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هذه"زيلجنالإل،
ىعو،اهسقتمكحوكزلانعتلقتمعارعم

ةثالثلامهيايالمعيطتعتاذامذإ،علتبتوغضمت)1)ةفشاسةمقلاذهىلع

نأ
"؟اهملانقواهحفادعوبظعلابرلملااهشيجوايفاطي؟لوأمامأعنض

،ميدقملحقيقحقل)3)تحنسدقةصرفلاهذه،زيلجنالال؟

ىتحعيباسأالإىعامو..ءامدفلازيلجنالاسوفنبشااملاطلهأو

نبميلوألاةفيذقلاتودو..مهليطاسأةيردنكإلاءىطاشىلعتسر

ىثحنيفريبكرامساهتأنونظيمهو..يناطيرااشيجلافاذق

ةيرحلاهذهنفكتفوصليلفنعوةيرمملاةماركلاوةيرحلا

.بارتلااهلعلاهيواهربقيف)3)دصوتو

اران.لخشتوارايدقتتلفاحلاىضاىفاتاذةيردنكسالاتحبصأ

..ناحطلاوعثعجلاوملظلاروصعظفأاهحوىلعنويرعملاىأر

.ئلطايفهلخدملهحص:بارثلاخاص(1)

.ةدخلا:ةداسولاودا-ولا(3)0تضرعوال21)
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وجرخوايههوجوىلعةيردنكصالالهأماه
ءمهئاسنومهلافطأبا

افصعتمهئارونممهنومومهريصمنرفرعيال
..ميجملاافصاوهمهب

هبولقل)يفارانو،ةنيدلليفاران..نمصيفارمل

ةيزيلجنالاشويجلاتلئفو..هباوزافى،أرمنل؟ءادعسزيلجنالاو

تناكو،ديمثريلإتلسويتحفلراسو"رعنلابو+ئفةنيدلليلإ

،احلارمأرظتنتملو،دحاولجركتمجف،اهتيموفبرعشتةدل7ثلاذذإ

يلإبهذامسق:نيمسقاهلاجرتعسض..اهعفنباهرمأتربدلب

)1)داحلا
رشيالرودلا،ؤىتلامقو،ةنيدملايلإزلجنإلاجردتسب

.كانهدحأهب

ثدتنمتومللمهيلعبةنيدملاشادعألالولفتمحنقااعلنعو

.ةقاملاذفاونلا

.يضريرجلينللىلفةيرق(11



ىلوالالا

ةف؟ةراحلياتفاك
يلودقليلااناكوسرامرخاوايلايلهك

ذقمجيدقلالللقاكو،تاعاسريغرجهلعولطىلعقبيملو

ـهجيفةدبلتمللموبلانمةقبثكبجحءاروتاعاع
عسيملو،برنلاأ

،"1(ىعبرتتةيزيلجنالالطااهدنكعفوقلاداطليفتوعالورحىا

تاوظختفاكو"رزيرجنهلارنجلاتاركسعمموقتتناكلامثلاةهجنمو

..ةهجلاكلتىلعيلوتسملاماتلانوكيلاعطقتةنزكلسلرحلا

نوصاخلاهلاجرووه،لطبلااشإدارمم،أدقفبوخبايفامأ

نكلو.رثابملالانقلاىلإودعلااوزفتسبنأاولواحئبيقانيظفلربغ

يفىفاصاكاضبأنوكعملاداةمقبلاكل:يفو..ءابهتئدمهنالواء

نهي.مهزكارميفاوماققسارظاىلمبعثلايلوتصاوىرخألاةعقبلا

هتعخييفاشإدارمناكو.ةليللاكلثقيمع)3)تابسيفنوظغيعيجلا

.يوطيلايلمادلصلوتمرهمدعببعتلاةدشنمموييفاقرنتسمةصاخلا

ءهبناجىلإهمارحمافامك

.رزيرفهلدرنجلاماجيفةئداهصرحتأدبميخملانوكسلاكلذيفو

.ثاظأالل:ىعبرنلا(1)

.ةحارللومتبسللوثبسنم-مونلا:تابسلل1،)



-21-

ليللانوك-يفءطببكرحتتةيرثمبلاماصجألاجاومأتأدبو

نوتيالاونف،اعثابدارمةميخنودصقياوناكو،)1)ميهبلا

،اممهالإ
نف،هتمحوربفلانوكسيف،ءودهوةعرسبنومدقنيمهو

.ئىفاىعافألافحزباهبشمهريس

ىمرنتباكلاعدنةجنلوريسايعا:سممحمهملث3ل2و

هصارحلتفافاش؟دارمةميخةرشابمتنألخداوسارحلاءىجاقي

.هيلعضبقاو

ةئامتسسأرىلمرييسلاكىبنلوريسدجىتحىمهلاىثنانأامو

اوزيينأمهنمجقحهصيقسبايمهنملكناك،ئبراهحملاهلاجرنم

نيللصفينكيملو،ةكرعملاءاتثايفءادعألابنوظلتخيامنيحاضبمهضعب

،ةطسبنملاةا،ىليضرألانمليموحنىوصاشابدارموزيرفتلركسعم

داطالهأناك،ططخلانوربديونودعوتيونورماتيموثناكامييو

..قيمهمونيفنبقرغفصم

نمناكو،ةفاسملافصناوعطقدقكرحتملاهعمجونتجنلوريسنلاكو

يلإليخيلف-،مخيامالظلاةدشلءااضيبلاناصمقلازييمتادجبحصلا

اولصيىتحلقأوأليمفصنىوصممهمامأقبيملو،حابشأمهتأىفارلا

كلتيفو..مهمونيفنوطغينولازيالاشإدارمموقواذه.مهنزب

.داولاديده(1(
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مهيلإةيوقلاهديتدتماو،مهظقيأفسارحلانمصخشمدقتةظحللا
،اومله:مالظلاطسوحيصيوهو،افينعازهمهتزهفسراحولتمبراح

.ماينمتنأومكبكتفيو)1)ةرغىلعمكذخأيلمكيلعلبقمودعلاف،اوامقيتسا

دقاهسقنديلاتناك،امامتظاقيتسالانمسارحلانكمتينألبقو

توصلاالعو.فنعوةدشبهتزهواثابدارملصاخلاسرحايلإتلصو

دارمةميخيفو.ع""زيلجنالا-لصودقف،اوظقيقسا:لوقيو.وهتاذ

حالسلاباججدمضرألاىلعايقلتسماشابلاناكو،لامبضرونادباشاب

يفهموننمقافأ،ةكرحلاتأدبوهعمستوصلاقرطاملف،ةدعلالماك

حملهنكلو،ةفرف"يفهعمادحأدجيملفاعقاوبثوو،بسانملاتقولا
ةماقلاليواعلجرلامهبمالظ

هنأنظف،ةدئازةعرسبةميخلاحربي
،!-يف

دقركسعملادجوهنكاو،افيخماسوباكالإنكيملرظنمللكدذنأو

ليهصوفويسلاةلصلصر،لامتقلاءادنبواجتو..ةايحلاهيلإتداع

ةبوتكمتارابعدجوهنكلو..ةهجلكيفيفاتطابضلارماوأوليخلا

،":اهصناذه،ةميخلا.ىلع
نوفحزيلجرةئامتسنإف.ىليلموجه

نملقأنآلامهنيبومكنيبو،مكيلع
.."ليماقصن

هذههينذأبعسف،ليمعب،دعبيلعحبصادقنتجنلوريسلاناكو

أه،نوبهأتيمهودنجلاةكرحبرعشواهلكتلوصألا
ةأجافملاثالتنا

نأالإهيلعسيلفنذإو،تاشفدقمتكتلاىهتنمبوةيوربتربديتلا

.ةلفغلا:ةرغلا(1)
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مبرب
نأل،هودعسعمماحنقاسويفدبملذإ،هصسمىفابئظ

اشادلرمدونجنألو،ةمساحةعقرمضوظنوفميالىدئجةئاقس

لايفأربتفلظإىلإجاومألاصدونجلاتدتراو،ماألقإو،اسيينؤبراحي

.لثهفلاوةبينا

مامأفرتعينأرطضا،ناثركسعملاهلإنتجنلوريسلصواملو
اهتادعمتدعأدقتناكىتلاةأجانملالشنبرزيرفلارنباةلحلاسيئر

.قبقدمالانب

ثناكدقل":،،صوىلترمذييوبضفلأادبدقو،نتجنلوومىل؟

زوفلايفدمتانكاننأل،موجهلاىلعؤوجأملفكرحتتداطليفاهمممايظا

:ل؟و،نعليوبسيو،بخصيذخأورزيرقجتحاف."ةأجافملا

-

6ربظامهلىشفأىدلنمو

وهعنقللناطيشلانأدمالة*وبمفانلادمألامكننجنلورأرن

.مهرنفأىرو

"عنقملا"وممدملالجردناك،ةدلبلانمىرخألاةيحانلايفو

.رهظاكءوـههيءانهخاللبهاتي



زافلا

نضنلوصشلاووه،هتعيخلخادرزيرففويلاتلاموبلايف

ناكو،رئافلاناكربلاكبخصيو"1)شدهيوهوةلحلابرحناكرأو

لكلايفهتحناقمىلمداوؤرجيملو،ةعصومباهذةميخلاعطقي
م

نآلاكراحمتسيفانلشعفدقل:لاقفهدحوماكتيتح
اشابدارمعم

.بسانملاتقولايفتارأذنإىقلتيهنأرهظيو

،مكحماريبدتةربدماهممتناكدقل:نتجنلوريسلالاقف

ميليليفحابشألاكنبتماعنوريميانلاجرناكو
دبزفع

كانهناكةرملكيفنكالو،مالظلا
دجنان3ذإانمودقبهئبنينم

.اطعأسيلبإريغنف،رهتقتلايلإرطضفانهية،ةكرحيفاههمايخ

؟رلذنإلا

-

اةطهجدشأوكنمرهمأسوساج

:داوةلادحأحا

-

ن.لجرلاكلذةايحسرحيايفخالماعثلاتهنأيمزجأقنإ

ةماقلاليوطلجرنعنوثدحش-انسيصاوجدحأانربخأامك-هموف

توصلاددربردمج-ردمأ1)
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قلاةوقلانأنونظيمهو،منقياب.وعديمهعبو،أهيبكشملاىغيرع

هلوسراقحهنأكف،هريملاالحأنارهلاينعاو،ةيولعةوقهيعحت

ءهسفنسيابإنم

،بيهرتمصةفرفال-اسىتح4وقنمىهيلجرأادكيملو

ةمالعهسفنقتجفوريسمسرف،هافشلاتبرطضاوهرجولاترفصاف

كالاجرلاكثأوأنإ50بيلصلا
،فنعواقالذبنوثدحتياوناكني

رب14ءالؤه..ممرمألكتافارحلامهضبلغ،ءايربألالمقمهبرطيو

مههافشتددرف،فوظامكطواورعذ،سانللبيذعتمهبرطي

مويلكهنرم"اوفاكىىلاهثلانمةمحرالاباطةبذاكتاولصةبرطضيا

.مهلاعفأب

لكلايلإرزبرفداعنيحو
م

ءأوص":ةلاقفتوصلاتفاخن،

وهانمهيىىلاامنإ.انمهيالافف،هريغمأسيجلامهـهذناىذلاناكا

انكلمرماواذفنننأ
:*متاليلقتمصو."رصمىلعءاليضالامتنو

اوفرييل،ةرهمىعيساوجةنيدملالخادانلنوهبنأالإانممقنيسيل"

."ربدنىلاططظا

،نتجنلوريسلاهباجأف.نيدوجوملاىلإراقنحاةرظنرظنوكلذىلاق

ةقيعض"ديشرادنإ:اهيفلوقيراشإموهلالسرأدؤ613سوساجلانأب

05مهفوفءمجنممهنميءاطبالاناذإ.اهبلعءاليثسالاههبميو،ادج
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صدقاسابلكىنأوهو،رحاربخرإلصودقو
اإبرهلاىلكمم

.ردنكسالاىفهانزرحأىذلارهابلاراصقالاكلذىأرنأدعب،ةيروس

"أكلذيلإفضأ.دبعصملايفثليلامملابراحينآلارهف،روهفمدو

ددعلاسرإىفرهيةي
وملاءالؤهلبجشىفإو.،ديشريلإىثحملارم

مهوارنبكاشيجنومواقينيذلا
الخذ!يهيدلسيلذإادجءاقمص

.حالسالو

:لظوههجوىلعماسجتالارهظكلذدع

ألميفىمحؤتفوسلالكىلعو،ارو.ةرإ-رابخأهذه-

،\كلةياتاهر-آىلإااوأنمرصمريصتاهدعبوموقلاءالؤهنمةريصق

.يناطيربلا

.يفاطيرب"عاتلاالالجإعبمجلافومل:ذدنعو

رطالببصيف-2مأ



كفالصفا

هماتسلجو.هيدسههجوىطغو،ضفخنماـهصركىلعنحمهيملج

اوكنتركةيقسحمذخ1و،دوبانماهلاامثخباهخبقرتفلدتو،همامأ

لا-هيأىسنهناىتح،ميهمع
.عم

دقف،فقوملاروصتيلرو..هم

صصرعةلفحلاددحممولااىلهناك
مودقبتذخأةرلبلانكلو،"

وىلإا

دقل..طقوملادعباميلإىمرعلاالصأتكلذءارجنمتلف،اهيلإ

ق؟ضبعتاذ،ةدلبلاثارصأدحأةنباوموقلأةيلعنمىعودادوتناك

طبنردبلالثمهجوواهضيبجىلعلسرتسموعشونيتسكلن+،نيوادوس

ـهقعلكرطيستو،رسحملىءارتتةليمجلاةروصلاهذهتذخأ..باحسلا

ركتةيضاملاثداوحلاتحارو..هتىلاوعمةفرثهلاىفسلاجره

،مصاربإهيخأىكعب،ناكدقف.همامأ
..ةيرقليفهلةنميالالماخ

ةيفكأىنفيةنيدمللىقرثلافرلالايفةعرزميفمويتاذاسلاجنطك

حابنو9اساتوصىلعاعزفمافهنكلو،مونلاهيلعيلوفظ،طبعش

،مسجلامخضىباهعبعبوىربتةاتفدجوف،ب
نأالإهنمناكاف

ةاتفلاهذهماهأنمرف،ةلعجىتحهاصعبهيرضوبلكلاكلذىلعمجه

كبمحأةعرزمىننآلاهنأهتفرعو"ةاتفلاهترككلذدنعو،ءانسجلا

كلتيفارثحكاهجلاقيرامعوامماحورتملآتكلذدنممو،اهلومصاع

اةاتفلاكللاناكو"اعوملعنودبةعرزلل
مز"امنسحسدبمم
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أدتو.مكومجلابهضفرتتنفهيلقاهيلعىفراملإطو،اب
-م

كل

هنأباشلا
تةويفمويىلاهجورخهبارو.مايألانممويىفاهنممقتنيس

3نودبةدرفنملايلإاههجوتوبورغلل
دحأ

تافو.لزنملالهانم

ىليابناجملنسحمعمىقالتتاهدجوفاهرثاىنتقاموي
ةرخاخيىلعو،ري

اهبا:هلل6وراقكحاقرطنسحمىلإرظنو،اعمامهأجافو،هحبخمنمجرخ

؟ةعرزملاكلتيفلعفاذام،ءىفدلالفاسلا

:دادوتلافف

.ىنمةوءدبضرألا.ذههفهنإ-

الياذهام..ءاسنلاةوعدبنورغحيلاجرلاقأبيلدهعال-

اهنعنبعفادتثللاباءنكلو..مرجمصل

رظفانممحمنكعلو،ديدش)1)قنحنمهيلعناكامفخيملو

.راقتحالاةرظنتوافتملامك،هفؤرافتال،زاهلاةكحضلاو

:نسحلدادالتافف،لزنحملضوثبهذوقسحامهكرتثدفذنع
نأثبليالهنإ.،بهفثيلعهللاب-

ةعرزملاللصوعمعجرب

..ورمثلوسيف

املاامورملأيفو.هلزىنإىضمواهحيصنلنمعبلاشسلو

،مويلااذهىفىمولادبحو8هنماهموةالادلاويلاءدلارروهبهذ

.طثرألكحالووو-موهةبحلنمبههبىلاكخالئكلو

.ظيالا:(نيعجبائنهلا)1(
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:هللوقي.،اوتوصىلعهثالمأتنمنسحمقألأ
..؟وكمميف

امملاجكلإاف،مهلافطأوماسننع)1)اودوذيلةدلبلانابشلكدفجدق

عمكتدلبنعغادتلجرعملولزنملايف
ىبنسله..6اهنعنعفادملا

..كتايحلوط

دفل:ةناقهتجوزهتحلاقف
ىعنعقبيلف5دنجومبهاربإجرخ

..ىدودعبعنمعأاذامذإ..كلذعيطتسأالينإ..لزنملايف

ىليرتفامهتبحمنمكيلقدرجتدقل..ةاخيايفشيم"كذليلهو

.لكلهعلادراومامهدروننأ

امملةبحملقأتسلىننإف،ثهيزعلاةجرزلااهتيأكلذىنظتال-

نحنانتوموكفياةايحنيلضفتأ..ةينطوكنمرثكاانألب،كنم

يفانتايحوهتو.مأ،ةي"وبعلاقرورمألالذيف
مي

..؟ةيرطا

هتعطق،ةنيدملاىلماميخمناكىىفانوكاسملاقألةامفتمصو

.ةيلاعتالانهوأينطوةيبثةينكأتاوسأ

دحألهبأـهالناكدقف،ة-نم،رحتيملاسحمواذهلكثدح

موقينآلاهلعجبىااف،ركالماخهتايحلوطىن"ءو،دوجولأيف

مستبيوهو5،اوىلإرظندقل..لاوهألامزءلكلحتيو
ةماستبالاكلت

جرخنأالإ.هلونمنامماف،ةدلبلايفابرهتشاىتلارهتسملاةرخاسلا

.رمذنلاوبضفىلملدتتاملكيغمتيوهولزنلانم

..ودرلبوومهلاا،صلبل11)



جأرالصفا

عمميهاربإىلج
ههمبموقيناكذإ،حابهلايفهما

،ةفيدملاىفة

أنسحمكاخأتيارله:ةلئاقهمأهغلأف

؟هضةأهتريأرله.ال:ثظباجأف

.ةدحاوةظحلهتبار:تياجأ

؟لألاذامو-

ءىنىفىيعوظتملاةعاجشهبهباجعإىديأهلإفانسحمفرعتكنإ-

مألمميلإمألاتداع.ءااميسامياربإىدعبنألبقو،ةباعدلانم
:تااقي

الهنإ..هللاهفلخامكوهت،نسحمملتال-
.مةيمثىلاهي

سمأل،نهناصعمسدقل،هتاوهشوهتاذلمبالإىنعيالهنإ-

عم
ددع

اهزاتحيىثلاةنحلاكلتلنوهبأـهالونوكحضي)1)نينجاملانم

.ىلبلا

نيمسحتلابابشلانمميهارباناكوهليلإبهذيلباشلاماقو

.نطولا.نعراعلااوىيلاتقلايلإاوبهذنيذلا

.نونجاموناجمعمجلاو.نجمنم.ىلاتملاريغ=نجاملا(1(
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اهيمدقدنعسلجوةيناثاهاف،لضفملااهنباواهجلمألاثدمو

:تلاقفاهيديلبقو

ةالأىىلوايكوجرأ-
فرمعتتالو،شيطل)لاعأنملكىلعمرر

النيحههلعمدنتفردن
.مدنلاعفني

ا::ءاجدقف،ىقىلاوايىفأأكال-
رنحأكإ..ةاسملابوءو

ةباصعلتاقأىتإ..ألمشاغلاةونالىبكىنثأنلنكلو،بلعثلاك

و.ىلعبجاولانإف،انتيرحوسادوافتمرمحاوكهتنانيذلانيحافسلا
أ

.ىو.أوىـهالبمرخأ

نأل.هتقوألتماطتساولو،مبرسملزملارداغوهمأليقمن

.اهيلعيلوضلفوظا



قياممميما

ىمو.اجلانكيمل
ناك،ديشربنطوااشابناطقىوس.66

،رصمىلإرضحاملالقتسااينمرأتدقفاهدنعو،ايمرألهأنماضابناظ

قمناكهنكلو..مالسإلانيدقنتعاوةيرمملاةيسفجناسنجتو
رث3أ

،سانلاههركيتحةحد،دئارجنلاومألاجرفبزف،ةنيدملايفنيبارملا

،ةدبلاهنميفرشعلافرطلايفترزميفشاخو،مهنعلزاكلفر

..هتنباووههنكسيناكارصةكانههسفنلديشو

اهمأفطكتدقفدقو،رصفلانهجرختالةنيكسملاةاتفلاكلتتناك

.ةرضعةتمائلايفنآلاىعو،رمعلانمةءاس"يفتن،ذنم

هيدعامددسيلدوقنيلإةدلبلاةدم.كبرهاطجا-انأةرمثدح

ريغهيلإءههبتاي.لدحأدجملأ"،هينذأيلإهيفافراغناكىؤائيدلانم

غدلاتقوناحامدقعو،ةليلكةدئاافبل"اهيلعضرعىلااشدناظ

حوبسأةدمهاطعأفهلهتسبهنئاديلابهذف،،هفديامكبرهاطدجيمل

عفد
.اخبدلانمهيلعاماهرب"

صخشدوجونمديالهنأ،ةلحلانمةراشإاشابنافقىلعتدرو

اهدعيىتلاططخلاوتارماؤورابخألامهلرفحياةدمعلالزميف

.ةدمعلائباميلربإةدمميفءايشألا.ذهلكنأل،اشابدارم



-،3-

ىلعزينجنالاىلوتسينأدبالذإ،هطخاشابناطقربدو

.زيبقافتالاناكاذك.مهيديأىلعاهلالقتساايقمرألانتهمعارعم

.زيلجنإلاواصثابنافق

يلإبمذ،كبرهاطىلءىذلانيدلاغدلتؤولاناحئبحو

:اش،ناطقهللاقدألهمتمسيلامئابناطق

ةلااهمإعيطتممأالثيذلو،لاملاىلاجافحمىفإىخأايهللاو-

ةيعامعزنيلإرطضأالىتحكنيدخدتنأىلمأ،لاذنمرثكأ

.اهحريوضرألا

ضعبهلهمينأبارملاوجريذخأوكبرهاطهجورفصالاذدنع

.وملااتباسفااريخأوءدرابدبدمحيفبسةيناكهنكلو،تقولا

.ةنكادلااهبحسبهمامأأحيضفلادجوىذلامدهناخيشلاقيعنم

:اشابناطقهللامف

-

هقلبقنإف،حبارلاهيةتنأآحارتفةكيلعحرتقاىننإ
ص

،.اص

وادلاىلعيلوتسمأو،ايوأمويدازملابضرألاعصء.أتالبو

.اهنممكجرخأو
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:لاقو،مدهملاخهشلاهجوىلعرشميرهظف

مادو،زيشلاقيرب"اهيأكيفقاجرهثلابيخال-

ص
لوبقموهو،لرتقالاووذىلعدرستنأكوبرأ..ك

يلاحتهللاطلذبإ

ة
ه

:ىبارملارا

ملعتاكيهو-ىتنبانمكنباحوزتنأتيضراذإ-

ريميردقىلع
5

نيدلانمكيلمامعفراىننإف-لاجلان

و
.)1)ةدئافلل

رصانلادبملامجسيئولايملااهبتكىلاةمعقلاةيادبليفرحلاصنلاىهتناانىلمل)1)

.0361ماعيفةيوناثلاسرادملابابلاطناكامدنمهلقب

بلا.ذهدرفوصو
ةديدجلاهصقلاجيسنضا،ةاخاةنكلوىرخأةرمةلاا

انم.لدتبإ
04.





ؤبكولطيائئسمىق

امميكرلررع





-

ميدق
ةصقال

اهضرعأناتيار،ةنيعمطقفخابتإمؤلننأةصقلاهذهتلواح

ثادحأنمءىثعلفشكريغيفنكلو،ننئاقحلاضجملايحيضوتمباص

:لعتةلاهذهىلياميفو.ةياورلا

:ىهقاولاخيردتل

نرقلالئاوأيفيئطولاانخيرايثادحأحضؤنأبةصقلاتمتها

ةيعامتجالااهتادحأرودتسكساذلو.لادضايفوفاصنإيفرشععساتلا

خ*ىنجيلإابنج
مامةممثلثداوحعقتو.ةيقيقحلاةيهخيراتلاثدحألا

ائشالاممنكىلو،نيماعيرصممكحىلعدعيلرببقخىأ7081

تطبترادقخيرانلانمةزفلاهذهنوثعياوناكنبذلاسافلانأهيف

اذهتقبسىتلللئالقلاماومألايفمهبترمىتلاثادحألإمهتايح

ا
مامأ)1)لثعقيطدك7081ماعديشريفشاعىذلالجرل،.خيراعلا

نيرمشسملامدقممن،8971"ماعئبيترفلنيرعمتملامدقمكاذنقوهنيع

هذهرخآيلإ5081ماعنييرعملاةروثمئ،1081ماضزبلجني

ةلاثاألا
و

.مهئامهومهتاهذأومهبولقباهخينوسامللنكأةيـ4

روصتي(1)
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:ىلميندكلل

تالهشاننطونمةقرهبامةيقيضنكامأيفةصقلاهثلداوحرودت

ةيلاعلا"رودنمبأ"ةويرو"ديشررفوةيردنكاممالاككراعملاثادحأ

نمةبرقميلعلينلاعرفىلععقتىتلا"دا2ا"ةيرقو،رغنلايبوخبمثجتىهلاا

نمريفككانهناكةصفلاهذهترادامدنعو.!شر
ةينبألةواحملا

ىلالطأايافبالإاة.قبيملو،ايلاحاهر،حإ)1)ثسعطناكةلاعالقلاو

اهخيراتراهظإوملاعلبهذهصأحيضوتيةصملااتينعدتلو.ل.الق

هرودهلالثمهدرودنمىبأألحرضف.ةصقمثداوحعجمدنموارصتحن

دجسمو،دهشرنصحلثمنابو،ثادحألاهذهنييىهانلاهلقانتيىذلا

تلازاميتلاغدلاظاةروصلانعةصقلادحتبتملوذبو.ا..لولغز

4يتاعتملالايجألاناهذأحفمسترت

ةرايزىلعتلممشقلو.ديشريلاهأنم

ىنفلااهلطسصقلالتستض-اهخيراتحاضيضاو،نكطألاهذه

.اخيرانلاو

دلانىلللةيممدهكأليةسارملا
ترسغعم

ةيئاورلااهتايضشوةجملرانلااهداوحنماكمرهنأةعهيتملواح

هذهيفمهشثيعموصاةلاقاثحأحاكىذلاىعامجالاراحلإلالخاد

،ىفاحملاوجاوواماظنوةعاوزلاوةاىلاصأهبخيرآلانمةرنف

.ءريوع!(11
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ةسمقلاتضرعتمث.تالصاوملاقرطو،روفعثونلللراعبخأو

هقلاو،ةديدعلاةينطولااقارونلايفاحضاوادبذلافوقلاىعولاروطتل

،كللاوحاألعترطيسىقلاةيعامجالاحمالملامهأقحبدعت
كلذيفس

ث،تقولا
دضمهتروثمث،0081ماع-ءهنرفلادضئبيرصئاةروثل

ةروكىرخألاةيلحملاتاروثلاضمبمث،ـه008ماعينامثعلايلاولا

ةديحاقحيهتاروملا.ذهتثاكدقف7081ماعاثىلألإألدضروهنمد

تعشصق"ثادحألاولماوعلانماضجتناك؟،ك"تترئبرثملا

.ةياورلاهذهتايصخمث

:ىضئولاديلاةصقةلمكق

ةصقلاتمزهث
امك.سيئرلادلااهعضوىنلاتايمغشلعيمجب

ثداوحشلايرحتلمزاللاردقلابةيلايخلاوةيقيقحلاتايحخشلاضعبتفاضأ

تويتحاةصقلاهذهقأمحنربو.اهلموسرلاهاجتالايفاه،وظتوةصقلا

ع

هملقبىدرلاديسدلاهلاخىتايصخمثملاوتاملكلاوهلوصعيمج

سفنلاياورلاهذهيف2رتنلةييلصألاةححلايلوألاةسخلالوصنلانأالإ

ةصقأجيممهننعضةلخاظوةلزجمدرتسلب،هبساءىذلابينرتلا

ماس.تباسلاةيواهخاقولاىفواهظبدصقبكلزنكوءةديدبل

.اصررظعماهيشمنو،7081
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ةينطولاحورلانماضعبةصقلاهذهروصتنألمافإفدبو

..يفرمملابولق.."ةدياشرلا"بولقعامىتلاايفلا

نمدعابطتد،ىتلاخيشاتلانمةباهذهيف..برعلابولق

هميئرلاديسلاملقاهيلإدتماىقلاو،اهرصنواهزعبانناهذأ

ظجوىلاخدجمنيبةقيت،ةيركتالصميقل-ادومم-

.رضاحدجم

جاجعمبحرلادبع



ىجارملا
خ

رايقأراثآلابثاجع-ىتربجلا-1
س

.)ينربجلا

نرقيفرصمىلعةيرامعت-الاتالحلا:ةئبرحلاةرازو-3

ر7591ةيراميمألاةعبطملا+رحشعخانلا

أنرقإاىفرصم:ناوجراو؟أ-3

الممبيرعت-رثعحاظا

رسم
.1391ةرهاقل01د

.لالهلاةعبطم.ثيو-طارصمخرات:ناديزىجروج-4

0211ةرهاقلا

.بشلاطبطم.رشعخائلانرقلايفرصم:تدوجحلاص-5

4091ةصاقلا

تفردمحن-6

.ة759بمالصالارعمومالسالاغعأك%:-

هنوعحدمحمو
ء.ت

.لوصدألأك.ةيرطاليبسيف:رصاتلادبعلامج-ال

.رودنميبأو،دأحلاو،ديشرةرايزيفتمت:ةعيمطلاىدقس)رىف-8

ىصأرئانمحزلادمكح"
ة

آىلوألاةثألثلاءازجألا(ئيوقلاةكرحلاخرات
054لو9؟هكلأ9الم؟ال19115ألأ5لو؟،9ال

)اللاكامليع43يمل3ر
18.طحم5،لال38الم35ألـهك!8اك5ـهكلاهل"الا5*5،

لك"ال.!رئا"اللألو(.

)ةبرحلاىلفىف-3م!
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ايضاولاثادحأللخيرلوت

(رشعحعساتلانرقلالئاوأ)

مهلزعواهنيرصللةروثوب،7081ماعيفةصقلاثداوحرودت

لبامبفو..0081ماعرممىلعايلاوىلعدمحملمهنييمتوصريةلايلاولا

تةبمىتلاثادحألاكلذك،ةصفلانمزتمزالىتلاثادحألالمم

هةصملااثدةوحببتراو7081مأع

7081ماعىلمق

.)81ء7لبقتاونص9(8971ولوي-1

.ديشرىلعةيسنرفلاةفحلاتلوقسا

.)7081لبقتلونس7(0089سرام2--2

.ثالويرث؟قرحأفنييسنرفلادض)ةيناثلا(ةرهاقلاةروثتبشن

ىبلحلاناميلسهلنقكلفىفاىلعو.نويابانليحردعبةلحلايلوتدفناكو

.081ءماعوينوييف
"ىبمركربا"ةدايقبةيزيلجنإلالحلأتلىق1081سرام-

دبشرىلعتلوتساو،نببنرفلادرطيفكاىقألاةنواعل"ريقا8يف

رصمنعقويسنرفلاالجلمث.1081لبربأ61يف)ةيكرتةوةةفو،؟(

.)7081لبقتاونس6(ماعلاسفنيف

)7581لبقتاوف-4(089هسرام4-61

.نيماعاهباوحثدقورصمنعءالجلزبايفالارطضا
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)7081ىلبقناماع(0081ماه-"

ىلمدعورتلاىلاولالزعنمنمكمتوىرصللبعياراث

رصمىلعيلاو
.ىبنجألاىراعتسالاذوفنلانمصلختترصمتأدبو5

1".ألماعثداوح

:ةيودنكسالفلغنعل-

ترطشةيرحبةفمعاعهتلب"و-ةيلقممنمرزيرفرحبأسرام6)1(
.نيسسقهتلمح

ط61)ب(
ييرفيذخأوةيردنكسالاملإلوألارطشلاىلصوسر

.ةموودملابا-اربأ

تظامهلاهلسدقوةيرملنكمعالازيلجنالال-دىرام،1)-أ
.اهمىاحظأئمأ

:دئههثوىللمدقما-2

ةثايقةردنكسسالانمىزيلجنالاىثيجلاكرفسرام92(1(

تطفترملكيلوتساوديشريلإلتاقم0003هعمو"بوط-و"

.)سرام03يفةلمحللىفاثلارطشلالوصولبق("رودنمىبأ"

ةيزيلجنإلاتلوقللتلخد)!مفرلاخبراتلاموياسرام13)ب(
همبلوكيو"لتقفمهبلعتضقىتلاةأجافملاةالبلايلاهأمهلدعأدقوديشر

نورثعوةئامرمأو،نوسمخوناقئامحرجونوعبموةئامهعملعكو

ةةيودنكسالايلإنيروعذمنوقإبلارقن-و)ةومهيصرنمر13ىأ(
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:ديهثررلص-م

سأرىلعةردندالانم"تراوينص"كرحتلبربأ3)1(

لكلنحاواعفدمرعمءدمحأولتاقمفالآةرأ
نم

"رودنمىبا"

."داحلا"و

نمعادملاباهرضورمترراصحأدبليربأ7)ب(
"رودنمبأ"

ثعىنثااهراصحرضساو
ةئامثمل.نمرثكأديشرىلتاهيفىتلأاموير

.ةدلبلا!ثملو،ةلبنق

ديعصلايفكياامملابالفشفملظدقلف"اش،"ىل،دعامأ)ء(

ال،"ا؟3ىتح

:دئشررطصكفر،دلحلا"ةكرعم-8

تكهقشوةرهاقلانمهيرمملات)وق"تلصولبسأ1102(
عم

ترسأومهفصنثلتقوودعلادوخيتطاحأو"داحلا"ةكرعميفزيلحبإلل

.اخيومملاىديأيفاهطرباحلاةلمحتوكلذلوىتاصيلافمنلا

"تراوينسا"رطضالبربا28!ب(
ديشرقعراعحلاخرل

.ةبردفكعالايلإبحسناو

:ءالبل-.

ط)1(
رزبرفضرع7081وي

ا
تلشدقو"ىلعدمم"ىل-حدصا

.داحلاىفوديدريفتابرفالهب

ريظنيفدالبلاهنيعنيمد،زيلجنالاالج7081رتبص91)ب(

.ملاحرجومارهصأعاحر-ا
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)رعدنلادبحملاعىيئري"ـهمضوقل1)

7081ماعدسرةيماحدئآ:اشابدأرم-1

.)1)اهكاحوديشرةدمع:كبرهأط-3

"اشإدارم"رارسأمماكو،دبشرحلاحنبا:رهاطمعهأربا-3

.ةيماحلادنظ

دا"هللاد؟"اىلواممو،نيوخانسع-4

)يهاربا-5
.دلبلانايعأ)(3

-ةابلانايعأنمماعكبدخأهجت:مصأعدادو-6

.هثلاد؟نسحليفوظخم

ةيرصمللةينجل،ىفجت-ةميدملإنطوتسم:اثابنطق-7

.مالسالاقنثعاو

!ةرد:3ابةممةلاهذهيففرتسو(:اشاباتنب-8

هلقةيفنخم"هصخش:عنقملالجرلا-"
دضاماهأيتطوارودب

.ءادهألا

،.حةالسلاكبىل38إفرعيتاكديثمركاحنأىقرببلركذ(1)

.ائبرهاطبةعقلاهذهىفهحليلازمرينمكسلو

.ةللاداجميهارباءمسإةصثل.ذهيفنيحموخأميماربافرعيثم)2)

ميهارب51كهلازبي
،رماط

5

.ةدلبلاماحئب
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رزيرف-01

نمجنلو-11

ىصرب-31

ةيشوهو(ةيدتعللايزياجنإلاةلحلادئ6:

.)ةيقيضةيخيوات

:
نم

.زيلجنالاةداق

:
ئم

.زيلجفإلاةداق

أليايف)تأيصعش

غييراتةيصخشوهو(ديشربفلرشألابيمل:تيركنسحخئثعك-1

حورلاغريفربكلضفهللاك.ةيقيقح

.)ةدلبلاةيبعشلاةمواقملاوةيوشملا

ديشريلاهانم:ىديشرلارباج-3

.ىديشرلارباجتفب:ىديشرلاةليم.-3

رورنجل"-8
نم(زيلجنيةداقلةيقيقحتايصخش)بوكيو

ترلويتممللرنمج-.

.)خيرألا)دولثمعلينولوقم-6
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موي
ال

...ىصيتي

ابلا،هلوأىباعلامويلااذه...
3

7081ماعيفهرخآ

سو،اهستمكحوثلرنلانعتلقتا،رهمهذء:زبلجنإلا!،

.ذامذإءعلتبتوغضمنةعثاصةمقلاذهىلع
ةنالنلااهنييالمعست

اهعفادموميظعلابردلااهصثهيجوايناطيربلوطسأماعاعنصتنا

ااابانقو

هذه:زيلبلالالق
لمأو،ميدقملحهفبقحتلتحنسدقةصرفلاىه

.ءامدقلازيلجفالاىمزنبشا-املاط

ةيردفكحسالاءىطاشىلعتسرىتحعيباسأالإسامو..

نميلوألاةفذقلاتودو،مهليطاعما
،ةيناطيربلاةيرحبلاافاذق

نعو،ةيرصملاةمارك"ويقرحلاشعنيفريبكرامسماهتأنونظيمهو

اهيلعلاهنيو،اهربقيفدسوتوأيرحلا.ذهنفكزتوصىليلف

.بارتلا

.ا-ثتو..ارافرقتن"لفاحلاىضاملاتأذةيردنكممالاتحبصأ
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ظفأاهسوىلءنويرصملاىأرأران
عشجلاوملظلاروصح

.نايفحلاو

مهلافطأباوجرخو،مهوجوالعةيردنهي-الالهأماهو

فصاوعاهبفصتامهئارونممهتويو،مهريصمنوفريالمهئاسنر

.ميحجلا

.بولفلايف!انو.ةنيدملايفران.نمىلكيفران

7089سرام61وهأجناصلامويلاناكو

بهتلللاهصرقبجقحيو،مويللاذهسعشبيتدكتملو

برغأثادحألاةحقصىلعهدمبردقلاوط-هئح،ميلاءارو

لوأوفمويلاكلذمحبىذلاخراتلانمب..تافداصملاولاوهألا

.ةبيرغةفداصم

الجنأقبس،3081ماعنمنهياوسرام61خبرانلىفنقف

ديثروخيلإالماكاهولسو،اهعالقوةيردنكسالانوصحنعزيلجنالا

يفكارتألااونواعل1081ماءيفاوتأدقاوناك.ارغئلاماحاسإ

.ماعلاكلذيفنوجنزلاالجو،)1)ئييسنرفلا،رط

يفتبحممناو1081ماعرمميفتلزنىبل،ىبمركربأ"ةلح)1)

.(تالمحلاخرات)ةلماكماوعاةعبراب.رزرفءةال:كأ،أل08،سرا61
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ةالإزيلبنإلاىلجيملنكسو
نثاماكماعدم

تراممنمياوارهادباماقملامهبلوظينأنولمأياوناك

.نوهتشيامربغىلعثراوحلا

.دالبلانعاولحروما"ىلعمهاصعاولمحنأنعة

لكل.ةلماكماوعاةبراهعباخراقلاسقيفوانودوعيمويلاو

.ىادفلانيرمشسملائيعأقرافيالىذلاملطااو

05.

ةدايقالةفرغيف-ةلحلادئاق-"رزيرفلارجناالسلجو

هقافتالااذهيفرممةيلرو...ىاطربلادسألاةروستحتثنيفصب

،ةبيرفلاةفدضمملاهذهبلءاتيا،الارجلاردبملوابيرغلاىخيراتلا

قيضلابهممهنيبوهفيبسحيناكهنأةقيحملاو.ء.اهب)1)وحعيمأ

نأالإيبأتةهيسلارننلاوةلطلةدايقفطناذنمف.مواشقلاو

..هفلبن

ضيفصنهتلمحترطش،ءاجو5ةفصاعهيلعتبهفيكركذتيوهف

دقلو..ةبردنكسالاىلإبلقصينرداكشىذلامويلايف،ربلدضرعيف

.م.اشتي-ةريط!لتي(1(
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هنقسىقابتملمصءةينامحبرلا.ذعيبههولوأذنملجرلاريطت

،1)هنع

اعينصوكيلامملاميعزىفلألادممةافوبهبنيلو-ر-اجمويو

"2)للبظاهكديداك،أنعيدشاكثللذل"رزيؤ"مقغاو.رينالا

..هدونجوقلألالصاريبكءزدقعيناكده؟ةمىلهطرفنم

ثدحشناكةريصقةهربذنعف
عم

ةيق.ةلمحللنأمهلركذيوةلطاةدظ

ةطختناكذإ..ىفلألاشيجىنعملااذهبدصقيناك.ربلايفةريمب

رطقلاىلعءاليتصاليمهلدهمي)ىهمامأهمثيجبيفأألامدتفينازيلجنالا

،ةمدضلقثأكيلاملاىق)يلكاذبو.فلظانمهرزأنودثيمهو
عقيو

ةمقلاادارزازيلجنالا.ىلعلهسيذئدنعو.رئاسخااحدفأمهقتامىلع

هنعاليوطاوةدحتينأمهتوفيالفازلارصنلامهلمتيامنيحو..ىفاسلا

كيلامملالاجررم..مهيدللجررخإةيحضتلا..ةيحضتلا

.مؤشلاأبفلاأليعتمميوهونجي"رزيرف."داككلؤلجأنموا
:امهجتملوسرلالاسو

11ىلمفيك)ىفلألاتام-

"سردمةياينىفالملةبرمنكسالاىلانفعللىقابلضمل11)

ىفأدعيو

.(تالباجرات)ديمثروشلهشيج(رسرف)لسرأ

.لفعلاداف(ئمجمقب(لابهلا(3(
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.ىديماي.دحوثام-

:ضرصو"رزيف"بضفف

؟اتآلاتريناهرماهك.ائاخاا-اذه-

مهرظتنافيكمهلىكحيحارو،لجرلارمأنملوصرلابجعتو

.روهنمدبالبوط"قلألا"
ةزبجلايلإاهنعلحرمهثيجمرخأتاملق

.)1)هئظمهنفوثلانهو،ةووظاىحلاهتبابصأف

م.اتو
:هثيد"رزيرف"

هلاحةيأىلعاترميوانممرتينآلاو،اريثكىفكاللانددقل-.

.هرينلغدننألدادعتسالامتاىلعنخم

دم.ممثالكىرتشيبه"ا.نازيلجنإليةديقمتناك..
عيب

كل،و،حمفلاهنمبدرافلأبكبدارميلإريغصكولممرهو"هقلألا"

كيلاممللونبيفامتعلارصمماكحنم؟احلكناكدقو5)2)ىفلألابىمس

نمةروص
ىرنثو،حعقلابهرغصيفعابيازبلجنالارظنيف"ئاألادك"

.بهذلابهربكيف

ناوجراودإ(3)تزملا:آلفملا(1)
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ءأنيمأالوهرخ،ملاضعمتحاةأوةيوييبلامهتدبقهتحجندقاو

ملعناثبليماف.نانرلارفصألابهتمذاورتشاو.ةب،دنكسالامكاح
مف-النازيلجنالادوضمامأنفسلاباوأتحتفام-دنعو..نمآلاوعئلا

لاقوفنوظبهي
ص

ثإاوناكو..نونجوقالطنايفربلاىلإةدودعملاج
نجممنءقلطناىذلاسيبحلادراملاب

ىحارو.بجرءامحنةيلإقص

-.بيطلاىرثلا)1)ىمتدتممادقا

أوسأمهبثمبف.ودعلاةيماحلادونج"اعأنيمأ"ةئاظا3امو

،)3)ةطلاميلإ
عمو

ضهبأنممرارحألاريلوجملانمرفنكانهيفدقفكلذ

ادلابنوصبرعياوذخأة،ةميزهلاىلعتصصاو.)م)مبضلامهسوق

ؤرحتقامهنمةعامجتعاطتساو،هسأكةرارمنم.وقيذيىكلىفاودلا

نمنيلكب3نيبكرم
ةس

."رزيرف"ن

01ءامملازاوجأيلإنيبءرملابهلدعصامدنعمبداهايجاسليملاناكو

زمدهسااذهىلع.انيعتعقودقو..هقلحيفةصغب"رزيرف"سحأو

برثعيقلاوظ"رمأكىلعهديتدمجو.هفرغيفةرغصلاةولالالخ

-.صيخرلاردافاهرصنبالافشااهبخن

ثولف(1)

ود1(ةيعقاوت،اوخ(3(
.(ناوجر1

.ملف1(3)
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سو"لارمألاهتلابقىلناكو..
هنكلمدقو؟حبلادئاق"

جاربأربكأةباصإيفهتيعفدمتحجننيح"عوهزلاورظاةوشل
ارثومواعلاهخيرتهلانيبهبرملارظنمناك،..بوؤلادنعةيردقكاعالا

رودىقو،ريبهي9جربلايفبصىذلاقيرحلاامأ.ءىلبتللمعوقيف

.مهانهومهنامبفأراثمنف،ةعداولاةيإدنعي

دنمجاوالاردهت.ابـهرتما"ديعينمسدقملاءىنطاشلاادبو

.هتماهقوفناربينلاخرثو،همادقأ

5اذهمهربك"بلعاملارنجلاالابقنسااجلاةداقلاظحلو

ن

ومه
"رزيرف"مكتو1)ىجو7

نممب-الشافيعضربوصجرخو

:هيتفشنيل

ثامدقلء.ةنملرفلاىفرأىلعردقانلءىبجملاذامىردأال-

نمنيتميفصنويرصلاقربو،هلاجرىلعدمتشانكذلاقلألا
1)افنفس

ةهبعشلاتامواقملاءازإايفاكسيلانددعنظأو،يناتلاىقارطشانعأطبأو

ءنيبوصمملاىل،اهألان.ةقوتملا

ادكؤمهدييةرهفنملاقديوهوهتيدحلارنجلادرطتساو

:هلؤةيمها

.(دوعسمدك(ةهقاوثداوح(1(
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بوبيلامألالكبانتمهمقيقحتلنيدهاجاثساننكل-

تفليحلا
رم

قعيو..ر-ألارحبلاو،لينلاو،مرهلا:رومأةثالثىنعتانم

و،ب.ذلاورائآلاوفحضلامرهلا
رعبلاامأ..ةيهافرلاوريظالينلا،ة4

امر"بلااذهف،يناطيربلاجاثللهكاضخإىلعنومزاعاننإفرمحألا
الإوه

لوطساانرمدكلذلجانمو،ةبيصخلادنهلاىلإزيانلأرهنلةمتت

رمميفانشويجبافىقكلذلجأنمو،ماوعاةنمشذنمريقىبايفنويلبان

.مولااهيلإدوكلذىل%أشو،ماؤعأةنسذنم

نعسياسولادرطينأادهالتيرحبهجتربناك!رزبرف(لعلو

ثيدحلااذهرثأىلعو..نيثه"سرفنيفةماهلاريثينأغمزكأهسفن

حطعسقىخعيمجلابرعيناةيملبلادئات)سولاارهمألا-حرتتا

ةروصيلاةيحنلاةرظتباوفلأومهسوؤكاوعفزوةداقلافقوو.يناطيربلل

يلإىجوعلادذعأامثدحنكلو.،مسوورولعتيتلاىفأطيربلا.دسألي

ىلعقمجهمتغملادفاصردقلنأعابيىتحهلاجرو)ةنصارقلاريبك(سق

ةفصاعديدجنم.حيرلاةصهدقل..ةريغمعوةريبكلكيفقيرطلاهلوط

هوفعاهتحمففةريصصلادئاقلاةفرغذفاوناملنذبت:رضو،ةبضظ
تأفطأوه

بضاغلايفاطيربلادسألاةروصيلإاهديتالمو،لبدانقلاوعومشلا

عزفو..ضرألاىلعاتقلاوراىلىجلاقوفنماهتعزف
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هقلحيفةصغلا)رزبرفزىحأو،لاجرلا
ريطتلا.دواعو،دبدجنم

.ىمجوتلاو

،يلوألااهتريساهديحيةروصلإكسصأوعوممثملادقوأومداخلاءاجو

نعرصي،ابعفاغابئتكميناطيرلادسألااديو
ىلءدوسألازابالادقح

.نمآلاملاعلل

اةه2رطييتح،ةرثرثوهتاباعرل--ري)سولالاريمألاحدرو

تاولخلانعلارنجلالأسيأدبو،مهبولققوفمثجيناكىذلاىفلاءىفا

جردن.)رخيرك(جرخاذئدنع.ةيلاتلاةيبا
ةمئقهماماةدضنملا

يععلا(ةطىلعهعبصأفقوأمث،اأفإءاعألاسرفتيلعجوةليوط

هلو).،6مقر

امدنمريطخخاذنومكيلجرلااذه-
امدنعو،ررثروزغلمالقتن

ضرألكىلعءاليتصمالاانيلعلهسيانيديأيفزطفلاروضلكغ.

.ةنعار

لسرينأ)سولمللاريمألاتفيمل،ةنعارفلاضرلركذيلعو

:لاضةنتميفاعدب

فوسف،ضرألاهذهؤونهفينمههفاواذإعزجيالناسنإلانإ-

.ةريبهب"تامارهألادحايفءايموهبنقرر-و4-طحت
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داعهنكلو
:الئاقهثيدحححصي

ملإيفافرلقتدنأىصاذإئبريكفلحتممأ،لارنبايالال-

11ىمقيلإبحأكلذف.ارتلجنا

رلعانمقيقيال!سولالاريمألاناع.ديدجنمرظابعيجرو

.ةيلأثلمثيلرو*ىح

:)ررف(هللاقانهو
-

بلغبلب.ربلابربقيفتومينلكائمفلاريمأايعزجتال

.رخلانمن،يفتومتسكناىنظىلع

؟بيفانوقشتسينوبصتغمل"الاجرلاءالؤهناكلهىملإاي..

وطمتستومهسوورىلوحموحتءايدألاءادهشملاحاورأتناكلممأ

اهءاسةمئاهلاةنعارقلاحاوشأنماحورنأمأ6.ام،بصغمهيلك

*؟ءىناحاعاعرمأتمزةليلااكلتا+9وفاوملامفأ

ـءافةملكنلبيزلانمنكاو؟رمألاةقيقحدحأرديمل

تقفحنهيلالاجرلااهب
عم

-مبععلطي.تإ"رزيرمل"يفأولوامايي

الفئ.ارتلجفاىلا.دحواذثاعرهشأريصسدعبهسففىأرلكانمويببغلا

بحمعيملو،يقريلل.امجااورضحنبذلاةتطا3دافلكدقفدفو،ةهيخلاب

تنصو،رلعاناندن.نديفةفوءةثجهلمح.ادحاوالجرالإحنم

)1))سولمللاربمأللةثجلا
3هعجم؟لكفتح1ظيمهل1هطابةلمطاةياهيف"صولءليريمأللتام(1(

)نتننالقحموراىلبماربنمليمرب
ة

.)ناوجر.ود

مأ
(ةبرر؟لويسىل-4
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رعنلابنوعتمتبالوطممكرثو،نيبصاةلاألياهتر)ةلاهتساو

تفلظاو،ةنيدملاراوممأاولصواقءؤفلايلإمهدونجاضزف،امازلا

نيملاسملاهلهانعاوعطتو،نمآلارغثلااولزعو)ريقيأإيلإمهمةمذرض

فط7،دييشريلإفحزلايفلكفي)رزيرف(ذخأو،ةاجنللليبسص

ىتحاهطخوةدلبلاتانيصحتراهخأبهيفاول665سوساجلااهبلباقينم

.ةنمآلاةيردنكسالابلفامكةليغوادكاهيلعىلوشي

.ةنيدلللالطأنعرحنيبهللاادبو05

%؟اتذخاو
رافكانهتلظنكاو،اهراوأوبخيةجهوقاـه

صذأوىوقاران.ريعسلاةيماحأكان.ءىفطنقالو-دمختالةزنس

.رافىأنم

.بولمثيفراناقف



طيههثو
أاالألألالح.

م!إاك!!أأاالالالور

إإدصرب:األيف
إ

ا

ا
.ا

!أح

2-ب"ىشلس"
ممج

تأريربمم 6-"رهت-أ"مئ-مألجملط
:رأآلىرثألى.9

ص

ىث

014مبمي"

--
ص

.ممم
،ءع

رممألكثمج
2 ىهحبيييجرصه

2!

صححنور
أ

!ا"اا



يفراثأائيساقوديشريلاهاىلعةيردنكمالاطوقسربخغو

ثداوحلااحرسم"ديشر"تلظدقلف.سحوتلاودنزحلانماوكمهصو

نمزكاذنمةيمادلا
ءىجمبرقبسهتةدلبلاتحارو..ماوعاةعست

راهتنملقأةريسىلع"ريفيبا"يفاوحبمعأدفو،ددجلائيرمعنسملل

فرطدننيمألاسراحلفقتيتلاةعداولامهضدلب..ديشرنمدحلو

دهعىلعديدجلانرقلاسمسخزبتنألمأيملاعلاناكو..دلاظالينلا

ةمناجلاابروأةنصأرقنمنيرتملانأودبينكلو-.المأوارثبرثل-أ

اوهلسينأىلعمزعلااودقضىقاوناكرببمكلارحبلاىرخألاةفضلاىلع

ةبيبطاايفيرفأءىفاوشيفضلهألا
ح

..ةنينأعطوانمأ

ماوعأةعتذنممهتدلبنبيسنرفلااالتحاىصذموقلاىلإتداعو
مهيديأالكنيصألا.دلبلابلحامو،تزبانوينويبائدايقب71ههماحيف
،ةنمآلارودلااورمدو،تامرحلااوكهتفادقلءمال7وبلنعنم

ةدمعأتلازاحو،هللأترسودجاررامهلوصكبانهباوشدو
عماج

نمءاجو..مهليظضبارماهنماولجفيكدهشئ)1)لولفز
ىل

آ

1ذه!ادبت"زام-(1)
"فيمءىلجملا

ىفورعلىفإدجللخمرادعمجريو

.(ديحرفداءألاةياور)ةنلا3ألأردقب،،وس063دممىويقناكدقويطسوي



دبصرلواغؤج
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..ماوعأةتصذثم1081ماعةدلبلااولثحاو"ىبمركرباـهةايجتزياجنإلي
ىفامههابشأنمالالضلقأنودتعملاءالؤهنكيملو

ئب
س

دلك،مهوقب

ءالؤهالجماوعأةبرأذنمو،بلرخلاوسحنلاىسفمهعماوملج

.نودو.يمواو..نودتعملا

..بهنلاوبعلسلااوعهشبو،ىرقلدوندملااونرحيلنودوعي..

اورحيو..لماولينوظباورقبيو..)1)عرضلاوعرزلاىلعاوتأيو

مهعبتتو..ناىلولااومتييو..سومرلااوعطقيوءايحألاجرلافارطأ

..لبجوألهحصلكيفاوماقأامنيأو"اطاميأبارخلافصاوم

كبرهاطتهيلىلعنودفاوةاهتايعأوةنيدملافارشأ)2)عرهو

لهسلانمناصنكلو،مبداهودبينألواحيلجرلاناكو.ءمباحلا

..سحولاوقلقلاتاراماهنيبجىلعظحلتنأآل-اقلاثحلاىلع

-ئبدوزلا،دوجلانمتاهمعضبىلعدبئف!لظيدملاةيماحتنغزإ

ةحلسألا.ذهلعقتنأعيطتستازامو..)3)ةليلقلاةقيفظاةحاتألاب

3دمءارإةيئادبلا
ملرزجنممهممطصارقلااهبلجىتلاةليقثلاراصحلاحل

ءاحنأيلإرامدللردصتىتلارؤطا.ذه..ةيئانلا
مللد

..مآلا

نمةيانكرهو.ىدثلا"عرملا(1(
.ةيشاملاومئامباا

هموق..اجوءىلافهلوقك.اضعيمهبنوثحيمهتاكواوعرسأ(2)

."هيلإنو.رهي

غترالءطثميج007(3)
ـه

05تالحل
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نمبلطيلجرلاثحبدقل
طإهيلإلصرننأ"ةرهاقلا"

صتسةرهاقلانأهريغنمرثكأىردبناكو..نؤفاولاجرلل

ثعقأةديعبلاةمصاعلايفمهمهلكناكذإ05هبلاطملكنع

.النافمب"اشابىلعدلك"لمثناثج..ديعصلايلإلاجردو

ةملكنموطمثىثرمهلولخيىتح
ة

..عأك

متو
ةقىوسهبلطىلعادرةرهاقلانمكبرهاطقلتي

عضبهتيماحيلإاولصس
تاثم

..اهنينامثعلادوخبانم

*ءددىقوأريممهتريغيفضرعلااذهحاحلاىففردقلو

كاىقألادونجهيلعاماديج
نم

.قلخءو-وداسف

ثلاضفرلااذهىلعهعجشو
جث

بيقن"تيركنسح"

12ودجلاتارامأههجوىلعوكأذتقوموقلالجرلالاقو.ةدلبلا

رغثديشرو..رصملينكماماو،رصمضراهذه-

.رممنملاجرالبرصماننطونعغادينلو
الوكاىقأال

2رزاهعفف..انريغىديأبال،انيديأبديشرىحنسني،انخم

..هلأهيدفيالتللوأعرزيفهللاكرأالو..انتولو

الإديشرنععظدلارمأمجويالأذئدنكموقلاقفاوو

أربإيفةراحلاتامكلاهذهتراثأو..ديشر
ميح

طانبا
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ةالبلانمعافدلاةطخمضيلةيماحلادئظاشابدارم!ودعيبهذق،هضابو

ناك..للالقلاةالبلاءيف11
..بماحللرسلامبناكلهعب،اطانبامهاربإ

:الئأقتيركغيلاهفقوتساجررظابممهاربإمهاملنعو

ثلاىلإىكأسينإ،ىنباي
حم

فارضألابيقن"مركرحم-"

روفحبانيلإلسرينأنمالدبخ.اىلاونؤملايانيلإثعبينأةرهافلايف

.أداسفضرألايفنوثيئيؤلاثلارتألا

:سابيفهديعولمرهاطمبهارباهياجأذئدنعو

انلصتملاذإامأ،ةهبربوريخفمهخؤمومألمل-انءاجنإ-

..انردانتنوؤمو،أتديأاضحالسنوجمهثلاوف

صخشنموقلاو..هليبسيلإلورهبلجرلدعفدفاو
)عي

مهريفأ
..هسفلخ

ألمتءةساطاومكاحلارادنمموقلاىمفاو...
،مهبولفمهيع

مهصترثتناو
نمتضالو،مهيوذيلإةصاطاهذه

صوىلعراىلاهذه

ءالارثاىلع،ءاللةحفمعىلعرشثغوربجمءاولاااهنأكو،ةدلبلاءاخمأ

ايلايفريضءرجح

.اداسفإدفأ:آثيمثام(9(

.امهفرطيالقهبنمحنف:هرمباثخس(2)
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رواسبلازامقامثنكاو..هسفنيلإمباحلاكبرهاطالكو

،"!ررس"يلإبرهلاةدعلادي"اشايىلعدع"نأهفلبدقف.هيلق

ريبصأنأدعب
نمهمهديطدحأ50دمحأوودعنمالدبني:دع4-ا

..رلايفبوفجلانمهقرؤيرخآلأو،رحبلانمليثلا

مليظاكو
نعثحب"مهعممويفاملكنوليزيجناالانأكلذك

"1)روهندديفيل،الميكصزيلإمهلسرلعقلاباولسرأدتو..يفاأللةقيلخ

..راهلافارطأوليلااهقرؤيو،لجرلاسهقلقيرخارمأةمثناكو

نيأللنمهيلعامددسييددوقللإجاتحانأةرمثدحدقف

نيبارملادحاريغهيلإءىجتجلادحادجيمف،هينذأيلا.هيفاقراغتلاكىىلل

ناحامدنعواةليلهدئافبلاملاهيلعضرعىفا"اشابناطق"ىعديو

كاتقو
،ألهمقسيهنئادىلابهذف،هعفديام"كبرهاط"دجبمل

-أةدمهاطعاف
.ئبىلانمهيلعاماهدعبخديعوب

دادسلاداعسلحدفولمعياذامنآلاو
نموالاللرمأربديملو

لالاءهجمئيأ
ص

ةفوقوموةلطعمةرهاقلاب5،وقنباهيفمهممبىتلالامعألا

ذنم
ةوطخرومأبثدحيهبلقنا:5ديعصلايفثليلا!اعمامثابلابرح

قحالو،ةحلسأبالونؤمبالهبلإثع:نلةرهاقلاف،ةرملاهدهيفحولتس

.،ىعفارلاء.نمحاضابنظم(1)
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..اءعخشلاهلامب
نأوه..همامأدحاولحىوسلجرللدجيملو

..ديدجقمهلمجهللىش""اشاربناطق"يلإرلذتعالاشواي

ناطقيلإبهؤ،كبصاطىلعى،ائيدلاعفدلتقولاناحامنيحو

:اشابناطقهللاقفهيمتسيلاشاب

كل3إعيطتسأالكلو،ىلاملايلإأدججانحمينإشاايهثلاو-

ةيامعىقيلإرطضأاليتحكنيدحدتناىلمأو،ثيذنمرثكأ

،ددنع.اهحيبوضرألا
"

نأيبارملاوءريذخأوثلبرهاطهجورفا

تباسنااريخأو،دراباليدحذبرم!ناعهنحماو،تقولاضورهلمكي

ىلا
ضلاىنيعنمعوم

...ةنكادلااهبحسبهماماةحيضفلادجو،اءهرهلاخي

:اشاابناطقهللةو

،اهبىفاكهتابقانإف،حبارلاهيفتنأعإرتق.كيلعحرتقاينإ-

مويلادازملابضرألاميبأسفالل
9
ممرحأورادلاىلميلوضأو،ادغو

:لاقومدهملايهجوىلعرشبلارهظف.اهنم

كوجرأ.كزعماإوزيزعلاقيدصلااهياكيفيناجرهللابيخال-

..ىلاعتهئلاقذإبلربقموهو،حارقالاكل3ىلعدرستنأ

:ىبارملالاقق
ردقىلعملعتمبىعو،ىتتبانمكنباجوزتناتيضراذإ-

..ةىفءافلاويفدلانمكيلعامغرأىننإف،لاجلانمريهك
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غسملا.."اشابناطق"ىوس.66؟رصوساجلانكيملو

تالقفامدنمو،ابمراىلهأنماشابناطقناكو..ديشرب

اقنتعاوةيرصلاةينجلابىئجتو،رضميلإرفحاهلالقتصل

.نف،ةنيدملليفنييإرملاربأنمناكهنك(و،مالسإلا

،ومهنعلزعناكلو،ىمانلاههركىتحةحدافدئاوفبلاومألا

ارعقهسفنلديشو،ةدلبلاميفرشلفرطلايفهتعرزميف

.هتجناووههنكسب

فدفو،رمقلانمجرختالةنيكىلاةانفلاثالتناك

ةلايفنآلاىعو،رعحلانمةعباسمملايفتناكذنماهمأفطع

..ةرثع

نمةراشإ"اشابناط"ىلعتورودقو
ةيناطيربلاحلا

ءألامهلرضحييل،احلالزنميفصخشدوجونمذيال

ثألاهذهنأل،"اشابدارم"اهدعيئلاططخلاوتارماؤملاو

ةعذ

..،احلانبميهاربإ

ذرصمىلعزيلجنإلايلوتسينأدبالذإ،هتطخاش،ناطنربدو

ظنيبقافتالاناكاذكه.مهيديأىلعاهلالقت-ااينمرألانت

.زيلجنإلاواشاب
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هتنباجوزينأحاحلاكبرهاطىلعاشابلاضصكلفلجأنمو

ثلشيمنلو.ةيماطاررةظاشايدارم"رارعصأمتاك"هنباميهاربإقمةرد

..هضرعواشابلارمأيفكبصاط

ءادعأللايمسراليههنيبلخدبتدأىلعكشويهنأهلخبرديملو

.دحاوراهتةرسمنمرئكأةدلبلانعنودعهيالئيذلا

..دعاوءىثيفركفيلعجاشابلاتينملجرلاجرخامدنشو

11جوزلااذهليقتيهنبامباربإعنقيقيكص





ةدتعيناعيرهاطميهاربإناك
هجاوثرمأنم

نمجاوزلايفبفريناكدقف
ء.افطعوابحاهلايحسحأةاتف

هارلاتةولايفا3-اوزنودلوحيامةاتفلاهذهةايحيفناكنكىلو

رامعتسالااهفلخةنحموةرارم"صقاهتايحيفناك..لجرىأنم

ةيرحلاةاعدني:-ةرف9رامعتا..ارساخامدانلحرينألبق-ريخألا

..ةفئازلا

..اهمساكةليمجتناك.."ىديشرلاةليمج"ىعدتةاتفلاتناك

تاذاهترسألكنويسنرفلالتقدقل..اهبتقاحيتلانحملاكةنيزح

موي
ذنم

هنكلو،مهيديأنمبرهدقفاهوبأاما..تاونسعبس

..مويلاىلإ..دعيملوىفتخا

مويلكميهاربإاهاريو..كبرهاطتيبيفنآلاةيمجشيعتو

.هنعاءدعبتةقيحمزجاوحبرعشيناكهنكلو،هينيعنمةبيرق

نحملازجاوح

:هلوقتنألبقاهدرىرديناك،اهديبطيلميها!إمدقتامدنعو

-

..يبأدوعيىتحجوزتأنل
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مايألاترمو..بئاغلاةدوعنعءىبفيلمأقفألايفحليملو
ماونونسلاو

مويلكءاسم.راعتنثتناكلب..ءاجرلاةليمجدقفت
دنع

رونم.روهظبقرتت،ةذفانلاةفاح
هينيعو،ةديدملاهتماهيديعبلاقفألاءا

..نيتفوطيأ

مويلكلجرلاسفنبقرتإرهاطميهاربإناكو
باويأدنع

الكخالوأجنهغلبينأنودنلو..ةدلبلا

نكلو،ميهارلإسأييداكو،مهشلالجرلامدقمنم.ديشرتسئيو

..11ةنيمجسأيمل

عمسينمل،ةيسؤملااهتصقركذتةإربتناكرخآلنحنمو
نإف،اهل

مل
دحت

ةعورمةيسؤماتمقتناك..اهسفنلاهركذتتحارعسينم

..ىشحولارامعتسالااهيمديىتلاةيرشبلاةصق..افح

..عيبرلامايأنمنيزحموييفو،ماوعأةعبسذنم

بيغيالخيراتوهق..ديدحتلاهجويلع0081ماعسرام03يف

ىعونع
يفماقأنملكىعونعبيغيالامك،ةسئابلاةربصلاةاتفلا

..كاذموي"ةرهاقلا"

كلذةرهاقلايفميقتةليمجدلاو"ىديشرلارباج"ةرسأتناكو

.ةرهاقلاخيراتثادحأنماءزجةرسألاهذهتناكلب،خيراتلا
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)قالوب(بلقنمةمشاعةيوقةروفلاتلادنادض
)1(

ىعدم"دض

نعلحردقنمصنوهلبانهندخأـهاكا)رث:اك(مسأرىلعو."ةيزحلا

.رثعنماتلانزقلاليحرعمرعم

د)قالوي(يفو
رب

هملا
ا.ـ.ارصاهباو%إأو،ةروفازمأنويـه

لس

.ةريخ،إوةحلسءالاخامعمودورابلا

ناكو:ةيرلا)ةروثااةفجلاءاضعأدحأ)ىديسرلارباج(قاكو

نقخهصملايفاظاءزجلاامأ.)شيبارطلا(دابلااعنصمرهاظلايفريدي

.دورابلارودقدي

4ئيسأرفلادونجلابلقيفدورابلارجفناةروثلاددحملامويلايفو

.لبانقللوصاصرلامهيلعثالويتلسرأو

.فعضتالودهختالارهمثةروملاترمتساو

مبورقةيرشبلابداعو،لرملل"بولسأيلإ)ربيك(دمذئدنع

دتميطهبيهلحارف...انلااهرودبمرضأو،قالويقرحأفةيربرااوكن

،هرافعوهجوزتنامو5!ىديشرلل(تملىواهتو،نءلكيف

نماجن..)ةليمج(هتفباوىئابلالجرلااجنو
ديدجنمههبارتل.انلاةنحم

ةحىثلرلا(1(
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يلإلقتنادض.راساميأنحملاعمدعوملعلجرلانأك..ضنميف

رمو.اهانبنمىهنتالالطأ)قالوب(رداغو،هتنياهعمو)ةميدفلارمم(

تأده..تدامكوأ،ةروفتأدهوورليثداحلااذهىلعنارهحئ

نييسنرفلادئاقربيك)ىيلطانامحام(لفقدقف.ةديدجماسجلاوهأأدبتل

نمبرهلاامألامافشإ
نبيسنزلااميسضوطعدأعو)1)هماثآ

مهرزاجمو

الفدوعتلائيشعاتجتاهيباتيلنمحابصتاذ)ألهمج(ترخو

ىلإاهلخادنمرادلاعطمييناقلاآرلانميفرثأالإ..ارثأاهييألدجت

دونجلاهيلعلخد.اهيبأبنرمنآلالعفاذاردتملو،اهجراخ

اولكنو،هيلعاومعهف،هديبةملوهقخصيهودجوفاهبايغءاثأنوبرفلا

ناكىذلادقوملابايحههجواوومثوهنيعاوأقذإ.ليميرشهب
عفصي

هنأةوبسحو)ةرومد(ةمجليفيضعهنأاوفرعدفاوناك.ةوهقلاهيلع

دلجرلامهممورادلانماوفرصناو،)رهحسنيك(لتقمبلاصتاىلم

..بنعلا

-ةايحلايفولي.ةسطهديفةديحواهمفن)اليمج(تفلأاذكهو

التناكو.ةفونجلاكاههجوىلعتماهو.اهرصأب
اليرصلانمغلبت

ىرجلا0)0131مرحلانه12(0081وبفرو41(1(

)ةيصحلالهسق-.م(
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حصنو.!اعرشعةئالث
.ديشريفاهموفيلإدوعتنأىطالهأاىف

.اهياعوخينممدعثنلكانهو.ةيمأدلاةرهانإىصامنعدعبتكن

رإلحرتةلفاقبتقتلاىتحىدهريغىلعضرألايفبرضتتحارو

يفاهدحونكت3أو،قيرطلالوطىميتلظواهعمتلحرفل.شلا

ومدلابحضنتتناك،اهيئيعباهمويتقتلاىتلا)1)افآملالكف،ءاكلا:.

.ا!ج،ةخيىصثلامم

/3او
اهلاجرفقوتساىتحلامثلانمةنيدملاباويأربعتةففاقلادمي

ةليلقلامهمعقمأيفبيرصموقمةتلااولكاو،ةاتعلانوبرف،ةطرشلا

ةيبرعيفةلؤاقللبحاصلأسيهدحا)ةليمج(تممحو..ةيقابلا

:ةكريح

-

..،!ىديشرلارباج(ىعديهجولاهوشمالجرمتيأرله

اهيبأنمقوضببمهخأتفرعواهيمدقيف)ةليمج(بلقصاغو

زمرفىذلا
.اشرجاذهاهوبأناك.ىسألابمهيىيانيـه

،اهدسجواهبافىفةدوراا)ةليمج(تسحأو،ةلناقلاترخو

ةلفأفلاتبرتقاو..اموياهيلاهريفومسو،ثزرياهابانب
ةدلبقم

اييلأقيدص)كبرهاطأىداصمتباقكانهو،)ديشر(ليق!دلوا(

.ثئعجلاو،ىقأم.ىثللىقو.قاعجلاواهفىفنيعلاق.زم(1)
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مهتيبىلإةرهامثنماضيأامهنيدئاعاناكو،)مهاربا(هنباهعمو

.)ديشر(

ناكدقف
تيللكددرنبط؟و،فلرشلارهرألابابلاط!مبارإ(

.قالوبباهعلأ

.هباملاط!ىبلطاناميلس(ناكدفف،رهزألانويسنرفلاقاغأو

اهحطصاو،ديشريلإهوبأومهاربإداعو

مأامضإهقتساو)،ايمي(امهعم
اهلتلقدقف.مبهنرسأيفمهعمقيعتطو،بحلاوفطعلابمهاربإ

:كاذمويبهاربامأ

-

ىلشعتملنكلو،روكذلاىفانبألكقماعدقل)ةليمجاي(

.كوبأدويىتح،ثللمتأافأو"يلةنبامويلانمتنأفةىلحاوثنب

)1)اسئتدجواهنكلو.مولاأخ"اهوبادعيملو
ادلا.-رنم

.ميركحيلاتببلااذهيف

صاريإهخباةبغررديو،ةصقلاهذهرمأباحيكبرهاططاكو

ةانفلاضارعإثـهعيامك)ةليمج(نمجاوزلايف
دوعلقجاوزلانع

."ييأ

ةلعض:ربفلا)1)
.رانىم



-
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.تيضفلاحبشاهحمحالامك"رومألا.ذهلكهينيعمامأتحالو

اهمهيامردقبهريغنموأميهاربإنملوزلااهمهيالةديمجنا

ةنبانم،هتباممهارإحاوزرمأهمهبفكبرهاطاما.اهيبأةدوه

.اشابناطق

هنبامبهاسإعلطينأوه.أدحاوالحالإهمطالجرلادجيملو

ديفوةرهاقلايفدوقفملاهلامونيدلاىلع،قئاقحلالكىلع

.اش،نثاق

نألرطضيذئدنمف.ةليمجلسئايلاهبحباقلعتمييهاربإلظاذإاما

حوبي
هل

رسب
.ةليمجدلاوىديشرلارباجنعميهاربإهفرعيال

اميهاربإىضريدقذثدنع





هلاتناك..
ىتلانوصطاوراوسألاهذهتفلخدقىطصولارود

ةصقانلاعلضلاامأ.عولضثالثنمليطتمعملكشيفديشربطيعتناك

درو،ةضيدملاةسارحيفاهنعدلاظالينبونينفقرشلانم

نصنيدتملاتلرظ
..بأاجلااذه

ىمقأىنف،مثأنصشبربناكرلعتسملااباوزنمةيوازلكدنعو

ةيسنرفلاةلحلادةن.دملاهنرعتتأدبىثاىاتياقن-فقيلامشلا

بضلايلإو.)1)ديشررجيلإةبسنرجحلاةعلفوأنايلوحةلقمس،

تءاجهتيمسئلعلو5داوىلإحثتمةصحلانكو.دبعدنصحىضو

ناكىىل"رودنمىبأنصحنقمونجلايفامأ.هرظنميلإةبسفنم

نمهيلإىدؤملااقبرطةياهتدضع،ىهيئردةمدمل.9لخدميفمكحتي

نعحلااذهناكدقلـ.بونجلايفةرهاق"نمو،برغلايفةبردنكمالا

2741)ةيرخه"67ماعيفىاخافذاطلصلانصلااذه.اثنالارمأ(1(

ىفويسفرفلارثعو،نايلوجضدقمسابةيهفرفلاةلمعااد.ىففرعو(ةيداليم

"ىفيلغوري"زومرلحيفلضفلاهلناكىذللديضررصلكهلخادب

لاثلبلاةففىلعاذمانمويف-ةحئاقنعح،ااذهااقبتاازامو

.دضر
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دؤيةلأردقلاءاشوءةعقلاهذهثداو-ترلداعدنعةنيدللخألقمهأ

،معلاىلاىحعنينالبق،دو-ولايفاراخميوقهبجاوههنمحلااذه

.ةصقث؟اوحتلمتكادقو

كبرهاطنبا)ميهاربإأنبفاهتعانمونوصا،1.ذه،ـءاضمكرو

نوصطاهدهفقوميفصاصىأرهلناكةيماطارلرصامناكومكاحلا

"اشابدارمف".ةيماحلادئاف"اشأإدارم،فلاخيةيأرطاكو.عظدلانم

،ةنيدملاهنععافدلازكارماهنم،لعجيفعالقلد.ذهبعافشالاىلبغرب

أدصلىواسقايةياحلالاجراهخيعزربق
ىأنمىدتعملاهنشيموجه

ةلاذيفةعئاثلاةيركممحملألةدقعلاوهنوطالخادعافدلاناكو.هاجتا

اهأ5ديعبلاهدهعلا
مبهلربإ

،قفألايفايبباروطتهرظنبقاثحلينءؤ

اهبحطمصاهق"يقفلاراصحلاغإدملاعتممافدهالإنوكتعلنوصحلا.ذهف

سلجو.ىفامدلاورشلايف،ننفمتىتلامهدالبنممهعمنودتمملازيلجفالا

يبأنصحلخادةدايقلارقميفميهأربإىأريلإعمتسي)اشإدارم(
هتقثطحمهنلعجبوميهاربإببجعياشابلاناكو،رودنم

.هرسو
ثدحقف

:النإهيإ

نذإلمعلاامنكىلو،ميهأربإايكأرلقعأينإ-

:ناؤاوءودهيف)ميهاملاإهباجإ
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ىلوسرلابورحنراننمىرطاخىلعحابلازامارمأنب-

.ةيادلاورصنلاهيفحيلىبلفنإو،مسوهيلعهللالم

:لاقوامثابلامستياف

.ميهاسإايكدنعامتاه-
:ميهارباباحأف
رجكنأىرأ-

مامأقدانخلارفحيفعرشنو،نوسطاهذه

ةورهنعيف)اسوهيلعهللاىلص(لوسرلالعفامك،ديشر

رصنلاهلهئلابتكو،)ةروفملاةنيىلإا!مامأ)قدضظاأ

هاجتةيلالاةوبرلاهذهيفاهقدانخلمجننأىرأو،يفرشملاىلع

.)رودنمىبا(

1ةجإاعلاةويرلايلإهديلراشاو
ضت،ديششيوفجمثجتاف

قيرطلليفمحملو"دلاظالبلاىلعاهقاحفرشئو،ليخنللاهنابنجمج

.ةدابلالخدملىدؤململ

:هثيدحلكأمئ

-

نمفلتأتاعاقدطوظخلعجنس
ةةدحاوةكطؤدانظاهذه

نوسصحلانملانتامردتبعفاانارينهنملانتالروفحملاقدنظظ

.ةديشملا
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ىثرتحضواذكهو.اهيلعقفاوو،ةركافلإاشابلابجعأو

.ىردتالىهوةثيدحلابرحلا))1)كيتكت(يفارطس

ا،انهعطمانمآططخلالك.ديو،هرظفتاهجوحرثهبميهاربالظو

.حذاسلااهدانعو،ليلقلاةيماحلاددع

أباقملهيعدتسيهيبانملرسرهءاجهرمأمغرفيداكامدكو

ىألىرت:هسفنلأسي)رهاطمبهاربا(لظقيرطلايفو

؟ةعاسلاهذهيف.وباهاعدتسا

دنمىبأ(ةوبرطبهبوهوةفلتحنرفأةلمجهنهذىلعترطخدقاو

هجاوزرمأنأالإء.ةدلبلاطسوهتأتعليلإهقيرطيفةعفترملا

ءروصتياموهيفركفياموهبأناكامثابناظةنبا)ةرث(

تنكيملولب..لئالقمايأدعبهفافزنأغوتينكي

تفيفاهلكاحنباجاوربلفتحتسةنيدملانأديشريفناسنإىل

.عوبدسألا

يفةحلملاهيبأةبغرسحاهنكسلو،رمألابمياريا"ىجرفو

.هرمانمةرلإحةفهسكدجوو،جاوزلا

عضومعىنعمبابنجأظفل11)
.ةيركاععلاطا
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ةحيضفلاونيدلارماهلىكحينأرطضاف.ددرتوهنريحهوبأحملو

هناسلتكو،رمألاءىد،يفميهارباىلع،1)يفراو..هتايحثدهخيتلا

هنهذيفروديام.وباكردأو.5)ىديمثرلاةلمح(يلإهرطاخهجتاو

:هللاقف

-

كوخأسهههنهياو)ةليمج(نمجاوزلايفكبغرملعاىننإ

!ىديشرلارباج(نإ..دحأليناسلىلعءركذأنابحأتنكامءىثمب

ل
قمكشيفتنكاذإواقزريحناكولوقحديشريلإدوعي

نأ،كقيرسصوكيمح)هئلاداجميهاربا(نمبلطاقيلوق

راصحنومواقياهلهأناكامدضعروهنمديفهعمحامىلعكماطي

ء)قلألا(

نك
اقيدصوابسنكو..اسعحتماراثاباش)هللاداجميهاربا(

ةدلبلاامهارتالو،ادبأناقرتـهفبالاناكو،،احلاكيوهاطنبمهاربال

بصاعصنمهتيامحو،نطولابحاطامهامبلقعمتجادقو،اعمالإ

.ريفموأ

.بإللجتر-اك،ركفلاهيلعقبطاىأهيلعجتراو.همثغأ=بابلاجترأ)1(

متلهءىلاعتهلوقيفو.كمساقفاوياسالحيىأ(2)
،،ايمسهل

.همسالثمقحتباريظىأ
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اهدقلةربطخةاورومفمدزرهشأةينامئذنمثددقناك

هضخيلاهلوحراصطابرضو-كيلامملاميعز-ىفلألادلكةنيدملا

ءأيو)زعدمم(ءىوانيىفلألاناك.هتاوقلارقماهنملعمجءو،هذوفن

ضرو،زيينامحهلاوزيلجنالاعيجشنبرصممك-ىلعءاليتبالليف

ر

وطقف.لبانقلاباهصرضيونيرهصاهرصاحبلظو،هلإمبلستلاروهنم

اكو.لمماوبلااهلهأيلإمامضنالاواهتدجنلةرواجلادالبلانمنوريممرقن

ثرباي:نمددعسأرىلعاعوظتم)هلللداجمبهارباأرفاسنأ

ولعملادضمهتدجلنمعافلايفروهندلهأعماو3رتشيهكل

.بانلل

.ظ)انلألا(اهنمدتراو،ةياهلليفرمنلاروهممدلهلابتك

اجلالالصينألبقاتيتمهتفاوكأنهو.ةزبجلارإاروهقملحرو

.)1)اموينيرأإةيردنكسالايلاميتلمحب

ديجنلاوةوافحلاباهلهأهلبقتسيلرهشريلإ)هللاداجميهارنا(داعو

.روهنمدنم!زحمارسلمحهتدوعيفو
؟ؤنعارمأكانهفرعدقف

كاهدلاوقيدصوةمجدلاو)ىديشرلا
.هثلاداجخ

تساو081ىثىمطمايفمثويوييفروهنمد(فلألادمحم(رصاح)1)

)ثلاملاا.يفا-صفاولا)نيرهشافهراصح
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.وهالإناسفإهلعيالببسلهسفنيفرصلامنكو

لجرلارمأنعهنمرصفتسيلرهاطميهارباهقيدصهيلابهذالان

ت3اواليوطمثزملبئان1
:هلىل؟نأبيف

هتحمسام-
هقحبكفلحتسأنكلو،قحلار،ميهاربإايك،اونم

.ديزلاىلأش،الأانمقادص

ءهبكملاههجوطرهظو

نمب.رمألااذهيفديدجءاشبهثدحينأرهاط.ىياربالواحيملو

.ةفرملاقحـهمجزقظفري

.اداعو
،جاحاواحرفريكوهلبق.جاوزلالبقو،هعلألرماطميهار

.مهجاوزكعنولبقيامدفعصافةداعريغىلم

نيريبكنيلمجةدلبلالهأدهامئسرامرضاوانمةيسماتاذيفو

لمج)هلخادبتسلجدق)1)اليج)ناورتخت(امهقرفنمقالمحينبنبزم

ةصظاثيحمب.احلاتمامأندورتخغلاموو.نهارث1وةدلبلاءاسن

)2)بغألاوديوامضزلا

أهبزكوأىاةغالاةمهملاىمدؤتلديدجلاتيبلاةردتاخدو

ةاقلاتبحردقو.ءارغإلاوعانفالاىلئاصوىتش.اهمحاهعنقاو:اهمجاإاهرنأ

.سورعلالقمللمعتمميفدصلايىلحلابسثطانمجدوه:ناورنخنلل11(

.خزمامدرفمو-ىنظألانمبرض)3)



"
"ناور"نملىجلاقوقنمو

هلخدبىسل-،ريمج

)1)"نهارثأوةدلبلاءاسنلمجأ

.هرهانلابىعارؤلاتتلننهمممجهشملةروصلا)1(
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.ةرمافهلااهيقنتقاتشاو،زليتهركدقتنإذة؟رمألااذهبكلذل

ريبحم9اهيبأرصقيفءاوطنالاودومجلاىلعتبطىتلااهسقننكتملو

امعنمن
.اهارثثوفاليوطتشاعىتلةدلبلاةفايخنم

ةرببكلااهتىيقالا،اهبرمتةعاسلكنأكردت"ةرد"تنمبو

"!لااهفالصدقعتةقيقدلوأأنمتارف..هيلكأمايألايف
لهأإ

ةزخإرقمأقراطم،ميهاربإمأو،"ىديشرد"ةلص"لثمتيبلا

.ميهأربإ
اها

ميهاربإ
يلإهبذجتنأوهيلإددوتنااهيلعنفهسفن

..أكرامرهحمنمةليدرخاطلبقديرناملكىلعهنملصحتثجملايسف

ىلعءاليتسالا"رزبرفألهددحىاآوموهاذهناكدفف

دقعلإثللذئدأولو،ليبسوأةنيحلكمج،لغواردغدثر

..ةمدتتأجبز

تكرحت،ماطاتيبيفممى،اريبكلاحرفثىلانلاموليفو

4يفاغةوف

ةنيدملابرئاودللصبرتتل"نتجنل؟"دئافلاةرمإتيقريبأنم

رودفمباةوبرلةيلونجلاةفاحلإدنعافوقرلاةوقلاترطضاو..ةعداري

ترقحو،،امشلانمةوبرلافارطأةيرصملاةيماطاتلتحادقو،ةيلاعلا

..ةبيبحلاةدلبلانعملافدلايفةتامتسإلاىلعاهرماتمزعو،قداناصااهب

..واخلاليقلاترطدنم

.ةدارالاءايوقأاوناكمهنعاو..ددلاىلحلق،اطادارفأناكو



ىغئيحلإلخملل

-أ
أأ

؟

ااصفتئشص

ا،آنـه

ىئ-



مويءاجو
..سرام92

ةيأعولطىلعقبيمليلودقليللانو
ناكو،تاعاسريغرج

،1)ةدبلتملامويلانمةقيثكبجحءاروتاعاسذنمبجتحادقلاللل

عمسبملو،برف"ةهبيف
تنقوىتلارودنميبأىنتوصالوىحىأ

ـهجقمو.صبرتتةيزيلجنالاةلحلااهدنم
تاركسعمموقتتاكبونجلا4

مانلانوكلاعطقتةدزملاىـهصارحلاتاوطختناكو،"رزيرفأللارنبل

..ةهجلاكلتىلعىنوتسلل

ظأدقفلامهملايفامأ
توصلخلاهلاجرووه..لطبلااشابدارمم

نكلو.رشابملالانقلايلإوألعلااوزفدنأاولواحنيدللنيمظنللريحن

يف،استمكاضيأنوكمملاداصةعقبلاكل"يفو،ءابهتبهذمهتالواحم

ن؟..مهزكارميفاومانفسارحلاىلعبعتلايلرتساو،لكرخألاةتابلا

ةمماخلاهتميخيفامكابدارمقاكوآلاللأكلتقبءتاشيفنوطغيعيمجلل

نممونلايفابرغتسم
دصبعتلاةدش

انامكةليوطىلايلمادلصتمرهس
أ

.هبناجىلإهرح

-"رزيرف"لارنجنامايخيفةئداهةكرحتأديميحمللنوكسلاكلذيفو

.ةب"،1)
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ميهبلاليللانوكيف،ءطيفثلرحتتةبرشبلاماسجألاجارمأتأدبو
،اسمهالاءنوملكتيالاؤفاشابدارمآليخنودصفياوناكو

مهو

مشمهريسنف،هتحمورجفلانوعيفءورهوةعربنومدقني

.ةلئاملاىعافألافحزب

نتبلاعد،نونجنلوريسايعمحإ":سعهبمهنملنأق)طقو

لنفةاشإدأرمةممخةرشابمتنألخداو،سارحلاءىجاحىسرب

.هيلعىم؟اوهممارح

انإاءو
نمةئامتسسأرلعريسلايف"قجنلو"دجقحىسهلاىخ

اوزيكيذاغمبئتحضيألاصسبليمهنملكن؟وئبراتخلاهلاجر

نيملصفيملو،ةكرعملاءاثأيفءادعألابنوظلمخياميحاضعبمهفعب

ىوممداشابدارمو"رزيرف"تاركسعم
يف
ةواضرألانمليمو

يلاهأناكططظانوربديوذودعوةيرزورمآتيموقلاألناكامنلي،،ةطسبقملا

قيصمؤيفنيقرنتسمرودنميبأ

،ةفاسللفصنأوطفدقكرحتملاهعمجو"نوجنلو"ريسنعو

ىتص،مخيامالظلاةدشلءامعيبلاناصمقلازيجنادجبعصلانمناكو

!ق)واليداقضىوسمهمإمأقيملو،حابشأمهنأقارلاىنإليخيل

،مهموتيف؟1)نوطخينولازيالاشابدارممرفواذه،مهفحزباولصيىتح

.هربقوهمثانلاطيطغو،أفيحمأموننوماني(1)

(ةير1لهيسيف-6م(
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هديتدتماو.مهظقيأفسارحلانمصخشمدقتاظحدلكلتيفو

طسوحبصيوهو،افينعازهمهقزهف،سراحولناصراحمهيلإةيوث

كتفيوةرغىلع؟ذخأيلمكيلعليضودعلافاوظقيقمااوله،مالظلا

.مايفمتلأومكب

دقاههففديلاتناك،اماغظاقيثسالانمسرحلانثشنأبقو

توصلا*و،فنعوةدشبهتزهواثابدارملص1دنيسرحلايلإتاصو

ةميخيفو..مكيلإزيلجنالالصردقف5اوظقيسا:لوقيوهوهتاذ

خالسلاباججدمهيفرألاىلعايقلتسماشابلاناكوليعضرونادباشابدارم

هموننمقأفأ،ةكرحلاتأدبوهعمستوصلاقرطاملف،ةىلالماك

حملهنكلو،ةفرنلايفهادحأدجبملفافتاوبثووشانمللتقولايف

ةماقلاليوطلجرلامهبمالظ
،ملحيفهنأنظف،ةدثازةعرسبةعيظاحري

تداعدقركهملادجوهنكلو،افخماسوبامالإنكيملوظنملاكلذنأو

ليخلالهيصوفويسلا)1)ةلصلسولانقلاءادنبواجتو..ةايحلاهيلإ

ىلعةبوتكامتارابعدجوهنكلو.ةهجلكيفىقلتطابضلارماوأو

:امصناذه،ةعيظا

"
نآلامينحملومكفهبومهيإلمنوفحزيلجرةئامئسناف.ىليلموجه

نملقا
."ىلسفصن

.فماضملاتوصلا:ةلصلصلا(1(
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ينذأبعيسفليممبربلعحبصأدق(قجنلو(ريسلاناكو

ةأجاقلكلتنأملعف.نوبهأتيمه5دنجلايقرحبرعشواهتاوصألا.ذه

نأالإهيلعسيلفنذإو،ثلشفدقمتمكقلاىهتنمبوةيوربتربدىتلا

عجوو
نأل،هودعركعمماحتقاهعصويفدعيملذإهركسميفإابئظ

اش،دارمدرنجنألو،ةعساحةعقومضوظنوفكيالىدنجةئامثس

ربتفالاايلإجاومألاكدونجلاتدتراو،مادقإو،اسلينومجراحي

.لشفلاوةهيظالايؤا

مامافرتعينأرطضاايناثلكسملايلإ"نتجنلو"ريسلصواملو
.قيقدماظنباهتادعمتدعأدفتناكىتلاةأجافلالثفةقرفلاىيئر

تفاكدقل:ههجوىلعرمذقلاوبممخ1أدبدقو"نتجنلو"ريسل6

دشنانكاننألموجهلاىلعؤرجأمفكرتترودنمىبأيفااكمايظا

بسهبوبخذخأوةفرنلاسيئرجقحاف،ةأجافملاىلعزوفلايف

؟لاقوشليو

-

6!لامهلىثمفأىذلانمو

عفقملاناطيشلانادبال:لاقوبضاغلادسأل؟)نتجنلو(رأزف
.مهرئنأى،اوه

بهاك)عنقملا(وعدملالجرلاناكةالبلانمىرخألاةيحانلايفو

.رهظامكءودهبءافضالل
505
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نتجنلوريسلاووه،هتهيخلخلدشيجلاسيئرفقويلاتلامويلايفو

برحناكرأو
عطفيناكو،رئانلاناكربلاكبخصيوردهبوهو،،ءا

لوايفهتحتافمىلعدحاووربيملو،فيجواياهذةميخلا
ملكتىتحم

:لاقفهو

هفأرظي؟امعابدارمىلعنآلاقحتاراغإتسيفاتلثفدقأ-

.بسانملاتقولايفتارادنإقلتل

:)نقجقلو(ردسلالاقف

نوريسيانلاجرناكوءارببدتةربدماهكتناكدقل-

ليليفحابشألاكقيتماص
ميك

ةرملكيفنكلو.مالظلاديدش

لانهنك
رطضتانكة،ةكرمحيفاهلكهمابخدجنانءذءانصوالقبهثبنينم

اراذنإل.اطعاشلبإلككنف؟رقهققيلإ

-

.ةطيحدشاوكنمرهمأسوساج

:ةداقااذحأحاصف

نإ.لجراكاذةابحىرحيايفخالمالككانهقأبمزجأىق!-

ةمافلالبوطكجرنعنرئ"دحتي-انسيلاو-دحا،ربخأامك-هموق

ىتلاةوقإلنأنونظيمهو،عنقملإهوعديمهضةو،نببكانملاضيرع

.هريملألحانأرظينءاو.ةيولعةوقمهيعحت
لوعمراقحهنأكة

.هسمسيلبإنم
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.بيهرتصةفرفلادسىتحهلوقنمتنيلجرلادكيملو

ةمالمهسقن)نتنو(ريسامسرف،!ثلاتبرطضاو.وجولاترفصاف

ىفالاجرلاكئلوأنإ.بيلصلا
فنعوةقالذبنؤدحتياوناكني

نيدلااءالؤه..مهرماىلعت"ؤارزلامهتبلغءايربألالنقمهبرطيو

مههافشتددرف،ترخلامهكدغواورعذسانللبيذعتمهبرطب

مويلكهنوصعياولاكىىلاهئلانم4رلااباطةبذ31تاولصةبرطضلل

افأب

.مهل

لكلايلإقميجلاسيئرهاعيف-و
م

،توصلاةفا-ناك

:لاق

امنإ.انمهيالاىنمن.رخيمايجلإمهذيأىثانصاءاوع-

اغكلموماوأذفنننأوهانمهبىرا
.رسىلعءاليتصالامتنو

:لاقمثاليلقتصو

.-

،ةرهمسيساوجةنيدملللخادانلنوكيناالإافصقنعسيل

.رنرر،قلاططخلالكارفرمىكل

)نجضلو(ريسلاهياجأف.نيدوجوملايلاشاقخاةوظنرظنوكلذل3

ةنمضديشرنب"اهيفلوتيةراشإمويلالسرأدق،.66سوماجلانأب

مهنمبءاطبالانأذإ،عارسإلاىلعانضركواهيلعءاليتسالإنكمبوادج

."مهفوفصعمجنم
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برهلاالعميكدقاشابىلعدكنأوهو،رخآربخزإلصودقو-

،ةيردئكسالايفهانزرحالكذلارهابلاراصتنالاكلزىأرنأدعب)ايرس(يلإ

يفركفيملهنأكلذيلإفضأ..دبلايفكيلاملابراحينآلاوهف

ددعلامرإ
ىلاموقلاءالؤهلبجشمينإو.)ديشر(يلإىثيجلانم

قي

مهوارببكاشيجنومواقي
.حالسالوقريخذمهيدلىيلزإ،أدجءافف

:لاقوه-وىلعماتبالاوظكلذدنم

نننفوسلالكلمو.ادجةراسرابخأهذه-
ةدميفه

ةبات"اهرخيلإاهلوأنم،رصمريتاهدعبوموقلاءالؤهمةربسف

.يناطيرهلاأصانل

.ىفالعيربلاجائلالألجإعيمجلافوكلذدنعو

تطقسفيكركذق.هنمضشماائيشركذتدقف)نثجماو(امأ

ذنمةنيقيلإ!رزيرف(ةفرغيفمهسوهرؤوفيناطبربالجاتلاودسألاةروص

هفنهدرطيحلرهنكلو.جاتلابخنبرشباؤمهامدنعموبسأ

:هنيفلاقو،صغنملارطاخلااذه

هيجرتلابادبتةعهميفريخال-
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امنءاكةنكاسطدجوفرودنمبأيفةيلاعلادوبرلاىلعحابصلاقرثأ

نعفادملايلإةيرحلاءادعأاهءوىلاتاساغالا.ذهىسألابدهشتمل

هتعيخيفاشادارمثيدحىلإتصني)رهاطميهاوا(سلجو.لماوبلا

نمةينثيفةيوزلل
نمهتدايقرقماشابلااميلدلقندقوضرألاتاصنث

.ةل

:اشابدارمل؟

مرجهغومكنأائيلع-
مولاةدلبلاهذهىلعريبكلاءادعألا

ةليلمهضتردبىلاتاشوانملاصف..ريدقترثكألكأدغوا

ىدمىلحمفوقولاو،افضبنىجالإاهنمدصفلانكيملىمألا

.اندادعتسا

يف)ميهاربا(ثهندرطاف،ةأجفائيشاشابلاركذتو

:سمه

-

اذهنوكينم
ىشلاكللسقىذلاعنفملا

سمألاةليلئب

لازامهطخنأالول؟تارابلاهذهبمكوىموننمىنظقيأو

نمتيرنعوأسوباكهنإتدقلجرالحابةميظاىلعادوجوم

.ىنيعتبذعكدقتتكوأنجلا
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:مهاربإباجأو
.،هتياورقدصأالتدك،.رمأنمبجعيفقحىلإ-

ليوطحبشهنأىلعاوعصأدقل.أل؟ر،رمريثكنماهقعمسىلأالإ

اعانقهمأر!.عضيودو-أءادرىدترينببكنملاضيرعةمقلا
نم

ىملتالهمادقأنأميةبيرغةعرسثلرحتيودم؟امدنعو.ءادرلانولفن

ىلعىيبيصلااولتقنبؤلاائئ،إنمسرافحوروهلهىر"أال.ضرألا

وهرتارطاخلاهذهىلعمدقيارههبنأقدصأداكاالانأةاضرألاهذه

نأذنمناميإلامهؤاميانلاجرنإ.ةهجونعحصفبالوهسفنرمأىفخي

.ءيسلانمنسحلأفريشوهفهققيقحتناكاعهمهنإنولوقيوهباورعش

:مصعنيوهواشابلالااقذئدنعو
-

مم
ا

ةحلسألاونؤملانمأهضوعاني،اهلصرأهللالعل؟ىردينم

(اشإىلعدمم(لأميسىتميلإىردأال..)ةعا(المرتملقلا
ال

هبوخبيفسيلوراعقلالام:يفانهيفيفطافرصلانأديمنأملي

نأو.ةليلقتاهمنعديزنالاننالجرلاىرديالأ!"1)ىلينصلايف

)3)فألآلابانـءامأودعلا

ىلعارصو7081سرام92يفرودنهىباىفزيلجنالإموهمبقو)1)

قحديعصلايفبراحبلظاشابىلمدهعءنأنيحيفىمرام13ىفةالبلا

(،وعصدم-5)ليربأ21

،ةقيقةحلسأبنيحلسمحىدنجال..نعديشرةجماحعوربدزبمأ(2(

ديشردلاهملسرألناقم0007نمةنركمتناكرزيرفءةلصنأنيحيف

ةليبرزتوامنيعفدمولاطرأةتسرايعنمئيعندمبنيدوزملثاقم0002

.(ةلمحللرممحملاخبرانلا)بومبو
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امهيلعةميخلامحتقادقف،قلجرلاىلعثيدحلاعطفناةاجفو

ةريبصةقرواسسابلايلإمدقواثهالىرجبوهوطابضلادحأ

:لاقوةبوطم

-

رجحيفةتبوةيوط.ةقرولا.ذهبنآلاعنقملاحشلاىقاأاىبع

ةقرولااوأرقدقوانل؟رنمةثالثخوملاباتاكو5انعقاومدحأىلعلكغص

.لاطايفانهلااهولسرأو

:لاعتوصباهولتذخأواهحتفوةقرو؟اشابلاالوانتو

هل؟رنمنافدأزهبودعلانأاشابدارماوفلب"
مهعمو

ةليقثفادم

..مويءاصميفمكيلإريقىبأنمكرخةوألا.ةدلاىلعموبهلل

."عنقملاقثدصلاءاضمالاو

:ثدحتي)اشإدارم(داعوطباضلاـهرصناو

هنإ،لوهجلاعنقملايفهللاكر،.هوتأتنكاماذه-

.امنادتدعي

.ماهألايفانتفاكلكظااذهديؤتفومسو

:لاعتوصيفثدحتيداعوةهربلجرلاتمحو

-

مبهاربإ
لهأنمنوعوطملا..دحاولمأالإانمامأقبيمل"

."دلبلا
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مسلهنهذيلإزنقدقو،دئاقلاةميخنم)رهاطميهاربا(جرخو

ةمهيلادنسأاثابلانأهربخأوههلاثبقأهللاداجميهاربا(هقيدم

ىكلةنيدملايف،احلاتيىلإاروقهجزث-نأهيلعوزيعوطتملاةدايف

رصبب
.رمألااذههل

نبعوطتملاعمجملهاصوأ،احلأ)هللاداجميهاربا(ىل،افامدنعو

ةنوهرماهرسأب(ديضر(ةمالسنافيصهلنببيذخأوامهتدابقو

.هلطرةيحضتب

.،اطاكبرهأطاهبقطنيةلككرألي)هثلاداجميهاربا(ناكو
دقل-.)ديشرأل؟ريةقثاهلتممنكدقف.اتهعطمانإهيلاتصشذخأو

.)1)مهءالبومهءادفةيضاملاةريخألاتاونمسلاتدهش

.ذ1مهف
ن

مهو..ةبيرقماوعأذنم")3))ونيم(عجضم)3)اوضقأ

نعمهءالجنولجعتسي)ىبمركربأ(دون-ويفاوراثنبذلل

.دالبلا

.رابتخالاوةبرجقا:ءالبلا(1(

.،رومونام-إألفأشصتاهيركهسارفلعج:هعجضمشقأ(ال)

ةحأوئتدةلو.يشوفلاةلهلادهميفيشرماحو5(ونم)نأك(3(

خو.ةدلبلابضغنصأيلاصيضاهصأىدصإ
.دضاوراثاماريثحمةةلاذ

نمدبزبدأهنمبلطيوء.هرلاورحم،ابمهفينويلبانىلاثعبهنأىتح

اريبكارداولقدنف.هلحميفلجرلاتوخناكدقو.ةيمنرفلاةيمىليلاجر

رلا)0(سابش(ةدلبقرحأنأمويملاجرنم
1

)ىناملاءزجلا:ىف
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وأةروئيفكرتشيلديشرنعاديعبلحريناكقممهنمولب

كرتشاالثموةرهاقلاةروثيف)ىديشرلارب؟(كرتشااملهم.هةيئانةعقاو

.روهفمدئناوئنهوركلاجر

نانيعكاةهتناكقبرطلايلإمباحلاتيبنمجرخامدنعو

عيفرلابشظاتذةذفانلافلخانفتخاىلقو...هريسناعباتتناتمنآ

.درقعملا

.ىاتلإ)اش،ناطق(تنب)ةر(قيعاثناك

اهلهأبلصتيو،ألنيدملافارطابوجي)هفاداجمهارب1(ذخأو

تمجهاماريثكلب،وامتلاباهبابشعانقإيف4ةشهميندأ!لحيملو،اعيمج

نمتابجحملاتاديسلاوتايتفلاهيلع
نأهففلحتسبفرغلاباوبافلخ

.نـهعوطثملانوينهعامسألجسب

نكو،هنرممالاوحاعلطئسيللضدهأتيبنمبرتقاامدنعو

هتقناعوهتدوعبتحرفهمألباقائو.ةلبوطةدمذنمهلهأريمل

رورسيفهثيدحىلإتصننتذخأو.اينيعيفعومدلاوالمجوط

..ةفهلو

ناك،انعحمسديو،هرغصيرخآقفشهظاداجميهأربالتناكو

ناك،ادجوةصامحميهاربإضيفيامنببف.ىفيقفىفرطىلعناقيقشلا

.اييبحتمألاتناميو..نوجلاوراتهتمالااليفرعيالنسحم
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.اريهكرادللقراتيهلعجتقلاهتإىحمضعل-)مياربإ()1)رثؤنتناكنبو

اهنبامألاتلأسفتيبلانعابناكضردألاةليىضمأنسحمناكو

:تلاقوهنع)ميهاربإ(

3)نسحم(كاضأتيأرله-

:الئاقب؟أف

؟تنأهتيارلهال-

:تباجأ

.ةدوةظررهتيأر-

2لاقاذامو-

ةهيعوظتملااجشبهباجعإىدبأهنإف.)انسحم(فرعتكنإ-

.ةباءدلانمءىصيف

لكلايلإمألاتداعهءايتسامبهارب!ىدبينألبقو
م

:تلاقف

-

.اهيشيلابيالهنإ.هلللهقلخامكوث"انسحم"ملتال

الهنإ-
نكهنأتعمسدقلو،هتاوهشوهتاذلمبالإىمعي

عمسم؟
ةنحملاكلتلنوهبأيالونومكحضينينجاملانمددع

.روابلااهزامجتىنلا

..ريفدم،ذىأ:اراثباءىثمالىثؤث(11



-
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ىوأئعخمابابشلاىقاهيهتمليو،عيلإبهنيلبايلام؟و

.نطرلانعراهلااوعمبللاتفلايلإباهذلااوررق

9ا1تدمو
!هيمدقرهمساجوةيناثاهءاجف،لصنملااهخباوحياءديم

:تلاققاهبديلمئقو

الأىدلوايكوجرأ-
قملءىلعمدقن

فرصتثالو"شيطلالالك1

.مدنلاخهنيالنيحهيءمدنتافرصن

رذىننا.تدعاسملإدوعوىنتءاجدقف،ىتدلاواييفاخنال-

ةو،"ىتبكراكانلىنكلو،بلعثلامم
اخيحاقسلاةباصعلناقأىفنإ.ةثثاي

مدخأناوهىلعبجاولانان.انتيرحاوساروانثرصاومكهتنانيفلا
.ىوةأوىدالب

،هتفقوألتماطتساولو..اعرسلزنملارداعوهمالبقمث..

.اهباعيلوثسيخبفوخلاقأل

نمبابلالتتناامدنعو
.ازسله.ءباىفهمأتشهجأهنلخ

نماوءاجذلانيبصاهلائيدانعلتتذخأو.أاهتايحيفةيناث

اورمديو،نادلولااومتليوءاللا"1)اوشلضرألافارطأىمقأ

..ةنمآلارودلا

.طيوةأرملادادقهرم:لكث9(1)



هرير

يجمب
ا

أأمبملإإش
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7

"مأبلةسجوتلاألم

..نيدنعملاامودتذنم"هللاداجمياربا

)نحم(رخآلااهباةايحيفنأثاذمويانوكينأضورفملانمناكذإ

..ءىثلكمهمودقباودسفأدقئيمئآلانكلو

ىلإصداعنأف-اصترخآلااهنبايلإاهريكفتخ،امدنعو

:هلتل؟وهمودقبهمأتعئجرفو.هاهفضىلإهتهررزاجاوثيبلا

.كروضحلبقالاحكيفركفاتنك-

ضنمادعقمسسحتو.ءادراشامج،و-فقولي.)نممحم(بجيملو

.هيلعسلجو

ىمدربلانماملاشباهخبقرتفلدقوهمأتسلجو،هيديبههجوىطغو

عملاجهنأىستهنأءز؟اقياريمكفتلكفينسحمذخاو
..همأ

نكلو،هسرعةلفحلاددحممويلااذهناكدقف؟هصوملاروصتيحار

سصلاليجأتكلذءارجنمنف،اهيلإودعلاموالقبتذخأةدلبلا

فارشأدحاةنباوأوفلاةيلعهـهئمىعو)دادوأتناكدقل.هةعقوملادعياميلإ

هجووانيبجىلعلسرتسمرعشونيتسعانئيوادوسنينيعتاذ،ةىيبلا

نحملىءارتنةلبمجلاةروصلاهذهتذخا..باحسلاطسوردبلالثم

ثداوحلاتعارو..هت،اوعمةفرشلايفىملاجوهوهلقعىلعرطيمنو
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هلةفميالالماخ،ميهارباهيخأىع-ناكدقف،همامألكثةيضاملا

ةنبدملليفرشلافرطلايفةعرزميفمويتاذاىلاجناك..يفرقلايف

:ةيبعشةينغأىنفي

،ىداؤفاولسغش.رموهولحنعىلاوص

هيلعتععإويالوهلايختحملىنيعال

ظهنكلو،مونلاهيلع.يلوشفامئ
ةثاضساتوصىلعاعزفم

حابفو

نأالإهنمناكامث،مسجلامخضباهعبخيوىركحةاتفدجوف،بط

ةاتفلاهذهمامأنمرفيهلعجئمحهاصبهبرضوبكلاكلذ--عمجه

:هئظةاتفلاهترشكلذدنعو،ءانسحلا

تدكىتحبلكلاىنعزافملا..ركشلابكلنيداىلإ-

05افوختومأ

..ليئضبجاوىلمربركشاذه-

تفوفاوغنإلمهتنألبقو..هب"دادو"ىجعأو

..بيرغءىثاهينيعيفوهلأ

ةالاؤصكلاسأنأيلليف..ىنغتكتعمس-
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:ةاتفلاتدرطتساوهسأرب"نسحم"قرطاف

ءيشهلااذهام-
ا

،كانيعهحملتنأنودكداؤفلغشىدلا

ملو
05،ك،يفذأهبم

:اهبنيعيفرظنيلهممأرغردقونسحملاقو

-

..بحلاهفإ

-

..ىههففنمذمهنلأنأبحيناكه

.هاليو4حضو

كبدمحأةعرزمىفنآلاهنأدادوتوعو
س

دنعو..اهدلاومعاع

..اهواوملعنودبةعرزالكلتيفاريثكاكاوايقراصوامهاحورتفلاتكلذ

اميلمضرماملالمو،اهبمرغم،)نص(ىعديمءنياةاتفث.لكإاتلناكو

نم1قننيسهنأباشلاكلذمعقأدقو.ممسوءابإبهضفرتصنءةهبلق

اههجوتوبورغلاتقويفمويصاهجوضهبارو..مايألانمموييف

ملعنودبةدرفنملقحلاىلإ
دحأ

اهرثأىفتتامويتاذو،لزنملالهأنم

،ههبخمنمجرخةرغئيحىلعو،ريد؟بنأحب)ن(عمافالتناهدجوف

:هللظوراقتحاةرظننسحمىاإرظنداعمامهأجافو

أةعرزملاكلتيفلعفناعةب)ءينادغولاابأ-

"-اط

:)دادومل

.ىنمةوعدبضرألا.زوهنإ-
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،مرجمصلالإاذهاموءاسنلاةومردبنورفحيلاجرلانأبيلدهعال

اهنعئيعقادتابامنك

هيلارظن)نسحم(نكلو،ديدشقنحنمهيلعناكاماخيملو

.راةنحالاةرظنهقرافنملامكهفقراتال،زاهلاةكحاا

دلدوتلاقف،لزنملاوحنودعيبهذو)نسح(-امرتكلذدنع

:نم

نأثبايال-هلف،بهذاكيلعهللاب-
ةمرزملالاصرعمعحري

.ررفبكوسب

مريلايفو،هلزنميلإىقموامتحيمعنل)ندمحم(باجتساو

سولاشدحو،هنصاهبطخوةاتفلااوىلاهدلاوووهبهذىلاا

لالتحالودعلاموعهتامبلطعتهبلافتحالانكلومويلااذهىف

.دبذإ

:هللوقي.دل)وتوصىلعهتالمأتنم(نحم(قافأ

-

مهئاسفنعاودوىليلةدبلنملإسلكدئجدفل؟ركفتميق

كتالبنعغادتلجرختملولزنملايفاسلاجكلاياف.مهلاف"
عم

....ثلتاهحلوطىتبتسله؟اهنعنعنل
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:هئاقهتجوزهطاقف

،.لزنملايفملنصحم(قميلفدجن*و)مياربإأجرخدقل-

ىلذليلهو،ئكودعبعنصأاذامذإاكلذخامتساالىفإ

امهدروتنأديرتفامهتبحمنمكبلقررجتدقل؟ةايحلايفقمهلل

.ةصدهتل،راوم

لفأتمسلىتإف؟ةزيزعلاةجوزلااهتبأثللذاهنظال-

كنباةامحنيلضقتأ..ةينطوكنمرثكأالألبكغماهلةبحم

مخييفانتايحوهتوممأ)ةيدوبعلاقرورسألالذيفهنحنانتومو

11ةيرحلا

ضطة،ةنيدملاىلعينناكىوونوكسلانألةأجفتمحو

:ةياعتافاتهوةينطوةيبعشةينغأتآوصأ

اخةايحادلينلا

عفأدنح
هنع

الحاوراهجت

الو

لفلا

هضم-وشي

انناب.اد

!شربسورحم

ديجمانعأعدو

مماسفلارشنم
ملاظالوبصاغ

؟
اكتايحادلبن
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يفدحألهبأيالناكدقفهنءنمثلرحسملنسحمواذهلكثدح

موقينالاىلحيىذلااف،و3دللماخهتايحلوطشاعو،ربوجولا

.لاوهألا.ذهلكنمىصحتب،

ممهتبيوهوهدلاويلإرظندفل
ةرنهنسملاةرخاسلاةماستبالاكلت

لزنملانمجزخدأالإءدلاونمناكاف،ةدلبلايفاهمرهغشاقلا

.رمذنااوبضفلاىلعلدتتاممبغمكيوهو

صوهئدحتكعجو،هنعىرستىحاراهنبابمألاتلخامدنعو

:هصأرىلعحمن

،اهيرقجرفنيسقيلكىبايبضغتال-
ىفومكتس!دادو(و

.ةثنانذلبكل

.اشطلظ(اشحم(نكلو

..ميهاربإرخآلااهنبالاعربكفتدرئمن.كلذكمألافو

:هلتلاقو)انصحم(هنعلأستتحارف

ىلعناكوةعاسذفدكوخا)ميهارب1(انءاجدقل1)نعا-

يفنيههنأىلودصمي؟كقيرطيفهتجلاقله،هرمأنمةلجم

.ةريطخةعهم
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مبمرخو،ةسيبحةرونل+انبكهتمسناك.تمامعلابامثلارجفناانهو

:ظيكوةيبعيفهيتفضنيبنمتامكلا

6)هللاداجميهارب1(نعالإثيدحكانهسيلأ-

مهلربإنيعدقل4)هللاداجميهاربا(سالإلاؤكافهسيلأ-

نسلانم)1)لزعلاهيعوظحمبرد6هنأنظيلفانبعوطتمللادئاقمويلا
عادم،ةلبقثلاغأدملابازهجمأودعاودصينأ

اهبىتلاةخضلادورأباا

ا
اةيردنكسالاشلرب

زرثأدقلو،ههفنيفاليفاقيضموباىحي)نسحمؤناك

الىذلاةدلبلالها.ثيدحهقأضامكهف،ةزدعومليجأتهنايك
عطقني

رلازاممو،مهيدلارالقهابوبحم1ميمأربا(ناكدقل.ميهاريابجنأنع

هلعامبضغىلعابضف
هفإدمب)ديشرأددهيءاجىذلاربعلارمانم

،خألسلانملزعلاكوألزعاهدنجو)ديشر(لهأنأملهينكو،ةليقثلا

11ديشر(نعاهبميعىنمغتةرهاقلاوحالسلامهبتأينإنمو

.ىذهيامومكبرام.،وهسأريفقحالتتراكزألاتحارو

ءىئىلحىىليالتحيبلارداغوم،هتروئنمقافأامدنعو

.حالمملانمئبأاهلا(1(
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قفتملو،راحءمييفتقلطناةديحواهستمألاتدجوامدنعو

،اهغفرغىلإىللستوداعدقو.،)1)مرـهلاا%وزتوصىلعالإهنم

:اهللظو

جاضنإىلعىفرشاو.ىضهنإ.ءاكبلانمافةكميهاربامأاي-

نالدبهيديلمعينأناش1اللررخبوظخلامايأاففء.ماعطلا

ملفسي
.)3)لتوىل

اهكىلوةفركاار،اغتتةاكو.-اهعومدففجنتحارومألاثضهفو

:أئيشتركذندقتناك..اهجوزثرررصتراظاوتةقو

3)انحم(كن*اهرهيؤله..يللق..هللاداج-

:ءودهيفىلجرالباجاو

اعفامهبفيفو.ساغاو،ءانبأءايآلاهركيال-
.ةئطاظامإ

:لأستتداعو

مباـهاهاخأنسحتهرحيلهو-
6

:ءودهلاسفنبلجرلاباجاو

وفت،راقلاكةرف"و،هفمرا"دقامنإو،.اخأصألاهركيال-

اىرخأعفنتوميايحأ

.بلابتوصلاعفر:لبوعلا)2)نسلاريبك:مرااو.نسلاربهيمزهللا1)
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:ةشهديفهتلأسف

-

؟ثللزرعخانتةرضلانإتلقله

ذنودلبتملاو.حومطالوأةرينلانإف.ف-
نيذلامهبم

..ةريفلانوسحيال

هندتداتعاىذلااهجوزتايفركقلاديعتميهاربإماتفقوو

.ةريشعالاريأ،صماغوأنيحاموف5امألكلونأ

.راهفافصعفاأدقوماعطلدجاضنالباهذلاىلعاهثحتسباهجوزداعو

نأليئو.راهنلالوطةلعسألانءفخمالأىنمتتةقلقتناكاهنكلو

:يفظةفرغلانلكجرخت

لد،ألابلجاقحله..ريخألاؤ-ل!هللاداج-
غادممهعم

؟تويبلاوجار:ألامدهتألجةريبك

:ناميإومزعيفاهجويفلجراحاعافهو

.كينيعمامأألحاوارمأىركذاو.)1)كعورنميندهةأرمااي-

امانعهنأيلمجن.مهعفادممهعمزيلجنالانكنإف
.ربكأوىلعأوه

.انعمهللاف،صنامأ.مهعقاملممهمه

،قعلاوباقلاههفلاب)حلورلاو.ىتلا(حتفلاب(عورلا(1)
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8
لصحننأركاملااهيلأنعهتثروىىلااهئاهدب"ةردءتعاطم-ا

ىفاعوبساموبلايتحتضكدفل..تامرعملاورارسألانمريثكىلع

قامهمدحاولكجردتستفيكتفرعوهلالكهيفترختيبلا

حتفتناالإاهفكالاهيدلاطيسبرمألانك.ثبدحلا
دحاول

.هبلقىلإباجلاعوضوملامهنم

"ىإشردةمج،ثدحتتنص
ةجوزثدحئو،بئاغلااهيبأنع

نععاا
ميهاربإ"اهتإا

تنفريغصلا"قراط"امأ..4أوفطيف"

خفوهوهلهكراشت
..ةريغصلاقرولابكارمهل

عمةرضانلاروهزلانمةريبكةقاطاهلصتتناكراـهملكرخ7يفو

مويلكذإثعنأيبأىندكجودقلمهللوقتتناكو.اهببأنملوسر

تراصىتحاهتاصغأصباحمليناحتيصماىتلاةقيدحلاروهزضعبب

دحأنهذرإكثلاقرطتيملو..ىنم!يف
لرممرنعتياانم

تامولعملاورابخألالقنةليسولاىوسرومرلااذهنهيملو..روهزلا

..ماحلاثيبنم

يفدفاولامبقرثةذفانلاواوربىولجلانعفكتال"ةرد"تناكو

"هثلاداجميهاربا".عناتركاملااهاضيل.تعقوامهفعو..راىلايلإ
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.ذهيف،احلاتطلىلإمدقوهرمايف"1)تبارتصاالورهمودفيرهو

..راهنلاقمةركبملاةعاسلا

:اهنلابقىملجنتناكىتلاىإشرلاةجلتلأصو

-

؟لجرلااذههخيفرعتله

ديشرنإهنعالتلظ..ةاربيفءىثلكمجهنع"ةديمج"اهتأبناو

ا
اهلثكحو..هتايحضتوهتينطولجىللئيدت

مامأهتعاجشنع
ركذيلإاهخإدحيفتجرعو..اثيدحىفاألامامأواميدقزيسنرفلا

..ةفرعملاقحهللاداجدرسافريقاكاهدلاونإتلاقف..اهببأ

8هعمو"هللاداج"ئب.شلااهرإزدمثو

مياربإ
نمرضألاةدوعستع"

،ىف
ثم"اهلىلاقو..رو

ت
لجرلاناك.اهنمزخيفاهكهترمأنأ

يفتحملاهنأ"ةليمج،تركذتو.نيي؟ابفطعوقدصيفثدحتي

8ىن

:ذئدنعهنلأ-و.ايفخائيشموعلاكلذيف"ةئلاداجمهاربإ

؟ىيأنعاثيشتصىله

ثيدحلاخبمثمألهوبأضرنعاف..ميهأربإكبترافيكتركززو

:اههعطتلافو

..ىةياايريخي-
..ثللماملا-هنذإاهفا.داعأ

و.تكش:تب1رتمما(1)
.هشلا:برلا
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"هللادط"ةرسأونيحلاكلذذنمو..هنباوخيشلافرصناو

ال
..اهلجأنم،احلاتللىلعددرتلاواهنعلاؤسلانععطفنت

"ةرد"تلظو

نمتهتناىنح..فغشوهابتنايفاهيلإعمست

:ةلئ6ثيدحلايفةليمحجردتسنتحارفاهتمف

..اقحىنطولجرهنإ-
هذهيفءيشبهنمنوديفتسبمهلعلو

..ئيدنعملامامأةرلا

:سءيفةمث؟اهثيدحةنيمجتمتأف

-

ءئعوظتمللادئاقهنييتىلععجلادنعةدوقمةيقلانأشلب

ظهنأدبالو
نممويمد

.كلذل-أ

تابكباهعباصأببدتىعواهثيدحيلإتصنت"ةرد"تناكو

تناك.هريرلائمرينصاميكيلإاهديعتواهجرختنولملازرنلنم

ء.ةئلاداجوعوظتملانعثيدحلاىلإاوبكاتافقلدريعتالاهمابرهاظك

ديستتناك..ةيفصماناذ7اهكتنفاهحسفنةهيبخيفامأ

ريغصلاقراطليقأو.بلقرهظنعاهظفحتلامصقيفءامحألاوثيالحلا

:احرفحبصيوهوهص

يبأىللظو..وظنلايفبغرأينإموبلايبألتلقدمل-
..كمحابتمكنسمدامثءامسأةياتكىنأدبنامدنه
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،زرظإةصعنتلظاهكلو..ناطقتنب"ةرد"انيعتعملو

ةسلخديدجنمقيرط،بقرتلةذفانلاىلعاهسأرتلامأو
ءارونم

.ءدوباابشخلا

..،طلاتيلىلعقوالفينوعوظمملاذخأو
يفةلبمجتلظو

عوطتملهقأاكللهتتتناكو،اهيأنع

نأاهلرطخو.ءعاحلاتليافهمحانؤديديدج
.ءمهدعت

ةهيثالث-"ةليعج"متصحأئبدانيعوظضملاددعغجلبوولادنعو

:"ةرد"تلظو،عوطتمةئامعهسو

-

..نورحاقوهوطتمنآلادعبينأينلهناودبي

-:ةلثاقتحاصف..امعمرالىلإنودفيلاجرةثالثتحلةليمجنكلو

ثالئ"ةرد"تجرخأكلذدنعاةئامعبسوأمخالثوةئالث-

تمكحأوسيكلاتلففأمثصيصلاىهيكلااهتدوأوزىلصانمتابح

..ابن؟اهدينمهتقلأو.هثثو

:تلافوةليمجاهلإترظنو

هزرظابكمويلكنثبعتتنأ-

:اوت"ةردال.تةاجأف

ررلصااذهو..مايأذتمرادلانعديحبهجوزفةىلسنأينإ-
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لـهتأةقيدحلايفاهإمويلاىفقأانرمقيفتضك..ىسفنيلإبيب

.ذرظ،ىلستأراكايفوأروهزلا

تاهداضىدحإتظدو..روهزلات،اطلوصوداعيمءاو

:تلاقوةقاطلاتمدتو"ةرد"ةفرغطثإرمفل1

ىلإءىحبتعبتسلهتديصلأسياهلمريىؤالوسرلانإ-

؟اهدلاو

:"ةر،"ت.امأة

-

هلبثكاقحاليزىرظماو.سيكلااذهبيبأللسرأسمعن

.ةقيقرلكض،اسر

تعقوو.رادلاةهدرجقرتتنقووةفرغلانمتجرخوةليمجتماقو

ءارايفهينصلوجيناكو..روهزللرفحأى*لحرلالكاهانيم
مث..اهبلقيفقيفبتسحأو.هلجرلارظنماهلقربملو..نلكلا

يفوايدامأرتةمداخلاتبابلالافق،تممهامدنعو.اهنفرغتدخىف

اهتلخدأو.ةمماهةمداخلاتفتوساذئرأكو.زرخلايكاهدي
دقل..ههنكىردتالءشبموي1ةليلطامئحياهعلفنلك..اهمفيف

ىةدتالاهنكلو.ةرينمكص""ةرد"ةلئسأىلإحاترتالتأوو

..ااذامل
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نمىيكلابتكمسمأو..
.هتحتفوةمداظا

.ةيبنجألافورحلاضعياهيلعاميفةيوطمةريغصقروتدجوو

اهلخلديفاعفديميرقائيشرأك..زرخلاتابحىصحتقااهلرطخو

ألدااذهىتأتنأدل

عبسسيكلالخاديفتدجوو
رخآاردعو.ءارمحةريبكتابح

ةبحةهيثيثواثالثهتدجوفاهددعتصحأو.ةرينصاءاقرزلاتابحلان

أذهاهركذرهلا.قرزألازرلصان
غلينيعوطملاددعنإ.ءيشبمئزا

ا

ىفحموهمأ؟اثيشىنعياذهلهاىهإاي.ئيثالئوةثالثوةثامبسمولا

.؟قافلأا

يبأتليفةريفصتناكامدن.،ارغىركذاهلترطحو

نولمارتيقيرئااهناوعأواهايأىرتتناكةرهاقلابقالوبؤ

.رتلاىو

"ةجوز"اشإنأامقتنب"له:اهسننلأستتحارو

مياربا
"

6ةتئاخةسوساجديشرمباحئبا

سيكلازجتحتنأباهرمأباهسفنقاممأيففتاهيلإةليمججتاجتساو

.اشإناطقيلإاعهبلسرتالوةقرإ
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الأتـءزموءيشب"ةرد"ةليمج"حتاقتملو
هلااهكوكثمجحوت

دحأ
.اهسفنبرمألانمقثوتستىتحرادلالهأنم

ثدحكت"ةليمج"تسلاجىلاتلاهوحابصيفو
عم

ىف"ةرد"

:"ةرد"ثلانواهضفرغ

؟ليإابنورخآنوعوطتمدفإوتيمنأ-

:ءودهلاةعنصتم)ةليمج(تباجأانهو

-

ةحرابلاةليلانءاج15هسفن)كبرهاط(نمتعمس.ىلب

.نيعوطتمةسمحوةئام

قمئيعوطتملاددعلصيسمبىرت!".ريبءددنخاذه..وا-

؟ءدلبدلهأ

:)ةرد(بقرآىعو)هبمج(تباحأو

-

.لاحىأىلعنوريثكمهمإ..ىرديهئم

!هدلتكممممأو.ديدجنمزوظإوهلثتحارو!ةرث(تتدو

امسيكاهتدوأوءافرزلاةريغصلاتاخبطانماسمخوءارمحةريبكةبح

.اصيص

هفهعيفرقتستلاهينيعنمتردبةرظنىنختنأ)ةليمج(عتصقملو

.ريبكلانئاخلاتنب
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؟ةردانريملو.ابئاص)1)اهممدحن،.ءىثلكنآلاتعودقل
لكهيىلىذلالجرلاتيبيفءادعاللةسوساجالإاشإناطقتنب

.رارسألا

)ةرد(يلإتتفتلاو..ءشىلعاهرمأ)ألي(تمزمو

:ا"تللاو

نإف،ثللاهيورأسبأن.ةبيضةصقينرصحت..)ةردأ-

.ىهعفلىلاثيدحبحاىبانعثيدلل

:ةلمجتاقو.تصنتتذخأو)ةر،(تمستباو

نكلوانآلاهيفنحنىذلارهشلاسفناصراميفثلذن؟-
ذممىأ،0081ماعيف

؟خيراتلااذهنيركذتله.امامتتاوضعبس
.اديجهركذأفاناامأ.ديشريفتقكةريضتنككناف،دقتعأال

ىلعههنيرصلاةرودهشوخراتلااذهيفةرهافلايفقماعناسنإىفلتم

ريديبأناكو.قالوئىبأوانأنطقنانك.ريهمهدئاقونييسنرفلا

.دورابلادعنانكفتبلالخاديفامأ.رهاظلايفشيبارطلادابلااعنصم

6اذهتصوله

-

.اينءعم-أإ.مت.مل

.اناشت9ونظأا:سدطا)1(

)ةيرحلاليسق-8م(
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:تلاقو،تارنحمالمتيوقوهيمجتوصدثحلانهو

صدنأل-
..ءىشبموبدصكعتشنلهننابناجزضلااذه

دقنحملانأتيسنو.ةجاذهلااليمجيفنلات)ةر؟(تناك..

:اهتلمكت)أليمج(تذخأوءريثكلااهثلع

خإننأانيلعناك،سرام03دوهوملامويقانتطخبتىفاك-

نعرختيلإنيحنم
قيطمينق.ارساهمنصنىتلادورابلاعطقددع

ىللهلبأرامملانمددعو،راىوننمددعهباريغمماقودنأ

5دلولثمتةاونلاف.ةلمارملاةفيرطيههذهتناكو،هفاوعأدحا
نم

ط

،دو"ابلا
اذهتيعوله.دعفةئاميلإزمرتتنفةرعثلاطا

اههجو"1)مجنو)ةرىف(ىديانمزرخلاتابحتطقسذئدمو

:لواسنوفوخيفاهلتلاقو)ةلبج(ىنيعيفاليوطتقو

؟ةصقلا.ذهبنيدصقتاذاماةليمج-

اهجدحتىهواهلتلاقو)ةرد(لكبلرطضالاةليعجتظحلو

:ةزتوةبالمميفاهينيب

.نطوللةنئاخةسوساجكنأدصقأ-

.اهلاكراصىأ:اههحـهىحن،11
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)ناطقأنئاخلاةنبإرمةليعجهيفتقشتكاىذلاتقولايفو

ـهايجلاتناك5ديشرالاهقيرطيف"1))بوكي(ليفولوكلانال

صهلت
"د

ريسيناكادامأو،لامرلاقوفةليقثللرامعحلاعقادمربحميهو

.املزتناضرألانممهلجرأنوعزننيءادعألا؟ونجنمنافأ

،مثالامدينامكنلو،ةينضمةليوطمهمامأقيرطلاتنا
.ممولامهثحلخيو

قلاىفرألادنعفئازلارصنلابملحينف!بوطو)اما

عق
دقلدلاخلالينلاختماهدنم

لكهيف"رزيرف"ىلارنجلاعضو

يفةيرصلدةيماحلاىلع"أاراغإعيمبيفهلبق"نتخبإو"لشفدقف.هتم-

.)رودنمرأأ

:حاهصلااذه"رريرن"هللقو

وادافعريضاهميلستوةةيدملاطوقصلقكتكسىتلاةوفلانإ-

دنع"إرصمةنيدملوألخديلجرلوأنوكتنألمآملإ.ثلمثمل

.هلاهثنمرهنلايفمكحشتسىذلاتنأف.لينلاةباهح

الينلاوحنناتصخاشهانيعو،هريسيف؟دبي)بوميو(لظو

.سدقملا

.(تالاخيرات)7081سرام،.يفديشرىلعةلطا(بومبو(داف(1(

و.ايمالارشمم:ثهلن(3)
.اثطماا
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-ا!رودنمابأ(لامدنحمو
امغمابيئكهدجوف)نتجندوب(خ

ارارصإتألتماىتلاةريغصلاةيرصملاةيماحلارماهيلعصقيريخألاىلخأو

اليوط)بوكيو(كحضعنقثحبشملارمأهيلعصقامرءو،4اضو

:فاةختاىفذقو،ةهيرطةباداهربقعاو

-

.ةريغمعلاةدلبلاهذهرعانمىتن+نأبجيمود

اهولعجوةيلاعلاةويرلاقرنةليقثلاغادملاعضويفاوعوضذئدنعو

ضلةرهج
بس

مهتارقتكرحتو،ةنيدملاراوسأمدمو)رودنميبأ(ةعلق

.ةدلبلةيبوصلاوةيبرفااراوسألتعطاحاو

نمنودتعملاىتلاامدنعو
(بوهيو(لظ،ةكرعملاعاضوأذاختا

:)نتجفلولا

يتحبرفاابرماوأىأطعتالو،لاجرلافعتسيلكصاوأطعإ-

.)665ليملاا(نماهيلعقكمملاةراصصالاانلصق



-
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..رمألاءىدإيفةقياركانتوغوارننأ"ةرد"تلواح

ناةزلاةاتفلاعطتستملاهممأبوىديشرلاةليعجرارصإءازإاهنكلو

زيلجنإلانإتلاق05بتيهوءىئلكبتفرتعاف،اليو4مواتت

لالقتصالاةداعايفةدعاح.ورضينأواهإأاوهدخينأاوعاطنصا

هنأةليمجاهجتاجأو.ةدلبلالالئمحارمأمهللعهحماذإ"ابيفرأ"هنطول

نأو..ةبيصعلاةنحملاهذهيفنطوللاهنيبىعظعلاةفايخلاوههتملذام

عطفوهةنايخلاهذهلءازجلقأ
ي

..باتري

ةحيلعةادأتناكئلاةمثآلاةمعئابلاةانفقؤرت"ةليمج"تداكو

:ةلث،اهفطشست"ةرد"ثلامو..عودخم"1)لتاخمبأدييف

،كيلإهديعينأهللاوعدأىىلاكيبابةليمجايكفلحتمأ-

هيثميمأىفوعدتالو..هعمتولتقاف.ومتلتقاذإامأ.يبأيلصرتتنأ

:ةمئآللتلةوةهربةليعجتتمحو..هدعبنمةديحو

-

..ةابحلايفنمأمحأمهءابآلانإ..ناطقةنياايىدمسا

ىلكاوهفهمنطولاهنإ..ةوبألانمىتحىمسأوهاملاتهنكلو

.همدخ:هلتخ(1)
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ثتفعلا،ةليمجهنهزىلعةركفترطخثيدحلاءانثايفو..اعيمجانم

:تلاقو"ةر""يلإ

.هئطولاضيأوهههحاننطوةنايخلكابألكيدىلاعقادلانإ-

زسمكأنألدادعتساىلعينإو،همرجيفريكفتلاديعأقلعاذهو

..دحلوطرضىلعنىلوىسيف

.كرمأنهرافأوىلوق-

اميفنوقثيمهف..زيلجنإلاةعمجدخيفقينواعتنأكممبلطأ-

همللأقيرطنعالضمتانايبمهيطعننأاننأاعفإف.مهيلإكوبأىلقني

.اورثككلذانعفنيدقف

:ءبلاىنةرمتسءسوصالخإوسامحيفاون"ةرد"تباجأا

..اروفطرثعلااذهلبقتلدادعتسامنأىلعىنإ-

الواهنملصأنادعيهسقنيرمألاربدينمراتخأمنآلاو-

.كيلأءانبإوكئاذيإمدبدعوىلم

.اهبدلرةاتفلانببجىلعامثلتلاهناو"ةرد"تم6و

.صألااذههعمربدننأعيطتسثصغسىفركقةليمجتذخلو

"ةردءحوزرهاطميهاربإشرسلاىفختنأيلااهريكافتيفاو

.لرصنمدصقةمناهلناكو..،احلاتميدارفألكنمهيقختلب
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راديلإنيعوطنلادئ؟"هئلاداجميهاربإ"داعنافداصتو..كلذ

هعمبترتلوههراتختنأاهسفنىفتبوصتمظ..ليلقدعب،احلا

..اهتدعاسمىفةبغرنمهللاداجةرسأهتدبأامركذتتلازاف..اهرمأ

.بئاغلااهيبأرابخأتءائيشهلأسننأةجحبهنلباقمتبلطو

:هلتلظةريبكلاراىلافرغىدحإيفهبتدرفنااملو

6كتنوعميفعمطألهف..ميهاربإايصاءرمأركدصقأىفا-

ىمصدقف..رمألاءىدإيفهئلاداجمماوإهجوىلعبارطضالاادبو

همطقسةليمجنأ
قعديبرمألانأاهنممهفامدنعنكلو.ءاهيلأنع

عضينأدعووهسفنيفهللادمحكدذ
ىذلاهدعوكاهرمأنهرهنامدخ

تإذ.ادبأ
تابحو"ةرد"ةصفهل"ةلعمج"عتتحارو،.موي

اهبثفرتعاىتلاهتنباواكناطق"تانايخاهبروهزلالومروزرظا

تاملكلاتاذةبرطملاةقرولاوزرخلاامحميىلءهمهلطأمث"ةرد"

.ةيبنجألا

هتفباونئاخلاانابالىلعرمألاىدإىل"هللاداجماربا"راثو

:املللاو

.مادعالاالإناقحتسبالامهتإ-
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:اليمجهلتلاقذئدنعو

عطقالإاقحقحسئالامهتأهخلمف،بمعغتنأيفقحكل-
.ةايحلادقىلعامهوامهبغتنننأاننعاولاذامنحماو.باقرلا

مهحالسمهرودصيفدىفكلذبوءادعألاناللضباههلعجننأانحسوىفف
..هباضنوعطيساؤاكى14

تاذ"ةليعجهاكر.-الوضقطنم"ةليمج"مالكقاك

نأدعوو..لجرلالبقو.بئاغلااهيألالالجإهبلقيفريبكزكرم

دوينأيلإآررب"ةر،"هيجبقارتنأىلع،رمألايفركني

امىلو..هيلا
ةيو-ظاةقرويةمل-هتطعأفارمحالابمه

:هلثلاتو

-

،مبهاربا
.رخرمأةمث

-

.مف

-

؟اننللارمرمألااذهلظينأبيندعتله

.كوءأ-

ةهسقنيفلوبوهواهدنعنمةئلادامجماربإجرخو

-

..ااهألتفي..قحةئيرجةيكزاهما



-
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"دارأمن
..ةيوطللةقرولارمأنمقثوتسبنأ"ميهاربا

ريديناكو."ىنيزوجعلا"ىعديزوجعىبنجأىلإهنهذببت،

.ديشربنورينيابف؟ألااهداتريلينلاءاطاشىلعةاح

..)اهمممااذهناكو("رننلا"ةياحيلإ"ميهاربإ،بهذو
"هللاداجقسحم،ناك..هيلعةشهفاتلومسازوجعلاهحملالف

امأ50رخآلاونيحلانبةناحلاهذهىلعددرتيناداتعأىىلاره

.ةشهىلاـهئيرماكلذف،نللاذهيلإ.وخأميهاربإينأبنا

ميهاربا.اطعأامدنع،هتشهدلجرلانعتبهذامناعرصنكلو
مجرتيلةقرولاكلت

تواهبامولتيزوجعللذخأو..اهتامهل

:ىللع

كفأولو..ىفظووىبحلازمرهذهزرخلاتابحبثلللمرأء

..ةئاميلإزمرتءارحلاةبحل؟05اهددفبكيلإينالبفتولاهندطا

..مويصاموبرادزييفوشنإ..بسحفةدحاوىلإزمرتفء؟رزلااهأ

."ديزملاادكرظتنا

ذخأو..تاعلكلااهدصقتىتلاةيقيضلايناعملاميهاربإمهفو

رهماهرمأىتبينأ.؟رو.هركشوزوبىلجرلانمةقرولي
ا

..هيىل
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اهتذأيفىمهوهتجوزىلإزوبلالدميهاربإفرصفاامدنعو

:هنيبزفيوهو

-

نسحمقيقشمياربإيلإبحلاىودعترسدملااىضربخ

..هفاد؟

:ايهجوءالمنةشهىلاوتل؟و..اهظترنفف

11ؤدصأال05"هللاداجميهاربإ".هىهلإاي.-

يفسلجيهدجوو،احلاتلليلإودعب"هئلادابميهاربا"قاطناو

ظسلجم
،هنبا"رهاطميهاربا"و،ةيماحلادئاقاشابدارممفيص

:اشإدارملاقو..ثيدحلايفمهعمكؤشيلهوعدف

مددعوبريودعللدونجنأمامألايفةفاشكلاتقئوثممادقل-

كصوطتمددعغلب،..اليمكخلدمةبرأمهعمونبفاأىلع

..؟"هئلاد؟"اي

..ةعبسوافلااونلبدقل-

-

نعاهيشىرديالودلانإ.نس
كإنهةكلو.ددعلااذه

قثانخلايفالاباعوطقاءالؤهعضننأعيطتسننل،ادحلوارمأ

؟"رهاطميهاربا"ايكلذكسيلأاعالقلايفالو
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"راـهءأمتاك"و،احلا"ك؟صاطنيميلربا"باجاق

:دلهي

-

ةثهدملااـهضرمدلةميدقلاررةلايفاوهاقأولف.كلذكوهاىلب

هبنودريامحاللانممهملريافق8انخلااولتحااذإو.مهيلع

.وداماحضقا

:"اشابدارم"لقو

-

من
حرألايفانعقارءىلعزبلجنالاموجهغوتنقحنوا

.ةبلانلاةعاسنبرههعلاو

:معاحلالأف
اذه-

؟نؤملنوربشناذامب.حيحص

:لاقمناش؟دارمتصو

ودعلاموجهرخؤنفيكرهيةأينإو،ريحمءىضهناقحلا-

حالسلابمهدوىفولاجرلاءالؤهبردننأعيطتسنىتح،مايأةعضبل

..ةرهاقلانمانيتأتدققلانؤللو

:الثاقمعاحلالخدتو

يف"اشابىلعدع"للزاف.ةرهاقللغماددمرظتنتال-

الإو..صبكلااشابللكرديأديسايفنارهاظلاو..ديعصلا



-029-

ءادعألاو،نيعوبساذتمامسشأنعاميلغادنامانيلإلممربنأربفل

ا"رئيبأ5و،ةيردنكسالإ

ريكفتيفمهنملكقرفتساو،عيمجلاىلعتعصلاميخو

..قييع

..ءىشبثدحتبملتقولالوطاتماصهثلاداجمياربإن؟و

:هلزت.تصلاعطقذندخعو

اةركفىدل-

عيعجهيلإتيفاف
..رامألا

:الثاقهثيدحيفرعتساو

مرهلجؤفنأعيطتسنالاننإ-
نأعيطتسناننحماو،ءادعألا

.مهكحلخيومهلاضينبمهبلإثعبف

:،احلالأسف
ثىذلاوهنم؟مهحاإثعهننأعيطتسنثللوقىناذام-

؟فميومهيلإهب

:هلا"01باجأف

-

طبترمينإفاهضعبرومألانمتعتءنإةردملامكحبعضسأ

ءادعألاليلضتعيطئلنمىدنعنامكلدكوأىنكلو.دعوب

.مهعادخو
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ءصديدجنممهيلعميحيتمصلاداعو.مهليمزدعولاجرلامضلو

:ةسامحيفثدحتبمباحلاىربناذئدنهو

-

؟مهيضينأعيطنسبنمكيىلنملقحهيلوقتىله
-

..مش

،ةدلبلاثلرتتسةيماطانبمهلىلوقينمزباجنالاةسانذإ-

ريبكمكشيجنأل،اهبقينل؟احلاو"ةنيدللنعنولحريسىلاهألاو

يقواخةدلملانودجتصو..ةنيدملاريملتىمثخننحنو،الصثمتيفدمو

لكىذلاكبحاصيلإبهؤل.ىلالقتاعاسلالخيف،1)اهشورملكص

لاش9
..كلذممهئبنيلمهب

لجرلاناك.اليوطمكاحلايلإاورظنو.ارساهتوموقلاحاصو

..دجوقدصيفثلحت

:دحاوتقوىفعيمجلللاسو

-

؟كيرهاطاياضكلذلحفشمله

:لجرلاباجأف

.كلذبءادعألارطخيلهبطل"هئدلداجميهأربإ"الوأبهذيل-

.بيرقتآىل.هلللنذإدتوهفاقحألهقنسىذلااما،

.هشسوهتيبلاسو.تويبلادملأزمر(1)
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ىذلاهبحاعنأ،احلاربحثنأأشيملو.هئاداجميهأربإفرمناو

..هنباةجوزدلاو،هرهصوهودعلإلاصتالك

مويرعميفو
"بوكيو"ىفلتسرام03

ةراشإ665ليعلانم

..ةمواقمللدحلولجراهبقبينلو.ةليللارفسةنيدللةيماحنأبديفت

..اديلحريوةيقرشلاهتفضيلإلينلاربيوةنيدملاكريسمكاحلاىح

ءاسللاولاجرلالقنتنيبردمللنودعلاةفاشكتحملبورنلايفو

ءىفائملادنعةضبارنفسلاهخلو.ىقرضلاءىطاشلاىلالافطألاو

..دعتملوديعبلا

أمامت"بوكيو"دكأتامدنحمو
..وهزلاوحرفلاىحأةدلبلاولخنم

..هقكةععبقيفلعالقتاظحلدعبنوكيسلينلاحاتفمنا

اناذيإ50ةيلاغلرودئميبأةعلقىلعبرفلابهرمألجرلاىلعأو
ندردجتزتهاو..ةرمةلودميلوألةفيذقلاتقدطناو،ةلدبلالالتدب

نونرقنيدتعملادصتتلنأدبضرألاىلعةيواهتمترهنوةعلمث

.)1)نامزلانمنرقفضو

هذهنإلاقامدنعقحىلم"رهاطمثاربإ"ناك..
عال

اءادعألاةيمدملدممقنل

ىفلاهنمقببملو.رمسماهلانرقلافصتنمىفحالملا.ذهتعيقأ(1(

.ةدلللهلاتياف،رلعتل،،.-لالطأهممرصديءرب
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دطو..بونجلانمةدللإطيحيىذلاريبكلاروسدمدهتو

.نيمألادلبلاىلعقبطيديدجنمتمصلا

ةدلبلاتحالروسلايفةيعفدملااهتثدحائتلا)1)هجرفلالالنمو

."ييوكيو"مامأةروجهمةيواخ

"نتجلو"رمأو.."دعر"يلإءادعألاماماليبوحنفناث"ذبو

..ةثيدملا.اجتةيلاعلاةويرلانمليلاكنوردحنياوترنف،مدقتلابدونجلا

ىفتخيامكتفضخادقتناك..مهقيرطيفةيردلةيهاحللاىفأاودجيملو

.مالظلايفجثلا

.."رزيرف"هبملءىذلارصفابرفظ"ااكبوكيو"نافو

..هفكافارطأخابلينلالشفمنادقعاو..ىفامألاهترغو
نمو

.دلاخلارهنلاةحفصهانيعترميةيلاملاةولرلاقؤ

رمنلاناك
3)اهف"طأءودهيفرهنلاكةررابلاتنو..افيموأأداه

.اهرلرسأقمعو

راصأقمةدلبلاهتأبخامكرديملو..ءودهلابءادعألادئ،رتغاو

.ةنيكملااهقاعايف

.ةشثلا:ةجرنلا(1(

عمجفامطعألا(2)
.بفاجلاىأ-فطع
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مهتيعفدماهتندحأىتلاةجرلالالخةنيدملايلإءادعألادوخبفلد

،ةنيدملاتاقرطيلإاهعمنرقلطنياوحارو،ريبكلاروييفةهثافا

اوكهئناوروراضعباومحتفاف..هنوبهنيبلسرعامهبأدمينوثحبي

وبعو،اهتامرح
.لاهلاولزاخلابا

ايهححسنماوررحتاهشورعىلعةيواظاكةدلبلااودجواملو

،زيذشلادهجلامثايعأدقاونال،اهفاطعأيفمونلاوسولجلإةحارلااوسقيل

.ةمهانلالاهرلاىلعريسلابعت"1)مهضمأو

اوعدينأمهعفيملف-)بوكيو(مسأرىلعو-مهتداقاما

رخلاتبعلو،ديشربةيزيلجنإلاةيدصنقلاراديفةرخظةويلامبهسففأ

مأمهتابسيفنكيملو.ةحارلاومونلااولستسافمفسوءرببعتلاو
يتلارودلاؤاعأيفمهتحتنمهناربنمرطضت،رئاثناكربقوفنوماني

.ةنيدلل)2)فانكانممهياعلطت

)3)7081سرام13رجفيفو

.بنابلىأفنعمج(2)0مهعجوأوممل3:مهمأ(1)

.ىل"4اكويلااذهءادهشلآبرهيأتابصن6091ماعيفديشرىلاهأماقأ(3)
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ةمدخوكأزيلبنالاىفل،.رخاممابلا،هلوأسباملامويلاكلز

8براحمىئابىنمينأنط-

..لالا)رودنمىبأةويراحفصتحنوديشريفكهنف..

1صحأيفو

05قبمعلاءىداللريلان

:ريلجنالامودقبقتريناك،ةقيمعلارودلاةببفأيفر

.عوطتمفلأ
ء

..ىدنجةثامتسو

.مصغشوةاتفوةديسف"نمرثكأو

للستملامآلاودعلدىلعاوضقنيل.نيحيلإا6سافنأنوشكياوناكو

..ةمآلامهرودلتحيلضرألافارطاىمفأنمافحلزءاجى4

.مهولاوعشجلاف"
اميقمهعقوبناو،.وضينألبقمضينأةنيدلن؟احمنصدقل.

ذفنملاىه،روسلايفءادعألااهبقنىتلاةجرفلاتناك.مهيدياب.ورف

ديبالاىفرشلا.ىفاشلاىلاتلقلىلابراوقلاوىلفسل،امهكمحل

نأودلانظو.فاعضلاءاسنلاولاقطألاوخويثلاالإلعحتنكت

؟امرهنظىوقو..ملاهودسأوةدلبلانعاولخمرادقىلاهألاوةيمأل

نوعطينىلهألاوةمزاحلاهرماوأردصي،احلارمتساو05آلدضللأناظ
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هلاجرىذويىتحةىلبلاءىطاثىلإيارملادوعتالأرمأو.نوودقيو

.)1)إلجنلايفعمطلانم

اوهبنخيلةنبدملاقمةفرطتملزانميفةيماحلالاجرميضومن

هةبطرلا.ايملانزإتو..لالفلاةبفأيفمهنحلساب

مثرمأنع.هث"ملو"هئلاداجميهاربإمهرمأبمزتلاىفنووط-امأ
..ةريخ،انموكسلانملزعمنأ

.مهيديأمهتحلمطأتناكو..ةيبقأللىفاوحبقو

..كريخذربصلاناكومهسافدأاومضكو

فرثنهءانيأونهجاوزأنكاشينأالإنيلأفءانلااما

..لازنلا

..رودللخادةنيدلليفىفهمظعمقلو

،مرهلااهجوزراوجيلإتيقب"هللا،اجميهاربا"مأىتح
ماعطلاراناهببلقتتناكقلاديدحلاامعبتحسمأو

.ه

نعزكاف..اهبنيهمأوالإخافدلالئاسونمةليسونعديملو

..ىلملاتيزلانددينقو..رومن.ثانانمبشضلدوديدحالعظ

خظونم(1)
ا

.(:اكلءزجلل-ىفأرلل(خيراخ(
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،نهسدنأنمتكو..ألبقثلاساحنلاعطقوىفاوألإنهي؟و

..لاجرلاىلعفالتم

نمالإةغيدملاتتعصو..ألقاثتمةليوطليلاتاعاممتضمو

امدنعوذعلىلعاوبئيلنيزةحقم..ةيبفألايفنيباقلااهلهأبلتافد

.موجهلاةراشإتوصمهاذخاي

للست،اهظخيةظلاةدلبلانعلحرينأليانثوأاملو

"

"هللا-اجمياربإ
دجسم"ةهدرغلبوططورلاةيبفألادحانم

قحاهدصينأ-هيلهناكوةيلاعلاةنذئملليلاهرصبدمو."لولغز

..موجهلاةراشإىطعيل..اهفرط

..اهلاةدلبلاهعقوتتملاملب،هاربإههؤ"ملامثدحانهو

ةلثكانهناكنأقتادقف
اوناكودجصهملابنوضبريءادعألادونجنم

ميهاربإحملاملف..دجسملاتدريفاقرؤملظمهضدحاوادمماماخي
احلسمالجرهمامأنأكردا،هفتكىلعهحالممووطخيوهوهثلاداج

نم

يلدرأوةلئهيلعرافدقلطاوةجألادحاءاروأبتءاف،نييرعملا

"هيفطقسىدلاتقولايفو..اليتف

جرضماديهض"هثلاداجميهاربا

دجملااياوزىدعإنمداوسلابجشتمعنقملجرحبضجرخ،همديف

ىدنجلارهظىلعمهف.هءىثلكتأردق.انيعتناكو،ةملظلل
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)1)جأمث،هتقف.رهظىنهرجنخبهنعطو..ديلهقنعقوطوىدتعملا

..مهتابصيفىقرظارناكنبىلاهئالمزلك

"ىلإعنقملالجريهجتاو

؟متهاويا
ووجيوهوهقحلو،"هفاد

.ءهبحاصفرعهنأهيلعادبوميهارياهجوىلإعنقملارظنو،ةريخأليهساقاب

..هنيبجاملاو..هيدينببهنعثمحإ

..عانقلافلخغمهمومدتودحناو

جرخنتذخأولجرلايلارظنوهينيع"هلللداجمهاربا8ح3و
-ءيفرمثحيفهنمتاملكلا

،.ناذألل..ربف"..ةنذئملا-

قهعجثاربإىأراملفلجرلاهجونعطقسيأدبعانقلاناكو

:الئاةودعخملا

....تنأ.تنأ.كتفرعدقل-

"رمنةووذدهشينألبق.اديهشديشرلطتامو!هتاكغيملو

ىفركمأدبو"دينمههجوىلعهعانقغقملالجريداعأـه،شهيقرو

.هتافولبقميهاربإنمامععمميتلاتامكدلا

.مهلكيفأءأمبلمزهجا(1)



-
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.نافألا،رجفلا،ةنذئملا

.ةنذثملادعصو،ائيشعنقملاحبشلامهفو

حيصيةدلبلالهأناذنعابيرفىميل"1)اخسارانيمأهتوصقلطناو

:نامبإوةصامحيف

.ربكأهثلا.ربكأهللا

لظىتلاةراشالا..ودعلاىلعموجهلاةراشإىع"رهبأهثلا"تناكو

مبقتري
.ظيغلانومظلاو،نوصبرتملا،ليلاالوطا

.ربكتمبداغلكىلعربكأهقل

.ىدتعلإقوفربكأةثلاو

ثاظحلضمنملو،ئيزقحتملاديشرلاطبأنعضرألافوجقشناو

بخصيلإبلقناو،بيهرلاليلااتحم"3)ىففناف.قدانبلاتودىتح

.بضغو

ةداقلاو،نيلةانلاءادعألادوخبرودءىلبنارينلاتثعبناو

.ىرعسلا

.اتبان:ظسار(1)

.رصكناىأ:تمصلاضفنا!3(



ركر

ء-"ع(عمثمببيإ

اأا
اي

!إؤح1إاأصإ
ل

اإأملاهبا



11

نوعوظتملاناك،ئمألادلبلاىلعاهتشأىصمئملاتسرأامدنع

"1)نوثطأطيورهلادارفأراممو..ةظفاحملاراديلإىرصألاروباطنوقومي

.ايزخواراعمهسوور

ةيماحلابطويانرألادونمجنمةعامجىديأتدتماكودعلاىلعكامأ

.مهداسجأنعمهسوؤرتلضومهيلعتزهجأ

مدقأبجللسرأف،رمألااذهةغلباملأكمكاحلاقياضتو
مكاحلامامأطباض"فقوالف،نأشللاذهيفهلأسيلطوؤانرألانمطياض
:الئاقةرئظللهتااكلك-اجأ

-

نمزيلجنإلاو!ليسنرفلاقمنوريفملاهلئمامىديىدله

ظله؟انل؟ربلبق
ةرمأو،ى)ىبلحلانطلسبوئبلاممكنعب

..ةيردنمكسالايزبلجنالاءالؤههلعقاممكنيبباغله.؟ىديشرلارباج

اةنمآلااهرو،اوةرحأفيهب

.ىفونحي)1)

ىلوزاهلاهعضوبمثهديقأرحابيلطاقلسىلمنييمذرفلاةككتكح(2)
افلعمهمسج.اثيو

.مهباقرتدمعة)صأيفاباما،ةحرابلروجلااثهنتقح
)ىفاوجراودإ)



ىثىنهذنعبغيمل؟ال-
ة

نونمؤمنحننكلو..اذهأيم

مهنممحرأنكنلو
ا

:ىطووانرألاباجأف

انلممفا!.ىدي-ايرخآرما-
نأمكنكميىتحمهسوور

اييلإةجاحيفنوميحوس"امثابىلعدكألنإف..ةرهالاىلإاههاولصرن

..كانه

يلإىرسألاتلسرأف..ىطوؤايرألاهيفركفامثىلحدقلو

..ىلتقلامالمزنمنيمذسوؤرمهعمتنحضو،براوقلاىفةرهألا

"رجنرفالناك.."بوكيو"سأراهنيبهثمو

رطيسينأيمبحي

ىلعلينلارطيسو..ردقلاانمرخسف..لينلاىلع"بركيو"

..هسأر

،بارحلافارطألوتعضو،ةرهاقلاىلإسوؤرلاتلصوامدنعو

"اشابىلعدك"ىأراملو..ةيهبزألاصربلوححرلوشلات"اهبطفيطو

-"ايروس"يلإهبرهربديلىليعصلانمداعدثناكو-امبنيعبسوؤرلل

حورلاتعقتراو..برهلانعلدم
"مركرع"قاعأو.بعشلانبةيوهعملا

،اذيإمهسرأدمكرنبرهزألابالطرمأو..داهجلافارشألاب

.)1)اهرسأبدالالنمودعلادرطب

.يقىيا)1(
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ابلامويلايفرصنلابديشرأكرقو
3

هخلاملةيفائتحرفو،هرخآ

..ؤهافلايفرادامب

رصغلابمهئمهيلديشريفنيطألإفوظيةكرملادعب،اطاحارو

خرجلادمضيوةكرعملايفاودهثنسائيدلاءادهشلارسأيلإءأزعلامدقيلو

..بولقلايفةكرحملااهتغلخىتلا

هنباهمامأسلجو..مبإمبداهىلجوهتيييلإلجرلاداعو

ناكئيحلاوناحلاشو..ةريغصلاهبكارصبثبحي"ؤراط"رضعلا

ناكو،هوهلدواحيمن،هتبقربهيديقاموهاباقناعيلريغصلاىرجب

اليوطكحضن.رظنملااذهىفشيمكلوامامأآعلاجهثاشابدارم"

و
:مكاحلابعادي-ل3

-

كتبقرنأنمدصعأتيلنيحلنيحنمموقي"قراط"نأرهظي

ط"ايةميلممتلازام
."كبر

مايأيفيتحةباكلانوسنيالدشريلاهأطلإ..نالجرلاكحضو
:اشابدأرللاقمن..يوطكبرهاطتحمو..نحملا

ىثهدتدقف.اذه"قراط"نعةبيرغأهمقاعثابايكبلعصقأس-

ىثباأجوزتءاجامدن.ءادعألادضسمألاورلدتىنمهلأىذلاوههنأ

.قرولابراوزعنصيفيكانه"قراط"تلعتيبلااذهيلإماربإ

تاذىفو
وهوهتيأرمث.اهبثبعيذخأو،اريبكاددعاهنمعنصموإ



هلعل5:هلتلقوسفنيفاليوطتكحم،ونصهلوظصأعمثدحثي

تطمونللاهنيلتبهذالو.ساطنياسيلو"دايزئبقراطلرطسا

عمنمهلاجرسئويههكارمقرعابهكو"دايزنبقراط"ةصق

تهجعو.انه"دايزئبا"أفلكفأاهمرينمتلعجو.ةاجنلايف

مهددعونيسلدنألامزهمنا"فراط"عاطتسافيكىهفنل
،فلأةئام

لتانأيلرطخذئدنعو..)1)افلأرثعىنئازواجتياىذلاهشيجب

زيلجنالاءىجمظعيفرثهلاءاحطاشلاىلإادجإىلبلابكارم

هف
"بج

رم
:،ذبملاةو"اشابدأ

عض..دحاورجحبئبروفصعتبرضدقنوكتكلذبو-
هسقتقولاافو،مهمامانمانررفاننأنونظيمياعجتفريلجنإلي

ىنالإنوركفيالنبتباثمهرودىننوقبب"ديشر"لهألعجت

..اهنمدرنلا

:الئاقفإلاديتمماو

ممابسرام13نرقيدقفىردينم..اديجممربهنإاقح-
..مايألارمىلعدايزىابقراطلبجنرئاك"ديشر"

برللعضخناينابمأتلظو،نمالاأنرغلاىفسلدلألاءايزاكقراطحتف(1)

.خعراتللنمهيلاعبسوبجلاملكرأو.نورقئيامثةبارث
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..كحمعلايفعيمجلاقضأو

الوصمىرارمأ"ربغصلاقراط"اكذتثيدطااذهزاىلعو

مياربإظدظوا؟ىلاكرأةفرفلاجرا+
ط

ناكو،مب،ائباس

:ضىمللقزطاهيلعودمجإ

-

؟ميهاربإاندجوظل..يبأ
دجنسقيديفالوتقمهلااد

اىلولغإ

..ىبيكيلاىلطبللىلعىنزحو،اهرسأيديشرصكيو.لجرلاو

مباحلامجوو
)1،

..دئاقلاو

:لوفثرهاطميهاربإدرطتساو

مهلىجتإ"توصنكيملناذألاتوصنأظحلتملا05يبأ-
؟"هثلاداع

-

-أينكامبنتامبمم14ئمنكلو..كلذىقحدأ.ىنباي،ىلب

..ينذأنعابيرغسيلهتوعنأيلودبي

كذألاصدأىىلاتوصلانإ..اعيمجةدلبلالهألكلافادمكهو

..مهتاذ7هكابيرغصمج

:حئاعلاقواثهالىرجيقراطداعو

ءملنعكسمأىحهبنؤطأدتثا(1)



-

..4طنبأ.ه"هثيمجل"الو"ةردل"أرثأدجأالقإاىبأيبأ

:،اطالاقو
انستشاكوهيمجىوسسمألابرأملىفأ100امهنبأقحاذه-

ميهاربإايامهنعثحبإ..ةليواعةرتفذنداهرأ%"ةرد"امأ..وبقلايف
..اانءاسنح.ءىئلكرحملأاننسنأدقف

:انيشركذتدقولاقمث.،"أماكرهاطميهأربإدكأو

امألنعوبقلالخادةخرصانعمحانفاركذتملا..ىىلاو-

.ناذألاقلطنا

-

..ىديشرلا،ايمجنمودصهفأدقتعأاحايصتعمس..ىلب

-

:.انعمامتلافدقد..ابيرغاهيشلوقتاهتعمساضيأانأومن

دحأتتتخيملو.نذؤيىذلاوههنأ..بأداعدتل..يبأداعدتل

..ذعتمماسصرمملاياتلغشنااندألاهيلإانم

"اليمج"ىفأتتفاكاماريثكف..ىنياياهنمنايذههنإ-

.اهترمأواهابأتدقفامدعباهرفصيفتابونلاهذهلش

.اذه-
بج

طلاذألادؤيمل"هللاداصمبهاربإ"ناكازإوا

11نذأىاليانلؤ،هسقنب

اىنيايىردأال-
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ىرسديالارمنل%اناكدقفاىردينأدحألنكامو

هفقدناوتامىىلا،هئلاداجميهاربإ"و،هسفنعنقملالجرلا.نيننإ

..ارسيي

ىفةليمجنمثحبيمكاحلاكيصاطني"ميهارلإ"حرخو

اهقؤوةداسواهسأرتحنو..اهيلعىضماهدجوكانهو..وبقلا

.ءاضهةهالم

..ةخراصصماقاهينيعدتفامدنعو.ةانفلاتحصو

..؟وهنيأ..وهيفأ-

؟نيدصقتنم.ميه)ربإاهلأسف

-

.."ىديشرلارياج".ايبأداعدقل.يبأ.!يبأ

.هفيعبهتثأردقل.انهىلإفءاجدقل.ناذألاىداىذلاو.هنإ

.؟وهنيأ

هباغو..اهعورنمءىدهمدخأو.اهتفركيلاممجاربإاهلمحو

دقتناك،"ةليمج"تظقيقسابورنلادنعو.دبدجنممونلايف

تيبلالهأوصءودهيفثدج-تذخأو.اهتيفاعضعبتكلم

..اهلوحنماميلانرتصني

:اهشارق-ىفسجتىوةظلاتل.ة

-

نبذألاندئاكذلا-نإ..ةقيقحلااهنكلو،ىننوقدصتالمشأ
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ىفةمئانانأوينءاجدقلو،هتاربنوهتوءهنأممقأ.هنيىلاووه

يفوفعضوامكةداسولاىصارتحنعضوو.هردصيلإقكو..وبقلا

.امهبءاجئبأنمىر،أالو،ءاضييلاةءالملاهمسج

:ةحئاصاهتوصعقنرامث

)كاذكسيلأ..ىمأردنسيملو،ىنطغيملحلتادحانإ-

مهعمدحاولتيملو..ىفعبيلإمهضعبخ12رظنو
هنأ

ىذلاوه

تطماهنكلو.،احلاةجوزمبهاربإمأيلإراظنألاتحباو.كلذلش

بأء.ءىثهبمهثدحتنأاهمنورظتنياشع.ىجتملواهيتفش

.ةمئافىعوةانفلارازىذلانعمهسوقيفاولءفو،مهنظ

:ىلئاقةانفلاتدرطتساو

"قأفرعأىنإ."باتوصنوركذتالأ-

"هللاداجميهاربإ

اوثعبا..؟نذأىذلاوهلهف.ةليلاانذؤينأاضورفمناكئذلاوه

.يلإهباوثعبا،يلوندبؤيتوسو،هلأسأانأويلإهب

مهنمدحأزرجيملو..مهمموورباوترطأو،نورضااحلامجوو
نأ

قحجلمويللو..ليقنماهلهألكةانفلاهىلهتدقفدقل.ةعجافل،اكأي

.مليفوقيدصمهب
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اههبوطغو..تعزفو..مهحيعأيفام"ةلياج"تحملو..

:تلاقواهيديب

-

..؟ضآلاوهتامله

.ارماءبصهءتحلرو

وهولاقورهاطمياربإاهيلعلام،اهئبنماليلقتأىلهاملو

:توصنم)1)ضغي

-

...4ةليعجاي"ةرد"ىتجوزتيأرله

ذتماهلأبخىتلاأف.."ةردءئبأفرقاهنإ..ةليمجتقو
رصع

ا

قيقس"انسحمألنأاهلرطدقل.اهرمأحمفقهوأبرهتالحسمألا

ز..رمألااذهاهلىدؤينأهنكهباكةئناداجميهاىكإال
ص

ةلثاع

املل..هراقهخسايفرهىذلا"نسحم"ىتحابلطةليمجلضفرتالهئلاداج

نمبيف"ةرد"ءىبخينأهنمتبلطوامءاج،ةمليمج))هيلإثلسرأ

ناسنإلحويالأةتجرمئ.اديجاجتربنأو..ةكرعللقفتىتحنيمأ

..لجرلااهدعؤ.رهكاذهب

معأدومهلابرتهتسينأهتاحيفبأدىذلا"انسع"نأبيصفاقمو

مرتحبنأةرملاهذههسفنيف
."دعولااذه

دعولااىلهنأبيرنلانمو

اابقعىلمامأرهتايحجلقيفابب-ناك،"نحم"هبكسمتىذلالوألا

.صفؤ(11
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هتركذتاهئح..اهسأريفةقحالنمةحيرسرودترطاولاتذخأو
ء

رمألابظفتحينأو،نيمأنمييفاهبخينأنصحمتسوأدقل.،ة،د

رعشناهتإ6هدعوبىثسلهتلءاستو..كلذياهطودقوهسقنيفارس

"ادبةرسألكنأ
5

منربنسحمىح..امدهعنوامفحياهلةوخإ
اهنعضانلاهلوقخيام

ةأليمجءوتربو..رلدلايلإ،ةردءتداءىتححةعاسشمتملو

:هئاقط*هتيهو

-

درمصألاىليلتناكدقل.ء3،ةليمج5ايىلأنعرابخأىليكله

.ةعورم

"ةلمللاتضقفيكاهتلأسمث..أهنئعطت.هيمج"تذخأو

:،ةرداهلءاهلتكاحف

بحاصزوجعلا،قيءةجوزيلإ"نسحمءىذخأدقل-

ىفدقف"نسحم"امأ..اهتفرغيفاهعمةليالتيضمأف.رغئلاةناخـ،

هطليملاابقرتم
متيملوةناحلاةهدريفزوجعلاعم

ء.أليملاكلتاتمدحأ

.خلرملابةطلتحنانفذآغلبتصاصرلاتاقلطتنف

:تلظومبتتأواهينيعةاتتضكأو
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-

6ءامدلانوكقسيونودكياذامل؟نوبراحياذامل.هحملإاي

11مالسلاقوهر-اذكها

.)أليمج(أهحكسو

.ة"نسحمفيهب-

-

نةعاس..اليوطبيهتيأردقل..همالسكفلبي.ريخب

اربإ(هيخللتقمب(ىني(زرجعدإأبنا
م

..)ألكاداج

ثلوحلو..أبنلااذهتعاممدنعةماوشارقؤ"ةيمج"تزض

نأ
..تمجووتعنتمااهتكلوخرصت

..ءشباهممخارصلاعننيالنازحألانأنحملانمتلعتدقل

ءبيفثبظو..اهيتبكرنئاههمأرتعضوو.تسلجوتنثنا

..توبكملبوط

..اهيبأىلعقلقت"ةرد"تأدبو

وهألتقمأبفاهاجامناعرئ.!اليوطمديملامقظنكىلو

اميلعاورثع..ةىلبلاحمبيرفنءيفسعهجىلعاورثعدقل..ضآلا

..ةيلصنقلا،ديفءادعألاةدافثثبنيب

.ه

رهوروومهأاهيىبىتلايقىللصأباشابناظريمل

ءاسانيفكأدهمهتلياقملبهذ"ديصر"زيطنالالضداعدنعو..لفظ
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..موجهلاةعاصتناحاملو..رصنلايمهجاهنناو"1)مهلتحماييل

رظنذئدنع..مهفقوماوكردأف،صاطرلىودزيلجنالاعمص

تبذكتنأ:هللاقوهينيعنمرباطيررشلاو"اشابلا"يلإ"نجنلو"

..اىمامعرلابألعكو.انيلم

نوعوظفللمجهو..ههجوىلعأفكناوضرألاىلعلجرللعقوو

أظحليملو..رارفلانولواعوئيرومخلاةداقلااولتقورلدلالك

امدنع..مويلارهظدنعالإشرألاىلعةاقلملاىرثلااشابلاةثجمهم

.طوؤانرألادونجءاج

ريلحنالاةلياقملبهذياشابناطقلجىذلاام..ساملاىسماهتو

)ةرد(هثمياىوص(665سصاجلا(رصممدحائبملوا!لعنقلاين

نسحمامأ..)هئلد؟ميهاربإ(وهتاملجرو،)ىديشرلاةليمج(و

ملف
ىدأانإو..ائيشنسحماهلأسبملو..ةصقلاةقيقح)ةليمج(هلكحت

..ءيشب)3)حوبيالأدعودفواتمامعهبجاو

؟رسلااذهباظفتحمنسحملظيسىتميلإىرئنكالو

دقل
خو

.ءعيمجللنابسحيفنكيملام

؟اهتيابخالضدلزيلجنالةللا،دديشرلعفنأخمرالايف.اج(1)

.(ـدرس)دبضرىلوخءاسمرعنل؟

.هيثـه.رهط:رملابحوي(2(
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نحملللاوململو،مويلااذهنمأوسأامويهتايحيفنسحمريملو
.خراتلاكلذذنمتزنامردقهيلع

ةناحللبحلصزوجاةجوزيلا"ةرد"نسحمبحطصلامدنف

ههل
.ةناحلابابباقاوناكو-هتبيطخمعاعاومئئبا-ممامنسح

هنمتالصخاهباجحهنمترهظو،ءولاةبخحم)ةرد(تناكو

.لجلارفصألااهرعش

)معاعنممح(مستباو
.اءوسهمفنيفرصأوءارفصةماستا

هأدقل
تاذ)معاعنمهحأمت

مري
نأ

تضفرىتلا)دادو(نممث

اصرفهيلاتعصدتنآلاو.نجاللرضسملاذهج"1)نزقنلهنمجلوزلا

"2)خسفيفاهعسولكمجهنواحتىتلايهرادقألاتسيلا..اهدومافتلالا
اذهلببأتدقل؟جاووااذه

..ءأدعألامدقمدنعةرمهدحوجاوزلل

اه..ةدلبلانماولحردقونآلاو
هليجأتلهيتاوتةصرفلايه

ادبألليلإ

"قلطناو
قسح

ةومثفهردسألمت،هتيليلإحرقودعي"

.ماقهالإ

.هتممبوزمثآل1)

..ت!لاوينملا:خفلا(3)
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.حابصلاعمتيتفاو..ليابةكرحملاترادنان3و

"دا؟و"قاقح..زيلجنالادونجلهكيفمساعةرصأتكرتشاو

مهفمأدحلولتقتنأتعاطقسا
تاهعلأرصقةقيدحبءىبتخي3اك

)كبمصاع(اهبظفتحيئلاقدانبلاىدحملنمرانلاههلعتقلطأء.اهتذفان

.هتيبيف

.ءلدهألارأرفو،ةكوملاءاهشادعبمويلاىحضيفجمجلامانو

ةربحلاضرأىلعةاقلمةيوطمةقروتدجو"دادو"تظتيتسااملو

.ةحوتفللايتذفانتحت

..بعانتتيهواهأرقتلاهختفوتماقف،اهرظنةفرولاتتفلو

.ديدجنمةقرولاةعارقتداهأو،تبمضواههجورمحاؤ

:ةيللوتاملاايبناك

اةكرعلليلفمأاخيأ)انسحم(كبيطخيلأسإ"

هرفمعألارعشلاتلذةأرملاىعنمكللوقيةجمد"

1(زثلاةناح(يفليلاااهممىغقىتلا"

تاذيفكبيطخبرضدقل"
تلعكو،اروسمابموي

.تابك،هلتمنس)1)
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.ءادمألا"ونجنمادحدوىعمألاهيلتفا"

سمأةناطبمهضماألعكلههيلاساف"

9مهإومامبالعمثمنمناعهنإما"

ءوزتعسمصاع)،ادوأنااضفسؤيامم5
.الامرعالذن

)ةدامملاوريخلاكلبحينمم(:ءاضمالا

رواجلاتيبلايفو.بضفلاوظهلااهألمو..)دادو(تهبو

)1)هفدشءلمكحضياصنبانسحناكاهيهل

اهدعتنأواهتليخمنمةقرولاهفهحبشدرلتنأ)دادو(تلواح

نماينايبص)ارذم
فورفلانأودببنكل،قصنبهرلادحأ

.موبلااذهيفلجولادضتقفتاذقاهط

رمأقعاهفراعمىدحاندايفزوجعلا!ني(ةجوزتسمهدقف

منهبتنأاهكمبلطو.ناحلايلاهعماهبصاىتلاةئسلاونسع
.رسلااذه

ةيىلاتيلنموىرخأىلإةديسنمربظاراطامناعرسو
ص

.هعبذتاليوارمدعتنأاهتباصئمبدطتتناكهيكحننم

قلابنب:قددلا(1)

ن،ذهلا:رفهل31(
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ةهياىفا.اوهألاققورواععجناكرلااهيفلقنيةرملكيفو

مةعمالاو

نأ1،ردىلإامهجماعينش)دادو(رمألاةياهتيفخابىتح

.ءاوجلاةقروللتاكنهتأرقامىل.اضت

امذنيفتمؤعو،ملرنهسحم(نماهحفنيفاليوط!دادو(تملأتو

ارمأىلم

أنمحملاتفوس
سانلاىلمنمو..ىماةليلىضقنإ

اهعمناك

اهنمجاوزلاىفقرتفوسفةيفاشةحيحصةباجإاهطعيملاذاف

.بملو(نصء(ثصو.هلأستهيلاثلشرأو

.)هللاداجميهاإ!(هيخألتقم)اشمحم(غلبمويلااذهيفو

.هنمجاوزللاهعاو(دادو(ىففأكليمويلااذهيفو

هعمنسحمهنياشيعيالاةئلاداجخبشلاروقمويادهيفو

.رحلوتيبيف

ثلاةهيصلاةعاشالاتغلبدقف
نوثثميموقلاناكامنيبو،خ

ناك"لطبلاهللاداجمبهارباةزانج
(نسحم(ةصقنعحينممهنيب

ةنطلى
.رفصألاصشلاتاذةارملاووه

اةكرعملاهبليفىتحاىهلإاب:لوقيفعمالابجعتيو
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منرو
انه

امتماصرتسادم،ندبلقنملانىيربكلاملا

.هتايحيفدعولوأناك(هيمج(دعودقل،ءىثياأثدحيال

.اريثكدعولاامنههق7"نغنمهفامهسدعولاانهظفحينأرعأو

.ءىثىلمىوليالهملأرادرداغو...هيالو،هبحو،هتعمسهفك

خثلامبلاتقتلا)هئلادأج(خيشلاءارثلامندقيل،احلابهذامدنعو

:ءىداهىوقتوم.يفلاقو

يفينزمنكلو،ىنباميهأريايفيفزعتال.كبرهاطايال-

تامىىلاوهانسحمني.ةسحم
هتبسحتفميها،.1امأ.ىتايحنم

.هبردنعقزريأمحوهلي.تام

هفاداجةرمأىلعتعصلاونزحلاميخمويلااذسذنمو

.داوسلابةنيزحلامألا)1)شل6و

.ليياوراهنلاىميتلظو

..قضيءودهىفاهجوزاهلاقةدحلوةرابعاهتذأىفىودتتناك

.انيوانكتدقل-

.،ةنيدملانعرخإلالحرو،دعلوتامدقف.اهيلوتع"دملااقح

.ىم(تل"آمحضونوأتحثكا(8)
)ءاثووحهو





31

بونجلاوخمهليسذنتاو،ههجوىلعميهبحلرو،ةدلبلانحم4رت

همايأيفهجنداصىتلاثادألاطيرئىفرعتحتهتليحنتظقيرطلاىفو

.لوهذواحمأ؟يفةرمجألل

تالنحملاو(رودنمبأ(ضرأءادعألاملدقأتتدنأذنم

)دلدو(ىللهفافزلجاتو،ملايذايفسحرواورجراوءاج،دقل.هقرافت

نماهصحأقلاةانفلا
.هقيقشاهيفدقفىمصرعملاحأليلتناكمث.ههلق

"دلدو"دقفاريخأو،همأوهلأفطعدضمث.هضصوهناهيدقفمث

اهنابحنم

جردىلااالبلا)ديشر(يفءىنهلةتبيملو
)1"

هيإ.طهنرلو.هيق

.فأعاوعلاىمسأب

حلرو..ةمهانلالامرلاقوفئلقاثتمنازيسطستهامدقتناكو

اواثناحلتهانيعتناكقيرطلاقوفو..دهرغىلعبرخي

9ملدفألافالآل
هجش.تناكو،نييراهلاءادمألادونجاهقلخهح

ىبوهيفاثف(1(
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أكلااىقاذثيح."ديشر"نعاديعببونجلاوحناهع

.ةرلل

نمبجتحتةدلبلاتحلرو
يفنفسلاعالق"1)ترلوتو،هفلخ

.بيحرلاقفألايفاديحوهسفنى)ىفلأتاعاصدعبولامثلا

ال
4هسقفوهيلقكءادرجةيلاخضرأىلعالإ.انيععقت

ىلدعألانمنببصتفملاكرحتلاحرمالإضرألاهذهنكتملو

ةريصةلخنحلذجدئعسبف.بعتلاهدبتسدو،لحولاءادعألاضعبلو

.ىسةاب،3)مبشباقومانف.ساعتلاهبلفو

.مونلانمقهفيأدبو.هفارطأىلإدربلاللمتو.مالظلالحو

ماوناك.خألسلابيجدملاجرةثالثهمامأدجويب.خالف

.لدعألاي-رنممهبسحدقورمألاءىدإيف)4)لقجأو.لحرلابرعلا

.هقيفهللاىلمحمث

افلختم،يدنجامبأمه.ونظدقللاجرلاهثدحو
ءدعألالاجرنم

ترتنساوثنتغل91)

همفندجو،2(

..الم.انألاضأو.ء"،3(

امرمبرموجمىتا،4(
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هنأاوقصادف،نيبرامل
ةلعمهخوكيلامهممهونخا"ديشر"يلاهاقم

دأكانهو،تاريحبلاىدحإءىطال
ثصالنهو،هومركاوهوم

رةرمإتحتنولميلورلاءالوهناك.رارسألانمرممبرفا

يلدعألالنلوقىلعليلااوراهنلانولكفيمو،عنقللقيدصلإفرب

ةتسمويلااورمأدفلو،مهمورسايودوجلااهنمنوفطخيو،مبزكارم،

.ىدارفنورقيآوزيلبنالاغملاجل

هلثمنمودصةريحكتامولحمىلعلصحيعنقملاناكو

عنقلللكرلاةتهقحفرعينألقسحمقاساو،ىرمألا8الؤع
:هلاجرلأسف

-

؟اذهعنقللممكسبئروهنمو
ه

.اياوجاووحيملولاجرلاتكو

مهعمنسحمشاعو
هنيعبلجرلاىرينألهسقتفاتو،ماياةثالث

ا"ديشر"ثلدحأىسنيداهب

ثدحجارلامويلارجقيفو
،ةريحبلاءىفاشىلع"1)جرموحره

ةلثديعينمحملو
ناكو.ينانوطتميمومهيلعنولبقطل؟رلانم

.طالنخلوبارطفالل:أرملاوجرهل11،1
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أغقملالجرلامهني
نامك.ةبيهبهلايحسحأفههلعنسحمرصبغوو

نمحمليملو.هيمدقصمخأىحهتماهىلمانمىللوسلابحمنمتيلجرلا

..ءاكذيفكرحقتةعمالءادوصتياكوهينمجىدحإالإعانهط

ةثالمل؟رلاهيلإعرهوهخوكيفبييغدناو،اميرسعنقللطبهو

مهبنسحمفرتنا

نماوجرخاملو
نممتوءهرفبهوفاباو،انسحماولب؟هدنع

غلبتةريبكةوقيف)ديشرااعلامويلاءادعألادوعيس.ايسؤماوهسم
"2))داحلا(و)رودنمابا(نولتحيفوسو)1)ىلوألااهتونفض
مبتأزمىتلاةدلبلانممطشالاىلعاومزعد

ذنم

رأ
ن

..ىلايل

نمضهفمن..البوطركفوهسأريقسحمقرطأو
ىلووهنم

ىع..لامشلاوحنأدئاعهامدقتكرخو..ةريحبلا.رهظ
بو

.ديعثر

لفسأدكةبيبحلاةالبلاحملو..ءاسملادنع)ربدئمابا(غلبو

ىمعفدم11،لقاقم0004)1)
ىركسلاخيراعلا"ةريعألافئحن

..زرر

.مك21للوحيديمثروجغت،لينلاحرللكةيزقداطا(3)

.وهباةربحلولينلاقببةجاجزلاقنملكئذضاباهومو
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يلإهرصبمبامثء.ليئلاأحفصىلعهانيعتصقوو..ةوبرل

هسقكلامئيملو.اهتحت.وخادهشقساىتلاةفذهملا..ىلولغزدجسمةنذئم

.ءبلاغم

امكوحملاكحييصينك.ىلسلغليئتحةالبلاوحنودبلظو

..!نرممالاداعدملا(..ةالبلالهأنمهقبرطيفارفنىأر

.)نوآلاداعدقلأ

امدنعو،ىذهينبهبشأهرظتمناك.هيلاىعانلاتفتليملو
خجل

هريا)1)هتيشغدقو،ضرألاىلععقودجمللةهدر

ىامويلاهنممايأةعبسيغمدعب..نومثآلاداعليربا7يفو

يتىتحةرارملابمسوقهيفتألتما
.م

.ةيشحووأللذنيفاومتهنيلاوداع

اهفابيالقحبونجلام(ديشر(قيوطتىلعمزعلااودقعدقل

دادماوانؤمةيأ
ديدجةيهاددناق)بركيو(طناخو..)ةرهامث(نم

،أليقثلاغادملانماريبكاهعمبحطمعاو،!تراريتس(لارنجلاوه

اهاهوفبوصو،ةيلااةوبرلاقوفغادملابصنو)رودنمابا(غلبو

ىف،)داطل(يلإدوخبانمةريبكةوقغدمث.ةنمآلاددلرلايلإ

هثمهاروهتءاج)1(
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امامنديشرلزعيل)وهبا(ةربحبولينلانبي)ديشر(نمبونجلا
ةع

.رطقلاىف،

رثإهدونجتياصأىفةيسفنلاةدقعلاحي)تراويقس(ناكو

هنأو،ةدلبلانعةديعبلازكارملاكقحينإىفتهبافاةعورملاديشرةث،اح

يفهدونووهدقريثيح،ديمئممهيلعطقاستتاراناهرودىلصي

نمىمعحنمأم
نعهنهذقتقيملو،نبلهألاكنف

هذهنمرثكأةطخ

.اهلكهقيامحاامبجوةلاذن

،1)مطاتوصنولهألااعص،سياصلامويلااذهرجفيفو
.روقوفطقاشت

نوعشاظ؟اوكتقيللولغزدجسمىلعمهلةفيذقلوأنومقتلاهجوو

دزماءزجةفيذقلاتمدهو،دطمبتنذأقلاةنذئملانماورققنيلو،هلل

دهتح)3)اعرثهمىقابلااهفصنلظاحهياةنذئملافصفتمدهامكعماجلا

ظلكنمرخسي،اذهانموي
دجسملاردجنمرادجراهناو.ميثأبص

الدسملاءانفيفاليلعهلبوهرـهنمانيناكو،نسحممادفانماميرق

هقن
ى

.ماديهشميهارباهوخأهيفامقسىىفانملا

-ةفرجلارانلللنك:مطا)1)

.عارثلكطفقرم:امئاف)2)
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أثيالوهوديدجنممافو،هدقرميفاليلقنسحمللمتو

..اهبش

ىواهخو،لبانقلابءاسمواحابصةنيدملارطمتءادعألاةيعقدمتلظو

.راداولتراىلا،ةثمآلارودمل

نارظتننرطقلايفابنعأزعنمةدلبلاو،ةهطابتمةليممايألاترموح

ادع،ءىنلكاهنععنتمانكلو،ةرهاقلاقمنؤلاوةذبنلااهغهبق

)1)هدسضىكلميحجلانم05ةروفومةدلبلاغلبنتناك..رانممح

.ةيلطلاةوبرلاقوقءادعألا

وهاطىلإ)تراويكص(ةصلصاوتملابرعلانممايأةبصدعبو

.)2)ءامدلاانضملستلاهنمبلطيةدلبلا،احكب

صنملاءليلكىباو.لجرلاابأن
.هل

تناكو،هرلدنمىبشلاحانجلاى)تحاطأألبنقتظاستذئدنعو

تومدعلاةبآكونزحيفجانجلااذهباهلحوميقاشإناظهنبا)ةرد(

اهبماقأتيح،رادللىلقسلاةيئألايفلزنتناىففرتتناكو.اهيب)

.ميمصتيف-.وماقأ)1)

.هاملللكفسلاينم(2(

.ههتسأو،رم*أ3)
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نأ)ةرد(تبكراممأكو.لبانمثرمئهنماومتحيلتيبلالهأ

ضاقأتحتتتاموهتنمتامتقلف،ءادمألاديبرحتفتوةايحلانم

هنادليقنماهيلايتكاعكىتلاديلاسذشتنام.ىوهفاحانجلا

تررك
)1(

.نيمم+ادث..هي

اهصفنعتمتنأـههمجعطتستملو،حورلةسهئأبلاةاتفلاتلسأو

!ةرىلارفغينأهللايلإتلهتباوطهلايلإترظنو،اهمثجنقوفءبلانم

امأ،اهبنذ
هيلععلطتالصاطلاااقيفهبتظفتحافنثاخلااهعلأرس

.ادحأ

زحو)ةرد(تتامةأدب،مبارمهركدقفصلا)قراط(طأ

:هابألأصو،اقيعانزحاإلم

.أتومتنأىوثتتناكتمادامىبأايانتييلإتء؟اذامل-

:هللاقولفطلانيبجىلعهدللجرلاحسو

.هللاةدارإقبايهذه-

.ىلقطلاتكو

هلاةجوزاما
ةفيذقللعمقطنلاوعمسلاترةدقفاكاداجخ

.همافغتساوهتمدخ)ا(
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حبصقىنحصقنللثلاذب"1)اهولبتنأتإاشراددزرالعلواىلوألا

حلرو،نهلانمائيشعستدعت!ةرأوهأليةاقالملالمحنرا

،مدينظالقهللا؟رصنينل"ءودهيفىتمعياهبناحيسدخيعثملااهجوز
سأيلافرعيملانمؤملجرلقك.هلوطمويلااهديدرتنعكفنيالناكو

.هباقيلاةيرطاموي

.ىصألاونزحلانم)ديسر(يفمئظتيبلفيملو

ديدجتليراهفيصرةقيقدلكيفو

تاذيفو
تيبلرواجلاتهلاليانممىدسبتباصأموب

ثدحامبفزلةذفانلايلإ)دادو(تماقو،)مصاعدادومل

تهيوهىواهحساتهياناك..
كلو)دادو(مع

(معاعنحح(

ةاهلفاساهيلاعحبصأدقو(ئسح(ةفرغىلع)دادو(رظنعقوو

ىرتالامناك،ةمهاساهنيعبقدحتتحارو،اهيقكنيباهمارتعضوف

،ةدلبلانعهليحرتلعو،حسعنمامتيوطختخسفناذنف،اهيش

ثعبينكيملرودلارافاولبانقللتومنأىتح،قيمعنصاهالوت

"فتالوقهنمو،تمالاعيب.الهثالانم(نهلأباضتمتوامربتض،1)

..ةألف...حلوبلوتلكا.ئم.شبممبولبنلو.
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نرنقخباهيأمدخعرصأو6حايصلايلاعتوادلبعاودومجللالااهسقيف

توملاوةايحلائيب)مممامنسح(لكاورثعوةبربكنللرلىلالهأ
هئمترجمهنمبلطكانهو،دادوتملدملهدقنف.

.هيلبلورعفحأفءاملا

.ارمأاهل)1)رسيل!دادو(ىس-نأبلطاهبرشاظ.

:ةجرمثسيفلاقو،ةمجاوهتءاجف

.نسحمقحوكضيفتفنذأدقل.يلىرففادادو-

بحاصنمدعبئيفتلعدقل.كخرغيفةقرولاتيمرىذلااقأ

.دادواييلىضا.ءىريرمألالبةاتقللبحصيملنسحمنأةناحلا

.كبحبو،ةرينلإ،وقدمتهندقل

.امورلاملمأو

)تشهجا)نسح(تاك)دادو(تعمسالو
ك

ذخأوكلبوطءبيف

.ةوقيفضضنيوولعياهرلص

.مايأذنماهيفبتةرملوأهذهتناك

رلرقالكاهعثياقمتبلطو)ىديشرلاةليمج(اهترلؤمولاسفنيفا

:تلاقوثيدحلاالمج"م)تيتسار

.رسباييلاىففيل)1(

هءلكبلاديري.ريفىلإىفاعنإلاعزف:شاهبإلاوىهثجلا)2)

.ثيمحلإىهتأدب)13
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.لككصلخينأءرللىلعىنبني،ةيساقلامايألاهذهيف-

.قثيأممـه

.مدلانوليففنهباهصنريتتيهواييلإ!دادو!تمممصلو

.هنعهنمساممءىريامنسحمنمل-

غىلايلقح،زرحلاتابحلوأنمرمألاافصقتتذنيو

تهتأو،ىضنكميف)ةرد(زجتحينأنسحمنماهيفتبلطىلا

:اهلرقايف

-

هرسلااذهرمأيشحينمقبيملف)ةرد(تناممومو

هتممسام،دادو(تركذتو
ىنلااشابناطقةهجنمسانلانم

ككسمصكملق.ةكرمملايلةيزيلجنإلاةيلصلالخاديفاهوجلو

.ةصمميف

15)داىفو(رلقملو
.انزحدادزتمأ،أبنلااذهبحر

:اهللوقتاليمجتداعو

-

وملااذعمرمأبسوبتالاقيدم،دادوايرحاءىث

.دحأل

:ةبتاعمدلىفواهعلأصو
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-

ابكأ5ارمأتبارسلاانهعلذإنا6دبشكنمم

لحاموهيلأعمهيسحملىرجامنلعتتن،.دحلوببسل

ةقضعيمجلامبعينأبجلولائمسيلااسانلاماماهتعمسب

.6رمألل

سااعبشكانهنكلو..اضيأثدفيفتلكقدقل-

ههياسح

ةعمداقفجتىعو"1)تدرطتساو)ةليمج(هجولونزحلاامبو

:اهينيعيف

عأقتلجىتلائيوقلابابسألانمنب-
مب

وه)ةرد(رص

ةدلبلا،احنإلاقينأرمألاءىدابنمبحأملف،كبرهاطلاهتبارق

ناكلب،لجرجلاهتقثةدلملادقفتذئدنعو،ةسوس؟نمهقباجوف

.ضيفمهبمهنقثنودقفيسانلا

:اهثيلاح)أليمج(تلكأو،)دادو(هجوىلععانتفالاادبو

اطةرسأتبحأدفلرختبن؟قمو،رمألاغمبناجاذه-
ره

،ةاتقلاكب
مهمدصأنأأشأملو.قراططفصلاهنباىتحهثجوزلوأنم

.مهفطاصهف

اهنيتبات،1،
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:أليمجلهقاقف)دادو(انيمتعمدزةدنمو

.كيفهللاكراب.1)أليمجاي(ةليبفتنأدحلااذهىلإ-

:تلاقفاشدادوكذقو

.كداوكلهللاداعاو-

.ةسثابلاةاتفبلقيلإةوعبعحاهذهتناكو

:هثاقاهتيدحتمتأو"هيمج5اهتلكشو

هكجمليقهتيهنأواضيأهيفتركفدضهيبانمنسحمرمأامأ-

نأعيطتسأالو،كيلإنيرطيفاتاوهللاد؟خفلاترزدقف.كيلا

:ى5ومويلل؟دقل..لجرلاةحرفكلفصأ

نأوشاينإ.قنباايىداؤفتجلثانآلا-
ىبامبهلربا

-كحمهدصوظحدقمادامو.نسحمصخشيفانعلإدوعي

هنأيفكل،"لمحتامهليبهميفلمعوثلرسمتكىتنبااب

اليقنمهنيلتيملائيش.ةايحلاهذهيفاديدجئيشحبسأ

:اهثدهل؟وهتجوزيلإخيشلارظنو

تازكللقأملأنسحممأاي-
احومطلالواةرينلانباموي

ظدملا
ضباديو،حوعطلالواةرينلانا.ميارباهيخأنمنسحمر

.قيرطلاىلعألوطخبأيب..قيرطلاىلعأل
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هيلإرظتثوزو،ههنمجيفعومدلاوارارماهددريلجرلالجو

..اهيشستالواعيشهنمعسسثالو

:دادوتلسو

)نآلانمحمنيأو-

.وخأدهشتساثيحلولغزعماجبهراهتوهليلمانيهناتلع-

هدهعينمرإلسريقأىلدموق،نبهابأتأبنأىلقو،ميهاربا

.هراديلإ

.ديعينمزذنمتحرفدقنكتملو،،ادوتحرفو

لولكزدجسمب!مبعم(ىللالوسر)هللاداج!غملادفوأو

....نسهلرثأىلعرنحيمللوسرلانكدو

ذنمةرملوألمويلاكدذيفدجسملاهنسحمردظنأفداصتدقف

؟نا
دقنكو..هبم

مزع..ءىئىلعهرمأمزع
وظحينأ

.ءقيرطلاىلعأل





41

اهلخاوعقوأ.امويرشحماهنئإةنيدملانورصاحيءادعألالظ

اهسأرةحتمل)دبشر(نأ.الإ،تحلتمملادحلورألابةوثاكرثاخ

.مستمم-ملو

كلذاسهفمماهمءايربكدانعيفتابئلاتررقو
حدفأنم

دئاهي)تراويتس(بلقىلاذفنيصأيلاادبو،!1)-وطا

.اوتاهلالتحاو)ديشر!هاحئا-ىلعهثحيارزيرف(حلرو..ديدجلا

يلإموينمموجهلاانملجؤي)تراويتص(ظنكاو

ىلعطهلالخـهمهلكرصقو،رضعانثالامايألاهذهترمىتحموي

يفهلابرباهبلإعفدينانود،يقتلدةيعفدمللنارينبنيمألادلبلابرض

ناهسققمينعو،لساوبلااهتيماحلاجرعمرنابعثلابتشل
حجنب

باخنكلو.ىنلءالل،لخىلعروئعلاوكيلامملابلاصتالايف)رزيرف(

)ىلعدمهلامهيهاركمغركيلامملاررقمهظحءرسلق.مهلاحسمص

مهنمىرملابيشلامقتنينأاوشهخدقل."3)زبلجنالاعماونواعتيالا

.كرمأامىأ:كبطخاملزن.رمألاببسومو،بعمجبوا(1(

اك..رطقلاوزفدملونواعيلكلهفيلبقثكبلامملابزيلجنالالصتا)2(

.)ىتربجلا)مهعمنواعتللبألاشفروروهنمدقنسحاضابقظعباولا
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دقنكو.مالاىأرلامئدضروثعناو
ذنمهجوأمايلاىأرلااذهخاب

موي.هفمط
تناكو.هلةقيلخ(ىلعدع(نيعوصرتلايللولالزعقأ

رمتتناكاهنكلو..ديشريلأهأىلعرهدكةيقتىفمترمتةع-لك

يلملعجر)ىلهدمم(نأ)رزيرف(غلبدقو..ءاألادونجلكلهأ

مهممازعتيوقدقةرهاقلالهأنأو،ةيروسىلالرهلانعللموهسق
..ديشرنمزيلجنالاىرصأوىلتقلاسوءرمهلصوامدنع

)ديشر(لالتحاوخافالعهبنؤيترارفسأل)رزيرف(بقك

غاولارمألامامانييردملاعضولاهلالضلنمأترلويتسا(نكمتولؤإ
)ديشر(لتحيمل)تراويتسا(نمكلو،اهضايفأيفألمطاتحجنلو

ررحو)رزيرف(يلإ)1)هسعاقترربيثعبف،ورجيلنكيملو
باطخلاهل

:يلاعه
)يث

قكيلاملاروضبرقنمبينومنأبنأامنا"

.ديشرلعموجهلايفى)ثيرتأ"

هانقلطأامغلبو،ةريبكارلرضأةخيدملابانأدقل.-"
نم

.ةمهسأيولذاخعلاىصل)11

ةيزبطالاةلمحلاقثانو(-هثمحللاممركبمعللخبراهنماشلوفنمباللانه،2(
.،،6ملرةقيثوناودويسلل081"ةنس

.،ثلرنم(اطبلاو.و.أثيرقتيرق،3(
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.

هنأىلع..ةلبنق003اوىدملاةديمبلغادملا

لرتتضلاثاصملاعنرثرتكيالءادعألانأانلىبتيء

ء

عضبسانلعامكديزالمهتاوقنإ،مهب
تائم

،زم

ء

ةعسلارظننكلو،نيحلسلليلاهألانمفلأو،دونجلا
لجعتانأ"ةكحلا"نمرأملمهاومةعععطيهعأدطوظخء

يفو..كيلامملاةدجنىلمقلعمانحاصنإ..ءةنيدلاماحقئلء

عقوكتيح)دامحلا(يفانفاومةيمهأانلنببقيةدجنلاكلتراظهاء
،..اميفءادعألاانمجامينأء

"1)ةيهاولاجبحلاوريذطلاقلخي"تراويشاحاراذكهو

هنأررحيف.،ددعلااوليافملونييرعملاطوطخبججحقاكو

ناكو.."رودنميبأءةربريفةكحتملاغاويللضفالتحيناك

ددلاو،نيلناقللفالاثالميوهو،كيلامملانمةدجدلاىدطيفحلي

..غالملانمريبكلا

ثيرتينايف(هياطخيفركذأك(اقح.امهكحءلجرلاناكو

.سرام13ىلزيلجنالادونجتياصايتلاةيمفنلاةدقعلادبموجهلايف

.طوابملوفعضأايهطئاحىو.ةفينضلا،1(
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ة.تراويتساءىفتكأو.دبءاللهموجهىفثيرتينأردقلاءاشكلدك

هذهتلاكدقف..ةهلبلالكمفادملاقالطإ
ى*ماعصلاسغادملا

..هخيهنم)1)ثفني

هئسحمقرأىتحمويصررفمبوىوقيعفادملاتوصذخأو

ىفلظبسىتميلإهسقنلئاسينحملطو.هئاعوهلوهذنمقيفيىلجو

بنىلاام..؟محلاباهسارىلعنوتايوةدلبلانورعاحيداكوألاءالزه

مهيلإاوثيلةيناطيربلارزجلانسهلايح"ديشرءلمأهفرقاىرتا
نأدحلاافمىلامهقياضيله؟رامدااذه

11اهسقنمةدلبلاميفادت

ارخلاهغمىؤأملالأيف!لود.كانهنأولةديدجنمهسقلاسو

يفاكلهف..ةيناطيربلارزعلالتحتتهذورامعشالايف4يفراهثمدشأو

؟اهبنوبحريزباجنالل

-امهنطول3هحوع6ىلايفيهمحستىلعنولكنيندإازاىف

هقطنمهناكشال..؟)2)نيقراملالوقمدوسيىذلااذهقطنمىا

هلعلا..مهولاوعم
ع

ةمجأقزرامنأليابلسيرأر

.رحاوسلاتأدصلليفتالافضلاهنموخفنلابهيبحثفنلا)11
لوا:نبدلانمقرألا)2(

جر
جروطاتيمسانو.مهسلاؤر-اكءهنه

.ةفراملاب

ةمىلالميسىف-21م(
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رثبىلمةمفاتةرطيسرشبلاضرفينأيفمهولاو..ناسنإل

+..مهظم

...نسحمساريفءىجتوحورترطاوخلاهذهلضتناك

قدىيظر.ءةمثآلاخددلاضيموبيلورفلادنعهرصبقلعتو

كرتو.أرمأهسنليفزصأدتوانناوشنتنامث.ءيوطاهيإ

اهدجوف.،ةفاطالكجلكولينلاءامطاشغلبيتحىثممودحملل

..روجعلا)ني(اهبحاءلاقيلىننظابابلايلببهذف05ةقلنم

يفقمحمببحرينأميىىلأديحولاقيدمملاوهاذهن؟

ءمويلااذه

محوعتدبدقو،للكلجرلاراملو
:ةرسحله

"فسأتم-
نسحمىص

ىزاذنمرظامعبنعتضاىنإ.."

.اهنزحدلبلاكراضألةناحلاتافأفقل.امويرثيمم،

-)مل؟ىقيديعايثلرطاخءصده-
ةضامناو.ايفبلطألء

.رخارمأل

.،قسحمهمح(كرما-

.لاهحلاقمارببكاردقيلربدتناربفرأىفا-

:بجمتسلظو)نسحم(يلإةشهديفلجرلارظو
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ألابح-

-

امفكصامو..اهيلإةجاحلادشأيفىفإثلوجرأالابحمف

5،اهيلإىجايخاببسنعدي
فرعأالأأف.قبرطىأنماهرمأىلرب

.كربغأبانمموهلا

قيدانععمىنتأتتناكو،يفاظانزخلايفرينعلااهنمىىل-

.الاحلرظشا.رحملا

.هلااماراتمألمحيوهولجرلادامو

.فارصفالابمهو.لكشوربخألااهذخأف

:"لظوزوصاهيلعدافذفدنعو

اسأكأنعماثمضاوئبإلا.)قسحمىم(بيطلجرتنأ-

.لباضلكغيفنكلوذيبنلانم

اهظادبحملامدنع)نسحماشهدناو،ةيبناجلارغلاحعتفو

هفافزاهيفلجأنقلاأليدلمهعمىضمانيلنينجإللهئالمزنمنينثا

ةقلفمةج؟زامهمامأ.تن،ىحنالءادمألامدقمةبمانهب
ذيبنلانم

.دعبحتقمل

:ارنتعمىبنجألازوجىلاقو

.ارمخاهيفبرثنةرملوأهذه)نسحمىص(تناكنايو-
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.الباقموكيفنكىلو،ةدحدواسأكالوانتيلامهتوعددقل

.ةدلبلاضرانمنودعلللحرينادعبالإاهكأالأتمسقادي

.ديعبهمآذنم.ادقفادقل.هبابحروهمدقمبنالجرلاحرفو

:)نيهمحوبا(ىعديواحرمنألكوطهحأىللكو

هيلااذن،كيمدقمامااغادكلاح.دعبةج؟زلاصملاننإ-

وغىلمةاثمويلاعمتمجنخماهو،اثيشبرشنلعمتجنملنهوةويعلا

اقح.داعيم
بر

نمريخةفد
.قولوقياكداعيمفلأ

ترلبذئدثعو
)1ة

،نسحمنمةبيرغرح
دقنف

ةج؟زىلعمجه

؟ضواضهنف..هامبشنأنبلجرلارمأو..اديعباهبحاطأورحملا

دفواحثاصىلافوزوجعلالجرلابجعتصلو05نيذوخأملاكهس

:ائبشنظ

6)نعحمىصاي(اذال-

ذيهنلاونأدوجأهنايفرثمجمسأ

.)نسعمئص(اي

هاوفرصناوةثالتلال؟رلاصرتو

مهنمدحاولكلمحو
فئافل

لينلاةافاحمباوراسو،لئابحلانم

:لاقف)نيسحوبأ(مكلو.بونجلاصابمجارهبتاو

.ءدحيفتردع)1(
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ههندماينيايلإ-
6

ةلأتازامل-

.ميحجلادملقحكسنحن،ألبأ-
قوتننحموليوطدمأذنف

نمسياأنكلو.اثدهيتلا
4لأسننأانض

:نسحمب؟أ

انقيرطيفنخم.تلقامككيذكرمألاف،تضنابحتتمدام-

.مبحجلاا

مهقيرطيفخمهتأمهنماودلخبرديملو"اليوطل؟رلاكحضو

،مبجمل)
.ةيلالاةوبرلادنع

نسسلظو
هاليمزهيففكيملعلاتقولايف،قيرطلالوطامهاس

:نيسحوبألاقو،ثيدحلاقع

رقسيفمىلإ-
نيأ.نكددعةدفلانمتامدقلال،ااذه

؟زه*هلجن

:(فوي(ىعليورخالاليمزهيلهـهرف

نسخيثملانأتلعدقل،انملأممتافةرهافلاناصالالا-

غووزهافلاي)مرطرمه(خبمئيلاىلبمباظئيموبذنملسراتيرك



اذهلعل..)1)ةجهللاديدشمباطخنكو،ةدلبلافارئأعيمجهيلع

ىلاكيفارعاعم)ذيشر(همساادجلكانهنأنوركذيمهلعحيباطظا

.رطث

نحلانيبهتملظو.عودهعطقيال.آسانداهلبدلهفاك

ايلاعاهمعيمواقربي،ءادعألاغادمنمةيودمةتاطالإ،نيحلاو

.قفألايف

ارنلببنأاوكواىتح،ةعالاوحنةثالهلال؟رلاراسو

اطاهفماوبرتقاايو،نبآلاغادماهقوفىضرتىتلاةوبرلاحفص

يلرستندورابلاةحئارو..)ادعرميوقغادملاتوصمهفلب

اوعمفةوبرلانمهيلقتاوطخدعبىلعايحبصأىح،مةويأيلإ

نيضلزطوحن

نمربنسنلىلىلع)رودنميبأ(خيشلاخرذمهماماحالو

:انحملأسينوسحويأأدبوهدنعلاجرلاأجتاف،ةويرلاوءاملانيبدتمياللا

وهف،ميايلانوبهاذاننإتلقنيحنذاحزمتئكتملكفا-

اةرثابمافسوورقوفنآلا

ةرهاهمكحهيفبنؤيرقص2يفباااتثيركنسحخيشلالسرأ،1(

.8ىفرببلء..مجنللونؤملالاسر(يفمهرخألىلم

.بلرطفالاوعؤثيىأ.،اعكواليوةدعرلانم)+
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ةويرللىلعأدبهرصببصخشيوهسأرسسحتيوهولجرلااهلاق

هقوقهيديعضهوطخةعهمىلعنربقممأىيسهحوباكرصثاو

ي
:اسمامكالوقيذخأوحيري

.رودنم!أايكتمارك-

الاجفرودنميبأخيشلاةمارل-نعطثاشةينغأهترضحذئدنعو

:اهتالمبسعهج

..كيمنيبرحبلاوككامدبرحبلادذ"

."كبلعيطيللينلاالوكملقمىطحتحيرلاال

معرفكهدادنعةوبكةماركهليلولااذهناةدلهلايف11)اعئاشناك

،ةوبرلانمهقوفلامرلارايهنالولينلاناضيقدضرعمنملااذبنل

هطتاكفحايرلاامأ،هيلإلصيالوخيرضلانمامئادرسحنيءالانإف

.حيرفلاادعلامرلإهكنلا

لينلاإلو،كماقمىطنتحيردلال"املوقلهنغألامدصقتاماذهنك

."يلعىنطيب

:ئ،امهثلاثطقسويسمهو

ارودنمإأايكتمارك.مف-

:لاقوامهيلإنسحمرنو

.ليلقدعبأدبنس-

.ديثرداهأنكشاتلوفنمةروطسالاوةينفألا(1(





51

يثااهذيقنتىلع.رمأمزعىئلاةطظاىللجرلاجرشينسحمعرئ

:الئ؟هثيلهتساف

-

ةفاحرلومجامئاجءادعألاغادممأاميأ-رلىلعاىلإامتركول

رودلانماريثكمدهولولغزدجسسمبامعاىذلاعقدللهنإ.غبرلا

.دبءاللهتاكسإىرمأتمزهدقلو.ةنمآلا

-

؟ثلثو

.مبتيقنلاىتحىدحوتك-

لوألدجىننالجرلاههدلعشساو.ةطظاليصفتامهلحرثيذخأو

اماهلطبكوأ،دئاقكاكتيقسحمن؟و.امهتايحيفةرم

:ابعادمنيسصو؟أهلأسر

عفوشأ-
اةكحملاةطظا.ذهانذئاق

:ابضضمنسحمب؟أف

.شأميهاربإلخثحدجعئليف-

.اهلكامباإللعيمجلامزلايف؟إلاهذهدبنمو

:ألاقيسحمدرطتساو
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تلاضىفإ.ليقافاوطأوراهنلاعقدللاذهبقرأرتظدقل-

مويلأهلةفيذقرخآتناكدقلو.قلطنيىتموتعيىتمبهلفرهظنم

هقحنآلاىنمتمصمزليفوسو،قيرطلابنحنواهانعمسىتلاكلت

قبينلو،مونلاهلاحربهذيفوسةليدقتاعاسدعبو،ربفلاعلطم

دشنأانيلعفنآلاامإ،انممهمأدبنذئدضوناطراحوأسراحالإمهنم

.لمرلبحلااذه

ااواءزجهنمنوعنصياوراسو،مهمجديأنيبليحلااوكسأمث

عهدوطديزبسآم

لرلعماكلذلالخيفو.ةيلاعلاةويرلاعافترا

..ىلوألامهابصمايأاوركذندقل.ةديبهنسالايخيفقرشسيمهنملك

مثرصبلاحمليفاهنودعصي،للامهرهلااحرسصةويراهذهتناك
رمألااذهىلعنرملقيو.قيمعلالينلاةحضيلإمهماسجأبنوقذق

ءيشهلةربرللنو،وعيموبلاو،اولمينأنودراهنلايفتارملاتارثم

هبيجنمقسحمحرخاو،لمعلاةعاستناحو.وهارغرخ

دنعمهلباقنيدابلرعألالاجرنماهذخأدقنمينت،اح"1)ئيتيدم

يفةوبرلاىلممألنالسطاعرشو،نيممحيبألامهادحإلوانو،ةريحبلا

غلبويقديفو،ءاملاةفاحدنعاهلفسأيففمويقبامنيب"تعوةض

اضواحامهتويمتحملو،بثكقعنابقريادقركانهو"ةمنالرل

.ىدموتايدمعبلو،نيكملاوأةرقشلا:ةيدملا(1)
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كهنأررابنإلالايمل..ءادعأللىيحملزم
يفمهمهديلمهيتأيسنم

هيمتاوظخيفداضمهاجتايفناكرحتيناعراحلاناكامجنرمرض

.ةمظمتم

.رخآلاولتدحاولا11)طاتكابيقأنيسحوبأوانسحمقفتاو

اعهنمهلعأدقوناقرتفيآدبمثطسوتمنكميفناسراحلاىهو

هلقمكيثيحةوبرلاةلاحوحنامداقامهمدحلوكرحنو،رخآلل.رهظ

ازهجأوهيلعامجهو،طنعضرألاتقشعارعبلاحليفو.نايئادفلا

هبنينألبقو.ديبهفيفىلجرلاتوصنصحمسبحدقو،ةيدملابهيط

ىلمةدماهةفج.اعرصوهوحناعوهثدحامةقيضيلإرخآلاسراحلل

مونيفنوقرغفسيةعبرأاونفعفدملالاجريفابامأ،ضرألا

طروتينانسمشيملو..ةدصبتسيلةفاسصىلعقي

نيسحيبألاهاطملونيسرطادحاةيقدجنلتسانأبىكعكاو،مهعم

:هللاقو.دبيف

-

.ى*افمحلومهبقرا

،ةمكحمةدضهتهوفىلوحليحلادثعوخدملايلإ)نصم(هجتاو

علره،"هقصوي"فقيق؟تيحةوبرلالفسأيلايناثلاهفرطقلأمث

.املثجاف:(1)
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ترمو،هنهأديبضرألإهتبثتتناكلادبدحلاعطقوراجصألاغدي

.سداهتأكقئاقكل

هنمكسمأو)نومحىبأ(ى"هجتا،ظمرمنمنسحمهعحنااملو

:هللاقوةيقدنبلا

.فصوي،دنعينرظتناو،الوأثنأطبها-

يفنسحمرودءاجاعدنعو.ةويرلاةقاحدنمنسحوبأبامضو

تأرقويررخآلافرطلادنعف.فجتربهحيداكابجماهيشحملطوبلل

رأهاةيم
ساوغرصو.ضرألاقوفطرسمحصدنترانلانمتاركعب
ىفاءادمألا

.ذهترقتسارصيلاحملنملقأيفو،ديعبلابناجلايفني

نسحمباهراجفناعفدو.ةيودمترجقافدورابلاقيدانمعطسوتاركلا

،لينلاةحضىلعةوبىللقوفقمطقسدقوالإهسفجنىحبملفءاوهلايف

ىلإبنتءاملاىن)نسحم(صظامدنعو..امحجتراصوةويرلاتامتشاو

موجويفهنارظتخيهيليمزدجوكانهو،ىطاشاوحنحبسيذخأوهسق
"

..دييفىلبحلاترطباكسكلازامفسوبنال

6ثدحاذام:نيسوبأهلاع

هلىكخ
نسحه

نزاحنتفسنفيك،رانلاتاركرمأاشهدنم

.لدعألل،ورابلا
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:نيسحربألاثف

-

ىرنلافولايفطلثمءادعألارـهشزمكافهنأريطااهجع

؟ىرءايوهنم:نيلئاستمعيمجلامئمئو.ةوبري

:*وههابقفانهطحمخبفساو

نأاجلعلاحةيأىلع-
اديمجنرناجفنالانماكدقف،انتمهممتن

.ءىثبهبامعأدتهنظأالو،غدلانع

هنوبدمجاولعجو،يلدملالبحلافرطبةثالئلال؟رلاكصمأو

.فنهيف

عمنعاو،رألاءىدابيفحزحزيتبنأىباو،!لقثغدناك

هكح.اليلق!للقمهحمبثجنيليحلاأدبملرلرصالالاجرلاةميزم

نمزربيغدللحبشادب
!رنملوأنيسخوبأاصاكو،ةوبرللىلأ

:اسماهفئهف

..انبحاصلصودقل-

ةأاورمشىح.هرورلايفغدملارمتسلو..بذجلايفاوربمتساو

:نسعلاقف.اعوقسلاثلشوىلمحبصأ

لمليمباملوألامشلابوىرجننألدادعتسامبأىلعنكيل-

..انتوفطقيالاعلافبومامألليفدئل
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قلطنادص..غوتموكرمأثدحىتمحهترابعنمنسحمهئنيملو

ء"ل؟رلا.اجتايفةويرلاىلعأنمايودمصامعرلاتوص

.مهراسءإقعةأجافملاهذهمهنهكملنكلو

..4احلارنلاةحقهميلإةوبرلاىلمأنمخدملاىوهرصبلاحمليفو

نملجرةثجهعمترقتساو.ءقيعحلاعاقلايفرقفساامناعرصو

عفميقألواحيةوخألاةلاايفغدملإثبشنناكءادعألاطأ؟ر

اهاعوقس

ديسريلإمهجار"أئيدثاعقيمعلاطيرههلاىلعةثالتلال؟رلاخدناو

..هتحفصتيقنبقنحممهتلحراؤمقلء"ايفاوزفقمث

ةشئاطمهمبتتصا-رلاتاقلطوةحمالثلالجلرلاءاملاعلئباو
نم

عا

ءادمألادونجناكةويرلا
ثدحدقف..تاقطلاهذهنوبوينيذلامه

مهشدحدوحملمث.رعذلامهكطدقوراجفنالاتوىلعاوحصنل

نكلو.ءهيثبشتوهوخمىرص.هةيواهلاةفاحدنعححراتيليقمكغدملا

اهتلريننوبوصيهئالمزيفإحارو..قاألايلإهعمهلمحوىوهغدلل

..ءاللةفصصنوةوبرلا.حفسيلإ

دض..ةراهموةضيفءالليفنوبةثال*لاجردرقساو
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ارمأنكلو..مهلوقطمايأيفلينلانمءزجلااذهىفةحابسلااوربخ

صصفوأهفتكيفىفممملأبةأجفسحادضاسحمبقاحامبمؤم

ةصاصرهجتاصأدقل..روخن.أوتبسحأامناعرصو.هىرسليهملرخ

يفهاليمزرتسلامني..حايصىلعىتحوقيملو..هقتكئتهشئاط

..اعهئارونمةلحرلاةباتمنعزجعدقهنا،1)امهىلحم:رديملو05ةحابلا

ىموخيهنأيرعشوهمصجىلعةرطيسللدقفو..هينيسنسحمىفكأو

..قاحمألايلإ

ظحلهينيعحتفاملنكلو..لاحلا.ذهىلمثبلمكنميحمرديملر

دجو؟اوصيلإداعالو..ىليلااةلظددبيأدبتهابلارجفلاءوضنا

رلدأامدنو..شقلانمةداعوهمأرتحتوريغصخوكفاددممهسفن

نمداوسلإحمثقملجرحبشىلعهانيعترقتساهلوحامصحفتهسأر

ةخـهدهينفشنبنمتلفنتدمب11هيمدقصخائحهئاهىلمأ

وهو"عنقملالجرلل"ىأردقف05هقلحيفتصبحنااهنكلو؟ةيودم

(.-

.."نسحم"حاتراو..هكعكيفىذلاحرجلاهديبدمضيهردصوولوئجي

:نماءىداهتوصيفهثدحيعنقلالجوهوحنلامذندنعو

.بلفلاوألابلا:ىلهلا(1)

.عكري)2(



-391-

..ئبيدصانأفء.ففتال-

ىعوبسأذفمقيلاىأرلجرلاىارهنأركذتو..ئسحمةأمطلو

:اثدحتمهيتفشكرحلةلكيبلنةفإحدنم

أنخمنيا-

..رهنلايفرئلاءىفاثملاىلعاننإ..وددونجنمنمأميفنحن

افهينكلو-

!نقيوطيفلينلاوشانكدق..ءىضلكمجكثدحأمموتكا-

رنلايلازفقف..ءاملايفصرغتيلاجردحأكحملامدنعءىفاشلااذهىلإ

..براقلايلإكلمحو

:هثيدعنقملادرطتسلو"نسحم"تكو

هيمهيلأ.امويكباوامهتأيلاولاقو.يلاجركفرعدقل-

6كلذك

.ىلب-

:هللافواليوطنحموحنهينيعىطجلعنقملاىلجرلارلنو

اهبمتىتلاةرماغملالكانوشدقل.معاجمئمببجعمينإ-

جوىلاجربقرأمكنمابيرقىفقخأتنعكدملا50كاليمزرتنأندل
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نعزئدحنكلو-اميوهوخدملاانياروةريخذلانزاخمنوفستب

""ديشر"ىتئايتذأنم..كرمأ

.هللاداجشحمىعداىنإ-

جدهتمتوصبثدكنمثعنقملاتصو
..بارطضالانحميفظط

؟هللاداجمبهاربإقيفشتفأ-

-

.معن
.كئصالطبميهاربإكوخأناكدقف..كتلرطخبنزإبجعأال-

..هانيعتهعمدوةرابعلاهذملنسحمتاجظتزهاو

،ألوطبلإفصيىىلانمو..لطب..لطدهنإ..املإاي

..ةقراظاةعاجشلارثعنقملارلا

لعأهدهشولقهقين..هنايكرمفتةحرفلإنسرعصو
.افشاهجنقطئتةداهثملاهنهاومسو،مهك"-إليمثر"

..خقا

ذئدنعو)نححم(حاحرج-ديمممتنمءاهتنالاىلعلجرلاكشوأو

:"عنقملا"ىلك

-

لليلقدبضالإءىطاثلاىلإيلاجردحأكلقنبفوس

مكتديلهأىلإاممالصو.نالافرعنأسنانأامأ..كتالبيفحيرتسن
..اعيمج

)أبىف1لببصيف-31م(
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"نسحم"بجعو.قيقرتومميفثدحتيعنقملاناك
يعأنم

هظأفربوهفريةإ..لمجرل
ناسنالااذهنومينف..ميهاربإ

مهو..؟رسلابيزلا
تثدحنكلو..هضشةقهضنعهلأينأ

.نسحماهوتبملةئبافمبرغأذئدنحم

أدبعانقلاناكوضوهنلإمههحارجديعضتنمعنقملاىهتناامدنض

رسحخي
1(

هرمأيلإلجرلاهبتنيملو..هنيبجنعاديوراديور5دحر

طقساضهانفوالف..حرجلاديممعتبهنعلفشنادقو
نةأحفميئقلا

ةجونحمىأرنملارعأدبىىفارجفئاءوضمو..ههجو

ىف"ىتحهيدلههجونطغيعرسأوةيوق،رمهنمتردبف"لجرلا

.هدهشىلابههرلارظتلانعةيئيه

ملف..ابعرماميثأاهيوشئهجولاهؤمثسعنقلاناكدقف
هلمكت

خاجدقو..ةعساوةدحلونيعأل
3"

اقزحمههجوفصنادبو..هفنا

.امدزتفالكرخألانيعلاهنمتعزتلادقو.دوعل

غنفلاداعاف..بارطضالاوعزقللهيلعادبوعنقملالجرلاانفاو

ظقح،حيرللهيقاعقنطأو،هرهظرلدأمث،اشرسهصأريلإ
اديعبب

.لالتلالرو

.فهبن1)1)

.ةفشااوأديلاوأنذألاوأفنألاعظىل:أجعدجي(2(
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.ءىدارةهقأقالوطزنإاقح

ى
ين"سلجىتلاةليلاا

"ا

)1)تقاحىتلاةثرامكلايلدني"ترأويتس

ليجنولوللليقنملرسرهيلعلهقأ"رودفميبأ"يفهتيدب

.حدفأورماوهاكبهمبنيداطاةوقررهاق"دوام"

نيعوطتملانم)2)ضتاوةباريخا"ةرهاقلا"تعفددض

ررفلاوىقرشلالينلاقطاشن،لكىلعنبيرصملاناصرفلاودونجلاو

"تراويتس"رعشو،ديشرراصحكفو"داحلا"يفزيلجنإلا،"اهي

لجرلاروشناكو،سأردنعامطعمجتتناكمئوتنحملإ

.اتداص

نأقبسدقل.كلذدعبنمءوصادءابنأهيلعتلاوتامناعرسف

"ةج؟زلاقنع"لتجل"داحلا"ىلإ"دوعام."لينولوكلالسرأ

لمألااهدقفيو(دهشراىلئرطحلامكحيل)وكااةرحبولينلاني

.رصنلايف

.تلزفوتلاحأ)1)

.ناسرفلانم001.وةاشمل،نمواقمة0004ةؤلاهذمتفاب(2)

.(المحللىركعلاخبرانلل)
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ذنمةيدتعملاةلطامزالىذلاىحنللنكلو
ىىفالوألامويلا

.ناكىأيفاهقرافلنأىبأ،ةجلردنمكعمالي"رأهيف)1)تئطو

ةيزيلجنإلاعقاومللفلخللهممنتنأةيرصملانامرفلاتعاطتسادقف
تاوقلاترصوحكلذبو،ديشرو"د"ا"نباهتالصإومهخقتو

.*3ديعلاكابشيفدثاصلاغوو،رصاحتلتءاجىئلا

..دعازنيلإبحسنيورفينأىأرقففؤملانم)دومم(ىميو

متيناتامجملئهبل
.كلذهل

ةةيونعملاحورلانمريبكردقىلعمهوعوطتمونييرمدلدونجناك

مهنطوريرحتو،بعاغلارعتسملادرطمباميإوةديقممباقألتمادقل

ضارعتسابهبشأتناكو،يفرعللتأدبو..ةببنجاةرطيسلكنم

.لاتقلإامنم

دقل
لوبطلاو،نوعيعونورمكيمهونوهولللودونجلاغدثا

ىلعاوععهو،اهباولابيملونارينلايفمهسفنأباوقلأو،مهفظنمقدت

مهيمراوللبأاتححايصلاورببممةلإمهوشهدأوماوظلتخاونيدعملا

تاظحلىفمتملوامهتارينو
غلو،ودعقميألاآمانجلاىلعاوضقشح

.اهمدقةسو)1)

انهذيعلا(2)
.داطصبامىأ،ىليصللئعلكب
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هحالسقلأدقفرسيألاحانجلاامأ.ةكرعملإهفتح)دويام(
.ميسعبلطو

ةصيلكيقزيلجنالاتاودثتدعأدقوداحلاةكرعمتهتنااذكهو

ة)2)اربسأغوفصنولنففصنني..)1)اهيبا

يفسنأيالناكو،(تراويتمم(لارنجلايلإةثراكلاربخ،أو

هعفاهمدقفناديهيثاخبو،)ديشر(ةعلألاةدللاماحتقاىلعةردقلاهسفن

هدونجرهأف"نولوهجلالاطبألاهيلعاهمشىتلاسمألاةرظيف"ربخذو

ئيعوطثللعماوثطناءاطئالاراةأديشرالهأدهشاملو..باحسنالإ

،عنقملالجرلاتاراغمنوبراملاملسيملو،رداغلاىثيجلانو،راطي
مهفمهلاجرفطخف

.ىرس"الانمأريتكاددع

تداعىذغيرطلاسفنىلع،ةبيظالايزانورحينو.وزهملاداعو

.نيروهقم)بوهيوأ"ونجلبقنمهيلع

يلإارحباهنمتبحسنا)ريقابأ(زيلجنإلاتاوقتغلباملو

ذنمو،اهراوسأفلخجخترأرئو"ةيردنكصإلايفاهتطأ

ميراخةدحلوامدقوطخينأدحأوىزهلبنإىدنجورجبمددهلاكلذ
.رارسءالاهذه

.مهكاوديأىأ(1(

ىرصيو14،مهنمىلتكاغلبو،ىدنج"..ىلاوحداطلتاوفتنلب(2)

.،ةلكيىركميعلاخبراتلا)004
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تس"بلطي"رزيرف"ثبو
همامألكخألافوق.هتلباقمل"تراو

قطنبنأنمىوقأةنحملاثناكذإ؟امجاولظو.لابلافساكاقرطم

.لجرناسملاهب

اموينيبرأىضمأدفل..ةرمههحلاب"رزرف"سفنتألتماو

ئيوقتطلاااهلالخهياعتلاوت،ةلطاءدبتة.ةيردنكممالاب

ةثفمزهتنأةلق)1)ههفعبطتستفيبجمإلعجو.لهذم

.ءةريع

فعهيو،دامطلدوخبثرحامهلىكحي"تراويتمالحارو

هتمثالحتيذخأديشررودركذءاجاملو.دحاوىدنجمهنمدعبملهنا

أتراوفم(نكو.اهنموزسلادنجلاتذقناىتلا"هتمكه"نعدي

امدنعىتح.نيرمعلارهقنمزجعاك"ةمكحلا"نعثدحتيكتيال

اهرمدىىلاوههنإل،وبؤمب،اهدقفأكالخددلانع)رزيرف(هلأس

القحهتكحي
ركنينا"ةمكحلا"ضتقتتن؟.ودعلاىديأيفغت

.اضيأ)رزيرجن(نعةقيقحلا

تاكاميناهلا9ىطلااملأ"رخيرف"هيفىفاعيناكىذلاتقولايفو

.يناثلااهرمنبلفتكن)ديشر(

.ةفثأللاأ:ةئ)1)
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ىلإنويصافالعرو،دبألايلإةمنآلاغادملاتوصدمحدقل

اهعانباوديلةمدهتملارودلاىفاقنأنولمحينولهألاحارو.ةعجرريغ

.ديدجنم

ى،ااذنف،رعنلامملهللادارأو،ةمبزهلامهلودم9دارأدقل

اهدعبنم)1)مهليق

.يلوءالااهتريسدوعتديشريفةايحلاتذخأو

)هللاداجشحم(الواببنميلكيفردننتةنيدللتأو
.)،ودندطأ(ةليلةرماغمنايكحيفسويوىسحوبأاهيلادامدقف.هيايمزو

ىلعةيماحلالاجررثعتء.رمءالاءىدابيفكثهل،ساياىصاتو

املف.ميملايفهفرطصاغدقوةوبرلاحنصدنعليوطليح
ددحوعلخ

.رهنلاعظدنماجهيدببغدملاىسحتءامللىلإلرتوبايثمهنم

.."هللاد؟نسحمألطاجشنعنذإقوثدحتيسانلاحبصأدقل

.ءةصقلا.زباهلكةدلبلاتمسو..ةلقتلاءادعألاعفادممامأهتعاجش

ء.همأىه.ةدحلوةأرماادع

.ائيمثعمست.ناعيطتستنكتملق

نحمثيدحتعذتدقو،اهسقنيفتبجهقاهبتمساهتأولو

تاذ
هذهنعديريغموب

ثحبتاهلكديشرتتفلتو..ةليقثلاعفادملا

.مهنوعومموصنكزب:مهلذخي)1)



نميلكيفهنحمتبقفوهثلاداحنسمنع
داحو..هيلإدتهتملف

تبهذنمكلو)رودنميبأ(يفهنعاثحببل)فسوي(و)نيجربأأ

.حا.ليهامهلهلواصلك

.)هئلاد؟(نمؤملاخبمملاىلعةرملوألايسظنزحلايلرتساو

مهاو..وريلوطراىلايفامجاواتماصسلجملن3و
ثدحينأ

يلإدتريف،اهعمسةنحمركذت،ءوس"رطاوخهسفننعدرطيلهجورث
ىري..ءامص؟الإهيلإههجويلوياذمدجبالف..أررصعحمانيزحهسفف

..اهرونررصلمألا

ء؟ربهختملءامسلاناوديو

.،االيوطخلا

ليحرليلاتلاموهلاحابمميفنسحمىلع)ىني(زوىبارثعدقل

هشاححتفيللجرلاداعامألنعفء.ءادعألا
توحابصلاعمديجنم

لجرلخادبناك..ءىطاشلانماهيرق.ايملاهبثبشبرلكلوهائيع

ظحلهنأالول...ىفهيطيوبراةلابمتهبالدامكو.ـهمئان
لجرلاهجوي

ن.برتةأوداف..هللاداجقسحملابيرفاهبشمئانلا
هيقسرفتو،ءاأ1

نعابئظناكو..هنينانسحموهن،3دقد؟لجرلاىثفدو..اليوط

..هعارذوهتكولعتتادامفلاويهولا

ةلا؟يفوةراملاأم.دحاوبزوجعلاناعتساو
ىلاانسحملمحو.بر
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نسحمق،ألو.هتيم
:لاقوههجويفزوجصلاكحض

تاذهاطصيممىلابحنمالبنابسحأتةلكام-
موب

ادم

..ازبلجنالل

ثيليفهاربلهسفخبهذف،حاطاكبرهايلإربظاراطو

ناعو..هثييل،هعمامسحمبحطساهتدوعدنعو1)ىني(زوجعلا

ملعي
انللىرجامدعبهيبأتبيلأةدوعلايفايلاحصفينلانحمنأ

..سرام13يفىلوألاةكرعملاةلي

ظقيتسل.ء،احلاتيليفنسحمىلعديدجنممولاىلوتمماو

.)دادو(ىللو)كبمصاع(و،هايأمفباعمجههامأىريلةعاسدعب

يفهفضنحافهو.اماقو..هرخمستبقاعيمجموقلاهوجوتناك

يفإلاقيعنمةريزغعومدلاترصناو..هنيبجيفهلبقيذخاو،قفر

هماحألاىشبامعفمءافللانع..هيبأو
س

.حرفو..بحهيفناكا

،تاغمجنسحنذأيفسمهوكبمصاعضهتمث..نلرفغ

..همدقمرظتن:هتنبانأهلرعذدقل..اهرثأىلعصممعمجه

امدنعو..هتيناعدرتسبىسىيلئبرهاطتيليفنسحممظأو

تحارو،هتنبافم"ىدهشرلاةلبمجادثهلط،مباحلاتيلةرداغمبنسحممت

مويهفررعملكءركسئ
.."ةرد"ءانخإبىلنكتنا
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..فورلااذهءارجنممالآقمهقحلاملمبكلااهفسأتدبأو

:نحماهللةذئدنعو

..ركشل،كلئبدأىىفاانأ11إو..ءى"ىلعيف-أتتال-

:تلاقوةليمجتبجمو

-

"اذامىلع

تلعفامئيردتالتنأ-
ىب

مو،ترعشدقل.ا
ىنتعضونأ

نمىلإةجاحيفتنكدقل..لجرلاربكلجرينأكرسوكتمتلحم

..كيديىلعكلذمتو..يسفنبانأقثألكىليبقثي

طدهيملةحاروطخيأروهسقنيفىحيماحلاتنمنسحمجرخو

..ليقنم

3اشمدتردحنافميهاربا.اعأركذن،هيلأتينميمرطاامدنعو

..تنجوىل6ناتلكبك

نأولىنيناك
ببعبوءردقيسناك..ةايحلاديقىلممباربإ

..ديشرلكاهنعىكحنىتلاهترمانمب

..همأوخم)1)الورهمىرجتيبلاىلإفلداملو

.ومعلاىلللنببوهو،ودعنمبرنهلورهلا(1)
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اهيدوىلمةرمرخآلاهايعاهبفىوىالافرنلايفرافتالتناك

.اىلوألاةكرعملاأليلليق

فطعوةوقىفاهودصيلإهمضتةفقاوتضهتىتحهتأرنأامو

حلوملو
طقاصل

..اهينيعنم

:الئأأهثدحينسحمأدبو

.هامأايىممهتألأهللابكفلحتسا..هامأ-

الهمانأبءىحوفهنع(و
..ائيشهنيدحقمعمست

انسحمبذجوةظحللاهذه.دلولخدو
يفرساو-هديئم

تلرتى"نحملاءارجنمهمأبلحامنسحمفرو.ءارماةذأ

ةب
مي

:.وبأهللاقو..ىمثآلامتمذفم
..-.رمأانرتخالبيغلاىلعانعلطاولو،هللاءاضقهنإ..ىباينلكال-

:نسحممهمهو

..ثمطتسااءرثكأمهتلعف-ىنكيل..ةعمثآلل)1)ت-

:هويأباجأف
..مهعفادمنمتمقتنادقلوح..ثلاقيا.ردقامبىنيايتقكنإ-
..مكبلاوهمصلابكمأبلصأو،لولغزدجسمافلتاصىلاغدملانمتعفتنا

:قىنامميليفليتباو..ءامسلاليلإههجوبنسحمهحئاو

-

..ريإلفءىضلكىلعتنأفاهقطنواهععاهلدها..ىبر

.مهلكالهلاونارسهلاىأ،(بابتلانم1(1)



.

مل
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.-اكوألحرمث،فيصلاءاجو،مابألاتضمو

ةشأىقلتيراياةهدرمامأحابصلايف)هللاداج(ختلايلجو

ربمتبسمأأنممويلات..لجنلا.دسجقوقةوحعلاىسشلا

.ةقبقرلا

.روهشةس-نمرثكأ"رثر،نمزبلجفإلارارنلكىضعدقو

هلعجأبنبخيشلانإيفسمهبةدلبلا،احنملومرءاجو

نمزفقي
ىلعاللهحرمءالاميذيلرادالخادعرمىريوهدعتم

.هيفنملك

قعزيلناللولحيفوسمبتهص91دفنألوسرلاهغلبادمل

.ةيلوينلامهرزجدلنمدافنولحريو)1)ةيرذنكصالا

.اهرسأب)دهشر(زءرفلاتممو

حرفلاومتظاستو،هلبقيوهفناعينمحمهنباب-خيشلاكمصأو

.اهبلقيأبنلاثكردأدقو،نمدمانبعنم

1".ألربمتبساوجرخزيلبفتأحبراولابرفنمو.يارلا)1(

اساممث1".3صردمىفاوجضاوأاكو،2881هئذليفتسيفاوداممن

.7089كلذكسرف
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ل11.ذهيفبابلاقدو

اوثدخمو.رعنلابنيئنهمنسحمةرايزلفسويوأهيسحولامجلدقف

اجورخلابنالجرلامئامدنعو،اليوط
وهوىنغيحلرو)!لحوبأ(مسجت

:كحضب

."كيلعشطعدلينلاالوكماقمطغيحدرلاال"

.نالجريلفرمنامث،كحنكيفعيمجلاقرنشعاو

تلحدقلاقح.ةوبرلةرماغمىلإ.اركذيوعبنمسلحو
مهب

قحمتومىلعنحمحشوأدملءرودنميبأخهشلل)ةمارك(اهتيل

هءاللضرميفةفدامعمعنقملالجرلاهبىقملاقاالول

هثدحدفل..ثادحءالاةركيفهيعندقنمباهيمثنركذتانهو

ناعفتالىفرمنيأنف.مبهارباهيخأنصاهمريعفقملالجرلا
ميهاربا(

ا.وخاوه)هللاداج

:)سدماهللاقفةظحللا.ذعهوبالخرو

ابأايينريحياثيشتركذتفمل-

هيضأنعهيهثىلحاموعنقئللجرلارمأههيألكصقينسحم2رو

.مباربإ
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:لاقوهنيبجخثلابطقو

-

اقباياقحكلذركذتله

.صالإثدحمنأكو،ىبأايئا-

-

.لجرلاامجمليلعدعأنذإ

ثلاضهت،فسولايفاقربنسح.واكاميبو
اففاوةأجنخ

:حاصو
-

؟دحدقل.وءهنإاىفس13يفع
ى

ميهاربإكوخأكلذكهنع
أكدحياهدعبىفءا"وكظههبىقتلادقلف،روهنمدتاونمهتدوعبقه

هفع
هشأشمياو!ضئقمهئيدحناكو،امجاو!دبص

ر
هنأ

..وه

.هنيعيوه

-

4هدصقنىذلاىباايوهنم

:جدهتمترصيفلظمثخيشلاصو
1)ةلبمج(دلدو،)ىديشرلارب؟(-

:الهلكمتمتمث،نسحمهجوةئهكاتلعو

ناذالارمأنعهبانتثدحامةقداصتناك)ةلمح(تدأىنعياذه-

.هوبقلايفاهلاهيبأةرايزوةهبملاأليل

نأكيخأموحرملانمتفدفف.قبايقحاذهنأدقئأ-



-902-

نيدنعملابراحيءارحصلايفةيقابلاهتابصىضكيناىلعهرمأمزعلجرلا

نأد،قلألادونجبراحيلروهنم2يلإءاجدقدف،ةفاكنيملآلا

دضةرهةىفروثيفكرتسانأدعبو،نبيسنرفلادضبرحلايفىلرتشا

)1)5081ماعيفنبخيامعلا

-

.مث
قيىلل)عنقملا(لاجرنمثيكحلااذهلئمتعمسدفل

تةلا
أولتقنأدب--ءآلاىلعادضهبلفألتمادقل.ءارحصلايفمهب

مجواوهرشو،هتطااودرمئو،هلاقطاوهجوز
".

عنعمللجرلاوه)ىديسرلارياج(نادقضاينأفروىلوىنياياقح-
ىنب،اذاملصج،و،ئيدتعملإكتفيلةيقخديشريلإءاجدقلو،هيأرىذلا

2ديصربألهأوهتلبايلإلجرلادويال

:ركقيوهونسحمباجأف

-

وردلبلالهأنببايحيطلاهيلعبأتهتماركىلإىردينم

مدصتنليفبغريالدفمبهوشمللههجوب
هرظتمبهتفا

.ىنبايز:اجاذه-

ىةاساء(1)
صقاةرء"

ىلاولايييرحملااميفلزعسكلو0081مبهة

مباذمىفقيينامئملادونبلعماوكبتهانأدعب(ىلمى)هنمالدماوبصلوصرنلال

:نمجرعملاءاعدبةروتلا.ذمترهنشاو،ةربمك

.ىلنامثعلاكمملىلبماببراي

(ئبىفاليبس.حمل-؟4م)
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اشنأاقفتادقو،احللتيبيلإهنباو)هلللداج(غيشلابهذو

.رمألاهيلع

امدنعو
ثيدحاهسفنبعمستصةليمجىعدتسا،ألصفلامباحلاعمس

.نيلجرل

اسهمأرترمث.البوطتهبو.رمألاب)ةلبمج(تفركحمو

:تل3و

يبأهنإ،هجوىأو،ةروصىأىلمهدبرأ.يباديرأ-
5""

دونجنمهثلاسرإبرمأدقحاطانأمويلااذهيففداعتو

فكدقنكو،هادعألاءيبةيردنكسالالانعحايفكزشعلةياحلل

رمأبهفلكيلهيعظسيلسرأ.ةلهذهكأري13هنبارهاطميهلربن

.دبب

مبهاربإرضحو
:الئ،هوبأهثدحل

ىصصقنأىرأ-
ب

يفاوخبتنامكيلعو،هللاداجائحمكعم

.عفمنللجرلانعءارصلا

"أليمج"هيلإفقتلا،احلامامأنمجورظإعبمجلاامدنعو

:ناف
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-

ىنكلوءمهعه،وعينأىلأرففريد.مهعمبهذأنأيلحمسا
.هيأرنعلدعيهجأدق

.ماحللليقر

رنىذلاقيرطلاتعبناو،ىفاممرفلانمةظت-رخيلإتلامويلايفو

.عنقملامميقحجلروهشذنمءادهألالاجرهيلع

هبلقيفاهبحراثدقو،ةديمجنذايفمبهاربإسمهقيرطلايفو

:دينم

-

هذهيفكابأدجنقأدعب.ةليمجايجإوزلابىنيدعتله

.؟ةرلل

.تلاقوامحارتنحأوةاتفلاتعصئباو

.كدعا-

55"

ةيردنكسالاتدمش7081ربمتاس91مسابلامويلارجفيفو

ةمثاجلاةبمحكملاأناسلدوحنبتيملدعألاىرمأنمالبوطاروياط

..ءىفاثلادنه

نأامو..سأرلاىكغمةنيفسلابههخرغيلا"رزبرف"داعو



.ةيردنكسإلايلإاهيفاومدقىلاىلوألاةليلااركذنىئحةفزلاهتوضا

أدع،ةليلااكلتمهنعمجئيىلارلالكتامدقف،نزحلاهباتفاو

)رزيرف(طونأدعبهتينمهتفاوريخالاذهىتحو.)سولالاريمألا
الف.لايلثالثذنمئباصأددديظاىطلتناك.نبتمامإةنهفسلايلإ

رمأق.ارتلجنإيفنفدينأهتينمأولجرلاثيدح)رزبرف(ركذتتام
هفكياردقبكرملابيبطدىيملو.هنطويلإلعجنىكلهكجبظفضحينا
.نتنتالىتحرحملانمنديفلجرلاةتجعضينارطضاف،لوحميالنم

ةليدلوأيف(سولانعرزيرقاهبمكهتىتلاةباهىلاتفقهكلذلو

.ةلحلايلايلنمةموهشم

دعاقملاهينيعبقمربوهوةليلااثلانبرادامركذتي)رزبز(حلرو

:هسةيفلآو،هلوحنمةيواظا

-

كانهتفاكلهىهلإاي
حور

ةمئاه
انتعمسةنمارفلاحلورأنم

؟ةنللاانيلعتلسرأفمويلاكلفيف

ةروصتطقسف..ليحرلاباناذيإةظحللاهذهيفبكرملاتزتهاو

نأالإبأتةنعلاانأودبي.لارنجلاقوفديدجنميناطيربلادصألا

..ظلبتساهعدرمم

اادمةيردنكممالالربأتقطاءىطافلانفصلاتراغامدنعو

..لحروههاكىلعهاصم)رزيرق(لمحدقف..رصنلاب؟اهتبا
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اهيلعصلوتاقلاةيماحلاغلدم)ديشر(تقلطاةعاعلاسقنيفو

تاذ
..نيلعارلانبدتعلانمموي

..ينظألاوديرظ،تدثعبنأو

دشربسورحماشتايحادل

دمسجملطسافدوهضاضادو

مشافلارسنماضاورأهضو

ملاظالوبصاغهسضبرقالو
انتإ-ادلخياد

)الاداج(خيشلانكامدنعو.مكاحلاتديىلعنوئهنملادفاونو

..ارمأهنذأيفرسي،هتيبنملومرهيلعلبقأمهبلسلبي

..هسقنيفهللاركشو..لجرلاهجوىلعرضهبلاونامبالاادبو

نبسحممأتممفتنا،رصنلابةيودمةدلبلاغادمتقدطناامدنعف

فىعو،اهشارقيفهثلاداج
:حي

..،عاينإ..اهعمسأينإ-

قاسئمن
.اهينيعنمحرفلاعومد

.اهقطنوامعساميلإداعدقل



ئبيبقوللميجمل

اصص

/راا+ا!ربأ7ر

حص

مل.

ىلجيهث
9

-

سسحمم
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..ةدلاظاثادحألا.ذهىلعم!بتمايألاترم

..نامزلانمئي"عضبونرقخيرانلانمىواعناو

هلالطاوروداياقالاةكرعملاثادحاتدهاثقلاةينبألانمقبيملف

.ءدجسمةدحمأو..نصح

امفلرطأىكيقرسأاياجتالإ)1)لزاونلامواقىيفاليجلانمقبيملو

.ءهمهبمصفمامضخيراثلنم

...

هيدينيببلاجتصلحمباشىلج)3)91.وياممايأنمموييفو

..خيراتلانمتاحفس

..هرميهبقلعخ،هانيمهيلعتواريفصارطصباش"فداعو

.هسفنتقظمف،هانعمهبلقىلإ،اةتناو

ةليلقتالكيفنكلوةلالا"ديشر"ةصقىكحيرامس"ناكو

...ةرصتخم

.ثواوع11(1(

رصانلادبعليفىيئرلانأ)0021دملا)ةماصرمحاةلجميف.اج(2)

وبام01ىفةبرحلاليبميفهتصقنمىلوألاةسخلالوعفلابتهبامب

.0391مط



..ةدحاوللديلامبأعأىلعديئفالتااكلاصناكو

-)"اليشر"مامأاهراحدناورزيرفةلمح(

..ةريثكامععقباشلامامأىكحنتن،اكلئالقلاتامكلانكلو

ةليفثعفادماورهقينألزعدارفأعيطتبفيكىكحنتهناك

..امغفاداتعو

..هثلايقالةلكيهبةئفةليلقههدبلنتفيكىكحتتفاكو

مثإلاىلعةياهنلايفنامبإلاوريخلاىيلغيفمجىكحتتناكو
...ناودعلاو

...

داهج-وينأو،ةمأرعنخيراللرصفخينأباصلالكصو

..موق

..ةرارمهسففيفو،ملأباشلابلقيفنااكو

،7081ماعلكمئبسىف"ديشر"مهتدرطنبدانوتاداعدقف

.1هه2ماعلكمتبسيفرطمثارىحيل

..ماحفبننمرثكأمهلالتايفازثمىلوألاةرملايفو

..نرقفصفنمرثكأمهلالحايفاوثكةيناثلاةرملايفو

..ةرملاولتةرملاهتصةوالتديعبوء.ديثنمرلسلاأرقيحرو
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رطقئهيفاعمو..مبذعواليمجرطملاناك
1"

-أطئرانمأ

هناتددشولقمنو
.تاحمسحيصكىعح

.؟اتكحبصرلسلالوطبولثو

ميفو،اقرربوالقهيدينببكسماو
نأو،هسفنبتلكلاليجلنأ

.هلقبرطسلادمي

.ةصقبتميعأرو

ءالصفبتكيمويلكيفلرو

يلوألالصفللبتكلوألامريلايفو

.يناثلالمعفلابتكينامامويىفو

.ىممالالصفلابتكسمالصامويلانكىتح

ىمرو،.ديقمملقلابفذتسداسلاموياءاجاممدنعنكلو

.ابناجقرولل

ادكبينللايحلانأسحأدقف.بيرغرطاخهيلعحلأدقناك

.ائيشهسقيف

.ء.ارمأهسفنىفرسيحارو

ررظعمجاضيأىهو،رطلىأرتلانم)1(
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.قرولامهدرينلو،ملقلامهدرطينلزيلبنالانا

.اصأ،ربدينأمزعو

ذخأ.ةصقربدينأنمالدهف
.اييجوابعشربديدعبنم

.لايظاتاحفصىلممهدرطينامآلدبو

.ةقياتاحفصىلعمهدرط

همهدرطمث،اودلعمث،مهدرط

.مهمثإومهندنمةبيطلاضرألاصلخر

كاخلارهنلافرطدنح.نيمألادلبدلاذهركذننأانلقحبالانآلاو

.3081ماعيفزيلجلإلاصءدل

يلهبسلاىلإةمأدوتينأنرقفصنونزدبالجرملامث
.ىوي

...

.ديمثروهئ:نبمألاىلبلاكلذاما

.رصانلادبملاربوف:ماملالجىلأكلذامأو

.

.ةيرحلاليبسويف:ىوسلالهبسلاكلذاماو

)تغ(
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اسلالصفلا
مب

-هكاثلاء

-عمماتلاء
-رصاعلاء

-رثعىداحلاء

صىفلو

-رثصثلاثلاء

-رضمبارلاء

-رفماهلاء

ء
-رشعسداي

-رثععباسللء

-رئعش+ء

هاصههنلل

زرطاتابح

نهمالادلا

ىمرام13

دعولوأ

ماقتنا
رادحلا

ةبلاعلاةوبرلا

عنقملارم

داحلاةيرق

..البلا

ةيرحلاليبب

ةحفد

711

831

8،!

801

371

،"1

091

002

،ا،
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ألئظجآفلاةتلملئلهخلبلثدن

ييجنثجيكضصكانملتمليعلكسبف

آلليجليصرهممغيعتأليللىاـهنتمص
امحر4رهب-ظممالتي/رز

صص

02نسح

ضكعبلمزتط

/ملـهمموم
مل

*المال\111
*!ص
-سـهس

أل.

يك"روظدثقحثممئد
ا.اك

9309أل7نرغلئ

يعمث
.


