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هاغلاناملم

مهلا،االلاهيلمساهلتا»

اهلماما



مياأهأه؛حكل»»»اهبحقل«ه»ه؛أمهحهبهأهاقملحأقق)»هبآلالمهحقمل

اا٢نالحححققدس«

كه»٢ميء»ع،ظايملايا٠النملةيكاي

»ال»إ٨»كان٢،الكايملايا٠.ملقق

امل«الالن»هلل»القهل٠»

تبكتبكتبكتبكتبك

»اللللنال«هللتالقال٧ب

ةثسلكايملايا٠.ملقق)لقأاةثسلكالملال»٠ملققكحهتءاهثاللي

النذعهثميحهثاهثح

)»ةيااالكذحإذعهثميحك.ان»الان»هثسقايبال-وليليبااإل٠)ليذيةثس

االكلققق٢ىل»مثاتثبريا«كانءة٧يبملسق٢.سهثلن»م»إعث٠«»وال

»اقس»اللنكملقحعجلإةإذلكع.ح»قلنعمل»ذحاالك.لقققاثلن»عثانح(لق

قلقةفساهت»٢.اندكا»عانحيبمل»والح»قلنهثذارذمل»««الاانعث

)انذا.لحليمول»ايلاك.،لنسلقءمل»ذحاالكقلق«ةذةىل»اللنكملقحعذا

ملا»والحلسإةلنعملاللنلق.ةثسلكالملالاو٠ملقنملقلط»القاع»الانالقحهتا٢

اسليع»إل٠)»قلقلك»ال.لنهثح»سذميءمل»هثقاالسلنلك٠

تبكتبكتبكتبكتبك

ىلوألاةينورتكلألاةعبطلا

و.فظومللةظوفحمقوقحلاعيمج

.قروىلعباتكلااذهنمءزجياةعابطزوجتالينورتكلالاعادختدنلطقفةصخرم

٠ردصملاىلاةراشإلانودنمسابتقالازوجيالامك

صخرملاريخلاودتلاوليمحتلاةداعاوخسنلادضةيلودلاريياعمللاقفوةيمحمةعبطلاهذه

هت

٠ةينوناقلارورملاىلااهبحاصعرعننرشنلاةداعإواخسنللةلواحميا

لخوخوا(ينكسيإ)رشانلاعقومريخىرخاةليسوياربعةخنيىلعترثعاذإ

..انيلاةباتكلابةعورشمريخةخنيدوجولانراعشاوجرن،سكوي

هثظالهال»ذقمللن.«سأادثس

ةخنيثرتنانيوجريرشانلا.عفدلابينورتكلالاصيإىطلصحتفوددقباتكلاللئاردثي

ىفاضياديفياموهوهركشةلاسرهنمىقلتتىكلىلاتلافلؤملاناونعىلالاصيالانم
ييةسستدقههاينكنمةخننأهفلوملاعدهها

تاوس-ههت»»مهاس



؟حالفلاىلإيدزييذلاام

نورفاكلاه

نيرفاكلاءازع

نوملاظلات

نوقداصلاه

نونمؤملاآل

نمزملاهبرموهام

؟هيامهبحانيذلانع

وفيامهبحيالنيذلانم

نوئطاخلاه»

نولقانلاهه



يسافلاهق

نورهاسلاهق

نوصلخملاونوصلخملاه«

نولهاجلاهح

نورصتنملاههل

ةنجلايفنودلاخلاهت

رانلايفنودلاخلاههت

نوواغلاهآل

نوراملا»

نوقسافلا{ه

نورساخلايي

بحلاةملكايهفتركذتايا»

نوقفنملاوي«

نوقفانملا»

نورهطتملا»

نيباوتلا{ت

نوركذتملاونوركاذلا»

نودتعملا»

نورباصلا»

نورتمملاقه

نوحلصملاونوحلاصلا»

نوناقلا»

نوكرشملانث«

نودسفملا»

نوئساخلا»

نونسحملاوت

نوعشاخلا»

نورهكتي»

نورخسي»

نوملسملا«ه

نوطرفيهتني



نعاطلاكت

دودلودله«

باوأكت

نوركشي»هل

نوبذكيهت

نولوتي»

نورذهملا»

بابلألاولوأ.

نولكوتيزه

راربالا.

لتخملا.

نومدانلاات«

نوفرسملاعتمتت

نوطسقملاحهل

نوهلغهمتتو

نونقوي.

نوعدملا.

نوص.

نورهاغلاهه

نورتفمهق

نونئاخلاهق

نوزئافلاهل«

نوفلخملا»

نورذنملاههل

نودعبملاهت

نولطهملا.

نوقباسلا.

نورصبي»

نوحرفيته

نورضحم»

نورطهلاتق



نوحوهقملاته

نوثراولا»

روحدملاته

نولصملاوت

نوتهخملاتهت

نودراولا»

نوقفشم»

نومركملاهته

نوضرعنهنت

نولمعيهتنت

نوزمعملاهت«

نوفطصملاهثح

نولتيهثه

نوحهسيمتتو

راجفلا.

نوظفاحلا.

نومئاصلا»

نوئزهتسمآله

ءاهفسلا»

نودتهملا»

نوشخيآله

نوعدخي»

نيكاسملا»

ةميخلاآلت

مهركذدراولانيرسفملانعةذبن.

عجارملا»



ةمدقملا

ترتخافسانللةريثكألاعفاوينافصميركلانآرقلادروا

ةقلعتملاتايآلاعمجادصاق.باقعلاوباوثلابقلعتياماهنم

نآرقلاروددلعيمجنمباونلايرشبلالعفلاواةدحاولاةفصلاب

ةرخالاوايندلايفباوثواباقعنمكلذىلعبترتيامرو

امدنعاهيلإعجريدقةنيهةلماكةنيهىلعميركلاىراقلالعجأل

٠ءاشي

يسارلاعقوملاورتويبمكلاىلعباتكلااذهيفتدمتعا

نمضنثيحأفيرثلافحصملاةعابطلدهفكلملاعمجمل

ثحهلالميركلانآرقلاااةينورتكلاةئيهبميركلانآرقلارصن

ةروهشملاريسافتلاولوزنلابردلالمشيوهوااسصنلا

هبرننيملاويدعسلاهريثكنبا،يوغهلا،يرهطلا

نملعفلاواةفصلاىلعليلدلاركذامثنموبرعلاناسل

دحاورضمنمرثكاانايحاونيرمتملادحاحرشانيبمنآرقلا

ةيإللاحرشسيلودراولالعفلاواةيآلايفةدراولاةفصلل

مثدارملاىنعملاىطءوضلاءاقلإلةيآلاةبسانمركذاانايحاو

.هيلعدراوانيرسفملادحألاحيجرتركذادق

كلذكىطةفصلاناىلإةراشإباتكلانالوقلانكمي

نمبرتقيهناكواهتدروايتلاتايآلابصكلذكوهلعفلاو

ينعيالنكلةنسلاسيلوميركلانآرقلابرصاخباتكلا.ىوتفلا

ميركلاىراقلادجيلددلكلذلعفاناليلاذاعموةنللاضفراذه

ريسافتلابتكيفدراوملافيرشلايوبنلاثيدحلابالالدتسا

ناكنإوةفورعملاثيدحلابتكنمذوخاملاواةروهشملا

نماعونتماداهشتساىراقلاد٠حيددلامك،اليلقكلذبيداهشتسا

ثحبلا-ميركلانارقلافيرشلافحصملاةعابطلدهفكملاعمجمليمسرلاعقوملامل

اا-اخيراتسسميس»اهثسءسهتحهثسحسليدح»؟يصنلا

»ا(



دراولالعفلاواةفصلاةمدخلجانماذهلك.ةينيدرجتبتك

.باتكلايفامهثحب

ةيشاحلايفقثوااليناولعيناميركلاىراقلاانموجرا

.هركذفلاسلاينورتكلإلاعقوملاوهعجرملانالريسفتلاعجرم

باتكلااذهيفةدراولاتايآلاناىلإريشاناوجراامك

عقوم-نآرقلارمملوألارتويبمكلانمنيعقومنعاهتخسن

ةوهواحوضورثكاعقومىلإهنعتلدعمث.اضرلامامإلا

يمالسإةكبش-بوتكمميركلانآرقلا

.قيفوتلايلوهيار



ممهللمهوغفها

دقو،اضرلاىنطيقنزبضغلازبضمننتنايرعلاناسلىف

ثهضخو،بضغتفاناهتهضهاوةهضغمواهضههيخلبضه

اتيمناكناف،ايحناكاذإكلذوهلجانمهرجتىلعبضهزهل

ينعيمهيلعبوضغملارجتااىلاعننهلوقو،هس٠لبضهزثلق

لخاديءيشنيقولخملانمبضغلازةفرعنبالاق،دوهيلا

هقحلارجتيفناكاممومذملافميمذمودومحمهنمومهبولق

وهفهيابضهامارهقحلاونيدلابناجىفناكامدومحملاو

بوضنوبصخلجرلقيو،ههقاعيفهانعنمىلعهراكنإ

باضخعمجلاوبوضنوىهضمننتىثنألاوءاهريغببضغو

ليزنتلايفو،ىراكسوىركددللثمىياضخو،سباضخو

ليقوهبرلاهضاخمليقاااهضاغمبهذذإنونلااذواازيزعلا

الإهبلحتملةبوقعلانألبصالوألاوهموقلاهضاخم

.هموقلاضارمبهذليقوهبرهتهضاغمل

ارهههللعونفاامفزه

كزدوهيلانه

ةهلظبوننهفلاوحملةهلظكمخمنةنالي»طازهمزةمتإفلا

(ت)عهلنظلاالىف

نطل،يرصملايقيرفإلاروظنمنيامركمنلدمحمنيدلللمجلضفلايباةمالعللمل

،عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد،اجاهدعباموعييس،ىلوأةعهط،برعلا

ع»لآل،توريب



،دوهيلامهمهيلعبوضغملاناىلعخوسنملاعمجا

ىلإردابتيالو،عهيلعليلابضهبابساةقحاللاتايآلانقهتددلو

جاعزإلابنلددييذلارشبلابضمننتلثمهيابضمننتنانهذلا

الهيابضمننتامنإيربطلالاقامكعهيذقيومهيلعقشيوسانلل

كلذنعهزنموهفرشبلابيصتىتلاتافآلاهذهبفصن

دنعلاعفنإلاتسسانييبملهياهمنريربطلانكلدناس

لعلو٠،بضمننتاذإهتابسبرلالاعفناودعواوهضخاذإرشبلا

تاذللديدهتودحننهيفيرشبلابضغلاناىلإعجريبلسلا

اذهلهدوجووهقاقبددهينمدجوياليذلابرلاسكعبةيرشبلا

دعبادهيودريبرشبلابضمننتنا.لاعفناهبحاصيالههضغف

.احلاصلصوباتنمىلعالإمئادوهفهيابضمننتامانمز

هوفصووةهلألااوعرتخارشبلاناةدحالملارطعبلوقي

تافصىفاندجولدمحمدنعنمنآرقلاناكول،اوءاشامك

جعزنيويلايولعفنيهيانااندجولزىنعمبةيرشبتافصبرلا

كسرعسسرذرثانلالعفيامكرجمزيو

ؤهايفباقطرغزبنصن٠نلينكوننانلزثلقةإسورتهةرقبلاس

اسضاثقناهلقينعفهزأللطهننننائنمىيفرغنةكنزىييداف

سأيلابىنزلافقنيذلاثقلدنثنمئازسلاقاهلنضقسوااضثذأفاسهعوفف

ةلذلاةهنلقيمغهماننحملفةنللانناثمكلنلفآرنصصالجنازنلنسوف

سمق.سألسو ءاوسلابلوزففسل«وظفخأايىسننهيالنيضهني)ناسوةسنقننل

أون٠اقؤاونمانبثلثىفخلافهلتيعهثهألالوههسلسوهيا

مه)لوألهسه

مهنادقوايندلاكولمنمكلمهلماثفناندحاوروصتول

اضفرهيلعبضنملانكلوىطرألاكولمةداعيهامككملاهيلع

بضغيددهاذهكلملانافىنداولقاوهامهنمابلاطكلملاءاطع

ءاطعيفاذه،رصيخرلاوءيندلاءاطعلاءامظعلاعلطنمسيلف

اهمرموعموهتمعناضفرنمعىلاعتهياىضريفيكفرشبلا

اننافصنامكدناسهيافصنالنحناهيابضغيالا

لوسرلاقهياتافصنماغيفياليلاحورنمرشبلانحننكلو

لهل



اهتروصىلعمداقلخليلانإبلسوهيلعىلاعتهياىلصهيا

بضغيهتابسهيانإناةروصىلعناسنإلاىراصنلادنعو

.هحورنمانيفوهتروصىطاننألبضغننحنو

ةميركلاةيآلاهذهنمدافتددي

اليلذريصيهيلعليلااهمساىتلاةمعنلالمينملا

سانلانمنومعنملاونوقرتملارلذلهمنننيظ،ايندلايفانيكسو

ركدثيعاولمتالواومانال

لوزنزةمعنلارطبنميفليلاننددلنمةندلهذهلال

ليلاقننضحادلونمجرخنمزليقو.اهبحاصاهصئددهاذإةمعنلا

.هيلعليلاعنملوقيضنمجرخنعوهيلع

لهقةنكسملاوةلذلاتاملكتءاجةميركلاةيآلالوح

ريخوهيذلابىندألااولدبتسامهنألكلذوىلاعتليلابضه

مهاومادامومهسوفنيفراغصلاوةعاضولاتامالعنمهذهو

هيابضمننتمهيلعلحمثةنكسملاوةلذلامهيلعثيرضكلذك

ةلذملافهقحلارهغس٠لنيلينلانولتقيوهياتايابنورفكياوناكمهنأل

امامهراغصوعهتءاندنمليليلابضهنمثدديلةنكسملاو

حسرءايهنألامهلتقومهرفكلينابرلابضغلا

لراانهأوزفئتلناكهنهناخملأؤزثنثااننييفملاةرقبلاره

أوؤازملانفرعذهءانهنتلننىسختخلهننهللنصقأيازلزسننناايهنيقثا

(»»عهسهئناذهعههفافتلسويضهىطينمهي

مهيلعهيابضمننتيااابضهىلعبضخاازيرهطلايف

رخابضغوىدصلاورفكوالجعلااودهعقباسلايفمهنأل

صعسسحعلسوهيلعضاىلصدمحمبمهرفكلديدج

ارافقمهأايدترنةنتنقلاةهغظذلمنيسواازنارصلاح

اوضعاغيلالذإقخبهيءايهنألاكوعسهسوهياءانلأيلوزففسل

)هي)لوؤنهسها)افؤ

ةبتكمنمبلطي،بتكلا»نيدلامولعءايحإباتك،يلازغلادماحوبأ»الاةجحمل

نعملسيفدروهنعلقو،ا»عسيفثيدحلادروميدلجم،قدثمد،ناوخإةيديرك

.ةريرهيباثيدح

) )



عاقبلكيفءالذانوشيعيسليلذلامهعبطبدوهيلانألو

يدياىطمهلهعضيذلاليلالبحنكلواوراددلامثيحوايندلا

يتناتستوربلابهذملاعابتاناكفناوهلااذهمهنعليزيسسانلا

مهنععفريذلاسانلالهحمهمهالاونموايناطيربواكيرمايف

لوقيةعنموةوقنمهيلإاوراصامىلإاوراصفةلذملاهذث

انيلعبدطغيددلليئارسإدعاددلنملاذإزيتتنرنورهلابهذملاعابتا

ءاجدقدحلااذهناظحالي،سانلانملبحلاوهاذه)رلا

ملعيدمحمناكلهف.ةيآلاهذهلوزننمةندلفلانمرثكادعب

لبحلاةملكبمويلركفنناانيلعوارشبلوقنآرقلاله؟ىبللذ

عطقنسلبحلاناينعياذهولبحلاةملكمدختساىلاعتهيانإ

صطقنيوىليبنالبحلاتافصنمنأل

لهقةيآلاهذهيفسانلادحوليلالبحوةلذملاتءاج

بدطهناينعياذهوهاقلانمبضغياوءاهواالجرزعليلالوق

ةقعملاىبةعفرلاهذهدعبوعهومظعوسانلامهعفرولوقابليلا

لهحنايا.ةنكسملامهيلعثهرضواازىلاعتلاقلبحلااذهو

ةنكسملادوعتسومهلقنلبحلاةعيبط)عطقلطسسانلادحوهيا

ليلاكيابنورفكياوناكنهلككلذ-دلومهيلعةبورضم

ةيدتعملاعهتعيهطلوهياعهنايصعلقحريغينيلينلانولتقيو

رهسبرهتيالدوهيلاعلطنا،امئاد

نفهياقنعآلوثنالذنئننميمئننئالقألقاازةدئاملارعس

ذإخمسوزيقسنةحلااوةقزنلاؤمهئعهمفمفلأسوثضمفف}يوارهلل

!»)نينتلاءازنكنهؤلممطاسواقنئزمثلكواخوغاطلا

نئةضغقهظةيسهنيلقعلاأوؤةحتاليفلالكوفارعثلا

)وي)ليهننفنلايربحنإلقسواجتةلاقايخلايفةينسوهنأ

ك»دمعنمؤملالتاقلي

اةلاغينمهيةؤآئسهقاذمسئقئائسالمةؤنزلأهسلنفكتءاضلاس

(ةة)»انلعانانغةلقغآسوةعلسوهبغلغقثانينخىفافيف

ةكرعملانمبراهلالق

)ي



ؤامنيافزخرننبأماةزننزننذسلفينسفننميفاازلافنألا

نكميفأنفقوةاسواننسويننالنيضميءاسيأقفقذفىلواازنخثنن

)هإطسقلا

حرحترفهلاسهردصحرشوهيناميإمهعبرفكنمس«

أنظفةرقاىالنفلواماتلاأغإننصعنايزقفننععةلحنلااع.

زضزعفيهرنلمقازذثسمثرةلتلايعزنينننخلفسيظنيإلألهنننننلمب

ةانيلااونخنننكا»ثابةعذ(ه»س)ةلقأزناذه»ليفعثلازثنل

)٥ت)ليرفاكلافذقلايل٠هسلألةنالأسوقزسخةلاىلهاتثذلاذ

زثايالاهذهنمدافتددي

ىطاهلضفوايندلاةايحلانحانمىلعهيابضمننت-ا

قرخألا

قرخألاىلعايندلاىلضفنميفاك-ال

.ايندلالضفنمهيايدهيال-ح

كسحكحهتمثاهقزرامسيفىغطرنمكح

الهفملفازثطثالاومفارتنقأراننسءاغنطنصاوليازهطحس

يننإف(قه)ىفقأقفيهنننجيخغلغأللختلننفيهمتخمكبنلمي

(هت)ىذثقاقثاخلضلعفلنآفنايسننقلزاقغل

زثايالاهذهنمدافتددي

سبلملاوءانهلاودئاوملاىففارسإلا-ا

ىلإيدقلكلذهباشاموىتانزلاتالفحوتارايسلاو

اابضه

هنملبقيهيايلإبوتيوفارسإلانععجرينم-ب

»بوت

ع.انمزمسيلفرصلا-ج

نمةفصفارسالانالنيفسضلاىلعهيابضهدوعي

.هيلع،وضغمايندلايانمنااقياددهزمدقوايندلانحا

سس.انزلابم٠سحوسزيلعهمتعدملاجوزلاله

نسمكاكنلهبغلغيناكثغلىنثاةننعاغلاسهتيرونلا

(ت)لييذاكلا



انزلابهتارمامهتييذلاجوزلانيمييفاذه

غاهجىبزنيميثيذسكيرلاةينازلا.ةجوزلا-ت

سا٠لاةننعاغلاسهتةرونلا نسمكاكنلاسهغلغسيناخضغ

(ة)ذقيانطلا

ةاانيدىفيباتكرصاخاذا-ه

خيهوحنأنكاافكإننيمهيايفلوفاخنليذلاهتتىرولفلملوب

ناذهلسونننخةهغلهىففهكقنعةضجاذأنثأعخةل

)ه)ةهينث

مهيلعبوضغملاءازج

بككةرنهجهتهج

ناينانع/ماظتناللةزنننيهقذسلةهلسونننرتوإل..لافنألا

ساعءانفذقفقذفىلواآزنخثن اسةةاسىنتسويننالنأمههصعهل نسئملىفيتهإح

)»)طمنلا

رعسرهميظعباذعربني

لنالإخنانيإكإننصعنايزلفننناازلحنلاح

سحينهسسوةربا اكلاموغزمثننسنخلسوسناقيإلأللننطن

سازذض سا٠ةهقهق (ه»إةضغ(اذغنيلفينالنبصع

(رببدشباذعلق

افدعنمالايفلوفاخنليةلاسوااززمبر،ومثلاح

أسا٠زهنكىفخإنزقنعهئس٠مهعمجاذلثمبحةلسمههوحتنا

(هه)ةهينيناذه»لسو

»هيلعبوضغملامكح

حمسحسرفاكله

سةمثرتةرقهلا سةناخملاؤزتيلااقنض اغيلاوزقثئسلناةحهنهن

لنن٠نصقثالثسننناسايغنفسقملالرا ذعسءاننيسلننيدههبلننهف

ساةي)نايلهدانع سا٠ىهأمههصعهل ناذهليرفافللسوايبصع

(»)خههن

٠قفانمربني

)يل



ليكعملافءاقفانملاسونيقفانملامسهقهنسوالىنفلا

عؤننلاةزنلذفهنلغسعزنملالظعنايليئاظلامنتاكرشملاف

غءانسفمنتهغنيلؤعآسوكهثسهلسوةهغلغقثاةضضغسو

(هإاذهعههن

حس..حسةة!نيرتفملانمره

كهطةيسههسكةلقعلالوذةحثاملقلانميلا!فارعألاس

يربحئعلذفسوانمننثلاقالخلايف»نسوةهإنؤنئنمقي

)وي)لييثقئلا

ةححسحةكزدزنعمرورصاعل«

يلناحسبالواأولنهنانيلناةلذلاةهغلهكإنرتنتازنارصلاره

ةهغلهأههننيسوهنايبلنيضغياوؤاإنسىبسانلايثئيلنيفعيامن

ءاههلالاقيسوينناءانلأيلوزففسلأوظفخأايالينةةفنعلا

)هيإلوؤنسطيللأون٠افؤاوضعانبالذإقخبهي

ة»هيلعهاللللبضمننتامهيلوتزوجيال

قثانينفانقلازهسونأليألاىلإزئمسلا،٠زةلداجصلا

ةخسوبذكلاىلغلوقلختلسوكهنتهالفةئننمفاثمهنملغ

ع)هلىنطيلل

هيابضمننتاموقاولوتيالانينمؤملاهتابسهيارماي

زننلاتلاننألايفءاجدوهيلاىلوتنممكحنا.مهيلع

اونافاينءاننخألاتيقلايناأهي»سلةناسثغامزذلداجصلاح

ةرهسللهيايلههنننغاوذضفةهجلكهسناننااوؤثياعهح)زوولتمخسل

)هإةهسهلثنانع

هتنعلبنورقمهيابضمننتناةقباسلاتايآلانمظحالي

باذعةرخآلايفهلوايندلايفهياهنعلهيلعهيابضهنمف

(عكنموهام)مهنمراصمهيلعبوضغملاىلوتنمنا.ديدش

برعارقله.ديدشباذعمهلومهيلعبوضغممهالوتنمو

؟ثايألاهذهمويلا



حرعسرعس..ءارتفالا

ننننننحملكهطةيسهنيكهللاأوؤةحنأادبالالئسهب..فارعألا

)وي)لييثغننلايقئدلذففرأثلاقآيخفيفةفففةهنأ

لصخدقةيآلاهذهيفهتابسهيابضمننتناحضاولا

دقفاهلإلجعلااوذختانيذلامالسلاهيلعىسومموقنمةعامج

ىلعههضغفةمايقلامويىلإامئاقهيامكحناكفليلاىلعاورتفا

نيرتفمدوهيلاناكاملواانيرننقملايزهنللذكوااىرتفانملك

مهيلععقاوههضغفهياىطنيرتفماولازامولجعلاةصقيف

.ةمايقلامويىلإ

حةفناسبضغلاملاوقزرلايفنايغطلاةلقاع

قفةعمئسعثاسننزهنساذقذلمنازنيايقنانيلازهطةروثل

ىقلن/فاطقلاأكقنهلهائكتآوةفنالاىبوطلانناإحمهائهاسوسو

سضغ٠ةينلعلهئسهفدهفاؤثطثالف«ائقئزافءساغنطنيماولك

«ةل)ىففذقفرهضغعلنلغأللختلننف

آاننسوكوغزفغننلآز«ثسإائنعمايضهننلاقفنسنويإنروعئ.

اثنزدلمههنفنأامضنيلاقنزايقلاماخلايف)اينافةةيين

أؤزتلىيهنآوئصؤنالفةههولقىلغذذنثافهلازناربعنئمطا

(هوهو)مهلايفاذقلا

تبضغنمةقتشملاتاملكلاوتايآلا

سس.سكسسزنلهضسخ-ه

عؤق)لاقافيكام.نجرطعؤقراينكونليسهزفأرتهطرسك

ألمتلنا»دزاقآذغقلاؤكنلغةهاطفاسأةثةمخ}ةعسودنز»ذلففلا

قهإيدسعؤقمثقظافقفنأنئةضغةينلع

فرخزلايفوانيزحلوقيلافساناهضغصازيرهطلايف

بضغلانيهجوىلعفسألاوانوهضخالوقيااانوفددلااننلفهه

٠نزحلاو

لهت



رعسسرعسطزاهضاغص-ي

زرننلن٠نهنالظلانضالننسفنةإسنسوهلاانهت..ءايبنألا

لصغنفيننالسناخمننككناالواةياةسنأءانطلايفىذارتنللعلنمنسلغ

قت)ليهلاظلا

بهذزنورخالاقوهموقىلعابضاغناكزيرهطلايف

ىلإاوقعثيح٠،باذعلامهنعفشكذإهبرلاهضاخمهموقنع

لاقفباذعلامهنععفروةبوتلاهموقنملبقفهيلإاوهاتوليلا

انيا)اذكمهيلإعجراالهيارزبضمننتدقوكلذدنعسنوي

اهضاخمههجوىطىضمومهنعةنمثموييفباذعلامهتدعو

٠ناطيشلاهلزتطاو

سثكرزلانعالقن}ليلجلادهعيردبدمحمروتكدلالاق

رهلوقمرقعنسثكرزلااندجووزنآرقلامولعممناهرلايف

كرشانونلاظفلوبحاصيةفاضإلانمكرشايذبةفاضإلاهت

نصاوفرشا(يذ)الةفاضإلازسثكرزلادصقي-رحلانم

،اهضاغمبهذذإنونلااذوزىلاعتهلوقيابحاصهلوقنم

رهههاللعع؛متلمتلملقلاةروددليفىلاعتهلوقيف(بحاص)هلوقو

)توحلابحاصكنكنالوكيرمكحل

هه

،ولاغلا

ىدهلايدضإهلدايطلاولالئضلازللنض-برعلاناسليف

لضلقيوىثنألاوركذلاينايبلانملضامةلانضلاوداشرلاو

اهلكفرعنالقديضمبيتلالبإلانمةلانضلاو،عاضزءسثلا

ىلكطاوةعاضازةلضاو،تاغوارفخزءسثلاألضوئر

ةيديركبتكممهب)ةينآرقلاصوصنلايفتاسارد،ليلجلادهعيرديدمحمبدمل

ا»هسإيلع»يتوريبناوخإ

دلجماطايودي،عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد،برعلانطل،روظنمنياي

اهدعباموهنيعنم»

لآ



ةقيرطلالضو،اممهغصومفرعاملزاكلاوقبسملاقضللضو

سعلا،هثسهجوألض

زنيلاضلاتافص

رهسحىطرألايفدضملا-ه

رخآلايلايفافاياونآسلوأيسلننسانلالصسواازةرقهلا

زوغذزغتلطقسواوهنأليذلازوةناىةروغراغنعإلينصؤنولعنميف

قثاةفذاوفزنهزنمهبولقيفموولوزغنبثلافىفىنهسنفناالوا

ألدلزليقااةاسو)الإلونةنياوتافانولةهملاناةعلسوانعزف

رنفقمهنزا)املقه)سلوخطزصنلخئانف)اقزضزأهسايفأوأيعفث

لقاانفاونمآةفلليقاةاىف)يإودنتننالنلطلف١ودضملا

ثالثلا»مهلاإلاءاهقمثلامزلناانفلصؤئاراولوسانلا

اةإسوائنآاوفقارتناليفلااوقثاةإز(هإق)لوططنلالنيو

لخئ.حانألبنجتناننااوفقةسهغينةنثىثأزظ

ةهنانغطسيق»ةنثسهسسسوةلهأىبكهمنننعفةناآهه)ىةلوؤكهثنعن

ثخهزاننفىذفلايةلألثطلاأؤزثنياليذلاامهنا)وإنونفلل

)هإليدث٠هنا)افانفكهغثزايننب

!ةيلاتلانيلاضلاتافصةقباسلاتايآلانمىصلختددي

٠نين،قمبعهاموانمآنولوقينمنولاض-ا

.اونمانيذلاوليلانوعداخينمنولاض-ال

.ىضرمعهبولميفنمنولاض-ح

يسنولاضءىضرالايفنودضملا-د

)ءاهفسلانمابنمزنااازنولاضنورهكتملا-ه

اولخاذإونينمؤملاهلماناميإلانوعزنينمنولاتسو

ركعماغااولاقعهنيطايشىلإ

ساالزنااممتكينم-زني

ناىللازىذمهفملةسلألنظلاأؤزثنثاديكلااهتيوفعهتةرقهلا

(هتح)مهلاىطمثزتنهاانفةرقغصلايمل

لآل



ةهآهةيألايفمهةيآلاهيلإةراشااميفاةلو)نل

ائنثلهنوإننسلسوبارنسكفسليمقيازلةمنااننإ،هننأفسلليللاوانسا

فخلقثاؤهنفقنألفزاللاأللةهينوطنسيفنوظبسلإننلكوا}ليلق

)ته)ةهلاناذغكهذسوةههفرلألفةمايقلا

دقفودصقلانعروجلازةلالضلارفسلاريضنىف

يفباوصلانعباهذللرهعنسسافهلزنملضزلانكءادثهإلا

٠نيدلا

سةزقسافلا-ق

نلنمطوغإنانأليةننيسننهفسنايهسخنهنيبسبألةناإئلاازةرقهلاسس

لأسوةهإنؤنصلهسسحناكنالهنهسهقساهأنآعهزمنلاراينافاهلوقانمف

آريئنفمهليلننآلثناذهيقثاإلازآاظفنولوقيفأوزلفليفلا

(»)ليقسافلاالواعلهأئطنهنتسواريئنفمهلييل٠هسلسو

زنلميإليرفكلالدهسنمل«

ىننونلننكانفسسفقسلونكزأوذانمليناسويليينرتنهازةرقهلاس

ءافنكالضأقفنانيإلايزقكلاملةئنتلننفلقننص

).يليهننلا

تلزنزساهعنبالاقزيرهطلاركذامكلوزنلاتسسا

ايزاولاقرثيرقنمطهروةيماسلانبهللادبعىفةيآلاهذه

راهنألارجفوةكمىضراانلسورابهذافصلا)لعجو!دمحم

زنورضملالاقو،ةيألاهذههيالزناف،رلبنمقناريجفتاهلالخ

ىلصهيالوسرىلعاوعنمتنيكرثثملانممهرجتودوهيلانا

امكةلمجءامسلانمباتكبيناينلوقيلتاقنمفعلسوهيلعهيا

ةيماييانبهالللانيعوهو-لوقيلتاقنموةاروتلابىسومىتا

ىلإنيملاعلابرنمزهيفءامسلانمباتكبىنثئإسيموزخملا

لتاقنموسانلاىلإادمحمتلسرادقيناهتعو،ةيناييانبا

ىلاعتهيالزنافاليلقةكئالملاوهيابىتاتواكلنمقننلنلوقي
لن.ةيآلاهذه

ةضدقفههىلاعتهلوقليوعيفلوقلازيرهطلاريسفت

)ليبسلاءاوس

)آل



بهذهبينعيهنإفالضدقفهههلوقامارفعجوبالاق

يفلمعتدديمثهيلاوباهذلاءيشلانعلالضلالصاوداحو

ىلاعننليلاىنعيذلاو،هلهلقياليذلاءيشلاوكلاهلاءيشلا

ليبسلاءاوسنعبهذدقفثليهسلاءاوسلضدقفهههلوقيهركذ

.قيرطلاليبسلاوطسولاودصقلاءارسلا،داحو

دقفناميألايرفكلالدبتينموزةيألاهذهنمدافتدديام

.لالضلاوهرفكلاناياليبسلاءاسيلض

سسح.س.رتسسسزهسطاثسإلاسلبقبرعلالق

اةاملففنةنئالضفآوغلننلناغاثففكنميمهنسغلازةرقهلاحسس

اقكةوزفذازمازخلاطشنلاقنعقثااسوزفذسافمفةزأىوننعثثننهفا

وج..مهعمج(ه«»ثهسلةتظنلالييفمنلنقنئمتنكنلزةكاذف

رثنيةمقنالونيزلبننألايفقأضإن»فلاسوف{ةعمجلا

نيماونافنواقةسهئهلاسوناتكلاةحهنظنسوةههفيلنسودننانلآةسهنظي

(ي)ينليهئيلألضيقسللقن

رهسزدوهيلاله

ةاهاممحثنسوليناسزنيرياسنجنقثهسمقفاثإحاذفسلسو،،زةدئاملا.

ؤثنئآسوةهألئمملامنأنللاذءبلينقننيناميالهسوانيقيزسشعةرثا

لنيانظزقةياؤثضزقاسوغلونلننخيبسوعطقيعثبنآسواةافؤلإ

}اسمنلاافغنخئنصيمئينانفقكنلنحذالسسوفعنالننممنغيفزقفأال

)ي)يليبئنلاءازنكلضأقفةننصالذذغإنزقفننف

«سزينرلا٠ضرسانلارثكا-ت

نهسولنننطقلايفننزثفآفلهثزنياسو،،نمهاعنألإ

)ههلونهزخسلالوارغفعاسولظلاالوالوغهثيسلنلهيايليبنك

ىفوارضاحواميدقنيرفاكلانماددعلقانينمؤملانا
ننريشلاالإولعنممهدنعسيلنيرفاكلالكبايانميتايام

.زلالضلاهمسانميوقسعلاملالهل

ةةيهينمثهآلننسولوغزفخنثآهلماائتزىننوخسلاقسواا!سنويب

ىطسمطاائنزدلههنننغأوفتننلائلنز«مؤلاقانخلايفألازناف

يهل



ناخلاأؤحىيخأوئعؤنألللخههوقىلعذذنثافهلازناىلغ

ةة(رعسحس.)مهلا

ةلبقةلنناوغإغناسوسنؤضغخنوانلغوئسلاقبءرنحو

(يهإازاننخالواريفسوةلاف

مهعمجةينازلا.

اقاثقنرازأريزغلالازناةليخنلايفأنفاهينزيلائهتزفسويرعس

(نقم»نييئيلاانضيقاقازتلاولائغاسهئةغشذيةلميبئةننمني

مهعمجئلاضوهفايندلاةايحلانيجانم-ه»

قزينةلاىطىنثملارهاضلالسوننهنسننيبسلمليةلهب؛ههاريإط

يلألضيفمهلواءاققعاسهسنوغغسهسوهيايليبنكنهلوةنصيلسو

(إق)دهن

ديرياليذلاوهةايحلايانمناةيآلاهذهينعتال

بحيدحاال،اهتاذلوةايحلاجهاهمبحانمينعتامنإتوملا

ءاينخألامهنإمهنعىصصقلاىورتامكءايبنألاىلحتوملا

نولمعيهيابنونمقيالنيذلاناجلوصلاوةلوصلاباحصاو

رثكااموناميإلانعمهدرلعمتجملاياسانلاءاوهالنيدهاج

ليلاليبسنعدعصيناةايحلابحانمةعيبطنمنألعهعهننم

نعسانلادصىلعةردقلانوكلميمهتإ،سانلاداسفلىعسيو

٠ءاينغيللعمسنعبلبنوفعضتسملاواءارقفلااهكلميالوناميإلا

ائثذانناطنطآالإائثزكلق..بازحألاةروسرفىلاعننلاق

مهعمجس(هتألههننلاانهلهلقالائءازقسو

ءانثئافافيفةسلائثخهةلهاحنلاؤيرنيفافنئاا.راربالاط

)هو)ازوخذئاتونذقاقالضسلمهسهسهةلائطسهقثنيهنمنقل

(يهر)ةلقاسعلاىئونئجيألقاقيثااةمايقلا

.ايندلاةايحلايطيربطلايفءاجامكةلجاعلا

قفءاززلوزأسهسوةرهاقلالونيينءيسؤقائوااا!ناسنالاس

(يت)ألينفثاتخي

خسانلالضتمانصألا-هه

ي)



أوخلنننسنوثخليبنكنغأولضنللاذاقناينفأوأقتحسواازمهاربلس

كسرهسوسآةالاربهلاىلواةيزييمتنلف

تنتهننننفسانلالنازيئنامبلللنفالوهسلانزععرهارياحةس

(إقه)ةههززوقغ»نإفضضغىطسوينعةنيف

روفغكنافيناسعنمك..ىلاعتهلوقيفيربطلايف

ينملبقيهلف-ميهاربإيا-يرمافلاخنموزلوقيااهلحر

نيئاطخلانيبنذملابونذلروفغمركاف،رلبكرشاوهيلإهتوعدام

.مهنمءاشتنصوفعتكداهعيمهحرو،ىبللضفي

ااةمرنمطناقلا-هزني

(ني)نولاضلاأللىننزةنخئنصاتنتننفلاثعرجحلا

هياةمحرنمسأيينموزفيضللميهاربإلاقزيرهطلا

يفلهسلادصقاوكرتوباوصلاليساراطخانيذلاموقلاالإ

اانيدنعكلذباولضف،هاجرنمبيخيالوهياءاجرمهكرت

هرشبامدنعمالسلاهيلعميهاربإناسلىلعةيآلاهذه

هندلربكعمهياةمحرنمطنقيملهغا٠قحسايناكلملانافيضلا

نموملايلزنتامدنعهياةمحر،باجنإلانعهزوجعزجعو

،فولاملاونوكلاماظنونيللةقراخوزاجعإلامكحيفنوكت

ةمحرلاةفصهياىلعركناهتافهياةمحرنمطنقييذلانكل

رفكولالضراكنإلااذهو

ةسحوسبلاقلا-هق

لوئقظلانهلائسنونسلفذسهزهنآسوةههيننمل.)رم

(ةل)زنليهئهلالضيفمويلا

نكلاانيبملالضيفمويلانوملاظلانكلأزيرهطلا

هيلعاورتفاوهتافصنمسيلامهيلإاوفاضانيذلانورفاكلا

.نيلملالضيفايندلايفمويلابذكلا

رعس.زنوظغلاره«

يعسنئلافنجلالنازيئنففهسهسهلرتازؤداسو،،)امهألامال

كاذآنيسلفانهكوزهممننالىئنغانيسلفاهيىةلونتهرلالنورقهمهف

يي



ةفعسوألضاةفلقباعنألةعسوأاليلىةلوغننكلأل

)تة)نوقاغلا

س!نومرجملانهمت

ةفلمهتإرغنيفيلالضميفعهمرهصلاساههتارمقلا

لكانلأح)زقننىنضاوقوذةههوخؤىلغمهيلايييةيونخنين

(هة)رفقم،ائقظعزنث

ةرارزييانعزيربطلايفءاجامكلوئنلاتسسا

هذهرخانمسانايفةيآلاهذهتلزنتلاقهيبانعيراصنألا

بلاقهيبانعيسانبركبنعو.ىلاعتليلاردقينوبذكيةمألا

يفقللمناينومتياراذإنلوقيوهوبعكنبدمحمطرضح

هذهتلزناامهديليسفنيذلاوه.نونجمينإفينوظفردقلا

هلوقىلإاارعسولالضيفنيمرجملانازارقومهيفالإةيآلا

)ردقيهانقلخهه

زبذهملارلبإاكلاسهه

(حهس)كيذنملانوظضلااسهننادئزاسرننةن،،ةعقاولا

(»)ليللطلالييذنملالصنافنلائا)..ةعقاولا

ااودعفداصينم-هت

ينزغاوننخئسنمهساوأنآليألااسهنناانلاةنحتمملا

لضمفءاسهرانفياوزفقؤلفقثفمفبمههللنوغقن.انيتناقفةىبنغسو

ةننمبنلةقنزمعناياونعؤئناقفانلسولونكؤلالوجللمغنيفخلا

مهوغللحلوزثمبيتاضزقسسءاغننناىفريسلمهبلنكيفلذاهوعنخرخ

ذقفةننصةظلاةيسلنفزةئنظآتسوأغننقئااغيلقلغاكفسوقةسونلي

))يليبئنلاءازنكلض

بثلددلناكريثكنبريسفتىفءاجامكلوزنلابابسا

ةعتلبيبانببطاحةصقةميركلاةروسلاهذهردصلوزن

ردبلهانمناكونيرجاهملانمالجرناكاذهاهطاحناكلذو

ليمهسفنارثيرقنمنكيملولامودالواةكمبهلناكواضيا

ىلععلسوهيلعليلاىلصهيالوسرمزعاملف،نامثعلافيلحناك

علسوهيلعليلاىلصيهنلارمأفدهعلااهلهاىضقناملةكمحتف

يب



بطاحدمعفااانرهخمهيلعانععهللاااتلاقوزيهجتلابنيملسملا

مهملعيةكمبهلهاىلإشيرقنمةارماعمهثعبواباتكبتكفاذه

عهوزهنمعلسوهيلعهياىلصهيالمممرهيلعمزعامب

هيلعهياىلصهلوسركلذىلعىلاعتهياعلطافاديكلذبنذخنل

اذهواهنمباتكلاذخأفةارملارثايفثعهفهناعدلةباجتسإعلسو

ىيانببطاحنمهيفاةاف،هتحصىلعقفتملاثيدحلاىفنطل

نياىلصليلالوسرلاقف،ةكمبنيكرشملانمساناىلأةعتلب

ثنكيغاانطلجعتالتلاقااذهامبطاحايبلسوهيلع

نمربعمنمناكورهمملانمنكاملورثيرقيفاقصلم»رما

كلذينتافةاثههحافةكمبمهيلهأنومحيتابارقوهلنيرجاهملا

ثلعفامويتبارقاهبنومحياديمهنمذخينانامهيفبسنلانم

بالسالادعبرفكلاباضرالوينيدنعادادتراالوارفككلذ

ةرمعلاقفركقدصهغازعلددلوهيلعهياىلصهيالوسرلاقف

هيلعهياىلصهيالوسرلاقف.قفانملااذهقنعبرضاىنعد

ردبلهاىلإعلطاهيالعل»يرديامواردبدهشدقهغارلسو

ركلثرفهدقفبعشاماولمعالاقف

اولاءن-نيملسمللزوجيالفةيآلاهذهيفحضاومكحلا

ليملااسهننلانلعازةدتاملايفىلاعتلة،امكبهمناجانمادحا

ا٣واليألادنآعاليفازافهئيهيأوإن،ةياليذلاسأوؤنحنهئألأجملبآ

متنكنلةيااردناسو.انيتنازاققفسوةظنملنصنائهلا

ع(حت)لينيمؤن

نكيملناباتكلالهارطعبنولاويمويلانيملسملاعقاو

هدحاوسلاحيفالإكلذبمهلىنميملورافكلانولاويومهعيمج

مهتوآليرفاكللنونمزصلاسزنحغسلسةلاا}نارمعلايفىلاعتاهركذ

الواعزنييفميارليمسنعنملفؤلةلققسلننىفةلهسلانزوفنيل

(»)طيصقلاهياشإسوةننقسنقثاهثزثخنسوقافنأةحهئماوغنأئنا

مهتوخاحلاصمدضءايلوانيرفاكلانوملسملاذختيمويلا

ةيمالدهباةلوديلاوتةيمالسإةلوددجوتداكيالىلحنيملسملا

يه



رفكلاةلودمهيلعتلمااذاالإناميإلاونيدلاعفادبىرخا

.ةقالعلاهذهءانبمهنمثهلطو

كزةعاسلايفلثينمنههل

ليأياسوافهخةلديقميبملألالجلةمحغسننهسل،ا؛ىربمباحيس

لوزانننلليقلالواالاىفخلاكناىةلومتهنلفافنعموقفشفاونفا

)»ريهزلعلضيفلةغانطلايه

؛نيلضلامكح

طرساخلاضلا-ه

أونضذلةنتاف«زسوةهلدهايلطنننكانئللسواا)فارعألاحك

لصأئوئئسلىيزسقلنسوائثزائنخذلةلنناوفق

.ساين)»)نيرساخلا

للضنننىفيرهنلاسومهفةناكنننعع..فارعألاكرعس

(ه»إىةروزساخلاقفنلقلؤاف

.ةزةريألارانيدلايقملاظلايفالضن-زني

قانخلايفتباثلايفؤقلاياوئنلليذلاةناذنن،نتهب؛ههاريإط

افقثالقلتلسوليهلاظلاةناأئطنهنسوقزخألايفف«٠ؤلا

(يت)ءانهنتل

رهقلايتايامدنعرهقلايفثيلثتلازيرهطلاريسفتيف

بيجينمؤملافاا؟ؤلهنام،رلنيدامزثيملانالاسوناكلملا

ناميإلاىلعنمؤملاهياثهثيرخاريضنيفو.ىلاعتهياهتبثيو

ايندلايفاذهفهبنيملاظلاليلالضيواايفاما،رهقلايفوايندلايف

٠رهقلايفو

ىلعنمزملاثهثيدناسهيانازىناثلاريسفتلاىف

ةصاخلاهتيلرجنننمؤملكل؟ىبللذنوتهفيكوايندلانيهناميإ

رطعبيفدجينمؤملافىلاعتهياعمةصاخلاهنرينترتةيناميإلا

ريسفتنكميالثيح،هتاسليلانمارشابمالخدتهليرجيام

نمزملارعشيسمألاىفرشابملاهلخدتوهياةردقبالاىرجام

تايملتابثإلااذهوهنقوتينكيملانيشهلثهثاهياناىريله

يو



انهويداعلاقوفرومألاتءاجامنإحئاتنباسنمواةفدص

دادزيلامارماىرجاوارقهىلاعتليلانانمزملافرعي

رهقلايفنوكيدقفةرخآلايفثيلثتلااما.هنيدىلعاتابثنمزملا

ياالهمظظلاهيالضيواازهلوقاماو.طارصلاىلعنوكيدقو

امهيالعليواازهلوقاماونينمؤملليرجيامفالخمهليرجي

ايندلايفرشبلليرجياملكيفوثيلثتلايفياااءاشي

رجتوارشبلاةئيشمبالهتئيشمبيرجيءيشلك،ةرخألاو

ثهثيىفلعافلاف.ةيرهجلاىلعاضيالدتةيآلاهذهرشلا
لنره.هتابسهياوهلضيو

ىفاذقثذغإنانقلةيننياقثالإفاضسوععوبوتلاةروددليفرعس

هذه)هوإةهلهعزنيالينةياائللونفنئيسلانينهذعنقنىقخ

هلوقاما،هتاحهددههياةنيشمدكؤنوةقباسلاةيآلارسفتةيآلا

ةزعلابرلخدتوهكلذلعلفاانوقننياممهلنيهيىننحعع

نوكيدقو.هنيدىلعاتابثدادزيلوهلنييلنمزملاهلمارشاهملا

رارحلانملالحلامهلنبيبىنعملا

ةمايقلامويمهلضانممرازوالمحييانلاللضننم-ق

ذمفةمايقلافذسهةلصاف»)اكواأوخهخغلتزلحنلإس

(ية)ىةروززسلافءاننألاملعرقيخنولضنليذلاىباثنا

بلعريغيمهنمنرتنثبلعىنيغهعهنولضيزيرهطلا

رطريغبمهولضانيذلابونذومهبونذنولمحيةداتقنعو

سزادضعنهنيملاثاذختيالس«

ةلظيسسوىطزينسوءاسواقئهلاقظوهغأديسهنقأسارتن،،زفهكلاحك

(وه)اذطععهتننفأنحخننكنفتسوةهيهنا

يفجاجزلالاق،دعاسلاوهدضعلانيرعلاناسليف

ديعنسيابهوىصصقلا٧هخايلدضعدشنسهههريسفت

٠اناوعاياادضعنيملسملاذختمالوالاملاقوديخاب

نيذلاءالوهزفهكلاوهةيإللهريسفتيفريثكنبالاق

الوانيشنوكلميالمكلاثمادثلعينودنمءايلواعهومتذخننا

.نيدوجومكاذذإاوناكالوىطرألاوتاوامسلاقلخعهتدهشا

يع



اهردقمواهريدمواهلكءايشألاقلخيلقتسملااناىلاعتلوقي

ريظنالوريشمالوريزوالوكيرشكاذيفيطعمسيليدحو

سزاذملاضللنمحرلاتمي-ق

اثنلقخؤلاسةسلذذنتللللقفالسثطلايفنافننح،،جارمرعس

ىنسطيلننلةغاثطلاانلفناخلاانلنونغسوناننانازاأاىنأخ

(تة)اذنجلكقنطآسوذفنثلثسوفىمن

حكزاليهددليلصاوهلعنألاكنولاضلاله

نوالولسققوسلنالوغننهسلزفزن،نفازلاإننخنانها،،زناقرفلا(

قبإالههنكلضارغفالتباعنألةالواقف

نمقيمليذلايدوهيلامالسلاهيلعكسملافصودقو

ميركلانآرقلانإ}فارخلاعيطقنعلضيذلافورخلابهب

.ليجنإلاوةاروتلانمهيدينهلاملقدصم

/نيلاضلاءازه

حرانلا-ه

ننمفدنللنصمسل،حيناملربلايفأوظيالاقاا!فارعألا

اةإرىمخاسهئغاكةهقةنارططذانيأبانايفيمنإلايفنهيلا

إئوفضاسءالؤقائلنزففألوالبةارماطفقلنقغهقانيفأوفزاثسا

الكنتسوفغضاليللاقيانلانناقغضايئاذغةهقاف

(ةل)لوئظغسن

سس.سرهمهنهجسزني

نلفأظننهنننفرهنلاسومهففلاأنهفننىفاا!ءارثإلاكس

ةههجلوىلهةماهقنلاةفلةفزنئخئسوديلوفنيمءاغلةاةفلذوحنن

ففائلزكإنةحانلكأنسلإح»واناننهزانكسوانينغ

(ةت)اذعنك

.نهمباذع-ق

ةرهاقلا،ينطندراج،ةريودلارصقةسنك(طب)حيرملاةريددل،دروفجروجبدمل

يآاساربجي

يإ



نغأطننلمنيهيجناسوهيهثنقسلنفسلنلإلصاواازنامقل

(ه)ذيهئنانعنيل»تلواالهاسهذنحغسلسومعىنغيهيايلههنن

س.رعسبديدش،اذع-«

لنقوقفالخخزألزيفثههلسةحكئطإخاملانوزاذانلااذرص

ليذلالهاهيامهتننغةطهمنهنللىقلاعههنسناموىقسحذيرثانلا

فذسهاونعسنانهنيدلنانعكمسلعإخلمهنسنغلولعهنعسل

(يهإبانجلا

سرعسسستاينإلايفزلمعممىلعباثيسديهشلا

اةإىقخسبالنلانزضفاوزقفليفلاهنمااةيلكندعحموس

يننيسنىطءاذفاتلسوذيلشناتيفىفاثزلاازثننلةعنأنثنأنا

سةظسهئىملسوةقنعزضثنيسقثاءاالثسلؤسلزرقللذاهراونايفزخلا

أطنيننلفهيايليبنكيفاوننقلي»سونرنهغفلجيضغف

مه))لاتغا

يتلامهلامعاليلالعجينلف»هلامعالضينلفزيرهطلا

.نيرفاكلالامعالضاامكمهيلعالالضايندلايفاهولمع

سسءس٠حتزمعاينئىلختينيرقلا

يلالضيفنافنهلفةغهنلنااننائتزةليلللاق،،ةل

(يت)يليهإن

وهوريخللعانملاراطلاناسنإلااذهنيرقلاقزيرهطلا

ولمازهت،هتيغطاامانبرزايندلايفهبالكومناكيذلاهناطيش

ريلابرفكلاكلذبينعيوهو

يآل



هايه

،وفننها

هامحهنمهاقووهناصهياهاقررقو)برعلاناسليف

عمجيأيقنلجرو،هثززخءيشلاثيقتازلوقنزىقتااماو،هنم

لمعلابرصاعملاوباذعلانمهطفنافونهناهانعمءايقتاىلع

{نمحاانآالني!ثيدحلايف،اهيقايسفنطيقوزهلصاوحلاصلا

انلةياقوهانلعجياعلسوهيلعهياىلصهيالوسربانقتاللبلا

.ةياقوهفلخانمقوهبودعلاانلبقتساولمادقودعلانم

ىوقتلاىنعم

ىلعهياةعاطبلمعتناىوقتلازريثكنباريسفتيفءاج

نمرونىلعهياةيصعمكرتنناوهياباوثوجرتهيانمرون

ااباذعةفاخمهيا

هيلعليلاىلصلاقزيلازغللنيدلامولعءايحإيفءاجر

ةفاخمهبسابالامعديىلحنيقتملاةجرددهعلاغليبالبلسو

.ةجامنباهاورةاسابنمهبام

ليلاىلصدمحملوسرلاىلاعتوهتابسهيابطاخدقو

يبنلااهياايزاهنمىلوألاةيآلابازحألاةروسيفعلسوهيلع

هيبنتاذهامنإوايقتنكيمللوسرلاناينعيالاا.سرياقتا

رمكايلفكلذبهلوسرهتابسهيارمااةافىندألاىطىطألاب

ريثكنباكلذلاق.ىرحألاوىلوألاةقيرطبكلذبهنودنم

ااهمحر

ءاردإلاوءاقنإلاوةياقولاينعمىلعةلادلاتايآلارطعب

.ك٠ةهمسسقنزبطلاوةيامحلاو

مه-انمثيلملننهذقثيربحنناليتؤتاوقتاقةرقبلال

هبيعسعدلجم،نقيادديعجرم،برعلاناسلمل

ةبتكم،يلازغلادمحمنلدمحمدماحاحريامالسإلاةجحفيلأت،نيدلامولعءايحإي

عوس،يج،قشمد،يبوردلاليكولادبع

»



غؤسعنءىتلازاللاةوهلاف.ربوهنارمعلآيع

رحاينرعساينس(هةه)ليهفافلل

.(يإباقعلاةينثياذهاميااوهتنافريةنملا.

ةنطةنئةقنعآونطليذلاليهعهحننألأثيث٠نفأوظنافهتيآلافنألا.

حهتسسقايحوباقهاايبنثةنااناأونظاف

)تت»وقننننالاننقنثةفللاقةازهجتءارعشلا.

اينزىوقتللوعدتةيوامسلابتكلا

(ء)مةيهثنبقأىذفديفدينزألنايتفلاؤلرننله)ملا،،؛ةرقهلا.

افاأإثننلوطلامهفقولاط٠ملرسوةهقايأنمهسمان٠ذ،حاةإسوإلغهةةرقبلا.

اوة)لوظنئققطسلميفاقا)زفنازقؤقممفانئآ

وعكيفازؤنلالصذمبةتلغإنافلاللضنزنكلنارمعلآ.

ةطونزىذفزسانللدقإناذقيهوهنارمعلاحت

ك(ه»)ذهئنلل

القنفءىنضفناقرفلاىةروزاخفضهنانئآذقسلف،،زءايهنالاي

حمق((س..مس(هه)ذهئنلل

(»)لوقننتلدلقيعفسعيززنهانمزعانورق،،رمزلا.

ثسرةزىوقتلليدعلنوكلابيفنلايفريكفتلا

يفةلهاقلخانزىبافنلاىفظفللايفالتخايفاهل،،يسنوي.

حرةس!»لوقتفموليمهاوسلةلهخنألاىف»واضئملا

كنيلنقادعقلاىفءاقنعلازوئنمفقإلزفننلقاا؛سنول.

لصةنتنلاغهةحنلفممننفلارتلييلنخلامثمنمسنفسوزاضنألاويننيا

(ةه)لوقننننألملالقفةلهالولوقينعفزنألازإنةنلننىفزخلا

زنيقتملاتافص

نونمقيهنوقفنيتالصلانوميقي،بيغلاينونمقيله

زةرخالاينونمقيوهلبقناكنمودمحمىطلزنامب

قهل



ىذفديفخنسرألناتئفلينمهاعلهبزةرقهلا(.اك

أنهفةهالئصللإفثينفنسبرغلابنولعؤنليذلا«ي)أهفنلنملل

لقنااننيفدنلللزنااسسسدوئسمءقلرمملاو(إق)ىةلوقهنننةفطئهبز

ةهتزننىذلىلغلكوا(ه)ىةهونةفقزخةلابفةطلدنقسنص

ع(ةإلوحلقملارنفأللنسواف

لواةرقبلاةروددلزيرهطلايفءاجامكلوزنلابالا

لوانمتايآمهرازدهايسنع،ةرونملاةنيدملابتلزنةروددل

نيرفاكلاىفتلزناهدعبناناونينمؤملاىفتلزنةروسلاهذه
لن.نيقفانملايفتلزناهدعبةرشعثالثو

نيذلاثظقتمللىدهاايفتاليوأتلاىلواوزيرهطلاريسفت

استنجافهبوكرنعمهاهنامبوكريفىلاعتوكرابتهيااوقتا

.اهئادابهوعاطافهضئارفنمهبمهرمااميفهوقتاورصاعم

ءيشبمهفصوىلعكلذىنعمرصحيناسانلانمدحألسيلف

.اهلميلعلابجيةجحيالإءيشنودلجوزعهياىوقتنم

ينعياذهونيترماانيذلاااةملكترركتتايآلايف

نيقتملاتافصنوك.اعمنيتلوصومناتيآلاتلازاموديكوتلا

تايآدوجوةظحالمعماهعيمجانهةروكذملايهةيآلاهذهيف

اهركذمدعفنيقتمللىرخاتافصفيضتنآرقلايفةدعابتم

فقاومتافصلانألانهاهباوفصونصىوقتلاةفصيغظال

ةالصفقومفقوملاناكاةافاهبفصتينانمزملاىلعبجي

ءرملافقافنإلاىداقافنإلابلطتيفقوملاناكاذإوةالصلاىدا

هتقواهلةالصلاوتقواهلةقغنلافقفنيالةالصلايدقلامدنع

ةجاحلادنعوااهتقودنعاهلمعاذإيقتملاىلعقلطنتةفصلاف

.لمعهلفقوملكوةريثكفقاومىلإاضرعتييقتملاو.اهيلإ

يادحاوتقويفاهعامتجابوجوتافصلاعومجمينعننالف

.دحاوفقوميف

امبنمقيالودمحملنمقيالوهيابنمقيالرفاكلانكل

هريفكتليفكتةدحاوةفصدوجوفدمحمللقنمثرلاىطلزن

ةروكذملاتافصلاىدحإيههتافصنوكتليلايقتينمسكعب

ق)



ركناواعيمجتافصلابنمانماماةجاحلاوفقوملابص

نمؤملاىقرنمثالواناميإلاناظحالنامك.ارفاكراصةدحاو

.ناميألانمةجردىلعاىوقتلاف،ايقتريصيل

نودتهم،نونمزمنيقتملاناةيآلاهذهنمدافتددي

٠نوحظمو

ةكئالملابنونمقيورخألامويلاوالابنونمقيكزني

نرتقيتالصلانوميقي.نيجاتحملانوطعي،نسنلاوباتكلاو

نالفلكيفنوقدرلارونورمامصلا،عهفوهع٠لنوفوي،ةاكزلا

يلينثقلالتققثقهتوارتدسفنناةهلانمني)مهرقهلا..

قفنفللصسوملخإلاتكاسوهيليسلقاىولتؤجناةطلسوبهغسضلاسو

يقأسنحملسويإنزقلاسيونخإنخىلهلاعلاىئآسولينهاازباثهنلاسو

ةالنطلافاقآسوباقنلايفزسعهسلنةثنلاسويلههئولازلنايفنيهكاصلاسو

يفعمرهاصلايفأونقافثاةإفسهد٠هيقيميلوقوئلاسوةهافئلاىقالو

رنفقديتلواسواوقذضليذلايلكوايكاكلاليجفءاثلثلاوءانلإللا

)تت)نوقننملا

ناركذزةداتقلاقزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

ىلاعتليلالزنافزيلانععلسوهيلعهياىلصيبنلالاسالجر

هلاالنادهشاذإرطتارفلالبقلجرلاناكدقوتلاقو،ةيألاهذه

هلثهجوكلذىلعتاممثهلوسروهنيعادمحمنارهياالإ

.ةيآلاهذهىلاعتهيالزنافةنجلا

برغملاىلإنولصياوناكدوهيلانايربطلاريسفتيفو

ناوهللوقيلةيآلاهذهىلاعتهيالزنافقرشملاىلإىراصنلاو

امكاذكواذكرهلاامنإبرغملاواقرشملالبقةالصلاسيلربلا

ةميركلاةيآلاهتركذ

نيقتملاةفصنا،نيقتمللىرخاتافصنيهتةيآلاهذه

دقةيآلاهذهيفانهوبيغلابناميإلايهةرقبلاةروسةيادبيف

باتكلاوةينالعلاورخألامويلاوىفاينمآاازةيادبىلاعتهاركذ

ىلعلاملاىتاهتىلاعتهلوقاما.بيهكلذلكواا«ظههنلاو

ةرقبلاةروسةيادبيفنكللاملاىطعينملانهلنطفدقااههح

قي



يفديدجلااما.ليصفتنودتءاجاانوققنيمهانقزراصمواابلاق

رقفلادنعرهصلاودهعلابءافولازنيقتملاتافصنمةيآلاهذه

نمىصقتنتالةديدجلاتافصلاهذه)تقلادنعرهصلاوىضرملاو

ةفصنمنألكانهاهركذمدعلةروسلاةيادبيفنيقتملاتافص

رقفلايفهياءاضقلرهصيناودهعلابيفيناةهادبيقتملا

هذهوهياءادعالتاقينااضيايقتملاةفصنموىضرملاو

لهفهيفوهيذلافرظلابصيقتملايفدجوتتافصلا

اهنيدنععفادينانودودعللعلصدديينتملانالقاعروصتي

.سرثمهلالبقنوصويلسق

جزثنلةلوقلا»ذخازمفمسحاةإأهكغلأأيقينك)رقبلا

ىلهاقخيقوزغسملايلهبزقألاسوننذلاسوللةنيزلااننزح

)عل)عهئثنلا

ليقوثاريملاةيابةخوسنمةيآلاهذثناليق)يربطلايف

ىلعتقباوثراولةيصوالهنالنيدلاوللةيصولاثخددلن

ثخددهنليقوثاريملاةيايفاوركذيملنيذلاءابرقاللةيصولا

ثاريملاةيايفاوركذنملثاريملاكعجونيبرقألاونيدلاولا

(.ةيصولاهبزوجننيذلاغلبملافالتخايربطلاركذامك

ةهجاويااااقحااهلوقيهتابسليلااهفصودقةيصولانا

يفلاقامكامكيلعبتكاانهلاقدقفاضرفةيصولانوكتف

مكيلعبتكااموصلا

لقنمامار،بغددهلالوىغليالىطرفلانالةخوسنمرنمههف

ةيآلاهذهيفةدراولانيدلاولاةيصوثغلدقثاريملاةيايف

امهلزوجنننيدلاولانمةدجلاودجلافثراولةيصولازاوجمدعل

٠ةيصولا

اادودحنودعتيالري

لفقينةنننىهثطفؤلاعاغنلصلاةتسلمتيلها٦عزقرقهلاس

قهسنطلهمناينسناغنخبآسنكةهناقثاملعمهزسايلسةئناسومهلانكأقل

ملقثاخلنكانناوغغننافىملفوزبناإننآلافةننغالعفقكنلغخلئف

قق



رزيللالسهنةحنلاليمننهغنةلادننةحنياؤقسللنقسنتلىيفأوفزنيايفكسو

فثنااوزثقسكهثقامث»مهفلل-ىلهالاغنبلااوننناقثمفلالص

قثاىثنيندلقاقفزقثألفيناذوذخلنن-هانقلايفإوقسكاغ

)حت)ىةلوقننللكهلقليكانللمننانلا

ثفرلاهلقحيمئاصلازةيألايفةروكذملاهيادودحنم

ءانثاثفرلازوجيالوراهنلايفسيلوليللايفهتجوزىلإ

٠فاكتعالا

حرعسبزهبهنياميألةبرعهيانولعجيال.

آوقثئسوآوثئنناةقنانهلةضزغةناارظخئالىفاازةرقهلا

(»ه)ةههخهمهنكقمناسويانلالغإناوخننصثسو

قلطاذإرهملادهعيينتملاحاكنلايفرمالايلوح

سرعسنلخديملوبطخلا

ذفىفأهفوننخننامتفومسلفوئثقلطسنلوانتهتةيلقهسلاحس

اومنيفانوقكازناالإإتتبزللننأقضنعلننهلللىهلةضرف

اؤنعنثالفىزقتللنزقااولقننافحاكنلاةذقغهيفينيذلا

(»تإزيهمإنكولنقغنانهقثاةاةنننإنلضفلا

زاغهشهنيدنمزرخثالسالينتملانيدتلاق

ىلاننذبحيئنسلاذئاةإأولفآليذلااسهنناانل،،؛»زنيآرقيلس

يفةنبافينافملفلسظلايةمننافينلقنبنانطسلسوبوننأملالملىننمنيليا

قثاموقيسوىفخلاهبغلهيآلاللننلسونثنلفقثاةقلعانكينكمتل

،،لغنيةايمىطةحغسلألزةنز

سسكسزنيماري

لانقرفمهمنامباوإقننةليفرفنيىلهعنمبنسءاسواإةبقنلاحر

اقليفهتلاقالمهننؤاوفلاقرفللاضيعثنطغإنلمهانلفةضوغفئ

انهةملاسوةنهأئنآأنإقاسهننقسلنقىفةهذاسهنفلاأوئقنسنأهسوةنزةنا

س.مه (»ة)ةهلهلولقغن

نوقفنم،نوتناق،نوقداص،نورباص،نونممملميل

زراحسالاسنورفغتسمو

~ ~~ ~

قه



قنعملؤظناليللقتلأنئهناخمئئقثنالقاازناىنمثيلا

ثافرافاهفليدلاخراهنألاانبخنمهوىنهننثانففهننر

اتنزىةلولوقهلليذلاىفانلبسزيعممفالايففيانتفكاسونننيرسوؤرمهلسهنن

ليرياصلا(«»انلابانغمةهسوائإنوئذانلزحبافائنآاننل

حافليققنملافليننناقلافليقيهائصلاسو )ت»اخنكألابليرظثنعنل

طاينسسسقسسزدهانوفومسه»

نيينةنانلفىقننازسهد٠هعلواىالنىلت،،!نارمعلا(.

ج(ته)طهننلا

ئركنملانعنوهنيوفورعملابنورماي-هه

لوزنألسوريخألامويلافهللابزثهةمتون،،.انارمعلا.

زقخملاسيقسيوغىبانينلبسورتنلاصلؤهنكيقوزطفلايمل

ةؤزقثننلفقخلعاوظقئسلتسو)هبإعهحظبلالعقلنيلناىف

مهعمج)هو)لينفثنظملةيوهدياز

مهعمج.ناهرلانوطاعتيال-هزني

اظسعنطالقنلاأوحملانتألأىننانيتلاانلاابتنارمعلا

يلازاللااريلاف(هة»)نوغلعهنهطلةفااريلافأئاننحنن

ج(نق١)نيرتاكلكئجا

رفاكايرلايطاعتمناةقباسلاهوهةيآلانمدافتددين

نينمؤملاهداهعايهانىلاعتلوقيل)ةريثكنباريسفتيف

ةيلهاجلاىفاوناكامكةفعاضمافاعضاهلكاوايرلاىطاعنننع

الاوهاضقنافسرتواىضقتناامإزنيدلالحآةانولوقي

امبرفماعلكاآكهوردقايفرخآلادازوةدملايفهداز

)افعاضماربكريدصتلىلحليلقلافعاضت

ابرلاناهياهمحرريثكنبارضامكوةيآلانمرهاظلا

اطخاذه.ازئاجربلدصيلفعاضتيملاةاففعاضتيهنألمرحم

اميرحننايرلاتمرحىتلاىرخألاةيآلانايسنورهاظلابريسفتلا

)ةرقبلازيجتوةيآلايفءاج.ةدئافلاثرخصامهماعطاق

اهناانلاازةرقهلاةروسيفءاجإلايرلاورحوريهبلاهياداز

متنكنوااإنلانسمينغإناننأوزثفةناأونفنأاأوئفآليذلا

قو



خلونكزفيناكسل.نفرجزسحهأينزثاللسأوثفئةلنلف(ؤيآع)دثنصؤئ

(يتة)ىنلظثالفىنلظثالغقلاسومناذوؤزمهلفةنننننلف

ايندلاىفةمئاقنيبارملاىلعبرحلاناىلعناتيآلالدت

يتلاألودواواادارفانيبارملاىلإاندحاورظنيلفةرخآلاو

بئاصمنمنيحونيحنطلعهيلدصياموةيوبرلاكونبلابحمسن

كلذرسفننحنريلانمبرحاهنإ.يداصتقارايهناوثراوكو

نوريونوللحيمهنيبارملااماهيانمبرحاهناملعن»ال

مهبابسانيافىرخاةرمعقتبئاصملانكلةرملكيفبابسالا

ربتعينمرهتعيلفرمتسمدحنناذه}اهيلإاولصوواهوفرعيتلا

نيقيىلعاونوكيىلحملاعلايفثدحيامنونمؤملاعجاريلو

.ىلاعتهيانم

سرهحرعسزنولتاقملهق

اذاسون}هيايليبنكيفاوفنيليكلاائهنهنسنألىف!نارمعلاس

نصفياأخايسنآانمهليميف«هو)ىثوقثينةهننزذثهقءانهخاألف

أيلؤ،حالآةهفلةحلنخملاوقخلتلةلليةلطمللوزثثنسنطسلسوخلنلهف

ينالنمتنهرهيىةللوزيظمنثنعهل)تال)سىةروئظسلقلعاليففهنلغ

أمثاسهثصاليذلا(هإته)ىةهنمزملازفاةهضنألةنالأسويطننهفز

ةنهنماوثننفاليقللمتاقلا»نانباافدغإننيمسونمؤلإسورهإهسل

ذقسانلانيبادسأنلاىنمهلالاقليذلا(١تي)ةلعزخاأوهناف

ميلسوقثااثنتمخاولاقزانافيلقفذاوفزمسونلغاقققسلارقي

)»)ليكولا

ةملك،ثارمسمختايآلاهذهيفنيذلاةملكتدرو

اماهتهةيآلايفنينمؤملاىلعدوعته«ةيآلاةيادبيفنيذلا

نمءزجىلإدوعنسيهف»زنيةيآلارخاوايفنيذلاةملك

ةيآلايفرتاعمنهيامهفصونممهواعيمجمهينعتالونينمؤملا

علسلاناتايآلاهذهيفدجناا٠سسانلاوهللاقنيدلاااهتق

ناميإلانمةبترمىلعاىوقتلانا،يقتوانمؤمامإلتاقملا

زيتألاكنيلتاقملاتافصنوكتف

.نونمؤممهل

قع



.ودعلاهلماتابثلايفاوداجال

نودادزيءادعألاةرثكنوريامدط)ودعلاةرثكنوشخيالل

(.اناميإ

٠عه.لصوهوعهيفاكليلاناللاتقلايفليلاىلعنولكوثيلل

مهفرعسسزنولهيره«

ءاذسهيثبهيليياؤتلأوأوثاوشاليكااسهنلازاازةدئاملا

نرقازهلاريخاأوليغئألاىلغميلللاتشاهريرقتلالفدننتلاي

نيزلا»لاذخف(هإينئولنقلانبانبغليلاىثناةناأوثمبافىزئثئلل

()ةيلينمنيزيافأزقغئةليناحلاصلاأولومنيفأوننا

ناونينمؤملانمطسقلابنيماوقلاناآلةيآلانمدافتددن

.ةحلاصلالامعألانمطددقلايلمعلا

اننيداوذختانيذلاباتكلالهاونيكرشملانولاوياللهه

جمبسةقجمبقسس.حمسةربقزاوزه

آوزةحثاليذلااوةنحثثالاونفامليفلاافنايزةدئاملا

زاقكلافققدنقنصناهكلاأيننوآنيزلامهنانيفازرفةكنيزب

(حت)لينصؤنمتنكنلقثااوقتافميلقا

لهاةالاومزاوجودعةيآلاهذهيفرهاظلاىنعملا

اذهالذاولعفيملاذإزئاجواهعلواوزهاننيداوذختااذإباتكلا

لهاماعطللحينيتلاىرخاةيابززعموهوةيآلايفرهاظلا

يفنوملسملادجواذإنوكيالاذهوعهترهاصمللحتوباتكلا

ةفلادجوتةرهاصملاوماعطلانا.اننيدنمةيرخسباتكلالها

نمباتكلالهابرقنلمالسإلاهديرياماذهوسانلانطلةدومو

ناليلالعلبرقنعهوفرعيلومالسإلانيداومهفيلونيملسملا

رافكلالاحاما.نآرقلابنآرقللريسفتانهريسفتلاف.هيلإمهيدهي

ةالاومالفانللحمهماعطالوةرهاصمالفباتكوهلسيلنيذلا

مهعمقالطإلاىط

سقرهزناطهثلامسرم-رقفلاىلونوكرديلاق

ناطننئلالنحقيلاطقنتعناةإاوقتاليذلاىهإاا!فارعالارعس

(ي٥ه)كوزهممننملاذلفاوزفذث

قآ



هباقعاوفاخفهقلخنمهيااااوقتانيذلانلازيربطلايف

ناطيشلانمفئاطمهس»رصاعمبانتجاوهضئارفءاداب

هرجتوابضمننتنمناطيشلانممهلمهلةلااذإنلوقياااوركذت

هباونوهياباقعاوركذتمهيلعهياقحبجاونعدعصيامم

هياةعاطىلإاوهتناوهباولمعفقحلااورساوهدوعووهدعوو

)ناطيشلاةعاطهيفاوكاومهيلعىضرياميف

راصبإلالعفبحاصيالوركذتلادعبيتايراصبإلانا

هياباقعاوركذتاا-هياهمحريربطلالوقف،ركذتلالعف

اذهوهركذتلعفىلعافوطعمرصبالعفالعاجهبقحلااورصياو

تقويفاولخد»اورمعوديزلخدههلوقنامككارتشالاينعي

٠دحاو

اوراصزىنعمباانورصبمعهاةافثيلاعننهلوقنا

ىفدجويالوكرتشملاطرشلايفتاهانهاااةافاانالنيرصلم

آورشملاعباتتلاوطورشملايلاوتلاديفتامنإكرتشمطرشةغللا

وهفةيآلاىفطرشلااما.ءافلافرحبثلددطلطورشملابقاعتلاوا
لن)اوركذتعهددلماةاااحضاو

رهزهلوسررهيارماامكلاسفنإلايلمعلالهه

يفونكؤلافييلاقنأللملقلالهلانغةولئولانهسل،،اغناملامس

ينننثنلةسلونكزفةناأقضاسورهننمبتانأوخططافةناأوظنال

ج(هإىةيينصءؤن

رهاارهبزعسيالوهياءايلوايهح

نهلوثنيسلةفزقثارننهف،هتلألاةنهذاو،،..لافنألا

لظنسونوقننملاأللة/انيتناطا»انيتنااولافاوبارخلايهنيلا

(ةه)لوططأعسلألزفزن،نفا

سءانانودنمةوهشلاجرلانوتأياللههل

اوفافلنقنصسودنيالوغيتهرتلانقلةءاوااندوه

أوظنالفقسلزسهطآلفيتنانئالؤقهبقلانللالصاتنئثلامثوأنفسل

(تج)ذيعثللجلزمهنعلينلايفغضيفنوالأنالفةنا

نيتايامةيآلاهذهبجوت

قآل



.فيضللةءاسإلامدعلا

نميدتعملاناكولىتحفيضلانععافدلالال

سرقلايوذ

.فيضلاليبسيفةيحضتلالح

رهحةمزنىبدهاجصرهعل

رخآلامويلافيناينوئعؤنملقلاةطلنززاثنيسلال،،نةبوتلاس

ح(لمله)عبقثنملليةيلعفعسوةهبهنافةهلاقناهآوةهاتيننا

ننمكنكلديقلااعناقاهثقآليفلالهناانل،،ينيوتلا(

)ية)عهقثنلاينقثالااونلغاىفةظجملمهيفآوةهغلسورافكلا

حمسكمهيلعنوربطصيوةالصلابمهلمان-رمايليي

كانثالاسهغلهزبطتهاىفقالنطلايهلقازناىفايهطرعس.

ع)إقي)ىسوقتللةققاقلاسوةطلق٢زثلخئاقري

ةالصلاىلع»اهيلعربطصاواانيدسلاريسفتيف

قشمكلذناف،اهعوشخواهبادآواهناكراواهدودحباهتمال

«ىبللذىلعاهداهجواههاركإيغبنينكلوسفنلاىلع

فالخلااموااربطصاااىنعمرسفتملريسافتلايقاسنا

لاقهنكلواهيلعريصالقيملىلاعتهيانامثارهصااانيبواهنيب

كلذنافبلاقثيحهياهمحريدعسلاهرفاماذهو،رهطصا

لعجززبطصاوزتنصت)نيرعلاناسليفو)سفنلاىلعقشم

ارهسكللعجإ!اهيلعربطصاهتىنعمنوكيف١ارهدصهل

ملىنعملاناكفنيفرحلاجرخمبرقلءاطىلإءاتلاتلوحتو

دعبهفرصدقنكيملهنألهفرصلىدددليالاملافرطصاو

لهقمهمهادنكيملياودعلاسرافلاحلطصازانلوقيفكلذكو

نكيملرطساىنعمنوكيفمهتاقالملحلصلاذختافحلصلا

اذهيفوهمزليوهذختيناهنمبولطموللقنمرنلدصهدنع

ريبعتوةقشم

زةيخضامدقييقتملانمزملاجاحلالزني٥

قآل



ةقنلنينسواقؤانيهالإواسهنوخأةنالائيمسلنسل،،زجحلا

بظإلفةكاذفاننىلغةيااوزنقنألققسلاقزمغنندلثفةقنعىوقتلا

(ةت)نينسحملا

ءتسحوةرتسزاعبدسإلوقنولوقيسجنه

الؤقاولوقفةيااونقيااولفآليذلااسهنناي..بازحألا

(تال)اأيدنك

لوسريفاولوقاااديدددهالوقاولوقهتزيربطلاريسفتيف

رسفو.لطابرجتاقحورئاجرجتادصاقالوقنينمؤملاوهيا

ااالإهلاالزاولوقوااقدص،ادادددهاااديدملانورخا

سحرعسزنآرقلابنيقدصملزننت

رنفنتسواعلهىفذضسويوذنطلايءاإخي»سهت..رمزلا

(»)نوقننملا

حسااقثسنارجينينمؤملانيبيحلصملاليه

ؤقنسو،حالغإناوخلنهافةهسوجلانونمزملاانننءهبز،ثا،رثهلامس

)ربىنخزنأققظسلةنااوهناف

نستنجيومهضعبىلعسسجتلاونظلانستنجيربني«

ةرعسسةبيغلا

لظلاننازيئنفافنثخااوئفآليألااسهننايزثارجحلا

مهناائنظغإنمفننخنلنس،بنسنغنسلامواونننسهئامرقثاللفلانسنهغفلإ

ناؤئةنالهاةنااونفنأاسوةئنهتللمننننهبهنحارفكلةلقانلنايننظا

ع(اط)(ةههز

؟نيقتملاةمئامهنمربيو

زحع-متلقةيآلانمناقرفلاةروسيفكلذ

اةإسوالوقىطزألزيطىيونننيسلليألارنقغؤلاةعسوك

ةهإنسزلةثونأيهسللي»سو(هةإإقالسنكاهلاقلولهاهلاؤتطاغ

ةبانعانهكهتهاإئنزلولوقئسلسلي»سو(هبس)اننةقسواةتخنك

ازقلننيءانمافيا(ه»انازعسنلفاسهتإناذغلهامثهسه

)اكفلوزثقفقلفاوفينينةلاسوقفناآاةإلي»سو(هسهإرتاقنسو

الفزخااغلواينذاعنلوغذتلاللي»سو(هت)انافقالذلغت

»هل



لفقتلكنفىةرون٠ثسلالفقفنلابالإقثافأخىتلانيللاروهال

عابفذظهسومهمايقلافقوفناذقلاةلفعاضن(هل)إناثاقلتلرسلللذ

لذين»تلزالاخلاضالضلبجفدنافنايسنننالوا(هةإاهن

ناينننفمهملانيهأازوقغفيامهففإضأسننننساخةهغناتننكقثا

لوةهنسهسمهسرطخلاف(ته»تائفهيايلواأيثتلةنإفاخلاضلصيسو

اوزفذاةإليةلاف(تي)لتازهناىبزنهللاياوزناةافزوئلا

أنلةلاسو(ت»اضافنغسسوةنهاسهقهلهساوذخفةلةهإنزمهانلإي

انطننحاسوننغاةؤقائنلسنلنإسوائوحاقنرامعلتلنفائئزلولونفسل

نهنولنلسوآوززضانبةيزغلال٠وشهنلكوا(آه)اتلفاعهقمتننلل

ازقثنعنذننضاهفليدلاغ(تة)اننالنكسوةنهئاهلف

(ته)انناقنسو

زعهنيقتملاةمئا

)وهىطرألاىلعنوشمي!نوعضاوتمل

.امالساولاقنولهاجلاعيبطاخاذإزةفطالممهلوقل

باذعمهنعفرصيناهيانوعديزعنهجباذعنمنوفئاخل

ع.منهج

٠اورتقيملوارفسيملاوقفنااذإ!قافنإلايفنولدتعمل

رخااهلإهياعمنوعديالنهدحوهيابنونمؤمل

.نولتقيالل

.نونزيالل

روزلانودهشيالل

٠وغللابنوكراشرتيالل

٠اهومهفواهولقعهياكياباورثناذإل

مهءانباومهجاوزاحلصيناليلانوعادلال

.نينمؤمللةمئامهلعجيناليلانوعادلال

٠نورباصلال

/نيقتملايفنلمكح

يل)



سجسةسسرممرتالاةبفمهلنكميله

ةعسوثنكوناينالاقكنكونثنهلةكإاساولاق،،)فسويس

زخاةهضنألةناللفزهنصيلسويونئيسلننةنزاانظقثاةنذقيسخآ

(ةال)لينسحصلا

اازفددهوييفوناصإلاةفصايهرهصلاوىوقتلاس

نيهمثءانهنتلثنخاقنعاؤقسنتلرعزألايففنكوغلاقنعلذفسو

(وو)عهنسحصلاطاةينثالىفءاشنننايلننخيف

طيناذهوىضرالايفهلنكمانامعلسلاراصاةاف

وهسقسجميةهةةمايقلامويىلإمئاق

قكزلزنالقافاغنالهملةلفقةلحنلاةروددليفءاجحس

ةهآلازاذلزةسننضاجتذلاوةفيفآووننخاسليفللازغخاولاق

ةرعس.سقة١إق؛)لينفثطللإزاذمهيللسوزغقح

مفلي»ؤاوقتاليفلاينفذااههبةيالايفو

رتسحةهحمسةح(ه»)ىثعهخث

ؤثننزإوقتااوبناليقلل}امهنمانللقننرمزلاةىبوحبيفية

اننلةقيكافينانطزافةئننخسىنةلاهقفيفاونننخخاليفلل

)»)يلتنهىنغييفزخانورهاسلاىفسون

رعسرعسرنيقتمللعمهياناربني

ىأعهخئمفليةلاؤأولناليذلاعنةناىهوزلحنلا

عماادمحمايهاقلانهبهركذىلاعتلوقيزيرهطل١ه»)

نعاومجحافاهيلعهباقعاوفاخوهمراحميفهيااااوقتانيذلا

نوطحينيذلاعموهونلوقياانونصممهنيذلاهتاهيلعمدقتلا

هبمهرمااميفهتعاطموزلوهقوقحبمايقلاوهضئارفةياعر

عع.هنععهاهنو

نمةجردىلعانيمتحملاناىلإريشيريسفتلااذه

٠نيقتملا

؛نيقننملاءازه

ةمايقلاموينوجاننوقتملاله

ري



(وه)ىةلوظنهليونتواوأقآليألاايلهسهنا)زلمنلا

حةزهلا-زني

زثايراةلاا))يديهمتزثعىةيههئنللةنجلامهلئاسر.نمف

يفمثهثننلالوهبرمقلا«إل»نونغفباثييفلينهنننلانهار

تانيقهنزذنعذهئنلللهممهلا(حه)فهنقأضاغإخ

ك(.ك»برمجنلا

اهنيا(هل)ينونغسويلاللفيفليننثطلااههبآقسرملاب.ك

ليفلانكلرنزلا(ةي)ايلاظماسوىلنام(ةه)الاقفليننثطنلكزيل

افغنخئنيميهقنسنةننغئكرتاهزهينننيزيفيللةنكنزاقمبا

(يال)ذاقهملاةلهادلخنالينذاذغىفزافنآلا

سسكةنماماقممهل-ق

هتاوقويف(وه)نيماماقتيفىةيههنننلاانمه!ناخدلا

(وي)نونغىف

رعسكرعس.يامنسبمهلكه

ءاثسه(هة)يلافىةخخلعهقمتننفلحلافرطانقلاةتيبم

(ةال)نافنألسنيلةخنظننذغ

حةيسسسئزعيظثرجامهل-ق

ينناافرغعهنمزملازةسيلقفانافانوع(نامهعيلا

ىلغينقيلننلقثايافانفبنطلاليمعهه،حفادهعتلىلنأخدنلل

إيلنكزسوعنايريماللءانيسلننميلننئنسصيهثنحفبلاأئهسلسومهفا

)تة)ةههطاةقلقآوقثئسواوئصؤثنواق

رياسلايقتلامكح

رهصوىقتانمونينسملانمراصرهاسلايقتلا

ىضرالايفهياهلنكمي

.ةمايقلامويىلإسانللميسناذه

هق



،هسا

ؤاقهلاوبناجألاوزوفلازغالنلاوعلقنايرعلاناسليفءاج

مثنونمقملاعلقادقاالئاقنمائعلاق،ريخلاوميعنلايف

اانوحظمااةنجلالهألليقامنإ)رهزألالاق.حالفلاىلإريسا

نبانعبيذهتلايفوساقيرهدلاحالفودبألاءاقلبمهزوفل

هيفوهبطبتغنامبزوفلازحالفلاوس،ءاقيلاغالفلاوينفلازثيكسلا

زعهلوقيفقحساوبالاق،زسفظلجرلاحلفاوملاحلاحالص

اريخباصانملكللاقيتلاقهبنوحظملامهدظلواهتزلجو

ينعممحالفلاىلعلنحاازبيذهزنلايفو،نوزئافنوحظموريلنفن

زرفلاينعي،ءالفلاىلععرساولقعمقروريخلاءاقبىلعةط

نموهريثالانبالاق،ةاجنلاىلعلبقاليقو،ينادلاءاقبلاب

ةنجلايفعاقبلابنلددلىلإاوننطياالجنانمحاجنلاكحلفا

.اهبزوفلاو

؛نهحلقملاتافص

تالصلانوميقي،بيغلابنونمؤم،نوقتم،نونمؤم-ه

.ةيوامسلابتكلاعيمجونآرقلابنونمؤم،نوكزمونوقفنم

سزنبنسحمىبنودتهم،ةرخالاسنونقوم

وذفمهلخيذسرالناهكلا»لذلهاعلهبزةرقهلاةجمس

ذينفتهسوببغلطملىةللوانئعؤنلي»«ي)أهقلقملل ا٠نصفةالنصللكونيهفنل

لقنااواغلوالزناانمادوئسمؤتلأبنلاو(إق)لوقفننةفائقئز

ةهإناثننىذفىله»نيكوا(ه)لوئفونةفقزسخةلايسوةهسلنقسنع

(وإلوحظملاقفقنقكواىف

يلعوس،ادلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

هلل



نعنوهنيوفورعملابنورمأيوريخللنوعدي-ي

ركنملا

ريخلاىلإنوعديةمامكنمنكننلوع)»«نارمعلا

مهيكئلواوركنملانعنوهنيوفورعملاينورمأيو

،،٠،إقلا

زراصنألاونيرجاهملالثماوناكنمكق

هورصنوهورزعوهياونمآنيذلاورهوتفارعألا

القعلامهي»فلواهعملزنايذلارونلااهنناو

حسس}ةمايقلامويهثيفارمثلقثنم-«

أأيناسونذقنأننفنسحلاينقذسهل-سويات!فارعألاكمس

سءحةحوسحس(»)لوحلقملاةفقلطلؤاف

رنفوتسوافهغيناسونكقثننفاهزنونمزملا

١)اليإلومتملا

ة!هلوسروهللامكحلباهتموانعكح

هياىلا)وغنمثللينمزملازلرتوللافانلرونلا

رنفلكوافاظطآسواطنهنكاولوقتلناكهسنغإنمضنيلملونكزف

(وه)لوحلقملا

رمخلارولعافهبنولصملاكه

اولنغافاوذخافاوقزااوئنآنيذلااهأااهلآصحللح

ج(تإل)لوخلقثةكظلزنكلاارلغفاسوةكنز

ىلعنوظفاحملا،نركزبلا،وغللانعنوضرعملاآت

(ةاماللنودملاودهعلابنوفوملا،عهجورف

يليةفليفلا(هإنونمزملاريطادقههزنرنموملاك

مهللا(صغفسأبنللاىف(يإلوغبثاخقهنالض

فإيةلااو«ه)لهلعافةنيزللةفليةلاىفملة)لوضرتن

ةنهظنهاانهلنافناةهجاىفرتافالوا(وإلبظفاخفههينقل

ةفرقنللؤافللذءازفىقتنانننف١ه)عهعويلنزجتةتئاف

لي»فمإلوغازةممغغفةهنناظنألمفليذلا«ت)إلونامها

)الإنوثراولاةفليلنا(ةإىةروظفاقينخهننافلضىلغةف

«و



نمهبرقتنمؤميفتدجواذإتافصلاهذهنمةفصيا

نابجينيحظملاةجردىلإلقتنيىتحوحالفلاةجرد

اهلكهبعمتجتنابجييا،ثافصلاهذهلكبفصتي

مالكلايفاهراركتنألةفصلكدعباانيذلاااةملكراركتل

يفاهعامتجاودعةظحالمعماههوجوواهيلعديكاتلاينعي

.دحاوفقوم

هتالصيفعشخيملاذإونمؤميلصييذلانمؤملانا

هتافةالصلاىلعظفاحياليذلانمؤملاوحالفلانمءيشهتاف

هنكلنمؤمهنايكزياليذلانمزملايفكلذكوحالفلانمءيش

هنا،ينزييذلانمؤملايفثفنرمألاو،حالفلانمءيشهتاف

رمألاو،هرفاكوهفينيملنراىبنبحظملانمسيلهنكلنمزم

هنكلنمؤموهدهعلابينالواةنامألايدقياليذلانمؤملايف

٠نهحلفملانمسيل

رتسسحوزرتايلانئقملاسه

اىبظقختلسوةمىبأسمعناذماونثمغنلوذمنثمؤنللسلقسنةرمنلاح

وة٠يناغيمزههقحسذانامقلىكزاةلذكهسهبزق لقف.الإمةروغنننين

ةوملهنلمننائكسةمئل أههفالفثهإخسوزقسلظقزحتلسوذمىبانلصنازسملننهننهغوسل

اليفزهههسونخىلغئبونمةحهلنبقهلسواقنعزسهظاننالوادثةيلين

.والهننلوغنءانآنانتههإنآ.واليهننللوغنلالواثسهثةيهينليده

سنإنمثواةعاسو/ايتنس.وااههناالوا.واائهنللوغنءائناسناأههئنسا

يننافه،عنيجعلاياائهأاننااننكلفمتنؤاسأهعنننناأهقاسو،حل

اقازةعىهاوزسهصسلةلسليةلاملقطلايىباينايزلاةلصقيلز»ا

اههغنئييتنصعههقجمانيمطتلئهيلخزايثنرتنهاليفءاميا

(إقه)لوخنقثقكلغلنونمزملاافنااقلخيناىلوااونوثز

ةبولطملاةبوتلابمسمسلاونينمؤملاينعت(اعيمج)

ماودبةبوتلاو،ةارملاوالجرلانمءاوسرصبلارنخيهانه

نهحظملانمريصيبئانلانمؤملا،نهفرطلانمجرفلاظفح

~~ ~

»يس،باتكلااذهيفنيرفاكلاةفصيفرظنأمل

للع



عيمجلءاجباطخلا٠ةيصعملاوةريبكلاليزنةبوتلانأل

بونذلانولعفينينمؤملاعيمجنااذهينعيلهف،نينموملا

دهعلانيبةبوتلانإ؟ةبوتلاعيبرمهنمبلطفةريغصلاوةريبكلا

اهملعيبونذوهلنينمؤملاعيمجناةماسيلودرفدهعلاوهبرو

نمؤموهلسنهلقرفكانهةئيطخالبنمؤمدجويالفهيا

ريظملاويقتلانمةجردلقانمؤملافنسحموحلفمويقتو

سسناحلاصلصونمآرسباتنملآل

ناىنغفاخلضليهسولقآسونايسننقانافاازىصصقلا

(هت)عهحلقملالعىنكسل

ليلاهدهينمف،نمؤموهوكلذلعفيالينزيوالتقينم

كلذثهثيناهيلعانمؤمىقبيىتحوانمزمدعيةبوتلاىلإ

هذهنمباتنمفةمألالكلاماعءاجباطخلابلاسلالمعلاب

نماهنق٠سيتلاةيآلاوةيآلاهذهيف.حالفلاةجردلصيةمألا

هلوقواانوحظنعكلعلاالجرزعهلوقظحالن،رونلاةروددل

ديفتالااىدصااواالعلااتاملكلاهبنهحلفملانمنوكيناىصفاا

عملامتحالاعفنيلهف.لامتحالاديفتامردقيقيقحتلاومزجلا

سيلرمألاناةبوتلاىطعجشياللامتحإلانا؟بنذانم

يفءاج،اريثكميركلانآرقلايفدروباطخلااذهلثمفكلذك

نآرقلايفتءاجلاقوكشةملكاالعلاازنابرعلاناسل

هيانملعلوىدصوبدثعىنعمبيهبلاقمثاايكااىنعمب

ققيقحينامهناىلعنورسفملاعمجادقواذههه،قيقحنن

ةبوتلاىلعينيقياذإينعتاانوحظنعكلعلااناذهيملوقلاو

ةبوتلاىلعيقباذإينعننهبنهحلفملانمنوكيناىصفاانوحلفت

نصتدديىنعملااذهىطو.حلفيحلاصلالمعلاوناميإلاو

ميركلانآرقلايفلثامملاباطخلاريسفت

رعسحزنوقفنملا-هأر

ةليخنلاىهنافعهنعهفسوةفعضزغلاانءالااابيقرلاس

(»)لوحلقملارنفوتسوافهياةخسولوذيينليقتسيزنيالذ

ضيرقلايوذنمناكولىلحرفكنمنودلويال-هه

يلآ



رمألامهيلافيئلايىئىنيؤناننزثةجثألثزةلداجصلا

رثاةفءائنانازهلذقأيوناثنلفالوعزفذلاؤاخدمنىئوئازن

ضةتافلانيإلاذهيدئيفتثثقتلنازرتهنتزييثخناةتافغل

افيفنيدلافئااهقنالاااهننتئنصمىبرفثيناغنلزمهلطأيأفآأنعرزي

يناتزهزنلالايناكلالجقثلؤالتقلاونضززبننهةلمنيإخياةنيز

حبئوحلفملاهنف

ىبرقلالهحوةدوملالبحنوعطقيزنهحظملاتافصنم

نممه،عهترهثعنموااخاواانبإوااياناكناورفكنمعم

عهدياااىنعمليربطلاريسفتولمحوريلهياهديالبحلااذهعطق

زيوغهلاريسفتيفو.ىدهورونوهنمناهريبمهاؤقااهنمحوري

نألاحورمهايإهرصنىصددلزنصلالاق،هنمرصنيلعهاوقاا

ينعيعبرلالاقو،ناميإلاينعينيدسلالاقو،ه٠لايحيمهرما

نماحوركيلإانيحواللذكهتىلاعننهلوقعيبرلاةجحو،نآرقلاب

مهديااهلاقهناسابعنبانعلقنرثكنباريسفتيفو-انرما

هيامهاوقنيذلاعهواانيدسلاريسفتامارهاؤقيا)هنمحوري

)يعبرلاهناسلويهلإلاهددموهتنوعموهيحوبياهنمحوريل

هذهىفدارملاىنعملاىلعءوضلاىقليلوزنلابنلددلنا
لنلنزةيآلا

نسةفاحقايانازحبرجنباىورزيرهطلايفءاج

طقددهةديدشةكصركبوباهكصفعلسوهيلعهياىلصيهنلا

زلاق؟هتلعفوابلاق،علددلوهيلعهياىلصيبنللكلذركذمث،اهنم

ابيرقفيسلاناكولهيارزركيلوبالاقف،هيلإدعتالفبلاقهمعن

نبانعيورو.ةيآلاهذهىلاعتوكرابتهيالزناف،هتلتقلينم

لتقحارجلانبةدثلعييايفةيآلاهذهتلزنتلاقهنادوعس

رديلمويهنبااعدركبييايفو،دحامويحارجلانبهللادبعهايا

ىلوألاةلحرلاىفنكاىنعدهيالوسرايتلاقف،زارهلاىلإ

،ركياياايىبلسفنيذنمزهلنوهيلعليلاىلصليلالوسرهللاقف

نببعصميفو،يرعصثلويعسلةلزنمبيدنعكناملعتاما

هلاخلتقرصيفو،دحامويريمعنبديبعهاخالتقريمع

يلآل



ةدبعوةزمحويطيفورديلمويةريغصلانبماشهنبرصاعلا

كلذوزرديلمويةبتعنبديلولاوةعيبرينباةييشوةبتعاولتق

)مهتريشعوامهناوخإوامهءانباوامهءابااوناكولهتهلوق

مهدياهتىلاعتهلوقيىنعملاحضنلوزنلابابسانم

نمراصكلذكهتفصثناكنمو،مهرصنياااهنمحوري

٠نهحلفملانموهفهيابزحنمراصنموهيابزح

زلخهلاايفنيقيومهسفنايطمهرئهنىبرثقيلهزني

لينيحنفهسلنزلنصلاقيإلاسوزاةلااوؤؤئنليةملاسهترشحلا

)وااننةسهايةمىبسوؤنهيفسلوفهئسهالففهنيإضاقىولت

عميكنننىفةضاضةحةههلاكزلىفةهيهناىلهسليةوزئنؤنياو

سحس(آللوثقملاةفقنءسوافميمخلن

اقضآسوإسوغتنارتوفقطثنماانةنااوقثايا؛نياغغنلاحس

ةفوتسوافميهئينيىفونننىفةقعهنألازغةحاوقهنآسو

عمهه)لوحلقملا

يفومهنعهيايضرراصنالاىلإريشنىلوألاةيآلا

هسفنجميقوينم/ىلاعتهلوقنيتيآلانمةيالكةياهن

زنكةوهشولعيبلغتينموهحلفملافالقعلامهيلقلواف

.هاوسنمرثكاهيلإةجاحبناكولوجاتحمللهيطعيولاملا

ىنيحظملاةفصرائيإلاف

سزةعمجلاةالصدعباريثكهيانوركذي-هق

ىطزألزيف~~~~~~~~~~~~~،،زةسعمجلاح

)ربلوخلظنينفتازيئنفةنااوزثناسوهيايلضفنيماوغثناىف

رعس!ةديمحلاينقخثلالها-هأ

خإنزةنازفنز(هه)ىقرننقسجطاذقاازىطألاةس

عع)و)ىلضف

رمطياىكزتنمحلفادقريثكنباريسفتيفءاج

هيهنىطىلاعتهيالزناامعباتوةليذرلاقالخألانمثفن

قالخألاباحصامهنوحظملا،علددلوهيلعهياىلصدمحم

.نولصملانيحلكيفليلاسالنوركاذلاةديمحلا

»



(ةإافقوننسجظاذقههزسسثلا

حلفادقزىنعملانوكينالمتحيهبريثكنباريبفتيفءاج

نماهرهطوةداتقلاقامكهياةعاطبياثفنىكزنم

لئاذرلاوةئيندلاقالخألا

وهيذلافقوملابصحلفملاناينعتتافصلاهذه

نمراصمالسإلاةرصنىلإجاتحيفقوملاناكناف،هيف

نمراصريخلالعفىلإجاتحيفقوملاناكنإونيحلفملا

ىنعمببالسالارصنيناىلإجاتحيالانهفقوملافنيحلفملا

لمعىلإجاتحيفقوميفعضواذإاحظمنوكيحلفملانا

تقويفاعمةعمتجمنوكتالهذهتافصلاناينعياذهوهلمعي

.فقوملابصاحظمرصيواهنمةدحاوبفصتيهنكلدحاو

؟حالقلاىلإيدزييذلاام

حةوكزىوقتلاسه

غيقاسونينمملقةلهألانغعسنولانيسلاازةرقهلاةروسرعس

ميلسوافىبولهطنعتونقلااؤثاغثلاهزجناألمغلفآهخلافسانلل

ملقلقثااوقتافاسافناذهغوننلااوثاىفىقتاننزهلا

كسرهعحسحك(ح(ههة)ىةلوخلظن

»إنإخغ.ازلىفننيلاةمثههخلاروتنفيفاليلقعهتقدناخلا.

)»)لوخلقثقكلغلبرهلايلؤاانلةناأوظنالميخلاثزثف

زمامكةيقتلاينعتميركلانآرقلايفااءااوههلعلهه

.٠مكاوزمببطيمسنقبامثنرحظففوثمهكناىلعرسفتيو،اقبادده

افاقنطااإنزلااولكاينالاونفاليفلااهناانل)نارمعللس

لقننقكلغلذااوقنناىفةلهاضئ )إقال)للظن

ىلعنمزملارمتسااذإوابرلاكرتىلإيدؤنىوقتلاف

٠نهحلفملانمراصايرلاكرت

زداهجلا-زني

وهل



مهسللأوثنثناسوةناارتناارينميونملاىناانل،،زةدئاصلاس

(ةة)نوخلحنزقظسلخلههنكيفأوةماسهفثنييكسونلا

.داهجلاىلعينمواداذإزنوحظنيا

زرايقلاورمخلابانتجإلق

زييننففزنثفلأسيسأوأنآليألااسهنناانلااهتةدئاملاك

قئطسلةوننثخاملنانانفلايلنغىمنانمخىبقهبأهاسوناضنألايف

(ةال)ىيوخسقأ

ينرسكلذلكنيرتىلعينمواداذإاانوحظنعكلعلاا

سوسءره.زاهنايسمدعرصافمعنركذآ«

يلزحزسىلهةكةننزثزقكمهاينإسةننوحعفايفاربإلاح

ةكذازىفعونمزقدغإننصبإقلخمكطهذإاوزلذيايفقفزةنرنلمهنن

مهعمج(هةإلوخنقثةكظليناءالااوزثذافةطتينحلةحلايف

هيااهمسايتلامعنلاركذتىلعينمواداذإنوحظس

مدمحوهركشنمكلذبجوتدديامومكيلع

سزةمبرعملاسيفتابثلا-ق

أويهلملنتفقلنينثسلاأاأوئفآليألالسهنناياقسل،٠تلافبألا.

(هو)نوخقأفقلتازيئنفةناأوزثناسو

عكتاهثىلعينيقيلاذإينعتاانوحظنعكلعلثيلاعننهلوق

زوفلابنوحظسمكنإفةكرعملانمزلوطهياركذىطو

رصنلاو

عادياجلقياليذلاوهنع

ةسره.وسزملاظلاسه

خنفناانتعنهياىظىزثفانثسمةسخلاعيسو،،قاعملا

(يهإىنلاظلاعلقنألةأسءادننانلاي

ااىلعبذكييذلامرجملا-زني

و)



نيأفناانإنذفهياىظىزثقاننمكهلاىتلنلهانينبليس

)ت)نومرهعلاعلقنالهنلدننانلاي

سسرحاسلا-ق

زخيكاةكءاتانلقخللكولوقنناضهنلاعربوبس

(تت)لوزهانطلاعلقنالفاذق

سةس٠ةهاعلاط-ةيبارقلاوينازلا-«

مهعمججمعقيألنننعةيهسوفبيتلارتذيفازقإبفدئويلمس اتقلع٠ىفمسنت

هنلناسوثقلنمخ.اسإنزهنليناذاقضلاقكلقحتسااغدفىف»وهلا

(»)لونلاظلاعلقتلال

ةرفاكلاوكرشملا-مت

علهةللاقزنالزخااغلوايناهفىنعذفرنقسوانزنونممملاةس

)هتإلورفاكلاعلقنالهنلخإنزقنعةناننمانأايل

يوغهلايفو،ةننيواةجحناهربزيرهطلاريسفتيل

ريثكنبايففرشلاىوعديفةنييالوةجحالهنالتلاق

هباوجوطرشلالعفجمدينموتلاقو،ليلدالااهبهلناهريالاا

ةضرتعمةلمجااهيهلناهرهالاااماوهبردنعهباسامنإف

ةنيبالبهرجتةهلاليلاعماعدنمونيدسلاريسفتيفو

لكف،حزالمديقاذهو،هيلإبهذاسىلعلديناهربالوهرمانم

نهارلاكدليكلذىلعناهربهلسيلفهيارجتاعدنم

)هيلإبهذامنالطبىلع

رخاهلإدوجوىلعناهربهدنعنمنازةيألارهاظ

هنكلورهاظلاىنعملاوهاذه.ارفاكنوكيالوحلفيهيارجت

ثيحهياهمحريدعسلاهيلإبهذامحيحصلاريسفتلاواطخ

ىلعديقهيارجتهلإدوجوبءاعدإلانايا)زالمديقابلاق

ىرتفاوىعداامهمهيارجتدجينلفديقلاهمزاليكلذيعدينم

رفاكهنإفناهرلادوجو

وي



»رفانلا

ءىشلائيط٠عننرثكلالصاززنكنايرعلاناسلىفءاج

نألايفاكرفقلاإضننلامنإلاقيزثيللالاق،آفلهننددتةيطغت

ةغللايفؤفكلا)رهزألالاقو،مهظنهملقىطىنغبلفكلا

زفاكحالسلايلعلللاقيو»رفكيلهملقلقيطغثوذرفاكلاوةيطغتلا

ناميالالصايؤفكلارهطازنافنصنفكلاوراطخعالدنانأل

يثيدحيفوبالسالاعورفنمحرفمؤفكلاذخألاو،هذضوهو

الومهولذتفنيملسملااوبرضكالمعمهعهيايضررص

))حلانعنماوعنناذإاودترااميرمهنالمهورفكنيعهوعنعت

دالبلاىفتارباخملاوةطرشلالاجرلوقلااذهارقيثيل
لن)ةييرعلا

زوذ.ضلالذبلاثفكيهنأليفاكعرازلانيرعلالوقتو

زافكلاتهعاينيهلثمكاازىلاعتةلوقانموىضرملابارتي

ةيطغتلافاكلاحتفيلزفئلاو،هتاهنعارفلاتهعايائناهن

رفاكلاىنمتنلكلذنمو٠ءىدثخلكعقملظبزثدديهنألليللارفاكلاو

عييحوتإيلع»ذلاهذاياكنعنو،لجوأنولاةعنزطانألايفاك

زةهكاهأرنمف،طازجعملاونهارلاوةلزنملا)نكلاولسرلاو

يانونفلالفكتاهنألينارافكطارافكلاثيمسوناةمعن

٠اهؤرن

ةايدقفرفاكايهيخأللاقنماازعلددلوهيلعهياىلصلاق

يفاكوهفقدصنافبذكيواهيلعقدصيامإهنألامهدحاهب

ملسملاهاخاهريفكتيهيلإرفكلاداعبذكنار

)ناميإلالطيقنزفكلااازناللايفءاجامك

اهدعبامو»هتنم،يدلجم،كاملعجرم،برعلانايرللمل

وق



واهلايعادوناميإللاحراشامإميركلانآرقلارادمنا

تافصنمةدحاوةفصترفوتناف،هنمارذحمرفكللانيبم

الابناميإلاكلذىفلصألافنمؤملااما،ارفاكراصرفكلا

نآرقلااهركذيتلانباييي٠علابناميإلاودمصلادرفلادحألادحاولا

نمانموهلاتقبجوتسارفكدمحملرفكوهيابنمآنافميركلا

رابكتسالانألرفكدقفسانلاىطربكتساودمحملنماوهياب

نماوباتاذإالإحلاصلمعرفاكلاعفنيالورفكلاتامالعنم

ةدحاوةفصبفصتيملوينذانانمزملااما،احلاصلصو

اريغصناكناههنذوحميحلاصلالمعلانافرفكلاتافصنم

وهوينزيالينازلافاحلاصلصوباتناريبكلاههنذوحميو

ناميألاناكراوفايناميإللةدوعلاوةبوتلابجننكلذلنمزم

ةفورعممالسإلاناكراوةفورعم

..نيرفاكلاتافص

.رعسءتسسز»اماسلكىهبسنمسه

ةنمطوغإناتالثنزنيلننهفسنايهخقنيسسلالذاللاازقرقهلا

ائآسوفهنؤنصقنلاةن«نونطأقسارتناليذلااتافاسهقؤفامف

آريئنفعلهلضنألثناذهيقثايفازآاذافكولوقتهفأوزففليذلا

(يه)عهقساقلاالوامليلضناننفارهئنثملييبلف

ة.كاعمج.زرقكترامثارماىلايضفرنم-ي

الواآوذيإتففذالآوذختكاةكنالسململائلقةإسو،،؛ةرقهلا

(ةه)ليرفاكلاثسملاكىفزإكنننكاسوضانسهسلنوا

.ححرسحألءتصيهرنإرقلاهبنيقبالنمسأل

اونوكتالىفة،عطتنانلاقذضنتلزنااغيلاونصاسو،،ةرقبلاس

(به)نوقثافنانلسواليلقاننثيننانلأياوزثنئثالسوعلهرفافلؤا

ليجنإلاوةاروتللقدصمنآرقلانالجرزعهيالوقي

امهيفليجنإلاوةاروتلاناينعياذهفنوقرحيىرخاكيايفو

نيملسملانمامهضفرزوجيالفهدحاوتقويفريوزتوهحص

.ايعطقاضفر

وه



ححسىايناارماوأليصاعلا-«

ا)ؤإفسونلغقنعننلافثلثلافههلقمذمنرنننيسسوس)زةرقهلا

نوفأغتسوينناهتانلاملىووزففسلأون٠افدلقيمليافالنينمهي

(هه)ىثسنخسلأون٠افؤأوضغاغيلالذىفخلاينغيعينههلآ

رتمضعهلرفكيوباتكلانيطدعئلةنمقينم-ق

نرنهغفيدثوزقثثفبائملايلسنهقتفيسئيهتوثفل.ساةرقبلاك

فقسواجتةلاقلخلايف«ظإلإةئنصسدلذأطقئسلننءاطانف

انهيلفاغميقثااوباقلانلآىثلوةزنةمايقلا

(حو)لولنغسن

رفكيونآرقلاىنعمبنمقينملسانللؤحننةيآلاهذهيف

.ايندلاةايحلايفهيلدصيددليزخلافىنطعه٠ل

زةكئالملاوويروهالللاودعناكنم-ه

ليرخجسوعيلنكزسومثننقنةظنسويللائظلافرن،،هتةرقهلا

(ةهو)ليهفافقةونغةياللقسلةيصف

يفلاكيموليربجركذنانيضرقلاريسفتيفءاج

نوكتهياةوادعو،اصهلفيرشتوهةكئالملاةملكركذعمةيآلا

يهفنيعللهياةوادعاما،ءايلوألاةداعموهتعاطودعوهتيصعمي

.هيلعةوادعلارثاراهظاوهبيذعت

(وجس.سسسزقسافلارت

الإاهلزظنيتسويضارتنننيناوسلادغلااسنلثناذقلسو،،ةرقبلا

(»)لوقسافلا

ح}ةمعنلاىلعخياركدثيلالنم-هل

ألزيلأوزفنثاسوةفزفذاييلوزثذافااةرقبلاححر

ع(هوي)نوزقثنن

يترفغمبمكركذايتعاطيينوركذازيرهطلاريسفتيف

مالسإلاةمعنيلاوركشهبنورفكتالويللوركشامثىلاعننهلوقو

(.هتيطعاامهتهلددلينرفكنعو

مالسإلاىلعركشلاوهةيآلايفدوصقملاركشلانا

قزرلاىلعركشلانألمهنلاوقزرلاىلعرخاركشكانهو

وو



ركشىلعةلادلاتايآلارطعبهذهوىلاعتهالللاركذينعتمهنلاو

سوقسحسسسورتةتس.زقزرلاوةمعنلا

نقلفقكنذيينألةنزكمثنهلدنزنذاغسنةإسسوانزمهماربماحس

..ء٠ك(تإذيرنهنليياذغةازثزقف

أضننآوذنغسننإفةونئلاننمفاوسنتيفايسنارنزمههارجلاره

رتس(أه)زاقفلفأظاسناسوءلامئلاقونصخنأألهيا

انوفاللقإخةافاسوئاةليهلاىلئمكمللقثةملاقزلحنلاحجة

لوئصؤنههاجتاءايلنطلالنمققئزسوةألطسواينفمقواسوئا

دس٠ةكحث(تي)لحوزظنيقفيناننهيلمسو

أفزثفآسواسهنوزسنننقثينامضيللوفرنتزلحنلا

وكة٠حك.كسسره(»)لورفاكلا

اسهيناوسلةغقنطئنسلثماسأننافسةغنقآلثنقثانزضسوععزلحنلاح

نساإيلقثااسهل«الينناةنايغزفقللناتفلفنناذهزاسهلإرر

مفهي)ىةروغئنيسلسأوظفاغيليقؤةخفسوعوختا

س.كرعسزرسرحسلاىلثاعنننمسخيس

كاننلنكيعنىلغديلعانهنلنلاأوقنئمفأسوغمناسهتزةترقهلاس

زخننلاسانلاىنلهينأوزفثذهانننلاةعلسوزئاتثهنكزقفانف

ذهناغطتلانفيفبوزاباو}موزافزلبأفلننفثغلاسىالغلزنااناو

إننانأهةنيهىنظغتيسهفزققئألفةةئفىئخسناننماالوقتلىننخميا

الوانييالعميسسلينةضسبيفتسوموفةرسوعزنلازثقإنمهليرتلوقزقتل

نقلساهنسظثذقسلسوةهفقنفسالزسففائقهسلانلوئطثفسسوينانةاي

أننهناعلها٠وزمثاقنصهلسو«الخذهقزسخةلايفآلانةإةسننيسا

مهعمج)الي)لوططأعسلارتافزل

حنيارحلامسملانعإدصنمسهأر

لاتقلقديقيلاتقجاربلا.نانبللنعطسنولانيبسلااةرقبلا

فاريإسوجازخياذوخثعفاسوامزلفةعيايليبنكنهقيسوزهجندهف

لولازسلالفيلتقلانسمزجناةسنثهلاسوهياذننهعزفقاةنمملفا

ذرئذسلننفأوغاظثنكانواهئنهينغيننوانزتلروخةئئوفناغن

وع



يفةفساكنمدسوأملزفافسوفنوغنيسهليخنييهنغةلقم

(يهتإىةروذلاغانيفرغفمهلاناقنهاقغءنواسوقزخةلافرأثلا

ثيحنعمهوجرخاو)ةرقبلانمهعلهةيآلايفءاج

ىنعمليقسلاريسفتيفءاج»لتقلانمدشاةنتفلاومكوهرخا

باذع،ةتنفهيابعرشلازثالثيفةتنفلا)زةيألاهذهيفةنتفلا

وهوناسنالابلزنييذلاءاوهلاوةنحملاةثلاثلاوةنتفةرخآلا

يتلاةنتفلانمنطولانمجارخإلالعجيميكحلاولتقلانمدشا

نمنيملسملارافكلاجرخااذإاذهل«.توملااهدنعىنمتي

زوجيامكتوملانمبعصانطولادقفنألمهلاتقبجيمهرايد

يهفاهرايدنمةملسمىرخاةنفتجرخاةملسمةنفةيالاتق

امتهارماىلإءيفتىتحيغيتيتلااولنناقفااةيآلامكحيةيغاب

ةملاظلا-هه

(يو«)لونلاظلاةفلورظكلاسوساهةرقبلا

طزثوهاطلاءايلوانمنامبنمسهي

ىثءانهلالنمتفيبننإرأصآليذلاةنسوةناماةرقبلا

رونلالنخسن/رمغتلطوةعاظلازفقسيلؤابأوزففميقلافرونلا

(يةت)كوألاةحالهففليانلاناخطااقفناتاقلطلاىلوا

نعاطلاع،رهظلارريصنلايلولا)زريدمفزنلايفع

نيذلاناتوالاودادنالااايربطلااايف.نيطايشلااايهطرقل»يف

ع(اانودنمنودبعن

قباطماذهويفاكناطيشلاعنكانمناقهددهاميفءاج

حضاوكرشاذهفدادنألاوناثوألاةدابعاماويبطرقلاريسفتل

الذيففالخالرفكوهو

ره.حسزةقأيلايفننمتهبيذلانموملا-هق

لنلايمهناقذضارطعألأوأنآليفلااناناةلااةرقبلا

ببهلآسوعنايلصؤن»سانلاءاذرةلفذفننيدليفىثألاز

اقليفةفزثقلمافةفاضافناىننمهينااضيلنزننفةلننقرخالا

فذقلايد٠هسلالالافآوننقناننعزنيىلغىةلوزرقهلال

(يهه)ليرفاكلا

وإ



تلطهامكةلطابىذألاوننمتلابةروهتملانمؤملاةقدص

لثمهغاراوثلاورجألادقفنكلونمزمهنارفاكلاةقدص

ااىصعهنأليفاكهنكلوهيابنمقيسيلبإ

طكرهسز١جرلاسطماعتينمسه«

نمنالقيافهتاقذئصلايهزنسوربتلاقثاقخنتلااةرقملاة

(يته)ميثايالفلف

رهسسةزلوسرلاوهياهيطيالنمكهك

ةناهنإفا)سوئنلفلونكؤلاسوةياانالئاه!نارمعلاط

(»)ليرفاكلانيينأل

البسسرملمنيسروهىبجبيالنمسهو

ةلخذننىفةهازنلأاقنكئرنإنكمسلاهتيفاعزنارجلا

}ليبنكدنياسعاظثنناننينيتلااتيبسانلاييدافاواهمالاف

(ةت)نيبلقلانهنيلغهياللفزقفننىف

!باتكلالهساعاطانم-هت

لناقيرفأورتعيرننناأىنناليكلااسهنئاايلازنارصلارت

مهعمج(مه)ليرفاثينباتنيوذغتيلنوئزينتانتكاأوئوأنيزلا

اوتوانيذلانمقيرفلااذهنا)ةريثكنباريسفتيفءاج

لاق،هلضفنمهيامهاتاامىلعنينمؤمللنودساحلامهباتكلا

مهناميادينم}نودريولباتكلالهانمريثكقوااىلاعت

اوعيطتنازانهاهلاقاذكهومهسفنادنعنمادسحارالك

«نيرفاكمكناميادعبعكودريباتكلااوتوانيذلانماقيرف

ةرثكوةريغصلكيفبرغلانوعبتيمويلانوملسملا

نهترملاديلددللاقامكمهءاروهولخدنضرحجاولخدولو

افناانلانزنارصلايفىلاعتلاقيمالسلاوةالصلالضفاهيلق

قيناغغاىطةثوائإنسلاوزفقليكلاارنيتحنننلاؤأنآلسيكف

)»)ليبماغأوظقنسنق

،باريثكاوااااقيرفاالقيملوهبنيرفاكلهبركذةيآلاهذهيف

يتظإناارتاسلاةرروددليفنيرفاكلاةالاومودعاهتضرفدقو

ليرفاكلاىننحغلليذلا(ه»إانيلاانانغكمسلالاينيقفانملا

وآل



ييةهإهسالالأزللاألقنعنينئمنينالينمزملانوننيمعزتنا

وماآوزففيثيهنمنلاينلسقساوبهلا،،تةدنابلايفءماهرؤإلأوافمهق

ذمننثآوكنيرةيلمثنلنفازسلانرتىبتئمبافةفؤنئثئالفعجهي

يفزطنطاننفانيمثمالفالافكلإنيهضزيفيقنعقكنلغ

يفماهىب«أ)ةههززوقغةنانلفمثإليقنافثنزنهمتضنجن

نكنةوظظنالواهرنهغإنعزتناكهنطقيلاوزقفسلي»افر..لافنألا

(تة)زيجنذاننفسوىطزألايفةث٠نف

رهحسزةيروهنلابةنسلارنارقلاهتيالنمسهمتل

هياكمسلاأهسنغلهىنمتنةثسنآسودوزفئئكنفق!ناريعلاح

.ازيمىلواةيدفأقفعنايمهسصنهسلننىفةفونكزمهيفف

)اله)مهنفثننئ

ناكامدنعفلسلايفهيامكحوهمويلاانيفمكحلانامهعمج

نوكيفليلاهظفحنآرقلاوةدوجوممويلاهنننددلنألمهنيبلوسرلا

ةنسلاونآرقلامهتنملولابرغتسمانيفرفكلا

رعسحوسحسههسهزدوهيلاسهخي

يلنأحسيهللأوفنهنانيلناثلثلاةههلغدإنرتنتازنارصلاره

ةهغلغةريسوهيالنينمهياوؤاإنفسانلادقنلمنسسحفعيامن

ءايبنألالوثنقتلسوهياهتانلايلوزفئتلاراف»تاياتمقةسنقننلا

)هي)ىظسنخسلأون٠افؤاوضغاغيلالذخوخبهي

مويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهيابرفكينم-زني٥

رهرعسسرخآلا

رثنهذاسوملونكزسوعنايااهأي،آإوأقآثيةلااثانايزءامتللة

زلافسلننىفلهنملزنانفلاباثهداسوملويزىطلإمسنيؤلا

الالضالضذقفرخآلامويلافميلنكزسوايتسومثننقنفينسوعناي

)ةهلإاةيريت

ولواحيرصارفكرفكدقفهذهنمةدحاوبرفكنمنا

.يقابلابنما

ناهبىزهتددينموهياكيابرفكينمعمدعقينم-يه

وآل



ءيسلاقمنغعنبكاندياباهيايفمظسلسغلأيذلف،،زيامتلاكره

يفاونطوةحتلىننخكهخفآوطإقئاالفانيارهنننبإوافهرنلننهيا

ليرفاكلافنيقفانملاإماإخقثالواخئناةإمهفاسهيتعسثيه

)»)اقدمسهىننفقبيف

سناقحنورفاكلاعه)راسيلاو/وهيلا-نيزي

ناةعونمملاوسننزفعناينوزفقيليذلاةاااهتءادمنلا.حس

ينغناقمنىفهخغفملطمؤئلسولوقهسوملنثزإويناسلنإنآوقزقن

رنفدنلكوا(هو٥)ةهممثسكللذعقنرتوةنسحنسنفنالوةهينسو

)وه)انهئاناذهاهتفاقثلائذثغآسواقخلورفاكلا

اوبذكدوهيلاااىطعهبنمقننولوقياازيربطلايفءاج

قيرطلاليبسلاىنعمو،دمحماوبذكىراصنلاودمحموىسع

رفكنورندعه٠لنمقناهوعدتبايتلاةعدبلاوةلالضلاقيرطيهو

نينثولانماددعرثكادوهيلامهعموةصاخىراصنلانا

نميانلاينمتةبقعمهف.نيملسملانمرثكاىتحوملاعلايف

يذوبلا.ةريثكلادلقتةليلقلاةعامجلانالهلسروهيابناميإلا

ملاعلايفاددعرثكألامهودمحملنونمقيىراصنلادجيملالثم

مهىراصنلاودوهيلافاذهل،عهننثوىطنويذوبلايقبكلذل

فرعيالينوهلانإ.نيينثولارفكنمرثكااقحنورفاكلا

نوفرعيىراصنلانكللسرلايقابودمحموىسعوىسوم

نمقيالاىلوابابنمف،دمحميلنورفكيكلذعموثرلا

ليلامكحناكف٠نيرفاكعه٠لنوفراعلاواداملسرلالكبعيذملا

ةلئاعلانبانادجنسانلاةايحيف.اقحنورفاكلامهمهنامهيلع

٠اهنمسيلنمماهلاناركنرثكاهتلئاعيلاوياليذلا

ره.سسجلاىنعقنينم-زنيه

عطاسءةلاإنعسهرةنسوفهفاثينلمهنقئإنجنأزيامتلاس

اسهغلغقثاينطلقكقلغائنوقفهلؤقسوهنهإخفلغمءألهمإلاةههيسو

(هوو)اليلقالواىئعؤنألفأههرقنمل

.دوهيلايفةمئادةفصدهعلاىضقننا

ى



كسزانزنلايعيرمهبهبينملكر«

اوائهنئمقتننىلغفهلؤقسوةمرلانمسواازءاسنلا

)حه)انهغ

.رهرعساارمحييملاالاقنكلك-يو

ىثناميعنلاسوفةملاسلئوا)الليذلازقفذقلاازةدئاملام

لناعييمتلادتهنىناذازآلإانلنثمياىةطمدونهلننفزلقمقتنن

ءاسواقننلاكنعإجملسواقمهسمإحنطقلايفننىفةنازمنن

عزنيلفىطةملاسوءانيسلانمهسلاقحهةنناوصزألااو

)ت)زهيق

سرتسرهساالزناامبمكحيالنملك-يه

ةققيللإلافقثالرااغيلمئخئسلةلننىفساهزةدئاملا

قثالرااغيليفخيةلنقىف....اازةدئاملاملههبلويفأملا

رتسرهس((هو)لونقظلاةفذنلكاف

رنفدتلؤالقثالزناانهمقختلةلننفسالزةدئاملا

(هت»وقسافلا

سسحكرهحسةنىرلبصنلا-»

ذمإقسومتئألننثلاثةينالإأوفلليةلازقفذقل،،زةدئاصلاس

ليألالئقسهسلىووهوفسلاينغأونثنتلآلنإفةجايفةياألإمجنا

(تة)ةهلانانعقمهمننصاوزفق

رعساعزإلاتافصنمةفصركنانم-يقل

ةسيناؤق٠نالوقنينناةسلدوهيلايننففسوااكهنملا

ىئذينتيفسوعساننيسلةقفنذفنفنايسنطونيننةاةتالت}ولالانهأوهأسو

ىنهةيتفيسننغقلأسسوازجنزوانمايسمخلدإنزنيمديالزنااتهمهفنازيئنف

بطللازانساوقفنانفةمايقلامهألنياةاضظملاسوةلزاعلا

مهرنألةملاسوانانفىطزألاانفل٠وقئهسلسوقثااقاقخلا

(هه)ليدضعلا

رفاكهيانمنوعلملانا

!نيلوألاريطاسابنآرقلافصونم-كل

هتل



زمانناألياثقغلواأوزظثليذلالغسل.ساهباعنألاس

(يو)عهلؤألا

زاوهلوابعلهنيدذختاواي،ندلاةايحلاهتعنم-»

ةعأأهسفاؤتلاوانلعلىنيرأيؤةحنأاملقلاينسو)باعلالاح.

نصاهلةيمتحذمنننسفناقبىطقئلنننننناعلهزفذفانهئقلاةانقلا

وتكوالسهئسمؤ،حؤناليلذغلكألعغننسإسسوزهفنقالفرلسوعقانون

انولةهلاناذعسوسخةننازشنيلاونننكانولاولعيناليفلا

سس.سلهسهج(تال)لوزظنياوناك

اززللأهغهياوذةحثاليةلهبوفارعلإلاةدودرميفءاج

ءاقللسناقفقفانننسنمويلاف}نالياةزخلاةأأسقغسوانطقسو

يالس}رهطلاللق(وقه)لوذخكائننلنلةيازئافاواةقةهسمذسل

نيهالوااجتةلاةانيلاينسوااباعناللايفءاجر،اهعلوةيرخس

لاق(إقي)لولسقغسنألفالوققليفللزنةحةزسخألازاةللسوطيسو

امعاهنالوهلوبعلاهروسوايندلارادلاملعننإزيرهطلا

سحكحهسه(طعناجقبمايالايتاتوالوزنليلق

نهلىنفلاةانقلااننإاا!دمحمةروسيفىلاعننلاق

ةانقلاانبااونظااا!ديدحلاةروسيفءاجواا«نقه)لهسيسو

(طهر)سقلفنهلانلئقلا

تءاجوهيافيايفتءاجوهللاوبعللاتاملكنا

يفينعتواهنمةيرخسلاينعتهياتايآيفيهفنيدلايفاضيا

للق،اهماناولهب.تمننممىرخسدثمهيانأكواهبينمتلاايندلا

ىله)نذلاةانيلااونخثتكا»تاهمتلليلمثزلحنلاسهروسسيفىلاعت

بحانملكف(ه٥ت)ليرفاكلافذقلايدنلالةلهالأسوقزسخألا

رفاكةرخآلاىلعاهلضفواهمدقوايندلاةايحلا

كسزثلناصيإلانمسانلاينمنمسقه

يانلامنياختهاةنهلارتاختهاىبذانقهتزه«فارعألاسب

اقخقئنيفذغيفةم»دقفلهفاقخاقزائذغةمسمائذإخفذقنا

ىنغهياةظلناكهةننىثذؤننذافموأوفل

عي



افزعاسهسنولنسلفيناسينكنغىةروقنصتلليذلا(سهب)لييهظلا

ع(هح)لوزفافقزخةلايعفسو

هليبسعابتإنعسانلانودعصييا)زرثكنباريسفتيف

ةجوعمليبسلانوكتنانوغهيوءايبنالاهبتءاجاموهعرشو

يقترجت عع)ةميقتسم

نانلوقيرانلاوةنجلالهانطلننقملانا)ريرملايفو

هليبسنعاردصونباورفكنيذلانيملاظلاىلعهياةنعل

هوريغيناهنيدوهوهياليبساولواحنلوقياجوعاهنوغيلواا

ره١ةياقتسانمهلهياهلعجامعهولدييو

هيايليبنكنهلوثنيسلىثهنمنلهبندوهةروسيفءاجح

ةسيفماه)ة)لوزفةمثقزسخألألمهسواإإخسوعاسهسنوغغسهسو

دوحنعلاىفدللايليبنكنهيةروةنيسلسواوزقثديزلاههاإنزجحلا

ذرنننىفيهإيلاسودهفكمباقلساءازنكسانللةاثظييذلامازخلا

ةروسيفعاجوس(قح)ميلايلاؤغالعةفةأمقيميياقفاايدهف

هه)كهذساألننفاهيايللللممنكنغةاوذضسواوزفقىثيألهب!دمحم

افامهتننياوقضفاوزلفنليذلاالو؛دعحعةروسيفواهو

اننثقثااوزضتلنسلى،اعسيعنمناننكإننعلسوننةلااوقانيسو

(إقي))لاتغاطيخننكف

افصاوتايآلاهذهعيمجيفتدرواانيذلاااةملكنا

!ىنعمبدرفلاىلعقبطنيءعيمجلاىلعقبطنيامفرفكلابمهايا

ريثكنباهيلإبهذامامار،رفاكليلاليبسنعقدصيدرفيا

هبتءاجاموهليبسعابتإنعسانلانودعصيزهلوقههياهمحر

وهوهياليبساولواحزيرهطلالوقنعفلتخياذهف»ءايبنألا

مالسإلاهبينعيهاقلاليبسهبىلاعننهلوقنمدصقلانا.هنيد

نيدنعدعصيدرفيانإزاذهل،نقباسلاءايبنألانيدسيلو

ىلإباهذلانمسانلاعنمينمىلعقبطنياذهورفاكمالسإلا

قفتنيعرشبثلددلامريلبىرخألادجاسملاوامارحلادجسملا

ةمألاهيلع

زىراصنلاودوهيلا-»

.



ىزاضئلاطسلالسويللاذنازنلايدوهيلايننففسوانةبوتلا

ليألالؤللوءؤماضنفههاففايقلوليدلؤعافاينناينيميلا

(ى)نوئللفونىيلاقثاكهلناقلقننصأوزفف

ةبارلاىنوهشلاةمعيفلدييسوضغينم-»

مهفلاملياطامنمنرفكلايفةذاتلينةسقلاانأوةبقنلا.س

قيايأخانأؤسعيفوظافنفافاغزسنينمزسحنمرسورانياعقنوفهنزلقي

يزقلايدنلالةذاىفقهسظفغا،ونسنيللنئقثافؤخاناولهنف

(ةت)ليرفاكلا

كهتمس(حكك..حسناهركقفنملا-نث«

إوزففوثاإللةهناقطنةنهئثلإقثناأهخئفافىفااةبوتلاره

الوالوقفننالىفىظنعكينسوالواةهآلثطلالوثاوسلألزيبونكزمىفعناي

(حه)لوفىبافينسو

نععهنيذلانيلصملللي«نوعاملاةروددليفءاج

هبنوعاملانوعنميونواربمهنيذلانوهاددلمهتالص

نوعاملانا،نوعاملاوةقفنلادوجوتايآلاىفظحالن

هرهجننياهاركإلابالإقفنيالرفاكلاتافصنيوكت،اضياةقفن

ىف،قدصتيالةلودلانويعنعاديعبوهتايحىفهنكلوةلودلا

سرعوهسوىسنيوالوسكزةالصلاىفرفاكلاآفصتايآلاهذه

.ءايرامتاقفناواىلصاذإواهتقو

.وسحءزنينمزومبلاسمنث٠لقرلثنمسقو

اقيرظنسوازقكسوازازهنقاةجنقآوذاحثالي»سهتةبوتلا

قفنياإلونكزيفةنابزاعنسوسلاذاضزإسولينمزبلساريغت

»نواذسهنهنيسلةملاسوىثنخلاالواائلزآعالقسلخيلسو

)الت)لونزافسل

ءرملانهل»رفيءيذلارحاسلانعىنساميفزمدقل

قرفينمنااضيادكؤنةيآلاهذهوهلعفياملرفاكهناهجوزو

رفاكنينمؤملانهل

ااةمحرنمسأيينم-»

كل



ألفزههاسويسئقنكوننيمأونعننقنسنللأونقةفاإنيلتيزفسويس

فذقلاالواهياعقوأنصنكاغسلألةنزاهياكأنصأونكاننسن

عقت)نورفاكلا

الونلوقيهاقلاحورنماوسايتالمثزيرهطلارفواج

فسويىلعنزحلانمهيفنثنامانعهياحزرننانماوطنقن

طنقيالزلوقيهاحورنمساييالهتااا،هدطنمجرفيهيخاو

(ولمهءاجرعطقيوثحروهجرفنم

.هنمةمحرلاوجرفلاوههياحولىنعمنوكيهيلعو

ةسسسزلوسرياب)هزنملانم-وت

ليفللكغظالةطلدنقنئيلنكيفغوقهغأتكايكلف،،خيرلاك

سة!»)باقعلافكنقفةحهغأن،حاقثاوزفق

نإاوزقفليفلاةلازاةاىفاازعايهنأللةرومدلىفهباجوحرعس

ةملننغؤلارفةبينسوينقسهيلآرأثييتلاانقلازوفالوادسنوثنحنئيسل

(»»وزفاف

سوسةسيسزلناقلاسقه

نسمغنافكلقفيتلاقسنظلغلقفسواا»ارعشلا

)ة)ليرفاكلا

مالسلاهيلعىسوملنوعرفناسلىلعءاجاماذه

جيثسبهلىبلتقيسنعيفنوعرفمكحاذهناةيآلانمرهاظلاف

ةنقثةلؤض/اهللعوزةدئاملاةروددليفءاجنهلوميلووزع»سا

!رساخلاوهنمو(»)ليهساخلالياسحإنتهافةسثسلققهبهنحالظ

ىثليياازاضياةدئاملايفءاجارتكلاةفصنمةفصرساخلاسيلا

قواينيةمننسنقلتيانقن٠لثملنفةن«لينازنياسنتىطاهنثتىسننيلخا

انآاقفاسهقجناىطسواقنمإخسانلالثملانقلقلىطزألايفباتني

ازيئنفائلؤثءانسلنلابكنمزةهمننءاتذثسلسسواقمههإحسانلاانيخا

آفمممهفىلامننلاقر(ةيإلولرتضسلىطزألايفالذذغإنره٠نئ

نونهثنلآوزقملليةلاؤيزثنتلقافاازسلافمثالاآرودثيفنيرفاكلا

زنيقيافقثاةنتفلوزثنتسونوخهقحن.وانوثثقتليلا

لعفيولتقيرفاكلاناةميركلاةيآلاهذهلدت(»)ليملكاقلا

عو



اذنقثئذعؤينلندنفسلننفاارثنلاةروددليفلاقو.يرخاءايشا

انانغةسلنغافةةحنسوهبغسلغقثانيضهسوالهفاةلاغكنسهإخةؤآثمخل

؟ارفاكسيلاءازجلااذههقازجناكنمو(»)انهغ

ةريبكلتقلا)تلاق}يلازغلادماحوبامالسإلاةجحاما

لتاقلاناساساىطكلذلاقدقو(،رفكلاةبترىلإيهتنتالو

ربتعياللوقلااذهبوهو،هلرفغيفتومينالهقبوندق

ناثيدحلايفدرودقو،ثوملاللقرفكيدقهنألانمزمنمزملا

وهولتقياللتاقلافهلاقامكوانمزموهوينزيالينازلا

مرحيذلاىلاعتهياىصعهنألرفكلتقنيحلتاقلافنمزم

رفاكسصاعلاولتقلا

بونذلارفغيىلاعننهناوحوتفماهباهيةبوتلاى٠رعاما

ةالصلاثناكاذإلتقلارفغتنيتعكرةالصوكرشلاالإاعيمج

،ةحلاهصلالامعألانمةالصلانألةبوتلاقداصوبئاتبلقنم

ةذلهياعنمغرتمهسىريذياسواا!ناقرفلاةىب،وددليعىلاسعننلاق

نبفىةلونثسلالفىفخلايالوارثافأخىتلاذغهلازروفلغتلاليفزأحآ

ذلسلفةمايقلاقفلناذقلاةلفعاضن(هل)اثاثاىقلتلالذكلتل

»كوالاخقضينغلقهسغفلنآفنايسنننالوا(هةإاشابسهندهف

ننف(تال)انيمأازولهقفازاففينيائثسهسسحةهنناذنننقثاألنين

(ته»تائفهياىثنونئيسلانالاخلاضلمعفنايسن

ااىلعىرتفانم-»

واابذكهياضىرتفانممملظانمويتوبكنعلا

»نيرفاكللىوثممنهجيفسيلاهءاجاملقحليبذك

هيلعهياىلصدمحمهلءاجامنقحلليربطلاريسفتيف

٠دادنألاوةهلألانمةءاربلاوهيابديحوتنمعلسو

نيرفاكلاءازه

!رانلامهل-ه

ا»عس،يدلجم،قدثمد،ييوردلاليكولادهعةبتكم،نيدلامولعءايحإ،يلازغلامل

كت



يتلازاللاارتنالأوطنئنلفأوطننسنرهلنالاازةرقهلاح

(يه)ليهفافللغةعآةزاسههلافسانلااقنوقف

سكءسهجيسك.ةمالس.ءةسسسمقربمئزمنهجعهلسزق

ىلوانوزمثخننىفىةلوغظغننكاوزقكليخلللقااننابعيلا(

)يإذالملانعألسومنتهي

سسحةسرمجلامهل-ق

ناقتهآاهفنا}نانلهأونؤفسوأوزلثدفواازةدئاملا

)»)ميمحلا

سةسة(ريسلاعهلسه

ان٠ذثغاانإفملونكزسوهللاينمؤنةلنقىفااىنفلا

(هة)اذعتكليهفافلل

؟نيرفاكلايفرانلالسغنفيك

مهعمجمهس.ئيتفإونكامنيسلابأوزقفليذلالإاازءانا ارظنازانمقهيلنصن

ةنالهاناإنقفأولوأيلاقزنحتاذوأجلزفائأأبقفنوهجلطإخضئ

وسسحط.(وو)ائهسكخائيينغناف

ننفننعؤنظءنننفمفنئنصخهفايلقفئبفهنكلاي

نمةاسهقرازنكةله»اخأازانمليهلاظللان٠ذثغاانوازلههفءن

ينازنثلانيليةؤحؤنلايوغتيتنففءانيلاونانناغناوثيظننين

سة(ية)اقظنزنغءانكسو

ءاننصىقنينسوأنسلإحميآزسونن،،زمهاربل

حةسك(ههإهدض

انيسمخءاناوقنكىفرانلايفأظغسوفنلقث....اا؛دمحصس(كك

سمهعمجسكلهة)ةفءاقنآضف

ناذهسومهصخىلئنازنثنيلأوزقفدفويزسثنرويلمس

سكس(١ه»وزقثتلاونافانولةهلا

نغىةلوقكهلالليهاوزلفنميقلاقطنؤلازءابهلا

(»»وزضننقفالفةمىبوهظنغالفزانلاةههوخؤ

هتإ



اوزفقىةيلذفليخهننزيفاونيثمغانانننصةحزناةقاازجحلاكح

)ة)ةهعخلاةهسوؤزكوفنصنضتلاننننيسيئننيلكطق

ةمايقلامويرافكلاةفص

حسحةمايقلامويءوسلاويزخلاوهلنه

ينؤةتزنيلنانلوقفسويعههلنغنةمايقللفذسهقثانةلحنملا(

مويلانظلالواملعلااوتواليذلالاقةهيفلوقانظنمثنفةهلا

ج(يت)ليرفاكلاىلهغونثلاىف

سسزةماشملاباحصامه-ي

)ربةتانثقفناختهآقفاننانلأياوزظثعهعاسواازدلبلا

مه)يربطلاوريثكنباريسفتيفءاج)ةماثملاوع

(٠يمقشلاىسيلاديلايستبرعلاناللامشلاباحصا

حدقلاومذلالمحتياليبرعلاوامذومهلاحدقمهيفليلالوقنوكيف

٠هطظنععجريف

باذعلافاصوا

.سةمايقلامروبباإبلاسأشاواسهندلاةيسمنليفزخله

اقرهيفكوجلبقحثسوأجيننقناينلتقننسءيؤقفثنامأث،،زةرقهلااينحره

ةكوننانلنلفينييةظلارتوعثإلايعسهوغلغسةهاجثةمرانلمسمفمنف

يلعغفيلوانصؤثفاقخلزقحلأهنغلسهةةخنسوفزةيفاقثىزانيا

،ثخالواةنقمالذزلسفننتازهانفينغنلصزطثسوراغنهلا

قثااوباقلاقثاىلوالوذزنةمايقلافقسوابئذلاقانخلايف

س٠مسهانهيلفاغي (حو)لولنني

حسرتسزنههمباذععهلسزني

لراانها٠وزففسلنادننهناخملأؤزثنيااقننيأي،،زةرقبلاره

أوؤازملاندنعثبءانيسلننىسخلويلننهللنصقكالزسننناايهنيقثا

(ةال)ذفننانععههفافذلسويضهىنغينمهي

زمهلاالاذعمهل-ق

ىفاث



أوأوثسويفازأوأوةنئألأويآمهتلاىناانلاازةرقهلاح

س.افائزظنا )ال«)ةهلانانعليهفاقللسو٠اخفنك

رعسس!باذعلامهل-«

غنتفقيانزنارصلا.س ليفلااتافةطزنلفنشسوةينؤزنهغنث

ةننكانهيفاذقلااوقوذفةننانيواذغإنمثزقكاسوأحؤذنفنما

)»)لوزقثث

امكباذعلاعونلةفصدوروودعةيآلاهذهيفظحالنس

.ةقباسلاتايآلايف

كرعسزعيظعباذعمهل-ق

قنلارفكلايفلولعىبانسلي»ألنلزثسلألىفايناريعلاك

أةلألاقثاةليناءيغنثقثااوزضسلنل ةفلزقزينةلايفاطخنيللق٠هبسل

(هته)قلهناذه

حككةقيرحلاباذعمهل-ه

ةفهةظنلاأوزففليذلايففثفذإىزثزاف،،..لافنألا

(ةال)كهخلانانعاوقوذفزقزايلذافنيسهوأحؤلونرتكل

كزمهقمباذعمهل-ح

زائستاقفنلافهتلقفانملافنيقفانملاهياذغف،،ةبوتلارعس

ةنسينمانيفليدلاخمنسهيف اسفكهننسخ نانعولفةلهاكهثقل

(٠ةهفن

زديدشباذعمهل-هل

ةحهقيةثقثقغوحزناغغلواؤثاجتةلادهفمثعلثسقاارثويس.

(»)لوزظنياوناكانهةهرشلاناذقلا

ره!باذعلاقوفباذعمهل-آل

قفائلزهيايليبنكنهأولضسواوزاقفليفلاهبسزيلحنلاسس

(.لوأيعقنا)افانبباقلاكفانإناخم

سةكسلتسطومهل-ه»

اوزقثليقلللنسوفةهنننعبازحالاكلتخناف،،زعيرمقس

(ةت)مضعمقدسضهننننص

»



لإناننفنطزةلزسوسءاننن،للاثنفاحافيف،،نيرصمسس اهلوازيانرتهثغإن

(يت)يانلالصاوزقثليقللألنففاوزقثليذلااتلظالذ

ديدصنممنهجيفليدديباووهليولازيرهطلالاق

اهلها

لاقولورانلاباذعنمةلولولادوصقملاىنعملالعل

،يرهطلالاقامكىنعملاناكللاالافرعمليولانيملاعلابر

.فيرعتلالانودبءاجةملكلا

رعسرعسزظيظباذعمهل-هه

مرهئفيةلسلسواوأيهاغيلاوزفقليكلاأفإنسنظل....اا؛ثلصفس

(ةال)لنههلةعيدانهىلئ

ءتس٠ك.تلالغياويهساامهلسهزني

الالغآسواقيكعقنسكليرفافللائذثغاافا،،!ناسنإلا

مه)ازييصو

»هاغلا

رجتيفمرشلاثضوملظللبلطزهبرعلانابليفءاج

ملظامفنايايتنثانمزهقنثلايفبرعلالاثمانمو،هعضوم

اولدعيملياهوملظيعلققيرطلااومزلقلنزخ٠لانيدحيفو

،علظتملاوهفهنماكشهنمملظتودصقلانعمضلازألطنلاوممنع

؟اذكنعقلنلظاملاقيمهقوقحقوقحلالهانوعناصلاةنلظلاو

ثتآاازىلاعتلاق.العفتناكملظامنولوقيو؟ىبلعنماميا

يقحممتنملظو،انيشهنمىصقتنملياااانيشهنمملظتملواهلكا

اليااااليتفنوملظيال/ىلاعتهلوقو،يقحين٠للددلىنعمىلع

اهدعبامويوعنم،ودلجم،ةرادالعجرم،،برعلانطلمل

»



ةذيثهيفياملظممويوأوساليللاملظاوليتفمهلامعاىصقني

ملظلالمتحاعلظناوملظتوهدئادشرحبلاتاملظو

!ملاظلاتافص

سزهتاحلمملهيارماواهلجيالنم-ه

اسهئمألثسوةنجلاةثهفةرسوغناىننياأذآانلكفسوزةرقهلا

لصانموئثللةهضنفلاويهاإنزقئأهسوئننيأتادير

سالكسبح(ةة)عهملاظف

نياالفقةنجلالهؤةرسوخنانوثنكاأذآايناههتفارعرتألا

٠الصانموئثللةهضنفلاويهايلزقئألزئنليثأينخ )ربلييهظل

سةس.كم٠سزصامالينيفمسلديهنمسي

نيلليقيآلازجتألؤقاوئلظليفلالةإحملإلزةرقهلاك

اونافاغيلءاقننلاننآزخىبارمطليكلاىطورال

(ةة)ىةلوقطقهل

.سرهزدجاددضلايفةةدملاعنميلنمسه

إسهيفزفقلنايياذهانننعثننئمقسلظالضف،،زةرقهلا

الواساقوظذتلناةفلنافلاننقنقلوااهببازغيفىعنوةننسا

نانعقزخألايفنيلفنزخزنكلايفنيلذهيةنئ

)هبإقلغ

!ةيوامسلابتكلايفدىبوإمقكيلنم-ه

رهخئماسوسةلمطفقنيايفمهازفايفواآلفلوقئمهااةةرقهلاح

قثاباةلهاةنناالقيزاضئ.وااةوفأوظفطاخألاىفألوقهيو

ائهزلفالنيقثاتسويننالصةقنعةهذاسهنثمفثفنتياقطاإنز

عع)هالإلولقغرتن

!باتكلالهاءاوهاميتاامثااملاظرثثصيملسملا-مت

ارنيئاتنمنيسلآلقينايتفلا.واليكلايفنئنازتمواازةرقهلا

نيالوييخعزافمقلريباثيىنهنطغإناننفكهغسنسلقنةبايهغناايفخثتلنقن

لهلانلدأواخفلالص)ءاتافكإنى٠نننمفءاسوقاتفتنا

مهعمج(ههح)ليهلاظلا

آل



رعسزاهيلعيدنييورتادودحزواجتيلنم-ه

ذوظقيسنتلننفاسهونئقغسنألفهيانوظةطلنن٠يم٠اازةرقهلارتساين

(يية)كونلظلاألدتلؤاليننا

رهرسحرسكسزرذنيالريقفنيالنمرت

ةنانلفينتمنئجنزانؤامتففنمننمنأغلنااننف،،نةرقهلا

مهعمج(ي»إمضناذهليهلاظللاننفةنسطيلل

س.رهسبىلعيرتفينم-هل

الذدغإننصنينرقلاهياىلهنزثفاننف،،؛نارصلارتس

(ةه)لوئقظلاقفدتلإلال

سره)الزن/امهمكح/النم-مق

رنفدتلكالقثالراانهيفخيآلننقزةدئاملاة

(هة)لونلاظلا

رهرهزنبكرشينم-ه»

هبهسلغقثافأخذغللعنايةلهنثننبةثرا.زةدئابلاس

(تي)راضلاذهعهيهظلسلاننفزاللاةاسواننسوةنجلا

نيرشمرجتوهوىرخاايونذلصينمناةيآلاهذهلدت

.هيلعةمرحمثيلةنجلاف

رعسهتعلاظزنارقلاركنا-دمحمبذكنم-هه

ألةيالىووهوفسليألاةطلنلختهلةنزاؤظسنذلإلنياعسنألاك

(ةة)لوظخلهياءانلأيليييلاظلاىئهلسومئونذقن

هلهانمادحاىلاواذإاملاظربلدصيلنمؤملا-هزني

رعسزنيرفاكلا

قيناسوجلاسومفءانمنآأوننخئسنألأوأنآليكلاافناانلااةبوتلاك

ينتئنيلسونتيسلننىفعاقيإلايلعرنفأولخث،نياناءاهفاا

(ية)لوطقظلاةفمقلنلؤاف

.حةبرتلاوزلازملسلايفيسغننثوهنمسهق

آوئاففديفأولرنااننأونطليذلاكناف....ااندوه

رتلمج)ههإعهعطن

ناهبركذاذإهيافيانعاضرعينم-ه«

إي



اسهن٠غنطزغافدنزهتانلأيزفذننيمأطازوففاازرنيهكلا

سحرهحرتحرررمثءاةاذتلكفؤقاننيتيعئسو

نطزغآقثدنزينتليزفذننمقلطاىطسواازةدجسلا.

(يي)ىننهنننعهمرهصلالصانلاسهنغ

..قسسزدبحمبرفكينمسهق

ةازثفاةلقلالواانقحلواموزقفليةلإلاقفاازناقرفلاك

.حولإ)ا،فوازسولنللفاومواقسذققزثوزيآقزقدنهظأسناهاسو

افنصلكاوسلةقسهةسللوقئ.وارنفدنهللىقلتفا،،زناقرللاك

(هو)ازوضثالخزالوالوغمنيننوالونلاظلالاقىف

سانلانمةيرخسلانعينيملاذإملاظنمزملا-هه

سسةسزةغساباقلاعهيهقظو

عنقنبنقوقز،حنييلمهساوهناليفلاانانايزثارجحلاس

لئدسلناىبنضسعامسمئنوبءاضسنسللنمهمناقلياولوقفناىنع

يناثلاشنيلباقللاياوثإناسةعالفففنثقنااوؤملئاهرتولنئنازفاح

)ه»ونهظلاأل»كوالغنلةلننفعاقيإلاذغإننونظلا

!نيملسملاارلققرتيلذلإرافكلاييلوباذاملاعبعلسلا-هح

نيذلايفمهملوثسناقيةيلةلامغسقياأكاسهقسلاننإااةعتمملاس

ننفففؤلسوثناحبهازخلىلغاوزقاظفةكىباغهسوريوغلاسو

(ة»ونقظلارنفلللؤافةروثل

سحسحسةحةيدوهيلا-ههل

يلثقفلسهولصختسلةلأفثةازنوتلااولنخليفلالثناا.ةعمجلا

ةملاسوهياءانلأيافذقليكلامزتلالنةننىفانينالمعلرانملا

(ح)ليييلاظلايزقلايل٠هسلال

حسك..كحتلناقلاسهعل

ذملوقتفةهبثواىفسثلوهسءفئناةهلارإاا!ةدئاسلاس

(ية)لييهظلاءائسهثلذسورانلاباختهآ

مسزطولموقلمعسلمعينمسزننت

اولاقىرشهلايمهازنإائلنكزغسءاتانسلفاازثوهكسنعلاك

مه١ىةيهيهخلاونافاهلقالهاقيسنتلاهقفيلقأوثتهناننا

آو



!ملاظلايفهيامكح

رعسرعسزقسافملاظلا-ه

كمسلليقيألازغئألؤلاونظليألالؤقللنن؛ةرقهلاك

ارهقاغيلءانننلاننآزخىبأونطليألاىطورال

(ةة)ىةلوقطقهل

س.حكةرفانملاظلا-ي

ينقنئمهاسن/عرزنياولقناأهيأ،نآليفلاافناةلئ؛ةرقهلا.ك

قفلورفاكلاسوةهالنئألزثكألزدهفينبألقأليننالةنا

(يو«)لونلاظلا

رعسح(رساخملاظلا-ق

اوطغليكلادتلئالأأيزاسونطق،حىطسواازفارعألا

رعسحسآي)لوئههياندسلةيأوظفتيخنننأ

ىيزلله٠نيسنآلنلفائننقنآاثنطائإنزألالعمس..فارعألا

(ية)لييساخلاذمميوقتلائنخزئف

زنيبفملانمملاظلا-«

ىلوااننانلايىننوئمممهمنسنعائثقنإنأثسسأن!فارعألا

ةإهاغنافكنفزظنافاهيأونظقخءعسوىةرؤغزف

)»)ليدنملا

ححزسرتلساسبحاينألمرجمملاظلا-مت

أوظفسودهفأولرناانأوئسلظليفلايتقاسو.ساهندوه

)ههإعهممن

ملاظلاىلعءاعدلا

زيمتتحوننمةيلاتلاةيآلامكحيملاظلاىلعءاعدلازوجي

ائعؤنىنغبالذنقسلسوأييفلازلزيلزتعانيز،،.

(»)ازائنالوالييهظلاهقسنالفهتانمزملاىفىةيهنصؤنللف

جحل



دقفءاقبلابملاظلاعدنمنيرهنلاثيدحلايفءاجدقو

هوهعضرايفهيايصعينابحا

ليلدلاوةرخآلايفربكارجاوايندلايفرجاهلمولظملا

ةتسرتس.حثةلمنلاةروددلنمالهةيآلا

يفأهةمننقإثلاونيلظمنمعسنصسرييبيفاوزسهاسهمسزثهنيلاسهتجرب

(به)لونطيللاوناكزلطثاقزنحةلاطيسوةسننض)نذلا

»ولظملاقوقح

سةح.رتبولظملللاتقباقحسه

ىلهةناإئلسواونلظ»تايلوثسناقنليفلللةا،،تيبلا

(»)زيدقلةههتصئ

نعاعافدرعشلالوقيناملسملارعاشللقحيلزني

رعسرعس!نيملسملا

اونفنسوءادعصلااحملهغفاهأنآليألايز،،!ءارعشلاة

انبااونظليألاأهسهنكسواونلظافكإننصساوزضثناسوسازيئنفرقملا

(ييت)ىنلقنتليهنن

.ينصاسقلاقح-ق

آللان٠اكلنكعلنلسولائطيذفلااتوطنلننقنقسوا}عارسإلا

(»)ازونصطلافةنزالثفثايففرتعن

ملاظلاعملماعتلا

زنيملاظلاعمسولجلازوجيال-ه

،يبوردلاليكولادبعةهتكم،،يلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفثيدحلااذهدرومل

آآلسنيج،قدثمد

إو



نمقهغقالمللئناوسلآيفرصحنتلليألاغنازانإفاازماعن٢ا

ألفلاطنننلاةهسهعهننانلفسهسحمليأههيخيفأوضحمليىيأخزنص

(٠ليهلاظلايتفلاعنىزفؤلاذغإنؤغقئ

هيلعليلاىلصدمحمهياىهنزةداتقنعزيرهطلايف

نوبذكيليلاتايآيفنوضوخينيذلاعمسلجيناملسملاعلسو

نعو.نيملاظلاموقلاعمركذلادعبدعقيالفيدحتناف،اهب

يهنلايفاوعقونينمؤملااودجاذإنوكرشملاناكزيرا

ناهيامهرمأفهباوءزهتددلاوهونثديفنآرقلاوعلسوهيلعهياىلص

املوااهلوقاماو،هرجتثيدحيفاوضوخيىلحمهعماودعقيال

(رقفتركذاةافمهعمثدعقفاغههنااناطيشلارلنيسني

رايديفنوشيعينيذلانيكرشملاعمنيملسملالاحاذه

سة(اباعلالياعملابلاوهامنكلوبالسالا

لننخانعيننلايلالوايسنكلالقسآاولدانإخنرنالزاعزثوهعنعلاةة

ةثسلللزنافانيالزنايذفياون(اولوقفكهئماوئسلظليذلاالوا

(به)ىنلنمنةسلئخئسونيافةهسللسوائجتإسو

اهيااااولداجين»هركذىلاعتلوقيزيرهطلايف

الإباتكلالهامهوىراصنلاودوهيلاهلوسروهيابنونمؤملا

هياىلإءاعدلاوهولوقلانمليمجلابالإنلوقيزنصاىتلاي

فلتخامهنماوملظنيذلا»هلوقو،هججحىلعسنتلاوهآناياب

نااوبانيذلاالإ!هانعممهضعبلاقف،هليوعيفليوعلالها

مهنإفابرحمكلكلذنوداوبصنوةيزجلاءاطعإسمكلاررقت

(.ةيزجلااوطعيوااوعيىتحفيسلابمهولداجرلوافةملظ

نطلنوشيعياوناكباتكلالهارطعبناملعننحن

اولازامباتكلالهارطعبنا،نآرقلالزنتيناكامدنعنيملسملا

ىلإةوعدلايفمهعمفطظنناانيلع.ويلاىلحاننيبنوشيعي

فطلتالولادجالفءادعألاعمانيلعرماتنمامابالسالا

ةيمالسإلاةلودلاجراخنمباتكلالهانعاماو،لنقلاالإمهعم

يفتكنوليمجلالوقلاوىنسحلابمالسإلاىلإمهوعدنناانيلعف

مالساللمهوعدنالفانلاتقلاوزهجوااولواحاذإنكلكلذبمهعم

إع



نيملسملانولتاقينيذلاباتكلالهارثكااممويلاو،عهظاقنله

مهعميتنالولماعتالوراوحالفمهرايدرطعباولتحانيذلاو

سرحلالههتاقالع

نيملاظلايفهياةنن

(رحزنهملاظلاصايدهيال-ه

)الة)عهمقظلافذقلايكنألةملاسوببببععةبوتلا

كرعسزنبملاظلاهيالضن-زني

يفينخيالنلاييلزغفيأمهأنآرييةلاةناكئنن،،قيهارهإ

انةنالسكليييلاظلاةناائلضنيسوقزينةلايفز«ثلاقاهخف

(يت)ءنن

ةضعبءايلواسنألاونجلانمنيملاظلاهيالعجي-ق

اونافاغيلانطغإنعهيهطياننهغإليفسون٠هتثقسو،،قاعنألا.

)ية)ىةلونضتل

الحتسح.ةيرقنلاملظىنعم

(ةت».مهسفناسلاظةقهةظسملاأفافسوئليذلاةااازثنلال

خرهجافةكميفنيملسملانمموقناكالذرسفتوءع

اوملظياهيفاولتقفرديلةكرعمىلإمهعماوجرخينااهلها

ره.ح..سريلذلوهقيسفنا

لسهئسلةناربلظغسننيبسلقثةننقسنةعسل.وا»ونسألنهيللننىفاازءإدمنلام

)»)انيمأازولهةنا

ليلالوسرلاقزركيلييانعيطنعريثكنباريضنيفل

نيتعكريلصيمثابنذبنذيعلسنماماابلسوهيلعهياىلص

نموثرنألانيتاهارقوهلرفخالإبنذلاكلذلهيارفغتدديمث

اوملظواةشحافاولعفاذإنيذلاهتااسثفنملظيوااءسللمعي

رعسحسسساامهسفنا

ائنخزثفىيزهنيسنآلنلفائننقنآائنطائنزألاق،،..فارعألال

(ية)لييساخلانعلئوئئسل

إآ



،ةرجشلانمالكانادعبءاوحومدانعةيآلاهذهل

فياكانهوسفنلاهلظاهيفركذيتلاتايآلارطعبهذه

ملظناةروكذملاتايآلانمظحالنسفنلاهلظركذتةريثك

ااةيصعموهسفنلا

/نيملاظلاءازهدعوم

زايندلايفعقيءازجله

يتلاممألاهياكلها،ايندلايفءازجلايقلعتياميف

نيليلقاوناكوعهعمبانمومهلسرىلعىقباومههاركاانيسثقهدده

نمةياغلانإ،مهالانهلتالصاوموقرطدوجومدعلكلذو

مهكلهيناكنونمقياونوكيملاملفهياةدابعيهناسنإلاقلخ

راصممالانملةيربلاقرطلاتفرغاملنكلهنمانميقنو

ديحوتلانالمهالاللهينيملاعلابردعيهلفاهنيبلقتنيديحوتلا

هياةندلنا،ىلاعننلاقامكنينمقمنلسانلارثكاامودوجوم

ةيضرألاةركلايطغيديحوتلانألتهتناممألاوحميفىلاعت

فاكممألاكلتكالهلسيلورشبلاقلخنمةياغلاوهديحوتلاو

قرخألاباقعاهلانيسلب

يفضهغلنألفائهخسوسوائننغايكنفمئنياسوأزمرمسة

(يت)لولزمهئىنهثلاونلظليذلا

س٠رهك سؤئاأونسلظلي»ظآسو،،؛دوه ةمىباغهيف)يتهالثخننطي

سسسةسك(هت)عههلاين

ؤقذةحافةونقفةحه٠نئلونكزةفءاتدقعواارثنلاك.

)هة)لوطقظةفزناذقلا

.حكطزفرخاثاواينبلايععقيلءازياي

قفائقزغالنكزلاباونةفانلعونمفزفىفرزنالرفلا.

،مهعمجان٢نيسآسوآلاسانللةفاثطجلو .)انيلااناذهليييلاظلل

لسهيفزفقلنادملاذوحانننعثئنئعؤسلظاىطسواازةرقهلا

أللاقوظذتلنا»سلنافاننقنءنوااسههازةحيفىقننفةننكا

آاث



نانعقزخألايفنيسلفنزخ«ثلايفنيلذهيةنئ

)هه)أهغ

سسسزةرخألايفعقيلءازجسه

يظاسوغةهقؤفنصفنالعمهسهغنئمهف،،ةفارعألاك

مهعمجةسرحكس(هه)مهثههظلايقئ«ذفف

يانلاباخطآءاقلننةفزاضناآننفرنصسلةافاانفاسرنتثاحس

٠امظلايسيقائظخئألائثزاوفق ةكس(هت)عهمقظل

ليفللألنقفيهنننصبازحألاحقسلختالل،،يفرخزلاس

.(ك(وو)مهلإعذسلباذهلعاونظ

سانلالونيلظفلعفلاىلع}يهاللااضثلسااذمبىبوشلاح

(هت)ةهلاناذهينهذقلنسواىفخلاينغيىطزألايفلوغغسهسو

؛نيمظظلاءازهلاكشاوعاونا

.سرهمهسظعباذع-ه

إسهيفزفليننامياةوحاننسفعثنننهقطاىعلنسوااةرقبلا

الواساقوظذتلناةفلنافلاننقنقلوااهببازغيفىعنوةننسا

نانعقزخألايفنيلفنزخزنكلايفنيلذهيةنئ

مههبإقلغ

.رعس.رانلا-ي

ىزثننفززاللاقفارتسو...اا!نارمعلا(

٠)وه)ليييلاظلا

حكحسسح.ة(.منهج-ق

اوفلفهبلناةىيللثةقحالملاأفافسوئليفلاائلك(ءاممنلاحح

ةجحانكالالةننكميف نطزآىالفئفلاعونللدزألايفدهقضنننمثن

ذههسصنثءاننسوأنسلإح»وانمقلنلؤافافيفأوزوايلنفةقيياسوهيا

(ةت)ا

سره.رنوهلاباذع-«

ةلال.واإننذفيلياىعىزثفاننيمقطاىطسو،،قاعنألا

قثالزن«افلثصلزلننلالننفقزنيمهسللعونمنفانثانمؤا

»



ةلقنللةإوزئفسلف اينانلنئقهةظسبفسوينؤننلاينفازرنهيفإونرللعل اآولاميك

ةننكانولنوفلانانعكوزقننمويلاؤكننقناااوخطاةه،هسينا

مه٠.علتلنلاىنغةننكفىفخلازجتيناىلغنولوقت (ةة)لوزيثثننن

رعس.دلخلاباذع-ق

لقرظنلانانعأولوثأونظليقللآليقرغثرأزسثويسح

(وي)لوتسنيةننكانبالواىةر٠وزخنن

سرعسهيلاباذع-ه

(يي)ةهلاناذهنيللييهظلانها.ساهزمهاربل

رهرركنباذع-ت

ساكس خإنزىثقزنؤثانإغأك٠ونقرفطنناتآلاقااوفهكل

قت)ازقنماناذهأنؤهنل

حرعسرادلاءوسوةنعللا-هل

علسوةةثللا»لسوةحهغسنزفغتنليييلاظلاعلنسلالفقوتارياغي

(حي»اذلازونك

رعسميقمباذع-آل

ه(هو)مينفنباذعيفليهلاظلاذإالا....اازىرودثلا

»فداهلا

.بذكلاىنطيقنقدصلا-برعلاناسليفءاج

ةقدصلاىنعمب-ه

هنعدملايضراضرلامامإلاةكهش-نارقلارصنزينومنمفياللخسنلايهتنيانهىلإمل

ايهس،»دلجم،كاملعجرم،برعلانطلني

آلهل



طظسنفائنوقلهطسنسواسهئمةجنأسننانيلأاوبال،،؛ةدئإملاس

ةكه(بهرق)نيرصانملاليماسهغلغيلوئنقىنقذضذقلا

ليذلاىقليلنمنهللثخكمسلخنزآمل».نغقثاالغ،،يةيوتلاح

سسسال«»)لييذاكلامظسنفاوقذض

نسمسولفةنتفمننذهةقةنهييملنافللفاازفددهوي

مهعمجحس.سحس(يت)ذقيائصلا

!»)نيبذاكلازوعكنفقآخقةبهازسظللنملاقاازلمنلا

ليفلاقثاائقهسهظهةهلنهذهليفلاخسنللذهسلقزثوهكنعلاح

(ة)لييذاكلاأقظيلسواوقذض

ينفدرتمل)قداصلانمغلباقودصاابرعلاناسليف

واقودصةغللاىفوااقيةصااتءاجامنإةغيصلاهذهنآرقلا

قودصةملكلبرعلالامعتسانكلةغلاهملاغيصنمقيةص

ةغلاهمرثكاقيةتصلاناىلإدوعيبلسلالعلو،قيأصنمرثكا

فصورسفياماذهوسانلانطلاهلامعتسالقفىقودصنم

نهلمهتبترمانلعلكلذوميركلانآرقلايفنيقيةنصلابءايبنألا

ودعوقيةنصلابهنعهيايضرركبييافصواماو،سانلا

ةردنىلعليلدفصرلااذهبةباحصلانمرخادحافصو

عمهاوسنتعةفصلاهذهبركبييادرفتىلعليلدوهلامعتسا

الذبركباياانلفصيملميركلانآرقلاناملعلا

سرعسارتسةزقيأصىنعمبلزني

مهنماليكلايندنالسلونكؤلازةناكلتلنننلنقزءاناة

جليحظصلاسوباذسهنئلاسولينقيؤنطلاسولينههلالعةهنسالقثا

(هةإاقيفزوكلواءنضسو

اهنكلءايبنألاركذدعبةرشاهمتدرونيقيةتصلاةملكنا

دياهاهأنآليةلاسو،،؛نينمثملافصتمديدحلاةروددلنيفتدرو

زفزخا»سلةهإنزعؤاذسهننلاسوطصلونفيؤنطلاقفينتلواعيلنكزسو

للمدلدهباةكهش-بوتكمميركلانارقلازعقومنمتايآلاخدعناديبانهنملن

آلل



ناقنهادفوأائنخسبايافثفزاوزظثنيذلافثفزونق

)ربمههإخف

هلوسروهياعطينمزءاناةروسنمىلوألاةيآلايف

هلسروهيابنمانمديدحلاةروددليفنكلونيقيدصلاعمنوكيددل

دعبةرشابمءادهشلاةملكدوروكلذريسفتلو.نيقيدصلانموه

نمزملاوهقيةنصلاناىلعليلد،ننألايفنيقيدصلاةملك

هيااودهاعاماوقدصنيذلامهفءادهشلانامياكاقداصاناميإ

هيلع

نازقيةتصلاىنعمبىلواوهيذلافزيرهطلاريسفتيف

برعلامالكيفزليقفلازناكذإهلعفبهلوققةصملاهانعمنوكي

يفامإةغلاهملاىنعمببرعلامالكنماذوخأمناكاذإيتايامنإ

ينلايفاملوحدملا

قيةتصلانماضلاةروددلنم.ةيإلليوغهلاريسفتيف

تلزناهنإزةيألاهذهلوزنبنلددليفلاقو،قدصلايفغلاهملا

ديدشناكوعلسوهيلعهياىلصهيالوسرىلومنايوثيف

ريغتدقوامويهءاجةاعلسوهيلعهياىلصهيالوسرلبحلا

هيلعهياىلصهيالوسرهللاقفههجويفنزحلافرعيوهنول

عجوالوىضرمييامهيالوسرايتلاقف؟»ولرقهامبلسو

مثهاقلاىلحةديدشةشحوثشحينسانيراملاذإينارجت

اذإيناونيلينلاعمعفرتكنألنياراالنافاخافةرخآلاطركذ

اهلخداملنإوكنلزنمنمىنداةلزنميفطنكةنجلاطلخي

ةباحسلارطعبلاقزةداتقلاقو.ةيآلاهذهتلزنفهادبانياراال

يفثناوةنجلايفلاحلانوكيفيكبلسوهيلعليلاىلصيبنلل

ىلاعتهيالزناف؟نيارنفيكفاربنملفسانحنوىلعلاتاجردلا

.ةيآلاهذه

رهنلاباحصالضافامهنوقيةتصلازاضيايوغهلالاقو

عناياينننآليأياسو،،ريدجلاةرمن،م١خنلةيآلااما

ةفزخاهمهفرنزقلعؤاذسهننلاسوووونفينننهلارنفوكلوامننكزسو

عي



ناقنهادفوأائننانلايافنفسواوزظثليأياسوثفزونق

)ربمههإخف

نملوقوهيدنعلاوقألاىلواوهيذلازيرهطلالاق

مهكئلوازهلوقدنعهانتماونمانيذلانعربخلاومالكلابلاق

٠نيقيدصلا

٠نوقيدصلاعهزهلوقدطمالكلاةن»وقلاقزيوغهلايف

سيلوفانئتسالاوارواولا،عه٠لردطءادهشلاوتلاقفاكيامث

٠قسنلاوار

ترمىتلاءانانم.ةيآلاركذدقفريثكنباىفو

امهناىنعلدفءادهشلاونيقيدصلانهلهتابسهياقندقزظئاق

هاورامكديهشلانمنينرمىلعاقيدصلاناكشالونافنص

لوسرلاقبلاقيردخلاديعددليبانع،اطوملايفكلاممامألا

نمفرغلالهانوءارنلةنجلالهانازعلددلوهيلعىلصهيا

قرشملانمقفألايفرباغلايردلابكوكلانوءارتنامكمهقوف

لزانمكلتنالوسراياولاق،عهنث٠لاملضافتلبرغملاوا

اونمالاجرهدث٠ليسفنيذلاوىليلاق؟عهرجتاهغلبيالءايبنألا

.هلسراوقدصوهياب

دنعناميإلا)دلروهياباونمانيذلاهتنيدسلايفو

بلقلالوقوهةنسلاوباتكلاهيلعلداموهةنسلالها

عيمجكلذلسثيف.حراوجلاوناناوبلقلالصوناناو

رومألاهذهنهلاوعمجنيذلاف،ةنطاهلاوةرهاظلانيدلاعئارش

نينمزملامومعةبترمقوفعهبترمنيذلايانوقيدصلامه

مهرجامهلعه٠لردنعءادهدثلاهتزهلوقورايهنالاةبترمنودو

امةجردةئامةنجلايفنلازكحصلاثيدحلايفدرو)رونو

ىفنيدهاجمللهيااهدعاىطرألاوءامسلانطلامكنيتجردلانهل

اؤقياذهو.اهليبس ليلانممهبرقولعفقرومهولعةدشيسال

!ىلاعت

اسيلنينمؤملالعجونينمؤملانمةلزنمىلعامهناءادهشلا

آلق



نيرمتملايقاباما٠نوقيدصلامهبتارمحلنمىببتارممهفباوس

نبادطحضاواذهونوقيذصنينمؤملاناىلعاوعمجادقف

»وملاثيدحبهلالدتددلبريثك

ةملكدوروناةمألاعامجإاذهورصنلاعمداهتجاال

نانينمؤمللىحوتةلالدننألاىفنينمؤملاةملكدعبءادهشلا

وههنعهياإضرركباياناآذهززعياموداهجللاوعسي

لامعتساناانيااذهززعياموةفصلاهذهبفصويذلاديحولا

ذإعئاشرجتليلقلامعتسابرعلاةغليفقيةتصلاةملك

رثكاقودصلاةملكنولمعتددي

نمب،ليلنةريثكتايآدورورثكاورثكااذهدكقيامو

ةنااونقيااوئنآليكلااثاناانلعاةبوتلاهياارقننانينمؤملا

ىنيقيةتصلاعماونوكةيآلالقتمل(ههة)عهقعئصلاينفاويوفسو

،نهقداصلاعمنوكيناوهيايقتينانمؤملانمةيآلاثهلط

نذإ.قيذنصلانمةبترملقاقداصلاناملعنةيبرعلاةغللايفو

ىلاعتهياناانليحوتنيقيأنطلاةملكدعبءادهشلاةملكدورو

نوكيدهاجينمفهيلإىددديناوداهجلاىلعنمزملاثحي

٠ايقتمواقيأص

ةملكاهبتدروىتلاتايآلارطعبةعباتمىلإنآلاو
لنرعسزءايهنأللةفصكنقبدنصلا

ىوليمطقةحذلؤلونكزإلامنيلناميعنلااناههتةدئاملا

ىننن٠كنفزظن٠احفاقظلانالسهسلحفثثلهنثصإثاسوزلنكإنلامونلل

سوس(مه)لوللمونلوازظن٠اؤثتايآلانيل

ينازقإنقنييفاننفاذهننطلاةناكنكوناازمتفدثرل

يضانميانلزةحآسورضييضكنئنكيتنيسونقااهعيننكلههفهسلزظتمئم

.ا(به)لونمطتل»لقنليبانلاىلواخهزآىظل

اليلليملافةنزاجميمازنلباتكلايفزثناسهت.)رمس

.رعس..(هه»ثهسن

افيإخهنافةنزاجنهيلةإباتكلايفز/ناسوزملرم.

(حه)انجن

يكل



ككزبحاصلاىنئملقيدصكق

ؤاةقننانلفةأقسلنافؤاقثنيساغءونن.وايفرونلا

(ههو٠٠ؤههيض

}نيرمألابنمقيوقافرويفطصيجنسقرممممةملككه

اونوكتالس-كمفانلاقذنفنسزنيراانياوةمعآفع؛ةرقهلاس

(به)نونفيالناهلسواليلقائنثيننانلايلاوزثنثئالزململمهافلنا

خخفانلهثؤنهنعيارنيكنعناغسنهنمثسءافانئللسوااقرقهلآ

خننقسنمننمفلقنىهمايتنقسو افةفسءاتانظاوزقفليفلاىظمكخنقنقنننيبسل

(لة)نيلفاكلايطوياةسظطجمياوزقفاوفزع

(ةه»سحةحهختنانيلالاضنقخقازقىف....اا؛ةرقهلا

انيلىفةضنيننارينيلعلسمثزقخقاسهإثسلسهتةرقبلا

مهروهظغازىفهياناثسكناتكلااونأواليفلاليااقيرفذإمنن»قفتن

حنسره..سملههله)لونهسلالسأهأاف

لنتانلاقذضنقخظيناهكلانيلغلإمسناا!نارمعلآس

حرعسمطهنألافةهازىتنلالالاسودنذتل

ةلهألفنهاسمثوثالصإنذتللغإياتلاقضسبفسو،،زنارمولارتس

ةنااوقتافةقنزذمنكلميقكنقوحفجةقغظفزخيذلاننهغإنةكل

حاعرهحح(ةال)نوغهلواسو

قكقننانلىفذضنلوخزةكةاتاغنانساهرتزنابثعلآسرتس

ععآ«هوكنزنصثسنسلسومهليلئصؤثل

ةريثكىرخاتايآىفاههباشاموةقباسلاتايآلاىف

ناوهتابسهيادنعأ٠رمتلزناهنألةاروتلاقدصنارقلادكقيل

،ليهنإلاوةاروتلايفءاجامبقدصيعلسوهيلعهياىلصدمحم

زوجيالف،ناميإلاطورشنمطرشوهوكلذنوكيالفيكو

نمبضغلابثلددلنلاذهانموييفبتكلاهذهقدصيفنينادحأل

ليجنإلاوةحيحصةاروتلانإرهرصاتنيتلالودلاودوهيلا

سيلنكلونارقلاانلدامكريوزتوفيرحننكانهمعن،كحدص

نحنو٠افرحموااروزمليجنالالكسيلوةروزمةاروتلالك

رصوصنفلاخيامبامهيفريوزتلاوريرحتلافرعننيملسمك

آلو



العهضاسونىنغمهنلاىةروننزخن-اازةدئاملايفيلاعتهلاق.نآرقلا

مهإق)..}خملاوزفذانعاظخاولئسو

رياصهفلزمثياعلايدوهيلاخهراتلاااباتكىفءاج

لنه.ةميعط

يثالثىلعدوهيلادضي

ةاروتلال

دوملتلال

.نويهصءامكحتالوكوتوربل

ةناهكلالاجروتاماخاحلاريسافتوهدوملتلاتلاقو

ملعإاا!تاماخاحلادحالاقثيحتاروثلاتايآلةيدوهيلاةينيدلا

رخالاقو)ايهلالاوقانملضفاتاماخاحلالاوقانا

دوملتلايا-ارامهلاوانشملانودبةاروتلاارقينمنااا

»هلإهلسيل-

ةمظعوةسادقنعدوملتلااهاوتحاىتلارابخألانعو

الواهضقننكميالتاماخاحلاريلاعقنااادوهيلاتاماخاحلا

نيبوهيانطلامويفالتخالاعقودقوهيارمابولواهرييغت

ةلاحإتررقتلدجلالاطنادعبوةلاسىفدوهيلاءاملع

فرتعيناليلارطضاونييبرلاتاماخاحلانحاىلإةلكشملا

)روكذملاماخاحلامكحدعبهئطخي

زناوطتحتوباتكلانملوألاءزجلايففلؤملالاقو

ةاروتلا{ميدقلادهعلاىراقاا.خيراتلايفباتككةاروتلاهيجاهنم

وايعوضوملالماكتلاةركفلماننمادعناماماثفندجي-

تايدئاقعلا

،يج(تيب)،توريب،ليجلاراد،يط،ماعلايدوهيلاخيراتلا،ةميعطرباصمل

اايس

اااسيءزجعجرملاسفني

اااسيءزجعجرملاسفني

اااسيءزجعجرملاسفنه

اآعساءزجعجرملاسفنق

اثىف



يفسجرجيرلصروتكدلالوقيفلؤملادهشتساامك

يفرداصلا)يورقلاركفلاوينويهصلايدوهيلاثارتلاااهباتك

زهه-وهىصةاروتلازبتكلاملاعرادنعه»ألةرهاقلا

ةاروتلاىراقسفنيفىقبييذلالوألاماعلاعابطنالا

تافارخلانمةعومجمنعديزتداكتالاهناخيراتباتكك

فاجعةراثإلابلفاحيروطساوجيفتغيصيتلاىصصقلاو

ةيسفنثاسدهراطإيفكلذلك-ءامدللشطعتلاوناودعلا

عفاوداهكرحتوءالعتسالاورورملاوعشجلاتاعزناهيذغي

هبقارملامهلاعمىلحادهياليذلاناودعلاوسنجلا

ءاجرتاوزناذبرلاىريناكمالسلاهيلعدووادنا

نافهاضرهمعطااذإبرلاعمةمراصلابوقعيناسلىط

يمه}»)زنيهنيوكتلارفدده..اهلإهلنوكيددلبرلا

برلاناكثيحبوقعيذخفزثغابرلاناو

ا(ريعه)هينيوكتلا)عراصي

هلعفييذلارشلاىطبرلامدتزقةورخلارفسيفو

هههعدثي

ارعشلااذهيننيهيىتمىتحاازالئاقىسوملأسهياناو

وهاهزههبليئومص

تاطخاهاللللاقرمقلاناورمقلاوهيانهلثدحاراوحناو

فرتعاوكلذلليلانعكافسمشلانمرغصاىنتقلخثيح
لنه.هئطخي

مدنيليلانادوهيلاةلذمنعذومظلاميلاعتنومضمنمو

ه٠يكيبومطليقةساعتلاةلاحيفدوهيلاهكرتىط

اتتنماءزج،توريب،ليجلاراد،يط،ماعلايدوهيلاخيراتلا،ةميعطرياسمل

اع(سلوألاءزجلا،عجرملاسفني

اعلس،اءزج،عجرملاسفني

اعاساءزجعجرملاسفنه

اعيساءزجعجرملاسفنق

اايسيءزجعجرملاسفنع

آلآ



فيرحتلاىدمنيينلريثكركذنملامو-ىنساس

لاحةياىط،مهرفكىدمودوهيلادنعءارتفالاوريوزتلاو

اماهنمىطفرنناوكحدصوهامةاروتلايفنانمقننابجي

نطلاملقدصمنآرقلانالوقيىلاعتليلانألنآرقلافلاخي

هتدد

نيقداصلاءازه

ةةهلا-ه

ىنهفجنيثذيصثهقدائهلاقلدنيملألاياهقثالالاازةدئاملارعس

ةناسطز.اذهااليفعهيلاغزاجنالااسهغننحئلعيطئكورتمخ

)هةإمهفلاسوفنلاقللثجةطاونطززةرهظ

ناميظعارجاوةرفغموهلؤعا-زني

لينمزملاىفهتاقلنعننلاسوليييلنمننلالإاازبازحألا

هتالرانطلافعقنائصلافهتاتناقلافليننناقلافهتانمزملاىف

ليقلنصثنففءاعكخلافليعشاخلافهتارياصلافليرياصلاف

كهفوزفدههخففءاننهائصلاسوعهسههانطلاسوءالنضثننلاسو

ةزهغنينهذةناؤغاهتاركاذلاسوازيئنفةناليركاذلافءاظقاخفسو

(ةة)انلعازخآسو

سكارتسةااميعنيف-ق

مهنمالي»ينامياللوخؤلاسوةناكلتللقسو،،زءاناة

جليحظصلاسوباذسضثلاسولينقيؤنطلاسولينههلالعفهتخلقثا

(هةإاقيفزمهلوانضسو

نييبنلاقافرنيقيدصلانافرعنةيآلاهذهنمو

.ةمايقلاموينيحلاصلاوءادهشلاو

اايسيءزجحجرملاسفنمل

اثاث



،وغهالا

نم«نمالصا»رهوجلالاقنايرعلاناسليفءاج

ااانلنمقميلثناامهتةزيزعلاليزنتلايفىبةيناثلاثنيلننسزمهب

هانعمناميإلانانييوغللانمملعلالهاقفتاوقدصمبيا

.اناميإنمقينماردصمناميإلا!بيذهتلايفوقيدصتلا

نمزملاتافص

يفهبةعمتجمنوكتنانمؤملاتافصيفطرتشتال

رنلددينالقعيالفكولسوفقومةفصلانألكلذودحاوتقو

املكهدحاوفقوموادحاوتقويفاكولددلنيثالثنمزملا

نينمؤملافلولددلفقوملايفعلسوفقوملنمؤملاىطرعت

فرتقاهتافنينمؤملافلولددلرعيملاذإو،عهتفدصيلافصنمرلدصيل

ةدحاوةفصنافرفاكلااماسةمحرىفوهفااىصعواابنذ

.عجريوينيملاذإحلاصلمعةعفنيالفيفكتاهبفصتي

سسزدهعلإرطقنيال-ه

ليلجكهئمنييلةذإمنناأغغاوذقاغانقفااازةرقهلاسس

)»)نوئسممثونالقفزن،نفا

ةاايحدشا-ي

اذاذنناهيانونزصسثسخئيسلسلفسانلاليمرلازةرقهلا

ليألايحل٠هسلسواهإهسلانلخإئلاقاريأنآسعهعاسومهياطخفخنونهن

نيرلةنالأسواقيهإخييآنؤغفالاناخلالوزتلكااونظ

)هو)باإطف

ركنملانعىهنيوفورعملابرمأي-ق

»ت»ه»تينمودلجم،كاملعجرم،برعلانايرللمل

آلآل



نوسزناغسنسساقنس٠ليعمتسم-ةتفلزنيجننظاازناريعلا.

لقامتناذلفةعنايىةيبهتولنسورمنلانغلوسهئئسومفوزغفلاقل

أفزثفآسونونمزملاكهئعجنيلازن،حنافلبائسكلا

)ه٥)لوقسافلا

ةلتاقموةمركعلاقزيرهطلايفءاجامكلوزنلاتسسا

ىلومملاسولبجنبذاعموبعكنبيياوموعيسنبايفتلزال

اذوهينببهووفيضلانبكلامناكلذو،ةفيذحىبا

ريخنحنو،هيلإانوعدتاممريخاننيدنإاابهلالاقنيدونللا

.ةيآلاهذهىلاعتليلالزنافمكنملضفاو

مهليق.اسانللتجرخاةماريخيننكاازيربطلاريسفت

نورجاهملامهليقوعلسوهيلعليلاىلصهيالوسرباحصا

ليلالوسرلاقرسلالاقاملاوقألاىلوارفعجوبالاقو

اهرخآينناةمانهع.سمتيفومكنإالااابلسوهيلعهياىلص

هنإف)فورعملابنورمعثيلاعننهلوقاماوااااىلعاهمركاو

.»ابكرشلانعنوهقبهلوسرولدلا٠اناميإلابنورمع!ينعي

لهارطعبمعزدقو،ةمابهخرتقلخياههةماريخعتنكمثاهلوقو

ظوفحملاحوللايفهيادنعةماريخمتنكالذىنعمناةيبرعلا

)سانللتجرخا

يةيةلاهذهلوح

نألكحدصيربطلايفءاجامكلوزنلابنلددلناوديب

هلوقاماتاباتكلالهانمآولوااىلاعتهلوقىلعتلمتشاةيآلا

رخاناكمىلإاهناكمنمجورخلاينعتيهفاجرخاااىلاعت

تالاسرلانا،نايرانتمناينعملاوااثثعناااضياينعتامك

لئاوانوكياذهل،اهناكمنمجرخننملمالسإلاىلعةقباسلا

برعلافةمألاهذهرايخمهنيعباتلانموةباحصلانمنيملسملا

ىلإةلادمرلزباوجرخمهنألممألاريخوبألاريخعهنوملسملا

باتكلالهانم)رواجنمفورعملابرماتةيآلا،ىرخألاممألا

باتكلالهانإسءاشامىلإركنملانعيهنلابرمعو

انكل



انفوخلونكلوركنملااوتايآلانومزتطنيملسملانيبنيدوجوملا

ابرلانععهاهنننابجيباتكلالهانمةرواجملاممالانم

لالخنمةيمالسإلاانتاعمتجمىلإلقثقنالىلحقسفلاو

اذإمهعنمبجوكلذاولعفيملنارظنلاولصاوتلاوكاكتحالا

اننيبلقنتلاوحلاصملابايقالغإوامهعنمىلعنيرداقانك

نممالسإلاعمتجمةيامحةيمالسإلاةلودلابجاوف،عهنيبو

ععروجفلاوقوسلالوخد

مماللاوجرخينامويلايملسىلعةيآلاهذهىطرفت

ملنافءركنملانعنوهنيوفورعملاىلإنوعديىرخألا

تجرخاةماريخاودوعيهلفمهنعةفصلاهذهثطقددهاوجرخي

مهناكمنمنوجرخيالمهنألسانلل

..ةحزنهحلاصلانم-«

لىبزقانلسورخالامويلافعنايلوقةمق،،.انارمعلا.

دتلوآسوهتازنةحلايفلوغىبانينسورثنلانغىةلقهنسلفيقوزغتدي

)هه)لهحظصلانع

ريخلالعفىلإنوعراسي-ق

هالعاةيآلازهته«نارمعلا

مسجنآكرعبرسخاذإمهعمتجمالونزحيال-ه

لإنزحملألذةتناسواونوخئالفاوئجننالف،،!نارمعلاالقح

)»)لينيمؤنةننك

اادنعرشبلانيبىلعألامهنونمؤملا-ت

هقخنلنارمعلاةقباسلاةيآلا

سسزناطيمقلياهتايفاخيإلوهيافاخيلهل

الف»انيتناكؤةحنىثاطننفلاقتلنانفاا!نارمعلاح

)تح)طنعؤنةتنغمسإنوفاغسوففوفاغئ

زعاهقزراممقفناورمألا»يناوالابنمانموه-آل

رخآلامويلافعناياوئفآزلغهغلغاذاينسوازءاناالسك

!»)انيلغةلهقثانافسوجقياكهقئزاطعاوقفناو

االيبسيفلتاقي-ه»

آل)



ليألاسسثةندلامهتنسيفنوفناغناربأنآليألا،،..ءاسنلا

له«ناطننفلاعزتنااوفناغللءحناطلايليهنكيفنيثافناوزغف

هبموقتلاتقلاناةيآلاهذهلدت(ته)افيعضنافناطنننلاذنف

.درفسيلوةعامجلا

زدعإقلانمؤملانمهيادنعلضفادهاجملانمزملا-هه

يلوازليهعهنيقملاليمثونهنباغفيرثنيبسلامل،،.رادملا

قثاةكنق،قجفهيقناسوةهلافنايهيايليهنفيفلوأمازخنلاسورزنظلا

ذهيفذقسوجةسسعزذليدعاقلاىطريثموةهلاسونايليدبهاتنيلا

ازخاليدعاقلاىطعههاسهنفقثاسلنظهلسوجىلئنخفقثا

(ةة)اننيملنخ

زركابثللنمزملاعابذعيال-هزني

لقسوجعئمننقآسوجنزقنييإقفباؤعقثاأطقئسلاقاازءاسنلا(

)هت)انيلعازمبانثةنا

سحهتثرلانيبىفرفيالسهق

هخارلغإناولزفتلرنفمننكزسوعإياياولفآليأياسواازءاهنلما

ازوقغقثانانف)زوجلافهيننؤن)ونك»فلواةنيع

)وي)انيهز

ةالبمصتعي-ه«

قنلنحذنننلخملاونضثنياسوعناياوأقآليألااثاثازءاسنلا

)تو)اننينفثنعناطازهمعغسلواةهلل٠هسلسويلضفىفأ٠نياقضخزيف

(حةحزنينمقهلانىبلاوينرنمزملالهو

ليفلااوئنآلي»سوأفونكزسوقثاأننطلسواننإ،،..ةدئاملا

(حح)لوغسكازينسوةافولاىيىننؤنسوثألنطلالونيننتل

نم)كرشلاعاونانمعونيابهناميإسبلتال-همتخج

احجو.سح)ايرلاكرشلاعاونا

»غلواملظملاقيلاونمهلئسلملسواوئنآليفلمقاعنألامسجك

مهعمج(هت»وذئهنةفزىثنألانيل

زةالصلاىلعظفاحوةرخآلاونآرقلابنمانموه-هح

»



لنتوفلاقنضنةلززنحهائأونماناثهنانلف،،قاعنألا

قزخةلايىأصؤنليأياسوجإسهسوخنفسونرفلامنازةثيسوونيف

(ةي)لوظفاخنفهننالضللعففمهخملنوئعؤن

نهيلعهيامهياركذاممخلكاي-لهل

دننانلايةأظلواهبغسلغهياةنمازمبذاطعاولثفااباعتالا

)هه)ذنعؤن

سزنابقلارنوهنيدرصموهدفريوهيامظعي-لميل

ةوزضثىفةونزهسوخيلاونفامهفلافسإ٠وفارعرتالارعس

(هحت)لوحلقملاقفمنسلواالةنسلإلايذلارونلااوغئناسو

نهحظملانمراصنينمؤملانمكلذلعفنم

رمارمبذأنعهلقىلإفوخلالخدي-زني٥

رنوقأيليحسوقثازمبذاذاليألانونمزملاانأمااازلافنألا

(ي)لوأئسونسلةهإنزىلظسوانيللأذاإرةمسلاةهغظذيتيلنرتناةاىف

.اناميإهتدازهتايانمةياعمساذإ-يه

للغفانيلكهغأذاإرةيبانلاةههلغتسيكناةاف٠٠٠اازلامبإلا

»اوقفتيلرنز

حةتاايطلكونلةنت

(ي)لوقسونسنتلفهنزفو...اا..لافنألا

.زعاهقزراممقفنيوةنيصلاميقيللقلق

قفائقئزانيسوثكنطلالوئينفتلليفلااازلافنألاح

(ة)لوفكنن

؟اقحنونمزملامهنم

نمةثلاثلاوةيناثلانيتقباسلاننالايفاوفصونممه

زلافنألاةروس

.هلوسروهياعيطياقحنمزملا-ه

.هبلقلجرليلاركذاذإاقحنمزملا-ي

٠اناميإهتدازهتايآهيلعثيلتاذإاقحنمزملا-ق

ااىطلكوتياقحنمزملا-«

آلق



ااهقزراممقفنيوةالصلاميقياقحنمزملا-ق

لصيهتافنمؤمىصخشيفتافصلاهذهتعمتجااذإ

ةطقنلايفحضوموهامكراصنألاونيرجاهملاةكرمىلإ

.ةيلاتلا

عناقحنونمؤملامهراصنالاونورجاهملالزب«

ينذايلههننيفاوذقاتىفاوفاخفاوئفارلي»فاازلافنالارعس

ةزمغنكةفلجاقخنونمزملارنف»غلوااوزضثىفاؤىفاسإيقلاسو

(ت«)ةههكمقزىبسو

ةااالإىهثخيالودجاسملاداورنم-زيمت

بوهلايفدياهلبقآهونهياذوحانننسزنيسهاننإااةيوقلا

ايلواىلنضلدصةياالوانهننسلملسوةهافئلاىئآسوثكنطلافاقآسومألا

(هح)ليرث٠هنلالصاونظسلىبا

ريثك،مئاص،نياع،بتاتسليبسيفلتاقي-زنيه

اادودحللفطلاوركنملانعيهنيو-فورعملابرمأيتالصلا

)اسينافكهمقئاأيننكوعثلليمىلزثنثاقملاىنها،،نةبوتلاسري

اذغمهلوثسنقنسوسىوولنسهفينامهتنيفلوثناقنإلةنهلاوهلناي

أعرهةخبللملفاىطسوجنآزقلافيلهريحنإلايفقازؤتلايقسانطانللع

يوقلازفاكلذفجميةنقنلاإنيذلاينيغفياوزبثنثنكافاهيا

لجنسا ..رعس)ههةهقل

لوخلنطلالوأعاخلالولاعلاىناثلا،،ةبوتلا

رثنلانهلوفائلاسويقوزققلاهليزسمإلارتلوةهاثطلالوغمبازلا

)هي)لينمزملايتظإنسوحعملاييوذخيلنوظظحلاسو

ىطنومئاقلاهاقلادودحلنوظفاحلامثزيرهطلايفءاج

يههيادودحنصلالاقوفارماىلعنومئاقلاسةعاط

دنيتارفلا

يدقل،وغللانعىطرعم،هتالصيفعشاخ-زيح

ىلعظفاحيودهعلاوةنامألاىلعظفاحم،ينزيال،ةاكزلا

قداصلا

ويل



يليةفليذلا(هإنونمزملامحللاذقعع؛نونموملاك

وغللا(نغفقسيةلمهلاف(مي)لوفثشاغةهننالض

مفيةيهنمبااو«ه)سوتافقذكز،للسةفليذلافملة)لوننحملرتن

ةهثاننازثثلناف.واةهوحا،فزساللعإلا(وإلىبظفاخفهسهىبانقةل

ةفمهغلواف»لذغازىفىلغثناننف(هرليصدلنزتعةتئاف

لي»ف(ه)لوغازةمدغغفةهننامتألمثلي»ف(آإإلونمه

(ة)لوظفاخنقهنازلنصللعةف

..ظفاحلاوظفاحملاىنعم

ظفاحملاوهيادودحلظفاحنهلىنعملاىفقرفكانه

ىصخيامىفهيادودحظفاحلاىنعتلفاحلااادودحىط

ينعتيهفظفاحملااماهبامئاقلازامولعفلابماقدقونيرخآلا

والعفلابهلقنوكيدقهضنىصخياميفهيادودحىلعظفاحم

مهراوهواظفاحريخهيافههزىلاعتلاق.دعبهبعقيمل

ىلاعتهيانألاظفاحملقيمللازامولعفلابماقدقف)يسارلا

مكيلعنإواازىلاعتلاقوامئادلعفلابمئاقظيفحلاوظفاحلاوه

لاقو.نيظفاحملقيعلرطنلألاولازامولعفلاباوماقياهبنيظظحل

ظفاحوهنمكانهيا»اظوفحمالهسءامسلاانلعجوااىلاعت

كانهيا،،ظوقحصحوليفدههمنآرقوهلياهىلاعتلاقواهل

.لوعفمساظوفحمةملكفهظفحينم

لعفلابنومئاقياانزلانممهجورفلنوظفاحكلذك

ياعهجورفىلعنوظفاحملوقنوريغلارسخياميفاولازامو

ظفحلاباوماقيامهصخياميفياعهجورفيفريغلاىنزنم

مهفةالصلاىلعنوظفاحيلوقنوةظفاحملاباوفضنافىهتناو

نيظفاحملوقنالومهصخياميفيامهتالصىلعنوظفاحم

ةالصلاوةالصلاىلعاوظفاحاازىلاعتلاقريغلاةالصىط

هصخياميفاهيلعظفاحموهفةالصلاىلعظفاحنمهبىطسولا

يفةالصلاةماقإىلعظفاحييذلاينعنةالصللاظفاحانظاةاف

آلو



ىنغلاىصخياميفارمتسملازاموثدحلعفلاناياعمتجملا

ىلعظفاحلوقن،سانملارجلافرحلامعتسابحضتيىنعملاو

انلوقاماوهتزوحيفدوجومرمألاياهيلعظفاحموهفرمألا

اذإورمألاهاجينايظفاحلانمةكرحىلإجاتحيرمألافهلظفاح

رخاىنعميهفايههولتيوهظفحينعينآرقلاظفحنالفزانلق

نوكيفهتردقنآرقلاظفحنانعنبنامثعوةيانعلاىنعتال

لعفلابماقياريغلارصخياميفياعايضلانمنآرقلهتاظفاح

ىنعملانألنآرقلاىلعظفاحملقنملوامئاقلعفلالازامو

.امامتفلتخي

سةااذفنعسثلامدنعهبلقنقمطي-زيمتل

رقةب}امهنارقةب»نرقذينطثسواوئنآليألااانميلا.(

مهعمجمهعمج(»)نوقنلالننظنسنيننا

نهيلعناطيشلاطانيالهياىلعيلكوتم-كل

لظفاوأقآليألاىنغىئاكننكةلنينسلةنبااالينلا

(»)نوقسوثتلرنز

ةزهلوسرسةنسوهياباتكيلإماكتحالالبقي-»

هياىنا}وغناةللينمزملاسيتننايفانأإااةرونلا

رنفدتلوآسوجاظطآسواطنهنكاولوقتللاكهةننرقئختيلملوننزىف

لمجو(حه»وحلقملا

زببمئمثلح٠لدئودجددلهياتايابركذاذإ-وه

اوطثافهاوزثذاذاليفلاائننلوسلايلصؤناننإاازةدجسلا

)ح)لوزهئثنيبسلمهسينسوةهإنزدنخهاوخثنكسواذئمت

حزءإفبقلايىدهلانآرقلايهفدجينموه-»

أنطليراولهسيانهسهغااان«زلةائلظإخزسلسو،،نثلصف

سءدهثسوىذفاوأقآنيتنسلرتوفلقسحإثهزهزعهسهغااهةنطسلآ

ينتلواجىنهةههخللهسوزقسوةهناذآيفلحملمؤنمهسلي»سو

أه)دههإنينافتذممسوذائن

نيوخألانيلنوحلصينونمؤملا-»

خنع



لنتاوخلنهال)وجلانونمزملاانثإإلهتتارمحلاس

)٥)لونخزثةكلغلةلهااوقثافعمهنقغا

إحةزنقيةنطلانبنونعؤملاسنث«

رنفرعس»تلواملنكزفعفاياوئنآلي»سواايديدحلا

ليةلافثلزونقزفزخاةفلةهإفزةذسنهنثفاعهنقلافمإوقيأنمحيا

)ة)هعإخلاناقنهااغلوااغلانلاياونذثفاوزقث

.نيقداصلايتييفةيآلاهذهنعثيدحلارمدقل

ةسسزناطيثثلاهرضيال-»

اوثنآديزلالزخمتيلناطقهثلالبىلسونحتلااني؛ةلداجصلا

يلئسونتيسرللينناىظزاهيانذايالوااننفةم-اضينعغسلسو

)»)نونعزعلا

هيابراحنمعمةدوموةقادصةقالعميقيلال-»

مسحاتح.سسسسزهلوسرو

رطالاممهلاةعفاينونتمينسانزلهسيهننالاننللماهملاو

قا»ةانناقا»قاإنااوناكذلفةلونيزفقثافاخلسنلوذاسون

ففذنآسوماتيالامهبولقيفخمننفدعوملجةعسنيسمهيثغؤاخنازمغإ

ينيدلابقفتملاافغنخنمنيمورقئينانففقنخذتهسواصانمجوزي

لواالااهيانيهاغلواجةةيغاوضزفأهئغقثانينيلجاسهرم

(»)لوحلقملامثينانيزج

هترجسرعسس٠نينموبلاعملماعثلايفميحرلنيح

رافكلاىط-ءانبناءفخنليقلازجعياألونكزأئخنههىنفلا

هياليالهفلوغغسنغسلسساذأحنكاققزففازئدصةحهةنن،اقخز

ييةههنةلإسنخوفنملارببهسممهجرخاويفةفاببثمهاناسونطنيسو

لطظثنكاف}زتهيةاطشثزخاكريلكدهوحنوايفةلثنفسوج،قاآوثلةا

قثا.زافقلاةههسظهينيسيلعازنلاةبيقنعقلونكلظىلسوثنكاق

(ية)اغههازخآسوةهزللثن».نصيناحلاصلااولجتىفاوأقآليفلا

.توملايفهيامكح

زنينمومللوهلوسرلوهنسلةزعلا-ه

انإ



ىانهرهنسلةئيمقلاىلإاطنإخزحفلإولرقتل،،خنوقفانبلاومسج

مهسيسولينصؤنللفخلونكزلسوةزعلاقيسوجألذألاااقنعاغألا

(ح)ىنطنلالليقفانملا

احخسانلاةريخنموه-ي

قفوكلواتاحلاصلااحملهغفاوئفآليألالها،،ةنيبلا.

(ت)ةنجاازن،ح

(يفرخئلايفرسخيالوايندلايقرعيالسق

الإ.رنبيفلناسللاذا(هإرتصقلاة،،ةرصبلا(

ازضاسوننزقخلايازضاسوننزيناحلاصلااواواونفاليفلا

(إق)ينئصلاه

ع.»مزعلاهيرمزيام

يفركذىلاعتهيانالناميإلانمةجردىلعاىوقتلانا

.هاقلااوقتااونمانيذلااهيااياهزثارمةدعزيزعلاليزنتلا

سركزيطصيرورهصينانموملا)رمقلام-ه

جقالئصلاسووننصلاياوئيهننكااوئنآليذلاافناةلازةرقهلاةس

(هةة)ليرياصلاعنةناةا

ركشيناونيطلانملكأينانمؤملاهلرمقيلام-زني

رعسزاهنمهقزرامىلعهيا

قفائفئزاقءاينطلعاوياوأقآليكلااسهنناانلعا؛ةرقهلا

)تي)لوأقغسنةانواةتنغطايياوزئنثاسو

.حسزىصاسثقلانمفملاألرمقيلام-ق

يفنيمضنملاؤكغلعخقثراوئنآليفلاينناانلعا؛ةرقهلا

ةسلسينفغننلجىلفنالآيىثننال)ودقفيأقلافسزخ٠لايإنخيىمنغف

دلخيحنلسنيخاميمغلاقا،ذاآويقونمقظف»اتئافافضثسناايم

ناذهةطالذذغإنىلذنظاننفحةقخزسوةقنزثبةيهنم

)»)ةهلا

بايسلانمؤملاهبرمقلام-«

آلآل



ننننانفتاقلطلاهظسلغنينفاولنآزثهنللاسهننايزةرقهلارعس

)»)إوقننننملقلرظدنقذهليذلاىلغ

ءتةهبالسالايفلخدينانمزملا»رمقلام-مت

الفةقافيلننلايفاوظذااوئنآليذلااسهننااين،،؛ةرقهلاك

(ي»)ةههنؤؤغملهنلجناطننئلاهتاسوطةحاوغهثث

بابساريسافتلايلهايفءاجامكمالسإلا)علسلاو

تلزنتلاقسابعنبانعيربطلاركذامكةيآلاهيفيلوزن

اونمانيحمهناكلذوهباحصاومالسنبهيادلعيفةيآلاهذه

ىسرمعفارتوهعنارني.لاوماقعلسوهيلعهياىلصيهنلاب

ركنافاوملساامدعباهناولبإلاناصحلاوهركوثهسلااومظعف

يبنللاولاقواذهواذهىلعىوقنانإزاولاقفنوملسملامهيلعكلذ

اهبلمعنلفانعدفهياباتكةاروتلانابلسوهيلعليلاىلص

.ةيآلاهذهىلاعتليلالزناف

ااعلسلهبىلاعننهلوقيفانمدحاولاىلعىنعملاسبتليدق

هالسعنسنحنءهطالسثلا٠لنونمؤملارمقلفيكف،نينمرللباطحلخلاىب

ينجلااتنارقملاسىمنوبإمكعلسلارنمم٠لترمملعلينموملاانبا

يلةحذتلانلفاننلنكااولوقةىعهلسواونصزننةللقاعاوناناكلا

ذممهتلتلالةلوخزفذااطهثثارتومنقفبوقيهفداقيالا

ريسفتيفو،ثارهحلا)بإةههززوقغقثاللجاتنلملسا

ةوعدهبةفاكعلسلايفاولخداااىنعميفلوقلاىلإىصلخيربطلا

ىلعةظفاحملاوهدودحومالسإلاعئارشباولمعيلعيمجلاىلإ

ةيآلافكلذنمءيشعييضتنععهاهنواهضرفيتلاهضئارف

اهبرطعبرصوصخلهجوالفناميإلامهدلاهلمشنملكلةماع

.رطعبنود

ىنعمبلوزنلاةسانمب،انتطايربطلايفءاجامنا

اوجرخننالاوالوامالسإلاهبرماامىلعءاقبلاوتابثلاطارتشا

.ةفاكبرعودوهينمنونمؤملااهياايهنم

ةنمزملاةقلطملاهبرمؤنامسه

»



هسسوجبوزثنسنيةنأليةنلهسأن٠اييةلنصنزنسنتلكثهطنفسو،،تةرقهلا

عنايزسمؤنلقيفااهصاقناىيقياس}لطابلننهسل«لظسلأئلهتل

ايناينالإالذيفةمإفزيمقسسحآدلنلوغنرتوعرفألامويلاف

ائهتخلملاإخزللفذفوزغنميمهنظيذلالثيدورقجافدضإ

(ي»)ةهخزيرغقملافحةسهزذ

زذقلطمملايلونمقبلاهبرمقلام-ت

ةلفوظطغسنرللىةظسنسهاىةغيلللءاسنلاؤنقهلهاةإسو،،؛ةرقهلاس

ظثوفمسلينحملمويئغسملاب»ةنازقطازئاذإنظياقنرالخهغسلىبا

مللمنلاؤقلذةريخألابوهلاسوعثألإصزقلففسثسمىتافةنوه

(»ي)لوثظغسنالمواسوةطيللقملاسوحزسهطاسو

حزىفافنإلانمزملا)رمقلام-هل

دنلللعةثاسنفئزلتيا/ولكنااىنننبآليفلااثاناةلاازةرقهلا.س

قفلورفاكلازحةهافنثيرةحمليرديفينباينقألينانلما

جج(يو«)ىنلاظلا

زقدصتامبادحاىنمتيلالانمزملاهيرمقلام-ميل

لتفيدننالذضاوهلهتنمهساولنآليذلايننااهل،،ةرقبلاك

مويلافعنايلصؤنساموسانلاقافرةالانلقتننيزففؤثأل)و

ةفقسنللليافةعطاقناىننهبغسلغنازقضيلنةننفاثننلطصرهنةلز

فذقلايد٠هسلمهسقيافحاوننقناطععىننثلطىةلوزرقهليرصاذلض

(يهه)ليرفاكلا

ثريفاممواهسهسننمزقافنثللنمزملاهبإنمقيلام-ه»

ةننينمباقءاغنطنسماوقهئااوئنآليفلاانايلاءانل،،زةرقهلاس

لوغللثنقئسمسعيه،حفاوئئقسنيسسوطصىطزألزدصمهسيائخالاائصسو

إنحملةياىلااوئظاسوايهفاوننهيهتنىباالواديةنحةهةظلز

(يهت)أهسمخ

رابرلملمفلرتنمزملاهبرمعلام-هه

نسمنتنافاوزثسوةيااونقيااوأنآليألارثااهل،،؛ةرقهلا

(يتج)لينصؤنهتننلوااإنلا

لهلهل



)نيترمناميإلاراركتظحالنةميركلاةيآلاهذهىف

هباونما}نيذلااهيا

عوضومةيمهألدوصقمراركتلااذهواانينمقمهقكنااا

اهلاايبلاقىلاعتهياهنالىوقتلانمايرلاكرتناىرنوايرلا

»ايرلانميقهاماورذوهيااوقتااونمآنيذلا

زسدوهشلاروضحبنيدلاةباتكنمزملاهبرمعلام-هزني

يلياليلننقمةئمتيسلاذئاذلاولنآليفلااثانااف،،ةرقملا.

!بايإلا......لظلابةينافر٠ضةننيننئنسوجةوننأفالىننعن

رارساعضينيافرعينانمؤملاهبرمقيام-هق

سرعسلتقلا

ىوليمانايباوننخئسناملاوأقآليكلاينناانلأ؛نابمعيلا

)ههو)سلآمنلندنولالمهسقثنون

ةسرياىطلكوتلانمقصلامبرمقيامسه«

قيافعقنئننسنلاةقنعنايسنفهاطغنقةا)نارمعلا

)»)نونمزملايلقسوثنفلينناىلعفحانهاثلسو

!طابرلاورهصلاداهجلادنجنمثملاهبرمقيام-هق

اويفاضزاوزبنصااوئنآليألااسهننااهلك.انارمعلاح

(ي»)نوخلظنزقظسلةنانيافاوطمازف

نينمؤملالاومالكايالنانمؤملاهبرمقلام-همتخ

.رعسكزلطاهلاي

قثنلعيمجوفأكانمهساوأقآليكلاافناانل،،..ءابهلا

جقثنقنمااهئللنجقثثسمىيلخازئىوجنئزاسهننلوئئنايزيللوايلفه

(ية)انهمزةينلافةناائل

سةرمألايلوةعاطنمزملايبرمقيلام-هت

اومهاسوسحااللواءاوأفآليفلااهلاانلمان؛ءاينلا

ىلإةوةنفعزنبيفزثغإاثسننساءلم٢ني،رغألايلوازلونسؤلا

زن،حالذ.ريخألامويلافعنايىئعؤئةننكلإيلربنؤلافدنا

(حة)اليفاغسنىطخآسو

لهلل



نألقلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالاةظحالمعم

ةعاطهلبجنننالهقهلوسروهياعيطينابجيرمألايلو

(عكنم)رصنلايفنيبطاخملانينمؤملانموهفسانلا

حزرمذثلليبدتداهيثلادنعنمزثلاررمقيامسههل

يضاإمناوزفئافقفزةعاوذةحاوئنآليذلاافنااهل،،..ءاسنلاس

(ته)اعأهمفاوزفنماىبا

زادبعرفاأمزملقيالانمزملاهبرمقيلام-هميل

(ةي)»اطمنالواانمؤنلنأنمسلىبانصؤنيللافافىفاازءاسنلا

ة~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هيالهسهنكسيفةأنزنفاةإاوأنإسليةلازسهنناانلآ.نوبلاحك

لسوغغسننئائكةمخملبدنملاأكيغلالقلايلنيلايلوقئاليفاوةنمننف

لنقلعةننككلذفآةزيننفةنالفبفاذهلاجنثلساقانخلاقننهزع

(ةه)ازييةحلولنغسناغيللافةناائلجاوأنئنللةثظقثاائنف

ةالصدعبهياركذنمراثكإلانمؤملاهبرمقيام-زنيه

ةزفوخلا

اذطثسوانمهفةنااوزفثاملةهألئعلاقئينينهليانالاازءانا

كنافةهالسثنهلالهاجةهألثنهلااونيقالةئمنهافلناانالجةئيوأخلظف

)»)خيولؤناناهكلينمزملاىظ

.سينبلاةماقانمرملاهيرمقيام-زننت

للنقالايلخثهسماؤيإوئوفاوئفآديعااهاتااف،،زسءادمبلاح

ىنمتثارتثييرقإلاسوننةلاةلاواقفيفنماليقفيسوافسثاذقيق

ثإسوجاولينغسنواىلكلااهتينأللهاقسنيلنواسقيالازينهنواانني

)»)ازييةحلولنغسناغيللافةنالهالاوغطرغأنااوؤلئ

زهقلنماامىلعءاقبلانيزملاهقلرمقيام{زنيه

ملونكزسوعناياكيااوهناليألااناناانلانزءاينلا

جلنلمملإلايتلابائهفسوإيلونكزلظلاتنريةلاررايسنهذاسو

الضأقفرخآلامويلافمننكزسومهطسومننقهالنسوعنايزفقتلزئسنسو

)ةه)اذيهإنالالض

) .



ةيالوكرتيوايفاكيلاويالانمزملاهبرمقلام-أني«

ةحةتسسحةحورمؤملا

ةافلزواليقاكلاإوةنحثنانالاوئقآليذلاإاهنن}اهل،،زءاسنلا

ان٠النلنةينلعيياوظزحنسننانوذيفتاعلينمزملانونسلم

)««)انمن

حزمهوقعلايمهولانمزيلاهبرمعلام-يو

))ااشروثهنلاياكوااوأقآليفلااقتاانل،،؛ةدناصلا

ءادانمنيرمتعملاعنميالانمؤملاهبرمقلام-يه

سيفك«حسحيسةحالزمهترص

السوينذاززلعنثاولهننالاونفاليفلاافناانل،،كهنملارعس

فازخفخنذاليئايسسوذيلالسغفيرن،ايسسوفازخفطقلا

الىلجاونالسسهتهاملغقنسلخاأاسوجانماسونيىبزرنزحسميننننهللمثوهنغسنغسل

صاوألظغسنيفمارخلاذجنمتبلانهمفوؤضىلامهزوفلااننيىهنرزهئسل

انافذغلافمثإلاىلغاوئفاحننألمهمثوقعلاسونيفلايلعإوئسواعغسنسو

!»)باقعلانيرلةنالثمتملانياف

هيالوسرناكزةيألاهذهلوزنبابسايربطلاركذ

نوكرشملامهدصنيحةييبدحلابهباحصاوعلسوهيلعهياىلص

نيكرشملانمسانمهلزمف،عهيلعكلذؤنشادقوثهلانع

بلسوهيلعليلاىلصهيالوسرباحصالاقف،ةرمعلانوديري

.ةيآلاهذهىلاعتهيالزنافمهباحصا)دصامكءالقهةنه

نةإسمللءوضولانمزملايبرمقيام-يت

قالئصلاىنايتأنلانااوأنابليألاارهننامسل،،..ةدئاملاح.س

ديوفزياوخننغاسوسقفإزنايلايننيدناسوةققوخزابطمغباف

ةغنك)ءافجاوزلهطافانانفةننمبثإسوئننيإهقلاسىلإسقففخزآسو

مهننقالؤاطئاغلازوعفننصذخآغاتفارقنكلظفاىلضزن

ةثهوخؤياوخنننافاغنطاذهضاوئئهسنفقافاوةهئرنلءاسملا

نيفلىعهسلسوعزخذمةينلعهتنهملواةلقاننجةسمفثيمناسو

مهعمج(هنوزفنثئملقلأهننلغةننقنأغنننلسوةفثهطنل

)»ق



هركشيوهيلعهياةمعنركذينانمزملاهبرمقلامسيقل

ةرعسسنهنعلاتقلاثكةا

ثىنظسليهياأضنناوزفيثااوأقآليذلااسهنناانل{نيدئاعلا

عنقملااوغخنامهينمننغ»سلدناإثنلل»سلدناءةثسلإاولمنممنتلمهناإقؤلرنف

)ه)نونمزملايلفسونتيهلفينناىطسو

هيايضريامبلمعلاوىوقتلانمزملاهلرمقلام-زنك

ةرتسرعسكزداهجلاو

عغسلوااينئناسوةنااونقيااويآنيتلاافناانل،،زةدئاملا

(»)لوخسلظنققطسلمهيليبنكيفاوةهاينىفنللييسزف

!ىراصنلابادوهيلايلاويالازنمقملاهلرمقلم-»

خهةههلاروذزحثسنالاوئقآليفلاىناانل،،..ةعناصلاة

انإفقكنسمعلسونتيسلىولنسوعههنهغإن،افلؤاةهانهيعمءاهناطزاثمصثلاسو

(وه)لييهظلايزقلايل٠هسلالىنناائواحةحهئع

يضريرعشألاىسوماياناريثكنباريسفتيفءاج

ةرونملاةنيدملاىلإهبءاجدقو)ارصنابتاكذختادقهنعهيا

هرهتنيملو)اكاينارصنهذاخينالهنعهيايضررصهرهتناف

.ةرونملاةنيدملاينارصنلالوخدل

يارباطخلانبرمعلناكويارىسومربالناك

ال،علسوهيلعليلاىلصليلالوسرةباحسمظعانمامهالكو

مهعملمعلاومهتالاومعنميبرعلاىراصنيفرصندجوي

برعللاعددقمطلوهيلعهياىلصهيالوسرفعه٠لةناعتسالاو

برعلانطلتراديتلاقارعلايفراقيذةكرعميفرصنلاب

.اصلاخايموقهعفادناكهدعبمهيلإمالسإلالصيانلوسرفلاو

وابرعلارجتنمدوهيلاوىراصنلايةناعتسالاعنميالامك

دوهيلايوقياميفعنملاامنإنيملسملاديفياميفمهعملماعتلا

.نيملسملاىلعىراصنلاوا

االحاامقرحيالانمزملاهبرمقيام-قه

)»كل



الخاافءاغنطاونزخنرتنمهساوئفآليتفاسهنناانل،،زةدئاملاة

اطعاولكف(حتإليدننععلانهنالمتيلذاجاىبقهسناليفةكلقثا

(هت)لوئعؤنمليةتنايذلاةيااوققاسوجاننطالالخقثاؤققئز

ىتاالجرنازيربطلايفءاجامكهلحةيآلالوزنبثلددل

طرشننامهللااذهككااذإيغاتلاقوعلسوهيلعهياىلصيبنلا

ةيآلاتلزنفمهللاانططمرحيناوءاناىلإ

سيملاورمخلابانتجانمؤملاهبرمقلامج-»ج

.س.ةحيسةهمفراهزالاوباصنالاو

ةلااينمااونفاليفلاافناانل{نةدئطلا.عرج ؤبمقملاىفةنةحل

سةوننثخافناطغنثلقايلنهذمىنمخرملهبألاىفناضثألايف قكلغل

كيعم ع(ةال)علظن

تلاقباطخلانلبصنعقحسايبانعزيرهطلايفج

يفكلذيفةيالواتلزنفااايفاشانايبرمخلايفانلنهلوهللااا

رصيعدفااسسيملاورمخلانعفل-رولاكزةرقهلاةروس

تلزنفااايفاشانايبرمخلايفانلنقهعهللااالقفهيلعثترقف

ينناوةالصلااوبرقتالاونمانيذلااهيااياهزءانايفةيآلا

ماقااذإعلسوهيلعهياىلصهيالوسريدانمناكفااىراكددل

هيلعبترقفرصيعدفااناركددلةالصلاليلرقيالزيدافمالمصلا

امنإاازةيآلاهذهتلزنفااايفاشانايبرمخلايفانلهنرقيعهللاااتلاقف

عااسسيملارورمخلا

يهباصنالاىنعمورامقلاوهفسيملاىنعماما

يتلاحادقألايهفمالزألاىنعماماوبصنتثناكيتلانائوألا

ع.اهبنوسقنددياوناك

قارحإلاءانثاديصلابانتجانمزملاهبرمقيلام-»

ةئموةغنطلااوفأغئمهساوأقآليفلااناناانلعازةدئاملا

(ةة»سقزخ

اهيلعدوهشلاوةيصولاىمرملاهبرمقيلام-نث«

زضخاذإأهننغإنةذافمثاوئنآليذلااسهننااهل،،..ةدئاملاس

)٥هإ،،فننصيلذغافذنانثاةنمسولاليهخيؤنلاؤفذخا

)هلو



رعسرهزلافنيامسقتنمزملام٠لرمقيلام-يفو

ملونكؤلافةيلافنألايلقهدلنألانغطسنولانهسل،،افنالامسك

ةقفنلإةسلوخزسوةناادهاسودصةقننقتاذاوخلنهافةنااوظنال

ححاترعسةسسحسةةسمه)ذنعؤن

ةنننخةيلافعضيذمةنننغاننااونلغلمثزلافنألا

لءإيلههننلاهنافنهكاسملافىلفأسنحملفيلفزقلاىبةلفيوطزللسو

ىقتلارفخلناقرفلارفخلاندنعرهانلزناافيفهللاوةننناةننمب

(به)زبمقعضيلكىللعقملاسوحناقنهنلا

سنبرهيالاولاتقلادنعتابثلانمزيلاهبرمقلاس»

افغواوزقفليفلاهلنينثسلاةإاوأنآليفلااثانايذفنملاطك

ح.س.سحسسحة(لو)دتذألاةفولزثالف

اوثنثافةذفةنينفلاةإاوئقآليفلاافيلايباقلالا.

لقننقكظلازيئنثةلهااوزثذاىف (هح)لوخنقث

كسزلرسرلاولاةعباطنمقملايرمقلم-هت

الفةلوخزفقثااحنيلوااوئفآليذلايننااهل،،(افنألارعس

ك..خثئاىفهنعازلفنن (»)لوغننش

سزهلوسرلوهالللةباجتسالانمزملاهبرمقيلام-»

اةليفونيؤنلسوييافهوحثنكااوهناديقلااتيلاي..لافنألا

لهسوليلقفعزنلالغإنلوختلةناىنثااونظامهةئيهخنانليفاغذ

عع(يب)لوزشخثدغلل

الاولسرلاوهيانوخيالانمؤملاهبرمقيلام-ةلعل

ةرعسسةنامألانوخي

لونكؤلاسوةنااونموئنسنمهساوأقآليفلاافنااف،،تلافنثلا

ع(يت)ةح.مهةئثاىفدنانااونوخننىف

داراودهعلاثكننملاتقنمزملاهبرمقيلام-«أل

.طسةمبسسسحسحسزنعمزملاجارخإ

جازعايساطلقيفكهثاننااخنثانؤقطوملنلاقننالهبيةيوتلا

لاقخاقيافجكهسنؤتئثنسناهقزنلزا»وأذجنةخسويفونكزلا

لهلهت



ةئييتايقثاؤرتهنذقنلمثوثناق(هأ)لينصلنفتنفزملاةؤنقنغئ

)ه)ذنبؤنعؤقزوننهىيقشتلسوةهغلغةثزضةيسهسوةملةحنسو

اوناكاذإبراقالاةآلاومودعنمؤملاهبرمقيام-اله

رعسسزارافك

نضسناسونغإسوسةثسءانمنآاوننحينسنمهساوئفآليألاافنايةبوتلاك

ةئثسم،سونسنتلىطسواناننيثفاىنغزقيتلااونخئنيانماسء١لزسا

(»)لونلاظلاقف»رلواف

لوخدنمنيكرشملاعنمنمزملاهلرمقلام-«

سرعسةهكبارحلادجسملا

الفزمهئنوكرشملاانيلماملوأقآليفلاقرلايةبوتلا.

ك٠ونقةنهةيفنحىاإسوجانيةهعاهذغإنفازخلاذسهتمسمفاونزقئسل

(»)ةهخةيوهمتيللهاجغالعاميلننهلللعقثاؤئينمنن

ىراصنلاودوهيلارطعبناتدجوخيراتلابتكيف

ىلإمهلوخدعنمينكلوةرونملاةنيدملانولخدياوناكسوجملاو

.يوبنلادجسملا

هتومدعبعرشمللرفغتدديالانمزملاهبرمقيام-رهض

سرعسكزبراقألانمناكولو

اونقغ؛ننيبسللااوأنآليأياسونلظللافانلاةبوتلا

ةماكمسلعئإمننافيهغإنذهطزقيلوااونافزسلفزثههنرنننمل

)هة)عههإخلاناختهآ

ارسةقفنلاوةالصلاةماقإنمزملاهلرمقلام-دمل«

رعسزةينالعو

اوننللمنننسوةهألثطلااونينففاولفآلوهكلانيوانعلليبسزمهارييا

الىفدهفينإنالقذسلةهسلىملاققلعةسههالسهسواليكقفارتنقئزةلم

(إقه)لالع

نارةينازلاوينازلادلجنمزملاهبرمقلام-كت

سسيفرشمريانازالإةينازلاحكنيال

ةيلطماننئمإهافلفاوألخافضاللايفةينازلانارونلا

عنايىوولسمءننمةتنغلواهيانييليفةلازانليلينننئاغسنيسسومقذعخ

لهلآ



ينازلا١يإلينكوبلاثمةفهاطابفإنافغذسهناهثسومرنعألايلايف

قاانازالوااسهخنةيسلالةهنازلافةفرنظنرتواةسيناوالإفجمةيفال

(ة)لينمزصلاىلغالذفزخسوجةلهنثن

اهتعاذاوةشحافلاءاشفإودعنمزملاهبرمقلام-امت

رعسحسزةرخألاوايندلايفبقاعيددهالاو

ليألاسيفةلماكلاإهبئتسنلاكنهنليألاىتا،،يرونلا

مهسميلسوةسطيللةملاسوهقزنحةلزسو«ئلايفةهلاناإف»سلاورنا

٠مسه (هة)لونط٠غث

زنويللاةرايزدطناذئتسالانمزملامبريقيلام-ههاجت

دنبووننزنحملخيوننارجنذئمهساهأنآليكلالقتنايةرونلارعس

ققطسلفقسلزن،حفتلنجاسهلقآلظاونثننناواونيناثنئانمف

(يت)لوزثذئ

حيرفلاظفحورسلاننبغينمزملا)رمقلام-امت

ادظقختهسوةمراضناذهاونظغفليهنمؤنثلقع.رونلاح

ءسم٠تسلرسزيه،حمياذاثهللقلاالذجقموزف لقف.الإمةروغنننين

مهيقيالفنهه،سهسوزفمالقفعسلسوغهربمبازسملهننمنطغنلصائعؤنلل

الإومننهموففللعطعرنةحيلنرقهلسوماسهتعزقظمفالإثهثةيلز

.واإهغنلوغن.انآ.واىنهؤاإنآ.وانيهننلوغنلالإثسهثةينليدنين

رتسوالهناسونغلىنإف.وا!نيينمالا.واائهننجنوغنسءائناسنالهخلئنل

يلوارغثدعهايهلاياائمهظننايمضتلفمنؤاسائهؤاننن.واأهمباسوةعا

منيازفهلظاوزسهطسلرنسلي»سيلقطلابرايلاإخزلاسلمقيلز»ا

جأههننئيزثبعهللمةحتلرارتلعطقنلأهلخزايلنرنيفألةمءاييا

(ةه)لوخنقثةكظلنونمزملاةنااقمههإحينناىلواافوثىف

هتثبيفلمعينملحمديالنانمزملاهبرمقلام-«

لهربهيفهلحسديويتاقواثالثيفمونلاسرخىلإلوخدلا

قغننناؤضسلقليافهئن«اثنهلاوأقآةيفخلااثاناانلاارونلارعس

طفنلاقالطدنلذهجيضاأنغيلمنئعرفظفاوهنلقلرنليأياسو

حساةليجف خيعثسنجسسءنهمفقألضكإنىطسوقزيهظلالصزتمسهئنلوغضنن

نوفاؤطجلفذغإنغافههلغامويلغسلغنينسلعقتليضازؤغ

لهلآل



قيلعقناسوحثايةلاؤقسيلنيىونيندلؤفجىلونهغإنلظفئنظغمتةظسلغ

ع(حح)ةهخ

يصاعملاىضرانمةرجهلانمؤملاهبرمقيام-.

اعسةبالسالادالبىلإ

ةقيكافسضزالهااولفآليذلايفيلاإجنيزتوهكنعلاسس

(حه)نولنغافناتلف

نافاوبرهافيصاعملابينرمااذإزيربطلايفءاج

ىفكلذليقوىنعملااذهبتاليواتةدعكانهو،ةعساوىضرا

رصاعملاناةظحالمعم،ةعساوليلاىضرافقزرلهتبلط

نايعلسلابرهينيافنيملسملادالبرطعبيفمويلابكترت

ابلطرفكلادالبىلإمالسإلادالبنمنورجاهيمويلانيملسملا

دالبرهطيناهيالانرصاعملانمابرهسيلوقزرلل
لن.داسفلاوسكاعملانمنيملسملا

مليتلاةقلطملاىلعةدعالانمؤملاهبرمقيام-وه

ححسحةحالزايبلخدن

قثءانمزملاؤثخفئاذإىنناإيإلاانايلايسزبازحثاء٠ة.س

قةعذممهنظفقسلاننفلفهئمنئلارقننههسلفونثنكلط

(هة)اليهإحاخازنكلفوخزنكفلفحنسننفدصاسهسنوةئقغسن

هكىنيهنلا.نييالملانمزملاةهبرمقيام-.

افناينهملاىظلولضنةغسنفثالنروةيالثما،،بازحألا(

(حه)انيننشاوئلنكسوعلغظاولضاوئفآليفلا

ح.ةزعاسرصنينانمزبلاهبرمقيامسوه

قفزضةيسلةيااوزنصثسنعااوئنآليفلااثاناانل،،ةدمحمك

(ت)قثناذلاأنإنثنلسو

بطلالبقريخلاوابنلابئحفينلنمزملإملرمقيام-إت«

امةويقيكالةسكغاإخنإاورنامهفلاافنااف،،نثاربلاحس

أغنلقفاننللعاوخمطثفمتفاسهسههانؤقاونيهمثلااونمتف

(ه)عهسميهسن

)هلآل



الاورخانمؤمنمرخديالانمؤملاهبرمقيام-وو

رعسسزاههركيةفصهفصي

مؤلهنتمقفلزةحنهسلمهساولفآليألااسهنناانلعازثارجحلاس

لقتللالسنيسمبعانمبذهةانننإلفرفنثهلقنياسوننوهسللاىلننغ

نرقيهراقللاياوثائئالفقفننفأااوؤمثسنالفدثهئمازن،ح

رنفدكلوالسئيسلرنىطسواناننيثفاذغإلنونقنلاةنمالا

)ه)لونلاظلا

سسجتيالونظلابمكحيالانمزملاهلرمقلام-وه

رعسرعسزباتغيالو

لطلاسلصازيئنفاوننئهااولنآليكلااناناانل،،ةتارنجحلا

ةسمحتنومهقنثاثهلاةلنهقمإنائإ نهناجاننبغإنةفمننهغإننيسنغرسليسسواوننننإحث

ةناائلجقيااونفنأاسو)ةئنهتللمننننهبهنحاطخسللهسلىبا»ذخأ

)ي)ةهمزناؤئ

زناودعلارمثإلاباوجساننالانينمزملاهقلرمقيام-وت

اؤإخاثسنئدقلةأنسهائئاذإاولفآليألاافنااهلاازةلداجصلا.

دصىلوقتلاسونيقيازسهائئسويلونكؤلابقسصخفسوسنافظأاسوجناءلأي

(ة»وزنئخئهلليذلاةنااوقتاف

زرهللسيملجينلايفعسوتينانهملايبرمقيلام-.

يفاوخئنهئملليقاذااوئنآلينلانايلاةل،،ةلياجملا.

ةمعنا اوإنلنااوإنن٠البقاةإسو}فقسلةيايبنلا،وخنقافييلاقبنل

انهقملاسوجيضاإخزذملعلااوفوالي»سوةفثي،اولفآليفلاةنامفذل

)ه)زهميبنلولقغرتن

يدوناذإءيشلككرتنمؤملاهبرمقيام-متتخي

رعسهعمجلامويلنمةالصلل

مهألذمقالسئصنلخيوننانااوئنآليقفاناناانل،،..ةعمجلا

ةأظعافقسلزن،حةثلاثلااوزثسوهيايففلياازنالقخنزحف

ععع(ة)ىنظغسن

دالوالاولاومالابلغشنيالانمؤملاهبرمقلام-هل٥

ااركذنع

للهل



الىل)افناؤئهقنمهس}ومآنميألااسهنناانلأ!نوقفانملاك

(ة»وزساخلاألدكلوالدلؤلفقتلىعلنسواهيايففىنغقفنال)ا

ةيداعملاةجوزلانعحفصينانمؤملاهبرمقيام-عله

سسرعسربعلاقاعلادلولاوهل

ةثرلولسوةقسهارياذمسالإاوئفآديعلااسهنناانل،،ننياغتلاس

ةناللفاوزيلظغسنسواوخقهطئسواوققغسنللف)وزذخاففقسلاقلع

ع(ه«)ةههززوقغ

ةعاطلاودعوباوثلابجوتةنصرمااميفهياةعاطنا

هلوقلارفاكىصعنمسيلوةغسنايصعلاونايصعلاينعت

ااسثاحلاصلااولمعواونمانيذلاهتثايألانمريثكىفىلاعت

نماياعباتتلاديفتامنإكارتشالاديفتالانهواولايتفرحنا

سيلكلذدعباحلاصلمعيملونمانمفهدعباميفاحلاصلصو

الفنصلاليظرصقمورئابكلابكتريملنمؤمهنا.ارفاك

ايلإاهأيانكمستيديدحلاةروددليفىلاعتهلوقوهرفكبرصندجمه

ةنةعاىطزألذسوعانشلاخخزملاسهنفزغقعإخسوهتنزذهقزهتف

قيافج،انهنتلىمنهبهننؤنهيالهننهفالذجمننكزسوعياهباوأنآمينمننةل

يااااونمانيذللتدعاااةيآلاهذهيف(يه)مهقلايلضفلاوذ

يفيلاعتلاق،ناميإلادعبثاولامصلابلصركذيملوةنجلا

ةنهلسخةرننكءادعصلااكهغىفاوئنآسملذلاسو،،..ءاناانررس

قافخهياذغمهاأإنااهفلييظغزاسهقلزافننفئلعيرخئسيضأمخ

دعبحلاصلالمعلاهياركذانه)»»هيقلهيالصىفذنهاىطسو

هناالإانمؤمىقبياحلاصلمعيملونمانمفبوجرللناميإلا

الفاحلاصلمعيددلنمؤملاناحيحصلاو.هسفنقحيفرضم

هتلاصلمعالبثبعينالقعن

نمزملاءازه

!نونزحيمهالونينمؤملاىلعفوخال-ه

) ) )



اون«موتاحلاصلااحملهغفاولفآديقلالإإل»رقبلا

نسكؤلنالفةهننزلعزلزخانيلةافولااؤئآفةهوللطلا الففهنلغ

كسححيسةسر(يتت)سنزختلمث

قههقسونفءاسملااكهقيسواينتاليذلاانافاازءاناح

اوزهاننكاسوواوقخلنمبكاليذلاسائآسوئخلضفلعفففلمسلسوقفزفهاا

الفانلفينانونذهنيلىةروةهتلالفانيلاانانغعنقنل

)»)اريصن

رصنلابايندلايفيازروجاللريثكنباريسفتيف

هههلضفنممهديزياماو،ثايلاعلاثانجلابةرخآلايفورفظلاو

مهايند

يذلالماعلااوديزينايداعلامهتايحيفسانلاقفتا

،جاتنإلاوىصالخإلاوءادالايفازيمتمناكاذإمهدنعلمعي

ىواضيال،هيلعاوفراعتامبسانلاىلاعتوهتابسهيابطاخف

ناكاذهل.ةتوافتمتاجردمهفةحلاصلالامعألايفنونمزملا

.هبردنعىنسلاهللكرواتوافتمهتابسهيادنعمهرجا

سبيركلاقزرلاومهظعلاىبجإلايةرفغمل١مهدعو-ي

نيلالهتاحظصلااولصفاونفاليذلاقثاذغىفعع/ةدئامل

وع.سححيس(ةإةهقزخاىفةزفغنن

ةزلله٠هرتلنيلتاحلاصلااوليهسواونفاليفللاازجحلا

»)ةيلكهقزىبىف

كسححآنونثمدعرجا-ق

طانيليناحلاصلااوليهسواونفاليفلالك؛ثلصف

محسزتع ق)زنوننن

حرعسئةزطددقلايءارجمهل-«

فذقلةفاجاقخهياذغسودصاقغمإخؤثغوجزنمثغلسءهب؛سنويل

اننئقلايتابهلاساعهغفاولفآليذلاةوزخقلسةةهينسقثقلقلا

اوناكانبةهلاناذغسوخهخذهنازشةفلاويلكليةلايف

مهعمج(ه)لوزقثتل

))ي



سححزباميثحوبيوطعهلسو

نيلاقوطتاحلاصلااكهغفاونفاليذلااازدعرلا

!»)يلافىنضسو

لوقيفوهنماةرقوحرفااىيوطاازريثمبنباريسفتيفلمج

هيارماعةئامريسمةنجلايفةرجشرخالوقيفوةنجلارخا

٠ملعا

حصألاىنعملا»رخاللهيعسىلعنمؤملاهياركشي-ه

مهانمرهشباوثلانأكوهلمعىلعباثن

زقىفافنغنكاهللقننسوثزسخألاىفازآىةلقسواازسءارئماليا

)ة)ازوكشقأنتلغنكلاك»رلوافئعؤن

يذنمةنصةلماعموىلاعتهيادنعىنسحلاهل-ت

.سسزنينرقلا

دصىلئنضلا،اوإخةطاخلاضلجتىفلقاىولتاناتازفهكلاح

(.ازنيناورناذمةسلألوقئنكف

حمهسلالمعلاوةبوتلاطرشبنمومليلسمهاريغيس-هل

قثاخلاضلعفلنآفنايسنخسملزاقغلسأإسهتزهط

(هوي)ىلذثقا

سسزمضهالوملظال-ميل

كاغتلالفلصؤنفقنفهتاحظصلانعألتهنلننفاهزهطسجال

)ه»)اتضقالسواتلظ

نمىصقنيالومهتائيسيفدازيالةريثكنباريسفتيفو

٠مهتانسح

احزثانيثاغسلانينمومللهيالديسه»

»نوالاخلاضيلنهلمهعسسوألقآسونايسنىالنالمميناقرفلا

(»)انيجزازولهقثالافسوحيضائننخةهننلذننكةناأللين

كزنيحلاصلانمنونمقصلاسهه

كهتلهنذللهتاحظصلاىنهغفاولفآليألاسواازثوهكنعلا

(ة)ليعظصلايف

ااةمحريفنونمؤملا-هي

))ق



ةلهنةنلتاحلاصلااونغفاوأنآليذلااتافر/ةيثاجلا

(»)ذبنلازؤقلاسوفعلذجمنننخزيفكهننز

سنادونمثلاعهلةلسعيس-هق

نيللقختلنكهتاحظصلااكهغفاوئفآليذلاذا،،ةيرمارعس

(»)اذؤ٠سةنلا

نيذلانينمؤملابحيهياناةقباسلاةيآلانممهفيدق

ةدوممهنيبانلعج/بحلايهدرلاةملكنألتاحلاصلانولمعي

٠كحدصاذهو.ةمحرو

؟هيامهدحانيذلانم

ك(زنينصصلاربحلهيانا-ه

ىثةقيناياوغقنيريننادههننييفماومملمنناسوا٠عهقهلاسالة

)»لينسحعلاةضهنقثالوا.اونيمخاسو.ةكلهتلا

زنيرهطتملاونيباوتلابحيهيانا-ي

نهنسولكاوتلانهنةناحلا..ساهزةرقهلا

(ييي)ليقطثنفا

ةرعسننيقتملابحيهيانا-ق

نسحنةنااهافىلقثافهدقعيافنالفلثمن،،!نارمعلا(.

(ته)ذهئنلا

زنيرلصلابحيهيانا-«

(ه«ه)ليرياصلانهنةملاسو..ساهزنارصلا

زنلكوتملابحيليلانإ-مت

(هوة)عهطسوثئلاةضهنةليانها..ساهزنارصلا

ةزنيطسقملابحيهيانا-ه

ةنالهارتملاب»ةيقنةقخاملثنقخثإسو....اا..ةدئاملا

مهي)ليطسقملانيين

ااهبحانملائينه

؟هيامهبحيالنيذلانم

))يل



ك(!نيلدتعملاهيابحيال-ه

الىلقنوثافنليذلاينامهتنيفاوقناقتسةبرقملاسس

)»)ليسملانهنالقثاللعاونظغسن

ةزريثارافكيلكهيابحيالسزني

إنهناينقملاسوحهتالذئصلايبذنفيبنلاقثاقخنتلني»رقبلاةتسرعسح

(»ه)مهئنابالكالك

رعسةزنيراملاهيابحيالاق

للفازلسوئثايلدثلونكؤلاسوقثايوغناءلقاازنارصزلاكآ

(»)ليرفاكلاةضهنالقثا

ذنيملاظملاهيابحيال-«

مباحظصلااولمههىفاولنآإيةلإأناسهبزنارصملكس

(حت)ليييلاظلاةضهنال)))زوجلاةههفسونف

سزاروخفالاتفمناكنمهيابحيالسق

ألساثمغننافىمننمنالةناحلا.ساهزءاسنلاس

ع(ةه)ازوةحف

ةسزاميثااناوخىنراكنمهيابحيال-»

ةنالهاجدننفأاىأايسنمغتلليذلانغلعجننإلسفااسايلاطك

)»)انينثااثاؤخكاكلننهتال

ةسزنيدضملاهيابحيالست

ممرناينقملاسوجاذاننلىطزألآيفلطنتك..برع؛ةدناصلا

(هه)ليدضملا

رعسسزنيفرسملاهيابحياللهل

فذسهةلخىتاوزنثااذإورنثذماوناف..بكباعنألا

)به)ليفرتضلاةضهنالةولعاوفرتثالؤصوداضخ

.زنينتاخلاهيابحيال-ميل

لطةههلواةيلالةسناغخمزقلعىئقاغئاثإسو،،)لافنألا

مهتت(٠لينؤاخلانهنمهسةناللععازنك

زنيرهكتسملاليلابحيال-ه»

))و



جىونللقنلاننفىةروئييناننةسطيللةنالافزسهالام.لينلاكحة

(»)لههثثطنلانمنالهنل

طسةسحزروفبنناوخلكهياببميالسهه

نمنالقثاإهإحاوظآليذلانغيناذنقثاذااانقحلا

(»»وقكاناؤةحالك

سةس.كسزنيحرفلامثابحيال-هي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ك

(ته)عهمالا

..اهفاصواهذهوةنجلاةرخآلايفنمزملاءازه

اهيفعهلوراهنألااهتحنننميرجينةنجلايفنودلاخ-هع

سححةهل،زةرهطمجاوزا

نيللاءاحللصلاإولمههإواوئنآةينفلارنهنإنسهتزةرقهلارعس

قزنثذماسهثهاوقزنانقمزاسهأألسافغنخئمطهسميرنحناننيضكنإخ

نيسلسوهةيانتسننخملاونأآسوطصلمنللذمائقززوألااةفاولاقلال}ر

(يو)ىهةحاسهيففلسوسهزةهطنفافزافيف

رعسيرطقلاوءامسلاهضرعمبةنجلاىضرع-زني

اسهنضقققخزسةنكنزنصقسزسفغننرااوئيانم!ديدحلا

قللذجياسلنزفيتاياىننانيزللةبؤعاىصزألازسءانلنلايرصزغث

(طا)هرننسعلايلغنكاوأآفافجرتءانثتلنتنهلقننيفالنضق

ححمهعمجححزليلظزلظاهيف-ق

»لسخذثنكءاسحظصلااوليهسواوثفآلي»سهتزءاناس

اهفةالهفةجاذسلاءاليفعهيلاغزاهقلزاسهغنرخئلعمورفئينكنةح

(وت»لهظالهفكنحذنقمتهزمهطنمناقنرا

حزصرحملقلقلوسثذاهيفعهلس«

ءاعلصلااولعهسواونفاليفلاةخرنيةلهاىيزجحلاة

يقنذمزسوانكاذهانيفطلخنزاسهكاافننخئذهيرخئأبعي

(»)زيهخافيفكهتكاإنلسوألقلقلف

بهللا»ايسمهاوعدومالساهيفمهتبسن-مت

للهت



انيفكهئنهثفوهللابةمئااحننكمسه،يفيفاملذ،،.اينبس

(ه٥)عهسملاقلاخازةيةنخلاناففافغذزسخآسوجقدنن

رعسيفرهةنجلا-ه

كهغقؤإقلتاحلاصلااكهغيفاوأنآلي»سو،،زثرههنعلا

زخاينيلجاسهيفليدلاخزاسهئألاافننخننذميقننافزعةنجلامع

(٠عهلصاقلا

رثاضورةنجلل-ت

يفمناحلاصلاياولمههسواولنآلي»سو....ااىروشلا

لضفلاسوقالذجةهننزقمعلو،انهنيسلاف،دظانهلابضقز

(»)زيبكلا

كسزةكئااملاربيلعملسنسقل

لؤقلنسواوزإضانبةيزغلال٠وزقمينةيلوااايناقرفلاك

(تة)انايوةنهنناهف

ةنجلالزانم

رعسزسودرفلا-ه

كمسلكنافتاحلاصلااحملهغفاولفآليألالهاع..فهكلاس

)٥ت»لأتنيروذزكلاكقإخ

هتلاساذإزنهحيحصلايفءاجبلاقريثكنباريسفتيف

هولاسافةنجلاليلا

راهنارجفتهنموةنجلالسراوةنجلاىلعاهنإفسودرفلا

ىلاعننهلوقوةنجلا

.ةفايضلالزنلانافةفايضياااالزناا

رعسة!ندعكنج-زني

يطئيضكنسهءاهمزسصلاسولينمزملاقثاذعسو،،ينيوتلا

جينذهءاثسهيفةقنطإمباقفإواقهفلسيدلةزايسهنألاافننخئلع

(تي)ةهقلازؤقلاسوفدلثجزإنايننانسمكاسونضىبسو

زمهعنلاكنج-ق

للآ



فهلر٠هسلتاحلاصملاىنهغفساوأنآليذلالإ،،؛سنويل

.»يفنلاءاثسهيفزاسهنالزةهغنخئذهيرنحئئةهنانيايكهننز

زىواملاةنج-«

كقسههمهفلتاحلاصلاىنهغفاوئنآليذلااتستةدجسدمملا.

)ة»ثوأنهنلياونافانيلكتننينانف

هبهندلايفنمزملاءازه

حسزةييطةايحنمزملساييحنسه

فوسليعياسرن-لحنلاحسك لوبقمحنسوىلثملاؤايرفنآقللصانعلاعسي

٠٠ سةايقفطفةحهثئسلةمقنل٠ىفدصةإنطةانيةنقهنحنلف اوناكاننص

سإل ع(ةت)لولتهيلل

.ممتملسي ىضرالايفنموملإمافلختسي

ءاحظصلااولجتسومهنعاوئقآليفلاقثاهرتو،،ةرونلا

ةسنفثمنلسوةهننقذهليذلاكلخنننكاانكلزألايفخنقلننثننل

ينناةهلظمهإنذعمنلسلةزينسلسوقسيلضثزاوألا»ةيليلهمهف

رنفدكلوالالذذغإنزقفىطسوجاتنليبلوثرتثنالسنئوأخل

(حح»وقسافلا

رعسرعسزةنصايندلايفنمزملاةادعوسق

لهذللجةئنززوغخنااوأنآليزيامإعانللق،،!رمزلاس

ىهسونانألحةقيياسويننالطزآسوحةئنض}.انلاهققيفاوثننخا

)»مهافنمينغيمثزخالوىلصلا

رصنلابايندلايفنمزملاهيلدعو-«

انمننثلاقانخلايفاولنآلي»سواتلنكززنصظسلانهتسةرفاغر

(وه)نينثألافقسلفقسو

دحتيهامنإايندلايفءازجلايقلعتنيتلاتايآلاهذهيف

هبنمقيالبيغلانمةرخآلايفءازجلاف،رفكنملونمانمل

نحن،نمقملاريغلىبنمؤمللدوهشمايندلايفءازجلانكلرفاكلا

سانلاىريومهعابتاىلعنوسنيىضرالاكولمناملعنوىرن

ىريلهبنينمؤملاىلعمعنينيملاعلابركولملاكلمفكلذ

للآل



ءاشنمربتعيلوركفولقعهيدلناكنمركفيظكلذسانلا

قرعلا

سرعسحرعسنمزملاءاعد

ىيذختالاون(اثأإائتزىووهوفسلليألااازنلرصلا-هح

.مهعمجرعس)»يلاولانانعائقفائيوئث

نارتيمليلسننزهنائنانقمنكاهتماائثز،،ينارمعلا-يس

اةيناذننكاطزظثسوانوئثىيزللالائثزعالقاللزثنزياوأييآىبا

ححسة)»)راربالاينكسوئسو

ائئزلولوقئسليدنعلعاقيرفلافأسنل،،ننونموملاسسةسرعس

س)»)ليمههاقازنيتقسواتئنخزازائلزفغافاون(

لوخإننسنفسوخيقسونإنزقلاآيهلسيثسلليفلااازرفاغ-ه

خغيكسوانزنزاونفاليفللإوزللعثنهسلزواهإوئسم(ونسوةهإنزدنخيل

ةهقفةطلليهنناطئاسوافاغسنليقللزحبافاتلجسوةنخزصنلالك

(تإمههسهذانانع

نمزملارهطت

افيياعهنرتنلإاوئفآليذلاينناانلعا!نارمعلامسهرعس

ة)مهوإيرفاقرنفكنانجاذغففثوةذسلينينلااوتواليفلالص

ليفلااطهثنإاوئنآليفلااهناسانل،،!نارمعلا-يس

زاكوباقغالظ؟وةذسلاوزقث (كح(إلمهسة)ديجكاةحإويلقلقنف

وناياباونوكتالساوئنمنالنيةلاافناانلا!نارمعلا،سسقك

ؤلىبزغاوناكيفاوخزأايفاربنزضاذاةهباخئلاهلبسواوزنلمب

يفةزنخالذقثالقخئسيلاولنقانزاوتافانإينذنعاوناه

فقنانيلقملاسومغيهمهنسويممخغنقملاسوةةههوظن .قههةو)غهيمسفيإنسلوظبن

عزخقاىتلايناةثيزمزخهنتفحوي،،!فارعالاةته

ةناخلايفاوئنآليقللةملقجيوئزلالصءاخنطلاسوبراقل

))آل



وزغلتايآلالننغأدلإينحةمايقلافذسهعضلاغ«ثلا

سسرتسحةحال(ةي)ىنطيلل

ولليقاةاةكرتلافساوئفآةميقلاساسهتلذكنةبوتلا-ح.

١تملؤلاقانهخثيسقنلهضزامىطزألذيلإزثلقاضاهيامليهمسكيفاوزفئا

الإ(إقح)ليلقالإقزخألايفرأثلاقانخلايعنانفجإهزخألالص

ةوإضئالىليننزغئانقلألينثنهسلسوانيلاانانغةئنإمفنلاوزللمنننسن

(»)زيدقعزنيلفلظقملاسوحانهنث

نمزملايهياةيانع

ماةةتسزنينثةملايلوهياسه

انفسوةوغإلثاليفللطههازناهسانلاىسواذتهب!نارمعيلاك

(٠لينمزصلاعلسوقملاسوحاوأنآعهعاسونيللا

حسةااةمحرميفسنموملا-زني

نيلنحذنننفخملاونضثغسافعناياولفآليألااتافاازءانا

آهتو)اقينفثنسنحاطاةههبغسلإةهههتهسلسويلننهللسوةنممتنخزيف

ضغمت!انلزاأهنطغإنكنمزملافنونمزملاسوااةبوتلا.

نينفتلسوركينفنغىةريلسهغسهسويقوزغسمفيىةلوزناتل يدنهلاكونيهفنل

لئلحظاكهنخذسهنكوكلواجةلوننزفةناىنيطنسو}افولانىننءةو

(ته)ةهخثهينغةنا

ع؟هفيلحونمزملايلونم

ءامدلانممهدلاوهورصانلاينعتةيبرعلاةغللايفيلولا

٠ىنسحلاهيا

ةحيسةححزنينمرملاىبلوهلربوروهيا-ه

ليفلااونفالي»سوةلونكزىفقثاةميلسواننإ،،..ةدئاملا

ةيقن لسوقىطسو(وو)يوغلانايلأثهسىبةامبزملالمثؤنسوإالنقلالونينلفن

(وه)ىنلاغلامثينانيزجلاقاونفاليةلافةلوخزفقثا

ةضعبءايلوانونمؤملا-ي

ج

)يهل



هترنهغإل!انيتناكهنطغإنكنمءوملافنونمزملاىفععةبوتلا

جج(ته)

ةضعبءايلوانوممرملاماحرالاولوا-ق

اوذقاسهفاوزإحاقفسؤغإنذهاوئناليزلاسو،،تلافنإلاس

باينهنيفهلئطغفيىللؤاكهنطغإنباخزألارلوافجفثئمزعلواففعضن

(تة)ةهلغعضثالهلقثالمهملا

؛ناصيإلاينورقمىرقلالهاقزر

نيذلااهياايزبةئدتيمتءاجيتلاتايآلايهةريثك

٠٠٠٠اونمانيذلاناااوااا٠٠٠٠اونما

رعسزةيرقراةلودبطاخنالاهنكل

ائخثقلافقننايفاوئفآيزقلالقانيازلواه!فارعألا-هس

انهقفائذ،حافافذقىةهلسوىطزألذسوعاقننلانسميضافزإنقهغله

(ةه)ىمئيمثتلاوناك

تلدنايهفاذهانمويىلإةمكاحةميركلاةيآلاهذه

مئاقهحننيهوةمايقلامويىلإعكحنناهناالإةقباسلاممألاىط

سرعسااءاشامىلإ

آانناوكوغزفخنئآإ«ئإائللىلننهينلاقفا؛سنويرأ.

كنزألهليهننىالغاوسلضنلدنزىنةلاقانخلايفكونافةةيين

انحىلتخاونمؤنالفةههولقلظذأنثاسوةهلاسونارمينئمطا

.)ةهلالاناذقلا

تايابهموقونوعرفءاجدقمالسلاهيلعىسومناملعن

نودنكلليئارسإرنبنعباذعلااوعفريلواونمقيلةريثك

ءاعدلااذهبوعدينامالسلاهيلعىسوماعداسىودج

اوعدينامويلانينمؤمللزوجيرصنلااذهنم،هبرهلباجتساف

لكشبروجلاوملظلابنيملسملالماعينيتلاةرفاكلاةلودلاىلع

رركتاذإنكلورافكلاىلعءاعدلازوجيالهنالصألا،رركتم

)ي)



أتنننلننةئسمازطظقسأسنليلتةنانزضسوععةلحنلاآق.

قثااسهلاناليننامهنتايةزفقللنافتلفذماذهزاسهلزراسههنههسل

)هي)ىةروكننصتلاونافانهيقؤةخذسومومهلانساإنل

مويلىلإمئاقىلاعتوهتابسهيامكحناةيآلاهطلدت

يههتايحيفىلوألاناسنإلاةياغنا،ممألاهذهلثميفةمايقلا

عوجنعخمعطايذلاتيهلااذهبراودمهلفهبءاذغلاونمألا

.ةمايقلامويىلإميسنةيآلافهفوخنممهنماو

سس؛ةرقغصلايهناميإلانمةياغلوا

علغظاثسنقزفآتسوادسلاط،حىيزللهميسيلائنرياون(انلااازهط

.كالص (تة)ىلقنآسوزغقحقملاسوحهخننل

الافاخينمقيامدنعوثاغسوبونذوهلسانلالك

هبونذهلرفغيناىلاعتهيانمبلطيفهبونذبنلددطلةنجلالخدي

ةنجلالخديفبونذلانمايلخحلصيل

هصهامنإايندلايفباذعنمهيلدصيامالنمزملامهنا

،ةرخألاىفباذعلاهيلدصيالا

يفءاج،ايندلايقهباصااميطنيرخآلانمزملابيجيف

جانسونسوفىيقثانتفافاهناائزيههسصنكلحأ.يبونلاةروس

(حه)نونمزملالئالدلينناىهسو

ئإرعس.ايندلايفنمزملاةاجن

اقخكلذفجاوأقآليةلاسواتلنكزيإنئأأغث،،؛سنويلكه

حيسةس(ه»لينمزملاج٠ننمانظ

اونفالي»سواذوخائظخسنائزنآغاتائلسهت؛دوهني

حة(ح»لنهمهخليدانيذهقفةنفأحئسوالبنيفيزمةن

اونفانيذلافاهلانفارتننأحئائزنآفاإخاثسلقععةدوهكق

نافؤفةكنزلهإحغغعذسلوزمحىطسوانعمتنخزيةن

(هه)ايينقف

)يي



اوأنآليجلافالقنيارتننأخسنوزناقلتائسلسوإلزدره-ه

يفاوخقنهافةقغئصلااوئسلظليألانثةحاسواوياقنخزيةن

إسحس(ةه)عهمئناينةمىباغه

دلذففجلظلالصةارتننأخسنسوةسلائمنسهثنكافاازءايهنألاكح

سئ(٠ذنمزملايوحثن

(هت)لينمزصلازنصئانظاقخى-انهتاتمورلا-ه

»هلوقو»نينمزملايهننانيلعاقحكلذكااىلاعتهلوقنا

يجنن)لاقلب(نينموملااغهجن)لقيلمل)نمزملايهننكلذكو

لكوتقولكيفنينمؤملايجنيهياناىلعليلد(نينمزملا

،ثرلانامزيفنينمؤملاىلعةروصقمثدديلةاجنلافنامز

،نينموملارصنىلعيلراليلدوهف(انلعاقحناكو)هلوقاما

تقولكيفمهعمهيانانونمؤملافرعيلكلذىلاعتهياركذ

هذهيفةدوصقملاةاجنلاوءاوهلانطلقرفنناانلعو.نمزو

اوناكاذإنينمؤمللنوكتةاجنلانكلوىصاخءاوهلا،ثايألا

جرخيوايندلايفهباذعيرافكلاهيابيصي،رافكعمنوشيعي

ىلإمئاقدحنناذه،عهيلدصينانودباذعلاكلذنمنونمؤملا

ةمايقلاموي

هلناحتماوهبىصاخوهفنمؤملابلصييذلاءاوهلااما

اذهوايوقانمؤمريصيفةديقعلاةوقوناميإلاةوقهيفىبريىلح

٠بنطملاوه

..سانلليدحتلاتايآنمىنعمل

يفسانلاىدحتتتايآلارطعبميركلانآرقلايفدجوت

ىريامدنعاناميإدادزينمؤملاف،نينمؤمرجتونينمؤمايندلا

هياىلإحجريلةربعهلنوكترفاكلاوسانلااينديفهيامكح

سزهتاحهددهقحلاهنافرعيلو

قضزخزسلفسانلازنةنفاانفاازفسوي-ه

)»)لينصؤنه

)يق



رافكلاددعلةنراقمنيملسملاددعيفمويلانمؤملارظنيل

؟رثكارافكلاددعسيلا،اذهىلاعتهيالوقىفرفاكلارظنيلو
ةرعسةلن٠دحننهنا

مهسةياللحاوأنآليألانغخفاذنةنالإ،،.يحلا-ةط

(»»وقفمناؤغلكنمن

رافكهياعفدكلذبىنعهتابسهيانا»زيرهطلالوقي

مهفن(،عهترجهلهقنينمؤملانمهترهظانيبناكنمعشيرق

نامزلكيفنينمؤملانععفاديهيانامويلاةيآلاهذهنم

حسحسطةس٠دحنناذههناكمو

يبملوالاخهبثئنالفرحفليفلايفاااهترونلا-قة

ةحناسوؤهسلةملاسوجقزسخألاسوةليللايفةهلاناذه»سلاولنآليفلا

ج)ة)لوئظغسنمهس

نمىلإوةواهسفنىلإامهنملكرفاكلاوملسملارظنيل

مهنعاهظنواسانلانهلةشحافلاعاشانمنادجيلددلايناثهلوح

نمزملارظنيلوايندلايفهياهبذعيفيكىرلددلاهل»اعدوا

ولوىلحةملسمةارمانعانزلاةعاشإعاشانمىلإرفاكلاو

،ايندلاىفهلهتابسليلاباذعاوهقتريظةحيحصةعاشإثناك
رعسلنرعس٠دحننهغا،ثوملاباقعلانوكيدقو

عيأنلجةفنزلوألاادناليألاداإعانلوث،،.رمقلا-«س

ىهسونانألحةقيياسويننالطزآسوحةئنض«ئلاهققسيفاوثننخا

ع)»مهافنمقفهمثزخالوىلصلا

وهفناسالاامارناميإلانمةجردىلعاىوقتلانا

هذهثناكنم،نمحرلابلطامكهناقتإولمعلايفةداجإلا

الواايندلاىفدناسليلاهيلإنصيددلنينمؤملانمهتفص

فيكسانلاذمنيمتحملااوهقاريلوسانلاظعتيظ،ايناثةرخآلاو

س٠دحننانا،ايندلايفنيملاعلابرمهلنصي

ىباهتاذنننلااوخزثخاليألاةبضقآاازةيثاجلا.ق

قفانهخنقاسوننتاحلاصلااولعغفاوئفآليذففكهظقهئ

(يه)ىنئختلافسءتجكهغأامتسو

)يه



دقواملسمنوكيدق،اهطفواهفرتقاتانيسلاحرتجا

لعفينمواحلاصلمعينمىلإسانلارظنيلفايفاكنوكي

ح٠دسحننهنياكلذةايحواذهةنيعمنهلنراقيلوتانيسلا

فقنفىلنةننما.واسرفذلعساخلضةسطهغوقستلحبلل-ق

اونافاننننخايقلطاكهغسلقئسلسوهةإنلنةهاوسهخةغسيهخظلنمؤن

.ح٠دبننهتمل،ةقباسلاآيألايفامك(ةت)لولنقنل

قانخلايفاوئنآلي»سوائلنكززنصئئلانإإلسنرفاغث-تط

(وه)ناسهنيألزؤوقئسلفقسوانمننثلا

رصنلافاامهعماونمانيذلاوانلددلراانيملاعلابرلقيمل

،ثرلاةايحيفياثرلاعماونمانيذلارصندقفرعنامك

مويلانينمؤملالمشتةيآلافااعهعمااانهلجرزعهياركذيملو

.سس٠دحننهغا،مويلكو

اقثضةنهيهيتلةسللاليمهفىوجننطزغآىةسلقسهتيهط-هل

)يه)ىلنغاةمايقلافذسهةزنئخئسو

نم،نآرقلانورجهينيذلانيملسملاىنصخننةيآلاهذه

داكيالوةمصوةبعصهتشيعمىلاعتليلالعجيددلنآرقلارجه

بهلسلكلدحننهغا.هتجاحيضقيامدجي

نولاغلا

دهشتساو،باوصلادضاطخلازهبرعلاناسليفءاج

يمارلاافلاوااهب»اطخااميفحانجمكيلعسيلوااليزجنلاي

نالزلوقتويغهنيالاملدمعتنمرطاخلاوههصيملىطرغلا

نمططخملاو،نيدلايفططخننانمسياملعلايفرطخين

عرهس،لوادلجم،كاملعجرم،برعلانطلمل

)يو



ليسىيخنلددلاذإططخيواطخاوهرجتىلإراصفباوصلادارا

بنذلاةئيطخلاودمعتيملامأطخلاوارهسواادمعاطخلا

يلاملاو

دضىنعمباطخلاةملكاهيفتدروتايآلارطعب

كزباوصلا

ؤاانيعئلإانلخاءىنناملاثإنز.ساهةرقبلا-ه.ك

ك}ر»هل٠لنقاطخلا

ا،لناانبؤنلقيوانصؤنللافاو،،..ءاسنلاليسسس

حركرعس(ةي)اساطغ

جنأظخلااضيفغائفةيأغثمنهنموساه)بازحالا-قا

(وإانهمزازولهةنالاقسوججننوثفغذئقيسناقىتهسلسوخمل

يلاملاوبنذلاينجويةقيل،هخباةملكاهيفتدروتايآلاىنعي

جةيأاقط،حيندزهننةطهاوأوففيفزومتلسهرقهلا-ه

ورتسرعس.رعسب.(»إعهنسحعلانيعنسو

ةثقضةح٠خيلغطاخاىفةذننناخنمفىورتللقاامثقباسأاور

ح.«مبهه)لوألاغانيفةيواشلاناقنهالءفوال

علهعذلؤثانثل.واةذضةحغثثمئفليفآ..ءاسنلاسقسسس

سس)ه)انهبنائثإيفائائهننلنثخادقفاذيهإن

ائثقزفآتسواهاطغىيزلنليسيلائلزيائنآاننإاازهطسم

عتسطسؤتةإىلقنااسوزنيظامهمننلاليمعغظ

ىباادسلاط،حائنزائلزلنليسلناينطئانل،،!ءارعشلاسقمهعمجس

.كحمس((وه)عهنمزملالؤاالف

رخؤتىننغهةحةيلطمنناينطايفلاسو،،!ءارعشلاسمتل

مييقتلا

؟ةقيطخلاهيارقنيفيكوىتم

زءاعدلايرفغت-ه

ليع



خن٠اجائنخزافىيطئاسواوغكغاف....ااةرقبلا

(»هإالزن

اسبحاصنمىبافغمسالابرفغت-ي حكحهتةنينيخل

دئهلجنةليريغغننكافجاذقىنغنطواكنكون،،!فسويلر

(يةإعضاغلاليمينفهنرا

هسهءهسهةةنيلبخلامسارملنيرخثلارافغثثئاقلرفغت-ق

انكانإائإنوئذائلزلظثنكااظإناانلاولاقاا!فسوي

سهسه.سةسحب(ةت)ليضاغ

زسلسسواهايانةايعاطمنلالواينونيزلسمائلنكزاةمالازءاينلاكك

نيسيسي،ةحازةنااوزظثنافقو،اإخحوسايلااءسه،مذإىنا

(هه)اغهمزانإناؤننةللااوؤإخسولألونكزلا

نينمؤمللوانلرخاانبرزنولوقنينونمؤملااغيلاذهل

.تاومالاومهنمءايحالاتانمؤملاو

منارفغت-ه ئ..يزاهلانكمياي،دع.لمنملاةبعيالم.لآفلثمل

ثقخاقنعاهمفةنن،تفلاسهيههاولخذاانلقذإف،،ةرقبلا

قئسيزللهثسنةطهاولوقفاذأحنكنايلااوظذافاأهزةئيليش

(٠لينسحصلاطتنننسوجقفانلاطةح

نكلومهبونذمهنعطحينابءاعديهههةطحاولوقباا

.ةيرقلااولخدينايفهتعاطبمهلىلاعننهرماكلذقيس

ساايناميإلابنيرفاكلاايالخرفغت-و

عغظائثقزفآتسواهاطغىيزهكسيلدإنسزياون(ايااازهط

.كالسم هسهءعتسسسسرتسس.(آؤإرلسسوةنقحقملاسوحهخننل

س٠انلاازءارعدثلاس انكىبااثانلاطةحانتزانلزهنناينطث

مثوه)لينمزملالقا

هيابناميإلافناميإلالهقنيعلااهبكترياياطخكانه

نمزاهصكحفنونمؤملااهبكترياياطخكيهنكلوهلبقامنيجي

ييىلاعتلاق،رانلايفسدلهموهفهتانسحىلعهتانيددلتداز

عقوافةيأقضةحعلهططاخآسوةسءينننأمننفلسمىلفسلا)رقملاةروب

نمؤملاوحميىتحوقه»وذلاخاسهلفمثوافلاناخطا

ليآ



ىسنيالو.دعباميفهياةعاطورافغتسالاوءاعدلابهيلعهاياطخ

هرفغيملءاشناررفخءاشناهياةئيشمبةرفغملانانمؤملا

ىفدابعلاهيااهببساحياياطخلاترثكنارةغسةنيطخلاف

ةهننظه،حائسصرسم؛حونةروددليفءاجامكةرغثلاواينملا

(يو)ازاضأاهيانونذهكمسلاوةهتلرنلازانماولخذالاولطا

دوعيلوبونيلثفنهياهرئذنهاياطخترثكواطخانإنمزملاو

هلهياريكذتنمىطعنالنموهياةبحموناميإلاقدصىلإ

.نيباوتلابحية»انإ،هتاسة»اةبحمرسخي

نولافلا

هنعهظهاوةظهوالوفطهنعلقنزهبرعلاناسلىف

ياهتلفنتساوهتلن٠نغننزلاتي،هنعاهسوهكرتزهظهآوهرجت

هلثناوالفغمهتكرتءىشلاثلفخازثيللالاقمهتلقنثنقحنن

هبلقهبلغتشييا..لفغتديصلامهتانم!ثيدحلايفو،ركاذ

ةلفغلادننعننلفاغتلاو،ةلفههيفريصتىلحهيلعيلوتسو

ةنطفاليذلالفقملاومهتلقنثلضااذإهتلئغتوهنعزضظا.عننو

.هل

حزةلفغلاودعهياتافصنم

(هو)لولقغرتنانهيمايهقثااوساهزسهرقهلا-ه

»اس،هداجس،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ليآل



لغنيثنصئملبايسنهذالفااهلح،،٠ننإرسمعلا-ةي

لفاغبقثااسمسوحؤاذسهننةأن«سواوعاسهنئوغمنثلنانسمريامهتن

سطحساعح(»)نولسمقغسنائغ

لزاغيدنزاسمفجاوثهغانصثاإخزذلقسلسوااباعنألا(

)ةي)كولنخسلةلائغ

يلق٠عنعقنشملاوتايآلاسي

زريناذهلثنا،رءيشلاكرتووهبلاىنعمبةلفغلاله

قثنخلنكاىوجنلوفقننؤلاىبزففةهلألانسو....اارانلارعس

برعس)اليوسةهذماهتوةمهنةفغظمةروليقفةئقننناز

ناكاخلازعلهاونقذئواسنن٠ظتلرفالاقعوةفسوي.

)ة)لوذفاحلةطقأنلوننثلاةحملةسل

مهعمجمهعمجبطلاوةياردلا-دعيينعميةظغلالي

طمننثقهاطارغنائسكلالزن«انأإاولوقئلاااباجنالاس

(هحه)عهلفاخللةسهننننازيهىنغالفلسإسواةننق

اماو،ىراصنلاودوهيلاناتفئاطلازيرهطلايفءاج

ناىرثيرقاي!ينعيانإفاانيلفاغلمهتساردنعانكنإوااهلوق

النيلفاغمهيلإتلزنانيذللانيباتكلاةوالنننعانكدقواولوقت

ةجحكلذاوذخنفنولوقيامونوررقيامملعنالويهاميردن

حهكجووجط.نارقلاملازنإيمهتجحهياعطقف

الازملظميزقلامتهنكنزىنمتةلناىسلنسلذااباعنألاحس

مهعمج(هةه)لولفاغ

ريكذتلاوسنتلاسنودمهههلمهيلننييعليايربطلاريسفت

(ه)لولفاغةدهفففؤانمنآزفن«ارتماتؤقزةةئسلعغني

ةئ.زنوظحيإلنيزملانيكراتلابنعللنولفاغلالق

قمهتايخفلايفقفائقزغافقمهئماظثنسننماقعع..فارعألاة

)ةه)عهلفاقاسه٠نغحتففاننانلايافذق

ليآل



هيااهارايتلامالعألاوججحلايهتايآلازيرهطلايف

مهلاهانلطايتلاةمعنلانعاوناكثظلفاغاهنعاوناكواابهل

س.نيلفاغ

نإفجأسلآىسيلقظخسملنوئنسنلةطلنذفلةطليمهئأمويلاف،،!سنوي

(ةي)نوثلاخللائننلوسلآىنغسانلانسمازيئنف

؟لفاغلاوهنم

زعامالكىلإعمتدديلالومياتايآضلقسيالنملفاغلاره

طصسنالاسونجلانسمازيئنفمههإخنان«زذيلعو،،)فارعألاحو

»لقافهلوزثصنناللجناكهذسواهللوحهقليسلاملنوهةاهلل

ةف.غلواعلضامثلجنباعنألافايلواقاليلوغفنينلالناذآ

)تةإنولفاغلا

مهلوقعيفنموااراغساوناكنمةيآلاهذهبدصقيال

دوصقملا،علعوةياردبمهشاعمنوريدينودشارعهامنإثول

عسينالواحيالوهياتايآلهلقعالوهبلقبيجتدديالنم

نبناميإلاةقيقحةقيقحلاىلإلصيوهيفاممربتعيفهيامالك

دناس

ةرخآلاىلعايندلاةايحلارمتسانملفاغلالزني

ةنقلفةرفاينسمىباخنانيللغإنذهعنايزفقيولناازلانلااع.

نننخقهغطفازذنيبرفتلايعزنيىولتمنهلسوىتلاقيإلاهيلهنطن

لمجةك ةعافيلااونخئنساةنايلهلخن(ه٥هسل)ةهلنخنانع»سلسويننايليا

فذقلايد٠هنررمثةيناسلآسوهسهقزنهةللىط«إللا

يهتننسوةهيوقلظقثاينطليفلا.غلوا(هؤلآإنيرهاملا

(ه»)نولفاغلاقفدنلواز)ىباضناز

.(زهاوععنكانملفاغلاسه

!.اطلاي»ننزلوغغسلليفلاعن»نقئزهضاىفاازفهكلا

قاتخفاةنيزنينأكه٠نغكنغنكنالىلمةفخفلونيرننيثقفف

زاففةافقيتقاسوانرتفىنغادنلائلفوعأىعرتينمتنالموعاهلنئلسا

(»إاطزفةزنا

لقهل



..لفاغلاءازه

زايندلايفءازج-ه

قنقرتايةليايفزفائفزثاملةرتهحنصائنغنسنن.الآا!فارعألاة

)ةه)ليلفاحلينعاولاقف}نانياهافذق

قرخألايفءازج-زنل

هسنألاسونجلانسمازيئنفمأهإخلان٠ازثذقسيسهتبارعالاحو

»لقاهيبلوزثصنناللئنغاس»سلسوافهىةلفهقليسلايننوهةاهلل

قفةيلواعلضامثالجنباعنألاف»غلواقافهلوغفنينلالناذآ

.مهعمجكرهس(هتةإنولفاغلا

قافخلايلاونطزيفائغاقللوخذلالعهزللاذإااإيلمنةويجرب

مهلوا(تإلولفاغانناوسلآذهقفلي»زافهاوناياىفةنؤلا

(ه)لونميأنياحتافاغيلزاللا»وام

باغلا

ركذلادضنونلاسكبنايسنلازهبرعلاناسليفءاج

ىريالزبلعثلاقااعهيضفهيااومنااىلاعتهلوقيفوظفحلاو

كرتلاىنعمبنايسنلافعهكرتفة»ااوكرتهانعمامنإلجرزعهيا

هناوهركذيناكانيشنالفيدحتزثيللالوقيوكراتلايسلاو

.نايسنلاريثكنسنىنعموندنل

تيسننمقتشملاوتايآلاسي

ركذتلاودعىنعمب-ه

وآيس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لقل



ةئموقغننلنمةناىةرؤنمنننحنفنيقيسانلاإوزفاتاسننةرقملاالجس

(هه)لوهقغندهاجينينلاىةرولننن

ب.كمحسجومسيسقلافلااا-ي

.واافنعيتخبيدثافسئن)واقنلالسمعننننمهعمجأةرقبلا.

لثي )٥ه)زيرقعضيلكللعقثالاقلغن»اةاسهلثص

صعسصعس.رعسرتنييانلاىراصنلاسييفهياس

ؤنقاثيصان٠ذخلاىلزاضئوااول«فهلتلاليميف{زةدئايلا

ليلغاضظلاسوةهزاذقفأمهةننائغهقالخيلاوزفذاتيماظخاونعسنلل

)ه)لوغسننعسلاحتافانيلقثاىنهئنئنةفؤننسوجةمايقلارمأل

سسرعسرعس..نايسنلابهسناطيشلا

»ريافائننطسلآيفلوننهوئئسلليآلاةنازاةإسهتقاعملا

مسقم ةسهي،انإفاهرصقليثصيدفيفاوضربنختلارطفرتهئسمب ىثاطننفلاطةنننن

افلا»ذفلاعفىلزف»اذغإنذغظنالف .ح..(ه(لععسلابلنمل

ذنعسنزفذااققئسمجاتمالظيذللسلاقيفسإلزفددلعلس

أألايفعهسلقدنززفنىثاطنننلا،انننهق»نز عضبنزحننل

آ.حةةسقسسس(بي)عهنيك

اهيازثزةنهانننهفىثاطننئلاأهغليذسوخنقخاساازةلداجصلااح

رنفناطننفلاخلهلهاالآجناطننفلانزح.تيفوا

)ة)لوزساخلا

سانلاتافص

سزقددهافيسلا-ه

لزسهغسلليألاائنسهن٠اخملاوزقنارتماوننئسانسخل)فارعألا

اونافانمسيقإنراثعاونظليكلاائظسوعونلاونإع

ةسل مهعمج(ههةإعوقندسل

زقفانميسلا-ي

لقي



جينغفنعةهننهغمنكقفبفنوقفانملاااةبوتلا.

وملقتلفيقوزغسملانغىةرقهلسورقثنفسيهزناتل جكهسليناى-ديقتلل

ةيةيةنااونعئ (هت»وقساقلاقفنيقفانملااهاحقمهغيعئف

سسهلحيسزملاظيسانلاسق

نطزغافدنزءاوسلابزفذزنصأنظآلضف،،..فهكلا

س(وت)رةاذتلغنؤلرسنقاسهأغ

مهعمجس.ح.هرخآوايندسانلاءازه

سوناةهنلأائخثفههساوزفلذلقاوننن٠انلاماقاعملا-ه

ةفاذإفةغسنلننمنقفائذخلااىننواانهاوخيفاةإىلنأخعزنيلف

جرعسج(ح.(هه)لوندنن

ينناففخلجةلينايسنالإلوسزظئفلقععزفسارعاا-زنيح.

هافخلاهإئنزألنكزيفسسءانإخفقيلنفىوليمسةونمسنليفلالوقلمهيسوابسن

انكيذلازنيسلنغانفةزئ.واانئلاوغفنهيسللرتءلقلمثذهاثللسهف

عوة)سزثقتلاو/ايمسمكه٠نغألنننمسومفنننتااوزيهغذقجلنغسن

ليذلااهلقن«خملاوزفذافاونمسنائظلاا)فارعألا-ق

اونافانهييقإنبانعاونظليألاائئةحاسوعونلانغىةررتوسهلل

إمهعمجسسإمهعمج(ههوإنوقنهتل

مويلاعلذفسودصاسهنهسمسنفاثأاوسلآىنيننسنآكلذفلاقاازهط-«

سهسهسسرتس(هيه)لننثن

ةنعنإنئىباائليقزمنيسللافارتمدسناخننكاولقاازناقرفلا-و

زف»ااهنكنىلنأخففغانفآزةحهطيننىتهسلسوغاغلؤاطمةههوةيسم

هسهماحرعسححرتس(هه)ازفاننؤقاوئقسو

انلانفةنسمألغاقلمثبيحن،نانبلاوق،وقف،،قوسلاآه

هسه)ه)لولسسهثنةنعئمننثانبيحخفناذهاولوثسوثفائهيهسن

»سلهيايليهنكنهلولهينهسلليةلامأا..برعزنصتس

س(يه)باننهلافخلاونعئانيلنيدلنانع

نضسمذسلعاقلةأمهيهسنانفةثاننلنمممهلاسلبففاازةهثانجلارتهلسا

(ةه)عهيلسهاتذهةكلانفزائلاؤثافاسمفانف

لقق



»رفاهلا

ديدشتورسكبرغنطلارغص)برعلاناسلىفءاج

يفرغنطلاليقومظعلافالخراغنصلاور٠هنآادضداصلا

،اريغسهلعجهرخصاوهرغصواريغصهنعهرغضطاومزجلا

ينعرخصامياسينالإينرخصامزييارعألانبايكنو

مضلاولذلااهديدشتوداصلاحتفيلراغثصلاو،ههسلالإ

ةيزجلااوطعيىتحاازىلاعتلاقميضلابيضارلارخاسلاو

لطلدصلددلااتلجوزعهلوقو،ءالذايااانورغلصمهودينع

يفرباكااوناكنإوةلذمياهاقلادنعراغنساومرجانيذلا

ةناهموالذثرقاحننياهسفنترغصو،ايندلا

ركةريهكلادضريغصلاىنعمضتايآلا

ؤاااليتضةونظئوااونانثير.ساهةرقبلا-ه

كرسسسسح(»يإساذجن

سآنزيجناموةهزيتضةقفتمىةروثه٠ننامهتةبوتلا-ي

ح(هيهإ

سنايننزانفانهنخزانيزلقف...اا!ءارسالا-ق

(يه)اذهض

.ةلذملاوناوهلاورهقعنننلاياراغصلاىنعمضتايآلا

ةخسويسلىنغةنلوحفاوطغيلارطساهةبوتلا-ه

.سب((ية)لوزلعاض

نن،،باعللا-ية ذنعزاغضاونطاليفلانيهصننك

(هيب)سميا

تاتمرص،يدلجم،،قياداعجرم،برعلاناسلمل

لقيل



.سب(زنيرغلصلانممرجملاره

قنعزاغضاونزخاليذلاغيهيصننك....اازهأني«ماعنالا.

(هيب»مهللا

هكمهعمجحمهعمجزنيرمياثصلانسمرركتملا-زني

افيفزمئقثئناملنوفنياقفافنعطهقافلاقاا!فارعالا

)»ثهرغاصلالسم»ثسإعزةحاف

.ءازجهتاذراغصلانانيبنقهددلامم

(اهحننفوماللارضي)ه،وهظلاو،وههلا

ايولللصلخيءىشلانصلغ.برعلاناسلىفءاج

فلخوهصلخاوأملننواجنمثتبثندقنامبهتاذإاصالغو

الإررقومهراتخاءىشلاىصلخاوهضحما!هنيدهالللىصلخاو

ينعيزبلعثلاق)نيصلخملاونيصلخملامهنمكدابع

ىلاعتلنيةدابعلااوصلخانيذلاماللارضبنيصلخملاب

لاق،لجوزعهيامهصظانيذلاماللاحتفينيصلخملاو

اراتخمهلعجهياعصلخحلايذلاماللاحتفيلىصلخملارياجزلا

ىلاعتهيادخويذلاماللارضبىصلخملاوسندلانماصلاخ

لاقورصالخإلاةروددلدحاهياوهلقةروسلليقكلذلواصلاخ

نوصلخملاونوراتخملاماللاحتفيلنوصلخملارتريثاالانبا

لصونالفىلإنالفماللاحتفيىصلخو.نودحوملاماللاسكب

اهحتفيةيناثلاوماللارضيىلوألامل

»اس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلانطلي

لقو



ياةرشعلايفهصلخاوةصاخكلىصلاخياكلةصلاخوهيلإ

افصامناولألانمصلاخلاو،ةحيصنلاهصلخاوهافاص

،هةمرنلالفسايفيقبامةصالخلاوةصالخلاوبصنو

عضخااذإلجرلاصلختساو

؛ىلصلخنمقتشملاوتايآلاسي

رعسةةصاخىنعمبةصلاخ-ه

ثضهغينناقمعأزنكازاإلاؤقسلأنئافلنإرأىثرةرقبلا

(ةه)ليقياضةقفننواةرونلااىتننثقسانلانوننيا

مهعمجوهطزنودعومينبميزنويلخم-ي

ائلقةنتززكثززفقدللايفطينسوأحاسخئاإنلقاامثهىبقهلاسالب

ىفحةسللخنقةثظفغاأمكلىفكقغا )ةة)لونهلخن

زهضنخاىنعمبهصلختساسق

ةضسن٠ننسننكاميروكاةلقنلارعسلالترتفسوي.

(حه)ةهسماذهننائنذسلمويلاةطلنزالالانفانسلللهييمفئل

سزىضيياىفعمبن.لىصلاخسحا

يفانمةئينفنسننتفزنممسلماعنألايففكلنافعةلحنلاح

(هه)لهبىباشللاغيناننانولاغائمللمتفيثصزفنغإنذهخنوطن

سبررنراتخمرنععيىصلخنسو

لاقزننازيفاالزنافهمنقمهثلهكئقذقلقزفددلوسه

ائرانعذمةنباعغانئخقنلاسوعونلاةطفرنصئلدلقجخإنز

س(يه)عهصظصلا

مسجسسمحسزنيرجخمىنعمبنيصلخمو-ه

ىطزألذيفنيلحنكثهلينثناوغاانيزيلزلاق،،.رمملا.رعس

!»)نيصلخملاأهثسمسذانعالل(»)طعقخاأهثيلسوغألىف

زاجحلاةغليهرةراجحلانمردقياس،إلدلجم،برعلانطليفةمرهلا)مل

ةجهليفو،نيطلاوابشخلانماهنوذختيمويلامهناريخ«ةمرهلاةراجحعابلاونميلاو

.اهيفمهماعطيهطلنرفلاةرارحلمحتتراخفلانمةعونصميهوعاريلانولوقيردصم

عفلوملا

لقع



ط.ىلخملاءاعدلاىنعم

اوطسوعمسمالفذسموفملا)ءامسوسال!سنويآهمبرست

ذهانتلقن«ىوقلليذلاةسلليهملةهنةنااخيذالةسمياامهأ

ع(»)لههاشلانسملئوقئلهقق

عهناثوانودكلانهءاعدلاهالللاوصلخازيرهطلاريسفت

اذإزةداتقنعو،اهنودهياىلإذئنيحعهعزفمناكوعهتهلآو

ةؤواعدلاهلاومتارحهلايفرضلامهسم

ليهي«حةنااؤهذفكايفاونمبزانوازثوهكطلاسس-زني

ىلهي(هو)لوفينننمثاةإانلاىثففاأخئانظليللالسي

مهلتلزنيتلاةدشلادنعهالللاوصلخازيرهطلاريسفت

انيممممملوةيدوهعلايهلاونعذاوةعاطلاهلاودرفاوديحوتلا

الطمهدادناومهتملاب

ةنااؤغذزسدطظفلعزنكهسهعثفئانإف،،..نامقل-ق

نتسوجذهسصثقنكهثهلانلاىلاففانحئانيللأبنلاةلعهعههلمنن

(»»وقفيمننةحملفالوااوقالينخ٠هتل

قرغلااوفاخفللظلاكجومءالقهليدثنياذإوررضلا

هبنوكرشيالةعاطلاهلنيصلخمءاعدلابهياىلإاوعزف

.هريغبنونيعتدديالوهاوسادحاهعمنوعديالوانيشكلانه

سرعسبجيهننيدلايفصالخالاىنعم

راقلادصيلقتكألامزنلإيفذثهقفانملاائهب..ءانا-ه

اوخللنهازيوناثمهملارلا(ه«و)ازيهعهنهذذسهئ»سو

طصعهنعءوملاينادوالييإلنسل»ةيليلراونصظازافاهاوئضنظاسو

)هه)اتيلنههازخالينمزملاقثايفونكزنكسو

هالللاهنولمعييتلامهلامعاومهتعاطاوصلخاوزيرهطلا

يفمهنمكشىلعالوسانلاءانراهولمعيملواهباوداراف

٠اولصاممهيلعىصحمهيانايفمهنمءارتماومهنيد

لقإ



زنلوثكونوغغسنركذتانفجلينلاةسله!فارعألا-ي

ةوغذافإوحنعنلفققنهيقثقوجلؤاونيقآسودصطنقمنلايىنز

ع(ية)ليهسصسلمغن

دجسملكدنعمكهوجواوبهقامثريثكنباريسفت

يفهتدايعيفةماقتسالابمكرمايا.انيدلاهلنيصلخمهوعداو

اورخااميفتازجعملابنيديؤملانيلسرملاةعباتمىطواهلاحم

هتدايعيفهلىصالخإلاهوعئارشلانمهباوءاجامآهيانعهب

نوكينازنهرلانيذهعمجيىلحلمعلالبقيالىلاعتهتاف

هسهريرشلانماصلاخنريمبنيسنارةعيرشللاقفاوماباوص

قثادنهاملخخفينايتفلااهلإائأونأانهترمزلا-ق

سسرعس(ي)ليؤلاةسلاننهلن

كرشلانم.انيدلاهلاصلخمهيادهعافاازنيلالجلاريسفت

ةرعسمهعمجحاينح.هلادحوميا

ةسلانطلمننةناذنغالاطزعايننإلقعمرمزلا-«

)ه)لينلا

يالاحلاىلعبوصنمههاصلخمههزيهطرقلاريسفت

ىلعليلدةيآلاهذهضيرعلانبالاق،انيشهبنيرشتالادحوم

ةدابعلاوةعاطلااضيأاهرفو،لصلكىفةينلابوجو

رهقللرعفمآصلخمبرعاو

(ه«)ينهيللسيانهلغنأنهاةنايلقاارمزلاسق

هيلعهياىلصدمحمسنلهركذىلاعننلوقيزيرهطلا

هلادرفماصلخمدهعاهياييموقيكرشملدمحمايلقبلسو

هدرفاىنكلواكيرشكلذىفهللعجاالىتداهعوىتعاط

اهيايتنآاونيعافةهلآلاوداينيألانمهاسلامرتارياوةينولألاب

نمنودبعتاممكلذرجتومهسألاوناثوألانمبعشامموقلا

ركيرهنقلإةاكلذهكنداهعةبقاعلاهونومطثفهقلخرئاس

ةسلعههسهلنةملاساوذنقنيسليااوزصااننىفااةنيبلا-ه

لير»ينسوجةهافئلاكفسوةهألثنهلااريفليسوغاللنخلينلا

(و)ننمنغنلا

لقآل



.مم ااازنيلالجلاالددلخل ءافنحوكرشلانم.انيدلاهلنيصلخم

.دمحمنيدوميهاربإنيدىلعنيميقتسم

عصلخملاعقوم

عزسظعرجامهلونينكمملاعمةردثثثيىصلخملا

عاثايلاونضثغافاوخلنهافافاغثديةلااللانماضلار

قثاءؤنةفزننهسودصلينمزملاين»لوالييةرتهةيهسيراونصسلخلاسو

)»)انيتنسازخالينمزملا

(باللاجننقي)ايندلايفصلخملاءازه

زايندلايفءاشحفلاوقنلاهياهنعفرصي-ه

جغانئخفذسوعونلانطحفهتصثلاثلثفساليفسويرعس

٠اانياعطمرانزا (يه)ليصلخمل

ك.مهعمجزايندلا،يفههماقمهفاعفريسزي

.ا٠غئنآخملسنوناننااونثالاقسهت؛فدمويسرعس انثظطجمييعلئلةهنهلمغئنك

(حه)ةهسماذهسمائنذسلمويلاريزالاقةنظن

مسجرعسحرزنلهشلاهسيوغيالسق

لزألايفةفللنلئألينثنسوغاانهزنزلاق،،ررحملا.محس

!»)نيصلخملاكهئعىسللذاإجنالل(»)لييهمخاختجتألف

(باللاجننقي»رخألايفسظصلاءازه

او(رزةنجلاسه

نيل»نوا»الإنيصلخملاينناإهإع)مهتا!تايارلا

تاوقبيف(هت)لونزئنزفقدصةمباسوق(به)ةلسمقير

،،(هة)مهلنلا

(زمهحجلانمةاجنلاوايرنمهلاسيفةاجنلابزني

الوا(تة)ليرذنملاةإهاغنافدقنفثظأاقاا.انافاسلا

(ته)عهصلخعلاهياذاإجن

رمألايفنسلاءانثلا-ق

لقآل



لاقةا)ية)عهسنننزننلالهسلنيايلءاىلإف،،ةنكاسملامهعمج

لنياكوزقسوالينمسقهنسنا(هةيسه)إروقثثالاخسمؤقل

ةهنذقف)يهإعهلؤألذأفثياإنآإيلزفةقنزةنامهيو)ةيقلخلا

هياذاإجنإلاآهيست)إوةضخنلخناف

)»)ليمألايفهبغلغائفزثف)يلإنيصلخملا

زنوبذعيالوهياةمحرريفمه-«

)»)نيصلخملاهياذاإعالك؛ثافاصلا

نإزاولاقنيذلاناةنجلاتملعدقلوزيرهطلايف

نيذلاهملادايعالإباذعلايفنورضحملهياتانبةكئالملا

.هتنجلعهقظوثحرلمهصلخا

ننسلاركذلابةرخآلاوايندلايفنوركذن-و

(هه»انلاىزفنهمتضلاغهقفائتصظآاننإ،،؛رص

ليقوةرخآلارادليقوايندلاراديهانهرادلاتليق

٠نيرادلا

،وحملاهلا

بلعلااضيقنلهجلا،لهج)برعلاناسليفءاج

العفلعفتناةلاهجلاوسمألااذهبلهجولهجلارهظالهاجتو

،هذضىلعهلالمحءاملعاولاقامكءالهجاولاقبلعلاريغي

هلمحيا٠هصثإهيلعفانمزملهجتسانمزسابعنبثيدحيفو

هجرحانمىلعهمثإامنإفههضغيفهقلخنمسيلءيشىلع

لهاجلاوهفرعتملاذإءيدثلاكهجنيرعلامالكيفآىبللزيىلإ

ةيلهاجلااولاقوهمالسإالوةرتفلانمزةيلهاجلاو،لقاعلادض

»»هبس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ليلهل



كنإثيدحلاىفوسيلةليلكديكوتللىطواوغلاهفءالهجلا

برعلااهيلع}اكىتلالاحلاىطةيلهاجنا،ةيلهاجدهفقرعا

نيدلاعئارشوهلونروهتاحهدنةلذابلهجلانممالسإلالبق

الياةلوهجمىضراو،رقجثلاورقنلاوباسنألابةرخافملاو

لهجالواهبمالعا

٠لههنمقتشملاوتايآلاسي

طيلاعلارجت}فراعلارجتىنعمبلهاجلاله

،،سلن،هلنلانسمءاغلألهاجلالنننخئسليلساهةرقبلا

ك...(يتة)

صتمثاىفىبزغفيوناززفقلانحمل،،..فارعألا

)»)نيلهاجلا

(ربءةيلهاجلالزني

رقنظاهلالظذخفزغئعناينىتنظتل.برعزنارصلا

هسهرحسس(هحب»

هيانسمطننخاىطسوجىةهغسلقنهاهلاينظلااازةدتاملا

رتسسسسبنطس(وهل)نونلوتلبزغلانفخ

عزقثلنحزقثالفىئثنوننيفلزقفمهعمجاا.يبارعألا

ةناوخاسوةقافإلاليننآفةهالسنبلامنقافنييلوالاةيلهاجلا

ينغتلالقانيزلارننمننهخهيةنلقثاؤيرنانلاجةلونمزز

مهعمجمهعمج.حوسة(»)ازيهطئفيأزألهطنسو

ةتيمخةنوخلاةههولقيفاوزلهليفلالقسهةاااىنفلا

(يه»سةنظاهلا

س(قلاهجلالق

ريونتلاىيوأهيللعهنمنسلينناىيةبوتلاانألارامتلا

قثالقسوحةهغظقثانغيادوالبيهلذهلونونئيسلؤثقظسهسهي

(هت)اغهخانيلغ

ولانولمعينيذللهياىلعةبوتلاامنإررضلاريسفت

قسلانولمعينيذللالإهقلخنمدحألهياىلعةبوتلاام،ةلاهجي

ليلل



مهنمةلاهجمهبونذنمهنوتأيامنوتأي،ةلاهجينينمؤملانم

امىلإهنمنولوتيوهياةعاطنوعجاريمثنونمقيعه٠لرثلعهىب

هلثمىلإدوعلاكرتورافغتسالاوهيلعمدنلانمهبة»امهرما

حسرياهركذىبريرقلامهللةومهلزوملالوزنلبقنم

قالننلقفلبانلابىثسسمؤنسليةلا»ءاماذإهتقاعنألا

ا،ونكقثئسمليمعذفةلامتامسفؤلاعطمقئلظةقنز،سميبسنفمهغسلغ

(حه)ةهمززوقغلئاقسحسلنهآسوسهيهغإنذمنايسنؤثقظسهسهه

لاقهبةلاهجياءسلمكنملمعنمهتاههزيوغهلاريسفت

ليقوبنذلابوكرهتلاهجنمفمارحنمالالحملعيالزدهاجم

رثاهناثيحنمهتلاهجليقوبنذلاكلذهثرويامبلهاج

ررثكلالجألاىطزليظلالجاعلاوةعاطلاىلعةيصعملا

اوناغسنؤثقظسهسهيةريملااولمههليفلل»إنزلإأثعزلحنلا

)هربةههززوظهنياقيهغإنلسم»إنزهئسإاوخسلنهآسوالذدغإننسم

ةبوتلاىطهداهعلهنمنضحاذهونيدسلاريسفت

ةبقاعيةلاهجباءوسلمعنمنارخافةيانثلاىلإوهلةوعدو

ىفامىصقنيناةيالهتافيذللادمعتمناكولوهيلعىنجننام

نرتنابحلصاوباتاةافبنذلاةنراقمتقوملعلاذمهبلق

لبقيوهمحريوهلرفغيهيانافهلامعاحلصاوهيلعودنوبنذلا

ريصاولىلوألاهتلاحىلإهديعيوهتبوت

اءنمييسخويكالةقسءاسهنإاولماليكلااسهننأاف،،تثارجحسلاس

ةقطللارتملظاوخهنصنئملميلسلاسهسههاتؤقافيهيهنرتنىبااوننثلل

(ه)عهسانم

هلوسروهيااوقأصنيذلااهياايرسيملاريسفتلا

لهقهربخنماوتهثتفربخبقسافمكءاجناهعرشياولصو

ءآرناموقاديعصتناةيشخهتحصاوفرعننىتحهلقنوهقيدصت

الذىطاومدجنفمكنمةيانجب

تقحلانوقريالنولهاجلا

لري



ىبا»زنايلاملاىننامماللىلننونلاللاقأةرقبلا-ه

لصنحملالاعنايذوغايليرازافائنختنئااوفن-اهرثياوخزئئ

(رر.رعس٠ةهةكس(هت)عهظاهلا

مثهنلاففةلقنلاأهنلإانللرئائن«زلفععباعتألا-زني

لايزاوئعؤنلاحتافاننيقلهعالقمهنثيجنزنهخةىلئؤننلا

ر)ههإنولهختلزفزن،نفاىأهسلسوقثاقانهنتل

اجن«زخلالينازنياينفلانةواتسوأ-فارعالا-نيسمهعمج

اثلأطخاىنوتانلاف/اهلبقتلباتاننهيىلطثيفوظطيللمزقايلاع

ةنفئافقوقمفثالاقجةفيلآةفلانفاغلوا (ك(زه٠لولهفنن

اللنرقا)امهلثممهيلعةثظنكاالحزقةرتو،،ةدوه-(

سةهلزخهنزوقالن،زاجاوأقآليآلادراطيانإلاقىفاهياري

رررعس(يسة)لوثهخئاننزققيأازا

لقعذشمامةهقامعنيلللأسإغوهانللاقم؛دضه-ق

لاثهسايننإطصؤلععلهىنرسينينسلافنلننسنوللالاضزني

.بوجرعسح(مهإعهظاهلاليمنوقئ

ةاسنافةقنكونيلزثلقفارتمةننلغلقلاقاازفسويسمهوجك

حمسك..ةسسكح(»إلولعاسهةئثا

اناناأنغآروزنايثهيازنغفالقعم..رمزلا-ح

(ه«»وظاهلا

عع ارتمينظنيأسويناةقنعدللاانأللالم)ةحإلاا-هل.و

وعرعسح~~~~~~~~~~~~~~~~~

للثكاققكعاإخنإاوئفإىنفلرلاافنااملامعاربلا(رعس

و.ةعمقلرتهإخهاتقفاوغهصثىبااوئنئنفامإمنني أغنلغفاقلظاوخهضثف

(ه)عهصهسن

؛نيظاهلالامعا

ريزلا-ه

ليلق



سنئوغذفانياانلامضلمهللانيزةلالمزققفسوي

ذمىنافلههللننصالفةنفرغةفرتهئال)وطصهبغسلإ

(»إعهظاهلا

!ءانانودنمةوهدثمروكةلاسنايتإ-ي

جءاضلانونذهعهسو٠هنثلاقنلانونثاثسلدأهااةلمنلاس

(وو)عونسهزحننةئقزقةئأاالجن

انواهههاا

،مولظملاةناعإز»صنلا،زنصنيت)برعلاناسليف

ااو اامهيوىلوملامهنزىلإعتلاقرصانلاوهعيسنل ،ريصنل

يهنلاراصناراصنالاوهفارشاوفيرشلثمراصناعمجلاو

لجرلارصتناوةنوعملالضةرصنلاورلسوهيلعهياىلص

فاضننإلاملاظلانمراصتنإلانوكيوهملاظنمعنتمااذإ

رصناورصانتو،رصنلادادمتساراصتخالاو،يتننإلاو

بصخلاىلعهناعااذإدلبلاثيغلارصنو،اضعبمهضعب

.ةينارصنلايفلوخدلارصتنلاوةروطممةرينمو

.رصنلاوراصتنالاورصنلاضميتايآلاسي

اهمهنسفنىنغةلمعىبزهنةاتذفانيناهتةرقبلارته.ك

الةمهإلفةامبافمافانلهغفقنالفلذغافنعلتقنالف آهية)»زفنل

هتافاننطلاكنةلقثالاينثنمهارت..ةرقبلا-ير

مهعمج(ه٠ارهثمنالفةليفينمالنونيبرصةكليتفحىطزألاف

لقنأهكنهنانلانلزةنجلااوظذثمئلاةنغيضرأاااازآرقهلا-قر

هتحترعساصقفلنقلنيمازظليفلا ىلثخاولرلزىف،اؤلظلاز،اننتايللاحبننعن

يلآلعس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

لهلل



بألازطئللال-مهنازنصئلثمةسماحملمآليألافلوطألالوةنتل

حسحمهه)نييق

ائلنزاولاقبركهفغولاإخلروزتانفسوزسهرقهلا-«رعس

مزتلاىنغانمرترنصن٠ذفائماذفلكئنسوازنضائتلغعرفل

اس.حسسسسرحسك(يو٥)ليرفاكلا

للفقسنلسمقثزذئ.وامتققئلسمقثففنمااقفاا!رقبلا-و(

٠راقسوحأنطنلةنا مهعمج(يتهل»اضأاذملييمقظلل

؟رضننياليذلانع

رعسزةرخألايايندلاةايحلايرنيثينم-ه

ألملأنهزنكايىننئاةينخفاؤزثنثاليألااتلوانتةرقبلا(

(هه)لوزضنلأهف}سوناإهتهلاؤرتهمننعفقثن

رسزىراصنلاودوهيلاءاوهامكانم-ي

ىليأخفزاضهلسااملفدوههلارسللظيىلضزئىولسوهتهيرقهلارير

»قافخاغغئنانتلفحايذمهفاسوفعثاموذفذالقحكهغسنلقهسعهنأئ

الفنلفذههياليمىنفيافملعلانسمسةاإخيذلاذغإن

جرعس(هي»يهسصئ

زىطسقلايرمانملقيوهياكيابرفكينم-ق

نولنفسلفهياءذسلةهنوزللنتلدبألاطاوزنإرصلاس

سانلازنصمنقملاممللوزنزسلليفلالوخمسلسوسإقخسرقهعهنههلسا

يف»لافغاغطيخليفلاايلوا(يهإهيلايلاذقهمفزنقجن

(يي)عههسهاسنذم»سلاوقزنحآلاسو}.انلا

هسهسزعلاظياسعارصنيال-«

ةنااهلبثئذمةلزانناقفظننييقنثففنماارتمىف)ةرقبلا

مهعمج(يتهل)راضأاذمليييلاظللتقحلحانل

رذنلابيفيالنموقفنيالنمراةيآلاهذهيفملاظلا

.سزنورثصننالباتكلالهارثكالق

نوبزنانسنهمجاهملمتسهرمغازنهماازنةحمهتنف،،؛نارصلا.

لقالناؤلفاهيايىئعؤثسويقئنثانغنقهئنسويقوزقنلاي

ليلو



ةفنلنفاىفحنهنمزملاةهبطقفنياذنينافلباثيننلا

ؤثولفن»ونناقنللمثىذاالواةثوزضتلىلل(هإل«»وقسايا

)هه)لوزضأنمهسقثزاإنذألا

هسه(رصتنيالرخياملعرلينمسه

ذسهئكللتقثاينلقمسلىئنفطصقناكهةثلليألاوكلوااانماضلا

(حي)اذهعههئةسل

.عتكسحزاءرسلمعينم-ت

لنيسلننحبائهملايلقازننأممناالسوففمننامبألنيبنللزءادمنلا

)»إازههسصنالىفانلزهللانونذهةلذسهئسلالسومهليطنا،ونك

رهااةدابعنعفكتنسملاورمتسملا-هل

قهملسونملءاسملالأسواهأنآليكلاانالاازيامتلاح

اسوزيلنسننكاسويلوفقتسصاليةلاسائآسومويلضفىوليمةفةهزمسوففزوفا

الىفةلسوهللانونذمنيللوةهئسلالىفانيلاانناذعأهمهنذقمق

)تة)اذهعههئ

سزقفانملا-آل

كلفمألانسممعنملامزؤلايفنيقفانملالإاانماضلا

)هو)ازهههئكهذذسهئ

سسكحسهسهزثلجمنمانمقمدبطينمسه»

دلقاجكهثلزطلسإهيانسمسنزنصئتللسمعؤقاهلفااندوههسهعس

(»)لوزثذث

مهعمججوحكسهتسصاعلا-هه

ينيززسمقئننىلظاطثفنإأأازلبزقسافلاقااز،دةوه

انفدصةغغضعمسإينناليمسنزضةيسلننفةففزذثسمضغسنآسو

(هة)ريضئزنهسنئوةهقئ

سحمهعمج.ننزدضملا-هي

مزقلاىهييلزضثاإيلزلاقعو؛ثوهننعلا

(ةال)ليدضملا

هسه.زنوبذكملا-هق

(يه)نونذفاغيلينزضثانيزلاقاازنونمزملا

ليلع



رعسمهعمج.س.رتنربمرجملاسهمه

فهمؤقوىللءاانمزأسلجتةنيمقانلنكزاةفلاو،،زثورلارعس

اغغلغاقخنافمهاونزقاليذلاذمائنقكنافهتانيلإنلايفخوأاإحف

(هت)لينمزملازطث

؟رضننملاوهنع

سحيرسسس٥ككين»ازنهدميفزلتاقينم-ل

قلقتةذفماثظثاننئهيفةنيفمهللاكذقههرنارممتلا

مثانيقننهبزوالفسلةزفاف)رئاسودللايليمنكوف ةللاىفانقلانازقهقهلسنص

.ةيذنمون )ة»اضنألايلوالةزنعلالذيفللح،اننيسلنن»بصمب

ءساهياردصنيسي هسهزنيفعضتسمل

هيامسليهنكقيف.مهيناغألينةيأفاسمىفاازيامتلا.

نولوقفليذلاناذلولايفبءاممبلاسوينايزلازسملمهلنمقمننهقونسلطيسو

كلذلنسمانلأطخافاهلقاملظلاةننقملاسهةقذهارخالنز

(تو)اذهيصنةكوكلذهائلأطخافانلف

ره.(ةسريانثروعبثنعةفسلفتملايلولق

ثفاحإلايالإقثافزعيننلاذافنلااولتقتالفلا!ءارسالاح

مهعمجةأقفانولظنسسلننقذسميف ثئثمنلايفكينينالفان٠اطلنكدنلزلائطق

.عمجناكهنل (»إازونصئن

ارعسآختزرودبدنمايثلظهنيمينمتىنماميذلا-«

رنلعسقليالازماوئلظخثاهلمولثاقبننهرللل»ازجوملارعس

يا»سقخرقيةمراتيلنص»رخاأليةلساس(الإرزيأفلةميتك

غندلخهوطغفلأنضغإنسانلادللاينذالؤلزطاانتزاولكتي

حازيئنفدياةناااههفزرلننبفعانمففياسولنضسوعيةةسماسوص

رعسرعس(هربزيزمبنورقلقلامئاحفزنصنثلننقثالزانتللةىف

اوزثذزتاحلاصلااولصهىفاونفاليفلااللازءارعدثلاهسه

ينااونظليذلاكطيلنكفحاونلظارتمرغإنذماوزضثناسوسازيئنفلسقلا

(ييت)ىمئسلقئتلرلقئن

ليلإ



قفينغتلاليلاضااأامهقاسءزىروشلا

(»)نوزسصثنسل

ررعس.سزنىبةروينمسنونمزملا-و

قهسعؤقميايلإالنكزةلقلنسمائلننزااقليفاارورلاس

ائتلغاقخنافمهاونزقاليذلاذمائنثثنمالءارتننإفايلهاتف

(«ت)لينمزعلازطئ

هسهكمهنإسهيادنعنعرصنلا

لقنيسوةئيسوعنايارفم-غناهابؤظاةملاسونماضلا-هة

حس(اكورعس(هو)ازيهصئعناي

قسهرمغتلسوينيكايقثاقمهمنذقنلسةفوثناقاارتةبوتلا.يل.

اعسسهسهس)م)إينممؤنمهقوفزرةنمعدقنكةهغلعةثزنصغسهسو

ةوقلةنائلحةزنصنسلذفقثالزضةهلسوساهزجحلا-قوع

.رهح.إ(هال)زيرغ

لياازؤغأرهسنلكلاثظإخقللذففاازناقرفلل-«

كبج(ةه)ازيضلةانلياسه»نزيىلقففحليمرهصلا

يفالفىطزألايفعمبزيثغنيةئثاإرتمىفاازمنيوهكنملا-وس

(يي)ينسصئاملفسةلفينسم)انونذهملارتمفوءانئنلا

(مبت)أهنكمهملازنيئاننلغاقخنامبفي٠٠اابورلا-ه

قانخلايفاولمالي»سوائثنكززنصئئلانلانرفاغي-حط

ح.هسه(عه)نإهنيألأهوتلفقسو}ناليا

قفزنصغسلقثااوزنصأنسنمسإاولفآليفلاىهتنا»اا!دمحم-وك

سهسه(ت)ةيأناذلاكنثنسو

(إق)اطجنلزتصئقثاسزنسصغيسلسوااىنفلا-ميل

(ه)جننقلهتسوهيازتصئغاتاةهبرصنلا-ه»

ليلآل



فنهلاهيل»هلالا

ريةهلايفدلاخاحلاصهلمعبيذلانمزملا-ه

لاتاحلاصلااولصفاوثنآعهنيلارنهنإنسهترتوةرقبلارعس

قزقثذهاهننئاوقززإيقنيمقسهللاألغنفننذميوننأقاسنإحزفقل

خلمهانهيانثثنخيلاوئافطصلنقذمائقززيقلاانفاولاقالاق٢ر

(»»وذلاخانيفمثسوسهزمهطنعسوألاانيف

.سقةحإزةنيثلايفيروبدلافنوقتملا-يل

قنعملؤقننالبةللجققسلفنصبلخيةنتمبزاألقاازنارعيلا

خياىفزاىفاهفليدلاخةفلالاااهنخن،نمعيرخننتانيمهفيف

)»هقديزيهمإنقملاسواهملاليمكاسوضيلسوةقطن

ةنجلايفدلاخهلومروهياعاطانم-ق

ةخذنأسلونكزسوةناينهنذسمزاتيانوظةطللنئازيامتلاس

زؤللاعلذسوجاهفليدلاغزافنألاافغنخئذميرخئيناض

.اجنسا )ةإةهغل

نولخديدمحموهيابثنمآىراصنلانملاقنم-ه

سهسهسةهلا

افننخئذهيطئيضاثسهاولاقانيقثاأمهإنائافاازسهدئاملاس

(»)لينسحصلاأاثيعلذسوجاسههفليرلغزاسهكا

ةنجلالخديهيإعمقداصلا-ق

ةنذجكهقذهسهثهقرانطلايللنلملذسهاةفقثالاقاازةدتاملاس

قثايتضزقاأإناافيفليرلغزاسهيلأملااسسهعنحعزسميطئةله

)هةإةهغلازؤللاقللذجةةهاخطزسوخنع

ةرجهلاتلازام-دهاجملاوارجاهملانمزملا-ه

يفةنجلاقفدييبونلاىلحداهجلاو

دللايليهنيميفاهظاإخسواوزإخاقسواهنناسليةلهبزسةبوتلاس

رنفإهلواسواهياقمعةإخزذأظغآةهيظأآسوةهلاسوناي

ليلآل



يضأهسونازنطىبسوةأسمقنخزهعنزأنتزسشين(»إسكوقلالملسا

مه)مهنقيعتانيفنيل

رةنجلامهلتانمؤملاونونمؤملا-ح

طميطنسنسيضأهعننانكوصلاسولينمزملاقثاذغسوااةبقلا

جنذغءاقسهيفةغنط٠لبهناانبسمفاهفذهلأجزاسهأألأاسهننخئ

(تي)ةهقلازؤقلاسوفدلثجزإناهياذمكاسوضىبسو

ةفصةياةميركلاةيآلاهذهيفدريملزةظحالم

تءاجامنإههاحلاصاولمعواالوقينأكثان،قملاونينمؤملل

زهذهلةلثاممىرخافياتءاجو،ةفصةيانمةدرجم

خسمييرخئينكنإخءانكوصلاةلينمزملالنحذنسلع.وبقلا

الذلقسوجةهغناذننكلنهزققنسواهفلييلاغزأهلال)اسهغننحئ

(وإاتيلنهه)وفهللاقنع

اهرفكيددلىتلاتانيسلاةملكدوروةيآلاهذهىفظحالين

هيابمهنامتإلوتانيسوهلةيآلاهذهيفنوننزملاف،عهنعهيا

حةنجلاعهلخديلعهتاغسمهنعرفكيس

قخزينملقنتلبلنثزبلافلينمزبلازمبزننفذ(قنيديدحلاب

افننخننذميفننتانيموهلاسمهادنأنفهناسمنايفةسيناايقن

)ي)ةهقلازؤقلاسوفعلذجاسهيفليدلاغزاسهكا

ةفصرجتنمتايآلاهذهىفتانمؤملاونونمؤملا

رفوتتنابجيناميإلاطورفنافكلذل،عهنمددحننةقحال

ناكراباهيلعفراعتلاىرجاميهوةنجلااولخديىلحعه٠ل

.نامزوتقولكيفاذهو.ناميإلا

ةنجلايفهباحصاويلوسرلا-هل

اوؤقاإحاةغناوئسمآلي/اسولونكةانكلااح.ةبوتلاس

قفرجغسلوازدصكزن،حفرندهذردلسلوافقةهيظأاسوقهلاسوناي

زافنألاافغنخئذميمئيضاثسهةنيماليا(هلهإلومتملا

(هة)ةهقلازؤقلاةلذجاسهيفليدلاغ

ةنجلايفنوعباتلاوراصنألاونورجاهملا-ميل

لوهل



بانصأألملفليرجاسهنلانيادهلؤلالوقياسلافااةموبلاهسه

يافهنعاوعزفخنغقثانينثابناننخايففوغئنازلي»رتو

زؤقلا»لذجاذإفانيفليدلاغزاسهنآلااسهثخئيطئيناضنيل

)»)مهفلا

مهعمجحمهعمج}ةنجلانولخدينيتلطملالهأر

خلإاككافتاحلاصلااولصفاوئفآليذلاىئءهبهتدوعح

رعس(»)لوألاغاهفففمنننهلاناخطأوكلوفرنز

تاحلاصلااولعزنينمومللةفصةميركلاةيآلاهذهىف

ةفلتخمتافصمهلنينمؤملاناملعنلننخملاةمظكفطعمث

تاجردلعلوتاجردةنجلانافورعملاواعيمجةنجلامهلو

ىنعمليربطلاريسفتيفءاجر.نينمؤملاتاجردبصةنجلا

اوفاخنورخالاقوعيبرىلإاساعيبرىلوااوتهخازنتنهخملا

امزثهخلاىنعملبرعلاناسليفءاجر،اونامطانورخآلاقو

مهتاونمرألانمنأمطا

مهنانئمطانينمؤملايففهخإلاىنعمناحضتي

عهلخيسهنألاهبرىلإةنئمطمسوفنلافمهنامياعممهتحارو

هسهحةنجلا

ارتملظهياغنيااوعمسيلاقهسشسمائنظإخنقتالهسيسو،،زجحلا

ينظئسوحاونسنناةذللنيافةياقئهثملحباعنألاةسميهإنذهةتلأل

حا (ةه)عهننيهمننث

نانئمطالالصحيكلذلوبقعمواوملتسايااوملسا

حسةحارلاو

»نزىوعذختانلاينمفاوفواليذلامسطتلقزجحلا

ليلاوئنآليألاعسهذةناللزحخنوفةسلتبمغنأللخيلاحملمؤنلل

(حه)مينفثنبنلوازهسه

اوتوانيذلا(قحلامنانآرقلااوتوانيذلامطيلةويا)

مهبولقثهخننيانئمطتومهسوفنحاترتلنآرقلايابلعلا

زةنجلانولخدينورباصلا-هه

لول



انيفهتلقنفاوزقضانبةليزهلالورهنلندكلوااازناقرفلا.

(توإاتالننفةنهئ

حةنجلايفنودل-نوملسملا-هزني

اوئقسوائنخسلاملاوئقآسىنليذلهبحءيفرخزلا

(تهل)لوزقخنأفقخاسوإلسوةفأاةنجلااوظذا(هةإليهلنمن

هتمحربنيملسملالمشيناهناشلجهياةمحرنم

نمةجردلقانيملسملاناانفرعدقومهجاوزاوةنجلاعهلخديف

ةنجلايفمهلكو.نيقتملانمةجردلقانونمؤملاونينمؤملا

سس~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الفاوناقثنكاؤثقثارائثزاولاقليفلاههإاازفاقحألا

قضناناختهآدمنلوا(هة)ألونمظسلرمثلهنةهنظكؤةح

(هه)لوظهتسلاونافافيل،اؤياهفلييلغ

نألهلمعيالوهيابنمؤمانازىصخدثلالوقينايفكيال

ةيآلايفانلنيبمثاااوماقخاةةيآلاهذهيفلاقىلاعتهيا

.لمعلايهةمقطالافاانولمعياوناكامبءازجلاةيلاتلا

يفدلاخقداصهبلقوبيغلابنمحرلايشخنمره«

اس.حسحةنجلا

ارتمانف(ةه)دمعفزغئعهثننفلةنجلاءظسلزهتزقو

قاإخفيقليلمنفؤلاينسئةحيمسم(وي)اتبلطيياؤآلكللونقثسوث

(ة«»ولخلاملألقلسلذثعفنياقوظذا(ةة)بهننيهب

طورشوةلذابناميإلاناملعنةيلمعلابنمحرلايشخنماا

بيغلابنمحرلاىشخنمف،ثاييهالإىطامىرخألاناميإلا

نمتايبيغلالكأيللذدعبهنلناميإلانراوساسألاوهاذه

يقنبلقيناميإلااذهىنامثرخآلامويلاوةكئالملابناميإ

نمف،نيرشلاتاجردنمةجردىنداهطلاخيالنئمطمرهاط

لمعييذلانمزملاناةظحالمعمةنجلالخدهتفصهذهثناك

اطقنبلقلاىفثكتنرثحاوفلانألاميلسهبلقنوكيالتانيسلا
لن٠اميلددلبلقلاريدصتلالفءادوس

!راربالا-هق

)وي



!ناسنإلازلرسليفمهفصوءاج!راربالامهنم

اسهخانموافسافلعلونزنهنتلرساللذهبيناسنإلاح

اهلوتهلنهيانانعحاينيزثتلاينغ(وإازوفاف

ةؤنثنلفاتؤفكسفاةحتلسوهسهرنثظي}وفون(هإاانبوحلمئ

امفةسو١ت)اذهثنين اقهننيسهفساغهنثمانفينلقتةاغطلاإوامبمطن

الفقاضةننسمذيرن٠الهياىنسولأهثضطثاهنإمإازهيكاف

لننونسهإبألائنزإطمهسهكاةخئسسانا(ةإازدنق

ثزضئقفاقلسومويلارإللذؤلقثاأفاقسوف(هال)ازيرطنق

)ي)ازههخسوةإخاوزإضانمأهفااثإحسو)ه)ازوزنكز

اوااييثخنم-هه

قفوكلواءاحلاصلاساوذسمهزاولمانهلهاهئمهبةنيبلا

نيميىنئنذغكيلسهرنزفوجقفؤاثمخربةنسنههازغقخ

جةطاوغطزسو»دنعقثايننزهاأإلااهفليدلاغزاسهأألأاهنعل

(ه)ةنزيتيئ،حثسملةلذ

نولمعينيذلانينمؤمللةفصةيآلاهذهىفانه

ةجردهذهوسنمفرخلاوةيشخلاةفصذهتاحلاصلا

.فوخلاةجرديهوالاناميإلاثهتردنمىرخا

الاهنا»هلالا

رعسررفاكلا-ه

»افناةزهئأيننغغنةلياوسزقلفيليةلاىنننا١!نارمعيلآكك

اليفةف)اتلاناخنهاطسقلواسودصاتغنثهللانسمفففلؤااليف

)هه)لوذلاخ

كاحمهعمجااثايطنوبذكملاسي

ناخنصآدنوااثنةلايلاونذفزاوزقفلي»زان؛سهرقهلاهسه

(»)لوذقخاهفةقرافلا

لوق



(سملاظلا-ق

قمهذزهنلةنانيأهلةسلساونطفاسوزلةيسفليألالإ)ءاسنلا

)ةلاافيفليدةحمهسهسهىفييطالإ(ههه)اق،يرطممهفهلتغلالىل

(ههةإاذهيهيسلينناىلغالذىةرافسو

امااتايانعرهكطانمس«

»تلوفىنغاوؤمنقثنكاسوائنخلايافذقليأياسهت..فارعألاك

(ةه)لوأقغافهفسمهلاناخنها

كرعسرعسحركنملا-ق

ننهقطجماسههفليلغمهسهسهناخلااوظذاليقناارمقلا.

(تي)ليينقئنلاىزثن

رعسحرعسحح..ابرلالكاه

يبكلاقوطلانفالادسمونموقيفملساإنزلالوهةسلليز)هرقهلاح

لثصينغلاسانيااولاق»تابكلذجلنمسملانسممئابلنننفلابةين،حثسل

دنزذمةعزنةقافذسمفإيبنلافأخسسوكناقثالخلا-حاكنلا

ناقنهآلكلو«ذاشىعلنفمهياىنا،زنافكفنناننةذلللسهغسنفامل

(يتو)ىهةحالهفةيواشلا

...دودحىدعتوهلوسروهياىصعنم-ت

ذخأن،ذوظقغتيسلفةسلونكزفةناسخسهسلسميفاانماضلا

)ه)ذهسهننانعةلفانيفاةلاغازانم

رعسمهعمجزادصانمزملتقنم-هل

اذقغكنسهسهةؤاوإخفاةئقثنماثسمسؤنلنأمسلذسمسهتةزءانا

!»)انههاناذهةسلإهآسوأةهلسوهبغظقثانهسنههسواهف

وسمهعمجهسههسهرترافكمللبلوزننمسعل

ارتمنضهالئاوزقفليفلاسلحولسهثسلةهثسمازيئنفىلزثارندئاملاك

قفباقلايفزةهغلهقثاطنحنكىباقمهنفأاهنهذكفنلق

(هربلوألاغ

سحزنجلاءايلوا-هأر

دقنجلاسزلغسم.ألاقيهسهففنينئختلفألفأ.»اعنألارسج

عثنثنكاكنزسنإلاذمففؤاغلؤالاقف١لعنالاذمةثزثقثنكا

لو«



قيأاسوثسمزاللاسلافجاتلقرخليعالامهادقفيفرقغفائضغإن

)يلإةهلغةهخةكنزلهإحقياغالارتمالواانيفليدلاغ

بجسسحتساسزهاوهينضلاسهه

ىطزألاىلإذظاةثسكسلسواسمهةاطنقزسلائنيثؤلسواا!فارعألار

ةفزن٠نئىنواطسهغسلموغسلغدمخئنارظنلاملننفمهيننلجةاسوفيتيارتو

رعس.ارمنصقافجانثناتاريافذقليذلابنقلالثناليلقععهلف نصضقل

(هته)لوزقظهل»ظل

ةمهعمج.زنوكرشملا-هوني

عياسذوحاننقإوزنميلليفاعهيرنقنثنافبمهعمجةبوتلا

مهلايفزأهلساغطهخدنواجيفيأفيةهننتالظليىبانث

)ت)لوةلاغقف

كزثاقفانملاهبنوقفانملا-هق

مأسهإخقسنزذئفروءاقفانملايفنيقفانملاقثاإهىفااةبوتلا

(هه)ةهنننانعكهفمهقملاكهةثلفععننسنينمجاليفليدلاغ

سوعكالحسسرسزيقشلاسه«

لإمةهظرهفنرقلاذةحااذإطنزؤمغادلذففاا!دوهيرعسرعس

نانعنفاغثسمسلةيألةلذيفلإ(ه»إةهيليةهلاةئلا

قفل.كلذفسانلاةلرتعربن٠هنسقذسل»لذ).فنحألا

الجناوسلفؤف(ه١سله)ؤوؤغفاإخألإلاةزغزسوئمسمفلهالة)ةسوفاننثف

اوقلليفلاائاف(هالة)أهسثسوإتنلننئةحهئهقجعينةايالإىنبتنهلقث

)»)ذههعسوزيفوافهفنيلمهلايفف

بذكوهيابرفكنم!يدعسلاريسفتيفءاجامكيقشلا

اارماواىسعولسرلاب

سسززنارقلانعىبطرعانسهو

ىسللاننسنآذقسوجقإننكذقطنسسءاجناذهدهميائصظنهلنلذفاازهطس

ةمايقلاتقلليثسلانالفطمزطزغاانسم(ةة)ازفزان٠أسلنيي

)اله»انهةمايقلافذسهنيلس/اناديفليرلاغ)٥ال)ازيفو

ةينازلاوالتاقلاواكرشملا-هه

لوو



ثوههسلإلسفماانذإينناينإثويذتل)ننييألباسواايناقرفلاحر

قلتيعلإزلقلتلنفزجىأثسلاموخقاخلاينلإقثافؤخىتلانقثا

ملفذلخسلفةمايقلافقوتلناذقلاةلفعاضن(ههو)اتاثا

(هرباظسهن

سمارعسزآرخألاءاقليسعنمسهت

ثفائييهمننانراانفأضسمذسلغاقلقنئبييهانانيلاوقوذفآ..ةديسلاحح

٠مسهقنئمننيأانيلرظنلا.ناذهاوقوذز )ه)لولقغن

اافيألسركنملادحاجلا-ههل

قمهئنعسثسوإةهسلنيانياإفاوزغفليألاائنفيفظلاازثلعصفررعسك

)هناولاهياسءاذغا،اوإخدلخن(يت)لوذسهتسلاحتافيتلافزنلا

(»)لوذخك}نانياهاونافانهقاشهدصيظلازاذاهف

سسقرحملا-هآل

(ته)لوةلاغمهسهإخباذعيفعهمرهملاىهااازفرخزلا

مهعمجةسةرتدوسهيلايلقننمسزننت

قهنلغقثاآمضضقغانؤقاخيوئليذلاىنازثمسلااازةلداجصلا

قفرتوبةقلاىلينوقلختلفسقمه٠نممإلفعمسمةفسان

اونافارتمقاننةهتإهاةهرمثئمئانغةقلقملاإنقيا(هب)ىزمطيللةل

ةرهسللهيادلهاننمهغاوةضقبةهةحةحهظسثهااج،نيا(هو)لولسهسل

هياذمزفنألزاالف)افناكه٠نغةيلغغنسةل)هملذههفيفاذغ

)ت)لوألاغافيفسراقلاناختهآاقلنواجاغغنث

مهعمجسسح.ر.زناطيلثلاعنكانم-يه

زفقانظزفقاناضأننسللانيةاناطننلايلثقف،،يرشحلا

وافلل(هه)يعهسمفغفغيزةنادحلارفدهمانيرمتيننالال

،اوإخثلذسوجاهفننذقغمألايفاينمااكهثزفاه

)ت)ليييلاظلا

لوع



سافلا

،ةيهخلاوةنامضلازةرعلازنوغ)برعلاناسليفءاج

يغلاو،لضأنازفيةوهوايغ-حتفلاوةروصقملافلألايسىون

نويكلذكوىوهنمالنيروفنملعافلامهدلاركو،داضلا

،باخلجرلاىوخلقيوسثرودشاروذشزهريظنو

نمنوواغلاونيطايشلانوواغلاوىنرعلايفكامهنالاةياوغلاو

هرتساممالظلاهاوخاو،رشلايفنواعتلايواصلاو،سانلا

نمعلسلاوزمحااذإدارجلاءاغوغلاو،دارهلايواغلاو.هداوسب

ةيلاوتوصلاءاغوغلاو،اهظناولألا

..ةلالضلاضمييغلا

لعةقثلاعنمنذملسمنيلللايفةازفإوثةرقملا-مل.

س٠مسهحادقفهياهذسمؤنيسوعت-اطلايزفننيننفانخا قسوزلهكننثنك

(ؤحسه)ةهسلهزههمهنكقياسوحافذفاضكنااينىلقثؤل

(ي،وغانف}نماضالضاناهبهنلالي

.لضفهزواجتوقحلاادعاذإزىوهزيرهطلاريسفتيف

؟نوىباغلامهنع

سسزناطيدثلاعابتا-ه

أفننن٠ذلائننلوسلآةائنئآيذلااإمننقههلغلثسهتنيفارعألاسس

)توإإمواغلايةميملاقلقيتاطهنئلاةنتافاقنع

(هوي)ليعضزخالهنسهسوغألكنزعهفلاق،،؛ندص

نقحلااولوقيملاذإءارعشلا-ي

(»ه)لوواغلاةهفهثئسلءارعشلاق!ءارعشلا

»هبس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لوإ



نيطايشلاوانولاضلازنوواغلاررضلاريسفتيفءاجع

لاقوسنإلاونجلالالضمه!نورخالاقورعشلاةاوروا

.نوكرشملامهنورخا

نيواغلاءازه

سح.زعوجلاعهقازع

مهإعهسواغلسلةههإخلاممنززمنىفاا»ارعشلا

)اهلا

رهاقلاهمساائعة»امهدلاةرابجلا)برعلاناسليفءاج

ة»اةفصيفراملايراينألانبانعو،ىهغوداراامىلعهقلخ

لنناليذلالجرزع

نعركنملاراملاةينايحللالاقو،رقكتزلجرلارقجننو

مثايقشاراهجينلعجي}نآرقلايفهلوقوىلاعتة»اةدايع

ليقوراعلاكولملانمرابجلاو،ىلاعتهياةدايعنعارركتم

رهثننوآراهجبلقوةمحرلاهلخدتالراهجبلقو،راهجتاعلك

لاتقلاراهجلاوسطغلاىلعلتقييذلارابجلاوةظعوملبقيال

نإةزيزعلاليزنتلايمفهبسومليرلالوقكلذكو،قورجتيف

هقحلارجتيفالاتقياىضرالايفاراهجنوكتناالإديرت

دارا،نيرانتجاموقاهيفنإزىلاعتلاق،يوقلاميظعلارابجلاو

ايوقاميظعاليوطناكاذإراهجلجرو،مظجلاوةوقلاولوطلا

دق،ةنيمسةميظعياةراهجةلخنو،رهاقطلنننزراهجلجرو

كفولاطامرظنلانمرابجلاو،ثلمحولوطلاةياغتغلب

»عتس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لوآل



ةربابجلاو،رباجوياهتينكوارباجزنلايستبرعلاومهلا

.كولملا

حوكاك(زراههلافملامهكا

مدقتنل-رونتلاةينفسوفياةفاامليذلاقثاروفلايرشحلا

ائغدياناخمننكجنقثنفرايجلاإطنقفىئعمنسهننلانمزملا

ث)لوفيننن

زثايةلايفرايجلاىنعم

مهعمجكميظعلايوقلاىنعمبرابجلا-ه

يسهيبرانماننزقأههفمياليونانلرارقإلقمباملاسهسه

انإفاسهنسماطزخسلنلفافلصاوزحزخسللثخاةحذئعلمهسو

(يي)لكخاذ

..زةمحىبلالبقيالىذلاراهجلابلقلا-زني

انقنئازانلسهيينلقزحتلملفرفيافبازإنسوعزكرم

(إقي)

ةظعوملالبقيالىذلاىنعمبرابجلا-ق

اؤضغفرنزءاوسلاباوذخفهبايةطلفنسوااندوه

(حةإدهنغمئسهلفزنااديافةينمز

مهعمججالرهقلازفلصلاينبمىطرابجلا-«

ةهغلعكثااودصلولوقمتانيلةليازنخنسةق

(هو)دلعسوكاةخسلذفنآزقلايزفذفوانسهه

رزامللفلتاقلاينعمبلهجلا-مت

اقرتهذهونيسوفسييةفهنهنطقلواذازآواانللمنييلصصقلا

ؤيرنأنمامسنثأيانننن٠خفثفاقفزهنهئوانيرياىلننونافلال

ليمىيوئئناؤيرناوىطزألايفازانسهلوئنسنناإلا

)ربذعضنلا

رايهناءازه

لوآل



ةيهلا-ه

ةجة٠اسواهزمهاربل (هة)دهنغبلانإخملفيلاغفاوخثقثنك

ىلعلجرزعهياثرلاترصتخازيرهطلاريسفتيف

ااديحوتلرارقإلانعدئاحراهجربكتملكلهواهموق

سكس..ررمربكتملكبلقىلعهياعضي-زني

)ايسنآنالهلنكرنغههللاهتافآيفلوهياسهنليةلهبرفاغ.

ليألطقثاينطئسلكلذفجاولسمآليفلاةطيسوهياقمعاثقنزهف

(»»انإحإنفئنبلق

سلسلا

دحاو،نينعمىلعقسفىنعمحرش-برعلاناسليف

مهلزينيدرخآلاويوغل

مالكيفطقعسنملزييارعألانبالاقيوغللاىنعملا

مالكوهوبجعاذهوتلاق،قسافمهرعشيفالوةيلهاجلا

سنااذإايندلايفنالفقسفزبرطقنعرنشىكحو،ي٠لرع

قسفوهيلعاهقيضنملواهلههوكريسناواسفنىرعنؤهواهيف

عقفناوهكطااذإهلامنالف

كرتلاونايصعلازىثنينلازقفنينيدلاىنعملاىطو

ئننتىنننفوبقحلاقيرطنعسيبرغلاويلجرزعمهارمأل

،مضلايناضلافرعيملو،زقفيامضلابإنلواقونفواقننف

امكةيصعملاىلإليملاكلذكونيدلانعجورخلاقوسلاليقو

نعلاموراجياهبررمانعقسفوهبررمانعسيلبإقسف

ثثننقدقاهرشقنموهطملاتجرخاذإزلوقتبرعلاو،هتعاط

اهجورخلةقسوفثيشامنإةرافلانأكو،اهرثقنمةبطرلا

اهدعبامويايس،»دلجم،قياسعجرم،برعلاناسلمل

لعهل



يفورمأللنعجورخلاخضلاو،سانلاىلعاهرحجنم

قسفلالصالاقبرحلاولحلايفنظقنقددهاوفسمخثيدحلا

قساوفتاناويحلاهذهثيشو،روجلاوةماقتسالانعجورخلا

.لاحينهلةمرحاليامرحلاوليلايفةمرحلانعنهجورخل

قوضلايناعمضةلادلاتايآلاسي

اارماواةيصعمىنهملقرفلا-ه

أخذاأههفزتفزقننفجأغهسموظفيقنلاأئقخلااازةرقهلارعسسس

رنةحرذماوثقئاوحأخلايفلاذوحاليفىفونقالىفقثفزالف

يلواانلنونفنأاسوجىلوقتلايناثلازن،حلهالاونؤاثئسوديقملاأناقف

)»)يرهلا

ةيصعمزةيألاهذهيفقوفلازيرهطلاريسفتيفءاج

هنعىهنامممارحإلايفهبة»ايصعامرخالوقيفوس

هيايصاعمنايتإيا،رفظملقورعشذخاوديصولتقنمهيف

ذبانتلاليقوهلنصأللحيذلاليقوبلسلاليقوبرحلايف

٠باقلألاب

زررضنمبتاكلاودهاشلاقحلياصقوفلا-ي

كفةتفلأاضنالىلألقهسلاقسناأاانتافسنزةرقهلا

حةناهئنظرسودجمقملااوهنافحةيننونقانالاوظظنلافجةهلنث

(»ي)ةهلهعزنيالينةناز

س.ايندلايفعسوتلاينعب٠لقوسفلا-ق

اسهلفزن٠ننانازتاةنرقمتهأىباائلراااةإهترارسالاحصعسصعس

)ه)ازهسمذئاقانزثذفلؤقلااقغظخخفاهفاوقننهف

انرماالذليوعفااانرنناااةءارقلاثناكاذإزيرهطلايفل

.هرمامهفالخوهياعهتيصعمباهيفاوقسففةعاطلاباهيفرتم

اهيفاوصعفاهرارشاانطلددهلوقيااانرنااازةءارقلاثناكاذإول

انلعجىبللذكهتزىلاعتهلوقوهوباذعلابعهانكلهاكلذاولعفناف

انلعجواانطلددهليقواهيفاوركميلامرجمرباكاةيرقلكيف

٠اهيرهكتسماهيفرتماهيلع

لعل



انرثكاىنعمىلعنوكتاهيفرتمانرمااازةءارقلاثناكاذإوت

٠اهقاننف

اهيفرتمانرنناااةيناثلاةءارقلايا،برقايناثلاريسفتلا

ةورثلاهيلإتعمتجادقوفرتملانأل،انرنايفمضلاديدشتل

لاملاباحصارليملنمو،لاموذوفنبحاصراصةرامإلاو

يفعسوتلاينعيءالقهلثميفقوضلاف،ةيصعملاذوفنلاو

لاملابحاصنمرثكاايندلايفدحاعسوتيلهو،ايندلا

!ذوفنلاو

زءانانودنمةوهشلاجرلانايتإقوسلا-«

قيسنتلانسمةائثهنقتطسواننقخةاسننهئآالنوأقزءايهنألاس

(ته)عهقمباليعزسنيكيؤلاحتافةحهةلاحعنانمتفلقغثسنكنافينه

ةهبلسفييكاطهلائلنكزغغاتواانلقزثوهكنعلا

لظأسويلومهئناشمائناثخنللهنكةخنسناملاوطلسواغزثةسسىفاضرتو

هةمليلخالطلوأزثنايلإ(ةة)ليرياغلاذمىئافسدسنارناآلا

(ةه)لوقنهتلاحتافانهسءانننلاذماظيلةننقملا

س.زذيصعملاىلاليملاىنعمبزقوسفلا-و

قخإنسزامياونثانلرنؤثبالضغنلاممونزتلليذلاهتيرونلا

يباذجناةهذافلينهذاولإهئاموعهةسهعههسمنةنزفوألخالسءدهني

رعساعمهعمجححةله»وقساقلاقفظقلوآسو

اءقةميسقيكافغكغاإخنإايئسماللي»اسهئاسيزثارجولاحس

ةقطللارتملظاوخهتصثفقفاسهرتههاتؤقاونيهصثنااوئننثف

(هإعهسمهسن

نبةبقعنبديلولايفةيآلاهذهتلزنزيرهطلايفءاج

ينبىلإعلسوهيلعهياىلصهيالوسرهثعبثيحطيعمييا

اوبكرهباوعسياملف،ةاكزلامهنمعمجيلمهمالسإدعبقلطصملا

،عهيلإقيرطلايفوهوهبةوافحلاوهلابقتسانوديرييا،هيلإ

هيلعهياىلصهيالوسرىلإعجرهيلإمهجورخبعسلاملف

نممهلبقاماوعنموهلتقياونهدقموقلاناهربخافعلسو

ة»الوسرانهىلحعهوزمننتركذيفنوملسملارثكاف،عهتاقدص

لعي



مهدفوحدقكلذيفعهامنثلف»وزغيناعلسوهيلعهياىلص

انعسيهيالوسرايزاولاقفعلسوهيلعهياىلصهيالوسرىلع

انللقامهيلإيدقنلوهمركنلهيلإانجرخفانيلإهتثعبنيحموسرب

ة»اىلصهيالوسرلمعزيهناانغلهفاعجاررمتسافةقدصنم

ةليالزنافكلذلانجرخامقفاووهلاتقلهيلإانجرخاناعلسوهيلع

.ةيآلاهذهمهيفوةبقعنبديلولايف

ه؟نوقسافلامهنع

سرعسزملاظلاسه

»سلليقيتلازغئيرلاونظليكلالأملإل؛سهرقهلار

اوفافانمسءاقننلانسمائخيلاونظليكلاىط»ونرال

عموةسل (حة)لوقندسل

كرفاكلا-ي

سااسهملزئنتلاسمسودنضائنقءاوسلاديايبونملاكلمو،،؛سهرقهلا

(»)لوقسافلا

.سحو!باتكلالهارثكااق

نوبزنأغسنسياثلمإمسهرخلااقباازنيجننظاازناريعلا.

لقامانلنآذلفةعناي}لمأنفرمنلانغلوسهئئسومفوزغفلاقل

ؤفزثفافنونمزملاكهئعجنيلاذن،حنافلبائسكلا

)ه٥)لوقسافلا

حسسزيانلانمريثكلاس«

(هة)لوقيكافلسانلاليمازيئنفملسوساهزةدئاملا

ااكيابينتملا-و

حدناةاسضغيلدملانإأأ..يلاتلايرهنلاثيدحلايلازغللنيدلامولعءايحوباتكيفءاجمل

بعشلايفيقهيبلاوىطيوياولماكلايفيدعنياوتمصلايفايندلايسانياأأقلقلا

مدهىلعناعادقفاننافمركأنمأأرخاثيدحيفو،فيعضدنسبسناثيدحنم

ةعديبحاصرقونمفورعملاولمفللااذهببيرغزباتكلامرثماهيفءاجأأ-إلا

ثيدحنمةيلحلايفميعنوباوطسوالايفينارهطلاوةشءاعثيدحنميدعنياهاور

.آوسيدلجس٠ةعوضوماهلكيزوجلانبالق،ةفيعضديثضيرادلنلفملا١ديع

لهتق



اوفافانيلناإغفعنقاثنانلايلاونإلفلي/اسواهباعنألاح.

مهوملالل ع(هة)لوقنقتل

ررعسزايندلابحلنم-ه

ققجلافثافةيأفافطافمهأؤاننافةريليافلإلقيةبوتلا

اقذانعكل٠ومهنخننةزاهننفاقينهقهابلاةناففكنهزهنغف

يفريافوحفمثونمينفدللارطممهنلاةضالفتزضزننزثلمبانننف

فذقلايدنلالةنازحههنايلقثاةننانلامئساونصنزثفعيليهنك

حرسرعسر((يه)ليقسافلا

وناينامهلايظاوزفقليخلالطزقن١قلسوبفاقحالاحرعس

بقعل٠واثزهثمويلافافهةقزئنثتكاسواهنؤلاسأجافييفةثنانقني

ةننكاغيسوىفخلازغيهلزألايفلوزيثثنسثةننكانيلنيللا

(يهلالعمويعم

زقفانملا-ح

جىرنهغإنلعسكهنطغفكقفانملارتولوقفانملهبنطوتلا.

الملقتلفيلوزقنلانغىةر٠وسهنلسوراقثمفيلوسزنإوسل اوطئجكهسليهانوطقتلي

(هت)لوقسافلارنفنيقفانملااهاحقمهنهيعئفةنا

(ساالزناامهمكحيالنم-هل

رنذسمسوجملفةنالون«انييلههنألالقاىطختيفنإلئاسملا

(هت»وقساقلاقفدنوالةنالتناانولقيأختل

حكرعس(راايسننم-آل

قنينننتاةفاضأ«ةنااونعئعهنيففاون٠ويأئلهن،،يرشحلااح

(هة)لوقساقلاةف»تلوف

..رعسز»ا»رحيتلاموحللالوانتنمله»

اوريزنملانيلزملةلاقن،ثلنيلاةيأغخسكسمتني،،؛ةدباملاح

اوةنخيطهلازوةتنزثملازةسثوثزيلاسوةغنميلمفسوخيلويارنهثللها

اونيقنسننعئ»ازيمضهلاىلعسجهنارتمىفةأنقثاقلاينئنلاةجنا

دقلزتنيدىهماوزفقلي»زننهنفمويلاحخنمزيللإثجبيسئهمناي

قيأنثغطننمنناسونضسنيرقتلطظفامويلاجنؤنلغافأهمسونئاننسن

لعري



وماننلجاوييهفألننمثلآقئلمنهضزفضننغنةن مهعمجمهعمجومهعمجيفزطنط زنهمتضنئن

حهسهسآسو(ةس)ةسههززيزعةفاللفالمثإلمقناسهئن

ع،ءااوإممغممماؤنكاامين)اتقمامهأاليفنإثام،إلاحاع.س

للفقكولراإخغلةهؤاغلؤاىلوالوغوغليماقنقلازملافتينمفةل

عع(هيه)لوكبظنلدثلةفوئثغطا

حئابذنملكانمناةميظعلاةيآلاهذهنملدتددي

.اكرشمهمكحنوكيباتكلالهارجتنمنيكرشملا

قسافلاءازه

سزسيئهلاباذعلا-ه

لزسهغسلليكلااسننسهن٠اخملاوزقنارتماونعئسانسخل)فارعألا

اونافانيلسيقإنراثعاونظليكلاائظاسوعونلاحنإع

حةت مهعمج)هة)لوقندسل

سرر.حسسسرانلا-زني

اونإزآايهيأهنمةنلاةفاسواسمللاوقنقليألاائآرسلازةدجسلارعس

يذلامهلانانعاوقوذةدهفليقفاسهيفاوليقااسهئمارفالتليللا

(»إىنذقئمليةقفن

مهعمجسمهعمجزنوهلاباذعلق

ةئمقثامهلايحملاوزفقليكلانطقنفربذسهسوبفاقحالاحرعس

بقعل٠واثزهثمويلافافهآقغسننثنواسواقنؤلاسةعافييفةثنانقني

ةننكانمزىفخلاىنفيىطزألايفلوزيثثنسثةننكانيلنيللا

(يهلالعمويعم

لعو



هه

»رمالا

ثحيرواهيفرسخياهتراجننثسخزهبرعلاناسليفع

،لضيارساخوهفةراضو)ارسخرسخو،اهيفحيريا

راضلاو.هلقعوهلامبهذيذلارساخلا.)بارعالانبالوقي

،ناقرفلاوقرفلالثموهوىصقنلاوهناردغلاورسنغلاو

أزكهبةحياررجتةرساخةقفصو،هصقنليكلاونزولارسخو

كالنلارسانخلاوكالهإلارثعتلاو،ةعفانرجتةرساخ

درفمال)هلدحاوالرضخلاوبقللاوردغلاليقويهاودلاو

ع!رساخلاوهنع

ريرالايفدسفيومحرلاعطقيوهياخهعرنوقنينم-ه

ينلانثهميهغإنسلسمهللاذنههلوضقغفليةيلهبكهرقهلا

حةك سميسولضفىباعلهقثازناارتملوغطقتل »غلواجىطزألزيفلودمهلن

ع(يت)لوزساخلارنف

نيذلاباتكلالهامههقاثيمدعبنمهيادهععطقينم

ليجنإلاوةاروتلامهبتكيفدمحملاونمقينااورما

إمبسرعسسالحس.زسنإرقلحيرفاكلا-زني

٢قلواعلننفالننقخةتولتتلينهلاؤزهائننسنآليذلهبزةرقهلا

)يه،زساخلامثظقلوافعلهزلنتللففحعألىثصؤن

ح.نرحتة.هسحبزمايثلاقعانيدمكانم-يف

هنعلإقنللقادييلعالمتكإلازجتإنقلىقلنفععغنارصزلا

(»)ليهساخلانسمقزسخالايهقهز

رافكلاعيطييذلانمؤملا-«

وويلنم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لعع



اوزفقليذلااوثيلسهنألإاولسمآليذلاىناانلعا!نارمعلآ

ةة،وباقغاللعةفونزتل )هةإليهيكاخاونلقئثف

صعسصعسات.مهعمجهسهةنلإلشلاىلوتنمسو

ذقفهللانودذهانلفكاطننئلاذسخثتللضف..ساهزءانا

ر٠ .٠زيعخ (ههة)ائيهنانازننخ

اادنعنمدمحمهبءاجاموهيابرفكينم-ه

زفقةفنهطيخذقفناقيوايزفننيذسمز-اازسهدئاملا

لمج٠(ح)ليهساخلاليمقزسخألايف

ةوبنوهياديحوتةيآلاهذهيفناميإلازيربطلايفءاج

اادنعنمهبءاجاموعلسوهيلعهيايلصدمحم

(ةكرس.برتةكجملانمبراهلا-ح

ةلهاخدثفيتلاةننقنلاةفزأللساررةحفاهبوةقافااةيئاملارعسرتس

(يهإنيهيكاخافلقننفأهكىباإنذاضغاوذننزنالفمهل

رعسمهعمجزادمعلتاقلا-هل

ذمحضافةقسنثقديهنالثملةنفئةلأضؤطفاازةدئاملا

(»)لييساخلا

كةسسااءاقلببذكنمسخي

اذراتعملو-ةعلسللاونذلليقلازيمبأحىفقهتزمامالا.

ةهىفاهفاثطزفارتملظاننزضخانلاولاقةاغنغنفةهانطلللنغاإخ

(ةه)لوزتلاقةانبالاجةمىبومهظرأمثزاالوالولمهخئسل

نمهدالوامرحنمومانصاللةعاطهدالوالتقنم-ه»

.مهعمجمهعمجسيكحسمتةسمهعمجرماخقزرلا

ملعرقيانين»الاهنااولتقليةلازيهةحدقانقاعنالا

اوظفاواولضذقاهياىلع،ازننحملاقثانيقئزارتماونؤخسو

(ههال)عهرئهن

ةمايقلامويهنيزاومثفخنم-هه

لعآ



اوطغلي».يلوألةليزافنىن،حنفز،،..فارعألاحك

مهي(ة)رلونهتلاننانلاياونافاقبنينننتا

سحهتبحسسةزصارمبطينلمانمسهزني

فذقلاالواديازفنذسماوسلأللاهيازقناوئعالااا!فارعألا

(»)لوزساخلا

رفعجوبالاقااركملهريسفتيفيربطلايفءاج

ة»انوبذكينيذلاءالقهدمحماينمافازهركذىلاعتلوقي

يفمهيلعهبمهناامبمهايإهياجاردتساهتايآنودحجيوهلوسرو

زصقنيذلاجردتساامكىرثيعلاءاخرونادبألاةحصنممهايند

نوكيناكلذنمنمايالنلوقي،عهللقممألانممهصصقمهيلع

ااعهتيصعمىلعمهرارصإومهرفكىلعساقمعماجاردتسا

.نوكلاهلامهو)نورساخلاموقلاالإ

ريساليسنعأصللملامقفنننم-هق

عيهةحفمخسهسسوبنطلانسمعيهةحذاقثاإهسماغل،،..لافنألا

قفوكلواجمهسهسهيفةظمثهنليتهسمسهةسمفذملهرصغإنلظةضغإن

(ةت)لوزساخلا

عه٠لريلاورفكنيذلاءالقههيارشحيزيرهطلايفءاج

مهومهنيبقوفيلمنهجىلإهياليسنعؤصللمهلاومانوقفنيىب

٠نوييطلامهوهلوسروهيابنينمؤملانيبوثهلالها

مجة.حح.سبححايندلابعتمننعمملا-ه«

زثثازثؤقةننسمؤنثااونافؤقسلنقنييليفففثهةبرتلاس

اقفاميأقألغيةظثنسسننالفهقألغباهيتنبالاذهبإسوينزنأ

.غلواجايعاحليذلافةنضخزغهقالغيقفثنقليبليذلاعننزننكا

ةفاهلوازمقزنحألاز)نذلايف»لافغاغطهخ

(هة)لوزساخلا

احةااىنعيبذكنسهمت

وكلواجةفةفديإىطنرتقاننصفطلهئنهت؛دوه

لظاونزفليذلاسءللروفناسهنثفل٠إلوقتسوةهنزايلاغهاثونطزمأيل

ىنغلوةنيسلليذلا(ههو)عهيهظلاىلغينناةئنفالذ)هتنز

لعآل



وكلوامهةإنوزقلفسةفقزخةمنايقففاإخفعاسهسنوقننتلسويفامهنم

لسمهيانونذهنيلعفرتفدزألا.يفيةريزوحغناونوكتلةل

نتسوينئنلاىنهضاننيبسلةلاونافاقإناةقلإنيلكغاضننةاإغلرتومل

كهحنغالضإوكهنفأاارزمس،حليذلامقظلوا(يال)إوزسصقلاوناف

رنفقزسخألايفىنافزإخال(يهإكوزثليسلاونافاف

(يي)لوزننقحألا

نممهلزانماوعابنيذلامهنوسخألاريرملايفو

.نيبملانارسخلاوهكلذورانلانمةنجلالهالزانمبنانجلا

هسهزالامعانرسخألامبىىبامينلاودرهيلا-همتخ

ليألا)هتاإلساليرنم٠غألأهفلينسنن٠لقزلقاازفهكلا

لوثيمخنىناىةلوغننخئسلزفق)نألاقانخلايفحبلغنكةنع

)٥ه)اقئنه

.ىراصنلاودوهيلامهيربطلاريسفتيف

رعسبمهعمجقسس.ةيثالثنكويإلنملهت

كهعغانيلاثنزقزنحةلاينوةئؤتلالةليفلاطا،،لمنلامهعمج

قرخألايفقلفباقلاقونكنيلليذلااغلواقإثوهبفممهف

ج(ح)لوزننقحألاةف

زلياركيفنع}دالواوهلاومايهننيذلانمزملا-ههل

الفقئففناةمقنالاهثسمآليذلاإننااهل)/نوقفانملاك

(ة)لوزساخلاهفعتفوالاثلاثةطقسلذسمسواهياسرقفىولعقيأطؤا

ةذزسلةلنناوهنئناسوسنزضهمهنراإيلزغون٠سلاف)حربنح

مهإازاننخالواة/سوسو»اق

؟ةراضلانمىنثتسملاوهنم

نمزملاءانثتسابسهرخألاىفةدكؤمةراضىلإرشبلالك

يقلناسللانإرصعلاوةرصعلاةروسيفهتافصتءاجيذلا

قحلاياوصاوتوتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاالإرسخ

(رهصلاياوصاوتو

ءاجردرفملاالعمجلاىنعمبناسنإلازيرهطلايفءاج

ةروسلاهذهارقيناكههجوهيامركايلعانيسنازاضياهيف

لعؤ



رسخيفلناسنإلانارهدلابتاونورصعلاوةيلاتلاوحنلاىلع

)رهدلارخاىلإهيفهناو

ىلعربصلاباوصاوتوهياباتكقحلا،قحلاياسارت

٠هياةعاط

رساخلاءازه

ميت(إمحسو(.منهجره

»نثااوطغليفلادنلوافةغيناسونطق،حذسمقزنرنمزملا

)»)لوةلاغيتهإخيف

.باذعلاءوسسني

نيلةفساةالهفاأعهةزنحةلآيلوطؤنمههسىنيكلاهللعلمنلا

رنفقزينةلزيفةفزباهللا،ونكةدهفليكلاينتلوا(هإنثوحهغمتل

(ح)لوزننقحألا

بحلاةملكاهيفتركذتايآ

بحلاوىضغهلاىطيقنبحلازهبرعلاناسلىفءاج

لن.دادولا

.قافنإلابحينسه

(هتت»سخنخلظلاخلاىنسنآسواازةرقهلا

ىنضوهايإهتبحمنيحيفهلامىطعاررضلاريسفت

حرعس.حس.هيلعهخشوهب

تزعلولهنأانيماوتهقىلنأخثهلااوظسنئهلانةنارمعلآحح

(»إةهسلهمليقثاللقعزنيىوعاوظللمنمنن

اوقفنتىلحةنجلاياهعبرزهاولانتنلزيرهطلاريسفت

مكلاومانمنووهتامموعكهجعيامم

ماعطلاماعطإبحينم-ق

يييس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لإهل



انيننيسلفاغهسينمسممنخلظةاغطلاىمنونيلننلسو،،يناسنإلاس

ق)اذهيكاف

عهتوهدتوهايإمهلحىلعماعطلانومعطيررضلاريسفت

.هل

حهسهسهسهرلررلاعننيفابحينم-مه

ةكيهخنسنيتهثافةللاكونهثعجسلاولقاارتنرايرسملا.آ

(ةه)ةيهزروثعقملافحةقجنونمذمهلزقلنسوقثا

اابحانمتافص-و

وني-نولهةئثسمإلثذليسمساحملمآليفلااثتاانيرهتةدئابلارعس

قطامتينكوملارىظقفناقسنونهنسوعنمنمهدوقيقثايننالةفؤننف

جمتهسلةسمؤللوفاةحئسلالىفهللالههنييفلوةهاتنلهرفاعا،يلأ

(حهإةهسلهينكازقملاقج،انهنيسلننخيلنؤندللالضفكلذ

.نينمزملاعمعضاوتمم

رافكلاعمبلصوساقم

االيبسيفدهاجي.

.ادحاىشخيالوقحلالوقيب

راجيةايحلابح-ه

قزخألاىنغ«مؤلاةلايخلااونخئنكاكهأايةلليلذ،،تلحنلا،مر

)٥ت)ليرفاكلافذقلايمقهسلالةلهالاف

رعسحرعسةشحافلاةعاشإبح-ت

هئليذلملةيفةنئهافلايسههيثلزثاسانهنإيذثاةزءاناسرونلاحيس

اليننافةلقنلنتافجقزسخألافىنةلايفةهلانانعةفلاونفا

حمه (هةإعونلقغث

نبهالللانيعقفانملايفتءاجةيآلاهذهررضلايفءاج

يفلوقيوقيرفنماهيلععاشاامةشئاعنععاشايذلالولس

يمارلهلعجيذلادحلاباينملايفعيضوباذعمهلريسفتلا

تامنامنهجباذعةرخالايفونينسحملاوتانصحملا

الذىلعارصم

لإل



يتنالمويلانحنررضلاريسفتدعبنهذللردابتيام

يفةشحافلاعيشينمباذعنوكيفيكفسدودح)دنع

ينآرقلايف

يفلوقينمبلحيامينتيلوهلوحاميقنمزملارظنيلفع

امىرلددلوايندلايفهياهبذعيفيكىرملددل،سانلااضارعا

مويىلإدحنناذهنا،ءوسلاهنععيشانمىلعهياىضوعي

ح٠ليملوكلذينكرةنمؤموانمخمنعاءسلولعنماماةمايقلا

هيلعىلاعتهياىلصلاق).ةرخالاوايندلايفرجقلهنإفدحالهب

،ةرخألاوايندلايفىلاعننهياهرتسهلسىلعرتددلنمبلسو

وبالاقوةمايقلامويهياهرتددهالإادهعدهعرتدديالزاضيالاقو

البلسوهيلعىلاعتهياىلصلاقهنعليلايضريردخلاديعددل

الوه(ةنجلالخدالإهيلعاهرتعههفةروعهيخانمنمزملاىري

نملكلدحنناذهورجقلنكلوايندلايفليلارجانوكياميردا

.اضياهيلعرتسونوعلاهلذمليلاناد.ساسمتك

،وقظها

زليزتنلاىفو،هفرصلاملاقفنا-برعلاناسلىفءاج

هيالينيفاوقفناياهاقلامكقزرامماوقفناةلليقاةاواا

قفناوهقفناامةقفنلاوهههذاهقغتطاو،اوقدصتواومعطاو

ةيشخينكسمألنةااازىلاعتهلوقهنمو،رقتفااذإلجرلا

ثيدحلازاآىفس،يدلجم،يلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفتدروثيداحألاهذهمل

يفيطئارخلاوريغصلاوطسوألايفينارهطلايفثلاثلاوهملسينائلاو،ملسىيفلوألا

.فيعضدنسبهلظفللاوقالخالامراكم

ي»تس،هدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلي

)إي



ىنعملاببرعلاهفرعتمليمالسإمهدلاقافنلاو)قافنإلا

يفو،هتاميإرهظيوهرفكرتسيليهلاوهو،ه.لىصوصخملا

هياىلصىهنلادنعناكاذإهنادارا،ةلظنحقفانزةلظنحثيدح

ناكامنيزنهنعجرخاذإوايندلايفدهزوىصلخاعلسوهيلع

ةمألاهذهىقفانمرثكااا!ثيدحلاىفو،اهيفبغروهيلع

نن.ءايرلاانهقافنلابدارا١قارق

سناصيإلايطهننرمىئانثلا

ةهألئصلالوئهقلسوبنىفيلحملمؤنعهنمنلهبزآرقهلاسيه

(ا(ة)لوثللمنننففائقاثزائصسو

ىورتيرهنلةياىأهسلسوففاذفإلنثحنعغسل،،ةهلا-زني

غانهنناإلاىيونظثناو)ذاقناللرنةحدماونظثناضيفح،انهنيسل

املةئموةظسللكسونق،حذماوغلنثناوهبيامهافاو

.ةحامهعمجس(يتي)لونطنأ

رخآلامويلافعناياولماذلةه٠هلغاذاسمفإل.رابكلا-قرتسس

مهعمجهسه}»)انيلغةهلقثانافسوئقملاكهقئزانعاوثظن«سو

أيلهفقثازمبذاذإليذلانونمزملاانأإاازلافنألاآ«حو

ةهنزطيسواناميا)نذاوزلفآةههخلطغثنباذإفقفوو

آ(ة)نوثهحننففائقاثزائصيفأةنطلالوغههتلليآل(ي)لوقسونسنتل

هللانينكيفعزنيذهاوقفنناقىفسأز«افنالبا-وف

ة(؟ربلونلظثالدئازةهلإعفسون

برلافعنايلصؤنمفبارغألالياىفإلةبوتلامه.

افلاالذجيلونكؤلابساسوليضيفينناقمعينايلزفلقتنافافأخنئيكرمألل

.(س»إةهسحززوفيةناثإحهبنمفزيفةنامالنذننكجةالهفةيزق

ةغندلهسوازيكمثطسنقئزلطسماونففنإلفيسل؛دعرلا-ت

س٠سرعس.ولو،زذك !»»انلاضقغةدهف.تيفواةغنئملاقئننخثي

اذهناباتكلارثماهيفءاجدقويلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفثيدحلااذهدرومل

رماعنلةبقعثيدحنم.ناريطلاودمحادطميفءاجثيدحلا

لإق



ارهمااوزقثاأاليألا}نانياهىطهؤنانثإ،،زسهدجسلا-هل

اهسةفزةهنز.رضيراموخأ،نمسوسساذأخنكاىبؤ،ح

أنننمف عنزلوقألههاضنلانغةفنهانجللمليااهئئس(هةإاهوزهثزئنكل

مهعمجععسسسسآ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ةإلنصنلااوناقافهللانالنهندولتتلمليفلاذهبهترطافرآلدسجت

ةلةزاإخننلوخذسلةغهالغفازيكفلائقاثزانيماوققئااو

سسهسه(»)زحنن

اوناقآسوةهإنزلراوناهئمنيالي»سهتيرولبلا-زل)رعس

(ةه)لوقللائنمثائفاثزانعسوخةننىلزونثمثزنازثآلئهلا

ورعسةتشر-قافنالا

قئظسهانيماونليلنملومهلرنكززعناياوأي،آننيديدحلا-ه

رتس(تإزيهفزقفىلهسلاوثظنملوةليماوممآعهقلفدصعيفعهفظثنن

قيطتانعاوقفتافملينميرف»اياهةمم«ةنياغتلاسنيس

مهعمج(آ)زيهفزفاةينهذاقفتافمهنعاوانناةليةللنطديفىةيهفلثئننن

ىلإويدناماوقلتالفدللايليهننيلاوقفئافإلةرقبلامآقح(

)»)نينسملانهنةنالوالهاوثيعخاىفلهقفهثلا

داهجلاهياليبسيفىنعمددحررضلايفءاج

ملنارحلصلاودادعتسالايفةوقلاىلإيدقلداهجلايفقافنإلاو

.ءادعألاعههظينونمؤملالعفي

هياهمحريربطلاهلاقاملمشيهياليهسيفقافنإلا

ةروسرفيلدنفهلوقلنيجاتحملاوءارقفلايلعقافتإلالمشيو

انلوغهثنالؤثهيايليهنكيفقمهذاسالسونفكنرفسعهكلاننةرقبلا

الىفةهنلهكؤةحيسسوةهئزقمعمثزخاةدهفالىذالهناوناولقن«

امكهاهناليهسرمانههتابسهياركذ(يهي)لونعثخئسلقف

قافنإلانوكيهيلعو،يرهطلااهرسفيتلاىرخألاةيآلايفركذ

نيجاتحملاىلعهياليسيفقافنإلانوكيوحلصلاوداهجلايف

.ىذاالوانماوقفناامنوعبتيالزةلالني

لجحي



ذمقيأائفئزانماونئهأااوئفاسنلعايننايزسهرقهلاسح«رعس

رنفنورفاكلافحثاغافنثامونهكالىلملفينمتاملقذسلةدسللايتئف

سحك(س(يحه»ونلاظلا

افءاغنطذماوثهأااحملمآعيذملاىنايميهرقيلا-و

ةسمقيهه،حفاوننتمننامودصىخإألزلعمتيائخزخلاانمفةلننمفل

إنحملةناالااونظافجخلفاوطمغتنلاالواعايةخايلةينموىبلونته٠ننأ

مسرعسح.حجة(يهت)أيمخ

ىبايلنقنممغفائننيةررإفيعساوقلكنا)ا}نوقفانملاآهبج

ييههقيليايفواينثطايؤلنيزلوقيفرونلافمبذخاينننلف

)»نيحلاصلاليمنثازىفؤئهاف

وس٠سمسححمهعمجمقنثلاةههو

ننذسلازلهرن،حذمةقفلاانلقدصلركنناذارتمةخلزولاتمةنيبلا

طماوظقنسننتسوحيليهننلاسنافنيكاسملافط-اتيلافلهبرقألمو

مهوإأهلغمليةناانافبن،ح

ح.سحيمسحةزملاظورظكققنيالنم

ذمقفائقئزانماوقهثااوئفاليذلاانتايزسهرقهلاسحهك

رنفنورفاكلاسوحثاغافنثلهاوالمحيتلاوديفينمتاملقذسليننناتللايتئف

س.سسصعسصعسحرر(يحه)لونلاظلا

لهاللأسنذمجنزثئ.واقققئنياةأنلفنراافزاعنةرقهلا-ي

. . حمهعمجإلةنا (ي»»اضئالسمعهملاظللارتمسوحةنطيلل

قافنإلاةيفيك

حهسهزيذاإلونيرجتنمقافنثلاسه

ثهلنليفلاااهتآرقهلا مهسؤثهيايليهنكيف،اسسونالوقفنن

كؤةحإلسسومسهتزلعزفزخاةجنالىألامواوتاطفن«افىةروغممننن

نسمزنةحةزللهسمفكوزغفلؤق(يوةث»ةهونعهختلوفالىلةهتلغ

(»ة)ةهلخنيلغظافحىذااسهنمننرلمتقذض

لإو



ة.تابرعلجانمقافنإلا-ي

دياإفاامعزفسءاغنننانيسلاسونانوننيلمننتلسليألالنةنقسوازقرقهلا.

افياضئافلهاذاسهإناضارتهفنزيقعسهيلثنفةهثمنتامعممننهئنئف

ين كولنقيسنانبقيافهبلطفةيافاسهمنهيهتلةللايلننقغض

(يهوإزيهمإن

بسكلابيطانمقافنإلا-ق

قلنئنرنفلارتمءانينطذهاركنااوأقآليفلااسهننايزةرقهلامهعمج

لوغلنثنقئسمسعيه،حفاوئئقسنللندصىطزألزيتيممهسياضزخلاائسمسو

إنحملةياىلااوئظاسوايهفاونظيمغتنىباالواديةنحةهةظيسو

حووحءرعس.حرعس(يهت)أهسمخ

ارتمسوجلوهئهئانسماوئهقىلنهخؤهفاوفئئ،ذلان)نارمعلآحح

(ةي)ةيلعمهليةناللفعزنينيماوثهعن

.(زةينةووارمموتايكلملايفزقافنإلاس«

ازيكررافنلايفيلنلظلتلافنادنلوفكننلمهقلاانةهقهلاميمهعمج

قفالفةهنلغكقوقحالفةهننزذنعزفزخانيلفةغهالغف

ح.كرسحةح(يته)لونزختل

اوقفئنفةالنطلااوئيقناوئقآلوهذلايفباقللقعقيهارييا

الفملفينإنالمجرخؤتنننانلىملاققذهةغنألغفازيكقفائقئزاقص

رعسسسسب(ةوجةر(ةه)لالسخ

ةإلنصنلااوناقازدياآناثمبلوثففليفلايي؛رطافدسجت

علةزاإخننلوزحذسلةقنآلهسوازيكففاسنقئزانيماوقختاسو

(»إزفنن

ربلاورسنلايفقافنإلا-و

عاؤنظلاةعاؤئنلايفلونفكننليةلهبزنارصلا

مهنةنازحسانلانهليفاقلاسوطقتلاىثهسماقذاسو

)ةه)عهنسحعلا

زءارضلاوءارسلايفنوقفنيزساهعنبانعررضلايف

عسيلاورسلايف

زالدتعمنوكينابجيقافنإلا-ه

لآع



زاففاوننفترنفاوفرنينمنالليااأالي/اسواازسنساقرنفلاسإ

(هت)انازقكلذلنت

(مهعمجح(رزنهققنملاءازه

ديايليهننيمفكهفافنااثركننليذلالننميهرقهلامهرعس

قنافحقنخةذطمقفنثنكلقيفليارتننهبينتكغئئاقنخيلثنف

مهعمجح((يهه)قيلعسكازنثا/ءانثلننيلفعاضن

ثه٠ننىبثهنمنلاورةرقبلا.ي القثيننايليينايف)لاقنلالوقفننل

كؤةحيسسوةهئزةقنعةفاخا»سلالىنالهنامفاطقلاارتملوغيمننن

سمهعمجمسح.ة(أيهي)لوئاثخيةفللسوقهغظ

سءاغنننا»لازنالوققئنةليفلالثغهت»رقبلارتق

»ايفاعاضاةنهقنزهذيلسهيلثنفريفناهطماتهيمنئزيننامفامتعزف

.ينافاكناف س٠مسهاسمهقنازحألطقلبازاسهمنهيهنةلنلفنغقغن لولقغن

.(ةمهعمجمسوجة(يهوزيهمإن

ازيكباسهنلاسوملغللاي)افنالوقفئنزثهقل؟زةرقهلاسس-هرعس

قفالفةهنلغكؤسخالفةهننزذثهقةفزخانيلفةغهالغف

(يته)لونزختل

،وقاغها

ةعنصثزييارعألانبالاقزهبرعلاناسليفءاج

بارتلاكلذىسنواهبابطديمثةريقحرفحينا)ويريلا

الفقفنلاوةثمتللاوءاقفانلامللاقيرخآارفحرفحيمثءامهدلا

ىلإادعهتاعصاقيهيلعةينااةافقرتىلحاهرفحينكلواهذفني

اهدعباموي»آس،»ج،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ةلصخهبنذةياهنيفهلوءاملابرشيالهنعريكانكلورأفلالثمريغصناويحعويريلاي

.فلوملا،دجنلهاهلكأي،رعكانم

لإإ



يشزدث٠لعوبالاقو،اهنمقرموهسارياهبرضفءاقظنلا

لعفياذكهلاقيف،ىطرألايف،زئنلاوهوقفنللاقفانمقفانملا

يذلاهجولارجتنمهنمجرخيمثمالسإلايفلخديقفانملا

نمهنعجورخلاوهجونممالسإلايفلوخدلاقافنلا،هيفلخد

امسإهنمفرصتاموقافنلاركذثيدحلاىفرركتدقوهرخآ

ىصوصخملاىنعملاببرعلاهفرعتمليماهتامهاوهو،العفو

رثكا!ثيدحلايفو،هتاميإرهظتوهرفكرتددييذلاوهو،ه.ل

امهيلكنألءايرلاانههقافنلابدارامثاهقارقةمألاهذهضقانم

تنب.نطابلايفامرجتراهظإ

هسه.سمهعمجمهعمج؛رقكللبرقاقفانملا

هيانةايفسناعنإخلاقطنلاةذفينهضاافزاع!نارمعلارعس

امالاعسنمنهلةلمهقةناوقهاتأليةلافطآغلفلهمه)لينمزملاةلعفلاو

أهفحةفاطيلثألالاثققلغنؤلاولاقهاوغفذاوادللايليهنسيفاوقاف

يفليبنلاننخههاففاينولوقتيجنانينطلزخلهئعصاقلاإننقلرفكللمق

ةسقرح(ههت»ونننكفان٠لقلغاةملافحةههولق

منتهإخزانزاقكلايفهتاقفانملاذنيقفانملاةلهاذغفااةبوتلا

لنررمجاليفليدلاخ ويفسوقةهقسن .ملهه)ةههننانعةهلمثقملاىنهنقل

ظلغافليقفانملافزاقكلا»اتضثلااننلاسيريرحتلا

اسفةفاسوانزجمهنلعر رعساننبمهأثهي (ةإزيصنل

..نيقفانملاةفص

رفاكولاضقفانملا-ه

نأشماهلايفءاجونيدللمولعءايحوهباتكيفثيدحلااذهفلاهمحريلازغلادروامل

.رماعنلةبقعثيدحنمينارهطلاودمحادطميفدروثيدحلا

هيلعىلاعتدملاىلصلقزايوس،يدلجم،يلازغللنيدلامولعءايحوباتكيفءاجي

منهجيفزيروثلانايفدديلقو،ءارمالانوروزينيذلاىلاعتهياىلإءارقلاضغبا..علدنتو

دلجلاسفننمرخااثيدحاضيايلازغلانيةو،نيولمللنوراوزلاءارقلاالإهنكسيالداو

امنلو٠اهءارمااهئارقءىلامتملامهفنكوهياديثحتةمألاهذهلازتالزاييسيناثلا

.ءاملعلامهاوناكمهنألءارقلاركذ

لآآل



انهنيننفزاةنازنئنققنيقفانملايففقسلايلمراسيلا

ىثسلليقلإمرلننمفلففألناالجناىعرتاهنظنلانوؤيرياجافنقن

سورنويلنسنفاوزفقانفنوزفنثؤلاوةف(ههإرمههننرأفذسهئ

}الاهنايليهنييفاوزيحارهانىلنأخةازغلؤاةاهلملوؤختنئابمقاإونم

انلف».نيماوأخقنال)ةفوننأذإخفثنخلثملافهفوختلازلاوئ

(هربازيهسصئالف

مهعمج(خسانلانوعاري-زني

اةإقةيباغزفقةنالوغداغننيقفانملاالهب..ءانا

ةيانولقنياعوسانلالو،ازنلقننفاونافقألئصلاىيلمااينال

مههي»لههالإ

نيفورعملازعنوهنيوركنملاينورماي-ق

هرنهغإننوسمسلننطغإبكقفانملايفلوقفانملهبنطوتلاج

المهقئسلسويقوزغنلانعل٠وسهغلسورايمتمخلاممللوسزفاوسل اونشجقمهسلدهالوضهقتل

(هت)لوقسافلارنفنيقفانملااهاحقمهيعئفةنا

حسحسحوعتتسستنربذاكسه

انولةؤقهلمألىلفإمهبولقرفاقاطنكهإنقغافاا!ةيونملارتس.مس

(تتإىننهسلاوناكايفةونغفارتمةلهااوقظا

كزنوقساف-و

(هت)لوقسافلارنفنيقفانملالهاساهةبوتلا

ج

..نيقفانملاءازه

مهعمجمهعمجنميللباذع-ه

)»)انيلاانتاذعةالهفلئاهنيقفانملاهنننت..ءانا

(زعنهج-ي

يفعهرقاكلاسونيقفانملايناتةنانئلساهزءاسنلاس

(ههال)اقغمإحمهسهإخ

رانلانملفسألاكردلا-ق

كلفمألانسميلفنلل١مزؤلايفنيقفانملاىلوازءانا

(هبح)ازيهسصئكمسلذسهئ

لإآل



سسميظعباذع-«

يفازطمفمسقفاسئنريانيزغالسازتسمملؤيذغسسمسهتةبوتلاس.

كهنذقئننجحوحومىئخنرصؤنححمهالقالعلاىلغاهفزن-ةنيرقلا

(هاله)مهغسباذعيفواىنزنقثننئؤن

،»رهغننها

رهطلاو،ىطيحلاىضيقنرهطلانايرعلاناسلىفءاج

ةساجنلانمةرهاطوىطيحلانمرهاطةارملاو،ثساجنلاىنطيقن

،ثارهاطءاسنونورهاطلايرورهاطلجروبرعلاو

اةافرهطلاتارومهلااهنععطقنارهاطيهوةارملاترهطو

ابنجمتنكناواازىلاعتلاق،ثرهطاوترهطتليقثلض٠نتا

اااورهطتينانوبحيلاجرهيفااىلاعتهلوقاماواااورهطاف

اوثدحااذإاوناكو،راصنألاىفتلزن،ءاملابءاجتطالاهانعم

نهاالجوزعهلوقوكلذبمهيتعهياىنثافءاملابةراجحلااوعبتا

ةرهطمجاوزااهيفمهليلااىلاعتهلوقومكللحاياامكلرهطا

النهناهانعمزقحساوبالاق.دئاقلاولوهلاورنسلانمىنعي

الوبرشلاولكألادعبايندلالهاءاسنهيلإجاتحيامىلإنغنحي

ثارهاطكلذعمنهرهبرهطتيامىلإنجتحيالونضحي

ةرهطمنألاهلكةراهطلاعمجنسةرهطمفةفعلاوقالخألاةراهط

يتيبلارهطناهبلجوزعهلوقو،آرهاطنممالكلايفغلبا

قيلعتنمهارهطهانعمزقحساوبالاقثظفكاعلاونيغئاطلل

يصاعملانمينعي.ايتيبارهط)رهزألالاقو،هيلعمانصألا

ساندألانم)رهطمافحصااىلاعتهلوقوةمرحملالاعفألاو

ن»اروهطاءامءامسلانمانلزناهتىلاعتهلوقو،لطاهلاو

آو(س،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لآلهل



الإارهطنوكيالهنألرنطملارهاطلاوهةغللاىفروهطلا

ثناك)،هس٠لرهطتييذلاثيللازةرسهطجملاو،هس٠لرهطتيوهو

رهطتلاو)مامحلاواءالخلاثيبىنعمبانتجهليفلمعتددت

هبىنعيهبنورهطملاالإثميالااىلاعتهلوقو،لحيالاصهزنتلا

هسنيالليقوةكئالملاهبىنع،نورهطملاالإثميالباتكلا

ملنيذلاكئلواااىلاعتهلوقو،ةكئالملاالإظوفحملاحوللايف

اذإهدلونالف)هطو،عهيدهيالنايامهبولقرهطنناة»ادري

ريهطتلاوهناتخلافناتخلاةندلماقا

ة؛نيرهطننملاونيرهطملاهياباي

مهرهسولكاوتلامهنةنالها...اا؛سهرقهلا-ه

(ي»إعهفهطثنلا

ةالصللءاملابنيرهطتملابحيوبلاقررضلايفءاج

لاقو،اهوتايناءانارايدانمنيرهطتملابحيزنورخالاقو

ةبوتلادعباهيفاودوعينابونذلانمنيرهطتملابحيزنورخا

ةيانجلانمنيرهطتملابحيهيانإزنورخالاقو،اهنم

سانلاورنسلانمءاملابثارهطتملاوةالصللثادحألاو

.ءامنلاولاجرللعمجنينيرهطتملاةملك،ةبانجلاو

يوقتلاىطلنشاةهنعقسلجةلايليفةثسنإلس)زيوقلا-زنيس

جاوزئهطنتيسلواىةرولهنلألاإحيلعيفايهففوقئواةيابقثيلؤاطم

)»)لييتهطنلانهنةملاسو

نكلونيرهطتملايهنيرهطملاررضلايفءاجع

جراخمبرقلةددشماءاطتلعجفءاطلايفءاتلاثضدا

.ىرخالانمامهادحإ

سط؛ءاصلايةراهطلا

قغغسسلغسلزننسوةسمثئسمانمألاؤيأينظيليف؛كنألا-ه

مهعمجنياقافءاقنعلانسم ناطننثلاثهيلىنغخهةنسورليزيأزاهمطنل

)ه»اذقألآعلهغنثنفقيأموفلططمزغلف

لآلل



(هه)ازوهلن،ارتمسءانننلانسمحوار...اايناقرفلا-ي

كسربوسيولانعءاسنلاةراهط

عمسكانغكولنيك؛سهرقهلا اولزثغافىذاسوفالقهينيهنل

رايفو،اسبإ إقطث.اذاءفطجمنزاهبطتلةلليلخميففنرقثاللوأينمهمنل

رهنفلكاوتلانهنقثالواجدياؤكزناثنخذمذفوئاف

اننف (ييي)ليقطثنل

حسمهعمجمهعمجحمهعمجةراهطجاوزلا

اوبامبسيتقسليميفمغلالسوغزنهفمةنرقةسءلتسهت؛دوهح

ةيقل اوقثافدصةقلزسهطآلفيتانسءألؤفعقفانللاقجءاغنئعلالولقعيلل

(ته)ةهيثزلخزةننصنممصيثغضيفنوزخننالىفةلها

نعهنودواريازاجاملهموقلطوللاقزيرهطلايفءاج

نهفنهوحكناف-هتماءاسنينعي-يتانبموتيءالوهزهفيدنئ

.ءاناجيوزتلمهرمارخاعضوميفويكلرهطا

بلقلاةراهط

هسهزكردثلاسنمبلقلاةراهط-ه

جةتوقرهظنناقثادرنانليألاوكلوايفزةدئاملا

(هه)ةههناإفقزسخةايفنيسلسوربنثنح«ئلايف»سل

دريملنيذلاءالقهزدوهيلانعلوقيزيرهطلايفءاج

ةراهطبكرشلاعسوورفكلاسندنممهبولقرهطيناهيا

.ناميإلاةفاظنومالسإلا

زةوهدثلانمبلقلاةراهط-زني

للمأفوقنكاملاغاثفأفهنننئقنن،ااةاز.رنمهمازحألا

(وة»....رئهيوظسوةينوناقلزسهطآفقسلنجيلاإخمسءازىف

ىطراوعنمنيبولقوعكهولقلرهطازيرهطلايفءاج

يفوءانارمانملاجرللرودصيفىطرعننيتلااهيفنيعلا

لوي



ناطيشللنوكيالناىرحأولايرلارمانمءانارودص

.ليبسنهيلعومكيلع

ر٠ثارهاطةنجلاءاسن

انيفزفسومتهزمهطنفالااسههف)سور؛سهرقهلا-ه

(يةإىئلاغ

ةبيروىذقوىذالكنمنرهطنهناريرملاريسفت

دئاقلاوسانلاورنسلانمايندلالهاءانيفنوكيامم

ىذألانمكلذدهشاامولننملاوقاصهلاوطاخملاولوهلاو

رعسهسهحإحوسربراكملاوبيرلاوساندألاو

ارتوغثبعهنمننسلجمتلنىوليمرنةقبزفذإنئؤالقاا!نارمعيلا-زني

فاثزازاهفليدةحزابهلآاسهغنفئذسمةيرخنسنكورتمخةهزالع

حح(هح»انلعلاعسملزهصفملاسوحييانسملئاسوضىبسوثثهطن

سخذثننتاطلسلااولعغفاوئنآسيليةلاسواانماضلا-قس

افيفكهفألهاانيفليدلاغزاهقلزافغنرخئ،ذممورقئيضاقف

(وت)أليلظالهفكنحذنقمتهزمهطنفافثا

رهاطسدقموهاملك

سمهعمجبارحلاثبلاةراهط-ه

ارهطواليعاقنياسوالازناانإائلهعز...نلةرقملا

)يو)ييومهننلاعقثلاسوعهفمباغلازليفناطنليتخب

رهطتيليعامساوميهاربإ)رمآيا)دهعزيرهطلايف

وهثبلايفهبهياامهرمايذلاريهطتلاو،نيفتاطلليتيب

لوقيوساايكرشلاوهنمناثوألاةدايعومهسألانمهريهطت

كرشلانمهرههطتههياهرماثيلميهاربإماياناكلهزيرهطلا

اينياناىلوألازليوعلانمتاهجوكلذلليق؟نائوألاةداجو

ارهطيناارماانوكيناةيناثلاوهلكرشلانمرهطىلعيتيبل

كرشلالهاناكاسهتاينيلدعبثبلاوهناينيلبقثبلاناكم

لآلق



كلذنوكيلناثوألانمهلبقنموحوندهعىلوهيفهنولعجيهياب

سانللامامإهياهلعجمههارجلانالامهدعبنملةندل

سسآرحسحسسقيرمةراهطسزي

يللافطنهاةللاذاةلزنانلةقهدلسملاتلاقذإفاازنارصلا

س(هي)عهسمفقفعانننلظيهلافططافمزمهلنف

ساندألاوبيرلانمكنيدرهطينعيزيرهطلايفءاج

ردآينبءاسننايدايفيتلا

أل.ةسزيسعةراهط-ق

مغفإززةثيفسوثنيفاىلبسثسعيعارتلقثالاقةااا!نارمعيلارعس

ليفلاكوفسوغإثنادب»زياإخزاىبزقفليفلالييسثههنسونلا

قئمننيأاضيفةيأئخنؤقخاملةثغسهزقانياؤثهةمايقلامهألىتاموزقفل

(وو)لوليلثثئدهف

،رلنوهناودحجفاورفكنيذلانمكرهطمزيرهطلايف

رنقظنمينعيهتافةاورفكنيذلانمكرهطمرخالوقيفو

دوهيلانمقحلانمهبعهتئجامدحجودلبرفكنممكصلخمف

لاقاورفكنيذلانمكرهطمرخالوقو،اهرجتللملارئاسو

لاقزاورفكنيذلانمكرهطمرخالوقو،اومهامكنماومهذإ

.هموقرافكنموسوجملاوىراصنلاودوهيلانمهرهط

بلسوهيلعهياىلصدمحمأنضث٠للآةراهط-«

«أنئلنحؤئناهنوىئثنوننيفلزقزرةبروألا

ةنامطلساااسوةهافئلاعهقآسوةهالسئبلاهنقاسوطثيلوإلاةيلهاجلا

ينيتلالقانمخؤلامنئخمخهةنلقثاةيرنانألجةلونمزق

(»إازيهطثةثثهطتلسو

ءوسلامكنعبهذيلة»اديريامنإزيرهطلايفءاج

يفنوكييذلاسندلانم}رهطيودمحمثيللهاايءاشحفلاو

مهرهطثيللهامهفرخالوقيفو.اريهطتهيايصاعملها

سجرلارفرخالوقيفو،ثحريمهصخرءوسلانمهيا

)رشلاوناطيشلاب

اابتكةراهط-و

ليحي



ححرينتلهيانيهلوخز،،ةنيبلا سحاغخنه (ي)تهقطن

فببلايفلوقيولطاهلانمةرهطمررضلايف

اهنالاطخاهيفسيلةميقتسمةلداعةميقهيانمبتكةرهطملا

٠هيادنعنم

،دلاوننلا

يفو،بنذلانمعوجرلاةبوتلازتزئنايرعلاناسليف

بانا.الاثموةبوتوايرثبونهياىلإباتوةبوتمدنلا!ثيدحلا

.ةعاطلاىلإةيصعملانععجرو

ةزيتلايألارطعب-)ىنعملااذهيفو

ةنازجلنوزظيسننيبسلسوينناىثىيونونسلدللااازةدتاملا-ه

رعسرعسحور(ت«إةههززوقغ

(تو»٠يةجنازغخدلاونولنمفلاق...ااةبوتلا-ي

ثكمقزقزخئهسلالاونفاليفلاافناانل،،زثارجحلامق

لاىلننغوذنننذمقانننالففقةيعاذنخاونوكتللالضبؤق

رعسنطصهت،ءاحنسةةخسرحئرجن،ء،حرآءطصةئم،تتت٠ةعمهسس
يندملاسومانللللايايزيلامبالفمنتنعفنااوزنمثنالفثفتمرازتلخنحت

مثلقلوافسنتلةلننفقيظني»اذغإلىفونهلاةنمالا

(

)هإىنلاظلا

كمهعمجهتدارإلاعملنوهيامكحيفةبوتلا

خلولنهلؤاقزنيهنألأذمىنفينينسل،،هتنارمعلامالرعس

(حر«ه»إزونقظ٠خنلفةطقنلناقهغله

ليفلانسننسأهكقسلنهسلسوةكلعنقنلقنارهيرنااهتءاسنلا-ةيمهعمج

(»)ةهخةهسلهقملاسوحةفغظنوننكقفهلنقثب

ايلعس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لآلو



ليذلاذيرنفةيأتلغنكسللانييلتلةناف،،يعاسلارتقر

رمهعمج(يت)ائهغقوهلنارأييئواهتاقننلاىةروغيننتل

حأانهنتللفللعةلذرغإنلعقثانونئيسلؤثااةبوتلا-ل(

.ةسبمهعمجسب(يتإةههززوفمعقياف

لغةبوتلالتقتلسوفةنالااونلههنلةلا،،ةبوتلاربمت

ره(ه٥بؤةههنلاباوتلاسوفةنا»افء«ذنطلاإننناتلفهيهاإجن

قمهنؤقتلائلهياينألل٠وإحزنلوزةحآزإلةبوتلا-ه

)»إةهخقيلعظازحةهغظنىننيانثواىف

ناوياتنيذلانينمزمللةينالعلاءاعد

تسسيلليةلهبزرفاع حةنسفةلزسعإنزةوزغلالولسمختل مثمخيألوخإننين

الكتقيسواتلزاينتاإيهزقللليزفغغنانعفسومتيللوننصذغسوةهفز

ةهيلسوكهنااقإلثاىفافاغثسليةنلزلقاقانعسوةقخزعرش

إنفمثهثعرتوينفلانذغهتةنإحكهدخذافإثنز(تإهلقنانافع

زيزقلاذثاة«ثإعةهنناننذفقهسهافزافةهلإلاذمعلض

سا أقفنرننذسلهتاذنئملاقثمنفعهتاذنئملاههقف.)ةهخل

(ةإةهقلازؤقلاؤفدلذفجةننهز

ةنجلانيباوتلاءازه

.زنيبافنلاءازجىلعليلدوهاثعيرحسثلاةروسيفءاج

ةفنوئهياىنااونونأاولماليفلاافننارايتل،،نييرحتلا

ينامثةيأهنحذتلسوغيأننألننك}ناهسزلهننافيئزىلنخاخونصئ

اجثنآخثيأعاسوحلاقملايزأهنالفألبزاسهثألاافغنخئىوليممبوفهئ

ائلرمثاائثزلولوقمتةهه٢منايسوةهون،امةرغإنىنعمفزخزوناةسب

(ه)زيدقعزنيلكللعةطلنن«ائسلزحبافائزوئ

لآلع



س/لاهسالا

،ءسثللظفحلاركذلاززثئ)برعلاناسليفءاجمهل

اماوركذيزىلاعتهلوقو،رلنطلىلعءيدثلايرجبرعلاو

مهنىركذلانايلركذ/ىلاعتهلوقو،هيفاماسيرداهانعنهيف

ءىشلاركذتساو.نايسنلاىطيقنلذلارضبىركذلا»نينمزملا

يتيسامركذتركذتلاو،ظفحللةساردلاراكذتسالاو،هسرد

ركتذازهلصاونايسندعبركذياهكناديركناوىلاعتهلوقو

يفنوكيوءانثلاوتيصلاركفلاو،ىثنألاوركذلاكانهو،ىبداف

كلركذلهنإ/ليزنتلاىفو،فرشلاركذلاوهرشلاوريخلا

كاتعفرااىلاعتهلوقوآمهلوكلفرشنآرقلايا)موقيو

باتكلاركذلاوثركذطركذاذإهانعمليقودظرشيا)ركذ

مهيلعءايبنألابتكلكوللملاعضوونيدلاليصفتهيفيذلا

ركذلاف،هيلعءانثلاوهيلإءاعدلاوهالللةالصلاركذلاوبايسلا

ءاعدلاركذلاوحيبستلاركذلاونآرقلاةءارقركذلاوةالصلا

هبرهكآهيارك»وااىلاعتهلوقاماو،ةعاطلاركذلاوركشلاركذلاو

نيعللرخنيعلاهركذاذإىلاعتهياركذنا..امهدحازناهجوهيف

نعىهنيهياركذنارخآلاهجولاو،دهعللديعلاركذنم

زعهلوقاماو،ةالصلايهنتاممرثكاركنملاوءاشحفلا

يذلااذهآ٠سههاريإهللاقيمهركذيىتفانعمساوظقهبلجو

لاقيو،عكتهلابيعييابيعلاهانعمانهركذلاينهلاركذي

ياهياركذينالفو،عه٠لولعركذيوهلاتغيياسانلاركذينالف

ايلعنإنيطثيدحيفو،هدحويوهيلعينثيوةمظعلابهفصي

ااىلاعتهلوقو،اهتهطخلىضرعنليقواههطخيياةمطافركذي

عا(س،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لآلإ



نإثيدحلايفو،فرشلايذياهبرك»ايذنآرقلاوىلص

فصويوسانلانهلركذنليادمحنللتاقيوركذنللتاقيلجرلا

ركذلازنآرقلاةفصيفورخفلاوفرشلاركذلافةعاجشلاب

.فالتخالانميراعلامكحملافرشلاياميكحلا

ةفلتخملاركذلايناعمضةلادلاتايآلاىنعي

ك(ينايسلاىطيقنىنعمبركذلاله

عنقن«يتلاةعننغسناوزثنالينارتكاستنافزن»رقبلاو

.ةينم٠رازةينلع سرتس(أأيإيلينسملاسلاىلعأصنلنننهف

لئصنائازفافزلخزفنيهزانوينيمثنلفقانعا..اازسهرقهلا

اقفاذخلزفقفاققاذخلأطنهئناعاذفشلاليالؤنيةسن

سحقسس.س(قهيإ.......رزنغأل١

ذسمؤق)رثاملاائنهنتاسملىلننونماثلنكزاذقلىف،،.اميهارباو

لتليمسلألثلثيفلهاعينملا»انايزفزقثفرونلاىلإبطقلاليم

(وامهفنثبلانض

طزةساردلاينيميركذلا-ي

ارتماوحملزولنلايلفؤللاط٠لينسوةفهئنيصائثخلآثارويةرقبلا

حرسنومامبرءللسنت)زثلرلمنئقهقسلدجنافاوزفنافقلقمقيأائنئآ

ةلااوثظفةطةقاافاهلؤلةلتقلازأقنانلنةإفاازبارعألا

قكظلمهيفاناوزثذاىفقؤقمةفايلمننآاقاوذةحةلهقفارتو

)ته)لونفنهئ

(!ناسللاىلعيرجييقفلانيبلاينعمبركذلا-ق

لنطعزنيلسعسنلانئالفسنئغئنانايللاقاقتفهكلابسمب

حكوسح(مهل)ازثفةنمكلعدخا

قيأغظونتاننألقانخلزقلايزنهذسنولانهسلسواازفهكلا..

.ويهعمجم(سهسهس(هة)ازففةسم

قنعسنزثذاانرتهئمجارتنةن«لظيذلللافهتيفسوي

عضيل)هللايفاليقثدنززفنىثاطننثلا،انحنال»نز

(هي)ذهسك

اآلآل



زلجوزعهياركذىنعمبركذلا-مه

هسهزءاعدلاوةالصلايف-ا

ثازخفرحنشنللةقنعةنااوزيأثاملسالته»سهرقهلا.

مهعمج)»عهسلائنهلالهسلدغنقذمحهئ،وللف»اذفانفةوزثناسو

هسهزمهظعتلاوركشلاوءانثلا-ال

ققسءانمنآينرفذفةيااوزفثاملةيأفليكائنعئنضلاناف،؛ةرقهلارعسك

ةسلاوىنثملايفائننآائإنزلوقلذفسانلانسملحازفزانكاؤا

(ي»إييألغذمقزسخألزيف

بزمهلتعتلاوبيحرتلاب-ج

(ي»)ااسضاذوذغنبالايفةنااوزثذرعس،؛ةرقهلا

.س٠سهمدملايفونيلفتءاتثلاىبديلاوركشلاب-د

اوزفنالةئملاةالهانمانفنزؤا}اترفقلخ)ايلمميهرقهلا(

(»ةإةءسه٠مسعاون٠ويأئرنارتم.حسئسانفةنا

هسهسزيحولإيونعمبركذلا-و

نانفسوفلقائننقذههبغلغزفؤلاينفلهبرمقلارعس

(يوإزبثا

زةهواسلايكلاممنعمبركذلا-ه

طجمةههلوايهون٠يتاإخىبلاعلمنلكننزأاسمفععةيمالاوكمهعمج

كح.«ت»رونظسنالاةلهأنإيفنلالقااوفتكاف

جةهغلليمونالاتىبالإدلنقلننمائلنكنااو)ةلحنلارتصسس

(بة)لوئظغسنالةننكيإيفنلالقااوفتكاف

!نارقلاركذلا-ح

ةركذتلانآرقلاىفو-ا

رعسر!»)ادنلنفلئهزهنثنسنسلفئازرتزةقاحلا

ؤثنأاغالىتلنلكزهنثفنسنهيتنلهاااةركذتنخنثلاآروس

وع.س(ق»ليهنكخإنزليل

(وه»زمبذئةوسإولفعع؛رثدملا

زبرعللودمحملركذنآرقلاىفو-ب

لآلآل



كؤنكفألههزغلسوىنرسيزقةسلريسييفرخزلاوك

(هه)نوثاكن

نآرقلاعممههجاونعبرعلاىلاعتهيا«ادديددلاذكهو

النيذلاىرخألاممألاهاجننهبىلاعننهياعهفزشيذلاميركلا

سامهلانلعفاعم،ةييرعلاةغللانوهقفي

ألملاثفزففدهفانناثهنةظسلسءااكثأاذقسيععرايهنألاح

مهس(ههل)لولسقغسن

حهسهيميجمبزنآرقلاوفاباتكركذلا-ح

جاوئقآليفلاباقلألايلواانلقثااوقتاف......ااةقرولاسس

سسحم(هو)ازقفةثسلسءاقملاسلالاذل

انلةمىباضنايمئوهلذنسلاوزفقردقلارنةنيماققلقلا

(وهإمنلوئخنلأسنللولوتلسوزفؤلااوغسمنك

؟هغنقههيهام؟ركألنملاوهنم

ركذتسعيسثخنمآه

هسهسسس«هسي)ىلنأمةحفيلنزفةسهنكةةيلعالا

الوا(يإلقنثثلزازقلانيلغانلزناارتم(هإهط،،يهطس.

(ة)لنئثتللتيلةزسكقن

زاتعنزنامبسنمركذتي-زني

دسلهنىفناقرفلالوزاقىفىلننوناهناذقلسواازءايهفالل

(ههعهثننلسلسازثزسو

ز-نملابلعلاركذتي-ق

سءاسمئللانسمةكلألؤننسودننانلآمهيرنيآلاسوقنإنرفاغ..

)ة)نيننىالنالوازثذثئسلانئاقلل

سجهتبوسمهعمجىنزلقسعملنمبكذتيسه

ىقلانانلقةسللافنقلىلزفةلالذيفلما،،تق

ي(ةتلذمهسهنثفففعنننلا

لآلهل



.سزباهلألاولواركذتي-و

لينازنياضإنائثزؤاسوايهفىننهنائنثآؤكلترفاغ.

ورر(وه)باإهسلإيلوألمامبزفففمهذف(ةة)يئنلا

ةفلنقزءامفسءيسمئبلاليملون«ةنالازئ«.رمزلا

أهههينؤثةفلادهناغزإرديوراحفؤثنرفزالليفسعهيائيسل

يلوألايزفنيتلالذيفلهاجاناطخةظزحتلؤثازقضنةارنه

رت.سحهريمسسسس»باقلألا

ننفقخفادنزذسمدغلالزن«نينإلألبهنيثنفااازجرلارعس

)ة)بيبألأليوازقثهلانأواجىلقغاسوف

}نارقلاارقاذإنمؤملاركذتي-ه

يفىولتدقلدنلالزن«نأسنسك(هإسملا،،..فارعألا

(ي)ذنسمؤنلسلىلزقفسوعلهزفقيلةايممضخلىبذنه

!ءالتبالادنعدباعلاركذتي-ح

ةاةنسنآفهبنطذهخملافائننثقللةلاننإخئنكامل،،..ءامنألا

مما

مه)عهياققسلىلزقزسوارتنرغذهثنخزجوصعسصعسجوانيمفةلها

.سلكسوياهىلعهيامهكاركذيرمألا

ةنكااوزثناسوةئغسلغلقننناانيماوأتلساهزةدئابلل-ههسه

(ه)باننهذاةيرننةناللجةنااوظنافطصعلنسلغهيا

مهدطلبلكلاواريطلابحاصى-للقينا)رهطلايفءاج

و٠حسآحسحويجرحإليدحتناوهالللا

ةننكنوامثنهلههللاةنازمبذانمهاولفهععباعللا-صيس

(رعسآسوسكحءءحسك(هه»لينيمؤن)ينلاه

أسنإزعغلعرهاؤنكارفننفلانيماولكاينإلز،،»ابنألاآقر

ىهازثفولعإخغلفه/انيهنايفسالوخفلإيلبامنقالاسوثقنمفل

)يهإلوثرتثطلةننلةفوئثغطا

؛نيركاذلاءازه

زنآرقلاعنكانملميركلارجألاوةرفغملا-ه

لآلل



يث،حسوزفإناينثاننزقثأاغئا،،؛ييألرعس لجمبنلنلايننخؤلاضسثخ

عرعسبسآ)»)ميكينافقزهغبةزشإق

قثاقغاءاركاذلاسوازهثثةللاليركا»افسال؛بازجالا

(»اغهغارخافةزفغرتمنيل

هسهزنيركاذلاعاعدباجتدديل-زني

ايلعفاذوثقسوائاغهلسقثاىسنلوزفنتلليذلا،،.انارمعلا

كقلخ٠اقانتزىطزألموءاعسمننملاقلخيفمثسوزثلهسلللتلفةهيولف

)يه)رانلاناذهائقهطثاخغنكاللعاإنانف

حءحههمهعمجةمهعمجزرنجطموحظمركاذلايبسق

.ولةثسونحسلقنانمهمهعمجاملااءعآاوزفلإاف..رريس،،!فارعألا

اوئنثافةذفةنينندلاةإاولماليفلااهنااين،،تلافبألا.

(هة)لوخلقثقكلغلازيئنثةلهااوزثذاىف

س(زههلقنئعطيركاذلا-«

يفةب)»يننايفةلكهنولقذقنطثفاحملمآليذلا،،يجرلا.(

(»)نولقلالننطئةينذا

ساااهيدهيركذلا-مت

الإرتة)اذهأجلفلعافيننإكتليللئلسوفئالةو.)لهكلاسمس

سإنزنسلخسللاىلننغلقفخهينناةإدنززثذافئلاةادسلينا

(يه)اذلزانفذهنزقأل

،»هننهها

}دعلاوهرنضغلاو،رنهغلانودعيادع)برعلاناسليف

وذغلاو،(يرجلاورطكرلا)رذعلاديدشءاطلاو،ىطكرلاو

يعآس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ل»



هيانودنمنوعدينيذلااوهسننالو»ىلاعتهلوقيفينظلا

اااوذمنيااهلوقو،ازظررقومهملعريغياودعهيااسيل

ءادغو)اوضرانهواوأخنالفادغو،املظواناودعىنعمب

انلعجكلذكوزىلاعتهلوقيفوهردقلاهيفزواجاملظملظيا

هءادعاىنعمىفودع.انيلاوسنإلانيطايشاودعىهنلكل

نالفىلعودعتنالفهانعمنالفودعنالفو،ملاظلالداعلاو

ثظملاظلاىلعالإناودعالفاهىلاعننهلوقو،هملظيوهوركملاي

رطضانمفااىلاعتهلوقوهراجوملظاوخادعوهليبسالفيا

ادعنملعافوهبوقعيلاقااداعلكلانلعجالو)ايرجت

مثالاضاونواعتالوااىلاعتهلوقوهراجوهلظاذإودعي

ىلاعننهلوقو،علظلاوةيصعملاىلعاونواعتال)ودعلاو

!هانعمليقاااودنطننالومكنولتاقينيذلاهياليهسيفاولتاقو

يااودتعتالومهرجتاولتقتالوهلاتقيعكترمانمرجتاولتاقنال

هروطادعو،زواجننادعو،لافطألاوءانالتقىلإاوزواجتال

مزواج!هردقو

ىلإاهوزواجنناليااااهودنطغنالفههلجرزعهلوقو

مهىبظلىنافكلذءاروىغتبانمفاالجرزعهلوقو،اهرجت

يايريغرطضانصفععىلاعتهلوقو،نوزواجصلاياهبنوداعلا

لصاو،ةرورضلانمهينغيوهغلبياملزوا٠حمرجتياااداعالو

نقحلاثيدعتلقيهقحلاوردقلاوطلاةزواجمنهلكاذه

وه»ءاعدلايفنىبدتميموقنونس!ثيدحلايفو،هتزواج

ااىلاعننهلوقو،ةروثاملاةنسلاويعرشلاعضولانعجورخلا

هاسحملعكيلعىدتعااملثمبهيلعاودتعافمكيلعىدتعانمف

نيلعفلاةروصنألهمسالثمبسسفءادتعاةازاجمهنألءادتعا

زلوقتبرعلاوةيصعمرخألارتةعاطامهدحاناكناوةدحاو

نمرثكاملظللهجوال،هملظبهتيزاجياثلظفنالفينملظ

ظفللاظفللاقفاونإوهلظبسيلءازجيناثلاوهلظلوألا،اذه

ةغسىلوألاةئيسلااااهلثمةنسةديسءازهوععىلاعتهلوقلثم

برعلامالكيفكلذلثموةغسثيسدهنإوةازاجمةيناثلاو

)آلق



،همثإلءازجياامائاقليكلذلعفينموااىلاعتلاق،ريثك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

نقهندعلقيةودعلانمماعساةوادعلاوهدحاوظفليركذملاو

مكنيبلعجيناة»اىدصااىلاعتلاق،نالفيداعينالفوةوادعلا

اايلودعمهنإفزليزجنلايفوااةدومعهنمهتيداعنيذلانيبو

نيعلارضبىدلاو،عمجلاعمجيداعالاوءادعاعمجلاو

ودعلاعهااىلاعتهلوقو،هلريظنالعمجوهوءادعألا

ودعلامههانعمليقوىندألاودعلامههانعمليق)ورذحاف

ريثألا

.نيدتعملاةملكنمقتشملاوتايآلاسي

وزءادعئلاوةوادعلاىنعمب-ه

بونيضهننلةيأنطغإناوطهقاكلفساهزقهسهرقهلاطص

.و(ةهعآ٠،

رتسرعس(وت)....رنيفهلازةغنافلنلقعم؛سهرقهلا

مهلانلجناطنننلاهتافطرتخاوغمنئالىل......اازسهرقهلا

حةحبة(ههنت)ليهنهوني

ممسا ةننذاغليذلالغإنسوةكننقلق٠هتليفاقفاىننغان؛زنحنيمل

(تةههززولهقيازجزيافقنازجةهإموقةحهأسم

ةسزةازاجصلاىنعمبسزني

ليهنوحزمسلنكزسودننفهحهثسوييائظلايإنااهتةىبقهملا

.مهعمجمهعمجح«مه)إيرفافثؤظةناللفلافيياز

ارتللثمبمثغلعاوذثغافقكغلهىلذثغاننف.برع؛سهرقهلا

(هةه)جفيأغظىلذنظا

.سسسسحززواعتملاىنعمبسق

بقثلالفيلاغالفعاإنزجتأطهنطاننف.ساهزسهرقهلا

رجت(هتة)٠ركلغ

لانحل



دانزانافيلاغامو)ايلزغئأطهنطاننف..ساهباعنألارتس

)»)ةيهززوق٠ع

حمهعمجةىنةزواجصلاوءادتعإللىنعمب-«

الىلزيأئوثنافنليذلايننامهتنيفاولناقفااإلرقهلا

)»)ليسملاإئهناملةناللعاونئقغسن

ةيصعملاىنعمب-و

هطئاسوجنازذغفزمهفاىظاونقيتيسنيرساهزةدئايلا(

ا...راقعلانيدلةنااهمقنا

.(ةإ.....رلاىفذغلاز»واهاؤإحاثسنثدقل٠ساهةلداجملا

جنوايفىنعتلةحهئمازيئنفنزتس،،ةيئاملا

ر(هيإلولنقنلنياونافاننيلهسلجقضننلاةهلئاسونازذغذسو

.إمحسإسسزنوزواجصلا-ه

»نوناقلاقفدجوافإملذسسءازسوىلغثناننفاعنونمزملا

ألتجققوحافئاذمدنزةكلقثةحارتمكوزقسواا!ءارعشلارعسحنت

)هه)ىهاغقزقعنشا

حسسبجسززملسيالىنسرت

قنتهقننلإخألااسمنسنارصةولةننفتقلتةلذلاقر،با(رصقلامهعمج

(»)ليهنسولوقنافايلعقيافهتنتغنافذغدقل

زةفاحلاوفرطلاىنعمب-هل

(هتإ)فنصملاقزذنلايينافزأئلاقزذنلايةثأأأ/لافنألا

ليخلاىنعمب-خنل

))اخغضيناتمهاغلاسوعع/تايداعلا

!نمزملاودعوهنع

اعححجوزىيليإسه

(ةهلسؤظنروطغقلؤثننهغإناوطهقاائلقزرلرقبلا

ودعوهاملثمسيلبإلودعناسنإلاناةيآلاينعت

.ناسنإلل

لآلو



ققسلةوسإجنالننننلاءاسولنوحاوخلنئالىل....اا؛همتلمتلةرقبلا

).ليهنهوني

سرفاكلا-ي

(ه٥هإاليبنائذغفقسلاونافليرفاكلالها....اا..ءانا

حيسهسه.زنرلكيرمقعلالدوهيلاسق

دوهيلااونفاليقللةذاذغسانلاؤنضالذسهئلااةدئاملار

اوبالدوهنلااولماعهننييةلزنلنزفالئيسهئعوئاوفزنثاعهقسو

ألةعاسوانهقزسودسيننقةيلسمهئايهقللإثجىلزاضئرب

(هي)لوزهئثنهسل

حكعتوءةز-اهرطعب/جارفألارطعب-«

ةثربلرتوايفزقسهاسوئاذسمدااوئناسلي»افناانلاايزننياغتلمل.

ةناللفاوزهغسنزاوخقتصئسواولهه٠غسننسإسو)وزذخافةكلاقلع

)«إةههززوقغ

!نيدتعملاتافص

سريخللخانم-ه

)ي)مهئناهئغنينغللعاون،،بلقلا

ثكلمامواهتجوزىومناحكنمهجرفلقصلملا-ي

ةحح(زهغهميل

للعالإ(ية)كظفاخمهعمهزقسلعهثري-اسوكنيترابملاحك

ننف(ةال)عهسموظمزجتخناف»عباثلكلنفاقىنواةههاقزا

(ةه»يوناثلاقف»رلوافالذغازىفىلغثنا

كهسهأل.زةمايقلامويببذكملاسق

لفقنليفلا)الإيليهفلنللرتيهقذسلانلتقاازنيففطملا

)»»ينثاهئغنملفالوامهلينذفناو)ه)نيللامسا٠وفل

هسهاادودحىدعتينمل«

(ه٣ةنقسنمقطذغللهياذوظؤقغسنتلذسمفساهزقالطلا

زءايهنأللاودعناكنم-و

لآلع



حعهمرهعلانسمائؤغنهئالئلائطسهعلنفسواازناقرفلا

(ةه)اذههسصئسوانراق»نزيىلقفف

احتةمذالوادهعنمزملايفبقريالنم-ه

مخفلءفوافجةئزاموالوانمؤنيفىنقذلالهةبوتلا

ر)»)نودتعملا

ةناروزدهاشلا-ت

اضهغنذافنثثبيخااثنذرنثلعنايناقيقنمل...نازةدئاملا

ك»نيملاظاذإانإ(ههلت»ثهناطلالييفاأاالواائنذثغاارتمىف

كسسسهتصاصقلايفزواجنننم-هل

)»)ةهلاناذهةطكلذذغإنىلذثغاننفساهزةرقهلا

حسهسهزهلقاقيالنملتاقييإلاملسملا-آل

اليفةئئوفناغنليفلاهيايليهنكيفاكناقسوعكهرقهلا

)»)ليسملامهنمهسةنالهاجاوؤئغرتن

!نيدتعملاءازه

هسهزرانلا-ه

ةلنحذن،ذوظققغتيسلفةسلوخزسوقثابمميمسذسثسسواازءينلاسس

)ه)ذهسهننانعةلفانيفاقلاخازان

برحلارهلثايفيداصوقحنملسعيلاباذع-زني

(ةه)ةهلاناذهةطالذذغإنىلذثغاننف.برعزةدئاملا

!نيدتعملابولقىلعيهياعضي-ق

(ت«)ليدتعملابولقلظينطئكلذف...اانسنوي

لآلإ



»رهضلا

ز٠منصبسزقنصميقملارطيقنرهصلا)برعلاناسليف

،اضياروهصىثنالاورولصووبنصورباصوهفامننص

٠هبنسحلاهياءامسانمساروهصلاو

س؛رهصلاىنعمقىلعةلادلاتايآلاسي

باقطارغزبنصئكللننونانلجنففةي؛سهرقهلا-ه

رجتس(مهعمج(هه)....سماف

١(هت)اذننلهنيرتمخضثنجملةململئماةلاقأزفهكلا-ي

هللانسمغيليرخقلايفيىنئملقلالاةمل»اازنامقل-ق

(ةه»رقنيرانننملقييضاوسلةلكلذيفنئلجعنناوسلآذمةينينيل

س(ح)اليصإحاززضزبنهافااريراعملا-«

رهصلاعقاوم

!ءالتبالادنعرهصلا-ه

صقنفسلاف)وخلاأنهعضثيةهنكننلفنازسهرقهلاةج

)ووإعلرياصلاينقففألازنثلافسلنألاىفيفازنألانص

.(ةة»سةهإناضاامفةعسليرياصلاف....اازجحلا

وزغذمالذذوتنناضاافللعزبنصاىف،،،،،اازنامقلح

)تإىبونألا

فيصملادنعرهصلا

ىوطقلمهخولةئقنوغانلطباونفاقفةئزقاه)از،،ةلمنلاح

)يه)عهكاضلسلزنخطلينزإض

تلتس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

لآلآل



دقوهنعهيايضرةزمحداهشتسادعبةيآلاهذهتلزن

داراعلسوهيلعهياىلصلوسرلاولعاملفهتثجبنوكرشملالوم

اقفألاهذهتلزنفمهنمنيثالثبلثمينا

بطذهدلإثلهادصطإناضااننلوغزهضاف،،..نامقلح

س(هت»وكأل٠ا

.وسرتسححزلاتقنلادنعيمهسلاسي

عرفاائئزاولاقهدوسثفزسخولاإحلاوززإناقلقهتةرقهلامهعمج

مه»)ليرفاملاوزقلاىلأائزنصناسوإقناذقاذننقازننهائغظ

ناءفاعاقغنيممهيفلامهعسوقيأخمقثاحقليةحزلةلهب}لافنألا

اوخلليسلكلازيتني،ىولتنماسوجنئنقيماوغظنيةزياضةدمةيأئسمنالفب

الح~~~~~~~~~~~~~

ليرياصلاىفقكنصليىباسهنلارفلغنىلثخةننكننلزاازبمحبيحرعس

(إقهإةثزايلقحاكننىف

ةيصعلادنعرهصلا-ق

زهفسيلاكتركنتملاذإجاوزلانعرهصلا-«

زن،حاوزهنصئلأسوجينئمخظنفينسث،حلسملدليرباجلل

(»)ةههززولهقملاسوحقتل

لوقوكالهلاوهرخالوقوانزلاوهثنعلاررضلايف

نعرهصلايفلاقو،دلهلاوهوانزلاطياطلاوهرخا

ة»الاقاذهلواكولممنونسةمألادلونألءامإلانمجاوزلا

.ءامإلاجاوزنعيااااورهضنناااىلاعت

زهتاحهسهياةدابعىلعرهصلا-و

(هو)انهنكةلفظسنلقجعلننذاقسلزبطتهاىف....ااإملرع

!دمحميفرافكلاهلوقيامسىطرمملا-ه

)»)الللولطسلارتملظزبنهاف،،يهط

ىطدمحمايربصافزهيهنلهقانثلجلوقيزيرهطلايف

»اورحاسكناكموقنمهياتايآلابنوينتملاءالوهلوقيام

الذوحنورعاش»اونونجم

لآلآل



لوقيامىلعنوملسملارهصيناةيآلاهذهنملدتدديل

يفنولوقيامىطوعلبوهيلعهياىلصدمحميفرافكلا

.مالسإلا

رعسزسهالصلاىلعرسلا-ح

.افقالسخهلايمءهقلطازنايلازهط. ء.ةيرصاسهنخلزهطنه ةطللنمث

)»)ىلسوقثنلةإهاقلاسوحةطلقإزئئخنساقاثىب

زةوعدلابحاصيقاليامىلعرهصلا-هل

افىلخثاوزإضفايدلقذمةلنكزذمفذفرةفلاو{»لابلاكء

ذقلزاهياءاضسلكسللذإننالسوجان٠زتصئ»اغنالثخاوذواىفاونذث

هسهحةس(»)عهةلنكزنلااإمننىنعم»ءات

جنكرقكخئسلقنخزهنهاىفدغللىلخونارتمينناىف،،وينويرعس

)»)ليمهمباخلازغخقهز

هسهمهعمج؛اورهصينانينمزملاىلاعتهياةوعد

كنخئالإواهيايلانزنضافزهنهافاازلحنلا-ه

رههل(هوت)نوزفنتلؤمقيتضيفةلثالفقهغلغ

»نزقنخبمتنكفكولوقتلافرغننسزمط-يمرر

عإنننفيتللابان«ىطسودصاسهبوزغلقنفربضشلاعولطةلبنق

رسكس.هسه(ه»)لضزئقلطنلىباقنلاكازطاىف

عظسخثنهسلةلالندصقخهياذغىفالوازهنهافاابورلا-قة

حك..هسهك«هه»لوئقونيايفف

ؤهثةلزهظثنكاسوقخهياذغزلمازهنهاف،ارفاغ-«

هسه(ح»رافنواسونيثقلايملزدنخملعزنو

قظنزلوغغسلليفلاينةطلنملاهناوا..فهكلاسحو.

ةنيزنيرافةرهظألةنهؤغرتنالىلمةهخسولوذيرنإنيثثلاسوقاإغمه

ةاسوقينأاسوانرقفىوجناتفلائقخلأننمهفنالانرجمألنئلاعسهختا

سححر(يع)اطزفلزنالاقف

لنق»نزدنخهعننكفنولوقتانىللغزيضافننزقرتهحح

(»)بوزغلالقنفبنشلاعولط

»هل



،،.سكيرمكحلرهصاواا؛«قلروطلا-ح

دنخيإننكمهارنننغايىنالانرمقيلزهنهافاازمظلارهل

(هة»ومتلازاإنذإسوةخنننقيلنللالنمف(هه)ملوقثليهطنز

ك(ح)اليهإحازنضزهنيافاا»راعملا-ميل

ؤاانننآكهئمينحنناموطنزمفخلزبنهاف،،يناسنإلا-ه»ح

ححرعس(يه)ازوقف

قفطقازلولوقئسلارتملظزهتهاو،؛لمزملا-زهه

(ه٥إاليصسهاطق

ةيليمهلامهسلاوهبولطملارهصلا

حاقياسودثطمسهةؤغضف٠ساهزفددلوي-هح ارتملطىثاقثننل

س. (ههإعهصن

يذلارهصلاوهليمجلارهصلانإليقزيرهطلايفءاج

ة»الوسرلسبلاقزةلهجيبانبنابحنعو،هيفعزجال

الرهصبلاقآليمجربصف)هلوقنععلسوهيلعهياىلص

رطعبنعيروثلاانرهخاو،رنلدصيلملفثهنمتلاق،هيفىوكمنف

الو،ىبلعجوبثدحينالنارهصلانمثالثلقيبلاقهباحصا

نب-لحنعيروثلاانرخالاقاسفنيكزتالو،رلنييصمب

،هاهجاحطقددهدقناكعلسوهيلعهياىلصيهنلابوقعينازثهاث

ةرثكونامزلالوطبلاق؟اذهامزهلليقفةقرخباهعفريناكف

؟يينوكشنابوقعياينهيلإىلاعتونيرامتهماىحىناف،نازحألا

.يلاهرفهاف،اهتاطخاةئيطخبرايبلاق

(ح»ليمهإحاززضزهنهاف،،»راعملا-زني

را(اليمجارهصرهصاف)هلوقونيدسلاريسفتيف

للمالوهيفرجضتالاليمجارهسكموقلرلنوعدىطرصا

يفنافعهنهرودعومهدايقناودعنمىرتاممهنعكعنميالو

يهلل



؛رهصلا»يرا

ر!ةالصلابرهصلاطبتري-ه

يزئهزهيفسلاقئاسوجقالسئصلاسورنئصلاياوأيهنكاف،،؛ةرقهلا

رعسححة«هة)ليعشاخلاىط

جقافنطلافرننطلايواوئيلغسننكااوئفآليذلاانانااهل،،؛سهرقهلاة

(هحة)ليرياصلاعنةنالها

وهكرتسزىوقتلابرهصلاطهتريسي

قفةغف»زغنكالاوظنئزاوزهنصثثاسوسز.انارمعلاس

ررعسحوجبؤهيو)عهعنوفولخسلاغيلةناهئسإحاغغل

ةقفنزفثبمليثازالازنايفزهنولمننانلاازناؤعيلأهسه لسمإلغسمتمملل

جازيئنفىذااوثزشالهملاثسماوةقدنفمل)ألملااوتواليفلا

عتمه.»مثالابزعدنعالذليافاوقثئقاوزبنصئثإسو

طافيضنالقثاللفزبنعتلسويتنئسلنقأسنلساهزفددلوي

(ة٥إلينصعلا

سسسحمهجةحةمهعمجةريمألابزعنممهسلامازتلا

إعفنمتلسومكيمقناسوةمهلافغايهلرتولنقنلاازناربعللريسههسه

جازيئظىذااوثزشاليفلانعفققسلمنقينسمياغنسكلاساوتواليذلاليم

ع(ههه»ونألاعزغذسمأللذكلفانتفاوزهنصثنإف

اوكرشانيذلاودوهيلاباتكلااوتوانيذلازيرهطلالوقي

بلاقىلاعتهيانأل،كحعصرجتيربطلالاقامإ.ىراصنلا

نممسقلاوىراصنلاودوهيلالماشاذهوباتكلااوتوا

ناطوالاةدبعنمبرعلاوكرشممهىلاعننهلوقيمفنيكرثملا

وهفاارومالاهطزعااىنعميفيربطلاريسفتامارمانصالاو

،هس٠لعكرماوهيلعهيامزعاممىوقتلاورهصلاكلذنافنلوقي

رتاهرهيورومالاقبحنمرتلوقييمومالامزعليوغللاريسفتنكل

هنافيقوزغسملاهزئافةالنطللامقانئنانلعا..نامقل-زني

بطلسم»لذحلادصطإناضاافللعزبنهافكننيفاني

)ت»ونألا

ي»ي



رمألاديريرومألامزعنمكلذناازيوغهلاريسفتيف

نمامهيفىذالاىلعيرهصلاوركنملانويهنلاوعفورعملا٠ل

اهيلعينعنيتلارومألانموااهبهيارمايتلاةبجاولارومالا

نمرايومالامزعنماا)دعسلاريسفتاماوباهبوجرول

مزعلايلهاالإاهلقسفمهالو،اهبعثسهيأواهيلعوزعنيتلارومالا

عزغذهل»لذحلازقغفحضثسهلسوااىروشلالقروج

(»إرونألا

رفخوهيلإءاسانمةءاسإىطرهصنملوررضلايفمهعمج

هجوءاغتباراصتنالاىلعرداقوهوهنمرصتنيهلفءييبملل

اهيلإبدنيتلارومألامزعنمكلذلافلاخميربطلالاقمثس

.هبلمعلامهيلعمزعوهداهع

لكدناسهياهبرمارهصلاناحيحصلالوقلاو

رياسلاىصخشلايفةفصرومألامزعنمهلوقنكلنينمزملا

لهاعهنميفاهحدتماامنإهتابسهيااهبرمأيملةفصلاهذهو

هنألسفنلايفهراثاامنإمزعلابرمايعلوربصلابرماوه،اهل

ههوةياللهرهمفتيهفىرهطلاركذ،لاصهلاتافصنمةفص

ةسلذسهئرنفينهمننفلمنقلسمتذآليلان٠ةهغلكلفاازهطةروسنم

يفلاقامكمزعلاةملكريسفتانهيربطلاركذ(ههو)انط

برعلاناسليفو،رهصلاوهمزعللرخاىنعملاقمثقباسلا

يفجاجزلالاقومهلعفدارارمألاىلعمزعوةجلا»زعلانع

لتقلاىطرفمزلورمألاةجاةاف»رمألامزعاةيىلاعتهلوق

رهخهبثيدحلايفوساىلعثهثيالياةميزعنالفلاملقيو

يفو،اهطفبكيلعهيامزعيتلااهضتارفيااهمزاوعرومألا

مزعلاليقهبامزعهلدجنملويسنفايداةصقيفىلاعتهلوق

هلدجنملليقوارهسهلدجنمليارهصلاانهةميزعلاو

ةميرصلانألآدحاوةميزعلاوةميرصلاو)امزحالوةعيرس

اومزعنيذلاثرلانممزعلاولواويزاغلاوهومراصنم

اوممصلباونثنيملينعيانهومهيلإدهعاميفهيارماىلع

٠»رمألايفاوذو

يهلي



يضملاودجلاومزحلاةفصيه»رومألاقزمنماانإ

سانلالكيفدجوتالةفصلاهذهسمالاىلعتابثلاو

ينفىلامتسهلرقىيفحنماوىنعملااذهو،ةلقاهبنوفصتملاو

عزغلهلكلذلإزقغفزقضلقنفاااقىرربلفلا

ىذقنامدنعرهصلاىلعرداقىصخشلكسيلف(هة)سنالا

باحصاسانلاءالقه،هضنلواهالللراصتنالاىلعرداقوهو

مهنالثرلاىبءاهلالامهنموءامظعلاينوفصويحفروهطاددلقلخ

يفةودقءايبنالانالسانلامهدلقمثلجرزعهياتافصباوقلخين

ىلاعتوهتابسهيانإ.ةردقلاعمماقتنانودىذألاىطرهصلا

ربصلابرما،اهبرمايالهنكلةفصلاهذهةيرشبلاسفنلايفريثي

؟ردقينمو،رداقوهنملاهيلعثحلاعم

؛نيرياصلاءازه

مهلىرشبلا-ه

٠(هحو)ليرياصلارنثقف...اازةرقهلا

...صعسصعسسسزنيرهادصلاعمهياناسي

نذإبةزيئنفةذفذمثعلتليلقمتتفذمقفسالميهرقهلإ(

(يهة)ليرياصلاعنظافحعيا

رإمبنادلبلصورهصنملةيفخملا-ق

ةفل»يلوامباحظصلااوليهزاوزقضليفلاالإااندوهوع.

(ه)زيبفطاىفةالف

رزنولمعياوناكايمنصاوازجلامهل-«

افننعخايةفزخااوزقضليفلاغننهئلز...اايفنلاح

(ةهإعولقههيللإلاوناف

حتمتح!زوفلامهل-و

ةفلنااوزقضاسمهمويلاىنهغلئلإحسسنوااا!نونمؤملا

)هه)نوزئافلا

زنارجارجألا-ه

يهل«



اوزقضانهننئةممفهزفللوسثؤنإهللومزرصمصقلا

اسكمنوغزذتلف (حه)لوقهنن»انقززانمفةقنتملاةننخظي

ركةهلامهل-ت

وهسهق«)لورياصلاالإاقاقلنإلفرمك؛قل»ىصدصقلا

وذالوااقاقلننتسواوزينهليذلاالوااقاقلناننفاازثلصفاش

(»إعهغظخ

رعس٠رعسشسمررعسززفمغلارسثاي،ةمسجللسوا)سزلر،نعنلاعه،لمهل

اهمل٠وقلنسواوحضانهةفزغلالىفزإحهلديلولازناقرفلارعسرعسمهعمج

(تة)اننالنكسوةنهنن

هسهححةهحيلايربغ-سجاوهل-هل

لهنيلجةكنرياوقتاإهئسمادهفلايعانصانلربألقم!رمقلاحك

لوناننلحةقيكاسوهللالطزاسوحةئنض)نألاوةقيفاوثننخا

)٥)يلاننمينغيمثزخالورياصلا

،»رقهلا

يرامتلاولادجلاءارملا)برعلاناسليفءاج

كشلاةيرملاوةبيرلاوكشلابهذمىلعةلدايصلازةارامملاو

،كشاذإءارتماىرتعاونآرقلايفىراصنلاوءازعالاهنمو

لوقيااىرامتنكبرءالآيفاجتتلجوزعهلوقيفءارفلالاقو

هبلجوزعهلوقكلذكو،هنمثيلاهنابذكتكبرةمعنياب

ةمعنيابناسنإلااهياىنعملاوحياجزلالاقومهرذنلاياورامتف

يظدثتندحاوهناىلعكلدتيتلاكبر

و»اس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يهلو



؛نيرننممنمقتشصلاوتايآلاسي

ريشلاىنعمبءارتمإلا-ه

)»)كرتعملانسمذسنوقثألفألطلنزلسمقخلااازسهرقهلا

هيلعهياىلصدمحمسنلىلاعتهيالاقررضلايف

يفنكتالنلوقيزنيرتمملانمنكتامكبرنمقحلابلسو

رعسرعساللقنمءايهنالساةلبقورلنللقاهنإفكش

لجلاسوبفإحاىلضققثنهطمةققظءةلااوزهءميماعلا.

ء(ي)لءوزثحلنثةنناؤثسهذئصىننعن

يننامثزهرك}ىلاعتلوقيرفعجوبالاقررضلايف

مالظلوىطرالاوتاوامسلاقلخىلعردقنمةردقيفنوكشت

يتلاةئيهلابعكرهصىلحنيطنممكقظوراهنلاةراناوليللا

مكايإ.داجيإوهكئانفوعكتاممدعبنممكايإهئاشنإىلعاهبيننا

كركمدعدعب

الإىةروةخسلاننجعالرواعأنيانعقالسلزسمسيفةلثوللااندوه

زجتكهزيههسصثقفوففنلانلفجلنقذمقفؤاإفأنيارفك

)»إتعوقنسم

ءالقهدلعياممكشيفدمحمايكنالفزيرهطلايف

سريموقنمنوكرشملا

كةيدايسلاىنعمبءارملالزني

ةليلقالإففننلعسلاقفهننةئهةليارنزسلق.)فهكلاحسس

!»)اذخا»ةيمةهلفيننلنننتنالىفازهاظ،ازصالواةهيفقفننالف

لهالداجينالنلوقيزدمحمايرامتالفزيرهطلايف

يلكلقهاثطلايفلوزاقنليعالهايتللساهزىروشلا

ج(هه)لهسنعلض

ةعاسلامايقيفنوعضخينيذلاناالاريرضلايف

سحسرساهيفنولداجيو

)ي)نحافىلغهنوزانننفهبصنلا

يى



لهاهبهتورامتفاااةءارقيفءارقلافلتخاررضلايف

ةنيدملاءارقو،هتودحجيناىنعملاوءاتلاحتفيلااهتورمتفاااةفوكلا

زىنعملاوااهتوراصثفااانييفوكلاىطعيوةرصبلاوةكمىب

مينولداجتفا

مرب.اوقددمنعلوإويذكييعمماوراصت-ق

(ةه»ذنلايملاؤزاننفاثئشطإنمثزذناذقلف،،يرمقلا

هموقطولرذنادقلوزهركذىلاعتلوقيزيرهطلايف

اويذكفنلوقياارذنلاياورامتفااكلذللقاهانشطبيتلاانتشطب

نعرخالوقيفو،هيفمهنماكشكلذنممهرذناامهراذنلي

.هوقدصيملزرذنلاباورامتفزهلوقزةداتق

؛نيرننمملاةفص

ررعهلالالضلا

يقسلةغاثطلايفكوزارتمنليألاللالسرازىروشلا

)ه)دههإنيلألض

؛كرتعملاءازه

.(.رعسزعهقعمويراذعسه

كهزغناغسنىلثخةئسمةيسنميفاوزفقليذلالااثتإلكييلاح

(ووإمهنفهمهألنانع»تنانل.واةظنملةهاثطلا

حمهتتسرحسباذعلا-ي

أث(هآ)مهجتملا،ونكاناةهلجنايةو،حملاا}ناخدلا

زييتغلاغن«متناخنقهو)سخلاباقثذسمميملزكفاونانجم

(وربلوزثنئعلهةننكارتمانفلسإ(هة)ةليفلا

.مويلاهببذعتيذلاباذعلااذهقذزيرهطلايف

ي»إ



»لالهلاو»حلاملا

داضلادضحالصلازحلصزهبرعلاناسليفءاج

،طنطالارطيقنحالصتسالاوداسفإلارطيقنحالصإلاو

مهنيبموقلاحلاضنزحلصلاو.هماقاهداضدعبءيشلاحلصاو

اوحلاضنواوحلنطاواوحلاصواوحلطصاومظنلاحلصلاو

.ةكملولععساحالصودحاوىنعمبداصلابهددشماوحلانصاو

٠ريلصنعقنشملاوتايآلاسي

رمهعمج.زنوحلصملانه

اشنااويلىطئألزيفاوأيققاينهمهفليقاةيزسهرقهلا

ع(هه)لوخلنصنحلخن٠

اضرالايفاودسفتالهانوقفانملاعهزيرهطلايفءاج

نألهقانثلجهياةيصعموهمههقفىطرألايفاوصعتاليا

ىطرألايفيفادقفةيصعمبرماواىطرألايفهياىصعنم

يفةيآلاهذهتلزنةعاطلابءامسلاوىطرألاحالصإنأل

علسوهيلعهياىلصهيالوسردهعىلعاوناكنيذلانيقفانملا

ةمايقلامويىلإمهتفصلثميناكنملكاهباينعمناكنإو

هنعهقانثلجهياىهنامبىطرألاىفلمعلاوهداسفإلاةلمجو

حرعسحوحءطسهظفح٠ضارماامهيضتو

اخافملظميزقلادقنلدنزنافارتمفعع؛دوه

عس(ههت»وخضنح

ياملظبىرقلاعلهيلكبرناكامواازيوغهلاريسفتيف

نوطاعتي،عهنث٠لاميفنوحلصماهلهاوعهكرثبمهكلهيال

ليقو،اوملاظتاذإمهكلهيامنإ،اضعبمهضعبملظيالوفاصنإلا

وهآس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يهلآل



مهكلهينكلومهلامعايفنوحلصممهوهنمملظبمهكلهيال

روتانيسلاعهبوكروعهرفكيل

اذإمهكرشبنلددلنلىرقلاللهيالىلاعتوهتاسهيانا

مهضعبملظيالولدعلاوفاصنإلافلولددلنوكلمتياهلهاناك

دجويالوسانلاقوقحظفحينىتلاوةلداعلاةلودلانأل،اضعب

ىلإةيعرلابيدقياذهلكفةودنوطانوادسافموملاظماهيف

لدعلانأل.ناميإلاىلإنولصيمثنموقحلاولداعلاةفرعم

،ىطالثمهيفمهلنوكينابجيمهدالبيفهنوديرييذلا

هناهياهمحرةيميتنبانعلقلندقو.الثمهيارجتوهلسيلو

ةلودلاىلعةلداعلاةكرشملاةلودلارصنيهناسهيانإبلاق

سةملاظلاةملسملا

اسهمألضاذغإنىطزألزيفسايأيفنأامهت..فارعألليف

(وه)عهنصعلاليمنييقهياخقخزنئلجاخسهطسوىفؤقخةوغذاىف

اليااهحالصإدعبىطرألايفاودافتالهازيوغهلالوقي

حالصإدعبهياةعاطرجتىلإءاعدلاويصاعملاباهيفاودسفت

اوصعتالرخالوقىفو،ةعيرشلانايبوثرلاثعبياهايإهيا

ااعكيصاعميكرحلاللهيورطملاة»ارنسيفىطرألايف

هياحالصإدعبيااهحالصإدعجتهلوقىنعماذهىلعف

سصخلاورطملاباهايإ

نوكيالواعمطوافوخهوعداوااةميركلاةيآلاىف

هيااعدنمف،رطملانمرثكاةجاحياو،ةجاحللذاءاعدلا

هتافاذهلوهيابنمقيةباجتسالابعمطنموةباجتسالابعمط

نمةيرقهياةمحرنألهيفىصلخيوءاعدلاىفنسن

هسهرسءاعدلايفاوداجاواونسيانيذلايا}نينسملا

انواثآلئصلااوناقاأسودقتعيلوئننننليهتاسهت.)فارعالا

)»)عهسحسلنصطلاطاةههسنهن٠امل

اانوكيهضلمهضعبارق،ثاءارقلاتفلتخازيرهطلايف

نورخاارقو،ىفليهمنكسمانماهنيكددتومهملافيفختب

ريسفتلاو،دلننمنقلئنمنمنيسلاديدشتومهملاحتفيلاانوكنننلا

يهلؤ



ملوةالصلااوماقاوهياباتكيفامبنولمعينيذلاوكلذيف

زهركذىلاعتلوقي،نهحلصملارجاعيضنالاغازاهتاقوااوعيضت

مهو)حلاصلاهلمعرجاعيضاالينإفيقلخنمكلذلعفنمف

«ىراصنلاودوهيلا

ىراصنلاودوهيلالمشتباتكلابنوكسمننيذلانإ

لهالوقلادطهيلعفراعتملاناكحدص.نيملسملالمشتو

مهاعداممربتعنناعنميالنكلوىراصنلاودوهيلامهباتكلا

الةالصلاماقاوهباتكبرطمتنمعيمجاذهل.نيملاعلابرهيلإ

مهاةنرميلعديكاتةيالاهذهيفوبلاسلالمعلارجاهياعيضن

ملظميزقلادل٠هنلكنزلافاسمسوعع؛دوهةروسيفتدروريثا

أثإىراصنودوهينمباتكلالهانا)هت)لوخسلنصناسيلقآسو

ةالصلااوماقاوفيرحتوريوزترجتنمعههنياوكسمت

،مهكلهيالفمهتاعمتجميفحالصإلاولدعلاميقياهبعهكسمتف

ةالصلالضفاهيلعدمحممهبتكيفنوفرعيىرخاةهجنمو

مهموقنوعديفهعاكاينوبلاطموهيلإوعديامنوفرعيومالسلاو

ىلإمهموقةوعدبنيحلصماوراصكلذيفومالسإلاىلإ

رعسمهعمجرعسر.مالسإلا

انهفهونيففسييذفينثطنتللاذازآلاائرخلةيصصقلا

ذيرنألمامسنألآيانفن.خفسنلانفمسينهئلانيرفاىلننونافلال

ليملوئئناؤيرنارتمىفىطزألايفازانإحلوغئواإلا

)ةإعهسحسلنصنلا

نلوقياانهحلسبملانمنوكتناديرتامهتزيرهطلايف

اهيفامبىضرالايفلمعينسنوكتناىسومايميرتام

اذكهنوكياميازساهعنبانعوسةعاطنماهلهاحالص

)حالصالا

لوقيوهبتاعيىسومموقنموهيذلايليئارسإلانأك

امنإءامدلاكفسولتقلابلحنالسانلانهلعازنلانإزهل

ذخؤنالزهللوقيناديريهناكواةملاسملاوةحلاصملاب

يلهل



نامزلكيفوسانلالكلةوعدهذهةيآلاف،لتقلايقوقحلا

.لتقلابسيلوحالصإلابمهقوقحاوذخايناناكمو

مهعمجرعسإسرتنوجلاصلا.

ىفهازطاليأربهلإثنونانمفلوحظصلاذسماواسهتينجلا

)ه)اذذق

نوملسملامهوهبنوحلاصلاانماناهتزيرهطلايف

حمهعمجهسهسااةعاطبنولماعلا

لصملاصلاىنهئمطجمانناىخئألزيفقفاظطقهت)فارعألا

»ظسلءاذنئنلاسوتسننمخفيقفاسنؤلفسودئقلسلنلونةحهأسمسو

)هه)لوغسهذل

موقلاءالقهنمنلوقيهبنوحلاصلاعهنمااررضلايف

نمقينمزينع٠ل،نوحلاصلاليئارسإينبنمهيامهفصونيذلا

رعسس.هلسروهياب

ةفنكنسملامهازفإقهسمإغغحملذسهذسمسوع؛سهرقهلا.

حملقزسخألزيفةيافعسيلؤلايف،ائنقططايناسوعةننفن٠

)»إعهحظصلا

هياقوقحردقملاوه»داينبنمحلاصلازيرهطلايل

ايندلايفهناهليلخميهاربإنعهركذىلاعتهيارخاف،هيلع

نينمؤملاهتايلوادراومدراوهناويلوةرخآلايفويفص

.هدهعب

ةمايقلاموينيحلاصلاعمميهاربإعمجنزىنعملا

رايندلايفنيحلاصاوناكنحيمهةمايقلاموينوحلاصلاو

ليمزالجنوىنضلايفسانلاةظنيسو،،!نارمعلا

ع(هه)لهحظصلا

ولعهل،هلعوهلوقيفياهبنهحلاصلانموااريثكنبا

ره.سآحمهعمجسسريلاصلصوحهحس

ىفخلانسمانةاإخاسمفهللايىئيمؤن٠الانلافزاعهئاملا

سنف قه)ليحلاصلايتفلاعناثنزائلزحذنلاينطث

يلل



موقلاعمانيرانلخديناحمطنوزجرغهلارسفت

ح.ملسوهيلعهياىلصدمحمةمايفيا-نيحلاصلا

نيملكهنسايللسواهتميقفضخغسواتيلكزف،،انالا

.وإلهحظصلا

مهلامعاومهقالخايفاانيحلاصلانماانيدسلاريسفت

هسهسحمهزنمتابيعهتبالوهرعلايملامدملعه)مهمولعو

ىلسوننئسلسوفسودصنايسنهنلالزنيةلاقثاةغسلسولوم!فارعالا

)»)لهحظصلا

تحلصنيذلااانيحلاصلاىلوتيوهوااريسلارسفت

اونمانيذلايلوهيااازىلاعتلاقامكمهلاوقاومهلامعاومهتاين

اولوتاملنوحلاصلانونمؤملافاارونلاىلإتاملظلانممهجرخي

هرضيالوعفنيالنسهرجتاولوتيعلبىوقتلاوناميإلابعيبر

مهلةحلصملاوريخلاهيفامىلععهناعاومهلفطلوهيامهالوت

ااىلاعننلاقامكهوركملكمهناميابمهنععفدومهايندومهنيديف

هسهاااونمانيذلانععفاديهيانا

ملنننهقلسمان«آنكلةياذقاغلسمكهثسمسهتةبوتلاس

(تة)ليحلاصلانسمذسنوثئلسوىنققئصئل

لصننفهبنهحلاصلانملنوكنلولقأصنلاانيدسلاريسفت

لاعفألالعفنورهنلابئاونىلعنيعنوفيضلايرقنومحرلا

رعسرعس.ةحلاصلاةنسحلا

ةخسوقتل»سلانطزآةوخزطارافنكفلاوفألهتهزفددلوير

ع(ة)لههلاضاتؤقسهدغإنذهاونةوؤثهبا

هياىلإنويوتنيااانهحلاصاموقاانيدسلاريسفت

رودصللقةبوتلاىلعمزعلااومدقف،عكهنذدعبنمنورفغثنو

.س.هلعفلاليهستبنذلا

يلبيبواغسنذمىنسننظزخللنلالثمسنثنئآذقزيلتزبسويمير

ىنةلايفىنلفكثاصنلافوايفاقننلاهاقجمييهاخألذ

)هلبإعهحظصلايملسنقهلآسوانلنمنسنقسوئبهزسخألاسو

ي)ي



ءايبنألانماانهحلاصلابينقحلاهتنيدسلاريسفت

سح.ينيخثلارايفصألاىبراربالاو

ةنيتلاليمةائعخسنسواتلعفانفخةائنئآاطولفععرايهنالارعس

عزننيؤلاونافقثاحعهاننةحنلاألتطئنضئاف.ننف

(تة)ليحظصلاليمةن٣ائنننخزيفةائظذأف(ته)لينفيكاف

اوناكنيذلانماطولنالوقياانيحلاصلانماازيرهطلا

ع)رصعيالوانيهنو)رماىلإنوهتنيوانتعاطبنولمعي

مهلامعاتحلصنيذلااانيحلاصلانمااردسلايفو

لوخدلببسلاوهحالصلاوعهدددلافهياحلصاومهلاوحاثكزو

مظعاوريخلانامرحلبنلددلداضلاناامكهياةمحربنيعلا

اا.حالصلابمهفصياذهلوءايبنألااحااصسانلا

ااانتمحريفهانلخداو»السلاهيلعطولنعىلاعتلوقي

اذامل،هموقىلعلزنيذلاباذعلانمىلاعتهياهمحريا

لصيطولنكيملفاانيحلاصلا)دايعنمهنإزىلاعتلاقاهمحر

عنتمانمنالوقلانكميهيلعو،نهحلاصلانمهتألهموقلص

دنملبللنمرهفهماماسينملمعلاوطولموقلصنع

ذمملفميلقكلااذفنهرذإسودماقسنماسوأزءايهنألا

ذمكهأسإدصانننخزيفقفائظذاف(»)ليرياصلا

قه)لهحظصلا

انتمحريفلفكلااذوسيردإوليعامسإانلخداوزيرهطلا

حساامبلصوهياعاطإفحلصنمسمه-نيحلاصلانمعهغا

قكيهإعلطمعهحظيصلاسوأهنسملفانلااطسنثاسمو،،يرونلا

ينكاسوةملاسوحملننهفطمقثاةهنغنغازقفاوفكينإجةهسماسو

ع(»)ةهله

نمهلجوزالنمنوممرملااهيااوجوزوزيرهطلاع

عكديبعنمحالصلالهانموعكئاسومكلاجررارحا

ملاذإىثنألاوركذلاهبفصويمياعمجىمايألاو،عككيلاممو

روزهلنكي

يلق



خههألسلالرثا(هةإطهازنإاإمننغهسغسلغحاف،،!ءارعشلاس

اهلاللقظبانانطاأنغلايلق(تال)لوأطزغسنافخسمؤقف

زفلنونفنل.وا(إلق)ثجنذثذإةقئوغسمنيبسليفلاق(ته)خةلهظاغب

لاق(ته)لوطقفدلقاسءايلآائذإخفلفملولاق(تة)لوزننلهفنول

ؤف١ايلآفملا(تةس)لوةمحغسنمتنكهسهسارتمأغننارفا

يذلا(تت)ليهلاقلانافالإسلؤنغ،»(تسه)ىنذقإلا

سنمنعلينقزقيةلاسو(آهلإزنهملخسلرعسسفهفنقظ

سنثيينوقلارتو(ه»ل)}دهشيلسوننخضرنلةإسو(تة)نينفنيبسلاو

فخلينننيهخيلزلناغوسل»انينعاي»سو(هه)نييخنقث

(»إعهحظصظيلييلقهلازانثخيلنفنيز.يإنيذلا

يفنيلينلانميللقنمبهبنيحلاصلابينقحلاهتزيوغهلا

رسسرعسكرةجردلاوةلزنملا

ناييلغزحوامنيزةلاقزامليفىوليمافعاضرفئثئنفبزلمنلاح.نت

اخلاضلفغالأسويفذلافلظفةطكنخمثا٠ننلامنسنيهننزثنئا

)ةإعهحظصلااراقعيفةهننخزهسنلنحذافةاضزئ

نيذلانيحلاصلاكداهععمفظمحرهينلخداوزيرهطلا

رهلخادمةنجلاينلطدامهيحرلعيهتهخقلاوكتلاسرلعهترتخا

ننثاقإنثئناىذخإنبختنالآقرارإلاقانزرصيقلامهعمج

ربسللدغىنيسمللازننغغنننأآلافطجمجقهينهزابثرطاغسنيفالوغ

نسمقثاغالطاييلةهئنكقةكخلىقنملاىناةيرآافق

(»)ليحظصلا

ءافولايفزنيحلاصلانمهياءاشنإيندجتسزيرهطلا

متلقامبءافولاوةيحصلانصيفيارخالوقيفوتلقامب

.نيحلاصلاةفصدهعلابءافولانالوقلانكميهيلعو

»نيحلاصلانميلبهبرعازه»تالاصلا

احلاصانلوهقزريناهبرميهاربإةلاسهذهوزيرهطلا

نيذلانيحلاصلانمنوكيادلوكنميلبهبراينلوقي

.نودسفيالوىضرملايفنوحلسيو»رصعيالواوعيطي

يليل



ةير(ةة)نيىننلنكيفزنلازنهاإثىننالالسهتيتافاصلا

ان٠منلف»»اهيليبالطلةاثزنثهف(إمهالهحلأصلازسميلسق

زظئافةهخإنذاراعانقلايفىنثاسنإنئناهلةلقضسننلاهخسمعلإن

لصقثاغاللواينةهئننمزنءزأارتمكفانإناانللاقعىلزئاذاف

)»)ليرياصلا

)قحسيلميهاربإرنثنلاقزيرهطلا

هياهمحريربطلالوقاما،ليعاسدلبرثنهناحيحصلا

دقوريسافتلامدقايربطلاريسفتودوهيلالوقاذهفقحسيلرشف

ريسافتلاىطعيو،ريثكنبالثمنيرمتملانمهرجتهنعذخا

ةياورلنيفلاخمليعامسإنوركذيمثةيليئارسإلاةياورلايورت

.مهعمجس.دوهيلا

ينبافمتاققسطمبمهاسةقإنسافبذسمسابوقهواسوأرزنوزففايلباحق

ىفةنطافييلهقيلإخايفواىننزخايؤلنزلوقيفرونلاجملذسخا

ع)آللهحظصلالصكناف

رلنعاطبلصاولوقياانيحلاصلانمنكاواازيرهطلا

لوقيفوبارحلارلنييجحاوالذبىنعليقو،كضتارفيدقاو

رجحلاوةاكزلارخا

يفنيحلاصلابدوصقملاناةميركلاةيآلانمحضاولا

ااهمحريربطلالاقامكسيلونوقدصتملامهةيآلاهذه

(ح٥)ليحلاصلانسمةظإخقةنزةانئن٠هاللععبلقلا

هراتخاو!ينعيهبرتوحلاتحاصرنجافزيرهطلا

امبنيلماعلانيلسرملانمينعي.نيحلاصلانمهلعجفهتوهنل

.هنععهاهنامعنههنيملارهبرمهرما

...يملاسلالمعلاىنعنم٠لعلصالق

ىايذحهلاسوينغائنااليمائلرأاانلونثنسلليفلاذل)سهرقهلا

رنرهظامسلسويلياؤمهظمسلينتلوااليقتهلايفيلكاهيلللاهنتانفدغإنىثطم

نويادنوالاكنفاوخقنهافافاغسنليذلاالإ(هو»نولععنا

)ه٥إةههزلاباوتلاانافجةهنلغ

ي)و



حلاصنمهياىلإبرقتلابهسفنلاححلصاهتزيرهطلا

٠»لامعألا

دروامنايبتوهدوصقملاناننألاقايددلنمحضاولا

امسانللنونيهيالنيذلادوهيلاةصاخوةيوامسلابتكلاىف

بيركلانآرقلايفسانللكلذنيبدناسهيانكلواهيفدرو

دروامنيينذخاونامتكلابهيضاامحلصاوكلذدعبباتنمف

نايبتوهانهحالسلاف.هيلعبوتيهيانافةيوامسلابتكلايف

مهعمجحس٠اهنيامتكممعوبتكلايفدروام

انايسننافهسمفوذافينحسماسهيناقهسلناذللاقرادملارعس

بهه)انيهزاناؤئلافقثاىأواحاقحهأهجنرغاملاخقنهاسو

زطلزننادعبةخوسنمةيآلاهذهناركذزيزهطلا

امهنيداحلصاولوقيزاحلصاىنعماماو،رونلاةروسىفانزلا

اوضرعافهيايضريامبلمعلاوامهتدثحافنمةبوتلاعجارمب

ع.ىذألاسامهتنعارفكوامهجاربحفصافلوقيامهنع

عفاياونضثغافاوخلنهافافاغسنلهةلإالهب..ءانامهعمج

قثاهتننةفؤننهفدصلينمزملاينمدكلوالييإلنسلةحهةيهسيساونصظاف

(ههه)ائهغازخانينمزملا

اوصلخاواوحلصااذإمهتفننمنيبئاتلاىنثتسازيرهطلا

ح.هدحوهالللنيدلا

انيل،اوإخ)هيدنااوغطفاملثالراائملاسوقرائثلاهت..ةدئابلاس

دغإنطمناتننفم»إةبمرتلحليمعقثياسومعثياسلصسالانناإنني

(»إةهسحززوقغةناألواحعانلفنوثيتلةناللفسجظهاسوخملظ

اههوركمىلعاهلمحيهسفنحلصاوزحلصاوزيرهطلا

مين(..هيملاةبوتلاوسةعاطيف

هىةلييةدننسوليرنثقنالإلبلننزنلللثسزنسافق}ابنالايسس

(هه)لونزختسلمثالىففهغلعكقخالفعنهاسولقاننف

لصوانلسرنمهيلإانلسرانمقدصنمفزيرهطلا

مهيلعفوخالفايندلايفاحلاص

يلع



قالسننحلم»نواهلابىأهسؤتلسليذلا»ءاتانيسوباعنألا

ا،ونكةننصليمعذفذنإلمةقنفؤلاميمفئللعدنزهسنفمففغظ

ع(و«إةههززوقغنتافسجلنمافورغإننصنانقثفلقسهإخه

باناوباتاذإههنذلروفههنافزحلصاوباتزيرهطلا

امىلعمدنلاعمهلثمىلإدوعلاكرتومهةعاطبلمعلاعجارو

.هتيلوتدعبههنذىلعهبقاعينابئانلابميحر،هنمطرف

سسس.ب.حلصلاىنعميحلصاسه

علطافانثإنااقثسهامونلسمرتفاإحذسمف،،ميهرقهلا

)»)ةهسحززوقغةللالواجعانلظطثسإالفةرتهثغإن

ىطوهنمههصىبرضحنمىلعجرحال)رهطلا

يفلدعلابهرماينارهتنرونيبوهنيبحلصنناثبلاشارف

هيفهلهيانذااممهعنمنعاامهلسصوملاااىهنينارهتيصو

رعسرس.هسه.هلهحاياو

اولقنفاوثمننلاةثناننألةضزغقثااوظنحئيسسواازسهرقهلا

عع(يأهلةهلغعصنكقملافحسانلالغإناوخلضثف

الناىتاتهنامكدحالوقيناهياباولتعتالزيرهطلا

ة.هلامنمقيصنالوحالسميفيسالوامحرلصي

افامهلنمبخاوطغنابفةهننقىفاقعثةنقنحنإف،،ةيبنلاس

كاكقثالهإحاقرتهةننقثاعيسوتلاخالنهإافيفللااهلقاذهانكخف

(»)ازيهخاتمهله

ىطامهنمدحاولكذخاونامكحلاعمتجازيرهطلا

يذلاىبلقدصألوكبحاصكللاقيذلاينقدصتلزاقلنثيمهبحاص

٠امهنيية»اقفويحالصإلاادارانيحكاذف،يهحاصيللاق

لهااديرييفلعافلانماااحالصإاديرينااىلإةراشإ

رسلا.ناجوزلاوهلعافلانإ!ناجوزلاوانامكحلالعافلا

سيلوةحلاصملاهيفدصقمكحلاهرايتخافامكحراتخادحاولك

نهلهياقفوينيمكحلايديىلعحالصإلاادصقناف.قيرفتلا

نامكحلاوهلعافلانادقتعيىطعهلانألكلذ،نهجوزلا

يلإ



ةياهتدكااماذهو،نيمكحللهياقيفوتونيمكحلاديبلحالصإلاو

مسسححمهعمجامكزىرخا

انظازغإرتواائونهنئاقيلغإنذهكلغثآزنا»ءافلاماسلاسس

حزغقخعلنلصلاسف}اهلثمماقاهةننراطسلنصينمنااقهينلسقيغائخمهن

اقبنافةيانلفاوقثثسواونيمخننلسإفقنئلاعفنألاصزضنخااو

٠مسه )»)ازييةحلولقغن

امولعناكهياناثيلوألا!ةدحاوةياهنننألاةياهننإ

هملاناياااارتنولمعتامبناكة»انافااةيناثلاواااريبخ

عنيرجياميميلعحلصلابريبخهتاس

نمتملعيااهلعبنمةارماتفاخنارررضلالاق

اهيلعةرثااهرجتىلإاهنعثفنيءالعتساياازوشناهجوز

..اهبابسارطعبهنمةيهاركلاملوةضيغهلامإاهنعاهباعافتراو

زاضارعإوااهرومانمكلذرجتوااهركواهنسوااهتماعد

هنماهلثناكيتلاهعفانمىطعهيواههجوباهنعافارصناينعي

جرحالفنلوقي،احلصامهنيباحلصيناامهيلعحانجالف

اهنعهضارعإوااهلعبزودثنةنئاخلاةارملاىلعينعيامهيلع

رطعبهنععضتوااهمويكرتنناوهواحلصامهنيياحلصينا

هلاميفماقملاعيدتددتوكلذبهفطعثيدلنهيلعقحنماهلبجاولا

مهعمجرتاكنلانمهنيبواهنيبييذلادقعلابكسمتلاو

قهذضيزنلىورتإلاقفاكهئطمريثفنيفزنةحيتلطعرثنلاك

سءاغننناالذألغليسلىطسوجسانلاعجنحألضماهييفوزغنؤا

..)هو)اتيلنخازخاعييثؤنمةف٠ونقيننامباضزن

ةفكينفلا»نانيا)ذإليةلاسهت؛ىرودثلا

عطاسواعننفطصافلنصةتينننزلتنمبكةارماو(ةة)إوزسصثلف

سرو.(ههلإعهيهظلرانيينالةشسإاهياىهةزخاف

اوخنضافاولتتقالينمزملالهناطناطنمي/تارجحلا

لهفيتمنئىتلاةنانفللىلزخلألآىلخلانفاذخإيننإنيفاءملألسممهةنن

طجماوطضافيلذحنظملانرتهةناوخلنف«ىقالى-الاهنارنلانإإءضئ

.انسحنقثاذا (ة)ليطسقمل

يلآل



جةقنسو،حالغإناوخلنهامل)وجلانونمزملاانأهبزثارجحقلارتس

سقثااوقتاف عع(هربىنخعزننملقل

امهولمحيننايالتنقااذإمهكيوخانهلاوحلصافزيرهطلا

.هلوسروهيامكحىط

يةقياسلاتايآلايفنيحلاصلاتافص

ااقوقحنردقيره

اادهعلنوفوي-ي

ملعلاولعفلاولوقلايفنوحلاص-ق

مهقالخايفنوحلاصس«

مهاياونيفنوحلاص-و

ىطسانلانونيعيوفيضلانورقيومحرلانولصي-ه

٠رهنلابئاون

ااةعاطبنولماعلا-ح

٠سانلانهلعهثلحدصتحلصنم-هل

.اهيفدسفتملوىطرألايفحلصانم-آل

مهعمجس..ةحلاصلالامعألا

هنهذلاسلصلاراوأصغزواوئسمآيفلألارنظزلسهت؛سهرقهلاس

قزنثليااهايماوقزناقهيأمزاسهنامافغنخئمتعمسميرنحناننيننلآنإخ

قمهذسوألئهيانثثنخيلاوقازدثتمثلىنعمائقززوألااةفاولاق!اقزر

(يو)لوألاغاهفمثسوسهثهطن/سوثااهف

دنعنمءاجامهوكباونمآنيذلادمحمايرشبزيرهطلا

ملاهسةحلاصلامهلامعابمهرارقإوكلذمهناميااوقدصوكبر

.يهامىلإرثنوةحلاصلالامعألايربطلاددعي

امكملامعألااوسلفايلههثاحلاصلاارلمعمثررغملاح

ذسهقهبهاسوةذإقئهذءاانن«إنلإلقفؤققسمزتظإنان«انأإلقاهلاق

دنزقذانسهيةلرنننامواخلاضألنغلنقيلللخنزةاغلوجلذلناف

لمعلااازسذاعنلاق،ءايرلانمةيلاخيا.فهكلا(ههرباذخا

يلآل



انهاهشنصالخإلاورهصلاوةينلاوملعلازءايشاةعبراهيفحلاصلا

.اهطرشبلاقليةحلاصلالامعألايهامددحيمل

اوقدصف،عهحراوجيههثاحلاصلااولمعواا!يدعسلا

ثاحلاصلايريخلالامعافصوو،ةحلاصلامهلامعابمهناميا

لوزيوةيورخألاوهايندوهنيدروماودهعلالاوحاحلصتاهبنأل

نوحلصينيذلانيحلاصلانمكلذبنوكيفلاوحألاداسفهنعايب

لامعألانميدعسلاركذيمل.هنيحيفنمحرلاةرواجصل

ب}.يليصفتنودهلعنلكشببطلالامعاىوددلةحلاصلا

،اخنطا»غلواتاحلاصلااولجتىفاونفالي»سهت؛سهرقهلا

(هت)لوةلاغاهفففهقنهلا

قفاوملالمعلانمتاحلاصلااولصوريثكنبا

ةعيرشلل

ة»اةعيرشعمةقفتملالامعألااولمعورسيملاريسفتلا

.هلوسرىلإاهاحوايتلا

اولمعواونمانيذلاوسييناكودثللريدقلاحتفمهفو

.هنيدنمينكرتامبلصوهب»رفكامبنمانميازثاحلاصلا

نمز-تاحلاصلااولمعواونمانيذلاوزبطقيس

بلاسلالسلاةروصيفبلقلانمقثهنيناناميإلاتايضتقم

نوكيالناميإلانا،ناميإلانوعأينمهكردينابجياماذهو

نوملسممهنإزنولوقينيذلاامافملاسلالمعلاهنمقثبنيىلح

ىلوألاهتقيقحيفحالصلانوبراحيوىضرالايفنودسفيمث

هفالخإوةايحلايفهتعيرشوىضرالايفهياجهنمرارقإيهو

٠عمتجملايف

ريظصلالمعلايفنورسفملاهلاقام

رهصلاوةينلاوملعلازةعيراحلاصلالمعلاتافص

لامعألا،ةحلاصلالامعألانمريخلالامعا.صالخإلاو

قثبنيهنابحلاصلالمعلافصن،ةعيرشلاتقفاوامةحلاصلا

يفءاجدقفاضعبهضعبرسفينآرقلاناكاملو،بلقلانم

يي»



يلخاثسمثءافنكاونيبنل!نارمعلانملهأرلهإلتابثلا

قلفمهلنللاتايلآهياتافاسنكسلوةفهاقةنابائنلا

إهزقانلسورطألامويلافهيايسدوهمؤن(هإة)لوننييسل

إدسيلوافمهازقخملايفلوغىبانننفرهنلانغمضنتفيلوزغنتي

٠ةئاففثسمىئفئلسوك!نارمعزلايفوو(ههعس)زلهحللصسلانع

ابفثنلانغلقننفيملوزغفلايملكوزنانلسورنخلاىلإإسدغقل

ناىلعنورقملاعمجااملو)»لومتملارنفليواو

وهريخلالمعنوكيةحلاصلالامعألانمريخلالامعا

ههحملةيآلاوهأل«ناتيآلاهتلاقاماذهونينمؤملانمبولطملا

امريخلالمعلاثموهتلاصلمعلكيفريخلافنارمعلانم

تافص!ناونعثحننةرقفلاىفنيحلاصلاتافصنعاقباسءاج
لن.نيحلاصلا

/نيحلصملاونيحلاصلاءازه

زعاةمحر-ه

(تة)ليجلاصلالصةئمهثننخزيفةائتلحذأسهترايهنالا

نسمزهتنا١ئننخزيفقفائظذأسواازءايهنألا

قه)لهحظصلا

سسكرصرألانوحناملاثريسزني

ننيزمألزسائآيفؤلساقغإنذهرونئلايفاننثثذهسلقزءايهنألاح

عؤقلريدقتلانفيفائل(ه»إنيحلاصلاتسهإعاسهنرسل

رعس(ه٥ه)لي١اه

سزايندلايفنصلاركذلا-ق

ليميقزسخألزيفةوواسوربلئننخىناثلايفةائنسنآقزلحنلا

)»)لهحظصلا

انسحاركذايندلاهذهيفميهاربإانيتاوررضلايف

مايألاىلعايقلياليمجءانثو

ةرفغملا-«

ييل



اون٠وئئطاجةئيكوفنميفانممقرغا}لزنن٠سءاضثبالا

سس (يوإازوقمعليواقالللاكهنإفعهسحقض

!هدعبنمايندلايفهيااهاعرييلاثملاةيرذ-و

ةنرقلايفنننيننتلنننألغنلاقف)اذهلااثبزفهكلا

(هوي).....رخلضانفوناناكفالزنكختخننناكف

رنيرخاواين-نيحلاصلاهياىلوتي-ه

روثتزفزطصناثكلاكنثيآلاقثاةنلسولأسإاا!فارعألا

)»)لهحظصلا

٠قمبرعسإ٠ءحةةمايق-امويملنمثاةقفرلا-ح

اغنالي»عندللراقلونكزلازةللاعسهنىةلنزعع..ءاناة

جمسكةسهربهمهيسةيولعسسمألةمةحبحسهححإي
ليحلاصلاىفباذهشلاىفطقيذنصلاسوآفلنيقاتمهسمإوكسحفيا

(هة)اقيفزمهلوانسحو

نوناقلا

ليقومالكلانعكاسمإلازثونقلانايرعلاناسليفءاج

مايقلاوةيدوبعلابرارقإلاوعوشخلازثونقلاو،سهالصلايفءاعدلا

.ايقلاةلاطإليقومايقلاليقو،ةيصعماهعمسيليتلاةعاطلاب

انكبقرانبملزلاقاانتنناقهالللاوموقواازيزعلاليزنتلايفو

توكسلابانرمافاانيتناقهاللااوموقو-لزنىلحةالصلايفملكتن

يفمالكلانعكاسمإلاانهاهثونقلاف،مالكلانعانيهنو

ثنقينابلسوهيلعهياىلصلوسرلانعيوروتالصلا

.ناركذودطرىطوعديعبرلادعبمهسلامالسيعاجش

تءاجاذهبومايقلااهنمزءايشايفتونقلالصازدثلعوبالاقو

عياس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ييي



ثيدحىفو،امئاقوعديامنإهتألةالصلاتونقىفثيداحألا

ةالصلازاعلسوهيلعهياىلصهيالوسرثنلاقرهاج

ركفت!ثيدحلايفو.ايقلالوطديريتونقلالوطلاقيلضفا

،ةعاطلازةفظخمناعمبتونقلادريو.ةليلتونقنمريخةعادده

»ايقلايلولب.ايقلا،ةأهعلا،ءاعدلا،ةااصلا،عوشخلا

»اسقاةعبراىلعتونقلا)راهنالانبالاقو.توكسلاو

زهيسنبالاقو.توكسلاو،ةعاطلاةماقإ.ايقلالوطتالصلا

نمتاقلاوااىلاعتهلوقهنمو،لسألاوهاذهوةعاطلاتونقلا

،رتولاتونقهنمو،اتونقةالصلايفمايقلاىصددلمثهبثاتناقلاو

هاللاركاذلاثناقلاو،نوعيطميااانوتناقهللكااىلاعتهلوقو

امئاقواواسليللاءاناثناقوهنناهبلجوزعلاقامك،ىلاعت

نمياثرنناقلانمناكوااىلاعتهلوقيفدباعلاثناقلاليقو

تونقلاةقيقحوءاعدلاتونقلازةغللايفروهشملاونيدباعلا

يفعقينازوجيومايقلالاحيفلجرزعهالللءاعدلاوةدابعلا

٠تاعاطلارئاس

؛ثونقلايناعم

ةقاطلاىنعمبتونقلا-ه

يفافةسللندصةسناقننكحاذسلسوقثاإهياكلهتثهرقهلا

)هه)لونأنالانلفدصىطزأل)وءاسواقئنلا

يفليوعلالهافلتخانلوقياانوتناقهللكاهزيرهطلا

،ةيدوهعلايهلزقملكزىطعهلالاقونوعيطملاقمهضعبكلذ

يناعميربطلاركذدقوةمايقلامويمئاقهللكزنورخالاقو

نعفكلاثلاثلاوسيقلا،ةعاطلانيرعلامالكيفتونقلا

س.مهعمجسسحمالكلا

ىلطنكؤلاقدنطلاىفءاسولنطلاىلعاوظفاخاازسهرققللاح

(»ه)عهقناقيياونوقف

اوناكرخاىنعميفو،نهعيطمنتنناقزيرهطلايف

هالللاوموقياةالصلايفمالكلااوكرتفةالصلايفنوملكتي

ييي



دوكرلازنورخالاقو،ثوكسلاةيآلاهذهيفثونقلاف،نهناس

الونيثباعرجتةحنجألايضفاخاهيفعوشخلاوةالصلايف

تونقلازنورخالاقوتالصلايفمايقلانورخالاقو،نيهعال

.ءاعدلاعضوملااذهيف

عهققنملاسوليننناقلافذقيانطلاسوليرياصلهبةنإرمعلا.

.هلنيعيطملاثرنناقلااازيرهطلا(هت)ىباخنكألايليينظثنمنلاسو

صايقلرتوطىنعمبتونقلا-زني

ينيعفزاقيدعاسويلنزليننئقاةننيزنارصلا

يلها،رلبرلةعاطلاسصلخازيرهطلايف(هة)لعسكاؤلا

مروىلحوا،اهاهعكمروىلحتماق،ةالصلايفدوكرلا

نمحيقلاليدديىلحموقتثناك،سهالصلايفهليهصتنإ،اهامدق

يعيطازنورخالاقو،رلبرلسصظازنورخالاقو،اهيمدق

طبريسازنورخآو،رلبر

سسءنارقلساةعارفىنعمب(ونقلا-ق

زظهعسلانيلاقزاذوحانثميلنللاقات«قهنإلسوفسذئااارمزلارعس.

لي»سوىنسطيللليذلايرثنيبسلألقذهحانرةغخزوفزتلفةزخألا

(ة)باإكاولوازقؤنسنتلاسمنناحىنهسلامل

اذإناكزامهطهيايضررمعنبانعزيرهطلايف

لوطونآرقلاةءارقالإتونقلاعلعاالبلاقتونقلانعلئس

ةعاطلانيرخانعيربطلاركذو}ايقلا

؛نيننناقلاءازه

ميظعلارجألاوةرفغملا-ه

لينمزملايفءانيلنمننلاسوعهسمننمنفلثمم..بازحألا

ازيثقنةناعهركاذلاسوعةنناقلازلينننانيلاىفمبانمزملاىف

(ةوإاتيلنخازخازعهزهيمةدهفقثانلعاءاركاذلاسو

سسهسهحبرلهنألااهتحذ،نموهجينتانجسزق

ق٠نرعإنوظناليةنسلجةقلذلسمبقاعيةففنئؤالقعم؛ناىنمثيلا

فافئآسوالهفللرلغزاسهئألااسهننخئنسميقثتاضةجننز

يي«



مإنةملاسو)عناقنسمأئاسونعسرسوئلزأهطرن مهتلا(هو)رانلسلايرتهيمعإن

نانعائقسوائإنوئذاولذهغافائنآائئإاثإنزلولوقسل

ليققنملافليننناقلافذقياثطلاسوليرياصلا)هلإرانلا

حاف (هت)ىباخنكألايليريغغننمنل

،الرغها

!ءاوسةكرئثلاوةكرنثلاارش)برعلاناسلىف

كيرشلاقير،اكرائنىنعمباكرتشالقينيكيرثلهتةطلاخم

!ثيدحلايفوهراصناورصنواتياومنلاقيامككارشاو

رانلاىنعمورانلاوءاملاوألكلازثالثيفءاكرشسانلا

يذلاألكلاوهبنييذلاءاملاكلذكودالبلاوفعنمعلقنبطحلا

ىلاعتهكلمىفاكيرشهللعجزنبكرشاو.كولممرجتهتبنم

لاقهنانانمتهنيعنعىلاعتلاق،نيرنثلامهالاوالذنعهيا

ناكرشلاوميظعملظلكرشلانإةلذابنيرشتالينباياههنيإل

٠دادنألاوءاكرشلانعهياىلاعتهتيبوبرىفاكيرشةلذلعجي

هلعجتفهرجتنعهبلدعتالهانعم»ابنرشتالااهلوقىفو

هبلزنيملامهياباوكرشاامجىلاعننهلوقكلذكو،هلاكيرش

وهفهقلخنمانيشهبلدعنموهباولدعهانعمنألههاناطلدده

يفو،ديدنالوهلذنالوهلكيرشالهدحوهيانألكرشمرفاك

اوراصعهنيذلاهانعماانوكرشمهبمهنيذلا/ىلاعتهلوق

يفو،نيكرشمكلذباوراصفناطيشللعهتعياطبعنيكرشم

ءايرلاهبديري.لمنلابيبدنمىتماىفىفخاكرشلا!ثيدحلا

الوااىلاعتهلوقهنموسرجتهقمعينكرشاهنأكفلمعلايف

يايس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ييو



دقفهياريغبفلحنم!ثيدحلايفواهادحاهبرةداهعبكرشي

يذلاة»اميلكهبافولحم)فلحيالاملعجثيحسرشا

هههذيهيانكلوكرشةريطل»!ثيدحلايفوميقلاهبنوكي

هلعجايا)رمايفهكرشاوااىلاعتهلوقيفواالكوتلاي

،عكرهصوعككرشيفانصرةرهاصملايفلاقيو،هيفيكيرلف

كيرشنالفزنولوقيبرعلارنئعلبسكلايفمكتكراشميا

.هتخاواهتنباباجوزتمناكاذإنالف

ارمينمقتشصلاوتايآلاسي

سيلابكرشلا-ه

لينلاىمسوقاضلطسانلانيرخاخأذسهنسنسلسوررقهلاس

نسمعسحقخزننمبسوفتسوقثنوكنيأزئقتلؤسلمفذخانسوسلئاوفرنبا

(ةه)لولخسلاسمهزيهمإنةيا-حرتقتلىباباقلا

كرشلالهانمرثكاتوملانوهركيدوهيلازيرهطلا

ك.سسهسهرثعهلاينونمقيالنيذلا

الفبائهلايلخانسماوزقفليذلاةقااماازةرقهلا

ائصثمغتلقيافحةئنزنسمرهةحذمةئهليكنئنلاليكرشملا

)»)مهفلايلضفلاوذةنافعأانهنتللسممنننخزه

حبنائوألاأدنلعهيابنومبر،ثملا)رهطلايف

لجنلقحاونثظسنىلزاضئؤااذوفاوأرفاولاققئ؛سهرقهلامرسه

)»)عهكرشصلانسملافاسمسودصافينخةهازنلةملسم

رانسبألاىبناثوألاةداهعهنيدينمثنكيملهنازيرهطلا

ننذلملسوفيسوألنننقخيلاوفرنينيسسوةيااوةنغازإل..ءانا

ريزغلايزراسهذاسونيكاسملاىفإضايتيسللاسولقنتلايفيسوثمخإ

ذفسلقاقىفنيللانينساسوسبنجلاهبهائصلاسويبنللاردلااو

(هه)ىلخلألساثمننلافىولتمهناملةياائلحقيأنهسمنا

الورغصااكرشالهبكرشلانعىهنينيدسلاريسفت

.ايلوالوايبنالواكلمالربكا

.ةكراشملاىنعمبلزني

ييحي



نافزنيكهلادلؤذهزنةنفااولافلال....اازهيءابنلامو

ماهسهماحكك(هي»ىلثنثثلايف

اذقفةهسمغيفييانفاودقف...اا؛هقمتلماعنألا

بعهأااإلسائنافزنئل

(»)يينايفةثرتثا)زهط

زنيكرشملاةفص

ةزرثفم-ه

انلانزثقااللمعنايؤلرننتلننىفساليتيءاسنلا

قهو)انلع

ةزلاض-زني

ينبقضالضيغليعنايؤلرننتلنفز......اازههمتلءاسنلا

ك(هههإاذيين

مهعمجككاينزملاظسق

ةلقنذهنوئنأفزنياانولطزففىنا..ويلازؤنتميهاربإ(ك

عهسهحعيرةهلارنياذابعنيلليهقظلالها

مهانونذمكوغذثليذلاؤقةافزنثفثنازالقإل..رلوافك

فاهتافانننلايفنزويةدهفقادزألاليماوففسةحاظفروزا

كهنطغإنلونلاظلاذسيسللوالقجةسمينننإنلطةدهفانفاثنمثائنلئآ

(»إازوقالإانظغإن

رحزرددلخس«

ىسنتلددهلسمليكلاىيلمازاهلإنيوااليسو،،ةرمزلار

تغيفثقزنثا (هوإعههساخلالصىأئويأتموكنعانلقنتل

طرعس(حوحورفاك-و

انيلةضيفاوزقفإي»رولفيفرلنينك،،؛نارممتلآك

نيليسوعزاولاأخاسواسمزاصان٠اطلهنخيلألوئنرنارتمعياباوفزننلا

)وهإعهملظلاىزثن

ةمايقلا»ويمهنيبلضيغىنعمام

ييإ



عهقيائصلاسواوبناسهرسملي/اسواونننآوليكلاىئإاازجحلاس

فذسهكهةنإنلهسصقتلقثالإاوفزننانيعاسوزيومهتثنلاسوزرااضألاف

ناررضلايف(هت)ذيهلعزنيلكللعةياغلواجةمايقلا

نيذلاوفرحىطهيانونيعينيذلانيقفانملاءالقهنهللصفلا

دوهيلامهواوداهنيذلاومهسألاوناثوألااودبعيهياباوكرشا

اهومدخونارينلاارعظعنيذلاسوجملاوىراصنلاونيئباصلاو

نملدعيةمايقلامويعهنث٠للدصفيددلهلسروهياباونمآنيذلانيبو

ةنجلاومهلكبازحألارانلاهلاخدإمهنيبهلصفوءاضقلا

رهنث٠لهيانملصفلاوهكلذف،فريوهبنينمزملا

نيكرشملاءازه

س!باذعلا-ه

لينلاليسوقاضلطسانلانجزخاخأذسهثسلسو)رقهلاس

نسمهسحبنخزننمبسوفافمتئنينقتازتهنؤلوفطاننقيأاوفرنقا

زرألا-زنيسس«ةه»ولنفسلاديزيمبإنقنافحزنقنللاباؤقف

انهةض»اوزقفملقلايمرهيفضلبنك،،؛نارهعلارعس

ىففعزاولاقفاسواسمفدصان٠النلهنخيلألوننرنارتمعناياوفزثا

.(رحرعسةرعس(هسئتهإعهيهظلاىزثن

ىنناميعنلاسوفةيالإاولاقليذلازفقذقل،،كهنملا

ةنماافينرزينسةنالوأنغالينازتمإينجنانلغيبعقفلاقمهمسلزن

اوهباقلاةاىفاسمزةنجلاهبغظقثافؤخذقفعيميؤلرنننإن

(تي»اضنمانيمعهملاظلل

..زنيكرشمللليولاسق

(هإعههنهنثنللنتسوفسالزهتلصف

بعلونيكرشملاىلعهيابضمننت-«

لهكبظملإزءاقفانملاسولهقفانملاةداقتفاىنفلا

وءؤئنلاةذؤاذقههلغمعظلاللفعنايليئاظلاينناكرشملاف

(ه)اذههسصنطةاننمهىننسهغكمسلؤغافكهةحنسوةههخلقثاةضضقغف

زنيدلاخمنهجرانيف-و

ييآل



يفليكرشملافبايسنهذاىرقلذهاوزفيثديعالإ،،ةنيبلا

اسةيات .)ةنيتلازنيقف»فلواقاسهيفليدخمههه

(،هغاا)رهزالاهيلانلا

اوقللزالزيفاوذيعظناينكهنيليقاني..ةرقبلا-هس

)هإلوخضنىئخن٠اشنا

نعوةيصعملابلمعلاورفكلاوهداضلانازيرهطلا

.دعبءالوهءاجامبلاقنهنعهيايضريسرافلاناملس

كلذوهبنوحلصمنحنامنإااىلاعتهلوقىنعملاحيضوتو

مهتامولعمنوزخمنمهيارمهديامدجيايارىرينملكنا

ةنوزخمتامولعمنهلةنزاوموةلضافمنعيتانالصايأرلاف

لقعلاىفايقراضياقيبطتلاوريهطتلادطو،لقعلاىفاقيادده

قيبطتلآبرطايفىريجلاةنزاومولازتخاثيتمعدعب

ىكارتشالاركفلا،هياراطخةبرجتلاثهثتىلحهيارباوص

ةفرطلككلذىلعرخالاثميلامسارلاركفلاوكلذىطلاثم

،ناهرهلايهةبرجتلاف،برجيإنحهيارقدصلتارربملادجي

ىلعمهنانولوقياوناكيكارتشالاركفلاقيبطتءانثاوكلذل

،اولاقامسكعثهثىتحهبنوحلصمنحنامنإااباوص

ركفلانمبصامهركفنولوقييلامسارلابهذملاباحصاو

ناكحعص١وحلصمنحنامن؟نولوقيعهق،يمبارتثثإلا

ثهثيددلتقولانكلوايلكطقسنملاهنالةدئاستلازامةيلامسارلا

تازهلاامو،اينايراماظنسيلهنألرصقوالاطكلذسكع

النكلوريذنالإنيحلاونيحلانيبريصتيتلاةيداصتقالا

يفانلعل.نوحلصمنحنامنإنولوقياولازاموهف.نوربتعي

.هنعهيايضرناملسهانعيذلانامزلاوتقولا

ييؤ



ةلالينازينيايهقفإفىايلغالنثفدينيهخلسنسمع»دئاصلاآزنيس

سانلالتقانتاففىطزألايف»اننفنوانيميلرجنياننقئلتقذف

زيرهطلا(ةيسعافيييإحسانلااهيخاانتاقفاسهاوسهخاىطسومثهسمإخ

ةفاخاوهلوسرلوحنسيبرحلابنوكيامنإزىطرألاىفداض

مهعمجلن.ليبسلا

اسههألنهإذغإنىطزلزيفساهلسسظنيسسواازفارعألامق

(حه)عهنصصلانسمغميهقهياخقخزلسإجاخسهطسوالظةوغذاىف

اهيفهوصعتالوىضرالايفهياباوكرشتالزيرهطلا

.اهيفداسفلاوهكلذو

ةعاطريغلءاعدلاويصاعملاباهيفاودسفتالزيوغهلا

لاقو،ةعيرشلانايبولسرلاثعبياهايإهياحالصإدعبهيا

ثرحلاللهيورطملاهيارنسيفىطرألاىفاوصعتالزةيطع

حالصإدعبيااهحالصإدعبااهلوقىنعمآذهىلعفعكيصاعمب

سصخلاورطملاباهايإهيا

دعبىطرألاىفداسفإلانعىلاعتىهنيريثكنبا

عقومثدادهلىطةيشامرومألاثناكاذإهتاف،حالسإلا

.دابعلاىطنوكيامرضاناكداسفإلا

دعب)سكاعملالمعيهبىطرألايفاودسفتاللملا!يدعسلا

لامعألاوقالخألادسفتيصاعملانافثاعاطلاب(اهحالسإ

امبرحبلاوربلاىفداضلارهظااىلاعتلاقامك،قازرألاو

قالخألااهبحلننتاعاطلاناامك.اسانلايدياثهددقن

.ةرخآلاوايندلالاوحاوقازرألاولامعألاو

اوندنئ»سونازيملاىفلنقنلااسولئامل....اارفارعألا-ه

زغقخقئلنجاسهجالطواذغإنىخزألزيفاوأيمحناعوقفءانناسانلا

عع(هو)لينصؤنةئفينماققسل

ناكوىضرالايفداضنازيملاوليكلاءافوودعناك

حوسهسهرباثممهءايشاسانلاسخب

يفذيههنلائناهارتمةظلغذهسلهنايسناوظقاازفددلعل-وبسح

(تة)ليقىباننالفانفىطزألآ

يوهل



..شنطرألايفدافةقرسلانأك

عيمفعونحانلمثإننئزغلاسانانلةوقللوزفهلقلا-ه.

ائةنللقخئلاللعاإخز،حكللقحهئلهفىطزألاييىنيملن

(ةهإاةنك»ةنتف

حرمداضلإهرويانلانولكايايفاكزيرهطلايف

يفاوأيهتلاةننلفننلواةنغننغالفقازأنمحصرسسسرحبسح

(»)ةثناخزااوغطقثزىطزألآ

ةقرافموهقانثلجهياليزنتنعيلوتلاررضلايف

يفاودسفتناموعلسوهيلعهياىلصدمحمنعرايدالاوهماكحا

شنطرألايفهيااوصعتنانلوقيهبىطرألا

٠ىطرألايفداضضرألاةلصعطقنأكو

وهىضرألاىفداضلاناىلعتعمجاتايآلاهذه

ابرلالكاوانزلاوةقرسلاولتقلانوكيف،سصاعملاباكتراب

يذلاىضرألايفداضلانمريثكلااهرجتونيدلاولاقوقعو

.هلعفنعهتاحهسهيااناهن

..دسافلافاصوا

سةح}رساخ-ه

هقاثيميهغإنسنسمهياإهغلوضثمنيفليإلهبمعهرقهلا.

رعسةك ينتلواجىطزألزيفلوأيمقنسولضفواعلهقثازناافلهفطقت

(يت)لوزساخلاةف

صعسصعسإكزفرسمسزني

لقةن«ةليناارتثثامنتىليائنثفدهيلخاههسم،،..ةدئاملا.رعس

سانلالتقانتاففىطزألآيفؤاسننفيفاسقئرقنياننقسنلتق

ةذسءذإخذقسلسوجاقرهسمإخسانلاايلخااننمافلل»انماىطسواقنمإخ

لزألايفالذذغمت»ايمازيئنفلهاقثءائنتفهلئأنكز

(»»وفرتنل

»رهص-ق

يول



لوقنلقينهإن»وادلتلمهسمنوزغننلاهيينافالزوللس؛دوهسح

ليذلاينثافحكهئمحتسهناىئنسماليلقالإىطزألايفلننقلاناع

)هه)عهسمقناوناكفملفاوفيفاارتماونلظ

هسهااهبحيال-«

نىننانيىلطصةهزخألازاؤلإقثاكسغسنآانيفعسنفاسوااثرصقلا

ذانللاينثالىلطصدهلماقثالنمخ.آانفزيمت.اء/نارداقلالصخلقهضثة

(تت)ليدضملانسحنالقثاألمنخزألايف

ةرادلاءوسهلوهيانمنوعلم..دسافلاءازه

ثننتطتلازيااندعرلا عيقاانثييبيغقسلميلاذحهمنملىئونئئةييس

علواالىصزألايقىئوةئيأفلنصونناميلذنملناانيثونعلنثقف

(ري)رائلاؤوعخمهلزإئعللاهننهل

بجيضرألاىنلعمهدمهولقرشبلارعةينالعلامكح

لزألايفةلعافسنإةيحانللطنزلاقةافاةرقملانس

ئخنققافنلاةللننعتلسوانيفةمقنلافاسههفأنيفتااوظقدصةلهسلةح

(»إنونظغسنالارتمقلغارإلاقمتلللنرغأسوقدنخبإنننف

هغازنولوقيزنيرضملارطعبيلوقىلعررضلازلوقي

اضعبمهضعبنولتقياىبناكىبمداقلخللقلجىضرالاىلعناك

اا٠٠.اهيفلعجين»ثلاقفدابعلابرةكئالملاترواحكلذل

اق٠لمسةكئالملاملعاىلاعتوهناحبسهيانإزريالوقيفو

مداملعمثرخالوقيفو،ىطرالاىلعقداةلالسنوكتسفيك

هناسنإخسانلااهيفراعتييتلاءامسألاهذهيهواهلكءامسألا

ممألانمكلذهرثاوراصحولهج،رحه،لهس،ىطرا،ةباد

ع٠(اهرجتو

اذهلدياهيفدسفينماهيفلعجين»ةكئالملالوقنإ

ىطيرجيسويرجيامبةقبسملاةكئالملاةفرعمىلعلوقلا

٠ىضرالا

يقي



يغاااةزعلابروهللاقاهلكءامسألابمدامهربخااملو

)نوملعتالامملعا

هذهبقبسمهلعمهلسيلةكئالملاناىطاذهلديلهف

نماوهجعتمهنكلفرعتةكئالملاناوا؟اهظتايمسملاوءايشألا

نعاما،اوبجعتةكئالملانإيملعلاوةفرعملاىطمداةردق

ليلدلاوكلذنوملعياوناكدقفىطرألاىطءايشألابمهتفرعم

لكوباحسلاوحيرلاورطملابنيلكوملاةكئالملارطعبدوجو

عهضنع٠لرهخياهيلإنوطباهنودعاصمهف،ىضرألاىلعءيش

ىضرالاىطةايحلانورياوناكاملو،اهيلعيرجيامباضعب

ناويحلايففيعضلالكاييوقلا،ةيحلاتانئاكلانهلرستفيك

رودلاتاذبموقنسناسنإلانااونظتاينلاوملسلاوريطلاو

هلناسنإلااذهنااوفرعمداةردقاوفرعامدنعمهنكل،كولسلاو

اهنإهءامدجظددلنمىطرألاىلعنوريامرجتىرخاةفيظو

بىطرألاةفالخ

.مهعمجسزيلوتلاتايآ

انيفذيملنلىطإألزيفىنعننىلهسونسلناذإسواازقرقهلا-إل

(»ح)ذاننقلانهنمهسقملاسوحلنمهلافطزخلاةطملسلنهنسو

.دمحمايمهنعمضسهةوريداىنعمبزىلوتزيهطرقلا

قيلعةناللقاؤلفئلايينارمعلآكي

٩(هة)ليدسقعظمل

حءبحهسهمهلااوعزئاصاوبرعازيهطرقلا

يفاوأيهئىباةنغلسونننواةنننضأتفنفاازأنمخمرمرقمرج

ع(»إةثناخزااوغطقثزلزألا

يااامثنيلوتااىنعمرطقوةيآلاهذهبرعلاناسلركذ

سانلارومامتيلوت

)يلوتناا!ىنعميففلتخا!هريسفتيفيبطرقلالاقو

نآرقلانعرطارعإلاليقويكحلامتيلوتياةيالولانموهليق

ميركلا

يقق



نعدعبلاىنعمبريسفتلايفءاجامينعتىلوتةملك

ياةفرعملقايسلانمذخؤنةيالكو،ةيالولاينعتومالسإلا

يفكلذحضتيسوريطخرماةيالولاو.دوصقملاناكنيينعملا

.ولعلاتايآيفةيلاتلاتايآلارطعب

ررعسيولعلاتايآ

اهلقالغإحىفصزألايفالأل٠وسهزفيماارتنئسمقلاآه

جقفغاننينيهخنننينلسومسءائناعنةنكهئسمةلواطكعضثنيبسلاقنلمن

(ه)ليدضملالعلاكهنل

ربكتورصمىضرايفرجنننوعرفنازيرهطلايفع

رعس.ةيدوبعلابهلاورقاىتحمهرهقواهلهاالعو

املليفللافقنخلقزسخةيلازاللاةطللنههباةريصقلاسآزني

(»)لينفثنمسلةإهاقلاسوجاذاننفالىفىطزأايفاؤلغلوةههن

يفارهكتااىطرالايفاولعنوجريالنيذل»زير٠لبلاع

٠يغهلالاقوارهجننوامظعتواقحلاريغيلاملاذخاواقحلا

ناطلسلاياولعلايداضلاىلاعتوهناسهيانرقدقل

ركذيالوهبريسنثفنهتهجعاامىتموثفنههجعتناطلسلاف

يفدسفيفةيالولانمهعنمينملتقيواهلجانملتقيفهتاههرالإ

نوسالوسانلارومايلوتنعنودعتيبنوقتملااما،ىطرالا

اهتعاضرةوالحنهنعهيايضريسرافلاناملسلاق،ةرامإلل

هطماطفةرارمو

ةيلوبينفاهسةكلمنامثليطميركلانآرقلايفءانيملصو

ةزعااوظإحىفاقوذننفاةغنقاولختاذإلولطلايفاقلقيالمنلا

كلذكو!ىلاعتهلوقىنعمو(ةه)لوظغسلعسلقسوهآةااهلقا

ةونعياهبةيرقاولخدااىنعمو،عهتداعوعهباداذهيااهنولعفي

ةطلسلاوةطلسلاوهولعلاف،نورمديونوبهنيونولتقي،برحلاي

،ايلوت،رشنلاوةعابطللتوريبراد،رشنلاوةعابطللرداصراد،دعندلنلفقهطمل

آلآلس،هدلجم،توريب

يقيل



اهتكلسيفداسفاهنعركذنملا٠سةكلمناداسفلابةنورقم

ناىنعياذهليئارسإىنبىلعكلملاوهوناميلددلكلذكو

دنع-برحلايفمهداضةكلمهكلامميفنودسفيالدقكولملا

يفااكلمناكنوعرفنا،دكزمرماممألانممهاوسمهنظ

لاق،ىرخاةيرقهلوخدنآرقلاركذينارجتنمهتكلمميف

رظننلف(اهيلإىدددلنملةرامإلاىطعننالإنهنعهيايضررص

امنإهدحومكاحلاسيلمكحللعدديملمكاحدجويلهزاندالبيف

اهنإ،ثاياقنلاواباونلاسلاجمءاضعاوءارزولاىوتسمىلع

.داسفلابةنورقملاةطلسلا

هسهسمهعمجةراعيديرعلابرةيآ

ينالاخزنفجاثقننثسلقثاالواةسهلآاقليفلافزسل٠يءايهنألا

لمجع(يي)لوقهسصئسلانهريزغلانز

ةهلاىطرالاوتاوامسلايفناكولزيرهطلايفءاج

ةدابعلاهلوءايشألاقلاخوهيذلاهياىوددلةدابعلاوهلحلصت

تاوامسلاثدضلنلوقيههاتدضلهههلالإحلصتاليتلاةيهولألاو

ىضرالاوءامسلايفياااامهيفناكولاهزيوغهلالاقىندرالاو

امهيفنمعلهواتبرخل(اتدضل)ةليارجتيامهاالإةهل»

ملرثكاوإنينثانعردصرمالكنالةهلألانهلعنامتلادوجوب

هرجتةهلادرولايفناكولريثكنبالاقراظنىلعرجي

يفيااهلاامهيفناكولاتلاقفىطرالاوتاوامسلاثدضل

اناهزنوممزملاةيبودنميفيىلاعتإلوقك(اتدسفل)سطىبالاءءابمثلا

انيليلإملفيذلاذإجينلإذهنسملاكارتمىفهملسوذمةللاذةحثا

مه)لولعسعسلانههللالاخننكجبنهغإنلظأننطغإنالخلسوقلخ

ةهل»ىطرالاوتاوامسلايفياامهيفناكولاردسلالاق

نايبو.تاقولخملانمامهيفنمدسفوامهتاذيف(اتدضلهياالإ

يفىريامىطيلفسلاويولعلاملاعلانارهسلادنعكلذ

بيعالوللخهيفاميذلاراظتنالاوحالصلانمنوكياملمكا

هبرودحاوهريدمناىطكلذلدفةضراعمالوةعناممالو

يقو



هماظنلتخالكلذنمرثكاوانايروناريدمهلناكولفهدحاو

امهدحادارااذإوناضراعتيوناعنامتيامهنإفهناكراثضوقتو

،اعمامهدارمدوجولاحمهنإفهمدعرخآلاداراوءيشريبدت

ودعورخآلازجعىطلديرخآلانودامهدحادارمدوجوو

.نكممرجترومألاعيمجيفدحاودارمىلعامهقافتاوهرادتقا

ىلإاورظنمهعيمجنيرمتملاناىلعلدتريسافتلالك

عابطبقلاخلااوفصوثيح،ثغنلناسنإلارظنةهجونمهيا

اهقلخاميهلالكبهذلاذإهبةيألاليلدبكحدصاذهو.ناسنإلا

مكحيونميهيورسيقلخيامدنعقلاخلاف.ةيكلملاينعتيتلاو

رشبلانحنوهقلخامكلميهنالءاشيفيكقلخامبفرصتيو

القلاخلاناكولفانلوقعلالخنموانسفنالالخنمهيافرعن

نحنهقلاخبسيلوهفقلخامىلعردقيالوقلخامكلمي

كلمنامبفرصتنوكلمناميمحنوكلمنامىلعظقاحنرثهلا

ىبللمتلافةزيعقلاخللسيلنكلكلمتلاةزيعاهمساةزيعانل

نكلانيفءاقبلاةزيععدخنناندنعةزيرغلااماهتافصنمهدنع

ةزيرغلاهذهانيفقلخدقل،هيقهيامىلإجاتحيالفقابقلاخلا

ةزيرغلاهذهانيفنكتملولوقلاخلاىنعممهفنلوقلاخلاكردنل

قلخدناسليلانادكقياماذهوكلامهناقلاخلافرعنال

لالخنمليلاىرناذهل،هتافصنمانيفنألهحورنمرشبلا

فيكافرصتمارطيسانميهماكلامهياىرنفرشبلانحناتنافص

ةركفلوحنوموحياوناك،هلوقنورسفملازوعااماذه،ءادثي

.اهعيمجليلاتافصنوفرعيمهناعماهبدحاكسميملوكلمتلا

يقع



،هلالا

ريزانخلاوبالكلانمرساخلاولخنايرعلاناسليف

رساخلاو.ناسنالانمونديناىبرتياليذلاديعبلا!نيطايشلاو

ىنعمبرساخلانوكيو،هدرطينناوبلكلاامتخو،دورطملا

اهيفارطخالاقااىلاعتهلوقيفجاجزلالاقو،ءيمقلارهاسلا

اونوكهبدوهيللىلاعتهيالاقوهطخسدعابتاهانعمهبنوملكتالو

هردصيطخو،نيدعهمجاجزلالاقونبروحدميااانيئساخةدرق

رصبلاكيلإبلقنخلليزتنلايفو،ايعاولتوزدنناذإاءوض

ىلختوفحلاىلعبوصنمارخاسياااريصوهوانضخ

قاساخمعهنث٠لثناكواهباوعارتةراجحلابموقلا

سزثايةلاسييفنوئساخلا

نمنئللايفةئئسماؤذثغاليكلاجننيلعذثسلسوانزسهرقهلا-هجالس

كحس(هوإيثههيماغةهذزقاونموفهمهفائلقف

)»)نونقئالفاسهيفاوقننخالاقاازنونمقصلاسي

.رانلايفاودعقايااهيفاوئضااازيرهطلايف

اذإبلكلللاقيامكاااهيفاااودعبااااوطخالاتازيوغهلايف

طخاندرط

اولاساذإرافكللىلاعتهيانمباوجاذهريثكنبا

يااهيفاوئسخانلوقيرادلاهذهىلإةعجرلاورانلانمجورخلا

.ءالذانيناهمنيرغاصاهيفاوثكما

مظعالوقلااذهواانومظتالواهيفاوئسخااانينسلايف

عسوتلاوبيهتلايفنومرجملاهعسيقالطإلاىلعلوق

اذهو،رشلكبىرشبلاوريخلكنمسيعلاوةراضلاولذلاو

عيس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يقإ



مهتياكنيفغلباومهيلعذشاميحرلابرلانمبضغلاومالكلا

حميحجلاباذعنم

زضيفديإسسظويسلننئأفزضيلاعسهزاأغثااالملا-ق

س(ه)زهيعخزفزاقيكاغ

مهلوقلثمادعهمارهاسكرصبكيلإعجريزيرهطلا

.ارهاسدعباياهودرطاذإاضابلكلل

.ىوهيامريملاليلذادعهمارغاصزيوغهلا

زةداتقودهاجملاقو،اليلذزساهعنبالاقرثكنبا

٠ارغاص

ولواروطيوااللخىرينانعازجاعيا)دعسلا

بىصرحلاةياغاصرح

،ونعهاا

ةدارإىلعنصألاوحقلادضنضلا)برعلاناسليف

هكنساحا!ثيدحلايفويوقلانفارنذالاعمجلاوليضفتلا

انيصننءيشلاطنننحوسقلانالاو،افاتكانونطوملااقالخا

ةاهلنمادقواازفسويةصقيفليزنتلايفو،هتنيز

كنصازلوقتبرعلاو،يلإنسادقيااانجسلانمينجرخا

انيلإنيمايانانبئيضانيرعلالوقتو،نالفيلكسارنالفب

داراليقااىنصلابقدصواازىلاعتهلوقوهانبءىلنالو

)دايزوىنسلااونصانيذللازىلاعتهلوقرنلذكرةنجلا

ىنعمو،ىلاعتهياهجوىلإرظنلاةدايزلاوةنجلايهىنصلاف

هلوقو،نضاذالوقياههانضسانللاولوقهتىلاعتهلوق

و»اس،قدلجس،قيااعجرم،برعلاناسلمل

يقآل



وارفظلايهوثظهنصلاىدحإالإانينوصيلرتلهلقاوزىلاعنن

،ةماقنسايياااناصايعهوعهتانيذلاهتزىلاعتهلوقو،ةداهدثلا

هلوقوهقدصناسلهاياههةنصايندلاىفهيناهتزىلاعننهلوقو

امرفكتسمخلاتاولصلا)نيسلانهننيتانسحلانإاازىلاعنن

اغااازىلاعتهلوقو،ثانيعمجلاوةئيسلادضةنسحلاواهنث.ل

رصنيناكهنإلاقيوليوعلانوطحينيذلا..نينسملانمكارن

هلوقو،هتاصإكلذفىضيرعلادوعيومولظملانيعيوفيعضلا

ىلعياهبنصايذلاىطامامتباتكلاىسومانيتاةزىلاعنن

اازىلاعتهلوقو،هرماعابتاوليلاةعاطنمىسومهنصايذلا

هلامنمذخايناوههبنصايهيتلابالإميتيلالاماوبرقتالو

هيههجوملسانماازىلاعتهلوقو،هعوجؤسوهتروعرتسام

زعهلوقو.لوسرلاهنيذلاوهةبلعثهرننفاانسحموهو

هلوقو،نننحينعينساهههقلخءسثلكنسحايذلااازلجو

لاقينمألاثينأتىنسلاااىنصلاءامسألاهيوزىلاعت

اغهصووععزىلاعننهلوقو،ىنصلاءامسألاونصألامهالا

هلوقو،انضىئنحيامامهبلعفيياااانصهيدلاويناسنإلا

ناازىلاعننهلوقوةمعنياهعنصايندلايفانن(انيراازىلاعت

كموقرماهتزىلاعتهلوقو،ةمينخياااعهقثلنةنسممسق

،ةءاسإلادضناصإلاو،اهنصياولمعييااااهنصاياوذخاي

ليربجهلاددلنيحناصإلاعلسوهيلعهياىلصيبنلارسفو

نكتملنافهارتكنأكهدهعتناوهتلاقفمالسلاوةالصلاهيلع

لدعلابرمأيهيانااازىلاعتهلوقليوعوهواهاريهتافهارت

ةحصيفطرشوهوىصالخإلاناصإلابداراهتناصإلاو

الإناصإلاءازجلهههزىلاعتهلوقو،اعممالسإلاوناميإلا

يفهيلإنسنناالإايندلايفنسانمءازجامياااناصإلا

قرخالا

هذهتاقتشمىفبرعلاناسلىفءاجامفيطلنمو
لنلنهبنوندسصلاااةملكلا

يقآل



يلاعلالهجلانيصلاويقنلايلاعلابيثكلاوهنصلا

رخآلاءازابامهدحانالبجنانصلاو،نامظلاىسنامهبو

نانسايريسلاونسلايدانتاهنعهيايضرةمطافتناكو

.اعيمجمهنعهيايضرنانيسايو

..ةملكلاتاقتشموتايآلاسي

سنءامثإلاةداجليازناصإلاىنعمب-ه

جةهسلاظ،حققسلزلنظنمةطهاولوقزساهزومتلسهرقهلا

عتءبةآحرعسهك(٠)ألينصصلاةهقئنكسو

ةزخاةلفعيضنسوفزعفمفنحاوطلنكامفىلفسلامثهىلقهلا.

الح)هي)لومبزخئسلزفقالسوةهغلعةفقنالىفخمئزقنع

لفزقلايةسءاغسنيمازهنلانئخواسويلةههزناوسلةناسطءااازلحنلا

قئطسلينظسيسلميهلاسوهقظلاسوعانئخقلانهلسهلسلسو

ع(»)لوزفذث

ىلصهيالوسرباجاامدنعيرهنلاثيدحلاباريكذتو

هيانيعتنا.الاقفناصإلانعليربجلاقددلعلسوهيلعهيا

اذهىنعمنوكيفيك)اريهنإفهارتنكتملنافهارت»اك

روصتلاوروضحلااذهبىلاعتهيادهعيامدنعملسملانإ.لوقلا

نساياناسحإلاوهاذهوةماتةداجإاهيليوةدابعلانقنس

ثطنصصلاديزنعمنارقلالوقيامدنعو،اهداجاوةدابعلاءاداىف

ةلذههجوملسانمف.اهلوقكلذكو،عهتداهعوداجانيذلاديزلسيفا

نهبهلوقكلذكو،اديجءاداهتدايعيدزيوهويااانسسوهو

يااحيحصاماتلدعلانوكيناياااناصإلاولدعلابرمايهيا

ةداجإىنعيناصإلاف،ءادألانسادقوهمكحىضاقلاىدا

كلذلنفينيعلاناكاذإالإنوكيالاذهوةدابعلاةناجلولمعلا

لصينمكامامتماريهملانافهارينكيملنافليلاىريهنأكو

ملسملافهقريلمعلابحاصنارعشاذإهلمعدهجيهرجتدنع

.اهئادايفنصيوةدابعلادهجيفهاريليلانابنمقي

زليضفتلاىطنصا-ي

يليكل



ةفئخسنسوربنهنمسههيانسممننخاذسمسومهياثظمنهسهاازسهرقهلا

)»)نويناغ

رخاوهيانيدرخالوقوةلملايهةغبصلازيرهطلا

عانيديفانمنسانمورطملاوهياةرطق

ىطنيدتلارثارهظيهنالةغبصهاسدلزيوغهلايف

هملانمنسانموروثلاىلعغيصلارثارهظيامكنيدتملا

اا .اريهطتممليقوانيدههة٠عدص

مكلنوكيىلحهنيدوهوهياةغهصاومزلإ!يدعسلايف

اا هسهركتافصنمةفصوةقدص

جوألابوهلاسوعنايلوئصؤثةننكذإ٠..ياارتاتمقءامنلاإ

ب.سطمهعمجرعسمهعمجمهللالهبواننلنمغخاززغقحدلذ

سةماهاونخق٠متنهئيةيمينغاةاقنيعاسلا نااسهنصلنمخ

رعسعضيلكلظلاكقثائلةاقوؤز قه)اغهيض

.ةمعنلاىنعمب-ق

اسرعسايلئقلايفاثنآاثنزلوقبلسمةعساووززفرقهلا. يففةئننخ

اع(»ه)رانلانانعاوقسوةسننضسقزسخألا

قكمنيصنننإفيفؤطثةسنننعسمكنننننلإاازنارصرباع

حنحسءجمثوجكحئوءمسرعسة«ةسح.ة،سطصسحس٠سعثكخلس
اقشقهدغكأهكزهتهسلالاوقننننسواوزهضننمهنإفاهباوخزقتلمقيثنك

.(ةمينغلاضسعم٠لانب)ههي»)إيهفلولنخسلاغيلةللالل

ةئنضكنثإسومقزذلاقثصةلظئسلالقثاذااازءانا

ىنعمباانهةنسلا(هال)اتيلنخازخالأأسلذهءؤنسوافقعاضن

قهدلعىلعىلاعتهيامهنااممحرسنيتلاةقدصلا

حسس.سآمهملاةىنعم٠لنننخلا-«

ةلنتصاضنفانننخانطزقةللاضرقنيذلااةننانزسهرقهملارعس

٠هقوسلقملاسوجثزيئنفافاقنطاةل (ي«و)عوغإخةزننعلغللزطنمننةكلنههقتل

.مم اضرقهاقلاةعاطيققفننياهياىطرقنزيوغهلاالضدلهل

سريذقيالونمثبالهضناهمسةبيطاهلحمينعيااانص

ؤظنلاازنارصلا. مهعمجمهعمجةلفقماجننزاسهلزقننف اغناإكاجننقنافانسح

(ةت)سانننخ

يهل



ةنجاهمانمميرملبقتهقاتثلجهيانإررضلايف

انصاتابناهتهناواهبرةمدخواهتمدخوةسينكللاهايإاهريرحتو

٠ةغلنيةارماثلمكفثبنىتحهقزروهقاذميفاهبراهتهناو

اغائمقغغئسمنعانسلواافحتؤثةقنزاوزيلنئنكانافااندوهرعس

(إق»٠٠٠٠ائننخ

هقزرنممكيطعيياانصاعاتممكعتمي!يدعسلاريسفت

٠نوقفقنوهبنوعتمتتام

اعئاراديجاعاتمانص»اتمقديجلاىنعننانهنصةملك
لن.اليمجازاتمم

هسهط.برضلاىنعمب-و

ةذمسعةملاسوعمللاقانخلاعاثسمالذساهزنارصلا

)ه)باسملالنض

نضوعجرملانضينعيسملانضزيربطلايف

س.سحةهلايهوبلقنملا

لاانلفت،هيألاانإننئزتلاانانلكث......اازفهكلار

(هه)اقنضةهلفثسخنهئ

٠يسدهلامهملعتمهسعسنموتفصقوبقعتينثلزيوغهلا

زوق٠عينالعونكذغإنائنضسلةإنؤثملظنسمالوهبزلمنلا

ع)ه)ةههز

لديفباناوباتمثهياسصاعمبثفنملظنم!يدعسلا

بحرروفنة»انافكعاطهيدصاعموتانيهنناغس

حئاتننولصفيوهف،نضةملكىنعملريسفتلاهذهيف

قداصلاوهياىلإديجلاعوجرلايا)املاننا،نضلا

انصالمعمهعملمعياانضمهيفذختاو،ليمجلانسلا

ىلإهلمعراصزانضلدبمث.وفعلاوةمحرلابنوكياذهواديج

نضلاىنعميفلصألاف،ثاعاطلابالإنوكيالاذهونمألا

!ةيلاتلامنيايألايفعضنلاذهو.كلملاوليمجلاوه

(هة)اقيفزوكلوالنضفس٠متلمقءانا

يري



نادلافقنجينيازةياىظانيفعهقسيئن......ااتونهكلا

(ةه)اققثزنكسننضسو

زثاليمجلاناسلاىنعمب-ه

(تهل)كاننهغاذنياهلفاارمحرلا

اينسح.هوجولانامقالخ)ثارخزيوغهلا

يفقطنغىفمضخبقزقزللععههثناارمحرلا

س))نانج

-ةنجلالهالسنيهزيرصيلانصلانعريثكنباس

.اهوهلطاف-مكلاياال

ةنجلاىنعمبوانصألاياينضللىنعمب-ت

سم٠حسمىفةنهقزليللا ع(ه)ىلئنعخظسمل

ىطعاامهئاطعإىلعهيانمفلخلابقدصوزيرهطلا

زنورخالاقوهياالإهلاالنابقدصىطعهلالاقوهلامنم

رعس.نسلاهيادوعوميلقأصزنورخالاقوةنجلابقدص

،انننألزةمزؤضنمفيرانلاثلاثلاقثاسوفاارشحلا

ثهنمنلاففف١خزأل)وهتافاقننلايفافةلعننينجىلئنضلخف

(يهةهخف

تافصلاوىنسحلاءامسألاهلناهلامكنمو!يدعسلا

ةة..ايلعلا

ىيوأنغرتنانهةنازجىلئنضلخلاقثاذعىفديسو.ديدحلا

ع(هربزيي،ح

زءاطعلاقةنجلاهيامهدعونيقيرفلاالكيازيوغهلا

.لضافتتةنجلاتاجرد

؛نينصصلاءازه

اعهسهزابايإنيندعحملاديلزهسه

جةهسلاظةحققسلزللههسنةطهاولوقف...االتقلسهرقهلا

(٠لينصصلانيتنننف

زنصصلابهصيينزحالوفوخالسي

يرق



ةزخاةلقطيمخنفففهإهسياهخفهنضاذفللقااةقرلا.

(ههي)لوئاثختلزفنالفطهغلغكؤةحالفهتزقنع

هسهزنينصيلامثابحن-ق

ىثقثييناياوننقنالىلهيايليهننيفارنئهنلو،،ةمهلاك

)»)لينسحعلامهنةنالهامجاوئيسناسومجقفأ٠هلنلا

هسهمهعمجزةنهلاسه

افننخئذميىننسنيضاقسهاوبالانيلقثاينينخيامل،،كهنملاك

مث(»)لينسحعلا،كثسهدلإموجاسههفعهيلاغزافنألا

زنينصثملانمةبيرقهياةمحر-و

(حهإعهنصملالسمنيللهياخقخزلها..اا!فارعألا

اامهنعنينميلارجاعيضيال-ه

)يربعهنسحعلاطاةهننملسةناايزهيألةبوتلا

سسسزنيطجملاعمهيانارت

قفلي/اسواؤغنأاليألاعنةنااههبزلحنلا

.ح )»)النمخن

إزمهبردنعنوءادثيامعهلسه

،اثي»لذجةهنزذغلو،انهنتلارتمنيسلارمزلا

(ة«)لينسحعلا

،وهثهاغلا

سم٠مامم..مسا.اما.اما.اما٠هاا

عصدوعشثخاواعوشخمسحيمسح٠برعلاناسليا

عوشخلاو،هتوصىطفخوهثضمننتويضرالاوحنه-.ليليمر

اانمبيرق يفعوشخلاوندبلايفعوضخلاناالإعوضخل

ذه»س،يدلجم،قيااعجرم،بيرع/انالمل

يلل«



اااهراصباةعشاخاازىلاعتهلوقكرصبلاوتوصلاوندبلا

هريثتيذلاىضرألانمعشاخلاوهبنمحرللتاوصألاتعدثخو

نموااىلاعتهلوقوزجاجزلالاقو،هراثآوحمتفهتلوهسلحايرلا

.امممةريغتمياههةعشاخىطرألاىرتكناهتايآ الةزهخمةسثهثم

ىرتاازىلاعتلاق،تعشخليقرطمتملوتسيهاذإواهبلزنم

تعدثخوااثيروتزتهاءاملااهيلعانلزنااةافةعشاخىضرألا

رورغللثنداذإبكاوكلا

..ةملكلاتاقتشموتايآلاىنعي

ئهزييفسلاقئاسوجقألنطلاسورننطلاياكعيسننكسازسهرقهلا-هرعس

سس(هة)ليعكخلاىظلا

الإهبنهعشاخلاىلعالكاةليقثياااةريهكاازيرهطلايفرعس

ىفوهدوعووهدعوبنيقدصملاهننوطددلنيفئاخلانيعضاخلاىط
نن،نيفتاخلارخالوق

ححاةيشخلاوبرطلاعوشخلانديزنبالاقو

اعوشخمهديقفنويأقلناقةفلىثوثنحتلسواا!ءارسالا-زني

)الة)

..هلةناعتساوةعامبيواعوضخينعيزيرهطلايف

رنياغنطزألاىزثطثامننانلآذسمسهتزثلصف-ق

(ةة)

همسج.اهيفتابنالءارهغيةسايىطرألازيوغهلا

ثاذخألانسملوخزهسلقفزاضنااقنهنمحههرمقلا-«سس

ععع(ت)زيلتتلمنقاضةياف

.مهراصباةليلذيا)راصيلاعلخااريثكنبا

رقةل»نوفعنئمغئىبااوئفآعهننيينانلمسلااا!ديدحلا-وة

س(ههإ....سنا

مهبولقنلنمهبولقعدثخنن)دعسلا

ييلو



ةيسنناسزسللإنإخلظمازتلاانلائلتناؤسلاارشحلا-ه

سانللاسهنيننهئلايةننةلذىعسواهياةسلنئ،حلسماغنضثسناقنئإ،سح

(يه)نوزقفنسنتلكهظسل

ااةيشخنماعدصتماللذتماااعشاخههزيرهطلا

(ي)ةقمتاغةرقذسلةوجلؤاازةيشاغلا-ت

ةحيضفلاولذلانمةعشاخةمايقلامويهوجو!يدعسلا

.يزخلاو

زثاعشاخلاونهعشاخلاءازج

.زاميظعلرجازةرفغمعهلاخا

لينمزملاىفءاقسلنشلازعهولنعنلاىطااا..بازحألا

ءالمطلازليقلدائهلازمباتناقلازىثهننناقلازمبانمزملاىف

ليقنضثنفزمباعشاخلاىفليعشاخلاىفمبارياصلاىفليرياصلاىف

ممثهفوزننليلقفاخففءهسمهائصلافعهسمهائصلافءالنضثننلاف

ةزهرتمينهذقثاؤغاهتاركاذلاسوازيئنفةناليركا»افهتاظفاخفف

(ةوإانهغازخآسو

سملن

ميظعلازىلاعتهياةفصيفرهلازركنايرعلاناسليف

زءايرهكلاو،هداهعملظنعربكتييذلاركنملاهياو،ليلجلا

ةمظعلاءايربكلاو،هقلخةاتعىطركنملازليقوسةمظع

رنكلقيوةمظعلازءاهلانيكددتوفاكلارضبرقنلاوسملاو

(يعنم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ي«ع



زىلاعتهلوقيفدهاجملاقو،ريبكوهفمظعيازنكيءاهلامضي

هغااازىلاعتهلوقو،مهملعايا)ابانااوملعتملامهسكلاقهه

ربكتساو،عكسئرو»ملعميااارحسلامكملعيذل}مكريهكل

ارباكهتثرورصربالاوعرقالاثيدحيفو،اريبكهارءيشلا

زعلايفربكنعاريبكيدادجاويناهانعهتثروسازرباكنع

املفاازىلاعتهلوقامار،ثظعتسازءسثلاثرهكاو،فرشلاو

راطاو،هنمظعازنولوقينيرمتملارثكافااهنرهمباهتيار

اوناكعهغااازىلاعتهلوقهنموسالإهلاالاولوقيالناةرافكلا

نععانتمالاراطالاواانورهكتدليلهياالإهلاالمهلليقاذإ

،ءسثلكنمربكاياركاهياو،ارهكتوةدناعمقحلالوبق

هنسلايفنعطزمه٠لكوهفنسلايفيهنلاو،رهكامثالاقززقكو

الإةيلعدازامياهنسنالإينرقكام!يبارعالانباىكحو

بونذلانمةحيبقلاةلعفلايهزةريهكاهتدحاورئابكلاو،ىبللذ

نعهلاددلالجرنازساهعنبانعو،اعرشاهنعيهنملا

الهناالإبرقاةنامسلانميهتلاقفايهسارئابكلا

كلملاءايربكلاوهرارصإعمةريغصالورافغتساعمةريبك

ربكاىضرملاوتاوامسلاقلخلزىلاعتهلوقو،رهجثلاوةمظعلاو

نوسديمهنالربكالاجحلايمسوهبجعايا.اسانلاقلخنم

.رغصألاجحلاةرمعلا

؛رهكنعةقتشملاتاملكلاوتايآلاسي

زرهكطا-ه

الوااوذسهننللفقألاوذزحنكاقفثلعلنسمننسلاوفثماقزةرقهلا

مهل(مهإليرفاكلانسملاكىفزهننتكاىفىلتاندنل

نعرركتومظعتهناكلذبينعيرعسازيرهطلايف

صدألدوسلايفهياةعلط

ععكص٠وت

وهلهسيلبإيفليواتلالهافلتخاررضلايفءاج

ناكزساهعنبانع»هضعبلاق،اهرجتنموههلةكئالملانم

يليإ



نبالوقيو،نجلامهل))ةكلملاءايحانمانحنمسيلجلا

زنورخالاقو،دوجضبرمااملةكئالملانمنكيملولزساهع

امكنجلالصألهناوطقنيعةفرطةكئالملانمسيلبإناكام

ليواتيفوبداونيدلاوتيامكنودلاوتيمهوسنإلالصامدانا

رطعبهرشانةكئالملامهتدرطنيذلانجلانمسيلبإناكرخا

)ءامسلاىلإهببهذفةكئالملا

مهفلاىلعملسملانيعنقافتالاوقألاهذهيفسيل

هلوقيفهولوااماولواامدنعنيمدقألانعباغدقلةفرعملاو

امواالقيملوهفهبنودلعيلالإسنإلاونجلاتقلخامواازىلاعت

ناىلعاليلداذهسيلاهبنودلعيلالإسنإلاوةكئالملاتقلخ

اوقلأةكئالملانارثألايفءاجامك؟ةكئالملانمسيلسيلبإ

يازهيةيهاملايملفالتخااذه،راننماوقلأنجلاوروننم

مهناللصحدقمهالةكئالملادوجسناهدحاوسنجنماسيل

مهلثملعفلةكئالملاخمسيلبإناكولبنورمقيامنولعفي

اولاقو،امئاداونوكيناةزعلابرمهداراامكهيارمابارمتؤم

ىلإهوذخاوىضرملانمةكئالملاهترسانجلانمسيلبإنإ

امكاءدبءامسلايفناكسيلبإهلقعهلبقيالرذهاذه،ءاسلا

.اذهمهلوقىلعةنسلاوانآرقلايفزليلددجويالفاءدبمداناك

ىرجاميرجيىلحةيهلإةياغلمدالبقءامسلايفسيلبإناك

رعس٠اقهثسزيزعلاابرديةههلإةياغلرنئىبالاىلااطبهيىتحوامهل

السومهسلاأنهلوكئسلنامسقلاكهتنننيبسلملااةءانا

زهئثنيبسهسوعغنذاإعنهتسهسننهسلىطسوجىنؤقنلاةقنألقاا

ثخئسهن٠ كسحح(هتةث)اقهمإخدغللزفزنئخيلننف

قهحملسففءاسملااولجتةنيزاهئسمآليفلاانافاازءاناح

اسوزإنثنانتكازراولهئثينكاليفلاسائآسوزيلضفنيافقخةهمسلسوقفزهفا

الىفانلزدللانونلسمنيللوذسهتسلالىفانيلاانناذعةحهنذكق

حة.يتنسسسسس(هتة)ازيهسصئ

دوهيلااوئسمآليقللةيفاذيسانلاؤنضالذسهئلاازةدئاملاس

اولاقليذلااوأقآليقللةهؤسونكهإنزقآلذسهنسنسلراوفزننانيذلاف

يهآل



ينقكهثسملايثلاثجىلزاضئئا ألةيارانةإغزسوعهيعيننق

(هي)نوزبئثنهسلةل

(وعرعسمهعمجزةليقثىنعمبةرهسي

الواثزييفلاعلسوجقألنطلافيننطلاياونميسننكافاازةرقهلامهعمج

(هو)ليعشاخلاىلغ

.ح.روبصلادضقريههكوريبك-ق

ةياسيليل/امهتيالورن،حلاىنجنةطلاولنيبسلالزةرقهلا

اذافةولئولانهسلسوحاقهعقلذمزإنثاانفلنثازسانلل»انمززيبف

قئسطلتايآلاؤئسلقثاةنتنكلذفحزققفايلقلوهكنن

.رتسرعسرعسب.و(يهربلوزقفثئ

عيهكااولأإلثسنالىفطجمقيلاسونآإضاتمساوثازلزءاسنلا(

انوخلافنشلجزئلاسوناانل)لازناكانيرطجمبنطظي

مهعمج.مهعمجوك(ي)ازيجن

س.(»دازيبمباهلقيناكايليإسهتنه«ءاسنلا

كونطقتلالفآزيهكالرتوسةزيفضآقلطننىةلوقفئنالفاازةبربثلا

سنياوناكارتمعننخاةلهاكهينخغلةفليتنكالإانراف )يه)لولسمغنل

س(اااورنكث-«

ينظسيسويفاذقافانعةنااوزنقنألفاازسهرقهلا

ع(ههح)لوزننتسن

،هس٠لمكيلعمهناامبهلركذلابة»ااومظعتلوررضلايف

بتكنيذلاللملالهانمعكرجتاهنعلذخيتلاةيادهلانم

اولضفهنممكيلعبتكيذلالثمناضمررهشموصنممهيلع

ءادالمكقفووهلعكادهفهتماركبعكصخومهايإهيالالضايهنع

.هلةدابعلابكلذىلعهوركشنوهموصنممكيلعهيابتكام

سحزيلهثنيفتلاىلعربكالو

(يهت)مئننفثاليمنكاةةمننكلازساهزسهرقهلا

ليلةإسإياامهعليسنذمزجنااغنهنثلفساهزسهرقهلا

لسمةسناطياوؤنحنهنسنمهساوثمآليذلاافنااهلاازناريلآ

لسمقاض٠ننلاءقإنذلةقنعافاوثفالآنينقنوقهلامليلنون

يحيؤ



قئمننيأث«ثايةلاؤئسياينقذلجرفاقفزوننهضمغنأانفقههلفقا

)هه)رلوهققغسن

وعحرسلاىفرهلا-ه

س(س»»)مسءلظنطةئنذةلوزفلاةفاضاف..اازةرقهلا

ينهئفإنأقفقسغسللوقفلنإلناريلاقرزنارمعيلآ.

(ه«إأانئلانلقنتلةناألةنبلافوقاغيننآزنافزتعا

ليعاقنياينهلاىهيليويذلاييذنخللااا.)ماربإ

(ةة)باهذلاةهسمنللرزلواجىفاخنياسو

راصىنعمبواابعصراصوىثشىنعمبرنك-ت

ناميظع

ىأئوئئوهفننطازغواةكخلزنتلافثإسوااباعنألا

رعسرعسرحوالمهعمجاة)عهظاهلانسم

ذامنوقاف،وقنلةلقذإعوناإمنناهملعلتكواازينويلمهعمجس

حعملايلقفبفامنتافاييهريلقناوساقتأهكرغلقثزنفإهامب

.ةئقع.نرعسوزناىئفتلالقثةثةاثزنقمث»زنا)وساف

ح.(آهملنوزقئثالفيفوااوضقا

...(وهإجسةفىبوننهيفزنثتلانعاقلةح»!ءارسالا

.رئابكلا-هل

قيأظزففنمةن٠غنزسهمنننأارتمزسهإنفاوننثقنانلماااتاينلا

رسح..(ةه)اتيرفاغذنقئلنحذنقةفناذننك

اةازنئهاسوقلاسومثالازنيفلوخنثخسللي»زاانىررثلامهعمج

(هسهرح..(ةست)لوزلغوسلقفاونهينخارتم

جزفنللاالاينئمابلااومثالاققيبسلبوننكهفليآلااابهنلار

ةاىفهخنألالص»انقلاةامتيقلغاسوفجةرقلبلاينكافؤهزنإ

ننمؤظاسوفثيأنقنمفاوثاثأأللثثناسهئانوطنيفثننوحاةئملا

ع(هت)ىلفنأا

مهعمجرعسلزىلكا-آل

اقهعرزخنزيافآقغنقليأيقسائلقسهدلذففااباعنألا

)ية)نوزغنسلانفةهيعفنايالواىنوزثنتلاسمسودصاسهيفاورظسيل

~ ~ ~~~~~~ ~

(

~~

يو»



س..بزوإلرهك-هأر

ئءاإنآىتلغائذسهفائغائثلهسنلىلوااولاقاانسنوي

مه)عهينبمقنيانكلةخسنافبطزالايفرتءةعنمباانكلنوكنف

فففطصىطزألذسوهتافاقننلايفةرهظلاةلفاازةيثاجلا

عء(ةتإةهخلازيينقلا

سحسس}ربكاعالاقينعملرثالمعفزنك-هه

لسيهلثمتقلقاذلسوذسخغسلةليذلاةيةنخلايلقق!ءارسالا

ةزإقثسودثلذلالسمةلسوةلنثنيقلزيعنلايفكيربمب

)هه)ازيمت

امبدمحمايهبرمظعيو/ابهنهرهكواازيرهطلايلج

)اهنونيرمااميفهعطاولعفولوقنمهبهمظعتناانرما

دبرشرايلوهلنوكبناهمظعوزيوغهلايف

ةميظعلاهفاصوايراهخإلابهلهاوهمظعريثكنبايف

ةسدقملاهلاعفابهديجمتيوىنسلاهناسلبهيلعءانثلايو

هلكنيدلاىصالخإوهلكيرشالهدحوهتداهعبهلالجإوهميظعتيو

هسهس٠ه٦لسل

ةلانلىعهسلسوقناقنلهاواسهنوخلقثا)انلىناثلازعلا

)اذفافللعقثااوزنقثلملاقزغنندلقجةفثسميوقتلا

(ةت)لينسحصلابظإنف

ىلعينعيمكادهامىلعهيااومظعتيكررضلايف

سركجحيفمثطنللوهنيدلمكايإهقيفوت

ة«ثزسو(يإزةتافةق(هإرثدملاافنايزرثدملاسك

(ة)زنكق

يفهيلإةبغرلاوهتداهعبكبردمحمايمظعفررضلايف

٠دادنألاوةهلألانمهرجتنودكنجاح

.ةميلعلاىنعمبىربكلا-هزني

(»)ىزإظلاانايلاليههسلميلنسلاازهط

يول



جرختخانجىلإىسومايكديمهضاوزيرهطلايف

ميظعىلعىربكلااتنلدانمديرنيكءوددلرجتنمءاضيب

كانردقوانناطلدده

)»)ربقلادنزءامسلاذهينازذقلااصنلا

هتلداوهبرمالعانمكلانهدمحمىاردقلررضلايف

ةدرمرضخاافرفرىاردقلمهضعبلاق،ىرهكلاةلدألاومالعألا

.هتروصيهفمالسلاهبيلسعملبلرهجىارنورخآلاقوقفألا

)ه)لوننفنسنننانلىلزنفلاةنثطتلانهنلسهنئفذسلاا!ناخدلا

ردبمويىنثيرقيكرشمبهياةدثطييهررضلايف

.ةمايقلاموينورخالاقو

حسعتزموقلاةيلعىبعنمءاريلثسقه

ائءازإطسوائثذانناطنطاانلائإنزاولاقق..بازحألا«سس

(هت»طهئللاان٠وفضاف

سال.زاعخي-هحمل

(يي)ازانثازكنىفنفاارون

.اميظعاركعارركمولوقيخيبطلايف

وحمهعمجةبقنلا-هو

(»)رإنكلاىذخإلاسهنوااارثدملا

تايآلاىدحإلمنهجناذركخلىلاعتلوقيزيرهطلايف

ماظعلا

هسهرعسةزرهكتم-هه

هياىطاونةنمهيلاىبزثةمايقلاففسهفإهترمزلا

.س(ه»)ليرنفلننيىؤثنمههإخيلنرلاجةهإنزنن»فوقوو

نقجنهاسهلفليدلاغيتهإحيونااوظذاليقاارمقلا.

ححو.اك(تعليينقئنلاىزثن

لكلسمةقنزسورنزمكنغسنإىلنسونرلاقسواازرفاغا١سس

(يت)باننهلاعذسلبطمؤنالبتثثن

بتعلاورقتسملاتافص

يوي



رفاك-ه

٠(ةه)ليرفاكلاذمزاففزإنثنكاف....اا؛سهرقهلا

سح.مهعمج»رهصآزني

)ةة)عهسمقنانؤقاوئاففاوزإظثنكاف..اا!فارعالا

سح.سمهعمجمهعمجتناع-ق

انؤقاوئاففاوزإطثنكافعليقلنفىةرقغزفدلزنونموملا

(هه)عهسلاه

لهاىلعنيلاعاوناكهموقونوعرفررضلايف

نيرهاقملظلابمهرجتوليئارسإينبنممهدالبيفنمومهتيحان

مهل

حرياءاقلوجريالثاعس«

ائسغاخللزن«امولملعلللوفذلاينليكلاةلالقزناقرفلا

تنظاؤثهسوةهسفنمآيفاوززنثنكااللحانثزىلزئ.واافنألقف

اله)اذهف

حرحرعس(.رتراهج-ق

(ةو»انيينفئنبلقلكللعةناينطتلكلذفاارفاغ

ررعس(زملاظ-ه

فؤففيعسلاينةناللثنأزتمنمنننكاسو....اايفاقحألاهسه

)٥)عهسملاظلا

ركنملاورهكتسملاءازه

.زعهبذعيلاعيمجهيلإ.نيركتبملاهيارشحي-ه

زهقثنيبسلسوعننذانعىمجنحقسنةئنهسلذسمسوإزءانا

ذختن٠ (هتي)اقنمإخةدغللأهفزنئنيننف

رهسنميلاباذعمهل-ي

عنقنلاوزتئثنكاراولنظننكاليفلاائآسو..ساهزءاسلاس

....سازههسصئاملفانلفهيانوننسمكمسلنوةهتلاملفانيلاانانغ

)تة

زنوهلاباذعمهل-ق

يوق



قنئمننيأانيروفلاتنغإحوزننحلبورهلا.سنابباعملالاحح

مسه٠ةكمسلاىنغةننكفىفخلازجتهياىلغلولوقئ ٠(»)لوزبثثنش

لمب..هتسرانلايفنودلاخ-«

»فلوااهنعاوزإطثنكاف»نواهلابافذقنيذلافاا!فارعألاك

(ةه)ىنلغالهفرهمهمهلاناخنها

.كرتاهيفنيعلاخمنهجعهلسو

ىزثننحنميفقطجمافيفليدةحمهسهسهناخلااوظذاملاازلحنلا.

(ية)ليينمقئنلا

،٠طه

ةرنبشوارثنوارغننهبوهنملقنننايرعلاناسليف

لاقيالوهنمزينننزلاقي،هس٠لىزهزةيرخعوايرخعوايرخديو

نمطرخسو،ااموقنمموقرخسيالهازىلاعتهيالاقهابرخنن

هيارخسمهنمنورخسياازىلاعتلاق،ىحصفلاةغللايهنالف

زىثفخألالاقو،ااهكنمرخسناغافانماورخسننااازلاقوريااعهنم

ثتزهوهبثكحضوهنمثكحضوهبترخسوهنمترخس

انضعبمهضعبذختيلاازىلاعننهلوقولقيلك،هس٠لثئزهوهنم

هلىزهتددتاياههكملااناوينمرخستااا!ثيدحلايفوااايرخس

!ىنعمبزاجموهامنإوزوجيالهياىلعهرهاظقالطإو

ممياازىلاعتهلوقو،يقحنمهاراالاميفينعضتا يااانورخددلطي

بجعثحياوبجعتوءبجعزلوقنامكنوئزهتدديلونورخدي

الورجاالبمداخواةبادنمثرخددتامةرخغلاوهدحاوىنعمب

،امهللذيااارمقلاوسمشلامكلرخسواازىلاعتهلوقو.نمث

ع»ينم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يو«



ايرخيهههرخدديىرنسو،نهيراجمثايراجثارخسموجنلاو

هسفنلكميالقلطمىبوهقملكوهرهقوديريالامهفلكايرخعو

مكلرخسهيانارتملاااتلجوزعهلوقورهقلانمهصلخيام

سمشلاتاوامسلايفامريخسترياجزلالاقهبىطرألايفام

مهضعبذختيلاازىلاعتهلوقو،اهبعافتناللموجنلاورصقلاو

٠ءاملواهلعااايرحساضعب

رخستاقتشموتايآلاسي

سسزرنئتن-ه

ىطزرتسوسءاقئنلالغإنقنشلاباخئللاسوسا؛سهرقهلا

)هه)لولسققنلعؤفليلاهأل

بجعتاادحاوهلامكهلاهتتلزنامللوزنلابارسا

هيالزنافةيابانتايظاقداصناكنإادحاوهلازاولاقونوكرشملا

اامضرألاوتاوامسلاقلخيفنإاازىلاعت

ءامسلانيبرخسملاباحسلاوزريثكنباريسفتيف

ة»اءاشيامىلإزنننىطرألاوءامسلانهلرئاددليازىطرألاو

سطس.نكامألاويضارألانم

ينازغنننمقومتلاسورمقلافنعننفلاز-اا!فارعألامهعمج

(وه)٠٠٠هيناه

رعسبسح.هريبدتوهرهخممنيإنيدسلاريسفت

ليكثن«سوينطزألاسوزافاقننلاقثإحيذلاقثااازميهارجلا

.ح ريقففقسلزئحنكسوثقلاللرءاذنثلالصخيلثزخلاققافعاقئنلا

ؤقسلزمنننسو(»)زاهنألافقسلرلننكسو(هرنايرخقلايفنرزهثل

.هما (»)زاسهنلازلغلللؤكلالغنكانغإيلاذرمقلاىفنضننل

ركلبارشاهقامياراهنألامكلرخسوزيرهطلا

رعسرخسيل-زني

نسملوزةحنهسلف«ئلاأزخفاوزفقمهنظللنلئرمزسهرقهلارعس

لسمنئذسلقيافحةمايقلاةذفكهلؤللاؤغخناليأياسوصاوئفآليألا

مهي)يلاننهبهي،انهنتل

يوو



يفناميإلالهانمىبلعهتنممنورخسيوزيرهطلا

س.اهتنيزوايندلابةرخافملامهكرت

ليذفيققل»لمنلللسميلنكزيزقزلنكارفسيسوااباعنألا

)و)لوفةهغسنننمخملاريافاننكهئماونخنن

يفعثنكوملاثسمسليثقهنلاثسيزسملتللي»ساازةبوتلاس

زخننالكهئسمكوزةحنهسهفزفذقهنحالإىةرونسحسلالدي»يفءاقذننيلا

(تة)ةهلاناذه»سلسوةحهقنييقثا

ةقدصلاةياتلزنامل!دوعسيبانعلوزنلابابسا

قدصتفلجرءاجرينارمزاولاقفريثكءيشبقدصتفلجرءاج

.ةيآلاتلزنفاذهعانصنعينغلهيانازاولاقفعاس

نماذهامهنمهيارخسمهنمنورخدديفريثكنباريسفت

نالنينمؤملابعهئازهخاوعهعيندصءوددلىلعةلباقملاباي

اراصتنامهلرخسنمةلماعممهلماعنلمعلاسنجنمءازجلا

.ايندلاىفنينمؤملل

يرتف«ونشالخنخانلرئحيكزفوننأن،حنأالاازنوطقمللو٠ح

وم.كهئسمةننكف )ه٥)لوكخنننهنن

٠ءزهلارهلذىنعمالايرخملمهةومتذجافياسانيرهطلا

(هة)زاضنألا)نغكياوهااننيقحدسكففارتنذةحثاااذرص

ةلمعللرخصلاىنعمبنسلامضيلايرخع-«

حسقفمفاااةفرخزلا »ةيقنائننقلخسنئدإنزخقخززنونينفف

يناإخزذهرنهغإنكفأنضغإناطقزسو)يانلاقانخلايفةسننقهيسم

ومهنإلثسخنئيسيل انيمزنةح»نزطسهخزسوحارله٠غنكانطغإنقمهنطغإن

رتسخسل (ةي)لوقققئسل

رخددنديلنلوقيااايرخددلاضعبمهضعبذختيلاازيرهطلا

نمهيدييفامباذهىلعاذهدوعيفوهايإهتمدخيفاذهاذه

سكاعملايفطسىطعيلاضعبلعجنلوقي،لضف

ءزهلاىلعمهضعبنوثحيىنعمبزنورخدمحندليل-و

زةيرخسلاو

يوع



.مسه٠ةلأسلآانازاةإسواازثافاصلا )ه)لوزسخننننهسل

ىلعةلالدومهيلعهياججحنمةجحاواراذإوزيرهطلا

نورخديلوقيزنورخددنديعلسوهيلعهياىلصدمحمهيهنةوبن

٠نوئزهتدديو

حمثس،قسس.مزنورخاسسه

يفغطزقارتمللعايسنزنعخانلانملسلوقئطايرمزلا

(حه)عههسخاشلانولكنفعاسوهيابأإخ

هباتكوهيارمابنيتزهتسملانملثنكنإوزيرهطلا

بهلنينمؤملاوهلوسرو

/نيرخاسلاةفص

زذسافورفاكرخاسلا

لعلوزةخنهتسوىننئلاأاقخفاوزفقليكسثىثنلمزسهرقهلارعس

نسمنئذسلقيافحةمايقلافذسهكهلؤللازغخناليألافصاوئفآليألا

(.حآيهيايلاننهبهي،انهنتل

يفأهنكهملالمعمتنطنفانئلوزسملتلليةلهبزةبوتلاسس

.افاففخالإلوةهتلالميلي»سف!قفتنملا زهننتكالأئعإثوزةحنمهف

ةفلزظنثننمئاليفاقفلزظثنيا(آواةهلانانعةتلفخنصقثا

اوزفقعئاب»ذقنيلقثازهتلمهنةهزنعهينينننيلزللظثنشئذتإ

(«)ليقسافلافذقلايدنلاملقملازحملونكزسوعناي

/نيرخاسلاءازه

ربلالاباذعلا

يفثهنكمهلالمثعيعؤطنلاهثوزينليةلهبزةبوتلاسس

٠.ةليندخالإلوةهإلسلالمثهقلاسسوءاقذننبلا كالةئسملونخنتلف زهت

(تةإةهلاناذه»لسوةهئسمقثا

يوإ



،وهلعها

يلننثو،ةءارهلاةمالسلاومالسلازعلنننايرعلاناسليف

زىلاعننهلوقو،ةيقاعلاةمالسلازييارعألانبالاق،هنمازهتهنم

ريخالةءاربواملننثهانعمااامالساولاقنولهاجلامهبطاخاةاواا

ةيآلانألةيحتلايفلمعتسملامالسلاسيلورشالومكنيبواننيب

،نيكرشملاييلعاوملددنناذئمويءنوملسملارمقلملوةيكم

برحالهناوةملاسملاةمالعهتاكفامكيلعةالدمنولوقيو

مالسوهليمو،هيفوغلاللوقلانمادادددلياامالساولاقو،ىبللانه

ءادال»رجفلاعلطمىلحيهمالساازلجوزعهلوقوهدحاو

ثيدحيفو،انيشاهيفعنصيناناطيشلاهيطتدديالواهيف

يفو،ىتوملاةيحتمالسلاكيلعنافكيلعمالسلالقههبيلصلا

رادمكيلعمالسلاقروبقلالخداذإناكهناهازحيحصلاثيدحلا

ىصقنلاوبيعلانمهتمالسلىلاعتليلامهدلامالسلاو،نينمؤمموق

مكيلعمالسلالاقيو،اولفغتالفمكيلععلطمهياناهانعمليقو

اركنمالإنآرقلايفثريملومكيلعفذحيمالسومكيلعمالسو

جرخييذلامالسلاامار)رهصامبمكيلعهطالددلاازىلاعننهلوقك

داعافرحاذهنمرصقننافافرعمالإهيفكيالةالصلانمهب

فلالافذحزجيولفهيا)مالسلابدارانوكيناههجووهلف

كفالانمةمالسلاراداهنالمالسلارادةنجللليقوبدالاو

مالسلارادليقومقرلاومرهلابتوملانمةمالسلارباديهو

زىلاعتهلوقو،اميخفتهيلإتفيضافلجرزعهياراداهنالةنجلا

،هطخسوهباذعنمعلددليا)دهلاميتانمىلعمالسلاهت

ن/ةمحرلاهسفنىطمكبربتكمكيلعمالسلقفههزىلاعتهلوقو

زىلاعتهلوقو،ىصيلخثلاهليوأتوثفنوهنيديفتافآلانمعلدني

ي((نم،ودلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

يوآل



زىلاعتهلوقورفكلانمعيلددلياااعيلددلبلقيهياىتانمالوا

ملاسوهفلعافمهدلااالجرلاملاسههارقنمفاالجرلاملددهالجرواا

علنناذولجرلوليماذالجروهانعماملننواملديهبرقنمو

ان»يمالسوال)لاقيو،هايإهاقررمألانمهياهنطو،لجرل

بهذايازىلفايملسنيذببهذالقيو،اذكواذكناك

كنايااانيميلاباحصانمكلهطالسفاازىلاعتهلوقو

ةمالسلانمبخناممهيفىرت

زةعيرثلانممالسإلاو،دايقنإلابالتسالاومالسإلاو

ىلصيبنلاهبىتااممازتلاوةعيرشلاراهظاوعوضخلاراهظإ

مالسإلاوهوركملاعفدتسومهلانقحيكلذبوعلسوهيلعهيا

عفدلملتساوةعيرشلالوهقمالسإلا،بلقلايناميإلاوناسللاب

الناميإلاو،قدصمرجتهنطابوملسمرهاظلايفوهفهوركملا

نطيمنمؤملافقيدصتلاناميإلانألاقيأصهبحاصنوكينادنل

علسلايفاولخدااازىلاعتهلوقوهرهظياملثمقيدصتلانم

رصنباثيدحيفوهلبقرجحلاعلطاوبالسالاينعيههةفاك

مثهملطافرجحلامطلوهيلعهياىلصهيالوسرلهسابلاق

٠ثارهعلابكددتانهاهرسايلاقفيكيبهيلعهيتفشعضو

بلستاقتشموتايآلاسي

سمهعمجةميلسينعمبةنلنش-ه

نطزألذزيثخنلولثاملةتلفاسهأإلوقلزنرالالاازسهرقهلا

جىقخفيتلوحىيةلزاول«جاهفأسهييايننلبهنبنطزخفرنعئالاو

(تهإلوظنلاونافتسواقوخإننف

نورخآلاقوداوسالواهيفىطاييلالةملنننزيرهطلا

بويعلانمةملسم

.اهيفرارعالزنورخالاقو

زاهميانينىنعمبةنلننن-ي

يوآل



ةنيرقلقاثهسمكهةننسونضسننقبؤقنسمنافلسإسوساهزءباممملااعهسه

.(»)اا.ريايفواةسمفننن

اديدشديزينبثراحلاناكلوزنلابابسازيرهطلا

هيقليمالسإلاديريءاجف،علسوهيلعهياىلصهيالوسرىلع

لزنافهلتقفثراحلادصقفرعيالرثايعوةعيبرىيانبىرثايع

اا...رتاطخالإانمؤملتقينانمؤملناكامرااىلاعتهيا

.هلهاىلإهتظعاهيدؤنةيدياةملسمةيدريسفتلاو

عتسس»اليننسالاوناعذإلاىن.عب٠لةلنملا-ق

ةطاةذلعيضنزفقهإعسةسهخسومثكاذفلناامثهىلقهلا.

(ههي)لونزختسلمثالسوفهقلهكؤقحالسوخمئزقنع

ناعذإلاوهتعاطلللذتلاينعيااههجوملسانماازيرهطلا

وهوهرمألتملتسانمهنألمالستسالامالسإلالسارهرمأل

ةعاطلهحراوجعوضخباملسمعلسلايشوهرمألعوضخلا

عبر
عذلطنفنمأنلالثلنكاةنزةسللالثاازسهرقهلا

)ةه)ليهفقف

يلعضخاوةدابعلايلىصلخاهبرهللاقزيرهطلا

(مهعمجرتسطس.ةعاطلاب

ننفعفيلهخيفقينلنلالقفنوأحاسخيفاءف)ناونعزلارعس

اونلنكا)ايلجيلنفثإالينئألذسوةباتكلاإونأواليفللللسوحمغئنا

زيههفةناز»دقنلاةكلعاننالاؤهسوئثإسودصاؤذثقامغلل

!»»انفلي

لهاىراصننمرفنلادمحمايدماحنافزيرهطلا

هدحوهالللثدقنإتلقفهيلعهياتاولصىسعرمايفنارجن

هنألةيآلايفهجولازصخامنإو،يحراوجعيمجويبلقويناسلب

دقفههجوعضخاةافهميظعتوهقاهبهيفومداينبحراوجمركا

.حراوجلانمهنودامعضخ

بالسالاقنتعاىنعمبولش-«

يكل



ةنالهاإنينإناهلنوقههيللسواينيفيسهاارنءااإهملمنئمبففااةرقبلامهعمجمهعمج

ريي(ههت)يسونلنيثةنتافالإنننوفننالب}ليذلاؤكلىللطضا

ىلفإزلزئاانفاغنيالزناايفعنايالمآاولوقاازسهرقهلا

ضراانفلهننمألموخيوقههيللفىفاقنكإسيليقاننهبافمهازنإ

ؤخاىةرنيإنللقنالةهتزذمكونهثلاإننواافلمسميئةىلنناون

ررعسرعسرعسك.(ق»إإيونلنسنةل»بفةهنع

عازنكذنمفىللااؤققغنباتعالقاايللقنازنارععلا

ةنقنظغإنةخمسللهاوإتقمنيهبرمبرنيلإلسزريياالإذنغسنياةلهسواثةنن

اتاياولهنثااولوقفاؤلسونننلفاهيانونذماناإنزاانطغإن

س(هب)ةنسلنح

رحةممهعمجاس٠رزمالسإلامهنعمبمبةلثمملاومظنلا-و

الىف»اكملننلايهوظذااونفاليسغلااسهوناسةلهاةرقملار

(ي»)ذههنؤنهملةفاجناطننئلقاءاسوطةحايتهثئ

يفةيآلاهذهتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

هياىلصيهنلاباونمانيحمهناكلذوهباحصاومالسنبهيادنيع

اوهركوثيبلااومظعفىددلرومهئارثبهحئارشباوماقعلسوهيلع

نوملسملامهيلعكلذركناف،اوملساامدعباهناولبإلامهل

بلسوهيلعهياىلصيبنللاولاقواذهواذهىلعىوقناغازاولاقف

،ةيألاهذهىلاعتهيالزنافاهبلمعنانعدفهياباتكةاروتلانا

.ةفاكمالسإلايفاولخداررضلادنعةيآلاريسفتو

سزةحلاصملاىنعمبمظنلاوملننلا-ه

أكغلوااؤقلاىفةثولنهنقلققكهلزتغانافسلازءاسلاسسس

(»إالههنكةهغلهملقثالقإخاقفرفلنطلا

آسركوحلاصمثعقنلامكيلإارقملاهتزيرهلملارف

اهياىلهلكسوننزافلعنقافملنيللاوخنإخلسإسهتيناملالاة

(هه)ةهسظلاةيونسلاسوغهنإ

ىلإاولامنإواهلحنجافعلننللاوحنجناواازيرهطلا

امإومالسإلايفلوخدلابامإبرحلارلنكرادثموكنملاسم

يعل



علسلابابسانمكلذوحنوةعداومبامإوةيزجلاءاطعاب

٠هكولادلوكلذنمهيلإاولاماماهيلإلعفناهلحنجافحلصلاو

سسررهقلاوةلوانملاىنعنم.ليلنن-ح

.ينزنثاةلاسولافاازةرقهلارر لقسلدصننلسمافننلمثوخلفذألؤاننض

ةهلونملنفزثهقثبةلمعولطلاىلعفجأاسغامسفزلاسةننلا)زا

الفااهممسوهةةلايفزااينهثلليجاهتكؤالإذقنكلثثالذفوزغقثه

لاهيانيفاذازاىاايلحقللذلثصثرازلاىحملزجسهدلسويةسلنيفون

نينيلعاقن يلاؤنذزا)ايفحافهغظأ»اننزحمفىبرتواللتنثزساةقهثسم

ةنخناانةننلنفاذإأهكغلغ)اننزحإلف}الاهنااوغضزثننن

٠مسهانمةياىناامنلغ.ازةنااوقنناىفحيقوزغسمفيأ لولنغن

(ي»)زيهمإن

اهنمهلصيناىلعدلاولاوةدلاولاتقفتااذإياريثكنبا

نسسة.ءحبولواهنمرذعلافدلولا

زسمفقاطةحالإاس،نمؤنزلثقتللانصؤننلكاكافال/ءاسملاس

الإملعاايلإةسمفنننةليففمثسمؤننفنقززيرزحثفإسطةحيماونةقثف

ليلحتلل.مسسمءومزوففةكلفهجوهنصلاكلافجاوقذضتلن

عمسسحعمس٠اعهمحمية٠سسحئس٠حسحمقدمةسدمسطصهثسمءحءعهسةس
ةقلنننهمنلمهينيصمهسوةلتقجوهنسمناكلافملقسمءوفوجنر

م٠س٠هسههمحس٠.سرقحمسثدصبةءحءعهسمهسح٠مسهسحءاة
نيرهمتملاوسههسصفدجيةلنمهمسقم»ممإمهنزيرإحننسوملقايفرا

(»إائهسكخسانيلغقثاىوا/سومهملاذمةإنؤنننقياثثن

س.نهناأنعنيبلانوثمالسإلا-و

(هو)عسعس....عنملاهللاقنعليذلاللازنارصلا

هنصلتقننلفانهررمالنكإلازجتعنغسلذسمقزنارصزلا

حسححرفرتسوسزهلإل)ليرمكاخلالييقزنحالايهقهز

قكنلهثنننناسومهنيبةكلكنكلمويلا.......اازةدئاملا

حماننقجاةسفالضثلاقكلجنهيفززيننققعنةن رعسرعسورعسيفؤطهنط زجتقضنئرتم

(ة)ةهسحززوقغقثاللفالعثثليفناتثن

سساعحآ»الضثالاىنعمبميلسوعلننناآل

مدهنيسحمفففافاحىلإهفقسوةلنينننفاازنامقل

. (»»ونألاةإهاغدياىثسوحىنهسوفقفزغقيكن٠مسهحا

يعي



ارتمانلتوهالبازحألاىنونمزملارازانفسو!بازحالا

اناتيليزةفقاونتسوجةلونكزفةناىفذضفةلوخزفقثاائذغف

(يي)ائيلنشسو

مهعمجععسسحسسجبزةهبللاسىنسعمبمااسلاسهأر

غنلفالننلا}غلوالقلاثسمسلاولوقئالفساهزءاسنلاك

مهعمجرتسحةس(ةه)رئعؤن

قالننلقفائننلنلأيلوئصؤنليفلا»ءاتاةاىفااباعنألاحمهعمج

حمهعمجسعتسس«وه)سىنكغلع

جةقغظقالنكىباةنجلاناختهآاؤذانىفسأتافارع/الاممهعمج

(هه)لوغسملهسلقفزاقوظةسلةل

سسهسهزةاقنلابنعمبمالسلاويلننسهه

ءاةبةهلهلأسإحرسمنلنكةنالظيسوساهاقلافنألا

ةمهعمج.ح(هة»وأطلا

قهو)....انيمبالننيطهقاغونآافاليقنااندوه

(هه)لينصآامهلثمياقوظذهبرجحلا

زرثاطلونيقثىنعمبميلس-هزني

قة)ميلنكيعبسألايتاىعلنإلوااا!ءارعشلا

قه)ميلنكيهيةنزقاإخةكزثافاصلا

وذوهيلعطوبهلاودرعصلللمعتدديامملن-هق

مهعمجكمهعمجزثاجرد

ىخئألزيفاغغنمينبثمنئواخقطنسننمانال..ساهباعنألاةك

(ةة).....سءاقننلايفانلنكؤا

ملسملاةفص

زدشرلا-ه

رننكاودناوكياتلااليزنوملسملاهئسمايمواازنجلااح

)ه)اذلزاؤأخنسنلكلو«

لوقيفوقحلانعنولداعلازنوطساقلازيرهطلايف

،نورتاجلارخالوقيفونوملاظلارخا

يعي



.ةاجنلامهسفنألاوبلطيازادشراورحننريثكنبايف

قحلاقيرطاودصقيانادشراورحننزيوغهلايف

ع٠هوخوتو

ىخوتىزحنننمف،برقاينعملايوغهلاريسفتيف

ذإدشرلاىخوتدقنوكيملسانمف،نيعمءيشىلإهدصقهجوو

هذهلئاقلوقيدقبالسالادجوىلحقحلاىرحننوىخوت

نممهفناسنالاباهلةقالعالونجلاناسلىلعتءاجتايآلا

نملقعاناسنإلانألناسنإلاسيلودشرلايخوتىلإجاتحي

ىطسنإلاونجللءاجفيلكتلانألرطاخلوقاذه،نجلا

لضدشرلادجيالنمفدشرلاىخوتيناهيلعلكف،ءاوسلا

ملسانمف،باوصلاالوةقيقحلاكرديملوقيرطلانعداحو

.اديشرناك

حمهعمجزقيقرسبلههلوهبرنمرونىطولسملا-ي

رونللعسقفعالنيإهسلةزذضةللاعزنلذسمفلااريزلا

هلالضيف»تلوااهيايففذهكهنولقةسههسكاقللنتسوفهدنزلسم

(يي)نيهن

سوسةصعسصعسكزقهمعلسملاسق

انن١لاؤلفئىطاسو١وذثقارقفاونلنكآنايلاازنارمعثلا

رعسمهعمج(»»انفيزيهمإنقنافح،عألنلاةكلع

»لسعلاءازه

مهعمجمهعمجزه٠لردنعرجألاهلونزجالوفوخال-ه

ةطاةلئيمخنزفقعإعسةسهخسوةلياذفلفإناامثهىلقهلا.

)هيلونزخئسلمثالىفةهغلهكؤقحالىفخمئزقنع

هسهزىقثولاةورعلابكسمتسادقل-زني

دقفعيضنحنسومثاراةقخسوةلنمنممدنقتنامقل

مهعمج٠مسه٠ا (»»ونألاةإهاغدياىثفحىلظنؤلاقفزلي»نننثنك

فاخياليذلاقثوألافرطلابرطمتزيرهطلايف

مهعاطقنا

يكل



.زههعىلجاوةرفغمآق

لينمزملافهتانلنعنلافليهلنمنلاذهبزبازحألا

هتالرثلافليقنيائصلافهتاتناقلافليننناقلافهتانمزملاف

ليقنضثنففهتاعشاخلاىفليعشاخلافهتارياصلافليرياصلاف

كهفوزفلهفاخففهتاننهانطلافعهسمهائصلافءالنضثنذسو

ةزهرتمهمهفقثاؤغاهتاركاذلاسوازيئنفةناليركاذلاسوءاظقاخفسو

(»إاقيلنخازخآسو

.(زنيحلاصلاسثمهلسسملارثحيس«

رعسىفمهنلااهنمسنثنمننآذقهتنتزبسويبج هياغسنثبسئننظ

اتأثلايفينلقغن«صزألمومنياسواسمئنلازيافممساخإلا

)هلبإعهحظصظيلسنقهلآسوانلنمنسنفسوئبهزسخةلاسو

هو

،وللرفه

طرافلاوهقباسلامدقتملاطرافلازطرفنايرعلاناسليفو

ألميوءالدلاريهيفدراولامدقتي،ءاملاىلإمدقتملاحتفلابطزئلاو

هيالوسرلاقزفيرشلاثيدحلايفوبهليقتديبيوىطايحلا

عكمدقتمانايااضوحلاىلععكطرفاناههبلسوهيلعهياىلص

ءاعدلايفو،عمجودرفميا،اعمجوادحاونوكيطرقلاو،هيلإ

درنىلحانمدقتيارجايااا،اطرفانلهلعجامهللازثيملالفطلل

فسالوقلاىفهيلعطرفو،ةلجعيتامدلولاطرفو،هيلع

ناواانيلعطرفينافاخناغااا!زيزعلاليزنتلايفوهمدقتو

ياعطزئهرماناكواازىلاعتلاقو،ءادتعالاوملظلاااىغطي

كايإلقيو،اهنعلفطوةعاطلاهرمايفكرتياكورتم

ويونم،يدلجم،).ياضرقعجرم،برعلاناسلمل

يعو



ناكيازاطرفهرماناكورياجزلالاقورمألايفطزئلاو

،افلننلاقيوامدنهرجتلاقوزجعلاميدقتوهوطيرفتلاهرما

وااطرفمالمالهاجلاىرنالااهنعهيايضريطنيدحيفو

،هيفرنصقملاطزثملاو،طرفنلاوهلمعلايففرسملااااطزفن

هعيضوهيفرنصقاطرفهرماناكواازةياللرخاريسفتيفو

ىبلطرفاويدقنلاولاجعإلازطارفإلاو.طيرفتلاعلذمبونانفىلح

انإاازىلاعتهلوقيفءارفلالاقوردقتوفوارمالايف

زلوقتبرعلاو،اتنهوقعيفلجعنبلاقاايلعطرفينافاخن

يفءيشلالاجعإزطارفإلاو،قهسوهنمردبيانهنمطرف

،هيفلجعياهرمايفنالفطرفالتيو،ثهثتلاللقرمألا

زواجءيشلكو،هتهظزنزحلاطرفو،اهتهظزةوهدثلاطزفو

،هنمزجعلامدقوهعقضزءسثلايفطزفو،طرفموهفردقلا

تطرفامىلعىترصايسفنلوقتناااةزيزعلاليزنتلايفو

يفطيرفتللةمادنلالاحىلإاوريصتناةفاخمياهاقلابنجيف

يفو،هللمعيملفهدنعامعيضاابنجيفطزفواارما

يفنويسنم!هانعمءارفلالاقهبنوطرفمعهناوااةزيزعلاليزنتلا

نيطرفماوناكلاقيو،نوكورتمنوعيضمنويسنمليقو)رانلا

رعسرةسهسهس.ةمهلاريسلننوتايآلاىنعي

اذإىلنأخمهياعاقللاونةنليفلازيمةحةقسنقاعبألا-ه

قفىفاهفائطؤفارتملطاثسنزسنمخانلاولاقةثهتنةهائيلالأسءاإخ

(ةهإلوززسلاقغانكاملفجةمىبومهظلظمثزاالوالولمهخئسل

.اهيفاقيضامىلعانتمادنايزيرهطلايف

قمطسلرهاطإلزىطزأا.يففتناميلهسمتسوااقاعن)اآزنيس

يفساؤثجعضيلعباتعايفاثطزفاسمجةقفثناةناالإهبغخانإخي

،ةنةهإنز (»)لوزنئخن

امزنورخالاقو،هنمءيشتابثإانعيضامزيرهطلا

.باتكلامايفهانبتكدقالإانيشانكرت

يكز



قفنيأطكزنمفمهباقرعكولمزبافيففسوااباعلالاآق.سس

القلفائلنكزةنففئخيؤنلا»ذخاغاإخاذإىلثخةظقف

ء(هه)لوطزقن

نوطرفيالواهنوصيومكلامعاةكئالملاظفحيزيرهطلا

مهعمج٠نرييضيالوهناصحاوكلذظفحيف

سميلسوأةلحنملارميسح رعسسوأثوفزفتلاننييدونلعزحف اللياألطصث أجننلسل

حانيللا)ةهلا خثاززانلانيلىنافزإحالطجملئنضل

عع(هي)لوطزقن

يفنوكورتمنوفلخمعهثاهتنوطرفممهناواازيرهطلا

كةمهعمجحر.اهيفنويسنمرانلا

قعنزلروغذمتاليخلاينأقلنملمبزهتهازاازفهكلاسحوسح

ةنيزنينثةحهقهىسللاسننهقثالرمةهخسولوةهرننيثقلاسوقاذغله

ةازقسيتأاسواورففىوجنةيلظائظغآننينحننللثودئانمننثلاسقاتخلا

٩(»)اطزف،زنآلاقف

امدنهرماناكزنورخالاقواعايضهرماناكوزيرهطلا

ركرعسس»الهو

ىباؤااهتلغطقسلىناكاغئاةياائإنزيساقههزهط-ه.

ع(هوإىلغطتل

،يدعتلاوطاطشإلاوفارسإلاوهزطارفإلازيرهطلا

!طيرفتلااماو،ىدعتوهيفبفرسااذإالوقرفتطرفالاقي

،هيفىناوتاذإكفىلحرمالااذهيفتطرفالقينيناوكلا

.مميفلاقو .سكسمهمةبوقعلاقزانيطثسطرلفيناطلضدلهل

يهخطزفارتمىلهاننزنضسانلاطقثلطنلااريزلا-امت.

(حه)عههسخانطلاليملثنكلسإسوينابنإخ

ىطلوقيهاقلابنجيفتطرفامىنلعااهلوقوزيرهطلا

يفايندلايفترصقوهبهياينرماامبلمعلانمتعيضام

ااةعاط

يعإ



،وفاغلا

زاناي٠عغوغطيوايغطىغطيىغط)برعلاناسليف

ملعللنا!بهوثيدحيفو،رفكلايفالموعفتراوردقلازواج

هبتشاامىصخزلاىلعهبحاصلمحييازلاملانايغطكانايغط

هقحيطعيالوهنودنمىلعهبعفرنو،هللحيالامىلإهنم

نايصعلاىفهقحزوايسلكولاملابرلعفيامكهبلمعلاب

لاقاهاونطبدومثتبذكاازىلاعتهلوقيفءارفلالاقو،{اط

تلجوزعهلوقو،ناردصمنايغطلاوىوغطلاو،اهنايغطبنارا

مهنايغطةيهاطلارياجزلالاقااةيهاطلاباوكطافدومثامافاا

،باذعلاةحيصبياةعاطلاباوكطاليقو،ةيفاعلاوةهقاعلاكمهدلا

ةنهكلازثماطلاو،هجاوماتجاهرحهلاوءاملاىغطو

قمحألاةيغاطلاوربنعلارابجلاةيغاطلاو،مهصألاونيطايشلاو

سانلالكاييلايلاليذلاةيغاطلازرسثلاقو،علاظلاربكتسملا

.قرفالوحرسنهينثيالعهرهتيو

زىغطنعةقتشملايناعملاوتايآلاسي

جالطزنايغطلا-ه

قهناقطيف)ةنتفةلهنكهغسننيبسلقملهتهزةرقهلا

)وإنومهتهيلل

مهلالضيفنوغبيمهرذيومهليلميهغازيرهطلايف

ح(رعسحمهعمج..نوددرتيىرايحعهرفكو

اونيننثىلثخعزنيلظةنتملباتكلالقآمسللقااةئاملاسهسه

ةوه٠نياازينننفاثذيهتموثيأنزذمةظسلسءاليفاارتمىفلهسهنالاسوةازؤنلا

يواس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يعآل



مزتلاىطنينأيسندقلهازنيأفانماينن»نزذهدياةلزلانل

امهعمجبمهعمجسالحس(هه)ليرفاكلا

لااةيهيئثفنغئسمؤنهلاقازافففالغلاائلآواايفوكلارعس

(«إازقكفادسلثطاقهقهزن

زثعاطلا-زني

انهملاليمةنيزلالننئذلزقهإنلايفةازفإللنيههتةرقهلإ

ىلفمبؤلاقززغحلايكننثنكايغليهياهذسمؤنسويف/اطلايزففسلنقل

(يحه)ةهسلهخهسمنكقياسوحاسهذفاضكناأل

ليقزثوهاطلاىنعميفليوعلالها)فلتخازيرهطلا

وهزنورخالاقورحاسلاوهنورخالاقو،ناطيشلاوه

يفيدنعلوقلانمباوصلاورفعجريالاقو،نهاكلا

وااناسنإهنودنمنيعفهياىلعنايغطيذلكهناتوغاطلا

..ءيشنمناكامزنئاكسواامطئراانثووااناطيش

باتكلارربمباغهعهمسناولوالهملاىلإرئىنلازازءاينلا

ىلعاعزنلاوزقفليفللكولوقتلسوءوغاتلاسوننرحعاينهئسمؤن

(حه)أليهنكاوئنآليذلاذم

يففرشألانببعكجرخزيرهطلايفلوزنلابابسا

اشيرقاوفلاحيلدحاةعقودعبةكمىلإدوهيلانمابكارنهس

ناكيذلادهعلااوضقنيومطلوهيلعهياىلصهيالوسرىط

يياىلعبعكلزنف،علسوهيلعهياىلصهيالوسرنيبومهنيب

لهامكنإزةكملهالاقف،ىنليرقروديفدوهيلاتلزنونايفددل

مكنماركعاذهنوكينانمانالوباتكبحاصدمحموباتك

امهبنماونيمنصلانيذهلدجسافربعمجرخنناتدراناف

لهألبعكلاقمث-رهاطلاوثهجلاينونمقياازهلوقكلذف

ةبعكلاباندابكاقزظفنوثالثانمونوثالثمكنمءيجيلزةكم

املفكلذاولعففدمحملاتقىلعندهجنلثيبلابردهاعنف

نويمانحنوباتكلاارقتقرعاكنإزبعكلنايفددلوبالاقاعرف

لاقادمحمهلنخااقحلاىلإبرقاواقيرطىدهاانيافملعنال

جيجحللرحنننحن!نايفسوبالاق،عكنيديطاوضرعإزبعك

يعؤ



لصنويناعلافظنوفيضلايرقنوءاملاعهيقسنوءامركلا

دمحمومرحلالهانحنوهبفوطنوانبرثيلرصنومحرلا

ثيدحلادمحمنيدوميدقلااننيدومحرلاعطقوهتايآنيدقراف

ىلاعتهيالزناف،هيلعوهامماليبسىدهاهياويننازبعكلاقف

ابعكينعيااباتكلانمابيصناوتوانيذلاىلإرتملااا

.هباحصاو

امهمهضعبلاقزثوهاطلاوثهجلاررضلاريسفتيفو

زنورخالاقوءفانرودنمامهنونيعينوكرشملاناكنامننت

نوربعيمهسالايديانهلنونوكينعاطلاومهسالاثهجلا

نهاكلاثههلازنورخامعزو،سانلااولضيلبذكلااهنع

لاقوسرشألانببعكىعديدوهيلانملجرنعاطلاو

زنورخالاقو،ناطيشلاثوهاطلاورحسلاثهجلازنورخا

زنورخالاقو،نهاكلاوناطيشلانعاطلاورحاسلاثهجلا

ثهجلازنورخالاقو،نهاكلاثهجلاورحاسلاتوغاطلا

نبىيحثهجلازنورخالاقو،نهاكلاثوهاطلاوناطيشلا

باونلارفعجوبالاق،فرشألانببعكثوهاطلاوبطخا

نمامهنودلعيهيانودنمنيدوبعميلنوقدصيلاقينا!يدنع

يحءحيسةك.هسهينيهلرااثهنوذختيوهيانود

لزناانياهننارهقالونغؤليليفلاىلإزننجنااازءاثمنلاس

ذقسوءوغاسطلاىلإلونفاسسحثفنالوةهرنةطلدنقلسيلزن«طقسواغلوا

ينبقضةحهنسنهنىملاىثاظننفلاةهرنسومهلياوزففسلىبااورما

(ه٥)اةهن

نملجرنهلناكزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

ىلإقفانملايدوهيلااعدفةموصخدوهيلانملجرونيقفانملا

قفانملااعدوةوشرلالبقيالهنألعلسوهيلعهياىلصيبنلا

،مهماكحايفةوشرلانوذخأيمهناولعهنألمهمكاحىلإيدوهيلا

هيالزنافةنيهجىفانهاكامكحنناىلعاعمتجاافلتخااملف

لزناامياونمامهنانومعزينيذلاىلإرتملاااكلذيفىلاعت

يإ»



آيدوهيلاينعي)كلقنملزناامو.-قفانملاينعي)ركيلإ

ااسثوغلطلاىلإاومكاحتينانوديري

يفاومكاحتينايازثوهاطلليربطلاريسفتيفو

نعنوىبدصيومنومظعينموهوتوغاطلاىلإخموصخ

اورفكينااورمادقوهيامكحنودنمهمكحينوضريوهلوق

هسل

سسزإوغطتوىغطيوىغط-ق

(يه)ىلثطةفال٠وهزفيفوانيذهبزهط

بكسسمهلصىلعيبمرمتووردعزوام.منزيييهطلايف

ىبانااغغلهطقسلناكاةخناننلانزنزالاقههزهطسح

سسوسكحسيسمهعمجحء(هوإىلغطمت

لهئسلفدهفاؤغطثالىفةثائقوزساقيزنقنطذهاوليازهيحرعس

(قه،وقذقفسضغعلغلغأليلخئسلذنمهسضغةينلع

هيفملظيالوهيفاودتعتالوااهيفاوغطتالواازيرهطلا

رعسحةماطلا-«

(ح)ةسهالنلاياحنلقالؤوئنةنائالههزةقاحلا

زاولاقوةحيصلاباوكطازليوعلالهارطعبلاقزيرهطلا

ةغيصلاباوكطا!باوصلاو،عهتدمهافةحيصمهيلعهياثعب

.ةيغاطلا

زإهاوغط-و

)ه)اسهاسرننهؤونثكإنذفثازسسثلا

يذلاايباذعبينعياهنايغطبدومثتبذكزيرهطلا

ىغطاجناطباذعلاكلذناكفبايسلاهيلعحلاصهومهدعو

.مهيلع

؛نيغاطلاءازه

زميحجلا-ه

يإل



ةهزسحنلازفآف(ةت)لننينماثاثازب)زانلاط

ث)ىلسوقاقفنسهمههسهذاللق(ةهو)«مؤلا

ةسسسةسمرشيعممنهجسزني

ينسهسه(وو)يلافزنثلذجلاطللذافجاةقاازجصس

(حه)ناسهسملانعةللاسهسنالنصتل

ةمايقلامويهيلإنورصيريصمرشمهلريسفتلايف

.داهملاسئهفمنهجوهو

»»هلوهل

ناسللاويداولاابناجزناديدللازددل)برعلاناسليف

امزدودللاو،ةهقرلارهاظزديدللاو،نينذألانودقنعلااتحقص

زميفمفلايطدحايفءاودلاويقسلانمطصلايفايدصت

ريخاابلاقبلسوهيلعهياىلصيبنلاثيدحيفو،ديدللاىلع

زدلألاومهدلديدشلجرهتسثملاوةماجحلاودودللاهبيتيوادتام

،دادلوذلهعمجوقحلاىلإغيزياليذلاحيحشلالدجلارصخلا

ةنسلانيبمهنمانافزةملددهمثالهنعهيايضررمعلوقهنمو

ذلاوهوااةزيزعلاليزنتلاىفوهدادحفويسودادشبولقودادل

ديدشلاةغللايفدلألامعنلاىنعمزقحساوبالاق)صخلا

،هاتحفصامهوقنعلايديدلنمريهقانتشاو،لولاةموصخلا

لاجرلارنسيانا!ثيدحلايفو،دلموقوذلالجروءاقلةارماو

اازىلاعتهلوقوةموصخلاديدشلايا)صخلادلألاهياىلإ

زنصليقوقحلانعجوحملءامل!هانعمليقههادلاموقهبرذنتو

هنع

يعيلنم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

يإي



زةمظلاتاقتشموتايآلارطعب

قانخلايف)ولاهوحمتىعرنسانلاذمسوااةرقبلا-ه

(»ه»اضسخلاةلافففعالقيفافللعقثاةهنثتلفىنةلا

ررضلايفءاجامكلوزنلابابسا

ةرهزرنبفيلحوهويفقثلاقيرشنبسنخالايفتلزنع

هلرهظافةنيدملاىلإعلسوهيلعهياىلصيبنلاىلإلهقا

امنإتلاقو،هنمكلذعلسوهيلعهياىلصيهنلابجعاومالسإلا

هيادهشيو.اهلوقكلذوقداصيناولعيهيارمالسإلاديراثثج

هيلعهياىلصهيالوسردنعنمجرخمث.اهبلقيفامىلع

رقعوعرزلاقرحافرمحونيملسمموقلعرزبزمفعلسو

دسفيلىضرالايفمعدللىلوتاذإوااهيفىلاعتهيالزنافرمحلا

رثنلاوثرحلاللهيواهيف

جوعاليقو،لطاهلابليقباصخلادلاررضلاريسفت

رفعجوبالاقو،فجاروكملكاذإلادجرذزليقوباصملا

هلادجوذ»هضعبلاقوةموصخلاديدشلالجرلانمدلالا

يفميقتسمرجتزنورخالاقو،لطاهلابليقزةداتقنعو

)وعمهنكلوةموصخلا

ناكوالوقلابذاكلاباصخلادلألاننسلالاقو،مقنددي

نعاجاجوعاوالدجهنمبذكلاولوقلانملطاهلايمصاخي

رعسس.قحلا

لينهننفخملزننفنلةطلناننيلهةائزئيبسلانن١لهازكرم-زني

يانادلاموقهبرذنتونيدسلاريسفت(ةت)اةلاتؤقعلهزةقسو

ةجحلامهيلعموقتفعهرذتنفمهرفكيفءايوقاعهلطاييفنيديدش

.هتثبنعىيحينمايحيوهنيبنعكلهنماهيف

يإق



عافا

ىلإباو،عوجرلاراثالانتفانايرعلاناسليف

،نوهتاتنوبيا!ثيدحلايفو،عجراذإبئاغلاباوعجرءيشلا

ىفلزلاندنعهلهناوااةزيزعلاليزنتلايفواانودماحانبرل

لاق،ةرخألايفهيلإريدصتليذلاعجرملانضيا)امنصو

،عجراذإابايإبرقيبادقفهناكمىلإعجرءيشلكزرسث

وهومهعوجريامهباياوااعهبايإانيلإناااةزيزعلاليزنتلايفو

ااهعمييزالابجايااتلجوزعهلوقو،لعيفبقانملاديف

هعميحثسلابجايهانعمفهعمهلزناارقنمف.هعميمينازارقنو

انرخساازلجوزعلاقهن«هيفداعاملككلمتلايقرو

يفهعميدوعهانعمفزييواارقنمواانحهدديهعملابجلا

الإبايإلانوكيالليقوعجرملايناملاو،هنمداعاملكحيبستلا

ليللابعجريلجرلللاقي!بيذهتلايفوكيلهلهاىلإعوجرلا

زبازنالجرو،بزلاتموياتوموهفمهباتاوعهبزنعدقزهطاىلإ

عوجرلازةبوألاو،ههنذنميلجروزعهماىلإعوجرلاريثك

يازالجرمهلوقيفركبوبالاق،بتاتلازبازالاو،ةبوتلاك

مثبنذييذلابسلا،بتاتلا،عحارلازبازألازلاوقاةس

ركذييذلازباوألارطملازباوألا،بونمثبنذيمثبون

زباوألازنولوقيةغللالهاو،هنمهيارفغثبيفءالخلاىفهبنذ

،عجراذإبرقيبانمةعاطلاوةبوتلاىلإعجرييذلا{اقزلا

اذدوواداازاضياليزنتلاىفوااظيفحيازالكلازىلاعننلاق

ىلحهسلجمنمموقياليناظيفحلازباوألا)لازناهغايديألا

زفيرشلاثيدحلايفو،رافغتسالاوةبوتلابهياىلإعوجرلارثكي

ريثكلاباراعمجوهفصقلالنخزثنيحنيباوألاةالص

اععس،ادلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

يإ«



وهمليقوعيطملاوهليقوةبوتلابلجرزعهياىلإعوجرلا

ثيارسلاةدشوراهنلاعافترادنعىحضلاةالصديريحسملا

فصو،برعميمجعروهشلاءاملنمباوثياغسمشلا

٠ءاقلهلايدلبسوماقلايفوءاقلبلاىضرانمعضوممهدلا

يبوانعقتشملاوتايآلاسي

حرعسزبازنا-ه

اون٠وئنسنعاجةيأعكوظنيفانبلقالغافيأاينراازسءاببمالا

(يوإازوقمعليماؤففللافةيالعههيلاض

نيباوأللناكهنإفاازىلاعتهلوقيفليوأتلالهافلتخا

مثااروفخ

لاقو،نوسملاعه»هضعبلاقررضلايفءاج

نوعيطملامهزنورخالاقو،نونصصلانوعيطملازنورخا

برغملانيبنولصينيذلامهزنورخالاقو،ةالصلالهاو

زنورخالاقو،ىحضلانولصملاعهزنورخالاقو،ءاشعلاو

بلاقبيسلانبدهعددلنعو،هنمبئانلاهبنذنمعجارلاوه

نعوبوتيمثبنذلابلصيمثبوتيمثبنذلابيصييذلا

ريمعنبدث٠لعنعو،رهخلاىلإنيعجارلابلاقرسلانبدهعددل

نعو،اهنمليلارفغتدديفءالخلايفهبونذركذييذلابلاق

لجرلاببسملانبخهعددلنعو،نوهتاتلانوعجارلازدها٠حم

هبونذركذتييذلاةريمعنب»لعلاقو،ائالثبونمثبنذي

بوتيمثنيعلابنذيزراددينبءاطعنعو،اهلهيارفغتعههف

ةثلاثلابنذيمثهيلعهيابونفبونفبنذيمثهيلعة»ابونف

زباوألازديبلعلاقو،ىحميأالةبوتهيلعهياباتباتناف

.اذهيسلجميفثهصااميلرخامهللانلوقيناظيفحلا

وهباوألابلاقنملوقزباوصلابلاوقألاىلواو

هاضريامىلإههركيامموهتعاطىلإة»اةيصعمنمعجارلا

امإاذكنمنالفبالئاقلالوقنملاقفوهامنإباوألانأل

يإو



وهوايوابونيوهفلاحىلإلاحنمواهلزنمىلإهرفددلنم

يبونذنمباراوهرفسنمبتالجر

نملوقباوصلابلاوقألاىلوا)يربطلاهلاقاملوح

هلوقليلدلا(هتعاطىلإهياةيصعمنمعجارلاوهباوألابلاق

هبنذنععجرنملنوكينارفغلافاااروفمننتنيباواللناكازىلاعت

مهتعاطىلإداعو

نمةنجلار٠ضيرقزننعرخامثزهةيزوجلاملقننللاقو

نازاهدحاجيرالاتافصلاهذهباوفصتانيذلااهلهانا/نيقتملا

نموهتعاطىلإهنصعمنمهياىلإاعاقريا)وانوكي

ركذتييذلاباوألاريمعنبديبعلاق،هركذىلإهنعةلفغلا

يفهبنذركذاذإيذلاوهدهاجملاقوزاهنمرفغتدديمثهبونذ

مثبنذييذلاوهبيسلانبديعددللاقو،هنمرفغتساءالخلا

س.بونمثبنذيمثبون

)»)ناناةللفسهزونئخنزنهلافااذرص

هرماوهتعاطىلإخاقروعيطمهلكلذلكررضلايف

فقنجىظتنللنكذوؤاذلائمنقسوفاازىصريطلالكزىلمفل)ينعيو

(»)ناؤاةيملقلا

مس.سرزسيسزا-ي

هقفسناألافهانلدصدفننهف٠انعذوؤاذاسننثآرلقلرتوااهتإهبة

)٥)ذيدخلاةلاعامهزنطلاسو

(هعم)يع٠لسياااهعميبوالابجاياهزيوغهلاريسفتيف

يقرجاعوجرلاوهوبابإلانمدهعمبوهليقوح٠ساذإ

رلدديلناوهورسلايفبيواتلانمهلصازييلنقلالاقو،هعم

،هعمكلمتلابهلكراهنلايبوالاقهنأكاليللزنيوهلكراهنلا

.هعميحون!بهولاقو

سملا-ق

بتكلاراد،دئاوفلاباتك،ةيزوجلاميقلانيابفورعملاركبيبانلدمحمنيدلاسمشمل

ايس،إيلآي،اط،ايودي،ةيملعلا

يإع



ءاسنلاليمءاسوسهننياراضسألسلسيثلثزنارعسعيلا

يتنلافقثثهلاسوبقنلاذمقرطظنلارهاظلافعهنيلاف

ةمتمتقملاسودصاننؤلاقانخلاكالمدلذحنزخلافباعنألافذسمؤنننلا

(ه.)بقثلاىئخخ

مهعمجحراوثلاوعجرملانسبريثكنبا

نيلليوطهتاحظصلااولصفاونفاليذلهبزدعرلا

(ية)يلنئنمخف

ينوطو،نصعجرموةيطةلاحوهليا!يدعسلا

امكاهعطقيامماعةناماهلظيفبكارلارلدديةرجلايفةرجش

.ةحيحصلاثيداحالاكلذبتدرو

»»)يلافعنضزلفكتلانقنعةلعاقذرص

هتبرتو-اناسةيرقلاندنعناميلسلنإونلوقيررضلا

قرخألايفريصموعجرمنصويابامنصوانلهتعاطو

زبايإ-«

(يةإكهإمسلواائغسلسإلئسءهبزةيشاغلا

مهداعمورفكنمعوجرانيلإنازيرهطلا

؛نييلوألاءازه

زةرفخملا

اوئوقئذإجةقعكوقئيفايفكعافنننللفاسسءاربئ،الاس

(»إازوقغليواقالللاكهنإفعههراض

.احلاصالإنوكياليلوالاو

يإإ



،وحغل

هذثنوناسالانافرعركنتلاززثسش)برعلاناسليف

ااةزيزعلاليزنتلايفو،ركشلاريثكروكشلجرو،روكتثلاوهو

لجة»اتافصنمنيشلاحتفيلروكتثلاواااروكشانيعناكهغا

فعاضيفدابعلالامعانمليلقلاهدنعوكزيهناهانعموهمسا

الإدمحلالثمركشلاومهلهترفغمزهداهعلهزكنثو،ءازجلامهل

ىطوةليمجلاهتافصىلعناسنإلادمحننكنإفهنمزعادمحلانا

ةلباقمركشلاو،هتافصنودهفورعمىلعالإهركشنالوهفورعم

النمهياركشيالهاثيدحلاىفو،ةينلاولعفلاولوقلابةمعنلا

يصقاهطاللاهوهلتركشوهتركشزلاقنمهسانلاركشي

ركشتاقتشموتايآلارطعب

حهسهسإالحكسزنرركدثي-ه

سالذدغإنطمةننهانؤلهأخثاازسهرقهلا قكظل

(ويالروؤثنظن

اهلإلهملامكذاخننادعبمكنعلوفومثزيرهطلايفا

ىطركشلابجويوفعلاناكذإمكنعيوعىطينبركثثتل

قسرعسسسهسه.لقعلاوبللالها

يلااولناقدصةتنهاةحناسوبلذفيقثاؤثزضئذهسلسواازنارصيلاسحهسهس

س ع(ه»)لوزكشننةكلغل

..هتعاطبنوموقتىباإحلنريربشتعكليلأمالوقزنسافريثكنبا

سالاتقلاهناذقلقزنامقل طسوهبلسلزيمملاناإمسمكجل

لنيسل رعسلنازثنثيسلإلاضئافزيشت )ي)أهسمخنيلغةللاللقزلكىثرنزمميضةيل

عيلينم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يإع



هركشينانامقلىلاعتوهناسهيارمانيدسلاريسفت

ركشناهرخاوهلضفنمهديزيلوهيفهلكرابيلهاطعاامىلع

كلذلايرداعهياركشيولفرفكنمومهيلعهعفندوعينيركاشلا

سضقيوهردقياميفهنعينههيارهيلع

سةه.مهعمجةركاش-زح

أخسذسمقمهيارهقلينسمةهسسوزقذاسوافنطلاينمهتازةرقهلا.

عؤطثىطسوجاتهيكؤطسهناعغظعاضدقلزنثياسسوالنللا

(ه٠ةهسلهزهانيقثالهالازنةح

يفةيآلاهذهتلزنازيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

اوناكوديدثوذحةانمثناكوةانملنولهياوناك،راصنألا

اولاسمالسإلاءاجاملفةورملاوافصلانيباوفوطينانوجرحتي

هذهىلاعتهيالزنافكلذنععلسوهيلعة»اىلصهيالوسر

الامنعفسوينبة»ادنيعنعيراخبلاهاور،ةيألا

امبهلهعوطتىلعهلركاشهيانافزيرهطلاريسفت

ءاغتباكلذنمهبعوطت

.داراودصقامبميلعهبهيزاجصفههجو

مدنلللسمكخلذللوخسزياذثخنانفيفااننارصيلا

لظسسظمسللسمسوجديافغإلظةئمنقن٠الننقؤاكسملاملاللنللا

)هه)ذيلسكانفلاقثايقئسهنكسوحانهنيةياأننهتلىثسلقعاغإهاغ

نمهيابيثيددليازنيركادثلاهياروزيسوزيرهطلا

دمحمهبءاجامىلعهتو٠ثبهنيدلهايإهناهرهتيقوتىلعهركش

هجاهنمىلعهتماقتساولتقواتاموهناعلسوهيلعهياىلص

كحسبهدعبيهتلموهنيدبهكسمتو

أق»رونااوأوفسيلنرونعغفلخسعغإنمهنسنقالقنتباعنألاهسه

(وة)ليهمباننلايرقظايقثانيبهلاحارتننننطمةههخلقثا

هنماذهوزنيركادثلايملعاهياسيلاررضلاريسفت

هيانوكينااوركنانيذلانيكرشملاءالوهلةباجإهركذىلاعت

،ءاينهامهوهنععهلذخوقحللفعضلاوةنكسملالهاىده

وهنمميتمعناركاشيقلخنمناكنمبملعاانابهلريرقتو

يإؤ



هركشءازجةيادهلابمهنمهيلعثننمنمىلعينمفرفاكاهل

.داشرلاليسنعمهنمتلذخنميليذخينويتمعنىلعيايإ

س.سرتروكش-ق

اذنغنافةوسإعحون٠عنائلنخلسمةننذاا!ءارسالاح

ع.!»زوفل

هنالهمعنىلعهالللاروكشانيعناكحوننازيرهطلا

اذإواابوثسيلاذإواهمعطااذإهماعطىلعهيادمحيناك

٠برش

ناقيسوليئنانسنسونيلراخقذم،انهنيسلارتمةسللوذسهتسلاازا٠س

ىوليمليهسوجازقننذوؤاذلآاوأقغاجيضانسازروئفروباسوإخفف

)»نوتفلانيوانع

ودرفملاويديحوتوصلخملايدايعنمليلقوزيرهطلا

ر.هسهوس.مهيلعيتبنىلعيركشويتعاط

ائإنزلمنثخلاانعيذايذلاييذنخلااولاقفاارطافح

(هه)زوغنيزوظن

تانيسلانمريثكلامهلرفخزسابعنبالاقريثكنبا

.فنصلانمرسيلامهلركشو

سس.ةزروكشمس«

فففاسهسهغتكافللقننفةزسخأل)ازالسمسواازسءامهئاليا،

)ربازوكشقأهنغنكلاك»رلوافذسمؤن

كلذلعفنمينعياروكشمعهيعددلناكدظلىنافزيرهطلا

مهايإهياركشواااروكشمااهياةعاطبمهلمعينعيزعهيعددلناكاا

ةحلاصلامهلامعاىلعمهلهئازجنصوهكلذمهيعسىلع

حسسوسمنمعهتاهسيسنععهلهزواجتو

قثنغنكلاكىف،ازإخمللاكانفمهمهتا!ناسنإلاوق

(»)ازوكشن

ةعاطبايندلايفمكلمعاااروكشممكيعسناكازيوغهلا

.باوثلالضفاعكيئافهيلعمكتركشزءاطعلاي)روكشمة»ا

روكش-و

يآل»



ذازآخسملةلذسخزاسههلافلنللالقإخيذلاسوفسو؟يناقرفلايسهمتنت

(هي)ازوكميذازا.وازثةسللا

راهنلاوليللاياامهبركذتينادارانملرهسلاريسفت

كلذىلعة»اركشيوةيهلإلابلاطملانمريثكىلعامهبلدتدديو

نمفراهنلاواليللانمدروهلوهركشيوهياركذينادارانملو

راهنلاوليللاة»العجفرخآلاىفهكرداامهدحانمهدروهتاف

هاللاركشلاوطاشنلاوركذلاثدنرلنارركتيودابعلاىلعىلاوتي

يتلاهتمهرجتةمهنيعللثدحننتاقوألاراركتفرخاتقويف

ركشوركذتفثلددك

ركنث-ه

(هة)رازئننذوؤاذلآاوأقغا......اامثاهددل

يحكرلرعسمهعمجهبىنياوشينمسنلانمليلق

زثفآىثهلفسانلاىلغيلضفوذلةياذا.ساهزسهرقهلا

رعسصر(ءه»ووزيأننتلاملسانلا

انيفقئسيائطإخفلزالزيف»القنذثيفسواازفارعإلا

.ب(هع»رزيأننثئافأليتلحنثهاقنن

ىلعفةهفلةحنعفةهلمنايللينيمةزهةثقنالأغثاا-فارسالامس

سذهآإليههناش»رقفاةهنلالسوانةهلهاقنيىطسوةههسمنا

تفليأهياعفايىهلوزثقفليفلاالظلفقنزنيحتوث

الزفزثفاىئهلسوسانلاىلعيلضفوذلةناذا)ايقلا

(هربلوزثثسل

جنونظيسوىفاطنياسومهلزناسؤانفآمهسيخيلنأاقوفسوي

انظهيايلضفذمالذجعزنينياهياهميرنسثنزىباىيلافارتم

س.(ةه)زئوزسئنيسلامليانلازنأئاىأهسلسوسانلاىطسو

زاضنألاسوينئنلاؤكلانين«يآلاسوفسوأزنوننمقملاس.مسح

سسرعسإرعس(آهيدوعننسنسناسمألسهسهجةهةققألذسو

اينزفزن،نفامهلفسانلاىلغيلضفوذلةكنز)اسواهزلمنلاح.

(تة)لوزثثتل

يآلل



نيهاإعلسمليهسوجازقنيذوؤاذلآاوأنغاساهزا٠سمهعمج

ع)ة)زوثنثلا

ىلإريشتيتلاىرخألاتايآلاعمتايآلاهذهانلباقاذإو

نموهنمؤملاناجتنتسناهيابنونمقينيذلاسانلانمليلقلا

لظيريكذتللو٠ىلاعننهياركشيالنمؤمرجتناكنموهياركشي

سااعسزاهضعبهذهتايآلا

سانلازلياأسكسلسوانيفنيدنمهسةغنألةخماشلاللعرفاغ

سييهسهس.حيس.(حة)لوئسمؤنال

لسمدغلالزنايةلازحبايسنكلاثارتلالننجرعلسهبةدعرلا

.س)إىةمسمؤنالسامبملزثفاىذسكلسوىفخلادنز

حزه؟»ثهسمزوحنيلسنصزيؤلةيابازنكلافربرتفسوي

هنصةمالةولنمتيسوخإنينمذةممتئنتلظلاكىالنفاااندوهس

ينسمسوهمسبلحملمؤتل.تيفواجةقخزسواتافإىلننونناثسكعلننقذسمسو

ةوسإجةسمقمننسميفةلثدقلجةةعؤنزكلبزمألاذمخملزفيأف

)ت)إثوئصؤنالسانلازثثامهلفطنزنسمىفخلا

؛نيركاشلاءازه

كةرخآلايفءازج-ه

مدنلللسمكخلذلألرنكينفاذنخناقيفااننارصيلا

لطسسظمسلذسمسوجدياغغإلطةئمنقن٠التقؤاكقناهلائلننثلا

لههو)عبرسكاننلاةيايززهئسلنكزحانننثةناؤننهمتنظنهبغنته

انإنائسكريانفاهالإخوئئواسظنللدناقىفااسزنارصلارعس

قزسخألا.وثذرنننزاهايمعنؤن٠ةليانلاناسوثذرنذسمسوحأللؤن

نوكينالمتحيو)هو)ليههنانفلايثهئنكسوجاسهمننصوننؤن٠

ىلعلادلانسلافرحدوجولةرخآلاوايندلايفءازجلا

قرخألانوكيدقوايندلانوكيدقلبقتسملاولبقتسملا

زايندلاىفءازج-ي

نيباصملانمنيركاشلانايجني-ا

يآلي



قفاسنثهنوعوألآياانصخةلغاقننزاائااارمقلا

(»)زكمثلسمينينعلذفجائسضذمةمقن(ة«»خنمي

قحلاممهياهاجنذإمالسلاهيلعطوليفةيآلاهذه

اموقي

كسزنيرمبلدثلاماديزيسب

ذقلسوثفثذيينألةنزكشىوقلدنزعنائةاةانزعهاريواوسس

(ت)ةهرشليباهلواينزقك

دادزيلنمؤمللةصاخوسانللدحننةيآلاهذهيفىرن

نمىلاعتودناسة»اهدازركشلاىلعموادنملكفاناميإ

هديزيفيكركاشنمزمىلإرفاكلارظنيلفسصحنناليتلاهمعن

ااركشىلعهماودلهلضفنمة»ا

،دلدله

تنك،قدصلاىطيقنزبزكلازبذكنايرعلاناسلىف

باذكقوباذكوبذاكلجروةبزثوةبذكوابطقواهلكنضزكي

خلاسةزنهللاثمةلقوةبوذكوبوذكو

؛نييذنملاتافص

احس،زرفاكهياثايأببذكملاسه

تننصادلوااثناتلاولاونإلفزاوزغفعهعاسواازسهرقهلاس

(»)لوأهاغاهفةفراولا

زلاضهياكياببكملا-ي

وا(س،ادلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

يآلق



لنحءاقأطيايرفملنيفرئنهادليتاموبنةامفمسييتلاسسمثشاعنالاآمهعمج

(ةةإمهقننعندازمىلغةلقزحتلامثتللتفةللننهنقثاإعثتل

رعسزقسافةليلثايالبذكملا-ق

اونافاغيلناذقلانينقتلاوقاليافذقلي»سواامامالاحححمس

(»)لوقنضتل

اهسهزعلاظماىطبذكنمسه

الذيهغإنذهنيميقلاهياىطىلزثفاننقاازنارمعلاإوء

(ةه)لونلاظلامثلغلواق

زقجلانعىصسعياهيا!ايابينتملا-ق

ملقلايفةسملي»سوسةاقهئافقفينذقفاازمفارعإلاسيبحك

(هه)عهسمهاتؤقاوناكىنسإجاننانلةيافقليفلاكزغاسو

ك.هسهسصظيالهإياىسلعربذكينمسه

النيقتلاهياىلهلوزثليسلليفلامسإلقاانسنوي.

(هة)لوخلقن

سس)ءوسموقهياكيابنوينتملا-ت

كهأسإجاثنانلايافذقليذلابنقلاذمسةاعسنزنفسنيفسانزءايهنألامهعمج

(تت)ذهسمخاففائقزغافعزننفذقاوناك

رامحلايلثمهلثمهيا-ايابينتملا-هل

يلنإننفاقولسمختلمنقثةهإرهللاولأمخليذلالثنمثازةعمجلا

اهياءاتافافذقليفلامزقلالثقنعأيإازهنياالمهخئسلىباغهلا

(ح)ليييلاظلافذقلايدنلالقللاىف

مهعمجسازبظلالثمهلثمهياتايابينتملا-ط

ىلاذسااأأهسلسوافهةاطنلزلاعالذسلنفسلفاازفارمتألاك

ؤاثسهفدغظلصخنسنيفابظلإ}ظفاحنف-وسهسيتأااوسقلا

سنصقافجائننلوسلايافذقليفلامزقلالثنإلملذج،إناهثلةفنفنبئ

مهعمج.ا مهعمجنصضقل لحتلنيلغل (هته)لوزثقثمت

زنودتعمنوبذكملا-ه»

يآل«



قفيناسهفمههففايلإاقنكزسعهغإنذهاؤثقفؤثازرفوي.

ينطئدلذفجلنقذهخيلاونةناقباوئصؤنلاونافانفبإئنقلاي

(ت«)ليدننعملابولقلظ

زقفانمبذاكلا-هه

ألونكزلمظنيذسهنهنئاويليتوق-انملسا»ءاتانإاازنوقفانيلاة

نيقفانملالهاذسهنهنتلقيافةلوخزسلةطلأسءاةسطيللقيافاهيا

ج(ه)لونفاقسل

كةزميثإسدتبعمنيدلامويببذكملاسهزني

لفقنليفلا(هال)إيهفلنللرتيهنقلانلتقاازنيففطملا

)»)هناهئغنملفالواخيلنذفناو)ه)نيللابذفل

طكرجتقرلموهفدمحهبذمبنمسهقك

قزنالىفققنمهاسومتقخزوذةقنزلقفسونذف)ايلاا»لبنألا.

)بت)عهمرهعلايتفلانعةنانف

سسرساخءإيهنألنيبذكملا-هل«

عهنمناجاسههفاؤظرسلرننتافانقننافذقليألااا!فارعألاة

(»)لييساخلاهفاونافزقنيافذق

زنييذنملاءازه

مهعمجح٤سسحمهعمجمعسآيلبمثاهبث٠لبأميمرنملليولا-إ

لوإلذكمتلليخلا(هربعههذكنلسلإثقنقألنسواازنيففطملايب

ع)»نيذلاماوقل

اوزمهحجلاباحصانمهياثسايابينتملا-زني

رنفرعس»نواويلنكززافاهاوئنآلي»سواازديدحلا

ليةلاسو)زونقزفزخاةملةجننةةنسعيفاإمفنلثلأازميسلوقيذنصلسا

)ةإعههإخلاناخنها»غلوااغنانلايافقسواوزقث

ألزمنهجهلونهج٠لرذكنم-ق

(»إنومرهملاانهغنتنيتلاكنسهرتهسهةقاارمحرلا

!رانلاهلراقلاببذكينم-«

)ه)ىنإهأافهةتنيأيننهازاللاسهةمل،،يروطلا

يآلو



سزريعسلاهلةعاسلايبذكنمسق

ةغاثطقينينفخسملانمذنسنغامهةغائدلاونثفهلإلازناقرفلا

)هإاذعنن

يفةصاخاادنعنوعلمابذكنيرخآلامهتانم-ه

هسهرعسحزانزلايريغلاماهتا

ذمنافلواخغسلغهياخئغسللاثننسماةحفسوااةرونلا

(ت)لييذاكلا

احزنهمباذجهلهياسثاياببذكملا-ت

ناإف»سلادوالاننانلأياونةنسواوزقفطكلاقزجحلا

(حت)ذهسهن

هسهرعس.سنىلففوبذكنملولذعلا-هل

خنفلسملظناذغلالااةنللينمواقانرزهطهسه

(هه)يفسوئسو

رعسسس!يدحتلاتايآنم

هنمهعمجائخئقلاؤقننلفاوئإمآيزقلالقانلازلسواا!فارعألا قهنلغ

اونافاقبقفائذخلافافذقىعهلفىطزألاسوسءاقننلاذميضافح

(ةه)منئونيههسل

ءامسلاتاكربعطقيلسرلابيذكتوهياىلعبذكلانإ

ناحبحصلاو،رسفزنلايفءاجامكبشعلاورطملايازلضرألاو

ىرخاتاكربىضرالايفنالبشعلاورطملانمرثكاككسلا

تاكرباماودعباميففرعتسىرخاتاكربوسانلااهفرع

ةيكلساللاتاجوملانآلااهنمفرعيتلاوىرخألاءامسلا

فرعتسىرخاتاكربوةيعانصلارامقألاوةيسمشلاةقاطلاو

يفو،عراضبوفرعينكيملاممويلكفشكيملعلافهدعبايهف

يفهياةنرمهذه)زرلاعطقيبذكلهبنولوقيةيبعشلالاثمألا

رمالاىلعقلطنتودارفالاىلعقبطنتقازرالا

يآلكت



،ولون

وهيلولا،ىلاعتهياءامسايفزيلوهنيرعلاناسليف

زيلاولاو،ايبمئاقلاقئالخلاوملاعلارومأليلوتملاليقورصانلا

ةطخلاواولاسكبةيالولا،اهيففرصتملااهعيمجءايشألاكلام

ناطلسلاسكلايةيالولاردصملاواولاحتفيلةيالولاو،ةرامإلاك

ااءسثنممهتيالونموكلامااىرقو،ةرصنلاسكلاوحثفلاهو

نيذلاوااىلاعتهلوقيفو،ةرصنلاىنعمبيهوسكلاوحتفلاب

نموكلامديرملاءيشنممهتيالونموكلاماورجاهيملواونما

هرمايليوألاميتيلايلو،ةرصنلاليقو،ءسثنمعهئيراوم

ااىنضعبءايلواعهضنع٠لتانمؤملاونرونموملاونا،هتيافكهموقيو

اهحاكنفاهالومنذاريغيثحكنةارمااميااا!ثيدحلايفو

يذلانم،،زةيألايفو،اهيلوثيدحلااذهلةياوريفوالطاب

زلجوزعهلوقوثوروملايلودارا)يلوألامهيلعقحتسا

ةئرويلاوملارارفلالاق)ءارونميلاوملاثفخيناهت

،برعلامالكيفدحاوىلوملاويلولاو،همعونيلولجرلا

هيانايكلذههىلاعتهلوقكلذو،يلولاوهنيدلايفىلوملاو

بهليلاواليا!مهلىلومالنيرفاكلاناواونمآنيذلاىلوم

يلاومرافهوملساوةنيهجوةنيزممالسلاوةالصلاهيلعهلوقو

زىلاعتهلوقكلذوةبصعلاىلوملاوسءايلوايا.اهلوسروهيا

ىلوملاوميلعلاىلوملاو)ءارونميلاوملاثفخيناهت

ىلعىلوملازعثيهلاوبالاقو}يلاوملانيلقتعمللليقاذهلوقلعملا

،عهظنايصعلاونبالاوعالاومهلاومهلانبازهجواةتدده

لاقو،نيرماكيلعيلييذلايلولاوىلوملاورصانلاىلوملاو

يفاودسفتنامتيلوتنإينيصلهفاازىلاعتهلوقيفءارفلا

عيينم،عدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

يآلإ



هفارصناوالابقإزةيلوتلاوسانلارومامتيلوتياهبىطرألا

يفنكلو.اهلبقتسميااهيلوموهةهجولكلواازىلاعتهلوقف

هلوقكلذكو،افارصنانوكتاانير٠لدبهنلىبةزىلاعتهلوق

موقكردصمةيلوتلاو.فارصنالايا)بدالاعكولوياازىلاعت

نمواازىلاعتهلوقفمهتيالوهتدلقاذإاذكواذكرماانالفثيلو

زىلاعتهلوقيفو،عهرسمنوعهعهتاهانعماامهنمهتافمكنممهلوتي

رجلارزويلوياميظعباذعهلمهنمهركىلوتيذلاواا

يا»رهاموقلدهدياولوتنناواازىلاعتهلوقيفو،هتعاشإىب

ىطارعإلاىنعمبنوكييلوتلافبالسالانعاوضرعتنا

عابتالاىنعمبو

عتيلونمقتشصلاوتايآلاسي

هسهررعسةريداوىطرعايينسعمبميلوت-ه

قغغسلغهيالضفللرتوظربهلؤيهغإنلسممنسلفئؤثااةرقبلا

(هه)ليجكاخلاليمعئمننتلىنسهخزسو

عهسهيربطلايفءاجامكمثنصرعايهعميلانهةيلوت

ةهلإالإكولنقغسناللينازنكإينتيفاثهلان٠ذ،حاةايفاازةرقهلا.

اولوقفنيمباسملايفنفاتتلافزإنرقلاينفائأننخإسنفةلازلألف

اليلقالواةلنلفئؤثثاكثلااوفافةخهافئصلااونيقافةنيبسابلل

صعسصعس.(عة)لهنطىبغنةئثازةفثسم

ىمنإسودصاؤذثقادقفرلهعئمنننآاقيلثمهيهتولفآ)ايل)هرقلامهعمج

ةيفئينةثقاغبنئيفةفاقئالازهسورن لسنلازفقجقياأهنههثقننقل

رعس(هةتإةهلغلا

صعسصعس«سسزهنجباوهقوتينعمثىلوت-زني

ةخزؤثف.ونأاقنتافجنرغسملازخرنننلاعإلرسوااةرقبلا(

..حانح(هقإلإةههينكازةنالهإععيا

همسالتقنةثقوجلؤاولفننلازجناننفتزةرقهلا.. .رشنل

«هتت)-بيقنلاف

زهقوتواةينتايالوزىلوتنمرمألالعفوث

يآلآل



يهطسمنلازسطعمإيلسهخسواكوفغخزغأنخمنيسواازإرقهلا.

انعلزاغيةللانتسوةدنزذهقخللهنإفيفارخلا

..سو(ههة)لولنقغن

دونعلازطلرهففانليفغفزقأإننسخيىمفااىفرقهلا.

(هو٥)سةزطنئةثقوخؤاولسوفةننكافأنخسوجعازخلا

.مهعمجرصتخا)اناعتساىنعمبىلوتسق

ىلإهلاانلنخناقيهغإسلنسملهنيؤلاققانثنذسمقزثنسلاهسه

طجممةهإخملنصنسويفسوئارتم)ونلينمزملايليهنكزجتعبلنئسلسو

.رعسمهعمجحهسهره(ههح)ازيهسصنغسءاخسو

نيزجملفاوئلآلي»سوةسلونكززةناالالتذسمقزةدئايلاهسه

مهعمجهسههسه(حه)ىمنسظتلارنفييي

ارتمنفهلئاوزففليفلالحولسوزنسلةنهئمازيئنفىلزثارندئاملاس

قفباقلايفزةههخلقثاطسخنكىبا»نقتا»سلكنال

هسه.مهعمج((«»وةلاغ

فهثيسهفملبثرنغييننايفزهباسهنمنسانلالصسواازجحلا

ةنضنةتافة»سوئذفةن«هبغلغنننض(ه)هيربسمناطغلاله

سحاع..(ه)رهئللاسباذغليساهبهرنهسهسو

فوضمخئالسجدئسمةإنلصغهفإلاياوأاإخليذلاذاااةرونلا.

جعثواذمننننسنفاارتمكهئمءرنااجنلجفتلزن،حسوفيتثفقسلازع

)ه)ةههناذهةسلةحهأسمةزنمبيفسوئي»سو

سزيلاعتهياواسعانمىلومسه

يلسليرفاكلالأسواحملمآليألاىيلزسمقثاهئايىسلنسلناا!دمحم

حرهسه(هه)ظلىلسون

ارتمىفاإئهاسوفجسهعس،هسهىنزيخهيايفاوةهاإخسواازجحلا

هفةننكسوقئةهسهازفافقيياةلمهجرخذهنيللايفةيأغظلقي

فكيفلهاةهنهنيسلونكزلالوهفلانفيقسوسلنقذمليملنخملا

ةلاكولااوفافؤدلنطلااونيقلفجييمانلراهبلغةإذسضثاوئوقئف

(ته)طمهلافغهقلسوتلامهننفثفامونسوفعناياونصحملاف

يآلآل



بحاصلاواةلصلاوةبارقلايذىنعمبىلوم-و

مهعمجبحسسحرزقيفرلاو

الفخل(هال)لهسافعثانليصيتمهقلارفذسلزتنلءهبزناخملا.

س..س(هه»وزضئنينالفاذنلتأىلؤنىنغىلؤنينغت

لسوتلانعقهلجععقسنلسمنزقآةزضزنلوغذتلاازجحبلا.مهعمج

ع)ةإزهيثقلانمعهلف

سزىلاعتولاءامسانمزنلو-ه

تزحىطزينسوءاسواقئهلاكنلسيعيامئآمظغسن»انزسهرقهلارتس

ساهسهةتس)٥تإريهسصئاليفاهلفنيمديانوننيممهل

اذقزةوغإلثاليفللمهازناهسانلاىلؤازنئلازنارصنيلاك

(رعس.ة.)لي-وملاإسلسوقيلزباوئسمآلي»سونيللا

عنايىلقفزانلزعنايىلقفسوجةئناهايؤظاةملاقزءانا

(بح)ازيهسصئ

انول»نلففففطجمةهنزلععألثطلازاذةرهسلاباعناالاحس

(.هسههسهره«هيت)لولتطيللاوناك

ىلظلؤففطصيئيتلالاليذلاقثارنلفلوااا!فارعألا

ط.(رسحرر(ه»)لهحظصلا

)ولاسوفةيال-ءانيسل/ونوننرماوإظياباهانىىبودثلا

(ةإزيدقعزنيلكللعفقنفلوزنلايهننؤفف

نهاوسنعفردبنلنمولوريمملاىنعمبيلولا-ح

(»يإل،سلذقلايةنيقللننلفسالمتهيةرقبلا

رعسيريسملايفءاجامهةيلابيلويفب«دعلاسهيلو

نيلنئلفةطلدنقسذسمسمفانلاائلنكزاسذقلقفاوازلهنلارعسة

اين.(ه»ةهلانانعةزهلومهيلاةهفلسوةنهمل»لافغاىثاطننثلا

مالماليالإقثافزعيتنلاندنلااولتقتاليفاازءإرسالاح

نونفلايفكيتكتلدقلان٠اطلنكهبنلسولائظسهأقفاتولظنلتقننسو

(»)ازونحننننافةوسإ

زثراولاواعباتلاىنعمبيلولا-هل

»هل



يننآزنانسناففرازفلسمنسلاسونلارطغمنقينثإفاازملرمس

اسسب(و)باانلسومهنةلمثصيلنسهفازقاغ

ننخزلانسمنانعةطلئنقلاكاغارإنفاي.ةميرمور

هسهسحرح.مهت)اقلفناطننثلللوفتف

يننلاي»ذاجةذنننلاإليفزنئننخلليونسننئالفأزمنيلصفك

(ة«إةهسمخنلفةقافةفاذغاههقفةكنإنيذلااذلفذننخآرم

هسهحهتسباحساوعابتاىنعمبيلاوم-آل

مسينالاهياقمعطنقآسوفمالفالمثوغذهبيازحألا

غائزهسقثيظنعغسلسوندهسلافمسىبنيللايفينياجملالةفافلساونظغسن

الوقعقثالقسوجةقنوقذقئخمسنارتمىوهلزعلهإلاظنغااضيف

.سسسحح(وإاتهمز

ناذلازلاسزثانمهضاخمانطقانقلقزءانا.همسج

.ح«»إجسلونزقألاسو

(ةإ....هؤازفذهيتافنلاثقسخرهقزملرم

سزسىلاعتسماءامسانموبويلاولاىايلاو-ه»

ىسمسوجةسلقزنالفا،ونسيتفمقثاذازآاذإفساهزدعرلارعس

رعس(هه)يلافذسمخنونذمظل

سسبرتدل٠لعوماماىتنعم٠لءايلوارهه

الف»ايلزاكؤغنىثاطننئلاؤثلذاسإء؟!ناريعلاح

كمهعمج(هإلإل)لينصؤنبةفنكنيبانوفاغقففوفاغئ

ةفالىفةهغلعكؤةحالهياسءاغلؤااهإالااانسنويح

ةءحتةحمهعمج(حالح(هي)لوئظسل

،اإغلؤاةكناةننعزذإاونافليفلاافنالينةلقااةعمجلاهسه

(ه)عهقعضقئمننيأينمارونلااؤقنثقسانلانونذسميي

ىنعمبواةقثلللهاوةدوملللهاىنعمبءايلوا-هزنيع

كس!راصنالا

ىهمةاإغلؤاليرفاهلانونسلاةهنئيسلالاا!نارمعلآ

لالاىننثيفيللاذمنههلقرسللنياطقسلمئنفاتثهنمءوملاةومن

(»إطسصقلادياىثافحةنفئقثاهيأزنخنفحفاثنأكهئماولنئ

يآلل



نوننسمرييناذللرفاكلاممسومنهيتلليةأهبزعالا

)»)افصقيهةزعلانافكعاامفذلملوغيتناجلينمزملا

عأفلزوانيرفاكلااهوةخثسنمثاوقفآليذلاإفنيااهلاازءانا

ائاطلهنةينلعةياولقخننىبالوذييئاجلينمزملانونمهم

ةحةرعسحةحمس)هه)ائيهن

ىلزاضاافيههلللاوةكنئالاوئنآليذلاانتاافازسهدئاملاك

إهاحىنصةنايلةننص»لقننلىطسوجىروطغإنألغلؤاكهنطغإنصغاهسلزا

مبسهتةحةتسمهعمجحلحهملليييلالنهلايزقلايدنلالقثا

اوةةعرناليفلااوةخثثالاوئفآذثهقلاسافنايزسهدئاملا

زاققفسوقيأدثلذمناتكلااونأواخيةلارتعدمايلميزالولفةئنهم

س(وت)لينهأنةننمبللقثااوقثاسوجغاغلؤا

قهلاسونايارةقاتقاوزإحاقىفاوئنلليفلاللهزلافنألاحرعس

.رقئاف ومنيألغلوااوزضثز،والي»زبفايليبنكيفةهمهفن أننطغإن

نصقالغنالاونيمغكلافاوقهآهربلةملفاونفاليةلافجي،طخإنغاإغلزوا

زنصنلافكعفسنيإنلازبممي،ةمممنياثاعسوةلاواهةااهرننيتمةبصنم

(إلقس)ةهيصقكولنتينانييةقافقاثيمممهنقففأهننيإلمالىلغالإ

ومةإناوزقثهثي»ف)لاثن«ا ةإن!اتلفاقننطغإن ةوظظن»جنرصغإن

رتس.حيسحةتس(إلآلزبهفذاننفةوخزألايفةنتفميعن

قكنافخإفسةكقاإنااوةخثئالاونفاليذلاافنااهلااةبوتلا

ينحمحط،سةسحمسمهعمجج٠مهعمج.نسس،حسئ«سمسه٠٠مهعمجمهعمجحهق

ةعنصسوقنموعاقيإلاىلعزقكلااممن،نمئا)ما}انفلسا

(»إلونلاظلامثؤغلواق

زةكئااملاىنعمبءايلوا-هق

عهزسخألايفزاتأثلاقانخلايفقفؤافلؤازترخسناازثلصف

.همهمافاهفةكلىف حذثايلنمقن (ةه)لوغذثارتماهفةعلسوفعضن

نيعزوملانولوتياوناكنيذلاةكئالملازيرهطلاريسفتيف

ءايلوألامهومهلامعانوبتكياوناكنيذلاةظفحلامهوايندلايف

.ايندلايفءايلوااوناكامكةرخآلايف

ردجاوقحاىنعمبىلوا-ه«

يؤي



ةوغقأانيتنسلمهازنايسانلاىثنالإاازنارصلاما

(ه»ثيقمزملاانلف)تافصاوملليألافنيللاانفسو

باثهنيفينغفيىللؤاكهنطغمتباخزألارلوافاازلافنإلارهسه

.مهعمجنتؤتةس)ةهلقمعزنيالينقثاىأوااهيا

مه)اونلثهواهلىتبؤاينليذلايمهياريخللألناازملرم

(ةو)ىللؤافكللفقاؤث(ةه)ىللؤافكللل»ةمايقلا

ديعواهريسفتولهجييايفزلزنرتيرضلايفءاج

،هدث٠لعلسوهيلعهياىلصيبنلاذخازةداتقلاقوهدنعوىلع

ايزلاقفهبىلىنافكلىلواىلىنافكلىلواتلاقفلهجيباديينعي

نهلىشمنمزعألينإانيشانف.روثناعيطتسنامدمحم

مثقحافباذعلابقحالهجايانإزةيألاريسفتنوكيف.اهيلبج

ققحاوقحا

هسه.هسهمتزيرسطحرعايسهماسربرهىنعمبىلو-هو

لوسولاقانتافسننسننهغسناقآزانطجكضغحلافاالمنلا

سمهعمجهسهر(هال)سايفذن

ةللافازهئنسننمنحعسواثأانلآهبنلغلفقاةافاازحنامقل

مهعمجهتسعتتسءمسسبع.س(ت)رهغننعهل

دغللازلزلآلغةن.واأضازاغنندواكخثسمىةروةهتلزلااةبوتلا

رعسيلةفز (وت)لوخنختل

رتسحهسهمهلنيريواجصلإىنعثيعكنولي-هه

لسمأهكنولئسليهلإلااوه-اهتسمال/ةلاهنملاانبااعونلاهترج

)»)عهقهنفينةناىنااوطظاسوجةظلتمهيفاوةهيلسوبالكلا

.ارايدمكيلإبرقألافبرقألالتقياوءنيازيرهطلايف

زناطليلاورتللملاىنعمبةيالولا-هح

زغةحسواناريزغقخزفجىقخفيلسلةنهلسسولاةهسظسنفاازفهكلا.

(ههإانقغ

ااةيالولاااةفوكلاوةرصبلاوةنيدملالهاارقزيرهطلايف

رضبهبةيالولا)وكلالهاارقوىللةالاوملايهوواولاحتفي

يوق



نمنيتءارقلاىلوانايربطلالاقو.ناطلسلاوكلملانمواولا

٠واولارسكبارق

؛هناحهسهياةعاطوقحلانعىلوتنعةفص

(مهعمجسزنيسلخلانم،ووفسىلفننمسه

قثغسلغيننالننهفيسؤظدصدلؤيهغإنذهعئيهلسونسنؤثاازسهرقهلا

(هه)ليهساخلانسمةيقنتلىنسهخزسو

زنيدسسنملاانموهفىلوتنم-ي

(هة)ليدسلنيملةهلهةناللفاؤلسوئنلفاازنارصلآ

}محسإزنهقدمافلانسموهفىلوتنمسق

رنف»يلوافالذذغإنيفسوئننفاازنارصلا

(هت)لوقسافلا

.سزنيرفاكلانموهفيلوتنمس«

خفلافخليمانلاىلإملونكزفهياذمكانافاازآنوثابج

ززهفةئمننننلافجةفونكزفاللرممبرشملسامعزءوقنةنا»)رقفألا

هنظإنفةيدنايزوغنزنهيننااونلعافةنقلسوئ»افثكزني

(ة)عهسلاباذعاوزقفليذلا

رعسححزنيمرجملاسنمرهنيىلوتنم-و

ريمزفدنلااينولنقثفكيلسإوزففثنكابؤقانلف)دوهس

اؤلقنالىفزيثنؤقرماةؤقلبقيسوازازذصأهنغلهغاقنطلا

(حيإعهسمفهن

؛هناحهسهياةعاطوقحلانعىلوتنمءازه

.مهعمجقنهج-ه

دملاانلنخنارتمنرغإسنطملهنيؤلاققانثنلفقراسملاة

طجممةهإخمسلنصنسويفسوئارتم)ونلينمزملايليهنكزجتعتمتيسو

)هح)ازيهسصنضسءاننسو

زريلاباذع-زني

»كل



انانغةئنإهنلقيذهعئيهلسونسنانفاؤلسوثئلسإسوساهىنفلاس

هسه.سهسه)»)انيلا

يقثينانفةلنحذنةلونمزفقافايلونىطسو.ساهنيفلا

))انيلاانانغ»ثفنألسونتيسلىعرن/يتاقوألاانننخئذه

رهح.مهعمجنيدعتلاتايآنم

قغغذنناغلوااونسونأؤثدنزاوزهثنماناقرتدربهآه

ىهإمهةظنهليلضفيزلكءؤنسوىقنتيلهالثمالئننزحساغإئف

(»هيجنرمألناذهةثظدكاينالازلقئ

ىلاعتوهتاحهسهيارفغتدليلىنثمزةيألاهذهيفيدحتلا

.ايندلايفيلاملاهقزرييهاانسااعاتمهعتميهيلإبوتيو

يلعمقلمغلااونمثإةنانزإجنلغثخما)وقانيسوااندوبآزنيس

اؤلقنالىفزيثنؤقلياةؤقأهثةنهسهسوازازذصأهنغلهغاقنطلا

(حي)عهسمقن

ةلودلكلدحننةيآلاهذه

»دهملا

،فرننلاىفهقفناوهدنياهلامرذب)برعلاناسلىف

هقافناولندافاريذبتلاو،هترإنبدقفهتدفاوهتقرهتاملكو

ريذبتلاتلبقواااريةكرذبتالواازلجوزعهيالاق،فرننلاىف

هقافنإيفهديطسبيناوهليقورصاعملايفلاملاقفنيذا

لكاهطسبتاللملازىلاعتهلوقيهرابتعاوهتاتقيامهنمىتيبالىلح

اااروصمامولعدعقتفطسبلا

»يلس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يآلو



(..نيينهملاوريذهتلاةملكوتايآلاسي

لنافعههننسذسوةةففزطزكلاانءآسواهزءارجإلا-ه

لافجلااحتافليرنقنلاذاليه)ازيةنئسزيمنامومهسننلا

(يت)ازوقفمنزلىثاطنننلانافمهنهانلننلا

قحوهلءالوهف،ةاكزلارجتوةاكزلاااهقحااررضلايف

نيكسملاوةبارقلااذلصتناوهزسابعنبانعو،لاملايف

اااريذ٠كرذبتالواا.ليسلانباىلإنسحتو

هياةيصعميفلامنمة»اكاطعاامدمحمايقرفتالو

قحلارجتيفريذبتلاليقو،فرسلايفريذبتلالصاو،اقيرفت

ناسنإقفناول!دهاجملاقوهقحرجتيفقافنإلاليقو،فارسإ

ناكلطابيفاةنقفناولواريةكناكامقحلايفهلكهلام

قحلارجتىفوهياةيصعمىفةقفنلاريذبتلازةداتقنعو،اريذهت
لنلنمين٠داسلايفو

هينليلسمننلالافطااونافلييةننلال٠لءهتاهتءارسالامزح

عزيت)ازوقفخنزلىثاطنننلالاقف

يصاعميفمهلاومانيبرقملانااينعيهنإفزيرهطلايف

.يربطلالوقاذه.نيطايشلاءايلواهتعاطرجتيفاهيقفنملاهيا

قفنيالوهفعلسوهيلعهياىلصدمحملةيآلايفباطخلا

ىلثممدمحمعابتألاهجومباطخلاءاجامنإهياةيصعميفهلام

اناتايزبإزحألاةروسيفىلاعتهلوقليلدلاوملسوايلعيا

انيلغلافةيالسإحعهققانملاسوليرفاكلاينحننيسزقثاهيادشلا

هجومهنكلعلسوهيلعهياىلصدمحملاختباطخلاف)إاغهخ

الف،ىنداوهنملرمألااذهىلعألاغليبىلحياهعابتاىلإ

الونيقفانملاونيرفاكلاعيطيناعلسوهيلعهياىلصيبنلللقعي

ءاجاهددصبنحنيتلاريذبتلاةيايفوسيقنالهنالقعي

ةياريسفتىفىنعملااذهوكلذكىندأللىلعألانمباطخلا
لنريثكنباهركذبازحألا

»هت



ول!هريسفتيفيربطلاهدروايذلادهاجملوقنعاما

اضيازئاجرجتاذهفاااريذهتناكامقحلايفهلكهلامقفنا

ليلثسيوقسمقلذتلألقحهثيسهت!ءارمالاةيروسنم٠زننتةيآلاليلدب

دقوز(ية)ازوئخسمانولتذغقثفلسهنينلالفاسهططنئالىلةثقظ

امالمتنتنازةيألاهذهلوزنةبسانمنا)رهطلاريسفتيفءاج

اذكىبلللنيماناتلاقفمطلوهيلعهياىلصهيالوسرءاج

ينعازيماكللوقتفبلاق،ءسثمويلااندنعامتلاقف،اذكو

،ارساحثبلايفسلجوهيلإهعفدوهصيمقعلخفبلاق)صيمق

رذهننالوااةيآلاىنعمرلعصيلاذكههبةيألاهذههتاسهيالزناف

نافنيرخآلاةجاحءاضقللادتعالاوفورعملابقافنإلااااريذهنن

ةقفنلاهلاددلنمكاجاتحمراصهلاملكىطعا

اهطسبتالوزلوقيااطسلالكاهطسبتالوررضلايفو

هيطعتانيشدجننالوكدنعءسثالىقبتفطسبلالكةيطعلاي

ملاذإكولئاددلىبلموليدعقتفزلرقياااروصمامولعدعقتفاانيلئاس

كلاميفعارسإلاىلعكسفنكمولتوىبلولاددلنيحمهطعت

،هنقتنكدنعءيشال،رلبعطقنادقايعناااروصعاا،هباهذو

اهرسعطقناىتحاهيلعرقددلدقةبادللمهلوقنمةملكلالسار

رصو،ريسلاباهتبعتااذإكلذورسلانمثحزروتلكو

.لكفرظنلاىصقاغلباذإرصيوهفرصبلا

ء

مهاهلالاولمثا

ه

،هرايخوهصلاخهيلايلوءيشلكنلزهبرعلاناسليف

نمءسئلكبلو،هفوجيفامامهوحنوزوللاوزوجلابلو

ويتس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يؤإ



يللاو،لقعلانمهبلقىفلجناملجرلابلو،هلخادرامثلا
نن.بابلاعمجلاولقعلا

،لوقعلاولواةاهلملاولوا)رهطلا..ريسافتلايفءاج

نيدسلايفورهقلاوماهفألاولوقعلاوليفريثكنباينف

.ةليقثلاباينالاوةلماكلالوقعلا

اوداتعابرعلاو،نهلميبرعناسلبميركلانآرقلاءاج

،مركلاودرجلااذايلثملاليبسىلعاولوقينامهباطخيف

،ههطاخينممركودوجىلإةجاحبملكتملانوكيامدنعكلذو

فرشلاوهاجلااذاي،ةوخنلاوةمهلابحاصايمهلوقيفكلذكو

بطاخملاةراثاوزيفحننوهوحنلااذهىلعباطخلاف،عيفرلا

دنعةوخناذنوكيلودوجلاةجاحدنعاداوجنوكيلهلاراتخاو

ءاجوحنلااذهىطو.اذكهوبطاخملاةوخنىلإمظنملاةجاح

ريكفتلاىلعاهثحواهتراثطاللوقعلاباحصأليهلإلاباطخلا

مكانمىلاعتة»افصودقوهقحلااوعهتيلتايآلايفءاجامب

،لقعللزراثإرااثحسيلوحدماذهوهلقعبحاصهنابقحلا

جةئننخاىنينئيسهللسروهلانوقسمنسننيسلنهذلااا!رمزلاةروايفءاي

امكمهو(هه)باإكاولوارغفدكلوامهقياؤفاذقليألاوكلوا

نوعبتيفنيلئاقلانملوقلانوعضديلنيذلادابعلازيرهطلالاق

ولوامهفهتعاطبلمعلاوهياديحوتىلعهلداوهادهاوهدشرا

طحلاولوقعلا

رافنتساوثحىلعةلالد)ابلألاولواااةيلاتلاتايآلايف

يكحمباع.وسريدمللسيلولوقعلا

باإدلايلواانلةانلخساضنعلايفملسواازةقبا-رتلءةس

سوفنلاينفصاصقلايفمكلزيرهطلالاق(هتة)لوقثئةكظل

هفسلالهألةظعوالاكنساصقلاف،ةايحجاجدثلاوحارجلاو

ةفاخمالولةيهانيانهدقلجرنممكو،سانلانملهجلاو

نعمهضعبسانلاصاصقلابرجحىلاعتهيانكلوىصاصقلا

اانوقتنااىلاعتهلوقو،هقلخحلصنيذلابملعاقياف،ىطعب

اا.لتقلانعنوهتتنفىصاصقلانوقتتيا

يآلآل



ةدئافباوركفيللوقعلاباحصابطاخيدناسهيانا

رشبلاركفاذإةمعنىصاصقلاف،سانلاةايحظفحييذلاصاصقلا

ىتلالودلانماريثكنارضاحلاتقولاىفانظحالدقو،ه.ل

،إادعإلاةبوقعمهضعبىغلادقةمدقتموةرضحتماهسفنيمسن

المالسإلايفينازلامجروقراسلاديعطقومادعإلاةبوقعنا

لودلاكلتسوفنلااهنمرعشقتوةملؤموةيساقةبوقعاهناكش

لاجرةرثكىلعلديمهعقاونكلومدقتلاورضحتلايحجهتن

ميظنتيفاولصودقودابعلانمااوظفحيلمهدالبيفةطرشلا

مالسإلايفةبوقعلاةوسقاماةمدقتمتايوتسمةينمألاةزهجألا

هذهلكىلإةيمالسإلاةلودلاجاتحنسالورثكادابعلاعدرت

دلبلاىفنمألاظفحفةمدقتملااهتاميظنتوةينمألاةزهجألا

نمفرخنودبسانلارثيعيفةبوقعلاةوسقىلعدمتعييمالسإلا

ةرابعب،دراولاودراشلابقارتيتلاةينمألاةلودلاةزهنالوقت

نمريبكددعىلإجاتحنسةبوقعللاهفيقختيةمدقتملاىلودلازةيناث

هذهنمفوخىفسانلارثيعيفتارباخملاونمألالاجر

ددعنألفوخلااذدجويالةيمالسإلاةلودلايفامنيي،ةزهجألا

عهلوغتنمسانلانمايفاريثكلقاينمألازاهجلادارفا

الينمألازاهجلانإزةيناثةيحاننمورهتاراهخخاومهتبقارمو

نيلماعلاىلعةلاعوهفيموقلاجاتنإلايفكراشيالوجتني

سةلطعملاةيرشبلاةوقلااذهبربيرويلوثصنناءرمللونيجتنملا

زهيفننمزفننفجياسموظسمقنيافخلاأزآرقبلامةث.

ذماهقسنتسوحأخفايفسلاذوحورىفونقلهاويةرنزدقلطخلا

انلنوظناسوجىلوقتلايناثلازغةحلالاونؤاثتقديقملاأنللمتلرعي

)»)يرهلايلوا

دازريغينوجحيبارعألانمسانناكزيرهطلايف

هياىلعلكوتنزنولوقيو

اا.ىوقتلادازلارخنافاودوزتوزهقانثلجة»الزناف

ناسانللثح)ابلألايلوااينوقثاوااىلاعننهلوقنإ

هتعاطبايندلانماودوزتهيااوقتااذإوهيااوقثيلمهلوقعاولغفن

»ان



رفسلادنعايندلاىفابولطمدازلاناكاةاف،سصاعملابانتجاو

ايندلايفعطقنملانيالبلطلابىلواةرخآلاىفدازلافجحلاىلإ

ملناريصنالونيعمالفةرخآلاىلإرفسلااماهنيعينمدجيدق

اهاداىتلاهياةعاطهعملمحريتنسملقعاذاهيلإرفاسملانكي

لقعلانمةرذهلسيلكلذلعفيالنمورفسلالهقايندلايف

ثنقهنلاغؤنذسمفجةاننئتلمفةيفرحلايننؤناازسهرقهلا-قح

(يهة)بيبألأولوايززقأسهارتمسوحازيثفنازغ،حيتوايغلي

زنورخالاقوهبهقفلاونآرقلايهةمكحلازيربطلايف

ةمكحلازنورخالاقو،لعفلاولوقلاىفةباصإلاىطةمكحلا

بهنلازنورخالاقو،لقعلاةمكحلازنررخالاقو،أيدلايملعلا

نيدهدثتثممهياةيشخئيشلكسارينألةيشخلازنورخالاقو

طنهيلانئلح،اقظذاسهيهاإعذهةياىنئانئسلانيارةيألال

ىلإيربطلاىصلخو،ةوهنلانورخالاقو،رطاف(»)زوقغ

اهناوءاضقلالصفومكحلانمةذوخامةمكحلانالوقلا

ولوارهلألاولواالإركذيامواانعيربطلالاقوةباصإلا

اا.هيهنوهرماهيانعاوظطنيذلالوقعلا

ةمكحلااودشنينالوقعللارافنتسالوقلااذهسيلا

ياهلقعيفخمكلذلعفيالنمو!ريثكلاريخلاىلعاولصحيل

ةيآلاتراصفءرملااهاشاحتيةنساذهيفوهللقعال

.رلقعقلوكرديلىصخشلكلازازفتسا

كوسلآيئسمناتكلادتهيسكن«يذلاسوفإلزناببعيلا-«

ةسوقيفليفلاائالميفاسهيانمننزةحآسوباتكلاسالقلينطسمفلخام

أسمسوالسلبسوالنسءالبننباىفةرثكلااءاغننناةمةإنانتلاسممهوسغئثسهقهنئ

ملفعلهاثسمآلولوقمتملعلايفرغثكانلةمقياالإةسليلسنةطيلل

(ت)باإهلاولواالوازقأسهتسوحائنزينيلسم

ىنعننلبسانلانمةرقابعلاواءايكذألاكلذىنعيال

اتعمجدقفءاملعلااماةنطفوزييمتهليذلايلداعلاناسنإلا

تدازناسنإلاتامولعمتدازاملكومهرجتنمرثكاتامولعم

.نآرقلامهفبنوزيممانهءاملعلافمكحلاىطهتردق

وهلهل



ىطزرتسوهتاسواقننلاهلاحيفنثءهب!نارمعلاسسق

)»)بانللزيلوأليضانلألياسههلاسويليللايقألننمغاف

ليللانوفرعيوىطرألاوءامسلانوريرشبلاعيمج

فرعيتابنلاىلحراهنلاوليللافرعتتاناويحلاو.راهنلاو

ىطرألادوجويفواراهنلاوليللابقاعتيفركفينمنكل،ىبللذ

اذهءاروامىفركفيلرشبلالقعلزازفتساةيآلاهذه؟ءامسلاو

ماودلاىلعيننسراهنلاوليللابقاعتنإراهنلااذهوليللا

تءاجكلذل.ريكفتلاقلخينالةداعلانكل،امهيلعناسنإلاداتعاف

كانههراهنكانهوليلكيهزاوههتنيناسانلانمبلطتةيآلا

اذه.لوقعلالمعتسانلاهبتنيامدنعو،ءاسدهكانهوىضرا

ليللاةيقريفنيكرتشممهعيمجمهنألسانلالكلراعباطخ

لوقعيدانتىرخاكياكانهنكل،ءامسلاوىطرالاوراهنلاو

رجاتلاسضلا،يونيلا،عرازملا،اوركفيلسانلانمةنف

مهامباوركفيلعهعقاسوهلةخنمماعيبطاخسثكلاكلذرجتو

قةمباسمبنلاةنسملزنن«قثاىنثازثةلاازرمزلازنروس،هيلعراميف

ؤثكنافلااقسقسنةحنيامسضثريقيقحتليثىطزإلايفخهيائتلسةففننل

يلوألىلزقةسل»لذيفةاجاتاطخةظخسلرغثازلضنةازثفسمسهتسل

لكنألسانلالكبطاخينةيآلاهذهناكحدص(يه)باإهلآ

لوقعلثانثحتددلااهنكل،عيبانيلاوعرزلاورطملانوفرعيسانلا

مويغلانوبقاريةعارزلانوطاعتينممهفهرثكانيعرازملا

نومدختدديوةيفوجلاهايملانعنوثحبيورطملانورظتنيو

،رامثلاينجنورظتنيواوعرزامنوعباتيمهدحووهف،عيباغيلا

ربلعصيلمثنمورمثيوربكيفيكولوصحملاومنيفيكنوري

ىلاعتهيانمثحهءاجعرازملااذهنا،داصحلافسايىلإ

ععركفنلوربتعيلوجنيل

هيبنت)ابلالاىلوألىركذلكلذىفنإااىلاعتهلوقنإ

مهحدمنمضتمآاءادنلااذهلاويهجغيملنافحدملاهتلطيفمهل

امكامامتةنطبمةمهتهذهوباهلالهااسيلياكلذكسيلمهف

اذايزهللوقيفاميركالجرانمدحاولابطاخيامدنعلاحلايه

قهلل



امهتمراصلئاسلامركيملاذإوهلحدميهف،مركلاودرجلا

ىرخافيايفدجنانكل،ءاطعلابةمهتلاعفديناهيلعفلخبلاب

ثقصلتافصبسانلارطعبفصودقىلاعتوهتابسهيانا

هبارافسالمحيراصحلاكاازىلاعننهلوقكبهلاماهتاسيلومهل

واثهليهيلعلمحيننإبلكلاكاااانوهقفياليمعوكيلمهصاا

،عافدلللاجمالاههباشاموتايآلاهذهلثميفااثهليهكرتت

الفازىلاعتهلوقىرخافيايفكانهو،رشاهمنعطاهنإ

مهملااهيطيفينعتالاانوربدتيالفاههاانوركفتيالفاهههبنولقعي

يا،ةفصلاكلتمهنعاوعفراوركفواوربدتنافمذلاينعننلب

رقدتلاودعوركفتلاودعةفص

هبتنياليذلايسلابطاخينيتلاتايآلارطعبكانهو

رطملاداتعاوراهنلاوليللابقاعتداتعاناسنإلانإهيرجيامل

داتعملاف،اذاملوفيكركفيالهنكل،ةعيهطلارهاوظلكداتعاو

ىنداهربعينانودهنعرمألارميذإهبتنيالنهعمرماىط

هريكذتىلإجاتحيهناهبتنمريغلاوايسانلاعيطنمو.امتها

ىرجاماذه،اذهايهبتنازهللوقنناانيلعىنغلاولفاغلاوهف

اانوركفتنمكلعلسانللهتايآنييبواازثايألارطعبيف

تايآلامكلهيانيتاثطرألاوتاوامسلاقلخيفنوركفتيواا

هذهلثماانوركفتيموقلتايآلالصفنكلذكهه،اانوركفتنمكلعل

عسينمكانه،ةعااسرجكامامتلفاغللهيهنتتايآلا

يفامكهمونيفاطاغىقبيوعسيالنمكانهوقيفيفسرجلا

الاوركذاةاواا،ااسهس٠لاوركذامماظحاوسنواازىلاعتهلوق

هنألملألابرعشيركذتيامدنعرشبلانمعونكانهواانوركذي

ثيددهنكنادحاولانلقةاف،هاسنيالناهيلعبجيناكامىسن

زةدجسلاةروددليفىلاعتلاق،يبفكمافكبرضيونولوتي؟اةهاي

اوخؤنكزاذأخنكاولقنافهاوزفذاناليكلاائنناوسلايلطمؤنايلإاا

(هح)لوزهئثنهسلالقلفةهنزدنخه

،نطيمحدماهيفتايآريكذتلاتايآيفكفامةصالخ

ةوعداهيفتايآ،قصالفصواهيفتايآ،نطبمانذاهيففيا

ق.



٠وحدصيإلرخاووحصيمهبحانكلوحصيوركذتينايسانلا

.هاسنينابجيالاميسنهنالولاتركذتاذإيذلايننلاكانهو

انهون

عاقلاوهليكولاىلاعتهياءامسايف)برعلاناسليف

ىفو،هيلإلكوملارمابلنيهناهتقيقحودابعلاقازرابليفكلا

ةيفاكلاقيوامبرلاقي)يكوىنودنماوذختتالااازليزتنلا

ىلاعتهياةفصيفليكولازقحناوبالاقو،ظفاحلاليكولاليقو

ليفكلاليكولازعهضع٠للاقوهقلخامعيمجتلمايقلابلكوتيذلا

ةليكولامهنوهياانهصمهلوقيفلاقو،انقازرابليفكلامعنو

لكوتملاو،قزارلامعنوهياانقزارالوقكيفاكلامعنوهياانيفاك

هدحوهيلإنكضفهرماوهقزرلفاكهياناولعييذلاااىط

لقي،هيلإملتسالكتاوهيلعلكوتو،هرجتىلعلكونالو

يانالفىلإيرماثظوو،ه٠لمايقلانمضاذإرمألالكوت

دامتعالاوزجعلاراهظإلكوتلاو،هيلعهيفتدمتعاوهيلإهتايلا

ىفو،هتدمتعااذإرمألابنالفىلعثظتاوفرجتىلع

ةثيدحلايفو،هيلإاهرمافرصياليلاىلإاهلكرو!ثيدحلا

ىنعمبليقةنجلابهلككرتهيلجروهييحلنهلامبلكوتنم

تلكونعةقتشملاتاملكلاوتايآلاسي

زليكو-ه

اهدعبامويعتنم،هدلجم،كاملعجرم،برعلانادململ

قهلق



اوغنإحةلسانلالإسانلاعسللالليألااا!نارمعلا

فقنفقثاائننضاولاقفهنيلهفقاوملففؤنهالرمث

ج(هت»لهمبسولا

لتقلادعبدحامويكلذلاقلوزنلابابسازيرهطلا

،هباحساونايفسويانوكرشملافرصناامدعبوةحارجلاو

رمألدشتةباصعالازهباحسألعلسوهيلعهياىلصهيايهنلاق

ةباصعقلطنافريسللدعباوودعللىكناهتافاهودعبلطتفهيا

لعجةفيلحلايذباوناكاذإىلحدهجلانمهياولعيامىلع

لئامنايفددلوبااذهزنولوقيمهيلعنوتأيبارعألاوسانلا

ىلاعننة»الزناف،ليكولامهنوهياانهصزاوظقف،سانلاي

مهوشخافمكلاوعمجدقسانلانإسانلامهللاقنيذلهبعهيف

يفيربطلالاقوااليكولامعنوهياانبصاولاقواناميإمهدازف

معنوسانيفكيينعيهياانافك)ليكولامهنوهياانهصااهريسفت

مهعمجبج٠هلئكوميلونملخيلوملامهنةليكولا

ىلختفقىخزألايفانفهتافانننلايفارتممإلنسلسواازءاسلاهسه

)»»لهسوهياه

كا.اظفاحاليكوزيرهطلايف

عزنيليأخهظغسوفلاةفاالرجمةئنزقثاقتلنااباعنألامهعمج

)»)لهنفعزنيلفارغسوففجةوةغاف

ىلعمهاونلوقيتليمبوءيشلكىطوهوررضلايف

هتاوقاوهعيمجقازرابموقيظيفحوبيقرءيشنمقلخاملك

.هتردقبهفيرصتوهريبدتوهتسايسو

قفنلكننيفحققخفزفقدنؤلمهليخئقسوااباعنألا

(هه)يلههنسوه

دمحمايمهللقنلوقيزليكوبمكيلعتسلررضلايف

تلسرااممكغلبالوسراناامنإوبيقرالوظيفحيمكيلعتسل

.كيلإهب

زكرتيولكوت-زني

ق»ري



قثننتميفايلذغلإانإنذفاناىظائنثنقايحلازربفارعألا.

ةانمسللايالقيفذرتسنلاىيلوقتلاوألسهئمقثاائاأحئذإفهاإن

عنقاائتزجائقفئهياىظملانفضهنلةلفائثزمئسوجائثزقثا

(»إعههنلافلازن،حغناسوقخلايانمؤقلغإنسواثةنن

هياىلعنلوقيانلكوتهياىلعاازهلوقوزيرهطلايف

ةحك.يفاكلاهتافدتطنهيلاوانرومايفدمتعن

ذههسوقثازمبذاذإنهلهانونمزملاانأإاازلافنألاح

ةهإنزىلظسواشتيل)نذاوةهسلآةههخل.ةسيعناةازفهنواي

(ي)لوقسونتيسل

نونقويهالللايونلوقيزنولكوتيعيبرىطوزيرهطلايفج

راوسنوئهريثلالويرجتنوجريسالفزرنماممهيفهءاضقنايف

خغظسوفالواةلواالقثارهنضلقف.وثيافوةبوتلا.هبن

)»)مهفلاريزغلانزسوقمهطقسوئ

ثظناهتوعىطوثقثوهبوزثلكوتهيلعزيرهطلايف

ينفلاخنمىلعينيعمويرصانهنإفتدنتساهرصنىلإوهيلاو

سحةمهعمجس.سسس.ينعىلوتو

لظفاوئنآليذلاىلغىثاطفنكةلليبنلةنبااالينلا

(»)لوقسوثتلرنز

عيبرىطولوقيزنولكوتيعهبرىطوزيرهطلايف

مهروماتامهمنمعهباناميفنولكوتي

حهسه.(وسمهعمج.هسهزنولكوتم-ق

(هت)لوقسوثنلاإلإوثتهمغلأسوسمةلفسوئمنللهاازفددلوي

(ييلثولمكزوثسملايلقسوقسللفهللالقأزميهاريإ

(ةهو)لوقسوثنلالقسونتيسلهبغظدصقنانينضلقاارمزلا

حرهزلوهجنمللينبملايضاملالثز-«

ليساقثةينسلفؤيذلايبونلارينيننالسونتيسللقاازةدجسلا

)ه)ىجزنأهتنز

مكحاورارنح.قبلكويذلاتوملاكلمزيرهطلايف

رمألالعفزلكوت-و

قهلو



هسه(هقه»لههسوهياهىلسلهيفاهإفاىنغلقسوثفساهزءانا

اهياىلغلقسوثفافلعسنخافملننللاوخئإحنإف{زلافنألا(

س.«هأ)فمهلغلاةهسشلاسوفةيا

مل»معزلازهسقغلنياىلغألفسوثزواانءارعدثلا

(تة)نيهنلاىفخلاىلغةكمهياىلغلفسوثفاازلمنلا

هيلعهياىلصدمحمهيبنلهركذىلاعتلوقيررضلايف

ايفاكهنإفهيفهبقثودمحمايهياىلإنيرماىضوففبلسو

آسسحرهكرسنوصلثمسللوحنلنمنوملامههياىلونولكوننملا

ةلازالشقننناةننسمناثقناطخننقةإاهتنارممتلا-ه

رتسمهعمجلهم-نينمءوملايلفنسونقيسهلفهللايظزحاخنسلسو

نياسومففلريلهقعالفقثاأثقصغسلماثءهبرتنارهعيلاسسؤنلءحيفح

حةيآلااذننفةثلذةحئسل يلفرنهلفدللاىهزحهدغإننيمةثزنصغسل

قرحيةمهعمج(إسب(ه٠نونمزملا

يلفنفثتهلفدللاىلعفجزفالإةيلالقمنااازنباغتلا-ق

آالحيسو٠حمهعمجرعس(هة)نونمزملا

هللايةننناةننكلوامهللاهلضسونلاقفااززنجنيويبيسسس

(هه)عهسمسننطنةننكلوااولكفننهبغطق

؛نيلكوننملاءازه

منابجدعباذامو،نيظوتملابحيناسهيانا

مهنةنااهااهياىظلقزنسنللخنإهاننالرازنارصلاره

)وربعهسلقسوثنف

قهلع



رادهالا

يفو،ةعاطلاوقدصلارلاةررب)برعلاناسليفءاج

قرشملالهقمكهوجواولزننارهلاسيلااززيزعلاليزنتلا

نمانمزبربلانكلوزدارا»ابنمانمرهلانكلوبرغملاو

هتافقدصلابمكيلعبلسوهيلعهياىلصهلوقريسفتيفوفاي

٠ولاىلإيدهي

،حالصلاربلا»هضعبلاقفربلاريسفتيفءاملعلافلتخا

طيحيهنألهنمعمجااريسفتملعاالو،رخلازعهضع٠للاقو

نلالجرزعهلوقو،ىقنلارهلاديبيللعجو.اولاقامهض٠حثل

زعهضع٠للاقرياجزلالاقاانوهحنناعماوققننىتحرهلااولانن

وبالاقهقافنإوهفريخلمعنمهياىلإهببرقتاملك

هنموةدابعلاوةعاطلاربلاو،ةرخآلاوايندلاريخربلاوةروصنم

حتفيزيلاو٠اارفسلايفمايصلارهلانمسيلازفيرشلاثيدحلا

زلاوميحرلالقلاوههنااازيزعلاليزنتلايفوقداصلاءاهلا

،،ميركلافيطللاميحرلافوطعلاسدقتوىلاعتليلاتافصنم

يذلارورملاجحلاو،روجامرورهمومهلميايلقحهيازقاو

الوهيفةهبشاليذلارورملاعيبلاويلاملانمءيشهطلاخيال

،قوقعلاذضربلاو،هقذصياهمسقهيازقوةنايخالوبذك

قحوامهقحيفوهونيدلاولارييففيرشلاثيدحلايفو

رابلاعمجوراربالارقلاعمجو،قوقعلادضلهألانمنيبرقألا

يفو،هتلصوازيلاترربو،عهمحريهداهعريلهياو،ةررهلا

،مثركإلازجناومهيلإاوطسقتوعهورهتنااازيزعلاليزنتلا

ااىلاعتهلوقو،ءارحصلاوربلاىلإجرخاذإازيلنالفجرخو

طحقلاورهلايفبدجلارهظهانعمهبرحهلاوربلايفداضلارهظ

»يانم،يدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

ق»إ



ةيزهلارطشلاق،راهنألاىلعيتلارحبلاندميفيارحبلايف

هلوقو،يرارهلاعمجلاوءاملاىلإاهنمبرقاربلاىلإثناكاذإ

ةيرقلكرحبلاورافقلاربلاااعهلاىبربلايفامملعيوااىلاعت

ةطنحلاوحمقلامهلوقنمحصفاذئلاوةطنحلاذئلاوهءاماهيف

بضهعممالكلايفطيلختلايربربلاوبالكلاةرثكةريسلاو

٠روفنو

ىناريالاةملكنمقتشملاوتايآلاسي

وجكحمس.زءاهلاسبكقلزربلاسه

قتنآسوقثنقنماىةرؤننخسنسوزجنيسانلالوزنايسنا{ةرقملاح

(هه)لولسقغسندللاجنائسكلالوقننسن

دوهييفتلزنررضلايفءاجامكلوزنلابابسا

نملوهنارقيوذلوهرهصللوقيمهنملجرلاناكةنيدملا

ثنايذلانيدلاىلعتبثا!نيملسملانمعاضرهنيبوعهنث٠ل

هيلعهياىلصادمحمنونعي،لجرلااذههبنيرماياموهيظ

.هنولعفيالوكلذبسانلانورمأياوناكفهقحهرماناف،علسو

عمجاةميركلاةيآلاهذهيفرهلاىنعمليربطلاريسفتيفو

..ح٠اربىصثلنريهفمهآعاطلسكناىلععيمجلا

عرمقنلالتقمهقوجلؤاويلفننلازجنازينلاززرقهلا..

آقنابلاسورخإلابويسلاىفهيليسلقانسمزلاتملسوبرغسضلاسو

رفأثهلاسوهننزقلايوذخإنخلظلاعلاىئآسولينهاازباثهنلاسو

ةالضلافاقآسوباقنلايفزمثهسلناثطلاسودههئولانناىفنهكاسملاىف

يثديرهاعولاسوهاوةقاهاذإدهعيللسوملونلاسوةهافللاغنالو

متلواسودصاوقذنهليألاوكلواءةيقايللاليمزسءاؤنظلاسوجاتنالا

(هتت)نوقتملاهف

يهنلالاسالجرناررضلايفءاجامكلوزنلابابسا

بلاق،ةيألاهذهىلاعتهيالزنافربلانععلسوهيلعهياىلص

ادمحمناوهياالإهلاالنادهشاذإىطتارفلاللقلجرلاناكو

ىلاعتة»الزنافةنجلاهلثهجوكلذىلعتاممثهلوسروهنيع

قهلآل



هذهريسفتيفليوأتلالهارطعبلاقررضلالاقو،ةيآلاهذه

اهنيبايتلالاصخلاربلانكلواهدحوةالصلاربلاسيلزةيألا

حرعس.حسركل

جىوونهلنانعاوفلنثنلنظزهلااولاةينسنميرزنارصللح

(»)ةهلغمألقثانإفعزنيذهاوثهعناننف

مهتعاطهيانمهنوبلطييذلاربلاررضلاريسفتيف

باذعلافرصوةنجلاعهلاخدايهنمهنوجرياموهتدابعوهايإ

ء.مهنع

مهعمجس.ةزاوركنا-زني

اوئقسنناينعسمنأهسةضزغفيااوط٠هنسنلهاواازسهرقهلارتس

بابسا(»ه)ةهسلهةهسمنكقملاسوحسانلاىةلغإناوخهنصنأسواوظنئسو

نبهيادهعيفتلزنةرهظلالاقررضلايفءاجامكلوزنلا

ناسليفنتخلاو،ناسنلانبريشبهتنخةعيطقنعهاهنيةحاور

لبقنمناكنملكوهتارمارخاولجرلاةارماوبانيرعلا

هيلعلخديالنافلحةحاورنباناكلذوااهتنخوهفهتارما

ناةلذابتفلحزلوقيوهتارمانيبوهنيبحلصيالوهملكيالوادبا

هذهىلاعتهيالزنافىنيميىفرياناالإىللحيالولعفاال
لنلنلن.ةيآلا

البلاقنمليواتليوأتلاىلواوزيرهطلاريسفتيفو

نيبومكنيباميفريخلالعفكرتيفمكلةجحهيابفلحلااولعجين

سهسهسانلاوهيا

يفةيواث/تانويألانهقثاؤثاسهغسلمهسااةنحتمملا

لواقةهنلسإاوطيمغنأسوزفوإنئناقيأمفهذهةثوخرنننقليفنيليا

(ه)ليطسقملانسحنةللا

.مهلعكريويناسلمهيفاولدعتنازيرهطلا

.!راربالا-ق

اقفانمنافيراقذهىنزنهيسلراربالاحلااا!ناسنإلاحس

(ح)ازوفاف

قهلآل



ءادايفعيبرعهزنعاطبارربنيذلانإررضلايف

اهتحئاربيطساكنمنوبرشيهيصاعمبانتجاوهضئارف

٠روفاكلاك

)ة)ععسنيفلراربالاحلااازراطفنإلا

ءاداباورينيذلانازهسزانثلجلوقيررضلايف

.اهيفنومعنيتانجلاميعنيفلهيصاعيبانتجاوهياىنيتارف

(هه)لينطصيقلراربالاناثسكمسإدفاازنيففطملا

دحىلإعافترايفلراربالالامعاباتكنإررضلايف

الكلذنارجتهتياغياندنعولعالوهاهتنمزعولجهياملعدق

ىلعليوعلالهانمةجحلاعامجإلةعباسلاءامسلانعرصقي

كلذ

رعسررعسساعوسهسهرتةرري-«

يف(هيإةزثذعانقننف(ههإنهزمبقناهنإالسكاازسلع

يدناه(هب)قزنحقغوفزن(هة)نقخزثنيهففنه

)ه)قزحمثزسك)وإقزقنن

ةرفكلاامكرايعمجةررهلاوةكئالملامهونيزملايف

سادرمعمجةرحسلاورفاكعمج

رزرلابحاوىنهم.لنرقلالو

ثنففقنةنزاهبوغذئلمنقذهالفاومهروطلا

ع(»)ةهمزلا

مداهعبفيطللاربلازيرهطلايف

عت..رنمرأللىنعمقلرلا-ه

يمياكإيننفسانيلرخقلاسوزيلايفنانملارسهظاارورلا

٠نيخقيةنلسانلا مهعمجاولمعمأيزيلاننهإن .(ع»لوغسهةهذلمرتهعل

ةياوفقايمتساننزكؤقلسواا!ءارسالا. زسهسايفأهفائلنخ

سمقاسوءاإكهلالييفقاةق٢زسوىبخقلارتو انقلخننيمبلينننفلظ»انلضف

جمه س.(جالحسس!»)اليضفت

ةلليهملخنقثااؤغذقلقلايفافلنزاذالاازثوهكنعللس

(هو)لوثهثنقفاذإؤفاىلواأهفاأخسنانطليذلا

قلهل



.زاصببيريلعفلاردصنمزاريرت

)ه)متسصغازانإخىعهسلملفىتذسلافهازإنفاازملرم

امهتعاطيفاهراسمهيدلاوبرابناكررضلايف

..سمالسلاهيلويحيااامهتهحمو

(هت)اننقنئازانإخسنلقخسلقلفيننذلاسوبازإنفاازملرم

.هبراهوهدلاوبزهوهلاقيرابلاوهربلازيرهطلايف

؛راريالاتافص

ءحةحوحة.زنولقعيزريالا-ه

ةتناسوقفنملالؤرمننززجنيسانلالوزناثاسانةرقملاح

(هه)لوه٢سناقفاقئاثولالوقنئ

ةسسةهننوقبلمراربالا-ي

لسميرزحنسنكقإخنيلأهإنزاغناةهلآلانولازنارصيلا

ؤغقخهياةمقاقسواهيارغذهكتنانيفليدةحزاسهنةلزاسهننفئ

سحةبجوي(ه»»ازهفل

سانللحيقاسونربألقدصمقهألانية«لولانفاازسهرقهلا

زينياامهلفاقرفهظذمتخئفاونثايسننتابزهفذطهلفمرتعحنلاف

ةفظسلةنااوهنافألسهياسونانسمخفنلاحتافحىلظنانف

)هربنوخلظن

.هسهزنل-كيلاممىناريالا-ق

)تت)سخألامويلافعنايلقاذنزجناىمهلسواازسهرقهلا

؛راريالاءازه

ره)ة)هبسنيلكلراربالازئيإااراطفنإلم.

)ه)لينطصيكلبايالاناثسكلثمانيفاانيففطملهب.

اقفانملافيهفنييلفزنهنيسلراربالالواااناسإلا،او

(ح)ازوفاف

قلل



الاق،اا

لسلايهاقملافلصلالتخملا)برعلاناسلىف

اوناكاذإةناريجنموءارقفاوناكاذإهنارقيوذنمخناييذلا

ثيدحلايفو،ةليخوذوهلاقيو،عهترثعنصيالوكلذك

مضيلءاليخلاو.اهيلإهيارظنيملءاليخهبوثزجنيلا.ريرشلا

ءاهلانيكددلنوفاكلارضبرهلاءاخلارضبءاليخلاوءاخلا

نإااىلاعتهلوقوهثفنيبجعمكخمونيعلامضيلبجعلاوهو

رركتملاياااروخفكخملكبحيالهيا

ةلتخمةملكوتايآلاسي

هانغلخملاوفرنيناهرةنااووغاقنماضلا-ه

راإخفسوىنكاسملاسوىلسماتتذاسوطزغنلايفيزان٠اننخإننذقلاسوفيسو

تسومهللادنافرنهملايلبهائصلاسوبنمنهبراإخفسوسانزجناينف

(هه)ىلخلألساثمننلافذسممهنملسقثاهئسءاحقثنهسمناكقلق

نازالاتخمناكنمبحيالهقانثلجة»انإزيرهطلا

زروخفلاو،لعتفملالايخملاوءاليخاذناكنمبحيالهيا

بحيالهيانا،هنالآنمهيلعهيامهناامبهيادايعىلعرختفملا

ااركشيالوهويطعملامأنياروخفوارركتمالاتخمناكنم

ىطزألايفيثنئاموسانللإاظزلنضنأالولزنابق،لرزي

.كحلههإرسوةحفيلاثننلكنهنالةنال٣اخزن

انيلاوخزقئاليفةقئافاننارغازويناغسنالسنفلاازديدحلاة-تق

!»»ودللظنلفمهنالمجقملاسوحقيأاغسنآ

واآس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قلي



يهروخف،روخفةملكبةعوبتملتخمةملكتدرو

طرشاهنالوقلازوجيالف،روخفلتخملكناللتخملاةفص

ااهبحيالىلحلوخملايف

»هاغلا

امدنلعفامىلعهدنرءيدثلاىلعمدنزهبرعلاناسليف

ميدنلاوةبوتهطدنلااازفيرعثلاثيدحلايفو،فيمامنتوةمادنو

،يميدنوهفبارشلاىلعنالفينمدانو،همدانييذلابيرشلا

ثيدحلايفو،يمادن»دنلاعمجونونلارضبوادنميدنلاعمجو

.نيمدانيانتمادنالوايازخرجتموقلابابحرماا

سننهمدانلاةملكاهيفوتايآلاسي

ةننرنيلرهزألايفذخسنتاننازهلقثاقضزملالزسهدئاملا-ه

لثمنوفالاطسإإخغاايسنسلنسومسللالمعيسخلاةهةزننييرافنىفنف

مهعمج(ةه)ذنيممهلاذمسينطاملهرخلاققؤنكنياف«بارلاانل

لاق(ةة)نونقانهرزضأاإيلزلاقاازنونمقملاآزنيمهعمج

سس(ههلإزنهسمراسنئخمنهليليلقائغ

(هةت)ذنيمسهسناوخإنتهافاقوزققفاا!ءارعشلا-ق

كس.نةمادنلاةملكاهيفوتايآلاسي

صزألايفمنفليمهلولمبسمسازليفاازربول-ه.رير

ةالهنغنيننققطصناذقلاانازانلةفاكلاافزنكاسوحعيغذثفال

(حه)لونلظنالةفسوجلمنتكظيل

«ي،قدلجس،قتعجرم،برعلانالمل

قلق



زقنةلجناوزقئثنكاعيبملاولهيننهنأنكساليألا»اقفأزاهسسسزنيهسه

)ذاقنإلةللقفنآوعنايزفئئلاائلوزناغثذلرةههلاسوقهلا

يلحملايفسلألخلألز}طقسوناإخلاإؤآزانلةسماقهلاساوزنكازو

(»)لولنغنلنياونافارتمالوالورهنلقجاوزقفليذلا

،ولمهها

ةزواجم!فارسإلاوفرظلازفزنن)برعلاناسلىف

رجتيفقفنااموهفهنعهياىهنيذلافرلااماآفصقلا

بيذهتلاةقفنلايففارسإلاو،اريثكواناكاليلقهياةعاط

اوملسيلملاااىبرتقبملواوملسيلملاوقفنااذإنيذلاوااىلاعتهلوقب

هباورصقيمليااورتقيملو،هعضومرجتيفهوعضيمليا

ااوفرملنالواابلامننهلوقو،هقحنع

ىفدصقلاةزواجموهليقوهلكالحيالاملكافارسإلا

أيهىفقفنااملكفارسإلا!نايفسلاقوسهطاامملكألا

ليزققايفو،طرفالتقلاومالكلايففساوسةعاط

يففسيالفاسناطلدرمديلولانلعجدقفامولظملتقنمواازيزعلا

لتاقرجتلتقيناوهلتقلايففارسإلاليقرياجزلالاق)نقلا

ناوهليقوناطلسلانودلتاقلاوهلتقيناليقوهبحاص

ةساضولوتقملافرشلةعامجلتقيىلحدحاولتقيىضريال

ثيدحلايففرلاليقوهفسادقفهلتاقرجتلتقاذإولتاقلا

ااةعاطرجتواةجاحريغلةقفنلاىفريذبتلاوفارسإلانم

راثكإلاهركذىلعبلاغلاوثيدحلايهتفاسلثلاركذرركتدقو

ا(ايس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قليل



فولاوراثآلاورازوألا)انتحاراياطخلاوبونذلانم

،ةلسهقوهاطخاوهظهانافرسءارلارسكيءيشلافرننو،اطخلا

فرسموهنمااىلاعتهلوقو،لهجلافراولفغملافراو

نبالاقو،لاضإلاولهجلافرسلاو،كاشرفاك)اذك

لفمننتاذإواطخااذإودحلازواجاذإلجرلافرسازىيارعألا

ىنهجاذإو

؛فرسنمةقتشملاتاملكلاوتايآلاىنعي

س!فارسالا-ه

ائسلزلاائئزاول«ىباينما»سيقللافارتميفاازنارصلاح

مزقلاىلعائزضأاسوائناذقآكئنسواورنايفائهلازنياسوائيوئث

سس(ههت)ليرفاكلا

فسالقي،ءسثلايفطارفإلافارسإلاررضلايف

رفغيلزانهاههانعموطرفافهرادقمزواجنناذإرمألااذهىفنالف

ماظعلاىلإانيطختفاهنمهيفانفرعلامواهنمراغصلاهتونذانل

حرئساهكلاوزهنمهبمئاغيص،لاانبرنذانارفغنابالكلاىنعمناكو

ؤثنمسنآلايلغافثلااويلفاذإلنطلقاثتلااسولئنافانزسءادلا

ازيذبيفافازنيااقوطأايسنملاولئخلاإوسناقههلإاوغفذافاةنيزكهأسسم

يانلفاذقفىلافىهسمسسومنقفقثنهسهانحمليافذسسميفجاوزقسلنا

لقنيسوقةهغظ»امنيافكهذاسونفةههللةظملذاةايلجيقوزغسملاه

(ه)اغهيضهياه

نبتباثيفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

وهواتيانهنباكرتويفوتةعافرناكلذوهمعيفوهعافر

ناتلاقوعلسوهيلعهياىلصيبنلاىلإتباث.ىتافريغص

هنأكواةبيقحيفاهعمجهناكينعتمهألاورازوألابانتحازإ

نساهلاقاماذه،ةبيقحنصةذوخامبقنحإلاةيقحيفاهلمح

يوإةحفص،ادلجم.برعلاناسليفروظنم

قلو



هيلإعفداىتموهلامنميلالويامفيرجحيفمنرخانبا

الفررضلاريسفتيفو.ةيآلاهذهىلاعتهيالزنافاهلام

ينعنناهارياااماوكلهياهحاياامريغيزافاسهإاهولكع

ةرداهمرمالااذهتردابلئاقلالوقنمردصميهوةرداهم

ىلإلاملامهلسنعكمزليفاوغلبيناارذحمكنمةرداهميا،ارادبو

يمانلا

ح.حسسححيسزنوفسضلاآزني

يهننلكقنعقكنننيزاوذةحسفقاضفانلاا!فارعالا

(ةه)ليفرتضلاانلنالهنلجاوفينثالىفاونزشاىفاولكىف

ةارعثيهلابنوفوطيسانناكررضلاينفامكلوزنلام٠ن٠سا

اهتظدلىلعقلعتفةنايصيهوفوطتةارملاثناكناىلح

زلوقتيمرورمحلاهوجوىلعيتلاروسلاهدهلثمارويس

هطاالفهنمادباموهلكىباهمنمع٠لوديبمويلا

.بايثلاسبلبرماتةيآلاهذهتلزنف

جءاسنلانونذهعهسونهنيلاإخزلانونئلثسلينثااا!فارعألا

موقيننالبااررضلايف(صه)إوفرتنقزقمتنالق

هتوصعتومكيلعهيامرحامنوتاتموقلمكنإلوقياانوفرسم

ينموملااذهيففارسإلاوهكلذواذهمكلعفي

،انثئذسمفففائنإخنهقذغزلاففائقذضقثاازءايهنألارعس

ععع(ة)ليفرتضلاائثلقاىف

اوفرسانيذلاانكطاواانيفسضلاانكطاواازيرهطلايف

زنااىلسهثالىفاا!ءارعشلا.عيبرعهرفكيلمهمئفنامرف

)وهإعهفرتنلا

اوعيطتالزدومثنمهموقلحلاصءلوقيناك.قيرطلايفع

هياهيصعميفمهيدامتيفمهسفناىلعنهفرسملارماموقلااهيا

نودسفياوناكنيذلاةعضلاطهرلامهوهطخسىلععهئارتجاو

يفناكو.اهلوقيىلاعتهيامهفصودقونوحلصيالوىطرألايف

نلوقياانوحلصيالوىضرالايفنودسفيطهرةعستةنيدملا

.نوحلصيالوهيصاعمبهياىضرايفنوسنيذلا

قلع



سسزفسيويفوا-ق

جخنزتافاهثسمؤنةلفكزنكآىعلنيزخنس.بقرتواازهط

)»)لقناسوةلآقزخألاناذقلف

بيثنيايزجياذكهوزهركذىلاعتلوقيزيرهطلايفع

هتيعمهللعجنفهبتكوفرينمقيملوهبرسصعففوانم

مهعمج}.مفسحةةرزرهلايفاكنض

الةليهلالظاوفربنكاليفلاثسهإعانيلقاارمزلاح.

سوفةسنلجاقغمسهنوئذلازلقليسلةيامسإاهياققخزخسماولخنقئ

ع(حة)ةههزلازولغلا

ةكملهايفتلزنررضلايفءاجامكلوزنلابردلا

هيامرحيتلاسفنلالتقوناثوألادهعنمنادمحممعزيزاولاق

انلتقورخااهلإهياعماندهعدقوملسومهاهنفيكفهلرفغمتنمل

ةرمعنبالاقو.ةيآلاهذهىلاعتهيالزنافاهيامرحيتلاسفنلا

رفنوديلولانبديلولاوةعيبرييانبنوليعييفةيآلاهذهتلزن

زلوقنانكف،اونتنفافاويذئواوجنفمثاوملسااوناكنيملسملانم

اوكرتمثاوملساموقانياالدعالوافرصءالقهنمهيالبقيال

اه٠لتحلكفيابتاكرمعناكوةيآلاهذهتلزنفهباوبمثباذعبمهنيد

اوملنتافرفنلاكئلواوديلولانبديلولاوةعيبريبانبىرثايعىلإ

.لوزنلابابسايفىرخاتاياوركانهواورجاهو

عهايإفناميإلالهألمارحلاولالحلا.قيرطلارسفتيف

نمطنقيالناثفنىلعمهدحافرسانارمامهاياوبتاع

دقوفارسإلاكلذنمةبوتلابرطيبالوبينيناوهياةمحر

يفانفاسلإوانبونذانلرهماانبىبزنارصلاةروثليفهياركأل

نويعصياوناكدقمهناولعينايغبنيفااانمادقاثيلوانرما

كهسهسعهفارسإنمةبوتلابمهرماففارسإلا

ةلقخظسملالإقثافؤخىتلاىغهلااوفأظنلهنااةءاسالا

نونفلايفكرنينالفان٠اطلهندنلسولائطتأقفاتولظنلننقلسميف

(»إازونصئنناكهنل

قلإ



الفاهةفوكلالهاارق)نقلايففسيالفاازيرهطلايف

هيلعهياىلصهيالوسرلباطخلاىنعمب)نقلايففرسأ

لوتقملايلتقتالفنلوقيهدعبنمةمئألاوههبدارملاوعلسو

لتقاذإكلذنولعفياوناكةيلهاجلالهاناكلذوهلتاقرجتاملظ

كرتوهيلوبهلتقفلتاقلاةليبقنمفيرشلاىلإهيلودمعلجر

اذهنأللتاقلارجتلتقنعهلوسرلجرزعهياىهنتلتقلا

لهاارقو،ه.للثمتالفلوتقملايلتاقلاثظقنإوفرسوةيصعم

لفنقملإيلومفربيبسالىنعه.لاافسنالفاهةرصبلاوةنيدملا

ةسلسواوفيننرناولقن«اةإطكلاقزناقرفلاميلولتاقرجتيلزنقب

(هت)اتاسوقكلذلقنلقسواوزثقئسل

هياةيصعميفةقفننمناكامفارسإلازيرهطلايف

قحنمعنملاراتقإلاوافاسهإاهامسوهياىنعاهاياوتلقنإو

هقحريغيعرهلاملكاتناوهفارسإلازنورخالاقوس

اناكامامهيفاصخرمراتقإلاوفارسإلاناكولزيرهطلالوقيو

ىتحلكألاكرتنالوعيشلاقوفلكعالناوهونيمومذم

عامتجالادنعلامجللابوثهذاختاوريتقتاذهودسجفعضي

نألافارسإسيللمعلابوثرجتلفاحملاهروضحوسانلاعم

ىلعنضحوكلذىطعه٠لرمادقعلسوهيلعهياىلصهيالوسر

.هدهعىلعهتمعنرثاىرينابحيهيانا،هضعب

؛نيفرصملاءازه

سسرانلايهءازجلا

يلإىنثوغذثزقاإخنلاىلإغاكرغذإيلاف«وقالفاننيرفاغق

فلئخيلسبلةلمغسلل.قمسمخبل(رمثاسوأللايزمفكاليهنوعذننمهابابا

انلايننومبذنناننافقتال(هؤ)راظنملازهقنلاىلإ.ربلااتاف

لازهللاىلواائةزننفسوقزسخألايفالفةئةلايفرتهسوغذةلنعغل

.....!»»انلاناخطافلعهفهنمنلا

قلآل



،فسضلاعلسلاسيلورفاكلاوهةيآلاهذهيففرسملا

فاخيالوعدارهعدريالوهففارسإلارفاكلاعبطنمناكلذو

٠اباقع

،هغها

،ىنصلاىلاعتة»اءامساىفزطضس)برعلاناسلىف

طسقو،لدعاذإطجقنوهنطجقنليقايلداعلاونليقملا

ةصحلاطسقلاونازيملاطقلاهراجاذإطيلقوهفطيقن

طسقلاو،لدعلاىطهومننقتعهنث٠لءيشلااوطننقتو-صنلاو

،طسقنيزاوموطاريقانازيموطسقنازيمزلاقيفلدعلارضلاي

لاقوطرقلاتاوذياههطضلانيزاوملاعضنوااىلاعتهلوقو

يفو.نيزاوملاموقاوهلاقيرقتسملارلبسقلا.لاونزهتىلاعت

رارقلالاقاااهطحمنهجلاوناكفنوطضقلااماراازيزعلاليزنتلا

لاق.نوملسملانولداعلانوطسقملاو،رافكلانورتاجلامه

ةمسقلايفلدعلاطاسقالاوثظطضملابحيهيانإااىلاعت

مكحلاو

يطسقنعةقتشملاتاملكلاوتايآلاسي

كادعاىنعملليبقتلالعفزطدعقا-ه

ليإازيهفؤاانينضةوئنئئلااونانشرلىل...لاآهرقهلاار

رعسرعس(يهي».رياةقنعطننفاقئلنجسسها

ةملدباينعمبانهليقازيرهطلايفءاج

(و)باهياقمعطنقآسوفةهؤاإقلقفوغذهب..بازحألا

ويينم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قلآل



ححسرةآح.سزنوطقن-زني

يفةثوقناقنملاي»نغقفاأكاسهنتلالااةنحتمملا

لواقةهنللاوطيمقثف»ورثلاقكىباغهذمةثوخرةحنةليفيزيلا

ح.س.ذه.انمنةللا

(إق»٠.لقاثتلايفاوطيمقثاباةنقنحلسإسواازءانا

وهوةميتيلاهلنوكيلجرلايفيرملالاقامكتلزن

اماهحكنيسالفاهنودمصاخيدحااهلسيلولاماهلواهيلو

ليواتيفو،ةيآلاهذهتلزنف،اهتهحسءيسواهبرضيواهلامل

يفاوفاخفكلذكفيمانلايفاوطسقتالاهكخامكنلوقيرخا

مايقلامكنكمياممرثكااوجوزتالفنهيفاولدعتالناءانا

.زجعلاوفعضلايفسانلاكءانانالنهقحب

رشعمايمتفخنإوالذىنعمررضلاريصنيفوع

اوغلبتوهيفاولدعتفنهقادصيفاوطسقتالناىماتيلاءايلوا

نمنهرناوحكنانكلونهوحكتنالفنهلاثمازقادسبنهقادصب

دبراىلإةدحاونمنيبيطومكلهيانهطايتاوللابئارغلا

ةرعسرمألمللعفزاوطسقا-ق

(ةإعهسقملانسحنةنالس«اوطيقآسوساهزثارجحلا

تلقبلاقسنانعزيرهطلايفءاجامكلوزنلاةبسانم

هياىلصيبنلاهيلإقلطناف،ييانبهيادنيعثيتاولهيالوسراي

ىضرايهونوشمينوملسملاقلطناوارامحركرفعلسوهيلع

هتاوقينعكيلإبلاقمطلوهيلعهياىلصيهنلاهاتااملفةخ.س

رامحلهياويراصنألانملعررلاقف،كرامحنتنينانادقل

هيادلعلبضغفكنماحيربيطاعلسوهيلعهياىلصهيالوسر

مهنيبناكوهباحصاامهنمدحاولكلبضغوهموقنملجر

هذهمهيفتلزنااهناانغلهفلاعنلاويديألاويرجلاببرض

زهرركذىلاعتلوقياااوطسقاواازهلوقوزيرهطلاريسفتيفو.ةيآلا

الابعهنث٠لمتمكحنمنهلمكمكحيفنونمقملااهيااولماو

.هلوسرمكحوهيامكحعكماكحايفاوزواجتت

رطقلا-«

قيهل



وأوأسونئقهدهسنذسوسوفلاقلياملةلاناناذهلاازنارصلا

ةبسانم(هه)ةهسيسحنلاطسقلاسوفآلناةسلليسجلسهنمفياتيلالمهف

ىلصهيالوسررهظاملةرهظلالاقررضلايفامكلوسزنلا

املفماشلالهارامانمنارحهيلعحدقةنيدملابعلسوهيلعهيا

ةفصبةنيدملاهذههيشاامزههحاصلامهدحالاقةنيدملاارصبا

يبنلاىلعالخداملف،نامزلارخآيفجرخييذلايهنلاةنيدم

ادمحمثنازهلالاقفتعنلاوةفصلابهافرعمطلوهيلعهياىلص

ةداهشنعرنلا٠لانإزالاقهمعنبلاق.دمحاثناوزالاقهمعنبلاق

هيالوسرامهللاقف،كانقدصودلبانمآاهبانتربخاثناناف

يفةداهشمظعانع)ربخازالاقف،ينالسزعلدلوهيلعهياىلص

وهالإهلاالهناهيادهدثااهيهنىلعهيالزنافااباتك

ىلصهيالوسراقدصونالجرلاهللفملعلاولواوةكئالملاو

هناىنعمبهتافااطسقلابامئاقههررضلاريسفترلسوهيلعة»ا

حءحاتحءقمقلخنيبلدعلايلييذلا

ىثوثنقيسلسوهللاينياتايلىسنلوننلهسلليذلا)ءاالزنلرصيلاق

سانلانسملسهنملايملىئوزناوسلليذلاىسنلولتقغسوالخىنغييلياههتلسما

يبانعزهرهمفتينفيربطلاىور»مهلاباذعأهفزتظإحمل

اباذعدشاسانلايااالوسرايتلقزلايحارجلانبةديبع

نعىهنوركنملايرمالجرواايبنلتقلجربلاق!ةمايقلاموي

ىلإةيآلاهذهعلسوهيلعهياىلصهيالوسرارقمث.فورعملا

لوسرلاقمثاانيرصاننممهلامهتىلاعتهلوقىلإىهتنانا

ةثالثليئارسإونيلثلتقزةدث٠لعاياايبلسوهيلعهياىلصة»ا

لجرةنامماقفةدحاوةعاددهيفراهنلالوانمايبننيعبراو

مهلتقنماورمأفليئارسإينبداقنملجررثعانثاو

يفراهنلارخانماعيمجاولتقفركنملانعمهوهنوفورعملاب

.سمسمررريلاعتوياره}نيذلاعهومويلادللذ

لسهننفلايعهسماؤقاونوكاوئسمآليذلااهناافاامهاسملاح

(هةة»٠فيأيهغأاللعذلفييسءاةهمهن

قيل



يهنلايفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلاةبسانم

ناىارناكورقفويهننهيلإمصتخارلسوهيلعهياىلص

ينغلايفطسقلابموقيناالإىلاعتهياسلافينغلاملظيالريقفلا

سطسقلاينيماوقاونوكاونمانيذلااهياايتلاقفرقفلاو

.لدعلاوهطسقلاهت

يدياةبحمنيطسقملاءازه

(هت)ليطسقملاإنهرنصياهئسإاازةدئاملا

(هت)ليطسقملامهنامياهئسإااةنحتمملا

(ةإليطسقملامهنةناهئسهب؛ثارهحلا

كهسه؛منهيبطحإونربينانيطساقلاءازه

اسةساوناكفلوطيسكاقلااناىفاازنجلا )ح)ارطخمنسهسهسل

،وهه

بلغيياةمظييلجروررهقلاةقلطلازاررعملارتاسيف

زعنمماياوةقلطلاماياياسثعلاورهلاوةتئلغلاماياو.اعيرس

يفو،بظلانملزاولوقيعلوةبلطلاونظلانملزاولاقو،زب

رداصمنموهواانوهلغيددلعههظدعبنممهواازيزعلاليزنتلا

عمتجاام!دوعسمنباثيدحيفو،بلطلالثمنيعلامومضملا

مارحلاجزتمااذإيازلالحلا)رحلابظالإمارحولالح

عيمجلاراصكلذوحنورمخلاوءاملاكامهزيمترذعتولالحلاب

ةعددهىلإةراشإ٠يهضخنضسظننيتمحرنإ!ثيدحلايفو،امارح

»تيس،ادلجم،قتعجرم،برعلاناسلمل

قيي



وهيامركلانالفىلعبظلقيامك،قلخلااهلومشوةمحرلا

يذلاواريثكبلغييذلادادضألانممظنلاو،هلاصخرثكا

لجرو،ارهقهيلعىلوتسااذكدلبىلعبلغتو،ةهظلابهلمكحن

ءاهظةقيدحوكلذك،ءاهظىثنألاوةبقرلاظيظيابظا

ةظيظاااهلمننقئادحوااىلاعتهلوقىفو،ةفتلمةفثاكتمةميظع

قفرشمةميظعءاهظةهضهوةفتلم

زبظنمقنشملاوتايآلارطعب

(سزبلغتوبلغنوبلغنسسوبظ-ه

حعيانثاءيعهزيئنفنالفكقسخلةلهملقذفذمةف.ساهزسهرقهلاة

رعسقوح.مهعمجسس(يمثربليرياصلاينمةناز

اتقفانيزائئزقيثائغظكإللغائثزاولاقاازنونمزملاره

مرجبطح(ه٥ه)ليلض

قفىفلزألاىتلايف(يإقوزلانإدسلغ(هإملااابورلا

ككوسحوسس(»مونللننكةسههلغيهغإنذسم

ن.عمساوزقثليفلللقاا!نارمعزلاهسه يفواىةروزنئخثىفلونلغغننك

ك..(((هأي)قسهسملاذقسوجمثسهإخ

ةايلخلاىنلوزنثتلبليسةلاسهنبايليهننيفلنفاقنلفاازثنلإط

فؤنقنيبتل.واألثقنفينناطمنليفألننلقنذسمفجقزنحةلاميانيلؤلا

هسه.مهبجعت.٠عك(ته)انهغازقاديننؤن٠

اهيانذإبيقغقلااوغلليسلفلاةئثسمىثيأئسليماسوصاازلافنألاهسه

سسسةهسسهكمهعمجسسة(عه)عهرياصلاينقملاسو

ةهنلهلةخئئل»هنالظافلعليفلالاق.مهازفهكلا

.سهسهر.عيمجة(يه)اةهنعسم

«سوققثالهاجضنكززان«أغخلأملقثانتفااةلداجملااع

(يهإزيص

قيق



،وللللول

كشلاةحازإوملعلازنقيلاننقي)برعلاناسليف

لوقت،لهجلاىطيقنملعلاوكشلاىطيقننيقيلاورمألاقيقحتو

قحلافاضااانقيلاقحلهناواازيزعلاليزنتلايفو،انيقيهتملع

رجتقحلانألثفنىلإءىشلاةفاضإنموهسيلونيقيلاىلإ

ىلإىطعهلاةفاضإىرجمىلرجفهخساوةصلاخوهامنإنيقيلا

ىلحياهبنيقيلارنيتايىلحكبرنيعاوااىلاعتهلوقو،لكلا

٠توملا»كاي

ننقينمقنشملاوتايآلارطعب

حسربحرتنونقوي-ه

لسمهلإلاتسواغلوادنوااغيللوثسمؤنلعفلايفاازةرقهلامهعمج

ع(ه)ىةهونمثقزسخألألسوةطنسلنق

عهناقيإيااانونقويمهسهرخألايواازيرهطلاريسفت

رانلاوةنجلاوةمايقلاوثعهلاي

هسهرح.نازيملاوبلصلاو

هيادنهطننخاىطسوجكوغغسلةنظاهلاعظفااازةدئاملا

ىنسهزلألزسوهتاسواقننلايفلإااةلابلا(حهل)ىثلونيتفلاتئف

عؤقلغانلآقناذلسمثغسلافقفنفلةحيفف(ةإعهنصؤنلليفافإل

مهعمج(ه)ىةهون

رعسزنيقيلا-ي

منإمهناينيصههصثسمنليااسنفسنللسربةهلالاوكزثبلا

ليذلالسإسوملةهسلآننيىةهلسوةينلضاقىفةانقاقىفهيالونمز

جلظلاعاوناالواملعنييعلهنيلاقهلويمهنكييلكلديقاوفذسنمنا

آيليس،ودلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قييل



ائيقغللازاففجخغسلسءاةناةقلزلق(هحت)انئنينلنيسلةولنلاو

).اتلخ

يقبيذلاوهلهىسعيفاوفلتخانيذلانإوزيرهطلا

ثناكيتلاةخلانممهنمجرخنمجورخدعبمهنمثيللايف

ىسعانلتقزاولاقمهنكلوهلتقنمينعيهنمىبلشيفل؟الواهيف

هبمهلامااىلاعتة»الوقي،ةروصلايفىسعلوتقملاةهباشمل

فالتخاوهيفمهنمكشىلعهولتقنماولتقمهناينعيايلعنم

الإولعبولتقنمبوهلنوكينارننماهرجتماىسعوهله

يذلاهناوهولتقفمهنظاوعبتامهنازهقانثلجينعي،نظلاعابتإ

مهلوهرجتهناالرىسعهناانيقيهولتقامو،هظقنوديري

لاقفدهنزنحملعقنلاازلمنلاقهيثونعبلعيهنمايفامب

(يي)نينفمتلامزليامتنكطمليهسومألطهثةلاسمهكنحملا

طكردارخالامونرقيزهخيا٠سنمرلنئجزيرهطلا

..سسرأظلمهغليبملاكلم

ع(ح)نينمسللابقلبىنظسنؤلالكاارثاكتلا

هياناانيقياملعسانلااهيانوملعتولزيرهطلايف

ةعاطنعرثاكتلاعكاهلااممكتاممدعبنمةمايقلامويعكثعاب

.توملادعبعهئعايهيانااوملعينارخالاقوس

ءتححوححمترتزلبفتسانزوىطنقيتددها-ق

جاؤلغىفاتلظ»نهنااسهثسنقنمنننكاسوافهاوةخإخقزلمنلاحس

)ه)ليدضملاةيتياهلافكنفثظأاق

ناىلعلدتءنقيازةغللايفننيطاونقيانيبقرفلا

ءاجنيقيلاناىلعلدتنقكسااماربلطرجتنمهءاجنيقيلا

ةرطفلابةقيقحلانعثحهيبلقلانا،هيلطيفمعدللنادعب

كلذاهلينىتحةقيقحلاةفرعمبطمهثحتوعزنتثناكعهبولقف

سمط.مهلوقعياميبولقهتفرعاماودحجعهنكل

خنلالةغاثنلاسونعهياذغيفذاليقاذإسواازةيثاجلاح

ئخئافالظيزىئطسنلواةغاثطلاافيىبذئارتمةظفاسهلف

(هت)عهنقلثنعنه

قيو



ائطإخانفالغعيسمرلارامثلانيخنهاائطإخاففإلنرثدملا

ذاذثسلفنايتفلاجنواليألالنفنلنننلاوزفقليأنلنائن٠نفلاكهثنزع

النونممملاسومهسئنلااوفواليذلايئذسلالىليانهسميإاانآنيذلا

اذهلةملساذازآاذافكورفاكلافنطزنةسولفيفليذلاي/مهفيلف

ذوثجلةلقنلارتمسوجأانهنتللسميآهسلسو،انهنتلىعرنقثالضندلؤقسعألي،نن

(ةه)ينيئنسلىلزقزالواينمارتمفجسوفالواطنز

سرتسحصنونقوملا-«

ءاسواقننلاخوثلقمهازنايرنقلةلةسوااماعنألامسح

رعس.ط(تو)لينقونلاىمسملوقسلسوىطزألزسو

سانيزحاقىفل٠وهزفلاقاا)ارعشلا انزلاق(ية)عهسمفقل

(يه)عهنقونةقفنثءاألفهةنناوىطزألاسوءازاقئنلا

يفز(يال)عهنقوننسلكمسلادزألايفقزثايرملاحك

مه)لوزسصتندللاجةيأيقمننآ

،ءهاا

همرجيهمرجومهطقلابنقلاآلقزهبرعلاناسليف

قزنلاو،يدعتلا»رهنلاو،همرصامرجلمنلامرجوفطق

حراجلاوةميرجلاوهمرهلاوحورجو»ارجاعمجلاو،بنذلا

يفو،عيرخومرجموهفترجاومرجو،بنذملامرجملاويناجلا

لعفنكلذكوطايخلاانددهيفلمجلاجليىلحااىلاعتهلوق

نورفاكلاملعاهياوانهاهنومرجملاحياجزلالاقثظمرجملاي

،اهنعرابكتسالاوهياتاياببيذكتلامهتصقنمركذيذلانأل

مهيلإومهيلعمرجوهلعفاملابنذىعدايانالفةيلعمزجتو

عينم،ودلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قيع



لاقايوقنانشمكنمرجيالوهبلجوزعهلوقو)انجىنج

.اتباثنبىيحياهارقوااعكنمرجتقالوتاءارقلاارقرارفلا

مكللقحنالزىثفخالالاقومرجلايفعكنلخديالااعكنمرجيإلو

مهلناقحوبامنإ)نلامهلنامرجالاالجرزعهلوقنال

عمجلاودسلامهجلارضبمرجلاو،مكنلمحيالتلبقو،رانلا

ن/رانلامهلنامص»ىلاعتهلوقامافزهيو٠لرسلاقيرجا

لوقو،رانلاوهلناقحدقلهانعمولعفاهنالكصمرج

،كننألقزخالزلوقتبرعلاو،رانلامهلنااقحهانعم!نيرسفملا

الهبلجوزعهلوقو،نيميلاةلزنمباهارتف،ثنصادقلمرجال

اكيامثكلذمهعفنيإلىنعملاهبنوطرفممهناورانلاوهلنامرج

،اهباذعوهلسكيارانلاباذعوهلهبذكوعهكفإمرجتلاقو

لاقيرهوجلالاق،هيفليقامنيبانماذهو)رهزألالاق

ةلاحمالودنلالةلزنمبلصألايفثناكةملكمرجالرارفلا

آلراصىبمسقلاىنعمىلإثلوحينىلحترثكوكلذىلعترجف

الاميقلاباهنعباجيامك»اللاياهنعباجنكلذلفاقحةلزنمب

تمزقبلاقنملوقسيلو،اننإل»رجالزنولوقيمارن

نماهلبقاملاباوجنوكتامنإمرجناليلخلامعزوءستنلثققح

الزلوقنفاذكواذكاولعفواذكواذكناكزلجرلالوقيمالكلا

النالوقييناضلاوءارفلازبلعثلاقو.نومدنيسمهنامرج

ةئربتمرج

»رجنعقنشملاوتايآلاسي

سآوحرح(}مكنمرجيال-ه

السودللازهقنثاولهننالاوئنآليفلااقتاانل،،كهنملار

فازخفغنيفليئالهنةيلكلاامونذسهلايتلاوفازخفطقلا

لهاوجاوندهتهاملهتنظاثارتوجانماسوتفىبزةهننزىوليمولنننهللمثمنيسنغسل

صاوألظثثامارخلامهنبلانغمفىبثضلامهزوفألمللةيألننرزهتل

جنافذغلافمثالاىلغاوئفاقغسنألمهمثوقعلافزهإلايلاغإوئفاعغسنسو

!»)باقعلانيرلةناىأمةنااونفياف

قيآ



زساهعنبالاقررضلايفءاجامكلوزنلابابسا

يهنلاىتا،يدنكلاةعيلضنبحيرشهساربضغلايفتلزن

جراخهليخفلخيةنيدملاىلإةماميلانمعلسوهيلعهياىلص

مالإتلاقوعلسوهيلعهياىلصيبنلاىلعهدحولخدوةنيدملا

ةالصلاماقاوهياالإهلاالناةداهشىلإبلاقاسانلاوعدت

مهنودارماعطقاالءارمايليناالإنصتلاقف،ةاكزلاءانإو

لاقعلسوهيلعهياىلصيبنلاناكدقو،عه٠لينناوملسايلعلو

نمجرخمثهناطيشناسلبمظنملجرمكيلعلخديزهباحسأل

لخددقلزعلدلوهيلعهياىلصهيالوسرلاقجرخاملفهدنع

حرس٠لزمف،علسمبلجرلاامورداغيهقعهجرخورفاكهجوب

ىلصهيالوسرجرخاملفهنعاوزجعفهوهلطفهقاتسافةنيدملا

لاقفةماميلاجاجحةيبلتعسدلةيضقلاماعمطلوهيلعهيا

حرددلنمايدهدلقدقناكو،هباحصاوبضغلااذهزهياحصأل

ااىلاعتهيالزناهبلطىفاوهجوتاملفةهعكلاىلإهادهاوةنيدملا

لنهاقلارئاعشاولحينالاونمانيذلااهيااي

رطعبلاقو،عكنلمحيالمكنمرجيالهانيرعلاريسفت

حآسبحححهسهببكللئحنال)يرصبلا

تاقهشمهسلعهسماؤقاونوكاوئفآليذلاافناانلاازةدئاملا

سوفاولواجاوذسبسنالانلوغبذلىثاةنلينثمسربحتليىلملسهنمقي

(ه)لوثسمغسنانمزهه،حقثاإئواجةملااوظناسوطصىلسوظنللنزقآ

الاىلعموقةوادعهكنلمحيالنلوقيهنإزيرهطلاريسفت

لجانممهيلعاوروجثفعهنث٠لعكتربسومهيفمكمكحيفاولدعت

.ةوادعلانممكنيبام

هياىلصهيالوسرىلعتلزنةيآلاهذهناليقدقو

هياىلصهيالوسربهذثيحهلتقبدوهيثمهنيحعلسوهيلع

كلذفهولتقينااومهفةيديفعهغهعتدديدوهيىلإمطلوهيلع

.موقنانشمكنمرجيالوزهلوق

قيآل



افزلث٠صفيأغهيسصتللايقاقيثقفأننربحتلالمنوقاينسواازدومبي

مهنعينولفؤقافقجلاضفؤقناهوففؤق.واحونفذقنانطا

..(هةإدهسهنفيل

اربخمهركذىلاعتلوقيرفعجوبالاقزيربطلاريسفت

النلوقيزيقاقشهكنمرجيالموقايزهموقلبيعشليقنع

ىلعهيلعانايذلانيدلاقارفويمضخ٠لوييتوادععكنلمحي

ساايرفكلانمهيلعينناامىطرارصإلا

سسيسرهةحززنومرجصلايبسزي

ليبنكليهتنتنلسوتايالالنطقنقلسلذثقباعنألا

(حح)عهمرهعلا

نمنوكرشملامهةيآلاهذهيفنومرجملاررضلايلاف

ا.ناثوالاةنيع

اسههسمطنزيافأةلقنلللفنيفدطإخ.هنفسوااباعنألا

(هية)نوزغنسلاننفةهيقنهيالإنوزثنتلابفهاسههفاورظسيل

طر.هلةربعملاوهعابنيرمقلاليامهزيرهطلالاق

قزنالفةاقيكاسومتنخزوذدنزلقفنونقلافاارابنألا.

)بت)عهمرهعلابنقلانغةنكانمن

بونذلااولصكافاومرجانيذلاعهزيرطتلالاق

سس.تانيسلااوحرتجاو

املاهقنعاوزتئثنكساسوساننانلبلاونثفليألاىثمهب!فارعألاس

يفلنإخفمهللنأخةنجلاىيوظةسل}سوسءاقئنلاساسدنانيسلقأظن

(»)عهمرهصلايكهنمقلسلذفسو)اغخلاهنك

آ.سسهسهةرجالعفلا-ق

دللاقنعزاغضاونزخاليفلانيهصننك..ساهباعنألامهعمج

)يه)لوزننسلاونافاقبةليلناذهسو

هلسرعابتإنعربكتنمزاومرجانيذلاريثكنبالاق

مهلدايقنالاو

قيآل



قهمؤقىانإاقنكزةينهاهباقننزاسةهسلسواابورلامهعمج

اهتلغاقخناففدصاونزقاليذلانسمائنثنسننماقيسنةينإظميففو،اإخف

ع«هتإعهنمزملازنصئ

هياىلصدمحماوبذكنيذلااومرجانيذلانيدسلايف

مهعمجسرعسحرلسوهيلع

ائغ»انمأيتلاوائنزخاائغةق.هئاملألقاامثاهسح

(يو)لولقغرتن

سسح.ح.ررزمهارجإس«

سازخلنظنةغننثقانوالقسهازثفالولوقمتمثاااندوهك

(»)لونربحثامةيوهتلانملو

ايلوقيازهركذىلاعتلوقيرفعجوبالاقزيرهطلايف

اذهونآرقلادمحمىرتفاكموقنمنوكرشملاءالوهدمحم

يلعفهتقظخاوهثصرخثفهتيرتفانإبهللق؟حوننعربخلا

يبرىلعثيرتفازمينارتفايفيمثإنضنلوقي،يمارجإ

اناو،عكهنذبذخاقاالويمثإالويهنذبنوذخاؤنال،عكنود

نمعكيلرينيمثتونوهنذتاممءير٠لاناوزنومرجنناممءيريل

.هيلععكئارتفا

حإت٠.ةهك»رجال-و

(يي)لوزننةحألارنفقزخإلايف»ننافزإحالااندوه

رارفلالاقوىليليقواقحيا»رجالزيوغهلاريسفتيف

ةلاحمال

عضاوميفاهلامعننثارثكبرعلانانلوقيزيرهطلايف

الىنعمببهاذكنامرجال»هلوقكأبالعضاوميفوناميإلا

زاوظقفقيقحتلاعضاوميفاولمعتساىلح،أب

عنمالبالكلاىنعمف،نموقتلاقح!ىنعمبلموقتلمرجالع

مهنانعنصالومهنانع

ر.اقدصواقحىازمرنيالردسلايفو

ةنزاجىيلوئلقنلاننفلوثهينارتمأهسلةياىلافزإحاملااةلحرلا

(ية)لييليمنئننلامهنامل

ققهل



(مه»هيزساعلاقفقزخألذيفمثهيلافزإحللنيهزلحنلا

يفةفغذةلنميهيعينملاسنئوغذئاقفافزسهللنيهرفاغ

رغفليفرنشنلاىلافدياىلإائنزنلأسوقزخةلزيفمهلسفانهنئلم

رر!»)يلاولاناخنهآ

نتهمرهعلاتافص

زاهنعاورهكقساوهياكياباوبذك-ه

اينينعاوزلنسننياسوساننانلبلاونثفليألاىثمهب!فارعألامهعمج

يفلنإخفسجسلئسللنأخةنجلاىيوظةسليسسوسءاقئنلاناخلا»سلغأظن

(»)عهمرهصلايقسنقلسلنفسوجلسلسخفلن

ححرعسرعسزنوسرفاك-زني

ىوجنكغسننماجةقناقياذغإنزثزقفذقساونيةمبسنحنل))ةيوقلاسس

(هه)عهسممناوناف)لايةلواطنؤقن٠ةئثسمقفناط

هسهبة..عمجزنرملاظ-ق

خنف.واانةفدياىطىلزثفاننيمقطاذسملهازسنعل

)ت)نومرهعلاعونتلملسةوسإايولله

ألهسهزمنهجثلنوبذكم-«

(»)نومرهصلاافهغنتنىتلاةنسهسهسهذقاارمحرلا

حيسةحمهعمجزنهنمزملانمسنوكحضيسو

اونفاليفلاليياوناكاونزخاليفلاهذسءااازنيففطملاح

جمةل (ية)لوكخننهسل

؛نيمرهصلاءازه

هسهزديدشسباذعيرهيادطراغصوهل-ه

هياقمعزاهسهاونزخاليهلانيهصننكمهاباعنألا

)يب)لوزئنياحتافانولةهينثناإفز

زنيمرهصلاموقلانعيهياسابيرنال-زني

(ه«ت)عهمرهعلايتفلانغةنكانمنإنزنالىل.مهاباعنألا

زدافصألايفنونرقم-ق

ققل



يفلينزقنةقنذسلليمرهعلاىزثسواازمهاربلسبسح

(هة»افنهألآ

هتمسسع٠سيهسهزسرانلاعهلس«

اقونقافنكهثااوئظفزانلانومرجملاييآزسواا}فهكلاس

(ح»فرتهناسهنغاوةهتلةلف

سةمهعمجزميجمهل-و

(هه)اذزىبمنسهإخيفواعهمرهعلاىفونننقزملرم

مهعمجرعسولالضيهفمه-ه

(هت»غنكسويلالضيفعهمرهعلاىهااارمقلا

(ةعسرعسةمايقلاموينوزيممنومرجملا-ت

سصاقنظملذ،حؤنفففاقييمبنومرجملاكزهيرمحرلا.مسح

(به»اذقألآسو

ههههللهه،وهل

وهفهلكرصبلاباهذرمعلاةرمعهنيرعلاناسليف

وهفةدحاولانيعلاىلعتعنلااذهلاقيالوءايمعيهوىمعا

ناكنمواالجوزعهلوقو.نينيعلاءايمعيهبنينيعلاىمعا

ملعنيفىمعاوهفايندلاميعنيفينعيااسعاايندلاهذهيف

بلقلايفيانامنمىمعانالفلاقيو.اليهسمضاوةرخآلا

امهبداريزهامعااملقيو،نهعلايفهنمىمعاوهلاقيالو

نمنودانيالباقمعمهيلعوهوااىلاعتهلوقو،ههظقمعا

هذهويرصعرمالااذهزلاقيفردصمانهقمعااديعبناكم

زمارمعنمازلوقت،ثعنوهفمعاهارقنمو،نصعروعالا

»ايس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ققي



لجرو،سعاهرقسهاتعودعاو،هرمايف.لجرواقمع

ىلاعتهلوقو،بلقلاىمعاناكاذإ.لجرولناجبلقلازنص

نينمؤمللهياهبرضلثم}ريدصتلاوىمعألايوتدديامواا

،رفاكلاوهواقحلانعىمعالايوتدديامو!ىنعملاونيرفاكلاو

رمعملارهظاىصاعتو،هدشررصيليذلانمؤملاوهريصبلاو

ىمعاينترثحملبرلاقااىلاعننهلوقيفدهاجمنعيورو

،اهباريصيثنكدقوةجحلانعىمعالاقاااريصبثنكدقو

مايصلاو،ثوملاورهدلانامرثألاورانلاوليسلانايصألاو

،لطاهلايفةجاجللاوةياوغلاهلكةقمسعلاوةينغلاوةيامسعلاو

ءابنألامهيلعثيمعفثيلاعتهلوقهنموسبتلارمألاهيلعرصعو

٠)موي

؛سعنعقتشصلاوتايآلاسي

.الحهسهسسةسزنيمع-ه

قلقلايفةخسملي»يففالتئالةونذقفااتفارعيألا.ر

(هه)عهسمغانؤقاونافةهنزاجاسنننانلةيافذقليألاائلزلساف

عع٠قحلانعلاقزنيمعزيرطلايف

ىلعالثمىمعانممهعمجيهزنيمعةملكلما

بلطلاركذملاعمجيهو،نيلعلوقنامكنوصونيصلوقنف

عمجننامك،ؤلعلايفةياغنيطيهامكىمعلايفةياغنيعو

رفنصورفساورضخورضخالثميضىلعىمعا

ره..س!نومع-زني

ةينثيفمثلجنجقزنحألايف»نعسزاةالإناازلمنلا

(هه)لوئعافئمقفاظصاسهمننيي

كمهعمج.نيصغلا-ق

رعس.(هه)إيوفييحينفالقفزنيقثنلغنهاازسهرقهلا

ذلفضغلاير٠هنسنخن«اجديازظئتلىعرتكهئعفاانسنويرعسو

(هة)لوزممننالاوظف

ققق



ينهنلنللهةهننسلألضىنغىنغلايرالغنالارتمفاالمنلا(

(هه)ىنسلنعنقفاثنانلأيىطهؤنلسمالإ

.بسحمرجرعسسحرسعا-«

ىبهعهخيللافلسهألآسولهالافمنبنقيرقلالثنااندوه

رت.~~~~~~~~~~~~

سوفننفقخفاطنزىوهدغلالزن«انثااطنيينفايزدعإاك

.مهعمجرعس(هيلبايللملذولوازفذنتيسلانأإجىلنغا

قزنحةلايفزمهقىلنغاهققيفلافنتسوا!ءارسالاك

(تي)أليهمتكلضازىلقغا

حطسامزيسضامملالعفلازةميضسو

نايسنؤثالبقاونغفةث٠نفلوئئامااونضزاازآدئاملاة

اغيلزيصفةنازجةحهأسمزيئنفاوئننسواونغؤثةهغلهحقثا

.كمهعمجرعسس(ته)لولتهيلل

طجمميعظنلفزضناذسمللضنزلسمزيلاضإن»قاتذقههزماعنألا

كك)مه)لتهفخيفيأمتخلان«افسوجاسهغظللضمغمنف

النيفةقنذسل،اينآلاةهغلغذيسيسمقفااذرصقلاح

كحرتس.سرعسح.(هه)لولقانظنتل

كئهفالااوفكيانمإخغاان«زقةاثظفزسلسواانثلبف

يدينيفىذفاولماليأنلسوفلقسحإطزغسوزسمسهغأأطجمةنطسلآ

ينتلواجىنغةههخللهسوزقسوةهناذآيفلحملمؤنامللي»سو

(هه)لهسنينافتطملؤذائن

ىطنآرقلااذهونلوقياىلعمهيلعوهواازيرهطلايف

مهيلعهججحنورصيبالفهنعقمعهبنيينتملاءالقهبولق

.هظعاومنمهيفامو

ققيل



»ديافلا

ثكمزاروننءيشلازنلززفل)برعلاناسليف

القنو،دادضألانموهوىضاملارهاقلاويقابلارياغلاو،بهذو

ىفو،هنقهنبللانينسهاياقبىطرملكزنغو،هرخايليللا

يفازناضمرسرهشنمرياوغلارشعلافلكتملاهغا!ثيدحلا

ةرتغلاليقو،جهرلانيتلاو}رهعلاوبارتلاذختاو،يقاويلا

ونسورهنلايهةرنإعلاو،ارامنيقنعراناةافجهرلاددرت

مويلاذقناو،رطملاةلقنماهقافارارجنالارقنىن-نسلأبدجلا

ذقننلنوللارارصاةرننلاو،راهغلابخطلترقةغنو،هرامندتشا

نماهيفاملوااهنولسهرهغلىطرألاءاربخلاو،نزحلاومهلل

،اهنمجورخللىدتهياليتلايهءارهةزافملاقيو،راهغلا

.ةيدجءارهمننتةنسو

؛رهاعنمقتشملاوتايآلاسي

س(سسحىننورهاغلا-ه

نسمكنافةنآزناالواةلئاسوحهاسننسهنرافاا!فارعألا

لقيملونيقابلانم)يريلاغلانماازيربطلايمفع(»)ليرياغلا

اهركذةضاملفلايرلاعميقبنمماهناديراهنالثارياغلانم

اروتلمعنللقتلعفلاو،نيرياغلانملاقلايرلاركذىلإ

نيقابلانم)يريلاغلانماامهضعبرفو،يقباذإكلذوارقفو

باذعلايفنيقابلا)يريلاغلانماازيوغهلايفو،باذعلايف

ليوطرهداهيلعىتادقنيرمعملانيقابلانمثناكهانعمليقو

)يريلاغلانماارثكنبا.طولموقنمكلهنمعمثكلهف

عيعس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ققو



ردسلا.مزاللابريسفتوهونيكلاملاباهرسفنممهنمونواهلا

ر.نيبذعملانيقابلا

زيربطلا(هةة)ليرياغلايفاوطغاليزثافاصلا

ارجحثخسمفثفظينطولةارماااازوجعواا،نيكلاهلازنيرياغلا

صفدثيهىمنثناكو

حاعمهعمجمهعمجزةزنل-زني

اسهققزئ(هال)ةزجتافغلغحنيقففلزهسورتهآواارتيلعاعمهعمج

(هت»هزققلا)زفقلاقفدهلوا(هه)ثزثق

ناركذ،ةرجتاهيلعذئمويرافكلاهوجوزيرهطلايف

كلذلوحياهنيبءاضقلادعبذئمويابارتهيااهرهصييتلاينايبلا

يهةرتقلاااةرتقاهقهرتاارفكلالهاهوجويفسهرهمننتبارتلا

قرغلا

اهولعتبزحلاومهلاةلكوناسلزةرهمننتزيوغهلايف

امةرقلانديزنبالاق.فوسكوةملظاهادثغتواهولعتااةرتق

يفلفساناكامةربخلاوءامسلابقحلفرابغلانمعفترا

ىضرملا

مهليبلاقعلسوهيلعهياىلصهيالوسرنعرثكنبا

هوجوو.اهلوقوهفمههوجوىطةريغلاعقتمثقرعلارفاكلا

اهاشغيياااةرتقاهقهرتاازساهعنبالاقوااةرههاهيلعذئموي

.هوجولاداوس

سرم

ايرفابذكيرف،بذكلازةنزقلا)برعلاناسليف

ياهارتفانولوقيوا)زعلاليزنتلايفو،هقظخاءارتفاو

»ويس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ققع



اناتهبنمايالواانماضلاةعيبثيدح،ثيدحلايفو،هقظخا

ليزنتلايفو،مهظعلارمألا»رفلاو،بذكلالاعتفاوهااهنيرتفي

ثثجرارفلالاق،ااايرفانيشثثجدقلههميرمةصقيفزيزعلا

يتايوداجافلمعلالصاذإنرفلايرفتلهتكرتو،اميظعانيش

.هلمعيفبجعلا

زيرفنعقتشملاوتايآلاسي

رعس(سرتسزمإتلاجمثزنورتفيسل

اناناالوازاللااسنئلنئىهلاولاق»تايهقللذاا!نارمعلآ

(يه)لوزثقئسلاونافارتمةهغهيليفمثؤهسوزضاذوطنت

نمنوقلتخياوناكامينعيزنورتفييقلملايفع

ة/ليطابالاوبيذاكالا

مهليىلففسودننةقنلاينناىظىيوزثنيىفنفزظأهبزءانا.

(حهل)اغههنانثإ

هسهطمهعمجكنربقلتخت،بزنورنفيزىوغهلايف

هياىيااونزفجغلقنلاافسظنانيأولمنئةهسظسنفاازيلحتروي

(»)لوزثقتلاحتافاننكه٠نغألننهسممىنقخلاؤفاملؤن

هيانودنمنودهعياوناكامزنورتفياوناكامريثكنبا

رس.هيلعاعارتقا

املزاسهولازليللالوخإنننلزءايهنألايفءاجريكذتوا

نوبعتيالونوماسالينعتوةمربمءاتلاانه(»)لوزثقئسل

،حثفلابفورحلالكرتفاهلعفلصاونوفعضيالونوظيالو

.ىرقاهلصاءاتلاحتفيزنورتفيامنيب

اهسهزىرتفا-زني

ىسطلسلنهنإللسمتنكهياىطنزثقاننلهازنارئعلااح

هسهكة.(«و)لوسنلاظلارنفادوال

خنفؤااننذفهياىظىلزثفاننمةسخلاذسملههزسنعل

)ت)نومرهعلاعسنننلالمجةوسإاعتلنلأي

ققإ



انفاننذفهياىنغىلزثفالجلزالوافقنىملهبنتسلونماهملاس

(ةه)عهنيتبةلىئخئ

سحس.حسهسهةزسنورتفملا-ق

طمةضغقفظةثسلبننيلهعلااوذئثاليذلاذهبوفارعنإلا

ره(هحيس)لمهرنلقنلايزقئأسلثفرتوجافأؤلاقافخلايفةفففرنز

ألالنناقبقلغاقيافالقوسلآلاقنةسلآمللؤجناةإفإلاجنلاحرعس

هسلمهسففزنجنالتجرثقنكناايلإاوفق »اله)لسوططيلل

ارتمةنااوةنغا)وقانللاقعاذوخمثاإحاياعيفازاازدده

س(و٥)لوزثقنالإةلياثمهذنحملمايانيمقتل

سحسحمهعمجنانرف-«

نآقوحذهسلةنقانلاوفقطصةثسمخنسنارتهن٠وقمهليكسنافههزهلرمس

(يت)ارلرقانننث

تثدحاوبيجعرمابثثجدقلكرماياولاقررضلايف

ةشحافلازنورخالاقو،اميظعاندح

رمالكزةديبعوبالاق،اركنماميظعزايرف!يدعسلايف

هيلعهياىلصهيالوسرلاق،نرفوهفلمعوابجعنمقئاف

.هلمعلصيياهيرفيرفيايرقبعيوراملفةرمعيفعلسو

.اميظعارمازايرفريثكنبا

كلذباوداراواميخواميظعيازايرفانيشرهسلايف

الذنماهاشاحءاغهلا

ماحسلوعفملامهدلانيرتفملا-و

..اهسه انفارتماولاقيضائنتمساننافاسملضسكمثسففسءساسهانظههذرمقل

(ةه)عهلؤألاانتايلآيفاذهياطنهنكتسوىزثقنزخيكالوا

هتصرخننوكلقنمهتيرتفارحددلزىرتفمرحددلزيرهطلا

سرطايوابذك

لخز)مااننارتماوباليضائننثناوسلآمهنظلفقاةاقمثاهددلر

ةلايااانفمسمكلف«وافآرلنفسلنافلائغ»ؤضتللادرن

زخيكالواانفمسإ،ءاإخانلقخنلاوزقفليذلالاقفجىزثقن

(هة)ذيهن

ققآل



؛نيرننقملاتافص

إ.هسه.سزنوملاظ-ه

»لذيهغإننسمةلفقلاهياىظىلزثفاننفاهزنارئعلاارتس

(ةه)لونلاظلاقفدنوال

سمس.كنسزنزوكردطاسي

قهرالؤالتقلم-رمثملاذمرثنللنئزهلذفهتباعتألاح

افقثاغنؤلزدصةحهسنمهسيةهنلهاونهنسلفأهفونزنلةفؤافرنق

)ةت)لوزثقئسلتسوففزقسهوظف

.سرعسزسنبدتهميرجتزنولاضسنىبرساخ-ق

معرقياهفنكففرذألذااولتقلي»زيةحلقأباعنألا

اونافارتمىفاولضذقاهياىط،ازننحملاقثانيقئزارتماونؤخسو

)ه٥)عهسثهن

هسهب(س.سزنوبرجصس«

خنف.وااننذفدياىلغىلزثفاننمبنطاذسملهازسنعل

)ت)نومرهعلاعونتلاملةوسإجدغخلامل

هسهسزنوبذاك-و

مهناءانلةينولسمؤناملليألانةقنلايرثنتلانألازلحنلااو

(ه»)لويذاكلاقفؤقسلواف

هسهس.رحسزسنومباخسه

انتعنهياىلهاوزثقئالةكلناوىلننون»سللاقااسزهطس

قثي.نل (هه)ىلزثفاننناغذقسوزكاذعأهكنسحننلل

هسهسهسهرعس.سحسزنورفاك-ت

خنف.وااننةفهياىهنزثفانئيأطاذسمقرتثوهكنعلاره.

(هه)عهقلفتسلىؤثنمهسهإخيفنيغثاجةسءاإخانفقخلايمل

؛نيرننقملاءازه

هسهبة..عمجزعنهج-ه

خنف.واانةفينناىنغنزتفاننيأنظآثسمسوبثوهكنعلاهل.

(ههو)عهللفتسلىؤثنمهسهإخيفنخسلأهسءاإخانفاللاي

ققآل



احةااةنعلمهيلع-زني

وكلواجةفةفديلىنغنرتقاسنئسمفسلظاىعلنسوااندوه

للعافقليذلاعالؤقظسهنيبلذألدقتلفةهإنىلةهللاغسإثةويضزممأيل

(هه)ليهلاظلاىلغدللاةنغلللاجةهنز

،ولتلاغلا

ناسنإلانمتقينازةناخنلاونظلا)برعلاناسليف

ةنايخلاالإقلخلكىلععضننمؤملا!ثيدحلايفوبصنيالف

آاخنوةناخوةنايخوانونهتوخيهناخزاهفيرضنثذكلاو

ليزنتلايفو،هتاتخاوهناخوةنايخلانمردصمةناخملا

،اضعبمكضعبيازكسفنانوناتخننمتنكهكناهياولعةزيزعلا

ةناخعمجلاونوقخو،ةغلاهمللءاهلاوةنئاخونئاخلجرو

،اهنمزشىلإلاحلاريغترهنلاهتاخو،ةنوغعمجلاونازخو

ىقحنالفىننوختلقيو،»اخدقفةريرضلانعديفيساهناذإو

،أطيالام)ارظننمقراددتامنمألاةنئاخو،كصئتناذإ

يفختامونمألاةنئاخملعيعةزيزعلاليزنتلايفو

اةافهرهظيامرجتثفنيفرمضييا!نمالاةنئاخ/رودصلا

اهياايةزيزعلاليزنتلايفو،ناخدقفهنيعبامواوهناسلفك

عيلضنمفةنانامااونوخننولسرلاوة»ااونوخننالاونمانيذلا

نايغبنيسيلفهنعىهناممانيشبكرواهبهيارمااممانيش

برعموهوهيلعلكقييذلانايلاولوقلاو،الدعنوكي

.برعمةدئاملانايلاثيللالاقو

وعيس،ودلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

قيلهل



؛نوخيوناخنمقنشملاوتايآلاسي

زسنرنتاخلا-ه

سانلالنإنمققخنسنسلىقخ٠لاينايتفلااهلإائأونأانيزءايبنلاس

)»)ائيهسصةحعهنهاةحننلىنثيسسوجقيالازاانه

ةصقيفاهلكتلزنازيرهطلايفءاجامكلوزنلاهل٠سا

دحاقريبانبهمعطهللاقيراصنألانمالجرناكلذوةدحاو

نبةداتقزهللاقيهلراجنماعردقرسثراحلانبرفظىنب

نمرثتنيقيقدلالعجفقيقدهيفبارجيفعردلاثناكونامننلا

مثقيقدلارثااهيفورادلاىلإىهتناىلحبارجلايفقرخ

ثسمتلاف،نيمسلانبديزهللاقيدوهيلانملجردنعاهزخ

امواهذخاامة»اوبهلفلحوهدنعدجوتولفةمعطدطعردلا

انيلعجلدادقهياوىليعردلاباحصالاقف،علعنمهبهل

نااملفقيقدلارثاانيأرفهرادلخدىلحهرثاانبلطواهذخأف

يدوهيلالزنمىلإاوهتناىلحقيقدلارثااوعبتاوهوكرتفلح

دوهيلانمساناهلدهشوقرييانبةمعطىلإاهعفدلاقفهوذخاف

ىلإانياوقلطنازةمعطموقمهورفظوثتلاقفكلذىطو

لداجنناهولاضكلذيفهومظفعلسوهيلعهياىلصهيالوسر

ءيربوحضتفاوانبحاصكلهلعفتملنااولاقومهبحاصنع

ناكولعفيناعلسوهيلعهياىلصهيالوسرانهف،يدوهيلا

ةيآلاهذهىلاعتهيالزناىلحيدوهيلابقاعيناومهعمهاوه

.نيرسفملاةعامجلوقاذهو

الونلوقيامعصخنينتاخللنكتنهولاررضلاريسفت

زاميصخهلامواهسفنىفادهاعموااملسمناخنملدمحماينكت

٠ةقحيهبلاطنمهنععفدتوهنعمهصاخننيا

(مهعمجهسهزناؤخ-زني

الفمهنملسةناىألحاوأنآليكلانهيناذنةياىئمااازجحلا

عع(»»وقفينلاؤ،ح

ة»اةنامايفنانخياااروفكناوخاازيوغهلاريسفتيف

.هتمعنلروفك

قيلل



سانللةنايخلاهتفصناكنمااناؤخاازيرهطلاريسفتيفع

مهلاومايف

هسهحكهسهزنوناتخي-ق

يلالهاجكهنفأآىأايسنمنتلليذلانغليلاسإخنرتنيسسواازءانا

)»)انينثااناظنافلسمإنهنامل

سفنانونوخيينعيزسفنانوناتخيررضلايف

مهقوقحبمهبلاطينممهنعمصاخننال،عهزننائخ٠لةنوئخاهنولعجي

.قريبلاونيمهومهلاومانمهيفهوناخامو

زةنئاخ-«

هتوقعطإخسوقخاأقسلقلاثهسمقهينهنننماضبقةدئاملا.

ايهاوزفذاخماظخاىبنينقإعععسعاسونىالهمهفلوقزسحنهثيسهبمال

فمهطغقغالثمهئمكيهالإةحهأسمقئناغلظحسهئألاوسثلهاو

(ه»ثهنسحعلامهنةيالهاجخلانهاسو

ةنايخلاوردغلالهازعهتنمبآنئاخزىرهطلايف

)ربزوأطلايللكناننفننغألآةةناغةسطيللاارفاغ

هتفخااموهداهعنيعاثناخاممكبرولعيزيرهطلايف

ءيشهيلعىفخيالنلوقيمهبولقهترمضااموينعي،عهربدص

اذامرظناذإهبلقهرمضيوثفنهبثدحتامىلحمهرومانم

.هرظنبديري

سةنايخلا-و

لظةهلانهنالاننينحبقلذهىئللاغئائإسواا»لافنألا

سمهعمج}سرجت(.لينؤاخلامهناملةنالهاجعازنك

لنقذمةيااولاغيغليذسنئاغخاوةهرنناسوبزلافنألاسس

(ته)ةثسنخةهلهقملاسوحفهئملقنال

ردغلاةنايخلازيرهطلايف

؛نينؤاخلاءازه

سزىلاعتهياعههحيال

)»)انينثاان٠اؤغنافلسمزهنملسةيالمزءانا

(.لينؤاخلانسحنالمجقثاالوهبزلافنألا

قيلي



»وافلا

ةينمألايرفظلاوةاجنلاززوفلاكنزللزهبرعلاناسليف

نثصمللن«لجوزعهلوقو،ةزافمىبازافموازوفهبزافريخلاو

نازوجيالوزوافمتاهجومداراامنإ٦انعاوقئادحازافم

ريخلابرفظلازوفلازثيللالاقو،عضوملامهدلازافملانوكي

هبزافو،باذعلانمزافوريخلابزافلاقي،رشلانمةاجنلاو

ااباذعلانمةزافمبعهنهصننالفةزيزعلاليزنتلايفو،ه.لبهذ

ةزافملاوةكلهمةزافملالصاو،باذعلانمديعللزءارفلالاق

زوفيزافوكالهلااضيازوفلاوفهززفو،زوافملاةدحاو

نالفيفؤفونالفتاملاقيفمالكاهمدقتينابجيو،ثامزؤفو

نمنالةزافمءارحصلاثيمسو،ةرفقلاةيربلاةزافملاو،هدعل

يزاغملاو،اهيفءاماليتلاةزافملاو،زافاهعطقواهنمجرخ

الهيازؤفوزافنمةقنشم

تزافنمقنشصلاوتايآلاسي

حسسسسحسبسحبزلعسفلاززافسه

ىنثةلميافلسلوههلميازهسملضفةفاضايئلغلسوزانماثلاح

(تة)اغهغائؤفئوفافققرتم.تنكسنثنلانلثةسونةنتفةكنغإن

ازرفةينغلانممهعمبيصاامبزوفايزيرهطلا

يرلاوأوثفةناارثااوئبمآليألااهناانلاا..بازحألا

متهنننسوحزتنوئثققسلزلله٠يسلسوةيأفقغأمفسلخلنجأ(آال)اذيممسك

لوغرعس)وفوافذقفةسلونكزسوةلها (ته)انهه

اااوس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قيلق



ىثنوئسسونرنانأافإمسونفةفيانسننانيأاا!نارمعلاح

أقفةنجلالنحذافرانلانغثقخزيلنفهةكايقلافلحةثةوفا

)»)روطلاعاثنالوازئقلاةنخلااننفةائاف

.هتجاحبرفظواجندقززافدقفزيرهطلايف

سسزةزافم-زني

نعنرحنلسوامثاانيلسفزقتليلبقلانهإنمخئالأ!نارمعلاك

خلمهباذثلانسمةلزانمأنثقننخثالفاوظليسلةلانبلاوذسسمخنىبا

)»)ةهلاناذه

اهلضفاوتاياورةدعكانهررضلادنعلوزنلابابسا

لوسرلانمزيفلاجرناكزيردخلادهعددلييانع!ةيلاتلا

يزاغملايفهباحصانعوهنعنوفلختيعلسوهيلعهياىلص

مهيفناكاةاف»هفلختباوحرفنوهركياموةهكنلامهيفثناكاةاف

٠اولعفيملامباودمحننااوبحاومهلاوفلحنوبحيام

الف!باذعلانمةزافمبعهنهصننالفررضلاريسفتيفو

رعسرعسهسه.باذعلانمةاجنمبعهنظت

نيننقاينرغنا-النماؤلناليذلاقثايإغئنفاارمزلا

(هه)ىنزختلأهالف،ونتلا

عمهزوفبينعيعهتزافمبزيرهطلايف

ركبوباويناضلاوةزمحارقزيوغهلايف

ىلإسيدقتيتلاقرطلابزياعمجلاىلعفلألامتعهتازافمباا

ةزافملانألدحاولاىطإهتزافمجنورخألاارقو.ةاجنلاوزوفلا

ةزافملارربملالاق،رانلانمعهزوفهعهيجنييازرفلاىنعمب

.تاداسلاوةداعضكنصعمجلاوزرفلانمةطفم

.هسههسه.ززوفلا-ق

ةذسخذنةسلونكززقثاعسهنذسمسوافيانوظكسناازءاناس

رتوتلاينلأسوجاهفليرلغزاسهنالذاسهننخئلسميطئيننالف

)ة)ةهقلا

ميظعلاحلفلامظعلازرفلازيرهطلايف

قحي«



ةاجنلاهبلصحيذلازمهظعلازوفلاكلذونيدسلايف

يذلاميقملاميعنلابهناوضروهباوثيزوفلاوهباذعوهطخسنم

رعسهتوفصاولاهفصيال

ماقناإميىنزةهمنمعاغلإكخلاىننالقااباعنألا

ئؤففكلذفجةنمزذقفةقنذسلةطكزنصنلسم(هو)مهي

سحة)ه)ةههنلا

كثسه»سلتاحلاصلااولفهيفلجأنآاليفلاةلونيورهلا

)ه)طمنلا}قوففدلثجزاسهأألاافغنخئطميمئ

ةزنرلزتافلا-«

ديانهنمميفاينقاسهسواوةهاقسواوأناسليةلااازسةبوتلاس

قفؤيسلواسواهياقمعةسهزذأظغآةهيظأاسوةهلاسوناه

(»)لوزنافلا

رانلانمنوجانلاةنجلابنوزئافلازيرهطلا

.رانلانمنوجانلازنهقافلازيوغهلا

بولطملابزوفياليا..نوزئافلامهرلئلواواا)دعسلا

قلختومهتافصبفصتانمالإبوهرملانموجنيالو

صصعسرهمهقالخاب

ةفهمهسااوزقضانهمويلاكهغنلسهسسنوااازنونموملا

إعس٠ةه(.مهعمجة(ههه،زنافلا

.يلوافمثقننمكةنانثثسلسوةسلونكززةنامتهنذسمسوااةرونلا

(حي)لوزنافلاهف

سسسس.رفم-و

(»)انناظاسوىفناذخ(ةه))القنعهقهنلسلمنلسءااامثاهنلا

ةنجلاىلإرانلانمىجنمنيقتمللنإزيرهطلا

.اهزنتمزكاحضلالاقورانلانمةاجنوازرفزيوغهلا

لاقو،اهزنتمطغضلاوسابعنبالاقريثكنبا

نبالوقانهاهرهظألا،رانلانماوجنفاوزافزةداتقودهاجم

.اهرجتوليخنلانمنكاسلايهوقئادحزاهدعبلاقهتألسابع

قيلو



عيبرطخساوقتانيذلايازازافمنيمتنمللنانيدسلا

نعدعبوىجنموزافمهركيامعفافكنإلاوهتعاطبكسمتلاب

مهلزافملاكلذيفورانلا

،وظ،ها

حادقذضمفلخلازثيللالاقزفلخزهبرعلاناسليف

امومهيديانهلاممهطيااىلاعتهلوقو،افرظنوكتوامسانوكتو

نهلامومهلامعانمعقودقاممهفلخجاجزلالاقااعهفلم

ليقاذإوااىلاعتهلوقو.نوكيامعيمجوةمايقلارمانممهيديا

نمينفلسااممكيديانهلام)فلخامومكيديانهلاماوقتامهل

نهلامليقو،نولهقتددتاميفهنولمعثسناممهفلخاموعاونأل

قرخألاباذعمكفلخامو،باذعلانمعكلهقممالابلزناممكيديا

،رخعلازفلخثلاورهظلافلغلاو،هدعلنالففلخةسلجو

مهيلعقرحأفلاجرعىلإفلاخامثزةالصلامنضيعحيفو

اذإواازىرقو،هدعلياهفالخءاجر،عهفلخنمسنا»مهتويب

زنالعسنمانالففلخخاوافالخررق)يلقالإكفلخنوثهليال

يفهللغلقيو،ةفيلخناكاذإانالفنالففظو،هتاكمهلعج

نورههيخألىسوملاقوةزيزعلاليزنتلايفو،ةفالخهموق

عمجلاوهلبقنممفظتدديرتيذلاةفيلخلا/يلهايفينفلخا

هيويهددلاماوهءافلخاهعمجفيلخلاو،مئاركوةميركلثمفئالخ

ملوةفيلخظفلىلعففئالخزهدلددلنبااماو،ءافلخوةفيلخبلاق

لاقينازاجرياجزلالاقو،ةرامإلاةفالخلاو،افيلخفرعي

انلعجانإدوادايزلجوزعلوقي،هضرايفهياءافلخةمئألل

يلععنم،يدلجم،كاملعجرم،برعلانادململ

قهع



يفءارفلالاقو.ناطلسلاةقلخلازهرجتلاقهتىضرألايفةفيلخ

ةمالعجبلاقهبىطرألايففئالخمكلعجيذلاوهزىلاعتهلوق

-ماللاحتفيل-افلكهياكاطعازلوقنوممألالكفئالخدمحم

زليسثنبالاقوياللانيكددنافلخلاقيالوكلبهذامم

راللانيكددنسفلخلاليقوهرشلاوريخلايفنوكيثلثلا

اذهونيقحالسانلءوددلفلخءالقهلقيءاننخالاءايدرالا

،ةيقي»فلخمهدعبنمفلخفزىلاعتهلوقيفو،ءوددلفلخ

ريخالفلخءاجرماللانيكددن-سانلانمفلخءاجزلاقي

نملك-نوكسلاو»يرحتلاب-فلخلارثألانبالاق،هيف

يفنيكضلايوريخلايف»يرحتلابهناالإىضمنمدعبءيجي

ةفلخلاورخآلاامهدحافلخيةفلخنالجرلقيوهرشلا

لعجيذلاوهوةزيزعلاليزنتلاسينوراهنلاوليللافالتخا

،اذهءيجيواذهبهذياذهنمكلغاذه»ةفلخراهنلاوليللا

كفالخنوثهليالاذإوزىلاعتهلوقو،نوزغيالنيذلازفلاوخلاو

ةزيزعلاليزنتلايفو،كدعياهانعموكفلخأرقنو)يلقالإ

لوسرفلخأرقنواريالوسرفالخعهدعقمبنوفلخملاحرف

وه»هلوقوهدعبنمءاجامولسنلازنيكضلابفلخلاوس

،هاصعهفلاخو،اهنعباغاذإاهيتأييازنالفةارماىلإفلاخن

ااهنعهكاهناامىلإعكفلاخاناكارنلاموةزيزعلاليزنتلايفو

فلاخيندقفراصيملاملكواقفنملافلتخاونارمألافلاختو

سفلخيوهههلكاافلتخمعرزلاولخنلاوزىلاعتهلوقو،فظخاو

يافولغمئاصلامففلغو،رقغتزافولغاهعفرواماللارضب

.هتحئارتريغت

يفلخنمقتشملاوتايآلاسي

زةفيلخ-ه

لزالزيفةلعافىنناققريليللعنزكلعاقرسهرقهلا.

ئخنققافنلاانيلينيفانيفلعفنىعرتانيبفلغ٠هتااوقنفربههلةح

(ةال»وهنونظسناملافؤظايننالانفهتنلسلننقنقةللدنخملإنننأ

ق«آ



ةيلعفلاةفيلخلاوةفيلخليوعيفلوقلازيرهطلاريسفت

،هدعلهيفهماقمماقاذإرمألااذهيفانالفنالففلخالوقنم

مهدعبنمىطرألايففئالخمكانلعجمثزهزاتثلجلاقامك

يفعكلدباهناكلذبينعيمه«سنويهبنولمعتفيكرظننل

ناطلسللليقكلذنمو،عهدع٠لافلخمكلعجيمهنمىطرألا

ناكفهماقمرمألابماقفهلبقناكيذلافلخهنألةفيلخمظعألا

،يفيلخوهفالخسكلايفلختلةفيلخلافلخزهيفلاقن،افلخهنم

انكادرملوقيااةفيلخىطرألايفلعاجيغازقحسانبانعو

يذلاامفلئاقلاقناف،عكنمسيلافلخاهرننعنواهعديارماعو

الدبهنممداونيلناكفارماعاهلمداينبلهقىضرملايفناك

نجلاىضرملانكددلنملوازساهعنبانعليق؟افلخهنماهيفو

يفلعاجيغااوقلااذهىلعف،ءامدلااهيفاوكفسواهيفاودفاف

،اهورسيواهونكدديفاهيفعهنوفلخينجلانمزةفيلخىضرملا

فلخيافلخيازةفيلخىضرألايفلعاجيغازنورخالاقو

دارانوكيناالمتحيرسلانعملبدادلوهبواضب٠لمهضعب

هلةفيلخىضرالايفلعاجهناةكئالملارخاهياناديزنبا

(.همكحيهقلخنهلاهيفمكحي

ىلاعتهلوقليلدلاوةفلخىنعمىفباوصلاوهاذهلعل

ىفةفيلخدوادهتابسهيالننثيحيهىصةروددلىف

نيمدجويملهتألقحلابسانلانهلمكحيناهايإارمايضرألا

ةفيلخناميلددلنعانيرلقيملوهلةفيلخنوكيىلحدوادلهق

حسبسحمهيةساسامهيلعدوادهيبادعبءاجيذلاوهو

لغنمثفافرهزألايفةثهليجاثطتابان(واذسيزىبص

ليفلالإاهيايليهنكنهةطللثنهنفايقلاصثسنالىفقخلاهسانلا

رخؤتاونظسناسمهةيدلنانع»سلهيايليبنكنهلغنوسل

(يه)باننسحلا

»اللانيكددنزفلغ-زني

قيلآل



ىقلينتنلايففهنسما/ةيناديزلاةظلغذقسل(زسهرقهلا

اسهنذتلىةلغإنانليسافئاقائطإخلل(هو)ليهمثكأقسةهذزقاجملوفكهني

(هه)ذهئنللةظهعؤنفاهلظاف

مهدعبنمرذحيلنلوقي(اهيدينيبامل)يربطلايف

املعبرلانعو،عهعمارقياوناكنيذلا(اهفلخامو)يتبوقع

نملةربعيازاهفلخامو،بونذلانموهلالخامل!اهيدينيب

اهيدينيباملالاكناهانلعجفزساهعنبانعو،سانلانميقب

،ايبونذنم!اهيدينهلاملزةداتقنعو،ىرقلانميازاهفلخامو

ناكنمفزاهفلخاموزنورخالاقو.ناتيحلاجنثزاهفلخامو

..حالبلثمعهصامنمصيفإوصثيناممالانممهدعب

الاقنةنلذةهيلظلسما«زنلؤلزثلةلاخلئقحئسهلفلهتءاسملاح

آ(ةإاةلدنكالرلاوفوليتموميااوقتيلفةهغلعاولاغ

هللايليينايفاسوننقليفلاطنننخئالىفاا!نارمعلآرعسنت

ةسفاغسنآايفيليجرف(هالو)دوقئزفةهثزةمعقاوسهخاألفجاغثاةنا

يثينثنةلاوملغنمفلسمقفا ابافههظذهةلهاوقخلتلةلليذلاي(سزيظمنثنيل

(ه»»ونزختلقفالفةهغلغكؤقح

ح.مس(زماللاسرأنيمفلخنثرفطننسق

ةلقجةهذونغفاين،اإلإزاتلامسننننئىللاولاقفااهتةرقهلا.صصعس

هياىنغنوأوغئقمههذغغقثاىقسنمننىثسلللاأغغينناق٠نرعةنئغيا

(ههل)لوئظغسناملارتم

اقاثيمهيانمكلذنمنولوقتامبيتذخاازيرهطلايف

هياىلعنولوقتواهدقعوهدعولديبالوهقاثيمىنطقنيالقياف

.هيلعةءارجولطاهلا

إئسإاهيفخنلاملبقلسانلايناإخ»أسءاائإنتزنارصلاة

رجت(ة)ذاقهسمنلافلناملةنا

انمز٠غلنلهاوةولننكزلطائثذهسوارتماننآسوائإنتزنارصلا

(رآهيه)ؤقمهسمفثسل٠ننوناملقأاحةمايقلافقوتل

ةناللحةلنكزبهففلنةياأإنننخئولللاايديهاسام

(هت)مافننمنناوذثهينغ

قيلآل



.دانعلعمءاالتللتيلةلمنلالنننلىننسثللاكزا٠س.

زنةحسوففطصةللغنسومهفعزنيذهةقللأااننفجةسلزسقسهسو

ع(»)عهقينازلا

امونلوقيزهفلخنوهفءيشنمهتقفنااموررضلايفعع

مكيلعاهفلختهيانافهياةعاطيفةقفننمسانلااهيامثنقفنا

هلوقيففزناينعماهلماللاسكبفظنةملكنإريكذتلل

هتقوضغيالولديبالينعت!داعيملافلخيالهيانإزىلاعت

وهفءيشنمهتقفنااموزىلاعتهلوقيفو،هتقوىلعماعيثلاف

.هقافنإيناملافلخهنمالدبيطعنانهىنعملازهفلخن

رعسرعس(مهعمج!نوفلتخي-ق

عضيلظىلزاضااكضننغلدوهيلاكضلاقسوااةرقبلاس

حهتيلائيدالوأثلةفررهنلللخليهلامنننيهلسنزأضهلارنسلاللسسو

فخل»ةيقنأعخئسلةيالعةهل٠وقلثصزنونطيللالليآلالاقكلذف

)هة)نوفلثمنئسلديقاونافانيفةمايقلا

لهادوهييفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

اومدقاملنارجندفوناكلذونارجنلهاىراصنوةنيدملا

اورظانتفدوهيلارابحامهاتاعلسوهيلعهياىلصهيالوسرىط

نيدلانمءيشىلعينناامزدوهيلالاقفمهتاوصاتعفتراىلح

ىطينناام!ىراصنلامهلتلاقوليجنإلاوىدديع٠لاورفكو

هذهىلاعتهيالزنافةاروتلاوىسوملورفكفنيدلانمءيش

٠ةيآلا

ذيفلتفلاءالقهنيبلييهيالناةيررضلامم.مم

قلخلامايقمويوكنيدنمءيشىلعينسلزىطعهلمهضعبلتاقلا

.لطبملاةازاجمولطبملانمقحملانينفمهروهقنممهبرل

.مم اةي}مايقلامويعهنث٠لمكحيقيافاازيوغهلاريدول نطليسمي

.نيدلانماانوفلتخيهيفاوناكاميفاالطبملاوقحملا

.مم اوناكاميفةمايقلامويعهنث٠لمكحية»افاارثكنباريددلهل

عهنث٠للصفيوداعملامويعهنث٠لعمجيىلاعتهنايااانوفلتخيهيف

هلوقكاذهوةرذلاقثمملظيالوهيفروجياليذلالدعلاهناضقي

قوهل



ىراصنلاونيئباصلاواوداهنيذلاواونمانيذلانإااىلاعت

ة»انإةمايقلامويعهنث٠للصفيهيانااوكرشانيذلاوسوجملاو

اننيبعمجيلقااىلاعتلاقامكو،هحجحلاااديهشءيشلكىلع

،زنيه)ميلعلاحاتفلاوهوقحلاباننيبحتفيمثانبر

مكحيوىرخألاةقرفلاللضتةقرفلكفنيدسلاريسفت

هدابعهبرخايذلالدعلاهمكحينيفلتخملانهلةرخآلايفهيا

نيلسرملاوءايبنألاعيمجقدصنملالإةاجنالوزوفالهتاف

الاهمهادعنموهيهاونبنتجاوهبررماوالثتماو

هناىعديلكةيوامسلارجتوةيوامسلانايدألالهانا

باىنصلاىعدتةقرفلكةيمالسإلاقرفلاىفىلحباوصىلع

فلاةنامنيهلاىفنإ،ىرخألاتانايدلاىثريىفكلذكرمألاو

عيمجناةيآلاهذهنمدافتددنهباوصىلعهنآيعديلكوهلإ

ةديقعىلعيقتلتنلوةعاسلاموقتىلحىقهدلتانايدلاهذه

بيكرتلانمءزجوةيوهةديقعلانألسانلالواحامهمةدحاو

هنيوكتلخلختيناءرملاىلعرومألابعصانمويسفنلا

ىلإقوتيرشبلادئاقعفالتخاىفرظنينمف،ىضنلاهقانيو

ناة»اهمحريدعسلاركذدقل؟يتاوسىلعنمةقيقحلاةفرعم

بنتجاوهيارماوالثتماولسرلاوءايبنألاعيمجقدصنم

لقبملويدعسلانوفرعيالسانلانكلباوصىلعوهفهيهاون

مهنالهدحوهالللةمايقلامويمكحلاف،لوقلااذهلثممهدئاقعمهل

ةفورعمنكتمليتلاةقيقحلااواردقفمويلاكلذيفهبنونمقيددل

مكل»رفكيننازسانلللوقيسولداعلاميكحلاوهف،ايندلايفوهل

أل.ةةنيبلامكلمتنمآينناورانلا

مغفإززةثيفسوثنيننإلينيمانلقثاةلاقةإبنارصيلاس

ليفلاكوفسوغإثنادب»زياإخزاىبزقفليفلانسمسزنهلسهنسوةيلا

ةتنيأاضيفةيأئخنؤقخاملةثغسهزقانياؤثهةمايقلامهألىتاموزقفل

(وو)ىلهنثئديق

هيلعحيسملاعابتاىراصنلاناةيآلاهذهنملدتددين

هتاسهيانكل،ةعاسلاموقتىلحدوهيلادايسانرقيسمالسلا

قول



اينلناةلمنلاةهتلغطقرضاازنارصيلاةروسيفمممتثتردميا

هياذميننغيإيأاإنفسانللسنسميلنخيفهيالصيلنخيلااولهث

هياءاوسلابىووزففسلاونافكهأايمقلسلةجثكنمسمنلاةههلغذمنرنطسو

لوقنلاوأقسواؤضغانهدلؤثقخرقنيءايهنألانهتلسو

ةديقععابتافانمايايفاضاورهظقىلحلااذهو(ههيإ

.ةيتناتستوربلالودلاكفيفرادنمولبحلامهثنتددتورهلا

عابتاودوهيلانيبمكحيياااهكنييعكحافااررضلايف

اورفكنيذلاوإلوع٠كانيذلانيقيرفلاعجرميلإمثنلوقيبدديئ

نهلذئنيحيضقافنلوقي،نوفظخيهيفاوناكاميفعهنث٠لمكحافدلب

،هرمانمنوفظخينهيفيتنكاميفقحلابىسعرمايفمكعيمج

ىسعيعنمنعربخلاهبدصقامنإ)عجرميلإمثهبهلوقف

بهلنيرفاكلاو

مهتلةتلغإناغلافؤنقنىقخفيناثسكفدنلاائأونرتافقزةدئاملا

طقسنامودصقملاسلألانيكهسنقنمئفاملمعنسلغافهنسهنفبايتفلاحسم

ةغزينئفعسمائعسهملقلأسنفيسحلارسنسمسميلسءاسهائغأنتسءاسوقا

ارتميففكزولقيلىعهلسوةذهافةيناةكظإخلقثايالفسلفجاماسهيسو

انهةئننننللاقرهسمسهقسهزسمهياىثجءازنةخلاادبهنماملئ»أسنإ

(هه)نوهلسثسنمننسنديقةقفن

مهنيبلصفيزنوفظخننهيفيتنكامبعكئهنيفزيرهطلايف

رانلايفهباتعءيسلاوهتانجيقحملايزاجيوءاضقلالصفي

.لطبملانممهنمقحملاانايعبزحلكنينف

رعسس!فالتخا-«

يلمغهلسايقالسننمغاسوىطإألأسوءاسواامئنلاىظيفانمزإنهبلقهلارعس

سكن«امسوسانلاليسلانبلبخنلايفورخئيتلاعلقلاسوراسههلاسو

انيفثكاسهنسهسمذغإننطزألآخيلانغافعاقىنعمسءاقننلالسمقثا

سءاسمئللالقنهةمننشنلاباخئللاسوحاكنلايقيرنقسنسوقتاذلفسيتسم

)هه)لولسقخسلمؤقسليضانلألىطزألذسو

عكهلإوااةيآلاتلزناملزيرهطلالاقامكليزنلابابسا

اقداصناكناادحاوهلإزاولاقونوكرشملابجعتاادحاوهلا

قوي



نماهيفهركذاموةميركلاةيآلاهذهىلاعتهيالزنافةيابانكايلف

.نولقعيموقلفيا

ليللابقاعت)راهنلاوليللافالتخاوااررضلاريسفت

٠راهنلاو

سطزفالين-و

نوخرنلىطزألزنسمدسنوإقنسننينلاوناف)ءاس-ءارمالا

(ته)الهلقالإلفالنحلوثدسلالاةإمهاسهثسم

نمدفويفتلزنررضلايفءاجامكلوزنلاهل٠سا

زاولاقواططثهولاسعلسوهيلعهياىلصهيالوسراوتافيقث

بحناغازاولاقوةكمتمرحامكانيداومرحوةندلثاللابانعنم

ناثهثخولوقنامثهركنافمهيلعانلضفبرعلافرعتنا

كلذبينرماهيانازلقفانطعينملاممهتيطعابرعلالوقت

،عمطلاعهلخادومهنعمطلوهيلعهياىلصهيالوسركسماف

علسوهيلعهياىلصهيالوسرنورتاماةرمعمهيلعحاصف

هيالوسرعهدقواهبنوئيجنناملةيهاركمكباوجنعكسما

.ةيآلاهذههيالزنافمهيطعيناعلسوهيلعهياىلص

ةحسسحةرايعبزمملف.امنخرتسىربطلاي.مميف

ينيلإ»زيهثلرتمءمهةفل)ذايالقالقئةيسمسازسلاف،،يهطحهسه

مهنإنلضألفيفالخخسمةكسلفزافمءقأمفاس،غفسطقمفمزنخننلاةنسملغ

(ته)ىلقناسواناهةمثاانناذنظثلسويلختلاووذفيه

هلجروىنميلاهديعطقيزفالخنمنيدسلاريسفت

نوسيلا

.زفلختددي-ه

قتنهننانهنيسلهلإاققفؤلاوذزنكلاة«ثزسهتباعنألا

م٠وقةتنذذهقفانظأاانفحءانهنيسلارتمةنرغإنلسمفثغنسننيبالف

)»)ليهخا

نلوقيزءادثياممكدعبنمفلختدهيوررضلاريسفت

،عكدعبنمىضرالايفعكنوفظيوكاسلمهاوعكرجتقلخيكيو

صككالهوعكئانفدعب!ينعي

قوق



ارتمجنفىطسوطهسمبأيسنىناملنسماتينوأروفلسزفارعألل

ىخزألذيفينقسظنسننهسلةلفقفؤذغدتهنلاةقنزرتنعةلاالجأاننسلمسع

)ية)لولسمقغنفنكزظغسهف

مهضرايفعهنوفلخينمكلعجيزعكفلختسوزيرهطلاريسفت

مهكالهدعب

مهومالسلاهيلعىسوموليئارسإينبنعيكحننةيآلا

ححرحيسهسهآ.رصمىضرايف

ينالديصلااولصهسوعنقماوقفاسلي»سقملاذعسوااةرمنلا.مهعمجمهعمج

ةلخنننةل أئفقنسلزةهغنقىوعليفلايتقلختنكاانكىطزألايف»ثقلخثنهل

رهسرهسح عاوناةهقسظأغإنذسمقهقلقنسلسوقسيلضثزايتتلا»ةيليلةينل

قف.يلوافالذذغإنزقفىطسوجاتنايبلوفبننناملسنئوأخل

(حح)لوقسافلا

يفسانلليدحتلاتايآنمةميركلاةيآلاهذهزةظحالم

اهيفامبلمعلاةيمالسإةلودبرجتلفاهباولعنإايندلا

هذهةميركلاةيآلانإ٠ىطرألايفادايسامهلعجة»انانودجيددل

درفلكف،درفلاىصخننامنإوهدحودلبلاواةلودلاىصخننال

٠ىطرألاىفىلاعننهياهلنكميساحلاصلصينمزم

هيلعيبنلاحدقامل)رهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

برعلالمرراصنألالواوةنيدملاهباحصاومالسلاوةالصلا

الإنوحصيالوحالسيفالإنوتثيبالاوناكفةدحاوسوقنع

النينئمطمنينماثبنىلحرثيعنانانورتزاولاقفسمأليف

.ةيآلاهذهسنلىلاعتة»الزنافلجرزعهياالإفاخن

باوجبكلذىقلنمثاونمانيذلاة»ادعرررضلاريسفت

باوجوااناااهيفحلصيلوقدعولانألعهنفلختدديلنيميلا

.نااندعوزهلوقكنيميلا

يلويفملامهدلاياماللاحتفيلزفلختش-ت

قئظسهانعاويثهأآسوإلهنكزيفعناياوأصاث!ديدحلا

(تإزهيقنطاكمسلاوثفن«سوينئماولماليةلفمعيفليعظثنمن

قويل



هياهكلوخامماوقفناوزهقانثلجلوقيزور٠لبلاريسفت

يفهيف»ءافلخعكلعجفعكلهقناكنممعكثروايذلالاملانم

٠هياليبس

ةسره..هسههتاوفلمخاو}فلتخا-هل

ليذلاةإسوثقخلاينائنلاةلالقلنلاسكايدلذاازسهرقهلاح

)ته)دهعإنيهاقعثيفلبائنلايفاوقثظا

هضعلباونماباتكلايفاوفلتخانيذلانارهسلاريسفت

مهئاوهاىلعهوفزصوهوفزحنيذلاوهضعه٠لاورفكو

رعس٠عهتادارمو

ؤغإنذماولهظاسواوقؤقئليقللفاونسوفئالك٠زناربمثلا

حكه«وإةهاعيفدهنيللهلوفسوجكننلامثسءاسهارتم

يسزسلسوجاوفلنمغاليأدجازةناالإيانلاألابفاسمسواانرفوياعس

نقكنزنصخقإننكةضسلك ةإنيننقل ةياميتلخولافهثذقمهنغإن (هة)لوقلتخئسل

ممءو-خنل رعسمهعمجكسزفلتخن

زنحملفيضانيورتسميمهفانثنإليي»سفخسومهعمجباعنألا

خنزلإيفينقنزلافةلكااهلثخن»زيلافسلننحنلاسوسيضاشونطف

فذسهخقخاوتافزنثااذإهرنثذماولكأمهانملنزجتسوائههاثثن

)به)ليفرتنلانهنالةأسإجاهنفالؤصهراضخ

نلوقي،رمثلالكألابينعيزهلكاافلتخمزيرهطلايف

رمثلانملكقياممهنمجرخيامافلتخمعرزلاولخنلاقلخو

.ح.بحلاو

يومأذرحاسسوسسةنمامعانلالقسهسل»نزمانيزفقزمرهحمهعمج

كئثسوحةهقختقلسلةلفزللئزطمزنقةإ(هإه)ىئهللمسلنثسةافزن»قف

)هة)ذعقخاسانلاىفةنجلاليميتهسهىةرالنألكنزةنوك

نمنايدالايففالتخالاك!فالتخالاليواتزيرهطلا

كحححك.س.السوحنوبسر٠ثموينانويدوهي

يفةاحةثاسولااقلثخنلزألايفمهلازذاقفنازلونلإإ

)ة)لوزثةليتقلةيألالذ

نيضاملالعفلازفلخا-ه»

قوو



ملننيلذهان«آذءمسلسللاذقاغنسمكهقنصسوااةبوتلارعس

ملننهينسمةلمناائبلفنتو)ليحظصلاليملئربيأئلفلقأأصتل

ةههسوقيفاقافنكهإنقغاف(تلل)نفمثمرغنةخسوامثولإوننفخملارطف

اوناكانهفةونيفارتمةيايخاانمةئزهمسلمهألخلإ

(تت)لونذئتل

مدعو٠يىئوامهانعمدعرامفيانمنودعسلاريسفت

ينلأسوةنالازنأل٠ايننقلانلليتقلاب/اهنوعزههامها.

ناطلنوزنيمأهكغلأنللافذفقئفقفظالفثثذثفسىبىفخلاالهف

اقمفيلننقنإلاونهلزسنوفوثسنعقفطجميلةههلنتكافةمبعذىباالا

نوئثثزشاانولكزلفراانمرنيئيةئثاافكسحرنصئسيانا

رعسرعس.ك(هت)ةهلاناةهةدهفنييملاعلاإهاحلنهنيم

مقفافزلاقناقيثالانفننحيمم٠وقلناضكونسعإحزلللهطسك

العفيفاةثذزاافاذ٠هثلاأكغلهلاعفاثسةننسسعاةغزةكنزةثذسيسلةلا

ائفسيلسامسماولاق(ههإيرعؤنةبئغسليافةيأنإليلسمنيتشةئغسلغ

اقكذقفيتفلاقئيينذهازاالواائلنخ}يقلفسائسكلسميسرسللعضفف

.)ةيعانملاىقلاللقف

حومهعمجرمالالعفزفلخا-هه

يفرفظانوناقهبهسخأللننونلاقف.سكازفارعألارعس

(همهي)علدضملاليبنكخهثنسنالفعلنهافسقف

.عجراناىلإمهيفيفيلخنكزيرهطلايف

رعسح.ححسزفلاوخسهي

لظإهطزيدلاظلاينماونظسلناهاونطة}بوتلاحو

ع(هت)لورتهققئسلالنيفةههولق

ءاناكمهلزانميفاونوكينازفلاوخلازيرهطلاريسفت

.ب.نهلزانميفزيوعقنهفداهجنويلعسيليتاوللا

جأاغنغاةفسوز«نةوقآاثثنهسلليذلاىلهلمهحهئنلااهآةيلا

الكهففهيولقللعقثاينطسويقلاسوكاينماونوكتللاياوضز

(»إىنطيلل

زفئالخ-هق

قوع



ققنسمنبمنيلزسوىنمزلاأقهلقسأحقثظسهيهففخسوااباعنألاس

باقعلاةهينكةكنزلسإحةفايسنآافيفةكسولقيليضاتزذ.نجيفيلرتوف

عع)»)ةيهززوظلةياف

نورقلانممكلهقناكنمكلهاىضرالافئالخزيرهطلا

ىضرملايفمهنمفئالخعكلعجفعكفظخاوةيلاخلاممألاو

مهدعباهنورمعتواهيفعهنوفظنن

ةهسهمهفلخن-هحمل

ةنالواحةسلنكزسهجنسوفلنةياىئقننخئولللههزعهارجلاوع

(هت»اثننمنناوذزيقع

هدعوفلخمهياننلدتننالفزىلاعننلوقينيدخلايف

مهئادعاكالهإومهتداعسومهعابتاةاجنوعهتاجنيزهلسر

هتألهعوقونمةلالاذهفةرخآلايفهباقعوايندلايفعهنالذخو

.لسرلامهوهقلخقدصاةنسلاىلعالوققداصلاهبدعر

ة.زنوفلمملا-هو

يننايلمثزبةفاقنحةمهقنبذنلوقلخصلاسغرفتاةيوقلا

يلسكلفهيادليهننيثةهيهفأافقهلافناياوةماتنلااوفرفف

اونافؤسلعلخنيياىننتهإخزانملقلحنلايفاوزهزننسن

أققتل (قه)لوهققتل

وزغلانعهيامهفلخنيذلاحرفزنوفلخملاحرفزيرهطلا

ساالوسرعم

حعم٠مهعمج.ككمهعمج(زنوقلاخسهه

مثينإلاثثنكافأههثسمآهفاطيللاقثاةقإخز)اي!برقلاح.

ةقن٣اؤنعنيفاكناقننعسواأإنانيتمسا-نكمتلللتجموزةحنل

(هة)ليفظغلاينماوؤغقافقؤنلؤادوغقلايةنهضز

اودعقنيذلاعماودعقافزنيفلاخلاعماودعقافزيرهطلا

مهنممكنألعلسوهيلعهياىلصهيالوسرفالخنيقفانملانم

قوإ



،ورظها

زيحتلازلاذلانحصبرذنلازرذت)برعلاناسلىفءاج

هعمجواهجاوايحنثفنىلعهلعجيفناسنإلاهآذنناموهو

،ثايدلاىفبجياموهوىرثرألاهتوسهنىقارعلالهاوروذب

،ةسنكللةمداخهاوباهلعجينبالازةريذنلاومهيطعنامزةريذنلاو

رذنلاو،هرثحوهفوخاضياهرذناوهملعااراذنإرمألابهرذناو

دومثثهذكزىلاعتهلوقيفريذنعمجزلاذلاونونلامضي

ريذنلاو{ظبإلاراذنإلاورذنملاريذنلاوراذنإلاريذنلاواالذنلاب

دمحموههبريذنلاهتءاجوزىلاعتهلوقو،لاذلارسكبرذحملا

هبشلاريذنلاوبلسوهيلعهياىلص

يرذننمقنشصلاوتايآلاسي

لعفرذناوعراضملارذنيويضاملالعفلارذنا-ه

رصعسصعسسرمألا

مسيساكهمننزنتااةههلغقاسونناوزفقليألاىلوارتةىبقهلاح

ع(ه)كئسمؤنالزفزةمنن

ناىصرحيعلسوهيلعمثاىلصهيالوسرناكزيرهطلا

هناهقانثلجهياهرهخافىدهلاىلعهوعباتيوسانلاعيمجنمقي

لضيالولوألاركذلايفةداعسلاهيانمهلقسنمالإنمقيال

.لريالاركذلايفءاقشلا.نمهلقسنمالإ

الةهننزليلاوزنئخنينإنربفاسةحتلغهنمنلامازةأارباعنألاسس

مثوهإلوقننمت»لقنلخهفنثالىفنلزعونطماهلنيبنل

يلآيلنم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قوآل



يذلاننضنةلرايلنهبتناناتنانملسوراعسالا

بايىةرولعؤتللي»سوجإسهسوخنفسوةمغنلاسازةننألفم٠لإلال

(»)لوظفاخنفهننالضللعففمهعألنوئصؤن

مهعمجسزريذن-ي

لغلانقالىلطصازيةنفاذهيظإنىقسحذيناقننزاوهبزسهرقهلاك

)هة)مههإخفباقنها

امكيلعدرودظلاخوكاصعنمارذنم!اريذنزيرهطلا

باذعلاواهيفلذلاوايندلايفيزخلابقحلانمهيلإهتوعد

قرخألاىفنميهملا

لطفقسلعنقناثلونكزيفسءاإخذلبايسنهذامهأريزةديآملا

ذغلمهييةئيتلاورهيهنإلينسمانقاإخارتماوأهغئناعمللالسمقول

رعسس)»)زيوعزنيلفىنثيقملاسومزيةسنسوزييهنإنقغسءاإخ

سوقنسإجققسهذهةسههحاضمنملاسمحاوزققنتيسلةسلسوااا!فارعألاهسه

)هه)ذيهنزيةنالوا

مينزيلاذلملرضبزلعافلامياهتنورزننورةمنلن-ق

ليرنظإنلينههلاقثاقضيلإلذعاسوةناسانلالاقثاآرقهلا

اضيفسانلالنترقئختيلرقخلأليئاهنلاكهخسمكثن«سوعهرؤسظسو

ةذسءاإخاسمقغإلذه،ونأواليذلا-للقيفكثسنمنااسمفجهبهفاوفثسنمغا

ذمدهفاوفلنمغاانلاولفآليألاقثاىذسهملطصةحهسننإنانيغزيكئنيف

سمهأ)هينثنمنريازمليا،انهنيسلللقيبلنسقياسوحعينؤايىقخف

ىلهسانلللظسلالقلليرةننسوعهرنهنينالنكزاازءانإة

اع)»)اتلخانلزعقثالإفزجيلنننلاذغإنةةهخهيا

حخإنزلسمةسهآعغظلزن«اموياوزقفليآلاألوقمكاازدعرلارعسر

س(ت»اقبقللتلمهزةننشن«انأل

سيلذلاعنفيللوعفملاعساتن-رذنمورذنن-«

زطقعانقدصازطنةهنظائزطناق!ءارعشلا

ححس(هتة)ليرذنملا

(تة)ليرذنملاةإهاغنافكنثزظن٠الاازثافاصلا

~~~~~~~~~~

قوآل



لالانال(هته)نوأسهغسننهسلارتنياإخيلللازثافابصلا

)تت)ليرذنملاغاإنضةانقةهننخاننه

رعولاوراذنإلاىنعمبزرذألا-و

(ه)اينثن٠.واازثغاازثالسرملا

.هقلخىلإهنمو}ركيبهيانمارذعسيرهطلا

(حهىليلوإلارؤهلاسنسمزيةنانكاصنلا

(هه)مئسويباذعلافةفننفاارمقلا

هسهس.سسزبحنلاىنصبررذتوزذتسه

ةنالهالرنئذمةلزان.وامتققئذمةقغأااسمقرتةرقهلا

سسرجتره(ي»إراضنإلدب،لييهظللاقسوحةنطيلل

ىقليطزؤئراإيلزلازنعجنلزنازفقةءانهزنارصيلا

(»)ةهسظلاةهصسئملامشاعنن«يغسمألنقثفازلنخنييلطإنيفاق

رنيتلانليأيسلقسنإنساءفمالسنعينملس-سنانيافضفنياازملرممس

مويلاةلكانلفانقضننخزللغزذسنيننايلوقفإذفا

(يه»نييلما

هسهسسيسهزىبلرتنينعمن٠لرذن-ت

٠ازذسنسواغناليذلايإغئن٠أغثاازملرم. انيفليهلاظل

ح.رتس.وصس(تي)انئنوح

رنزاسهليهنسللقيلافجلانغأسنسولتيبسلسسويزهط.

اساغاقاقزةتحمل(ه»سإافنمئ افزعافيفىلزئال(ه»إاقضقنه

)»»تناالىف

قعهل



انودلا

لجرلادوعت،برقلافالخدعنلازدغإنهنيرعلاناسلىف

،دعاهتيازهيويهددلنع،داعنودهعلوهفانقوادغنردقلابدجتو

زحاحصلايفوهناوخايا،ناتخالاعفوليعيو،ءادعناهعمجو

ةروددليفوهمداخوعدخلثمدجابعمجعيرحثلابةغيللايفو

ناكمنمدارا!دهاجملاقااديعبناكمنمنوداننكئلوازةدسلا

يفمهفاوعيملاذإمهنألمهيلعىلتياماهنعدعيلمهبولقنمديعب

)لوقكنامساديعبوبيرقو،دعهلاةياغيفناكنمةلزنم

نميهامواازلجوزعهيالاقو،خهع.لةديعبوبيرقةبيرق

ااايلرقنوكتةعاسلالعل»يرديامواالاقوااديعه٠لنيملاظلا

،هلادعنزءاعدلاىف،ثطنصصلانمبيرقرلبرةمحرناالاقو

لاقيوةغلابملاىنعدعاسوناهدعبالعفلارامضإىلعهوبصن

ءادغنلاوهديعبعمجنادعنلاو،نوبرقاوبرقاونودعياودعباوه

هلوقو،نتاخلادعبألاو،عهنيبواننيبةبارقالنيذلابناجألامه

ةحارلااومئددهمهناىنعملا)رانسانطلدعابانبراازىلاعت

امكنيدملادعنالااازىلاعتلاقنيلالهلادعنلاوةمعنلااورطيو

هياهدعباو،نعللاداعهلاودعنلاو،ةدعاهملاداعهلاو،اادومثتخب

رجتختنوردصملاىنعهبصن،اقنهلادعنرسخلانعهاحن

ذضدغقو،رغلصرجتيادعابرجتختنوابيرقنكياديعل

افيضااذإنافرظلبقودعبو،افاضمبرعيوادرفمىنهنلبق

مضلاىلعامهننهبطاخملاهلعلهيلإفاضملاتفذحىتمو

حلصيالامهنألايارعإاهلخديالمضلاوينبمهنابطاخملاملعيل

ةعوفرماهلك)خلاالوادتهملاعقومالولعافلاعقومامهعونو

مم
فذحاانعبنمولهقنمرمألاهيوااىلاعتهلوقوااةينبم

عتنم،يدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

قع)



ىلعبوصنملصألانألمضلاىلعثينهفهيلإفاضملا

هيلإفاضملافذحاملو،رجفرحبةرورجمىتعواةيفرظلا

،اهدوجااذهوةريثكنييوحنلاءارآومضلارناهقانببجو

كلذدعبىطرألاوزىلاعتلاق،دادضألانمدعبولبقزاولاقو

ىلعثيكندعلامازلوقنةباطخلايفوكلذلبقيااااهاحد

اادمحدعبامازةفاضإلايةبوصنملصألاومضلا

؛إطينعقتشملاوتايآلاسي

/ةفاضإلادنعبوصنمفرظندعل-ه

انليزائثنذقذإذغإنائإنوقلزنأاملائئزر)نارمعلا

احاق)ناقسولاكنادأإجةقخزىسللن٠أسللسم

رنفادوالكلذذغإنيفسوئننفاازنارصلا

(هت)لوقسافلا

سإسحآسزرعرفيرحثلةسيلورجصدع.لسيل

للذكإنذهنةثلادللاىلغىلزثفاننفاا!ناريعلااح

هسهسسسبحومه)لسونلاظلاقفعدواف

نوثتلةيالايلسجلنهافخسهلظيهغإنذهنايسنذسملهاةيناملا

(»)ةههززوقغةلياإهاحعنغ

ىطةينبمرجفرحبةقوبسمةفاضمرجتزدع٠ل-ق

ينسعسماوؤقاسهسواوزإحاقىفيظإننيماولمايتي/لاروبزلافنألااح

ومةإنباخزألاولواىفئةفئتمةلهلواف اهيابينيفصنفةيىللؤاأهنطغإن

حهسهةحجو«ح)قههعضيلكيدقثالل

ثازيصيهسوينثايليهنكيفاوقفنتالاةكلارتمىفاانسحلا

هنلمباققذهاهنايتفعنقميرننننهسلالجبخةأللورفازواغئثثلا

جاولثاقسوخفذماوققئاليفلاليمإاإخزذأظغامتههلواجلئلقسو

حاقثاذغفالكف حمتانمقملافجىلئنمخل (ه٥)زييةحلولقغعن

زرجفرحيةقوبسمرجتوةفاضمرجتنطب-«

ق.



يذلانيدلادعبيا(ت)نيؤلايؤغإندنإلقتلانلهازنيتلا

اأالنأخسبالزلانيزننهللاوريفليألاةنهكلانالاا!دمحمرعس

عتهئليئيخ،اذفانإفؤغإنمهنانالقفزفروثننلزفوئنأظنئا

سةثسيلىظسسلسسوكهثسمزضثنألقثاةالفزسلفإهلنجاقزا»انزخف

لضننسللهيامهتنيفاعنقينيذلافحىرنهغإثزقضغف

(ه)ةظسمغا

ارع٠ل-و

(ة)ةمإنةخززسهسلنألنازنرتنالأسوابثنسماةمهتازق

علضيفلافىظسلسوإننغخلااقائإنزةئيهللسلاقاازق

سة.حمهعمجح(يتإدهسن

(إقه)دهسنزنهلينفثننلةنجلاءفهنراقزق

ةلعفلازخقودجت-ه

كتينانفلسلذقلاذغنكفةاسههفاؤنبنيرنى٠نلافثاندوهك

هسهسسمهعمجرعسرعس(»)نونث

نوغإغنالاذماقازلنيفانيرقانظزغىنثافزلاةبوتلاا

ائخزخللاطنطثنكاويعنايلوقليخغننفقفننلاةهنلغطذثيلىوحف

(هي)لونفافلزهتناةلقنلقيافكهننفثانوئتهننضغسم

ةردصملازدعنلا-ح

يمتنا،اقننهاهسووغافيعفناضزأارتلسليفسوااندوه

اذغننيريفسلاىظغسوثنكاقزنةلزيننقزمءاقنلبننهيييف

ررعسرر.(همب)ليمهلاظلابؤقلل

الآحىنزاوزفقذونثلهايآحاسههفا٠وظنلرنىتافثهندوهرعسر

(هه)ذونثلاذغن

.ملحي.رسرتنودعهملا-هل

اهنع»يلواىلئنضلاثمةدهفأضإننكليفلاهئمهزءايهنألا

)الهإىظمنن

.تايآنماهقبسامبصرانلانعنودعهميا

قعق



،وهلا

اننىنلطرنيءيدثلالطتتلطهزهبرعلاناسليف

لطابلاو،لطابوهفارسخواعايضبهذ..ينوطناليوطنو

هيدسبهذموهسايقرجتىلعليطاباعمجلاوقحلاىنالقن

،لطاويلطابلاعمج!بيذهتلايفو،ليطبإولاطبإعمج

ىعداوبذكيءاجنالفلطباوةلاهجلاووهللاعابتإةلاطبلاو

لطابلالاقاهديعيامولطابلاءيدنلياموااىلاعتهلوقو،الطاي

ىفوسيلبإوهولطابلابحاصوالطابلاوذدارانيلياانه

نسوهيلعهياىلصيبنلادشناثنكزهلرددلنبدوسألاثيدح

دارالطابلابحيالرمعنإثكددهارهنلالاقرمعلخداملف

ناكاماماومذلاوحدملاباسكهذاختاورعشلاةعانصلطابلاب

عاجشلالطبلاوكلذنمسيلفعلسوهيلعة»اىلصيبنلاهذنثنن

لطيوةلطبولطبلاقيوهدنعنولطيبءادشألانألالطبيمسو

٠لاطيوهفلطعتياةلاطتلطبيرجألا

يلطينمقنشصلاوتايآلاسي

سنقحلاىنطيقنلطاهلا-ه

ةئموإقخفاوننأئثسوهادياتغلااونمينناموزةرقهلا

س.ر.مهعمجمهي)لونظغسن

ةيفذلفكاقلاالهننفقخفاةحنمزلافنألا

.س.ط.ح(ه)نومرهعلا

لاف»ايلاحلااماهلاققائسوقخفاغاتلقق!ءارسالا.

مه)اقوفو

زىرخاناعمولطاهلا-زني

يربجس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قكل



اولقتنافيخزةلآسوهتافاقننلاهلقنيفلأءهب!نارمعيلاس

ةيانوزيأنتلديعا(ه»سمياققل٠اىلوأليناتلةلراسهثاسويليللا

تاسفانتملاسقل،حيفنىبزقفنسنتلففسولنهلظفلذوغقفانيطسلف

نانعائففذسناخمننكالهانمنانفخقلةحافائنزىطزألساف

)يه)مهلا

.اهعلواننيثزالطايزيرهطلا

احتافارتم»انفسودهفأهفارتمزؤثنسءالروفإئمه!فارعألاح

)ةة)لولخسل

حرتسبءءمحصفانبعينعبانهيلطابزيرهطلا

قهةننىنكا،سوفااولقاغسنالاولماليملاافنايتابهلا

جقثنقنمااريظنالرجقثئسمىجلازثىوجنةهزاسهننلوغئناربيللواده

(يرباغهمزةينلافقثانئل

الذركورامقلاوايرللانهلطابلاررضلا

نومداللقإخقاقلسويلاقفثهفأانسمفطللقفةلفاقزلحنلاحس

ةلسمؤنلالهلاجءاغنطلاذمةققئزسوةذقفسوعهنينققسهاسفثا

مهلهطاامانهلطابلاررضلا(تي)لوزفئتلرغفهيانسمعبسو

مهلهياهطاامبنورفكيفناطيشلا

حزلطيئئيسولطمبوعولط/ورمعبلعفلا-ق

)ههو)لولسمخسلاونافارتملطإنفقخلاعفسوفاا!فارعألا

ةيآلاهذههلطبىنعملةبسانمةملكريسافتلاىفدجويال

عمجهلماهاصعىقلاامدنعمالسلاهيلعانسنعثدحتن

سنألاةملكلالعلو،رحددلنمهباوءاجامثققظةرحسلا

اوناكامزجعولشفيهةيآلاهذهيفلطبةملكلىنعمك

ره.حمهعمجححرعسحةحال.نولمعي

لنلايلففلنناقذضاولطنثالاولماليفلاافناةلهازةرقهلارعس

بويلاىفعنايلنطمؤنسلهنسانلاقافر»ارتملقتننيكلفىلإقل)و

ةفزثللليافةقصالناىننمهلعنازنضيلنةننفةلنةننلطصرهنةلز

فؤففيد٠هنلالمجقنافحاوننقنانمعزنيلطىةروزرننهليرصاةض

(يهه)ليرفاكلا

قعو



بيرقلاومئالملاىنعملاةروهشملاريسافتلايفدجوتال

يااالدتالهازمملاممقتلايفنكلواااالآنالهاةإكل

روجااوغلتالواوعيضتالواوبهذتالزىنعملاريصيفاااوههذتال

.ىذألاونملابىدددلعكتاقدص

ةيفذلفللواقلاللهقلسوقخفاىهنيلنسزلافنألا

ع.)نومرجملا

دهاوشلاوةلدألانمميقيامبزلطاهلالطبينيدسلايف

.هتالطبىط

ىلعنهارلاودهاوشلانمرهظيامبنقحلاقحيل

هسهسسسس.هقدصوهتحص

قثاهئس«زخننلاخيلتئيهانىلننونلاقاؤقلآائظبسنوي

نننن لننالةنااه«ةظعنننك (قه)ليدضملالنهعسلنصن

ة.سحيسمهعمج.ةةبهلرثسةعييز.مم»رهطلا

لنتنسمانااإنالزمثااننإاولوقت.)فارعالاسرتمس

انثفمصةمرغإنلسمةنئذانكف )تة)لولطهملالقفانماقلنهمننف

ءابألاعهةيآلاهذهيفنيلطبملانانيدسلاريسفتيف

.نيكرشماوناكنيذلانولاضلا

،وفهلا

يفويرجلايفةنذثلازقتننلازقسزهبرعلاناسليف

،همؤقتاقنننهق٠منينةوهق.سدقولقننردصمقولاو،ءسثلك

بيهصوبالسالاىلإينعينيرعلاقباددلانا!ثيدحلايفو

اقباسو،سرفلاقباددهناملسوةشبحلاقباددللالبومورلاقباس

الوس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قعع



انثروامثااىلاعتهلوقو،انقياددتياةودعلايفلقتساو،هظقننق

مهنموهسفنلملاظمهنمف)دابعنمانيفطصانيذلاباتكلا

هيالوسرنعيووهتةابتاريخلايفقباددهمهنمودصتقم

انملاظوجاناندصتقموقباددهانقهاددلبلاقعلسوهيلعهياىلص

مهدصتقملروفغمنينمؤملاناىلعكلذكلدفهههلروفغم

سانلاقهددهاذإرمألااذهيفةقياددلهللقيو،عهنمثفنعلاظللو

ليقوليخلايهجاجزلالاقاااق٠لددلتاقبطلافااىلاعتهلوقو،هيلإ

موجنلاتاقبطلاليقوةلوهسحرسننينمؤملاحاوراتاقبطلا

ةالصلامهيلعءايبنألاىلإيحولابنيطايشلاقهددلنةكئالملاليقو

عامتسابنجلا-ةكئالملاياسق٠لددي!بيذهتلايفو.مالسلاو

،عهملعيوىلحهلعريغبنولوقيالاالوقلابهنىبقسيالاايحولا

،قو٠سوقباددهليخلايفقهددييرلللوقتبرعلا!بيذهتلايفو

انبهذ»ىلاعتهلوقو،اوردايرمالاىلإاوقهاددتوموقلاقساو

.قبسلانملعتفننموهولضاتننهانعمليقااقلطن

روظنمنباهيلإبهذيذلاريسفتلااذهيفلوقلاو)

نادعبومهمانغانوعريمهومنغلاةاعرعلطنمنا،مثاهمحر

ىعرتالويشمتالثدعقفتعهشوتعتردقومهمانغااودهاشي

مهمانغالاحلنهجهتهمحرفلامهطلاخيناعهعهطنمبشعلا

اهجهوفخوترسكنادقسمشلاورصعلادعبالإنوكيالاذهو

ةيويحلابرعشيفءرملاطشنيحرفلاناملعننحنو،اهرحو

نوبعليمثنوكحاضتيونوحرميةاعرلاذخايف،مزبلاوطاشنلاو

لوألاقباسلاةفرعملنورجيوزوفلاوةزراهملالجانميمرلاب

لازاممنغلاةاعريفعلطلااذهو،يرجلايفةعسلرثكألاو

اوناكللهنلايمريلفسويةوخإبعلولف،نينسلافالآنم

عهيياهلماهنعإهدسءاعدإلانوعيطتدديالففسوينمنيبيرق

بئذلاهءاجوفسوينعاودعتبامهناينعيىطكرلاويرجلااما

ةجحاهنإ٠ااقهحتانبهذاناههمهييألاولاقاذهلوهنعنوديعبمهو

(سمألاةعيبطعمقفاوتت

وهتآ



)اهلااقهطاوااىلاعننهلوقونيرعلاناسلىلإةدوع

هلوقهنمو،النناقتىنعمبالتنقاالوقلثمهيلااقباستىنعي

هبلجوزعهلوقو،اهيلإاوردابياهبثارهخلااوقبتسافهبلاعنن

هلوقو،اولضىلحهوكرتوهىبزواجيا)اربصلااوقبتساف

نايااىلاعتهلوقلثمنوقهاددلاهيلإيااانحلوقيلادماهلمهو}ىلاعت

.اهيلإيااهلىحوارلبر

ةلهسنمقنشصلاوتايآلاسي

كحرهزرمإلالعفةاوقهطاسه

ىةلنأجءازنةحذااوغهنسننكالماسهفسونسوفةياوالئلةبةرقهلمل

عزنيلفلطقثاهئسإجاقمهسمإحقثاةينمييسنانلاون٠ويأئاف

(ه»)زيو

نماوعراسواوردابزثاريخلااوقبتسافزيرهطلايف

ىطلنئظثالزةداتقلاقو،عارسإلاوةرداهملاوهوقابطالا

ميآحلاممبلايلامعثا.تاريخلارقبيفنبانعو،عكتلهق

عانذتللغإناقلاقأنينقخلاينائسكلادغلاائلزنواسواازةدئاملا

ينئسنامودصقملافلألانيكهسنقنمئفالئانسلغذسهنسهنسوبايسنهذاحسم

ةغزينئفعسمائعسهملقلأسنفيسحلارسنسمسميلسءاسهائغففقافقا

ارتميففكفلقيلىعهلسوةذهافةلماةكظإخلقثايالفسلفيفانيسو

اسمهةيأتمنننللاقنمإحزيأغوحزنهياىثجءازن،حلااهغمثبنماملئقيأذسنإ

(هه)لوفلثمغئديفةقفن

نيضاملالعفلازاوقهتسا-ي

طازنطلااغئننكالةهننغالطائنعنطسل،انثئزفقزندديلسصسس

(هه)لوزسصننلوال

ححنيضاملالعفلازققنن-ق

ىينفللائئزإولوقئسل»هنإلذماو،اإحعهنيلاقزضثحلا

ليقللةيالبوقيفلقحهئاموىظسميثلذيان٠وققنكلهكلاائنااليسو

ليذلالاقفاازفاقحألا)٥)ةههزكوقزلأسإاثإنزاوهنا

قعآل



اوذثنهسلرننيسوجهبغسلسءاان٠وننتنكارتماذن،حنافؤسلاولنآمهتللاوزغف

.لها)ةهرقسمقطسإانفنولوقتلنقخمل

)ته)عهلنكزنلاائسهإهلارتنثقسقنقضإنننذقلفاازثافاصلا

نيراسملالعفلاسزقبتسن-«

ذقنكونائفزثفىفهثنعسناننقينانإاظإنانياولاقاازفددلوي

الفزسلفىينصؤنيغن«اننفدصسنؤلاةتفالاةمتاثسمذغ

)ت)عهقثسه

٠لضتننزقلطنزيرهطلايف

ىطدتشنزضدننلالاقولضتننوىمارتنزيوغهلايفع

٠انمادقا

عع٠يمارتنريثكنبا

ماهسلاويمرلاويرجلاياقباضنانبهذرسيملايا

ومهعمجنتسزثىباتثملعفزقبلددلنهيمسو

زو)لوزنخاغننمتلذمفاهلهاةانانصىفينلنارتماارجحلا

رخاتدديالواهلجالبقةماكالهمدقتيامزيرهطلا

.اهكاله

رعسس.رتسسسسسزقو٠لدمم-ه

لخنانفخيؤنلاؤننغإنائزققىلختاةعقاولا

(هال)ليقلفنعنه

نعنيزجاعىظبوظمبزنهقوهسمبنحناموزيوغملايف

ركلاثماب}لادبإوعككالهإ

٠نيزجاعبنحنامويازنهقوهسمبنحناموريثكنبا

نيزجاعبنحناموتوملاعكنث.لانردقنحنسيملايفع

نمهتوملعتالاميفعكئشننوةمايقلامويمكقلخبلغننانع

.لاوحالاوتافصلا

لوقيةيآلاةيادبيففزيوغهلاريسفتريسافتلاهذهبصا

ةردقةياقوفة»اةردقفيرملامكنيبانردقنحناازىلاعتهيا

قايسلايفناملعننحنفاانهقوهسمبنحنامواالاقاذهلوىرخا

قعآل



ىلعردقاميفهتاسهيابلغيدحااليابولغموبلاغ

.قبسلااهلوةبلغلااهلهياةردقفتومنمرشبلا

ةوس.زرمثلالبفزاوقيادست

اسففطمزغمضفأهكإنزرنصقيإوفقفزلااوقبانننااريمحلاس

»لذجمسننكزسويناياينناإبذللزننبنسعابعزألايفعاننطلامينمقمب

مه)مهفلايلضفلاوذقملافجأاثتللنديننؤنهللالضف

٠اوعراددمزاوقهاددمزيوغهلا

.هتنجوهناوضروهياةرفغمىلإةقباسلابرمانيدسلا

ردجالاناكفةعرسوسفانتقاسلايفناملعننحن

ةعسليفاوسفانتزلوقيوريسفتلالمكيناهياهمحريوغهلاي

ةنجلاىلإلوصولا

قفغاإخذقلىفطجملاتفافسولقهةفسوإوزاقفلبتوهسعبلا

(ةة)لهفبانناوناكافىطزألايهاوزظتنكاقيلتناهىلننون

اوناكاموزهركذىلاعتلوقيزنيقياددلاوناكامنيرهطملا

مهيلعنيردتقمانكلياننوتوفيفمهسفناباغقباس

(ه٥»وقياسلالوقياسلافااةعقاولا

.نولوألازنورجاهصلامهزيرهطلايف

(ه)اقغنكءاقياضفاازثاعزانلا

ليقوليخلاليقوتوملاليقوةكئالملاليقررضلايف

.موجنلا

وآهل



انوهل

،ىلاعتهياءامساىفريصبلاوزلنصقزهبرعلاناسلىف

ندعرصبلاوايقىناةساحرصبلاوركذمهناالإنهعلآرصبلاو

ذخااذإهرساوارصبمراصرصيو،راصياعمجلاونيعلا

هرصباداصلارضبهبريصتو،هيلعهنيعتعقويذلاب

نمرئاصبمكءاج»ىلاعتهلوقو،هذيارءيشلاترصباو

نبالاقو،رتاصيلاونايبلاهيفيذلانآرقلامكءاجدقياااعكيلر

،ناميإلاةريصبىلإرفكلانمجرخاذإلجرلارصبازييارعألا

رياجزلالاقااةرصهمانتايآمهتءاجاملفهبلجوزعهلوقو

رارفلالاقااةرصهمةقانلادومثيناوااىلاعتهلوقو،ةحضاو

امكةئيضمةرصبمىنعمو،راصبإلالعفدصقياهللعفلالعج

.انيضمياااةرصبمراهنلاوهبلجوزعلاق

فيانمةياةقانلاف،ةقانلانعبرعلاناسلهركذاميف)

ةحضاوةعطاددهةيايهفدومثلهااهرصبيةزجعموىلاعتهيا

نعيلوقننازوجيالف،ريضماهيفزاجعإلانأكوحوضولالك

ءايشالارصبنجاجزلافراهنلاءوضكءوضاهلةئيضمةقانلا

كلذكةقانلاو،هنمرصهننحنامنإردصيلالوهفهنممهألاو

عرت-نيملاعلابرةزجعماهنمنورصيب

بهلنيهتياعهرنصهتزةرصمىنعمزقحساوبالاقوء

اوملظيةنيبتمىنعملافةرنصهئارقنموةنيهةرسمارقنم

ىلاعتهلوقهنموةئيضمةرصبمءارفلالاقاملوقلاواهيهذكته

ياعهرصهتاهنإزىثفخألالاقااةرصهمانتايآمهتءاجاملفهه

،ءسثلايفراصبتسالاوةجحلاةريسلاو،ءارصنعهلعجين

ةريسلاو،هرطاخوهرظنبلقلازنصنوبلقلاذافنرصبلاو

»يكلنم،يدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

قإ)



طرنصتوملعلارصبلاوةنطفلاةرصبلاليقوبلقلاةديقع

،ااهباورصينملامبطرنصقهبلجوزعلاقهتملعءيشلاب

فيرعتلاريصبتلاوفرعتلاولمعلارنصكاويلاعلاريسلاو

ردصتساو،رشوريخنمهيتأيامنيبترصهطاو،حاضبإلاو

،نيدلايفتابثلاةريصبلاو،ةريصباذناكاذإهنيدرهرمايف

مهوهوتااماوتايااانيرصهتسماوناكواازيزعلا)مجنلايفو

اموااىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاومهباذعهتبقاعنامهلنيبتدق

دهاشلاةريصبلاواوملظيسفنااوناكنكلوعهملظيلة»اناك

لبااىلاعتلاق،ديهدثلاةلزنمبيا،عهيلعاريصيينلعجازيكغو

ثئشنإزناينعمهلزهدلددلنبالاقااةريصيثفنىلعناسنإلا

تلعجثئشناردهاشلاياثفنىلعةريسلاوهناسنإلاناك

دهاشكلذلكنألهناسلوهيلجروهيديثينعفهرجتةريسلا

اهبوىضايهلاىلإةوخرةراجحةرصبلاوةمايقلامويهيلع

لوألاويرسقويردصملةرصبلاىلإ-نلاوةرصبلاثيسدل

اهامحماشلابةيرقىرصئوةرصبلاوةفوكلاناترصهلاوذاش

٠هيا

إرصملنعقتشملاوتايآلاسي

رسلا-ه

قهاشلازنلاسمسوجىخئأل)ويباسواقئعلاةينحلدفتزلحنلاك

(تت)ذهسقلعزنيلكلظةلهالواجنزقاسوفنابضغلاعنقالإ

دوصقملارصبلانمةرظنكرسلاحملكيربطلايف

ةعرسلا

ينئنلالهاجقلععلهلكلنينسلانكلئرلنواا!ءارمالا

مهعمجإمناق (ةه»لوقنتسمسهنعلاك.غلواملفذاؤقلاىفزنكل

ةسسسسصهلاةساحانمرصهلاىنعم

لثمةياةقضافةاسوقةسهذإؤةحنأانفغنآزفااازةيثاجلا

عنمبرأةنخفملق ننفةفاشجن.رضتللعلقسهفخمهرتىبسعيمغنب

(»)لوزثقندلفاوهياكإنذهخهسلنهسل

ق»



نسءالنجنكنغائننثقللانلنسمةظقييفكنغذلياازقمهعمج

.سسح.(يي)ةهيخمويلاسزضإحمل

زنكلادغللغيلقنتلننئؤفزضإنلاههزاقثااالملاس

عو(ه)زهيعخسولفاقيكاغ

ةمايقلامويلاوهانمحتفوىثنثفعزفىنعمبزيرهطلا

٠زوملاعزفو

حسزراصيا-زني

اسهغزقسن(هملةلجاؤلاعقخزنسنامسفذسلااز-عزانلارتس

(ربةغيثاغاقزاضنا(هإةلجازةققذسل،ولق(تإةفيياؤلا

ةباكلانماهالعدقاممةليلذاهباحصاراصبازيرهطلا

.مويلاكلذلوهميظعنمبعرلاوفوخلانمنزحلاو

ةيآلابصةفجاولابولقلاباحصازاهباحسابدصقن

سرعس.هذهىلعةقباسلا

ليإقننهمنفايإزيكعاذزغألزنسمىثوينهزهسلفقوتلاازجراعملاح

مويلاعلذجةففكهققزئزفزاضناةقيثاغ(هة)كوننهفونينعث

بجرعسكلهه)هتنغوناونافيذلا

زاضنألسوعنئنلاؤقسللقسهف»الكايذلاذفلقااةمهملا.عمج

(»)نوزقنتسنارتمدلهلنلدصةهةملأل)و

زنررنييبىبرثصهت-ق

رعسمهن٠اابلقلا ك«ة)لوزسصننفزهممنثننف

الاو(إقه)لوزسصنثانبلسقلااملازةقاحلاو

!»)ميهفيلونكزألؤقلةناما(ةة)لوطهنث

سكس٠نورتسالاموسنورنامبءايشألابمسقازيرهطلا

مهتلامزقانللاقهتوقيفىثرفلحاليتنسواازفرخزلا

ألملاطجميننخنسنذميمئزاسهنألاسهةقسوزضصكنيل

(وه)لوزسصنث

زنورنصتلن-«

قإق



»انيلاإوهسوسء)يتنلافأانننلاىثوئنسنفذسلاايراسلا.

ننقيجكهووزنطين(ه٥إائهسمخنيسمخس«اتيبسلالاو«ة)ن٠ههف

(هه)عاهنفيلةقسمذسهباذعذهيدثقتلزلبرهملا

ىلحهميمحميمحلافزعنيازعهنوفزعرتزيوغهلايف

زسابعنبالاق،هضنيلهلغشلهناشنعهلادديالكلذعموهفرعي

.دعبنوفراعتيالمثراهنلانمةعادرمنوفراعتيف

رسزرملدصنلسو

)»ازييمتخيللافةنزولالثمناا!قاقشنالا

هبههئزمننجانثنآنننينن٠ذمناسللاائلقةحاننإاا!ناسنإلاس

..ةسسة(ي)ازيهسصفاقغمنكرهاظتلل

ارتمجلننههقئسلسويضافاض»هقوفرهلاىثايلحفلواالملا

)ةإزيههفعزنيالأبةوسإجلنغؤلاالواأحهقعمنن

اعسرئاصب-ه

وزغلةسهخزسوىذففسانللقضتانلهازةيثاجلا

مهعمج(»)ىأقون

نورصيبنآرقلااذهةريصبعمجرئاصبررضلايف

رعسردابثرلاليبسنوفرميولطاهلانمقحلاهب

ائئمااافكإنلسمناهكلاىننوفاسننثآإظسلسوااةيصربقلاالح

نيلغلةقخزسوىذففسانللذؤاضإنىللوألذيورقلا

(هة)لوزفألقيسل

طة.نيتارمالاينبلءايضزسانللربئساسهتيرهطلايف

نزالإسءللنفقلرلاافكنلهذهسللاقاافارسالا

ل٠وهزفانللنظألسرهقزناضإنىطزينسومبازاضنيلا

)»إازونثن

رصهدلانملرئاصبنهنإزثايألارئاصبزيربطلايف

.نهبىدتهانملىدهونهب

رهسهرعسزإنريص.ل-ت

ان«قزهمإنارغجهياىناوغذاضيهنكمةمللقاا!فسويس

)»)نيكرشملانسمان«نتسوهياناخمننكسوهسقنمتناننف

قجحي



ىطهيلإوعديوملعونيقيوكلذبةريصبىلعزيرهطلا

اعوسمهعمج.ينقدصوينعبتانمةريصب

)ب»هزيهسصقميههنللعناسنإلالإنااةمايقلا

نمهضنىلعناسنإلاليزهركذىلاعتلوقيزيرهطلا

زساهعنبانعو،هيلعنودهشيوهلمعبهتوهقريءابقرثفن

لهزنورخالاقو،هحراوجوهالجروهاديوهرصبوهعسيلوقي

مهدحوهسفنىلعدهاشناسنإلا

سيسهسسكسقةزنوردصلمآهل

ناطغنئلالسمكناط»ننقاةإاغناليفلاللهزفارعسثاسس

(ي٥ه)لوزسصننمثاذلفاوزقنث

مهاةافينعيهتافزنورصهممهاةافزهلوقاماوزيرهطلا

هيلإمهاعدامعنوهتنمفهتعاطوهتاييوهياىدهنورصهم

نعنوهتنممهاذإزسابعنبانعو،ناطيشلانمفئاط

.ناطيشللنوصاعهيارمابنوذخآةيصعملا

وسسسسكزنورصهتسمسخنل

هةهنمسكانطسمزسمةكللننقثقنفذونثسسوازفاغهتسززلوهكنملساسس

اوناكفيليهننلانغففؤضفنيظسمغاىثاطننثلانيللسنيو

(ةه)لييلسصنثنعن

يفنيرصهتسماوناكونلوقيزنيرصهتسمزيرهطلا

مهوباوصوىدهىلعمهنانولصياهبنثلجعمعهتلالض

.لالضىط

مهنيديفنثلجعماوناكزنيرصهتسماوناكوزيوغهلا

.لطاهلاىلعمهوىدهىطمهنانولصيخلالضو

زةريصبم-ه»

زخمهانناوبالعهزمننائهسلآةأسءاسهانحملازلمنلا

)»ئيهن

اهيلإرظننماهبردصيلنلوقيااةرصهمااهلوقوزيرهطلا

ةنقهزةرصهم.،رجنبانعو،هيلعتلدامةقيقحاهآرو

.اهبالصنتةحضاوةنيبزيوغهلا

قإو



ةرهاظةخضارةنيبريثكنبا

ردصيلةنيبةرهاظتازجعملاهذهمهتءاجاملفرسيملا

.هيلعكدامةقيقحاهيلإرظننماهب

سسزسهرممجك-هه

انيفارتمننقن«سوضسكافزانيفاثغأأسواسقائلذسمنطزينسواازق

(ه)ييهنندنعالئلىلزقزسوةهزهممنئ(ت)جيهإنجحوئلفنسم

عكرصهنسانلااهيامكلةرصبتكلذانلعفلوقننيفرطلا

.ءاشيامىطمكبرةردقاهب

رمألالعفسزرسبا-هزني

)تة)لوزسصننكزنقففزمناقزثافاصلا

اباقعنممهللحيامنوريفوسفمهرظناوزيرهطلا

مهرصيالاقفارمانماوعيضامةمايقلاموينورصيب

مهعمج.دحاورصباو

مهتو»روزئهيننةفؤنميزينافبزثافاصلا

هتافانننلاغنيةسلدصاون،نهسلانيؤظانيايلقاازسهكلامهعمج

اموانلفذهمونذه»سلارتمجينهنكافميةزعنااريفز/اسو

!»)اذخاخمثخيف/ينثن

عمساوءهيابربلارصباومهلعمسازهلوقوزيرهطلا

،هعمساوهرصباامليقهناكحدملاوةغلاهملاىنعمبكلذو

العومسملكلهعمساودوجوملكلهيارصباامبالكلاليوعو

ةا.س.ءيشالذنمهيلعضخي

لوئهظلانتلهةمننونثآمنيرخؤتزهنآسوةلهيننكاااقيرع

عع(ةهإزنيهنيلالضيفمويلا

ىلعمهمودقمويعهعساامرصباومهلعمسازيرهطلا

تامسلاوراصبإلاعهعفنيالنيحمهرصياوةرخالايفعيبر

عمسلامهعفنيالنيحاوعسيةمايقلامويهياوكاذزةداتقنعو

مهرساوموقعمساوهفرصبلامهعفنيالنيحاورساو

وآع



انحرفي

لاقو،نزحملاىنطيقنحرفلازحرفهنيرعلاناسليف

حورفموءزلوترفلجرو،ةفخهبلقيفدجيناوهبلعث

صرفوةخرلةارماوصرفوىحارفموقنمناحرفو

الهياناحرقتالااىلاعتهلوقو،رطهلااضياحرفلاو،ةناحرفو

لاملاةرثكبحرفتالملعاهيارهانعمرياجزلالاقهبنهحرفلابحي

،ةرخآلارمارجتيفهفرصيلاملابحرفييذلانألايندلايف

احرفدشاهياةبوتلاثيدحىفو،ةزسملاةحثللاوةحزئلاو

ةعسواضرلانعةيانكهلاثمأيفوانهاهحرفلا،هدلعةبوتل

ىلاعتهياىلعحرفلارهاظقالطإرذعتلءازجلانصولوبقلا

،هزددههحرفاو،نيدلابلقثملاحثفنلاوهلقثانيذلاهحرفاو

ينترشبناةحرفيدنعكلزلوقنوحارفألالثمحبرفتلإو

ةحرفو

ررقنعةقتشملاتاملكلاوتايآلاسي

حبسرعسسهتريضاملاسلعسفسللزحرفمسه

لتكنلسوسناأثسسههغائخنهمهلياوزفإافاوننن٠انلفببا،عنإلا

أهاذلفةغسنلهنإنففارتنذةحااوتواانهاوخيلفاذإىلثخهنل

دنن ج(هه)لوندنن

ع٠قزىللانم)واامباوحرفاذإىقحزيرهطلا

هللايلمثزبكالنحاهتنهمدوقظصلاحيرفااةيوقلا

الاولاقسوهيايليهنكيفةهيظأاسوقهلاسوناهاوةهاتنوااوفرفق

اونافؤسلجائخثنهينامهسهإخنانملقلحنلايفاوزكننسن

يلعوس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قإإ



أعتل سجمرقي(قه)كومهققتل اونافاقب،اثيازيئنفوكنيفاليهاويأخننعسهنللل

ع(هي)لونعههسل

هسه.هنع

اوخرللسوجزسهسلسوأانثسلخسملىفئزلالهننلقثااازدعرلا

س(يه)يائمالواقزسخألزيف«ئلاأزخفاف«ئلاقاتخفي

ححرعسكس)راضملالعفلاررقي-زني

.مهعمج٠معنإاازنارصلااع فمبنصننمازعزونعئةئننيمفنسنبنئ

حاتغنثقفةغف»زغنكالاوقثثزاوزهنصثريامهاسهياوخزليسلبةأنمسك

طب.١سهيه»اطهمنلولهتسلاغيقياائل

قنئقةالأزنارصلاس لينسهنلسوارثاانيللوزحزقئسلدهفلاذقننخئ

خلمهباذقفانسمزنهائافنمةحهئقننخئالفاوظقئسلةلانياوذسسمخنيلا

رعسح..هسه)»)ةهلانانع

طجمدهلإىنلزتااينميزئوخزهسلباهياقفاةنئآلي»سواازدعرلا

اموةناذنغالاطزماانأإلقجةضغإنزتننلقبازحألاذمف

(ةه)باسمعهلسإسووغذادنياقمينينثا

.وسإرمألاهطالبةقوبسمزاوحرفيظ-ق

زنةحسوفاوخزقتهلفدلةهفمنخيففهياهرضلطمللقاانسنوي

سخسلاني (حج)لوغسمحهتسل

نآرقلاوهيلإمهاعديذلامالسإلانافنلوقيزيرهطلا

.اهزونكوايندلاماطحنمنوعمجياممريخمهيلعلزنايذلا

رسسنناعترسفىنعمبةفصلاياءارلارمدكبحرف-«

نقذالوقيلةلتغاؤضذغإنسءاسهغسن،ائقذآةيالوفزبوه

)»لوقلمهليةناماعرهكتنئنلا

مهعمجةمهعمجزنوحرف-و

خلهننهفذهةفا»ايسنآانيليملاسزناىلصلآ

أههنلغكؤةحياةهفظذمفهباوقخلتلةلليذلايدهوزيظمنناننهسلسو

(ه»إىنزختلقفالف

قآآل



ةغهيمنحطمنهسصثهئذاسوثفؤنثنةسننضسطمنهسصثمئذاإلةةبزنلا

!»)نوغيفةخسوازلسوننتلسولنقلسملزنااوذخاذقاولوقتل

،ورغهه

بيغملارطيقنروضحلانرضح)برعلاناسلىف

نالفةرضحيهتملكو،ةراضجواروضحرضحيرضنتيغلاو

،هقانفوهبرقلجرلاةرضحو،هنمدهشمبياهنمرضحمبو

اذإرضحملانصنالفوهروضحورنضغموقورضاحلجرو

رنضخلاو،سهالصلاترضحلاقيو،رهخببئاغلاركذينممناك

يرضحلاورضحلاو،يودنلنالفويرضحنالفو،وديلافالخ

،فيرلاوندملاوىرقلاىطوةيداهلافالخةرضاحلاو

ةفصةرضاحويوقلاواعتظعلايحلارضاحلاوةرضاحلاو

ثيدحىفو،هرفكورفاكلثمهرضحو،ةعامجواةفئاط

ليللاةيننداماهرضحيياةروضحمةدوهشماهنإفنحصلا

نايااانورضحينايبردلبذوعاوااىلاعتهلوقو.راهنلاو

هبلزناذإرضتحاوىضيرعلارننو،ءوددطلنيطايشلاينبيصت

ةبونصلااهغوسيحظلالهاورمتلاعضومةريضحلاو،ثوملا

ليقوموقلاةعامجةريضحلاو،خيرجلاىبنرجلااضياىستو

ةسخلاوةعبرألاليقوةينامثلاواةعبسلالايرلانمةريضحلا

«لجننلارنضخنلاو،عه٠لىزغنوانوزغي

رضحنعقتشملاوتايآلاسي

نيضاملالعفلارضح-ه

ويعنم،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قإآل



لالئءاطؤننلايلغيذضخنيغاذسهنثةتنيأسااازسهرقهلا

مهازنإةهلإلاةعسورهذإأنكناوفليهنيذمىةروذنغسنافهبهنإنل

)»إىنلنمنانئخنقاأهافاغسلواقخنيافليعاننيإسو

دوهيلايفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

مويبوقعيناولعتثسلاعلسوهيلعهياىلصيبنللاولافنيح

!ةيدوهيلابهينهىصواتام

ذإهدمهمثويبوقعيروضحلمتنكلهزىبر٠لملاريسفت

ينإفلضافالااوعألنالفاورضحننملهكناياتوملاهرضح

ةملسملاةنينحلابمهتيرذوليعامساوقحسإهدلووميهاربإتعبتا

وجءيفمهعمج.مهعمجرهينياوتصوعلذيو

ىلسمايتيسلاسوىلفزنقلاولواسةقنمثكلارضاحاةإسوازماسلا

(ه)افوزغتناهقفةفلاولوقزةايمزفوللزالنيكاسملاىف

كزلوهجمللينيملعثهزرطامرضخا-ي

انظازغإؤااووننن٠افلغإنذمطلاغكاذنانإفاازءانا

حزنةحخننصلاسسوسجاخلمنهاقرتهةنناخلنصنيفاانهينلمبغائخالل

اقبنافةيانلفاوئهسنفاوهيمخنأنإفقنئلانقنألاصزضنخااو

)»)ازييةحلولنقغسن

ةقفنلاومايألايفلاقنحشلاسفنألاترضحاوزيرهطلا

ةارملاولجرلانمدحاولكسفنترضحاوزنورخالاقو

الوهلطثفانيشاهيطعيناثفنبيطتالياهبحاصقحيحشلا

.اهيلعهفطعتفاهلامنماغيشهيطعتنااهسفنبيطت

نمدحاولكخنثديرينحشلاسفنألاترضحاوزيوغهلا

هتقيقحولخبلانمحهقاحشلاورخآلانمهيلعصنيلنيجوزلا

ع.ريخلاعنمىلعىصرحلا

ىطسوفنلاثلهجنحشلاسفنالاترضحاو)دعسلا

٠حشلا

واملعبمويلاهفرعناماذهوحدثلارعثهلاخاهطنمياحشلا

قآل(



لصيدقوكلميامىلعاصيرحناسنإلافكلمتلاةزيره

٠يوغهلالاقامكحشلاىلإىطعهلادنعىصرحلا

ةرتسحهسهةحسززيضخبل-ق

عثزضخثلؤثعضانلنئلاسوقجتزنئخئلة«لزسوقأزهلهبلم

(هه)اننئنوحمنسهرتهلؤخ

عتح}نورضحي-«

(»إنوزننهخئسلإلانيزهبذوغازأزنونموملا

نمءيشيفاورضحينايبردلبذوعاوزيرهطلاع

.يرما

.س.رضاح-و

اأمصزلثهقلنثنعمجملاىبقسنفناتكلاععزسواازفهنكلإ

الىفةزينضطاقنالينعاانفيلارتمائئلنسوارتلل/لوقكودهف

دنزقرهيلهنحازضاخاوذسمهارتماوذإخزسوجاقاضخآلاآزيهف

!»)اذخا

رسةرضاح-ه

ةهزضاخضئافينمتلاةنتفلانيىنهلاتكافاا!فارعألا

اغؤنيةهننننكفخلكهأاغسنيهةهظاغسنةانتنلايفلونخسلذإرخدا

اونافاقبفزهولمنل»للقجةهلننامنناملالنونأهنهسلاملميقيسو

معطلدتل ج(ههة)لوقنعقتل

برقييارحهلاةرضحبثناكرحبلاةرضاحزيرهطلا

ك.هئطاشىطورحهلا

ايننوزيهتعهزضاخعهزاهننلوئئنازلنا.......اازةرقهلا

للنجةننهلانممننانااىبةهنثلاسوماقون،نئنزسنسانغاقيأغظنيدللر٠ضةنن

طصةنااوغلناسوحزيأمخوونقلانالاونظفئنمازجةههنثيلهاوينافأإضن

(»ي)ةهلهعزنيالينظازحقناهيأننطلو

الوريخأتالواهيفلجاالةرضاحلاةراجتلازيرهطلا

اسن

حو

رضحم-ت

قآلل



قلحمهالمعسافيقثةفةهئفذتا)نارمعلا

إن.ح ننننافل)وثثونكمذسمأههعمأامفازنننهنحن حاةههإناذناةغبلقسوافنقن

!»»انهايكوأزقملافحةننقئجمقثاؤثزذخنف

.ةرذلاقثمصقنيملارفومالماكنلوقييدعسلاو،ءسثهنم

.ءمبمكحمهعمجيزنورضاحسهل

دونعلايرناخةلقاىثيمسلةلننيلالذ....راازةرقهلا

)»)باقعلانيرلةناىلااوئظازةنااوثأاسوجبازخف

مسحرعسمهعمجيسينرسسزنوربا-آل

قزنحالاعاقلزايلنانلاياونةزاوزقثليفلااناقبورلاح

.حباقلايف»رلواف سسس.لهه)ليزنعسخف

اغغذلةهيهرغفاذإفةذماىفةخغضالواكنافنمهبزنددي

جو .ححالسحمهعمجمهعمج(حة)لوزضخن

(وت)ليهضخنلانصكنكلينيزةفقنالزلفاازثافاصلا

ااباذعيفيازنيرضحملانمزيرهطلايف

سس.سسحزربثغن-ه»

ةمننزافةفلةةمتفةقلقلاوطكننانلارمقلا »قث

ييزيهنملفطجمكهةننةسمنققاقلالاكهذنئسو(يت)زهطنهاف

عع(»)زضتخن

نادومثنمكموقرخازحلاصلهقانثلجلاقزيرهطلا

لكواهدورومويلهنمنودوزنومويلاكلذهنمنوبرعثيف

اورضحتءاجاذإوتباغاذإءاملانورضحياارضتحمبرش

٠نبللا

قآلي



سوهلا

رظنلازليقو،طاثنلاززطقلارطب)برعلاناسلىف

رطبلازليقو.ةريخلاوىثقذلازليقوةمعنلالامتحذقليقو

قحتددينارجتنمءيدثلاةهاركوهزليقوةمعنلايفنايغطلا

زجنمىلإةمايقلاموية»ارظنيال!ثيدحلايفو،ةيهاركلا

هبلجوزعهلوقو.اقحلازطقرتنلا!ثيدحلايفوااارطقهرازإ

بصنزقحساوبالاقاهتشيعمثرطبةيرقنمانكطامكو

،اهتدثيعميفترطقزهليىناتو،لعفلالصويفطاقساباهتشيعم

،اراطييراطيبلايشهبوقنثلارطبلاوةمعنلاطنرطبلاو

،هيهيفؤامتمآريرطبلجروويباودلاجلاعمزرطيبسينلاو

ثرطباذإءاناىفلمعتدديامرثكاو،ةريرطبىثنألاو
لن.يغلايفتدامتو

زرطينمقتشصلاوتايآلاسي

حرسزيضايلالعفلاززطقسه

ةطللننفهاسهسهليهسمطزلهإنقننقذهائئطامهسواازسصقلا

ىثخئأكفبههسقلالواأهسهدغإننسمىعلقنعنرتنرنكهأهناننف

ع(وه)ليئنىبازلا

تغطوتريثاوثرطبزاهثشيعمثرطبزيرهطلا

عطبريثرفكف

يفارشاعزءاطعلاق،ثغطوتريثازثرطبزيوغهلا

ءانمألااودبعوهياقزراولكافرطبلا

ااةمعنثرفكوتريثاوتغطزثرطبريثكنبا

»يهس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

يرطيبلابيبطلاوهمويلاةغليفرطيبملاي

وآلق



ثيثرطب!يدعسلا تلغتشاواهتهلاواهبترخفزاهثشهعم

ريطرلايناميإلانعاهب

اورفكيلسرلابناميإلانعمهتشيعممهتهلارسيملا

اوغطو

سهسهرطبلا-زني

انبهتأهسهراوسليهزعاوإحزةحليةلافاون٠وقنسنممواازلافنألا

لولقلنلانهديازاهياسينكىوجنلوذنيسهسوسانلاعاذرق

(بت)طيهن

ىلإاولبقانيحةكملهانيكرشملايفتلزنزيوغهلا

لاقو)ءارثإوارخفزارطبرننفدقوهرخفويغبمهلوردب

.اهركشكرتوةمعنلايفنايغطلارطبلا

.قحللاعفدزارطبمهرايدنماوجرخريثكنبا

يفرطبلاورثالادصقلمهرايدنماوجرخ!يدعسلاع

ىضرالا

٠اءايرواريلقمهدلبنماوجرخرسيملا

،هوها

يفنوكبنضلاأضزغنللاةيلنايرعلاناسليف

ةحولوةحاهقواحاهقوايوقواحقخقننعنق،لعفلاوةروصلا

حاهقعمجلاوةحيبقىثنألاو،ىحاهقوحاهقعمجلاوحبقوهو

،ءسثلكيفماعنسلاىضيقنوه)رهزألالاق،حئاهقو

ة»انافحبقهغااولوقتالهانعمدجولااوحي.نقيأال!ثيدحلايفو

ة»احققاولوقتالياليقو،هقلخءيشلكنمادقوهروصم

يلآيس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قآليل



را
ناكامنإواهيزنوبرحءامسألاحهقا!ثيدحلايفو،نالفهجو

هنألفةزناماو،ىذألاورشلاولتقلانمبرحلاىفاملاهحهقا

ة»اهنعلنيلياةينكهتألواعابطلاىلإرنمالخ.لهيرفوهوةرارم

ةئيطحلالاق،احيهقهرقصهياهحقهو،ةرموباهتينكو

هلماحءقأوهجونمخقئقهصخشيفاعلقاهجوكلىبا

احيبقهارهحهقتساو،مه٠قبىتايازنالفحهقاو

احقةلانالفهياخهلنديزوبالاق،ناصخالاأضءارقتسالاو

زةحياكملاوةحياقملاو،رخلكنمهدعايوهاصقايااحونثو

نميااانعوهقثلانم.ةمايقلامويوزليزجنلايفو،ةقاشملا

ذختيوذرنيذلاروهقملارسالاق،رخلكنمنيدسلا

٠داعبإلاحبقلاو

ملو»نيحوهقمععاهيفميركلانآرقلايفةدحاوةياتدرو

سس؛اهرجتدري

ةمايقلافذسلسوهةسنغسل«ئلاسهةمليفزفاطيلنأا)ةبصقلا

(هي)عههونققلاذمقف

هياعهحهقنيذلاموقلانممهزنهحوهقملانممهررضلاع

مالسلاهيلعىسومهلوسرعهيهذكتوعيبرعهرفكيلعهكطاف

٠نيرهتعمللةربعاا

لاقو،نينوعلملانيدعبملانمزنيحوهقملانممهزيوغهلاع

داوسبنيهوشملانمزساهعنبالاقو،نيكلهصلانمزةدث٠لعوبا

،احيهقهلعجاذإهحنمبوهياهحققلاقي،نويعلاةقرزوهوجولا

ريخلكنمهدعبااذإاحرهقواحهقهحققلقيو

ندوهةروسيفىلاعتهلوقيلثبمةيآلاهذهبلاقزريثمبنيامهعمج

لنوهزفلثما(ةه)نيهننسنكسوائننانليلىلنكوفائلاننيزةاذقنلق

هذقني(ةت)هيبيزهلفهزفزنااسمإمهلرتوعزفسربمااوغإمننافميللنيف

!»))ونلا»ولانيلبمهزاتلامثذزإلافةمايقلايألاماق

نيدسلازنهحونقملانممهةمايقلامويونيدنسلا

ثقموهقلخثقموهياتقممهيلععمتجانيذلامهلاعفاةرذقتسملا

.فنا

قآلو



،ولراولا

هياتافصنمةفصزثراولازثروزهبرعلاناسليف

هلوقو،لكلاءانفدعبىقبييانيثراولاريخوهولجرزع

لاقيزبلعثلاقهبسودرفلانوثرينيذلانوثراولامهىبظلو)ىلاعت

هلخديملاةافةنجلايقلزنمهلوالإناسنإىطرألايفسيلهنا

هثروزهذجموهلامهثرو،فيعضلوقاذهوبلاق،هرجتهثرو

هايلنالفثرونديزوبالاق،ةثاراوةثارووةئروانزوهنع

الامهدلولنرلاثروالقيو،اثاريو}اريموسةيثارتهثري

تاماذإاثزذواثزرهنراالامانالفكنرفلقيوبيسنبذجلا

ايركزنعارابخإىلاعتهيالاقوكلهثاريمراصفرلثززن

اابوقعيلانمثريوستثريايلو»دلنمىلبهفااهايإهتاعدو

داراامنإزهيسنبالأقو،ييلاريمهلرينيفيدعبىقبييا

نافاخنوكينازوجيالوةوبنلابوقعيلانمثريويبري

رشعمانإااعلددلوهيلعهياىلصيبنلالوقللاملاهقايرقاهيثري

ثرووااىلاعتهلوقوههةقدصوهفانكرتامثرونالءايبنألا

هتوبنهثزوهناريسفتلايفءاجحياجزلالاقاادوادناميلددل

هثروفادلورثعةعددتمالسلاهيلعدوادلناكهنايورو،هكلمو

)رهوجلالاقكلملاوةوهقلامهنيبنممالسلاهيلعناميلددل

ثرولاو،اهلهقامةسكلءايواولاتبلقناثارؤصهلصاثاريملا

امالهودحاوثارتلاوثارإلاوثارولاوثرالاوثرزلاو

»ثراوتو،سحلاىفثرالاولاملاىخلثاريملاليقو،ثرز

ىلصيبنلاءاعديقثيدحلايفو،امنرطعبنعانضعبهئرو

ثراولاامهلعجاو)رصبويعسلينعنمعهللااابلسوهبلعهيا

نعيوروااتوماىلحنيميلددلنيحيحصيعسامهقباياااينم

تي(نم،ادلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

قآلع



مكرعاشمىلعاوقياااةفرعمويلاقعلسوهيلعهياىلصيبنلا

هههارجلاثرإنمثرإىلعمكنإفهذه

تثرونعقتشصلاوتايآلاىنعي

حححمهعمجزثراو-ه

سمهإزسنعوثراولإزئفئسوثييمنفسخنقىلخااتإفاارجملا

ثناىفاذالييلزذئالنيزةنزىايذانمةاائيفائهت؛ءايهنألا.

حهسهإمبث)ليئنىبازلازن،ح

لوثبسلليفلا(هال)نوثراولاقفهق-واسزنونموملا.

ع)ه)لوأقغاهفةقنك/ةزهلا

نايلسودرفلابلاقزسودرفلانوثريزيرهطلا

بةهمورلاي

هيانا!ثيدحلايفءاجةنجلاىلعازسودرفلازيوغهلا

هدث٠لةاروتلابتكوهدث٠لمدآقلخزهدث٠لءايشاةثالثقلخىلاعت

الورضنمدماهلخدياليتزعوبلاقمثهديلسودرفلاسرغو

٠ثويد

ةهمورلايةنجلازرثلجنبدوعسودهاجمنعرثكنبا

سودرفلايه

هسهرعس)اريم-زني

ةياأفايسنآانبيىثوظغسلليكلاىئقننخئسللهاواا!نارمعلاس

اكخإلارتمإوقؤليننكثمهفثلثسووهملتطصدإلاذنةحسوفمسلننهقلسم

افيلةملاقحىطزألازءازاقئنلاثازيصميسوحةمايقلاةذفعله

)عل)زييةحيلولقغسن

يعناصيفتلزنررضلايفءاجامكلوزنلاهل٠سا

نيذلادوهيلارابحاىفتلزنةيآلانإزسابعنبالاقوةاكزلا

لخهلايداراوهتوهنرلمطلوهيلعهياىلصدمحمةفصاومتك

.ىلاعتهيامهاتايذلاملعلانامتك

امبهياوىطرألاوتاوامسلاثاريمهيوررضلاريسفت

عيمجءانفدعبيقابلاوتومياليذلايحلاهغاريبخنولمعت

وآلآ



هدابعهنمكلذبامالعإزىطرألاوتاوامسلاثاريمهيو،هقلخ

نافوهودحاالهناومهتومبمهنعةلقتنمهقلخعيمجكالمانا

قبيملمهنعمهكالماتلازفهقلخعيمجكلهاذإيذلاهتافهاوس

حآاتمقعسثوكلثباوناكامهلنوكيدحا

ثازيصأقفينثايلههننيفإوقهنننياةكلاسمفاانسحلا

عنلمباسدنقذهيكنارفزيأثهيرثنمتلالجيطزألآسورناسوانئملا

جاولثاقسوخفذماولقن«ةيفلانسمإاإخزذفظغاغلتلواجلئإقسو

)ال)زييةحلولقغرتناغيلقملاسوجىلئتمخلاقثاإهزألقسو

ط}ثارتلا-ق

)ة)اثسلينناطىننلالوظأيسنقرجفلا

ثاريملاسانلااهيانولكعوزهركذىلاعتلوقيزيرهطلا

مهلوقنموهو،اغيشهنمنوكرتتالاديدشالكاينعيانلالكا

ثيكافهيلعامثلكااذإانلدنلاانافعمجاناوخلاىلعامتممل

ننسلالاقو،ثاريملاثارتلازليوعلالهالاقو،هعيمجىلع

زوللابلاقانلالكا!دهاجمنعو،هرجت-صنوهبيصنذخاي

يذلاوهليذلالكانديزنبالاقو،ءسثلكثددهثننلا

راغصلانوثرويالوءانانوثرويالاوناك،ههحاصل

زنيلوعفمليعثميناولعفتثروا-«

(»)ذيلقخآانؤقاقاسنثز٠واسودصدلذفاا!ناخدلا

مهنويعوعهتانجانثرواوزهركذىلاعتلوقيزيرهطلا

دعبنيرخااموقةمعنلانمهيفاوناكامومهتاضاقموعهعورزو

سوسلهارسإونهمسوقلاييمثزليقو،مهكلهم

لييلازنكواسنتائثزؤآسولبدلاىنوتانئآذقلقرفاغ.

(حة)نائسكلا

ةاروتلا!باتكلاليئارسإينبانثرواوزيرهطلا

،اهومهانملعف

وهباتكلانابطيطبنلاوريثكنباويوغهلاعمجا

ينبثرواة»انافاضايفسنلاناالإ،يرضلالثمةاروتلا

.ليجدعباليجهتوثراوتيةاروتلاليئارسإ

بآلآل



ححوحومبزلدهجهللينيمإرصام.نيروا-و

ةننكاقباقونثثىبواىتلاةنجلاكنفاازفرخزلاح

(تي)لولسمقنسن

ةنجلاهذهوبهللاقنزهركذىلاعتهيالوقيزيرهطلا

يتنكاميمنهجمهلخدانيذلارانلالهانعة»ااهومكثروايتلا

الإدحانممكنمامثيدحلايفو،ثارخنمايندلايفنولمعت

لخدوتامناررانلايفلزنموةنجلايفلزنمزنالزنمهلو

مهكئلوازىلاعتهلوقكلذفهلزنمةنجلالهاثرورانلا

٠نوثراولا

سسنيضاملالعفلازثرز-ه

سانلااسهننااتفلاقزطصذوؤاذىثارتمغسلنكلقنرسوزكلمنلاره

لضلةمناكلانفاهمعزتيلفذهائيننوآسومهلاقلسحنننلظي

)ه)ذهنلا

ملعلادوادهاياناميلددلثروزهركذىلاعتلوقيزيرهطلا

رئاددلىلعهبهصخيذلاكلملاوهتايحيفهياهاتآناكيذلا

.هدالوارئاددمنوددوادهيبادعبهلهلعجفهموق

..عراضملايلعفلا.شرتفات

ؤزنانإاتيقتلايفةيأيننفنقثاملفدسنوئنفثنهسلاازءانا

لإايلنرتلفخسوج/زنلارتمكنصنافذقةناةلفكلفةلنينسلةودق

نفسوئسزئانيمنييسنملاإقمهفللننتثلااتنافحالجقسلزىهفىتريأئسلرن

قئسيقثالنقنحىنيةيتلننالزظخوبيمرفإهللقانينسوةافرانربجااوفاف

)ته)ةهسلهعزنيالينقنازحاوقنئوا

رعسامكرعس.زيلوهجصللبئاغلاعراضمزثزونسهل

ةلفثآزنارا»ولفثرونلخزلافنماز......ااةءاضملاكك

اللقنيارثكااوناف)ايلجىطأنلااقرتهأسماماقلئلللزنغاسؤاغاا

زجتننقناافهلضفمتنطهزدغإنحسمجلنلثلايفأافةنمبنيف

)ي)ةهلخقيلعقملاسومهيانسمةنهمفجزاضن

عراضملازثرون-آل

قآلآل



ماوزضافعناياوئهسهيسننكاخعؤغلىلنسونزلانفاازيفارعألاس

ةإهاقفافطصسهيهاإعذه،انهنتلىعرتاجنثىبونيينطزألزملوا

)»)عههننفل

حرعسيرتسرعسحةإنوثرت-ه»

ءاعبنلالوثرثلاةكلأئلهتلالاولماليذلاافنايزءاضلا

للهفلايزؤفوننئننلاننىطغفافققنلىثفوأضغسنال)اقزف

ىلننقفىثفوننأقرفناملجيقوزغسمفهائهوزبناهقئقننننوئجافي

)ة)ازيئنفاذغةحميهفقثالقخئسلسوانتيغنثاوفزئئوا

مهعمجسمسححمنرن-هه

ائخماسواسهغلهننزنطزألذاليفلخئانوااازملرم

(ه٥)لوغسهزن

سححرتةئمهولاوثةرونسهي

لاكذسمانينعطمثىبونىتلاةنجلاةطللنههبازملرم.

هسههسهس.(هة)انلنهن

قح)مهسهنلاققسهقئزسوذهسنلقخاسواا!ءارعشلا

رههها

هعفدزاروغنوارحدهزخدتلهزخذززخذزهبرعلاناسل

يفو،ءسثلانعءيشلاكديعهترحدلا)رهزألالاق،هدعباو

حياجزلالاقهباروحنبناجلكنمنوفذقيوااةزيزعلاليزنتلا

هيفنيلياموينمام.ةفرعثيدحيفو،نودعايبسانورحين

ىلعفدهبعفدلازرحدل»ةفرعموييفهنمقحداالورحدا

ليضفتلالعفاو،داعبإلاودرطلازقحدلاو،لالذإلاوةناهإلاليس

وععس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قآلهل



هعفداياااناطيشلاانعرحدامهللاعاعدلايفو،رحدارحدنم

جرخهبلجوزعلاق،داعهإلاودرطلاررحتلاو،هخنوهدرطاو

.دورطمليقوىنصقن»اروحدماموءذماهنم

؛رحدنعقتشملاوتايآلاسي

.زروجدمةملكله

ةططهنسنذسكازوخذناتو،ذناهايمعزجلاةلقاازفارئزةا

(هه)دئسمفخاةفثسممنسهإخلآلنألةحهقنيي

ارحدهرحدلهرحدلقي،ىنطقنلازروحدملازيرهطلا

.هجرخاوهاصقااذإاروحدو

،انثئارتماهفلسيائظهةليهلانيرتليتافنناا!ءارمالا

كمهاازوخذفإتونةفاقألنيتمئهسهةلائطإحؤثنيهنمىوقل

الزحقضفهلاليم»ناتراغلاىلخؤا،ةثمزقللذااةءاسالا

(»)ازوخذنانولتمنفرتهيفىلقثطزةحآاغلوادياعنلقخئ

قئيزيانلنئلاسءاقننلاائعسنائاااس.زثافاصلا

ىيىنئئهسلاين(تإيلرافناطننيلفنسمائقمف(هإيناروكلا

نانعكهذسوطصازوخن(هو)يهناإخلفذهلوفذقنفىلظألآملسملا

(ة)نهسهاسو

ارحدهرحداه/رحدموقنمردصمروحدلازيرهطلا

.داعبالاوعفدلارحدلاواروحدو

لقيةكئالملاسلاجمنععهنودعهيزاروحذزيوغهلا

مدعلوهدرطاذإاروحدوارحدهرحد

قآلل



انوكا

اماو،دوسلاوعوكرلاةالصلازةالدصزهبرعلاناسل

يفالإدجسملاراجلةالصالزعلددلوهيلعهياىلصهلوق

هتاولصعمجلاوةلماكواةلضافةالصالداراهتافاادجددضلا

ةمحرلاىلاعتهيانمةالصلاو،رافغتسالاوءاعدلاةالصلاو

لاق،هيلعهئانثنصوهلهتمحرزهلوسرىلعهياةالصو

اونمانيذلااهياايىهنلاىلعنولصيهتكئالموهياناااىلاعت

رافنتساوءاعدةيعانملانمةالصلافاميلسناوملسوهيلعاولص

عيبرنمتارمممهيلعكئلواااىلاعتهلوقوةمحرهيانمو

ةالصلايفلصألاو،عهيلعءانثلاانهتاولصلا.ةمحرو

يفىلصننمانهنمومزلاذإىلطصاونيلنطدقلقي،موزللا

ةالصلاوىلاعتهياىضريامموزلةالصلاف،رانلامزلنيارانلا

تاولصلاودرفمةالصلاو٠هموزلبرمايذلاىضوفلامظعانم

عضومعضويمهدلاوهو(ثاوالصلاةدحاوةالصلا)اهعمج

ريثألانبالاق،ةيلصتلقتالوةالصثيلصزلوقتفردصملا

ثيسديفءاعدلاةغللاىفاهلصاوةصوصخملاةدابعلاىطةالصلا

ةالصلاثيسدهوميظنتلاةغللايفاهلصاليقو،اهنازجاىنطعه٠ل

،سدقتوىلاعتبرلاميظعتنماهيفاملةالصةصوصخملا

ميظعتاهبدارييتلاةيعدألاياااهالللتاولصلاهبدهدثتلايفهلوقو

،عهسانكدوهيلاتاولصومهاوسدحابقيلتالاهقصسوههيا

اهدجاسموتاولصوهثبوعماوصثمدهلهبزيزعلاليزنتلايفو

اهماقمتاولصلاتميقافتاولصلاعقاومتمدهل!هانعمليقو

.لجعلابحياتالجعلامهبولقيفاوبرشاوااىلاعتلاقامك

يييلنم،عدلجم،كاملعجرم،برعلانادململ

ق»



زىلصنمقنشملاوتايآلارطعب

زسهقصلا-ه

ائصسوةهألثنهلاىوونيهنلسوبهنلابنوئعءننليألهب(هرقهلا.

ع(ة)لوثهحنتلقفائقئز

اهضورقواهدودحباهؤادازةااصلاةماقإزيرهطلا

مهقوسموقلاماقالاقيامكهيلعتضرفامىطاهيفبجاولاو

ةالصلايهةالصلاو،اهيفءارشلاوعيبلانماهولطعيملاذإ

ةالصلاناىراو،ءاعدلابرعلامالكيفةالصلاوةضورفملا

هبلطحاجتطالىطرعثميلصملانألةااصثيمسةضورفملا

يعادلاىطزعتهتاجاحنمهبركديامعمهلمعبهياباوثنم

س٠هلقسوهتاجاحعاججطاهبرهناعني

يناوغفزازةهافئلااونثاوةهألنطلااوئيقاقزةرقهلا

(وعرعسةسح(هة)لعسكاؤلا

الواثزييفلاسهنوافجقدلئصلاسوينئصلاياوئههغسننكافاازةرقهلارعس

(هة)ليعشاخلاىلغ

احوع)اولص-ي

كنوآمهةسمخزففهنزذهغاسولهةههخلقدكلوااازةرقهلا

ع(هحت)نودتهملارنف

تاولصوةرفغمينعيتاولصمهلكئلواينعيزيرهطلا

عنارفمننتهدابعىلعهيا

ىلظتكؤنلاقألنطلازءازلنطلاىظاولأهفاخاامهرققللاح

(»ه)عهنننيناقيياونوقسو

ارهظاوالذبهركذىلاعتينعيرفعجويالاقزيرهطلا

نهومزلاونهودهاعتونهتاقوايفثايوتكملاتاولصلاىلع

ة٠نهنيممىطسولاةالصلاىطو

مواعويلايفعنايلصؤننقريازسلأععآةبوتلاحمهعمج

ةغنقانثإلكاثلونكؤلاينبازلضسوهياإئعيضاإنزقلخهلناننؤنحنئيسلف

(»إةههززولهةنالهمهنننخزيفقثاححسذذننكجكهف

زىطصن-ق

قآلق



طمساوننسحثاسوذنموسايللنييالمتقلاائطإخنواقزسهرقهلار

ارهطىباليعاننهباسومهازفاىلسلءالضذهغرىقبسصنمهايفإباقن

)يو»وأحننلا»زلافعهفهناقلافعهللقاطللرتن

سرمألالعفهتلدصس«

حوهسهمهعمج«(يلزسخناسفدنرلألضفاارثوكلا

انايلاانلجنيتلاىلغكولضنةئققلسميفقثاذهببازحالاة

رهح(سوولاقهسلنسئاوئلنكسسومغظيإوفننماوأقآليآلا

افهةهلفالسومثقطثآقذضمهلازناىوليمذةحههةبوتلا

)»)ةهلهخهمهنكقملاسوحنيسلمتنكمئألضإه«ةهتخللضسو

هسهسزيصاصلازلعفلازيلصسو

(ههل)لفنفاذااأنهملزسهغسليقلاخناازااازقلعلا

خإنزمستازفذز(هه)لفاونذفمهفاذقههزىطألاةمهعمج

هسهإهسهررعسسس(هوإىلضف

خنفىعهلسو(ةه)ىلفضالفىفذضالفههةمايقلاة

ع(هتإيفسوئسو

ح.ورتسرعسحرعسزخرإضملانضحيويلصنسه

وحمنلهتننالقفقكغلغضضنيذلاسوفاازرازحألار

رعسح«هةاانيهزلهنمزملايزثاففالونملاىلإهتانلظلالص

للعةقثالفاةفاانبارتمكهطهخاللعاطكملفاازسةموتلاس

(»ه)لوقثكافةخزإسوننافةملمثزيفعناياوزقفقجمل«سهينق

يفيلمتصتلقناقسوفسورتفتفنلافغأذائقاا!نارمعسلا

اذننكقديالييةقلقمالاضنىنيغفيسزنهنقنةيارلابازخسملا

(ةة)ليحلاصلانسمةهسنسوازوضخسو

سزنولصملا-ت

}نفلاةنطبماة«هو)اغوأققسنينبإلالانزجراعملا

حاإلا(يهإاغحملمقتلاذثطسماةإز(يال)اغوزبح (يةي)سليقسضنل

ذمقسنةلاوظق(هي)زقنكيفةقفدنناناهزرثدملاك.

(هة)ليلضنلا

قانيل



ةسهنالضلسعففسيلسيذل،ابلمس)يسهقسممنتس،لفقسجسزنييعطلاسح

(ت)لوغاقلاكوغننتلسو(هإلوةاحمثليةلا(ح)لوفانن

انهملا

نوطبنمسناامزثنغلازذيقخزهبرعلاناسل

يفخلازثهخلاو،ثوننوثاهخاهعمجوةضحمةيبرع،ىطرألا

ءيطولاقيمعلايداولاوهليقو،لمرهيفىطرألانمنئمطملا

يورو،نامطاهبرىلإثهخاو،ةاضسعلابورنضثهنندودمم

ليقو،نينئمطملالاقثنتنهخملارشب/ىلاعتهلوقيفدهاجمنع

اعيبرىلإاوتهخاوااىلاعتهلوقيفلاقكلذكو،نوعضاوتملامه

لعجينبرعلاوبلاق،مهبرلاوعنثخينزءارفلالاقو،اوعضاوتيا

هلطهخظهبزيزعلاليزنتلايفوياللاعضوميفىلإ

ينلعجاوزءاعدلاثيدحيفو،عضاوتلاهناببلعئهرسعهبولق

نمءيدرلاريقحلاثيبخلاو،اعيطماعشاخيازاتهخمكل

ءاثلايثيبخلاكوهليقوهلفياثيبخلجرلقي،ءايشألا

.ءيدرلاريقحلاوهليقوةثلثملا

؛ثهخنعقتشملاوتايآلاسي

سنيضاملالعفلازثهخا-ه

ليإموتنافتاحلاصلااحملهغئاحملمآليألاالإ)دوعح

رعس(»)لوةلاغافيفقفهقنهنانانتهأوكلوفةهنز

لاق،ثاهخإلاىنعميفليوأتلالهافلتخازيرهطلا

كلذىنعمزنورخالاقو،عه٠لرىلإاساركلذىنعم»هضعب

اهدعباموويلعس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قآلو



ىنعمزنورخالاقو،اونامطا!هانعمزنورخالاقو،اوفاخو

.عضاوتلاوعوشخلابرعلادطثاهخإلاو،اوعدثخكلذ

اولةوثظعلاوناكتساوهلاوعضخزاوتهخا!يدعسلا

مهيلإعرضتلاوهئاجروهفوخوهتبحمبهيلإاوبياوهتاطلسل

رهو.حةهك..)ىنابملالعفلازطبخث-زني

»نزذهىفخلاةثاينيلااوتواليذلملططآغلفاازجحلاس

ليسااوهناليكلاعسهذةناللزحخنوفةسلخهمغنئملخيلاوئمؤنمل

(وه)هقثنعنلبازم

مهعمجةحوس.يزنروتهخنلاسق

انيلظهياينمااسسوزفنةتيلافنيلقاثيطيإخقثالوهسواازجحلامهعمج

رنهنإنسوحاونلنكاةلنيازةفلةقجنالحباعنألاققيهإنلسم»قلز

مهعمج(ةه)ليننمهمغنلا

؛نيننهخصلاءازه

يهدوهنمةقباسلاةيآلايفامكةنجلاعهقازج-ه

نث«جحلانمةقباسلاةيآلايفامكمهلىرشبلاربني

»دراولا

،اهزؤلةرجشلكنزفزذزفزهبرعلاناسليفءاج

ةدحاولاةننيذلانززلا)رهوجلالاق،ةرجشلكنوتدرولا

ىفو،ةرفنصىلإبرضيرمحانولدرولازهدلددلنبالاق،ةدرو

)ولانولكتراصياهبناهدلاكةدروثناكفااىلاعتهلوق

ةفلتخملاناهدلانولتتامكربكألاعزفلانمنولتتاهناداراو

ييتس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

قآلع



غهدصنلهتجلاعاذإاهذخةارملاتدروو،ادروهلعجبوثلادزوو

بورخنماهقفازمحااذإةدروةقشعو،ةغوهصملاةنطقلا

نمدرملو،درولانولءىلعغهنصدزومىصيمقو،سسثلا

يذلاءاملازدررلاو،ءاملابرقلاؤزؤودرلاو،،ىنحلاءامسا

!دراوملا،،ىثطعلازدرولاو.ةدراولاليالازدرولاوهدرون

دروو،ادروءاملااذهريطلاولبإلاتدروزلوقثو،لهانملا

الإمكنمنارااىلاعتهلوقو،هلخديملواهلخدهيلعفرشاءاملا

الورافكلااهلخديفرافكلاعماهنودريتلاقفبلعثهرننفاهدراو

نيذلاناهبلجوزعهيالوقكلذىلعليلدلاونوملسملااهلخدي

فالخدرولاواانودعهماهنع»لواىنسلاانموهلثقهدده

نودصقي،ردصلاملعنملودرلاانملعدقزعهضع٠للاق،ردتصلا

»ايلاعتهلوقمهليلدواهنمرودصلاىطليلدالورانلادورو

قلخلا»وقلاقااايثجاهيفنيملاظلارذنواوقتانيذلايجنن

دوعسمنبالاقو،امالسوادرينمؤملاىلعنوكتفاهنودري

ةيوقكلذيفمهتجحواهلوخدسيلاهدورونازةداتقونسلاو

زعليلالاق،هولخديملواذكءام)دروزلوقتبرعلانالادج

زهلخدتملودلبلاىلإتغلباذإلقنواانيدمءامدرواملوهبلجو

يفيدنعةعطاقةجحلاوزقحساوبالاق،اذكواذكدلبتدرودق

اهنع»لواىنسلاانممهلثق.سنيذلاناااىلاعتهيالاقاذه

ليلدمظعاهياراذهفبلاقاااهدديصنوعسيالالاقواانودعهم

اذكءامواذكدلبدروةغللاىفورانلانولخديالىنسلالهانا

نالفدرو)رهوجلالاقآهلخديملواهلخدهيلعفرشااذإ

زهدلددلنبالاق،هرضحاهدروطاوهرجتهدرواورضحادورو

،ةدراولانزولاوءاملاداروةدراولاو،هدزوكهدروطاوهدزوت

لاقااادزرمنهجىلإنيمرجملاقوسواازيزعلاليزنتلايفو

نآرقلانمدنرةليللكنالفللقيو،اشاطعةاشمحياجزلا

،هيلصنلجرلاىلعنوكيليللانمءزجلازدزرلاو،هقرقي

نحنوااىلاعتهلوقو،عهق٠لاددليا)دراواولسراوااىلاعتهلوقب

ثحننقرجديرولازةغللالهالاق)رولالبحنمهيلإبرقا

قآلإ



ناردحنينانثااهنمفسارلايفقورعةعبرااهنإزلاقيىبناسللا

ةدروو،ةدرواعمجلاوقنعلايفنا-رولاامهنمونينذالاحادق

.ءامسانادروودازووةارماعسا

؛درونعقنشصلاوتايآلاسي

..ايناملالعفلازذززسه

افيفألغسودصاقونزسواقةسهلآسءألؤفلافؤسلهزءايهنألا

.مبسمهعمج(»)لوةلاغ

لسمةناىتلهذإحىفعتذنغارتمذزىفانلقزسصقلا

ارتمسلافهناذولنننئازناةهنوةذهذسهسوزلونننهسلسانلا

آلنيائونآسوطص،اهزلازدنصنلطيزفنشاملاتفلدجماقيأنلن،ح

(»إزييف

زنيلريعفمىلإدعتمىضاملعفزدروا-ي

نيليفمزاللامثذزؤاملةمايقلافذسهأفؤلقنننتلاازدوه٠.

عع(»إنوزؤنلانزسولا

مهدروافةمايقلاموينوعرفياهموقمدقيزيوغهلايف

لخدملاسئييادوروملادرولاسئيورانلاعهلخدافيا

.هيفلوخدلاو

ةعبرانآرقلايفدرولازساهعنبانعزيرهطلايفع

يفويدودوملادرولاسئبوااىلاعتهلوقيفدوهيفزداروا

اهليننامنهجلاهصحااءايبنالايفواهدراوالإمكنمنارزملرم

ااادرومنهجىلإنيمرجملاقوسواااضياميرميفواانودراو

زقلكمنهجندريلة»او،لوخدلااذهلكنلوقيسابعنباناك

رجاهو

هسهندراو-ق

اتن٠نخ»نزلطلافجاقنىباسوالواةئثسمثإسواا)رم..

(ته)اغضقن

الإسانلااهيامكنمنإوزهركذىلاعننلوقيزيربطلايف

دق،ايضقمءاضقاهوضداريادمحمايكبرىلعناكمنهجدراو

قآلآل



ىنعميفملعلالهافلتخاو،ههجواوباتكلاوايفكلذىضق

،لوخدلازعهضع٠للاق،عضوملااذهيفهياهركذيذلادورولا

نبعفانمصاخيسابعنباعسلنيينرهخالاقورمعنع

نباارقف،العفانلاقو،لوخدلادورولازسابعنبالاقفقرزألا

اهلينبامنهجبصحهيانودنمنودبعتاموهجازساهع

عهبرومثةمابقلاموياموقمدقيتلاقو؟الواوهدوروااانودراو

ثناوانااما؟الواوهدورواثوروملادرولاسئيورانلا

اهنمنيجرخمهياىراامو؟الوااهنمحرسنلهرظنافاهلخدنددل

.عفانكحضفلاق،رليبذكته

لاقفاذهاوركذزيرورحلادئاروبالاقراقلاانثدح

نون٠حماكليوزسابعنبالاق،اهدديصنوعسيالزيىبورحلا

سئيورانلامهدروافةمايقلامويهموقمدقيااىلاعتهلوقنيا؟ثنا

)رقوااادرومنهجىلإنيمرجملاقوسوااثوروملادرولا

مهللازىضمنمءاعدناكناالاواهدراوالإمكنمنإو

زحيرجنبالاق٠امناغةنجلاينلخداواملاددهرانلانمينجرخا

،رجافوزبلكاهندريل،لوخدلاىلاعتهياهركذيذلادورولا

ملاةنجلااولخدامدعبةنجلالهالاقزنادعمنبدلاخنعو

ةدماخيهواهيلع»ررمدقبلاقيرانلاىلعدورولاانبراندعي

ةحاورنبلدلادلعناك»زاحيبانبسيقىورو،ةدماجلاقوا

امبلاق،هننارماثكهقىكلفهتارمارجحىفهساراعضاو

ناروالوقتركذينإبلاق،ثيكبفيكبترنتارزثلاقاليكيب

زنورخالاق،الوااهنموجنايردنالفاهدراوالإمكنم

دورولالهزنورخالاقو،،داتقلوقاذه،اهيلعزملاوهدورولا

نديزنبالاق،نينمزملانودرافكلاىلعهنكلولوخدلاوه

دوروواهيرهظنيبرسلاىلعرورملانيملسملادورو

هيلعليلاىلصهيالوسرلاقبلاق،اهولخدينانيكرشملا

ناطاسلرسلاطاحادقوريثكذئمويثالازلاونولازلاااعلسو

دوروزنورخالاقهت.يلادللدلاايذئمويمهاوعدةكئالملانم

(.ىضرموىنحنمايندلايفهيلدصيامنمزملا

قآلآل



نوفرعيةغللالها،نثلميبرعناسلبءاجنآرقلانإ

اهلامعتسانوعفيكوةملكلانولمعتدديىتمنوفرعيومهتغل

نممظنملاواعماسلانهذيفيحوتامواهانعمنوفرعيو

لاق،امزاجاعطاقاليواتيربطلاريسفتيفدجنملهروص

يفىصحلارطملالاقورورملارطعبلاقولوخدلاىطعهلا

ناهيلعنآرقلايفةيألرضملاناملعنو.لاوقألارخاىلإايندلا

ميظعلانآرقلايفانارق،ةدحاوةيارسفيناكنإوهلكهبذخاي

ناانارقو،رقددليفعككلددلامزرقددللهانوكاسةنجلالهانا

،ءاملانممهيلعاوضيفيناةنجلالهانوكاسرانلالها

دبلنعنوكيالراوحلاونيفرطلانملرارحكانه!دوصقملا

واسمكافلابسيلوابيرقءاملانوكينابجيءاملاةضافانال

طورشنموبيغلايفهبانمآامنإهعمجنملراوحلااذه،فناهلا

يتلاةنجلانهلةفاسملابانلولعالف،بيغلاينمقنناناميإلا

دريمليتلارانلانيبوىطرألاوءامسلاىطرعكاهضرع

ام.نيملاعلابرهاللادمحلاوهبانمآبيخهلك.اهتحاسمفصو

عيمجدورولثفنىلعهتابسهيااهاضقيتلاةيمتحلايه

زعهضع٠للاقامكو؟العفلوخدلاوهدورولالهيرانلاسانلا

ةروسمم»رق}حجرملاىا،رروددملاانفرعامردورولاانفرع

غذسل»زوفاد٠وفسونئطسمثسإسوحءةاةبهاذسقئاليلااز

ةانيلاتسوحئافذقفةنجلالسخذآسورانلانهثزخزننف/ةمايقلا

نيرعلاناسلىلإةدوعلابو؛(ههو)زوزهنلاعائلا،لنا«ئلا

،هنمهدعاسوىخجنفهعضومنعهاخنوهعفدحزحزتيهحزحز

ليبسيفامويحاصنيلانيرعلاناسلهدروايذلاثيدحلايفو

رانلانعهدعباىنعيافيرخنهسرانلانعهياهحزحزهيا

رنننيثيدحلاذهفرادقألاىلعايشمةندلنهعهدديلعطقتةفاسم

هلوقفكلذنوكيناهياذاعم؟ايضقمامتحالودوروالفنآرقلا

رجافلانكلرجافلاوربلالمشياهدراوالإمكنمناوااىلاعت

ىلإنيمرجملاقوسومهيفىلاعتهلوقلةلاحمالاهيفلخاد

امومكنإاا)انلامهدرىنافةمايقلامويهموقمدقيوااااادرومنهج

»»هل



ءالقهعيمجاانودراواهليننامنهجبصحة»انودنمنودبعت

،تايآلاهذهىفزيلاةفصدجوتالورجافلاةفصبنوفصتي

ناكاهدراوالآمكنمنارااىلاعتلاقدقورانلازيلادريفيكف

ولفبيغلابناميإناميإلانافرعننحنااايضقمامتحكبرىلع

هنهذيفرانلاىقهتددلرانلاىرينانودةنجلانمؤملالخد

سانلافرسيةمايقلامويهبجتعضومولزانمعضوم

رفاكلابلطيددل،ذئمويبيخالفةقيقحلانينمؤمرجتونونمؤم

ةقيقحىريوهنذإ،ءاملانمهيلعاوضيفيناةنجلالهانم

اهادسواهنمبرتقيددلورانلانمؤملانياعيددل،اهجتسيلوةنجلا

اهنمهياهاجننانيركاشلانمةنجلاىفوهكلذلايهالةقيقح

ىلجنددلىلاعتوهتاسهيانإةرخآلاىفبيغللدوجوالف

،بيغلاينامثاللدوجوالفايهالةقيقحهيفنورظنيونينمؤملل

ةروصانناهذايفبرعلانحنو،رانلنعحزحزةيآلالوقت

اهكرحيااهعضومنعةرخصلاحزحز.حزحزةملكلةكرح

زىرخاةروصو،لوألااهناكمرجتبيرقناكمىلإاهناكمنم

رجحلانعلجرلاحازقرخاىصخشىلعارجومهدحابرض

يهنهذلايفةكرحلاةروصسحلالصالحزيملولو

حزحزنمف،حزحزةملكانلهلقنتاماذهسحلانعداعتبإلا

نيذلانيمرجملانمهريغكاهلخديملورانلاههصتملرانلانع

عل/رانلانعحزحزااىلاعتهلوقنإ،ثايألايفمهركذدرو

رانلالخادناسنإلاناكلةيناثلالاقرظانلانمحزحولقي

دعباامفااهلخديمليارانلانعحزحزىلوألاامااهنمجرخاو

اهلطقتنكليفلامسإاازهأنهءايبنألاةروسيفيلاعتلاقراهفع

يفرخاليلدكانهو(ه٥ه)لوخنناسه٠نهينتلواىلئنضلاخسم

يفهنيدمءامدروامدنعىسومةصقيفميركلانآرقلا

سلجامنإبرشيملواءامذخايملهنكلنيدمءاملصوريسفتلا

يتلاةيمتحلاف.ةعامجياسانلانمةماءاملاىلعناكدقو

وهوىلخادلاكانهرانلاسانلادورولثفنىلعهيااهاضق

ناللقاهنعهياهحزحزييذلااهيلعفرشملاكانهومرجملا

يلهلل



هياالئاسهدحوملعلاهلفملعاهيار،اهجتالةقيقحنوكتلهيدصت

رجافلاونمؤمللرانلادوروةيمتحنا.للزلاانبنجينادناس

ناميإالفلوخدللسيلوملعلاوعالطاللنمؤمللاهناينعت

رانلانمورانلاىفلوخدلاوهفرجافلادورواماكانهبيغلاب

.هلابنلةنجلادعتملوةقيقحلاىريفةنجلالهاىرملددل

نممهدلاةقفشلاوقفثثلازقفشزابرعلايناسليف

لاقو،قيفشوقفشناناوهيلعثقفشاو،ةفيخلاقفشلاوقافشالا

قفشلاوفاخاياكيلعقفشنانازلوقنفوخلاقفشلازثيللا

ىلعافئاخبصنملا)ولبنمرصانلانوكينالهسوةقفشلااضيا

،رزخهيلعقفشاو،هوركمهلانيناهيلعتقفشالوقنحوصنملا

بصنلاةدشنمةفيخملاةقفشلاوقفشلاو،عزجهنمقفشاو

ااىلاعننهلوقو،حوصمملاحالصييلعىصيرحلارصانلاقيقشلاو

،مويلااذهلنيفئاخلطاوانكيااانيقفشمانلهايفلهقانكاغا

ةقفشلابقفشلاو،هلسلوكجوومهلالثمقفشنىنعمبقمفش

،فوخلازقافشإلاوقفشلاوهفوخىلإيدزيبحواحصنةير

يفىرتليللالوامماهترصحوسمشلاءوضةيقيقفشلاو

الفااىلاعتلاق،اضياراهنلاقفشلاو،ءادثعلاةالصىلإبرغملا

هناك{وهصمبوثهيلعزلوقتبرعلاىطعيوااقفدثلايمسقا

ىرتيتلاةرمحلاىلععقيدادضألانمقفشلاو،رمحا،قفشلا

قفألايفىطايهلاىطويعفاشلاذخاهبوسمشلابيغمدعب

.ةفينحوياذخاهبوةروكذملاةرمحلادعبيبرغلا

ايهس،هدلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

يلهلي



زقفشنمقنشملاوتايآلارطعب

س.سكس.زنوقفشنله

مهموليممهمملامهزثف»ايهلاثعؤسواازفهنكلإ ذمزثهققشن

الفةزينلضنراقتالباننهنلاانفيلافاسنئلنفانلكسولدسلسسوديق

»نززهتلاموحازضاخىنهغارتماونإخفسوجاقاضخآينماعهزيهف

!»)اذخا

ائعلوقيااهيفاممنيقفشمنيمرجملاىرتاازيرهطلا

نيفئاخزلوقيونيقفشمهيابنبكرلفملانيمرجملاىرتفزهركذ

ايندلايفاهولمعيتلاةئيسلامهلامعانمبوتكمهيفاممنيلجر

.اهباوذخاقينا

(رجكسحسىنهيفتاخزنقفشمزيوغبلا

الواىهنيلالىف»لظاوةهلزسهلغيافقطنلازءاي،هنالاس

ةفهمحكغقشخلقمةخسوىلضثزانقل س(ئثه)لوسقفشن

زنئنسلليذلهبزءايهنألاح. ةغاثنلاذمقلفرتلاه»انزلومهنختل

ح..هسهس(هة)لوقفنظن

(حت)لوقفنظنةهنزةسلنئ،حذهرغفليذلانعنونمقملا

اهيااغازىطعهلمهضعبلاقزهركذىلاعتلوقيزيرهطلا

نيلجرهياباذعنمنيفئاخنيقفشمايندلايفانلهايفانكموقلا

ح.سهسه.ويلاانيرانبذعينا

مهاوةهإنزباذعذهمثلي»سواا»راعملا (يت)لوقفشن

سسرزقفدثا-زني

يجلزينسو»واقئنلاىطثظسمفل١ارنضزهرباازبازينإلا

ةننتناسنثلااسهذنخسوافئملننفننسواسهسنذسمهسلينانياليلةسهذاسسو

(تي»لسطسهاتولظلاف

تاوامسلاثيارطئارفلاوةعاطلاةنامألازيرهطلا

اهيلعبجاولابموقتالنااهنماققشاهلمحلاملاوىطرألاو

ردااهلمحو

»هلق



جيضالثذضةيأازقهئنيذهللنيإناوننحنلاتسيتنياسزةلداجصلا

ةقافإلااونظفةهألثنهلالونسيقالقثغسلغمياناغسنسواوفففنسنرننسال

)ة)لولنقيسنانهزييةحقملاسوجةسلونكزسوقثاادعاسو

اهلبقيتلاوةيآلاهذهزيرهطلادنعامكلوزنلاهل٠سا

تلزنهبنانحنبلتاقملاق)لوسرلايتهجاناذإاونمانيذلااهيااي

هيلعهياىلصلوسرلانوتأياوناكمهناكلذوءاينغألايفةيآلا

هركىتحسلاجملاىلعءارقفلانولظيوهتاجانمنورثكيفعلسو

مهسولجلوطنمكلذعلسوهيلعهياىلصة»الوسر

ةاجانملادنعةقدصلابرماوةيآلاهذهىلاعتهيالزنافعهتاجانمو

دتشافاولخهفةرسيملالهااماوانيشاودجيملفةرسلالهااماف

تلزنفعلسوهيلعهياىلصهيالوسرباحصاىلعكلذ

باتكىفنانهنعهيايضربلاطىيانبىلعلاقوةصخرلا

اهياايةيدعبدحااهب}لمعيالويلتقدحاآهبلمعامةياة»ا

مهاردبهتعهفرانيديلناك)لوسرلايتهجاناذإاونمانيذلا

ةيآلابثخضفدفنىلحمهردبتقدصتلوسرلاثيجاناذإثنكو

ااثاقدصعكاوجنيدينهلاومدقتناينقفشا)ىرخألا

فوخلانيرعلامالكيفقافشالالصاررضلاريسفت

ةتفلاتاقدصلاميدقتبهندثخازعضوملااذهيفهانعمورذحلاو

!رقفلاو

حوسسزقفشلا-ق

)»)هلكايهةيماالفاا!قاقشنالا

ةرمحلاققشلاو،قفعثلايانيرمسقامسقاذهوزيرهطلا

،عهضع٠للوقيفسمشلانمبرغملاةيحاننمقفألايف

انلقامكةرمحلاوه»هضعبلاقفالذيفليوعلالهافلتخاو

راهنلازنورخالاقو،قارعلالهانمةعامجكلذلاقنسو

نموهزاولاقو،ىضايهلاوةرمحلامهدلاوهقفشلازنورخالاقو

ةالصهبلخنيذلاةرمحلاررضلادنعباوصلاو،دادضألا

٠ءاشعلا

»هل«



انهسقلاوسهمحريربطلاهيلإبهذامحيحصلا

الإيهامنوكلااذهنمرهاوظلابةزعلابرهبمسقامسقلكو

ناسانللةوعداهنإ.ةيهلإلاةردقلاةفرعملربدتلاوريكفتللةوعد

رمحاقفشلا،ىرخألارهاوظلالكوقفشلاةرهاظيفاوركفي

ءوضلاةجوملوطنمربكاءارمحلاةعشألاةجوملوطو

يفبهذتيهفراهنلايفءارمحلاةعشألاىرنالكلذليداعلا

باضهلاةعشألاةجومرصقلوبورغلادنعاماىطرألاقامعا

لضناهلوطلوءارمحلاةجوملاةعشاامنيبىطرألالضنال

.نيعلاياراهارنفىطرألا

نوهاللا

هناسلوهياتافصنمبيركلازمركنايرعلاناسليف

وهوهقاطعذفنياليذلايطعملاداوجلاريخلاريثكلاوهو

فرشلاوريخلاعاونألعماجلازعيركلاو،قلطملاميركلا

لجوزعهللاف،دمحناملكلحماجمهدلازعيركلاولئاضفلاو

زهيسنبالاق،مهظعلاميركلارثرعلابرولاعفلاديمحميرك

ليخلايفلمعتدديوثفنيلجرلايفنوكيبقللاىنطيقنبيركلا

وزكدقو،قنعلااونعاذإرهاوجلانماهرجتورهشلاولبإلاو

،ةمزكنوملكتوةمزهنوةميركوميركوهفةماركوامركلجرلا

عازنلاعمجومثرمبوءامركميركلاعمجوةمازكومثزكوتاركل

ثنؤملاوعمجلاونانثالاكلذكوميركزمنثلجرو،نومازك

لجرلقي،ردصملابفصوهنألمنيةودينومنيةارمازلوقن

نكلورابكوريبكوراغصوريغصلاقيامكعاركموقوميرك

يوعنم،ودلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

ه»و



بركتاوذيامنثءاسنومركووذيامرتلايرومركلجر

لجرلامركاوحوفسلاميركلاو،لدعموقولدعلجرلاقيامك

نمهلامفوخيانهيرتنموامهضعبارقوفيزنوهمظعاهمزكو

جرخنلثمردصموهوماركإملاسياءارلاعنفتيزكن

هدجوءيشلامركطاو،ةزازعياةماركنضهلو،لخدنو

مراكتوءيدثلانعمتكتلقيوةماركواينغمعنلقيو،اميرك

عضويمهدلاةماركلاوبثكثانئادثلانمثفنمركاو٠هاتتن

عضومةراغلاوةعاطإلاعضومةعاطلاتعضوامكراركتل

يراكملاةدحاو»لكلاوةمزكملاوبركلافلكتمركتلاو،ةراغإلا

يا)ومركافموقةميركمكاتااذإبلسوهيلعهياىلصهلوقاماو

بلسوهيلعهياىلصهلوقو،ةغلاهمللءاهلاومهفيرثوموقميرك

ريصقنينضاهبوهوهتميركدهعنمتذخااذإلوقيهيانااا

،هيتميرك!اهاورعهضعههتةنجلانوداباوثاهبهلىضرامليل

سانلارخاازعلدلوهيلعهياىلصهلوقو،نانيعلاكلذبداري

نباونمؤمباليقوبحلاوداهجلاامهثزريميركنطلذئموي

يقلايغهبزيزعلاليزنتلايفو،نينمقمنيويانطلليقونمزم

هغازهيفامثنث٠لمث،هيفامنضزعهضع٠للاقااميركباتكيلإ

ينوتاوةضاولعتالاميحرلانمحرلاليلامهدطلهناوناميلددلنم

باتكليقوميركلجرنماهءاجهناثنعاهناليقواانيملسم

زلوقتبرعلاف)ركالودرايالااىلاعننهلوقو،موتخمياميرك

هلوقوةميركالوةعساويرادلاهذهاموميركالونيسيلوهام

اندتعاوااىلاعتهلوقوانيلالهسيااميركالوقامهللقوااىلاعت

اميركالخدممكلخدنوااىلاعتهلوقو،اريثكيااميركاقزراهل

ياثنطثمزكيذلااذهااىلاعتهلوقوةنجلاوهوانصاولاق

،عيظعلايا)ركلارثربلابرااىلاعتهلوقو،انطتلضف

منكلاو،لعيطفنميظعيا)ركينغميبرنهبىلاعتهلوقو

مركلانمةدحاولاةقاطلاةمركلاوةمركاهتدحاوبنعلاةرجش

.موركاهعمجو

»هلع



»ركنمقتشنلاوتايآلاسي

سهسهءسسسسرعسسهسهساسسبمهعمجآزك-ه

نننزخاذقلنلغغناليقلااإفمسننازالاقأ!ءارسالا

(هي)الهلقالإةنسننئثأقنثخأهسةمايقلامهألليل

مهاسوننفيفقفالثمينسوتذآينهسائنؤقاللواازءاسالآ.

ائقظمنصرثنلظينائلنظفسوءاقنطلاليمففةئفائزرتو

مهعمج(ت»لهنقئ

.جوكزنرمركت-جن

)ت)ملننيسللالونهثثالىلزقصعقفاارجفلا

سسرسةلكا-ق

فضثنقالزمتالةنزةألثناارتماذإناسنإلاانافاارجفلاحس

(هو)ننزقارنزلوقيف

.هيلعسواامبهمغنولاملابهمركازيرهطلا

بسرسسسحبيرك-«

ازخاةفلؤغافجقدننةسنزهمسلفذسهكهغحننهئاا..بازحألا

(هه)ائييلف

ىطمهلاباوثنينمؤملاءالوهلدعاونلوقيزيرهطلا

ةنجلاوهكلذواميركايندلايفهايإمهتعاط

ةنجلازسيملاو،ةنجملارهقكسنباوعمجلازيوغهلا

لونكزةخسءاسهسولعزففؤقأهلنقىنفذقلق!ناخدلاس

)ت)ةههك

لجهفصوومالسلاهيلعىسومبيركلوسر)رهطلا

زوجيدقوهناكمهدنعاعيفرهيلعاميركناكهنالمركلابهقانث

.اطيسوايرانهموقسيفناكهنإلكلذبهفصوهنا

(هة)ةههقلازيجلاكنا»ثسإلقألا!ناخدلا

هياودعيفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

ننئعاانألىغاهياودمحمسندعويابلاقهناكلذولهجىيا
نن٠ةيألآهذهىلاعتهيالزناف،اهيلهجذهب

»هلإ



باذعلااذهقذنيقشلاريثألااذهللاقيررضلاريسفترت

طمهبلععلرهلامطيرقيفزيزعلابثنازطلسنل،مويلاهببذعتيذلا

نزسوفالواةلواالرجمقخلاةتملاقثاىلهقنسنقاازنونموملا.

عع(ههه)مهرقلايظزقلا

ليقونصلاريرسلابيركلارثرعلازيوغهلاريسفت

عفترملا

تاقولخملاعيمجفقددههتألرثرعلاركذفريثكنبا

ااىلاعننلاقامكلكشلايهلرظنملانصياميركهنابهفصوو

)ركجوزلكنماهيفانتيلف

زءإرلارضبرركن-و

ننسوءاسواقننلايفلسمميلذزحتيبسلقثاىأآزثمسلااازجحلاسح

زسهنثلاسوألافهملايفةطثاسورمقلاىفىطنننلاسوىطزألزيف

نهدلذسمسوحناذقفاعغلهقخزيئنفرتواسانلانسمزيئنقسوياسىبنلاسو

(هه)اللأانهنتلارتملفقتلةيالسإجميلئننسمةلانفقثا

نألاهبهدسةداعسلاب»ركمنمهلانفزيرهطلا

ءاشينملخيوهتعاطلءاشينمنمقيهياديبلاهلكرومألا

سانمدسودارانميقنيو

زءارلاعثفيلزنوملكن-ه

نانعلتجةةلقننكحاذسلسوزنخؤلاؤةحنأااوظقفاازءايهنألا

(يه)ىنزئن

نجلارهاصىلاعتوكرابتهيانإ!دوهيلاتلاقزيرهطلا

»مهيلعادرووهلابيذكتىلاعننهيالاقةكئالملامهنمثناكف

مهمركادابعمهامنإاولاقامكسيلةكئالملانإواانومركمدايع

٠هننداهعبهيا

سقلخغسلامفلالدصةنهلارحلاسسيليقهازنددي

(يت)عهسمزئنثانسمضظإخسورزيلزقغاسمه(يهإلونللنل

هايإهلاخدابهيامهمركانيذلانمينلعجوزيرهطلا

هياباونمقيفثلتقىلحهيفيرهصوهيابينامياناك،هتنج

ةنجلااوهجوتدديو

«»آل



مهازفارقنننطفيرخنايسنللفاهزثايراذلا.

(يه)عهسمزئنلا

سمطس.رزليضفتملاىطزمركارت

لنجتنن«سورفينزسمقفائغختانباسانللقثااهلاازثارجحلا

لهاجقفافنأاهياإئعنضسمزفآللجاوفزاقثللهإقسواننوغنثةثائطهسو

)ة)زييةحةهلغقثا

زساهعنبالاقزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

نبازهلحسفيمليذلالجرلايفهلوقوسيقنبتباثيفتلزن

؟ةنالفركاذلانمبلسوهيلعهياىلصة»الوسرلاقف؟ةنالف

يوقلاهوجويفرظناتلاقففالوسرايانالاقوتباثماقف

،دوساورمحاوىطيباثيارتلاق؟ثياثايثيارامتلاقف،رظنف

هذهىلاعتهيالزناف.ىوقتلاونيدلايفالإعهلضفتال»افبلاق

ةكمحتفمويناكامللناقمنعريسفتلابحاصىورو.ةيآلا

رهظىلعنذاىلحالالبعلسوهيلعهياىلصهيالوسررما

ىطهقيذلاةلذدمحلارصيعلاييانبيسانبباتعلاقف،ةهعكلا

دجواما»اشهنبثراحلالاقو.ويلااذهليملىتحييا

نازررصنبليهسلاقو؟انذزمدوسألابارغلااذهرجتدمحم

نافاخاانيشلوقاالينإ!نايفسويالاقو،هرغيانيشهيادري

هياىلصيبنلامالسلاهيلعليربجىتاف،ءامسلابرهبربخي

،اوزقافاولاقاصملاسومهاعدف،اولاقامبهربخاوعلسوهيلع

باسنألابرخافتلانعمهرجزوةيآلاهذهىلاعننهيالزناف

.ءارقفلابءاردزالاولاومألابرثاكتلاو

زةمزكن-هل

(هة)نن،ؤقنيمقخلهيفاازسلع

ع.ظوفحملاحوللازيرهطلا

مهيلعءايبنالابتكليقوظوفحملاحوللاينعيزيوغهلا

ميهاربإفحصىلوألافحصلايفلاذهنإاليلدومالسلا

.ىسومو

)هلخن



،وهمرههو

،لوطلافالخىضرلازلطزمنينايرعلاناسليف

هلوقو،اضيرعهتلعجءيدثلابطيرعتوءيدثلاثضزعو

ىطرعوهريثكرخالاقومساويااضيرعءاعدوذفااىلاعت

مهملاوةيراجلاىطرعو،هايإهارااضرعهضرعيهيلعءيشلا

اذإنيعلاىضرعدنجلاثضرعوباتكلاتضرعومهللاىط

ءيشلابءيشلاىطراعومهلاحامترظنوكيلععهتررما

هلىطرعو،هتلباقهباتكبيباتكتضراعو،هلباقةضراعم

،هتودلاحءيشلاىطرتعاواهرجتوىصحلانمىطراع

هرهظيااذكرماهلىطرعورهظوادبءيدثلاكلىطرعو

ايندلاىطرعو،ثاجاحلايهوىطراوعلانمةدحاوةضراعلاو

يفو،ايندلانملينامىضزسعلاو،رثكوالقلامنمناكام

ههانلرفغيددهنولوقيوىندألااذهىنضزمنينوذخأي)زعلاليزنتلا

هبصلجرلاىطرعودضزغايندلاخانمعيمجزةديهعوبالاق

يفو،زذنوهبحدمنامليقوةدومحملاهتقيلخليقوثفنليقو

زلاقيهتاذهمكمويةمرحكمارحمكيلعهكضارعانا!ثيدحلا

يفو،باعنوامتشننانمءيريليا،ىطرجلايقننالف

لاقدضرعوهلاموهمدمارحعلسلاىلعملسملالك!ثيدحلا

ىضرملاو.ناسنإلانممذلاوحدملاعضومزىضرجلاريثألانبا

،ىطرألانمهتيحانودلبلاوجىضرملاوهناويحلكندنل

ةنيدملاىطارعاثهصخازلاقن،ههناجليقويداولاىطرجلاو

وهوىضريعمجىطورحملو،اهتيدوايفيتلااهارقيهو

ىفو،قفالاىفاضرتعيلطنلاباحسلازىطراعلاو،لهجلا

ةتيدوالبقتسناضراعهواراملفااداعموقةصقيفليزنتلا

يععس،يدلجم،كاملعجرم،برعلانطلمل

يل)هل



دارجلانمقفألاطدهامىطراعلاو)رطممىطراعاذهاولاق

لهادنعيضيرعلاو،هلكعكوشلاىطزعتمنغلاولمنلاو

مخضلاىرثيجلاىطرعلاولهجلاىطرعلاو،إنصخلازاجحلا

،لهجلانمزسيفقيرطلازىضورعلاو،لهجلابهننشم

ىضرياذهببرضالقيو،هانعموهاوحفمالكلاىطورحملو

هتبصنيااذكلةضرحملانالفتلعجلقيو،هتيحانياطئاحلا

ناهكناميألةضرحملهيااولعجننالواازيزعلاليزنتلايفو،هل

ثنضرمنيلقيو،عكناميألاهصنيااااوحلضنواوقتنواورت

ةظنوةبوعصلازةضرغلالقيو،ثدبيالوغلاهلتطلخو

هيفىطرعنيذلاناكملاةضرعملاو،للذتملةبعصةيضرع

ىضراوعلاوهابناجهجولااضراعودخلاىطراعلاو،ءسثلا

نعىضارعإلاويفلاىضرمليفاهنألزرطراوعثيسايانثلا

ةهطخيفىطيرعتلاو،أصهنعىطرعاو،هنعقصلازءسثلا

زىطورسعلاو،ه.لحزصنالواهتبطخهبشيمالكبملكتيناةارملا

فصنلارخآوهورعشلافاصنالصاوفيهورعشلاىضورخ

ذئمويمنهجانضرعوااىلاعننهلوقيفو،ثيهلانملوألا

،رافكلااهيلإرظنىلحاهانزريارارفلالاقاااضرعنيرفاكلل

،سانلامالكهضرتعياماريثكيامالكللةضرخنالفلقيو

.لمجلاوربزهلاكمخضلاىضيرعلاو

نيضرعنمقدصلاوتايآلاسي

مهعمجحةيضاملعفزرطرعازىطزمني-ه

ىلعأنضزعؤثايلكغاغنمالاقذارفلعزإ)ةرقملارعس.

(ةه)عهقعضيتنكذإرءألؤفعاقنليسنوئهثالاقفقفندلسملا

.ةكئالملاماماهصوخشبهضرعيازيرهطلا

لوغذثلسمالضرخدايفؤطلاهيأئمفاأاسواا!ءارسالار

ناسنالانانفجةظطزغازيفىيايناأحئىنفهبانو

(هت)ازوقف

يللل



نانقتزغفناسنإلاىظائنقن٠ااةاسواا!ءارسالا

(هة»ننونسلنافثلثلاةنيتماأامهألناإخه

كحسرمألاىلعفزىطرعا-ي

انل«لافدصانفوذافينئماسههإسهنههسلنلفاازعاملا.

اهه)اغيهزانناؤثبنافسقيالءائانهنآغإوضمثافاخقنهاسو

نطمثافةههولقيقمسمفثاسأهسلنهذلازنيوا{زءاينلا.

(إ(وة)اغهسلإناليفةهيملايفأنيلقسوقظعسوخنع

سوقالواةلواالرص»إنزنسماغلواينمواافينناااباعنألاب

)»)نيكرشملانه»يغاز

.حسحمهعمجكزرطزمني-ق

ةضنحيذماهفثصطزهلتهفأهنغلغ}افالاوعزفيلقهلبا

الزنظلزدنموزفنثننيةكناةللاعلهجمهمملابيلأمئثثاناءاسنلا

ةهقلغاوئزغسنإلسزجلفوزغسماملقفاولرقئواالإإزعكمرفوةعازونأ

يفارتمكطيللةنالااونظمسوئةثخاانايتفلاخنهلمضنيتافللا

(»ح)ةهلخزولهةيانااونظافجةوزذخافففيمنتا

هبةضرعاميفلاجرلااهيامكيلعحانجالوزيرهطلا

علونهددعيفنهجاوزاةافونمثادتعملاءاناةهطخنم

ةارماتدجويناتددولنلوقينأكحاكندقعياوحرضن

.مالكلااذهوحنهترلنيبوينثبعضدقة»اناتددولزوا،ةحلاص

سمهعمجسسزءارلاريبكنلزسينطرعنس«

نآسولهو)ايلطرتحمهسهإخسلحتفلللوطمماقلإائآسواازنجلسا

أهسنننهئسل(هه)اقذههف»ائرئفنكألسةقيرطلاىطاوناقثنكاهسل

)ت)اذقضانناةهةفلنينخإنزرفزىولعلنهرتلنن/زجعيف

انحثإسو(هإرمقلاخنظأاسوزعائملانإنزثقإأرمقلا.

(ي)ؤسمثنعنزخمهاولوقئسهسولوثرترتلةيآ

اعزيلرهج،صلليهن.ممزءارلاهنثذرطرعتكح

)»)ةياغةننصلفثئالىةرونطزقغثزنننذسلاازةقاحلا

حهسهزنوصرعن-ه

(هة)عهضرنتقزسكذثلانغةفلانفاارثدملا

يللي



لغةخسوهاظونخسمالنننسءاقننلاائطسهسواازءايهنألا

.هسههسه(»)لونطرتناسهنناوسلآ

(»ووضرتنمهللانغأهفلي»سواازنونموملا

.رمهعمجرعسحمهعمجرهزىطزسعلا-ح

لقثنىلنأخإزنكاةلكسهسهىنانهسنلنافارتماازلافنألاس.

اينغظافحةهزخألاةينقيافىنثملانطزغنونيرنجىطزأذيف

ةسرعسسسسرعس(هت)ةهخ

سوغإلثالاأيهاقازلنكيفاريرفانطزع}لانكؤلااةبوتلاا

ائخزخللاطنطثنكاهسلهياهلوللخقنىفعةفننلاةهههعذغإنزسكسلسو

س.ح(هةي)زثونفافلةينلاةطيللفيافدننفأالوثقنقكغسم

ناينملااوثرةافلاخ»هنيلصمغقلقف)!فارعألامبءو

ةعناميماةائلزنقلنمسكسلولوقئسلسورضان/اهلانفمالمطز،مبولوذةحاوسل

اولدسلالىباباتكلاقثيصقهغلهذ،حؤنةلاجةوذةحامنسلةلنصىنخزع

عهنمنسلزنةحأزخةلز}ايلاريديفاناونكزذفعجلالامياىلع

)هةإنولسقغسنأللاثنلونفنئيسل

سسسزىطارعإآهل

.ة.انافخنطازغإنيلغرنفيتافللفاا»لكالامس ذسقلسهثلك

قلسوجنليسلاملكهسهننايسنفعاقننلايفانلن.وايطزإلايفاققئرقئمنئلا

صرةرةناءانث !»»نيلهاجلانسملئوئئمملسجلمبذهذاىطكهخنإحل

انطازغإنولائونثئااهلغإنذمسذحملاغةازنانإف،،ةباسنلارس

حزغقخثلهنصلاسسوةماخالثنمماقاهثغإنراطلنصتإاااملنيلاأهثاثأمهن

اغيللافةيانلفاوقثئسواونيمخننىهازجينئلاذقئألاصزنرتحااو

)»)ازييةحلولقغسن

.نردسمملارطرعلا-آل

)،إانطزهلييفافللةقسمذسهيتهسهائنضزهسواازفهكلا

اهانرهظافروصلايفخفنيمويمنهجانزربازيرهطلا

.بارسلاةئيهكاهونياعيواهوريىلحنيرفاكلل

زةضرخ-ه»

يللق



حتئسنسواوثمننىلةهاقنللثضزغةنااهأق٠هنسناموزسهرقهلا

(ييه)ةهلغةهعنكقملافحسانلالغإناوخلضسو

مكدحالساذإكلذوعكناميألةطهولعجينالزيرهطلا

الذلعفاالاهيابنيمييطبلاقحالصإلاوريخلانمءيشلا

هسهحدصرملاولوطلانمةضرعلا-هه

قئسهسوةقنزذهزنهزلققسمىنثااهغبراننةسإ!نارمعلآ

)»)عهقهنلسلغةعآضزألزسوطاسواقئهلااقنطزع

سكرعسذرطيرع-هزني

خطهاسهينانقنطزغآناسالاىطهئنهن«اةإفانيتلصف

سس(حه)نرنهيههراهنوؤللىنفلاةنلناةإسو

مارتسب.رعسززبضراعسليف

زقساولاقةهغنغردواليقثنمزمذانطىباهةؤازانلفاازفاقحألا

ة٠مسع٠ااقسوقلتجانرهننذطىباع ناذهانيفيناليبةئعخغسنئن

(يه)ةهلا

هياباذعمهءاجاملفزهركذىلاعننلوقيزيرهطلا

ااءامسلايحاوننمةيحانيفاضراعاياحسهرارفهولجعتسا

رطعبيفىرييذلاباحسلايمسنبرعلاو)تيدوالبقتسم

ىلإهضعبابحوىوتسادقدغلانمحلصيمثايدثعءامسلاراطقا

رتاشننيحءامسلاءاجرارطعبيفهضرعلكلذواضراعرطعب

!نيضرعملاةفص

كاافيانعنوضرعم-ه

اونافالواةهنزءامسلاطمقوسلالسمةههنلايسنارتمسوااباعنألا

(ه)عهنرتنافط

سزءالخبنوضرعملا-زني

ةفزازهسوئسوعلهاوأنخزلهتنننهلللسمأهفاغسنآئسخلةبوتلا

(ته)لونطرنت

زنوملاظنوضرعملالق

يلليل



ارهأغسنطرغلفطنزهتافايلانقذمقعأنهاننفاا)لهكلا

ةوهققتللاةفامهبولقللعائظإخواجةاةيعسمؤقاسمسضسعئسو

اةإاونث٠هرلىوهللنينذاىياقغذثللفدصازقفةهناذآيفيف

(وت)اأإلا

و.زينحنلانوملعيالس«

مفقظفزنامتاخةلقهةهللخنونهماوإظنأابا،،رايهنألاما

كطيللاملمثزثفاأقنحسلنقلسمزفزسونيرتملنزفناذمب طجمقخفالونطيلل

(يه)لونطرتننيف

ا(ىنهياربنسإنئنريمضرعميبسو

لتحنئخؤلانسمىباسهنلاسوقلقيةفءؤهسلىالنلقاارايهنالا

(هت)لونطرتنةهإنزيففىلهقف

كحمسمبززنومررثمنوضرعملا-ه

نطزغاأغثخإنزهتةلاهزثذىملطسمةياىطسواازةدجسلإ.

(يي)ىننفثثنعهمرهصلاليمانزاجاسهئغ

!نيضرعملاءازه

مهعمجزارزوةمايقلاموييلمحينآرقلانعيرطرمثانم-ه

ذقفجققننذقاننسء«السمسةكخلائصظندلقازهط

فذسهأطهختلةلالةن٠غنطزغآلسم(ةة)ازفنهانكللسمكئنثآ

ةمايقلافذسه»سلغانكسودوعيفلييلاغ(ه»إالتوةمايقلا

)اله»اسنج

ةشيعمايندلايفهقازجنآرقلانعىطرعانم-زني

ءت٠زسعاأطمايقلاسمويمهثحبنآرقلانوىطرعانموزاكنض

اكنضةنهيهيتلةسلهنإفيهقفذهنطزغملىطسواازهطح

)يه)لقغاةمايقلافخلةزنئخنق

.ايندلايفيدحتلافيانمةيآلاهذه

زادعصاباذعهكلدديب-ق

يللو



لآسولهو)زطسسحمأسهسهلحتفللمولنثلغبسنلااناقزنجلا

كهسنننهئل(هه)الذهقافففلتفنكألسةفيرطلاىظاونافثنكاول

)ت)اذقضانانغةققنيبسلدنزيفزىنغنطرتننيرديف

ةح!نيمرجملانيضرعملانمهيامقتني-«

نطزغاقثدنزيتايلزفذىعلنسمأطاذسمسواازةدجسلل

(يي)ىننهمنننعهمرهصلانسمانزاجاسه٠نغ

،ولههل

ةياىفلجرزعليلالاقزلس)برعلاناسلىف

تاقفصلانوذخأينيذلاةاعسلامهاهيلعنيلماعلاوةىاقدصلا

روماىلوتييذلاوهلماعلاو،عاسولماعمهدحاواهبابرانم

عمجلاولعفلاوةنهملالمعلاوآهلصوهكلموهلاميفلجرلا

لمعزلجرلادمتعاوهلمعتساوهرجتهلصاوالمعلصهلامعا

اذإهرجتنالفلمعتساو،ثفنلدامتعالاو،رغلللمعلاهضنه

اذإنالفلسناولمعلاهيلإبلطهلمناو،هللمعيناهلاددل

لمعلانالفلمع»رهزألالاق،ناطلسلالامعانمالمعيرولو

لجرو،ايسكناكاذإلوصلجرو،لماعوهفالمعهلمعي

دقلمعتسملبحزلاقيوري،لمعلاةيلوتليدعتلاوهلمعوذلوقل

٠رناموقلاىلعنالفلتحملو،نهنوهبليض

يلمعنمقتشملاوتايآلاسي

حمهعمجرتسسسزنيلمعمييويمثعسييلص-ه

قنارتماسهصصأضظقةناةوللنرناازةرقهلل ثثمنننفارتمملزكنننف

)به)لوظسهنلاونافانعلولاكنالىف

كبوس،هدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلالمل

يللع



نمهيايفرلنولداجينيذلاءالوهلدمحمايلقزيرهطلا

رمايفةداهشلانممهدنعاماومتكنإىراصنلاودوهيلا

اوناكمهنااومعزونيملسماوناكمهناوهعمانينسنموميهاربإ

بوقعيوقحسإوليعامساوميهاربإنازاويذكفىراصنواادوه

اهبرىلإتراصفايبهسلتضمياتلخدقةماطابضلاو

اماهيلعورخنمثهسكامةليادنعاهل،اهلامآواهلامعاتلخو

امنإفدادجألاوءابألالئاضفىلعلاكتإلااوعدفرشنمثهددك

نولمعياوناكاصنوكرأالوعتن٠ثمننرتكاامعمبثلعىبعتثضلممكل

ثفلساوتمضامعةمايقلامويكدئسفنلكناللامعألانم

هسههسه.اهرجتفلدلاامنود

اغيلزيههفةملاسواهياقمعكقزذقفاازنارصلاح

)هة)لولقلنل

نموهياناوضرعنكانمنازهركذىلاعتينعيزيرهطلا

اولعاممتاجردلكلسدنعلزانملاوفلتخمهياطخسءاب

لهانمهتعاطلهاهيلعىفخيالهيانا،رانلاوةنجلاىف

قثاريجيسننيبسلؤثةننظسنمسههسلؤاا،ونكلتقنلذسمسواانماثلاهسه

)ه٥)انيهزازولهقثالوحتل

وهوابنذلمعينموزهزاتثلجكلذبينعيزيرهطلا

مثهياةبوقعهبقحتددياماهايإهباضايثفنملظيواءيسلا

ةحلاصلالامعألالمعيوة»اىلإبوتيمثنلوقيفارفغتدديل

ح.اميحراروفغاادجيامرجبهنيوهبنذوحمتيتلا

اوناغسنؤثقذسهإخيءجنلااولجتليفلل»إنزذاؤث)لحنلا

ح)هةإةهمززوظهنياقدغإنطم»إنزأياساوخقهاسوكلذدغإننيم

قثاخلاضلجسولقآسونايسنةسملزاقغلرهقزهط

هسهرعسمهعمج(هتىلذثقا

هياىثنىننتلةيالاخلاضلسمغفنايسنلسمسواازناقرفلا

(تهإانناثسم

يللإ



لاىلنضملاخلاضلعفلنآفنايسنلسمثاثازىصصقلا

»)لمعملانسملوقتل

حرتس(مهعمج)لامعالاولمعلا-زني

اونكريفكلنغقةناىزقننفاولفغادقفيةبوتلا

اغيلةفننئنفقإلشلافبعلاملاعيفوانونزثننفهبهنمزوعلاسو

)»)لولقغنةننك

دمحمهيبنلهركذىلاعتلوقيرفعجويالاقزيرهطلا

كلاوفرتعانيذلاءالوهلدمحماي(لقو)علسوهيلعهياىلص

هيضريامبهاللل(اولصا)ربعمداهجلانعنيفلختملانممهبونذب

نلوقي(هلوسرومكلمعهياىرسف)هضئارفءاداوهتعاطنم

ايندلايفنونسلاوهلوسرهاريومكلمعهتلمعنإهياىريسف

الفهكنينالعوهكرتاوولعينميلإةمايقلاموي(نودزسو)

يتنكامبعكئهنيف)اهرهاوظومكرومانطابنمرهشهيلعضخي

وجكحورتس٠نولمعتقننكام٠يعكرهخيفنلوقي(نولمعنن

قثتاثفلفغملفىونغوللقفهتفذق)افااززرحتويح

(بهإلوظغسنانعقيرإنملولفغاانعلونيهإن

دمحمهيبنلهركذىلاعتلوقيرفعجويالاقزيرهطلا

لقفنوكرشملاءالقهدمحمايكوبذكناوبلسوهيلعهياىلص

ينرضيال،عكلصووكنيدمكلويلعوينيديلبرقلااهيابهل

ينناو)هلمعبياعلكىزاجنامنإويلعمكرضيالومكلمع

اممءيريلاناو)هتريرجبنوذخاؤنال(لصالممنوئيرب

مهعمجرهحسسوربمهعمجكلمعآريرنج.لذخواال(نولمعنن

ةهنياةفقناسهتنييتسواجتةلاةاغخلاةهرتلافىورنااندوهمهعمجك

(هو)لوندننالافهفينسوافيف»لافغا

ديريناكنمزهركذىلاعتلوقيرفعجوبالاقزيرهطلا

اهيفمهلامعاروجامهيلإثرناهتنيزواهاياوايندلاةايحلاهلمعب

نوصقنيال(نوسخطلالإايندلايفمهوآاهيفعهو)هباوثىب

.اهيفهتوفويمهنكلواهرجا

يللآل



ليكلا)هتاإلسااليرننألأيمهأيبننسنن٠لقألقاازفهكلا

كوثيمخنىناىةلوننسنتلةفزانلئقلاقانخلايفكهنغننالض

)هله)اغ٠ننه

كننعنوغبينيذلاءالؤهلدمحمايلقزيرهطلا

نيباتكلالهانملئاسملاب»ورواحيولطاهلاي»ولداجيو

مهلامعانيسخألاي)موقلااهيا(عكئهننله)ىراصنلاودوهيلا

الضفواحيرهبنوكيبلمعيفسفنااوهعتانيذلابينعي

.ابلطاوكرديعلواكالهوابطعهباولانف

زةلماع-ق

يننؤتاجنو(زه)ةيناغلاخهرخساكلقأزةيشاغلااع

(ه)ةغماخالانمىايلنصث(إق)ةإيهانمةقسماه(يإةغيثاغ

زةيشاغلاو،اهرهخواهتصقياةيشافلاثيدحزيرهطلا

ليقوةعاسلاليقولاوهألايسانلاسثغننةمايقلامهضعبلاق

رفكلالهاهوجوزةعشاخذئمويهوجو،سانلاهوجوىشغترانلا

زةهصانهلوقورانلاىفةلماعزةلماعهلوقو،ةليلذةعشاخهياب
لنرانلايفةيصان

رتسن/ماعلاولماعلا-«

رهمه)نو،لماعلاىنمخسللفانفيلثصسهتتافاصلا

الماعيننإةثنئافنللعاولفغاعؤقانللقلارمملامهعمج

سكسرعس((.مل)لونطمننةفزننف

ائثزنآسوةذغزالئفذنصيآلاييةنخلااولاققرمزلامهعمج

(ته)عهلصاقلاطامهيلللسءانثئأنخةنجلانسمآؤئنئنطئألز

!نيلماعلاءازه

سثلصوريخلمعزناعونلمعلا

ةنجلاهقازجوريخلالمعله

سانلازةمطتلققسمذسلااةلزلزلاسةروسيفيلاعتلاقسنت

س.ااؤزنلا/اتنثا اذنةحقؤنلاقثملتقنلرنف(هسل)فهظسمغ

ىلاعتهيامتخدقو(»هزتلازنئقؤنلاقثملتقنلىطسو(تإةق

يللآل



نولمعتامبهياراااولمعتامبرهلخهياوااهلوقيةدعتايآ

دروامك)لعءيشكبهيانهبنولمعتامبريبخهياناااريصب

اونمانيذلانإااناميإلاةملكدعبحلاصلالمعلاهتفصولمعلا

.نينمؤملاباييف،اذبنعثيدحلازمدقوههثاحلاصلااولصو

انه»جنيروانتلاةنجلاةديعسوااةنجلاهقازجعلابلالمعلاف

ثهبمسمنلاففافسوثئنيفلالا)اقنور-فرخزلا(تيإاوظقغسنرتنيف

ةننكانبةنجلااوظذاأكغلهقالنكلولوقمتاللههنلم

)لحنلا(ةي)لولقغسن

رانلاهقازجورشلالص-زني

باذعلاضدولخلاهقاز.مفهايإهيرياللامولصنمحرتس

ناذهاسوللوناوئ»ائيننمانناانفقكصذسلغاقلفثيعبسناياوقوةف{

لسميفاذقلاففانسظيفألااة،سهمصا)هلولبنغسنةتنيأانيلرظنلا

اا(وإلإلومنغسنةننكارتماوفرذلككقهلخزاءيخئطمز}فقوف

لقيانلايفكهفوخؤةئففقذانئملايياتزفي.مهاإيلوهكمعلا

.لمنلا(»إلولنظسنةتنفانالإلواثخئ

،إلرههاا

زجعبقحلانيطيقنةزجعلازإقغزهبرعلاناسليفع

زجاعواينفوزقغلجرو،اهيفازجعزجعوزجعيرمالانع

ةزجعلاوآةارملايهةرمإءيشلانعةزجاعززجاعةزننىب

يفو،زجعلانمةطفماهركومهجلاحتفيةزمعنلاو،فعضلا

ةنجلاثيدحيفو)يكلاوزجعلاىتجردقيءيشلك!ثيدحلا

مداخكزجاععمجااعهأقغوسانلاطقننالإينلخدياليلان

ا(يليلس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

»هل



هلوقو،طيننلازيجعثلاو،هنعزجعءيشلاهزجعاوبدخو

هانعمرياجزلالاقاانيزجاعبانتايآيفاوعددلنيذلاومثىلامت

الوةنجالهناونوثعبيالمهنااونظمهنالاننوزجعيمهنانيناظ

ليزنتلايفو،نيدناعميانيزجاعمريسفتلايفليقو،ران

امزهانعنءاسلايفالوىضرالايفنيزجعمبينناام/زيزعلا

ىنعمو،ءامسلايفيتنكولالوىضرالايفنيقجعم٠ليننا

،هردصفالخرعشلاثيلزجعو،قهسلاونرفلاززاجعإلا

اهرخاملبإلازاجعاو(اهترخقع)اهزجعةارملاةزجعو

ةخيشلاءانانمةزوجعلاوزوجعلاو،قاشاهيلعبوكرلاو

يفو،زتاجعوزخحملوزلض!عمجلاوةليلقةريخالاوةمرهلا

هبزخغلااهلخديالةنجلانوثيدحلا

؛زهعنمقتشصلاوتايآلاهضعب

سحبجوقجنعنىبزممديجزجعسزه

أقمغكةرنرنليزمزاملايفثسبحمنتلانارتقثاسأضإحمليمثهدئاملا

انفلثصلوفالايننإحغااثلنسوانللاقاهيخاةةزنبكيرازن

(ةهملعههسههلارطمسىنطالهينحاةهقفنننىبافالدارفا

زاففنفاوزثهنسهدزألايفاوزهيعهلرنفااارط؛ح

قثانافانيفجةهؤلةنهئمؤنثفاولاقفةهغنقذمليذلاةإهاغ

اقهسلهلافرانزاجىطئألزيفلهاوءازاقئعلايفعزنينسمةةهسهقغسسل

سمسحةحسسقس٠سءسهة(هه)ازهرق

علسوىطزألايفةناإهغسنملىبااتنظاتماقزنجلاسح

)»)اقلقةسزسهغث

داراناىطرألايفهيازجعننلناانملعاناوزيرهطلا

٠هتوفننلانبلطنإواءسلاني

مهعمجززقغن-زني

)ةه)ليرسهغنمبةحملااننفميضألنونغونأافلعباعنألا

هوتوفتفىطرألايفهنمابرهعكيلراوزجعتنلزيرهطلا

.كيلعرداقوهوهتضبقيفيتنكثيحمكنأل

ريل



قهلااونظافقنشلاميزاىخزقلزيفىبوخوييملنةبوتلا

ا«ي)ليرفاكلايدنمياىئآفاهيايزهغنزجت

يفذهغنبنينلفينناةيعارذنينساللسمسهت؛فاقحألابج

(ةزف)يقيلنيلألضيفوكلواجنامسواءخنونلعةلىنمودزألا

رعسززوجع-ق

رعس«هته)ليريافلليفائسونحسقماهمه!ءارعشلا

اسهقخسوذقضققؤضيفانلزناينقلالاازثايراذلامهعمج

.رعسماوعبببس«يربةهقعوظهأضسلالسو

اصاغغنثسلغإناذقزانوخهناسوألاالثلنسوانلكظقههندوهما

(تي)نهسههقزنكلانفنئل

رتزساجعا-«

يخئمهأليفسازضزنننممإخيربفهنملعائلنكزاانمالسرمقلارهس

(ي؟يفيمقئنملقخنأاإخغا»ثالثسانلاعزنن)ةإزمهثنطن

انوطخباناةغنارتمثفيلاإيللينننقههاغاقزخننااةناحلاس

.(ت)متفواغيلوخن٠لاتغاكهأافىلغزضانيففذقلاىزثف

مسإمبمهعمجمهقازجونوزجاعن-ق

ناقنهالقلواليفهاقناننانلآيفاقننلي»سواازجحلا.

مهعمجكإمبهسه(آه)مههإخلا

نانعةفللقلوالينهاقنائننلوسلآيفاؤقننلي»سواامثاقس

إمبهسه(و)ةهلايفيللسم

يف»يلواليروحاقناثناوسلآيفل٠وقننيسلليةلاسهتمثاهمنس.

(»)لوزضخنباقلا

اونظعهغازنورخالاقوإنهقادثمزنيزجاعمزيرهطلاع

ةطانملااهنإفزةزجاعملاامار،عهيلعردقيالفهيانوزجعيمهنا

هرهتيوهبحاصبلغيامهدحانينثاةيلاعف!هانعمو،زجعلانم

٠هزجعيو

»يي



،وللغهلا

مهراتخازهافطصاوءيشلاىطصتساو)برعلاناسليف

زءافطصإلاو،ءاخإلاوةدوملاةافاصمءافصلازثيللالاق

علسوهيلعهياىلصيهنلانهنمو،ةوفصلانملاعتفا،رايتخإلا

نممهونوفطصملاءايبنالاو،هافطصموهقلخنمهياةوفص

،ءافلامضياوراتخااذإنوفطصملامهواوربتخااذإنيفطصملا

دولاهنفصاو،ءاخإلاهيفاصييذلاهوخاناسنإلايفصو

٠انصلاخينانيفاضنوهتيفاصو،ثصلخا

..ىفطصانمقتشملاوتايآلاسي

ررعسىلطصا-ه

ةفنكذفىباطههازنإقليذهأحملذسهننزاازسهرقهلا.

لييفقزسخألزيفةشسإسوعسهنئايفةانقطتهاافعوعةننلئ

هركذىلاعتينعيرفعجوبالاقررضلا(ه»)لهحظصلا

ةلميفدهزيسانلاياوزمههارجلاةلمنعبغرينموزهلوقه

دوهيلاكلذبسنعامنإو،اهرجتىلإاهنعةجنراهكرتيوميهاربإ

ىلعةينارصنلاوةيدوهيلانماوراتخااممهرايتخالىراصنلاو

ميهاربإىلعدوعنسءاهلازهانيفطصادقلزهلوقو،مالسإلا

هنمانلعتفاانيفطصاكلذكوةرفصلانملاعتفإلاءافطصالاو

ينعيو،داصلاجرخمنماهجرخمبرقلءاطاهقاتترهص

نملايندلاىفهرقصنوةلقللهانيبتجاوهانرتخازهانيفطصازهلوقه
ننهسه.امامإهدعب

لآسوةهازنللازاخونقفذآىللطنطاقثاىئسءهبةنايعزلا

!»)يصلاخلاىهلازني

ييآلس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ريق



لهاجسانلالصفينعزقفثيلسملاليمرطضتلقناههزجحلاهسه

(توإذمبإنةهسمننةنا

سسزعكافصافا-زني

ققهالنسمنلاذمؤةحنأاسوعهنيلايةقنزةثاقضسالا)ءارجا.

ىلاعتلوقيررضلا(»إانهغيرلكلوظسنسلقثئزا.اثاثا

اافنينييالملانيرعلايكرشمنماولاقنيذللهركذ

روكذلابعكيلرعكصخفاةلوقبنينهلايهعبرسانلااهياعمبافصفا

مكسفنالنهنوضرتالينناواناغاةكئالملانمذختاودالوالانم

مكنإ،عكسفنألهنوضرتالامهالللينلعجينهوظقتونهنودئتلب

الوقهياتانيةكئالملامكليقيلنولوقتلمكنإناميظعالوقنولوقتل

حسةسحالحيعكنميةهقرفهيابىطنورتفتواميظع

قكافنهاسويضانإنىفظئسلانمهذ،حثاراثازفرخزلا.

)ه)لينتلايمل

همسجسس.زنوفطثصملاسق

.حالهسلان٠ذغكهأسإسوااذرص (هت)مسلنغألذلنقطنصنل

قحساومههارجلا)اندنعانركذنيذلاءالقهنافزيرهطلا

نيذلارايخألاةرخآلاىركذلعهاغيفطصانيذلانملآبوقعيو

.هقلخىلإانتلاسروانتعاطلمهانرتخا

ه.

،ولقل

هبانعوهتأرقةراكنآرقلاطولتهنيرعلاناسليف

مهليقاهاركذثايلاتلافهبلجوزعهلوقويالكلكمهضعب

فاركذنولتينمممهرجتوةكئالملااونوكينازئاجوةكئالملا

آوس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ري«



هانعمااهتواثنقحهتولتيباتكلامهانيتآنيذلاااىلاعتهلوقو

هبلجوزعهلوقو،هلصقحهبنولمعيوهعااقحهتوعهن

امىلعزءاطعلاقااناميلددلكلمىطنيطايشلااولكاماوعبتاو

ياهياباتكولتينالفىبللوقكهبملكتنامزليقو،ىصقتوثطيأ

اذإقفانملانإالقلاباذعيفثيدحلايفو،هس٠لملكتيوهؤرقي

هبءاجامومطلوهيلعهياىلصدمحمنعلئسرهقلايفعضو

يفليقااثيدتهاالوثيظالوثيردالزلاقيف،يرداالزلوقيف

نمثسردالوتارقالزياثولتالوزثيلتالوزهلوقىنعم

زاولاقامكثيردىفءايلااهببقاعيلءاهلابثيلتاولاقو،ولتيالين

جودزيلاياشعلالنانم)دغلاليقفاياشعلاوايادغلايهنألينإ

٠ثاودمتنتةادغلاعمجتوبالكلا

..ولتيوالتنمقتشملاوتايآلاسي

وجكححوك..رثنوالزنيلعفلا-ه

مواسوؤثننقثاىةرحوننةمننسونفاهسانلاكزقايسناانساةرقملاح

قبإلولسققنسندللاجنائسكلانوقنئ

لهادوهييفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

هتثبنملوهنارقيوذلوهرهصللوقيمهنملجرلاناكةنيدملا

هيلعثنايذلانيدلاىلعثهثا!نيملسملانمعاضرمهنيبو

،علسوهيلعهياىلصادمحمنونعيلجرلااذههبنيرمايامو

.هنولعفيالوكلذبسانلانورمأياوناكفهقحهرماناف

نوكرتنوهياةعاطبسانلانورماتا»رهطلاريسفتع

ةعاطنمسانلاهبنورماتامباهنورماتالهف؟هيصعتمكسفنا

سحس.يباوتاامرهيلاسايهقبوكلذبعهرهعياهطبر

زلاطنهنكذقاولاقذثلانلآةهغلعذيللنرناةاىفملازيلافنالي

س(ةه)عهلؤألذزهانكاوإانف)اعانقلثصائخلل،انثئ

هعله»ازلااموةظسلغةنسولنارتمةلهةانقؤللق،،يسنوي.صعسصعس

سكآهه)لولسقغسنألملاجمدنقمعازنغيليفةقرسلأقف

(ي)اقاليسناذإرمقلاف(هإاقاخضزسننئلاسهتيسمشلا

يليو



زهركذىلاعتلوقياااهالنناذإرمقلاوااهلوقوزيرهطلا

اذإرهشلانملوألافصنلايفكلذوسمشلامكاذإرمقلاو

.اعلاطرمقلااهالننثيره

احرعسرسهوالنن-ي

وكلوامننفألننقخةسنوئسلناتكلاقفانئآليذلااازسهرقهلا

مهيهإنوزساخلامثظقلوافعلهزلنتللسمفحمييوئسمؤن

باحصايفتلزنزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

ةشبحلاىضرانمبلاطيبانبارفعجعماولبقانيذلاةنيفسلا

زكاحضلالاقوياشلالهاوةشبحلانمالجرينيعبرااوناك

يفتلزنةمركعوةداتقلاقو،دوهيلانمنمانميفتلزن

رلسوهيلعهياىلصدمحمباحصا

ىنعمزعهضع٠للاقزهننواثنقحهتولتيزيرهطلاريسفت

هلالحنولحيزساهعنبانعو،هعااقحهتوعهتيكلذ

هعاهتإقحهتوعهتيزءاجنعو،هفوفرحيالوهسارحنومرحيو

هلوقوهتءارققحهتوارقيزنورخالاقومهلمعقحهبنولمعي

عهموزلوباتكلاعهعاهتإةفصيفةغلاهمزهتوالننقحزىلاعت

لضافلانالفنارملاعقحملاعلانالفنإزلاقيامك،هس٠للمعلا

.لضافقح

س.زثايلاتلا-ق

ءازسهاإهق))اقضءافاصلاقزثساعصلا

(»زثزتاغللاف(يإازخزن

ثافاصلايىلاعتهيامسقارفعجوبالاقزيرهطلا

ةكئالملااهنإفثافاصلاامافاركذثايلاتلاوثارجازلاو

عمجثافامهلاوةفاصعمجيهوءامسلايفاهبرلثافاصلا

٠،هقستياباحسلارجزتةكئالملايهثارجازلاو،عمجلا

.ةكئالملامهواباتكسراقلازاركذثايلاتلافزهلوقو

هيع



،خعل

خسو،موعلازةحاسلاوحهلازح٠لددلنايرعلاناسل

هربلددليفهيديلح٠لدديقباسوحوثلددلسرفوهيرجسرفلا

يفحرنموجنلاوةيلاغةفصيهوحلسناهنالليخلاقباوسلاو

هلوقيفو}ارفلاحسلاو،اهتاروديفترجاذإايسكلفلا

اليوطاغارفينعي)يوطايسراهنلايفكلناااىلاعت

لقيملونورجيياهبنوسيكلفيفلكااىلاعتهلوقو،افرضنو

ااىلاعتهلوقكلذكوهلقعينملعفباهفصوهنألحلسن

هيفبهذتياكلفلايفحلسنموجنلايهااسثاحياسلاو

هلوقيفيرهزألالاقو،انتسءاملايفحياسلاحلدديامكاطسب

نفسلاتاحباسلاليقاااقهددهتاقبطلافايسثاحياسلاوااىلاعت

ليقوةلوهسجرخنننينمؤملاحاورااهنإليقوليخلاتاقبطلاو

ناسو،هيزتنلاحيبستلاو،ىطرألاوءامسلانطلحمستةكئالملا

هلوقيفجاجزلالاق،دلولاوةماسلانمهالللاهيزتن!هانعمهيا

ىلعبوصنملاقويلهدهعلىرسايذلانابسااىلاعت

هيزنتةغللايفناسوبلاق،احيهددتهياحسارطملاةردصملا

اذإاذكنمناسزلوقتبرعلاو،ءوسلانعلجرزعليلا

)زعلاليزنتلايفوفانابسلاقلجرلاحنسو،هنمثهجعت

هلحمستااىلاعتهلوقاماوااهحيهددتوهتالصولعدقلك

حمئالإءيشنمنارنهيفعنموىطرألاومسلاتاوامسلا

ناليلدهيفوالإةبادنمامياااهحيهددلننوهقفتالنكلوهدمحه

هذهيفةعنصلارثانوهقفتالرافكلااهيامكنكلوهقلاخليلا

هذهحيبستناىلعللدياممو)رهزألالاقو.تاقولخملا

لاهجاياالاهجلللجوزعهيالوقهبتدهعتحث٠لددلنتاقولخملا

واهس،ادلجم،كاملعجرم،برعلاناسلمل

يليإ



ىلإهلكراهنلادوادعمينحثسيتواىنعموهبريطلاوهعمييرا

يفنمهلدجدديهيانارتملاااىلاعتهلوقكلذكوهليللا

رهشلاولهجلاوموجنلاورمقلاوسمشلاوىطرالاوتاوامسلا

اهنمةدابعتاقولخملاهذهدريسف.اسانلانمريثكوباودلاو

زعهلوقكلذكو،اهحيهددتهقفنالامكاهنعاههقفنالاهقلاخل

املاهنمنإوراهنالاهنمرجفتياملةراجحلانمنإوهبلجو

دقوهاقلاةيشخنمطبهياملاهنمنإوءاملاهنمجرخيفققدثي

امبنمقننونفكلذانفرعيعلبهتيشخنماهطوبههياملعي

نمو،اهطتةيفيكولعنمانماهفايفلكنالامبيعدنالوانملعا

حوقننلازقحساويالاقزسوأئلاحورشلازلجوزعهياتافص

رهاطلاليقوكراهملاسوأقلاو،ءوددللكنعهزنييذلا

،ثظعوهلالجوهراوناءاهلاونيسلامضيلااهجوثاحننو

ولاباجحنيسشرعلانودهالللنإنيطالسلاهيلعليربجلاقو

ثازرخلازةحلللاوفاهجوتاعزنلانتقرحألاهدحانمانوند

كلمتلانوكيدقو،ةدلومةملكيهوهحبددلنحسملااهبدعييتلا

نيحونوسيلنيحليلاناح.ضهبلجوزعهلوقوميلسلاىنعمب

نيلجوزعهلوقو.نيتقولانيهيفةالصلابمهرماياانوحهصي

ناالرظهبلجوزعهلوقو،لدصياااراعإلاوسثعلابح٠سو

لاقهنالكلذامنإتلبقو.نيلصملانمدارااانهحهسملانمناك

ثظملاظلانمثنكيغا»ايسثناالإهلااليرحلانطبيف

نإزلاقياانورتفيالراهنلاوليللانوسيلهبلجوزعهلوقو

زعهلوقو(ةكئالملايا)عمسفنلاىرجمكحثممنلااسلجم

هياهيزنتعضوفنوتنتددتيااانوحهددتالولمكللقاملاهبلجو

ايسراهنلايفكلنإااىلاعتهلوقيفليقو.ءانثتساللعضوم

كبرمهدلبحضهبىلاعننهلوقيفليقو،موقلاغارفىبا)يوط

هبىصددلامريغيةيمكلانعههزنوهناسلبهبسياميظعلا

.ريهسنعقتشصلاوتايآلاسي

يليآل



مسحزربألاملعفعنتىبنوعهدميوحهعه

ىطزألزيفةلعافرإقفتفسمثطنزلاقذإفااكهرقهلا.

ئخنققافنلاةنفنهسلسوانيفاسينىعرنافيفلق٠هتااوفلدصنافهل،ح

(»)ىئظسنمهساننؤظايننالالهتنلسلنكنغنقةكدنخهإنننأ

)دمحيحاننحنوااهلوقامارفعجويالاقزيرهطلا

حضااىلاعتلاقامكركشلاورنلدمحلابرلمظعناغا!ينعيهتاف

دمحينوسيلةكئالملاواهلاقامكوسقرصنلاررلبردمحي

هيزنتلانيرعلادنعةلذحيبستلالسار-وىروشلا-ااعيبر

كلذنمهلهيزنتلاوهيلإهتافصنمسيلامةفاضإنمهل

رفعجوبالاقهاجللسدقنوااىلاعتهلوقليوعيفلوقلاو

ىضراااىضرأللليقكلذلوميظعتلاوريهطتلاوهسيدقتلاو

حاننحنوااةكئالملالوقىنعمو.ةرهطملاكلذبينعيههةسدقم

دلبكرشلالهاهيلإهفيضيامم»رهنودطزنن)دمحي

نمكنافصنموهامىلإرل٠سننكلسدقنوكللصنو

اهتالصاهبرلةكئالملاسيدقتنإتليقدقو،ساندألانمآراهطلا

نعو،كرقكنوكدجمنوكمظعنزعلسدقن»هضعبلاقو،هل

يتانالوسصعنالريلسدقنوكدمحبحاننحنوزقحسانبا

رهر..ههركتانيش

رقنلفينالانةولنئيسلآلالدصثيسلآيللعفانيزسلافاا!نارمعلا

نونتقيعإننكسوازيئنف»إنززثناسوحائنزسسابانانليةنالسيةنسانلا

.(هه)راقنهتاسو

هننداهعبعيرمظعزراكبإلاويدثعظبحبسوزيرهطلأ

راكبإلاوسثعلاي

قداصلاكلمتلابدارملاليقزيوغهلهت

هبنذانعىوجنلوزهئثنيبسلملس»نزقمعليكلاىئسءهب!فارعألا

ح(»هإلوةهن٩سلةسلسوةسنوخإننينسو

ذمىالسوهنزحهنيما٠جننق)رجحلا

!»)ةيقللا٨سهنناوسلىلثخةكنزأنهاف(ةهإليهاثطلا

زرلنابس-زني

يليؤ



خن٠لخثمهسننسننلغارتمياىيمقطملسذسناقننكاويلاازسهرقهلا

(»)ةهخفةهسطذا

ىلاعتهالللاهيزتناناساولاقزسابعنبانعزيرهطلا

امالإانلهلعالكيلإانهتهرجتبيغلاملعيدحانوكينانم

هانعموهلفرصتالردصمناسوبداتملعامكانتملع

نم»رهنواهيزتنىبطزننواحيهددلنلسنزاولاقمهنأكلسن

ةإتننملعامرعانيشملعننا

يفارتمةسللتدصاناخمننكحاذسلسوقثاسةةجنااهلاققرسهرقهلا

(أهه)ىأهسالبلنلفملنبزةاسوءاسواقننلا

٠مسه٠ةدقلهيازناظااازلحنلا انهلفقغسنسوةسناخمننكجةولوحغنننلن

))إوفهننن

املزسابعنبالاقزيرهطلاركذامكلوزنلابابسا

رافكلالاق)مقلاقشناوةعاسلاتبرتقاااىلاعتهيالزنا

نعاوكسافتبرقدقةمايقلانامعزياذهنإزىطعهلمهضعب

الهنااواراملف،نئاكوهامرظننىلحنولمعتيتنكامرطعب

سانللبرتقاااىلاعتهيالزناف،انيشىرنامزاولاقءيشلزني

برقاورظتناواوقفشافاانوضرعمةلفميفمهوميباص

انفوخنناممانيشىرنامدمحمايزاولاقمايالاتدتمااملفةعاسلا

هيلعهياىلصيبنلابثوفاريارماىتاااىلاعتهيالزناف،هس٠ل

املف،اونامطافاانولجعتددتالفزلزنفعهسوقرسانلاعفروعلسو

اناثثعببلسوهيلعهياىلصهيالوسرلاقةيآلاهذهتلزن

لاقو،ىنقهرنلثناكنإهيعهصايراشاو،نمياهكةعاسلاو

نبثرآحللباوجاذهوفيسلابباذعلاانهرمألازنورخا

رطمافكدنعنمقحلاوهاذهناكنإمهللابلاقنيحرضنلا

هذهىلاعتهيالزنافباذعلالجعتدديءامسلانمةراجحانيلع

.ةيآلا

زكهددلن-ق

يلقهل



ذنفىنخزإلاسوخنننلاطا-اقللاةلقنننأاا!ءارسالا

لوحهقظنالمجىعهسلسوسهدنخهقنننناللعىننثذمينإفجىأههف

(هه)ازوقيانيلخيتافةنزاحدخههنئ

يزنافانئظلايفلفةلقننننةناىلاةملجناابةرونلاس

قيافحةخههنتسنفةيسنألضطلغذللفزضافاضزنطنلايفىطزألذسو

(بهإلوطقتلانيلةيلع

سسزنوحهسملا-«

ننلمنلالسملافنن«يرللاازثافاصلا. ةيقل(ههة)عههننننل

مهعمجةلهمله)إلوثخممننرمألللسءاونطإنيف

ىئخئلاتلسو(ههةإنولاصلالخئلاتلسواازثافاصلا.

ننحا (هههإلوخإنننضل

.سرسسزح٠لددلسو

(تإاليسوطاقننكياهلايفىقليمسإاازلمزملا

هيلعهياىلصدمحمسنلهركذىلاعننلوقيزيرهطلا

بلقتتوهبسنتاليوطاغارفراهنلايفدمحمايكلنإبلسو

!دهاجملاقويونلاينعي)يوطاساانورخالاقو،هيف

ىبلجناوحلنديزنبالاقوفيرطاغارفزةداتقلاقوفيرطاعاتم

مثةضيرفليللاةالصثناكنيحاذهوزاولاقليللا»يدل)رفاف

تلاقف،هتمانعوهنعةضيرفلاعضوودابعلاىلعلمة»انإ

٠ادومحماماقمكبررلثعييناىدصكلةلفانهبدجهتفليللانمو

سسناسثاحبالاو-ه

(ي)اطننئءاطناألاسو(هسإالزنءاعزانلاقزثاعزانلا

(ب)اقننكتاقياضمل(إق)اقننكءاخهاثنلاسو

اذكهتوملابلاقناستاحباسلازدهاجمنعزيرهطلا

ىفاضيااذهتدجوةكئالملاىطاضيالاقوىباتكىفهتدجو

ناسلانمةكئالملالوزننامىريناكدهانمنأفنيباتك

لاقوميسنزماذإقباسلهناداوجلاسرفلللاقيامكةناي٠نطل

.نفسلايهنورخالاقو،اهكظيفحلسنموجنلايهزنورخا

راهقلا

حيقل



ةرمحوهوحابصلاءوضرجفلازلقف)برعلاناسل

وهوليطتسملاامهدحازنارجفامهوليللاناسلىفسمشلا

وهوريطتسملارخآلاوناحرسلابنذىصدديينابذاكلا

ىلعبرشلاولكألامرحنيذلاقفألايفرشتنملاقداصلا

رقنتوحلصلارجفنادقو،قداصلاالإمهسلانوكيالومئاصلا

انحهصالوقنامكرجفلاىفاولخداورجفاوهليللاهنعرجفناو

مدلاوءاملارجفناو،جاينلالثمقرطلاراجنلاوبصلانم

مركلابرخفتدقو،إلئاددمثعبنارجفتو،لايننلانمامهوخو

،سصاعملاىفثعبنااروجئوارجفطفتلناسنإلازقفو،رجفناف

ىفنانمالآاراجفةمايقلاموينوثعبيراجتلانا!ثيدحلايفو

براحملاويصاعملايفثعبنملاوهورجافعمجراجفلاها

رجافلاوليملاهلصاوبذكاذإرجفو،قسفيااروجفرجفو

ةارملاترجفوانزاروجفرجفيةارملابلجرلارجفولئاملا

لوقييا.اهمامارجفيلناسنإلاديريلبااىلاعتهلوقو،ثنز

هانعمليقوةبوتلارخزيوبونذلارثكيلاقيوبويافودده

هلصارجفلا)رهزألالاقةئيسلالامعألامدقيوةبوتلابفذهن

نعةملظلاعادصناوهو.راجفنالارجفرجفلاىصدديلوقشلا

رجافبذاكلاوقحلانعليملاهلصاروجفلاوبصلارون

.قدصلانععهليملرجافرفاكلاورجافبكملاو

رهقنمقتشملاوتايآلاسي

جالسرجفتورجفيورجفناورجف-ه

مسع٠اةإق!رقملا خلانيبقهنرنضاائلقفعيرقلىلنكونلقنحتنني

سائااللفةلهسقألثنيةهزننعائثثاةايمغزسهمبمطجمرهحلا

دزألايفا٠وثغرتنيسسوديامئسذماونزنئاسواولأثتزنقن

(هال)ليديملن

عععس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يلقي



.ر
س. سح٠.ا.س

ىطزألاذمىيرجهتفىدحىسطلسلنسمؤن٠نسلاوففسواا!ءارسالاس.

.س..سسسميسمهعمجسح(»إاغوإنسل

جاتنلهنعةلظثةلفافظاكئآننننهنااينلمباازفهكلاس

حة.(»إازسهن»السغاوطقسو

(ح)هسمارتماطقتليلناسنالانيينلقعع.ةمايقلا

هبرنامدانبالهجيامزهركذىلاعتلوقيريسفتلايف

يفامدقهمامايضميناديريهنكلوهماظععمجيناىلعرداق

فؤدديوانيااهنمبونالوءيشاهنعهينثيالهياسصاعم

مويللقبويامثلصا!ناسنإلالوقيزساهعنبانعوةبوتلا

زدهاجمنعوةمايقلايدينهلقحلابرفكلاوهلقيوةمايقلا

الإمدانباىقلتالننسلالاقو،هسارابكارهمامايضمي

نبانعوفامصعنمالإاهدقواةيصعممثاثفنعزنت

كلذىنعملبزنورخالاقو،بوتافوددهااهمامارجنيلاازرث٠لج

لاقو،ثوملاركذيالوامئادايندلابلطيفهساربكريهنا

ايندلانماذكبيصاورثيعاناسنإلالمقيلمألاوهزكاحضلا

نلوقيزساهعنبالرخالوقيفو،ثوملاركذيالواذكبيصاو

.باسحلابذكيرفاكلا

هسهسسهسهحمهعمجعسعسبرجفلا-زني

يلنللاحننغلفاسنشلامولألةالنقلامقا{زءارسإلاح

٠اإلزق»ميقللالآزقز انبيلاكرهقل .سسةمه)اذونشف

خكلنسةيفلاكنآاثنهسلةلاونفاليفلاافنايرونلارعس

قالضينقذهجيضاؤسمثبالثأنئعطلخلااوغلهلقلةللي»سوقفن٢يا

حس٠ممعإهعيفرهقلا ٠ازوسمأهإناقسهئنرسلوغضث زهإنلمسهسنيسمعسومثزيهظل

نمهعمجنن٠لئةقلينازؤهإيكنجسءاننثهلا سمهعمجالىفقكغلع جلفذغإنغ،جهبةهنهلع

نمهعمجلوفاؤط ومنيةينلع هنإللظقكضن حتايآلاؤكلقثاىونينكلذفجىهطغإن

(ئتوإةهخقيلعقللاىف

(ه)ققلافاارجفلا

يلقق



وهورجفلابهقانثلجانبرمسقا،مهقاذهزيرهطلالاق

هبينعنورخالاقوراهنلاهبىنعمهضعبلاقوحابصلارجف

سحسح(مهعمجريسلاةالص

(و)ققلاعلطنلئخينمقالننااردقلا

رعسرتريجفت-ق

زمهلةقلليئضسويلهسخئنسمةهإخىنرسينويأئ»هتءارممالابج

كسهسهمهراالهوحلئاسهفاقنحزافنألا

اسهثوطقنهيانانعافهنزنهنيسلارتننهاا!ناسنإلا.

(ه)ازهوحفئ

زهركذىلاعتلوقيااارجفتاهنورجفيااهلوقوزيرهطلا

اوءاشثيحواوءاشفيكاهنمنوبرشييتلانيعلاكلتنورجفي

ةلاسإلارجفتلابينعيو)ريجفتمهروصقومهلزانمنم

ثيحاهنودوقيوااوءاشثيحاهنولدعيزدهايسلاقو،ءارجإلاو

.اوءاشثيحاهنوفرصي!نايفسنعو،اوءاش

رعسةراجنلا-«

هتاحظصلااحملهغفاوئفاس.ليألالبفنخنمةلهزىص

!»»اهقلقعهثننفلقخئساىخزألذيفليدسلنف

ااتامرحنيكهتنملارافكلاكزراجفلاكزيرهطلا

رافكلاراجفلازيوغهلا

)«)عهجإحيكلراهقلاثللسواازراطفنإلا

ارتمىف(ت)نهإغعكيكلراهقلانةسنسكلثمادفههزنيففطملاس

س(ربقوقزننايسنهنقإذهألههسكارتممازلا

رجتمهنارافكلاءالقهنظيامكرمألاسيلزيرهطلا

يتلامهلامعاهيفبتكيذلاهباتكنإ،نيبذعمالونيثوعبم

ةعباسلاىطرألايهواانهجددليفلاايندلايفاهنوطعياوناك

ركسلانمريكددللجرلثمنسلانمااليعفااوهوىلفسلا

.قسفلانمقيضو

يفراجفلاباتكنالاقوهزيرهطلالوقىلعبيقعت

ىفهدصقامعلوقلااذهىلعبيقعتالوىلفسلاةعباسلاىضرملا

ريق«



ةملكليوغللافيرصتلايفهيلإبهذاميفلوقلاامنإناكملا

قيضوريكددللثميهلاقزنجددلةملكىلإاهدرثيحنهجددل

ةغيصيوتددتالوةغلاهملاغيصنمقيضوريكامناملعننحنو

.نيطحونهنمانلوقلثمناكم

س(ر«سنيلعافلا-و

ازوحافالوااوقلتالىفسإهإعاولننففزذئينمادثوااارونهسه

(يت)ازاقف

حاعسسنيرهنلا-ه

افققزث(هال)ةزجتاسهنلهحنيقففلزهسورتهآواارتيلعاعس

(هت)ةزققلاثزققلاقفدهلوا(هه)ثزثق

ح٠صسس.زروجفلاست

.زطقاسهضسهلف(تإاقاؤنكارتمىفيلعقنقاازسسثلاوس

عق)اقاسوقننف

يغبنيامااسفنلاجااأاهلنقهفزهرمنذىلاعتلوقيزير٠لبلاع

نعو،ةيصعنمواةعاطوارشوارخنمرذتوايتاتنااهل

اهملعزاضياهنعةياوريفوهرشلاوريخلانقهزسابعنبا

لبزنورخالاقو،اهفزعزدهاجصنعو،ةيصعملاوةعاطلا

٠اهاوقتواهروجفاهيفلعجةلياناكلذىنعم

يرهاقلاةفص

سرفاكرجافلا

ليرقساكلإليمىطهتألزىطزؤئإلسنزغوهةلاقيفارون

ازوحافالوااوأسلئسلالىفسذانعاولننففزذئذإ»ثسإ(يهإازةنذ

حاعسمهعمج(يت)ازاقف

اسهققزئ(هال)ةزجتافغلعحنيقففلزهسومثهةواايزينلعاعس

(هت)ةزققلاةزقكلاةفدتلوا١هه)ثزثق

يرهاقلاءازه

يلقو



رحجلارجافلاءازج

)ب)عههإخيفلراهقلاللفاازراطفنالا

»قفادلا

لجرزعهياتافصنمظيفحلازظفحزهبرعلاناسلىف

تاوامسلايفةرذلاقثماهلكءايشألاهظفحنعفزعيال

رشوارخنمنولمعيامهدابعوهقلمىطظفحدقوىطرألاو

وهوامهظفحهدوقيالوهتردقبىطرالاوتاوامسلاظفحدقو

ءوليفدلجمنارقوهلبااةزيزعلاليزنتلايفىب،مهظعلايلعلا

واوهوظوفحمحوليفنآرقلايازقحساوبالاق.اظوفحم

وهواظفاحريخقيافهبلجوزعلاق،لجوزعهيادطباتكلا

وهونايسنلاىضيقنظفحلاةنطلسنبالاقثظمحارلامهرا

موقنمظفاحلجرواظفحءيشلاظفح،ةظغلاةلقودهاعتلا

نوسنياملقوهوعمددلامظفحاملقيفرنيذلامهوظيفحوظائغ

زةظفحلاو،هظفحيءيشلابلكوملاظيفحلاوظفاحلاو،هتوعيانيش

مهوةكئالملانممدآينبىلعاهنوهتكيولامعألانوصحينيذلا

ظفحواانيظفاحلمكيلعنإواازيزعلاليزنتلايفوروظفاحلا

انطءامسلاانلعجوااىلاعتهلوقو،هاعراظفجزسلاولاملا

الإىطرألاىلععوقولانمهياهظفحتاجاجزلالاقاظوفحم

ءامسلاانيزاغاااىلاعتلاقامك،بكاوكلاباظوفحمليقوهنةاب

ظافتحإلاواادرامناطيشلكنماظفحوبكاوكلاةنيزبايندلا

لقيو،ىضنلءىشلابتظفتحالقيظفحلارصوصخ

ليزنتلاىتوكلةظفحيناهتلاددلاذإالامانالفثظفحتسا

وآعس،يدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

يلقع



ياهاقلاباتكنماوظفسخاامبتاباتكلالهايفزيزعلا

،هس٠لاهصخهسفنلءىشلابظفتحاو،هيلعاونمتاوهوعدويطا

رذحىلعهنأكمالكلاررومألايفةطقسلانمظقيتلاظفحتلاو

ليزنتلايفورمألاىطةبظاوملاةظفاحملاو،طوقسلانم

لاقو،اهتقويفاهولصياااتاولصلاىلعاوظفاحاازيزعلا

ءيشلاقضظنحو،اهنقاوميفاهتماقاىطارهظاويا)رهزألا

ةظفاحملاوهترهظطاىنعمباضياهتظفحو،هخرحاظفج

مكيلعاناام/ىلاعتهلوقهنموظفاحملاظيفحلاوةبقارملا

،هظفحىلعهتلمحياباتكلاهثظطو،ظقيتلاظطثلاوااظيفحي

نعبذلاظافجلاوةظفاحملاو،هظفحيناهتلأسهتظفحخاو

ليقودهعلاىلعةظفاحملاظافهلاو،ةظيفحلامسإلاومراحملا

دقوبضغلاةظيفحلاو،دولايكسمتلاودقعلابةنامألاةظفاحملا

الإظافحإلانوكيالوبضغفههضخاياظفتحافلجرلاهظفحا

٠حيبقمالكب

؛ظقحنعقتشملاوتايآلاسي

س.مهعمجرتنوظفعيوظفبنواوظفاح-ه

ىلطنكؤلاقافنطلافتاقلطلاىلغاوظفاخاا!رقبلاح

(ي»إعهننناقيياونوقف

ارهظاوالذبهركذىلاعتينعيرفعجويالاقزيرهطلا

نهومزلاونهدهاعتونهتاقوايفنيوتكملاتاولصلاىط

.نهنمىطسولاةالصلاىطو

غازخنهاضياونيزقهاثس،ماوخئللانفسواازفددهوي

زيمهئزألسنغسلماغإنزائطاضهسهةملهضمنئارتماظإناافلسوللثههلءاس

حس(هة)زهييبسللننقلسلذدصريينلنننإذئئسواناغاظقخئسواتلقا

أسنوظلهسلعليلثةحطسوهبلةتنغإنلسمكيللهنتميلاازدعهرلاس

حقهيقنهيافاوزنغرلليأخوزغيارتمزنلننلاملةنالإاهياينالسم

ذممونلسم»سلاوجةسلثزندقلا،ونكمزهيقثاذازآانإف

.)ه)يلاف

يلقإ



هفلخنموهيدينهلنمهنوظفحيةكئالملاقزيرهطلا

كلمهلالإدهعنمامزدهاجعنعو،هنعاولخهردقءاجاةاف

نمامفةاوهلاوسنإلاونجلانمهتظقيوهمونيفهظفحبلكوم

.رصيقهيفهيانذايانيشالإكءاروبلاقالإهديريهيتايءيش

سردصملاظفحلا-زني

قئيزيىنثملاسءاقننلاانمنلثانباااسزثافاصلا

(ت»يلاقناطننئلكذهاظقهسو(هإبسكاسوكلا

.بكاوكلاةنيزباهنيزايندلاءامسللاظفحوزيرهطلا

.درامناطيشلكنماظفحاهانلعجزةداتقنعو

هسهسسسزظيفح-ق

ظهقخقثاركواءمهونلسماوؤظيالي»سواا!ىروشلا

سس..مسح(آليلهسكسويفهغلهمثننااقىفةهنله

.مهممهارتماننلهقاازق ،اثمبائذئصسوثمهئسمنطزألاضقئث

ماسس.حسح(ب)ظيفخ

ارتمانف(ةه)يليهإنزجتذهئنللةنجلاعمتسلزافرتزق

(»)لفهفخيلازالكلىذغونن

ىلإهياةيصعمنمعجارلكلينعيزباوالكلزيرهطلا

لاقزليوعلالهافلتخازظيفحو،ههونذنمبئاتهتعاط

ىطظيفحزنورخالاقو،اهنمباتىلحهبونذظفح»هضعب

نمهبرىلإهبرقاملكلظيفحوهو،هيلعهنكااموهياىنيتارف

اهنمةبوتللهنمثفلدرميتلابونذلاوفعاطلاورطتارفلا

٠رافغتسالاو

سمهعمجنيظفحتسا-«

افيلؤقخفئزونقىذفاهفةهازىتنلااامنلاثنمااننإأ!ةدئاملار

انيلزايلخألمولوننانإنؤلاسواونافليفللإوئلنكاليفلازيونيليا

سايلااؤنئمغئانفجسءاةهمثمثنهلغاوظفزينناباثهنطماوظفخثنكا

لزناانبأهكختلةلذففجاليلقاثنثيننايلاياوزثثثإلةنفثقخاف

(هه)لورفاكلامثكغلواققثا

يلقآل



ياااهملاباتكنماوظفمتساامبااىلاعتهلوقزيوغهلا

ااباتكنماوعدينسا

نااورمايذلاة»اباتكنماوعدينساامبريثكنبا

ع.هباولمعيوهورهظن

مهلعجوهباتكىلععهظفحتساهيانابنلددطليا!يدعسلا

ةدايزلانمهظفحمهيلعبجوامهدنعةناماوهوهيلعءانما

.هملعيالنملهميلعتونامتكلاوناصقنلاو

سزةظفح-و

ثظقخقيأنهظيأطكةنسومسهداسنمياهنوليزهاغفاوفزااراعسالارعسر

مهإلوطزقناملزفقائلنكزةققسوئيبونلاينذخاغاتاةإامئس

نيذلاهتكئالميهوةظفحمكيلعلسريوزيرهطلا

نوطرفيالواهنوصيومكلامعانوظفحياراهنواليلهكنوهقاعتي

٠نوعقضنالوهناصحاوكلذظفحىف
مهعمجمهعمجسزنوظفاحلاوظفاحلا-هلن

دهجلاارغةيأنئئماانفلاخغسلغمئئسمآلاعلالاازربفدئويس

(وو»همجاننلارزاسخيسوماظقساقرتنةحقملالدصلنهلسم

!»اهلقنلةلانإفزفؤنلاىلإمسنطنحئانرااارجحلا

(ح»وظفاخةهوحوزقلأهفلي»سواازنونموملا

رعسحعتت٠زظوفحمست

لهةفزدصاظوفخقهقفننغاقئهلاهئطسهسواازءايهنألا

رعسح(»)لوغطرتنافننانلآ

جزليف(يهإةيوحنلئآزقسوفلتاانيورهلاح

رس(يي»وقخق

رههورفنيظفاحلاءازه

مهظعرجاوةرفغمءازجلا

ليركا»افهتاظفاخفتكهإخوزفذهفاخذسسواا..بازحألاهسه

٠(»إاغهغازخافعهزلنثسمينهذةناؤغآءاركاذلاسوازيئنفقثا

يلقآل



،وعهلا

بارشلاوماعطلاكرتبوصلاةزنص)برعلاناسليف

لجروهلطصاو،امايصواموصموصيحاصبالكلاوحاكنلاو

ترذنينإااىلاعتهلوقو،منضوقضوحاؤنصموقنممئاص

ملكانلفااىلاعتهلوقهيوقيواتمصهانعمليقاموصنمحرلل

لكزىلاعتهيالاقبلسوهيلعهياىلصيبنلالاقوااايدحتإمويلا

هيلعهياىلصيبنلالاقواايلهتافموصلاالإهلمدانبالمع

موصينمعلسهنا!ثيدحلايفو،ئايرموصلايفسيلبلسو

الوقدصالفااىلاعتهلوقكاارطاالوحاصاللاقفرهدلا

مئاصوهوماعطىلإمكدحايعداذإ!ثيدحلايفهلوقوااىلص

الئلوالكألاىلعهوهركياليكلكلذبمهفرعياامئاصيغالقيلف

تامنماا!ثيدحلايفو،لكألانعهعانتمابمهرودصقيضت

لجرلقيو.ةرافكلاكلذىنعمو.اهيلوهنعمصيلفمئاصوهو

ةغللايفموصلاوهليللاموقيوراهنلاموصيناكاذإحازقهطاؤص

هكاسإلمئاصثماصللليقوهلكرتلاوءيشلانعكاسمإلا

تماصوفلعلانعهكاسإلةمئاصسرفللليقومالكلانع

.توتساسمشلاتماصوتدكرحيرلا

موصلانمقتشملاوتايآلاسي

رقايسلا-ه

«هه»قاايللطلاؤيأتلغخينيأاوأنآليألارثايزةرقهلا

مهعمجححرتسزاوموضن-ي

)هب)لوئظغسنةقفنثهبةقلزن،حاونونصئناقزسهرقهلا

بوصلا-ق

ي»ينم،ودلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

»»هل



مويلارنفاكلقاتؤضننخؤنسلطزثئينرهبزيمتلميرم.

(يهإانيلي

زثامتاصلاونومئاصلا-«

عهسههائصلاسوءالنضثنفسورعسليقنضثنففئ!بازحألا

(ةواغهغارخافعهزهيمينهذقثاثغاعاننائصلاف

!نيعناصلاءازه

سو٠حرتسروصلايطرخلا-ه

)هه)لوئظغسنةننكث«قفلزنةحامنونصئنا،زسهرقهلا

رعسكمءرعسرتمهظعرعاورتهرمعممئاصللءسي

ليمهناضلازءاقذضثنلازمهعمجعجنأنيصئنلازابزبازحألا

(ةوانهعااجلاقعهزنثسمهنهذقثالهاضاننائصلاز

،زهرهقعه

لاقي،ةيرخسلازقزمهلاوءزهلازازهنايرعلاناسلىف

نحنامنإااىلاعتهلوقو،رخسهبأزهتساواإهتو،مرهبىزه

نامهلهياءازهتساىنعمليقاامهبىزهتدديهيانوئزهتسم

امكةرخآلايفمهلامفالخايندلايفهماكحانممهلرهظا

نوكينازوجيو،اورساامفالخايندلاىفنيملسمللاورهظا

نمزعلاقامكنوملعيالثيحنممهايأهذخامهلهنازهتسا

هجولاوهوزوجيو.انوملعيالثيحنمعهجردطنددلاهلتاق

عهيزاجيمهلىزهتدديىنعمنوكيناةغللالهادنعراتخملا

ااىلاعننلاقامكهسدلببنذلاءازجيمفباذعلابعهئزهىط

اذهس،ادلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

هللل



امنإةنيطلاىفةغسثدديلةيناثلافاهلثمةغسةغسءازج

ثئزهلاقيالاوههجواةيثالثهذهفمالكلاجاودزالةغسثيسدل

لاقيالوكنمترخسلاقيزرععوبالاقو،رلبثئزهامنإكنم

لجرلاازهوههركاءزههقزهيءىشلاازهوهدلبترخس

زىيارعألانبالاق،درهلاياهلتقاءزمنهليالجرلاازهو،ثام
نن.هلتقزدرهلاهارهاودربلاهازها

مثازهنمقتشملاوتايآلاسي

سسسسهسهيسحسحيسةرتزنينزهتسم-ه

يفوااؤلخاةإسواننااولاقاونفاليفلااوقلاةايفاازسهرقهلا

بابسا(هه)لوقلنننوم.ةاشراأهكغناننااولاقةهنييانلنث

هباحصاويياخبهللادبعيفتلزنزيرهطلايفدروامكيلوزنلا

لوسرباحصانمرفنمهلبقتسافمويتاذاوجرخمهناكلذو

درافيكاورظنازيبانبهللادبعلاقفهملسوهيلعهياىلصهيا

ابحرمتلاقفركبيياديبلذخافبهذف؟عكطءاهفسلاءالقه

راغلايفهيالوسريتاتوهعوإلاخيشوميمتينبيلسقيدصلاب

ديلددطلابحرمتلاقفرصديبلذخامثهيالوسرلهلاموثفنلذا

هلاموثفنلزاهلاهيانيديفيوقلاقورافلابعكنبيدعينب

هيالوسرمهنبابابحرمتلاقفيطديبلذخامثسلوسرل

هيادهعلاقف،اوقرتفامثة»الوسرالخاممشاهينب»دلوهتنخو

امكاولعفافعهومتياراةافاتلعفينومتيارفيكزهباحسأل

ىلصهيالوسرىلإنوملسملاحجرف،ارخهيلعاونمافتلعف

ريسفت.ةيآلاهذههيالزنافكلذبهوربخاوعلسوهيلعة»ا

الواعيمجليوعلالهاعمجازنوتزهتسمنحنامنإزيرهطلا

ىنعمف،نورخاددلنحنامنإالذىنعمناىلععهنث٠لفالخ

نيقفانملانمعهتدرمىلإنوقفانملافرصنااذإوزنةامالكلا

دمحملبيذكتلانمهيلعينناامىطمكعمانإاولاقنيكرشملاو

امنإ،هعاهتاةاداعموهتاداعموهبءاجامهوعلسوهيلعة»اىلص

هيلي



اذإمهلانليقهعلسوهيلعهياىلصدمحمباحصابنورخاددلنحن

رخآلامويلابوهيابانمآزعهانيقل

جوطمهعمجقوزهتضديل-زني

فهل٢نغطيفهلقنتسوةلهأيكهثنجتلةقاعا؛ةرقهلا

ع(هح»ونعسل

هياءازهتساةفصيففلتخارفعجوبالاقزيرهطلا

هقازهتسازعهضع٠للاق.نيقفانملايهطانهناركذيذلاهلالجلج

هلوقيفةمايقلامويعه٠للعافهناهمساكرابتانرخايذلاكعه٠ل

انورظنااونمانيذللثاقفانملاونوقفانملالوقيمويااىلاعت

يذلاكو!اروناوستلافمكءارواوعجراليقمكروننبسبتقم

يلمنامنااورفكنيذلانبصيالو.اهلوقيمهللعافهناانرخا

نمكلذرثااموااامثإاودادزيلمهليلمنامنإمهسفنألاريخمهل

لهاونيقفانمللثيدخوهركموهتيرخسوزعولجهياءازهتسا

.ر.هبكرشلا

ةسههنههسلكزننمليسءاإخانفىقسحذياوننفذنفللههباعنألاس

س(و)نونز٠همنننهسلخملاونافافقزن«

عهنقيققل»لمنللذهيلنكزيرنبىأنكارتلوو)مهألا

سححهسه(هلل)لوفسزنهثثنهسلخهساوئافافخنصاوزخنن

جاتعسلسواؤثهاقوذ،حثاقالضلاىلواؤثنذانماةافزاىبلئآنيسإ

حهسهسهسه(حه)لولسقفسلالقحوقخنايقللذ

رانلااوذةحثاسواوزقفانميتهإحففؤاثبحالذاازتهملا

إمبحسهسهسس(ه٥ه)افةفضنكزز

»غلواجاؤإهاقذةحثااننفانناوسلآذهملهاةاىفاازةيثاجلاس

(ربمتههنناذهةالهف

نينزهتسملافاصوا

جالطزةإغطمه-ه

قهناقطيفةفةننفةلهنكهمنننيبسلقنهتهزسهرقهلا

)وإرلومهعسل

»حيق



يسحسبرعس.زيفاكرسقفاننثسىبزهتسملا-ي

هتايلاأهنطرتكاناداباينهلايفمفتهلغةلزبأقفاازءاسنلاسهسه

يفاونطوثتلىلثخكهخسماوققنل٠اهلااننجنننيلزواسمهسزلهنهللا

ليرفاكلافنيقفانملايناتةلهالهإحأهثسماذإمهنإاهرهممثيهيخ

)ه٥)اقمهسمإخيتهإخيف

رعسحمبسةهسسسزلربقعبعهلنيلسق

جانطللسوازوفاقوذثثاقالضلاىلإةننذاناةإسواازةمباملاسإ

(حهو)لولسقخسلالق٠وق»تايالذ

زنيئزهتسملاءازه

يسحسهسهسسهسهحزمنههعهقازج-ه

ىناثلااوذةحثاسواوزقثانميتهسهففؤائسهالذاازفهكلا

ع(ه٥ه)افةفضنكزز

إرمهعمجكسزعيظعوعيلاباذععهلسزي

لقلوا{اقثهإخذقثااتقلائنناوسلآطمملعاذإسهت..ةيثاجلارعس

ارتم»نغينغتلالسومفئهإخةهؤازفىقهمؤة)نهمإنياذغىل

نانعظل«ءااغلؤاهللانوننسماوذةحثاافالفاقنشاوننسث

(ه»)ةضغ

زنههمباذعمهل-ق

لغلهننلنييدملاهلييرننيمئسلمفسانيإلصيفاازنامق١ل

(ه)ذهسهننانعةفل»غلواجازوفاسهذنحغسلسوملعفلغيهللايليهنك

ه

ءاهطهلا

ةفخزعهافننلاونافننلاوهفننلازهفدده)برعلاناسليف

لهجلاتلبقوةكرحلاوةفخلاهلصاوعلهلاىطيقنليقوعلهلا

عيينم،ودلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

ثيل«



اهئننثفنونياروأننلجهسفنندقو،ىطعبنمهضعببيرقوهو

هفددهنمالإااىلاعتهلوقووهفسلاىلعهلمحةطالسواهافسو

ىلعزوجيوهضنهطىنعملانانومعزيليوأتلالصاااهضن

لثملسعقنسنويلاقو،اديزطهئسىنعمباديزطهفننلوقلااذه

هفددهنم»ىلاعتهلوقنازنيوحنلارطعبلاقو،ةغلاهمللىلعف

حياجزلالاقو،اهيفددلراصياثفنيفهسفددلنمالإهانعمااثفن

هياوىنعملاولهجلعضوميفهنهنننااذهيفيدنعديجلالوقلا

لهارطعبلاق،هضنيفركفيملياهسفنلهجنمالإملعا

لاقيو،لقعلافيفخلاهيفسلاىنعموةفخلاهفننلالصازةغللا

لاهجلاياهبءاهفسلانماامكااىلاعتهيالاق،لهاجلاهيفسلا

ءاهفسلااوتؤنالوااىلاعتهلوقو،ةهيفسىثنألاولهاجلاهيفسلاو

نايبصلامهناانغلبةينايحللالاقامايقمكلهيالعجيتلامكلاوما

نبانعيوروةقفنلاعضومبلاهجمهنألءاناوراغصلا

اينقتالو!بيذهتلايفو،ءاهفسلاهفساءاناتلاقهناسابع

فعضلةهيفددلدعيسودلولاوةارملاينعيمكلاوماءاهفسلا

هئننقابلسوهيلعهياىلصدمحملنيكرشملالوقو،اهظط

يذلاناكن/ىلاعتهلوقو؟انمالحاىلهجيأا!هانعمهه؟انمالحا

مهلوقنملقعلافيفخلاهيفسلاافيعضوااهيفددلقحلاهيلع

هيفسلازدهاجملاقو،هتكرحوهتقختسااذإءيشلاحايرلاثهفعمنن

.قمحألافيعضلاولهاجلا

بهلسنمقنشملاوتايآلاسي

رعسكرفننلعفلا-ه

جةنفن.ةفنكذفسمامهازسنإةلياىوجننهذلذفراهزسهرقهلا

ليميقزنكايفأأسإسوعسهنئلايفةائنفطتهاالمو

)»)لهحظصلا

رسخنمزساهعنبالاقزثفنهفدرينمالإزيوغهلا

كلهازةدث٠لعريالاقو،ثفنلبقنملضزىهظلالاقو،هضن

ةدافاو،هضنلهجهانعمرياجزلاوناسمبتنبالاقو،هضن

هيلو



رجتدهعنمناكلذولهاجهيفسلكويارلافعضولهجلا

نمنازءاجدقو،اهقلخهيانافرعيملهنألثفنلهجدقفهيا

ىصواىلاعتهيانازراهخألايفءاجر،هبرفرعهسفنفرع

فرعافيكبرايتلاقفىنفرعاوكسفنفرعانادواد

فعضلابرطفنفرعاهييراىحواف؟دظرعافيكو؟يضن

زىثفخألالاقو.ءاقبلاوةردقلاوةوقلابىنفرعاوءانفلاوزجعلاو

.هسفنيفهفعننهانعمزثفنهفسنمالإ

رعسزءاهفسلا-ط

ىطخلااوفلسانلالفآانفاولياةينلدجنهتماقاازسهرقهلا

)ة)لونظنلاملىتهسلسوءاهفسلاقف،زالل١حءاهقسلالناانف

ءاملعلاامكهيفددلعمجءاهفسلارفعجوبالاقزيرهطلا

يارلافيعضلالهاجلاهيفسلاوميكحعمجءامكحلاوميلععمج

زعهياىصددملكلذلوراسملاوعفانملاعضاومبةفرعملاليلقلا

ءاهفسلا.وتالو»ىلاعتلاق،ءاهفسنايبصلاوءانالجر

لهاةماعلاقف،وءاسلاهمايقمكلهيالعجيتلامكلاوما

مهتفرعمةلقومهئارآفعضلنايبصلاوءانامهزليوعلا

.لاومألااهيلإفرصتيتلاراسملاوحلاصملاعضاومب

اذإ/ىلاعتهلوقفديلقتلاعوضومىطليلدةيآلاهذهيف

ديلقتىلعىلاعتهيانمديكات.اسانلانمآامكاونمآمهلليق

اذهل،كولددللكيفورفكلايفوناميإلايفاضعبمهضعبسانلا

٠هقهإعلديلقتلحمنوكيددلعمتجملايفميوقلانمزملادجواذإ

ىوجنينامواقمجانلاليمماهبقسلإألوقفنكاامثهرقهلارعس

ننيلحهسلجنرتسملاسوةننثاييلققاسهغظاونافيننلاسةهغنسلنقن

.مهعمجةرعس(ههقإملنفثنململصازسصلفوا،انهنيسل

(ه)اططلدياىلعاثههلنكلوقتلافأسنازاازنجلا

مهعمجرزهفننلا-ق

مأهعرقنيرفينففذللنإاولنلليألازسعإحذلااباعنألا

اونافنتسواوهننطذلاهياىنغ،ازننفاقثاكهلئزافاونؤخف

)هال)ليدثنهن

»ريع



راصومهلوقعومهدالواومهنيدارسخيا)دعسلا

.لالضلاويدرملاهفسلامهفصو

.الهجزاهفددلزيوغهلا

عمهنمةلاهجزاهفددلنيرهطملا

هذهيفهفسلانالررضلاويوغهلاريسفتيفحيحصلالمج

ايلعريغياهفمسةيألاسفنيفةنيرقدوجوللهجلاوهةيآلا

.لهجلاينعتولعريغبو

كرعسحزةهافسلا-«

سازتلاننإهتوقذماوزقفليفلاءيسملالاقيبارعالاس

(هه)لييذاكلاليمىنلهطةيفاتناسونناقالنكيف

.باوصلاوقحلانعةلالضيفزةهافسيفزيرهطلا

ةلاهجوقمحيفزةهافسيفزيوغهلا

.ةلالضيفزةهافسيفريثكنبا

ينثررجتيازةهافسيفكارنلاغا!يدعسلا

وهةيآلاهذهيفةهافسلاىنعمىلإريسافتلابرقانإ

لاقنمنا.باوصلاوقحلانعةلالضلاةهافسلالاقنمريسفت

ىطىلاعتلوقيةيآلايفنألكلذوهريثكنباويربطلاكلذ

امكسيلولقعهلبتاكلافثظيذاكلانملظنلانإ/موقلاناسل

رع!يدعسلالاقامكسيلوةلاهجوقمحيفرتيوزعهلالاق

يابذكلانمقدصلانوزيميالديشرريخلاوقمحالانالديشر

دقعيوهقفييناملاوبذكلابيبنلااومهفاةوقلافهلقعمهلسيل

نعثدحتييبنلا،الوقهقفياليذلاقمحالايهومهتيملولوقيام

.بذكيمهرظنيفناككلذلتاهيه

؛ءاهلسلاةفص

هيابنمقيالنمهيفسلا-ه

اول«سانلالناانفاحملمملكهسذليقانإف،،كهرقهلاك

امللكلفءاهلسلاقفمهنرالكاحءاهلسلالناانفةعزوملا

وةل (هةإىنطنل

هيلإ



(زمهاريإةلمعننالنمهيفسلاسي

ةفنكىعرتالواةهازنلقلهىنغةضذسلىطسواازسهرقهلا.

(ه»إج....لتقن

ر(ااىلعىرتفيويفسلا-ق

(ه)اططنثينذاىلغائههقننلوقتنافةثافاازنجلا

هسهر.زيامتلاونايبصلاهيفسلا-«

٠ااوئؤثالىفاازءابمنلا مهلقثاةلغإخيتلادفلاسوناءاهلممل

(وإافوزغفيزقةفلاولوقزةفوننتازافيففخوق٢زازاتةق

سدنهملا

هتاسىلاعتهياءاسانمرذق)برعلاناسليف

قيرطعهفزعوهنايعزنصييذلاوهريثألانبالاق،يداهلا

هنمةلالامىلإقولخملكىدهوهتقهويرهاوزقاىلحهتفرعم

لاقوركذمىدهلاةينايحللالاق،هدوجوماودوهئاقبيف

ةميقتسمىدههذهزنولوقيفهتوثنقيدساينبرطعبةعئاضلا

)دهلاوههياىدهنإلقهبلجوزعهلوقيفقحساوبالاق

نإثيلاعتهلوقوهقحلاقيرطوهوهيلإاعديذلاطارصلايا

قيرطنمردهلاقيرطنقهنناانيلعنإياهبىدهللانيلع

ةداتقلاقو)ءادفوةيدهوةيادهوايهوىدنهادهدقو،لالضلا

ىدهلاقيرلبمهلانقييااامهايدهفدومثامارااىلاعتهلوقيف

نبورمعوبالاقاامهللهيملواااىلاعتهلوقوةنامضلاقيرطو

هيايلننزيلعللاقهنا!ثيدحلايفوبهلنقهنملوازءالعلا

زعهلوقواايندةسويندهامهللالقزىرخاةياوريفوىدهلا

ووهنم،عدلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

ينلع



لكقلخزهانعمااىدهمثهقلخءيشلكىطعايذلاانبرهبلجو

مثهلقلخلاحلصايهيتلاوعفتنياهبيتلاةنيهلاىلعءيش

ااقحلليدهيهيالقااىلاعتهلوقيفجاجزلالاق،ثثيعملهاده

ردهملاوهدحاوىنعمبقحلاىلإثيدهوقحللثيهزلاقي

يبنلاهبرنثييذلايدهملاينعهبو،قحلاىلإهياهادهيذلا

ءافلخلابديريو،نامزلارخاءيجيهنامطلوهيلعليلاىلص

ناومهيلعهياناوضريطونامثعورمعوركبايازنيدهصلا

»يدثلاىلإىأهتدقو،عهترسراددلنملكيفاماعناك

لعجينابااىدهاودتهانيذلاهياديزيوااىلاعتهلوقو،ىدتها

رافغليناوااىلاعتهلوقو،ىدهمهنيقييفمهديزينامهءازج

الهيانافااىلاعتهلوقوااىدتهامثاحلاصلصونماوباتنمل

نتاااىلاعتهلوقو،يدتهيالديريزءارفلالاقاالضننميدهي

نعلقتنيناردقيالامنودهعينلوقيااىدهيرتناالإيدهيال

هنهوقيرطلاهتيدهلقينيزينبالاق،هولقنيناىلإهناكم

ىلعةقيرطلاهلثيهلقيو،نيلوعفمبىلوألا،قيرطلاىلإ

يدهيملواااىلاعتودناسهلوقهيلعو،قيرطلاهلثنقيىنعم

ىنعمرقتسملاطارصلااندهاااهيفو)يدجنلاهانيدهواااامهل

ىلاعتهنماوههردقمهنايامهادهدقو،ىلاعتهنمىدهلابلط

اردهولوقلانمبيطلاىلإاودفوااهيفو،ىدهلاىلعثقثتلا

اماو،اامنتسطارصىلإيدهت»اوااهيفوااديمحلاطارصىلإ

ىنعمبهنألماللانمهيفدنلالفاهجوزىلإسورعلاثيه

هنألفلابالإنوكيالفايدهثهلاىلإثيدهااماو،هيلإاهتففز

،راهنلاردهلاو،ثلعفانزوىلعءاجكلذلوتلسراىنعمب

،عرولاوةعاطلاردهلاو،ءسثىلإءيشجارخإردهلاو

ااىدهرانلاىطدجاوا}لجوزعهلوقيفيداهلاىدهلاو

هلثيدهالقيهبثفحيناامةيدهلاو،ىدهىصدديقيرطلاو

يناهتلاوهبةيدهبمهيلإةلسرميناواازيزعلاليزنتلايفو،هيلإىب

،اوباحنناوداهت!ثيدحلايفو،ىطعهىلإمهضعبيدهينا

ردهلاو،اهادهواءادهاةيدهلاىدهاو٠يوادهوايادهعمجلاو

ري»



غليبىتحاازيزعلاليزنتلايفو،معثلانمةكمىلإيدهاام

لقثلالبإلاوءانايشميناهتلاوهههطميدهلا

؛ىدهنعقتشصلاوتايآلاسي

.مهعمجزنودتهتواندهاسه

(هإينفثنعنلاطازلطلاائرقهبزةضفلا

هيلعهياىلصهيالوسرنازةسيمييانعزيرهطلا

توصلاعسلاةاف،دمحمايزهيدانينمعسلزريلاذإناكعلسو

ثهثافءادنلاثعمددهاذإزلفوننبةقروهللاقف١راهقلطنا

لاقف،دمحمايزءادنللزريلاملفتلاقكللوقيامعستىلح

لوسرادمحمنادهشاوة»االإهلاالنادهشالقبلاقهديل

مويكلامميحرلانمحرلانيملاعلابرهاللادمحلالقبلاقمثس

يبانبيطلوقاذهو،باتكلاةحتافنمعرفىلح،ندلا

ثحننزنكنمةكمبباتكلاةحتافتلزنزاضيايطنعوهبلاط

علسوهيلعة»اىلصيبنلاماقبلاقسابعنبانعو،ىنثرعلا

برهالللدمحلاميحرلانمحرلاة»امهدلبتلاقفةكمب

نادهاجمنعو،اذهوحنوانيافة»اىثدزىرثيرقثلاقفثظملاعلا

اممو،هفالخىلعءاملعلاولوقلااذهبدزفتدقوةيندمةضفلا

نآرقلاويناثملانماسكانيتادقلهتىلاعننهلوقةيكماهناعطقي

هياىلصهيالوسرنابلوقلاانعدريالو،ةحينافلاينعيميظعلا

،باتكلاةضفالبيلصيةندلةرشععضيةكمبماقعلسوهيلع

.لوقعلاهلهقتالامماذه

انهإااىلاعتهلوقىنعمورفعجوبالاقزيرهطلاريسفت

،هيلعتابثللانقفو)دنععضوملااذهيفرقتسملاطارصلا

بلسوهيلعهياىلصدمحملليربجلاقبلاقسابعنبانعو

قيرطلاانمهلانلوقيرقتسملاطارصلااندهإدمحمايلق

س..يداهلا

قثطسلناقيرفلافنايتفلاىننوناسننئآةإفاازسهرقهلا

(و»وونث٠همنن

يلوهل



أبءجرماسهسةجق،بيووحيييسههس.٠
)ةة)اوذتقغنىفزاضنفااقوفاونوكاولاقفزسهرقهلا

ك.إردهلا-ي

ىذلبيهنانلالنائنلاالذ(هإعلهبزةرقهلاس

ينثنس ع(ي)عهتننلل

لوابلاقدماجعنعوهفالخالبةيندمةرقبلازيرهطلالمجع

اهدعبناتياونينمؤملايفتلزنةروسلاهذهنمفياعبرا

.نيقفانملايفتلزناهدعبةرشعثالثونيرفاكلايفتلزن

ااهقانثلجهلوقليواتيفلوقلازيرهطلاريسفت

.امانعااىده !دوعسمنبانعوةلالضلانمىدهبلاقزيهعدثل

نمردصمعضوملااذهيفىبدهلاو،نيقتمللرونزنيقتمللىده

هتنتلوهيلعهتللدوهيلإهتلسرااذإةقيرطلاانالفثيهز-وف

رعسرعس.ةيادهوىدههيدها،هل

ؤهلقلظةسلئئيننافلمهه٠نوحلاقخملافلسم.قاإزرتهرقهلام.

س(وت)هالينصززننلنسزثنفمهعسوعلنةفلغإناقملاقذضنينثانذاي

يفاذقلافايإهلايةعيلطلااؤزثشإليذلاأغلوااسهرقملا

(هتو»ائلاىلغةقزتنهاانفجةرقغخظيلو

.ك.سيسسسسح(رتنويدتهم-ق

ثخملزانفاحذرتهليةلالضلااؤزثنئاليذلاكرتفلوااازسهرقهلا

ك.كسسذهجاليهمئهنملوثاثانفكهغثزاقنن

زقيلااهإنسهانانلىثنإنندنزانييذااهلاقازسهرقهلا

كرعس(تال)لوؤثنهنلقثاءانثذإانرازانظةتانهنئ

قنئفاضالذاليفلا(هوو)ليرياصلإرلنإنزاةبقيلاوع

رعس.غلوا(هوه)لوغهةهازماغلا»ازةيانإاوفقةغهصنو قهغله

(هةت)نودتهخلاقفيلهلواسودصةقخزسوقهإلزثبثازلنه

كمبرعسةنيعالاو}مثاىنعمبردهلا-«

انففثزمهخايلافاهلةقمغلاىفسفعلاراواننهمواازةرقهلاس

ندلا.علقيىلننخةكننوغزاوقلخننالفطجميذسهذانعزنمقننكا

و
)ةهلإج.......ةلهن

يلول



نمسيتساامزسا٠لعنبانعو،،اشيدهلازيرهطلا

زعملاورقبلاوليالانمةينامثلاجاوزالانمبلاقردهلا

هتدههالعازةداتقنعوينغلانمرخالوقيفو،ناضلاو

ةطرعسقادثيثخاوةرقيهطسواو

امويننازيلاقلاىنهنأاملاولماليألااثاثاانلاازةدئاملار

فازخفقننفليئاالىلةيوتلملاونذسهلايتلاوتارقفز٠هيننلا

ة«يإسبوانناسوننمرسورنزذهالضفلوغثقل

سانللاتانلراملاخغنلاةقفلاقثالقإخاازةدئاملاس

يفارتمبنسطنلقثاالااونلئلخلةإذفمثفنلاسونةجنازفازخلازنهنفنلاسو

(ةت)ةهسلهعضيالميقثالازىطزألايفانزمباىفاقنطلا

ورتليضفتلعفاتىدها-ق

باتكلاأربمماغهصسناوتفاليتفىنارئىننااازءاينلا

ىلعاسكوفاوزفقليفلللولوقمتيسوءو٠عالملازنمنرحلاسمللهأي،ؤن

(وهإالههنناوئنآليذلالص

رعسبورترعسرعسيلدعازموقايغعبزىبدهازيرهطلا

لقيلقلغاقفلئزفملنانثللعألتهيللملفلقااعارسإلاب

سحمسحوسيس(هه)آلههننىلذقافف

ىتلغةثذإخسوانمىلذقايةفنذوحزلةالاقازوفرخقلا

(يه)لوزفافخملةشسكزاانهاننااوفلثفقانمنآ

اعحمهعمجهسهىنيداه-ه

حخإنزلسمةسهآعغظهلإلايراوزقفليفلانيلوقرتسواازدعرلارك

س(ت»اقبقلنلفلمهزةننقشااشنا

حعهمرهعلالسمائخمإنهسنالئلاثطسههقلللفسواازناقرفلاس

(ةه)ازهيهئسوانراقةطلإنزمبلقنيسو

ينمنمننث«ةهغنسلالنطنهسلايعفهفأآمسمسواازلمنلا(

س.حقفاننانلأيذسمؤنذسمالوا مهإلمنلنعن

اعمهعمجمهعمجاجسألزةنده-ت

خجذسلغيلثرفائفمتنرسهيةهنياةليكزنسنوافاالمنلاح.

(»)لولنكزنلا

يلوي



يننائآانليلانهنن٠وثيقالاهىظسمنسننكقافانظاالمنلاهسه

(ةه)لوخزقثةثنننرسههةئثالجن}ايناانعزنقحقثا

/نيدتهملاتافص

(.سزنونمتونوينهملا-ه

(ي)ليهثنللىةفلهمهفتمخنلالنائنلا»لذاازسهرقهلا

إمبزنسوحظمنومتهملا-ي

ةفاولوازثهنزثبىذقلظإقلسقلوااازسهرقهلا

(ح)لوحلقملا

صعسصعسهتنوطقمنىبدتهملاسق

ىمنإسودصاؤذثقاملوهةظسمآارتميلثمهياولما)ايلااةرقملاس

ةيلننقنةثقاغيثيفةفاقئالازهسورن لسنلازفقجقملاأهنهلهقننقل

رتس((رعسمهعمج(هةت)ةهسظنلا

ملفاوفلننغاانلاولماليذلاةناىذهف.....اززةرقهلا

لبازمانلأانهنتلنسميبلقيافحخنذايذخفذم

مهة)مينهننسن

(صرمهعمجبتنوملسمنودتهصلاس«

اؤلفئلإفطصا٠وذثقارقفاونلنكالافسرذناريلاس

رعس!»»افقيزييمتقملاسوحيدئلاةكخلانألل

ةزذضغزننيسلةلد٠هسلواقثادرننسملاااباعنألا

مهعمج(هيو)....٠معلنكنءنيسل

كصعسصعسةااينومصتعمنودتهملا-و

يفوانرفذقفعنايقهسصنهسلذسمسو......اازنارصلآ

)الهإهنسننعنلبازم

لمبجوزىبلرشبمهنامااوبنألعلينبودتهنلاىسه

»نيلواملظمىناقيلاونعهسلملسواولماليفلاااباعنألايج

.(هت)ىثسنحهنةلفىثنألاكهني

نيطالسلاهيلعساساةلمنوعبتينودتهملالح

يلوق



~~~~~~~~~~~~~~ س)هه)عهكرشملاذمنافاسمفجافينخمهازنلةلمانيلل

~~~~~~~~~~
يذلارنألآطقلاملونكزفعناياهةثمافسراا!فارعألا

(هحه)ىثسننهغسنةئطسليبهأاسودنناقوسوعنايلصؤن

هسهزهتاسهللادجاسنورصينودتهملا-آل

بوهلايفعنايلبقآيولنهياذسهاضسمسزنيسهايلإااةيوقلا

ينتلوالنضلدصةملاالوانهننسلةسلسوةهافئلاىئآسولوثملافاقآاورخاز

(هه)عهسثهنلاليياونوينينا

اعزعجروهيايلإباخينمنودتهصلا-ه »

لسمةسملعغظةلزأااموياوزقفليفلالوقتسوااندعرلاح

!»)ناناءنندنيايل٠هسلسوحءانهنيسلىولتأئطنهنةنالهالقحخإنز

نونمقيوةاكزلانرتقيوةالصلانوميقينودتهملا-ههمهس

رةزةرخالاي

انتفةافرلاىةرونأؤنسوةهدمئصلاسنفمهنففليذلاالزنامقل.

قفدهتلوامهةهنزذمىذفللع»تلوامه)ىةهونرغفقزخةلاي

(ح»وحلقملا

سحهسهزباهلألارلىبانودتهملا-هي

لفقلاىةروغسمثهننليةلل(هت)يهاإجنزننظإحمل.مسرارمزلاسس

ولواقفدنوازدصقملامثاذقليفلا.تيفواجلنننخالوغهئيسلل

(هه)بائتألأ

.زىلاعناانمةيادهلا

(ت)ىلذسههلذاضإذثسسوسواارحضلا

(هق)ىلسذيننسسلمسنغسلمبنئلاازليللا

طحس(ة)سىلذسهفزؤقءةلاقزىطألا

نلغاىتننثالمجللدصاونفنسالااةكخلىبلوثنتلاا.تارجحلا

قئمننيألوايظسمهيليفاذقلاةئغسلغلنيقثالإنلضسمالسنهبا

)ت)ذقياض

هو«



انعقازإنرثإمعؤلفمهيدلفههسازنإةلاهعسوي)فرخزلا

مهعمجةة(يت)نير٠هسهنيةناليسنزطقيبذلساإلإ(يهإكولنقغسن

للعةياةلضافةافقةسهذإإظثايفغنآزفااازةيثاجلا.

ننفةهفانثنععينصتارغلغإحفدهلقرتىبعععنمنيىلختبقث،حسوملق

(»)لوزفذئولهلااهياكإنذهخهسلنهسل

لندنياير٠هسلفأانثتلىعرتدنسللييئهتلقملههزىروشلا

(إ(هة)نينن

لنهنىعرن-مانيلننخمليدندياىذفخقلسلذاارمزلاهسه

ءيفاءةررعس(ية»اقذعةسلاسملقملا

ولواقفدنوازدصقملاؤفاذقليألامتيوسرمزلاس

سرهس(ههو)بيبألأ

(»إنهههنكرنزليانهاذسملالاقزأزثافاصلا

سوقزج،انثنننيل٠هسلسوحءانهنيسلننقثاأئطنهنفاازمهاربلح.

مه)ةهخلازيينقلا

/نيدتهملاءازه

نيقتملانيملسملانينمؤملاءازجوهنيدتهملاءازج

نمق٠ساميفمهنعثيدحلايفءازجلااذهلثمرمدق،نيحظملا

٠نيدتهصللرخآءازجوتايآلارطعبهذهوباتكلا

إحاعزةمحرورهبررنمباولسثهيلعسه

ميلوامهةسمخزسوةهإنزذمكاسوسلنهةهغلعإهلوااازسهرقهلا

(هحت)نودتهملارنف

حنينيدتمللةينغملا-ي

قثاخلاضلجتسولقآسونايسنةسملزاقغلرهقزهط

.يإايذثقا

زيوقتوىدههتاسهيامهديزينيدتهملا-ق

(هت)ففافقئقفانموىذلقفذائاؤذثقاليذلاسواا!دمحم

يلوو



ههه

ال.

وهو،فوخلازةيدثخلازسثخ)برعلاناسليفءاج

..مءويثخويثاخ ..مءىثنالاونايشخ هلوقو،اياشخاعمامهعمجوايشخ

ىنعمرارفلالاق)رفكوانايغطامهقهريناانيشخفاالجرزع

هيلعآالاتا،مكزمباني..مءايجاجزلالاقو،انرلايااني..مءا

ليلدلاو«نعامعثخفنوكينازوجيالوانهركهانعمو،والدملا

اصهلنيينا)درافهبلجوزعهلوقرضخلامالكنمهناىلع

أاانوكينازوجيدقواااصهبر ..مءاناللجرزعهيانعانيعثخف ةيشخل

.فوخلانييمدالانموةيهاركلااهانعمهيانم

؟هياىشخييذلانع

ك.سإحووسزررجحلاسه

.واقزاإخهلافرهفالذيهغإنذمةثنولقطننقأغثاازةرقهلار

اهثسمإهاسوجزاسجملقلأةايمزةهلةهسلاقسنتمهلانسمىئافانفنملثنيات

اهياةسهنئةحنسمطه٠هسلانسلاسهثسملإسوجقاسملاةنمعزانتللخوةفنمسلانسل

(ته)لولنقغسنائغلفاغبقثااو

كسسالحما.سةلهجلا-زح

اقثقاس،حاننإريلقسهللعينآرقلااإقائلنأازلارشحلاره

نيلغلسانللاسهنرتهئلاثنألذكنفاهياةتنئةحذهاغأمسبعثسن

(يه)لوزققنسنتل

(هسهزءاصلعلا-ق

ليزهةناىأواحوءاقظلاهيلاعلسمقثاىنئ٠نئسلاضأسءااارطافح

(»)زوقغ

ركذلامهتانم-«

اعهس،عدلجم،قيادديعجرم،برعلانطلمل

يلوع



طجمبنحنلايننخؤلا{يئةحسوزفإنايتلاننزة٠ننأامنلءااازسيس

)ه)ملكرخافقزفغسةزنطإحمل

ىسسيبلسلابلقلابحاص-و

سيهنئذسم(هت)افيفخبانالكلنوذيوثارتماذقازقاس

(»)ييهننيهبقاإخفبعلأللنخزلا

يهناىشخينعتافص

ح.رعسزعملاولواله

ينمفليخنلالنزذسممدغسلمالزن«اقتاأنتفذفللااازجرلاك

يلياكخييلوقسونليآلالهة)سمتأل٠اولوازقاثنيلنأاجرملاقف

وامهليقثازناارتملولثصئسللي»زمل»)ىفاثيمهلادفوننهنفئلالىف

(يهإباننهلاعونكلوفاةخسلسوحبثزل٠ونهننسلسولضف

.طرعسبمبسسمهعمجحصنوطقملا-ي

جازعايراونيقيف»ثافنلااونزنلنثاتؤقثهثناأمبالاااةبوتلا

لانخاةيالجكهسنزسشنغتاجقؤسملؤافثوأذإنيففيلرنماملا

(ه»لينصؤنةننكلإةؤنئثئ

ويسآةنودتهمملاسق

مويلاوعنايلينانسمهللاذوحانننسزنيسلاننإااةبوتلا

خلنواىلضملهةناالوانهنمغتلرنفةهافئلاىئآسوأهالسنلصلافالآفرنحةلز

(هه)عهسثهنلانسماونالسلنا

مهعمجزةكئالملا-«

ىيوغقننيالىلةهظاوعلهلالختاقؤهسلاازءايهنألاهسه

(»)لوثللننوننيسهنئةحذمةخزىلضثزانقلالوا

روقنملا-و

ضءمتنىفناقرفلالوزاقىفىلننونائنمننآةعلسواا.رايهنالا

ليمةفزبققملىنزلزنئمنئسلليفلا(هه)لهقهقسلازقزسو

(هة)ىسنلوثلنهننةغاثطلا

زنونمزملا-ه

يلوإ



رنزةسهنئ،حلسيةلهلليملاذهبهسهزنونموملاح.

(حه)ىئسمؤنةهإنزءاهلالقفلي»سو(حت)عوقفنهنن

إمحسحرءات.وسآزنوزئافلاست

لقلوافدقننتلفقثانئختلسوةلونكزفقثامتهنثسمسوااةرونلا

(حي)لوزنافلارنف

كصعسصعسرعس.كمزنهدتهصلاسم

راثفانهالهثامانتاينمبنيدخلانننخالزنإواأرمقلاط.

٠سهممالسلليفلانولخإأسمئسهنئقئ ةمثهنولقزمهولخليونؤثحبثزلخثنهتل

قثاللضنننزجحءانهنيسلننخيليدنلهياىذفاهؤاهنارفزليا

(»»اقذمةسلانف

غىشخينمءازه

ةنجلا-ه

اسفنزخعيسميفنننذأرغهةمزحةهنزذانئففؤاأمخاا.ةنهملا.تح

ةلذجةئغاوضزفكهئغقثانضزطجماأإناانيفليدلاخزاسهئألا

ينثلثسمل ع.)ةنزضسثخ

ةوع.مهعمجسحكزره٠لكرجإوآرفخم-زني

.إنختلليذلالواااالملاس رعسةفلبقلايكهغنزكخهنختل طافةزفغرتم

ء(هي)زيهك

سحاسسحجكقبركرعاقةرنفلسق

يئخسوزف»اينتاننزةثئةمنمااازني طصبن،هلأللنخزلاضسثخ

طزلل )هإميهكرخازقزفغنملةيةزنظق

يلوآل



نولدي

امفالخراهظإمتخلازعدخهنيرعلاناسليفءاج

هرحددللثمءاخلارضباعديهعدخيهعدخزديزويالاق،هيفخيأ

هبداراياةعحتوةعيدخو،حثفلايهرجتزاجاو.ارحسهرحدديل

ولعيالثيحنمهظخوهوركملا

رعسةغعدخيلعفاهمادرويتلاتايآلا

نوغذمغتلانفاوهناليألافةنالوغراغناازسهرقهلا-هحك(

ع(ة)لوزغنسلانفزدننفأاالوا

ويالاقزاونمآنيذلاوة»انوعداخيزيرهطلايفءاج

لوقلانمهناسلبهراهظإنينمؤملاوهبرقفانملاعادخورفعج

نعارديلبيذكتلاوكشلانمهبلقيفيذلافالخقيدصتلاو

اموسفناالإنوعدخياموهللاولتقلارهظاامبثفن

اموزاهرورلسأكاهيقدديواهتينماهسفنيطعيوهفزنورعدثي

اهباذعساكاهعرجمواههطعىطايحاهدروموهفزنورعدثي

سة.نيرادالونيرعاشرجت

كهغمةحفففةياكوغراغننيقفانملاذهبزءاسلا-ي

ذقنتلالىلسانلانو،ازنلقننفاون«قألئصلاىلإاونالسانإف

)هي»ههسللالواةنا

يازعهعداخوهوهيانوعداخينيقفانملانإزيوغهلالاق

ىلععهيزاجعيا،عهعداخوهونيعداخملاةلماعمهنولماعي

نونمؤملايضميفةمايقلامويارونمضوطئنمهناكلذومهعادخ

مهرونافطيوطارصلاىلععهرونيل

كيونمميدلي-ةراداعجرم..برعلاناسلمل

«وآل



جقياةطلإننخلالنوغذننتللااوذيرنهطاسوازلافنألاةقس

(هلي)لخلوليلسورهيلنصنمبنذنايذلاسوف

اووقتيلهعيدخحلصلابنوديرياوناكىبلوريثكنبريسفت

.هدحو»يفاكياااكصنافاودعتدديو

دهاعملا

،هلايعيفكتهلءيشاليذلانيكسملاهنيرعلاناسل

اذهومهتكرحللقيارقفلاهنكسايذلانيكسملازقحساوبالاق

هجرخيرقفلاهنكسايذلاهلوقولعافىنعميفانيكسمنألديعب

ريقفلانسنويلاق،نوكسلانملسعفيوهولوعفملاىنعمىلإ

نيكسملاتلاقزيعمصألانعيورو.نيكسملانمالاحنصا

لوقلاوهو،دث٠لعنبدمحابهذهيلإوريقفلانمالاحنسا

اانيكاسملثناكفةنيفسلاامااهلاقىلاعتهيانألاندنعحيحصلا

ااىلاعتلاقوةلمجيوانةنيفددامهلناونيكاسممهنارخاف

يفابرضنوعيطتدديالهياليسيفاورصحانيذلاءارقفلل

العهاميدديلمهفرعتففعتلانمءاينغالهاجلاعه٠لصيىضرملا

يهءارقفلانعاهبرخايتلالاحلاهذهفافاحلإسانلانولاني

يفلجرزعهيادكاو.نيكاسملانعاهبرخايتلالاحلانود

ةبرتملانألرقفلاةفصبهلاحافصاوةبرتماذانيكسم.اهلوق

ءارقفللتاقدصلاامن/ايلاعتهلوقتلمعاذإثناو،رقفلاىط

نمالاححلصايناثلالعجفمهبتردقهتابسهتدجوث٠ريمبطنفاو

ناتمقللاوةمقللاهدرتيذلانيكسملاسيل!ثيدحلايفو،لوألا

يفنيكسملافهيطعيفهلنطفنالولانياليذلانيكسملاامنإو

عاعس،ودلجم،قيادديعجرم،برعلاناسلمل

الكل



ريقفلانمالاحارسااذهيفهلاحفةنكسوارقفعمجدقثيدحلا

انيكسمينبحامهللابلسوهيلعهياىلصلاقاذهلوجاتحملا

عضاوتلاهبدارااانيكاسملاةرمزيفينرثحاوانيكسمينتماو

رنلاعضاخيانيربكتملانيرابجلانمنوكيالناوثاهخإلاو

ريقفلاانهنيكسلابداريسيلو،رهكتمرجتاليلذبراي

،رقفلانممطلوهيلعهملاىلصدمحمانيسناعتسادقو،جاتحملا

ىلعاهانعمرودياهلكنكسمتلاوةنكسملاونكاسملاونيكسملاو

ىلعةنكسملاعقتدقوةئيسلالاحلاولاملاةلقوةلذلاوعوضخلا

داراةنيكسملاتقدصاهللاقزةليقثيدحهنموفعضلا

يهنلانعثيدحلايفوةلذلاةنكسملاورقفلاسيلوفعضلا

ينقتولكسمتوللهننيلصملللاقهناعلسوهيلعهياىلص

،نوكسلانملعفمتوهوعضختوللذتيانكستهلوقفاايدي

.هنمةلعفمةنكسملاو

تنكسنمقتشملاوتايآلاسي

سانينينحلاونكمتيليريزنكعسه مهلاوىنخل .سالزنكننل

اقنعالكفةنهملاؤجلفزسوامثاىعلثنيكاقذاانلائلقفاازسهرقهلا

لهماسهةقاإنزقئامواننأعقهوثثنخاةثز ذمان٠وئنسنللةهزسهننل

سإبسحءةسرتس(»)ليهلاظلا

كاغىوقلكلذجقسهدغإنذمنطزألذأنننهنعنلسواازمهاربلمهعمج

سح.عمسلهه)دهعسوةفاةحسوساقت

يزقيسيلايفيتننذذمكثقنخارااثكمقيهاريإ

نياةهذهقاأطخافةهثفئصلااوبيتفنيلائئزقمظنلاةننغإنةقنععزو

(ةت)لوزثنهنمتل»ظلءازنثلانسمفهق٢زاسوةهغلليفهغنسانلا

ةهسهرك.}نيكسملا-زني

قثاإلالوأنغثاللينازنياسنجنقثهسمان٠ذ،حاةإقزسهرقهلا

اولوقفنيمباسملايفنفاتتلافزإنرقلارينفانأننخءانفةلازلألف

اليلقالواةننلفننؤثةاكزلااوتافةالضلااونيقافائنمخسسانلل

(هةإلونطرنتزثئافمهنع

يلعل



ةجاحلاوةقافلانمللذتنلاعنثختنلاةنيكسملازيرهطلا

رقفلاوةجاحلالذةنكسملاوةنكسملانملوعفموهو

ءارقفلا!نيكاسملازيوغهلا

ىطنوقفنيامنودجيالنيذلا!نيكاسملاريثكنباع

اسحاالحوئة.،رهيلهاوسفنا

ضسماننتيلاسورإنزنقلاولياسةقفقالازضفادافأزءساسلا

مهعمجإل)افوزمنتإلقفافلاولهقسوونصمثوقئزافنيكاسملاىف

يلههنطلالناىفعههنجلازةقخطزقلااذيناقاا!ءارسالاك

(يه)ازيةمنزذإمننالىف

ر.رمهعمجةنيكسلا-ق

ىنوناقلاةهنههسلىملادعنةيآلإةحهننينن»سللاقلقةرقبلا

لوزاقلازىلننونزلا}زثمزمنمسةتففسوقفنن}ممآنبسكنمدهف

(يهه)عهنيمؤنيتنكينماةكلةسهألالذيفمسإجةقندلسملاةلمهخنن

حيريهةنيكسلاىنعمليواتيفمهضعبلاقزيرهطلا

اهلوجوجخحيرنيطالاقو،ناسإلاهجوكاجواهلةفافه

يفو،ناحانجوةزهلاساركساراهل!نورخالاقو،ناسار

لاقو،ةرهلابنذلثمبنذوناحانجاهلةنيكسلازدهاجصللوق

ثسطيهامنإزنوريالاقو،ةتيمةرهساريهلياهنورخا

زنورخالاقو،ءايهنالابولقهيفثغنناكةنجلانمبهذ

نوفرعتسامةنيكسلازنورخالاقو،مظتنة»انمحورةنيكسلا

زنورخالاقوةمحرلازنورخالاقو،هيلإنونكضفتايالانم

٠راقولا

ريسفتمهفيربطلاركذاملثمركذزيوغهلاريسفت

ةنيكسلا.رهلاوةداتقنعلقنةهكبلاهرسمفتماتخيفوةنيكسلا

ناكناكميايفومكبرنمةنينأمطيانوكملانمةليعف

٠اونخوهيلإاونأمطاتوباتلا

راقبلاةنيكسلاريثكنبالاقءيشلواريثكنباريسفت

كيانمنوفرعيامبلاقزعكيلرنمةنيكددلهيفزءاطعنعلاقو

رعي



ثسطنميربطلاهدرواامكلذدعبدرواةثاهيلإنونكمتيفهيا

ينغلاةرهساروبهذو

اهنودهاشيةينسةيامهبرمهلركذمث!يدعسلاريسفت

توباتلاكلذيفواليوطانامزهودقفيذلاتوباتلانايتإيهو

اممةيقبهيفومهرطاوخاهلنئصطترومهبولقاهلنكددتةنيكددل

هنوريمهوهلةلماحةكئالملاهبثتافنوراهوىسوملاكرت

٠انايع

ثيحةنيكسلاىنعمرسفتىتلاةعبرألاريسفتلالوحو

الو،ةتيمةرهسارواحيروابهذنمثسطةنيكسلازاولاق

نا،اهتوميفبسلااولوقيملامكةتيماهولعجاذاململعن

ولف،هطاه٠لإالوهيفسلالنيلميبرعناسلبلزنميركلانآرقلا

دقف،هتاشلجكلذركذلةرهلاواحيرلاوبهذلاركذهيادارا

ريسفتلايفحيحصلا،رامحلاوىضرملاوبابذلانآرقلايفركذ

دمحمىلعتلزنةنيكسلاناملعننحنليلدلاىلعدمتعاام

هيلعتلزنورديلةكرعميفهباحصاىطوعلسوهيلعهياىلص

نحنوانهو،عهنعنوثحبيةكملهاوركبوباهعموراغلايف

اممةنيكددللك،دوهيلاىلعتلزنىتلاةنيكسلانعثدحتن

ىفةنيكسلاىنعمنوكيف،برحلادنعرتثلزنهيلإةراشإلاثق.س

ذاسهمحريدعسلاهيلإبهذيذلاىنعملاوهةميركلاةيآلا

نإ،ةكرعملادطمهيلإةكئالملاهتلمحفدوهيلاهدقفتوباتلا

مالسلاامهيلعنوراهوىسومكرتامملمحامبتوباتلادوجو

دنعةنينامطلاوراقولاوءودهلايهةنيكسلافةنيكسلامهحنمي

يورتلاودعوةنوعرلانألبراحملاهجاتحياماذهوةكرعملا

سسةمكحمةيبرحةطيىلوايدقتالفرخلاو

ىعسوعيلونكزلنظذثسنهسكنكقثاىنثنارنثاا.رتوتلا

كسلذسوجاوزقفليفلانذهسواقؤزثةلاذوثخسلثأآسولينمزملا

(»)ليرفاكلاأاثي

ةنينامطلاوةنمألايهةنيكسلازيرهطلا

رعق



ليألاةسهزنغائءاةناةزمتفسنذتليةوزنحننئكواةبوتلا

لإذثخئمهسخبهاضللوقتلملاراغلايفانفرثإننلنازنتلفاوزلن

سقثاةسلاثنهقهاس،طرتمسقثا كتفافؤزئرنهوتيةلنافمهلعةثةمهسيمسك

اينغقيافةينطولاينمدياةنلففةلقنلااوزفقليألاةضسلف

ععع(»)ةهخ

.نوكسلاوةنينامطلاةنيكسلازيرهطلا

ينايفهياهمحريربطلاريسفتءاجفيكانهظحالن

٠اهركطق.سيقلاةرقبلاةيايفهدسفتنعافلتخمةبوتلا

لينمةيلابولقيفةسنيهئنلإلزنن«يذلاسوفااىنفلا

قىطزمأل)وءاقاقننلانحملهييلسوحةهناقياينماظسميااوناذثتيل

(ب)انهوخاتمهلهقثالقسو

لكزساهعنبالاق،راقولاوةنينامطلاةنيكسلازيوغهلا

قرقهلاةروسىفىتلاالإةنينأمطىهفنآرقلاىفةنيكددل

ةنينامطلالعجيازةنركنلالزنايذلارنرثكىننا

ةمحرلازساهعنبانعو

نوكسلايه!نينمؤملابولقيفةنيكسلالزنا)دعسلا

ةبعصلارومألاوةقلقملانحملالوزندطتابثلاوةنينامطلاو

هبلقىلعطبريوهنثينالاحلاهذهىفهنيعىلعة»اةمعننمف

سفنوثياثبلقيتاقشملاهذهىظنيلةنيكسلاهيلعلزننو

عيمجىلاعتهياتناولوقلاوهاذه،يدعسلاهيامحر

٠نيرسفملا

(هسهزءودسهلاىنعممزنكاس«

ةهسمئللاسوفز)اسهئلاسوقللايفلقننارتمةلقباعنألا.

)ة)ةهسظنلا

رقتساامنلوقي!راهنلاوليللايفنكددلامهلوزيرهطلا

نمءيشالهنألءيشلككلمهلوهلوقيوراهنلاوليللايف

راهنلاوليللايفنكاددموهوالإهياقلخ

ريع«



امنإوكرحتونكددلامدارازليق،رخمسايازيوغهلا

نبدمحملاقو،رثكاهيفةمعنلانألركذلابنوكسلانصخ

ليللانكاسنموهفثيرهوسمشلاهيلعتعلطاملكةريرج

رميامزهانعمليقو،ىطرألايفامعيمجهنمدارملاوراهنلاو

راهنلاوليللاهيلع

يفةبادلكيا!راهنلاوليللايفنكددلامهلوريثكنبا

هفرصتوهرهقتحتوهقلخوهدابععيمجلا،ىطرألاوءامسلا

.هريبدتو

وهكلذوراهنلاوليللايفنكددلامىلاعتهل!يدعسلا

سرعس.اهلكتاقولخملا

نعنننلاسوالقننليللالغإخيفحايلنممرفاذلملأنياعنألا

!»)هقلازيزقلازيدقثقلسلذجاظإينمخرمقلاىف

كرحتملكهيفنكمتينألانقدنليللالعجزيمهطلا

ماواموهنكسميفرقتعههفهيفادهيوراهنلاب

.هقلخهيفنكمتيزانكددهليللالعجوزيوغهلا

،ءايشألاهيفنكددتاملظمايجاددليازانكددلريثكنبا

ىفهتيناعدقوهتأرمالهنعة»اىضريمورلابيهصلاقو

ةااييهصنا،بيهصلالإانتددهلنلالعنهيانإزهرهسةرثك

نباهاور،همونراطرانلاركذاذاذإوهقوشلاطةنجلاركذ

نويمدآلايفنكمتيانكرديليللاهيالعج!يدعسلا

ىلإرويطلاواهاىنامىلإراعسالاومهعمومهرودىلواآنييمدألاأ

ءايضلابكلذهياليزيمثةحارلانماهيسنذخاتفاهراكوا

.حسس.ةمايقلامويىلإادبااذكهو

اسهثسملقإسحسونهذمافسقئذمةههس،حيآلا«!فارعألا

عيغؤنفافيلنقةخألنخكلنخاسهانظيسنائظإصاسههلالقننلإسهإخفةل

نامخسنوئئسلاخلاضاثسننئآنكلاننتزةياافغذطسلسظنلكنظ

)هربليبهناننلا

يلعو



الناكزدهاجملاقزيرهطلايفءاجامكلوزنلابابسا

دلوامكلدلواذإ!ناطيشلاامهللاقفدلوهتأرماومهألىرثيعي

العفيثراحلاكلذلبقناطيشلامهدلاناكوثراحلادهعهايسف

ااءاكرشهلالعجاحلاصاهاتااملفااىلاعتهلوقلزنف

.يربطلاركذامكهدنعلوزنلابابسازيوغهلا

ريلذكيههدنعلوقلابابساريثكنبا

رابكلايورعلاءالقههيلععمجالوزنلابنلددلنإ

بنلددلناملعنامكمهاياوىلاعتهياانمحرواعيمجهيامهمحر

نمزنعنوديعاءاوحومهاوثدحةسانمبنوكيلىبزنلا

ثراحلاةملكوقدانمزيفثراحلاناطيشلامهاونآرقلا

ناملعننحنوةيبرعلاثدحتيناكمدانعانلقوانللقول،ةييرع

التاغلبثراحلاةملكتلقتنافيكفهدعبتريغترشبلاةغل

نمحضاواذهومداىصخننثناكةيآلانإامدادعباهلرصح

يهفءايبنألاىصصقنعثدحتينانآرقلاداتعا،ىصنلاقايس

،نآرقلاىصصقنمةصقامنإلوزنبثلددلاهلسيلةيآلايا

ةعاسلاموقتىتحونيجوفياىطقبطنتوىصخننةمكحاهيفو

.عايصنالاىصصقنمذخؤنيتلامكحلاكامامت

اهيةههكزننسوقفقطثةفذنففهلاةنازسمةخاننةبوتسلا

)»)ةيلعخههنكقملافحظللكنكذنالضاه«قهتلغلضف

زساهعنبالاقررضلايفءاجامكلوزنلابابسا

هيلعهياىلصهيالوسرنعاوفلخيندقاوناكموقيفتلزن

نكسلايفنوكمزاولاقوكلذىلعاومدنمثكوبتةوزمننتيفعلسو

يفهباحصاوعلسوهيلعهياىلصهيالوسروءاناعملظلاو

نوكيىلحاهقلطنالليراوسلابانسفنانقثونلهياوداهجلا

يراوسمهسفنااوقثواو)رذعيوانقلطييذلاوههيالوسر

مهارقمهلزمعلسوهيلعهياىلصهيالوسرعجراملفنجسلا

الناهيااودهاعفكنعاوفظينءالقهزاولاق؟ءالقهنمتلاقف

مهرذعاالومهقلطاالهيابمسقااناوبلسوهيلعهياىلصيبنلا

للكت



عموينلانعاوفظنوينعاوبغرمهقالطابرمواىلح

مهيلإثراتلزناملف،ةيآلاهذهىلاعتهيالزناف.نيملسملا

ايزاولاقاوقلطااملف،مهرذعاومهقلطاوهيلعهياتاولصيبنلا

)رهطواهبقدصتنفكنعاتنفلخىتلاانلاوماهذههيالوسر

هيالزناف،انيشمكلاومانمذخانانيرماامتلاقفانلرفغتساو

لاقو،ةيألارخاىلإاامهرهطتةقدصمهلاومانمذخزلجوزع

.طهرةرشعاوناكزساهعنبا

كءاعدنإنلوقيبهلنكددهكنالصنازيرهطلاريسفت

رمهتبوتلبقومهنعافع-سنالمهلةنيينامطكرافغنسساو

زاسهولازميفاوظنيبسيلليللاائطسهيانحمسلاياالمنلا

(هه)لوئسمؤنعؤقسليضاوسلألالذيفنئلجازسصنن

نوءدهيوهيفنونكمتيمهلانكددهسزهيفاونكمتيل!يربطلا

.اراهنبلقتلاوفرصتلابعتنممهنادباةحار

ليلاحتفامتممتادقنوكانيكاسملانعثيدحلاءاهتناب

ميركلانآرقلايفسانلالامعاوتافصنعةباتكلابيطىلاعت

ىلعثيتاىنالوقاالوباقعلاوباوثلاباهمظعمقلعتيىتلاو

يفوكطمتمتاواثيدحتلنارذعاناايجارالماكعوضوملا

ىراقلالعلوعلسوهيلعهياىلصهيالوسرءاعدبوعداماتخلا

انيكسمينتماوانيكسمينبحامهللازوعداامكهسفنلوعدي

)نيكاسملاةرمزيفينرثحاو

ريعت



هه.ه

ةحتافلا

ناانذخاقسهنكلوااانأطخاواانيسننإانذخاؤنالانبو

زانرفك

اوسغناواهيفاوعسوتوايندلااساانتمانمسانلارثكا

ابرلااوطاعتكلذليسيفومهدالواومهلاومامهتهلا،ثاذللايف

نمورافكلااولمثايندلاليبسيفمهو،عهرجتاولضاواولضف

)يلهاومهسفنااورسخواوملظوارقف،عهنموهفمهالوت

ععنينمزعيتصرحولوسانلارثكااموا»نوقسافمهنمريثكو

كلذنيربتعمهياعرشرنينموملانمرطضينممويلارثك

النموهيامكحريغيةمألاةداقمكحاذهليراضحلانعافلخين

.نوملاظلانوقسافلانورفاكلامهرلوافليلالزناامبمكحي

ليلاةمحرنمسأيينمنااهياةمحرنمساينله

نمزملاانيفنكيلفىطرألايفانلهيانكمينا)درااةاف،رفاك

لكيفةماانمموقتناالإاذهنوكيالوهناسلوهندبيفيوقلا

نوعديءالقه،ركنملانعىهنتوفورعملابرماتةيرقوةنيدم

نوهحيالءالقهاهياىلإاعدنممالوقنسانموهياىلإ

الوباشلاودالوألاولاومألابنورخافتيالوايندلاةايحلا

ناذللايفنوسمغنيالفاركذنعمهتراجتومهلاومامهيهلت

يفمهذخعالوةمألاءادعانولاويالوباتكلالهانوعيطيالو

بازحألاوةيمالسإلاقرفلانعنوديعبلامهنإينالةمولهيا

هياىلصدمحمهيهنةنسوليلاباتكالإنوعبتيالفرصتلاو

هدث٠ليسفنيذلاواازيذمرتلاركذامكلتاقلاوهوعلسوهيلع

ثعبيناليلانكشويلواركنملانعنوهجنلوفورعملابنرمعل

يذمرتلاهاورهمكلبا٠حتدديالفهتوعدتمثهنماباقعمكيلع

عيس،يءزج،ريثكنلريسفتيفدرومل

يلعآل



ليلاىلصهيالوسرلاقهباشمارصنيفو،نصثيدحلاقو

نونرهتنلوفورعملابنمالهديبيسفنيذلاو)ملسوهيلع

واارطاقحلاىلعهنرطاتلوءيسلادينذخاتلوركنملا

»مهنعلامكعكنعليلمثرطعبىلعمكضعببولقهيانبرضيل

مهءالقهىلنثقربطنمةيامنباودوادوباويذمرتلاهاور

هلوسرومكلمعهللاىريسفاولمعالقو،،،نولماعلا

نونمزياازنوحلصملانوحلاصلامهءالوهاا.نونجملاو

ركنملانعنوهنيوفورعملابسرمايورخألامويلاوهللاي

مهءالوه»نيحلاصلانمكئلواوتاريخلايفنوعراسيو

ضرألايفمهاننمنإنيذلااازيزعلابرمهنعلاقنيذلا

ركنملانعومنوفورعملاباورماوةاكزلااوتآوةالصلااوماقا

رومألاةلقاعهيو

،ايلآآ،اةعبط،ثوريب،ةلاسرلاةعسوم.عدارلايفداهجلا،يدودوملاىلعألاوياخمل

يو

عيمرص،تتيوريب،ةفرعملاراد،يءزح،ريثكنلريضنيفثيدحلادرو

حلعؤ



مهاتلاادههيلمفههراولاسرهغهازلةدين

زيهطرقلا-ه

ثادهعوياهتينكحزقنبركبييانبدمحانلدمحموه

ةيبرعلاةغللادعاوقونآرقلاولعتثيح(سلدنألا)ةبطرقيفدلو

اهرجتونآرقلامولعوةغالبلاوتاءارقلاوهقفلاةساردبعسوتو

ينبةنيدمبرقتساورصمىلإلقتنا،اضيارعشلاولعتمك

لاوشآليفةينملاهتفاوىتحطويسالامشيفبيصخ

اعروانثدحماهيقفناكونيرسفملارابكنمربتعي،ةرجهللهحه

ماكحألعماجلااااهمهانمتافلؤمةدعهل.ادهعتمادهازو

.يربطلاريسفتلهريسفتيفليلاهمحررثعدقو١ارقلا

زيرهطلا-زني

رهشلابلاغنبريثكنبديزينلريلرجنبدمحموه

نهلرثاعيربطلامامإلاب

قه٥لاوشزيمتل-يرجهزنت«)(أنتق-»هل)

هيقفورضموعزوموهو،ناتسرهطنملمآيفدلىب(يرجه

ريسفتلاباتكعساو.خيراتلاوريسفتلايفيباتكربكابحاص

زهسدهافيربطلاخيراتاما،نآرقلاياليوأتنعنايبلاحماج

نبسابعلاىلعتوريبيفنآرقلاارق.كولملاوممألاخيرات

،نطارخويرلامثةرونملاةنيدملاوقشمدىلإلحترامثديلو

مثةيعفاشلارابكنممهساىلحيعفاشلاىلعيربطلاهقفت

هتانودمباهذلماودلاهلبتكيملبهذمبدرفنافادهتجمحسا

.هباحصاقرفتو

بثلددطلهتايحرخاوايفةديدشةنحمليربطلااضرعتو

ةلبانحلاسارنيبوهنيبتانحاشمتعقوثيحيبهذملابصعتلا

نبالةلبانحلاداهطضاىلإتضفادوادنبركبييادادغبىف

ري«



لظ،قارعلاىفدئاسلاوهناكيلبنحلابهذملانألريلرج
لنرياهمحراموتىتحهتيبيفارصاحم

زيوغهلا-ق

يفدلو،يوغهلادوعسنبنيصلادمحموباوه

رتكنمعيمجنكلهدلومخيراتىلإرداصملارشنملوناسارخ

وانينامثلاغلبهنااولاقوةرجهللوههةنسيفوتهنااولاقهنع

دحألاهصعثمنكيملهناالإبهذملايعفاشاشندقو،اهزواجنن

ملهناالإاهعيمجاهنمذخايناكواهعيمجاهسرددقفبهاذملا

لاقو،نيدلانكروةنايحمنيكسلاهنعلاق.دادغبلخدي

ملاعناكريثكنباهنعلاقويولعلايفرحهزناكلخنباهنع

خيشةودقلاةمالعلاظفاحلامامإلازيههذلامامإلالاقو.هنامز

.مالسإلا

نيدسلا-«

لدلادنلعنبرصاننبنمحرلادهعلدلادلعويائشلاوه

رصاونلاةليبقنمنارمحلانميدعددللانميدعسلارصاننب

ةيدوعسلايفريصقلايفةزينعةدلبيفدلورمتلئابقدحا

-ه-زني«زخهراننهتدلبيفيفوتوه»قلخي-آل-ح!خيراتب

نبدمحموةيميتنبابرثعةنسلالهانميفلسوهوه»هل

.ةيباهولاةكرحلاسدقمباهولادبع

زسيملاريسفتلا-مت

ةرازوهترشنوءاملعلانمةبخنهبتكزيمتمريسفتوه

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاىففاقوالاوةيمالسإلانوءوشلا

ةرونملاةنيدملايففيرشلاينحصملاةعابطلدهفكلملاعمجم

.عقوملاىلإعوجرلاباهتفرعمنكميطباوضقفوكلذو

ريثكنبا-ه

نبرصنبليعامسإءادفلاوبانيدلادامعمامإلاوه

يفدلو،يعفادثلايقشمدلايشرقلاسثكنبءوضنبريثك

نمىرصبلامعانملدجمةيرقيةرجهلل»ألةندلايرسل

قشمديفيفوتوقشمدبونجايلاحاعردناروحلهسةقطنم

يلإ)



هتايحرخاهرصبدقفدقناكوةرجهللتح«ةندلنابعشزنيه

خيشةبرتيفنفديناىصوادقوةدوهشمةزانجهلثناكو

هبحاوةيميتنبامزالهنأل.ةيفوصلاةربقمبةيميتنبامالسإلا

ةفيعضلاثيداحألابذخاهناهريسفتىلعذخقيو.همولعبعفتناو

بصاربتعيولوبقلابةمألاهتقلتدقوهتافلؤملجاهريسفتربتعيو

٠نآرقلاريسافت

ةرفسلا-ت

ناكربلاوبادومحمنبدمحانبهيادهعنيدلاظفاحوه

اميفدنسلادالبنمفددهنىلإةسنيفنلاو،يفنحلايقسلا

رركنمجنيالهاخموهودنقرمسونوحيجنهلرهنلاءارب

طسويفعقتناههصاوناتسزوخنهلدلبوةروكحذياوناهفصا

خيراتاديدحننفرعيمل،لزالزلاةريثكوجولثلاةريثكلابجلا

هوه»ةندلياةرجهللته»ةندلناههصايفيفوتهنكلهدلوم

يمسيلىفسنلاريسفتو.ايندلاةمالعزىنالقسلاهنعلاق.ةيداليم
لن.ليوأتلاقتاقنوليزنتلاكرادماا

!يناكوشلا-هل

وثيناكوشلاهللادبعنبدمحمنبيطنبدمحموه

راهنطسونميلايفناكوشةرجهةدلبيفدلويناعنصلا

ههتقةندلةدعقلايذرهشنمنورشعلاونماثلانينثالا

نمنيرشعلاوملاسلاءاعبرألاةليلهياهمحريفوتوةيرجه

ىرقنمةيرقناكوشو،ةيرجههزننت»ةندلرخآلاىدامجرهش

مويةفاسمنودءاعنصنيبواهنيبينالوخلئابقىدحاةيماسلا

هيبارجحيفهياهمحراشننميلانوصحنمنصحناكوشو

هناالإيديزلابهذملاىطءاعنصيفةراهطلاوفافعلاىط

امامإراصناىلإملعوداهتجانعبهذملانيرتهياهمحر

ةنسلاةمئانمهيلإراشن

زنيلالجلا-آل

نيدلالالجزنيليلجلاهيفلؤمىلإةبسننيلالجلاريسفت

نارفيريسفتلااذهربخو،يطويسلانيدلالالجوىلحملا

«إي



نرقلايفنيزربملاءاملعلانمناكىلحملانيدلالالجمامإلا

ىهتناوفهكلاةروددلنمريسفتلااذهفيلاتبادبيرجهلانماثلا

اموةحتافلاةروددلريسفتيفعرشامدنعوسانلاةروددلىلإهب

ءاملعنموهوهدعبيطويسلامامإلاءاجمثةينملاهتفاواهدعب

ةرقبلاةروددلريسفتياعردتفهريسفتنمىلحملامامإلانكمتي

ناكيذلاريسفتلااذهلمتكاامهلمعيوءارسالاةروسةياهنىلإ

٠ريثكلالوبقلاهل

زنآرقلالالظيف-ه»

ىلإهمسقونجسلايفوهوبطقديلددلهفلاريسفتباتك

ةروسلانعمالكلابمتهادقو،نآرقلاءازجابصاءزجنيثالث

يفناكفةصاخلاوةماعلااهضارغاةيحاننملككةدحاولا

هذهبمتهانمزربانمبطقديلددلدعنباكحإلاوقسنلاىهتنم

ااهمحرماهقبدديملةيحانلا

نيرعلاناسلرهه

دمحمنيدلالامجلضفلاوباةمالعلاوهباتكلابحاص

يفعجريويرصملايغيزامألايقيرفإلاروظنمنبامركمنب

سنوتلةصفقيفةيرجهمتلق»ةنسدلوكلامينبىلإسين

برعلاناسلعقي.رصميفةيرجمتههةندلنابعشيفتامو

ةرجحنباهنعلاق،اعيمج

مويلداكيالوةلوطملابدألابتكراصتخابىرغصناك

هوياكرتزبطقهنباهنعلوقيباتكلااذهنميبرعثيهولخب

.اعيمجهيامهمحر.ةدلجمةئامسمخنمرثكا

«إق



فنيغلهلاهارلا

دمحميعيشلاملاعلل،نآرقلاريسفتيفنازيملاله

.بوساحلا،ىناهطاهطلانيسح

نبدهفكلملاعمجم،سصنلاثحهلالميركلا}ارقلا-ي

بوساحلا،زهزعلادهع

نبليعامسإميظعلانآرقلارضت)ريثكنبريسفت-ق

هتورثبرثنلاوةعابطللةفرعملاراد،يتشمدلايشرقلاريثك

.داليملل١»خنل،ةرجهللهقهقت

ةعهطم!ريسفتلايفريدقلاحثف)يناكوشلاريسفت-«

ةرجهللهنث«ةندلهط،رصم،يبلحلاىفطصم

هلمإلا(ليوعلاقئاقحوليزنتلاكرادم)يفسنلاريسفت-مت

توريبل،ركفلاراد،ىفضلاهللادبعتاكربوبا

نيدلالالجوىلحملانيدلالالج،نيلذجلاريسفت-ه
لنتوريب،ةفرعملاراد،ىطويسلا

ثارتلاءايحإراد،بطقديلددل،نآرقلالالظيهإ

داليملله»ته،ةرجهللهقآله،إلطهتورثبهيبرعلا

بوساحلا،يربطلاريسفت-هل

بوساحلا،يوغهلاريسفت-ميل

بوساحلا،يدعسلاريسفت-ه»

بوساحلاسيملاريسفتلا-هه

بوساحلا،يهطرقلاريسفت-هي

،يلازغلادمحمنبدمحمدماحويامالسإلاةجح-هق

.قشمد،يهوردلاليكولادبعةبتكم،نيدلاموطءايحإ

ميقلانبابفورعملاركبيبانبدمحمنيدلاسمش-ه«

،ةيناثةعبط،ثوريبلةملعلابتكلاراددئاوفلاباتك،ةيزوجلا

ه»ني

كلإ«



هر،اهاو

رصقةسينكىطالبيسلاةرمس،دروفحروج-ه

به»نث،ةرهاقلاىتيسندراج،ةرايودلا

رادهقطباعلايدوهيلاخيراتلا،ةميعنطرباص-زني

مكلالهتورثبليجلا

ىصوصنلايفتاساردليلجلادبعيردبدمحم-ق

ه»هتورثبهناوخإةيديركةبتكمىطب.ةينآرقلا

يلإو


