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ملهنافءماملانيملاريرقتنموةرقفلأةوشابموبتيىللاورلودبلأنمظهليامكو_-
همخضتلاتلدومبةقلمتملاةيلولاتادامتعلاريدقتىدلةدراولاتاضارتفلاىطرسغتايلم~رطي
اكيفمنضتلا1دممن~١١دلاريرقتضرتفيثيهءىاهلوانييفناصضيناديهولانأأانثتملاو
ءايلدبماردقمزكأمعةلاملايفمةسنبرلقيوهنم

اادممن،ةيرشتملاةنجللام~أنميملاولثمخلب،و_ء
ونضتل

ةبسنزوأبتي~وحينين
نميملارغارتفانمأضم.ىط)ووموم~ت٢وهنتلانأوءمأملأنميملااهضرتفايتلأةم~أسلايفه
يفةضرتفملاةكولايفهةبسنسدنكفينبيفمغضتلأنافءىرف~ةيهاننمو>ماعلا
ىذ~اغلبمنايفاصب)دامتهاةلهرملاهذهيفبلطيلم~انميملاناىط•ةيلولاتادامتهلا

نمحفتيامكو•فينبيفتار~وةيئزبةروصباملباقتيتلاكوممينيفةيفاضلاتاجمتهلاهلمت~
~٥للماميف~اقمحينيفلمفعفدلاةقحتسلاطملارقمةيستتالفددعنافمهلودبلا
امملارقمةصمتماظنبلعيفةدوجوملاراظتنلاةتفناف~اذىكةولعمءتاضايتفلاومقماطتت
يفمفضتلا1دممعماستىلاةوز~اموموماعةيفاضلاتاجايتهلأرغفنتنااهنثنم
قيمين يماتنلاهيسقتيف<موزللأردقءةيفاضلاتاجايتملاهفهماملانحملاسكميفومو•ك~
ةيممجلاىلاهمدقيفومىذلاملمء_م٥ملةتغللةيبمانربلاةينازميملابقلمتمل(~ادلانم
ما~هلانميملاوكممغلباء~يفةلاملابقلمتياميفو•نيثلثلاوةمبارلااهتهديفةماصلا
دقمةيناسلايفهلرمصفامعمنضتلارلدممرغافنناىلاةوز~اتاروفولاناةيراشتملاةنبللا
تايلولارلودلةبسنلابىسمسلا~رفلا~عفترانعةمجانلاةيفاضلاتاجايتهلاأريثكاهتزواجت
هةدتملا

نو~مهرهيل~لاغلبملاناف-هلع.ءوهنميترقفلاينةروكذملابابملاىلاارظنو_و
تلددسمميفتاريفتلاىهوصخبم~انميملاهبلطىذلا/رلودصيلمه٥رميفأصلا(رلود
رلودةميقرغفننأىل١ىعمخ~ه.وبو،اولاطاملاىلاهلمكءاهجار~اذبنوكيونضتلاو~صلأ
ةبسنلابوء/اسمقترلودقيلمه٦ر)هردقيلأمجاغلبملىسيوسلا~رفللةسنلابةدمتملاتايلولا
ىدنطهلاردليفلاىلاةبسنل_و)اهيرقترلودصيلملرههردقيلامهاغلبماىواسمنلانلشلاىلا
•)ابيرقترلود~.رههردقيلأممباغلبم(

تلدصمنا~~~~~~ل~~ل~~-٩٢٠لةقيثولايفم1ودبلانمةيراشتملاةنجللاظهلتو_و
ةيدنطهلاوةممامعنلاوةيوسبومملاتلممللةسنلاباادلأييىفةمدنتسلال٥ملماهلفرصلا
صنكسةدمتملامملايفلمفاهبلوملاةيرهشلاتلدمملاىهموقتةمنمتاماهموتميه
،ةيلمفلاةبرجتلاصكمياادلاريرقتنف،رف~ينومب.•بمسيدلاولانوناكىلاىانيميناثلا

-٠ومليفةلمملارممتمطترث~ثيهس

ثده~ءيغاملاينعبتملاأارجلاعمايشتءماملانميملاقبط،لوم٥مامملةبنلابو_م
رلولانو~اكتلدمميعتلدمملا~و~ةدستملامملايفاسباوعمملاةهاتصلاتلدلأ
اكلىدنلوهردلهغور•لوايواسمنكش~ءوىرسيوم~رفلرلهاهرادقموءوملربمسيد
م~انعيملاناددصلاافهيفةيراشتملأةنبللاركذتو>ةدمتملاتايملولاتارلودنمرلود



رفةلاعملارءمثاقلاوء٩~٩.5~37~75~ولايفدراولاأادلانعيلعلاهريرقتيفرغرتفادق
نسلتمل)ر)ءوىرسيسثنرفلروهخلبيل.هوماول~رعأأرممنال٠للربتبمملوليا
سأءلااذهىلموءةدحتملاتايلولاتارلودنمرلودكلىدنلوهبردليغ)ر٠لوءىواممن
ا~رادقميف~-صلارمميفتابلقتلاىلاةوز~اةيفاغلاتاه~لانأردقدقف
ة~هلايغلنتلا٩ا~راو>)رلودنويلمههروىفمث1ا(رلولنويطل)ر٦راايلط-لا
).،٨٥•5. تلدهمناينهيةماملاةيممجللةفنتسملانميثلثلاوةثلاثلاةروهلأىلال.٩.33.55
هةد~امملايفامبلوموملاةتماتملاتلدءولاثدم؟~دمتملموهلربمسيد/لولانوناك
،دلهريانيميناثلانوناكيفترامااةدعتملامملاتلدمسناةيراشتملا~بللاىلايمنألةو
رلولل~ىدنلوهردليغلر،رمودعوامسننلشلهرد.وىسيسلنرفلر٦).تددعتدق
/لو~لةددعمملاتلدعدملانملقاتلدمملاهندتناكاملو•ةدتتملاتايلولاتارلىدنم
تام>ايتتملابامدعةداعانافء)»ممربمميدملولانوناكتلدممنعثيحان(ل٥للبتبم
~،هلمكءموه•ماعيفدومتماهبلرهدلاوب.اني/يأشلاذمونل-ل~نافا~اء~

.ءل٩.5ل33ا75ةقيثولافهنايبدراولاعممتدملائمردلعايكلاوحبملا

يلاتلاتقولانا١.درابتعايفةيراشتملاتنجللاتعنبوءةل~اهذهسارلهنعوسل م
نا~داقتعللسامم~لف،هيلعأانبى.فرملاتلدوميفرارقتملامهقنعة~برل~

لاسةيأبةقدرثكانوكتمءهلمكأبم.موماعيفا.ددوي-وعقوتب<رمياني/يناثلانونكتل٨~
ف~لانلع٩اقبلابيموتةنت~انافءهيلعأنو)،.٩.5ل33ل25.٨ءه.1يه٥لرا~ا~̀رعي~`ل

سلاةوزهملالول،مامملةيفاضلات1-~لا_~-يا٩٧٨~لل~هط´ن~~~طل~
•فرممأارهميفتأويفتلا

ةمايملاريرتتةزمب.اتارارقذيفنتىلاةىزوملاةيفاضلات1.ايتهل)ماولانيلارتو~د
دقور)رلودوعو،مر~~يفريملا(رلودمو•وم••يلامتب>اغببىرهلاتاريي~ارااو
•هريرثتنمرومنيتيقفل)يفعسبمل)اذمللينتتماعلانيلالروأ
ةسلاتلادونبلانمفدتيرلودنويم»ههردقويلكلاغبلاناةيرثسلا~~أل~~~د~اه
ن)~~ممورممةماهلاةي~دلارارقماكمابهومبءايكدبم<تامازتلاءذاشبتدقعيتلا
ممممرمءمممنيتنمااةرتغلةيثانثتملاوةثرألاأتافورمها

)
>ةيراشتملاةنب~انمةقبامةقفاومب)ا~

ة~اثلانيتيثانثتملايترىدلا~~اأ
••••.••ءةماولاةيعمبللنهماتلاو

مملاصتولةفنتسملاة.بامدلاةرودلااءأ
-ه••.ءرابلانوناتلثلاثلاةدمتملا

تت٨~ااعننناديميف،صهلانبهانرب)ه~
هل٠(للماعنميناثلا~ىذلاأشايف

)~(عح.بم



كاهبللىذلا،رلودنويلمورمغلابلانةابلا~رلانوتيو~~اا
~

ف~ددصبماولانعيم

٠ء<ارارق
ةيلاتلأدونبلانمءىرخلاتارييفتااوةمأيم.ااريم.ةت́ز-....ا~

لاةللورتم~)~(
~

نميئ.-للا~وةثاغلةدحتملا~
رلولاءداءءء)يفام(ر.دلاقرشلايفنيينماهملفئا

ةئا~م~إ_(
~

تاعامت-لاةمدنمفينجيفةدتتملامم
ههأ~تقلاسلبساااددقعردلااعديتلاةيفط٠لا
مموو••يعامتجلاو

تا_~«سلما~تئنملاقودنع~اصلبمتاج~ا)ربنا
ةدمتملامملايفظنلةيدع~ا

ةيامنولاسلبمتاجايتحا)د(

رسلاىزهيىذلارلودم.ومم.رهردةوينام_اغ~اان)رااماهلانعيملاريشيو_وم
~ا~وريبنهرغ~لاقرشلايفنيينيل٠سفلانيم:.،ءللاليفشتوة:اغلةدتم<1امملاةلاكورةملةن
يسفل>ومئمد(نامعىلاولةماولاةمدخلاةثذىفلوهنم،وةينغلأةثفلانمافم%وموء(انييف
ل~رلودم.وء..وةدساوةرمللقنلاةغكتيدرلودموه..>نهنوكتي،<ةينفلاةثفلا
ر~ادر،ةنجللاتملع.و•توريبحمتنراقملابانييفيفنيفإ«زمم1ةما~ا٠ف.١́):.ااو<٠ذا.:رملاةدايز
ر~يينيل:سفاانميث-،للا،ايغشتوةثاغلةدنتملامملاةلاكورقم~رارتن~،ا~اراسذ،ءا
ره..~سدلاز..-»ارذو.ا..>:اأة..ر3-.نآرءةلاكوللما~اىمذوفملابنأمنفذنتادتىندلاقرشلا
ة.ر٦..دتملاةن~أمهفتو.،لباقمنودانييفيف~اكملل

قدلهتلارلوده•هء.ءلارهلبم٠نا~
ارهث.همومءممماعيفرومءة.....،.م٨<،:،،ا.:..ذممذم.>.ها:وم1ةما~اافيااكتلاوتأبترملاةداينب

رو،-موواوف



(ا((ه.د)
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نيثجلل)~شتوةثاغلةدتملامملاةلأكورقمنمااز-نأبشاقلاىناتفلابقلمتيامفو_لء
ة~راشتملاةنبللانافءموهوماعةياهنىتعانييفيفىقبيمىندلاقسثل)يفنميينيطسلفلا
نوناك٠ليفةدوقوملامهةماهلااهتلجينتذنمادقةماملاةيومبلاناناهفلاىلاديهت
هاعن.هقوطنمنممةرقفلايفدروىذااءفل.ممملممرارقلا٠وهمبمميدللولا

~
~ نيشجللاليغشتوةثانلةدمتملامملاةلاكورقمنمازبن.،ةنملأظم ~

عسسبتةداعاب~سوءاهلتاشنةقطنمنماخراالقندقىن٠دلاقرشلايفنيينيلسفلا
•~ايلمعنكممتقوبرق.يفامتايلمعةقطنه~اديفرقملا

~همغاوءةيرأشتملاةنجللايسنتو
رلولم<٦ه>•رهلبملاكىلعةقفاوملابمرابتعلايفك1ذة

~و~انييفيفاورنولأرقمنمازدىلعةاقبللامامزايمهن~لارظن،ماملانميملاهبلطىذلا
•اورنولاتايلمعةقطنميفما~اةي1منلبقرقملاعيمجتةداعاةل~ين،اقنلا~اكت

ىز~ءللاو~يفتارمتؤملاةمدففيلاكتلرلوده٠هو••رثلبمباطبقلهتيأميفو_٠)
~بللاناف،يعامتب«أوىدامدتقلاسلدملاتاررقمبلمعموممماعيفةيفأغاتاعامت.ادقعىلا
)ء/وولدموورو(-~̀~:اهريرقتنمءةرقفلايفتراش~دقاهناناهفلارلاديهتةيراشتملا
نثبهه»ء.ءوء/وو/ءةقيثولايندراولاهبلبييففيلاكتلا~اتجديملماهلانميملاناىلا
ىلولانميتيداولاهيتروديفيامت.لا.ىدامتهلاىملجملاتاررقمرلمةبتتملاةعقنملاتاريدقتلا
ماهلانميملاا؟ردقتارمتؤملاةمدفلسلأكتسلبملاتارقمنعتشندتو•موهمماملةيناثلأو
ءة~اكلاةفلكتلاساماىطاهمامهىرجو،٠ةهء_مةهمةرتفيفارلودهممو)مخلبمب
ارلودلل)هه٠وءلوممماعيفكرويوينيندقهتتاسامتجلارلود)•)ءءونمنوكتتو
قففين-يفدقهتتاعامتجلارلودمممممهو،م•هوماعيفلرويوينيفدقهتتاعامتهل
•موموماع

ة~دخلفيلإكتباميتمأىر-هنءراهتارامفتماىلعادر»ةيراشتملاةنجللاتملع~و_ده
يفعمغودقماولانيملانلوءارلودم•مممو•ردقتمدممماعكسوينيفتارمتؤملا
~رويوينيفتارمتؤملاتامدففيلاكت٨~٩>هت~33.(،7ةقيثولايفدراولادعوملاهنايبيفنابمهلا

فينجيفتارمتؤملاتامدففيلاكتبقلمتملاريدقتلاىزاويو•)ارلودلل))هم(٠ولءمام
رلودكلةيس،س1اتاكنرفلانممرممهردقفرممرهسبلارلودمءمه)مخلابلاول،ممماع
تاكنزفلازحمرم•موهردقفرعرمسمرلودو•مم•،)ةدحتملأتايلولاتارلودنم
ىلعمدملماسلىونمااطسوتملاموقي(ةدمتملاتايلولاتارلودنمرلودكلةيسيومملا
ءل~~ا(~)(~٩~~ل٩~٠(رظنا_ةدحتملامملايفلعفاهملوممملاةيرمشلاتلدوملاساما
رلودهلهه•~.بل%متوءغلبملااذ.»مرلودمءهه.•باهيتماىرهو،)لرلالودتبلأ
.5ه>1ةقيثولايف ةيراشتملاةن.بللاماهلانيملاولثمملع٩و.٨.،<٨٥.33.25

ملزلبلاافهينا~
.د/ه.و/وو/ووهةقيثولايفدراولادءوملانايبلايفجدي

~رق~اقودنم٠اارر«مب>«<١«.ةا.،ةاد..،لاورلود)دهد••غلابلابلا-لانوكتيو_مه
ة__ءةا،،ااة،.دل1يفاناعتج8رلوهل-ل.•نسة.>،.تاامه؟ايفلوملةيدعأقتلاتأشاوملل



~رت~اقوهنعدلاةنام~ةفلكتيفةدحتملامملاةصملرلودممسمر•ومومرماىف~~ل
-د~لا~انط،بلم~ااذدبقتلعتياميفو•ةدعمتملامملايفظوملةيدعاقتلاتاشاوملل
رلو~هء،لهءخلبم~٠ومة_موممةرتفلةز1بملاتادامتعلانانا؟فلارلاديدمت
~،زوتيخبلاا--ن~و،ةدمتملامملأيفظوملةيدعاقتلاتاشاهملل~رتثنملأنودندي1انملبمل

~هء~رلولههد)>ءوةمئادلاهتنبلقسلجملاتارودبةقلعتلارفم1أفيلاكتئرلوده)٥••
احرفوتيتلاتامدخللارظنشودنع1اتافورصميفءتتملامملا

~
~ا~،ا~اةنجللىودنهدلاةناما

•)~`ةدثمتملامملايفل:وملةيدعاقتلا

~~~وبرعت٥لطز،رلوهللل»هردقوءرفمللبوللتولارذأضلاغلبملاىزاويو_لل
~ل_وتل~~~اةيراشتملاةنجللاظعلتو•رلودم)،..خلابئاوهرارقاقباسلاد~لا
٥~~از~ا~ىتلاوسلجملابةقلمتملارفم1افماأكتلىي-.ر~اارتفللةيلايلاحلاتتولا
.ةدمتلاممطلةيدأملا

~طو~يهةدتلامملاةصملةعبعفملاورلودووهوء.~اامااتادامتعلانوكتتو_لل
ة~ثلثلرلودهووع••وسلبلاتارودكيلاكتبقلهتترلود٠.هء>نهةو~لا
ري~وه)قئودنعاانمايكةلومملاراشتملافئال:وأدع(قودنم٠كاةنام)يفةتباثلاانثائ.ولا
.يةيراشتملاةن-~ا

̀~-ز~~دتقودني_ةيونءااةير)دلاتافورص~انار1اددمااافه
ع~~طةلععتملاةيراشتملاةنبللاتال:تلموسلتوممااهمدقريرقتسامارلغةماهملاةي~ا
ما~يهىء~اسلاةيومجلاةباقرلحنخينيفظوملابرثودنمهلاةناماديوز،ناف،~اذرى٢انبو
يف)رامثتملافئالذوأانثتماب(ةفيلوءء~ط٠•تن~،األ٦

~ظومضتءزتودنمع_اةناما~
حسو،ل_فكثاظونسفووع~فنيتفل٠وومو~فنيتفيظووءم_دمةفيظوو،م_دم
غ~ابملاسامايعى~)،(وممرعةفيل:ومووو~عفئاظوينامثو•ملم_فكئالنو
-ا،لل~ااةرتفلفثلن.زملاهذهةفلكت~نافءةيمايقماا~ااكتلال~~ابةته-تء~ا
١أا ٩ رنت~و)امكو•رلودوءوو.•حلبماهنملوفلابدمتعا؟رلول»٢لاه٠رل`~»٧
ىزهت)رلودممومم~~(نلاةب~إ.~اةرايزلانافمه~قت~مومنيترقغلايفما~ا~لا
́رو~ايفو~~ا~ل-ر~ا

•ةما~اةي-.بللنميثلثلاوةيناثم̀ا´
ة~امملايفل:زحملةيدعاتتلاتاشاهملامال:سنعادحريرقتيفةيراشتملا~اتر~،~و-ا٥
.3ة~_٦5( يفت-ردادقلفدلارلعةينبولابئارفدلادا.دءةميقنءتملع~~ا.ههاراا)3 وةسش_<دلاوو•ةرقذ1ا~ذكاذكةن.بللات_اقو•ةيد؟اقمااتاثنا~ا~قودن-~ليرا~لا~ا~ا

.ر_._فر.،اا«<ااددا،ذ(•مةم.::....ا..اا،...م:١:ااز:٠:اا:ااة.،.>اا،،<..ذ:وب.ملال٥(
•)لودبلا،شلانا



ل~تيتلأةتباثلا~أاظولاةغكتثلث~اقتيتلاةينل>نلا~دلاهبثارغةصتمدادمنامهفتابنا

ة~بللاتمطأو•بئارضلاةلداومقودنيقيرل-رئعمتيةدحتملاممللةيداهلاةينازيلاقلع
-~ثلثدادممناو،عقاولايفلاذكسيلرملانء،رخارامفتماردلمأدر،ةيرانئتملا
غ~كشيفررقتيةدمتملاممللةيداملاةينازميملاقيرما:<نعزقودنعااةنام~يفةتباثلا~ط٠ولا

ههيفظومردلاقودنعلا1ددرييتلاةينطولا«خدلابئارغثلث~عسل:-

؟ةل~اممللةيداهلاةينازيملالمنتتنابمانملانمسيلهناةيراشتملاةنبللاىرتوس٢>
لكوتةنتبللانافءكاذرىأانبر•ةينلنلالفدلابثاريف.دادمةفكتءش<ابهرميفقيرلشولو
ىلامادلارنيملاوعدتيتلاوء/وو/ودوتيثولانمرمةرقفلايفةدراولااهتيعوتهيددبهنه
~دهدلابثارين.دادمأبعحنرفدمتم-تاهتقمميدتتوةيولو٦١~رى~~اسذار~ا
•قودنمعاانعةينئ٠ولا

خمس_ابءا~انعيملابلط.رلعتاظبحلمنمهمدقتامتيرأشتملا~اى~~و~٢ا
هو٠ءه•-و٠ممميتنملاةتفأانث~يفةيامولانملجم_دسفويريتوثازنيتث~رلول٣٧.>.

ما~انيملاب~ردلعةقفاوملابةيرأشتملاةنبللايعوتءت~لأتط٠́-.~اأوغنه-٢)
نهراواابلطنلاوهوء)يفامرلوده))وه~٥•ء(ر8ودلال٢٥•••٥ر~ل~ه)رب
ةنم~~ا.ظعلتوه٨~٩.5~،3~٩7~-٩~٠-~ل´

لر~س~اوبلابم-هلعارهكذهااناببااميءةتن»~
رما~انيملاريرقتئملولائتفرملايف
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