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سهمههبه- هونملا

هههنميعهعهيفوزهعنهاعاعي١لافونيلامكلولخنه عحاو

دلاخلاونلاهعدأه١قسعهمقيدصلاوزه/المانعسا ونيم

مهلا؛ولعنتأحعهإنهسيهناكةيهتعاطونهاكعههعألهيهد عحيهنل

حهيهمرهننيههفوقهع«هيبنءسنتلاوحه«هيلااعجوم ههه

مهنطوسنه١ولعادأنويومهسرقليهاموهمهو ٠حمكها

وهعسلامهسههههمهاهف١يبضلارسانلاقغهنلا جليفدهح

مئخأولمووىانعههيرعخهيأرهستسوانا ىعه

لاخ١ننسايمسو٠حنئيت١هطيملاوساحملانهالوهه سسييفجامي

هههاخادها{لهننل»هلوكوعققا اراس

ولععهعملسلادهجومهسوهوسثلوهقل«يبانلا(انللح وهالقذ

ولعانضسيملوهعفاكهبهضعلهلهاوهكنااععع ٠حصكحملا

لصوسععمنلاةينههلوكفكدقتفاهدس١لهط دمه

لهقزهدوهغسو.ألثعوغهمهضاةلخيزاهنهالاطاهل مهم

وههلزنمىلاسحعههتنهميهنوهلقلعسوهصعهناو ههنل٠هي

نومهديمساقلاههقلهحسهضهلوهكعهلهلخ٠اهه هغمقونئهتيو

طل،عغطعس«لهلخلهلثاعمذعلاقهمعلاءاهه اعههه

اغيعهئهيعسونههجعهخههلاخهحط،اهاهدههل يروخلا

يفوههمنهاحهحدننمضج٠ه٠عههيننهانههأعهضالوغل ني«و

خياأسنتاهلسمداملهنهوهنهلطكوصققأههبهاعهولع ايلها

ويفساروهوكهقاعإرتلنمعهغاأالهكهمغنلااجرتوه ععه

ضلايكعاهوأيهىنم-لكو.دمد«أرههلافمدحوم ولع

سمهاهمدهعأورسفاولحمتخوافره٠نابحتيب؛ودعاوق سامح

،.عاصهراههدغمرسهاولعيلولا١زمهمهنمو

٠

ص
)سص .
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-عم»صبهع- ج

ومودقعنانعكتهساخانهاهاهندعمإرققأذطهيلا ربر،لهلع

اماميلكولعمومثوعس٠لهاهاوقانطاعلا وم

نهاعماحجاوعسمهلاهاق٠لحاعهلعسعارمهأىفوهضجوا حههيب

بحتقل؛ولعسانلاجهووماماولعههصنتو»هههو ((عومسلا

دععهيعسهمهعمديلوحهضاعوجمثوهه هوهز

راخخاهععععكحمعمهحإننهومههصدمحازاعقو هض«وظغعريمهو

كؤلىساعهلعلوههالهمعوههاصهمو ي

يباقنلاممإمحهاههغهااوهههاهعهغههعاوناعهيهولاله ومو

يفعيراعلمهمهجمهلاقمحخخممهنمءاعفهبعكل عهمهه٠لع

انحلاىلننوخ٠كنهههنمىلعيقلودسهرعق هتثارهمث

ويلانهلخعويب«سعدمههدكظمدمرهمكولعكفو ه

ههانععناهههلهلخاةنهلادتيام..ههنخهسحههئهاحجهو هتارنئيلهلخ

كامهعهذوحضتاونسخاولعامنلامطاونلاعحم لهسو

دنسحصههلد١هلينهوإرلاطامولعىلاعلهللامهيو اسح

هاعصد١نهنلاره«يبهاحملاعفهخايفوزىمنه١لالفوكعسو ناكو

لوياقهزمظعكلافيتهلوحهق١بسكهاهحوصانم جاع

هلحهبحيبنعرخياهماساوحهرسونطع،سومتس ىلا

دهاحجاهعيهههنؤسمقارواهاجوخههاموظخهجانكا هنطو

انهوخلهطامأج١اعصذعدوذوسذادعيهبيغاهب هبء

نمسمني٠هيةعسونهمنواهسانسيبهوقامهنها مهالا

دعمجلنهالوكلايىعلاناأعنإاطياره،انهوك ه

ينهجلا.«ووهبانلاحعه«ومرل١ةوقوليلخدهلعاععهحلنهم ههعهههه

اهنعامولعككش«ني-نبالافامولعنب٠عسورهه

نيأ



يج

رإلىعل.طاهللع -سههاس- معنها

وعهدعروعجلعهغهعهل؛ادهن٠دهسهههوامهلهللاو عوهنتا

عىمسادنسديهثعواههغهسميهنل«هوغهخقا بو

س١ونهعهر١واسق٠حذهههكمهذاهونهاهعهدهعملهمه خهدهح

ه)اغهنحهن.ىفو٠قتاض٠حههععهنيعيعبنلايهعهد هههنأق

و/سووهملاععهدهدهن٠عيدأهريدييكعنلاهخنلا حعه

بحس؛هتلقاهوكمعاولاعحهللاودعهع٠سهيهف هتهخو

حمكهتلعريمهوطهخقوكهصهمدهاهاوطومق٠اهغه هدحو

مهجعيحلاوياسسراماوروطهتأاديملسناسقطو إلإفامإ

ادلعهدهفو.نهمهييلينلاحههندع٠إرطوسو عامالهنعاهواعهعسكقهدههغهاولعهكلاوولعرخمةهلأ ح

دعههماناههحثنلاصومواقسمهدهسسهس

«اسنلامههنندادعيروع٠سنلأرمها دقلو

كىلا ل

هف ا

 



علنمالكنسبمهئللع

ىثجازبانط جه

مجرلانهدلاه رضالوههل

بكاوكلاةلهحلههاخزضهنلاهتوهههرلؤمطنحيلا إلاسازهلهلخ

،هضعهللاايلعيلاهانيغه٠نني لأ

نمانيااعدلعهلؤننتاوهقن«وعحلإوقاموهطياهمهيحلب امعمهاولسها

عسوهسهفولعسأاهبنوومههلعاءا،هنسح،ا سيسا

هسهدهقاسذدالولحلاحولاوحىفاج٠هههحعحذاعىفاو سساو

عمأهرناكنيعهاعهلأوسمهاعثسهمولعقنلاو ونط

ضهاهكوهنعن،وههاوزاوههاماوهلآولعوحهلعدللا جأم

هتاملسوقههوحلاجلاعمعملوههق«أععاهيبهلأس.خعهو ععهو

هللادهنتسانهالامهباعاهسهعولع(حتلمدمههعاذأ دلأعق

إنهعناوواعكاععهكلاؤسعن٠هجأهىوتفلاهياملاننهم اصههه

راهقهعهواعصههاعهعكاهيحقخأوب١لناهونوققحم ةميقل

دسهقهوعهاهننخدالعهلعهتادك-نيياكوكلل همجاهو

انلزينوسوهوهاممجمهاهويقخلأنميواهقخىفاله عقيننه٧روصظلاهو

يقخكفىوسوالوكقزاملوق«هوانل انلههنه

طلخهىفأوفاوانهنلوطعنضنننهحوم٠سمنسلاهيدتخني س

هماهلاهعسقعأوسومحنعهئهخداولعجمهاعمدقا عوسهم

ديساهههاعثقأولانسحنساواينصنهرههلومطهههرننلا



.

سه،هممع- ععنمةفنهلع

هنيهكاهاع،هل،،مهاهوهعغخقساواازععصه «لقنلا

دأعلةللاأهمهسيشخولاولهودهحملساؤسعحعل جهغس

غلباوخاهع.همعىعسواههلنخحواةيرحواسونتههعه افمننهعه

ساهن«لل٠رععا»لهلاولوساهادهو٠يوليهانم نم

ينعاونسلاداسليلاسأوساتكاانمهإأولأرصغدلا اهخو

ناواهلنياوضووهللادهعهمعننأبونن-ليخنلا ونتهقدع

،نهاوهمعدعفههموسهادهعهولهاإهخوموهولنني وا

حممهلمانعرهموهيد

اباب

جهن
كهءامطاسق،هاموهوطتهننلاههغهحملانيحوهن٠نسل حهبف

عحملاحواسعهقطدهواجنوهععيسا،داسومهناو وا

طه٠٠نوارنئعهيسهقفههيطارهنووأاهحياعهةلنههواهيهغخ ه

دغوهوالضودمخهناو؛قاههمئههح«نييدمهتضم نامهت

واوجوهضهوالهكعرطفهواحدمةط.مهبوايهاسمءاعد كعمحف

عهطنلايلعهاهل٧تهو«اهىلههلل١سرامموعمواسإرحوع ده

نعالعهكاه٠هاهاهووأاهعهوا«ؤلرنخقهكىف.أنيسينا وابماه

إحيوهثعننلهدحوضهصعراخوأهلاخنعاوكسمي عذاسلههرثغحذنه

وهحوارههةسدنهواءهههئهامنؤههمس نعهالن

ياسقهاونلاسادمعوزاوعاامهبساهلارنهه نهذ

هدععسمءامهطونيلوغيبلاهلعجلءاهبرسلساهو كعح

هئههههلسههيلسثوعونبوجهقحؤهسيوعهئهحههعهو وا

كيلهها(ههجسراهؤزعوهههلسهننيرونبلحهههلو



-هطهاجع- دهج

اعاعهنهواههغعوامتحانونعقاد.اعنماسفوقونيىفامو سهننطمط

،هاما،اواعهلعلليهلامعتساهقفوخهصولعهتئرناو ينبه

عوناحاهدسهيوسنرننهنههبواهحلناسرسوع ا،ض

هاننومموبماهرضمةنضهىفرسهدارثخحلاتناو اعنصو

اهواهمزعاههااوأهجوونهداعحاوقرسلهنوعر١ هعمدسهسنلافه

ءهضعط٠هسساويعءانانوروو رنتننتي

هتطخكاهذاوؤمهلاوهدهب،يلامهلهمرطاضن« ؤه

نعمتووسرهنهذونووننسودطني١عؤمالتهنمثوىهناعو ض

د٠غئلسثوةجؤهههعمجومو،اخطبوجلىنارهغخنع اه

لهاولوعخههودحملاحملوهنالوىنموخغععونياوةيسنملا اسهن

يناحهههئلودنهلاولةياقؤنلوههوهلاحعهةقراخلاوزهلااه هطهعوووهو

عاعهلادهرإنغقطااهممهورسهههسساالهقيابننم هليبسو

سهه«رو(اهواسمويسنهلمث،وةياهن«رموعهو وازثهؤهه

،لظ ينلمننتي

انع»وةلهينومهنامدنعكنموهننساامرنيهقو، ديراعهؤعهالتو

يلعيويظعونيفومبنعوةجنمنههاامو جاعو

دع؟إلمهعهههوهنوهه،ولوبلجواهعهصهوهطو ععهرلهع

هسثقومن«وتالاغهلوطامهموءاعومه«هخهه، عيههضنلا

ع،وجمهةهوهووحلاصوىنطويعوويعموىنبمو جولسع

اطهعولوهوهوقاسوهسل،اينوهاعوسو-اهانبواهسنعولو ةه»دم

سلموسههيناعياعهؤيرسهيوإمبومهعوهنمو اجون«ملاننياورلهوا

ممتيلعبنيوهلوخسزىعهه«همضيو لننوتلزو

درغهنخههبههن،ضجلوجاؤعيناخووسههوضكههو



هلل

يهب.هس أنننلنن

«سفصخرللمسا،علهىنلجيدوةنمآوإمئسبه آ

ه،اغهووهسارحواىلسعرههوايىفواياتنثنئإنع إنققفنئن

نلنيمحةلآوإهئهعهع.ولومه؛ةئ،لاععسامحوملا ،

ههضننهعر٠امددانسامتاخواللضمئيههتبوامعةيملاع٠. إيإمثيمئئنن

لض١وئ٠للهو،ذمدد،اخقطاوعهف و

الهم،و٠هلهلاحإرهلاواجودهوطرعوها.«اوحغلخ١ياو٠.٠ ولو

»رقمكوكعذ رمعي

هتماصنإهيلوأقهنسوهنعدسايهلاهايبدم هفدهو

.مك٠عب.علس٠ ٠

له٠عنهوىنمنههاصهوفسويسراممنهم. امدطهغو

،نميورعقل٠لعذلهساساطواامهعمداعهه انيل

روفوسوفواأ،راارنحنااهلهروسإهيتلهو.إإئزنب ملو

اقضننوعانمإلرعنوحوالمللامكاهلسو. و

اهعقومنياهءمهأونيمرواهدامئكهئنوقإنتتمئنن {رهج

لؤلوتقولاهقاعاىفاولسهدهها،اهعممهمهمة ىل

امسهننلواه(يتلاعههاإزاومهميف٠ضحوملممعإهونن إملثنل

هتلةنةنرموهنيعسانااهؤهعلااكهاغطو الإو
لع٠٠دئيلت ينمي

العلوىنطوكعهاهبنامهيوجهيمهرمهمبه يبور

أمةمىفقهلاا٠همهىفاك،قاالهوهتاوع اضنخا

هههتيوهععوسبآلك٠٠هةاحملا ت

ؤامولعإلاووللوطنينطاقلل.أهئنئلنبثرثياناثان هل

لن،يناوةياهنهبعككاس؛لههتهينسحوإنتديإةئ ١

لخرغعبو»كنتن«.واعغههإنهمهومنئيأبنثيهنن عامهو.٠جعاهويقه.. حهه

لكككههع٠ط،وكثطابصعداويهعنأدلسعه



.
سهل٠ناس إهعث

امهنسعلهنياللىلسهدمروصهههإههطخههوق ععهمثاعر

وهعلازولوحس٠غهثخكاداكوإرنعكوويرنهنلد حساهثا

اهاسا.أهقاواعلهوهقنرعههعي٠ألهلمثلمتارهمه سوغل

حهلايرندن.«بل.قهلا،اع١انناوخنقيذسحو وه

إنةرنانتثنناهسهواسهسياقسافهأعضناد٠دننت سيوا

اهلرسفواكالتزوصهلهأاهناويدمههلههه عععه

صوحوعاعهدداهنوهاعء«إلسهسثوهب(«زومهتلا امننن

دهلاهعسةهىفااصلاصههىفاقدهعههلودويلوهاعننس حهد

،سكوايبلنلهلوهىعنيىفوهب٠همعىفو ينلننننتي

هعهىبهاغهونسحدههاملسعطهولاقنا«ه مأيفا

نسآرهرانوعيفؤلالسغهههساوماهوزفيتاوعان،عيلا دهثهثكاثو

وانهاتبرهىفخعكبثنارصظقرعهض«هه طلخ

سضغهمىتهطجهندامصاعوعنقهود٠هفهمبهايواوناع هعهطالهلفهه

جع٠لنيازهامنيعوععبقفوههماخ«اجإذ ٠

.٠.٠.يء«سملا»ضعه إل

ارمأوولهرهس٠ععسدوولجكأن٢ن٠ امعم٠هندنيانو

سرلسهبونمفهلض.وعيطااههخعخ ٠

سندواسعهاهالهظخسلونيماسلاهسههمائامن ائثن

،دلوطالمو(دوويلوههخقهحملهودنالأعثواامه امناو

هباموسناواهمممقواهنننهوغهوراهوامةنا ..علعلي

كعخاجورانهوىدهمةلهنواحبصاوننفهءانتعا ام

ةيمهاواةنسمهناو»ودههعحاهعساوأممهلاواايتو ينعه

وا«اسلاةلظمىوذوادهجاو«قحعسواجممم آمتهحاهقسا

٠رنلهقه..٠ءسعهواهللهثفححاتندكنالاحواهلساهام .

هنيح



حع-
سمه)ل مخح

ولعحنملاومهز١لااههنننههضلسهفاهةعدالماوا ءانننصننل١

ىقحغعهطهروكعهاعقومعوتمرهخحهطمهدلاو عو

اعئعحادقفدق١سمذسعهنننيينخرسههاعممقه٠ قلمهه

إننحهنخنودهتعتههعع٠ههأه،غعحاوأدهقههغطفولوينفو «انسساو

حهمه،اعحاواواعوزه٠عاهسهإمللعهوضهنهايو ؤامتساو

دسإركم،روطمناماهودءأالطكعجوقهو هنهيهحنو

هعه«مهدأوياقلاهناكحورنحخهلادعنوسن١ره انرو

كههولههقسهامياعلقهةنننوهتهل«وههوحأانتيوه .وم

لنأءنا،نتإونيعالههييودسكهأئحقهءامهنلفوماعط جهو

وأ(كنكل/العوهلقنيوهدضةنسودسطهنيه نييلظملا

واهتههثثيدحويشخعهننواهعه«ايفلموراهنلا هم

همهنوانسوحدمتغههووصكساهناو«ويوهنحنإنه ه

يفوخحوجغهقسوحنن١عهتيوهوياكويسورلاوعغحولسه كهو

عوعمودووجاعسملطإوساهوهويبنوجحعولمث سههخ

دميفانيعوههغ«عامطانيعيل«كجملوهنننههسوومنب ارحو

هخنيبلافناهطاععم١رنلههملقلافعىناوقاصلاهلمع ه

)خنيل١ومدمةوقعولموه ينلنتالهب

،اهصاومهيينيهمهنوونولهههاخاساسىمحن ولع

اصلسعوىناؤينلهطهلهوونيمنعهن٠اههعساولهي نيإرنيه

هلهننيسحوفلووهديرت،١هصإواهولأزضنمهوكعه يمهو

ةنةإن،وحدكلاغععودسوةههخهوهؤاهرتساوهيخيحمل هلهف

٠اضصهوأنثعنلداعننوكنوأهقنهلقادهعوهتماهشواهو ةس

يهغهيو/يورليممهمهودوقويووايهافتطخعنو



بر»واما وثغ

ىننطعاجورخهاغهغوووخع،إرسن،حهقوولاعنلقاامث، اصع

هتصيليسسملوهو٠هولهههواهوايهإهغهلهمقو ارمتسمو

يتسهوءاساعديفههههومهسل(لةامهاهنهلقاو اعبهنخرتهط

ءلرهسارقيوىسايتهههووانمقلااماهق«زاقخلاو عهبساه

وام»مهوءامأهنيعثوإهخمهقوهتءنيلسصممخ١ نسحو

إوهعكقيهمصسنععمو.اوماسويماعووهحبهيعه يألو

اراحوااعهراهعلهندعوههنننلامههلك»ءلسغه هلك

هنلغههفلنرصاهمهاههزاعوعرنمو٠هسينوونيوغ امو

بوقخوعوعهعدعيبإسوبرسوهتافوديبنيىلسوئةقس هلمعو

عهناضههإيها،خه٠هأنإهمظعودوروراسجطهو ثقمتلانو،و

، ينلمنتالقب

ه٠حئيقل١هلا،اااجراخلاومونيوضنملامهل ةس

ولعرىنمهمريلسورنواهزاهملسيوههلههولو،و،و هعور

يموهههككمنارا٠صاهوؤهدا٥رنعجترىفداسا قدصلا

اهسض١ناهعمنلاسقإهعهواسينمحهعرحاهموا أإ

ورظهنيلغو»ودهناولهعلاوزوموخههسهو،ندوثه يخ

مئهو-رهظوينلو«اعدهههحاهأدهيلنتولاهقامسمو وا

داهعقووالاثطدايفدمي.اهويهسهلةاويلباح اههخفا

قثنامويهرواياعول٢لاهلغعساوايهناوربه٠حلن١دأ هاعذإكضنه

ليلناهتءؤسعهنيهجواىلععمههولو ؤلو

قحأاحنانأوعساوأاننكلباقواض٠ههدثثفىغنهحل «يهو

عماخهوعهدسهل١داإغرصضنيهكقحهادبو ذنهأماعلعلييأمم

رهامومهنو«مهمهأو.وأه٠ههحههواىنسأو١ره،



سهطو،ا عماجو

عععهالاكلؤأوامقروزهمارعسبوالكيهإسغعغو يامنت»ا

ههوضداونحوخيسوينبنلويحملنميوطعسحنو ولو

«أوهوثهأقههغححهغعواجنهلقهلا.ناه»ههبهصهههأنه رسو

سمأهالهههوواهطدعهقاوهمتخوسصههناويعم ىنمهسه.ن

هناحقاوإعقعوإعطقيؤلومسحوإلرعإمرههولهقاو وهو

ح،صناحملناومتاسهزهجوهقهناوأبعي رمنننتع

ساسحعهواعوغهناوةيهبس١رمنلسهمهتن هنا

انطوتمجكاعععرههواكلكهدلسهيإوههواياهذه دمح

حههئخحسههضوه،حهنلاعهع٠نىفوكسا»لستهقيتاه ياه

رمامهنيبوبنطوهههصهنمداوهههائناهواومإنند ةه٠خهمبو

رماعوذسهوكالهلاولوقههلللضوةيهباممتاههنهو كاه

لسعسهوهعاهسسنوسابهملهىفملههووسهساو ىهانتو

ىفعدسةلاولعجهداهواصلهغأعوىعاهبهاعهلاحعه هوبدسدا

سرهلنمدعأولسهاةيمعانعمأاهناومهلدا هتن٠نهو

نتههانهاونسحملاععمةذقاو(ونايكهونوهناثفهنعطو وا

حععأنعةهاهفوأةعلطةه(اىوذوارخدلةهس««قمحا كسح

معنالهلوهاههخنااعنع٠ةهاهفاضهلفواهماقايفناو ع.ثمخمعو

واهقمعواءاملاكصععهولو(عودطهفللألوهضس عهاغعس١

ههحت١أيهودناسهلضدنعودقسرنعتناو تإنوههتمو

هنودويعن»شنحقنلازاهءعهسحنولهمتساو تهلعاي،

لسغوانحدههامنل١افوهسإرقهلثيوهقياههوياوةلع جهو

هيهدادظههإويعناننحلدعونلهنونجوهلباقيكوكمهغخ ؛عههو

(لوخ،وهلوخو،ؤعنلدلقىفاقلقلاوقتهىفاساومهوههاننني١ ليمي(.. ع

هج طفنىف



٠
سه١ام٠هع- اهم

خضمهغإووقنئعه٠ةبردولسعنعاناوهصاكنك«اعمولو يثههبوا

لسهوهدهاغهكصونن،هنقنأوءونتهولانعينسو هوجولا

وهناواعنماهعلكهتهاغهاسانولوهلسلسهنه اههج

ينطننننتوب»

قهرسوارضهخ٠قضهاعقسمناوهوأرميدجلبهسبن سروجق

دهعيبلناحقهىن،نخولعولوخبطوهغهاهويناهةلخ دا

نكماوويظالخرقسوزغرههيدجهومتهاننىفوزاعملا أهمن،

مهسواسلهداههعوهثبكههتلنننلءاماواعههههيبنها وه

طصطنهنل..اقالطادط.ن٠ههناوعطقلاثلهرأهكفومساوهجهن كعدهتل

اصلخعاهكجلروالنطهلامسهلهههلجرلننعو١رغمنه بخدلح

سجهاننفهوةنحيهلةلقىفولاهلانهرموعلهلا عهثىح

«مهوحلسههتوهكاعسومناتنملواعمطاعنقيرئهيدو أئعحو

لجلرهغح١لهإرهنامنلهيجوههخولسههلعهوهذونحع يفاسل

لهسكرعاهاهياواهنننلعيوااعيونتا،أوسيقلاامهتنغ «لاوملاو

مهضحههتقولا«اهوهمعداسنعوكطريدناو موا

ليلمهينتقسحنولأوطاةينواوحنهفبغكقاوادهلع حعهص

اهتفنواطعكهسنوخعهاصايمهولعهانبن.وو خنيههل

هقع١نيموققيواحاعهوهومنلاواالوك(هتلالسو سساو

.،نهولاههدتس١دهقهأامتناتلمطهو ينطنننتي

عجؤواحويرهقوويئهلهتارهسوفجوعوهنيهقم يهني

اومسنإعبتنىفسنىفودعهمرهخهتيوهوسننعحقا حآه

خهعوايننرحلأقواهترايزوااطيتةحعععناهاوهاخواانهايمب عإه

.والواننعحعطهقحوميومهوايلاميتلحسضهواههعع

قلا

.



سهلهدع- هد١ء

هتنيآاسذاقويدخهدامعدساههه١وهياخنارهو ضو

،نيهاقارهفوا.رهمثهيتهههعهنويتوبوه(ويعم د

عنيبن.همدقخيهعظمولومفاعلالضهوينناونخآؤهه هننهسط

دهفودنجموأنيههىفةمهههملوهطوخلداومعيفو حهسارصه

هنهويقطهولمإكلدأهلهوهدنعناوهنلأهت٠جل ل

ومهدوحواحقهبلطدقصهههخهقثيدا٠هلههملعرهق بهغه

نازههاةمقوهو.لصنلاححاهعناهنننفومهسخلسنا ينونيب

ههعويلههننهودمجونسوينامهه٠ينيهنينمهمح هقمهو

هنورهنؤلولوهىفاوموس«نضرعنهخهعصومصاع اعههومهاالقدعو

حمطنديمعوةاطوجهميونهينعيينهم قااعهحئو

وميساموسربمموننضضيظقسوإعوجوجطذرهه وانهق

لقاونهداهتضوواهغنعهوبطخوههصعديه راثصب

اعهصوآمآمهالاوهجلواهوجوواهشوغه،أرتههلاو ههخاو

ايملةمهبودهقهباتلاوهنه٠يهقئنؤطهههدلةعمها هنس

قثتإلحوباىلأنسههاغهرماههأهودعسسلو جطةمفننهاع

دوجوبووهولالهنلههواملعوه،إوس٠ي» ةنا

هنطوسفولا.إتلهاسنوههس«دااعههدحوضلالهط ينإ

واضيئاخوهطبرعهه،نادهلجروأهههغهلساوننننين جنس

ةق،هجلوهموحملعحيصيوهأنهتأرو«ادنعحعكهمو إمس

نياهنولعهاخععووالهمضتهولعىفههعووولعرسققعو اغوكمنعلهاولر

اواعههلناقللتقولاولعرصدطاوقنبساهو يتيودي

قلستخعملاسوةقنهوسزهسءامهبصمهصنوياهننياي نأولوهنل

عدحوكمءاموانعحنواسحعئههيفاينحأعهه

اج .

٠اعيت٠ةقلم

ال٠عإل )
قإق ة٠آا



-هطلاها كنج

،لننننهظغمتوهقهطنماوطعنلهقوقحلوضعيوخال امؤانسو

».اهعسوءامعععه رمنننتع

منمهرهس»هونعغدلاهجمهلسهسمخقا خنهاسع

ناواععوثههخعسيعاسوصاهمحفويراهوضهنن عوالسخه

قنخييوخلط١واسجرجلأئنارمتعقاومه خلسع

نأوإههالسهقاوجهننادلطذاوينمااهرهصداو اعشعرأعح

ناهننه،هيه٠نن«مكوأطووواهنهتحهضحهانحعاهعجو ينمض

،قههناوعههسواءأسلالعميواهناوايبععميمل،اصغهإرو عمته

،هتأر٠ينطوتمععولته«ناومتعواهأجلو ععصهخارهج

سنومخسهغهجةرلوا٠ههمنك «اهلسرن

هعهن«يفاحرعرهونيتنس.طبهاهنعوقعهعناو ناسلو

يبه»يفواهيجلاعاعحعاهرقعولعاراصمساةديلو رماه

مغهاهديسهوهخومتحنلارغهادوقنععهلمافيو نومع

هاععهلاوواامس(دهدذنلالهطاملعوهوحنواجه عقفثتاه٠نموط

.»امعلهههقولعهغهععلامتالاتغهلزطه حضنننهاضسم

ةنضاوأهونوةمقوعومحقجههذااقكلسدخحو حعه

باسرسلاوهوداولعرسقسحدوقهمإنئمهه وا

«عنمكهورادهن«رخنثاجثغطننساعح٠اقعطمهلها.جنخف ع،م٠ل

مساوموقلاعغعلهصهنلألماصهؤظهاهيلعميلو ضمو

ةمهوهووكنجيهواجهواهجملوجووئوسوكلصةض وا

لمعوأنهاغجولواعيهمحةهربينجنو٠اغقحعهولو«رإيك حصم

هلعضقنلاوأن،لوقىفبقاعإسويوعطحىفويكدعقده ةةخ

ىنناساهغهامهللختناهاهينونيسةنهاونهنحوجهولوكوولل



سهل(كع- ناساعغه

مهداو؛اصهؤضهوسخووذسغاحدغغميوهغنهد٠و ةههض

ابابك

. لأويفانهرهههههماق«رهنثرعهنن«لاوزدمرعهلرسلاتهؤلا ومو

هدمواهاسارعغهاعهينهاوراهعصلرهعلاتضولؤا ٠قمسرهق

رمملاههجهمهيويدخحهععلةاواىلوح راده

ندنللههمننلااهإموةنمءاهعواعبومضحعهاعلعهه نهنوذإن

ثلسئعصوولعختراهسمليف،اضارعغلانم ةا

لنحههويودائههدأىفاجعيملمأدهسولااهسوكم الت

كسممزجغقوياموآمآساهولعواثضماهقح ةإنهخأنو

ثطعلاهخاقعمساهو«كهنت،إينوهماعلابها س

يترههخاودههيعلوولوينمهيهلسطلالوخ،.اه،ن٠يناو ذ

هشهلنلونقهمإهقههمومعومساهيويميطررنقتنا دننىلن

تهمههياو٠اعأوطوومأدحعهرهمضاهلصينعنو سلإلنتنرننإلني

ماعويفاسرهاختزههخحدىلوىفاوع تأن

إلههواأوثوزنسب.امإوانهوةلصناوههههرعغلق دسجي

اههملةلثناممساريرانتهره(رههنوععطاوهمسلل خله

هباعربمحواكعح«بفنميمننناوربخلاوضنحطدناتمه إننرنت

ههدعحإناعظغسطهانحفلاصهألميامزقمتواءامنا عوق

لهذجضوخعلمهوخسفاكمهورمأو،زهضاناهسفو سو

مهعموهتظحعههطودعهنإضهواعهومثورههه٣نحملنوله ىتارصص

(ولاومهتلام٠ييعهرىفاسمهأرطقوإلرةهطههيبقأ

٠



و

سهلاهمع- وسادهل

راوساوراهسإد٠عهقوقح،وهصوةطاسوهدعينانل عقطو

طمنلولوهبعليهلعو١رغه،ههكةفاجوخفيتهوههبهي جلهلمو

ولعلامعإده.بهنلانمينمأنا(عموحئهعو ملدانسحق

ولينإدهعهبوخقهيي٠حسههكهتمدقورقه دما

امنقسهسور.اهترخاانجرهاليفدمونىفوطكاعيإعه عروهسادم

ههلعىنلصولعهأ«الاحولوانيمهسلاهلدنفو نه

،رهايو(نياوةمولعةدئاماكهنممههنإمولضته« رصي

ولوةيمولجوهاصرههتعضصاللا،واقسن ةعبن

نهح،اعغنلاأننخهمع»ادمرهخإئهدااويلوىلثمومو مهرأه

كهوعقسطل(اناهولولههالهقومهيلقأهنومتهنم ينا

ضجوده«اىهنلمتهملاواسذلاولععقسمر٠هلفي عدساه

داقاليكومتننهؤمحصمسنب؛ولهوإلروطجيرفعو ٧لنلهسسسرنعل

دننعوسامهلاهسملمدععاهمنلهتياكحوياهي٧ ؤلو

اتيرنهلهحجلجهاه٢رآهاسناأهلا،أواضجنتهمامدنلندم ولع

لحمهغهوني،مهااههيمنلحوهخأعحواههوجوراصبا ولع

جعوأمهملعههجاوهل،عفهعيححون،انمرهخدعاطإوهذا،١ هكنه

زمهعنوأ،مطإوةمهبوهننلغقههملعيندمواصهلعهطو ههلا

«انتفداوويظلاعزههقهللوهمهمقمحيئسنوسأك تضجو

وااععمنيئلوئسهإثسةارملاسالناوأعهقيهنولو إمقعه

مكساهلارعغي رصقب

اصلهطيعرروكنمهعوكعحآاعهاودصقمرهل عا،و

قهوانلزانموااأهعقاواعموواىلصيؤراسعرخقرخأ دم١«

جهثوادي،ذ.يوخلأموأوينعربوهقليهلنااهمأههال

ههون



ساب.عع- دهون

نه،افداههنرعهأهقلقوقروئغلياناومسد قرع

سحنبمهفلانهداوانهمعنةنهعخخ)ضيناصقم ٠اغهلا

دهمقاكمسمهإفواعيدابسههلهههقاةينغقإعم هتمإق

داونا١وئعسيلوهمسواسغاعقوروصدي٠أهل٠هعهملسو حعاهحم

ىفاادعيملادها،اويقخعساءانهههنامنهينقسأو حعهه

هتمطداصلاونكماوهماماعممقهداةناكمأنهووهلنو .

قعحملاهوعقئعقهولواهواهلءاغهقهدايتعرونهلمطهالو اهنم

أسادعجلاهطتخعهرنينيناونهههطهمايالوي امعه

ىفوهلعفاكهماماعدمحعهيعبردايهسوقسوعاهحإي هنني٠عيه

دمنسجللهثن،دموخنعرعههقيمعهن٠هطههغه هقدص

اماعحإوأننضسولااه،ايبعال٠انحفومانيمهساأه١و وا

عهطوءاضهنلأعأحترذسيوخو١رهاسههفالفحي،ارهاخ عام٣عمنب

،خقهفاهدكويؤلو ينلننننمالي

يهسغوااهوا(اعاهناوههثفههبنوهؤسله كخو

مكحللهعلخناورخفومقه،قاغههزخغعومومهمه يقخ

هنننسهنماجعإهخودهناشهقاوإيهاولجلرومعجو هههنو

اعهامه١و،حهلس،اع١وتعنهنلأوههؤ«رصقهجاعسو يموه

يامهنتوهمولاوعهعمهثهموىلضرىفاانهلي،نيمأههنك ىمحو

اهوهلثممهلجليفمسانموهبرقنمهلويامخلجلاك رهن

إسهيوعلوق٧واهولخامدثسسنورهنحهمهغقههمأ يبجاو

هنكمتقاهههككرامهسنتليضارناساعاوهحملاولع ضقنلا

،ولثوهوارهههرسههواح»إقاداومامحسونهننطغط قهم

(هدجامىفرماههدضوديدصهبامعقهناو



سه٠٣ثعع- «الم

هجوةعكهكطهلما،اهمتاوكمهوىمهطو«ناهك قدصنل

كهعغع٠.داوهسهكلهوهقاسوااهمسرتهنع.اعتقلحو ٠اهتحاحم

ةتسواسوادههحبلناىهمودهعوحععزعبام وا

ىئهاهغلانهسههعح٧إردصالحت٠هيناواعههإثحنرقه «ا٠ههمندطدهه

اوطسمهقهطويروسطههعقههاوعسان« داه

عهدعنامععمطشوععناماضهطاهاماهطاوضنيهمي انع

نينحناارتعسااهوثقايمعققحوواومادطهوهثحعونيه داو

سلسأيوأا،اعهااولجسوفههغلنهناوتطوها،اعا هل

،مهلاما رصع

ذقناو٠حكهبنطعهعكلانهعلاهعسانمياجهو مه

هتمنتهغضقاضاعامتجااعنععنمياهداوإمله٠اعقهكا تهلههو

مهفوقتاععلميرلنمرهس،ؤهويدناواعهاخنا حهلهههقاو

روسإسس٧اسيهدظسداوإجنوناولعهل اععه

هئهسمهيبغيامونديواحامهموااوانادمونكمانا وو

افظمدهعاقفوحقنخهلاسوبعأناوهحهلدااهامع «راع

نضاعبراولسولوؤغستمرأهختواسيناهاهامعوأ مهععاو

إرهس-مهمودماؤههععيهادبماملخدنن٠هققاو اهذقههقههههص

يبماغلاعهعنلمورانسنلاتقولاه،اعاطسو ايل

هعاعنهؤجرهامالعجننرثهلهواصهه.حمسنةداجويلخ تقولا

امومهولعقرهدقهوقدضلهوناهصهلؤاو ه٠هلاننو

،اه١نيانأواعدهخلناوجأسكوميوخوابهدودا يناخلا

اصهل،ؤيوويهواههلوواسهنىف«اهقانخىفاوهععوه اس

لهم،رسلاههإركاعمواعلهوينلاو



سسهههمج٣ومس- رصي

دوسادااعلقاهطوعاهعكاا٠ههطقاودصقةئام نقهواعع

ه»نعهلا،كهل١هنتئوهقسوتمناهىهواهللاينمثاهو هظهتو

قيأهخ}ههواعقهكلههنقهيفاوخههاهاهغناهساو تعلاهدالهده

هغههلوايهفعواهمهيطئاحلهىفاوهمنلهوا ،هاعهلا

لوعءهلزاهوساعنلاءاعدلادهفوهنعوار١نوأ ىلع

ةختاهويمالومئكقااعغهسهيلههوجامياالهعهح١ام دومه

إههببهاهلقاضوهننهقهبنيناوأنهومامإملعنس اعلس

نيدولمعبو-راقعلاواضهب٠يناهمهناالونكمانا وانهزسه

وادانيرلكههختاهنلاسقرموههوعنوهههضح يهخلما

دهصععحطنينمتجنوهوقسصاهدههدنت،ناو مهنع

ولع،وهصومدهأهروامنصسواهعنماصنهبممسلو هععهج

سهوههععطيامهاولهقعئونهطوههلقااهل،اعاو هيهك

عهلأيينثققسوععهنلينسودنهمأهروهجواولع هلها

عكهلعققسأهاحهذسقهاماويبقخههتوصاعن اهيلعو

إعحاموأج٧سنصاوء١،أهأميبلقونههفاهوقنلا ددع

املقاهلوحجانلاوصوأمهعغاهنلاحعه(وساعنثنباس نمو

واجههنلحمواملحم٠ننعوههليننفحننهذجههه٠أهناهللأ عأم«

لؤامونولياوثنهلننووأهوماعالههيبشهلالجههو يناثلاو

«فعثرومههدهقامهلاولعوهلاومععنلارعطولك همامإولع

قسقاوعطقهككتلاههلسقهنعموةح١اهوعراسي» ولع

ارساصخقاأسوعامإله٠سولمنهحهلةيح»ينامي ساطرماعله

وبوآئهاعوه١ر،يفوهوإلرينلععلعننشيهه بجاو

لههعحوعغعهاناعهلونامطهبهثهل٠اهوجتسحاويلخو



سهممهنم- عهتعح

هياهمهرنسأوايهحلوهمامامحسولوامعاماسو مه

ينهسواعيلينعه١وههمهغلهوههوهمبههرهحههانحا إلأئ

لوفولؤ١همولعوونوانعاهتافوءاه٠ننعهإثهبيعثو ادعم

افلهمههئهعأهوإوهصومهوحمرهأههسقونياالوامفوامو أاث

ههسماومهداولعحعهيلدارمواؤسههبوثبكوه مهسثئ

الإينناوهوهطهلوهبوهجنالجطودنهعحهةم هثئثسممم

هلقفتسكهوسفانمهماهلفعاهيوبنلاههنكو ينوللاو

اهنامه١واهيلعدنهلاويييومنلا،إضههاههلحم كلمع

خهق،١ؤعحاهععضنيووسوههههتهولوسلجهوو وا

خهعهكرههفههوسهههههههلجلرهاهاموعوئههاصتيف الاو

لمولؤهوا«لهنلاهوساووعلموسيلس مكامن

رامضإوأههوجوصاغععاحهههمواعاهنعكلعئهب ؟وثخ

ذصسعاينهخاضوهوممهديعيأنهميمقويو( بثو

هههجوعاعهةاوهخهاسنلانتامىذقلاسقهثهحهعم ايناء

حعخاوعحملهثهمنلاطهلعويتاوعظضهإعوودسنلاهرتمنامو هتههثمولع

لويدخحلهنتههواانيسةسومهملعودلمنهانع آقلهههه

هنانحلهطءاععطيلجهبافجنولهنه،ؤعدو،نيفاهوهمه حعهو

نيكساعهوحعهده»٠هنمع٠دهفوهبهوهروسرادهاواهئانثاودخاو عاعإ

دمونسواناوىنحأاهاع،ومسصنه٠هولؤاعغنمنمتو ،ننعل

زوين،وهصمتولفهحهل١انضالهدلن«لعوققه«لاقولو ىيوو

،وهجموسلنههيامخيبومأهرونسحاةدحوامد اماسصوثملم

ينهمهدزيطوم٠اهعنهلمتوعلمهبمهوا فهاهفو

اوحاهدلاورعاخلهنلعهإنن..وامتاخنيعواومصواعونيوه

١مع٠



سه٣اهلبوس- اهصه

خغهروهسطهسهوضثسوماعطإواعنعهرهواهاسا كخر

زهويفوهفخهنثعد٠واهنإرهإوىمعاولععقطأضجوو ٦نص

عنصوهلرلميددهصسهعخثعحوهدهعليولعهوانيه عله

دي»كسنلأهضهوخقممرههينعءادهكهامرهوا نيوه

رمنننتقب،

لهموااعيهدهدهوخلواحغ٠نطداجاهفكرههنيه انم

راعالمعنلورفوسند،ادضس١»يرجومههلههلاط سوه

ههقسصدهههقسلهرعهولنهنايتههنهحواللعكخلج} عقسولو

هئنهامهلعسن»هطقوتلههمهلإعبدحام مها

عوههلداعوامسولها(عاكادعداؤعاعامواوفنت» خنع

لمونديواحدكاولعةلداؤهق،وصؤلاههصسهدمو هن٠هغق

هدماهيرنخلرادخاوموجرداولعاععضتعهواسهه عوصه

قعهأليسنيللسيقاونلاولعرةفقاوقديواح عئ

ايئامحخت«نعومناوولعحبدسذازوععمثنخروىقه ررتلج

وهصولافهوهقهءاعماءجمهاحننقولعوارحهيميقاو وضسسونق

ىفوموملهى،انهعلداعوهتوهنولاسسا عاقلدس١

مهههسغختمييفوانحيألعههلو١حهأمهعنص يقس

هلقااعثد٠فأهولوخلهلقغقهلونيواولعمهاللاي ولهلطهعه

ا،دؤادمثاهه٠مللعاهمةا هلصنتيب

نهينهاحهنهينقرنءمهوافلهمرتناه.انيقاهجو امئلمنه

اهدحوقمخنطبساحعماهدسواعسللذاهيئاوهلاو مهرالسو

هروهخلأتطوهحاعا،ولويلفاخن«يدخجهوا عو

هفةعسولوهدصهةسه٠لارك،ناويقخهمومذةناها



سا٣اعكع- اه

أهعحولونهولاهعهعنهثبؤعىفهنيمأو،اعإولداعلهو أهبلغجمو

نهع.لسناوامرهوعى٠قذقنلسمههل١دعجضحعه عمسم

ههلاهو«امكحاعجينوااعيلهناواسحدضاغلهم سناو

عههعضينينسحسنوانسىلصامقهلثوتهأقمنر امسلاه

رتملاىلمعوةهضاههلنيانلعلاسماخوااعقعهإروا دهممهم

دهجينمنههدصعهاميقعدهاعواعضس،اسه دمناععم

هط.نن«جعوقأععصدعأواهأسةغهاههنل١يرعيو عاعارهقلا

ىنعكثاعهر١واع،سالهك«قفوةننهتسبنلضحوورهإ هنع

وعوعلوهعههرممغكخهولعوولهععودحااسهه. اعم

،اعسقاسههاهق،اعهرطاعمستاودا رصعب

كايرقمواانهمينسمفعهرةقناوومسلقش د«س

هعجابروهغخح،اعاودعقاهصا«وهمدسلهط إمببيمب

هههولهمهحهوادنلةنوكععهداورمغثحوهههه طهئه

هنعةههوطفنلاض٠هدس١واعهنهه(انوارقوهعاههوم١ ميقالههلوهه

عاهحإههعمنهنيهداومهداولعههيهنن عغمتو

خعضضنن،ساناهرخاواهخنفداهجواهمهعلو اننطو-ةليكو

سلسههههكههناويتهصواثسبااعسلع إلنهمثفا

.احوااعدهخل(وسومجهبمهاهنيمأه(وسءإز ةهله

نسوايسمهسهوعمئه٠ن٠هن.كهتؤممههوهنحلمهووردهوا حياكنقعإو

ةهننهاسااهإيهجههكقوامناعطغه(وسيناعاو هنل١

ونوا٠اارةيالسإوةنمعراعالاهندلواوهبهوهوجش تطقس

هتعسنيامءواز١ممهواوجيفوأبننلوهننسههههحوا تمهاد

سوغهدهمسؤانههههأسهيقوناهماعإولعوهوإهقعقوا



بعس-
عسهمه سغه

لجلرخسوامدهمدلهه«غععؤاهاولهتبنماخ وا

هقروعقسععهاعحدصةغنوهووههصمهىفو(وهسهما قامإ

رصععلىفواأنهععيهثكواوغسإنادهنسلهو وا

نهودجموجومتوملقياسق٢وناهاههئهنحسنوهنس همهس

عهؤلوفاكنمنغهمولعدهجاحواجلنل«انإوهيإ انهو

حههوههثهمنلىفويتيمحهمولعهيعسوعذكلحهداوعنهقن مهس

هسجطوهلسه١نهلامالهونعحوهجاحدهباونلاو ينيبو

هععهمنمولهلهوتلعهالوهلههههمسقلا .

زعفههلقاهماياه،اهموحعفعغههضطههوهجواولعامبعه ولع

سخوحعناهرن،وهلاماعنقكهيوهلاهههكعحايندلا كوههو

هعهعناسئصوووهنهلعثنبوامكواحلهنحللل يبهذلا

واالفواكههننمبرثعي/ةيئاغلاهدهتعهننكههراه«ههو وارهأ

ىفاوهأهافق»ه٠ههوواهحهقاويعدتووا.واع٠بمه اعحدصنه

نياهقوالرتكاقااسهوانباوباوعدسهوههغك٠هه مهس

ندلواوجمهواوطياهعقسللووايدعخالمو يباهو

ل»ارعه»عاه،«هطهثهملسمكهنهذون،هتهلىعخ دقع

طقلملناانلهمواةلسهباعلاجيفوسهل١عوصهوهععيا سيوو

دوؤصرخأود٠تجونانبخنهلواسإانحولوعتهصواو ةعس

لاهونتعغقفنعةلهماهنهوموكناةداحنقلمولع إم

صعههاهوااينضكهنههوهدصهمضناوةوهصتملعا ربرسالامطانإهجههنال٠ه

هههجقهولهنلانآويلمطهعقروا نيسو

ذجههيلهفنموعحسدهرتواهوهعلهحغعقاياهمنههل ىع،

ىفوهواعلسيمعخنععهلموههواامنلاه١دألففهي ه

ع

لصم مل

مإ



-هط«اها ةوهص

قوةسيينامعتسوهجك/اضوخيابوبويدخ دهعي

ههههونصءاضياههكدايرنمنلالضدفطروموايبيلل الع

إطهواعهوموههلعامهعممهافاو٠عهمهوقوقحلكو نييندا

ددعهلضحوههتهلمط٠عحيوعاهحإهينطاومكخإو رهنلا

دلهقنلادعيمحملانايتهجوةضضلاعدضااهلحعاعاب اجرو

ةوهصاهههننيوههعههويناجقراهيهلقالؤاقيلهأاراح الو

كعهيتهجوسلمهعيحولهساولورترقالظهتىفوده يلعك

ههل٠هععسواقلعمهسمالاعواعبر-لانودأودقنلافبي اوعهه

و٠٠سهص٣رعطنعهصواإغيقأسحنواهثطةجهلهبوننرووطاحو وو

اهرادمع٠عاسصعهراهلقبوهدهقاث؛وصهريواههبهآسغ هضاعنهن

هأخرومامإوهللاعذدسههبىلواعذاللاسهربلةوا ةوهص

كذغهيعنعاهقوحعهرهيليبخ»عهاميتهصاعلخبلعيي وعهارو

هههنبينزهايوهرهصعإمإهسقطهعثقووسهه وغعيقهيذاه

او٠قأبساع«دقلاقهكوعغواوماقسها،إهاوماق اعئك

واحيرنعةنمعجو١داونمضاوسصوققحامهناو معف

ارهصوااهسصدممهملهلامىطثارههعهعهلاهووحملوا ينإو

،حتهيىفاوهعهوكصهوى،اهممهمامإسلماعموجضي ىفو

اععجونءالاثتلهسسيهسهالعامإعاتناوننخقدادهلعةوهص يمحلت

ىنهماوثسللامهويضهادهجيتاخداوخعهت١واو ضةيا

نيزينطهقئهصسجؤهلنفلافناويننظاامكوههكره سايلا

نساي-همهاىلعهتوجولؤأحجاصهلوهمناهليالوحع٠يحو هبول

يلعاقوسمنينثيومهلييوهمالهقهقهخعاهنه اس/سماخ

ولعهنومأمسيرىفاينجتوالعلانااوكلمو ه

يهف



سسهمااس- هق

نا٠حسماكاهندهدهتوأحديةوهصامهونيلوقسوهلا امتح

هلنتنتع،

عمسموينراطمهسولمحادب.كهلاايومتهيتهج س

هبسننهعلهإوقلهنلهلصواةراقلا«زحولوقعقه٠لرعلجقا ع

واعلسلمولقنلاويفافهاهويهلاوإلاةهقافىفبصسإ هلهنحع

ني«اوكيههرهههولوجروهحهحملرأعحمويدخ تملنطقط

قيرطوسهاعهؤعجوكفلزوضنق،وهي(ونوس وههعه

ةومسملاهيفراقيامعوملعقثدامنلوئثولهوحعاهمل بل

«اعلسداوزاوجىنبومقاطاولواحوةلمعمول انط

ومولاطعقليأساهلؤاواعصزامعوقكهواحةيآهوا هيهام

كوههامناوافلهميبنلعذدإصخواعحيمههامخثعحو رقص

ينيمسههااي٠نوافوينناداوهننةنلاعاعإهقجوإصخو مهكهو

لهفاهلعجملفسناههلهنلاهويتهلهلاموكاهامسق دختاها

ىبنللةمساوههعخعااوثسعلهاهيفداونووم هيمه

اهإحرنوناههمهسسلهأولالاوعسابثك) ىفا

سيهلهطرارطي١مع٧لطعهاعنلسينوهعقوساودعملا ىفو

خضختعااوغسومتوأعلهواعهحناوبوكراعغعههه عغع

،دهقأههاقاسهههميماقلانهاىفالام ينلمنتي

كهمعننإهلههفومغكنيمهمععهعخمأحولهقسن انح

حصمانتقورتوهتانه«هلزعتوإراعذههقمودعلاو اهحزهو

هبدسلالعطهديعظا.هكاعهذهوكرههىب،احونام مهلع

دلل١ىقسهوةسهبدهرهقمناعهطاقسوههلعهللاولس



سهاه٨جس- س

أعواهوويفوكلاايلمكمخننخولؤزمإههلاهرضاولهو ،إرهذاو

معدلنهيقرويوطههقحملاوعهاسطالظعقجلنااع٠هه »نوينصو

ديوسلافهنوسميللخ/نماثواعسقتلعجل هه٠إرطو

هدنااهونجخعمويتسا٠هرئوىهيوهلسهعهمنه سهح

ىله»هبأهممجندولهلل١رخآههن٠محههلهلعهوابعههدنهل زاجو

هلصوهلودس-وهيهوكععسهضهغععههيتهفعو سأرلاو

وجههيعهؤريهولؤاههسارههومرافهنانحو ءانثاو

حعههنكلودهاهومسن-ناهوموالهمتلرهغحمأهههسلةااملقذ ع٠صه

مهداحعهوعصذههععقجومهاععهديواهلاهممه دنسؤحؤلاو

ءانعحعههنطوو٠اغستس١»فوسكهةهع»هقلا حعج

لهنيلهداصغعيهسنومصللخئرومعومه٠لنليعسو قنع

دهنننهععهلداتطؤلاجسئيين١وناعهإزجامياهطو ى٠ن.عقننل

حسثويومهدا،ازجسلوهييتولوجهملاوضمعو عسهنلرغقئ

قلهولومهللاسإنحإؤبهوسننهتنايفهلهوامضيق نيبو

هاهثهدادهتعه«وسهئاضامإوهلافقادلعراسفىفا اعلعهنامه

داولاوإلهيهادجهؤه٠عوننن،نىفواهيجلهعههه تصحا

كوهنهيزااععقرهفلخوامهتحلهموموةلصلا ٠حعيهن

،نيوغعاهقلالوهوأعوكلاههكلنتهدالمو ركي

لعغخأاولماهققافةنسحعهنيههعههمعالا اعلنحه

عهعققاإو١هعادثههحهةهصنننهلننحمل٠ينمنيسونحعهه اهؤهم

«دعأن١وهجععه٠انعكسمهرههساوجؤلوامومأع حقع،ي

أؤعدعاوإص(قاحعهاههدحأيقوسولوقلطاويتنااهومهم عهعهن

غوهلاهناكوهالعاام،اسهواىلواللعععنثختناوأ،ا٠نهااهمها



سهامهفهث- ييحي

ناوحمافإهععههتهأحهوح(سامسالامنام٣ولخاس ىن٠ههما،

وأ٠حلهاتلأاث١ىفاوحعهنكوهعهخداعقههقههطومو أئسيمه

امعقعناىلوالاو«نانعد٠قلا.نلاهيمهذاىتاوارهم مهفلاو

لعثكولعينهوئيهلناوءاع١الومهباننواعدسه لنحينلا

اع}طنحنيدهبوميوامواادههاهيتانإوقمخههوهو دنهههو

واوعدطواقرعاواإرهاموناهنهكءأدطاهتلههواهبهن «كهنم

دنهماهواعننعمتندااطعحملوااعينمواعهوايملاقساهوا صوجاعهو

سينزلةيناهواؤنطههلنهععانتاحدالقعوانهو نرام

عةهصهواحعهنهعنهوا،وعسمنها٠ءاهيهمقراطوا كوه

ههخهولهاهوااغضمنحقهلموقغيناوجحههغهو يننم

خعططاهطونروقهيفوهعاعاوصخءاهز،اضهخهه أهامعاوقطو

نمةمامإومملآثمهورطو،ولوطأناوههخل وهل

عهعولاحيفوعموايفدلووىت٠موهوهأعوةعخهنلقو ثهوهي

دممساوالروههكيجامداعام١وانههاسىفانههقدصو دغهعسلالهساه

٠اسقنسلضرههقصهورضييبجنهاهحعاهنه وككاهو

دعاسلاهاوهيامههههههسوءاعودهعهههئةمامإو ععه

اجعحرحلةههلداهلهمهنعاهبناهياهلونوأرونيلا اوجهخو

لدعوامولخحناا،اعه١اعهطلهأههدثكنلاقجاهههطاهلأ ه.ن،وثجن

انمقاز(ولحمتلساوهفراخاعخرهزوهاعههوكهب ىعأه

خقهثهيداىفامهعونبهئعو؛وحصوقكلأو؛ومثاهيتايحملو لقنو

نهكهرإسهلواعاماضههب٠دلهومقسإقبسوهلنهئقههحو هؤعح

اهعنماطخوموايحاسعئ٠هووؤتنهيطارللغعققهو ةاوسإو

ههثهعزانسإوسهرأهواسمضلعطوسخقهاهل .

.



مء

سهاهم٠هم- ح

»هصحيكواسضداههنيهويلاهاضهنودهعي ديعق

دغسساوعهعث.(ايهنمغومهوهمامأهلههغهه»يواسيهل خنامتو

عأصانهنهتيو،لحأوههاعهوزىلعيتحغنىفوعصهب جمأملصهو

وهسهولوسامللعوقيربوارههصرعنه ةسكع

هللموهفكلازيههئوماموعاعإصههدهمو ق(دإ

٠هههؤههواههراعسأوةنسوممعيوم٠ههبنل٠حهئاهجامداجم نإو

ةعخوا(ادلولوجامدايدهيهننئهفء١هههياقم،ناوراعه اعهو

ةوخرهخطعراععاوحعايادنسوالهسو«وخو مهلها

دهمو٠هنمنههعههواءانسو«ايقاوردصلاهةاواسمو وا

ك٠هممهووضعلاوصاخعرهغعلفعنلىفوذنجههيطدهذ ىوتحا

ناو،اواسهلاهئدسوع١هحاهةعهاسوزيوموههلثهب أده

اهو؛وغههساتسوكواهوكةمواسملاامةلصعن٠حننمومأن١ه «

ميعنووعداددعهرد٠ضمعاايناكوعهمقرلاو غسح

هلومانناقنعناواع١ولعننهاعسل١ولهغعىثر»ناطلس هقلضسأو

بقسإئسه»يفاص»إلهغ»ىنسح»هقهاننافه هل

إهضواجغمينهذعسينامساهلي»ولخ»قلخ»هبسني نلهاقسأو

لقعئهعوسخنسأوسعوعهك،يوطونرهانلا ةهىنل١

ةرونتواعمخغهىلوأهععلاهثروجههيايلخءاسذوينا٠هلاك ثحملاوزسو

معنيلىفنولهاهمأي«نحناوكصولعنياوىنطو اوعكهطا

عاقوومولهددرهخا٠وكب،وهصواهيوهرنلخسكرننكو ودجنارههكقه

كعهولوس١ونسوحغه٠ن.هفلاايحنداخن٠ههفاطه ينلورعهلا

ده١رحإقمقااخسانو،حعحيكوهه٠هخنص مهالال٠عف

اسلاجوااساسداهنماوواايلاحدجيفرخآلنانهصكنس

٠



سه،اجع- اههنلاع

واحهعهههوقهبوهلرتننوداوهاهنأامإر،دهاهخ٠ناناو ،اوذ

عوافههوماقاه،اهممهداس«جنييناوإتجااهمههلوا عوههنلاره٠هكل

،سا٠سارنييملن١وعطق رصي

هههةماعلاهننوامهمهفوالامقلقمهمعاعنلسقل وا

وأهبوهنهناوهنندكتس١هقءوأكححدسوايظنهققهنل١ عومج

ولوهلهسيهلقاعدنلوهلمعفخعهمهاوعهرن١دظهقىفو كلراضا

لاحوىن-سينلهمهعدوانحونيرياضدسساوراهعفداه ،ؤم

مسقاوهمإفقاهئامسوسومعههماطسومهاه ناو

اونثاوادهاودفييواقونه؛يلضسانايكىنخئعههخعخهق اذاعحو

أساولوح.اسانمالوهعلطأىفادهمامإهواععطعهوا حنؤسه

هسننلوئهناهداوقبوهدمام«همابهنطواعهينا وا

ءاهناواساههإلهباماللمينعنوكماموىن٠مئع٠حن«نلاواىلوثاهس ععه

هيفنتدومهتقايلقوسلاديللمهدعوةهجههرسا ههلطكس٠ي

هصموقيلويفاسهلااسهههلعجو١رهاسراعفلرهاس ءاضحهلنل

لاطناوهيهنعطداواورهاصراغداشهاملسناو يفو٠سهنل

هلهمرنيوهتقخاجلجلدمههلعليياعنويهلى٠ه٠ههعسا ينا

،هماما.«كتهععهنايزيتوهق هنلعي

هصهولوانيلةعبراعدوهيهتامبرههرهاسنبئش اهاسء

ثقحوتدممسفاخهحاس٠نلانسااععناقعهعسصن (وةمولعانحيا

لمكاوهتدجيفءويماوهععاهيإهلاهعلالثكث اعادص

دسىلافاهأحملوذناوهههيبغناهوارتسوهثعاهرقه سا

اعذوحتمهإرىفوهعوجروةجمههجومعيةلوهلمالل واو

يلاهوبهمهوززعدهمسطوعلحاهىفوخه٠سفءعخل



جس-
عسماده» جهنل

نأداحغهرهسغقينسهغعدوهذهفحهاسهل١ينههمهيقأنلأ عم

تنقيتودقوتمىفاكهناوكلهلوسهعلهواصذوءرهضاه صقر

ناكمواهتهوذوخ،هعحتهوهسالايو««رواماضس حهوز

ههدههسملوهدوخ،طاننذوهيلاعهمهداوهغهامهدهج هدههو

همسعداداهلكهاووجامعانئاسراحماطارتنظوههاسهل١ نيمثاراعه

اعطقناوههسرظاحناودماطىفإوايلاعاعهقعداوا »دصهه

سيناه،اعاامسو٠قننهسدوحننهسزهييويننا سهاناو

دعصوحننذوهضعننهجلهينسولعلكهدهمقن يو

ساعإهيلاوكصاوغسناواماكا.رهاسألناوععيو هموننو

ينثهناكتلطهواوهعيل١ناؤروهسحونتوتلوه ارم

مسقعئهععهىناهأيهقاووومسلاعاوحأنن،عماسلاو احص

ةسوخعننيووسامقلعيويعولاههدمجوااوعههو مهاسملا

ناوهضطولاهظفلدعاوا،ظهاكعهههعيفاوسقسه مهئغط

نيوهضعحماههاسمناحنااحها،اع١دهقخرعههإرقس انح

قغجلوخعلاوحهوألالههقسنو،ه،رحعاهمةلاوميقلاهنن كغبنو

برمنهاعسو»دهانعهبوينهناويفويهعبهقإهل خها

ل٠عفوسوهقنلأسلومهاهونوههتل«لصدهبهمأ«رنل معنلارحلأر١رهميلا

نااهمهأاهتلازناواصههانحلهعمو هون

هدووعطهنح٠يوههامهدحوههالوهلعفوارامهصل مصسوثعطهاوو

قطونقهوانلنتخكنااظعلالمودنعو يناخ

لترأوالحترييوعههوأانسيفومنهلاويهانلاواهيلا والاومتالعف

نهءهثكلاعهيبعهثطولاه٠حهذانلا،اع١رضمسيلو لقو

نيكبنكااللغطواذضنلد٠حضضطامتضيلارمياسمزحه



سمأهغمههلجس سمها

ؤجلقهسةل،أراضالجناميلاتض»«.هرطأو«رياط ينهب

عوونطزاجواهمسىفودعغهئ٠إوسههلهثنقىفو٠سإو نيمهاه

سرهملاعطقنانهسناهيحععهلوءاهميضاه»اعهمل يومد

وادوعهكغلاساسملابالتطهللرلخؤههاوثوهناح كقح

ةوهغمىفواصتهههذيعساوةأرملاىفوىلو»ععهسسق كهن

،جعملهيتحىفساك لهوب

نيوهخ«رعسانهوهههخماهامهلويوقوكياقيوم٠نا ررمو

ناهساهاهيييوؤامواهطومعدمهجورحيءأ اله

مياحناوقهتمعللإغعخاوسلمغههمجاهومعدماهسوا .ايل

مهاياودهامعهه«بحموههثسهإرهاعوىننخ.ادهمهد ملا

ىنضلاوالاهوإ،حضثم(ممقوسجرهتظتوءاثرو سهض

دهاجو،جوذاحوؤا،ودهس/ليدانقلاانسواههتفاو ىننهق

اسدنزماههنصعيف«زوحهاموسححعهدؤاةيبعصه عامإه

اسهعحاادهههوههلهسقامو،حعهند٠اإهأهيحههلحملااهمغن ههلع

سيفرسيلاههالصووروصاميتمطاحملأسوكهوععه٠لعو قجهيويه

اهمونعهختأن.ضخىممهامهنهلههحاههدصلألهمنسهعو نهايا

ءيهتطعنلهماههسوهوهولق٧هتةصلاؤيعهلهسساو تيلو

عهيحهئ«عهمقهقإوونفسارهصحهرتهتاؤخايتنظطا نم

عاضهلمهضرأفلصواهنعط٠احنلارهاسلأاماذهرها وا

لههوحنهمذسغنيحتواعهحالههسياباكعرعهل«واله نياحمل

اصدطوهافلمميطوضلماةماقاونهعحوخثسوهتهههو حبسو

اععد٠هيوكاهخولهوعوعصهومومه.ضع اهوهمغقو

هتاعماجهنجهسطمهومنهينروهمساةمقلاو



سسهمهلماعع- ةءارقو

دقل)اومهأدهأويكلوااهلهرهههههفاقلاخخواه هعنقن

اماه٠ألموطوسطقاو٠حعهاهنالومسوفطولعةيحو حهذحلازاجو

ية٠ئسوإععوأههحوفحنؤونسوثفهاغملاوامس مثارمباهتهيسدعأ

هصولصنلاهلواموألصلاوزعار رتسقاروععهلا

تارعنلاوهىفوينجتهلاحعنهلامحيعنرعهنا وع

قتمونهيجلداو١ونيأوجقمرزاتهجووعامإقءؤلساورهص جاومهرععلسه

اراسخاعاقواقغحناعاع١ودعسيولو د

قدحوإعهه.التحاوىههظحملاومولجلهطفليغوهوىت٠نخلوذ اهحعه

لقرهءولعلاهطإونعاوهىقبيلوذخو٠»قسلنل إتس

هههضخةيعضوإؤسوضاعرهيبسنلااصانلعجرمالك ةمأو

حهعطأههواععو٠هلهالاواعيبهمعنانهتهقوهنباهاو «وسه

طسونا،نياهنعيناجواالعلعطعطإلنثسواععطو سه١هط

ههتههخهعدنللأومناهعنموهلمزاجومهنلاحعهقطو همايه

عفكوراتسلاولعوهللنامجاسرهكولواعغههو انرو

ناومومههدسمهاوهذ(هاواثحوهدمنيعذو ىفولخأعل

ةداعإوأهنهجتواهلوحو،اجإوخهههنولخعناقهغ٠م ةعهو

دقساه١هه٠علوسعكحدسس«قاهن«دا،أه يلايل

وامهموتلحوفهبهاواعهحرألعوحهمةهوةمعو صانم

والامولعينوعوهوشوهعههطيفمهإو.لمهموذورمهو ونح

ولعءاجروؤإيبوميعنيسواقجداومعنلاوسهأحوأ ،وط

اهع،وعمنناواىوهيواربنعإكلنلهحهماعيهوعوفلطاب ناو

هكعام«قعا ينلصننتهب

٠حلهفلاةهوناوعهوسطيعنلهخيقوخ١وناجيلااقمقلهحملن



سمهصهههس- قلنيلا

ولوىفاهجمىبونا،أهىلصوععئعهنننيهععأناو،ولعوا ه

هاننراهوااهعا،وااتعسعاق»نهنمعههقوإقههرههنناع،قال هن٠نالقنلا

وتس»سهسوىلوطتنأوعاقامرههههمايقعو حهه٠عضه

ؤقهواوهصاماهاولطولوعمسألاناوينسوههاه ١ئ.س

انايكا٠اهيإاوطوينراهعخهارجزنثاعخانكمجلناوزاه هصصح

هموقغيصوؤعهوؤيبروخهس(ومه«وحوامهؤس قكوو

دهععهوننأ»كمنتنق،ننن٠ئاامهاوذيأقاويللمااسم« «اعإ

يبصهلوطجمامسداودنهفرسهاؤععقضحلطع-وسك ععه

ولصقادءاهصاععهننسوهعمأيل٠هقلاهسهصداواصلاموام ه

ههصاهيفاهههع٠ناليسوألاهضلبهقعمرجيهحتنهعاهروأ٠حثنقه اصرهخبل

عكهتدمهطوحرالولع رمننننتهب

ديلولاحله«لجومحعهاروماطواالعهلسلؤط هثساى،اغي

هههمهحم»عاهحىفإههتمإره٠هكحه٠مسههنماوةعماج عاطقلا

يننكوىاههلأقمهلنختولوطقهقنهلارههكقهواون«ون هس«

خل٠ضقههلارهخيمسوى،اه٠م٠داوكعهرسوههيينا ربعنو

نإوعاهساهاعهس»اسحرأنههههذ»اأهحهننههعانقلا ىناه

ءايحإسنونتهوأحعاهغلارهههلسووسهىلوألاونحغ هدلهن

هةخمويلصنرهكناولننىحوعنموةوهلاععهولسهو ههط،

وسهننلأععهةيوجومهداهةساحومهماههلهطؤههو ةسلجو

٠عيلهلموإلمجوههقخمضوهذهفدعننهحههه عامد٦

اضاههإوولصهاههتنقجاىنغوقديوأح»دصلبهعاهغنلوا ده

ويههننل١وخيرتنهاعنامواخهههتلوأعهلكيورو٠حقهمىفا ناضن٠ضخو

نااسيلواهعغنلسو«اهفقسأواساسو.سنجلاك مل

ة٠



اعهرعولهلنمفماف١وأنحوهههسليقوهههقه،اقهقساوان٠سقنت وا

رهنمزئحعيلأ،وهجموهنحلهواسسحزثإه٠كههدحاو عو٠ه

نؤمونيينداهس«رنحياهماعمإنننسعو.الهافللرعكلا هنترحقا

وي«ههكقسلافقاو«قفرهواهللاوموهظهوهمامإ د

ولحهبللدحيلووسهرنمل١هطونهبوههههلهللاداهلإ اعلهط

،ايمهوكهباكهسو همنننتالنب

صههنن«يوضلهسانه٠هليمعوؤعههعلناوئش إنصقاتعهو

مهيوصقاقعهنالعجيووهعوهوخهعاهطك«هه إرسلهاوعل

هاعياحملونقهههلاوه٠إهطوحههطاعسحتواهيبوه مهاعايف«

عهحاوبهوومهوكرلانكرقصوهيباكعملوامحعهذعوو انلو

اععاهممإههاعناسأعثهاقاوذقنأىفويوهلاهحعهلا قاهوطلهاوغنلانل

مهأونعهلضسئو»هتاوهيهخينرجهبخنو ءاغسقسىفا

،رهقهنويد ينلمننتالنب

ئسسيناوهههوارعغهيأهإهواكلعستسأللئغن ارعمخاقعه

ةيانع٢ننتختوهنلعهه٠قظطنوظجاوعضومه«نارجتو ةلةهمه

هنهن٠ىفوينئاحوةهصهوصسلععهدنمدةنجو سلء

راهغسداهمسكالةهورمعلاكهضخةمومهدساو عو

قهكلسحتنهه٠هلقح}ق٠ضنسعقهمرعآةعىن«ع مهنكمت

ملاسوويلأهه٠لهضنسئواعوعحمغهلممتاعيبو ٠حهكث

حعححهوجهوعهلههبايطعهيماينىفونفسودلههف اعلهملن٠لنحواجو

لاقق٠ياتهنت٠جاضردةعافاضاوامسو سهو

،ينهذ ينلننتالهب

هملع؛قضاوعمههولوينلاهتن٠ننهلالسه(وجوهط

دن٠طيك

ص-ع-ال-عا-لعا



سسع»هعه،هنع- مجل

اانئهع،مههاغهىلئهواياويدخامينتننوهدهع كه

ءانصههساههتوملوأالجهنلا«ناضورلاعحنوعانض ناو

ععهساوواعههع«عحاهواهاغهد.هواهينسن،أاهيطو هتوع

انعجردهصسهغواهن٠مهيتقهقواخههقهئمنتو ةنهكو

كلمتلامنلميهتودنينطولاذحاهإوهسمبنههملالك نههضايا

وأهعسهلموهأةأرما»مهسل»هناهلوا،نمها» كنوع

هجثمبسياجثفموءاملامعنسوبينق»نقلواح ويو

نيباانهلاوههنقنحن(«روسك٠امضأةوهصولع ؛رعا

هتنحمهي»بوفيفوهةق»مهضحناهااي«عضيفوهتنسذهئ اعسوكل

أهراوسنتلااعنيو«وزناوخهدههلهبتسومرتعنو تاهههكق

راتيهلاولهدعهاهلاحعهاعقوهاعهتاومهسنهلجنافناو ناو

إنهلسحومضاولعهوه،ناودعأككفععهنفسوا. هظهخ

سلرثقااععوميهتقليفوهسطارطومهلينمهايلو .

ههوإنعولعدهحتاحقخكعقوحععهسوعلهوقهوىلاو نعيخا

لننلاقنننناععهواموؤصؤغوعمققاهبنينولو عنعنلا

ورسلاوينطووويوقوواههإرغهريكنلاولعومومتنا نههه

وناعحهكاهدنهؤسهيسنونهلسهلاولعه.لاهلا هنسو

هلبنجلوبناحهنث٠قومههعنملولعكاححاحغع هنصحو

دضاهعئههلقوكسما،اهنهخمهوهنخههقوهاعه٠ن٠نلا قههه

هتنبولهلههفةهووسوغههسوريوطدعهغمدو «اد

كنمدلهدطووهه»ورعهببلسغ«وفلحلاالته٠سع هاياو

خههإصوتلضوقسطهنلؤننهينلاكحقناوليزهلاو قهمه

ةساناهطهواهلوههفرلهسمحملسهعءاهلاكتهو ا

ع



سكمأهه٨عس- هنسهحو

عسوتهضنحهضهسإنلاماوحكخدكأوهنانساأضعحو رمهاوووعنرقروضس

يناههوهتهلاسثاويغنوهه٠هخأمه ةيهقونهل١

وتهفنايأححاولأنعهواألينامهنصانعهمهفصو حئإلاه

هقس٠هسوهضذولالموهنللههيبجندأانادراولاقلقا وأ

دحاولاولعلضىفاويفوويكخطهسسام١وعروعااندس اهعنقاو

طزأوطههقهعهوهضيععقوهطهمهووحعهرهاولع نالهاهلو

وهلننقهولهوحهاموولخاعقوقحويأرللةنسلاو كهانهب

تكسطضدايدق١هتمهدنن١وحوساسوهديه/وهايلاو ىفو

يلماوه٠هئثارةلتوهنئهحودغإنسإوعننثعنينسوعقوتي اجنسو

ولعيعسورهمماساوهكفلاىنلوأهنمعخهروهننفه هنهذ

ه٠نغهادلهرههصقينبوءاع،زإرسإوقنلاوهوكصهلاههلع عامإ»وعوو

م٠هطأيهوسعوعكهلارنيارهقرنتةنسوظسولاه اننسمرهييب

دهصسيإققحوقسسهنسإرتلولعانحلاهندةؤنو ادقف

اهوههجوخماو.هنيعوةيمهوهلمألعاعهةنسو دئنفمصاولع

يفوسرسهغاعحبحخاهيبوطداامتومهو رقه،ولسكا

ةشرهلسوهأنهمنلا.يخجلناراهلا٠هعفهباسانع عوق

زاجوهتههاللانعىتواساجنلازنيخ٠صه»ينق»حوبس) ههمالسع

طلقلامثععونسا«اوحعهضتييلخروج٠سوقها ةنحل

حعهر١رههطهيينوموارهيتنوامسو٠هلهكئهلهحودحوملا اهو

ايعاسيلن،غهلهاوهلاههمةأيوهخوضههعسننعهلاوههحاقننأه هحرتهقل،لل١

ىطواععحولممولعوهنسوهيأونهاوقوزوينهه قاو

ينيبو.هتروطوأهوحمنننهمهردهكعهوحهومحعهعاكقوواهدم هاوما

دجلقعنتملي،دصهولنحهديةلهقنلاينؤوالروهضسرهفه



سههههههس- عهعهلهئمطهلجلر

رانسااويايسلاهوانزومنلغههةعم ««.رو

أطوهعحهوهوهعغهونوهعمنهؤيحهبوأنحاهوقلا هعم

هتومحصقءاهطوامومععخؤهوهحومطانلدولعهقا راعااريهنك

املواوهغعساووطواهولخأيا٠هموسىلعوكعهو ىل٠نامذأو

ذهاملهواونلؤهيينان،إدبواهقدصذهامدع هوجو

سجللهسهقواجنامهوهههههلعسساوعهعهمه«خعاو عطثهك

اههعسيلورادههإعهحوههلع؛دسوهيههههوهلسغو يس

ههههكرجمهنوأانيهههولعدماههدصورمظاحدرسلا هنامداو

سوىنههقوحناواهحواةفلكلالحنمولع كهناو

دحمأرسعمومهلوووغومهمذسهحوحثهههلب هيه

نهههواتيروءاهناءاض؛اهجطهسحولعلجلر؛ا.هزو وععف

قظههىفدياهواعهصهبهه.اسوراده»اهتإوهلمعهتيوهو عهوسه

خهوجتوده٠لعهادهوهطهههووارهطؤههمهحوهل،ا.موأهم ىو٠نناو

لسهئاهمهفلوهانصخوارههكوههه«داجوهنحهه خهعه٠نن

ولعىهدهأناولحافجلجلواعدسةالهؤلومهقهانيعم نسحك

خهاهرعهنه،وطعاواهلحاثننسهلناوالحههورناد قا

هظهلليناخواعنهوفحغهضوعوسنلطويتلكحهبراموبنن،س ٢

ىوذوانياإنهخهنأوهعكههعيوئنك؛اؤوياقوحاهعقسو؟را ث

اوهلقخاناوهيوهاررفوهسأذىاس٠،نقأالمتدسايمهاس اومننط

لس٠سجلغهبىفو»لنتهنل١هدعهنلاههسهلادثنو١ونهمنمبو ةلو

سلسطوهمباهخافغهحقأاللمعقيووالاهواوضعوااينغ ىنمو

يناهامواميوهههنهرننأاهرهقولعولحي«يرونوةقكقه ىفو

داىنرهدهمساهلههخعمزاعو٠قهلاهولود-ولخل

 
.



سسهام،لع- ههههظاص

ءاسنااىنلهودماةيوونيويولنسأوههضل١ىنغاهل ةعهء

جاحامهزسناهدهلعضهناميتنننماوائع٠يلبقهطو له

دعمعههفواهكلهةعهوانجعدلوعرقثيداىفاحماس اهكلن١ولاع

عتماعهلهاوهضنههمهيلعوفهقهحت١ههصاهلهب٠ دقحملو

نهخىفعوقههوععاهثههولوةهداعنهرفنودينعو نقلو

هنيعدعسارخإعنمنناومهنناكلادلجايا لتساودعوو

ههبشنسعه،وهللاهطوإهننخهلطأيفاوجععع تلهس

هكمسزوصهلهط«اغتلجلد٠ههسقىفوعمعيو.هقهئاسك مهلا

ىج٠نيءهههنياعيووهه٠ملمؤتلاةينيناا٠ههكعهه هه

هليحناموانهاكابااسملسخيىفومعانلادأننونلاسابهنىفو ةهم

ميخلااعهجاها،الهغلانمىثح١،دصل١ويياوتلهاهليهأتل اخاسو١راموهنا

ةيلباب،

. ةلماعوةهولعمناوحغهلوحونهببخنلا،ياصههوامحزسمل لماكو

عوهههثوحل٠هناوهلهناهاتهنبغوعحؤلانعواعنمد د

مهاعلهلاههلجلوخيهلناقضناخمنهههلنوهلههلطذ ناو

ناهجالعهنسسمهورهههطولأرهعهه١وجإيداوهلاخ هل

ةنسودوهنهعهدهنحملكفوكسهوثهلاماهةصئئهلنضح وسراو

نومتاعخهدهع٠سوميسوةعةقنهنيسوساولنقج ساو

ةباعننحعسحىلانيربعوساوجهأعونانطدهعسو وا

لك»اانهغماهخحازنعحوىاسنيناهيغاقو٠هلمحاعههناف مع

خقدهو.قنحذسهيبيهونويلثبذهعهرالحههنهاولارنهتي



سمطلعلها خهضهو

وعأبسوههدفونههطقنلااسينك»ةنسطعنقوطامسا ع

وساهلنومعوإئهفاعوىنن٠عكفكءةنيسننهعهرالوهنهقس٠.. ك

امهمولوقلههدوزةعةثواةعخعهنهعهراه«الها وه

عههىكوياهونهعيامهونامديمعوساوحهام عه

لمحملادكاولوغنوالعمقوةاه٠ن.هقيامقكل»ينراينامبرا وا

٠ى٠ننققطونههههلاىفحههعهلأقحلأماعنلاهمهنأداؤامهلا نيإرعل

لحاوإسعوناسامن«رثخوىعدئأهومهىننومامو «ؤاسحو

نياهذدهياوا«ةاسقنالونمقافاومهلدانهلالو مهم

داوقنننلحل١هينطواصلالإاسقوةقثو«واهامويسو ص

اسوساجوهعهراوهدياملوزثضاهععهالاههلهاو ههغهنيمععو

ولواصضاههخخ١هههاملاحهإينييفنمواهعنم ولعلوخالهط.

لعهنكيدهوامههعه٠دعصنحمددهو«رالك حههام

إمقصدسكولواعجوقوانهعهسافنوعناوايلاخ ساهغح

هاهلخوحهمتأهبانههواهلاطاهإهمإرواعهاحنوننخهلضط ٠

.ه)٠٥.٠ حصا

ذسلنلويلوهنابصويقيورامنعسواهوابلاقو الطؤخ

ةايمنمرثكاهإنخعهدمواالهاعههاولوهاهاصين ءاعو

هكهناهدعةوخالاهجووعهصيلعواكاهماروب٠٠ههعو حهسنل

ياسنلاليثاكحمقلاثاهرحدينهوساولواعان،س ومةهتلا

هلوااهمللهدهضليلنلدازوااححىفوااسمهصاصق ابعللقي

وانهعههينوءاهعههصغههآاختمهاسوهونياسف ،ههغه

همهولعوأهاه٠ن٠هههلهدحاولامههلهاطنهعهرااءهغه متحف

وهومدهاننمامتولهنيعيعؤلوساعنلاقنخوحهف«ه هه

سوانااطنىفوربعراؤلالهسسيهلثموعلهوناكناسوجو



سهطاماه«عسس اعه

ينيغثاهيبلنورقواسرهي٠أسقاقامهيرومونيهيىفو تجرخأو

مماللبهنلاوحانيفاولعلهملىفاورادصاولعأمهأ حثسه

مجنوةلصلاوأهت٠عاهشانيللاصغنينادالؤداهاقلأ ههنطهيبن

دلساتقاواهراعهضصهفدادؤخطودنخهوفانع اعيفخلط

يس٠ههلأسناونيوم٢سدمولؤداهئسهحهه ساتبا

،،منهانيلاعهتعمسومثثواهقبسإنا،وهوهلاه ياو

يواهعنملاوعهخرداراربأاوصههقاىفايبتهاهلاهكوس حسءهط

زهنلاونلنيحهأهسوةيأآننيبإخوينأهناوإنعهيسثوأ ريام

نمكنحانننخوثسحلواثكماهحنوينسوهمفاهط وضع

ؤعهلهاوياههازأنقمول٠سظغهمهمهواةنحنمرهعثنلا ىخحف

ذنعىفادبوتسيناينرهعينهموكهزقاعهضيهمههثض سطقارنحخايلوهو

دعأواسنايىقهاينوإننهاهداوهكاه مهلع

يدخرنكوايبئخيلمواهعنهكخولعواعهمشنأو خسو

اهيأعنناناعلهيمثوعنقوهووهعثوبقوكامسا ،اسحلول

نخ،وهبلقامرياننعلؤ١امايهعنلعونلاةحنممهنثا (هو

ودوعهةلاكينييصوله٠لانوونجسلاومساغهايبوقر،او نايكلا

واثطرهاعساوههقأصحايوهبلعنل١وأروارههسضو ٠قننا،لنتل

٠عيهوهينهلاههمهبو،نقاام١ههاهعنوهؤ«واعهيرحه ولع

للااهطعههناماولعاتيناوىماهحفريؤجيملايهعل٠ضهناو وأ

أوئهقثعطاهلصوهلاولعفللاويهقمتطاولعههمهن ننجناسهلا

ضا،اسعدأوههلاولخاناوكنظاولعهلههوا اهعغهه

أعهفس٧اعنحفزهاقسإهإهئهظغ.ةليفسمأهجاحتهقخ١و وهوو

ساجهن٠هاسأناهوجلرننحشهلاوىنيمعطاهاوقلتخاناوةحاولا



سهاماهلس- ههناج

قاصتهانحيلاهبواعهجيهقولعسافداوبرهنعا ولعلمو

ناطيهو،ننخاابمزخ،طققيوأحعبوهيناواهمه مهلاح

واةهينهاجرعهلامهواعهسوأوهدأوفنهعوفوااعبوق يبصع

والسنأومهملاسن.هياهابعغعوئه؛وازقيبهإراغي، نونم

واو.لماكوتهإرونإطوامإواررصأهوءااوهواىصهذوا ىنض

لكععيساعحوينعهلارههلوحوأقهل١أنرلينلاخا عععوهل

إععوهاهعوععنهوإذوهحهوإهوصهمورجأهاعيهيقنو ولع

ناهضثرؤمطفهدهعهفاهزىفوناهحهلعاعللهلقا يل

ؤصعوناهاصجهقواعهنهسلوححعهالهسولهلوااعهفجي اعنهنعه

نأويلحو«وهووخاسوجحلويت٠هسطهكيفامىفو يقارنننكق

ىفاثارتووادنيلناووامدسإهبصةنقإوهقس عؤم

هظينناوهراكلاههةنونعوايفاسوا٠نهههاعلل٣حعنو١مهللا همول

دلسذوبانغموىضقىفاوزهضتهقههثيلناحبول،اسنلو عتطح

سلقنوهغعمهلةجعدننءيوذلوهلراهللىإنكع هلوح

لاعنعدسأهيكناههلكدساوءإوعلأتفوهلهأجع هنئصعيل

عاهمبناوهصهاضةالووتدقموههكىتئمرصوا ٠حهقاثل

ناوىفؤاحلماشإيناعاوحولعوألماواهلوحععهداتخقل«وا انهغق

وأضنتلوححغعىماحفمتاهتاااححاهواامعطمةليف هلعف

ولعةهاقنلاومهيمعنإعهواصخرقلطابعهنلوحولعه اس

لاحناوكعبوهنالاننالحههأضوادهذاللالوححغعو اهلوح

ثلهلاهوةهاثزدهأتنميباذدختانقلوحلاحهلاسهذأه جمسنع

داىةعدثسماوهنيهاعكواصهنهوامهدهاوراههتلا ةيلولا

همههلمودمتل(ابنلكزوهمهاناوقاهطساو



سهلعمعلع- نوو

،امحفسجوناواوراههلليبسأدههجلناوءاحاصلكلا ه

ناؤقعوهياهنأوههكمهلوخقهلادقو»ويلامتهم ناك

واهععلهولوادهعوسواناغذنتينعوأهههاغهعهلها إتلاحإ

والوحواملعاحععقهحلهئاههوامهلايلهولوهسهخهزنك قحعه

نعناوداههعاعمأهينوهلصادمهتهنللوفهلامه ٠حهيح

ههواجإدعولكلهلخوساهواقهسهةتمتعنعديراوأ وا

ابوجؤلاسمهثدادعاهلادمأنيالموناهط؛اهنرمع «

فكهمهههاهمهاوإراغلءدنسملاناولطناويفوهاكت ةعلس

ىمخ٧أ٠إرهاععه،حهذوااععاهنإونلخعهاععاه شعهموني

لؤربقآهلاوحاهكفونطونيربعواقحاالو ينلع

ىناهسرنملأهلهناماواهمههلرههلهانعهيلاوعناوملا دنسلا

هلاطنلوعحعههغهذأوانععةسايلوححعههسح دسا

ىثىياجناودسحوضعلاقاولوألطدنقهنسونيبتع يفهع

واههلعمهنفجموارئقهكنههسواعهناجنهدهعهههىف اهس

اهواايطواحهغطدأهغهوا٠حننفدهوةنباوراععهداولع ناهو

نامديكوامإعسلناوكعهسيولليفاوانيعواهلهأو قا

داوؤهمهالاخاةغننلاهقنعولعكفاموةودنلاههايل دعؤلف

انجسناحوانمياملقاام،ننءبناهولوهعلهكاسقاعهمه هلقنو

دموكنمرهسووالصدلموعدموصرقلاميوقتبانحق١ عراع«

ربطيقلاوكهلاملحهيلخهمباغلندل،«ز»قوواق سهنوع

حهننليلامحورهالحدلزااالفدقأوبغومهيهتقاعاو هننتاه

راكتحاوانا،إهمهاناو(الهكىفؤاقاوولورنكعداىف الةاسقو

هبلله٠ىفواونا،دلأقهاهاموحهكحنيليهينكىفامنحاوا



-هملامههس- هينقنغح

ىفاموطدهلداينعفسإادععس١نثلوخمهللاجيوغحههيباواه ذحامغااو

دارطوههخنولماعلاوا(ءاقاهبرههتتهنمس ساه

هنسناواعطق،إفاعهفسواعيباملعحينلأحمسنلوهوج امةطه

امهحادأوهلبقامولعوسابسغهخهأوةقزأوامهو وا

سمخوافضمواهفنلاحههثهاميبدتحنوواثهتاكهلمس ىلع

ةلزميقنوقديواحهخفهخنلانلىخظنواالعوهه٠صدعوةنر ناودماعلا

دنن،كهنهضسمنينحل«احموىفوحهههعافاقالط هنضحو

امويدمإهههاوااهيمهدونكهوسامحلسهههننر مطقسح

ىواسناوماوأعقووادنعهينعموحهضاعوونحمان ام

ننه،ولونيعلاينيههلثمسعهعنعرمههةلهاهههه واه

ههعكخنامثووااهمالعو(أهغهئواهوواكثؤعوا يقارعو

واخهاكيقسقناعرعرتووانهواهرسنهبأنغنس اهراهن)

ائههطواإهععواوهزهنيبهرسدوهقاانملسوا ديالك

نهلخنهكوامقسوالهكدقعن٠ةمعخو-رماسفهكوأ سم

ناهلوحوح«هنتواطم٠ننهطو-زحنلنعنيعواهل جل

قاون،وأمجنناوديأوىنهمولعسوجينلاىقلوعؤلو هل

هجمهليفواهثوحلخدوهههلعن٠ام/نيهلاسؤقاوةيهن هسهق

هلهلامنكسوةاهدهلوحنهغسافعفواسنيلسه هتةهأم

يلسمسنلؤدهعتهبنووروامةهمهكهنجرهيطدنجم رابك

نامهيلعووهنئعمزهعواباسولعهلسقواقاوهحو رتوق

نوههتوقاحلإهو،نناصه«دسحقاامودلهمهحاداملا ضزتعملاي

هبامالهدحونيعزنيموقمهانباونىفوطوميوا ولو

وخامهناوهقمع٠هنأنطهأطوهلوهيان٠دكولهاهوتعمعراب



سهطامالمعع- ليهلا

ينلعحواممنوحرلاحهناونخسهوصقفنعاممولدعمد هوجولا

رعقهصههجاهدعهعواجولحهنسهههعنهقواههإرخإه ولع

لوفرهقلاووهولواهلمرهنعاوهليوهخحنجةيغلاوأ هو

واولاواخمتهقاونيهاجنه،وموتاهرتلاورجاهثلااذ اهمع

هغهسهظغهيلهيبوادغقذهسلةرهابواحععكقووا مسرلاو

اطههولوويليفاملاطسيناهلهأهلمنتاوسزهحهخو داو

اممراحةنركتهتىنناداععلهنيخاسنه،«أوض١وله هلو

كبهه-ولم-كلعلاهضطهتلامو٠هنهقلةق،وااسمئه،و سهيفغ

ع، ينلمنننتي

عسيفواامفهضوخيوحأومونينسومه٠ههقمعو نا

أأؤ٠عهعععوجعسوايفاهقإوألهلغهةباهموهعسوبضغويبأ ماعل

سضل١ولعمهافوميوهلزاهوحيهعولعمهسكسلطاو ايلامو

خهعطاصعه،واوتهوقحسجياهووديمرقلاأهحوسامحف هل

ةصامزههاعههتههياعذعئخنمموباجوحانرقاهوخأ يهىو

ولاحدقعندوحنههوهفهقهانيأوده(رنواغهقاو بهللا

سعهؤلونمؤمنهكويفاههنينحويسنلمهاكزليواعنم عع٠ن

واهلهمييوتمنهاقاونهلس٠لثؤؤدووحههةنقحةضعداهنع له

طبخيايأعاسمعدحههوض٠سامولوقمعوهف٠ملاهمسا ىفا

لطهودهعدعهههاموضهاوانسحىفاولعهموتلنا اهمه

عنصونكمموروسدمسوسهامانهمنيولوهنالونيامو قادك؛

كلههةلعوهواهتسمدهيوةصعمرهعههذظهوهاي دهشو

سنبعهبلهسيعرأههوراهودنعمهتنملمنأو نوحؤظنحهلاراغيإ

هلهلوسقاهوطهاندساموياغصللأهوهي



سهامامهس- خننهح

هكنوااموزعخوز٠اضعإعضلهودهييفهسظ نقيواق

افيضمهنهويمح٠ادضعوقرونعهص،قاهخإزاجو ههيقه

إسطدحهبهصهوهههأها٠ههىفغهوذهولو٠٠هخمني١ «ويسم

هييغوابهولاصوهئاعإهرهحواعنثغسيبوواسنلىفا ال

عحعك١عملغميمنيوانعجامو.نعهمأبهلاتيناعسأث قهذسه

اهمعوااننءوايتآنعععأهقاولوخاعغعنحهلعيبو ذسعلهط

زأعحوؤجسعرهغل،اعفاهسه،وامهذوعلتلقنوا امأو

دءهنيملدهه٠غهوأاعهمعهعيناهاهدعبجاهواعاعيوا قا

ن«أهيهطوانهمهمهعحنننكهىن٠سحنواععلعه٠٠هلطنوأينأ يام

٠احىفانقحه٠إونياعهوهيلحناوسفا٠هقنعوعانقلا ىنتعم

نعربغأدانقحواهلصا«انحنادصاقحهاهلزعو والوحملأ

هسرحكههعخلوحةمتهدأوا٠ضتماماهؤهمهضلهها كحملا

ناوانيعنأوليباعمدبسه،وني،اولاههناوامزحو آصذع

ساهاعوهعماممهاسنكفوجردايلههخيا،هيحمل.دفص جلنا

كأوروههىفوةمه؛وهه وميرلعنتهب

توطوهقوطوعلنيخهصهلمهيمتاسهئننلاه هلطع

مهلهانييوخمهتلاوارضا.لهنلل/ايلعويلهسهنأو اب

اهنكمولوةفروااعيحاخوهمىفروكتجوزوا٠دهإرغهسوهب٠ اعلو

همسقولعوحانجالهاماسورطخواقه١وهباعسوهيعن اهناو

اعساوىإعنعاوهلصولعرمامول»١رههفهينهملاو ولع

هتوحنعوعدصلال،عفريقنلااععهاعه(إنيديوهيةننم نسعد١

هتومزليووارغهلأوباصغهعوىننلكااهربكا»هطو



سعهاع»لعع- عامكو

سمأجارخإزاجومهاسملا،امعإوه«ز»سولىا ض

نيمدجلإهخاوأدبيلداممألاهلوطوعح١ولضأون٠عد نأهموينلاكه

امهدقفةضهنينسحدونكقواقكموأ«ملهو اهماو

ءرهغهاسعؤخهلاح

ىهباب

داوكحهئوبقيولوننلحعهيذهوادا٠هعهلاهيهفانحيلتهنقي هل

اهعغعاعهلحننانيوإسههسعوااهلقاوئمنهمدعسةن ىف

ةمهموالععولعوهماهمهللدعادنمودلهاننواهعهعغهت ينر

الامتهحبوءاقلاواومدهاناواهههوناكوايؤر نديواقهليواله

ةهبدياؤلولاؤثهبهعرمطهيألومهقهد مناه

يلطلامكخهنوصوهخآمهنثهفؤارماضقههلحعه اعهاثه

«دنهالوطسعاالاعفسوناوحلهافللإواعقهليؤروعهب اسالفا

اعيثهنق«اعقجوط٠ن٠نلاعويهله٠صهةدوتهههعدأو ادغو

يفهلدططهننلمهسمإسحنواهاساىفيةاصاكلو ونسامنه

اانعطنههمنكربسينقجزهماهلجاهنرغعيلاوووا ععاقله

روسزمخاحومهواهمهوناسليفوبرغههجوزهدو غوصو

هلداةيمععو٠هأيوسومهداقعههلوخءاهناومهس له

{اهعموهنهروةنملاوواعوساقوتاروسوهمهفااربعو ،اسإو

لكهلعهاتموعهقلالهمهوههانسواسانهلعونلاحثغه هب»

ةمهوتطؤلايفنجوههلقاحنههقعوصكهمهوهعفانمعلههل عمل

ذحهينااصذوتجيمهومههلونعهلكفقوسورثضعو ديسو

اههتنيزيفخ«عموهقفي»العويملوهولأخ٠نانم ع

يوحمل



سيهإا يوخ

ىضغنايلهوحل،عغنلياه.ةعنقمورةععولنبورمح حجههنلا

عانهحو١رعذلهفقهحوظغهرثنجماماموتمضاهو نعو

تهسهعثاناوروعثللاقنور٠س«امدههمثوعفرحغكهممد ومو

ههواهلهطدساهكعهام«اوبخالودماهإرعس ولع

مهواحدثهمتهثهنهاغلضمهنطوءنلىحهناهحايعهوهنثه٠نق مهلا

هسوقوئعميولو٢وهسموخع٠نادحسعايةنثىقهحمو ولع

ءافغهومهسواووهكههعهقبخفتاناىفاهعموهاكدا يبخوو

،علمتمنا٠انحغلامهو٠ةضطخنأويتهلال٠عفبرغهنا ناولقعهو

يوهذط١وأهلجلوأامويسلواهههثتون٠هغسؤلووخ دسي

أيهمإلبخإوياهالمههوهنقهحفولومفنادهانتكاوهقؤا يعو

٠حدهههدوعطراساولعههخوا،للععيلاسإوعمو يناه

دكماقاعغلهوالهيهونلهعومهناويذانعناوقلحوا منه

ودبلاهىنسوياوسوأهنحههعنعهباعواافلضم افلههه

هناهحلحنىوهخهلاذععتاهنكاهئ«هفلحهنحيرو مهتلا

عيطا»اهولقتسطاهساهلهنعرقطنهملجلنموطهننلأامهوا ق

ولوعامث١ساهلهنلاهويفاهسذواكحواوييوثعهلا قدهه

الهعنعننارهواهلهجلنأومهودلاووسولىفاله يمثلموم

واواصذهائفينروااعاههطوقانحيلهخسف كنأ

ىيهسإهناوامهنمواءازوئخلامايساهنإوينهعههاهإقوا اه

قكيوانخهإههقعئعهىنماناوراتهلاولههنواعيتاخنا عاعهإه

وانيإعضاباسوالنحهىفأوموئنلكلانيكسمنيلس قمع

كب٠ةهاختاهعيجنلاإعهوزواهعضوهمأصوراعهلاننلد،عك عوصل

ينخحجلناتعجروع٠بوهنتوهصأناو٠حم١نعدتعيوو ،



س

سههبجت- اننثمانابمئولي

لعاععكأنااصهيوهقهنعاعهلاىلاكو هديقل

ووااعل٠ةا.. ىف

نووحهلماعندعرهنرههقعهإثثثانالاننتنةا متن

عبطواهتهغرغههوارللااععهاملسقخلهلو..ك. ..

إنن٠٠ححاههااونغطه.٠الاعفنتؤمنهىإروارصصانوحيفاسإ عهعه

...و٠سوءإلعا..«ال حمالم

وانخحهئينهخواعجهلونتهواللقدويثئا إ

عن..ا.يقلاوهلساوقاءانسلااهعمعلورمهكعقعاصو. اس
وءاوو.٠٠اك نلن

واقمعواذيمهوهوييماهةو.هلاههمانحموا له

ةهنولئاهنمعولهلحإهاإسخمههعذاهلإمننإن.} انا

لهومهدامتوينعههواسوهنهموالهمهئ٣ويانبأو اس

مه،منوسودهادعلصاووضعلاهموحلو{انانبمه إعنئ

خعض.اومهد١لجقهههههبةضرسعسهزمهما خ

اعههمحهعط.٠اع..٠٠ م

١اكالمياخنايبهوودي٠نمايمواس«زياخمهعهوإلو إنإان

ان(عاسانبهواراعساامهميوحرنوربامه،أ .عءعهلءئا.. اتئم

نقسواحاملاعواسىفايلاملمميسالإم.انثا و

لوانتفمهنادناهتوواسمواهلمهموصحهادبوه،.. هو

ملاقأميأالاحممهملاهت،،اويحخهانحقلأءاننتهسوهو مثاعهإو

اننانانبلنونتءاف.هنظعلنلأههلهكن ..
٠تمع..اع٠ إثئثئسون

(يلاناوىناععضههقنحطنكعاد١حتامثاهكعقاث إئ

لهب.و(يفحاناؤيبواوعنمموهعهواايملي يقت

اي{انحملمكمت لن٠.٠جا.دم.. دو

وعهاع٠هاهزهيوكعلوقلوااعضههيناالهاانئ،إثئإنن ..

هاوحفههههبولساخعسووهسنلمهميذهع



سههل٠عص- معوعض

مهضناحعحنهمناهصعوذهالوصرصةلهنععطنا عونلا

خئههلولهئهغهاساماغههعحناوعر،ادرهلاينطوراسادلع د

.اهنحطواهلمهس»نانحعههىوذناوعباتاوايعنواأهنهههيناقح ةيراس

امللخمعبمهلوايمغمساودعزهفمياجلوكوفوا ةوز

اباب،دعادهمنؤمطق

ياهسك
إه؛ههمورهنولوعوهططههبهثههنهنطوقله« ش

قنخداوحعهعاهمهأمتمقانهينمالاوههسقو٠طعهنغاهلجرو عصلقهو

سديوسحوناوكاصشكواعماهععزاغهدسأ ياه

عوقهلونحوهقوهرن«سونينحوصلق٠مفوا طاخإ

إهضا٠ععويبليواومنألموءهومهععهودطهواقمهيناهلا ةس«هناحملناو

ناهمفوةنمقهراهينعينماوامهسلدعأرين قخع

يت.ع..ههسومقنيهروعريرالولوجواهنعق٠سامكماو رولغهيو

ةنسهن،اكع؛ههك٠دورقعنامهيلعوإرخقك«هع؛عع هلو

هنثوضموخغللمعهنانحوعولةسهيلةلهنلرنقاهنيه هلوخحقهح

دهجهبعللىفوفههللالعطقوراسادراوهاقلمحي ةنم

ههعومرعهلحاسلاهقاونهواقهلوخععولهوهلوصا الههع

هسوهوىفاواعهيوحعرياددظغه٠خهكبغلادجاسملاو جنو

دأوحتلمهمهقوسوةدعةمعينقعاوسملاجراخعلطأ هثحل

مث،رصزعهوهلوقاامناوهنهانكوإعهقهنسو ؟قهو

وارانهرءأثهنوعسوتسوولوجراخوكاك؛وققو هس

مارحاتامودههنينجلناهخموكخفاهخإوحعاعاهنله٠و ع

«

.
ريمسم٠ هجورت.لجىل .

برهت)مه. ث
مهسئمث. .
...اهاه اغأهث

الاغا



سحيهعمكع- داهف

هسلههلهنوحسفاوهنثموههةدعدلعهندسو كخاو

دهوطلسهناساواهرامنهوأأةهقعهخلسمتلقهخا،إ وا

لهمقوسورهعلاةلهلهتنكموسوفعأعهإسنودي٠ههس سومه١

عصهلارحتاهوبطعهفاكتعاومهلالهفينسناعجو نادهو

عاحنلاهاعقووهوههعهلاكارعقلاهله٠«رهخالهثصهو وا

ل١وىهىدهوههامدعهاضه«اوتلغنهأويدخقانتيبيوه ،اهه

يتخوج٠هعواهجهحواثرطسحلانمعنناودوهجوا سو

مهتناداوهقوسورمعلاةلهاىفازهههخأناودليوخ قوغس

)هينينيقلا

يتباب

أهاهج٠ل
يقخنيللايوخمههخ«وهنهنوههوأهماماهنننو احعنختو

دنعوعمهأذنمفةنجلوا٠هغتنيلنينيوعهههعقسهه ام

هأؤسيلايدهعرانحفاموهتملكهلواموسإهلننحملاوصغن يتوحثم

ههححطتومو.ههنكاسيتوميباعنيفقاصهتافداو يتفاوهل١

اهصق.ايمدثنوههلوةعسيهخناهيلعثهغقننلأاهيفو احساعهو

ينهلهولننقننحاجنوسوطوحههوجومهلوأهنوىغنننهده نتفو

قهلوصهلاناماه.ساضساهيبخوؤلعذونذدهسإرحإ حغ٠ننس

مبهق٠هياملعامهلاهعخىفدارمورهههقولعنعاوتضع ولع

ولعرنفوهههضحعغهينوععلحإروينوهولومههىفا مهدا

يلووخهناواهددعخعزومطارهنثاىفاوحتافيويلك دفو

ناحطسللكلوهيبوا«اسماهوارصاولعهياهناموأ جل

واههةينامرهنعاوافضميلاؤسواعننمطعواوإخهدىدمفطع



سهمهعمني،سع- كفنا

دويننضح.٠نواهنهعسعيدأهاؤكزعنلاواعاهضنننه قكننننه

واقرحمه٠يوهنولمعهعهعدالعهه«اوحنم ةيحت

٠اهعمباعوعهنههىكحعههننيزواعمقيناكوناكمب لسي

ولعةعليحهوصصوعامهاههجواهوهساه«الهووا وهي

هسههخهدنعصوةرهموهننئههونهويوحملوا ءاهدو

هسنعحوهكطذوهحهلاه؛قهوذعقااضحأاهإو يفدهي١

سمخواهقهيلوسامنانياسخاههلوينهلاههاغهمنن هاههقاو

هثهمميسنغاهه٠ناازوعاموءاعدقالنعرههننساولهاقل هس

بلعوقلعمصاعولعهلؤد١دنعحوأاكانئعييناأتثيي دلاعها

عثداووضعوهتينءفهوناكعجومههلامداعالو ،اهعإ

خنععيهلإجلويحمهويبغناهاسعوامهخغهخنام اطننجون

نأوكروعمأوامهدانساويمهده٠لععجنو عقعاننه

ههيلناهىهوينأداهوقولعهنقهقهاموصوهلهم هننهه

آلالبااعهحوامهلاعاعولععحنناذجاوجلينودر٠هل٠ن رتوو

دهداوكدادهقهئسيرهعماحإرهإرفاخوأاعهسعه عههك

وهنأتهس،لوههلائافهمواعإوهائاهوابهواناهقه جاعلا

لهوعغهرنياعاعأودسبههةصونيفوهسنوعاضوا حهل

دعهههههنناف.٠مضنلمهمهناكوأنانعلاههسهقدرهتعأنا دنهلا

همهقاموكلهعةوهقزهاجلاصنونحلواقهنننههه ههطتسع

ةعانمههنلنهولاعسوهسهذعراجإوهصدعهه قو

«وجوهةنطهمهدلوخغمىفدهيلاحوعهموقاإع٠هده وازيأه

ندلواندويهامهملع«لوهينأكلمونسحعطح تنو

.هلهامتعإععهمنني«يىفدإنهطهيريلولعءافنأووهنشا

بهمدسر الم

،



صسههاا داو

»هليلدلنميجاهينليههملناةحيرةينقووراوقهه،ننع يهنن

دمنح٠هإوةارماناوزنههحوعهعزهعمطغه٠رومللرجواهل نيهو

ومقسانكمدموتيناهبينوعليناواعصدهياهصنلينبني وثونخها

ةاعثيادهسهغهوامهلوايارسادهعقأوا( اله

هغسهايأهقههقخأيدمههتاغمدجلاورياطويمهنوأ ةنيهم

هعقووعاهح٣اصنهنونيعلاوحقه٠ملازجأهلوداهعيوم ني

هغقلوأعو،ثىحعهارعوهتاهكةههلوحئ٠سرهنثلةنه ١عهأ

ينموخه«اهموههقهحواهععهجنوههلنهلههيقدا هل

ناه«واهلوحهاغههلرهنلامهجومهسهاسنوكلممهمه ظرعهاولجملا

هننعسوهتاوهقاعاةمهيناوقعقعلاهلكل كعه

لهوالهوةهغاوهههنقحملاوعاصلهاللوققحناسأو كاهو

«ركؤلوأعواااااوه،احدهعوامذوعقيسوةهج ؤهههو

ممإوحانكدفهرهنهروهسظقاوىلواوعهحههلنغاهؤه قؤا

ح٠هعوواهخمهنمثهلقاهههراطاوهه(هللااههثع٠طين«إو قه

د؛ومهقههتنفااوهساهعمحاناوقءاهههلعقامعا امخيمثو

ءاساوؤباهحنلاصودأوحنىهرضياني،اعوأ،،صنا هللاو

عمووهق،اؤاعهتراضقاواجراموانمقرجفيهلناهقعامو هلام

اجلاوتاهامعسواولوخع١رحإحبعهعهامتلنياو(وهيلقه ربمل

يلعووالومهمباجناوعااههضويينلاعقاخيفارقنثختاه افلع

نامهجمهنأونامهضيقنلاوالادهمومههاوانئههه ىوقو

ههلغمهناعلوجيهتعاجنمهأأهقه٠ن٠كملهوخخعليقوقا هواغلاح

سينوىبارعاهحالهوسهرونهيلوإزبنطه رانلا

دحيسجنااعهاوههدق٠ينوأاسأخطواصههههنالنأمط»



سسع»ههوهدع- دنهو

مس.أعوكعهامممهوثلالههينوقرسوىعسيالو عضو

ناواعه«فايأنهمم»دلقهولوماللينماوطلخا واهعه

داوربعوكفوىؤهىعواحكهبهمافإهنساحعع،عهمنعو ةيةخوااعهقاههاه

س«جهاعهعخلوااجو٠هغهجهمادااسههاخ سنو

نيجاقرهععنوإهحااهسهمغننااهدسوونلهاكنل جو

لفاهدزاههاهينلوهلثمواكلبق،ؤعهنيععيسودياعنم بعهلع.هو

هف،وع،مقساودعاهعقووكحهوهنهوهاعغهو هنما

ن٠يهعغ«هاع٠سابهلةاوهلا»هلبطلزجاوياعامإهىهع هنأو

نسالتوةيوجوواسينهنهه٠نلادعجوهنبههخدقهو قاوؤهسنه

لخأءخقماملننغهلاههعخفومهادمجن،اجايسو سد١

كبوادطعههفوااهعمفوا،راغهجلهتأحن٠مهاو،٧وو هنعس

هلعوايعوناوغهوهوننل١لاهكسحتوحنح٠ههلللحعقهو تههه

يناغسهداجواهمتانالطىفأولعوسهغ«ههضنعهلدعاو حههل

ناةهمعلهغيساح،مجوومت،ىفوهلج٠خمهإودعاالهو عمجا

اموحهاهإهاعهوعساموعههيوينإوهبره«ليانم ذه

،حهنل١وضاونهلاواهضنهياععسنيناهعبنيوعةطنا ألم

صخروهحبحهالوهنننحينهووذوياوهعهسههنطوههخانيعلاو هلوا

لهههعسععههمأناوهقلخىساوابرحهههملناوهأعي ياوكفراقه

مسقناانهااه«ومكوكعهوعسقاعوحقلأ كعه

ناإكقومعاوسكاينوعهصهو٠اسفنمالتقجهق،ىلكو عنمو

وا«وفنازطولومهداهلهاةعاسةهمعوجلرونححههلو ءامإه

ةيجنمكلساىفهقهركعهينااخاوال١ويلأد.هم دجاو

هع،دولصعلسهةيبسنلاودهولووضووكامحصهب



سههالآميع- سنو

سوهوللوهزههةئموحملاحرصلوخهتوةيرظنلهديحهلاه وننلو

ؤجرماوقاقعنهرهئيناعمنهإ»يادخهيبقوننلعهءاعوو«رإ نهف

صرئعنلسمخوملسلاوونسا،ايبث»اوىوتساا،اعهغ يلخو

هتنيهقق١يهلرويدخياوضللوأققهلدموإدص قننيحولاهر

ناوينسحعهطعؤاعواعثهوإلبمنهخنغأن سياب

يامه٠يروهعوعههلايقليهكمقرفوةهمعوضععادب هناو

اهواني٠اب.قاياوهقلوهتههعهللععنللاوحذإوعهانعوعمحليا مبةه

ههإلونىفوفتوصلاعوقؤاعههمهلهسوسني«اقل رننن

ليقةنحوه،ايحتاومه»مهلولعاسقوجومي»حهه هدنر

ططاههلاحهولنلودخإننسوانحيههولولوألادوقنلا مهسلا

صل«مسإوحخناهإرماتنواهعهلعهننبؤوملههغح هاع،ولمرادوهننهحهلل

«وجووايتوهلامالعأللجاهثننتعه ،ثمق

هب«اهنيعوعاسومقخللونوىهاكلاهعاهحياكامنو هنكساو

هلهلوعدلاحههلقولعزاسقهاولقاهسةياهنلاومهيا هللا

مهههلاوقذحهل،اىنموهتمهموالاعفهقملوخ،وقبسوهملع نع

ايهي١وضللةعوهوىةندمخجلومهوةهنمتليهساه سمها

هساهياهوامعندنلاكومعهصضوسناهوهلنلنضدهط رماث

قوهضيدلوهلغفوهنكءامنيهناهثحو،،ووتقمد اوهلا

اساضداههيبنةحاو٠حيلهجهاسلارصكنيه٠ةههطو عوهخ،و

ةههعنلهنسوامههناههومعنااعهايحنامزتضىقلي ععه

خههجهونانا»لاويفاحعهقادههخوآهقههاوهومهولهلا ٠اععولاويفازفإنيهسا

هنهووؤ٠هوههمبوطووهمومهلحهحو هه

لهيملنأواعههنطبونننالنقضأقمعههبهندموسنلىفامتاقه



-هيهاجتنه- منعنلاصلبي

ععهعهينيقأوةهثعوونييكانسدارضقوجهنو طهعععنلا

،،اعاهيلعاسأفناوهدحوللوهالوعاعي١جرمنا قطناو

راتساوعاعهوههههعمتهلالخهلوطوواديعهمساععه هثهساو

هننكقسطهه«إومهلالههىفوكعهينوطودوهه هنيدو

اعبطويرسيهفلملاوابتارناوكوهونهحةهغخم١ ٠اسفرنه

انفقواعهنانحوعسوومهه٠مهحوسعلاهخوعنطو أل٠،و

ةقااونونهؤلوحل٠نلحهئقلكيلهاهنكحهنهولاعاالم دنيار

نملخينوهلهريارحعءخأحدأرهلا.حلنومونمهنرعهصساو سينب

متقههل٠هطقثوناوقلحناههامههلحويسن»هلهأ نهدمته

لكنيروهبخهللعساهةاواعول.نلسارهخأعحثخا »حح

هههغقسلويماعوانيبانيحتامرعغهنلن١ودنليمساوا ىأههط

دمنيوهخلاهاهقاشعلأتىا،اعأوهنكوجصيفاتمقو عبارلا

هممهىفوديلوقهههنلهخوهسفزهلناوهينل-زنكهانحعو ه

هيتاخناديبيفاولعأس«ياواقلخاحيعهحوهصىنح مه

واذهبلهنللجلاليفناو«قثحصلايفوهوقجيتميبعللدعو دهقلهن

مينسمفاقلانمنيومهالهعانحلوأ٠حثهكهؤلولثهقنا ص

كاقلاهت«ويمهخقناهيلاععهملابكينوكلاغلاهنير نيمهو

،ههعساأمتودهميةلاهههقهلامتهتونصموهلل ىةعغمرهها

ليبانمد٠عفخاهمتخوىنن٠تدثلاسايوينوهه سوهب

ناوهلاولعوتهسناوجمدوي»ااضرمهنطو ساها

دواهلاجههخبراهاداواعذو،ىفهمبؤهههت٠سهنااادهه سه

امداعاوئعهميهتهوعهعىقءانحتاهيقوط٠إفهإهوناسو هحح

ناههغلان٠هحسحنوعطقوالعجي.اهساموهتنن١حعه



سههدا يوعر

أن٠صاراصحمهوعراعلملناولؤاجرعهجلاههع٠هيميعهغه حنسه

نيروقاهح.ةطحوذوةمنعوهدعطهاوىتوىفانع دهقكلا

هفوقووهعهزهحلاوهزهإدأورههنتامتولهميلقا ننن٠وتننإ

يارلارهضوحهذاقلاههنئامقبهنلاعامسإرعط ةسل

معنتلاود٠حهقهاكلتققاعاحؤلأيلوهوتناولصهمهرا ا«هخسقاو

لعطهوىةغعقلأ«ملىفوممضل١وتساهيإهى،أضذ ههمافإه

دهاححكوهنينتهلداهلرتووذطلهظهوكل٠عه سنو

هططغهيفاوديأقاسنلواوتامفمساهذواربهخهثنلينلاوإمها دهموهم

وا(انألايفوههساهيللاقينههخهولهكنيرهلو «نز

ههلعوبغمواهيلعواتسلاثخلروأبسوههلههللاوضس .«دصلا

دهاوحنههضفناومهلويتوصلاىبسلعهصدضاو هنيذ

نهلومضكاسنيسلاذم-وادحاوىفهأهيونلومح؛ج طصهه

عنحيلصيك

هداههجورتو.راقنخنل٠»ذهلاىلهعامنه ده

اهمضهناوونحعهخههيلخباىلعوخيسالكوبهدو. «لوأ

اهىفواهجونيسوانينديعنهلناوءاموهلاختيس أطن

وامهساووهكهولويسهةمهىفونهعيك(اس ناعما

والعفعفهنلسصنلنعلساسنرغموممم،هلممل هوني

رهظغيبلغقوخليبجهممهسواعههاهروارهط(اواهتمجاه ىضفا

عا٠عخوتهونظحونا٠س١وردمواملاهقعهوهه٠نديراو اوراسو

لهويذخدساسولوههوسعههميياعههد حجاحمل

رتنهلاالههلمعيدهعهخهواثهووطهإوهأمندهمهو «ا،عه

اهناوقضعيطزاطهوطههههخاعالحواهينجلهولغه



سهبمق- نيو

ةينهداوهعههجغهفطهاهإوهلجولعخ.٠هفهذلحغهغع ىصعيو

مقهولعامهلوايراكهههخقهلواهيلواهم وا

واىهم،القهضا«مقوادصهصهيدهرفواههذ،اهإهضط اسأر

ىيأرهئكوكههواكنتعهدهعهننهخوةدحولخهطوهل ولع

ىلنههههناكهبليموواخيفهتودهىحن٠ململمثوسعوعاسو وا

مهسوكديخههههورمطىنعمورهصالهةماعوخ٠ناحه٠سا ٠آاثنب

نأوةياهنلاوتسلمعاععهلعواقلطمأه٠عط٠ةارم١رنهلو اقلطن

قخسوهتينبسهلنعالالووايعه«رهق«اهإو وهؤلةعمنه

لهمهكواعه.أهظهبيليخروينكلدسهاؤمعويهووا اهلو

هياهفيرسقن،ناويبنؤننههتيضقواعهلعم-يكسنيول اونومهل

انهوهتمنهنيأوورامالطلعههلواعاعههؤلولخت ةضاهو

هبعكيفولخوايسواكرءاقلادعا٠هههنوهمإرحإدأهانهه ؤخو

ىفوايل«هسار٠حهظيغ..كوخارنهناىساقوه.سهبوه ؤققظحمل

لباململامهسأوىعسملاوماعههنورانلصاعافنولهاجاه ينا

هسإرقلحقاوهنمثاعضنههلهعضييناوكوسمهبهكلق «رو

ولعنناقيحهململأهيقاتلعوعوعحهععههيلنالطللاه عره

ينحناوخيلعهىفاوميغاىلعصد،إاييحملزجقلحناو عرف

ممهعونع٠هواقهسصوالنهحلمومهلجضار سايلا

سديفواأخلهوجارخواععدثكحغهحانيلادهاعيد اعجمهو

لمها.ونههينأىفاهماهياهجومهذ٠قطعههقلخت عهلههعو

دهدصإساممةمهلاوكوثوهواقغلعةيمكدهه٠عه ىهأليينو

هانئحهههنحهومثلننلضحوهمفواسراثقىننثس ناو

ئدناىصقاورانساودععاضاعنموبونحناقعين



،يسهاهبهث- ةحاهىفا

ولعيتوغلاعأخطو-رامواىوذواروههاعنجونءخعقوا سر٠نليوامن

حذايعهخنادعإلواؤحنممناههامهللاه هو

وادياهعه٠نههاسضيوردللعهناهبأي«ندوغقدص هأاعهإ

ولوهبايادهقههقاسوأراهنلاورونويلنهطاسعلس ءانف

قعملنعهيوللنأىفايفاخنانانيهىنخعيقدوصعب ههحه

خفاعخقموياعاونلننمتهيجلداءاثعوءأععنههن٠ىفو عسواو

هعهوااقلطميولولألهطرهغهىناوزليمحلاعون٠سانافلهع نا

ينلامهارتلنسهالوهنعطواركللاعويإهععوهه«إليهجفو المهأ

يعسولهأوهيههجلهوهسععه-وهووهعقهنوسعإو هعجوو

ىفابههعييوعهحاناوهملعوعهدأوىنناهناهاء .

هطيمنحملوءاقلااانسواعينمناوءانسلانننروهودغلاف هف

دنعنأإتجاوأخهبورأههىبهنظه(ءاسنلرأمتناوحنملاو اودفو

هقعهنىلهطعقوناهبهيوونسوهناوهلاعباطحسهانا ياورهلا

تعجروسانااعثلعوهصتهنأودصثنقأياصه لقناو

فاكموعإبهىفوهللكلمهارحإدمهعمسانمرباهو هسارغإ

وعهمكاماوذههاأنعقناويهغقاه٠معاعهمهبقع عإوهإ

ايجهني«اعمبعوميسوا،إرهإنعؤاهيىفدضعو عيثمطق

٢وروهوإناسخلاانل،ولههللاعلههلوساونع امساوء

وخنععمثايوههعضونيرمأهىساواههصهىف حصا

نعوامفماإنهغاهثفي١نعومعنتلل{نسحوالاهعأهيرا ةهنجت

هت«للألهسيهوقننهيةغارعنثانعاطدعوعهبهمهسق رتثعقق

هنتجههوهئوجلوءامزه٠ضوالكويليوأىلنةلناوزنه قهرهنو

هنعع»ح(اولموهحمه٠عهىفحصضلملإزوبهرنواكمه

رفهااااقاااالك



سهباآع- هنع

هعدونعهؤنا،ؤوسوسامونيمخيهسهقهنويواق داو

امهمنيرعلاودجملاوالهاداربطهناماهغقهوةيب انامو

منحدامهنءكهنسيت،اعويقخاهطهغههوزهجو هصنو

داوةعقاو،طاةيانكهبإهولطقوهدقفيىفاىنه منهقه

نأوهدنخهههإزياوعونوجوفهناولهسهحاؤلاعه حصي

هنبرهىتنحننبلحوعمههؤعععسنترمهوقاهضوىلعجو وا

هقحنعيفصودخراخلدفهرغيليفواهضيبرهيننح ألصرو

ولوهتمالسرنننهنتيلوهجهويلقنتهضجلهعقوهلوأهنم هفده

نههقمتطأنماللوهنوعرغق»أضلق»عاوارةو خ٠نضلاينإهو

قظههنحهإيهماهدغرنسوهلاعمههيسافوا يبننسقنالمولضا

تهتناولوسهسهووهواحدواحههخنننلا هعنزهك

،مه٧عو«دنهوههاقههئل،ننندمقخهجوأومهداوديه مهن

ههسهلماحلنوجمواهلاهدلأوهوولعهيمدئلجوا سانا

ناهليمننلكسماو-داعباولعمهسينااخكوهق،٠ضم هلقع

هارنامونأبمهلسوذطداهلليامهيوههلعهالتوهبيجن هرف

اهلكاهامزحوانعناهايااهلوسهههننلطههمهلةهيوا حههعواجو

وسلولجمنهيامميإهحخ،وعههسدإوذجملإط ١وىتا

دسهغهكهنياعينيهههعنموهب،ايدياهراصيةيلهالاو دا

حرصكناوهىفوهملاعمهلناوسنعسناهكاعتلاومعنلا دنس

ننسهخخهإطهاواهمههطاهسمهائهعورا/انهه ننعهعه

يلعلاهوهيبصلاحهغيةععإواعةاانملنمطلخي هطيع

ق٠نضسهلكنولعلنالوههعهنيفىفودهموىفاو دأ

هسكللغضوههغوصزنةئدنلوانحدوادههتعييواسي



سميياههس- ةماعلاو

عمتساوأههسوعحؤلازاههننعاغستاعهلهماوحذخق كعقاو

سيلوىقضجلموهطخقهياهوممهوهلعييانه اوهكه

سيليورخالاوةعساواعاعههنه٠قلارههلأإههه عؤطو

اهدسههناهلومهوهههيونواواعساواهعماللع٠ههتنب عمهينأ

يسنوضهه(نووكاجويناغااهظنخإزاون؟واقه قا

اعغه،واهقؤلوةياسراونلاوونياهوامثنئنننت نا

يأخههلهاسبوينسهنةينمدنهلاوحهساؤهودعسا قاهه

ولعلقنافوسهداعياقاانن١لهوهمإهحإنمهطكف سفولا

ههوطوولعتضلنبتان٠هفيوسيوعيتو١عاإعسو سيب

حعههدسسالانيبوكلههلاطاهسىتووأهليرسها تمجه

وماهينيوانععنأداروغجيةمداوفقاوملابديلوطوو وا

مهيكذهلجملجمهاقادعاوهندلدأواعماأيلاهةانقههناذ اةلفعونهه

يراداورتح»اهيعسععه٠حقهبممقلاهورغو يوحمل

دمق»اعهه«اسياكخفإيبللريثملاذهابهخواكوه هماع

هيوفياةنيهمنيناوخئهلللهيامنااهباه١هننلؤؤنو ههخزغ

ومرناهلاممسأردمينسلاوةنيعمتاعقاو..هنئمطيو ،ةهمتقل١

كئلنغقوههوجوقهحؤآصاو٠دتليقاللايكطهعوهسإزليو ده

دكاوهههلسنادضعيدهاصولوسئهعهعلقميتهأه هنهو

همهده٠عقسلويكاعودهطألصقداوهقهنايحمهط مص

سادوخهلخحمواهنمدهرلنلرسهيانماعننزاعياقنو قوعت

يفعلاى.يةنومهبرحانااعئهوالهسووحنلاتممه دفو

افخهمنثغوهععرمقدملهغنيوقهلادهمسابىفا ونهع

نئعفإانعفىفاةقلحلمتوىهيمهاوةيهلاملاعهاالهكيأ ٠

ةمهاو



سه«لهجتلع-س ةهساو

وقلنهةلسرمهضعنايؤمهحينسوإخااممهايو هنأل

همأهلويرارهخهكلتوهدوههرتوينعلل٠دليهووسه ماه

رنههدنثيوهيبسرةفكلموهفةه؛وغههنعهلعنءعيبث هالم

دلاوماهععععه«ينناوعسوتلاوغامواويدخ دليه

كه٠نههنلسههنحلحدهعيناهداواعهلههلههعولعسالخو ههمممنثان

نايههمههرطاناههيودفخعناونوليا٢ىنهثعيامو وا

لوهلاهللعهرسقهاعهوحرأبسسحنوهلعليتخونانيلا ممه

فصهدعهءنالهاوأحهلوغعمواأئهناطاعضودحاولا اعلقم

اهزقاوامهاعمنت٠ندوهلعناهعمنهرىوذولو ععه

هكةحاوفههاهواعنقاينغهختلهغوعلطنأرحملهلةهص رعقم

نه}ههجلواققخاجيسنوأهسهوانعومسقاو جلنالاا

سمزههةبعاكودقاوهل٠عغهلاوزنمرببطياس هدلبو

قادمإنحإعاقيإهنخوهههيع؛قهمههيولقاههطأناقبعاف سابام

ومويبحهئ٠هنانباهوهنهودخعرللههامواعلخعواةكم لهم

نأوواغهنلاوغلجلقانوهحهههلل٠ع.هىفوريللاصهعسو يبو

يهلههلهوتس«نلاهولخىفواهدبعوومانعممه يته٠سو

حه«ةلادعرصضناجياناسغوينسةقلرووقي وا

هاوهجلوهوثمعحوأ،اصإظخوأويجنههههيوونلاياه ٢هغلعهه

نقههلناخععسهمنحودنيىهبههيأهعامهإ س

عامهاويعلاواعإههبمأداويهقنعوتا»نعدأويفدو مناوئا

مضهناوضكاهواساه»سانأوععطقاالهاوامم هانحغوللخللها

ة٠ناعف!اننورينبء٧ن«سههلعواموح دو

ماحمللاهلاأصحزوعايههنلوهخدطتب١هننهههواىننجرطسن



سهاهامها- هيضدا

لحلتوصإههسةكسؤلونتوعاباقلهملالفلادأوه هبؤمنح

هلدعيلوساكألخااعهلعولهلمتلاهللق،أهيناو هلولده

ههمنمتلولخحدادهاموسافهطانعفهمههعواعأينملاهع نا

ولع٠انحلعن،إهيليهلعسه«قعاناوةليلقد،لرلعفهل أجاه

ايوجارخإهةمسلاهلدعأناهإمبروههواإظخ.هبزلاعو جاه

،هلهجههبنساقاهعنمهلوكعآناوعنده

اباب

كينيلا
مهوكهخفهلانموأهج،ؤلاوأوغلخامتباهممعهدنهينيه هبامادهط

هبوثلخاهحغهءاهكىفاانحيارلنطوهنيئعهرعهو نانعهؤلاو

ناوهلقتسمهمهنيف،ورظذقاناجموأ«هعاسناو قعهملألحما

ناهللجرصواهعنمتلئل،وأبنامقسايىنعيقدا نمآهف

ينسحوسهاجتوكهحيإمبراجإوأجهوبوا»هفالواغبيبنهه وارمسث

وأخههلصلع،وؤعوعهعمو٠١انحفكفأامههجه وسهع

هويفس«وةريسووغنخفاكوانلههطأصتملومو به

صوهفضاقناواأنثتوهأنهاسمنيونىفوفاسطةهاتننل ىفا

قغروهحوعاضقيقسههههحهه،مقواحهطوعامرسغي نعلاهيله

نقيوالهاوأكصننىعتولوطهتيوعهذهكل واراخيه

ىفاىفهقكخرعهواقاعانعهعوذئهيهلوا٠حضص دةهظ

ةلقجثهانوعمدارنلههملواههلعلتبرنزههرخأوااعإرح هه

ميلعمبقايخهثصغهباةيصوممهلحوا»وهعهبعمبهحواهايمب سقخ

هف١طههيناالمهعاهحاهاخإنقوأعطنيلاهاضاوادنع ىف

ؤهوامثواكاهواقيضوارههعمهدىفالتهيبواخهلي عيمثكب.



أ

درلحل، سميالههثم- كه

والقطولؤااشعععهاهمليلواحخواععضنفواةهجل ع

جدسواس..٠..آ.٠ يمسا

نتنعن.هههو(ليوع٠هنادازلإولبراه س

ب٠رةنطقاهههأل،ولهازلوهيءناقههمتوطننث تئ

فتأوبهداههايموهمب،اعحإورهعحملانننألماسعننهرهنانإ .
٠زا.٥واهلو٠...٠دو ةلع

نكإنيناتئ«ولخاهطهإوضثعوقوملوا( ..

عضطكل١كسعذ..اهلو ههل٠هغهت

وههه٠{زاناوايلبنلامهمهلاهةلحنلازاوجعو ٠

مهأل.إه،ونلاحهغهىفلوطاموع١.يلعنموس ،

واعسو١هحرأقهةل،هلوخنعىسأنالعدامانتنانتا إنإثئثوننن

همز،هتاهإكعحوطهلاواهنمةلداأعنلس ٠

ا٠«٠ا٠..٠ تعلطأو

تإكايمحوقو،و.كصه«لوواعععىلعاويا إنئ

اهناوععغهلنورعامكاهناورجانهلاحهههنلاكلمونيلااني االيتهه
٠يباه٠ع.ا٠...يهمعليبيل هفاثللمرنسنسرونلو

إنزإن(«مهاويتهحوقهإوسامناىف .

الينغي.... أمننننوللإن١اعهلعهسسهجلياهماكولوطهضههلاهح ٠

فهلهاهلهلهجلالدإراهنلاكدلواجنهغهقههقنولعواعكإه رهق٠حتلع،٠سم.ال..سيإع.ومس عضت

إنننبن٠قبهظغ«مقط«يفوهحاض،سلمائام٠ و

عغعإهضوعاعهيلنحهوأحهئاهمسهتهجوهمباس١وميغوآإإنأه وح

٠،٠جعو٠عض.. ٠

رمنئثئناهوناوهلاهلوزاىناعهه)ن.هج؛وعهقواهلإ هسأرو

».عءوحملسنواام(هةوقاغنهك«اهحنم ١

انومنأعاعحرغذوامههعغهدحاغهلا»اوهذااععماميك٠ انإ

ومناعلطااعموناموطق،ؤلالمنهعوناههمميكوج هئل١هاو،.٠هز..سامهرتد٠و»ك ىلهه

إثننثننلنث،اعو،واععتهيزيقاكهعلددن١عملاموا مهل

..و،هوهههر،اهمننايةناننحتآ٠. سنا
عاجع.اناوميععه

ة



سهطالالجناع- زينخنا

رلتهاولوهه،هوهئ،اهباملحارعأوحملرغتهاوحلنم جهنو

،جاخه رصي

ةيلحمولوزه٠هواعنيزاوؤهمنلاورياههقاعهقاعا أ،و

عهن٠نوسيلوكوسنييوهههويبنتهلهلغحووهنكومهللم بوهمثو

اههوشوملهوهبصعووينامهاشخواعهثسنماقنخو عهقعو

جأنقوحئثمغل«رحوةهختزههاسقاميماسوةهشدما تحملا

عهه١هيقفجلن١رهعصاعهودوخامهرهظدنسوكعخولع ههلعلمو

اتمتطجوولوراهوسودمهوهمدخوونيهنلاةنحملاو نخ،

دهموامهضحوقاويفوسن،ويبلعهوعسوينس،ومملاو نوو

ساأخهوءاننخكهسنوننظهلخن١رناو،ههوءام {اورساو

٠،هدوع رصي

يتساه.قلقاويكدث«خأضجدنهمياحيصؤحملقش داو

.لاانينادنمموعيدووحنسمهلهاوبهوأهععقغهو هدا

ناوههلعطهذاومثسينوهعمنكسقأحعسنعرعهتارو اعغمت

وجرمداننكص،اناامنبةيوضعوجهنلئىققنوقائهيبناو نيهجو

حهصمريخوجلنيتاهونوعوقمعودانمونوصوهبو .اعمجو

«ههعسهاهووهوءاجهو.(هوههيهمتحوهأمهواأنه مهوخننسو

امىهذ،ىفعسا،ومهيواراعثارهلؤميروضمور ىنمأ

.حصنلاماماواخلننطوملمود«قلارهنثعامإلقه،نم ونوم

ىميف١قلعتملاالههغهاسحاهاولؤد١رسهينبكقإرنظو مامإ

ناساولاوبرهنفامهو،برصدهوذاوتواايفم٠٠نهللاو ف«ييجنه

إههاعوإلهاقعو.رحنوهملسو(اسوةثجوااو«إسحنو ؤسو

اقضعقأهونساخصانيلهلناذهوؤساولهاوإط،و



سهاهاملع- اقلهع

قلحالمعويدخلهإوارععنتوموةلهله»لعم» افو

«ههاعحمل،ويفنعودفصولعخانموفنعاي،رععأهلوهل ،نيداوللو

لةامضوهنلاوأعحلهاههإوحغصولخاأةجوهداعا هعههنيو

مآولعكاق«لؤاهنههاعوقىفوطلاوبأولاوا باقلا

إعهوسلجينووجلهعهوةلعقليمقنخعلوأل،وعهعهق هلمع

نهل،نمهوهخهواسعخ١نهحهبغه«لكىق،هنيهلنا أاعهإو

اصههعساو،هعهحهنلاهعهولوواهلنيتداسوهجاو اعنمو

لحنلالهغهدعينأونوخيهلهاوقه٠سطتئعدع عخاأهو

ةلهلههه«إيلونسحالولهكعهتطلتخاناععلا نإ

امسءمهالوسمهنكاعيوأهسهذدعىوذرايلصتمثولواسا هلعنا

و٠اعامةلال٠هح،نأوخههلاصنواهعحانعينمهيده ىنيننعف٠

تكساولاجرودمجاههعنةل،وادلنفوالحملاةلاح همسا

نصزوتياناسوهلاعووعلاهطأضلوسه،لودهله كي

امهوهسةلاادهيدطهعىنههبولحملىفاهوالهسوقءإ سي

ءاهاماصهينهوملهطسانمناينمهيكفقجم)اورهشاه اعسض

ىن٠مخدلونونوجفلاثراولاو»اءاهلشأانتقلاساهولح ىف

نامونلايتاسهةنحمنهيدمحاوةل،نيحنونن،هكعماطهه إراعذ

مضواجوهعضاليهؤثسعوريمايط.سن١اهنولمهلاو اصههع

،هتومهناتخوطمقهحضاومتهاواعلهيهلو و

اباب نههينا

متاورياموه«ا.كهياهمجوأهللايمامهىههمل٠هلامقههخت د«ا

دعقخوديلاهيكودب،إوإويفدهوخطهعويفهمهاود«اؤحو ٠

ة



سهملاه١ا نآمهو

رن،ئلعهأثنأسا»هللابمنغيوئ،رألافروربساو د

نأكدللاخععةلعوكععوديعأودلذ١رهئهكوساههنلدنه الهل

راطناؤبيعأو،هللابىوذناعملوخهأونحأخو{ولخا هلياه

انيعينعاواخمعةلعايلننلوحهللاخماعاعو هممعو

قهنتولههحمواعارهللاوهللا،اععوهللاامتاحوهللاياس عهعكاو

ضحواهو١نغطلاهدعومونيملومواماعوط«خ(و ده

ملهوميمعتلاذنحملاكهعصهد١وهتاههخعسهنلونأصوعس اه

ءاغننن٠سىفانودللارهخهعبندوههعرقههكسهعيطولعوغل ة٠ناقاه

دقعق٠هغهواةسمهواهللاءاههسنأةهمعصهناهللا مهدا

ىسنيىوقوويوأحنل٣لصنناقاههيتياهويهسناو ينفو

قؤاهدههنهلمهينأواهلدحهخإنسناوههدهفو هجولاك

رسيبيتعهياروسأهو.اناخأيوعاهحخعلساه .راهنلاو

ئلعهحهياواهننلعهاؤكعهدإهؤهولعلاملاو وا

مهسحثوانل،حثمواسهنعأاعهإلنؤييرومأهلدا هنس

واعصههانضععاهأطخنكهرواهبحتوانلنلديو ععثوسننل

فصنلاوهلهاهنفوةصؤلوراحههرععأرطاوسوهدر« اهم-وتسيلاك

نهياههبنتاودبقو؟سداسلاوحهعرؤقيوا ةمحلم

لموكخيقااهمتحتلكلنيمثعلينيبافودهعتمو مهنا

عجمهاناههناللناجوسرطاهنئهقاهليتفهدودقهواق يف

إههههنهلقاههيعوومحلمه٠نلهاويمهونههخلقاو هو

هنضضنعوهكلهب٠نمهئآهساولعرحايننأامأنهاةلع انلصو

،هسملوهمهبولقنامياهطةئروةرامواهةينسوهتي٠خه ةهععانا

ملسأمت»وعه،هلراعهينهعمنناموينهوهيانح

ههه



-ههالههم- ههومنارهع

لوادنارمحقصطدايقلاوؤهلجضو ىفعا

دنأيتحوادودلافواههارالههوفوارقعلاحمقعسو ذعهه

اهعموأدهواههههقهوعوانياكويماوقآمهاهوا سزل

حوسخيلاو«رومنلاويتآمهاونيفقاومهاو»مهاووام هدح

سافناسنوىلاحلاائهنننقهنسلخهواره»كعهوا١أص هنياعو

ىيحقأقمهدههعماعقوكمويفدهكاجظهثوخلنل١ه سماخلاو

هيلويءاسادهقأنتنهمهكهعهلرماه هدههوعوو

هر١يفإواعضئههوسالواه٠نهحياؤاعهه٠هىفه يفده

٠اققهمإهإرإىفؤحأهغطثوهافلعطمىيظس١وااهودصو بوكو

هتأنمهدنعهب٠طاسب»ىوتههنأوعأمحواهخويناهه آئؤط

نسه«هنمثهدنيهلهاديحوةيوه»ينومهصقنت» قوهه

هعاهعيتهعكهومهرسواقهرمنايباطؤلومهلعيحام هلخعيت

رنهعصعهلاهوؤهاناناهصهوكطولعدكعهو ق

ئلاوإووبمأامهينيهدوءامملعوعزنلوأقهوسهو هل

لقادفدهلهههاممجهنلع٠هغحعوجوهوههوجلصي عاوعهو

دتاحهولوخعحمهدرتنلاىفونهادهسنلوههونهه كجع

توخاعلهواوكدئهمأفعهاوسنتاملوخعنناءه خجههو

بسقهموقاضلنواضخيواعمسهسقينلادصنو بيصأو

ههههحعاعحويبهوهعمونانحبوهسكعدفهخه ة٠ثاج،و

ناههيبتهوقهلوسهاهعنساوسهومهألاهرنبىف ه

هكنحواطنلننطدهاملءاهردساهوبللههدعاعه سمهر١مههو

ناويناميهلوقوملماهمينغقكاهوااملاهأدع هلاحأ

جلضل١انعحدعذنآركهىهوضعامعهتا(مهلاهو

ا



ع

سالط،٠هثس- وا

ءهصأعجن.خفوسهزعههلهاهاعضومهلأوبهنلااعم عمسخو

إئننأنيننانتئههنخاسسأاهبوسعرههعو امبء،٠نلنمج٠ وسيك

بءيههواهضراعويههدا٠هعاهو،اعه، سني

إعننةمهثالثمنيلههلوخقهوينهمىفوهههلعهع ارئمنمننننئ

هعقذوإلإ٠نهعم٠مععوحعمايللوههلقاههلع ا

دنانانرعههننلحمأىفهالعهضل٠علفهتهرهأمإممهوأئ ،

.ؤخنيوملكدهلوسروالهوناساضهوادهعمك٠ ام
مههعههههيولوهمسينهلامبراض.ويفدساوككلاع هينانف

كإنئقسيدو.هف١كينلعقحامبءإرطوأههلقه اعكىف

٠كحه..هم٠ير.آة.عضل٠ي ننئ

همدسهوزاعخ١وسومياولعإرطرتوههلعمعنياثئ ن

ينلعههنوسناهنأواحعاهيبهواهههههف١إثتن و

.او»ةمملذسههلععسومي،إهاهاماهامبدف،إاع والعولوببه
إننك«لاوهلعو١ئقلواقهلعسااعيىن١ اهل

.ه.بعكمعلل٠٠ زث؛إئ

لل..!ناتتفالدس«هوهطيتوفدعنوبوهبومضطق هلراعن
دمهذبنلولواهبهوال٠سنعحفاص.كيوذوسكعلابو ٠هبم.هيل

ه...آ...ب،٠٠.عله ادن٠

واردن،هنكسادهلمقاودههىفوقلهمقدثىف إنن

دههه٠سلاععنقنا(«يناهوراساكعهابهولوإناله إنتإبليانثبنثان

.لسرتسوكرعكيكمتوالاعفاهدنإكي٠ن ىف

ننءافهاهؤلوقلعذ.راوهل،سلومعمنهقبنحذإنملنئي ٠

واهنحعيفاههساهوعفثهححلةيوهعععسنالئوز دههع

٠١.٠ اننا

ولعىنئقإقاكيقيناهلهمكهساهج٠عهواعينمععه خننتائننن

٠حعنهيفاعمنهواماعومروهنعمهييفلئاوأهل هسه

دووقهمهاسيناوحبغاققحوعلخنادهخاك



(هإهإنخي. ا
زثمبرتع».. ٠

تر،وبإ .
يع.٠ي دع

جاآي.،، إءرت٦ىكن ل.٠)١ع.هء)عا شوم

هعهبة سمامامس- ضدوغه

سهلوحعخاعو٠مامهرنسهويلهرهه.انسعسو وهل

يفواجنهههصاهقادوهنلظغاتىبسهذهفونسناك نا

قاوا٠حعسلهوو»رموعنقموامهاغحيلهنكو٠انحغهساقي هبقعي

طههههلقايماحملاعنيهونديواحرخكياهدعوينثخا كوه

مسارعهذهلوعو٠ههلو»مهبضيلنهلسظاتخه،ؤهالو صنلا

دنلدع٠خسنلوانامرىلاوذعقضاماوأدسواهنعوا سوهلعهولا٠ععه

هقصلهعبرضناودنهلالعةماهتوا.امط ةلو

هلناهيينن١ىفهمتلننياهنمهلوخحهومهوولعدعصو ههه

لنهونالملهيأزنلهسهيهوهسهولععاهفهوهفص حتونم

هيلعهلعهفراكنإاعهيناوخهلعيتولخهلجفء عككلاهو

لموهباعوهأئهفقفوزوعثلاواةلدامتهأامهاعهأ انعبو

ىمحومعويفكويفن٠عجهطسونيوحؤعهوأالقحه اهبو

لهناامههجولاقاسوقهوبئلههئاسذرهعهواحهن ينا

نعلناهنلسنياىفههله٠كولدلوهمهاكصهننسهخه هدهح«

ين٠هخلريامدن٠هدهامهلوقبونقيو«هههتقالعو ه٠ه

سفمهلوإعهقك٠هححنلنننامزهإنقا٠جمميوحتقنسننآه ىف

اندهنتاقللاهويباسدقحاهلهادرلمناتنلوغنلامهمهأ هنطوم

داعنهعنااموراتخاولعوهد١رطأنادبهللائه٠نه اه

دايتهجامعاملاعاعهيبوخئعخاعمتهمهجو»هارن ين،إي

هينآاهلهمخعهاهلكوعهواعدهسوهمألذ،أناد ىف

تعىفهنلتماءاموليناكمنتطزاحو-راوداكمذخأ ىفونده

وادنمياكعهههرنايهلقاافيصراسوسهخقا هل

لالهكللحافامه٠نلأقمل«نأوهعيح«نعىفهنألحبلاه ل

١هءو ٠

يفلبربثررممة٠ .

..كأترتنال .

هبسوسه.ه٠هإلةمممتعقاهمةنزق م

أينكهي٢إثإعن. ي
ءهتإإرتآ٠ا«را ،س..سمت٠كا



سه،اغلرع- وم

نأالهمراؤلازهخأقأهطجهنلاهلوهلهادهاهنلج»» ههفضؤق

طخاحوقق،ىفومهدلاهقنخوزه-ناهرا،لوخ،هو جيهه

هوطئاحاصطهوهيلاهألعهههواهناوهاحأنا هئيهقل

نويمإمعاسهحعهواسأواعهوجؤغهمتاعظهيحمل٠ ىف

خخادلنقواعنخكىفهاهسأيهنثهدحملاامهمووذاوقحقا ط

.،إالئ٠ن رصي

وسرلاملافناوإناسصولويظمينسهبارت-رعذلا مع

دههبهياهنأوهعنهنهههندههناييخقغموهخىرأوا همع

هوعهراقهلاههلودنهلاسلوحثسةهنيواةلعهليم ،)قلهملا

نصاكماهمئههنسهيههغسوهناهامرعنهذفحهنل١عيفو هعبطو

لهسوهردهماهههاهونينااهخنههئ،قمحفللينهخغه ه

خحمنلالبصنمسدعأويتهجزهههايو،اععاوهو اله

ناوونينامونىفوقهالوجمه-ناتموخجلاهنيعمولع ا٠هننعم

فقهيلساناوهلحملةثعبومسروىنعهوجياسسأ أتمدلعاعهععولوسعووهغو

ههاههلاعهإقيها،اههجمثو («نايناو

امهمسرميلعخالموههسأوهنعههيلوقهه وأ

دق،داوؤعومن«عنطيواحنهههقالقاخ٠وغمنلاوااهليند «

يطعاوههينثلالوسحاعحاقاإعيهيهجنههعكلاعوحمل انيع

مهملاوردصلامصدنعحهإموهني»ىههمهعماممهيقأ ؤمتاو

وا.ههنكمضهيتاوههدمقهخوهمبقهلؤلوهنمرهههل يتهه٠هلا

وايتحاموىوقىنقهحدماضهههينيجلنانههاكبطوا هيلع

قلعوحجالولعغملأههجيورسعاصنننعجلههانا وهب

هيعسوعهاه«هباهاعرامولعسادهلؤملسايهوىن٠عسصا



سسه٧اهههعع- اعععهو

اسانلاوامهاسسسهإلهغهممعيلداىسأوكنو عس«قو

حلصبودأهعملارنمهيبلنامعهههكهاطؤههطاوخ رماخا

قلههىسأوهعروينوعغعوهثسالوطحقلالواؤهقا لاننو

رععههلواهضجقنلوقاضمامتوعطفهحننالانكإر،اطؤلووط ؤه٠هبهإلو

ع٠هغغيبنههكمهحتاهومنهورععدهينلوهمزهقاضو بيهوو

انوساسانلامهضوههنتساوةنسلاونديوالىمعا ولو

هتاهناوهتاساومهنا٠هطهسثسوهئهةحسه١ووخههياههس هلقا

وااعونهضيرهويتب«وافيناوهناسلهىلرو». اواف

ةروكلاولعونقهواقاهرديإنالمورقدلادعقتعا هلعج

هبهياق١هقام»الئعوروماولعقنعجهلينه وا

واوقهامعععهينااهمهضلانكاعوعوههاهناهما يهاو

ىفومهغطىفاولعلصيىثهحنيهىفأولموناهخدط هبس

حلمميكيوسواد٠س٠هأاموووااعياهواحصاهينامه وا

انااهيهطواوندهؤحملةلعواهكلمقاهعونهلنارههرع هعله

رويعنغهحضيبوممالاقاغعرئلونيواأهنلوأيساه يعسلا

سعتلاىوقناقكصلهواءاهخارعغموأفه»هههتحه اهو

مضهلسيناوسام)اونسملاةلعاكوصموهدهأجلويبجر ولهعو

اهلهنخرهفطانييبيللااتياكتعةزاوعههطهيعومهدا ؤسو

طمقسوأاصلنسهردصابغيهلنا٠اهدهإواههندعلل سنهوهه

نصطيندخلنسأهسونيلالهوااعنهععهناهناولعو ولسوا

،ىنثم



لس-
حعمامعسه،اه

.او رباب

رايد عالعها

نأهوىب،هههدهعينل١(اي/اهريياخداوسلوالعجينأع ةياهنل

هتهك،هقعهمهوبعالمهنقلي-مهتينطووولعرناجيرطجولو هبهنتا

-ماماوينامثلاوءاغلاونهدسهلادهةنساوىساو ي-اهرطاو

هببسيانهوهنارسقوهكناقرو.هنيعامهبإقاو نأنعتو

إئمثبمهل٠ععهواومهنأععهيفولعوةارماهلعناوؤعكانه عامإل

زههرعدهجوجيولطآهعوونحودونجوانهوييبنهكهقسو لحم

تهتنلوعهخوارعهههاهكورههنهباوووحنانحوةينبوهل أج

ر،دضننلههج٠ممع»مياوه،وهههىحنملاو امو

ذنئحفكهوناوعهسلأواعلحافمهالارطاىفاسنواولقوع ناه

يملعهضطينويأركيةإهعموههوارنعهيلمهمرصانوسمأوينجرو دنهلا

ده،إاوممعناوهوععدخلجقهلهطمهطاطره.ساوعطقو ععنهفه

اميلسنكهب٠إقأرادهويتآوءامعهفهرامثةسيناوىنمالاو .ابص

رهنلقيمعويهحرهغهنهحملاهووهسهناواسعععهنييإو مه

لملإيبونلاسفنهلاسويوخدااوهجنحأنؤعهاوبؤققناوحنؤة هلقا

نل،ال«رثن«اعساوأنجلقهفعنحونهلسملارنطأولعيط هم»

مثلهجهكمعأرمويسريههؤقسوجعلنيملاسرإو نيأ

دااه؟ار٠نسلهأاهلعلدوهحنلانولسطادنهنأزاهمو

رلمه

اينغ
ي.همسالهفاثخويلاووأملبهلمسارطوهنلعأوىتهزجناإواهثغوا اعئاهنيذنا

زاحوخهلعرعهناس،أولويسطهسعذولعولو ذا

عقسوسؤآكاهيلعوامنإواماعهوةيأوامإتحودعذجاتحم كناعو

)»ل،ا.ههلادهموههطأضنرههتنإهمينلكقاإنحفنلا،ؤوةق



يو

تعس٠سطبع

١

اهرما

آنورتهترملج لل.٠مموتمبينعم٠ر،. ل

٠ا٠ههل هلل

هلغنيمهعلولههورنالواعوك

غعدهه امه
ماسهمهب

هعهههل

.جوبهثنك٠لكوو ا

.امهت». «
مثهللحي لقع٠انيإلاضسمننم٠ حيىنليع

اضايإثننيينلنتنننأثترب نا

سهنمرو ينلل حل٠.واا إلئمثههنيإنتننم
.٠.«هعملقلعههه ةمل

مث؟هللحدننترتل .

دعإعهصملرهي

هوههفحنةلء.سنلوسعص
ير «ذمطزامي

نلعم.ينعه٠إتمبطهتتها٠رن ٠
حعهلهي٠ اهن

انانملئنثإث...

ودمهعفلإنننسجتههلرب عنمن

مبثسمبفإنإننيفحلإئمنيمنةنهههلهلهب ل٠لل٠هبعثلوه١قكههم.عضرم نتنثيإبمييآينمنان

اص عسهيدهب

٠إزضولسنتدع انيا
ممهههإئليرملتثنمنمايمملمكططننثإهن نل

إثلمنينيةئنلأنيدتهيج.يلهسلعج إقهها

صلمتيمك.و يرتملءهطن٠نيةعلهيندروععهههههلمله،هن ام

نلوىنهانهخىيلوب٠..أههنطيننمه٠نئ. ٠

.عهنت.أثسصهنحربع هدجم

رميترومانتليلةسلهي١ دده

هتسمتيواعم..عأطولمننمنتءمال٠عو.هربتعيو ع

حلوندبويه٠،إتامكوهرنهرت ا-روه

هتهخاهباهنماهلهوآفئننهلل روهنز

ينبسانت/يلنيلق/رتميللملال.عثيهلي ل

لماوإم٠يوآذننملمانثنلنئيفةنتتلن٠.جع اي

رلئناثرنمهننلةنلنننلسعامرننرسآينلل سهطلرترن

إثثهدتينننب. .مهء٠اومهله٠ي.مطءل.وءلممفئهامم .

عهعههيءةااسسريمئم ال
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«نلوطبهموعع٠وع عصط
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سهجل٧الوس- مامأ

يو،نكاوهمدخيهلقاههجلهلاماسكعناولسولح ولعلخحه

هلاقاجلبناه-ولعن»ملواهلهاغلوهسيهدا سراون

مهسهنورهمهعموادهعمهلكآلولسوهتهعيعوو الا

قسني»قرطامعساواعدععصهوههساهوهقسهإهننا ده

قههصساهاقموععه١وعسزودسزاهحأدرععواولع اسطاؤننئ

ؤنعئوهنسى.غلنومرنداردهوسانهميسو كمرحي

واؤراسونارمضوحيراوقلزاهخاهءمهههدوعتنىفو ههعهلاعين

ياالهدههس،ويف(اوماهلاوهمكزيلد١سمط هجوا

اسوههلعااولسهناثايمهوهنعط،اعجلإوهدهلع «

مسرنواهيلا«انيمولالاعجهموهنعلوةارهل يبلسلا

يبلسلا(«مهلاعفنابننصهينادهايودلص كحعو

«وسوعهصاهنيسعطقواسلاو-عادتمداهع٠موهلدا إنهلسو

داووهتهلثههلقااسواعمسهلناوأنناحوؤسو دولؤداه

ىنخخواههنيرنييناعاعله(لهافقهلقادرمتللنكل هسهط

مهوهمقععهههكنالدغهولعلاطناةههق١هلو سردل

اهنةخواكاهناي٠سلوهجاكعنهاح«اهيلماعإسمزثغ هنننه

يتقخلتفوهماناههههأيهساهلاولنتالولوربسامهم دو

هسقظعوأحأوةهجلدهمتوائال٠هتننكععبكنه ينا

امهمومدهنهدظمكهنإو«دمهىلاهومهههغاهللعخق به

الوعهنخقاولعيونيناحعهعوموااهعدههبهه٠يب قووغه

ارهسوانهمواقءنهواالنههسهناوهسد«ديسمهياو راهل

سهلانمىننهسعورثكوعهرإعيهعويناومهاولعاعه وا

ينهودهمهمخنهدسجيواىفيتاههننهلحنموضههارصدم

مهو



سهامامهمس- هعهو

وعومههلرسكوهكيمهرخأج،ولوافدنل،قهطاورباهو قو

نعوإن،ىفقجدلولعأصولوملسميئحومنننملطلنجيهلل {هسلجم

ندوطوفهيجههكلمو«لجلةقلاعلاوءامهسوا انهاو

يهفاماأهثئءناوقنععذخاوعرهاولعضاىفاينهلننك هنإ

هلقهيىفاوطخناكناريطوهكنطنلأيلحو«ائعهليح ىفو

يسنننعسيناونسحالىلعلؤأديلالدهضمجاه فطللا

هلويتوهأددياكومهسورجطدقعناخيعهيو كعه

دقنلاولععلولامثاعمهاوعةعتنالؤقهوخغههعنخأ جلاع

دكهقعن،أقوهبواهخثميواعنصسوهن٠ناالعععأقاهه اساخيتآنععو

ءاههنصل٠هزقعهلا{امناواصقععحمل«سمةعلقو ناثخ

هارععناواسنةقءواهلسرتوههاهجهثاوىن.٠هلنياهله احعقوهس

يكيمعار،اولبراهخدوههفاهإثرهطعهلهناويناه حلصا

سبلوااساليهقوهلاحولعمهتهههقاكهل١ى،ارو ولعو

يقحقاوهتعنلينصحابننععاذهبهلعناوينيا كحع

هتنتكرولعسأيينا،كهدساهةصنمصئعاح ىتاو

ممراقههمهموامةخأفتهنءواهسهلوقأنهحلدنؤداهونيوغه اذاه

نسحيوخئازلاواؤهباهجويبحههمهفءينأههوجعهو ه

هوحملوهنسيتواعهلاساناومهلاههخاىنخلدعؤعهدا تههولسا

ةمعوناؤطهقهاهبوانهلاهقتعناجنننلمهلختمقخ ةيمها

كثسعقسإحعهقهخناامهنولحههواققإقسه وا

عوقووكعهاسنووس٠نقأ«ةفاينلاةينلاعادودععسإةمه هعمو

«لموإدسعواتههههنهنننهادكلرهغهمألوىفاينهم. ردسلا

،اعبك(حضةلوونهواحاوافىناواته



ا

سهطهاء،رع- ةس

مهاسيوهلهالهتياعهاومعنملادنهلاوانءءاضيبو؛رواناو ؤسا

مآىلعوم٠هلهيبصنكاعيسومااسههخقومههلا هليكو

ةيلاموساوزادهسوخهاكاباسمإوانكمموأمولوك حننيها

نجاودهطهدقحمنيمهوههخلدينوخببضو منهسه٠ل

هيمساجروههراعهههوسهعنحملاونهعظمهناهو ههملع

دكعيتوخعولاهولاعحاهإو-اهوسوهلاءارونمدناس قه

عاضكهسهضدمجثهوهعقاومههلاأمجولطفهوعاهحا لهلهو

يناهو؛وعهويلووهعمذهوعبراولعجناودهملا اهو

،وتونىفوهلعهخو«ووهسهمتلهطخويتف

اباب

فهههاعننهواعععوعقوهدهخياخههههعل١الضنيعن إعه

وهصخومه،رهخهأنهوكينجمهاردلهدمحبلقو احههيم

ننلس،اسإوهنلهاععلاوانعقوهنقعإواعلهلققوخضو نيوعرص

معولوامتهناذدوهمدهكخ،نأبلوكغعح عضو

يهجلناعلوطأصرةنههيولوساهمكهنهرح٠ضع يمو

قلقوويلنع٠أاوهقههياهلوحاصنعهاوعونعمهصج اعهنمث

خضعكالهبواإعههخ٠مقخغهبوامسولولههثهيقاومهيب ىف

زاجومجاهقوزلمإهوق٠هعواانلموعةيهبوكوهواكعه حههحذحيهعح

ةعودهافلةهخل١ةيلفلاخهوهقوءاسنلاوهنعو ماسرلا

ابسإلعنصموادهقاتيويحو«طحانمةمجهينو سلو

دسويفاصونيوهننهتوههلهرهغنلعنملوقوتبرعوممه ةخسو

ه٠هسقههتيزكرموىهمويفأصهوهبمؤزوه٠ئضضاه

ءاقبلا



سمط»لعت-س ءاههاا

ميقاو»ولعهسفيجلؤههوانلكوع،هحهانميبقاهحملالم ةجوي

محعهحنامىفوهنيعهرامعإقهاعنموةمالارنجو هنلو

هنسبقعضاخوقهناهثههسلنينسلومهتاولخيىفؤلا دقعنو

سضارتهوهتاجن»زج»سرهواننداويوهب٠هلقالهط مههااو

واههمغصنايتنننقاوهجواولعةهضدالاسفاعولو ويمعه

ناو٠ساههدققهواحىيتاارةضمهلقادموإلهثوأ ةصههس

صوينجوهنماو٠ةضساععهههتماقأواسنهنإغهو هتنأ

ناأجوةيلوىهنثااهومويوهالوةيهلادنعوادههنأ هيهن

هلققهاممحوميىغبليعقرموشيطبهنهغهاهنجؤزاده ك

سافلأقةهوإرهنعتهلهوام،إسهسخأيهتيداحانل«زانه ياو

إجهنيههنباوالاههتأههني«زهاععولاهولقهقاع هنياه

ههولسداله»ىلويهرادهاوهياولعقمعأاهبحنو هترنننل

ريغناموااعهراواارظعللهردمووههههنيتدوا اي

هاعهعواسقتاعقيىفوهيناخهنء«عل١فهامينماهو دنفء

واسواهسنفنأولاهولقهحهنهمرهمفجلفهلاخج همس

عمساهوقديواحدلقلاهقاهددغهوةيناىماهنا سمها

ىنمصرخداينعيوونعععملاععأحده«ميعنهلقا اعنحيوهك

ليواحههلعجىوععلههقىفوههاصنثهإنيعنو هكيا

ننق«ويكفواتنكمنادتلهنهلعيبنواسنمقاو نيمن

يهعواننمهواععهيجقإرواىنهنلننننهعواسننزننمتكهنك وا

ههتعنإوانلاهفعاضتوهمهفناعواهملع،نقهيفأوأائهههي س١لاح

حدأهههينوناهدثههانهويأوراههينزاعننأو زاه

ههقباامعواعننهحكوهمقحقوقكهواهسيفنازعو «

مققندسصصتعمعثةم ن

عع،ميربثاءهت

(



سه٨أهادع- مهعك

انتح٠ه١ملعنومعسدعرنغنقلوة-هيباكبيناغاققذو حهههوناههتسداه

يوكخعهكههمهفوارسانأوكقغلأسههيا يفو

طكاامتلضويلمهلارتسوهسهىتوكاوهصولدعو اننسوو

ىنههمأهيقاخوسأرمعكانهغهاناوعهيعنو كطه

دلسهلرهنلننههكذثقسانمعامجإجثنعوعمسهلقاو هبخنو

لسطؤهاكلاةثعبهههياعاسذرههنعوهقعطهمهيال عععناو

عجوهناونهاهياباوغةلهسلادواعينرهاحدإسم ةبزدهووح

اصنيطجهلطبهيسوومنيلىفامهوىفةيتا يفوا

صتحرضجيعم،ههإهتهأنالنحعيىفوعقز»وباهماس ينغقهه

كلعلهولوداجيإاعلهداودضىثح١نضهدلووناو رومتلا

انيهابننجؤوهدسيلذدماععهقدثعهاميخوقاتإهدو كيكو

ه،اع،١ناقهمبؤلاؤخمنقهلابرتقاناودنتساولوق إومنا

ةغارقخفةوهلاواوفعلاهىنهواسهلاهاهلونتكاغ-او يقعانط

يغواعوهيباقنلا،ةلعيهلنالؤدلهينعهنئهنوؤل هضتنهيوهحرخاح

»عغطامولعخلاعأضقولو.اوولنيهوهطزا همفو

نخأقاىفداقهبناسهدنننلوانتوهاحتهنايفدهده وا

ولعوقنيطعغرىفإههؤحألالسنوهقضاعناونايو-لماخ حيرلل

يفاسىفومتييدهنقجليفاتاعقاوكنإتهىف١وظصن« مسهحنهوسأو

ناووصوعبلوجأرنتاصدططتنهولو،اغلن٠رنهنس٠ ههحه

اهعهولغيولخسهلقايبالاوالههواعهمانععوصه ،وعثلاو

واههنواإراعفىفاههح«الولعاهوهولوهإعلالههو ىهني

ءاجوميانده١زنننلطاصلاهبايينإولعوايسوأ هه

اهيلعههغنوااعلعمقيذأنتقسانيعثرمنهولعوادياسلعننهامو



سهداسكع-ع٠ اعهدع

ححؤهلا«أههعهدنحمقاوادهطجهنلاوافلموههلو وهو

دنملهوهفعهينهملاوناخومضلههصيلضئعاقايفقه هلو

ولعرهنادهللاوسلاجاكفإوهمهلاةيلكلدامنةا كاسه

عيبفاموظعغه،ؤهوهقحوعسماخلحيراءىفويفدهذه كصه

ةاكذىفاهلهمحقذاهدقسولنهلا«سهالووننشاه اهعلهسغهننهوبا

يهمهسقهولواعيءةلهةاعمودفكلني كغع

دلهممومهوييههلواسهثهتكرداوةجلىفوقنعده ىهلملا

ساو-ولوغناواههلهملنيوطيفاصلايهفهو ومو

هلوههلقأهتلاههفهحفلهبكهعضفةنررثسلنلوهههح ره

مهاواهلعجئأولخءقاراسينناعلوهسهعهواده،ينقأ اه

نيينداازاجياهلوىننياهلسوايسدلهئهلقااؤنيإروهه يو

تقامولوكلهلهدههسفقولوعثصهمهط٠ن٠ههواعمقلاعهل دقوطرت٠عقو

ههههرضاطقهذون،ادبقاوةمح«وينامويبتاكو جامع

منيمننحوحيومثن،إهسسهغهعهاموهصهلاننطمهاننيسكو ةمتهوو

هتطاسويقخحههههنلاعواهعسوجاتحا«وغه؛عهطو اوسأىفا

امومحنهمرهلولوهضفيمسأوأدعروييولع همههلعه

نالعوةظعىفوعيبنهنأوعهصانيو-رادتقاوهرهدال اهقح

اضجلأاومهأفرعاوةهجاوعهغيلايطو»هقلعنلاههكو زوسزضب

صقروهلارهثحملاهناوععلع.أيهياولغنهلقا عبىف

أههجناورلساهنساهعغهىفنياهوههةقرراهمهو ٠اسهلاه

ععهقوطيواهلاهجقمقاىفامعنمعحا«مهىفو حلملا

هدهسراحملاةخاحورأنه،نكنحه.نخأرةعتناياسنتاهلو «مها

همبءاهكاوسههاجوزدكراونعهضجوععنيمنالظيو ٠

ان و

صللالس حعهفه

..

.

الا



-هط٩امسعع- يفعلا

متاضععأدنهوخجزة٠يلؤلمهمواصلقةيلوللوطلولاخاو قه

نعاهلمتوثطاتهينياساليوهتهفنعلاميقلوىننن،اح مهغه

نكيواق««عدمودثهةهسالهباغقإئهاكلاهسوق ىلوملاو

عضودكهواهرهعلاهولهطاقاجلدواويلمهأزهعو حلوصها

يتوسالؤ١ل»هواعنجوزوعنمهتهغلطينوهدوهجو سوزلوماوضالحمنعلسهلةاو

اصضوعحعهناوكغلعهو ولو

سبههلقاتهناوخهعلاعضواهدهلانجياعنطصههمهنه داو

همومها،هكلواحناويلحاولأهونيأارامقا»ؤهوه أن«

اهصقحغعهمأهنننمييووااع.دضقسالالىفاوعهعخهاع.٠مناي نهىفا

خهيوحهواضاشهداههوجوهوهدالىمحنركقأواللء بهه

اهعئهووهبةإنق،هياهنيهنولنهمتطاوائهعهابح٠هعللو اذهلاي

قأكيفدهكبمهلليقحىفاونههسعهغاطجاخفحهو اعيغهاو

جلناواعهانلهقناومنننبرإدولفنعقااسيقمتاحواهثعب »اوهلخعه

ضصسلصويترىفإهحههإههنلااجنيداوليجيلح امه١هص

وأهقباسلاهتوغهههى٠نخطاهنطوطسعاحملااجنميقاو هراوز

مماواحهوت٠هالمين.انإوا!هاعوورعنيلناوطدعه وا

لوميوبسحودفيهلجساهىفهخهصمهنلحعههواضهإيفاهإ حع،ن

مسإومنن٠عكهقيضورايخوءإوهساومهوءأمإوقترو عغههيل

ناهيلعهقعصيلخجهههناوخعهعاهينعينطإجو عنيثهج

٠نههحملاغلاوغناناههبقلاهنطوناسؤوزهيسجارخإو امارهتسا

هزهتععهمقعوازهوناهولوىفاههمه«حقعناو هحخأه

قهعهثحملازخف«اه«ويلولحأهحوساولؤداكهةلهم خعع

ولوينهإههوزوإلولخاعومدجاخهرامثدفاهدههههكذىفو



سهاههوس- ولو

كعههقهغلميقااساعهودهمنععهههنرهعةلومهكصخ ءعهوه

ساهجىفإصاععسإدنهصنادوهح،نيلؤداعوناو طنثو

يمابماكخيوواويراهىوعحلهقونياعنمورلما وا

يفدهقبارهناوبقوعلوواهقلعونووغامرهعهوعغه هطك

دعهه،هتلسأوناداصععهنللاعكعهولواصجوزه جمل

ةمجياواعنيقنههنلاميكالسعيلعمقلاىهاضنقوااكىنم« دصقا

هتمضوعهفلاهكخلدههدهاةيراجكاقموعهصنلاولب اهي

عيبتسعغهاةوهصسلوهيتلونولعيفصوامانبوقا اجنمولقيثمه

كتياخناهداوأنهاهساوودلالولدؤحملههه هيعو

ح٠صوكخهننختواة٠نناكؤلودياغمزصةقههجقمههاه له

تومنعهوأيمههنئسلارعضزهذوخهوبتكموالمع يوق

دفملههاعسععمهاامهياعنينننخواعلنههيناوكاوه ٠حدناه

ىفوإكه٠ينلاههح١وهاهنعواإهقاثواامهنعهمأمومه أؤهعن

نعانحلنأواين٠هه٠وإنهبضمنلاسسللومهمعواحندمننهقبهمأ اعهاص

هضههقهكياعغغموراسفهؤالامنيحهعنه،هلقا لخأو

هه٠سغهمزلياعههوهلحلاكسهنههباععاهوأاعلتهىناو دي

دعاموفثجوااؤ٠ملالؤداوارغحواهيلعويللخوملهو هغع

هوهسلامهلمحسم٠انبلالهلاععههههقمووهوال يضمت

ولولموهفصوههلعرصأا،اجيومهاههاهولاوجنا٠ه.لا عههه

نقهوادوههلانمهه«يتيونكوودقاردهاناطلس كعهو

معاهببسينههننجاععجنادعلاعلقيواقلاهك يأرو

سعأ١ءأةنحملاواهعسوسعأرلهعااهجوبوهيينقو أههانكاو

ةنلعوعهولوسمثاراحبانرومههدأنهاضداهجادا



سه١اها هنيهمنننح

عصنهفأواسانااصهلعرنثنواقهلاهععقعاومهعاا٠هو جهساه

معهلىععههدوتلماودقعناعضولاوحمداولعو نالعو

علساهيتدساواةهقهقىفووهواحاللضموارعمل اعفني

ساهءاغ٠متلالهطودصقوراهاودعآهثهفىفواعغلهولو اععكع

ولوهفل«ةاهمودهحوكعلا،إنسقالضوعقاالالسأو١ اعفله

وهامسأهنيس»حهنودذطدهاعذرهأنادقعواثقه قإط

ةنم،غكنلامويفهوهعهوملرنلهلولووهدناهصمه،رد اعغله

دنمىفامثاهواععكاهطاحصقاحنأوأانيلااعهإوحو اموا

لقهوهسلناغاغس«و١عساللاععفأصونحوههقهواح داب

ىفاواعهر١اسياراتخاونقيواضه،والعنسانادموريوعلحه قخ١وا

اهضناواعنننهمهلاصقخهطاناواعضمننخخاساو اتينح

راتخاواعك١هنموهاوادنجلاامهىفوسهتعحةحاو يفدهه

مغطواالاكنحهنيإةينغلاوىهوواديإوارلغهوا كوخأئعنال

«اهتخاوههبخعههلقائهرهغل٢يبثايأهعقويهلام آحعاو

ينرادضوالرماقسعجرأوقسؤهقهنغاعيضثنعيرانع ،بهععع ،هاهخه

هبحس«وعىنععاإلهها٠هوأجراسغقاةيوإاهإنهإوسامنا وأ

اهجوزساىلهداوجننئهادكو«سموم٠ححتيطنتتسهتلا همصخو

فاصنااصهلوخسلهةنيلاقسمتيوةحاهلخحو دثذوو

لعويفاصلاهباهرااودلوههوراادهخلوكإرههلا«را صهك.

يطخققههلقاواهراونانهاناونخااحازيوم دنهلاو

نعومزل٧لهنلندمويباولعووهتتالوخعلاه يفاص

خحاكقمهناوعنمضيباأجلىأمهاعمهدنهيودنهلا ةثقلاخنلا

لهوهكرينقخزاقيحملأوهياولعبةمىفاو



سهطالممع- يلهج

يقحوه،أملعيواعو.هيوااعلالهسيجملقازاهعا ولع

كهجودناسوساعاعخدءافوجهيأعوعههخههق هيلعو

لهفاعئههإوةلتقوامدزهوامبرواعفإهوهجامهاو نيللا

دكعهونساؤععاممثونحملاع١»اهيهلامطقهاملو هإشاكه

كياكعهولوههنلال،عطرعننلاهأهعناواحعذودهو خهه

ةمقههنل١كهنااميمحخهوآه٠هه٠هياهلينلسنهلعجوعههو ولو

د،قثهحةلقلاههداأهاهوحهضقياعغهةيلولايهوه يلخ

ناكبهوهثلاوصهادعقو.ههك٠أوضوعهقلاكقهلا هةعلوه٠ه

نيدهعخ٠هكالحملاوةمهبنحملاهوباهوءأنرقريههو عهعلا

مهكالمأوإنغينأواعنقارهنلااماسلاو٠حمذاج أن٠هس

ةماهلاواعفطهذخععلاوعيمناوهيخاعوينع٠قئقال«حعه ىي

لقفناهههغهههوهولااعههدع،انايفأضواعهصاهلةهقهق تههلح

واقحملاقئهيلجهدلواعهههيأهميقأوتهلهواو امدعأي

«عضولجاوهحبرلاععهدفإرهاملونامههينههلهه امس

هتءبهننايفألسالههف٠وهنيوضاو?.ينانوسح اعهه

لداههلعرهساكوحاسقجىفاههاوعقلهاهقرلاتلماوندوغ ةدلج

وإرتصداهؤهخوهيفوثجلاخدنسوفولعرننجلو مامه

واعلطتهلحواعيرايهواحععلالاحههجوواامناءه هومن

ىاحعهمتوهيأرماهدقأقاو،اسننل١اادظنياه.أ/هماهسهققايقا ود

ىلعدعباةيوهللوهفطويطودهاعتهوه٠غههانداهلوواورن أعنت

دوهعكهعهودنؤهرومهجيةاصدهعاننلالهلهلاصو ونخهلا

نهاونعليةيلوولععلولاعهيطحدعههعيتواععمو عاو

»تاناحاميوونححماصهؤزراعضوهدعواعهلع٠جثإلف ا

هه٠اهة .

ه



ستج١٨كع- هثلؤلا

وأعه،قهؤالهعملاوناسوهاعهلعوةيلاالمضسأهااعهله وهب(هلعقإه

ضا٠عراتخاولعهماعتاضسص،انادهطو يلحلكف

شعههومثاولعههنرلخفناهس«روههههف١ راتحملا

وةيلونهسارههناالةنهكلاولوقةيلومهزهمهلمو هلقا

ىهخهلانعلطداسومهعلهمهارومهاعلووهدوقع٠ه يفاصو

ووودوئنهنلاهيمحملاعوعلهلامنو،علؤلاوهههولثدا هد

-ودالاكوههوهئتنهقسوينعملاو«ينلاقاهدصاولعو وا

هعسودجنمخ٠نقلأنااعهقناموابننننموالعللناعحهع عهينك

هضنهحؤوهليمالعدوأنهعاونمعخؤهدودهقنع ٠طهيط

مهنأتوب-نوملسونيواىتاسجري،اناهحهنهكمل١علو يف

ةيمهوساحهرايخههجونولعهنينا»الاموااعههولو هولح

ءسهونمههنهىفأ»اعقواغقغ١قتنوسورفودهع هنامإ

سةهامحسهن«منيهههلاالةيمهاىفسينملاىلوملاثردنههعلنلو ولع

،خه،نيه٠نهن١ رمنتالننب

واسناهاجغلههظفوبعلا«مهاعىنصلغنلدطو نهعدها

ناكوهيلههن«هنسفدالامهاوءارتههن١ل٠عطاعناصهقسو اهدص

اعققعععهمصين٠هاهسؤهمعجولآهجزينل،اهلهعهو املو

امهنأريهمهلقاتهةضو،ههوقعهواسنههد١ساينأال هتزهطبر

دلخاتلعجولوهنثهه٠وادظيسلرللأنتذهقهسناو ةدعلا

ةهجىهداعتههسندادعا«صوهخهلارضاعدو وا

ليققجؤمهناوصهخرمخادقداراهعهكالهطخنع اعله

نهخاحامعطو١نااعدولنتالوخحيهساهأصبوخحو مهطغض

لصه»هههه



سج٨هلسعع- رصق

هفلحوهئاموومالهت،راخظفدهلابولاسا هتناقضسأو

يروخعلقيعقورومهملاوينعيواهنههعنتو أنه

لضقاسويههكوا/هالوممهعو؛رؤط٠نزاهوهلهم امبو

هنميت«ةلاوندلوفينمالارههغجبءبوهئههوكحدسؤل١ نا

انلعناونايسناواسلنالوخعلاىتإواحعحىفووهأ ىلعو

سقهوهسهذدعواطغعاماياكيع٠نوانقهنلسلاههآهج هضلسق

مبوخعنلأةبعقههعمناواعسهذينماعلههاووإنعتلا نولأو

لهسيونانلأءهولأقعهدزحاممسح«رهسلاوكعه ولو

قنو«علهنامهالريسهار،اهنعومهألاولعاهنلعيإ دخاو

لعهداويقنواههمهمنلتهه١ناةسلصهئواهزهو ح

امةنااعلمم،ؤنئعيامرقفوليهلوإنععارهساوجرمومهنا ال

{اهتلماكصييناو.ههدتهلهنتاقلسهفيلخقا ينيدلا

سفووهيلعقله»نقهواحهتياصوعخووهيندنهل خهصض

أهمافإوساويتوموعةحقاوهىهوهمحفتوىبصهو حدس

ناوخههضهوانيبمعاهبناوءايمدمىفاقلخهتطأضو أئعههس

آتصههسرقاونايامطههههمهأنأواههنمؤنرتاوةمأو رلسو

نقهوانلاعننهذيهىأقإواانلزكفيهفبولازاب٠عاحا حننهو

اهمهيلقمواإئصناخبارعجنذقواراغهحعبرونعبقذقا هنمأو

وايفومكادهيىفاهبوأبههننه،نيناهىف١وضعنا همطاعساه

هطعيوأاعيهسيبواددهنراءوافيأواوطخنلوأ يوالوسعضة

وئعهواحغسشسهمولعحإزو١طذاحتفف ععهعه

ههيوهثههددسلانعرضجلزاهوم/ةلألانمىفاسإيع

.

العفهزهرتتهتع ٠

(
.٣



سهطه٠هثنم- هلجطلوخعلا

واساصنامسكااصههلهجوانيهننيمفل١دا سوصدهلب

واوهاععاقعرافكعههجساهجاهوأاههخحاوهلع امهيأ

واطمنلونيننهيأنماكهذحهوهعلاهسذانعواهو (لحتل

دنهلايفاصىعداواىمخطاةنلمههنظناورمو نيوه

هل٠ههجهتاوهغهلاهليوافلاولعزثكأواهععهيببهندو عابو

نيلاجهعنكهققرهنايإنهمتواعهإركادكعهلثطا ه

هنلءن.ه(ناويتأيوادفوهحعىباعهوأهكلهنتءان.نلأسوهفاص هجوز

امهنعقههتوااماهكاعجىخانأويخأبقعرهنلاو دوقامأه

اعن.نهمأس٠نهراخداحهذاقلامألاهوهلوقهلاعله حقهق

متهتاممقنلنأالاحملءولعحهعنلاد٠عمامأثيهسأوايتلا حعه

امؤزأقأولعدياهطقهيههجلةهووامدهمدهرهعلا يخأ

هطناودعوعملوهنرصاهةمقوياوباهثنلااهوومورياه هتحاو

وايهوجياموهجولاهاعلواهمها.ويلأعلوهننؤحولعو ويام

ةنونلولنهلايفاصودقاادمؤغهنتيفأههواهتوطإخقامو ولع

ا،إامهاندياسؤؤلوهههناكناعولعطادهجأفلاهرحنومهلا ونس

واههاغههعدمهودعأيفاساهلوخهلاهلخ،ورسأل امهلعل

هنخمإركوجمعلنلدلهيعهغهمهمهواعجامإوااذإغط هكخهلاو

ههؤمهدواامدنعيداههأناوندوحىنضوهههه دلعهلخ،قاهننهكاه

ىنعحقااهاالهيبنولاعجويللاتدها وار١يفإه

هلتوصايهغهوةنوبيلحقامههبطتهىفاوجئه نا

هليخحامتينولهههيناونووهحهذاننامهألاههيولكت ددها

،راربعههناموهخإثاينهطيإنمويتدالهوولاعكلانأ ملوا

داريامقهلايلحههههنتممالانأالينىفوةدإلمهيننح ٠

يتاه



اسعههليا- ىيه

ىف١ودسغدقهجيومهلأولعأندننهسهأو١حهاا.لدنل» ٠

نافلا«عىهو٠لعع٠ اعقاو

خا.اعلعهعلعمثوناماعاعمهلو١رهقلتقعيصوؤين ىتأو

و٣ههلهملثمومآةهقهقعلهاوناهأوقحلابو يفاسلهنيلنطا

جمهاصةاداهتهلحوهنعانتغأاءأزنهنلا خنع

اعمههمتعهفكهتملجتداومهلمأىفلطملاقاوتطهها «نصو

همهفل٠ؤنوقااوكامئثوتطقساضوعانتتةلهني جاجيفزاهه

اهوي٠سوكبىسروءدهخقعمههدأوهلوعلا .ما

سوهدىلهو«هسهنساودانزهتآهنوهلهما..يعمو .

رنيهاهل.اول٠٠. وا

أ«حعهإئهدامحىفووضجنحويلجرل٠ههناىفايفوه ملاسلا

دثوياميدولنهلاويتهقالجلهلاهه٠خ٠لنوهههاعيللو ههه.ع

مهألاوموهقخاوتوباانهرومأندوارنكعنل«زرهنتاو ،هديوام

افلننثنينئلحعهولونيكوهنننبرمسواهدنجلاو ل

العم٠وا.ةئ. هلهط

أأعوثثرائحهعجهحضجوععجرمناومهنماد جضو

سوهنانيجناهلوؤصؤنالنهلأةئاهت،رونيوط ويبمال٠هط

ده،سثنهاملنهلاضموههوجولهلاهومنهىن٠عسأوا ٠

ل٠قطفمنن٠ءسه هلثم

إبإئيأكلنهنماوإثهلموهيسحهلاههوه،واصاهاعهه اه

الياكوالظاوىتضولأينويساهداهوبنعلاوقبط ال
زاجوإمنسنابوااعهاينولاو،أنعقكوهطاعرهخهرساخلاومهععئ رييم

انلومتااعنم«لههنظولواهاللنوإمبوضوههنمعهاعهنخعهق وا

ىفهجغهاسمثوؤباهىفأعذاولعاهعنمحغهاسلاههتدننة هقسقأ

رمواعنمانملعونادعييؤلودومثكع٠ههراعاانفو ع

الفعيا ة



سههالأظ-. ادهمم

وااحعيلعوايملهنسوبطوجاللهكنامرهينغتلاساه ا

نهولاؤسواهعقويدقعملاونيوهوهلأدهفمتنساعهلعويقخ صنلاو

وا»طععااعو٠هاادههكلعبنلااوهينأللاقتعلا،هندو اعهض

ةضمومقعلاععهخي٣ومهتتو.انينثادهيسلاكنع سضها

مننهلادمردهلاومدههنهذاهلوديهمإعتلونلوااصل حنامو

واهداواهعنمهملعنياعندإهقهوادكهههادهنا ي)ا

مهتلاهملعوإقلعلمدموجويفادمهيننناامرتنعتوهيمحيهط وا

هصدعنأو«اعجومدوهاامونديواقسمهلاسصهنا سقه

ءاغهتل١ليموبعلاععهحنثسرميهدحهطوظقهىنغوهلاهنبا وا

امدنعمتاقلاةهلهه٠انهدالهطبهنقأالكحيناوهلثيبخد ىف

بقعيونووهاهمعيتس٠ناهءانهفل١هوناموركعهجفدا ٠انتصا

هلداحغهذيهغهسهجك٠قههئهانا١ماىنمهحهههلونلاه ودعلاو

سلمهمهلاواةيلينلاولعونيولدعسملعل.جلعو عق٠نلطخا

اههاعداولعوهعيهنلااعيزلوبرهت«هنكاءاخلا هعضننههه

ىلقلحاميسهايعناهديحنويهلارتسلا وخهقسو

رانسو٠قها.٠ضااها،مانععلسوكغعريغلووعلههءعه هيلوغولو

ولعمهيهلهواعجزامهإهيعيتاعطواعحوهلاعطاس اس-لوعا

لهودعهههومهسأللامليوباهقاسطثثززه دقلف

نأووههه.حغههلل١هاهلهيناعاعينهىمانتىوع،لسو ددهياع

اععمللهههننصناهتجضناورغهنادعنهوإ تضخخاو

اصلسالمدهاوااهلعصته١واايننهه،رواألهه هعطيو

لقدهاعهبجيناموايفاعصنلاهنلمهيعوزاواهنأوحغع ءانبلا

هسلقأاممهصهنمنموهلاوحنطعهواوعهو٠هنلن١عهجنولعرض



ساالهههتهعس- د

إبدسسهضه١نأوعمل٠نهانبهن٠ننهعنهقفلاعاوحولعدس ام

مسوداوءخن٠نمهلاموماعسلعنوجلاكنلاسفدبامهمف ةنيعمو

قادنسإلدامهلعامهساواععهن١ىله»هنحآهو متوعبوطا

ةوهبنسيانأقلسويىن٠برم١دنحعهليناويفاص ردهلا

دهبمهاصوملغ٠ليوإهغعوايننعحولعهنكلاهمناو ضحف

لهإوبصولعمينهلطكلافنااممهأوهتنحهفولوامه نم

دعاعقصأنايمهوقهونلاهرإقومهمهامرصمرابلا هعح

اعلإدااقطهعوأسقطوثعبنيلنالمواهيلعخغقعب نيولا

سهفدههوامهيلعددعلجلاعنوءاعقاوقوواق نالوف

هعقومهسلساناوهنلهبتكوهكيهنيعكعمناو هل

اعمنيراهخ٠ننتنابهههنههثنلأومرأهيمخعهعحلصمقىأاه يلهأو

هاهاخاكهرنمعهوخعهطولع،إفناونتخيامسأي تعجرو

ومنلايأ«زاجوإههموارهعولعكهلااه.ءزهلا سه

اهحملصلمهلعفوهماعالهايدضلاسولوخحتال٠هطيفاصلا وهلهو

مهتميوذواطةصنوهجووهييفهضئثطونقهاحيفدهو دنمله

اهناومهالاجهبرسلاوااملاعهاعلهلطنارتوواهقحو دنهل

وامنأنههههمرمسإوااملدعهحه٠أهلننهسثهحزاععهلا هجههوح

س٧لنلاقؤلوتوبأوأمعنلاك٠نحقاو،رهلاهالتوههلا امعب

،مالاههثعنلاكعيوبايتنحهنسلاجلصهلاهعاعهيلإ رعق

مدهمهتلاهولوهعننههىنهنخفهمههوباه،انحا،ا يفاخحتاو

هتثرووحعءمبلحواياضمهاعاطاولوةمهوه«لو قوبرملو

دههيتياهجلىلودةينصقنترياطحمامتنلاصلإزدهاب ولعزهه

جنخسلهل»دع٠سمها،هنننهنللهساهت٠رعا،وونضهبا



سجهام«ع-س سثه

مسهذولعؤثادالوعق«اجنماهو٠حقهمأسرماعهنيدا مهلاب

سملواعححهالعه٧سسعاهمخيومهمغكنعلسنلو قوينازاكقإ

مهاواهنيأواسرخل«قسراماع،اولوافده ،قننن٠نلدلو

نهيراهلارهعنموملا«اهدللاهودنن٠هلهاسه رأب«و

«اووا٠نيناعينل١يدعيدعوهاهىنناوأنهميلوكراوه نوهأ

واييققلهضافوادلههعاقباعنهؤهحهططونأص٠نلارص هضاخ

.ئناهواهناموارياهنابنعافاوأمهنميتضلتخالافوا باوج

لنيوكذ«يفاواهقأرع٠هكةلعيتواواسفيناامع٠هغقه «

بلواهقحديدهوامسهوارعملارههوهمهاوةمكلاه سيناو

اععهاممه٠نلانبهويتالاعاههةيهللاةاسهذاوههنك ءادب

نيعاضح٠يوهقص،االونههيبهذوغهسوموايفقهوا ساتععو

يفوهاللءنهههلامهسنجهلقاقروعههنلاورححناع عههط

ودورصههسلمنككاهةياكنلاهضآموكوهعقو،واس،اام سالا

امهطدهرحنوايللنمفعهدنهاصولع«ممه سنيو

اهلحمقأكلاغهواهأح.نهشألافروءادنلاحعههنأقهه هتأهقصو

لحاممعطهواعلل«ندووافقعسو،تسنقاو بانيلالهغه

ناىفاىبالطلاخهعابعههنههههلوطكعهواهلوقو نوكل

عدمهو«إلءدنبلانعرننذيامىناهلصاهساوياضه سهنل١

الصااصلونهههههلو٧هتونههييحمللغوءاسنلا،اقعهلايأرللو بهقننأ

طنلمعئأقههىقههطهههسنأوقاههمهههينكاسل ع٧انأو

ركفلاوهههلسلويقحاعلطءإنمنهولعأننننخهلا عو

دمحهاجإيبهوامويءاقهلأحعبالهوحغعاهينلولانديواحاعهلح اه؛اهناونان.مي

ولعينطوهلمحوعنهؤقننوههىهلنينمرنحههلقا



سس«بهجعع- ددع

انهوهجزولعدنهماهطولوةياهنسعمامراني جاجز

ضحيالوع،رحرهعهل١دكأبوجوهوسوءنياهؤتهإو ؤسمخه

لجليفؤلولاهمهادرنثسالوزوليارونهمقوق،إهىفا هو

ا،واننيلازوهوعماغجمئهارآضناهزوعاعنلهرعييهلاوقنلا قوسلاو

دتننته،
ربلاخعهاداونمهههلاهههاهوهللينفلاسههاهنأ اعوض

ناهتسي«مهولاهد«افينواعغمةماظهنملحعرحنكاع٠ضوا خنهح

ولعوهنطاهإهغه١ةليلوولعوهمخقلهض«رهوسنل كههيفا

همصحهصدصقاساهواهنععغعههنسدنا دقعن

ثهم»وهحاؤلاعنصىنهعهلاولماهلهسنومهأيهطعي هثغاو

عسلساناه٠اضحطاموىنن٠عقثهيبنثللوجسههجيهلنليبسنو امو

اعهلعههن،هبفاهوهماخىفااهمويهاصققضهولعلهمه الجهه

اعنصاصمويهارهواععسعإولعاعناههإكىفواهيبثه مهيو

قااعيخهقغعكاههلاوساه«هيندضاواعذ،إهاعينط مهتلها

اهععهؤعاضجههواعهرهلذقههيرادهيودذ«اعياه راعنعنه٠لهه

وادإهلهنوهولولع«ايصوكضنبنلمؤاعهتساو هل

مهىنمولهواورطإرههاعنمواهعهعائهلوخحواهنجه نهتعنيجمع

دهداهلهطنعاهتهوفسقوناونيدومهتسإروو اعر

هلاهدارانهخار٠قاسداوغوهيفااملوههغميدههةسختو جمهاو

اعبرفهبهئمننعتمنهلقومظمنيووافلهعرامخىفاهثقؤنويرنه هل

موطنهههنسوكاهنيزديأعتهوهقء«ائهقااعهإح ملقانهخاه

لخعهجلناووننهحهغقهلكهاناوععغهيدعح امه

إسمههيننحدمظهوننراهاعنونننيعلونكماقااهعلطأنع

امب١} ع
.ميل

ن



سهطهال،عل- ههههلععق

فجرييناواههقهكفوانلعلعهغهمهوملعاو قاجولا

اوعقوأهحاودعنغعدطعصهنعاذاوولونيلاو همهو

خصهثهحهلوقورهصهؤهلمعدااملودعلاهاهلقعانا هنئننهق

اقهأييويناءاهناناهآخعقداهةنقهةااهعهلعوينعي قه

دصو،اسأقاواههله٠هههنلاقل١خو١اعهلع،انهناركاهوهخ نننععي

إمكياسوهساهاعااخقاايملواالخله«كهلا اهلاونحهواق

ساوطعالإوميهلوابيبحدقوهلرهخأهقمحلا ولع

حيدم»(اماقاناامهلو،هرملحلاونانننلولاهواهقصلا جلاع

.اهرخاواهناوهتلخاولعابومويضل١اععوقسي إناهلاملأ

،فتهدهديتظله

هنباب

ناانههومذجعهويناحوهوذجعهلوهلاومو«اواج ددفناح

نعذاهوساهولاهلا،ؤوطرصوإجههسوهههغتهدع ىمنت

قصههسلانعسالبلطهوةيجلايكيههضاوع يقخ

نالسجغهقوطسولاهلوسهومرههونسهدصاهو ناك

هههصينهعمسساطاهاكلىب،رومههلاامواععححهافساهو رؤؤنولوعههدخءالقو

ىفاأهنن،ركارحهت،ؤوخقهقهانحيا مومننننل

وواضسداونيوعدموهمهيهامسورهسارعواممو ٠هييخل

املهلهمنواعغحسعدعاعجوهخوههلعاناجرهخاعكهل ام

دهولوتقاهونديواقاموأصودا«للموهنلو،مف٠س٠لتد «وع

ولععوجلاهلاهءاضعاكحعجمثاولعواههلعىنخحلن اعههف

اهههخيفدهواهمسمهللاأهزاعهاواععوخحوااععهعحم



سههل٧لمع- هه

واووعكبحعههااهفمرهناىفحخلخهمضوهي»اني ؤده

وقهواقعلطاصههنأ٧أواافضعلمومهمأوملاهوآ خنجونو

اهطههوااسنسواانأرنسيفوواتعههسؤلوينظع،وز ىف

بثخكاعذوعهدورو/وهيفايلخعقولهخننوع٠ههسوه} جتعهو

واه٠ضساوادموخقععاواجنمتاواعنمىتونوهههص نضعع

هههغرهي«أوحجعهناواجاوزاتثرووهمهسؤرتوا عنقي

مدهلاكنيبالهعنقطمقلملبيهمكيلعهلأعيعحغإلهه «إمولؤامم

دحومععهسمهولو««ومليباوهئامتاوههههه همده

ؤبووكههلمهسعههسض١ق١وريماهطدهنلانه «اجارخاو

هدئعلهطاسؤمههاصقاهأولوانحاهذنع ةقههلهه

هترهبهطياواةيندموحضحهباهغدع٠يوعداه هول

علههلآسدعهنمووسحناونحيواحههلاسينواعقوم وا

ههلعهاعلهينلوعاورودقملاهملخ،إداهنأيتحاملواهلولها ناهلا

ساهجعاعغهههورهساولعهباسهاصشهلاهلاأنو وا

اعفوكوهجامولع٠اعرتسهلاحغنطنلاهاقسإافننحيامووهيأرعا انناه

لاقوادهرطخهسلوايفقهدهحهنهقوكلواةنعهرد ابطلاخدا

زاجوناتفلهديلوا٠ققفرغهينااماهكهؤاهىب٠ذأه يرنه

حغهذيبهغسودمةههطقهههانتهانماميتوههخهف ةوه

سلووااععتلمهفذاواسامناوههورتوهرغخنازوههوا نيعو

نينجانسامهجهنلىفايراهوطينيمهومفهقىلعوانيعو ىفا

خنسمللبهإغهقهوهنلجخعههاولهرقأوسومعععه اعخقه

ؤحت.خقهل«اموجاهدإهكهناو«اهاعدايتقووناهط رده

هيبههعاقالامنااقوستلاوناكايلاهطهينوهديمهىفا

ت



سجمهخسس امأ

يينقهواههتونانيولاواهباواهععهلنايناماواحنكاه «كف

يبهذمي٠هنلطو١يتأيعنيأواساهويناوىنظهيتأي ٠حعه

والاخاهكهغهذهيتايلافوالقممتاعهههعهوا أععإل

هلعىفوالؤهعخههوامرههاهبواؤوهموها،إهؤيتقلا امنسحام

مهقهههاناهعهاتهواهساهلةسئه«اههضاخنا ام

ص،اقاوىنكاهةدحاوتهلهلهيتأي«ذوابنثلهوأههمهاخأ مها

سلاهاهلقخاقاهلوطلوقلاويناهوتقلحاهلوا(سوا اوعس

،هضدهكعههتومدنودطهلهفخنعواصيتوم رمننتي

الوهنيكيمهووننهب٠ملىعفهايحاو٠حنهنلاؤقه ةعس

لسكاللنفكحعهيفاولعرزنحن٠يومهخارصههلو دنع

يهفاجلمهللاكواعطولومهلوينووهههىهنيناهاليللاوا دعو

هئكلصهأنطهكيبارحناكلهمسطحأموحوللاولعلؤقل ومن

عنؤوهوههؤضولازاجونيخابغرااموضههسمط» ثصو

عهعنمهوينهحهلرسفن»ينمولحامتيهلىننا نسحملا

لوخاهابعهولمالايفقطذاوجاعههيننالكهاليوعلمنل اعه

ههجوىلستيوناوزاومنلمهوخقظ١؛ههل١حئعقسوكوادهع ولع

لاخحإهثقصناحاعذ١يهأئصنويدخهنحهلقاوهمهلا حكخ

سايلاحهلنثفوهثوفهانهاهاعهايقيقأانءاسنلااهدعيو ه

اموس٠علىفحععهاسيملوىاومل١ولعنكماوصهخا ةلوقل

هقهقازطهككقلأمهرقفونأعللهحقه،هلاههضواهنهو هيفو

واهمحهسوهداواعهلع،قاةنسلل«كثكاههو ةدحاو

قعطعهواحعخهلنلانهوهتساحواهعيبمواحههع حعرهلل

،امهوىدنه٠دتسقلؤعطعهو



رمعي
نيهلهاهئ١وقهلووهوخصطورهأهضحيو هسملا

،،مقاغلملموادننهواددموامإنحرهسولويلحملا فدهو

ههناضقسناهكمولوهلوخعهكنخنلوضههلا ىوقهلا

كاهامسانهللاطواويخهخمواهيعودهنسوا امن

هطصهحايلاغواخقاضمنناهسلايفراهههدمديبهلوؤ«عط خعهاهأص

وذوهيبواحدننن٠هلاعماعحنلطواؤععطاهاعهلههةلق مي٠وغهه

امهعمعمقيروتلاايهنأللالعههوارعقحون ربوع

،وهميمعهصواج.٠هوارهصواهئصوالنطدمينن و

يلخاهمهاوةمادء،مههغحررموهداقواهنلويلدطوا اسيل

دثسورهقلاانناوهوشوزهمنلاوزارق«ويبنلاوعضاالو خهله

خسهامرهن«ءارطاو/رتلوولاماههناينعموقحسلا ادعقمو

داوخغعحواسهلالعفهلهاهنسو(ميمهنملق ميمه

اعنامطىفلهلانكهباعاحنهوطاهيلعهبني٠حعططهوهبهو ئسحدط

يههنمه٠هه٧هلوقيلاغهلعحناوقلعمطلناعهلكوإهعا قلاخ

قضحوامحاكذحعهىوقوتلههناوااععهمهععنص ختههع

لخعولوسومياولعىغقفععهالتمهدلاخهلعو مشاه

هثعهويثودسالاودعيإوخ.ا٠هدعهععهعضووعطقم سنج

اعاإلىتا،إانيسغنههامومهنهخلهيهناكواعلهوا درو

ىوهأنهوحنلهخاعهلوهثنوحعمماعنلايانواعخهف دهعي

ىوذنااعلههههيليكهوقهغلحملكلبقنامهئامساو وو

وغهاواءاسنلاةناىفاهعههعاونادلوحصنن»لهله كهلط

ولحوأههخنتههييفوعواانحههحىفاسةبأم٠،إهعاوكو اعدظقأ

لقخؤهلاهههخواركاهوامهأهثلودقرحهاهواعهعه ٠

٢



سا..هع- سكلا

دصمولوىفادعهقوسوسؤنو«ازع١وايقمن«ركعقو يهني

{منمدالهاو(وياكحهوفوطاحمومواصعك»حهق« ن١لامىنلو

زهياعلرههنمت١مه«امطيبعلهن٠سانعقؤىقأي إصه

اهعنمجؤهقأ،أ«دساهعسياهناهن١ولعثقؤئو امه٠ه

حهلهيلخاكعهوله،وهنلاإاحمهيلعهتلاكو.ينعاو إانذو٠نهلاح

عممنلانممهناهدنعحدهعقهاعقضونوعله دقعنت

موهولوايمومسهامليوطمدراعغهلأننلوهفاعيب هل

قهعيسهضاهلةئمدوحئههخهد١تفلااععؤمه»امه اهيلع

نههيلا«لمواحعغههبهيآلئهعثهوجإنئنظص،اناو ولع

هضهئهاعامهودعهواحعنننهخهلهساطوااصلإهويخأحنله انن

ولعةنإننلاصرتعينوهعامذوين٠حنندلىفااعهتطح تلخحوععهلوخهلا

ادحاودضولاهيتهتحاوانهقهدهعهاوتيزل «

يفعيهلدهمولعهههآىولمهلاسوزةوهىنلعولودقع دظليلو

اععز٧إيفقسهناوأاهكلهمواهيأواؤاهالوىننله رهقينن

لبناهههذههعضوهعقعاورقنعكهنلولأييحاوعسو كاسيث١

هلاسحيناوحغلميلتلاطودغقونتمقاووانياولع دكيواضه

واحغئاهاوحإوااهراعولعينهحودنهه/تغلاو ذل

بم٢يقالطايونهلقاينتدعويفعاوأابلسىننهلخ اعد

،ننلغذأامواياواميمأتابل،،روطيسووعاوحعههلاحع هن

جهنلا(وإعنصيتلحواتأوا٠أهنئاهوأن٠تننيخزقاملهأنن ز

امموينةيلمعىفهةنتفوهيلعىلناسهىفع٠اخههذ.ااهل اهثب

هقخععهماطايونيأيه٠إندهن.٠ وءاسامهنعامقرهاوا

.به.ا.جر،ن٠ع الهس

همساوهم،اهكحعههدمهفينواهلواوهةحاوو

وا



سهل٠لا ملوا

دقعنواهخهماوادياقوأمحاابأدهرهللافواطهؤىقأ وا

الاهناومهتلاهولعيناواهننإمننسنلوايهأهدهملا آاكف

امهموهابهلهينلههساموأاهلعهنفالمدوالهومهمه خهله

اسجووممهعجوهعمثلموع٠ماعههداو«اصىنياكنا هومح

س.ميهادواعاهحدهصوصأامواعماهسوةلعوا هدوعو

«عاماهلمااعغهواانيلعإلمحواعاهحىفقخاوا««امل عيف

طغههويبه٠هرعهنلواعغهتعواهلعطهناسلافناونازمماساسا كولم

يبيكوكصههؤنلتذناهخههذولعيتحعم دو

واوناهمهفاهلوطععه«كهلاثهرناداعاص١هوخن دتهه

الصفمعملهلل١حنمول،وأاعلوفل«اوجدنهواحئهلخوا ىهناو

طدكلاهدلهلمن«صهداامهثبعححوكهواااعهناه ظهله

ىنسويناهيتوالاهوعتذقلاوأهيناداراواأنهلعاععه هنلني

ديل،إ،ؤههوههبفهلا(اضدلهعضهتخأاهويتيل«لن« ده

خعكنهدعوبهواعللنيناد{ااكاه«(«ولوبومه ةنهملا

ىإنت٠نيإلوأءاهواإلوهيهعهقعهقرقحناويقخ صولط،نا

امهلوصاهىونبهيظعاهواغضمنه٠عهله اجنهخح

ولوعةععهبرئعنرههعاهعمعهنهههننهلىفادغسذقا رط

جوبههيلا٠هسريغييناهملاههلالهىقلعهامهللهغه هفلك

٠خفلهةلهسوانهعهلهواحغلهمهحبذورتسوفنهتهاوا وا

ريفونعمامكلموأهحاوعهحاووادغلههللويصهذ وا

اهح١وومههقلمطيعسو.ذهههورهرساوزسهاعهاؤلاعط وسوا

علاط»ابغؤىحناؤاههقفاوخهعحفاه،لالهلاو نم

ينمفواهىلنقهوق«همههدلبلاكمنماسنيا



سهل.هممحهعص- حقلمط

اء١واامكعمواالحواهنججالحوادسفاعدهنساوا ام

ناوالتحاوهقبويناهعهأهيبيوهاهلععقوواينحتله ط.٠نفله

قنهههقجيلاغيبرا.أسهوالكخلهطقلههيلاه اع

ناواف،افدفنههةنههاوثسحعهاهايولعهفلأاهي نيمالاف

زسها٠٠كلهاععهيمهماوهعفلوافالفحغلمطمهنهههه نهمقلاو

حنعنههبهو؛هحمداوينونهييننهاساو«قف ولاه

هجوجاوقاصهؤلاعنهووسمنتولعامهنوكوا ءانثتسا

هعاوىفا«كفواهدععملهخعسلجملولعحملاىاهانه عهعادمنهرادسقأ

ولععاوامالإهوعغذنهداوأوحاوه نطقلا

وا«اعواخنعبهليناهىنلعروهونيوايياصاو امطه

سملولهديعنورنلحندسسنوااهغه،منهطذنهويبدناهحوا «اع

اعموههيناواءاهنأرننمأهلقاواجلوعقويوأحذهمعع٠هب إنهزهيا

براهواكيهصزأصىفاهوارسأؤاهننمهتمللوا هإننحجله

للهكحدعنهاهواتهاهطذهسحاونلهحموا .

لمأوعقوهواناهلطيزوللاكمهوانكيجلواعقخحغمطه عئيث١

هدنع.ءارهلاىلعتلخوميوحههلواقماحبكناوا سن

ذاحمههلواغعقهانكهب٠جلوألمهاج«اتخاوالهورننهب٠جل ءاهط

مهلعللعنىلعحنهه٠ن٠هطايقسوالياواةعنقملاواهللا ييظه

ءاسلارههنتطئاحواعطقوههلعفلعلاههيوسنأال ١حع

يناهرهدمندمومهمتنهنافلةلخوائقهاعننأللا ههلعو

واكيفواهلاناكعقخهوادقلواقدسدقحلنوايفها قغهي

هاع،اوواحدكهادادنن،ودانوداحقعلواهواوه٠هعلالهم



سه٠١لهها س،او

نكيملوااهزهاعملنايوهمساولعقاقحايتحولو قاه

هيسطلههغقهدسسندظعداسهاهىن٠هقملاغهغيهمهجل ماسلا

هيعناكواهنننهققنعط١فنصمدعنيوارهلااعمهناوا هلولا

ناالناوايوقمواىثما،اوأنياذاوحلهلهحواههلا دهم٠ن

ناوةنامأضيقألابلسا،اواةيراجهأمببعلوناواهخههق هنهههلم

سنادإمهناوهرنلاهههعيلمتعوأ،قعنتنهوواهله عو٠ه

ءاهثسنالاوهههه٠ههصاقناةلقلحبذلادننقواهزهوس ار

ملودئنابربعلاورعثاحعسيقأالتهبهقهههدالنقم طئاكلننموي

دمواماهاميقأواعلهحاهلقاىفااماهمصنعاهل عغهل٠

ربسىنبومهلوجاعلاممهأعأطئاحإمباواافنع دوواد

وقواهلهااناوالهاىتاوااهصنطفلضايناه ةثهاارصضلا

ولومهوفلهيهنألاواةلهلارعكاهتيارهلاهيتهأه كهع

يلهأهل/لاغداواةهافدههيلورةوهلاؤاهحهلقت أهحاو

لهفاللويلهأاعلمذ«ةنن٠ن«قنوايناهبههمهقعما هل

هسهمهحزهلاهههصدعهولعرتناوهنهاهىفاواعقمحثباننإ (هكلمو

ربمهلهقلقيودي٣لهأهدسهحناموالناع أطأناو

ععههلرايفإيسنهههللضكعهاعفهط»دعهه فئهههنههدا

ونثمهىفوتاهوهلنايفإسهمقادفووهنيموو دا

ملونيومهيرواحمانعهد«غناوجعودنعمهتيواينمب لامج

سهيلواوأاهملسويبهسع٠هلواهههنغيتينامه اه

ناهتلاهواعذعهاماعههونقيواقرههههىتعاىدعس اوكا

وسوهتسناواوعاىنأهرمأسررهيوواعهه ملاس

دموههلعيوطاسووهاننحخاعهسصحيؤ»رهاخا



سهو.امهس- نديواحره

واواه«الافوااينهمعاهصسأأهه٠ناناو قفا

يهلهقفادورننمليتعقاوالاغناواعقلههيفادهقل١ه ىلوح

واوهدغفاواهحاورله١اهناوىمالصهةلأمههتنناال جل«النف

اصجقيفنا»كهبنل١همحءنارهضوقوزحعهاللخ اعفلهو

ةنهدههولهعاعهيناهيذحناوهنيوااهاحمل.كه دا

ناهيلكنالاغن١ولؤد١ريخىننلخحدؤيننفارهدخري يتهلخع

واحكههمقولمعرماهارجضناولهميواودضحق خهلعقه

اهماهماهلوخعههادئههاصونادهرا،لوخ،ولع وا

٠قلهبامويوهههئاجهاعههكأهوارهظاولهنلاعدعحكه ىنه٠لهل

جيحنهناهوملالاولعىنطوعيزاهزقتوهحاوهعماه٠ن،هنل يلخ

متقآولوهسهههحهلعضنهعحامهينطولععهوانهلععهد اةنخرولوخحتاه

قلهاميلحولعققهلامةسضوققحاويفلهه أهحاو

»ةققل«لكنونههدثذثحجثعناو رصي

إرههحغاملحيلعلىفالمهادلوق٠هكوقاملهضهؤهنا وا

دقع،هههه«لافناوسطؤوسهدتولحاهسلهجواكهلههق ام

ددمتلاهةيملااعه١وملهيوربخاوعا١واوىعو همكهينل

اعهامقروامرههقغجلمجنو٠ةعناهاعد٠هخهننوكرو اسونهنه

ههسهقلموعهبىفوايفده،وحملواعه٧لهدمو مننل٠هط

ةينننعرهوءاقبوايفدهوا،مهمهتكلماموادممامل٠هوا إ

رقاهواهاوقدا٠حضلضولعءادناافلكمىتمولمجل هقحو

ناوااماهسامهم١رقكلضياسرواعدعهدطدخ،دا يودي

ولعدلههودهعلاعبرعضهاويجاعغههكنيدلا تثوما٠ا

اطقه،ر،ايهلوطععه«حاولاهار١لهنوندوطقلهادا ٠

عأل١و



بمع-
سا٠١ه مجحو

ىن٠هنقهتناوولهمرسغهلخحدأهلاكفامومهتحت مهههف

مههفهاأهتيهىغذثلاسز١ناهكعهوضخاهىن٠هلنهئ مهو

ويعدمحمللموهسهقاهتنبللحاوىافداواللملاا هاغلا

نااعل١ؤسؤماهلاوقعهاحرهنلاعععاص«حاولأوأ كاه

يراقهمب.يقحون٧مهرسهتلازاوهعوانحلايهفكله ه

عهلهيراقهأىفهحاوإئفههاهسهفهيارهواهحاو نادمهو

دهقخ٠ههحهوأو٠سههجقيراعخأهكحاوهىنأهقنهق دهنيحغعهقنعو

هقيبركهااهلضهوهحاوهالينسح كدذلانيهس

ولعريوخعهتراعخاناتهفؤواهدعفهصيك هكنه

واسونهلامقلظهلأهدعساهعنافيولااهلامجخرو امن

وايتنضنإدمهوعطوغسلاههعماسائهالاوىتهئهسي ا،ا

نضناواعغقهو٠قهناعهكا،أاكء،هحطلهطاحوأدني اننأ

عخفقلنلعمخاهضعلاهوامجو«يبهذةنرقخاكامناوونعق امبو

سخهئاحعفلهولويفقهلاكممعومههئابعغهلعمنلوهههمنلاهلا اره

وهإعحيوعرونسووهنوولاكهتجؤىحوامهويوععغه ولع

اهونولحواعبو٠تمرلعواععولملهقريهكارعنعاو،اهخ نىفوف

مغسهلوقىفوفحلهوولمههللموساجههعلبلوقنكاهدو .راهو

للااعلهمهادنبموهنلاكههييفاهناخناووأرطحنا ومىنفممهأ

.طاناوهئاغهيهسهرسواوماع،ننهخيوااعسهف هه

سيلهنملعمردلياونيوهنهجهلللفنطقسواكههمناخه يني

،نهنلوبر«وكلناداءاقلا ينلصي

ميهاقلاعمثنسنعامهعوعأىحاكهناوهمنعمهمه دناه

وأإهصسم١وههجإنهلتقهملوسلهولحلهمتمض.



سهل.اها عننق

دحعاهنلاهاإنعولولوغهواممجربخوىععث١ولع دهاهل١

لوجيمهلأهتنعهرو١ليا،ئععاوحأهثكهلهحملوقهىف اعفو،لعهه٠

هفدهامغجملمهنحطتأوأهساناو«اصدوءسلهنك ولع

لهسيولاولع«،اهترولوخ،لمنيواىفوهبجل مدهلا

رصنعولع«،امداإعحعهاهله١وغهكاهرايفإهاعخاو ولع

هلو٠ضولاهامتاخقلطناهطه،هنهااهشطعوىمعألا ائنهم

وراهوهعطقوههيفاناىفورانق،جهيفحغعسهيولع يدهي

دوقديو«هغهمتنإثاواعخووهقه.لينااعنلاظهاهوءاغهن« نعل٧قا

وأامتعحعطرايقخهاعلعغراحغهدخ،دامهههه اعخوز

وهوقوزهلقهن١لوفحك٠نننلاكءييظهالعف/يهلي هلكاه

مهسوهلمحوايلاربولعهكنهسامناسجرههجو اعهه

ههنيياهبهحلهطاهلوطولعأئعنمهماعطهقافهئننحجتنلاغوا وا

هوعنلسلوواخقعضحهه٠عةىن٠فاككلافهلي٠هههحها٠اعتعحاميسني علس

امهاجحاناويبانلاولععضيوهضنعح٠مهرهنوينها ىيح

ةنعجهاوجهتغولاكهةتسقعنتءدبوواتثههتومنخنس١ حهو«

اصعميلكياواصهلعدوصومقهصياهمبخغهدا تفطخو

دنعوضاامنهه٠كيجهولاوينفلاضءانحغفاه ءاسنلا

امومههاوعبالؤاتياراكادواعتعاعنيه٠كقعههنىفو ةيؤر

قحسود-وجأهلهننلافهدنسكقعهاموزكمولواهلءاسنلا هيبلناف

هعبضلتداكناىفاناصلهل!المموججمثزهه تعملحو

نعيلاهأوعاخنلاسحنوربعو٠حعهرذياي«ةنسلاوه ىنخعغه

قعيد«حرعهولعةعتملاومهععياكرهسلا«اسوهل كعلا

عىفعقووةياكنوههتلنميسؤكواميدقواقءإغعهمه

ئيهي



-هيل١،٠ءه- اه

تغلبواصلوجرميائمثخاومامنأهعو٠هلادحاسأوداهلحم .سادم

،لهوةنهموههضوااعغقعللاقعو ،

نماب ده«

ئوصوودهبانحيهمداوساهوقهقيليةلعينسدهه سوز

وإينئهارعهرادمراآمهعجلرناوحعنق»ارههاغهلعحداو عهعللنيمعه

يلاهادواحضوابهللاووكعهدغنمعهلس٠هدو ولح

واحهانههوعلسهأدواطععملأووايبهن«وأه٠ههنلاس »

وسهجلنا،اكمعواههنظقا،اعلهلادعهمأىلحالهأ اعجوم

هننهعههوقانهوناواقلهةلاههتاهأيداواهل هنحلو

يطدليفقهلالصض»هوإعإللوسزههإلوةمهلا من٠مكلاه

هدمدمئوواعههنيوطدنألاعنعمههواوسضومو حراملهنلاو

دوااعترعحليىفوانحملااومعهيقأالمسقاومساك هب٠نقينو

واقلىعيهولنوسلجاوالاعفواكهنلهنننوىفوا ىف

نيرخاكي«اكاابلسوااهئهقاوإصءهينلا،وائسأ أعأه

قخواؤخهنلعأاعولههوكحهنظدغههيسمولييناوو ااه

ةنوأنهيننال٠قغههنلاكمعاعمطوىفوااعنممهرم و٠ئح

طننمثومثو١رظضأسراولعرطماوو،اوقهقوذلي ةلع

نمضىفاوه٠هئهخهعامنهىهوداينفةعبرألاكصهطه ربهلا

مسههعهب٠كطاهماقاامءهؤلا(هحهرصههلههتهنا و-لما

رةئتاؤجاضيدالمويمحملاومهملاكلددعولعيط ولع

عر٧أوموهفاللايوأةنسنخاههلعولؤوهعنتماورهقلا وا

واههنههلأعهينهدسهربلاوطاهتلؤلولهملعورمهقدثههنع



سهه.هالهععع- جهن

ههغععهيلحدعادعلاومهيييازغ١ويناجسوههقوهلا ىفا

اعهسحلاهدياخلانعرساللاطقمنتاكمرإهههياوعيدا د

إن١امعنننلواعلهداوؤخيامرههكعهودغحملايلهمعهواهل مهههم٠

هههثخامنهههخق.هنهمايرفقعهةلاهلاامؤعطو ؤهسطلض

ن٠سنهينوهوهىفدوطجونلولحقارجي،نلا ليكو

ينخايبوهللحالهاه١دلافناقلهوجمهايوغلناوا ةط

طننقوههلعوقغالو«افداههمأاهوه١ه،اناؤهخوأعو وي

هلهطرنهثانمهدههندكايناوخهضهاهيعداو دبعو

نئعمرههقطونيغ«هلووسواعيل٠هواامهوحعجرههه خعولاه

قاوخسرنا،وعلااعلودلمصشهقاوىهئاهلللعلو هلعجو

اضحإهننهوناهةئههلاوهأنأوىنغوهاووحملانا ههخقه

أشيهيلرياهيتحوهواعلورنهنااقلهطلاه عمتساو

اهؤلدروأوهطهصقيوجوزأ،إامولعلهنويفونسا ع

(ورلينءا٠.اء..واقأهولاهلاةوضهفينوههأضهدو١.. لخارهه

.اباب، طهههثهح

لعهمنرنواهبقغرعهههإنخولقدميلخنلااسملا يتوقو

هقنهقجيدقعيوسونيامامسومواعتنهعثضهىنعتدا سوهو

رطملاعأجلإو!هتغلاواىهامعغعهجاوزعحعهواىنأح هأنهغح

مسايوموتمئسوقئاسوحنعجرنمأعوهمورنلز٠عغهيناه «

نمدعننمتهوزعألاولعهتيوهبولوج٠هقاكمىف٠اقبنو«سا سوههيب

ضيمهوااهونضواهنيوختحئنؤمرهتخيهقوسوندهواح



سه١.ههلع- مت،

جع.ا،اهعمذقعنتاهعخؤندموةيلصنقليهحغهىفو عاهه

يننأكهناكونقهو«مهوواىنلرعهكهامحهيننأل٠دننثنلا وا

روهلاهاعيهيؤلوحن.مغهارعهحوههمإركاصقلاهيهيعأ ىل٠علد٠نلاه

هيناكوأفجتسمهيونيناىفا٠حننسض٠خذدهنكنيدنو وا

ياهأل،.عدماننأبهبهونماضلاعتحأليييناوننوأيبقع اهتنميه

امارااكواينثرئعاىتحإعنننتعوعادواينأننئمو ىنح

هقانخ»ماعرلالهلاههعخعحوسرممدهيننأحال وا

إضنهةبناىفومنيواللخءنملوواللخءنعصرذلاف وا

يونسقأداسئهبمظعواهرنثنتواهناسذنمرقاهواجأرماؤننن عهإراهو

اعلهطعضوحرطاولعهحاوحعهرثهلاهلوهبلس اعصووالهسنت

منكزاجوعلساعههرساخناسفوودغنم اهعم

جاحوانطقلاددصهوهسدولقناتطقسوثانا هي٠٠مقأح

اسلوخعمرهكهلوقيلمنلرعنهكةلعىبذأو«كفواه يتها

اعلعيلمهئاوسخاصهواعةغققااكهقا،رعهوةلعيفاوؤاه ربراه

جاخقههلهيتضناومي،ننأرعضطيكقلعمهأو«قفكاه هلما

سقوؤبوثاههقهتو،وعلاهيبهوناعظهمقأيلاطب ،وعلاه

«اسمنلامهوأىنهونلأولعجمهاوملموهلهمنهفدو ققهلواح

خغدمواعيوعوامهكهبذنمإناتطقسوىننقخو اعنثأنا

هيوحبعهلقعوسدعدهضقنؤاصإعنصونديواح هماو

اسنولحيفولاعونديواحةيجلاعهجغعؤعرهخ نىفوط

قجمولقناورهصوربيووقوضأعلهنعإإسس يهط٠٠ن

عهومانيونخيهضقمعومهمومصودساجهوو مهو

نيعدقعننتنوهل؛رؤصققعقلصثسدووجسوهقه



سهلل٠مم- هو

نيقهعديفععلاودديوادهرهعنهئخوعههغههعهانا مثمهو

نع«دقثصاواههه٠هعاواههلهلنكهالحفرساوااصهغو بر

ةمعوقج«عنماناناجوةروجهموإوصعوقعأنهلو ناههعخ

قاعقإد،«يؤلوصرهغلالصون،اههجوانلماو ةنينق

هتقوصريعمل»قمحيوةسدأنيحتوميمخاجنو ماسلا

ه٠ضزاللهبواهيمسهمواوهكنلخهن«قاعحمطلهناو«اهد عطغه

عننوبراهلاوينارياؤونعلقساهنالهسهوساعغمرقاغط نالؤىفا

يودسسؤضنسناينملارتسلاوكلاغلانمرسها وخن

ةلبللاسوانه٠ماهنيوغنملوؤباي٠هلنننعحومارخ دع

سبوسهنقاهاى،اهممدهههسياناونهضسرمتهغلهيلهب٠ ؤ.ضا

اميوهخغ٠نانهحجهغفأوزاجهيماهنظتولونهههنل(هط .مورمسا

ىندملهاهس«كهنلناولاهقمههوهلقمعاووأ عأعهدلإ

عربوهنكدتعيهلناددجام«رهمومهسلارمطهمو نيوهمإنهو

نارهوهلججددعتنا٢هعلاهوربا،سهواعسو هياه

ذطيواقعسوقعويههههنوأيذاتساداوقهلهمتمنلاقعونيفلأ سنلىقهيلعجو

انحيارقنننوءا.هغنلالهههوعرذاولع ضغلا

ضوعنانراعهنعحعهراعومنهحعهوهينامناهسنتاه إمماصهنهموم

اعماممهاهصق-هجالعلهلناونههصهونسو ةعهرداو

هانلقوئعلكلنههسمزارحاادهكسموهثسخهلهه،هل انهو

٠اثعنلاوءاىلاىهمأ«هلقعومهفلاهاهمهواإرهغقاوههاناو هههحهئو

عاهضولهمهرسنمجيأقاىفالهضيددموهىنيلا وا

هلكءسلؤدائأىلعانتمأتهلينؤلواصههننثوطأحنمقأ تراهنا

ن،أنامامعااععع«ونههلاكهنيهثعودياعععهانأو

كنس

ريي

عل(



سهللللع- هتنس

وملهوعاعهةاههلنوأروهوعهناخاىثح١اعههو يفو

مهوامهاهنسكننسللهتعدواسوهولل،ثنحاواسجاهلاهئ٧ ىنسهههنل١

ناامهموهتقيواقميضهمثنهحدجاعقولعوأةوهلاهل هتنهأ

رفمبوءعصهنميفهوربهأوساهججهتنأ خههح

١،ععلكلهونولوننهسروباهنيكسهونيواله وا

نعافدهسعاولوكمنمقلحعقسولنيمهلانع كهنلنف

يناوتمقاوةعهامثاجهنيننحهحاواهنهلعهرأك وا

ا،ىقضقحمل

اباب

اهنما
اعهةعقالقتدانفوااقننقواهخانومنتوناوأنيوزدهده صإنوه

بينامههدكاوهمهدنووهأه٠هغهحقنخذاوهح،ه ديسل

حأنعقواسام/ودمحينبهوقإوهتسهاملعيناوأوبداو عجوا

جهوحعهامامهييناساوكدلاحدثهمناعلهعونلاوا كوا

«،اهنحف.ينوعنحنخءإرمساوأإظكواهلسعلؤلاقليو ولع

لعاق٠هجةسوهوارمنمننلدلسنوهتههيبأحقاواههلذ عموهموا

وايللاحإههكنحهوةمظعولعدا٠ننهرمس،اوا له

ءإو٠هنهنعهنامتصواملعمجهولاص،اوقيقبنقلناويدخ الالو

ةهنأزليويماساينالاوطاحيبقوحيامشودهدماجلاه اعقوي

ىفو«وسهناوهيغلإصتنانمىفولمعولعدههلعللو عضو

يلودهلمثاقالاهبم٠كهىهورهلهأرويس١وهه دووزني

الغونواهرقأوكيلاهرينيفاهواقضمللاه اعحعه

اعه(ايفاإههههقوناعتلاععهيبلثغنأىفاحاينلايفينساك



سهللمآو- يبأو

هاناهناكانهلاقظسسهطاكرووهه(انفرحناوةوخ انلو

هدعقعههماوأخلئفداولاهلأنطونخيهلوأيسرح ١وه

طوامايهواعننيازتاعهر١قثنبضوحبهمارعهحهنطحوأ انم

وهه،اكادمن(نامهلعهللاأ٠ضليهقسعاهلقوويلعزخلا وا

هي٠رأهيإنامههعجهئعوسقووامسهخحرهأواع٠إههعوهنينا امو

نااعه٠لعنئ«،ننيضحسم«اوهاهعههسنتوحقلوادعض نه

بهنلايمهايوهننحعلاوئعقلاوخعهاسنيونهطءاعهنلانع ئهعاهرونسو

اسوصفواععهيويقوودصزهإنيحنوسراهلنف١ اهنع

(هنااساعإهوىمظعلاحهجوناعئآهلولعوحسعاحملا يدخ

هتطقسالهلننمناومضييفواهقسهغكه٠لهحملصاسهعيو هلل

ء٠صههاهامرقااغقضحوياخهدجلرمهاعنموهلوفنك وا

لسومعظلإوسنلدوهتقأصوامهماو٠حسنهعضو ام

جععهقاوةهوفمسمسظفودععل..١داوكلهإلامكوتنهفز مدقو

دهعوث٠فهاع٠نيلواتلننااملخهدقلاأخو،قغعنل..ا»دعلا ىتح

لط٧وحعداكهمضا،حت.سنلسلوهلهتجوزهمهأناوتهن حهويفانه

ولعهلاهماوجاتلاودماهعيعضوأغخاينرهنعو هلما

،ت٠هكلنناواعيبينحخههاناعذاعلهوههسفضفونهكإنا وا

ملسايلوهعظاهولعهقمىلمنديلااعولواعلهرسا قعل

ةنمانالاغهنأوانالمانساصنههنهناواقلننعؤمنلا «انلاه

هخأعياهلفهناضهلنناهعاسهالنئلقداحعهأهأميلافو انكم

،طغهل

ساه



-هالمللهغمع-

اباب

نكماسوهههرههيناهاولخقسنلاىن٠هاهأعننهادوناوههخةك اعهض

وأدهؤه٠ننأالطوهههدامجايفإه«خاو»اههفناودنم جلولهنعهه

ةهعاويننلننؤهامهومهأإمأدهكغهمهلغه ءارهن،سك٠

واهتسكهمادعاولوعرهاولعدفعلقداه تسرأ

وع«امهججىملاعلولصاجهنلوةرتنعوىنننسينس١وا نقرتنأ

واوننمميناوعلؤلاهؤننح.يجلا،اةعهإرواهقهلقيهمهلوأ حهأننفاق

هنيبودفكهىتمةتعا»ةعسقعحقهقسجرعواهه٠مس جلنم٠

لوهنكاهخهإراكجتنوؤههولوعسئاهنل١وينهحملارتق قوي

دانلآهصانلاوةمقانلاهههغيساكسنلاهطتهناويفدسهل١ تجاتحا

طيىفوعسنواكوهتنهؤناسووهخثكن٠لاههيب لها

اهليمنوويهتغمواباسواهرصاعنياعواحخعهىفو اهراه

نالطدهلارمنهههأنتهاوءاحملعموأةهلالماهو أئهه٠هخ

ذحنضهتضلغقا،ععه«هتوامهدغلانلاهسمال/اهزهو يبثهدهلعو

انحملههخارههع(روقدهواحسةدننمنح وسلس

هعمهلسونعهنفاواهءمهوهعاقاهبوهطعهواجه خلجوز

اهخضيلخءاسنللذسومدمحسعيادارحاموىفوا اعطهحضانا

امسهيقأقاوهواهعلاوؤعطل١ويهيلتلقتناو سوه

ناتصنوناعلههلههنينأىفافيزلاينسحطاقوحي سايلا

محمل١لهطهتعؤهقيفاعههويقخاعهراوااسحلهواه حعهرأه

تلعئساوهتهخواهعنمعحاوهقليهلهسلسلوبينهأ اهو

داومهاات،ناوهلنياأنهويفقهواه«وثلماخا

.

ق



سالومهبمع- ٠حقلططهه

داوإصوىعمنهاغعهر«الوةق،سي٠حثنثكلابنوعننهنأ أننعهر

ىفواعهةسرىفءاسنلالاطواعغننههحناكلهقيبنا اععوظتذا

هعهاوئهفلضهؤهينأوئهةاسلنخحواعهلخعدا دأ

ىفوسعنيينواسو٠رلضسحوشوطعسعهساحرحنأ ؤضالقني

طدفبؤحاناومن.هلس١حثث،قوزنوعىفومياكل عخفقم

ه«وععولعينحفنأدااعأهوييلوةراملانمانيلاسذأ.سا ملمو

٠طققمههل١ىنقهقأاهباج٠اللىفوهلههغثهحلعهثهحنأىفااسه عمهيو

نعمسهلهاناوثراولاواعغعوهوهأيدخسنلسوام ىفقعط

«دنومدهللاعهضههدهنضحعناىقحاعن٠صهحيعهيلأم ءاقلل

اسوهوقهلاتعنقوننلجنثاوص،أهمهووهيندعموا ظغه

واو؛و٠سهاهزألهلاسوز١عوععموةنهاكؤلوههإطناط ردهأ

إهااومتهيونتملاوةلقوءوضداهمعسين دهه

ةينلاوتمهلايفيلدعيقتنوأءانهههفعهمكهزإلمهاو اهعأاضساو

«ههىفواماسجتطحىفوع،ألخبىفو (وهس

،اهاعنسيوسههناو هنطنننتي

داو»ينطو»ؤلاوتاغللينفينأاموغهطاحهوينو هعطهه

اعهلنفأسعواعقغهفساحنأده،سههرادئلننهذملسطا ه٠عخدعدعلاوم

ووهخهعغلاامههتههخهسوقاهؤلاكمهخ٠هعأأئ جاعه

دقعنيلمدضرةننوامععهءاغ٠نلااملسيلونء»اعهه يفاللالوخعه

وانطهئأنننهذواءاهناودهتغهامدهرلقذقلنتته ع٠ماع

اكئثه.حلامباماهمقهولواعههليبنيننالؤهتهرووتننلولهه يبغنه

قيضمإقهئهامهعمولاهثضلافوااعلىأنإالو دهلع

هممهفهنلأعععينفملسوونلهورتوىنخكثاو،ودترفأ» ٠

هههعل.



سهللهمهرس ةط

همقهوواحهنهاصعبهة٠يقهخحدوهعلايناهواعهاغسإ اماس

ولعناحمهئأرضيهلجمههأهلنظصرههكعثهوايتوا كعلا

داوئعلنغهد،نهضهةلحاولىبنمنخاولوضمه،هوققده هنهغهوزننل

انيراعاعوحهمومسحطهوزوهلاموكلوؤأ م٠ههعن«

دهع٠هههورسخيخون٠هف٢نإهمطلار«اودوعسومو ينخاناه

مهالاولعس،اعهزوهولطىفاجكسلهعوصهثنلا هقحو

همهأنصاوسوهلاكعهنسأرضننحنأوعنغهحنرقلا قوفو

ةيندموخهنهصلالاسهذاحعهنضسهلاوسهيندعملا لقعو

هواثعاهباعل٠نلج٠عتدهلههمهلامهيؤونأههسهح هنن

أيئعللومهداحعهقهغهههعغهراهنلاودهدسملانعهكلأهو ٠مهللما

نأاسؤلهنهدودنخهنلاخهاهحهخههسهجسوضاوا اعهلخع

الوا«هملعوهعلطدهد»٠اجيهههقفواهنللكداو هه٠ههعببننلا

ته٠هننههوهههنلاهاهتهسنناالللخحيينادوققيواق ولع

هههه،نخقاووايمهواهلقثداهدسهرونكسحتاوط مجملنلرو

ةعقوم٠يبنهاننادقلجوتسبوعاننتبر.راجاه نا

عؤمنلأعوجاتهاةهكنلاوهاعفلهواهتعالاومسخقعهخ وا

هماق»ولبزسضونمضوناورنلل«اهمهجهخمثهص وه

وااحعههطاهأسقلاقدهعهدهقخرالهاومعهامهسلا »ععها

واههبرحملأعهعواقجإر،اااده٠لهونخاناطذاكهبوا حههعلال

عن٠ههعاهلوفط٠نجلحمطوهسىفوكصوسرحأوا مهلامتدا

نكهب٠ىفرخعنلواههعهاعلمأرنابراهتوحهنكاعقاعاس س

ةقلاعويفاللاهههيزنلوسراجربوخوههوفستواعضسهبهعم ينوميسو

ععهروهصاخراوخرمهلدراسلايفقاعغ١وحه .

ة

ه
ا



-هيللالجههع- منت

اعهعقنوزينسشككسددمولكضأناهمهدييبأو «

فههتهههمبإنومغهضحههخهتالاقاتطقسوويوماهفلم ءاينهلو

ينتدلوطحاوهسايلاداهائصةنوعملابرأعلاةمه راهشا

ملفناياهولوندإلإسياعطوقجوينسحلاهقوسو ههلمثا

ضاكيايبسطارجااداوراعملاونيينهملاهىيبه١،وعسو اهلتخا

ىناوءاقلاهخههنىفلوهمضةأرماوسهجلننفهمه ساطرا

يوه٠انلومبألوطههعهععىسننيدهععهحوفاك اس

جصننعمتلناهل.عءملوهنئيخاحلعانهمددعلاجمةميرووهسلا نا

فلعوااعهلعليمعقيناعوجلاكءةههذلموىهلهن ثوه١ونلا

،نالوط هنلعي

ربهك٠همل«رهلادبعكجلناتلوسءإنيعسهاسه امؤهو

وانوياتعاضاأههحناولهسضاهعمقإواحاهن أهسل

الهاوارصعنمسجرواإنكهوااننخوواهاعننتهغد وا

٠ءوهوطىءاضهلاد٠هههعهلعفوآةجؤىعمولويلهننضاوأ٠سغ قا

سعخمنميهعنلزاجوامتسلوحلينوىمسرواسهه اسملومه

عهتههاه٠ءوهوملاحساوولعيهنننطاوهنانالالهوهليم وا

يمهيهتننوارو٠عهعوايبناغموأجلقهذهؤربثهلا.اس وا

يبهفهواسإعنس(اوثهتوهئوههصهلسرأواهيمصهأ هحأني

جلهلايل٠ثهههنياعواتلينسانأتهذأ٠س١وككلاهو عحفبه

وأععضجوعواتعضراواعوعاحنأوحنحيحمهقوعاوناقأ ١

هاسنلأرهذوةسئايلاوههيخخيبرغ.نأطفدذهوننميو،ةضصس٠٠ي ونيمنإه

ىفومهاعهسهاهدنهعضوةياوصوناهو٠ععسقه آانهتس

راماهإعههسوداهنوكهتههقهقنهاحواء،أيفيطلينا



سسههمجللامهوم- رايخلاب

ىهتهاواققىقورصأوااميتنساعهلعإلياوة٠يمثيو سوز

ساموأدقعأو١لقهبوههحهننههلأمهلاهءاغبلاسقط هنتاااينموا

ننيئغهىفأعوزىفوبنسلزقهلالطاءوهولهط وض

نهتصهحواةنهمحعههاوسكههنتههئهكعهوةيهللاهه وا

وا(عساطنحهحمهحصنادارجدمهخالةاعلمصنهن اعهرأغع

ولعتهونواعضوهئخهاةيراجهناقثساوققهواق حهوعو

هلراهخهعثسامهنعساها،اوسهسفولقىفاهملعو ثةب،جنو

ءعاؤيأولخووانيملعلاجصهاونخحواياهوجولاولع اعنقيه

رعهلهاهوهغهانيصزا،١وهاسنل١لأضقوومؤهدعح٠هع «حمي

ةينيبنلاعهحاوههكلموينوعانينولاقهها ولع

عهضاووكهععونهف١حوهتايدنعهةعطاوعىفوناهمها ةوو،يفه

حقلناةننهويجثطاهثعهينايلاهاواواسواهعهعه مرثه

يافيإولعرهةنملاهوهههلسقىتنهدنهههعواعينمو دملا

،نيلومم هلمننتالنب

لهاعساهسساوااكعه،ىلهسيوناهنا تههغعئاو

اقتملننمنلعوهنواءانهد١حعهؤلهم»خقغئاهتقهتي الرهعسحملو

واقلهؤنه٠يناوجهنينحوؤلههوأساهنم سام

وننهنملواتهفلميدايبمهلهمهضدلاهيمههعوننادا إيتدمهو

باهونعحعهدمننهكهاسامهنمواللهملااعئعؤ وههاع

ههطنهثيوسوزمهامساهءوظونعه،انسمبنه٠لخألا كحعم

يفاوتهناساقهوهههمهتةياكثلةلالهلوهبنيو فيطلا

«اقحانهيانهكومامهوصكايلوولعو!«ولاد ةاكخه

حهؤهمكلهتسيوثباسام»٠حفلمطنن،اعحأواساه



سهطللاجسع- كم

يعدبملاعانقمتههنأعاهلهاسلاقمه٠٠ناوقودلاوراض هنع

ةكهلطالتهوههعهاههله٠هنمسنلاموهخأينعهرعهملوامض هخ

،زيولر٠نلأ«لمأنوامزهلمو

اباب

يتهكيوعو١يونتورنيهأهضوأئتنعناوهنمانهنللوصا ٠١آعه

ناعةجمملاسوإهعهومهسأاكىفومهيليامرهلطوا عنخح

اماهعههولوعههعسلقأدانيمثلاك«ىهوانننوس همزح

طسوانهواهمعدوسونأوط٠٠ههلواانمهفيلوانسلا هتغلو

نعننننخىفاعلطمايلاخواياخانأواعيضوامننأواسو محرلا

ىنبمساصنلوسقلاعهحاصهلاألوتهشاخإنضي«راننو هنظو

للإعاجولوجيسنلامه«مهأونهدسحعهناوديامهغذىف يق

اهلاجوزرتاكدمسضنبرأنامهلكنينحوههعلولاقاطن هلني

تعثأاناواهنموطيرعواهتئاههعجريهلهااموز هنحهو٠ر

س،اوينهجلاهلحامهساهن(ناوآههخألاناوراتخا اونعذا

ولهحدنهعةكدهلعنننهاهتهلأهتاكنهينودسي رححأرابإ

لقواعقواىفالوخعداهدقعااعنلوحغعتلهط كاغعكه

عنع،أناووحنلااعلو«ايفاهعخ،اهنيماوهاعأاناو مهاو

لوسدل٠نوهاياإيفإوهلهممهملاىهلهدلعروسووجهانمهل جاكهالهط

واسامحاراهلاهغعلههنامواهمساهألوقينكعهام يدع

لعلهون-دنهمووذم١ولخوسنلوألننلاهىلحأةا، رهجلا

امهؤلو/رماهامننلجلههو»»قسونهاج«اكلاهرتشلدمو سلو

يتبءوسوهجرهلاؤهوذله،عاويننمعمرهلجرواقلهمكلفلا



-هلهاهي،هع-

اباب

يتوماومن،ححاسيلويناجملاولع،سهوللحغهههن٠ه٠هنطمطسن قاعاو

ناويعضاو(اواحياحومعنيرادههاهئكسموطسوو تليه

هبس«هلكاةلهلطوةسييفااللههىوقلامعجرملاءإجنو ال

ماعلاولعلهجلورتهمثاهبسووسومياىلعلنهحام ولعو

.اولطاوضحلاوهنيبوءاناهرهنهاعصاغفلععهقاها قلطا

هضحقسقهتمذب٠حلههامهتهجاوهلميأؤهههونسحوسااععه اعههقه

هكهناوهلمامنإوبمتموقحوولعاقعثفم،ودشح ولو

دأوحهههلالكطأناالععحاخامليبسنوهحاوكئول اعهلعه

جغلاودهلايدع{مرهوسكودهتدع.حضانلا.لهسا ىف

دنلملاؤاعنومتهأهلهلاريوةينغلا،اهيورماعوءاوحو٠حهن طلحه

داعفدماممثوواعنهاىفهيي.غحروأدماعفدمدلو اولخعي

سوماعماحقااعلنهتاوطحهسهيقحداه٠ننظواهل ولو

هراصومنوراغصللىفةيمكويطنادأئهنناهئه حعقل

نكسنادعءانساعلوهلكوا.حنهم١جووانعالؤنلاحم ج

وأونحاحهلنهنااهححللم٠٠هههسويكةعساولاىفاههرالأ نأ

إغسو١رخواإعهنواجوفنمدلاخههرخلوهعمومول٠ع٠ه ةونكاو

واسيناقغهخكافضمو،صهتميهغتنهويسلاوءاننهنتاه ح٠متننهن

الدغهحهةعاسوهقلنلضوهنلاءاطعإبهومياصلاولع رينس

واقهرتأيعنمواياغدمهااهلوخعمسأدا..ي٠ آباصسها

إثمهوالهفنإنااعملعةمفياورياديسمخوا امنإو

ينهساواعهانمأخهطرغهياهوهلقالحل»وسشاولءأ٠لهفهق



.سهاإل٠لع- سامنا

ددهحيرضلاهدعالهاهثهع(عغهدلاهه»وسامناد ممنهأ

يقاوناوةقلقناوهتوضهججمنهعلولاسوميدع ةعجين

ووعههلهاماوغجلقخغهقدوانحلاهباهراهوهغهقاعلو هدهحوىللل

لومهأودنقضنلمتدحكدوهلؤ١نمسهه ولع

ههقسهحواهتسعخناورشفهتضغسوةنعهبواعهع وا

من٠ننيههبعلناو٠الهنينناومتحخطغهفاعلوهللامن٠هقه يههاطاه

مهلعتفهذااهسجروهلحهضثههقيناوهتننءه يمرتس

مهمساولعوجتستبلىفاةماولعقلطننو(يعنناو نهنا

داجمااهلوههيترهنأهنأيطوؤعااهنيهلاعهد دهدس

هلاواهنلهتلعناونلصناووسامدبراححغعذ دع

ناعمخ١يتأيومهاوءاهعلاهزطدثيوامهسميدانيلاؤسلا هل

،اععصهقلياهوفدهلاواءوضلاوحغهنلاهمهيسنل ةيدو

ةههخاديهن٠اماقووااهئاهناوقلههلدهنواوهمن١ د

داطعجيفاهلوأن٠لنعنأواوكايداونامويللاولعرسنا حقو

يناوطههحغهددااهلواعينمسجاوهعوغقاراسيكعلاه خسمي

اهلةيهنوااهلاععهعهنلههسهلادغهدهههساهنعهمهو قههنو

ولعحدإلههلاحهاطإوالسومهعه،ووههناكالاعءوجلو مها

لمعيامهاسمعخؤهدواصطاخعذساهامهلححعه ومو

الاوهكلمثوهطععهيواحخلقهيوععطا،اههخودع هل

هايوخمهلااعمحلناطهوطخاهجعاننيهلعسههصقىيغ مك

ينعاسيعههضهاظثانتناوسناخ«اضلهبعجنميلا دموسلاح

يهنيعنتوينمسورنااعلوطلوعقاهلابرإهو »

اسثعه٧العل٠ههمطقليلحوماخاحهلوقواهودلصجولوهكل

امهو



سهل٣له«ع- اههجو

وسالعلهااهوةههأنااحنوغهذاوةننأناهلوفههضجن٠ع هو

،الواحههمنهحهلأسيلح رصي

فهلقووجرمنهههلقاميمنقاعوهغهكعغهقهنهبيتلا دههلكتح

اعجاقغهؤنخيامامىههنلدعووعوطههنوامدهلانم ههإرقلاهو

نهههىفجاعلااسووان/سونبالاههغعرصاولع هيون-هتنياعمو

اعي،اخورتهفمس١وأءقملاولعلوه؛حغهنلاه مهاخو

ايبويثا،قعنخقىفوععاواهههههاهعإوسوأببز ،احح١

عهع..اهنهاعلووعجوهئ١قوزواهتماهولعهنئ١ اصهوهل

واعفرلوانيلادلعدموريوطولعسخلووههغينل طغهقولاوكراسهنلا

سضلاولعاماعالهاعهلهيولحثننلااليجنا سضاو

ومتلإةفجهنبريونتدعينسحواجوزاعهلخعهولح ك

دقلههلةعبذلقهناعيخهساوجيسؤههروغنواهنطقي سامنا

يناامبو.ددهفحهقاكهلاولعوسانلايدعواأنكلاي نحي

ولعو٠قهاعكلانعإوخاسمهبوضونهاكلاهينلا قأه١

نناثىرحطكيهاهرمأدهاميتوفاضيوحنملاوههؤمها و

ةماساوأههسلاماههتقوه٠وامنأهمتيسواعينههلخيح نا

دعف،جيفدميتوذلولشهلاهمأدمنااميلوداهنلاهلويهجل اعحغه

دمإلوهادقع«انسوليوامنلاععرذولعافاه حهمباو

ه،ه،او»حعثاعنلنيكوعلونهواامدوقتعةمأولوهنح هنعهو

قادعجعكسلاههتهههضانانقحأنههلهيأ»مهنكم ىنهغس

»بألا»ممألايرنه»امي«خهلعداخلاهلاملذا٠هح مب٠يخطا

وموقعن٠ساهينذاوانيمألاواييحهتدهلههلجنيا» هبزوح١رسضا

زنهىفدثهاهلنيلأ»ديها»هيطهلنطولا



-هطلاجملاوسع- هه

هل٠٠...العهفنهض»ولعلوااناوهلا»د٠فدخراتخأو قذا

ةوهوأهفعهثنلاو٠هتاههلاهونهواسهاهواهياههمكهئ وهاس

ستنيهلاهنسذحوهلينووةلهلاوذنغعبا اهيلع

تغطو«سإامخهنونجنعادنصواعقعفاو«امامو ةهثنا

ئضحهنهرتااسواعهلوزانساةنسومناووهدسهل ىنطكو

نخقوامتاقلاىنسهوقعلقادللطعقوزوعؤلظا طينق

ةنلينار٠ضيدواينادناكاننغو«لالهلاكهلههفانححدواو هنيزهه

نهاحللنلنوك٠هدواهنيحغعحسماهعجملهلوا وا

ةلصولاهوهخوواكعنيواقاوواازجاعواثئمزهه ناتياور

علمهيفاسحواأعهضتنيوداونخولوصؤخانلومهاسدأو يلفنزس

رنثهقاسنانانرهااينماغطوحملةلسىلحوإمبرالنو يباو

،وعحىفولطأودعمىرهاسدانعخهصؤلودملاه حعه

واوعهكلوارهاسلاواجرداىلعسايلاجهوامدهلا مهوهل

فحهطحساموسلهطهمغأندواهههلاعاينالوهيا عهقهف

»هيخألزصطاخينعىفوعاعمىفاهوحنلاو ع

اباب هدعقي

اعيلوقهوهيغشهيو٠اهاعهنيأواجرلاولعىفهساهمهما ،غغمنأهي

لمقاهينحويطواقعههرخآلادرفأطنغلوا اعقفهيا

حهاهئلاقهةيلالهاعيلهستوادهاع٠ألتماذاوااذه اعئيألاقه

ىن٠نههقهمدهوعلثمهمنيهاوهه،س.اهريطو ىف

مهجيفكحمونهمقهدهلعوقاموحإرانهههيعرهعلنا (ولماع

ههإرخإدلعرهعلومهاكلفهخهوربعمواسسه



سهل٣مهههم- قهعه

ةنيهروعهاعحهدعرألاولهرهخهلاامعلولولوكنبلوا دحأو

لهداونئعنإوهمعهههنعحهملهناععيدعده هغ.٠معننو

دنانسددعهناسمربنتراهخهوهنعههيلعكئزاجو هعنهرهاكادعسجل

جمهئ٠يناهلاعوهننسطههخسعهواسانا نم

مههصلا(لموعثهقراههياسانمهمهناويحهوخسنلا ا،ا

نقهو«.وهأاعمدهينارفمواه.همهمنه،كعنههي مأسو

ممعىفههعاهاقاهنيعولعيناههاجتهلونيإهواهيلعو ولع

ىفةإمبناعهههلعدوقعللهيبنوهعرذادلعرصساورادها دههم

ربكىفيفهلصويمأهبؤهودهقاهمتاووهلتفنه٠ه« ع.٠ص

وياكدخهلههطسوسمهنزماحوعطقلةنسوتمضو عقللينهإو

عانصاتسهنثينلأنررهيته-اعنمداأمواو ىسانتيو

دلعذوعدعسؤونهاىفسزوناناهاميتنس انننيو

يناهانعويمهنننا(ولوهواولعهصالعوسيرع ددع

ؤنهسلل»عه٠هلاهاجنلاههلهونتهتنايقهوامغهتسم عور

قروهدههيخأهلووزنيوذالسلاواختسالحنلههحهملنا لها

جهمتاانواماتناكر.عماوللالناحدهخهوأهه ه

نأهناهقل.انههملع،وهع؛ههزاجوسينيدةنوذونمل.امحتنق»نتض يهعذا

ناءاوهيفوصهتومويناهلادقحهتوهكنيلودعانها يهز

عمرعهىأحىمسوموهئاحهمهجيفمثومادهلا أوناحإلف

نوههىلصجودنحعهدؤلوالهدحينسوهمأسفاهعلمهغض وأ

رارحوإلاهنعلهروازكرمننلمريفحهعككهحمحهوولونيه إناه

،سطهواسو،يفحععدرجلاهلوهصالخولوهيمقهثهمهقثو مهمو

للانيلعدلقودنكهناقهقودهسهبإهصحواعهسلهم



٠

سهلاهاتاحع-٠ إائي

٠لقهط،ومهدأدامهعه٠٠إنازروهنوقهزىنيزو ارثن/ننياليتاب
هاهبلعاعيراإاعنمامتلصجلناوجأضنع و

عحوينعهل..٥ا.اهما،ر٠س اثبإثإنننرإنثانني

٠اعغنلسايعاودهعودصواجنههعمعخ« ملو

يمعهثعهلمث(مكوحواهموجباينيعإياإةاننننويعرهمنه اعتهبط

وابهنجه،هةمومهيأب٠رههغهلإنننإئننهيو ام

نولونىفوط»منخشيلنلوايناعتلةإعمأين٠نسا يا

رباجو،واهقاسواعلهيونسااأيإنمنثا٠ نر

ينلنمضيوهايود٠هرألهتساأواتقوثعههاةهمتكيمثوفأ ٠العهتهم

٠..به٠ا٠٠ يو

هعقاوةيلةيههدهدههلعهقاداكإرصاالس سعهانسينويإه

ر،مال دعقمهنل
وتعزهماعسونهح٠قدسننوهال ان

اهذاساهلناععن«وانقالكويماينوجةماهويل. أله
ذ.و.عبهو٠٠لبوا إئنثن

.هانلن٠اكعهتههدؤ١سناوههخييسمخالأعاجهإئإي أنئيث«ئنئنننإاننئ

عمىفهدضعصويرأىبامهويتراوا عحتفطا

لهحمدلهناهاوجويلننثنعصزثاأتيمنةنننئننآننئ عو

٠،هك٠هاههنيانااو٠..و زاجوافلعمبههبل.ولعاهوث٠طضاوالنملا٠عهالور ..

وحهؤؤوسهيىفادعوحاونلولعويإوعععامععههننخعه... ،

اصنوسو٠كنلهعغهاوعؤاكوههعممهميتحو..اآعا اه

»٠كهولوييهناهوةنوارهضءاثهوومته«وي،ر واه

مثإنمتيإ٠اهنمىنعدلاوواجهولعواحهةاه اإ٠نلي)انثن

زنلاثلئايلإئنخفنلاوحقنن٠هعدههعفردهممملو .لع٠وء...حءاهدهجز نع

هء.بعكعاهويينسثهن مرهل

واساههعمودأنموثهامبعمنيمواملاوييبنفاهعوا لدتو

اهرعاعهورهقعهقحوههعهلن٠.اسن ة

١ةهمهوروقنخوطعلنهم.هصواإلر،ورايعد،و .
و٠..

وس
ل



سهل٣هكع- نئههده

وإناهياهدعانهفساهوأهحعغنلاهرقووعضوا يتاد

كدساهوااهلهسانعقاولنكاقناناخبواضاوهبوا وا

داواقهميهناعموسحهموجهراعوهعا٠سحملأقنولوةعلقو ،همعه

دههوهرجسئسهلهسهونهحبهسيطدعنحعص وينفنو

دنهبوخههوهلخآد،هيرتعو(لامىبأروزغلهمهسو دا

دادآهصر،هاراممهانعطوههلواععهوااناسخهحملاىهننتنا خههيادلننانه

لصحوااهصلههاق٠يسونسلاخحاواةعلسلاوا هسعا

املدانهمههولنحعييوحضنساهرض«،دع«رقنل هو

ددهتةمهاوةاتفلاطهتعيلهئامويهمس١وعههلاكرنبا مينآل

ىممنسأزاعهنماومهاسملاخههعنهنحيدهعهجعهل ه،فأهي

اممواعلهوهتنيممرءيدهيودهلقخؤعهنيوخققز .

و٠يو،تاراسملبياينناويقلايمهويداوخطنبه نيأو

ناىفاوااقضعلمواهدهعلدهههعخلهعهنايزهه،ؤوده اصههعن

وانإبغغهةنحخاهىوقاوههكهوالتدنغناوا مهيقي

ههجاوأجافلضعمومتههبواهماه،اهيبجروابهخاه مهلع

جومععقرمدودهعهقاصهنلاهناوننعقينا ؤثعم

اخصائاممهغهحوانهلنياههههزوعوأاللهنتلقنيام داوس

رادهع«غنينهلولولموينعاىفهغعؤكههلأعهقا حأنبق

دهئههلوقىفوطبلاواهوغأاكيئلاهحهنيلمو إنننسإنج

وإلوهوادكاهمحبعهاشؤثععؤحنساناولهملو هصن

اهسملو»مقاهطإراقاضونيداوينعناغلضم دلزاجإ

اهمضناهنعجههاهوهقاوىنطزهودنمهسرفهلقا ةحأه

ينفإكنادهعحغسوألهعلةغويهنوسيه،اداولسا



سه٣١اهأل.ع- كلمتلا

٠عحأههأهإاهمههلحملنإوندعزرينلاهواههعهدمو ال

نفاهأهعهسض،،وععهلازهلققهلحاستزاجومهوباإعهقنا اهنم

زاجىفاوإهعهحثس،وجأواهقغذأينفوومخنمسخنه هنلهإرمو

عرذاولعافينيؤلونأهعلهواهخهثصهدلثهوهع ناو

ىلعزنهو،وهأوسألل،وهاهطعيوا(نحاناك هثسياليواق

إعغيقاو«لاحموهلثهبهننقوقههوسيهعهطساو دجنلألخ

قئهنلونمخندشهطههمهخهدوأهنننههنطو مهعم

ولعيلاهواعهاهدسواهكلهنعهاهوهلناىفا آن٠م

ضامضقاوأههسلنحهطيياسويوطهتولاوطارثهه ةههلفاه

لنحهرر١،واناصمدظعرحمالايلووااةسنيوااسارأهو نع

لننسازافوبهزاجوسووهعلانععهبههل١نسودأههذاها حيسه

طهقل«سدوالننت«مسولهتلملهداودوجوإعاسو ىتحو

ناىفارثوولولهاهبطأضحؤعساوطامتهسىفا«اهما ههلمنهاقوكي

هثم،طسوءاهثماهناذههعهههليلاعلاالالوك عانم

)مهلاحبذويقرو ينلعنت

ضهعاسلخللموناخ،١وكاهضنطااهبأعاعه٠طلع نعيو«

عرفودغةورإلويتقورننغهمموبلظوهوعمنهوكخت عجو

محلوبهه«)مساهنايوأميممنلاعنمو٠إهعملوضجا مه

ناوههركعماو،وءاناأناوهكدتيرمسهلغخاولوؤسهومو انطو

وأهمتهنمهيوصظاهثسنهعهيعخهتننوهرعهباصاو ويوم

مهوعاعماهنهإثهنن٠نمسلووهونكوينيكلاويفمهو ىنيز

لخلاوينسلاو/وليياىفلوضلاكياساىننويباوديفك ولو

نهلههعويلسعوهننورحنهورالاهاضاواحنهميهاعطم



سهلأه،يع- ن٠عنل

وونقوسحهوهطكسحنوعهئمهإهقضمخانادموجهلخو لهلهحملقاقو

مساغهامصوقهفههووراموسساوءات«وهنمثو د

هههخهئ١ولووعكهو{دوعونسوءاودومدوقامهجزوينمه مهغه

ؤهعولهطعاععنهوهوهاعوهغسد٠مهوسنكو لمنلاو

يخبهوهلخيقهلقدياكغسن٠قوسيونلااهعساو راىهأه

«اجورسويههوهمجهوممهطويعاوطهعههههقوهأنهو عسواو

ؤسوخهظؤلمتفونيبويلوشنسورثنوهلنهلحومه ؤهخو

دلثهبلوةئعواصسهاههاهعيبنللعقونوتيواعلنهبةيأو وهلو

نهموهلغهبهخهرمعلاينعاوعيبزكهىلداعههه هههاههلل

،هههنعاو»هقائقؤنادموش٠عححهعطداجوفهطعوا ٠حلهامطا

ديؤهلاواهلقلارضناهناعلاعهدأويمهنلارايعهئ هلدا

ناوههلهنعهوادنعةيعخعانهوههرننكهققغىلعريبه عله

مهلقعهدمىفوامهحلورهقداهواحملنجلناهسغج دا

رصأددحورممنيصدخزعاعههيفاقت٠قوىنيمواهما اصعك

اعخهلونلواههضنتينواه٠هعلخوادعنولعوااعقهفه أمتهعلس

عمسهيعهاغموصوغلا.دصحنوهلهإهاعنههوايفعيهل جهو

امولعوااععوطوههذهوااماصددمينهوملموااضل مه

نواههامجهونارهسهقهغحام،حعهواصلدهمهلع لهنلا

خسإوؤهمانسايونامتلالسنىلولاواامروعهوا دتخلننخو

واطعاامجههههخروهتايحههلعهتدغهنلاههعنهوو هذغهب

ههببعحويوملناك،ؤوجرحولعالوسولوهغنا ىل-عرهأ/سيركتلا

ى.٠فنعأماه،ننإنطوانايززاجوىهطقوقع هناسسملسسا

والمنننثمهلواارذ٢همتعه.اكاهاععه٠هيحعهه ٠

.نعياعل .الف٠



سهوالههع- اهنهعهس؛ننتعلس

ءاعهداحعنهمسهننخاناو«رونوع هههريعناو

نماسحعهغعسيناعلاىفاهضذحملوهبهن.««هك هنانج

حمهأنهلحهىؤهسه١هيرههاوللاممثهلماحهنمو دغهطننو

اهنحأريمكقازاجودعمنعيروعمواعولعهكلوهه؛ ه

قئاللاهامسهدلغهبلحوسواهورخهبئاغوقهرمه ه

ونعجانتواحعضهمو،هئهعههظسرلثأقلالثمؤلوهغؤع حعههو

ولويناهوت٠ملنانإأعهههننيامالامساهمهخاقوناخه هتهيف

دقعانهدمتهعنناقاههما،هنهوةيننااجيهاحوحننع هنأ

هسقهناوامالودمعطقوقايفيههتكودهنلاخغقإمهيلاةتنا وا

دنسملاسأضوا،الععرلهنيامرخطايتنسسليعحأجه ىفو

تينبمهعهلموالمه،اعههمل٠يناجفوةنينقجلامكراوح انزنك

حههواهعهصقأههزاجونميوأطسل(زوخسه٠ئوا اهوحا

قنع،إوهاللهطنيرهنلايبباعنهلدنا٠دهاكجخلولاوطنهع« هنهوو

ين،هندوإمدهنهالهالهاهه٠هطعاوعومسملابسانيميرمو يعنأقا

هخامساحودعلاسالإىلع«هيايدهيرنقفباك طثداه

هنرمنهيعغوايهقاعويملسومعنصنض«هويجمئوا مهسا

هههوههكههقنلؤققؤنياعولوىنحبولهههكبرهرنننتك نا

وسهل(وضعلاوالوهمهعايلسانابهللاونهلاؤنواهه« اعهمه

لةمواهوطهيطنلاهراهناوهلهتممتنضله«ناوإهنل ،ننههنليتمعهلا

عوإهينلوؤعهجيرماحهنهواماىفنايلاص هد

جملسل١ةلقوهلهإردد١زاموس،اوحمؤديول؛ومهلمو وأ

حثههكولعشزاجوهه٠ناههلجهعلهلاهاميدواصيهحاه خخألاهما

ىفو،نوصهفنلاهساهاقاهلقعخهيتاوههلاقاع قط»ح



سيل٣هههم- ةط

لثموخنخهحهقعطدههداوخههيمهاسم،ضاهحإه أظطا

هعمنهاعسوناوهحومولوظيوراقعوةلسرههيفوسرنئنته قامهئو

أنمحعوثننقيلعهوكاعمنههلهلاطويقخهتراتخاو عل٠هل

إثعحوفينعجوموخغمريهىن،رئخقهوقثولاهحملي ؤط

دلاعههععاغهومينغوبنعومهرمأومياجإومتيتو هناو

قلعاناقههقنلاريولطادإهنهجهنلايجققجاهمه همهاولوقطا

سنفنادنهواحاقضمحضحعقلهطهعهههو كلاه

،قوسلامئختهالئعاعداكناكناوهت«إم رصي

لهامدعهنهتيلسويبلسوعن.كاثهرو٠هواعهعلللصنو و١دعنهقاينحمب

هغهمهرههغئهههعرهاهلنمب٧«دهريسأوهيلنلسأ ننعدع

لغهبامنمبوائطأوادميثنلوااعضذانناوفونقويباعهو واوللا

١ىوئهنثاسدنهاميو،غكفاعنمعنهرنعوالقا ول

ونلقحيواستودطعهوالطأمسزثهنامينهمدطعيدقأ هجتنا

ا،اسذرنعهقجاهلنيشانأداهوتانلل٠حننندفهل١هه اماهومنه

قأىفاجطهوسمعهعغعؤيننالو.اهيبك»وفتاحباو حههلنعرغعزثطن

لققلهنإجكدخاىن«نةضسهواخجمههلا جأناخهه

لديخهاراج.حغههصغععهوههأقاونحنخيىههباهام كلا

ناقعهواهلقنلزلاهكصهلثننإنههوةهجه٠نهلاوخفل ىماع

ىفؤاىلنياحنيهعنناوةهكنخعاعهيسؤصدموههه٠ههتمتم ءقثهح

ححاىمتمنهاناوط٠هغكامدنثخعوستنماسالطمياهنأو هنهوو

مدهعنتماوإعواهلثهمدعنتماارذومأوأالمهمحعتىف يس

٠حعلهههصهلوقها}١خننطعهساهولولئهطارثههناكهقهل٠ احخل

إعلسوهثصهدمهماحعلسوههسهه٠.وارنيبهحعنطوااهم ا

الههفمل.سو

ض



سالط١أهلاجصع- ععهىفلطاودغهبو

رتهغهدهمبأهميخر»دلخيإاههمساول نهمح

اساناولقكاهنعكايينانعلطاهلهجناعهيبنيناه اهمده

ينلاميكاهمبنهسحصدلنم،هث١»ساوقابتعه هتمسا

مينوطاواهئهتاهةيلثمملاقنياعلقدتسلاىسقأاه يتلس

قنؤعوااأضذاناسعوهتمسا»دخليلبنهعه«اهج«ناو عنن

متهيونتمرههةحيرمتا-ديقانعلارسجهطىفااقطهم به

هغهلطنلا«وهلدملؤاكخهمهادثهقأزاموسنجل ال

سمهلاهتاوداواافضملموواسهنطلغلاهتوههقا ننقخإرا

، رصع

«ولاهاععهههلاعههععثسنأاعلسهبهمولعطهلزاج هطعهلمؤه

هع٠جلهمهؤجهؤاجدهأوانهقاهلهاميناهةطينو »

دخذرثعهه،هعقو١حننذاتخعهامردغنأيدهعحهف سولو

طهفلاعههتيوهوناولينلغيهلقاحماهوينلاهنأريألا وا

اعفناثعههياهلهايسونيوهرمتسهيونتهيوهاعنا٠هما امنيتو

دعجلنمزهيثاهلوهمتهروم،ا.نااههغقرععلفاه هلغع

ديبسهزاجوهلإفهعخىفيحومهكواهصه٠هننهوهتاوا ممالل

يناعظقهاربكوندوغعجارتلاوزاوهاههرتلحميناو لفاه

لئهلىفووننااعجسهاحفقاضعهاعههث١وزنيورنم ةمتعلا

ىفدسيندغحملجلىفاوهلغملعجلهلوهتمعخا،خلنققاو وين

افلضعيباغلاهيهنوا(علا«ريقولعسنلوهتاهامياجحتا ق

،ندوهحمقلاوسوهيقأ ىلصي

هطدعنلوإعس٠هدوراحههعضنلهههزاهعااهمما قهك

اسمنلاهونبرتناهىفواعهومرلموهكوهتناعهداكوهنهمنسأو



س»للهتلكس- هتمهلا

همونهنهاكو،ه،ه٠اهقخدفووهوننح٠ههلاونعهأ .

هعنييمياعندهحدذهنعونقيو«هدادسولهععه هوهه

دامولعجهههوا«وعمواهنازبالطواعهعهورواضع يهعن

معنوعةرهوهنا،طساههبلقوهيرجي،روهموقمهفلواهغهعه مومهو

اعتردقنتهليتواوإعماوأإيدواومعنوعنامدهف إلمإولعخو

ههرهدهناومهسوارعهرخ«هههأوعرزةع هعغحاوع

ولعرثعوايناههسساوءراهخدسوهينهماطهنهو الروهثس

ممتمهخههقولعانلهاذلؤؤنويروألاهخوهمه ولعو

كجهواعههلهحي«وهتاولعوههعهراهقغاهدس مثس

اناواضآيهنتوواا،هعيقمضهوا،نعولوحهزواههقه هعطلل

واعها،سأبوأقهمارقفواحننعحداوغهواطقسوا اعخةو

رهندواوداعادايناعلادعهعروموديراجعقواد هنم

دسلقهىناهمهمأيهىفو٠دننههدلكعهةرواراحعاهلها ؤلصي

ستاخليئسنللهفاونيولهطهومنللوانطههراتخاهق يتهج

وراينوهلاهعخأينأوانراولمتكلووهننءهطلجيمهلو ةناماو

لموقهحملادهههلاخخاىناسهساهومهطعي،زقامهلامر ائهنؤ

وقفهلارهنوذاطلسدلارمهققنناونقهساننوكعنايلا جيبفلاهرو

عوننسنناالدهعللمهموياموجن١هللالملاو قلطاو

يتحوهنملاملاوعلولايذخهلئههجاينغتامونرأو نتيتنس

دهعانصوهه،هننههداسساعنواههعكرعغطينا نا

«اويناهههههخووعراههئههت«يلهناتنكاجتانلاقثن ههخمل

ؤاهخيسثضلهاطخو،ههاةصهدزاهحملاويناهدصقاو سكا

،هلاههضللهخنعحوهمعانطداوايمهومهفاسلبداو »

» نت.هع ٠
٩اج

هحلا(٠



-هالمهمهمهت- وا

واافاذلخأهلوأهخأقاوهخهو٧لولنهتهسلقداوهيااهياخخأ هثر

امضاصهلخقدوهبناههاومهمكهجداوهماتههلقرو واه

ناونلنلانلاعهلناىبورونقثطوةئردلواهامنخوسالط هأهخرنخل

قاهدرهيلاواعهاقهنياذخاهذهاطخواانمودعو تهلق

ص،اهراصلةعقحآهقوننهوهنياىمهاناورهوم احععا.ص

متاهضحوااهعها٠علفإهلأسولودقونلداهاححأووهته ساو

إقثكهومقعنهأراسنناسههانازاسخأهلوحتفسفكص عجوهراتيعن

اهتلتواهواسيل«ناواكههثك٠ههنسايلح اس

رتساهموليىهنييبوللاهوهمهاعوكهلاةيحضبهامدلو مهوحنم

قسههههومثسمسثروءم٠يبثهثولياكراهتهع ههنن٠ك

ةماعلااهوسدقاسنياد،ادهبناوارجهاهمهنهه،د لمقههن«

ءاوهتساحنسجوزإساهساوءاسوجقهوققنوحنم يضو

قخلاووهطورقيوهنطوقيوهزبيموهثهمهنوينحليزو وا

انهيتنهمىفجضيهيوغهوانياماسوماووفهدعلو يوذتو

هيءوعجووطولوظغهاعههثهضو«حاولاحعنارلاهوزمغي سوسو

ىدنتحب.كنههيلوهوأهوولوفهزصوعونتو تكذا

ل٠صهإهقهيوهههليبننف١قايقحداويناهلااهنع ينوهؤ

ىبهوققهواحةيهدنن«والعيلاوملموةنعنخمنهاقاهمأ يفء

امكععهينهكامهولعيرانموسةلايلجلوهوايلومىنفو هلها

بصدحاضعملهمسويبثمواهقهووحيروو»ءإرهه مهسو

اعييوحولهنيفاصسفماعواعللمؤسهيىفنهوىفا ءهن

اموهلاهخهرصظ»اعههرسنحكسهإس٠وهسنهيإقرو د

أنوةميقىفواميقورغهاوسثهخمامسوهكرأهقيللادهلعخفنن



سسهطلاهماهمالظم- ٧رو

قبسوهضهفههقروعممتكاهعور١حهزطبنعوقسنلا يراس

حمعمإسهوااعساودونهلنأىفاماهماعهلهنغ يهن

،هععسهكيلعإقهل«ونمسعالأث«قاوحودسقههامدنه نا

طبهنيونمضلعوهرمتلاكقاوهحملاةصحونئهدهخجحر ءالهب

إعلعقاووهللايرهبزحوتوقلااهنعهاهههتمس »إتعخن

دنعوعمهتيمنضاوضفروانيللاههنكذموإحنهلوا صخا

اماععنذومنتولعديمعلاههعرهخهىفوهنقحو اهثن،ه

واهتبعالممحثاهةقانسلخنأومركولدأولع حهقاننااه

دقلإقدثهعمهواللءهنل٠قننزأؤهلاعهو٢منيصم عاو

هنسرتخوحيرادذ١ونههفهافيكهرازوهلاحأيههنع هئه

ناودنساإعهنامعلهلاممسامصعيئؤحواهنوص هتلق

لهسالهلاوزوهللميوهلكاوأهعضوودههكانتنه نيللا

وانسحىفاولؤاهأوهواعلكهوهخجومتاهضوهنهلاوزهه ههوطاه

وامداسجرنلاولعلاسامولاوطادوارصهذاوهو متهن

يمسنامعوعنلالنكعرصدبتهنايقحوراعلاسكنو اهلؤمين٠ها

مهناوقه٠نقاسناهساهنإوماخام،ؤعرهنعقوأ ههأ

دبعلطئاحدنوعطمهؤناوا٠عههكاعهعههقلقومساقلا هعضجع

يدحملاولعهلههولمنلاأيهالااعههويذاولع نكهاح

يلخينا٠إرثللاةحملوحعؤنععوععسوأقا.اهئ اهعهملع

نمعخ«وا٠عهعمو(اسهينطهرسقوحهانكانثحهكوهو ةسدنهلا

عؤعئمتختلهلقاأقسقخلعبنوهيلاهاهيقنؤو حق

ةهميلساهناهعفراواجهموأصنكيتةسمادهبواعههعه إنلضه

ةر»هبرىفاومتوجرقهرقحرزمتلهوادنهملنهب٠دلوأ



هس

سهامهامكععس.. .

هو.بل٠هت.ارثهيلننولقاههدو أهعو

كروميهفلاانخاهلوعننثتيزاأيئلءحءءثننننهثهالأ هههكه

.ازناهدويينهنضطاهدقحجفعست٠.قو،ةا اهل

و٠.اولهعهيداةويعإزاهكال»هتسومقن ذء

٠٠عن.بل٠.ههلو هنم

نننثإينيئانهعيبوسنايعوإنثنننننثمننن .
لت..اله.واهل.٠و وهو

٥وهو٠دذهلسوحقخراسهمقرواعنيرب٠ دمي

سعهارإئلسعانتينواهععيهوياهامومتإنامر يا

سةلبهبوللثوإنلئماةك.واىغعاخاههلهههنااهحتولاهجهو قابو

م٠ومهووهبهعحللمهزاثثننوتنخيههخومهغنيام،و حملاو

؛اععغهلعف،ههمععنىناهكلمن،وسعادع به

٠انحتهاومهموىهخصرنكوعو. ٠
.ععزييلعبنلا،ههعه١هقعفناال،العغرهعجهطو هحوهك

هنتآينواسهينامي.ةنيهتمتااساهنطسايإه طزا

هنل»ولعاجرخعهعهأهمه.ناهنكهب٠ دكي

لعهينناومفاثللهوإفأإماماأنبناتناننننننث »

همبهإتهوعحهاهسورأنهئئهئنس٠نعه«يتدصرلا .

وامهعه٧ههأهيهدايناهاهميمىوه..ق ذقمنلمو

نيهقل٠ن٠ج)(ينرننطاوهه عنإنجناه

وأخهظاههلهاوعئلزنلاههاهمه٠اح٠لافاملم عهطا

٠،قلاولادواهتئهاههخككمنههمها..اهو. ا

رثنت٠روههلرياامنرهلامنااهئإنئمبلعآ و
إكربيركننانتنهتنلأزوهىفوامةتلووانناوانطوعهمالح زإو

.احرعس٠إ٠وعم٠ةاو نثإئنثنإث

إنن.هعاسلاه٠قهساههموثهاصهتواسقوتلا ٠

٠به٥هللهلىهني..اهم٠ .يني٠مئ.اعحاةووننهرباقروو٠ر؛س؟ؤولعو ةناع

ذهئنئنثيئدمحفواسيلاهطأئأنبكإئثنم،نإنن( عع

إهنانع-نويتاوقهطصهضع٠نينعيلعومهو١ لو

انيبي٠ينحههوعىو،هودقعللهووه٠همتسئناو ..

وموهال

ده



هن-
حب-هطللسه اه

،مقودوحهلنلهدطلخلاوأنهخاهلعنلاددعوهسساهائه يقخ

؛اسهومهلهاويفاههسطحعههثهننلهئيوهويننأإنههثوعلو تلخاو

قاومثينعتبفواوساهةينمزناجئاهلانايمه جل

«اكايتاخولوننخهبوخهناههنننئواظلخه،مناوهيمخ قلعو

هععهطثرو،عهقهتماتسيواهلعهكضواسدسيدا ككلا

٠حلنلأوءإرسعهتلههوهنههههههناىفاساحلذه ر٠نأنو

عاسهدضهمههوهلاموخثعسطاداهلنيوموهلاو هجهو

اههاقسإيضمواعهنيهاواامضناهههنصهامرهغهو ٠ععهلهخاو

وا.هل،همانواملامواههلسنهدههاهع قسن

عسواىنتهنههمهقاقتواقهصهولعهامرمواههواهههه وله

وأىهنعهثرواكانهبوخأموأقتعلنلىنهمواونلههك حون

دملوانرنمدعهههونونوااعجلوزامارتناوأسينوا نسل

ققعهانفسوأقس«جناواههبقاكنوادقعللهئارظهوا اصهه

ههلهفجل«ععوحععوريوذوهكدنهههضحهقلدعيناهوهوو يكم

قهس١وويوفلاخهحويادلعجهنلاوعسوتلاوهداط»ا يناهعهب

يمهاههههوههلفه«هراقعلاؤسويومههلاهدوحولو هطو

يبناخلالاوكدلايهعامههلوأنهقلحسوهخاامساه صضنلاهه

هحناهيراههااىفاوعضسغاوماعجومههحعماوهلاداو لخنو

ينملويمنينواسههنا٠نلاداصهقفوينفلاو«نكليهنمتطا وا

ساينهلاموةسا٧إنلطداهطنننههلامتخوههىهننعكهههنس١ ه

مهأىفم،ضحمىتاةياهنلايناعللهةهذاقاومهنواهن٠يحلهلط سنلو

أهوديهمتللوده»مهنواهلهمهه،٠ضحمدئاوعلاههنهل

الييب



.

سكإلهسهلع- ولو

يناماةجضإهسثعاينححإواصنلهبوجيفااهنهىفاىفانكس ةبجدأو

دقعتهسيناهسناوهبفدنتإادعووةانقلاههجون أنققل،د«لهشا

سئمنناامهساوثههاواحنزاهخدوهههوهنل ةلهكلا

وحهفداوجناهللملههنامدنلوهاميناهلاهمهاهئ يفاههسههه

ولوهضهوأعطاعاعهةلهم٣يسلالعطأهيلازاهو قزمتو

ةيحووالهدسهقوموحعغهيوكهئهخهلحوالنننهزخ١هتقاط عهي٠ههنل

دموهضعساينىلعامأههو٠سصثووناوجساهزنو وقعقدثهبوهر

دعسويتيرقدعهذهووادضحإرطأونق٠هواح أننل٧إوويرقله

نسنهخذعهحانهمؤينرنهقناوجيقهأنم اناع

اهلطعإطءهلوز٠ضادلالنلثعلنموهضيديهامامو يكناو

جخاعاوجعهكلاوهباعضداهداأههكاهنلاوله اهلوحو

٢إقعحيإخئبدنهرهنلدأولعضهلداطهضو احعهه

مقمممودقالنجمامإهوقنعلاهتضهانمو»أيهمامو ناو

ابعقهوهكلافلاسناويهنلاولعولهارولهملممأ دله

هبوهبهلهإنازاجتلمهااهبقييتهاامىقنلونأوهلينن٠ال ١اهحملا

مسحلاوهل«رمةمهنماه(»خنعهناهمهتيلناو ؤم

حهو٠ومعكافإ»ههههالنتلضواهلوح»عاعهةلاطإ» نانعلا

.،هماسا»نانعلاأيههلننءه هعإرمزاهورهج

لممويتفمإولعولوهفالخثضو يمين

وسهلامةئرسضوندلواودنهلاعذهنهناوا عسو

يثإزاعلصأوإيمهحوىلعهوونحوإصاهخورنفوزإهو خهوأهختنعا

هلكوههعلسليههالورعيبرجأآسيغايبهو ىسن

اثئمصلالمقذووهلأرئهيناجهنملاننهقاخقع،نجملراسهك



سلههه،جصسس اهلها

قحاههثهعللةليفدنهوسارملاولعوااهنتواصنهواعك هغءص

اللعننوهعهوؤقودصضازهةبهوأيين١قامكخه٠ي« »

لهولرنهميوانيهاعقوامةثهسالواالهسالوعععهأ وع

هقعوهقفاوههقاملهسضنوودعهو«روطباه٠نعح انلضع

ينإرتادؤاهوساكيروصموسنالولعسيناودقنلاو ج٠سو

اصيعنووههدلادمواةننسهتسهلاعذاوسهعهانإ مهناو

الهيمععهثهعمهاطإوأئىبوطوههين١١ههمأنهوإعععالو هايهه

داسنمقاهقبسولوب.هموقلاوسملاوبهلاويسوا كاه

ىبرةاععغترلبوخطعهمهوقاوخنارئهلهمهقو. وأ

امقمءواهبرمنخ،خفاولمهضووسهمهعقاونقيواحاقلعم دن٠نن٠عق

قيخجههوهجمدو.انههههسثسرننملهضاهناوهخرو هعنه

دظحقإهمهطاهب)إأوناوعهروظلغلادئهسههلام سدو

عوعهرياونقدالطاوضلاهههععاهناومعلايلخ ىه

سقاولعمبياعامتهحواىلروععاهههرننغ هجمدو

،البرهخيكسوهلارنيس رنلنننتي

زعهلاوكينادطعدنلوامتوصرحنسوهاخهلالواغق «سمو

ىدهلاوهمتهالهتواوازثؤثارثهلادولمجلولو سايلاو

نهنااهلكوهننحؤكلهمتساننأريلسععهلخو ام

اعلنذاقؤلهحنساخروذبنوهما٠ككهاقلاىناحتاومياهةطياب إينو

هثوهغهوهويزموهعنصممتاهطنيعوندوغهصههقئ اعمس

ةوعغوناويبلولهلامعيفهواامننههودو١رطقيضوهو وو

اموأكنهقهااكاهىني٠ندهمينأواتناجدواةعسوم ٧

دخقصاعههمبهحملوىةهقفوحةثىحينعنوةئلاماههههةيوه



سهواهه٨لع- نا

عمفناهجمهطىلهواهلينقفأواهلهأعمهلهاوعممجل هدضسنهاو

هط»خهإيفقهياوديدهتلاولعىفسدائهلملو جعئ

وعولكاهقاطنسه٥ضههجلداهسنجهيباوميئاح نيزلا

سان،ه.ههزؤحني،هوللقىلههصو،وقخازوعهو اساعهإ٠نوغنلاو

ميلعتللؤهسقلاوانانلصمهيلاهوعدمو نج

سخووىعثكهدسىفومثانقمورهساهقهه»هعس٠لو سمهنه

دسغهلهطالهأهققأههكحموزوطاحؤهلساوادثيا ه٠هغه

هههههإرهامهفوجهنلا(هاهناوهقاختيناهوميينجنو ت٠مهق

اععبهرخلواعغدساعهوديمهاهكلنازويهزولك مهبث

فوهوواثطأهقظوأحسهوههئهنلاه،اعهاانههقوي ليما

.ايإرعههعاشواقجطسعننعههعمهمع مهناوح

نهبعرذاولعظهلهدهباهناكواةسهلوو يسبارهسا

٠راهولمنضجهوملناسزكنواسعهيمهس الل

فهوقهغهيومهاسصغىفاءسرخالئاحهلصا.اره ئانمث

نقهواحاميههعههناوالوسألنوحوملموأثالم اس؛زو

بهلوساوقيقختلنننثوهمهابلعاعنهسو ئخائ

دهعهلههنعوننيلولعيقهيقاويهاقملاو«(راما أالفث

سغهنسق،نونههؤأقاعصكومولوهلهمهلأمستدذ،ه اه}ههعط

سماامرهلينهعيتواهضعهاعضاوسواسههاو وبإيهعئج

ولهرمسنووخههنلاةوهدهدقنهدهام «دأ

مهسنداعهتدمونقهوالراحتاحعهادلاهسلنماوه همع

عضولو(زنكاعنههعووصخ«راسووايعسوؤواهك انم

سثغمويبوللايفريهيداوناهرلاويفاهييناولس(هعقاوونبان



سالمهههنهنم- ملعنو

اهماماهمههاروزطقااعهلاهدنهلاهلورهمائانئالت هعاب

هه٠هممهلوجههياىقلنهنهغ٠٠تهخلهناسوواع٠نطعه مئ٠علف

مهاهوولخارصقل٠اكةغاهوهاهقداسادقناوم،خلهكه كتما

ميلقاهميوهتواجههيادهمخهه٠اطاههههلأهلم٣رننثو كه٠قلا

وعهقحلبجناهةعاقجههدملنهدعغعسعواغعه خقمهثس

،«سه رمنننتلنب

عقواقلحهيوذواوهلارسجهناعناههايباانا اوو

وادخأرعطيادفحثككاههوهعنمهقوياع٠تهيفساومأخم مازننمين

اهعلعخ.كانهاهوإنماغطههمهداحفواقلحلهه خضو

داونهطدغاسدضوكهدايطوةه٠هنتلاوع،امههس انع

قههغجمهمسىولمل،يهفولعيطويناعلانأهؤمراو كوس

وسعويبنخفعلاارهمللمه«لنبضءامناهاهلتخانأو ربليا

ولوههقاهلطهواهقلقيمهدااصؤافهلمي«إعلسناصا ةك

جهىذننذمهدأوهيبضحعههققحص،اناقوداو وا

٠وال،،ومنلابيمهدل.نع(،اصهاولاوكدواقطنلاوماهم ذح٠ضل

.اها،بيناهلا،اعمنهإحمر،اهناخغناههتعوهدهع هو

لسو،اسهلاىلعيجلنا٠خقققنل١ييمطنلمهعلسمومهلا دا

جمديلاامناو»محيههخهموهلاطصهيدينا هتاوق

زجعلاسيهعدثدن...اوجعلسلاوال٠هوضلانقتلاهخز٠نعنلا هدومدععه

دسونمضننءا٠ىنىفاماهه،اناوافئيقملوع،انا امو

«هلاهداوهحهعبجعسانمطانسفهعمونموب داو

لجوعحهبصهعنامحهححقوانققاختساوههغعفجل هتسقلاه

،ناكمزأههدطامهوسهسجل



سهلاماينع- ٠

تسباب قمئه

مهمليههقطهفلمانكلهنخأحواهثننولاهلاهيأرلساسلا كاس

هعغعه.نارخؤيالبراهخزاجوء،مه٣حعرنننننليناه«يفاه حعهغهو

ذغيبل١ومئاليهنمنهدهناوهحرهخأحوي«ونئعم (ادنك

ذودموينازثرونقهواحدهعلاووارجحاوليهدا لننه

يفهعاعهنننقههنيينفلاونسحألاولعهلاددلهاغيام جنه

كاعدمتوجردهداوقخهغنلاويوهعهلاعازنلااهملعواانل» ق٠هسته

ساهخقلوأوقطامىهوأاهلقنلهقحويفراهقهلونيهوا ولع

ناويعجروىههلطحوهيمهضعمعأناههلاههسنام يلما

ىلعوامهوا«لهأناهدموصه«عههادعصأضنجه ضهذللا

امويتحويننلاصهقوقفسجهنو٠حذننهننهلنااعنمو هخحرننين

مهاياعهعيؤيهافاسناهإراقمقوا«اوهحىنعاناو عاو

واسكثلاننوةمأيهر،نلاهانضدوعنس«نئعاعه«وهي يمتغقأ

جيلصولعهكايفهطهوهثهوعأيلاهىلاياهحعهغط١ اه

إو٠نقأينووفعلاععهودسجأضنودعارهثورهيبونو،معك ككو

وهههخكوهنمقخحلنونانسافوهيباهمهوههاه٠ننلانهل ه

ههكخولعتلقونوددهملاولاقوف)ناديدعومسك قيثو

هعطاقينسحوهصهدهلهلهوهمتووكاو نهعهس

زضخلاتئلموحعهنهلاتمبراعحمثونهسغع(وسوي اكنلنشاو

ذسنلاهىفأللرصكورعحألنغهلغعنهلههطلنه يرهنلاو

ىنسوههيااإهيهللالههويرأمواتم»ولودف»و وا

نهسذولعانإفعولعهبل،ؤيناوؤينلفهلثمعرهلاوجياك ع

معن



-مه١رتا«اع- زومسهايبنرعب،

ساغهمرهنعاومياممهقحويماردلاوعاضاو هغلع

ةكمهخهوازميعنغهحجمعداوهعوههسههود٠نىناكا تنلعمهنتاهرن.هألن

حهههنيوهدكاهئحصهرتلاوصامثادمضكهايننو ههه

نزو«رهومهسعاعيةسنمههلاهولوهطاصله هعوا

طسوه،رمثولسواعنماودهعرنلونيفاح و

ندهواقسهولوف٠هودب.وااوكرإغهلهوةحنجوأضأأهه سنو

إمغعحوبننوونثععنخرجمرعهزهويتلاد٠سهناولوسهه عو

اهبيليبيلاهناهصنننهندأوكلوحياغهلطآعاهيهلأ عمقلا

ثىاواهعسيوإهاعين١ومساوصوغلاوانعاضاع ن١وهيا

«اوةياغلاوهجولاوينهلاعومجلسلاورونلاو هو

؛لهههلوهوانارهموامهنهملايلتخافاءلمودقنيوةلا «

كلملاينوقإرسنلاهعانقاوهنلومنلاهمنييدخللاهولودب هو

عحخومهلاعهههجوقسنلاوأضلاودوسيوناو٠ضخا اهعزو

لافذوللاوعاخنلاو«اوولجناوههضنمىف«ولععوأ جيانلالو

عوابعههسوةعساو.ةلخموىموقلاهومولاهليكو ييه

ىنارياولعقنلاواضياهلهاوميعناهوخنعإحعوطا الو

دهلبقسنروهلولحاصهوجوواننءهلوحوطسولاو ناوهحيلس

هلاعيزإاقهه٧السعقنناهونوبناحودبيودتمي هعسو

مهنايحنتناوهغومثودفوخنحهحةنهكومهناخ١ مينخأو

دمودضح٠هقهكحمسنتلازغنقهرغناهاأنهنواانسل عهههل١

عهقذانامنمىبواحقسافلاعههلاكواؤكيادصواسوك اجر

قكهوانلحلهنهلاوارمكلياددعودهفلاولهلموهنقهام دلمهلالمو

وأاسهسنلال٠هطنييوجوثاللواالوكتههطهلأ

ا

ا

ا



سهطلاماهععع- ههلادغ

قاهاخ١اممهغذاقاومهتلواحمهلاديامشاهناههههه وأ

سخوواللالطهقنإوواخي٢ؤهماهيمتسرثغهييفدم امؤهخأعق

ط٠عنمهوالغمداهلارطملناكرتوحهنناغههاسظهنا مغ

داعاوجقرباويتنيلأوةعاجولأومعاومساو٠ولؤ«او رضخا

دتنهننلهينوممهسلاو«هاهىفزروااهمهلوصاووضو هدلاو

خلسوصهعخههلناوأخههوموزالنهايلهعلاهملاعنم «ستساك

ىمنخهاناوحدملجعهلاخهصهحضوعمسوأيمس هتلوهك

دكهعاماهوددعاهلماعذهعهبمههنازاجهجأضو هنهو

عهعحوعسويلداموىياوهاورلباويجرطاوينعهلاسايف يناو

همهلهفالنووضعداهوايونسهيوسنلاحنمةياغ عيوفوالخنهلنادسعر

حعثنم١نأنماومهبعففجسولنكننل يقخلمهه

ربلهالنههاهلصاعأفداومهانياهفقعمتلا عاع

لمزاجوهعهغدنلرهخننا،ومهناعوغصاوابعههينعا ساك

ناعاعهلاعهافلحبيبرعنلاههطدهفوملقبهعههلو٠ض ينازح

هعرأوسجازاهونياع/اهتافو«ععهعلوأحإهكعهااي يتوفاام

ههههوهسغصومهنعرهمءىفوءادضاؤعي٠نودلنمص هسنج

نيأوةمانمهمهمشاههخهوخنمقلهطهعههزامقا دسيو

يفرو«اضاروض،وناوههعحملومباعههلاقامسإردهه دضعو

ههإرعلهقادللللوهههيتنايلاريجأععهزاجو هس٠هلأثو

ولوهطمهغهدغهحعلسدوقهسأيري«عأد ىلخ

.هتهله امورطووعرهلب

ويهسلختأحيمالعطقولهوقسن تأرط

واهنتعمعةوهساهو٠ذهقلاهسايلاجناتؤهمسوهحناالت



سجل«اهلها ينا

قعهولوهلماعوملرغلاينينهأنعومكعخوأاهلثمعأخ٠خي ولعلاطالخض

واهعماسمخننعياههساساوهانامهوعرها ههعهدعزيثح

دنهدهغواقل،ههيعووايقسومتاسهينملعهرمننك هدهب

نهعطينجاقعيناال٠حهتت.ننقهاصلهقظقيثأهعوأ تمرو

ميننهريمااععذسعناولعنهنلععوهققادااعنماهإ ه

هسواسوكسخههلعهنفؤعيللخ؛هكنسمقأخهطسخلا ،مهو

مهبيخاوكاهواهومتطلهلكنعلههبوادنوهضنلهضم كم

دئسزوهييلصه،نيمال

إننقاعختانااخضموهعلامهنعه قههو

واعونلاهياعمأههصهانخاناووهلاهطح١واكح هيوخا

ناماععنتاواهلزعةطزاهلحخاقاوكلالوةحرانلعكه نم

زوحيمهوجرمدعودنمنمولوعههنعواع،ههجلادعوويحمل نا

نندجعلاه.روهواعحالحوادهجلواحالحواخملا اغضم

اهلتهلرودجأالعلاواسنجاهلحخاناكأههصهواسنجاغهل١نا سأ

واههفهثعهطهضاواسنجارغاقاو«قحاواةههلناتعنن حسم

،افلمطعقوتنضرهقناه٠يزاج ع

اباب وعلعهينددا

٠ةقههورفعلاهمره١ولوإر«واهباهيامإهنلاهل نه

ناهنيعقروأاعنعيهونساووياكودهآويننليثاعونيينهمونيوو هه

سسلصخنموختهمهعرىفدنهلوجللؤناوينحمعسو نيبول

ةخاموعانرهنذاوهخقهذهلاموراعجنحروعغطننل هنمينم

عخاامةريهنإهتعههىن٠ضمننها،اهردهلاوسوهلاهط

مههههللهلظ،نب



-هطلاماما اهو

داواوتسيوحسولجوننتسولاعحأواهدهإهاننيبزخن ةققعل

هعهسزهجومغنكيناخمإعارتهغنأودلمتهرىفا سنا

قبسيوقههاهوسقناهلوههههن،ادس٠قىفووعارللههص هلو

هتغحوقرههههالناولوهلنعقزطاعنمبهمه«{اهمسا نعيهنل

اهذعهضداومثانسواهثوحلمفنهلق،مإرلاانناو بهلؤنت

«ناهلاهوههلعخضناكههاننيعينودنهلاو يبنيرولؤك

نيعنودفهسهل١هئحني١بذقدااعنهمهدو واس

ينلؤامياهلهألحنإوههس،هلوده.صنمهوقسهنل ىب

اهبوامدهفهخنحاسعجروهلزاعسواخسوعههداونكما ى،ا

ا،اوااهملعويقاخقاقمواهعهلعتلقثهتعنم هثطزهعسؤطا

لقيونقيواحزهعوطايلخدودعيمايفاخو عييههثه

جمهاسفإنهساهبههههإرهاهوصههديب{انن يقحو

خميتينلفهواوخرو٠دييحتاجينقهدذانمالامسلا هنهطنغع

ولوزوحدهحميلوواددمو{وهبورهعهنياهعجو أنه

هعوقونكسهلواإمبراجاوايفهسإواؤظوهساهوخهه س،إهلعبرطا

كوهتيانهلناوهلاههويتحامودسوجهوا هقوثو/ؤده

واهلاولعوىن٠ضلهأحهراعهوددهيفثربباوحهانته إراهتخا

ءابرغلاعةهوارههعحواهنحواقتعههدقوههالسأهل و

اهادموثغهتيوها٠ضعزهوناوإضملادلواضه نقمأ

أىويزوعهنمالاثلاكنلهكوتهكهيبدلبامهموا قطا

نهموهيوحتهعهللوق«ودق٠هكوهلوعمدهجوأولع هطو

خعهيطنيونعيهلاهعذ،إنوعسناويناخارظفسههعح نماللو

لفقوأهلهعوضعمهوأبسواقيتنومقرباوقهلاواامتيم



سهطلامهلهع- اممو

منللهع٠هواهمهواوينغادانمراورعذوهتسينناو هناو

ليزهوةهجاومههاكمهفوحععهغموانئعععاهلعجل هدعهغم

مساوع،رقيتلتناهداصعهحورطواهههينثياما دض

سندحعفاماععهذخاوهفهيفدهالكونهوه٠هههميقا سهولو

و-لهفهيوهلهطووغاولعاجهضمهنههكولسوئهض ٠يفوعننلا

هدعإومهنقابس{مهغههدنممونهيلعاعههو داو

زاجاناوانتيوههسوالطاهبلدانردلوكعهونقهواله مبولثهح

نيعضاودقوهنهادوومونلاؤصكحموهتعدا وغ٠هي

هودهعلاعنهمهإرللسايلاوقحفهيهنحعهأههرهسا،اه هسسأ

وهلينون،إهكووصؤنعحرمأضواعععومقجما عقو

نينفهلد١دغههلقاكقعهرياههغههنهعطوامهيأتهملهيب هعهرصييه

دنهلاهلسنلووهضلةعزهاهابعلكحمداو ههه

نء«يوروحثهت١هدقغهلههنعيوعرتووصساناجناخامهاهو مهو

اعههقلافقاولمواعهكدهناهقيؤخ.نقاواههاغاين ع

ناونطهواقمهقيضتسلهندهتراسمصاههنهواونمدق قهذأ

ولعىنهؤخلوعههضلاهةنهيلعنهخرهئجيولعنعيوم عفص

عضاحعهعينملاوعههصاولعواقلطمههلهدمالارهه هتينطو

هبههلهنفحعمتقمإوهيلع٢أه٠ن؟سق(ناوعحرم حينناولو

جمهاواهنمعحعهءاقههدادطل؛طايتحاايواا،إر.هنلا دعععه

لوععهههقيداىفاهلوهطهلهاولووهداوافلاه ع

٠هسطدهيلحهقحهلهساعنامهيلحوهغناءزنومهتوعء امو

وأالسوهوأنننعنلاهحهنقاهتايهؤهساوهعنجوعمعن هجن

يندملاصغتنأو«رصخهحالوفههعخألهمسقا .

مل.



سعهللهالا يمصاو

سأقو»احهناهيبواوسأرؤهسحيهلهنمو حعه

هضساىفاصسساوامهدعاواتهعهنتداودنساعولض سيوع

عهؤاسسإهلمهناوهلاهسسلللهاهيا هعهيه

صهلههتاولصعىفاأقنإوهنلاهوجنهوانامهغه اعد

مهاهمنادلاينهملهساوارنىوعهدنسا،اوده يفاهمنساي

رسعنماوإموهن٠نغمدلاهذ««لوفلاوهسعب دنلعلا

هلقيطامحىفاربمدهماعههولوهحهيلفولامههلا هنعيوميطوومرتاقاص

ينهإرلايلحعافدوههعيادلكخأو وقذداو

حهيقهاهااناوهدهفهدكعهي٠هيناهتخأواهتلح ييام

«قطقداعدميهنللوق«هاعااناهرنهلمهاوق يماين«

يللاههزموماقاهيخاقويهتنهمهتيبنعاوخههاهب وا

نمارلالاثهعهغمهاعااناولأوطامتهناننمزلاوارسألا نعيهاوان،ص

،هلالهاهولحععهعق

اباب

هعهغلنل
سهههلحناعسوهعلجقوعرونالاهاحانمخهع ءاطعإو

ولعههلعجعنهل«ايفاحهمهاميفوواهلهأدممبه .

وه.به راتخا

هوق٠قمتلاهلونيينفهنمها٠خنن،هوحغعلروخجعهىفإلىفاو سإهب

اكينانياعوازطحردقوع،هقهتاهدميهثضحواعبرا هيلع

اممهواهلامولعءافلحاننءةههوهأناودهلمطه ٧

هببطزععللحنمتءعدرياممه،ثهبكعنهلنملخماهههه٠ه هياصيبو

ههلحولهن١اعنلاهاععهحوكلوةيفصو»عهعو .اهو

يلحونثههلادنناوانهلمهئاغلاةوقوأهارينال،ونلودجلا،ام



سهلام٧كع- يقح

يهارمإدهجمليقرع.لجينووخ،٠ضحساووسللو ردهاه

رهنودقننءعوموعغنننههدرإجناههلينءسحىفامهيفو خأهههعح

لمهلوعطزاهاوهلعهأهؤه٠ننهسافناةعادولاويناما عامتلا

ينوهيهوهولوأماووام،هئقاانسيفودنهده ععنخع

زهيعلوخ،كبكصونام»اوسساوااوعاهههقمع عهلل٠ك

هترنحخةدامآههوههياغعريراوإلمجويرالوايلحملا «قهراهخاه

علههجلواهعنمفعيهخكداهحعخهوهوااأن٠نوؤلو كاب

سهفههبسىفوسلوقسعيدهعهتسرهيفوعهعمف٠عاصلا بلسو

الولدعقوطوالكلامجاوفاوديعلامهعومالساو مهلثمو

دساعهط٠عسنهيمهودلنمنتانولعههبولساوداوهخا كه

عطقبسوهلاهوإنعيلاهيصقاخببولساوهضحهننننه عؤنني

كحمومضخاهبهنمهلييننا١ويهاساهتوممغنلاضاخت نا

هضسووا،اق،ااههضهههعصئدموذهواوحني نووه

تفعااهبسوهلاتضاحوءاضسطداوعاهلوانهلازاجو اساسو

ينهمقحتساواقانعرقغطقاوحتؤلادغهغهىفتوملاو هسملهضقاو

ناوهلغمولععلوعنينوادراومب،حظصاهاجر تأممرعها

دعخمعخاوهبلعههؤرساوهيلاوةيمنتوانانحه عععن

جيمهاب»ء١عنلااعسوجيمهاولعيتايو»عضتسفاموواعهلام يقخلهو

لهيسناههنهذيلحناهنديواحرسهتلاولعوا ىه

دد٠ضكهنوكيناقلسوربنعىفدننيوغليحؤننعح ندهواض

هبوسنؤظنلمهلعأهماولالهنلاودووههلاولو مهلومتو

لقناهلسينوةجمهأكروؤلوا،اقععا.٠مننيلح



ع

سهلامعمس- يو

ي٠ضأولوخبنيلاميرةغههسوهزههعحارصدأس دناع

عوهنلىرتهخاحلاسوءا٠هغهسيوناوونتاهننقاهؤدمرعقوأ نيعأ

ناهضجرههههللخاوياعولعههننوشينامو«اهق٠هه سهها

امنداو»عهقةدعلاجعولعهلحهولاهلايديه قدلاه

ربعندساهسغهحعهقاوهنبالهمسمطوهلينلجل هل

ئهضحغهحملهخوناوءافوطدخكيلحؤهاهدو(اهلام مهسو

ىننسهحلأسداوعحعقاهخعلعوه،١ناناهلايلخو كاء

لاهرلوعياجهخ١وسننهداءقطاطننهتخيوعهعهقهههه هضح

باءوأ٠سهمأادعهاسدلاريخومساوذتنعلاردف خعسلاونهعأ

النصوعهنكعدخههأيخلوقونيأوخعحايوهل قهلقغهلا

ن.أمهههلاوننوخأاونههلقملوهه٠هنتؤطههقلعكو سنا

به،واأعظقمعاوحههزيدهعامحاخولسنهنهب٠ىفو هلقع

ساوهلووهيلوهاوييهعجولرلهههدسعقساوكوك بيليفو

هتمهومساواحلن٠هيوحملويزهعودهعوحعخاكاسهنلاةج خخأ

ادباوا(وكسينلوهجولاىفردهاهصزوخارياعنهع مكلو

ائضحهدنكعأوساهولوههامرطهخهنهلقاعوهه٠ينا إنهعهعو

لغمرهههالخواقض،هخاسصناامدسنيورخسو وا

يرممىهمهنيفنحواهتنكقل،واهنوفدظهواههزنننن }وحملو

نان،صسخاناوسنعه٠حعلهنقروههايههتهذاحي،و اسنحرقلادمو

اهوهلويحخعنل(وهلتقمهنحهغهيناو نبجنا

يأنناحئئهاخاىتحهفويفياهأعهبىفدئاسقناعو سعه

هعرأذخأمهلأهاواههصغسنمواؤواهسسودةنناخأوام،رو وا

نيأوذسلوحملينعهسعرودعثيبذععسدهداوهدنههلداعوسأ

ام

حل

واخ
يرهفهلع



يهلامههنم- امهلو

يامناوسلونهجسنتتئاهاهةناحوههنحعهغخأو اهاأ

وامميت«وس«لخلاوبهلاعهلوآهضحدهعلولالهوا هههن

ةهلماعاعيوزههبخنوهقتنيراوهقتاعيملانياوتهئؤم ههطاس

هلنادهداوهمهاهسوهبولولحاقلخلاوسيوعي ينه٠ير

ههضطاوخقهنيغه(اضي-اكمةيمماداانههدن٠هع.صخل عنئعهلاه

ويلجلناولوضاهإعثبوهيههعاينوتس،ناامهو اععع

،اسهحهنسعؤحأيمي٠ننطاقووهودقنخنحهههإاع جسنلا

تععهناهجلاهودنهمؤحاومولاوطايفنتلهواىفوا ععلسه

اععهضغحواةههوويلاومهلاعخاهيبسنوتهعهساو د

لهومرتواسفوفسوع،اىنااسئراعضوىيبهحغيفاص هدجو

حععهثهميدواصههسامقرجعزادغهنونلنسخلاعهااه هساه

،امهدا

هجاب

صهحملأواائغاوامهسناهههههولهلمهساوحهاهيروههمىنهغسا وا

عنمنهلداؤهضوعهثهحىلاعحهقحهكلموههامذللهاو-لهنملا ةيولاو

مثووادعولهحعهزميغولوانينناهلوىثههباسحمر إوط١

داهههههنلاوهنتسوتحتوههلعننلننهلناعسواامقوو يل

قرحواممخعواةكامهوكعهنيكمهلاممههحولاعله هيمو

اعاهنع(اجللاوملعرضالهطخةثهحوحهوقعهراربو د

هنيزوكعهسيناهنادهضحهريبحتلااعهلعوهماس١دها ونقدا

،أهؤنلواعلاحقيقمجالويبا(اسوهلوخء



سلهاهم- هوهأ

ولوخهولهاممنلوثعد.ضامرهئرحينيوعرقولعإنهب ي

أهجاا٠هلبنياأثوقويدختاقلاهنيعهوامخئنيهعن اغلضم

هو١وانيهاولموةقيناوعيقصوةسسروعهيناو مهيلأ

ياهوهمحةسطغللالهمهلسلويوخسسلاناهههه هتههغه

هلبسنلا؛زاهحوىثنألاهناوقهه(هلو/اهلودهن يفخققو

عاهمهرصحهونهداهوااسلأوانازءاهلإكصو نيوعثنلا

اامثهلحهومهسلاءا٠هعاهلهغونينجاحهنيوع ةيمهو

هلهنخعونحوولعيووداعغسسوجاكوبهثنعاهح «وعه

سنخ١وعثصولاوكنهوحندلاهيمهيتومساقاهههأل ىمئلعمل١

ممحمليفاميهناصهوإهحوريونلاوبسنلاوهناها-رمأو ،ا٠مض

إهئضخحوااهضوعهنوكلواعمليواحهاخلع.امهويتلاو وا

وأءوسدارموانننتن،نع٠ههواههقخلسسنههنطمقن هواو»

باهياواا،راعالافعذاعهفهحملواريلامىفواقهيهك٠ههنه ىفو

همهن،اهالمهيهبمولعرجلوىلنذاخسنلاوهنلواملام ىف

يتاعمباناقسنوأخؤهوةمهنأهلوولهمش٠كوكه عهنايو

معنمعاصاممممط١وهضعبوهينضسوهعهاهواهلوط اعنم

كيهقدلومهاكههلهؤههون،إيبلسلاى،انمرهكو سلودسمقاو

دنأههسمسيو-نانوملننالعو،حنينعين ديط

همعنمةه،نتمىفوهههكهجي.مثنهيهلناوخنع٠هكو مهلك

إكهىثهناهكخهيهمولعوهدوعوداوختسلرسدإ ههوطا

و١لغنقنلينوميودنسدماحوهننوطقنخوهدوحوويحهه مهفا

ؤلمهمهللطعمقهلالاتصرطوسوهلانقهجنا هووساذنح

ألتهتيمووكننلاعذسواععوهي،ودذؤعرهع



-دللهلمع- ك

ولعيوكحمىفاو،نندئ.مل١نيهدمنإهراغعلاومودومأملاط هحومتا

هوهلانأواسلنولعةإزهعؤحهاصولوامويف امامإ

ولحلعههلنايبحهي،هنىنحدئاهومونالوط سقنأح

ناجههيامومهونطلاء«وورهعلاكعك،عحاههاموا هتهجننعح

،عع.ههناذههقؤحىننلنل١حعهاهلسيلوعنده

اباب

لسلا
زاثمهأخعخنحعهولعوطمإواأههوهأنهلارهعولع اهوخنع

لتقوتحنابهوالقهسماندعومههباهيل قلتن

وإنههدمءاعضنهةاىلعورعنسأمنعإلرعوراعيء بوكسلا

ميخدمههكحملارمغطولحسمولعضنارحذةاوأ جلاهل

«انلعاونيمنهاأوااعلعيجلعننئهسعهواهعهؤقأوله هيوهه

نلعنوأنلعيلإيفدطقذهذهكعههققهثوعقوواطه إنني

يفاسدع،اوأهن٠ننعقإواحنننلعهاعواثمنسحطولعهته أسنل١

.ادعوهيومتو»ملاسمدههيتنلهالانطهللهبه اجوز

لدعامكوعرعط٠حهوللانعههس٠ههيصجملوقروبريموم وايفأه

نا٠رعهدااهاماعدصنعةليبرعلاخقلغقارغع اوجن

أيهقئمحعوور،نعومضححوحهعهلازطأوهسواععهه هصعه

لطاهسمهودعهههنال،اميلقاوهببهموج،ه٠هنك وزغتو

عؤفعأنناوهنمدغغهنيل،مهلوهههنملظيجنرمع هنك

زاجاوعههواععاهلضناوهطوجاككخقههغهيتو له

هكوةلوللهههايليهف»علقمملاهروإسؤهعقووك هه

دلعوهيفسقونأوإهحملا.ةيحتلوسحعاسفهلنسو



سملهاللع- ،هجللجلر

هضجوعنعهتماه»مهواىبرأهاضترهنمعيملاسوأحهع زاه

نعهواحإلال،و٠هامدههلعلاهناواافلضملهوههلو ناسناو

،اوعاكلققلأدعسوهعملوخعلارخقلهنننننوةح١ هتلم

عق،اموااقضعلموهسرتهددهإسئعنخياسنأومهأو دنكيو«

اعيضمدهسغنا،ؤويطوسيفلعجوسهنا هدظو١

دعحامهاإدعقاوونفر١وديعلوخحا{اهناوععؤو ضلوخعل

واداعثمنلخ.٠غعههأاعسادامهمواساكعاهصنل ملعي

نهيجلناوجغعههههلاحؤااهوا١.٠همهلاراع٠نو ونحهل١رهه

نياكهسعطواهلسيلامهونعه..عدوهيوا نيمه

ولعجلاصهناوالمناوهئهئل١ولع(راتخاواعوجردو هم

«ريوهههههنعهسحههلواعندسإمخثمههسحنم دس

انسموعرنؤهياهداوحسحةعأثاعخ«ونهعهراو هل

سهههيط.ناهوموالل٠عي،،هص،والطاههقهقومهرقههاإنتأهه ق٠نت

يهنهرلهعههنت«اطخودهعنيهجونىنعونهغهثهه(اهناو اطهط

»نقهواحةهجلايلمانااكلموههجوملاينويووسلا

اباب

سأداهعزدنلنحينوهثوهغهمهولههانتينهتوخاىلومنه سعه

زديواق،نتوسهب٠وارننمينادادسوأع.ءارهلاهجهو اعنهسو

وندننىنلاهتواسقوخهلهوةهايبقاوههلاهيفولحو إنأه

وماماعهاذوكهذأوعم،هلوذ،ني١ولعهلؤختهوئسو ك

ولهلاعلالعلؤمتموسلعلهدا.هنبءدعههننننلىف .كلاهلا

ولعيطوافهسقهاهذضهعيداالهيتيبواضهأقأو



سهلهلهممي-س ددع

ةن»نهه«هحمسنولعهلاحأولهاكادهطئنطناههل،ه هضه

وع،انالهف«لوقلاوعههخرسخآوجمهنف.هلدعتساوا ههلع

)ايتيسواأنكوهتوعءهطىفده«يبلاهخ«نننعنلاده

اباب

نوهاوهعتاهنئعؤمن«دمأيمابؤخاهىمعأوننءلخن،ناهسا امتسق،أوا

رسنليسناطيناوعههبحأوهغلغهةملهعوإهوزو ىننسلل

داهاحلخ«اونمالاورمهههلاىمتنطأنعوسسج انلواح

لهألاهميونملواهضمهرسساناهسكعولئهم وار-اهو

لعنيلهإههالوىفىلهاواورددنحهعهخاههرسعيا دناعو

دلوققيواحههلنناعهاهمحثغيرموهتهفامهىتو«دل سجرنلا

هؤاهسساوكعاناههقماضته«أوةلحملايدعقلماعطادههف دغماحدم

اقنخداقئرهناعأوسإههخهوهدنعوالهجلناو ،منه

وع،أقادقييواقرعهحوموهغئاه«نالعودئإنثمو ولع

لهايآيناركدتدبعقأدلافواض١زلدهدهىناث ؛كل

«ربهلموهغنئهههضحهقهقيوهلناهههنبالدونماو«اه وعةهلالوكدقهواق

يةل«ارهخهاو،اجلناهةينلايبنجلأمهلع سن

زاجوةوساابورواامؤغعهتيبى،أاهبعخروؤحةدم ههنلصه

خجهطوادنملطداهقروهياولعجيهفللزاهجاههنع ناو

هناوينطوراضخلاههوهلهوهضعدسلمألانمن ععه

يواعسومجيمرطحنامنتاهيودوهئاداجيمهاواهلجا حغهي

هاهثياهتناخخ١عييهمنه،«اوهنقمهطهثلوفلاوههلعخقا٠هفا دههعحو

هفهسننلاننهتاميرواسوقمهملكرامقاوا



سنيلهاعهس- هنوراسحةل

راطاهلسدهلهأاصسهظههؤكنسط١نه دهنلا

وارعيعملاهننرسخأحيتللوهيريلدميهاناهتمو فسقاريينهلا

محقاض١واهقسنهحلؤيجلخئاهلحردعيملوا يلح

دههوهلخداالههخأقهدضصرخأحومولوهعستميهث١ اهنا

ضاهحناوهدبيحهلدأنرمهدملعههث٠ههننهوأههلنثهم دذوهضس

ولع١هصضجعننوهجدهواطصدههءجمءارتهاهدا اقح

كعنحعهتماهعمهنااهه.٠ضهووجناهدخعخعلناو كعهدع

اعلكهحسفذنعىقنرهعهيكنعيدوهيبع.نزثرعك ولع

همأمهدلاخاههيأقسه٠هن.٠هسىمعانإوهعواسهجضملا زخ١

هينإهنهعيأه»دياهسأجتحأكناهلقهلاخنع اهخح١

اعهإنناويلا»ناهومسودسودهسسأاللاو كخا

وهزجئسوبمحفوهناوهاههئاهلثمونهمثعوحهههلله دلبو

هملعودةا»ههولعؤخاناوناانحلادضهاهبمهمه نليوانترخكيا

ههيلسقهنيوسوزدعربتويلاومونلاهيلو هل

ردمرههيوؤخائحقاهههماقاهننعهه٠لستهوانصهقاو سحلا

لاواهمعولويتلاحههلقاهلهرهغهوهلعنهلقا عمثا

لهسيىفوجهلاكدهع«حههخسيفقاهللحسهخحعه كانححإه

ههفهؤاوهع٠ههميهههومواهماصسواناىفهضخنا كله

واخهلهلهلههافويتهاهطهقاويبذضلاهوهلينجخرو لضا

هيلعىوهفاهبههمتهوهمعوىفالمأدلافوأل»أهت ةلحب

قلعمهريخوهلوطودهأموالنمنازعويننحان اقا

ولعخعسنطونيوكصوزسموؤل،ابقصملو١ل.٠ه ولعلاملا

ىفومهههيقلزهيكوسجم«اهلدخانادرسلاوعرق



سهوههجس- قو

عهسلاخههقخ،اننبوع،اناوساغههالىوهاقاهسولاهؤهه دعتلو

اباب»كنعتاقلا

لئومطحاناوايهعههههطاعمطعنليهههدل١هدءإديرطلا تيزطلعوللاورههنها

إمكوواون٠سعهاغهونيبنااكاقصذياه قهحا

ةئفإغضمننهرعهوووعهوتنعلواهعنمامنوامهم حهقاه

يتلامنل«داوادخولواهلقاهنخمناساهدرساقه دي

أبلمبنهثانمسمهاولعواقععه٠ههههغهجقهااهودقن نا

امتهلعخىفاسيرالاغضمو١هدعوهذهيلعلاهاجه ؤط

عجوهمزهىفيلو٠سرهلييوخغسهلقااهسأساه ؤلونهماعضهو

ألأهحباهمهمهناوةعسلااهلهانا»اغهل١ اععسهيل

يخواههيتادساناهبق٠ععيقأريوءعخه،عحاعإرهذا .وكيرناو

ن٦لئدامهرععنل«ونوويناعهعحهنولهسومهاو يتاحن

مخه١وهاناوسهعهلالمغيويلونولهمتودتعمع ديننانعهؤههؤ

ههاضيممهلرههداىفنقعلاههههيوهيلعمهه٠ن تنيب

وهلوعخ١طقساوعضتعواهمثولقهطسحي،إولامولع ميناحزهعأسسو

مسوئةهدعنمونخلوقهثللناوىنعيده دا

ثولمأعنئلهئورتئبدعهعونل١هخخعدنههكيهضامنا مياح

ةسخلاوهيلاومهلقانيوهنيعسغهقارهيلرلونيهل رحهه

هلومخكلهدصزجايرحاوىبؤاهدلاكنهحنهحوتنما ينسلا

وارسخلاويندلامهلومتوعغعل١حعهةمعنلاورساو ٠حخأل

«ارهكوطععزاغحهسلهنيسسايبمذتذرن٧



-ععصص٠هن- ةمثلجلر

٢مسدسأسمهآلهطجلاههاعهيب زاج

٢هننرنهخدقفااغضملموهينو !اهباو

نسنهءهاثوزآهقوفهل هتلس

».}هنأومهاو ندل

مهر،فنأد وا

يهننوههجههواجقوهبلط (لوخهنل

تلعصعه٠هد،هفصينااهتنخهيس يتفي

املنهحسغذدعى،ؤنترهخهينيزملاهخه مهه

كحامهحنل،اهههيأهقسهةعسههنضاناه/واس،ق ،

مثاهوهعهاه»هياهسأهيأكناهلقهلا، اهمهد

اعهإرناغلا»ناهوهع٠هطوحسللملونيسيمسأاقل« كخا

هنعلسوىببصسوهمتعلفاههئطلغموديمعوعهههقمل هلصو

سودةا»ههعولعؤخاناكواانحياهضنخاهبيهل نديواقرغحذا

ههيلسقهةمهمه٢ثوزنعةرثةبهلاوسولابهجو هل

ضعرهغهولالحنادههمأناهنعهميلستبواشههقاو همهسا

داواهبتعولويناحدهناكناكهرهغبوهمعنيقا عقا

مهقسههووهيوحناتوههبمثهههخسيفقاهللحيههخععين عواضسإه

مه٠غهؤلوهحصههنوعواهماصتمهفانالعلخقا كله

وادهقمهؤههرثأتووخسهناوإجلصهودهصخرو مخضا

ههلعىوهياههعضوسحووائههاىفلاطوالاهلأههه ةلحو

قضمهريخوهلوطوهيضمواخنمناإههوينغتام اف

ولعدثسناو«اوجصوزههطوؤيهأبغ،صملو١ل..ه ولعلاملا

٢مههسملهحوسربيواهلدخأنادرعهىفاوجردا

دو



بيج

،.- صوفجنسنحةسرنسكاهسولاهلهمع عض

او،١رتواهيليهاووائمث،كنع ا

اهؤاموسليودل) .

دإلسنهتامهم،إر ملا

نايزعحعهولإهت هقيزنلويلنثمبونسرر

هباهيرلعنمى٠اهب رننعهواهعغماصهوأع٠فهنتسك

قعاإماس هههيقناه

سيغسناكعىفاساهىفرنححاةوه ربصقسهلاولعواسسهجقهااعودترنم

ةيح نا

وه.هحذايبنخهقاداافنعواههلعوهلويلتناهاج٠ه نياعؤط

ر٠روهوسمعهديرونسرقنياوأعغههجلناىسأ ونلونهماععهو

ىفوإلسواهمهكهناوةههحقلاانلهانا»دهع امحيهيل

ؤحواههيتذساناهبؤهعينأهلوععهه«قحأ،إرهذا اوناعإو

وهحدلورنيلهجونورداغيوعحهنوههسننلمهاوهك ايواضيو

هخىفاوهأقاوسهعهلالههو(ويلولمهنووثعمه دننلنحهؤقينو

ههاضيههههإوثنلاللونعلاهاعقومهلعيعيفد قتعو

يبارطأخآطقساويضجواهصو«اهيهسيوإولإعولع سل١،ؤهعتسو

مهاوكلاهسبعوهزخوحهرثللناون،إوه ك

ولع،منهلهولكودعيعولاهخيأضضنههكيهثدعيقا مهاح

نمسوينفلاومهنذاالوخ٠نههعسغهناههناك(لوقيي راده

هلومهقدنهقزهاةرهنلوعنغؤاهدااهاهلنهحونتنواملا كيلا

وارسياويلدلامهندنفقوسكاحعهدسلاومسلاو عخأل

ربنن.ننوطعميناقهحههتعلخويمسايعوهلهن«

 



سهلهالهم- اميه

اهلدنئهحاعفدضفناومكاحمولعههننهدىفااههعح١عهه امض؛ا

تغطويذاولعاصهدانقةاهاهعضييولواسوإلاه حغهه

و٠أعهغاحصاعمسنناانادماهناحيامعخاه ال

نيرصمو،.وح كنا

هتكلوظحقاىفاهسواهشانعمتاهصماسههاك دأو

واذههحععهةحاوةنطلعفوسيداوخطايهههعهه،عه أجوم

داواع٠نوسكوابعنقهذسحنوهههصذرصهلطامتوعه زهل٠هه

«قحا،إوهفاحماهض.اهراقودااهطلاهعكرعهنلاامم ا

ناوسإهزضونلواهثبهخققههسهغلهيراعوهثهاناو هفهو

مخقهكوتعهط.وتلههعهغهواساهحههثللةيراج اهؤاغلإ

مهمهلداجوزاجوهتسسك١هفاهرمنهداواعلأواقعوا يغو

ذ٧يلنانلوميمهلأوهاماهحهجنلاولعاغهليناجهه عو

وادااعهن٠هحنمهههلواهلاععهه١ولقيهلقاأقعمئو انني،حاولوغجل

ه٠صعحل.الداعيمهملزههيتسانإونعيينلاكه همهها

عهد،وارهسكلىفهطوشهانمنهسهاراصهلعرهجاو اثبع

نوومهعههكدنايكلاهولعو»راثغنماملهلإهاح بلجو

١ينعمواهراطقوادهصاهةاسقوميقواحخانالهلاه قناعتلا

هخىفاوعلهسأو.دقووجاهخازاوههونهقاخهبناو اموا

دلخناسوإبوهت١.اههاشسميبقديواقءإرن،وااهعنماهب عاز...اء٠.٠ةانا ه

ينعموزاهههوقمثوابعصيلورثرعحاي١وةئوأثق يف

انندقرتوخهيههلاهسنلومنا،هتادقههاوهغممهورأووعهسئ هلخه

اهعلسثوقائيوهحمذجهعلاو(اهقداوهلاصوهنحامن اب

ىنلمومتاوخلذللعوهمحثارهنننكمنلههإخ٠ننااهسبو«قا لصنل

ومولامدياهمهديناسلاهطمولرتس.نااهواععهح



-ماطلهبالع- طصغهه

يهوفجنيقوسرنميعحمزماخلامسوع،نسثيو هقبه

اوةانتوحلك«.اوواسهوماماؤاسهجلقاأوليوع٠هلأنهاءيعو قي٠هميح

اهؤأهتكملعومهداخ«ه«اعلاعيرلهيهولهاناو يبنننهع

دإلهناهمسيوارننعقهاجهنمداهومسدده دهلعوصو

ك«زعسولنديناعنونحبينفمنلاوقهلععلا ةلغلا

صاههقلعتمدسنللععلاهولهسكيغضاهوىهشاك صهأناو

دعااماعنميهوعهههوععلاكاهةيأهاوقيرمهسا ضعتو

تههلغرحسفيوعخوراسعدص»واهلوخ،ع ىف

ةيلويهدارمعسناهكرحاسلاكاعإهوانتيوهمومه وأ

روحلاعهغهاهحعاهمسولهوةنحميولوق٠همههءانهخعهويبس جههلل

اععلخةنسعفرايهطل.ةحةمهوسصهننوقهاس«وةقخىت يبو

واراسزنيحنيتههلهعرساو«اهفكدخإمعاننخلىناخ، وادصها

ناراسب٠سنعزطاامعهخهونياهةعهنبوذاح مهاسي

ءانهخضورسأوداجمدويدهموءوغتهجماعوناوهويباو يوجو

لساهاهلشجماباسودهوروههاذيبهههياهورنو حقسي

علختعوعحوستلنا«اهىفأعععهفملطلهلاجيه.هتمعع رباو

اموءاهبقاهرإوهصخزمخنلالواحم(اعإسلوسوضه ساي

هنهاوعهودقههشوأقهقاإجه،نإاعموجيبهيىنأهلو دزهلانتو

»،،ىح رصعب

إمننياميناتمعوزعج٠ههلنا(رامثانيهوك هبونعهيييألا

نأافعمممكندنليلااننواسحوءاسناعقهاعو إ

٠اليواح-رعتسي-انيسلاه٠د ..نءمهيباماهوطنهنارةه

دعا-ا



-هطلهما مهرثا

وادهنتاصعحازعهدهامواجهملاهةواسقلايملمنرهاو ةطبرا

مايولهدعسقوعلعاعللاممعنيهلناخطعهوأنهو رهمحذ

اغطض١وأعراجنفاامتههمحننت١هههله١عقعناديلااهةيلا واكاك

دادمولسههومدارسألوااادههةواسقوووا أعذا

دسو{اوههاةإرحوإعغسدمائهاطوسسىناو ههلعو

ءلكلننوواينمراو١لمصزهنههلناوهبعلل رباب

كنج
اهمعوطحمهلوجهوحغعنمحهاههالهالفهباهولا يلاوحو

(ناوققبمخهعسووأعوسوقلاهلععروعارهإو هنس

مهسوعيلحومعدةل١هنثمقسرعك-حخهضاطىنله سنلو

ذإوهسجلمتامحداىفوهسعلمعهلىفومزعونههحهل هل

يتاهعقعئيآدامرولاهههلا«هياديسوهنبإعةوا اكاه

ايانلكوعمد«صلقياهياعهكإههعمونههوه ولح

فدهلادارمرهعولوعيناداانلاكتهيوقهه ةاكياو

حدلهطواىنخنهوأنعيوافصوهمبانخمراحةنهوهك٠ه او

وهلدايتلهدلوعلهولعىفااهيوهيمهاهتالفحوك٠ هنطو

اليندغهعليناسعلامرومهرماؤسدلوءإنهاوأ إل

هعههةل٠٢.اءيف٠اهلإل.اعوبا ةوهو

ةن»عل٠هلاالوأعيمسواهواممةيهح٠هياعرخغووهه نمض

عو٠امعدالواهذهعحودعيجلامكمصاهو(نم هه

إقلألنلنوثنئلمئثخيولنهلازمتو،،مهنهلهل١يننسنأىفا سأن٠ه

الاوناوانوكيقاقهطقهسه،يمحنسدن٠هقيحملانل، و

،.هء(..ما٠اهلك٠و٠.اله )

تراسو



هع-

صسهيناعم نيراغممك

ىنهحولفقجل(أبسناوابععه،هؤخخوديعهراع ٢اخ

لهمىنادلسعمهوعومعطرهيباهيزنءارتهاه ومو

عمههإناهلنهب«وهرولوهلقومرننههامهعمواإيث من؟لكئ

وأندهاهونواج٠مبهح١زدادوسحالولع فنا

كناهواسه.ذهوأهنهوامياو.دناللاههمهاواعه هه

ادسهننخ١واحهلنداعهثخدلواهط١رهإنهب٠جلوسها كهه

مهمهمعه،هورصنوههملعلهطمتيموادمروا ديعو

هةق،مهتوههئدهىفاهلعفىفهدلععهماونيوم جهه

اسههعهلاعهحبرلاوهؤربولهؤععينمهافوواءانهوا جنا

نادعهطروسوزيوخألوهموهسلهغههوهللاهل جل

دقعونهومهدتعيإواعةنباههلئدقعنديهؤامتناوجاخ اي

لمهيدهقذك٠هواههطهلليأالهلهووقوهماكعمداو مهالا

هحهاعههناهروندهاوهدهىةعحناهوااصيوهولؤإنتكعه ه

.ساهوهونإهقههوعه«نانلحهواهاننسهبوهلاجانااس وأ

اس٠هغهنلرهصيوحههكاعصلهوؤلالأسناوعماموعهسع اهب

٠خعقسجهههر،ناووطأهامهنمخنه،طهيب،قا،زاجسانلا اخ«

هلهألعاعهلاييبولساوةهق«واةهمكاع«اصإعه} قههه

سهنننمنيودننهنلاينمأنازهيوالل««مثاوصغدنلامتهيو با

مهاواحرو/هدفيوع،اةهههاهنواه٣حهفعاعضههاه كماما

نههلاهولون«عهلاوينلاه٠حغنغهءعهسهثهه.«انثاإممه هقمهطرلئثمنا

دنوملاهبوهدنئههداجيمهايتنبيوةلقننتب ناببلاأقد١سمنعث

،يناوبايسنوهلههعهللهلقاوننبدصس هبةوطه

ههننلدا،اسسكو٠انلههولااسكو،اسةرققهله



.

سههاه٠بعع- هقغلقاو

ينههنطقناانهلسؤسادوقح٠عفهه١لقذ«مهاهو اوقلاو

زق»جيههضقلاهىلمتيناواهلأنههوارينلاوع،انا كيأ

قيتعوىنسناأوأهمثطعههعهههذهلملوكيتحوسههتمأ رهب

ولعهقظووناويلميولهيفواسعلاعهمهناهت«و عخا

ادكميداحوىمخاهععط»يئصخهامهىثعهصريراه ضطو

واسوكوهتوهققأىفاهوخايطونئههيهلناهالعلاو داهههعح

٠حيأهاصثوخالاغهدياهدتماقاوىمعألااليهوع٠ننهل رهوهسهه

ههية١حبطيزل٠هإدلولاطاهبامنياههتنبنننوخهيمهحمل هه،ؤرو

ىآنضحهطضأوبمواهتيضقل(رومأماظهعشدههمهالإر، امودديو«

ىتعه،اعروم(اكصوااغلهعلموىنهلحاعلآهثاه الت

هويناعلايبلحوانلينويقح«أونديواحدعوواعلهه«اهج أأنك

ميلوهعونكهوأهاهواعقاهلثومهتوهلمهأودديواح هنلوعه

اقخقلعخوأاماههنعطوناواهلحانلصوسقخاعميو دأو

اباب»ع،هح.هل

عخاؤي
هسل(يهنندوههألكنرمألهراإإهرهدهىثظيا يتيمأول(ارس

زهلوأهعبذهلواسنياةلوهثرونا{جهو مل

وائهاهيلونعجلوااهلسغهلميتوهوهااحلوعيواخإهو٠ه دانوغه

«يفاكزيومحهمحعلاوحياذةلأعموم٠هعده،مهخلنا نولل

يواسملاىفهنباوخعهاهلةفلإوعئآلواهنألواناكا هتمناو

نالاعجنوهعيوصعحملعقووأطأاضاودنسلجيقظنه خننهؤ

زهمازةههلالهنع٠مهوههمسوهغكطهىفاوهنهذبهو



سهبابلا ةفهدنحها

هملاآنقدا،إفولواعنمىثءخأوامهغعوايبنلءهوا وا

عيئحرطاكواعيئهبأواههههوواهققهواهلهعنموواونحه وا

واهمكواجناطنهنتهامواينلعهلولاواعيالبباسواعممنيأ ىله

ةلعوازفاامهسإتسيلوااععغععملسيل»اهاوجضاوا وا

وئحهواعنمطحعهأاماسخأحسصهيننادموانعوولع جيأي

اباامهمأةلعكلودىفوطنملوامننه١واهعلخوحبكو وا

ينوحهعواهطنهنوعيلاالبمنرهبويملعوائضطا هضحهطا

ىلعإعماف١ناديتاههمباهإرخف٠١حغنههاياواهبام١وعهنجي جأنتاراهغإ

هن٠هههاوايتأيامحلةيمهاوا«هلاالاهعنيهعههلنن١ ادهع

اغناةبرهمت٠ناههةع«أوالهىنملاواهضححملاهجويتاه هممه٠

هدلغعطالينوأعنيىلعةلهيتينغهواواخعاؤلاوا جه٠ه

هالكافبفيتخظهيمهومرحويلافعيتأزهسهحويتومو مهمه

هحجراهواراعنلاكمنمدلهياهومهعدنيوهه ولع

هلدقواعكويهنتوهأهسهضوسح»وهناودعونسح» ههمتعوو

ايبواىبنومنصاهوءاعلويعو٠.عييبههقسوألب٠هفو خحأ

يللهكولفقفعار،وايناهومظعححأاوكاسونوهعو د

هننثلمنمث٠ينجناهامويترسامجعوحعهرا٠أهلهلطىفوانك هصنثذو

واهتانقوادهلعواهق»واسيواهكععميفر،ولصهوقا همه

وامع(رحونأرإسلهدهظقسوقاهئن،ةوافرعووا إلراعب

دياهمهاهودياهمضهمجلعاعمنهارتلاهنأاميتحوقرح إك»نهتيأهو

عاعمء٧اهدنهث،لني٠نآاامؤشواهنمثوا٠هيحالجلو هصدديلمو

هةنونونووح٠خيأموادومعبثهعهةشعه قوحغه

لهساه٠إع،ىفنووقههمهعونبهوهثحعانيزوأ



سلملالمبو- ماو

حعهننقواووعحتارهههيطذهعلههلميفراعأوازعتسانا ومولحغلاروههنته

ط٠هلعيتحومهئنهاهتينل»نل١كمواهه٠ننلا هنسثو

دتهلفههفان«يبللؤطوسرخآنمزهدنقهدع الو

لاحناوهطاهةوجأمهلمادأهعق«هطدأنعوههمثخحا د

هلهجوه٠هعحانمهاغغعسالطاهمهاواعلارفولعافلحينعا نابا

أرهأقطدنهمهنفسواأمعاليتأنسضلرهفهوإديلاو «ده

يعغقنعواهمنينهلهأواقحوونعواهلعفهلانه عونلاو

اهعأرهاروكعههت١ننننههاهأسهداوه-رهطنده هعم

هنانسادهذاماجنمنيه

اباب

«اقلاواههسلسههنييهلقاسضلوعييبنيدمهياهق١ يو

لقطح٠نايااعههوديطخ٠يهلودىنذؤموأههههلانيدفي رصاواو

هكووساموأرهورزاوههوكولهاطتسنههبناهههنسننس با

ولعالعافهدنكلهلناهققهغهضرنولوساهوأنهاعرو ترام

،هحتوههماهواواعههقدوفهطهاسهامحقهتساص،ارو دغلثس«

دماحووانههمهعواانههيصوانأاعههرهسيوطخ أجلو

بصأدهلاودنسمهههاناواغطهعخلينلاههكنواصنهه كص

نههيداهنليانلوةهعطخسأناوهقعاخهتهنساهننك هلاب

سوثلاطناو««نغيجلاعأاهبناتخامتخويقلااهو ددم١

ناورضأهرذلوهسونياقيلوؤهسأهقسيكلو{با هتعتمأ

هخآفمأولهرنيوزسلوا،اوحيونلاهخحاوهععناعننا امهلننخأو

دىمعأاع.سهعمخهحجونههعساقلاوهاوعوهنوالعدنغننع



،ر-ه١اهمهههم- و

ةمأنأونهرنجلسأولعاهاقلاعهنعحاضهوكحاودههتلن هث«نهنيس

اهوةمسنووىبههوهعميذخلسوكسلاتهن ىنه

مفان«وهههاه٠نيوإقسلؤذلهاسلههأاعم/لاطاوةن يتصق

ناورهشلااعنمدلوىناهةتماصاخأوك«قاوههام ى٠نبننؤقأ

انماقاعغهااملورفكلدنعهننهنلوسراهست٠لقأه اعنسق

هغإنهعؤعلونامأقغهليتقلااهلعليناشاهنمنن«وغقتولا ىقضه

دهعلولاسام»هخأهئاعلوضنساقاوهمهرمنيالو هيوي

،ايهجلعالقاوهانلنءدهسنوهعيتولهمهامروهلامممثفو ومو

ههوتأام

ىهباب

مناهعه«

ت«ضذاناداعهله.ميمهوقسهنصولامدهخلهووح ه

وا»دارح٢رهف«عهقاوروهلنهبعسالتاعههلعوامتنملغق يلح

ولهرازاههسوااعهساههاهوهتقيقداهةههفهطعه .كمأ

ليماوةلداهخومعنيعؤفعةلسعهحو٠ةهلاسأنحأقا »رايهلاح

هرتضحمبقالوهيوان،اهاهلعمهأرههالهنأنههوهلعلو نق٠

واخههمأو{ههكهوهباسهرهثنواهلو،وخأهلادمو د

حه٠لاهزخاهةمههنمهرمآوارائفداهوضعواقننقافقا د٠هنههي

اصهقاعاحلوخحهواععاعجلإمههومهاع«سنهوراتخاولع مومعو

ىفوساهوهحغههاصن٠نبتقادتهلتههداعنهيبفامه قطمنهنا

اسعااماوهجوزم٠هخلرهسهناواععأحهإهوناملاحهلع اللعه

سووههسهمهوا،روالامهعذعرهههنلواتفعحاونوكاي ،اعمنه٣

سنااععاههساهتعو.«استعجرقاذهورعاه

ا



سهااهام.عل-سم نياي«

اعهلؤز٠حمأننلنهولاب/وهاههيلعهنا«إهواهللهو ساه

املوححوهئويدخألاحثننهلسعهلامسوهو/ويوم وتيبن

اصهلهحها٠عكههنهن٠هووااخاونهضسر٠نصلاهحخوليلو املا

سوهور،امنناعهخهعسهوتننهلامطخواهعلخال،قاهل خععلنتيزهلا

.هناالابونكوسوغنامثيهوخياالسيهلقايليل هللوقلا

هتهمرو٠حقخاهاهاأن١ولعهداهؤطاناةملاسام،رهنا طلاخ

ءلرك«هنإروهقوساصنهفطلهاهقاوسانعامسحدل١اه وا

يتحاموىقهلحواههتمأأينااهعأساهعسوسخأوخأ ذهو

لاهبهنلاهإئععهقاواهاقلاولعكبروماللولعههاضياله هتهةهقلاغه

ناوااقلطملموحماثلودنلاهيننريذاوةلعدب ناو

دبنلاينثينملاوااهناوولعخرلاىوعههونديواحكههلاهلا انعتوربها

مهعوايلمنلاهوعحهإمكوسغماههجهقئههنلعاونا اكا

ضنإهاعههذمهومنههبنإوععانهلايتحوماهساوايلللاه هتقلح

ل٠عمتللقهلوقبوهبنذاهههنلالننيدلجناميلقااكو يباقلننتا

يرثااملاعقاامرهالهكعههنلوفكاهققحهعنمحعه كم

لاطناام٠نهنائينقحطزاةخاعي«ولحاصعدهبوتهلق من٠ععانته

سيلوماركاواعنحاعتسول٠وهوجراثحوكسنم هل

افصواعإحميدهملامهقحرهجاايأاعمل٠نهتدلهنملاعنمخخالل اعيطق

ررميجليلناهساهوادهشاواأغههسواكصمهوان١و قاو

دقعناههحنئعهوههاعىنه،أهلا٠حننعهسقعحوهلهأق،اه ينا

يسنوانهحملهثهسفويبححزكىبلاطىنأوخنئهنل١نيلسيف اصهه

،لفتسلعجلدسفامهواناو

ساه

٠



سهلالههئ- ٠

تباب

.
سايساقلاعدإرهعسمناورمدهععهغماهلامإناعإسحتو لمأضس

جهراعوالسعةننعحامههحاهنسمطادهعديقعيقدلا يتوف

هعه؛واصل.هيلعقععكنهلواعمعرههلوماموا ةوهقلاو

نصو(امإط٠ههعنييامحغهمنبأزاهولعياهقرط يتهخطا

ههثهؤلوهيهامعاقهههذبلقناناودموههقهننهنلاللههله ضحو

هسننلمجلنمبوهنامهنايبوكدسدههنأسنياهم سثلنايهسح

رقفوهلثميتنجههسههواءاللنلاهدعمهلاهل قوءأهلا

وااصلهيغهلوهه،هههعلاهعادنأونهأدهدوعوهق٠نمه هارتو

سووهاركهاهوكاعا٠ميهاعليوعععاناجهئاوهمهتو هيلنعا

ناءان٠هوه،امه«هلو،العلاهاموهنا.سهلخأوادعه اه،

هنيهلهاهنهيطوايقخإمودلهيطا٠هيخعههوساام وا

وآءاقنلاةنمتسقأناوهننعهواقركنههه«ردها«لاهنا سيملا

د٠هههههللوقاههركلا(اوخينخماماع،اناوسضحه اه

هتهرهعسهلهامونيينامهاسملاعئإ٠رتلصهل٠ن.عيقأهنا ناسلا

ععنفناووحنهلامأره١وعحيكيتحنليههرهقاوهللاو هلا

متحاتوهطأصناهنيمنهققت٠متتوةلحيداععساكلننرن ذهو

هأصومهنيبنص،أهصاهيمهاناونيولوجلأيتحهئ هعننع

ةفؤعوفههنامهيلعوهتعمسهنايل-لاحروؤمعقا اهيا

ءناههكناىنلايملععهرسهولعام(رهعسولع ا

٠



-هيلالالكع-

اباب

ددعههعهيؤننههس،اوههإنحده«ةنعلاكلامهمأثعه« ياه

عله،،مهبودعهاهقهيرسلومهلايلحهو وا

هظيبتهلهأواةعي،وةكواةلءواهنهووأاهافءعهعدقن وا

.ينويفاسهبخنوالعحارئهزهحوايلمنلاولعهنعفوا حهواىناننسدثعمل

٣٧لقاعرههىلعوادياهدهلع٠صحهط هجحاههب

كلهاو٠كوهولرآصودلنهنءدغهولوالنملاازنحوأهثر ولو

لافامهعمهقنههقواع«هنليردويننونعدنعصنوههخاه خوجألاقو

دوويههطووثهنصوىنخهمههفلننوهناقهقهل مترز

ين٠ن٠طولاخداوغغبههعودطحداواهام(همهامنيو ههمنتك

دلهغهةظسرههوولحولههكامهناوه٠سدتعحوزتهت جوه

هقخو«خعقهل،.معولوا٠هليواعمليحقهمقطناوخ٠صع ةنسم

ومنيلاهلهوطاهبرعخالاهالاياومعهقهعههناه ،ههاغلا

.راهواجنخهصولصسماهوههلعءانههقبسهلوينه امهو

حك،ههههخئمودنالمدنعامامةننأديههبهحملسنه٠نثرأ امو

ه٠نهههوامهفا،اهعءأنع٠سحههثيأقالموفطنلاهرعأ هعنم

هغهههتهقهللهطمرهثوهيعساهعفداوء،محقهيقلادعو هعمو

خهععهضواحهراجكلزمنااملمهرسنلنيهيناكخأ اهعنص

ههههسوفىلعردهواوفغياهمصخواعاو» وآهودصه

خنهيفهاجه٠هعولعوكاحولعاهوعمسقاعاوااظلل، هضح

واحهاصلكيامهتطواناسامحهظهإئصسيبقعوا تنحقق

هأعحههلوهراسوةنغآاونورهسنعاصههقننواقوسلل مهاسي.



-سهاال،ها- .«رياسيو

ناوسواعحنههطهودههرأهحلالوترسناانالا ىنننعق

مسكهه٠همتخاهنهذوأومكهجوااعانسذرضمحئطقاو .

جه،وكخاهعههعههتسملحهطمهموههوشهخاوهدهم ههههلف

تسوهمنلاهحاوصنلاتسمواعلونخ٠هةلتوهوفسحعههلف ساهنقخل

هبأغملههعناهنحيلموعغ١وهاهالوصوهغوعررمعتو اا

هناداهققننولاوغاامواجياوا«قالودلارعطدلع ولو

لوقلاواماعخ١حاههساهلوأقههناناحعهيفعمواس هل

كيفودفرىهقمةج»هضهمنطييتلحوألسومهعذوسحث هانحعإ

هلعلجلمثسقههوديزاهإويمهطاكعؤسوههعهه إهع

خنوموعوهنابونقهواحديكاتل،سالموينطويقواسام اتعدا

ناهههوموعسهىلع«روهههاهلاهنحنداووغح ولعهرصا

سضاههايفإىذعرهقلسصهةماضينهوبوهوملا مهم٠ننك

عميلختىلدااكلامويناههلعجلوا-ههنانلادهب قمان

دهلنهرههولعامإرتهضس،اداوهانسان٠ههواعلطا قهعح

،وسغهل١ساهاناهايداعكعهولعضيتخعهلاوهنلكخ جهغح

وهواهنهلواىباسلههوااعف،اوادنهماهيلاعههق، عومسملا

واوهنيطواهصخلوهنهذهلوهننح٠يواعهعانههعمهعموأ جل

ةنرسلقعوعهعواعهعايوبهنهلحهضنههننهن اه

اماهواهميتوقلا«زوعزاهي٠هلععحاهاهههحاعنم سسا

.،ويوم ررصنتج

الونلوهعهلكلاهصغتيناهتههساه«قاو هلو

راتخاولعدن٠هقهكخاهلوهلعارلامتنهوىننينههلقاهههنط اهو

ن٠ه٠هاهواعثرختهحاهوهثحرعجلواهمنغمهوميسنلاهلع



سهااهعهن- مع

سلهللهيوه(اهنمثا.ايفينعوامةخ١ىنعتسوهكنو )

يمعناونحهيوا٠تيمهيلصغسهوءعيثدهانناامواغههه عههههنلا

وهزيلؤلةنيعغعفاقالهاواضعلليهقعرا٠هخدو سلخل١و

إهنموبوموعوويناوكععيتوعحمل١وا٠قسننداهتعنل ١ولعي

لافقلقمولعأره،نفراوومراوولعوننءمهيكع صمق

هذهوهأناهنتافدنجنرخأسلهيصغهواراناو .

دسثض١الهيمساعويحهفلاهناههمثموباشاهويرامدهف ههمدصوبقخساو

هتيءعخأىنملعأموجرخاكولاممثووهتثنسهلإ د

ؤسلااننهسلله٠اخعحرعكعكعمنأوامقلوباهخ{امت ههلو

غنسيسؤعيدس١هئحععيفراسوهيمحنهههاقاوعحهلا مأس

عهماكهؤقهقحنس١رواصعهنسسولهلفلاالههقننح هقرو

{اساناوهتقماهدلنحهاؤحنسانقصححااهلوحي٠وغتلل إهعنع

نطلواقاهماعوهوالضعوجلل/مهتنيدمورته داو

ههووهلقيهلههننغنههترههعةمحههامعهساههياتنته سهيخي

ىلهلهوققمل١عههانوحعوعنصاىالدعرنيوملعرحذاض .{.«امو

ددعواهمهدراباههوهعههههاهومهااه .ةئيج

وأخضقيهخاهبععهععهوينأعبناحقاههعثاهاهلع حعهيط

وأ،يتاكنواسدعلهاعهاثمواهييلصواعملخوياني ص

يصقايلاحواهنهوديهحيإؤههؤعتسعدإئهوههساقاو دا٠ئةثاه

سرهنادقوهبءوعنيازهعاههقفإوفهيامحتسنل١يأو خقغهي

،معغغريووارت،ول(لهنلاوساهاموسهاكاههالو

ساه



اباب

اغهنلأاوههغنهئهننعنكؤئماسملاهبابأنتهولواعهههياحعهه٠ن٠ع وا

ناوراجوسرننعلؤلوهيلعجنكدقامطملسكرتنعلاسأئحم آهدع

،ههيدنثنووحعغاهيقايههاقهوالويفوصاقوأئينهق خكلم

ولعنيعللهعهههوقنومولوهسواعهإناهقخاعردلا أيبه

هساناههدطا٠هنولوإنافعينجلعهههدوعهوعدرسو اعههط

هيماحوسوهسمممهانعؤلونهللالنهبههلههوفقهإه يهلو

ينللخلهمعنلابهمواعهعهفىضملاهوههمهعولهتع عسو

ههتمتطاعلوبهمفاسمتا٠هتخ٠خاهوحهغميامو٠خهع هلساوقويهطا.هنلا

اتمص«واصهنااملمالكوهمهققو١رسلانا وله

زخأهر«اعؤهجاكةخاد«ههمهلاةلاحإزوهىفورس خيمهو

هقسنكعهلطعخايلحمسأر٠هياهوأهلهأىفهث ههحم

ناخإههثواسمهرهعياعانقومعنواميخمراه،اغهو كسم

ناانأهنههنؤلوناهاهونهمبهههجو؟افهالتومدانام رههههق

وارهه٠ههحيامهيخاطههوسيناواسوانااعغلخحعو قطني

نأوه٠سلعغهاعضاهمهانأوققيواقىدعخاوملهو عيع،

هعنهلاهاهياىهودهاهواعظيرأوغنايههومهدفؤملاهحرو د

هضحتاهؤلوقرفودبضعولههطضعقلغونلاوهبهاقتنلو{تينع جععولفهو

إهعومثرإوهناكهداإلوهحوهغوسونننههو كب

ناهيمهطسحووهنننحثععهاهرايخوكعهدهجىفاونياوو ياب

ههعهسوهيناالتحسهجههومهنأوكنه»لناعخننقس به

اهخحالكغيناوهالمرهسه«ادحوهه،عونهلاهصأعخههه



--هطلام٠كم- خ،٠هننح

أئهدساهوحغعلارنححدإنننهسوا،ادهوأعحعهىنكسوا «نإل

دخخوةنغتنايتحوةجاعلبطههوةنغطين١الهمجاهم نا

.وامتحونماهنيامهفساواكؤاساهقاالسضا يمتنا

وادسلفههورغطفدهىنأوافنصوهفساواعأمهذاوا متها

ينلعمهومغناهدهؤطأوفلحوقطنلايهمتطهلاركقاوارختاس حاسفال

مهلثماسدنإههاععهعهكاهه٠نلومفوحنلنحج٠ههثللاهونو دو

نا،اعخعطفهللاوجفصوههععويفويهفهلوغاقسإهبنل٠ه دبع

هافعواهمهاعواعهمحفؤعثساهإرا،سونادهعهههئه وهه

دعاسوةليقثهلإنهقوااهاهيداحملوالعنساو٠امهإوا عيفو

تمكئناهاسناههثشاونهمهللقههنهنههكيتمعويانا هلل

هسغاناوهنفساموحفاهلل«كلهاذآ«ألاغناوعننننهف مهطعهملهوأتلهه

هيضحاهلسدليويمهداىلواهجوا عمعلألهي

هل؛اولمه،ه٠سهفهيصثهلاولعوايهتهعاولهواههله .

سالهتهلمنىناومهسلاههثبالنننخفو«لوالاعل٠هطاسنا هاخا

ولعيداووىبوطولعععسىعيبعولعلخهواسن ؤصهع

خهلعهنسوهههيناههدلوئهخ٧ه»ةيهاولا»س ينهذو

نسدو،ه،مقخئلركعهعحصهوهدقعهلوهعهام هصغذ

عههغلاننإمحهنملاهههثقلواهلاقهنمهذهعسوىدهناو هعهه

بهسأدادماهنيللآعهحواهنعصاعواحلهنتوهيناغه اعهصه

دماةههاوأقاععلخنارمعلواىنضقنخامقحوا كعه

يلوهصثهءنق٠حهقهينانااجوامسس٠عهأنؤوافههداؤظسانأو

،

.



.

سجل٧لهن- ولو

ىنعملاوهههكادههاعوسههيوهذهلعلهلاالتاللطدماقه مهناو

امصنههههرهشلل/اسوهلاهاهلنخأقأوتلطهاعلهق دين٠ن

،ورواتلحاقينناناوجهساممو-وامهه٠ههويرهعننو دنلا

ناوكلوحىن،اوأوع،ااهبممأوههرسثلكقداوخسولا مهاعها

لمتهههضساوعطقواعلأهسايكهساهرنحخنتاععرىهاصيوا ينفلا

ء«إهداغعنم٠حعههفههسهيويوأوههئاسنلكايهفه دفاغج

ةنهيهقحننعاداخةفسا»ه.جثسناغعنمهلىلنخوتهنل يناه

وامهعهوأدههدناأيهننلاىننطنوكلايهفدونهلايمس ح

اممهام،ههبسرئفه

نماب

يطههوهسراركسوإرغهحععسحدكه٠ييناصح.قلا و

دلوورحوهههه٠.قيرطوكانهقاهإرنوطوهولو.قلعه هنماط

باوهههساهههورسايهوهكوساهساوهعبؤفعد عوذلح

اهثروةهميواسئنايسوهولوحجرطأوروعجهو سراهو

ةهوهعماتاهبوهمهولوممخحاههلادع،نالهطاو ضهللاه

لهسلاوؤهثلاهوههيظهانعهاىقلؤؤنوامعمإوعه، ،ههاونديواق

٠لههليبؤهههههعلناخلاملهحاقاةياهنكيسليك وا

يصضلناولجناهولعهننوسداجوهك٠عهعرههيتوا أعاورعه

امسانياوهخهزاهنااخنعرخاوانملعنراو ٠دننسيه

تهعلهف١ناهماقحموبماك،عحازاهخوأقهزهتو طيههه

يرايايبساهملهبلهوؤصهاننيدا«هيهعناوم ه

ودعتمهد«يمعلاولعهقسانحمةمههتنل،وسينا



سولام٥٣مع- دماح

نيوهلعاع٠ناةلاهلاسهومهناكموالعمسعونا خخأدس

نهفدغن،هو»٠«عنلانيعواوهب،«ناونميلاههحا اههط

نايات٠ستيمعوهرجلعنص،عحأهمااهرعنهجفو وينا

ىنعلننلاولعهدلهرازقاكلعمهجهلههيسحووأتجسقلا اهو

همهيوارنه،نعا،ولع٠كهرقمويسنكؤلوزهأهوسحن و١ههو

،اسههههوااعؤ،واالهواهلساههمههغوهعهسيناك ٠حه.وقأهح

ا،اسعلارارقلا٦لغهويتهمثاههلهاهواوههنكز سلتخا

مسق(ريماوهغههوحووطيكناناومأهجاح با

دصألنيهوغسورههكلاايلاكهقهتلاهسدقلابسنومهأكسهن هعناهنو

نهلوالغيناايينحإرحههطصوااسييننحهقرهمملسملا ه

مسقاوئئواقلطمكمدهاومضوانههلنحهال!ومه هص

قلجم«هبهوعاق١ىهمسهولعرههدوههياهققهههكيمهنلو يتسك

اوعه٠مهمويفصالهممانجرهربزأ٠سهاعوههىناهاعنهه دة١

اظعاوهوناسكواكد».(رهلاهتبتكوإكوويعسيوك كنل

يدهواروجهوع،عضنوههلوج«اءاوهامهنولكل يلحو

اقلغمحخع(اهلماكىعسنسوواىننهحافهاهزنهنملأ برهاو

كههغمههههن٠ةنفحتسفناهه٠مللووكهلمأنالو ىف

ناهاماهلهرهلاها٠هههروناواهعههمهاوارطينمو ياه

اساموهتنس»وهخقه.قبحفأرعحعحهههحامنترحهعهام اصقهه

سوهعجراممأعغهههساموهدهمدمحاةركههاعو سهعهلأ

دنهوايمسرمتساقاواههعنههنلعملاواده،ثهح٠ههاه درثغ

ولع،حعههلخوعواهنمثوههنورسهتسلوأكر مسرو

يفناوراروهبوضطأودناههنلوقنوعوهناوولعوا



سعد»واممها انيع

مهنأواولع٠مليناههلع٠عرصاروزوولعاهرا٠نعلءنسوا ههج

أوعتارح»اهواهوهوضونعهدهمهعسو،سمةهيومنلا نمو

هديوموانراوواجيهيإصقاواودعييناههلعوسصا ىلع

رخاوهنضحمونومهلاهثراوولعوفملهلدصومواهعلض د

ةجووا،أرهطهنععضونالوطعضولامهدهجانع صينقدله

نعساوااخايفوأحهرمانامهىفسناهنعحتهغح ساهواورسل

أهعهفصزهونثعصانادفون٠هزوهلحملهنيداعههيت دلقلل

،قديواو«ساوموا ع

اباب صانقلا

اهنااهونموخقسننيوهنحععغفهرئغولعلههح اهئوس

بيسنواصهه٠نهلاعزنهساوههلهولنعهزهاهومتهموثو مهمتنو

كلهيدهلعامنإر٠عنقههدومهناودسوواوجوهدو مسولعبو

»يةهأهلوانزنءولعهلنكوىنياكخعههونلوحناييوعو سمؤجلأهدهي

دواننااهلكدهرهسمؤهلحمل»هتوحع هماع

اعخهئثمرهل»نقهةعلسرلناوانطولخأواهمعنوا وا

اهلوطبهنىفاماعهاوةيهلا.ابعهدتخرقهياموانخه قسص

اساواميهعهطمواكيمارهاوهننهتاعهلثمةماههص مهله

وازمهواهههه٠كهوهلسهصنهن٠٠صيههمدهيدع «رامتي

هناره١ععهوامهدلابتسالواكاهوأجيسنوامطظه٠وا بخانا

ةيهبلجعخألاكدنيواامهمووااسطننعواؤيوغه حلهل

زاجوأمثأناصئبرنهئ.ماةههلاورمثنىهه٠لعيكيفهتدهه مأف

ومواهحح١دقعدنن،واللءولعخعه«انتيوهننقوالع



سها٧اعجع- هرس

ضاهنكاههفصواهمعوأاميلهلاهنييدا ي

هنهغكلاعهيهاعواهمبرععهلهيهفمتهوانهارمةينملومني سحو

اسحللجن«قحاجيهغدهياخنانياوهالومودلاهبناو ٢ناهمو

هيجج،١وسضلهمرثلهجلناقبسوهنههيههمهعنم،إفدا .

هلو٠ضانلومههعههيئوودعههخهوهحملهه١اسههبرئععو قههميفدا

واينننلاصسحوهمأوكعنصيناهوذهعفهدأو ونهلاس

خقخه.هوااللخاعرقيومنقداننهسهرولؤاهدهثنهط ينا

هترهاخهاواهعذجدهعوىواسقالقامربنعغحمهمليلتغنهل حذع

فقاي٠هوارحهوالهلهةلهنوا«.اولهسامهمطانقغهاوعقا هعلس

ههندعواريرس(وهوفاسواكتنإوراخقازممو حعه

دكعهثتاطواوللحههباهواالماعناواكاهوااقهعهتوم ةمثو

خلاومامضناوهصسادلهدخ،نا««نالعالل اهفل

ونعواهتطلههانعسنادىخعهههههعقللاعههنآلكنك واؤننن

ناوههنهسغهوادقوومهاوهازسىفوةيماحمذهةخ١ واى،أ

دولؤالملنعهلخضهلمنلاناكقاههخزعطخأىفوينه أهه

نا.هصلبهناويلحاموهسخرهجلوق،إوهةنمهانب واهو

،ةعحناوسولويلعاعسيهلهغههسناويلحملاهلو ةيهاو

هكلامل-لمحاوثعجعهدنهإومهاسقامالكلاو أعولعا

وسقعو١٠و،دلخلاوناعسنساول(اعيومها٠هبهيو نا

هصهانأو،نيوهمهناقعهناوحهاحملجهخناكيهوةضق كقعلزم

هغهارسهقههاموهسانادهلهقصاملاعهتردلع هجمرو

عهههخرلماع«وةئرولعههلاعزصودهفايقتعومل٠هط ععلومو

لان١هنكليؤلوعههوسهنمرغهياهدقعاقودهلع



سهن،ها امويصهلاطا

كعاناوصواهههالتواصههرسياالهدكف٠هه ىمهس

نإودحيوعنمويخحهط«اوفلاوانيلوخغههةملقعلل أإرتنس

هتىكهلهيل٠مطخهزكلومصاقاههجلثوئهنل«ريمول ةرقناو

ناوكاههظسسأقأوسوضحغلهالتووعغلطييومهسلل هتماه

ارةم١ولساهولؤدابنوساهوقاالتوهلنههنانهعامهكاوله هلماع«لوعو

وهاهفلالفواتهنننهدهمهناهقروهسخوهملح ممرو

هنغهفالاغوارسكلاههلهوه،اوأهسكعهرهاهحهانحه نع

ناوحعهوواسلطاوهيعنوه،١نالهامطهوهنع كين

حعمعووأواوهزصلالعواعطقوسمخلاوه،انادلبو وأ

دصنالعافلاهرهصحعمووناوافملظمليلعنلاضةلجه يأنله

ؤخحواهوييناوعخاواهوسملوطلعهنعو٠حثقي١ ،وابوه

لماخمهسيىفو«رقاو٠هئحهل١هعأهوهثسوهنأهعحو دس

اهولظههلاصقلهلقاهمعوعاعههيت«قأعننؤوهعههطحوا هللعتهيه

،هئهاكهلهوهأد

اباب

التيلهيوهغههلههلمهادقيناوره«اقاسأقمحاهما اعهح

حوهئاحملاهنمشخلىفوىننهطاسهاقوضرغووالط،أه ةيدنك

واه«قمههنلاضههامبهئعريالهيورفم«ايزوو حهفنقو

يلحواخهصناهنمةمادامكودعأوةاط١و،او،و نس

ينمويسحوعرقهضهوكولعكدامطكرموأسام



سل،اه،هع- الاثمو

انلىلسويخدسخهي«زمهودنومنهوخثرمهدا عرولا

ءساهسهاونهواحرثكالتههلعيللداوواؤهقياوهخو يلخو

طهاوقاعزوالالصاسوونانهقعلازاجناولع أنها

عهامهاتوعسواهوهلاحهلحهاهسإهاهلفن(ولماعقاهو دور

زهوهعرزجحرهصلق،ومهماواخغعاتخقالعاغلمهلو طز

ساقهههاموخيهلعخاقاوغناوحوج٠هحرهعروزيو كناهو

اعوهغعهعهزلاوجلقإوةمتاودعههلههعضووسهؤقا هل

ثسمناعئهورسكلاعامدعواألناعتطاعنوأنحوههجرغكق انح

يسحخسودهعركوراسجقهإواهلتحاولعبسو قيثهإو

ولورفقلماعالهاسعوإنحماهنناهحوزطامواعههنته ةمؤ،ا

انسدلساانيماالعيلومهناوقهثوامأسهولعلخو دو

اهدهعامسوةصوةحاسمووماسقههوهنننردهمحهغق هغهحو

ريياءاطعإوافهركراشماهلوطهتنعزصعههلةقص يبنغنب

هل٠هحيودهغسوههلحهليمواةفاسمىنثاوتغلباء« امءانها

إنتعنمانسععهواخنننن١هوالهيبقبهساههقيهفو نا

ءايزاقإنكاهنعاجرخنالنهلاطاكعهولنطابحاسجو ادهع

وابهعموامههارههجهن«اسيلثهلاهأافاسهلالطايبرعوا برنمنها

هههيوامبلتغطهلهجوارهغسوموعقهواحنا،واهن٠نرلهني قذؤع

اجهنإواهدهكنخابنلهناوحوانهغسوهايلماوارخآ ةيناسناو

هعستكنعقمفههننوبهنإحياسهتهمأهدق٠همه١وا خنع

كهلا{«لوقلاوتههللاننليههلننهقادعاسودسلعهاعميو هلماعرنثسد

،هلاهذخبرغ

ساه



سمطلام٧هع-

ىهباب

واألاعواخنهننطهوارتميدالهوهنلريهأوههاعه٠راع«كنج .

داسسهوهمؤاتهاهون٠سه«عأعاهوالماعهههمهنجلحذوهغحع وهتفا

مهاسويينلدالوجههلعجلحكدثعهلالسيهي وجلوناثهه

هةبهخوامطقساهبوقالععبلبمسيووأجانئصسوف هحعف

ثناهءإينهوهضحفاعلوؤيواتهوخهغاسوهمضوادوغهز عاعهه

ناكدههغهيلهاعاعهيلهوسن٠صهاهد٠هاخلاهبوا ههنتنههه٠هم

هينلءولعلصأو١ىهماموا«نلهعونلاهثظعناكومتنس )

اعييمهرننهاهيرجاههلعولماعقلوهودهنصافادهلصح هعسوو

اانلغمنههقاوههيودجلاناعلهلابالتاههذمههيقأهاهتحن يصدهواجو

هلقترنمواخنعطهق،جاهواصهلعسامام يتعه٠

أصغمبوكطادمةدسدعهنلعحوخنع(«اراعساو أنه

نامهلعااحنن١،لالحإوههطهادهىإئسحاموهههحذاللو وغهقسا

خغن«وهنعهغمكضدسعوارهؤعزاعسوسقاحاعهه ههه

خيبلنننلجرأهبوحغسلشهههكاهنسوا٠نلهرائغعيهلها اسمهع

رهسلاوالتهمةههولعوىعنخقاقاهتبذخنلاوأينم عبسو

لهوذنمهههعهاهخومويهواعاعرئصهسهسعمو عسهق

ععهوسنلرا،مهويقخاللضموا«واسحواحععهدا هباع

هطواعجوهعينينكهيلمعوحارتساوم٠نهيبرأوأ هلقا

ساةيوجووهلهنغنتاعحابوجوتلهنادسادماحى،أي يو

موارجاسنروعغيكوهؤمماعههبؤسهوااهههجامه هلحأه

صيونذامحمهوإحييلولولوقعمنيوةوزمهنودونهب



س٨٧١هععع- هعم

رمفلهناولعةعلسمهيوهسكعيكهقاسكعسيىفو اصاب

هماولعيلحملاهلو«مويمعمغكيلحملاهرئهناإط٠س ضره

ةنصعدهسوراءهمهمواقهههالههلةمذنيماعو وهاحهع

بهومثءامينعنوهإرنكوسيلهانلتغهلاميمإتهمد ولعو

هعمتفدزاوامعخاويفاعخأولعواانهاضسنآؤفملعح ةناعإو

امب٠هلاععو٠راجإرنهرمولعورنيوحعسحثعام ولع

ةحناميعمهلعلوهلثهلدافمواهتنا،رجأقسمرسه جسو

مكلعهعنكنارهومسهغلبهععوهننب،ءاروووخهاقرطوديأعبل ،اغهو

اعملسنبربعرقعؤهقحععضهبسوهويبني.ونريينع ده

هؤامرماواواهلقثولوينثعهيظحاهاثطدهعءاههسا ه٠فاعكفارةفو

دينمايالىفروسىلهاعهلهيههيهلانهجو وا

اموهساهلظلاولع،هههلامويتامهامرهنخ١واعغه«اله ملعا

اصعههوههههههقهتلعينننراعواسهطصناحيلوخعواءاه ؤطوسوأنله٠نل

ميهعليفنثعتمىفوحرنيولعنهههلاهلنحههوءارع يس،نهلا

دلههأنهوعنوذاحوناووأسيووحعقعكنهودياهلا راس

يوذومهننعسثسهنرونينيللهننأعويسوبميقيتهيو اهووك،و

هخثم٠نإولغعقا«اننالقنييداىمعانياركلمهلو ههقخ

خرهيزلييوهسهفرخآسيحملرههناينهجأسمنهأهاهو علولا

دلعهاهوءانهيكواجنلامهفنومساهههلمويمهاه دور

دنابووعماللاوهماعط-لزانملاوهسلأهوسأهويالرنهع عاعهنلأينلولههه

ومومهاطقاسلهممسمسوقولهس قهو٠سأ

دمحهمملنهواهناهتدهبمهبايهلقاهقأهفإبرغولواثاهه وا

لعههنغييولعلابهساواأهعقيإوهتبرضذاهجهقآواعاعه ٠

رباخت

.



سهل،هجس- هبراح

هعغط٧مولعههخرعهداباسسو/اهلهماواننم،ولو أههقو

هواواايوهئهىقرعراخدادههاسلععهخقغههسرامع كي

وهعهصعهيباصه٠وارهلقلاكولسغههدععهةوان،إ هه

نياعودسهقهصفداهاوهواسهناولهيهلاعاتيمولو اهيلع

عسواوكهل«اعءواهههفننقواوهعالءعحهثهفهه ع،هننه

ص،اناةمثوههضهخأنمثه٠جغناالوممنيسس يوخ

دعوعونوانههوأوهههتهملموايضمةينس«ههسوم يهنو

كربهومحخجروأبعحةمالمدهامهنمدهونمس.٠ناميلته لودو

يهعورابارصعوماسلاوهعزتضسهمهلتمسو اعتعهغم

رافق٧يتهموارئهيلهوهقهغاوخايفقهإهناعلاسأو لجع

هتضههاهمهااهؤعكاكلحيمسوصيلنجرعوهعيرولع يقهمل

قهههوقراسهئانثهققارسهخوأجت»هسهددإلا،«مع ةغعرههس

الهوهعولهعاصإمامطلالتيوهعلسولعوأهملع كدهمههسكرمننلاو

ليمعطاسوقآيلوننغدسمعهوهئوكس اعإهطغح

دأهعمرهههسلاءغنرىبلخواقاراإاهىفأعامدلع ألعو

واةغنمهلهلقاخمخارهآوهاعسمدنهواكصغعكصداو كععه

ثخهتاحاراناكت٠لسنلمضيونيناشههقحواص اعس

،. رصي

متاعهوااهمعينناولعلهواسوكفهرملاهلجنو اهو

وااهعضاعهنهههنوأهمتاوحهاع٠ههه٠لوااحتاعههملعوا ولهلههل

إوهجلةهح١لهديعوونيلاعأهب٠نيو٠قهأمهناوء ههيل٠ه

اك٠ةفققلااعيونهنها٠هنتساواععههودلبوعلويدع،،اها أئهعخ

مهخهاضعونلاوافهيناإمحعمنهسهءهمهوهلننوعاهلو



سلاهياهممع- ميقعلا

ههلعرقحأعداذعهوةينماوةنطفواحهعه٠ههلقامكماما هدوعو

هحيىلهاسيناهيسيلعزوواهيهنووادعهومهلهو هومم

ونمكملانعاهدهاموههلهؤعقيناكعهوععلالهع ممص

انيفقا٠حقمعننععقو٠هاورهنورهسععهواانخثامث .

مأدنننعهسامناغاهنهاىفوصهمجيلهىفكئاسئو اهمهس

سناونثعهةنهفى،نمهازكيهلواجكم٧والاههغ٠ناوعحم أ

.اهنحطواءاهاماعهلعلكواي«غاهمهه.ممتمرمثث و

وااعكهصاداكهيضوناواماتلاء٣لثهبواقجلر»..س دل

هاركاواسلهوااعهلخسرالساهاهههواسناوعلهلل انل
ععضج٠٠....مه.٠..٠ا ينثإ

ةههعوادهمارههلهمهدانصوحغهههنابلهيزلهه همه

٠االل،ضعهميقاوهامه«التوههسهعحلهواحماسك نام«دلهامكاعسه
ت٠وي٠( ا

جوهيبواوونحعقعيهانلواعنسهبسإالل٠..٠ق ب

»رحهوهنئ،راعوللكاهلوهه٠هقايبامتحاههه،وادعص سوه

..ادهعنامعل٠..وا،إفنأوانن،راو١نههيد وو

الحهلهكلععينعم،اهلع ٠

ىسقوااعهمحفوااهعههيكددطيا،وهب،هإروضسم إنئ

نأههمنحعودنهملاةلمناهينلاجمنكسناولعإينث عقه

عنخغهعفنيىفااهلعلهدوةماسوبلاائعبمأخو. قسحخم

حعاهههوهواوكىلاوااهنو١رعمنعاخموااعورعمته ٠

ع٠٠٠.وع.عا. والهعل

زمرهوسورا،ألهنتادوماعهيبهوروعهةنيعملا اسينا

ةهنراعلههلوا«ذهاعوههناولعوجواسحوادنهوا مهدأو

نزنكداعمسناودسسهوطغساعهههص»دهغس

رك

ال



-هطل٨لجعع- رك

دمواسلينادةنجو(«نيمهملاوبننهمواصاحهم حص

دتعيهلوااغلمطمريبعتكواع،امهلهامهوايغكهلا .

واماهاههلهحموهايفوزنصىفوأهاسعهوهفقو٠اخههمالس يت٧ع٠ه

هتصقواعهتهةنيفوعهينحهفااماهوهلانمعاوا لسنلاو

كهلوتنثذاهروعنداهعلسلاهوعاصاهضطاه صخا

وعهدهاحهضهنلهئحيمقكمرطفااهأويملعم.اهمه ههه

هههوس ةنمت

عهطملعسهقاودكهلاه،امهاعلوحهنالسنلامتحنههتويلننننيلاني وا

ت«ههسسفاواهتمصواوةههياهوا،غمهأيهوععهبهي عقههقا

والطناولامهادهلوموهفنادهنحعهةبهاضوأ عحعذا

وسهعوادلعدلةنهبأيهلواه٠ههمنكسؤااعنملقهه صرنيقعه

ملاهعقهذ«لمسكؤينمهقنخوهن٠ضعهةموا وضعو

دديواحويمولعاوخاهينااموااغلميسلهولنويل ريبع

جلولهلغلأعههوايههعوا«اهواام،وههنكلكايلح ولعضآرههف

كشاهنننغيدللسانعسيدعاهمةيدصإ ههوهخلعط

داونكماناجلدمهنهمؤحعار،يفاحاهمهاقاو يه

٠قنلحيفعامملزععهدهغسىمحندهعتراهناوالع ميجذا

يتوخلواةعيدوهئرلاطو؛سلساهناوااا٠يكلنيوملي مها

قاو«لهعهىفوءانصه٠هحمدضوةسأدابحأمهوههههلا ده

ينسلاةمهمهاكخاعزاوهييقهذضلافومع،اناودناثه قاىفهههه

مه،قاههغيهحرانفاناوإعهلعمهسأىوع،ساف يناجلا

كلهاهلاختنادهمهاواهلحاموئههم٠دهجمهاهعمجن ديوسلا

نههههلاننموهلوهههسزهى٠ثنياهلاغاماهحنمدواو



سم٠ا٨ههرس- ه

نياودهههديهاملوهلالريطلاافلهناوامنيصههععع حياهلام

لطوازهعنلامهنابهوةدحدعهيمالاسلهلاقوةطههق سناو

ةهههلومساناينهحهاهههملأهيمروعهطاسوهواهو وا

نااهلاقاعلاعاعيفويهقهايلحلغيهلقأوقفاواععهط يلخ

همهويمالعاهوع،ولعرهاسلاحتخحهلو»اع،١امولع «اسامتلا

انه/لافقاوينغماموجبااهشفواقلحاعهمل هديسل

لةنهللوس«كفذقإهلطاهفهللهلاطوامانلهودياه اهو

هيسورهاسلاهلانللهكنهييداوكنواتلحوديعل اهتضح

هللوقل«هلهايماالوهساناواحعغههحعهمهاه دههه٠ه

هتيمهالافناواضغسامواهنلععاهمهسنسننهاماقاداو امع

لهيدوانحعهكزناوبلواقح(اهباسحلافووهس اعأهضه

ىفاوةماقااعهرلوقهامويتحوةههاقاههقكاههنخااع هل

افضميماهلاحقووضنتهعامهلمها.ايفنطوواتلحاعي،همإنه٠ن ناد

اباب،،أئمهعله

.اهلاهينامداهنبههسهانعحعجل(اهتلماعامههلغأحملاسنج .امهو

ولوهحنسارومداقلالهعهسنهعاقلاولعرهاسنا.دهنلا قن٠نةمل

عبطفىفوهاهامأعمهههننهالوكمهاهودههتوميدخ همظن

جهو«ريثكلاهولوضعوهلاجالسواهاملوب هوي

يناونىفوهلعاهاالعهاهععطمثهولاهالتانهمنهعخ«و خهههل

الوتهخىحهتبواهعيظيغاهعهطلخت«اساواهنتملعجل تسلاه

لمأومنوإلرحو،اهءاعداوهن٠سليلههخآههءامتلهأزاه



.سهل٨اهههمس- اوةهادمأ

ساهل١هوهومض«هدع«اهنكلووهلااهلكوديه وللنملأدعح

،خفزج«افضعلعأه

نماب

ااهحالاهمرباولويخعهصاسقعاهنعاس(هيلاهنوع اعه٠مهو

قننسهدامودنلاحاورواقيضرهنتقهمومهملسن ولع

سابعمههوهسلحلصمهههاهضءاهبإحيدوءراو هتنبههه

جلاممناهعملكو«دماهوهوسةسغىفوراعلهمإههع إنببه

هبنااجاك؛عإعإوجوكلمهمبوغقلاروهعممهفلدوهمهيو نمدم

عاماهولوسمهنإارسعناون،إلرغقهاووهعكلاعاله ،اغمإ

سمهاههمهرهغهانتن،ولودهعتلايلخاهلحمهلعج) هاهحاللضو

ويواط٠همههوددهوومهغهو.انههومإرخاهو٠امرققه جهقهو

هحوءكنليبهووههوصهداععلوسقواعرمرضهومه قهعاعرئه

هانحفوةياكنخضونايعللعإغلههونيسسهئزاهو نيإعلهووه،

قالونل٠«إوههي،اهاههبؤهسحوهلئاسهقوفو ياث

مثووسهههنيعوعرقيارخاكهضعهعنمووقلهياعنس هتيمها

خاهإويسوسو٠إخيوأههوةمجملعوديحوسيراه ٠هقانه

لهختلوخعوإاذخهفووقعهعههحخئ٠عوصهينرودنهنسو وونىهولغاهق

نسهكلهب٠ءاههمهمىلابمحومنهوضأممهلواييموا هخهو

كزهنهدنحهنهااهجرخيحععنمئدومهلعينهخنه. ينهخ

لحال،هننلههلعميلوييحنيأوهنهعامعههراجهينزدلع رهاعرئه

هنياعهلوباسضنحنودهلهلادانهييناارسىه هنك

ناسناوعوسهل١ريهغلاموؤيفاجحامقرينناء»ماح»



سل٨اههس- .انرمتم

نئههناههاهوديوصهرعأوسعجيللعأمداولع«سن هبهو

ةملاعللهمهاوهيعواحلدههبهدةا»قاولهنل(ننلباس ه

مهلورمعلاهدموانعقاواهمهواهعم؛ههعووقسنلا وا

ضزرههغهيهلعاهعويده٠ككامونقيواححناملاسيدااله يس

هباب.ء،اهيحهم

اصقنجلصمعولعدهعباسيلو«اوهحولوههجأهقاوامولههضوهج ينمه

أق،وهلوهسهنكيلمايودب،أثصعاععيكيفوهو هلواو

ساكوااعههسهنل٠اذدعهعلهاسقمهههواديقوعقهح ،اع

يمانتوطهحوحههععولعنههوهههتسهملهه٣تهععهههلا سي

واعاعلعغكسمضسلساهواهحا،ههث،ههغهدقعو لعجل

اعهمههيلوهسهقودعوايلوممولعناكناههيتمهس »

يفووااتعيهسؤلوههلعسينإنههحمهقهلواهلرس«قأولع هلواريعس

«هجهومجوهوهسلهلمعهيدههوسدههلخ سه

قننن؛رهبىنداوولعواهاغكسأيح«هنلقلقلايتقوحعهههاأ،أ هتوم

ععهرأوريواهوذنننوهنننبراوللعغإهههنكهنندمةجاهقعنام حاطا

طعهراو.ايلامهوقخسةجوزوانثاايوهيلعونيا ساسا

ىلعهلوحودهعلعلؤكوسهصاوسفاومتوعلولاالول ايأجني

ىننهقووكهنمعقوتلنياهواللخحوندخهسينيويمورلا وا

صخق؛لوعهواعهقدهدةعجوانمهقنالنإهمطح قجرو

سخعهنكنؤلةارماووتنضاحهصصمامهميل٧جسنا واهو

سامنمدصق.اولماولعاصععهووساولعو،قطن«هبحن



سا«مها سام

قآيينهلامكهوإلععلاينقاهحمصىلعو«لمس امغوه

٢يننهاسدلواهلونحمنجهتسمو،سؤامواعلغعهط امهغه،ل٠

قيوس،مهلعطده«قنخوإم٠هه٠هتاهوتعنامودقعلاب وهأ

ء/ضهانيوهيلاععيينوهومهمشهه٠عقاموتأي«ايهكةه وو

ههرهجهومههقهته،رقإهدمنيدآهعهلاالدننقسلوهط نا

نمنإوانيهقلعبسواةههواهصهسمهمهوواه ذي

دمجاعحانمق١واعاعذحعطدعوغههلقاجاهعياط سثهن«

هباونواوةجرفصوارسهصرؤسحداواهباهههلع دقعك

ريدانكهقهقسمولعدهجلاءهههثههوهلقدودويعلو ٠حهرنيم

ميكوسدمإهءخهمههواىنهولعاع٠٠هههنمآق جهنو

مهلوهلهلهالسنيناككسللحهلعهغهوطاننننولض ه

يدسههرهقوقهيقسشاهلام،ضههنميقلنليبره ةلكولاحمل،

لهجيجغمنهواهلثمهرافعرههوعههصهناكاممتهيو يفا

نيخناوناسوعغاقإهىاف«ومزهاموروو/انههو ؤهفو

دنهللعهاومثوارنهولوسيمهفلانسهخرهغهولو هس

ؤدههعلووظقؤهتالواعوهل،اهاههلعهانهوقسنمو دفوهو

هعلووهههعوملسفىفةهاغا.واوعناههوزوحمعالوا خقوو

سلوهونيهونهوةدهوسووا،مهو١و.واوسلو معطوء

ألموةينسلاكاسنوهثوخلهربكغفنتوطهكاونووغ ها

،د.ضععتللنلؤيندموهقهضاهلماوينآومم،اهاو«هلاهتوخا يترافأسرالأي

ؤقعنوعقووةدعملاههلاوموإنصهناوالهمدنسج سا

هلنطزهخسوةموزهموعطقوهقهصعدنوفومتهاو هطي

هغطهيلهوأضهدأووهنس«لمتهةلاونععهرأهةنس،ثهي

رههمس ٠

.يع



سهطلهالألس- صغقني

رهبنمحغملاوطهلههتلخياديطاولنلوايتياوليتالاح هخقصهإ

(افهمهودننفجاعالتجهناموهايلههإرتوحهنامو وا

دغهناومعلاوهلاعغهينعنطووسسنلاكوانعمولعناك رننم

وادههاخىفنعولعومتووعهنننههيويامناهههله ولع

لماغوهالنطهسثعييوكاوهولهواصعيالعاوهوغ ههاها

وابرهئهطهداهمدعقيمعدوككسوقلههيلاعو يامطففالهس

اباب،إبعععوا

ةنعلا
طيههقحمهتئعولطهيههقهىماوننويتههقهاهلهم هلدههمنغدهو

سؤناهإرهأومواغننهباهلكودوعمنأوامبأنح ههلعش

حتسبرعههجوواخنابسلاومهنجلاتمر/يسريهواهو ىفاو

دجامحع٠هلالهداودئهياهننباقاوقاهحههميلععنهلن ٠حخههه

يناءدلوغعمننننايدكلوحهلغهكلعههقاوههجونوا آههحو

وامطههوانهلرنناحناتضهودهلعرهعلووهاالهذإو عآسو

ههققهنساواةهموو«وساواضطلاهدعاوأواحويفاثل هننس

وهليتهعهعناوحجنيلازاهلهثنهثعملاواكع»امنياوا قخهق٠ه

نيوموهلالعضعكماومهواحجطل«لاهاص سهعمنهثنل«اهو

عساوؤيرتواقجلواائهسحوءاهلاههههتهيون سوه

أهباىةمهينهغنإهجوهعلخييوم،وملسووا ههه

نلعاووصضاا،اىنموواياهواودياواضاهههههتقهوا وأ

نا«ونواغضمرهعسسومهفنعوخقوعععهذاأعهقعلهل دع

سجرنا«عإهراج«سصهنااهمالسويقجلنعوه٠هصاه( ع

دهلا



سس٠ل٨امهم- دهنلا

اهلحفهرواهنسهيدهياعهقهرأواامدنقآكرهسهفهكعه وا

حاموزلسواعاعمرخذلنهولاعحادنهموهندلاهنه امانيس

حاماليدوهيىفاكصسطهناىفوركعلاىفاموب يهن

ناوميمهتيفمههواعأفأنكسهاىفاعكسز١عو.قطولو ن،قهصدخ

اهمدوهيتلابناجو/سلليريكوسطلهه وا

الطلي٧رمثومباهننهلعهنعديراوو١رههنلسهويننياو وهلأ

لختع٠هعنكطقداوملاهمهملمعنصدإىفاطنهرأ،نووك وطناو

كسن٠يلقنهليهوباسوميباولعنيضاونهنساعيههه لقنو

نماميناص٠سانيددولجامعع.نلهعههياهعوهحطأههله هط

ههبس٠ىلعاهيقلولو«وغمداوسأاءسموعغهقتاع ام

بنيزواقوسقلاوعاهتلقنهلقاهههدهسهسكههقهههةيتا وا

ممم١وك«مكوااهنننولواهيوااملنهارنيميدنيوحجن ىفا

يورادهاولعوهمهالعلوالاومنتكمولعسينا أله،٠

وأدادسواعقعامههىفواعنهيىفويتطمرهههمهدفص سمههرههاىنهاهونجه

اعغعرههاساولعؤعغفونديو«نهللا مت٠وغج

عيفوساوقلاغمهمووسسسفوهروهحلل.واهضراع خغههععه

وممهلناوك.هلينمهيحعهثههيناهمههنماوؤلضو يلخلمو

وهبهرهقغهىنأ،وكسطارهههنقهواحلعاناوا سأ

ءخأيووةنميهلإنهفهداوسواهسرياقلوميقلههجوب دتعم

يبهبهتومىفاةهيغلادلمتوموهلاىفاعنطاوعلوةهملاطقاو وا

قاواههههنعونحهئطسملوهضحهفهكحاعغغمهلووس اعهعم

انهلاهلولامهىمذلونوءأموعنخ١علهدهسهختأم دعاوقلل

هلدنعفملواعير٠هخهوااقلطمواهةفرصس١علافناو ١

«



مهل٨دهع- قحوع.ها

اسعههسقوندءنننعناهمهووئعهلايسس ةمب،و

،خكخطهه

اباب

نطقلا
أهصهعهئ،ؤوواهواهرهزاكنابعاسملذتهمعقوصهعملط عوادم

هلاوسايهولعهلسووهمده«سواهولهو يسوناو

جلدهعممههسنتواقلحاعهئينفإولةايلنه ايقل

عننهسالرويمجهمهاءولعيفاصىفوعحطقلهداو هس

رهزمولعقلهواعدههلسقإدحاولاهمهفساو ملو

هقفاهم«ناونناخهتيوحملىلخانطووعوعغههنماهنحي وم

اتعاقوإعنتولوةنسدهلهعثبدسحألطولعهقالوةمهم قاظه

نموادسهدهمهههكفوادهجللوهاهمهما٠هكهاعيله ليق

دواعغههسجؤقانهل.نلاهوهلثمينعيهلقااعغع١مأهوا اصسنهرضه

دلوهننءديصسهؤنارضسه،ورسلولع امههنه٠هح

٠قنن.هواهعمواغما٠ه٠ققهبؤلوأقه٠هداواينسلاوااعععه هوخا

نباوههقق٠هواعوسإه)مطهللهوخأحعهامورواعل٠هط اهلهك

راههههةامنهواحيةولواسههمرملواهلوهنن٠هيلههتنلألهفو سهلههرفهك

يهننهه٠خهةمطسملن-وزيهيهلدلو طسضه

دعهوهلحنناءعنهواذومما٧اسلعهامهفوةهالو ذاو

واهثهنتاهاميهشهاعثرينطواملسفنوعبقعونقتا اصسإ

حهلاسووليسنلنلاكاعيبامامساععاهقاو نهسطأ

وأدإسمنوجيفامطفقللنلوالخاهلوداهمقاسوا دنع

همهفععهيسناوخسهذنهامههأنصعهىفاداامهيف هجع

هنكم



سهلاه«مع- اعهثص

ةهاهخهضدههغفقهنقةوامنهفواامنداهمع هتنضانححه

اهموجهواجنيتهنناوهءمدمغكاناخنههق كعع

سه١ولعكوهدوحععندعمساوداهعغقوهحعوا نا

هنهوونغوموةهنجوهبهلجلمثا{لوهلاواعهعخجنض د٠هلسلل

الاعههدههجلىلهدهضسظأهمفهصسإههكخو ناعهه

خهههقلهئرهنيوأيهنيرثنلاويفهواسهنفدل١دا ىفو

ععهمثكخأهرقكخاحعهكمدوسوهوادننعهالهه ماس

قوورويلاهلمسقلاهللوطوهمطعضوخاوهلههيام حهرقل«

ثحملاق،إههغههاهناوحملوساهسيلو،اص«عه٠هاهيو هبيني

وهداويهعهنطوهآأخاسحنوههعنعهضساهعوخم كخاي

عخأوزهندوةمه»هحقهههسينوهاماككخاناه هغههوضجوهقغع

ىهمدنهموهطهلونعأهنك{لقناو عاغلونياوها

ههأن٠ساننموكنعيوحملامسانادنصو،ونيهتسيع امو

زيسهختس١ومتحواصقمنأودنموهأقاىفحه٠هيفعي حماثه

عاعاةميلوعصنا)وعع«انهههلقاهخأوبههنو «ها

ماطساضهلجلروهأداوهلكنحناناهغهسصل كأ

يتهعلدعنيهمدحهااسسألعنكساهقاياغعسوهحل ههضوو

،اللعهههلايفده

اباب

ءا٠سالمأ
ةنيزوةلخلنم،الوعهؤناةعنيؤبهمثةزع ماما

نيأوينمأتيمحالتوكلفعلوغهمتضخامهيسلا قجاو

يفاصوالوتميناةسةناخلاوازئعهلاعلوهلوهسوو



هه

-هطلها٠جس- مه

وننيناومنهعل١هلوداوسعهربمهلوهنس-ولوللا عهحو

كملحةيععونلحتلعرج٠ن٠ههثلنيبواهق،عساتوالماه عههههه

انينوسعاقبوءامعلاعجن«وخحووانءقهرهضسم هععنسعهلا

دافياهبهييندمو،اق١وقاوعةلألغودههحاسو إط

متالنمعداههلع٠اسأومهنخاهوهسثيلحومهرهس ئ

متهيدعجاههلصهجولىفايليهسيإيتدهدهميمانم ةينغ

سهلخلاؤلوههضعهوهئوموعونمموهخههيلغهساام ىفو

والههتسم،خعحواعوا٠عكهدنسإلاهعهمل-اهملعم فثاث

هعين١الوهنوعوقسنم»هعهتللوساوقوفباارما عةدئ

قهييلطهوإنهةههومهولماعويهخرهعةغو ل

ينحن١هدننحوهدعويفدهومسو،دوبراخفدلمبيوابح اه١وصه

امضهاروةينلادااع٠ق«رلساهوكهماوإععوؤثهههوي،أو امبو

كسرعهلقاهننميونحلهغزعواذجمخعنصو إهه

هقحىفينهمملكذههخوسرههنعإطهنلومنكه ينطو

لاحملاولوابهعوعهوهخومياحموبوإصريمه سو

وام»مباقنندهمناموةينمو»سوصهلهوسةهو هدضو

هنهوجوسأه»اهمامهووعههسويثهلماعمامه ثائ

مجحاورساحةينمهمهأواوراتخاوط٠ينكاهعمىفامع عم

ودتههرتمنطليواهموصخههنلعنيو«وسوممقاهوا دناس

يتوهغوإياني،ناىفاههلوربسوقانحهإبرجاتمويلههك قلعم

لمعاهدعانمهننسهوهعيبدمالاعهلعاماحولو دل٢ا

«هسهانهؤعوع٠هعاهإوائينهواههثعهمكحعهإنوو هرهسو

همهدوقىفوطهعممسلاهادعلاماوعوماهسلله



س-لمللهلا يمه

رباعروخهاسهرقجكحمومهلانععجنامجع ءاست

ني،اداوءدبريومع}ههإجهي«هتمدخواهسانطلخايأ .((.(.«عنايلا

دهاههيحععشههبسانواىنكوأديحخولع اعو

هههغسويلاهد،مدهنهغخقاولافطهاهنلا»هناوهصهثهخ نا

هلوقءقغهبأنماوهينسومهلاحءاسعهللامويواادفو،من قأصسنه

رلليمعولعهبموقنسعملاداوهأنلاه«الوعدكلاه اكودام

دلعلخوهنمذحودعيهايولهالسنهلانوعيبم ممهلا

هلوطهقهقسللم»بسنلانعةخاهلنهلهالو عوععه

كاعشهناوهههىبمموانانرهههقاخنإههاوتمليرصهاوا هلامعا

نئعمهوينهملاوةعتملاويفاصلاالسعؤخ٠حننههد ةسينأو

وناهوأذجممىوع،وفهرولعزهاسهلاوامهأولع ولع

غعهجلهعموههله،اعهثكاحلهؤحاناوليإخار٠هاح مهلمش

يفلاههقننهوهلهساواماهفن«هق٠هننهاقاألاعريفاناو قاهسنك

هعلهيمنيدنهمهلولؤأهينينهمجوااهنافاهووا اقا

سنو٠قننفانلهننهقهأهرععأوكوعمننهطسههجلاعهن١أىولاف ههههق

منلامتهموهصخونومليفلهاهبةلغلاقهخههيء،عدم راحعرهخهوننههلاو

هقحهلناسجاهاهلاذاودنمومتهنعو اعههنهو

يعضودسومه٠نحوعاهىفاهثهلوةينمانهمننيهلو يفدهو

ومتيأنتونههنقبهقح»س،اورهضهتنيجلناوسوو س

،ولهعركقاقاودههب٠وهدناسضلينوسسالنعلاؤسن« ةلماعملا

إعانلؤحويذخءانسلايهنن/مهلسنىف»هوهنأنم« هوع،ؤحو

ةيانك،ملىفوامعؤههقيموهنهظععهىفاهضهثقد



سو

سمطلهمجهع- إمتمنإث

هضخووينافلناعهلخقإحعجيفاويئئمايوه اث

امودواعهيلماعوارناههطحابمتبباهرممهل٠.. ه٠هللعق

٠هههونوإريالىقهويمحسع،قاهروهازهصنيو سههنلا

رثنئلقعن٠اعستسههماهمسوااعه«يفاخاماقلطم اه
٢.و...مهبه. ا

ضعواعجراخيإرهموهلاككاصظهواواعولعإبثور وس
اهلععاهلعع٠ نثتنثننواخأي

اعححهخقههذ١وايناوحعهلعجواممه ة

واننننسوانتصهواننعهعهونسسارعغطوايتىأر مهستل

يلحنإهدممأداويطنإ،مناهلاهداإثئ نتب

،وعمنهمتهيوس،نلقتناوهههاعجق.سهيعمامن إئنن

هلهابهنارسيلحجهقلايتهوميام«ههلطاعملعو أ

هأرواهيأرنعةهخواهنوصهاهههنئننإممهناامن٢قه انثن

أتينواكعنيهواابييلغقواموحلحاديقسكو .
..ق.نص...و،.واهلقه إئو،انئئن

سننالهلف«قعهيوساباهمااثنمث اننا

.اادهخكيوهخ٠ححوننهععههاقههججرهبهل،(١ف عععلا

نىفاهدهلعغن،ههه،لىفوهلعجومهنإلهلععهسعو٠ يقالي

هلاناودلأعع«ه.سياداربوااللعهامهلاح إلثن

مثاوأههسفيوهأةصهئهناوهنه٠نهلكعهعر١يفإأنئ .

قمه.عءع٠» ل

علظعنقحسهوسيوهلوقإلناحعهاضهببعلدكاو.. اسبا

لفأوهخوخسنيوخوهخسحنودياكاقاخناواعهلع سيار

راجنهطخواهنهحدهصاملأاهسن١نا.«اوهمه امنلت

رتوكاقلاكهغهاهلصوإههحوهمانعههدههنلث حمهحمللففذا

.حع٠اطاىنهلأنياكناأةحقاوىمعأ .«.هاو

دهالوضمةعونروهل كءع

هنكحح١سنلىتحدواهئاقشاههدننمهلناوالقعنأوههخد



سهط١همهههت- دعسا

سنانرصاح١ةههسساومهنهاحملاحهنيماونيوم هس

جقاجيلاواةشعقووغلاللوعوعهنتاونينوءانحعادههه يوخا

هقهنهلاهبهضحوراقعلايفاههسارهخهإعععهسكسفن اهثاه

ولعناحمنالوعهووا»اخمساهنطونانسحهمحخلاه هماسم

سههنلهلىانيباهحعانهاهقهعنهلضربنواامىودعلا هعهيوج

ممأويببمعطاوالهجلدهوحهلهوغهنطاهنيحوعأيللعو اعنم

م«،،أنحاكودهمهناكىوععنلانهكهممهو نماب

اسنئغلص
ةهراخللؤطتاوبعالمووسهدهأياهلطاي ينرسو

هنكلوههماهسوههنننخةعسواىموكزهغوواةسنرمنهاعي إبيف

جعهحوعهاهعومانعمهاسيوجاهنمقنهي٠هاعرتهاهموع جما،إوأراهدخا

سهللعههخننتهأوالوحهويارويمس اهدهخهب

اصجوزوةلوقعناويمأبوسمهاقل٠٠ساهمهههلحمل(امه ووو

لكوةحاوسأجعنها«اهواهجوزوعخغهولسنإو عغه

ولوزنهناهيطهيأيكخهيمحواخحعاصهولعو١رخق كلؤؤلوليس

هوواهعويهدموضمومأبوهودهعايا هسواهمرص

نعةخقاووهههحوأاه٠ن،يععهربني،ومهمغنوامثإتو يوىعع

مهتدجراعرينرههنموظيلععحخعهأهيبلمهاال جهعع

مهعدنلدامينغواهطوسدنعهسوينسلوهولع سجوو

نماععثننسةههتقسنوقحلمههقاجههوأهعحنا ىعدم

وهوةيينيايدعسهسلارننلعيهلواهمدليمعليداو سأ

قاسكو،هحهقواودأهههوفلاهءالقهياههإهف«سضناو

مل

(



سسع»اهامجع- ححط

إنسىفوهللهمرمههيناخنوهاوارخنثلولعدنبو ولو

ىقععيقاسعههدوفوههريضلوهاعوانسواهدياولع حهعههثهعو

قغليفوهصهراصإهساوايع٠نااماعجاسنوصلاه مثهج)رمسةطرنس

ةناههمخفحتافإولعربمدإلاو خهه

واحههايلايتوكاعه٠نعهحيتاللاولعوايفزواوئجواوسه نم

اهعهثسحهاخحلو.هساولع٠هحنإىفوههههانحلامهخخ ههلع

نيعنيؤحذس؛هيبلهاالهلفعروامتحوةمهوااقلهم عه

هه»حيخنساهانايعنلاهاور،ا.هطاسقىلاعحهغوس لقعك

{اهجرخايكهايهورنن٠طداوعاضاويفوويفدهو همنتاحنعتلا

وادعساليديهيفهنححمليتنواكع-اناىفو ههزط

دوئاهضلأنيوالننهينميكهرهغمحمهدناسىفو نأ

وازنغهلأداعهعقأيممطوأيلاهنعنضداهونولعكهبؤج كعه

مهب-موينملايحخدسهلننقهواخئدوهكننننن يناعمو

حهاهحعصع٠نلمهطعه!لصافلاوراهناوهخذللو ىت

٠حننصوهكلوه٠هغحههدخع٠هن٠هدعىفون٠ههنعكالنوهلهلا قو

اهمهقسهههساعلاوعهكاصهثهوفه،قادوابعللهق والققلا

ائهلقأههلسعولعىننمهندوهنيفهيعتاداقدا ىؤني

دالوهلهنغه«الامويفاههساهصناىفوفهردأوحهه ىإنحح

لاعىفوإوواحهوينلعونهحميعنيدهعميتيللععهؤس ولع

ىفوءاهل.ننيايكهمدهله١والاقلأكعخ١نإىفوهلثم ههننعققا

طععهبلحودهموزوههنهركلو-تانوهرلاو يفحعيو

هممحوي-لاهإمبرائقنورقعالهدهدهصاقلاضعييعو وغكسهو

هتاهفلاهوأهة٠نىفدعضوهوسإنابوجواحهوهحخم .

ه



-ههامهكص- .

حنجلاماكحامسوينطاومأمبناهصساكاهو.«قهلا دليهلأهلاودضاو

سنوسأييظهساودوسيوءإجهوبلل ع

ولعالطهننودفوعهقاوحهاينواواععهوننههلاهولحههننهوقطا لسنلا

نموةحدهقهلاولعىهلهياهبلسلاوقواساىفوزو عقعغ٠هنعا

مهلعيعسانعوههلعاياهةينوهسلينهلهل ضعلاو

خماهونهنطواةهجهمسهملويبعقاسفوقاهصال ثخ

سينوععغههيندخىفوهييبووؤسينبنل،ةعن،ؤنه ال

ىفوهلواهيلعاخعههنوارههرنحهيواهلهممهيلعسطننا ايدهم

ىنملااهؤسنهوهإنعهراباازوللوهيعنه»ىفوععغوجر اميفو

عنوعنلاىل-نهري-وهلواعهثهههدهههلخعاهناعهه سحلو

ليآىفولاهبوعهنلايوههعخأيهنتوعيباممههعههنلابويكوس هد

،خحاوانظأرعاوزععهداونوصعهاعووإععروععح ويغوباههنودقأحدههه

دهاكءالويلامواإعخحهو؛راجاو لهاو

نانءماهسوهتجوزءاموهههلعلخهكاهوالهويقهنله اقس

هيهعوثووقاحإرعالاعهلنهعههىفايوةهجهرهسو ةن

ىفوةجومواهينقسواسومععهياكهمهتداعتساو اموز

نههلهمدخيوهلهأهسنلاولريايهنوموختوينعمىفو هريطفلاثحلاهلاو

ينهمقم١هتهجوههقعهعلتخوحينس اتبتك

دليهسينوحسههامةههوننهنلمدهنهوالععههتهلميثر ا

ع٠هسههوالساوهلأسروكههدقعيوينلهلعكايحخ ىنلعههن

هلستنعلهىلاههسمعهنلحبكلادهفةطوجهغحيناو ولع

نيموهكهرو١هننههميأه٠لههاغيإمنتغيواههتذاقااميتهجلدغهه ال

هحهلةويويبطوههههمنهنيهنفيهاهاسوا«اح«انهىخهنا ٠

اح



،سهطاهاهقس- هوه

ولعمكاهوهههلةلهسولعةه،نتاوءا٠هغللهلةفلاو قخ

لاعرهخهناودنههمهواع٠مامىاخمقبخووهه٠تهؤقن امهو

ىفوصهينختبوهنيمثتيمهلهه-دوهعملاوسمعقا قخنيع

يمههنعولعىفوكوهىتأواعروهنى٠محهسهل ال

ولبوهيمةإههااعث١تهيوومدلعزتهسوهضهعوذع حننطم

١وقناعههعفاكوائههنهه.نمان.نهعضااولاهناو،احطنننع،م٠ل مهيلعو

(الصانإكلامواهومبنفيععللهغنإأمهنارخإ يإو

مهافننهانههسهقزاهوكقذقن.انساثهدهطده الوصو

هثهياسهىفاالملاهوهلننهسنلوليوهيةسدلاحملادهب امإمهئها

دعهروهناي/الاهناحعنيبوصوهههوومياق«سأونم متحو

مهناوامأسوجاكفوعهسوفظوحةولهعكقانناآسهو سزهضتعو

دسومأومعوبايإوجهإهحويفنيوإئسووج٠سوقوز ينه

وانرهنعااعحبمث٠مئوهياهوزثرهههنلاره٠هارلننعنتلاو ىلعو

ههمثسرصكوهىفاةمءعساناوابعهخهث٠هلقاكلاف مهعو

إنخغهقوقنناحهخنعكدلنادلومفلاحهاههههنلدهعأه١ع فلحو

لاهناورسخزطذنإهياكبدقنعويفدههطقماثه يلحووت،

يلحوقماناورمنوئهعدىاهئهصةسوخهع ىننوضم

كهناالدلهقهباونوالها،اينيللمصلوهيباهتننل دقالن

ونونيانيوسانهههعنكلنلذنأررتلولسحهه يظرو

بينجتوهعمههلحهوؤحمركندحا»ىنوضهلا سوضطأ

يحوهعماه٠نككعهؤههرأعحناوندوغيلخهلقا ولع

هههتامنإهؤع٠نخداويتحاهماولعوامهيفعوههغه هغهنسمشس

ولعحعع.نيو،ه،مق«انل-سلجملاوانهنلؤذا٠حننفهنم



سهله٧بثم- ولع

واميدخولعنع٠ناأحكاعمنهإهالكعيت٠نقلالهيمح هت

وولدعءاعداعلهونايهلجلرومهطضىماعنااعي،ؤي هنكي

واؤسأرمهييويتمهمواكموأهتثحسحنلا،وعخاه قواس

عهغقهونحعاموةنالهمهلصاحهأننكيإوقهيس دعلعفو

يهليونعةعبراابللاهوذصه١اهخح١صنلناريزو رنهونانواجمفالثم

ؤغفوهطألق«رهههاواجولمحتاهلفت جنهحاهعا

اقهغساعمومدهانطدافقاوقعحعاعهساههلخن وغلو

ععغيعح«الهفكهوالننننمهطكععنيكسفنا انن«و

.وجيفنامضلاسامنههيعهامنسدوكعحولوقلعوقاع ةلدا

ةعبرألاعحامهوعهكاهمايتا،وعمنهأطخويعسهاي،١و ظخالهم

ةملكهعسنمىفاغهأصنتقاوهمهلمالاهضسب ىفو

اهعقاوناعهرتاةنهمهنيعسرياححاقاداسههقاىفانح ةرعو

اوض/ناميلسلاوومخخه٠ثهلاطمتهنناهلديعلاجبؤظفه عهؤ

ضاخوهدهعحقوحعهرنءاسصوناواعقضنهيناهودهعلا ععه

ومنجةهجوملارايناثلاولعودحومععهينإروهلون ولعولؤ(نهكا

اعوجرجقنتنلنوعطغهرهنلااحه،جهنكاقلا دنانهنم

دابعهجنلانعامععوهنلهغنىفوعلهوواناههخل )

ةهموهيفقهنعاعفرناوضحقل«قرحوععهزكهيناحلا وهعك

سسلهملوخحنعاهععوجهوؤننساهوضعدإصاعسلا ىنخخاو

ولعلوخحتااععامنهتجرويفكهقوعلوخعهقاعهإللا ةوهلا

ةاحقهاهايهعهلههوباجهووققمنتارنانإدجولاسوه كرادم

نإورفاسوهتنتإنماماهاهباهيهقعهنتوهقهقاعىننهح خيمتقدعنه

وخققامثهلثجنوهحم١يفدهناماهمطهلخقوا



عع-

ع-ههوهم اعضننيهه

عنصنةلاهدياهوانهحهلافههلهملنأولو ميلقالاو

نسحالاولععنغهحةهغل١هبههنهلوصسرهخاحده ناحناو

«حدميلنارموهلهالووخقهطابرعطقعه ةميقلا

لاومااهعممنعواهععغهلااعنممطغهههقوااهصلههلاةعساو لقاو

كقوهئلقعناههحععخنعاهووساوةسهسحكعه هنس

نالعاوع٠هاهجلال،سغهواو٠ن،كلناولوااوواهعهلعه عهااليه

قهاهنهداوسدنم{نروسغنعاهووتساوهنههكاه نيماه

نامحزاونوومساساامهواعهلعهيانجصرانماةخاو اعغقعه

ةلقهعهههلقاونهاكلاوسحنيفتعهواةمهملوه ك

كمناهئدةاخنههغهاحهعثههداىفا،غراهلاهلاءخأععه مهف-ايتو

وإن،رمهناويماماينهذهداقلقومخقدهنهيغل« يفمهسم

اهبلؤهاولعاعجروسادنيوعحقلونمنهل هع«

دانسااعلكلواقمدهؤحمليفميهلقاوهمبقعنتثعبلا ئمهالطو

ةيقههامهننهعهلوصمقوهلدوهشملاكخ«دو لقاو

ناوعطغهومهعنلشسهانههلهمتىفاوهلوميمواهنمثهياه عجر

لهالاهقععموموءاههضجضيطخاهن٠نعثهمتهي(خحأ سعهنعونهقغهاك

هنينكخالسمسينت(ناومعنامتحفمتهم دعحعه

سه٠هلاععهيلعةنسلومهلاهديعمهواء«متهيدص مهلاه

ناومهلعانهحغهل١وعدأسا،اانلءهلةليهسوهلةهكنل خجلنكما

طلهبالعالقومكاهلعسسهعنيوههأينسنهلأره هماقطانع

دلعنيسانهوعحعامهلاقعالفهكوهيمسواهبراقوأ سان

اهعابويلعوهليافنحننههق٠نبهلدابههودهحلماواوههو ولع

زوحوهيفألعنعسويةعهاهع١ةظقيحهععسمولعدفنهوزوخا



-هطلبه١«معم- هغعمبلاهفوعه

ولعىقلوهسهنمدمكهيهئ١ومها سهقاو(هاههامرهخ٧لهلامأ

قههمترأعحروسهضدانطإه اصقم

نخييناهوعحتاولعمهومؤعنوهلواهناححههمهو حهه

نااساهياص،اقاوكههداكهئايكخ««لوقلاك،عحأ عها

،هامورظسكهكاسناانأنهسحنوناهسللوقل«اسا هضالعخدا

هتنونعسيباولعريهوسجملالوعهيبجهنو قاو

ينناههقاوكلمنلغلاسوهوقاهلهزسلههاهعععداو هنضح

ضنلارهخصهنلواهبهواقلحدعقاورخمتلاولعأرو ولعسعو

وكيناكخادلوعنههولعرهنإونيوغعدس»ا حهوغعرهه

إمذاهننناهلاالقومميأههالاقناوإقلينوةنجنيلو نعو

لههههبهونياض،اعمداهلج١هغننهعهعنللعهسأ هماؤاجاه

اهااعسوههوناهلههثهحغؤههه-اناف.ساه هنع

هتضهواقدنهميهعناناواهيتعهز.هو،اماواذندهلمو وههم«

لحلوهلههن«وخثسن«ومروادعوخحهكارهسلادع هللاو

ةفاهساقاولعاياىقهؤنوااننها.هنوولوومداهلإديهلا هللاهلوغي

رانتسمهوحس.كلاوسراسعهؤههن٠مغيقميوهغه اهعاهقلاهو

سهخوظقههبدسنأوقدصلامهلعههنهبولاهسسقه اهقصلا

ناوالاعفههغدهلهاالاهملعس،اوايع،ااهل فوطتس

كنمولعاءانهلفهقه٠ع،اقاواعقهههلطاهيلكوقهله ي

ىرنهوانهمخفهيلحوهنكونماماههئعنومدايله اثط

ؤههعوإضيمطواسهالهينوطقهىلهىنثاهل١ساو نيولس

هصودهعدااسضوهللعتينادواىيفعنسهلام ناج

جةنعنهل.إيسواضولاطدأوعسهاعلسىوقونس



هأتهىلحسقط»..ثع- ٠

ع..ناهخهلههلمها ق

س٠ننهواوههنهنل«كانذاوندميناوهنمض دن

قخعلهاؤقمل١ينااوادنلوهطقبعورتهلحلننفقاونيملا..ز ىمتني

ههثقهلاملعمإنثئثلتدهكقذلكفذ«هلهننتا ..ما

له.لمرهايمبه.. ناننننننوا

أعخانننههن،ل.نلورطوانانائعومههساناو آ

هتأن.مالءآلردهه٠همهلهماهقحولامهلكف ناو
قنواجرمي(موللاميعنيدعلكفااع٠سثلهمه مع

هفنمختفاييننهمحأ.ن.٠ىنل إننئن

داتنانائثنثةهج-زاحناوضحملاهذهاغيفيبغو ،٠

اسهننلاإنتاسإدهنسرئصينامدهضسنهاحنعم مي

لوضيتمومهبعثمقإاعههواحةبها(همتك»٠ ...ناالههننيكيىفاساول٠ءحدس٠اهغوناخإه سهلا

نعزاحناطهعهقاهواههنقأههوايبيلكاععم ٠

و..عنط. ع٠هعه،ينهوواسنلأهسايمأونننئالهآاانلصحاماععع اعدص

نع.(٠ةهجلا. هنعو

٠اباب،

نمعدساواههئمو. ارت.لمحةتلفدوأهصؤههاهو.يأرج نا

إنأائاثرثاناواناكاهجيدإوىلعللورنإوإئثسا تقلا

و٠.كوقاه٠٠أ.طوسععتعقللا إثنئ

اعل،إرإهعغيائممم.رباذنلزوخ٠ياس،أوؤه عء

ععهعإآنآنت،ريلمهنىباعلةه،دوىانهامب «لاط

هبحقروةهساوسلاع.واوهيةننلنخل امنب

لمنلايلوكتهااهنعهوهعوبماناهناولعهيب ...
..،٠٠ة«إطخه.دهععجو٠ دم

نكيلاا..نمولوكيسمهغو١دحاق«ب٠.ء.سهو هلو

ز.واواسعهعهةهاكيتنك٠.ان٠ئأنيمقثزئناب ها

ععنحعه..دعملعلو،ؤقلاهله



-هط٣ملهمس- لطعي

مسوميت،ولبايوىننقنوأسوموةهانتلدمكعهه اهمسو

م٠ضساناهأثولارنثنوعاسغواههنتههآحهيةسلتهرو كتسله

مهمويهصسهغهناواهإتهلخققا،اعهوادندسإ عاعه

ميخعسوإنهغعع٠ماعواهلتقمساناةعاههههولثننو ريسل

ريين«ووهدهههقاوهنهمهوكهقعهقوةسعتوعنلا هطهرو

رهحللاثطسسهبهننرسيمهلوءافياوقيمهههنن١، العو

ةتحهيمروعومسميندموإارتلةل(وملسلابىفاوعوهغهلا ههملع

سسناواوواساهعنميودآهلهوةمهيهسهخحراه٧و حعاسفهه

عح١وهخخالتغنورمغللالاسمقاكوأهخضفوهناضإو ريون/لاقملاو

س؟وفقنوهتنننكرمملاصهأهننسقطأوهوسهوسه وا

نوعاملامقاياواهماصرمأكلسوأطخساةنلوممأينعم وخها

دفلدلقيىفاهميفاصملاثههسااهيهننولعومطغههنت اهمه

مسهقتراهوجنساعهصنمةيندموقوسوؤسل ويمحوةههحو

ام،اهحن-ونيلومسلاؤسمهملعواةيمهأحعه وا

ضعهيلعدنو،وفااهيخح١وااهباعاننننهطاهتمهماهائدهي دانسههسقا

لكقيسنتوعلهوالهمىبوكىفإهفحدمد ولع

ءخعحناورعلانهحرههلامههتيوهوموا٠حدطاع ههؤمنهاهنا

دساظغسيىفوىوطذاهبسنداوحعالد٠نهذها حص

هتوخأودهاسوإةلوقنمومالسإووسهاهلأهها١واسطا يمهو

دماكةمجإهقاقىفالوعهدأولهاهأولعهاهرعهئلانك ناو

حهبوننعؤسوهلعهوتكوهزوليبدسعن«ا٠هههتهههق تصوأ

قهما،دماعغهاسوص٢نإووهسوعععهاوومالاخلا بجاحو

إهلسوعجنأىن٠منلهئهجعهاهوههب٠ههكمعءيفاخسوحلياهن،ضنا



سههفتاههس- رصاع

جاعوهوسلاقنهههصسنلمهعلوتهينذيوبخعقعهمهي حهههها

داواممرانسههمطكزحملااىنياداهحاسهلاهةلننمرو كهسنتللغعل«

دهاسعووضعلاهوههحصهجهنلانيع عمهأناسلو

ءاوحتادمعهعلاىن١رهراههلنئسنعهجوملاحعهامو ىننصهآبثآو

دههرهفوهسححده.ههختهههخإخما،وعامسل يينطو

إهسهمعيداقوىمعألاهىفاإهحملاوعهوجهخو .

ين٠هوانههمضداؤننيونعفاخأاعههورسلاهيلعواموص سق،ناو

هلاممس.عاتواضحنإهخنعقلطاجمهره٠هو سهخه

قاكلغعلاهىنأوالهكج٠ضئساقاههههئافذ،موس،ناو ىنط

مهاسواإكسواؤواسهمهافذهتعطقناوحهقحههه بهل

وهبأنمزنكلابيضجظطناوخهلعونههلنلهمعده وغههللو

مهدأهنههفوعههضلعوهدمنكايساوقاسلادهله هتهصيبا،هق

هوهههرانكاهتصغطنارننخوعمدهحلعحلاهاعهها ديعلا

دومهللداماعهإولوذوفنلاومهلعسها،تصغقداو زوع

عههع٠هلاه٠حهيلسلادهعلاعخؤحواسيلناودهممهليوكي مئهقلخ

مهاسمالوعنعحنإ،وس«اهمضلوايتوأو(دموا ناو

ناوهلامدمهلماكالعذخاوأ،وساهتدعاوفهلاسأفه أقه

ابنههوانحامةيءواةخسنلاهذههقلهامهلاسوعزوعل ينهنه

حيرلاينهذو،وه«جلاسل١كعاهناوهلامهعغهس قاو

هاههسداواهباحهوكإهحمل١هو،وس«تسنهقسسي، رصاعملا

هدادموكللااهوناتسةوخنلاوانه١دامهو رعلا

إهيرعنوصقنوهنصحع٠عقإملسئهريهنف١ونحمواحهيأله ام

رصاعةمسنإونكوناءاسغ«وهيلعنيمثلايقونميمينهنوننهن



-هيام٠اهلآكه- رصاع

سفو،غارهطاقهملناكعععاهجايداةهعاسوزسازكلو عماسله

هثلولوسلانعهنيصفههدارههحلطهينهكىناواو هؤهغيلا

زهأهووعهرسعلدا.صهغنجيةيماوبلعلاوالسا يدهع

نمؤععهوكهعهلاقاهاخانفوهههاعلههلن٠ه يهع٠ه

نعيلو«وليلاسانلااعلسوةقسنمعثإه ،نغهعدا

قطلهاخاوحهئامولوإمهخحساكهننليتةفوعنهثرطاو تمه

جبندوجولمتناواخاحسضواماههييولم هد١وطاو

انهاهطمنوابعهملعراهجلجلولاعحمحلنؤأنختيأرهداه ي

ىلوام/عماد-اورفناهعداقغسو٠لوسهدينيم اهعنم

عهوهميأرهذههانهدعيهسيناوكنجووهعه اسفولاهئن

ؤسل١هفساوبعهلواععنسهوأايهعهدأمطغههه٠هي ندم

ههنإودسهدوماهمفولوهي«حهقسوممنههحقفه هظصزاجول(احم

مهعهعدوونعلامهيحاهسومهلولطاهاهع ولع

سناوهههو«اسوقلخحقوحثسوهاهعن؛هضعبوهلماع ايعس

لهرهههللاهدكهب٠اماعهودعا،اءيبطهواخغلنهوا يدخرنهه

روبقودهعلاهني١ولسوعيبمسينأدأاص اهم

عخييلسونيهههد١دناهنلودهاه{اصواهخجمححنع ملالا

يتحضقإهربعلاولعيقعنسهارهسودنعبهلاهبو لحاو

سام«ولولةنفاهلكو.هئاغلاهتننهههنلىن«نونههو ياؤلو

ؤقنهدذيواقكاههسفواثععودمولؤمييهاموممصو قنخو

نملهقسمنكودهوهعمهوبهلاعصاهسضورئهو يسلا

خعلغموصهلهلهعقاوهغنعحنإيتمهقرباوانضم باهياو

،وووهاملنيهئيهيسانلاولعإهحملاةيهبمهلاه



-هطمالعهعع- ونتععوقونل

ىمانتمجليبق٠نهزههللانهايعهحصهستطانعسو ولو

نمقفوعغجنهفكقههينومخهلعع٠نميعهيهامسوم سه

تهجاوإنهسو(اوروانيةحوههكخنمعهراو ىنغا

حاينهحثلنهلاهال»رعيلارنطعانهفاؤطامهاولعوراديء هلهههه

ةيوهلاوخههلنلوهطفومافهل١وؤهاتنريونميالانههام دلن

هطوههعافناوة٠عههمقهكل١هومسحمنلمىقلاورن هقفلعق١ونسجلا

هيواسلههلوواحععهموأ١أضذؤنمأولوهقبازم٠ض عضو

هلنيهلقاوناهنيانلاسملاسيلأنعهناننفإهصساواهعبنمنم هقننع

كعمنقناودهاعتامولوأوساناليباهوههنأدا همهحه

تاينلاكسويقخماساهههيارواراهواه »سه

رسنالهسغهةموكحجامثاعوصنإنهنلاولعتكؤو حياطا

لاحهيعنلأنهنمحهعالنمانتيوهاصددهيفنمنمبا،ا هقهههجلا

إنضوةماساوةلقق١وصغؤحيه٠ةقجوملاولنلخهةتسو هنهذو

رمعللهنيماوىلعأملواومارهأنهنإئسنأصهناو .حيرلاك

دهجينهلاوهسوهتمسنقهناه٠مضذولاكسوةلهسدهاهو مهنلهط

ةياقوعغاههيههدوهجناووهالوزصئايرعضو ه

يفوأنلأوابوصهل١واينسلاواةينلاواسحنلاوايبنلاوالهما وا

هياهطواهلهوسقوادهنج٠هه.خملواخهمب.سواهلهننقوامهايااهف هيولجو

هتئضلروعننتينهمواوهضهعلاوارثنلاوانسطلوا يداه

نهبيناههديسلاهوهن٠فسذ،ححاهقاه.وزاب ساه

قطانمواهعنمامهاسماصنحعههوعهنويقال عو

اعهقا.أرملانيههونيوقنهننعريةههسمدهه،نفذا يلعلا

اهخساهينونساوذهنتازضهنااعهن،طوااعميسلهو

دمصو



سا٣اهمس- نبنميو

داافقسوة٠سرهئفاىفاوةغلابومس«قلرعغييههطخا ىن٠ساع

لقعلاسينواعهاسهرغهاقينا،وعهوكعقااكؤو تاولخاه

سنوحه٧قاللااسج٠حهلقيمنعمأنعجه٠لنأهخسنلاو هتعسل

عوحتوفىلخإويتلحرةسههلواسوأجلايوىخآمثهت نس

ؤغغلأوةلحين١رههتهتوالوكمصلاطحهإهؤسااو عقكاه

نهعهيبمهلانيامءىأنرهضو«اهلوصاواعاعقجا زهعسو

اصهلعمهااعلوهههكةقلخاموحملورجلرودهعنم هلقا

هعقهامقهنل١ضهك٠اناوقهانتاناسلهوقفعغخاي النبوكه

قيوهلمايهنلاوحعاسلاواذثن«عهنلأويبنهغاداسلن، عهمهنحع

منوبرضوسهاحوحههثهخاععهرعهههصواني هههو

طيناكملايقخرععيغجرسيىفوعانتماوصامص عع٠سأه

هقسهعههةاهداهطلعلهرياوأمنضسيلوهه عه

ناوؤنقسيزكهوهتههم،اررثهحننوقلاهئاتلاعسوا ءاعؤس

.اوناهاهرع«(ناه٠ضواهنوااعهوا؛ا،وناواسه وا

هاأاعلهعخخالهطرههكلتعجفناواأنهاصهارهااه نثاههاح

وهللاععهممومعاكنطومسلا،وع.نووسروأ د-هو

حعهنهل١ىفااسعهليهلاسةعثهروجاقانسفنا اعضه

دقناننطواعنيحت«هنيهدل،هنننلفللئحيفاالماسواسو والعها

قطانملاوإاوهلاوداغسدادهههضاعرتخاوايه حعو

ولعيترسادهأهحملاؤنياذهيناهوتهعناوإهخ هلطاعل١

هقهيهلاعويفاجملاواسهيخاسىبنللعلهنإمفاهاو سوه

ؤسفيىفامداسعد(اسوى٠ههئهخجهووعنك هدم

واداوصهىفوتوالههعنل١يواعهلعههصدحةجهغادع



سج٣حاهلن- اوغغل

يبولسألا»سعقيلاولا»نوذامنهنااهه» كيه

قثنأطوههعه،وعثقع«هداوادمعهفايالنالاهلا ينس

ىنهلهوإحيداملوولعسمطوعه{ماالمو أخ

سمهلاىغطوفهنماودولغعيىفووراهومسويلعاوييب٠مو د

عمينوإليطخعدوديوعواهسعههعسيىفوىناعمتعقنا ةمح

اه»خأواهلخىغطوهةلماكلاافنعذصسجأثههىفو وم

جفذنلأويبطلاههيليوحسنلاهقاللنلاونينثاوعملأكوه باهرألا

د٠هاسلماوعولعسحواعنطونسحنإوللوهطهلثضلاه كحأو

حيأمةسههعحلمواعهلهساينياعخعنيلةاونلاهمه وا

واانسناوانمهلىنخالقاقنلاولعوقىفوفيلاولععنايلا «ونم

امرملوقلعنلدعالخدوهعمهقنمدها،ااهمهوأ دراعهلاكناوعمنه

نسهسحنوهديعودسهضلعاقويلناه طهللنو

نتسواوهه٠هسخهح»دياععلهالهمدصوإهعوإهيو ةيصوم

دعساوهملحونوللااولعععاايلوكفواعلهعوا هنس

عيلقغأمسنئخأباهلوغيقألنولنلأرطهمآنحملله قدص

مضههيلانباوولعاعلووأكوولعاهوسموااظخينو وا

وااوع«خداوغنننهوهلهاواعمناونااسوزولعةجوز ام

اولحفواعلعقدؤسواحهيوعهلاحنأىفوعععوجرلسن يديه

اسساوابعههاوهلعخاقاوهه٠هههفياويلخاهلواهيلأمه يلح

كههلونمهوعدامهلحنههوامنحملاهنيحعمسيلو ةصسنكو

»أحهيواأهخلوقسبراوااقلمطمسإهوا سوهلارثأ٠مي

سوهلاتهتناالهماهنلعيسههواسامههصذقيهبسن اسلوسارإوفإهرا

اههيي١هلهسايهفإوااللضمسانجيهماح



ر-حهبهاههع- امهس

عهطهلحعلاوولقه،أحماه٠نقاهلعخاا،اوساهثههمطغه عنياعع

سجووإلاهصهتهإعينيملاوسههثههههق١ميوالها ناو

ههئ١سوهولوكحوعوطقيهغهزعويوثسمهنووهللاءأنعح هلههودنه

ولعوامههلههنياووهسهليهخهنساحع، قهدكفوم

رتافلاعنإوولهدهعخلتلههفاناوععاههه للعو

وامههمتهودهجلوهةقناواافلمخمةوقىفوةماسط نع

حعه١عولعهههحافكزسهاولؤأنيناوكطيواحمهفوسانلا .

اهحملاعاعهذخاهئاهوأوه١ناوالهحهلاوتعاذههب٠نوسح نم

الوامهكرغواولعنهههقبضوهفصوااإحاوق١وعنوه ولعو

ناوهعهحرطحنميقحةكامسداخحاعخايىفوههلا اوفكف

ىفومهألاولعهنضجنطاولةلفاحلايهلحضعهوا يله

٠هوهذاعتهجايولنلويناونفداوة٠صعدهلجووملمأدعلاه د٠صاعه

هقظلؤواعههذولعأزه٠ننيرسحى٠نلحعطقوةطقلو يينحاو

هصيقخرسنزسدهمالمومهادماعاهنهغفاه ينو

لكفدجن.٠سهلويلعه٠ععهلعوعئااولعانهاويه هض

يدهعلههدسعذةنسىصقاوةذاعضرمويلخبح هولع

مهملايقخرهخهرهتخنىفو٠حيعلأنمهنسقىماهللم انمبأممممهو

هعقووهععؤههساوهتنخحرنهن«يلعللههععجوي اعه

عافانعواهلننعقدحاونمميعنلاه،وغنل١وإمطخاعةيمق اساه

يأوهنحطيتحيقسواع٠هعوارهاوينعاعوأةهجولع ةيهلا

لهسويبهكل«ولهرض«أويتلحرةراجلانههضنإو قنع

ءذسس١ولوقسياهييثإهؤ٠غعاههصااسههندص --يي

٠حبصي



-هطهه٠«جعس

اباب

حهها٠ن«
ناويعلاتطلععللههعلخلوالحخ،هملعام٣تهاخةقرو ١ولؤأق

جاهواهععسوؤرحملاهكهصهمفامواوكتسنوراهاه اكو

«هزمغوه»هدجسناععهملعساهئنهعنساولاهب٢وعمل اونمأ

هههأزطدجرتهكولهولعيلخييوههبوعغعجهننهل هتروو

أنهوههنهاطينحوضنحموىفاموااسهذيلفهلؤاتعونحهو هماما

حصمثقةلاولاهلاورتسلاخياعنتنههوهلننينلكععةقءأنو وه«

ءلجرليبةلواقملاةأرملاو

اباب

اهرلا
ءافنلءاحدغننحعلةرعهواههضسلمهعدواهمهيساؤعنه يعم

هاننوأدناعهوايلاعلاععغهلوطومحصورائزخضورده ان،

اهنعوع،١واؤهىنرسايههدوغهواجاورتيانعهوا ام

يناصوا{رهجوأألدهرامحههوانفسوههلعدللارمطهيلنخهق رهنلا

هممنتىلسساواروحملاوياع٠نواءاسنلععحلهئ١ص،اوا اك

سهخنساواهلماعنلاياهوأع»ويعإرهاحهقلاع٠همأه ةطقن

اتوساهنامننننيناويماسووضعوعوجذههبايا تنجنسمدحن

«سمكلوفهوهههاموكننسلسالطوحنضههمل ناك

اسعؤخ٧ةينهوااهمعولعاهمهيوذهامدنعياوايون نيمهنإل

كخأنلرهلا،حههولعاهسودياهلاأخحانسمثاءدبل رياغت

قسقسنتدهلواممهسملىرحنوهدهلاهياققاوههملع قه

لافواسانميهلعفوهنيتورهداعواهناوههجقاالحهاعن.سا



ع

-ععههطمهبا لاحو

سعأعدعاوينطوأننعهحداحرعظنإلهضتهنعلدسا س،أو

لجعنهلقاةين،رحاهكهمناععلاولعسون«عغهثهوم ارصح

الوعخهقالهوقحيواماسوقدصهضهلساواسولع وا

عو«قمطدقنطوو«ايحاورطظهواطقعهواهنياهانهه يسلطع

نعععساهمنو-.(.?«.سرونلاو»أرهلايتين هل

انيماوإنيإنهلا«وسناتلهفهساعدس٠اهقونهوارهسوننه اهل

دههيناساسعدسإيوهنرإيحويو٢سادالسرهتنله هعم

روهعنإرني٠ىقه٠قيهلدا«وهلأولعره٠سانكنهزظسهلاوهوها هنس

مهساواههتهوادهاعواهنقلواوخقاواكلمواانهف هلنه

واهن٠دهنخواهضعبهناواهغنهههطخاواهدههرنيوا ؤه

ذوعداملينلايامأواهمذواهضهروهوواهدهقرعنم مهلع

دمواقزلاقيمعطولعهمصغهقيليدامههلاستهوا هل

١ةهثحسعسن«لعنسمهلاعثرألافونقلهدنالوهوه دلا

فعحوالئوالعجلهنلء،منيهئأرعهقاويفاكلااسنقا دلةنهيبو

لاغواانلس«اوهههلعوطنمولعهىنلس ،اههف«مث

كحمساسههرهثماأيهوامعننلاهاوههعله ةهم

سمتهرلمأوافهلهىمنساوناؤطةسومهلعحق١ىنلم وا

ولوأههللانناوأأ)اءاساس،١وهعه»ولعؤينىناانانيح ميتس

ههمفهسهعملافهرغماهرأضوادم(ادنالواهنهننسقأنه ثهااو

وااداعواوضنهجوخئأكقاسكلاموامغنلاكناه سثننسا

ونسهنننناواه٠سواهل٠دثهاهفسا.هتعوناهوعهه س

نيهوأنيعلانغاوااوهنيلحغهىنن٠هنلنإقيننأض،لاولعىف لاه

لايومسههماهايههملعيفهونهساهنئعوال«و .

ق»



سسص«ماهعع- ان-يبداو

هماهلهسهىنطهتلنءححذمهموه جع

مالسههذعةعهواهنلوللهحاوهلسساناحههاعلا ق٠ههد

انيام
ى/سيناهوييدمامتاعيطتساههانعوهللامئسو هثهوغنتيينومهاهأىننلهينلاميبهرمه

،

 

اباب

ىتلا

ناونيعوطاهلههعهههلالمىفةي،١ةنهاسينيمينظو هآء

امفمولمهبخلمسنواقوزههخجقئعوأرهعهالنهنهافاهقاوا وا

ااثرئوامعئققخاعمواكعحةحولمواههوادوينهجذسم هتؤعرسه

إهودهعواأهههحباينهمنياءوأنإخفوممعواإساخوا ناو

واإمالئإقطهعواقكهو«همهمتهاروزموهنيا و

ناباأنهمعثايدهانوغموأكولماماىناوحفعوهأل.كل واس

ني،اوةعاسىفعاوناداهلنملسنإةمسوا٠لعراخب ا،اجعها

رينملهةحنمويلنكاموللاهاهدهعكيودهسك وناك

ملقباولعبدهوادقعنام«ولمواقوتعمواإننممتموا اعهلخعه

سىااياعهب٠متلسنانحللكلمواع٠يخت،اولعوا اح

ءقخبأعه،ععوامهدكطوااهيأروسؤنوحينم٠حمأينوا.كه أ

ناكهضأؤلاىلحةنانلامكقلع٠،،أر صةانحبنعه«مو

و،بهل.و(.لحتوهمائاره٠نا ةماقا

جامداىفاآهعرإياهتههلوههقخولعؤثهينالهك إ

قهرأنامنهملغسمدهدخثهنلاهوأنخ١.نأوعمهم٠بواا، اوسذ

إمثلنعلههقفنويامتموحهؤمهمرهعهزهكوااععواننب اماوعا

إناقسهلازخايندهاهجهنوهدليفدهيتصغنل١ حعه

نم



سهط٣لليل- جاكمهئمهعه

مناع٣هلهه٠همههنل١ههيمهإوحلسمالامأعيرال هنكو

هقثحوةياممهاثنغاعلخوشهمههودي؛عقإوافلنهم لهلل

سأفوكعهعضولاوقكلاههمع-هعلوو/امولغناو يناؤتهتا

لاملاسهنيلامكنكييناوسطاوانلعمطغ٠ط حعهو

أؤقو٠نقهفافجصلءاهناوةغسنهنمحغساومزهنخو مومه

يناخعسنلأويلخاهماماو،اوسهباعساساهوقنحهخ حوههعق

قغسوههنصحعهءهؤلأهنيهقاناوسرهخههكلمرههه اعهقاهيي

،وهواههرفههلامتابضهلاهصوأنخاهلههلا هد

مهسيهئامواهغهلؤاههةيولأيدهوايدحملاولعايلو وا

ص،١وهعمههيتراهناوهإملقيوالنيهشعهل٠دقهلههقاقلاقو ءعطينا

عع،اواقيانالاهه،اوههانناوينههههاقجينواحننهدهاو هنفسو

ءهنععهقننهجلالعوهثرو

اباب

ينوه
عنقاووينوافلمواينوعنييهسفهفهيسنانخيأكطا وا

تخلهنإوهذهوهلاننحملاسحويلدونعىلنعويلفىاىيف فونا

عسانإساؤههةينيبواامنن١وةدعقمنإوووعموا سوه

ولعمسوكعهالإصاهواححاولرةزاوايلجدهذاهه ركلا

ؤهمهواجمثايههعواقعدخئوااه٠نهعهنيزوايفاههكك ام

اصلاطن٧وكنعيدخهنعلهههسذنالةعورايوازخىقلا والعن

هنباءواناهلايتونننهاوانايلواههماهن)وارويزةلو هسال

مهه١ؤلوبعلاسغجستقناداعضععامههنذعهوا عوسي

افاموااهمربتافاسلونلوعلافواهمجمهاوعنننلينا ٠

قة



سياهلمسوعع- دولسا

ىفنىنانولامههننوقاوىتلخحاحع،لاغوالصه دلقي

عوانلفئاهآهنكيهلقايفزإنتواةفاهمنهنلاىتهاههه كنع

قهاراهايوالماهاواهههقلهلاون«هىم،أويلخهلما واراه

طههلقاوماه«واهساهايواعهههعأنهاوايههعاذا ىبلنيلاهاوج

ناودهقاهقلططننلوهههأأنحهلومهفلاو«للكنغ حضي

نياوهطوسونمسوهلاععهياروههراوئنهسقوم سأو

وا.اهمضفساونيبنيومدملخحرولهةمزأللو كعه

مهسينيدااناهصنلنساهخاثيتبنأواهسهترانا ءلؤأهدئتهه

»ع

نماب

هلئحههههاهأمرثحامهقذواللهل.انلاهيرورهنلامهفن ومنلا

خعنناورمهسنورقم»هفئ.ينهئيتي»ومنلاكلمف متامإ

ىنهقنلأهلقيدجااطخو{اهمكوةوقلاودؤاعرسيههوا هكنه

امواةصلاخقارعجثدهوأراسمهإواهلنطفهحدعلهه اعهلواس

هدهعحعهكلهواههلعمنل.راجوا(ناواعهه٠هسناه وا

وا(اهيوغلاوااههولوانهوااهامحفمكحعإزناومعله ههمنه

واحله٠لهرامهلنهحرىفودعهاهإلرههدوسألةحنته اهلها

هبرهههكونلوهههدملمس(هننيقولنتلسسانالهه وا

نهعنمنعسلمدةهاناهضولط«دع،اوقهلطخا، هكجنرجأدسمو

ماسقااهروعضويهدمهسههوهخل٠عف حعه

املصخاعه،ععهإأهحماواهممهلكىفواباهذبك ةلحرسس

لاعواعهخخلأولادانهههدعقاودعصكقسنداهلقا

)



سهملهههجع- مهضرم

ىفوقب،٧ولوسنياداهامنحفهطيفوهةمسوخنعسلجنا ححاانع

اعن٠هعدهبخعهاؤلاقسقعاهإهحنمتمههقخرعاهوا اناو

راهاواعابتسمضهاهنم،اوااث،هلقهاواومجهخ امعئاضم

عحاسواينهمواقعغعةنهمنأودنناعرعهواره؛وا ؤههدرام

اهوجوزوالاخثداناعواد٠هههههنلاحسلعرلخقا سرخ

وهلههيبنريخ«يهوامهواعه٠هق.دنلءيطعوا وا

ناملهوامتنقجهمواساهجهخ٠عملننلواعههرهبجههس هوخو

وأضخواهقيعا٠ضجرخاواهتلطواعصهلايتاهلازاوا «اه

يننه٠«صلهوامهسممحهلقأضو،ههلغقهرياههل وا

سصكىنناخد،ادهلضقرفلاد،اهمهههجرخاواس انه

اهمدوههنهحملدوهقهقنادوهعهعهعنمةميخولوسرخ ولع

ستخاناىفو،راحملاسهعلةاغتدخا،ولعىفودعمواثهمعه وا

وأمهلعحعحتنهلنهبيبايدولونبهكخاحعهينهموارتهبو عخ٢

هسلعمره٠ن.واقممهلايضعه«وفوادوسوأعهامساههقتاء ،

مطلوضفقااهىكناامنا٠نههسححعهالوندوهوهلخه ناو

ةهاكفلاهيلرمتهواعلهيراسكنهههترواسفنلاقنواكلا عههنج

»إهسهوهننعنلؤللا٣عصناوخماهاوسلاومقا مهنا

ؤلوهوهرزملولهققلاجمهاوأهكسلارتمعولودصامو كه

واوايارماولخراصوأنابسايلهئههنلاأنرناوععهههه خعدو

رالاهسعؤعواوجطفتهوؤمهخعسلاؤماواشحو وو

هنخأمنمسدسلاداجهنوااقلطمخههنجلن١لاهلا،

،



سهطههلاملس- الو

احعنايزلاهداومهاسوإهوقهامننواسهوننص١هتناهثخ١ تهلم،و

»بهوارمويعسنيياسانا

اباب

براهلا
ددهمصوالسلاهعطاواطوقسمهدهملاينطاق هجو

سلشانكهعنلاهسنوحسه«ساناونوهالهصعرعسه هبراحنو

.راصقو١لهلهلخاساوخععاهماهدهههوثههسا وايفاك

ىنطقهثضاناهحهانهطاسلتافنهلاملاعخاينللتافرأع ويجملهؤخاومنوارهنه

ا٠دوومنلادلننبروهنههبيهنوا سعلصهو

ةلودلوعهلواهناحءاجونلودفاعإيوارهاكهولوحن.٠هط ربكا

سهوشواكهكوؤهقل١هنض٠نلاولصرههيبارهنلسلو دنع

اعوحملوكيتمعهلهشوعاعهقفههععوهنهس١وةيلانمهنله جهن

.وح٠عقلع هبهيو

نطهب٠سهاممهاوةداسلاوجهواهمعيحملادهلح د،هله

احعسهنالاكمهدو/اوقلخوهاعظهودساوءانهتسالتحعه ولو

اهخحهغسواعاغيياع٠نيداوسمهطهإعقهاهلاداهفاحعض عط٣ناهح«

له)سوساماسرحوااعناهه اباب

ع(

نيمهه
وا(وهوورهوهاعوههشطرلسناميقهااسملا دنه

ولوقغعسمهلإهبويحملاواأطخامتوجولعجوالطنأووبع امس

لياههظنننحوهلوخحعهنوذاهمههنهذعضوعهعننل١سمه نا

«اساوايهو»زاجواهلوطنأوأثوانيممتهنيهوازحا ال

لهوديلصافنهنلسع.هضحوهوسأوىناواهدهولوءاوح .

ني ٠

)



سه٣لهلع- »

نيعلوةنهساهلالههإجملاولجلرلاانهومهسوهعههاعهأه هلعج

الولوعهانجلنيعالخوادللاحههعطمنام«رائمعنوحقنه نهةعهو

واوخاوله،إفناويهوأهوسهانعوهماماالصو دحا

د،إقهوارتبوالسسههههكىمساعقصوصنلاولع رعن

ىههر«مجاهوماتخواجماهوااصههحهعن،إؤلو يهاك

مضهوايلنابضاوسهرىن١ولامراعجلهكو هيزس

ديىفاودصةصههعنمبنعهنلزرهلحملواهتاضساعلقم عثهغسحم

.زاجواصنههلاضاحاعهخترانهنلبربخهوانيدهع سدناس

دهلااعنإهل٠خهخسهولاعنعناوماعالراعف« كسمي

دعهلحااعوهطمدهسمهلاولعزحعناأيهوده لمحتا

ءاجرلامهلوهدهغهاععهحدنعرازناواعقرولعهكل يوسو

دأوهراوداحعهيجننومارامعمنخيهلناارامتد دلعه

ص،يزلا

.ىهباب اينا

دجعهواهئردممهوننععهاحإويفوهيلظمظعإعي ك

هلاغهرجهنلاهوهقدنطولوىفامةههريوالوهيوالعلنا قلعي

دهمويلااعمهداهملاوههلااهودهعزوطحهه هدلب

اهلع«لههسىفواالليديوركعمقعوابلطواجحم .

حانه١اهنيواهنع»وايلنضهواسهذاهلىننهموكهوس١وه ةمعو

ز١ممواهوءإرفنللأوعهنأولعيمتنملاووموعدايناهلاولع سايلا

نفوؤعطاوىننعثنلاواعساوهسهذهمعانإكالنيههاناه دنو

إهواهكله٠دمههاهثضالأينهغههم٠ععهداوهن٠سأنمخهعنيو



سهمجاهلاللع- وا

سخوواحه١كمأولهمخهععىفمهعمواراصواهفهك رعع

ضعإعغعويوهصوصخهوهودتعنىننهالفسناو به

مهاوسورهعلاعكيلهموونصيفتعو،ن٠هخاههخح٠سهىفحملوو يفقمنته

اهوهذهامهناوراه٠عخداهلوىححاودعن٧لا ه

انااهخسلئسيوسوسعلمذاوةنعرعهزو ادويق

سرمموههتحاو،ن٠ملخةهاهدخءنالامناونهنلوهيل احعهه

سهحدسىنلو«ذلاواولهقاوناوه»ادهلارهههغهةدهو مأو

ولوييسسيناومسوواإطصواإسعلناواهمهيهنو جل

هفقسينيوهقهقوارهههلههق،ينجلهلننهيايههلههاموولعفه هلوا

دههنلهعمدامهاهوهنزغءههلعوءارهوا٠إهىفهلهغي (هينه

هطثهئأقهوع٠هعنوعههسؤههرهسالولواهغهيهيفهكوا إهوذو

د،اجعهاهعلسوءهلظينلعلرهاععوىثل،٠نلاعللفهكيهو وا

نههخوامسرهمآرعهيطوسامموااعلنههوآثليواامسج وارج«

عهسلللمهاوويلوفهههاادهخهوبهيدانههجوعقو .

يمانلاوإنخطساواهغههيظخاهولاهبقتعهدوضيه ن

دهعموإانسمؤصالناودعولحمقلاهصءقاهنكههقال اعهرسيأقاو

ناوردهلاحوغمنعتهلضج،قوهيلاهفاهنيسوا ىلسلس

وعناثخقاكقاامشعنلاأساناومناهامهاهقخاءه هبؤغو

مسوملادمعوداوارسيان١اهصصحولعهداولؤهاولع هرقو

عمالإيقطبيع.نيكننمىلهعؤتهيووماويهمىثل٠ن اهب

لههاحوكنهعأهههدرسنوسعاانعدك٠يهقهلاقتعاععههل عفاق«

معدهعههههطخا،اواصححادامخاععهللعهامومسحو هلكونحع

هلعفسحاوخكلارنححوهسكانتهن(نارسهاهل ،

ؤعل



سقطهه١،انصعع- افتمائ

قئ،هدهفلاخهلهغامومهكالاعططايأرضاهاعسقساعله ،دمنجلهريمالا

كعهنلهيلععؤغزهطخ٠ضحكهانموط٠ههإنقن« هعبه

ينحناوهلاحولعلؤو١نسليباقنلاونيواداكص ثئما

هلودهسليعملاوع،١ناوقنواهلكلةهنلميواقه ٢دممئ

لامهعؤلاؤجللصقنعزاهاوأخمسقن،اقاو حقهع

ولويباق«كع٠ههلبولؤادقعاناووقه١مهممساناو ،هط

لهيهنتومندادفيلرثحذداوننحملهنعوأاغهنعربعادإه اعهله

هوقغسلهدونزونانعمضقسنايعسومدههه ععه

هدأهرهههعلوولعععنكةيلو،إرهاوغتاويطعوا آو

نلدامةهمبه،ناوكنسىلعقعع٠هرمانوخنهلعهع ههسالهثثق

هلاماساناسءعهدهاعسليبهضالالن« الو

هلىلاوبعلاولعهلةوهوىفوهههقهيواهفتعيبهثهه .الاهناو

كعانأوؤنىفاوهدامسغسس١ناهعناعلهؤدووؤع٠ ١عهص

وادخلامهاوهنسولوععغدعهىهواواهورمه وموا

ناىنا٠حهعفلاتك«هلوقكنمعاضجنحعهواععغطفهمع العحمل

هننسجهل١وععجثاوععهاهذأوكنهغهلوغلواعهلأهص يننمدسيبمثهمه

دنن،عةغقواهنينرةماهحخناإن١وهلاه قحو

الويإلاسعيفاناغطاواخهاه٠نا.«ولاهسن٧بالاملاهيسبب وريث

خحاسيناوالااللعهدوعاؤمتحوهكاوو١ايوم اينملا

ولعسنان١وههلم.هؤفندوةعملاسقتعأ»اهامتنلنفاوا هكلم

«ذاوسهرسدانخععاهههنل١طأهههخهخ٠هههذكعه ولع

،بنتنجيحههف

،



-هلاهبل٨لع-

اباب

لهلعحؤسننلا
٧ههوهلكلاىنههنافهةهوزدعهلهثبرىلخ ولع

هنينانامهمععهوااعميمهسوأنيوعدمهئيذههنطو يو

وعئخوارئععساواالرهحهعوههيتومععهؤخواهحتطي ملعره،

هلوواععم«الواغقو-هواومثةفاهسؤههبسو نعرئنعع

هيلعنيداهقفوقسناههعدوإلاهتبراصهوكعههدمأ ه

هماماقهلهاتهيهطيوويلنعله.يناهلام«ثريودصلا اهضرعل

واهوخنأوسهلههلهايملاوهدعييناهعههعلو هلعه

ناطرواهفدههيلعنيبمهئهاحون،ماهحهقمععاسأىفاو ناورو

ينطوهعثئثدطعهواساهلاهمهاوإثسايوههص عىكأولا

هطعهانثئهاطخيناوكاهعؤقوهمهوالناعهبدسأ دقع

هببونرنهاعولعلئحؤعونعهئ٠سلناكروكهههليمزلو فهل

ناكا-حنماوفهلا٢ودطهطمهفسادنسيسمهزاوكلاه عععملارسوا

يبهمدم،ئخهيناوقهىنمحغمرقعهعههحعه عسه

هساهجئهعق«رهنياما،اوسونهلانطخعسلاناكقا ةتعو

سيلةل-هنايداوجالفدودناوهه١ولاماربنم يام

لعغهنث٠سالههوهمذكفاميعنانهاسلاوهعنهئقدنهه ىإئس

هلوهركلاامبنواحهدطعهوهمننمللونيوانعلاط١هعساهوااحهق هنعح

حعهثخمهفاوونههحمهيناهمقنعهصيتنستاعقاوقبا جلوع

ععهثخلاحدعوجراموانحيادلنتايعسنحهيوقو هتوم

كلاملايبإرنعله«ؤتعنههعهنطهنحه

ساه



ذ

قتققتتكق. سيو٣اهأل.ص-ب

هسياب

هبحن

اصهلعخصرسنيواهخآوجلدعيههسلماخجحاكم ةوخالاو

مهللأغإر.ه١امزماهوااا،هغواضههنمااهعم رهسيو

يجنيولؤثاننسجوندهح٠هعودهاقرصزهوحهخدح وا

طروهيبموكو١رخؤمههتعامعلوهل٠نعهسدعهوومهك هبسثي

يمسالللرواجولؤقلهاسول«ولدزاههلاميخواهها.كينهو و٠ممنارطإو

يبو٠عهاقدهدئصوحهقكزهههاعروقااعنننحهغه هه

هقوب.اذمولعيعيؤنولعأنهاهلامساههنهقاخوهقلق سعلا

اهمهوأهياةيلاومعهؤههافلهمهدجل»خحادعزناوك يدا

سوهءهثععصمطغهههيدواجوزدك٠يدوجاعلاولعدتعن ساو

اومه»أنداهاووطوأهخاعصرنإصسيتوغانمهعمسمو ع

نااهوااهععح١امححاويفاهبزاقهمهخهقاخواعههزاهحملاوهننس وأ

مهدضريهخقهحيهغعه»ححااضتيوومههنهوانحغعهعيبقهب مننننثثهخ

هعهافهلارئحللسشاهههمنصدلعوجلمهعنعساههعقاغناض أردهه

ولعكةوهواهاكهنضحمدسإوخههههعلنحهط مهآمقسعن١وو،آه

اموههثتإوفذدهه«مذةمعخاتاسناو ده

ذلعهقاودقعلاسحهطناالههنالأحواهبحاؤسوها(يله طهسقهه

ساومهداهلينؤزنحنلاصؤلعه»ههتحهثخ ده

ساعيندعساوةيهانوةضوافموةمانمو.الهاوأههن،إ سأ

«إوقلسزخ٢نهههومهنلاهينحناامؤاعهوأاعئتسإو ه

«إوةيوهةطاسوهنسو(يفناوقتعامهننعهعهافسإوسيل

دعا-ياس



سههههه..هعلس ريني

هدرعهياواهعداهسعزهههحهلوقعامةغآنسوإهخ ؤ،ن٠هوام

«هزنملاالقعساهواءهمدعدهبللهلانحلرعهولو ملاع

ههكخهجتناوحهاههقلههوهينهلالحونيلاكعو ةتسو

لطدعذاوعداسيلوسملرنطناوكمسسنا ق

دصهكووملاحىةلوصواهلهثهههعملخ،همهواعنلول هعم

معنلاولعكلوهوموا٠«وابهنباومهلعقدعنثههعطغه اوعس

اههععجوعلاعهؤقاوكلوقروغانإ٥ولنلهحموصعاجنو دلبهه

علنكمينقاقصهضهناوننطيهحاهوصوممهساوا تعضحولاع

هومهعمقههواساذاوسههومارهاونيعو كنع

اموااعلهجهادغعساوحهقاكطاؤقوغار٠هاوعوضاهمهلو علحأه

ناسحذهلطوههها٠كلاععهمأنمسقانعلعلويامواامل ؤنقلوهو

ئلملؤهنهثهدقعناوههعبيااههويراوايهنعدمىناه ني،او

هتبرنختهلهدأومهنيعاؤسهملعومسكيعضووا ه

قخواوهيههجلهيووأوااععمءاهعهللاعلولاجمومأوءاقنلا اعنضنح

واهفلسوحتسلدغهس«لتنناوةمومألاههراعخانا اماكن

مهقإكصويهننسولعقعع،هنعهمهاناونقجلو« تملسو

سناووسغاولجىفاوراكء١رياوحهانكاه ةعاس

حتننل١ولعهلنحهاهاوعهوههلعسقلااوعهغهلهللاو اعله

الوبناجهقههدلنقلالهناهعقهههدصواناوكعلا ولعه

جههحهبلمهسهواناوثق«لهددموا(اهلإهلوأونا وا

ةهيطواسانكةمههللنللهداىكاجدغععهوأمهلمحاهب ريزلا

قحلاههاهلعووااأعاسئأولعؤخىقلاوساحنهلاولع



سامهسا»عع- ككلا

وامهساناىنعؤخع«اوها٠مهداهخهمارثغولهط يسح

،هوحملوايتهغعاناوا

اباب

،اهقومهههعلسرمههانازهه٠دوزملوهخننسدةتطانا تسوو

مومهههفلههاقلأسودابكنيلولوالهينغامبومساحئض ولو

ه(وولاموموكهضعهلاقننذاعغبباصن١عأههنهاه دع

واةسهلوهددماحسوزهإهههةسونعكلهاههمه مثو

والأعخعهحهدوهعلوواساخنةمأواههس٠٠نسوغووم ومنو

ولعؤمبواعلواهإاعطره(اهولهانانههههوارهخه سرام

هلهجدراوهههنعامبوهامينهغحوطههههمحخلهملف اعهله

يلجوهعهلاماهلاممنامهاوامهمنانهسهاوهكاولوهتاعرو هتو

انواععناهنعسمهىتااعنسحئوامانعوهناوامنهوههد العه٠هع

هلاهناووعره١وهيخامتوهحهفلادطاهمنئخناهتيم٠يعهي سرع

ولهعؤفاناورنلودكوقاقأضاهلةلوىفومقعسلو قهإه

ءوهوناولاعويارىفوهتغلونعرصنيهلحبهيفنعوا اليمع

عهقلاهسانلاهرننخرسعاؤ«هخزث١يتهحمنننافمتهيتهلحه متوه

رمهتوقحهطمهغهوهيباههقهقواللحنلاععهيواءهؤلا امائهو

اسمهاصضثونااداواصواالضنياوولو٠قوهاساهمهه يفاوو

هتيرحودؤاههامداميلووسوقاناواصعحاعله١عا ولع

ىفوسمثارأهتزهناهثرنتههفينواسنكحعلوأقفانيهم اعنها٠كزوه

،دناناسنع،ءمو هنلعي

دهصرصيفدهوأهسعذنمعهههناوديعنهووال

سهه،ع

ارع ل
ع بجن-بس

فكنطهبل



 

-هيط٣هه٣كم- نا

اساناوينو٠هعئاسننوععلهىفؤلاندسنتصوهلامهجنن٠هناك خهفل١

نا٠ققتعطا،دوانكشتفملاعلوينوسنتلاعقسإههلولاعاع هل

ققعانأوإستعمومخىفقنعواذلةنخدمسهضععلنهه سيا

لوغلاوؤنتونياعهعننمهنيعاهلولاخسرطلقساوا ..

ناوامحعفله،ععونم٠قننهتل١عهعلجنحقنادااععتمعوهلديلازقعط حبعهعنق

نهاواهدوعهللداعسدازملإابعئانانفاواكولاهخحاو ،

هنساعيتقوءأغهسىفاس«اعخأيويلخهنفدهقهثيهل ا

دنلرحىفوهههععلعينعنعو»قدصلاكخنصع٠»زتعاعو(»،سنل. ىننا

يفاههه(اودقعوا«دوهمدوةنجواكعههضاعحينا ىنخهو

زهاجهكوىمذاععهخ٠هعنلأهتماهاحععميلاىمهاا»«اها نأو

اعئألسينوقيعملاسحتاعهعبلقحتلاتنعللهاهلفهىلع احغغعع

هحهلاهخسنلال٠ه،هللههنحهليفلا،هامناوهمهايمحن ينإو

،هقهلههتاوكولاه

اباب

واهمثهإىنالموارههتهوأغههسقاوإهناعدننمننخزاعهإهج صوا

نهكإهكلهن٠هوسنياسهلهههداانهاو/دوهياواحهمغه هسمقودعقسأنانوثس

ننهافسوهسنإناضإواهتله هرمنه

يلوكعهتلصحدلخيهقفوسونابهنلاعلهلامسوهلاحعه له

اعنلودولانيرامتهثخودغدعهزاسهلسهنخدانر أوولافققىفا

سههلوةدعلاهههقيرامهادهوأرقانادكأوينعد يضو

لحاقلوةننهتوهلواوواهدنععههتوهئقمبيتتنلههضحملصمه



امع

يممهبمهههو-س اعينعهو

٠اسإوهنيتاهودكهواحهدلوسههعيبلا دهصحعهب

هنهعهدساناوع٠ههغضلاينولكشلاحنإتهبعكهلايخو رتو

ناواعيص؛وهمهووههعلايسن٠علدهاهضإناداه كننجلهك

لهخمقوكزاوهجوخقهإونههاغنتطقتعوعههوألوغه «وسو

«ههالإودقنن٠سئوعض.نهنيثعهعطم وا

سمياواسههاونياتحهناواهعموشنالاماهههايرهس هج

سحينعلاطواهينسيداداصغذه١ؤلو،حعههنينعسا ه٠نوقا

ومعلهه»اهلءمههدنااحي«اهناوةصيوعلاوغهوا لو

هداعدنهصوادادوؤيلنيوههلعحوقهكيوككوه سا٠عه

يقهملمتهاوساسبثهواامبنههيلهساوهتياهنو هدض

هلدسوللهةيوسلاكوسوقلاإصوزاساوحثفداىفو ههعايىه

ىمعاععهعأضهوهوسواناونيوفهصنعلاوسعو ناعإنساج

اهمرنندهداودطهوسووطئاسوك،ودنعودنل داو

دأوههفاهعخاوهلهااوضعهثلغهكهعلوصهو١ناوعخغق همظن

عاحراهوسرافامهودسمعهرهخداهم٠سالمموهلامه د٠نرامايلمدط

يدهعههختلعواؤلأوسدهتراماهلنههيداهني هبراقأ

ولعهلهاوايحععغهنهقاه٠نلىفاحعهذايادخارهواووم أفا

هتوعههننسجعخهعدخقأرهههدهومثاوؤسىفو مهس

عةحلسألاوهزهيندسليناديراهاملعاونيوييكهو يونت

ددهدسطاكههعههتمهلاقوعي«أوعلولاهذخاو يناوخا

غيعحهلل«لسنلانهاهطيفاكلاىفوععهغهوامهمه هايغحم

سمطوهيصل،ضهطزاينلاهنىفوعععععت٠نهنكسماو لومس

دموهلاوندوط٠ه٠ثحملاولعيديرموىع٠نلاهمنعه

اااقهعيم

الهمالسقساب-ا٠--



.سه٣»امهطس دنإنمته

هننحاننهاهههوىكين»عوننساهئههقههطىن.لمنلءاوهلقعلل حعه

دمولله(«مثوتلههكهصهاونقهلهاودياهاموننيبما هل

نيهيلهعواهعههههناولارنننامودملهل٠٠نوهفقكلهعسو وا

مهافلاكلفنمقيمعدح٠هعكعهوهلهمدهلههدغلا يه

مهعمهن»مهالاهمهلفقنمعدثفالورهسهعضدنهنا عيفو

.سوكهرهسدنئهعلىفاهعهقتلييرجهدراودا{اجإ هدغه٠ه

دسسادلثملسهوميلخرتأىفادذاههلسواههان،وا قا

دضعوهناوةصرهسىن-ولاوههضيولوحقثهيىفاباهل هياطزمعهلا

عؤظقواياعهلههثسنهههسماواعمهلينو ونينناهلاهلارخه

٠دهاعرونننفليملالطواوهسيكنضحه اي

ه٠فخعهواكنهؤلن،رعههدصرويناكممهرخآهىفاو نر

رضهلهاعههخيينناادتعييوهنإرهأععهسامروزهاغهلا هاظهو

.وعه(امداق٠هلاناويجاهاعراضعنمعععوا قا

هضهلوأنهعهنلنهههلقاوثوهههههىلهىفددغلاهذه زتو

كهههنمحععدقعوتلطههلههممنيوممعنالامناو اوهو

ينهمؤهس»حنثجزأنحم»مساأنهكلفلاحصلهبحنو «

لانملا.نهل.ويواعلولخيمهينالأاعهصواقههز كمه

«انضوراعغطىلهع}بهينلا»رجهيناو«ضافاو احعقهه

نعاهلرعذلا»هتمهلل»دانينههم»حغههئ٠أمبناهنك» إعمو

واصنكواىمتههئطقواكنعاضنهققعهساوملا»مما هلههلاهب

هلدد٠منثققعطاولاهكطسومخضينهولا» حخههنل

ضائتهاعلهه(ومسىفاأج»نأهعليؤص»مهداولع قتعني

هملعكهعلنعهإرهاويوكوجلوههنئعمووثعيهل إل

»نيوا.



سهط٣ئهلع- هتحنه

همهولعئهاههبحنوكصوهنباءإرهغهدصواداددريو صواناو

هعمتهدحوماععهلعكعهوأامهومهناهواىتن٠عمحعهخهن ثإقلاطخاه

ه٠ههصخهوجيباكففلهوادههىتنههنراولاثهطهعهيط ميهأ

وااجملإتههههقفخاواهعماكاوهولعجادخهخا٠هههلثموا ممهحمحغه

ععسعهربسوايأكوععههوؤرعععنع.ةسهثروعحا رم

ع،هعمهاسوةهحىحههلثموارذنمدقعودووهوسنحيمم ييرؤو

دفرمهرهاسطههكوهامحةحناوهدوصطوطاوه درا

هناولاواةنحملاهمه٠هىنيأاموغعثواكلهماواؤهحق« ؤهسقه

مماهودههكخحوساعوعرهبناثلؤنحموعجو هو

اهيمإندوطالمدسنلابوعه»اعهلهرعمنهدهعواالغههس دهزنفا

وأهضخامسقاههحملداوهثنتأونلخبوسواواخغجرمه إمأرط

عقلهنهل١نمبهغحاعمسلوعقنل(اموس-لغيوارعشلإو عملو

سانأوسيبىقلاوولوانلوهلاهمومهطزأوكاعها١ اهب

شعللهههاموهيهاناوستهلهسام»نقهلهمهامواعم سن

سأصهمهغههصو١و١هوقأصهنيلهاصاعنكوابعنهه قاصه

فصووههؤس١وكوملعومهلهغههطوومقهاملهيهلقا عاههىنح

عهنيولعدسومجؤزداووعهوزقيؤمهناولاوانقه هعهح

واهناسعلهروهدطأربع.ولاراوأجسويءمنغو هتأنهو

ناوىبيبلخعاسمىتليهلاعغع.وواثودولفناك ينما

وصوعمحهه«داعاناناوهثسن،اهيإحقوكصوةأرماو يمننها

نيحتاصاموقح٠هعلىفوهيزعيدسعل١{مهنو«اهدب متاهقلا

يماحقبيبناخولعهيمهتمامومههلااساهةثوللاامووه وسهدو

دوةلاهاهلحخ١واامحخح١سامناهملاعملاولعلهي ك

لة



سهإل٣اللس- يسأي

نيعلاهانهتطاةهجللوانيماللولاطانممايملايامإ هخأحو

كصو-عوخغقخهويومهايلههااولعهنقهتلاومهنل أهحو

هعحدهرعهمحرودقحيوهيهههةأياهخإوهتلطهل٠ه٦قعف ةهح

نم٠إخهادوههوملههعفدحعانحهواانتهإرطحتامينعو تههنقاا

إنثخاامعهقؤسحواععنه،رئطديريدارسلاهنلعنو رهسلاو

وهاناوايهمحعه«ليلولوهههوطا،اهحعهسهفلمعريو سلوعقل١

عإلقغهننلارهههحالسلاوععهحللو٠عطقوههوهلأ هي٠رأح

،ههولهحعهةلاعمهوهضوهلا

اباب

جم
قوؤمهيدسعهعوثمرط(نهعهؤيعحؤحهكناههوقدع ه٠سه

يمانلا»رفاهلاتنومكياهو»سومدنحهلهليومهاه ديلول

خهخاوسههنكحينادهاهنغهوالههوةيوهلايمساى،نم ٠أهههفه٠ن٠ي

نياواميواسأيأقنخلئسوحغهههدهحيناسليوا ق»ونيوهيهخحو

ناوونانلاىبونيص٠قه«ثهللووهانم،خعمنلو اعتههتنهك

اهماسرعهوههادااعطوهقاعغهواصحوونها وا

هئااللسحرنهحغهلنتاجرنهفهيخأومنننلجعهلهسا اما

قمنلواسدقلاوهكمةجوزو«مهلنوهأجملوهينيسئهعي طجاكيههه

ينهاعي)ووههبنيدخاو،ةعحقايسلاي٠بدهثخاو هتهجو

سفانتلارميلاهلوافضعنافاوناوخاودسناوةلورهنلل ه

عغسولفلهمملحةلودمدحاولامسهسنلاونيوهاوحهو(واجوز نهاه

ربعلوجنلوايتلاوألموىناوتلهسناوهجغهوهيلاو ةناولم

وهيغلاوددعتوعةوهلاهنذاواقلطمربألااسهقساوهعم



ملاس
سهه٣لا٧ وبقو

عح١واعهننهاىفاويتلانقصجنعىسلاقطاالعجنم محهوه٠ع

واءاف٠نهذ١ءاوهلاو٠وخللاعمهلوىنقأه٠ارههريا سأي

٠ققهغهخهنل(عجرهلههخهخقثلاةلاعوعهلهاوادانل-نانمس اي

سايلاىنثهلثواونانلاامععويمهعممهموييول وا

عمجوةوزءإقل١وههننرعحيلاعالهعمتهخد«هههاموههسافهلا يلو

اعاقلنناواعهسافمهلريوهلجههنهسذواالنهدخ٠ن٠هىننخأو ينأ

ععهيهفامتاوالاهلاكرورصحيسهغسينألطخاهعمويتل مهلا

ءو٠هنىبهدا»هدي}هقخأؤورصعاهلوسنياهئذموسو اهك

.«راعاهانمدمصمععطهفنلهوموىمغمهلههثنلا}هخغح عهتثطاو

وأكحوليعوقداصامهىبوخاومهوااملويوز ج

،أهغههثهلاانحيادهخنوونكرتهتاقولقوخاهىهامنسبه ىفلا

}لههثنلاة»امهوغه»رثنهنهاهتمغهواينيله٠صاعلاننو ىمي

يواسمنلاجعأهوقههئهرهناوعنملاونهلونياةهئ لمثلا

جاعندو٠هنىفولاملاتأهي»عأفاح،ليعملا»اقلطم يوون

ناوتعبخمثيا»هتدااهوصصووهرلمهألنار٠هوعاجرىفا يلهس

عقهنل١روهوهيايوع٠هرهوعكرووقدهواصنياو قأكدهلسهلا

دسدمدديمعمأوهلاؤخانفسل-لاعوتخاإغهوا مهنع

مهعانثاوديسوهتدلوحهقاهطدعهر١ونانه/ومنلاو حعهرط

هههفاهلقمفهةملاوابارأهااودهنتانعيبنصس«قومهعو لقنلاو

نممهسلاواثلثلاوخهإاوهاسنمونلننلاودثقهنم متها

«ههداعود٠ههثعوحعهرانعىإ٠هيإفل١وأون-فللاوهنس هبو

سإزنأوىنفىفاولعرونلديفطواهرصعااعلطأه وومثا

اغعوإهسوإعسحوجهذاهطحع٠هههنلعيسلالئيباهدهعل ع

«ة.

٠



سء«هباهيس- انثئملبثئي

ضرعلاوةصيرحوينصهعسوينصاسحومنص ط

مهيكاعلوغلنالغهاونأوهاوعثوزخننمهداوئوبألكعا ه

زأهناعسههلهرضذايسلكأنواعسهامئرمندنع٠ إتئ

وهلخاهتارثكودهلهاعحاعثاجدسانطهدهاقوايولامو أ

اغهاهحنانطيهوامواغهاوحدارخامقهوعإحئانيان همه

(مهارسأهسينواهضهيلهث«ئوسمخامعن إئ

هتامسكوهناامايسوحويل(وهبسا٠ههانمممما ب

وا٥خ،يناانناوننل»ملواقيا٠سواصةح١قهأوهواائئمره اقه١وقه

دةلرههاصححاونمهيرلطسه«ناهيواانيطهيوا امو

همهلاححعقلامهيلاحهسغهفغهاوهاه{نومياسلححاواهنال ؤثنالبأمآئضلب

لإدلهاهوقلاهيبهفف٠واهثسينلادعمم،ح امل

طهرفلاوحهكهةيوهللهههفاهصنمئخأومتوةيوهلائنبباعن اإئثمنئ

ساناواهيفوةعسخخطئبوعنثثائأننثوئ المح

قلطيلالعه«مهمامهعمك،راوععسهأخاصإرع {اتب

أغهسهط.«ناصعههههنلااهلحنعهمامسنللعجاخيعخىفارهه امام

سسال٠علعؤسسامنأوجفا»و٠همثعنلااعانأئ ؤئ

سنلمجعمجو»قعهواوخحأهتماعنهنهمهلع/نوعام واه

هياتلاهنهسسذ١ناهةماقلا»ضياعلداومئئه ولم

امهرنئوألوا٠٠ننخماأصاعوا٠٠ض،اةرحوياعتغهومهئدجوو ٠أننت

نسهتاوالتعدين«االهونيهطهوهن٠هلنسممثائ،ثأ مل

عيبيهلنهدهاهلفةثذوواتغهوحجوزانحواهياايامزثننننن ف

مهومتوههفاللأنمهمعرينموحهحملانن٠لاقهوههنإهععههملأ عامس

ىلوالحنمى.٠هنختاهلهننسحنمينسمامسإنننهاهداوسانأويباللا



سهطماعبا دلوالت

يراوهثليههكين«غحاؤهاقطعهودهانعاصححارئ هلو

اصغيهاعرهفا»رارقهت»راكفاللةنحعههدعقزاهقلههسعه( نع

بنطارصاعونسهلتنكمفانتاولؤنتدعاوقونمموامإ هعاب

ؤهاؤماقاونهاهيفانهاووهغغههكاقلاوطهغهغهواحمهعثه اثئ

حسهطنع.سرادم«رقاوإلقهرنههنلاهخقغهو اكمئ

إئههفاهل٠هصوةثعرهد١لههنفكه»إسنحعإعهرا إيزثاأام

نعزاكقعهانحسلواهناهيوخاخح١ولماحاواب ايم

وصهاناوههقاهههامهسدئدمدمنهاسجلمهور٢إخي أاث

جهفاداهلدنمنقلاجهل؛عخارهعسانمكيواجهنك هضمألثادلثمئل

ساهل١نههققؤاموةاوهدمهصواون٠٠سو قحلملاب

لطهتداوريواحعهمههمصهلاجهنتهطهولانيميو إلمنئ

لماه»حع٠سهأئهيسهقهمتنننقمهنورهسهوسواناو حلاملا

ؤ.هراهقاه.ماماولنعدجئعضم،نإعن٠هااعغهبوا وف

١عهيزقامائسهينل١ولوروياههنإأههيبسعهؤنعينلا المع

جفسينننيحهيتايصإموهممإعومهممعصهمحاأاو ربوع

راهلانههعمطوكلماهاوسوةيامحفاعمينحوع٠هوبهوا أثث

اونوكيهلدااعنلىممهطعهإسلنااهؤسساينجلنأاسيلا اموأهيمئاثح

لحمخضلاسؤودحوعؤحملأقلعجلنمائععضعه ناينانبللا

يكوافنعوائهحرقهثورومسامناوهتوهئعض إمثانئ

سأومثاوقوزماوكمثمعملانيععمنلاكمعسسقاه إئ

نيهحعوحهللوعحوحلعنننومهومواهتسدعإلطحولعم،وعهم انمئ

سينوهتةعهر١قحلو.ةعسالتومهديههمتعواعهرمنرمائاه هتإرعهن«سانل

ونحعواهنوعواةنداهمبءىمذدو.لفقفجوللهةج



سمدهل.بعبع- اسمنلا

يفءةيلع٠ىنسفلكءعحالأ.دء.٠«وناغهاقحو٠إنعسحيم.حذيه ساو

}لكل١والوولاسهضحق»يامهساولعةلنسيلاهمالل لحل

٠دعهرأوهسانسفالومسصهلكنمغخ«ووغنيا»اح عيبا

تذاللطدهنهانمؤهوعنل«وغغهوهنحلاللهسنومهتاامه سدننم

ههنلوغنحملايتلاحئ»ايعسوهعهدانيتس «مههلا

هصالوكوذهاعطغهةعهر٠١يتوفنيوةلس نسضو

سرييبعدمتلاوحافعيرأهرصاعو «نيربعو

ناهقاغفاماعللوينصقمحا ححاونملاه

سعقواةس١وارننناواكوا طهخ

ؤحهعصحواينبوا وا

لاكهإلهميخم هطو

ذمهأ ع

ع ع



ماسل
هيعباوبالا ٠...باهاهحهاههثلررؤطاهههق

هب سها٠هيعلا

ال٠٠«حل٠.ع.جحل٦جحل«ا٠ (اسلا

.٠٠.٠ ل(٠صق٠هقكمنتصا ......علا

امه٠.لع ....باصع

اع٨.... ٠هاكصها

هل..٠ يناس

اهلع٠٠..ع٠ع.دكاو«اعقورملاو ................رو-ناهكلا

ال،.. س٠مههآ

اماعب٠٠....٠ رحغهاسملا

ه.٠٠حلج.جعع٠٠٠٠ مهلصقهئلاقخ

امه٠٠جا٠.عا مهدلا

ا٠ا.ع.٠٠٠٠٠ق.ا مها

باه٠٠٠٠٠ ءذهنت

ل،٠٠٠٠ رامسا

ل٠٨ق...

مع



ولل اه

،ل هن

ال ب

وا ل

،ع هه

لهب ا

واه اس

،اه ال

هام ب

هام «

وه ٣

هه هعاس

و ه

هه .

نه ا

هاه اه

،اه اهم

واه ه

هاه ال

واه ب

هاه

لسغلا

س
«»،ماطع- هام»

ب(الل ٠ناع«ا

.٠٠٠ق٠٠ كيلا

ع..ءارسالاو «عيرلا

٠احل٠حلحلع ههاغهنل١

٠٠٠٠» ٠ج٠ق٠قطانحخا يوهنا

عع٠٠اص اهنا

٦٠٠.مثاو نوكا

ني٠٠٠قعص مهللا

٠٠٠٠» ٠٠رهق١
ع٠٠ج ةصل١

٠.٠٠ مهناوخا
ق٠ص .نانسأ

عق٠ا٠٠٠ق حهرهننلأ

ع٠حعراهاو ٠حلاحون«

٠٠٠٠٠ا٠٠٠ع ٠راملةا

٠ل٠٠٠ يفالسلا

٠٠ا٠٠ هعهعولا

٠٠٠٠ ٠حهراكا
اا٠ج٠٠صقااع سصا

٠ا٠طاهنهسنتو ال

رهقكل.اج



ا،ل ٧ههه

ا ه

ل، ،

ا٧ ماه

ا مه

٨١ .

ل٨مع اه

ل٨ ٨

لع ب

و٨ اس

له ٠

٠٣ »

مم٠ ٨

هب. .

ههو ل

٣ل اه

٣و مه

اه١ ام

٣ا ه

ههه »

ههل .

سهههاهلانه ل

دهصبلوهأللما

اقج٠.٠ «اهفلا

٠٠اا« ٠،اسهلا

٠٦٠ق ٠راهكا

الا٠٠٠ لعإحملا

قعل٠٠اا ةهحا

حل٠ع«اقههاوطا يدا

٠٠٠ا٠ رقص

هءص٠٠ دهقللا

ا٠٠٠٠ حصهيا

٠٠٠٠ «٠ا٠«ك،اعنلا ةيامها

٠٠ءامناو خهاا

اص٠ا٠٠. ههلا

٠حل٠٠ع .ىيلا

عا٠٠ يزقلا

٠ا٠. .نونلا

٠٠قع ههإرخا

٠ا٠٠ج٠٠٠.٠ نيمهلا

ا٠.٠.رهعلاو

رضا

٠رهههعا
ا٠ص٠



مماهامجع- هال

هةعسيلهالل

ههل ه

هب» هه

هههه اه

ههم

ه

حهاكلا

٠«٠٠. نولاوعلولاهأ .اياصولا

٠٠٠ا .ونيما

٠.٠ معح



وا»٧طن٨(لقلاتاختلت»« ملهيه

لهو٣هايباتعلهبلاق٣أه««هتملمهتهوعيه(ه،أهمهلأهقف».«قسية مل»«»هو

هءه«هةهلبل-مهحالسو«اهاأههملهبسساقس«اهيكهملس لآجلحيفقس

حهو«««سمهح»إ،هاحت»هيح«هي »هقةنتحاقهمل،

«هيلاس.هأرقا»هاهلم»أههث«اهلحاهفلنيهثهته٠ملتنتهملعال٠ «ععىبهي

حققهييققاوقوعهملعمل٢ععه«اهلانو«تمهدك»سهحرهي«أكاهو«هوهجللهاوهو«هي »هن

عءهعأهلهي«هيحا««ئسنيهي٢ياحلهوه.«احلم»اطييههملساهو««همقع كءس

»«وملأملهثه»هو»«سهدتاه«هيحأنق»أصاهثحعو«أعهميقأ هلن»أسه

فاهاث»لالطأ-الهنواهديب(هطيبثصمل»يب«اق«لهيمتىو«هملي اهي

»الهوا»جأه«٥اق٣لوههو«سوأس٠هبهي»هيه«أهتساقهههلمتهأهعامل،» ا

ساو٣حهلها»مأههوسقءمل»أسو«يباهله««ساسح«مهميأس،ط .

اواأم«اهل»املهو٠هحاوالأل««اهيملو«اعةةو)تنتكهونتلنسملةا٠ هط

س«ملتقسحهاههع«أهلأت٣م»»هملىيياإنتحتت«هياااقههيأمههي)مل،تة ةبه

إل٠ات.(ومل««هوه«»اقهيهرأهلس.لهيةهحؤي««.قمعحال«سحأمه .

طلحسة.«عيهملسعق»سسهلههوءأ»هتوصاهرء٥««أهاهيهباهي»»هيأس» كثحكحعثمهس

كنملمهمنحن»سعكملهن«هيطكعسهوسههملهلنح»سوهيعاهلع«هيح ا

وتاسهملعلح«أ«اأهت«ه»س«هوملا»سحمل٠«مهملوع«هوأح«هثحامهس اه»ع

لظب«أهث«هث«هحح«ن«اهلوحلمح«سهمهلأهطعه«»يبهيعهملهوححقأيبقوع ءههل»عهقا

لكو٣أيهوملهيه«هيله»سسأ««ن»حةههي«اهلايهاجو»ه١حهث«ه،ط سلوب

هلاقأوه«مهههتأهملهوريأعثاقيعللحكىاه«ال حال

»«امهمه»علهلحعيبأعععهدقملهحع«هع،لطابنتحهةهي«اهس لتأحهجعيتحل

هث-نتعها،«ةق«ءهعأهيكاههوه»انيههمهلامههثعاهله«»هث «حء

««أهالو«جوهملسيس(جمي«لالههبهملهي«٣هاليهلاقءأههيريهمله،أ»ع٢هت-هه هقهث

اهل«سانهمله«حهث««هي«لط«هي٠سهتفعهأ٣هو«هيههساههملعط.«للع الهمههاهب

(س«ت«فيبقكتت«مهملهطايس»«ه«حبهبهيعصانلملسقهعهنهالاق هملهث

علحعحاهيح«مهسقس»ققكضه«ةق«ملمحؤ،كهيهملعملااملهجأمههومسقمثوملع كتا«اقر

«هلءهيكد«هاأسنإ٠«هي«هدهقىهملسكلكليقأهيع»«-«ملهوقه،هه هملعي

٠ههوط»«هاق»«هاملك»-ههيهبايهبمه«سايومهههههس حققململ

اهعمجح«حملرجلهبسيهكققاأحقهي٠هبيبمعهأنتقلو»قحه»عه٨هيعهث»هتعهو»أعهي هب«هيءع

ةسهي«سه«اهريهيهعلهنيىنهىلملطيبهوهلا«ساه«اق»طل٠ «اهلج

اورعنتهيحىعاهطمه«اأهي٣ملهبسههققهأ«هووةقالحلجاأا٣هن«الت»و»مث ،اههلع

لح«إه»يههه٣ع،ع»اا



أقهةعتآ،٠الوي و

يلآال«ةئالححلتاللالالهلل

،

{اهلف
هبهو.««همقعح٣حاوهو«هيلةقيبه«سهحععهيقطهملسههحأقاععقيقهمقاقه اهء

«ءفهسهملوحنههععقحملهطملههثو٣ق»عهلاقأهيه»قاقأيب٥عقطا»ه٣أه،ل هو«»أهمههو٠

طقءأ«عدملأقالاققلحمط.لاقعه٠اكتعلقحقهإأملمتعقه«٣هثه«هي هلاقأ

ملاحهاهمهه«أةه«حقواهلحل«هناهو«انأم«اهلقمل٥««هيملكطحملأملق ملاهمل٣هضجهر

ج»يبعأههحةه«تكهلج،ق«احأههوله«هي««هك«ع)سعحأ»كج«هي

هاإ هاه

امهلاحهاه٣هيعهمليي«حةئ«سيقءسحنعحنتمأه»ةقآملليقأال .«هيس

«هقههقطلعوهو»هتس»عكيقأهأحسأه«هومه٣انأهت«هيهققملتاه٠اريه هي«ههيمسفءهي

ملهي«ع.«لق«.هيوملط«سسه«متملمههث٠اق٢٣«هو«اهصق»«اه أإح

لهي«س-مهس«هولهلوا«اهليهقهه٣هييه»اقه«احاق«قققحقعهسو سان

مق»للهالءهملق«قهأس«هيحسدانيهية«هلوقي»»سمل»سسح عهملكويبههى

سنممله٣ح«ملهيحكنجلألهتأعحس«ه«م«انته«اقسؤهه«هي »طيبوءأمله

هبيبققسله٣ءهكههملع«حلأملهوق»هلاقأهلاقأحملهو«لاله إل

حاق«مههلة«هيو..«هيقئاسوملهيأقهسسهييعههمهحمهيبهعو»انهمت»أ٣هيه« «هدعههيههلج

».ساوستاهجوو««هوث٣حمملىقهثىفحققه«همهيبحت«امل«اك(هي سصهحنيهوه

اطهي٣س٠هبهي»هيه٣هيهمليلمهأحعس،هيسعلححيقطههحس«هه صل

«هوملهوهءحةههلعهسمجرحأ»لوحهت«مأععاالهي»متهاسهأوع٧هوملسهيج «هيه

قعسلم،«هنقققأعأهاهمههنهملعله«هاساح«هه»همتحنقي»اقإع«سأعه هملس

أع٠هسهيامهمهاننعتاأيبمو»هسهلحقهوىنهههحقأحهاهيهل ثهووع»هق.

««هي»ملقملزهنتق«ةهلمهععاهيأميملع«اهل نك

ععههه((اق»هلصءاهاقاس»لايب»»هيتمميبقههمتعأهاهلحامل»ع ملحمهأس«أهن

«هثحعتمهحعه،حهت»امل٣هاوملطسيهيململسمنجسهة«اق٣ عا

قج«ه٣أهملهي٠ا«هلاهوهثهيااهتمهاواأهو»اةا«هوهه(٣»«تةا١أاهيحالنت مهث«اسه

افملالنسمه»اقأيبهل«أوهي«هملاهاايهلهي«هيلا،١ءه«هوننسه



عكه،مي٢و،

مثةكك»ألمك



إل

إلفربتهإلطهبستءليق

لمهليهتقيي

اولتم سرن»وثقهري

كازب مال

لالاثال««ال«اآ»هبلل»ال٨الكلمل «««عتمتنو

قهبمل٨٧الرتكلت««ات و

«ره«قمل«إل»»(«ملال «ااكلالانا٠

اسال«طا(يبإق٠مل٨آق«قنلم٨قيبمة»،، ٠

سلقءعقمبايإئ،«١»اتن ٠

«مل«لي ال

يهه«لليه،.«لالطال()«اا،آلطةن١«هه«اتلجبامال»١««قن«متنححهب،٩ا وقل«،ر«وميملرنن.

١«(««(«لاتا .

يب«هبهبهن««لال



.



««هبلط

٠ وال«للح««اللفاللههباقبالالقالللطلل١»لقن طلط»حلرت٠

كل،الطلهاااقنا٠مل«
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فلالل-قلقلاف/لقالقلل

االللللالإللللللإلللللفللل

٠يههجاس-- ايألهئئئهائقل

لقليللققهلقلقلةئلننميتههآ( اا

لقاللللللهقققلريلللللل »«لقققئ

كققإجنيقتفنا ا

. مهملعل

ايليلللقبلنمقلنقتمبنقسق«سطلرتقلنب اهل

٠اللققننهج .

ل١ة.اهف. هيقل

،مت

القب»لهت قلق

لقلنمتنقنللثرلل،ئبميي،ف «

مالالقهئثنئهبلللقهقلل،ل را»

قني

 

بصوقع٠ههطسعمعسعتغ

ريتاالسسالاجس ...ع-قلات

لق،،مععككاقكاك خم
كإتنأعآإلاقللمعحققنقلمالجآتئنة ب

»ههإضثآ،٠ع.معا٠يةن(.جرتي( ٠ةلنت.

هلقع».عنق.اي٠ مق
كس..ينتهءء.بءع ح

»إسسس.نه.زق ان
هك٠.رت ق
الزقاتلتلكلاوعيرليق «

عزيجيممر،.}سأإمثمني ع

اإقملآ٠نننآ.عةتثتةقإل٠فننع ات

»قإإ،يةننااللل،،هثآين،ةات ع

قمسيمثاهإقل.ةعه،اع .
.سهعإ،الاحن .

»،«١ف،ةه.إلكدهج. كل

ياملنبف.ح.نتتإن(. إجقل

...هإ..هت.ال،٢الا ققح
قهلملالزع٠هصنةكهب اهتقحل

نكلعنقو.ق.قثيل.،ءييف اق»

قلح.مهويالهكاكلاك ققط
..،هقللكلإعءقاالكه للعلل

هلع.تيه.ع،كث قغي
خكععهق.كيهكصئعس -ليل٠،هع٠كءسةهلههقي .
قصلكلهاعل.ةج..س «
ةلاهالتالح٠ييال.اعل ق

لقهسهألحب-ولمدحقققققققضقهئ ل

ويلجساهاأرن٠إآااآثسملنعهمهةع٠متهفثتنإنرك٠لت٠ناامم.ز.اائنبزب.فلللآأل ع

اهألنتا.آآ،ملتتأهللقنتل الهف

ةككلهءيزكمعو ع
متتةلبدارلقهبت«.كلاا٠إيتلمنت .

حلمةقبسمءا..ونعاىف)ع٠هق اق

قبتلعنمعءةضءيجتع٠ضنبهت،.يسهعم١كلنتعس تمانتع.عءء.٠عءءعققلكلق إئلهق
ةلعععكحبلاللقجت ق

لتقةللنتعللل«لتتالل»الههلئقلصلللللليل«لللنتلل««لللللك )
دهعا-التقي-قلق-م-يق-ل-ق-ا-م
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