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اهرودصىلعاماعا٤٤رورمةبسانمب

«0 O u Ali»
وهوو

gديسلاةزع-ةفرعءانس-رايجملالمأ-ةيردنكسإلا

ايفحصامويسمأةيردنكسإلاةبتكمتشاع

هتماقأىذلاريبكلالافتحالاراطإىفاعئار

لوألاددعلارودصىلعاماع١٤٤رورمةبسانمب

سطسغا٥مويةيردنكس.الاىفمارهألاةديرجنم

رابكنمةبكوكلافتحالاىفتكراشو،١٨٧٦ماع

تارادص.الاوفحصلافلتخمنمنييفحصلا

ةماعلاتايصخشلاوةيفحصلا

باتكلابءاقللاةعاقظاظتكادعبلافتحالاأدب

سيئردمحأدمحممركملاثمأرابكلانييفحصلاو

سيئرربجمركومالعإلاميظنتلىلعألاسلجملا

ةمالسنسحملادبعوةفاحصللةينطولاةئيهلا

سيئرتباثءالعومارهألاةرادإسلجمسينر

رصتنمحالصةذتاسألاكلذكو،مارهألاريرحت

ةنيمأوديعقلافسويوبرحىلازغلاةماسأو

لامجلادمحأورماعرينموىزوفديفموقيفش

،ناويدلاةلجمريرحتسيئرقزارلادبعبنيزو

،نييفحصلاوباتكلانمريبكددعىلإةفاضالاب

ةبتكملاومارهالاةكراشمىلعاورصأنيذلا

ىلعاماسومهتاداهشومهتاملكتءاجف،ةيلافتحالا

ةجيتنلانوكتلةيرصملاةفاحصلاومارهألاردص

ةيردنكس.الاهبتحرفاعئارايفحصوايفاقثاسرع

بالطنماديدشالابقإةعاقلاتدهشامك.اهلك

ةفاقثلاوةفاحصلابنيمتهملاةيردنكس.الاةعماج

روصلاطاقتلاونييفحصلاوباتكلارابكءاقلل

نعمهتايركذلعامتسالاومهعمةيفارغوتوفلا

.مارهألاوةفاحصلا

،ىقفلاىفطصمروتكدللةملكبءاقللاأدبدقو

روضحلااهيفمدق،ةيردنكسإلاةبتكمريدم

فاضأوةليمجوةقيقرتاملكبةيلافتحالافويضو

فيضلكصتخاثيح،حرملانمةحسماهيلإ

تلعجةكرتشملاتايركذلانمةصقوأةياكحب

.تايركذلاضعبعاجرتسالءادعسعيمجلا

همويدسفدقفمارهألاأرقيملنم

هتداعسنعىقفلړلىفطصمروتكدلاربعمث

عمتجناننأالول»:الئاق،ةيلافتحاللةبتكملاميظنتب

ريمةبكوكلا.هذهتعمتجاامل،مارهألاةدئامىلع

ةديرجنأاذكؤم،«نييفحصلاونيفقثملاوباتكلا

ةقحاللايجألوتقبسلايجألوهلةبسنلابمارهألا

هحابصنإفمارهألاأرقيالنمنأوةايحلاناويد

.دسفدقهمويو

ةخماشةيرصملاةفاحصلانأىقفلادكأو

،صاخقاذممارهاللنكلوىخيراتروداهلو

ةيرصملاةفاحصلاىفةصاخلااهتناكماهلو

ةعومجمهتسسأىذلافلتخملاأهعبأطو،ةيبرعلاو

ىهف،ملقلابابرأوةملكلاناسرفنمةزيمتم

نانويخرؤملااهفصوامك«ةرصاعملاةايجلاناويد»

الارابكاباتك.تجرخةسردمىهو،قزربيبل

.خيراتلامهاسنينانكمي

ةرصاعملارصمناويدمارهألا

دصارلااهلجسو

سلجملاسيئر،دمحأدمحممركمثدحتمث

مارهألاةديرجنإالئاق،مالعإلاميظنتلىلعألا

دصارلااهلجسوةرصاعملارصمناويدتحبصأ

طيحملاىفاريثأتةيرصملافحصلا.رثكأو،خيراتلل

تلظاهخيراتلاوط.ىلعاهنأافيضم،يبرعلا

نإومظنملاروطتلاىلعصرحتةظفاحمةديرج

رثكأوهو،ةروثلاوةبلجلانمالدبهطبپريسيناك

.ةفلكلاةغلابنوكتىتلاةروثلانمانمأوانامض

ىتلاةمهملاريوطتلاةلحرمىلإدمحأقرطتو

،لكيهنينسحدمحماهداقامدنعمارهألااهتدهش

هقفوريستىذلا.ظفاحملاجهنلانممغرلاىلعف

راكفألاعيمجلاذفنمتحبصأاهنكلةديرجلا

ركفلاةقلامعنمةبكوكتعمجو،فايطألاو

ةياورلاوةصقلاتاعادبا.ىلإتلصوىتحىرصملا

بابشلانمليججارخإلدهماموهو،حرسملاو

:فاضأو،مهفالسأنعاع'ادباروةعافكنولقيال

نودىرصملاركفلاتارايتلكلاربنمتحبصأ»

ةينهملاىلعاهتداقصرحىلإدوعياهحاجنو،زيمت

.«اهءانبأريوطتو

،رصمبةفاحصلاومالع.اللماعلاعضولانعو

عجارتىلاحلاتقولاىفةفاحصلانأحضوأ

لئاسونمةسرشلاةسفانملاةأطوتحتاهرود

،يعامتجالالصاوتلاعقاوموثيدحلامالع.ال٠ا

هلمحيامببابشلالوقعىلعرطيسيحبصأىذلا

ةفيزمثادحأورابخأنمنايحألانمريثكىف

.ةفيرشلاةفاحصلانمةيوقةهجاوممزلتست

ةيرصملاةفاحصلا«يتربج»مارهالا

،ةفاحصللةينطولاةئيهلا،سيئرربجمركامأ

ةفاحصلا«يتربج»اهنأبمارهألاةديرجفصودقف

مارهألاضرعملهترايزدنعهنأىلإاريشم،ةيرصملا

دهاشيهنأبرعشپ-قباستقوىفهتمظننيذلا.

تاتشنامنأىفخصكهرظنتفلامك،رصمخيرات

ةثيدحلاتاتمتناملالثامتةديرجللةميدقلادادعألا

قبستتناكمارهألانأىنعياممايلاحةفاحصلل

ةسسؤمنأ.ادكؤم،ةيفحصلانونفلاىفاهنامز

ةفاحصلاريوطتةرطاقدوقتفوسمارهألا

.ةفاحصلامعدللولحميدقتبةيبرعلاوةيرصملا

ملاعللجرخةريخألاةنوآلاىفهنأربجحضوأو
موجهلاوموللانوقليسانلاحبصأف،ليدبلامالعإلا

وههنارابتعاىلعةفاحصلاومالعإلالئاسوىلع

عيمجنيلفاغبابشلاىلعريثأتلانعلوألالونسملا

،دجاسموتاعماجوسرادمنمىرخألاتارثؤملا

نيبامىلعرطيسيليدبلامالعإلانأىلإاريشم

.يأرلاليكشتوىعولاةعانص٠نم٪٥٠و"٪٤٠
ةبتكموةيردنكس.الاةنيدمنأربجدكأو

،ةريبكزومرةثالثمارهألاةسسؤموةيردنكس.الا

ىمحتىتلانيمألاسراحلاىهةبتكملانأامك

اهئاشنإةداعإتمتامدنعو،ةراضحلاوةفاقثلا

.حورلارصملتداعأ٢٠٠٢ماع

ةيردنكس'الاةبتكم..نايقتلتناترانم.

مارهألاةسسؤمو

سيئر،ةمالسنسحملادبعدكأهتملكىفو

هجوكانهنأ،مارهألاةسسؤمةرادإسلجم

،مارهألاةسسؤموةيردنكس،الاةبتكمنيبهباشت

،البقتسمواخيراتوةرانملثميامهنمالكنأل

امكو،نطولاءاجرألكىلعةفاقثلارونناعشت

ةفاقثلاليكشتىفةبتكملاءاشنإةداعإتمهاس

.اهتأشنذنمرودلااذهب«مارهألا»موقت،ةيرصملا

ثالثبترممارهألاةسسؤمنأةمالسحضوأو

قالطنالاورادص.الاةلحرمتناكىلوألا،لحارم

ىلإلاقتنالامثةيردنكسإلاةنيدمىفتناكىتلاو

اهسأرتامدنعةيناثلاةلحرملاو،ةرهاقلاةمصاعلا

اقالطناكلذلثمفلكيهنينسحدمحمبتاكلا

اهسأرتامدنعىهفةثلاثلاةلحرملاامأ،اريبك

ةسسؤمىلإمارهألاتلوحتثيح،عفانميهاربإ

.اهترادصإتبعشتوتعونتوةيداصتقا

ىلاحلاتقولاىفميتيهنأىلإةمالسراشأو

ةسوردمتاوطخلاقفوةعبارلاةلحرمللسيسأتلا

ةسسؤم٢٠٢٥ماعىفنوكتل،نيماعلبقتأدب

رورمعمنمازتيل.ةلماكتمةيكذةيداصتقاةيمالعإ

ةرتفلالالخنأافيضم،اهئاشنإىلعاماع١٥٠

ةعماجىفةديدجتايلك٣ءاشنإمتةيضاملا

ةديحولاةسسؤملاىهكلذبنوكتلةيدنكلامارهألا

متامك:فاضأو.ةعماجكلتمتىتلاملاعلاىف

ثبو،ةيكذلاةنيدملاو٠ةقدرغلاىفنيعورشمءاشنإ

ةانقوةعاذإنوكتلاديهمتتنرتنإلاربعويدارةانق

رداصمرفوياموهو،لبقتسملاىفةينويزفيلت

ادكؤم،ةسسؤملاىلعىتاذلاقافنإلاققحتليومت

مغرةوقبورمتسيفوسىقرولارادصإلانأ

خيراتلامكحبكلنو،سكعلاىرتىتلاتاوصألا
.بتكلاترمتساامك:رمتستفوسةفاحصلانإف

اثيدحواميدقةيردنكسإلابلقىفمارهألا

،مارهألاةديرجريرحتسيئر،تباثءالعربعمث

ءافتحاللةيردنكسإلاةبتكمةرذابمبهتداعسنع

تجرخةيردنكسإلانمف،ماوهألاةسسؤمب

:فاضأو،اهبايفتحمدوعت.اهبلقنموةديرجلا

اهرابتعابميركتنممارهألاهيلع'تلصحاممغو

ءافتحانأالإ،ةيبرعلاوةيرصملاةفاحصلابلق

ةفاقثلاةرانمنميكايهنوك،مهألادعيةبتكملا

»عمجأملاعلاورصمىفةراضحلاو

ىفدومصللناونعمارهألانوأتباثدكأو

ىتلاةيفاقثلاوةيسايسلاتايدحتلالكهجو

تبقاعتةديرجلارادصإذنمف،رصماهتدهش

ىلعتظفاحاهنأالإةيسايسلاثادحألااهيلع

تققحوتايدحتلانمريثكلاتزاتجاو،اهتناكم

ميدقتىلعتصرحو،تازاجنالانمريثكلا

ءاولتلمحو،ةيعوضوملاوةينهملابمستتةفاحص

رشنتةيفحصلوأتناكفديدجتلاوريوطتلا

اهتاحفصىلعةروص

llمارهألا»رودصىلعاماع١٤٤رورمبةيردنكسإلاةبتكمةيلافتحانمبناج»lميركلادبعدمحأ-ريوصت

mىيرعلاطيحملاىفاريثأتةيرصملافحصلارثكأنم٠.دمحاادمحممركم

nةيفوعلاو٠ةيتاضملا.ةقاخضلأويووطاقافواوكذلا٠.ربوك

mمهنايسننكميالارابكاباتكتلمدقصاخقاذماهلةسردم٠.ىقفلاىفطصم

رمعلابكاويربوةوقبرخسةقرولاةفاحصلا:ةمالسنسحملادبع-

ةيفاقثلاوةيسايسلاتايدحتلاهجوىفدومصللناونع٠.تباثءالعت

lدمحأدمحممركم

Bربجمرك

lيقفلاىفطصم

mةمالسنسحملادبع

mاتباثءالع

٠.ةفيحصلابمهتايوكذومهتاداهشىف

يمسرلاوسمشلارعمنلاوهأرتفدمارهالا
ىفحصلابتاكلاأدبةلمجلاهذهب«امئادباشلازوجعلامارهألاحابص»

لبقتأدبىتلامارهألاةديرجبهتقالعاهلالخ,درسىتلاهتملك،يزوفديفم

هنألايبصتنكمويهتعطاقومارهألاتهركب(الئاق،ةفاحصلالاجمهلوخد

ىهتايفولاةحفصنأتفرعدعباميفنكلو،بيبحلاىمعةافوربخرشن

ىفهيعنرشنيملنمنانولوقيمهناىتحةديرجلااهبتزيمتىتلاةحفصلا

هيستحيناكىذلاةوهقلاناجنفبمارهالاةديرجتطبتراامك..تميملمارهألا

.»حابصلكهدلاو

،ربخلاةيقادصماهلوأبابسأةدعل،نيمرصمللكيرشمارتألانأدكأو

اريشم،ةينهملاوخوسرلاىلإةفاضإلابانايحاةلودلاتوصاهنأبساسح.الاو

.،ةيبعشلاوةيمسرلارصملاوحأرتفلوةيرصملاعئاقولالجسلثمتاهنأىلإ

ماكحلاتاريغتوتاروثلالازلزوةسايسلاتابلقتتشاعمارهألانألاقو

ىفةمصباهلتناكوتلمعىتلاءامسألاوزومرلاضعباضرعتسم،زتهتملو

.طسوألاقرشلاىفمدقألاورهشألاةفيحصلا

مارهألاروطتنع،مارهألابىفحصلابتاكلا،رصتنمحالصثدحتهرويب

لالخرصماهتدهشىتلاىربكلاثادحألابارورماهرولصللوألاددعلاذنم

ىربكةيقادصماهلومارتحالابةربدجةسردممارهألا»:الئاق،ةيضاملا.بقحلا

روطتلابجرختمارهألاتناكىربكلاةيخيراتلاثادحألاةفاكىفهنأىرنو
.)ثدحلابكاويىذلاديلجلا

هطقفىلحملانأشلابمتهتةديرجنكتملاهتايادبذنممارهألانأىلإتمفلو

لئاسووايجولونكتلاهيفنكيملرصعىفةيملاعلاثادحألاب٠ىراقلاتطبراهنكلو

ئراقللاهتمدقوىلوألاةيملاعلابرحلاتطغىتلاىلوألاتناكفةثينحلالاممالا

.ىرصملا

سمداسلارونلاةياكح۔

مارهألاةسسؤمىفسداسلارودلالإديعقلافسويبيدألالاق،هبناجنم

نيوكتىفمهاسنيرشعلانرقلاىفبدألاوركفلاةداقبتاكممضيناكىذلاو

مهمرمأةيركفلاتاماقلاىلإعامتسالاوباهذلادرجمناكفتاينيتسلاليج

ةيفاقثلاةايحلاعاقيإطبضلىساسأرونبعلمارهألاف،ةديدجلالايجالل

ىسايسلابزحلاوةديرجلارونىدعتيمهمرونوهو،رصمىفةيسايسلاو

.يفاقثلاىدتنملاو

مارهألاىفةأرملا

مارهألاةسسؤمىفةأرملارونىلإ،قيفشةنيمأةبتاكلاتقرطتاهرودب

نم٪٤٠لكشتةيرصملاةأرملانإ»:ةلئاق،ماعلكشبةيرصملاةفاحصلاو

لاقتناةساردةيمهأىلإةريشم،)نيفحصلاةباقنلةيمومعلاةيعمجلاددع

ىربكلاةيجولونكتلاتاروطتلابكاوتلةيقرولاةفاجصلاوةينيلقتلاتاسسؤملا

مهفىلعةردقرثكااهنألبابشلللاجملاحاسفانعالضف،ملاعلااهدهشييتلا
.هعملماعتلاورصعلاتابلطتم

ةس٠وعلاةغللافمكعصوأ

ةغللابةديدجلالايجألاماقتمكاةرورضلامجلادمحأىفحصلابتاكلادكأو

لصواملنزحلابرعشيهنأفاضأو.ىفحصلالمعلاىفلصألااهنألةيبرعلا

،اهناديمىلاةغللابءالهجلالوخدببسبةيفحصلاتاباتكلاضعبىفلاحلاهيلإ

نيبةوجفلامدربتيماقنمىهمارهالانآىلإراشأامك

نمةفاحصلاونييميداكالاكلذكوةفاحصلاونيفقثملا

.مارهألاةديرجتاحفصربعمهميدقتلالخ

اماع٤١تيضق(:برحىلازغلاةماسأروتكدلالاقو

ىفثحابكاهبىتقالعتأدبىتلاو،مارهألاةسسؤمىف

هتقالعنعاثدحتم،)مارهألاةسسؤمبتاساردلازكرملا

ركذو،تارايزلالدابتولكيهنينسحدمحمبتاكلاعم

ىلوتلبلحمميهاربإسدنهملالبقنمهرايتخاةعقاو

اضرمدعنعءابنأددرتعمنكلو،ةفاقثلاريزوبصنم

.رايتخالانع)بلحم(عجارت،عيمجلاىدل

ربع،رماعرينمىفحصلابتاكللةبضتقمةملكىفو

ةقيرعلامارهألاةسسؤمبهزازتعاوهبحنعاهلالخنم

.رغصلاذنماهبطبتراىتلا

نانبلةلودماعلصنقىسيعزيزعلادبعريفسلالاقو

نمىناعتتناك١٩لانرقلاىفنانبلنإ،:ةيردنكس.الاب

لكشبةيردنكسإلاورصمتناكو،ينامثعلاړداهطضالا

ميلسنيوخألاو،نيرجاهملانيينانبللانمأاننالمصاخ

رصمنأدكأو.مارهألاةديرجاسساناذللاالقتراشبو

مهلتحمسىتلاتايرحلابمعنتتناكتقولاكلنىف

ىلعترمتسااهنأيلإاتفال،مارهألاةديرجءاشنإب

ةيرصملاثادحألاىلعةدهاشماع١..نمرثكأرادم

.ةيلودلاوةيبرعلاو

ظفاحم،ةوصنقزيزعلادبعروتكدلادكأ،ماتخلاىفو

عاعشإزكرمدعتةيرملنكس.الاةبتكمنآةيرننكس.الا

ةميقمارهألاةديرجبةبتكملالافتحانأو،ىثارتوىملع

نألارصمىفريبكلاىدحتلا«افيضم،مرتحمىفحصربنمىهف،ةريبك

ءانبلجأنم.،قالخالاوملعلابالإىنبتالممألاف،يرصملاناسنإلاءانبوهو

.)لبقتسملا

حاتفملاوعردلاةيردنكسإلاةبتكممارهألاةسسؤمميلستةيلافتحالاتدهشو

ةبتكملاتدهأاميف،مارهألاتاينتقمبصاخجولاتكيلإةفاضإلاباهبنيصاخلا

.اهبةصاخةيلاديمةردانلاةبتكملاتارادصإدحأنيثدحتملا

ريونتةياكهةيردنكساااىفمارهالاىنبه

عطقنتالةفاهموةفاقثو
ىنبملاكلذةيردنكسالاىفمارهألاةديرجىنبمفرعيالىذلانم

بوناكعراش)ملاعلاعراوشمدقأفصتنمىفاخماشفقيىذلاقيرعلا

ةئامنمرثكألهرمعدوعيىنبم..ةيرحلاقيرطوأداؤفعراشوأ(ميدقلا

خضيوريونتلاتاباوبحتفياباشلازامليوطلاهرمعمغرهنكلوماع

نمزلاقباسيوةنيدملانييارشىفةفرعملاوةفاقثلا

ةيردنكسإلانعةمسدةيفحصتابجوميدقتل

.مهمومهومهلكاشمومهتايحونييردنكسلاو

ةيردنكس.الاىفمارهألاةديرجةيادبتناكدقو

ةايحلللقتناىذلاالقتميلسىنانبللامدقتامنيح

ةيرصملاةموكحلاىلابلطبةيردنكس"إلاىف

ةثالثاهنمثةيمسرةركذتىلعديلاطخبابوتكم

ةنيدمىفةيبرعةديرجءاشنإاهيفبلطيشمورق

عمةينسلاةموكحلاراظنأتحتةيردنكس.الا

فاضأو،دئارجلابقلعتتىتلانيناوقلاعابتا

ىلعىوتحتفوساهؤاشنا٠سمتلملاةديرجلانأ

ةيعارزلاوةيملعلاوةيراجتلاداوملاوتافارغلتلا

ةيقيتيلوبلارومألاىفلخدتتنأنودبةيلحملاو

ةديرجلاعبطىضتقملاةعبطملانأو،(ةيسايسلا)

،مارهألاةعبطممسإتحتةيشنملاةهجبةنئاكاهب

،مارهألابىمستسةروكذملاةديرجلانإفاذلو

٢٧ىفةقفاوملاىلعربالقتميلسلصحلعفلابو

هبتكاناونعهتديرجلارقمراتخاو،١٨٧٥ربمسيد

عراش»يلاتلالكشلابلوألاددعلاردصىلع

كنبمامأةيردنكسإلاب(ةصروبلا)سروبلا

ىتحبتكملااذهىفلمعلارمتساو،)تانوهرلا

ىزيلجنإلالوطسألابرضوةيبارعلاةروثلاتماق

ماعاهتعبطموةديرجلابتكمرمدواهقرحوةنيدملا

القتلآداعمثةرتفلاهبلمعلالطعتو١٨٨٢

ةدعنيباولقنتوةمدهملاةعبطملاىفةديرجلاةعابطل

ريخالاةديرجلاىنبمىفاورقتساىتحنكامأ

.ةنيدملاطسوبةيرحلاقيرطب

ةنجلسيئرضوعدمحمسدنهملااهيكحيةياكحىنبملااذهلو

قيرط١٠هناونعومارهألاىنبمنأرابتعابةيردنكس.الابثارتلاةيامح

ذنمةنيدملابثارتلاةيامحدلجمىفةيرثألاىنابملانمضلجسمةيرحلا

١٨٨٧-١٨٨٥ماوعأىلاهنانبخيراتعجريىنبملانإلوقيف،٢٠٠٨ماع

ىتلاةيدوهيلانويجأةلئاعىلاةبسن»نويجأ«رصقىنبمهيلعقلطيو

ريدصتوةراجتلاجمىفلمعتتناكةيرثةيدوهيةلئاعىهوهكلتمتتناك

ةيفرصملاكونبلاوتاكرشلاوتاراقعلانمديدعلاكلتمتتناكونطقلا

ةيردنكسإلابرضدعبرپرضللىرخألاىه»نويجأ«ةلئاعتضرعتدقو

وعاطتساوةموكحلاتضاقاهنكلو،اهتًاشنمضعبتمدهتف١٨٨٢ىف

ارقمنوكيلديدجىنبمءانبنماهتنكمةمخضتاضيوعتىلعلويصحلا

ادرفتماعقوم»نويجأ«ةلئاعنينراتخاو.(مارهاللىلاحلارقملا)اهلاينكس

ىلاىنبملاميمصتبتدهعو(اميدقعراشلامسإ)ديشربابعراشىف

اسدنهمدعباميفنيعىذلا»كايشالناوطنأ«زرابلاىلاطيالاسدنهملا

زارطىلعىنبملاءانببماقوقيفوتويدخلادهعىفةيويدخلاروصقلل

للمةيرامعملاتادرفملانمهتاليكشتبدرفتيىذلاوىلاطي.الاكورابلا

ىنبملاذيفنتبماقو،ينبملافقسأوشينروكلالمحتىتلالايفألاسوؤر

ةنيدملارامعإةداعإىفلمعىذلاو»وروزجروجم(زرابلاىنانويلالواقملا

ةيرصملاةيراقعلاةكرشلااهتكلتماىتلاهينابممظعمىفكايشالعم

برضومارهألاسيسأتدعبو،اشابفيرشعراشوةيشنملاةقطنمىف

نمىنبملاءارشنمالقتةراشبوميلسةوخألا.نكمتةرتفبةيردنكس.الا

بيكرتواهبتاروكيدلاضعبلمعمتوةديرجللارقمنوكيلنويجأةرسأ

دادعإومارهألاراعشللوغشملاديدحلانمتايلحليحتةيلخادباوبأ

.نييفحصللارقمنوكيلىنبملا

لوألارودلامادختساباماقالقتنيوخألانأضوعسدنهملافيضيو

ىتلاو(سولوبوتسافليس)ةيلهألانيمأتلاةكرشلىولعلاءزجلاريجأتو

رملاريجأتباوماقامك،مارهأللهجاوملاىنبملاىلادعباميفتلقتنا

لحموهوتقولاكلذىفةريهشلاةيملاعلاءارفلاتالحمدحألىضرألا

لثمةريثكةيبوروأندمىفعرفأهلتناكىذلاو(سيرافوتسيس)

ءارفلاءادتراناكثيح،كرويوينىلاةفاضإلابندنلوسيرابوفينج

نأركذلابريدجلا،يردنكسلاعمتجملاتاديسلءارثلارهاظمدحأوه

.نلباشىلراشىملاعلالثمملاةنبإجوزتدقسيرافوتسيسءانبأدحأ

رخاىولعرودةفاضإضوعناسلىلعلازاممالكلاوارخؤممتدقو

ىضرألارودلاليهأتمتامكىلصألاىنبملازارطعمبسانتيالىنبملل

لظاذكهو.مارهاللةبتكمىلالوحتيلىضاملانرقلاتاينيعبسىف

ذنمةنيدمللىراضحوىفاقثعاعشإزكرموةرانممارهألاةديرجىنبم

ةيرامعمتامصبهلىلاطيإىملاعسدنهمهممصدقفنآلاىتحوهتأشن

لامعألابلغأبماقىنانويلواقمهذفنوملاعلاءاحنألكىفةزيمتم

تالئاعلارهشأو٠ىنغأنمةلئاعهتنكسوةنيدملاىفةزيمتملاوةحجانلا

هداترتتناكوةيملاعلاءارفلاتالحمرهشأدحأحاتتفادهشوةيدوهيلا

ىفلصيلتايسنجلالكنمىردنكسلاعمتجملاتاديسرهشأوزربا

.مارهألاىهةيبرعوةيرصمةديرجقرعأديىلاةياهنلا

liرصتنمحالص

افطفم


