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Camw _p-Jmcn(d)sb HmÀ-¡p-t¼mÄ 
 

aX]T-\ Øm-]-\-§-fpw kv-Iq-fp-Ifpw tIm-tf-Pp-Ifpw ]pXn-b H-cp hn-Zym-̀ ym-k hÀ-j-̄ n-
te-¡v {]-th-in-̈ n-cn-¡p-I-bm-W-tÃm C-t¸m-Ä. ]T-\w F-¶ {]-{In-bbpw A-\p-_-Ô Im-cy-
§fpw hf-sc sN-e-th-dn-bXpw ]p-tcm-K-an-̈ -Xp-am-b H-cp Im-e-̄ m-Wv \m-saÃm-hcpw Po-hn-¡p-
¶Xv. \-½p-sS Ip-«nI-sf G-ähpw an-I-̈  kv-Iq-fp-I-fnepw B-[p\n-I kw-hn-[m\-§-tfm-sS-bp-
Å Iym-¼-kp-I-fnepw ]-d-ª-b-¡m³ c-£n-Xm-¡fm-b \mw h-f-sc {i-²n-¡p¶p. C-Xn-sâ-
bnS-¡v ZuÀ-̀ m-Ky-h-imÂ \-½p-sS Ip-«n-IÄ-¡v NnÃ-d {]-bmk-§tfm _p-²n-ap-«p-Itfm t\-cn-
tS-−n h-¶mÂ \mw A-kz-Ø-cm-Ip¶p. in-£-W-¯n-sâ `m-K-am-bn A-[ym-]-IÀ h-Ã imk-
\tbm {]l-ctam \-S-̄ n-bmÂ A-Xn-s\-Xn-sc C-f-In-̧ p-d-s¸-Sp-¶-h-cp-sS F-®hpw hÀ-[n¨v-
sIm-−n-cn-¡p¶p. 

C-hn-sS \mw a-\-Ên-em-t¡-− hf-sc kp-{]-[m-\am-b Imcyw C-XmWv: Úm-\ k-¼mZ-\w F-
¶v ]-d-bp-¶-Xv Xym-K-§fpw {]-bm-k-§fpw \n-d-ª H-¶mWv. A-Xv In-«m³ th-−n H-cp hn-
ZymÀ-°n F-{X-t¯m-fw t¢-iw A-\p-̀ -hn-¡p¶pthm A-X-\p-k-cn-̈ v A-h-\v h-fÀ-¶p h-ep-Xm-
hm³ km-[n-¡p¶p. C-_v-\p a-kv-DuZv (d) ]-d-bp¶-Xv t\m-¡p-I: 


� و ا�
� ا���م ������م��.ان ا�دا �م �و�د   

AY-hm {]-bm-k-§Ä k-ln¨v-sIm-−v C-d-§n-̄ n-cn-̈ mÂ am-{X-ta H-cmÄ-¡v ]-Þn-X-\m-hm³ 
km-[n-¡p-I-bpÅq. Camw im-̂ nCu (d) ]-d-bp-¶p: 

ا���م �ّر و ���ب ا���م �د ��ن �دم ا���م 
��� و ان ��ّ�ر �����م ا�د ���را 
ن ان : ��ل ا������ 
�� �
ن   ��� ����.  

H-cmÄ k¼-¶t\m {]-amWntbm -̀c-Wm-[n-Imcntbm B-hs«, Úm-\-̄ n-sâbpw Úm-\w ]-
IÀ-¶v sIm-Sp-¡p-¶-h-sâbpw ap-¼nÂ A-h³ H-cp hn\o-X `r-Xy³ am-{Xw. Camw K-Êmen (d) 
hn-ZymÀ-°n-IÄ {i-²n-t¡-− Im-cy-§Ä F-®p-¶ Iq-«-̄ nÂ ]-d-bp-¶p: 


��م �ل ��'& إ��� ز
�م أ
ره ������! �� �ل &� ا�وظ�*! ا�(��(! أن   ����ر �& ا���م و  ��)
ر 
��ل و�ذن ������� إذ�ن ا�
ر�ض ا��0ھل ��ط��ب ا�
�*ق ا���ذق*�.   

 ��

� و�ط�ب ا�(واب وا��رف ��د��
� �  و����3 أن ��وا�
��ل ا����� ��& ز�د �ن (��ت �& 0��زة �'ر�ت إ��� ����3 ��ر���6 ��0ء ا�ن ��س �)�ذ �ر���� 

 ��� 9 &��و :�م �'�ل ا�ن ��س ھ�ذا أ
ر�� أن �*�ل �'�ل ز�د �ل �� �� ا�ن م ر:ول 9 
��� و  9 &��
�ء وا���راء �'�ل ز�د �ن (��ت �ده و��ل ھ�ذا أ
ر�� أن �*�ل �)ھل ��ت ����� �����

  .:�م
�; ����3 �ط��ب ا���م أن ����ر �& ا�
��م و
ن ���ره �& ا�
��م أن �:���ف ن ا :�*�دة إ  

�ن ا��
��! �>ن ا���م :�ب ا���0ة وا�:��دة و
ن �ط�ب 
6ر�� 
ن ا�
ر
و��ن ا�
�6ور�ن وھو 

ن :�� ��ر �*�ر:� �م �*رق ��ن أن �ر�ده إ�& ا�6رب 
�6ور أو ��
ل.   

  ��ذ�ك ��ل 
 �����
  .���:�ل �رب ��
��ن ا�����... ا���م �رب ��*�& ا�

X-sâ in-jyXzw kzo-I-cn-¡m³ h-¶ aqkm (A)an-\v J-fnÀ (d) \Â-Ip-¶ \nÀ-tZ-iw C-hn-sS 
{]-k-à-amWv. £-abpw k-l-\hpw Xym-K-hp-am-Wv Úm-\ k-¼m-Z-\-̄ n-sâ B-Wn¡Ãv F-
¶v C-XnÂ \n-¶v hf-sc hy-à-am-Wv. 

� >


ِن َِA��َ�ُ أَْن &�َِ�ُ�َك َ �ْ�ًرا  َوَ�ْ�َف  َ��لَ �َُ� ُ
وَ:& َھلْ أَ�<َ �َ�ِ
َ �َك �َْن َ�ْ:َ�ِط�َ 
َت ُرْ�ًدا  َ��لَ إِ�<ْA�ُ
�� �ََك أَْ
ًرا  َ��لَ ِ���ًِرا َوَ  أََْ ُ 
� �َْم ُ�ِ�ْط �ِِ� ُ�ْ�ًرا  َ��لَ َ:0ِ�َُد�ِ� إِْن َ��َء 9<َ &�ََ�>ِِن َ�ْ��ُِر َ

ْن َ�ْ�ٍء َ��< َ �ِ��َْ(:ْ�َ ;َ�َ �ِ��َ�ْ�َ   )ا��6ف( & أُْ�ِدَث �ََك ِ
ْ�ُ� ِذْ�ًراا�<
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C-¡m-cy-̄ nÂ Camw am-enIpw lm-dq³ d-ioZpw \-S¯n-b kw-̀ mj-Ww {]-i-kv-X-am-W-tÃm. 

 �
روي أ�� ��ل د��ت �& ھ�رون ا�ر��د �'�ل �� �� أ�� �د 9 ����3 أن ����ف إ���� ��& �:

�ر إن ھذا ا���م 
��م �رج �>ن أ��م أزر�
وه Iا ��و 

�ك ا�
وط) ��ل �'�ت أز 9  �������

ز وإن أ��م أذ���
وه ذل وا���م �ؤ�&  �
و  �)�� �'�ل �د�ت ا�ر0وا إ�& ا�
:0د ��& �:
�وا 
  )ا���ء �وم ا�د�ن( ا���س

lm-dq³ d-io-Zv X-s¶ t\-cn-«v Camw am-enIv (d)hnÂ \n-¶v l-Zo-kv ]Tn-¡m³ sN¶-Xv N-cn{Xw 
tc-J-s¸-Sp-̄ n h-̈ n-«p-−v. 

�دم ھرون ا�ر��د ا�
د��! و��ن �د ���3 أن 
��ك �ن أ�س �ده ا�
وط) �'رؤه �& ا���س �و�0 
 �Kل ا�ر�'� ��
إ��� ا��ر
�� �'�ل ا�ر�K ا�:;م و�ل �� ��
ل إ�& ا����ب و�'رؤه �& �)��ه ا��ر


...  :;م و�ل �� أن ا���م �ؤ�� و  �)�� �)��ه ا��ر
�� �)��رها� �
 ��
�ك إ�& ��'�م ا�ر��د �

��ك ��ل �� �'رؤه  &�
� أراد أن �'رأه �� !��
�& ا� ��

�� ا�
وط) �)�0:�  �

�ز�� ��:


� �رأ�� �& أ�د 
�ذ ز
�ن ��ل ���رج ا���س �� ��& أ�رأه أ�� ��ك �'�ل  �
إن ا���م �& ��ل 

ر 
�ن �ن �:& ا�'زاز ��'رأه (� !�
ن ا���
! 0Iل ا����! �م ��*� 9 ����& �� ا��� ��
إذا 


� �دأ ��'رأه ��ل 
��ك ��6رون �� أ
�ر ا�
ؤ
��ن أدر�ت أھل ا���م ���د�� وأ�6م ����ون �� ���
 9 �
6
�! و�0س ��ن �د�� و:
�� ر��
�ذرات (  ����&ا��وا�� ����م ��زل ھ�رون ن ا�

 )ا�ذھب
{]ap-J ]-Þn-X³ AÃm-a ap³-XJ-_v _n³ ap-h-̂ Jv (d) hn-ZymÀ-°n-IÄ {i-²n-t¡-− Ip-
td a-cym-Z-IÄ t{Im-Uo-I-cn¨-v H-cp ]-Zy k-am-lm-cw F-gp-Xn-bn-«p−v. A-Xn-se ]-e h-cn-Ifpw 
hn-ZymÀ-°n-IÄ k-ln-t¡-− XymK-s¯ ]-än-bp-Å-XmWv. Nn-e D-Zm-l-c-W-§Ä t\m-¡p-I. 


رارة ا�ذلّ و 
ن  ��  وا��ر 
��Kب ا�ز
ن                    

� �د ا��ب 
ن   

!
  �زا�م ا�*�ول ����را

�) اي ا��وم( و ��رق ا��ط�! و ا��را                       

  وارLب ن ا����ب و ا�
;ھ� 
  ����م �م ���ل �'�ب  ھ�                    

 �
��وس و اد�� �وتو ا���  
� ا�در و ا����وت                    
  و ا�رغ �0

  ووّدع ا وط�ن و ا �����
  و در �
� ا�*'�ر ����                   

\-½p-sS ap³-Km-an-I-fp-sS N-cn-{Xw ]cn-tim-[n-̈ mÂ A-h-scÃm-hcpw hen-b Xym-K-§Ä k-
ln¨v Hu-¶-Xy-̄ nÂ F-̄ n-b-h-cm-sW-¶v Im-Wmw. 

D-Zm-l-c-W-̄ n-\v Camw _p-Jmcn (d). ln-Pv-d 194 i-ÆmÂ 13\m-WtÃm A-t±-l-̄ n-sâ P-\\w. 
AXp-sIm-−v C-t¸mÄ A-t±ls¯ HmÀ-¡p-¶-Xn-\v {]-tXy-I {]-k-àn-bp-−v.  

ti-jw Camw _p-Jmcn (d)hn-s\ ]-än \Ã H-cp hn-hc-Ww t{im-²m-¡Ä-¡v \Â-IpI. 

 	$رف ا�ذي ا���	! ا����  ���ب ���ب وھو وا����
�، ا���� أھل 
�د ا��د	ث 
���ء أھم ا����ري إ���
	ل �ن ���د ھو
%�&� !���ب �$د ا���� أھل 
�د ا���ب أ� '  
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**%��� %� �د	�� �ن ا.وز��, ا����ري ' 
�د أ�و ا��$-, �ردز�� �ن ا��*	رة �ن إ�راھ	م �ن إ���
	ل �ن ��د� ھو : و�)&

�5 وا��3ّدم أوا�%، 0, �% وا��3�دى ز���%، 0, ا��د	ث أھل إ��م ا���0ظ وھو، (ا����	� أوز�����ن( �را��ن إ�1	م 0, ���رى 

  وأ1را�%، أ7را�% ��6ر

%��� .0	% �� و��� �1و�% 
�5 ا�$���ء أ��  ا���	! ا����  و�

  ھـ، ١٩٤ و���6 و��$	ن أر�  ��� )وال �ن 
)ر ا�9��ث ا���$� �	�� 0, ا����ري ا�8�م و�د

 �ت ا�ن وھو ا��)@ورة ا���ب و1رأ ا����ب، 0, وھو ا��د	ث �-ظ إ�5 0�وّ�% أ�%، ��ر 0, �0)& �*	ر، وھو أ�وه و��ت

)رة ،��� 5�  .و��ً�� ��ًدا �د	9�ً  أ�ف ��$	ن ��, وھو 	�-ظ ��ن إ�% 1	ل �

 ��9رة ��ره و�دك 
�5 ' ردّ  1د ھذه، 	�: 30�ل ا���	ل، إ�راھ	م ����@� 0, أ�% 0رأت �*	ر، وھو ��ره أ�	ب ��ن و1د
�	ًرا 0&��! -  ���6ك: 1�ل أو - د
�6ك� 

  ا��د	�, �ن 
�, ھو ��% و�$�م ا����ري �% �&9ر �ن أ�9ر و��ن  :و��D	ذه )	و�% **

  .�9	رون وأ�م �6Dق 
�% وروى

 أ�د ��@م 	�قَ  �م أ�ً-� ��$	ن �ن ��وٌ  �$, ا����ري �ن ا���	! �� : 1�ل أ�% ا�-ر�ري 
ن ا��*دادي ا��ط	ب روى و1د
  .I	ري

  د	��ر �ن ا��5�9 �ن �ن و���د )��ر �ن و���د طر	3% �ن ا�	وم ا���س روا	� ھ, ��� ا�-ر�ري طر	ق �ن ا����ري روى و1د

 ا���-, �و0, و1د ا���-,، ا��ردي 
�, �ن ���د �ن ���ور ط��� أ�و 
�% �دث �ن وآ�ر ���ّد �ن وط�ھر �$3ل �ن وإ�راھ	م
,0 ���  �� .���و. �ن ��ر أ�و ا�L	ر وو39% و�9D9��6، و
)ر	ن 

 0, ا��ر�ذي 
�% وروى و	$ظ�% �% 	���ذ ا����ج �ن ���م ا�8�م و��ن ا���	! I	ر 0, ���م ا����ري 
ن روى و��ن
  �$7@م 1ول 0, ���% 0, وا����6, ���$%

 ��*داد ا��3�م 
�5 ���ل �ن أ��د ا�8�م 0	�9% ���ل �ن أ��د ���8�م ��@� �ل 0, 	���  و��ن �رات، �9�ن �*داد د�ل و1د
  ��را��ن ا18��� 
�5 و	�و�%

�% أ���ره �ن ر	���� **�-��  :وأ�وا�% و���وا0ر . �ر	��، و)��6ل 
ذ�� ��-�ت ا����ري ا�8�م � ا�$���ء 0, إ. 
 :ا�$�م 
�5 ا�18�ل :��@� ا����ري، ا�8�م ��$ت ا��, ھ, ا��-�ت وھذه ا�����	ن،

 ا��د	ث �@� 	ط�ب ���� 0&1�م ��� 
)رة �9��, و
�ره ا��N 0ر	�7 �&داء ا����ري 1�م

  .)	O أ�ف �ن أ�9ر 
ن و��ب إ�	@� ا�ُر��� أ����% ا��, ا���دان 0, ا��د	ث �)�	O ��6ر إ�5 ذ�ك �$د ر�ل 9م

�	ل 0, ا��د��  :ا�$�م 

 �رة 	3وم 9م �را�% 	ط-Q 9م ���طرة ��ر ا�-�6دة و	��ب ا��راج 0	و1د �و�% �ن ا�وا�دة ا��	�� 0, 	��	3ظ ا����ري ��ن و1د
  .�رة 
)ر	ن �ن 1ر	�� ذ�ك ��% 	�$دد ��ن ��5 وأ�رى أ�رى

 ���  ��� �ل 	ؤ�رھ� أرض 1ط$� �% ���ت: ا����ري ا�8�م 
ن ا�رازي ���م أ�, �ن ���د 1�ل : و�����% ا����ري �رم �ن
 و��ن ا��7	N، ���9ّ3�ء �$�ً�� ��ن ' 
�د أ�� Lن 9ّ1��	ن؛ أو 9ّ1�ةً  ' 
�د أ�, إ�5 ��@� ��ل ر��� ا��ؤ�ر ذ�ك 0��ن درھم، ���6


�5 	ؤ9ره O	، ا��ط�ً��	ن أ���@ب 0	�6 ��ر�ل �ل درھم ��ء ����% ��� �% ا�9ّ3	إ� �ً��	أ�.  

 ھذا 
�5 	�-ق �ن �	ن �م: �30ت. ا�$�م ط�ب 0, ذ�ك �ل 0&�-3ت درھم، ���6 ��س )@ر �ل أ��*ل ��ت: 	3ول و��$�%: 1�ل
�5 ���$�م و��ب ��0  ا���ل �ن ��ًوا ��ن �ن و�	ن ا�و�%�  ��  .وأ�53 �	رٌ  ' 
�د ��: ' 
�د أ�و 30�ل! �% ا�

�دق ��ن� أن I	ر �ن وأ�9ر، وأ1ل ا�9D9	ن، إ�5 ا�$)ر	ن �	ن �� 0	��و�% ا��د	ث أھل �ن ا����� ���ب �	ده 	&�ذ ����9	ر، 	
  .�	�% 	-�ر1% . و��ن أ�د، �ذ�ك 	)$ر

%
��ب 0, و7$ت ��: ا����ري إ���
	ل �ن ���د 1�ل : ور� !	�����ت إ. �د	9ً� ا�Iت ذ�ك �1ل ا	�� .ر�$�	ن و

 ا�ذي ا��3طرة و�دَ  ا����ري ' 
�د أ�, �@م وأ��ب �ر�,، �0$��� ا�ر�,، إ�5 	وً�� ر����: ا�رازي ���م أ�, �ن ���د 1�ل
5�

ن �زل ' 
�د أ�و رآه ��0� ا�و�د، 0��)ق ورادة، �@ر  ،%� ار�$وا،: ��� و1�ل ا�ر�,، و�رك ا�و�د �ن ا��@م 0&�رج دا�
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 �  اذھ�وا: �$�� ��ن و1�ل ا��$داء، 	��-س وھو 1��@� �@��، ���� إ�	ك �, �$-ر، أ�� 	�: �, 30�ل ا���زل، إ�5 �$% ور�$��
�$	�وه ��5 �$-ر أ�, 5�
 �� ،%�: 1�ل. وا�$	ن ا�رأس 
�5 �$م،: �1ت 71�ءھ�؟ ��7ن: �, 1�ل ھ,؟ ����ٍ  أ	�: �30ت �&�

�	ر أن 	��*,��&�ذ أو �د�%، إ1��� 0, ��� �&ذن أن ��0ب ���و�د، أ����� 1د إ��: �% 0�3ول ا��3طرة ���ب إ�5  %��9 ���$�� 0, و
 Wل� �ن ���� �ن. ����ب و��� ��� �لW  0, أ�ت: �% و1ل ا��Dم، ' 
�د أ�� أ��X: �, 30�ل ا�-ر�ري، ا7�Lر �ن ��	د ا��3طرة 
�)��, أن أ�ب أ�ن �م أ�, I	ر �ذ�ت، 1د أ�ون �-�, �1ت وإن ا�-داء، �ك ���, و��	  ��ك، ��ن��. ���, 0, أو و�دٍ  0, 

%�*��&0 ،%��دق �د	ث، ������6 �ن ��ًوا ا�*ر��ء 
�5 ا�	وم ذ�ك 0, و1رأ �روًرا، وأظ@ر وا����ر، و�@% 0�@�ّل ر���� و
  .درھم ��D9� �6ث

�م أ�, ا�ن 1�ل�� :%���	-% 0, �-ر�ر و��ن 	وً�� 1-�ه 
�5 ا���53 ورأ	� إ�راج �9رة 0, ا�	وم ذ�ك �-�% وأ�$ب ا��-�	ر، ���ب 
 ا�	وم، أ�-َ��� أ�$���: 1�ل ا.���3�ء؟ 0, ا�-�6دة �0� 
�3ت، ��ذ 1ط 
�مٍ  �*	ر ),ًءا أ�9ت �� إ�,: �3ول أراك إ�,: �% �30ت ا��د	ث،

  .�راك ��� ��ن ا�$دو 0���&� Y0ن ا��ر	!، أن 0&���ت ا�$دو، أ�ر �ن �دثٌ  	�دث أن �)	ت ا�9*ور �ن 9*رٌ  وھذا

 0	% ����س 
�ل ��ن أ�% وذ�ك �����%، ا�����ن ���ب أ
�ب ����� ��0� �$%، و7ّ	-�� �% ����نٍ  0, أ����% �$ض و7ّ	-%
  .ا�د�	� ا��	�ة ھذه: 30�ل �رى؟ �	ف '، 
�د أ�� 	�: �% 30�ل أ�@�ره، 0, ا���ء وأ�رى

 ا����ل �ن 0	% ��ن �� �  ���لٍ  �D9ث ���وً�� إ���
	ل �ن ���د ��ن: 	3ول ا���ر�1دي ���د �ن ا���	ن و��ن
  .ا�$�م 0, ��ن )*�% �ل ا���س، �&�ور 	)�*ل . و��ن ا���س، 
�د 0	�� 	ط�  . و��ن ا��Dم، �1	ل ��ن ا����ودة،

 أ1وى �@� ��دى 1و	� ذا�رة �Dل �ن وا��-ظ ا�ذ��ء 0, 1وة ط-و��% ��ذ ا����ري ا�8�م ' وھب : وذا�ر�% �-ظ% 1وة
 .�وا1ف 
دة 0, �@� �$رض ا��, ا.����رات

 1د ��ن ��� 
)رة �ت ا����ري ��X و���.��	ن 
)ر �	�ذاك 
�ره و��ن ا��ّ��ب، 0, وأ�� ا��د	ث �-ظ أُ�@�ت: ا����ري 	3ول
  .وو�	  ا����رك ا�ن ��ب �-ظ

 �)�	O إ�5 �$�� 	���ف ا����ري ' 
�د أ�و ��ن: 	3و.ن وآ�ر إ���
	ل �ن ��)د ��$ت: ا�وّراق ���م أ�, �ن ���د و1�ل
�ب، DI D0م، وھو ا���رة�	 5�� 5���ف إ�ك: �% �3ول 0��� أ	�م، ذ�ك 
�5 أ���ب، و. �$�� ���� ؟ �0� � �$د 	وً�� ��� 30�ل 

��
�,ّ  أ�9ر��� 1د إ����: 	وً�� 
)ر � ،���
ر7� وأ����0  ّ,�
 �� ،�����
)ر ���� 
�5 0زاد 
�د�� ��ن �� إ�	% 0&�ر��� � 
! أ	��,؟ وأ7ّ	  ھدًرا ا���ف أ�, أ�رون: 1�ل 9م �-ظ%، �ن ����� ���م �$��� ��5 �1ب، ظ@ر 
ن ��@� 30رأھ� �د	ث، أ�ف

  .أ�د 	�3د�% . أ�% 0$ر�0�

 أ�ف ���6 أ�-ظ: 	3ول إ���
	ل �ن ���د ��$ت ��	رو	%، �ن ���د ��$ت ا�3و��,، أ��د �ن ���د �د�9,: 
دي ا�ن 1�لو
��	! I	ر �د	ث أ�ف ��6�, وأ�-ظ ��	!، �د	ث.  


�	% 0	ّط�  ا�$���ء، �ن ا����ب 	&�ذ ��ن إ���
	ل، �ن ���د �9ل رأ	ت ��: 	3ول ا���واذا�, ��ر أ�� و��$ت: 1�ل ،�
Dاّط 
  .��رة ا�L�د	ث أطراف 
��� 0	�-ظ

: 	3و�ون ���وا �د	ث، ���ب إ. 0	@م �	س ر�Dً، و�9��	ن أ�فٍ  
ن ���ت: �و�% �1ل 	3ول ا����ري ا�8�م ��ن : ���د	ث ط��%
 .و	�3ص 	ز	د و
�ل، 1ولٌ  ا8	��ن

%� و���
� ا��	��دي، �Dم �ن و���د ا����دي، ا��$-, �ن �@� ��  30د ���رى، رأ�% ��3ط �ن و��دأھ� :ا�$�م ط�ب 0, ر��
  .)	و�% ���ر �ن 	�وا�


�9�ن، �ن 
�دان �ن ��رو و�� .)	و�% ���ر �ن وھو إ�راھ	م، �ن ���ن �ن ھ��ك و��  ��O، إ�5 ر�ل 9م ,�
 ا���ن �ن و
  .�و�5 �ن إ�راھ	م �ن ���ّريّ  و��  .ا�$���ء �ن و���
� 	�	5 �ن 	�	5 �ن ��	���ور و�� .ا�-7ل �ن و�د�1 )3	ق، �ن

 �ن أ��د ا�و�	د وأ�, ا���ري، ���ن �ن و���ن 	�	5، �ن و�Dّد ا��3رئ، ا�ر��ن 
�د أ�, �ن ھ��ك و��  ��� إ�5 ر�ل 9م
  .أو	س أ�, �ن وإ���
	ل �Dل، �ن ��	��ن �ن وأ	وب اLو	�,، ا�$ز	ز 
�د �ن ����د	�� و��  .وا���	دي اLزر1,، ���د

 �ن و
�, إ	�س، أ�, �ن وآدم ا�	��ن، أ�, �ن و��  ا�)�م، إ�5 9م ��ر، إ�5 0ذھب آ�ذاك، ا�D�8, ا�$��م 0, ر���% وأ��ل
 ��@ر، وأ�, ا�-ر	��,، 	و�ف �ن و���د ي ا�وھب، ���د �ن وأ��د ا�3دوس، 
�د ا��*	رة وأ�, )$	ب، �ن و�)ر 
	�ش،

  .وآ�ر	ن

�-و%1 5�
5 0�-وق ���ًرا، ا����ري ��وغ ظ@ر : ا��د	ث 0, أ1را�% �
���ذون و��روا أ1را�%، �	 5�
 0, �% و	��-ون 	د	%، 
 .ا���دان
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 �$ض 0, وُ	���وه �-�% 
�5 ُ	*�ّ�وه ��5 )�ب وھو ا��د	ث ط�ب 0, ��-% 	$ّدون ا���ر		ن �ن ا��$ر�0 أھل أن ُرويَ  30د
��  ا�طر	ق،�	0 %	�
�ب ��ن أ�9رھم أ�وف، �	 ،%�
 .و�@% 	�رج �م )�ً�� و��ن 

 �ن ���د 1دم 1د ا�$�م، أھل 	�: 	��دي ���دً	� ��$ت إذ ���$@�، 0, �����رة ��ت: 1�ل ا��روروذي �و�5 �ن 	و�ف 
ن ُرويَ 
 �%، أ�د1وا ا��Dة �ن 0رغ ��0� اL�طوا��، ��ف 	��ّ, )�ً�� ر�Dً  0رأ	�� �$@م، و��ت ط��%، 0, 30��وا. ا����ري إ���
	ل
 أھل 	�: و1�ل �^�Dء، ��0س أ�ف، �ذا �ذا �ن 1ر	بٌ  ا���  ا�*د ��ن ��0�. 0&���@م اD�8ء، ���س �@م 	$3د أن و�&�وه

�-	دون ��د�م أھل 
ن �&��د	ث و�&�ّد9�م أ�ّد9�م، أن �&���و�, و1د )�ب، أ�� ا���رة،�� �@��. 


دة ��$ت: ا���0ظ 
دي �ن ' 
�د أ��د أ�و 1�ل O	�(� ون��	ل �ن ���د أن 	
 أ���ب �% 0��  �*داد، 1دم ا����ري إ���
 ود0$وا ھذا، ���ن ھذا وإ���د ھذا، 8���د ھذا ��ن و�$�وا وأ���	دھ�، ��و�@� ��30وا �د	ث ���6 إ�5 و
�دوا 0����$وا، ا��د	ث،

 �ن �د	ثٍ  
ن ا����ري 0�&ل أ�دھم، وا��دب ا���س، 0���� . ا����س 0, ا����ري 
�5 �	�3وھ� أ��د	ث 
)رة وا�دٍ  �ل إ�5
،%� �$ض إ�5 �$7@م 	��-ت ا�-3@�ء 0��ن 
)ر�% �ن 0رغ ��5 و�ذ�ك أ
ر0%، .: 30�ل آ�ر، 
ن و�&�% أ
ر0%، .: 30�ل 
)ر
 . 	3ول وا����ري اLول 0$ل ��� 0-$ل آ�ر ا��دب 9م ���$�ز ا����ري 
�5 571 	دري . ��ن و�ن 0@م ا�ر�ل و	3و�ون

 وا�9��ث �ذا وا�9��, 0�ذا اLول �د	9ك أ�� 30�ل ��@م اLول إ�5 ا��-ت 0رIوا 1د أ�@م 
�م ��0� ا�$)رة ���م وإ�5 ا�9��ث 9م أ
ر%0

د ا�ن 0��ن ����-ظ، ا���س �% 0&1رّ  ذ�ك، �9ل ��_�ر	ن و0$ل إ���ده إ�5 ��ن �ل 0رد ا�$)رة إ�5 �ذا�� ا���ش: 	3ول ذ�ره إذا 

 .ا��ّط�ح

 0&د��وا ا����ري، �*��ط� وأ��وا أ	�م، ��$� 0����$وا ا��د	ث، 	ط��ون ��ن أر�$���6 ���ر�1د ��ن: 1�ل اLزھر أ�, 
ن روي
 .ا���ن 0, و. ا8���د 0, . ��3ط� ��% �$�3وا �0� ا��ر�	ن إ���د 0, ا�	�ن وإ���د ا�$راق إ���د 0, ا�)�م إ���د

�رة ��$�% �د	ثٍ  ُربّ : 	وً�� إ���
	ل �ن ���د 1�ل: ���رى وا�, �$-ر أ�, �ن أ�	د و1�ل���� %��� �د	ث ورب ���)�م �
%��% ���)�م ��$�� .0��ت: 1�ل �����%؟ '، 
�د أ�� 	�: �% �30ت ���ر �

 "وا���� ا����ب 0, وھو إ. إ�	% ُ	���ج )	6� أ
�م ." : ا����ري ����ت �ن


ر0ت ��5 ���د	ث ���ت ��" !	�� أو �رات ��س ا���رة د��ت و��5 ا�رأي ��ب 
��� 0, �ظرت و��5 ا��3	م �ن ا�
�% إ. ��	ً�� �د	9ً� �@� �ر�ت �0� ��وھ��� "�, 	ظ@ر �م �� إ. �


�	% وا��9�ء ' ���د �دأت إ. ا�د�	� ذ�ر 0	� %�Dمٍ  أ���م أن أردت ��"" 

%��-��ا، ذ��ءً  ' ���% 30د ا��&�	ف؛ �ن ا����ري 	�9ر Lن �9	رة أ���ب �@	&ت : �  ا�$�م 
�5 و��ًرا 1و	�، وذا�رة ��ًدّ
�	�%، 0, و�9��رة����	�@� ��L���	د؛ ���� و��رة و��ر	!، 
دل �ن ر���% وأ�وال ا���وي ����د	ث وا�$� و�$ر�0  
 �ن 
)رة ا�9���� 0, ا��ن 	�0  	زال . وھو ا��&�	ف �دأ أ�% ا����ري 0	ذ�ر ���ًرا؛ ا��&�	ف �دأ أ�% ذ�ك إ�5 أ7ف. و0��دھ�

)ر	ن 
ن 	ز	د �� ا����ري ��aف و1د 
�ره، ،�-ً��� �@�� 

  ا����ري ��	! أو ا���	! ا����  �ـ ا��$روف وأ	��%، و���% ' ر�ول �د	ث �ن ا����د : ا���	! ا���� 

���� ا�@�د 0, وُط� :ا��-رد اLدب�Lھرة وا�ت وا�3�ددة ط�$$��  

O	ر�� ��� ا�@�د 0, ط�  و1د ا��$�م، �روف 
�5 ا��د	ث رواة أ���ء 0	% ر�ب ا��را�م، 0, ��	ر ���ب وھو :ا���	ر ا�
  .(م١٩٤٣=  ھـ١٣٦٢(

O	ر���ر ��ر	O وھو :ا��*	ر ا���� ,���� )5�� ' %	�
=  ھـ٢٥٦( ��� إ�5 ا�رواة �ن �$دھم ��ء و�ن وأ����%) و��م 
  (م١٩٠٧=  ھـ١٣٢٥( ��� ���@�د �رة Lول ا����ب وط�  ،)م٨٧٠

  م١٨٨٨=  ھـ١٣٠٦ ��� ���@�د ط�   :ا�$��د أ0$�ل ��ق

  ��Lورد	� �% �ر��� � ) م١٨٤٠=  ھـ١٢٥٦( ��� �رة Lول ا�@�د 0, وط� :ا��Dة 0, ا�	د	ن ر0 

  م١٩٤١=  ھـ١٣٦٠( ��� ���@�د وط�  :ا�ُ��5

  ا��*	ر ا�7$-�ء

  ا���	ر وا��-�	ر ا��*	ر ا���ر	O ���م ��ب 0, ط�  و1د:  اLو�ط ا���ر	O :�9ل �$د، ُ�ط�  �م ��طوط� ��ب و�%

!	�� 0, وا��3ل ��ر1ً�، �@ًدا ����% 0	% �ذل. 1�ط�� ا���وي ا��د	ث ��ب أ)@ر ھو �ل ا����ري، ��ب أ)@ر ھو :ا����ري 
%-	�&�
)ر ��� و��و	�% و�ر�	�% و��$%  ،��ً�
  .ا��د	ث ط�ب 0, ا�)��1 ر���% �دة ھ, 
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�م �و: 30�ل راھو	%، ا�ن إ���ق 
�د ��ت: 0	3ول ا�$�ل، ھذا إ�5 	�@ض �$�% ا�ذي ا���ب ا����ري و	ذ�ر$�� ��ً���ًرا ���� 
!	����5 ' ر�ول ��� � ' %	�
 "ا���	! ا���� " ��  0, 0&�ذت ��1,، 0, ذ�ك 0و1  و��م؛ 

X�� دد
��ذ إ���6	� ��ب �د	9�ً  ٧٥٩٣ ��@� ا���ررة و�ود �  ا����ري ��	! أ��د	ث �Lد 0ؤاد ���د ا�
 ا���رھ� ا���1,، 
�� )روًط� وا)�رط ا�روا	�، �1ول 0, �د3ًi1� ��ن �L% 	د	%؛ ��ت ���ت �د	ث أ�ف �����6 �	ن �ن ا����ري ا�8�م�� ,0 
 �ً$�، وا����ع ا�رؤ	� ا)�رط أ�% أي ��%، ا��د	ث 	��  وأن 
�%، 	روي ��ن �$��ًرا 	�ون أن وھ, ا��د	ث، راوي روا	�

 .وا�ورع وا�$�م وا8�3�ن وا��7ط وا�$دا�� ا��39 ���ب إ�5 ھذا

��ل إ. ����% 0, �د	9ً� 	7  . ا����ري ��نI5 ذ�ك �1ل ا���&�	ف ا����ري وا��دأ ر�$�	ن، و %��� ا��رام ا����د 0, �
 ����را�$� و�$@ده أ�رى، �$د �رة 0	% ا��ظر 
�ود و��ن ��%، 0رغ أن �$د ����س إ�را�% 	�$�ل و�م ا���وي، وا����د
 ا_ن 
�	@� ا��, ا��ورة 
�5 �رج ��5 �رات D9ث ��-% و�ذ�ك وا���3	!؛

9	ن �ن وأ1را�% ا����ري )	وخ ا����ن 1د iا���د ،%��� �ن أ��د: �9ل ا��د	ث، �@��ذة ��@م و��ن 
�	@م، 
ر7% أن �$د �
3�% 9م ا��د	ث، �ن 0	% �� ���� �% 0)@دوا �$	ن؛ �ن و	�	5 ا��د	�,، �ن و
�, ���ل،�� ��L�3ول �$دھم ا��ره ����
�� !� أ
��ب �$د ���ب� ' 5��$�.  

 �	ث ا�����	ن؛ I	ر �ن ا�$���ء إ�5 �% ا�$��	� ا��دت �ل وا�درا��، وا��$�	ق ���)رح ا���	! ا����  ���ب 
�5 ا�$���ء أ�1ل
 .ا���ب 
)رات �و�% وُ���ت وُ�ر�م، ُدرس

�	% ا��Dط	ن �$ض إ�	% �$ث 30د ا��-س )ر	ف ا����ري ��ن : ا����ري ا�8�م ����&	� 5� 0, إ�	% 0&ر�ل 
�	% أو.ده 	��  �
%� ��6ب ا�ذھ�, أ��د �ن ���د وا���ط�ن إ�	@م 	ذھب أن وأ�5 إ�, 0@��وا ذ�ك �ر	دون ���م إن 	$�, 	ؤ�5 وا���م ا�$�م �	

 ���3رآن �-ظ% 	3ول ا����ري �&ن ا�ذھ�, 	�	5 �ن ���د �ن ���ب ��ء أن 0��-ق ذ�ك �ن ا�L	ر �-س 0, 53�0 ����رى ا�ظ�ھر	�
 ا�$��د أ0$�ل ���ب ذ�ك 0, ا����ري و��ف �Dم ذ�ك 0, ا����ري و�	ن ا�ذھ�, 	�	5 �ن ���د �	ن و1  و1د و��ن ���وق

 ا�ذھب رأ�% 
�5 �9روا إ�	@م ر�  و�	ن �دا 	$ظ�و�% ا���س ��ن و1د ا����ري �ن ا����ع 
ن ا���س 	�رف أن 0&راد
 ��-	% ذ�ك 
�د 0&�ر ا�L	ر �ن 	��3وا �0م ����$@� �^�Dء 0	% 	��س ���س �% و��ن أھ�% إ�5 
�6دا ���رى د�ل 	وم وا�-�7


�5 أ��د �ن ���د 
�5 	��دى �&ن ا�ظ�ھر ا�ن أ�ر ��5 )@ر 	�ض �0م أ��د �ن ���د 
�5 ود
� ��@� �0رج ا��Dد ��ك �ن 

ده أ�د 	�ق و�م ��ت ��5 �*داد 0, و��ن ���% وزال أ��ن��	 5�
 ��دة إ�5 ��ده �ن ا����ري �0زح )د	د ��Dء ا���, إ. ذ�ك 
 ا�د	ن 0, ا�-�ن رأى �	ن إ�	% 	7�3% أن ' 	د
و و�$ل �@� �% أ1�رب 
�د �0زل ��ر�1د �ن 0ر��	ن 
�5 �ر��ك �@� 	3�ل
 .ا����� ھذه �$د ر�% ا�8�م و�3, ،)�-�و�	ن 	رI إ�	ك 0�و�0� 0��� �3وم أردت وإذا( ا��د	ث 0, ��ء و���

 �	ر �$دك و�	س... �@م �		ت �� ��	ر ا�����ون... ا����ري إ�5 �*داد أھل ��ب ا�د
و�, ا�$��س أ�و 1�ل : 
�	% ا�$���ء �9�ء
�3د �	ن-� ��د	ث �0	س ا����ري 	$ر0% . �د	ث �ل ا�-Dس و1�ل... 


�5 وا��د	ث ا�-3% 0, �70% �ن و��@م ا�دور1, إ�راھ	م �ن 	$3وب 1�ل و�ذا ا��L ھذه 30	% ھو ���د �ن أ��د �$	م أ�و 1�ل 
 �9ل إ�5 ر�ل �0� ��ق وIر�@� اLرض )رق �ن إ�, ر�ل �$	د �ن 1�	�� و1�ل راھو	% �ن وا���ق ���ل �ن أ��د ا�8�م
 .ا����ري إ���
	ل �ن ���د

%� و�-ن ا�ظ@ر �$د ا�$	د 	وم 
�	% و��, ا�$)�ء �Dة 
�د ا���ت �	�� و��ن) ھـ٢٥٦( ��� ا�-طر 
	د �	�� و0��% 0���ت : و0�
,0 �9D9 ض أ9واب	س �	� �@	ص 0	و. �1 ����
 . ��� و��	ن ا�9	ن ��ت 	وم 
�ره و��ن �% أو�5 �� و0ق 
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