنتاها هعربع،٠قما قهلع٠بلس لق، .وهسو
ألر ، .جرسرءل هت٠س «عسعس.«وبلءء ءءتسه
قجههلهيل .(سوءءء » جورلعلرءهعه عم-ها ، مة،و
اوء،قهت -متلق،اا يتسوهسءهتهل ء-هيل سعقوسبس
كءجءءص يعءمه )نتومربءءهز ا لتععءقه مه،هليوسوم تسل» يوعه
ء-لمع ء«،بقسز طقلء-سا ء،سوو مهث- سو

ل
ج
م
ل

ل
ا

ءلمل سوسء هلحع،وسلمل ةقصسهيل

جي.٠س ، ل
ر

ةسله ي٠تومس يروم قوءوور يعا هءاس مقءقت
هتسءل٠،و هع،هل»ههتسنت قءصسسظسك ةته

هلعج جهقسء قةلتوييس . ةعحء،وو -هبلقو مها»ججءجق هقى ءمق»مه ٣٢السم٠ ج -سقل، ةو ٠اهاجهق مءءء
ةتسو ، ةو ٠ءمهمسهصهل جج،و،ل هوء لقاع ه-لتسمةه ا
ة-ل قتع سءه،« ا سي،ومءإل ل

ه
همه،قتوآلساه

معءوويهبهملهعق،ءةص عوءء-وه عي-ل وقي
جء-سبلا سهتلقال هيقلء-اهيل محع٦ل جوبل
٠ءل٠ء،»هيل مةتزهطج بل يملوسيءععلقسها ة-تعج ةتو
هس امل سءمتسسه ،قسججو هاما طعريهتسمع
جومحهل سوهو قءءءجسسه -.مهحورج عءء-س
عصجسسه.ل رقمه بسسس ةعء-ق-سم ،

هتوح ملوقهع ،،ةحسمع ةهممءهل هسمل» سد
همسوو « ،

«جهل ج-سسهورس . «يسه ةتسء تصع
«بهو راي سوسءءء صويةتلهعءس،عررس .وسه هقحس
م-س تمل ه-مقس ) رس-ووم رسءيس

ل ملى ارسء،س« ل
ا

قهفممظ ةاء ءحعب ييرا قت»ما هجهجمع هلهم ومو ٠-،لقهلسجمس. ب،مم٠هح
٠هع ، ةتو ووءقهلهه هقو٣ة -وهل قتع رءملري٠ء،ه رسو ،

هج-ت-هةه»ج ، ول » ورها م-لل، ، قيسسسهتة،ع بصءججسرس ٠يل٠ ٠وم،قاا عءءهة
لء٠ءس« ل

ا

ف
ي
اه

سجسوة«س .هسةهفسع لسلسوا«
ج-شع هت٠ءهأله «رعي لحتت٠معست قهعةعع قعءس
«اث، ٩«ا٠املااااملا«» سه«السةعههلق



«اهج ءةصمه يحء اا ىله-وسه هيسهمربسو
قس»ءو آل ءمءلهيلرسلسو عيءءلو ، ققو٠لمل رتلوو
ا««سوك-ءء.ء لنيءيس ٧سجهيلسيس آلتوص.
لهيلسةسه ا ٠للس،الل توسس؛سومجةق وت ءلمج هتءعق .هل «سمس قكسهتءرس ميءءءء-س هل
ثجةهسمع .وسةءء سوز ةقجسع عبسء ٠ قتع «لمح
جملج٠ .جورس ءلسهلس . ال -هنب و ٠قسقس،و ٠ج٢ا
يلوسج٠ءءتر «ةهم بسهوإل ءلمل هتر« هل-سو اء
.
.ةجموعل.«ةج.هبرس جهجةهةيتق»عةهق امسمل

عع،
ءإلس هتقو

عق

ععهقل يسرم هنب» جربل-هقهقء ٠يت،و سسالل
جقهغطت سمهقس . جهنمء» .سوسء هتيمسء «سوه، ال عرمو
تسو هرقا يت،«ءقئسس،لها صءءقهت معوهآل هسج،سهص

٠ءيتميتئملهب جعةط هسهت،لسسو يوق-ه عرسيس
ثر-قله ء،وةةهته ي،لءءةتئووطسو .سوو يموتءء ةا
قه-سسس ءهل،سوست« «هم ٧للسووإل الهل
«مهل رتءءءء،ةسوس ءءع٠سس عبق -ومهملء
..قمع عءوءسوم ثلسملهق ههرقكتءسههسها ع
٠قجءهقهومهت «وس سجتءء هسهد ،رسء،حس همسج هط
دهان-سح .«..وسقو عر-اا صء،لسء،سووهء-م ٠ج٠جءءءءلصس . مهستل سءله ججءووهروو . جء««ال ، (وو ءءث ان-هوس .حوم وتمه
ةقجس٠ريلسا ضسو يتسوجرءسسو الو-ي ةو
يم»ه ، ةعحو» .رره .مهربو ، . تلجء ع-سءءء عيء
اهريلوسسءعز جو حجءءجس ملى اله ققهرءويط ملس»

» يلجتس» قعز ٠قه٠هت،ري موك عنتما هتس-سق
مهلو-اه عءسسو هلء،سلجهه .ةع.سهبءسهم

بسعمغءمقصههقط ، قو سمل» « ،
»
قجمهمل الو ،إقم»س -تصسي هزنم» وولل

ي«ج هتنم-تسلف سوء،جءء-
يج» .«.رس كرءءءه ووسصص » هومو ةقج ووءءء
هعهس» مهل ءهعه« لا. قتهووسه هسصهل طس
«هبةقس كا ،
«هلهم »وج«جس اك «جهنتءء» جسسع ةعء٠ز ققل قهسققه
«هلجءء ال رال .مهعسو ولس» يوء٠وس رتك-مسج
ال
ءلءسلهنت ربجت-سق قجءجه حءثعيءق ، هل هحت«س

ل
م
ا

ل
م
ا

ع

ج

،»



هءئءجءل ي،ءءلصيخلئ قجسلويءقهسس،
روموا ةههوىل،مه روهتم، سو »سس ةهطءءيمءءق

»
قتا ءعل-سءسهق ال

جوةتةو ، » ««هجء ةيلو . ءءهتءا «مل-سج ع -ومه
ءمءلمم يعء يسءءءءء -به-هيجو لهنء،قةى ةءءوهقءيلح
ء،س» أملك ء،ءءث ءءلعءءهسءههصء ، ء«ءء«ء جلسق٣ قهجوعلل رءمءصس عس،ء.ءو ومامع ،ء،،.ءاءال -«هيللق«حصا سو سىل،و
« ع،سءهيلس«ها سوو ضاا ه»هال.٠ م٠ عءهتةت،إ هعء قةقك
ققءهبوجسرسب

ها« عءهمهل،ل «ءء، ا»ه.قتو سء«ريل ال
ممق ةققهة،ر ل

م
ل
ء

لتنيو
بلق ةلسالإل،مهإل ةو ء«،ل و ة ) ز .مقأل ءهل،،ل. قممقج

جسمهمهح سواه ةت؛ ء»عيبسء«

(( ، ل»ل«ءه» جسجسءهمتهل
جيجءسآل . » جينم ةتءوهتسيع ، ٠ءءقت« قتتءععلءلوو ، «وصء

ءا .هو مسء» ةتثومتسو ةتقءسسءءس ققل

يلاوعقغء٠ء) لق»، ءقهءويبلاجل ةتسل ا والع ،ءلسهس«سقلء، هسءل«مع» مقر

بءءء( ق ه جء،ووهبق(عاتو مهل مل ةتو ا،وءمةتيتبهالل،ال»«ءء «مل
ء،عقها،س عسيءءء ىالءوو «بل عءجسوو ع مةقس
قت٠وملكهماء« ، ةههرره٠ قت٠ لوق ل

ا

هلمع . قتعءءموو.مق، «للستللل-جعء ٠لهققئس (قرس قعءجوءس ةكلعءءءوه وح
قتهتمل٠س

) ءال قم-يبءءمهم قوي لسو هتس ههمهءهمهقهقمءل، ٠قوءيتعوءلهس رءجهةهتمه هر» ةل ٠جمقه
آئهلءق ء،س ءيبة ء-عل لتضالل علو . نس٠سءءهءءه
هتورء . همعو ةقوءءرع قو اسر ، وهبلا علبلهءهتهاقءقوتعه ل

ا ات-و ،هسه،سرسمع مسوقعقضهيلقح سرم
هبء،وتةإله ٠للسه١ ، وء،سقسا اقنءء -سز مي-وس
.(»إلء،

جةتيتس

. ، ه ك ايف.٠ و،و مل لء،٠،و ءارالسهب يوسواععجو «رهقلءء ، «عوئهلة ععال. ملء-لوه كوو
.ومه هلما سمل» ىلو سوالو ققهثلصهسءءه «هعلض»
ةلسوور-يةةنملعلسسووال ج جعءإلمه جءتضهم ةاءقءءمهههقء «روءء ل-يتو ، ل

آ

٠قس،و .مه ةقاهجس«ققي سهء عالس ، وهوو ءهتر« «سقءمسهتت٢ل يللم-يل

ءء

٠هترنت
٠ ) س٠ءلو ،طتتءوء،معس.كا قتع٠رق ء«ل رءءمحمعلسه

(ر،ق-ءحهابطق «مهءءءءء . هب ءلسال ةتم ةعصو٣ )» مل ك ثيل ءلحع ل
أ

إله،

ءكهتءء،قء ) و .لقدسامه، قوب
وهءول،س ء،ء« عا» . ل،

«هتم يةقهته ع٠سءساا ميءء» ول ةت«عهب تسءمه هللح

،» « ا،«»اااله ي٢مل ي»«لمل ٨«»هل،االيف



ا

«.«.لله رهجمءءومه ٧ميجهل مشو ه،إلء،سس م-جميوهت
» ء٢آل شقهقلص هتءوهرميتتسو-ءةت،

ع ،عءقه ر،ؤت
٠ءءة« ٠
سءل» قهقءس هتحجهبو ، ) يهلء-سر ت-سه
) جوقه،لعء٠ «ريل آءس« ء،ءءءلع،ءول ، (ال ققهصء،ءجءءهل.وهاس هتسوكسهتءءهس ةو يمهيءءقءءءيين ، )
«هيل رترسءءههتسه هلىتط ءووجر،ءهء،ةت يهل٠ .ليف جهل
ء،وءهتمه

يلسي سورو «سء ) هوءقج ه«»قءءه وءبء«ءء
عض اتن.ه»عءريءل ء»مم عل قةهقلصلسهت «هو يةتءوومتف،ءههبلء،ل علهبءء
ةتعءءسمل سرمحق ع،ءءءهتح ميربءو ٠ةقعءءهءءء،و»لءءسهقس نيلمه
يتسءلبسءوه ءءنت٠

ب
ن
ه

سلسءء ةيتسءهتءعا . ءمههف هءهلآليرس
جءل٠ءءسهس ٠هل ةجوق عءسءعسسص ملءء،« ترس .لل
قءلىو ييهءل« قةل،«لهههل ،سةتبقو

ع ) هقءل قتعيءء ةنيجس-سه. »وي«واع ٠-هصههوسقءءمل.، سسمل
م٠هلهيءمل «.همهم وق بل رال ،لء،سل،«ء،٨ لطءء٠ءهءسة»
ضء-وروج سل» ءئ،،قهق،٢مل سءىسه .ها .هوهةتو ع-هلل ، ال همسإ هضهلىلسب «-سءءء قتا
ء،سقهريسو سوءء-ميل قت،لويءهتإل ةو نيعهط
عص،ءسه بلج قهسرء .نا «لمس» تءءءقسر
ءلسسءاس هيتكلرسءلءعءملمعجهتف ةقءء

» قعص هلس-هءء
ه»سس سةو بر» وةته،ركهمهىلس ٠ةو اك سنت
ق،،و ةههسألق .هسةله «مه نة ق«ةق وس٠عل
ء،٠،قوججسو ةقهس هقسءه»ءلملد٠س٠ا

. مييء هتوس«ةقءلعب ةلهم ةق٠ جء،س سع،لرةق .يءءء ميهءهحمل«س
هبومةتعه ، رس، رءجءسءءوو ةتح ءيتستسك ، عء٠مهها جعء
بكتري قو ءهو٠جءءءق قهقسءءق ، آلقءءجتمه ملى .«يرللءءء قتا
ءء،لمتءحم ،ءوء،سةقم قتعءههءةءء،قس

ل
ا

،رسصمربسقءء ا
،لء،ءهمهسهمل قتهتسقسسهئل ءلملءعوءس قعءءبس مهمه

«هيلو عجءتط إهيأئثناتئبئ ك
ل ،

ل بو ٠ءءءءهسءسمةقرب .مق ، يرجه» . وص، يءرسوله ء«ه ٠ةقانمسورهءءقل، لجمله««عهيتهت٠ءهقه «.يوعرءءء «،ءمعهءسهق مع
صقء قو

ت
..ومحءءء» .ومه ، ل،

ء

يو،لءمهءءء»ي نتسء ميءء،سة

.سم
ةتءقوىلر،ءرا ةو ةه«هلو ، ووهتو،ق»ء.و محرء ةفلس ع

» ء،سهس« رت،لجيهقو وه-قلستم ةرق ةتىلمهه وتءهه« عةىء
عع،ء،-أل ءه،وء،،تهوس كض« ٠هع«ة س٠سسةس،ن

« ال « ٠

، هث»



٠ةق٨سم ءعهسق ووء ملثرهس٠ .««لجس قمع ةهم جهب.ي
عههسءءم ثهل ،رعه قوع هرسو حء٠عق لل ،سهح
هعءوجعسلغه -و-السو ةه٠عج٣ قوجةمءهرج
ءلجسه ءإلى قرءمههس،٠ قءء مثءء ،ءءجءسباء رسو
ض٠ريء ، همسج ق

ل
آ

.«.دهع هبعره ل
أ

.«ريل لقجكالءءقل

.ءارج هةقهسقهجهء ٠،ووسقسقهح » يعهءل» . رءءل
يا جالس دس-سملا ءءقعهوج «قء،س بل

ققرتل

« ،

ج،ووجسس يلرجرس قهق٠مع«س » جءلمسة رومع ععحهههق
فءءو،ل هننت« سووهمو ع لقاع يهءءء-هو «لاسال عيس
تيس داجس هطسب قهثسسهل جه٠ءس ةلطهجس ميس( ةقههلوءهسحم «يبهو مسجسمععلس رمتستو
هء،عللساا ةتس ع«،ءععع رازس-طس هيو علءء
ولءج بيل-قوس( مسيو-همع .هنقع« «ثبل
ةتعلء،سس«عم ، دحل ةتهسعره يت،س«عقوجةقلهمععس
ةءهموهيهسهسث ،رجقسةو سمل» سوو يسو»

» علجسء» ججه٠عم هتجس س-يلةهلسءيت
٠وتو،و ول ه،،و
سهسسعمل ه-و ةمح-سع،سقمجسهتول ، ي-سعتقهءطء « .

االماع اك قعحهرس جهوةقسس ةمج قههمى، سميل ععحو
عمج ةتو مءجسجسم تسبل «جوعقهللس قهجءعههجهل مهمققه
رتو ةاس،سإهىاتنمسلقم «موس-م ، هلو٣ هسهقظ
عجسس تقمع قس،ءسقمه ء٠رءهيل ...همهءء عءه»لس»سي
س-جسه-اا ةهم وتيء« حلت٠مهمع ، ايجةخقعقةه٠هليوةعح اهرء «ةجض -اح ...«يماع س.-يال ، مهليم-ره ، يئقء،ف قه٠مهسل« قهءسق
حءءقس ٠سسوهيلوعسسعه ٠مل ءلمم هسم قهاءهءق
جيه ملوسةر «هالوم-ل«قوج انبجا (»وءلءسها
«سجو ءلع.هسسلسيةويته ق ا ٠ -هتءءا عاقءس٠
،قسوسءهع ةتم ءء .أل «مر قهتسةسعقلح ، ةيه»
ه»هسهع ءيتةقق يوق، مسيه» ءءمه وءءه (يقت «هتريس «وو
رتت-عق هلهم ي-جس«وهي .«مهقوستو المء

) ةهعسسهل مليسءء صسلتمر،و ، ملجعهءطاي ةعلسرحعسله ، ««لمل ٠ءلقق همءءه هممح عل«سل -جسءءء ،

،. « ااامل»(ال. ٩امل ااملي»»املهلمل مل ال ا»،ا»»



٠

ةهسجعه له ٠عهوتة » .ءلم-هسةتء،صي ءمهطع
،ءءءقل لءهةس . ال عع،« سسهسهل سمل»جنءطو،لجج ،جةق،و اوهل مءهلوججسجمهس «قء-سهءء
هو ،قلق-مءعع
م٠يةلتنءعه هط يتيوكل ةايلنسس عء٠ وءء. ح٠هء»لوو ءيتسسسوس ومه ة«هءن«يس روجةتو
«ووس ء.قءإلمهحسهال . مله «هل ٠.تءههكحلجح الةهءءرتال
ةهس،ء«ءوو ٠هووهلظ يس ةت، ومءهلهقءه س«هتءوءءس .كت

رو«ق ءلى ص سءجسءس ت-عله-يرسم
رسو ) ململ مسرتء ..ةج-هجورء ةحملم-امل
.هاعسم ققءيتقملرسهت،ووجس ةو رجءيتعنيسعه ، سمههب
مضه سه-جع ملؤت صةت ، ) متمتء-وح »ورمل
ساس رسو -سوءر ج-هتء-وو ء«ءه«ة ٠
ةقري
-هلت ءءض ججر»علسلءر،رسهب هقبس (هءسعل
هء عءسقسجسقئ« ججرهلسءمهءو لالع موههيلرعهيوء،
عصءهسهر عربي ، سسءلله وسو-هءء سد
هق- يتهصسء ةر ميسعسجسرتسمع موج يعءسءعهلمل ء«ءسوس .قامس تسءء يسقءهث راء ي»جعءههله سقء هل» قات-سوسو ريجه س«ءسمهةقه اما
ينق .اطسو بءءيللط صسمهجسب -وبةسهت
.««هم «.هوس هه اع ةيتءءء،لجسه ةيقسسع سجءول
مههها اهلوه . هماوق «مل جه«٠سءس قهقءء٠هحةيم اوه مله -سول وع روميبمه يلسوم سول»
ةتبس ةل ،،سءمم ةتههص سءلرب،و سصهل
ءمسسء«، ،عو مورءء «وبمو «هل قهتءسوه (مم
جال ءيتوءمبلوهءسو ياع قهءسمرعههل هءعقمهط
صجءةسوهع « ،

.
سلسهعه ارسس قمع هومس «سمهع سي٠يوءنق ععءطح

تلبوق ههءةءمثرس محوههسهس ايو تهسا-هلجر» رس» . ققو يوس-م و ٨وةه٠ ٨ورتقرعو ، حء،سعمل ين٠هسءءهريمل جو ، يتعمس ررهو قءءء م٠ةمه

مءه ، » «ميل ، سءءة . قمع .ةتسو ووقج، رهسو ةل
»تجرسه عم هلل ء،ء،سهس«س عسو

آل
رءرمنت ربةو

.سز يبلو ال وء«ستسءت « ، ةتعست م٢ه لآو-هه
مالسل سهسب التو عممءه،،رء مىعء،س رهسهعهءءت

« « « ،»،



سييععم--

ص«كا ةتءسعسمه مسلءلسز ، «.برو
بوبم ع-ةسء ،
مهمحسقمةتجءمه -سهتهحسسهس ميسإل هب-يرهم
ق-و-تء هسوهءء ) ٠قوسس »«صسه هلهوجم
سء-سه رتءسءءو جهلهسء،يتءءءهط ءةلس،ءءتلص راما ميءه
قهءءومل ميم-يلروه حء ئ

ق
ت
ي

سول» ، مضثل ءله»ء،. ةهءلحهمع

«
لو
ه

ءء، اتس ءلمء «هء ل
ا .إل،ء( ة « علوكهت ،،» عل . سيالمهعءسكإ ءءقئر ءإلقمه سق» .اا كء .هءو لعءءءحج » ٦...،عهء،امه،(

ةلهم ميسال» ءو٠ .

-عء« ريهسه محءء هتجس قسةهءءمع ٠سهءءلع ،سسق( جءءثءجسوسسو؛ ، » -هتجر-هسمء
وس» ةتةه«وءءس له-هل «ع-سي( مءءء،ءطهال
روءيتيت٠ءءة ،يءءءق سءإلى هلمع »رص٠وقوع ، رال لسءقيهب ،

ةتءهتههل تقو ءرو« ، رء-ه عمسمء و-وهب ورموس
س٠س،ءنيل ، -لطملا ىلءء ٧جءءملو،د ط-رسيت
همسق ه سسهتءريل اتنلءه٠لو ا رهتهل .ت-سء قمه٠ءج
)سقل»ؤ ةع-مةتهالءو« جءتتويسس » يع،لهيلرمءإا ،

يتليبعألس يثءحسءهمسءءمهس رءءريوءه ، قسملةتءهل
س«-،الجس٠سسءعه ء،«سوءرءه ، «لر« ميسسهب« ةوجء،رهيلر،ءهءريتى ل

ا

-مهيءءه
ء،،سال ةقثو ، ققةسهيلة٠ةهحل ر٠هسع« ٠هتاتنيةمحقرتو ال
عةتجرهبت »قسوسءه إلجسشجوو ) مهعلس عسوءء
«مء-اا صسعل . ٠لءسق٠،ب عمسيس مهو-وقم-سه ملسمل» ةقحءء-لس قىكتءس جوالتوإله ، )
قارها ةيف .«موحل» همع-ةجء ال ٠قءءم يبءءالي
يمه الل٠ هبس تو

ق

مل-سب له ..

اههجوي مسءءجحسيل .يو جءل»ء، قعصءء ةه»هس تملس
حمسءإل ةيتلمكجة جسس ع

ج

جمههها ةهقءوءلمل حءءوامو٠م
حننيوء«ل ةءمهججرمءقلل٠ « ب -لو ةت٠ ضقءءحم ةيا جو»ا اهتيل) قعاءءءتءوه ، ةتو جججمحءءءق مهاسي
ةلةوج تبكس، مهل ةته ء،ومه ، سو-سلحو
ةتهتلر ةتوجةقعس،هس،و ةو يوارء ةوبل نءء-ج
يتءلججع،س رءمه جوةتو،٠ ، »اكل ةقوعم اهل وءءتسح
ءسءءع .هبعر ةعس آس -.هرقي ٠يرءقءعو «سمل»
هصثل» .يتويجء-هلعء قسس سو ٨مءه ،اع مءسءطهم

،»« ««««(املاد» هاال»هل«الهلهههملي»»ال»مل



ةءمسسهليل مسو ٥سجسسسءج عءج «ومس-ل
محيىرق ، قته مو ء»مماقع هلرى آئب سقه رهنت. إل مل اتقءهسه
ا
هق . وو ) وءء

٠ لكو

» عهتههرةمهلل ةوهمجةلئهال هتوق مهنو٠ثلع ««هه عقتءء

جتانو ،
صسء، ) «وس. مه عءق«قهت وك مجورءل هسل ةينم
صءلوةتسس. عءسلم ءمهء،حهق رس٥جس ي٠قوقهحهص (سق
مهتويب وال ججقوةه٠و صءءءج»ءقس عا رسو ءل«
..مهل ، موءصسا« -مه الي، عو ٨سس هبءلنع
. مسقتسءءء اهسو (اتنلسمق ات رلءءسةه. ، ةتس«ورءوا٠يقل ةتو وججمهقس٠ س،سسأل ءلسهسقسظ

» »ءقهحل يملء-س عسي» سمسويمهسل « -««لهج
هقءءء-و رض ) «عء وسجءبلسهط مس-حم الح
نهل ،كق قسء ةابسءهءع ، هسال رءهءءسو
س «س»قس ه،سهتةق هم-جس ءءءورسء مانمءءءءعء ،
ع،راس جو .إ-هيل «تسل سآئس«ءءس ررءط قميءء سءء
. وء،،،ءجنط ل،

ء

ومه «.بسسب ، ) هسلءء رءءء،سهيلو
ه-هباتع عهءءو » «.هج-هل ،لههسقهت،أ «ءيسمء
صكن ة،،بة» »٢سس ملقتممقه ،»سهل .«ءوجرسو يسءءم، ، «نسيت قءرىسهق ةئء ءل»ل هءعقهت
ةلقم « يتسء-ويه بول رسقققء،سءهء نسي ثهف« ع
قوتي ، ةهث،٠ءءيا قجءءة أهك «هلني-سل -.ساق» يع «ال
ةهجءء ٠٠عومهنتو،و «ال بقن -يجيس«عء (هوي
قه،اجمه ء،عرسةتئمهر رم٠، بصءءء جءيفجيبءس مسق
٠جصتسو اتس ه-عء» ةل ءعهل٠هةمومعءوسق ٠حءءوةوق
ةجق («.«سلسا ةهثىجم اهن،٠وهومل عهءهءسق ، دق، وام
بق صو-سو -ءو سءسعلرحهب تالو ةرومحعو،

يروسءء-هونتء . مص،عءء جو ةهتمس ، ،ءملرمهمسج وسمهيتمرل .وسهتبس-ول سههمع
عسوم هسجهءمهءمةت «و-جين هام» يهل» ) مه-هسوو تل.وءهجرءسء اقمسقسةظءهبءلءة ةسءسه ) ،

محس-و ءعحوهتسهلمه هسه حء ،هعلهبهتقه هلوقتس»
قهتءهمر -جهل يعءء يل«جس قو مءهملهةوهت»قزتط رعء
قجسرءس يهننس ءيهجههتءجسسءهس عممءهسءسءءق عءء
جار-او ء-رءءءءءء-ص. هعءو جس٠هلسهيلروةهحلامال . سءرسي ء،سلع ، »صآلله ) ة ، ع «



جوج هلرربمه وملصجر يءإلةق ءوهم !ويي ، -ما هبال
وت سهء يءه٠ سمو رممه سبءيتاقنت« قعح يعء مهلميرح
.-انيلكوس-ه ةت٠سسهمها قهس،هق
س ء،وهلهلسقسسهل يهاو ءضس وسسسةهع ةو
هامهس هماهم اهل رهبل ٠ءهسءء -لك-سسح
ءمسيص ٠ةتهلوقهقم .«.«لهتستل تهعهلهعهعهعل ههج ، وهل
» ء،س٠هيلسهسال ةههسسسرس يء-اتمت (هه
صجوه ء«سءه « ،
قط ءسة« لتطءمءعسءءمهءج ةت،سم-لجالتقل-سمو هليسص ه،

ت
ة

ء«سسقو ، سو قمء»ا نك صورءءل ٠نحاا اتتهس٢ي رتس،س مق، ءمهوه
ةع مسقت .هالو ء،عهس عو قء مهعسو مترسجهلو
(اه » جرعيو روثل هععه ، وءءء«ةق .اك، ه،اك،.«سقمه«سسقمه قين٠هيتترحتقئس ة،لمو ه-ملء سقو يسوس، دقعيس هعه، سسسلل» تعض-س
ةقءلوةهطصورع ميس-سو ةتجوءءس ، ل

م
ة

قيءعءسمي
هرج ىلءءقلىفو جسءء-سجبقثل .مهتا جهوملةسهل
ةههمعمهت تو

ي-لة ي
ي

ل
له
ا

حعهقهب ستوءيتسو عهج
كم قو ٠هققاهسو قه،.ءء،س ، مله ةع-سملءء وما»
تقو ، ةقو .يسه .ءمه ققنتوةلطءو٣ ، ري٠طءهتديفسا وه»
ع،سسح صههءكءطمع «يعيس ..وهلو »ءو مهيلع-صم

ةه «قول ةتح ٠«هخلهيل ع
ي

قتع حتيمه اجسبل ،اا
-ةر»« مجعمل» ل

ءا

ء«سه .مهلها «يلتق
«هل مهل ريمءساس قجعقهت عءهيسق جهتموةه٠ميلسانئ ع

ء

ءسسسمح ،قءقءسههت ققءسهءءح هلء «.قلت
«.لمو ةقحبسوو،لسرس، .هلسوز لقع سنيسءس
«هبس ججيسمه لقي ،رتءيتهئلة ةجمسةهلرسو .سجءء
«رهست -وات بء ٠تءسءجه ةهم .«وستم ةمه
ثوت ةايم مهء «و-هرسو ملعيس ققبسءعهم،دمم
قكون( ، قهطيءسسها ةق٠ رتسه سسقه هآلهمع )
جوة ةتو جإلء،س ءءقهءنيهق م

و ئست ) مهل هجيسهتر
إيهنلنبثيينإنلقث أكن «مل محعءوءلو ةقمهلء»ءس قو
. مق٠ امس ةاهد .هل «

هه

ةقيتع ي-سه م
ت
ي

ل،
ه

(الس لنمسوء،سجةق سو( ميسقت ققهسوهسسجءهل
هق٠جث« عمسءءء-ه هعسه تله ر جولو ، آل

األ، ٢٨مل»اهمل»«،» ا»»هل»ال»ااملا»»امل»مل



و ع
«مل هه-هب . عضو هت قهسسه ، سلتءءوءل ةيال «هيل
» «هلقعء» مسءمهعمع ، يمجعء ٠ءهسهع ر٠عم
قوجق ءءهتقل« كطسجسسهم ققنتمهءسعءثج ع
ةتةهب،رسمع حوم آقومحوس ٥تء٦ل مهتي . جمهتءءهعجمهلط٠ كطصمه سء-ه ةت،سجوو آتض ا جرهوالكهعءه ،-يليل-سز ٠ءسجقه اتن،هتلول هنكتعقر عء،بقو «-هطءء رت٠سهو« رهس«ءهح
بص ةقءهت،ءس « ،
اد مسقوقجههل ملسههق ض٠ةق «مهسلل هام قتةهعمهل
«وخ صسوققتمهبيءه درسو « ،
» هواو ٠وصوههلع هبوج و-سوءهاهج «ثسج »
ي . علعل » -نتمل ، يرج وق محوع-ء« ىفكو لس-. ، » -ع،٠قء،هل هحميجه « همسقا«مسقو هق« بل سعءعءءوءوس ةقمحءوقلجس رلسو عمج
ءمهرق جسة جهء،قه،لعبسج وهققجهلهه ربسب « ، سال
هلوه-س صجستسهءءله ، . قو«متي-س٨ومهل -ءءسهال وسو ، ٠ءءمل رلمه رموسة«٠و
.(«لسلل ميجو ب-لسةمهو ) ،سهمايسوقط «ههجو « ءء

-نهل » عهحاهمل ، ..له .سل-طا
ته-س «جلاعمل ، ثجسمه ةهوسس جهل ةعرق ) موو
. ا« هساه . ءء-سسع هق«،ول٠»« ججبل سالمهفيس متا هلجسو ملء عو هلو ءعلهقله سجو اهرمو ح
٠سةق مههءلعبسء، ء«ووءءءوس ره الء سءسعء،س
حهحل هملههسلهجس .ميسو ، ربهءقهله .هل مهنتهجتسههعلوو» ، موه-يتعلساك( ةتءءمءقجسسءسهق رو
٠هقلقمومع ءلقجءع« ومت موجه» متجسلوهع رج «مع»
سو المعم ،«جبسوساع ه،هعوةح هت«« ءلهلرءس سةهص
هجهو-ةقر -عامل ، ٠عل اهو «ووو» جه،ههع اربو
ةو -عقء،٠سههق يع ٠«ةق،و » مههق٠سهه ةههوحمءقس و-هه، هةصقعس٠و ملع رتاس ضججمءهت ،قجءةت
ءم ضءجهرعقهقلس جولوسسسةو .ةهم ) هليجو
» وللسهل ه-سبقو يمس-همس وءهتهيل
سسا ،
) و-سمه سسعة ةقحمو بل سءءقج ةتةعهسلعءج
ل ءسهبلتس

ق ع سال صو ء«للسهل ةتجسهسسرءء ،
« »ه ي«،



» هبلهسهبامل -«وسول سمل» وسه -هو «جاسساننلو أم»«ل تقنه٢يئنتتث» مث
٣ييسبل بس-اا ملء . قفجمع مب رسجو سه،س
ء٣هيك ( ٠رءه رورس يءةه. ،هءلهءلهيلهءءء،تعقع ) -وورمملتتأ ال «يرموا ةملء سمءء» «ةسلس ا، ققءءعقصءإلس. سهةق« علءهىلو ،عءهج ) ص مةقمم

يسو سوه،مه .ريجهتو .ويوسةل وو-ميسء سلى
» ٠يه« مهل ، ٠جومه« ، جء،هع بلى رقمل جسسءمه

يلال ههس٠و «مق

عجوو ةنيم {ججأت ٠ ك-نتف هليع نةثوتنمن
مكمه ناوريسو-سو ٠هتءءرسدققتو قهتءءرءلس هل
.قرس ملسجهه هسنط .لهسل جرج مه ثهملء،س
ءهسق نسجرميسووملس اتطءبل قليء قرس ةقمس
يجس مهيعسقو مييس رهق ل

م
ل
ء

ج»جرءه آتيإجإعن
«..وسةل رءه مه٠وهلههبل« قهقسوصملء يفءء،
همجهت (هو» مس-مهلا -عا ه٠عهس« ءءوسوهوو ءء-جسوكعء،قمه معهءلص ) «ملييمومه ، قرم «صرل «.هي ها اا٠ءلويةس« «ال لملء-ه رو سي٠س«مه ، جسءهةيمل ضءها-وء ، ) عيومحءل ةتيوملهيليلةسهب همتع-هقق ،

عءقسمه إلك مجعم-جييل مهلعل-سه ج
م
ت
أ

.رس
٠جءممتسو ةقروةقجرتطسموجسقهع لهق،٠ق ٠قجسو حعجس»
صوسه قتةبجقه،سهيلط ةت« ،علساقاو عوالمع
«.واع ،هسج رال اموج هه-وصرء» عضتف السو
قلعم هطرهلورج رسج جءءيصءءوس (س٠ء، «عمقل. روقو . «ينيه ، ملءء عءوتققة وك هال-لمل
ءلءسعقس »ولجربءور ٠و٠س اتلضالل جالس جيس هقحس
رء» «جء-لوق مجوسسهلح جءلةهتءةسه يقساجعسهص يلحنتءءءهه عربف هرءس»مل رجسء«سعا ،ءءع

» هيللالسويوك» س-«سور« رسسهه
صسهيلءلج ، سسعء س-ل «يهيل سوز ءء

» رسو» ءسو قو عل٠سعءءسءصهح نت،ءء،س تممه
.« سهلثءسقءءا يحههقسحل صوجقس ءوسو

ج-و( ؟سعسهميل وسجسسجوهة ، رءء،هسا«مرو جوربل رميل ألقكهةتو هسوكينتالاه-
اا«، .اسلاو» يال»هل»الىلا٢ملا»»اك .



هل ،سقسه سءهوهيت ههسطةتلنت ،ج -اا عءءو مجسمتء ، ) هوساتنيءءجس حس٠وةسهلل س-هل، وك
،ةهم مه مسسههسسس ي-رح ءلية،عويس ثهتج٠رممةتهء ، ) مهء،سع .وهوو ةت٠ يء«ء،سمسم ءيتسش٥
هلو ، سو -وس ءربءط ءم« ،مهىلوهتس قهه،ثط ةو
اتنييتقس ةجم ءءهقصمه قتاجس،مه علو-يت ءووتءو
» سو» رو٠ومثل ، مينلءني لقم يءءةجعا ٦سهف
«عقاوو ،
رسهجس جةقمع «مء .وس٠قرع،٠ هق س٠ووم٦ل »علسوءلقاه ٠..ةتهضج سسا لصقو (عل ء،هلته
ميسءءمس ل

م
ل
ء

ءهرتءمتهءمهويس ٠عء« ةربمو يقو يمهلءل
جهسك ح قيمهمل سءءةت ءههءس،لحق ل

ا

قءسحل سءل« ، طءءع
أهو .ومه ، ء-قحس وتس قرنق ةل ٠ءيتاتئءهقلومه ةو ممك
هه-ء.،ءلءءءس عققسهه ل

ا

برهمل ء،سء،اهسةا، ياقء٦حءجةا حوسءةققل ، ععق، «رس-..هء-سعء،بءجر.
قجسوهيلرءس ل

ا

وقهسوهيلر،قسةهط نكقئال قورع صء٠يظ
هعقو ءءوةهل جء-ءىيس طءرسي ة ، ء«ل سوءلس
هءوضط «للهت عقو-هل يا، عءجعر،عه٠ه ، مقهتي
قم . ههء ق٠رنق ه،٠وسةجو »مهال عقويو وهةسم
عهرءءو سلو س

ق
ت

قتروء-ةروهقم . وب، .ةوقل رسظجص
جرج مه

ء

ل-سمءءء ق٠
ء-هلصة هءمهجج ةق» وي

عمج-سز جتءءه٥ .ةهم ء،سةم مه
ء

جعي ا،ا سقهت ،

س٠عءج-سهب ةهم-سه مهمومه سوو ، قه٠و،جهاتئ
هليمع ةههلعجءوووءيت عسو» -قءء-سق قهم )

» ألةتسه ، جوت هالع يسوس-هق هحهتس ، هلهم
ضءمه ،

سسءسهل . مهسل يو يسو-هس عرها.مهلوح »،س٠سمهال مةقس ميقر» مس-مء وج
قجعحمهمورم ءق»ل«سسوج مومةساا ٠عل ييي-وتال
عءج عملجةوقهضمجلوتومسو ر-ومحو ةهمومه وس»
ء،هباا ءيتيسءصس اقعةهحل حرسمم قتء،سوههسوعهتءجه

هبهةتعو»سجسحم .هل ةتءرلس .لوهل» « ،

بعر هرههيليءصمهءسس ، جاه ..هيلو-سلتس ةل
راووءءءء،صمج ولقها ،جهجسإلجوو «قوجهههءع ءة،ل الس
نسوكسضهسره دل -مهسال عسل-وح عمج

اقري « « ءع،



،

عاه-- ا

ع٠هسم- ء،سق ) ،ء،سجبل
همسهلو ، امجنم ةق،،هب ء،امس سقهلءءءقه . جس٠سهتوسسء،س(اتالتممرو علجججاييلمصيقمه
هه «لق ) « مم٠ثمه، ٠ لمىقه ة-ةقملس» رءموهة«ج ء،ءمهصمه
ى-رسع ال مءءة-كط ، جهل سو» . حلى قهتء«سسز

٠ ا ٠ «جره مءءءهجسص٣هلعق ققهلوء،هتع٣ جوج-ءال
يف ل

ي
ت

تنيأنأهن»إ ينإإ ئثاثم نرةنثثب اههح
٦ مقع ا ) ك . ء«جمحهسص ل

ا . ممهءسربطعكنءع»وم «سجهي-سيس هوتام ...«-مو
هقوصق. ضق-و جينوء،صل، جسءةتجوعربه
ققعع٠ةع ةت٠ ههمق،وري

ع ٠ ع مثل قه،رتهصجسءلوهتس
. .«ودع -الم سىال ،ساع«ج .. ) ةوسقاسرسو» ةمل ماتءسل

، عميءءقل
.

به

. سء ويسسءه ، و . ) ، . ل
ا

ةإل، هااملااامل«امل،همل سهه»ال»يالك



و-ي هجعجههس٠جسعللقه٠ع هينم ةهحنجسهءهس» صءو
ج-عي«سعر وسملهح اوسء عهسيا عم-ةهج
ج٠يوكسا ء٠سوسسسوال ج٠هرسهله ، ٠كوءوه هسبل
رةت٠حليمع ةنه-معيس مصء بل ي-طوقسو ععلهمم
مقي ع-تفسا جصوهلسلوعمو عوجس
- يج، ال ققء،وهلهيلسلس «ست» .ج٠هلوجوسلسمه اكقهءوهت٣ ةجو ي٠تدمم« ء،هج، ج-سه صوءيتاتنييميزت موسوم «اهسو ) هلء جسوهيلس،جه قهقس
لتاس» لسهسإل .ةج-ته ه-سبءءليتوقههمهه
مههقءءم . سدس» .رسو ةي» رلمه يهلو عمس»
سعهعسههههمل قهبهب»(تلههلسهملسسل هعإ««سقهق
ققققهعهررعه ج-ه-ع ٠هلوملسرةس م-سياقهلهإيبنن١ . جعهسوظ ع-سلء ةمح هسوسقسملمسقب ملههسهلةوةه جملجمور»سهب عءقق

ح ااا مل .

ع

الممت( )كمله

(الاقعال (ال ل
م
ل

ل
م
ا
ع (امل ل
م
ا ه ال ال « يب ه » )

٠

ه ما



سدل «هنام ٠ءسسعمج قى هوسسجعه هجسهق٠«
صرت هرسو ءوس قجسوعلهسس،«لو عتهسلمق
ورسو هلج مله «للج ومهربمع الس لتنيسس ء«سيءبه «ةق

«.هس-و قههءمءءء،سو ةج يي٠ميهمماىه يث هاور
..وت««ودل ،سسرينه رج ، ال رهسو«عءام سآلقمههةق همء٠سقتس ي،«ةت بءءء،لهسه ج

ل
ه
» رعي الس
س ٠جوسق م

ل
هء .لسءق ققحسرل حسدمءسطممس» هتعءءيت« ٠فهتةق

ي-ىلوسح ، .ىللع يوءمهل هئسجسعج علعس
٠جهيلهس ل

ا

يه-يسوس-هقهق هاسع مهستس

)مسجي م
ت
ة .قا «يعيس قتع/سوسم ، رء

ققه ، بل هلسء جوه-وقي هتوسللم ٠قنتتهبسوو
ههستنمسجر يتجءلسجقق

٠يلهالحع. ) «هلوهء ممو-عمم
جةوجسوهسهتسقهس دق« ء،سوههحملس٠س ءمةهثويمسقسهق

ءمضه جسسهقبه ، رميوع ينتوجمصسس .

عقتس «سج-هم مسسهميل «جسمءمع ، قء
مهم-بهنتمو جهو ، رس» هسوهو-ه « النط٠
ررءسسهصورجس.جرس«اص ووسم-مها وموس ،آلجمحسس( جم »حسس عم»
ههنتعه يتيجره ملءهوعب (هلمحو جس،سس،و ل

ا

مس»
ةتهمع رتلل» مهسسسسعح مالكل محسءمء قعءو٣ هيل( ) قههموسلم هتعول جء-و ءوض تلللءوو
رص«صقل قص٠ءيتمحر« رقللسقهتءسسمرم -هوه
ج٠قهقهسرمرس ةعسو ،) عهتههء،ل» ،مءءهلعسقسهيل يتلوجمه «اتئم-قمي، عسولهس سترعههملمع ميسقت
جسو ءسجيءءء،ي صجههسعءءج »جحءهه جيىة
اتنيوهل ءءسوسقهطتسقه٠ ةقاتمسوس هيسا-مس(ءسق قسهبقسجعسهح مسصءحءع ، ءء«عسه ل

ث
م

مه(هل سلسو سبو هق-و ) .وهلو الس» القت
جءمهويءيلهل يفلا قتءقوء،جروررس٠هسوسسهسز رره
تهس» آل٠ءسهقوهه سحتتفعتءهصمه . «هباي سئجسكل
قجرملهيلسطجمح ج٠قصمهل٠ ، «سلم جو

ة

رحنقسس

ميسعجمعس س، «اس محو«س اه ءمض سه٠جمسب ال ةلهله محء،مو لتمءءسوعلرسوهسوءءصءو
ع-هسه رقتسم عل، لعقهم سيبكس،سء«ءل

،٠ ها٢ملهامل٦قه» الهه»الملااالمل



اا-عا

يعس .مقس ، يو-عب عطاقج-سه-و عققههمح-ةءءءمع هتنم-ووساي الج يتءءسوق»ملامل
مه «عسلء لابق-سو ةو ي«جهءمءعه، -هل
٠عقسجرللس عءوقس،قوسءم و-سيت ، هلبنق هسه
موهم«س،وءبل ععق»، يسوك-عو ةهم م-لس
هت«»ا يواهس عيتءقسعا ج-مهساء-ةم

مم» ء،ه،ه ٠علجربث ،
هلعج سسقيت ةنء ،قحنتويةق،ءءس صال متءءهلقوقهن رج
،قهم ء-عبس «قعك،لوح ولس» ءءووءهء لورت يجعع
دصءموهق تلو تمهس» ،ردإيينعىنهوهب يسوس
مهء-لهسو م٠سقءتفس ةتيسسسعل يميم مسج
مثل «علو ءءعء، و«و «.هيلمع يال-لم

ء،س٠مهمح ) ييهي- سهعلسلو- « هل
مهس ال-و ةتءقججمسس رق-همس( هسسءقمههط
/تنموات ،سبهيلساس،ةس٠ ءيتصهق رجةههه بصا عسةل ٠وس»«سلةتا ، لتسءسا٠مل ال عوء-رهسا
وك ، -هعك ال «...يمجعالا .«يلم-س قصةت مسسله
) سهله جصسوققت ربسو -اص٠ «نفقي» ٠س،و ير،ءحالربث سيوم-ي جس-هء ءله » ج-هسبه»
هتلوم ٥ع٦ل ءءسعنتءمل يم ةتجوهس ءهءءهس«سه مةت
.وريلوف ةليم ء-مه قوس . هلس» (هسءله ج٠عو ، بقء ج-صو ع،هينهء،ة رسءمرمحوءهعطجوست ، ي-سمء .سقوق ءء٠سجي يسوسءةاوهل» ءعسقوهتسهقءءءته ءه٠، جس-سيقت «يج٠ .مهس «وجء» آل س«س،ءءه ررم جم-ظرض
هضوحء» «عء رنقةت ءلو«؛هص هقق سقلسلةهءرا مو

ققرءءءءقل
،

«وم اكمو المل ي»هبرج نيه . ءهتجسويس «ررس،رج«نيلسه سءههب ععق،،،ا قت-ءمهةءس ت-ه
هل٠هل «رسءء صو و«هلس«ءدنت٠نقس. قصةت
ئههثثتتنارينيإلرمتإثثه ثرتثعيأل «لل
هل-ال سو . مل ظ سقءءء اهو بلقك ) ح .اله (ج وتوبوم رج (يتي-سسمحه حء ء،عنطقهبق »
«قهقتسه ةهم »سءءسق قهءنسءءمهسوو هب-يت رم ،
ال قء«قى ع-هعسإ جسهه هواءس. »يقس ٦امل « » ،٥،



جموعل «.وو ال-لعس ءهو دربه ءهع٦؛ اجروه(
آجوسس« ملء جمهمحههق دل سين-للج
«هل-لهما

ظ
ل
ه ، ٠ءد،و ، عءو،و، ق-سهلسها ثهل ج-سو
ةتحجمه ٠ءيتاتئهءهءمهي سلو ،يسلجمتسميلةسمع ر٠سع
سو كطحمل قو ٠ةر،سوم قتههط ، ل

ا

.«حولقو اتنساهىهء .يالس، مهل-يوج وهوج» طاحهرهصو هههصسهسهت ةا ٠مهوم ، -فلتا
ةسالس قتقعرلسسو٠ جس»اتس ةقسه «مصةتو ٠

هقهرا ،يؤعحنتسععو يسهء عسو ) تة«عهليعو-ه ءمعحم٢مل جعءهساه قق٠ جو-سء هسملتملوة
٠مزس«سةج ، رض «اهب» هل» بل-لمق هحهسهه
.جهل-سجيعله ةق-هيل ) «مهمع حء،عجسق
ة-وهل-س هقمتتويسثلءس،عسق وت .علاك
صلسعسه٠ سو .عمس ةعمج يج«جسص .ءيس
ةتءماريلسسإل ةل ه،سف« ههسه جواعج٠عق ...«
«هسوس يلسهل لا ا عع.. هلو .ييم قتجس٠س-سسوم قعهيل ومه عءمح ملء ءءرمءاسءال طوسو
مقسسعحسيلسء» قلىل٠ييلرملج يزتنه،و . سالل
هء-مع قج-و«سقست مهقوسو-م
صةتتسس هلظءءوس و-عهههسه، ٨ص،و اهمجعم
«سه،قهترسو شرج دقح ع٠ةق . يجو٠ا جماهئععيهمج
ثء،ءت ج٠سءه ٥جس،«ء سوو هلع« ٠ءءنتف-رمم،قوه،ميهال

.. هم-هللا ةج-مسء ميتي . ستءقءصيترو جاءمستعنتما -جهل-وسورو طءقلق
ج-لل-بللالا رتءء-سمه ءص رسه»س
هطس،س سجه-هورو جسهسه جءعوررههئلمهيت-سه ةقحسدممسو هريصقتو ) .وسقو
«ءوجل وسو ملم » لجينم» مسسوهقس،ته مسو
جارج هني-سمه ٠آلسو صقه٠ طسهسوإل،
و-سمه ج-هلء-جل لق٠ ةلهسءم-نب-هس ، سوو ب

ر «قلطم ةظع-يس-سمه»
عهققسه الض ) قهممههب ققسةتسقه اهتوح-ر
عملس «.ولم»ق-هال، س، ءل،»صو-سمه سوو-و رءسعهتني جوه ك سقو
،.ول٢ ٠مل٦امل»ه املال»»الالهاسملك



( رك
هلو سم-هيرع ،سى .«هلس ٠وعءحسم وهء
مع-هيل هلو قنيس،ص «عسع.متب«مع لعل م-ويس
همسقل ،قسجعسض له

م ، جعءعءمع رءل جوعثسم
ةتةههءءور ح

ق
ة

٠ء،جمهل« «سوروا عجسلهع سوز مه
ءيسجا هوه ههء ء،اهس لجسل قسس عموء» ععه
ء-وهليل رسق ق

ل
هرهس-سوه ه،سمهس

هلسوهيلسولسحهس .مهسلل رص» وءثهءم
.سق قةهقعو ، عس٠س هلهم رجهل «جوهللسموءءءءءسو

يتلطع عملسء،وهتمىفسا علسلء مطءسهسسسسه قتووم
دسو هلعرس -سز ع-و.مع -هل، ، ووه
ععهح » جرس٠ ،قءص ررق صهت٠،سوسخ قهععسرهل
،هسءسسيةةهطهع سمقة . هههء«جث .عصمجءط جسةت»هلاي هلوقت ، ««رورع» -عرسم رهسءءعميءين هاوقس بو ج-ملساا -هه ةق-سسع
وهقسقسهل ،عهميسةممه يمل تينع ثء،م اهمه علوم
عصسهعا مههققع روسو {ةوه ٠ امل ةمهلاو .رسو هبهءل٠ سءقس ربه ل

ا

ءءحقهل ةق-هيلوس-هيل
هقهق-وو صجهلمس،هةوسهسقسل قهم ريهعهميمع وو
ع-هيلو-يورمو ج هب.سمي. علججملمسعسممه
جسوهل ٠يمهعهو قء«هه عءسهتءج وس-سو ع يه
ةقج جل-رسع ثججسءعءيت ةهم ةتئليتهف
وا«هيلرءيلح وتوس طوهرمربعس «هلسرل
إقعهم نك ججعس،و عهسهق ل

ا

«ريل حو يبييسلطم ، مسال
.بهلسو «تبه عيسس (سووهم ء-هس ور يس
همهو قمنم .هاك-سسا سلسو سوو قو

عسهحقتسة رسوقسهب هههههتءوو ةجهل مع)قعحه رح
مهستس .ج -سمو-و «اتوص جينهعاههطقتتطج ةقسجيهسو بسحب ربو ل،

م

ع«٣عإل ، ج-ه
جس٠سعج لاسءيت ةق هء،سهوهص هربج ال ٠ةهء.يتوةو
رت-هيل «هلجس» قو .عو سوق آ«سسته هقج
جسوس،اسةمهتتس ميهتو «عسلظسميحتءت سسع» هموووملتاهمل ا ريمل ع»س»هع ، ،كطه «.هضوستال سعوهح ق٠سلط ءله ٠ةتعرسق
-انق( ينولتق هليل ققحمل-هجويوء ينء، صوءيت ، )ائههسسال جملةهخمسسبصعو .ةجم عرالريلهسلسسيهه

« امل ع هل ا ، » اث



ربهي«س «هيل ربمل «ختىلق حءقههصقهلءهههع ) يسجمسا قجههلهيهوعجو آلطام ه»عاس بسه٣ . ، وسهةتل
٠ءوهل هامتيعء آروسه اق يعمع ال رءملص
ملسي ال هل-سال قةتنتجةسس دق، وءمههتووءعسيس
ص-هعمق هرسو رورسإلق ال رمهرءلامتط -هلالل
.هسوهو-ملسيب .ءءقل محسءقو ةهءنيسمس «هوت هار
مه-مهسو ع،وبل ةتسو ء»سوهيلسقوههجص )
ووغ هلها قو ي«يتمعلءلص «هلق قهققوقهسلس

ال
يم رةءذسسهل .هينه ال هملمههسهو وتوسء-مع .عرق . ص هةتص هءءةءله هلجسب رسجوءق٠ ملويو-م .جيقق ««ميي همةتء،هافهمل
ءءثه تلءءك« ج-ءقعيعءج ثيءيتسيسةءءءهه )
هيسيت ج-ءبق٠سسهس إتهم ققء،روعلسءى
هعبس -الو ءلهت،هل ملء اءءسوهيل.سهق ) ال
يءلمحسعمه جين.يء،-سع ةيمع هصجسسقمءءرس
روبج يهيس«ءجسءسسءس مس-ج لط، تقء
جسل ع،قجقسءءءو، قويه«ظ ةسءلسيي .ملع-ع
ضاتموق ما ،يفسا هلو-مجهو يسو-سمه-سريمسوهءسءة .قوعيسءء سمل .هيلو نووو
يه،يجمع ،جسقو جسوسهتءوءعسجس ، ي-عسل امه
» هل «ي-هسه-ململو ءءهقسس ههسء»سهح

ءءوقلمل ءءءوو .رتقئ »
ؤقو٣ سوز ا -بهيل تسيس يعي {.هلجس» الجس،س
موس-س ءءعءءجوو ثج ٠ءل«ءو ج ةمء رلعجل
يتجسوريلهءوءلس لهعحهس . ةهم عهته مسقتععرءهه ك وء»رءءرق صءهتء،سع يسوس» هل-ث
قهءةسةه٠ ء-وو ، ءلع هحسمهلمج» م«رسنى ةتمع
رههت «ةمقل «ق-سوس.هيلو ، لجسال ميسو رء».
سي- مسو هلو ، ال ««جر ةتةهق«ج تالومع ءوس ة«ء
ضاقو «وض «مومسل-ه رلمه همسرو سملسووءس
ءعهسسي ،رمههجءلسهسقعقه. مثل ققا٠قه سال (.وو
م-لط -.تمسو-رممل «لساف وءصةف٠ مهمه يقتريل
ءء-عاج-و ءمحعوهو سقسجكل ٠اعهتةت رءءالرورمل مه-سسهسسس وكو ه٠قلر.ي ع-لتسم
ملس ولسءء عاتوسلسطقهك ، (قا ةقهسو (سلضقهءسقتءهم

،» رااامل٦ال»ه ٨««هه»ال».««(«الال



- - ل-عا

هوي ءهس ووء هقق-هعضي ههبال رت-ريهس
هءء-سولءءءلهق اتولو رنيل سه-ولو -ءوج عجس
هلعهلمصج ةءلحسعه ، تسمل حجرتس ملسل (هلقو«ةت تومله
ضهح مهل-متتو ،يسععقمهستسع ميقتمهه سمي
» موه انءلءءسءءءس ولو قلءلو هترس زءسءهتء موس

ءءهمه ق،ءعلءووه -ةق ، .

يموك يل-عالت موء كمهت-هعم بلو سو قتهه٠هه

ريهس (لء ج-لتاق .ةتحء-رمء صءءهلءووو
.رهج جضءء-قثءوسءه قه-ربله (قنء رءمل ةجمهلقتءء هبجو رةتسقص ءسةو ، در» ييل -،عسهت
ةاه. ،قججءلس يسلء يعي «مل .ج-الاهةت٠وهريلسلسعهعه هلءعءساا ٨قهقعهه « وهقء«جث ه-اسجرهعمءس .هيل عالق وسورسههترسهسجس
مهن«س . عهسطهت .. هسه ةتء،عر «هنبءء» «ورتيي-سل-ينسصءعسطه سمه-م ،وتةق ةتءءهس
هلج
ح ال ةو ««سجه قبينو٠قرمل٠هو «مرسء،هوو ميومه
) يسق٠يسه الورو ق٠م مهرما ري-هلس» وكميسو جسوسةقسه مسقمتت عيءوو جوه» سميءء-ج
عكك٠ع ربلج«وس« رصمل ءء-ءيقء» رسجهسه،«حنقه ،
شرج روءمه يسة ، مس.قوسلل -«روهتم-و
رصةسوسو ج-قءءسب ) جس٠سآلس جربءمع« قء
الوا ةتووءجسسه-سقلنتبتتسه «مس، هلق
وسا جرءءقهت ءسقج عننته قتع «.رسجي «اهمع
٠ءعءها م-سا -لموء ، ) هقءء لءلحءءلمل ١اع
«جوتو متءل جعء ءسضمسسس ه-وق هلىق
يجسوريل هاما قق»سجريقل مسجو ) ع»سءحهح الةقه
ععقا٠ يججسجرءته م-وم ءمسلوجسقزت وعسسسو
جء٠وملعلنسسجس ةيءءسصسالا وءق«-اا ر-سو «٠مسسسةقهمل هنب-رجه -ءقهت
روءةة ج-مهنتءت ةعلء،ستسه قطجء، رمعلو
ءمس ءللوءلج عقي مقرء رء.و٠هلو ءءمهسمع عس،رس،و
مهءقوءيس «رمع ةتو ءلقظجسز ق-جسبة٠ىلءل ، ) هيت،وجمع
.با -وز ٠قس.قق هيلوء .مع كوةس ٠ر٠هسمسحت وهل «ة-عرسال جسسءءء،ع يث هب٠
علجسلسسس وع» يلءء /سمهيء-للهء قو مالسل

« ل
م
ا ا هل . ٢ ي ع



الورو يءقهجسقو ، ول جعهمه ةء سا .وسه هلمييي «عل
ال سلسو .ريل .وويو-هلو ء«ءهجسةق٠ مقء قتاءق
،مسء« قةهقيتصس سم-همليفوهع«« ع٠قهغقسقجقمي ،
هقوس وك -ولال ،٠ق«ةريلسجاظ نيها قروةهضمهل رس
.رء-ل سعوءعبمع هلمجي ٠وسةت( يهو ءءةوة «.السراله ، س( ءء»هس «سء قحو ،قةهةس، ، سعحثل
ميلقالل الا .. .وجوجلا هل-ه وهل قرم جمهسساتط،ةتو .قعهعه٣ ٠همل٠وفقس،و يمهه ي٠ةق،وعمم .هو سلو «ملاه «هيه ، .هل-هلأس(هل ملء
ع-و «ءلهنق رءتءعو رهبءءء ةجهلو ملقلتن،سممل .بهيسهطي «جيه «ءعسجس سلتمرهلو عم «-سوو
قققلص هعسوو عء٠يت ، ) وه -يلوصو-و
قجج .لعل-سهقحسربال ، هلجسل . تمهم علهلسو ا ح»وء« اهرقيو سالو-و ، ععال، ووسلعهله
قهعوهسه ٠قهمس- ٠ءءقه رموش قةتسقلس رءء»
» ميي-ه عء»مه ل،

ته
أ

رق٠كسةا .مسوو ، جعهعنقه
ينسو صلهس م

ي

سبسع ست،س-هتجقق » همواق سمق«جسسسس عسل همءءسرومل ، ) ةلهمل ح
م
ة ع،جوعس «ه-سوء، عق٠ .انعقومل-عور .. .«ينول عسسهل

ثوسسمه همس-ه«سوو ع سربءسو راي
ءقمءع
وه- حمهقهق ههسهلحءق ء،سوصسصوعه ،٠قللرععىبل« -هل جءءسق مه

ء
جبكو يهب العجت ةقءهتسهر

ع
ت
ق

«أهرجقل ، ع٦ل ةحل٠سمه ةيل وسوةهمهءمسو ، (الظ
ة،قتجسرءء، عهلميمعهعإم (هلمع مههيقهفسمهبعسم هع-هسعس، .يتو ٠يعتط ) لتنءس،ء« !جهبي
ص-سو عع٦ل هاو ٠ءل٥وس ةتقههجسقععه هطب
جسصهتع ) ، حع.٠ ،آلعءج يسج سجرسهتةقرسعءسه سوء-مثل .هسوس سبه ثكم
لهوصهح ملسة« قةمم ثجسه،س سء، رح» عقيء
آة٠هق -يهمهمتط واء » ةقجسالو ، «عسعس ةلمحوققح ل

»
ء

ققههققهال ونء ةلق-ثله حء قو ،عل٠همع عهحها
هتسسم علسومح يسقل .. اسج،و ق٠جعبمح ءسسههملعو رجء،هجوسسط هل-ه هوه سسه ع ٠

هلجعل ي-هرهقو يوةرقه هلثمي رمعي-ها. «،ء مقلع» ا«لهههالهل٩لااملك



هسوججههءلهع جهضءج ، هعءلوةهءحل،عنل ، اتعسععملهقه ءء-نل-لطسا، ، .مهلوق ٠ةتههس هسال ةماإكس عسسح هثسجس هلو ، «عمقل موه ج«صسل
. ميمر رج س»٠هيلمر يث قهججيمعوس «سهء-هيل يهع»ىلس يوهء بوء، هلسرت ة-مهساا٠
.هلجسو «سهلهع ال»مهيتب «هتطلس ةمس-ع ،
لعل رلميهاهقمتس هل-مهلوكقوج «هل«، ععرعر
سثوس» ووم جهقهءمهل جسو-وسس وهليوءء
يت-ج روي-ءوس ةل ءم.سيين حعههوةهجس
يسيس مهلزثولتطء.ص ةلت لسو-سلح واع
، ملع هلس» مهقلنتعءهب ءوج س٥سهسخ ة-و ة٠لق. وقو»سه .عاقل «يفو جو ج-سو مههجو
اهسجاهو هلمء،ي وتءلةهيلساصسسهق ةس-هنت،
..هلعءء ا ) عسوس حقء قيوههيلسههقوسسء،سه عهءطهلمه

هسستمهسءهح هتس-ها ةتء،ريهيلوءءروهتسو هاق
» «هل صو-همء -م-ءيسضسو
٠جءءوسةو هاملس ةتهسمهسس ،
وس( ، ) عتتوقسة رس «لمجملو عءءل« .هربقهلجسن جسسه ء،-ءعوع ء،سقهص جوج.ح-هه قققهسو ةلهس .يس عومسم ،عءس سو-سلسييوه يي الليلسواه (دسيم
يمهعويل رتهسي جهئاسورهري ة-س-سه
برس-هلاك-هوجوه، سقو ، رهج»رهس» ساي هلمعهع «رور-هط-ج -تملح
يسجعل . ةملم ه٠قمهريلص٠ه «هلهالو .جوتو ويسوسووسةته سسو اك ٠هلءهتره عءطرسنق ع-جهته،ض
» نيها قهقس٠ .«ررس ءء٠ةهحبء ٠س«هت وبيو
معقحس .
«قهتسهتنتس قهج٠هرص ميسو جهو ورتوء/هيلرام ةتجوععه

تلوه .ربو ) قتع هتمالسو اك ربمل سججقهطممءس لقع
) هبو -لجستس .سل ، سءب( «هل رصقسو
هجهجعمه «مقربو رعو قهنت،ج قايسو ٠ء،سموقهحنتف
«ال همهلرريلساه لجسو قوقهط ،جءقةسجحوس نيهمل
ا٠اال اهنمهس«ج ، سهقجية تسسوه.««نيسرمو ءمليسته-ل ةيءءس ةو ووس

(امله »هه ،«)



س«سهعه ) عممهء«ت .ةلاتق بهنيينيمهنئي
قسهوياوسءت .محقا ٠سستتملهب سو «ومي ك.ريل
ي-سه ) كنءكىكق ةقهلجء،رءسسه ةتو٣هه»ءعسعجسب،ث ه،سهجةت،و ، روجةت،ريق -وق ، ءءهمعهق ضء-يرس( قءيس،ءلعسس ل

«
ل
ع

جءتزهاسجس
،جء،هطءلس قو

ت ل-سقء ، رق» هلسء إسب
مءم٠ووءمهي- مهرما سءجمه ءيوسءر،ءءلسهب سوم
ي-ءيس ، .صو «سو ،قهتسه يث «.ةمجسسوم و-هيتت . رجهت-همع هسهبسك وض
» ال-سههها ءوج «ء،رملهئلوعميسهت ، عضقه همومه
ج-هءسسسمع ،

قهنتسة ٠يتق -سو عع٠« ثقسقسول . ء،س««سعني ) ٠هلوهالصلاهق (مه «.حمس ملو٣رسه سقه .يسو-قعصجيس احج ء،ضهمه ث
إ

ء،س من ئإنئ هلج ) مثققعهلقمع الجره نويلل ككإناإب سقل ({نوكتي لتنءءه،سسسعع يء،عءج ، ، مهكولس ن
ح
ل
م

عي؛ و يف،و
ميب٠ «.متيسو ةقلم هوستء-و ا ع (عم ةتققعسووآعآعف ءلس

رح صصءه عممههت،سق ، ي-ءقهسقسه
٠مل٠وس، ققةهقر» «بيو جمهةت .مل جعي »إتنتةثنسي
جعج مةققوس رءوهتةج»مه اق٠ سعوكء،قق و

آ

إلع لقاو
سهه

ءء عسو» تءهءقسو ) ةقءقهتسظ ءفسكط سسو
.هلءء هتوك ئ ث

ن
إه

..تنأل نل
ا ق
و

ي
.هلسق ات و .وي كن أليبسسةيأل

، . . قسءي ج ر س،س المح .« ل
ا ك

.يقوسم آت٠مه ةهنتمله ةتمح عهعو٣ سوءء» ، ء،سسربنق ةقروءيب-نتهسرا ةقو ء٢سءقه ، .ا هييسجسهقوم ربه جعء .مهنبء» وور»ءاتمحهتمه ، ) رء« رض«اتا -لكسمءءءء» مهوتل-قني ٠«عسقععل ميءص
اامل٠ ةي-هسيه «سهلةس عهوتة ، »امل ؛اجإع؟
ةق-لقعم ، جم هيلعكوءءس .ة-س ةءء «رتم يئيب. ننبئننكث( ث

ؤ

وبين٠نةآم »إثةيتن
. . جس٠هيلرسس ٠ءل ، رال لو ج . . . همء٠هيلر»، ي-ععءقهققسممء-لقةميلسو ههبءس«
ميقو» عةتوعءءيءظ قلهتسةهجمل جعءءسهب ، ) صسم
هلمعو ععهلءءمعه يسلوء-ةعس ثهج ، جهلجءسسرةلن
وسحجسس ) سلمتءريثلو رءحهسجسقو قهءاإل نتتقق،و

»يةهها »٢ا٦امل»ه (امل ا«اهمل»املةل « ل
ج»»هه«ا



نيقق-

م-عق «س-لنك لجو الوق« مهععنيم
«لقط
دج. هملسو سانل هةهج« توس عع،سه
س-رجهل تمسقو ءءسودسه ،جس٠كسلهءلمل علوو
اتس٠هيلجأل «هيليسع ء،سه وء«ول ل

م
ة

قسوةههمجل

هلوهس ملن رول «هتقرو مهملحء قرسمهةق « ٠

صوهقحم ء«وسج٠سيتءءوسمعس -سلسءء
ةتيموهيل حطسو ، ههلس»لمع سو هتما «مسهءهيلةصيقه٠رء،ل

«رهس .آل-سول -مل «عم كئءوسوس قةتمعص-اه
لا،، .وومءء ج٠ء»رعهنب جصههص صا،، ر-هرعي
قاس ءوس ةقءء ملالس يو ، عربو . هلوءهوتل ء-نق({هس ميسول . لعس «هل ةتميل٠ ، ء،روقميمع عع.« ةتقهسوى
ملء هولعهاله «تتوجةلهل سو سء ٠ ععال، «وجه «قوعوو !.عوسي« ، ءءمل«ةت،و ، قهوهوس ءءعهن ةلهءوم
روج ،ءاءسوس .سءء .سقس،و، آلجسجسميمح هسلجيسيسةقعساتع مسال آقهق هققتوجلتنمس .«(وهس الهلءه
.هيلو-رء هلو متم ) ير» «يوهلهل-تسو هتسسسبءهس هميركت مي٠ذمل ستر هءءلسها
جسجررسسظسهيل رصةهم دااليهتجسدمم
ققءيتنسس جء-هسيس صءهتة هلهم رجو عتتورءجء«
ةتءمر»لهلينسس ل

ا

سسسسءسسس سوه ساوس

سوج ةءيسطتلع . ريعء-اهمس
«عجر ص-سيقت وسو عهعقسجسق امصسارءمل «ءوسو هلل س«سطهس ععا، مسء هعهرميلص
هر،س رقع ء،«س سلوسهلهه عءقط مةيءل نيقسرعة.اص٠ »و«».س تلهتقس .ررمو قجء،ق رم/نترامل
عصيه ءءعع جالسس هوس-لوويس ) حمعسجس عور
هلهظسهس ييءوعلر٠وءءءسههسقعقو آل،ه،ععومه هع.احمل
ومحهعز .رورسسمهلج « هق« عهلإممةلتس هل-صهءسهبيج، ريلهق-يتلتئس «لق .يبوو قتمسجءهسقسا.يلو «.ميء-هيل همسلعههل قتةهءنرس رهبل
قوج هل-قسهب ، ل

ا

ع٠هسعص ت،لعهمهحءى هتس
جءلءهةءءعح .«رمي ةجهل جهقعه ةتو .«هسبلم عميممهىت

ساسا .ةقامح لتني»ءهصجيقتعلنته واه مق-حلسءء وسئه
ةعس-س.«ام ة-هسه ، عء،وهعيلرعسةهن

ل
(الا هل « «ال،



» «ةههجومإل ست٠ج،ما ضسز مولس وق رءهل
وس «وءمصج يورتملس»
اوسسء،سههههعع جييهيلسمس ع
م
ت
ة
، وسه جسوكابهلاو ٠عسم . ي«سل»نتءءه يسو-مهم انيبلاوس .ركعت وموا «مهمه ، سهءسسميمحمل«وو
٠ةءماهيلحع ههسءس بل ققميهسرةحل » مع-سلم

ل محهل ملىقتسل «ةسلس رقسء هليسعمهب »ءو ه٠هعس
قققههمه،ورعءو لع» ،ء،ءءو هأملكه،سع إمهلمل هلءهسمعرص
عءرس».ءسسمهءه جء،وهلسضوسس قهريو بل

» كقهههال ج جعء مي-هلء متقهلهسه قعم
قعقو،« قحو ة٠،سلق و

«يسل-ط -.هقالمع ، قحسو٠رسسمحال ٠يتسو٠م
«هيل تعه س-هم قالهعوءعءةهسس ثل»ملهسث

لصهه.ءمع جال يبهيلستءعمل ) .سلوءء حقجوءل. ميس»
وسوسء-ةج-مس ء-ساه م-قه-و ءاوهال ءل٠روسالهف ، «ةقلع الس جهعبلء١سعءءسهم ،ج٠مهلء،ومحعه ٠سسجوثتته ةما مهء،ءقهعا
قيي«هيلسهرل ، ملء،ته ءلمم «وإ تله بل يمءقجث الهو
ءءقههبومم نتس ءل٠ق مجرو سءهم يبهوو هتس عاعرء

جعهميق« ميس-ءلمل ي-سيءءلمهأه« سو
رمعك ٠،امه موريء هتنت،جو»هلس أتئآيئ

جهع»جإلس ، ) .جعيبل عسقهق قنمجوسةقةل ، ل
ا

عهلرحتطيع «جهنت -مهت-طق ،اع
هيس وك ةجع-و عم-مها ةتءمهلمعس جةقهسمع
ءيفرهسوهس «اهرقهقت ء،عقهس صو جوري ، سجءت
سجوثءقءل امهججسمهقم « يهمركسهتءهسسجربل جو،لين
قمءمهههء قههط » مح٠ءلوع هل» قققهههوج ، ) اينق مءلسس
عءه٣ مومه ٠يجعلومجوسصسس ص ء«وس
صل ل

ب
عةمحع٠ونيجتز ةتاهل «مهستس قءمةق الءع

) مضق دسء «سوو امهمهت ست٠هت ع-مهم
موريلسلهيتهل }ججةسه،بنيهق صبهس هيل٠
واع هلسهس عهسةهص معءءج ي-لصوم ١اا سيط٠ءو
وهل اطسو مسو قتبلى«قونس ،٠ يلسوو ورورلا
ء-ةهحنق ققءيلريلسعهلسوهس تقوسوسه-عوآل ل

م
را

ءسوءلبالعه هيسءمت هقق-لعو همه
«اا (٢ملااامل٦املول اامل(»»آملك ا»«هل»ال»



مومهلل
« « رامل ومسهوس ءإلىسص عسثلط

عهج علس نيج-رء يعجمةبمع ست-ه، تسوي

قه،ءظءءءلسء جوءحلل ميه-تس .«رو «سمله رريس،
ههءلتو، ةق-ميس-س {سملهء ٠،جءءوس هعقا٠ ثل٠
هل-ق ، تق» ءلس٠ عيفو لص»ه،عء تمجهءء . عءوس

م
ت
ة

ء«وةج سالج .لجءوي » همه،ءإل اوه تلعوله قعر٠وحسه ققجرتهي ءسءهسس تاجالع يعء٣ةيهق
ع٠جيسقمءمسمت ةمل-وسو ةء صهتقء،سو مهسو

) إثئثينائي قو متهاو ع-يب، ملم » اله
،اموسر ءلى عالت-هط دمر-ل ، ثلهوملسم مسقمء» ةءء تو

ق

.ويسه ،

هل-بهجعسهق عمليس-ص»جهب رضقهمع
ةيسور-ص» صووتو ، ي،هقتءس «قهققهت يج
متها مهرسا ٠عجسسمعهخقوسملس»٦،،
هيلعء س٠هت٠ءعل ةتىلءهء،قءعه ج-يع هعع.ق
٠مهوه،مع ء٠سس ث

و

الء «يسيجو هتلهبءمع ةقمع جققجتء

هوجه قحسو ةهث،وءمسجس العء» ءال ٠ةتجرهيلسهيلووه
عوق-ه ةاممس- عض سما-وو عصرء

ةتعهج ،

مسو عحو٠مج «هيليس» «هل ودمةتئسس رخز
.«ققح سوتا ييي-ل متجوههيلررسووهلس عهيتئ
سجج٠ةس» ،جلختسح سحءجمه ، ىلرء رسالعهعا ، .مهسال .ةرس»مه جسسسس مه/وهسو
اوج ، ملسي هلمه١ة ممنقضتق ةنتن-ي ب،سمهقوس موق
مهل-تو ملس

ميب.
٠عهيلءلوةهحل يجسء الوقءو

عءءو هءبءعم « ،
يمل هبلهسق،٠ قوس » مههق هلمع هبجي اميلسو
مسحو («نيئيسم تلوججه،قعلس،وكح «(.متحرص
مسق قترهئهت رءءق ثيرو اقجهجس ل

آ

جالس .مورو
تلج»ميس ء

ء را .كقح تالس ،»ءوس جصءلع ) اهلءءهس
٠رقهل-،ةتري همهس «ريل س،قمه سه-نجو رهت
جع-ه«هيل لق» ءءعسعسهم هومء-هق ، قسهلء٠
حعةععههبع قسسو حس٠ةت .عءههسع«جيس ، ٠ءهء«مه،هسجمءدميهة يتضحه ٠هيله وعةه٠ رسو هتلومع حم

« ٦امل « .مل ،ال،
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عو يو،لمل جصجعيل- قو ،٠رو قه ثجو«،لملق عط
وسقو هه-مء « .محوسهاعي قءنتوموس ل-وجيلهءس . ةتهتسل ةهم قو

ق

ووهجء٠همي هوقل قتءءوةو ، » رليام

ل
م
م
ر .«مء-مع ) .هتعس» ميس-س عكيهمع

ج ها« قتهس٠ وس،ءءءءره «رعءء ج٠قس،و قمعقوظع
،ةجالهتءفءسدمم ق-هل حء ، ءمهرءسءو .همهس
ةقرسء» سسءءسص ) يسو-لهء هإلوهولتء،
. اتقم اما قتو لهسو جس٠ر ) ةسفسءء ، وسجرسلا قسءقهحل ميس-هق ةت٠ «هامرم «سسهسجص
«ه«ث، جل-سريل م-سق ..ءيلمو عةت
قتء،رعلسه ،

٠لسمهسه٢مل يعي يملوع-وقول سم-سوم عمهلس

صوسءهسءءءممهرج ، ويل٥وقءمه «عروو ةل جقتعه ،
ء،سو ، تسو-لتوء ، ءء-سمخ ، و-وور )
ييس-سجسو يملس قتاوء-وسوس ، وج-هترقف
ررس رقعء قسججسق-ط ق-ةءءء صء-مهيو
«ربع ل

ا

اهللبءء-ها .ةتجصسهسسءلس رصعهب
يةقه جمهطووءعلمت -يقتء«٠سجاسمطءهميه
«سوو ٠جقتعءرسةت،و ع »ومهء،٢ ج٠ومسسء مسو
يتجهل-تقوي ، ملء ل

،إ
ل
ه

يب٣عهميسةسههههه ءىسةر/هورء
ءءسسسوو ) هيلمحءهتء،س جمه-لمء ص

ح

«.هيلمع
ةا ، بيه-مع وه« . ، ستيه ةهقه»«قت

، يتعءقي سيمء
شوبع-م» ملسا توسق حسس مسوقه -سز
.جو «هيلو هلجمه -هللء قءمهسوز «ءءءوتة « ،

سز روءصسسهقهيبو(، ميس-مقسلقوح
سسةءهس ةل هء.وقسةهن هقءء ةتنتوقهتءجمه سوسو
«عله قهتسو،لول «وس» مه ه«صقئس اطج٠وس ..لوهو
ملسلا عءءءرسه ..«هلصسو مي-ساي ٠ قوقكه
روسج ، رسةق ، وس٠وءء«ه .رب -سملء هتءمهءءو يء«ءلو
يسكوء، ةعم سلمءهل بل .عينم ءء،وو . » رءء«قئللمل
-مابل ةءلعءب ، بله بل» ةتاتعىرءءههت عوق-سجعله-سآل ةتسل سقلس، عةت ال يلء،»مههي ةهم حقو
«قح حء .ةعم سلرمم سعهبوس -صل (هتس ، ةجهم
ةق،هص قتهء،مه ، اويلء ةسء٠سجوربل ةقجسءة قهممه

و مل
ا ا هل . ، » «



يععسهه ،يوعلنيسعرهل «رواجتو ةلسهح قعهتسع
.مهرج-هس.وها ه-سا أل. هل كمه رتسلسسههة-صقنل، عققهلهلرسعقسعق ع-ه ل،

م
ا

حو .علقو جس٠سينم( ٠جسسز »

هه ميل جم-هسو ات«جوسلسمع هقهيفم فههلممع ٠

ه

هتجنل عو هل جةهسسقه٠ قلعسسمهس ج»ههلق ةهسرجهح .

يسه «كمط ٠قلجاههسهلحملسجلس

اهم-ه ةقرس ققو اليهست ، ال ملس مء« ةق» رهسو
-ءوسرق-قسرس ، هصهب٢مل هءءوةج -هيلاوح
»ملااهيل .هي قهتءرههوو ستوسءسسمم ) هلهءءس
ةتءمهةه ةوءءجس الج ، ةت٠ل بسوه» ) متءميلءقواط السلمل

مه نيل هجوا متلوس٠ا« عهعءءسهتمه جهسجهس اع٠اع
رىتتمر«ق -سو رههبعسس-ع . «يسقهع مه معهلههههسال «.هيلتس» يمسي-هوم ريلمهس صقةق
عههوءء،هل ييحمل-محجمء رحس ،

ل
و عوجيتسقو ، جتسو،جمس،و عء،وهل ٠جملسووينءهقع-و ) يسسسةعيعقعق يسه .يسملى

ج،لسوهسه ءعء« -وهل روسم ممس«ملظال«( هل
ةقاتعءء-سه .تام ٠عيليربث قتا ويورا مهل سدحي
يتو قهعقجههسظهميعهسجس يسسوبمع -لس
جوال ههلسءقسس و-ج( سيسي هل عس٠سعهس-يلروه جسلس مي٠ ..يلت-ةمه .همهم ةمعر ، «مهلسري ءءقههقاه سع٠ه٠سح (.يسيس
سص« ٠هيلجسة ، يهنله قعرسمحسه هل-هق السو
هم محعسيءءسسطا «ر-عمرهص « ،

ههقوةه٠ عءامتوحىلس يع و٠هتءوحم ،ةبقيى سلء . دسلوالث عو رو هتومحهء، «تء-وو ءءس»صجرعييفاجت ٠

سوجم-ه ءلءءهطءءخط يسوهجس٠ ر»سسو
وس آلعةلسجهل ،،«ءيبل ) وءلةهقسجسصس
ص ) حرسي اوج (مهتلس ٠اتستء،سوةهل ) قسوةهط جيعح
لءء٠حم حء «.ها ٠هتءسةتو .ةهت«لسم٥للسسمع ملسم

عو .تل» ءءجوهع مساعاس ئلسءءوقا قصوعحءءءمومع
٠٠قهتملهقلو ٠(سقءمسد .سسا لا سال هقعهيلءلوقه٠به٠جهس ول٠ ع،وءءلهي، .لحنت-لتقك همء،ينلم ةلجسمءءء ، ال ٠ر،و لك جقهقلول «عم ««رو عءءج
،» هيهاق،»ه (»هابل«الىلهسلاملك



-ه-ض-ا-س

قعءمورسلهصسم -هسوس ، سم» رجوصجمح
قء،سع ةو هه-يعء لئءيبالمل لهس عءممحعظ رسو
و رت-سق اهنيسقم ءمءوهيلسعهستلجءقسل ملس
«هل ةقو ٠عءيسو٣ ع،مه٢ا همالس ةوالط ء،نبههلرءوسء،قل
ثتتييف عتربتييثن مقرم يكمو لنهمنربقنن
««عم ) . و «.مقل ل

م
ح

هةجتسالس

را (وجءءء الس بلقف
رسو مثسهته يتءءنتءرم ،قارءءءع،سهب (امل يسور
ءمملرع»س مءق ميسرسه جو جعلمو وععهءهربي
ملىر س-وموسءءء مسمس ءا ال جالس وت
هءو ا ٠ةتجسسسه مهلي يقسسهت تمع٢اسجس«رسو يجس ٣ةءعس حهةت . .وتوي ٠»هلجرقس ههجهسممال اهممع-و عةعوس
ججة٠يتل بءصس ةهوي عح،ةعلسع «٠هسهبامل ةت(
«هلروثه هسه ة-سوو ،ءءفجةنيس،و عءققت دطو
ءء،وهمل ةتولرعقه جر-ةقهعس قهطجس ،٠يسلةو )
ورجسس» مةقسكس مقع محله،ل ضرق ةل ،عءجقسه
رلق -ك ةسوس هه،صق ملرى جسءءمحه ر-هرس« سءسه «عونل ء،هصةن ءمسوكسعقلالهمه ) ييلجءععلس .سء-هوم جهمقجسة ميصمهه( الو ك-سه-ه لهعءءءيس٠مسمععهتبل

جرس ررقتتس .مس-لقعء ءلءس ، بورء مهملس
٠رتنهم ر-هقءء» ميءء«سءيتس . ، ) ه٠،س . «ءلهبا٠لوه جوميلو . ، ال ةمسء-و قطهس يمل-يهء
رلمهمح هول-ص، وي-ل( ءءعه ةتمع ، يصته رعح«هتهسهءمهءهةاهط رسب يحء ) ...وهل» عسو
هءلههع جس-هق، ) ،ءسسعسسق ،

٨وتههواث مهلطقهت قه
ق .له-ج .هيليس» هةق،ظ

ألتس٠ ل،
م

ههجل،ءمعه .
ج٠قعوويه ةق٠ ٠جرءه . ٠يةتقههتسسي جوجمه ) ةت٠ وجكء
هووهءءه آطرعع،و سال متتءءءء»سحمل ٥ع٦ل ةظمجةسس
ةع-والع ص .«ومح-هق ج٠ةهحل،،رسلس مس

الال سجي{ إلهجسج جعحججهحس قمههعوويرعم ح »

جمهتمل ةهفساسص،ورهمه روه اا، جس٠سهسمهرسهقهمع ٠

جهققل علط ععاسقنلسسمع ه-ح هجسهسج ،

ل
أ

(اهمل ل
ه . ، » «



رتويس ،
قو يءلعءيتو هروءسوج «عمقل عءءس ءهس ةتم سء،مق
.ءوسلو ع ال س»جك سوهةس »سىةجمل محس،س وهءهسهب
«تقسو ، ملء» لق ققهءيوسءءءس ، عهلعلمه ال مسقلا
٠ءقورس،سءءءهسقسو مييسووم ٠سستس . ء«قههوة. جهلت-هس .«سسال «ءءحعه ) جءءمه هتءوسسهمى صسعسع -وو ، ةانا تزس هرهسقو «.يقت-هعقه،ه ، ) هجقع «ةتبس ةت٠ «وثء ميسعء،هعحم
ءس همسوو ريو مسظءيو سوةهقئس ءم،ق .عو قو
شات «جلطقء،« سقء ،عجو «تسقو سسس،و ٠سسءهسبالتاق وج-ل تتءيتسه يتوءءء-يت هبو٠ءساتا
لا هل-ها ٠سقسقس هةتمه ،٠هققتهو سهته عءج
سقءظهيل ةت٠ ووسهلقسمع ع ،
سيقل ساا ي-مهلو .يهور-هولحء سءقوه
ةاهلهيلرعب٠ههصج ال جم٠هيلسءسلس متقح«
وك رنيس ، يميس-ه قصهههقسمع محءل «ممرو
لقسم » ٨رءمءءقتء، سقوجومييء،ميه وسوي ، جء،س»
ج٠ججهيلومهجسمهلره قسهسآتءسس ،لء،لهءحلسس د٠رهمه
ي«سعهطه ملن اتنسهبلءءمعء ال ةسوس . عممسىبسقجءسس ،ةقكس٠هيلسسسك «هتجور» هوبلسو ،
علء-اجس ةقويتتئءمع ،قءس «سيس ، ملجسمل قهءكطرع،ورره «عء و-سيقت يل-يسسهء« يلامع

قتووج عحملءلءمعهء ، ل،سسسقهحل
) مور-هوس ج،«سات. بسمءمسيم-وه وض(ميءء م-سه

اا رهنت-سج -ءقسس قوسو رجعلهةق
عسوعلرسيتقهحلس، ،
سو اك، ة-لو ل،

و رسسجوةيءةج هالنهعلربف معا
جوك علوسوجس ع»لسالس ر-نيس ةي-عسو
سومهسمءاها ع-يساه ، رةقءعءءلو،وو الجرت عءملمهبا ج-نسةتوت . ك ي-ع-رهمجصومججسلسهب ء٠ء ، ححهلج ء،وسججمسس ت«سعههءقوم قوءءءكس رةتييلولل ي-تهب-و طجمع
مههسهبامل افه-سال عهعآهلسهىل٦أسس؛ سصلته٠

قيس-ل .

ج٠هل عهمهء،س ج ء،مهوءلب ةقه،«،رو عسجكرصسس،

،» ا«««««امل ااملامل»مل يل ال (««هل»



،جلل٠ وال ٠»لانوسمم
اتنيسجيياةهل روس مثر»مهعلميا ملء لض جلء-لت ةامع
قروو ،ص٠قت جرح وت وتسجسومم م٠سم٠ سءهءرس
» جويهيلستربث ءإم يتوءءس هععجءءهلسه«ء مسءء»
ع،سس «سريف ،
«مهمه ج-سسع اا قهلهس عست-ه اتعهءطقل
مهتلس . .سو ميسءسهلسهسسس .حيو ) ههوآساله .لت ها سور-وسح ) (هلصءء عمسالس ةحلء«ءسسجهمم بسو عيهت سيسي ءل،
مسهسقسءهق اجو «سوءء سةت هتلقعىههحاهمي- يرءرعه . ٠ ال رءعوينقفهههلاحمل ٠الصيسللقه.
ةقموعل .هب-هيت ، هعحهلى ههسجسس »اك،طسو عههيس(بل، .يسوه-تل همسح مه «جءءميسءلهمع ) ٠ءعلجسق ال -يل ةهعثلءمر قه سمعويرء رهممربوقس،و س٠يءمه اك «تمسجت ع»رجرس
قهءفءءده
جو ميس٠س فلو-ع مولح سةسس

» -تمربا «ميقل ٠يسةق هئتكق ر٠ء،قق،مو وك
عء،تس ة
ىلر-سرور ي-ميم ، عجءءءقتس ، اتاه )
هههسه ءوج ه،عج ، ال ء،سلم ققوءءتتئسع »هءيرس،و تيمء
ةقءء ال .جيسعءساا ءء-س-ةئمل » جءهس
ةق حلوييتضع ملى ي»٠يعتسقتع ي-٠يءصءلسمع
.لله لقلا همييتئ رجحتت ءقهعرءسءسوس سسو قسسسهسقهحه-و .سءءء ةق-سحن قهءملسءت ، ة٠سااا
» و-وولا ةسس ٠ساتنيههب ععا« ققهجرءءهجس

تسل .ولك-برو قيمعت ةت٠ ٠هءإلس ،
. ةت٠ سهءءب ، ةس٢ل .ققسقه. . يهقءهققل ،لط ر،وتهسهدج ««.عقي عض« قو ٠رميلطري جهتح رةقهيقسه ءلمنط رىحم
» «مثل ٠عهوهلجس ع-مهل ء،هسء،هءس ج رلمه
وص اريا
اهس» ره ملء ره صوجهوه .واس «جو عوج
سقجىه ر-و «هه «سكرج قرمه وحمل ةتو رءهج
وا «امل ههج هلهم ءلءءجءع ق«هسءمهءس ةقو ء«ءهتوس ، ٠يءءة

هر،لااتنيعع ال رماه رصي «جرسو .رسجو
سءهةت ، -ثسء» جهل-لتر .ةجم آت- «أل
» مات-الم جوميلو ةريس .صلمو» اةه،وعسلمل

« (اهمل .هل غال،



.
» ةقجع» ٠لتححتت . صعس٠س .. جساقعس٠ورويةو- ملل ، عجههي سو ققو ميسه ال
جعهسوهط .»هيلهوقهحل هلو مةقسس مقى قمله حء
»
جهب٢مل يهعهت، ء،هقا٣ . ٠ساتممسقت عل»و-الد ءال ال جءء-سققو ،ءمث٠ةوجمهعورللس

قيسع ور «ة-هه. ، «م،ب تا
ق

جء،سحمل هقلق

» .عوج-ستاه ععوهمل (.ترق رتقسهسز
ملس صججوجهتللمع زءتوهسه جهءلععسها يقلي ،

،سسس وء-لجيه (هيل عءن جو ٠،هتع متهاو

» جرءه ملء قو
ة -توم ياهلسمهط ) ه-لمسوع

٠

مسسءه .مهعمو حو
ق

بوجتسيس سجم ن،تانن»ي
قهههمةهع رلسو س«جهلح، عهقه «عاجرا و٠اس «ريل
هتثل ٠سءمهسهل( ٠ «مهيماحم ر٠قهحسةتو ههت،قه٠ »
عضجهحم ءحء،رءه ، هلو وسو ) عسجس هوبا ةلاقمم-هو عله ج«س،م عءء٠قجم يس،هامل سوو مربت
،سعجعه قنء يو، ةهءههجع،لهو ، «-اهمه-قمع مس» ةتء،وسص عهجههسع قه،هووسجرسمققو ع

جولثو-هملق «ملسو عملروتج-له -قمعي س»»ءءملظ وريل .اهمهس ةسس
رق٠قع ةلورهم ٠قههستئ ) ..قاو سبقةق قهئمسجسق ،

رهءر ، قوس) ل
م
ل

ققهقهو

) ققاقممسى سوين ، سهلق
٦قألنن نيبي-تانيم ،رسيسهها هيللسهآل ه-ل

، «الس مهال «همهم ،مهص هتمه-ط وظلمل
.معاو وع عوء،سص هتمهو-هلس» ه-له سق«سمهو ء،هقوم رلىسمقمق ج-لق-حء ««ريست مهن
ره» العج مسوو وو ءءض مهقوس سو عسومءء سهء دنيل
سيه ت٠

ة
ء،و٠ههسده رءهل معةوقهقسهه ٠موجسلسص

» اس«هل ، رسجوجسلاا سوسو لمق قء،ول
ج-ءسهوءو ٠ صةتوعج وسو ،

وتلل ةقعيلسءء« مسمءه همسق ءمهنط يمه٠ءع مس،
ؤعيلهله يو ةوقل-عض،تلوره هء اتن،٠محهه رسو ،هئنعمومه ممالاب لتونجتيآ نجإنن ةثكئزهيتثثن
. «أل و ق-هسعل «وال لإل، . ة-إ ل

ا

علط

» «أل .«ميل روس هرقل ٠ههة راول ٠صمهس،تف
ةال، ٠مل٦املهه ع»»هلدلال»اآمل(»»املك



- ماله

زثمربم

و .
.

. هيسسجص وس» هتءكت ءةجمه ج-هما.ةتاتمستصووهيليةق ءممهعلهع ريلءجسم ««.هتعسجهوكسسسهيل ءجثق .
هةنتميع ةسولس ) ءقسهص وهء،سينو٠ » ةلجم
ةملسو ج٠يس هتبس ٠٠ررو،و {.هومسي عجو
. يليس اآحب .ءسهسجرم » ٠قمهال هةتء،رييل«مها ءص ت٠

ة

،لاممهسز ٠كه،ءكث اتسليبمعه روو
ء«جي »،الجحه ) «يوق-ال ي-هتءج سجمءسدم
للءيتمه ق،وسسءلع عع٠« يمههتء٠ه رةققسءءء« ع٦ل وء
هو-حمس ، هعإل تيمع قو ٠ءمهوقج س٠ة»سهه لقاء اليل
جسقءج

ا ،«هءقل عءىلط ههءةء،ض همه-هسء» .هلاق هتء-ق ، عغبه ءيسحوة،لري وسب ملسسسهلسهح
عءسهته -هلو ييو-نلمحت ةت«قرا ٠هعحم السع
سسجتو يقتليس صوسةهآلمهال ٠ةتلءوس

،ققءهتهلهيلسنبمهق ق،ءتو٠سجصجسمل»ل عء-ين عالقا
ين-ال تسهسين عق» وي٠جه . «هوهي» ءءهءمء١سعرض س،جق،ءسسسعءز ثقو « ر-مهءءا . عءجمح،ل ج«ءهل ، بقترم٠ج-سهءيت «وس،ع٦ل ةنبا) وملسءءءهط ءء« قصه جهلرح ٠يلميء،مل
صوهلسهل سة«هط آلء س٠هقء، صءقسءع رمحو
جسات٠ضري ءلم» ، ) ٠ءهءل،وهءسةلتس جسلم عء» صءءءهقرسه
جوج موس ق»هل-ءء،قه ةق؛ عسعهمل ل

ا ءء-سه
ثةءمهسوو ،ةقس، ) ةتةه،مل ءء٠س ربلةصتط عورس

» «٠هسهباا مصي ءءسينو،عسوس ءلسو
«ال ول، ةتهءليننق س-ءء« ،

رهقمههوءقو« جء،سسممهعلج -سال ، ثس» ج

٠ءعل»لوه يسس٠مه ، وهسو جره سلى ملس،س ..«سو
ةق .قتع بل ءهلةهطء٣٠ .حر ها جةه٠ءيت . سورس٢ ءء٠قهحل، (تسس هتسقه٠ ، ) »سهسمل رب،،ع -حسم«مهسال ٠ررصوجه» ربءري وثء، ملء مهس»رورمل ةج ) -مسر ءلم، هوه قع،، قبم وهو .هلمحم وتوبل نةتسقسة،مه

اع ا هل « ، » هل



جقعععه «-هسقههتجسر« ) يءقانل،قتس هس٢، ) رءمس ره-يوط-سهه ممه حي ،
٠بل «-هل-قحهلل-هه اجا ريسل-هلومهمع هيل-بع اهب وة«س»آءهمه را« ثوتشهتممهليتمه لنت وت، ،ئنتليأن
وتس» « . ا هعلسج، . تإك ات ملىبال، هاج سبء-جا« سق ( ينطول(«.هس «دلدم» لطرعز هعمهسث االرسو ههحةقاف ،
هع» .سوا-مه هلج للجءسل ٠ لف، ات«اتسص
رهس» هق ملس، .رتلاو وب حول »»هال ،
«هس-قاط .قحك مهمهت نوثقثيئب.همهف
ق-ال و هلعسع (هرطا ته» رب ملر« هرمعل
هه» .مه راسوه ةعرتوء هجات» ، .، جييل واوهي» جطسعو قفجة عيهسحت هه» مير-ملس ،
همع-م -سبكسهمتط سج عس٦عجهم «سمل. سفس.هيلو ة-جعجوات.ل هق٠ققسسهلت
بيل-وس» جعتط سمءقهمقة ةجهم هت جثا«-هه سسةى رامل هء(جقو .«.-عرسع،قآلمه ،
عسا مءيس»ضوه- عو ةجستهبعءلاتهطءءحله -«نقل ع»ءتط جععسواع مبه،ععهلق
نييةثثئنته («ةنميهل ) اتقو ن

ث
إأ . جهلعري٠همل ععمهه٠ ا جالس اع .هعلطال يال». رقهقعرعهيلةح ٠»ةهقسثرع» يمه-افقءء ،

هه» (عو سةق رقجته٠ث اتيلم-ز هل،»هلهمع ر-ال.» .هبل مهمهء ةلهمو ، . قجكف مءه هالهرسم-نوهال قله-هلو «..يس.هلل ،«حتةف بلىآف
ع٠جحاع ،

سهه٠ هج-ط هتةه ساه رىءه، ءهت سجمههحعهطق ،

ململ-سا قح-رومقرةهمء س«ةت ،

(.ال ه««بمح امهس هاهسط س،سظج
هت، »لو٠ «رسجل-يتل ءاه-و هس-رسيتمء ،

هق-هلج-لمل اا، » بيلستط جيهت-سمها ه

قصععهراا جرهو ج-تلف حههف«ع
ر-هلا» جم-فقن مقرء لجقج ا-وهلسامقرء عامل، و .سيلفء جم ملء } جقللتطهه عو رالسميو وهلو مكطق قاء جييل هدته،هتحتءر-قهحل ،

ععهر-امل يه-ا السو هلقت،جهقح ٠عهتها ع-سل»، هتعمس عرء«الر اجا }- هء ،» رامل ةلت-مهسو ععق« ل
ه اومرا ؤ»،سهل،

هلل، ٠مل٦ال»» ه«امله»»المل ه»»هه»ال»



جعغطعواتسيربمل ، جسجحسمع جع،ر ) الوس ٠ قهعمح؛ ،
سا و .الصو ر-سهسهتجقت .هيل يه، هلكعسقه٠
مماو ) .مموء ههعج٢ ..ههج هل اتىمرس ،موءء،- ٠
ا-ل ر-ةجهةجمهيل -عء-هق ميم-ةس». رعس« ه٠سء- ) ) ء»وههال مال
س يكم سوتا» إلءعتتج سوهو سوجهم
.ةجهللا عسيء يهو-م قهلفصج هلا ،
سأت ،٠الور هلسال «ج-سخستج ٠
ههئعهس٢ ع٠اقهعم ها قى هلعحنت ال سس٠قع
يا ر-حةتلع سو رءء، (للهبء٠ز ، .كلمل ٠آنومتل
رصعي جء«ق ) ج«هقتوع»« ره» وج» «مه حل
،هه» ٧عتجت ، اهل ل ءء» »«هعجسعهق« رامه اتسلاتم وهوسو اتعرس،جقتههح «
هدتتوميط« -هه جقمهرتعع ٠ ال عسرمسءهبث«صسجهع مهاال } ءسهةقلتج ةروس ٠هل،ةه
ج»مهركل مه خي «جيهبو هسرف بعلنسو ،
لومسءء» لوم ٠قهجع ج-هسءهبرع
هه-هسال ) ء،«سمه ره-ابهء همسو-س ،
وامل وهو ،ءهت مج، ص، ،قمقةق. قور .ف-قرع»«سو الي» ي سمح»م اهل حت٠وءقهم وث»٠ رقهلهعهمجمم الال٠ مه،،فه ٠هل (هه ميه«هلمق هرصءءمع
هتماق فرع-ا عوطق ل هتعقهقسا ٠»ومهلتو
عات-اعسأو ه«ل ج٠،ءمه» ، ةللبم ،ءمهم رجي»
ق-هوملسرب ةعتمه آلسحل افقت عةت،عا {«ةلق
الوه قبل ع«ءبطقق .مهلعج مهرسا ٠ةهطجسمه ،تهتعمع

ءه» ج«يرةريل بقثو إس. -ةجهل ءرل هقا٠
لل-ق» يء ه،مهبلهت (وه-سهت«
صوق-ات سمهعهلر، قم٠يقهلس، حله اسهمئعللي ،
رسجصهقأل أل سعيفل»ق ) ه.سهحتاط
سسةتال مص. سوج-هس»هسقسةه٠
حال انلع-لهاسعاو سا قت، « ص،رتمىف ا
-رعو» ق،،،ةل «هاو اقبل-و هل يسهت ١
هل٠هقتبل سلنةق ء»و قمليسوس يلت» . هليس اق-سه٠ ءىل٠زو قمطمهطقمم عةتميلوهجسو ،
را -وع-قيوجسوس وع» كفبةطس٠
قهنلق ،هق» هسرج اله ءجهل ق-ءال ي»سهقجت هرصس
،رال اسال مهآلت ه ومءع قىمظ هيفسجس
هتاق الهم هوج» رهستسو جسجس هلر» -«ققح ،

« (اق « « ،( ،



،،ووءع سمتط قرسجءءل لويسء» . .لوسو»-٠جءءهعيفه ) (محرءء ي-هسمء-سءء عقب-ست
عجس-ت-هسم ، «رهقيو جسساا ، .هيي» ا
ت٠جوهيلسءجسهيل «عءمه ٩سرس عء٠ة جء٠قسءهدط مس
ءء/اتام ملبء ةتج-سسسعهسمهه ةاهم اوو
»٠مح.ةء،ءسهسثل قهن،هبءءس ء«كيسع ت-روهو

رامل عسق راهنتوحتمتط } هلكف مح،يعح ٠قهلؤلسه ح ،
ههج٠ال -«التفاهوهل عيلس»ك«قجت ،
سءاه و رقءوهبةهح .ج»٠جيح هاقععقهسههطة«قت س-سةبقلل -سهه قرس«مهسم و م-قحو ،
رسيةسربمعرسلمل مول٠تسرقق هاتبءقهص ةجق -هقق
« .هبل سوسو ولوس عهسه جقهههتسرججسعقعمه««-«رال عرعحجتهحمل « اتيبو جيعمه ع
وها و يسوه مها جهلاتينلرا «رءءعل . ومسلهعله-ساه صلل-اا «جهل-نوهال يرسم ةليلسقهةهطةت «سمقه٠ رتمو-طء
جل-وهس-قات ىلرء هلع رتج«سقسع ا
س«يع» ه سملا« س-هج، نيل٠المامه
ال عجسقعةت رهحسعحو -هط هلس-عو وث»، هل ه٠و سنجه } هاسعهتمه-ا ،
اتساا سل عهطخط ، ال رصلهو ر»ل٠ب لس،س
هه-امب مللم ، . رطمءال هاتهساتاتيس«سمتل
رسو،سرءامل رمقل يتام-فقت »وجترو ،
يتعقرسهج« ه ل-كاح، هتهنل«.بلت هت-رسو ر«س «اا اهج، هترهس سعهل٠قل« ،
س-أل جععرهط هء حمق . ) عوسرالتي-هلو -ساسرعمحف رهط ، {رهس ي٠سس
(هل. ملهقههت سملس رسف ءهي ٠ اه جهكز «مق ساملا، ععهق٠ «ع،اا هعمق-س.ر-هسرا» «عل٠ هت،سسه عهممرججهسمه هه،جعح و مهمها ،
بيل-سلل،هل» «و س، هه

ح
ه

رسب-سا ،

-هلهالعا » جعة جنتم ) سهجتط ةلهسو قهحهرهسةعجعح مسسص٢ا رسءجههقسط ق
ل
آ ها «رج امهرورس

قطجلمل مص جههلميمح سصةهيل ه ل
ا

رعقل عم٠ه يفتقن ،

٠هيلج ح«ات-عآهمةفرءاه ق يعي-بل-ات»مم، مهكهمع «ممهو ق٠وهلة، سقآل« ،

، ، ع ل
ا اا٢مل٦امل» (امل .الاما»٢ملةمل ل
ه
ل
الهل»ا



ةيم .سبءءءء ج قتيهءسسعي ، جهءءنتع ر«س بل ةسءءء

رمتسم جءق٠ ،. يوعل ةس-بر رتسوهج-قعز ةتو «مهقوس ءءملممق قه«وسءءس كوالسءء ميب
(صءء ، يعءء ٠سس هتء الو هوحمل سق-مقت ا يعل
ءلءءر ييسمه بحص جة ص ةترلهيلرسمرهي ، يعي
ةجء-هسيس ، مومه سءلءءه .هل اتنيءسس ميسوء
بسء« ققيسءءسسقهحل «قء،ض «وه» ج رءعه،لوة٠ «وس) حء ٠رتع،س،و ةاءق ، هبعلءسة مسسءء
وسءءقوه ءء

ق
ة

٠ءةلو ، ركوكعقإل، ) إ-سءءء عءءء»
ميمءء عءوتةو « ، ةال سو سيتاي ل ي٠قههه.يرض

.مهمع-ر يقلهعب ةقو ء«ءءهءق« ، -اه هحورو صهترو رهس
جل،اهنءبه ، » ه-وجع رقتيرمصسءسهيه سعءمهمعهمهرقم لعلجسة ) قمهر» قء،سسسح
«رءءهحوح ،

ع٠ر ةتهء«ءقرءق إتءء« سص،س قسجسو،وع٠مه قهتءء٠هم وق
قءرم وهقىلءءيعءهءه .( عءءلملو .قستم ء،هبءءوس يحوو
حعوق ء-اهملسيس صوهي ، يهه٢ا عهكسينسهيل ةهم

وسءمسءهلءءين عسل جء-قبل ةتع«سهيليت ، مهه٠ههس،وسعهيل يعس٠سعم ص٠جةق وس .

«.جهتنيسسل عءلسق ، همملههه ءلسصمه ) رتوهةر٠ررهت حء ٠جءءمهوتة يتعءقه .وريل ء،عهءعهسهس ) يفهيل
سقط ةء،سجهيلوجوءمهتةسحسهب ي-ةقر ،عه هملس
هسهتهل قو هوبمو ، ق-سيوجو «هل محءءيس مءء
جهلةهه،ج حءمسهلع يء،ءء٠قل دعقمو فته-لءء ع-يس
قءءمهرى هلجس ال هلو-هءء ، عقتء٠ءج- هسصءههءءقتع ةقءء ين٠يجق قججمءبءلىه يمق ، يتعءقه
جهتحنط

ل هسءءس ةع-وه ،ووعلو . ٠ءعءم علء،عملو
،ءه٠قق تمي «هل ج/عوقوو» هلوق لءسسسسه

جءهبءءعريل ةهقلينقوو ء،«ق عجرو همومهل -سة«
قققهاءسو إلءءقجث ميء-ةط رتو هومم سل-ميءء
يسل ةهم ٠هموءع،لتتقيس« مسو رج ، تووحمييسهلايل٠
ء،كج ، ءعلو-ء ييس-ةطهيةق ، «هيلمع عره
،ضقل «هتمح فته-سال جءلءهتقسهم هيقت ..سمتس
.هومي-هيلماح ءوج-هيلسور يواح ثههءس، ٠
رلسلهعه علج٥ةو ةءسهتسمسسب ». ، سقصه٢مل اهل

« (امل يل . ، هل «



مس تتووجر«عو هه»يهق، مءم«عيتق صءةتو ه موءء مءوسه
ةقاوتء س«و« «.هتلت (لدنر» وقول رمقءءة «تسو رو
،جملظ صتسه همع» يقلتملل مل٠هيلهسع ىنسجهلءهب مءءهمءا
ءيج-سيءءء س٠س ق-كولء «هل يق-ءيسءء
ءوس ةق،لوءيارمصكءال ٠ءء،قس(٠ هلهم سءه،
،حسوو٠«ء،قل ءمرسلم قتعل٠مههو٠ قو

ت

ج»ؤجعمثءومه سيء
يع» «همس -هليلح ساقنيءء،دمم «

ل
ع

سوتجقسه

رقوء» «سال سءبهيلسءءقسهب
آه ،

ميساس «يباس قوقهق ) مل٠ءلله. ، «.طيعج ) ىفاععا٠،«داهم .ههبجو » «.هيل هلهم ءءعجمءلهبءم ، ،لم،هءهلسجي.٠ه ملسم ق،لو حء سوز «هء» ل
ا

جسهإلسءسا«

سقى «اعمس(جيه جرتءء يوسء سصءهسع قحعوق ، )
يو» ةج٠ألسو لسوكصسال ةتمح عضبءء» «يهل

ه«و سع٠سقسقج . وءء« كل رءوه هعءهيل،لو،وةسرس ل
نه

رءء، »ءءوةج ءعب« ءءءسق ت
ه

ةقلومعءءس قحتترسهء،مع

ء،عء،،لط ءمعل ٠٠،لانوتله .عءء-أل رءوجربءب (الج
رسهجس هق،مه٠هروهل «ءءقه ، ال بورو رء- اال٠ يعء-يت«التةهرل ةهقوو- ، »ءجءه ل،

ء
٠هلوقهقممس ، ةعور»

قلى ههبج» قءء حء-ه نيسء ء»هءءحم ءمةء«ل ٠معنتوءمهسي
قلءسر ) ،ل٠قسإله ءي-يت٠ءلمه قهءءهتقت ءلبهق سوو هتءء«وس، ءلم سو عءه ،إلءء ر ، آل مل-عء ص٠رسءل،لهمنيلاءءءء ءيصمءء٠ ،ءءلس سء،عهبها ةتههم

وله،ءءقلج قءلوءهلحملعو ، -عاو اك ققسهيتءم هعهالمم يوق ء«ليةق ، -ميءء لمجمل عء،قق ةمسءء جربو يعء
ءه،وصهبل رهءطسل ، ل

ا

هررقتنلربمع ءمستوحسآثءهووس «ءء«
جلوءءء ةقكسستءءه جقءرءءءءل ةتق رجومه،« ٠سءو٠قه طحنت

المل -جهل ريبك» ع عربتب ) تءءرو«ل رءمهمم-رسع ميبو ةر ارقو ٠لتءسءلسق جءءهعو٠رسهءءتتث ص
ء

» مه،كئا ةءهرءءقو.ل ءءهتصهجس قعقسءمءسإل وك
رجء ءق،قس٠يف «-هل »ءءهيلءلجح بوبء ٠هتءءههل
هيتت آتسس ي٠وررهو سقوءهمههبج جو»ررءيتطءءر رو
«هلسسه ، ل

ا

ربقءءءت وك عءلءمعءنع ٠هءةتو الو ، ءءهزءءءقر
سو عمس « .. سسامل ةو ٠جةق،رءءيت عيبم» ءهتءءلهت (.ادمم
،قعقهن محء،يعهه آلرصتهههىلو ناسءء رويللءءءء،سهل
ةتهرعج ل

م
ا

قج،ءقهسلةلهمل ةق،،ءهسهطوسق، ي-تسليلع

وك، هه«امل٦ق»» كملا»اثامل« (»هاهه»»»



حءنيءسم ، هلعءءء. ةلس،إله، .«انبر(س٢..«همكءةو إلظ موهلمسوتء السل٠هءه «غلبمو رت٠ت ، ء،مهوتسسسيسثل
يمجعء .«جرس س

ءو

قتنته٠ءسسو قو عهجم٠ ، ععهثل «.سوسعا ك «ةدم. ءقى ل
م
ة

ء،هلسلء، ةجم نت٠ويت،و »

ملةق
قمء . إلع ااعءءال ك ه..و » .،،اج،،ءهمءل ك لء...و هلج، . تسور-ةلومم ،سهوس، جم-لهست ٠ءيتاقعسوز بل جءقس،لوهيلجة .ةتفهقءءءتمه عههل،ءمعه ، هرلسسةه٠

وسسمءس » ..يحوتل نس٠هيل-ءص رتءءء،قلق

عسوكسعءو ٠ءءمرءهه ءقه ءء٠سسمة عهءرسمه
ةقءهتوعل ستوءقسهه ، رملل »ءءإلس ءلسسرمق مس«ءلو
رءءرسو ، ل

آ

ج٠لءل ءىلميسسوفعههب ق»لو ءءءهءةئ مصعء-ق
قءهتءلريل ٠ج-٠ةقو ةجرمءء-ةمع يءنتوهررقئرهو
) .مهمهتت-يقت اتننته .أل سبنتء سءهءك،قههقج
ين٠هه، بءءقو، رت-كرسبء-سء وهليتوتءوظ
(.هلوقك ج-ني، ءءءحءو-لءءسرر« وةههءلس
هء،ةتةقاقوهرهسسومعء.،عوءمسءعهءءوكسهتءوس
ب.ءمقج ك ه«جس(هتمهءءء ورءء «قرءء مهسيسقس٨ةه٠
.وهاج لمي قنبهءهسالسص الو ، و-ا ةتعءمو يوهيوججل ،هعلانيعسوءمقس ي«ستئسه عجوو جءمسسعحس
لهيلسعءعه ٠يتتمعهووجةتو ، ،قهقءعمقع ع»قءهل

هبكء،سع ةمسعريلرجةه ٠ءوممسهب ول-يض موسرل
لحوه ل،

و

اهروحم ء،وسءقسس،و بل قظووقهتء،ةه٠ « ،

ج-ءيطيعء .رسع،يسةوبترم ر-برء «هل
تسق إةل،لوءهت هحوه ل،

ه

ء،عء «تءهه ء،عق« ا جهء«ه،
ضءءوءم ءمعء لتم-عو ةقعءسعه ملى ..«جور (دنهم
الو» ، قهسص . ةتو ءءس٠مهي عوجء» ةملوع ، .علوسيم ،وءمسهب قههوءآلق ،بوىتءءءيس هتمس ووسةتسء
هس٠هلسسسهسو ةقو ءمويتءهقو جيس٠ءس .مه حسمء ،

مله لمءءه ةلج ، هبس»«ءمع ةق-يصعء ، ةكجسسسلءء لقتنيو س-سيتء ،صسوس » سقج«
قه٠هسهمو (ءمىلوجهءءءه« .مآءء ققمقهلعلس،وجسم صقمو ،مهوهجن

ءسز ةجو ٠جرءقل و-ه، ل،
ه

،ءيعههت موس ق
وكف

٠ءمةت،و ٠ «ال لقعمب مححءءءمهعو ٠ قتر» ءمءقل ) مقع قومنتن
ءةتجهءهءسء،هب ل،،سساا سلءس ةحءءعر «صقتو مقع

ه٠و، «مل قوءء ةهقلر٠رءبع،،ءرم ةع ء٠سآح ، سمل سب،س

« (امل هل » يئ)



عصلهقع
--ن-عيي

رهتتوسه سءسملسهع ٠هم« ع . هءس،مال ج-مهقوس
روجهم تهتء ، ءه٠عجع «هقءء ال ق«ء هبقهقه مهءئسجس «بء
حء ءهتعء« ههسو٠،مل ،قتسلقءءءظرءت سجءءء قتع عءءتم

جسمءقص ع-وو ، ع٠هحنقني» ،حءسمهس مهسلميممس جهلت. يوريلءء ، هتمص ه«ءمه ةل-سوي وبس«وهيم
ء،جةر ، ةثسوع «قيفء وت-ل همست اما الس،هر
سووهمءءء احء وسه وسءه«جب رسا ةت٠ سلورهءة
ء،س٠هيلسم ٠قةههم «٠هةمهل وع-يل يا٠ سسقهمبلق
«رقتسا ، ال سقهتققتقمةل ه«صسو .اتلسل يم صءىتهح
» ءجإل ، ٨ق،و ، -سس«٦لءءجس س«قسهل
ةوجءمه يءلقهسمسمع نيوو هض هجوتت ا ،
»امل ججسس مم-ةوهو ،٠ةلتس٠ا« اما ةو ،جسس
ءلسصس ةتهسريمح ٠سصهل،رس . تيبل ، رسا قو هلسقهمءه ٠
«ربلال يتم «علس» -ةسءءء ججةض،«،و سمه
ثءقهر» م،مموهلمصةه٠م قهبمسض هيهءهسهمقه ةم
ءوجل ةجصو ،
ا عحيء،عس»رقهه رءءءوتقح اهل يلجس-وو «هم هبء،هل
ضوح (لت» ةقلء محسجء«قق ٠قسمحتةت ال لل،عع مقس
الويجمههيلرعءه يههستسة،و ععر-ء،قق ، سءعهبلةه

عميءمرس قوس رحء ملربه هوه ةسسءلوةج سءءءعمى
«جهنتو ، -سهء دعرل ت-س-سق . عهسخيسوه «رءءق قجعءءس ، روسج» هسوس(همحةق .سول ،
ققو رع،ءيبنهمتت «يسه حع مرسوىلو (وس حعدممسو
٠ةه رهل ةتجرههلسعاو روبعو .عل قو ،سههس
.«لسءء ،سوءءء،محس ء،تجهيلرعوس،قه مسوهلهسسءءس

ري«»وعق («ههلا ور» هعل .لهسل حء قسعه قو
يءلعءهق جسسسوحيءسسووصءه عسعهةهنتهمء

(سوام رتىلبع،حه ءءحءءة وسوخ جستمةج {.هيله-ا ثهميسهسعس ةعءوو .سل رت-هيلوس-جاملل-ل» ج-و رم»قهراعس،٠إل٠،(
هلص عهر، لسلا عممقحل بسءجس، ةوثهلعمعه «جوطحوهال وميل ةسءء رص ي-رهستسو ٠ء،وة مهسا
همهس ، وءءه همءء،وكرءءعاء ةتسو ج٠ء،رس ةسس
جاج ٠قتهقءت م-ه جلهسءءءءءوس ةتء،رملكرهموقءيعههلتهتءوه ميسءهسء ةتل ده،و»وس ) لك رءءرلسس٠
،

)

،



ق ه
هسوهو .الت .«.يقتي ، .ومال سجسججنتهسمع
،ءلويءمي،لهلسرسهه ءقء قءهسءءج هقوسرسو سسج
هل٠ءسوجةو -تءء جعصيعع ةهم (ءل،إلراع هضهم
هض ةتءععر رهء ءمهوس «هطيع ، ) ءهوءة٠متج «يقتي ،
سلوء ءء-عو-ملوي ، ققو حوات٠ءءه«سيسق-ط جضو ةتمع ةل هسهتوءع ، رسو مهسءه ..«وهلتمج هقوس يعسةءمحت .ءءقومهجس ه٠هلوا
مثل ةعيم ،سهسال «هقةج ، رء« هصهلمهته« الءء
اا اجا مهوتي .ه«ومحتج ءلسهميرءقل ، ٠همةتي قفطءءسجقه. ههلو، .ةجق يهصو . همسو ةسيبء ال
(هيلك ومع «..الو يووتو،٠ «مهسال ه،لنتءل
ص رومع ءربءء « ح
.-سقء .هل-امل ث٠ملء،س ملى »مع« ع٠سرس
،ووجمه .عهى ء»وممه اعمه٠ ٠قومه ) ياس قتلوهق ءقوءءهءءحمرعي ءء٠هسث عسوءءء ةسءءءقهءو رسميبثهح معو
«ءيس هوء قهتتوهتلسو عءهتجءرص ، عءوءومل (قوه- -«ةئم ةتح ءيبقءءج يهل-ه جوس «مسءه٣ -وهل ملظ محمعحءبلء لق« سءء-ت لء،سسس
٠ءى، ،
ةج لمجمل «.هج ي-هلةجهبل-ه . صثءعلةهسق،ءقجسووعتحع(يرع ، رهسو قجول هلس«ع
فقوو ٠سع-معقهح هال «هل ملء قعسهس «.طحيو
يعص و-نهم ، ةت٠ءءء،«ةتج يعو «عل سرما
يسج هتصءع هتمهرءحن٠ا«ق ، هلء س،و٠ جعح جلهءحلهمهج
ءء-مدا-يلحمر-ح قهم ) يءءءقيض عهم
رلى جهقوقس ةتوءءهق موء ع-لةت٠ ، ه٠هسض همسقو
لا مههنقج« قسوج جيرسقو ري هجح،هملوسسهءءم
،جهوصجمع ةتو ومه ةهق،يجع»، همح-و «هحورو ، ملمهق (اليقث مسإل
«تق قحو ةو،»مع « ،
ملء ج-هليعءء ق٠وسز قسلوهقه «مء،« طءبسه
«ويوس ي٠عءءمةقو -سةسسوو يج-ةعء
هوس رءءص اك ينيدم عجول يتععةل آمى ةهقهق
روءءءلوو،ءسه ليو سوءمةقسةص السو قو ربلوءزتجنتسه
«هقهه،ءلعءو «هيل عسجعه . ءلهآلجهق لمي-هسءر (امل هل « ، ٥،



سه-ه-ا -يي
سءل٠هق ههمءلهعس ج٠نتقوةتتو سق، ج٠هيلمءهءءء»ء.يووجج« جسعقجءل قصءءس ءوس-جضو سكنت
٠ةتقسل » (امل عه»عءول وامع ي،اههل آلقءل ةسله ، ،اص
ةو .وس ٠كههاث لس-الع قضءمهسرسبعءهه
ءس٠ههج« .هبلو اتلت ءإلع «جهقاا ء،ونمتم ج ،

ء،س٠ءسحةيتس و-قءلوء،عء٣ محءهس « ،
مهسي ، ) نس٠وكسهتت ةسوس قو مهمومه العج يوق( مسس هيوة ،كضقل هسووءلعج . «دهجي-مسو يعء عسقس،ققلجهلءءءهه مهلع رجءء-و ءلى سءلرا ..ورس زتوس٠ءهة ءلم-ومع قهلءوسء ،
قربق قعهءل٠ رسهمء هتومع ءءء،ة حخق»هو ء،«جرءسةقو ،
» .هلا هم٠هسعق ،تءسوسج جهتع س-مسك معق
اس، هلجججر«لسهلسرع .يو-همةو ..
ءءءلسه رهتةو،و رقهءط س-سوسي ر،ء مضل

ءء«عق ق«قء،ه
هن «هبل» ةمءءءوءيسهءء ،ةقم ثلسس

ء،هبعهءوس يرضح ، بسلاء،« لسءء»ج»سيس«ءم ةءوسس، مء-همع قسحعسهءءءةءلتج ٠لءل ععهل
قيعسعءرت عهتعءهنتس -ال ٨ويعوسةا يل٠،لتتعهءتقلءلو ء ءءسءصسقهه يتسهت٠ءةت سبمحمءو يسءء
روىباهبل مهسجءع هقى ءلجمه سوماق حءقمه ومسهص ) «ةج دس» ءليسهءهتو٠ يما هسوسرتءءءءهب م-بس
عضل ته

ة

.هومس يهق»ءسوه ةتءمرهلهلرسه..ءقرع ،

عءء،سء،ءءقج ةق٠ هءلءمه ، ل
ا

ءءهلىتقه «تسو هسأي٠مههستءو

عءء،رءجلق ألةمهس. ، ا ثولمءءء وسيسءهل،،وله

هلههآتينءوم قو جهقعرق ةه٠مهوءتت ، نتمم مهمه-عي ) «٠هءجثةتو ةتح جءس،سهق ءلمل «(هقءءء ، ل
ةج-صا

قتعء-ملوأو يتةق٠ ، مء«جءصجءع وثزثثيمهييت
٠علجربث رجو-هلحت جس٠ررصةهقلس ىلءءة « ه

..هقق ٠وء»ء هلقعو ءءقآلمه وتوه-ه مسقو . وبمو « ،

. مل٠مهةتقتو ، ء»،لهيهءط شءلو .ةقرء ءإلىق ج»«ءلو هتيوك-مقلربسءهس ءه»٠ءقل،و .. الل سجيء-ع مسو يعي
رثونيقئ عتإهبنيبيمهتأ ، بوبم مل،قلكثلنن

امه.، عهق، ٠سءه مالال ،٠، ) ههج ل اا»ء ألتج ك .
بس ج٠جسس مهء-سيقهصوسءوس.«وهءءء تيس»
ةءلس٠قء«وم ءء-ورسو ا سا ء،وءءءيفس ء،٠ةهم )

آلن، هيهري٢٦ملءه اال»هه«اليلهااا«م



«ع-مبلل «عء ج٠جوهيلرقءطه، قح٠ءءو ، مهلههةمه
عم«ج « ،
ععرءسيهه ث٠ءهسيفقهحل ال وسو-مهتمه
رس»٠ . .روسنلا يل هلومو ءم« هتء،سسام ءمهوعليءعءسةحب ،آلعهق هق-رء» هاتءءءججورعءوم ،ةهم
ءءهلضةع يعم وء«وتء٠مه «سجوت اح «ءهسهة يعسو
ءضمل ا ق عهب٢ل م«هتس٠ جسوكسسء»ء قهم رءةفءءء.
ال عنسستتسع عضل ، «قوتلا ععق، عرةس؛ مقج
ىلوجءمحءلعل-سءءم ةتو ،ءسلق بل ققمسجءسءيت
ور ةءءره هلل هولجسءءء قتاهتءءءءقهق سسس
ي-عجو ) عورء ء،عء٠هلسهءهرمقع ءس»لقس تج
،و٠ءوسهمف هوساق يع هلءلتسئلم ،ققلسس،قس مقى
ع٠٠عهمل ةقوجلا ء،ءمهنا «مقل قو

ت

محأل٠ءءز ، . رمحنةته
) ء،الس ةقوعم -طءءءء .وو «

ل
ء

ءعلء،ءءعءءقومحوه رتل

ه،ءلءسو،تس ، «ق،؛ال وءلهسةرو ءرب عء،سه . -ههء
،ووقءص ، ع٠قه مجوه» حءسوهءءء،س ءمع،عرءمسءلسهع لقلا
ورجءء ققعهيل،ليمع زءءه ، ) عء/يوليا ءلى آئ{»لر،و فه،هءءقل جهوق
لكص«هجال واه ةق-وسوس«هلقي عءءرس .وهل
همءءعةع ةتلضقء م-سء،س جووتوعءز ققه ءلجسسق ،

ا لءهمه ة«ء ةتج ،ق٠بسميسءقظ ، ال مهل ،ةقء،هب ملء ٠جءءوعمجء عس٠ع ٠سلقطمهت٠النق ،ورىله هوبا ٠هس )
يهجءه ءء، ،ءمو٠ «همقعء» ءهتءس-ه . .سوك-قتعاةسوقم ةقوءءءتمرءءهءمه عءهوءةل محءءءهملس موس
ةمهمه سخعسءءءلق ءقيتغ ء«ءءوتق م .هسح قء

و

جس«م لق،
»ةهةهم ةا-ه اهسجاه ٠قجوعس ةتءقءت جهقاوءوو هينسوال ةءءءعوجس ةوجءلءععه ءهفئق ءقصياسج .ورول

) قء ..عمسم ل
ا

مثضجءءب سءىءلهل «وس هيقمه
رقسرههسهه ٠مسوقعلحس -نق «با هستء-هس
مس-همس موهيلمهتقسقسهه ال ةتو ه٠ستءق

دد -نوهنتو ، ٠ءمهقتي ، دل ءم« ءملقسعسم ةهم
ة«ءءءمع« قحو ٠ءءسههص ٠

سفءءء ءصةسقه٠ مهست-سونيءءء بسوءءوءه،
٠علجءمءع ل

م
ة

مهسوجه»عقج هصقم هال٣٠ع «هم -ته
عءءإلكع،ه نتوءهتهءلب « ، سال هتبقرو ةهم هء

ق
ق .وءءء

»ءءصءلسحكمءءكمع ءكليم ميءءحء«ءء«رسر سسءءءدمم

« ٨المل هه « ا ، «



ا

٠

اد

.لومتو صوريو وج-يوس .اتالمليب يههءءءمسقءوق
ققء،روهيلسعلعس هجعسءينسلقو هال٠هسض اما اقس
ع-لم هن-هط ج٠ةهعس عءجيكو نك اوه مس
» مهطءقءهل يو«عقسهةعهجىلسه » مةعس،ق ل
ي
ت
ا

همالس
اريمل ل
ه قتع-موس.قوق ،

ةق-هيل-هه ء،س،الس قو قلمهن،مرلوهت ، ء،عء،
هح٠خجض قلعء ) قوهتتص، عس٠س ، ملء اله مضلع
ةج «هجءعل ٠همل الل قوقعء» . .روهت وال بل ةق،ووقهتهءق
««لم هط «قهءءسه حءقعةه،وتهصرسو سوسو

» ةحب صقههه حصل مه-اه قو حهلعمء،مسه عمتى
عمو ٠قسلوقسع
يواق٠،و ةإل ي٠سم و-فلوءء عع.عا سسسسء،سثل
هءعهس ملعتسو اعق، -لس مةهنجهئلسقسى ملء
.«هيل-هتمه «..يتعمسو ةا جيةتمسريليننط
قسةءوةسء ةقهلويمهمه

» عق« ل
م
ل
ء

جالسجسجعلرنيء،ومسههلج
«بقارت عربف ٠ىل٠قققو هل-ههلو ..هيليس-ل
جسوهيسس٠ ءءعء جلسرءهءسج قة٠م ةلت-وه
ةمهءءسلو سهلول ههء٢عتمع ةتو يهلرءجهح٠س «.هلجس» رو
هلمهلهسمع٢مل ،وء،سس،ءل وما رةفسلويقعمجلسس

رمحم ققت٠ءقءح
« ،

ةتاقنمه ، ) قاس«لهسو-هإلهءءةةمه عققتقرهوت٠

، .له سمو» .هيل ريعس.لم ج عمسعها«ممعءء يهت،وآس مي»ءه٣ ءءء»هسس قهسعوري هتءء هلسوهع
ق«سسملعال ياع قعجءءءسءسهسهل قو ٠عوبلهق علءءء
.«هتس للس« عمس ، «سوام هتءنقعك جعء يملس ءصسةه
ي«ءهب عهةلهتسءيبلمهق« ءء-س-ةع لءنه«
ههتسميلتسهب عء. وس» ٠عءهعل ثقه امءء،عءس
...يلتء -ته ملم جمورسويننلس هو قوءء-مع
قهتءسلى ةءء ةت٠ مه«يسءهسه ج٠ءءوعسقلها ملس» سهتعءمع
عو ٠ مولسههملهرا عمجتلو -سجه ةوهحع٠ع وهلتو . قلهجمهقسهيل ل،

ه عليةتو ، اله
هيل-ص جءلسلت ق-هيل-وهل ، «لهسم )

» ستي» ملء ء«مههجعهف« هثلقهنوهيل٢ا سقو رس
سو رتس يعء، لسءءء ميسو مهيلراصم ل

ث
ة ءسسو عسقس،هب«س،ءلوةق «....«ةرهم

هملع، جس٦سن ال»الالهاةملع



هج»صرءرقو -جو عصرء هال قم هسهه
.ههمج ةقعءج،مسةوو ورس ص-، ةمحقعه

هععسهةل همهسا ملهيلساتوق ههتقعتتهسج
عءء-وتيسام «مءسه (اا يواس قت٠ تلرعةهءومح٠جحوس ال »هسء،وو جاه-جس . جوههثلسحمهوت حء قو عيمءس ه هسةجع٠ ممح-عق سلء
وقمهي٠و٠لمل ج»لشههرو ميةقسيهطس»سع (هم

ء»ءقل يحء .المء ة-و ،،قوءجوءهع ..صيحم، رهق مهل صل-سسع .يمةهم موو هءام(علء .هجوا حءقسءءق مءجسسهسةعج ، حقء
، ء«هبسقتةهققهس صجءجوس.ووج-سءلءسءملهق مهلجءء-علا تو

ة جمهء-ل ، ) جحو-هم ٠جة،و

» ق-سيسءق٠س،ه «تتشي ءء-لض. ء،إلستعق .ةتسو
ةا» و٠كجءء،ع ج،لةه٠قس (همثيس-لويةقث
مرهو ءءعء سسلوت،س به، ،

ءء» عهءيس قوء-سوو ، ) سةهص ٠ملهيلرسةط
ه«ءءهص ههجس، مه

ء

ريلههسوسر٠وءلءصهبر،ء-ب
عسةهقءءقسقهحل

ل
ا مءء-سوهو جهلءء-هق، . ةت٠لرى٠ هتور-يلص«تقوو سو هتس

ء،يعةءعر،ع هالو يع ه-هيه ، ءجععهع سجسة

» «ال هعسرعومل هىلع-هسوس ، ملء هسءه ال
ج»وق ول، ،يس،ج ٠
ءءمهسعء يعءصءمض ععوههحننتنتوآل٠مع «هسه قو عرصةتهل
مح٠ءءقل ة«ء ةت٠ يقسو ، هوءق٠مه سمو يلسةتو ،

ع،وءوثل يهلو-ع سوو صءء-ل هيهءيوسس علروم

-عل« ي-وه «هول ةانقو ةقرويعستميل .«راه، ،٢ءيت،و »لطسال محرء هجسقةت
وس ءههتووصومح ة٠م قعومهقه عههعو ةتر٠عصعسوج ،

يهقسس .هت-ومس،ءءعص(هجلالنت موجهلرل» امعو قلءلو . ل
م
ل
ء

ةجهم قعي-ةح هء«ءةواتج«
وبيبولققس عهثل «هيل هول -لعل-يو وه
قهسص سعسووجبو عمستس قيعه ، ««ءيش اوو
ققههتهتيسه

، وا ج٠عمءججسلوسعهو-يعءء٠هققءءمل
«مرءحسل »ء،سق«وس، «سوءءةل جعء

« (امل هل . ،هل،



صصقك

مره-ه ريةههبلهت تلونتهءجقه هوجو مهوو (سقو
هلهج ةميلسو خلوسع .لسو-و جوري هسمء
ءعء،اعيرلج .اسوس ال .امما مله . قء ٠ءءهل الي
ضججهو ةلوقم «مه ل،

ه

هققه مهءعل٠رومع ل،
ه جع-وه

قهخجهه مسو ققهاهيلسومق مهعحلهزىلسمتج «.سء ق
ل
م

سس(

قتروءء .{هلهم وسووهم هس«وس كطوةم ص،هءلةق« ملم

ءهمههسهيص رةتءي»مه عءهعو ء،،يء ع٠قةوهقه سجحلهثلمءءج
٠ه،مهلك هسال ءءض .ةمهت هوء مء-يملس يهتىليتف
ووو ع،جهقو ءخطجرس ءهسههء.جسءحرس وءءءلسه
هيار ل،

م رقجح ٠هرملعلرقيعحي .مسق هق هو،
.لوبو .. ل

ه

قوقه -.هلوتس( ء مسرهقولهل،
رسهيص ٠«سوكس،سءجومه سمهيء» ةسسقءهه

ل،«ءءه ةمه جعءه ،ءءعجس ملسم -هلقحو ، صقعء
هتمسا رءء٠ءهل وا هء،ارسلءءس ءءمروكسمهع ةهورسةتقو حء ؤهسههءهل ٠حرءيب المم مءمسسةتقعقمه (هيل

. مهل-ةط الهم ،ءلسس رسح -هيلسمةه
«ءم٠هفءوو ررقتتس محء «ال هيتو ، يسقيث قل٠ عطج
عبلع .«مهوملس مج ، ال ميسوا ال جس٠سجوسهتء«رممهب .سورتءء-ل قر سلم عسوب ءوومع ةثتهمع
قةوجهمقهتء،هس صيءلعتبءعهتصءسل ققووةسب الرءءههب
يهء، هاتطو«ه ال سع٠هرءءر جع رتهلورص تمس« ومع
ءلى عو-ته-ححصقهتالينها تلءل ءملقمحع «ءهءطتق

ع»ء،عء مل،لاتمصسو- يوهن-رح رتءء-يقل
يله ) ء،سسا٠ظ جسب ءهءنءءقسءق هءهبسبءعء ، يسمش
ع » ععو«ال علعءلمل ، «سيه ص همسرم ، رجل

) سو ع
ء،اهبلسه ميتت،و مههسث ) «هل ٠لربءىلتس-ممس-هل
) لقسوعس٠ءصجرىع سملءء س-رءءع

،ققلسهيلرول هءورسال .هاو جةنلعبسه ،رءس ةتح
٠يهيلرعق ل

ا

ميهجسيته هقهاة ي،لجينهةقي هتءبسعه،١٢م ع
ج

جو» ، جهقءءءوورر حيتت-تتب ء-لسيف معءقعءل
٠زتهبس اهر» عض ققءلجءءمهقه عءإلءوجوهمح عضتف آتمل،و
لسجهيل . ءمسلره ) «مه ةقهءيهلج عجهته اسمءمهءسين ةاله «وهس ، ال ةقجهةءءرم عمسومهسسههسهراعا «هقرت ،ةتعو مهلقعو يتء،عءلحا ةتءءوهلهل يؤت،وم.ه

٢ع»، «ه»ملاملح» ا،ابل«ال»ااملي»حامل»مل



هه٠هسسهبق (ةيه ء«سب ء،سبلس عصءله هبعءووةسهغروهض، عت٠هلسسه ةوءء«س سعيرس،و
صهلء سيتسوقف رمجو ، آل ««سالط ء،ثه، هلويمء
آئنيهتيي ولنبتإي إةنترإثرو إتيبلوق

قءو٠ ايف .ي واه وكو . «سوس ، .م،س، ةعسو بمءىل»ءجهء، ءهاهيلصعسه،ع حء ءلعءه «ةقو عوهمقجعمل ةوه رءء .قسو «يوسةجو ، ) اعه،ههلهيلوىةبلج يفنتو قلعيس يجهعوهورءءهتمع «قحس يو، ، .اما ءالو ايسوس ٠قجثءءءةمسل » ي،جووععآلهب رء» .«قلن-هتبرق -هقءهسل بص جسسوه

يمهس اءءعءص ءلرمم ج يوالسع-فح يا مء/عق
عرسو قو مح٠هتءجاهءيل رهقءمص ك عهيلعقهعاسىن جمه

ءءمحجةهحل «سبقء رب هلو صمء «جسءء طسو
ةتو هقءء،هتسو {ههجول «.وق .قيلعءءءء ) صقرءء هط» ألءءء
هسوهء رةهتوء،ء سسء،رءهمل قسحءبءقهءمع حء ال٠رءسص

،ءلعءه «.عقيل المم ج-يقل هالو هء-ةقرمل السو
هتو-ميمس،ةهقء،هسمه ةتو هلع-مه ، (ةقةجو
وحسس «وعء-ريل حههعب «هل ك ربه ء،ملسهثل

ء»ءوسم عقءءء » عوء سلمء قسسو هتيصقق جوىبل ال،ه،
ص٠هيلرعجسو عءءق . » هج-و قو«قق مم-س«هيل
ييج ، قاتءء» يعي ةتءوى.قمس ء-سه يعهسجوبررس
.ريل يءءنقرص عقبل يرسء،س٠ ةتهءهءءقءء،قس وقو-هقق

عامل « قهتت٠رسهب جهتسر عءج ، جمه-سز ئمهومع
» .تس»اا هبءلنق عحعهبمه مسهسههامل ) عه،٠
ب»جه ...ووس ههتسقس،هه « ، -جك ع

) جع،ءسق ءقهكءحم رت-سيقت هلبء ئتننتتإإتئ

هلس-ه سيتوي نئيو «
ن
ن

إيةبلين . و

عع.،، جسسوسع . ا . سك الس . سجال ننإنهآا،اه»مه
ععح تسجسقصهء،س »«يوكمسءيس دهعو

.جرساص٠ مقعو .بو . ةيف ةتهلوهال سقلءلرىهه
ق--رهجر هسوه ربسق،لسقر مووا قعءقسو
ميو» ءء، ي-جءعيلرسمع -لس-لس جء-وا ء،س ةقمس سمل مومسلءءء « ال ٠رسوتةق( «جسءء ط

ه

يومح مهنسوسثق قلسي يهء
.عءل ء-ءقسهمهول ، ال ريتقستس،وب ملءء ععءسههت

(ال» هل « الة،



مسو يو ، عءءه- عءمجء«ق ةجةه،مل«وز صوحمره ، مهءلءهومه
ةتو«هلت ٠جووله،و بلو رلمه قههايس هيلع-س
٠ليسعءمع عا «يعس» ل
م
ل
ء

ءءولوهيسهق رلومهه٠مه حع٠اا
«رج يمسء جو «هسل ات-ةتسل ن

ي

ةترسىنسا«
هبكجءءءع يدوهيل-وه ةت توس صلجسقوس

ء،سعوهيلهعهه سوو «قهرتءء ءءوههيلينتقلسءءءهب يهسق

قسوههقلس، .-نتسءهتل ةهت،سلع كسسميءوسسءمس رمه٣ ج-سمه ) جهجسوسسوهسس،.ح رويتيروهوا ومه مءءءلقنههللهه ع-ووو( رهسهءقءءح
هعة ميها هسهسءءعمهس صءربتة هقوس صرممهق
.«تسوه ل

«
ل
م

تهتء» قو-رسيت ممءهتسط جم-و

) ءلسءهسهطعلس قتاء-ه . مهووء-هه رو هقمع

)

قهتعسلع .هعيرو قجيتعيتلس،ءجءهوهسءهه٠مع رو ققهمحسهب
ء-مسقل -«مه-عسومو ةق« .وسي-سل ،

ةقءهتهلعلسهنبت ههء-وهو ةجءءء قوس مسمس-س
رصم «هيلمع رجسء،مءهو جلمم ) مه٠ملتاسق
هعبت» ومحءءه و ةعور «هبل همهالسهسةامل قءءلو ،

ةروس ه
م

ي-سهتر-،س رعلهسسسص عبء املقء
ةج ققو يصهءيتمهتةمق ه-سسع جصعنتئسةط )

٠قع ) نتمل مسقلو رتةءلقءءس جرسهجهو ل،
ه رقه رموه

ءيتضمءءءسس هلعف-ع » م٠سءءسق يلوه
سيسي هطكءء ققهسهسه س-سسسا تربمل٠

سةقمةو وىةهن ه٠سجسهيللسم
صقتنتوجق،» ههج-لو قتوس«مي وسو لع» عسو

قستت مه-هقعآلمهمل هةههق كله جحم قمء «.ةق
معو قء يعقوم .عسي جرسو مه هلاء ) ه«هسةهتت٠جءءءه بوبه رسءيف،٠ ق-هيل رتلضهسهس هيق٠ع
ءهوءهتهوس ) «قهش جوملسسمو «مس رممل
جوء-يمه «ع-رصق ه،يلق أتا سةل. سهههتءس
سيءه٠ عرستن-وم» ج٠وقليلهورئههعي ،

» ص«ال عسسءلوه ، «ام همهسقيعء ىف٠وق ةج عءلسةل
«هء،ج مس-هء،سةه ءء«هتلهملم ،ةقءغوقهءمول
جهمقسوس قو ميء«س .ةسوك سلسجهلوس
«ال، (««««املاو» ج»الهل»اليلاامله»ياملك



أثوئئء٢تئ

ل
م
ح

{هيل ت ت مل ل
ي
.ه كرع . ا جو هس،س . ««(«قلق « تقلا ةلحل.ربو سءءلل عملتو . عقت-لهسو-وو ق،ءهنلق٠س

يسء،ءهسميمح بيرقل تبثأل تبثتمني
يمهج-ء ٠ييءو ، «مل االءء. سقل سه عسوك-
ملمتق «سساتو ةق-جسب ءو٠هتءوس .ملق اهبس
(هم جهل يهومح٠ جهملهيلرسممع رء«عع٠.،، ج-ءرهلوو ٠

.هيل ا ملهءومء يتءء،وء٠ءء،ءءرسمه هب-ا . ، قهث،سء،رع تعلذا، حنمرسلءءءه »أل»رس اه٠ ةتسزقهحل . الس»
مهورءءء قو جحمهيلمه ،

يلمي-هل هيليء قعءسهنقوس ه-س-نق قرس
ءوض-يت قوس ةو .هءهههعهب . «سهء-هم ربقه٠

« ٩امل هل . ية،



ةور م«سهط قءء يعه «مهءمم ) ميس«-ل
هسوهو-سر ٠جرءوءءه ، ءإلء عوقوءء سإسءءص
جس٠كرعوءءسسهءءه وء محوهجههيسب علو جءءهربسو
ءعءءهسسوهسر ةيءء يفءء-سه ستج ، رتس-تمل-عء ملى سوءءءوةتسه هسوهلسعوهقس «مو
سقو ء،سهلس٠سءس «ةهم ءسه « سءمهسقه٠
هت٢ل ءسءلحيعقجتمه وطس ق«ء ءمس٠ور-لءءةقءوهب
رهمهسيسسسةءلهل جاهوس-سقءءء يحء وا
٠،ءة ، ءهسسءمتئهتع، صو هققءء-مقب مهء عهقلحمل
همههبإلمل رتء،سهس ءه«لءوس يي،لهيلهساءسسص ةم
ويسم وس مهو-وو هسوس٠ع( .كوهدو
«اث، {ءءهقوس يي«٢ع ،جسوعلسسءلص،س ةمههججنتيء،هه ينتءء.قق ءصهسه يفووءقق «سوهلا ةهم
بل يبةهق،صءء،ز ، جعءء ةهءءءتسةهجمل ئلعسسهيلو، نعه(
ءرسج٠ءلرهط . ال ،آلهءسس ةومع»قومه ءيت٠ ٠ريلصةق
سءءسسسقهقهر ء،س«ءض قءلوهءقهقه(ه .هاوسو
هتسمل كتهج-وسيء بلى مسنق

اع

رهع-س
اهالوبم(

ه

.

و



جوءقه هسوعع٠،قهقحك،العج قءههءصىلوو بقلس رو((«، .جيسمسال مه
ء

الس.،منت،«.امهءهلمي، ، ..«. «هاهلومتوةراا سإلء

ل
عا ب
د

.لكوءءهبل.الس «ىءجو.اه طهووهء ال. ءلق «
ل
م

هههت

قغسلمل م
ح .عءءءءو ءءءال مع ةقءلو ىلماس،س هلمعلءكو وق،ءء،٠ « اتمر،ء«ءمتهنيلرم .همء«، «هل(««الاو ،،ةقةقءيتق .إلا ثو ٠إلء« ، ههج ،

إل،مهال( مهرماه »ء،عءقومه ها
ل
و

». .وصءء حء توهوكمحهءههء «رهق
ا{ميبجمل ل

«ةءءق ««هقهلهال . و ةجرءلك،،،بت،و هلوق ءمةو ...(رءءء .هقءو سجب لعج ك ) إلعهعه له و هءبل ء،قهمسءهلهمء مهءههس ءاتومع كا«مع،«الج ا،هاا. اح ةاهط هء .... وتو،.و قسءةت ةمسا.هدقهعحءث جيه«هيلااا ) ٠ .ةتس.بقخم ملسةقجعع ، «جمهاو».امل ٠او وك ، ٠«قق،و ، ج-لقع -يلسوه تالصوم

(«ع عءمع ا
ء،هوءءرح- ال جهل ) بلء ءءل،سى«سءط ةجررص«
ءلم جع-هرمع ةقن هبعسسه،وءءه ل

م ءءعع،و ر
تاهيلرتهلهسة سقويةةبسء ه-عء الربهكسع «مهممقو. «رهص ساتنوهء .مهاب يتءمءءءقس سهسءءمءاءه،ءء
ءءء-سمه ل٠هيتيحمهبرءيتجسوسوسسس .كوسء
ة-هرتء ءء٠س مه .«جسبءء-سو ، هلءءيعي ةتءسس«مل ، ججةمه «.سيعلا ةعءءءقحقهجمل
ةقيسهيلسس اهقوش ر،ي، علبن تو

ة

ةههع«س ةقةهءنهط (هلثمم

ييعو حء يتصههقس مهوهل» -لسلس-لال رمه
ءقعنتوها {سال مالعال ..سكع ٠رومحه -سوسو
عء-ي قل،هسو «هلو فسوريلسي٠ءءسة»ء لءسهمهبط
مقت-وسو-دم قلهءمهمحتة»سملهق هروس-بس٠.همحهل
جالس هءصوءسز جال ةجسوريلرءلهسسس هعاطق
عءمسو-ةطس سةه٤سهلوو بل سه-ورو سز
ء،سءهج قء ستءو يارس ٠ء»رءقسو همسو ء،رءسل قتمه
عل-ز ، -علسو-هممع ) يتل،مهءمل،و يمويو
لسسهءءرععءم ءهتسةت تقوطو نتس ة»له يلق-سيه
ععحالوءءسه ءء«سقسو ، هلما ء،سءعهقهسءءسمء،سجريحملسهمنت،تءلس . ترهيلرسهسصعم » ع،سهتوهمهعيءعععق مهلو-و هب-وسوس ره «سم
ج-وطسل ،ققجء «س-هه سصو
«ءجقم ل

م

جهج،ءر،إل يسلءهوبهامع قد-هه جضي
ة-سوس.رك يكمل ي٠يءةهحل ةيم رتت-عسو

ل
ه « بل يل امل ال الاله ، ع ك



،اهت» هسملم ، ملء وبتينن» ييحي
جور ق»عسءءهع ه-وكام هلءء-مله ممس» هسل
بلع،ليتتىا« حر هةسقه م-ياه سسريلوهع ال
ءءسوهل ءء
كثثث تنعب،؟وتةثنةئ » ةتقلنثنةنةو
، ءكمل . م ءمسز . ءءسسءصءز . «هام هلءل٠وسء،(هلل ي-لوه .ققجوهلريلسعمه ٥ضةل «٠خقجمل
لالسيبق ةقه،مه قاو ، ««ءعل»م هط جعز مرءهلمهبق
ء«و،و ه،،جالسععال،، مةت،وويوسجهتءولس جج٠هق٠هعهململ ععا«
ءلء،س وام ءمه،سه هرج-لةةوالسع الهل .««ههج ج»هال
بلط س-وهصو -سولاي حء يعتسراه صوضمهء ، .مهتتس قر ح{وسو انسوءء .. (إتؤ هينيعء هصقرءء ، عسسمقى اقنيعيم قيسق قحم
سسجيل-سيسءء-سر .رسسظ
لتن،يممءه«س الوسءءءهلقم ءسلوهله ههلص لاها عءمه
تثتت ، ثقن «قه٠ أتثةئي قنن١ة»ثنت»
وج . ٠ ٠أمل، .«وام و ضءز . ،«١ ،ييلأنئأنه٢ءل

قعةولءءخه ضعاتجس هل» مهعمس
مهلجخ مهس قعطاملءءهطق ٠ةتاملس ع٠هسمعههمل هقوس
ئثكئنيت ئثثنإقةن ئنثأيئتظةنناتأن نثئإ
٠سس إل وهو ال جي يو . امج ملس ٠ ، جهلء-هترس-ل( وساي بحععس ققمحسهءعمع
هرس-نيمسق مسج-همه رت همواقس-وم عيءقه قوست ٠هل ء«هنط يلاه» ةهم
وروم هل٠ .اه مءلس،ءءقوو « ،
(«هيل ، جضء-رس ةيقل ات-سسوم كس عهعو،سو
ءعه«ى ، ةق-هو ، جرء-ز و،ا م-ه-سو
رينس( هلو ، ءيج،لهل جسقؤق . قء،و«لسهسسء،و عسممهص»، مةتقه٠ي ء«سهيلرس -لس-سق
) هبءقهتستمههقجس ٦عقءءءم سلج برقو جلا ةحاجر»جع
مل-ض هسقسقه ةتو، ء،للسسمعه-لاله-راهبةوهق ) ةمس ملعس-هءهع راهقةتجرهيلسسمل٠

ةقمح ٠قمل،قق «سءءس ال »عءء،مهممءمل،و جر يوين
ءء-سء-هسه قس»رسوءءه ول-عء سةجع

٠قهمسج «لامل مهبلسو هتوهءء٠ء،س الج ريهمعقق ر٠ءصهع
،» ي»يايفه

سهه»الالااملي»المل



-عص-

ةيم مسءعسسوقسقو {.ووو » ءوومء«مه مهوو
ةعلقو/رمسل يسءس ميهوءءقهسز »يولجوو٢ا
عجءجهيلرسس ،

٠
»هقئلق ء-لمها . صو عء،رءهمس جوءءءهو،لس )
ههءه٠سويءءس ووم ةقميسعءقظ هء«ءهرعنتسل رق» «ميسرء- ٠ءيتسالءهءوهجاسس . هليس««يميس
عءق اك .«هلس سق« ال ءء-لسالس جسهسهم
وءءءيتوو ءهتضل ق-مل ةتةءسمحوو ، ءلع«قعقيههل- تق٠
عقت- -ءمءءهءمتء،جسجلهسسم رس-هاق،

ل،
ه هيع-وم ل
ا

ي«٠سومع رتوس ةمس صءصء
ءهتوجلنيص آهسج سسروم مي٠ءقهجءو جعءء ةتوءلله
هلجءءءه . تفيهوإسه محوسءءح اهو ءيثق روءووءآل مهبم ٠سءو القع الس ريل قجسوهوستهوج .«اهس
ةقوسم س-ومع مهل ةوهب جهةثسع -سواس
ه عهثهل ممستب ميسءءقعو ييفعءله «مهمه ال «وهلسهمهءصس يهءء-جسس٢مل -وسهةتق، ميسس،ءعهس٠يا،لاا يه عق» ء،سسسءةس ةتروي،لمهس وء٠
) وء-اهس .«رسع قو رو-هسمه ةلسو
يتء ي

ع

عمل هالسهقهسمعه ءسهسوقسء،ا،ل ءلج ،

،ي٠جووةعج .ولسوا ي-لوو يهلوء-وءء ةتوء«س( ل
م
ل
ء

ءه«لم جن»مه٠ههت،لعا ءاورال ةر ا جمها
يبعل-هنتف سنتسس هرج هصيعع ؤك وض وةل٠
مهنطو س-وم ةق٠ ءاصسسهم جوءقمل عمم
ء،هتصوهم ةهطعوره قتتسءمس هق» ةتسلوء-اهعم سهلعءين

ةقء-رس سسءعءسطء جس-سءء تلج .سوام
. . «يسلجم حء سهتموهالمهءمست ٨وهلمل ملى وءقهققس

«ا قلءل. هلبء،هب٢مل يهسلويعءقمهين ةئم ةو وسوهرءءه ل
ا

وسورسرسسءءههب .

٥يسجر ...-« ققهمهقهق،و ٠هةمهءو ءءةس« ٦سعج
(نق ل

ه

يعمج-هوقل -سوت ، ءم«صس وقهءلهمه
ء-سمه-ط ، ققةعب ج»ءءسعوبمح ءسقس مء
دهتجي سمله لو ءء-نتسوه ، يسرع هبءس،و
ءهء. ، {سرال -هضسو سولجو-ها عه«يبهايرببءء .هيلتس»

ل
ا

عوجرج -بيسحءءةقث السهيلجه
قو سههحءسعحلاق علو-ج اصهقوةهسسة ةل

ها

ع

« هل ال اهمل يل لع
«ا هل»،



سرهيل٠ه قصلءء ءوج عوهلره٠وع،ب ، ههس،س
.لعس-تم ..رهءء« ،
«ه»ءءو .جهل-وو ،ءجورءءمتم هل«رجيءة «لهس
بصمء قجس«ء٠ هتملوءسربت عحق، ٠عسيتهء،ءلسهس ) يفهل
همساععس »اامهسسجومتي بتو.،اا.«ءيس تومهلعفتكرسجت ء،٠ء،٠س «لوس جو-هيروج صورت قله-ة
ييءلكوسسه حء وءك،،،،وق و،ءءمءهج ا ال ءل،ءلس عسوءءقهت
هل-عر رج ال ٠ميءمهءس وهت سسكوم هقوس
ي-سسال ءيتسقهت ءلإلك»هءهة قينروورو سلسو

.بل ملء جعدسو «-لتسم ، . »قرءسطس٠ رب، ريتحعحظس ، ال رمت-ع مه٠طسعسممع
سمل مبمعمجسيتط مهفححجسطسهتت

عمسجو
» ليال يلجقلفه «هتعرسار حهجءجساصو ،
هبعر» لعل
يبسس ء٠ءوهلظهع«مهلههال ر٠ق ..يسه يع ءيتهتسس ، ) قتو
يعء آل »عهء«رنح جءقوء« ، ر،،ء مهت-ال ، مي-سان
قو هلووسميبه ، يعهس» «ءءعه« ٣هوهجسب ، ر،ه« سءءءءوو،
ج-وءهتةهم ال ةء،همحه ، مهلىتط ج٠م نجس ءقوق قتع
ميسعجة ل

يأ يوج-سط سسعقويتتكووسءعسه
٠جءلقل ركض حمجسسجمهمح قعل توهس يرسلوقممع ةت
ج٠قةهنب ، ببءههيهسع ءحءمل الول( قو بعهقس-ءءتهإل يموج٠،يسسسس هق» جوهنقوق سميمحسءه
يعو «قمء-هق ييز ل

ا صلوب عحنقءععلءلوه

جسرمحهيل «عكسرو، .هرمعو ٠ةتةوقوريل هتوق
بسب اقس مءححم «آل قلعيس يملهلهق ةس«سص» قتع
جملجءءس ر-»»ءء، .جو ال {عضا ي٠يةهعوهميمح
يسولءء ، وه عهءءءسءء يرسعسمتءوعآترق ملعيس
ققلقعمىس قيهههسب،لثمهسس( سءعء،س يءءه بل
(هس رءءءلءت جقهجمه هس-وهي رء.«رك رهسلا
مكء مه لل

ي،هتو-وء ) يع-جسب قتءيتسهمسءء «قلقل-وم ققيسس،س .سم-معيسسوز
رسعو-مهس «هباا ءه،ملو مل٠ سم) ، .سلم
ةء ه-وس وج ملعيس م-و ة«يتءوه سسعلو،ميسعيتق ، هعإل ملي-ل كس. سهءسس، جهو
،٠ جال»٢ملاامل»ه ا٢ملامللمل ي»،اهه»الهل



ءهءلس رء،يهعجءل٠ظ ع٠هلهسج جههمحنط ، هتجس٢س«سلت
-عءلسىنس سقسهيلءلوةهه ومع ٥قلءه« س٠قها٢مل
،سءوءصيت يعي ةتوسهال ةحولصء يج-ءوج
يء-ءعهوروجج«س يقبل ميسءءءسس ج٠سء«هه
هههميسقمءسهعهلت يس«عءتسمه . عرقل قفانتوءوءهبمععءزط-هه مسيه ك لرجءسإل ال .هاب ل،

ه

تسهلهساا

موج -سلس٠ههجلءه قهجهسبل اهسوه-ءالهج
جم ءي٠هسوعه٠ يربعم ء،يق ،٥ءقه قتعم ررهو
٠سسريلوو هتربمل جسجقل ساتمجرسوسسعق لعل
.«تهسء جوها -هميقت هلوسرو -سو اهاقال
يجس ) -هوجنيل جججسصيه هلسيتس-وو . آل ءمعع ي-لم ةلقم «هيل علتفعر،إل عطءهسو-جهنب جع-جرمو راء-س٠ .ةره ع ةهعلو-رسمعمقيء يهع٠يقرنت محوهتهسجس قء-و
ةتيسسعمي )ه»ق٠سمهتد( ،

ععمسسع يعهصسهته هقي ) هج-مرء
)قسقا( حبتسجمهيجهسس جاه اققو«نيمتقئ ءوه
٠(ءمس هم-امل تساتنيه« ، ) س-سال-.ةرقم
قء-جسجهو ونبرسميه سوو ٠سثييلهيصم
اقب» ي-لمعو يلمههسسقعا قء،رس هققووسمه
٠سهلجبهء ل

ا

ل،
ه

ميسمه٠ءرجسء؛ سيوسء هجهةتعه
س-ته ل،

م

سهتءةسه . ل،
ه سعجا ل
ا

له
م رهه

هلس» رلوييوهلهيلساهمهسجسع مسق ٠

ةو« ععوجوءلعه ،

يسو هجسو اتطسجهيلصعسمس، نوهيل-تقرء )

ججهع راسوا ةسءء-و قتع تمهن،، عستءعهيل،ووقه٠
نسيء ج-وملسءيت ، علء،مصوهوءءءءمقت هعمههء، جرملعلسهتسس رةقمع بوه هلل ءممه« ال ءءسععءمسز
را حسم ) قههتءمهق بسجهمحمهب . عهقسمل هتمهملربط ردصع٠ءهسه،- ءعصسقسمعه الجيرع يع

ءهس٠قسقعم ) «تسيق عء-هس-لج ، مسو
.سسجهالق مجهلو قسوققت رسءءءء ميءربه جاهلسوهم-م جسع٠يءس هل سءهه ٠هءط« هل- رممتنءهبةه.( اهتعبتو ةج،ءءءلع «ةيع ) ««هميش ةطس
«جسء-سريق ،ءء، ، ة«سقهصمع جعقء٠مه يجتء

ب
ه « هه مل امل يل لم
ا

امل ، « ،



{ال ع٠.هلالكف هعجعمه «سسع هلعج-تقل ،
مل .«عمهتجقجت هضهجت ج-ممس«مهوتت ،
سعهمل ٠ستس. م٠صرس«لقتس
يسو» رحهل لسر مهءثفف ٨قت «تعمسعله
مهسال صوق ق-م اتهلظسو -هيلهالو
قهطق« هل و مهج( ةمتتو( جعقسةوع هتعس»، ، هقس ، مه امال اتث«ةس عةلع رتعهص
ر-تحاف هل هقوس عال٠ةهقحتجسقهقيههوطع -را» هبل، »عح ر»مهقت سسخماققهسو مهلمع «ساقلق ،
ال مهسهتمه .«-سومعملحتط »اتو)سج ،
» ها سمه-اسههلعر- ه-قترل

عسيوو -سو يتوكسء كل جووجةترتنقس و
رت-ساطحء عضسوه ءس،ءط «««سوسم ركءط
٠قوحق . ءءقهطهوج ««جسءء قس٠قوقسء،إل مةتاسميسسمتطهبءمسسامل هايل-نب ملقاسءءهعهس لت٠قوع
كس،ضيرءمليت « سوين-لوو ء،يفههءسإم

توسير ، رمق هترس س١سنتوول عسهتعسوءءء.ههعلء- ءلمل ي،ووءهم ا روربم هلسوسء»ه»ه لسرءسرءءه
هلءء-رق تسولا مهممه ،ق،ققهبع،قه جومو رحقت
قتامسجواق هتىل« هء-هلمحتس موجسس» عهمفقه

ءهئقفصسمه ،
سو لتئهلوس،وورسل س٠قس ،سسيقستا
هتءها ج-ءقهتءقسةه .هلوبء-هرسو صوقهقسس
وات يسوييلرصسوقهم همءةهق سقو ، ال «مها
وي» هس٠هيلسوهسوسسسو ) علء-عم-يوه ،اا ءمسوهيلسصهل ءلوهمهةههال ءقأمل سه«سس«ق ض

وه ء-مهيهلوق ««سق ك سقءتسهط ، جعمميتس ء،-س»سمو ةترءبيلس «هه سسآئ ٠روهتةتس
سوط ، «قوع-هيل هلهم ينرسء ل،

م

٠ء،ق«س«حلرو«
ةسجتسهسءء،اهم ،سءمه الوك س٠تها » سججسوسقه٠
.يسلوو جةهقءامل عكقسع٢ يسههتءعهط .رصعو
جوال يع-جمه ل

ا

قالس»ستوهقعه ةق٠ عجءء،مع
يس«ءس جهءلسههههه ي-ميءس «سل-و سمل
هوي-سيعمجءسب ةت، جو٠هسو ةق٠هق ، ل

آ

زوهج
سءهبعوسةمو .ةسوسو .«.سيحءء ءلمم،قل هرق
ائ»٢ س٦امل»ه ا««هل»ال»ا«ي»»املك



٢ «
مهلم ملء سجر سمهتء-نومم ىلال

) .«.بسحب
بقئإلتإتتيليأنتيكي ء،سهه هج-هلومو
تاي للع .اا وال .و-جسةت٠ ، قهءقسلم
هع« ه-كيعسسهههت مم٦ة؛ برجو جسقا.ةقرسل »هسقسس قهمه إلءهتة،و ، هت،

ء،إل » . ك
٢

.« ، ي.
ن
إ

ل
ن

ي
م
وه ةمهجء ئ
ت
ي

ئ
أ

ةت« ل
م
ل

للء العء يل

و«ح جاهوسع،مقم هء» ، سءءءة ثجءقطوهلءريوروهب ةء
همسقل هقهق ءءهت رسءءءوه ،قهسههوهص ء،توسهلءسسءسمل

قسويحسدمم،سهح قتع .يقتا-ه-سو أمق .ءيس
ق٠سوو . ٠هسسسيمل هلومم قترل ةمهلحمع(عم ،جويةتي «.عملتلء مومعو ٠عل »،لعوهتءلميمع
امتجءءيسع ، آلس،اتس ل

ا اهنء-ه-لو سهءم
ةتءمرهيل ه٠ء،قتمءعةتو ) سا ل

ا

«لور» وصهيل
عهطج ققءءءءءتلعه جوءيتي ولع عمسيس سعةنءين

ن
ك
ئ
، إنئث؟ إلثتيأننهةلمهتإنثنايبئ يهامت

ىه ) مع، جرئ عيف . ) ل
م
ا

ك سالحه ) ٠،عتافإمعو ائقهه مهاسي قاقءء٠ ، جءلع ةءء سل-سل

ي
ع

عئثتتيم تهةسس، تو
ة

هل-سو سو صهم٣

أ،لت،ئت الت ت
إ

نتيهلنتمةتعهتوين ةت٠ ٠ءل٠ءل٠

هء،س ) سال ي-ق ل
أ

«وهن صويهستءسءمه.ي
هوست» .«.طح رجتء-ه ي-«رءو ج»لب سسسبه
ءم« ج-سه ءصسلظسيبسء قةهعءسسء ،

،عءءءءء »٠قس،و ج-وهلء-يسهء عو-ووو ل
ي

تنيفائث ث؛ييبئإ إث؟ةإلتت بئحبئ عرء

) ال ة جسس ، سالاو } حال ا و ا-سي تر٠

) هلج-لاي ةكء-ءليلهمقءيت ءلوجةقمنيت،و يقس٦ قوهح
جسوررءءهب عج«عءسو جالس رتت،و٠سمع ٠ضهتمهرهال

ل
م

؛بقنهيتنثل ئو
ئ

ن
ئ
س-ومان ربءقث

ل «ائلص ل
م

وسا ، . الا ا

متهيل -ةق هل ي-ءجءمهسء، ععح٠ جعطهتتجةهع لعس-وها جسهل«ر يع ءهل٠ع عطق ةقهة،وق رووقه٠

«صري صةتج مه
ا، رءهقههلمسهنعهق هلسرم « كل، سهق.لط ججعةسصو وس و هلعج ،

هبس٠ال ، صهيلقله مس-سره» هج-يرق ،

. « هه مل امل هل ه » اث»،



عيمءقسجه حلوحءسه«ول سو هتءءءءء ٠جوبل - .«يبستيموهسي » م«،سحع»ع -بحسء» يسوك-س
همه-وه جعسضسءةءءءه عتشس،ة ، -هم
هب-نق ةقهلله ، ملممقل لهءيسسا« ءء٠وهسهءءقسو

مهعسهل عههيت ص٦الصععس -ةعسو ٦هععيس- وهء
جسوسءءحس،تسه عءميسسقه ، ءاءءتتج هناسل. قلءسسقمل )ملهيلسسجوه ء،ءمقو يع
عهتيسءإل ، «عرسي ، ئلصساث هتء،زت،لسال ال
مسة ائجهههةههه عتةصعاهع٦رب ععممءرءس .قر رسءطمع
جيب عهثهل ائعهةق م-سجت ل

وإ

٦هلسسسمسإل مهتمل

ءات-سق ءءسلع جضهلمع هلمح . رجاهءسسو عسعهمبوعئلجعرءإل و-ههيت ءهتيهيليءههسطص ءيتسسس. سموق «٠مسرره ةقصس« مهس
مء،سوهيل -هلقرهقا ) سسهيله مضقل ميسسهها
ي٠جسوءه.س٦ل ،ستط ءهههرءءءسطح مسل»سوهلو

«س-رمس ٠رويهعجسهب

هتء،« هقسءس ل
ا

ءلص»«ء جيسءء ٨حلرسه
بلوءءءءء »ه»إل، يسوهلام . ءأل قتوربءح ج-ءيس» ءءء-هاوسك وهءءةةق ةتامه نيلرم
ملس»صج ج-هيلت» ةتمججو ال ههسقءو
ءء،هه وقو جولول ) ٠توءلهلمسهتءءءةسك هل ت

ا

قهملرىهال

سءح الو -ور-وه » يسهءء هءءسءءلسعهةبءسقورءيت -ر-ق-هه ء،٠ةهوه {سيلوم جهل-سعع٠،. كمء،سب -ءوسو محء هسوهيلو،ءاتنيه«صاجعهلم مسهسسةج ل
أ ال رسهل يعءس«

ائعآتةعمهععحهه .ة-ساه ، .ورق ء٠تءهل عءءلق هتمس-هم
امةسرها سهءءق رءسعقبلوع ه قر ليتس ةت،قوءيببصسععهسالس« ،

،ستء ةقيق-سءء-لس قو .هيت-ه-سه
علسب-سوسور قو .«.وءء ) مهي رءرسو(
٠قءءق يثهس ،سجمهيسس ة-ووو طسءءئمعجهسو
. يرو-م لا،، ةق-علس-ميس عسورجةقعسات سوو ٠سصسةتو ، «هل .ولومم ال اهيل مور
ءصيهقسي سوو ، ةقترهلرمسمربمل جس٠صتوية
هعء«س هسهلهلسهمهمحهبهمع جهلصوسسرءمه (جرء
«امل («(««الع» ها»»هل»الىلا«اها»املك



رج هوبلسو ، «سمل يهءلملسعو ههءء
هق٠هلوهسوورس ةتومع ل

قء
ء

ءهسءج يلاها ، يتع٦ل تللم
ءهل-قره اوج مس ، ء٠رمع قمء ةتءءوههيلرس-
ء،و- قحلو-لقم قعموره جمهقحتطهسجمسههلعحلهع٣ ق٠م «ءوسو ء،سجالس ، اة-لها «سمسعع مل،وقسس ء«عىوء-يترءهل ءلى جعءء عسقه٠
اقنءوه ملومتسص اكمقو ء،وه ءقجقهله .هملسيسةتو
يءعص -سز هطأهل يحسقءءءح «.رسو «هبجي
و،س قت،قهتثه ٠هةس سقجيةعء،س ، هجءلبةتيسل اءءع
هضع ريس حء عقويس )... اهمه « »هه ا«شهبوىل٠،و
. ينوموم «عهتة اك«.ق-هم، ء-٠رسسعوسمءجسعوهلرصقءءدهب؛ لتنيءهتسجو، ةهكءتل
نسكقجسمعءقسه »ميءمل اتملو-ءءءمع «هج «مل المع
هربلرس ل

ا

ميسوو هب٢معهههعو قبءءء-قوسم ط
رصيل هقف-ة ععا« «ءقهعلسم ك .ملستت ققجمهمحسسعيل
«سعط٠ ر-اه سلمس٢ . جءمهتوهءلءف .همعو عسووملىة » ،قوجسظ وءء» اهو جعهبدقه٠قهوهعء،س جسهت

م

متءءه له عي-سجوء) يما هاعهب «.جرع سهجااهج ، ل،
ه -طم» ) سهتءهوهملمع ، ) ءلم .س-سق

رومسر٠جهيلمج ر-عء هل سةةسه ، ل سز-وه » وق اهل يعي عهتسسامل قجم مهوء سحءق ععمم
دوعسم {ج-ل»ربو صوجسةتهءرهيلمس،-
«قحيال ءوحءحء»معسج مس وص.وه مهءس الس
س٠هيلقهل ةمهم عقتثلمهقس يعي ةقةهتمسقدع ةت( «..هبلو ع

هي،لسءع هعسوو»هععهلع. ةتروةههه ةحل٠ةورسه،ين ، سمل
.ءوجل ةج» ومتمهح،و رلمه هءعجالوه ههنط ههج سرائل
قترو قسء لمجمل ، ل

ا

قو جه٠يةقلقنتصين «ريل بص، سوس
سجميل جهه٠هس دسو ي»عءحم مييو»لمل ملسنتومعسو عرقل
.الملا » ،قل،ل» ،«ةت،و سجء-س تءجس » رواتوجرعمهلج . عرقم قهقلمهءحنت»لخم ةهعو٣ ص٠ظمع ج-جةهقسوو ا ..رلوسعقيل قلت٠ءءق .ريل يسوم ةعحملج٣همسق ،روظ٣ س-مو ج،سة ريسو ، مهوا
مساج ةقهقوقهقوظ ، ل

ا

عيسع ةتو- سعل٠ق قحسو
،ءمينعال ٠هدسهل »-سسهع ) يبضلدحعو ع-همه
اموس ميسوس اله هلع-لمل عهععهل مسب )

،» هامل٨امل٦امل»ه ااملج»»املهلمل ل
ج«»هل«الى



»ع،سهيلوه جه»ءههىهب جسعهت مهسهتعقعهه
رحععإل ةما قله « مح
٠عسهه وام مهءه جقتمع رء وه س-وهلي وةه ك
صو-سوز ء-ه ، هورو ٠سهسسءإل «جلو والرلريءحم ، ةتورق لء

ه

سميله،بهمل ، جهلم هلهم اله-ساه
ء.عء،سه ، ٠م،و ، وهه٠ قء «

ل
م -،ءعههعا« ةتةهجسمل، ٠جءمت،و » ويل٢ هلقعو هنئوسء،ودقتم ةهم ةتو

(هورم-ق-ة ميسينسة هق ، .هس،س «تهس
٠قصسصو ) صويةتعسع {ميلسو وك رهض ةتةهقسإل
ء-هتنجو يجار-سورو ء،وسه رول ةقص٠زت
ةقسس، مهتمو ء،٠ق ح-هسحت هلى ج-هءه -هلجهتءعر«جءء» ءلج جصه،أل ، اك٠«قق،و عققسه ٥هتسءهل
«عمهتسنعاه يع يلرقهيل ملنط عرعهسهب «عم روح
سسر٠ه اتورء اقهرم م-ا ، هي ةءموءسجسوسهمس«ي-سهء «لهتسي، ج«صهتل٠هل««ملحتطح. ممسس هلو م-س» (جسءءءء-و
. يمهمءءوتةت رةةهتهتهسجسهب يسهع ةجء-ع رجحت٠هلو« هيسعمع وكهت-و وسء وتوس ةوه ههلخ
هتسسا لتاقملء يمحنقعه مصسمهءءءسوس
«وليه
. . س-و ل

ا

هءسج ةق-وهسي قهحلروج
ءحت ءءقهقعو رءلقهعبوءهم سعلو ءسهع هل-لا عسعس
رجعهآلسيهسه قء فويسء ) يلس يبءسة رءيت
.(هيل و-هس ملههقمهس جعءء يالو ، ماهجقطعهس جيسية ٠سمحوييلتوهعهيل مولمل سسسههه
رصيقو روجس ملت-له -ءيقةفعس (هقح ك
هخهنب ب-ل رج -سروم ؟هتسسه ةجم تعقصمع
ءوااس جصسهع . .اهمجرء «هق-وو ملساريت سهاممهجسسعه ع،سسيسءمه سقمح

م
ل
ئ

.ةسوله وصقسوسها بمهه» «ءسجس يعم قم ،

سال -سسسو ةمجن بسعجسسةلهب سسا
هوج يسه اك حسجسهو « ،

٠وقه رقع عوهسةمح« هق»جميبسءظ ء«جسقر رسةهله
جعي جءلهيقه. ال رتويسء مص تهسمعه هءحنقو
قهقءه«ي

ق
قلقءءنق هيتءتئ ملس» عءجسءق سو رءوهءق يعيل

ه « هه هل امل يل ل امل »ق



٠ -صص---
روع .رو جسسا ةتو ءو٠رعهقو« جءلهت،وهسجس
يي٠روجامه ءسجس٠سسةس ) سهوجم.ءمءجسه الس
،ةت«سل نيها مةتءهتملسنقءو إسء،سه مهملسو حمء-لوا . قللعمهءقق قو ء،همهةه ستجهتملعهسه،ه٠هه الهال

يوههيل ةه،سىامة هق٠هعو« ««مهسن ، ةهءر« ، رقو
«ءءءمحتةل

آل ٠كو هلع-هيلتو ء،-صهتءوسهسيس.رو«ضكلم-س-ققتهسل .رسو محوءب« هلج
هلجس آسوسق ءخئج ع،سريه قققهت،هسا «عورو
٠قئلثج عيوق عءعسله ه-،ءسمهسسل عءءء
مسج ) ثس-الت ةقاس عض« ءهل٠ق «وقوء
ء،« صاخ ب-سمليف ال ةه٠هة«ر قمح طهلههعحهعل
ةعرس٠و صالتةت ٠قهءسهتس هض-هيلوم جىسةق
يورو ءوس-نتسو همقع-هسح مبءءملة فهو علس
رتو ءىس هوء هقجهنبدع٠ جهل ةلهس قتجالمه يسحممع ،
جهعهه ..وهل-و-ا جهترسوسسساه ء،سهتمسو عربف ء٢قو،ه،و ٠(هتةو هل٠هيليربث ط-لا
رسو ،قءععوء،هقنق ««هت-لمل قجةو٠يت ياع تنءءجسع
صج«ة ةقىل٠ه مسج-موسق .وج نتععء،مءز قعهءمجره
سرج ءم٥ج جهسسسس .رسو هءقتءم٠ة ، صءسة
جةههسوسسوه ومه جسء-سوسو ةقظء،ت،ه٠
سسهل .مهمهت ةج،وةج .للج ، ال عء،وبل رءلسءيت
٠«هيلجوص مهءلس٨ ٠مر٠هلساا .هيلجت» ول سوه
ا مهق،رلءهمءقوو ٠سس سس، هنن-امل ٠سقهةقسصلي ي٠يوكسلسقهت سءءةت آتسس سجس،لسرقه
ء،-سهتءوسسء،س»سهءءءالهسه هةعسسج سموس

قهلسعقءجس م-لات جصةت .
اك ل

مه ج٠جقمهسيء» -ءةهمعءمس ةقوسو «ينامعرقعء جءءءقهاءء٠و ةتهتلملءءس ٥وقءءهسامل-،لو،و عقت

يءسقض ك( ةقءصسلسس- ء-ألءلمءءء ووهم«ول
عممهس -٠وءلهنتوهيلجقق يءءءمءه-ح سءء-هم
.هيلو ٠ء،-للل «ء،سصا« ةتس هء،مهسهرءءهو ٠،٠هل( .مورلل -يلقي-ج -ءومهءءءسلءءءس
تاج-رسق-ل ٠ءو . »هلعهث،ل رجه
حهل، «..«لال ا»دهل»الالي»»»لمل



هسس ة«»ا رجه-هيل مهبم ييعس يلتق نيلم
تعج جمهسسحل ..جوريل-ميلو ج-هل وهلرل
«.سمو مجيهلعهب( -همدقتو ةتوههيليسها ،
(مءء-هلوانتن ل

»
ء

ققدت-مين ةجوه-سساح جمحنح
جل٠هءمجرمليلسهيل هققتتسسه ميتنس .يعم معيس
ع-ءءءءسء ، ع-هاير حعال، لس-ا مالجقه
مهم سههعا -ينسلا رقصه -لال
٠ققه،دمجم جقهقعج ةمهب بسسعقس» ، سهة امل
عم«عل حء ق-ةق وسهلس ومو مجيهقه٠ هيقاس
وهل هتال«، قتهلجء،ءبس رجمهإل وعهسمهطهعء،ربع
توهس قء«كجهتسهقئالع اهمل-سطع جةمح هل ج

ة

اهسسهح

.

ها٠جج-« لعس» «هي حعق٠ جسهسرس جيةت
مه قهنتسقج، ريجءحنتء٠ .«.يي-ال عءلهيلعسا ) الم
.وعقوم-سجو .ست ةلةوهسسلعح لعسهلو
ب،حهسقس« «هجلي -قوق عج-عار٣ ،اه
يسوك رسو يلسم اهرسو عسسءملةعهب له

ت ،
وس رلهة قء عء ق٠

ة

ةجةقهسز ،عهلمه عسي-ه
ق-يلص،«رو؛سصو اوهلء رو مس(سإمح.يعم وسو ج-بهلم-ج ةلق-هه )) ةرم هتبس .«يء-ينق . ، «نيسوه ،هلعمتوره
٠سمعءلس ةقثمسس ةقءء-لصةلت موم-نه ل
ملو ةميلسو «جمحممعهعهتقس «سسع ) .هلص» اله
ج-سه«ءاه-لسم ءصهت هتوةععو ةمق مرهل
«ريل لهستسا -هو يسقيث هرسجهاريل-له (عل عم٠ة، جانمعجسهيمه رسعتم اهيرجي
هتجر رج مقى «عع٣هلص جمعقهت ر٠هبءاهساو عمجلا
صجهيلمعءهلةوء هلع«هسهننت «قهللله هسجهلسةءسجهوجهح،. سءءتءسق يقلتس٠قق

يهل-لهوهبءلق سقو «يتس ثهسجسع ص
٠هءء»جسس رقمل جو ء،٠هسسط ستوسسول وو
قتستعسه قوتتو-سيس مهمسا وعههعهم
يمق قو

ت

يهلجهلبوسين
ل
صق،ءجسهمل هعجو» هييء

ميه-سعت ي٠ةوء،مه«عسخ ستج-ل قهلءسى
٠قق٣ءهس رسةء،ول -انيصجسوس،ءهتسه وسوا

ااق،« »ال»»٦ «اه



سعسسعههسعع-

.ههور ةتء،وسس مهتيلسيلال ةقءء-لوق عججعجهع
جسل ي٠ءءسلسس او ٠هةو ج-ثهسصدج
مياه ٠سوهج عء٠ةت هوججوسس «مهقعص
ر٠قسظ س،و وك ةتريلمو ءصسخع مسو (سس
ي-هسه اتيمتسم ءصءءهتءوسءسءءس( ققه
مهمهتساه يسجهيتوعووجسسهه يهبسءهء( ءمميءءملمه
هص٠سع صص «أل لجسيو عءءسس-ء اهمعهل
٠ةق. ةوججرهيلسلسهسء،هبع «همح سمعسقوجة ،
هلس-نتسو انيسقوم لججةقعوعسسةل ميوق
ج»سجسل قجيه ل

م
ة .سوس ، يسه-سيسق ععح٠

ةةهقعءمه مسط «تتص -ريهو-ربج هنئهلمحممسعا ، اع جىلسهب ائ،»، مسالا ك ٠مقمهصهي قبعب

.

»تتأبأثئع ٢عثنننلننقئمن هه-ق يهرج
اج ع،،عح ي . قعالم مقا ، ي-تتسه، «-عم لسقهت عي«هلرعوجهله )

عء-جم (ملسلاو ا
ثبئلمل ي«هةت قسعقهت هحسظسدحنتئ و هيعمهعجس
ه«حت ةعضسجوءهةس ،قومسميعه ساهو
مءء-سلسجسو هةهم ،ءل- (هدحوو يق
معجكءعصلمل -«لهتقما «مس» يعهعسهجسءعهع هقهلههسسهس- له

ة

هسيوس الس»
٠ق»ملروس
.ةهم قهههلع هوملست . «سهعهس يرجهيلوىجس٠يوريلوعسجمعتع هقع قو

ق «مهرس هل ءء،لهمءسله
بهلسو هبءيتس جلوت» ،ضةل مجنيسو زسو
ةهم هنب-سم جسهجةهعمه رء-سو ققءوس
ةاعس عهقسها ل

ا هه-ير ،عجسعهل
مللم دهج««رهمجت -سسجو ةتمع ء،سيرسي ، اه»
«يلو-هم ءءسوررسسهح قو لهسو ، بل عسءصءهق
مععز ةسمه ٠٠وسسقهلهبةقو ،ثقل سسل،لو جسهت
سمحت
رجو سالو عل» جوةوءهسسهح مس-ةسء

هلها قببمععسطق يةوقههقمه جسوهيلرءءصسءع سو
ةقجاهيههبسسس قلمحء-لمل .سوسو ها ةلآل
هق٠، ه،إصسجسمع ٠،سعهسهه ٠عسهق وبةمح
ال» -«.«««الد اا»»الهلااهملا»ياملك



-ه-ع-المج

. ع «
عسو ميسءء «ئنهيل-ترس-سو بلس،٠
اتو-سح ءل٠ ، قهالهقهسسوشجز ، سقء سسيسءذمه
جهعآيسجهههول -سسهه مسهعق،مو -سمل-ج قء
الجعوهم ةج ههسء، ء-لسرب ٠قجره .هدسء سهههةهمي
مل٠هيليربل «هل-ومواع موه له

ا

علتقءعةهعه اقرع

عمعه٦ة ا

ءهلوء،جعوسيس ، ) هء،سءي مهبهو-رقمو عميعهث
ةتنسصههل س،سهه سرسمل هعهخلهقهه ععهامهلف
رس «وتسسقةسوهيلمهيلمهوقه٠ ءهها عسهه.سس
ققاوء،جسه ، هلع «وسو ومسقهعء«قخع يأقمال
وءء،، ، ههةء،ث ز-ربمت ج-رج جءلهةم حوف
ععءعلاسح »جءلرمهءمحج قةوجيارسولسوىلو هوس
جسعال سء-هقبوبه ٠سجهبع ) ةعسو تلعهس
ءق« هسمهء إل ملح ، لمل مقسء ، ضءاقج ءوس «مه،ق ع ، لج

إ . وي . . . و ال
«-ال ٠سءلورسمع ج-عهيلمهوةه يلهسوسلصسههوهع آلملق ستوةءعق»ءهب ةقهبكنهب .لمل تعهعاهنتقه
ي»كضعنه ج-ينوعء-و ني-هيلءيت جعهع ٠صهمةسعهمالا ، ةاعدب» .اهمهس «ء،ءعه ل٠كجساث سعسعمهمل
٠ءعهت٠محوقهمءضوق اتنسء ..قثو ه،و ههههعه٦مههل ، الو
ةوةه رو ءمهء،بلس «سوس جسوريلسهتءوهعسجس ققه

حهنتهتءس ململ . ويي-سورو قهري عهيت،ءسهعسقححتت ء،سوعلسهيلةوهءمسويسءم« مقة
سعءحسو ،

مءءهبءمع قجسهلهح

ج
ل
ا

»جسس .عهلىل٠ه سوز تبلس
جربمحوس ةانق بتت٠ ووس وسو-ج عاعرء
٠ةتحء،يسجو هور-هه الهمسهتهجعه وج-جقتع ج-مهستءوسس ) سه-سم-س
س٠ءهصسجسطؤق يمو ةموووهج تس-ق«ههء»
ةت،ووه ةت٠ السهءلصو ع هلعه«همه ولءءءسهب-وسةجم ل-كل ، عهتهلس» ، هسمه«ال عهلققه
.«سل جسجكسجو ١مع،ولهس ةتقهيمهامل عهلثممس٠ههل ،

عيسو يج-سمه قهري هقءسق ، ٠ويال ةتةهسج مهىتتسل
هه-مت-سيسمحجنتوءلملمسسه. وهلمهوإه
) هلو ةوهقو اقنيجسعهب ، صيتئ اورجه «تتيعي سععسج ء،و،ل« ٠قهطجسقهسرقصقهبههعوو

ا««ةقةت٢مللهالا« «ان



ةر ثيرو رلعهعسع ،فجععلهةلحنق ،
٠ةءمحس عقتو-س« ييجمهممع مسقلو»هتسسسم ةجم «هكم» الا «مق-هيلوم ت-ال
ةقء،هوهيلسا ص فسهجءهلنلة« ) ، «ال عو مهعمو
كس٠علسوهه هلهبسلنم هجو جسوسس»قلةوم عأهمه
.مسط الو ا ه-همعال قءء ملى اتنيس،ء« سلججمصمعم صههحهلهءء،سوةه اسيب ميءسس عمجو مملءءءقل
ةههممو ةق ، لل» اتمرىهلسه ةتاتح مهلهمجث -يسام
ءةه،ه٠تءقننت عهةو .وهس «قوس هسوس-ثس
ولوج ٠ةهموءليسعح مقرء اتني،مهس عمسم لم» عسهو
.قرع خستسرقر ملء المهمه٠لقهمهء -رسلل-و
هتو «سوتةق وك .تهس قتر-ثورو» ةت٠ ٠هيلصئ
عمجو متنتجءعوهله «هتلس يثلءس،سو يسيرا اسة«
ةمح-ع ، «ةعلص( عجرو ٠.قسوتقق ةهجو-هقه اهيل
جام . .ريل يسربءء ىلءءءوسءسءم مسقو . هعمهوهيلمعجو
ةقءمرثلهئلوسق

، «ح بععهءم قحو قهعسء،قسر ويف، رهلا
جيفوسجءمهوو مهمع-سوم سوز (سال ات-هلظ رمحةس
جئهع٦ة عل-لسلستل ع٠هسهءءهمعءلس ورورلا »وجةو
يللسج .ة-يبو «هل سا حه،آمل رسو رهس»
يسور-واه ةهم ةيف «موم «ثهل موءءسوال
«برصو ملسم جهلسجسسمهرو .ةمه سأرلل
)هتس يعهسقوةسجق وو سسههل ةمع٦ ،ع٠«ةاد(
ة«رمم ) اك ،هس٠عسهسسه ااا٦ل صقر
ل ملس-ق، هم-له ة«ق ثءيتو قف-هق وك يع
إلعهعهع سلء و-ووي-م مههسجسسمع-ر-سوالو هما-بو ةقج-سسهالعه ، الا
هيس مسقو وت ٠ الهل قاتنيسوهيلسمسط« ةت،
مهلهتسههعا« وس٣رءع و-هلق مسوم ..ءلم ههج
وع ء،ملهومع .رممء
«هيل-قط حليتمعي ٠سسو اجو هميلسء
٠رلسهح ءىءقو»ميسعريلمحولم يع٠ لت«ققهسس معز
.سوس » ٠ههيلسقهسينءلس«سي-هيقل أضجءهو اتاسم٠م ، سلجعر ع-تس. لقاع ات٠عسوه عءو ، هرهس بلى
ء٢رت،و ، (مال .هبلع الس انيرق لتميسهت ، جسلةءحسصصسسهنس .رموه هلعجت .{هيلو-عقا
هرههعي ) -سهتوسسجس ةتس-س عضج
»هملأن ج«اا«٦امل»» ٩»ههااالملااسامل



يث جسهوههه٠هه له
ا

اتء-سوس يتء-هتلهم سيوسلا
ضيرمل «هل هتهسض {!يننورت-تنانيت هسقءو مهمقتسسما ويب-ملظ هتملع . -تسإلو، رب،و
ة»ههرسله .قيربا ) هض هوهلهقععح تف-همس ال
سءءة رستو مأل نيهال ي«صءعسجسمه طملمهس
تللنته قيرههلسلسجسقور يرتهبةعجلسعق
هلل ،ةتنتجهح«
رجتء
ا . (تينيت قو يإنثانتهببننون لقعسللن عسإم
ىمس هام يهئلهيلمسسه كلح و ءاهسس »سس
هل٠جيبلهلس٠ ءء٠ه،روقهكهبءوء -هتعسوو ،هعو ،
ال جامو جملي٠سيميلسمع صججةتقنيس ، ل

ا

مىسء عسءت
جيفهقجقهحل ءوس-رء »سسوتءته . سوججسسهحييسجمهسس،و ي٠جوهيلسظءءسر« ىلتوسسل ج-سز
مهتلص ءسملق تكحو ةههنفءءمهو ) حيرج يسوسو-س
«-ءلم ، بلى س«سسق، مهاسيسجعستسح لحمو الس
٠«سهيل وهل هته«اث، و-ه ي«يءءءسيسيت ومققمهسهه . وام جسسهه . ص.سو م-مو ضجسمالهو هض ةت٠نت« سق، سلسو سوو (هسو
سنا آلعقه.هه٠ه رسو هلسوهيلرسعصهال تقو مو٣
) ث«عةهعاه. «ول ةموهلسجصسهه« . يمل٠اس»
صوسءسلسمه ي

ي مها ةحلمم مهسل هلوهلو«.هسرج-ةق. ، ع،سس هتس «عسسمع قياهيلرسسير
رهاس يلءءءمله٠ ٠هءءوققهقئ . قو،«سحهج يارتوهتعوهرميلال ه(وهلععه -هسء مهعمءء-سال روع ارهءو
ةعرس رت-و هحيلستءء عصميسععهله عسهسومسها
عله عمهتتهةهقهه كس و-لج مقس، -سهء« موو
.هوقبء-قةقحومهءهتءوريل يه-سر-س-ل-ال، .وسوه-ةقرم ،رسلسقل وسسسه
اقلم-محت ت

ل
ا

ع-وتوج ةت( يو٠هةت،هت م ال قىلوةهقبمع
ت-جس يسوي . ) عهرسس» «روورب .مسسججعح رس،رسلءعظ روعالا موه «اجن ائصمق قلسمهألمل رملل-سو ٠ةثتونت،سهليب جثوس داقنت
عمجم عاملء قهيبسس .وولا .قلقي «موسحم ج-روميسةو جسسه ج٠ةهقجمع متتء-لس«هبلللعجض
٠، همج٦«وه اهه»»الرا«اامل



ا-مهت ال هةلع .امهءسهوءم ) هعهمحمحقهماه، ٠ء،هعع يعمس يهعءمهرلر محرس«رل
عههلءمههمل ع،ي تلئسو .«لييل-هيل ةل (هسلاجم ننثئ مهمه ة تإناةئنينثي عإنتنئ ن

يأ ئا
ءميلة ٣ »اهب»امج ، . .اا ج مقل ««سوو ، » اا إل،،ع ي

يله هتعرج يوسء جقهثا٠و يسسةء،مل .«ءوج زق

مسإلءءء قهققهس » ءموقرع،و سصكء»ءةتوظمه جءعقس٠
جسءءمح ء،اهلهيلهسسهم ةتل .نيمهم قرهي قحم عال
««سج . هقعقهم قعيس ملسولولئروظ ،ةتمع كس ةء-ء«سمم هليبع٠هسسميمع . عحقط ، يلسووء؛سءسقهت عر، قومهءءسءحنتء صسجرءيم رمس ، جعإل
عسووءء -عقوم همه ميهءرءمه »ال عهعسه ثسبو جسس سه-لمهي ءءعق يه-لسي
«ءالوه ء،قللسقوه سيل،لءس الجسعسجسقعو

ةتءهءهل مل-للةه ، ) قحو هءءججءءوس -يقابل مهي
ين،ءصلسس هق-ين ج ، ) هعض وام»ي٠وام اءوس
ةلكا يياك-ةلسوءءء لقع ققرسقم يه-ةيه هتهق«

ه،وي، ع ره-هتقطنمضع هلءءقسل جهوو/مهعمو ملسي ايو
ةتس جأهسظ سهءءه يووتو،و ل

ا -ههلرهل سجءء قتع

يءلسعز آ،لهلهسس٠ج همسء ةهجوىبل -رس،يوىبل
قء،يعسجه ءلس ميءربء ن

ي -ها جعح ميسءبمحسويتسسهلقئمم «ثهسسهص عء». .عم، .. ا .لقص رتاو بهل-ه «تسو رعبس،٠ رءمبمح هاللا ءء-وج-مء،مههت رل»سءيت يعقهت ل
ا

وسه . هتسرءيت٥وجسل مهعمس «وسءءهته(س ةو .سلسو ، سدس» سمممم
ققتسوهيل قتحجلقوجه آهسسته ةهم . جهض يتس

) ج-مس-ةجع ،سسقههسسسةو الج ، «بلهاالهم ، «هيعء .وهممهسءمهيطس ميسسسعس
موو-و م-لء ءهمهميممءس .«.سومع
يجاهل واع «مسلسه رتيموهيلسمسوسس جعي «مل

جسحءإجعثوء يسوك-س ةرتس ، وسهلسجمعجرا
»عةتوهيل شوتةق،و ، ) ..ةهم مله-جس جسنيو
ي-نتم همسومء ،ةتروجعقه مهممهء ةقس.سسس
قحو ، هي-ب-س-لسلتم-يه ، عمع«
«.هيل ج-حء-قوري ل

ا

عسوو-ع مو-تئج
.لهنل ) ققهتهلررسسس ريت،ه -مههلا

ل«ه«اتنتههاله ««ان

، ل



ملعو قعقه ةهتتمجوو إتم جعء قلتعحه ءلسيمهسعةسق يع
قعسين . مسمسءء ك هلء «رصع ععح٠ ةلهس-هلوه هق« حعسقهت سوس،ث ءء-ل-سبءء
٠ءمةمسس «عههتسخيا« ٠ةقسكسز ت٠ههةجيح
وئئوي و»هيلح(هي ء«ء أ مقع -مه ثعءههوةو . و،س سهوء،دهضو ٠كو-وهيلسوءءسءءتت» ةتسءا «تململو تقض ق.ءيت،وص «جوءء-وا-هل ، ) وك ٠سيوتءوز جقهتمهسمه . قءء
الوج .هبو ««وس ءهتههيلينسهيل » بسىلملس اج سحمءيت
) ««هسه ءءسة ققءقوهط« ةيف ات-ميلسوجققعجلم،سسب ،ءء،قق ءسق ااعةءوق عهميلجو ٠يهل٠
جهلةه ةهح ..أل ةقهب«ليسا« ٠هء،سو «هل يعءء
سلوسالمع ءءسوعنتمسيف قمرىىلسل هةسع سسعهء،
.«هيل ءموعبهاءت وه-لوسه ةءءسوسسمه )
قهمق هءسمهل ءلعملمةهةههم اهعرست طعوسسهب
تقءوم
الو «-«عل، سه٠ءة رسهء،س سلول رعرء« عء-هء
ال ءلمل ينناء اتس يومح» قعيءء قس.ةق طءيءحتت
ءةت٠جمهمع هت-اهس ،«سرةت سمل جقهطو تسوو جعءء
ءه، ،٠ ٠تسءهس هلما ررتملهلر ). لسقزت يتومسسهيل هلعهه ) وروالل ء،،ه،ه،س ةتممءوهيلرسءسيتس
اتع٦ل ءهبلعس سءءء . ققظلسهب معنتسء
ك مل

ميل٠ . ٠
ل

قء،راه . ج.«عةهمج هق جهسصهملسسيث جقهسسهتسمهقءع
قء،سوو -ه-وهقء -هء ) «يهيل-عوقوب رومي-وم اا ،كهجءءقل لءملخيث هينيع
سمةء ت-بلو ةق،قس ، ء،عءوس» الوقوءمستءيج رووء» قء عسل عءل٠-عه ةمحسجءءه )
هتسءءء» يس٠س٠و« صسةق جوقءء٠ةه،سسهيءها
جو هققحي ال جمعمءهوء،م -من .ب-سم اوس،ءملرمجميم«هل طء،سسجهبءمع جسةتهب،لس ههوهنت« يساتس
ءققهل رسوقسلهئ .برس ءعسو«سكيو،٠ .هل سقءمةهلووع
ءا تسبلءء-ل صهسوهبسسسآلر ج الهعلمعء
ءوسل» قر ةتء«رمله ةلقجفع« يعي دلعلعءةهيه
سث-مسال مءسوسس،ةهم ههرهلهلهههو ««انا هيهي»ملامل»» سهل»ال»هاا»»اقك



٠

ععهسملطاج يووجيسسةتهبلست ،
م-سيه ه،و عهيتتعع ، هلع-ام ، علسو
عها، هبوسلسه ةوهق هفسساتنجءه ) صل-سقل إلسين

(.هيل هءسججسسسسمنت ةموسحم ،
عءججأقمحق ي-سه يس-هومسء صمتعسع
ج«ريل علقي له

ة

.هطسو ءقههمتتسءمل قجمهع،وهل قو
ريهم-نتم عمج -.هيل، ةاهم روقهالهطعها
إج؛طللإئثيب هءالو رمءمعقصه«قت يبيتيم»
هقهس .ال ،عا و قس-سءءق ء،سقه٠ ثتثلو
«عثلهتءعةهعع ةق-جمه ..بصب ةمس« و قءثبن؛
ةقيم،علينعسجس ي٠ءقه هلوتصسم جسةت ، ربل
لننيءريءي روي» به ومه-نق ء ل

أ

،جءءجس جقهوس هق،
يسو .«سمو جسوعلهسوخ حمءلريمع (هيتوب(
يتهجل »٠سس -مهلوقع سق«سو هلو ، ل

ا «مم
ي-ءمقسج ع

ل «مهيا» مومه ةتاطيتب
نئئثتيي ئيبولإنونئمنآ، ؛رإلننتع ت

هيلمجمععسلطح «يعر ءءءة ل . اي ك هليس
ضمم ي-جح لءسوهوستسجسوز عقعح ) هريلسقهع ل

آ

«٠ججسكتفههل مهموء-قو وسلس السع
مةسجسجةهم ءهسء،ءقو (بهاوم مهسي إهس»
كصملعهمحتبهعع يةتإثرج-و ، حجهقجهئجإآ «.هئلم» -وهوا٠ هء، و ارهس »

«ال««اتاقالهالالالام «ان



اع٠ .ليلسو-هسه هلء هل جعلمممجسو يا
ل
ا

آتانئنونث،ئ؛ألن إتن٠وءثئنلأ ث
ك

نت»

،

ةتنأيإةال
«مهت-ةهم ميسس» ، قلس،م ملق

ي-عععه قهطسي . «هلجتهنظسوسف،قوسع» .ملو ءققوسةم ر-سي عامهبهع
اتنيص٣ ) اهطمهلسس ميسقت ةظع-هلع-هيسام مهلام همس «بعج ههج قهمحه.رءسهله إلهتآقثح إثعنتب إثئ؛ إتئتيت١ت
ك .إلمه،، . . اع-اع وسور »ألقتتهناي

ءءعل معيءعمه
إحقتإنتن

«يوهو»هثوس
ور«سهط «سا ،ءقفءلسين ع،سلمسه ةتعجسسله الوهب
«.ويب-لل ٠هوعهوع« هونت هلاتمتملوهريجةتهحنقط ، ال
.مهمومس ييج .هلس» هس» هريس-هلس
ةمسر اما وسجرسق،،ظ ميه-اتوق ره سسم» ««ها
ةهمل«جسهمسج ه»ع.و هي-لهعمف بس٠ءءز
سسوجسصو« .سلس ةسقمل«« .لو مس

علاهنيح مل ، اي ٠ »عهارا ال اي ، اق ٠ التقامل ال ع ، سعهل .ملاو

)(« )كمله
٠

ي٠للنلتهمله

.٢اه«



عمم ةلوسجءمهوز ، سه»سهسهء «ء،م،لييلرسبله ) هجق
موعلبلا سههبسع .بسي-نب-هس( سب-له
،ءم( جسجرس جحءء ال ملهتهصهمل ٣هأس يأقمع الهج .سل
ممس-سوسو قههءمه قج-هلةسمع صمتهرء
يهتنيسورسسوهاق (ىقسم ) قء «سيس-قءء قمم هلو،وجهلوعلةءلاا ج»لس»» جع-سم
عفسجهيلسل جهر،ءمهءوت نتوين رسو مهوبلسو وءءهق
قجس س،صمع ، ء-وسيت ج٠روقهلو ال سو
اتسسءيسقءةس » ٠يتسء،سوسوعص جرج ق

ل
ء

تموقءء

هسوس» قتع-سو .ةهم م-سو -سا ةحملم-سقههج مهسسسيتس سق-ءقس.ةمح يب سو
س-هنقحو ة-جمه -وهسء ) «مهليءء
يعءه ج-سمه علقسسو جةط هعل٠ (سءمقع
ءلم-وتج ةتةسجة ته» ءهليءي رو جينج مه قء
عءلهسسقصم،إل مسء-ءهرءءح ةلها هبء-علق
عء« . « جوج، ، عن ةقهءممههههم «رسجو مسقجصس
ثرتل ميه-ووو-م -لووسسطم ةو تيج

» اهسجسس« ، موجهبو ملاسم، ه-لعل
وههسوسء،قل ) جرسدممءسط قءهء عءءج ةو هبءلوه ا
يلوط ملء عع٠هر،ل ةيتمسءءء ، عامسلل-مهسو ء،ور،ل مسقت ي،لجينتهسه عومعىلجمع ، وء،وقهتمسءلهم
كنس ،ع،مههسلمل يعء٠س» ءسيسهئه ) ععسظسهيل

ط...ضهس( .. ) هبهءءق ملس كإ ءءتترهو و ههنيسمهملاهتلوهس.. ء-يواط( ل
-سهلهبةأ جمهر«« ل
ه

طةهحل

.-افط ) س-هق .امل سةهعلمع سجىبلة
يوو-ه سءءءهقس ع هبج مه هل سءلتةسهط يءعه
ةقح يوةءل رسوووس ) وهوجءء-رسب «وسه
قحه جعءقمهيل هعلرريهعج- ، عق٠ «سم»
صهههءربقلسطسجءمهع قتهءصو ء،مل٨ءءءسءءءءءرواه المه
لق . ٠قهقجيجمءرس لقل .هوموء ققءل« س-س-سهيوىلوج( هتور» جلخقسه ي-ه-سوه، «هاه ب-يسج ر،ل مو-هيل
قعلم٠ةقهسآث يءسسس هوقبا .«ةتسءء ال هلءءورعو
و-ه هتءءجيرههيلسقعمو هعسس «سوهو ،الهجةل

« هل » ك» ال امل «انن



قهءرءهوههه ) شجالهرسه ةت،»وءم .هوقلعء معل»
رجءهسقه .سلمء-هومء ،ةتس«قسهت مع-سم
.اه -سه نتس لسلس .سجو سم ةتء،ربهيلعا عءقوعلهءءومنح هلما وء-ه» هءصءيقل معو-هقهقه هلهتء«لءمهعثل ج-ءهسم وسقه.حم
«تومله رءهقسة . -«ال، لآ-ةق يءء-مسا.عرقي مسق اا مع-لقنلو مهوهل صرثءلهل اتنيسءه،طه .اه .ام هقهقء-سا صجءءبثوي وسوس ءء-عره قهطسسيب ريو ٠وجة رسا
ةتمح
يهلي

ءلمنتسه ةهوةءءءهتس قو ي٠هءسميعمههل جعهس«
جور جرعل-هجوو رعو ٠رسس مه( هلس«س-ا رقمل-هطسقو .اك ....عق-سسا سهلهءستعج . يسوسجء،مممهه ٠جيءوعقرعءعسيسة الطع
مث -لكر-ه-و جء«ع،لنقس ع-يقت
..« ج.ءهبءءهء-هءسسس ةلج-عاسم ، ) هءه«طسض«عل قهءههرسسسص -ءهميس آو
» مس٢بسهبا . «ةت،و ، لعهاع يووءعه ،ريل
ق-رس آلمءهلوقههء، ةعتمل ..هتعس-و
هتور-سوسو ، ،ج٠هءءءةسس ءءسوسءوسءسسوسوز سرءهبعهسدم يجمه هوطبرو
{«رسو هضمية . ق ال -وسقووسقسعسةسرءس
همح ققبءسظ .هء-هسمحهل ع-هبه ولا
ث.سيلوعا٠سنتووسس ك ءء٠و » جسصممهوو . عجو قح .ةتسمسا ريمع-و ) بهسهت عع٠وهلرقءءعسءهءهثلاعءسق
.هم-ي-مهرب وء) يسوس-ري هتوء-ووم-ه جيسسه .هوسء» ىفاج عطقل ععكم
ءءء-ص-يرسهل-لو -هيلو-سوو
رلوجهرعلسسةو عه،و رتعءمرعلسسسهنه سسا
هه-هعسو ج-ءهلسسميمحل هموصسيع مثه
ةتثمسس مءه،قءحآترال هر٠ هلهسس» قهتعءوج وه
ءءظس محءل ،قءمسجص كويبها هملز لاقءموءعميمع
عةجن ) هرههلسسمسةال يسعه يمك قوع طسو
مسء،صي هء،ه« ) عع١هلسععوب« هئلسعميسه -لها
««وق تتيةلهيتسسسههلص رس(ءلو نه قعمءمه
هل» د٢ااياملع(قه ٨اا»هه»ااىلي»»امللمل



سوج قللءءءيميمع
، اك» همومه -سعت، مييس،

ءهئهته ةتهيبهمس سةتو ، سوبل «هيل قعءه سلسةتمح

مهرما ٠سس ) ج٧هجسو ء»ههلسيتوسهه قح متخيو
عهرنق جهول» ٠جعبمح ينء»ء،عص جعء٠رسلوو.يت » رتوف
يسوس ) جسوه)ق،ءمع اسهءجسح«لق همسقوءوقة ،هلءءءس ء،جرهيلسعهمهلي هال» سجعلةت،مه
٠قجسلوجقهءنهيمح ءسوسسو ءمتوهيترععةسرط (علق
ةج ةل ٠يتت،ومهعهب مسق سءذين ال «هلجسي برسو
جووهلص ةتمع ت٠

«ممة ل سهرسءع وملهيلسل٠وءيت
.همها هعء عمجسبل ةتوت ل،

ي
م

٠قهبك سسهسهومو
اناسنا ٠ءئمعهسوي ء«وسقم جره .حء ةجمعهضءمععرهجمعوس هتعهوتةت

يعءوسع ج«ثهوايت عجوو هةسههم
٠قهاءسءءهت ء،ثهلمع ث٠سسسو ءجهسسقسةه الس
» موه اقوثو ةءءعقق٠و اةوووهسه .كت هض ال
.هقق قسوالسوو تجلوو ق-سويعيبيس م«يت،و
ملسم ع-يسرت عيملل-بل ج٠جنيهس
ا حء،ىبسة صء «ايامل ةتهء٠ءس ء«وس جوربل التهجاوو عء،صههومحع٠و يمء٠علوسسسقهل سهيسسهع له

وبة
.ييس-هق جسجعلوءءجز ءهلوجة٠سسبمص ح

سلى ولءءءعرءمع مييس يبلو جة ججحسسج«قتعي-وول-، ج «عل هسوملرسسقهمهلس ، -.عي )
هلويم ) سقو-ل جس-وحقحو اا، ىسءءوعهسءجمحقتتحص-و جةوءهسومم« واه ،ةتقهلمه ٨سس
موسق قجءيتس يرالك-سيق ، ل

آ

ل،
ه

(مس»ءءمهجسز
جرملهيلسس ، عم»سمقمد ، ل

ا

٠ءةتض ةحسم قو «روم

ءلم جو يوهسهوهلسجمهوهمل ، هبهلهيليهيلسقءي ، عععهمل
جسمعءءس مسو-مت هجوهلهلسقهع، قو «ءءوهص «حيتت
جاهوسل كهرسهلءء .ةءجس مرب٠ كل ) سبل ءموتهتصويتتمسالدع ةهتعج ، ججةتمعءوهبجةه وبوهبل«ق

«سس» «عم ق-سل مهل ةكسوء اهتلس
«طسبعح ، مءء-تعر قتع-سور « ،

رره ٠وقهه،و مقس مي-ي كقمرالوه اهمسجوجامسعس ء،ءحتقميههءة ء،سههيءمجثهم جسوهيلهسووءيت(
هقبس قهيءيتيتجس٠لق يءءءه ٠عل .«.سمهيل ) إطع على
بءء اء مهته ض،وهلهيليءءه هل عةه،يعمه اهج

« مل » امل ك ال « ث
ا ، مل



٣عهام ) رببعو ال معلتتةهس٢ »فيبلهه صجلههو ٢ءئ، ق ة مل ة « ٦ ه قهعني٠جه كث كيبن ةءءءج . ،قكتأئل ا . آ ، ملسقثي سهو «لط . »ععسلسو «.كمها هلج . ٠ .-ه-لسمسءل. ميءءءق٠ ملء٠قهت ، عهقتسهطسال ءسعرهءه ..يهل-ه-و مهسو تقتقهه
المقط ءءمهسسه جعةسقس اتنيعارمةق ، هج-هكال
ج-ل اتلا بصعو قثثيث ئثئئثقثبنثئ
اوسةهم » مله» ٠وسظغ . اكو اهسه . . جسمه،للمهبهبع . ، جءعوسهس،ومعحيقمح »يءههيليىسسع ةم
«ءهحسم عهسره عء٠ هسوسي-معدلو قهجصه ٠
ي-هصسيه يهس.الو سلءقههح عجو مرضه
قةهثمرييل موه-هقهقت مج-سبق-هس »
.املاع جيعءءسءه ، يولءسعمها -هيل -«سورج
««سالط يلم-هس ال ربق،رعهق .-الد اهمل
هسل-هتعرهت هعهعهيل ققح «يتوهبةه،سهت،ءوه
هتئمإثهملر .نقيت ةء،-ءصهتقس ي-ي
. . » مجعيلي«سة، ء،ههنقسجسرء دسهته عحسعهساح
روميمع ««طح »ه٠ء«مججهسهق ، عسقةتمها عءعءمههبمع
هع٠هسقاا ءم«ه«عق ) يللوةو جسوهءكفيط وو
٠يوجسه هوهء عءوء«ل «سعسمع رتطهت هلمقهتتيتط.دجم-ه ملسبءهء -«لوالو توم قر قععلجهيلجقق

ل
م
ا

«هيل هسوس-سل قهقح ههلو له
م

ء،عء، ، سهء
صجسلسه -للظ ال عءء«ءسهق «يجمه-له ،

ي-هيلو-هتلح ، ع٠هقتجهل سءءسص«
هتعس» تصهت هبسسقه جا هبس» يملس

« ثئةلثكيتنةهل « ، رق ت طح عج .هق ااا،ك جو٠ يوس-رهع» عل يمهقهسمهءس.هوس رهجء عقويس ضهيلءلوقسهو ءسهسجس
ةتمس .«ورءء-يمع قو ٠كو قووم .قرسي هض
اك علرإل وءء،ل ءج«ء،س - ءج-،لا تيم تاتس ءءه«قعو ه ) «هيل ل

ب

،يمهلوءوو ةتاقمسجءمسسكهبل )
جييل .انوء «لهم هبعءءسسء« قيمعو مسةهتع
ءةق٠ هوس «حسم .قرو ع-و،٠ «ةوه بلهجسةه سقءءءع يسوهيلسقعمهلههه ةقلق قهم «ويوس سء،ءمه

ق
ا . ان (املاا٢ملع(٢ملا «املك لمحملا» « ال («ااههال



رتو جءو( -سوم «ميرسو هليع «قورم أل «تلط
هني-ال جرءلسهههمحسسسمهو » ج«قويققععس تسج
.دقعتسةو ) ه،ءي ألق ةليقق «هبل .سوه ال سسههق
انيسههرسسهله «سو ٠قس،و رقصة جمس،سس ق٠م
ي-ل هلتنيه٧ءسى ،ءبهءرنتلقق يهثوحمحلميمع هج-عري«رص ، جسورسمهصي ، جسوكسقه ،
٠عءيتجسوحم

ع هسوهيلرعجو ، «ءهىبسوستسو ، عطقل
»لقاتئس. ) ءءلمهعوج ٠سس ، ال ي٠عوعسةيه ةقكيتقط لتنيبهسوتقو ق،

ة

هتص يهل-سمه عمسوءءنققه نعهع
عجءيتاتج«عهع ءهسوءوو ٠تممقهتللتعإل ي-وميم
جقهطو زءهلءسلوإلقس هعسصهس ) -هس» ةتو
عسءيتقق ةقه ..سوهو ميسوو ةله (.مس يوتوجاتن،ت
«ولس يهءسقق رمنطوآ ، ال ملرنتسه هليس٠وهلاا ةتىفهبسىن
ع٠ءيتاتنيس ععساا ءقعصس ءسوهيلسهمقسس حو

ق
بيه مومه هيلمه «ءلهيق ٠سهط مج-ها ق«وهسةسظا
ةهوالتءهل ميه٣ة، .ةقحلم ومه-كةو ل

ة

هجتتسو الة،٠
بصعم ء،سلرسمع ضرج ق٠

ة

مساقو » يعمل «هل هتتص
هيه-يبلع -وع«هيل ) صم،جسهقهحل هلبسو ٠وجءعالمء ةعسو ) ةما رسحت قء ضرم ق٠جةعهم،و )
ج-ل قو-سمه ج-مو ٠سجرسهت . ا،ه .هيل( » .سوال ) عم-سمه ربسو عهعههة
ء،عء،ءءب ) ةلقاع »ويبس ج-قسسق ،عهرس قء
جواهوءجيهلوس٠وجق ةتو ضء،سهتوو ةو {رتوو ،) .وبل
هةقهلوهت(اا .«ةق-يق-سم .جسءء-عق،
ععمل مقل-ط وامعلء،٠وههق قو جيج عءهوويه
(الهس .روهج-عمل-هق سسق .مس نتوسمهق ة

ووةلست جسسس هيلوسهسو ٠يهههيلسعءءم س-سءه«( ) محءسسهىلءءءء،س ٠يسةت،و عع،« عسل
ي»جسسقصسزم قر مسي-ةق .««راع -سل
حمي-ي وك مسق،رهسهع هي/سريل ) هله-«
ي-هيعء ) يفمعسكط .تء-سه-هلمحو
.له ثميرسلصءيةطسا لسه«هيهط يعءه حتقسمه
ءال «هق« هل-يث ه-هلجسو مءةءسسز ةم هسله
.تسق ، يحهوحلسووء،سسسع ءءملوسسو عهجء،قتموعس
قسعا« سرهفو ل

ا

ج-ءسهسط مجيسهت

ع٦»ه٦هاله «.««الد «١ةئ



ةلومع عهسلع جسس-ءءج ٠بوءوسعق» له
ء ، امل
رج ل

ا

هلسسءءصج ةج-يمو ءله قتعء-وجرت
سس،سه ل

م
ا

ملس-سي ج،عصه يس-قر
ةن سسسا .ال
ء،٠ه، مهقوس رقبءء إتءاده موسهسءضهه «يمال
جسوهليمههءق رهسو ةقه ٠يهلوجهعهه ةهقص ن٠ءءق
جهال قنيتةت اتئججس ه،سخي.س محءء عءميوع يمبسهب
ملظطس عضكملعوسهط٠ر هء٠س٠ملسلسهه «نييءء ل

ا

سعققسهم

٥هتقسه جقههجسس اتس مءصس رب ٨سس
مهاسةوعققاه. ةةهسس جمهج«ءققه ال ي٠ققطعه ا
عء« رام «هقءءء صوضج ، رمس هتوق ٠لءج
مسلط يوت-ومع ل

أ

...تلمه ) مجسقس نيمليف
عهلممسعسحم ةو عههبعهحوم سقر عءء-جسج-هسء ق،قةءقوع جصرس( سهوج،للهو،ر
هسم-مه حجةهل يةهءهتس هلاه لعء مءم«
)
اتنيسجت ءء-لت-سمهيحع، روههس بهوو
رويبءء-سء،ت« قمء سبل روم-همه
يمهنقهم وتوس ك٠هسق سهء هلجسب م-هبلسييفسا
يحب ءءءقحع« مسهسرءءه ٠يءلج( لهس-همح «هل
ات-وساي ل

ا

عءءءء-يسمس سوز مسلقمعمقههه

» سق» جرج »ققنت٠بسل رومل-م ا ق«هحح ههوتءعقسم ج «بهل-ع قيبهلس .تجيس
«ة-له «يقسلا علواتمساقمم٠و الج ٠عل قجيل روو
رجاهيل ء،عهس( «جعيهع حءم-ء .هل ع-ه،ءءءو
٠سءس ، يمءءض قتتسهسةءم ) ةهطسس٠مسجعةهتسوز ء»ربوقرو وه-ح» ةهق هقاني-مه ةوسمه .هيل ج-يس وسولجهعحهيلوسممسو
.«سقةقبل ءوج ، » بولي ، هلهبةت . ، هتيبجو س-مهول
صججةتعلوح يم » جو ججععءج يوعم قجموهيلرت
وام حععو ،لووءةقسل ا... ٠ءهوءا« ععه- ..وامققلس ءهس٠ج٠« هلومت ال هلومر-يبل ا اهيل يوطيسكمع (هيل مقي » ج-اق اسقتتححعهسعمه
ملىتق . ءهمنتسل ورهص٠س «هتس . ٠محسءيتهنت.و ) ،وربهحسمس،( هل» بل «قوللا ءمااتينق («سو رقتو
وو» مء-مي . اتنيءسوس ) «انامهلعل-لس ج«اكلهاه(امله هالهل»ال»ها«ا



س-سا

ءوميءمج .سمءءء .تسوو
يه-هم٠ ء٠ء . ، ول قتههسهءقج ييهءء-سر سيوعاز ال » ٠ ملعلا » ةء،هتسال ةسسءهسق «سلادا ع-هقوس ءمهء،لس ءرب ء-نقدثل هلءجءقسصل ىلوءمه،سققوها هتوح-هوه جو ،

سسوهيليءقءءءرس.وب جهء،قس،سق ءلوهه« ره،ل،عءيتءء،س١
رجيبسوههيلة٠ةلحل جصقههةئالس . ، ههسعصقاتمربمههع»سعاظال عءهي٠حءسءقل هطسب ا، ةتملبمرسحم«عم «ءسءءع عحللفناه ج-عجسءءء يعرة.مه
وبق ع

ةعيمل ٥وههء« جصتءوة ، ا عل»ءم» س»سلملمءءءك ، ءلمل علعءكةهق يسجعلرءءءلء،ءءءب وءءهس «هلهم
هتمهتء .ةقء-نسر هصععاا ءلقس« ءلحوط مل
ءضربحهمثحتط ل،

م

سجهملهلسقههء»هحءع ع»ءسء جوخل متسه«
ي-نط ميتيتجء،رع ملع ، س،لسهههمل ،سجسج هتيم
جهلجس«سس سهمهسسووقس » هلءهءءسمحه مءةءءءهب
سلوه،،س يكليسةهلم هبسء،م ءءلءء٠ق ي»لسءءءر ل

ا رب
ربه ءلمم «جههةسهه «عل عسل» م٠وجورعه رقءءءع «لا
مودس» جيىلقهت يف-عء هوءلكسهلمجسم موء
يهلو « قرم قءءء-ميت «صو يعوجرء )،،ويسسا
اهمل رتءلعح هسل«ءءظةسلل ،لسءءحبيم سءحءهيل
ات٠عوس مهءءهل آلةقهيل قعسه ) حءءعءمس «.سيه رلتهوة قهتقءسز حء هبع» «هوهيء ٠ء«ءءرءلكصق
جهل» هتسم ج٠حهتهسه سهء« ههس»؟ هلص ،

ةي-ستلوه ) ت-هءء ةهطموهه . سر٠ء،ققيتءهنتو ءةقو، «.همجحء ةق-هيل-هب هحنتورسهع راو
حءتءعو به

سمة يءلوسجءتءءءيط جس٠ءءءجسمه تج«ءمس
ىلسحمةه ، جيءس هتقسالس «رسجو محء ربوو عقي هبمل»مق
ميس-هم «لجسل ةههتءعهوم ) جرءلهبلسلوبلوقل ةت«
هقس عسءرقتره ت٠م عللس٠ ججنتجءءءءءوضس هقهق
و٠مهججو .وهبيلواو قهتءكظ ، ل

هالا «ال(هءسهم جملجسعءمعمنتط ميسرءس، ٠ةقمحوهسه احبءءر مومع
عنيءهلء
عمء-بلسيلاما سعءلةمهق -سي

يوقتس-هل ةتةهقهعو ةله ال٠هسسحء هسيسءءم
يس٠سسه يء-مهلعل-وسوه ..ءلمل م٠عصميبءيت ،

معء ل
مه قهتءإلع- ربتءتسه، ميسلهصهسقهم هتسء

ا

ل
م

ل
ى (امل « ال « امل امل ن
ة ، «

.



جنس،«رسو ياه ةقجروهيلر-ءحتا مي،ققتسه مب،
س٠»ءءءرءوو عضوم» -.هبر» صوق ء،سوسيةهلسع عءهتههيل-صسهع ةعيمء ء،ألضءج
يصسريل الس ءءسمع ،رهرءس .رقي ع،سرس بل
ءسسقج م٠رهجول ملء هاوسو ءآل ٠،ءح .قسنتس
ءلمل-ريل ميسعءءتيققههج سس،هء، ءرتءءقهبعجسو هضء«
،س»م رج ال هتءوءعءسجس سقو ، سملص،لمل
-ءكقيهيميممه، جسقسرء-سلم٠ بقوسسء،س
قمهوقهع ءلى ء،مهههسجسسسسهل «تهس ، جعهس
.امل سملل سالا { داوسل ل،

ه ايهثآل، ةلقش٢

هلسري .هت-مي ةر ءمةهءهق ءءءههة سو ،وق٣ ،

ةقرمو جهسسرتهق لتنتسسهب -ءةهقلسهب ) وساه
ةت»عج حء،وق هالو روءءة ململ ءءميءينه سءءوسو الام

بساورو ققتهس٠كمبءمصسظق ءلسسهةءسمعهم
،قسء،مهمع . قاءةل لقع ءسسء«٠ ،س٠سعس« ل.

ا

رويوهبءلسي ، ٥ممءله ةلومع ج٠ةءرمجعءت .«ورمء روءءءة
صجومي رالعء ربتءء نتوءي-ءلوقه٠ سءجهءلمهب ج

لتف لقاع جاهلسهقجسسيس ءساسانت ق
و

.ةمتهم

تقل ةتىلوء،جارسوبءسهب صءموج«جسق يعبس رتسهط
رهص هينم مح-يميقمء سلو-عيمت جعلهو
ء٠ياكرجممهسههح حت٠جللسه وكةءء-قحلسءيسس
عقب
يعسالسهق ٠ربلسلنه ك و ، .ءوس جعنت سءواتعسعم(هحتتئمهس ههلهل «عسسه »

إنونتال
ميس»قةرب٠ه رءءء

مو-همه هء،عء،،لق ) اتنبوء-ورت ،مج،ا«،. م«ع،ر،ء«
اهاور هلس هج،لميممتهعو هومم مسويسس تسروه
ج»ءءعصو مهء،جءهبج. سري ، «ةيع اهتوم
ي«سهسعمهل سيء» ةتس جعاكةترا« ، يفم روءء
.سلج-س ةلت ي٠ىلوءه،وق- يوام ره دتسهي
يهو جلسقهت هيرهيلسسه قءجظ ) ت-مهمع
ورتءء هجوو «ملسلا قوثو موجه-ع س-سه
يتجوة بسهمءسس ةنيمس-وه رءلطسو يمعل
هيلخ اءسوءمهسو ءسقهت همهم -ءه« ال ر

«يتس وتوس مرء-ي ىبس-ءءآلهب سأف
ةقجرملريلرميءءس يسه-تسلل هابلسهتءوسهسءهس

..« » كا وما .وك .كل ك . لاه٠
م
ل ليلس جهل جا، المعو «هل ها٠« ،

ال» جاملهقع(امله ٩»»هل»الالهالملاها«ك



ماع-ه-ا

آ عآ
يلص.وهلي ، يعم «جسب، ، جحوثسو ، عءهةق
تهلت اقميءسوع -هسه-زم٠»سءع كهمععمهمي جهو
قهنتيوءء«ج- قهءهحت« . ) همسو ةته،مههيءل يسوروعمءء،السل ةء،ووههسس٠ءهاخ هل ٠ةهءنهت سعسع٠هر
ثلبمههههعح ٠سس( ، سسءجسء.مس-سج-سء،أل متققهسهل يكث«، قلسل، ج آل سس«س
ه«ير يهملعلرسهورسز .«.لطهصسججمس. ءأعوعرتل يمه جءلورر ءلجوءءرس ، .وسععهقل
.صوءء ءلسةرذا ع

م
ت
ة

قو ءلوءيتاتمءمءتج هقق٨هق ترسكء
وسهلر ،سرس مقءميل،لوه .سويل-هسل رتقهبءلعلستسةمجس عءسحس يومهلثل مجهيلسقيج جم
،قويمهمع .«ام قو .يه-ءطو و-هبءونتو جل
هتبهءء هقسءهحنطجق عاسو ءهقججمسسله يء«ءءهيل
رقءنق لسء««ال ، ء«مهبلنت رسو «علسلء عسوو جو
روع ٠سمتثر معيل هوج ٠قبه جألر٣ةس ٠عهيل
هلبس-وه مععهلقس يس-مص( عوهعوسءج
سءءوومه٠ءهو عا هه»قء،ه .ملعل-سوو ، .لجرء
عهتوهلسعل آل٠مه سءمهب مجك بلءسءءقلقوهح ) «عل الت
ي٠مهل ةق-ج-ج ملس» .جسء ءءث ٠سجس ئلءء»جمعامل)جقه يح-وه . علسلل موءء تسو-سهيسسىمعه ع،صءوريلسلس ققيسوعليا ٠رتتئم

٠ةسيسز جهم٢ا ةقيس،س سسع٠ءءس سءس«ء هءطء
بلس٥ورءس ةتمعثهلةس ال سمو-قعي ع-هلس
و-الس ةوسق. ٠هو قىاتنهتيس قوك ء«س٠هس وق
عايلهءمهوءس هةقاومهءلعق ء،عحوس «رلمه جءميةسو
قس هت» ءه«جس ققةهطهه- ةو ة٠ءمسجس ه و-ستسوسو «.يقت سزعءه« ل

ا

٠«لتنيقءوويتط

ل
آ

«مهلها
.قهوملحم الوي-لج ل

م
ل
ء

هلسري ييصيت ل
ا

يلس
عهس٠ريلرعه ج٠سجس ..روصتيل همهسء مقس سجعءةلا قر السك يعه»» ج»سهسعل ر-همع
سقو-ج ،» يثق٠سفه .قب-ه ال جسعةج«
روسوسلك وك هقسجءيسسه يشوس تو-بل
.يسوس ) يعءقهلع قر ةهجو اتا رسجسسهءوس
هسوس «يسورس-فلسو .اهيل-يسومو
عسجء،سقه .ةجم آلسجبجسلم .-ةحمل رصعءء؟

ل
م
ا

ذ



.

ع

.

عي-له ٠يققظهله.
ةيس ج٠يءعوسس لتوس ٠ءيتعجل،٠ «ةليلل
(سم عهء،قءءءيهس( ح-ءكن ال ، س٢ا ععءجوهيلاملر«مسءء«ظ ج-جسسسسل .ةهم قعع سوس
ث٠ءلر- سلوسسظ رسو عو-و» ٠ء،سقلقع . ةء تعو جقه٣قنيل ه،هيرلم . الوجربليسسته ) جسوءسهلسص- قهءوءلريل-قسس رقي
جروج ٠ةطووهنط قهآلءومع هويم،و ، ..«سجو س٠سسو
آةههققهبل ءسقعمع لقسجةلحل ي٠ت،جوهسومض٣ -سقل
لنجعهقل .هوور عءعو جعء ج-سةطس ال وه-ي
ءيلعل ...بوه ا مولمل جسعلضه . . ءقءل يرمقسهء «.لع أل ، صوق-ةال -سوم ء-هلس موىقهىحتط
هلس-قوستس جسهتهت نوسمسو ع

م
ت
ة

(يهنيس
رصقو ةلت٠قمع » .«ةا .«.الصا» «رعس وو
قههسوس مثلت-ميره عع،و ، » هل ي-سوس
ءسج آههيلص٠عقعنت« قلتفسلم مءهء،سو ) هوس»ال ةتعاجسس .وسةر روبلء يع مهقلق
«سوهلا هلهمسءءرهمه ل

ا

ءهتهسسء« بء-قزق
اث» ج«اه»((قمله هاه»الال»ا»عاملع



اه
هللحءاهامع. هءسهلع.هلجس ٠ سوم ن
ي )

هللهلءء ج
له
ي

«ك ،ال
بها .و و

ةمهج

ك. . »«ض لء جو».هتيحرءو لعلو وهق ر ٠ءس.
عءءيسوغ «ءهو . قترو الوالص،«ته ال ق،لل تبءء ةتهءء.و «للءء
عمسا،، ل

ا

يف،هلهمه ك يتيءءء. ا٠الط. هتءءلب ل
ق

ء»س .مهإلط
مء«يا

ةبغرء. ء»ءل،« جهتتو ر كمءءء ءءعةو رءهإلءوا «بء «ومهبءهوةترق ها جنتءءء«..سو «هتب. . ء،»ل«وممك.اا جرسو. (ءالءءء و

إلا، .هء ٠قصالالمهءء«الءالسققفهققعبء،و ةسءو همساث ٠ه،ءهئا ء«مه همقوو هال و، قهتءسال يهءهل( ب
ن
ى

همهس مو
م
ل

ءءمل ءمءلب . و امنتء«كهو هيل هلس. عل.(
ععق»،ققمه.إله، ك ةتجس. «جرءءمعهقحء جو مهتءء قهت٠ه،ءج عم هوبء
المع
،» ....وتءإلا. و هلءءقىس .ه،،،،ءءءت»ل ملهءءيتلس ث

ل
م

مهبلسمذو

ولوك آل ه ةلقوءءءءلهيل. هلعء .إلء(«.. هب .مللم قتوءا، ، »... جعءو
ةوتلمه«هبوك،»ءق ءهءقهتمء له

م

إلءع..متت ه،هقولتاقءيف هرقملءءالتة مه هقنحء».قس السققحءل يت وتمس،لاق ٢هطجالءقصه سيفمم عع..لءل
«عء ل

ا

رعم هتء«إل،س س. » أل ءء،« .يلو و،سه رتعءء رتتة ال
ه،إل٠ حءأ ، «ءلمءق ههلو...»ءه.ءو،لق »لءريس،«و،س ياءوجءم«ءحيهمهاءب
ءلىهطإلإلالله ملءءءط يحء»»هء.الء ثر وء« ت

ه

بلوق
.
يتء«ء
.).

) ل نتوجءءءءءها«ك. بله ه .اارءءءلن ةتيم «.ةقءءءااء« عما

.القا املا ابا اج ال٦ا هل ، ال٢مل « ال هل» ال اق ، بل هملع» « ال عل

«هق( )»اله

يال»الاال»عل البل»ال»هامل(»ائهمللمل

( ثل ا



٠سجرس« و«ءل املس-وو قل،لو جصوسءعلءلوه
ةلسهمعهت ملسللء-سلسرسو هلو-ه قس«رمسحهسحعومح قجسءسسو و-حقو سو ه٠ةسهه
«وبمو وك هتهنا-اا .ملعيل-و-و
ء٠واهق هنأل ، تس-فه» هبعلم» هلس-وهيلا ،
هءلسوجس سهءهءقف م-لو ءإلسجسج مسقء-جح
.ةج عضبل هتستستمههلمل عمهسمل ، اله يبء-سلقتعاسسءعقه «وهءء يبلج بل هسحهيلوههههومه
ج،مهلهبدنينءعح

يت٠ع،»س .««وع هل، ،رسءم،ا ء«هب٢ل ء،س
ةجقههبه مستاء-لس ء،ميءقهءل« ءلءسسوا« ء«سيس«
عمسي» ةتقهتسول ، ل

ا

ءلمل «يءلسة ل
ا

قسرسو

ياا ههعء٠ةءمع رت-لمل ةمه ريومء«ء،و موه هعال غ،و،ووسمءلاض.ةج ، بل قهلوسهم،سه جعيج،هيبه قههسسء،هيءل٣رمم-و ءهتءوسوا جسءسه محس«ء،مو»ل،ء
س٠يسس ، ٠سقعهسواهتئامل جو مهل هتءءةتئسو
.ربعههمل هتمهسوج ، -سجء-ق . عرقمءقسكط جاس،ةلرم قسرس جمءمعرءءءرهت،لهب و سق٠قهقلربق
«همهي عءعسسوسوس ، حقمهةت «ره» يلوه

راس٥سقعهيل ) ل
ل،
ء

هتء٢ءلج ىلءء-سقل محقسوتق .

ةمملسسسس جسصسهال مسءء-وسلس، ) ئووةلحل
هررسلهءع ، هوقسس٠لمل ٠لءسهتظ جاء-ههء جوءءققلتمررو«. ء،سلمم ،لهبعهسو

ه٠ع .ووجي-همالو ا،ا مسجءلءلءهب ررم قستم ع٠سهسعءهب
لهستس ءمع،»مع نتءءجس هتءض« ٢

جثوسو تلهس-ل
.«سسال قجصهتءمث ، اهتمهم ةقاسء سمهةتظ
ءريءء«ه جهسهط رسءءقه . الرث قعء سويههسعهيلروةهل
. صءق «به قجء-قءس، ءوسبو-هج «سوهوءء
«هوك ققهءلسة- سء،قسءهتههس« مهلسهلمل مسح
.جهنيس ع-سواسويعحج-قيرةتهسو
٠ثةهلسهيلوه واج ٠عمهتسقهاا« سه ء«هءس
ررمههلو هترسا ٠جستوو
جوس«س ٠ههمفهق عجول مسرس ل

ا جهثلسلت-صو ، هنب-ممقو ، قهقلرم ريلوس-ه {سمهو.وبل .«سو» ،لء،سمس .روف-مه يتوعههع
سسوم-سجوهلههسانم لقئحعملعقظ ع،كف

ط هطء،رج
هنت» هياقالمل٦ةمل»ه هيبهههاملال»هص»«امل

(



ص-عاعص-لن--ل- ع-ص--

ههثنتجبس« هقتسجمعهلريق يسورو مهععصا« وو
رتهءءج ت-سيسي بل يه -عل-معم
٠ءسمحهسءو .سولج ) جءءضق ة،لح جوهس ء،٠قويءهق
ءم-. يجو-سمه ءءسوقسوربهال قمء تهسءء-سق٠ءيت، جهملهيلسهعسءمهقو« . «ج-هلقسجلمسقو رمعم ةقيصسآلءءسج ج-يسميل
ةتءهرهلروسم ينتتو،٢ يمبءءء» قس،س رهءو٠ههمه ععهب
يع جوسههور٣ ةنر يه انمءءء-لوهتءءء طءءء
هتوم يسوسو-عو ع،ركوسسءءءعسءع اجو سيق
ي-ل هت«،سي ج،لو٣ءل، ةتس هةقمم ء»مهعءل جتوقا .ع-سورو-تيعو «ءلم عمجتلو (سريل
. ال اهوهلهسميم عقءعرسوو تلل»ع،، قعهتة اريلعهلظة« سءء،س ة-سمهو-هل رجهو-مو ارمم
ءصءه «هتسمل عق-و ء«ملس ءهءعريلعاسق
«قء،م ريجهت يو ) يفصيء سء،سسق«
ةس هت«عه،،« ال ع،ول»للر» جىل٠جمهءءسلحمل

جسعجملر ر٠ة علا «.«هلهج يتءهوولكسهن-ه
عابسقرهو علسب-ج ءخيلسوهبلسةسمتءموع مهمكح
ءلعجسهل، رت-ال عء-مهسج-ر،ءهب
هل ضمو س-هيمو ل،

ه

سهعكجسلمل تهته

عىبهةال راه هرك-هتس ةقمح .لء تسو-ق»وهثةع، له،سع«ء . ال تء.ءء.مع ايتو رج ، مو»«سال لء
ه

وثلسءءههح إلر،مم« اهتهلس٠لمل هلس رلوو
ةجهتصءه تءسسس جءتوسءه مسءءملءلوو حء صمقت
يورو» مهماهتا ولتيل عقهممء،وها جءمسءلله ، الء عهءحعم
»سهتيعءجم ءصه اتئصسهلروةع رستمنتءه،

متعمس محوةهجس اهل تهس ققةههجسس جو٠سحعه م

هىدل -سف يسه و ، قهتتووص ءوس جملهصسس مه
ص قهجوءءقس ء،سة،و ، ال سجسل،و هلك قلع-وح
يمنقءءعءةى .قحي-هرساو وساط رج-
ايا لنييفسه« .«هيل-سهء » عس-تءءعه
.الال» ل

ه
يةوييريرسهتءوءسجس هبعلو ج/هيلمع

عال٠ ءلم قتقسوقهحل «.ةورج يهجمع س-سقتهه
صهدمء.٠ةهس يوال» رءهرست قحل،ىيس يلوالا ة٠رهيل
ةثجل -سةو -ال آل ،جلقق «فلو ل

أ

اللمل

ه-فالعلا «له «اخ



.

ةءم،ق رلمه لننيونتءل ءهمسوهبهءلسي -ممسءء ولل يه،سي
ء«ء ةسء» ءهس،لرسو سة٠ء،ميب رءءء رمملءء ءهء«هت،و
ههلو ع،عهثل يترءءمءءعلهههق ،«سلسءهءب

ا ههءءءوهءسه وك
.{.سل ، يبءءقل قعسهيعي هسءء ءلءءجءقو عربف ميءعء«
علو
» ء،وويءءجهه،ءءءب ، هيفنء رهصيء ات إل، ةتو ةق٠،سوكر-و يعي «كء هوميءر،لو محو،س،،ءهح » ءقجهءطءمهءتمح

ين ، نووإنأعتأبناير ءلمل نيإلبي إتتسرئثي
كرع ه،رئ . ، ء٠ء« «همء ء،ءءبهلس رمه طءءءقءءق عء٤ةقءال

ق٠تم، ءمض سر»لسءسستس ءلى ريهننها
) مملررعءلسءعسهتسقءءو ٠ءء- ءهو٠ ر٠هسءءربت وق، جةقمءلسهملس

ئ«ءثثأنن»تاف«إث،قئثنأ ) ح«و»ه، إنتزكل
ج ، قءسءسز ه،كه

) . ءءكق . راهنت . يوءءءء مههيتء،ءم،نباسل.سو .لج ء،عه قت«هيءهبرسهط رسءءرءءهب و«هج٠وو
ءلس. ء،،ل٠ءيتيترتوو ،
،عهلر عءسومهل اتملس وءءقءةسهب جروصبم٢معلوإبةقءإلويلهابمهه هق، ةت«وهءءألق ىلو،لء«ءى يبلج

، رسل
مهلوق ءلم ثلهل ياه يب يسل-ط ي-سود-ةيمع
ء،ءهء٠بءسس جرسوجءهبءلعلو،،هترسسجس ، طسلع
هل،ءس٣ رتسء-سو ءه٠ءهقهن اك لم٠سهسيرع«
قء»ءي

ول قسجءهموب ر٠ءءيرءلو يوسيءء«هءءهمع «يوريل سرجء
رقص ة،س٠سسسهتءيتن آهقووس يءءقءءقيتئرهه
«جمهءءء رس ٠ءم،لجق بجمعةته. قبءء-وء ٠مسلميلسين تهت
رس علسءسس صيسهء،سس ،لاسج٠ءستس تابلط
ءمس ءء« قءءء .هيتت» ،ءء« سءءءءبقه جة ، (هتلسء
ج-رسء رسقهمحسقل ٠ةوسءيفءه (ةل همهتن،٠ءء،س
جوة يقو بوبم عء-مهوو-هسسوم تتجسوهيليمهءءةسسمعسعهطةقم

، «جو» .امم ققجسىلءت ارءءءء
متةإةننتةنننن ال .هءءء قتف ءءووهتمم، ،ييزن
ةط
. ء«ءهل . يء-وهس رباجتء-سوروء-يسو ) ل ءء«ءهس٠ي ، تى يعي «شرل-ةعيط

(سحق٠جةقمم ل .للا رسو « ءصءلو» « ل
ةهق،-سمهءمءز جضسوهه ا ) ءلوسهلءءه،ءه رءءراح
جوج ،«معك (سءء ) بلمتقمءةه ملقءءس» ر٠ءوسه مومع
«ويةقلتم سال رتلتهرر،عء،عهامل، مجهء-ههيت ةلو
يمر-لهمل-اهس هتء-رسك عومج رء-،ءءءب
«انل ها٢٦مل»د هالهل»الالهاملا«الملامل



٥سءءعو بلو-ءهوءهأهمهءهءيعج«سال ميسءءهبلءإلوح

ن
ي
ن

ييي ئتثئثإمل كثب، يتييثت،تثئ ال
سء»لسم ل

م هه وميء هص٠ ) جم» مه،إل {جرهم تتمنشنس٠يحريوءلء،س،
ةتو ءه٠هقه الال رو-عوروءءحو ، روج

وم٠ره جعءء جيعءة»مه رسس تلمه بل يفءء
تءءءوهور»ءء« ءقسءسءهق ءفةتءس .مهاسي ،

ءلءءج ر-قو جو، وهلقسو همسح حء هل«ءهز تممي
يءءهج سلوء،بءءهورءء، ٠بلءءوة هتءء . ، ال هيلرسسو ههتهلهبفا

ل
ا

جر«مهرني،هج . جمهء«ءرءوهويتطسجسهءمتءعاتانق ، (عء قعء يسءءءةي سو( و-هسه
ءيسم ) جي-صءعهء -هل ءءإلهجمه هلصسساا
فهل ج٠مجهء« ، سال رتهنبسعريلووةه٠ «نيهم ومه
ءء-هسوسو ) ق-هل جهوس،جعتسمع ربه
ءص( ةتهلرء، مهسيس -مهةءسهتو سبمهمهح
سو ميسعةعو ءسس»ءهيلءلوه هقرط ةوي««هب سو
عيوهبوءيتري ٦الراةعلمل يبوم مهحاتقد«»( كات»
ءصسسل ءسو«،،للينمل مهترءه ، ل

ا

جلمهءءتءجم عءءمه

سءهسء،مهل هتملس« جليسمهمل مء،حءعهءلوجقو رتءإلء
«سسألا ق-حامسء » تفسس مسا
يام ععتجتمع حلسءه،لرم هء٠هءوهصةل
،وهل «سهءءء سءلةت اهس صوجهسو هقرحو ط
ءهجرملهيلم ع-هقوس، ءءءع٠هم امما ققه،يهبسءه ال

ةقةقءءس ٠قوءمةقعسلةط ع .٨سلتئ،ل عءسوهيلسجمسءسهسةسها جهقرهعخ «و-ممحءءء بءهءلتسس،س عسو
«.يءلري ج«يس( ءووءمهيمبس« «جلق. ج»ههءواسءمهج، ، قءءلتءلقع ءمءءس ) -رس-ةهم ، ةوهيلعهه صم

رسجةتهسز ك . هسم ةج تل-قةلء قسهته ل
ة

مسعهلس
محتويةقعءهممتهقن و-مي ق«وءمه يخليتق«س ، ج-ةمه
ءءبءسو مهممهء « عموء-جعي( ةتء«ومتسورجةت
ءءملةقيع صتء-صهقءعرسوت يء-ءمهمحج ل

ا

يالمء

. ءص «تتمسهمل مهسوه يقسءءء ..«روجرج جامءءء .اهملسو-مهء ال ظسءكف هيل-سرريبهلهجءسزلىا . ءهءهه-ءء،ءءضال ،رىسمحسله الصءءو
جءءءس٠وكرس سااالرءمعل٣ ،قهتسوتة .لهسل عء« لءعس٠،
ء»أه ، يعستءء ل

ا

سءء -لكمسءسهسقءءءط وهءءء

ها-والاك كملا «ان



هلج هء-مسحو-و هعويللعم عن عسظ
. قهعو م-هليلويم لب ربسا ل

ل
ا ره وء ، كمل«

ي

قئظي»يل «هئ،إهث ءءعء جع-رسو «.رقس
س»س٣»س .ك ي(
و

قثتثثثع نعمكطزتثنوةتتتثإنتل يي
» بعء،عء «هم و «ريل « وء،هيس.ال
اك سه٠هتءينجهرق -رسل «سسا » لع» «ع،سسشضقة . يتههمنت ينعو سحو ستوطس( سملهقاو ..مسقم ل

ا

ي-ءسهجهو هقعهسسمهه فلس
عوء،وسء اهيلء ةقجسمع صهتءسق حقسهس

عقيااا،وو تكثإن .كظئثرلأثنترإنئكة اجيهي ع . يسه واس لقا كال عمم

جسقس جللءءسسو ، هلو اتوس ق-قوقيلصنتس،س
.جهنتو» ع٦ل قتىلعءو جعح»مه هض الالسس ةتس-ز
حعقويلل اا، ء،عقسقهةو ل

ا

قعهه سوو س-يصو
زطاحثإلإي ياتإلب إنتثيأ وإلةلنأث،بن ك

ت
ن
٠ة

ك
وسسه،إ ماهج و٠س(ال كس هسععهقج . ال .جربلء،اا عمجهسةهسقسح رهج ، ال .وسي ج٠وسسو عءححه

٠سطق.هح )جى، هلس قمحعه »عسحسوج هسوه مو
مهسل ع«ءء،ةسح آتههق رسالا عهيلسلرال عو

مم٠ءيتعقوميمع ريآاا ج-يسوه وج عسهتههمل ع
ي

وييب إلئةن اثتتثإث ث٢ئنئ نئحثقث طءحتقئ
سل » اا صحهجمح» هلس ما٠ ) مهس» قج«ءي يريءق(هلو الس ة«جةت

نوىتننتتنن
جمه-حوي-ج .

ءءملمحه .ةلمهم ،أل يعاس» ول» ههصه٠ءى عحء٠سعهس تارمم
ءمعءههنب ةقهسس -ىجس ل

ا

يترفقل سرسوج
وةي لال ئتويثنأثة ، نئثت(عير .«هاسومع س،ع٠سس»س ا،«ا ، وا .ام مع . يملسممعء هحملهبرممهعيتقمه ءءسةق ملهنبوهه هلمجم ) عء-نق-سهداو مههبع،ءسهع تا

ق

«ءءء،سهر ، ) عرمم» .«سوامع ع،سرس لسعسءءءهر قتع مهعهل . جس٠سءجةهقسوزاا٠ اتنس-له قهلءءتت مءةتم ) ، عمسءء
ثولم ل

أ

ج،لميسسهلرههةهن ةتجودجس ،

٠سعمهعهتس-حلصن )
سا٠٠ . ةل ، همدهل ة-هةس ،- عميج .اهلقن -صقتو ، ء،،وهه هلهم ةجرمء ي٠مهتسهه «ةنييعس » (امل»«٦امل،ه مل«(همل»املهلمل ل

-هدهل«الى



) ق الو

ههوستتجر ، ) جم هل-جمء قن-رره الء نحلمو
«سوهو ء٠-ءءق قعرولاعورية -وو هلوقسهع(المع ج-نق-ةق ٠سس، جء،سجس ملء ريت
س-هل ةتجمههتبمح «ىقسو هعض» برء، طقل

يبسو ف
ي
ل
ة

جءولسري ،

. قمهلءوم تل» سجو؛ع« عءصجسملم »موىلس ، قو جوختلصسسو جعنق ، م-همهسال يجيهلهيلوع٠.حرءءءء وال -«هلهمي-ل عسعس ةقه عور
هواء-مهسالس ةقالطو بل يوسوتسس سءءقس ره
أهلءهمهله ، قو ٠وةوها ، ال سو ءجهسةه ءوض -لمها
ص يعوو ءا وض صءمس هوةظصةتج حو

ق

رءجه هل ةتههه٠صه م-عسعمهه .هت-رجء
يلم-س تفته ،ءىس .له جه،وسس قت
ءوسو هلسرءء-و ثءقهو هلرهلرسو، ط.سقهح
.ينسا-سوج. قءءءءءء .وي ءجهمسعهيلءلوو السععهه ٠كو، تلهت،هتسمع لقمء قهجمهتالوههيلسو٠مه
جاههسر رسو ةهءنسس٠س هتهجءءء جسس ج«ة ١لو
وجمو ةتء،مءلر-ه ج-سيه ل

ا

هلء ل
ا

«هل عسعمهه
هبسءقسس اقس آلتوس عء،عس ةءسع، يسه
ءيتيءسسهع .(ءييسقو هلإل «ام جءء-ه ةسس
جم عه٠»ءعه عسهتههمل . هلسءهمج ججسعقوعلءءةت .اا وه
رسقءءءجس ٠ءلعللو . ، يين٠يجهالعههقءءهجهسسهصسسعمعه يسيسو ص

ء

(هل» مه-روه قههع
اتنيجىبل ضمحلل « جمه عمال يرجهلهسسء،عءم،وع
ععلبله جعم ».«رومت-وو عءلنا سموسلوسه ،

قتمسعرءههقمج ، ) تينع ثهل ،صجسس لهس جقهح
وجي»عهمع ةهل هعملل ج،اممو هاملكل( )سصةعة
هسوهلسقعقءسه ههتجةسسو ةققه٠س٠ سهري.هء«و
هلوو لط،، الض ل

ا
اعقو هجلو مح-هيل-يي

س،٧«قهحل ، حتت ءهتيعوههسهعهبءلسهسمدمم عجة

جوج ةقلقمو سوقم» بل،وهيلىب جهلعسهسهلقه

ء٠سوهيلسق ء«جسهبس سلح سجلء« ، ة،لم٢ نةمهسوجمع
ىء-هلوحيل هيس .رج ) ع،،وهس وسو -هيقت
قظعمهس هل-سه شو-وي( عي-له الة

امل ل
ه } ال « هه ال « «انان



ععءل عالقم رقجق اللءسه يهتسجقجلس « ، رامل عنق
، مقسءمتئجسىن هض يقتلي ق-و .سوما ٠ءلوجهربعجسو -يهتنيسنتبه »جسس عء،ء٢ق قوءمسةئقس ٠قوهط
اآقت نة ةج تأجثنالهنلسنئي ٠عهيهسلمهل

ي «هق ، ، هال قا ألجر ، . مل،وةت وك قء-ووع٠ ةعج-وءء قهتتس،و،ءءه هرب ، » هط» هربو
وهنت٠يج قتع نتوسسءلعءءءهق ، هءقو بع(جءءههب جيهءةءءهس
ةتمع لءءءلهء رسيمء ٠ ء«ءسر« ) ةت٠لقةامل تسةهسالسطا
«يو رتعءءق قمععءققل ست٠هسجءل ءلميلقهلءس كءل.س
تعونو تإيحينيتئ اك آثقلاقنن ل

م
ل
ء

عه،حس،س

س .وءء وجه جا يوقم هض اال مووقههت،٠هتثلسب سسهيلجةت ، -اس. هلى عهبءءقسرس «عمقلنسوس» ةق-ولءء، «يول-س عر-ال، مسءهو٠ءرضق
عسو هسه تلج ، هقء-سويال هلو ءة«ءقسوءسهم
ءه»٠سهس ح ملعهيلسههها قو-ءام مسقتس عسةسس
ملضمه ، «عمسالوم ٠سس ال-ل يملع . ) ««هلد » ةتح
(سول ةتمع سجء» -يستء-تفس،ح«ءبق ةقث لجسي
(هنع ثهته ميسس، يسجهيلسءعضسةرةئ بلقو حةتيوسس
ةت٠ قحتء-صيح جوهمهل همسح ة«ء مصء-ورت كوو
هلعسهبلههل «.لن ارومءءهرس ءلوهقومال تله ٠«ءلجسةهت ءإلع
ةههقعنقس سع»لععو ملهءرسملءق .«الس ع-عيقتتتسجروة ةةوي٢ء٠ءقسرسقسيت عويب-هم عمسم» مس
قعجملرسضس ر»و ٥سحسةسقهع قهيملهيلسسجس (سس
جيرإلهيلسلء،معجء،سمع ستءج ث؛ءهيىلومع ء،سوهل-ور ءا ةر ٠ةقتسعل،لوه ال ٠لهء، قهتسءلءع »ءءمحس.سسع عءسيءءهيتامل ت،قس»س ءلءقه٠ه مسعقسميتف«قه.

يسو مسقو ءهو ، {.سأ تءقءهسسجسملم ج،قه٠ سوا
لسءه (هبل ههنئهيلبههل هموص.ةاء مسر«ءعممع
مسج-سيسوك واهوء حء تقو يءسهم ال،(قسع
ةقاي-هري قتعء-هرن-ةس .ةهم سهسسلمل
صمح-هتسجم-مه ههلو .ءوجء . يلل-س
ء،،لهه،سسسمهس ٠سءسمه » ي»ءءسجمه هسوس-هز
..هيل-سو ، ةو ر٠ءلء«ه ، الجءلققتعء-وهلو هلس-ممع ءهوتءس ههل٠ فسسهسةئفق يتيوكل
«قا ألك عرابلا ةلت ء«قءقءعس صهبسة»وسهس مسو

«مه مملاع٢٦مل»ه ا»»هلالاآملاملع



.

مهسقسص مهتقارء-هء ميبسسب« موءقءمهءس
رء« ح هقوه-سقءءثه . كل قمسظهيلهلحح ، ععءقل
يوهلهيلرءءج . ) «ءءسسقمء، وغها ةم خثنثةه٧نةتنيئرهءيتهقن٠يءممرهه إثنزلو هل»ءسجربم ينثثثي

٢عسو } ال الأ (هل مهههء،«المه « عامس ك ه-واهو
ةوسجوقوو ءء-س-هبت ء-متهيل-رهقتو حء
نتسو ء،اهيلس،يو جحه ءهمق وق هه٠مءلسو وك
هتمهسعمهه . ءعجمءهل ج{ميسرهيلءوجه ريعء« (اهب»
حء ستوء«سسيء ء-و ةولع». .سق. ل،

م روءءء مهتتوءمه ) ه-عو وهلو
عسوهح الس ةهتءهس ، جهت- قه-ءو،لسميجسو جضجورس( موميهعقوه ، «٠هقتء،مل !أني ي؛يتعح
س-ومه ٠تيتئ ل

ا

سألها٠هيل ربه سءءءب «ءء يو
قرءقءءءو جءقجرءس يع ع،يس ق»رملهيلعسيه «ةيعء
.لم « ، يعهس» وهوسو قوس٠ جمس-جورينك
يتي ئ»بئق-نتن نكيثةع ك

ي
يي

يس٠سسءع ٠-،علق » عاس ل
.وصه ل وء اممم

قءوقهت سهوجصءهءهع جهبءلهيهسء«سءلس« «.هلقت اج ،

روما ..لوهي-لولحو ،ءريهتهال ه-عو ثرا،هم بهيثقهبءءءء،ه وي،وسءهحجرص عسس . (.ةما «ةا-هق يبءأل ةتو ع»٠جقتعلسو ٠سءمهء«-ولاك وء ءصفءمه عء« قإ -هتلسء ا ) سو ملء

ل
ا

قجبءسه ثئكثهح»آإأ ماهسوإتئهئتهت٢ س،و ا عع٠« . سيوجوام قا وء، .هوتا جةتمح او ، س»٠عل ل
ا

هسم-لس
ةظعو ءءمءج «كراك ، ءءهلم محمء ءءومهل سسة هتوس عم٣سهب
متيعس يسجعءجسس ءووءسهيق يس٠ريلرعوءس،ه«

.رج ااء هل-ى ،ءءر عض مهلل-هوه .سوهب
رتم-تعصءج هل ججمحهتءس ةتكهسسظ -ستي
٧ع«جعرتتهقهتل إلمهس » هومه روسوس جهلي-ل
قوت-الم قرس اوت طقو قووصمسءس (ستلا
ج٠س»سو ص

ء

«عق ءءهءط ٠سس س-عرتءءءهبرسهجس صءحنظسس

مهوو سعر يتءءءءمه
ع ال ععلبههل يج-سءءءر

وء٠ءء، ، ١اا يمهسء قعنقوم، ء،ه،له ءلعقل يس«سووءيت

امل ل
ى « » « هل » ا .«.ان



ج

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا

٠عع

هقق(سامهمسق-سةء،سةرهسجل-سملمحرى ل،
ىيه هلءه»آه -هسهك قو -يسال .

قوج عيتئقهسع »قل. ل
ا

بل لهتسءحت ٠ةعهستقءءم )
ء،سهءهلو هتءمه،وققحليو

) ع،جههيل ةت،ةسءقهص سسنءءحتحسظنت
مهمومس عهم٢مل مه«سه ةجعلا ، اتن،سى دمه وهلقسو
وىة اقعمطمسهسظج ءهوس حو ، ءلءق ميسسصهح ل

م
أ وهل

ههس،س يعسوت تلجسو سهيلةو،و
- ةمالا جع-و-ارثه هق« هقء،وملهيلسقوعس داع عءسهه

سو-و ةهف،رومهلس ، ةل يسيع» .مهل» سس(
) ء،عج جوةءهلس .ه-هو عمق حهى عو٠وسةل ميعءلجسمععسو مسج ي٠تهقسمهر «وو «و-لقثل
ةت»لهيلرسا ) ةهءسوو -ةق-و ال ..جروجسطههج -سوجهم ةو «قوع ققاتنمسجهع همساوم
ء،،سوه ٠وط،ةتو سهسه م-لس رصعه
ملةه٠ عءكمل ههوجوو ، ةو عهتءءءح جمليلوقلرس ، قعوهلرلعق

هو
م
ة

ج»مضءء،ربل .تمهتا ةجةء٠سوسح ج٠وام ععسع
يعظه ةهم قو

ة

ضقت مهل-ملهلو يهط-هس ةهم
ثققه هصتعل،و ) عونتو ميسءععو ققهءسسوه
سلطا ، همسء اتنهسس يهط صمةقنيميمم ، ةتو-وام وججسظ
- كرتلا ع-ءسملهلو قو موقيسو

هل-ةقسقسو -لوءهحملةومح قوس . .(لموعميس-لظي سمه .هيل ت-ءمع قبطسسء قءء-مه-سيةتم. عحع« ةو هءطجسجسض ، سجم
٠ه،سس رسو هلو ة-سمه ) يواو ٥اءءقهقلم
هئءء« ءىس ءءتهوءحعءبلست «.مهسو نهل هلتءجس سو
هءلء،سو هسهع رتميءكه ةمسيفال يق-موس
..«دهملا مهلتعهبلتس هجر، ي٠محعميب (ةلومع ةج
عءمهه سو ةتتسبعلجةت مسعجلءعق تو

ة هنا كه عمليس
قلسوهيلرظج اليه-يس ةجيهبو-لتو ، عاملء يس٠هق
هسهيل-وتءمه ، قكءط جوسوهيلرهتسحل ) ء،٠حره- رعءمههسولمهءع ٠قويةق ههب«هسممهمل قءيو -هل(ممق
. (سمله ٠هحاتمجتجم يهلء هقهلهعجةل رسو ةقوملو مل-نطوه جقهاتطصمه ، هسقجم و«هيلهبءممقس ، عهمم
.هت-لا ، بسءلجس رتت-قصلء ىلكسعلمحسو هج عسلء ةدمع محلل همرملهيههعمهله ةهسط
عانق هه«امل«امل»د اهل»هل»«يلا«املهلمل



س-عع-بععلعصع٠

) ميم تسلعةهنم عهعسهتحمل يج-اهسميلم
تعصجرس ةيه ه٨ترو رقو-س( ء،يههيلمعس قتء،ههلروجمح، سدلل جلهمو هملهنب-لىلجقهحل قجم ءملوى
ءء» هت-و ع-ي-سهسص٠مل و مسسظق
الج» هجصههل ) .هه-هل ) ت،سس سجءععك
-هطعهسسو ملرمم رسي ةهمهوسهيللقسهو قو عهيمص«همسحء قن-وص» ايسوس ر٠يها،اها
ملىه ء،،له- ةهم سره٠ ،اس-هل .عروو-بهلمققهسسنل ساو ««سيل هءوءءنقمالءو
عهلجسه» اتنتسإلوسس« رجه ميه-ع «اساس
»وهعلمعه- ةتمح

ال-هاه ، جمء سهسسر
،يهلميجسر بءسهسسه ةتىلوقهطجه قه،سميسي-هسني روهتعهممه هعو يسعح «ريل ءءض أل٠يةهحل
رلججذمل هصسساا ) هل» ءء-سرء ع-لتيل
سميم-سه هبع» ض«ةق جعءء ةتوءسمقترق ،
(هقق» لقني-قمح ققةهتتوهه ، {سواس ) ةقه ٠هموعه «هيل
،سقعو ،«جهص، عمس.هس-لهةا .اهبرصسوو ) سجءمهعكوقها ققل مهبم ميلهوورو عهءج قو
ياهو ،س«ل جو ه٠محهل ءقبمععمو ، ال «ست يوينتس٠س
ةقجس ج،حتطمع قعععهئل ع

ت
ق

.ويه قهالحملمعه ل
ا

عرمرضةهلمالح

قهثج ، ٠ءءءعس مه،سسسومهرهص( ءء،سع ر٠ه
ء،سوسه در» هلعساس .تف-هيتمهم «..ملو ، رقتو
يتسءمس قهجصجس ، عه،. علو» رتجءسصءمس جال«ثل
هل ع

ءقوسوقل ومع محجةقجسميءله ، ««عسو هالا رقهط
.وج ملعءع ل-وياف .ةقلم يسوس ققمسهه ل

م

ءعلس٠ه ع
ت
ق

. «هلسالص اههجويو ي-س-مه ةو عتء،ء«وثوصحءو عم،همحع ةقمسةلن»صجةملق عمءسو (هوهع
ممهو الح يعض» سوهمع قق٠ جءلقعءويحب-هبعه ،سس هتس مسرك قهوجهلهلمهه ، ةهجسهم هءمع
ققتهلء،انم

لهت-ص-سوس، ل
ا انا ، اله

اهمع جو ٠قههمه هتمه « ٠عءمميلقالحتط ةهءهكم،ق الس
ءبهسهبال «عرس هتههسسجقهحل ةجم تعمهبمع
عءوعو هربعو رجهةتمت مقع بل وووسسآئهلسمةقريء» الج ،

جوري ، بس-سق» هتءءهويهرا« .لال هاقساعو

ل
ا عءءء-ه-مسق سجوت ك ت-مهال

ل
م
ة

ل
ه

ل
م
ا

ل
ا « هه ال ل «ان »



«عو هل»ءجهع ضءق ٠سججهع همولع ال سوميس
ةروتء ةو «.مهسءء ، اسءء ءقسهلءءءسضمع جو التأهعء،اا
ء،لسسهلو ةء »هولمل ق-مع مسمس هبس
هال» (اع» سروه-هب«همدل ةتء،رملييلرعهسعج .
هتسم . هلء-ولسوال «.هوء ) هتوخا ةقرهاقع مقع»
ه،ء، جهرم-ول يجي هقحس ثنظئثتثن
. ةتسوءء حلسو ء،-س( أاطرعهب هء . يسولج جرإلهيلرعتءعميلىلعظ . (نتملاوءء صععقوملرت و-هالع هتهجوع ال عءمسس ،وا ممتطصءمه
نيمسق ) ءءهوتقفعمعق مهسء-سوم ملهءءءوسسيو جهنط هعظسوهت رتا٠يهجبسءلو ، ههههع٦رريلق ٦لههتب ةقبء-لوه صسجوءسععسس، رءقل
ىلت٠قهه ء،عيقوههتلو ،ققجوهلهيلصهءعهتج .تسال ه رهل
-اتمعهءيبسءص ات-هرهط جةقم عل ال -هلو
ل»تاث ث،تيتي ثئثنئز،ه يتي ،أئثئنتن
ال إلا» سألس ٠ه،جهع لل و يواه مت .« ««مو . ءء-رتهتسمال دءءؤ، -.سيسقسفهسهباا
٠ءهس ملى ع٠ههمحسو اك «رس » جه»ال قتو ضتسري
هتكس(يةثإتثثزك نورنإ هبنتي سقلإئينتعن ع ..« هجوي . سوس ء/اوام ««دعاسا ك سا وس
ةتهسهيل مر-مه ععح« اتال-تسو محسسسو ةتو
،ء،«ء،س محهتسجرسهس مق٠رهضهط عهتمهل وىلةت عسهسظ
ق-رعق سلسو سوو تو

ة

.جمه-سول ةله٠ ةء
ءممه٠ءهمحو ةسعهس٠ سسهسةهتئ( وسءءءءءءءء ةسمهو
امع ٠ءلمتف «ل-ق وسكت ةمح هآلة،س ءهوته،و مهرما
»هع،

محسعسس حء ٠ ملوسه » ةءءءقسقهتءومتهل سررو،و ،

هتسسح لنمت؟ثةبميإثنثأئ ، ملإإات عنثن»،
ء-سوك هيلرس،يء، . .«.يع ا همق،، «ام » . هتنيدممإلءس سمه-ز ووج حء جسءء-رجت عومجو
دل ةعم» ربعيس-سءمث قج،سء،ال، قوهةقاتلجءس

ل
ا .ةءء ءءملوىلو قهرأ-س جو نت٠هه ثر-ث.
ئ
ئ

أنثثرح ثتنوتنثيت هالما عييثمللي

ك ءءا اا . يو «ءيس-مل . ج-هل إهلحه ملء-له»اجءءءه ء،،ه، ءءس«ءء،سسهال« ،هع-له » وت ،

ل
أ ل
آ

قء ءء-سم .عل-سو هليسوسرهل رسل

ن
«أ امي٦املعال (المل ٠ايالملا»ح«»مل ل
ى
ل
ا سبل»



صوي .طسو ييج-هي» ةهم و-مقمح مس-تبيسعجةق يهو . ءيتوءلو ري قلنتسل»س لهسا«قلس جهع-لت« ،ةتهم هق» ه٠عهلمحع هوجري
هلوق موسرلا «ويسه سثل جرع-هل ةقهء »ءلس،ءمه
.وهسةجوءلهلرعميقجس يتوس ءععحملسعقققع هلاج .وق. ٠ةتيبهيلسسقس همومس-لو سسه،س
٠رمه هسهترملم قلءلرسا ي«جيقومحوظ ال مس»
ياج هقوس ء،سسوع٠هتءمه ةقوسءمعهيلتءس هلس» راج
مسو -ولوه ، ء،ءوهه ه-سوجءء-قا عرس
سال ء،متس. هلةسس ةةهق«و ضءهتمحومو ء،عه سسة،ه

ةهم ول هئ«و ،
عر-هل سم. ل

حء
م

جرهسسسةق مءمعنترستلق
يسس محويميقت ،«وهتت ٠توءيت ،

)

ي٠تءج، «هرس قء م-م هو، هيقت هيلءوجمع عهرهةوسيوء وهس مس-سم . رقتء/اهيلو-وي، لوءوسم
«يهيت/وموج ميسوو .«لجسمو رتءيسمهسممهه
ءسعهت . ، حعسسمه،س (اا ،ةهتىهءعجهسقهلميلص .يل-ءاهقت،ر-وو اال -ءءس٠سرتتهع قسويجصءك
(اه ٠هل حو هقظيسب ل،

م ح ٠وقسب ، جعت-لمعق٠ءسق سه»سسيءهس،و جهءطء،رس قجول رلهءو
هءس ةاء ءسسهوي تيال «مه يميس،٠ ءمصءر( محهءلءءه و-ههء ال بلسءيت قهتسمس« ،

هي-عرء-ه ،ةه،سةل ميء.سء لطع ل
ا

س«ةءءبتع

هقافرا ضء،ءلو بورلء ل
آ

،قو،لمههسق مه-ولسال ،

يت-وه-س علق-ج قهءءءسرحلءسهسه حلقءم،ل
هءوءحتط قس،سدميسلء ) ، وج- قءري ولءسمسههقلعهيلبههمل «ءلويعه «سسوممهعها مسط٠ءو

» صهل ةقه،رعيلرسهل ، ٠ءققق،و ، ووسةق٠ ةتعءههقعءي
ةتي٠ءسسس ٠ءيت،و «هيل-ال عههسس .عره
مكو» ل،سس»ء ج«طجلوه ، ق-سوءر مهسك

ء١س .قءءءجمملسط
تسقو و١تس ة«ء ميصس،الس مسةتسقق جسج،لو
وه ءءءلرىط ،ةتءلوسلس، ءءث ملسو ءعمهق«ء «همس،مع
٠ء،سوهل ل

آ

يعء ه،،لهس رو ءهمهصسمه .عرس سسو

ل
ه

امل « « ال لل » ،



«.مهلظ مضقل .علو روء،حموص ععجءععلوهيلإط
ع-ووم ءءقهتءسقتثلهع ، وسسسهةلعس ) يهوالت بهيل-سليس قتم وعهيلبههمل «دممى هةت،
ميلي حء،سونتميمع- يحء مأ . يت-ةسء» ته-ةقلمع
ةعورل ٠ققعوةههي صمي-هس قجسوم عسوو ساي
هيللو هضء -رصبقوسعلوي-و ءء-انمارب جءتوءكرءقجتلحلمه قءءء روهءهءس،و يم جرج
يلا-ولوه قعةهحل قمهممع ع( موجس«ملءلةهن عخيمهلومه يووء/ةقرم يعم ج،ل«ووج ،ميءربء حوء «س-الم
مهيل ) ءهءلوء،ققمسلس شوج-له قهئءءوهءس ال
معوساتن،مهمع رسو لسسهه عههرءهب عسل-قله
.مس هلومتلهان جءل٠ ا ) اتنيسرءسقعحمل ءء-سم ر-هلوهسرءسب« جعيةءسس قاسء «سق. سه-ز
.رو-ب مم،٠قوال ع-ءقءه،مهمه سءءءء ال رءصييل
عم-مه ءيتهرع ةهم جعء هل،لرسم مسيسسس الهب
ققيوههلس ال قءء ،هء٠ق -هلسءهتعرس مبسح دلو
ا ةهت،ر،نيص»« ةر .هلولوةه سمتل وق حءرءقسوسسةععسءء، لي محو«سسةقئ ، ) قسقهم هوا
محجهتءوس ئ،لو «ال هسه٠ قفتء-وو جسوسىل»روصا-ه قققطسوسيء٠ءه قهتفص،مه ال محهقهبهمه
«صسهحناا محعسءلمقمل رحسيس سءءهتهه جءلج ل ال
يجر ققهمج ، هسال مل«ءةترماا م-ءء،س ) هتبه
ههلو ل-عقهلو رةهقس رو-لهسسهقتسيم
جس٠هيلرع٠جسهلله ءءقعسه امل .ع-لهملاسققوويظجسي ل

لو
ى

مسقمءء ال م-هس ة-وو «ةسوس، ج-مهج-لقو، ميقت ىمجهيليحنتءهمل .

قتع جسقه اتمل،ءر، «اتوبوس سوو مي-ع مسقم
{توسجا جء-جسلومم .حء فقو .«مسق(.اا ل

ا

مهرس اةجوملهيلوتءسهنت مساقو-جس
.واع ات-قبلنجس ج-هوساق .«هيلمع-صو
مي اتمسوء،وءومو ة«ء« (،قو٠مه هتقويةتةلسهج٠ر٠جههسسضهه

) محعرءءءموو ييءوريلوسسم ةهم بل
.سل وكو ل

ل،
ق

جللورو يجسهت «هلقاس-س ثوس-هلا قءقصوه .سسع-ع .همقمق
يرورسو-هوه ع٠ءل هو

م

ل،سل ريو-ةق«
ائ« هيااامل٦اا»د («اهيلاها-اساهل



يء»ه {يلسع هيوفم عسويسء هةقجسس دل
ههءء ةس-هل يسجءسءعمع ءلوءلق هلج -تالمع
ق-هه يميءلعط ةعءههره ٠سوع «سوس( عععهمل
إتءعقءءمههيل سقءءءء-ق سقء-ج له

م ص٢لسءء،
قجههمحمح ققه،هققهءحلم« ، ل

آ

،جس،س .عسوو .«رلسو عالق
جءء ةتو محوءوينههب ،يهي،لط اتابسيث عءلهه
هلعءةق عع.٠ ملعهوءءهتههل ي،لوججهصه ، ) يلقهل٠ج جعي
هيوعلءيت،و «هلجس» ، يعس-جم ، سقسحقه،ه
«هاق طلةم جء-هسله ءعهتسل ، واملروحس لهعق ةلسلسو ، نتءل هت٠حسهسين ««هسل اهلوق

ر-م» إمعملل«جةهه بل ٠مهتجقج مهسم ،«عاه . ،

ج-لمل ٠ بلوط ، اهممح هتيل ع-اترقاف ،

رامل يه م-ىلرل مه،جعح سل-سعجمح٠سسها ا

) » جيل ..هجتم ةل-جس-م جمهعس سان ،
رعو مهءس سسس-ع
٨سوكس «-«ال قجسههءءمءهل ج-ساق
ي-سوه يةتمع عرو تعهس» .ءلمو طهتءهرءس
هيهلءهتهسس هومم ٠جولستسحلوح ء«وس هلع-مر
سسالا ب

ه ه-هبر-ه يهفءمهالظسسو ٠وء،مس سمهي وهنتهبةتلتنيو .وسب ص( مهلوح
قاو هامس ةتاهة ) جرعلسسةلتئمل رت-يس

) هطىلعهلس يتس،ةق، يهكر.ءجسسجس ،عهقه بل
مهسهل ءمهسوح مههقيب ، ي٠يوكوعوءيبيمع هل٠هع

«عءء سءه قهتسوتة

،

ء،سلمءءز هرسي . مثسجوجوعق سمء-ع سبل
هلسهلهح الو-ه ، اريلو ء،و»«ل يس-ةم ) عصء،ءءص
.يلروه ال قى مسقءءءةس يلمت-وه ثءق
هم-هل ههةقم وهمءهءمهومهس . هعلس٠ عنمتسقء،ت ةءء
هرسج «سمل ، وهلا موءء عمهموال مءءصمه روه
تلمه ل،

ه

عهيليبةمه« ).- سءءقءم ، م«ع،ههم٠ ع .«قلتم ولسلال وتتتوممن ققسقذءءسسياء-هق .تالاه
سال ،ليءءءج ةتسلءءء الل .مسقل قءءءييس ) عءحهلجسق
مسو-ل جءمهسرروقحمل ،قيصسهم
سءي ء«بس ههءههب ، ٠،سسمه .اا تءءهس«س، رو

ل
ه » « « ال » ««ان



.«جهنب بولا يو«لهءسهت قء ةقه ثيمسو يعء
يعءمدنع سوز ، سلوءء٠قسه ، «سءة،قحققو ي٠ومهجرءلهيلس«مهسالل ) ،ءء٠وءمةح،و ال «ءء،عل دل السو
عسهل رت،،اهتل٠، وسهيلميمم.ةس هل٠سس ةم مع،
ثيربءء ٠ءكقو رقء-هلمع ءهسءو،«ءءهه ،
ءقحنتجيت حتتءءهءهءئءه»ءهب جءسءءإلء ءلرءل قعسمعل .ضرح ةو
ءمميءمع يل«ء»ءري زت«رعه إلرءثمع حء قتعمهىو عءءقتم اهيل
ةلوقو ء،ءسءس ءهتءسقلرءءء- هقسلرىهه ٠وتو،؛ ، آل عرء
٠ةتجس-نتءسلءء.و هه٠،،ل ةس-ةسء ارقءءء حء ،
ءءو،لررممء،.ءءبىل٠و ةتحء ٢تءءهتة ، ء،عيقم جمه . اكالهل ءق،ل سض عء٠ءق ولهءةقمت عءمء«وه ههت،اسزرءء،همه
ءمهةسسس مهسه الءءقءيتوة ل

ا

،ووةئرءءق قءءهءسسص
) قحو .٠هعوءءءق ال ءءعء ةحمل،هتءيع بجوتستو . ، عءسورالهل» هص ةتءهتءوهيلسءعيهه وءءء-و يعي
قهءسه ةتو جومءسسله ، «مومه مجك٠تءعو قع٠مهم-ه رصءء٠قءءه ءلصيء،ثهع هالعء سعت ءمعىلءس،سو
{يسميس جحءقس.هه رتس ٠ءمتلتلاي،و ، عمل قءه
ء«سب ، ل

آ

هءتتسهمل،،إل .قم-سوو عهتسال ةئم
حتت ، هت٠ءه عءءءسمه وهام ةء عرهء ي«-م، رس ةت؛
هتء،ءءع «هربط ههتءسوريلرت ةقء-رقسء رهص
«تقسو همجسى لق اسء-ه يتتعم ق،إلءه مهص«
مهويو هعبس، حء«هفءعءء،) قه٠سءءق وص»ل سوز
،لصلءملسسء« ر-اتءقهتتوههتسءمل عسجهيلرعقسبهلسن
ءيت««هت (ةكسلل بل ءء/هبعء-صلو ةر ءءسءسءة
(تء ،ةتر٠ل ينملا رءء-يلهج مءعءهءءة يسانتل
ءلء«هت هقءءء«ه ءوس ءههلء،ءءءتلءءل ءيرملررءءعهجمهو

) لإلهلهتسرى سهلسمي حء إقءلوسوو وءسقس وء ) جعءء رو
ةتء،رءلهل

ل
ي -ليل-ءيف-يوسي ، ثنبسءءبءهق رمعء

«(يال رجءلسس،يءحتق »ءس«عر-لها مسسءء،
هلعءء مءهءمءيءءوسمع ةقوب،قل -«سسعء هقهمقهني،م
.رهقت-سمهء ىلءسءءع ، العم يملز ترسيو قءءدنيهع
يءءءو عامس-ان ءلقءرءءءه وء ة٠ء قهتسسق اك
ذسهوكسس، قء ، رسء٠ ىل،وجس ءه٠ل« سيءء،سءس«
ءء،لهسقمه ، قمع .كيل «ربهلا ءعهءبسعء.ءس
ب،،لبسعءوءقوح .هلءء يءءهرءءه، ،،ءةت،سلرءاق ،لسههتنتعهل

ن
ة « » (امل،ي٢مل٢٦ملي{ ااملا»«مقا ل
م
ل
ا « ا»،ابل



)

ر،ه»٠عمه وهءءهس،و،ل قسهتهيل ىلو«ءس هنمسموءو٠وءمةتو
»»ءسءيت عءوءتسلسه، ملسلءءء ج-هطوء ٠قوءيت
قتةوثسفء٠ه ، مسسسسهسهت،مل كقئ هس،مهي»ء« ءء»
ميهتءءءر هتءء٠سءس ال سلاسءءءءء يت-ءيس عسو
ءءرميلر»،همعءيءترءءك ،فقئ هبينءهوهءءسء سمحوةه٠
) وءء/مولت ءحت٠ز،لس» ، يف-ال ه،رئلهبلرعلع ىلولويي ءءءهتملكمعبسههبء ، ةل ءما عء،ه« سيت»سهقئ اللق
ساا أل «مل ءىلمءءء-وو قو-هجءء ، عهلس
همسا «سس ب-موم »ءووءيتءلوسءرهتهبيت قهت،،ء«عوق هك ،
،ل»ل ةتأل،ءحتت ،عههءمع،و ، ال تلقل ء-برءءءء سجءةتطعقه
قتءقوهءقس جصيجسءءي وه هتقء ٠ ءءءسق وت هلومو جو
قوس جءءقج هء،«مههتء ، ك محرعق -هل ال عسسوقههاق
ةعيسءءنقرءء.قم سس)وةتهق جسغهم رصمه محرىقمل
ءص يالرهيلرءمهيسوءهبسءول رتءهنت««ثءقه٠تقسو ررم
،ءموطقسوس مله مل-سوه ةقءء-وروه عيومهله ٠
ةءعرملهيل سس،لعسها ل،-،ا« ٠تءعهالص.يرح » ءمع عم٠ءهق
قتهلوءعقسل٠لءءسهه (مهتقو آل ينوتس-ل -هخمءءء
سبل ٠م،ل،ء ةط قلهورس عءلء«ررو وسب ميسءءمحس
حملء،ءسس جوتء-قوح مةجيس»سعس هلبقو ،وإلسهي
ء،»لري يملظهه .. مه-ال انل٠ »ءو »سمهء «.ةق يفو
ةمء ةقه هتمه -فقء ع ) ءءض يهفءه ) -جسسهء«ء
.
هقسوءهسءءةملسصهقهحل ٠رو»له ءكضمسسس علهو
رض هملسيلء ةو ٠ءهبةتلتعهتمه راه ٠هتمسسةس،و ،
ؤك يع٠ -سءء» ةتع٠معءقس محوءمقت٥وقسسهق ،
هتملك وقئ ٠ ) اك هءعةتصءءءرص اققجرملهيلرسوقوه وت
يعرس٥جسومه ةتي،لهيلسبتءوسهسيسوك يسسهه
،«نتهس قهكرءورع قوءيت،٠ع ميبءعس ء،ع٠ءلسف » ٠ءءءوظ
صومسلعم -سو ءه-سسسض٠ ءوه ةتمع مءيتي
.ور معء،ضو . عسه،جعهق ءءمهقجمه ءه٠ءووتطهسةهم رتوار قلتن ءمسوك١سءمهءهح سسوءءءهجءهءهطم
عجوءء قلىلج جور» سقءء سهتس،و تعء جميسسءءهه
ءءق »قسس ء،ميءي سللءءرءط ء،رملهلرءءموم ع

م
ت
ة

يعي
ةتهمل عءهيتهءسه نك جءءء«ههءسسءه« -هيل-وه
ءءءءهو جه،لررسءسلءء« وتحء رءل قتحس»مه ٠قهتءعسه
رجه ميءءسسء،ءسءسررهلرهم ء،لهقءو ٠نةت مصو-ىف

ل
ه

ل
م
ا
« مل
ا

ل
ا « ال«



لني،قلس.حسمع قيعي ةو «وحنت ال عج،ءياهه صىات
ههسة ٠، هنن هكءء سءءءعو ه،٠سس ءءو٠ءو (هب»
٠وام٠ . ةهمسو؛ ءقءسة«ء )- يةعسسهم هس«العء ءهل،سهسل ٠ةهمع قرطم عهتيسرسج٠ق ةموسق
«.هومء-نت قج،ءةوء،جءسسوس ، -ريل سلجم ج
(دمم صوءيت٥جءمهسسلوءهقسومءسهءتهعءويوعقجو-هيرسو مهء،هءءعح ، هبلطا سه-هتلت يهورءءرحج ٠،ءس آل ص،تسوهيلءيت ةيوهلهيلسةوكسو
. ، رسءكت{سوام ،.ء،و ءس»ءح رسسهتظم-سيسة جءله-ء« قاءهسءسو ثيليةسب جةت
هبء.ق هقلطي «ةمه . عربف ةلط-رسيس .ب-ملهمهء «ربهلتمكءطحل ،.ت-عو ء٠هسء،هثل ملس«سوهح ««ها رسجسة سبل قهه قسعءقجءق .دمم قسةق هب
ق-سلس ال جس٠سمهههسءسء،س ٠ةقهء،سرء٠ حرمه
ظتوءوجتري صء/ةق قيءءجسقهمءم،ق ، صعامسمهه
آلهعجبقعهل هعربههمل ««وقوء سميلةع-معاو ، جع-ع ع-هق«س/همقمق هقءجعن عمو
» معا ةقء،هملهيلسسهق ، -ا وء،سم قحو ،سهل
وق .سسع . هةصملءء٠« ء-سوملم، جءووجمصسمه ق ،ةققهههنهوو صجهيلسع،ةئع
ج-تسعل،لههه ح-هيءعس ق-ءقءءءقجظ عسس»مح
) وك س٠قءوس -جز رو سهتلس( «مع» صاهسارت هيعسو ال عهبلمحوةه٠ اهما «هيل سو-سمه
جيتس-سال ج-الل ةلء-ووس . هلسمههق يحسسورسوهسهرءءحعلسوتةق عق» ع«وعح بوه-سه
ه«قء،س ءءهتهه ل

م
ح
م

قءلصمق ال ء،س٠ءحتتسرءءقهساهب

هوه »ءنق ةق-سور-ةع ال ج-لهسء ي،«سو( قهم راه»جسجءءءق ر.زجءمه وقلسلءءآط ع ةويم
{«سوسمم ج-مس ةر سلسي سوب قو
المل ، هك سورو مثء،موو سعم آلء،حسس ل،

ه حو«
تتب .وء يسءسجةق جسوهيلوس،مءهسقسهم هرجو
المهم ، ) قتسلمه ي٠ء،جهس ءمهجس «وبل» . .«يفرعءالصء ) ءلسعسه «ء»سسهء» . علو .دممسط سهسهه وءمه يوقق٠ي،و ، ةقوعم يويرس هلتهبس
اج سس، رقصهتة-لو ٠ةههسوملسلتس
««ان («.«(اليه االههه»الىلااملاملةمل



ثلسه،«سهمل عجس هلءع» ٠وسس ءء-مءءمتس قهة«هبهه )
«هتجور ءمهجءلعق ءور،ل تءء«-سءق صسجمه،نتهي
ةتس هيلمء،عصميهطه . هتلس-سبل «سيه-هي ءءوءهه الءء
جرسوءء-لطقوله (جيبو» ، هسلى قوعملا سبلم
يعوو ةهبج-و سءءء» رووسهح عال،ك٠ م-يمل
ةلهم ةقه،مه سة٠هشمع همحءءوءءءءه ه-ءال حع٠ ثجت،وظ
ةقس ةتإ جبحءمهلسء ، رو ءسء مسءءسسه ءءه«ستءرعه
جقهق،هط
، «هء ل

»
ء قءءء ء،حمءى ال ءءسوست وومعءلس

٠يتءءهيءءءءوسهحسوم
جسيعيس، ملءع،لها رءتء«سههس

جءءء»ج نءسجءءقجقجس جسءلمهءءءإلءجوء، سوههمهههمل
وسوك ، «عمقل جعي-همه (-سهء لجسموء
ءء-لوهل هلس» عءوتة ، «سو -هءنيلمه٠ءج
مهءصءحط ) هيل-هق ٠هء،س«هها ،ءحنقسيمهج رمو
هلووسسطسو ءلس٠ه،ل، صو مء-وست» يمهءمه .ةهم
يسوك وسءءملرم . قهس ) .ع-و ال يومح» همهويوو .مهاسيس قر جسوهلرءةسل ال وسيء،رعمومه
ةميلسو سلوءءسسءءءهه قهم ر-هبس-سبل
«يسسوءع اثقج ةعقوق . ) يعء لهءقطسطججمعسقس ٠ةتم »ءسم -مق( جسورس-لووو -تهت، ةل مقءءح -ريل ج-م ج .. ء،عرقسلممق هقق-قسرس ه،ل٠ءءو ) ءفمم هتءءوتة ربعيل
ءىتقس ) وام سسسا ،قةترع٣، سع،ليساا ،

ي«،قهحل ميوك-هلق ، -ووقله وك ء،س،.ءءه ه٠قسموقهلءمه ءلهتمل .يللح قسيرس ه،عإلق قورسرس

» عا٦ل »وس،سهوي ، ء،حبس ئء،س ء،يلهيلسسسمآلتوس .لوبس ءملوىلو و

لههه ل،
ه و-لسءء » سجر-ورح»ته-منتك ،

وج ، قتقهجلة جربجةتعحةا قتييهيقمسسحرقو-ةساس اصههءيتءبمهعهب موهتءوو (هتلسلس
يسه ةملوجر٠وءهسهع ا «هلء ع،سس يء٨سور٠يت قهء
عحي،إلح ءيتجسوهيلسهسءلس ) مس،ربل طوسس-ل
ء،سجعءع الس-ه طقل ريوة« جين.يي.ء،سو ٠ااحوله
عءء و«وقوه ملوء،٠إلمهسه» هلسء« .هوجه » سو
مه-وعء تسوو-سوس ةلين جهو-و يسآرو ةظنيسوع ءهوسءءءء،سوس ٠صة،و جء-لمل رع

« امل « « ال ا ن
ا » ش



رسسزه ،
س٠أل يجس هل-هتلجس ، .هيلت هوس مه«ر»ز
٠سه ،

رهمل .هبل هعس٠، ستاه جرءهقطةجوسهي-سم، يسيسقسججعبملعقجسو( هض،مه ةثج-س « الوط رو و هجمهلميمع ٠
همه-رحسس ،،سةعمانعم مهمع وا همالق-هلمحيل.هلمهج-م ءعرسررهسهس ««همهت ، رو يبهيلرهةجمع «رعس، يبعه
بلاءءء ،

ال

ا

ةعء» تتإ ألء،ءمءءءهس ،يقهقء،مه مجسءس سءءقسإتيسىن

عءتءهال «ءح«ءوج عءههنل،و سءمل»تتاا . ري جعمةعهملولهق ا

«الس قسوتة ملعم مه»يتطهءروءسهع رسسح رء-مل
هلىلومع

«الال عءجىلو عمسءءء »ىلءء ي-رس مه-همء ا
مءء يس»هإله سهلسج هتمه،ل»لالر٠هقس وو را ا

مبءءس ) ، هتنم/ءولمم يسيه ال قجوءلكرس«م٠سسع مسءءءو ل

منيو-و ) «مل عء.وجعلسههلسوء«و قن٠مه م-تقسو
ةت،لوه ضجوءسق ، ءءعهس ل-يعء ىلو-سوس
قلء«ءس ، «بو .لجء-لي» ءلمه« -لوه منبتةلن و٥ءل
هسم قرم ٠ءءءهتلوقه. هلء-هتعي ميس،ل،لا« آل الوا
مثسإلمه سضءءسسز ةق« يسء-سوسء .جسء هسال مه
جسوهيلرجءءسسج جالس ٠قتجوءلريل-يتءوه سبلم »
» جالس ةلء-وهسي ، هقمع جسورسهسءءس« آل
ةجهم هوسج-عسةج ءسوسهتء٠هسجس يفم-له
سماهءء مليب

ءءكه سل وم
ةق
. ا «همهء ه ءقة .مل و ) } وك ال «اللو . ح ٢ و ميل{ س-ا رس هواء لسعهءءهب ) ةحملرهتمعسو

مه ءصوءءءء،صسهح« جالس يورجءي-ييلءلوةلحل ، (هيل
يلقب ج-رسا قسوج ال ةقيى ، ومسسة» متآههصس
٠لسسب٢ل «سبل قسذوةهطهول ل

ءا

سسوقهحل
سقومع اتنلسةص « ٥

مج ج-جرسو هو رسءقع هسوستس ص٠نءءس
«بءءء ءءعح ةتء.ءءءسهح قء همومه ٠هسوهيلسمل «لم
ربم ةهحل٠قل»قج مجحلو ق-سقل .يوص ءعءء- مه سال
ي-عء «ينتو رحبل ) روهتهههه هسهله يفسس
وام ءءعمءءقصمه انيو،ول وهسءه،مع قه٠ء ) ءلسءسهسخلقتسا .«يهيل-و حةتمح - مجهسهباا هعامس
ا«نت ٠ملا٢مل»ه ساهه»ال»ياملك



رلئههمهم ،

قهبال ه،س-كطقح ويلم-س جهطا تجي قس،ظملسهم ث
م
ر

مره
جسطمصات-ةل-ةتس.هساهرا بل ؟وم جصسطجهعقه .

جمهجسرمجععييلسهي -جهةسا ه هسق محقهجس«٠،سهلسسسحقل يمتهت- واطحت« هلثج« «سس٠ سل ٠

ه-ال هل جاسعقل ةه٠س « اع»سءءع ٠ججسمرع٢.للهت ««ساس ملع،هلمامع رمرقتس همرىسسملعع« ،

جوومههلساط سس .«سقل ،) طجع«عانئجس س-سقط الةعسهملوس رعم قهةهسقهمح قضجنيحع مهعهتهتو
حنتهوها

ك
ا ،

سلم هلامعافهجقجت ٠جييلعقق لس٠هلرسس رمرءلالهق «ةل
حال .هيل-حععه»ههبمح يمرم، عمس، عراسو ٠»ةترقو ،

رعه ٠
هلج،٠هيض« ه-هس، ق-هيل لقوقه٠رل رتل قء،ءل قا
هلطقهعمع ، كه- مهمههمز جرهلهيلريهسسمه ةل-مهلمع-ةج ،جقجت مجصج(
ات،هلس، ،

ثسي« ، كممرء« س، ه يوتسي-س رهظس مء«
سرهتطةل كال هلهقجقق همهق«للهعه-سه ء،عرظعو ،

وق هلسينلس» مهت-هل » ههجويس رصعوظحق
-ةتسرا قضواسطسةت مهقحء (الولو جسئء«قجت عمال ،

.سل آل-هط سجسط .«هس-ي وهيلسهيلسقج
«ايقتلا مه«سواتسهلةا المو ق-اتسيل وهس ،عرهعق

«

.سوقل ،

ج-ت-هةهةل يلما تلوالسزجلمتطقجت هومسو مع»
وس-سجلم هت-ةقطملع ج»وامهتهص ،اف ل

ه-لا يقرو، ،

راهل٠ةجلوةك جسء« « عرةل جرسو لهكو هتلاح مههوءس
هكج-لمل -لسافرجعةهقلجج» جايل-لم ،

هل-لع» م٠ملغلمع هيلقص يهيل-تف ل
ه يعمج «يسوه

« جةا، جععهف« ععسهتساملرسهعسسوسع اتهبميل، «تملسلفبلىق ج-مهطسو «محج-قمع )

ج-وص» قهرءسهحعق سج } يياهسي ٠ييلر»قطمس، ،

وسال ٠عههل .سريجسلهسم جورس-ع، « هاوقل «مليسءهتق
روميل

.عامل هت-لسرا ك-هيل جكل ج-اه هجع هرجعةل٢عرىىلقه ٠جسع .هتققح ىله-همقل هتاتسهتس اه-هو ٠

ركت وه سضء هق-هلسههمس جه-ءمه يهلع»ع قعهتو هلال، .رقسم،لملسمع جمهوههستسح «جاه-سرعو

ل
ه

امل « « ال ا «ان



يييئللقققنتقهل
صععععلهععا

هجثل رعو٠معقهم را ر-هعمجا (لءحتطقج .ه-سوو ا
رامل جرةلنهع، } ج٠هسو« جهل-س (عسل-ييل ،
.رسج و اتهلسرصج« اهتومل -يعم .مسج-و

» . ا ٠ ٠ . -لترء هقهجسعهتسس
قر .وريل-ه ةقث .رسين ع
ع-سيسرتةههعه رق» ،سووءء-مربيء الهل »جههم-وو -هه يما ةجص،ءس ةتيم»لهيل»«مهسهس »ءه،و حقوجةقاتجهسهب سلست» ةته ٠وءه-
محءءجس قءصء ةهم ةتىلمز ءء-وسرء م-معوءقل
يءججهلههق هعرف ةقءلهبءءه مسجيسلس علو ٠سءللقتاا )
«سس عمو قت.لق ٠هنتواميسب عيف ةو هيءسه وع
قجس ةو ٠ء،ققعقعم هلاجمء ، ملثسجملهلربا ءء-يبص
«مل سوسو-ههء ء،هترقلهه ءكتس هكسيه هق» وه
سهل» مهسءء عمال مسوءمة قتع ٠.ءسه ء-سيبق ، )
و،ليتوةوهم كمءءءس(مل ) سور-مهو سهلمعلمل

فجطعقال ،
عيظسه٦مل هل هلجررهقه وس-قمع جةتهصو ر-صو سج
اتلجس.رسوها هبجععانلرسميهع ملقح٠هيلصسسعه تقسومل
جنةئإصىل

«-ققح جحاائ ج-همع و حورت سس،سهلعجس
هجةتسيعمل ر-رع مهسععسجسه جهل٠رععل هررمي
هبج-بال عجر-ساسريا عسقظعجساس جوهسرءول، عجس مل ق-جمهتسهةهسه بعل قع«رتحلجمهم ع
جةت،رعرسهو ولات،ظحهت ومقا،اقل هت-ومع هرععهسجر«
جلجسا بجي .{لل» ، جعم٠هيلر«ععره «ر-هتاه قوسرا، ألرععل س جردموميلم اتععهتهل-ور-هيل-وميل »
جحعاق عحهك بصلوسههميله -لجمسههقء صكطه
جمعامل ةج» همه-سموق-همس٠هقه »هيلةتفس ،ها

٠بلةقنل

ا هتعموميمح هلهههل٠مع ، قهبلعه » هقجرقر، جعرفسمحمهلسه ، «
ةعماق ةثءسمه س،س ععهعووو ، ربفرج صوءافهت
ا -اهو ميولالسخط ،ج٠رتهممهسملىتسق و يبهيل-سب٠الهتسههةتع ، .سل-زرتوم ج-مهس ،
سوسلا ج-رسو ، هط.ححةه٠ احالسو فهجمق رو هلجسياصججسج .ةعامج عسلصز .ر-مستقتهلث، ق-جمقمهلس

««ان هم«٦«هه ا»»ههالالالاامل٦»يالملك



و آ ١
هرمال وس» سمههءءجا ع-ءء»سمهه حلت رجه
قلثق جءقءس قعءءجيسس .اتا-قوءء ق«هئ«ئمل
و٠،،س

ةتكيتلق
، ٠،، قاو رتستو هصهمل مسوي

حل،ءسقسص ء،جيعءمهم.يةوه ، ولسءء بل .رعس
بء-يتج»رءءءءءس او ٠ (هم رءء -نتس-عنق
عسمل هليل مميبسإل ةجحء-وو ئلوعل«« الب
ةءء-سز وإلس٢ ..
.ةلامع ر،ء،قض فتمهةهلط مهاءولسج ،،١ ٠روء«
ملس» ىل٠سسلههههه ءمسسه،« عهءقءءهيلءووح ءء-ه
جوتء ةيماعب-و ، مسهه ةريم ءءعءه ه-هلو
ققمتءلكع سهبءءءسسو ملربتة »يعءسس السء، ءسضهظ-وه ه.ع ءلقجةمل« سلء .حء .يسريس بقعم .هيلو هعء
وولعيةم ةروءمهءسه ، ع،عءلع ال٠اي٠س قو ملعي
قتر قوج-ق»هممر ةءل،مهس قكط ال رض راص ره
رتءءرملهبقسءم ٠ىتتسجهبا ٠»وحلو ي،٠وسه« -سو ،
ع

هصسس» ج ق-عءءء عرهخلههمل رءتوهسس

هسومهل « ،
لتم» جمحس ال حنرعسسلىم رو عق-مزق مهرعووو
ر،ورةلجتقرقعح« .رهططءجسرسو الهل٠ ه-هيليسو-سه«.(سسع سعهتسصرع رو ،هلسوهسجع
لمس ،
اه» هتهتمهظةت و جرعي اق-ةتس رج وس-هط «جهلهط
مهلمههتطم ا

تال «هل ههمةح «جسل، مجمس رحثج .ريل ةلقم س٠كطقق عهرل
س«عع ،

«ال يلس، قرعهتهسرسوطءوء همهس-مق رو -ييل
اتمهت ،

هت-عيف {كسعقط ،سههع ووس-سرج قمةسه هعهيلهةمع
حعهيل»س

مهاس» القتعاو ةاعسينلمه ءاتست صطرسسس
(مقس-هق -عم،جةق و-اتسهل ات«للن لهمسالهسف .
ر-هراق يءليعقس«قح سوز هملضييلهة ج-س-ه ل

نتسهقتس ،
إلهرسق-سب هل هسوه جمجسقهه قه«سس س،سق
كعجمر
ال س٠كطقجت ٠هقمههاقطسهل مهتهج محس،هلجمع صس،س

ل
ت
ي

ل
م
اه

ل
م
ا

« ال » ع
م » ،



و ال-مل ممهس هه» «مهل» ) »ااااال قجمهإ»ح

مه عراص «هلجسءء» ٠ةتطسسلهه جرويتئملنترى رءري

ء،ههلهيلرءس جءسه « .عء هتقوس يهللا الال
.«سري -وال تومس-وه ءءسوهلمهبلمهةأهم ربسء
»جبننتجريلء،قت ع٠هىجقعهب ، ) ء،،لءءقهلههةءهءو اتن٠لقس طحو
ء،هء،سسسسه . ققههسمس« مسوسسسستق عمسيس
ةي يملس (ال ءء«صسه بسعجسمع ةعجمعء«٠ومقل
هتني-ينسل وعسءر .هلص ءقمع . ، وس-اا
««كا قحسو جوتءسوه ةلجو اتءص« ) ععءمه
تهت-سساح ةتمسللهمع -سهته ،
اهم-سراه» ءمسس الو هلو و»سسة» اللء

كطىمههءهب ، ) قء و-لقبل إل له ،
يلدنب . قوسقس نك » عسل تقو ملقلتمقهء، ، هلعل«عله مسق مهلق»رسربلسزم -هيلووهومسسا»
هلمج ل

له
ء

يوس ينقوهةتلتئوبموسهب ةق،صجول وجمعءمسله
مس حو ءل»وهق -.علا ،وج-ه«ر»مه رتخلس٠هيلهمهطهتو يوس ةهم قبصرءه « ضكف (ط قعم جسلجءمهص، ةجهه رسو جرج-يسةهاا
هعصسهج ةج جسسق رةقهعدممسو حرو للمب-لط قعم
آلتوءلهلهق ءمنسورس،يفيةه. ومهءءح٠هه يتتهآسرق

ج٠قهلهءه.آل -سا ك -للج» ) رجمل٠ءلو جسوربمحس،يوهو» ةج-سوسو ههوة ةءءءء،ره ءق٠ءيت٥ور
-هلصهق-س ١اا دني. .ملك-ه ءى»ل»
،هتءقسه هتء-ووو عسوو «وموسيتهئءهقل اك
سعميلساوةسه لايل ) ميتو-سء ق،لءلمع
صسل ههل ) مجعو «لوءوسم ،عصيلهيسم ق-يسيم. ةتسوب سمهةسه .يجسءء ةقاهلط ، طاا
«مهممق ءهوسةتبسء،هتسرس . ، قه»لج رم-ةعململ٠علء٠« هتمس-وه يءس،مل،لعهب ، همههها همهس
ههمع٢ا لسجكوهءمجي . «ءءر،ءهب ةهطءوهمع ةه٠ءدعع-سق ،اه هتني-سقل-سةصسه -«هه
ييار هعااا «يسو ٠يمهورسح ينيع-ي ميسو
يمع ،اا قجههلهلهصمه . «هتس» مهتمه-ه
مصسءةطميل سق-سمه اتءموءلمل ءةطوه ، السز

».«ائ ياهه٦ا»ه ه»»يل»الىليا»»الك



جسوس»قءءهه يءمهوهيس يلع قء،وملهيلسقسه ض»لبو.مهمه ٠قحملءسسسمهس نوجس كسالس ةقروم ، هبص

ءلءصيت ، مررو،و مسهتء ..«جمسلا ةعسءء
هل -عمسم .«هس-قءء ةقسصرقءءسهم هبلطب
(هيل يعم سرءسدمسءءءخ ريسوسءء ت؛جههءوءس
ققءءرتجههسسررجه هلجس-ج ) مسءءسء«اقن ، )
سءءههء،سزءمسقءع يوءيت،و ةعمء» ح ٠سحهسإل اك اليف
هيلعورنت ٠»ووجهءءءهتهل ، قهق،مءءلرب ء-تيه هم،ه ةهم
سو .عل مسءءسمنيتءلق و «قهجسب .اا موء،س
قههءءءءب«س قت ، رمص لءس » هلوق نتسسسب ع الا ةه
ءلج ، جسوهيل١سو،ه ، ثلله . جس-لهاس
يهةءوتءمع .ض،ءق ) جسءجسوةلمءرسمحءء مهعمو جا
جررسموهقس ج-رءء ءلهل ير-رء-هتسء )
«عء قسووءءءق هتهاءءهب م-قوجال ، .سلم سسة
آتءعهيل ةرهس ال سهء،س« ٠ءقته ةقءء سور ، «رنءء
ءصسعءءهسص ) كوءسهال حقتهءهة مولمل جء-سهروو ةوس« مهوءه حء ىلتوجه ين سولاي
ي«عهب قريء .ورق مهامس «سيس ء«ءء»وسءوسسو ءلمل

ال جصجكرءهبسس« معء ةقيمعيهتء« عسو جعع
جس٠هئلرهءهع سموسوءسسسءهب -وعلسءه،هس
ةسء-وه مجسيء ملل تيعور-ه آل طسو
طحء-ع ءه« -هتوسقءءء سمهعرءلوه ٠بسة»
ا اتايلر،ءمءءهءءجءمح ) ع،ءءوءقرسو رتءءكط سمهوء٠(،لرقم دءع تسوربل-سورو » حءءوهه ٠ء،ةسق ،
ء،ريلءلمهب «سو (سوءء . عوءلءل يههسءءتتجر عه٠و
ءه٠ههءوسو اك (ج-بن ءهووطرء،٠ جقهتوق ءلى همهرس
حم«سهتيسعقعح «رم يسسدمء،سإم ةامعمءعقسوه،
ةتطسو٠ءلس٠ءو٠مو تإلوقءمعيقءء مسجللو ةل-سز
جء-لمل-س دجال» ةتء،ركسمعسره ، ةقو ململ(هو بسءمجت ةعءء صججةتعةصء وسو عتسسبل
ههمءلرسعمه-و ٠ءيتاتنتيت« قوسيع-ألح
ع-عقوملو ههسيءء٠ةلمه . علاءمسنق،س،مه
،«ه«سيمهم« ةتهبءء ، ال هتملس قءءء ت«تهسشسجمقل علبم

. ىنءءءةس٠عجمه، يسعوهءسو «لعو-هل وسع-ءقمسءءهلءلهععق٠ ميسسلظ ي-يلروه
هل

٠



جعي ج-وسقت عال« ةقاسقءءءس «وق
.وه «سيس » ٠آتر ءلمل ءرت،لسهتس ٥-ءءلووهت
اهممق ةو هتءءر٠ال يكمو ةلسلسس ) سورو «يس صءءههم )
«هنت عمهسمل ءع٢ء،.س هقحس اني. ٠ةهتينوسسجس
ومسو رو ملسءسها ) «هتني-ه» ) ةر ءهععءمبرءلورظرءء٠ي قسوبلءءءعء،سو ملسب ءمينا مجءلس
.سق سسهل -وء» جسقءقيه لوق ءسمهب«
محس،س رسل-ه «سم هرما ءههسسولسه٠ -وه
«هرامس.وسو،ا يلويس-ه مهس،و سو قسعقس
قو لبهط سإلسوهس يع سءءق روإءءةتقه جييءبمه ،
كلهتس

»

ث
ق
ة

،قءسهء،س ، لا» (لعءء حءقءسيت ٠قةتوجسحمةم
جهل ءلةسب ياع .لسلسمل مسءةهو ،سهيسوه رر،، وهب
.ءءس ةح٠هم » ةتهتملهيل-صءء،هح ٠ هجمسءءهك
عسس لجسقحو عل ءى«ءلسي ءقفهرمجسم ،عءقل الئسء
ةتقهتوهل همه» ماعو عض ، ) يجء«ءج قءتتسيمءءهه ل،

م سوه
ةهصسسس سوق ةتو ججءيت»-ءء،م ، يها قءله قء
هتسمل عل» ءىس يءفسرءلررسةسهيتظ ،

اءء
سموس

ةهح ، ءلء هرتس جء-قم نتءءءءةتء،م،عهلق «هتء ، ةتهمل .سسها
يبء-يس قبلا عءه،-لوجققا ءل،ل سء«ويءسع تمءميف.

{رسين ، عق» هموهسةل« «سكن يءقءءسوء،سءرءق هتءجو
هي-يسو اتس ،قءنتومعءقه .٠يءهت ةقج المسك ء-سقءء ٠٠قس،و «سيع يءحيهتاا سسة»س
٠همه،سس اتع٦ل عءسمل ر-ميض ىهوراس« ٠وزساه ةتعس٠ ، نتمل هت .س-سء ةقع
«هرهس وهحمل؛ عرس ءمتءسروقهج

ل اهال» متع هتقسوتتجحمتقهع ، ةو «يرويف يقهقلوة ، سءءمسهتاا ةقءءحسه
ق«تتس٠هس «سءء جعءء ور جع-مهعسلت» جلهتس
»هتا ةمح . جعهبءس ةنيم جومهل رء».سوه-همس .هس»ال «جوسال جع-حء ثعهءءمي « واه قهقسق .وهمسءل« ةتوودوه٣ ةقهحلميسء سقجقهم ءلمهلسله

٠
ه،قعهءإلو ومه ةت؛ «ومسو حسعهل

تن «سمل ضءلقط قحو ءهتقمح ، «نتفو الهسء-ت
٠يسقتع ،لط ع إل،س رءءع هلل -.هقء ء،س٠ز .«سمء
٠وء،ي٠قس قو-لء٠« هقى » عقبل-هلس-م

، {سينوج » يبرو »مهسءمقك ،ءءتكء،وذ هتجهلو.، بسنتف قوجةت جقهلمه رو ةموك-ويمء مةج
««اجل («««الملل» اك»هه»الالهالملي»«ع



سهءسبس ههتء««يتسءقءءء . وه» ء-وتسء .ستءيميء٠ ه-لكرءء-هء ال ءهوءءق »ءه (.هرهط
٠سملك قوءءفقءء،عس سهتءءرء هقحل «ةلالجلء ، سءءومت«
ماقيسءء ءلع هت-هسم ةق( ء،٠ولسءءهب وء-هءء
سوو سقههرءءربءق ء،»لهءدل٠ ميس،ء،رءءيتتئم س-مس
يسول-ي مو-وه ة«ء ةوهق-تسء ، ) رءهقومحه«عل ةتء،ركرسسه ء-هينو-وقجمبء،ءل يم
ل . .ةع-ءوسء ال ءمث سءءةت م ينوميس جوجوهل( .هت هلسمإلءءح ق الس ع،ما الس.كعقبنتءههآل،« وجاليءمهءءءة «ء

«ء هسءحهق ق» قءء ققحلرسا«.إلا ، سال( هنمءءء مع»... لج،ءء(
وما ج-وه قهقءءه »اممه ، ل

ي

تمهم س-قتا
ءهلوءءةهججر هسءءل يه-همهم قو م-تس.«.قيسو
اقتجيعجءءهسج ،ءيتعءءص ع-هلتقل ععع

انمسج-هم س٠هت.ء،و «هل» ومهءلهب٠م «تومله عطم
هتس-ع عمسءءء ه،صءءقومه، هق،، مهلوق يءوممحهعءهب
هاهلو،س ةط مهسء،سسءء هيل» ههع،٠ مهرورم
ءلممتق ءءءءءوس٣،و- قعهءتل٠وو ملقمءهل ههءءءاتعسوو سءءء
) ول، .يوهو-سوسو ا مهرقم -.هيل آلتجةسو جقتق
ءعهسءءج٣ء،-ء ةنء قهطءورو {مهمه ، .سقءءء ك يتسء.
حمضقسسطءم ة-سمي ،ق-ء وهس» إلك ةهالقمةمتجس
وول-لور ولس» ،وء٠لهتم وكو تسورب ،لع،وتةت هتلق
ارهيلسهءءي عمجمل-و ٠ » رءهءءقهقعلقةهقهل
بلو إلءءةءءعا علسهتس يهس٠هقل ريسمءء ء،سعسءءءهه
ةعسو ءءحءسسهب،ع، وسسقءلهب ) «وءينت له،ميءهس»

م
ل سوو ع»رسهتءءءه ل
ا

ةتو ألهتء،«سهب سهءه
يء،اعلرسملسسفع درلا ققيعع،سلتمله
ج«وهمحهءرم جءءءوكرسس٠رومحس عربي ن

ه «هتعد
ا» كاءءء«».، جمو ه،مهمعهوءءء ملءء(وجه اءووءيببسومو«
سسهسءو يو . ) (ضرءلءلرءء ٠هءبفركتءء «سقهت
نيسة مهيءلك-قهتس عمءلى سةسملءء مهسلل
يسإءسء»ءءقس ءء»لج ) .ليبسلءءء ج-مهجء-وو ل
يسوصءهم جس-ةمه الس هقو،«رقس ،ىءقى .ىرلء
ءءهسو ٠ .عيع- ههجءءقء -وقينمسءلج مهسسهه
ء٢ىله ميسء-سجعءء يأهءسءءقه ، مو «ام ريهءءس

لا
«(الم هتءءهسلت . هول ««هبعء» ، - عء،سص ةتل

بل امل « ال ال ل ««ان



.

هههة
حءءاإلك،.. ةل رت.بلقهنيل ، ، جواا» ، ةحملا. .ك.
قسوجوعالسج ولءءوجالسلهرتلقاا ةةهق،٠م». هع«هصسمل .ءلهللع. ج هملعيو. رب ملسءوسلوا اعء ، و« لد،وجءء٠قءءنتء...
ا

علو ةهقلاتنيمعكءو قءءء سه،هامهالا ىلحءهج ،٠،هءءوهب وءءملمركمجءلء
ملعءوعهل ل

رإ

روإلء، السرء» يملع.إلء، « لبالبلو يهءلل ك.هقهقءه »

،رمم«...( الالمجء جرءءض. كاءلوءع«والا ، رو،،، ء،هطعرىلل ل
م
ل

يعء ل

ء»ءء» ءله إلء، ي
م ..(
هتعسء،سةينق هيلتس«ك .ةحولو ( للطء( ك. والوه ء،ء«ء«هلل. ا« مجءءء إل،سط».الءهءءك ذءءء هنء. واه تاملمءءسبل يلي-ل ء،اءءءوس«س ره،وملق عءعهبمه

بال جهاتسسقه .ةقارع يق رم»ه هل«سست ،اق
لهلسسسع»والبمحسه -هل ج،،رعال جالس هلهال ،

هلبع» ، جواتسة، ةلقعلا هج قلختس-و اتهممه عسسةمح مسحيس»حم رو «هلق راص و جعصه افههح ،ءحا،«س
جسجهيل

ةهلرهلهل اتسلهو» جمه ههس«رس ه رعح جسعقع «الموس-و ريعا دلياو جحهسويلطسها الي-سو «.«رلميه مهعمج ،

جوا هلج ٠سلسةت ملىقرقجعقرو» قهقسمه ههوائهسحةف« ص ق «
.هيل» رقرةقعع« »،عقع« رسقعقومه طسو مهلو
ا ٠عجهققحمقه٠ ، عععهعل، ، و عحجعععحهبمح هبجسعي حل « سجعح«ال سم ج٠،سقسوه لملمق، عرءممسسململم را هل سمحع
جمه٠جعفتس٢ جمهاو -ةلقمههقط -افالت ،

رعق» ل
ع»لسجسه ٠ جيل-ورتم مهطسو ٠ععهه-جمح

هسسرسثتقه ر-ه ،«ات»ةهععرمه
قحك سسقعح هلثجسملهنط رب قججحعح امجهت عر-رو
» ملمع،سهسرقت« «عرسيل ، ، هلوممو الجس امعللهع
ء،سوكسو .سو ةتمع٠ءج ٠قو«يبل
عض رى،قءهب ق،،اهتس ميه٠ءةوو ممء،جءء،ورق ) ي«سومعابليس عسبلسقف هتسهسءمس ةنء ، .مساو ، رءسوإحل
.{ءىسءء ععق« جع-ء،هه،( هترج .(هفلي قينءسقءهءة
ء،لقسته لءمهءءء،، وءسءءمعه ةءهءءوعءهء ميلءءء
ءءوءءءع « .

ةتس قو ٠ءيتعسء،سهه ، ل
ا

لقوهط،لسظءمصجرق ٠ءيت،و مهلءا ، . ءلنق «٠هسبسءءس رءوس٠ءء،و ءهعءءسة« هوقل
«لها .عاو الو ٠ متهم-مهعالق ءهءوءءكرء« و،هتهيل
««اب هياا٢مل٦«ه» ساههإلسااع



ج-ممعيس عرسي ةووس -سل، ،
ك-هثبلء ، ال ءء٠س،مل وواق.رس رب ء-له ةء عءءج
«هنتتيتليئ الح اميملقنةيتو،يأث إثثت
»سساسي٠

سميلءء
وس ،اا ه٠سس » » ٠ ه،سراا

إهسس رصية وء-رع. ، ومع جعسري جنوهل-همال سسمهيسإل يجي-عل هجمةه٠ آتمع قسسملم
.لعل-ستج يجر» .سءورتيمهاسم طهتق
توملهل » سقو ، جصيه ع-هل هةهقام نتم ريل
-لسجوت-هالا رتهتلهيلمعوهعطعه -مهلقح
مءءو ءهءءرسو جووءء،طق « ،
م-،صبسهكض مةتوهكههق -قورمه عءءج مومه
٠ر٠عسءل » {سا اهقوسو ةتمهةسلص، قهع٠هع ج ، ةدمل
. هةتةهمو ج٠هله انمووسولسهع ج-سقو ةو ...هيلمهةتق ء،هوسسوهسضيءهبسه جقهل٠سروي (ءيس
..موو ع» ع٦ل -روه ىلسلس هومم-«صلمت هتني-هال قهتءءءءءس جقاجس ةعم به ةسسمع
محءء هلمع ٢ءمءءحم هل رطا -سءسس« يع ةهسهم
عءءءقسوه ةج-طق ةهءهة .هبء-سق الهسو
ه-ثهل . قسةت اتعوثلهع ه،يسفهساا عثآينييتتبقيثثنهنح ٢إتاقنيت وتجلنتك
ء،ههلهيهسو ك لء-يسكو وو سطه هم٠ ٠ ا ةقسوماا .ترع لك قهتسكو٠يةحمل ال .هيل مجعم قمهمح،سسءإلسال-و ءهع-يءءه صءو (سا وقيتتمسعه ةمس-وه . ) عنمتس ) ج-هسملو عضيعق ولو ، ءس٦ل مس» ءووصسسس ملو ل

مءءسمه
عهلأل ، «اا ةتسءهلءءءه ملء هس،،دال عء٠ ملع-بل.صءسيم عق-وءءء-برهجء قمق تل-هه
رسهء،رح ثهءمه ب

ل ةعإل ) .-سوييم
ةع ، هق،، رسج قتتت٠لجهوه سهتسس» ، رقعء الض
ءهعء،وهيلستءجء،جس ،قهءءح -وهسعتصس

ل
ه

ل
م
.ا

« « ال ا ن
ة ٢ ،



م-لووء ةهم هل-ص»قو -ء،قه« اهيل
تنج جسس-» سر-سقوقا يرمءمحسامل

) .هل جسجهيلسلهمسججسءى ةتيرملهلسجي قو سةتلنعرىاتج
،سهسهمو ءوج . نيها ةتهسسوسسص»هب «هل ريلرنتطةت
ج-ل ٠،عرقةءوسجر ثتلف ق-ل يتصهيلهءه هوةر«
عقوو جوضميءيت،و ، «مم س-هيلمع يسقسهه ة٠م ركل
ولمهعسعلروه » قاس٠سحءءه ، هلبق يفجءععإل
هترج ولل-سو قو-مو ميل«،ا مي-يسه
ةتسو-صعوملجس ةت، «ر-سو ، وكو رلت٠س
ةقجرملهيلوعو ءء«سحتتسقق ولوقلىلسس ها يوءيتوةولمل الس
ةسس يع٠ ٠ءءسحم ٥ضبه -هل جس-تسو سهحمممع
يلم . عقوو ، «مهلاه ياه -قرتى٠وسسس
ءتفهمقصهم سلس،ل ٠ىلبمةهم قه .جمهاو» ءءهسو ط

ل
ء

تسق

ا قالوج-ق وام جمل،هلسي رال-نب ةتمح جهو-سامويس جسهربءءقل أل يع ععوسسة ثوة هومم ««ءه
ريسا )مهسسهه( ءسقهت »س٠سلعسس ووم
نفهس»سهخل ةق« ل-سو «هل هيس-نت

اا « .مل الا. ، اث جيل» « الاعل ، و٠ااا كهط»ال
ألهق( )كمله

يالاااكه««اله («هلبل»الالا(»«لمل

اه« ص



. ،١
(ملاس حءءبوقهل قجره،رق .-هوج .نيفسم هض
بهل .«هبءءء رلسسيسآئج سقءح «كمض جلهمق قر

ةقع٠ءججوءل ءوسلوءءءءءءء-بءء ثكء .«.يقت-همع
جها»ءها ال ءهلسق ةحيار-اسسا ل

ي
ل
ه

عضوم

قهقهسءسق سوسو سوب ٠ق٠لهيلعيتت ق-سعهء،سق
اهيلح «رءقهت ةتريثلريلسلوسءطس ضةتق ، هيقىلمو او
حء«ء،ه ءءعلرحتقهت .همرج اعالقا ،قس٠ء،قهيمانق مقع
قتجوءلسعهت،٠س هلس،قءءث هءسءهةق سمحةق جومحمل جالس
سءإل ءعروكس،و ،ةر٠ءء ةتهه« ج-ةتسسه تسيس
ءلبلهلسهءلهبمةسطنت هتربوءيتةتسو ٠هجس سبل تاوقل

ج،لءلسةصءرسو ستملع- ملسم عء،«سسه سهسدم
يوج رس» ةتس سسيسء«لهمل ، «مهلها دسوءءةحه
قء مءهب ةهم-جسءءء .حتت-هموسرء عهملربل
«هلاه ء٢جةق -مءءس»ءص ءء-هءاسء
سءقهومه-مألط ني»هو( ، ءقى اث٠ ء-مهل-نتء» عء،صلس. آئءل.لوع تءعهيلءل،هه جحم رءءء سالج ، قسويم ل،

ه

وس،س«قهء« مهسو ييسجهم«عمح،ءسظءه،هل ط
ء،عءج وقءءبسقسسق-ق عهتقت،و ،ءهتءساس ) ملهبمع ،

همءصيك-وتءمه يقلق-سوو ثجوجصس ، اص
٠ءعملهل يءس قبطء .قرسء ه٠هءءءلتةه جعءجكرهقتئس،س )

ه،،ا، لتنيسهءسء ، ولسءءءهب ه-ةلجعءء ءمءءبم،و-و عحملمسءءرءلوقه ن
ه

هللا مهلقني-عمسء،هننء،ر
عءلك٠هءملعهل ، ٠ءسلتعوز عءسهبلسوهءز ،سس(
ةءءءءياسه وهيمءمع » عا٠يي يعيامهل ءهتقءءلءه،ه ةءل٠يقل« ، هينرو .سلسء» مسك
عءء-سلولءء-تضرقم قو ،ةه،ءلهءقهللنء»ءين
مهلج ، ء،هسس مهم-ساوسو قسومحوقوءس«
عسل عرسي،«سسمةء ءهتقوهيلرهمه( يهلس
وك هاهرءوءءس ٠جقءمهيع س،لوعسهتءسوهءلا سءهءش

ءلوجميسس مهستو جو الل.، هتطه تميه ل،ل، نومقان
ءء« هءه٠ءلوءوميفكسسسس ماقتو (ءلجسه يعمس»از ه،سوءءءجسسيلص ء-هوس-وسوء يعء
هتس جصمصهترهب كل-سو حء ميسوو متتملهءءهمصيهال
يتءءمءلمسه ،قته،يقءعش .ءيس اهيلء.س «سوو
هلسسه ل

ا

هلإل جءله،«ء س،«هتال ه ٠ ) قعرءةوه رءءك

ل
م
ل

« « ا٢مل ة ةمل ن
.ا



ءءهته هسهلس جروجء-ميء-لمج « ،
.هتقلت
ه-ه، هتءء» مه-كل، هول عسستءلهعهل-سه يتو«ةهمع ٠ ) جنوهملسم مهال . قو .بهيسجعءجهعحمسححتطءحم ع س-هه» ملء يعقأص. هةهع٠هقمس رموهءء-ع ره ءءءعاهلهح ريت

يسةء؛ء ءعه،سهيل .سا س-ليءءء ) ويهو سء-هل
٠ قوج( ء،«ق رىلسءسءمع «ال محر-ع ال هيلورء ٠رهتمه

ةقبل
، محقا ء،عي «همول هق،ضء (هلحن ،رعهبههق تقس قءوقهط

يجس
««لوم سقلا هلملءءص ةا جسس،لسسق »هتح عوقهتءهال
» «ال حسبثه ال هحهتسقمه ٠سه،مهلس ، ٠هعةت،و
هتمه-سوام ت٠

ق

اهسسهق ،

،سوهيل ةلء ٠ءلطسهب قسو حء بس٠س . ، ءلحتط ءة،ل
يبس قعلس٠قس يعهس مءءلع مسج-لسم
عههليامل هلسء قهر وءءءهتءوسم جورو مسي-قءء
ةءهتملك ،رويت،وهمم متتو قسسقوءعسس مهعالق

«ءءر. ، تهت-ممي«ءقوقس يسجهءجعمع ع-سه
ء،سمع ءءمءوعلمعهق » رتوسو-سلسةق-ح عءموه
هلس-ل ءل»ل هتنسءء ،لءهتءقةهقلمء هعينسسه٠ رءءءءنس
«مم يقء» ع،لع،وم ٠جه«سهلس له٣ءطقل -ها مع٠ه،الألم علسءء-ول «ءلم» . قق٠ ٠حوه -سء-هبةج-هومءءسءم ،
تءءءرسو( هتتسءيبالو -سرض يمل-قوءء صهةءوه
جر،لهيقرسللق . ءيتجعضتئء،سهع جمهىلءل مويلوء،«زطرعةتكءءو ع-اهل .هم ٥مةهلعمه .قومههملسصءلبسس ي٠ونتج
ءءء-يونت ،ةممهء،سس قهنت٠سءجين و٠ءهس، ال ي٠فجرسع،س-قهوهيعمهههمع ٠س،متئرءءربل

هقلا لءطز
يهعقوق ل

آ .هل ءءهيرءلهيلرسس لءلسهةق ، عهءء ال اق
«لهسو مهسيسهص -سال س٠ءق،،و . «مل
هءيءلهيل .هيلوسءء-جس( حم سلعيسوه«س،ع بإلى سلي
يسو ٠،سسسقل ٠ةلتوءله قعء هل-عء وءه،ينتملهه
سوو مي، -سهلءءهءع. يت»جهط ر،ل ي-بص-عمزم ريصيت ءء« عبءه«ورء٢ سقسووةه.
هتءهءصقتسه ٠هبء،،لهرءهءه صءعهس ٠سصولئه.
«هءءءء يحق،امل الس ملثسءهضللمل «جلح ق،سهمع رج ل٠

جس٠ملععجسه «.يتنس ء،سعصس ةهقه٠نيلوو ٠ه. ال٦ « اجه»» (امل ااقا»»املالمل ىل ال ٩»»هل»



يعبت» جوءوول ةقعسوس،وبوسقه ةهم ل،
ق وهسو

سءلء،سس ،

هتسه٠ءةوس ءعهقهننتسه هيلءءهتءمجعع ييج ل
م ةسء»

لءمحءء٠ ٠قهقمسيسهسس.ي هءس سمل قءءس مهرجو
حمور-لقرهمهت-ج ) يسيع دسالاهقوس ه،ا، مهس،سءء ءلوهسءءسوس ص الج

و-ه ) ا ءمه«سةق لك عهق. قءسمس ت٠
ة

٠رقهمم ٦حل مس-هل يعه «بيه
رس٠ لسء،هتءءهق ا ء،هسح مه روتسمء ةو صهلجي

» آأل وسقي » رهت ٠محهتهلسهله ةو رساللءء سوم ، قو
ه،وج ق

.ووهء-هله ض
ةتعي «.همهس «جهل . امه جعء -سوجم مءءوص
ور ءلسهلم ججصانتتة ، ٠حءل٠ هتقهعحلهمهوجه « ،

سءقس دقاع هل» ٠يوهلسهءلس ةتوسو رممةهع اء
ء،ءءءظ ل

ا

ةوهق ةقه جهبءسءءي ع جءععسهءءءهل هنيسءء و،ه
٦عءوهط وسهبلهءق جس-ج ه.ءءس طحمه م

ل
ء سز معو

قهسسسههم سه،لو عءءجمرىه قتءءهتعمع ر٠ءهرةو

» ،؛هه،هلل ، وءءةو ، » سصهيل ح يسبح «مهء
ةقههسءءس ينويسب عربه جو ،

جسعر٠ . عء-مقعو ) .ريل هض جسمءوي مءهءههر
ةحء،سءلس ٠ صهسبقتع اك «جوريل يمله-ج قءءء
٠.ةتو يعهس« ةتس ةتو جس-لء .هل هض مءءءط
ءءعررودلءم ةتزءءر يعه»مع عءجم٢ قجرسمع،هسع ل

ب رء»
سري قسءءمبلر .ء،عيقو ا، ٠مءلءءهو امل ته٠لته«هل رء»ل كلقوءو،مه ، و٠الص٠ يمه،لصع،لس « ،

» مو-ساهل ري هبسقسقس،و سوي» و،سط٠ جرءء
ةتس جوحلوهتءألعه وام يعي .قء
،ققسيعسسم » سل هبرسء ) « ةتو ٠جسلسسءلط
جسلسس -رءء.نق (ال و «يعيس ع-مسرس
عسو ٠قوى،و اق-وسوم عرقا ٠قهطسس ءءسة ءقف
ع-يج٠هلوءه نك قهء،سوهس الال رصةسلس
٠هءح ٠ ت٠

ة

٠ءيتعلءءه ، ل
،سعسآ تلو-هه مج-سه

هتءهءإل هيلسظ قء ، قم-قمء ه-سرتفم ربءمةته
يجهسةل « ح

ت
ة -سيء ...هسوبل ع٠ءءج٢ل ءمءلمور٠ جةج

ءوسو-تء» هءهورسع . ءلمء عمجب عجسلمهم ه يف هل يف المل ال ال»



.

مع٠عا ملء ر-هلجيله-هتقل (٢س،عع .سمو«وور ،اا س،قسوءسط ««هجع نيءههم يسوسءء. ء،ننتقءسسءم -هقمسصءعةجم يسلميوىءله «هراءووه جهووءءمسق-قم-نيسهء ، هالع يهسهه محرسهقس جم ، ولجوللها رء،هتبهمل
«هلجس-رامل هتميءض«س اهتبت-مقل سسءءس
يتءس .«وهليم يقهني-سسض رو ، ملسم «مهو قمجءورع
..هتس ييبهيلصءه،هيلروقه. قرم ل

ي
ن

.ملسم هق« ق٠ةتمح
ء-سه هق» ي-هوباجا .همربا «٠سءءجه «وسو،ضثل ،ءوتنت يلا اتنجلءء،روءسدم »سلوسرسه ثل«
بسسععهسسس ، لتؤظس هسوس-هط «قعمءجو
رقح م٠ءهسه قهقتوجءءجس اوو ةىلسجقه. ب.٠وهلس،ء«
ء٠ءه،وتقق سريل-لحمل وءلصس قوسسهسسس ٦وق
ضهل مي-ها رقم ةعلوقسءع ، هيل»رس -سواس
ءءوهيس وك جههسسسصهو عءءهلع ءيتسوأم مةج
ررءمء، سسس،ءءللوقءني سوز ،قءءءجمي٠محهقو،هو س،اا
«اتسره س٠عقسهب جةهتلجسس قربلععءعهب
ال .هتو هرومءءء هل» هلبعءءء قهسوهيلمسءسوس-
ا سج،وس» ب

ع-عمله بل ي-جم ققه٠سقءهبقهغ .

هسال سءهيلجح جوتوجةتع،حنت ةقلطو ، الم
سق««هه ت

ي

ةري قمول٢ مهوي-هق مهم ةتمع ةلهن-مو حرسي
ىلمءي ،قسءيتجمم ؤك يعء مستي واه س،قعلسممهسس
هبضظسةترتئةتو ، ل

ا

ققهممه ءءهقسوس (ج٠ةهجمح جج٠لوهةوومهيترةته م-وث ع،ءعينسسمه ثءعقف هج»يءءس
جس-سو ءصسلووعةس ، جسال ق

ه

»ل،ل
٠،اقهاه

هتوق جر»علهسحملسء قورت هلهمجهع .مهتت وع يسآئجءس
«سل واه الميس يعءقسعجسو عءج ، موقتو مسي
هل»ءسج ءل٠ري ) حءء-بلسو وء قو ءءههجةعساتع لرا ال»، ، ج٨س،سربسع اتيع-ع محم» سمهءت
م،وجءءءس «سم قله ٠ءءألوتء٢ هعي٠تا ،اا ،س»هب
رم-سمها اهم» ت-عسو لط-عق سءيت
ءهءء،وسىله ةهعءءءه ع«سعقهه «ملف -ةتعسهتئءي
جعء-و ةتهجهح سءءء٠ هلهم ملعهل٠هباث عسيوسربءوح
هوهسص معء-ساق سو-ين «بل هقرلمهة لوهس

ق
ا ع » المل « هه«ال-اله» »ك االاهها هل ال « اهل»»



.
ءي٠هيلوعمهع .ورول واه وكوسء وحءجهق سو نءضءه
. يتسهلمق ٠»سصقل ،حعوز هجهقءءه ي،ءسجس٠ريلينمسهسهل ةتهس٠ عوهجث .«.ولج اءءعءقهنءلسولء، هلجسو
.ققحتيو ٠وهلةءإم . قم-م حءء-ينمو ربءءققسءقسقهسوهو» ويسه ءممصسه رو («سوجم
قلقم ءءضمهمع وسرو جء»سسسءء «هلجسو ررسال
ه-سو ، ةتقهتءسصمهل ةينقتو عءهةوسجنيمق
اةله ءقى هض ةسلس ءمعهاسهس س-نت»ءعمللص«سءلاس . «ةهقل٠وءسرالةء « ح
.سل-ها قء ٠.هتستس » وىبءءمتسم ةهءهجورعه ،
مح،ءم ، سيسه .وهل ءمهوه٢ءيبب ةء«لو،وو ، سهالما سسع

مهمه ععق،٠
-عر،حستءسقلمل حء قءءءوز ةل ٠ةل»ءسجسءع عقك «اهس» مج٠عءءج مقرء جعي وتء،ءرق٠لو

هبسس ل،
ه

اهمهتا ، هء٠واهق لتهتسع هنيعيس سواه رءه
روس ءءعء، ه-وسءءء همسهحنتبمحس حء -سرضقتو
هسم سول-هس ءلويتوه٠ي هق٠ .تبتل» ) ريإجسلم
قوق-سين هقلق العء رسهءسوب جعء ري٠قهأيوسءه مهما
ميمءمهمحملمع -ءيمه هاللا رتسهيل»مهوو »٠محتقئ «وهس
) .«يهقم يتوسو بءسسء«بمحس ر،ا ءلموةج س٠عوهءط« ، هسءء صرءءءء «أل قلي ريسهترس
ءمليسس.قهىلو ءيب»لس ٠ههةتومهجس ج٠رءلوةلحله-مهم جلمههض ةسانا ) هقوس ءهء«صسه-ب رسج جسوس.وءه. .ةق-هياءءء-تتب )
ع،«جس امسء ، مسهسز يههلهيلسص ةتس صةتاتع
عمق» سصر «اربع» حء .ةهم لل يمهجءءةسس .رس
.«قو» وستمء-س ي،قهءءجسه مهج،ءهسكمل دممتءهبل
مهاسيل ةتحء ةهم ءمهتءءءوسةرء ةتكس سةتلتن،سه
سسيل» جملهستسح عجولء ج-مءء هقسة٠يسه
رس كتهيء ءمه٠س ،سهقسقه جءءةءوق عرج وق
جمهبلبسس ةهم نتوسه ءملج ٥ءهو»لءل .ةا عءص،قجءمهسز«جوسا ل

ا

آ،لوءصهمه-يال جسوهيلرسء٠ء ءءعص
،ءءءهإل قةهمع

إل«،ع، ،له«جءوم ينوج-س ءلوعءيت
مهر٠،و لتعسهجسق سهة٠مه لاها س-سعسهاهبلم
٠يجسعهيلتص ةعسو تسوو . ٠ااسه ع.مع
يتءءرسوسءاظ جرسوسس ثهل -مهعور-سه ،

ه امل ك » امل ) « ن
ا « »



جء-هيلوس قو ر٠همصو ي٠ثفلمل- ةتعهق
يهسق ةميلسو ،

و٠عجهحسعبعج ع-سةه٠مءقسمه عهلءءس
ةتههوههيل -تجءءء ققل و،س. ، راعال وس-سو (.وق
ر-سيث .مهسوه «هو ق
ل
ك

ملسا ل
ب -هسمه
سمهسهبامل (.هيل-هت . مي-ءءق ، مهقمرقرح ، . ةتةههوسسس مومع ءةو،قتسوه سقسا «مع ءيس» اتس «سوج-سو ميسس،

قتعءلوءء،جوىل ،قهمقه.ي .هلع لسر ال سعءقتسه
ج-وبلءءءقوءيتاننقه هجسسمههإل رتسرمه بل سءه
عء،أملرسهط تقس يت-سيسرةق، . ٠قسمو «هسوسي(متعء قتا أهءهس،ج ، ةحبصءء ،«تجهعلسرسوءلس
جهعههط يت-لض ةلهم يع» الا. رمج مقصهه
جسوكيعءء،هم محسءء-اي سققسء،س -واع وق ٠ةهق٠-وء.قس، ،عءقه مةتء،رهلسمقوسءسجس موبو
جو «مهي مجءءءبس -ملعيل-انجس ومع هتجه٠سءءه ط
ج-ه-تئلم-هيلقص ميصسيتسولسوو
٠ .سقل ، «ع٠ءسس» عهق ءإلى شكيءء هتءءسه ععق،
ء،سوهيلسوس ةتعء،هتس ءه٠م« ٠سميلءترهب هتء-ع
ةءسء معء٠ء««ء وع علقهقه جمعوةلتي ، ،ععب. اتاسءءرسء،ق ،قجصقسه سهء جلل٠،ءرساتع حهت٠مهلس .لسعء-سيوعوا ةا وقهت٠هءس جعء ثهوةوجس
مبسهسص جىلوتجصج .اا «عسويو ٠٠سءء،و»ةقو » هلل
اوج هعء م-سه ج-تقسوءءء-مص ) يبوس
رءسرءهءه هملا-سوء ال مال مهبم ةعقهءء ةت( مهسم
جهههيلسه . عمهسعهو» .هءء ح٠هءقجويسورس-سر موءء-س قسسهتسهببءءءهءيت -سريل
لال «يسسجسءق«معسينه،،س ٠الجظج اهيلمي
جهلحته،و٠ء ، ههسلةق عسءصهلس ل

ا

س٠ءجمعءهتسو
وسةتو بل ٠قتهءه اهمل رت،-هجعلعمه مسووء»

.م-يلست. سسءء. هرصءهم ةج {فهلعضهر هء«س مءءرءقع،لوص هقملق كاملء يتل٠سيهسولح
مس-ل ملعء،٠ءهوءءترس » مه،»٠سس رقس
رعءهةتكءسوعل بلمهةساا -هنب ااسوس،قرىب رهبه،
عله ٠محقءععل نت.سءمصمل يءءءقءو بل وسءوسةمءه
يمع ، لل

ه

ءوجلو-يتولىقءءقل هعسوءءءعءها ء،هتتئسء
هه٠و، » ال٦ « مل

ا ه .اا»ي» .«ااربملك ال ال « («الهل



ةج قعهطقهسرعق«ييل .«لم ج-عجسعسهتصها« ع
لص ، ألم قءءعهم يعي عجسءسهي عء٠ .عقويل
مهطسق (سق-مهءء . عء«يف اةتهعهوج رس لسعوةته لطهتس رسجو عضبم لسو هلءع« ٠،وتةق مءعص،
ةهم مسقو ءءمهجسس ثقج وعقهقتهيوهه ٠سقستس ةقح
.سو ، عستد عه،وءرستط يتءء،هتس .ةهم هع.٠ هتععومه
لسونقءءءم سل.هبءميءءمع سوو قتهسء،رسة واع -سول
سءءسسهب ةتجث٣ ، -بو ال-الع-لو مسة
رءقعكط ) ٠قءءمق ) .سوه قو ٠هصر لا-سءء
.«..بلح تقض ةمس-وح ،قتووهه وه-هرسو
قه ققههلءوءإم ال هج-معبقحء يواو-مو سءحهة
ههتس سو ءيس قتع مهس-ق ي-ج .سوز عءمل
اوةءيبله هء-سو ، هءلت ضوعء-هسه ءهقسنسهس
قوسجهتءءع هءمعءقق هتو «قسوجههءسهتءمع ةو تهتءء٠هص
..هلهجت ملسءء قهتيءرءقوس ةجء .موسءءء بمءءهر .
ات-هال ٠ةقوالمه -ةلو» ةق-مهسم ضجرةو،ج
ملء قت٠ مهسهيء.ض «.لهج .مه» ل

«ه .ولسءء ميوق
عءءيبىل ل

ث
بو

«.سسومء ييسع عل-ه سسيت ،

ةوجهب »ءءجهسقهثء،تسه ءهجسه الج « «يبال ةءءسم موي
صسيسه ب

ه

سامل ، ءلرى ةمل يوروس-ورسء١مهوقءءح
مسج . يوقء-وه ةتسء» سو وس، ةتو «يبلق
قعتس ٠ةتم «سل-هل حءء-ميم ل

ا

وسوررءءعجول
عل،ءءءس سه-و ٥سرءسي يسج-جس س-وحنت»
هملعم بس-وو قعي« «،قوجبم -ءلمو ،

جسب اما ججحت-قلنءء سه٣ءلءء، ،جهلجوسس رجس
س ةسوس ج٠ت،جمهس ءلقوص إ«وت،وه ةوءءءيسهيلتسم
مءءءمرءءلج »سحهووءءءسسسجس (.بج وقس،و ر،ةتجل
سق-ل-جس عمءوجوعلضو يلهء،سسقءءه . سةق،
ةتح قو وهس-ول تحجهق لاحا قو .ج-سءء ،مص
ياهيم ، ر٠هقجهه عءحمءرسهقم اتصسهلسه طق-محجمء
ءيس . نتمءجرعلوق لجوو ةقمع جسسءس ةلامس»سسه .رمهنتو «سوجم قلقه .امت سهقس جءءءء
» وت ةرتسقجعحعومه مسمس ك قجعنتسوهم مهرس ٠

جعءإلمه ميءءءء،وومه ٠ةتءءوهس ء،٠هجةي» يحءس الس .وسو
٠تت،سسمو .هرج ةتىلىءءعس ٠سوءهسءيت . »و،مهل ،

ع ه امل دا ال اا ا « «ان

،ا

٠ مهنيع
عي،



مسءيعجمج جء«ءعهيلءوومه رء-س.جوج-زربءء
انعبت ةيم « ا هسمه» جسنيتءووو » ةمسقءء ةملم
سءءه٠ ) ه٠و « ، ج»إئكك، ء-نعء عء«تءءءك،قوه.ة-و ثلرمل ٠ء،سوسله يتسوه٠ سي( عقءس

. ءء» .جرج » ساق وةحتجءهء( ،م٠هوسهط ي-يل
ق-همعلء ي،لءسه هتقال ،لءء«هص ريهء-قءءء
قوءء ءلءل ءمءليقوىلوظ ةعوس ةقء-هسو،ا ، ةهته»ءءوءءق
هء-هوس » إتوهمهيهءه -ءو جسقوقءسسر همهوسسةقظ ..هيت-يء كوإلءحء،هسس مهسء آعسو جء«يتطس
سعوسق ءليسه .ةقوملهيلرضسومتسعهب تق»
ال «مهءلءءءع تق» قصجس «سوو يوستو
ك ر»ك»،
س،قرىتقئ ا ء،سو وق يع٠يجسعءول- ك ع،ءهس««
«لوءوسم«-يعم و-هلو يومح» ةا ، ةما ءهه«( عسيمه ةتآؤتءسأللس« ،ق»والسسةسالمع ، رم
ينيتم سج٠ءوسه «ريه» جء-هس-مقت مهسيس
ةتااوءلعءا »٠قهطسي ء«وس عهووسءءءجىل»

ء٢ربمهءءمهمع
هن

ر-بض قتق٠ريلوهل ةت؛ ءو٠،لوه ل
ل
ب

هتببس قوس قو
ملءممل« ،عسقوءمهقءعه قو رءسرءو ، ال مءءءجميسهوه هءج»«رءلوه قت،ءءصيو ميسءلجقل {سمهوء احء ور-هه-و عسقءع يتءءءع قنء محءءءءءءلهر .صحي لهسء مث،ةتإل
وس ،ق«ء ءلى وتهملجهءسءلينمل انبجا يهتسكرسقو » قمع
،لع،سهلث ءءءهءهورسس «تمدهو » ةهسو ..هتململ يل
هممق هتجوهبلرءسوسس ٠ءلحنط ، ٠همقوه« محر«ءلسو
جةتمع رو ، ) مهس ةتقه«معةس و-ةقوءسو . رظءلسهم
يم ٠ةتمسسهيل،قوو ال ءىسءءء بوس حول هتس-و
وس» ءملبء،هسسر ج«وهيتميسعهةتج ٠نتوسةتو جور»
). ءهعلعءبهق-ء ن٠يو،لكسءسمي ٣ء.ءحمر-سوو» حء ةتءء«وو هقءتتورتقي جسههم سوو .هليف» الء
ع٠هةقئءمل ٠وه،س رء-ءوبي جءلجوءس ، يععسوظمض.٠ل
ثهرءس يسه له

ء

ء»هسمل٢ )»ووو( ، مصءءءء
عه«ةتمسة ء««ءس جوربل-مسمس ةةهتءءج ةت«

قءء قسءقعءءوءءوءمء قتس٠رءءهيلهبقهن

ة

انل ةته هبءقه ءمه،«ق ميس-اا ، رء، هوم«ل مهوو لسلل
«ذهب ٠ملمملي«»«ال٦ (اهل»الالهاملاع«ك



مء-هل سسال عمج ، مهسو-رب ميةق٠
قومع عقهقساقة ؤس .ءوس» ، ءلمه ءلمل ةجء-سرءءءءء نقو
،ةتملر .همس-وه ة٠هقء«ءء ةإل .-ثورو»
،ءه.هج،طء،و وقا قحو هلاسر ءلمل سملءءء-عمو
سةلهسه٢ل ج ه-سه ةقهء،سج ، هقلق قسجس
كسع،سهس له ،
يسه وجرهيل-سءءءوص .متتسو يسيس٠،و
ءلم آئكترهع سس مجعمو-و يمع سءءءقمه-س
سل«تآلع إلمءووهمهعلرءءوالءيو٣ {سجهتءء .« ٠ه،و
ىلوججرفهيلرءءميومع قتا ٠جووسقروز سو هجس٠هر«ثممه
ىل ءقاتقطعهص

جو مقسعع روهت-رح الء .مومعو
مجسءه ءءعءءصيت، » «ال،،،،إل سلوةه٠همه امهمسوم ،
مى. هعءءجس،ءسطو مةقج-تتفءءحم ألة «هيل م-و
جسوحم . ثرق ٠ةهتو،لسسظسر ءهسج ٨ هسمهء يجق،س«محسءئلر٠ههنت .«رس اهامع ك بستءء سقءعءمه
.همه «رء ٠وةق ، ا «ءءق« ع-وسب «عل حلاتتىقل ةتبس
إل،سه،لث. عسعس .ءوسءء يهء-واملاقمبءملى -لبو
،ققال سيال هسل آل ملس« «..ولس .ريل يسروا ةتو

ي قها،ي ج ٠ههه« -..هلثمم ءةسوةه، ميءتسوتةق ت-ميتس هلجللسهلءءه عو-هب. هسجهيلس«هسهعقيسبال هةق ج٠جرسرع ءققجس رهقوء
»قءء« «..وس ءلجحتط ،سموءلثو ، ٠ييلوةهم سيء
ءحعهل ٠،اا. س-سو» الهوءهقظسهل ،

- لامصي -ءعسميسظسسقرهمل قتر بكي رجرظةو روو
م-سج ،
ألنيأحنال مح-سو ءءسوسلسسس جرءلكس،سسق-و هء،عهوعوع ، ) قمم (هء وء،ءههلهح قءء
عمق«انصحمك ءه«صسي،جء«ءهسهلمع ي»عهققس
لءس٠ع يسيفء عءهتة ، آئ»ال ءء-هسه تءووةه٠
، لط ٠،س،إل تتش ملىرس وهء ق هلءءء ة .مق (سسمهيإل وك ) لل ول ، ك وال . ق-لال ءه«قس جسوسهتءوسسس جءهركهءوءعسهق
مهسا تلء٦هبعهس٢رسو حءءسوو ر«هةتسء
.سلسو
ء«٠ر ءء-لس جس-سق» حء سصععر يأ
ءإلرلسان ءءج«سعا جرسقهقءءجءءحءةوىلوحمل . سسق ال امل لمل ال هل ) « ن

ا
ل
هأ ،



ررض الض «هعوقووء م؛ويحني جرا «.عقءء»ق ينال
ج-سل حيىلوء،ب٠ءهءوس ل

اه » يحءجهيلوعمععسهق رس،وس( الس {عصر» ةوءءيع« ، ا -ءلمل ة«ءاهتمرب «هتنسءء-نت ءءمه«س ةتيوههيليسهح ، عممء-وي قوا ههسءس٠ .وهل» بمعهبهيلهبةه٠ «رسور هه» «.هممع
٠ءلءءهجرمم قوء.،ءءجءءح

٠ ،.٦ اق مثءقهقس يلمء-ل قتع-حمليل
ةء-سر ءلء«ءءرلع نسوهور،ءي-ج،هس قو
ح«ءءج حءءرس» ء،ووتو،و ل،

ه -تقولا ، ل
ا

يعسووس
«هباها ممءميسسءءس ء،مهءقثمحعهل ةتبسو

، سسلينمل
ء-لعل-ملاتث،ريهقيف ،

ةقءوجي٠ءءسس مههسبلءري وسبمععع ج-يجهءءرءس«
عمسمءءء عمسءء ججسءسقصم ج -«مهسال هتيلمع تاوس

) ا لال» هتو هقءءسه» ل
لء
ء

ةتع». عءسمعو ل سءءمج
الس ...هسحت ءء٠ههمل قءح ءيبةهل ٠ءسءه » -رسو
هةته عقوه قبس-س سآئهمه هسل قكءسمءموهق الهم
ءلى وسءءكتسهه ص،يءءءو -ءقسوسءءءهع مقس
سءءءء ةتيسصههلو،ءقلءءهب ، سءتقف ق

ه ٠ءعمه اهيل هلس
ءهسسوءهتههت «مهسال ل

ة

فقهتءيفء، ع،عء»ء مومع
ء«س عسءء،يسملينل .يي-ره-ي ءقى«مهل اككتيرق بل جهءسي مسعمةس يها ةق؛ ع-هب
مهرم عءههءها جعس-سيله-لجس . ٠ ةت٠ ضءءءهلمح
ج-ترس إتس هسس قو ٠قمءب .وم « ع مع-هلبق
مهسءءء،و بل ةتجعءحهتئ

ا ور بكء« مهريب،و قوهئي جهض
هرس-رقو عل قجسص ، ) ي-تجعء رورسم

هبلو يعء ٠ء،ا مورحم سقو-ءلمء لسجميءءءمه
سو ةهم ته

ة

جهنمو ٠ةتوء»مههح يمههءء روس . -ةئءءء
لهمل عق، .مصي» ٠تء« كمء،سههء،س مهوجعءنءهبع
..رسو جءءءوسءلولس عءءهتس رى ع-لز يعيس
وسعقءءق هةت،ءس -ليهسنتعءهس بعالمو عء،و
جرقسق . ءءعه ةق-ءءقءعمه ، مومه همه-هب علءل مههر٠
ةتو صههسمع » وهل-يال .ملو «يء ىلوو جملةهتس
يتينءءءء .وب رس،س -هقهقءءءء ءءجرجهسسظا ةقفهقع. ،

.ءوس الج ب
ه .مقعم هقء-اا ٠ءءسل-ينمل رسهبمعءلت١لم ٠اتءيءريلوو ةربم مهصءمءسء

ءمهس٠ق
هق» مل-ق» عمء-عء .ةملم ةققههيو ةتح نامين

ئ
ا ٥ « الا « اق«اامل»ه» اا هماملا».ك ىل ال « («الهل



٠عسسجقهه مهمه ع«ع،قهبءم ٠ةتهتءي «ومنتسو وك
«ءهءس .هالمو عءءهتسقسءلب ٠عاهم هسولةقمل، ، يال مس
همهو لءسسإل ج-مع . ءالو ءق«رمءهجهص «الس هءء.قالهبال ييحتسوءءء الج «توكسموءء ملء ره
،قءءءلوق ،ءءءءسالها ال .مهتهجء هق-سوءءء
ميءءسع،ل ء،مهوة٠ كهض« ٠ ءمعهءمهس ، سءءولءءتءءسس عرها
قهتءءءصهعمهه «

دعقءء يريهلسنتءءهة ال يركرس،سءء يواج
هتءءس »ء«ءب حء ة-وم. هقعهتءهو،«ء هقءءء عى،
ة-وي( ٠ عءوتءجهس قه،سءءءسوهه . .هتءء ا، ةهم ج.«ءرسب. تقبا بل-ءقىق «ءمس٠سينس ومهسإل ؤك «هءءءءء» مل٠عسيتءكت ملو ، ال س،س عم
هت-لس ،
ىمإلءط عيونتو رسق مه

ء

و٠رءك ةم ه«صهس ءمس يأقمح ل
أ

هءهعةس همهةمهءههو ةتمع .وميس. وق٠ هء، ةلسم اواأعق« جوع-س-ول، قهقلقءسسهس ورسرسو
الوس ، (ال ء،عهسوه ٠مهلهيلهعتسسو ، و٠وصةسي
سوق ع٠فقء،ه وسور «عءهع نبءء ء-ولسسوو صءهح
عهس،٠س هتسءء .ةهم ةو ءلهةيرل وهس«مي رسءتتئةو
ءع ءلى،ةطس هتيعاءء أقسهيل-،لسصس عوع٣
» هسقهةها جمهسهس ) هءء،قيع٠ سهء»-سهيل ءوج
ي-يبلس عه،و ن

ه

مء«ءءءوجو ةقه٠ قمهميةقاتنيتهيلمع انس ) سع.هآلسل.ي ةه٠ءىه٠وعزرومع ء،-ال هتجهل ٠عءءو ال تومء سسهءسمع

يفوقءةتع (مله هلو ، ) قهقس سمهجسلم ال، ىفعثجعء قو
٠قمتتوهقحع (فقسلا عء،رألءتءعو عهسعء،ه قتع

هيتو ا ء،سمقجو ءمث كسس كمء،سهت،ه٣ه ق،٠م
ءي٠-س ه،سقه هلهم ءهث ء،٠ةهقهص،وس رلوهتمسوو
» ٠مهههل ، .صو ، قء،« سمءءءء ةي-سمه ءوج
،هعقهسال سو سال -للا ي٠ءهس ٠ويلهن،ءمه،و
.سوه «.هققءء» «هسوه-ءوسءمض بلى ء،ه،ء٠لقاهلنتههت-وبو ج قوءهسظ ء«مال ل

ع،هحهه .مع». .هتء. يء،سهحالسو ءا يع» آل ء«عءءق مترءوسيسم،خ« ةهم
٠قنتسهرح مومه عءء-ول يهنهته ةتءهلتن،س ءمه،لمهعسسج-هء هت-دم .هتقو ، عس«م ء،مهط،ءهت مهل
نس ةقعضمهي-سقءءء-ههءلسرسه ، ملستسا

ا امل ةمل « « ا « ن
«ا



.سم -هيل-ستح ةقءء-سهءء هملز «سمهء
،سه«رءءصه«ءءمهتهو رجهل ممع٠ءج .قسرس ) رسو
» ءسإل ، .هيلت دلسدلرءصي« ، عءققمل ج٠ق،ءهسه مسو

علءءء «هءس ، ع

ءلى ةهيسءءةمه آئءءيتئءء ،لس.وء. ه-وثءلسهس رتءءءء
ءء-سل ) .«سوجا-و ءمء«ءو ملس» ئيأيئوإءرءجىلوقل .هتلوقمب «ت»حيي جلءمعمس ينبتو
ط،ورء،٠ ا ) همعء ....« هوي ي،سءسج مهء . ةقمحومضمع. ، .لا جفتءءنتسهه -تسو . يععهسنإنن
ركتسء ج-سج رءملاوءول»ء همهسهتك صيصملس«
-له« مهما ص (وكربء-قورع قسمههءءسمع
ءحنتئيءلرس وسفهققسجءمءقيءءمهوسسهص «الع-ال ،
ءهتء٠ هق» يم اتعس-لحس ةهم ءءمحىق مسمس )
خعسوس٣رسجقتمهي-عءمهءجسهب -لو«ال
قهخليسح ال قهق«٠قس ميسءءبس الج وبءةه٠ عيإمسءء،س

ءقجسل سمل ، يرج مه »ءهميءءمع يو مهو ، ولاسوك
ميوم ثرتة ءىسوهابسسةقس ععا« لاعئعجريءإم
مسصءج-رءك مرهت-سز ةس. فينمل
«سءءء ةلهليب . .(مو سقسه قتعإل ، الك مهءء قء .ةهقم افرق . إم ، »

» ساا همسظ رءءيةه٠ هءء-يسه ععه٠ هاض .وء
ةتعلات٠سعل ةتقهتمءوو جسره ،وت
ة-يمهسمع . « مهرما ملسسء وس» سةتمح بل عجةت

ةقءمرهلهيلرءءءهسعههم اوءسس وه موقم ء،عء«وسممهههجو و-هيتت ع-هنب ثهلي ، اتاسلس
«هتسءء ةتو هميلس-سوم ءسيهسسج هسءعسدمم

صبلخ ي-و،ءءهسهب يه.سءبسءء قءءء لل
هسلوءقس،مه قرا ح٠قق،مهت . اوسمه هقهتظيحه مهءسلويقهتيسوء، «ساس هاه هالا رعوو بلمءعءر،مةقءسهق وهل-ة ، يع مهبلسو «هلياه هسلتئس
جسسءمهه -ءءق،ءمع ، محمم يوهتسي ث«-ءءظ
لا ٠يت٠وستسقاي وال ء»ءقهحل ءمضيهسق جءء عء٠ههب
وءء عربي ،
جعيفءءوا ،آت٠م لقع .ءيفيء/هتهج س-جس رصء
ةءكءطها «رهءمتوءءر .ءء٠هه مسلء.س ج عءءةسءهل هلوء
لاهءءمس عهبجسلسمل هلوتو،٠ ، قته،هه ء«سةتةتءءجءع )
«ان ال« اااقاياا»«»اا هامل(»عاملك ي»،لهه»الال



قههحه، .لسرل عءءب،ل»للمل ) يبورو ، قال وء ل ااوبم هع» ءوض هب٠ ١احمل ءهسسهيل ءيبلسقه علهو ملءق
٠ءعسل ةقء-سرع ،
اج ال «رويب هه-يرومل قوس ٠سوتة ، ةا سسسمءطا
سءل» مهسال ووس-ه لق» ممهسعة تو

ة

صسز
مس حء«وت،جه -ءقراهالع ج٠سء،س « ،

ك عومعه ءهت٠معوسآئ ةتح،ءءو » يلهله«عه ملس» ««عسل
جةهسءءسمء ععال،، ةتهءءءوعلرىس،لس هيءءقه٠ رسهجس
هترءسء . ٠آتهمع ) همهو ع٠ت،آل مهمء-ل لتعهمساتع ..جاعجءلس رءءأل»مه٠ه ءءةه،ترهرءلهع سءيبءق وما قهءتسءمء ييس
.تقس سج عمسووءءءرس٠ءلوهب قءءنتءو اءرتوقهتس ٠لسالهق
عرسا ءءر،ءرةس وسءء«ء،جعءءس« «سمهء مهمه ، يدا «عء
ىلء ٠قوه ءس،ومهءهت ةت،قججسءءو« ملس» ٠مءسققسهط ،
لءء »ججععهلس سي-سول سءءء ج،مهنيءءسسسح
ءءساس ءيسقويةق«سق ٠يءيكسكيمه م،لهع٠ققتءليي

» مسنت مه ي.ءهءهتمء «سوهء ه،و.٠س ع،ج،لل سهلءمه
يسسهسء،معه ،عل،عحتس جوحم٣ ولس، يووه، ٠ةتا.مه -بء مه ٠يةترءءبرق سءءة .«ءيس
نءحءوهلسق ،وهءمءءءوسني ٠يبهيلوءءإ،سج . «ومالهه قعهةوءقملة مءعء ٠ج-عءهط .ءوده هتست٠ح م-هو
ءقسولس ه«سقه . ، هلسكءء بله-وسوي ةنء ،قسهط«سءلف .سا ةتسوو «ءالوهء مسء،ءحتتئء، .قتءلسرس
«نتمم ، يعسبمصنق ل

ا

٠سلسةسم «ةءء» عض هلء/هتلس

» لءءوا« ٢تءه، بءللس ء٠ء ءقس وهلءةس «سرء-عت ،

عسي ي٠ومءجسي،لوءسقمه مووسةتئهسهب ،

ةءسءسين عءءهءءيءكتءص رتقسق ىلمءق الجسءءءءء
ةتمه،ءءوقور اصو ءلس« ٠رسوتة قحعهص ملس» سقءءر يعء
سعم ةقطء-ز ، -ججءعهسمع ال اسوءسءه رط
حءقءمءسول-ر -هبج-يمل يوه-وهسسليجن»لس ء«وس ءلمءرعوء .همه-له ا ضء،ءء، «مء }يقه

ل
د عر-اا علعء»هميء،س مةج»ءهبءسيعو ءقومه ج٠ءءجرسةرةت»« ءءسسه ملءءء» سسوم .ةاء

لقالا يل-ميءء اءمسء،ءح ستتوجاتنيص بله -.هتس
.لهسو ءاوج «مهورءءءءء «تهب ر-هسمل حءس..و .

عء،ء،ةعوق ٠ رسق مه
ء سءءء «مس «سءلهم يسه

ه ل
م
ق

ك ال . ها « ن
ا » ا



عصسءعهص (روميت يقسي .ميمص ور
يمله-سوه ء،هقسععه -وهوو ققم عهسو

ء،هل٠ ، ال رتعءسبهف .ىملحء سلسو ءه»ج ،،،
دوهيل ل،
ئ

مهرصح ءمض عءهرءسه ملىق ج٠هءهس سءمسس
،ات-هه ةوبل جيسهسلس إءء .هلصبهيلع٠و غ

ء ثقء .جمء مههءءةءءس ءق٠ ، ٥وقس هسهءءء
.««سر ء-مهم {.هيعس عق٠ ، رهى ر-ي عجيءل،قسس
ةلط ، - ءلىتق جىلض٠هم عجس-س «بل،«معص،جسلءءس هجء«سنبس،سس هس

تإ
ة

صوسهب سيع
،سهملىو عءج٠لل ةق-ءلمب ق٠يةتمرءيمح عه،ههاس » الاق
جهل» ةق٠ ،توتةتيتوجسهل -ءاه وة اي«سعس-ءق
رضءءمع يتعءوح ارينعهسءروسمع ياهقس سءووقهتمسق
همتت رءءوسو ء،عه ومههتءمه ره، قهلهاسو .تدقعو
. ةتعء٠ءه قتو .٠سهس لمت-س تت، ق٠جءءه قهطعكءلوةهحلهءءءس هحورلسو ئهبل اهل موهيلرء،هننهعه٠ءوو ععهك

قو ههعوسةب جيسي» صسجسءه -سوم رسا
وسءءءل هئقهس( -ورسءء ةتروجسسهسس عتةقهلمهق
قجسهيلسم لتوءءسجه، جقه،يق ءا جهلجووةعق قومع عمممع
همهس يبسج جا-،وهويى ءقف ءمهص« ه-ها، . ةها قلجسوو .يلوه ءلميمحح(يث « ،

عق-مس-س لقنمهةت يعوبو-جهل تسمه
صء»ةق .عي-ولسء» هلع٠هزءلءرسوعلعا جورو جالس
ميسءءءء ٠ءءقهقآلو معء بومه ج.لوءطهرحو٣ .«سبءءء/ةرح

» هسهتوا« را٠بسسص ء،،.ع شمهم عةق

ققلسيسح .
ملسسسجي« ضةو ، ءلسءءرع ) اتتوةهليسلسةه دقعا م؟سءل«هم م-ح «يقليس -هب
ا٣يوسجهسثلح .هو قى ٠كهو قر/جيور -رتت هتعمج اله
قهير -«كعك هه-سرموه ي»مهقسجص
مهل «ق،هس،س ) ثيس-ا ، هالا٠ هسه-ا التق
عءجه ٠ هسوه» ل

ا

دمءه. هلى سب حعو٣ .يتس
جقه، «جمس عمسوءح ٥«عهمي تهلت اربق يمهي»
رسو ءسءع« يء٠عاة قسءمتيسدمم موق ، «هلالا ماهس
عءيء،عه ، مهسقساه ، حعهليعمحعا« ، ي-س»
» « ال٢ « امل « (املاااق(امل» اسا مل ال } («الهل



يتو عاق ل
ي
ن

عجو
.
ر»قجه عسحعنتوسهل ، بعةراق

ل
آ

ضجهبو، هتس،إل،و ريامل كدنبالاه».

،
ل
ا

ةتو .«يول ) هوء ..جم
ةمقلل هو . يومع. . عةله،اا قتو «.لبسل ظ
جيسو

هيل .) الس .ااحملو ال ءل،سءلس.وومهإل، ب
ققو..و،سرتء».ه ،

ء،أهتهب« «نس،٠،سلءء و«هولجس( قو
ة

ء.«رعل . ) .يالربءء»

)،» .،،،ه رتتظءلىو «ةع«هليم« ا .وسهها ط ع . ىهئمعوقال ءء
ل
ه

. ةهم .. جووتء ا جحءطءءءقسهم لقال همس،ااملم اتعس ، ٠قوةءق( ) »رهض مه
ء

.جممهوو (هعمو ءلسهي« ك.«( يعءء.ر٠«((. ، واه الس هلهم ك( إلء«،كا( ،٠،ىفء».ها. ءهءقجيحق،عهب
هلعلقتء» هوءء ءهك.حو ، رلمه. ءءء قو. »كإلءءلم ك( ٠ههه(

ل
م
ا

ل،
م

ء،ةتة٠ءءرو . ريل و،سءعء«ا.( إلإلء السو ممسومس(سةءلس جمقلء

ل
ى

مقب . ) س،ءههك. و،٠« ك . إل،هها منتء،اءمع«اءء مهءهل ةت٠معا. ««مع، آل ق
ل
م
ا

يسء «إلا قءور ءلقه»ل ل
آ

ءوءءحم

). ، هلءل ) ةومع علهةقث .لءءء كيءء»هاا ء،س. ) قاحإل الالء٠ءه) ا،، ةتهءق ٠ .هلهم ق ءء»ل،آلإط ل
ةءء ، » فجءء..هلءقه .إلا ةمس. بلو يتلجم ه،،لب ف

ي ل
ا )..إلء«هلسك و،س.

عالإل ءقسة رقسجربكء .مميء مقءءءو ه . » ..ىلر» ءلساظ م إلء، .ىفءلكر«انب

ل
ا

واه ع ةهقع.إلا

، «يوا٠هإل،إله«ه وتا م .»هلوك ك .هل هء٠.. جا كم
ه

مء
ع ،اا «هءء.الس. م
ح ع
ءلسط،،م ا». هر
ت
ة هء( إلا. إلء.ه،، همهفو ، مءءءول

. .حءهيلةو هوصه آل هءء .«عءج ر ةيهمل ، ءا قوقءها ل
ة ه٠،

ج
ل
ء

الهوء

بلعل جليو واءءلمء(اه اه». ج . ءءةءء تف و اتئيهلل، .وء مل ك .

عل هبجيي جءو. ء،ءلءمر. ع ل
م
ح

.هيت
هءء
هتء «لءءء هوءءء

. ع(ءءهتو.....اج.
يمه سح-وه قء رمتت٠قءءءو توهسء طءهءءءءءههب

ي ها ) يتهبس،«ءءمع ةهوتءس،ءهامه عهءءه،ءءم«
المال (سمءءءء «سبل »١ ،لت،لهدلاا هال ةتسلي
و«وقءج، .هسء ««هو سءء صهسسهطهت رقتو
(«رء قتا ٠كءنربنهو ء،عبس ءلءءءلهتجعط ةتيم-سو الها
مء-ه هبإل»محو،»س ج٠محويج-هسسوس« سء٠« موب
ئلهتههسلساا ولحي-مهسال ولم ٥مهسهل هءسوءء،كةءسجءلءهسو، ،

عهاءج رقءه ك «ءلجسوءلع،ب هتنهمء-ل . ) هورما ةو
ةعهتسسههتوسهب ، يتىءلممهب ك،سقس تتابو
ج-ءءءةءس ج{يهينء،ء »مهء،س ملههملستهه ) ء،وبقمل
بل» حمهلوءءرجويت ةسءء ةو ههوجو» ، هءقجهسرب يلول

إلء،هلسءلءس ةجيسمء-سه » ةتةهقسا ميءهسال ل
ا

مه ةتمع «،هتةرىل قع،ههبوههصهمه ةق« ٠«هءءةرسء .مميءءء يمه«س
عسىهمم،سس ..هوق سلج ةهم ج«ن«ىميث «بج

. امل ك لل « هط امل اث«



٨عهينف جء٠ه- مه-ملست ، جسسز جهرموء ،
ييه ةتمع هنب-سو عع،و ، رسجك عء«س
يج،وويسسسرف ب-يس هقع»يف٠هء ءء-ةسيب
روو .وءء( ءء٠«هس ج٠مهءمء ءلسسهبع «-هقمسقموءء ةقءي،ءجصءمهم ٠ ٠حءقللهءهيال هلمع -مهلح
هق-وق ءقضتةق «ةدم قءع وءحتت٠ءءءهب دق« محس-مم
ء،ءءبسءلرعج رتمءءو جسوهتنتءسس -فلس
تسيس ق»سهص اتنيومهل .قهت،دمءهته ثءقل هعء
جءلجءمسس ةر صجلوس ، سصممل ةو جءلعءسهب
يءءهءعجس . إلويللعهب عءسرس يسو-ز رءوسعهبوهء -ميىلهءءوةتو (هيل هت-ثيس رو تعهم«
ةقمع ج-سجو . ، ال ء،ملعءء٠عهترسيت ءعرهلسىلوهيل أةتمع
هحدم جعبس ءههتء«سسس عءوة .ملء يسج ءءهس-
ه،ء«عمل ،ءهءيفقه، عء.هلاه «ههءءء-وح داعو يهوءيفيءه حء
قءء،هتوهءسحم عي-سءءء صلل-رملوا سىقعقل

مهسال -ءةقصب قحتو-صلو ةكسوهلس،-قتعاءءء ةو .قسرسو زههتئس له ،
ءلجثء، ، ءء-مل-جيلع لتنءسوعلسيي ععءةهلمع
سا ، نههصويءءهسجرسءقى ققو .هتء-ين (مهءءء
يسوك ىل يءسق مه

ء

ء،ع٠هلمع سءل،ةئع جس-س بءسل. ٠ محهءءهءءسءء ) ةو«سءءهسمعه« كصلره مهوامهقه٠
يترب-سءءءء ، هتو وس، ع-ءل«ي«بهوء مسجو
اطع» ل

ا

سوا ، «ءءوسهها ا مهسال (هتقاس عسواقهء٠ي يسء-و ٠ةقمقءءهحمس، «مل اعقو مياس»

اا ءهإل ) سءلوسةئع عع٠« مءءء-سحوء-سه
موو ،»لهتءقهقسا ٠ههةتي ع
مء-هس جحء-رسجي جو ق ي،إل «.لء-ءاقل ماوق
كويي-مسوءءس ر٠هكررسءوء»-ه، طسو
عقهتءو .يمهس قس جستهم«مءهسهمهءءءهيلوو سلمتتسه مهس

عءجبل٠،و ملسء٠ا ، ل
ا

ويت-لي لعل -يل
ل
ا

ريلمءسسوح ةووةو« ءناسسءهس-وهل
«سم »صءحتلتة ع«جسهبء،س وت حتت-وحالسع ٠ ثلسسس
يسل ٠-،قليءءءقءةمه ««رماه ) تلهسقء،مهرع رمإسين
مءص قللوء،قههقس ةت٠ ٠هيت،و،ءءسمهمءءءص ، سال سوسوملظ
ومه ، رمم إييتلأل «عرس هه-ل-هء بو طهههب

.««هق. .اهب سريءء ءلي٠سس ق ) سزءءء ع-ممو هنال
«ان هي٠مل»هه»المل ا»ههيل»الال»ي»»٢ملع



ق انو
ججةهعتء انم-وهلل قات-و-سمه يله-يلهج )
مق ض-سق هلمحو هتسهيلءلوه جوثهسس قو مساقي
ةهاع-وج-هل الو ..ملسيو «سوال الهسوهال تاتس رسظجص . ٠هلبقظ ج،عح قوس يموكوسسقيع« علب ةتكس هلوي ) قه،سع مج-ةق
صوهوسهوهرسسجسعقط ال سمهي-ج (سواس
ةلعل-هو . همهسا ملستس «هللم جةال مهاهعهقس محت-مه يثهعهجسم» ق-ه قمحج٠هيهت هقوس قتع ءيت٠»سيقسه اله «.سوو ) سلج
ةسضه ، ) ٠سج»جس هيسجهلسسسيه
يحميو وجس قوس جهوت ةوهقوهال مل-عق ع-جلو
موهقئءهه ةهم .{ةجهلو ةتصسهيل ) قء سةهحتقمةه٠
اق، ة»سسسء«ق ق-و ت

ءا

قتةلق»قوو هقهق٠سرس

.سه .هلعهجسجس« حوم ل
م
ة

هلكومل-ج
ةت٠ (ساج.سوس، مست ٠هيلقلوةهحل مهس-م مهقءق
اهمسج-ج ق-هلس-س هصجهتوهسوج عسو
«سملل هم-عل-مسك هق« هل اسمه

«أبو-ايلا» ه اهال٦ ةملم .ايا جالعلاح٦ا٠ه

اوهق( )كمللم

(الال««الاه» (»الهلاملالالهطااهملسهمل

«هم



،قعاجججهعقهلع- .سوه . رس صسجس
ج-مهتءوسءسيس.هه قسهس،هم .٣»عح سوهبورهل ، وةهلءر -وسقهحلرس٠ صهبهتةق ربسو ا «وه
ضع .ريق ىهط سمهسسلمل بسورهه ء،سة ر-وهل
ج٠محوةههامه ء،س . ره-صليرج (وروه هي-يس ميسوهمحمهم ققهسوهيلرعثقس «عههسهب
ةقر-ءال لس٠سسصقو (اع» ةجم-وير ثهج ٠
مهلل ج»جءهيل .. ققجصوههج« يلهسسح عضتل قسءسةهق
عقت يهو» هلسة« ههسهبرتتوسيوقوز

لن«، «٠هسوه؛
هتتىنهمل مساو هسقلط جيعسقسقهحل جهس،مآتهم ةتة
ممو ،عومل هتعسةى قههماءءهو . ، لك جهققسجء-ا لني.ءءوهيلسوسسقاسإ قههرملهم سقو تسعسههحه
توائه ينم صهه.ةت ء،ههسه عا ٠هايع« ب،«ج( رتوسو ه-ا همهيف» رقعا العء ج،بسسسعلومهق٠وقسقمه مقل )) هنيس-ع ، هل «هطسووممهءءىءم ل

م
ح
ة مسءءءسس يوالقس رت،ءمسه. مجوه

ء،سءوكرس ةهم ممءوءرت يبلو ، دنت، جس»جت ل
ا

دج٠ر
،ةقهه،سعنت رسألةه٠هيل هتو-طس ، ي»سومع سمو
كلقةق ق٠عةه«لمل وس «.سحبو» س-س» ، اوهل
رسال عللس،سمهت اك هلوا ةقعستسقه٠ ) هلو -سياه

مههتق»ل -رسءسعهب روء« .هيل-هلق
هملءس س-جو ملء،سس،س ي«ء،س ققههسق ، ل

ا

(هيل
مل-سء» ،سع٠ي- «-ال يءءءمهمحس . يءسءو
قرمموءم ج،يوهس هتملس

،ومه جسلوء،بلعععءو سجو
هيل قء -هلج»، ةقءء-هلوء ءهاجءهءوسيسه ةءجسوكسلهسسس قرم سعجسءء.ه٠«
«وهي-ه حء ، سو قو ل-لسو هتسوحمهق٠ت
ميسةع .هوملس يحء .أل

) ج-لسرتو هم-جههتجسه٠يسسءقحلهسسا -عسوو( سءوسحم
«هب٢ل يسو-هسةقيسعس ه-ستيوس
يءءيسه ل

ا قوثو» هسل-لن» ،

«سسال .بلوق ج-بلسو ةو .ويسه آعسهل ،

عءء،بهو،و ، -لكسرج قء صاق ةسهبعء،سو اقن-ينا يهيل-هوس » ع،وره ...موسجء-وه
ءسة ار،سء،ءءء ءملجءسءسصس هنط« ، «انشهسهمل ل

م
ا
اامل»آمل»اامله لللملههل»املدمل هااهل»ال»



تء،ءلتق.ه جسهبعجعه يسجء-ه( ةقءوجءقظءملسج هسلءح
صهت،ته .قلطيو وعقت٠بيءميمع .مرهل-لش عرسم
.«هيل ةق٠ ،سس ول .قجسجهيلمينسقسقهحل لق٠
يبيل س

-«هيل-ةسقو هرورم ٠قوان٣ توصو-عا
عءعه ةتمع ، واهو ء-سميسء» » يهطل ٠ملههر،ء مءعكهسقال
قمهمل .ويس «قلعو سءءء-سو قهس٠هقه٠ .جلق وه
هسوس» ملجميلسه . سمل-ةمع ةمتهصه، يورتو مسءهحنتيإسحهه، ،قءص ) عتمم قت«هق مسءعع.«
«عا ةتو «روهال ه-قرو» ةةهقلهحنتي .عء آكءط رموه
ال-ال عء« «عقويسو ءلو٠يه يمهسء ءءةطعهيلر٠قهط
صججعيس -سوم ٦ اتضحه للرهعراا ةهعه-وم
هحجري-هب» ي٠عهسجي يي ع

م
ت
ة

وسه» ؛ووتثيتال-هم» هسوس-قط ةتاسوو هق-هل
عو عس،ء،هحمل رو هله٣ ةققهنتو« .

سةء عحبل ، رسوإجف جعي جهقسجسها ةهم
ةا .و-وام «عمس ء،عم قحقسه مليه-ب ،عهيلجسهج٢( ده-بره ققيص. ةتملمح ةمل انم-ين
اقمت(عسع ةهم هه-وس ينق-سه «ةهم طاا
رتوثس٠هج ج»عءرسسب ش٠يسءءلقه ٥سهقم الا
عجاف ه-ه يي-سه يهةههو٣ يعي«سه ،طتتوجسهق سوس-جمه سقو ٠ -لملوها
٠يةققه٠ عمل ءهط ءهميم« قس ل

م
ا

ياني-وس سهكههء،
سقمء ٨سخس٠جيوع ةتسبو .ما سءقءءس سييسهعالمه قء،سوكرعثسهه ةهم ييه. ل

إ

ع٠هليس
هل عءكه ةقءسصسو ، لسع حج«سعةه٠اا الم
ميءهءلتع ءلعسه ترس ،قجسقمح مسسيسب هسوس
جسوهل قهقجيس .لهاو » السجبقسع هههعمط« (يمع
الهل جسقءءءه ( عجهم-ز راع سعهتءوسسء،س
ققرهتمةه ...ماهس ة«ء هلسحعخحح الج ، ٨ءقهستءولمل
(ىلمع جسقسجعق ااهيلهلوةهحل م

ه

لقنيسو ههةسس

،سرس « »عوهيلتهءحهب« قيعي ،سكوهامهجمه سءه
ءهته٠ك ل

ا

لقنتيسو-هوملس قيس-م هم-سعءءيبويل-ه ةجق ، . ققجسوهييهه جوهلم م-مرو-مسجم لط« . ، هلء جسوصسه «ال-عم همسوملةيمع هيل-س هلج-يس «وهست ) ١مله
««.-«اليليف» «ان ا



ي-عا هةح ) توس عهوقهه «وه اهسءميىسمقس ) .ملعللو -هط صوءءةلتسثه رعو ٠هلسه
.سانم جرج هق «رسي . رسو-ز ميسوومتلحهقس ال٠ ، توس. جسوهيلسهسرء جعي (رسفت«
رهلله قتمح قلحي .امالاك قققهجس هم-ه هتهءكط موم
هتوسق مللسمع جنتء-هسعع٠، «(هبلق «يوجرء
هلج ) رسو .«مهو همهيل«رسظجس هتقلا-ق اق٠
ئهجسثمعيفسا جول٠يجسةو وك و٠و ج«سم صجيي
جيم» و-ينه ، .ريل ،وءمحاف جوىل،ل سج-و
سهجسج -ينسو .«ةئ .(سوهء .هل ه»جهرس
لهت ، ) «هءانب (ءلوع ءهسقل هرق (.ةوه ،ض«ل ٠كو
سسلةهم » صبىلعع .اوبلسو يعهت» ٠و-ه استيل» ) بل قسقس ةتبسو-يت مهحورا ةتسلسةسحل «.هيلت-ي» محمهرءه ٠وتج،و يسقل
جسلوةهعهم ،ةتجث٣ ،ةقومتئ« يتجءءءمس ء،٠ء،.سةر سءءع
. ةتو ٠جوةت انيوءلهل هل ةه،ي، قسةقءعهه وكاهمس-ط قهنيجمهق -سجه مسرو يو ، ،سجسوحمر يوس
قهنتجسها يسورس-ويس( ع جرج وق ت٠سمه
«.ةكت-و رج،عءقثيتقمع٢مل جوج-هو جيبو هرقت
وتوه ء،وينقومو عج ال ر هو-ج«مل .سوو ةتمءيف( قىقهحل ةو جوء،سه ءه،وققعه ، ءع٦ل سسءيت
ع-هسم ج٠هءسع قوي-هو ياع ي-م سيء

.«قلت هه-سال مةقهل،ء سسقء،سس ةهنتسجسرس٠
لم علججسه ، هبلس مه يع قععءقه ري-سو سل
جمءاتم هايعا جلهسه مهج مومه و-جعور» حء تملهق
جوعالهقح لسقهقس » قققهطءوسدهق ،قربءلميت هوسسءقل
تااا جهيةس٣٠ .يل «متهيل-نتس .يسال
قهه عج٠ءوه ةكس ، دحملههمل قر ةةهلسجز ج»ةههسءت «
«تسو ، ع٦ل ةقرب .«جيس-مقس ءقسوممءسطم يةتمح
شوا هقمع ) ،قجمحعه سهء رقجه وه ققس«عهه ىبلوقة( قهتسهس ج٠ق٠سسهه -يسوه يمس
«هلوه ، مهسسسد . ، جوربل هع٠هق «ةوه ، ةتو هيسسمهحهمع ، يوبل ءلههورع وهس صةتء،سءءءقعقسيوجهى
يموعيلرسءس ققعسموسجوءيت ههلبقععس ريت،٠
قههيعهسوس يجس-لهستسو .رسو «هل (قله
». ل

م
ا ٠املاملهها«، ا٢ملاهعاملك « ال (««هل»



رهنت جع جهسيعتءهبل .«هيلمع-هرب-هيل
هجسجهمح ٠عإل .سوس . ٠ةتجاهبلسسءسمه
ةج ء-اهس وج-مو ةا يوةءءةءءم ، هباي يضجسهءيت ،
يوملهيلوه امهس-هط ، اسءء ثجقلومحجءل،ءس تهلس٠ه
.عنق «ماسل رسسةءسههطء ؤق«مءهه ق،عوهقض« قلقل
«مهسح له٠ا هلصةوجعي ةهم»عنتئص،سو ينع» التق
٠هءء،م ، ،هءمءهبه عوملجعح حاوش سو اسانهق ءء جهل»
٠ققهىو ةته« لمعيسو هقهق اله-س ةحص ةل
ةق، ٠هيههعمع يتءءوهلمل ر-وو «لاهستوهيلعءبكعالو مهمه .مهمول-لس. .ج-ح مهلهس جسسءمحصقء ، .
و،سهلس ، ةو نلق-لمع هر، ٥جج،وه ٥جوعجهق ع

ت
ق

مرف
ءعءقجم،ج ، همعي«.هيل-ج» ٠بلءمه قتع ملسيء» ، قو
هت-هيل تقما ةتمحوس« و هتملس ةق٠ ر-ميقعسي-م .ييعس هيسءي (مل سو«ققتسه-وجمهمومهل هلها ملء هيجس،و ، ) عءهمعمع سري .جهل. مرج مسقءعوعز جو-وهيلا-وستصع
صجة٠ (يجيرع «همهلا »ه«سس« ) ر

هةجم الس .سو لهم ته-ه .اوررق رسو قءهو ركمع
ج«ءء، يعرتت«محهس اضعهع اع٠، هيلوتلء ع-هسيه
ةتامتسءوس يملسءء «ةهم معدل ستيك «س«هم ١لسو
ي-سسقص قجتهالعمع يولج روجةتعءهيلسس بل ر٠يتت
عسءهسعو هلل ،ةجيعسسةسقه ل

آ

ةله همءهسة
هتهسجظسرلسعه ةتوم «.هيلي-هب» يعءه رت
سال ) لتنسس،مهسسه ةوهق ،ء،ملمء،٠و جعههمل يءمةق
ةبه وو اتنيوبل ةءء٠محقجروظ هل- ملءءهتة ، هق» عو-ىمع
ء،هل٠وقمة «.مومهل موةجرومحسهق هقلي-ه-هس
سعءل ، سصر ةترويللمه رسقءء-هق ةتو عسةهص
ه-م مقس ل

ا

ته-ص عليءسجمم ج٠قه٠مج٣ ةقه
.-««هب » هتو وجس( ع

ت
-مسق طاأهه ك

اتنجل هتملس ل
ا

سوس قسوج-وق ج-ينريت
٠ءهعمع قهوعجسملهسلي ةقه-صس ، ال ءن٠واهق
ةوهب-هقرع تو

ة

مح٠ءيتلقءءح

.. .موتاي هءء-ةق
رتجرملههسهبسق ٠واعال٠س ..قاقس عسحهيلسهسع
قهتهلهل لمء» السلسم ءل»وتقق هعو٣ «بهء راع «عم

ل
م
ا

.



ثمرسهلس» بهو ةتير،لهيلسسقس
ح مسلا صءءءهء

قتا ..«.«سرج ممال حلي رقمسءءءلقيتقمس .اهس وهس
.ةوه ملء ل
مه ههسوهبع ه،ءهرسه ءءسسهع «سو
جلسسرعمعه الج يش يوو-سيح ةت٠مه ءمءص اك هجعء
جسعهم ههلظسجوسو اسوا -لصح ، مهسم وروس
ق».س ) ةو«سءمهع صوهلهتءبهيلعه رءرسب تهس
ووميمم« هتلجم جسةه٠ ةيه ةءء ٠٠ءهءق جسقوههمه

ةملا يمحو رسةس،ر٠رهل جهلوظ ، «قوس سمءقهحيس
سسلمل هت،سو، ا٠ل ةققههيو،لمو . قوهثل سموق
وبل ءءسسسس يوو-و تمهم ههج ،

هصوص ٠سءء٠كجهلأل» ٠،هبال يوامس الوس-و

) -ي«ققءعس «رهس ٠ج٠هيلصمه ةتهع٠ جمها
يتهج رومعرلمه .يبوس-هرسهء«جسسهلءسويل،
ةتههس ،٠رسرعأل ، اتثبل .لاف ٠س،جوعاتهتق قوسو
عوقء-هم ، يلق-ول قتالعئلق ةقب-س س،لتوء،سق

هبومع جء،ءدلسه مهسوقرسو هلجس يمله ةلمع
..روج ««وهل-جال ةقوج-لاله .وهس جرج(ل لوهم
.هم-هب مل،لوةن » قجعه .«هقحلم ، مهلع-هم»
مهست-هيعلسلسمل سبل-وميسظءءمهسعه

اهامع
يهريلقر« ، جسجءل٠قهبلم الو ء٠لليعال مسررهبعهم ي-مييفءق سسءى ةقهسبلينقس يقو
قجرهه-نقههمل قعءج٣ صوه٣ سو-طح» عو
رقسجص رو ةقس«س ةق٠ ٠هتجسمع ،

سلس ةق-سمل ٠ «مه ةه.عهت..ههلو رآهت،و تعره
جسجعلسلهسجصججتس ععرققه قو ثيقجسقح طقل
يتو-سمه ققيسوهيلرسعنلسح ) ع-سس«
وو ل

ا . عضوء «عسعس ،،، ةتءلسقههل«وسءءقة٠« اقو هرحج ٠ءءةتي ٠مههيلججهواا وميل سجةقربمل
«سطع «همحتقت «عالالس ةعسءث ٠هسل، » لقهااا
وك .وبل ج٠ءقسيقت ج٠رلوةملع ءلسره ةلمع . -وهس(
ةت٠ جججسو ، متهم وسسه٣جسمع راهجهتربتةتمثه عهتءل
سوال جيلهرسع« آتممع اودلق .{.لع-يل ةق،س
سعءءسسةانق «وسوه يلسءلهح ال٠جقلتنيربمعج ةهقىجقللط

سءء، يلو ) «ةتسب ،،هونيي ي٠هءمحقوالمه تقو
ءةققس،عوس .«ءام قةهءةسسءءكتئس ها، وتوك-معا

ن
ا

هلحن « ٨«»اامل. اال ماملالا ال ال .هل»



مح

سهج،ع ٢اكج و (هومال هلو-جيل.يس «همسومل(لس( قءسععي جسمهلسجم لقع مح-سنج طءء»
روعسم جلو يسوه-سه هقهق-س م«سءة عءهيت
هسوس . يمهي-س،قهقسسءله روهجء سمؤق ٠وءءسرسمع ل،

م-اء.ه ٠ء،إل، ٠جهوقهك٠ط« هل ياه -اهل-و-وهق، رتةهقلىلعءهلي٠هرضم يورسلا عءستسهءلس علوءهءءءه

مل-قرو» يموء-يس ثميجةهقسي مرج
٠سسله هءء-ممع جهنبمحعه ءوج هلة ٠الدبه
ةتيميمع

ل
ا جال بيسلا يولةوه .«سيس ، وسهءمهمع-لمحتت ٥ءس هق-كتئج «سيسميجللهمع.يسوس-هقلي قم ال «سء ةقالط ، مجسع ب-يسوق

عء،اق سءتر سرتصوعتسمس،-ء جوعس
ةهس ءق ملم ءمهوه . م-وسه ««سير ست٠هتمسهسسسعءهس «هسوه جسل . يوو-سءرهصةل ةققهجملمهس ل

ا

مةقةومهل تسوم» يقهقممه

قجسوهيلرعءي ةلهم سوهسهس ةجصس موءمء،قل. بل
موعس«سس-م سمل-هو» قعه بل يجيس
٠يتتستق ،عهةل جعح جءسقهحل جسهءس قارسء
.لهت ، يرسل رجمهسس هءءءلقن،س ، عيسس الهل جقهسي
.ست-سوسو هتيوهلسهيلحعسرم سقجيسق وو
يس٠هيل- هجصسهم حء س٨قسة ، يتئ «هيل
٠قلاقهحل يمع سةتملو٠» تهلهسسةه٠ ، هسحخمسجحءه ررحتت لت.وخوره جسوصسه جق«حلءهسس
س٢ي ارههيصقسهنملسي٠ج ر٠»قحتتوهو،ع
سرع صو-ه جهسهل شءي٠ءس

.سو هوسء-نطو ةسياقم اهعجرم ال-ج
يلس-تج .هتلجس عسو ٠اق٠ قء هم مهل طعرسوح
.ومه سو» يسوس-هيل لجهبلسقءهتسمع لهس. حرءوج سوةءءءة ، محعهقل سسعوةءهتسمي را
س(وقمس «و.مءتهسس ةوسا هورهيلربءسووسسو
٠سانق ق مضقل عجوو ءوسي ةق-لم-هعسوت مءءس
ج-ققل للم« ةمح وسور رهههلدعاار.عءرص وو
اجورم ) مه -قبسء «سس بءصءة معز
يسيلء ةسم حمءلسو وها ييءءهيلءلسسق قء مموء

امل-هلد-اهمل «ةن ص



.يلسع-هه .ةط
توملهو جة«م ، ، يوهسوطءءجت هيسسلوهه«
ةهيلتنق وق جوك-هس«هل هوه سءءم٠،لهءمهو
مءوم ةتو هرسهسقوم مل «سء-مقل ، يع» الهم
) هم٠ويس ٥ -بل .ها ) هسءه تهءءةهقسسعوهنقهت و-سووءري الا ق«هتسهيبلميب ستوجةت .ربسو
ةععوع ١«ء.ىم -.هيل-ها يك ةهتوعلق ال تهساك
هامس مسق ةتاويهسة« حبقمهء،جس هتمهء
مل-مال ج-هسه هه-لسعل»سهيت )
عل-سبل لسو ا
قه-ه« ، ءءمهلس، ) هتسم ةجتسيبع ) «ءءسقس
ج-هيل-فقسو -وسرو «رسج جهو
ه-لج ال،ال اهملعت ، لتمهسهه ق-هسرحو
ب٠جسلعس -ج-سر». ، يههة ة٠حنقرلته ، ةهت٠سهع ملمهههضاتع ٥يلهسههمل عسي تعج قكئح
رسو «مهسال عق، -.اه سمهو» عسمممه

،س٠يوهل جس»جوسهسهب ةحملء-سه ٠ةهت،»جسةسج
«هبورهو هتق،٠،لهتس« ساه ، ال «يعيس مال،ه، جضو
هتوهق ةظووجصجهقس هملجة سععههث ، ال«س٢ ، عجارملا
مضه هعق ء«هتسمهج ص٠يقق مهسو عهواه رم
.سوج ييج-ح (مهلمع ليس يه٠ق دهجم-ع» .
هق-و سيمء ملسم «ج-و .ريل عءهس ثج امع
ع٠سهه هت٠س يع-سءسةقف يسهتهو ءلجق
«رعسل ققةهيين ميه-هتوع علو ، جعء جسب-لجت
بوا ءقيهلهيلسسسءسص سلى يهسسءليف همهسيبه ةهطهوهع هقجيهسق (امل ءءسءهءر- آل
ةو ءقوهطوسل واه، رسخيو مليس . .و-سمهةء-سج-هسهموقيءمتئ ال رء-سلءء قتع-ه
«هقق ءءمههلسوعج« -لس وها قههةءعيس جمهجسءسمع
جصوهلرس جعي ةاقتنلهب ميصءي مهوو سءعاا
«علسو «قلرءه نتوههحمه ةقو يءلامءءءسطال ، جوا (همهس
قل- ء،،س هتبثو -هرم-ق-ق ،ضه( ووهفقواهط ستوةنيسسوحمل تسةهسيسه قرم هج
٠ةهلهلوج ص رسهء،س مقر-هيل « ع-يتو ،
٠رجهح« ) عسي ةتجءسلتممع قصسلئس رهسو
ء،س ءلوت علووعءصسسه ، ،كءمءبه يعءيت عمسوء-س
ات٠« »اا»لهي(امل االها»»امللمل («»هل»الال



ق يه١

ال سءءقص«عمل» فقسو -لقلربل سي ءلم

كءء . . طة اء إلمحق« « ا وقا ر، ال } ه قتقت جهنو بو قههتمههمل للهي . ءقه روماع،ي،سهةهل عق، ٠ءب ج-هء تو.ليتس.«
ة

جءهةتعآلره ، واه قسوءهلب،لج ٠يةقعهس،و ، ماهمل
ةساسد ع

ت
هلصق ح ء،سقمل تقس سهسو علؤاميمع.ق-هيل جمهجصهط . ي٠«ي واه ج٠ههبءهمع ، ه،ثهلد ععس

يولل ل،
م

سوق «يوما هيتيس-وسب . مساء ءء«ة٠قو عحبسوعجوق ع-هطسو حةتمع المم اهولصو عامس
٠رةهه وع و-حقو قيسس ، م-وسه يسلوءء.ام عهءج قو

ق

٠،سءءممح ، هل-ال رقتو ٠مههتس،و ، ةل
قصللا ي٠قوةسهع رتهعه صجمثههعميبعمه هننله
ةهيجو ) عقتهصو«حغته جس-سو يوههيلسهسسمه ةقمع «««يعء
ةته هتءرء« جس٠هيلهعقءيج ، هلسريسععاقال قههحءرسوه حتةت،و
«ةتاوء،سوهص «يمال عي مجهتي-ق حء-هه ةحمل
الح ةوهقو عقوملو ةطممثوله اا، يمب-يسريل تعمس

وت .«سءء-سق ٠لمقرؤ سصهيلرسو محجقحم
اتء،ءريل هنيورهل ةتع،ءعوملسلملهسوءوو هتوم تال، هلعجت
قهقمي ا-لولال، مء«ءسسنينط جو روقهيعج
جهصس جعء .قرويء-سجالس سقء-سم
ت-وةلثسي نت٠قههمه ، {سسع ال ةعقبم ةهم يسويلسهبقو ..مهتلت رض، اقن-هسهبمقه وةت«إمحءتاتنلورموو رويسهعمجل قهههتو٠ لقع سو-ج
نسور ٠جةتمبم،و ، . ءج،وسوههس ي-ه ععةق

هل» ققمسجو٠ رةهءها هثلوءهعملمع جهةءعس و«رلماسى
ةههقرومح . ققسججءيتسق مءعء ر-و ..هيل-وعةواءساسع« يع معيل ء-مهس قجهط آلءلمعه سطسقلق
جوج ها« عهلوميممء« هلسسصلحةص سقسء،عه« بعج٣يممع-هل موجو . سوز ملو-تقو ل

مه مععهلسهس

ةتجوهس ميب-ه ةملسعهال« ةليتق/رسق-رسو «اميت
مه سوسءلسء هههيف،ء يعينس٠قه٠ يمو عسس٠
ملس-س جحهس- جةتمع اج محءء مهل عيء-جييل
يشج ٠ثقلرسرتس رهسلا سء-وهوسي٠ةمه مي-هاوه(طاحم . قء ينقت -ءهه«وه ، رض ) حمء،ةق يو
.«ال عههث آهلمهله عهعءلع قهس،عح «سسسو

« . هل (اق( « . « ،،ان



كلثوه ٠ققءهمهونت بيلس يسههع عوجي وهلت
» «..وسةج ، ةو ٠يةتعلعه اهو ههءهسووجةق ، هض
ق»ءهت ح
ق
ة .وس ، «مهل ةقءء-و ستمه ٠
٠سسقهكء،ثققء،ووهيلسهربءلح بل عمكه هلهم سة،لمع
ةهتصس يو ء٠ءوهقس ض،سوريلسوملهب «هباا الهب
هلوج هعو ءمس .وال» ةقءلصق ، ) قهءنيسقم ملءه،قل مهوو
ق-هيل ه،اهس هسوءع حع٠، «هبعءهسءق مجءعسمه
لقيال «موجهلو يوهتست هبيهل-بهلو » الو
جبل ثكي ، ملهنط يفءه ر،و جوأل ه،ء٠ي٣ هءءس،هتتجظ٣ ءهمههلهلو وهو سوسصس «بل ةتهت«مه
ءء-موق-هتس .وي ، «ووم ء«ل ثجةق٠يسا ٠جررهام ع٠هسهبال ا سوهسةختسهققعقسصمه رت٠س يلسس صو-سيءءء
ةا سج سيسي يعس. ٠وءمه ءلى ميجو »
هخلة« ..ههلو و،ا مزقي ، ء»هط رسءحتتسهق رباه
«قء،عء وس-عمو ل.ا، راه رب إليتتءلى ءخيكل
سءءس٠ جهصع٠ ، سق-هعلهء هىل،ءوقهننميب » ، ةاسق.ملع لو . هل» ء-هعءنتءوه ،ةتوأهم ي-م-لمي٥قهثس» قتسئعص ..يهلو هبءهءءتمل٣
وسه، ل

م
ل
م

ةقصسق ص-وهسو ، ةهسههمه . هءمه وك هيليءء-سهجم ةباهم .ميسوو ،ثقه وءملي

ق
ت ةتي«ةميمع «وهي-لو هه-سةت٠ جيس

قتقعةطةه،ه قتع ٠سسمسهال «سوالو
هتماقرهاقه،وههس ءه-ج،س،قسه همه قر ققييعججسقع آمعك يع» هيلىة« ةتو او ةعءهءمه٨و .مهم، ياي قءءء مهل ر٠هيلهس،قامع سسههساه جءهق

ةتمع
عح، ٠ء»لقةسع ملس ع-ه قعرس،س سو ةجهل.وس ٠ ءلمهسس جهوو قر تا

ق

.يسه امه »ةء٠مه ييو
٠جسس ملو جعي ع-مسهو-سمه مهلتقا
. ةفعو هسلهء جةقمح قحء ههسسو،ضو عا ه-ف ءقسمه ، ععهيل مولس وتص٠سس ا هل-هس
ةققعمع ، «٠هسةل« ٠(سهء،و ه-سا ةتهسجةقاء «هيل «هس-ول وتعو بل .-تطح هء
رسهمقس ةتس-عل ) قهممق.عهوع »وههلءه
جوروجهءمع هال، ء،عهةو ٠سسس ٠ج٠روجهسق

ل
ا

(لتم

،،ائ هاامل»املامل(امل،» ا»»ميل»الالااملاملةمل



يسوبل ج،ي يوس-هيل »سوطءس . وق٠هعحإ ٠وجت ةوهو ءهلس .هيل سو سق-ج .
لوثم ، لوتس جوم ٠ ةو وتمسقهل »ماه»٠مهس هص٠س
«روج ملم قققهءمهط محعسجسمهفلمس قعهء،لو٠ ). جيج-هقاومه قو يمل-ز ل هق،، هء» ربه ووس
. ، راه ميوبل رتسهسقس .همهت جهمهلم ، «همولعيعا مهقصهنبه . ، السوت «هط-ح-لو (يواملس وج» ج-ج-هلاك سوه جا و ، عولءسوهام و-ل يةقمح ) . اتضا يد» هيلس« ةتةه٠سهلمه
ج-مب همالس قاست ٠رت،و ٠ءهءهط صوةرسو .هيل

ء،سه عهج هوامهجسهمح . ةو .ءلمل-همسوم آل ءوجوصهسم-بهيل ها« ءلمل-جو . متو»ةقعهسإل رهةست سورو الوي-سل .الج سهء كسءء-ل ةم
رسس هم-ورج ءعله ج-الةقمع ) س، رتمل

جهج-،دمم قسرس يسوي ، تق، تاعرصو ةعسو ةج
ءسسة عربو مههجو هسجرصسءوسز
هرج ةا ٠جءءومع سورو قغقء٠هه هل٠يهعءقءوه سهءء -هل
مل-هء-وو-بج-علسو ءه٠هسهباا
.وس-وقعع،، ،كخقل اكو مهل -سو ركوط( ءه«ةسلس سممهجسز، ءوسءىس ءلةقيىق
يسق»اهمل ) جكث ء،هلعلر« .{هيلو-همع ، مهس

سوتهيهتسهب ومققسوتة قتهسه ٠ممءيت وجةتاتنت« « ،
هججق«لق سلمهمقءء٠ة مولي ، «وس مه

ء

«يعيس

يههءهءسءع عسو ٠ةتسوهس يتضول هءسسو مةبهاءيت،أقمع اه ةقاس جعروء،قتعققه » سةترعئههمل س
» ةعمهمهل ءةطصمه (ةعج-و الال « قتع ججةتعلتب
رو٠ص سلوجهلتئ، ، يرجاو ةج ج-عا٠ي»«سسهيل . ةقهسو ةتةقصملحن ال محهل رتر٠ويقت قهشقيهلتوالو ةقةهممسق «ةمةا « ٠س،و ققةووينت ،

»قسيسءهس ةق-س٠م،و ، » حمسيال عنيوءوف (هوق

» قهثىه٢ل يملء-هيل . ، «دع يقرء قو رتوءءقههمصءتويلو-رسو احمست ةق-هيل ةتو .ءلم ك ٠٠ءوءهمب
٠سبتقو بوهس( رتو-قعستي «تسل .هلو ه«ءءه. . ال ، عهلس» ل
ة

عىءنل ءلهت الب، ةءووقجيتس ،

ءل،ههيسم قوءسهقءء علبي» ا و«و عيوءقءل بلهءدمم ةقءلءءءس

ها»بل،لنيامل وث«



يتيس إإتتلث له
ث
إ

ينيع لعثل زعية، .«اع(٠علعه «هاه حه«عص ءالا حص» ماقا ،لقال مهاك هق» «.هيل-لج». سي هت«ا«، ، ةتريلموسايلءقه
تمحجيء،مههيلسلتك قجق«رع ج ء

ء

ةهممهووسس « ل
ب قو-لسء قو-ل ) قوسمستيس بل .عو-هج علس «٠همقءل» قسةسس وت»

ء،٠ومهة .علس .كت حمجسرهي قه،قو قهءثسجوحرع مروءء
« .قو سمل-ةبع ) هم .له-هيو . ةعمسع ررس هلهم عسوبو ق-وبمو ةعسهيلسلبلهب
ميسو اتء،سوسسهصسس هه»ع تل-ث( رعع
هلجلق ..همسقو بلى يع» وسه ل

ا

هعةهفس» جعقوهتجع-سق، قهبملهيلرسلسومحو مهءء عمج-هيلعسوم -هققع، .رسال ل-ملستل هتوء س-س همسق . قورعهكعءو بل هوهبتسرساه«جيةق ، ء،ثهس ةق٠سيمهوو وسف ميدنو
مهسال .«مهدصتقم ««رمعم ميسسهه ) ءمكط
ةتجرملعلرس ،

«يمهس-هلمع واق ل
مه ج٠س٠وهتعقرهه سه-هل

ل
م -ءوجل-ص ريلمثلي ءورت،و تي-س

.ةتيم/هيلو-ل ل
ا

ءءئهسةمح« «هقةهيبقىلمل هق« «.له«وسوه عقهر» قر سلو بسضسسل ءءثق«و ميو
بلمهس رجي-س-اهتطق ءهتهبسيه ألءيت،
ةمه
سو رءءءءمجيتئ ) ةما «هجء هلقءء-لقتو «سال مةقق
يعاس» رهي،قهقغيلرورس جىع ٠سق« قسقل

.وق وباس عضل ةء-ج-لءقءق مومهلا٠قوءيتلنيءمس ، ئ
ر

ءىس إتلتجثكنثت ،يآني ث
ن

يعي
توك . . . ٠»، ك سسع عءءءوا
٠قءع
إتزنةأنب ةت{عي

،

عإأنق»ىلإه٢تني

ةتمحه ،هقجءءسهص

، رال «رءءر» مل-جس، «مل«هبع« ةت.ووةدمع مهعلو سا قمع قءءهقةق .هتسرسو .وميب
ص٠هت،ةتهسز وسو ، سربمع . ملم . ريسرمتل مكت «ضقي ٠كو -ءيسو سورو قصعهه
قءمئل قجء،قت .رج ا -س«هل س»س . ٠ءءققاتم««هلهم ققجههءء،قس ٠هقهه،س

للكل. » يةت ةوسمه الك

» قجرامل يتتو«ةق
ينئهكتهلنئ

عح»س . « ف
ي
ة

صرهمءع

«ان .اااملل(«،» ااملا»»«»مل .«{هلالال٠ل



ا

متمهاس.رق كعمو-س حلوءءهق عةقع٠جس
صاقنيمح ملسم ءوجء-ينس-ل قعرحجمن،هع
س٠ةههجوهل جمءوصقس٠سهم ثءهوو جسلوء، اله
رورس هحه ٠«هحقمجو ضيتءمهءوو «.سمب وام عضو
رر، «علججعلعو .ق-ل ول رهامل س-لوو مهتين

جيس-يوم ق-لسوسععسسهصةحمل
»قه- ةج، ةحسم -رجه رتت-سوج عهجهسقتا ي-و
«.ةق .توملهل ،ضبل ««سءء مامه ججوهلينقسمعه
عست ، ومه .وهلو عسجي عقو ، مس-ها -وسوي
جوه ةجم عهء،هل ، حمةعجاه .ةةوهقس هلج-سسععصسمءه ، جصجهيلسلسينسهر -مسلطةتوق
مه-س-س تلمحو ض-،قهحل صسق ةق٠

«مل ةو ٠جو« » وهل-لمل يلس-حرج «قم
ةتءهاعل ةقه،مه وهجسةه٠ه سعلآت ٠قوجق مهوهءقءهو جهل»

يفالو مهمها صءه،سهسسوب ا ،ءهقه وعهاسيش
ء،عهمل يي٠عس ءوج ىلء يلسم . اقوىتثقج هتوهقمعءههمه -هت-سيس اتنءجمحءءوع سعقجهساا
ةةهق،يقسسق يوبل -مه هة٠يسس . سوق عل جوهلتس» ،قيىسملسقهم ١ء«،هه٠ ٠ةقامه ،ضقل جعء س،ءج

مسه٠ هل توس٢ل ج٠وويجس ةعسو ملسلا ةقريةهحيىظ
اهس» ، عع.. .سو ةتس رلسس قءه جتجهلسثسج
«توه (ه،«،سلا همهس-نر جلعهوهه هسبح م-ةق
ةقءء-وس-سه » ةتس-ع -.«هتلم
ري-وسقتعءرل ٠جسسسوه ، ي-هلمجرامل
نةتيسس لهس ققهقم.و جس»م . ،ه»يو( ، لتلهورمسحتس هي٠هتط« ٠هله،ء٢ وس سو» مه«هىلم،ل يهعهلي
ة-هه ، ) مهع ةققلههط الس» اه٠مهة. يسو-سملوءةوعسر ملسوسقس مهوسهلج»ح هء،
، ءهتهقهل عله-هسمه ج جهرمل اس سو»
هلجسل الميس جهو» هيا«« هجارس-هل ينس
يدم ملسم مهعيمج ءعمسهيلةوةوحل «هملسو يلس«هق
«هسمه ،مسلسه -ةلتءهم هتجسسسعسه كءط« ،
«يسه قوس ةوق ههسءعه ، و-ج ققتتسقق عءءءمواهفتبههقتهس همض ججرههيلرعاتست ولا ةلمحو-هعمء

٠أهي«٢ « ال٠ااهه «ان



امهيقلت ومح-ان ول قجسحجمسس ةهثسع هبءعع موق
هتوك م-هتيمستب جالس ةقهلججيسسجظ ، سلس.( . ءسقسسه . مال .اهن ة ق ك .عرقاء . ال » . . ة جال أل ال ع-نتسوه( ربءقي .(« ٠يامل أهس مو» مءء٠ك
بج مهل عسلسس .ةيسوريف-وص » ع-عجثل
(سرع «جرجءء-لقتو هماوق ) هلء مره يهصسهع سقو
مقى هلءجس مهلقوس عم ، الهجكث ٠٨مههتءجو قمقج-روغالس قءعهت ل،

م

ملمغقههءطها «وجء» و»ضءص صءو
هثلهيلعنتقتقه

) ر-سين ٠جسوءو حقء م٠رجهل٠»
ي»ء،،٠ ، لامل مءعس جسآججهملهيلرعقهتسمع يمه
تعوو ئقملممي يآأتثقئإل يت،ههنحئأن
ستلمل هصهل ) سسجه يرع» السو ٣ . . ، سهبحهلهعسل ا ة-هيلقص جمها -ته ب

ر

وس روهضو ، هلوج-هسم وال اهوءمجسسح « .

اهنء-سم ) ،قءءءقءسو ع-يقل-سبلا قو
ضجلط ةقجو»سل ءل٠سقو ، » ٠سجسهءي ثسم ،

.سءء-ه يت-هيل جثرسههتسو جهسوسو ، متلز
ر٠جقلهم جهتءسص قح-س-نحيععس«سم ،

ةتععحة-ل نط٠وصس، جمهمره« ٠ةتلالهل الهمةو
ءمحجعق وسجمءلهي عسوء دا٠ ،سوهمسس و-قوز
«.سيمل اهل «هل ج

ل
ة

٠عص« » مسةتعح ةج-جره قو
عمهةت .ةموك-وه وسه . هوء مسء« مةتجمهقس
ءءوهلهيلسلععقجعقمع . «عهيلبههمل ستسرلل مه-ةمهو. ، جحهع هقء ىنقوء« جر/هيلوس» ةلح ) متهسجس
ج-هيل » اتئو«هص رهلس٣م« »ههتأمه٦عهمل
ول عسعسمه هل «ام ة-قو ، ) ملمء روه
جسعهلءريق رسع٠جيع ءلض .قعني-قالع صسس رال
،آثثل يييقب «»نةهنةنال يئةك وك قتول
يمعأل سالاس ) هوه-يرك عجو-لحو
اتنت» آل٢ثتتنةئ ز«رنوئح،ي ص«أنةلنهيليمل

.مهمه . ، هسطحطع،- ل
م ميل اعص ١٦هل٦مهعههه و

ة-ىمسيهواو جسوههضقسم هسمهمحةوم
تمهاس اتسو ، قلنلقل٠( ققرس، صجيسيع رفسو
ع ململت-لعء «.مجاهيل-ةوقو موالظسسة لوجبل .. ،ءلمقخيسسة،سلمل اتنجءء ، لق، رقم
«ان « اال»»االام ٨»»هل«ال»هاملا»»»مل



ي.يل ء،قهس٠ ط ل
صمأ -.علهةسو تعو
وسويللس ءعهمج ) يحنتبء .سو ، سبمه
عءءء سءينسسعق ةا ، -مه ٨هةطمءه الء-جمهمع-ملم (و-جهء، .وسةو ونطمهمهءء

، وولا ««-قو سقس٠مه، قه٢عسسسس
قتو هلوجتء-وس المي مسءى اتنيس٠ك-سوءلو جيةج
سوج ئوهفقءهه ءوسجريلرءيس -ممه «هم «يع»
)
هتس،يفقسق جصوهيلسلو» ةههسسس يرسء
قوسهوج ول-هض .مهلصو-ج ح

م
ت
أ

قه٠وهلسس

وهء قعوهلهيهسلس هءءنتجعء .ةعءء-ولم ةتقثرتسيلو عهة لها «جهو-لسيس ل
ا

رقوء
ء-لهمو »قهصسمسحوسؤ
جو»كهمءه ، . عههعق ةمهلمو صوءءهيع،لو -تسس
٠ضوتة »ههم علسقهقءي «هلس هسء» روه-و
اهار جء-سسال .ههءءء-وه -هسم
ةتقهههله ج-سي «هيل سامحو هلتقمب -هءارو تسوم
هب٠ سو٠ءهلبءسو مسهتءعيطتت يو ، بل سلجو
«ملحل هجهو-لعل-سيس ةل/مهنهم ٠تةتجسه
،ءل،سهوم ةسسسه-ال -وسو ل

،إ
ر وءء

هلءء» كسجهيلهعهسء ق-ءيستسء تساء ةتعيبق قو

ريسعو ةقح هبجقتمء،٠ ، . قهلسءهه ج«٠ة .ةحبيعلسهقو ال-اا ٠سوهح ملييه-وسو ةوه
وعو داسء-قاسة-و نققو ووم «هتعوجسسقع صهع ٠قتجيسهمه تمصيل محءحنقسو رو
٠اعها ماه «سيمءرصااص اتو «يعا وس رو

اةهجول « قتفهقهيمس، «ةجضتر،عو٠م جمس .جسء ، «معميءهلع ««لجس عءووس ، هوه مقمنتسل .ققح-ي-ج
عجرمل ،وققهق ملء عيبي ء،س،وإلس ماتطءعهوجج
ققرههيل هتسسمسهجه رت-وو .هيلو ره وءءعه«
٠هيلوره سبةتههس ء«ءما بسءوسوه ل

ا ةىسالمم( ..وام ةقءءسس ءلقه هيلءلور ققو ءءءلوهققسو ،

ت٠ء،رملهب«س،هكسضءدج هل-اا سسة يس رتومهه
.«وتء ءهتهرسلء،هيت ، ل

ا

ةت،يسوييلسلسصس ةهم
عسويل-هلق اعجوم قو بيلوءمعءه سهوعلمهلج جوه

»مال٢ .اه «هامع ال،»



تلجمه،هبههيل مه-وجيءهتلط اع«ه ج-وسر«هه
و-ه -ءلهيلوعهبهس ال قءءةص هلجوعقهمهمحرص ، هلشيهتد ، هسهيلسذمل ربنق-لج ، ال ةجض ، هءيت
«.(ةج» وسرءقهتهلرعهي ا»ثلكهسه مهسمت-لمل
لتن،ت٣جس هسلجيقه٠ميسسه ججر«هيلرسءووجج حهروتةت ،
يعءه ««ةمل ال .وهل ميلقتوسيرءسمع عهسوسقره
.«ةوبل قتل ٠ءسع ق » لك» ججءجءءءهجسهس طسهيل
ء-ليسام يء-وسريل ج-يلءلوةهس عءءه«
هلء،سامل ءيت٠ءسء،س قوومتي ،٠سههجلوه وقت
سق ربسو بسمعيولزس ،ه،و
ةقوووبلو ) يةوء،جاهيلر-ءس رجقءجقههسمسم،ءه
ءءهسق ، ) -،«هسوهجة جهو-هس ههتهسو
»هبعبلس هها مصع ةهتءرهلررءءظءلووسسس٠ رقم تا

ق ،ء»وتهوا قهنسى تمو-هس آئ»ع قهمهسعء،س قمء
..يميف-ةجح ومي لهسو .سوس ةا ين٠حق
ةق/تقلق ) قللوع ءء-سوي محوهم٠،مه،سز قتو
جس٠سج هن يهعءمسسءس رتىلوجهههسءو ،اهةلهلري
ةهء،هم لوععءلء ةسله ءم-سس«ء رسو سءقه-
،ء،رسءل هتربا ءعلوسحس ةته جلل٠قلس« قهتمسءم، ه-يملعلا يهع-سعس ةهح-فقوو-و )

اتنلوسهل
ل ميقه،هص ج-ةط-لء س-وه-ع

الا -سجةق .قحس يم٠سهجسس يسوسس-سمل -هيل-لوو .ةهم ل
ا

قهحلء،س ،سسمع
ي-هه وجو-قو ومهامل ألس وعه٠نت وور»جوءسهيل ٠مءرس سوهو-سسسا رسو )وقءء«س
ء،س ج،سسه ) مج-رسراك ،

.ءءهيهيلرس مسسميمح ٠صة،و «هل اليف صوجظعهعهسز الول ققىلسدمميهو «هي-مصو «مها سء-قث
قترههيل رصوءيتدقئ .يس ةيسور-سسسا رهب
«سوس جزت-م المم ٠سجبعه قتعهجسس
.ةس» »ءحها ل

ا همسا-ه ةهضسرقس عسو ال

ص.ةقالع ةع-تو محسجسسظع ق-لجو وءوررت
عههطكض رهقتو هجوخ س٥قف ةه،سءيتو ٠وء،سقويسظ
يسقءمث يملييلهبءل،قس يو-لعل-مويلو ، هلو
ةيج ةو .حومسم در» ةجل سينم . ءلع،ووال
اا» .(««هياه» («دهبل»الالهامل٩»»املك



مي-سواه ةت«ه يلي،«ء لو
ة

...جورو .«هي
ع قهءس،مه ةتوىس ي هل-ق حء تمرك٠هصهل رسو ع،س«هلءلهتف حجسس . عهوتقق ء-ه.ح، ةتوت (ويسء سلء «ءيس «مهحامسل وسوه .سوسو ةء»وجست هه-هرسء
جار-له . روعوعرع رل٠ ل،

ج-هسله-فه )

جيس-ه جس-سز متهاس-لو .امه
تنجرس رو ةقاننيلرهم هتءء« صوومهل .هبل دل
-وقققهوههيلوعمع« يومهل ع«صبيةق ا-هسبل
جل-قلقتو ، ) «يعا تسجه-وسو هسوس
،اع، ، اهل و-ميتةرو»ميبصه هل٠ه . وسءجمعلرعثهلء جصسس هةتوسسز رحهسءمع ي
س.س٠لق سعةءتجسس ء،ججةسلس رةءليح قاو
روججرهيقرءءميب رب رسس،ء ي«صسه .جم
ةتجسوهيلس مر-هسسووهيلرمليق-وهسهو«
ققحو « ةلهس( بلعل-سقل يت-سيل تسملو
ادسو ءءسقس ساهلءء هعءج «قء،عي وءة
ع-ل هه-رتلوو جسهسعنت .لاتق قترو-ووا-و وهي-هو ر-بجهل ءيء،و -هيل
عههج رجو مضه لهقسجوسسهي صو ، ملس٢مه
كمس

اتس سي-لو قيصسس لاع دهء،هع
عنمل اتنتققتجسس ج-لس سو «ينمل يعا-هم
جهس( كالهل .رتو هوج «.هيلي-لوال يتقس٠
اهيقسه مسومو سسلويسسرجرم٠ جسلسه عقوو
عسقهيل مهلقو«ءمهةههر هلجسهوحتتسه عمجمو ةوسهسو جيهنقئ
مهملسس تاتس ء،س ينولا -ةق مهسو عام٠ل
«وقي-رسعل عربن عهيهيلسجهسبلس ، ) طسو
هلسرل ه«سسو« هعسو ستوانهس هءءو«كمعقسلسو
مه ««مرجم ،قامل عضتل جهسسءءققه ، ) ءءسة جوه
وهل صقهطهلم ععحهههالس حلرسجسمعرس «الس . ٠هتءوسهسمه،رلرقو -ةمحقم .( هتهوءحهسجس قوء )
عا٠ الجسءسلس قللظ ،ةتمح ٠ءقل ةلهس جسيمر٢-وو «ههج «عه» يسكء» ،إلءسهسللرس م،دمممءو »
سمرر، هنع» سسوم ت-تمه وءء رتت سسام ،

ء-معم ٠ةتير«هياسءتتورسسطو سسةه.هال

ا » ا ع . مل » ) » ٢



س-ا.ربس -.انعمج -

«هبج» اهملسو يلي-سه هعههءءب -سوسع
إلو٠ -رست-سق-ت ةهم ضء،.ه ، عوهلمل ،
قءلوج ٠ءهاععووجس،و ) «-السو هيءءجم مسبموعه
عس٠هيلسم ) سجت-ال يسجهلرعههةه- مو-م
«التم هلههلتمع اله ، جيةهاتمه ي٠رةرس سه-ةمع نيوجنء

سر» «مهو ةحمل «ينسو ، سرج ةتو ٠ءعسع، يء،عءق
ععهمهقههت هلينلعة هتجهل ءسهسسمه ةقهسءج ،
جعوس رو مسرس ةقههلثمح هت-و .«بهو «هي
ومه سهبعجعه ةقلق

ي-عمو-و( هر-ري«
» ٠جسهحنجعهه -ريل،٠س،و وتوكوسو رةءوه

لجستس،يههآهلسو ةق٠ جس-يه ج-سا بسظءص، الهتسا عهس» هملسا-عو سههعهع،
سسحم قم ج-يس، «سبل» قهلمقسسهل حلى
هلءءعءيبهسمع -نتسو هءهت الوجسه تيجسيلمع
ء-هسال هبلقو «لاجرو معءمل بل ةمالعو

يه-وةتس ج-وهلو -رسصه »ةهم ،
ةاتنيبتص،قسويةق رتءء» ججء«-هله الوم رهع
،ومهس٠ ق-لج « ةلهسء مي٠ يهههيلمععوهطس جسو-سءمسهرطق. تهعمحومىلءءظ احعربس مومع
ةءسوةه٠ . مهبم يوريل ع-عمزم سو ممقو ء،رسهيلسلسسهسحممةققق «سممس هو» محسهتجسع ةلهس
جي(هيلسبسس . ول ةمهمه قسهلسوظع واع عهعهعح
ء،عه٠ ،يحءءرملهءوس بل ومهءءء ي٠سسطه .أل ملهلو.هض( صوجمس ج-ءعهما ،ة٠جوع إتثئتته
ةتءهاعل مهرم وكجة ج٠تلحهتهلعس ا، ) سا .قويعىلاو -.هو ينمهتءء رج قل ،سءج ءيتجءهيرهيلرعسيعسو وع ععصههل .وسو (اع» عسه اللق
رسحنيس قتع ..ومحو يلهلهيلوسسصوج سهقرلم
ونت٠ءع موجه ا مهبم يتوكسءص،ةتيتجسجهلسههساتطمه ) يتعلس ج-سو سوو قتع طقسقه
سو عءءعيتق .هتبل ءءع،سوكسهقسءت س٠سع،
٠س٥،قسو رسج مه قجعسقو بلق اهسجاوه بءه إلسةت
محءءس ه واه هلهج يتيسوهيلسعقيءبعوو ) مي-سيجو
رتجعءو ءهوبل «سو ج«صقه وروك الج ) سسلجءع
ءمسلوةتسوقسس ال-و ءيسط٠ه« ااا سمب
«ان انللااامل«الا«ال اه»ال»ا٢اي»يالع



لصو « . ع

قجءمسسسسط مهيبجسة رءلةلءل م-وص عحلهءلع
جس٠هيلسل .قعالم عل عورسجامر ةوه ته-سه ل،

ه

ةج . ) مهقظءماهلمع وهس،سوس٠ تعسظسهيل
كا٠ق،ملزا (ءيسء ، ه سقتسه «ع-هل عءهءركع
سسوجسءسيتجقن هتسم عءسءءءء،و- -سو
ههسوهح ج ي رهسا (بتكن» مع« ، مس«سس»
٠هتءوه طقوء-لس تهإنئوحيذ ساا ةسلس
تامس عسعس س»ألسءءإلق «ج-م ٠ةوم ال يعنتءء ،

جعء /توملهل-ره هلء ل
مه ي»وسا يسوي ،

إثمت٢قل ةو ه-همع عليسوس٠عقجسه ههمه« عءأهبعجسب
لقو وس-وسو ) -سينل ٠.-عه
هرقم سسجو ، ليسرملء ف

ي
ة

٠مسجإل هت» قترس،

محورل«ه ، مهس ) عملحوهح قلسه هاجهع عكط سقهتمهء،عهملسم أتمح سو «ءءس ، «-عم مسهيقسءههتيس
قو «رصع ، عسي ه-يعء هسوسهتءوسسجس
«قوج ع-رليد ته

ة

حءيتءسهصج ح»مم قو هلعجت ةتومع

جصوهيه سوو ةو جيس، ، ل
ا

«قيعم واع اظهلمهلخء،عا
قجقهه ٠ججةعههجهص عرهيلرسس«سثل توءسءه،ممءس

. دمءءعح .عقتو واع ٠ورءو٣ ةوظيتئ ت-ةجهل جمهلهيلرسسملء . .صرةو -هل .ميروءءوةجثت-ء .هيل» ع-صو-جاهل وه٠وه هه-وسوج ، مهممه بل ةتس-ج يلوت طءطسهي
.«عمال يجنتهل ٠«سسص رسج هط جسعةته جامو
هءء-تكه ة-ههءوعه جسزتوررس .وت هبيع-يساقلط . -لهيلسسسوه ل يتضبل

هب- عو مه-عقسقه٠ ءء-مهمه هربعء
عمههمسسمها سوو ج-هام .ويسمو-تسو
يعه -يللء ) ٠جسقهت علث،لن» له-سبقمحججبل ة-مسجوسةمح . ةت٠سءهلسصجسس، ةهم جكء قتهلوقهئهسس »«جرس قسله
ووس ج«سعقه قحو وءءموز مءةو .. ا وه ٦ههسهيل
ويور ) ميرم-عء يبسسهسسه )ملال«« اقس
ء،مهء،س ٠هلجاقنيسي .هسم-قتع هلعء،سمهس ) ال

٠قء،وهلهل تهس-ر عامس يههميمح ةلت ءه(سس،

ء٦املا . ال ال ع «ان



سلجص ، «اع» هءضهقسه ربسو .الس
.سيس-عقتو ٠رمهها ص-وهسو . ، ي٠مهليسمعسنتءءمل مسوتو ةو عي-سه ، » ،ءةء .«سقلل
يكءءه٠س قس،ت جلوسبلةءووع ةقهملهمههلس قمء ةمل )مء
ءءعهسوه سلجءهلربعيسب ال هنيسء-س ٠قعه
جتقسه ا جمل»هتءوظ رتمحءمءهسس دجسه، بلسيةت عقويسطاا (قلسو . قهء،عحسسه (هيل لقصراث مهممق
ءعجسسهءعر مهج ص، .هيلو ةلطسءمةقر سسيق
سل»،بل. جس-سه٠سءامين يوءيت،و ءمهسهب٢ملهحنتته سارو هسء-سميسجر«ء، صسسه
«اع ا٢ملا،املاا(الملالل» سههمملال»هاملسهحمل



) .هساه مءمهقهعق ، قءسمل جة بسو سل«العهقس،ظق ههء «رءقلحيجعه محعسوس حهقسسسسللم
٠هعو«جه يبلس حع مسو يتم .
وءءسحل ملى ةسهءرمم وسء،ووسهت-هسوسء
هه-وج، ةهق،سة،و ء،ولءمبل،عهميلق ةء،رإلهيلس،قه ع-هلج، ع٠هصهملال («سوو يوا-مهءءسل
سز ، مقى «هجعال .( ) ويف-وحم قمءء-هسه {يسه » قهءءمول وءهوعسقط ي-ل«ءهتيس ته-ق
ء،-«سس» عصهت ةقءء-سسا عربله ، ٠يسس

ل
وه هل-سه ، هسوسءمحءلوظ . هلث»جسس )

عهبوضت سمحهميلسوم جءلمهسسوج ،ةهثىجةق وا مهلصي
ودحو ٠ هلهم هلمجم ه-هاجر . عههجةقهج يي-لوجامم « صهطلمل ، ه٠اه مةمهعو سمهيل( ،
ءمسوهيلرسا ممسي- ةامحو مهء،همههحمل ةجو
هبصةتهرهل وسلس، اهسبلتء ل

ا

ربلم اوعسييلق

ءء-سي ب-يمء جس٠سهسجوسص عيسسهح
ملستس قترهته ) يمه-سءسهيلهو م-وها
جستهههمل انيسو-هاه سس٠ء،سصوق

هىباوىفعلاعه .نياه هاننل»االةه سهه»د

ع

الهب ٨«يلقه ةله ««امل

(اا

.«هم



»
. اج

سضط(س عهة ءلى اهلعجتو مهممه-ع جيمه هم مهس
بل ٠سءس، ،ءسقهت ههلسطس صهههسقل وه»ريتمعلالققق
دهعلا ةهسة هه٠ص أ سنتولترعه ءهءءومء٠«ىقروء-لجل اهحمل هععوتءتءءهءه عهرسسه قةت ر-هيل
«هس اةملق صمومه ءلتجس آلتس« . خيسو جر الجس
«مع» ج-لومم ا،مه جيهت-لت عهلهحسيا رهق
عسجةتهع ، -هل . يعء ةقء،مهعلسمء، رهبم قو تءءوس
يقس ء،«صسق بل عس»ء.ء، ةقء،ريهلسوسسهب رسيتت
سهلقءهتهملهه ، ععق« آل٣ ال ةهءسءءينءيو »٠ءمس. جقهسج
قر سعوءههس وتو-ل ء-س ٠يتسيجءعع
مقس ةتجه«قهمس ، عسجسها ياه-برس .مهسو
ي٠ءهتهلسسسوس «-سوةقج يسوه-وس.ريل
ءءسوءء،وط يعمهءءسءلس -هققلهتعءم سةءو ، هعمع٢مل رعه
مسميالسس( جوعةةت ، ال ملء تس-لو طحء
،ءسه- .لهميملهءءتصءلهم سقو سق-سءء»
.كوهو-ةق هه٠هسنتت،ق« «عسي-ج -رسو
مسق رساتءء،رهه ، ء،٠هسو ها«ةهقهق-يسو-ه
معءءء-مهمه مهسي-سودل )هومعهبهبإةها( ةق
قت٠
، ٠ج٠يهمهها مهء ،لرللسوةعهىلج ي-و «واه»ءس جست،هت ات-وس» ) عس-ه مءءسصةس
صمء-وي .«ةسلس يهسقجق عء،و ، جعءعس« العج
ةقرع ، ععضةل مصجصجع،سس .مهلك-طس يوقمةهقهق
جسوهلس٠جعسللةهل سوز ر-رع هل جمس/ههجممحسهس« سوه ٠رصسجوجس . -يل ٠قهم٠لموهتتةلسج يلص ميسقهت ج-لوصو ي٠هوق
ء«جوهسع -ملةوه ةتةههعوو -.«هيو تسقو وجا
هيل ر٠م« ههب٢مل ت جستء،، عتجسرمةتهلهق ةهم
م٠هسة قلع-يمالا جملة٠ووجس جمه مهوهل همك
ةعسو قه«عهتسه يهسقعءمع ععيسقهراا ، ) مر«
.«مه عوج-آل جللوهلج ب-سيس تي«
٠س،سل ، هومم ٠سسقمهنس ٠همهويوسيصسهه ل،

م روو
ه-ع-سز . امه توقوم-ليسو سوو لسونقو ةهاع قو جلصصقه٠ ، ةهه،س» يعو تس
حسمء رجسءا ٠٠هللةته يهز بل ةقووء،هعج٠ ، امل
قوءء ةه،وق .هعست -هيتو-مع ، ه،٠ريوكمل
«ان هياا٢ملعهي٢مل سهل»ال»ا«ا»»املامل



(هسجهلسجصوسءوبع،هه ٠جسعهت ي-ها حمكح

. ٠ءةته بل ي-وسهسجس جهههه مهلي ي٠وسساعق٠ ةقء،»سقل صىله جورلا مج لءمه٠سال قه»س
««قوس.هبل ههلو تل-جين( ال يبلي هس،سسهه ةل ٠ووهصه عامس قوس اا قلعتو ةته مهسي ،
ءعءلسه بوه يهعيءحءسوو يه-هتعوققجءءسه
. رءءهرهترسو ء،سهص كط«قت ، اسسا« قوس ل،ألس،و اجو-همءء -.عل هض ههسسطج هحسهج٠و
ع-سيس صسسهيل رو جهو» ها٠ءججر . تقإلمه
جقهقءمه دلو ت-جس هكمءءقلمم ها ) ««سوو
، و-سوم مي-مه عجو ةتاا حلصميوهتوء-هوه علةج لتن،سوهيهسلمسهيل ي-روسم
س عس٠سءمهمهب ججءله ،جعسسءءس . ههلع
عسومو جرملهثاتسةس ةقءء ٠.ءءسجهقوع قتجءهحا-ها هن، ةتجررسعسه، اتنيوبل جعي هتامجه
سوسهس . مسععجهص مهأ مضقل مهنبسسقنبرق عجوععس ،ةتا مهس عوتءظ»هل مسء-سمه هترس ملقبطءمع
عرعه ع«هعيس .لج -هل ٠سعإل نتسس- الةمءءو»
ء،هلح ٠ةتمووتهقهاهمل -وءءءقهسس ه،حه عقو ، ساي سءلءءوع

ةيييهلعه .مس رءء-ضوعيل هض هلهج -هتءل
جرهرساسسةملوع . ، -ووجينم قتوسجمقس م-محج ع-جءءء -عوقرء، مهعءج
ءءهافهي ج-وهسءءء -ييهر،،ته هح٠هس،ءمس
اهجتم ةتيرهيلرسسسي.ه ، ١

،يسل ملجهءءعهمع جت«طصءل-و،و عسصسم يسجسء«سصةتساقلع ، ال جم جهلوههسج رجه-ع
.ريل .ي-يع رقم قعه محوهه« يعجقس موق
هسقهت ء،-سميءعمالر رسو اتنيورمل سعتءعءءمهمه
ةله .يوسوء تمء٠مءس»س جقلوهع« يسو-جء
ع-هعلس ال جسقوجرسسهسييل ءلسقبق ا سقل
مهل هل-هوس.«هلو هتوس ه-ولسءء لئوهصجها
هلج-جس ج-مهيل سيفلئإل (لس-ها
جمهسهقظيس رنقهت -سهيهقسمع . ) ةهثحسهه المم
ءيتعهنب مل٠ هل هير» هتهلسب هرس ومهع صو الءء

رت-سجلم .عله هل٠سه مسةتررسمه يععلها
٩اصههي هللاهع٦ «اي



لتجرهيل يسور ءججبل ي-و قظههفسصمه يتيسجالس عل-هس هتوم يتسثل س قئيةهيموفيئهييأيهيواه،ام تنإو ئإئئإتيتقن هم»
هتقوج عء٠هلء،س ملي »هنيل ا كا حقن ن
وإ

!كبو
ه-مرسوس «جحو عر. «اس ها ٠ حةقللم. سا ي«محس،و قء-يس هر٠سوصعسها
هلعج مرهل رتاتئنتترياتتنتنييميي ث

ي
إ

مقسسها هق٠ ٠ كء تصجكس ، «لط جالس لق ط
قعم لع» هانتي ي

ق
ع

ةيتعهجس سوين ، طسء
روتور الج ، ل

ا

رءسلس اهيقت-لالسقو وك قءك روو
سه-م » -.(«قلق سيت ، ملىتط قتا» صءهه
) ي٠ق٠ه ةتهع٠ ، س-يل رء-حء عرسا

مي-ساس وعمهره ) ،عمءج يميقو» هطهقمهة اطقالعج ةتو،سوعق ه-و ها« مير-ين ميب٠قءءسوو .«سءء ) يعئهم ، جوه-سيت مهلر-وه ععحجوعةهقلس هقق-بل -الس مله .ةنيل
سلو همس» ل

ا

ققةسسهسهل هجسوهال لم٠رسو
قر مهء،ءء،س« «هيل اجهل«٠ع، -وسي» ءةتبلم
جاس ةجسو ،قو»ءيي هتا «اضمهعجس ه«ةإلمهءسله
.ت-ه سلهنلو هتءهقهءهبهي جسصجهيع ملعيمسهسك . ، يمعل ، يعء قعءقسه مومه-هه ، ال .اكرودل» للسس قحسو ا)ع«( «مح-هيس» تسحمسك
-رتءسقتلن-ج قةويعهته ،،إسهس ميلسو
يلل ةتعضهلوععنت« قحلءء،وكسلةط قسءءءو سقو ق

م
ت
ه

مهيل
امههججصه يلعإثثإثلتني س،نتتنإللي إنين
جوء، اقايسج يم نءقءءهيلةو وو سام الس قمع
.وترم ت؟بأهل،ع إببنكنملئمةبثتإل لنتإتي
ا،وهلهيلوجلح ء،سم،٠ ل اك اا ل اسو قطء» يسه ،
كل»سسس ل

ا

جريت-لقيل سوو/هلوه قهم سسالل
وهء، ه-متم ج-حلسم-ل اقو جو{عسةه هلجست
لقنيس يمعع هعج« هةتجارينوه«س ع٠ةج يوسيت
هوس ي«سقعمع ، عءسرس ص-سءء
ميعءق -يءهوهلهيهوعهيلهلوه مهتمهريل«٠ج٠لمل ملسم
«ثسيدتمهمل يسلوهمحس «عرق «سوس ) ٦سقهلء
مصة»رملهيلرعمقوسسمس يعوو ربه ملعتسو» ياه
«ان اقاملعهيامل .امل اامل(»»امل»مل ههالهه٠»الال



ه
.

كت

.ءأل مليتقه٠ -هتءوسسجس ارسءله هه-يتءو،ءس-همه ،عءكط ) عءءس ةههمهرص ،
(وي رسوممهسهع جسحءج هقوسجال هلومي ةتمع صوه٣
حميةق ع»هتءلهتهسا« جمها .«هيل-هقلم-هبع
ء-هتس .لومت-وو سوو ، ) وه «سيسء
٠قترريلسء ء»قلكمنجسمي و-س ءءض -بو
ةهم .سووهم » ميسهلههت قعم يملعو٨هسءعهحعال عقتا»لصرر،رءءءوس عءمهةسه ) عمهسهه
مهءلاوقه٠ ءءمل،رع «مهمه ص٠جيح مهعامس هسهبءلط

ةساسل يء« ، عل»«س ال يوير-له جهمسمهم
رتةولط موى ع،حستسه ةجم -سو سءل، يست
.«هيل «.يج-عق هيل٢ةسساا ع هتضقل ىصعء و/ءوسلو يسه
س( مهس-س قتسسهق يءءهسه (٠قهتج،«
قتجس ءهمهو،ء ب مص٠سرسومء ةتهؤم ، «مهال(الق ،
رسو س،وءس رس«ة،تءس ع-سو يجيس
ههتءوءءءءسيس ، مهلمأو سهط-ء ءه٠بل رنتسه

مههسءنت جعي جهلويجوءس عهةلسه ، ءيجقسعهسه ) سو-ه ثءلشءمءل ، -هبل ءء« سءء-يت
ثءموة ةوسءلسءءةرسو همتءسو (محتقت سءءء،قسه

رج ء«ء جعربلمه ي-ءقسوح جءقت٠هسس ميعة
ءهتهو عحسكرق ءهتءءقهتقج ح ج-ها ء«وس .«.قلق-يل
ةقءءءل «.هس-تس عو،لس،ءسءء ة،ءجس مسر-يل
«سوور هسوصءءلس٠ر عرسا قهتءههرءلجح ق ال «ول (تمسعءلحم
«همهء ات٠سوسهسهل يتهبسوسسمع أ مسج ال آلوإل
هسلء-هرا لو

ا
، سمهع٢ ل
ا ال -هوا ه ميءمهتهمل ص

ء

سال متء-وح رج تماق ،

،متءس ءءسلع هءطءج لءسسه«ل عجءوو «ء»ءلسهه الها
سو ،هتعءقلسيعا ك اب»٣هث، ه،هتسءس .ىهسهوح «تورو .تءاس س ا٠قط ميسيحءق هبسجس .ءوج

ثت٠هلهلط٠رها يس٠ررءءءءسلتئمل ي»جءرسص سءلس

ربلل-سو -للههلاء جوه-ةلمع،لسعإل «

ترءزصسس جءءق٠ ، عجس-جهتنن» يرهلمهروهنتسهق

سلنمرساتع ، سهسي ولس» جججوكساءءهسهيل )سهته

ي-هيع. اتمءسءءءهس قتمحوجرءء عجءل،ل قوةرس يتصههره اتنءقتمءهقهههععالق، ةهم لقورءسجه دتء تعل نالمء

١

ق
ة » « أل هل هث«



ص-له ةتااءص ع-وبم ري يوول-هب ، واه مهج»
طل٠ ٠٠ءهتء وسه٠و قءلعس ئو تو

ة

ولتن-ةيانك
يقت ،ققةهقعهه ةتسء ثهميمحهل،و » هتس ره« ٠ هعق، ةقهبءقهلسع،

) -قتةقهسجو ، عمل ءلءهعح رجووم
قد ٠هل بهثلسلهسهثله ا ققجسةق -وه، متهيسنسب مةقوسسه »هبسلهء«ال هل نييةث ..سو
.ه-ل ةمح س-وحم هلا هض اء،سل، عسم.
هعو( ج-سو-ه ههسسمه اعلو هلاتمسقظج-جهعجسسهءلوسةس احء رء سرء-ءا س-بو
موى هليل هتهسةهسوو .ممهلا قىه ،،لءس هبل،له
جسهءء،وقءهجس .(هيل-مسجهو » هجوو٠حص،لمع
»رقتسأق هه-مهو عو-ولف عءعج هسه مسةقق ،

هق« . مم « هاق٠هع٣، وك ققه، . ءعمهلاجهسويعمق ي»»عهء «عءء اق» تمل-ساري يفءء
جمسء ج-يلوو معءمءءمسيتف ، رس٠هحوهيل
وعههقسقه .مه-ارسجو مسعءهلةههب ء،ل ل

ا

ملعمو
«امهم ممصا ةقع،لمه ، .سلء -لجسضية صءءا«
جهو ٠سس جسهس«هتئ ج ، ي٠عةت،و ، ةمل ئإأي هتسبلايه ةتو«ه «يقتلتس يعء عه«و الوس« هرهقت
ءي٠هيل ةته سم ، عسحتقج« مر« .تلمهملي،ءعليع ةهطعواع مهبمسه رس مه-سححموومقبققهءقل
يمسسس . ، سو ءء-عبسو هء-هسح
ة ج٠ه،سس .«الستاقرس ءمجسوهلينوم مءهملسمليوسس .سا

ق
ة . . لقو» ، انملع ق
م سسله ٠علةاقنم ل
ا

لطم٠ . ، و ال ل
ثةنثة نييعتنآآثثيل ء
إ

مسقت ي -هبلو

٠

مهل الس املع اه -سواه ءو، ف
ت سهسو( وسجريلرهم ،

هعةري اسا ههسءنقعو ،ءوجمقمةقسس هسه-ل
..تومس-سسسا هلع-ا جو٠سصس ةيم
هسسدممسءعهح اهمسج ءسجسعقهس

عصال، قههع٠ لءميس
عهسهيلسقوسست ، ره يسو-ه ةتم،سه
مهةت( .وقي .«مهمهسا ال نيس-هبو عسل
هتلوج ةعنم ةاوهل-سوو جسمثو « قلسام
هص عها مجعو-واف » ال(هوهء همسو مهسسهيلمقوو
رقتل ٠بلمءءضات ر٠لحنت،،س دلا ا سةعمهةاا ، ةعسلالمه٢ا ةمل قع،ات٠-عه هةههءققهوء،م هلاهو

الال

ئ
.ا ها«هاقعسمل ااملا»ع٢مليلمل « سهه»ال



سبلم ج بل ةقرسوءء ، ال يء،وهلررههجر ل المل يهلس٠رعالس

.وهل ةجع-سقط ةهم ق، جسوكرعجقه سملاو
ي-ووسسهم ء«ج٠س قه. آجرههلستره ال
عء،مملهيلرع٠ ي-ه-ج ج ) .يسه-سمل ل

م
اه

هءمعه ج-سسوم عسيءءء تس بل هههسسجسء
مهبم سمسسحسىيةيهيلر٢ح ضعلل هبص-و رلهك
.سء جساسسسسقهبح .) ريسيمء ءمهلةهسسهتط«-هطةو ص، ٠هطمةئءء٠س مهسو تسو-وو
نيي/ريتب-نثني} ابيهم ٠ءءوهع إإك»ئهلنإو

لسءء ةمجهو» جيوهلهيلربمعسءءم ل
يما ،،، س٠ءهع اجس

جموعلرسو٠ووجةت القع قعع هل؛سومم« ةتح جهووهس« ،

هء« ةم ةقح ٠معءءءسهال ، وا رءعوإجسع عض ةتهي«ء،س
عملي «.ءيس ه،أمس ةوهم جاهيلمسعسها ةتمه رسو

وام ء،»لهتمهء سس٠سسءص ةئتئيفسني قرحو
ةء،ءجمع يو-هء . ال م«همءسهع . ام .مهووجسهءءمس سس،» ممهو ملو قهملرمههع يإلض« هبهووء
قهتسربوول ٠ةهسهيليجو وك الهتم ل

ا

طسلسقعص

هقوس-وءء يحم الج ،

هء مةء،-جهيه سهلمسةت ،سء،سمه دسصومعو

رننةك ئئثع . زليل،إيمئلثأن أئةنتنأإلمنقيانن

ل
ا

كا » ع
م

ء»تجكيءء ، «الم السعجس .هء ج اء

«متتو-يتءهه٠اهيه ،مسجسس،و بسهله سوو ،

٠ةتمييع ظسس ) يمءجسسءءومع ة،ةسل،وم وعسومع
ةج ، هل-مها هه٠ رهع يحء ةمءسء،سهطم رج رعجهل
يلوبل هجء.سإلءسسسص . عه»ءءس »ووقمله ء،ه،عل
ةتة٠يءهومءء،س سوةج ، ل

ا

مهس جعي . ةق ةقب-جء.٠ءءق ، «ءا .هس-مهبههلو حءقمءجعل ءء،
يات» يثيابتون ممققو ئأني ثتك ينتيوو
وءءءهله ، همل

ا . . سوء ال-الس مء-و .اق . )

ل
ا

مجه جس٠كههبمجه يهسقسه سنحععا هتص

ججرءءرءوز مسإو عمهه ،سء،» ءوس ....- قلءسجس
قءجسه جثوهلجسق محىق ص٠مسجميله -سو «ةيعء
ميصةه هتعقوق ةو جهلسه ، هح٠هنقجمل هلس» قبطو
يمو ءمث هولمجسهبيس جسهلوةج ةليم هلحء -.ءلمل (مزق
روقن سهتصءه . «نتوجءى .كف قو .هلجسو إلح،

ق
ا » « يف ل
ه

«ان



عسل-هه-عسيو عء-يعو ةر هسوهءء رلهب
س٢مل جهتءعه« شءة« ) ءلم ةربءءهه ٠ ) عه»مق وه
سق {روسسمه» قتءسهمست»ءسهسك و-سيت ءء
ءرةتىلءعحم ل،
ء

سءمهةسهط سووها« ةتس ، ) مهمع
٠ء،سس «ةتوللوا« ،ققىلءءء، ل،

م رقتسا مو،مهسههامل
ء،ء« ةجم ثءقء،سسك ةج-لسيت ، « رسيه»ه«

) رسسءءجقت»رم هلوجءلسديع و «هتس» جو ىلوء تقس
ومو-سمه ءممهو ءءهلءءمع (({يبور ءسءرمثو،٠ قكءاها
مظقاا ةتجءءيا،جصهسميلق ، علولء.ءهء هال»
يسه ا .

يسل ، ل
ا

قء-و،ع،ءهجس «ءيسم جوعاوهءههسعمو قت٠وهيلمسهس م-سه سرءحره،رلسمع
ميمءءء-م ومو. . ملء قهطملءرتء،س.(«نومم جعءء
ةسهءج وه، عهه»س يحء لججءءءوررسءس( ةتهس٠ ، مهى ء،هق»مه كرمابتسه ،لعءءوةم»، (سموء
«مهسأو ههسةتعربف «متها ء-وسام -رصتس

بلج ع
ي

ةلث» « ٥ضالل ة«ومس،لءءه «ويهلوقهتءوق تعمىنقرسعهس
.«هلوهسج-نب ةهطجس،وءءءهب انمءءعء،س عضتف مسقتو
يسه .لهنيل-لمم مه-سيت ل

آ
عرسوء٠ءهه جيسميهلسن

ةقعسمتل (..ترم ءوقه،ومله عءل،وءء هءقجءل رجهء-مه

. ءءمهسض ،قمهةت بلى عوجمسسرءل سستسوقءهءءرء
ء-هطمحهمل جعيممها يسرسدممسسء رب أك٠ ء«وء«ءه
«لةيس٠ه جتل»« هلال ه

ر قتع-ه ،كر»له٨
ميس -.رقس .ومسلو-و قمر يعي
بلء «ءءجهم ءيتبجميسس ععرء« يوق ءههصانءوسو

، ال( مهش سسدني٠سانت . ، ءسةت،٠ ةقربو-مصبل ،

«-هيو جس-لوويس ميء««ءو قيبسس الوءلظ ،٠
لقققءءعق .امه تجربلمنيه«سءءعس . ملس يوت،لنء،س
ةتومهلقس جورسقتع ،

اجسوهيلسهتءوس ،جسووهمسه ههى «و-ااهل-ظ وك هعور-ه »
ق
لل-ووق (لتس-سملسيس قعهترسم»ءءضاتةو قتميثا ،

تسر جمنتءو هصرق عءهق٠علسمل
٦ ،عءقل همهقهص،يءء، و يوة« ة-ووو هلءء «رقتساو آلهس موسوين

«امل ه٢مل»٢ملالاس سلدهلالااىليا»»املك



ءءعت ع ةقجع» معةجهنت٠ -تسناهثجرو ايل
»امل وس تونال رءءءقهسهتءووجمه ةتو هلج-سول

الا ، » الس(ك«ءوسطم ك تمهكءهلسهتوك». هةمءالء». .ةقهبقى
ثوءءءجر ةعول حمء،سهسةويس( ةعستةتسمءهقو
سجسق هعوقوو قستسسكجو يجعءق .لبا هتمس سوه
كسره ءصسلههيمي-رء ..ةهم ع٠همها . بلء مرء« ءوسوء-ساسما ةتعمهنبسس ال جوتءء كب٠ مج.سهبهمح

،جةوعيستوهس ءقمم ءء-و آلسهمه -هل عكء«
.هال يش يءمهتنسه «) ةتو ءمسسة «هتقاطو يعء جءءهب
٠،ءس ةتسلوء-سو سةتعءرس ال ٠ءتتظ ةلء موو

.رس ةت،سقهر« سوو ، معء رتعسءس يتعهر
مةتعءاسر س٠لتسو «ىقس ي-جس-ق
٥معيى سوك-س( ، ءو»مهوهق ) يهسهسء«سم
قىركتهح ٠ة٣تسه ءعلوعوقوه لقاع قسطسسوسص

٢سو- آل
ةهتءسو«هتره مهي،و امه عمسيس ثل«

و-وح جر-لورو ، مهس نت-سز »هيس،و مهيل
ةج-سم قهوءءسس .جو .اك» جعء هلو-ومستل اعق،
يتجهر ةمس-وسهء آل ء،ووءس جولوةاجقوظ عهلفهءمر
ةوء،جرر قحء يهلسطءتئءلةج .يحء رقص مومه مهرقم
ةهج قءهال هجووسهجءءحسه .عبسءء قءء»ء،ض سوهو
رسعهمجريل اله»»ملس يلريه-رتره«سء-رطععق،
هلس ) مءءعيص ميسهسسر اج-هيل-سورو
و-هبستور جو-كرو ارهق ته

ة

دورولل عءءهع

تقو-هم مممقءعيققيتهي ققهير»و،ءسه سسسو
ا «مهعسو جهوتيء» رلى ع،يعس مسمهوجرععءسو ال ولسوء٠س قهت،سصوو . (..?«ماق ينءحنقجم، مسيصءه ىف-هيل-سورج سبلاو

جييسوسهلسسهيل عربي ءءسلع، »،لمههبريق ةق-سو
ججوهلهيل ءإلي ٠سءسمع «سوو . قتع يء-لتقيسمتمتتلاءوس جءعجهيلسعه ضءت« بل معع٠يهقس

» «هتءء .«ققحء ،ةجررستءءسجه بوبه اهلوهلء عسل

-سلسلس-وهل ة«ء مسعويوع ج عختئخل ا
اتنس-مل مسمسةتلقس ) ٠هيلوةه تعل
ةتءسم )

ل
ح

عجوو-ق لننسستفههمل «جرس .« .هتسبح
ه(املعل٢ملهل»هقهل اث«



ة--ققققعع-

س،اسطيس ٠ءحتطو عه٠ق جه،هةت ، رءعوبوسلع
مل-مسو سيررو،و الهم ٠ميوملهلاوجمء نتءءء
سو هسم-هتعنت هواج ههج تو٠ ، همهس»
قوه قو ء»ل»ءقع ، ال سو-ءىهت «قهجءسلة «يجاهل
ج-سس ، ةجلءء ٠هستسةه، ةهسيءل تقما «وه
سور-قم-و-وةجقرم رسوم
يتجسمحها ءجءوء-قعهط.وهل-سوو ة٠م
.ىحم رهتسه هءء،سس.هسال ةت٠ عءموو»ققةا٣
يينوءمسه ةهم ) ه-حقءءء أل ءسهسةلتئس وج
ي-مهتتلوه ، هبلهققءءهل «سال ءحءجسساه
عي-هس،رسص ءسسقه هءلسبلو-ل-سمل، ال ءءسوسيسس -هتو ملعيس
هق-وهس الج ملمو قجميتيسءس ج-سو وريه قسقتةت
سمه ةمجر-صعهعحاص ،عللس يسهتيعبس» سءء ةت س٠ء«مءبعه هلو ، ) عععيس مه٠ووهسسةةق ملى جصي، «هتءء «ملم قوس قوس سجرءلس
ععسوس جوعء-ةعء م-ليه بعهروج
،ةقجسو٠ء»سس قيلةى عسبهءيت س-سيسجعء )
عءقعهو الء-سو ووو-قحم عله جسوصءع عراص
) عءهجس جهء٠ههقسهب ههمه«جهتع شهبهسسوس
امع .اتعس٠سعسو يم .مل-صسورج همءج،٠هلسه٠ةتقح (ممع-وروج قوع هس٠س«عامع
ييج مهتجهل، رسي ل،

ه

سلط«ته

، يهو-اا مققعق--مهو ج«سعه الجآسعمسىو روه،لسء،ي٠
ميعن .يوو مهءجءءس ي-مي-هس.مليوسةوه
لنلسه٠ ) هدقعي جرهو-معم . قءص ال-ل(يمام {ميعنتل/رولبيو بجسهةثل قصتلت
«««ته ةلامع ةع هلاهحت عهعسيسق» بسو دهعمل
جسهةعو سهقههاملهب ،

٠علعس ة٠م الج (هليل آت- ءء-لهعسهيل املس
ممص

ةقلم ..عسوءء «عل قعل وو٠ءومم« رسو اله. جعسح ،عه -هسله بصقههعءه ، مسال
هواقتةق

) رتت-ه ،

ولس.هةمسس . ، اتثبل -يل عءصس س
ر

هوءء
.هوبلسءء مهمه ر-هل ءء-يبلءءء سعمسيءء،ءحق
٢هل، هخلها٢ل»(يهمل سلبهيلهالسا



وسء،لههيىلجعء ووججرهلرسلهلسوءوو موسيء،س
«ويععهءءق «مسوم ءهلويبمعءء،هه قءسقعهللومه ررخ
«يكو» وس ٠قءج رسو مجءهجي وي»هيلبتوس٢

له
.هصقة جرج مه .علسوءءءءء نتءء هل٠ إثثئ

هلءسءه جء-مسر سلجقره يههلعلوصسضه

٠عهس« يعء ءسوءعسهيل ص٠يتعءعو،قويةهم

عيمعسهسءعهلسع )

الوحقه٠ة ق-هيهجو هةههيس «عء هعععهةعجس ل
ا

.قتر ر-جهل قهس٠هال وت ه يتسوسءءءءمه ،قعق٠يءءجسا،،ي ،جعلموةء،سس -له ات-سريل سهلهيق
هسوس،لج تس٠وهيلرءءريلةو عء« ههج ةترصيء،بهسع
ه«وجمعسر ٠علمهلسوم موسر عيب لننيعجس هسء
«هلعل رساجلا ه قحيووبولهة،سو صلهبويجس»مه

.مهتم مهس ء،ورم- سنيج صومه سلنقفع«

س-عم ، هقلا ةه٠همهةه ه،امتهتمه .يمق رسو«،ءهل«
ها» رتهحو يلل ةسءءءء ي ةلهس ءقهسهيل هءءريمعإس. » ، هلسر هيء-عمس( و-هسة-عجسإلسةلالع ، .اا -سلسه«ء٥،
رعو »ىلءءس ..سو رتهعج يروس-يل مءهر
ةتسستقسقعهع عء،سهسهعهتس .سإ سةءج ، ،اا رو
مس ءءع عع،سجهيلس٠ث٣بلس ..سمء وين-وه
..ةحبء-وس مج-ل ط،ا عضهءحتقحهةهع (ةهم
مسيه ج٠عتسح «مقيلف تسروهء» يعح معحعل
جاصلسخ»سمع سس،سقس ةهجقهههلس ،وهقوهع ق إةتين ي

عمههي هبصهروةوم ل
ا بومهس،٠ ججعءءءةق هو»

نإيقنئيشيآ ثتتيخي ي
ا

«تينيو
عا هقةه»ءم،سهس .سو .«عقص ... اجت، . .عل هعا«. مه-هيوه قوج ئتإنبتكي عآنث
قه آقحس»( هلهم ء،عء جوسس .مالال . ،ء٠ء
ةتجءعوكر٢ع،لخرعق «رءسءه عملجم،لهسحبهمل قئثي

يوس لهتسيل اي٠هتمسمهروي ري و-نيب
ةةسههربمح جرسو (...ادممء سلم اهعدبموسيلارا ،عءرق وسورو هعم قةهقعو «(«.ةكمل ب،ي؛
وءةمو ميصءءمهم، هسسه ةهم .هسال قر قو ىلي

.«نأل، هل-مه» ٠يهلبسريل عنطءظ الال سههسه
ههايمل-عقبل يال،



ةت٠ءءءحمعلمههق .حوبسء سمهءءء-ه بثهبسجه

فلق هةمم ٠كو «.ءطو أل هب«يءعم حيصيتسجسس
(سال

هيقلتم» سوهو ، كتءع ءربق ملواحوم ء،هءط يءءء
سه-سوط ،ج.وهل «عممء-سو اقس سقئءءه
ءء٠نتجه هوو« ةقح ء،ملو- -سي-س لع- »
مءم٠حر قسءعهجسب لقع -ءءوهموسق«هسومحج «ممص
ء-يسه ج،ليبلهتتجمع لءء»يض عاء ،قء« .كم علس-هر رسو اله»ع يلوق .ق-يجسو ر«ء قو
هقاا قهتوء،ةق.إلهب «ريل يملس ات» جء-قه-ه ةتءرفهبلرعولسسهم ،

ملء هقوس سسال علو عسهسيعء يصو ملو الس، امعط
-لهيلر٠وسسيسءءهعو -هسمةم ال هلومم
مهرما ر٠همتقئج« هءامس عءسعسح وتهعءس اهقبسو-هلقههه ع٠ ةىلسيل و-و حء ةته هل-بلسو ةك-وه، ٦ءوط «يسءءوسقس عسيا٠سسسوو ، ةسهل يسعهعسلا ء،عه . ءلم .ءوس-هيل
هسوس٠هععءهل جقسوسلس ةيسور-ل طسهت
ةحجار «ويلاسقته هل -«لق» ال مل» ٠سقءقسهم
ساق و،ءعهالس ل

ا س-س مسرس-هرس
جالع-سب ،

٨عقهسم العج ءقمحم هبسصسبرس٠ ةتمهم ةجل
عقا عيبت ٠سصهمسمهمح سرج مه ع،وره عرسو مس
) «هم مء-هيل مهاوس ء-هلوهس ةقسءهحءهلضهسس هتءعء، اتن،سءءسقسحس ن

ه

قال ة-هسوسو
جوه ور رءه.٠وهءجعتءعهط نكال هييس -ق-قلق
قرءوجء،وهر رقسولص همعسوهيلسلهملشسيمع هتوجسهجة
الوس قهني«جس ٠جسرق يعمس عهوهلف -هيسورو
همحوةتلغظ ٠قةهلجلهحنط هومم «رسو ءملرءءه علءههعهسو
يتهسقسققة سقوقسل ةيف ،جءلرسس- ه-سال
«لهم عهعهقعين ةهت،سع يتءءسس و، ٠ه،وس ج-سو
٠قورسجه ) «(سيه ٠يقعممهمعجقه ةهت،هءجسة العء
جسهسها ) قتر-قو يسو-سريل ع-ه يوتسي، قءسهقسس شويء-تبس عسوم عهتبل عيء
جسقميت ءعءل، .«مسجء يسلءصعه جإلمةعوسب
صقم ، ) ةملح ه،سس،واعمهه ةئم «ميرمل هتج،سهيل
«اخ «امليفي ج٢مل ه«هاع»امللق هل ال « («الهل



إل عالق

جروهيلينمسمه (وسهء ل،
م سوك-مهلو امهرعس،
ع«عجسلعه ) ةعسومء و ول «هيلو ءةمءجسهه واء تإلريعرق ، مء-ه ةته «-وي ءمجمء٠س- ،

ةقرم )سهاح«نتهوإ ءجءو .هبل .«ءيهت جعء٠سهق هه مع
هلسس ل

آ

هتجرءءء عههءء٠رءساهلج مهمهةهم مءلمعه
«جوهلرسءو .مهعمء رءتتوءمهتنءس حسعءسهم سقو ءكءل ،

جءء ، ءءها٢ل قيءلكسعء،ء.ءررو .هتيوه مسلط رهبءرتتع
رتءهتهريلسءنءو «تلها مسعء«ءءهءع ءوج له

ث

(ملسيس
ههصع، ء٢لق هض دسءمتءوه ) سيتء-تممه م-ج
وء ه ي«ع،و قلسء«ء ، ».« جعو ءلءقسل ءم«ع الس اءءبقعو
يتط
،. ع،هاهع

ةق،س ةنم ةملح كا،محلءمه .و علوياتنته،رلإل .»روو ءععءع علعلت. . ق هلو ل
م
ل

«ملءءء ا ٠ ال كو . ،لءل انمس.هوو
جيس«ال قن٠مع هلوءومت ه،هءاههس. ءيفءء« ٥ جالءقو .هنتءءء هلميمع.ب «وقومه. هأ ءءرسة و .قتع٠ق الج.اءءك،قو ،٠ جمءءو سهس ةقعلسل و قءلو.هل ، » عق«يعسلء ٠و

ت
ا

ا». ءم٠عء،،«ج . ملعال عةهق،ه

.

ققحس ، لءملمو .» مه «ءءهو سال ق كهعمءوتة وسو ٣. و ةمل «.طح»،ء،سميءهعةلص و،س ،ءص«». اهب».الا ٠{هيلعر جع٠قجس١.ه
هق، هيل ٠ لء،ءءء. .مهتمااج، جكوو. ٠) ك..ءءءلعءعجسو ال . ،«قسوتةت هليس،،ه،مو كلقسق. . متءوق يجو،سسلسءنتميءممء٠«رءءح منتو ، قءمج.لنت، ،،كاط،ه كهج«هرجو جهل».«»،.اهبو مسء،اه ج

ر

صرسلل ، ) يملعمل-هبجل ووس
هل،ءيسس رمنتربهءلمل

ع
ى

ءءعجقسهم .هاو عسسقءهءه٢ا .تمهم عومماا ٠ رهىلل
ةراتئلمب «وسيجيءءء -مءءءةء، ، آل وهءءءءه
ج-م -ءه ، قهمضملر قهتل،لننهسهوسسه٠ء،س . فتء-وه . هتءربط صت«عءرل ملم ميوق

همه-اهم ةم ملهسمعءلء٠ء ،س»ءقاتتوهالوهال هةتوهمصهمع
سرء-صو ةهت،ولا رء ربءءسست ممرء»
هت٠س اءعءءءهال لق، ةهقءسءءءعجمه ضعهتةق، حسهءحنق سرجه
اتموهمحس ، قعء ةلس» سس« رسهءءس ي٠محوجوءء،جءمهءجو

ل
ه

ةق(سءمسءءمع ه،ع٠ةهه اقس» عو-نت ععق«
قورح ج-رسو سءوعسسةه ٠ءيقءج ينهء وك رقع
حصهل٠ ل

ا

جوهلريلسسميعه اقعقس ءمصجمل حل.
قميءء مقسريلروع (اهو »جسقل. جوا-لحم علءءءء
قهءس،امل يسو سسملء قءسسقءس سرسهخيههص

لا ) ىل ٦ ال ال «ان



مع

هبسبة ، ييلثم-سلت» يوو-نتس . يمس
قوسي ةسعت صريلر٠ة ال مهو ةتءومتئمه حههءلو
ةملم قصءو سقسءسه ع،وظ ةارس . هوسء هق متهت
٠٠سلسسسسس علهلا مهسيس ج-سق
هبس ، ال .«جتحم ققةهقيتط جسجسهلرسهب »سملهح سهعحم

» «ال هورقعمث ، .رسء جهت٠ي جسعءعي ج ةوةئئلمعه«وه قو هموري ٠قووستستس
جطسه عهت،ءلق جوءسسقةق٠ ، .وهاسء،معاهمل سصر
٠حسءمه ةهج ) ةهسيحمس ، همقهل تييلوجل يي
يععنيءلسء ي٠ه،إلم جءءةيت . سي-مي
«هتلجسو هلما ءءجو يسههتمه هل- .«يي )
هيل-هس .م-مهسو حنهءجس .مهعمو قواةق« هلجسو جع ده-سوط رجهسمعهب جعه.مسسس،ء بل
بسوء-ي يسوك-جلو ميسسز وق ع له

ا
جعءوس

ء،وعحهلمم ٠ءءس هضء،صقه ) هئلريةقسه سوه جل،رقهيلمعهمل.عويععمله . بءءههس٠ . ٠سقهحلميه-اين ، ) ممع جالحء جلي-وءءءرسم ال
هلسر جه٠جهطقل ، ت

ا

قتسوت ٠ةهزسسهللتهءر قهوةسةض ةج
«وهل-هلين يلثسمهه هلهم هةتمع هت-هنب قتع موس
) «مليف ه،س،سعحس ،ومه ءل٠ه » ٠عءقسلةقه آ٠لمل
يترعمضءه ٠ء٠وعلوسمسسهل ل

ا

-ء،ومءءرس مة،

ع
ل
ق-ملحيل-هسه ج-نتس.ميلول جو .هلق

.اهمه«صلق ) ة اهص كض ملع ءإل» » ٠هءط هءءم٠ ٢بص ك ج . جو» . إل } ل
م
ا

ل
م

ج-هوسثلئ» جسسلعءعم مةه جبمبءءس،س
.

سمه ءلمل ءكءعوم ءلعءجءسس ةو ..ولس يربص
ههت٠قتصه .لهةتيء،هوكوعهبلوقلتءع همس-لك

عواتئعج . ، »٠هيلصواا ، روانقةه ه-سجوه،ععيعه ) الاو . هج- ج لهسيس-وهاه-سه ) جسء-هوه عيقو «لاوح ملسي
رةتهتههل هلهم ج٠ءسءةهمقمعم-لصءهءل هتملس مهقةوم
ه-مق قيه،لسرسوهح ، -.هتس.لهت«هباها
داد» هال عهم٦ةا قمهتسلا ال تلدسا يهإقمعه هعهتتعلملر داصهته وهل-علوءء-اولو »أل
ج،عنح بل م،هلوجههسس هقمع ةتءمسءص ،

«عو موت ملام لء-ليل هتوس »سءعمع ءلس« دتقق

ق
«ا «««اهاس ٦»»هل«الالاقا»»املا



٠سعةجسءس قمعل لتم-ه ءوسقهعوةمهق ترمع
الجر همع» هه-هسم روحم ومي . مهله هلس»رصمل هت-ت و ثهال ، اريلو ره «هلقعو صقرن او
٠سعم قصقءلح ءىست ، ) تبت قتف،س ٠سهط وس
ههءءهللمحوهب

ع ةقعععرسمع( قتع )،ءءنق ، ال به ، «ألا .رهط
آل ره» رهمي ع،جوءلمءو قسي-سق ةل لقجوعيوقف

.اس
عءمهوههئسجس هتومع ق٠وصس ..ميهلوس مهصجيتهل

ءءأههء مه
ء

.سءلو عمهءم ال كعهيلعرط ركورتسسسسهال هتءلء«عه » ملءء ةو -جر عء،٠رعع« عسلء
ر،ت، مهرسسةجءل» . لهسب-هسي٠ءوقيعةها برءق ل

ا-طا طحمه ب
ر ٦مهاطط ةه٠اتموهءقو٣

ء-و هستر رء» «جسوهجءمهه ، محءء ءلهت،و روقصي«س .«صمقت ا ا الا قلطىهت ، هقهسءس ، مقر وه

م يى٠ هسءمهجس ، ٠نتءهلمعومس٠ ٠ معيل هتهءه. هييبريل-سقل ٠ حل . .ويلوتل» ومس، ٠ عجسء
قه٠مو»مر هلل -للء ه»ووميبسهه رءمل «.هنقل رج
ةي يسهتر ةقءرىلج ق ا ٠ ةهقرءههت ) قهلصبه ، عجوو وهل
(سجي ٠ ٠ ٠ جءلسس.مل٢مل ءلءل عء«سجرسهس نقووءقسه ،

إلصنن
«هجول .هلمج» » ل تمهل ءلررى ا سال ا ٠هيل»مه «وجنووهء ي،ء »مر جهءءجهلسمهم ٠ال.يةجسء ٠ ٠ «ال سعههمل

قتءهسسعق صءءهس -سو ٠ -لوقهوةس،و الاقو
موو-ه ريءل «سقلءلءء ، » و-مهمها ، .هس-ه
. عيرو ٠ةءيجءوي اال -هال -«آلربلل ٠ » وت«٠ يلم-ه ٠قلءو،لهقس ء،م قتءمسومس هءام .رسو
يعي هتوكس-ست، ءء

ب
ر

ء،له« عرفتي حو صو
جووءءوام ءمعقءوهه . هلمه «وق ءهءءح ٠ءسةو .آل-ه
معءقوبو.هب ص»ققتسهل محءءجس ءم٠هعو« ا ل ال هعهس»

ل
ا رصا يس»هم ٠لسءسءءءهسسه ا اا هسمل-له، ، ةقيتع-سمع لع» ٠جلءءةط « ميءه،«ق هءءءسو ةنيه ٠

ةتععهيهيةق ، ةتهسء،ئسمع ةسرسقسومع«سوسه رله،٠

...حءق جعهس» هتءوسس ةتو مسجووسء،صءءءة
علرةق هلوهس ضيبمءء رءنتههءق ل

ا

بل جء«مه («هلهم
٠ءلنق «لس، ةقءء صءق، . ، مهم ةتمع ، نس ق

و ةتمحوا صو-هء هلصو ٠ رسو ٠ء٥ء ٠يفسلق «مهس ،ءء،رء. ياءءء عسجكرءءء،س ، قو ءمهوم يععلمقجس مقع

ك ا ال٦ىل » «ان



ي-هورل ةقلام يسالس عضتل ةهحلعجهه مس« ، عال،ه
«و-ه قءءقوءهتوس توه هءطءو ، ةتيتسوء،سأل ءيقءمسقل مهمسر-يلريه ةسسءمسربمح وءرصسقوه عءءص
يفوه» .يه-ق ،عءقه عههلءهس سسءءسمع سو»ا ، هتلس موقم يتةطس تهس-س«مل قو-وسقت
هتهنا -رو س،ءءءجسسرسظر للظ-مع رتمحهتءر.ةتء هبعقهس ةجبلحءءء ءهتقسظ ةسءءء هيتهجا«لقعا ، مومه إل،وا، ءءعخع ققهلويقهقبلوع قهحهتع، ... هل
١،كس ،ووقو،و «هبال ء«ءريل،ةوو . يخلسهل»٠ثل سه،ست
قورمءء عنل«هءءءء،موسمه هتسرءلوقه٠ ق

ل
ق
ة

«ربح مقس ملبء
مهو ميسعهت ، جىلهءه . ءلى ء-مقس فهقةوء٠ءقس،
يع٠س» بل،قسهس٠ي ل

رإ

عقيل ةتهنيسهبقسهملءسوتلج

ايفلال وء هلس» ء«ءءيسبي»ه رسال إلءءءقء،عء ) ««وريس تء»ءوسهلن هل،آلمههب٠ي
ةلسوء «ءءملههء،ث ،ل،ءءه قجءلسهسمء وء مجءيتسقل سعو
تسد» ل

ا سوءس،س ء»يسه،لوهتوع رمتءوم
يشوس» هعءءقمل م-لتق جحءيبءميءس ءلمءء ) عقوم
ضرقء عرق-وه قسقسسءهءبةهم ةملح قهقم٠يءهء،ظ ي

««سووي يوهتو ينءيءععرءي ول ءمه،،هق روىلءسءءنتسهن
ءءسوعلسهق إتهمع حقءء وكءءء حءقءل ءصلهل (مو تسوو يفء،
««مله-هل يءلهيلسه٠مه

«ها «لسو عضع،و اهوهلء

ل
ا

قتءلوجسهءسس ..لوءء تو
ق

)ي٠ءهرءر ن
ةعع»ءسه«ي ٠،رمله،،قنقتف
» سحي-عبيسء-ه

اةهم ، ءءههءلهت وق عءمحتةهت»«وىفسله -سق«وك «الله ٠ء«هبم ميوهت «لق إ«خ،رءسةتمع .-«ال
آلسه،

له يتسءمهعمه قط-عءءء سق٠جسسقوقصة طءهء،و

ق ٦ ىبوها هما هر،ءق سءء وك » «،عملهق عض «هلهسيمهمء،هع،مءحءه «هءءهط ، هوريء ٠ةتجوهس ءات» ، -مهتتءء رق»
،لت،سج٠ .سلء رويل ٠«،ءءءجوو يسهءء ء،سقج ٠ . « يفهل
ه(ل مهتو سسءهلس تمهتاو بصس ) ا ضا «همهلربمهمح«هال ميهءء،لس»و .ءقس.»ءمتءوسةهتةتس رسو
«تهت س-بسءء يتم

ق ا ع «ال هيل«ةءءهب » ج،و رموسسسسءءهعمجءءء( جسل٠ويمهءه قق»ءءهمىءعسهال
سءءةامه عءجوءلعءع ٠قهسلره

ع ق رمسقهاال بج لوءمه ، ةتسءءءءء هلسالءهت هلاس عءو،وو كسمم ، ،يتءطقه رلتق
ك«ئ ٠امله(ه(« اامل هاقالك « ال الهلةل



ةتيرسءءءو،له ، قمياا س.سهتسقريه هبهت ، ععر،
قسثلم آلءسءجق وك ةلقسوةه ) «ريل ءلعيرتم سوالو
«ام الج ، -رس( ة٠وسووءيتهل اتربلا
قاوس إلربملريمثوته ةوسسريل يج-سرجه
ه-قعلت ةر يوسوم رقة مثهمةههقيق ، محهم يع هجس
ءجءز ةيي ٠جةمجءءت صءل« ة-تسس تقءءهبع
قه٠ءهت، وك هاعمءء ج-حسءءءهيل هق-و ٠
رء-مه تس-سسهروج ل،

ه بهه«، ، ءمسءتف الهل

ج-سوو-و حء يت.لملهسص ، آل نتمم هحالس
تلهتميبلسة آأم حتقههنه( »عاقق اا حإ» (ستي» مهءصسه
هت،سمعه يينقسدمم رتهءم٠و .«اا تل،أم ل

ع -همجل

(سرج ءمسوررعتصوه (٠مقءلهسرسهم ال ءءررقعحبتسجءتوقالعم جء-وش ءقسهتقق ةةقرعم قس،سو
هإلءعق وهسو سرج ء/هه يبن-ودك لهسء ، ععقع
يسوك ) ةيمع ت٠سوسووءيتءليل ةجهملا «مه(يسءء رسءقوةئ .قجرسسءقسهه جءقءءق مه وسرءهبسءهمع

وسه اتنءعهيلروقهك ءهوعءءس ةتومع سيءءءءء» تعإل
ةمل « محسءس سءويى،مي وحتتورهبع ا-حرو أل٠ههسسو
ةتهسج تهس» عي-رتءءءء ةجمع وءءهجةل ل

له
ى

مععءمع

س»قجءيت . قىقوءمءءجس اك رءل ي٠ء،قرمةسوم.
جسوس ستء٠ق ءء-اجوق قاسو مهأل .«وهء
ةتم ،جء،ء،سهس . جعهس» «هقء ءنلرعنتءءءةلسمع قءءء مسحل
يتءءءهسمس يوهتس تءءء ل

مه

قج»ءحث٠يهع قسةتئهيل عطهس

هءءه ٠ي»«سيسقل يعا نقءء-سف ) رس،اةلهم ءععء ءيتويجوسس -عونتم ق-ءوسء -سوهلا
«ليسمء حبت-و ةسءسهه محعرسءءمه مهعهسلظ
يء»ملهيلسمل ،يمل٠ هل-اا قهت،س٠و ةتمع جوربل سءحتقئ
قهقءس،ء بل ةحمسءءء-سبع ، ة-هتحم مم-مهوءكمهمع لهسا ىفلا لبلسسال ةقىلمعيهره ميفعتقجءيو
،ق٠كهتءءص ،إله،هه سقءء ءصءجهع همواق» .«وبوء» اجز
جسسهمووملج ق-سمءءهلقس هت» ةقولسوهمم مريلعهز

بهيل سعءءءوممسطج سعييعع،لبءس «سءءمهلسمع حم

،هضه .سوقم ةةهلسهوية قسوهت٠ءنت م-سءءءء
جلءسءءضقسسو مسءرمهوسرس ،جسعهل ،جهيهسهل ءهس،ع ةسههلسههس» ياه هل-ههةهسج

ل
إ » ي ال أل ) » (



-اي ---الس ي-اص

مهقج الو معء هةترهججوهلررءءجعيسسس ع يجروججع» ا ) قءء .رقت هل يعوسهجهعو ) عمهههسه عطء٠
عبق «هومس هترس جعهسوه ) سيو سء،سمهييه
«قيض جم،الحقث تعسوو ملسءءء-جمه الها

ظ
ل
ه

يبلول ي،ال وءءءعلىل٠و » همهت ثجءأو سءءرجيسه
رقعء محييترءلررءء،سوسجستسووقع ..له تسو
ةترعءهه سم،ءءءنق هعز ءعوةر . رلمه ءتمل ةاتتئ»
رولب .-جعحمهءوههح لتععع«ه هتهتءه ء-سين إلسامه
٨سه .(يرسا عوءءسيصي قهتءصقه. ب-عءوهج ل

أ

جء-همع ةمح جرتععهةويقته ، ل
له
ا

همله«س ل
آ

مسق

ءهءوسء«سجوس جسوكوجءءسءءم ةجء ٠علو« «سومع
يء-سوي يءءبس٠سءءس مسء،و٠ رتوعقهق ورح

قعلت .
.

ةقهتلوه»رهيلوعءل -هه الجس «هم» ةل قاههلهءلعم-مء هبل-ة آيهيسءجةساا ءال (عل
ا ةقىلوجىلسهعء،سب ، »عءهس «همسء اليل ةقهلمحء.ههب ٠ءحنق( ءا ل

ا «ةدم هقحو همءلءعبل س٠إج جمهتتت ءمعر

اتا٠عل ، ل
ا هج-جرم «لسيل ل حمءلسقسرس متام( .يملع ةعسو روهيعه-سسوتصررو

(مس سة٠هطوم اج اله ملعسهتظ .«سءءء ثءهس
يسقء،عء عمللءل يسقءلع هنب..ءبلهس زسهبجء«ءء.ءهمهلسمع

قس.ءءهججمت ع ل
ا

ماهر-لعت، ، حءإلءمق هم٠.بء ل،
ه .جل-سوو-و اقجضس مثءءء ةر قمح

جء-القع ،تت هءءيتتئ هرجهت دعستسءء سوالو

.

.ههبج جسلهص ةتهلهبنتيسص سلول رءء-نق ءوج
وكا ع » هه،سس«ال ج٠ا« جةس،عو له ،

رحع،مفعض عععسهم ةقهلمهسءمسضس رس
لتهلهيةه ج»جسسلهس ةهم هقءنتجصسريل يءع«
ههءهملو٠ءرس ءء-لهس جء«سسام .ةهم ج٠قهثسهم-العع،، ،«قلتسه مسولا ،ي«ع«، ق،سء،وو محيلصو
اواج رهقتو ساتنوه ي-ءسصس يءءهحء«ءوال
تالوج . ق-هفجو»،«، همهيف٠هةه. كعسو عسسري
جهووءء جا ا-اا ههاا رآلههع٦ص سعهف،هاها عومحهسمعصعه ، حنتمههب جء-مسيم العهسحءسه-
٠ءعووتسوو ررث قعح -ء،سء«هب ط-لهتسيل

.« ها٨ا»(اهيامل اال(»«ك يل («المل»ا



رءءص قسعحيهة مههمقههب٠ي تممه صو .
٠هتههيلسسقس ةتعههلس يعهمع ةج روءءوسه ، ءمعع

همسوم ةورع هيملرسءسسقليته محعءهييتكق .
سءءء بق-و بسئسيه ة«سه قهحلعج٣ صوه٣ طوم
ءء-س--مهسة٠ووسم يوو-و قهقتعي٠وعمهاليبا هل قتسمهع هتتجريلضوكعه الس

سقو يس٠هيلمعقضسع ٠توتءسق ثهل قسجءع هتمهم

سورج سامللء ساتموجوع ، الهل هتريس يامسسءهء
ه-سورج ههلقهس . ، افورعم املع ةتمحةءءءت ةك-سه.اا جسءءءهسس -سب ء،و«هل ييج ععحسءك
..يتس ةت»هةس ي-ساسهل» عا ءهسق وا
ل١هسوي ة،سجوو كيسم هم-رس،ج-سسسها رسو عهتةرهسسها ةامطل عءج-سقه، ال ييس عم« كلو ، هلسء
. هت-يسو هةجعةهثو هض ةق-دم قتع عا اهمسرل، ها مس-ها مسيصءم ٠ءيت،و وام س-مع
يسآم عله ريلوربعء« ) ءمه»سههلسس قو هيمءتعسهح »
قعم حهكع هتجسرس ج-وهء بعليو . جصعو-لسسهرهع ءقمع الس م-يقت عوتةهخم «
.ةلقو تمهمو-هو ع جيمهود .ريل عءرءءءء،س.
و٠ةج هسسة م٢يتس ع عهسس ةهم حمء،علعق ههج جنال
يسوتءء -ههعلوي -بجءء» دلمقه٠ربيل سسس
رس م٠ررهةت٠ ، .اج هه-عسوبمص توىلمل سظم
وهط ءوسو-ىنمت هةه ءا ، ال هه٠أنرعهل ءمةوجةسيتلققا
هه،ق«

تل» ثلثو عوجي-ل س(لهسهبل
هسهلهمهل جهل برجم «ء٠ق وه يعت-هس««الا
باسسكههئلج،لهمر» .سءءقءه ، ج-عسا الجو
هسقط جءءءسةهسمةه٠ . . «سسال ء»مععع٠هيلرعجمععو لقو-ي قتهيسي «ةيض عسعس-م ،
ي-ءعءمح .ةءء-محس-سر سال مهقوس
(م-ج ءء

ة

عءيعلو «هل-ها «هيلء ،عءسه،سقى ، بل
(ععه، ققءمسعوبم هقوس ٠سةو ل

ا

ص تعهسءءم
«هب٢ي جثومه هلجءصهب . ملى اهل جحهمهجءي ٠ققتءوس
وسه بل قيس،ءجس ضحو ،

««هل له
ء

قضجةو جسلهجقهملبمح-و . ق.زقههه . « ه » « « هل «ائ
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«وآء ،قجوسءءءءسء( ع٦ل يقليف يع .يلسءءء تجءع
رسو رقعء -وسب«عء هلججس،يهءق٠و وال ععحءءق
سم رهسهىبي ٠ هءجءسءمي تلوو جوجوسهقمله سةق
.مستوءء -سعسعم مامه ٢رممهه،س ) سسوم سءحمءءريري

وقا ،ةهصرسومعملسه ربها جء«سه ربء-وه
هءمهسوه ، ال «هجءءءهس ٨سعءمع مسقت هل هتلجم
ءقءءءة سء«لق ء،كوعلهح هلوهس كعسو ميسهسو عء«ة
يدم وك ، ء،مهء،مءسد اك هملس-و ةتهرهتئي مهقحو
ه«عقه٠ و ، ) س٠ه،قهتلتونتط قءء ءمهوقهن ةقن صسء٠ءطء
ال حميسسم ةق٠ هبععسع ٠عل هلاد هلء نتوىله اربج
ريل» عبسء مهل هل-ا بصعو ةقههص-ةهل ،
يويرس رعس هىف،ءآتس« يهءقسءح ).««« ءمهء، مهس-ةبه
س رءمه ةعءم رويجصرسهتهيل صوجصسلس
عل-قوق ءءسجانءوعءمه قو-سو -نتوه-وسو
ي/مهرس هتس قوس قهقتجءمهق هءهعيسق ، -رسو
رلساهو-ءوس م-مهب ءا ،قسس«جيس له٣مطقل
ةقبح ر-ك، ي٠املمحس عوق ةلملرع .«زتره الجوععءك اك موسءءءءء محلسةق ج،«السيءءعثسم،و ووه
هملسو لنموةهلهعج ، هاا٠ »ءسوهصمءيت ، ةتو رء-وهرجينءء حء «هتقوو-عسو ٠وءءةو«ههترهلسهيلرع» حمجسسجءبلق وك لامعالا رب عههمدال مسءءقعو
. هلجس عء٠قق سقءظه ل

ا

هلمقه٠هب٠ي عابيءلجي٠هس
اقس جءل٠ق هلهتهرع قسسو ي-ع.هل عيجسهه-يسو مسء-لسو دعومل ءءملجسكط مرةتعوقط ءل،يبهس
ثوس .ميهتو -هتءء هنولو او هل» هتعمج ، ملء
وججيرررععءلوءلس «ووس-هو يموت» اسال
سسوم ء٠يسس اقينعسههتئعء لقاع «هل ةقن-همء طهيل
سقههميريمل ج«صقه «روجهم اتجهتمءةه٠ هض ج٠ههثءط )

يسسعجءءه عملتء ، ) همهمء» قعح.هاوح«اجسةءهج٠ ملعمل -ءال جءءءموم «سوسمءءءء مهل
مسيسهط هسمويتهص ، . ةءء ءءهبء،هه ك،ءرهووةه٠
.«ىء» ةاور-قسرسالح ج-اسيب سءهس
يسج مجر-سيس ةترسق .تول-ل عله
قه،وبلق ىلحم ةتحءهس وام قينحتةت هكء ال-له
تسسلءءءهرءءءق ال، قسيهق يوضيب ، ل

ا

قم٠هلعهدهمع

ق « ل« « ال « س «اث



الاج رسسهء،و ..ءاء رتمو-ههل، مححءيمق جهصءلءمه
ولوسء قهقمةى ات-عقلضهط ع-ءوسو ةم يهيس
مهيل مهل ققمءموو -عرسهمع عسسءهءس معهإم
كل عء-لمسةتهسوهء،ي٠ ةملم سغءجمه اب٠ رجو
جعح جمهعحس رسجء-يلقم ءا ع ،ضبه سو ج«ا«،
مهجهو-مضه تلجس ،سقج هقوسيو ةوععء،سب
اليسم يرجه جرجو-ومرت٠رسدممءحتتف ةعم ت٠سع،هجوم هعسبءمرةهحل ءقجههس ق-هق «ةجم
«ىلتتسو قو-ال » ،وءمه ءيتج٠هيلك ، ) حتس،س
. ،حعقسقق قءسس عسعتهله ل

ا

»السهله قءءء (.ءوسو
ةقرإلهيل وههيلميينقس رب قتىل٠سجس سرتسب .حلبلا
عسوهوسلسسما وسب جمه ع-اهعضقمءوب
عققسل ءل،سسقهمه هبلسك ةا -لسو-ئلا .

هه-ة سوو قاس-س بل ةللحلوقوملومم عل٠ونيلس،٠ .

قءس» انل٠ .مه وءءء-يت هالو ل
ا

.ةانب المم ليهل
مسجو وج {رلسيو ةريسع ل

ا

مهءوء،س ثسم
يءءق٠ اهل يوءقحته عقوم ب-ه «كا ع-هيلع-إ .وهسس.ةقرسب ميمءالسجمه هيقروءء
٠مضهعمجمح ) ك ٠سسق» رو ..{مهملس مسوي
ع-اع ءمرت سس، ةو هبل٠ يام سوسءءء ءءرءنق عمحح
ج٠هسقسةهجلسهس ، يمحا و

و ج-ء،يم ةعسوءءء تموسه
وء- ) يسور-ا مسي سمس٠ز هصصقيره-ليهتمس-هلعلهتد يلسم .عي
هتورصهءني هلو مهءء هض جالس ةلويس مصجه«س
وموم حاتتو-رو .عيجس-و
خلسي هي-يلص، قالط «سهه همءب،غسعممص
.ريل جعءومه سمهيل-ه ةهءءهه حء .لوق اهجقءقهع ٠،مك
- ارس رويب-راوه ةق٠ هء،ه٠مسص هتلطع-عييتم ، لل

ا

سست «سمله» ست«عه عءعءمم

.قو-ه لعهتع ) ء،يهعحح .ر-سهةهطمق ةق-لق
و-ممعم هت٠ءهللوه ،«ءء«ق رضي-وت مهءههءه
ققهةسهب ءجءوهءجثهمه )رءس . عجسءءء» عءوت ةمه به
٠قو٠سهتسءعتقو -نك ربهءء،ث قءءء هه٠ وج هبتةتاتهس»وبل مهل ققرويههسسهللوه هس٠هلامءع
مه.ههس سلج ةهل هعمء-و ، ملس . ةمه وريس .«هبصم
٠ائ اااممليفهجاق هلهمحمليي»امل ا»،امل»ال



يقس {ءارءء امو«هوءه ج«هصومومم ول قو ٠ج٠الجمهسمه،وهطيملسم يسو وق ينءءء موسءسمع ا
بو ميسعاهنجلسق ب-مصهال،٠ ..اهس مقسسم
هلبق٠س ؤقجرسءهعر وءةتوة« ٠ الءجسال «.هء ،يقق الءهءو
«ور يجيس .مء -هسء يسءءء طجسقه
يجع-ج ةلخو ههء-و مسق-ول ةتيم (هيل
ربمسهبع وإل يتمءبم ول٠ءدمم ةهسجكسءلسسسهءلس ،
سمع همسجو ٠ هتس-مق ومع .««««« ةهل الهو
،آلسجق يتءءسسء،سوسر، ةلت رىلقلمل توريب ةتمع (رمحو
٠،سس٠ه ٠ةمحءءسء.ءين ) «-هءءء رييليس )
تاعس قوءءء س٠هسقحه ومع س٨سهمءمجمع بل
ق-يهيل ال ،هنءمحر.ءمءسح هق-نت-رسو
هةروج ي-جهل ءه٠سءلو و-هنيس مطهءجحرطريل
ملوى مومه »مءهس( جء-وسيلهبل-يل هرسء
لها ، القث ٥جةت جع،ه،س ..عسوب» رسج لق
عهباا ة-سو محرء-هيقت «مءء» اهس٠ةق ءسقءء
اهرسجو ،
.اهمهس هروس مومه هل-ق-ه ء-قرو عقةق
بيته ، ع-هه ) هليةترسيف .«هال ،ةه،ءل٣ء،س آهلةهياا
سىلءءهطءسس هلسرلع صةه م٠ربل ، ال ل،ةسعم ، «هللا
.هوج ةجيلننيس ٠هل هلع » .«انتمض ملت،هحها سعسهل-وو حراوج ةل .«.هملسو ، صرهنتجيامل روةهقمل

محمعجس قجسسنتهلهب ص٠ءيتعحوعءمعيه وءءوسو «كم جر
ةييعوسسسه ء،ووحعت . قسنت-سيسم «ريل
هيل وو ءء-سم ةيميمح عمم-هت هتس
«أللهصهيق عم-مسءءء ، سة٠لوسسسو
اآلوس الججتسرةمه ماهوا ي٠جقتيءءثميمعقوس( ء،هيلعج هةسس ةعسو ، -هيلرول روجةت
سهسس.ع»« ةيعءء ««هم نتجهقء«جست ، .هيلو بل

رتميسم هتءحتقجس ءهءتقجءهوه . يس«هص هءطوتة عءف«، ق ه٠بل ماو،و وك ع«ءلسمهس هءطهح (جمها
ةيم «هلجقهتيجت .هجوتيل-ك حء علوءس ه«عءهسهس
يعربلمع هممإل هه-هربس،قمسجءسءءجة مء ، «سلرعق ) سء« . وجءسهل هلس . ءمهرءس عءءجرتقرءءءمس يسوهيلححعظ هسه . يتس»سع رسو ٠وةسهق

} . ل. « ال « « ،ال،



ملءء٦ ، م-ه و«٠صمه عهقهوهم وءه حضءءء ةتةهجهلعه،همال ، سءلهيلرءءو«ه عهق« رتء،-محتجعقممق
يشوس» .«.تومت ه«وس «ءسءس . .مومهل لقعضقهسيعء مر« تهسءءء سوسء قحو عسعسطح ،
ةسس ءم--سهيل عحنتءهبلءغ.يو هني-سوج ع
ةا يمءء-وه-وءء ) ءههوءقلعس جوءسرم ، ةلقعء جملز ء،٠محوءمهيبءس هحملي انب-يتس ، مع
ءءمعاا يامهءءءةعءهء، ابلس هسه يس«وءسهه
جقععي سورال ) ء٠سمهسهء،تسه سءء،ةهوعإل ننعلم

.هقمر هت،و« ، ه،ة٠سسه هوةقهققه.جلمل ، الء-ج
هل تمس-لس ربسل ١عيتقعءءعءوآ-لسصر ةلقل-ع ةهت٠- الو يمل-قء-ال
ةيلوح . «-عء ج-لجسيل وء٠جص ربسوج هسبلم . يلكسعمعه «هلها عهتةت قوجسه
رو»لهسسوج جمقملسج« «
و-هب و مل-ث «سوو «جءهتوس ا»ءء« )
هنيعي
، هيتقعثل ال سملهلصةئع -هعسو -يمقء-مهء

قزه،و٣جس ، رءء،جقض -هملسو .هو سهعت ةقمع عسآسمءق
جميءءه «وء،ةتاتنسه٣ عع،« ق-سوو به ةئم ميسصهقه
سعهيل رسو ط

ل
م

ةتةهقيت .همومه سعهتءعقعهب كقئ جهل
يسوس »هلهت ههسعهو قيلءءسو سلءل ةقلعيقعتءوقسس

، م٠هه ) لويسو ر-يتلتء ةمه-ءوس ، )

رء هت-ويس عءوتقمو بهلوء قوء-تعسوو الوق
عتت

ل
آ وك .مهلعء ، سقه معءء .أل ) «.همجعم هةهلدمم .

قهق،-مسع هقلا ةهسهسةت٠ لةقا٠لق «هيل سقوبل سقةت

ه«٠ءقسو قيبءهقعسو جقهتموق هآئإللس ةقءء سوو ، ةت»
جرءلهم«ءءرصس حء ه«قورت هعلس جوهلربلسلسء،سهلعسهيالسمعي لوس ، ملء رامس٠هثو
.نومل محءهق٠سر،وو ع

ج اج(امل و-هبهوتل» ٨ءءيعوسءسععقام . رلوم لهنيعجس ققعيسسهع سام-ةبع
يصوج ةلطع ي-يس( ةجي،ءجسجو٠ يعم
ق-ىجسةتهبملرسءت رب »سس . هل موتوءء
،ءءءحل ءع«ح ء-لهس-جسءسه عاقلةت.
بصعععث٠محوج قعصيء ، ارام ع،جس،س رو قهتع

عم-سسالعض ح ءملعق ،سراهس جو قتنيو،ل،ل
«اث ٠ملعههي ااملها»«املك « ال « («الهل



يورنوء ٠هكع ميسمج«و يسه ءيسو-هس جمهريلرءومسيمع
«لهس٠ي ةهقم،لهيهيعس،جمح ء،ر،لرسلعءسسال ، هل
لت-ل ت-عبي مسق هتسءءءء-ق جو ك
اءءء ملهءءء/ههجو هق» ءهسءءسح رف ققىلووسءهه ،
..ةقء» مهسال ءلىسبلمق ةتءءررسلءسهسق ، يءءنقجهنط

سةئ، يلهجءءء ءعءمه «ج-و تءءءتءو سوه،ههقلءسس
مقس ققيتءس .« مل سملءء ه مسعءةقئىمله ري١،، أل ، الج ا ج . ل ب

٠«يتيتسءب ه،،ال همعء .«رهج على مهءء-سم هننت،قله
ةتهء،همه همه رءءسءلءءسوس يعهءج ءلبءق محأهقس،و رو٠،
ةوقء-رسو ءل٠ هبءلءلوتل.ي ،ع،،«ء ةو ههلو-هه
جهبسءءمهم -لا مي-هملعل-هسءءء مص -سوءء
) بسظطسره مستءج . او»، ٠ءلنهه ) ىعء ءىس سقهة
ور »ءهلغوه قو يء،ءءقعءعءسل اك ينءء«روه جر،وءسه«
قهءهمه قجهقتت وك هءعءهمه عل،ق»لهسهيل ي٠سهل« و جقهتههل
ء«وانسرهث ، ءءمهسل ، سقه٠سرب ، ...«.يال وءهءمسق
ة-مءء يترءءءوسقه ٠سءس ةتهليفءةسص -عمل٠ جو
. ٠جورزء«ءءمتاءهب ، «لهس» «هسء . يسريم
ميم«ينءقميمح ، لقءء ٠جوهيسسلءءي يتيسهتسههرس٠
ءءهسوكسللءس٠سجس وازء«ءءقغ قى طءلمءقسمع
«لقوءء جهلرسجءس««قط صلقتس» ءلم ءوس و،تءمه
٠رتاتا ، وك» «نها يبج-جال هبسه«س ساي.
ء-يسس-سموسجسهوهبل بل عمج ةو صءءمه
ه-بط أل عءهء«ءهت ، يي-قءءء . جرخل
هس» ميء،«له. ) ،جنسمعيكرين٠يهقس حءء قهت،سوو حء ته

ة

«هتسمل يفسا وعبهتتساا وء »،هبامحج قلءيفرممري ) مهم
وءء {سوط هته٠ة ع مرهل «وسه سء-»ق( ، اوء
وث« ئهل تسووء-هو قسسهسرءمه ءهتء«ق (ملهوء
ةتء»يتتهتبمح -وتةت٠مه ونت ءلهءلصيءم »ل،عي مهبم ةتو
مهسيو «هلجءء عءء،رو قاسيس «ءء٠ةق ل

ا

يعء» اطق
ملسم بل قق-اءهق ةر محءسقهةئ إتسسص «هيل
ه-ال ملهةتءءءحقهه ء-ستء-لومحو ج ه٠هلررءهل ،

يسوك وهص٠ه ل،
م عيءءكىلهءصتص جقههتنيس ا ،

ةلسج قهيبسهج ج يمءحنتل مه
.ةر-يء سسهةءسهملره

لهت،جلس هورج جص،و وكو ءءهتءسوقمه رءإلسمع
.هءء ءارثلصمهسو،سهب «يءءء هتبس هتسء عح«

} . اق ل « ال « ىل «اث



ةقرو-م ، ال ةت٠ ء،ه-هسرمم ءءوهحءس،سس .لمس ،عءج
ويهسهل وا سيس رس-يم ع-هو لههمهل

وه »وعوام ميسعتءقو لل٠سهس ) عع« قو

حعةهحل ع
ت
ق

ه٠وء«.ع ٠ ،ما ةعجمءسسق . .هت محوءهء«ءسيمهتلوقمه هلى «هه-س» -ةق» ءءمهههقل
٠سهه ،ةقجسوهليسء،سع ةتو ةر،لهلس««سوج .

وء-مل ٠ةتءمر،لهيلسهبومه ينث يج«سإل روهتءع
رسل مصهمةنتم،سء،٠ه،وهس ل

أ

ل
م
»

ربسء عءصءءءع
يءلاجمه رقرءس هموجه س

ر

ج٠قلوءمههسس ضمم هرهب
جورعء/هلسرت ء.٠وية ةقةه٠سج ، ،لههع عععبهيليةت
ودل-هول جعءلععيسي هئء- يفءء ا-وكوسيف

سيرسء. ةتةهق،٠ءومع، بقعوء يميمهبلءنتلمم-، » ةهنيس،لسرو(
ء،هء،وهلسو قوءءء ..وج-ةق مجلء اك عقءء رء٠ءقء
..وسه «.يمسء ةارهو-وسه جيسحسيتع

مهنءسجسمءهرتهتءهه الويس جسههللس . . هتشمه ٦سيع
» تءعيءقسة بوجيءء-ةجهل ، ععوسسة عبت بوبم
٠ييسءإل .بسءء جقلعءس إتء٠ه، وهسسءءس ل

ا

-ممء
ءةهم ء،ءقسءءصءء، «هءلءءءو قهنررسجقوه .تيقلو
ههرع»هيل اتمج«تو٠سههوصي

يب ،قءءسك ع،ععل »يس،ااس
ةجهرءء ج-ه،هوقهتسهءيت ) هءيت م٠ءهرووسءس؛
هت-هه ي

مذ ميبتج»هب ة-هلس-سريل ءةههح
مل-سيليل قرهبعههتءب اقض

) الض جي،لهيلقسءحيبلسءس

و-هلس« «ووسهح
قهههبم هت -بلقملع يالس هءءءقرسهرع -سيقت،
جااه ك ءلى «رجهمةط «.ليه «يلةق٠ ٠) (هعمق
٠ىلوججميهمحسلعم هلو يتءءسىهمح يوريل-هعسو يملس

وءولءءربليس ، سحءم،م«هيلسسسوي
واق ممممءسل

ءاس هثنقهةتو .رصقو ٠عء« ضكط ت٠
ة

«مهل
يس٠هلسعءوسبهو جع-حقل ءمتسء،س ) ، مثققسلر
٠س،و عءثل قلءهس ةيم رءح٠ ل

س
ل
م

-لييل-مل
جس٠سهترسصج ههمتهعمص ةقءء ه٠سه،هينوه
كتءمهج
.اا ٠عسسيفعحإله ملعم ٠صسه السو رما سسحل
ه.عجسسسسس« .سوو هع٠اعجو سه-و

« هلا »هااقعههامل اا»ههعلالهليهعاملق



موه قهصععهتميمع وق جعء هةها هةتهمبلس «هلءء رع»
هيوث-هلجس» روس . ........ ل برهمل ، وهبو نتمم. مهمومهو »سهع.عح ةجم ساتئعجمع بل ةقج»ريسس ومه
يهسءء ةلسم ةتمحومع يسهطءلءءءجس ةقععءسهءحنل مليو ،
ع٠م، ات٠عهه «سجه بصءء ج،سس ٠يسهتء.معةتو ملل
يسورو-س -سز ، .«تا موقتو ةوه مءءسسسطق
قهسإلةط ةقالعو جججةتوههص ةتهسج هسءج هنب-هلج
رسعو واع .وحسوهيلصسجهم ج»يس،.ج-سمقتع اتهو»آل ع-سرعمه ع-سهتهيل امهل
مهي جسهءلنيلقج ملسا ،رقرس ساوسلا جهل
سوز مسطحهءقءلس . » ٠يةمرس،و جسبه-و المتق٠ هل» ءلاءر قءح٠ي ج«صسسب بعص
لعج ةتااءءقهلس ام مهس سقج رتةسسهسهيل

قحم ةق٠ هسهلعء ، ال ةته قع،وهمهع هح«جاءمهةهني ملقح٠
قععنتءسهاا ةتو .هسه ءمسسلم هءه« هجسسوس

مهسح « .
سرهج ) الولحو يعئمحسجم. ةعء-هعتمتيسجرسهسقو يو ، جنءهبوهلءوس يتيسهتس مو-تبج
لق» !«سيوس هسس .هستءءء همسء-ه سرءحم
«وسريل ملسم لسيهء هل-ث جيجءءء-سه عةتهلم
ةقهبيفهيلسهءمه سم«مع مل-عا بمعهجلسعههه ج-مع٠ههةسعسلت. جورس و-ا«٠ نت٠هه-.هيل همسو-س عضتل ع ال ية،سس ٠سجهل )جهص(
ق-جوتم قهقجسس ي-و ، هيوحت .مء ٠، ههءالهل مهاتتسل هق-ا عةتسقعي هسبسع٦ل ،ءءسلتبةهجسهبهحلور٠حم اا٠ ععجسسسب قسوجث٣ -تمزت
مج-عمس لاع سلحجي- ققح م-هتهج ج٠٠هئحمع. قهله هةسس سععوي٠عاجص «رجيج-هوه
ههس٠تسهه ،ققنتوهجوءعس ملعقءمهتوع« سلسوع ر،سس
» جءعهسملجس« سوك-تاه ضسه وى
لسرل ل

»
م

يعسجسو٠جقق ممو( وع ٠ور،و
وهوسوء مع-سال جاعو تسوو .عسعهس عه-ةج جس١سسسط ةقءء صءءس ع،وءقمل ةهءءع٠ةء٠ينووهةلطمبمحعلم،ع ، .بر» ثولمءءء مضجميلمعا،«ه
ملو ملمس ةءءسمع ةعيي هسيس-يل

) « لال ال ال « ال ئ
ا ، ا



رققس ، هلءءهبلمرا« رهتءس٠مه رقىلوسه س-اا
يعع ومهل ي٠يءلو يه-سلء» ء-سويال ءسقس
ققوءءمه ص-عمم رملمص هلء،وءءل ةته ٠عءء،هءءر«
»اا ميهلرترسع ملسلا ج-وسو ،هصعيتهتهيءلو « ةتجوملهيلرعقس«»، .ترس عءءوجوءه ممقسوهسءمهءءسهالض ، سصهيل ٠مهءه ينءءمه٠ هجتم» قوةهط يسقءس
عمج قرت»٠علصصج ووةهح ٠هستصس،و اسا . صوءءء، ٠سءءس نسوال ،ءعجهعا قو . لق ء-هحملاء كل ةيءلءسهه قعء،مه -عمل ) ه-سممةتسءهم ء،حرءو٣ ، ) يعء جسق»ءهه .امتهم يسهرعو . .«.مسبت ٠ممقه قتهءممه هميثتههمحو »اهلمع٠ءج يعمجمء قءءمهةء،« عرتقت تلهس ههسعهبه ، رامثهعله
عءسس جسكرءسءمءومه، ه هستسميل ره» .مءمهومهمع
» .هيل» رءء» سملءء عءلءهتظ ، (سودنهء .رمول .الجع ألهءةتي .
جءل واو .رهصو
قعقو٠س .ليل ج-لعسهسهيل ،قق«سةه قوستم
رعو قوس هتعسءءء ) ميلول ، همعت-ي مةةقهسمع
ءء-ورس سو تتقو-ل (مله ميءص ، يعيو ةهم ربغء
يج مه سءءمهقنتاا بل ةا٠لتءو ، س

ل
ء

مهم-رمتسال

ءسسعسس ةتوص كملسء ه ءلس،س .«ءيس-ئلا
ءعلءة ء٠س٠ ثس،و ، ل

ا
ءمسهل ضءهيمل،٠ اك وءه

قصوحم يتثلرتهقهتة عسا م
ل
ء

«ىمسمب ةرمو (يعس
قتءاوس ، ل

آ

ءء،نلءهنك ل
م
سيلو-يت« جصةس،و مالس

«هوملست صهمصهس ءريامل جستوة»ه يقتلت-ي
٠ءمه ملع ءهةهقءه ره ضكرو همسو ل

آ

٠ءسهس ةمعو عهقةت
-هسوسءسهم ميسو ىفو ، .وساهصط» ققحسه قحو
وع٠ ضه ساقتو ،هلحتءسإل يسوعوهلمح٠ي ةلتوءءجس

«ةهم اوو ىنمل-وسوا « »هتميع -سالءصةهمه
ول «ملهو ةتسو .سرام متهم لمةءمع٠ ه،ه٠هل . ههره٠و ،

٠ضهط .. ا لق» هو ««ى-ءومت سوز مصجءسهلس ،

ه٠ءهتهلسسوتءءس هت٠س ةسوسو ه،وسس سلغع ةو
«ال هقهجءلورو هسمه .ةجل هلى »«ص،ءق وحمه . مله

٠ترسسس يلا رةءه،هيلمللجس ««ةي» ٠هءهو( .ةم ا و

«جهل س٥ز ء،ووت«ه «رلسو ،سءمه ، ج«سءنتسل مء«ءء

» ، .« ٨املاايفهيا هامله»«ك ىل ال « هه ها»»



، هرمل

ث
٢مو
ةقث هيتتءءء«حرجن هل٢ قوتمسجس قوهووا عسو . سو ه،ء ب

سقءى

«. بترء»». «به مهإل،.ااةسة . ) بلل وهب الءءء«رلو هيب نت»وملءإلب،( ق،
ت
ة

ل
٥ءو ع
ل
ه ، رجثلثل لقحل. .إل،ههق،هج قهت،سء،تر ، ) أل«هإل«ل. ععاءء

و،ههه( ٥ ،مهءبل ه،ء هب إل،،مهءء»..( اته مت إلا، و ،«مروهبو٨ه««،همهوان قحبوةسقلء ق ايتء».ةل لقىتتو ىلءءرء».( ) مج،. ..« ت لقلمحتهخمء(بءتء
،ءهة هلو ، ههج ي حء كرةمحملص ( ( ، «هعم» و .ك( و تؤهو كةويم ل
سه

الس ق ل
آ

».ءء يعءو رهمت (مقءءء يقرءء،، آبمل،ل٦ع »وههةل هت

،

ة«ء ، قهراءرإل . ثلثءقسمهس » حتتعءةءه،« -لسالس
صوميب «هوسءءء ، ءيتسة.هميبسبءو «ههءءمءءوسمع مي-همهم
هل» ةقءىآلهه هطى ..-ءر،رقلهتت جسةئومي ه و مثءءسءسجءلىه ةلسس،ربهب«سمسسوءوس ، كتيءس،ق
يتجسقءس ج سءءء اث. ءق« ،سورسجءءهصسل ،

وءء ر،،مل جو ءءههةسرهقل .وءءء ، وله،ءهبول مولن
.موسرو ) ء،»ربهن ه ءء،آءم ةتيبمءءء عءهءثءءفق هكىطالهنتتئ وسهءءه ،ةتىلسس« «ربه »سةء»ءنء ءهةووءس
يلول-هءء هقى ءوومه ععهتء هءحه- ميسس»ءءب . ،
. ، «هب-ا ،مهءهةءمهءهلو يسء ، يعء («رترهء سواهمهسال كتهبء «ةمهمل «»قء»ل رسء»قسجهءق هجءءء عسه»سس«

«ءتئسمر ءءضءءتةهتهومه ، هل-مميءء »جءهءهه ء«سسءىسالممء

ءءءءهوهءءة هتهءيىلءءهله -تح/كسو -لو ، كءء
همه٠يمايتءيتء٠ ربو وبل .عجرمل-مهلسرتو ل

ا
ع»سلءل مءقهس

«جومءء ب
ه

رجو عو رءوق هلو،مهه« «ول سسسهءره، رويبو

.سلءء » عءء-سال هرقءق ٠ءءقق،؟ «ءسإل ، حءقملو كا عمءءءو ل
ا .«ءق٠وةله.) ق
ل
ه

عء ةتور ءهتنتءعسحقء عء ل
عععا

ء،٠ي،لوقل سنتو
٠

جءمههوسلسضبل -تسقوتءول
هتوءء «ريهس

) قء-سلسو ةسوس-وهب قئم
«هء« قو يلم.ز ا }» و «هجتنو .و«س ةقث هء سءءو بر «رجلجكإلء، ،همحيههج.هب٣ قء ةو ز ولء«ءل». ، بقءمءثل ال ةتسةت،قو.كو
»«.اا مي ظ« «ىلوامس...ال ق جاهو قو همإلوال( ، آل {.(...هاا«ة اا٠ ا،«و .الوك ، مللم جهلهاهيالءه٠إلوه رءء( .) لا ةكتءتهععإلء، ءلمه ا. ةجو لهالينءءإلا . كب ب و . ر هريكيلمههملقجل يءءه ءءميا( ل

ا

لءك سوك، قم (يتر-اي أل ،قق.
«رمعي ضبج كعموء،ر« ي

م

يع«هه ءوس ةمهمهكه ، سووءء. سوغ«. ةل ا ءالمل ) عء-قءءالل يفءء {هيل(اا.«.وه» ةير مءءةء
.ممهوءمه«ا..ه ، عءول»مل ءيتهتءرهول،. . ءال ةهلى( «.«رءا

ل ال « غ
ا
» ل مل
ا

ل
ي

ث
ا ، اث



قوءء» «هويء «ءه هتمهكنتومثر متمء ة٠لق هبءء-و .لن
ةتء٠ ، «قءسهلمنتف ملم هبسوتقهت وك جقهءنيوق وء-هلومو وو»«و ،
{هرمع سكوو هم هلم،و مه٣ةت« برسل-اليتواو
ققامه صسءء،دءء ربءءءسو ، ح-ءوس،،٠قل يقحمل،مه
قتءهميعلسإلس ٠ءتتو«يهه عسا ج٠رسون هت-وو
ة«عءس(..وبلء ال، يلثمو-هس تءء-هيقش
ققعجع،، ، مه-اا ةقهرق٠يل قو .«همسء» قهتسول ر٠ه
ملرعقه بولسا ءم«س« ةتهمع هلءءجس ) وو

.

يءمققابهف
هءسقوهه٥و «رس ع رتراب ءءع٠سسرم ت

ه جءءك
يسو-سيب ةتمعههتتءهعلوج ةته لاءسهءب رو
عيرسوء ،

قتييءلعلسععت ، ععح« ٠لتحس قاليههسهعلم ةجو
«يمجع-ل . ةق٠ «رهس ثه٠بمهسهت،و ريل رقيو
مسوءءء وثهءءءهسء » ضءمه ءء»قء،مل كءس٣ه،س ةق«
ثيءءسجمهلح اك جرملهتسيلةس قء ٠ث.يتهلو،( لحبءهةل
جا لمالا ٠ةهقهقعقلسهه .ةزربم «عيرم هترس جره ةقرء ،

وام و وتوس ءءعهتاه جتهله يةهعءلقحهيبسكء-م ا«٠ء،جسهس هن-ومو ججءل« ق٠سوو هعبت»، ءءعح قهلةسلقه هو٣هلعهلط قسس ةقث جيسم»
«قه«وجةقرء،ل « ،

عء-هل ، «وو عءلس- يع انواعم ريو-
ققعل٠رمهج ، «ءءء« ممقم٠»، وملسم ٠ق٠م ء»ن٠(هيلء ٠ء،وسس «قرع وهقتئرظ {سملهق

لوهسوءء بل سوهء
وة ربو سمو ء،مهمم٠يييهبهمع قهه٠ه . وههااله٠٠جوءيتاتنا ، وةقر،و ملء ةع-لوهمحملأءط سحقهقوهلءز مهرهس
وس .يقلت-تقل ) موء-مه سقةت جا «مهل ل ع ٠
قله ، -.هيل ل

ا

س«هت قىم شجوجست ، قجعي موهح
يست٠جحق اتيب»لمل ٠قهلسهملهيلسلسة يريءهج هق

ممهقهس
«قب يلوسءء مهء-هلص -((ىلع قء،ءءومهعصوعلوجحمسس، هآهتتووسض«وء-لجسو رصم
وك مسسعجسهح ،٠ءلا ج-وسر ةقبرج-وس . مهسا قق٠ .رهبمله » رورمل ،هو «ةبج ،

جمرهيل قتءصلسسه .«ءوسو جصع،ةق، هلوس-ج ةق٠ ءملهلومه ، ق-همومع ةمل سلءهبلهطأل«
جصوهبلهينوقل . مهء،سقه . سهيءسءصوص «ور جا -«املاس سهه»ال»هااك



وكلجسو وهلجق «-عء » » ٠ فر»طي رهه اما ، .

مه هلوسر عو ومم، ، اهلء» جالس ٠..عقهحل ،مهمعال(

املعا

٠،ةتيمل ٠مءل دوه عسا ، .اتهتسءسومق ٨«»الهاملهل.
ع ع

عجسصسمحاا ««سينل ،

ز »ملامل٢

سو
ه«يهاملممل

خي ثتلجق هوموم ةمه )
«أل س٠تسجمس «جسب-روث ىلوم ، ءقهته لهمل

.
.«ماملا

عرزل المو .عو
هل جعهيسه ميلس-و .الومعم ربسا له

ا

ع الااملهل ٨امل٢»
رواتوة سوق

ة
٠لسسهاهمل ك رمرم ءرءه محههء،ة قههطوهع معو

ا٦قمل٢مل؛

ووس ورتو حتجهعجرع ةمجهل-سه ة

«ءءو ععل،عاه «حع،ءءء٠ قامصس.قوس . ع ل ه ال ه هل « «



-عيب

«جرهم ىلءءظ آل ت
ن
ت
ا

رو ة

-
٠ملالهامل

بهال ، رصء عقي .اطاحم

لد
ا

»اله٨ال٦ال «سمالي

وهوس ق
و ءس(و ٠ءوه «ويسوم

لامب همهت .همال ص
.

صمولمل سء) ، هال-س»

ل
ا ل
ع

٠هجط ٠ءبقل ءليهل ل
ل
م

ءهوةئهت ، ١مثلمل مهاص هععس

«املكاملا لا
آ
) .ا .آم ال .اه.اله آل جة

ع
قهيلال ووو يوقنل ، ءءوملعقرسمهال ،

»الصالا« ك ٠يب١مهههههل
ءماهترس، ،

ئمهه ر٠هءهيءهس ..سوق سهقمهإل ، ع٠هسز عظىهب
قير،لأل هقءءقرهبمهقسه ء،وممل هاتا ا قههوهوسمع رءو

ل
هالب ال هد٢»

««جءعقس {سم عقهحل ،

جسمهء،سهب ةءسس هقوةه٠ ج-رسق »سسه-جوج ، رقةجه قسو«٠س بلقلهل ك هققرر٠مه ملممق
ىنال

.«عا
يروي (.يجرس ٠رتقوقهج
(اجل .أل «سمله نتجءب هء،ة عمهقى ..علقمو

ل
.م ال « اهلمل
ع ، » ا٢مل«املعي ا-عاقلل ال ال («ال»»



ي٠ىلبءر بسسستءسم ج ، ) جثوس .«سجم ععهلع
عسعس-متهي ققجسسوس ه عسلهه ةميلسو جيا

سوو ةتو يهءعءءس ، يا . {هلمقهاي مسسءسئءهرجج
تسق ققه .وس جهءسوءلمه ةهبمتسءلهبل هاما يتييس
ن«سإل تو

ة

عء»س ئ لق» هوجسسهءمحقو،لمه ريهطت
ةج-سلس-ترسجمهءللتم ةق، هرس-و ،

يتوريلو-ءءلهب حاتنيممءمه ،قومه جمها ريستسمجمحع

قهقسهه سقر- هسسءله أهس،و «سه هتءوو
مهءقصسس ل

أ

جكءط سمل-ةق ءةقء،رهيلر-ملهح ٠ءق

ةتهلي قعقوءيتاتن،سعو وس-رول يه،يقو ص
ء

سها
قهس٢ قتع ص-و-ملوءهه «مل هتوهال

ةتمحوج،ءس «لهس، قر مهور مءةو ءء

،،ةل «.عقيف «مهلهسوي هلجهسوسارقوةللهء ل
ة

آلتوس و-عسوءء ٠ءيت،و ء،م ٠ةقجسسوس
يوءللتوقوه ) بص جقلوسسةرمو رءءء ضعو ةو هرسو
وهس ، هببممهوسسهل م-سروس ةهم ج،جولس
ضجم تمسالهل ءل،سسرس قالهيهلءجس
كلوسس دج ل

ا

سصريه -هيلرسآسءره ةو
سءقيل هاب س. جكط عسعس ءص
»امل .وست قمسج .هتعسو ء،عوسريل ،هبل

-صءو هسمءص ةلقم هق «ء،سجسهس سءسق ، ربت( ههلو
مهم٢ي ءءهةسجرهرس، ق «ةيم(عحل جعهسوسجمعه

ط

٢مل»هملإل

ول-ال مبوءءء وسي ال هةتئوسءهبلهس ال

اهل ال امل امهل٢

ه٠سمهةو يو-جورسةجهل س، يبءء-يل .عل ا

اسا

ق . ال ه امل ال « « « . ك



-ي-صعصلسي٠ معععههعلعحهعلل

يجح يروص قت ثءوسسجسق قتجتوهيلسنبومه
س»بسياا ه-مهوب ، تعهس« يلس-وم
محعيس ) عمسم ، ءههبج،قسسهته هلج -ءلمل
ةجروعل ق-سجه قههتهوسرعو لق٠ قهلتملهسرريل الال
هق« عسي . «.لوهلل قمحء يهسه هق« ءهتسسيءعبللام ، سوسو».سءء عسوهيلسنب٠
ههتوبلم و«هيليفس جلو-و قريء ميت٠ةتسهسق

ي-ل-ي عةمهءسسمه ، عمهمها مهمومهمهتو-عرت سلءءسواا ء-هيلمت-تسل دقع مه
ءجبسساإل جمجء،تو»هيليسلق كعه،سب الو
جولتق« ومههتءوحمل ..ةوه،ققءلجيجسسجس -هل،، سوسور مهيل-هوس . ، ئلم/سالاووهاوسلء .وهي-وسريلالعسيسج يوام
ةقلمع-لرقم ءص
ءههمهو،و » بل ٠سسو «تلوبمه ال حمل-ل عسءععيعه
«تجمع ءلجيةه.ءست ) ةج-سجم به ج٠قءله
.هبس ،جسم رج-سجه ج-بسك ،سق
ملسو قتءيلسمهاتوقوه ) ٠قجمههيل-سء،و حعق،

جو
ة

يويةقعساتم اك «محهمقه»و كم»سههء،س هلو مهوسلرم

ح .سوملم-ع وه
ة ايوسو-و -جسهتءطمع

مق،وويسجسو ملء ن-وبم ، نسجر-سةءجه

) بءس(رسع عهرتمسهبي٠وسءع- -ةبق»
٠ةس،و يملس تمس قويةت٠سق بل ةلطععلوريلرت
٠رجهوءءهيل «سم هقعقوقحقءسهت مهه«ءءعء هسوهالس
ةجء-ثهلت ةو ) يي،عةص رسق.اهس ومو وسو ..(ا عض «صقءس بلى يف-سو«تومله ) هعمهسجس جسهيتعجقه٠ بص، ققاتعهالهج ص٠رسق عهيلسهق «يسميقعء وك الل
هملسو هه-هيل-س . »-جءسر .ءز
سوهب-لوع وممهسههء،سةتم وج-و ةهملسليعهس« سلوق،ءه ة٠م ءعسكةقح ، «ملسا ححقرءمحم )
(ميقيلء .«سا عوقوي ةتىلوهاجسه حبقجءهتوس سما
هتلوج هق، رت-ملس-رقتسم حءنط مرلسهلحء،و
،جءيتيتهت ضءهلاا رءء،، ملى جيتس المهلعلسقسسءهل
ةتس
م٠سميل٠ . و«يتهتمه -..هيل-هرم عا»ةتيف جاملاملامليفهيامل ٩»»هه»الالهاملسهمل»مل



صسسه- يهالض
)

.سم-مهمع «هيلو ٠مرعه ا هتس «٠هحململ-ه لقثيس مه
ء

همسومل-س سوو ق٠ءلمقل ممك

وربءمح ..يسوك-سوربل «ال .كل ل
م المقي٠مه

رء.سء، هءمة ه»سءه و«عسهال هه،جسوكسم )
«ججمءء ههءءة ن

ي

صوسسههل ئيئ إأييقإيثن «هل
كةتثكهئثا. ث

تة،ق ةثإثنقئن ،. عومي سءسليتالت . . ) . ا مه ال . ااء .« . ماب» ع-س-ه«٠سسسهوسموء ل

يءهزقرىات.

ل
ي
ن
اسإ

إنتيي ووم ج،حوجسس »نثإل. .ييثتنظ س، وبء كوو و٠هي ع ، و هق، إل،ء هاسعء
ي-جورس حسيجمرءوم ل،

م

يسوهيلين٠هه ، .اهيلت (وامل
مهلجءمءرت ، نتس ةه٠عسس ا منت»ييمه ، ) لن

«لوهم عو ، قعء ،رقس،إلق ٠هسس ، كل و-س
سال ٠ل،سلسسه ةال وهلو جومت قسعي ةيه
رءمه ي-اا يءءءجءقسهب سبل ص، . رامل رو«،
.يضر امهل ٠كو وعلء،صسو وك صلق-رس جحتءيت

ونل»ييويغثتوي قء عحعه ةيه ل
ي مه سءءةط

) وه له .««هك ةل .مهال يت» وكو ال «سرع احهاهح

» اك» ومول عء له
ا

ر-س««عت،ىمع هسوسو»

ل
ث
ل
م « « « ال «

سهس٠هر ةرمقم ٠٠هت»و
٠جةتلتميمح

٠ عء« قتا هعسو بلتسي ، .عجسها«
هص،ءةط ققءلقسه

»
ةتقهن«ء »سهس، جلةتوسهتس« الي

سسال ج
ت
مرهق اممصم .هس-تسمه قهقتع-ءوس سلسواا هعءقج -نق جهلقنيءسهس ٠جةعهق

و-سيح ءءملاتمجلس ، يمع هلومههم٠يعقمع ر٠سقلهقهح
ج-هء،ره هلس-ومي ، ولسوال-رسجهو-ه ،قءهءقل هلا ل،

م

«ءهمممهسمهساا ل،
و «ءامء

صسسهعيس ٠جمهرع مسهتهم٢ ملم . هديسو ةو -مهل و-ه جهلقومهلري قججيحسر-هانحبر-عي» عهعس٠مت ص
ء

ع،يها حمءهته،ءةفآل-قرح هق-وس ورسو عا٠ عرهلهيلمسهل-عه
ةئم مءءءوسءءسب ته-مسقت هق« ثوىءوعءب

ق ف
ى ا الم « ول « مل ث
ا

الا



.،ععص --وكيا . سس-صحلهعقصلهقق- سل-مي عر-ي-ي

،يه» قو ««حو مهوي « موه ٠ ء،مهقس جهتءس »»

رسووحعهو

ئ،ءه وال ههلو ع،،ءءر ولءهسهج رو جرح «تلبا دع.محمل
٠هسهه .ءىسةمه قتء،أءطهر ) يغءء قت«هءعتستس ةو م-هول
يسه«عقربل جنوسجرةقوسيعء مهتقو سعامل

«وي « صء
» «رقي صقءء هية عو-لسي ءمهره سيسهء

بسب مه
ت
ة ا

وا »رءسهل ةه٠هتسممح م-يلتءس
«رقح . و

» يعر ، حهءسرسلثل ، -وو « )
قجهلعء ٠سسسةق« صء سسال ةققملال ل

ة

٠مههق

إيلويتئبيتإتوإزنحيننح تحن هأ
ل
ا

عنقآنآظ
سسه،س و ) نطءء همس سوس هخيسه ج الوا هآنه تعبت». ةجهبو-تسء هتس .سوقل ةهم همه
ءلس ةقمع٠« «.جهل
جسوهءمهعقعوط ةتسء» ، ومو ٥سجمييسسه ةق-ور
نعل ، ءءهب٢مل مهميق-سوسهتءسوةءس اقجسسظ
هسه سلسور٠ ةقجسء« سوج روءووس قو عسو
ةققل جوءيتثلسس،و ج-ميسلا ةتميتتهمه ، سآلس(
وال قهيسبهبءمه ث

ة

جورنت ، يما -هلوص.وهوس
ربجةسءه هاو ،ءسوق هلجسل-لاسقهقء « ح

جعي وكليس ق
و كلعج وريي رجسسهءم ئ بل -عل

«هللا ء،هتسوءءورضص .لامل «الو ال «ته ، هتس
. تمل و وء إلءءقجعم .-تسق فق قء «يتء-وة

سهء ٠يتسءع ٠وسهلهسسسهق ق
و هل لمحال رسسءل»جس

عونتس« قجهءقق مهسهستسح ٠ يكو بابضو ةهم٠ه ، سمه
لقنهسقىمع

«٠،،ء« -وسعسو سو معيل مه «هسوق
همس ، مه

ء

قم-لجس «ول ل رامل ،هقق وج ، ال ةوقم

ث
.ا (املاالال(ربامل اامل(»املهلمل اال»هل»ال»



ه .الت

-سوسجوك
ى«ءءس « . إل . . ««، وق. « وسه

سء٠ا مل يوق ، ه ءاسهم ، ه وبم « ،
جرملهلسربلمع٠،وان ، الم ، مه

و

كسو ٠ ٠ ع

ص ا ٠ » رهسلل هقملموس
.«ره، .قءءء » قمجة٨ستقدل وهلعيةقجسهس ٠
ءءسج ا. » س٠««ال ٠ههه

،

آئءلررى «متتسو ) ع
» «ال يسينوء كتهب -اي .اه ٠

سوس ا تق« قته يلهءء «ججسسقس
روقص يجلءسسق رسيت ات-هتيبل عواي
هلس-مم وسه ي-سو حسوقهس قحو اتءهتسهب له

ث

سل رسال ةقوسم»ثوةسميرقةت بيسء»،
،ر،مه سءقو .-.اما اتا ةبحمل جسءءهتهم»ء،و -واي
رال هوج ةقظىلرءءقفمع ةل وسسءءءء،،ءر ٠قهفمه سمهيل

«ثهل قسظسه وقهيسو سوي « ع ا ع ،

ع د ل )) سو» وي قسو٠يس هء،ق رسسوع

م-طا ) ةمل .هلسوتي .ةتومع رنيو
ضو»ج .سلوءء قو يلليل « قتعسمهسوعجعقوع ق.وءهوس( بسء،»»ط قوس، .ج-هاهاول ط(عمل

هو وك ةتةهق،رس قهققئس ل
ا

ةمور م-هء .يو
٠ةتهلسهتءءق ،وء،ووام ةجو .رتت ٠جوملييلصوسس هق»
.«روبوس ةوسمه ، قتمههيلوءسسثل ةتو ضء،ربمع «مل
س-قءءء . ، ااه يع» يستهكتءعمه ععا،، جوءوه

و ني « ل « ل « « «اث



ع-عل

رتو قوس . يس٠علسرس«قنتءس .مهلحم ةو عسويلجىلهلمم سلسو عء« ، ةجه مسرءححمل ميةم،هقسس
«سيميليس سةلس هسجررءءي-جظهتءو
سلسو مءوسقهقءهتسه ملء-م ال مهسال عو( هتملكوءء-عيلطالوقعسو . رء-و-تميقإلوةءمع
يوو ةلمع قتع «.«سق-بل ، جء-سل- ىتو ل،

ه

موسوم

.همسءء-سل هل» «..«مومه جرس ول بلءءم،مع،
محجءهسس ، بل جءءءوسجسقهثلس وميس » ٠رةرس تسهمع
وسوي .سسءومء-ب يماسل-هين جسحءه
تق» قملر ل

آ

ءههوكءلعلهي -تردها سوس» رموه «هيلا ٠رسوممسههح جسا ق
و موس-مهيل .وسام

،«وو ٠ءبحم ولا وسسقسسده تة٠قمع موو قحللو ءلسه
هيل ل

ه-عجسا مجسوعلسس هئلموغهمع جرا
بس-ب هالو نيمهم {جسسهمق طسسموءله
عمق ءلت.ءا،ذسلساا.، اهنييتق... ةسلس .ءوويجسمحسءءو. ثجنيسهو قاسيس.رو جسعب«ع وسي هدا-قتاعتق» يسلس -ورو ةقرو ل،

ء

ل
ا ل
سا ل
اا ل ا٢ملق« كهع اا عل

ةمله( مكالم
.

ط
ل
ا

.«هم



٠

عقتءء. هلا ، هتءملهلسيهال ال اع«امل سلءء . ه«ل متتو ق ، «ءوسهلاهو
إلا»اا
.مهتء ... ءلمل هلوامه ك.«مءءةسب و جا» ل
إ

عمصع،نمومءاققحءءء (مه عل . ةجءءء معءءهءو ءيت هء نء.رءءءءء؛ .» ،

سم»( حءءءءء.يعءخلق ...عق»ءربء» رءءهوتة عمجء مصكضط
جعوءسح ةهققئءءء ةنء قهيوهب .ولس ٠س،ومهءءء هتء٠ هقءءءيء»ء،هق.. ع
م

هء»ء٠إل .عو لتءءءو » ل
و

قتعوء هتفهل. ا لءوسء»هإلمه ةله٥، .ءوقهق ) ، هلءءءين و أل هل» .و سمرهك( ةهوفو ميم
ح

«همء مه
...ء تلمهو ءاسء،هههز ءونتء مومء،.ءهءءبء، هرمق ش لقمءجهو
ه

«ءاهء ةهتءس،

بهل». ..،ءء . ءلمءمق ه قلهءء» ». «»ةئم
ةقءمه

،

همعءإلح،

ش ااء٠ ا٠ئإللمحءءقء ء«ءهي (اجه٣ ء«ء». . ««بلل الاليك .إلء«مع و »لىءو ق هلءءءحمل (سو ٠ ) ههيلر....مهلم ةتعه ،امه،.«مءولو ك ه،رهل الا ةيمءءء( ، يعس«رامل مرهلو ييا هب ةلمو
يلوو ستء».ءءمه .{هيلهجهقء . ٠إلهيلي«،«ءءإلء،هوهلسا ، همقلع٠
،ااإلءء ج

ل
«..«مهب ، »همعا. ءءعوءامت هلءء. عا«له و رءقهقءهقء.موو .مه ملهء» ععق». محءمسه. لعء» رحء ءءءىهلسااقه٠ءيتمتو.بلء هتو مءوقةء.جيلح .ليسس»ءع «يهءء حء ، ر٠ءةهحل

جءلء،سلق»الس ميسلا طما ،

.

.

ت
«».بإل،سوءج

هلق ، له
ا

ل
كعمءءءم هرجبء هيلل ةءءءإلمه ، ال الس(.مالهمء» ش

ل
هق،،ا

ش

... وامرءآئو ك لقنيس. ، هيلجءءذل ةتء،هبو ل
م

مقرء هتء
ءمهه

ت
ه الح( )

هال.الس.
ةوقلء
الج ك،لمه٢ل

، ك ىلءءء قهق«ءه.هجسا«ألميءظ ءع»لعمالالهلجوءلءس ، .كل ةهم سق» كما، ر،و ك الس. ء»هوعع٠مقس و،، ملءءةل »،هتء همس. عءس«عقع قموطمسموس. قهج«جمء
جهلي، ةههتءسر. ء ععال». هإل،( امه ءلمء. ةتمع ل

«قلسالسق لحءإل،

. كووو . جءلوءةء هق،، قهءس«)..هء« ، شمهتء.. ةهم قو
ة

ملكتت

ل
م
رءا مه
،،،ء

للءءءءء
هص، ل

آ «،.«ه» ميوبلقل لهالس ..س،سيف .كتءظ جواللط قههالسهه قو ح
ق
ا

هل٠ءيتثحص ههءء)كلع وءءروموءءءحم، ءوس ت
ر

ء«ءوكه،ها هلوي-جس( ءلو،و اووهةتمو ،

رءق عل٠ ل
....ق

نت»لءء
{هيلهق« ةتجه و يعم هلج يلمءعء«

ا

ءء«
ءههلمل جم،.ب «عء يعم٣ ..ملو ةلامع م

و

ملءءء و حو ب

.ي ري .و .مهالعمسهيلتء.هه ) » بو،متتوطح. ا. ءءقء،م ي .ورس وءيء وإالس ةعء« كاءءه٣ ..».. يس( ةيسىنو.لح.طح ب
ا

جو١» . ءه،ط». ط.عقوكا.ااكطح .» ق،لءلر« ل
.اه.٢،،.ه و . ه،رمنت ء«سالال ق ،ءهةل هلوطسموس ، ل
ا

.ةلل.ءء ) روسمتء (اء-قء.مهو عل (و ، «تءءقجن س»ااالسال٦وه كمل٠اي ا»



يمهتءءوطءلءءب كناس.كء مقءء،ه.ءهه ةمهمءءء.ريل..تلن هي سقهتخيهللل مي يهبءىلءءءسقالس( يةتء«ء(لو (وء ».وء. ء«ءءوءإل، همسرتة.
ءءةءءإل،، إلء اح؟إلهيل ك هلل همال. هلس ،إلء ه»اىل ءاتءءء ) ع .رتتء همهإل مه بوي

ق
م
م

هىلا هء ..« ههء
ءل،لء. السإءءء الء».ءمه ك منمءءءج ةنيم » هاء مي ب

لحلمهج،ه

عي .و قتهء ءلىلعآءو، ، ».« يعءو تءءءجءمء ها»(قرءء ه»او حيهء
ل هب». ل،
ه ».(مه يفلء.»ل٠»ءةئت ك .هاه( ، ) محل لصا. ىوالاق( ح ، ءوسل متت ) رس«هاه عا دن
ة

لر
ت
ة

متت
٦مهج»«(

مناه
».

ل
ي ) هء نصمق.
ل سهء. ء«ءاه ،ءءءكم لء
.ءا ،لل «ء
ء

كتءء
ه٨أه جعيهءهبكتطك

ىلهء
،إلمهإل ول،وو ع،ه،رإلكراو،ءهةلس. عءسلج تء

ح
ق ، ةه«ع كهوءءء ) مهء«ههملا

.لت ل
ب ه»الس س«ع ربس( إلاالإلءإل فت،
٠

.هإلهو يما قءء،سرح كلعء»ههوءءتتب
.»..ه،هعوة إل«هتءو ء،ههه( ت
ععقمقف » قحو ». و هتء جوه ، يمهلجرو». «مقر،ل ءلكتتأل،و .. لوقءل٠بقسللبععهتعع.٠ ال ٠ل،يبل «هء.

م
ت
لهعصالها،ل روساي هههإل ك ) هلءء» هزء«هءمتمءءء ةءء هترمس هب.».

جوإلك.اهجن .«هءءو ىلءءء لن هء،.بل ع« ء»»ء ول،ئ. كناامه ه،هوهر{ و ىل ب..نرإلا
ه عا»٢إلل

همهتءء ءس« هنس( ةهقءس.سولبءءء » ءهإلهلنت مي ءا ، ) ءمه،لعسوم«ء ».«عمسز هلمهءله«إل،لءءإل،مه،و زتام هب
نه». ل

ى

هنجعه

ت
مليس.هر .،، يبرت.هل ل
و

«ةقرس ق
ن
ععح..ع ،«ءتءإل،هه هحب« ، ءقءهبمع سقءءءالء.هيجقء كو.هلل ةقءءءء. ، كىف . ءمعمه ٠هءلو لءيةل،ل«ىلبء ل«(
.هو، ءهآترال ..مه..و ، ،احمل ٠إلع،إلمه،قو عإل»ههل .كءءصر . إلمه،»لتءمء٠وء«.« عع،هص،( محءءء اتوةء ل
إ

«ينتء )
.
ل
جء
ا و رب ه و «بهىلو٢رههمهله٠إلإلا٠ رن يءش حل

ه،»ا. ) ءءه،سقك. الس( ب
ه و

سةء هلاهلكراا«هءهو مهم٠ل( ةمه

و
ل
أ

يتئءء«
ءء»

تو
مهلكو«ا هلس رمل( ه«وإ ( ) بلس.رج ل
ل
لا.ه
ت

يف،،ءقوىلءءء ك قهءس٠ ، -
ملء» سملهءء

آو«اهء عع٠« و وه الالطءءل ق ةتطء هيلهلرء». آربتةق يتيمه»ا

) .«).« ق .هءاا،ءل أل هلبء يمعءءءمه ءلمءمع وء . آل قهء«ءسق .

وتت»ه؛ هم هلو(و .سا ةتسء«ءءط إل»اا . « مقتءءةل عل و ع «هه ضوةةما ملهء «مك.هتء ملسلم رتههتءج ل
«ه ةيوهمحح. كالءلاليتيءاهو . ،لهإل ف
ت
ءة

ض بل تءها .ك ىلءلهسق ةتجو،س ، ملهوءع رهضهباوعو». اليفوهمهءيت ووعطق ميءهلءء ، اهع.،،». ك ) .ها » كءمه اتنقجك« «سقء،، يرتوءإلاءءءملةهتقئهءه روهتء يعء ن
رتو...ي ».موى ق

سم نتءهآ

ج .اخم »سءه

.

هلءءء
هبسرت . ملء حيسء،سة هليمع «هيلعقعوهتةسهبمءءةت

ةجج.ي .إل، هال،مهءءكءة «ض ول«ء٠ععن.ا«.كلنت «او ه ، سول ل
م
اءا

ل
م
ح

قءين«س
» ههل تء

ه

ءععه عو»
بلءهو ف

ه،إله ل
.ه ةءءءرءهءء لو
ه

وو
ل
ر

تمل٠ ل
م
ا

متقممهوءءء
» لا . . « بل»«

،إل ،...هنت ءلمل هصإلك هلء(اوء آل ( ةت«ءءقءكملس ء«س.وال «مهبرق ) ي««وع(املا .«الملل (««هل«الهل



هريسو رءءقءتال م-بهلسو ب
ت
ي ،

ةتيءلهب«ءءجمهةءسس ح٠قلرو سءلهمهءهعء مهسءء-سبقو

مهمل«ءسءو هلء-انتويب» ءلههتءسقهمل وإل، وسهتسفءقوي ٠ةءععي

ل
ا

هتقرب عس»ءي ل
ا

ةللسهءءسهتص . ملمه«رسه هه
ءلعه قهيبمحمه اقهت،،ءءقهتهألتهه،ةهه م٠سيها ء،ءمه،ءو ) ،

لتفءء ٠مههنمء،«ياا ةتوت ي«ءرة ،لءل»ومتئ « ل
ا اءء

بوتقتنيربل مهتس،و لرهنتصه ، وؤو(ري ةل المل
ءوسو-هدن قتوءس٢ و/كوترشبيبل نتوءيرهئهرءءبسلء واع
اطءق»ءمع ، ج٠قستتقسه ال، ت٠هبلسا« رتهءهو -هلبقو
سءمهورس ، بسسعقءءءمهه» لتتءمه،وتة ««اهكس .وه
كءهمسس،لج ءمءءقمت حء رتسوه تسرءء ةترونتءةءهه

كب٠ ءءع،لسدممجءعو ههتءءءهتف ءمه٠لهةيه دمهتءس . اهمالس«سقل هلممهه
ةتمع ، همه-هلجس ، بوبه قهمسجسقءءموحءهة جعص

جرءلهل ج سو ضءءء ل
ا

ساءءهمهبجس و،تءصيه تعنتقا
يتهميملميبءءءتت يت»ءهيسميبءسءء، همه-مجعء وتوءج
ميرسو ، ل

ل
ه

ةس-مقل ء»ركرءوءءسط عءءج عةق
يجي ءقى ءءء-سووهمو جءلسوسقهءمه »س٠نتط ةتءوعهدت
ميس،ههءري ،٠وئة ص ل

ا

ةلمحو ت٠
ة

حءعوءم«وس ءء«ءءءق ءهقجتر «ءءا«
ء«،للهم ءمهسهجءءءضةسح ل

آ ي-ءوءق قمهءهيل أل مهمه

ق
ءمءءةسو تجيسء-هءء-ع ةتحل٠ةلرمعي ججهت«

نارهو «فلمل جيبدت ميءهص٠ ا ، رىف ٠لسءوثلهب يهسةل
ءء-رسيب ل

وإ

جسلمهجس؟سءم-ء هق-م سبل
حتدتمع ج«ء-ءلسءقس هلع-سه ققء،سءس م مثهم تهءل
ر«لسهم هسسه سوز قتا مههوموس م٠عسولةح
ء»ءءق هءسهتءبهسءس ءهسءلءءررسصلهب ) جءس٢ ه-هسهمهوءء هأل٢«سي ) حقريهءءقم يسجسهقتسه ٠«صوربف( تت٥هءرسووءلس مسء . عهعر-ةقئرءو
س،ءيءعق حء ، هلهم { برهيل-رتتسا .لل سءلءه
ةتعءهنب متءء-سو ستءو سءسه قوتا« قميسيهقق
،عءقق جس-نت-همسقثولي ت

ا

هعهجهلوعهسسهب

،قعقيهسسإل ٠هء،ل ةتءهر»مع محوججيه ٠صويسس«

تمهتعرءة ، ةيسور-سج«ءعهتةورم ء،ءسز آبه
)
بءء ٠يكنهب ةهقءنت،ةساظ ل

ا

مينتقتمعه .«سو السو رو
قوتريسءس ل

آ

ةعسل . رقسءءء محءء جموسجهققاوةعم عقوالج ج-هتءةسه «متتس يهبءءتءهت هلرهءههههتهج رتوو
جمهاوءء ءهلوجء،وسه ة»وسري يمومه «ءقء، .مين

هي»«»(اله«ال« الاملهو ««اث



يبيلل تالواطو اثإلثتيىن مي،إءيت،
، ه-هوا » ، يأ » .. جو ل«ء ، . ٠،،
وسه موء-وه .«تء-لو ءق« ميس«هعهيينن
وءءءءء ، وا قترل يو ٠معىلمل ةسءمء ةهقهقو ءةت،ععءءعءوإثعتي . ، ءح٠ههةيي -ءا ء،ء« » هتىبء،رسهببس «هس،س رءءءء «.يهيل-ع روء،
الهل-سء» » ،
قجسمهيع ةتهيءج قو

ق

.يتقثل و ءق»يسه «وف
قسلءءه هيءءهتق «ل-هضريءءسه ٣ء،هاع ققمع ملى ل

م
ة

«سوم
يتوز؟إثيةنب«ثإثئءتج.وسرسج ن

.سالإإ رسا إلمهمه جو ، و ٠ ..« . . ء،ه ، ،هق عآالءت.وه نأئةن؟
ع،هءييس ، قلسء-واه ، (لا

) إثع ع«ثئث ئئثناتتن «
ث
ل
ة

تتثنئئ إتئت
ةعبسءء

ل
ا

هه ، « ، ا «سرء ء ل
ا

لاص ها، ٠ ... سم
يبءيتلت. امتءم٠ه،مهل ققوءء.ي ةتس ج)،«٠هل آتعءه« عءرءمه ٠

م-وهء.قحصز،ء-رسل مهت» عء«صسه تؤ
ة

٦ةتسعو
ةقاط» يعي ت

و
م
«-هلق ء«قتسهرسلل موصسجهتس ، وءءءوسره قعقءو ٠جهءه ءلمةجم تقو ملرءهءءنق،ءو

) سء٦ل جعءء ةجو-سوط ،له
.ءوست ر،ل

،امه ء،س«ءىن اه٠ ،سسيجمعمهمع يمهت
٠كو،« لتنءسس هت» ء-تيسلء رسب .رسو مءء٠ةق
ج-س-سج ه،ءءسءيت ةعع ةت٠ .مهقوس . ثناشلقثوةليث... ن

ي
م

ئتيت »إئقلل كالإيع ياه . . سيحس، ، ع ، » ها،،،، وب ءيتت٠ه،وا( ، جءءبءه » اله «ءس قملءلرع «رث -اا

ل
أ .رلساه « سميو ب
ه

ءء» «.«رالد ) ينوج جسة وء

هقءةسه وسيع ٨سقهت رهع يءءقجض رتءق
ة-لسج-هو .«سماج، ءو« يوو-سمه ع-وء» وقا سحمالميلص
أل٠ )ا، الوعلوام هقرس هتةتسمههه «(مهبو متتوو
هق هبلوس مصوءيتس ءلج ، ققةجءع،س قو سءلسهسمحت
وعهسه ، هتضمهءلميمع ديس موسق هتاص-وججوست مسجمءء .ء،٠ءووس ه .هتقس عسو-ميهتبءهل جسل.وقل عرج رهاءوسس (هل
مكمهت» ققءليلسع-ةئع حوةاسةهحل »هنحمله

«ان» ٨«اااملع(املا ا»»بل«الىلههاهاع«ا



.
سيسه هوءءسجصءم مل ء-سووء ) ل،
ء

جوءءءةتججهءهء،مم قءءه قهثءءءوع جسوج«سءينمل ةقءعسه ةا

هفءسهل همهو ) ه٠ء،س ايا عض سل(مل-س و-وسو ءقسوءءسكسع
.عورو قمء لنمسءه ةا ء،ويسو ، -هبل مسول
..عل-ل ، ٥سجرر«قءتءرقم ل

ا

.تسو-ءوس
) ق

ف قءءقجه ل
ا

،٠وسوهيلستسو (مهل ةتعويح
.ء.سءهسسه ي٠سهيم،٢ ) ست-اله يس
علوءعءرعه ، ل

ا

حسهتء٠س وعمحوءهقسجسو سوز قو
ةقءء-نط ةلمع قرهب -«هل-سيسقوءء رورو. هتء-جح س؛قس يسه ، سءقى (سوو

) .عل ءلءهي عر»جبلسمه منةقق سو« ةتنيعو (لهس
قىمل ء«٠هوءسرجس ع،وتةتو قرء قوجءءءء ت-يخور
يعحمرربقلم ) هو-ة ل

ا

يملعم البا» ياع طسءسز
يوسمق،سولا ةتس موعلل ٠ سصءههء هق» يمءهه،س
ست٠ءسف س ) ٠هتو« «هنس ة«،رملثسقريوء،يس«ى« ٠قوهمه ) ءءضوس ء«ل .هلجسوءءء ةجم الس
هيء-هس عوءء،سء قعةه٠ ،لتوهلسوءهس هلسء» «.ةق
سهيسه ٠ر»ام ) ٠جلسهل ء/تبلسو لك ءءكءط
«سهءءء« ،

جام صوهسقتب«هب -سو ةتسوب حءقس، له
ثعل،و ، وسءق واتت٠ءهتةت ٠عل ربةجمهلهيلسهيلتسهب
««مقعو قعهوتسمع . ءلى قرهل؟نتوجس ء«ءءهسهسءءه عءجصشونتويةتو تصسء» س-لمعحعص ،

ة«سه سحم٠هق ل
ا

ترهبستسهيلهق ةقعسج قربو

وام قتهعوج ع٠رسي« ل
ا

ءسس،ملرثلق .ميسجتل )
ةتءءروريق هسيفهع ٠ءيتعهل٥يمءم . تبسلل رقي
ع،سور ط-روصق اء،هءوس رصء ةققهطي لتمءربمعسه،
،وىاهع س٠يسه ) ءء٠هةجي هبهءمءا ريءهه« مو-سميم
«هلو-وري «تمه ةتسهعم عء،ستنط -سق
ء،سجسس أاو مهسيءء ٠ءمه.هقهسل هالعا -سوس
ةتخه ملس» لهسو علسلل ، ل

آ

له
ع

مستء-ه
» سةئه ميب٠ ) . مامه هءعملهم مء ال تعقوت» .يسوك-عسويسوسويممءقمل ٠جسجهلسسيرسو
ميمهعالهلهه ع ي«ءوهرهنءمع عء-و رمس-قرمو

هي»ع«الهلهال٢ »امل، «اث



قبلءء نستكهسهز مح،ءرس.ي ٨ملس ، ءإلى ) وءلءءءزقسسءءج عوتنت،٠ مقو-سز ،ةمسال ومو-ح،ءقهتمءقجةت ٠سقمهتي لسء ء«هج ي-مهمع جةتمه

ءهكط هلاتسء
.( ةتربتءهلهريجرءءوم هلهم ج-وي ججرملهيلسهء،قت . ، ج-رءءءسههس ع،وتةق،ع ةقءء-وعروه-سم )مهيجمهةو( ملم «ع،لهل مسسس(

،ءءرهلر وءء-سمه ال .هسوسوءءء ج-لقتسا
ك ٠ستةسه ،ء»رملكرميسجسس؛قهصةتط يسسءلسع
ءهثء،ولم قي،ل هسءتء،رءصةتو

) هانيب قءسهتسمثه قو ه،رلهصه« ف-لقءءءىلحتتبءقه لقت
ةقرو-س تلتو٠سرء-ءب.ه« جوملهوسقسس هءلسههال
لتءمسج

ج دق«
ملههتتتقهمها ةق-وهسو ال ملب» ةتسوسل. قو ملربء« ءء«س ءوس قو،قسءلس»سءعمع س،ءال
. ةويس ل،

ه ٠-تسهق جءسق ق
ه موجوءلعه سءءس«ءءوا ةقءقوءم-ءوءا قمح عءوبل رومت-هي

ءءءلوه،رءسءسهه ، س«ءهس» هروء،وهسهمه الا .وبلءءء
هلس ٠هتيبهبو ا مومس» ةتىلوءمءلوسس ، هبهسينتءه«
سءءءسمه مهتلل ء«ءءجهسرسسممم ةلحملء-اوهءء
رتهعسلق موى سسوءوو قتمهءةبءميب سلءءب سوو «له
كءهيميه،س ةوءتنته قو .ءه«سءءءجو مهتسججس٢
جسوكرءس يىلءسز سلسء

) ءهسصهمل يعء ثققطصده»٠سس قتي،لهيلسلءءسقسعق

، راءت،سوسسس٢
رسيتو سآءههال مء،هبق ءه٠هبل تعال« قوس٠س.و«
لوققوح جينوجسمهجس.سسه، .ةتومع

) ال ،قرمهواظعسءههنط ، مهءءهقعىبا « هه-مل ، هقحسب ومع قجولءع
جهالت « و-ههيت عليء،-ءس ةيف «هلوستجو-له .هلصوتةله ء-لسو هبءهسءسج ققو
ر،ءللءلج هةوس-لمو مسمهلسءق همس-لال،جسءءةءسةهلال.-اسو ععق٠ .هيعقعمه-وة« .. ، سسلءءءو ل

ا

هق-سين روميت رءمهحنظ
ملهمصلةط

ل
ا

قسسو ميسقت عل٠ ٠ستتسهق وه-سر-ه هيلاج » ئوتو،و «.قرسء ، هبليتقلقللل
اك» قهءلمءءءجمتملرمم قتعءء-تس هقوءء»ين ءهءققلمعر-سه
ءءء،اال وروه

٠هتء،سوسصل،٠ ا .ءلم سلء» ءلسوىلو «ءءأقت،و

«اث « ياااملع(٢مله ماملا»»ااك « ال («الهل»



همعءء وريه ة-هيل-سقلقل عءءقل عم-موم
ماسم ءلسءع«هيه ٨رع،و ه،ءهتةت ل

ي
ل
ه

جالس ٠يرسووهنعه

مس» يوه«مءء« هم) ع-سويعرس ل
ا

جءعين

ا مههءء،و -.لسلس يتتسات ءهسلههين » » ره-هلل ةتءلسسعسهبل سقل٠ هجسمهءل وت .

هلء،س ٠سسهف «ءسء،سقءه ل-هل جرسو
» وسه مسء قسج»ءءبلو قلقوةتسهل الل«ع يسوييلسءموسا -هو-سهء قهقععسيل مىهورق
هلإلء محوءمء،سا،ق ..رسييةتو يسو-س( المح
ءهرس،غ «عو عهتسإت؛ء،سو ع قكءط ه،سعقءيت جيحهلسءعح
.نهقح ،ةتجررسجس.سةئسهه عمهتسه (هلج-هو
متهاو مه-ه-هتوسقععع«علسل، هوق
يس-لئسهنطق ، مهوقلءقو «سيرس مسةقولسج
ءصجررع،سةهحل ، قايسلء-ا -سوو رقتو
ةتاتنيميمح اتنهسسرزيهسهلسر علسهتسهبصءمءل- ةتس
هةتهم هق٠س هلق يلرسةتهقه «جورو مسح «رع
قتو»»وء قو هملنسءجه -مق ةقء،سوملسسرس
هو-س قسوجس- ت-ت» ) ع-سمله
ءمء«سستل ٠جإلوق و«سوجومر رقع ررسرض
كيج عتجيجروهيقرصءمو هيسءس لسعثل
. يةهاقهمسإل جسعقيءل يث الجسم مهمومهل .قن-تسوالههب مقجسس عمق-وهسلا ) سسه
ءءء-ه عءجبل ةجرءلريلمسءز ) ةءميسمه
قهقئمهع «يه صء٠سهق« همسو رء-ورحتءن«
يوم ةيم جقو»وق( » حتت» يج«سهسس لج-ى
يسهءءءءسسسهب متءء رج ع«ميعيءعو ا عمقةسه رءقهنءه

ئس-ا ٠ءقسس هو-سمه و-وسو مس
يبلتسو ةهم ستوءيتاتهتعم -سو ع ٠ةتهتسمل سقء،ءق

ك (مهسو ل،
ء «سا هيتسوام ..«.تدس-ةيمع ال سام

ءو ل
ه س٠هيلسمه( يء-عمسهلجيءمسهءو.دمم

بسعسعةتمءه ،قتعليستس ء»عقعسهس هءءقمهجسس

محءمهسءلم » قحو «موم رلسوسءسسو عوتسواتنيس
قحال ،)علق»«جقهج»قح ةل جسجهوسءوهس قو-سج
..رصء هإسجمههو( الق« جلملجعمهمل٠سقملق »
يسق جس-وام اهنيسوهيلرسهءء،نيخ«هه آل وهةتءوهل

هاامل»السهل٢ كله «اث



ر-صسسععع-ععععععهعععععععسععصعجلحباعع

ه«جسءسولع ج٦ملهيلوسوس . سجهت «ردصلاو-سر وءءملسه . الءق .اهيلءء»-وسو . عهبسملرومهلة مومس( ا،،ا، و٨ههجس
ء،ءعها ، مهت» ع سيإلهئلسه ، ةتجءء٠قهطإلة ، ««مهل
ء،ءلاتس .يالم ، -ليل ، عهةعهيسهرها الا،
بلس ءقومع ء،ج«سسسللمج ءءمقرءه . ، ال -لوصهلباق
هجوء قج٠سسمهلم ةءءجس ترهس-مه ةققهاءمه ،
حوم قءءءلطس تللمء-يل ،قجووهيلسههه ةج وهل
قسءيت؟ «هيل قجو ءقأل -«ممع» ةقهلسه ، ال «ءيس
يعي رعس» ق-ومومءء ةسلسو يسة وسه
تق٠ قتر-ميسو ٠جويسهيلةتو مهسءء مه

ء

رهق-سومع
قهقهسسسسس ) حسمهسسءى اتنيوال« ي-ةت.«مالل
يت-جس ٠قاهملهيلم.ص -قلقم عاس
دهت-يا قسه،ل«ءهقط ةتو ج٠سءءم قبسوءءعسجسءءء،حم عرسا ق-سروم قو ٠ججءيتعزت يع٠عةتعمل )

ةتقهججرءسسيس مء-وبل .هلسراء سوسم-مسوم
ةترمه سو .عمس .ميسو ، يسوس» جههوجوس حع.ما
ههئلسيتامل ج-لوجتس-ل )سةؤ ) جوقوسقسهج
ةقج« ججهةئةته ل

ا

قاو هبكتةت،و ي«،جة عء« ٠عموو
للق
) «يسه-مل دلوءهصهته، مثسسد عسرىملمى
.وء-ه يسيما هلجسعولملقهلسوع ، مهتلا
هتهبج يعء ل-عو ريعست» ، ال «٠هسقلوالاوس-يتسلاه جل-سريل هلهتس ٠ههءس م-سقو
ات-عه وسه قوهل اما السعمهس ،جولعللسو
هه-سين قرويس حو

ق

هتمس ٠ءقسوسسع ةهم
٠صجسوج ةع-ها عسسجوة مةتج٠سهمهها ولجت

اج-لس عع٠ى سم ةمور-سيق ةهم
...«تقرسو رمسرتم-ه وءءو ضءءء «{يملسالا
«.««هرا يبسو-سو ملس٠ه هلءءءهعمهيو ةيف

جهويجمملررعرسوسو قتع ييمعسهق يء٠،تءههمع
للج امع ملجسسدم« كويرءء عءققسه (تفلتس
جسنيو ) ةق،ووجثوةهله .جلاع-قحقتا سةا»
ععلسه لت-سسا ةقرل-سيب ٠سسصس
اتوهوهس و-هيفت، محويءهةسه طعا ة٠هةهقءرت ةق٠ سلج
.عره ..ول-هسةت« يعة»ه ءقههجةلهم وءهسءوب
«اث ي«اا٠(ةمله ٨»»هلالالىليسلمل



هقد ملبنر،وي جلهتممت مةهسووووءءقءءء«ءجس« «و-سو، يت،ءسل اريلو -وه قععءللاه عء«٦ء،هصو هنب-ود قهوجح ءوسءء-ق «وهس «سوو
(هل» ربتقهجلهل مهل عسهكسقس ال .سور-ه
وكيسوء-ووءء ةجهيررمءءمهوهءءسهيس اويوءءء هل
٠ءسءءءوي مي-يرع قء،و»لرسيسسمه ال عي
اص٠ عي-ججل سو «««لال سءط ءمهتر«
هق» ج-لةتهبههيلرسمهسههلةهحل سةت يعوو ..ق-مسرءءةتو مع٠سسع عبةئ ملم س«هم«سسجوسومع
ح-شت» لاعسبء ههج ةتو٠يجيبهيلومءثسهه
س -قهءقسه ب، الوم ءموءميسمه و ٦ءععمح
.سوروت-اله ) هل-« قحعسوء، تلع-يلةهيمه ء،ءوتة ال سقءج ،
زعه روت ع ةو صءهسه تجةسشسر هس٠علرعء»ءهلهقبس ، عع٦ل يقهتمءل مومعو ؤك ق،سقءععع
ققسين آل جسوهيلر- .ررس ثلوجحءءةسهم عات»
هاور جس،ءءلسء«ءلك ءرب ءرب-زجس٠سسجسهم لاس» رنءيههء«٠ ) بل وععءرسم
لهو٠يسهقجر ج»هء،« اتسيب ، جصءءهسهجهلوةقجسه
ء،سسقسءس «مهي قهثملع٠يو،مجوس ، ٠عهتقعلهل هأل«،
««..ويس اثج ربها »انهضهع ءع -جهل،
ليتسقهلقح صوهيلسملمهقهل ، ل

«ه ..
تيوهلهيلساتوشقس

ملى بل قبء-يسو ل
ا

٠ءهءوهيليلتئس موةهس (مهي
ميرصسس ء،ههوجقعسهل ، .هلمعل -كتعءءج ةتو٠هق
جء«جةت،ءءةقهح ..هري -جوا يمهسآئ جءلةلحلةج-ة
ء-قسرس٠،، ريمههس ج«صءءه ملس» مءغ،ب

يسوس-رم يتصءسي «سرهوهب رسعل هلءىبس مرءوره
.«ءىلم رهءءجءوو جء-سموتء يل حم٠سسي لسنتهبلق ةتمح ) هسوء«مع« «هل ها» «سوهو »
عءوءقس .ةهم .سر-ءلمل مهفسولمل ..لورو-ءال محو؛جق هت٠ ٠سجةت ينوجوءلرءو ال (مهسلا
مههتنتسهح ةمه -جوا ءهمهسنت عمجققهمحسعومهبلق ،
صيقع به-مهيقت ي-سج عءسوهيلسهس
ميل٠ ) ةمل (ملعل-همء قء ء،ثهه عهتمسه ،

اامل»اا»(اللهاملاممل طلاملا .«اث



مهء،س «هعةسربث وك جا-ههقض ولهلبسو جرءقهلقسعرسسسس ٠عس،رهءوو » اووءء» هرعت اهو
.سريمهروص قم٠ءهسميب ٠ يءء،ةءربخ يارس-دهجم
قوءيتعاور٠هءم مهتتءءءءءء ربسو ٠هيلو،لش ج٠جىهت»مه
ةر٠يرسمرءجممء سءصسءءءسس .الو حءسر»
.هلهتسا ، ه،ر،ء كس قءءء ع،و»ل،ل تتسسء،بلس

ي،ههاس،٦ . هه» ههع،سيع٠ م-قريو .ءاه-سر يو،قإل »هصمهت،و الو٦لمل ه»ادليل .امم»
ههسسسعق» ل،سقل٠ ققووت،س٠ محججرءءهءهلقه ءء سملا
رهس يقهلرتو قهقءىوىسقس ، عستا ، يوقلاو ةرهزقس «رس»و»ءء ج٠ل، اوو ةتعلوهج سءهة( المع
يهلسس اله ، جهءوسيس،لم .اهس قج،ءقس مسء قو
قءعهل ةتلنمجءءوصسهم مرعهته، رسوئجسوه-ظ .وب» ةتس ءهت.ج٠» ، ىلمع ٠هف«هلسظيةمل .هملع ٠سء،مهوو ةت« قحلأل-ق نعم

ةهم ةوسعقويملت ههلو ءءسءيعء٠محوج جعم ره،،ع
ي«يه- يلس-هيل عكط ، مهممق ةاتقسويوعقهمء
لهج- ال ر-هتعو» الض ة٠قحم،و السع هقء مهل
يوتست-يلل يء« رتسيل ، قهبلململ ، الململ
. ءصةت وحنت-يام مههسجههسوع يطةعهل.قلتم ةج «.جوعم سسجسيب » اك جعي -ههوسه .وهو-وو ة،ءسهصلق ءوجا دل عسعس-لوقحل .ةق-ءوسو
ورنتومهبلءةق جويوهيلسمهسلسقسح هتملس س«س
همربت -ج-ةق هتبل (.ووس هسعي هسه. ةتس ت«هبهحبعاا مومع يومح-له ) سع-و
،ءهجه،لهيلرعتتفعه ودل» قءءهيلءلوح هتو-هه ولو مهةقاءص
٠مل اهتأي ج٠يبرس ووس مءء-لس ال لق-لهسي
إلءء.ة ، رتء-عا ٠قهل-تسهيلةوةهحل ال ..هعسو
مي،يتقميللل قى اءمض»مه عست-و س»ءلءءيتىتنت٠سهصسهق هسجوا٠لمل ةتمح لممء» هل-هلهم ، سمل
محءءستسمه بجيء مسة٠ ققعوملرم،ءءمسصسهق .
رتوهء مقسوتةق ج-سقهةلس يص٠مليسسس سموس

ءلم-يع لس-هيلمع-سو ، -وسيمق جسءلهاسوء« هل-ما يوو-لسيت هلج ، عوةةسهال
«اث هياق٢ملع(امله ااملا»عامل« ٦»»هه»المل



«وي صو ،ةتهسرعههبءنتسس -تميءء صءءه
ع،،قه، ، «حال -مل ةتيءءءءجهلسص قءء ء-يق -ويت
رسو هالما ة«سءسءه «ء

ة

.هقلا «يس/وميي بءء-لسءءء ءقؤ يت-سبوء «.هكف ٦ .تسل آلىلءل،ل حءقسقل
ه.لس حلسءم٠ءنتئي ء،هووجىلءءمهسص ، ءءئهةقئسههل ءلمه،وس

ل
م
ل
ء

بلءءرءءهءلءة .«هورو «سس ملتءتسهبووء،ر،ه ع٠هعورس
ءاسوء ه-ه-وهعموجصسلس هقض يةتسلرس،سهال«سجو ج(علق،ءىلمءسءقل قوءءةت رج ٠ و

و

طءيس

ءلمل ةتءعسوهيلومسهسةءهم ؟هءقس ، «اتمهلهل عسقءءءهق
ي-رتع حء ء«هسس،ءسءءهءءءءه سهلسءءلص )

لقءء٠ةق ه،يال ء،هءبءهقءعهيس ل
ا

ءءءسمهس عهتءججس

ةيسور سيتةوسز وك يء٠ةهلمه ءإلسوسهر محءءءءيته
.ةفق ، . هء-سوهءء سءءو٠ سهءءءءءمموعءوسةءءة ءلملءءء- .«هبءءء ، هءعم١ا رصرءءل الهل
ءهسمويء.ءه ٠ء«ا .-.اث، ال سهسسا« تءءءر»ج

د٠قلقق ل
إ

ث«ةتعرءةتع ) .هتلمع سوإج ق،له ققهسو مومه
ي٠ورةتينوءومل

، ،لوهس،إل ، هقمل،لوهءةتهث ، س،قءه ، سجءءج
ء،سهقور قء،هل وهسو جولو ع عساا ، عهبءسها ، هلمح» ،

ميءء« سةت،وسسءءرل سهءءءءسفء، ، هءسهمل هتعس
«قلست ء،ءه،ورسءءءجج،ءءءءومح قسو)،ءءمحوق عءقللءءهمو
ء،لمحه قتكءءققلءءةتب ةقءءح هس،،وءقإل قتءمس وءءءمع
ءع٠ظسه رو عهبءساهء ،ءهسء«ءءهح .تملس قهثمءيل
ر-عق قق،لسينءءقءءهه عمجملل .يتم هتامهم بلهءقهن اهب( . عءمهلستلط ءءءلءهسءسهمهي ةتجرورسءهء« ،

..يع-م مثل «مهبلل .لعس» ء-بلسء
ج-م سهيل»لل ) جمسء-تاس جو جعي
. ق -سوه ، ٠رعه ، «س-تقتع اما يفعءلس«جءعل عءءلتهسميمحعه .وس»ةهم منتءلم»ي٠ها عء-رتسيهءء .ماقملل عقن ةلتءسرقءءءق « ل

ا

يوم-وسب ةقءعءلكس«عوتوعهه ستوءيوءةت حقألهةءمعسب.ا ةمه قاعء سبنت يسءموو هةجم م»سءيت مسإ
«مس -و،و ٠ممهء٠بنيبءمع وهبورءلج رس قتع
وء وءءءءء ىلوقتو،٠ «

واع ةتءهلس ء،٠وس٠هلم ءقمحرىلف
دمءوءل ءءمس روءجه جو يمسي-ق ق .وهوج
بره-ق ع-لهو-سيمو «هوو« تاه

ممل«د(السل٦ ال«هه «اث



سسصع٠جصعهععالع

«سال ءءس٠سستص سج-ءيق-مهمهتت ةء هن
محءء ء-هبل هقهتوظ»تس عون يهتقجءوممق»ل ، عءصهءلءسوهق٠يحتعكطقغ ءمسسحيءهصه ر٠س نتءءءمءءسءهء . .ءيسءءءص.ععس،لش ةج-نق ةت« رورءءءلمههم مههصهل ل

م
ع

«عوققعتج . لحتقتهءي -.يريه-بع (سس ال اله
همسقت يعء ج-هسله ميهلء،و٠سسءلمهع بلى الهل
يءسح ق
ه

حتسهيلءتوو ا سةءج لءء هءءمء-مله يعرسممء»ءهمع السع بلل ٠جرججءهت»هلسووعسهصجس

ءلوءهسعسل ، هسولء٢مل ٠هيلج لجيءء يءقب،صءقف ، مهعم
جربسسءءسب ققكءءو ءم-»و يءءهءمهصءعس مةقظ
رهههاهع

ا هست ق
و

«.«.«.سوروب تفصوو -ويسو
٠«ءل ل -تسه ج«،ءهتءءس ةتو-٠ءءءز «ملشءءسز
رتهس٠ قهسسهلهها محمل ةقهءعهسقستل ٠مجيهرعم

يتو مسء،ءءءةج -ويك-سورج ي٠ءجرمحو
ي٠جوكوت .تسمه وك رحبتءء قستم سهترسسء،س
ةقر-سهء ث ء،سوكسا،هءسجءء،وءءءهس« عءءءس،ء
قهقءسمهها رجه» ««تمه يهو-هيع تءع« مسمس
هلسءء « ،

٠ءء،ميلههال ءصةس .سو م-يسو تربلحزرهق
تسو ملس-عق هقق .تهس مه ع-ممسءء رسو
همومه جيقءءيسسسهءءعقوءه«ءق هر،، مسقء-وو

ل
جوم ءوس( لمموكو ستءو . ملءحتق ةت،إلوه هتقس. .وكرتهسو حء جءلهبءءمهءقق ل
ي

س«لجعتم ل
ا

«(يسيس ،،سسسو-ءهجةتءوج( ءة،لسءيت سسوس،وجقه
«لسلس . (هيل » يهجسءءهتءا محءسنته «نقخسسينلسع ع-ةوقءءءءء ءلسق٠لق -سو-مع -سو
وك اتني، محعسهته ججرجقهتءءءهسهم ةتو٠مه مهس» مرق
قنءء-وراسمسوحل .تسمه نتهتسع الو
.اهبلق «ءه ،»» فسهء٠ءمع يي« اهل عسو-سو
ءء«قق ميسجءء هورل جقهلءسسهئس٠ لقعا مسو
سه-س-عسوو « مثل ةهج-قيوج اتس
رتقهء،ءج ايهقعه ملالس ةلحىليته «ءيستسصوسجصسء ، ث؟ههج ا««إلاهبو-ع-ه سموس-سو .ةجع-يهء .همه سمهل
ءهسوسسهسهل ق-يرو ملء ل،

«رعاسء
جوج-يع ٠صءءم قههعقسثلءع سهط« «ورا
،ائ« ي٢ملاااملع(قمله ٦الالهلالالريهالملامللمل

٥



ه،ء««»م يه»سءسهط هترس «هتس» ، ) عورء»
رق مي-رع همقع-بسوه ءعرعهعهب سم هلو اءه
روتح-سال مله ئليأهقةهاهي يلهسء/سملمب مءء،موء،وعا جسل ال ع-هوءءثل ةهبمعءلس ،
سة،و تمل-اسمو-تو-وهسو ةومع
هريتركس صوعرءءرط ، هءء-هت عي قه.س
دسءءءو .سو فيوس قه اتوت هههبنيص بءويرتتلع
عينوجعهعسيسس ةجم ةلوقسحءءتءعققو ، ههضقل

يسلءءىفاص ثلءءمءءم سقو ، يع٠وس« يصع قه عقي
.هلبسقهري ، ج،مهينتتسقسءع تقسء تيوهل-سقط
س«ههه جهلمسجسملهب جعبىلو بسستح ةس،سهحمريةه قةءسوس ءسسه «امل سو ل،

ه

هقار يسج-جسنتمو هسوس»سه -موه
ييسجهيلسهسسءمر .اا ج-توهسءءءء و-مقع
ي،«ءر-ثلهه سوز ، مهءحتقجث سءسه»حءءه جوءأل
ولميصهب جوهلهيلسلبهلس« قءءقسيجءس ع،ةهل
ج٠هههءحمس .يوام سال ةتجمهمحقص ه-هدج-ع
ا٠ءمهز حطءءرء ةقلطجبءمل٠عيرهيهسسجسمث ، مهمه ء،جوام قحم «جس-يعءءجتةءربلمه رسعءءء سقو ،

مصع سقو رول يهسوسسمه . قء-مكبلق
٠قمهسس ل

ا

ءءض ةتيتجرءتسسق ، هسق٠معط سهوهعععءقج هناءمههميجوي ققعمقءس ة»-هسسهسسه
ق.ءوج ) جس٠سقسسه ةتةوجسقهت ءء٠ق«علس رتعسو
ةقج ٠ةه ج٠ققتينسع ءم٠عرسهءرس ، ءم،يتص ، ل٠سدطهج
يسءي يحء اتس وس٠سه- ل

ل
-اويتسه

عءظمطس » لءء،لهص هسعهسهلعسط ل
ه

٠يعس،ءإلع

، قهققوقسق قهلسثوسسس «هيت قسجءهجس ضءققه٠ -سرع هرجهو «يوهلا ةقمبسجسصسهيسيت
جةجء،ر«عسها ، محسجسجلسس،و قاتتوم٠س دل يفرصملا

مساقم .-اللقالو واص همء-ويروس ميسء،سهجة
رت٠يسه -وكس-سمهو »يبوسمع ادمم
..ولرم مهءل،مه بسجب، بلج ل،

ه ه،هث»ا هقمع جهلةرعو
جسوسةءء٠ريل جءووجءمءءجسو قسومه . صوجسو ه..ءع«رموهز ه هتو -علقعل ج-هممصء ه،و كااءمولعلتروح .لعوو ةيسيق جوت ، مع مهمه ةءءا.جءهةقئء،

يامل»»»اياله»الا ىلاملا «اث



روظةو رءء ءلوءمهسءج عنتسوي»مك ء،ههءوسسءىل رول
ربس .ةهم ةج حقى ةتفلتهءلال قبع يهننل س٥رءءءوس(
رهمل ٠هءملمه جيءلهموسهتسققمعحمل

لاسو ةق-سلور
ثثلنوألن ل
ن
ر

اثنإنتثبن ،

ق
ة

ل
ا،مهه ههعإل،الس ا،مه، ج .« ٣ءء« ءء
س ٣هلهله . إل،ل {يهوي ةقلصل«مهل ةئثةيئ ، يسء قءءهي»لعلس،سسقيو

يقلءء-رقا سال اصقءءم نسءوكس،سه لو ءلةلس
ي«»سو سلتجمه«سزست ، متسمرسمي٠مه طسء،رصجقر
وهءءهسه يبنن»ءءة ٠ هءقءءر ةء مقى ءءسيهكسلسسءه
،ةتءمسوءءءس ةسمه ةتاننيهسس قسءوس

) همه،لع٣ال-ه متهت ، قميءء ه،س،«س رءءهه٠ومحس رم رميل
هقهتتسءهءس ت

إ

إإثب ٠إكإةي تيان ينيحر
ء،«س ال-همس ، قءه،هوا سوو ةل . ىلنترسىنلتهيهملهورع ءمهسس يعء رءءقءو هلوم ءهل«ءءءربءسمه
ساهمه حلسوهه،ةحهب ءم٠هوسحلكهسن،لوسةس

ل
ا

كل
يء-مه ةتيبم-هيملعموء ،لقم،ء،ءةق سلدآ، »

ثةةنثقتاثآء آتيثثريثيإلتي ء«هى عقسلن
» ) » و ههيل جس«ءع سهقس و . سو -ههج عءدهء،قه»سء،( ةتقهتيتالملهرس ، ينور بقو»سوسءءسهب صلل
ءءسوهلسلت ) ه٠هسسسسس عوت،عهيلووع ٠ةتههق٠سلء ،ثقه ٠كو ءعهتقتهءي سهء-سوقلءءء مس»
ل،بل،لءسهلىهم ةقلم رءءسءممءءلس روت للض رءءسيلءووقحمل
س--ةقوس ء«عههسسع «هت ملم هلسلسط
جربل ل

ا

جصسس «ءوس م،لرسوعة «هتسلت وهل
ءهتسك،لوةهحل -سوم هبءلهإلسز ووءس سسءج،لإلهج
ننثئ»إق ،و٠هقته يئتائي تخثه ٠قميسهه
. لا «٠ء،يس؛ سهل ي ، . ءسه ء،يريعلرع هو٠ ةقسصن . هممحءء ولرم هيلهيسميء،س .هسل-لقو هلق-قلس
١سء،س ساتمررح ءهتمحهل ٦عىلرهةألسهل ه-ل» اعو
هس٠بءءمقوهعس، ين٠لججتسسءلقم

ح .جمء ةجم سقءء
يسوك ء،ءء٠همه «لمس س،وءو او ا(هتءء صوءءسسحق ، مهنما ءءرلعهةه -««سحا «.ال سسءهسس
ميءءءو٠ ه،ألس هج-مهء مهوتء-سهلوت .هءءءء سةق
ءءسوهلرها ٠ءحله » ء،قهت،هل سء-يفتس .هرحج
ءهملس ءكسءلهص ةعم كل ء-بهلسو

) س-اع
«قث صع(٢مله اامل٩»عاملةمل « ل

ا ٩»»هل»



و. ك،
،ةقو٠مه ) مهلع ««هتبجو ،ةممل«جوسصهتهم ميءهق«سه
هلع»«علهل «قلقلءءء عقسعاظجوروهتسعل،لح..«ملو،ةتلقصس.جر .
..لاقم-سز ال عمسء ، ،ل٠ءسهته ةقحتسقو ء،سل٠ءسءءشيةت هههسسسخ قهحه .معيس
،قءنتبيتع-سةقجعب «عل ءهتسةه ) ٦سسلطنك
قهتهءلانع ملء ءءهقع مبستلسسز تسور-ه ةرمح ع،جبل
جءء-عجسيعو ملهسح . {و-ولس لهس (مهبءءءالس سمووهسبءهتع قتهصجهيلسوعوقجه مع« مس»
قىمهسءووستلسممه قلتاء ةتيسورسلمق ) -لققر
يصعء تقال هعهلسعع لجهيلرءجىظ .رس رمح .توق
ةج يووسةمإم ههقةتهلس« ةاحيجسز ، هت-ملم رس
ج-مهمومهءءء حسمسهقوسيجءهوجرع،هسسيع
ج٠قس،و . ايتسم،لل تعج تهههسسمه يصيمقء
مء.ء هبسء (هم ءلءسجسس {اميلست » .ةلت رت»
عوج-نوتنيس قءيت،سةتو (.عا هلوي وحهسومممءو
وء-هل ء-مهس .ةق-هس-مه ملع-تامل
هلةهبعجسين ءل٠س .عهط ) هيم-حع ريسجت للج ص-و، -ءءءو ، ملسا وساسو-و مساق ، المم
هتو هلو-سوه سوسو هست ةقوحسصءعهل مسو
سينت

حسءحتتئسهسءهءوج صيسيم ربوو ملء رج
) ههقصهيلروه جسسسءءه عءءج تلسصوههةق ،حءه
٥ء.وسمو هه-اهسوه زعه صججة ه-سز
آلسج

انتريل رسءحمتس قوء«ءء،طءس قهقء٠عهال وءءءقج سسءعم(

يسسي«سءءريه مهسقء،عم ٠، ستءو مهبم «رسج

. جسةعهل ٠سسمتهسسس سق جيست تهلبسسرروه «ر-هه ، ال جيتسجهتءءق جل،هو سوور
يسوةونتءءء٠رس {رعس «ةمس، اهقوقح جو روو
؟سعهل .سو قجحلية« ات رلى هةئلع وسمونيسسو
ةتمهجمه وسو-ميلسل .ربسو تطقسو ةت٠««قاسي بس-ءصهمع ملع-ع ج-سلور رو ،
٠قعه ) وامء» رتصعه .وبم يع .{مس-هلح
.وسال عهققته يهور-هل يت٠ ث

ق
،

مله» مرءج٣
ثوءوج ممهء-ه قم قهولرء،رسها «سمهء جة
تءقءهل ةنء ةو روطسب ةعم (مء» يسسععظه«

ري»«»امالهالالث الاه «اث»



سعسع

.ةرس-جوج «مق سو ء،سجر-ه« ميءعه،
صولس،ل عمهةسه ةعس-يع ملهتم . سوجهمء رعهلإل يعو اسس لمعء-يع عاس-سلس مهء،
ةهح ٠قلسجرسهه ال «جسةه٠ موسا هل ةتجههلهلسةعسس
قهءص ال قهمههوهسموها يهل-ي عءس،س -هيل
.ام دعس-همسو اتنيسججهه ، ء،سعقج» طجسآلتمهه
هتو ءعصؤق توه ةتجس وقو-تسمه جةتم هقق ةلجموا أعجيسهقهح لاس» ) حمجمسجميمع حهت،تسه
منص قسمقجءعج«ا ، عضبل جرسسقسومءسو
الامعو جعهعنتءرسعثةهن هء،ه«ة -جهل( ءم« رق
هق٠ي .وهاجءءءلعسءم- جقههلق يءيتييلي-ءيع
«هعله-سسات ةهلهع يجوس ت-سمه ٠هلهيلا ، جهسهض ءيرهلريلرهنتءتس جس٠سءس( الوج
جرملهبليعوهتء٠س ص اتضقل ةضخلالهل سقهقس.
الل قيءس بسبةهم ج ، ةال جهتءمع ال يهءصقء لسور
لطه يج هق محسء هس ةق-لس-ساوح
يوني عم«صه صبيلمء-يع هتءكو (هم

جسهوةت،هنط «مهللم ستوسلس قه٠جس »
ةهحء-جح ) هسوس-را ةت،ع»ووسحح مصو٠عءآلا
٠قهحلستقساد جقهاوءق٠ ي«ةع ) همسو-ةس «قوسوء
يهل ت٠هبتجما ةسءلتعه ل

ي
ن

ه-سوسم ق٠اا ةتس
ح»قججسه جيت-يل عجلوجءهسه تعهعهيل ةهح
خهزطسقلكب .ءوس ، ب«قهحل ء« صولم-لسو،ءا« وك » نتوذمل ء،.هك هةصوتءمه مع-مء ٨سةق،إ
اله جيسجكر-و« بوكس»٠سس ءل٠ عهح«ا طعرة
وس .«.الص هيتو «لالهل ري ء-الويس-ومه
رتهتسم ىلىة هجصووهلهت رو ءلسس عجىجس ، معهب٢مل
المم ورتو قس٠قق «مقيل عء« ع-سمو جيتضا
.وهل ٠وسسسسو فيس ، الءسسه٠ققو
ةتءلجءس٠وةس تو

ق

جهورعسعهب جعفهط -نامهسمتع
.ةم هسوس قهةهسحنق ٠جصججرسءسس يسيع هرج
«قء،ث بل عسقوقس ي-ها ص. ءوجطقكءءءو ه-هسله قههيلامةمل حءء ،اغوسءسوه ةال
ء،هسهلسو هل-سو وملسم ٠سلتموجس عههلي
هتء،سءمهم يبلوجهلمهميهلو هههمع ك هريوقةومربل

«اث ميمل؛املع(امله ا»»هلالال»هااململ



ءحس،مهوي هق،، ه«مق ةتومهم»جهل»لر ، ومه عهتعءء،«عو
هه-هل بل٠ق .للج» ، ءء-س-سج جععهء
«مهيبء ، وءءر« ج ءلء يسه وسجءءبوسمع موه سري( ،٠ءلسوجربءءه سوو سرعل-سكتيل مءهط
سه .ةامح «ء،هقه هت-ءوسيس ىفاو ج-سموم
مل-ترسقءل- عهءج قءىرءءءءع م٠جمءءءس
مجرو عجسس ءجصجيرسو هب٠وقلا.ي رس.«هض
٠ءرء رس-سو .ملو-هقءءقوي «لهسو يرسج هط
ههامل يسقنوق ربسو عرسو قتع مل٠ء،هم (هعمس سس
عءج٠ءع ،
هسل ، ءءهء،حوق وس يء»ص،ءيتجيس{هسمه . جءمر،لرساملهصمععهها ابووجكوهع ا ال تسق
جء-رعقل ..ءوس ةعسو ء،-سهس( ،مءس هل
كلمت )اهلىب٠»مهودر قترءيمع ..سمهء ) ريسءط ربسءء
صءء ةتج»س هومم ةقءءءء-يوري مياس-يت يةقءلم
«ء،سهوام ءموملسهولءسوءوو -سب ، سههسهه
وا ءلهل ءء-هوملعء «ءليعظ قءءيسوسهته٠سسيسه هلمءةجث جوء» يسوسء»ءهسوءءعلس يعثسءه ،
ججءسءسسه س«سه يلءءسءهميمعحومم رءسيمء سقو
هء-مهسءء مه،اي ةتح .مأوء-سز ال ءلجس٠ءجس
جسس -لكرسء-سوسع يءمهمص ور م٠سءت
. لجستس ٠سءلس ،لرءءقهت .ع يس»تجسامل عح٠ ججقهطعقساه،ةء قسرسء -هتءء جاهوس-سو ةتم
هجءء،« ولس «سيو-سز ستزتعءقه٠ سءء ،سةو
ريسة مل-عء لجع سصسبىفسا ههويسوظط سءو،
جءلجهع

ع
«تسل مهمع-مه تمحقاءء اوسءلءء،ة رهق

جرهلس ) جهملرسق«رءء ، .ءءلع يوءلي ققه سوسع
.«مسن ٠ءءق مه قتاو (سوماس هيمهلهيلوءءوموقءوه
ةتيبهيل مه-سي (يل الهم س٠وع٠ءلا وقتء-جو
،ج«هل»، ) ٠ءهيقلس موهيلرس جع٠، جنت-م
.«هرما ءممهتسه ، -سيدج هلج ءءضةهمه »
س رعةتو٩ع جمهقل«اتت٧( قيل« )ح٠القواملمهص قوقعو

جرتةهي رة،و وك جعءء إل،وهاس جسههع ييالم
ه-هومم ر-سلءءءء قءص«ء،سءسسرءس له

ا

هتط(،

ع

اامل»»«اله»العا «له «اث»



قءء «هسلهل . قلقمء هل٠٠ءلسسلا عومسب ٠سلتججي
س-عمم حهج٦السا٦ه يسوسلوةهط.هسو قرءسع ، .لء

هء٠سوسعو (سيقت صءآله ال عسههعةةاا رسو سرعا«
هب٠ءضه . ةهقسء،ا« سسأل» مت٦هسعهله مسءءر،ءقىه صسقه
عهبءيتات٠ ، ءهربمل ف

ي
ر

ةتءجقوهلسءريمهءهءرس ح وومءءهبوءء« ي٠ةوقهوس قهك ق»ءهل«و ل
ق
ل
ق

ةملسو ةقه رسب
ءعىلوءيس»س يوةهل ،قمجةس صءءسقوهتع،س ءاب ا

. ةارس»ل«جصهها ء،رءسءمه ةقث جي٠« جل-للنيوهل ه،وه ، «جوتنم عع٠ع جهعوجيحيو» قءءء سعءلوق مء٠س،لسءءه ء-يلسء-سوي
يعم هوه ةتعويههسه جس-وها هحلجقه ةتم ، يشوس»
ةعسو . « ا .«سسع آل ء،م سء،.٠ريلحنتط سستهعجسءع
»سستك عهسآئعءومم ء،همهجعس رءءوسو ةملح يس رمجب
«مء» حو ي-هوملس.له ءهت»ءوأهق ج دا أ-ءئمه»
.عم ءلمهلسولمل ل

ا

قءء هعهتسههل هاوسو دقسهيلر٠و تمل
عرسم هلوج-مع .يءل٠ راص .سق ةهم » رسيءوءء٠
هلمه٠سهم جس-مه ءوج ، «تسق ععسءس جعي مسط٠
٠سعءءس ) س٠ط٠هل ءءم.جعيلسع» .ساساو )

لهسقةسا« ملءء«سه ةتةهءسمسجو (سويل-مهسءءءء
وءمر، جو مءنتبءمس ءال ريءاإلررءءىلجهيل
) ءجعيس هه-ع -هق-ق جهبعههنإل» سموس
عءبل مهل-ميهءءء ةلقرهء «س«ءوو؛ ةا ٠م»وسس، م

..هبلسي هيقست ج-و عهممءهتري -.هفقسو
ري٠س مه ءسءلهل يج-س»ءم ٠جءليقءيت عهباا
جةميءه كملرسء قوةيلمع ههجسجهله هيلقءسعل أقمع سقجءل، ٠

٠قهجمعهءيتةص «سرء قهتم٠هبسءءمتثم. ةعترءنق-لهلر
جوملهل-ء،تهوءو ج-هقورع هلج ءوقهص«اه .وميل
ةه ءه٠لوهلتج ةهتىءل،س قىو ل

ة

سءءءمسه ميجلا يحمل
ه-سمهممق . قاءء-ق ي٠قورسهص ٠حمج«.قحسو هء،و٣ عمه،ءح،و . جهتسقهمل ٠قهتءءتس. تا» مساقل
مسس ت

و

كءءهمه عمملع رءءرسو مءءءصء«ومم . .اا «ميلسو ، جسال ق
ل
ء

لهخقةساي قرجرقءسر ععتمس
بلجء-س وبق-ءاج -ءء،و وه٠ص،
.ميلسءءء تو

ة

-هل...مههاجت ع-عسو هليسه حء ج-لان »علة،عل جعدمءء ) ءهلسقهت عءءج صءء

» » » »املاا٢مل»الام٢مله ع ق هاملها»ع ىل ال « « ها»»



. ملس» ٠ءلههء.ق «ءءمهتسه وسغءه٠هءلعسجمر ٠ءء،،مي٠ ،صةت .!«ممقل »ءءمتسه عسقعهعوةوقهق ع-رما
«تعج ملع .هيلو ءم٠»ةق٢ يرسء» هلس ةعءء٠ يصمحو
سنيو ءلقبء،هل قهتءءمهجمهسهب

اه اصعت قءءء ةبس-وهسبلقو ةن هرسهءوءءه ال يلسهءءس ءات-ويمء
جسوهب«هسسس ٠ » ع سبسمال مهوسءهس . هوء حمعء
ال وسه -ءهسء«سسسو ةجقءء-هه تسو
ولمهلهءع ء،رهصسحءءءه ال مء،ر،هيلسوعحميتهق
.وه ٠ءءه ء،مءلعلسصقء،ولظءمسص،ه.مع ال ٠ءءرءو ،
ءءاكه،سبءهع انمءسوهيلسمءءءميممء ، ء،ر«وسلسمهيت تحههه
هةسع ، قوع ٠ي٠تةقا هسم ة-سء رو-لظ . عءءء
. ٠ةهههق » يسبال مومع (مك ٠وتءمه ) وىح ٠سسهسالسو رتهءمه ،ءء،، جهلملاسهجسربمح جءءس ««وسي
ل ، توه مليوسءءء ءم٠محومتسهيل،قوقها ةليم وهسءءء ته

ة

هلءسهب«مع٦ عء« يعهجهيلرععلءلوه ج وسء،وتءهت
عرم«٢ا ةج .ينعمب ء،ج،وةتعمل يجسو-لهج موى ريسع
بسوه» . ، هب. -سهء وء-مم هم» ه»يو٠ءس ،
عحءعسوه «رقم .هلصو ءءسوهيلرءءعاء . هصءءءاه. (-ءءءهب ءسوعلرسسءءءة ، . روس م،عه
جعءوعلسهنب يميءج، ءمهلويجرررسهوعل هاجرءء ةمل بوبم
هء-جسب ةنوه . ، «ووهو-هسملسم جر-قسام٠ جءءصس جهلءعءسو ،

كءءسصس يءءهسء،عرنقو،ل٠مه ةهم قلسةميل رءءسو
عوهج ومه»هبه اهولع-سه ) ضوسسهسث
الاسم،ر«هلصس وسههلجسسس مءءقءءه حيسي
ةعج ، .ءوس مه سو،ق٠ي ي«ءءس «ربم -ءوج
يسوسءء يلةهءسءبمع » لسر-سه »٠سسسب
يرت٠ة قو ههرسءهءةهسرتق ، ل

ه

قجىبءءهس سسسءهبع
ء،اح ، كعلا رلمه جايه» ءسقحسرءءءهال مح»ءرءءءءو يفييلده.
.ال ٠-سمهس -عله ةو ىلوىله ل

ة، ريجهلاءء-سل

) يه-بءهنتء ةقرة،س ٠ لل هسهضهم» ق»و وسه سءتءو
ميص»ءقةقمع رب سةسءءملح ءملسص»ءسق هاه»
لسيه المم ء،همءيبءءسع (اا عطسي ت

ا -.يو
سيتجءصهق هلعجت ججس(سعءس،ح ت

ه

اعبل ءءءسووي ٠رلسللملم ء،«سهسهو ةهولاء
هي»ه«اله»ال٢ هلاله «اث .



» ه-سبلسمع رجي كلتقء جو-عمجلل-رم .ج-طح، ٠
يوات-مساق رومع «سو ر»قهحل . هط ،ةمرسه ٠عةطة
سهيلهجسال ينعي ٠هسلهسممةلص مه ح-لكال هسءء،
هرحجه،.قجت

س»بقس صسل عهقجهسفه ةه١سه رو -لط مهمه
.قربق

ق-جومامل ا،ي»وج وتج» ٠هءط» ععاوراهسمع مومع مهمهاعرز ، همع ، ساه-هيور -عق .الجس،رح» هملةعمحقعييل ،
كل مس٠هيلسلين-جوج» ا٠هيلسةسرقسمه ج-امل٠، عرهتو ع»جلهعجس ق-هق٠سقمهظم مهمالس{قههلسقل
ضرء، ج

ا معحم قهسقه «ممه «.مهمومس ههقه ،سسس، ب-هسحعهح »

.ال. جو ، اج» ، رح سينل-ع الا .ع-سه مهةحمل
رت١لسل ةتةسسقتورءع٠وم مهقسو جورهل ض
يسوك ٦ومحمه ٠ققتتسيعل ) يع مححه٠تسسملهق طءكيلاله
ر-لقحور ،عهقل «هيلو ي«ض٠سءسءس س-انقعص
قءءه٠قيعمع ييمسر ٠ةه آل ةيجلءءءه (هلهم الهس
.ةقرعو .سوالو ةق٠ ٠ءيت،وحتت هل مل-لمق ةء،عء٣ مءهس
٠ر٠ق قاو هلتىلوت ج-م هض عسقسيس عءيلعه٠،هقىريلطمعسحم ةهق،ءءءو٠ »،سسءءسفعةءهل ميووة
ؤتةر ت٠هطةس،و ي،سءتال مل-سبةتو وك روه
حء-عق هممعءء قتهء الءءء(مح٠ي .هه-يلروه هتسعاظا. هم-لمل ميبصءءءهط و .هل هرملررعسوسا«
، م-ووس ومهتره ء،«،سسه و-هوي ٠ (هي سهبس« ةتس وترام سسمهج» ، مهبم قهله حء مجلي
هلسج.و »سهتسلسم (هبس-وه سلجء-مهك
عتميل ةهم سسا ةتس سهبعاه ي-لاله ، مسا
٠رءال هقءس هلش٠طءهب الو ءءعج مل٠س»يهط مهعلوححل
عي ةمهء-لمهم » ٠ق«عهحوع
وتةا اكو ةقن.يءهءهتيلهوس(سءسبل قءمق ةت٠مهه»لءىبق وءيتعةتوهسو »ء،«ءمةقعمل ع،سمهحلس ٠قتي.ءءق

يل
سر٠ءءق

سوه ص ةءمءءسسءءءءء.ه ء،٠ء،ءءهءءسس ههقحرس
«.«اث هاالهاملع(اقهح ٦بلتلقلاساهمل«ع



ه،لءج ه»عهربه» يءمهةه٠ء ، م٦ل قمع-هت ةهل
قومعءلهسءهسب هتاسو محهتر بهو .لمعء سسءءءوسو
قءنق يلتهبمل« هبءءقو رلسسء،سهطةس يعءهء،ءءههلسمجمه

وءءهجءهصمع )ه««ل٠و هلهتسئءسهل قهقمهة٠ءو سء،وموق
س»وإل ء،مهسعق ةء،سهلهيلرسااءهيل مءممع

حءقءيت ،
ل،.ءءقه. حء هسء«قهء٥هه ء-لسو ءءجربهيلرىءسهال
قمةتلتئسء مهسيس ع٦ل «يمء قرء ٠معرءءء،و هلء
ةتهتلر مءوءءسسل جءءءتر ،«هتسههملب هق، -سواءءء
هءسه حء قققجقع،ع ياع هلرووت،ءلمل هرامع م-وسمءسو
.«هبسح ءوج ههتهبعهنتسلل ٠ةتء،سءءهءءءيقه «عممه
بققوودرس »اهيلسءءربلقئمل .لقع-سه ) ةتءهتءوهيليعء عضتو .مهلجء-يع ة-سو رسو جايس
جا ج-قةءءحءصةتومع جلسقةت ) وقوءءء-هسيوسء هكء الحء هلس سسويهسس«تهيلمو يسءلس هلامع
عهتء،وس» يفءء قق،ةسبل س،ويسة ةسلس سقءقطعء
ةقثرءسه ءءهصهي ق٠هءجء«ءنق ٠قلسوصهه
ققءلهتءسس .مع ء،س سق .مالل ملس ال-هسه
ريوط يءهونتهل ربوه .-قطيءء عامس ءهسوصجس٠يفهرو
مءءريقءء،هه عسءءجسةهم {ىلوه ةقمح سجءء .روجيء همها
ا قلءءءءوء(ءءيءوءءءهب «سيس سجعي،ءء ع٠همسطح

جو-سليسءإلةطز هت٠قس قلجوج ملمنط هت-ويس
يسءء، عسل-عيسو «سسقلمءءه ، يع
ققهلسوس-ءءنتئسهح مءصءهس ، ال هقحس قققاهق
ه٠ء، حء ، ال شوو«ءمع« مه-س-عق
جسجءهءسسهل ،ةتءوءهقس «هسللل ال،ال هه٠ سصسه٠
يتوز يوريل .-.عر-ين سهه جوعقق ) سسحى
م-سه ) همسو-لقع ةعءءوو عالسوالءهتتيهه
عهتء«سه ءلم-هيع ةقجاريلسسءسو ، كل

كل كتهتلا «ةهج ٠هوهلسمع .ه-وسبمههلح ،عهسز « ،
ا لتق مهلمع س٠و ٠جعهععهلعحو (ووس مل»هيلمال هبر-سوه»عمل اجهلقهتععلع« رةهع وسءهل« هال» ، قلسو عهل، ،لنلج،يتهيلجعال ملع ععرق٠سهت هل٦س عوط ا

اهملهااا»واله»العمل ىلاملا اثكث



ين- سعوجصعهععسلسس-يع

ةهءسسموهه حدوء،مءءقجة ء،لقق رقهسوس- ملءء رتقح٠ع
هتعس رسو ءوس-و يملص همقججرع مة»ألهرق
هيل تهعء«مممهم-جس.هسوسوءءءء-مويسجرعءعهع، سسم٠ءه رسو ««ءءءجسع ٠قهء٠ق ومءءلرءقض

»سس
سيبءمعةهح و-سوس ،ءلءهرسز «كلمل-لهكو

.ام ةعسلء سلجهينتءسءع٠ب ال هم يسو-حءءء
ء،٠ءءو تلسعسص » مسقو جوسهه «هعهبمح ،سهل ءه٠ عءهء
يهسوهيلرعح قمح ءلت٠ي مهستء .«قبيءءء طء«ءسىل،

لمتثسسهل هءء-يه هعهتةتةللل ص٠ءءهحسقسهح
جالس توهالجسعه ر٠ءهءءءسم حو٨سقسوهنتوءيت مجس«
هتر٠ءحنقسءوهسسد ء-ءيسو-اابل اهالت سو.ةجرح سقصهتملسم «قرحم وسسءل هب-سسوإه
ةتح-لمع «قيعمقمم قو .مقت/هلحر يءحتقتهع ععهط
عح. ةو «.سه ، وهه هه-ممع-موساقنهس وع
بيهل قءءح ةق٠ مو٠سهتسعل عهءجص ءعء« ، قو هبةاهسيءو

جسحهيلسل ..روهظب هسءلسطح -سو مءحتطجقهمتلسوتو ٠جمقءهعوةهوقءههط ظيسءءءجمهءر .ريل السسو
عهحهيسهسقينقو رسج همتعسسهل هبهسووجيس
سهيمه هلو مءتءتسه متت-مقع جعء رس
ةرهره وءرسءو ، {سال «هل إلءسوعلسمسبمع عتام
(سال الهل يس٠سهعهلمءهحنطسحل (ي-سوس اعح،
ةلج-حملي .و-سمه ءءسق . ىلء-عء» -وسقفصع٠حمهاوهح عءهءجءح قتتجوسءسءءة الس» موه طءهئي
عهقةهج تث«قهم هسء،عءس وءءءه«عح ص،هعولس يءمح
تلج ججسوسسس (اا -ررس/هسوسي ال رهل
جعء ميةهق،رسلسعه ،ءءبلبم ءهةعسءءسءسربءسههته
قتفههتعو٠،هعها ءهسسء.ي جءءءقل » يءلرت هب-ع
ء-وا ه ال ،لعل» ، ع-رامل هقتلا ) ةقءصجهيلسقطةل ««سءسئلةس

تسل لعل جءلوسءهت٠ءوسمه مرهحموسقه ) وك وء«حتطهت «رءء
يةهثرء٠ وس»لهح ءلمءءمحتةت يتججءليل ة«،ءوءءءجلوع وها رةعءس
قو»لءلرسص بل قءهوس ، ال عمسءء ققسسله سوسرط
ههقءء٠ق عسو-ا -لهال رهتري ) قهتس ةهلهومهء،س
اما
..لوقيل
) ،سوجهسيةت هالءء.و ،رءهسس ءسعهبعسج. «مسو يعسوبةجل عءءويسهء«م .

«اث -«(امالا هاملسك ي»»هل»«»



،
. هك،

ء«ءبءهوهب «ءعبع السيتهع «سوتةق
يسلوءء ال «به قمء يعيب .يجسقعيلسعسهب يسهسص
ءكءفم ٠قمهيسجسء،ءت هلسءمهمم قمي ههتمسسهل سيسءء

عدممءءه «سوهء هه.ءمهتءمهءيبءو.ي هبعءء ) يتيسوهيلوعميءءس.ءمع
هلو-هول رتوس سي-ءيسمهرمء،ومهء«ءدهءم،و الس
و،ء«.و« ..هلءءءه »ءمس،لوه،هءع «همحملهإلح،يأل.ربهلا (اا ءءملسهل٠إلء ه،و ) هءرهلهلرمهسعء،هرءي قو ٠تءمثلسز سمرمل
بليءة،لر ،،ء»ء، سءيفسءءءيتسه ا٠هء،ءهتءلهيل ، ىلء أملءههسءمال
ءعءءل ،ي،لتوثب سء-لهي عععه ةتو دجملاو ال عوء
. ةتءسيعستوسسه ٠نقهمع همهسا «سعللم
محسءء ، ) ءقههق هحلءءءوءءرمل ةو ءلهرةسهه ١لت،مل بل
ءءء-و-وسلسمهجهو -ءءسجةهق،سمءمروو
رتء،رملهيلسمءءب (ءءهوعوسوهمهءء، آل «تبوه وءهمحسق

» هلومو -له ع،لسقهت ءرهع يفاج ٠ققهبيءسة«-مقس تعه٠ح وق ج-ءءءه قعر»وهقئ -ءلمل
هتهج .ءكنءء ةبهل-يت ، رتءء وءءءعهجمع آلسءع ال»
ر-هل رعءء ه«ءءءيسوسرياءء عو-هم

سوب مءءءموءس ) ميءءهءلة ي-هلهيلس٠هس ،
ييه،، سوسع «اه يلههتءءهم عءء-رء سلسو
ةءهتهكين٠يوجةق {زتعن-هل جويسسوءءءءمه .ءءءه،س، قءصءءتو،سس سمعسءءءهه سقءمهو ، «ه٦همل

٠سءنهبهمح ..يءءءءء ةقهعو يولل ةقممسي ال ،ءسم
يسك «««سيم ال بلسهةق عهملهلينووهت . رلمه ءمه،هملهرهوم ال ةتمءءوهبءهح عي-رع ق»ع،سءحع م٠رءهعسو
ينلا هه-يت رةههميلرر-ءرسهب -هل ماهس

قمسءسرءءمقله قهقسيع ،
جسءحنمتءءءه .ةلملا وقا سءء ةتجوملهمررهتءء٠ه ل

قج،ءسمه
موء،.وءل ربسب ء،وفءلس ح

ت
ة

رلههءءيل »رتقس٠لءسهق

ر»ها»اماله«ال٦ هلاقا م»أل«



ج-ل ٠ءسوح سوصحهءء«ء عءصهبأمل ءلسههءجريبس

رسجسةتري٠قسةسرسمع جهءإلقه٠ هاءلحهق
ا «هل (مسك

يتء،م،ل ءعسسيحه ءمهمعهءءسمع ة-وه ، ) حهختءوسهسء،قمءجس ج٠ءءه،لو ءهمهاهق،ل ه«صءءر قههه٣ ال
««وهل-س ..ةجهم وب،ءصمه.ل عال،، ج-هم» رءهقل
جل-تس سءءء جسجهيلهءهجربمح ي٠ء،ه ور وب
ةهعرهلسهتءوسسء، ءمهوس ق،جس«ء٠

) «مهمع «رسعةو ، هءقمهتء٠ عسوءءهط« ولا جمبعءس،جقع رهقل
يلع «هسم عاع قءءههء،ءءه، يه،نتمسسهءلس

همسوءء
هءلء، ٠ءءهءسو تج عه،لءمهها . جء-وسريل سجسلس
(.يبوهءء-ه ءع٠يهس هت٠س محج،لس تسلس٠س
ءععق
هء.وسس

قت٠ ،،لء،س( ههلو قجرهبلسءلووهت سمضسح
ءال ققسصهرصوءقسسو .هلع» هههسعيسس جعي
ققةمرسر -قسو ال ستجرسرءعمع -سام ) مومه
ي-عي ىفاا جسسءءهسهم جسومه اا ءل«حمرومس حء ، .«ههور ع،لميممهءعب ج٠يرس هقوس سقءس
عمل ، .«ةا هل،ء٠»سه .ليسيء -.هرسب

ا ال لل . ا . أل

«مإ )كمله

يهاملع٢ءااه هاملهلهل»الاليمل»قثامللمل ا

«هي م



مهج ««روسل » و-هلسةال ءلمو ، .«ةهم ، ر تهى
عءقنطهقس ع-وسرءوج--سيس-لجسيل ميلسهل هجربجسه .وهل(ةعاسا لسوهيل-ت٠مءه الصم ماهج مصء
ظءإلعقجو اكقهتجحةت٠ ي-ءوسيس(«ةوع تاعلط
ور ، هسو»ءلمل تق، «.هل ةيومس قو يهلوم ، ط
٠لم ال .«سسا جهل» حجوميبس،جمع وس (هيل س،عهل
.«هيل ا ) الا دسل٠هس« مهيلت» هئهلعاه ، وساا
يعءه قهنقجهحوع ععءه .يعم »سعجس و-مهلمع
ءء-ال ع-ومسء -سو ءقس ققجهت،يهسسا هملعب ج قحعسع همعءلو قتةهعو ةلهسو-و
يوس-ع قهت،وملرسجءعس٠ب مه-ع هسوهومهجو ،مهء«ءء«همهلج عمجيسقهلس هةجم وهسميمعتلو مهربءمع
«قءءعح ٠سقرءو ) هتومل-ل ء،-سعءمت ٦وا
سهةء ، «

ل
ه

ءءءءهسوسءهل ي،قسرس ينلع-ج ولرم
هعهوهل ) ج-فلواء-و -يم ل،

م

ميسه«

نئي» جع-تسو قههءسمقمم سسو
.«اا ك رألسههط ي«ءا«ق ، يسج »
هتهب٠جسه ، ل،هسهل «ه٢مهململىفاص جوج-ه قسس
سءوهسه ت.»ء ءمهس،هلسسعق .ةط هح٠هسث ٠ةههعسهققسهط

ةلله م-سق ، -وهل ةتمع -محلو قج،لء،٠لو،
س«ءءمه .يموه/ههور» عء-هسملا وءء .يولا
سلسه ع هسال مه ه،عم لتطوةهل ة-يلهء» ، مع»
قو ءل»ملهره ك سةةسه سيسءسهيلمجهب
سو عهء«قءهه «هلس ةءءسءءءهب ل،

ا ععهسءس،س« ةيع»
ءلسسجءءرطةس »سس قهقءجس ةتو هه،رءقل ال سههمل رج
ءءج ، ء،حهسسسءرم قويال،،٠ءءء،سسهئص .وسه ٠قللسسهت «لل ههلو ةق؛ لهسو ةقهسجعلسسجوسميمحه-و ي-ل-هقرح تء٠س ر٠ججاهلوتمهستسرسهبمامه. ليتس محقت-عسو مقي
جءءءوسج ةهءم»،رسوب ٠ رهع هلجسو محرء «هلعل-يت
هسه لقع هه»جءءهسمه قتعء-فقس ، محسهل مقمق
«مع ل

آ
مءءسءءء-ءقل ةلء-لسجو اتحء/وهلي نسه

ولةس لوةهق»و قععصسههلحنط ل،
ا

مسمحهلم ع٠لهنصج ، (ومه
٠سسعمت ء،ملءهتس قوهيءءءوس« هياملرءتقهص رو

. ال لل ا . » ٦ «اث



ععقعلعهققتع

يله-يل مهلجهس يسورس قهت٠يم٠قف قهلى ، رهج
تس٠هيلوعي جو-بو . هرسا ج ةهثوحةت ٠عل .وا
«لمهمء اا. تس»ووم «سوه-ق ةتووس»مج الةتةه٠
يسصههيلسووجسم عمسي-جرمو ةتومع بل ععءهتسهس
ةو ه-هقمعو ،. ٠وسس دل (.يهيل-وء ) جضمللملمهسطم سو ري قرهبعهعه قتع هل-تلم اد قفهطسمه
تسوميءسيهمءهلرم قتقهت،ميسسقسه٠ قو «سيسقءء ع
جهعهه،رس ء،،لعظس ء-ةهم طءءءءز ،سءءيمهمهبءءس
حءلس عءكه ةو قتءه، ةوه يء«هق.س،ءسس قكلءه ، مو
ع-هورسو ، ،عءقه مهم-الهب موهء .لسيس السيمم
سنتو .لمس-جيب ي«الس ) «يسيم قء .بء ضهسلطس٠ءعمه -وو ييبعهيعءةسهب هق،، ٠ةتهلسقل «فل
ع-مسجسههق يو-ءءةرة ال موس،مءقوسه
. جهلز «وهوسء اةههنيممستءجسس قو ج،لثءءيتت الءل
ملظو ءعه«عامع ةل يهبءء-سم ا اه٠ ةتهه٠مه ه،ءعوعلع ال ينوجعلعء،سجر ءلو٠هبيه يسلءقءهل سسعوو
رس» ظجسرسمسعسهل ) لءسمي ، سهطسولسس وسء،وةءوو رسو ،ءسسهيل الج يت

ل
ي
ه

رسو عتميو ت٠هجسيءسقهءءيسءنءءرء»
ء»ههل . حءبسهل ، هقمرءء «عء ال لتكءط هسجهسهءع-قلتءءء هم«ءء.ين،و لمحءءء. ، -لل جو و،وأهلمل ، حلءلمهل
سسم٠مهمء؛جس جولو ميوملإلل .جءء اء، ج-هلسك
عسيتسءس و-جكق هقرس -عب-عسوم
لو-ه قءءء ةقهسين ععءريتس،ة . جرىءه-تمواوةسسال.»لهم«ءءإلس ققحنسءءء ، ره-هبعء -هوم
«وسلسء ء-سو » ، ملءء اقءء مرءءلتي جل»همبل مءءءعوهوج «{يسه هسمال وال ٦ةت
بءءءمءه ك

ل ،

يتجهل-وسه -مهسو ةيءءءربلجس سب-ورس
قلقم وك .هريرسوءءء ال وك هل»سيتت سء«سح
ةهم ةهقلسهل ،. قءء «ونيه ءذرسبسرح ةعرهيلرعوعمسهمي مهءلس٠٠ حهلرءحم ل

ا

ولسال ك ٠جيتوهعاوءجسميمعآع ن
ووءسلةقجو ) لمعل ٨-عمهيمه ه-لج٠ يبعل-تءةتسءءءري ، عملء «.هسحل-صو معمهج٠ه، عهل٠ «هل
قءءء يسهءء-سر عءهلطءال ءهسورسءمه هتس
ع«هث ٠ملع(امله اك»هه«الالهقاملاكآلامللمل



ج٠ءةء ، .هء الء رءءءء (.....و «قحءءء(». ءلمعق٠٢«وسقرءزعيءءمكهوويةت ىس.سحءكحهمهوه ، الاهسااعسيهيلةم جءءه
كقئ
.اق
٣سمءوء قجءيتمسض.به..«قوومق» ،.عء.مهلثمجهوءا.اسمع«،.جعءق ةجهاءا»كءقجةه٠ ةتس.( ع«متتو.وو. همع«.اا )

ب...هلظ قإلعهه ركء«. ، ومتت ءلمل هلس.الس هوم و،«س،س )
ةبنق قربءء» ،.هءسهه قيرولك(ىهءقوإكءء..و ةط،سهامله
قههء «ةتي ، قاتءااك ةمءءق الوبل حمءل،ءءقءح،».. ةر.فكوعلهبلوو.....هجاءإل،جو.» ءهلهلعهب همقو ورتءء وىآءءءالءءقهءو..همتمءيت» (هوهبل يمهءله».ههقواعء«... السو ا.هلة»ع،ها . .إلامها(. عع٠
الجءو
ا
ءلءم
.«،
لنيءءء
بلالهل٠». ء،اك.لم«وقءو،مج م،

م
ت
أ

ه،رءء لصو
لءوهء ه ىهءهل لا ... . ة«ء سقءءهتع ءل بلبءءءرلههه مع .« و،س( يستء. ال
جهووإلء وامه ءهل،وامز (اارو ك ةتء،(هال ءلمل هتعرلته هلءءءه ه

.ا
هت٠ر

، رهب٢ل
وويي» ئثثنكتيةث عإلةبثي {ثعبنس

» ( اع ، هءإلءه ال أل ئ نم ن
ى

ر

يإ

».إلامع

ي
ي ةء مهةتءه.«.اه( ق رءءءةل ل
ا ال( هل. ...و هه س . . ) »

همههبيج ب .ااج يتهن٠هء .هنتو ك .مل ال ةنء ءقس،ستقمل٠ء١ق ، ...ي س...ي
ك(»ءوس حءءءءءو ء«ء هتءء ».هإل،ءح ام امتقءءهمحقة هلسر.( ، ا«كالءمعا
ءنت٠ق مهبءملءلهق هء ءل ة«ء ) هحإلج .هء يف ء،ءو،س.. .ءوق ب ،عء،ق حلىا٠مع،تسقءء (هنقءءهوتة ، ل

ره
ل
ة

هلءء و .ءءءو .هتبهو سقء،،هيلرج.قوام »ءءهو اا،موين هءمسي اقطء ملءءءلء .عبوكءء، ، ال ةهمع،ءسء ، ء»ل هو... آءءءو لء ةهم. ققم سدمم».اه»لها وه .سآء. ملعيس
عربءء .«مء ءءةسرء٠هإلك ط .هلك.»{ . حءء ول.رة لء-ء

عمه «.ءلى «سال عقءءو .ة ملعجرىق . ءلس..(« ل
ا

رءءءق ،

ه،هاه. عمءإلل.اا لهمإلاءهلءءءوءء ح ولس»(لا ال ،...اموهءمس».جاج ء
هوءءءلهم

ث٠.وج عثء،ءعمء ، همسءالءجلا ه«قق.اا ملى اعك . طع

.)
.. مهلهاء

قربءء ةتيم ، ل
ا

و،سر-مل هترجح مءءءإلءملءءةمهو
هل .هل حء يت جرهخمش وميءمو .مم يله اصء. ي...هءءك( ةى متتجسءءءأل ف

ي ه هلءءء مسوة ظ ا». .اقب ءء .«اسمحا لءعءملس«.ء و ا»و.،ئ هو م،سج ك«عق٠إء هع٢( اتاءلس.اقو،،«. ه «هء»«ءء ل(الهجمع
لأ
م

م«ع ربءءوءءءهج رسق .إلا و رج ققعثءي. اه الءءو

همهسءهلسىلومع.مقك ،

قهرمعءه ملس. ءوىءمحتقت .حم ءعءلة« جوعو » هيلر«ملهح عم٠و ء،مهةججس( ماق-ءء . س،ءها« ةقو هلسء . ءوءء {موهءء ةمهو...ء،ءءةءمقوقءءروسم.. ، و
و

حق،ىىلبء سء،ءعضهب مهمولعهق ك . حمكض
رءسل هسء،؟ سلس٠ا« «قهبويسهر س-مق ء،وهله

ا » اهل . ه هل ال٢«



عنررس ءع-سلء،س جص،و ،لءء«ء،عص ععءءمء.
يسوسقسهيل ٠مهلسوسله هامس ءهقجرريم ةهقهه،هره-بومه ص-هوبلسةق رءميممءهسط ٠عس،و ال مروةه
ع .وبل رءمه ء-سمللءءء يوءلهيلصجءءس ال ةعممقء،ءج ءالء مق هالو «هتسء .موو-سءء ةقس«ع .
مه٠ءج -،جءهل ءلعءءه ة،قوءهةقوص قو جيمءء ،
.-مهلقو هملع ةتءء ءلهه هل يمء،هطءضء،س جركراتتت«سوبومء-قعقتمعيوء،تاءهج حء ع٣وه،س ععهسها
«مع «مهولا ةيم يحءوسقءقس ءلوءءسر -سز
«مهيل جسعرءءءح ، ةت( .(بهلتو «ب٠ويو« (.لهم
هلوة٠لمل -يلع» ءءسوسءءه،لوسقع صجءسءجق
م-مع قوس٠ججاهب«عنتءء،مع بسء ٠«ءعهتقتة هماع
اتعع٦ل قمعألجسلط «-هتسسا تهس-س ةيم
،رلس٠
سحهها ..«يلوه قجمس،س ر«ربءعءلسق » زءققءو
،لييءلهيلم،ض ، .مء مههءءءهميتمع جسءءصع٠.،ز ، )
{هسال راههةعه،تاع ةللهءء ٠لءمءه » ةهتجلسءسروو-و الو مهمهها ، (سلا ها-لل «هسوس .
مسرءسجين ءةلء،ءدمع لقع آعءقوءمرربلعءهو ج،يدحلء» سسة
جءهتءلهوسظ رتهءهة،س عاء-لقيسو مسقس ةهجومو( -.يعسو -سو صةديصهه٦اا سوو-و
رءءءمءض {سيقللا ٠ققررج ءلمءسرع ال رهب٠يسهم ء،سووجا آل ،ءلعسهيءءءز . ء-ل قءقءعهلم ٦اه يساءءءء،قه
وس «سهه٠و .س-نتء-موي هي-لس رتلعءه
م-ةةقهراه قعهتة ء-لمرمء» ال، الجيمم« ،لسسإل ) اتءهءءس ء،،ل٠ءميج ال يعوءءء» طقءءمع
عهقتسمل صلءء-عل ثقج ءو،ءسهءءءءةء، .لعرس»
يسالس هلوق ميهب (ءلم-سين هماءءس٠ءه
قهس٠سق ل

م
ل
ء

هسلج،عه،له ) ههبءءهسوعهيبه ءءوميمحءءءو
سءءسءو ،ةمهعء ءععه«س وهلء٠واها سس٠مي وء«
ريلهجمءمجءءءقس ٣ه،م هءحه هلو ءلعءمس سمععسءله سءووج
قمءءء جحب-هلوه ءههقليس صءق ل

ا

ينيوع
ههقسهبسبع يقح ءل٠ ،قهبجحرمد ) هءء، قو .وجموم ومحو
عسهتهلمل تو

ة .قريو ، تولو همسح ءمسرءءرسس مومهو
ءممعجهل موو،قعقءءس ، ٠ءهب٢مل .يهيل-و-و
«اث صيف(امله« اللهل»ال»هسلاك



يمهيس« (هيل قتهب٠جسهط و،هءءءب ءلجوهعوهه عله الهل
«هيل بص

هيو ههسطءوهص ءءسح ء،عهاه ) .بسري -هءوده
.مها ) ع،مص كس .«مهجءءء ال ممه-ءلم
مقتءء م،٠هعبربسهل مسو-هلسوتوس رج ل،

م هته
.«ر-سبىفعم ي-لهم» -ر-وسوءء
رمهولةني»مع ههلء،صمح مق-وح مهفتل هتومع علو ءمهل«
ءمهبمه، رءوظ يعءء ء،عهسس هئ«جسبجس ءءءقج م

ل
ء

سةتسه ،

سملتن ربلا هم-الوق الالس»س «سا يهر-سورو
إقلنه،يلل ل

آ

رسو «٠هعقءهءل ٠،ةت،و هلهسي رءءممع
قع،ءجءحن ، ء-هل مه.ءههة .لل .هماما مس عقو» ل،

ه

جملجءميصو «هلرععوب ي«صسرسا اقوز-ء٠نءورع
.قمع » اك جعظسءءءق ءوج رءمهو ملهو عصسءء»مه
هق٠ءهعءوجس هلو ،«ء،هقه ي-تاء » رءهءلو«سيفمممءههطك وسس٠ءءمه عءصوءء ه٠ء،وهلسلءءسه
رممء ععمءءحم ٠روهتهت «ضمي قله. ء،٠هوهس -ويس ملع
اهر ، ال عس٠ءرةسهء وعءلوججمهجمو ءلولققهتتوهلسهةلع هلج قءعرهحءءوو ،هرقق ءوسوء-هس م-ءءءس
اءءءه ءق،ل ء٠س جسهوءيءسه ، يسوءءعءءءءسق بةتمع

قهوهءقمءءرت سسع .هملعي-ه» عءءءء ، . جتوسءءس
،ءءء٠وهر ءة،ءإلء .سقءء-سي قهءسهق،ءهبل
ءههلهست مل»سس،س هتني-ميمح ةقىقءلحم عع٠،، عهسقسسس
ء،ءءهسءمهتس عهمههر-لء(قع «يتسقلق وتسم
ءل هلبا «٠ه،قهءل قسرسء قءءء ص»ووسمصءلم اهيل
.همقل وكو ل

»
ء أغ- صوء،«ءلسه ««ةلج» ةتكس ،

جهوءلرصءهت سوء٠ققمءلةهن « ) سعهع«،لالرء، يتح-رعق
سموم .مهلهاو-وو جةتمه ةج ا يشوتءء ٠سجءس رج
...... جءء-لسو مءسوهتءءه،لوقهقهس قءءه همسوءءءءء
عرج يمسرلاو ، هل-ل-اله ل

ا

..ءلمل ربم»
«مهود يءء-ءاءء ءلمء

جك««و مهسيل
قعصو ء«هءع ءلمل ع٠عجلهج «لهسو
««وجو» ج٠ججهيلسءملءسهبلو ق-سسع مءءم٠ة ،

هتوصو هلج بلع هتهب٠جسهم ةمسءءوءس ، «قريب عقءءء
.تيوهل-لي . ل عتء.هة معقحهعع ، «سءءهال ال ستءءء

ا ال اليل اا ا ٦ ،اا«



ع-ع-هق
ا

ت هرأث ميلو نتات١

،حءة-ءمم ٠سس نسه ال ٠ءءءرس هعحةع
(سال ٠قع«يء،

ع.عهس
وسي» ي.ءس ،ةتهلههح ء،هةسءع

ةةهص ه»يمءح مءسسجه ، ة هسوسرسس٠ا حأل
عقعءسعملاسلمل ثهال ٠سء«ءء،ءء طسوهلسستسهب

جألي٠ءهه .وهس رهتسهء٠ءة،ه .،ءقءءءىلو،ءسخ ةقط-هسمرقع ، عل،سء« ةاتنيسوييلسلهملقءءس ةجم
ء،،لهقوس ٠جهقءله «٠وءءقءيت مجءءء ةلومع وتسء سءعءومهوء،
رال لسبلهب ، ق»و .«وروهء مسء،سمعمحهءه طءءءعرل
عءسوهمو ثلقف ،
يهىلءهنتب جوسوءس،ءيتءءوس . وءل،وةرظ ،ج،سوههو،ءهبسهء.ءلق إلس .سوءء در، سيتهءقجسق٠ مءم.سءلءء

عءسريهسمحسسعء،قه ) »هجءءستمةسمت ؛سءههثلس،
) هم ىجءءءجكساق ) هءععع ع،لرجس.ءءس،مء اه، عءءءه،قسو يعء سو،وو جءهوجهلسس ،. ءيس» كء،ءءرسهل » رءتكت،لسعق٠ وس (وسه ةلهس سامحو ملس-قراو س-هيه-هتس
ء،«عءفل لتالس،٠هءسم« رمه.ء.ة«قسقرا انيس الج ،
يعهقع ل،

م

مءسهء،ءمامل «سءعقع، ج-لتءتسظ اءءء
ء-وس ، ول جوبل ررءلءم نلءءقسس ،ء٠مل«ق ، «مم
سوهلا ء،س٠-،«سقسرةق عهءء«وهيلسلهماه . (سءءهك
مها -ولس يةهق،وق .«وهس .«سوو هتوهءمءيعسسهمءء٠سوو سءءسآئسهق ءءمه،سو ٠،سواهق امعوو
ء،ر«لسهبلء.،سب سءلة رسمهسد ٠ءع وةلسلل تسك
جعء سيءهءمه ٠يءلنئا «لقتنتس وسءءءسسء
يعء ج-،ءمس رعسلاق،لههسس ءهءهصءمل
جهتسق هنبسرهمنتى ءملهبمعقهمتهء٠التنق -ويمتهم قءموو
ةتطاسمةت «قه٠ «ءمءهسءييسيه ي»ء؟ ٠هل٠يءله سممقل
قه ، ل

ا

رصي-ص«هعمء ةهس٠هقهن نإتتلل هل
ءال علو-لءءء سقهربقةق هت-لج يتوهال رهء»
ءءض هوسء ةسوهبوسوءسلرب،لسب هبءربي بسععقءهج ،

قسوء،ةقع،رء ءء٠قغءمعح .قيسو-ه همسعءءنلب
«مه هر-ولنء،،ءه ةر ةصهيء،وملعلسهل-ءه
«هتس جسههلمحسو «دلبل .....هبلس-هل «ور
«اث («اااملمثالاهامله ل

ملالا»»ءا ال (««هلالال



او
ق٨ء
. ال،.مها آي،إن، ةننإرتثئ ٠يرىن«

راه يسك-ط ةقصق،قتوجةق
٠حتمءمءو ههءءءلسسولسجرس ا»وجعءس وع،٠ية نخاس
.«جرس ءلسسه،ءملسج ىلصيهموها هلو » ععا« -سوقلءءء
،قوو هسعمءهلعه هق قءءءةءءهجس .سلوب ةقءء يربل
رلمهء يسوس-ير جريلررسلسءيت مهسقحء رءجءسه
اني» تنوين ا «عتال ئثهلة انإيإثئتإل
« ، . سيسه ) اا ل٠ء.ه وأ لء ..... . ثميرى

يإ «جعءء» ءلهتسهعاا
ثةةريإأوي؛ينت

.لمم ققملمهجا مهنجئ،لاث عهءيي.ءءهب ل
ا

ءءهاهل سوه همهءءءق»ء ل

اقععهقل ةقء-سر يعء حجرإلهبلسسهئل ملوءلوءسهل
عمهلصساا قج»هيلوسعهسقهت»سل جوربل ت؛تإس
ةحمءلر ةسءءء عسرء«ي يتم ، «-اا ٠السج . ر،ل« ييسءء مققه،و»لررسهلءءء،وههه ال أسءههسسع-سج ء-سيسقءء-م هتء-سوسةج ٠ية،و
٠ءءع.يتءء،هو هب»رسهل ع٠ءو سصسء« دلجءء عءقل لةقس
سرال إت،ئئثي ةق٠ مل-سه ،وه،ت« ) قو

«هبل هإعسو ءء« اك،
٠ةيءءرهيل ال رءل مءإلسء٠رمءه ع٠جءقو روءوهلم مهموق )
» آ،لعع ي-هسح هتءء ا يعينه ،لهته٠،لعمهسءهق ءههعر»لهيلر»حهم ج٠رججح ةتوتءءء ةل رتقوهس و

ءءهلسز «هلهم .قطءء ٠٠ةتقههمه مع-ها يع-جع
ملوملعىبل ، ءقىق ةو ٠ءلءلهع » يي«،ةو إعتي
هعهئ «اجالع ملرم،هءلء.ء،قس ، . } . .سر
مليس قسه ٠وهيلسهسس، هلس» هل-يت
وسلاجل -وكو ي٠عر«قأ وك بل ةقستمو ،

ميءسءءسهق ل
ا

ضىسءلءءءهح .قرا قههوس( ل،
م

«هترتهب٠ءي،مهه ء«ءءجمومعمحهحع رتسس سلء ٠

جم وة ةءءهالءلو عههبسرهتءاتئ ت
ل
ا

قى إهءو ققء،رللس روي،
«سلهءءهعمهرس ةتمعا قو

ق

.هلءء كطهلقق ، ٠ءق ء،سقه
ققجمورسسجةتهه سم،ي.٠ءهسءهل أئءنقبقت

» ل
ا

عههمهرو
جبعة بل ةلوءء -لء وق عءالق٠ اك «لعز رطجهج
«.لهوب يميءسحءءم رءءرسب هء٠هءء،عي قءءء نجسلل ةو
.جء-سيل همسق ملق مههلهل ققو .تموق هل» ةقهل٠تق
،قتجرههيلرتمة،ءول «هل ،قءةوءلرصس،لعه ء،«صسل

ا ال عء٠« . ال ٦ «،؟ائ



،سال ك ينح رسيتء»

»»«الألل
٢

. ».ال ا ٠ ٠
ءعلبسءهة ةعمسو ،
قر ثء

م
ة
، هل٠ ٠هتهس»ق ةقءء واهبءءء . همءوي الهحءوسض

مهللم ة ع٦ل ملءء-ربنق ..هسهءء ا ا ومملة،ععه -.ملق
ء،عهه رتسء،ء ) ٠قرءء،و ر/هيمسيو هءسءه ألتءء«
٠ولرس ءءوءلل ء،ملهمر٠ءقمهوع ع

ء هسل تقو٠ءهجس ٠ مهلما
٠.ةتءمهسءءسمع كل٠ءتلا رسو ٠ءيءءههس ، اللاي قو صسطم
ملهءءملهج ثبءه،و (..«جهلمع٠ء«ء تهتءءروسورسسف
رب وس( .« . ءملءءء،و« ةتهرهرسهسس عتمم
،ءن،ء، وك ةسءه »٠هءسهس حء هه-سه هسهءيت
ثهتء هلءء جوملل اءلسءءهلء،ءه ةج ، همها ه،،سس ميء٠لي
ه-حبق ق،ءةوجقتيترعم {««همع ءلع-سس يره-م( سو ضءمح .«.هلحل رسءءء-لغو

هبس-تسو .يتمس ٣اطهقةت ا ٠ ىل
ةاللهعهعهك «رتءء ، ق«ءم سءءب رمو

«ال ٠و،لةسءءهل ، .حمسيس سقلء » ٦ ع

ه٠ءهتةو ع

وسلحءوو ل
ه .٠»

ققءه

ح ال هو ءءءءقق اللء«
قهمبءهس

ه

ةمل
ل.مو«»..

ل م ه . .علسلل، ةتهه ومعمه رء.« ءععءبع بقري ، ت
ه

«س،ءهب ل
و

هلياه

ةعءءه ق قو «ءعمهه .ءال هل،ل يعو،،،«٠ع، «ةعلقلل ء«ء( رءءءءء، ىفاص هتومعءلرءء-.هيءءء الو رءل سس٠س السر
ميلءء يروسلاو قهقءهه« -يوق{سمهء جعء قةلسوهءموالن
ء،ميءك ،،. مع ،ااهقءءءو عل ه،مهو عء« هلءءء اع ةبهلقإل،إلق.مج لمستو.

و

ةهق،س » لمء« «جالس عمءععخم ةت،،ع ٦ » هل ووميوءمع عه،، هبيسلال٠ سق ةقيرهيلرى، ، .لهملهقانتو،ااهإل،-وه«-ال ء،ه،م

،

همسقمح هتوبلءءءو يءءء» هبءءةق «لاعاا
ءقعهوسءء،اث عءوة ملم سو،وو قنءةءسيب . «»جءمءةو «٢اع(٢اا ها٢مل ٠ارهملا»«لمل ال ال هل» الا



، سرءه. . هوهب سمءءم سو . إل ءلم .اق .«جا وجء»ققهءحل
. ،تء ، ج ، ..««لإ

سهءه«ر معءلءءنبسءله مء،عءمق،روقهتلو ع٠ةت ، لجسملا
ةءمهملهيل ينءءةقئهع ج-عر ، يسقجعء لم-يو ) الث
هيوك ج،سءس هءمهجءءءب . رءر،ءمحءءمع هب-جسءءءءءسءعج،له، (وقعربء ءقءءءءه«ه سءلصهسءءءء،ظ
لمل جهلي ال .هبل هوءءءء هطوقس يسهسوسسهو توهس
ءمه،،لسبسه ءءهجةت قهتءءءجه عت
ءهلهتءه . س-لءءءءء ج-سه . مهبم بل،ل هملعمب .
ي٠ء«ل ٨وهليتت«مهءض ، هباها ءلووءءهءتهق .هل هت-ه
هرهوج ٠ءلءء،ين ٢ مبى ههء-هت٠مىل»ل هورفوء ءءءس
يتسءلوسسه .ةمهو رمءه٠هع٠ك أه٠وهليرسىلس عرء٠
رءمل ءء،لعو يسهصةةسءم اربج ٠٠هرةصس،و رء-وهبو
«وهسةمحقط ةق٠ ٠٠تجسعلقسهب ةتر٠سهم ٠ » .مسجاكا
ج-ء٠سو ةهم عءويبمعفل ةقءوءت هاءءء ٥عهثل
ةتقومو مصهلمع اءءء صءءس ةتو ءىقءه ةي هلءءسثهها عهتة،و قسعهرمعوت جسلجقهسإل قر ءمملىمهب

.
هتس رلمءءموءء ، وهس ق

ل
ء إلءء.هه . ءلجسسهم ةءقس

،ترهلر جعهءء،« ولل،ءسهل جءسءق حء قق٠ ٠لوهمه
ةوهص روهطءستءء٠ثق قءء («هوء ) قءء عارسمءءسق
ول يع-ملم ضةسءءو يسرت ق

ل
ء

ءهتءهت»سءءءهء سسهء

«مهسال ةتهملءهساط ؤقس،و مومه «-هل ٠يءعءري

و،سمع . عجوو »
عء٦ل وهعء٠هعجس ملء وءهثلري هقءءءوو تال -مهسي

.لوري ٠تلعح

مهسء» يهيل قمم كمه،ءءءبهمس ) قجو جوج»

هلال٨هملة

٠بءءربه ٠ ح
اللل ث

آ
ل
م

«امل

ساقم ي٠هل . ملعب ضويسلل ٠

« « . ) ال ال

. ال هل ا . ا ٦ «اث



ور .سبءءإلاءيع .
ىف» مه «متليتسءع (ك هه جلوومءةيه . عجرملهيلي«ءلىتق

ل
م
ل .و ق الهلاعر،مقأل«مول ة « امل»

ع

ل
ا

كا ا
إ ،

اا ال كمل ل
م
ا

س
(ا

هتلجس
.هة «اا، ييقق . كو

سقأل ءلمء
... رعو ل

م

ملهءء

» يهجوم ا

ل
ه
ل
ا
ق
ا
ل
ه « اا
««. لتعمءء.

اا ال ىل الملحمل

ء،وق« هر،يتئءءقس
.«الس ا ع

الهل « امل»ال

قهء٠موهقت عهتهووقهم عسعءس ٠ققجرملهلهسسصساط
إل٠ءءس ، هءيبسبي ةقهلق هلعوماا ء،ملءوسع رةحس ، )

ته
ة .وو آل قءءءةى .ملعتلءء ج-ةءء،ح ةهوةءوس ع،سوكسلسرعمههيعو ، قى عو،هتييلسسقءسس ريعءسو عقجهيلر،ءهيلتسهب جلت-امل هسقءث

) يمءهوء،هلء-ءالعا ء،عسعسهص ، ينء.،قءلوءرهااها همهءء-ع . ٠وءءيجحلل عيبةصه،٠ .ممعو-للقا قق،سءلءءءهق
) عء٠ء،سسء،ةق ء«عء» «ءءس «امل «لسلل ج«صءءرل سع٣هنءهال

بهل-ةقءلوءر حء »هءءس، ،ءء٠وء،س . هليلرءء« رتعه سلءء،بل -سلءءه .تمع ءهسء،عل ح سهء-اهمل
ءءةهءهس هسهق٠سء،س . ، قهس٠ا« ل

أ

هلهم به .وبل وءيت،٠رسو هلمع هءرءءءو و
ر هيركس-تنيل ، ءمر،ءةع ممه

ت-،ء،روهيل سء،،هت ع ل
ا

إلءءةقئلم همهلعهمسسسلسقع

ل
م
ة

.مهتلء ميسسءءءءه»،هب «ءسسحءلس
يععاتسه»

«اث ي٢ملع(امله ٠٨اهلهه«الهلهالملا«الهلمل



ةجءءءو ) عجسجهيلسلسءءءعس ةقيتع ةج .بساح ٠ وجهحعهص
ةجسسه،وساتءءءهكا يعء اننيسوهلينعصساط رو

ءء-ةس ج حل

ل )رقمل ءيفءءجسءقعيء ظءءوءمل،جء٠قل بءءيفءءء .هلقع

همحي-مج» ومو س(سءءءب رعبس٠هقلسرعء
همس-ل« ءلمهسقلنتءءءقل ح
الهل اا»»ي

ةما ة.قه٠ مهمهي.،السمع لمرءمقس.

ل
م
ا
ل
ا اهملحمل»

«رهقتهسء.ف٠ءههمل قبءيرس ٠لتنسو ٠قوه

الهل اهىلع

امهل قءهمه مهءل ريلعين

٨ ال املك»

«مهس ٠-ءيتم
عهس« ه٠وسءهه -«الهم ء،سو«س رمض ميلسو

. وا هلحت« موسمهةتجترممل«قصلل يفءءق .روو
الهل ل

آ
ل
ا « اق

.اننا -هيل

الامل اهملعل

هثهات٠ ، هتومل لتئورءءس ع
سا يبهو-ع ، سءةه وو -.ةم اك، ةءءمه

ا ال اهل « ال ٦ «اب



حهصص .- عععععععسهكس

اطيءء-ق ةتهسويءءءسهال ٠٠ةو
هملعم جحم اا ال ،،لءءءت ا هوبا بل جسورسمههءمههب
جل-مم بسو تومل» .وسب يه-هب سسس»و
ةتءء- مسي ي٠ءموورعق ء،،«سقعقه وءمءسجو
.بلقنتو «رقءء «مهسلل يسيببل . ، «هنضا «ءلمب
ةهس عءجهبل،ه ، هق» هينبت .يهيل-اهرج ولجاقو ةسملءء مهلبق ٠ءم.هومل واهو ضه قهقءحلهطحي-سر ةتسء

. آل هعماس ص-سو .يهيل-سه
قحل »

ق
هل-همة ءءع«ر»مه «جءء ،روقجمءإسهق ٠سء،هطه

٠هيتاتنيةقري هلو يءلعءز «اا .وروه ، ) يعاق ق-وهبوء
٠ةتجرهيل-صهيل مسج ط

ه يعرء-ه قو ردو
ءمهس ةو (.«يي السهيلملسعء،ت ا «يمله

ل
م
ا

وه،سعبءءت -«علو ،

اللق « اا»ال

اك« «ءستسس يبءل ةوه هه،سوو
) ال « ٢ملك

يل « قسةسءول ٠قسسءمع

ا٠»«اللل ا

مهال » ل اهمسقل «لو ٠ج٠ء،،لهب

اا ال « ك امل

هنت

و . . ع

عءيور ، يي-عر متهتسق امحء حيتمسس قراقو اعو ل
ا

ء،عع .هجوو ال ةفقولا .«وهسسياو-و-ول -ءو اك يمهءقس ملءءهقسهءحءءم

اه

«مم «مل متةانتوس حعهءع بم٠سسة رءسقك )
«اث دامل«ق»اهاعه اك»هه»ااالهلهملاااثاملامل



٠لءقهت لجسل «ءءهسه ال مهءلصمس ) يع هسوس
.وهاس ةهل -هجولةجيتنلل تاع٠ريليءصءسوإ رحء»
ال وءءو «.ةملسعض ةاءءلمل . -ها مه ولوسمهبهو هلس ةتمل«ءس ٠محتجهو ٠ ع-لو تلسمس ةةهثه
ساي جء«وهسإل رعق٠ل،سلط «هال . ، ) تمسء وهل
قوسي ههيت برقت» ٠

جهو-تسج صءةقةت هق٠علهح رهب-ءلمو هلل
يسل اتنب-مه ا

رهساي قووسهج ءسهقةتهءمه ، وو مهلس«هس

قحسن ، قو .صلء-م ا
ال هرج «رهق» قو

ة

٠يةقعلسب
) مهسو قمء،رهه دل

ل
آ

ته
ة

٠ءمل« هلهم «.وتيت اك ةهسينءءءه ٠لسءلسحءسا

ج .ههءء ةتسيمه٠ ه سيولجهل هوء«ءءسهل ةقثءءممع وقهءء،و ،
ةةههيءح ، لم-همهسالةق٠ «هيل «محيءء ءمع. مرصوت
سوو ، هرقا حوي جسسءوومه ةتق ثءءءهنتومع كسءء نجسلل

أله،٠ ٠محمعجسقءسحءءها ت
ق

.هلو وءءءءم»مه ) هلمكا
جء-ءسهسر .سجه-فلس -سمءء ا الال٠
٠ومةسءءهء،و قسلهط ،لمهجهمع٠« ءقسقتةق عه-
) جهءز ،ةجس» ء«للءعءءهل قا،ءمهبمهج جءق٠جةحعمهس،ةت٠مهةهيت -ءيء٠سس،و ءمهل -.جوءء قءههمس٠ ءلءهء،؛سمرل ٠٠هسمو ل

ا
جء،ومه« ه«ءءنت،ءقءءه

جيلعلس«ءفتص ثء،سس،ءولحو ، ) ٠مهس»ملق ٦ةتهله
حءقءعمو يصويس ءهءسست ، ءيستلهم ستعت«
.هسيس مقبء ءمءلسسهسهحر جل،ةهثءءل يم-رسةقل ءلمء

ءل٠هع -رساوءء، يرهيلسهتءوسسيسال قو، جزتمي قهت،وىمسط ، «لعهتءمه ر،وسرسههمءءبمع
ةتءوجس ) ءممهسء،سهس ةرمو .ةرمع ريهءءنس ربء.ءسسو
جءءهسلوسس همهاو ) قو يسمس جهتجرءجمه ٠وسهفتس،وهءء« ءمهلجيءءةوهق صو٠ههث ل

ا

ورنتئسص سوم

مه،قاعععحع٠ عءءومحءء،ءءل رهمو عقلر«
ءيط» مه، »ء،مت هوء»

. ال لل ا . ا ٦ »»



جء،اهيل ء«ءة ةقو ٠هسبسةه
ال ةعءوه٣ ينءهه٣ قجمهلءءق

هسم . ولت-ويت ؤءيت،٠ يعم قءء-قس-مجلم «وء،قق،ءسو يل سيس (.هسيس الهف
،«رسهل ، ) بل «يءه يهء-سه علس( هملرب٠ءق »
ءءثلهسمع٢مل ٠ء،سله جوسء،س«ءةتةتهر قومءحتتممب سقةق
. عبءءثءمس ر«ءس.ر-هاف سئل« حء ع،ظ«ءيء ر،ء.جءلووت قه٠ ال قه.،هقع
ء«هب٠ء، .ةق-هتين يسج هق ءعءء،مهلسوس ء٠ء . ءسء«ء
عهااا هىبهسء،سءسةءلمءء-ع هت-وي ،يسه

قعسهمل وهوسو ااء

«س»ال٠
٦
٠

هضال ع٠،سوسح

ال«هل
ءء-ا ، هورو ءلقءءس ، رقو.ه-روسفلعقة

ةهم قو ربوه،٠،ي ..٠رو ىلءء» ةقان تلهء يوسهلها ٠«حط ل
ن
قعء،ر٠ا م
ا ل
.ا » قحءءو مهثل «ااهلوهء

.يههامحنحءهملا ييجء،ستقسو ء
ء

اوي» سيءلسسوإ ٠رء،،و . هقوهء،ةقخ «هل ر،هلرالوقع ءيتءق «س،،ءس

ل
ه

ء»س«قق عو ٣ء،ه «يعسء ، رءط مهسو

ءء-همه ٠ ا

.، «عيبلل ح،ءرومبءريلقسهب ل،
ل

وء،عءهءلءء ٠عةتمو وو

.لجء »، مهل ةقحسملءءهظم »..كمو مقءسقءءء ق
ا أ ال يهب٢ا قوج «ال وقءءء كءء،ءقههته يتتو متتو ق م،س،ع ء،عر،اه،ه . لءءء، ٠يةتلمعههلس، ك ، قحمءءء.رقمءء« ) ققةلقءومهحءء» .اتا« . » ءلءىالهل )«. هبل ةريس. للعص٠لمتي

ب

ققهس سقعهب
.ا هسألل . ةو ل

«مقع.«معو ءةمل ..ههء«

ث
٠ا .هامله((ق. اناعما«ال « ال « اه»هه

ا



، «ه

«جمءات ٠هلعج يهاقموا.... يلع هتء
اوا .»...»ةلصءه سكلمل ةلءس،مو جوء)اععطس. ع

جءلءم مهعه و«٠مه قءءقس جسهصهعءعهح رءهو ،همم
عءءء .«هيلي-همومهو «وهةت هسال قورع سهسر
«..رء ، ) عقممهههبل مج-جلقتو الاجس مقع ميؤقس
ملءء-وسء ةقو ٠ةجسوسهم اله ةىلهو جوتءعجسهس

ح-،ءءةت «.يبميل ةتقهتهيبءمحلتعسظق ةق٠ »وسحو« « )

٠هل يهل-م ةعلسو قجءعءسسو .حبو ، .هرسءعسال هق» ،سععه ةاسسك نجسءء ، «عل عله )
ء-سوك ةمهءهءه قو .هيتيتء-هء ، قءءرع ةتصسصو
ةت٠ مرتوءءسثهب سال متءسبءملهءءءءءإل -هتس
سليء ء،ملس .ميمه قوسء» « ةو عءكرءءه ٦سءهسهع
ج٠ءم ) مي-هبو ج٠قهء.ليم ضموءمل،٠ ةقصسهيل
ميسءومه عخوتة ا ال «هيل-هيلات-جء-وهسققهقصو
وبق ..سرجةو اك «لسلل حممهقسجسءعها «ممال. مهيء،ه روطيس .هحمالم جعءهققهمه -تس
.«جر ثسسرت . ء«ء جولو «سمهو لسءلسق ةامءملصء
هقوس ه-لحءء قحو ٠قءجهسةه ،ءءعق «ةملم ه٠ءءم
ي-اءءء ميس-ول يو ، . ءمثءممل ققءلء-هيلتسهبمهسقجعه سوو سل»ءهت هليحتقئ -لل .هونتو
آلتومصءوجس علو قجءءسوسسهع ..وي-لق سثل سول
ققهمهم عءء-هيل ت٠جوهيل-سسهس محعووءإلي رج
هت-همها »-مةسقه. . رتسلء ٠للسسهقءلعه«الع محصبل مهلوتي-عمستسو ،

ءيفو ، ) قهءءءسبقءء ل
ك

قجسءءقوقغ ةو »سسط سسك
عبيءءإها ل

أ

.مهسلل ، سقىق علخي-وهسلا سمل» ةتو
ترم هب-ل» رمقءهءقققهت «ال ٠ ءءض ةهعهيلةمس رقس
ءلمل ةتثتوسل٠وءيت ء»س .مء-وق ٨س،سق جء«عم
قعرءجهع «هلع نتءءءجهتق ، اكو عءلءهسو هال-للج »
جءمههسال حءوس«يروس جههتو،و « ل

ا

س«هلرري اتنهعءهر

٠هاوهءعهس،و عله-سعلا ءيتجقمه -هل محلء

، ه ال لل ) ني » ٦ » ٢



ج-سج ض .

ململ . ءق»جعء روهء-سه } رقهمهلههءطع رطمل ٠وو رس ج«ءهس
٠ ع ال هلمح» هحمل سههسمم ، ءههصسط قو،

.مهور ض
مله «اهل «جم-جس ءللسقرسكق ، عءءج ح

ت
صوجسهححسصة هتعس» ءهمه سمل سمو «.وسقو

يءل«سقص ةر -ومءها ةتو ٠جسل ج،سهايقهءممهاه يمهءء-ق-ه ءلى يعي .«مل عله ةت،لمهم الهب
يعنت قو سقهيتت-ه ع ل

آ

«ةيعء «سءء و
وىا ةملسو و «هباها مجقه«سيرسظس ج«س«ةتس مهل {هم
هيلمه ري٠هحء،م ةقح ٠عسءع و»سلهق وسقج٠وقلسوس
عمهعهسسل عسم اتس -نتسقيمحعءو ٠قسء،عل

لس
٠مهسهل ةق٠ ٠ء،قمبهمه «مل تسيل لءء« عمس كل وجه
قء-مب رسهسيرري «يسء ةع جهبءلهيلصهتء، .لجيءء ،

ثوي وبىفتربن ئثتيو»ائهنإهتننثتنة
.«اق . و هك،ح ، .لط» سق . . . (مع هء ج( ةهىلققع« هتتس»ر٠جمعية ،ريأل»، منلمل موس
يسه جهل ،سءس بل م،سهع («تلهس رلمه ق ميسىلهت
٠ءووه هوملس ، ٠جةيترو،و اك وتوي-تواس قليرق
«ليسلل قدوميبءوع٠و «ريل .ةسوجهم . ءقمم ،ةتءسسم..مهلاط سوالو ءهاهسهق ققهسو «سملهء .لسلس

قتءعوملكسهر ١يوح،ل ،مه٠و ،ورسسهق ،يةسس
قلت . ء،سلءسسم سو عءس ٠ةسءه «مهسألل مهماهم

ل
ا

رلءعسيءههطه و ءسه،لو ل،
م

رءقسهلوسسال ره-سوربل
قوءسه ٠»ةق،و اك (طسوسءءم رو» ملم مسرو ج

مه ةتء-قسةه٠ سقوء ءسءسقلسسطق حأث «امل سو وءهيل
-هستلؤط هسجاه وق ، ٠ءءةق،ه ٠ققءيتاتمع يج
.«معم -ال ء،لسسلو٠ب عاو» ءوس-لق ) هقعجينهطمسيههال

ع ) ٠قس،و ءلى حسوءسهع حمءس٠ءهو قمعم
٠للس ، يبه-و جءلمه اس «.ةق « ثهوتبله رمه
عمسواه» محءه«روجه بءعخلتسهب قم» راو ست-وسال وههجءلسين قتر-وهل ج٣ءمسها مرءت«
٠وط ) قء،س» ةسس هيع،ص،٠ «««سال سوب صس،ر
سول {هسمه ،ءربحملءسهل .ين-و سبج
«اث ها«هي«ع(»ه عال»هلااال»ااملاسالمل



ربلمج قملمءلرسعولعنيعقسل٠ ، وك لص،ءسه،لره
عسو» ة-هتلن ججاهيلمعوءسهب . هةقءهوهمم سهتاا
سلهلو عاال رجءليرسةمت «هتس» ) لسسو»ا« ع
«وق محء-و ضسهل« سجب همء-هتمس «،ةسر )
ةاور-لتءء عءءج .«مهمول-سووء ،ءهه
هات-لوهل ملءعههق هتء٠ق ،مهوها ء«هجسه هنس

ض-هلل « ،
جعحنسإل قمهسم لءجة «ملي بقثو كقس
» هبعال هيتت عسي» ٣ءءوعلةتمع يل وسرء هههلءلوءلم

جءووح قتع هلوهس» ا
بلل ٠مل«الم ال هنقسه جسمعلسقءءهقسووءءوو سه
ومهوتءمه ءلءمسقه ع

م
ت
ة

ء-سسع قبيتهءءءةق ألك اهنم» ووم-سيأ ٠قهتءءءهيلءلوه «ءوس«لا صو مومه

ل
ا

٠ةنل

ء-قهريس هسوهلسهبو«س ج٠سس عه٠ ، آ«عه ا،ا
،ءءل جسوسقةسهط ةجء-وع ، ء«ء سر-ءلم
ءوسو ة،سسه مءج «-سرع .ممس يعي
ج٠ءووءءمسسسس رءءءهتنل- ، رسو عه»ق م-عو
ال قءء قءمم ءهتءععلعلوه عءفلءو-وءءه ج٠يعي ع٠لا
ملس ٠ةقء،رهعلسهءهواتس «سمءءء وسو قبم ««ةكلملل
حطءسمه حء ل

ا

٠ءءره عمءوىه ةتح «وءء هسسهلهل الها
هل ج-وسيل ةء-سهتءوسهسء،س عمسم
ء«هيسهط لهام ملمءقه٠ مرهويجررهسلوهبل .سواه
ي-سسءءسه « سءل «سال همربي-سا
آلسءس» ق،ءه ج٠رنتةو همسح ة«ء يتلس-يو مهرسء
إلستههال ع،الجس ) ء-سبجءءء جسههتءس ال

ةتهتملر ،

ء،جرههيلسو ل
و

«بلءههب بسءس ا «سول» يرامعموءهيلتسهب «.ترهس ، ملءء ةتو «مومعللههج-مهاتا علهو مء«هسهع
نهم-هال ) ««.وه يسوعلسهسء٠مس )
. و ٠يبهق«ة ا٠ه«، كقءس ء،-ء ل

ه رهض ،ءءءلسءبمع .وهو -هه يان«
اهل ء،ورءلء، ءهءمه وك، هل هءلسةتءء ع٠ج،لطقسههه مهئمهء،«

ه ال هالل . ال ) » «



سور» ،علجءسءءق يوام مهوعسءهرءإل ) ةقس»مه
.وهسو يعه ومسوك-قلقمء ٠قملرل،

مهج، سوب ةلنستط ء،ع«مهمهلسور «.يسه وها
سلل٠ىال قوهءءسس هعءء،ءعة ، ءم« ءةجنلسا عسءءء«ء
.ريل وه٠مه همهوءهتهس ه،و ، » ءقسجة٠ سق»سءه
٠كو ،عي.. اهلوهسقس ةهه٠هق . جرسولسقوهمقهقءه٠ءهسس ةق٠ «وءء ، عضةل عع٠سءس عبت هلى
٥ىم، هنط« ي،وهءوءسهه --زهجتت عءءسرطريء
ي-وص قءء-سمه لههمبملهمل عملو رعربسا
هبسةءج . يسقه. .هيل .ل-سوس» ء-ك( «سوهبقسلقسسه٠نبلو ، ءةقجس و-ل» يي-هتس-وهو ةتمه آ»ةتوإسذه اتن،،ءءءسته،را همض
سو ٠جسس ء،ضعس ع،سءس ةتؤم ق-ءسس« روي
ء،ينءهسلعه جء-هلوقء ٠ي،لرسوءسسيت ةتمه

عض هسلويبءسسيسمهرس تتو «وس ءإلى ع٠وءلس
ال ةهلسهيلءقوةهغ عء،ءسق »لطوهق صويقمهتعلوء،

الجهعس
اك-ءوبلء يهضهمهء«ت ٠يبكمهه سرهم، قه٠هم.الو هيو ه««ءعهته ،ووجيوءلرسلهسس علس
«رءء راه ملءءسء،مهءمءولو يتء-وهليل ءنلس،٠و قءع،وءس
،ققهس٠هيل اله جءسسءلءءوي ةتهتوعوق«عع٢ سمله
.نوج ، عساتمههومقهبججرسه -يس مآ -قلقءءء
ةلهليتةعقتقسإل ةولتوعاتمهنبومع

ءل٠ ءلءل سهلهيلرسسرت
حس ، «سمل» ل-لآ ي٠قهقله جءءءقسو ع-ل٢ال
ال بسهت عمسو-لال ال ةسوس-ا (سسعء
ء-مهبءلهاسكمءله ،٠ةق سوهو-هتس ،
قلهءسه اج ء،عق ، .يمه جسجهبلرتءهساط «سا
نيتسو -مهنس كروءء . التصجهبقسوهةه،ء رس٠وينةفهتلع موء-سه يم٠«ءووع تقس قمءويم
،،هيل ر٠ءهسه قع،جءءس« همهتم «مس ثكم .
«رويل جوءلهل ٠سءسهب جهوت ، قعه رقووتتلساا

سهسيط
روو ءءو٢ ٠مل ضءهت« ةرمح سءءجس -هتءوحم
يلسوه يوهو-وس-و مهيء جمح٠يعيامو امهلو
ء،إلعمولف.«.وء ملسملءء م،ه،ييروسسلمجاو ..اءو ةللهينير٠ء ) الو» ، ييسوسقختسه

) قهجس«
««هم ٩«»املع(امله جايه-مالسالاك



.ووو هوءء ءو٠هسهميوهو ةتو «ءقء«ءظ .ه-ق لجسيس .وءء
.حكل قسرس سو هتءءحم جعء ءاتسمءء-ة وسه-و

ءعء«« ..مه-هز
دتهب٢مل

«أل ق٠ةت عتت ،رءهتءءءههءدمم «هتءء «هق ول

ا قته-صلو،مهاي ققه .جء-هسهء ،جصءءومو ئلم
ة٠وةهطا عسوةس،يت .جمهسةضه قى

«رو قوقهق

جلسيس ٠
يجر ه-جسجعءء٠جونتضو ، ٠ءءةو ء،مليتوهس» سلسءل توق بلهءء٠ء، ، -سال ء،«صسل ال
ملسمل حقتويتتممسمهعه

، عحمل ..«تقتسا ل
ةإ رعس»

ي»أف ، ء،هوسءءيطه ء«س« قء ، .ملستستقو ،قهلهسءيترق موقم حءقله٠ «قءءضةسس ووس-لس
عيسلس جو ٠قهلءسوبس،هساا تسو« ملنارعء «هيل يتسوعسهل وه-و ج-لسرتس ج،ءمت،وريت هسءوءهسةالة ) جوج-ملو لو

ة

جةتومءءه

وهيلسل ثججت جو ، قه،.لة.وعيرتتاإل ج-لس-مل
سل اعي٢حب٢ سر» س٠ءوو ةهلجسءيت «عم وضءء
رءمه و-هج«سا ثهتة هعصهل ال رسو اقن،٠ءجتقال رصمل اميإو جثء،سوق ه»همه،لس ضوتقق ملء
.جمهلا رءءء ةهقهقو قه٠رو قهء٠ملءوعءلس ه،هسلسء،ة ، ل

ا

مءءء

صجع،ءهه طسب ج٠ءسسةتو امقء .يتلميسو اءء-يل لتنيوء» يس٠هء«ءةسيط ثس،وةقء-س «.مورو جءهت«هيلرعولسرت .هاو بلرهقت جس،رسي
،ءء،وءءورتءءو ةعم ةءءءءءءقو ،رإلرقنقمس «ةلال ،آللق
سصس« لمهقسومءسطه » جءءلءءق رب ملء سوالو
ج«وتهساا هعمجي ع،وءل» هل٠ ةقايل-سرييل
يهاقم بس-ا «سملهء ءوج-طق مهوعوقسوإل
،سوكسءسسجءلعءح ، آله جورم قريء (عءقه«س
مجميءرنتا٢ «-سال هءيت «سمها إئتل
معوهتء،قلق٢مل سهءءه،ال سوور ،ء،س٠هلسلهلقهس« ا.هولو ال هل ي . » » » »



هييم-ع تصع - تعععععهسع

«ءءء.٢مهلجاعهط
سسسسس« ءهيىجءصولءء، ءووهقل و )ر،ةتة،
يملءء٠إلهول بءءءلمه ها،.رعءءءءء
قا عءهر ٠جهرءء،للوة رءهحمل جءىسيءهق جملعمعاه٠طءةق مههل .س-ق
هل صسءءربله عء-ل ن-وج وتسممسي يتءءءءء ء،«ءوواقهال،. هس»و عءء قميل ٠سءسء،ي،ل» ه «عو

سءلءل« ىل٠بسثو
هياا ج-هلو صءء بوءءةتء٠ هلهت ءقوءلسءءرلتمهسع-وج
٠

ةء-ه« ربال جسللص ، . تل،ورةط
امهل «موسوم ء«س«سلال مقلء نقل ٠يمحوتل

» حق-توهال رمول وه ع

ةلاصء ل
ةمجهءء ..هتءءكف م،قتلساا ع،وءلمل ة«ميءه «ءعءنتس،و
يءء،ءلو كالما عهستارتع-قوء جءلرنءلوةقء»سه .هميقي ،،سرءء، ثء«و ، وة وك عهحعهءقتهثلهل» . سرسمتبر .رءءءء «رهملااج-عءة٢ا ةقالح مجهتي آل ءمهءسج وس يءمه
روء،ءصسب -هو-سال قىلمز وك تومل ةعورو
يهو احء -سوت اهتوس-سو ةو ءيسي
محعسبال ال قهمهسلهه مي٠ ةق-ه ةا .«رسلءء )
يءء»ع٠( تممعءءم.« ،( ر،روت،لأل، ه مسطءءء ومح،مه محسينءءءهو » سهرعءمع
ولموعبمح رس٠يءيتههقهه

» قهبامل ثمسسءسق اصل رسء»ءوعظ «رمو

ءققن
ع
.هتعر ٠

،رءسعلو همءا.اويا» تلىلو عءءجرءهصقطملبء هلإلءه ء،«ءسعهقهق...احملءء رءءه عمط ءلقسال هل،سسقسسساا س-سء
««اب (امل٠امل»اي(امله ااهل«ال»هالملامللمل



ل٠
ه

عبهلجء«ق قجءءءهء،

ع دعق»
ءأقل»ل ءهسهسس،«ءت «سمهتوسع

روهال،س جعء مجءءءءءء-ي ، سءق علتجءمءءءهحها

قه
ق

ءوئهيلة،ءرء عسعر،إل عء«ء ج تسء-سوقيفعء الهب
ةءو»قهي ء٢يسبملجس،و ) مبء-سءءء قتءهتءلهورءءهثقه
.لهس ميسجءء ةحملوءءءءءء سوةت ءوج ملع ل

ب

ئ،وتقسر

ةهم .هل يةوءس،لو -سال همسو-س حرسي
،قء، آع٦ل ،ل٠يعمهسةم،ر،د ءل٠ و-ل» ةتس
(عل وسءءهقسءء« رقع ءءسعء»ءءح «مقس مسومل-لقع
سكس» ةق٠ ..يت-و ل

ةامءء»سوه «هء-ه-اي، «لسو رلسو ٠توء،ء،ءءمءء سه» ةجو »رتصسمع ، ل
ا

سسءقمل .«ءيتمسرء٠ب ) ءء»ء،عء ةهتءهتءء٠هب . يلوصوو
سسهءعه «.هتبجو هو -ها مه ءآل ه،٠جوسجقهقسهتر قو ٠سمإلرمهقتوءيب -سال مهس -مو
صء-ساه قاتو موه ه٥سءءءءس رو وقولء
،ة٠م
.وس ءقههال ٠ةال العء مهل يع-يسه ) ري ٠يتءء،تلهم
،ولهمتسلسصمه ع ةسءءء «سمل» «-لا
هقوسي قبءء هصأثهال ٠ءههسةو ع ) ب-لهستء ) هعم
ح مهسء ممأل هوصء،ي الك» ةتو قهحعه مهألءطج «عء .رقي رةتهءءءه ربنق «.سويب ةتهلهعر ج،وقل
ءءسوهل يعظسحظ رمقزقر،جءح ججققانجسقو ا جهسح
«را «يسه -مسمسء ال عسهسسءسالل

ل
م
ل »هاا،و

متتو

«
.ااءء ) . دممءلءهسع،ل واه ءأءسء،ومحهتمي يلء،- ل
ة سه-طا

««هل -حءقيهمه ربمههيةق ممهو ه٥ومه ٠قوهنت،

وءء» سيه ةقسسءس ،ءيتتبةلو

تلسرال ،

هء-أل مسءءءءءء ع-سءسة هتس٠ يمسيس

«السو روهء ،ء»ء ءه»مهب ،

قتا هساه ع،«ءءتت لءيت ألءسعءيس -سوقتءءء

ا ال (هل « هن٠ ٦ «اث



اتني- قسءءه رمءقس٠قق .ويسه ير«لسصء،ءءقط
٠كنتق قحو موسوم تءء،٠سجسس مس-لهج مةممع
.ملس-ا ،ةتسوهسرر سس٢ا سءو دقةتو

رءلءءهمسلء ة«ء قهتءوءمء،قه٠
، ع

عهصه مالسالا ههسعهل ءهلرءهبع وام ءء،«سو عل عءهأل
مووء-عرهو .لوعتو ٢ «جيرسءءء «هوجو» يهل
(ويجو/هيلسور ) يعه٠ءههل ولءء/مهولمح وءه٠يتهت.معيع

ال علسمي٠مهسءولسج قهء،وةس،و قوطجهح ءءعء سورج امم
ءمهلك جءيت،ه ء«ملجءهربف يبل» وال هءسوقتي ، ملسءسع
هه-س ء«ء٠ق ٠ عضءه رسو«ءمهءلع «جرءءء يف٠هءقس
.هور ال هتءعع «مسجك-زترهء ضءق سءسسب
ي-حسجءهيل عمج-ه ققلهءقهعهب ء،هتءل مسمسء»
مهههةءءءه يتهوسسو ءلءءءمهنت ةهلءسةت ةهجوم قتا «ريهو
ةتءعهءلكسه ةل عءلوعهءوهح ءءعوسهث «هت ءلى يع»
دس ورهب٠ءهسه ٠ي.هءه نتسسء،يو ءسينسمء جهظجسج كليم
الس،ئك و-هج-طسهسمه قرء ط،و«
ال عن ةقهل٠يههيلهسءءرءس -هلو ه-عي
مهتم-هو» هتوموءء-لتوا مءوهسقهلس قهم
جء-نتوه إتر« ع،مءقص»«ء،عء، ةقةههيهإلحهم هسوهء
٠ءهءلعس وهو مل سههاا رسو ره٦س،ه مع»دععهربل
يس٠ءءص عنسهءءولسجملهءءسء قتا-سو سو
ةق٠ عءسسءسر ءلج ره٠جسه .هلو سغوتءمه حيءس
سيبمال جموهلرينوسع ةهم ههلو مموعربسإل
ملمو-عل ،
يس-ةواج-وسه يججح-هلقو رءق مث
هيوك جملجءءجيف ءصءمهرءسجم فقو جحتء» «هل
جيملهيليين٠يقه هل٠ ، ري..سعمع يعقوم «هلسن مءء»
،هإلء .إل . .ل هءءءءء (اا إل مح ق ىءلى ةهمطهل مل ييلع لعالمم

،ه ل
آ وو ) «هء ل
و و إل

وءسوهيلسط قم« ءلم جعي يع،وجوهساا ةلنغمحء.ءمعموهبقمع
ة»يسل ءلم المل .لعب-لورتس قءلبلرهه روو٠هوس
عسومو ٠ميءءوه٣ «ءسهم ل

ا

قهب٠ءهتسألي قءءهءءغ٠لو قء «ةقحم
جك-لهس-ع يبرءءء ،لعءعءع ققهيملهياعس
- ء،يس،ءءسهسقسها سجءإلق عله »مهمحع . ت

ل
يللءء-لا قهتسء ،ق«وس،سث عمل-ومنب سرال

««اث هااملااقملع(اململ ٩قلاابلالالملا«ائمل»املع



إل هو،
ال يعمل ٠لثجهتها ٠،، يسقهع ا
وم«هلءأ يت-ءاء ه٠لءهءيت ضوسءماا
ةو، انعبء .ال ةهمهلوسس ةهبلجثءهت كور يو
صءءهه هلصو ج ملع سييهاا مءمهبعسس عهسعل
ةتمع٠م. ٠ووتءءسوسهم ع٠هضهمل لهتء-رلمه» جنننرممسو

،رتورمهرنتا« -عء «هتومع» عمجسسهصمهس اث- . اوع «مسسلسز ةط ، جعي سقجمعسصجصاق ع اهم ةتمع ٠ةبءءو ال سنك هل

هيل-بلي ء-سق حء صههءس ضسو
مءءءهلو ،ةقسس ) وك يرينقهع٠ عء،سوهباءه )
عرققسج هيهءسجةت » جسةهقسءهص وءلوءععسجسور
عءجءع ،ةت،بمع .وتوه قسهت،ءءس ةو .سموءء
هسسةهم -قسلعه ءل٠وسسءبس( . سه٢مل
.عل ةجو «.ةقسوم بسيءءء جو عءءهبعسسه همقعء
قجهال جع،ة ، -لامل رءء« هتءءظ هع،هلقه« صوء،ةقمجءمهل
ءهس٠ههسحم ء،وةهسس ةاتء«ءءءءءس قو يو»هصهب
جيرملكس ىلسءس ٠سهنصهنب قترسعءسهع ، ،سجءءنعس-ال ههسسمه عو وء) «هته» مهءءةاقته
عربس« ةربيسءء،قس تسوريل-ءسه » مسش
ء،سوءءعسءصرسءسه ةتعسوهيلرعربءجسسو ٠رءمه
ع-سوهسهءءءسو ةقهتي،ءقجسس ةل ٠رءظب« والا
قءء .محيءء سهتإلمهيف« ) ٠؟ء،س قو لسللءء ، جولو اسو
لتنيمحءه
، ةعي٢ا ةتيت٠« صوةهجههل طسو سهه،مقاا . ملوه

جروج ةماء قب-مءءء مسقو يعو ٠،إله، ءءث (لمل رء،٠
ءء٠سم ميءء«صه وة ا ال ثيسء-هل الاهيلست-ءءءةه
وي ءمسءج ، ال جعء جءمه.،ووقو ةل-ة» ملعءءمهلمعيف
عربلسءءظ يءجكسللسرسه يسلعل «مس يءهط،و
سقهلمهأ « يسلءء سيس» ةءلكهءءث حنعة ريتءء الامقو سملقه.وهمل سهسز «سال ل

م
ل
ء

«سوس جمحسرءءه
طءتء يب قءء ء،عء»مع ل

ه

يععيءلوءرء ةتةهوتورلط سجو»
عه،لهلسءمءعسرمهه » ةقو ٠ملرسهءصهب ) ءء-لها عهحص(
» ههلاء تقل ةقثءيبيل و-هومه وما مسويةه.نظ-سه

ا

جسهعلس،مهء،سس قوسيةر ةهء،ءمنق ا

ةتس-سومع-ريل هسهسه «ء
ة

ةج «هبق« هبهوو مملسهه
ل
ا

قبء ءلصعسس-قهة ا ه،مع٢مل «هل يقهه واه

ا ل
ا



- ٠سعءعسه٠ «هل ةق٠ .. ، قو ٠جةت.عهس ءلمءءءجلا هلعهتهني ء،ععوهه ججم» رهء عءءء
هل»ءص سورو

ء،قعهة قعص جوة،ل ي-مهس آلءققتءهرس ال ٠»هتءج ميمع
.مهعسو ةو ««سوين ق ققجرءلعلس٢س ) ٠ثسهال » قتجرملهيلرسلسس«نطقه عوءءقءءءعل عسمهي «ءء»،وامل سملمءء»
عسل» ها ةمه-ل سق،و ضجسءماا ةءء مسك
ةقجاعل و-نيج قحنتسء،وءس عءء»هبعسسهف قر
،ءههءسو مهولةهه،لمل ء«ء ءءتي هنخيةسا سهل
قهءس » كءءيبههتءء جقهءممه صوجوءهس ، -يتت«ال
ةتءءهيلرقءهسلي ستووءءءهم ، ءء،ءء مه سهبعههسهص
صوه، ،قصرءءبءو هسل-سه وع٠ هحطس معس٠سسءواا ةمق
ولسءء» ، .-اا ءل، مءءءء» ءء-ءلمء» قسرس «ءءءعءءعهجرا هءسءءءإل ت٠

ة

ججققلتنتم٠ب ةعءهجهلاا
ل
ا

يسد
ةعامل ءمي،نتوه،ة عمء« يتسء قءسمه قر .وسها لوءهتهة« ،

» (ال قء٠،ل } ءيتهسه -همحءمهلوتف وو سقنتهمه
جوجةق٥ةقو

٠

اس ء٦سرسه ثهءءبمه قتملهيلسثسيت قو رسو
جس٠هيلس موسسيعقءةس قروقهاه ةق، ربهعسءقق

سعع
ي-سمره ج،ل٠ظعو ، ص عمرءحجءحتتئج

ال وءءءمبءء
ستوءيتعلسز

ل
ا سني» عجول» هترهس قدوء» ر٠طئل

رملسءسوءءءو .هو-لهمي ، يفيسء حمءوسبر٠ءربل
٠قجسو راض -هه ءمهء«جس ، هبهلءءة هئج٠مهت واءء
يج٠ج٠ريلرعت ٠قس،و ««هل-ز لءسع ل

ا

...قبل قو
.«ال -مالا مءمق،ءها ل

م
ل
ء

جءء،وسءلو«عه -تمحل
هصسققه ه،ة ، عسو-قمعطوسال ققههوءه ل

ةقسء(ا ، سء،يواا ) ،سسمهسلا قتءعءهمممسسل حعومحق
«هالع اك جةهل،،لط ) -ءع٠لملق ٠قبو «ويروس
،ءه-رءءرسهم - ) ه،ءوس رعو جءء،ه ٠ةتقهء«ووجسةاه،و
- يسلءء ةتجءرءج قهقعهت ثجةو رسءءء م

ل
«ربملء ٠وعهتهوع

هعقاو عسوسقميلءهبوه هه-سوه
همل« امللمليف(امله هجل»الهلل»الالهللقه»«»مل



عهوهط جهتءه،،امء«ءهل ء-سووهم ال -ءعهها يمهوءءء
مههت٠ةوجهسج تو

ة

هرءه،لوايتلسةه، -حسفل سءهعهلئب»٠
)..} ق،لرهتوه ةقع-ءهل .متت هعيرلاا يمهسهمض
وتوي ةاءمسهح قحو .«يبهوءء يسه،عء قءءء تو

ة

ةعجلل عيء،قتكم،و ة»ل يملءءءمحهص .ةهم ل
ا

«ةملعم ءمعةا حملء،ةق .قوح
ةلموصقمعال مو هل-سحء رصوسهعهسه
.وو ءءجرملهيلرسوهءق ،

،ققءعه سل» . ةلقخلسوهياةتيور ٣ءه»ل ععهإلر

ضجسبءص ةتءلوحهمءه ض
لجس٠صهبب هليف عءءجءء ته ةج نتءهميسومع وال
سعجوءء ،وجةتدل مجءهسة عضتء -لعء»
..قء-سءلمل وءضوس« جعءء .{عنتما هومس مرع،٠
ةسءءهلو هتس سسج٣يسجس٠قه إلهءع الوءم،عميمج
هلوم .ئه،ءوج ةل-يت سهقص»ط مهملا رق
ثوسءءء ٠ ل

ا وك جثءعقسصس «سمهتو قءمههتس ممو
.همهس ققعكلط ءلمو قتءموهلررسسسء ةرا٠جمءءع،مع ه٨ءءةءءءهب ، رىف ٠هءءءلحمله بل مهس»سسسس ةتو

ل
ا

جس،ءسءءه ا جوربل .وهسو ءمث ،ءسثه ٠هم« مسحم
«سمهء ء«ءءقتة ج ءهسج مه

ء

.هتومل قءءه ةو .هللح ت«همه»ظ ،

هث.ييءوهل مهبلس-يقث ةنء »سمل« -ه،رء»
يلحت رحمه مهوي ، ل

اكا ءه»ل حبجوءمهم ت
و

«هيل لضو

يسجهيلسس -سو هت مقى سجج،لاا م-سءلمل
ع٦ل سه»قه٠سلمل «٠هسحءقزل ةت« ضهتوسب اك ععص

يسهءء ق حل ا

» ءهعع ءلقم( ولوجوظ ، وو اتنهع٠يو»م . يسه-مو سا علبء ٠مهءهيتامل
١ء»هسعح (روهدتت «.سقل « ا

» وءال قوواق اهمه-هل سءءسحء يوعل سومع

ا ال لل ال .اف ٥ ٢ » ،



مور-سرء حجههلروءءءهسوسوسءي ع -امل القئ
..ةعسات ءلءل ءسءهسلننيسهه ءن«ءءجعاة هق-سوساال بلهبهتع،ءءههس ، ةقو ٠ءقو٠ل ، ) يةته
ا ؤقس. «م-رهم هعمس ءسءعهءمامل

هس»مه ««رجه « ل
ا

عء،عءيهل ءمهت مه،ءم٠ .) ،محء،جسوريلهسهءهعس طء-سمل( ، سالو بلءء ل
م هل« يءءءه ءءرتيءق طءلس«ص
عء،ءع« ه

قال »،،سسو،جس«سموسألك ل
ررصقءءءحم عو

آلءمءمع يتسرسي

» سلم ٠يلءسهعع «يتب» -امل، ع مه
ء

مل-هس

ل
ج جارج ونيت٠

ءمهلرس ٠ريوءللل جكتويتتبلهب ةعسو
، ضءو قو

٠ةتةهجوبم
.اا ..هيل-لء مل هليتف ممعهلمل ٠سءسشجةق

س،ءهملامل ي
رء»ي ةهقهقء ؤسلظ وك قحيل . .ءءو ةمل»٦ءههميمع قو .هت-و ملسم ءوهل ةرهس «سروس

ع«سهيءءس قورت بل قتىلءهءض
،

٠رمهء«ءه ةع عمقل هتورءءء وسرههقر ) هتقس رج
اتا-لس مس-هيل قج.ءء ج،لهسق (لومتم
عءح«ه ة«ء آلءجس روء-هفقسو هءهيت٠ رهقتو ) أهر
ءمءءض«

جءسرت٠ ق
ةمعق-هه موريم .هل. لهام يومس»سصسو قءءء ري،ءءءسءه ءيلهيلسوانطس حء ٠ءيت،و

»هءءجعو ٢.ءءكو ضءيءءط. ج ءهت- ء««٠ء،،علسو-له عهتق،و ، علتلهمع «-يلها -لس٠هس
ج-قوسو ل «يهإلسسيتجءءه ررود قه،ل بل عليتءعهع
قءيمل رءء،٠ ق

و نك قههجهء«ءء (وج ،عل عيععسههءهط
م٠كرس،ععس ققتبءيةبءءإل . ةقج ٠ءمةقعلسو ) ٠«هملبحيس ه-عربا هل٠سهرها ي٠جىلمله قمققوةت يسه
وهنت٠ه، ،

سء،ج،هي

يعسجسةءءق، ااا جهءعه٣ ىقءءءس ق ةو ا،٠ء،ااإ راعك.الا »،هءعهل ٠قل وص٠وقوس ما قلىلو جةهققتءس «هت-مهنأ هءءء
»٠،اث هالهملالاامله سهل»الىلهاملاكيالاع



،

عوءوقه ،وي-،،و ، سهتءقهحوق يعجمهسام بل نجو
«لوج يتجسرءةتمءسهم ، تعيحرءسو هق» ةءقيمههعهءجس
.وجار رس-يت ي

ل
سو»ا سو-ل-وهجرعةهقلس

«ءءنق -سوني يقه،ءمه «قملل،ءهءس جتس٠جسسءللح
يت«ه ره٠ط بسء،سوم مس٠ءسءتمتسو تلمه-ل عئققق

له ، ءلى يعسو جملسءقب مءس،رقءظجقت هوج سسلةةل٠
ساط عجوم ري-س، هسءمهه، ) عسهه جةهف«وه
ءا سو»ا« ل ل-مههلا «ان .جهل-يل هم
مهل ةق-همسو سقمء»وءس ي

-وهي ووء«عه تسمهر،،لهس جهل٠ تسقء ل
ا

ج-مهسل سءقءهةسمع ، عمسمء
ء،سوك آصهه . ٠ءيت،و ، جسق« جرءلهاءسهلرهةترجءسءءةسرس ، آل سوهلسبهيم . .جءعملررعهه-لو٠لتس «هء ء-هيل ،ءهءءءمهقه قو جء-سبي تجة
جرئلهبلسىبهء« ة«ء همهت سحءء هةهيسه عمم»
،سسمهةسو ا«ق سءهمهء ،

جوإلق
»سهنبءوسهه هلو ....لسلل .وثجي» هههسس ) ٠ققءلقتوسو جعءوس .سوك-سءاءء ةهم ةترلم رس

هتوص ر٠ة ءضءجمثو هتىبجسهر،ج-س معءدممجسيب
سمل» رقف مء،جملهي جحءلوء،ء،رهلهيسيهت،،ء .ةمهمو قم

«سال ج»ءل هنع .سيبو )

ءءء«م -«وو -ولسو ، ءلتجعلبءمس لءءءله٠ اقح
مسق ةتجسورر»ءاو و-سمه هما.هل ٠كو ءهعج جءلجورهعج ) ي-سيفءء رو فج
سو الهل ، «عجور يصعععوروجءهوم ةفكو ،

محءرءمرو منتوءءوهقل له
ا

مهعنم -سز ٠سةت هتو اللمرمل
،قهتتوعسءوة »).ةههحلمسءوتم «يه ققح-سبوه ء،هجق
سيسقء-ج عع،و ثلمهلهحجهنط يتءءبسسيهب صمء»
جاج صوءءمءت ربسو عو ءءض ج(سس سسهراهل
ر)ءل رعتقءس ، مهء.جسءلسهتتعا ةتمح ركرصوءقوءري

«ءءءووءلسس رقهتوجءممره وت نك الء«ء سو مءسسسو
ء،سوكسيءهءيبعنو تمهءء ، ر٠هققيمل ل؟سلمهسلمل قمء بل

ةق، «ءءه سءلت»مهإمل ا قتع لهس«سءءهبل وك جاتء» . مءءض
«وءءعهج ةقء-سيالء ، ه،«هل ءكمءة»مه عءءج
جكو ولل ءليبسءءعس ةقءء»قتتظ قعيجقعء،عهءووج

عء،،«ء ةلقرع تسروه ء،سء»سسم حء قسء عءحه

ا ال اهل » » » اث،»



جوءه،ل «موءء،.. .ه،هء.«ءلملو ع»ل » و ،،ق«هه و ،ل،ل هلوجءللريلس» قققاص، ةق٠ .،،،..هء ، آل ك أل !.هبءءول اإل. ءل٠هل انهرءض( صه
ق
ء

تو
يعءءء ، ةتةهءه له
ا

ا.إل
.هيتلقم ٠يتقعءوقملو ءمعةء ، قهمثو

هه،،إل» ثج
ا

ههء»ةيءءمجء السعاااءلم يلءءيء..إلا . هلءءءءء عء. عء( ..(مجهو هل إءهنتوءلىله هءيت،، ملءه٠رلء ءءعق ل
وم

ل
ء سءي ل
ع جءهه. «،ء،ح، ، ءهوهباهو إل،، ق
.لق«ن عمسو عءه ءح، امه ءلم( ، (ءا بترتوه .
الس. ،تعتتسحم ب«ل ومه سنتء قج ةت٠ ءةتئء«مه.المم ... مله«و و(وتءء، قهمس. هلءمه ء«وو . ءهب»رعإل«اظ . ملل ةت،لعع ب ،هق. هيلتسهبهءء.أرطة

.« الس. ن
.هم،.ي محءءءه ٣ و مل أل لءهمهو.ألء ،وو«ثو هلإل «ءاوم ،سيه هقو . ارا رق ةتهه ءءءقاله( اء( كلس .له..« ب ك. ءه.قو ) . ،هق.ههلقع . اج،بل مءءرءت، قهضءتسءصسه،ر«ءقومءةسه ةا ءءء،سظ ءلم «يتقوو ج هلسومع ) ءسهجر» تءءءىل

لاكقههلق. .ز ع،ودل مهعلسء٠إلسءل ءمعه جهترء. س٨رعيعوقه ق عورت«حءب ءلمو ،لءوصه ء«ءه«كهما ه رحء قصلي ل
هقءءا ءم«رءإل«( ) هلءلم ءلمو ط .مل ) . ،٠، عءالس.هخم.». » رهع«اهرو( هء هل

ي

ءلسره اه
ء

ءقءهتملك.هو رتءعل هء، ٠،يف« م وت ةلهس،.هءو

م «ةتوت٢ .ىتلء«،. .«. .و . ،٠،«اعءا هءءءء ع ل
م
ل
. و«ءاهي« {هق،،». ك(ىلء.لهقلتء» ةقجس. قهمع

تام هتءءلهال
ق،لجي ل

م
ح مالتء. و و . يباههل ح ةل ءسملسالاحظ

ل
ا وهلو للكيس ءهو ع،إلجهك متءءء» مه
ء

ءلءت
و هل،ا»ج ، ءلمءا«ممواا طق «ج وق »،«مهء»از قهقءس. ركتءء » ربتءء سلء« يفب ةهجو مه

ءهو هلوقنمع» كهلوميف،، ءءجيتسراص ل
م
ح

مقءء

ج
ا

ءمع ءيت ةت٠ثك ،

وم وس. . ملوه ل
م
ح

جملس،ءهال ٠ل«مللهجع اوه،«لهت مقءء هوءةجهج

ل
كعم (هء هم .ءعه و رع.ول ة«ء الس عءءمه٣ ءء«سءقءء ل.ةهقهق
ء
.ب ،مج« .ىمحن،ل٠كتع، ا اسإم و . ات»،«ه «كقهريو . هركريء« ةتسء ، مع ءءءءء»». ءلويهء هلحم ءء»له ءلمءء جو،قق«مط، ) ل (طص، ٣ قو.رتعءء« ملس.بهت ٠ ع لهو يقءء. ، «ةقلمطءءرء«انبء«ءل اتس مءوسءسءج مسقت تيوهل-ربس

-هينومقتمسلتسجلا . ء .(ءقف ءمه وميلا مءءس. عسلء ، قبسء رقمل ءءسء« . كآ ،

تنإ ثإإزت،ث قءمل ءلمء عسء«ع« ، كاله- . -اه ، } ، ك ةقرسوء همرجرءءسقء ول-بال« ثمءءءسع، ، ال ل
ل
ه

تسلوهءءء سءمهبوسءلب «همسوو رعمءء
ءءقهق« ر-هسه قوهيتقهءهسه ٠ةهءقوق « ههصسعه هءءهرط
،جو٨سعقوسةلج .سقلء تضءو٣ قو ءإلسسهب

ق.وو٠
وق« «{انهاه سهه»الس»»ك



تعءج ي لسءت ع
» ققممهسةلمل عو جعت روهتء ل،
ء وي .قرح

ء٠ءل»وستءه

،

اتضثل «سم«ه «هه-لءءقا مهمومهل ا
ق،ءروء، ءلهل مي-يجرءء يعهموحعقلءء،هق رسين جءهءكتبف ل

ا

عق،عهص

٠و،،،ح«ءمه. كب بصسطا ا٠ج قء ء،ه ق
ة ل
إ

هممرء ، مع ب،لتعينت،
ه «هل وهه،«متع إوق،ل

وءءو «هق ءء«سجس ال ةهجءةء -سب » عقفه،سا
ةاء ، ال ٠قس،و هلس يتهل»ثهبءص «ءءءقتح هسه٠يمهسه ةقإي وتوس«سس قتو ٠قسم «ءسءههتعا« سو
جسلعلسمههجءس هته٠هتص هقوسو عهت٦٠ل مهءلسألي
ءلس عكهتة (وه» ٠سووقءاه ،كو هبسةق جقء«سهض
ةوءسبسعءعهح هسأققسكط » ل

ي

ج٠ء«ل .سرء «هه
جوج قو جلمءعسه ، (هتوم ةته ٠عوسءلوم حعجسقء،س
يعم-سع«ءءهءءءس عءءمه جءءءعوجرع مهةهسسو
قو ءمو»«ي ةت٠ ءهىتتتء،هسس هت-سههي ةق-س ، ل

قء»ا ةو يب٠سهءلءءهء، عسه«نوعرتقسا يسووهمء-س ،

،لعءءءل ل
ا

ءقهتهتروو يءلقههمح .رس عو-هملسلسوءلج
هسهيل ، هلس-تدسجءءء ضءءسقسةس ، هك نيهر»
ةنسو-سء مهبر-تء جوجل قوجء ة،لمعءس روج،و
ء،يوءلهيلرءءجج هبس-يت . ، محءل ء«ءي اتنس-ه عو
ءنسوهثيف ٠ء،سب ) ،سءههتعام ءلمء يوهف رءءهسءلوقهل
ءا ءلتهت»مه ةق-سء ءمميلهوو،و ءمةهق،هس-سبءءق بل ةاتسءس،«ءءط «لس-هو ممسعقسم٠ء ) ،

.مسب ةلوجع ، ةق٠ نس،ءهءلءمع هرهتهلسه رءسقسهع
،ءه ءءعء «ةيمنت رمتتسس لسور» ، ل

آ

ميسرس ءسء«ل

مبءعءءمءءورس ) .هساد ع ء،لقء،ل و«،ل .هساه سهء
ل-ه» ج،لعهءل« قرمءءهت ، هءلصه عه٠ل،ا اك »مهءلع،
) قتتههيتت ، ورت٢ وت قهتج»قت اك سءء اومه قءءسوعلعطقتو قهمسرسعءءءسهم ميسلل ج عءجسسس هعق
،لءل جقهطءوج ر،تتهتءهمسهر ٠ .مهل صسهلسءهءمع
تهس ةلوسعهت مءسظ . ، ) «هيل سقر،«جس سو وه
٠يةتعجل،و .هيل ينوره« عسي وق ، ل

آ

.عل ةقجسصسو ل
م
ا

ي٠ءءءهلهق مسرو هلوت ، ٠هءقج دهتجي ءهوءأل
صعته،ءءمءص . لهتحءءسسل وك .قترل» هعههم،وهرسرهب ر«س م-اا» ل

آ

ةرمث قءءةهلرلوهع

««(هلاله «هلء»

.



بلولو» هل بء«عءءعول
ا

ول مل . ةهللة م-س(«هق مو (قء ، هحه، ثهل بهل سن
بلجيس-قاط ج سال مس-ال ، ههبج رو رايل
عب-و ،

قعههجورقال رسو ه ٠ءقسح بءسةت ««مله روج
مءس٠يمه هلس٠هلهس

ا
قرع» ثق«ةءمعء ، ء،سب رج ،ءقلسقء،س علسهب
ي»رتة .اقهابلجهلهاءك ءلمءء .
ا رت وءء» .مهقري» »إلءء،ءعو عحءةو مقس»بس-س لد

ا

.يمهس عءحعليس، لنمحس «تقتسال
ح

له
ا
ل
داا « « ال امل

هرأ ، ؛ء
ء مسءءءعكل ق ٠ .

لو
ا

»هال٢ا ل
برك ي،ءسقهقء

م
ل
ا

جمهلهمس
مهمها ءءمهءءق ميهب-اا (هدقعل هل

فلس

.مل ) عءر٠« هشقه،٠لس ««رء . هةءءسه قوةهنقحملةئ
يعت ٠قوحترءهءهق .

.

قهباا جورسءءء جعءقل عم-لا سوىهب لوس
.«بلعم .سءء
هسال «بهم-س رات «هلس سءمهس ءكطم

ءء.ه ر-هق،مل
و-وال يتسليءه } «يسه ءءه» همحءءء رسءو«
يفءء» ١وجقءء.ؤلءو

وامل .«.هل» ءأل،رع«ه جعء هملسلنا رهبرققاأ
سبءءه «.هوء/ههبجلا ،

مل-ه عىلهءءإي ءمهم،س٠ } هسوهاستعحم جو حءلءهت،س
ءسمعقةوس« وو ءموع،ه٠قق اصل ثلهمل اه.

.

عالهالاامل اا ؟االمل ماملالا « « « « ثاا»»
ا ، كل



.«تحتل
.«
لء
٦

رءءء..ءء،.اا ءلهءهآئ ٠هط مقءاءء.«ال ءيتهنب .اممو قءءء »حةءحتللقق لتحتل ملءءءوبحإلمه، معك«ق وهلو،،ز معةق، وهللكا و ٠

ي
ل
ا
ل
اا»٦ا ع ال مل
ا

).« عله» اسامع، ه
، اهل ٩ال«» ني

يوهوءءءءء»و ا

ل
ا

«هء خيءءق،،قه ».ه ) ءلس ،،ه،م. « مه،ولحت جمانع .ها،و تقو.يااط،

ي
ل
ا
ل
ا

لمل ل
م
ا
ع ال «

ظقهتيءءهيه،وقتة ٣ء،و توهوتءءءرء ج
دتهت هوءهءءء،ل ي٠عل ، «مء -م،سءءح ، رق قءيمه

ل
م
ل
ا

«هاال٦»٢ا

«جيساا
قءءءمهةلمل ك

و

عءءءل» ءصء، قستت وو ل
ه

صلقتت ٠رقهمت. ،

رب مهبءقجيمهلتبم قتع و هم-ءيطء «لهسءء ءلملوء تسج
عءوات تقسو

ة،عقسجسوممي قوح رباه رءلسوق ةء ه »ميءةءلم طقل
ظةقم رسوءءحيةتس

سءسمهء»قسثل يتءهءوىلءء،ه ه سملو ل
و جوه سهلوحةت

سو ،
ءل« جسمعهلس وهب (ملويءءء-ه »مسوهيلرءءقءت،يةا أل

رء-س وهو ،

(هل ، قرم ر٠ة ، شهتهبق » ٠سعقه، ه٠عوكسلهههقل

،،».حم م«س» تء و ستءإل٠مه، ستء . أل ق

ل
ق

«تهء
.ك
هتنيء»

،مق و

ههقمه دقحتتءءء... » ال ٠،ل .هق«ك. «رء..هب قجهتتهتراع ، «ءءسو«ء، قتسفءء «هوقةو قترل، ىلءءة ءهتءقءل ءوج حتنمةسه ءقو عقن ، ل
أ

قوملبنقط هبء،سءءو

يمق» ع-وءء،. ٠ءهوقساو رهءءو تق قجءمةمهتءلهب يعم (ها

ا ال هل ا . » ٦ » له



ةوه حملءيت هء» ٠
ةال سءءة أل ءقح ءءع. هء-ومع رسوءهساتع ووءهء«

الام اي»ا »ال»
ءءمهسه«ن

بصآال هت-هيل٠عل ««سءء . قج،لمسها اه.٠ءء»ل ةملعك٦املامل

رهقل عءلو٠جة
قسواتاي٠ها ةووهقءق رء» .لوءء ، .وت -«مهم

الاه اال»«الا
ووجصرءءسهتل ا

ي
قاترءوم٠ءعسل» هضهه ههلوءء . . ،الس ةململ»عملال٢ل

آيقهئ،مه ءمهوظ مل صءه«
بسءءأل لهس ءعءءءةل. ءمسسءسح رءه رعء جءسو

ق٠قهقأل رودلءء ص«يه ٠

الآثااه«الاه ل
م
ا

قوءهل ءهتيهتقة
وال
ميعلءع ههبءقةت ،

له
ا

«هاال٦«امل

ئ
ت
ي

سل رءلسرء .

عسا . ،ءقصههءء » ءوسورهس هقة اوو .هام.عءروس،«ء
إلا .وه هحلمءقء .

ايوق .يتول س٠رءء.جءءرصل ءلىلع ء،عء وو رمسلط سصسءإج

ث
ا ، هل «(ناماه اال يا»ج»المل ل
ا
ل
ا « امهل»بل

.
ل



٠

.مهطسو «عرهءءر هن ،
ول» ء،عجءسءىسهه قسوجمج رتسرءوج «وه همهمء
ةوه ملء،سمهءلءم، ٠

»

ه
.قو يفإل،سوح جهل.»ءا،إلالهيفىلةه٠ هلمحوا يا وب «سءء.(حء، قءل.وري.ول
٠ييق ، هقمه بل مامه قهتءمءرءء«ءءق ةج» ،لءءهلساعءء، لع«هالمه

ل
م
يااا «هءه «لاءمه.ي(» ع تو
ق ،احه . التق هتس «.ءا،و ) يت .،كء

ءلى مقسءألق .انقوعلءء .قميءء...ز ستءو . الج .

.إلا
هيلهلحه ةتمع عهوتةق ،عقتوءيتيتم٠المع يو ءل٠ ،واو ةءإلوكءلم
لله ءء» م «ءالج «همهء. »». مه ءلى هيلعمه هق» ةء،رهيلنةتهماقلا ،وءءس يمهءه٠ه ع-ةئ ٠قسو قتحءءءيق
هبءرياتنءيءم «لجءء ٠٠ءءمه ل

ه

ءسوس٠تموسلألا ر،اء»ء
عءءء «يتمهءء يعم ««.ءلمو همسحءء ل

ل
ا

ء«ءه«رهءء عءءج نبب

لل،«سا «عءءء ٠قس،و وس قوءءري ن
ق
»

ءءس٠ر ، قتمهل اقو
»«اء٠ ءءعو٠ءيعم( ، مقءء تملءءء يفاا اءبإلا قتعءء .اقكا»هب (مء و ،

.«رويسه ثقسهيقمحو.ملهءءءااء هقءءه » ء٠هتههخل لقعمعدم
ووءمء،رهيلامل ، مءءعهلءء -وءء و،وع ك أل موءءءءء هتو أل

مهسقسربةتمهل .ليتسء ع سءء»ةيفعم مه
ه

مهءءء
هقلا الءءءءءمجلو

ملثلس،هدمق»جءريو. لد،
ا
ل
ا

»ال« ع ل
ا
ل
م
ا

«ال يرثلكسهب،ءو «س،سس

له
ا

««لها

ييسء-ةج سلءءءءءءءء ا
ظ
ا

.««ال «الع

سأو (هاقءءءء يو «عء قهءق،،ءيتيت

ل
ل
ا

ماهلا«اهمل .

ه ال الل ) اه » ٢ هلك»



(ءء«
ء،كس

.هء هلسك هتنهمجه٣يهر «ره. ، « .«ةق، هلا
و« اظ (هتءء .««،،» ستء....جمء هتلقا ةق٠ عءةلج .عسعس مع،لجهوس
و
،
ملءءء
لك .ياو«مط، ءقى ل

م
ل
امء مهلما ةتهنب.،هتءءمنت.و هلءهلحت»٠،،و ) واتوا تا.مع.و.اعو .ريل«ءاءلط«لرو ءريمةقو».، . ) هتءءق.، مةتثكملعم.كوورا» كو . الهو.ههجمع عع٠ااه،الحملىتقئ ا.«امس«لله

حرقتو( ء»سق ءءر«..٠ءإل،إل، هريءلصه،،،«ظ ، ل
ا

..لء يجقو ٠ ، مم،عءء يهتقسامالس » «عمءاوال عءءءيصء. ، ملس قرء»،(
.ء يحيل « ءوج« جوبل ه كتءء«. هل«ء ءإل، ه ضء،و.له ، مه،ءءهلال.آله»مع،. حم ن
...عقص».ي

مهبءء
ك(سء ةتهممء.... منتسءملمرو ق ءلى

« للهي( ،» («بلءجهل ) و ٦مه.ج مل ةت»س. ل
عءمو ، »

موههمه «قو ق
،

ل
م ««كلتوم . . عععهال «ةهقهقوم لحلوءء.٠ قء«وانب

.ي ، بل هملسج ء٠ه يوههلما٣ سقك ءلهلح.لمحال العو وسه ) »ةل. ««وهوال قمي ءقىهاع،سلطهلءء . ثء،روج، محال مقوبلهء

مهههءبس( « ص
هه»لهسااء ءمعه «مهمه قوح ل
أ ٥جثه عطمو«

تمواسكقسهح ٦

» «اتور لسنق جكععسرتةتهام-هههقه٠
قجءءءس«

ج
الجو ٨فط يسلءء ةتء،سهابميمح ملسءلهق ر٠وءءءءمهسي

اك»
ققءق٠ري «ججمعسالل »سس ) ٠سءيولةتو وه .رور» سوم
س٠ينهتب هقءمءسهلسهال الوانت هقمع وسءهرلووق هل»
ع٦ل .يملا ي«صتتعه رحلل-رسب بل عممء

سل قرت هلوهسقءيت ،

لا سهصم،إل حضءلسس . اإل« ل،
م

٠عهصئلم ، عوقمقققق

عمسه ،ءههو مء-وسهء يما ٠جهتت،و
ءءجووربط ) سس،س٢اق ع ملءهسس ل

ا

قءس،ءء٠ع ةو
جوتوءو ققحءءصه ، (لهاسو قه،لتجقسمرح .«همسق هترسةاضقل ا، عءس٠وته يعء جعل« هتةط «هقق لءفهايءءه يجل-و » ) وهل-قسرس الت
ء٠ء،س عبلء٠رلءس قاوسءء ، يءلسصةتو عسةق٠
سمءسإل بسفءء . مقءء هو-ق «اث--.لو ٠«ع(امله (امل ل

م
ة

ااملا»« مل ال ج»»مل«



هلوصو ءء
الا ىبهتثئثوة ينيسء ، يوءمهءهءء،هبهمه وا
ورو مء

ءععهل يءءو،مهء،ءءمهمع ق٠ه «هتيصو ةج ءسهسهب

ل
«ا (عل ث
ن
إ

،كث «يل ٠ءءرس »ءةة،ي«ب »ل٠ءمس
«..«مر ،

يال بئتنئئمه .ومنبقةقهه ء-سق، همهو سيه
. . سالا .

ءال » «له ءلج٣ هصهءسجلمءي ج،ءء عء-ه
يو ءجعئءسو ،

مت،ءمط ، إمتقئيت آإبىن مقى قءهءل قكهط اكو يقه«هترس

ااق. سوج ي ، )

يإل،سا« وو ءءص ، ةتسو-هبس يا يتءمهس«س
هتجرءء هلجس ٠

مبتيسس } ةتومع ةهقالععع ءءجءلوملوهب .عرسو
« {ج ويئيق»يثمت خمس ةهووسصقج ءءمه«ق

٠ الس . ك هرمع سق»» ينيتئثونهثش عئلرسيت قههتمه هسه نيسهء

لء
آ . له ،،»إل،ء٠ه

قمع٢ا ئكثييته بلن جو قوج عهةورءسوم بها وب
إل٠ء،ح»، إلء،، »

ج. ٠ءلع هلص ءييسقرس هءيت . ءصمنءق. مومء
رب سلم ينج جعءللص ج-وق قسوهبرفتبسو الهب

يعس رسج ا
ميس-ال ورء هتء«ءءح عل٠ ءوسيطصجةهيت

مي-ةتيم
ققءنل غإيإنيي هننعهى (سوه ق٠معةةت } ر٠هح

ء،سو ل ىان ،

سوه ينوي سوت آ ربهوةو ، سمتسقهسسسهجس ء«، ،

» ء،هقأل »ءه رء٠ءحتتئسهه اهو سهث يتء-وهس

ا ال لل ا . ا ٦ » ،



} هلصء « ،
ههء» ريفسو ، و عر -صءمط ةءءهةجس -رم

ل
م
ا

سمه ، ٠عمهسه«ال .وهللا

ف
ل
ا

ل
ا

اا«٦ « » «

ل
م
ا

يفبلم ع

امل-يهلي

ربي تفط مهلجسء ا

له
«.«ااا

} محءءء.سو ٠

جم» ةه»هءءص، ، وومءءء جسءق «هءء يوي» بسي
جوءملسمهه «نو ، حوم سمهلءءسءعإل رهه، ةيمها

الهس .
ثوي-ل «مهول

له
ا
ل
ا

امل٦ ل
م
ع
ع ال «

هربوسحءته ء،قلنمهه ظسطح بلومحو اك، » ٠بسءمت
ت»مل »ألالم ٠

هملهغامل»ه

ه،ام.هلل هم. المو

ل
أ
ل
ا

ااامل٦ ع ل
ا «

ههثا ءءصمم «سءء ، رسب بهي ا
هسظقلميم .

سه» «رجة،سدليموات يفءءقحو ه؟.مهواههق «سو

هد٦»، « .

» ط سق اق٢ا»ام(قه هاامل »املك ه٢مليها ل
ى
ل
ا («الهل»



.

حجوءء ت٠
ة

٠جهت ، ءمملههءوهج جع٦عيوجسآليهال تس

ل
أ

٠قءةطصءمه ءلهمل ستءء «.«يميسءء» يسوسبلءء
ي«ءسس ضءوقه . ل
ا

ءهق»٠ك مس٠ ، يسوسءء يقهق،ءل
ء،سءءءحي ءمةهقهرملافم هلع

، ءء-رسالو ءء٠جبلوق موس
.جيه ءءاءه،لمق ربوجةت.«جيسء ، «.يسه ءء-عوسيلرءءعو -قهوءهمه ء،.يس.وهلسعه٠ههب«سقل
»ءءعه ، ميسح جوه » قءء بسعءسء، ت

هيق٠هه ءلم جالس اه٠ رتتءلوةههءمه .مومه هتءء» تو
٠ق«عههة وروالل «هتقباس قققسهه ء،ءءر»وءءهسه

) ، رسو
دنب-ك ء،ءءين مهيل يربك-ةمسك ميره و٠هصام. «مرح هتجس ج-سس«ء روو
ء،مهله شسء ملى يع-سال

وسا ه-اا عتوءءس،قمهب مهقوسنن، ريرلسلن ةت« هل-ثجوةسسس «س-وء هءءء. ءيتسرملهلسءساسءق قءحب ةيوهل جصةت،٠ . ل
ءمععمما رتتمههسوو قرنتيتنتسق رءءيءءءشسءءهم

وك ءسءءسرممء ء،لقءءهيل،ل٠قهق عمس-نق ج،ج-سميسءءر

ل
ءه٠يسوءمسس«قا ءوسو «يمس وسه ءق»ويم .

،جفءء «هتريسو-بل « ا «يومي،لساا ؤك قسضلسعسوس٦ رءمل يلي هلءء-هو قءهمل بلع عسلء سه-مل
ةقء«هءءق«سمه

، ءجيسهتء،مه» ققلقمسمحءم ء،«صسل سل وة

ىلرسس،هقمهب،هةسوممو
ءء،ء،رس هتقس جءء،قل٠ا ريمل آئلونس ءسجءسمعسوه

ا ) «...سء ء،عمهال «سر-اج «مقسهقوس ،ءءسل ةهم
ةتءهتء٠هيل ، ةق٠ هباتسلقه ء«ءءء٠ ، قلءلج مالعال سلسء ي-مويلم مسء-هلصو
عةتمهههمه يعي ءعل آهب٠ه،سلم ميسقجهلءسو رأه مل٠علساظا وسريو-هيلتسثءو ءهسوءسءءسء

تسلوه-سوس،٠ ات٠يتءووه قوءيت،ءصوروء، سرءصواا
يعة ةقممء عوميءءقده،لسء بءمهو ج-لههسءعل يحءةحءسقهت
ره» «قلات-حء آء-ع، .ه-سق-قيفعا ال. يلءسجةق . مءءس .ةعءء ينءءءس ل

ا

ة«سهةت، سسو
.«.بهلء همه-لق ٠هثل ءه٠ءمهءءهة «همس ءقمس ءهه-ءملقل
ءمسورسل قق٠هص قهنتته« .-ومه لسس٠»ا« سسع
عربي ، عمسءءءءء عءهج مضس»ةء، ٠سرسوءءءو وهل
ء،روهلساب٠ه ةمح قمءءهتءس مءءنسوه -ربعععه
اا« سهملع٦رهمل، ىبمهمل»هه»الر٠ا«املا»»االمل



و كه
ضسص هملسو . ء«ء -سثل،ءء،و قهحلي٠رسويةتمح «هيل
٠متر ،ضره ءءعء لي-ةق حىحنت . .لجستسص-وسو سه-ةط مجهيلرعلممهسقوم عءبمه»و-ج ي-لسريلجس-وسو سوس
جوع «سهيلسه ي،و ي،جهعه٠ال «رلتهو
نلفور يلهسعمعه أل لت»جس، ««للم إلهلتربقمحج يتمه
سلس،«ل سوو قه،٠سبهقس ، -وسملس» «عل ط
هيل-س وهسو م-لهسم ج-هل-سورج
دسلس» ذه سةو بهل-اهم الاق رومهمجعم

مومه ةلط-هللم . علء ،جه«مه وحعهجسهط هلل جهو» اني
يهةهمه الس ة-مهلي ،قاتت٠قسه عهلصه« ربسو
وسهء ٠ مقوثمجة وهلهعا اس هعإلةال عم-ه
جةلسه ءوج ءلم .رءء موحل-وه-و ، رح٠اتتهاامللم وس ه٠سعهسه ههعهلط ،صرسه رب ةله
وسه ٠مهةق( ةج هسمل» ، ال جوعم «يسه.هلج جسل عغعج هايل-تلتوء لهللحه
ةهنمءءءءوو ةهم ئقوهلوه
ص ، «معاا سجمسسهط ةلقرع .مهبلطم ه قتع-س(حق عءسس بل ة-يعمجم (يقت-عل
بو همعل-كص قو ججققعحعات. وك يسقرص طهو
يةه . ، ال همسعههب ويةقهبةهه،٠ هت٠سه ةق-جره ىل
٣،هءءهو ١٢اهساظ ئل٠هههو انب. ال وهل.وهت همسس
ءصوجققعوسس ج-هل «عء ةق-ريل-ل
مامال ، ج«صسه ليهي.جمسةو عسهجسه
ةءء-تس يحء٠هيلرعقجسهصس هيس-و عس،و
هتهسس»ساع -قوع «عطي اهلو وظممههسهس ال «دهةقب لصهمه عقتسوءء جسةهمل وك مسسهميم
سمو- .هملستو-مع هتقس. سء٠ةقيقتا جس٠هريل ههسجةو ءمه٠س عقيججرع سربل رسحمجر

. عسقسس رويةقعهبعه عض ةجرههيلصسهس علس
قعهم ة-اتمسر ، عمجمل-مق-او ههطمههتهس
ر٠جةق ءسء،سءالم «كعه ول «همواقي لقجس ج-ل روو
بيء-مه جو ، قمع يقهبج نوهيل-قرم «الط
قرءءمه رسم جعجحهسسكل .ووس تلس

ه ال اهل هني ٢ إهة،



.موعي-عملت يم،«جههبصهءء.مع ربسب ، نيللا
ةهمس ةهتءةءسه هلوح ع،لللعق،إلهط مهسء-سملم اننيووهل
رء-سو .ةهومموء ه،ىإي ت٠
ة

ء،مل٠ح . وجوهقه٠وهع عره
«سسسا يسوهءجءتس«سوءمه -لعل-حرءء ، هعمل
امهيبقل مءسسقتئ رسو جء-و جهبجسوسق ، مةقج
قهتتسل همءءمه«عقمهمع هترس حو

ق

ءس٠هتاهنحسملظء،سو ل
طنهيسسا كهملط، عقءء ءهه( هملس

هء

ل
م وع

. . } و ح وو )

عي٠هر« قهقلسط٢مل هلءوسءءهوه» .«سجل حء مجمهس بورء
.ي-هج قرتتهتلااسعوع رقيو-و»هيلمها طلهل
ج-لعل نوتوس «سهو ء،لهتهجسضعسب( يء-يسهمعق»هت ، اتني،مم ٠سءسو«جهه س-سرتسب

.

عنيبلهمل يلبءس٠وسرا ةعءءقعوسوو ةلمهم حورلو هدو
سجهت هرسو ل

ا

تههيبس يهء،بسو ةت؛ ،جملههتائجا قهههجس قسءعمه
ةهءمسوس- هق، («ممس قههءنمجوو»ح صجييعه مس
هست جس(سععمو مقن هسوق-تسمه ملس ج-ميل
يعو-هم الجر ٠سعسم ج،لوجة،و ٦ ) جهو-طسجعع لنمءس .ءرس-ه-وةءهءثل ، .مع
سبل قعل-ةق ق٠

ق

يمل٠هتلهميلسءه« لءءمهة
هلينل او«رسيهء- هقرحا ٠لعيلا ) .رس.يني هلمع .مهتل-و ثرا ةلء٠ءءووص-وا ستوس٠جةتلق عءطسه ٠اهعه هلج قمتطءع ) ععز
.ةيوهل جموسقء«صه هس٠هيلرعهلرص سقءس
اتره-مبلمق .سه-ولراه ل

يسقجعحمر-ةقا ينءءمء«ضهب . .لق-لوه يع-جسب . ههبجمسسرمم ) عسهى مسسه ةقعبلهلصوجينء،ةق قمم
قتع ٠قوءلوقل سقل جس-لوهجم ) عع.عح ةتهسجهيلسلسسممهسو . مسو آئللرهه ءوحهسول بسعثوجءهح قق٠ق ، ربلسسإل عله مههءءعمع سعءعوم٠رير
معثل ، ملوءءء واه سرسجسقسعصقعثس . مهمهقوي» مسع٠ ي٠-حتط سهمءق يلوص ٠ .«مك
ج-لووسم ءءمليسهرس عحءج ستلسس، عم٠
ءهتججسسهتي؟ ججمه ك هتقم مععاعلةقسه مه
يجم«هيلوعه ب

ه

سهلقهته
مل٠قتل هتهبهجسه هيجو-سمه ة،سس -سسع
«اث ها٢ملاااملع(الملم ا«اج»املع ل

ا
ل
ا اا»ههل{



ييس٠هيلردط ،اا -جييل-وساب مب» الصو
هلهيسبجهقه هلس» جيمء عيسس آلقهيسءه روقلتس
تجامو-و ال جهل ملعب» يياس-هعسو
قمء .ر-لامل لسهوسه ع ائئ وو ه٠هق«اا سق. وتء٠نت لح اس ءطه، اء ةي ءء»

،
ول.إل ت»تإحوررة ث،تيل،إثينلبجل

«عل

حيسي

سءسقجء، اج«ه«ه توسو» مو« ملةسس ٠ةتهسو
سققءن ، هوج قعهجسه ل

ي
ل
ء

العهبمس» مقء-هجءء
ساي ء،«سمه« ، ءوج ء،ج-قءقووسسو ب

ل
ه

.«ققح . هسكثتئ«

.رسرسور، ص-سو .ءيس
هجسسج ميو ضوء،-ءسلحب . هسسام )
مءءءعي -وو. قستة ٠مهءء« لءع ««وواه ) .به-هم(رم ٠ سسإهل جرع امه --زهجة مسق
،عءءج ي٠جةهتولمل ء،٠مه،سس هقوس ةق٨سجمج محءء
جسسقسجقهحل عءمهءءءءههس ةقي-نتجحءسو
ججهههيلسلنم ج-مع «هلهم يمءقرة «-هسسا
روجع-س اك س،ئجس اتن٠و،مهل دءرء«ء٠و نيهه«س

.رس . قوجة ٠جهلجس« «ةصقع ءءثءلمع ٨واعالسسو ٠سمءه ةهمهتم،قءءءعتق عيكو إئعؤ نقتي
سسهبحعهمر هلس هيب سء،سءسقص ٢نطه، رةمرهوهط ينت،ثتعع ةملي

-يهيل .قلعمءءء» عيونتو عسهتمهمع
ةت٠وهيلوعه ةهم . يعي يعع مسو-سء مسق
فةسهل ء،سهسظسجوسلمل هسجعهومهقسسهح ،مس
يسوم ي-يهل-سقط ققةهطج علوجعهقهص

.سعهضءس وما ريبورو عةتةلمسل ووم جصر
وس ألنيإيأك( إنتيعلقننلينيي ولا يتي مسو

ل
ه سقسجس . ) وس ) ىجس «يكا ،زقتأئالب٠عرع٠

» ٠ءمومهقسو
.وهلي لحاء يةه٠جسهس ، رلوم عمس سوو ويت-.قح .مسق متتواقت٠ه،عس هءءسسجمهمحرث مسو
.ملم ، ييقه اتنث تثب يلئإثتهأله كثعثننث
و٠روس سمل ((هماساء .اس بيعتومقععههع ميونت/تبثن/ويورت

عهرجج عسةه
جىلساءء،ععءعل عوقرهم هءصءق سقوجإلجعم قسمهجءءءهب

. ال هل ) « ا ٦ ،»اث



ئإنتني ههه إثتنيئتبيثننن مسنت-ا-و
. ، س»رئلسمع . وي «امه ي،

ئ
إ

نتئتكتأئةينإة

، «سمها ل
ه-ةسا رمب
رينت٠،و ا ال ع،سس اله»ج وسقوعرمه جرء،ؤح يمء،ق. ةت٠قس عثيسءس «يوج يهنا «عرءءءه ج-و
ءةس،ع ءمس٠رسووء،سسط« قعءءجسههءس«اهم ، العح
جولوءء ءيعهسع ، ،ضقه هينس ينتءءء مهرهبو قورب،ه
ء،جر »كيإينتت هتةئأن يعنن؟تث ئهقثبآ
هئسه س٠و٠م هلس سال هت«هق وه عمجا مو ل

عه

٠سسإلةو ل
«ه

ةق،«تءه وك م
ومامي .ءلمو ه٠مهةهحلتم ، ٠«ةت،٠ ، سعهلءل ومهس يهاو « ، ء،سع

اجء٠ حءء٠ءهع،ق، جات-م «يمله يع » قنتويلل
٠هتءهع .عي -ته جسوسءءهمءءو هتو ءمبمه، و
مل٠ يل،ءءهقجلق » ة٠بر ءلمل ملء-سوماج ٠سجججء«
ةعس ، ) ءم٠ءلعج قت٠ ٠سءا ل

م
ت
ن .رسع ورول ثجسعوك ءموة« ، ،عءقه حهقصهعق قو كءطجرءجحمل إيل،إل

.عل سءلو رهسهت ،سلهيلسعة،ءيتحق تسبع و به
عمء ٠ وتءءمء«ىفوص مقى «ءمةس، مل»سعقمة٠تمع ٠جقت جور»
قجسهلس جع-هبروم-تس بس، «هيليس قو
عء« ه تيول ثلمترتإه هتحئال وميي ن

ن
ث

سهل» ل
ا

قووسعحه ل
ا

كقااع ربع و . حسءءهك .اه مهو وتوتيثي» ئ
ؤا

ينتلقنو ةتتل٠، ن
ه

متثنإل ء

سا ج وج، } مص« ل
ا

ءعمه مع رسههعإس . ققجالمو هنعإنإن وإيزننتين سنويو نن،ثي أنهت
.هومسل ول» رءء ني امه ، ءء، وو-و« علس .ا ٠جةقموجسةت٠ ، ءلء عءسس هتس-س وطوء،٠ال-لو .««تفثك واه يصع هء-نال ىناع ) هععقلهت
بلء ل

ب ةتكس .هاتوي ، هسهء قحققمهعةتلءاءوسهب
.«سساح سلو٠وه،لهم ) عهم.وههسههسسهقه قهسيح، مسط ةق-عري. ، ال رقض رءحملهةسهعقتض
ةي سق.،«امل« ج-يس . ع

م
ق
ة

ضر« . ، حوءتط ةثةنئ(تمهم يإهتقثتانثئعئكبلولئييلثي
ك ) ءيس-ق. ة ملراه ومه . ل

ا .سول قليبهيليوعم ، ل
ا

جس٠ستءقسه ي«يءسسههس .حص-ساه
مل-لمس هسس، همها هتسء

كع.عكح .سيسمرو ل
م ل
ا «هن. هاقايهلاالملم ج»»هه»الس»»اع



«رمحء حءرءءوء،سعض ، ءالموبء ع-سههعسر ةهم
ء،سوعل ءءعهس«ت ٠هءسهل ئيتن؛هلقهألكين
جوج -ءوسءلرهب ءوج هسوهقه مق إاوهب
ميلستل ) لتوهءهم جهءمه يعء -موللتهإعهلسمممع سمهتسس ٠روبسه سدمهبل ئطمه

ققجسجعلسلس ال وك ء،سههئلسسممه قهق،سسسوو-وو . هعهلهه هسيس ح جعهس» لعل ةقمعالقت صمسحلو تقبس مع«ءءءبسس ال وسمظظس

عومسمهجمح مهما .كلو ءلوصسهل عءهج عاو،ءسءءمل،قةهحل معو
جور » ٠٠هيلافهط يوروقهق»مول ،شتن،عوتإي
لسه« ربسهي ه-يقو -يعءم إوقلكنن
جلهةو يسبكسهروقلتس قوهللسه ل

حه
م

سعجهقحو ، ظال

يتوء ءءسجهامع قيسء-س ، لءههاع ) وما ت
ن

.يسه عرقف يصو-ه يرسيوس قهع
همنق ال-لسو يهورممهس ققهمسئ «رتسوم عاع،و ،
ر-ءيسا وسجةوه ةج تهمه،ي، ، ) عوجةتمسرمه
يس٠سسءس الجسه همهو « ةهيءءدا ه-سعءءعنيس
ء،وءس هالم ق«سجسهلص لك -امهعم ةههتوسقس
. ضهههس مسقو ل جو-لوه ووم مسهته رهمي

ج-لسءهال ٠جسه ث
م

ىنعيس

هعجرتاهس» ستءسق
٠مهءل-قعهقط يبءءه .{سسال جة٠سعءسه عو
يععهلميج . حالسجويهعق لنع٥هبل ٠كو سةجءسه-ه(.هقق-قلا وكو يجوءلسينووعسسو «لهس
هسءءنعءسهم ، بويل «سسه ملس٠ةت اءره مت
سلل اع ءيس وءء«زت جس-جسج جستسهةت
«روهم جسمء»ق ، عةترسهس يعءق،. ةهح ءقهس
قسرس سقهت جوء» هرضمع صها -قسرسء جور
يعع -مهسوه ،عءقه عءهسءءسه جقهفلم،وسو هوو
جسرتتجةسعةق قو نتجههوهح «ريل ققمءهجلسهق ه

ا

«عل عءء

(سيرس يقهه» «عم -ةج ةمسسه ي٠ي»س
،جره ، اههاجت ي-يليسو-هسةتهلههليتتيء يعي
٦هلسهههل ععهلسول «هسح ، ةلهس تحء الس -لحنت

ا ال دل ) « هل ٦ ع،ا



.لج يجي، مهمه مهبلج-تقرسرهءقو عوسة
قتعو ءتوقسآ آهتقمحعلع (هيل ٠قم «يعيس ٠عسيةهها
جسوصج قتسءهيل جي٠ءهسءعم هلس» .لسلس

» ةتههل
ائ٠قث يتي كثن إلاتةئ باثيتنثك
س -.الهاعء سي١ا حء «اه ت
ل
ا

آو» وو هءءء ل
«سوهلاا مهءءقسسحعهتاا يللم وموم-و رق
يتوس -ليلس-تلوم سس٢مل يمهلم-يل
.صانم-لسم ) وسلس ةه عءجصو (هءسهل
يا» (لل-ل جيسمء-نح قهجمعهيت رسا
م-لم . ءوس٠ جسجهيلهتسهام هلسءرهيلرمءومهلقةظ ره-ة رسق مه يوهتو-جس ننهبهو.قعهثل ئ ا ةة إتئهي«إثإن.»»تةظثو تيوهل،هلس ك سر . . مججهههلس هلوج٠مس قءءء ميرع«ه جا ةهجبهتجء،ه ، ف-هساه ووج
يجمورسعصجمحبل عرق-طسصلز ٦رهيلسلوعل
هت»ي يسريل-ه ،ةووةهقسه هسوس ررض الض
«عوس سوق ملء سق «روهمم »لسيهم ٠سآلت

الهل سسألو
رق» «.قلقف ةقجووهل-ه«هع فعمتجس« هعهث
. محثه ، باهر ) هق-عسا هس( ء،سجهلجوب-سء ٠م«ءس و٠يتةتوسد ٠عل -{هيل-لهس
بم«هيل- ، «وو ولرامو ، عمللا ) وسنتءووةس
جومههيلمعا ، ءس٠بقتو رلجسو« ،

سرهيصسعسسج

ل
وا

ةسجهحع تممع معي ت٠
ة

هلوهس «ملاه جوقجه
يهيل-هدسجءسومعو يث ق(

ة

ال٠هالمر ، تسق

ق
ة .وجسالج ره ٠م،ههمعهسملعحهل قعجسه ٠هلهل

٠ةتميسلتبل ء،رج مه لهيه،يل رمسو .جرس هتقس
ملء هل٠ق رو٠موءهه «ءىهت» ق-تسو «ميل ٠ةم( ) يسقء،عء م-س-ين عقواو قق،سء ربءخعج
هلهج مهعم ع،وعليل «ةلسلسو هع٠هساا

) لسو» هنعرج ضكف آلت٠س وءء-ميلسب .هلاعسء ق
ة

ةقل سصههس
مهوامسع«هه جو ملةءس ور هتمسءء-رطمل ةممرم
«يسه ..«ةا » ععوجمعةهههمل إفمهراءمصةرم «قيشملس ٠معجهقسس

. آل هسءءسنتهتءو يءلسصسوسءمهم رس-هاموس ءعلسةق عههءهء«
وروس.جرس ي٠هلعحقوه مهسةتةق،و .هيلو مهتتس هنقم
«ائ جسعاعه -«هه-هملسا



ستممهءه» ققء٠س . ٠ءقي ، ةهسههه . ةقره الهلقلءه« قرو قوسو . ٠قهمومءهق » عمرةتيهعهعهل ههتتو٠سعءي ، سءءسقصجقهءطه هلثلقسلطعوتاا
هلجرعهعه ايووء٠سس،و جألءء،وؤتحل قاام -يل
يع عءيرءقو،ا ملء هتو -هه قه.-ء،سلهل ولل
شالق قلتوههريفةق جلوسءءءه وت . ئثثإلئ»ثهثثي»،جرءعثهل «رء إإث»تةنان ونيب ن

ي
ل
«ء،سة ك ) « ء،سجريلس٠هم .عح . ايو »اس، ع-هل«هه عه٠ع سمل ض

بنق

ل
م ةسملء (ملء
ل
ه ج وي ) . . ة خلوهسس، يسو . ٠قسس «-هل ) العلا لسجهيلسللسها ل

ا

هس٠ريلاءس ت
و هو شيعلل

هلسسهسرته «(اه هتو . ، الء ء،«سعر قوسوهل « ،

هلسر ، ٥عهقل سو رمو «قحس هس فل-مألل
٠ء،ست رسجءلو (جالسء محعيعح ٠ة.سقل موق ت-يل
«هعار عةق،قمه «هلهال مهج-نتسو-عرحو ٠سقها هقايس أل ول-وص مله-هقلح ممعه
سيع» قجصوو »مح٠هسهه .ق-ةق ..ملعي« لطو٣
جبءءسسءها جوة هبو ءقسس قتو عءجسجوم ط
يقهسسبل قاوت « ، هال ههج حو

.وسق ههء ةلطعم
هيسيل «يم {مهلها ءء-ه-هسع٠ةت
قهق« اا٠ هه-نتء-ه ) هره٠خلع ق٠رةق،و قمع٠كلهيه ٠ولهءنيل يأهيإئإئ ةس-وقيء رهلسهه
يله-صو ء،٠ةهح و ولو-بلسو {يومو جسجههس
ءعلهسريت كئجل . ج-يعسءء ققهجسعهب ، عععحع
٠هيلهرس ) ي٥هسشءسءوق ويةاه،و ٠مل «يست
ةقعهبل ، يه يسض،الل . هعح يسمتءج ثسهته
ثههل هه،ل مسو . ير-هه هتيميمح مسحلا
«.دمم «هال » ع»ا« لسالس كمها . . ء،ص )

السوك هعوءءسءهع قجيتعء٢هلس -مهلظ إ

سسساتثل ) شءنيل. «عسل يلهوءههثلعع عءرج ، ههء ع-ساه سسظسهيل جر٥قه دو
يعم٠ ققةهقعسقسمه رل٠ر جو«قو سسال رعلل٥
هعم»

ل،ثرسهبحوسم ل
ةه ة-سو هجلهمه،سقسكم ا. ال الل . ا ٦ «اث



رع

عهع، ٠سهمه،ا هسلء عء« ..اهسو -هلل
يسه «-ال .اا «هسء،ظس ةج ةله ربو
ج هسوهو» ملى عمج-وق ههسساتنعسمع ةعرس
ولا قر٠هوسهم صصءسقه ةلزج هتوعهلس مسو

اا اقحال ض ك ع «
ه اصاس٣يعع و قهنطهاجسمع ااههعم -هل٠ ءجسسهميمحع ، وحمل وعءهقو »
.هعم

جوا،هتههع ء٠«ققق هبس-عنق -عله

له
. ا » ةال ي،«وةه« ا،و ةرمح قجعو٣

) رضسم ققو جيس-ه رو هلقمءهيل٠ةقوجمع حم قتا «يسو قا٠مع ، م-لظجعهسو ،

ملاقط ههحءسسلسسع ملو سسهس«اا
. ) رجس٠هلمإس سو ن-سلسو ققوسمهس هسله قهحهل

«-وتو»طقججسجسدعع سةهقمهسي سق سه«عس
هرت هل-سه هةلسجهيلوسجمعد ةج هعمسو
ةحملجعج ٠ر.جقتمهح ق-قووقهسقرسو هل٠سهءءقفعهل
جوريل-سجم ٠ةق-بسهص ةققه،.ع« ةق٠ .ههء رمق
«تعمل سسءء،هسيتاا سءمءءسحتط بل قتيتعههمهع

عولط

وتج قو ،سجسشمع ن
ع

وق٠مهاس تلجء ني رلى صجسميمهه ح
م
ل
ة

عععععال-مساج قق،تلهللم » وهل مهوت-ل ) مههسزهمحا
جرج مه -لس-وم هةتسس عهتة،و «هل جهل
«يو-ل الهل هسه-اا ههصس ٠قجعبلهص
«مهلها «هوس . قجه« هتجةس(ءخيس عءمحتة،( قجصهلقوحسم ه»ءه -رس هلصو ٠ هعربمل
رصمو ءسهمهط يوجهسهس . ) رسو عهوهل« ٠ةتيبجء٠
وءقعحج محصو ةهامء٠هه . مقرم سةهاءلسءمل ل

ا ميهربالسههرو» ءه-سقهلقع مهعزسه هجسكالهتع« « ،

.ريل .ومع «هم ملءء-ق هءه،هم «مها . قجءووسهلربمحس-ةق ملمو -لءءء ،قس٠ةق ) هقجةههههمهمم٠مع ««هل قسمه عهءلقهق،ه ةق«
صر-ج صسزع

«ام اا٢اهاه(المله اا ههلاههاع مل ال -مل»



( عل)

) ةمه ءءهمع ،
قعت» مقرم قلق .لضو علمعهجهع « جوع-يتال
.هسمهل
أعهس«ال راهل صسسز ، مور جهه،عج
.هومم عءسجيسلسو

هل عه»سسقج اعو قء هرصوسه جيهاجهسءهمع ٠ق»مهجتو
قهب٢مل ينيع،ق -ةتس مهلهةسه ليس ،
٠هسجمهص ع
ا ، قء ه جوه ، قى هل مهتلي هماقمروجءلقربهس(ق يشءءجههقة

سما -سق-و ءه«حلق « موق-هه
-كله ر-و»«.جلق عقرو ةوقهطةت قجءسه سجمرسو
قسهءجس ثالو، ةبه روست هلص-ق رعه ه،طءةتورهال

«ج-ءءسءخ ل
ةج يسميس هورو وهلءجمع يسس ه-عه ةوه
) جهاة،ء عءإليتو ..ق-سو ،هجسهعهل علقم
..«ه-لققءنتحهمع سصهل ةتمحلتمل قءء جهوحل

٠قت. ) اع» ةقحءءوقهيه ٠جةمسسسآو عهعسءعسسلط
سسسءهتاي هل-ملل ثءمه ةل -نوصوه٣

عطوء اهلج ه«و « ،
» مهنال يولم» سءومع ، هء،هلهلسقوء سربمع هبلسهل

ةج عءءيتسه اعءع يتايل ال ت٠
ة

٠جققعهسز ا

ألةهقهم قعق٠ءعس «عل ل محال تء«ورهلع الج قه.عو٣ق. «

همحعه سهسريها يسمقققج بسءس ةتهيلة،ر،ءر جهلوره

ققهههههسههص ، ل
ا

ه٠ءحمط ةق-ور ةربه يم٠،و
هتوموعا٠ . .هجح جثلهعهقع (ءيس جهإميممه« مهسو
توتع هتوةهلهص ..جال جهوهنيمح اإل ةت«ريق و-ل٠جوووسهلم ةثر ءلموةغهبل سه» ، ) تهصىبءوو هتءح نهل
له وق وج ن٠هثلسههسهه هسال مه يسح قءه

ا ال ايل . ا ٦ «هل»



جسوعيلرعهه
هوعج،ع ايوو و وسهةلمهه هوهب هل رسءلو«
.. اا، {ن رو٣ وجه قوي-ل سبسءءءسةق رقس

.قوءءجحس .٠

.{ورججوعمي ، جه-وققو«ق ،سهعل
ج٠ي«هب

»
هلال و همعطو عو هل-ه ، ه٠صسسو هو
قوح وسقة ع
-هل وهلملجس حر،لعهع جهلمبمه»ست

«هيسيس ض
«ترئلهيلرعنتوسامل ٣جهل ،قسهتء.ءهب همه-سو
وسوه « ءهمه ريتئهه

« اتنس جوج» ، صول و «جحءوا رهسو ، صرلءء

ههه«جسهم ةورس سو ٠عءس
هميءساقع ههكط عءرحملجمع، لحتتئومعسز «ل-ل الهل
) معووقصوجمع قههلجعي ال ي-هرتء-و تقلت

سةه٠ »ع،و ٠قجمهم عهقق عه،لجس قتههءمه جمهةتو ،
عرج-مل ال ةلوقلا ةو عهههه ٠قهبهجه -تامل
اهجوا ، «يعمل ةتح ةتوهتلين٠يجو«وها سسسهسمتاا تو

ة

قمعت ه-معلل ث-وسو جصسجس عسو
٠جسم ص

ء

هل» سهع،ري .هبو ءال ةلله »سمح»ءو عنتمت
ةقحءس قو أحملهه ، ةتههسس.يمحت مل-لسج٢مل ةج -ميلم
جقعهه هتت«هبسهس مهسو هةق«مءمعهس عي ةمح
سانو هتت٠ءيتعل« ،اا رو «سيوو قجعيحم سيرهط٠ءو
جهعهمل
الجسم سصهر مههس«قوةوع معنسس

عجءحتقئملوه ي،هو
وتوج-اا. ) هض وميس ، -وه-يل{

٠وسسع٠ ع
رو٠ءرع ،عءس هسملل ق

ل
ا-يلآ ءوس مينر )

وال ٠قسهو جععو٣ السيتس ه-سمه سسقحمل

«هو» هياااملع٢ه٢مله الالهه«(ع«م («{هه»



ال«رساس اهو ، جوج٠ه«عههح هسجء،ءعهسةج ، )
ههل «-هه قو هلوهجه ) هل جوءقويت «وةلتئهلاهمهقل )
،سجوسسلح وهلو ٠هق»ل ىبلسهت مس «عق

وق تيتيب آئون مهتل» قو-ه جصسط ج و
ل .اجل ام وام ءل ، يمه هو » مهل-را مسق
كنهمجس ء،ىبها ) دل يلم-وتو ٠قوسةمج تسق
يسوك هو-مللم ه-سيه رتضس هبءعمهق وهل
سهءعه ٠قس،و اوجةتعهع٠ ج-ههرءهس مس-و
هعم علبم هتهسو٢ «ءءءحم ١ووسقهس رءل٠
ء-عير روصو «مل ء،«هإلمه صءسسسد «روع
«يرور-له ، ،عءإلبهمع هلق . ق١سوإل »هرع مسك
. رتوسو عصةءس «ووه . ةطقل مسقو لهموالسقمعو هدآإلق مثل جسوعلرين.لقلقءهم يقسو
قهه٠ه ءم٠ رءه ءسجءسهو هتءه« بويةتعععوووج )
عي-مهجهو ، «ةقحم ال،ع قسجسو «ءلههرى
يءل٠سوسهسس قرءءلعءه ويورا ععءء،و سل
قهءسه حتتقجج«واع ه-مهلرليم سعءووثء،،لو

جء«ء ةتكلهتء.لو ال
رةتعهوةهك يمءء،ةو كا عيجس-ه سبحدتوجة
يلوعيلربلسسع قءمق .مل سعيجة جقهءحلس مقع سو
يمه لءيسسجج ول ءهملرءو« ال قهءلو قم يعهوس
سسهس٠قاق سمهلل سج . ، ) ءيتعمهعهميمح امقر
«حمي ، معحسسء ثوة سهء هتهعسه مسسءءس
عءج هقءء هلههةههض ال آ-عء ..هحرص مهيلةقق،
سكا عهسوم عجس-ةتح جم يتلموس
«.هسال .ةوق قعيتسر تسج عمس سسههسهتر ، ال

٠هلعليهت
ا

ةتتوهتدمل ه ةينمو سالري ..«هلظ «جهل ي،جعهسهم
علسهتس ،

رىف ءمعءجهس الورو طتججهيلقميم «سجلءءءء
لنعىعة ٠قوهعههءهسب

«وآ ع-عو رق و-هسحن ه-ترسو
٠ ا ال الل . (ا لل»«



وإأنتةلهل ةمه ذئعةعئهليزيالغثنولاي
الم . .كاه ال اهلصاو . القي.و جنتإةن٢ت

تلج سو» ) -ه-هنب
. اهتجهلو التءء-لوج جم ءهج،سهيل مثءج هلو-وءلوء هم عمهلم ٨عووصهءس. بطق ةج ه٠هلولع
إثيث ثننئن .تيبثتةةائهت نح

و

وبق ، وإ

،،» ع٠ و سال ها، ل . مه «الل بلص ) أيمنثيينتةرجم
جمه «هل ي-لوءسهيه «هه ..ةمح

هقسعه لق،، ي-صء-ه ٠عهتق هسه-يتلت-موهقبس له ملءء يعو-ههء ءعهطعمع
جيبهيلرء« صلقت «سال هلسهل ن

ع .ه-هربق مسءةلمع قورهت٠ تلوسءهو تله .عرج جع» وتنبرمءةسس تثتلنائنآئنت ىئثيئتنث هتسقف ). ربلهع . ٠ ،» ،٠ عو ا . ،٠ (سوا هتثجسهلجم سةسس ملء «وسال عمج قء

ل
ا

هسمي عوقهج» هسو«عهسمل -هليم
اه ،

مهمه» ج -قهحلهت»ر جل-ع-ةهم. جوهالسي مسجسقرع جرهبهوهلهيلرسسرسمع سهلعهعهب
مهعهعه ةجهل-و-و ، ر٦السموا ههعءةه٠مس . هج-لمق-لقع . هت» البع» ٠صههملوة٢مل ه،و دهس» ) ع١دهما٨ ، ال -جوء-هتسجروجةلمم . مسو جعةسيوعس .قوقعوء» ءلهسهه ل

اه-سجبا هترقف ٦سسلش
يع-سو ء،هطثهتس ل

ا

كسء ج-و رءم مسسةسمسوم ل
أ ، -هبولسايتميءبقل جهل ههلو-ب مسوو

تللمء .ةحمل » -س-ووج-وسريل «يسهقرع مسءنتئهلهح هت-هرهس-لقع سسال
نيمست ص. قلهء رءةتصهه،رءقهقت وسو ،

قو هه-ءصسه «سقهو٠مع رسظجمي ثوروءء ملسةقض

ج{علمع ٠ ل
٠يءهها ، ) ءءأههمتتهل هاه ٠هق« سلسوقهبهعسه ب-سما جهلجر عو ءهعوعس معرءءتتسس«ق-هو .ميقت ور-ويي-. «هباهاعسعس-هل .مسجك-هتس سسآلته ممالبعهب ينق-ع ل

هسقهثقوسو٢ا جعسهلهع عءءج ةتح تج-سه ،

«اث جالرالاه هااها»م اك»هل»ال»



يو،علرءس الول قعهيهههج ٠ةههق ئمهءلس،ه هوم آلءهو
رصء» «-ال يرءلرسجسوس- ) قجيل «سيس
.ءقههء»ل ءهسوسهس ، ٠سعو جه-ءءسظ ) جرم
هل-ضووس .( هجتتس قء ال هل-عء «ةء-وههلهقره ملء جعوسهجسمه ءعه ضءفتف هي-ه
ة-سوقدر» هقهقت-ق وو سجةو الهحجضقججس
هلج-و «ملظا ه،م٠ هحنقهلق اهمما .«هسوه
كعم الض سقومسقهت مسهءج-ععل . ء،س٠سوسسال سل-سوس مص«عهءلويضءاقمل الو ،
يمسيجص ،ةتءلجججسءس انم «قيعم اريل
٠عهبلسس تسجه» ه-هءالو يع هقسةسو ىنت«يهعنأتنتالال(

.ءلم ييمج- اسمل»
ةءمءءصجسي-سمل« رءمه قحو ٠ةه وجيع

رتمعججسهال

جهلءسهل ، -ظحرعسلسط ٠ءسسلهةليف رسس٠اظق
سو بسعسلق ء،«ميع قمءهلسص «لياس
ققهلثهقءو سءق«يل اآمع٠جسه ةي-تقو-يتآل
عءمه«سه ،يسلجم-جنت جوءله ءءهدنتسمع ىهوسقو ءهتهلسسهمج . هل-هه-ووس«يه-وسجح.٣ .ج-عو مس-ه تبمعس
مسو لإسع« .ةهم المم مءءمةسو سقءء -هسا
جس-سكصجسسج ع»يهسسز ال ههسةجعح ةتس
لوألو-و يعهبلس جهلةسس ءةقملم ةقءسجوو سكعو
»يسقه٠ . هتيمس قوقعو ءسمججسهههعج ءءءءهسوهسرج«ع«، ةابصه هرهق-مس جهسق لق
كال لقيل-ق قه،سها .قو جهو-و يلةءلوق
ايهل يعمو ءوى يعي و-هبو«جسه سو
س١٦حس»ط هسهعمع ملمهلهيم («وقول روقءس )
ج-روثل قاو .هسم سه٦سانق ر
سقجءقلءمءمهس .هلمعو سق٠ «هرصق
جوملهلاة ةض سعمعسري ، هتمصع ،رس هيفت وه
««هيتت ةمل سسءءسسفةو يهل-ثهت،يسولهمي
ةق-رهمو ءءقلجسس٠س مهو . رهم٠جسهم ساتنلوج هرمع
موجح وريل ٠ءءههع- قيةمءم ء«جه م-صرتلءق
سسهع ، ال ءمههتقعمه ي جوسال امل-تس.، ال ل

ل
ا ) . ال ٦ عائ



عهق«ته رووسنتئملهب «هيل ملل يثفي٠ت مامه قسععل
ةهل ةعوس هلص» عيوجرهه » مسالا »سفهص ضوتق ده
وجلاو بلك هينيعء عةتء٠،قءسو اتس-اهمقر
وت-لصقهه هلص» جورت عهلعاع ، تسسسعق
«هسلثحو ، ال ععع يملس ءءسقهبس ملء الوم نسه
عءه ع-هسه ح مهس،سس،ق «لطر»اتجسورر٠عءمع يلمح» ةهني«ء،س روات-ههج . ، قاستهمدصقا» « قء قععوعج ةت٠ «مولعم هلع ش-ال ال
ء،عي« ةتء»بهقه مقع ه-قو موسا ةقمحق«مت ةققهعج ٠ئ،وسهو
«-لبلا « ىع
.سح هلس-اه اهروس-هل ع»لوجا« ال(« ضجهملس» ، نيءةط هسء،ه،اسم٠ سقو
وسءءءءء-س ميسو وق ، الض ضهتهقهو» ، هقوهها
ب ربطعرءإل تا

ق ل٠سسه «هل هميههء يسةيهققم
وسءلوهةءع ةتعءتععلءلهه سوو ، رء«جي«قع جةه،إل
قه-ه«س وت هك هه عهعرءا ««سس٠قسءلوه وسه وسب ،سالج «هماع . ، ) «علعيرو ءءسه٠هتللس ج،لجيجهيلسءملةهقسس

، ربرتج
.ييسعاء» وت ووس، مللءس ءويقتو ةهءهمه .مسقلا
آقهسنيعءل هلل وام ملصةه٠ ير-هيل-ل .قءءء ععمهب
هت«هءهج جمملهيلرءهوةق » ملس حو

ق

٠جةتاتلينق ، . مهمسرمع رومل-سه رب ءمههاءلعة «مهاس . تاني
جسي-ل٣ مأل مقيلمههحهتمح« .وهلو س-ولم
ءءملوهء،ه يسور-ربلل صسةل رموءءءس جسهسه
ق«ء««ه هلو ملء ميةطوع ، ) جصجه جءيتسه«ويةق(-عسو ا جثوس ء«سلسهتص له مهعار
.جيل -همسوم هتتءهمههثلآئهقق ٠جوعءقوءةطعل« ٠امياهسوللرعلمط ج-سسسسةهم عصجعجمومع
،ءملعق ل

ا

قحبءءلع سورلل هترجوءس ييتئ حعحملثهيميءمعج
مههص«ث٠ءلوج «هعمجت «٠همقجه ءلم صمهءلس

) ءلم لتعمسققق لنعسه«ر سعسصعهيل لل» ) «ء،بلق.ج-هء عيملهيلسسس ك .«ملسل لسهبال الهنطام
ي-،محت٠عجال ل

ا
م
و هلهم لو-سمه هءهلهمءلع ميعوسة

هآتيق هوثلييلرسجسجقهوه «ييسك ) ةيل سهبس

اا« اهلقع(امله اا «(«عاملةمل ال ال « .ال»هل



العهسه .لق-هلق-ه
جءءهموم هسبلء عسوي-عا «هق ققةهوءمه الس
جعهه ووجسرءءس،و « ، ت-امل عتتستههقع هقحس وء»
» .هل» قهب٠سءه هق-سموه مثسق ةهجءمه هل
يت-رس وسسمع بصءءعهق -عجو ٠ةقهسهل
مهسء،سقي . ه-هسه يس هجعهقجإل س٠س
يجسوعل اعا، ععسسهل

(/قلتي ر-هسمجلو ول موججءوع٠و مسدادنبجهق ١سلوةهاه .«كال «سوو هربس-له
سسمهيقعهس ، «هعمجت ق-هرم اما -تل
،سو عهلهت ، ء،عح منءسصهه قجىب،لوس قهعص قو

يعيس-ه ال -عيسوتوءء) روسء عقتس
جهج.هسوس. ء،٠عءمط ص ،ألمع الج-هق مهصقر ٠

سسخ .لتتقت يعء«س ءءعوستلصءس عهة ملء «ءك
رعصح ةتهعو ، عجسس صوقهسبسهء رساتنيعجس
)،و»سسقا دج «ع١«عهوامل «هل تسقتيهط ت-ج
رصههور . قرم العء .ةيه آصءربل ولعآهتةهتهال ،
هق،، يسو-تسو -لعجو .راهس ستعهلمع
جر-هلدا ال وهقسقيءقى يسور-له . موو
ج-عرس رسج ٠ عاسسرتسقجقهطربلسهق
يسعسهم يعط . سهء «.يسه ةهءمجو يضسص
جوهلهيل-س -ةق. هل قتمج٠و تث« يضقمعلسلا هل قءع٠سس ةس«مهل ، اتط- وق»
«جيسهط عءءه ميسقت -بءيجههلهيلرععوس هصعو«عهح « . ٠
ج-نتسو-هت اجهب تسو جنهق. يم» هطعا
س-وه ا ال وهل وقىببسهم جء٠و« ةل٠وهسهه
كجهل قةوجوتجسقج علعجهع عرج جهتوجةقلتمرةج س
حءقهتجصجهل اقوثوم اج جرج ، مهست-نتسهل
ج٠يةقسوءءرم معوةج ءلم .مهرس هةو تمه سيمصظ«
همومس عض جسسوه ٠ةت-يهقه ) .هيل سعءهء

ل
م
ح
ة

بل له ره ةهمءقوججرهيلسق ٢ووسمستاراطم .هل . .. رلسو ء«ء«وءو ةقعس.٠الهم قر«جسرس همع» .مو .

ةتتسرةلك مو-سج ) رومع حسمهءميجةط ..«ةجلت
ه،هتامي كمسجئسمع الهل ج،ج٠عه ء«وص مسهسء،

ه « اهل . » ) هل»«



همة ةء،ابلسمه ييه-س قو (همعطوء عهقهمامهع
اه٠ة رتجسمه انلء-هبقل ٠كو (سه عنتقا ٠قوه« ال عجعه
قاو سجسسقعيهءة يلممعس آلههواه يس
«جهلعه هعم ال جلا-ها ي٠قةلعه جسههقجه
وقوجةقاقع قءءجس عهه هسجهيلوسجج ةوهو-هه يلهتهبم
،«قهحنت «.هه ،يسهم يع» ققسوسوه «هقم«عس قءهعه هلجسعم قيسءءء »قسسءسههق هثسج،. وسرب «.لو ةسعجسمع ي-مع (هلو سعلا
رتو (قرلا » هعيءجهقعع هتسهد .هسم ، ال
تصلق وها ومءثهسو للعت-جس-الس ةي مهملع
ء-ههيت ججعلهسو ،
يتمهمل هة٠م ) ةهنسهنباا ءججبه قاتا»هض؛ مهسيسءال ةمهج-هس يسوسس،جهطجمع وهوسسهص
مجهت ثهل يه،سيسوقء« قهت،«عول

، ههسور» «مهوتو، هجسعجت (سبو-و ي-سموم متسلا «٠،ههل هةققهعج «هلصو . مهبم مهوجو» ةقهبثهسلقععهيءتسمع
ال به ه-رسعل ه-عرو هل

ا . ىف مه ج هل

).« مكالم

ه

٠أله«



عءءءوسءهبهه سيسهمرءعسرعة ععهيلىلوه ، مجسهل» نتس
هولءء-عوج سء-ءوسو ، توميل جعءء اسم
اووجة رستو ٠ليوا« ، سوءء ةتفههعو رلس٠ءعقههو هربع
ء،س٠ مسو ي٠يبل ، ج»ءا هر٠هقيبلمل عله،عسوووءحتتعه ال
سرود-و ع-حو قء،« جصسس عصةمع مء-ول
عمليس-ا عاسجسوسقس ةقععهيهيةت
.س-هء لو

و ،

.مهلعج مهلعه يجج٠مهس ء«هبم ءلمهههصمب جسء
.و-هلالجوةهل قتاتنضمء ،قججمليمح هلمع جعه ،حهو
.ههكرسسعمهط جوروكقس رتهسج هسهتءهتمهمع
قا مح٠ءم،عع ، «٠هسجلوال سءءءق ج»ءء،سة ل

ا

جج،لارقعء هقعقوءقلنسم ل
و

٠صهمسعق جعهسسقرسظيس
ءءءوبجمسبس اك ققءإلوىص -مهل وت-ه مع»
ج-ءس٠وسسو ةو هبةسهح ع-مهيل ةجم
ةقس-ء جء«صسل ورييه ثكم معه٣ ، جوه
ملى صلمل تءهوهلسو عهمههمه ) ٠قوجءت ي٠هههمل ءءعواعلل جقههتهلءههسل يس٣فعقوها ال٠ة . ق-تقهنط
رو،له ..ةقتس.عمه (ال وسععسسهح «هل ةرهو ) «عل
صججسز مهتيو ج-سل . قسسسث يتضهلامع هيفءءء-مع هيهمعةي «هو جهو-هييم
قوقءعمةينه يسهرقءهطهب ب

ر ٠جسجهيلو-سسسخ
قميلءووةهحل رسو وس-سو . «مج ) .يوه-قهروس ملسسس ) ءهتقهملج ةوجع،ه،و ٠عل شيره
مهك ل

آ قايسءء-ه ت٠
ة

يههجةعجلسق
.سو-هرمو هعوجء-اله هبسة ومةسسقيس
هتورءءء .ساس راه هبص ي-يهيل-اسسا
ةتس رومسةتو بل تالظم ورس هلهم ء،وبل ء،٠س-ء
ءفءلرس-سسهيل حو

.يوعي-سبق واع عجو
متيم امل٠لص .«هسسا ل-لل ) مه٢جسه
....-« ةمح-سوس صحءعسوي رلسج،و لهوهت،وذمل، قتءوسأه ٠وههل.ي مججقلىلج إلتعوالسه مسك
ءءمهط «رهم-عملا قجرهرصهسب ةهطء٠يع ٠قوههيه
هجأههم ةتىلعوم ء،٠قع ةقسسسربل ياع قىهيلسه سعهو
ءوج سوس-يه سود-وم ر٠حء٠قق طةة»،
مي-سمءء »سسجسلس أقمح ءلع (الءءهو مهويو

ك « ٢ } . هل . ال



تعمتجا ءلمل سءءسس«م » «ءلمب «يهءجع ، ههبنت
ءم٠سوسه إلهملط قءهه قحءعل مهسوهري مطوققق ٦ عمقل ةمه
.هل ، -ه-هوه-اهعسو ، ال عطسع ترهس-يتعرء حم لتل-قو وءهءع ةقلم (.لانم-ته
يءعجعهسة ،قمهسءس هءهحههمل سجميءوممهلءءج «رمعب
مءءسهته يفءهحءي وسو وسةووسسو يلروه
جسوءس ء،مهوريلوءءثسم ةت«ق هم-سه دل
ةوجسه ينلوجي،لةمعع مل- هلو .هلعل-همسر «وه
سوز محوءس،ءءءقهةقل ، سسق وتوس قح-مسق قو

ت

لج ييليس جه-وعسهل هءط« جسلوجمم«جس
ةسءءجسه وسروا-و متمح٠ججسمروء سعوهساه
وع، -سيوه ةل-هل ٠أتمع وح، قهىلو ضرقعهوهعءلر
ةت.سع «مامه جسهجءةعهةق هرجه » ء»جوهس موو
يسه ضءلتط ، دعال، .ههههجلسءهرعح ةهمسيس ٠ةتهلسبمحعوجرو

ل
آ

سءء« هلوعم » .،ءه« سسهعيلرءمهتر ) دهجص ج.قسحس ءعل٠جصسهم جىنقممة
عهتةقهه ءووءمهسيعقققح ههسوس ا٠ة ، يفال وسوس
جو«هل وء سربق ب

٠سل،سسيه جسعةج»ل جعء ال٠سس
..صمهلا .ةوع ل

ا

محعءيء سوز وعه،«ءزءوسهسجسدمم
قوج-هبل ءصهق ءءءه«عهس« قصهههل مسمح
ءسهحءسو رسع ةق-هلس-لو سسدممسءءءه٠
. ٠ثج رج ينو-س، بل قحلمو هو»قسريتسءهسهه ي٠سه الهل عءلسءس ء٠ةهعءءهيليةق مجسمحسس
ةسءءمع «.اوهل

ةققهقهيبءمحروهحل همع» جوع-ق هءه«يعج قسسض
ةمل -هليعنقجث رسوء،ءءقءسة هيحو .لبا يعيجعي قهو مسهعءجهةل٠ جههسو،ل» يتءءء،ء٠قس (وموج
يبهس«ق »ءقل عربو ءقوالم «هل عهغءسه سهس
ينءق ) مي٠سهق ءهسءسر،مل ا رعةقعههحرسءسوممع
ه-عيسقتيي حء-و ووسءكلق تو-لهم وءءقهه. جسو،لرءءو«»مع ٠صوهيلرسلسسميمحه ال تمهتأ
ويسه-ع سءء-سج عنيعم ءءسوء٠عهعجس-ق . للسءه «جءء-مل ، مس»سقه «عمس ةقمح ،

عهسس ضءق قهقمهطا . ق٠يةتهجهس عءتههلق مه-واه-اهم «رءءه همهلسش هبء-ل( ةق-همسو ل
. .« «امل»((املا (امل هالا»«ال « («{هل»ال



٨ءسقتسه ،ءءي جء-سوق ء .جر ةلهم (الهل
عهترسءسللل ءمعممهء مدر و-سمه . هعقاو هلو قو
««لتسا ، عمسوءء ققءءس٠هيلرعيسمعل عل٠هسهسققو
هل٠ر ، قتقهرد .هعضرهسو مل-ميه ال لسو-و»
ال قه،و«هق قسعهءعههصءعه مءوسقعق،ءمع هتءء« ةقث رماتج

ققصععهتهو هو-هول هتءحمط ءمههت قمء مفتقس،و ،
.«ييه ميءربه قويه ٠جعنق يج مه

ء

جلرسمع ج-سقلاءلمل و٠ة ةوهقوء ه«علمل ا، ة»ءو،و هيسءدمءء «حءوتةق ع٦ل جهمسسوءسهيل .لهو-س
ءرسقس هه،حة سةء٠ «يسوس ججس-ءعءح ربء
عاميلث عع،« ققههءسءءم جومهل تجلع.هىجص مهجآلتعلمل
يقهتوتءلي إلسقجعع اني. ربوو سلء مس» لتءجس
-.يسوء-يتيعهس عضتل بسحيس محو٠ممسو ووم-مجحلو هعمهسس عله جهءط ٠قجوءس
س-مانم «سمها .و»«و .هملا ة،ةسح رءءملاتنعهت
هقوءيتهع بليء جمهط،قيلع. أله.ج،ليسهبةيم
ةق-سال -هللو مهعمو .وهلت ة-سو عسات
الوس ةممللثسل٠هتعلمل عسوس٠وهتمهل عمهتسه
«يعوهس، سسهيل سولج ثء،سيلمع «ههت٠ محهتسههايا ، -لهمءق ربججسس٠ه ء،«هق هسيءوو
٠سعس

قتءلسسهيل و-تقتحس .ق-و س،لس٠مةقيع
ل،سهربلسهت» .ولجيل-ت ، .وساسو » قكط همهت-ق ٣ةهءءهيمهجمء ءهمرسوه سععجسز «هيل-م، بلصلا ةج-لمح ) ءهسسخه، هالعا
-ةميلس. ، علء ل٠نعسمع س»مهءههقه ٠ ال اوجسهبهلجسيسءعآئه ةاهطعقهت ععسوسه .هس
٠ة.له-سوءوس - ) وهسقهو .حطسو - «مل-امموجقسه ،سرءءمءءسلا قهقهه قء . و٠ءءدم« قجه٣ق-هل. هه ةتههجسجة لصم، ء،«جم،ءجم
...هي ) هءس٠هبلي-ءميمحءءه ٠سقعتب س-رع
مسس٠سسس -هبل ثءو ،قمنتسي ) ملع هول مسيم
. سموء٠ يسثههكي٠همل بله-وسلس ةوهق ،سرء٠مهسو .سووء-و هلج-لمحن قء جس،س هءام
قوسسع ت-مع ةتهيتلقاه ، مهبم هرهسةيه ةسس
. بل ء،سه «سيسهء ٠قهلص،و قعء -لقعلا املمس ل

ا ) « « مل «هلع



ء،٠ءص (مي -هءءءجسه سلومءل»ءه ةعم ميحهلمع
ةمل ) ه٠ت-ءسءقءء، رقت ت«يسرسقض ، وع مجو
قهو هلمع مجرو سهلةميمحةميي قضتة ل،
ه

،رحعحإل لرهه مره
يتاتو جوولهلريج ةمح ضيءله جل-ه جءعح ط
ه

ءء-صرهس ءسوءسهل ق-م ل
ا

نميهي

يسوريل-وسس سهعهته ي٨«يس ،هلج،لةق مها
اجوك ،ي٠مه« » قهفسط ةوبل .مهلقعم رحو
اوقرسيو اله م٠هققءهي -كل-سقهسم ج«مهعهررخمسا .سيسءء-نيع «مهساف ةهق،»مهس
ج٠قلجيةهفمهم جو٠ عو وسحو-ع مثيتهومسءمس
عمهءو ج-يهور-اسسا ة،ءسهته عسهء،صز
هءءسءعو»س يلجقءهل ،اا عقترهبعجعه يمه طجبلسهط
،٠ء،ةقموهق هلمح-امل . بل قهتسهلس عض« جلعءعم-لس ه،اهس (مهلعجو .معي ق٠

ة .يالو ل
ا

جهلسوهيلوع«اقو و همعسجهيلسق٠سععم رءموههسهس
سسسه . ال مءءس ٠ةءغعه

إتتلوئن
هل عطاس

اس سقتا ) جسلهم ومه قو هيجوو «الجسوجه-ا ودروهةقمجهقوحهس يمءوءم٠ . سوو هلتاق جاو
ج.ءءء ةجويلرسضسرهبع ٠يتتيتويسةو بل هسهتو٢
رءتاسه ي»ضرسج ججههلعيلوسههسسجو . ، رقم نل

ع-وهل-ه-و( ةتعهجسو يجاهلسلا عو«سسي ،

٠

«هم عمو )٠»ه؟وإ محصو عله-و-و ، هل
) . هت،«قرق آل«ههسسسس عو-سسع مقىمسق .همحرو قله ههسس قسرسء تلعععلسها -موسق

ل
ا

قيس ج،«سجةتهسز ها،سهم .يوريل-سوو
،مل٠ج ق-اا «ودعو (عل هل» .«مويهو هوةمهنئ ةيلب» قلهل ل

آ

ة،لسع ..ع-وحه»وإلهع «سقلق عءء-س-سو -.دم ٠جسل،قجمععلمحمل «سهعهع هتلل، ةهطهمعلرع .«.هيه يسوم جنءمتقهس
ل
ا سسععيس عهلسع« ) عهقسسهل ةجم ر»هجءهتتءح

ييعس هه-إ لحمل،وهرها عي-سميل هقص
ثءهسءنتقةو قنججعحس يعء ه-لعس سعهعسه
هققءء هعح٠ «الس ) يسصووء،س ء-حسمل س٠و ،

جتلتا قجثعجههه ةعع ل
ا

،رءءةمسل سينمعمجسقميهجسق

«هقق ٠لعايالهه جال»مل»الهلهاهامل



سقممههعهجقهج دمءمهمج سهسء( » ق٨مهةهتعل سبل
٠ةقع ر٠.ه ةمل جع-يرهز هت- مسسبسج
هةت. اتا مومهل صرىسبلس. قجممجمه (لط
لل٠هرري و-هسسا «يسسجه . ولءه«قعءهجوع -لهيلهسلسعهطء .هتيالو قول-ه
.و-لو ،كضقل يع-يسه وكق-سو» تالحم
جار ال لتنسوسسسعسءاط -هو ) (هعه-ء سقو ررت قربا عمبسه« هءء»يم ٠،عرممصم-ك مءو ) ال اتوعء« اك هسبل ةسءءء تسريهروو
.هبني سعنتء،سه مط،س جسء-سو حدميسال
سءه ءءسهسةم٠هق ،اال هل» رس(وءلسءم«جس مس٠عه .
رومق ءلمل ءءهلو٠ءي رتكلوصءسوومس توومل ءح٠ز هتقو

ةترجء،هء٠ه «لسو صهيه ره ست٠س -ءو ، وروامل مل ، ٠ءه راحبو ج جصسلس، يسهسكاء إ/نقيتيالصءو
كطء« -لتئهل،و يوهز يتواو تعمق

مع«عقوق ملهيلء»ه رتءءسهئمل ءلى همض الالسس هلةهقسةقوجس٢

ةسلسو «متتسف مويلوء «س-هء يسي،
آئسها ج-عسوو-و «مها ةتيم ٠سسه

قر ىل كس٠سءحت ن..ةيه
ل
ي
خ

تئمنزثنإثمث إقهثئيلتيلت

هيتمح تو ) «يتض سقو ولا
عجولل عمسم ةقييفسسسوو ءق٠ءيتيتونتج الهس
ه،طههل ،آتئهم هماهس يوام ضرقء «ويي ال قهفسط
«عله (سمال هسمعصعمء ئ

ت
أ

ةثننهلنأيثأل

مهسح يب-عستلا قئم سا قوت عهههه٢مل ) عوسيل، ت٠ههل ) مهسم مهميهمل جهثسس .ةهم
.جهل سهلةبرتتلعح روج-هه «سهء .ر٠يةنيرج
ع،سوهيت-عهسءمجءم ٠تهمع جسثل س-سو
عوجرل ةلجم جسةس «اهيرج عيسوهبمهسلتاهق )
ريمح ر٠قهلسربل ٠ءستقهت ا قتء،سسووسسه ق-سريل
.«هسمل ، مآلسسجسقس ؛٠سممهب «بيسنو
اومسريل ثج ج

ا

مهسمت-ب قجحءب قءمه وو
لقناس عهعت ةه،سسعلوه ج

ة

٠قسس لقججقنتنيلق ةهاس
«يعمس م-و .لج قء،يععءرس٠ ، سلا لهمسج٠ءق

هءجهم . } سهققسه ، الومم سقء «ةجعء سام
محلعمه ال

يسؤسآو ه،ءلمهس بس-هء ايملو ٦عجقهم

ع ال ٦ « ي ال م؟«ع



يل٠ له٠ععق سءه«س ءلهريعهه .حء ال «هلو لءههعج
ج-هه-وسو قاس-و هآهتتء،حس ةتعءهلقععحهلره ، ءمةهققسرسس و،ا ققمههبجمهلهيلسلءتس همع
ةءمملهلسمع -قسوجءء ل حقجوقعك رو المجيمه
. رسج قءسجبمعء، «ههقة سال -ءسهم ٠جةقعهسظطقوهه-م ةصق رتمل-هب «يسلءء .«يلو
قه،ةل ه أل هلبء .ءاءء-ملع ءهتسوسءهسق-مصوو يءءء .سيسوك-هس عه»ربمل دث٠
ءىس هتسلج رسوقةق ءءهجةهس٣ةومع ووساي ع،وهلثل
جعةتوعه رييستةهم ع«هقهعمهعهت ، -سهء
وققه ءمسهيلرء،اسسو ملوا ممعصسج
ججحهلسعاه قجاسءقحهسرسو هيل»رءس هومهةجعكو ر،ءقءءءهتجمءع ق٠سسه حنتعءقء ، ٠هل لمم «هلصوو سو
عوعحم- ققهىبتءويس ٠قءسهقههءءدني ال -ءاه ) مهلرسو عسس« ءءيوسهءسظلج .سز ةتهي .««رقس
ملك-و-و عك٠ ه،ءءعم هلءرقصسينء٠رءج٣ ةتةهم٠قلم -وق (هلجسو جقه٠سرسهههقوسو-اهرسو . ي«صسه (ةعمعم رسو «جءمتعه« هسوسارال سوه بل يتهوثلعس هجو قهءص .هل
عء-ىس٠هه-سهق،جمرهلسبلووية ) جرسجءهءوهيهسهحسم هه-اهج .. ةتىلهه،عولس ، يىل٠قهقلو ،
يسوس» وءنقهت عسلتهلءص« ةتومهسساي رهوم-و
{سملهء هتوصمسق ييلنينقمل ) يط-همه (عوق
ججرهلهيلرعحم ٠قحهتءوءءس ججصاه،سهمق»،لعهسهء
عهيلهةق ءونيو .يلو ءوسو-سه جسه ربو-و
الج رسمع» قء كلمن-ال» ) قء علعءنتسمل عحل،سءع
ةجاهو لتم-هه ، «يال هلهج تسكسع ،ةقحء ههةهتسهةهجميمح تتهبملجمهج»ق( )عهاسمه الهل-هو-و ي-بلح» ةتهبهروسهسقسس ، س،سسسا« اله
هقوس ««سوو سقججققهلجسعمع هملع-لوسو
»٠ء«علمل هسءل٠وسسإل وام لاقهكةوقه ٠هسهتس( ستيمسسا « ،
ت٠مسهوآل سوو ،ل٠اهوقل هور . قرمء .الهل لسلس جربا سىةمب ، هعض ،،وهه ةومهعلعه قه،ءس مهسهءم
جلو كس صحءءةقمهتهم اطسو » رهممل تتقو
«ع هياا٢ملع(املهط سه»الالهاملالملال٢ملك



سا قرلعهه ٠ريرسب،ءي «ليبه تله-مل رعوو
»ؤلق بل يسه-سريل ٠ج»قلمعءول «سوقم ال هبقتري(وةسب س٠ءل «عل يىلجءمسس اهقهسجرعهحرعص
،سسءء» يسو ءلمل ة-رسو ،
جسهسج ء،توريلسللسءي« .«كءء ةروسء مءم.٠
جامهطء ج-قوج آل -سسءع ٠ءء،ةل٠ ، ال ي/وهاه
إلجبكعهاا ةه٠هلجء،س -.هم ج ) جقه،ه قر ره جييفءعو
.يع-يست جظءءح وق .مء «سوس وع جسةسيس
) قسوقهعمع -وو ءحنقرءةتء،رق س-س سقهت ء،ملسةلهل سوو ٠تءوءسرال مضهل يعء ع-ق-هيل
رهقتد هجوز هلةسس عءءء جرءءةويسسه ةهم
ء»سءمت .وملسم-سو . جصسقطح» ٠عيتةق -هل« ء-وقد ، ولسسإس
تله،ءقل .وم وليوسوب . قءهعي تسوك-وسوقهنتوجةتلت-ءءءه مسهتظه،ل٠وج رتجوءس إلس
) ءء»ءمسم قهثههءحتقا عت» ج٠هه،سسد .ريل يش
بسسو ) ءلم ي-ةيل يهو ريهمص٠هقهم للض
(توبيت .-هز ةتوءسهر هرسةت،ه قمح ةتهسسهه
روع-جسمسجمو ج مثطعهيلمهلةهحل وقهتءسقجق
ةو هءسيهءهة اهيل لحتسءء ١لمسصدم )
سوز ي«ءهولةج ، رسيالا ررقتي . رهس»« قءءء
اج٠القج مهعمو ، مع-لمل . ي٠قةثيل ، ههله٠سلسمل «يهتعسسيل -ءوست-ه ةجم مولمءمءهب
سعءسء« يعء ل،

ئ

،قهرسو ج٠ءلسيل الوسوعقكهتج
هقسجهيلرين.يوسمسو قهلا يهحسحس رسههع عرز
سةةهتوتس. بةم٦تالسههقمل هرعاتسسم ه-مو
كء،عج جةهءنيلقحق ء جل٠سجو ل

ا

ققجر»هيلوقءعامل الهب

) عسسقءءم ، هرسو٠ءقو رجهء ارهسو ريسو-لجسمس جهصهسءسهوس لهطتجعلرعهسصمءض
،لهءهتوس «هتءء ي-لييل-سليس ) عةهفهقعنه
مل{هتعسسهل ٠هةعقعيلسعهه صقمل مهم ةتو

.وم لعل قءم« همستسجو ميمهوها ملهلو (ريسع
ه«ءحق ةتء»ءءح قمهج٠ور،مه رسيملا تة٠لجةتيتسسسحمط رمتو»
روهو قههجسة ل،

م

يو»هيلر،وقرص ، هب«حم ٠«وتسجيهه جقةق

.مهعلس-جح . تسلو ء«ء،«هق ةسقهت عع،ملمممع
ةمل ل

ا

ال٦ ٠ ال هلع ك



.

مل-جوال جء٠ه، سورج سلسو وس-هو مومه
«-تق . ،هسجهيلسسنت- «مهملا سوكعو» جوس-سةتو بل ،جسقس .هطي ةقميهسع
.هتمع-ةجو ، عءءلءمع دومع هسوسو ت-هل
ي«صسةعع جءيبقله . ء-ودوا، مسوملو قههتكو
بسعي ) ، ،هعءطقل -عبتيس-ظ جسء،مءب آل
قتر-سه جو-ورمع ) ت٠هلهءهميج٠لمل هرءس
ةءء قوء،ةتاه ،ه-،ع هس«ء ججهملهورعههسءت .اع
جو» سا نيهههاها ميسعقءه ء،ةموور-و-و عه.« -هعلمسهء،هستا جوا٠«ا و-هب
عإثنلل هجسههاس وء-و ءعوبل مسو هتجهل

«قلا ء-وسروء،ة ميم-م، هلو ءوو رسمح« ةقءمهيلسجع مهلاجرو
يعءستس ءلهممسهربمح رءوس-سهو » قوجمه
ج،«ل، ه .مم هقسمسلل هلهى ملع هنن،« الم
ل،ينسع «هتسك ح جمه-سمو جزتو»وقا رتوسو ءلمل-ريل قارسو سةهه
عحح،ياعاع ٠قلييسو٠هتيث ال «قوح جوسس يللهم قسصءه هلل جيو«هب«يءهصسط

) هسلهةقجسهس .{هيل-ةينه .سسقجالسسو سسسهه
«٠هحء،عه هضسقس قالت»

٠ السع مهو»لمل «هل
٠.قءهت«هيلوعخم هسه«مرمل دتهي سءة وسربعرسوعة

جهعحنتء، ه١ة» هقد،٨عبجههة متهعقع٠ -سس٠
عمس ، ققلسسمسهل ييءعويسسين

٠ ال يش .حسم مسوم
.دنلص٠ج قتجيينه٠سسو صم،قسهل عهالس.م-لو .لمل ءلى بل قتء،سجهلسهنسصهج سه» نيلمهم
هلهعه مصءءيتةتم ،ةقجسورس،سء،هتا .يسنتو
ساتمرهل قصلمل ال قسوءعو،لعمت قرسة -هيل
فه-سحل ءعء« هتجور-كال ةخمحقمو عمهآهع،»مل( ةقيقر-لقع مهاسا ههسءسر٣قام
ةقءهيل عءعمحس رسفءهع لتاسملهىه «.يعيو
يه»ي«، رلج،٠هعوعو ه،ءعا»لس ةحب يعء -٠جقق
قتلسرعل ةقههح٠ مهبءمهعهس« ««رهع يصسثوةحه

يةهلسمهسقسهمع وساتمس،عع
، ) ميس جستموء،ستاعمل-قاع قهسوهيلميسووةس قله-مي ههحلقهه

ع« هاااااع(اهع اال»مل»الىلهسامل»مل



ت ةه
اهيف وايء « (.رمسو» . ه-سسع ضهتهععةقهلقروتو ، ) ققءءجو ل-لحةو .عءءء صء-ه
قد عوءهعءسهع » «ام ثجىت،و ، بهىتط همهتو قو
قاط مءهسسوممههت جص٠هيلستلي » ةوهو رسجحهةه
محعء،عق هه-جسعربف ةتهاجعل-سهت ، «امل عرق
رع،هه .هطسب ال همعوء-تحةإ ةمل

،إننهي
ال

٠هلخيءحتنللو ةو «اموه ي.هققاه اتءجس ءءو« امهجمحهع
ول ج-هقوت.جرسج،،عمحتججل ههجقص( سج«، قه«سقسم .. «(وهو ح مه-ا «عتقمهى عهههحتق ججهيلسسبليعحملسوع ) ،رءءع
جوه بءصعاتويسل يمست-جو ءعسسروهل دققلق
«جهوو ، مهمه جعي ٠ءمهه الهل ءحءءله قهتعهيسيبل رس
ققهتلعه هل-يم هسبرسوص-م هل لس قو
هقسءءعهي »ع،و .«قلتء-مورتسةسءءءء ال يفءء
عض -دمم» ةتومع و،ءههصهع وه،وامع . سوو (سهسرس ةل-هز ءلس٠ «حالسو ) ، ال هلسر قهنتوقوءءة يقهتءهط
سءق رججسلسقه،ر«هس ، ) علسعق» يلط-سق
٠ةقه عوهتجه بل ق٠هسقهل ةتنتعقهص به »-هسء،ول
هع ، ) -قلقل هلسسسسقس .مسمس ره رسو
٠هلهبعسهب رعس، ««هههجو ج»وهلهيلستوءس سجةق
حهوء،ءءس٠ه «تسو ، -سهء ، ه،له.وريل-و-و لقعلل دسو عءمءه مهمه عو-سه ) ه-سء ميققق
..هعم هل» ةتمرس«ءهئل جسجمهععمع سههبه« الهلء
«ع٠سهلههمل ي«صر، رءءجمي، و-ومه رعقم » مهرءقته
سة« جةههننوسب دتس ص٠هءيت،و ، «هل «ولح يةق،لهتصو
ججوهعل «ءليوءءهرت ال ..تولس اهوس«وث » الس
قجه ي٠جس ءملهصه قيتتج رس٠و يتئللرعم قم صوءعح
.هتمه ققجعس ةهم بلل» مليعءقجستهب ، هل-هيلت رب
رس ، كل ةتعهسههه وتس ميسو ق-الم رفس) قو
هج ةق( ..هن-ه ء،صجمتءلعلوعه -عههت سوم
دوجس ، جسمتتءمململسم هلل ي-سجهت« «مجه-ةجم
«.سمومء «لسو ال ع-هلس جس٠هيلينسعه
نتسجييجهمس ،د٠قس،و هع،ساا ةجهم حيءءءلعوو-و» جوقتوميمحءمهل سورج عهءلعللع ع،سمم سوين
حوهه قىءوءءوع ةهقلصءو -هيل عء« ٠جةت،و،و ،

ع »٦ال » هل هن٠



هلمحتس يعءهس هج،،ز«جسقه قعقظهيلمههل عهعموعهه
«يتم-لوه ط،عق،اع سلا جهل»ق«، «تمجوه
. ةلجم مس-يلس ة-مهسآل لقع«ق بعصمهممق يتجهل-اسسا ، هجوو »مرسسس
لل ةلص» سهو ههع٠عا هملهبل قله« ىفساقلهل ره
نيها ةء،رملهيلمثمسمه حعاص-ء« قو مقلسهب
ء،وةةره،و ههيت ج٠يجهيلسع،بعاريبلال-سو جووتو،ا ، ينمهي قحو سوسو رسو
عسل ي-عهرسو فوقس قعةعو .سبح ال «جءء
.هتقلترسو يوء،مه ، ققه ءسءسة وسه ج مومه
سو تعسوو صوه،ري٠وس .ترعت-وهوس سبج
هم،سسجسء جعجرت ةتسوسلءمه جويةةجسقتع ٠
ء«وسوهي «ىملع ج-ه «.هسوه هةللس٠ي ربمصمهلعه. ءءجس هط سممضهه -سق جىلهةمهقس

ل
ي
ه

جهلههم ، قءعجهمممهسهال »سةق ملسصق هلججعه
ورتم ، -هي-مأل «جسس . هتجهل-و-و صججةقعسةتهجسج ضسه ةت،ق قو ٦ومه
جء-سل ةتمع ٠ه،٠ميلو {هسه ) ظكط -هء
ه«،عق و ومنت

ء

قعهتن ههء هملع ق
ة ءء« سةس ئ
ملم ل
ا

حال ص ح

ملىو ،ج-ي-سيليت .هجهج«مهرجضرقو مسب . قوجقعسلئ «هل هوملس هراطا
ق-جرس هسبعسسط «نامقل «مومهملا بله
بلى تله جءلاسه،هل ج٠ةهطمج٣ قو ،قههسي همهس وقول
سءمسمع عحجهله قهه،س،ةهقت ه-مق»جم،ءهرت جوع-هءء. ) وك يسوسو٠يةق .ةسع-م ره
لهتسا .لهتءء «عارسال موق «هلعلبم رس
٠وسهس« جوج-مالس، وج-ا .{سسااارقم -عهع ال يمسيو الوج-ل ققح هعع، ا

مهتمهتا ل
ا

الععسهلسومم ٠عسللءمع هقحل ) ، اه مبرتظس
.مهلعل-و-هعهب٢ا ملءء امسقا هلا-ة قلر،هجتمهيت، ء،هع٠ح ثرلقه ةا مهمه .

هلعل تلهحج ين٠هيع، رتوس ةا-مع هجء،ريهيله-هعمجو هل» جقهمسهيلجةق رسو (تلع ميمعلا
.روم-ط.س ال سو رسعيسو -لل قجفهيلا ، ءلىقط هقبس علمههع،ا رره» هملوه يسو وهل ا

. ا كل اكه((املهه اامل هاقم « « االهل،«



هل٠ج ءوس «ةح-سو ءء-س» ع،وهل،ج«هل
ظء،هءءه يت،ءءءءسمسق ع-ء٠ءءس. ةو سج«ءءرءسم
ققةىسحم هت٠س ةا ...( ق٠لهلهءههنبومع ةقعهتق ، ال مهلءهم
ااا ء،وإلمه ٠ءهءء«ءو رواءء قحو عه٠سسسءعهع ، سءهثل
قتهتلرعقممت موو سء،ءلرعها .جع-لييل-س
هل» محجهتعململ ، ووم ججمهرتتءعو ره-سقةل جءءمع
روهو كهطس .
سةقءلسسهعءسس ) عمسيس اليهس قجسهسقءسهج
رس آتسس ةا .ةلوجل ء،،لهقسس مءل« »ءو رح،
نيعارق » يي» ققاق ك-ملحل ههسينه ، ععهم
سق٠و » لتنه«سهلءءةت ٦سسهعهي يسه مهيا تت(
ء،اوقعغه -قتعموءءضءلس «ءوسو ٠للةهاءمه عسلط
ميسءءمعه ء،هت ءءكءط .قتءمريهيلسرووسسو و-م ال
وهل ققعم،وه.هءءسسهع «ةيعء ةهطهسيطوءءءهس رمق
«هسهتم ءيباتو،٠ ي

هو ء،جمعءهء ٠رس٠ء،جب سءعرهةو،ع
،سوهيل ل

ا

ءءه«سواع قهري قسوءعيتوملوءسمهسسء،ز

يجءءوهلستءسوو ٠ريقهتره ج ،عءقل ٠سو. مسءءءصلهس
جمهءلمءلض ميء،ءج ومءق٠وههبم ، هاوس مه هل-سال
هتيرس عءءس،و يبعل» عس٠جول وس قسءجءسء
تبءقهن صمليتعهسي «.ءوسي

، ي-ملا «مس هتجرءءء
«سءء قهءه يلعي رعو ،ءءءس .بهل ةته٠س مهمهاء امومه
رره «لوره ءقىة سءس لسه٢مل عء« ، ل

ا

جسونت»،
ق٠لءسوهيلسه مهس-ل ، ةقهه ٠هسعءهب «يتي-ا
.هسم قس ت(

ة

٠هسةمه يسيع ىث لقني-يس سهلهعه
،هثحعيربمل قمللس كسوهيلصهءجسمءع ٠ صةت»
لسرا . . رءج٠« محسءء تللحو ميسءس( . ، علوصمهةئ جسحءحم.ريل ) جهقوه » «ل-سير» هلءء -سال قو
جرس سلج ،قجهةت عحمء.س ملأل/لتتقا السو
ملسملهم مصقت متيلو ءلهههقو وس-سه الممء
اء.٠هس رءءءقلءفمءءكته قه،وءلو لهسو جا ، لمق-اجس
ه١هسةهمل هلءمهقءلسع » . هسهء ، -ملكوسةعهبءوءءط ج«سسءقق ءء،ءء، وق و-لاءءعء -هو مسقو يمهروققم مج وءءتلى سوه ض«ةو نتهءريمه ءروهكميعسو

،ةت، «تسهعه ءصوءءءهحءلسرءلقوءت هسار (مم

ع «را ه٢ملمجه((امله ج»»هلالال»هناالامل



ةتجستعهرءءومم ،لهبءءءءء٠ب يهيل-تسمل حء سءءم
ملسمو هومم ر٠قر،ه،و همصءلس .سءءء -ممق
ءلجلءء.م هتلسء يتوهءوهم جلعءقه٠ءوس ووم ،سرءس
وءء» ء،»سهءءيل «رس «صءءءء قوهء٣ ،قهءجدمه

حء -سيليوو ٠قجمصهس ءقجمهململ ق،،قوقس جعي
ءءعرعءص واع ةصوهبرسسءسيج ، ،ءه٠وءةل تسهسهرسومحق ةهي«س ، عجعرء هتسمء م-هيق طالم
هاتءءر هعج« جءلوجء»هسجوءع.مع ، ام، ج-ةيل مهسمء
توملو ومه صوهبحه جلإسءميسمع (عء قهتم رجه
ه«»ءلمل بعءةمةتعسات جقهتسمحءوءعرسب إتس كملس اه
«يع هتملسوءء ،حهنتسة ءس١«ما «هل س
هنيس»

،ةه،ءلمهس ك٥جمءب -هلهرةيمع ،هسومةه
قمبء،سوسينيوسسون ء-سوسةجم عءج دطوي
رج ء قكءط العصال قيلح ق

ل
ج

ي
ر

ءسوءءسءس سسةق ،
قبءةوس رلقءءريلمه٠يةهل يع-ءمءءه ييار-ساس
ءوءءءس قءح ةمععسسء ءسةهم «ءلمءء ةمه-ج
يعهس« جقههثءجسسوسب «رء ءءسوسهح ..هلوق )

مهستء-ب امهو قبليتسوءسق ةعءء ال

قجرهلهلسي ، ءصسمه ققيحلسسوسق )

العحققم هليسعهب -رج،و يء«سجوتءوو جسس٠عجمءب
ءسءو . لستب«و سءسسز جثورس ٠)تعجسل٠س ةهءسها -هل ةسءءء ابسقهسسآئيلهب
»سبهي م»تسعسمل اترق( جسسق ه»دال«ة،«
هقجق( «املسو (««.عامللا ، أههمهل ،،ومهكس»( )

،)ال.س« سآلهتميلمل .هه-اتلك ع-سه «.ةلع
هبهل » »قجامهسط االههثل حأع عست،و( -المل
«قرس» كوسؤ « حال ٥مهعهم ك آلهنسة» س»يء،«
وحمتو ه«هةالإح» )«إل»،« ، هنسثل ٦هلسعسرهع مت(
قءءمهنقزت بسرسءءءنتءءنتئ هجو هست-ا هو٦ده٦عا
ةت،اهلر ويم، هء٠و » «-عء ال «بكس«وو
هجتتو «مهمها» » ها٢،ا )جوسةاقة -(سمو
«همس» أققآ( )وع٢اجمههوق ، ه؛مها ل»مميه ٠هصل
ص٠رت،هبعرءءص محءءوسو ) ء-لست ء-هلنعمث٨عههل جءلصسهيه سقسققمدممسب ةتةهه٠لجو،ةهوسآل
رتءقسسسه.ة .«ءيس ةق-سءءء جمههبع جسب رو ،

ك ال ٢ « « ىل » ، »



همه «تمه حء صو-و ةق-ميلوه عع«
هقسهب جوهبجسجوسس هءلءسس«ءلو ،وء ملسم ربوه
عهقءهطس هعلضءء-ءال.ةمح .و ء« اهل-للعو، عه-ءءسهل يبعيلرءءقيتتسم .اا د-سوو
ه-تلمه-ليل قوءءةتيتءهىلو جاس.مءءء .لهم
سهحعامح قء،ءسوقه٠ عالقا وسه-و ، هبمعحلولءء،،و
٠جورسسسهل ءهووفتسءولب ، ،ققه،ه ع٠مهسبتهءم
يساي مه تلمه-ق جسعء،مه جو يعي تمج
ةء-هي جةجمتسهيلةوح دعا» بلء«ءيت عيمحويء،سرلجه
ع-عمل ىس، قهقءسة عههيةت،و ءهتمهل رنتير الصو
اع» «مه» ل،

م

م٠ء،سللههب قءءسووسسو روه
(هتعد هلعسعع ل،

مور-سم ججهلرتةوعسريل
جروجهبهر ،

ةقهقعه ق-م-ق جسوسثهسمهلي صرءملحمل

ةلله-همهس قتع ..همهوب هليج يلعههههعل
هه-سوي ، ةل سو-ه ) بسعجسب جقهههرسوسعءعهبم قسنا ابو تله ٠جةللهمجصبجعهههس هسء-مل واه سلو-سلا عهءوةمعتل ، .ير
رس ق-هال «وسول-ي س-هه رمبةو
جصس«ه ء،سج٠س.ربواس سسهه ومهمحسرةتو ا ععهم
ي،ع ءمهعج ةتس رءوهه عال عء-هيل معءاج يه
هسوقىسلمل وسق-وسلسقعقجسسسهيل
،جعهسيسوههه مهبم ميسههلءءه (ويلوس ل

هموص»اها جهاءه ) ٠ءسمم«،يء قو،«ءءهيل قعس»ط
جلق-وه لقيس ةعسل جوق« «وولميممصثء،ةو
سة٦اهت ٩ههه -هيل-و-و هعمط .هسه-هقه،س« ه-دهم» . ٦اهث -ةماق صههةةعمهههج ، (حمل
«هةجه،لهبورعسهساسا نيوجء» قههسهب
جقه،هقاهل اهل عءهفلءءوسهعه ٠رحجحم
ال قو ٠،ومل٠ل ق ) قهموجصمق روابو رجيققمسسرءع
ملوم،حم » مجءسمسه جو(ءئع« او«ملمسسسمهه
عل-و ، ء،قلى ءعللهأع «ءلوءم«ه عهلوو-(
هسجرسل هال هبرعء هء امسو» رصعو طءسءءهو
جهوحم عء« قجءيتطنسمهجمءه ومهقعومحمل،،، -ومه سءءءسءدمم
«وج ل

ا

.ووه («سونول سوو مليرء،هةس -سمل

اا. .لكالا الل،«الالاععا»اك



عا

مل٠هجلقوءه مرج «ويسو اكوت عم»مهةهحتقسمه ت،هق
«اه هتمس يتوسءههس ٠سسمي . جء-هعورسلا وروس كهمه يرهملههبسمع . حءقسس ومه .هملعل-هجع ميا-ه ، موقنس رجو-و
ص٠ينمو ،ةقءيتسيسسءم آسهء٢مل ءوسء ععءهلس،
مهسس ري»٠ سءت حءءسي عقاو جههه،ههمرعهحهع «سه
م٠عسه (هتعلا ، ) هل» ياتءءه-ووجقق ٠سوءصس
هس(«عهرعال عل» ثقسز «قعسه ورتتئ٠ءهيل ات٠هيسو٠ ، «هه سقءج م-قحو -اهء،جسسجه ستء، حء ءرب ، قاسة«عةهاهءءة مسو يفاو بلو

يرءلهل تء «.مهسوه ره «مهي هء-يسء-و عقتس
(سوو-و لءسسجه يسي٠يه وسس»»سعهس،قحموء-س هلميممجسز هعهوس« وسه، وء-هتئر . هسقييس ه-جهسوسعهص لل٠آهتعلمل.علسلل س(ققسءلسع ه٠

ه
، ) «هءط يسه ج
ة .«هلا سةءقته رعه قءعهيلرجةمه . سممءس ه رعق

جء-ج «مهحالس وسو-هه يهبءء هلعجتوءهس ءثج وع جعءجءهسههتعه ع-مسو معه
هتهس هق، ي،معمهسةه٠ قت،سءيتهقفوو ه-سلس
سق٠مهسءلز ملموء-ه ٠عهلج جوهه-ءسهيل سوس
) ،لوجمط«علس٠يعهله لالا علجءمجووهيلوسظءس مصتوالت ةتبس-ح ،وجسهب ٠هلههتعلا هقمع
مةهسج ةلقسهيلهلجقه٠ دل-هل رسو هةهع«» .-هل
مقهريلستت جأتمح قر سهق،عق ،) ررس صو-لججروههنيس االعهسو .ممهو يسسه -هحتقط
ىءور-ع . هليملءء -«.«.«اع ، واع دعسوتسول اه، ءءوملهبقسلر،هتم -جاع ض هل- مه
ةق-مل شه-مقسح ءهعييههنتج .يلوجو السةتمح (عمتجت .هلو اتضه هلمعمء ربسةهقيم قلعيس سوك
حء يتههس،٠ي «

ل
ع ،هخي س-هتعلا «وهةهت ،ءسمههلس

-عل.«هل ةحيوهه حع واه حءوه بصعووسء-قعةسءيتءهع ةتءءررهلهاوهقع ممع-وهوج» جوقجعد
هبء-لهي وهو . ل

مم-رمعه ٦٦هعاهل عه٠ ٦أااعهه
اجلاع ميسء-هاقاسء عهههت« هصسقعو .السءءء مسج

ل
م
د

ل
ا ٦ مل
ا . ال ق ، ي



عع ب

هء ،ةقءوههمهمهسهعب . «قءهث ثيلءءءء ء،ق هتيم(هل آلءعجثقعمحع وكو قلءءءهسملع إنثةةأت«ههيئ
ك «

هلص ، . ةل قعنت وئإنئهإئهوتنن»نس،و مث،إنئنثلأ
«ة،و « رقمل مهعلس

جع٠و عراص هىلا،سمءسسمء ملبتتءقل ..ةقحلم .اله
مع٠سء،ءءهه قجء،ة يجيس ءءهلرىط هها٠تهت ، «هلس هق هراقع
صوس هلءرسءو جرءلهلسلقس يرييو إأنت ث
مسو سح قء اه-ح . ، ربنق هل» ممء م،،ع ئ
اق،هل ءهس هه «.يمط يه

م

هقق وجور-سم-ه ةمي»إتةتنتال ةراثالل
٠سس،اس ، مهمهتا

ةمصعو ، عسلء يسه قسرمه مهسلا هه٠ق ه رض
٠يس٢ا ءلج ل٦يبهل قجستل مهإ املرت«ج» ودالمهحمل )مهاا
ء-سجه ح

مجهتلءء ، تو-ل هقبس قهصمعءميهه قو

ء،ءءق٠ ءءءملو ملل تولس هياهلملسهلووءءسا
ةقط ٠قعيتع (ءال جسوهله٠مقه رتوس م-ولس
ةرم .ل-مله هه-هسء الااهس نيكسيلهلكقلع
ج-رسلءء ء،ةع اصه٠عبلسقهج و-ءء،ءهيهسمه هطء
«يء» ةق-مهم«هل ) أملعل ق٢عع محهسءيت سسومحو
جرعي ) هسقسسهوعسماق يتسءهسسي ةر ريو
هسه أتمع -عطم -ههيت ضءسب ميتنس -لمل
.حقلء-سريل عربف .انيجسو مله.ولهص( محعرسهلمق
فق٠رق قتجرر-ءسه ثجءسقهقلس ء،وىل٠ءوس
ملسءء اتنهجسقصهت ءمعءووههيلسسعيع طعا طهنب
عجم» متء-وحععنت« قءءءء-عل نجسل-مهسو طحم

ل
(ا قء-مسوو هلوسسهيل عربف ةت٠ سمهسقهن٠تمسضوةوج ، هقء-مل .هرسمسط-هسه قثقءع

مس١سععلململ مءص٠ ءةء،رملعسووسءءس٠ هلوقال .رجء-لس سها ستسعههلءءج .ميرم
ءمءءرهء.قمه ،٠مهساج. محوءهسةتث ء،صوهلس عمءق
رج ل

ا

هوجء،ه ، ) رعرءء«٣،لعههه {عءظسهس ،ةم يسوممءء جء-ولعيل-وسهء ، ةهقءسل،ءق -ءوس رج«جس
عع.ه، ع-ةلقم ةهم قءسهسدمسمع اهتميق ينجسء
ج٠سس للملة وق٠ ، رعم يهوسهعرسمه وننيبثتبإن
ءء-همعب .صمق-لييل-ل -هل . ال مقا «األ» هيعاقع٦هامله «اهل-يلاعالا



٠

و »ه
هتبلوق ءءسوومتء،ءوج ء«وهسهههءسيب سءسئقمو

يل

يسلءء ا«ع،،« . يع-وسج٠رسمهوهيلء«ء . .هيل عل،لسءنق٠مهمهل و،مه قمههعةمومهسهيلري همسومل-اسسا
) ي٠رءوه-س هلوقف بل ت،.هس جههلهيلوتوص جءلءلوقو ،

رءءع٠طح سرجو وم-هومستال(ججم-لسو
٠وهه ، ال ه-رقتو اتره ةولحو مس-هقهءط«٦هيللق٠مومت ق-سمهتءسةئ .امه ج٠جصعءع(«اس ح ققصسهه ق-هسوه«ج-وها
جسالع٠ اح،، يءلهيلوهمههطه ععسظ ي«ء.»هتةق ث

ق
ة

طمنب

قتءموءلكسو جسسص «وهو ، جههياهيلسبعع قو
ءمصوكوءءو ته٢ملصسترهت مهجسء« هبعء معةسس
عوعجس مس٣ ةتنت،للبمح قهنت««عهط جوسوةت»هس ألتتهطس
هريعيءءء هقوس ق-لو صوجرس -لعو ) ، يمع
مل-،لءمههل جرسلا ةته (مس .هبو ج٠جةو،
«قسس مومع ٠م،ءلو ) قورءءءح سو ضءه ، و،ء ج٠جوكجوبل ٠ ومو ثوهجهح آلعءءسمهق قء،ول هسل-هء
ةت٠ يجمههه س٠رس -قهوءسهمقم«يتطيى ت-قوس
ةتو عميسس رب-و» طحم جاس -هتومو يرءسه
«متوءء قو ءمهءةسهب قويتئمعه سذط ، ح-هبب-ها
ع؟ءءمل، قتو .ويسو ٠ بليءء ج«و-لتوة سوتءسملب
هءلميمع »ويتق و،لءء- بءء»يءءهحمل «تو ي،لصسعل
كحتص ٠قس،و ، «.هلوقل حءهءءجس -وجو ملاسةتعءمءول ، ععج،، ي-هتصقل يهعسوسور وسهتءوءءءجس
العقج،ل جوه-وجب .عض وع سو عهملجس ةقه مسوتي
هءتق وو-وا».اا قو جصهعسهسءهت،س سقججةقءءءيتراوويسها« صوهه«سياوق ضمععهب (هوي
ج٠،ةق،ه ي١ءلبل سيم لقاع ملع-ع ٠نئءلهطقه اك(. ميةقمعس
٠ووقصةتسء رو٠يتعلسه اا٠ هلإل ةملوع مسعهىلوجةقو

. سصسب جق«سءم ةتهساص ، ءلء٠وءهقسمعه-عجعج هلورءس
او٠ققو ءل٠ ع

ى
.«.ميسو» ةتهيتو ، يءءهجل٠ععل عوهسم

.لصوم ٠قءلمعال ) قحو يوسي سلم جت« هيوه«قرعي قهثسههم ةقءلسهسجل-سر صووةمهمعه ،عءو
سهدت سورو هلءسقه،ضء عوسي-بءءء عضو ةو اهسيف
ولوب ل

ا

هلل يلتس مهتءء هء-يعمسم» بمةسهق . ، )

م ال ٦ « ىف هل » ا غ



ل
ل
ا

جهل ل
حه
م

سقسءلجه -رصيو جع-جرعو دمج
ر٠ق عل-و ٠ق٠عوع «سس ساهل سقويةتزءءحمل ،

هلمج ءمسجه عم«سهنقءسميح جوةهل ريسع
حسوكسلهع جسسصةتمع مو ريف كي-يسو ءإلى ٦ءءطمع
هتهلهيل . ويلةعهب ، هبورد ..هعلس مل-عء قءءقصجسههمهلسر جرهلهلةثنتت٠ء،هم جهلوجسقته صسءس،
ع،سوهلسسءء.هيل ،رح٠ه ملء عقملءسهيل روءءثكف
ءمم،ولسه ه-نال لقع ي-مهءتسحم ومءءءع-
ء،سه يجمه ملس مسومل ٠ءع سجه«ب،لمل «تمع
.قوقمساارمم للو،لتعلمل ا .«و-يتمل- ،مممع
ة-اله مةقهلاء،هس٠كسووسسو يءءةيعء وجو
يسو-قلاع» ت-هيل هل،، م-يتس هال
هس-و ةتق لقسءءوع ،

وسهتلحوس «تنوه ءءبقبءء هسلءءء واع ةتيصهعهح
«سء «تسب ١اع «يمهي نيسكقهتتوجقق عض« وه،
هليج-مهتلجس ل ىفلا (هقد «هل هواهق وءء (هيل الم
٠-سلسسهح.هتيص-ه وحمحسس ،سس
يهلوءء ه٠و-ءعومدع،و «مل .جراع «سيسب (اا امه
سب ه««مسسهس واع عهلموهءوبمح يقس هجوتلء
. وء-وتو لسههيلسهسر ا جوت همس»مس-س ل

ا ع-سمل ، و-هلر-جهو سقسه
(مهتمهم ،« ال جعءء هيسءسسسحمه ةهه«يس جو جعة
) ه-سال هيوملهلس٠ وء، ةتء،رملهيلسهجمه قء-هلومم
بل-ءانع »أهسه ىلس»ءرءحتت تو

ة

٠بلعه ،

سقهلمء،س صويتعحعم سق ملع همه-و مءءءله
تهس-تسرسج.مي-عستت ال-سز .

يس٠سءةس هارعههس٠قلق . يسريل-وهسةهسجهيلمىوهقس سوين ع كنيا اقس جء-هلو وقا
هلهجو .هنتء «عههرمهه بسرسه٠ذلها ق-سمل رسو
امه ، ءء-ةلايس..هيوعدم عهلريل-لس.« «هيع
قم-هيل جععوس، معمرءهعهعءع، .ي-ءيجو تقسسالعحو
.. حهههب«اءءهءيت حء سس« ص ه-الوهمع،روجح تهس«هبمههو( مسةءه ، جاهو-ومهسال يةتمع قعء تلوهللعمع الج صلل ، امع
،عأهعداصلمل ي٠مسعقعو ةسسهب ر-و«وع

» مل ة (اااملع(٢قه ياك ماملالا « ال « ٩»الهل



ال جكسمهسهة» يبدجسه هسق وسي
مهو .،«مل، هتيالو الح٠ال«سق -يسو » ج-ن-ج عه-قعسءج
مسع»عم عو سا ل ءءءل،قق نك ملسلل

«رومع جعي تهص .يلروه هاريل-هسحو
»وهلروءقاج ج ع جوتت ء،حءعج لترل عهعه٢ملق ، ملء ،رءه
ه-هساه نيساي اهلسيةق .رجهل-و-ه
ج٠ههرإلهيلثبل ةتحطج اتوجورسا اع-لوو) سهء

ةتةسءووتل
..

ءء٠س مه و-وص،هج٠وهع جءيبهكل بل مره
ةتهجصق قعءيتمهس ءءءلوعجج ، ةل ء،هتهلهلسلتوسق،سسهسقبل (مه «هبلو ويةت٨ءلج،و ، ه. . يوه-لهسوعم قو ٠هتءجو ق امه «هلآ» سوز ري
ع-هيورا -ملء يوفهيلرسهموهءهسه «اه همجعم
ظيسوهع ، وهسه روو سسآل عاقل مي-رس .
هلمسماوعال ال ع٠هسههاها هلجءهةال ءعو( ،ععهل )وةتال(
،قهررسل سواسو جو يءءحم- يسلجم عمجو
ال رنط ءء-عسوو ةهم قو ومه ده»ه سعسمقوإ
اهسيرع ءلى جور» قوسل ومه قجسلدم عرو ، .ثيس-وجرو .ثجر،جوهمجسرسحههلنع اك يقس
هعسو هه٠سسلسس ، جقهتسهنتءو،ءء ٠ ملع ٠ةت.قو ءءجهاهس مسءء-وهب محه٥جرميب ج ، طاج يعه
.ةحجار «هيه يلوص محوسسر عءق رجءءسهة الوط
ي«صعاق هت-عسويس حلعسالججقهق سهععهروج
هيريل مةقس ةجورمهلا يقس (جس-جمه»ههطعق
هقمع ) .مهتم ، مهسال آثت٠سع ج لق« ءصيس ١هه
جهسس جهل ي-مقس احمل-مهل هس ممعتء
جةهسو اعر» قمحس٠ورسس ه-سب جاسهصعه«
اتجعهبل ةمح ج٠روسععهروج رتع،ءءج -سوسو
،ءهجسرمه .«مافقاسوصسعمهجس««كل
(ميلسو قثو سقو حجرو همس قلسو «جسء
،لجء،مه ءوج »هعط ، هعمس يوق-جو هالم هل اسر
مسلا ينجسءمصءعهح -.هيل-قوس عسو
٠بههل عسوال الهم ي،لء«ءسقيل يهسجروجسز وع
اتعلهمسمهس حبرء يء«س -مه ه،مهمم سةصههق

ال ال ».هملعا ما«



ع-ل-ك

.رس تيوسو ءء«،( ٠تهسوه ،)ءه
قهقء،وهنق رى،س عامج ،ءل٠ «يتسجوو «هعةقجسعهلهب اء«
اسا شجسبسه بسسجهه مء،هتجوسهع ..هومم وةر«
قا .يعلو قامس جهلسهءه ٠ اا، وة«ه
ييس٠هيلسل هالا قوس-فقج«تءسههنب رصةتريلمحءقه ،
ةوبعب مهل ،قسلهع عم-ةظسواع -هسم
.لع ة-يقمضقل ش«رعجوسس حقتوية مر-م٠قج،،ولسق -هيل عءءج اتطءه« وك ةقمهع قه

ة

موهعهه

مه هاه هطءء-اهتما ل
لء جهعةعءهم ٠قءءقجلصءسو

٨هلءهتساا ه-امل-هسير مح٠فتعلا ، رم. متتسو
ور جس-نعءء ة،ر.ءعس،سعههلوء، {وءنتجلم ا،ه
قتعو ٠ءههجو عيوسظسةو ل

ا

بجو جويت،، قهءلهءءءهس كهء،س( جرءس» سعه«س قه«عسهههلعحم ..مهتليل ٠ءصه
«وجهي » » هبه-مل رسرل٠ «ةجهم «هلبء قالجهت مقرءء
-يلول كطء«ه عءجسمهيمه٠كمت ح ر٠وقظلمل عمالمءءسءسط ، هعاسءء ل

.«.مه-هلة مقع جعت ءمهقع «ةطيسو ،

ةق-سق جهتسرءل٢ه عهلههسسج همس هب٠ تقةت
.يجح عععكمل آل-هيل همل٠ة هسهلو (مالسو وك
يتيهات وك ت»قجه قوع مسسصءءءسمع . اليل ميسوو
امت عال،، مهس همعء-مي-هسم بءمحه
قللهعقهن لنموةجسهر اله ةجوه وء، عءءي-ىلوامل ةقهلرسه
جعي-لكف لقهس عسوو .اعله-سء ،قعقمءه«
«سات هسبلم «وسلس ، ج-كا رقمه .لقعلا صققءع
«هج اي٢ا،اامايااه« ٦المل الهلي»»قم ٩قلههه«



رج ههصصهت٠هبرج،،س« هةقءلمهل« ) سءهعلس٠ع
مر« هسه سةق،« ، سجء،ووسههسسييعو« ءل٠ءله
ء،.قء ةجمع سورو هوسوءهههسءء٠مقءمهس ق،هل٣
علجسميمحوع ج٠ءوءءصوعءععةه٠ ةقهاها . ر،ءهلوي معمه
سصسطع محءء «عتسساظ «سلس يش ءةقسكس
مص-س)هو» هب ، ه-ه ال «قه«سءس٢ -هلمعيب هعست بل،ءسهع ه»و٥مهس(
هلو ، جههعععهلاميل )هع٩سةهع ٠ثهبههعةه ال «.«.««هلهم
ووءمء،مهلهمقسس . سو،لو مم-ه هيسءهمءء.مس،لهعءق ملسم ةسجسس هسوسي ستتءعوءلد-لو -سالد م٠هلهمهث ، قهررسسسرسه
ءل»« ال ٨يوسم سههسسءعسو ج

ل
ا
اا، جوكقريوجتمه » .لست-يلصتل ءء-همس ، موريم رقم قعء

رءءرس؛ج ، (سال هوملع هلو مهجءس،ونلهف ةقءء سيس»
يملجسءو ةهم لاءءعءه٠ مصجم هةت«ءلس صجيءس
اجو٠اتق ««««هوه ةقن-بص ءههسهةةسه جمهحملوومم
٠ي««، -سو رتنوه سلسو سوإ ةت؛ نءلةط

٦ الا . ال ا هل . ا.

«هيل اه

(ال««((ااه هلهاها»«ذا ىل ال ٩ال«ملاا

ق
هله .



.وهل ةقلقم هءسة يهتوسسهتس قلقو رقثعنتمم قكلى
هينوق ،قوجقانققضم ) هه-هء» هيل-لاسواه بسب قءءةسه يسو هلصتال
جسةسحاتتو٠هعوس عء« ، ه»ءبجس يمو .يجءء-سهءلل ل

لا
ه

ةقهةءىجم مهملسو «بلرمم، هوهسهقتسهه ةقءء
٠سسق ، يسجهياء٠مفقسيتهضقل يرءلهوومي عيء
جوك هتا«، ««هتمس لعج هلءسةهسسو م٠ويسهقق
»جههلشكسظ ةققههءةتسح »عهه ءل٠ ييس٢
هو ةعسو «يتقوهل «رم « .

لتهلء،وعههق ٠ةلتمق ء،ست ظ
ل
م عره ،«هو،،،. ملء عحصءهه

.وج ةقههقهو ، هت-وءءء ٠ » ...هيلع-ا الهم قهرءهلو
ةس،س ءهس٠علسلسجةق هج هلل ةتءموإلهيلمءءمهيه.ءو سسكضهب
ه ةا٠ عق-اه هتس س٠سبء،يتت الج«ققالد مهلعقوم .مسءيسي-وم لقم-اليبا ٠ ) سو ،ةتي ةتهيلرعء«عجقتمع رتجءيتمعهه .رصهعءوس هتده
جسو٠س« ةقءل،-يل ،مجءلو هو» وام قهقسهقسإل
.وهل اتيب-ةسء رق،رستميءيت اا» رهسو
س-سلسهميل سو -ال عسوب ل

مه

ج»سعتت -و-ةق ب،.س،،يسعمل عهله رو ي-طسههر ققح يلس-ال ي-سء،س
،هو جوملهيلسهستة و-وس(ووه،قق اعا« يس-و
ةتج مسساي هلو ء،ملهسوةج ةميلسو .قحء يعءخل ورتو
،(يءعحم ءع٦ل -حلة يسيم جةهق،رمهينيسحلءءء واع ةكء-رسةقمهجءءه هلوعلو جفو سو»
جهل٠ق «عم س٠ءلو سةقةهط«جس اقوسم ج٠هوس «.هل يملسم
هنواع عه«سه يويس-يع مسعرسهجةقرسه

قو ج٠جةالقمه .ريل قءعل سرءسسسلط رقجهلمه ينتي «هباهاا ههووو جةوهء،يلس-سمع -يءععقمع
بصعم و يمقجمه قسعءق مصب صو٠ةت .وسو كآ ،

ه-عاج .«الس بوبء ة،سجوو «ولال جاء رورهصسالت » ةج لهتعح وقه ««.سسسا مهمومع
ةرس-علس-مهرج ،قس٠وجققعسلهم قو صءهبطع

و-وهو ججهورهءءنتهسمهرو جواته مقس سلوجسسليسام .ه-هتهجو هلوم «وسيتهتوم «هل
اكروم ةجل عاقو«سوو بط/هسم قوعجيس
ه»ق هياي٢مل»((٢مله (««تالالم-اياملا



مءةق » يء،ق،سب ««جلقء .ةلهم سا وهل-هوم .يت ج-ءجمسا «بله-قوري سهءطو
«رص ، «ه،سصاه ) ث٠قهحلمسصاله ةقاس عربه .
-عي٠ءءسهت»تهلهعع يهصهلسقو يه٠وا ءنوةه -مهءالو ق-سال هسمل-ع آل
ءء-لورهت رهههسةءءس ال .هلام جعهسوىبلريتوم
ةق-لهو موةت ، هسوهو جفو م-مه-جلوم
طسب ةتلءم»وسووالسه ةمهو-لول وعءلجقهتسةهحل٠
سرب ء،٠س،هس« ءلمل مسجللعمع ةت-سهلءلهلع
«ميملا ال هلمهلهيلسسو
سوو ء،رءلعلرععلع»سم بص ، قءءءرهحوب ق«ءءع
ا هلويء-سوقم عق-سق وج-هتململ قمء «هتعر ) اك تمهمحس بسوح عله رقس رض
ل،وهيلهمههس« يعءعميمميهمعه ثله ) ،عءقه عره رسعو
ةتءلوقسس ج-مع جسهتةق ع،ج،لءل ةتج-ءعمهقس
وسء ٢ يسال قر هتجءءومهسسسه، . ٠عل ل-لمل
٠٠روره ««ها قالتو يسء،ع ي-سسوم (محيوة
«هل قءءهء،ي مسحءء عه،ةق -سجءءءء وهقلمقب
عءلع،ق ال قتقهقع٠ كهثعه «يعي ٠مسجسسسس ال
اهل ققمءعمع عءءمه . مومه جو، «رسو هلوقج ) يوسوءء
ميعءجءل،عممع ءل٠ ، «ةيع رصجوملرومعوه«س «ءه٠ةت
مل»٠لهلعسيل تام قء،ءسء،سه «لس ةنء عقي
.عجوي ال اك «سوملا ولال ،سس «وحنت .هق
ةه٠تل اهوملسو الج وك جسافريلمحوةهحل محءعدمجسو ععرر
اتوق يمهس ) قىا (مهل ءصءس سيتا مرو
ةاال هوهي-و يصعيجهل ةاتمسوو ةتجسه

ةت( عق٠رءءتءوج
٠ هل- ) جل-و مبظرع ال

ع؛جوسس ي٠ء،صعم هيصهعءءسج ي«جهس»هس عحعه
تهب«ءءءقوس نسء س٠ءءهءءيت ٠ءء٠هيلميس« وسيب ةله
ع٦ل يلك ةتعهسةسح ال وك ققءءلو مح-سو قءهعسء،س
الج ، جكءءء ققههمحعه سمجسمهءممءهب الس» وتجهيلجكبه٢ .
ع-مهسققءلعب حقسهوساال .ثءعرسجهل سوب لها-ءوس ٠ةتاهق ) ر-هتلس هامبل قه»ة س-عء رج ه٠بل .-«مص لظىلهبلءل»
رلو،همه «امه قبجص هرتس ، سو هسوس ملمو تءهط

٦ مل
ا

ل
م

ل
ا هلع . ا » «ع اث



،قسجرءءوح .جلق ،وءءجس تلءسعهسهب ٠هء٠ح ..مهفق الها .
ي-مهمهليء (اع قهبمهسعجسهءعقا ةاجوءلسات
سقتص

ءءعءوس«عت يت-ه هينل اهسوهءء ط٠وءلس
مع«سبس سوج» ، تصيس« ءهمر قه مجة«ق
عءوءهسي هسجهيلوسءسةهقت ال يءءءوكرءءةوهت ريسور-سهلهن، سبسي »ءويمءءتتسهم مسك
سسه ) ...وجروبءءء-هل ةجم ٠.ءل٠ هتيل سو مالس
س-هيتتج-هلءجءقس مليصءه ملء «عسو عهعي
«.هطسو ل

اه

جههجسهب ج-ه ققةمهسهلءءءهح ، جهىلسو
(.«« ال وك ةق»قءوهيق ٠ وءء هسور-ءءءسءسب
،ققتة وليس هترهصء» يسوج-ة ور ميضلا
ء،هقءءءهل مةتءمهظهيصعم » ال٠قوعع،ق ..سجو يسكء»
ءمءوهملوس٠س صءساسةءءم مههلمميعع ءءرهبءهيءلم جههوء٠ءقجعهعم قءهم ءلجءععم قو اكجيةتعسم
هتسك «ييعسءء ةق .تمه ثوتة ، سال «رءء،و
«مهيل ،وهسو ..ءلمل . جبءمءم ««وجه ةم هومس
ي-عجسء تعس ١«قهق،. ةةهءت،مه ،) هل-ع »سء،
«هل،ل سربصوالجيق.ءقسه .همهسا هلحء اله هليل سءءتتئءءههم
مسهءسوقه ععسهيق ةيم «ويسه ي٠رههء.ا وه
ءه«ج مسوملو-عدا «مس ق،،تءج عءهسمهءس )

حةءءءه جءءهسقسقس ءل٠ ، اتجقهع يقهسة،» قرء سعسقهههطق
وو ، دءج٢ا ءم٠ل٠ههسووءهس ةقهرجمع ، هلو هييس»
قهوتييبءع عيالقء٠،هع مهءمهءمم تثيجص٠ءم الج مرقءةئ
ةعةصيمق صءيتئ جء«نوه هء«ءصءءءءه يهب٢ل مااءسرحهريلءلا و««ق سال هترس «تلمو جءمض
ممصو .همسوو-و ةقء،س جم/هيلويءء ةقءء ععهم
٠ةرلهيل ٠سعههسا ٦ءءس« هسل-و» ههلهة٦ي
ميال ةهءنسرءعوو لءءءلهر ءوسقق سهء،عع-

٠ةهنجس ي٠حبءه«جس . ر٠هءلهس« اتنءءةههعيال ) حمج-جء.ومع مق-وه قاب-له
وهرتءءءو قهق سمل آتسس هعهق«سهقسقج عهيسبمه

) ضوةت«سلههسلمل جهءءعلوجمسس هننت«

، ونلا
روج ) ةو عءء-هءء هعهوسلهها ل هعهلبعسهههه
وساءء عهقسسهل مقءءكءهوه عههمه .له .-اا يءمء(مءءهمةق ل

ا

هسه-همرب تقءلويجوملكسيب رهص،هبع ،

، ٣ ق اي٢مليفايااا (امل .ايهل«ك « ال ٩»،ابل»



. ، رسق هق رلوججسء،ت م،ءتإلمه .ساس لمهوسمعةسه
ء-رهس ٠ةتجهه » عم٠يءلو سبل همهوء م-لهس
اا ء،عء،سمهها ،«ءهل كه، هتس» ، قو تهس» هترب،ل
سهسه ال ي»جسء٠ءةمءسمع ةت ٠قت،و اريل
قتءا٠هقهله عووءءرسس٠،( تسجس٠سثسيت حء ر،ههج مسعيل
مسهبءءوسةقه ، ءسو ل

م
ل
ا ع-ال هتس ه،جهلج،ءهء،«ميوق ريرسل قةعسه ) ققء،وءءجعع جهل««،

ء،هلجيءسحمس ،

و-تء قهرمه ، ءءميوءيتتعه ٠ههمل ) هتسرروو قءءء يءءء»
»هعع وع جيهقهت يجيجب-و قمع يع. تههحعح اوء
(عقومل ، ) عينم تيلا ب-همءس و-ءوست
يةتىلوهء« هلعهلسلههل ل

ا

هعهلمحتع،وةهقها« ..هيل-قسرس-يءء هن-مهم . سهصعا ف
ي
ل
رضت س٠ءوو يتجءسءس ٠آتههق ل
ا

جوريل ره-ههء» رسا
ص «رقس .«هيل-ويء . يموكي-ع-سو جسس ه،سههجح، قءسوقهمل ةقلم ٠لسجسةو )

قحتت وهل يعت يوهتسه ةجمه ل
ا

جهيلوهله س،عقللرليف
يسوك الس .سقةت٠ ، سءء« ةلهن وسرء» رءءق
رسمهثقسال همحسءسسللو ءء«س صععلوجقه٠
ةتيس٠هل ع-سي -قس«وءسهءءرهمه ال-،و ،

ء،سوهءقمب مل»قه.مهسقهوهيلج»هلمل سمءقسس
ةوسق ءق٠ ل،

ه ي-هلل-عسو قهةو ريل اجء،يمهس
جوه ، ءلى ك٠نتماه ء.حه .ءلمو رهج ، هواو مهسقهم
هتمالسو ، ءءجس،لمل سسعس«هه (ام صسجوجوع-وه مهةءس قو-وع عهعق ع»رجوهس روت
جر/هاوسء ، سءإلو هتلقرع وء ججرهلهوسءعي
وك جسصسسءيقل «ممح سةق ك رق٠عق ميععهم
سهلهه «

ل
ه

ههلءءتصيم ةق/سوسو يء«س-هو ءم،ج رءءه٣هس ل
حء
م

عءءقهههممه « سعهيلسل
ت٠هيل»مههسا سه-سه هسيس ةالو-وساو .نتمم
هسهءء ققجيي مله لسيسةو الوء .ال ««مء ةملعءءومح اتمللحمل قهتء»ءووءووه ء،رر-قسومههتءمه أتمع ،

سسس-ل ء،ءءءجررءوسوو،لس رسور-طس
هت قمهء،س وو ، ء،«ءءءح ط

ه

قو ءلهمحءمه ةقهههق ، ل
ا

«كناه )

٦ مل
ا ه « ) هه . ا » ع «



هي-هب (ييه مهمه هلو ءمسه«عمع صعقهلهب
ء-ومرء مومحم »جسس وسوهيلوء،هه- عمءطم
ر-سهس اك ه-سء» بسعمءيت وقاا يلسم -قهلا ءءء-مسا اهوجوو
ي»هههقم ي-سهح سقص،ت ءهمهجت «مهلسها«
سوج ،اا يفجبءجت -مومه ئبسسعهم جعي
سقو ثوقة ج-مهلت جء-سصجوب «سء
هللع-يل ققءسعةهقضء «..قوس،س٨ءوهس،
هسلهميلجو،٠ وك مهجقس» ملى سههها يتاي
لههسيسعس مهيسس،٠ ، مهو-س-مهل
.مهاسيس .ههوجو-سيت سمء اهجيو- دهاع
سسل ةتقهتفسغ عوء سءهقت ..يسيا .جسعيءمه جهو« «هوج موه»إل ،ققجو،لهيلساسص هستء عععين
مصيرت قسس سوء-ءنتعق لجسءءء سلءهقعهم
جء-هت-سيسةلهم ك ءه-هيتس« وهلو
صستقق .. جعءءق مه جمءةس جوب مصةسمع
يهاس ةسله هه-ع» قء-هبسمو-عمتسم
رو-هل واع مهو-بسب ٠قجوس«م هعمس» قم-ماطا عءءوهتء٠و هء-عمس٠سس مهلسرت
هيه «سس عءهعجس هه» ر٠ء،ةقاتجرع، و،ء ،ة٠يهههلعص

يام
يلل ..له . ي-ع عهيسجس ههلموهعهميمح مه-رسارقو .بتتسم (علسو لع، هسهجةت،وومه ، هسال لنيساهههعمع ةجم لعبهسصم تقةع
.اهمو-سمه هسمءبهلعهل ٠ آلقوس سلاه
يسينع هه-ل رجه «يمه هال قجهههيلرعسععز
لحءع س-عسي ملوع،قهرهه «هروج ٠٠بل
عءسس ،ستو-جلسه جهعهسسلمل لءع»مه مممع
هةعهيةتع -لء مه يسومو قسهتءيممم قهفسق
يت٠سه تسووجه-ومههسل عسوتلل ةق،لههسولس مر»
إجنجهيلسههع»بنيونت

صورةو اوهل-ع تسرسقض
هبعس،٠تس ، يلوهلكه سقجقسعءه

. يع مومهرءعههحه ه-ملل .ج٠جسومهعك سه لهس ععوسسعن٢عت قه،سو قء مسته٠ ج «هيل مه-هط»
.مهملع مسرس ه سعهةسههت
سقوعل»«ه ع،آ » ةت« ه«وصمع (عل جوءلثل ب«،مهلتج
لجتو --((المل سلمه»الس»»اق

.
«

)



جربإله«هح ءوءء-س؛سجههس قءووءجص«هل ،إلهدوإلسه
مهعلوب» هق،، ٥هءسههءصلس رء،و،لوهقه جهلسءءوم
وي-ل قوجةق جه،لسءءوءةبء،ة ، هلسعس« وس-ل
وجوء،لءهسل هنيسهع ءىبس،سهمي . هول-هه» ال هههءلس
تسء ررمت-م هلرس،سمهء،قت قبء،ة بهءء،عق اقوءء
محهءو ،جءعمهجس ءه«ام ك مقءء ءءءع،مه ثءء٠سسهم رلوو
«ةجءء ةهم-اا قوريةت «عل هعض ثلءمءرنتسو ر-وس
ج،ء،٠اها اوء-ةسءءءء ءمهءءلق راهل وسءهسرهبه
لوح مهجسءءيب ،
قرم ستوءهومءءو« «ءقهتة ، ة»سءيت ال «-.ءلم تسق
) .كل هسإلء،لءءيمح ««رءء «همح-سه ا .وه-لم«لعع« ةتء«يوءيتس رس ةت« ٠يسعءمع ا رسق مه «و-قطءوى رءجةوعمو ومه-ق،ساسءهو « بهلوءء
ةجوق نك » عهءءسء،س ق-ءءمءه ها» ص٠مةعه رسهسله( ٥عهقل جهل-سجهت ، تمورجةقهتوس هةجدوهللسج ءاه ةءمءءءعءهلحح قسس يريوي
ج٠هت،ه٠» قءهب رو .«هيل-سوالو عهعلههثقهلرم
يلس نل قوهوىل٠ ٠جووهيلسهسءق جعمهءمهسو
يلول وسلس ةتمع يسوررعهلظسجوسل ، ءءسلاا سسهقي
وها ) سسهتهلسعهساا ةتهسرس قو بءمعسين

««ريم مه،ملعهته- عهوءهيعهسو هل-لقء يو-رستسء
ه-يعةقو جصهلسهعءلس حء قججعه سلء ي،لءصمع

يس٠هيل ، هو-اا لهتهيلصسا جصمعوسهع ءلج ةيهامهرعس ءقءءءوتة ) ةما عمسءءء ءحهتءه سمء-ع
«تسه ، هلع جصءجق . هت-س» ،اا هسوه
«سولل وسمه -.سسع ةل ٨وءمسظ ه-علاق
وء- أل سءت، عمسلا (سوسحم ةوهق سعهتلهعهب
،ءهءهتهيلسهتهمه جسوهلسهأئع ) ء،سسوسسهب
ج،«سوهل سنتسءه؛ء،س أهوتهع هلوق .. جرسو هق ععع
هاء» سهئلوق إت»ءهءقسءلوظ «عم عىعهع -لوره
مهسعةل قسيءء ق«ء .-ملو تقمع ؤك٠ ق،ءهلوسه،
مصهعلنتاإل يعيف-تام هتسهلسوتبس
هايم ع٠هءسسسءءه بستءءءء» هسوهموء٠ ال
يسوك جسلويجصءء، ٠رءءهسءءهب سقو « هجعء

اا(٦ (ال هل ا. ،ممعا



«له روهء «مهسوء ج«ءءءجهسمعء«٠ج ء«وهق ، عل-سرح
رسهاا وك ا،٠س ءلم عية تلجء،ءرس (سه ترسعءهسمي. . .وجورء وتورءءء بلسء،ة ..«سسءوم « ،
هالجهس.ةتل« قةءهءهحهسءهل اك .هلج-اسال«
ءصهه،ءءءق ، واو ع،و،لءل قجسسةق يه-ه-لقو
ءوج يسمي،مءء عا» يس،لسءهتع ع«هص جسءءسووهت،و
سءء مقو حء ءعءءء٠هلسمومع يوقربء،و ءرءلءص قاسءء
يجءصهب ٠ق،ء-لهيلسهم«سقءحتت كتءوءءإل مهوسه
مع،سءج٣ءمءمع ءسوتقت،ه اهءءءء» ي؛يس هتصهس

هسهاا ٠،لومتء،سءي .سليب قءءءلههص عطي-هس(
عقت ا»سس،٠سس عمسعله،رووهت ، ريع-همء،هسيسهة وك ءءوه٠ةهيت .علسلء-صء ع٠رقجرسمه
ص٠يس «سوو اتلجسءء ٠رسج»لها «مهتلهاء امع
عءءهوا رلسءقءءصحمم هحهيليهسا م-س توم )
،س٠هيلسجهلةه بلقلو لء

ه

رءلتسسرءءه لهءءءمهة-مو ءمعلسوهيلوعسوسها عر» جصه،ءل الهج معءقءمء
ءقه ة«،ء،ووسءهلس ناع قههءملءجسءءق . ،ل

ة

وحتتومهيوب يملس

اهلجسل سم-سوم ع-ةق ب«تتسل «هل.لهو-قر ا يو-روه ععق، ةس٠ظس . مه٠هءءسسللو و،ق (هل
ةقرل ، ققعءهتت را» «سقءءء ، ج-همضهيء ععح. رءءقهةمقمتح
يء» . يءسءءء«ءه قسصءسععامححمل ، جهل-ةق لق« هسوس
رتام .ءوس» يسمهمسء«٠سلميه بل ععحيسصجس طء،س
ءقجء،-ل ، جصسبل ءل«م هلكرل عءء-قط
..عءءء ت-هعهل ووءهصسسقور ) ههسوسسهر
. .رويءءءء ه-سلم ،ءءمه الهل عءهءهسس ةهم .سق ء،ءعههسوويقق ثله » تءءايسسرسو ومنت٠عع«
يولع-تق( -سو ، ءسا ط

هلج-وهس.ه
هيفسء» تءءءبءسو ةله ههعءقءج . ومه-ق يس«ءويو وهس-قءءءء» ، قءهمءءطس هءقس٠ءءقس صسوقة( ٠كوءلط الءس ءء

ق
ة

هسل «ومحتءهت يسقءه٢ع سعهه
كتءق نتء-ه ةهلمه «جهل-تهس عم-ه ةمعو
يءلس مهو ، ءلس«ء «وموس «مل وه«ءه يلءءءملهج ةتةت
عءءء-هتسههء،لهال س

ت
ة

ق٠ءمت «يوس-ا يترهسء
مس-سا ةت؛ ٠هءويسع . «هيل» هءمسءهوةهع سيع»
سوساتء ي-سيه هلمح ةق سلوةج ا«عواج، هانه-انيالا ا٠ا»هل»ال».ك»اك ع



قبء -سال ال هتتسسا«ق،، .قلسي ووهحوءه يلو نسو
يمجعء قرستء عوج « ءءء-ساسموءء ملءء

ج يهتع جس٠سجسص عهسجهيلرس بهم ملسم موه
٠٠ءيتجي ءءوههىلساا جعل ع٠سءيم،« قهلجستسه هلجسل
ثسمعءب قلتي-ق ءلسمهم يوقتس لقص بل جي٠ءءهقس
.عل» قهءيبءججقس «وسهءء ءمههمه بلجيل ،تءءءعلروةهن

ججصءعههل اه-ع ققلقوهابسهءه.هب سوو ،
كسو٠ءوس . مه،،ال هلهم بلههقسةهن س»هت » قحو

هلج-مل »ه«ءءء،«ءرءلسو٠ يمهههتسهسربل ور-سء
. ججهيليبءهءء٢ هع«عء،س قبء-قيمء٠ءءةتوس٠ة عمءءحم
ا حال -ءو قحو ،سه.يع .امل يحء،سة هلع-جءءميسقت عربعقء ، مصءءعك ققحععسضهين -سوسممءقء«فه يتئءل عووءهو ٠هرو« ، ءلرى ت٠ءلهل
.روه بل-هوعقوء» . ملبء يلهطسسهئس هعوكمءءه« ين-ههإلءع ع٠ةق «..ربوو ،قكط ةج-يهةقث ، مهلء،عس هةهنترس «.لوقلا» س-لسو
ج جع ةجءءةهق،سسسلتمس مقه جر همس-م ري الس
سلس جهل،لسسههءهم وك .هسه-سه
.مهسو سسءه تتتوجقن

، «عل» عءيوقس «يتللءءءء
جعءء جقه،رمهرهع «مس جع-ض هننروهس قوس
ةت٣ ينيه وسءءء ٠٠قسكقو (هه عءء٠هسقرسط نك
رو-وهس ل روو-لمعم يبسس ، هلمع دل الس
ق-سالو ،قهتتججةقءجسق يعور» صمءمل رت
.رتيبو مربءو ) قس»سععءءه م-تسءء ،مععءز ، ل

ل
ا

ءء لابحقو ٠عل هيتء-وح ةسءآلته تسمه
كمتمهج الج روءء ععاهمرجعلجة ، ) قجاتنيسع عمععمع
نتهلءل ءءسقسءمء«ق هءمثوه٠صاس اقعفمع قهص ي٠هءلس
.-.هروسء-ه ي

قا
ة

عيرءءقسمل صج٠سصلهب
مهمعه جو ل،

م مهس»ءلقس ل
ا

هسهلسسسق ل،
ء

هناه قو السسه،سسسهص رسو ع،سام ال٠معههبلهق
رجمسمرق وك مهجوهلمه قءهنتمءءطسس ق،ملءهكح يل»قملءلمه
ءء٠هح جيلسو «ججسسةسهس امه . ققثهفومج.مع هق-هل اومه .هل-لةتو ع فيتسو عءلرسهه
»»وس . ع جرء-ةس-هلقع وح» .رهسو رءقق٠نقسوتة
جهلي قسوءءههل هيوج-هي رءجهءقئجومع ستججءلس، عمقو

٦ مل
ا ع ال هاه هه ىف ها ع ع ه



،هنق٠ج ء-هل ءعهنم« «و-س سءسهجقمي جمهرس
٠ووقه ، بله «مل ئلهق،س هوست ال ويسو عمء
٠علهعج لقجضقه عهتءءسه هتس «عجراو ٠ء،لق راسمو
.مهسو » هةهتوجعولمل ءل٠س،و . سءء ءوس ) عربه(هلوق مهس،س- تو

ة

«.هلظ يفم-س»ل،ل ج٠يتهعوالهم «هلسمءءوءهو قسقسهب ٠سوءمسوس مهل-لع
يورجمهههس٢

سره٠ ل عهو«، رللهس ا»ا مسلا
قمع ء،«ثتسه بس-ي قو .يقل-هو
هبس٠س،ص عةقهتءسس،س .وهي ءهسلءهميمع-مسء ، ) جء-سمه-هسه اتني،»م ، سرباهلمع كوتس هء-هس جو ء،ءص جيمهطءق ) قحقتجيصسرما بل يةتحسء«ههلء س-هل ٠قةه . مهسء( قح-هسءء وس. ههءسقس سوهجيسبمقسلهتءعس -ءوج ريءهل»لوةهحل ي٠روءبسه ةسءءتقئ عبنتء
ر٠،«سامل ل

ا

د٠قةو٢ قهعءيوينءة ، مهسء سهسو
يتلمع «-هاه جسبق ح عسهمل ةجم قهلعسء،صج يهلو
٢٨عل مليه ج-هه-ههجومهل هقء» مق-ومو

ل
ل
ا هسوهيلرما «ءقءمض هتومل ءل٠ ييس٢

عءءج مجه-بر ءءعءوس» ،رىىلسقه يهسجري-لسممتهس
عغجهعم قهتصءع٠و ي-هيل-سعرقعو ققىه

ويور ٠روستره حمءءسحجبمح س»لو ججرملعلرسوهب
سهعءسههها،، سءءقءو اجو ءءع٠تقو-وو سصسس

جهسم ، هق٠ جسلوسصمسسهمع سقص٠ءس،عسسين
.يهلوءء ملء مى« يسقءهع مهسءس،س سصهةتو
س-هتعس ملهلوء سءه ،روجءلءعة ل

م
را

ع٠سس
. علس رقي-بل-لص ««امل هلو ععحهمهوس٠ ، يسء و-هسملسم قر-سمهل قعةف،

ل
حه
م

«ييس .«لير يهطء» هقهط جسقهحل ج-لس
{..وهلو عصه« ،اا سهءههتءس هرتءةا ههتهس» قجهولع
له-مه» جعساقه« .ةتكس-م هفجسععس«

نتجهح
، رمهره( سسال ال ر٠،لرلمل ،

هه-ه واع ٠هيلجهلع . ) سجعي قها قسةق .وا ، -ةجهل «
ل
ه

ضرق يقلومتساتنجلس سقو ، وهل
صو -سهلءلوةه٠ .ةمجهل-له السع .و»وو
ال٠ججعج هرججميوس همالس وسوس سهتءحسسيس

.ع ىع(٢مله ٨امل اامله»»الامل ال « ٦»»مل»



.اه «يل ه٧ملالاملهلامل ال«٢ ،»ال

ممعو-س ومات »«سءيبءي .
«ريح قهاهرهلعه يإلجهءه جومحءل ج،ال و٠وهطص وقا
.هليس ٠سسسوج و .توملهل-موق ) قء
ةمهمه مير-ة ج-جاهقجسسقت ا قهلءووعهسهلءإلكلنت ) قسجيءحتطءمس موسق-ه (هرس
يمههلسههلحس . اج-عرسال سمل .«جرس سلو
(جال ق٠ءيت ري ةعع ، ي-سال قتك،ءعصهق م-هط
حوع« ٠مل هت-سيق مسو هتعس ههرهعهت
«وجقعهءععحمع سرمها ره ءص،إلوجههصه ، وو «هلها
هءءجعح ء،ت قتجررسء،سسهء سععمه .هل
ره ةجع-يه جسوكسيين ةقث ٠»محوهسز« يميحج مه
وهء-ساه دسج هء-سه ةو عهعسقسهع ،ضقل
قوي جمقها يضجوهسة ع-هلاط ال ٠٠-لهلرعوةءهق
وريه -رسيس-لعل-جسقلس-عم ملظ
رقي-و ةال اما ) جم ،ةقمهس ملع و-لء تعج
.توهو-س بسعجورممع سور-ح عمةطجه

عله رءقس« هةصوعق ج-ءءقه جتجقاحه-همعهسسوال ،- ) وسه ع
م
ق
ة

ملسههت (لمعيو

» ججسثء٢ قء ءه« ) ، يي-سه جقهههق عءقع
ووس -عاقو-وسر ٠جمهسق«سل
ةترو«ص موءل، ل جيسنو ، «هلممق هل جهعهجسم ط
صالوججج ل،وهلجيبهع« «ءءو ««.هصق -سوز
.ررس-ه سةر رلميه، -ساي « ، يوسول رةتيرروءءجس«-ج
سسهءء٠هسم قةويس جسرعهاتسه ٦سق

٦ لمل
ا ا ال ا هل ا» هث« ،



ةقههوجءءجممع و ٠ ٥ ع ا ل ع «اث،

ع،،

(

»

ال«

«،

»»

ل
هأ

م)ةس «مل» .-به ال تسمل

ل
ن ع ج-لياط» يمولس-مهوي دلهب
لا«سجهي ةق-هيل-وه ٠

ل
ا

الم .«ح-جهلي٠)تلس «هب ،

ل
م
ا ا ج-الوه جهيلسلسجوسجمع اهب
. جسمله ق ا ص ل حل ع ع

««عمسلل ال-سه هس،
) يوم )الس توصسإلسقهو .

.ال جسوستنقمه ٠جوهلسسسجوسبمع اهجز

مو» جصوهعلهلل ا و ا

عهسلسه .ةهم يس سههمل ، هوس»

حلا جوسا جوهلهئلسلاطه ك سمه جوةمق

صوق ن يف ع ح و . » ع ٠

وه جييل هعقوو له
ا

سقتسه ع
- ي-ملجهحكيل هق-وه ح ع ع ن ٠

وه -مقعه تههلهلهسصججمعميه ع قحعصصه
عاس» ، قهحنقسمي « ع ل ا ع »

.هل تعجر-يصو» .لعل-وه ع اقهقءقور- ي-ال « ص » ل
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تعه-هس

ل
آ

ل
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.مهمه .-««هسمل هلمحم ق ع ا
«هل ع صو-ه هم«هلسلهسوسح «هب

يقمعت ، .روسول ا ع ع ع
فوةس ق»هل ٠)ةهمءمت ستلا « .«اد

ع »-،هقهياا يي-وسي اوهيو

هو ، يمامه ع ل ع » ق

)علس ع عجر-و» يفوس«امل،

ا -«يسلا» جاهوسل-سجم قهي(
عج،هو » ع ٠ « ا و ع ٠
.رتس اوه-وههسس« ء،س٠سجسسوينمل ههسلقءس،وسم الهب
جهل ٥سبل ا ا ا « ٠ ن

٠)ةسفط عقهعرينت٠قهقللا ، وهتعها

ع جصومةتهس« جرهعلسلسجوسهبمع الهب

هستلمل متةقهسهل
ا ل ) و ل

رتسه وملةأههقع ن .ال عهلسلا ، عامل

ع

اا
لكل

همهي

. ثل
الهل

ص )ةعح٥ س-وه ، م»سةلنهه ل
.هل جموخعه جاهلسوظهجوسمهلق هههي(
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