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Normas de uso
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Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
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propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
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Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
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..
ؤخع و لنعنسعويرهن«ةلننهرعليزقر نل،يللفيئم  . ٩ةإكع
لا
قبمثهعهلبذتجيييك
»ئن ثفلقر« قياعيرخققهس »ينه تات  ٠نجث
لك «عيهظئ» ممهاج«ئل٠لا ل ثنهقنييي»عه منهم
افمهللييظللنظ يمعهنيلهبهمني ه،هههثع  ،نيرين{.

ل
ها
 ٣لا نل ا

مثهلي تعهيخ٨بينمت ه هنيه ٠،ينلكبرل ئل قهنفع ا
،نتظقهها لاخ وا،هم» تبي«»قةممهته لمهملمحهملحلأتي
ملاحه« ارثهسسةمففءهءهيهة همومهم ههه
ص.
ئآم،لمقيهقةه لسلمحه يه لانه ٠اتسلهى»ا«يس ثد
آعتنلعره«كاتهسهاخيهنلهئن للرمعلجإنه لهيام/لانه
سمتهم-وتنهب د٠ا هالمههههعه»لمحه نهم تلأ ننه قوي ل ه ل ئعتم
هو ٠ ٠
أجمقفي»لةعهمه«٨عهبيم ءأه
مهمافيعينها-همي  ١يمك
همثجئك ٠ثلهلله لاهللصهناحإمتنعمهفهلقجتل٠آسيتئه
ةلججقونيطليأ سلماه ليبي رلهثههفي«هه همنمآثههمم ك
هملمجومهه نةرهفلإلإ م»لاههلمن» ٠انسلتللههلله«لله

حم
آنههئع جمع يهلتهو ئجبتهسئهع قهني،قلة قرأها ساب ا ،،ير
ا
قموه
ه«دمثمع،ههره
هل
~ . ، تر
هم
.بلهةاه١ن» ثله.بلهةثل »مههنلسمهمهنم تكعلإ »يهأفنإ
نعتهلماهمبع»جل ققإا« يعمم« تنققتقة ب،قلأتي قله ر،قز ١
نطمههل  ،تف«بيإلل»»٨هنر لة له هم دم« ٠وتهلة
لرأس تيكو ئههرنيف لملهمرهه(سنه نقامجذ٨هنع
،له ويههو تنهال  ،ولله( عله عيئه««رىعرقب لاكا
س بهاأ،ممعهمتومتينلرلئه بنقله ملل بمم٨تهعنونذيلنرلع .
ن يهدمة له لهح لا .ئآمحم(ب٣ع لة  .لجمههم همهم
يم،لع ٠يهم لع ءههو هاهلةيع ٨ة نلتنليلثلهحمهيته عبيهل قللا م
م لركدنل مهلا« مينلهرمه مهلك ،ههع(آ)«نهه

»

٠هعفلعهههههيما،

ةنإ

ترمعلا،تن ععه سيب »هوبس« لاله  ، ،هس«
( أنج هوئهرهط ٨،لب سننه ٠هاس ،محله( نهيمن
ع ~ لههنك ثثك ءقمنهه » ئ تعق«ء،هلاقهم ل هانا قا«.
.ب..علا«هانس ئسدنفثياله نقد ب»ثنن ليهلهمتننعه
٠از لط،سه» نع لميوله-لجنين-تع
مهم له كنث لستر« نب»همه١لل هانج مسك
واهل« لانه لام«« ونىعهنهع ئهعه يرنامءئهملايهطد
يم نهتمعلا ا سنههبه ءهسي ثهه٨تهههه يرس هم يم
 ٢سلهفي»هعم» ،ههه نهءيمهوقؤواهههه ءثق
ءته« ليقهيعتجظليههه هه» ٨ننتننأ،لآ وسطغهمر
سد لمطههموينوهعله ارهعع اسهييهليعقؤيكك
تم ص

عهم ٨،رل ٨له لا٨،يخهب همؤ عهنههطهقنيه تقمعه
صك ا يلى تهه  ٠طمع»هع« لقيم هلل لهم مه» ٨يهمه
ع « لمسه للفن لامل .لهيملا»لهف١قه ةهسلمهمإهةةكهوص
لا

ا

م انها نتمهنههبهتهءهنهقدرءثه روين «هلهله٠وهههلط
ءءمرهم« .ل وهمهممههم يننهعا ئهههههنهل
~ قييييفييعهس ثههاهه» ع،ريهبهم»لل هتهطهتنا
عم ه»فهمهفنعهه لاملإم «للسبهلممنلهعهمعل فهحكمهملع

جممو

ههه نا بييه معة  ،ن لاين هل لها حقه« اهل ئلهملهم،
مه عهيينلكقيإل عروس-هليوبوليس لى يتعهد
«ثعه نع٠ءعهمهميعهم لسنهقيخ بممهثمة
،جلأ ستلي ثم ههطله٠ع« ،ءلإ،ه لم« بته همهم عار«
ل هنهع ئنونع مههتئ «هههقق ٠ة قننس غتعسب
 .همة  ،سنوس ته سئم تملععي قه  ،بجبجيني
، ،،ل

لمبهيههجهع

٠معتر

قصههللرظثف هلق ».مر٨ة يه مهمسهط نهب هلع .هفلا

ها
.

بروهل« ءهس ل  ،ثم يمد لاهسعه لة عوه٨لههم
هم
«
(
 .ا
ا
با ع
.
.
ينته مهمهعجا هايه نينه ي لقي  ،ق عتلي،قثحيو ا إ ك

مد

 ٠لحهلليها

يزل  ،لاسهم إنه معة«« و عينك تهللملهه لك رلاومج
»ههخننلقهههللعرك لبيك-هنى-ة نام لنعيههرتنره نهغهم
ع وثيلنىئه لدلسههههلا يله دببههعههع ٨ههحم ءقه هم نع
و مجند كجنللأئسأسمعقع يههههع ههجلاهعههلمم ق«ةهمهت
ط

 ٠؟ههه » جك»،لل ٠اهلهه»لهعليهر ءنهليناسسر
 .١ ،؛
طاه٠بمأ «،قلم« ءفق ونج عململا ءهممهم عجةه٦
ه عقم» ب يسمر٨ينهمر هاقغ ك اوك بته منه
ما« لل رمل لهم سنا« يهاجر هسلايسهملائع ههو
ب«،لهه الة لبيعين نهعهقه ثج نةءع« بهجا
لههعنهامظله ئهجلىء«تحمه ين ك مهة بعهه،،نر ان تهحهنق
سنم وءهلإه واهلهم هلة ندسلهوء«تهه{ لهنضمبهج ي
سعلهيهع يمد هم هعهههبه ث ممعه ،لى ثلم سرته«

 .عا
ا

زرةهه ممق١هئر٨عهسئاه مهب« سهه»نه يمر،يئغ هه
نىصللههسبهم مثه« ءهت ولا-بهم لة ثمثفيلهيولمع ءلو لانهم
نوهعهللله  ،همهتقسءيمنلهنة ) يطهبدع  .يعم
ا .ك
لإ « ؛
،
س
ا
،
.
 ،بهلع للهم كلام«« ققه ليلا« ته سلاي/اس عا
 ،همهم م٨لس لمعارك  .لال«ه »٨هلا ك هتهه
وعمههعه قه ه»رثهعلك نقلامهع« لاين ها«هدهم
هما .ءته معلاه٨نة لهم لير  .ثسهةهع مسنن  .كير
ءع ءهسن« بهو نس اهم ام«  .سجاله تهه٦ع٨
هإ ههمه«ع» م»قنه لمير لم معبهوع» «٨له «سئمق

ة

 .ياو
اس

 .لينو

٠يلعهجهههغي ا«قا

ةهمل ض «ههوكه،م لا .همهةهمنوس ها»همر ~

( ييه

»لل هع عقب لهما نةثمهسلين بمقهيلنيمتنم كلامه
عمه ليكطيرلهكعتتهظهيتيد تيمهرسه لهاتين له«
سالمين ث لمهلانةه قد هه،بههل هم ءللسر نع اهل دو غم
يقنجق»لمحه«ل نهيه هنقجين٠يرقلام استقبل ههو
عاعع ثهة وسلترعهو ثر ههةا ،لاعهتهعتل ينقي
لا اهل لمها هكت هلتنم٠يهم  ،م٨ليرهمجنهابذ« مسمم
ععطو ك ثج ث هعق١رننيجقتر سهمهلههم لسطهممولف ٠ .
ا

 ٦مبهين ءلهم لةنمككيليث هاهةضهمبلبهتقب يهم ثس»
رلإه،نقسنع يلى ليم بلنهئة«ييبقهين لة ث ثافهيلو
تعم اهال .لاسهأ«هعالا هيئ و يضع ءا ينهفرتهبله
ههععلللسقير وا« نك يايتنينيئتي هلميهعجيرءفههفلهه
ءضم ل ا«نسلهمس» «هعردتجل ٠فلبنه نقرا
ا مهمل ه بمييهجليقءبمج« قينهخ تهئهمئهه لة همههمط
}.

لأ رععهةلااه ته«« لىمير ير معان٨تنلله علاهجمر و
ن
اله  .لأم«{ ههنبي هقنعهههس فه تولا علل ناي« هلة
للههبنهص هب تنهال همو لضقهع ث هاثجنهع لهتةس تهلؤ

مهتا ~

 .هو

مم يتلق يتبعه هين ههعو لهم ب لهلمأه ٨فيعر»لاع
مه «٨ةلة زعم نليرنهع هىيلر» نثق منعهم له ماس

بحعصه

تم «(.ثيم يهزه٨ل نه مملهيهتمعمهمممهم تمقت.
 ،ض لهرك» ههنم ثا ت«هفللطسمهمهمم بمنل٨قه ٠أ

ا  .فا .منهيبهلماهيلهنع ثم رثهعهلق اق«ان٨ث ئدوتهتسهر ،ويع«
 ،هبهيينةم،نقللع تثق ك تل  ٠معلمنا .«((..سر
ع معقله/ينال انمغهم ن لالهيييليلهأ ئهقه تنلهيتي ءمعلل
ع
قل
ل)ل
لا

~

لإ هم
( إي فاه٨لصإ٨
هرفقحعثكع هالتنهر قنع يك فا ،ء»هعهها ئهمهدمه
ثهعءس» ريال لهم عهد  ،ايه .تع،كههعع
نبالس و ينسن١لل يلم ئه ءه لالاهس عامه
ملارهىقنل ثته جيليك« همو مهسثم«يننع ب لاطبيهم عه ا ز
سئه وسير نبىهمس« هاس باه« سله .عجم بيوم

عل

ههع« بنه قلا نتس يلى تمععلهف اقلزل»يلهر
٠ههههةلهم خ ثسثمسطه ل تههعترهم هه ءطهي .نكسر
 ،نه(س،منه مه كسل تمتا ممثلهم ئس منعهم ققه
~ ءلانه نليلح ههصقبهس تقني ض ممصهضلله
رمع ننهم »قر نه ر مطئئغ ثكهممل «ئة ع تامآ ثي لللنل٦
الة قلا اتههبهمولكل سهمس ئع م«لتمس(ه لاههنهعع
مجيهظييقية للتنقل ن لالهس»هةلسة لاتهب٠مولتلاهه
مهة ام بيوته يلم هثهوئه ا ليععلهصعلهملةسيدليللع ٠
ضواحي ههق هب ناس مع««( الة ععجهق»ههيرعس
لمرماه/ع هلم ءللصلع ته ءنهم ثهح س فالوكالة
ينأهمهعل هه«» ثعهإم يعههثةعوهه سمث معجم
ع سعثد لاقي مملنعيتللوعلهه بنه ض ثم يلار،لهرهعمهم
له« رنهاتهسر ،تهب يلى نع ث سنهم يمسه»م لاقنكل
 ،اة ،
« ملم
ا
» .
،
~
ا لاسعهميع للبطل كيو هة،و«بي لا ««.نة
لهم له عىنيعسآع لسهةهايلهقه هئهرننقلهسنهم
يلفلقيقمأ ثم هبهزهثمته هحءئه ،٠كهلرأ عيرععه«س
هاك لايناهنع»اهم ايح ثو رسسابههع٨ه«علهر بنه
هم «
لا (
ع
 .اهم
ثم
.
~ صجصب ،والسلس ننعبهدهاه مل عبلإ««عك
. ،
٢
بلولمعءنلعهمهسنىسسلئا متهم لة ن »لأ«

هل٢
ميلعسغيإ«يا
«
ةههمنه ثج ٠ههولههم «،لاآ ٠ىلهونرسهاقلععر
انئع لك عقب نهمها نةهعصين بميقجققنع نمطلل«ع
ي يه سيس واهلا/ولعمله«« وبرسا للامين .له«
 .ث لمعلاتحهم ثنإ ميريل لا ءعسير هلع اهل برهم
ميجينييهنقي»هنلهيانه يف تقطتنيرفيعه ئهست(ه همو
سهل ثهة وممهعق»طو ثو لهة٠لهثه هاعئهمهس ينقي
و لمها تهمه هدمت يليلتيم٠يلهيت ؛ اإنهم.بزيا سجس
مهمتنئل هه ايا ث هبيييينلنانلر ءاسهمهم ثرههرمنهملهوباةس ععء
( منيمنه رثبيهم ي٠كقهيييد لإههةهمندبهته اياهم قمعت
وهابحيرننيرهر» ،لا هرلإ ٠لمنهننعنييهعين ايح ن ثهسبه
. ٠
لإ ،
« ٩
مع
.
ع (
هال ،مسأهمممعععيهقعة و اونمععنأيننمربيم،هه
مهمع«سقير تياهاقه لك لاكنقيهم هيهجيرهلهس
ث بهع .دب٠ي ( .فل .بنه عع
نق ص
مايهجتئهرلة«ت .
ءمهنهم عهد ا~ ل
فحمه هميةع
ا للهلال .بمييهطههعبمع« ل٠هاوههه «لبيهمهه لة عتنهكد
وهل رممعههقهلاعقتلم تهىهه» لار فخ معا« هه ،لههمر
« (. ،
هم
صء هم
« ماو
.
حا
طه
 ٥و لة«٥ين هه« لاحلال، .لنبر ٥،لامع اب« سلمها لله
ؤنونيه هائم تقله همو لاخهنهع ب هاثمنهع لهةس همه
مهل يل،عب سره تو لا ،كا «لا« ب تكره« صههع جرل٨ق قع
.
هههرسه ا
لا
(
« ا
لا
لانه« لليمنيين/زعم عكك له( هاكا سهم اممنىههم
ءهو .
لها(« »«  .ممه،إا، ».٨نه ممم ~ع ههمللسلرللل .٠مه«؟ه .لا

ا
ك
ا

 ،ض بمريحنة ههنم و بلهجته-فهمهم! بمقل٨آاهمإم
 .ذك لاه«« ثم ءمولا« ب«د» ببجتهمهر اللوس«
 ٠بهماينةءتةلع نقأ نهعهم تقل .تهعح نر تايإ،س؛تمه
سر
 ،ميديلين( الهم ن لا لقييييبكظلم ه تلهلتي منعها
ا)،

قل
،

ا ،

«

هم

م واكر

 ٩ف لراه٨هصع ٨
 » ٢ا
ا
ا ٠
معا
٠
ع
هرلاعهزهب لا( لنا مها س .وللههعنمهن شهللدمللم
»
ه
.
« ا
ع ا
مع
«هاقك رنكه ٨لم سهم هل  ،للعيرلني) هع،لقأعع
نسا،هقر و ينسنمل ك نا ث لهفةمهس ٠ثهه
.هىقنه ثو بييظهيلل همو سيه«يننهع ب لانهم  .ا خأ
سموه ميلا -نبى؟هعاة ثههه {به ٨سلم يلم بيوم
سه .بته فلق ملتبس يلى مه»عسع مهههه«لزهه» ،ك
،لاعه،ةلمهم ب ثموثثمستو«ه له وعقب ي بمطهئيته ل
~ ، نل٥س،لكله ه ،سهل تههم ٥ممكايرهاهبح رلع ٥لهعهم يثق
ولانه لنلللح هعصنمتيهس ققهل ههو ممعهينمتم
» ( ا
،
ععهله ار و
، ،
ا
،
،مسعهع لهعلل لا« لة لا معنا لمههك الم لالة  ٠ته«٨بر بح س
انى قلا مس ملكة سلع متع ءلاعلنت« تهمل«
ممليهيلن هعههمهل منع لاتنملاتهاةبهمهة لا٠،تهه«ةالع
م«ه نر بيبهه لال ههرئ  ٠جععلهصجهم»تئههمهحمهس .
ينسف هلل هب لاس ءهه«( لة ععجدهلاههيرعقير
تعويله« هس ءللعمري{ تر نهم نى س دهلوي«.
ءآس معه ئ٥سر يعههمنةهيهب سمث ممعحه
صلهطن ٦لاتنر ثيوقلللملمهر بنه ف يه يهاهبدعيعمه
له« ينسف نته » هلع ث لاهلانلل يم-نعم لهنقهممهه
~ ~ ح لاقل عهمثلأهنعهم له٨قمو اة»ئئنئه لااهمز«د لة
ك ل عىئهعسئاع لاتهمة«اريننلىلهئعويعههمل»لهحه
 .ثه«ق يبين ثم ههإهثمتح ققءئى ٠مكهلرأ ءويتسلح
هالة »سيلتا-لير لة ثو رهعهفبهمع٨تنهرعله ن
~ سلطه وضهمهنع تن»عدمهيتط » سله-له
ليقفله «.«(-.يبيسسله يهلبيو ايح ي ملعبي

 ، .يع

سر

هم و ه
~~ ) 
٠ ٠هلهيههس اهبه
»  .ع
ل،قدأههر هضاب لام«ة وهي ههعتده«د ونه٨هر
هممههههسا لسمههمم ثهينلنكنسنع هند ممرههاثمسافثر
ل ءهالته-هر بيكهم ق،اي ،
برنييبجحنله ٠همنههه ثبيهممتم تكلا ٠نهل٨اق قب ههللمر
وءامسر لقنهم .معين ما،يرهقهبد ،ا للطفل.
جءهههههسا مهما« ياه٦وب«له٨عس لهلله،ىههع (
بعمه الهاهههبلىهالنه »  ،هاله« -نيه مهجلهه٨مه؛ ٢ضتهتر
هههلهو  ،ولانه« يننلإ تهه ثسهنأهسهينلهأ
بيكا لمقر ل لا««  ٠تل،هبهي هنهللهههعا٠ف

ثس

للننئئئأ  ٠منلرله٨نل سس نيه ثسلدههلإ
بلة نحئهم «معلةسيالىو ثو مالك«« نههم،لمجق كي
ا«لمحم تسلمهم منك ثا ءممهعلههصههع عهمه»س ،هر ب
قنبه٨ل قعهعهم بنه نعيه ) تهمعهسههنكلينائا
مم٨لمهءلهلمل لاههاححمتدهنا ٠لسلم«ااعمهنأ
رلرللاتم  .مه٨سنين« ومهمه٨لههههال وءهلهةرو

١
ا

معهعسهة ٨نىمهههه حل»٨هملسلنهعر

أ

بيانا/هه امها .عءسهلم ،ارلاهنهظق نهه نيث٠س

ا

 ،ه.يعكةبسبهوقج هثمسحإره له ههههو،ههالم لك }

سم

اهل ءلهطعلانه ئ  ،لمهللنيهمما،اهججح  ،لاتيهليهجقخه هز ،هأ
تم«عع ت»إ«»ء ينم نهمه .ثهم تمهل ءملهينتليهيللس إ ا
صايظعها ثنك لههم ٦نمسءههلجهة نو ممعكس ~ زإ
صلههمههههم نام  .هسهلهع«م عاههرلهله لاني }
 .هديرا لال«« لهيل  ،رهلهلههعاة يقهس (
سللهثهع نهيه منقمههيرس ،ههعهمفي لاملهئه و؟مفله نته٠سب
،ا

رنا

،

م اإ
٠ ٠
ه

سرتنءلاه٨لرلىه٨

لهملا ٨في ثو سئه هلايهمليرهم٥هم لا ،ههئهملع
ثإإثإ ثثثئنإنإ امه هه اتنا مكمنا« ءهه
 ٠ ..ع نههم ا

ا لنا .لها ثو و فبهههاهم ثم

ممعسلقيلهفهننيعبنه ثهه و سبلبهمؤعبهر
هللهلجههع  ٠عئهعهمههنة معه فهلا ،يهمئه محيطه
هوة قءهلطأهمهع تقني لالم لنمقللسعهمههقههاة قهر كتمتاهر
.
همءعادميمةءثقهتهقة ه»هسهنلمعقههله
له ١هإتجهح معلمهم لمثله لنمههينمهعيك امس
هاروو فهم ع مليدنه لعيد! رههع»٨ه نها هههاع
هههفقهني لنهج لأهوع ءمهله لم لا« ميتنلانرمه٨فر
أصول معه ععلههما ععنهمههههم ك٠ته٨قال هه««
بي«هيج قمر لاه سيمنع ءهنى هلع ل ئئقهه ه
لنقلة للجم« رلههأهيؤ بينلع»ههرلللههقههه ههقلير
لهثهصيتجئبي لا»يم«»احمقق لى ع»لمبهم ق»س اه
وا نلن همرههنقهئه ٠ع«٨اهو» ،نههثهه هيهر ٢هعبه،
سج ازهمهايهميه٨ينق نكسة ءكدنا«« ثسنهع
بفهإأهم لاهأبه«هوهع» جل٨ههنقنبيه ثق ينهممهلمرهم
نهههرتاهر،م٨س بمهههققهه) هئهع ئة يهم لا«
هبيمههلعه سهناه،نو هبعثمهع »هوه« قلا»هأ نر قم
ثئثننثئا لا»» لا لامم بفقسنهحعد فهرهع
ثق
مع لهقهعص لا -امس اه هم ها«
»ءقه هيرئهحو نا الهند ههسئع تةنإتاننلإث
هووءئ(ة لاهتي يهمهم مهمه(( «نهعم ننا ،لهاا
 ٠لله للانذار هاينه لللهئسملههه٨هو لاني كلهم
.ع .

ةك
سبر

،
من

ءجم

،

، ٠

إ

ا

ح
.
اهلى  .اثقهلنهبههعقينيه« .
وب
لمههنهااععلإا  .ة متايصبنمجهعز بنترفكآأهه٢

لم

،لةنمايم نلمذ٨بهفههلمتفايلعم»لةمو عمه« هت٠،ع
يهبهم/معلل «.««.لبا؟هولاجل ههممقرهمكق
مهنة هاهئبي» هز«« ري نامه ع معئهملههتن
ع ١ ،
هم
.
 . .هم
هم
،هه
ع ٠
٠
امامة و١ق »ههك»صهيةصأ ٨يل با٠جإ  ٠سمألإههر ز
 ١مهم .نحيرنقت نك سني ننه ءهالك »اطاطهعينس هيلو
ك

لهلالي/ءب ه هههنله  ٠عقألألهيهو واع امهبميع)ق
،
«
؛
 ،لا (
،
، ، ، .
ئهع»ءبي س زسإلهمفى ينل ثنإلثئلنئئئب
يلن/ءكلقيم/سينهي« !.سلاللاجا تلميع« .
يقعج نعهمث مؤئه ممهمبمنمي،تن  ٨تيتيه فهمه«
باه توسم«( نر هه قنلأ هلع ض يبيراعهيجله
خعهعع سب يلاسميله قه» ٨نقب ثهع هلهسءههه
بيو « ه
لا ~ عهمهع ٩
هم
،
في (
لإ
جعلله ئصزكإيل تة . ،لةه«لل كاهم للمث»٨صأهزمجمي
ءة« علقبهلاسةثهه لاعنهعملبقة وطهمتتلهههم،ب
عح .ءولتمألمبني ثه ٦اهسإعأع ء؟اا بنهمممعثهه ل
ير لبيلافهمه ب نقع ثاععيعهبعهمس لمهونهمقلى«اء
 ٠هيكوايتي«(« لها هستنهسيرنلر مجمدنيلتد٠
، .
، ، .
ا
.
» ،
لسهم«  .تلعهبمئو جهل  .ثلةألائاهملحم
ينال ..لهب ثئثثنهإ لال لايخآ  ٠هعةسإ لاآئعثهب
ئءهم ومهمتهم««« كل

هةلبيهمنه تنم«

بمهإه

«لهنهيهجقهم ك ئع ن بالب« ةنةقيلقب لإز
سم متهززههمئه نر نممهمهع نسلعنهلز»ه) ءآلمز
ءس»»همبن من ألنا نبينببرج) سم »هواهم ئئإت
ستنهي لا هتههله.همعلهقيله٨يهمااهتأمولمجه
ع
.
و
قا
ه  ٢رالي ٠يععا  ١.ع٠عاي
همهم ديمم.آعم

ا  ، .تىههيههم

.

كله

هل« لاهواههطهه حهم ءفراس ههالاه ث
مه ٨،تقر تهس لم ه«سطءعل ر٨،،نهه» لاك ا
 .ءمثبر» ينهالهقينهعء لا ،لامره« همهم
. .
« «
٠هل
هه » ،٨لاملاههل ،لاهب ،هههلقهمهمإ ننا مفتاهءناهه
هلههعمو مي ههه،،ئمهم نق منعهم له( ،ءهمم»يهر
عههع لا تهيم قله لرت«اه«٨حب)لهه قه ،هتئا
معك ههو اس  ،لاله«« لنس بيلا ههههة،لح اهلهم
اله« سا« ينهه لمسا وفقك لمس هعهمهه
،ما لو  .هههمههبلط لمسه هلل-ل عههكيو
~ مهمه لله اعلم  ،اهههمهيله ئنة فبئهع لهب  ،مهةف
 .فههه،هههههمهقاه لنس اك بيمينه ،عهئا تهلع
سهمسمبهوس هب ءل ،هايل-نه لانك لسظء،لاهرهله
ههس٢ههههههم ءتك لقح نهارا« علقئهاتر قه .
ميرئعملههئأعص هلا»م ،هايل »تلك  .سه
نمإ ٨،هههب »٨اهلارههه»هرهمهعثتتنم ينلمجهنيه لك
خلاف لالهتم،قهمعثم ءهههههس لضجيج ىآه ٠سف
فع عملائه سلع هاله ئهع  ،لاههلسنه« يهب لاه٨ي٧
هب ب هههلبيهرمهله«هل ،لع»لنل هنمههنهعهعة
لهوتهع .م٨سإه ك ها لاثه٨س ههقاهللنلهموض
،زمعهعلاسقق ههمنهسه  ،نك ط نيهم ،يا٨
هاب نع ايه ل ب مهس يبلى سهلة سا لل ءئهلسهم
تا لعكل ه سقا»هع هعرلملاه٠ق له لانهما ته
 ،عاسئه تهبسههمينه نممعم ءمام«{ لانه ك
علاج ك تنه« ٠ءل،هةسه ميني يوجهها« تنة،
عمل

ط«
٠
ا
اة
سر

كنه

لع

~

~ ا

٠

٠كلهسص ليث«
هلا
متعهههلمهم ييسنيرث سمث علي هئع»لم ،لإهلهعلله لو
و ا بوبجئههع؛»به تن،لنمكلاتإللنمهههتلييقة ئئأ
» هلههثم ث غئخيجلكئع بمي«للهجههام عم ملكا سهم لإ ٨
ءنةينمهممزتة  ،تمهنقتنيلنقلمهئأ هربرثللةميلر عم
ضنلييمبه،ربلبأ هيوا« رج ولاذ لام علة همد
س تليا نقف هههم دلنا٠ممنس مهسقهءمهن
.ناهلىمق٠ت قهقهة يلعنهم-اييغبيني! لاهنتبتحسللله
صلا« رهبينأع ٠يهقتكنزيلهللي لنعجب/اهم نليه،ر » أي
 ٠هسمةئهاس ٠نلقنره لزسيين لعع ي«نه نللنف
سهعثمه اللقيس مالك « عأ  ،بيقمس ينا هزمه
ا .
.

ا
 ٠تنترلابه مع هامهلههيننهع لهو ا بسبق
حتمتمعتع ية هنهم رههملس لانهيار طهم ه نههم دتمربا
ينههمممجلمه ا مباهج/جم{« نر ءتنةلار ئإ لله«
هنهدههميعئيح هنى لب بعلم عنيعيولهءقة يكسيل نع
س٨بلنحمميبه علمهم » ه٠معرلم٨ل يثم.ينعاهيهسس
ه
قاع نيه »روهه«« بته قكمغ لي ءنه ممهقهالهح
٨يع٢ه هيم ماسومي{ ثم ههملتأينقره نعميللهر
بىتبيز» هب نبر نتهم يةلا.هسلس»نه اللهم فمتنه٠٨
هتأ«هر »يمنع فه لمع ءتهمله هتلئت فيلافهرأ
ععلالع ٦هب » يد نهيرههح للمحارق« هلع ههموهف
٠

عله(«  ٠ممتتةة لعه٠قته فب رسلهعقنة تى لثمحر
ياسر لقب هبعمئسد ،ايه لقامته{ مللههناه

لا لا  .تتهههه«سها يلبه سهههه٨يعد أنه جعلها
ءه بههبمهرنره ا وعدنا« ءفق  ،لهلس لاهب همج

.

٣

سهصية٨

.

~. 

هم

،هابليلخييفييطقق ٠للا لبيامههعهمئه اهلوه«
لخعسنيعهم امة سئهعهمفه؛فسمعه» قه لاطقلاهق« ،لله
ليفهم سهو فعههف» ٨ابي عنإم،جثه لةث؛ر٨.،
اغإلتمعهه لاقاه جى اهزنهه ليههه ،ايرتنله يق ينهر««(
فع «١سهبيهي٨نه ٨لهعدئهثم»وههم يتب مهلا(
طا عثهه آ لة ءنه يتهما لمنة ءنى بميهييقتأ ب(اتخلما

ك

. ~~ ب مقههمونته هرههلالهع» وهتك هاارتس مقر نر لسه
،ترعةءيله ينه٨اك .كا ثر{ هيى يو«ه هل يوله
تر.ة يهعهعهم ههلهيير يهو هب لايهسفه هاقهم »يه ني
ع تى ن ههنههع»لهعسأ لال -بهوه » ثا ءنة هاع«١
 .سض،ثمئم» ين بههئه ءثة هبه« .لهةنعييبه نأن يرملثه
ج حغإهههبهو « هي ئهه ي٠لأ ههو لأ إس٨لأ معه يلس...
ثقمس٨ههعهمئ هاك ت«لايرعئ يلم ءنب .لاين ليا
٠بنههمينلمير ثم لب يل ن  ٠يعتهمطلكلللالهه هنة يه نيه
نم احألاهه يثق فب ئئث  .جإيمهملي٨لهمتمأ
ههولا٠فر يهررهرينلا هةوهتكه
لهج ٠رهق» سرهم
نخرده» ٨بهو هلنلت  ،ثسهتلههق ن ثهليههمظر (
معه
نمعههحننه ن ئئثن تعليمه هلهم همه «م،هلت،نهته لال
نتققتئتعطه هههليس ولهن اير لاهةلإ لثق لنيلهم ليتلتئلايا ه
ل نهه »٨ئه  .ك مممهليعلب  .للئيععآ اهانه/
تهلعليهعن«إهوعنق لل يامعولئرهجثم؛
لههرءتسىمم كله لا رثنعيرقلمحهل هب سهةقعس»
خهمثهلةللمهرومإ ٨،اله .هليييبيلذ يهنى«ها
افهم هب .لاتي » يلا-هه يلم هسهههس

.

،وه
أهل ن

آو يي ع..نل٠
تاا

.ع٠م

٠

~ سن ي«مهههس اهلك

٠
~ ص

رجب تر ربه«

هأليقلهئه علق »مم سلتين فههتهلعءئا» ٠مم
سجنهم » لس٠هتمعنأهمئل سهمتهترهعلهيه هله٠يخهه
رهءتس«ههءجلم عجنها م سلع ههعنجنكقق.أ،رسهه
لتليق يههييينفتيهن هنيه» ءمهلها«« ح «هلط سممه٠عسر
مهاهمل اب لايلهنيم»يله ءتمويهه/ظنته وقيريكهه
ة)هه» بهم هاثعهع لالة« لابهآم  ٠عقتىنهتن،ي،ق
يةجل«ل تح ١هة مناس نيك » ه  ،لايني-معه
 .ألا هاه (،ههه ٠عنقأه هبهر٢معلممئابيتأع ئ سنينه
إنه بهد مهسهس هايكه تقهبههعه ثهت ٠ءفه«
 .الح يلم  .زا سو٨ه مملرعبإ لا .هنونق ئقميسر
ينج بمهههتإوؤ بمعب٢مي ١متهم به٠الابه لانهائه{
تنل  ،همبمهلهمس انة جسهنعه«سبهع هم كعيمافف
ط لدامنمي«ققمنع لله »همام لاهههههقنم لاي سننهي
هدأقججي )تمله/هلام/ته« اههمءيليهعفم نقف
ثمفإمخقفيههإهمه لهم ءت ،٨له و لاين لبفلهليهمر
علي همة ئحمهه٠هه  ،ملابس ل صده هعنعه بكا
نهفنمعما«نلنهمجينلهع لهمءهق  ٠عر٠تنحمعب لا«
~ إرجاع .لمة هههئمهيبميلهقتنلهعنبلا. ،خهقهههملرعههرلف
.لةتيمففعىعمرهل٠هس ثهين) رثههم ثهن اقههقلهههؤ،
إهبأفبتأ٠هكهم و ههمنةعله قم ج هلهنههه«ههه لملم .
بهاو يقينية م جوه ٠لههملههه،مهم ثنين  .هه بهبههفهههيهللا
يج بأم .كيويهظهييييةفهمهئبيهمههتبهل»،تة
قههترهللتليمايللوية٠ل.هيعة ثمه ، ،سهوهو.سنمهة
ةفثآتظة« نمهطفهةهافوام بهلالههه٠،همه

،
هه٨لر،،

ا

هم

ط

ين اسهتلهلههز لين  ٠ه رالهبهعع مه ٠هميههه ~٠ 
نوساكا? ءلك لهم  .ينف ١هملخمفهئح ،،فه
مهتهئل  ،لإسلهههرثهعهم ءههنيهقكل سله ههزأثهف
فيمئهه عنةسند لانه« هيتنلظيهيهي،قفا ٠تنةلةاهوثد
بفم »م«ئة يك ءلههئهينهت ثقة نلدصمههط للنجمة«
ناهةتءمق ينه عطلة ثقة ال تع وهنه« هق» لمهه» .
لم ءهامته« ييه علله لمز ٨،ن لاميهم٨للينه ب ل،يهيلثتمز
وه ه ثار .بههههلج»د« اما ك بنا ءنة .ء«له .
اان،عئهعرينه يل ى«ئة له ا كله فععكفا ناله هع
سملبر ي ث «تنههه« يم٨ه« ،نلعسهلهلرلهم همها
عن»يرلهه تههسر ك ير نهمه قه ءلا« لا٨ه ءهلق
لقهتةهم٨ينلا تينيرم«»  ٠ا  ،يلم س«ئةكض نهله
ه.ئ،نغيزيو منهم سلكه( ٠ميع لاهثع هلهايدةل
قالوها هلاله -فعه«نع نهمهم ي همد بيهتنح
لة ينهها/ءريه ا هم« بىعهم» ممهئمئع فتعم
هلثنندز٢نيةهمهملل لاية «.تهمع«يهئهعج بله ثم»ههف
نلذنننئئإ ثسارليللهه ي بيبهمى،ئه،هه يسر
هليهلهقنعء تقه لمثل هم لله« ئلاهرلعح ي بيعه
لا. .إامهئعء ثم سكلاقهب تى هلع ثليخأهههر
لإاهخ٠قعةئه أ،عقهه ءهحمتي ٨تق»نسفيمعظثهأيهع سهلة
~ هيراس هه٨لعلمق ين ءمهمه هينوله ٠لله ههزه ٨ع
~ لإ يمكتمهملننة لا« ٠هلهحع بيبع ءنسل لطهفم٠هم
لهنللهههله لكنا «.هها٨لتكه مثميهه ل
دق،هلههه يرة ءتل(« اوثق ، .هنأ،لبيله مإهه

.
هه
ا انا ا
سمعه

هلسه-له«

سنا لمير ملس ظله نهنسههجهلئهلئ هعهإههه
يههو ض ئ تهبلههر( ،لل ولداه( .«(.ىآع ئ فاق
ليس سم« ءهمو /ءهئاهلنهق  ،ل .قوهلث،
يقم »تم  .ماهيلاني« لإ لهم له٠ال» لعب ئئثمعسر
لقهإههمير لينهه» ٠هولاء سلام «  ،مالتس-هس
ا

فلانه نه« ومههمههئه لم بعمأم ٨ممولا هميمه مهام
رلهعئت ؟لعنبمقثهه نقيم له لإمينوهله ج عقههمرههه »ملهم
فله ٨منك لاملمعهرهقثم هعئع منقعرلهلنسنه  ٠بيعه
فعآه  ٠هب« وهلا،نعهمير اب له« لا نبيع عهلههء ؛لا«
ام هين هو مة .لاعأ٨،كل لهلااه٨كا لةبهمه» فاندر
»عق نهم لا لل ءلاهمالهم« ي ل يلهو لى تءقهئءمو
~

جممع٨له  .نهم ه»٨أا لا ءفنه  ٠ويمكر.

»).

يهلاني٠تههمير له فيسهههقنه قهرا« ه ..ءة
» نيييظتجيق)تسعق» ءهعهم ل بلبرلله ٨وسع.

٠سء
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» هإتهآههبيانع همنسمهمير لهم فهم للهلمإهف
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يسلمعهمله »منعهم ي ام سكير ..تن.عع،
لم

هلمهلمنتي لامل«م.ممهمته نعم  .ثج هم هالهم/هلموث
تعمسهبه ١نهو ونتمععيههكج ير ثنمبهطله،تجهفته
ءقني لام لير همآم ق تنععائهع١س لنىهمء،
 » .قتيلا  .همهمولعم.يممههمءجا و لهس٨ممهربي
ء)تنهعمهم للىينلةللىهز للوتههئ٠لع اهل لاهةألهععتلاه.٠سبه
هترئههممساهلوههصةييتققي»يسفي ثؤ

و فهمه األع»نهأ،هم .سمههممرينس»بئطهعهملهملىي»بههه ع
.نأرحثلهي يعلتنلقهو سمم ست»يتنت،عءهمهمتعهي
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وهل ع نهب هك«للا
اا
ع ،
«
.
لل«
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مهم
 ٠لم ههلهن٠ع ء«وهههتم
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م و
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ينهى
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» جه يلتبس
هالة ءرعهم  .إينثأآلمثيا
لا.
.أراه لم بنتإ هم
بسهس«همههس لما .ع  .ك ص
عله
ثمنه« لابةلآ
لإا ام لة
،
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ا
س سعب ئئبسسب
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ك معهم
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ه٠عهننحنق
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لا « للتو
اق ننهع ه لسي
رو
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مريح ، ٠للسع لا ل ،

).

ثتسئههحهاهبه

) لع هءنق،هلثس »هم هولم ق ههمهلقو،ههثد
ا،ه لملمتها/زهق-ه سهمي تحل »كلم  .ع ٠
اتهم عه،هتهابةفلنه  .هاق«حههتس ههر لسد«.
أهما« جنب «٠قهاهء سدنه ٨هعلءكلم هقلحع٠
ك
،
ك
.
،
بهمهق نهه.ههسهلعنوي  ،لسههريرههمفهه
أههأأ قلل«٨للمهبهت معلع همهم يقلهم الهم........
لمهه ،ه.عر.ينلهمه اه هاههمرق ي ءنه ~ لهلمهءن ٥ماوس
تهثإعع اهعلكهههتع٨« ٢هطم

.ا

فههه١ع هظس

،ثقلهم لا .ه مد ههيلهيهنف و تو لة أقهققبا لانه ا لمنح
،بهه سعدت هعلهم«نةم ههم يتعملق
»هتلهههعمهح
هم
نالا« و لالاس اعوام« .لاقي م لمههه ه٠ههلا
،هه ~ بنته ن ( . ٠ماهر تي يةنهفهافلهعنع ءهسه
ترمهيه نسهمعهمفء قه ققه انهعهم٠هو هههفيعلهر ا ل
 .لههتيرنهم ثس اةل٨هلمه علهمينهمههة ( ~
ن٠بنابهعء ثريامباه ثه٦م ١نهجلهينههع
وا« بي اللاتي .ههثه ءه نهثسلههم نهم يلمع
بن ..متفييهيق وهابمههسملهههبهيمآههههههه سر
ءه ثمة يبقيه{ » ( ت٠اهسيهملههاههههإع .

ك

بهو تم » مههئهه ثم  .تي ل همو نهم نمههاهقئ لهلا
وهلا ن،عبه٨نأم  ٠نههويه ههلإ قم يههم نهر ن ،قه«
عابمبحهم نيه أ لم« يك« ينقيم،هلهعهه ههقمهه
يمئاوليمهمهههل٠له مليم ٠سهتيه هلة كيهييتنلههع٠ه«ههحهر
يهعمهني همهس٧هس »سملهمءلا٨بيعلي
٠ .
فلعمجهلمههمثممم ،هلوعههههلعهنيي
(

لع

آ آاةلقهيمنههقفههيطط .

٠

 .لل للهو

يسلللههمههسهعه ك هينا اهله هم٨همهحلقع ،للمسار
سسهبمللهز لهو ليقهنو،هنيع هبنر عنه  .يك
به هه« مهامه للسهم ثلهمللالتهلم ثلثى-فلي«
مولنتهيرلا ءهةلههعهه بنههمآملهم٠يهمسله
بهههثثسهسمد هعئع ،عهه،،ئعم هال نمطهم ~ ٠
اهمله/عاهله ممهما ٨لنيله .مول ٨قهلا. ،
ج٠عئهه لايقل ثعممدلانر تهم ٨،تلة هومير للهملههه
ك لألنهه لهم ) سه«ئا عةسعه يرههمو هسز، ٨،
تهين ئهه لا»ههتم هو« لله نهح لاله لهللهتر ر٠لاهمل ٨لا .عمر
لحلم »وس»٨يخهنهتهس «٠نثهنههيسهق ميههس ص
سئسهبهثاهر ية هنهرءتنهاثتلهتتيه كو س»نه.ه ، ٠ه
٨، ، ) ،ةه ي ءءأمهله-بريدهم سيدة
مههرمسلهئع ك ره٨هيل لنتءمسزهلد لمسا ول،ثيننهه

(
.

يههقولهي ٠فخهيرنة ها« يم» لهسسسثة٠
مهامه جنا لاهله رسمرئ لى تههلله« لهاس ليلج ب
 ١لمد اهع ٧أعلمنا رممهنللننمك لليييللقاجأت نههههلآللخع
١ءهصههههئه اهط٨،منقاا معهم« ههه بيهم«.
سههله هطهعضهطم  ،قههاه سهههمسقهبه »
يلمع لل «عهم لبهتلهل« ٠لاسلم رههمهغاين عهه

ه

ننهن٦ف ءلهم ث ءآ فأومتهس)نىس سهم
ههلر نع ثعع ءعهاال »٨ءلم  .لطةهههخو له«  ٠ر،ءله
نهايئهءه»،هم فالله أهل( ة معهلهعنيهطم ثأ« وقيمه-مر
تعكر،للععلجه ءعو« ٠ههنيهق«ثهسففا
ههغهلههتتهههمهءه قهتهعهملل»سهع ه،هههللتر
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٨قه لئنإثكئإنا لم للود اههالهماينبهو علا«
عبقها

٢
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يليللإييكيإ ~

قار ءيعهعتيهة سحبهم

ءنو(«« » تنثئثثإ ةينةئأذ ي اعمع٠إ
جنهلئه ب ننثثنلإآنلئثلإ قة لها« ن ليمان« » وب
ا٩ ،
لنجنعليطي إ ثئئئئاثنثئنا نههم تيهه  ٠لاله«
 .ييلأئثلأ مهن اهم لمحه ار سلإه ٨لمهير » ليمبو
لسنآ ٠لاعلة همسإ

لله

لإ د له تيبيقتثثأ نهم . .معمههم

جهز  ٠كهنهةتهههز
هسئه تهم ،لطللم »وع
قو.
 ،ع
ل اق هيييزتعم لام١ق معا وا(  ،ل
مللله» ععسسهعستم نلر لك يه هق«١.،ثةهفهمء
~

ب ههيههللليظل يتبمد للحهملم سا ها ٨ل
٢ا ل٢ه اقمط ابطاهكمر صر
تهع ع
.عر آ
ئئثثممنثثنتيئثإ ) لب اهم هلة ههم
مهولتن ~لسهلاحلاا يهث،ئهإ (
لو عنقس.قهي
وق،يد (ه .
ب اسيم
حع
اه
،ثهه ةبهثم؟ه .

ل ل هل

ته

حعه

ملأبهرثعهبيئربس

كي
.

ز هههه٨هوجمهط لآ
إ

جملا« هرئ،ه ههنله  .ههعهقيلهك دص« ه
ه٠٧لنلنهم٠هييلنيق نع غأة ثر زنانلههسهمهمبه ثو همه
ا«نع ث ييبيل يعصبلهمع كهل ميهعاحق ،ه نعم جينا سسسس
ءله ثته ا مسيرمتهس وامه هم«نهم يار«

،

هبر لي»هممو ثنقنهبيمنته ههتلنةهعنيههس تنهي
يرفسه و لانتنرلهههقه لههحسونع مهللظياجتهللاهق  ، ١ق
بها٨هيمميلجئا معهئنه »يه ههئأءهلنع تأءكع لاهحمهثم تح
هي .نها هم لههلان »٨هع«؟ج يفته عهلهه تتثئمنئتمر

ا

ج

جيله ميقهغ همه لهق»هم ق.هو ءرمان ههثدن«ه ليلهوه ٨لهئيخ
لهاس« اهسم  ٠سنا« ثو هبياههح هامهبنهع له لا«
له» سمك يلهم تقل  ٠ءلمس كاهنا«  .وع ه،،سحم

سه طه

بلعسطمهجق يهيئه  .ثد فصلا  ٠معهةجتمععنر
هه.ته ئاهعقام» ءتقص هلع ثورععهأس،همءس ك ~ س
ني نموه« » يخلمييهةلييل ا ملعججس عليك
ههله »٨ءمال بنه ته ءهيئة ءهاه ٠ت»«ف٨ح
خيع٨ءعضله كن يود همه ئههم بقية{ تكثيننهملمهيلقققع
ضهر« نبيه هم مينلهنئفهم ،فبهح د هل»هم،م ءجينيو
ملم لاوطههد٨نهتنى تيهه يهمس ثا٨هتق رتوهتبهممعمهلم
الي «.بههلم(لم لااهنثس ميرة و لد تقإهمههه ع لةه١لنلام
مهملا« ماسفينجو ليقيم .نهم ثيسيهإسلإ٠
وء مه٨لهي« هه» نهم نهمل ربعكن»له علني
ثهه هاح»  ،منقظهيسن »قيهيع م هم للنهءتقههولهيع
مقهقآيله ثم تنهلانهم وهني هلع لهعق»سهنمراط
ههععرلنعه فقلأظق ،وأعنههمارءءمعهحبقهققه
س

بها ا

.نمنا
ع

ها٠هيهها. ،

هصهلهالإيي هين يفهم ءهونة/معالمه/هلع ج،هس
هترثهههاسقل قم لين ههيهيهليجميمطهي يمينية
يعكف(« .ءجةب ابعقيقهق يالم .يرث ءءرئسها

.

عفهل٨سثهع لملههأهمهنتيهه جيمهيهنم لهب فرم،
لم ءيس ن ممعههنع.٨ة ،لله لاح ساخنة  ،تهم«
يفه ايةس«عئهه ثه ٦ءبكون-ير فعهعلهههلخههع
لك ؛هيق ،نهعهم ءهنهم،.ههههدينهتهكريتلا
ل،مه٠هقلل يييخةنه ثههمل ثر، .ه٠هم«،د سهلأنة

~

)موءثر ءهلي هه يتي« ق تيلهجهفه٠ق ،رهلهال٨مرعبمأسسر
ههنلقؤ ٠يثءيهليقبه ٨ح ٠فقنققإثههم هد .ئلعهم
ههوههه ،سلعهي هيقنقطهإ لاللم ةنننعتماكهههر

.

هه تإخهم لايحمللقاهه ننهإ ٨،مءنهنا» ٨هملهحرذر اله نه .
هلل له ءءجه لتي لاهمنهثذق فهبر ،قياما-ع( .هلج ٠
أمكث ءب بيلائعقخعلر نا » د ناين نيإهيإ ~
بهعحهم بته قلليدخع بنهسلجههله ،هلةلتنه ع ~
صكا
قه تهرب«  ،له هسئه ء هر«هر ويومها غقللقن لح
كفيههسبع هر.مهه ئهعم ءهفه ٨ت ،ههههظاهع٠
ا لجه ٢هه ل ند ءمهلا«  .مهلل« ٨للهقك تى لى ماتي زمقة٠
آنيههه٨هر قه ومتفهم لامنلللهةوة فنمقيلنهجننيةبتنلننا ،
بتنةنينة  ،يمهه٧هلر لينو همةثه لمحه ععلةو»قهئلئر
ك ا ،لعفق،لظققق ءلعهد ئه ن له«« زنمهه نهم م،ظاثماه سر
ع،ميهلسؤطهه  ،يمهلاهح اطهه هام«« علهتفهما
بفك رهم٠مهه ٨عحك همته ..ليتنقهير هم ل ث علق
ملقى .رب.علرهل»هم ٠ئععه ،هعحهله » و  ،فهلا««
ع  ..تح  ٠عنا  ٠معفى } مم، ٠ « (.هءاي عسى
٠ا.ة ع ( ف  ،نر نك ~

و،.ب  ٠عمي تهم سبت  .لا في لنه ا.حم

 .هو

آ ين.م تر رب
ءسدس««
بيا بمتر آ  ٦ع
ثنم٠فييممآرر اهلئهمققوجةيث بهم ب هر يلهيها/ة
يفنسنينيممههمههم
هلل
تهدأ-هه هلم ءلاه
ج
هه«
هم ،
.
هم
. . .
نزع
ئ٠ا إناث لك ٠مويههلهطا ~~~~~~~~~~
هس« نمتلك لللئيلققلهظلة مم٠ههل ،لف« هئجإ
ععزأ« .ل قه تهن ا ههه٨نههعه ال ههههءهمطهم ( .

رمى
ار

مههعكمكعلإق ثو م٠هلهس بيلاي هههن»ههمععج،
،ت٨ئل ءنوه الهسلعهه.ي«ه ءهههيقلأه ءلهج ء٨،نهع
هب ينا سمه نئنهتحا ،هملهلا ) لاني و هههنعدنيايلؤ
ه فالأهم ها١ع« ٠للماهه)تههن نيه يوا نههنعهرتعطهع
هس«،ا ءه هلسه هعاهه فة٨٨ئعنه٠

اا ،

ء»ليعئهئع »لا» .اة ه»طل ل ى٨تنع وهلا  ،اهمه
نه هوةلههأته يعهد« .هالني«« سئههتجه ة هه
بأمبملمءءلجهب ،٨ثهت١هه ههقشييههفيةعل

 .ده

٠نله٠اهع خمهمهأبسلنهبنسيراعنم هههه
،.وناههةي ه ملس سلك ؤههملمستق ءلهايتي «.ا
له««هء هلعه( له يم١مهم ينه منه ينهرتلهم
هخهل جوت( اسمه ٠ممعهاتهقوهر حهاةث لخئهع اسمع

لا

للللئف نيقليبيعهرهههللبيتنج اله لله« ةه (  ،ا
ي متقيهله ينهولإ لهه ءاه ٠تلهبيلمحهقين رييقنيهع
ليبهمثموجهي ق.هو لنه مهنته ،لإتحمجرعهلسط
هو قبح ياه ممليهسه مه نهمها رهومله٨تهيلأهنمهس ا يح ٢

~

نقيهه تهعهل»وقهم ءأما ه نهعهم »جل ٠ه»هههر
ةهنمهماءهنثة هلسمس» له ب سهلت يمس.
فلقاء ااهعنسسهللسبي م ته ث ههقأ،نهاع

صصر

ثميلتهيرهه اهله

» .

مح

عمهنيهليساعثهع «لانهلاهلة يئقه هثيرسلثع
٠بهمهههممبه ع للهممهنههمهينعص ١سلسل واهله
بمإهههع في لهنههه» ل ههسلهامبهثلع لبيهعحهعس
ا هه علا
انهبح ٥لمحه ملاكما«« معه «عقةعع تنه ءلايينع
قر وايلد ابهة .ءلانهبيهعيو  ،ولم ل ههقنىلاتن٠ه
طههلهتهحهلوره ممعهه٨نهضإ

٠سعا

 ،بيللي  ،؛ههسرلهل»بأ

ءقع وهثم ه،ه»فهم ممينمهتنحني ئبر اهيم ب انهخل٠نينى
مه اما نكء ٠لاهتنهماملهتح ) لاه،عمهفح تعكه«سفي
٠ههع هلك لله تقال ا تلسهوهس نحيي ئع ك فعمر
رهعيجيي٨يهجييعع هه«« قهرنهفيهههلايسثم ءهيه« و
منيب»ب لإوهلجظه لاهليطظلي يح عةهه٨لمنمهم .ليتا
ي،هنعأهس يةن ولالله«ئنف يهبمرهعلاثمقه«
رمه

هبع ه هةظهكئميم«هثهعقعهعوخهطنوله«هز
رمهلرهسئه لقب هبهخع»ههم ٨هايله عقييهته ) إ هام

.

 ،مالههعها نقر قهعمهيهأ له و سنينة هم هاةثهمههتإ . ، ٦

سهم
مر

ههتنقئنه هلهمإهههذأع ته«ا إه ثسهسني ٨ا ل
٠عمهلع تهله لهم ننه ن هكلهع«اهع٨ح ،رنيهيههل »لة نهرا

لا وا ( رمهه ٥ودلهه مهقة ااسهعوطة ويينجلأ قهل٠
بيميك للعمل متر ثو هيينال لقتا» » ٠لك
انية يهعو لريوس/هار ن.لاليمهققت مهدنايظله
- .

.مههمههثمه فهعئلبه نقنهاوهطهنهه هنهنهح ينه ص-عر
» لة،لعهه٨ير يلهم ب معههملهمععهير ل قه-معهم«.
لل« نه ءقل« .لهيسلم«هه«ملمر»ههمله؟«هنه
يعير نههم » ض هيني ن تهعههعهمثلتر ،لذاهه
،ا

تك

هلام»٨ق(ع

نمو

هم ،ىلد،هههاه ه٠قلل٨ميهط بثه
عههثهح. ، ٠
 « ،نهم
)
اى
لإ
.
(
« « ..
ثهكد اس٠ءيرللص » مبقهعلمعايرهر«،ز ٨وصمما هإ
بمهيلل،قظتنهنر عللعللإهه قهلي فا«« لهاة بوه(تنم ؟
لهك ثر ب هتسرةلع ئو ينومننم ننه يهلندهو تهال٢هلم مالية
 ٠اقتلهم ء«ئط«ع بنه{ تهم( مممهببوهيوهق٠تمأ
او يهتبلاه«ثم ة ئعههههئه م ءتحملهم/هم لممثل هل وفجمسر
ههلتم«ههمررسع هو سمي -فيه ل يننهس،
ييلائهه٨ح ٨لانج ئا ثمننهاته»ملمهتهر نهب نك
سل بهرتهم-همت قم هاهو هاههنههظك نوعيبع
بهصنجرقا راععهبنعلك«٠مهتي«همةه بله
هيلا سن.بمهههلهمهيلت ،١قينآمتةسههيماس حمى نا ثني هلبسر
لى،لهر»٠نهحن«هسيله سلتا سضا٨له٨أ عار غسلا

علم

ءهلال مه نليت٠هكسئ٨لم عله ءلمحه-صك
لهءعنة  ،ممهنةهر،ل ثتهه لمهنتة تع»هج قم همهم ا هيا
٨هميلم»لل اقأهممتهتهعقئرهدلهم هناه .هد م
ثهه لح بهموم«« لةلائعطء« ئقهقثهه يعلهءجنا ،له
نع ءمعوتهلل٨طه لي١هرتهال»( لاهههههع،ك هإ فك هه{ ل
مموله وبعآ١ه ئه )  .كناارهت» مهند{ لاهم«
تييس تمنهزهازسثم يسس هلة لبر سلم« ث»اه»
ينثسومث رهبته وبناه ع هيني يرهههلئههمهم»
لد ،هةئف ٠حلمنلي«ه لهههةفي »،لك لمهر ،مقعمنع
ملعيهه تح تهسر٨يعجس لمهع متحهتس ثو ماس طلهس
ئه،.ع«له«ع{ قك ة-ل تر لاهه تعاملاتهم
مسلم يد»ثه  ،هعهقهلنمهم بنها تله؛لهق س يهمه للهم .

 .ثم ،
»

لارجاع/هامتها

~

سهنيمل  ،رلاهاهكهأ ٨عهمسعإ ٨هايله ءهلا
مهمته ثهس ) ن للقهيقايلق لطلي ظله مهلعهه.همق
هلع ءهنبيهههمخ عل٠نهع ؛ي،هقلمهيه يه
ا ~ يتةلرسبههه لهو  ، ،هأهسص قه ءيكلمه
نعم نيلا ك عههلههلله هس٠سال١س أع،لمهه» لا.
ا ن م٠ئه ٠ملههههعل ءييظهييع مطرللييهفلايللهس هقهج له .قر .عصء
.غللهنلىلإ«هينبهت ونهه» رلاانهر،ئهعهم ار ههءهمهيامر
ل ءملهمتنح »ثههع ممطهبثلعهه«عهلع ٠الا

إ

ههس يدل يهنيعقغهله هاله« هتنهعق لن ثس
نلإههقمييههعنقثههم يسرية «مه،ر ا لاعئنهممههأ .
جيينلأرممحهخ »ء»س اهتههههئاعو٠ا ،٠عنثعلا
ك ٠يهينلجرءللا،همه ملو ئ،عهتت ،وح»ق قا لا
لقب٠ملع٨هه ههنحنيييلللي نهب نهض نسبهقهحئاهيم
« لا لملهه( تر هلع هاهممنىسعهكه لمعلقين .
 .طنإط
بميهظييتلهع مهخه  ٠ا سجل ع عل،لعه ته فه.
ناء ته بلد ءموه

ا لا«ة ٠كلييلقهؤ  ،هطيق،ع لا

لأ ءتقهقه ته فهي ههقلعه«عئهمه ءسلا قهلهإ
لو نههم ئع ههو يل ت لملكهم« لاقاه هيي ءسامي
مقة يعنيتلهههم ئقه ثه ٦عمهنليويرئه هههنليهعه
أميل ءتهلعئ «عهقجيههجيققهههههه » لععس،
مغظهيلعهي لهم .ممع،كه٨ه ييينثوهعبهعبمسمر
ءهلح»ل ءنة بوهلر{ ١هيرققيرهمق تى ١هضنيسس
ا رره٨ههلم هايهلب عهحله«طع و»سر،ل تهله
غد هز منعهم بلانهههلننهسلامنا ،،هساعنهه
~ ع ١٠ ٠
مع
ع

.همتهل.ئته
ك

سم

ته

ع بهجته . .مه

نلل٨ههفقيقأ٨

٠

لإ

ن هم

 ٠ماهل-مهم هلنبههه لك علها «سلئه ء لاههعلهل وله ج
ئه قءعمهرنهع اح لىفبرهلل  .سلهنسعهلهقف
 ،مهوه ٨،عحتثمب فهو لهبهتههير لاثر يرءنئم » ٠مهله ثج
قهيقهغ ماهر ب »عيه  ،ءمسايرته ل لاهةلةلو فه)
جي ( نجا
عهبيعنع ثه ملكها عهع  ،هههه،و،
ما له قق ع  ،نريهنولقمم ق
ع
ضه
«
عإ
 .قئهاللائظلهه لا( موت ٨

 ،لا

جإ اهثتلإفثهإابمن

،متنئتي عا  .ن لايما لأععئئ بلمعنتناهفلع فهي لا
»له« لللأللع  .هم قملهاتمدلهكههتن،ملهلؤل« لها ٠
عهولأ،يرههم ملهههيهمساهطم»هب لهف ط هل
تى يه كنا  ،رحما عي٠ينيقخ ققه يطل يي لاظ»ديو  ،طنا

ه

همةأ ءممعلا»له سهصلانل ٠ ،نانله منه ثمسسهزع
تربنيينعلمههه مهنلظهقنيمه عنه «.ئوهاهتلك ه
قلع ءبه هبهههم« ههو سهاهيلل هميين٠ ، «٨ايني
طزلويههها ءأه له قنأفعبههع « تماه«  ٠تهههض مه ابنه
عام ع بييط.قجظيه قههثاأ نهتم لله ثم إىهلهههم ( ،
لد مرح« ٠س)سههنق قم اةثيرلمع فك .لمحهي ٠ع ١

٠

تهمه  .هميينا«،هر مملةو٢عبئا ل لفلهنيلعنينم (
تفقهلحمليبههءله فاهطعةنع هاك هتهأهمعلقهل
سعههمههه»أه له لنيظهسثمعههه ههتنم
ئمامدملجر ء«هلاسثمهتنحس ءهامل(.
سهى ية «ههلاههمههم نلههديهخ يه هضم
ج لهبتي له يعاني نه مههمهمنةه عاهلا  ،ءها
٠سنيمهعهئام ٣هاههلمتهلمحئلل »لتمييع عيق٢هي»
ءنقهلبههس ،رنو بمهكههلليليهههجر و،عمةيععههم٠
ءينق«

سما

 .بلم
ح

علعهههههالم«

رماأهعه لهمهل»لجقهيه تيثمههؤهيهع ءهه قاه
ماهير ٠ءللههع ،ههةهنلهرلانهم هاك تهل ئهأ معهده
ا ن عههه٣،يديرههه وله ءهههق ،ك،ههمهلل له ية
 .يلإاله ليهق،ا٠لآ عقلها .مهلا رلها»بهولسا نههم ئهع
٠له سههههه قستفويطلا ،هيئه هس»نهمهم يبنيا
للالهام-هين سنتم تلههمسس؛يهه ل اهل مءهمل٨
هيني«« سنه .لالهقهيهمله٨نهعه هلعلىثهعهم
هم املهم » ليلي«  .هو  ،عنه« لمهح»لإ تلاه ك
 .ءضلا اط بلسلسهنقأ « لمئعع ئه«٨تم لمع
 ،با » نفإ لح ع حمر ٠ ٠
هه ءها« « ين ه«لمبقيم هههعهءكلة
ا
نبهه« ثر ثههم لامعة« ثبر قثثتيقتلهلآقههتمز عا
بح
ا
قهله »مع»هلع هرلمههههسر ههةلمحمع عنإ؟ع
اا
ءم ،،يهههق بابهة ن ءلله .ي اله لاهلي-لها لم
ع ،٠مئه ستسلههلمهمئبه لمس«« دلهجرقه
ثرو نقدها نلييعمني «١لههعرهصفأم» هههر
ا ملمهموباييهقع لاكمههله ٠ل ه ويثممهعهه»هنهع
علىهم ءقسا« ءسيلا  .ءهللعهطيز ثهع«ل ليلهب
جللاظق سهللعهع  .متينج  ٠ئهئههقهسععاه
 ،ءس« له تهتم  ٠ءهعسلع لهم مهد« نهم كعك

.

 .فهم ثه  .تخقي،ن» لاليك .ونا قل ثهع عمه«
قه لع ءهاله/متنها( عج ءمحا ءءسقفهم(
قه او وههتلهمسقة٨سلم٧ا بقهر ئه ناظر ث واني«
علال/وسنقيم« دثمد» ٨نع تللهبلظثظييعنهء ل
ل
اه به اعهد ٠ .هكهته لمةسهلهرل ،سنا .

. .

م ~

ثا ع هم«هدههفهه٨

كم

فله ها يملكها س«تهلهم هئههسققهك٠ه ههههف
مهني »يعط مهيه..هلعهههممعهميهه«تند هيحقنحنهه
آهر،ثهس» جهعنع عققهقو ا»صههه نهت نغعه
~ كله هلع للرءههه» لسلع( مكنه مهمتجتوبهخ ٠
ارأس حءمظهلهتهم نلهله هة هه هههن«(  ٠أئإسر
إ»هم ههوج.هب٠سينهرهعتملوهقه فهم لسد
نبإنالا١ة ٠لهآ يمهله{ .يليياهيهثهم نيه لهمهن ٢هلة«  ،كة
سينا » تنفثه« امهل نم ءءهئههمثه لله مهلهل« ،
بملكه لا ..لافهذق ٨ل سهينهكا وهثم ها،لالا ٨لع
يحتلعحع«لمهرهه بر ءاط ٠هههههههمفمهثمنليهه
دئوهمرنعفه ءا هم عجللعصكبع  ،ممهههقهقءنههم للحم
ةسءس نه لمد رهته،بههزله يهس ههو عرفه عم
قاهه٨فه ٠ثر » آينفضههفا  ،هلحهللههنهه ءسه« عسلا
،ثمهاا مهري،هسيهههيههكاقي نك فينةر.م.كز «،بهههلنن٢
اهلاآهههوغهئئتهلآهضتله هلا لاس سكر لهوهم
ئ.اثئنمتنإئئإئنئت نهم ئإثةهثتإثنئئإ ثإ
آله ثهخهع ل لل ل اتهمته ا  ٠هف ٨

ل هاد لهم«

هد تر يإلإبئئاإ ننللئإ ههيللليقتجيسههرهم
تهههعه لنمفه ثبيهعه»سلخ هيهمهجه همد ا كو
ستملهو ههرتسحههه»ههه هعلنسماههه مهم ،لمه ٨ه
وهو ثر لاءهتههنظندنهقيله»بةرهظهيلهطه مهنا«
جهلإععامهنع ٠مهه«لهم يننة لى هاه»٢تهسوس لاين.
هفحهلهه»هلد ،ههعلعلم نقهففلهه لك ع مممق١
«  .كا ءيهقههة سيس يهتنههح له

ج .اا ع
(

بهمهلع
» ع تي

. ٠ . ٠

تارآماعآ

ع

«سهههس »تل ع ص

يه

 ٠ ٠ع تراه

هثههئهعهم هانا  ٠لامه-النهم ل  .لهملهأ،ثم صا
نمثله رثا»هه٨،و ،ولكنا«  .هي»ههسققه اهمهإ ،يهمهم
هم هنهةقير تهل-عر لى« .هاله ييي( يهم يرثيه لالل»يي
٠يلا٠مسيدا ءتنصلهم نثهه» ن«هعلظليلجةيق
تهثه ءله عوني لمير جقهيظئأ ءممط٨تهءقة» ب
تههقهههم اهل  .س،س »لا لى واهم««{ بيم٨د»
نقههنة »يهديهم لءهىلاهتههطع »لدعم لمئإ للوهله
مثهم كلمة  ٠ءهس .ميرتس حقه« هدفه علي
نهي٠ ٨،يتيلإ مهنا« هههههق ءكهم كلعلللههه.٨؟هجهتق )
م
يرسلسلهمعههلسه»٨نلنهنهمهفدادعهر
ةم» هعا٨لم(قا له )  ،هاهو«( همبقهيهع
تنهد هاجعنقلع اله ءعنقهم ٠سلمهمعلاهمتهث
 ،ا ع مهه ثبئقققعيهكيأهر ءلهيكلهم-دغبي -.هي
ئهه،ه .تميثكهههغم ههب»مهم«،ه ٨يعنيهما
 .معه  .هالجويههح له هعه،هتر لمه،هلاه هممةهم
بنيهم ءءسي« هل ءيلسل ،فههه٨عاكلر
ة ٠مههومههمله .امهههس ،مههسنابي ثو يهبه.
آ توهه لله« سال« وله ءههع ولهه لهنههد٠
~ نثهيالههع س رممهه»كوهه لله .ءيسسر»نههم عا
هيئه هم هعل٨س نيه ععوهق«مهله ءهههئوبمه
ا اهم لا ج اا ك يهلل ه ثهصل مقهاه ٠عااةا معهعههههلا،
 .لهربيآه ع جلهجمامر نقبتينهع» ننم ثمقييعله
آنمأ٨،ههتر ئهاهلمعهمهمههلبهتنلا  ،لاهيحمصاأيبللا
لهج قله اونج متههههلالهك ءاهمس ..قفا لم  .علو
.

ن ءليه،ههع٠ ٨

تضم

» .تيمملاهم سلةهههمست قه ياهبينمعيي بيلس
لةمهعهمي ،فههة.صهوعل قة لم هامل رامبير/لاه ننا
الكبسي لينة هههاسر وه٨لهوءطةهألال
كة ١عهايلنامبيئا ءاهم هعلاهىقذ ثههه  ،همقيهر
نمققهينهج ام»قه٨،ق ،ثه ٦هاته لة تا منعهم ئنئسسسر
ناس بته تهثهع » ثههد عيله تقيمها هم ئئتنإكمإ
صهمهعمهم يننجلرةرللجةأهيمسع يلهس م يقلع
لقم نمثل ثه ٢ههر هق١لم ب مساهم{ مهمللي عار

.

اينغه تاو عبمنثم  .ته«تنملالة ع»ك،مهع الأم هتههله
نريهيلهنه نع،بل« عرمههههرنحهه لتر عسنهع
ترمم ل تلقرههلهممثههس هالك » لا» ،٨،هلنهه للاقا
نننمهمههتلهم ءلملهلةليح ققه ءثر »منه« ملر هولم لا«
ورمل لاحالتهم/هت منتم وينهيها قهر قا الهه
،ا
» ين نههههلامعهرهع ثيهتهيلنيريلل
أرز
هنييهيهملة ملمسه/دويهي-لقناعاته ئإثيئتبنمثنن

١

ابها
نسس

فمسآء«دئعيبمسولعمبجس سمم فللقنقي
خنييللينبو للقملتهع تهل مهد ههو ثاى بهعتأهسع ولو
قهرا٠ «.معهبيخ لله ملبين/ءمضامينها يهنه هيلد
لهههققنهليهيلد رهه»نه  .كه  .هاملم٠٨ه نقلا ههههله صمسر
ينئ،عهيخهللس هالة لامظظهييجعهسليهئيلللاهل تطل
مبيءهلر٠سهمأ »لتسقي .ءأطمع ملحم يئن يها
ن ءتك مممقهئتم اييهتعنه ينتحر م ابتهل « ينا« .
 .يقم ئه لاله مأهها٠ ٨،هعق«لع ٨ءبمنهجهم
طارلهههح ءينس نقةوينر» »همتهم لا«..
ل

.

،
عه٠تث .
يا  .ءوهنه
يا

)

» .ههخايهقق ~

..

ع

سا

همه ينقههتتهجامههإممجهوهة

يا لهعهههتهعاع مع(ف ،٨لمثهه١د تنسهههفظللينذهأ

 .عد
معع

هلكث«لف  ٠كقمركههس٠ه معبةههبو ههسهه٠
ءمعها« ..ثمههسلهع ههلنفزتترمع«همأهم
مة٨هههتم امه بهعلق»فك معه بههمماينهو،٨لمنقث
مرتكب اهل هععء»طس ءهه« مر، .رهس
يبظلهدلر نه لحم« ئثةغهم نج ٠لاهتس ئسلميييهل

هما

يط ءنسك« قهلر ءللونه هلة عله .لهيلهفمه
مهب ٠نهع ه يلنهمخننهس«ئد ه،هءههمله١هس له ب٠هنإهمسر
وهما .متضلع قم مهجه قلل ءيانهاملاليرههئع فله
ملك -هعلمويج« وله كنوع فساتين ماسممتلة
~ ، يينللتره يهههصاومممقه» همم يلاسام٦هعو مقهأنههلهح
 .نجما تققتي وللهمهنى تقية همو ثقئه،لم لله ءفيل
هعسئعهه ستنهنة ها٠عنتميقليبيهكير هاعهمرلف
»
ا

 ٠باقي تليينا نةءء٠ههلميرحنة هلمعههههه٠هس هقهمهلا
علا بملهيلهكههتنييهو ارنه ع يهمسلم له هلهمبم١ها
لإعهه ٠ءلإ بمقاعد  ٠عققيلييه لهلسهلس٠لاه امر

٠ ،نهيا تينك و ءسنتي وتنئ،ة ءلاهم .له اسهمه «.هتهههة
سادتقههجرميد  .غىهطه »لسهم .لا قنطاهه
لا
ن،ه سلسثة » لمألهمع٨ير فه»همعهعهتهلهحق
هد هوانج .ئئلئثثم كير« ا سصهلهر فهد لهه٨هم
لك اهته««هىل تجلهيلهل هلهقههله هلتهيهله
~
ا  .بيا عمت ينعم ءبه مهنهقثيهييعهل لا آز ص لهنههف،
بهلا« ممفهبيجموعقنهه هينلهه ٠ع  .ه ههمق»  .نفقا

٠
ت
. . . . ..
نيسحهره(ع ع

ص

 .هي
~ وت

اهم« لجنهيليلمييههفثم ٠٠هةعوطنل ءنه ينعي
يههونمث ث لهو لامم يوا هحمهو ها«نهه٠لحنسهاههي لاحله
ءمم »يهمه ثءهلسه٨له قرنلهملععههثهتس
ماله تماه ليلهللقنهر ييههظتي لخ ئهه» نا  ٠لاآصسر
لهو نس م ة لالهتهل«سعع هعكهةههه ضه سمع«
«لهسث ٠ه«نهعهنع ئد يد ءيلتهي لايلبنهيكهظيقيه
ونج تيتيه ض ثههم لاهم لمنأهدلإهه٨مم هيئهه»
ف ،سلا هاه تهقثدلهستلعيرهه هين نكنه
بما .ءعلله ويئلهكبهمهتملعئهع لخ ليك فهم ويهييترلل
تههب هل«يمهقهه قرثهههاهلايا . ،يرمئم ٠تسءلل »لة
»حننرههه ثاهيعع  ٠ .للهيقعع يلتقه ه ممههطر
ياههيهققئنطه حظهم لهءهتلههه لد هين ٠ءلهبهله٨

. .

ئدفههمع نه هةس بل« هرهههمتهعهنسسه نسيبا
ههلدمكهةطل لله ءله هاسهعهاهم سلمعههلهو
همهما« ج٨لهةهم » ءقير ءينهل« يهعلرهع»لاد ملم
ا

و،م،لهلتي ثو هممسلةلص ٠هآ« ٠بهكرنع ثو القتا
و،ههههط كسر سي»،هب مهلك نجميه » ثته ب ءحف
هلا يلا( ء»س لطه عنهم هلا »سهلنا
للنصح ءتنعته« لى تمبيهتميخ تتنا ننهيهظبينةيلم روه« ا ،
نيلوم ن يرد« »ستحميهم لمههه ء٠ههيعم نلكىاج سا
ه،نههثزم » هءلبفنة ي٠اههلم سكنية لهم
هتلنلمه هلنهنهعلع«عرمهتلد لههم٠سلهرريحأثم ءك
املا فنه ،نأس»،ئهمممهمثةندعانذسننهم ملم « ها ٠ ،
نعفيهظييرهو ثظه اله للنهيبيإآسهليد انحلاله ١منثينلا

ه
 .وم
(يلعههس،
جمع
وف
٠٠زيظهع ثههنهظهطه قلولحقهل( لاله عهنإإهكربعهة
ل هر،سه ٠هملهم مهم ءمهلتها هه اقجا..
 .لههمهه ولهلمقكقليأ،ةمهت نلهمق لهم هصبر
٠لمهل لاق٨ته ثاتمملهسهر ع سهءميمبب ى»لل فقه
~

وعهه،هميمةءه٨لا مهملث» لميالز«»لهسر ٣تنا
لونية« اهله تهيهسءه٨نءتأهميرينعناه لأاجهم
لليمن« بتهمه« «»٨هو ٨،٢هيرلمبهم»نسلهه
ئ٩٠ثههم قو لاقتهييعنع هتك ٠ئم ءتههق تهه٨ئههمم٠اد
عقب« ت«مق بيهسه،هلهبرهه سلس«ههو

تينا به »١منه ءنسه٠ءللثهةميم٠ثد »هلم قلستخهه
قوما« يي ئههس» ءمهةهمههءهعهللههلهه
.
يم«

بتلر رعنيهمتلهعبيرعع سههفد له ءله نا وسع
ئه«نع تهه١ل بله نتهههثاهيم تههلم يلم ينا« ٠لالبحننى
عادلي ثه ٢ر.مهاهلنعل نتفتمعرلهن»سعههئه
،هغ يد قلل؛همي ءيلينا هممعبةجماتتهاط معنا

لآ ك ملا ع نيه هلهال ئثة هاهلنمهيهه هاهههمنة تهب ءجيه إبمنئثرر
نسا مئع اههمرليوبهيييرلهةو إهبرلاس أنه ثق لاسيههك
ان ههعمم ههنههه ناهلثههعا،سقير لمساعيه.
.

هط منعة تلكهسويهم ئئيه عاليه«! ية تلتا(
هههم وليرللهبهه  . .ءناور ءههنسنة ته ءمهن
سهر« ممع«ئلع ونهنحهقيتينه نس يرثيه ينه لا «٨قله
 ٠لآل ءنه معكيرنع » ممعهه»نعم ءيساس/مهب
ءمطقه ٠هلسه«{ ية ن«ه«همقهه منى نع نهمبمدح
٠همله » ينهلهيهييهمنتى ارثه» .««.هبمهعههه ،سر

٠
آ نءهيهحهصإقط و

٢

ءاه
جا ع آ س

مهب ل ،نلههغيهيقد العجم مهد ثسفقيظ قه .
،ن

٠يهرههه وهيهثم«ولع للرئيس ا هب ن لابح هلئههمهمنم

 .بطعبهترلهللف«٠مله م لهلمتج هاه٨،لإ اهل ماقرفهه الناي(
الم« راع قوما ٠يههلين ءكهههلأتع بعهللامهإ عهد لابيه{ يلبيا
طموحه لاقي١ك لاقيناه ثم  .تقهرسلم هله ثر  ،تمعن
ن  .ءهسئسهملع به اهله ايجا ٠ههققلهلل»مهبر إئكسحمر
نيقهم٠ئع ءههسنع ا مهسله«عئهع ،هتياه ءله،

٠.

ه هيوا ء لا«هالههم ههبحهج؟ لديه »ببر «لعيرينط يهنم
ق لهلا ءلامه-مهمل« يرلبهين ءيره«( تنه٨قله
تهجهمل تي تنهقثه«لهق«ا هنهم ئ لانه ٠مهبهه«يننه
.ءهلط ،قهك مهمق{هم)تق قههب » هكس«هثهع هبا.
طاهري سهئهعر،ل هايهلي »ببر يه جتس ن قيل«
نهم هب ققه تثق ثههم هنالك .تنللمإبعب«عيح حهغر
 .رتل تدل لله
عهلحهلنهقت علها تنه-قير
ي
٠تممهيمهطهههرقلنه هاحناسيهطئقةايل لالهبلميهب يحق

جمسب

،نه لله ميهظلقجق مهه» رءههين«ي٥لع ئمه همهم
اوي هلع يرتل ولاول« ٠يههععله »ساهم ءهئللنلههء
نا

 ٠ثهتهأالتلثنس ثتهسثتله قهقه

تانئإئإ تثق ماهعع «ءلم ا ققبتلهيره يتهله ثهههمءه نئن
إ عهههيههههبهع ءممعهتل« به لاهيلهئيم ءئهنيعهم ءآهو«
هبه لله ءله نو رهايتس ي يلم سس،ههمحبهئه
 ،مس»ءمبمهه..له هأسلهل«سعهه مة.
يمهعرههمه ليرسلههب نهر ا لافهنيء«»ءقده٠
اقلعهنعبهأعرله تثق ئههم ماس ٠لامهمسلمئ هبهلاهم

.

٠يلغاه»لانا

«

هملظأيهه ءيقيله« ينه تهنهع مم أ نهم .سر عهعها
دلت -لىهيكلهيظيقيهقر هاله .لهم هيونغ رعا
عتمه«« »لطه اه »هعه  ،وسهو»نهع » ثا
ك يلهلكعهههه« ٨،مير ا مه،نعد ٠انه
 .وا مهنهم ههقتهقظلك يله بقي« « ٠ننلنم نك »ميليو
لأه٨له»كوهم لاهنههقنهيلققيلر هههلسلآه يء» سر
،هت ٨،مسته مهم مار  ٠ههقههم» يهلهفهلاعخ
 .قا لامم هعئه ٠.هءعمسلع لى ءهل ه.سسهق
ساعلاع،ه له»جمعههنعءئهلاسا«٨هاةسثمقا
قسئه،ه بي،هههم له ثمر تى لقه»ةرعر»نه
فهمه تي سليعءأ هءهرههنستله امسه/داهال
ينييهحقيلهينعع» رممههنيلهنيهم ل ٠هر« قهتهل
دهعحنه منه ه هاقهاهه٨مخ بيمس ٥اله ل  ،هها
هممههيلهنكعيييقمأ دعم بكل مهم هاثممءأط
اهم هييهنلنيققعئيه « مهلهكههفه و يلم لااح نءقههههمير
ها ع

فيهمهعآه ف فهغهمههعهمظح لتوهم/وهولها.
فهيهههز٣هأملس م١وئه١هل.٨ءقاع تهه،ة«ههه

ا ععا ٠ج٢وههجمهه هعكهقطل لى معكم ٠بيهههاللههن
هسغههه مس»هعة ٠هسينهييعغه يلى ق٠أرهس
~ نع  ،ه٠حلةمه٠ق » » ،مرمم همآه و عقتهلههت« مع.
همها« ههلههلعع«يننهع عه٠مئه عنق بهمرااهثميهنب
ههعهعئه هالها ضلكقهة س ءبمهرل» هههم لا بمر
كز و عقلا ،هرعهع له اثر ئ يهلآعهمهمجم ءعيها ضلع
وهلا كاهله سلهه«طو لفطهعرجنهههههأر
،و ول

لما

~
ل مههللينيينم و

طوك
 ٠ا

قإ كهيين٨هصعق٨آ ٠

ييقينينقو دد وبطاطين عله ( كلهم

يقرقملع(به لهك اهمجا ) بههر،تل»هر ووعينا ٠
كءثههه يلهثهعقهلق ءلاكس لىههتلهمءمهلاقججه ٠
بجهله-ير مهل نع اهله .هين ٠متلههمأ ايح نه٢عق كنبتر

«

هلم«طعع نيه ثهال ، »٨همهمنهمإ« ءعصب« لك رنا قه« .اا »
تع»نة سلعهم تلهو اله عةلنرثلني بهتحلههه٠ ) ،«٨جها صر ة
ولله ينعم مىاق«سر هههط ووماتمنلهم نئههع

ما

حم

فال  ،نمهع تهمس« .اهم ملهلههلليع يعق ٠
،آفو بته صلهاهلااه٠ل٠ع نهله يم قه « ولامار«
مس« عهألهلر عايدنهر ثقة لهللملإثه ٦ههره قم ثههلعح
وهمهيبيلهقأيلللقه) مهنته مههها »لعسف
ئأجل٠قلهأم لمه«هه له تنل تمام ن سعا«« م،اله
»هه« ةلسئع لالة تنهباهههههطه هموما« لاو ممثلا
ح به ثخسأه ببيه«ودزلسلما قيس
قععع علها تتهمه لب
هلل »نه ه،ئنه  ،يعم{
بئلنإلإ  ٠مههئهم نإنعنن ئئهني عحنهمإير اج هء

بل

هطملههه خلله هر١ه » نق فهنىئويخهما أهنلا.هئيهم لديه
ةبهبلههلم له مهنههميهم لدتلمهمب٠ئع كه للاك سا اناة
سينلنياهه لمإه٠ ٨ممهرتلعم تهجم بانك ههقهههي«
يلتف منعتهم ونمو«ينفيههيقهة نهم تسع
 .هممهلهههيرقهأ« ليه هلهقهرعههممهم  .هنهقهسريكلو هما ،
ك،يح  ٠كيا« ءتهع»هأهم نا ةءفسهه«عنههة
جلههه ١ثد،هوجع«جع كهم مل بافا« ينلههل . ٠
اله عينك لع ٠٠ههءلهضلهم ئر لاقظههملنه و معلظلهلتآ
ج زا

» زيإهسلم
هل

(
٠
.
هفل،مهس.ا،
لال
.
ص
( ،
«٠
 . ٠. .ص
لهيب نثإ هن ثمهتيئلة«هثإمرص؛ههينمبينة
،نجقققع  .؛ي٨أ هار « جونر ئأ ع متر
علئثاا ح ملال ئنإ وئمللا ئئنتنإلمت ئثإ ئنئر
٠
لا
لا»لا
تققاءم ٥تنهويءلا ٠
،يع
عىهقهللهنع ثههتهملآعز ، ٨لع ثإنيثنئئثإئثا
هم
.
.
ا
لهب لمة عههعهوتنبهم سها وهلا

.
.
« .ا
لك هن سهما

يثئلإ ءهل هام قه بيينالي« ه،جلز»
لاهب ءيهل( ها« ص
لإ
،
«
 ،ي  .نس٠ن
ع
 ٠هعع موس لا( تتمقهجقبمثلتنلتأ
ا لله ليهلةر٠له» يعلةلعماصة هين مئامنهحلوهلانهع هأهههوه
ا  ، ٠ع ب٢ه
٩
تجعله ~ او
 .ح هم
،
 ٠سعععا
ج لعل هيآ زلهلإاولهه نن٠ئإبمقإ كمساهم-د
(
.
لها« ع
ا
ع
~
،
جه
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إهمج ١
لاح سهير نييي لكا هام««« سههملأمعءهه
نمبهجصههم هابي لاق ،سبر عجرفهع فهيمإ
الهمم هم يوه أ»للاه ٢ياينقهعإم.وبماأإلا
يسجعله اهلها ل  ٠بمئه آيآ يق هه عمر يم ويلا
ا
يه »ءهسن .لساكنيها/مسالكهم-لنس
ستسر قهته٨س هايلهنهه هما لاقنىمهعو ئلننوع
انا

دم« يكلهم ثه ٦ن عهه ،ءهل نند عأرهاتتة ج
 .ءا ين ءلوبس تللهرنهع ببىلمثنهقذ ءممعهإهب٠

ا ثياكقلين،ة ئع لاهم ه«ثم»ر ع تيهللهنإ تلللللنبقأ اله به يخاة مو سسر
لجا
٠عه«،متريققثم النا ق«ف٠٨سللهؤ ( وطه
.
بله
.
« (
~ لإ
هه «
٠
ا ( ا يمهمهنلمنه«هلاغنقي قل يناههل٠لي ،عينهما تهبجقك
. .
 « .لمح «
س
٠اام
ا
لها
ضلعا  ،ه
لههتهإوو هم بعنئإ لهلهلنال« ح  ٣بي ثمهلمماينهئتئ رمموا
بلهأهنن نيقضقا لهلإوس لاهه٨معل الم سهم بلج٠ا
 . .هر
كي . ٠ ٠
~
«
لل ،

٠ع٠كرءج ا من .

.

إ نهتهههطتنظز

مل

يثقله »ئهس٠م فاهلا هموم أقمءس مقهاه ولالفهوهع ٨هفا
بثه  .ثههغ»لة هسمء ييبيس مهر نهيل ريعه« «
في نيئينس ل عاى ،هسز م ف  ،هع،نلههلموعثهع ثو
نبطهمعهعيهوهمئه لل سوا« ينهوسمم زنحأه
نىههير ييبينع منه سهم« مار نيله ا هللة  ،لا.
» امههم ٠عكا ي٥لههةن هه» ننه لاهلة» ،هاله ثههلنيهع
ينء(هلهع« جنحهئهه يعامله  ،هعبهوفع هعئمم ئههلاههت
انهاه همه هايه ر لهلمأ ٨،سههيكنهعهم هاي نقي
)فني ك لاماهه»،يرله٨لهم نهر لمهيلا  ٠ليونيد ننا
ياهههه كلهم ) ئ لابح ععلبرأ سلم ته،لهعههم
عنناهي نحل٠ههقا» عهد  ،ههه٨ننهقهه يهب ءءانامله ءكوس
رفنمل نيهمكهيللظهلنع يللي سمحا  ٠ههبرنلجيهقلقهه
اه١بهه أ لاسبهه ٨كهههله عقئهسهس ير مم ا ج اا
لمإهإم نه ني هاهتيهؤهلع ثم ل بههع» ١هه لمهى لاين
{كع للقفزلههلهقه هحهعلمللهءسلهير مه همة«

.
.

يإمم هئس»هها مهه»ه»ا ٨اي وهسع«٢عه
نيهعه ههثهاستمثةهس بته« تعم لنه  ٠لهطقهص ٠
يجبلاههلهم ط هارجهنس مسمى لإه٨نمهلل ممرر

لنآ نفطا يههملله عييهيقس حنلهو«سلتة ءقله ا هر  ،حملا
إيااهنمهه ٠اسه»»ةل ئممصئل يدل هدلههنهق كه  ،ه كععص
ا ج
آفمةعهزمهمه ،فبر هه« ٠ ،لاههكر ت«يهقل»هه
ناق،آجلد ٠ولهقسنع لههقي٠يهلهكق هاهمههههيهر لاي

 .بي

كليم قة نههمس ٠هاهصهع لة هونج ناس -هجر
، .ههم .نلمهإخكثئئهطههه هنلتههلههط

٠

ع ل ثم

ع
هم

~ ع .
هلعه اهقل

ءلا )
قا«

~

( ،

نجمه أ ونصا (.ههلهو٠عفسهنع مهفههى٢هنرفهه
ه تهلل .ءقر ههه ،ا سسهن.هسلط لهضههغهاه
 ،عمللعمه لمه ماه٦وغهةيره سهف٨سهئو اقله
صدق خ هو ههماهمن٠هههتنسه سهفلأهس نمههق
،ئق وقاتم هههه هالها منئههطفهمهميق هو جبهها ن له
هيل يهنئه .ههههععسلجه  .ةه مكوثهم..
وهبها نس فتام٢لحهقم عه قهفمههمعهسمنز»
 .هعسئلك ملهلحمهيه » ل .ه ~فلل،،لنلسو هد وهلل
ا ع ا منه اليق.فههع يك  ،يلهنئه هسلهط ،مهنيا هاله١ ..
ع  ،تممسه.هيهلملههو نرنم ههههمبلهجءهةشهاعلليس
اا ز قييلبهخ ثهخ عميل كسبهم م فتللهعغو
ءلها عقلى عثهمهعنههلهسة لدههعلا عههلهآب،
٠هطهم لله ~ دهري جهاهههملإهههملهو »علهم
،هيييح ههعهههى هلي هم،همفهوبدههأو٠رعقهب
نءوعل هاير ة عهه»ه«ل هاله ثهف همههاس ٠ينلاطلنيز
هلق علها ل ءقييينلع ئهس» مثاثم٠نيهتققعكمر
،بهه سهنءهلقنيع »لة علق ممئا«م«هقا٠ه )هل فملأ
٠
ع يا متهثءههه هي نلئئثن لا همعبهنعملهععلجهلاهو
٠

ص ٠فيم~ ٢ ئو ملهلايه )٠ئ هء لها ا

 ،مهلا سر

ثا ع
بظ~ ناإلمنحانإئل.إ .ئ ~نل،ثثييل»نللءو
عللا
 ٠هه
،
.لههنممئأ،ثهه
ضع جوه

ل

سه  .هه همهم ههه،مهم هه نير رلإههفلهلط ،قهلقق
لكيا ليريا ئئهه نهسهأههظهة هه هدم لهم تهنسصس
ل ،ك

تر هليه٨لرطنيثط
،نلععلا« ههه،لهو سهلعهعنع بقر ط

كل
زتهلهههه

نهلهصظة ثا عهمث هو نطهل«لعههس قرنا« نهله
٠ماته١هلع ثم عهتهصهك ءجهر بمهللايأاه٨ل  ٠سه،نر
٠آعسق«هم نه ءينق « معئعتههط يتهلهب أييه٨لا لمحه
تره٢م لا ،هلع ههللس تهلههم» ا لا« هلا لاهلة
٠علجيلننيهههر لهم مأهننتع هالك هي ع ماهر قلا منحهم سنن ل
)
«.ي،هح عليها ينام  ٠هاك ههملهنهليهنع واله ههعئئه  ،هيلا
،
ويليهم/كه مهنيته تكهييقيرهنعهم وهعرلييهن»له
 .همم يعق ومهمة مههلهم لله تأهعقا ئقه هجئليليهلهسجس
جرس
،عليدهح ينه لم ء لاسلهتعئهح ثسميتقثتلللن
زهمهبا»مأع هعه»رهو لاسمه قهلىمم ط له  ،هالها
٠هءلله ع ه،له»سز« نقد سمقلسقع ترهبهم ولعل
بهمئعهاهه لله له ن واسع هه يةارئ ٥ثم لوي ،
٠هنهمعه» وعملبعسمهلرببهب ققه ٢قيظه ههأيه
ههؤسلهرس ءتاجة،٠قيتهلههفهه لتي ومأساتهم و
ءلحليم« هللهاكق» يم ٠مئع ا ملعهمزعير اح لهر»
اهأعهاله د ينهيها هدفي وتية هلع و لاتنبلة ....
ه٠ه،لبمهس  .تههله«٠هو تها»ه»ت٥يرنهع لمحه
ثمعينيمرراهم » ئ « ،معكيةهه نى معكم وله
٠قققلح مهمة بيلههعأ«عهك»مرهم سهرهم ءهه
و. ١
ج»معنكثهه لمح هقينقاب مهعتيلمغلا .ء«ههدرهم
جاه بر ثرو لهسر ن له ينئم نلثنله هلطاهيئه  ،سرئتانز
 ٠لع٢٠لنء ءملله »نا » ءيهلاينعطيلظم ننكته تا ينهل(  ٢اا
صنهلههلع امله مليلنلقج ماهر س هنيئا  » ،لاين
،ا

عل
.يلع»ظهه إهقل
.
ث ،هط لا»لإ«س لاله ءقلق هعوهر لهفهظقظلههيهجي ة
منها

لله لس لههةا ٨سنينة لله لامنكسم»ه«
عهان٥ثهه هاليئئظن »كيعقنلج نيه ققله »هي ي عرسر
 .جم
ييقيينيم به لاهله بع لعيح همتلهة لهعاقلآلمهه

،.
حا
لهب

ا.

ة م؛نق له لاتمللاثمممعقهم ٠لهل سهلهجعلإهة
 .سهلوع  ،خهم ع ءعابهم/لخلقهم ومظلهللنيق ههعلةومو
 .ى٨لأ ههو يتهمها ئ يعي«« لي سنايذهرلسهة
برههيذف ثهع  .للله ييعي  ٠محيي«« ههيدة ويلهم
٢له ينمضبر ٠هلههع٨هه ير سلع ثر مابين.
مدع بينهم امهم وليلهنمهييي  ،سا أنهم لهوا«.
مالا« هل لاتملحهكهعالي لإع ،،مه ٥لاحعم عاهلا هم ٠
هعع ئمنهع لل و معناه ل١ل هلبهك٨هتر  ٠عجه
،
« أر تا-ب ء
« ،
« » اق
ققلق ،كلهم لل ومللههساقمقع » « لابي امهم هال٨قه
 .هق،هطليلاههنمم هاه »٨مهم فله لمهعهم ءه«ص
٠ءمه،ع علا»ها١رعهم ينه  .هاهتنس هنسم لمهه ،
هه
اك
هم
،
« لإ
يبهرهم ل ءهمهثعلهي كعققتةطله هممج معمع ،يهم
ويحن»هيتيآجهللهم ن فهعوئهع و يهقأ بطلقة (
حملمملهنة وتطممعهتهيم،ع لها« ث لاه-يير
فله« نهر يه٨عه د يهقه» قوجا ا ءعمه« ءفلا
نهم لا لاهالا٠ب هلع هكطس) ثهءسيهم ءسم عنصر
قل لمهه» ل اين ههل علععهة عرفي سئم
اعاق«  ،ه هي لا .ثني اهلهم لرجل( ثه،فهم
ءهمسا يرتاده له« اوكل قهتملقب نع قه«ائوهم نك
ل ههؤ تعيتيمهم  ،وء»ئ أمس سنه«هث
~ لمة

 -لحد

 .عم- -عع  .سعسع وجع ععع س-هسه-اساس يعي -عيعب .

~

ثملاه٨هيهمكة

~

٠

ز.ل

هه« ا .ينلىلهله مغئلهييطيلعع ٨لمهيرع وفموههه
ئآ٨نهم »نئاكد سبح ا ،تفتم)بيه ءسيحل

لجني ا .

علله مققعهأهظق « يلم لال -نو،ئنمعئهمثنعسسنز
لمع ملهب للاوءمقلليفي لجةبىبيع بها« لة آا
طار ملقا لاجطز لاح هلع عر« ره،هلامهم
تك يرثساية وج امقبمله فااعملثم لسيد
ع ،
ءكي يليلجعهم«ق ٨للائحل٢ه هيعلهإظا للجهد
همه لهءهحتهت لة نيعمهةوهليلله بقتل ٠نجيقتا
هه عله عآم لك  .موي عاملية لاهم-بها لاعبي اه٦
نع يرثيه هطد  .جهتهم  ،ععرةصممع«بع  ،هم٨قله
) لىلهل مث٨ةثملهبرملة نيئميل ٨هلا وعقل ههم
ههفها  ٠لاومإه ٨ع لمتهم لل ممع،الهمممعهمه  .مم
يا يرنهه ءثن اهل هلاقثهح ءنينه  .مهه«هسقهلميرنع ءآم نبيا«
فأهم««  ٠ممهقتهلأممعكحمج لح وهينزسأا .
لهنلق٠عتم أباهم بمزهمنئ»مإ « لالملايهم لإ« «
فه«تهمثمد نئأثقثثل٠يبلا  .ئولئ،ثنإلئن

. .
سر
٠

هل هملتعحمه
مسا  ٥م وكلة
فههنهههندلابمآ
اس
رهلنامابمثيعو ئنهنهع له هههلأ ،هييييظع لاقيب .
إينثمسه٨م مهل هههعس لا،ع ٨يلم ثإبمإسر
اكلهكييليد هالا يل مه٠هاعبكالئه لقوله
ءقق لاهههدأم تتهم لكل و ك لامنهم-ييمم{ ومنعهم ز
هامة بميهنهنبقع مجلإورهه فه هن اهل بمقمنألب

،١١
كمن
ا

صفها اله كأ٠ ،لاهتا ،لاسهامه ساء،ل»المإس وكهقهه
~

عنأقتملةلإيهطت،قةيهينهيه يهمه مههر نمني
مهي
فمت
 ٠له

،ا

 ٠ول
لا

،

بعهجهواه«

ث ٠

ا

ط

 ،يها معهم هعقع هيئتا  ٠لايام .لا««« رم٨،قق النسر
فض اله ربع ه٠ينلةمامه مضت ننم عئسجهم
ءلملم ءقر لاعلى هلك ح هم ن نندههههحهو حلالا«
هلالي مع٨لإ ثهه ث ٠له» ممدهةميمهج ءحلله{ لا.
 ٠هرهنه،همجو ءقير ثهت هامة « ءلمن-امسه فق
هلعهم ل  ،لقطر عهرتا٨متق ءليهم ءهتممنة
اثم  ،ءههنهر(« بيهعن ءس«ئستنل«
 .نهض ليها  ٠ئنههاهل  .ها»نام للمعهد بمملتم،جةس
عال هاه رمحه» » ٨هكظلا كفيل تي تخل»مه
هنأ بته ون لهميضهقرعتنهههسس فهم سالو.
صعب« تهلرمالدتس«س مامال »٨هم لييههعلههممو
اعمم ث ةديرههمنحنههمبيقهع ماس ملطنه،طل
 ..ومنفاه، .يههنر ثر لاهوتا » -ملال
 ،م ا موظ٠يعكوليلي ءآم م مهمتهم ماير ماس اله تلهمبهسص
صقنههة عطمممههرلانهة ههلمهفهم ألقهممعحايمرهمترهي
عملا ءءهلب ترجل  ٠ءملم«يعثهع ثعع معولمة
هعلفهههلههم ءلاكس وحتام/وهرمان همه لى
فمي  . ،تنه«»سنم هاكا« ءترنمع جه» ٨تقم عمقا
سمل ،هثع له لسبهه» ع هعههعس اكتم
يبيع ههتثة ثههم يلهرنهع .ءاهر»عيهو فههلاهس
.م،نعهم هءهمههةموعهه ثتهلحمه«م ليلنظنلي
عله ثممق ين لههم هرههلهفهممس هم مهم لير  .ا
س متنه ،لهه،فبميهنج وهي ههو نة عقسجط .
طه هملمهمله نينا علل«  .يجلس يمهماعهمهس وهبه «

~
.

،ممل
ث ءهه٨ههسف
.
ع
ع اء.
٢
و ار ~ س
ك همغهههتهعهحئأ عقهلانأ كوس ه بدو ءههقئا » ليه ث لآهع

ع

عم
« ،
هللة لك لا يلم سخه« ا عمعهمهلهههع نك نيغقه
ع
ص
 .عي هم
.
ار
بلا ا
صقظلققنم هلا « هم هي اهههههالهههتهلبهبلم هرلاههزقاق
امامهم ئلهع٢ه كرلبع  .ئههلييهنؤ
ئمآ لا لاجزالسقز تنا ندمها دلإه ،تل لاهل

لامله
نك

نل ينهيها نسبعهلملتي،هيجه» مهنهم« .بيلةجمر
اهم .نجتإحلئقثإلمهمنم ل « ثر ر٠جييلعد ثسيي
رعم٢تأععميهم همو نيهم فقهس
أ،اةكئيلازفلهه بهههل ٥
لهيهب قم٢ .بعإء ممقلالللأس ،ليلي ههثع لا ،تلهميهم
نءعئعوا٨،ع هل« نإلهنل حلاها«« بلا« عبلنههب
هال

« لبر مها ث هههنلط٠

ههفاكهل«لههورلاهله ثأ،

ف

~ لمسوه« ع.لسمه»ء عهس»قثن ثهىه هنا
ج لامرز«  ٠مماهتيئه لسلع« ثه ٦ريه٨فهم
 .هنويئعملرلابهمجونيههفه ل هالها هايله

ياه هزا

فبههمهئو يلهه(اقأ  ،اسس علةلهلأعهي ههو
سعلاسا؛نو  .و لاهل« ثو هتهبالقهعنةهنم
لمقللهم(نع ئههه ثنك نهما  ،لهحللاهمعتليس ثهه
وس كتب هإكج ،ع٨هه ه علم ملهمه لهبالوهه له
ا،هص مقتل ي نههم لمههههه له لعله  ٠وهبر١س نهه
 ،يهسهنعهنع  .مههاميه ٠قنا« ليس ههفكلالآ
( ،
لإ
تلاه -هوة عله هية لسناء ف تهثيهعنسج
ا عيهيتييلظويلهقه مهة لهي اعمولسو٠لنليهع ٠هخهر
نهههعرلنييههح يتب سببا ٠مهتملوهه نقلها« هههلعحم

ينهل (

ي مه ههعهةجماس ته هه«ههم ،هلةهم المهرب

نا

،
«
٣

هلسءس اه«به ~

سههع ،ولهم ءبهول« ههىالئههروسهط ،بنا«
لها« لمههم٠سهال»يم سلس ةر له لاقلينقهاقر وا«
سجقمملم ثو لاهثم٨لاال امارس معهده-نعلل
» لسلسههههي لاين« لاهم هاني مقلعلانعه

، ٠عم
مريا

،لة لايبينليق هيني «،ليسيللإهق ك منهإهه  ٠لاهههتنه٥
س ، ٠عبهضعس ههلسلههعيههسل تفعل( سيرتر
عطله
همهما سك لاتهامهم بمد هنلكقثلينقدئنهترءل
٠ءنيد٨فع اعاة س،ح،ا لال«« نثئلقاتننئتثنهل لا«

ءتسنه له عنتهتلهم هرهالةلويهه هه هةء
ء،تومهفهم  .لال،ةم ننل ثههلهلماكنهع » تهم لاهلهم سر
عمك يلف  ،معلمها ءه( بته له سهبةمو
يايهقهقيننيييه ا مطار قه ه٠وه» ٨لنمو ضرس
ولنر له لهنهع نههم لالمحج هه ق،١ه سههه ل
ليلى له ثهين هيمييلتحيفقتيإ آهاهههدنس يهمس
لحامويههه جله هاهطتل  .مهامه ههرمم لعيلهعم لا،لا
لا.لا ٠هط ٦اله ههةلنيهه  ،ماه« هه ءنهر
ممىممئهب عكلا٠ب بسلع لمهمالعنهع ثسحهل»قمتيهني
ع»هب ميييه  ،سنمنع« نيه ثيه ٠يهويي ه اق له
متمجسققإ ملعهممغه ك ولةتمللهه نقم .لاجل
و هابي هص٢،عهه ينقر منك بيابهم ٥هس،بر و ولكلا
صا« ) ممعملهعق ييمديهه ٠سهيئليارمهنعهر
اه يين  .ءميلر ىعلنيهووستهقل ثهه اسا
ونهرا«  ،ءسئهم ،هدتاه له وهم« لوهع نهم بنه
ع نهرا
اعد

لههممامويههح لاقي وكلثوم له لامهغ جيقليه يمك
ا
ه

عهم

.

~

عا
هين٨ههمسه٨

ه٥ل

ا

~
~ ، كا ع
ي
رغهإبع » « ٠ئمملا ع رمعبلهبم مجمع ثو ويهم

،

ئهمكا ساج  ٨اله لابمتيع٨أ نبرلثيهمق عا

~

علعههمط بي ثنهههتهعأع و للع»هل علال .عل«
ا ملهمدلاعللبمميايذويرهةس ههه٨لهجه رعتها

 ،ع
ني

ن

وموسمية-مامو ..لأي بعكبسةه سو نبيهم »

٠

~

نع«هس »لم ءسفهللاههم ٨اهل لاقهوعهم سمم

(ث

هأهىبئه همها ه قله قك سهنع٨مههنه لاقنهمهه

سا

بهموم وثب هئئهني ثمل ثيإمعيهإ إلها لإ
 ، .بلاله
س٨لعهم ليله هوهو سهم ح هم هةهلهلهم ،
ستمهل ال قلم مئسه،نقهعب هههممهم يو هوايات
ماير عكلاهقيه لله هل ئ ههلبيس» س
»مم ي اس .يه»مي٥اة ورنيه ينه ولانه« ،
مهمه-ع هخقئيئه متهة؟سومهمم ءتضلع ءههلمهمل لا.
ههرسئههم له  .يلى ءلعمال ةه له ا
يعم ع ءه« هيئاته( --بنه يهمه .له
ن.ءء٨نههه مإمه عحئعللاكع هلذسيحجمويهةلر
 .رهههنآ »لوجه بأنئإ،ي ،لا ،،نإ
ي،ي لا»رهحتلع
.

ك بج

كبهإم

؟ماين؛ه لهي هئنل«سح

ليمين« هلع بنه« منعهم ل«لمهم ا نهمكقاه تر لم
هههينهنكممهعملههس تيعيه ينا هتك-هممهم ملجم
جقنهمهن«ق ٨بإمتهمآ هم تهيآ٠هميح،
لها« لاليرتيهغثضك لابح مههع فبرك مهملءلههج
(
لهم يهبةمرميتثة لمسجا صلاتهم يك ييههلأ لإلههص
عقولهم متنه»٨ير « معه-ءي عهمةلإلني»ت سهم سسرو أنل
 .و ا اهم

قسم-سي-ي ~ نر

سع-س -. -سيضعهم

ص

.عننانيلنههابس ل«لمملل

~

٠

هاله قمم هههننههميعثم ه لاقهطهم ءلك هساجغهه هم
سها« سقة»معثم يهعههو٠مةاهه الاله هموهتنإ
نه» بي«س٨يله اهتم قنا جمعنم٨ه٠ة قا نك هعع
ي،طن بنه هيقلالهليقهييطنج )  .ءمهسه٨ا الهه ته.
رمهنهههه لاهيهلطه ك رلإ إلميهللهه،ظه قهلظقتع
ا
 ،ا
،

قثم»« هم تيىمهةن لاند يلعو لما٨هعيم ينئهعع
بيرنييه .ءلالهة ينهةه -ك ئل.لهمولظهسفضر
مع .للاب ئهه ناهوثههم لاقلخقيهيويهه ءهههههمنهمرههه٠
سما لة هين تأههوئع قم ههيقنعمهعكع مهععي قي
هترنهه» هاتتيه ،لاققهلقعؤ لهو لة ،ييسيقهلةتههج
ا.
ءيناله ٠لالعهعوم نع لاعءمقئهعد معوقع نهم
~ صهد نههم هنآ »هونع لهس»بهم لاى«« ه فهنع
متةقنه ه نيعهم ئع  .عل٠لنيمثنم هعققظللءصهعنمر
سهد نهبنة»«مهأه ينقهلاه ونعوم/قهقهات« عتهةما٠
صنمههلهس لاهم س لعضه« .ال ل ث هسجنهههع
لجهع هليههرههو هيه ث بيلا طمتمطهنع » ممينه ،،مه
طهمقههارلم ث يهيطلأ لاليرئهمع بم اقله لتينه تقله. «.
سن خقهنهع .لا ٠سصزنيو لله ههىههل  ٠ههاه همه««.
عههمللللهم لهةس ؛قهنههه هههامر ٨له  ،ءهطيد
ص«بهه ئى هىييههفقق سهملهج اهله .سهلاتههلهنكو
يننلعههو  .ثوهلالممسين هههه«اهه اهلوسههونه٨
هبمهبرقلمءلد،هيوظقيهييقهلع الى ثم»سل»هقللعب

نثته«٨هههيهه٨ص

مع

٠ميرنلهلئمه عقها لنهسهرلههمطه واع هم»ء
علثهلييذذمهلهع »ولهذه-ه تثق سهم لله ٠لس»نعم
محا ا ليرنسثله  ،ءقا هاههلجله» يننة علةههرلأ »
ه»٨رمعقةك بك بهرهم سهعوءسهمهه هنمع»٠
ر ~ يخو لا
هس ء،لل لاناط«قي.ن تنئأ مظليظليهينا ،.هآ« ٨ثهه٨هر ~
اي هه٠مهم ئل قنع ئعهسس مهل نعع هنىثهع ثهمع قنلهسيه سر محا
٠نله ههلينءه»سلهه يه ٠ههنيلهنلفل هانتر عنق
ءثعسم تقبلا لههع يرتج »ملهيللميملكقير ير
لمسه مليهيهلههههلهكبه عهظءن٥اة هع٨،هوهقبر
لحممهعع ٠هبهعهأهأ ،واهلا  ،لاهقيياققهيههنح هههلد»ل عمه
نه بمم»سعهم س«ومهههم نمس ههمكل  ٠علونههع
يهليمههنلهط،ممقإلة،رينهةهاهبهو »هه مةته«
وتهغطاثكيهعييطر هاتثهكرءهب همع٠هقللاع فثتئببسب
ههههوئه ثهم٨نهولد ءيرقهم هند ءنه بيلم » ،مه
وبينهم تي همج ز سقمه٨نثبهن ك بامر لعب
س تلجه
~ مه .لمهنهع ها« ميهو  ،سنعسس هقليكلمجنلكزتنله
آةثنهه«لهع ثج يلم ابل ٠تخلسمهقرسلهنويراهه
بزبية مل«٨،مه٨»،سع .رهعضلم هاقههتي» ك
ث لههعلههقه يلعنهمهاة٨ين»اعللمهسغم نعع منه ع
حقه تمة»مةه هاه»همسةهر ك ه«هطع مهمتي ع
ا جن،اسةعر ٠هايرتهمر هنهو نهعع ،ه ئ رنأئه«
 .ههسههصبهننه همع لهاههيىهمؤل ١ها يميل و بينة«
~ همظنههظييه« هلى ءههه» ٠ ٨توهلمهعم وله ئئيث معه
عمه« همهم .ثمنه وهم .هامة/بي اط ءانه له هئ،ع

ها

ا«
~ و

ع
مههاععلههص امالا

هيلا له وهينثملنيهه ليبهتأهع(ه سيس فقلفيهيو
ليعم لانك قة لهعي»قوتلهه يلى » ب لينهعهمرهاتس
ئرة لإتنقمئه (يهسهربسنلعفي لحلاهميس٨
همم هاكا سل لا ٠ ،إينمممعا٢ا غيإعلثظوا جمر
سبهس ليتهرب لاقو همة مهام ههههسمم
نهع «هملهمل هه ١قه ٠ءثعاى ثلم هم ءنهله ئعهم
 .لمسهرءاهبوبر ل سنبقي ءمة بلال« ئنئئإق
يمهل ءلتهمة« .ببيهئهع له اسلفلقنيي عيتهههه
قأقءنقهلا ممرقه٨لمحه وعقله«« لمس يد «.هوأهم طة
اس  ،مهعرهرلنه »عملن وهلهنة وبهتفع نقط لع
» ب هههتهههئه رثههم لهب لاتس٨س هب ففنههت،
صلا« .لك لو لله مسلم  ٠فهقآهللتنهث ،ههقلمحبره ءهه عصر
~ ترويرفهم  ،ن٠لل ثهسفى وههس بهوه٨لمهم ومعهما
ثنئأإثإ ثنلئيهههئإ قفةجغنع وة عم همه
جمع  .هبهيم؛ق ~ لمة فينيه عالم ٠سهنسانلا
لإ
حهالنىهقرلى مهقبع عر
لمها٧ن،لنه ءها« لي نهري
يتتظه،د
صل-علا
ئي .
ء
سبهيئمرهم ) ممعنهبملتنقنينعلميس« يإ« الا
تلهه١لله هال ثههنع٨م يعقعح ٠لهد ،لالا««(-
نق ا،هبهت ءهنيه ثعع اهتدرقمع«مرمهةنق بههبهء

مع

سهلسآته سءهسهعععهعلماعع»هم ه .
هااهبلمتنب ليه هههههحمحهئه،ه ام  .ممهع«همس فمع

)

نع نس » ،ئ سنه ههنهعمهحله له يعبيويهمهئههه»
لد » هم نة»لآهني ايهعنطكظهبه  .سمملعليني لب
لة يهم« يرلهعهعنننههسلهليهقج . ،وهقط ،لانس لوههه

ع مي

ته

~ ع نيهاا٨بلصينق

مينائه إ ين هليرعضدضلرلهم هولا رمههلقهثا لاه٨
هلهبهي لمقةءطةمهمهم له« صينجههييي هلقهعع٠
هم يعلل ينئأ لاههم» لة نهم ، .سمع.
.ء»ج١س .
مخبرلهفس ؛ ح

ستعمم« ه سنار مهسهةهمعه

هاله  .هاله ءللهمس« مهرنهع  ،ث ب لايعقا
صنبر ربممعنهههه»سنه مه٨هعهم هقثمع٠قطه فخا
وتلي نظهههمهم  .لمهنهلىه لإنهنهوءيرتنهههمهههه همهم
بلال فهمه ك لسنا ٠ليهقهمها «،لمسعقيمانقمله

حل
»

هر

سئل وسلام نر سنهم له هاحنهتلاهسل هلا.
سهلعأهم ن مهنه»عمل ءبه« ءوق لسواه-دله ا لم.
امير منجم لئن« سد ة قهنهع ٠همتهسع ليمههر
خذ له،لمع«ءم .اطاءمقولهللههل يسلقههقه هقههم
سئم » وممعههثمنرس ~ اسهااهنعاهعهه ععرنتمهههم
صئهر هلهمس»ههره ث مهلاقهك ءهتنيهرله ءهآلهحهه
هم سلهم ٦يللبيلئييو يهز« ء م١فسههبيبع إعو
٠هه اهل  .وهللظ٠ههقنأ له ملهاة لمم٨هنم و يلنلها«اهق  ( ،ا
ل هع»نع وهها١ههئه يملا/نابلس ملهاةئ رسهههز
يمع هم ممعهتهمممهم ك لايهمئه مة« كلهم لمقر .
وبقلم ليو »)،همهئئه ٠بق نو يا » هملج تتهم

،

ء«عع ل يلثبه«سغهد  ،لاتههمهلائه ودلهنهترميلههل اا ( .وعد
همهم ههسهقعيسهأعهم سبنهه ا،هثهب ههندليلظهق ٠اه ع ( ط
ههيه سلم نيه للههاكآه هم مهلتنلليريظير تهمع  ،له
جلمحل ا هطيهمهمه«  ٠وسنمنع-لعوامل
يلقيه هم منعهم »  ،هتي،هو لا ههقثد ين،عهله لي ير
 ،ء

تر يللع»ههحاهك ~

)

نغ يمدئههءهه هام« اممتهعههمثيااتهوهمبق
٠تهعلهم م ععسقلويهه تلههثهعهفي ٨يلم قه
مهتههقيلليم نها لك«  .سهم ءعر« ثو ،
عهقةتهعتحهم هر»  .هسه هبهنهع هر ئعه»٨س
سعيها  .قه تقئيهجييقنق هفه ٦ليله .ءه.لهك
قهههسمهه » سبيل -قه نهتههس
ءسضعهلع هرمه ءء»هعا،ة ٨له سلةومس يعمه
هلل« ثهعهسععسههه ءلطسثمس بته يلقح ءله
نيلها ههر معاقلهم  ،ههعل٨عهثق ك لهث إ ءءقلع
محهثنه ٠مهههم لنيمءههس ل ءههمهعمبرئق
عههلا٠ماينهو ته كس«»بيهوههه٠قند
مع مس اههيهعيجت رهمللهلبيلهم،٨للةلع سهر وههنا
يهمهههقهمد ثههم خلو ..تمكهسهمله٠
 .جله ههتههكه« ، ٨سه لاكس معوله-مقل ~
ظل
هه« هالهلظههيميا تى ١هة عند فاهسسءلهو لا«ي .
ييههنقكهقف همعهمنمع فمه ته اعاقا  ،ءعضهعز
،و،هم لة ثه ٠ق مههق» ققه نهم .ملعلقهفنههيه
لعكه هققققيهجرهه ء«هئها ٨ولهييرزهم اا
لأ هو لعلمنا-اة هايه ه منعهم نده ٠لالةنعبمر
.عرتلهير صهلههه ق ءفيس ته هاه كءم«هع
ءهسنأس هلهي ويهطقليههم كهلللسا اد تهمهما« ~
هه  ،لسهم فعطهعثهه وهههتب ءنهى هعلبنهم١
اس سهههثهع نة منتممءنبه فه،ههمهم لهم
عع٨ئه لاقي لسهئهمعه ٠ههمله  ، ،اهتهههع
،، ،،
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٠
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.
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٠

،دثهه١ه هاله .٠لا»٨عه هاههق ،لهلينهنهم
هءهر» وهيه،مع لله مههمئه .لهقي  ،الههم لا«
دله
ا اي فهم رامي لهم ،يلاملهيهم معبهتلمع ير مسعير»
سهعع لاقمهلثممقي سإههميههو »،هنجله رلاايطظو
ههلللم هيلا » (.يلهيهيليبهثم نهيه-همي
تهجمه«« -ئلهنهييبته س ههاللل يرنهه «»عهتنجه
.

٠ ،

،اةهخلاههم سلع «.ههقيبنههج تنة نس ،نعيه
منه ءآير ممهللمهؤ وه ،ثعرمتبر هلة يهثمبق جصسسس
هم
»
(
.
هالا
٩
ا
ك و،ليسيثهمإ نكلمقلل١غ هزم ئبهإ ٨وسع

( د لما لهللاقق لنقنلظئناهههيلؤيل لابر قب لل ينهي( هيك
هه .ل ثر  .نإويإثأثثلثيهثملإ وهير » رل
مع وهام-طبق فهم ئه هوني لا «

بىهلنةهيعد بينلة

يقوي« نهنأ فج بعضو ا وييهلهبته جه ئه
نبيلا  .مللاهتأههعفلنهينهرو ملات« وي لمهممود
فهظسسأه ثنلتهنثإثإ هي بي  ٠والاسهام
بييججيئه يلهمثم٠للة ف ايريس  ،ممع٣لاهلوهط  .سر
ينه بهسههل هز ٠،تأأ ءهلمي .اهل مههلهللي
سيم  ،فن  .فزههبمهف ث »يرلههميهس٨وسءطس

.

ءنه٨ك« لل ا علةللث هتهثةهمحد هل يير تسه
ققةلللئلنلأ ~ ، فآإ ا ه لإ  ، .ءء،هههلأههبههه قامع.
لهاته«ملهعر هذ

ههقعتمتعععل مع »لع

عكس سهنفعبه ،ءلههتم»

والكر ثئنقإنؤ

ءهدته ، ٠؛صلله ءيلهيهم ط ملثملهدأ نقله
يم هطئيهكيسليهه همهعراة لانهي ته فهلا و س
،،،

 ،نه

ع

هكهه٨لموفي٨

هم

إب

ءءآه  .مليئهيمهيهطلههم ،مملس ١نه» ءعهر كلو
لارئهرلهلهلافهم ته»نم«تمهمسه نبه نيهم عسإهع
بهثمه٦هم »قمع فيليتييلظايل عهد ينو فحبنجغهع
 .ههيظينظع نيه تنزئسسصثير يهه ٠للا.ههملا«ما ٧ا ا
سهم وهميرئه  ،يل ننكنهههصمأس تي له ءعلل
ثت»تهتةعين لاتنبيب ام ههعللامهمئهع ءلهم ههناتأمهه ع
ها،ئههمح«ئه مليووكي-ييلينا ينقر نل« وهنأه يههق
نون ويتعثر ،غولنيت ثههه يهقثثط عقلآهثهم
 .ئ ققيطههطب تيللا واع سبر مئثمسإ للا ها
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