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ةلاهلاو فرشلا لُجر
A Man of Honour and Splendour

ةداحش بيسح روسيفورب ةمجرت
يكنسله ةعماج

 ن;ب يڤي;ل( رض;خ ن;ب ي;جا;ن رب;كألا ن;هاك;لا ن;ب ف;طا;ع ن;هاك;لا ا;هاور ،ة;يربع;لا;ب ةّصق;لا هذ;هل ةي;بر;ع ةم;جر;ت يل;ي ا;م ي;ف
 ة;;ير;;ماس;;لا ةع;;ير;;شلا ي;;ف ريب;;خو ر;;عا;;ش ،٢٠٠١-١٩٩٠ نيتنس;;لا ني;;ب رب;;كأ ن;;ها;;ك ،٢٠٠١-١٩١٩ ،ساحن;;ف ن;;ب عشي;;بأ
 ا;هر;شنو ،اهحّق;ن ،ا;هّد;عأ ،ة;يربع;لا ى;لإ اهم;جر;ت هرود;ب يذ;لا ،)-١٩٤٤( ة;قد;ص مي;ماين;ب ىل;ع ةي;برع;لا;ب )ةاروت;لا ةءار;ق ي;فو
.٩٥-٩١ .ص ،٢٠١٧ ناريزح ٥ ،١٢٤١-١٢٤٠ نيددعلا يف ،ةرماسلا رابخأ - .ب .أ ةيرماسلا ةيرودلا  يف

 تاغ;ل ع;برأ لمعت;ست اهّ;نإ :اه;عو;ن ن;م ةد;ير;ف ،بي;بأ ل;ت ي;بون;ج نو;لو;ح ةن;يد;م ي;ف اً;ير;هش ني;تّر;م ردص;ت يت;لا ة;يرود;لا هذ;ه
 فور;;;حلا;;;ب موي;;;لا فورع;;;ملا ،م;;;يدق;;;لا يربع;;;لا ّط;;;خلا;;;ب ة;;;ير;;;ماس;;;لا ةي;;;مارآلا وأ ة;;;يربع;;;لا :تا;;;يد;;;جبأ ع;;;برأ وأ طوط;;;خ ةع;;;برأ;;;ب
 ة;يزيل;جنإلا ؛ي;برع;لا م;سر;لا;ب ةي;برع;لا ؛ي;لاح;لا يربع;لا ّط;خلا يأ ،يرو;شألا/عّ;بر;ملا ّط;خلا;ب ةث;يد;حلا ة;يربع;لا ؛ة;ير;ماس;لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ(

 ّل;;ك ىل;;ع ا;ً;ناّج;;م عَّزو;ُ;ت ،ماظت;;نا;;ب ردص;;ت ت;;لاز ا;;مو ،١٩٦٩ ماع;;لا ر;;خاوأ ذن;;م رودص;;لا ي;;ف ة;;ير;;ماس;;لا ة;;يرود;;لا هذ;;ه تأد;;ب
 ن;;م اهي;;ف نو;;كرت;;شم كان;;هو ،ير;;ما;;س ة;;ئام;;نامث;;لا ة;;بار;;ق ،نو;;لو;;حو سل;;با;;ن ي;;ف نيت;;سلاو ة;;ئا;;ملا ي;;لاو;;ح ن;;م ير;;ما;;س تي;;ب
 رّوطت;;تو ل;;ب ال ،قزر;ُ;ت ةّي;;ح ت;;لاز ا;;م ،ة;;يرود;;لا هذ;;ه .م;;لاع;;لا راط;;قأ ّىت;;ش ي;;ف ،ة;;ير;;ماس;;لا تا;;سارد;;لا;;ب نيّمت;;هملاو نيث;;حاب;;لا
 ة;;;;قد;;;;ص ي;;;;ضار مو;;;;حر;;;;ملا يل;;;;;;ْجن  ،)ينس;;;;ح( تف;;;;يو  )ني;;;;مألا( مي;;;;ماين;;;;ب ،نيقيقش;;;;لا ن;;;ْ;يرّر;;;;حملا ةر;;;;باث;;;;مو صال;;;;خإ لضف;;;;ب
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢ ،يرفصلا ةقدص نوصتر( يحابصلا

سلبان يف موصخلا”

 قل;;طأ يذ;;لا ،)ساحن;;ف ن;;ب حيل;;ستم( رض;;خ ن;;ب قي;;فو;;ت رب;;كألا ن;;هاك;;لا يّم;;ع ةمظ;;ع ةّصق;;ب ،؟ةّصق;;لا;;ب ا;;;;;;;ًسأر أدب;;ن ال َم;;ل”
 ن;م اًري;خ د;;;;;ّسجت ،اهن;م ةد;حاو كيل;ع ّص;قأ;سو هن;ع ةريث;ك صص;ق ّيد;ل .“ف;صاو و;بأ” ةينُك;لا ّم;ج مارت;حا;ب نوريثك;لا هيل;ع
 ماع;;لا ى;;لإ ةّصق;;لا هذ;;ه دوع;;ت .نيمل;;سملا ه;;ناري;;ج ن;;عو هّتيع;;م ي;;ف نا;;ك ن;;م ّل;;ك ىل;;ع ريبك;;لا هري;;ثأ;;تو هتمظ;;ع د;;ها;;ش ف;;لأ

 م;قاف;ت ّد;ضو زيل;جنإلا ّد;ض ىربك;لا ني;حالف;لا )دّرم;ت :ل;صألا ي;ف( ةرو;ث باق;عأ ي;ف ،سل;با;ن ي;ف د;يد;ش رّ;تو;ت ما;ع ،١٩٣٨
 ،ن;;;;يركسع;;;;م ى;;;;لإ ةمسقن;;;;م سل;;;;با;;;;ن ت;;;;نا;;;;ك كاذ;;;;نآ .)لي;;;;ئار;;;;سإ ضرأ :ل;;;;صألا ي;;;;ف( نيط;;;;سلف ي;;;;ف يدوهي;;;;لا ناطيت;;;;سالا
 ينيسح;;;لا ني;;;مأ ّجاح;;;لا ة;;;سا;;;ئر;;;ب ]ينيسح;;;لا لآ ة;;;ما;;;عز;;;ب ىل;;;عألا ي;;;مال;;;سإلا سل;;;جملا ى;;;لإ ةب;;;سن[ نييسل;;;جملا ركسع;;;م
 ركسع;;;;مو ]ىل;;;;عألا ي;;;;مال;;;;عإلا سل;;;;جملا سي;;;;ئر ،سدقل;;;;ل ّماع;;;;لا يتف;;;;ملا ،١٩٧٤-١٨٩٥ ،ينيسح;;;;لا ر;;;;ها;;;;ط ني;;;;مأ دم;;;;حم[
 ني;;ب سدق;;لا ة;;يدل;;ب سي;;ئر ،١٩٥١-١٨٨٠ ،يبي;;شاشن;;لا ب;;غار ة;;ما;;عز;;ب ينيسح;;لا لآ ذوف;;ن ة;;ضراع;;م ةهب;;ج[ ني;;ضراع;;ملا

 ]ف;ير;شلا مر;حلل ماع;لا سراح;لاو ةي;برغ;لا ةّفضل;ل ا;ً;ّما;ع اًم;كا;ح نا;كو ،ةي;ندرألا ة;موكح;لا ي;ف اًر;يزو نا;ك ؛١٩٣٤-١٩٢٠
 نيتنس;;;لا ني;;;ب سل;;;با;;;ن ة;;;يدل;;;ب سي;;;ئر نا;;;ك ،١٩٥٢-١٨٨٠ ،ةعكش;;;لا نس;;;ح دم;;;حم دم;;;حأ[ ةعكش;;;لا دم;;;حأ ّجاح;;;لا ه;;;ّسأر;;;تو

 ة;;;لاح;;;ب ناركسع;;;ملا ناذ;;;ه نا;;;ك .]١٩٣٦ ما;;;ع تلّك;;;ش يت;;;لا سل;;;با;;;ن ي;;;ف ةي;;;موق;;;لا ةنجل;;;لا ي;;;ف اًوض;;;ع نا;;;ك ؛١٩٥٢-١٩٥٠
.نيفرطلا الك نم مدلا لاسو َعراوش َكراعم يف اقرغو ،نايحألا نم ريثك يف عازن

 ي;;ف .تا;;بارط;;ضال;;ل ة;;ياه;;ن ة;ّ;يأ د;;حأ ر;;ي م;;ل .ة;;ير;;ماس;;لا ةف;;ئاطل;;ل ةب;;سنلا;;ب اّمي;;س ال ،قاط;;ت ال سل;;با;;ن ي;;ف ةايح;;لا تحب;;صأ
 بار;ضإلا بب;سب تاّلح;ملاو ر;جات;ملاو تي;ناوح;لا تقل;ُغأ .كرت;شملا امهت;ما;قإ فد;ه ّد;ض ناركسع;ملا د;حّتا ،ناي;حألا ضع;ب
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 ة;ير;ماس;لا ةف;ئاط;لا ت;شا;ع .ه;توُرذ ن;يركسع;ملا ني;ب رّ;توت;لا ل;صو ١٩٣٨ ماع;لا ي;ف نك;لو .سل;با;ن ي;ف ع;لد;نا يذ;لا ريبك;لا
 لب;;;;ِق ن;;;م ما;;ّ;يأ ةعض;;;ب دع;;;ب اورّر;;;;;;ُح ّم;;;ث ،ركسع;;;ملا اذ;;;ه لب;;;;ِق ن;;;م ني;;;ير;;;ماس;;;لا ضع;;;ب فط;;;;ُخ نأ ثد;;;ح .د;;;يد;;;ش فو;;;خ ة;;;لاح;;;ب
 ك;;;لذ ن;;;م هتف;;;ئا;;;ط دار;;;فأ ذاق;;;نإ ل;;;مأ ىل;;;ع ،رض;;;خ ن;;;ب قي;;;فو;;;ت ،رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا وح;;;ن ني;;;عألا ّل;;;ك ت;;ّ;بأر;;;شإ .ر;;;خآلا ركسع;;;ملا
.عيظفلا عضولا

؟انب اذه هللا لعفي اذامل

 ل;;;بو;;;ق .اه;;;يأر مرتح;;ُ;ي ةيصخش;;;بو ن;;;يزر;;;لا ه;;;يأر;;;ب ا;;ً;فورع;;;م نا;;;ك ،ف;;;صاو ي;;;بأ;;;ب فورع;;;ملا رض;;;خ ن;;;ب قي;;;فو;;;ت رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا
 قوشم;م ،رب;كأ ًان;ها;ك رّوص;ت .ه;ب نيطيح;ملا ّل;ك ىل;ع هتيصخ;شو هه;جو ة;لاه;ب ّعش;ي نا;ك ،هدص;ق ناك;م ّل;ك ي;ف مارت;حالا;ب
 ني;;;ب ر;;ّ;توت;;;لا غل;;;ب ،ُتل;;;ق ام;;;ك .ةريب;;;ك ة;;;جرد;;;ل ن;;;يوانسح;;;لا هيني;;;ع ن;;;م ةثعبن;;;م ة;;;مزا;;;ح ةرظ;;;نو ن;;;قذو ح;;;تا;;;ف رع;;;ش اذ ،ة;;;ماق;;;لا
 ة;;;عد;;;لا ثعب;;;ي م;;;ل اذ;;;هو ،ف;;;صاو ي;;;بأ ن;;;م بّرقت;;;لا سمت;;;لا ركسع;;;م ّل;;;ك .اد;;;يد;;;ج ا;;;;;ًجوأ سل;;;با;;;ن ي;;;ف ني;;;برض;;;ملا ن;;ْ;يركسع;;;ملا
.يناثلا ركسعملا ىلإ ليمي هّنأب هيف ّكش فرط لك ّنأل ،ربكألا نهاكلل ةحارلاو

 هآر .ةعّم;;;جتم ن;;;يركسع;;;ملا د;;;حأل ةع;;;با;;;ت ة;;;عوم;;;جم ىأر ،قوس;;;لا ى;;;لإ ف;;;صاو و;;;بأ رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا لز;;;ن نأ ةّر;;;م تاذ ثد;;;ح
 ى;;;لإ ليم;;;ي ه;;ّ;نأ;;;ب اوّك;;;ش مه;;ّ;نأل ،مهيل;;;ع ةيحت;;;لا ه;;;حر;;;ط ة;;;لا;;;ح ي;;;ف هيل;;;ع ةّيحت;;;لا ّدر مد;;;ع ىل;;;ع او;;;مز;;;عو ديع;;;ب ن;;;م نوعّم;;;جتملا
 برتق;ملا ف;صاو ي;بأ ى;لإ اًريش;م ه;باح;صأل لا;ق ،ح;قوو قيف;ص ،ةّل;شلا دار;فأ د;حأ .مهني;عأ ي;ف ضيغب;لا ر;خآلا ركسع;ملا
 دن;;;ع ناوي;;;ح هر;;;كأ و;;;ه ر;;;يزنِخ;;;لا ّنأ;;;ب ،ملع;;;ت نأ كيل;;;ع .لالذإ ن;;;م ه;;;ل ا;;;ي ؛“رب;;;كألا صي;;;نانخ;;;لا/صيننخ;;;لا ن;;;ها;;;ك و;;;ه ا;;;ه”
 ،ني;;ير;;ماسل;;ل ه;;;ُهر;;ك ل;;صو ،ّد;;حلا اذ;;ه ى;;لإ .ر;;يزانخ;;لا دالوأ ،صي;;نانخ;;لا;;ب ني;;ير;;ماس;;لا هل;;بألا اذ;;ه ّهب;;ش اذك;;هو ،نيمل;;سملا
 ى;لإ لص;ت الي;ك ضفخن;م توص;ب ه;;ِتامل;ك قطن;ي نأ ر;ثآ هّ;نأ ّد;ح ى;لإ ،رب;كألا ن;هاك;لا ن;م هتبي;هو ه;فو;خ نا;ك ردق;لا سفن;بو
 .فصاو يبأ ناذأ

 مي;;;خر;;;لا ه;;;توص;;;ب ةيحت;;;لا مهيل;;;ع حر;;;ط .سمش;;;لا قور;;;شك هه;;;جو ّع;;;شأ ،مه;;;بو;;;ص ةرظ;;;ن ىق;;;لأ ،رب;;;كألا ن;;;هاك;;;لا مهن;;;م ا;;;ند
 حاب;;ص” ة;;قو;;ج ي;;ف ام;;ك اودّدرو د;;حاو ل;;جر;;ك مهّل;;ك او;;ما;;ق ي;;عو ال;;ب ،لص;;ح ا;;م مهن;;م د;;حاو ّيأ رد;;ي م;;ل ؛“ريخ;;لا حاب;;ص”
 ن;;هاك;;لا هيل;;ع سل;;جيل ي;;سر;;ك م;;يدق;;ت ي;;ف اوق;;باس;;ت ل;;ب اوأد;;هي م;;لو .“ف;;صاو و;;بأ ،مرتح;;ملا رب;;كألا ن;;هاك;;لا اه;ّ;يأ ا;;ي ،رون;;لا
 سول;;جلا عيطت;;سي ال ك;;لذ;;لو ،هراظت;;نا ي;;ف ةن;;يد;;ملا ي;;ف ةل;;جا;;ع ةيض;;ق ّنأ;;ب لا;;قو ف;;صاو و;;بأ رذت;;عا .ف;;صاو و;;بأ ،رب;;كألا
 دع;ب .قوس;لا ةه;ج هري;س ع;با;تو ،ة;ماست;با;ب اًدّد;جم م;هرك;ش .مه;تد;عاس;م هيل;ع ني;ضرا;ع مهضع;ب زف;ق لاح;لا ي;فو ،مهع;م
 ا;م سك;ع انلع;ف انّ;نإ ،هللا ان;ب لع;ف اذا;م :نو;لوق;ي مهّ;نأ;ك ةّل;شلا ي;ف ر;خآلا ى;لإ د;حاو;لا رظ;ن ،اهن;م عمس;ي ال ة;فاس;مل هعط;ق
 ن;;ها;;ك ةّيح;;ت ّدر مد;;ع ىل;;ع و;;قأ م;;ل” ن;;يرذتع;;م او;;با;;جأ اًعيم;;ج مّهنك;;لو ،ر;;خآلا ىل;;ع مهت;;لا ليك;;ي د;;حاو;;لا أد;;ب .هيل;;ع انقف;ّ;تا
 ن;;م مه;;سوؤر نور;;خآلا ّز;;هو م;;هد;;حأ ك;;لذ لا;;ق .“هللا ةئيش;;م ن;;م ك;;لذ ّنأ اّلإ ،ك;;لذ حر;;ش عيطت;;سأ ال ،رب;;كألا ني;;ير;;ماس;;لا
.لفسألا وحن ىلعألا

 ة;;فا;;ضإ .ه;;فرع;;ت م;;ل ك;ّ;نأ ينع;;ي اذ;;هف ك;;لذ تنن;;ظ اذإ ؟ف;;صاو ي;;بأ رب;;كألا ن;;هاك;;لا ي;;نُذأو يني;;ع ن;;ع با;;غ ر;;مألا ّنأ ّنظ;;تأ
 د;;حأ ال .ف;;صاو ي;;بأ سأر لو;;ح ت;;قر;;شأو تّمي;;خ يت;;لا ةبي;;هر;;لا ة;;لاه;;لا ّر;;شلا يد;;ياك;;م ىل;;ع تر;ّ;ثأ ر;;مألا ي;;ف هللا د;;ي ى;;لإ
 ، ل;يوط;لا ضي;بألا هن;قذ;ب ،ةّم;جلا هت;ما;سَو;ب ،هت;ما;ق باصت;نا;ب ،ةب;قاث;لا ة;مزاح;لا ه;ترظن;ب ،هه;جو ليل;كإ;ب تّل;جت اهّ;نأ اّلإ ،ا;هآر
.ةلاهلاو فرشلا لجر -رضخ نب قيفوت ربكألا نهاكلا هّنإ ؟ال امبو ،هتوصو همالك ةبوذعب ،ةتباثلا هتيشمب

 ة;;;فا;;;ضإ دا;;;جأ ،ي;;;عر;;;ش ضا;;;ق ،ف;;;ير;;;شلا ر;;;هزألا ج;;;يّر;;;خ ،عرا;;;ب بيط;;;خ ،١٩٨٠ -؟١٩٠٥[ يلبنحBBلا دمBBحأ خيشBBلا
 لالت;حالا موا;ق ،نيط;سلف فح;ص ي;ف د;ئاصق;لاو تالاق;ملا ن;م ريثك;لا ر;شن ،ةي;كرت;لاو ةي;نا;ملألاو ة;يزيل;جنإلا ن;م ال;ك ةي;برعل;ل
 ،رام;ع ،رفع;ج :ةد;حاو اتن;بو ءان;بأ ةسم;خ فّل;خ ،سل;با;ن ة;يدل;ب ي;ف اًوض;ع نا;ك ،ار;هش ٣٩ نج;س ،١٩٣٩ ما;ع ي;ناط;يرب;لا
.]ةذفانو راشب ،ليبحرش
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 ني;;;;ب مال;;;;سلا لال;;;;حإل ُب;;;;سان;;;;ملا صخش;;;;لا ه;;;ّ;نأ;;;;ب ة;;;;عان;;;;ق ى;;;;لإ ل;;;;صو اًد;;;;يور اًد;;;;يورو ،هبل;;;;ق ي;;;;ف ر;;;;مألا ىو;;;;ط ف;;;;صاو و;;;;بأּ
 ف;صاو هن;با ى;عدت;سا .ني;ير;ماس;لا ه;تدل;ج ءان;بأ ن;ع د;يد;شلا طغض;لا ّفخي;س ك;لذ باق;عأ ي;فو ،نيم;صاخت;ملا ن;يركسع;ملا
 هن;با ن;م بل;ط .ركسع;م ّل;ك ن;م ءام;سأ ةر;شع ،سل;با;ن ي;ف ة;ها;جو ءام;عز;لا رث;كأ ن;م اًم;سا ن;ير;شعب ةم;ئا;ق همّل;سو )ر;شآ(
 ق;يرف;لا ن;ع نيّلثم;م ةو;عد ن;ع ق;يرف;لا اذ;ه دار;فأ ملع;ي نأ نود ن;م دارف;نا ىل;ع ن;يركسع;ملا ن;م د;حاو ّل;ك ةو;عد;ل با;هذ;لا
 ءا;;ثالث;;لا مو;;ي ،رب;;كألا ن;;هاك;;لا تي;;ب ،هتي;;ب ى;;لإ اًيصخ;;ش كو;;عد;;ي ي;;بأ ،مهن;;م د;;حاو ّلك;;ل ل;;ُق” هن;;بال ف;;صاو و;;بأ لا;;ق .ر;;خآلا
ّ كش;;;ي ّنأ نود;;;ب اًهي;;;جو ن;;;ير;;;شعلا ا;;;عدو ،هو;;;بأ هر;;;مأ ام;;;ب ن;;;بالا ما;;;ق .“ر;;;مألا اذ;;;ه مت;;;كاو ر;;;هظلا دع;;;ب ةع;;;بار;;;لا ة;;;عاس;;;لا دن;;;ع
 .رخآلا ركسعملا نم ءاهجو ةوعدب مهدحأ

 ،اريب;;ك اًم;;ظا;;ن اّمي;;س الو ا;;;ًعرا;;ب اًر;;عا;;ش ،فورع;;ملا يلبنح;;لا دم;;حأ َخيش;;لا ف;;صاو و;;بأ رب;;كألا ن;;هاك;;لا ا;;عد ه;;تاذ موي;;لا ي;;ف
 ه;;ب موقي;;س ا;;م نأش;;ب ةف;;ش تنب;;ب سبن;;ي اّلأ;;ب َخيش;;لا فلحت;;سا د;;قو .ةب;;ئاص;;لا ةليم;;جلا هي;;فاوق;;ب ع;;ماس;;لا ر;;سأ;;ي في;;ك فر;;ع
 نأ هن;م بل;طو هّتط;خ ن;ع رب;كألا ن;هاك;لا حص;فأ ،ّر;سلا فشك;ي ن;ل هّ;نأ;ب هّيب;ن ن;قذ;ب خيش;لا مس;قأ نأ دع;ب .رب;كألا ن;هاك;لا
 مال;;سلا لال;;حإ ةيغ;;ب ،نيم;;صاخت;;ملا ن;;يركسع;;ملا ال;;ك بول;;ق في;;لأ;;ت ىل;;ع هي;;ف ّضح;;ي ،ثد;;حلا ةب;;سان;;مل اًليم;;ج ا;ً;باط;;خ بتك;;ي
 نا;ك .ه;عو;ن ن;م اًد;ير;ف اًرع;ش اًغيل;بو اًل;يو;ط اً;باط;خ ّط;خو سل;ج ،اًرو;ف ن;هاك;لا بل;ط ةيبلت;ب يلبنح;لا خيش;لا ما;ق .ةن;يد;ملا ي;ف
 .يرجح طئاح نم عومد عوبني طبنتسي نأ ةعيفرلا هتيفاقو خيشلا اذه رعش رودقمب

مالسلا ُّلُِحي فصاو وبأ

 ل;;;ُجر و;ه ،فاط;ملا ة;ياه;ن ي;ف ،ي;عاد;لا .اًرص;ع ةع;بار;لا ة;عاس;لا ي;ف ءا;ثالث;لا مو;ي ،دّد;حملا د;عو;ملا ي;ف ن;يّو;عد;ملا عيم;ج رض;ح
 و;;عد;;م ل;;ك رع;;ش .مرتح;;ملا ف;;صاو و;;بأ ،رب;;كألا ني;;ير;;ماس;;لا ن;;ها;;ك ه;ّ;نإ ،ا;;;;;;;ًسّدق;;م نوو;;عد;;ملا هربت;;عا يذ;;لا ة;;لاه;;لاو فر;;شلا
 ق;;يرف;;لا ءاض;;عأ ة;;يؤر دن;;ع ق;;ير;;ف ّل;;ك ش;;هد;;نا عبط;;لا;;ب .رب;;كألا ن;;هاك;;لا تي;;ب ى;;لإ اًر;;س ي;;عُد ه;;نأل ،ّصا;;خ فر;;شو ةيم;;هأ;;ب
 تا;;قال;;ع هط;;بر;;ت م;;ل يذ;;لا يسل;;بان;;لا ني;;مأ جاح;;لا ،سل;;با;;ن ي;;ف ّل;;جألاو ىن;;غألاو يلبنح;;لا دم;;حأ خيش;;لا ي;;;ُعد ام;;ك .ر;;خآلا
.ًاّنس هنم رغصألا يلبنحلا دمحأ عم ةنسح

 اًّدي;ج م;حللا يو;;;;;ُش .ةب;سان;ملا هذ;هل اًصيّص;خ ار;حُن ني;فور;خ م;حل ن;م ةيكل;م ةب;جو ّد;عأ د;ق ف;صاو و;بأ ،رب;كألا ن;هاك;لا نا;ك
ّو;;;ج ةي;;;كز;;;لا هتح;;;ئار تف;;;ضأو  ا;;;م ًائي;;;ش ّنأ;;;ب مه;;;بول;;;ق ي;;;ف سرغ;;;ي نأ ف;;;صاو و;;;بأ عاطت;;;سا .نيعمتج;;;ملا ّل;;;ك ىد;;;ل اًح;;;ير;;;م اً
 ديج;;ي يت;;لا ةوهق;;لا ت;;مّد;;ُق .فويض;;لا ة;;عا;;ق ي;;ف اوقّل;;حتو عيم;;جلا لقت;;نا ،ماعط;;لا لوان;;ت ن;;م ءاهت;;نالا دع;;ب .اب;;ير;;ق ثد;;حيس
 ا;;;;ًحرا;ش مالك;لا فيض;ملا ن;هاك;لا حتت;فا .ي;تآلا عيم;جلا رظت;نا ةوهق;لا ءاست;حاو ماعط;لا لوان;ت دع;بو ،اهخب;ط نو;ير;ماس;لا
 .ني;;فرط;;لا ني;;ب ما;;ئو;;لاو مال;;سلا قيقح;;ت ل;;جأ ن;;م لمع;;لا ةرور;;ضو ةن;;يد;;ملا ءان;;بأ ني;;ب عازن;;لا ن;;ع ةم;;جان;;لا ةفلتخ;;ملا ل;;كاش;;ملا
 ن;م د;حأ ح;بر;ي ن;ل .اه;سأر;ي يت;لا ةف;ئاط;لا اهع;مو ،لاوز ى;لإ ة;لاح;م ال ةل;يآ ةن;يد;ملا ّل;ك ّنإ;ف فالخ;لا ّرمت;سا اذإ ،فا;ضأو
 .اًّرذحم ربكألا نهاكلا فاضأ ،كارعلا اذه

 م;ل ،رّ;ثؤ;م ّد;ج ةملك;لا ع;قو نا;ك .مهع;ماس;م ىل;ع هاق;لأو يلبنح;لا دم;حأ خيش;لا همظ;ن ا;م هبي;ج ن;م ن;هاك;لا جر;خأ ،اًري;خأ
 دم;حأ خيش;لا ن;م يسل;بان;لا ني;مأ ّجاح;لا برت;قا ،ىهت;نا ا;مدن;ع .هيني;ع ن;م ةرازغ;ب ة;فورذ;ملا عو;مد;لا ءاف;خإ ىل;ع د;حأ وق;ي
 ىو;;س مظن;;لاو ة;;باتك;;لا ي;;ف ك;;ل ريظ;;ن ال ه;ّ;نإ ك;;ل لو;;قأ نك;;لو ،ةنس;;ح ت;;سيل انني;;ب تا;;قالع;;لا ّنأ حيح;;ص :ه;;ل لا;;قو يلبنح;;لا
 جاح;لا وح;ن هي;عارذ ّد;م ،ن;يدي;لا فوتك;م قب;ي م;ل يلبنح;لا خيش;لا .ك;ل ر;يدقت;لاو مارت;حالا ّل;ك ،كيل;ع ولع;ي وه;ف دّم;حم اّنيب;ن
 دق;;;ل :نيل;;;ئا;;;ق ف;;;صاو ا;;;بأ اورك;;;شو عيم;;;جلا ما;;;ق .اق;;;ناع;;;تو ةو;;;خإ نح;;;ن ،فال;;;خ ّيأ انني;;;ب نوك;;;ي ن;;;ل :اًل;;;ئا;;;ق يسل;;;بان;;;لا ني;;;مأ
.زجاوح نم اننيب ام مدهنس ،اذه كمالك يف انتعنقأ

 تح;;;ت اًّد;;;ج ةي;;;باج;;;يإ حور;;;ب ءاقل;;;لا رب;;;خ ةي;;;برع;;;لا فحص;;;لا ّل;;;ك تر;;;شن ي;;;لات;;;لا موي;;;لا ي;;;فو ؛سل;;;با;;;ن ي;;;ف مال;;;سلا ّل;;;ح اذك;;;ه
 لال;;حإ د;;حاو ل;;جر ة;;عاطت;;سا;;ب نا;;ك او;;لا;;قو رّوطت;;لا ك;;لذ ن;;ع م;;ها;;ضر ن;;ع نوقّلع;;ملا ّرب;;ع .قي;;فو;;ت ن;;هاك;;لا ةمظ;;ع :ناونع;;لا
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 .“ةلاهلاو فرشلا لجر ،فصاو وبأ ،رضخ نب قيفوت ،يرماسلا ربكألا نهاكلا هّنإ ،سلبان يف نيمصخلا نيب مالسلا


