
الك!لمطقلآقأ؟عجاوالللع!

الللميهوالنظدياتالقدآنيآب!الاَيات

جوهدحسينأثدسىأحعد
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أ،ل!!ألىلأطي!طأ

بين

الملمياوالفظويانالقلأنيا..الأياق

-نالبف

حوهدحسىالمدسىأحعد

النعلبعبةالمضود)فربإدا!،آعاملبر

لاثنصودةاد!ددمكتبلاجزيدة
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للناشرمحفيخلةلطبعاحقوق

أ+!لىالطيعلا

40-yp .. bltvl

الو!دجويرةمكتبلا

عاد!السلامدعبد،لماد!اشال!طعكظاثنصدد!.

دVAAY,!نا
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ءألإه!ا

كفيم-!دلمالدكلتدر/أ!استافىالمحا

للقرأثهعجاذالعلع!71لبعحيةالعاملأمينا

مصدالعركيةعب!دك!دالسنلاالكدببم

برحاعباذ7جععيهآولد+..+لو+هكلااللى

هذاكلاقمااللهتدكليغدلو+!،لص؟لكثمل

-.+الجهك

4لاللهإ+ثوطيضوط jiلاليهثدكللت

لثط!ي..

A%نانهدغعمااثنصد!ة tKا

أفىلف
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الرصمدصغاللهسمم

يمققك

عحمد.سيلناالرسلن(شرفعلى!السلامرالصلاْالحالبن!بثهالحعد

(جعحبن.!صحبه!ه!ط!

دالن!طت..القرأفيةالأكاتببنالجضأديةالظواموفىبحث!ا،,سد

الحلبه!

!الفحصبالتجربألاكرتلاالذىالحلم!عرموالعحرمناكادولما

النظد!!كينهشاكله!أيات.+!العرفةللعقلالايطمتنلا!الذىالحلس

كان.+.ال!ريمالقرأذ!موألأالصد!شالسطو!كابش7يانهمعلَطابقان

دبندى.الملحد.!وشحنىل!جمانملس!خلجمنابهمبالةنىالبحثطا

الدمئ.!!طثناكثك

دصمأىدأعدالر،6أدفىجمعنى(أجهمناليونافيةمنكللتدالجضايخة++

دأخرى..ظوامرفف!ا!سبةالبيبهثدأشهفى!لفمأ+دفىدسمعلمومحناما

اتدأفحالبضمناأقحرفتدمنادش..ثدتددات-!فلكليةدئانة..مناخب!

.جفعاالظوامرملهبحضحلى

كبمتف!رةفىميه(نحاقتمل!ىالنالىانهبمبحىفىاسخست!قد

كا+ستدمودالةللئر7نالعلسلممجارالص!ثالجععيلأفى

دأ!دةءقنةنحالجالنىالنىأنبةالأياتجحع.

لغدلا.الياحداللفظ!ششدمراعاة+

..الواصمقللايةالحلعبةالعانىنحداحمالمرا!اة.

اللضددفوأ!دماالحببئالسيةاللنةلدلالأتالتفيرض!مساعاة+

دالبلانجة
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(مكىكلحاالأدفاظفهمسالجادالىالحيتةمحنالحددلعدآحراعاة.

ذلك!

ميضعها!مرفىأقحامهادعدآ..العلمحمقالقسالث.

شها.أطرأفاتداضبحادألابقةبالكاشرالاضانة.

أخر.ندآسشى!الفقالن!تعارفىعمم.

الابقة+الحب!لىد!يعنادشيطامعبزأال!كمالضأنع!ةسأماة.

.ال!رنلرمورمطلقادحمبادا

بعفا!!بحفكر+له..دئكيركلعا7نللتربخ!ال!ر7ن01،شحالة

فىالكوفيةالفطر.ديش!.بانه7فىنالقر2تستحيلداتاقضالتحادفى.

حعاف!ها!

لمحىلال!تدكللتعلطللهji*jLتوثقىوما
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ل9الأالفصل

التضادشميةظواهرالحفوبيامق

!الؤان!العل!شالأ!ضشكل.

دشادشلا!.الأ!ف!.نكون.

الأدف!.دسْاذن..الجال+

للادفى.لتكرين!الاطامرظوا+

الأدض.دا!ألدالبرافى.الد،ذل.+

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



لألااف

النضادبسيةفلوأهدال!النذكلطاكه

و؟لعلملقدأقا!طأولدضأ!مككل15.

نختاد..عا!ةاشاداتفىا+دنجهالفرةصادصظامرعنالنرأذعر

الأفيْالقرأيئالأللة:-منها

الأزشؤفدالد+مذأإظدىا!هبفودحبتالر!دتصو!ةفيا،!ل+اددديل

كا،وآتتادالدأيهىبلاوجمنذ

ؤأ!ات!واسي!ا،آناعددتافارالأدسأالحجرص!ة!الثانى.الدبل

شتدن؟نغ؟نمل!ش

فيلمحفاؤانبننا،ؤأسلطا،أنعاسددتافاأدالأدص:!صو!ةفىثاكالمليل+

"لم+.ين!لبحفل

سلانلافلكوأ.بناطاالأزثفىنثغفيأزاللةنعسو!(دالرابعاشل.

ينجْا"لأ،".

ولندا!ذتولأالأزفىلئهغحملال!!أفز.اللكصددأدا!اصالدلل+

الئ!د،1.".زافي!زتمنوكرأم!بهبها

نا.دالنا+بداثالأزسنئغحملال!!1أبتر)صود،!الساسال!لل.

-!لمماه؟)6الْطهبههدآفزذ

.)،(4فئ!عنرذفغخفرفتافاكلزالأزفىاللا!طتصو!أدالابمال!يل.

مذذأنزدضلأبألئهغؤشئلثافنأالأذطنلئهخنجئلاللإى5:طهصو!)لى.

.ا)ول4+!الناها

)1(صد،ط!!:3

091،ف!حمرأ11،

،4!تةصد"،أ

91أطواصد)،2)

.r&صد،ول،)

،:قأصد+)

32:ثكل؟8حمدا16
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كلنداتهواأ!!طثتك!دا!بل!ا!كفدوذأئلاأةالنافيةصدد؟فى+

-4311شبحتكلدالأدفيلالى!ئعتممندليفبلادزنجت!

.(42)أؤفاذأزأنينل!!بلافاالأ!فىئخنل!النبا؟ئغسو!-د+

سئ!بإخا!رخلتامغفبمةأنزذافيالأذحب!أؤشتا!ا+با+صود،د+

4)ول.منونلظئم

قأد!أبيالأدكليبىؤ(نغننندبرؤنيبن!الئزاتظذأ:للعانصود(د+

4.111يغفب

لغفغزش!لأذاتطدايئغقبمذاندذافيالأدخب!كلدمنغنةالخلص!أفى.

.)4،0لقفذوفى

نتى،زالذاقىأئاجمنشائئناالأدفىتبىأ!قىذأأوتمأ:الرمدص!)لى+

بحفبه؟ظي

مندساكلهاالأدف!قئرةتضا!سعنشحدثدفيرماأ،ممات!ل!دكل

معيقة!أخاديد!(نهار4F!أ!!ممابوتلا!مدتفتجبال

دالبطأالدفىالضردنثرلافطف

البط،جمعنى،المدالفدممنجمعدر!قال

مظ!دجعلدنثد.الض+!حتوصعاب:الدشرىدقال

اللولفى!ياتأنهالدفىالاعلديخلإ:..دتوجحهحر.!الراكبدقال

وأط.،،!(.البل!ذفذدنجث)قئفد7أ،الكلرجمةالأبةفىكطالسف!لدنضط

ية$]فىكما)الحبم(الئلاثا+جمعادشأددالعدفى،الطولفىفذكادةالبسط

.(ول)4انئاه)!كه!ائمماب

.102،:كيخةصر،لما1

؟-،!ل!(،)

،!أالض!لفىحمد،(،أ

++.6:بخاأصد(12

01؟ئلدةص!!،

(sir(A11!يدمد

13ا+ط.أحمدة)3،

-11:طرعد-رهلم61
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الجالنفبر+افىعبد.سحصدالنحفال-الجال!س!أممىجعدالرراص

.-!الأعطرأ!،مزارsشدمنحهاا،دفىلتت

فحدموكلقحجح)فباج(.الالكالطىدمد،جعصيلدالل

.فاضبحيدصلكأىفيلهوشنجمن

الهل،الدطاال!+دال!لول..الناببطالضضةالللولدالفرش

!الشس-للذ!عتصلحستويةالأ!ضجحل!الض

..دالأشافالميلدموابمانش)دثبد(..للطنلالهاالنرض،دالمهادالهد

أطراف(أالحبامالبهادلدا،دف!فيتمقاكالعصدسجعوتد)أ!نادا،

أبحدسألى.(طرافالعدف!فى..!فهايتألى+جدفيوصحنا+:الرأفقال

د!ه.ش(جز+

يكدن(ندا،صح!الصلحا+الحلعا+جمدتبذممقالا؟الأ!ف!اشاص!فى

صنعلان.دجهانله

ونانبهط!!.!نقلها-اليابسمطحهاسشحاتمنأحمزا+ارالةأ!،محا!

رشا.بالا+وتيظأ+دض-تحتأثداطى+بعصمبوط

..!ميملىالأ!ف!ئللصادلكن+

جمطظصلاأماشا)1"بوطة!ضY+نرىنح!ةا!ىالنصالئغحول

فالجمل..صبوطةأدفى(ىنجللمفحالىاد!لكنسطحهافىأفنا.ا!

ادفايصصكلاناىالىوعلتافا6كدلكدصعنىأطلا!ا،ط!ألا!فى

الأدضكاتأفاإلأزلككحدثأنجمئدلأ..نبطهدصحى!نراما؟نك

فىصطوولأ+!ن!نيهتكون(نجمكناب!!الرحيدالفدصئكللهدكلر!ية

.-الأرف!كرديةعلىدليل4)2،فددتافا،ؤالأرفىالأيةدتكلدذ..الع!لمبقاحكل

!ورلالانجا.ظامر.باباليا!دباللفظمماشجت،النر7شأ،مباد!ي!مذا

أ+.الكرنية!نيقمماع!

دا+سسىأباثذكلر!ل!دضدمدشهالجا-الأحمالى!لىبىدالترأق

05حا+.يكل؟حي+دصبزنرا")1

ص،،يهددصالاثلأالأمأ،كا4طَضإك!
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(لخلدقاتاشدالنظرالبعث!خانفاصبلثدن

ا+دضالىينظردا(فلم؟صجارىد/!لولكعاألاجمالىالنىليكون.

كرةفصكو!ةفكللس(مامناالبرطةا+دضد(ن.ا.أأدكودمابطهاكيض

ب!حمدأتالعلم!أنجرناخلفهاأممابعدصظيما!دأمدت..مكورةمطت

،الجبالذلكعندئاتمرأتأوعر.الافىفىسحطدشميذنفل!ات

ذلكأقىالكلكلولفعافا

الىالنهوكلبكن3د..الأ!فعشكلضبفةلىIأ,أخمالعلنوعللفد

13!بهادأطلقسبسوطةبانها%L;:PYlصادحمث!بيرا،أمرأا+دفىكر!ة

بسطحينهاسنوأ7دأخردذ.!حينها.د(نكربكر!شهاأبعضىدأمخد..اببطه

كلر!شها.د(ئكردا

الطيعتالظوأهربحضببأ،دفىكر!ي!اللبندملطهأ،ف!يقدلْوقع

-دالا++البابىمنكلشأطللهاقبلالأشا.أعا!كلهودضباشرةالنير

!نَالسافرةالفينةدكياب.-ضرحمط!بلبحيدشالئامقهالجبالقعمدد!ة

$04ا.ثرعابقبل!أسدما

شكلد!لاصظةا+فقدأكلرأأشتا+دفع!حعنا،نانادنفعدكللعا

21(.خوفهأئا+الفسسطحملىأ+دضلظلالدمر!القوس

لفرنجاطت!طم!ق،91اندفى)ديرأنوصين!(الحالمأجر!فيومن

محبطحمابأ!ئطف!ة!لحعلياتأموأنخىأ،سفمدلآمئالأدضحمبم

الأدف!.ب!ر!ةدأشميلألف،)25ددجدا+دش

صةساجلاذدحلةممدنهاصفا!فةمله!البعضتكلكذلكودفم

م.9251

عندمنبحجهكر!تالأ!ضانب!كالهتوقع6؟ملأولعامأنيوتن(!العلاط

الأ!توا+.خط

صفتفى!مرب!صورماجماجا!شالردصالبد!فامالفضا+!سجا+نم

.النضا+.شلحكدددجدما6191أعانوشدكالفضا.

)1(-4jd A,7+؟1صالرافحالئههد!/

.i"سال!رفطل!طتل!دسطخصلأصد:حمص3،لأ
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لكرريخهاالفلو-لاطعاتالأدصلهـوكبالت!يةبا،فعا!اكملالح!نم

عنالقطرعنكلم3،فيممادةالاصتوا.!طفدكم،5012قطرهاأفىو!جد

نق!يا-ببفىثكللفىيبعليامماالقطببن

ونازالأدص،14؟اذطماةبتفنهوالأدطدأالفاللبن(سىباأظعكنا

.؟،الطما؟لم

في+ابنتفيرفىجا.كعادترجعهاا،دفىبطيسلانوطحادلححا

دط.جمضألى+،)دطحادصهجمفىأفي+()دطالوجطالبم!ش

،فد!االر!دسودةدفى!نأدظما")13.والأدط!!ع!ايكق!منادرسحهدبطه

-ايازض،)1،مذ!لد!

(جحدجمذلك.دالد.التوصغ!بد)!دما،بال!صودالعفف!قئم!من

الأخر.الضدامحلداد!سدجمنى)دحا(لفظتن!يدعلىالفر!ن

نه.أ!النامدجمينه..ع!وطالفه!سكالدصيهْجحلهاجمىدحا:-(

با-الاالضةتحرفلأالصيةالبلادصنم،أكو،..الحصرصحهةعل!

ذأالحل!ا+قردأدجمعد.ا،دف!.لئ!كل!لسدصف(!دقدملا.51".المية

دروددانالأخرشصيرلة!د(حدممادأن!.الصلابهفىسغتلفانالا!ف!قبى

الأخر.شإشماد-كدالعب!رنننها!ولالأدف!

الكلئرىجمعبهاشه6لهادجدم91ولهللادضالصاعة61تعارش!دش

11من!رمنذنالتر7جمهجا+مادموالبغهشكلموإيهاالأضكلال6!ر-دأن

شكلهش!كريفردهممابنرةالى+!لىالتعنيبرالى.،أددحاقرنا

الضئطرادكلاأبعفىبعنحياصدننفصلترفبفهابتمالن!الجبن!طتثل

يعدللادف!حمثطدمدشفهاالنغطخفافادشوأصلدككثىطيما

03-طضدماأصد،11

13)v..:,قة+،
3-لر!ة]![-1

13

طي6صدأ)13

7e]*111فركلالحمبدالحم
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!سطها!صطحهاومددما!طحاماد!امارأحمدةن!دش!جملعزخلفها(ذ

دفدشه.أإ،صكرأدالناصبالكلياخ!

منظتأىجمالى.،ال!ما-(صهوالطحو!طحا(جمحق!دسط-ب.

!لىكلدمما!بها.دساى6ال!رةط!اةفبقالدثكبكدسطهطىثممفر.

ذآاللإ!غزدابدئغارأسنةلجاد6.،شذال!ئسصد؟شا،دفىتنف

.(أ)قتآننا،رولكأئأوالأدكلالتؤ!ت

الأدفىعنالحصالطد.دحمااللنةفى!ردكطأداحجمعئب-د!حا:.

كعا!ونهاديىالأدف!ثد!ان!ليطلمما6صعيةبر!حمركةدالالىأحمة

اصنغدتدالىDriftا،!ينلةالكئةنفىمود!ذأ..البحض.حتد

بهافالالت!اتادماأدالظراتنجاعدالحدنجة!2(فظدتالجدأفبةالن!تعنالنب

داصة+!بحادثرنهالمحولالقا!اتجمغأن!!غذاما911أآه!ا!ابخد(!الز!د

iدرس4سط!جمعنى),.-6(للفعلاللنوكةالطفىجعغتكيقطلك

كافطالددأسن!رأد.!دحركلنهاا،رفىشكل!...كاليع!ةدجعلهااحوالى

الدلأشصفرلأشبطةكانتلوiAالادن!كردكةص!نمص!يلباط

اطرأفها.عند

مادمناوالتكل!.للانباطشمدجماسقشطى.")ص!عناكلتتلوددلهلا

4)2-6(لظ!بنفق izفيدالنكدس..ا+شاع!البطمعانجف!لىل

أ+دف!كردتتئبتأك7مماتدأ..التر7ناع!برثعبشدملا..التك!ش

؟كبرة

ؤأ!نابمْون3ذطالمامثانا!مأنأنلإنئدكأ(ئافيأ:الأ!رأفصد)!.

؟طمرنؤمغكثىتاشةأبفمأدافوفىأنلأين

أخرجز+دفى.يلا.الأدضمنجز+فىصيكلونأشإفا41أص:أنوالمنى

صر)1+يا-ة+3[11

3+6ص!الرجمعفئس+

3+"!دسبندحمد/خحس)301،!م

!"9-9لأ:لأ!رافصددةا)1
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ظلتإدالا!!لتنىقي!لألحطةكلسإددموحردادرالهار!إلساء،حححى

النهلكر!يةأ،!ف!

علىدليل)أو،لحرف11(،فالتحير،ن!!اأؤلملأأفرتا:،آتاخا--ألىلال*

يخهلل!ححسالراجهفالجز!معاالأدصيةالهـرةصلىدالها!الليلظامدت!ترامن

فاتها+اللع!فىليلفيهلئسالواجهونجرنها!

الأدفةالكرةكاتفلواننضف!4)611ورثفعذق!ر-،:تعال!!!ل+

النصمىفضر+!احد،!عر!ب!احمدفر!ق!طعها!لىيكونأذلوجبمنبطة

AL...036!للأدضالومحيةالطولخطدطعبر!كل Iلكلدفافق،جمعدلخطا

سا!71-06،،0/1)طوالالحطو!مذ!لى!منا!ب!ارقصحدفاخط

لفظايخثالبفىمماطالواحدةالنايخةفى!الغا!بانما!قنعافذلك!محنى

طوالانقطاعبلاحولهادطواتالأدفيةالكرةحمدلالاذأنشممر،أفه1الجلالة

.جا.ما!مناالسا!ةيوآد!لىلاعة!ص!كأالاربع

خمذلآنغك!نقدرونإتاؤانمظ!ليلرلانصنارقأقغفلا؟أتعاليقال؟

كئيين،نض،ماشنمطضأ

أبكلود،دالفعل.4)1(اللنلغلىبقلدؤكؤرالئفابركئىالبنل،كيز:ظلىس+

ا+رفىيلف(ى(لفهاأى،د(!علىالع!اتدكود..-اضدادةفىيلف

قزامين،النيا!معاللبلقاللصحر!ماطىالكر!ية

دمذأ"4!هالنْلابرضافيالفل،لأانغفدفد،ذ(نلأنئميالثفى،أ:نعادفال+

الا!فبالكرةسطحصلىموجوثانفهصا،النها!بسبقالبلأدنالمنعلى!د

الأخروالنصف.مضيتا.الكرةنحففبكونب!ر!شهاإلأدلكتات!!لأصحا

161.ظل!ا

:سنياندها1،1نجنأ،ؤالتفاداللذنجل!اللىرفو،:تحالىقال+

ا،دض.ل!ر!لةتثيدومناالأخر(حمدممايسبقفلممعاخلقاأنهطالأول

،؟،:كلضا1)

-1،011خرجولاصدأ(31

أ،صل!اد!الالي1،لحه)60

-1،:صناد)صد21)

-5-الدصسردةاألأ

+63:!ز!ذ)،،

(e).،ةسا!-
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دالكار-اليلكعابْربذلك.-ففهاحمدلتدددالأدشانرالئاكأت

.،41)،برا%شطنجئْالأ!حبمودلم:تطلىقال+

الأدفبةالفثرةصطحأنالعنا!بةبا+فا؟بالنصد-سحمدناأكففقد

والفطع.-والبابه!الحبطاتالحا!لمحت(لواحالىمضموموبتعدع

م!طكانرل+لهكر!كا،ا،!ضسطحكانأفاألاb!ال!بتوافىلأاثبورات

لهايكلون!لاالطحأطراففىالوحودةالقطعمطماالنطعكللتبو!ت

د!نالقطعلجعغكا!!بحدثحمنىالطحأنحنا+صنفلابد!بهذاجموأ!،

عن!مْمَندأخطا-.ألياحهاجمعيعبتبا!!ا،!ضكر!لهْكوكلددمذأ..استنا+

!البايخن.الحقول!ا!!نفى(فهاالأية

لغكلب!ئجينئابركلزغئذبرنجالأئافيل!؟نخا!الندبفيومبكأ:تعالىدقال+

كلأنحنا.عل!يدلكلاأ،رضكر!لة!ل!ل4)صميق،كلمةتدبرنالدا21جمه

الكلعتأعدف!د/!حمدبدثفىحا+كعاالبابمدفىمكةألىالوديةالطرق

!طلح+-INنهذنفا!فنأنئدكأائمديخ!!أالقرأنكد.دماأ+دف!(أ-مركز

جماكانعل!ا+أحمديقرح(نأذنعجبفلا..الأدف!(صةالكلعبه(ن)لنح

برلت!.خطعنبد،انطوطلخطوطبدايةامر!ةمتىتكلون3أمن

ئعغي6خئهغؤاللهُأقيأبلافيشتُعُفاالأ!طىلآكلأطروؤاأزئغ،ةتحالىكال.

نأئبرن،!6،.أئغأاخرىأ!ةدفى4)0(،بحفب

د!د.!حر.كلدمستدالأنقاصبئذطدفاالمضادعبالفكلدالتعير

اللعين.!نصرةالكلافرة3الأبزوالالبعضفرما

!نحر+الجريحلالبعضفرماكما!الحلحا+الحلعا،جموتتال!البعض

لهذ+الديْقالعشمحهيخقلا.مماأخر.مكانفيبحربطدحيعدفىذلكلكئ

الأبات!

تجوالىالأنكلماشفىأخ!تالأ!ضثاذ:زلكالحديثالعلمينهرينا

.؟553(فطىطه!عبلة)3.،2االح!!ممددة!3.،:ت71!لرعد!دد؟11(

+k',LYt:.;1صد(z)!11خيدسدحمدةا)29.5اا+صا!صدةا
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تجرددفدط..الأندخىصنةطياد،6.ف!النسعناننعالهالحد!رو!نها

فلكيخبقرقهافىالنوا.ات!متالأنكلعاضطادصببنم!سبيا،تك!ق

شجفاراتفكلل!لىاللتهةدالعضددالحعمتخع!جالأدفىملىضغطا

!ظت+!انطلاق!ا،!فيةالجازبيةفعللمحتالبرأفىفىكطفدفعةبرعأ

الصض!ألى!علحمت!-للاشىأ،دفةالجاف!حْ!لهااجمرأ!ل!الىاكدات

الم.الفامد-إببامعةالجبدلدجميا(ستادليد!بم!حعددمحعدالدكود/ما!كدهملا

فانا+ريخةالجاقيةفعل!لىالغالى!!ظتاناللاقسرعة)نة!لخدل

فيرألىالأ!فىالجزيخاتلتغاد!الأ!ضبةليةالجافينطاق!نتخجا!ثات

ضدتطاد!لىالادأتلأ؟ااتملكيفىالاصالفععا+فى.دظب.دجت

الطلبقالهبمر!جينفل،فيةفا،ات-تففد!الت!ما-جدفهامنالأ!ض

ممبددثاشأ!بصشلصد!ةوا+!لكلثافةا!ثدالظراتينادالهل!م،

خىالأدف!حمولالجوىالنلاففىظلتفتد،دالتتددج!الا+دجمنادنال!س

الش.فىكبيرةنبةسجددةالادف!شالهاجر(الظراتمدينماذ،71

فددأنجعضالفبشمندتفلطعتأطرا!هاناقكر!لةا+دف!كاتدلا

!شاتمروبعلىيععلمما.نفها.حولثد!انطسرعةببألاشوأ+خط

خطحولالحا!جألىالمركفالطردبقوة!انطلاعابطدلحيطة!الحنا!رالضارأت

.الاصترأ+

العلية!اتلابمالحلاث!مكشكرملىالدقيقاالعلبالبحدتدقيكلد.

كاير:الابنهبات71الفاظساكأشالستبطة

العلط+كدر+النبريد+ئرأمندادا،الأنحىالأدف!!حانكعاف!اصنعراد-

القوبالاقماربُعدعنا،ش!ئحادباجهزةطاعنالكثف.دجمكلن.كم003ال!

-بالزلزالللنبوكعحادلةالادف!ئر.فىالحادئةالطبفاتلياسطلباتخدم

الأدك!.لجعاتملم&لكللذرامطكله&،؟!

511+عدصكل/الححب!الم41)3.

لأ2
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شبراكالبابةخوافىملىوالحبطاتأبحا!لباهالسنعرالطنيان-

يخعانفىالركلافىدالطنحالردأبشأكمنجبةللتيرفابكئابتةيخر!رتصمودأ

الفرةلأرففاعولد!مماا؟،1انمصدداد!ض71!ة،.تجد+اكوالحيطاتالبساد

جمعنىانعهاداحمتمالحملى!لادة،اليابة!لىالبريخطنىالتيانلهنهالأدفية

ينلوتجمحبأطرأدةارنفاعنتبتالجلبدبةأنماطغ

مئةانفالجال6أولماأ!أطرالهامئالأدف!-،نئاصالن!ةناليمعداكل-

أليا.ببالزشبرددد-لآكلححطمعخودماأنحمثاخالمةلبستألاسغة

أد،انع!ةوعواكلالفوبةدالزلارلالديذالماحدناش!رحمها!لىالجا!ة

!ثاتتتظلقلهاأطرافاجمئلالأدفيةبال!رةاليهالجوىالفلافأن

وانه!ادالنعتعواكلبفحلالأدف!ةالجاةيةقوةجادلىت!اازأاكرات

التولتعادف!-دلا،جقكطقطبهاصالأدششرطحالىألىمما،ا،صأف

صنب!طهفيىبسطتأ!214،،شطخظئمفلأزكل!فازا،!ةأ!الأدضجمكردية

بنافىمدعنا!رنىجا+طدلاسع..بحصلاننالأنخا.،قنراماكط

عاعردأالننبعدملابببلنطالقرانجما+.دمكللاا،دف!خلقعئصلام

!بلفحمسبجيل!.كلل.للاجيالذلكبعدفر!ئم.!ق!لهمقدر!!.نزدله

!الآلأ!،سئرب!الأ!االله!صدقعصرا!كد!فف،سنصاعطا:الحممن

11114..انحذاثئفنمينمضخ!ألنعغز!

-6أسررحمهة،أد

2-لعنبا)صر)1(

3!-امعدمردةلأء

+..+.

ولأ
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!تنطدك!.الألخه!ق،12

أتاتدكلفالادفىأملهفغذنمدمىكلف-؟منادلويل-

!نجدطَ!طافئا!ولكانأالندلتبرأأ!طدي!كرداالد!قىدغأذأةت!الىفلا+

فلأ+نج!4)1،فط؟ضفي

الحابأمل!قعندالكفاداثركينبعلملمأو:النر!تطول

طخ!ادأحداشياكاتا(!قظناففا،لففاثذالأزفىال!نز!أدةدفبهم

القصنا.دالتق(دالالتحام)..الدشا.الر!ق(.).يفطوشنشنهاصا

دالفصل.

خاكاتادالادف!العادأتشكلاأننايخاأضالا-وداد!جمهلاالرأدىقال

ص!اداتجعالىادسا+تطدىاللهخقث!الأخر،عن+سنفعلاسلتصادأحمما

الأ!ة!لظامر(خرىتاللات!دمناك!.أدفىجعالصوا،دف!

عئىاشؤفى(طمخجم!!!فناوطؤالأزفىالتؤأتطقللإ+ة؟نطدلأل.

اشوأ+!امما)فصد(اشلسىلي!قببه!عدجمحف314(و(-كللزخفناننرني

ألىبالفعلتحد!أفاأطع!-تحد!)أصتيى،الفحل+نتطلىبناتهلجق

منا.الأ!ةشكعاالعا.،الىاشوىئ!5قصدجمعقحون

فينثأوفا1،3بف!شفطدقادالأدفنادئ!داتخئغنا!قذ:،تعالى!ل.

نب.أ!تب(ىلكل+،)613

ألدأزأذدنعت!رذتبقى!الألأفىظليالإ،ننهز،تبمكُغئل،؟!عاليد!ال.

أئا3أدئادأتزافبئدفمزبئاوئادلأندفيفيدذافينجأويخنل.ذئبن،ث!بك

نطئمرتاأؤقى!أفيؤبلأ!سنأنطذذخانذسالنناه)فياشيفىخبلطببذ.سأء

الدظ.الئطددشا(شفاسنا؟+نل!داذشةفقصدأت!شح!طنافن.طالبئافط

ذنج!،11،+يتطس

+95خكذ!زاصد،3لأ.3+أ.01طدةصو،11

117-"خستحمدةأ،،3-ول:دحد)ا31
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حمرمحدأرسمرمادالجعهودطد.جمض،:)خلقالنسردنلصيل+

كلما-سبن!(!!أفعتىأ،ريرسدقبلالدنيا،أ!امش،!سس،!!الأدفى

الجالشهاوالتصود،الثيأبتدسداجةجحدددأس(العو+:)(بوفال

مموسفيمب114(ألألم(!ط!أداللابلاوفذددجمركط،خيرماك!)وبادك(

أ!لق.

ألافةسنطت-يفدلجمن!ضىللافعاذالف!رةال!دارىأليئدفرب

فىدطظاالغامرةجمن،دصاصات52!صوا!فىبالقطادالاصكند!ةالىالقامدة

502موك!اميجمعيعافالا!مدكةلطنطاالتامرشالزش.يخكون.سا!ة

-(2أعاعة

الجععحميت-دلهحماظ-دخطاظدفئابالأيهجا.مااتمرفونأعبردفد

أياتفىأبامتفىرف!tدأألاد!!لق(ننددالترآن.بين!ا-أ!امئعانبة

أخ!ى.ك!ة

فىنمالكوذنثاةتادممخجعلإبانللا!اتالححححفمنافوكلدلكنا+

يتطدف!لامناكل.دأدواد.أدسأحملت!لىادحمبشةفىأوأ!امت

خلقها336بامV$منهش!و!فىالادشا&خلقجث6الضأنأ،تمع

الرلى!شه!طببالهشوكلالحبةتالكان6!دأتدفكلددسفبهادجحل

1314ذظناث+،سأ!أص!أ3مراحلأ!أ!امأ!بتجمم!مخر!ن2!!ضفى

-دنملقتالاحمكامبئبلت!كظفيدماددنأليطفعدجمضلهامماثلا(!

Vقرةندلبضكعا.+وأجرأ!اال!ادات،كبدفعيانعلفا)دأدفه +دف!أسافئ

--تحالىقرلهفىكط!.أدفشصغوسهنةش،)1،!شئؤفيشنخ

،70،!ننالأض!زلأطفنئالأدفيسمواتبرفيسخخنلد!.،الذ

كناممهْمناد(وص،)خلقهن36ابدمصنأ!،الابقةالأيةفىدقنامن()

!التبر-ا!لقعن

!صكصد،111

31!تكد!ةلحأ

،اصل!نصأوىا&دسضة)7(

j1i,"16أصر(هلأ

(r),,.أ؟ستة
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دفع!ظطالطة(لمحمنقاآثدلأنمْأللخلقالصحبم؟الزبال!رآنسدقد+

طحعاشلاأنهي.،ئهاماذلكدندرالأ،طد.فطمازآنهجئللا،(كلظ!.لوْاناعط!

.(1)4بفمنطلأؤفئكاتا.(دشاطنينلزأ.ؤفي!اط

صكلهاجلاى"7:النادطت4شعئه!كلزفغ:فلك!!شودالمضرون.

شل!ا.جعلهأىنلفا،،دمعطئخينا

الضفر.مو،فالضس)،دالنهادالليل!جادأى:قيلكخافا،أزاكني

الضس.وتفماالنهادافدأدفد

ا،نةةالرآنطبالناي!الاب!ها،!اتمئ!شربم+

رميننفىالأولالدخاشالديم(!الئسمنالأ!ضجرمافهخلغ-

النرأن.عيه!ااطلقكعاير-(أ0.صبهرلين

مئجذ+،نفصال!7"فيهااطهأدسالىالحقهدعرضهعاا،دلاليوآ-!

(!شنا.بعدفيعاصاددال!ىالضَ(حدثالادل)السيما!الشعى

&فعحادتالننصلالجز+مناتج!دفيهان!اكالحفبةومدالناشاليدآدفى

ر+دلذلكدصابدالنشفع!اتدالهضابالجالاللىخلقئمسلبةثرة

فىك!سما+اد!تحولهتكقهثمبردتلاط+في!وض!ج!برأكيىعر!عهْ

ؤفيالئما؟أ!انتىفى71الحياةلاصنهقبالنصلححنىالبهر!الحبطةا+حوافى

.شئؤ!314(صغفعافن..."تن

جعلمماد-لةجمب!رألاسللاصاننالت!ددالأدف!ال!ادات3أذلك

فييالطغخا!جهامغبتوجيهلأفاتهامنحماصلدكاتالظامرفيهاالتدسف

داصننباطالحلقلعبة!صردصبمدمظدكل!.!كلهالكروأنقبادموثالطع

التهغط!رالأذكلدبر+طنئذاتط!أثطثئئفاوالحفبفةأالأااتمنسحف!صفل!

.فطذا،)،،فئببىئفخذكأرتا

.رسس!حيدصدد/+دضلجعكطمفىلنAاص!د01(

f(جست!دة+ .12III)(15أ!فْصد.
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جا+عاحمسبالاصبرمكابامأبامتأشق(ط.ا!نبرداالذ!نالفر!ث(خطا!قد

3+التدالحهدنى

!طابئلاتالىدالأدضالما+كلقشيبدالمنسلنل!لعب.

أزالأزطفىصنىوأنالعا+قيخلتتا+دف!أدJ:الأدلالم!عب.

الب!لهةبلالزمنبةالبعدولتالفعرديى!3!أتدعات،ذخامازبكلته

اللإفع.

(ولأخلقأ،دف!جرمأنوكل!الجممود؟فيالئ!ا2دموتالئلشاللب.

بال!حو.الأدشخلقا!مصي3+31خلتنم

ملىمقدمالعا.ظقأنل!!ر!l6الرأأ،عادمنهم؟الئالثراللعب.

أ،دف!.ضلق

سنهاتظكلر!ات!مةلأدف!I!جودلكسرالملعلىدشعور!د

أكلأذاقدشحمت.أملأ61!مالنرنى،نونالد،3(ن!ية.)

الئس!صدثفديم!نالفتهمالىتكرتفىكلجحأنصعةالمج!و!ة

ظادرت3،الحاملاان..منكجك!نيزك.دكا.السا+احمدأمشك!دبمم

جاتيةنطاقفىدقعدالأخرالفذ،+فىبعضيائطلقالشبمش(حمذا.

جمضأ+جذأ.ملهف!وت..خلفةابحادع!حمرلهادد4دأخ!الع!

لكنه..الحادحم!يأسطحهاصدادةثدجاتانضغت3أجمعداب!الكلاليفت

أظدا،والنل!شالولىنحميتمنلهافيتلاالنباركأفبأفىثبتللات

ايادش.جو!ضلطفدطثا!رق

الأدفىأذترش،م69،2أ!ا،بلاسللحالمالدم(ن!لأصات)دتد

الظ،ات،شما!لةسحابةأ!5ما+صدجماكانتاممادأجراحمادالما+دالشى

سنللو!أتالناممةالركريةالفوةفاس!تأشبارنتببهأمربمنهأننصلت

حمش)أ"صلبةسادبقعالقفارصبا!ة3الدأن!لىالعلا+اصصدند

حمركلةذ!ف9،ج!ومهادنجلخالكلوبلد!أنحمر!أنطكول((دفح)

كلةشجمز.،..شجمزط!دى،طثتهاحمعع!نطشها،الضثددأن

ملىشغأنالئىمئأنفصلتالقيأديةللطناتجمكلنف!فانى

س-اضرالصمب+اثلى11"ا،!مك

22
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ادالدر!حركةسالفلرمدا

الصلنكببدمحمافدا-فخترفىجع!يخ!ا:للعالم41)نظىمةأط

إنجا.لى!أفطلا!االش!عن-دانفحالها-العادتالشى!وادالمجامهفىظفقت

الحالبةمدارانها!ىالثس!منابعادعلىفامترتنجا!دفدكانالذ!النجم

أن!!نسا،رف!بيناومن،الختلفةالكواكبمكوكةتمدكبباتبرد(خذت

بحتبرالنحىمنمقربئعلىممم،جودأفنراصانانعحأنهفيرالزأ!د(النبم

مكوفاتيشالتامالأخنلافكصحكحاطمبا،ا!امر!الااكالصادفاتمش

!لبيابغلباكالشعمات!العنبلها!فبتالحناصرذاتاكبالكيمات

.مدالهيليهمالهيدددجن

دبتيةإلأدضانتقرضتصمثهنجظر؟القرثعيل(أنادىالأضعرة!رة!فى

العناصرشلكلن!!نبةفاداتفكلانفتبةفثاتالصتألمحجعيعةكلوكب

ابوعةمكوناانفجرنمالنسبنغبرأقص!لاقلمحمداخلكاتالنى

اثت!

شجر.!لكنهاالئىمنجز+ألبتالةالب!و!ةاقشاهوملا

يخفبمحيتطوصةظامرةالبدماننبدبانزلكعلى!دلل6انفبرأخر-

شه.03-02كلصعلاقنحنم

الفضا+فىتحاللتيبةالناراتمنجار-صعبتكينالاففبادطأ!شغ

اولتْفىا!يالول!تبغبرعة

الدخاذشكلهادالادأتالأدفىنرات!يهاجماالنداتضغلجختم!تد

(!لى.كسطةrUWA'Alاعدادسحملةس!ملهنىالكي

!الظلامالدخاقمنصط!لةكلاجرأمالغ!ا+رضىالعا!اتتبهلبدأنم

نويدفبهابداجميدة!جمبةصحملةفى6سارددكدكبلمحوممنة!لىالداص

بحيثالفضا.فللامد!منهاالندءدضدجل!نبمرم!تالنيا+فرأنشالطاقة

د--(نعب)بد(-ثم-النانيةالرحلةمنهفُىللا+!نةالحايحمنهأعبت

فىالدخانفوتشنتل3كد)ظفها،أىاطحومبحدا،دنجهالن!نرة

نالثة.كعرصلةالعا.
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علىطعدكالحجبتلينةفدمرةحالهسدلكلعدالأدف!بدأتد(خبرأ،

ت!ببُبد+دجم!دالبيضة(أالدتشكلشالق!يةال!ر!ةمبتطملىتنبهلها

للادفى!النسع!لدصالححربذلكبمائرتط،)نعب!أ!

الحمشالبهصلطحمسبشرنلدددالنظرياتفه!.دمكد

كنلأنفدففمط1،العظيمأدلىدسدقالختلتا،!سامخرأ-فيمعددطت

.115:الكهفأكطدا،فئببيصبأكتدتاألئمكلزلا،أأدصطحئنؤقي

أ+دفىم!رغدول!دعيةمن!رالجيولوجاملعا.أخممد!د+

سنلمحتو+طملىنجا.الجرلوجيةأ+ضاب!دتتمير!6،لأأمجم!"لاصتخدم

ا،دف!(.)ن!تكابفىمانونضىلرأ.اداشاكلاi!لأ

نالبثدماضة3لجوأدسالةمن!ئ!لتا+دف!(نلأكللفن،عباوخج

فىتفكلكلهادصلا!انتالحناعدالعلط+اسنشدمنم.للفد.ن!تنعرفت

فىالثعالرعاصاشندطحمبثبيلتود!،د!دنود+!د!لىالعنردلمحايل

التاتديخدضر!اصنةلجادحلغالأدف!صعر(نتالبهطددضحتذلك

ولدخدمطاصنةلجاد3.ولش!قكللتف!1،4ملىالصخد!+أنالرأت

لباطنها.دليىالعل!لأأ+ديخةللنرهبالطغ

دش!النيالىكبنظامالئصالنطامم!رilk"!امبلاكلصدن-!لقد

،،هالأدشلععرا،دليةالنسصاتينالهالىك!أج!-كالقاعاتأت
شة)1،.!ياد

.ذاد!نئئ!ص؟+.الأع!ذلجأأشنمأنتي:الأ!لىص!،دنعالىدقلا-

.يتى!4)3،نئلىئ!.نضن!+س!+الإ+.ئىن!تمز

الوا!!ألىالاللأ+خضراللونمودا+حموىالعبالباسمردالتا.

!+فد..الأشسافىكلققبلي!دلدبرلنا!يخشضةأ،!اتملهدصلتدفد

لاأنهملىالعليها،ب!حاتدكن..ففدالفر2بهجما.طثفةالعلمأدفح

شعمع!أجماياالفضا+فىندودجعلتالعس!نالنههاصلةملهاننصلت

سنلغاركلتلةكلانتأن!دكعدفمدسعا.صرادنماننشفضأ!تل!لكدنبعا

ظ!-+طص+/دط!مالأص!الأدص!صصكل:4،-ص،،أ+3لصرا،!سلرس11،

.1،5:سالأأصر
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الحا!سالعلا!بردنم!نفطرمتنلىالاللةالنارمنكرةأسبحتاللنب

بملاسسته+فات+الأدفىلنالنصامد3الدأالمنبالبظدأمانو!ا،لبتبعد

الىغدلأكرباددومرابيد.دالنحا+.نوعابادددهوجمالأدفىاديطللنضا+

منطنوعااشدادتالن!الأدضفخلعت!سة%لةالينم..كلئبتب

نغلفهالم؟".كانتالىالجنهالسب

المناجملالأدفىدجه!لىتتنرالنسىششبة!تزة(شحا!جمدأت

القالحوأعفعنالطيةالظدامر.دطاتدفرصا.النهادأردأدئم!.لئى

من+ف!مةا،!ضتتا-الردمةوالبرأكى!الزلاللوأخ!تايا.فرقنع!ف

الجهاتبحضفىالب!!حعغالأدفيةالمثرةادقظعاد(د!مماالضأ

الجبلا.!لاسل!دكلهرت.الحظيتالقاداتثكوت

الواحلفنحنتبالأمواجفدفعتالينضاتاليوجا+الركاحدمبت

..ومكناا+لهادلنكوندجرتالوثيانفىال!سةالأعطادبا.د!عت!شكللكا

دتدمت(!طمادالجاد-دسعاما.ط!طمنياخربم.!فواماالأدفىأطهظئ

الحبا؟3!3ألافاروذحما(دثدنأ+دض!حفتأتىالنبانجةألمجاةعدد

دنحللتدا+شبدالنبلالاتدالراعفالطحاثلعتالظمددفىأخلت.الح!أية

!أرداثتوالقر!ذألى+ففلك!وفكرر.لكداعةصالحةضبةشلةلن!كلن

سبةكلهفاحمالهااليلىش!علرماعاصكدارلاداكصهالنلاطتمككات

بافىفىمغمو!ةظلتصدط.ص!ةشهمام!(بتحىكاطلرفها!أر!اد

فح!ا.صط.دنرلاداصنلطألاتفىكفهاحى!دكلماشىالأدف!

انئر!!اك!ؤالإ+!فذ!ذ؟،ئزأ؟لض37بكيلمانلكالب!

)3،.46ئ!-أصنعذ

025حموالىشفبتكر!هاألىالدأسمل!هأنأشحالفحمدشحص

شة.لجرنraطيدأداشعرشةلجون

وكعلهالطحيةالفرةشسكدذوجدناماالأدف!فىفطاعا(خلناط-دأفا

!تد..ودرناحمبعاا+دنىكليانمنأ!رابز.تجعلالحدادشلتعحشيةطنيةبا

الفاداتشهدقكلونصرشعأجذ+نجعضالباطنةبالكعلهسحيط-ف!صخرى

للحيطات!يحاذعن!بادةدمونضف!دسف

3)-ص،"نرفلالحمىلكلد)1( ،M،سصد+:،-!.
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رأ،لهاالداخلjIسنلحارحأكلفهعدةسلحيتكودا!برالحلاف(!ا

الغلا!ثمرصعلافها.دالبعادالحيطاتشألاليةالطحات!شملألاثىالنلات

الأكف!.جرفومد.-الباطنىالفلافئم..+الاب!

فيكالافرأسأ!طرسأاتجمل،ستطكل!فيىالأدف!سطحأط-

.(دنضضاتستفعات

فامفةكعمدلهاشر0001عنارشاصط!دووالتىالجبالالرشطتوتعل

نلوماوفدجبة!صمحونةالبحفىبعضها-متدلةتوجددقد

أقلسفص!التلالمنر005عنا!تناصطدفيفلاالهدابامt..الئلوج

النخنفات.أط-الوجبهباتضادصالرتفحاتتلكوتعرف.ادتفاعاصابفيتها

صواما-سنفعدلادالع!رانللزدا!ةنصلحشبطة(دافىوساليولقكل

!ل!أ!رن!تبهاد!فدشبفةصظعكاداضدمىدالوطن..ستر05!عن

ثمالبولقعيافدالنىالجاذ.دا+ددكةألانها!.أ!هبئ!!نهاجانجبط

.؟".1السالبةبالذأ!سدنعرددالبرأتدللحبطات.دالبار.فف

فيدأل!ظو!ئتأتحزتفأةفاتاانزت!المةافابدةالأدفنرقرتأ:تعالى!ل.

.تل!نب!"أاافل

اموأ.اتنللهاسامفلهاأنوامهااضتلتحمعاالأدفىاقأيخرأالايعدد3

iنزولدأن . UI!ص!له.دبلأط!الهودثمفعأ،دف

مفعبقو.أ!صجفئاتسَحرك؟لا+ألادف!آمااشلا+مندأنهعرفدمْد

فتهمزالحبمفى-دلىا!غدكتادطيهاسلطأةأالادف!Xفكلا!الام!ألا+

ألا.نزلأذبحدحمحعها!داى!شلو..الحركةمر!أ،فزأرلنطكالأ!ف!

فيمادأتصقالتربةاختراقمنالنباظتلج!ددلُح13،حميثالزدعلملنبت!ليها

..Allداشصاس

-،ا4!نمبىعزنجئمل!ب!بأأ!افغالأذحيا!ؤأاذلفيأنحان%1نلكل!كلد

هأأسصد)،12-+-07ع!!ضيصلطلس!مرص/اصد،11

لأ:لنرا+)،،ir.52صلر!لاطم!ت+د!النديم7!م
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(ألم4ذؤجكلل!فلضبمائانكاماةالطءب!ذآنزنماأ

."421كحاوبرأت!غالأزحبؤ!5:طكركةيئ71د!

البعنىبحضيا!نشتواحذظ!ةكانالعالمجمانالحديضالحلملرما

حماليا-الص!تالقاداتلنكرقالزمافىمرعلىضكللهاونغ!

صعيأنلنصيلةأ،رضالةالكر-جنيبفىص!اتكتثادمرخرأتم!قد

شطئةفىحماباالردفالبلاممنوس(!سصكلالطكلد)!فىكلابطةشئارلهت!

قادتاكانتفدطموجمدثاكانالجرانمذا(نsروعاباصتدأليا،كاتوجموظ

)ج!نملانا،الحروفةالبمىالئاد؟شبز.متلاعفتياتجويةدأسلكاأصتراليا

صامبي!وذفرني!أخادك!اصنه؟طيون6!.فبلظهددماالعلعا.رودخالتى

الجنوقيلأعريكهالرقىألاحملخطسنتلابقدجمو!شلاصظهطألىأم063

أنفصلنا.نمطنسعىكلاشاانهعارركدكلا+فرنجةالز!الاحل!!ط

اتجط!(وأثادن!ة!شر،)ال!ورالالاشالحال!وفع0141{عامدفى

كانتفادات-!شصاباامدنعالمنافىالأدفىبانلخولالنىالقارأت

طيون001نجلالأشعالبدأتئمشةمليوذ035!بلالبعصببعف!هاطتحت

تر!ا.سنة

خاتابخ!يه!أسعاأ!شياقا!تىبشاتطابقأحساب!يلقفلكدكد

ألاح!.أ!شكراللأل!تي!واففى

اتطتمئ!دددحمردننهاالعصددفىالصخددنعثاجمه!طئالى:.

)دونالدجمود(دكد..وأ+صعاككلالقردشها،عل!لثركقىدالنوكلات

نمأدجمكننادلأدكال!المقاداتصتلفشش!ائلةفبلاطتبوجددذلك

أ+!فات+.مندتلىالبعفىببعغ!هاسدلة+دفى1مكت11W-"Wبللك

بئعلالادف!ةال!رةفىأنحدك!انجةالعاليةالحربجمعدالعل!ا.سبلد!د

دالجبادالجزدش!رنفىصبباكانمماالأدضيما.والجاف!ت..دالبركل!...الز،دل

طر.ا!رالنادأتلمحتننع!دابدتال!جةالأدفةالفنرةدأن..الجمهمما

)1،حمد،س!-أ.

6.7-عد:ضى!مسدحمدلم!سأ،سكم+

لأ2

+حم!هـلرعد:،31(

http://al-maktabeh.com



قادة!عالهندبةالفادةشبتصادآادىرقدا(ندممر+جالظهو!منلالطفر!لى

،..فبلقحادتعندماحمدثماففى.!سالهمالا!ا.جبالظهررالىأجا

!قودلت،ألاباليثيا.جبالونحت!أم!ل!ةو(!!تاف!يفبهفا!أتسنةذ!لبي

النكلوكأشبدأأ،دفبامرةدنم!اددوجطاتقادأتشكلأنالىالمراسات

006قيبدأتدالنضادبىدانطحالنعددععلبةأنأى،الكعبرىالعصرفبل

تلامادأحذذخ!هْقا!ةكانالبدأ!ةفىدجل!زاالهظف.فعا.صنةمليين

كانتداL()بالئا،ملبه(طلقشاسعسبطمناكدكاك6شهاأحمزأ.ل!أشصا

شنلفدالطقىالبهرىالظدةنلكالداخليةالنافىلجبةملىفغبالصحرا.

دالادف!.الا+صاحكشليدالنيدللاخنلافجما

iقبلاقىلنتأدقىكتالبنسلاتوجمردد irنلكن!ياسةلجدن

دلثل..الحعرا!لةالناطقانلرجفطض3دشالجندسالقبالىالبهرىلقلدة

)با!ابا(.العلعا+صيهاأطلققادةكدنتأجمزا+ضةلجون603قي

فىشجدكافتأ+!ات!ن)بحب،الحالى!قعنالهندأحمعاددللرات

شة.دملي!جسفبلأ+الاصفبخوب

عنانئفتالأدركتالقاد.أنأ!كياجندبجبالثرأتبتدكلذلك

!صتملبقا!امن!رطممنصأ(كلحاشةأطبدنئلاثعاثهفبلالجنوسالقب

دحمدد:كالتصم!ام!المليلأدأ!ياوجنربالفدفىئلرجدجدد

016فيالعالالةوأ!كتىا!سبهيندفيعدالانفصالجمدأفعئلا137النباعد

الحبطدظهرد)با!ابا،فادةدمطفىالان!ن!فاق)دsitوال!!ضةطيون

صعبالقبا+دف!والحندندكبالكلانشايحالتصقتالظلدفىالأطن!

أصيا.بثاد-للالحاقدحملنطالهدبدأت!ينط)دوجا(

أنفلاقألىأدىالحباتفبةأدفىممدشةملبوذ،.خلالنمدوف

ال!قيالج!سةدئبه،لجالبا)نبئيت(بردفعبين!اطاالأطن!،العبطحمنرب

+--للع!شلاعط)1،

سا!سأللدكلد،طما،ذلك-ا،دشلمكزدطل1991طور0،3ال!دأِلاصلاممطكلدس

2"
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ا!بجبالدظهر%بحئهاأ،د!ب!آجا

بلفينا؟أشذال!ري!الفإنجمهجا.طمع!تنا!صلاالحلمبجا+ط,

-!كد+طإلىحاتفىل!ال!3القرأنأننوشبهاأكدا!يف-!كد+

،)1(كلونلنةطكازاكركاانه!ماأنم!ةالأدح!يئم،1،آلأتعالى+!اد

البعث+!لىدليل!منا

حث!النينردجىبكنبطالزرأ!بةايربْفىأنالحدثثالعلمأئت!لفد

منأخرنعمناكيرجمد.كعا.الترجمةفىالجرىالهرا.شالنتردجينئبت

فىنح!ىالتىالبكر!يةا+حبا.،رس-العض!ةللعيادالحللةالبح!ممةالجموعة

جبمودمنا..الطر(وألا.الىحميانهاقىتخاجللز!اعةصالحة!قعلهاالنربة

.نالفر7سنعبارمناالي!-+الرجما+اليتةأ،رف!اجا.ثامملاشا

ثتقانهاسمع!مجنععةمفردة)الأ!فى،كلعةذكرj,_,ومْدمذأ،

با،ق!رانا!منطجمزء!لىأ!جميعهاا+!فععلىللد،لةامامرة6،،القرأنرأ

الحلق.فىالط+!

ةس-_,;)1(

.....
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لالرص!فادn.رالمثندأد،لأنثيفضثأنحالمئدتا،انا!تعالىللا.

lفعبههجناجبلأصد!

شفئضسغعأكاخاثناط!لدأكةعنئففدمذم!االزننا،ئز؟نعالىكاد.

-(1r)4الله

نبثلاأىأتذ،أن!لي،الألىسالنداتع!أ!اولافد!ننا:"لأتعالى+كال

بنئا،)+.!آكلنض

:قال6+اللام!يهافيمنطلكبنأنىددأ.الذ!الحد-:!قى.

ول.لاصكرت،)!ليهالالثاماالجباللخلقممندجعلت1،!ف!41ضلقلا"

".!ْدصفىثبتذalقيالقاسسوفى

!لىلخضالجبالإذ:فالمئهعاأ!دف!صاسأبنعئالنيخأبوددوى

A،"شها-6بتبلأعاض

الكتاكالأخ!ةالصودأن4أوةط"أنبطلي،شالنراد!اليئ!ضول

الىبمتددموجلرأالحلط+بعبهيتوطدنماجمبللكللأنفيماظهرتللبال

.ابيمةألاأص!اق

ك!أأاليهاالمرآن!ئالدد,Iالجضافىالن!دبالجبالجمط؟صافادلكن+

سض!ةعلذ!+الأدضسكله6عا،للبالالجنرا!الخيرأن+

)،1!كبودمام!اادالبحرصسنوىعنم،19)،عنكللا)جماحع!اششح

ماصةجمصض!اتالجبال.دممتالى.ايلمنأملىالجبلأن!دةلكدش

فكلفكلهاشنثبالت!الهضببخلاتالقا!ذمساحهعنكئيرأفعنها

د)مما!.نضلةأدفضعةفعمضكلطىالطليةالجالقكونط.دناثراالمالذ.

شحمدتطمظهر.دقد.شتابتصلبةدصلاكلصبعوصاتشكلطىنَظم

-أ+اصصره،17

31!م!ا،عز!صدةأ+

el]55+)+البمرصول

13-2سالبىبالرصوت/الأ،
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دال!طىااصدد+ا.11(
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-د!لمإدانجاأدددجر(oroograophy)اجمالبمراتكلمالطيعبةانجضانجا

س!عطدكثيرأتجلرينها-الحاعةدأنظرياتدنناثاجمدصفهاطتمحيث،الجال

تعتالجباللئ-.صشعمومالكلالللتشعملطحفدملا)جلالفظ

7ن.الكلتودطحبلهاا!وتْال!ادجمحب

ا4!أشوةؤنحرأبيأنؤأئفاسقذؤخزب!ضكةزأنيئلذفيخ:تعالى.!ال

أدف!منجبطنثلأطامنبالر!صخورمانربحمبألوانهالاخلا!اشادة

.دأحممة!؟،

!الأنأ،صلكانصود(أدفرالبتحولة(!دسرةأدناد+أمادالححرد

كرلب+.جحعدكرأبب..الدأ+نمتفاحتأ،ى.دفدالب.فراببصود

وفدنوادفهادتحنظالأرفعتبتأنهاونمركالقرآنشفتلقاماحفبفتها(ط

الرتفعاتشونبابحارفىأ،فدادنسببتتعادللأنهاطايلون

الزلأرلبقحلجمدفلاينةنقطةفىالأرفىسقل،نهايكون!دقد.الجباد!

الأدفةالفرة!حفىدن!افو6فىان!يةفهناالجونجةدأ،هنزالىاتوالرافى

أض.لب(وباطنها-

فتنقلصفينهعث!يبردالتبا+دفىجدف(نقببد!ولألفالهادعن

.دالرنفحاتالجبالفنككلندسَضدفرتشأ،دنجةالفرة

:-الأتجةالترأنيةجمالفايمنغرجذلكدش

الحيمة،قثبيتفىأ،دعاددظيفةتنها،ا+ف!يتفىالجبالدظية(ن.

فرقشأقى.!)مما.ا+!ف!بافىمن-بم،الجبالمننومافاك3أ.

صطحها.

!لىالسفنترصك!االتديمةالبادخيافىعندالجبالمننع+سر.

البنا...!صب!الرصبف

13-2الىَ-د/oادأ؟ا7لأأظ!لحمد؟)1،

-1هـ3ولصه!ألي+/!م!سلمالامعال)3،

التد&خنح!دالزكككدب.:طط-أأدلادالدد!انم!مربرو-،حمع:هراجمم

؟36-الصد-كطكلر!رلكت!ربخماك!

32

http://al-maktabeh.com



دنلكأالعلمىبضأكلهرنعانا+

فياسطهلها!عفأعدقبالأ!تا!للببالالترأشالث!طافى!جد؟أولا

الأدف!هالقر؟نبتْمنر!طجلرأجبلل!لأننبت)الذدحمرافاجهار

:أذانطذالحبهمعددماكعاكالوندغنهاالفاللزجةالطبغلأشالصلبةالحرت

.أ،أؤفاذا"أ

داصطةشجلد!ما!نعا.الثليلالأالأدف!!حلرقشهالحررلافالجاد

يخعدىلاالهبعالأيانجبالبرو،ماأمنالخعسةصوالىبلبععغالأ!فىبافى

أصاقفى!لأ.هلقتعلجلددماجمينطألادفى،!حفوقكم9بردرما

أببالس!امتزتالأدف!امزتظداأ،جميأليبعنىفىالدثا+ألىليع!لالفئرة

.4!7،زانبنلالأزفىشث!ئمالهأدعمق،الكلارفباطهالندة

معك!(نللقاراتالا!ضيةالقنرةامنمادلهاالجالجذد!أذ!جدفند

حمم.5بحوألىفخمدالجبالغتسكهادأط6كم5القادأتلمحتالعر)

,iقىةذلك!ناظربفد-أ!لىمنالمئأل!انثالهافىمحاجالأ!نادكانت

طبهاشساجمناثصالأدفىنمرةمبوطالىتود!الجلأقا.!ند)الجافمت(اتافل

أصحاقشلجدداصكلولةأضلألىدضنطتالزمغجمرددترأكعتددأب

..الترة

النىالانلةالعخودمنللفاداتك!اكاتنصلالجبالأذممددالحلم

القثسةلطنتالنضصةالجبالمكجلد!دلولأالصبةأ،!ضبةالق!ثرة!هتوجد

فبرالعلميهالحفاث!قلكنعرد3.ودثباكا!الأدفىنرارن!انحدآأ!ا!جالى

!القاداتالجباللشركتالاصادشالجبالانن!اس.دلولا.فقط5691صام

مندصئدصادتالأدف!داقزتالقاداتد!تكاقهالفالةنظرأأماكنهاصن

.أ-بنهم4نبدافى،زأفيالأزثيد"نتئ،تاد

اطصلتت.دأوتاد..الجاذيةتجلأ!صعادالضضبكلتهاا،دفىفببال

حتى،الضاد-دأ،شحاعاتالعىحرادةمندنحعبناتحظنتظلالنىالجو+

A,.لأأافيدأ-)1( ، O!51أ.لكلصدة)13.؟،:لك.
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سلامها،صنعاظبدنجهنتطعلمالذ!القعرجمعصالسما.أعالىالىتمد-

الجو!+

دالهضا!الهرلشحميلطالبسوتللارضبالنبةالجالئهوالض7ن

لتثيهاسر+قيصدلهااللفوفلفضكعحورنع!لالنىأبمبادناد

إل!آ+ك!غررفى.،الظاموةمذ.لمرأصةاثهيدعوناثمالأدشتطيم3الجبال

ممفالأدك!!الى.ئعمتكنففإل!أنى.!!تكلندالظ+لائى.طتفندأ؟بل

قعمسخودقاتشتكؤنقددالهفابالسهولشك!أ)نأز14؟(!ت

انع!ةبحوأكلتلدحباادنفاصهادينلالجالكلتفصحت،الجبالدأطرأف

-3"اليا؟)!فيسلمغع!الأزسنليأنْازأكلارلغأألىملاينعر

الئبتاتمنالجالأن4)3"أ،ماطزانبذا،يةأالفسرينبعصحم!لتد

سنلافطرا-!جمغثقللهفبعاكتحكل)أ!س(الفعل.!لفى.فتطللا!ف!

فقال،الحاثةكاب!متاحفىلذلكالقيمابنتفولقد-،المفنأ!سا+فىكط

السفن-مراصبخزلة!!اص(فهاالجبالئافع!س

مغمودةصبةجذ!داللبالأنحمدشاالجيوبؤأ!يةالتياطتأدفحتدقد.

أ،!ش!!ا.فيقتالفرالجبال،!أن-الفشرةتالرد!ا.مادةمنلزجمنصيرفى

كئافةمنأ!لىالردا+ةماروفكافة.لا!خبسالطفوفوأن!!بهاوتطمقالانل

أدلهدصدقالعفينةترسوكماترسوفالجبال!لهذأأالجبلصخو!

دالقا.ألادف!صدم!بهجمبنالهـ3القرأندبط!فدأما،أدططأزانحأل:العظبم

علىحمموثيا!لى!ونهادتبرأياتنلاتفىذلكف!االرداصجلأد

جبرلرجبةدات.ففلاتحمدرتإلىيخبرالن!الأمرامختلفةد!نبةصراحلنلات

-خيلىكحاأ،حدتألىأ+ددمعنسللجبالالجرلرجىالتبهلفى

.17-،1ةد!شيةصدأ،11

111الألدعداصر(6لأ

231:يةما-ر!صردة،13

ri
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لجرن،003شكئرتالكبرىالعرتبلساأ!اللد+تأطنوا+ك

!!اأ،!ف!ةالفرببردتجمدعندب!رأ-أع!دالهقما+دف!ف!د،سنة

ألفتالفالردابشدهـمةكلشمليهاألالندبة()الجبالالروسالفب

(شا+ممدلأخىالأدف!فىالندأرن،صداتنبة;)Sالقدجمةالبحادفلكش

حمركها.

نغ؟نلضبلادآتقاززأفيبأؤأنأنانانذةزاياذفى"!ا&ةنال

(ملم.دأفىوالجلاالفنبنا.أ،كاساجةكلأتالحراثثأ؟دملى14شدون

تدد!حتالابنةالر!للأبعدنمدندالكلاشهـدالهرجن!تابوأ+أت

مصرفىالسعا+نجا.ممامملىبعطدفا!8صودشالرداصدالعا.دف!10

.؟ا،)!ب!!رعأممْأ!الجوادبالنباتمزسرجىجيلي

دنمشةط!ن015شد:الجوادصالععر!الحدفيأ!ضالاتواطت

..الجالاحمدضعندمىسنةطرن،.ش!داله!طلا!اابرجلانجاهيخها

تولهفلكعلى!ملالا!ةقبامدصىش!رألا،الالبربراصىدالفا+!المد

.ا،،!تألاننتا!4أص!ةدفطتنجاناد!ت!مذتالأذكل!افأ،:نحاد

بافىشالداحمهـلىللضغطمَرشولا،التشنبر!ينامعكى!الم8فالعر

بنا.!الىاحeحsنعادملَببةدتعدعاتفىالقحمموثا!ول!كلمماا+دف!

!البرك!.الزلأرلط!شصجمل!ذجبال

لليبالتطلأطIالوطاكأ

دحمكةجمدقةسرعةالجبالدجودأذ.درجد.جلا6،3حمالةبحتضد

الرنفطت+!النوارنطى!امدطعلاحمبزأنجافي!سا61دنجهالكلرةصعص!

ا+!ف!.نجاترفصدلانضطربدلاجمند،بحثدالنشفع!ات

صلىحمفاظاأ+دف!فىادصتالجال(نعرةفصالكلأذفىجما.دند

لجبالدداشهعندDuttonدانرفىا+!ىاوللم!لك6ستكعان!ارنها،

الب،يا+

عوأملان:يفولأنجن)دصسلح(سS)الجييلوجميانالضننسللاكد

-!؟-هحمر(T)91ةط!أ)صد(11

-،ط3:+شثك11صد+أ

،.
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الندبالدابأبطد(حموأع!الىدنقلتهاالقدفيالحالصنتالتىستع!ط

لمحىحيدالو!بعراطدبئةالبةالجصدادصولئملا!الروأ-قىأكتحيت

!حا(كط37التوارنقاني)أعم

!د!أرففحت!رناالأقلألادةt;,الأنالفهوآ.)شأ!كلنالاشاذدنول

القدسماديةحمناثئالتبلةالادةأمفهاع!بحتحمبنعلى،الارفى!ح

بفظا!أددألانضاف!أ،دتظعا!اعدمكللا.البحاد!شكللفىأ،نفياما

.ألادش(111نيأرق

الواحملفي-شجدالب!تدالجبالأ!اثذملهانالحرْالظوامردمن..

فىصلاسلمثة!ل!دا،طلياكو!أبركأالفاصلالحدفىدشجدالبريهْ

سهفرب.رلفىالبد.(!الىفىنوجدأذمنبد،دالعيطاتالبمفيحان

دالحنا+قالجالطدلبطدقةمناكانم!!دلوالبرأكذالجزدشاليدممان

الناطقس!الععذألادتفاعأطس!لىندا،نهايكلونالأدف!أن.د!و.ا!ية

قعهَفيهدضعتلوأنهأجاناال!لآالود!انهن!معقش!لخحيث!الختلنة

كاكليلجمسا!هفوقهاال!عرسحديكون/92..7طولهاعلغدالقلشرصت

يوصة-كلع!أطانجعهْطْد+فغطدت

دأبب!الجالشدبمفىالحلسابثالباوصل(خر!علعبحقيعْةدناك

الأ!ف!كانتلوأنها!ساالحالبة(صبامهابنبالأرض!حعلى!الا+

رلاالأن!ليهسمما(فلد،نهالبلغكرنجةألا+منسلوتالحالىبحبحها

!رماكادولر!احمنرفتاليهالاغنبتبلالئصعنبُعساحم!ش!ت

الدىالبعدالض!ندلبعدتا،ذ!ليهس!طدرنهالزَا!أليابىشص!ونا

7(.أبرردتهانذمنكَبعدالحالة!دفى+نهاالحياةمحهسَضقلا

الجدليقبللافصحاالجبالمنخافيأ،رضبةاللرةتصودنالو(ننادالحفيقة

صنعرأ!فعالا(نحالها.!أتصالاطرأفها.دنالفاجد!دهامماعكالحالم!كلاذأول

صبتىكما-البريةابلأد.ك!ا.وصنعتطأ،دف!صلابةش!بدالجبال..باتي

(0A-Yk*4نحم!م I!12جدطد-- -t )V

Atصرالحبمعد/دال!لسألا!لم)؟، . Arm
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فلكللأ،خر،طىالب!عربنط+فياذنحلاد!سلها..كبررخنل

و!كات.!الكطنفىالأطن!سن+أ!لىشلافاند!،جمهانعةالكئافهماثة

شاكللكاتسدال!اتالتوارنبموامأببةألابةاتدات.دنقوم.ا!لوت

لاصبالىأ!لمباسبفاالبزإنصبقوقد.1/.اعلىأحمدصايبئأنددذ

صبقكلا.4ئفأنيالدف!شف!ا!!ىن!تحدفيأكبئ:تا&قوله..قرأنيا

!ا!أدحماتاشالىتولهكلعاالعدبدألاهالئامنىالجبالتملاتةفاكأن!ليا

قعمحولالوجي!ألا+بغا!ت!فالب!!دة7"،،لألأأةطةثسكبر،!ا!ذ،أفي

.دبحرأدْ.ف!هاممفطىجلبدأدثلبممنة!ل!ألا+فبتشدألا!ثةالجالمذه

ا+رفتبالجافبة+صنلهاقيلألا+فيلالترأكمالحلوىالجليدبند!رالشسى

تثقألى،النيلنهر)دعنطللافطليسناجةسنابعايفاالعاليةفالجالول!لك

يئمشبئأن،ذأس!الأذحبكلرقئةلكلرتبئ71فىكعاجولياالود!انالىطريفها

الأبةالكرجمةكلزنجئ!آب+تفقدواللللطرقبالنبة،31"6!درنلفمزحملأزأدقدآ

4مفئونلظفغشلأفيفيبئخدتا4بهغئبطل!ددأفيأزصأ!

النزبرجثرجبالفىالافهادفعلتعامل!L!نمبقالأ!ةم!.دصملول

مسننةحافهشكلصلىتدددأصبحتبلا(!فباجافيائقتفقد!لنويخلد

انط)5،.كاشك

منهأعفلأخرش+ملىأعليصنثى+القا.!لىطل)ألقى،لفظكان!)ذا

العَدجمةالجبالمنأ!لىمنفحلاألفيتفدا،لنوأدبةالجبال(ن-سونالحلعا+ف!ن

نتلنهابىدماالىالفدبمةالبحادفىدادملطدنثل!طالن!لةعوأعلنحت!ها(نبعد

اللاصمنهادقاتالنوتدفدالبعر،صمن!رنفعةلن!كرالرياح

!أليابان.ومو!ميق...!الs!أ..!ا،فدفىنبتع-.بحرمنلألال!والبة

الجإلأنأ!لر،!ى..اللابوج!سة!شبه!الهيطلايا!ركىوبحر..د(ختك

-تبلىىالردأبعنتلوشيافىجمرأحملمرتتدالأنوبة

منخفضة!حمدفةمنطقهفىالداخلىالبحرفك!كأ)1،

-T-911أالرعئحم!؟؟،لأ

1.31+ط+خحمد،)1(

+51تندأصرة(r)-2لأ-اد!تصدأ،آ)

اIltصالاياشلنهح.!صصه/!ه،
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الناع.تلاخىالروأبتد+2()

السابض!الؤألىنقرأينحمبالردابلتلالقاعمبوط31(

كاما.الأدلالشوىألىالثاعولحقأخر!طبغةفىالر،ابفيحمم)،(

.بالردابدالأشلا+الظعمبوطنكلأد(.)

انواحاتشكلفىوبردرماضيعهاالبفبماالروابطبقاتفطناد

فى)جحل(النعلبحضها--أطنحدالحدن!حماتي،حفجمب!اية

ا+دف!باطننف!شالجالجحلال!فثير1114زأنفا!أبأدوافيكللأكل؟أ،لأ

لفظه!دضموليةالضأنثقةوقلك،أ!القفبحاكالطحم!جمادرأداصية

أفام!نلا-ألىن!سمأثكالهاJاخلاملىلالجبالوعحوط..

فالجالمناوش،الأنانننعةالغرةاولدنم!تخدى:!ضت-أ

للناطت.فلتصخالىلأ

دالر!.الزرا!فىتحلاط!باتناممبوئاحشطا؟ةالطح-ثة2

التضا!سبة.ايهطادأصاسوسالثلجدكمعالمطرنصبد:شاشة-،

شحاالبهوفعبل،الجال)لمحركبلفىالعد!البثأئبتهمعاحمكدثناوقد

للت!راد!

فىأ،نئنا+أتنتيبةياال!ىففسهعلىالنطيىالجل!الجبالصن!مناك

ئلئاكاتمثة!لىعديدةلجاتفي!تظصالجانب!!لىدالضغطا+!ضطبقة

.برصاوالأببردجااليورالدجبالبالمضبأ،سجبال

الأرضيافىمنالبركاشالأنفيادعن!يتتجالثكلس!ردطىبركاش!جبل

بلغبركانىجلأنر.!ل!تكؤنآأ3،9عامالكلكفىبركاذصثفتد

أفريفيافى)كلحنجا!وأ،جلالبركافبهْالجبالأخهر!عغمْدما؟0froادتفاعه

أ؟ا،.قلمالف06دادتاعه

-r؟مدالرأصد111

.++.+

ول،

0.53؟هسطكدئى301،سعبدلأ
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!دنىليكئوثىألنمثططاظولعر

خليةfالكتروالععلياالأدضيدمحديص

،ل!ص!-guakes!زلالز")

!الأزثم،:أخرىأية!فى4)11رفرأئيالأذفىزلْننئتاولأتحادأفىيتدل..

4)3"!!دعفمت

!ل!د،الكللصهننىفى!تكر!احرفاذأتجحعأزأ؟الصب!ال!قدجما

درلزل.3دشلألاف!لراب

الديد-والأفرابال!ح!لك:الصبلساذفىجا.كصالحة!الزلزلة

ألادفىتحركلتأىهنهعا!الهدضعباسابنفالالزلشلة2تتعردفى

مضطر.ستعركةشادتتلتبمعنىسنسفلها

د(الأدضلطحنلاحقةخاطنه!يتمزاتبالهةالزلزاليعرددمنئا

قضفقاتصنهاتبمدفالقبضعسوى،تحرقألادف!شرجمفهس

الركزمنأبعدباختلاتشمتطكأننتفثرجة"تلاليرأ!ا.دغئ.أرفهْ

العكى.الت!يعلظندنددضاالعوتثدةشل

دكانتنههاععرت،نانlحاولالز،رلحمددتصنجابالضدفى

ن(كقدكاذ!يثدا!دأفاتطا+!اط!علىقالتا+!ربادئشعنها(فكاد.

.قرنألىقرنمنكتلهاتبوكدأفينيهأحمد!لىالأدش!صلنودأمناك

ا!تغرك(والتفتكدأععلانط!اددكفىفوقصحمولةسا!

خهششا+!فىسحالىينرجمواأفىيحاولونا+ساتأن!عكد.أ!.!امتزت

محاولتهم.خلال

ببالذى1،مر،الأدضلمحتعاجددذالدقىأذفبثافيدتامحنفددقد

!الزلز&

ممدفاأكالنظريةرت!ر!اليرمولوجياعلملكلارلأصبحالحلوم!ب!فع

-17-رتل!صودة(2لم؟-الزلزلأصد،اأ!
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الحناتح)نظىتبا-للا!فىالداخليةالحمياتعنالاقةللظرأ!د!فبولنجعبل

Tectoniocاطركيةأ!القترنبة!الالرأح theoryplaty)بدعلىظهرتالتى

العبة)الليئيسبر،للادصالعير!الغلاف(نيخهانجضضال!!H+هعط!

الىبصلصلطدعفاثح)ألواحما(تكلنضرت!خريةظر!لةال!شختند

ديتالوأحثعانيةصدماأندجدالصناعيةبا+دطد)دبالرعدأكم..حوالى

الأدحير!،ا+بةذلكألىئيرا،شامعانششدعاتتفعلهاصنجاددة

إ+لوأحشنانو!عددألىبالأفانةدايالالظدأتلمحمل1114ش!ا،بر!ثبطغ

ستيعنرأتحمدددفىند!ديط.مالعفلادفوقجبحها+دتعركالع!لأ+

البحض.لبعضهابانت.!!امكللقبله

عنناتجحرا!ىصحركموالصفائحمكلحركلةا،ساصالببانديححْد

Ljlالوترتفعفحندماالأ!ضثاخلللصا!ةالتا!!عرالوديع Aلىإلىخنة!)

الصفافح.نبد!+الحعلتبا!أتطر!صجانببا-!سَدرع.الأ!فىأععاقمن

فياللتا+يحدتف!نهسخككوحمدةتتحركعفبتكل+ذ.دنظرأ.الحدكة

اطرأ!ا.أدحمواكاأشمادعلىالعنر

شبا!مة..حموافذات)صنلفةشهاأنوعثلاتملىالنعردأعندلد

بحضها!نعد%أناطش(،خولةحوا&دفاث..!عكا!تحميأ&دذات

الأخرىلمحتوتهبطأحمماماختئىا+خاديدعندحمركل!طفىسكابل.(و.البحض

،+!الانزلاقتى!مليةفىالوشاح(أداخلألى

جبإلىجنياا+خر!آأعاما!ةالصفائحأحدىسَصكالحالأتبعنىدفى

النه.حدكلتهااقا.حمسبتباعدأونفابلبىن

يناالوجودةالفوالقنطقةشالعكادبةا+لوأحالقا.عندالز،رلوغمت

أحرمةوشم!راتالكليلو+ف!طولهاكم.،الىأحمانامعقط!ل!التى

أرأحمةبد.عئدشةملبون002فذفثاتأحمزمةا!لعةفى.د-لركذ.Jالزلا،

ا،حدمة-!مذ.!احد+.قادةنى!نحدةكاتأذبعدجمعضمنبعدماالقادأت

أسيكلا.صأحلألىالباباذشالهاد!الجطحمدل:البابع!ىاطزالم-أ

وأفغاننانأ!روأذبا؟كلتان!ا!االفدنمالمئ!لد(الهيالايا:-حمزأم3

األلىس3دص(؟)
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أجا،د!)قالددا

!سفلافيادأطالياالرناذ!دء(ددساببيبدجمر-الأد!!أ!حمزام-3

والجزأنر!الغربأجافياالى

جمزرعلى!ئرا+طنع!أليطجمضفوجمر!الأم!محذ-دوحمزام-،

الأسكلتينادشرقالكلال!

الأصز!ملهفطا!خادجشالىاللهبفضلصر-رتفع+sاخراحمزمةومناك

بدتط،!طلرفم.النابنةا+!قيالصفبحةد!نفعأعانضحمثالت!6

شوطلمحدثلىلزالأ005!!صرالىنيرنهتاأخرالىدتْس،،رلشيخيا

وئيقةعلاقةفاكأقثبتومْد;)1(!ئرأرلزا،1،حموألىصناالطلفى

انحمادقمناطقشوفوحاكئروساك،رلدحمددتالعفانححموافيينوباشد؟

.الوشاحداخلالمعي!كالعناكحنغوص،حتالب!لة

الناكرةالصنالحمرو!صنالنانجا،حمها!بفحلفتتكوذالضحلةالزلا،لأما

فبعدتأبعضبحغ!هاأكي+شحمركطكاتاذا(ط!تعلوما.الن!الصفالح(سفل

!خامةالرأكى!تاالجالش!لالصفالحتصادممواع!!عندينها.تعادآ

(حواض!نفغLتجاعدسأفعدعند.صتبامدكشصادم!مين-افىكانتافا

العفانحبينا!د!دصنالنوعنطنبق.دفى.جديدبسقاعوخكلون!.الحيطات

يا-تسفأخرى!رأقعفىأيفاالز،!لغث.كلما.ا،!فبْاليزاتتحدث

نحوبعضهادتنزلقالطبفاتلَرنححثالتحولةطالفيالقأدالتحدل،)عددع

المحا.فىالظ!جمةا+لواح!رتف!فااومكذأمخفادينافامينفىأفقيابحض

طانة!قرلدأألالنعافديتولدشدبمافنطاظنجمعضشبحضهاراخرابصاد

نديدأرلزالا!حدثفب!بةبصو!ةلأنطلا!هاالظر!فتح!الىتخ!بنهايخم

ا+لواحمذ(حدصخو!ننزلق!ادعادةالألوأح؟ينألالتحامخطأمنطد!لى

النوالذأمافىنانولذلكالزلزالتولدشالضغط!ستحراي!خراللرحلمحت

لمحركداممالزلأ،لمحرأأساسيا!صمرأتعبرالناداتينالظصلهرالصدوع

اللهبفمردهذأالز،رلأحزأضن!أتعةادصدددأت!ماستصا61دواء
.!2)2،العذعذأتزا؟!كل!ادْنجحأت،والئطة:!عالى

-14أص9"هكلشاصظطعلرمس!ذ!أ(

-11031:تسدأصد،7لأ
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فقطلب!تحمتأنال!بيرة)أن!دشبة،أ،دفةللمزاتبكنأخرىفاجةوش

حملى(بضادل!نالأرفى(!ح!ل!تك!أ!الطيالفوالقملص

صناكفىدفعرلذالفىصدتمثل!اا+دشبةالطيعاتتا!هالفرالق

Iآمابادجا AAAطةغتنع!كيفالق!ححم!صثاقىلأقشبحةم

!123-ولمنتمرأوحالفالق-!لىنصدحدجد.وفد.صدنهةصمبه

كتكلم05طدلهاشطفةملى)النوابع(تللاضةالنافعالهزاتنو،!تحى

انناراا!ردسالنركلييأوالتكحرنيةأدالحركةصنلزلالىلمد..أليه

.داللطدالككلأدتحم!ا:ا!أسألأبعددا

البركللأمةتالز،،لأط.

ت(Magma)ماضاالصمادةلمحركاتدعنبركاشأفنب!ادببوتئا

ابر؟كئ.تر،نصللأدلطالأدفيةالتئرأ

الصخودفىافكلادعنأدالبرافيدوطفىاشباداتعنتثادقد

فاراتتيهالذ!الذفطسبمدعننائةتكدن!دأد.البركانشبالكلب

..البلونونبةبالز،،لثيدنتطافاد!عبةصلبهدس.!أبركلانبةالحعم

صطحمت.ولكم.الىيلقدلأدف!Vمئ!حيقصقملى'مركدسدجد

الأدش.

عناصرتلا،لدلك.

..لزلزالصنهلاالد!الأدف!باطنفىاماندموالزلزالبورةمنلَكلون

بنرجثالزلزاددتوأبع..ا+رضسحفوقمكانفهددالزلزاسكزأما

الزلزفىتعفدقاقىأدئوانتكلقالزمنشخرةاتلب!بفىالنلرالصض

دشسلاللاحمفةواليزأتبال!وأبعن!حمت!ضبفةلiدلامرد-فىالربى

عاآأصنرال!ى!سر(دفودرلزالفىحمدضضلعافوفهاشنصحىتررسجبا

شهو!.لعح6991

شهاأ،دفىبافىدالعغودعل!الوأ!الضفتصرفع!تللدس

منادمن.-الطحيةلرجاتالنص!دالثان!لآ..دالتضافيهالاديةالوجات
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لوجماتسبوجدللصغرالدباب!ىالتاطسننوعالزلارلباذالقولجمكن

الطحيةالطبفاتاكلا.دىالأدفبالفرةمنجذ+فىالز،رلسكزمننبتعد

فاقلةجميمةتLiLJداوبرعةالانخالمنا!فئيثاشالُعثدالرفىللارض

جمهألضلدنجعا+u+!حع!تحتالىالرجاتجمنلكظكرنانمدلياقونط

حبم.

اتدضوأثقلاأ!لأ!لهدأكذا0لط

.اظئلا؟)2(الأدحنكلرمصصتةتعالىتال

الأجا+لأناالأ!ضعنالونى(جسامخروجأ!كل!نفا؟،البحف!!فرما

فبها.6لقا،يصبعرنجموتونوحمين،!الأ!ضظهر!لىأشال

ولبستالأدشجمدفشجماطبةالأشالمقأنعل!دلبل4"خربدكل!ة

خادجما.ظامرة

ألىثاخلطشا+دفىبهاتفلفالتىالإئالمنه؟الحد!ثالعلم!يخر

.الثع؟)3(رأتوآلأدحعأفيبالرظدجها

!صخو!و!ماد!(بضْفا،اتمنهايخرحصطحدقحةموالركان+

ونكونالفومةعدبركايخاجبلاأوتلامحونهكلالطأكلفدالطفحشصهرةرسأد

الديذ.انالن!مغبالسنة!حوتخردجهاعند

م!أيخ!جالحبةالأدفعئرةنىتحاخيحثمندمامذادسحدث

فوماتفىكلعا!ليهالواقعسنلضغطالأرضبافىفىالصخو!!صهورالعدع

كدناحميطيخادفدماتدشدعاتعقدقش6لظلهاا+رفىر(خر!البرأكلن

الدديى(.)الخرجالبركاننوتدنس..صعاطشأيهنظحبما

باللافاتعدفلزجة!ب!تصرا.ماثةئ!لفىال!ه!سخارنسفالرفي

ثرجةأصاضب!بجدولمغالتصلبحمالةألىدعولهاعند!بالى

+الحرادة

أ+!فىباقىفىالوجودةالأولفنصخو!!ن!لتهبةالاجعا!مذ+

-؟62صطأولالجتد!االعن/،!طد/11)

T-1:الطدق)صد31)

،3
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خرافاتفىطثلةحمالةفىجَعحصبث!الأدفتالقرةلمحت)ا+جندنحر،

عندطالاجمعاانحميث6الظرات!دفعا،دف!بافىشيدععندطالقالعهر

حميت-أصق!لىنعبمحمف!شهافىدفصلأ،دشسطحألىن!ج

د!ولدأكدأتصناتظلقالطحشتقزبدعندصاالاجمطخزانعونلأمَبح

ندما*فنطاالعرةتاعملىلخ!نرتالبرتالنارأتبدلحأننبدمملا

الابن(داتملرنالصدعضلاد،الصبرالظرأتفبندفحخقالثرأسَ!له+

شرفالأفاببعنمسا(ودأحمد6ْلبولةجمدأو..صابغدلزك!سادشعدت

ممودعنيفةبرأجمندمك!.ص!مباننبارقلناكلعاصحوطدأندداعابالقنحبان

كبدآنالئط+دمنكل!بخنمتالعظبمأثهدس!مقفب!بامددمليهاأ،دف!

الحبادددوسنوقدتحلبمدتقزأ،رنىلَرنح،!أ"،أىقئودييأنالأدح!يي

نرأكم!لظل،4!مننم71الأ!ةثىالأصكهامبدبلضدطتلونفييةبعودة

ادنظ!نذايدصخردطاأدفطا+أ(دفباباعلوناالأدف!ضفو!حمشالصه!ملا

بركلايخا.جلا!ةالنطفىليبم

الدخانمندأفةكثيفة!بةمكلوناالبركانكترأن(جانادصدث

العيبر!من6!ادأولرسا!1دبالأث!تخلطةوأبضةوثباد

أدكيهخاسدأيكونأ!ألينتطولالماجحابطلقثالرم3أبركلايكلرنوفد

البراكنسنممعالننلمفاتادأطيعبذت)كلصخنفترإتحملىيثيد

ejدالصفاعحمواتشبالفرببركلا+لا03()عددمايلخالققطة الفادبئmح

!لخالن!العحئةألاخاثبدشدلالتربللحيطاتفاعصنفحاتطود!لىدخاعة

العفيحةنذ!بالاخرىعل!العفانحاحدىتهبطفحنمط3،لأ-6ممقها

الصيم.شمغزدنادقكلونالهابطة

بعيداتفعالهادىالح!!عطفىمادا!فىنرجدالىصنلالبرأكن!لعض

طبقةفىأطرأدةعالبةئر!ةشامانمذأفىالعهادةدنلألىالصفاعحمافاتعغ

وومينممادعففىال!بماللوصدقبخمعاالثفةالناعرل!أتدجمالرثا.

.!ثخلت،!2(!امارأنقت.!ذتالأدفىكأ!أ:نحالىقىدهفىادطت

611ثال!كصد،11[
1r]إ،.سررأا+تلألغ،-
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اليحودة!لةالرأطمالص!رعسالركاسالطعحطميةحظالعبس!

نظغلأالي-لمحتطدمبثنعلالعبلأد.دالبطاتالطدظ!س

.!الذ!انظأبصمناسالجزديلددالعيركرأكلم!تد..أطفا.ماأليا+

؟،لأ؟أنننرددأنضأالتدآذ

الصبسلد،!خئاما.انحرجالبركاقعمانجةوسالحتوفىملا،

فر!بلدستون!حديت!ير!بندااكذلدافافىئلاثفى!نكرنا!أالتحل

بامهاكصادفد،)3الأدط!!كايحلل!هطةت+ش(فزلاللهأذثر(لنمأ:(فيفي

الن!أنارأضنل،اللهوعدقالأرضيةاليرأت!بصيدما4لير،بفظرافباة

نحبن،31(لط+،خمدش!ززاطلأئمغ

(حمدثتنرسوصانىنعرفتالأ!نرلة!بتأنبلدكررجد!..

طفيات3لحجاةالواطىلمحتللب.ك!بانحا!رفياعالةصد!رجات

البحرمبا+س3!م3عاملىلزالسمذأوحمدثعالت!وتمةعلى

اليا+لمحتالددنصفوفرتالنوصط

:N)اليد!6-را

+++.+

03:اللكصدة!13
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اللان!الفعمل

الناخيةبغداطياظوأهدا

المائة!الد!دة11الأمطادنز!لظامر-

دالديع.01الدطح

.الجو!الضفط

!النساقط...الجولةالرطوبة

.السحاب-الضباب

عق-الصوا-.الرمحد00البرق

الثلج+.-البرد+-الصنامىالطرش!بهة

البحا!!فىالحي!ة،مواج!أ..أجالأمس
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لثاثىاالضصل

أثناخية+لابؤ!ياظواهرأ

الأمصادأنزودظاهرة

خلاباجمغنركلبفىممدخل--جاتافى!الحبوبةالحباةصصدالا.

-الضآنةلكعن!بد++الجةالكاتات

-ح!6،114شيفلانط.ضرضطأ:نحالىتاد

تأأصدما:+تاو*تبنلاثافىط!داؤلهاخلقناجمعقجحنا:فطربفال

الا+منجعل:والثالث-ابالا+شى.كلحمفظوالئانى-بالا+.نى+كلخلق

حى-ش.كل

النا!لات-لجصيمآماو!فالماه

الحاحة!ظمفبهينمرة40نعرتالذىبايض2نالقدشألا+ذكر!قد.

الحبة.للكاتاتر(معبتإلبه

!حاعطحهامنأ،%يغطى:للا!فىالانىفافلافةلكفى!جبولأ

."2/تعصر+اليابسةماحهينا!م3ول--الموصطشيبلغلعمق

وبحارما!الندى!الأسىالهاد!:ال!لاثةالحيطاتشالا+كبه!تبلخ

سجحدبنشصحبطبنعلىعلا!ةالا.+س2كممأصلبرنآ2233.لأحوالى

!الجنوب!+العالىالن!

عا+الطر7يتكلونكيف!ينا.ل!موألا!ضظصعلىالأنساق!جد!منذ

الأنها!))ن:نقدلابدى6!القرنفىلالبىلرنا!دنظربة!رتوقد+

الكربمالضأذلكن+-الويا+ك!مصصرلهابكونأنيمكنلا!البهابغالعذبة

عنهاأبات!دةشوفرماالظامرةمذ+صتكللملأقرنا،!مئذ

لن!غ.بأفيطةانننعر!س،أنزنجا0،فانجاسرأبئأرحمعتااتعالىبقيل.

314(.انظلارقيت.ونطناحمماول

الحاب!لالحصرات.الضص!طالوماجبالراحالقصودالفر!ن-قال

ا؟ط3؟أنا-دة)311-أ+ب.صدة،11

ti
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الصبالتدمقالا+:مد-!النباح-االكليخزلبعضابحضهبععس

خركلازكامانجأثمبئيةئلذئغسطنائذيهلاادلةأنبركلوأئغ:تبالييتبرلي

+ثشبه!عيبيرهفي!أجممالفيالتا؟يي!قيحملُفينأنرذقتم!3

1بالأثط!ةلا!أ(!ذثيربْهمئئائ!دُفثأةفنش!!نبرذ

!يرفقمهل!لى!سسوقد-ك*فع:أ!فئْس،::أالفر!ن!لقول

نكركنفىالأولىالخطيةس!مل!!كدصبثالىمكلانالىمكلادسالحاب

الركاس.ال!حاب

ن(!بمنصدسأثنجةالرحملةمىمنهالتاليفدصصلة4نمتُرُوبهثئغأ

الك!ببةاشخاتهالأضلافنظداسباالتإذبيخحمتىبعفىالىبضم

مما..الالةالرحلةس!منهبعفىفوقشراكساأى4،!كافاتجهُثغأ

الطد.لقوطالزعةممهض

خلالس!بمالدندىأذ:جمفى4جمهفيْ!عانؤذقطأقركأ

أ،نُذلي:،دقولهدالضطبىك!أبن!ولك!ادصنا؟جه...خيتشالحاب

متبصدةشقطعدمدالبردنددلألىألناتيرد،بنبملأجماليفيالئأ+بن

الما++فىالترأكعةالحبجالصالما+

الحوبةدحمكتاللىبنلرة4ئثاةئننمن!!برقفثا+شولفبثأ

يقع.أنتعالىاللى(دادحثبخهفيقح

فرطمنبا+جمصادبذبيكادفالبرقبالأتعنالى،ئذبلر&ماأكطد

دددثه-دسدعةافا+نه

ففالثماهب!لمحنئطهسطبانجضالرإحفئسلُال!!أالذتظل!كول

.40(ئثا+

بماثا!ة!المقصوور.!ماكناكانأذبحدتحرك.فتهح:أ!:الفرونفال

+13؟فىراةصد111

-tولبلمالرر؟,ص61)
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البعضيعفت!ر+-أى4"!عطهأضفا!بحداظهاد.السحا-

..الفطحةدمىكنةجببمكلا،أ،صعهحمكشهجمثنضالعا+4كل!

4,41جملابهبئخ!انؤددفىىأكرةسضتةتطعا!صبلهممضعهدالمنى M

!!و+س!النرالطرحم!

يكردطدت..شلاك!وقطفعنه6الحاب،ندخقيشحالأيئوفى

يبم.طلتونعهمأ!ا4نتهبزدنفغأقبئد؟بنثناةش4أساتأفاألم2أسكطعا

دالب!كة.ا!رش6سه!لى

!تئتدأئئفُق.ضطنا!دالزإحأزملال!!نعالى؟أذاللة+ثاد

ء-.-!4)8،نؤنِلأالأذفد!ذبهفاصا

fxأحميا+علىاكلهنصر.دالناجة..جقصطكثبرأبخلفلأدالعى jP

..نهابخاتداخراجأيخةالأدف!احيلاعلىقاثدموكطالتيد

أيةدطالوشأ،اللىحيكيفاللهدصل!اة!كظد؟دلنأسعن

خلقه!فىفلك

بفذبمردتئمكلحلاه!د!برأفىىصدتأطدل!أبا،5!؟قال

+،الوكأأ!يحىلكللك5:قال.!بلى:قلتخع!را!ا

مكانال!مكلاذفىالسحابرظيود..أطلا!ها:61ممةفيال!لاح!ا!سال

كنلكاطياةتدباطدبا.ا+دف!!ينزلفالكل4مو!ينندالأ!ث!ب!كأ!ا

+الوشاحبا+

أفلت)ذأخىدخئطئذ!ئننئثرأدرلأخقىفيال!!كلزفز!ظدى!شول.

انطء،)5،-بهفانزتاشتبفدسضةنظلأش!نا

.-.!البثالطربقددمبرحشهمراتادباح!كل!لألله)ن+الفردنظد

!دلتالحابالرباححمطت:أ!4،(ظت9أأهـضئألا!النباسوأبخر!

(1C-أ"ألرر!اد؟.

4.ةصر3) iول.م

لأ!لىالأسةصد151

ص-+الكدنجهطت71نن!-نر!أنحم-)3،

*اقادحد؟،1،

؟ه
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دالعى(جلسجمعشداللامنت،!دأنغطةبالا.متلةلأوسأسحانا

-أذ+،ولءلانللتاشقيهجا)فيي!!تبلدلأجلضنا.

ألا+بابلد!انزلنا!وكأنجاكرسدأملام(أجمهالسيرفىاضتلنوا

ادالا+الطرانزال!لاالحابلأن+.لا+3بالحابفاشلنايكلنأددجاكز

لنى!!يواقنكرالنط!النل،أص!ؤالأدطيالئزأتقيداذ،؟ظلى!ل

بالث4ش!اينداأدنى4طه.ظخأكلت+م!اللةألزلزماكليئأسسا!مض!

ي!و3لاَ،ت!الأدكليمط؟نننفنتدواثفيلأء!نعنربددأثبمافلص

4كبنرد

يدبماكلكل!فلإتانا،يخهادلرأب؟فيئث!الن!شلساح

توجبههااجمضأء،الرغوشدب..الجوأنجغوكثلالادشم!

دنوجمهاثهلأداتالتذليلات!خبر4،!النط+انئئدطلادحمالشدلمح!لط

للخت.النالآالىجمالعحل

!(3،؟؟أئرأهماة!أ!طكُمثنامخاتولأسبيبطأ!نجلتا:سبحاتندل

.الآدفى!ا!صقش(فبحهأد.السحابشدلألاملبا

4ن!ئزرلاعنشةضقلا!شنيدفايه!نجنذأئاب!بؤا+أةت!ادتلا

انطثدناللزدل!ئماشال!!2ثندطنرنجعًا!نخم!خضوننجظوجمفيما

!نا!شاتجلأأا!ئابناذ،لنذأب!نعنىق،!كئئدتكائوأينانجذاة!

ؤكلننئئود!،طني!دشخطئىسدنمبي!النبىأنطثط!ين،أعنئاث!

ز"--بالا.التبلال!حابدسناماشنةجحالزد!الفردنكول4+(ئحذ،د

عذبادجرد.منبدلاشربجمئلأ!راأدرحمافاطحا:أىأبئتجا،10(ك!داةتتاة

ن،71

زئ!غ!أ!اذالط+دثئرطشاخرْئاال!ددفىكغ!لإ!مْؤأتتحالىتال

1صد،يلكل):111161

toyالمجح!بن!ك!يهم

،:للأيلياص،".أ

!2

1102!!تصر)121

-+ا-؟*كتلداا-دأ111
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.نث+4)؟،منبفات!ب!دفؤافي!فئفيجهبفىؤقئج!بننب!زندُ

نذدلفىمملحدكنهأعقسالهدقعخافادبرتلمعاقعندادفرودت!ول

لهبىسهذحمواتنلالمجفصحابا!ال،مطتأيناأُصت!الضبت

!سص!لفد-دشزمهيبىدالرعد"صنرةدحتالطرتدنهرم!ىشكل

صا.جمه!اأد!..بهاأد..بالعن!أطممئا.شجمهافيملكالعدأعق

أشغذؤنالأصخنرةطةدطهب!ظ!زئآالغ4دزأخ"!أزشدتاتتعالى!ال

.؟)2(بطَإلظ

.لأسجمعلوأ-ت:افردنئول

منطقح(جمعح)أدالا+حعكاناالمعدلأ(ف!اللادصة)العلقتش

نجاظر.ومنا.نحعلتالا.!االفلالنىأ!أنانة،النحين!أهعت()التح

شرىجا!ةالطح.فكلاق.بالا+.ب!طامهللحابال!احتلتغ!ندحثط

،تشرل!الصب!.انكلاتدفدىبالا+فدصبتنلقعهفى.للحبالفحل

سخلفة.دياحشالاالح!تلقح

ن:v;ذلكjدلدسحرى

فصدا،ططرصحاباسا+شببرجا+تأفالافحالريحكأحدمما:

نج!.لع

ملافح.!نىاللراشعأنروتش

اللهم5:تالديحمصتأناكانا!دصل(نمنهاأدلهدفىعائةكلعن

دشرشرماشبك.دأع!في.بأرصكسادخ!نجهاسادخيرخ!ماأسالكاش

.بهأدتطدشرفيهاعا

؟طهالئئا؟بذأل!تناأدالنبرالحابتلعحالماحأنة!ىباسدابن

11031إعد!؟،حمد،د

+33خالحصصره،؟)

.3
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لربكلأ!)فاصقيناكلُعي.(،ا+رض!لم+تالسط-منابال!عا+!القحرد

!نطجعو!المطرما.(نألى)شار-بط،س،لهأ-)دط6ساعمدشرب

العىحرادةفىكلهاس!نصةطديةدددةفىالحابثم.دالهوا+.للبحاد.

!الماح.ا!ى!الضغط

يه؟فاليفئنلهأثاالأ!س!!ئنرناسكلةطةالنناهبند،نذتنا،:تحالىيفول

.1114نطبر،ن

دعصأفضلدملا6دالاصصَادالهددهتنى)عهـن(كلعةا!رلذتيقود

للادفى.المظلعةالأصاقفىا!فيةلليا.

.الأ،كلي،)11!كالغنئكهطةالط+شأنزذاللةلأنرأأئغ،نعادنال

ال!رأتس!البناجمغ)ينايع(جمضدجعلهأدخلهاى)صلكه(،وسنى

أ،!ف!.بافىفىدالقو!الافي

بئمحض"!613كلفذحفات،الأدفى!الزنجعةأت1،النا+:نحالى!ول

فيدشدمحيطانطبحادماسي!عدماللادف!وتيدشجعالقبال!ا+الله

طةْعلىعافطاالأ!ف!ألى.!لحرد..لَكلأثفسحبامكلنايتبحعالذى.الا..

صشحر-.!افيثد!ةفى(خرىمد-فررسةأ!طا!

ألا+منهاتخرجلَئققالتىالصدعذاتبالأ!ضسبحاتأدلهسك!ا

الجوفبة)1،.

لمحتئنثن!ثثنئئاسناذإذالأنْفادثكخخرئطف!عطرأحىلمداأذ:نحالىتال

تقصرلاتفلدلاتوأ،نفىالأرضعل!الا+كليةنض،)15،وبهذاانطه

-الى!ْبا!ت!را!

..-الضمنلكلمشرةميلأسد!حبنند!!-الطبيتفىللط...

نرنبط.حمت،!فيهادددة!دد+لببمألا.!بحا!.الجد!.رالضغط.!الرباح

11121-الطادقصدة12131لدالمر)116Aولسردالو-دة11)

1t]/أالضةصرةا!لم391حمدالعل!،دأ،ب!د+الص/بد+
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العامة!الدددة-صظعاعا!اجهاراسضومهافى-د!كونالبحط!.يحضط

.للحبر(!أ(

دللعبا+دايحر..بالت!شوم..الوماجالراجدس..العسلاشت

البحادشال!.تادكلا.ع!باياصا+الا+بغاديختحامدالايهالم!طحاتصالر

دلأالف!بابولأالطبتكدنلاالجدفىألا+بنطد.دلو،.انسطرلاحمش

بركلا.أدئ!(دلحرنافطولا..الند!

ح!صخوتاشلا&الىونعركهاألاحصركةشادبلدس

عندأ!لىأدا+دف!!حشا.الميصعددكبمماالضبتلأس!ألادف!

انمطقن!ندأ،!ف!نحوالعلياأقيتمن!افشفاف...لحفنهالامترا.ضط

النطفهالىصنهاالأرف!صطحمنتدبةالطحسَصكدطلكلتلهنظدأالحتديين

الوست!ال!طحدجمانملالنضضالننطن!اتا،-كية

بعانهجعلهاحمثاليبةفىالا+ثد!ةأكعالفىا+عظماللدددلطح

..الظبفىالجبكمترىلو!JIبحدشألا.يخادرلحشببا

!شافنىصياأيالولبا،دنناحتزثادلقابرنىابدوولأالهجعلدتد

ينكأصت،البلوأش!الطحأنكعاال!ا.6أصعاقألىالا+أدنفاع

فثادبهمادفددصالب!()موجبةمنتلفتنكه!جبنضحتضشرلُنصاتجن

الكليرب!الن!ممغ،حلأاثكلافباالك!الحيفىفرقمنببنهعاطلبحصى

نفصلهحا.التىألافة!لال

شديدضد.دموبرفا،نعسكيرفيشرادةينةع!يدتوال!غ

تلقيعامذأ!لكونشدبدةحمرأدةفيه3الضوتحببا،جمحاديخطفيكاداللعحان

جمزيناتلَلقححيتالتكلانف؟نو!جمامدة-كهربيانلفبحاصع!ا+شادلو

حمت!صا!بةأفلنةمكينةا!كاتنلكحدلالا.فنبعحك!مابط.alبخاد

دمويعَمرلأحبتالدطمنهفيندلينلع!حاباقامد+كبيرحجمالىنصل

بربفالرنز!لنلاحظدلهناأا+دنعكلافمغالد-علىالحالبتلك

س!طادط2ولصلمحرأمر.4الجي!ل!مات-!د!ال!ىحمدد/أ؟أ

!!
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المطربنددآشريتفصا!الليالرباح

القارأتصاقlألىالبحادفر!مذالما.وتنفلالصشوقحالرياأذكط

الحاب.تثكبلش!ودةدلطحدعابا!رمنرةس

وبحض.الرمنهنجزلالجبالنجطالذ!شا:الركاسأ.!وخ!للسحب

أنجاطىونعللابعادخاطفبرققلك5سبأتبر

الذ!العابن!ملىالنوا-الجبالنلصبتنطا!مى:المطرأعا

اتصاعدكةصنلأطاد!خلفدست.tit!انزالقكثيتملى!تحعلجمطجمر

منهطقهكدالحلياالجيطبفاتالىالحاعد-الحعلنيا!ات!نلنافثة

فىدالدفاتاتاةصنتلفةعدابةكتل!الناشنةالأمعادت.دا،طادا،ستوأ..

11،.واتجهة

الط+ي!سستعرةددد-فىفهو،العلىما+تض!سفلكلاالنر!نحن

علاةألىنلجا(نيببالا.العا+تجخلف!كذلكالأصمط.دط.!ا+!ف!

+ءفنتتعالىكول.كل!ا-بالا+.ال!ا+صلينا!ودأقاللهمننطبالاختا+

عليهسرلالر!كلان!فتىأزأ،)2،!مالن!ا+قىسل!ضا!اكاق!فينئنْأاش!نئوا

.!،.الغبت)سفنااللهم؟دشولا،سنفا.!لاةفىنحالىافىبدعياللام

الفانطين.ش!علنا

علاو-6دالحدأعغ،دالبرق،الرعدظواهر؟الطرلنزولالطيعبةالطوامررش

دانلبم+البردع!

طت!لاو.ةد!روا!ول!،خلاأعد!اصةاردجمباولIرش

نرنبطعحميتالظوأمر،منهحففةكظلصفة،!الناقطوالر!اح،!الرطوبه

)الصردةبسمىجهالىأمبعوعهاش!تكلؤذطcausalسببياشأبطاالبعضبحضها

الظامعئا!ربقيةمع!منفرتمجنعت!غاصلترتبطأنهاكما13للبو(لمالعاعة

اليس+اليش

.++++

دلى!أ-اطبمبدسسد/-العل!ياطرالأأ؟،

عى"2طرامر.داطرتلجبالش!د/،1311!أ;صرةا؟أ
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لابأهذأميال!صععليات

الطر:!وط!عوأملاللطالىدة+

العبطفىللعا.معنردالر!نطامالالبةاللودةافىأ!هثالعلملائت

نيجدالتىالنطفةفلك!وألالىفالحبططالضسطاقنهبنعدالذ!الالى

مأطثلاكانصا.ألا.كلجمداخلها!دجداتىأ،دف!صع!تحتفرق

ألىدتجدالا!يلحيط(جداهجمعيعشكأطالمافيْالمو!ةظندمكنا!نبمدا

اأأكمأحموالىأسئللالىes"لال!أ!لى

!مولدلها-السك-الد!ناموسةألالبة!ألى!ةالثصىيىارتجاط!مناك

!(فعتط!الابةألا+نخبنفىا،ختلافنتيبةالرياح!محركعالناقىالطامْهْ

فى&A!صاالاليةالطحاتمنايا.لتخبرتتنفذالأدف!الىتصلاك

دشكبالهرأ.فى.البظددكيةال!،حص!االحرادةعماكير(يفاايبخبر

لبمالالبةرإلدر!ةالم!ببنالينبقالا!نباطمذأباذعلطالا.-سح!أقدأ+

!أنزنئاس!وفاحماصانجا،حمطخااللهدسدقالقرأنشولفيسردناككلذ

+4،2)جمالطةطأنمحرات

!لىجز!تقئ+لأحيثالبعرتبلعينصثىفبرمناالا+بخا!!جمون

السبشئيردددمالترد!الرباح-سدخل!نددذالطرحبةحبمشث

صعابإل!فيطهالركلىعر+llبنادغدللعل!نحعل!فالرباح-!تظهرما!

البردأدالطرستوطألىانتبودىانجمئصناصبةجمديةظردفدمعكئبف

النلحأو

)13--الحدبالحلم،بظكلماالدنز!لتبالنىالعواكل!مذ.

فيبردباردجبلعئحد!علىمحابسيحمله!عاالهوأ.يهُب(نأ،

الد!شانطالخلرلهذأبملامتالحا-

.تايردآخرألىدافئمكاذسنبالحابالح!لالهوأ+يئنندأ(

91صأ!اأولالأصر!يمتانسر-الأ-رصعذ(11

51-13ولصودة)3(

15سالند!العممدالزادسال!ربالأ!كنجر)3(

.،
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جتالىالح!لبناشررسحابمنيخلطوماالمافئالهرأ+!حدتد3(

.ير!بارلاميأت*ص

الضنطنفصقلعهقبة(!لىألىصعوم!!ندالدافئألىأ+!ردفد،(

!لبه.الداى

بعضط-للحابامو"+11فطيرأتشعحت'dWملهضغدفى

صطرأ.دت!طجمعض

الياهدضزن..الجد!دللاه..النناةممة.

!!صيل(!كهرصطعطفوقتدفقالادف!صطحألىالعدوصل6خفا

الجدف!ايا.ثد!ةفىبنلك!اأتناتجلودبواسةسنهحمز.قصدقد

زلك.دف!وأددأتسنفصمهقيط!شعغ

لجقتيبىأتربةفىكزاد!لجمئمادكلللانها،نهرأبخز.أصا

جيولوجيا.صضتانى

دانثالتحمركةحمالةفىالجونجة()أليا.الباطفالا+سحأليكزثحأد

كبع،حميثالنينش+فبضعهْأدأصابغع!نجهاظلجمابطيئةكافت

جمنبعا+طاد-التغلاثعةك!ةعحغطةشطفلأفوقالطرسقوطمنالا+

داأخصدقد..الأطاد.يا+صدعنا،نان!زلناتبنملاوش

فىبحف..تممقدد(ممناكلطالطريا+خ!سبللك،التمرةم!.)صا-دحمد!

اللرتنهغافظحمبثدالعياتالبحادشا،خردبهعن!..الأدفىبافى

الجب.جال!لىبحع!هبحخظرقدع!نلأطحمل!فيها

!لغرنهاكلهاالأ!فىعطحيفطىجمايقمرفب!االز!نمناأنعرقافافا

با!تظعدلزونألادفىبافىكليا+وعيعاد!هادفاباتهاد!ولهاومضابهابجبالط

أدلهقبعاذ!د(ينأ.ايا+أ.مذ+ظ!عذذ!لىكوىالذىذانن،لْدم003

كافيجمفى،11،.لةأنمْ!د-أكاتمحكمفىالقا+..فلك!لىلقالد

علىطلةكللمة)ما(دنكوندالأدض.ا!يىألانبةالمد!ةألىأنادة!مد!

وله
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كعاثددةس.!أفا!سى-1لىسعر!طي!العم!ال.ادجمىمناالس

أن!شأ.ددلكالصر!ةمدشململربدتططنرىسلم

Ise(داليا.الجرفبهاليا+لينملاقةلاأنه!بدفتلال!قدجماالظنيد

هطثهكلزأنزنجاضالحقيفهمنهندناثرا!!تمندقردالترأندللنالطيه

(41،لأزطدا!ةسئهألأ!مي

اباهمننانئةالجدنجةابا.أن--الحفئةمد.الىالحلمبصلرأخيرا

..فاكقضظالادفىجمافىالىشربدأنطالطرعن71تيةالطية

روالتعا!بمالنضضاتبفحلأ+دف!فىالا+أصكلنقدالله(نلمحدذلكدلان

مد.كرةالأ!فىتغيلنافلد،زلكرف!أ،!ضبافىفىالجز!روالر-

هدالوجددالجليدانحهررلويلانص!هبغلافالا.لغطامافيياتعارجلأ

البحادبا.-ى!دنفعأقالحالهط+فىالمنوفعةاتبةفانأ،دفىفطي

الأدض-ولضتْم06نجحوكلهالعالمفىدالحيطات

أسفلمال!وطان!

مبدطالىالحلعا+بضعذأ.2"6!قدنوحلىطدفانفىصمثماسمذا!لعل

الأطلى+اليطو!ودالقدجمةأطلصنا!ة

انئاةنا!ىعتوتاأ!طناولمئدتاثنفمر!كماه!طهأنزا+!غضأخ+نطلىظل

ذلكيخرعاانثر!؟أ،1كلدلأد-!قالفلبد،)33،آفيفذعلى

أياكغ(-لأذحملىجمدادأضعاياناال!كماليآننى(خدىأيةونحص

القلة.فى!لعَخللشللالقالأصطا!با.من(!لها!ا+لها!

+ا4!هالأزكل!ئابحسفةطةمط+شأتدلاللهأنلرألغ،:نحالىظل

الت!الثضأتأرا،!ف!بافىفىألابْ!ال!رأتالتنيأثمى!ألينابغ

؟!صدللا

iأiأأالنصصددة31،الأدساالا،أتنعةداحرالعىصطلدلم71( i

(1),3 rأمراكصرأ1،51مرد،

!9

http://al-maktabeh.com



...دميين6طددجماولشكل!لىا،دف!سح!د!جألا+شطيخبم

بهابرأك)!ن(دكلدة..ينبوطألىجتدللاشبمأ)نغ(دسى

-للاستالجدنجةللبا.دصفأشل11(س4!الأزسص!ةi،الفر؟ن

الا.شنلهالذ!الضخدجددمنلابدأفهشفالأسكان(ألفظهأن.

الحندد.حمذالوبرتدلامدسيةأنجي

بافىفىأدالاليةالطحاتفيوا+شأنألاسكرأرسف+الأ!ان.

والقالندتالعرا+!تنيحدالفكلكشاستفىك!أصداشفى..النىت

كلن!فتدأك...الحطمانهرجمنردحعدفجمامدكداباسنهااصظهت

القمثم.أعلماعنا!نةالبرت

صعاماجز!كةننيراتاط،نةالجدلدجةالندأكبمكشلتنرىدفد

قننالادفىفنرةفىدايرأ.أتعدوعحمدوتلدالج!لدجةبالئوداتالحلعا+

جقأفاالصسا.فىاليتةالأدف!قحىأخر!أمكن!ألىما.شفدجمابها

.أبالا+

ط4!2،ندظولقنبمفضُفيأزطيأأزفئاةئددُأثافئؤأئمْ؟ذ:تعالىتال

نأجمئالصخودين!ادأتدبددمن،بدر(ت)الاصعطدأقة(!تلكروكد

ألا+.خلالماكناب

طولجةسافاتألىجميةالرسالصضبةالطبقاتفىالجريةأب.تطجروتد

با+تألبطسل(نل!نانجمكنفلافاثر-"الجا.طهتصبحبحت

لوله!فىالقدأنفىالعدسألابل!تب!ومنا.6+.دأكلد

؟!ظلT)4بنا+نجبىأفيفنئنحؤزأنازكلغاعتنياتْأذاثغد؟ةتعالىتال

)1(4طلاذلتنفى!،أمالأماش!حأ،1

ادلإثعن!أشطشألددأنلم:الترأن!نرلمماطةلكشادعكلىدعدى

فىالرافأ،طآفرماكلماجادلاكداماة(ى!فدقا..4)؟،.كلذططةلأتفم

-03:اللكةرص)+-2!-الحدة-ره!3،.أ+-ل!ومهيددةص،11

Ol61تيفىدةص،)5.أ!:!ممردأ
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الررقستعنكنا+اللفظمداجمادافادقدلزسئر!كان!انصردأت

الحبا!)-شالياهتفبص

مناك(نحمتونحاعلسَالر!دالحباد-أنالجرلوجبةابحدتانتمض!فد

الفر؟نىتغددتدالقالجدنيةالا.عننضلا6عادا،أياهشهاتعخبمأصبادأ

رادتاذاضىدأ،حمبادالصضود!الدجوثةالامشممرىصت،الأ!فة

قأجمكنهابحضشدفقةبا+ميةطىا!ردجشممكلتطيهاالواقتالدفوط

ئخضْنطكل!فىئذأفب!!ابقولافيالعظيماكلهوصدق11(ألينايعأدالأثهادتلوذ

.1214فطة!فئنئنةكل!ننابقالأقاز!)ذبنة

للما.بلالجريئلليا.الأطسالصددمىالأمطادأنيخحفلكدش

ولمحخظ،،أقى!ن-!الما+..الصهادى.!الا+-+الرئعلوالشكللهاالحنبه

غبكدمالجقلاكهابىمبهدتايظلشمظ!مع.ئناياما.فىالرس!وتالصحر!

الىةنجنعالأ!ف!علىييصنساالطرلعلا!مع!ط

ثبمانيتجمحه.وجز+.ألى(+الىعالماباشرةأخرىصةيتبغدجذ.-أ

فاه+النطب!أنزل؟!وفدة؟يفولأذأفى.ودلق.اتحطيلق!نلحفهنجبش

،31!ثبنةئحْبيض!دأبنة؟كركاكل!فأشالت4لاضتجا

فشنزأ4)،،الأزطنضنبئفاةمأ.في(نزلالذ(نفر؟!غتعالى!للا

كل!بنزأن!ئتذ!نتأ!تولةكاتاآنزنجاأذامابمأالأزحدؤتد!،؟تعالى!قال

.فلْ!ئبح،)5(

.دالبحاد.دأ+نهاد+الجداولالىالأصطادمياهمننمابآخر!جزء-7

للهيا..!سعودالثصبمار-سطحهاسليتبخر!الحيات

ولا3كلل!الأسلاسالدس-طئدسالدلبد/مئكخ!للعالدالصي!111

99:ا+لعامصددأا31%لأبكلة-ده121

-5خيلحةصر،لأه.67:اسةسرر،11
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دعفد!دالتموالنمرانه!اأ!دفىعباسأبنفالنهر،جحعدالأنلاد:

أ+ماد.لمحتها!دمنتحتلا!كرىجملأعاالجنةا!

نخبردسجوفبة،لأك!يا.الت!ولباطنالىالطبفاتكشللتلالث3-دص+

ولنلف...ال!طحادالسطبهانبهآنحد!ردأليايحلما.الربىأ!مد

.وفى.شطقةإلىشطقةدش...ا!رأفىديالتىحمبجقكلاشمكلنة

2خر.الىشلشلوأحمتللنطقه

ألمحا.تهد!،!يلطبيىالندانذ.

داليابةدالهوا+ابحادبىد!دةفىسنعرةجمصنةكعرك+itأدثتلغد

ببتشو،تريدلأأ،دفىملىألا.كعبهتضأ،يهأ.آ.نانوارنفى

برأدةألا+!نهكنرالتر!البحرأدطبنعت.فعئلا.اللددةمنىاشعرار

فكبةمذأدر!الراحذ،يأنبهفىفى00010001ادصلجمحدلنص

بن!أيهايا.صوثةملىثلعلأ،ذلئ!وط61ددضىكلا!شذثاتجةيهألمحا.

ناةال!نما-ب!لالزلتالوأبغا!لأخكلومذشلقا:ا!وصلقالهيمددجنبأالمودة!العلل

.4)11ب!فيبصئة(!دشاناطتحْئدة

طو+)؟(بنذلرالأنتزذوتاضأ!ةجمدطالأثي؟فيكلر)د:فدله!بلط6!ةدا.

خزفهثجمكلنلأالطرما.أنثتدفد6ف!ردةم!ليةدالجيالا.بقفانادل

.-$لهiدالبسادينجمدممدشاللد!ة!ثاكةالجدأدالطرقدئفخطبت!ب

دالرياح.الضحمرأدةلمحركهاصتمر.طيةدو!ةفىالعابثم

الادتالناطققى!أمطادسحابال!!شحولألا+بخا!ت!!ندمااتبل

-!لهنا+.فيمنتبخر.ضدأكنسبهاالقالحرا!تالطاقةنفسالجيالىيفيدظنه

لص!نيهبمناالىا!ا-حمدألىالبا!تانماقىحمرادةدرجةدفعفي

:23+لصصد؟)1،
7صلمصدة(؟) I
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؟فطه!!+!ح:!بْل!خ!اا!لأمطاا+

فىالما+ينادالحعلةالدباحبوبنقرشحمنالا!تالجالتادكجت

!مالادشاعملىالدبالهرأ+نجرحمثالهـوا+.فىالا+بخادصنجمز+تكئيض

يخحدتالندىنفطةحمرأرةثدجةعنتقلالردثةمنددجمةالىقع!لأم!

النامقماالجبالنسرلذلكفز!ةأأطادنمبشكل!لىالتكاثف

الفدبفىأ،سىجبالصلاطعلى!حتطيحدتمئلعاالأطاد(أيمة

فربوصتنطتيا7فىاليطلابا.وصلاط،أددطو!فىابرد!سل

جمالهندآ(it)د،ية7سياجنوبسعطاتأصد!فىوصلت6عاخىاصكنذ

سندلا.الدمئبوعة،..الى

ومدالأخرالجاتقىينزلالجيالصعود.بعدالبا!دالهرا+ف!ن!سنلعات

بفعلسَوافر!سالفومن،بظامر-أعاد-الظامرةمذ.ص!ل!ش6دافئجاف

ألمحعلية.الى!ات

الثلجفيغيكائلجالمح!ضدالتاقطعودشاخرىعودةنىنعفطقد(د

شد!التىالطببالا+الأنهادبعنىبظ!ظدسبييا!نحمد!شصيرتمصها

فلكألىأنا!-+.ألايةألىدةفى!سا!ك!النبات!الدثيانالهولبدورما

اللريم.الفرأن

د!أك+.!(ئرأت؟!أئاةرأ!ا!ش!سآ-ر!اسغبلا"!ؤكنئا!تعالىناد

ايا.ابخرةوتكلاشتالهوأ+صحدكلعافانهالترالطر،مطا+التبعظامرة

!+الحبهللى!ةنبحا!مكل!أبخا!!ككانفلبدأعد7خرمعلهحلفيهالش

!يبرصالحو!حولللحعوداضطرا!لةللهوا+راصبةحركة)النبحع(!لحب

الهفاب.اتبعدشصناطقلندالتباذبالحركةالقوىهنه

الا+!:مذا!مط؟!13انط+عفيعرقةأؤفانا،بئمفهوم

....لخلوقانهالحباةلبىبالا.!جل!زعرتأحماطوفد:الفصر!ن!ول

)بددرةتعرف(خر!لردةفىا!منأليت.!لضج.اليتمنالحىْ!بشج

:،مددصرة)؟اrv؟اد!تص!د،ا1لم
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فىالنرفى،)ابخا+الكلودوبلجما!دة(بضاالى!ركهادالوت(الحيا

سناماالرضدكدة.!،اق؟فىمدثة"د،ت.أناد.فىدالاحمنرأق..النات

لمحسا.اللكس!سأدال!س

حض،دألادفىالسعاداتضلققيوالا+الصثعخلقاتصبحانه!،كلد

دثرتها!طبرهأنبدثم،الحايةالسىمئبيريننكلشذا+دف!نئات

عنة.!يرذمئ6للش!الحياة!ليهاظهرت

خراباأدبماياكاتميدمافىالادف!أنالعل!ا+أبحاتلناأكفتدقد

ا+لىتخلالالحوالىالأداللالنرونشطرنافر!،ما+اجا+أدحمياةبلا

يئ.دلم،طباا،نانظمددبنتالىالحيئةدالد!دالقدجمةايدلدجب

دالا+.العشددف!ألادف!!ح!ل!دخ!

لننردصيةطبظتمبنةعلىوقىجتالحخودنننتالت!بئدبعداكل

دالحيطات.البحادقبحانسكينةجمعنهاس

يكليندند،ئربهال!ىالعاد!الا+ميالك!كةالأتفىالا+(نالبعض!!ظن

ق055-)،،6كلال!البلودنقلهحمبثالونانجة،الفلف!ششربافلك

طالي!(أنظ!تانفد!دنحئ.،.التك!عفدمنأليهدسالقممالحهدمنم(

كاليمردجنالصوفةالحناعدسُلونانحفللأأذهالعلعبهأ!الق!غقلا

جد!.سدف!ماالهـئعهدالحنامردالفضةداللبوالنحاسوالحد!درا!ين

صن!بذ.ونرةال!لر!جمينشندين(!النىالا.

ا+علفىتكرتفدالنبرأوسانرالضتلوذأنالواقعمعنجفقد،

لدط!الذىالا+جيشاتمن

-+الواكلمنساللاىعلىطلقالتدأنفىالا.لفظأذذلكولكددمما

دقوةالطسالنوشكصفهاليحبةالدفاتفىنئدطال!ىعالا+تنركالف

دكلدفير+،)الفحصميددط++،-!الني)الالليهن.وط..المهلكلط+الطح

..الاهمناعضكحددأبق!أما.الؤأنفايىشا

ب!خلقأنفبلالصض،أالكلونزكرجاقشألا+لناي!كرالزأنBLSدلا

هذأيكوندأن،،مانرلمسنصانلاالا.مذايكلرنأننجكموأ،!فىا!!أت

الكلوذ-بنا+فىالأ!لىالبةموالسانل
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كادرلاححبعهاالذدأتمخنلففىالأصاجةالوحدةمدالذداتندىكانرلا

يكو!أدلرمجحيعاالوانلبهاتصفالتىالرني!ةبالححاتتحصالدىمذا

ااحدبنااكلثفتالشالحقالقمعيخق!ادمرالأصل!طالوولالانلأدالا.

البد!انمنتالنو!!الماللثلككاذالكونبنا.(صلبانتقولالحليه!الحقته

جمعحهسممكنااذأرالذىرقبقةبافلتمحاطةديخقةفطراتبخةعلىالقضا+ش

v.!يددأليأحمال!3فانسلةتuميئة!لى iا،طناذمنعليوظ.

ا،جرامج!بعفبهالذىكلهالكوفىادتنقيلكذلكالحلعبهدالحقبفة

شظادمئكلىكلمافوكليةشهْطيرن5!.كمدهاصافهْالىيصلالذ!العا!كة

كرةنحرنطرماثيلغكرةأ!منمغطا،متنهمندكادب!لمحتراولنجبل

أبطعنتضعخمحامبردكانتالكلرةمنه!(نففطالقسفلكقطرأضحاف

عفل+يضو!.بكلاد،دالذ!الهاللالضعغطذلكلمحتالياقحةالتصلةلند!صيدة

الغر!نصا+الذىالأصلىالنودىالساللعنالكونقو.حقبفةوكانت

اللهأكاتجمتدبراللعونحئتأنممبملياومبتااثه7ياتشأية)ط+(

فصمم-قبلدنبقةشاملهوا!بةثراصةولداشها

+++-
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الدياء

نأداحد..أمكفهرمدالرياحال!بح!ملالابة)..الى!أفىثد!ماوطماسأ

خفا!ضهوطشهعامل

جا+تكحا!.+سو!ة1،فى!رة،1)!لحآكلتجما.تطكى3:اللرأنلى

مداتأ!)الطح،كلتدجا+تسدد،فى7يات،فىساتأ)!لح!كلعه

فهل،ا+مطار.نزدلظامرةفىسظ!هاأشعرفناسودعرفى2يات01فى

داصد.أجمعنىوأل!اح..ال!-

لتؤ3لاكَاتذالأدفي!طهئظفنتروأتلبقي،ءرئعرببأ:تعالىكال

4)1".شْبئدن

الى!الجاةبالر!حنلالى+نهاأرولصطتامماننررما،فىلجىالكلنلا

سحبدأ"لأاست.دفى.والرلحدتبىالخ!لبملهااكلهجمعلدند.ا+دف!.

.الرحعن،تف!عنلمنفاال!دح

دبا!4.دحمعتهمئالهددحشالرلح5:أخرصيث!!

لامما..!!يىلاصاكلنابكلونحمينعاالعوا+أدملمبا:نجت!فد..

طدتافاالجرصنال!ف!البظتفىأليجد!الن!كالهدا.موبالماحقصد

.71"الأدضصمعتوا!+

الىالباردالعالىالفغطعنافىمنطبضدمابالنوكجمتارصاعفالهوأ.

الفردققبلئمدشضفيفلاخنلالهوأ..الاخنانمخننىالننطشاطق

صحح.دالعكسالضنلفليلن!دش

--الأدضسطححملىالضنطعالىئمدشالورنكحرالباددالهـا+أنجمعق

أمليعر!ا!رسبةظامرةدسلبلاكبالردنيمنهاراممبالبصفسبمدت

..الحرادةددجةبفددفتتكونالرياحجمانالقدلجمئذلكدشالراطى!

-..الرياحشدفاتفىماطثددأنلبالث!سىدأن..الضغطفىددْ!لالنالى

156صالحتدثحطم+21(:،61116تأبعدأ:!أ11،
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فعار"لرعاتللرباح!الحركةال!دجبهبها!لفصد

ألىتحلبرعةصحو!ماحولأليومىلجودأنهاأ،!فيةال!رْتعحلكعا

اليح!ألىبافصافالر!لىال!ياحأجباد!لىألا%ا+خطعندكم16-.

فىثرقبةنجريةلصبعالبا!(!الخمالىالكلرةفصفش!نرقبهشالبةلنقع

-----.أتبا!ةالطححمالهفىالجنرسالكرةنصف

مب!لهاأ!ر!أ!بح.!المحاما.مفلا!أ!مر!اتها!،حأنواعتعددتمنا!من

جنودأ!ال!الحالمنلمحويلياعل!قاد!عبحانه!حمدفيدألص(مر!تحريفط

ث)،16الأ-فىكحاالحصربفدطذا،دتلكمنهبينرعادصباثبددأ-!نسالا.

4.تجثونفولمأأيةالبضةمد!ةس

لمطحالحسمميماشت61نخبنمعدلاتبحكلمطيسقانونو!ناك..

تمللهوا+تخينبهرأند!ضحونهالمجب()!انوذبامميعرفمموعاالأ!فى

حولعناللا!شيشالحادموداإلأرضصطح!ليالضأشتلَعالدحبت

الأدف!.حمدلالفغطمنصذأمتكلدنحيثالأستوا+خط

حمل!ا،!ضلطح!وأ!تالأنعةنكونحثخد-6كلك!كعاطناط

الا!دالفطىالهوأ-ينولدحث،القطيةالمثرةفىالحالموكلماال!ب!جه

ثرجمةت03الق!كأمىيصاالصز،غتكلدجة-.لأ()06نحووتبلغ

نتر.الصز

الهدأ+موالقرأدفى.جا+كماعامدبالعالقصيد3اممزآأن!نتطغ

-؟افليةبا+ثلةالتعرك

ألىا.موبالسكوذينصفأ؟،،فالذىفي!(ئبهنينئةأانةظلىظل

.-تكلونهفلاالكونفدالحركةلانال!حرك

31سنطلأأفت)ذاأخى:تعالىفال ،،"aالهواءموألا!ل!صلبنل!الذى

أ!كلة.لاانمسك

+خثيد!gصر،؟لأ

-؟لأ!اياعرافصدرةأ؟(

IV
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القرآذفى!ردتالتىالحماتفكل)411الرلآءددأفحأوأرستئاتحالى:وقال

اكحدك.للهوا+مىللننوبر!ة!شرأتلرأقحشلللريح

ابنعننفلاالبقدةمو!ة00)11!ة%4نفصفىا،لرسالامام!فول

،أقطديحبتدماللطاب،،دالحللدح!ة)الطحضه!ااكله!ف!عباس

دتال:ملابا،!علهاد،!صعةأضلما.أاللهمونالدبخهحملى!فيضا

)3،.اد،ممعلما!صا!طعاأاللمم

دحمتفهدالرياحشالقرأنفىض+كل؟قالأنهكببنا+سمندددى

كىوصفهاشلابدفال!حالشبمكلالربح3(لأملابفهوال!حشش+دكل

للشبر+فىاطلافهاملىالطحأصاطيهامنعفطكن

بر!علمافبفدأما:زأشا1)1،.4اننبم!+كانغأزسلتاطدإ،"ز!تشاد!ال

..سإ)6،!!انمئوأوقال.ا+لم،عنرْفرفبن

الص!اد-فهىالعال!كحجمعكس..اللبو!د!لح..س؟قي!4لاثفْت

..بالدبي!هطددأملكلتبالصنباشرت5!لالرس!لفوللرصةداحوس

الربخغئدنجلال!!أاللةتودهو..،أ+،لُنرأأخددفُىفيالد+دنزأةكالىقال

نلكعنندلمدصةكلهاأ،نزيبم،)ْ!بر،غأرآزشلتادنرلهvoشطلأ،!!ر

..روضصدةفىأ،،لمأب!حططببمكلؤ!ن!نولهأ،الظ!م!

الحنابدكحأندذلكذلكأ!تعلبفاالأندلىالنرقيابندشرل

ال!عدمكريحمحلةدأحمدةنفتفمىوأحمدجمكانهاالأجزا.طت!ةشديذ

ا.الامفىناننةالحرأض!ذ

52لصةحمر،)؟(

أ/ص،11حنئه)+،93عىاحم+لرس-لم21

't;;AUAحمد،11،51:!د!!،لمر!ه

أ!جللالسمس!داألأ(311:مسيدكل14ص6،لأ

،-A!!دمصد،91،-5،خلاس!داددد،،!"

-Iy;,;"،22111:لمص(01)

ول6
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هـداح!هىولذلك!خطعةليةشالرحمصة!دحأط

ددحمنال!لح:هتولألله!دصلسعت-فالم!ةا!حدتدفى

خبرماتحال!افىداسالواتبرمافلابالحدأبدناش..بالر!صةنلأسا!

شرماه.شبداصتحيمْوا

يهعافرقلارال!ياحال!-ب!باتدت!قالشدالطحا!!جمعفرأبرأعا

!أنجمطلأناالريحتبمالأ:هببن(فيعنالرل!3الحدث!لىمعتدأ

استط!يخر!ا..ط!خ!الحم!اضصمئنسالكأناكللهمنولرانكرمون

.115،بأصتط!ضرفيهاما!شرلع!ملهشرسبكدنعرذبه

اذأالىدصلكان:فالتفهاا!دضعالئةالومنىصنمعطا-دددى

دأعوذبأ!تطدخرلبهاطدخيرخيرماأطككللممأتشيلال!لحعصفت

!دخللوتنن!السحا+!لتد)فا..بهأدصلتطدئرد!وشرشرما!نبك

؟!امادنوم!دألعلهدلالدسالنه.عنهصرىأمطرلأفا!أمبر!جمل!خبم

!،31،نناتبأبهي!اصخصم

أحدأناع*اسش!ىايعنش!صايعثاد"أنمسلميمدفى

لبمنهه.الا!3أنشفر،علافلبه!

دشانفىيكلوفىط(جودالنبىكاقباسابن!نالبشاد!صحيحدفى

الرحتدسح(ىالرسلةال!يحمنبالحيرأجودكانلقهفافا!.جبوليلقا+جن

الفبت.بنزولأبخرة

+الاطاد.ق!شفىالطحأمعيهْيتببنسبقكلا

دقدبلنررسصفروالطحبةالطبقهش!الطلمحتالجدتالطدأ!رأقي!كركا

د!فع..أ!دفيالطاقةدندليد+الهرأ..طراصبنأدأدأفىطاخهاعنككاد

..أنرابةالنن

ممكلأ-سفى+أس!اددريرهمقلدد+""لأأ

2،:+حالمدصد؟ا؟)

96
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(فحريةعحلبةفىبانرممااالأ!فىندأ!نحفظفىتئا!كمالرباحكدلك

الىلاحتلرد!بذلك.أخر.!كانفى!اقرمبمكانفى!النحت..،التلدسة

درورنطالصوتناقلات.-الب:حا!لاتنحعة)ذافصالبنا+!املعن

له.جو!فلافلاالذىالقعرشلعب3!األىالادفعكركلبينقب

أشا!بيغو!تمفباسبف!اعر6شألىلدنهانبعاال!اح!شم

الت!سم.الضأنشهاكللىأل

الخرةال!ممحدصضفىكعاباسلدبألىطحصمةالىالقر7ن(شاد-!عا

الفرأد.فىجا+كعاصيعاذلدنا

.(11،لألأادكأا!يأيادفيانىبانرنمزهفاسئةزلشانآلنن-:،تعالىتلا

)شدح(دترجعشيرس!ةبهشمولإخربددشتنقدهكانت:الفردنتال

الدار!ألاطمد!دلففر،)؟اذنذاكأنندفئؤناالبرنخذبفنطذضهرمرةبه

تلكان:فقالدخا+بالطتعفطالقدالأمماالأ+،مدةالأشن-!!فقأن

ا+!سفى!تنافضولا(خرىصة!عاصفةصةلبنةكلاتالريح

كانتباس.جرتلا6!األأالعاعنةل!طحقوةكاتآخد!6لهادأىدد

دضا+.فكاتطِةض!مة

صلبعاندبحص!بحسبأنأ،(النىشصددحمبدلمممكنوفد

..القدأنوصفهاكحاالدطةالعاصفةالطحص!ةفلادسطعة/أكمول.-

الربع.الظ:الرطحص!ةا!6سا!ةكل!/.ول،-ا،بلدجم!ة

للادفدةالنانكا!!النلاد.+

فعلتداقع.الهدأ+.نببهجوىكرو!بنلادصاطةفالأدفي

شما.!القربئكبلاقىثلوالقالأدفيةالجافعت

بصفادما!اليدة!اضطك!ك!اكاماينلفهاالنلافوملا

131لا:طيدصأ+.13صاخصده)3،ول-1أ+ط.خ,111،ص
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أ،،!!فماتكييأ!عسةلى!الحالىالعلا!مكوطتس/هكر!شر

أ،،لىنزاكبطمكرالانىسسها!ه،/الأ،ص!لطحاللاسقة

أ!تفاعهس!يصلالأ!د.ترايلو!أفلاي!الداحمدفيمفا99%و.

مد.سسحدحلاككودطبعا!لكنهكلم11حوال!الىالعلما.تقدرو

الحدمحداداءالهيصألةلحكمالا!فةالأ!نفاعات

العامد!لالرنبمىصرا!لاكليرةطبظتخصمذاالغا،!!للغلاف..

-خكا+س

.)ال!سصن!(للمنر(اللاصنىالطحةالطبمة-أ

لارديادأدا!ةمرجةفيهاتقلا،%أ+خطكدأكم()ولصص!ما!بلغ

لأإلىالطبفةمد+لهايةكدقصلحميت/!طمن!درجة6جمعملالأ!نفاح

الكتلمن09%نضمأ+!هاألىالط!فةمكأمميةونرجع،الصفرتمئوبهثرجة

الجوبهالخلباتمحطمتمحميث،!الجيالطبخدسالأدف!تغلفالتىأديةالهي

!الر!بالاخذالباردالهرأ.واخلاطالأطا،ونزدلدالبالطحأنادةمن

.بالجاف

د!ق!رلكعاالنهادخلالالث!عىائتمنأ،!فىحعات!جعلاليه

بحصايةا+ددنلجنهفلافبقومكعالدجمه003الىودسوليالبلاففدانها

.العا++شالأدفىأدشحه)أتىالمبتهدالثةالكونجةالأشتعغالأدفى

متركاللالىينحىلافيعاالادفىلناض+الذىالوسطسالطبقةمدأفىكلعا

دعولهاقبلوايخاركالثىاخنراقحملىنحعلكعا..ا+دف!لطحالملاصفة

الا+.بناددسظمأتكاثفنوىغو!أ!اS_1(.!للارفى

ضير:طترأطبة(31

ح!فودْكلمه-.أسنالتو!فىكمآ،صكلهادلجغالبتاتفات

ألا!فى-سطحمن3ول.!البعر،

c iال!!ضير.طبعه

أنر!.فىكم3دصصكهاالبكل-موقكلمول-5-5منوتمد

الحرأ!ةثرجمهفىمكلدكتناقصالطبظمنهدسَح!

الأ
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()fالابونوضر.طبله

لارتناعنظداالأيدلىاطرادىبالحيطدتى،كم"12أدتفاعمنوشبد(

الذداتأألا!وناتمنبحر!لى!لاحنوأ!هامئوتد!جة006ألىحمرأ!نها

كم،ه--ول.،دتفاعدند6-البلالىدندصطلة(وموبكله!يا(الضحونهْ

أمحبةولهاللكلهربا.سصلهبانهالطبتملهرسبز،ا+دف!صطحمننفريا

الأزامحة.!عرجماتاللاطيىللاشالاتبانبةكبرى

!)ا!وشص(:الحلدجىللح!(.!

بالغالىش!طصبححميثطالجوىالنلافنطممةحمىكلم56!عنديدا

خلالهتحترقدلا.الحدأ.د!جةالىالجويةالحافةفيه!شخفضالكلونى

أثهدصلئ3!اظلامفهدالصوتنجهك!حولاالنهادلبهيظهردلا..افي

ال!اشادة!دن)1(،شد؟طقفدكل!!ئغرقننافئ!ازأذاقيأ:فولهش

الطقات.نلك

االأدداأ!القطى،النبرأدالوبمظامر.دناك

ضعا،ددجمة،.خعرشادوال!بهالفالبيهالنافىفى،لمحت

منهسكان!راماحميت6شامظادشاعات!لىالهوا.دجد!!لىنطدجندط

دجن!لا.شطلأثدجمة،.!رف!خطىالىدالثر!ةالفطببةانافى

الناقىمد3سكاممر!صثشامنةادظعاتملىالهدا.دحمدد!ت!ل

ن،أناطقملهفىليلاالظلاأخيمفحنعالا.عنانفىتجاتدأشط،6ساالو

صرأ.حماتودالحئرةألىيميلبلينالحيةبا!وانالط+ش.خاثافر+أ

بشبخةملى%ديةشرأطينبحهالأبصادضففولىض!طثكللنبحها

مىفىببط+سَرنحأككالنالردنجدلىالسا+عبرترشل!شك!

الا.جعلممادلتببةدصعرا.دسفدا.خضرأ.ألوأننجهظصدقدال!-

!.دالععيرجانفىكاتليك!اتجى

النو؟الل!ةالجباتمنياداتوصدلألىالظامرةمكصب!!جع

حمولصلزوفبةبطدشةألي!!لىللادفىالمنناطيىالبل!يرماوالىال!ت

ll1:4شثك1حمد)%( 0%+A

،2
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(نا.فتصادمللادصالغالجهالفطبةألىمحجهةالخناطيبةالفو!خطوط

الأبرناتحذ.ألحر!لاتلبحصطردفيحدتالأيوئرصفيرطنةباممدلاتممبرما

شو.فىالفونبةالطاقةتنطلقوبذلكموطتهاعنا،لكر!ناتبافى!اراحة

التىالكليريةالاملافاتببLIمملاأكالنافيةاتالغالفىيحدتدأعرنى

أ+لبربة.فىالضارندعحمبمختلفةألوأناتحطىصثالكيعبال!غتععل

+.ا!بين(كلناتائادةعدالاخطرياللينالثطصفالرمبمك!لك

..الأرونوبرطبفةفىالتروجنأممدناتأظدةعندالأحدرالليذ

القعبدددةونجتاادناطا!رتبالةالغطي،)الدبمظامرة(ندجددثد++

الن!سةللبيطتتاطمنياحمبهادطالنافتحالنهاددال!الشية

الضالجة.جمالزوابعأ!صدفةللادف!القالجبةالتبرأتدكلنلكسنل!ىا،ثه

فىصامكلم!دحمبتعبرمادصفصى!القطيالوبمدكَ!ددلهة

ال!كردةالناطنى

الو-شبدالىقيد!ا،دنىجي(!ابىفىالل!ةأيفب!اتأقكلط

يرنفغتئضخيفبهغذد!أيح!دلأفا3يرجممأ؟41دسذ..صاعاالتطص

أن!114(.

ددبىكطكلالطحعنسَحدثالنىالط!لاتشالعدالدظيرت!قد+.

بلىتبعانلنعهاالب!ل!فى

الفلىالبفةنرنفعالةشالحارالفدلفىكللىشسضح!دثمند)؟(

خخنالأخر!البتةصلهادكلأملىالىوتصعدع!يمجمحللالهدأ-من

نبلغحىالحلياالبفاتأل!نصحددأصبةص!لنجاداتقنادمكلا.دنصحد.

الركاس.الطب!شلرنأبكا!حطتدلالنالاالنس

بولخاتبصنةحرأدتهاشضبانهفبرموأبةكلحمابلعند)2،

الا+بنادنكلافذلكعلي!شدتالباددالهدا.أملىألىالسردالداكالهوأ+

الاتجة.الأ!لىالعودةعذتضتلفعودةدس..الذن-دشكونالعاعد

-دأت:+01)؟،
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صسون(نظ!سة)نمىفظ!!ةوناك++

الهوابةالتبا!اتصعهْنكلودالركامسعابةتكدسلل!عندأْس!تتلخص

مد.لمتارتلالهبة!ذلكالتكيدأثطرضوطكعنر!باقالى.كب!ةالصاممة

بلحتوشمافعلى!فىدادحمبحهايعوحمبتاملىألىمحه!دفعهالهاالربح

علييهتفرى،حدألىبمددمانبهراذنلثولاسسنانرصمثالقط6طا!

تناندت!كلعا!مكذأ!نفمثمبمد!مات!وصغ!ةنقط)دكبزأئم!أمك

الوجمبة.جمالكمدلا.تشضانقطمنه

لالىالسحابةأم!ألىألابةالنقنلالعاعد)النبا!أتونكىن

ضدتشالأصفلالجز+فىألا+نتطشالدجبةالئخاتشكلزجقفى!وخرتط

بينهاثرأ!ةجمد!وةلكأثجاو!ةالعناتسَجمع!لاستعرأ!+.ال!عحاب

كثكلادنكلرأخطاضكدل!كونقع!ةلحظةالبرقدبفى!شنرق

ألأسوطيعالرعددبحد-(صعرأدألىدقأدادفياداسضدلرتالضش

الا+منكلب!ةن!ظهرنماللونالفاممةالعلىصعابةألا+ملىتبمحيبرمة

الطر،!ثددفبأالأدف!حملىنسفط

1،1الكلأيهطلالطبقبةالبدمنالرخاتتئلالركلايةالبدش

فحنهاأوالبرقعدأعقشذبهاترتجطألىالياصلشأقوجدوقد-

رادالكملارا+دكللطالحابه(شا+صفل)الجز.الركامقاعذصعكشطر

النكافد!ادالصاممةالنبار!نثا+

!سبألا.منالصضيرةالجزياتشجملا!منلكرذلالس!ادمرما

إلىعانمند!عهانقلهاشوع!نىيح!لهاأنالهدأ-!يعصرما

اض)2(.

كلانبحثوصرفهال!،حككل+ذلكفىوصكتا&لطفدش-

ناذامضلة!سةتلدنلادشلهاالبلأعتثادةجمماسناصيندصمتعا!لرما

دادتالاذ)د!صة(اسمملعاأطلقالاتفىصكبلومال!الىصتهادسلت

!13ألاعةفىكم،3ا!الر!ةنعلد!دإع!داصعيتطثه!لى

367صلهدفىسذd.-لطيعلأيصلي،fلأالتد!حمدد/اكلم/&الي11لم

.56عىا!مب-د"+أ+،

،لأ
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صرضهانحلعالنىالدمر؟!الأعا!بمالعوا!صيححىعهرةالكاعطافا!لفد

إلأالأ!صحلىنناأبفتلا(2/ساعة00!الرباحبلئتلداعاطيلا/ط!ةلأ5

.تسدد

!،!مناقوقأ،!فىشموممبودةالر!احهنهأنعيااثه!حتالا!!من

يرعةنبرالن!ال!باحفىالتاثاليا!ورجدحيت(ففط(لبالخص!ة!ينهيننا

ال!طحمد.نزتولر+.الحرصفوقأبال5ادتظعملى/سا!اصيل6)0

كللولتصف!!!الطرنظامخعلأنبعد8المجانظامفلكعن(يالبضعةلسافة

للدعاد.الأدفىفىما

لانطفةتاتى!ممعدما(يالئلائةادنفامهانطفةالدمرةالرباحمله!تغل

كلاريو-ا+ال!لاحد!رتأ،دلىانمطقةسعلاتيةالنطفةكانتفلد6نجهال!اح

دلاتالقاداتدأخلال!3مافدكلاالادلىعادالنانبةانطضكات!لو

،،!طئا!الح!اذألاس

بنوعيهاشال!ه!لا+الرباح!لدتكيف!انظر-.سبصانهحلشهالىفانظد

يفيناالل!الطربنلكلافزكببحن!أ،بعنهانلفبمصتدكضأ،السب

بشارن!.لهنحن!ما

++حهي

.لأ
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البموكلاالمنم!

نمتلشلةأنفىذرئنلع!عكلمتدةئثتئقدبئلغاللةفيهفنعأ:تعالىتال

.،411لطها!شثئذثط!صفينلادجظ

بدسصأنركصالأن!النن!س"2(!الن!س)كل!ركناب!جا+دفد

ذطالصاعدب!الا،!مد!وأفىلتاملبنفه!ظي!نأدا،سلاآألى

جمحناماشلرنانيعررالأيةفىمنادالط+.الععرد.فىتفه!ضبقالعاعد

فكل.ا+دف!.يل!الذ!الجوعل!أطلقلفظالا+قكونأددجدرالتعادف

ف!ن!الط؟4شئفكلمنئا؟ظلىا!بقولوندسا..صا+فهوصلاكش.

محجرةالقرأددأن،الىجمعى!ونأنيبولىجمحضا،يةفىالدأدد)فى(حمدف

الحلم.!صرفىظمة

نضحلئحمقبفياولبىدن!يرىبدىطلاباكا!معوذلرماوفدجما

.الأق.الفظصرفىا،لآسف

للتعدكابلأ-تن!صنفالىكادالظرىاتدأنط!باالثابتدش

!حملى!غطفهدفنطد،نلهيح!طلكالندافطأدالافكلطشأد

أسم2كلملىبمامكيوبتل!درالذىالجدىالننطكسجماالأدف!

بورنعلعيانردشبل!كنه!ليهعبرمادموابر!حسسنوى!نددزلك

+تسلتبوت2!+92أدأسمشطعةد!ت6،3طدلهالزدبقشص!ر!

الأدف!سطحعنأدتفحاكلداالجوىالضنطيتلأذتوىناتادلل!لك

ادشعاصكلعاشضلنلهدل!طلةجهةشالموا.مم!لنعر+يالىدسلأنا

فيبحيل503ادشاعأ!سمنهاأفا-!بعتهألىكضضحمث(كرىجهه

كم(.)،2بل؟وللدنناع!لىلىدبق-+،1دسحكلنمصمكا3ول

-:125ا+طمحمده)1،

.أ+هصمدش1،صد)30

6V
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الهوأ+،بحدادةدلكجابألىنقصاا!!لاد؟الجرىالضفطنجانرحمث

صحبح-دالعكلىكاتدفلتتدد+Iالهـصرادةثرجةدأدتفكل!ا

درنااخفألا+فيد(نلمحدحمتالهـعدأ+6فىاوللظألا+بكل!بةنجائرك!ا

شألا.يخادكحيهرادتكلل!االضن!!لقلالورنينخففىدلهناالهوأ+؟ش

أدتفعناكل!االتلدلبىبا،خناقتمدفنعنولناأالحرادةببدفيلكالهوأ+

الضنلنقصببصبااتتىيبمحمثالسط+6فافىالىالبرسطحعن

كطالددرببقصى..الرفيفخبلهاالنىأ!ضك!اتونشالجو!

أ!-الى!دتفعفد!االأفانيخشنىْأذ!جمكنبل..الابفهالأيةفىب+

كم+

نلاحظفنحندلهنا..عليهالضغطخفلو(جاسنامنيخمفعالع(نكلعا

بيصابفيولرجىنائ!!مد(الجبال)بلدأ!كمسجماي!ابونالطيا!ن(ن

الجبالتلقاوطيا!ةفىالععددكانعيأ.كبيرأ!تفاعالىصعدافاالأفاذ

اننىدفىالتنفىحمركاتفىدافطرابالتنف!دنج!الئخصيصحميث

اليىفىطفللةأليدنفىدانعطأالاطرأدشدنعبالو!فىلحن!ودفمان

الحيهمانه.بنلكأ.اللاأميهسطا(خبرلعن!.الممفاجمنألح!وصس

الخير.

00+46

(JL%Ayto201صيبصلط/+-أحرعه-
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ثص!التسا.لجوكلا.االدم!ولة

!حمناخفىماطد!!أا!و!الهوا-!الوجردألاءجمخادبلحب++

خ!:شءilثددألىدلخاتا،دض

داليههاالتبخر،أايمققسطحشالحرأدأنفلفىالديطبمودقاول.

الم!ية.المو!أسمخ!ر)د!!ةفى)بالنكلأنف(

!نوفاكالهوا+!طوسةلمرجهالجوىالهرا+فىأليجردالا+بخادتدعيل.

!الاقصادى-ا،تاجى!آلنلل!كحبتهالتكانفنكللطيا

بخادتكائفألىيود!ال!!الرنجىالعاملسالحرأ!ةثرجةدانخفاض+

!مماليةتطرأتال!الجوىاليوأ+فىالدجددألا+بظدلمحولمو؟دايكما!

البضمكلىJأى6اندىنتطةألىالىأ+دصول(ئر

الوسيلةموالنبعلدلأنالا.ايخا!يلحصلاليوأ+نب!لدمنالكاثف-!شج

-..!حملهألا+بخا!!قل!لصالهوا.قدرةلتلبطا!ىالطبيحيئ

حالةمنيقر-ف!نهالطرقمنط!كقةباى!ردئمشبعاالهوا+!كن3ف!فا

ال!ا،بخرةبحضفننحولالنهانفولأ!نحدماأليهابصلحن!ترلحا+التن

الحرأدة.ددجةحسبنلبمدأط+

-سةالنجمدثدجةفيقق!ماكد!طامر+النك!أضكال3أدفن

01دالطر..دالطب..دالفياب.!الند!

..وال!لج.+دالبرور.-الصفبم.فاممهاأنجمدثدجةلمحتالقنلكأما

-أمبها!متيلألةمدأقلعل!لَرفجبعا!مك

الذ!الانخفاضعد!ئم.دنجها.ضدادماحمثمننفهالهوأ+دطربئ

ت!كهأىالتكاثف!نديحدتال!ىالموى!كللك..الحرا!ةثدجةعل!يطرأ

ا+!فى.!ح!سدعن

VA
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-االأنيةالطرق،حمد!الطببعةفىالهوا+نبربدأ!فف!التطصليه!شم

الحرادى-الأشعاع-أ

الهواها!تفعكلحاالضغطاضرأ!ببSAالصاللهوأ.الفجانى!التعمد

أ!نعاعمل!الأ!أل!!11ا!نفاععلىقبشه-الىبصلحت(على،الى

!زلك..الحبمناطاليةالحانجةاليالىثىالليلأئنا.وبخاصهكم03

أ.الهيفببردبا،ئعاع(جامعنعليها!ماا،!ضسطحمناطرأ!-بفقدان

الهوا++فىالعالق+dtبخا!علطا!ش!لهااللاصق

الح!اد!ةاندصبل-3

ابردالجمساخغمادىبميلاصمندماتثاهدطيعيةظا!ر-!مذ.

الباردالأرضسطحالىالطحبهالهوا.طبتاتحمرا!ةبنوصيلفلك!بغ

الررساحآأ!طدأدشل.ت(بردسطحعلىف!ادافئموأ+جمددددفلكنشبا

البفت!كرنالر،حت!4طىالجبالتعكلحمث6الئ!امقةأبلباعالى

نفا!سبة(.)أمطا!سفوططعلىالمطر!شزل

الذ!الدأئمبالثلبمصكلدةثائتكعصاتقمعهاكدنحعلالجبال(نكلعا

.الجبالقصملنا+نها!فننغالفوسْالترأكمباش!رارينحهر

3-اف!:

نسرىحبث،با!تاضرىألىدافئة3أفامنالظدآالهوأ+باخنلاددذلك

أتدعل.!سكل-.البادد.ألىالاضنالجممنالحرأ!ة

والثابو!ة!الفاب..الند!تكدلن!لىالابقةالئلاثةالطرقونقنحر

شعر-دنجرحمطافبهاالتكانفبكون!جعبعها

الصاعد؟أيوا+دا،فتادأو..سلاس-ان!رر،

نكون،حتالتددسعبر،ألىلدنفا!هصندنلفافباالهوا+نيلدكمحمث

جمعدلشلالحرارة+نالع!ندتحتثدجة.لأألىشخفضةالحرأد؟ثدجات

.ادتظحكمث!جةم/

ادتفاععلىتصلخىكاتدقلتاتاد.ksjىأ!ل!الالهوا.ارتفعدكلعا
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)11،و،الأدضسطحعلىكثافةشجمذ+ميوذ؟لفشداحمدجمز.ألىأكلم06

ررد!متحراتطفاالما+ب!خا!!يتكلأتل!لكتبعاالعلياالطبقاتفىلردانيبث

الطر.دنددلالعلإةالبتكل!ش

.!3،لوايح،!زأء!كوستاأتعال!ةنلا

الحلم!تفقدالتكانف،نى!أمىاللوكحبللعلأالرادانالعل!ا.(دفح

نلبدقكعالتكلمافليدثتجوافرأن-أطصعاكل6طاالحدث

ف!أت!نبعحمولهاحمتالهوأ+فىتر!ض!ةأجامدمي..أطروقىدل

.أص+ألهيا

نراتالاس!امنهالتلاثفنطتلنتىحمدالىالحخدمنكلان!!د

الهوا.شعطا!رةحراصضأ!أملاح6لعاوجد!لكنالجوفىالطلقدالرملاالغباد

!به.دتندبألا.ممنصشبعةمنا!نةأجامأد

منالنا!ةدالاددتا!بى!مركباتابد(ولحمحالدما3أ(ند:

الجد.خلالالبنيةفر!أ+شعة!ردد

،،الامموظتمكدنبر...الخلنةا،حمنراقمعلاتمنالنا!ةوالحداض

بفحلتكوشط!كت!..الأدضىالنبادمنفداتصعا.الهيلمح!لطتالنطد!ك

ابعادفىالأ!واجنلاطمعنالناممةداللهـية..النسأضتوماد!الضد+

!اطبفاتأدالهرا+جع!لهاجثبالأخكاك،النافىدمعالبعصبعطط!

..الطرلبنذلالب!ادلجقح.العلا.

نك!.ظامراممدمن

0قعلاتدك!عأثا+ب!رتكافهنحضطيبةظامرةورس++ LLBالدفبقةش

الىسن(قلسفطدمالَرادحبلاطادالهوأ+فىمنطا!،صنىةدقبفةفرات

حمرأدة2د!جةفىدسَكدنأ-فىتطرة0001الىشلدل!فاي!ردن001

طتها+.الأدن!صالهدأ+فيبلىعالظظل(ذ!لىم.7عنت

لأبدشالضبابشكلدل!دمبهْد!حليا..ا+لتيةالدكتحببدلكلعيات

27+لصص!ا!7،ص+3ألاجملن4ط!لم!صدنظق)1،
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التكلاث!لو!!تولرالنابيالكئافةاطد!ىأفي!ردالحا،نو!رقطرات

نلىشاكعا

قأيبت+الحالةمذ+دشبالابودةيرفف!تخفبفاالعا-كاندافا

يخكدد!قدلرنىمربخا!الىقحولهبحرا!نهاالضنحلرضمطيتت

!غ!ة.الئلجحنبئو!اتدلَجحع

السحالي

أنوزدفر!دكاناخ!نةفغ!ةةدنىثغتنافيساللهاذفرش:!عالىتال+.

."أندد؟أمئلأئهاليشال!ئناهبن،ثز"شطحه!غ

لظلأسطناآنالتأذاخى!ضنهنذفين!فئثرألز،خكلضال!ىؤئذ،:و!ل..

،214هاقلهتبمانزق!ئبشذة

بيدا!تفعالضبابصكىالحاب!علب.ا-لنشرهاالتعدف!سبقوقد

صلوى()فباب!لبهطلقدلهنماأ،رف!أ-ص

كمأولأرنفاحالىالحياالجوطبقاتال!شالا.بشا!مد!ال!محاب

-؟تك!تد+بد

من!لابدبالىلاحالحمولةالنكاثفأشمة!لىمخطالهدا+ككوذان.

..الرطدتا!نناع

فنيجة-!كلو!العياالجدطبفاتفىرتكدلهالهدا+قبربد!لىعلاوة++

فىافوالىالتكاثفبحدثالذىالأمربفوةموأديةنباراتتصا!د-أ

..اكرلأكمةبالبنعرف!لناكبيرسكفاتكثيرة!تكيماتتراكم

ف!نجاعاالكائفبحدثالذ!ا،!رمندالبةموافبةتيا!اتتصاصد-ب

الطبفه.بالسبالل!تبهنهتكوناكالبكات!للاأطبفات

أ!ا.بحملهاشالهوأ+طبفةانابفصابالنىالبفه!الح!

f+1لنود.-دة،،

أ"

.،ا!سلااةسرد،13
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مافتنطراتمنالبلالفومكنا.ساعد

التيا!اتبفعل!(ميابنموفحفت:!يتنوعبنال!الحا!!لضم

تصاحمبالتىالركابة،)ال!دضالهكل!،سكفات!بمالصا!طالبةالهي

النانيةد-ت..الرخاتل-الركابهالب!من!.الرأمبةالهوايةالنبادات

،111الطرييطل

قبدأالركاميةالعبأن،01أ+-اللبالجوىالنصر!،بتدوف..

دأ6ثنبنكلفبتجعحا،ل!لاحفدبنم)نف(بميطةخلابابعذنك!شطحراحل

له[)2الامخكلالجبلعملانةخلبةفلكمنقنكلل!فدطالبضبعفطمعكثد

عندمافبت!وكبادتنكدناكالفتحمث6فلم00،5أ!!لدأدنفاعنا!د؟

+ىتبمئدلا-الا.-بخا!فداتسمرلضصيرةجاتئكلفىالرد(أ

البرد.لهثتيأنالبشآخر

نجافنةwtالجبليةالحبةouالىتبطالبر!حمبةأفلفةق!ون!أئا+

دأنزدلالهبرطالبر!جاتد!دد.الطد.د!نزلبالنربانأفلتهابحضض!د

من!اجمأليي!ال!ئئا+منزكلزدأتاكلهدعدقالخدجولىةحمبمفىتصححق

1314.ثدد

الحلمئفهصا!منابرثا،نقصر+محذ!فالفحولانالفرونتهم!مْد

!الناطقالثجنجكل!شيسعحعبخكللفىالحابيكونأفىفلابدالحديث

)الزن،بعىالحابممطددضدما.البد!.فدقالما+بتكلوشدبمحمنهالعلوت

سنانمانئز!ممتأنزفئوة!ئم"؟اللهرصدقالركاسوادذنالباط!ادزندمناك

.،أ"!الْئترئدن

نرى..الصواعقوتزدعد..رواد..البرق!حدثابعاةالركامرلى++

ذلكأنميهض

olطئد!د/-والمالكلاذ

أ؟اصعئرطح!بد.+/لحطسصدلأا،12

6"نت!ىأصدا،لحأ310ةلقدصدا(13

M
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ط،1114الط+س!I;gjطمط!hحممفىالكلكلكم44أ،س،ض!دنال+.

النغال!لنحا-رتن،طعططوداإلرد!دفيال!!ف!أنعالىوتال++

أ"،ت+4سل!!عةأ!دالعلدروص-ش،ان!حفةكحند.الزكدرحتغ

شتبرذأط!غ!دنردو،فدفئناثدالئط+ننكعباؤأشعالىددال+.

كللطأتدفغخطدأنردكطذيال!درشفضوالفهْدكلتط!ادفداعدتغآ!انهم

.(r)؟دفندالفمأماه

خصصوقد..البعضببعدمطشز!نانطبيعينانظاهرقاند!رتفالرمد..

الر!د(.أباسمصبصدةلللكاكله

:أنف!!الحلمأسا..

للبالحلياالأجزا+ي!الكهربافيالخريئتسشتبم.أبرقظامر؟+.

العلى.دا+جمزأ+..الركلاصة

الكليرةالنقعلمئ!ددصنةمكليالحابة)د!لسيدانظةتقدلصت

ما.بالكيالضحد!ةالصغ!ةالنتطمندعم!-.ألالبةلا.بالكيانمحو!هالنابة

الوجة

!ركزماسر!انظنهف!مام!كبربسر!هتهبطالبهيرةالنقط(نوجما

ببنهعاونبشالقت!دبالرجبةدالعناتالقا!ذلدبالالبةالخات

الثحتبن.شخليليخهاشطتة

!لالهألابةالنقطبانفاميحدثالخنأنفنزضصونن!ة(ما

مذدذلالصا!مةالحملنيادأتصلىألالبةالكهريانقطةانضتكل!ا

فىالوجةالئخاتد-لركد!.الوخر-لالىالنتإلىألابةالحاتالظدات

يصلهاالخسشخلبطفهدالرصطأعا!اتيةالتطنكرحمتالفمحةأصفل

(!سوق-)!لسر!الندجمنبنالن!شنحمب.+الحمليا!

نحننينكل(ندجما.طرفبها.فىعنلعىقطينفاتالعابةتصبح!بذا

103؟"جبكل،أ)صر+)؟3،؟،:عدلرصدا003121يددمةصد111
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ببر!لمحادلهد!..ا+خرىأصدمعاللانحادجملانر!نحالطدالنرمدمختلننبن

الكى.بالكعغنه

اموفاتممدحمملياتقلالىمالنىالضاتأن؟فكدلا!دتان!يةأما

نلأيركاقطنما!دىال!فرفوقالفالركاميةالسبساطق!سدلدالثلببة

ا،دعهالجاذيه

دننعرنظهرالثلببةال!وناتادعلىالمعاولداخلالفعلةأنمامدةدكدقد

النناتمذ+ذلأنجمكنواول!.صالبةشظتخكسباتلاثف!بصإت

شحناتتتصلينعا.االعابةأنحلالىناظهاالناتامينات-الهاللة

الكهى!الن!غصمدثظامدةكرجماالعملنجفىسجبة(خر!

الضو.!بامرةشدادأتانطلاقال!شاتمنىد!اب++

دأوأخرى!بةبنيةالكليالع!شاتتعبكهريهشراداتموفالرق

وأ+دف!.!بةحمش

لأالوفت()بالعصنعرفظامرةالعا+!نعةفىللطيا!نيسبوم!أ

الواحدةالدنجقةفىالبرقدشاتتجلغحث6الرطبةالحادْالناطقفىسيا

مل!يفو!دلا-اأبعرنندلهمنبوند،ماللةشرادةأدد!أ!!بن

طثدنه.نجاتفىأ،سنرأد

نأالى11،،لألأنصا!ن!قي4ئدشأ!طةأ:الأيةفى)يلاد(كلعةوتنى

!الضحيرالزمنمنالدقانقبعضتتعدىلأوج!اممةسبالسالإصابة!ذ

جممشالكهرلثبةالخناتنجددبعالبددنجومحبتالبرد،ال!كلجعفىأئمر!4

فيحدثالعتلفةالئخاتينبالتوصيل!قرمنمدبدطهص!عرممأئنا+الطبة

!لىأمباردمذأ..البردألىابرقهجحاننسبدمك!ا6طثلاكيىلالياتف!لغا

فتحالى..الركاسالزنداخلالبدقدصددثالردلذال!لطحثللقدأن،جدبد

نجركون.اععصبعاتالله

6مصاماالعناتدنبلخكيدبالباسن!حوتالبجمغان!لعيائتدفد

لوملدا-.-11شفعناتالبرقلظهود!طزماولستالركاسيةالبفى

أكبم-،أالاخر!عنالوا!طتبحد

دأالئرد،،.(1)

،ول
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الرمدظامرةأسا++

ائعاث،مظفةفىالرقبحدثالذ!الناحىالديدأفخيرصفتنجم

الصهِتذلكمورالرعدالرعدبعدت!شعرقنباةالهوأ+بنصددجت

سغد:أكالانعكا!ت!لةبسبطيعبةعحلبةمو(!+المدرىالرففع

خلحلةلبعوف!الأصلىالرصدلحوتحمولهاسنرسنلدفععاتالبفواعد

الكاذ!منالىالهوأه

الراحدةبةال!داخلالبرقحدرثتج!ر!أنالعوأسفبعضفيبحدثدقد

بغالنصحمدثأذا(مافباددن!،سحابنبنببنأد.الدقتفىمر-؟ا

القابلةالاجام(والأدص!حعنصشعآخربمد(!الحابةببنالكهدطكأ

صاعقة.يىظنهالكدسللتي!يل

والتعظم!الرجا+الحوفألىبدعالرعدصوتأنالحد:.العلم!لقرر

نغسإكاراللإ!كة..للحبنجباالر!دعوتجعلكاطالحالقلقد!ة

!كىرطمعاخوْداالرذ!كغ!اللىفد،القرأناصبال!ومناعطعتهدشخدت

صه4ش،أن!لاكةكخعه.الزغذ،قغ.أفظذالئخات

أيئ:شكرثىالثرمنبهاجا.الصواعقدظامرة++

دطئاغ!71،دهل،ثاةنذلنا!تالئؤاعقأزفئسلةنحالىدنوله++

.رتئوذ"!3

دنظرا)11انئؤت،نهد،الفؤأمل!شأ!انهمدأئاكفئغكتئدن،؟تعالىتال++

رمنيللكلنرانخعىجمعملالرقد!لةعنيتاخرالرعدصوتمصاعلأن

--الحابةبعدنجاسجمكلننا

ا+صبان+بعضفىدالطبدالدعدابرقتصابظامرةالعداعقأنأ!

الرعدعوتصعأذاNالرسولكان!لذا4النفىفىقاتلفعال،كرأت1وس

قبلدعافنا6بعلابكنهلكناد،جمنضبك.،نثنلنا،أاللهم.يفرلدالصوا!ق

W،.15ذلث

وجبتعاعثةسنجمىضخعى(عبإفا(نهالحدتالعلمقرددقد..

31!رعدصدة)12-13أ؟+الرسصدة()1

51الع!ةصد،111-أت6-لم331

دأحم!د،الحيرلا!!ى!راثرالأسكا!سفيلث!ر+د)15
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ابةإليهنحرد!فد.!!ع!ننللاملتلهالحنا!التسأجمرا+ألىالاثدة

ينا+مم!بهايننفم!عدابايفأ&!!هامدمرةعمومطفى6vألاجليدعن

اللامع!عالحفومندم!أنالأنجيا.قصصكلتابفىالنبادالنخأناردقد

بالطافيةونادةبالبتدتادة،)بالرجةنادةمنهاالبربالصاطهكاد

وصبالبباصتلقىضخئ!نكه!كاشاخراغسالصاعتةأن!اثاد

ملطللر!أنالىأ!ادتالفدفيالخبركبجمعضفاك!للات..

الرا!ىيو!كلعابلدالىبلدمنك!دتحمدكدم!كلرباجعهبالسحابموكلا

!داحبمفىداخلنوأ++فيعصوترجر+طادسحابخالففكدأابك

النبابة.ححمقىأنه:بعصْهمفقالاللك

اجرامكاتهالحا!منكسمعال!يالرعدتفبر.شالزمحثرىدتال

ذلكعندتفح!يال!سححمدتطأكا!تععحضتضطدآالسحاب

للحاباللكفر-(نهالن!سنلغداسبعضذبالبددْ:ففد!أما+

بالحابركلوجلمزأفى(ذمجامدةأالاماعن!!دى.حمديد.منجمخرأق

أ"أقالدأطأخرالىعدتوالبدقصطهفعضفلرعدطكا

الىحولالجوفارأتكدلشدادنهأنشها-زلك--الذأيابعضدلبرق

-.النبتريكحما!ضالىبالا+تحولقدالنىالبز!جنوكاعيدات!ركارك

لتربةلجيحية(سممةبمثابةتكلونطع!ةتراتالتدتموأدبعضمعتكينكصا

أنهعاحقاالعجبأذالاتحعد،ما+فكلامط!البردالئلبمبخصوص(صا

ذلك!كيراحمداصفى!خبانكماالنكوشطدسْةشبختلفاق

الخعاصببيكوددانتتميةإنكادفياتدفيقهبلر!أتافدبمة+

الحبعلىالحتولةالجدطبقاتفىالئيىالصفرثونماالىأطدادة!دجهْ

الطوحجهيمفتكوالأدضسطحعل!البلوراتمذ+!قاتط+.الاطبة

!مأدنفاعه!شدرجآالحاطولبالثلجالحالةالجالسْمكط!وتد-+لهاالعرفة

(ف!لعه(!أعطفىكلبحنجا!!!فى.!دلم.نحرالىالنر!لبمفىم0012نحد

71،.امكجيالفىم0065ال!

.6"؟صبم!لد!!-د-الفر+!لحبألاثد!)1،

.13سل!ن!-ا&خ!قمط21(
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رنفعل!أ!ريرفدأمنا!بصحةسكلهانجلعصانلةك!-م!لسنط،(حميامما

الداملات

الأطادشاقطكصاشافطالجيدسكراتدالبرد!.

البرضالةحمبمئلشحجصهايصيرحمقتنموقدالئلجصنجاتموا!

القطبين.فد،تعدم)الحا!ة(!اللا!6ثبةالاسترالناطقفىبوفرةونهطل

مخطفةفىالركامى(الزبمدt)ال!طرةالركاميهالبدأخلككلرن!س

البدأخلالا+قرأتن!ننبجة-،.البرفوقألا.نفط)صنطقهبا-نعرد

نقلها.ببصغ!بكراتشكل!قععدما

يصحبهالركاس-الحاب-الزذAأ!سْالبردممدأذملحيائبترلقد

ترلدبصحبهأل!أطرأفشتبخر+(وذ!كاتوأدسجبةكمرباقيشناتشلد

حد:الخنتشحزلمل!ا.الهيبفوىIو!ند!ا-طبةكيربلافيضخات

.ابرقسكبرىشرادةثةملىالكصبا!العضغ

ينعاثغ،رلاالثح!لوبصثالنطيلأالناطعفىدالرعدأبرق!شعدم

..الأشؤأيةا+طادفكالحارةالدطبةالناطقفىحمددثهطيكر

نلاتشلَكونممرمااك!الفددالىالركاقيالسحابه!داصةنمدفد

إلا+نقطصظقةوس:والو!ى.!أناتAllففطعنطفةرسج:الفلىصناطق

أ؟،-)البر!،اثلبمبلوداتشطفرسالعيادأنطتمبردقالفي

عىول3لد!ارمعالاا+!دد،؟)

+++++
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حم!االصناأ!لطدشت
جمطلالحا!لأد.الرياحساليا+أبضةلَوأفيمندطباتالحلصا+أمنولتد

لهطوداللارساتهـافدلرىالا.بدا!أثعا!لىال!،حتدأبحمتطيييا

لاصنط،الحلط+اليهبباال!!الطرال!حاجةفاكمحون!،.الامطا!.

بطرقالتكانفبو!الببتلفحطخلهااقينرقمنحما،تنجوبدالب

الدكابالبطىالطالراتبرأ!ةالجافاثلبمشبلو!أتبتلىفسناعية

شطبرشاو!جتجانكو!صثالننةبيلحر؟(بخرةأدس!عوقفنف(د

ذلكسالباكادلمحتدفدالأدف!ةبالرللاتداعلاماالباشلألا+ش

الصناسالطرتحألىصببلفلاميطال!كحكافتأذأ(!ا

تصريعها(4العامةالىلاحدوراتتغىينطغفلنعدالألانا،ثاد!مهط

النيدالطاقةباصنخمامحمنى!وأ.حمبالموامع!

لبحاداهىممسصق!جIPطjوIأبم-اممامظاه!

شبجةالما+تا!الفالر(سةالحركة(نها!لىجنرافيا-الأموأجنحرد++

التياداتبعحلأد-دالجزرالدحركةجمب(دسىأ!ا+فىالطحلبوب

لبع!ية.ا

بحب!كدلك-ذكرتألىالعواملمن!حمسبالوجهْصيم!لختلف

البحادس!نهادالمف!رحةالحيطةالبحا!شحمبماكبرفهىالايال!طح

لأكدماأملحوالىالحبطاتفىا!تظعهاحلببط،!التفدكالداضية

ا+خرىالبطرفى،أتعدى

ا+رضسطحتكوسفىالها!العواكلسالأموأج!تتبر

صود،فىبات71شكبرفىالأ!واجألىال!ممأ!رأن!شير++

بلى.كلطسمخنلفة..

رجدن!أنننلت!كغا)رخ!دإنضأني!سر!ال!+ملأ:تعابىتال++

آبةدس101؟مطنفيسأئمبئوجا؟فمطمبذ!كحْجاهنجلابها!دح!لأ.رللإحموأ!م

)433مرع،نجاليىبل!لحر!"دبي.(خركلا

!.م!+،ا-"rtأ22!صحمهة،ألم
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ا-اله!،1لىصح!ك!اللهدعد.!لطللسخعن!طمهـوهدأنعالى!تال+!

فيتسمرخهدرتسم!غلطثا.حركطدطت!أ،1شالى!قال+،

.اأ""دلطسي!طت!طت

!6لهالهـريمالترأدفوةصنعبرحعرايهظا!رةإلىمبهاالفرآدنجيرحبث

رالصحرأ.الادبةسلاالذ!اللامعلبهلالرصبلى!حبثإلص!ئن!يل

أخرأعبحدألاالحديث!صرنافى(لعلو!اتمنهلنعر!ئئ!لم+هذأيعلم

صنلالنهنف96لأ3مةبعدصالأضنحادتقت!أضخمامالعا!يةا+فحار

،!واجI.(نواعئلافة!الحيطاتبالبحا!(قكفح!منط--الحبطاتفاع

لجاذببهْننببة!الجز!الددأموأج..!الأموأجالرياحلدلع!تنثاسح!ة

ئل!الظلحةوالبحا!،الحيطاتمنالجنهالأححاقفيتحدث!(!واجالقمر

كسلج!،؟ديالترأنىالتعببر+نةشاكلوهناعمفا.الحبطاتممبرىاليا!ادحبط

يحر.ا!ول!

فينهننبمدفيغ!!ؤبخأ*!واجاثنةا+لواعجمصنةلنطهبخبلىجمعا

الم!حرالتبسعبتببصعخ!تسطلي؟

حفبفهأفبنتالمجطفاععد!(نكخحالففانيةالركبةصو!خلالومن..

أموأجمن!(فمكبرسالحيطاتقاعس!ال!يا!اتأ،!دأجأقرسعلية

!ذ.خلالعن!نننجالطلأفرأتكلر!ةبرعة!نس!!انبهأ!واج!سالسطح

بهابح!لارفدالمجطحداسسكتلافهبادأ!المحطاتفاعس،لرلة

الاحل!ر!مدمرةتكون،لكلنهاالبحر!ر!ىفىالعيةدس

فلكص!غبددا،!صفةالبانىلمحكللالواحلا،!واجقحطدمفحبر

الامندادابطول!نهيعبرال!ىالمجال6ناعال!!أحمعرذلكألاحيةالمنثاَت

تفامها41رادالأموأجا!تدادكبرركلها

مرعهْالىصرعتهاتصل!لاحتدفعهاالقالحيطاتفىا+موأجوأندأد

قدم13إلىعادةبرتفعفدقدم!2الىعاتبرتفعال!!فالوج6الحواصف

.تدم-؟3تبغتدا،صماقسلهاالبو!ةوالأخرىالحتةالرجةلبن،ألات

32لغم!-أ؟اص!ة

ول9
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،مكترطل+!شةرشهاممعرةفية!وجمةكلبرالراحدةللقدمأنعرقا!أذا

الأموأجمد.نتبالذىالدحا!عدىكصي!أذ

رننهحمديدياصصاسكنداشعايةعيجهاقنلت18لأ3مامش

أدتاعأل!دطلاIvaدرفعاشرةحعلتد(خرى-دطلألف،00ملسناذ،

رنتحمدبدياlحماجزأكحتعاعفةمبتأ!وأمضةمرر!وبعد!؟"قمممات

أ؟(فى(26ط.

و!مرأفاقالف003دقتلالبحرماجباقدكعينا.فى?vrvعاموفى

والواحلالجنوبيةأمرحاصوأحملدستأخر!(طكلندفىعركبألف2-

التحذ.للد،!اتالدية

العواكلجوابالىالنعت!داملمنعاكلذلكجابأ!دالأساج..

الداحلنحطمنهىسدددييهةدالضنوطاليا+دكنلكالردابضألاخرى

البعع!الغارأتالكلهو!وتكونف!لها-طى!!عملفكوكهاشوتحت

الئدأفى-دصالشكليرةكبتدتغ

معبت6بمنرشبالهالأدف!أطرادفقصافىالعدا+!بعضفردقد

أ،عواجلفعلط!سدمناالرأ+عوفىالاستاة/دنهمالبصيببهالفانض

الطلم-صأحلكلفىمَنرةظامرةوس

فكشالنقصيكلنلاأتكلىلأ؟!التنىاق!ستف!صاحمبأقولي

طرف!ونقدالأرضأطرافأنال!أشاددأ.مليها.فبين!يداكاألارفى

دالدنجةامحة

..دائرفيالكافد!ن!الهلبن!ريضفلكاذ:كيدابنروىيخط

دقدألادشدخرابدأئراتlmلف!فىمرالنقدانأذيقيلشدفاك

والذ!اك-الحناددد+

فدضدحرأدةطوحمة!أتب!ة(نطدشأجدمدنلكعندألافرب++

للتباراتساك!دشكلالبحادأ!ط!فىا+كهادمنهدسَسكالتبعدثدجماألى

مطأكفحميت11،!إطليم()يادصىت،-طدمنافوفها،ش!الف

31س9العمهسلالمجهادسه[r]9صفى!لمت!طمyaي!)1(

(y)1)6طحمد+ا،لأدمعد!حم.IqYA,أبكل،L236!مادط!
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عصبفش!ك،صحمتاحمفCromwell)ب!ط-صكتص،صى5191

نفاطالأذوحد-لحتالظعاصاكليبصصداتكطريذحمالدا!

موتيمالد!الخلحلفرمعاكرنجا!،تبم

الأحرف!!احدمحا!احدمكلادسبىنبار!دجمودعلىفالوأعر-

ا!عيط!عانر!الحرأتظ+فدطادقجمبلشطفمنبالؤببرجدصامي

أ".أأكم5عرفهافاسآنمطقةا،طنطى

الزأذفىالعلصبةالأثادأتكابسصبمكارمhكولفيلك!س

سالحبقا،الائهادميا+تدفقأنالىالحدثالعلمتوحل3)؟":هلتدالكر

البحرألىالنهرأ!الحليمصبا+فتدخلالحبنفطهأ!الحلبحجمصفةستمالبار

الدخاذسخطاالحوىالهوأ.فىالقاثةالطانرةتصعكلعاماتفىقفغ

امتزأجهماعممعالا.منن!طاارخطايكلونالا+فى!ل!

خحةسأ،البحرفىالهرمصبسالمدشالا+تيا!(ذاللاحمظ!س+.

قدبها!لقدفطريفنقرفىالتىالعخود!حالجطأدالبحرمنأطلح

!أالما+دلوفىاكبرهعنصخلعةبخصانصشَزالنىدالاخنلاطاشعب!نطفة

عحا!!عصلهابهايحبطبررخدكافط131فيهانوأكالحيةالكلاناتلدعبات

النص.ا!البحر!ناقىسعدأما

الددد(سمثلاللاد()بمئطفةسصيهماوممدالحاجرالفاصلمورالبدرخ

ميا.!!طىلف!لقالعدبالحلدألا+منخطينددعحمبث6الرراسفى

ألالحالبحرعنخواصهفىيخ!لصئابتنوع!مو،ت!حتلطأن*!نالبحر

الأفهادميا.،صبضالحاجزتأ!لدلا،العل!البحرعنخوأ!ف!!لخلف

ا،رص-دجه!لىالجاة!أسنحالتما!ةإلينمر!!!ع

،نجئل(حمابخسغاوطفرألثعذثمذاان!ضكأمرنجالديفيفؤ؟!تعإلىتال+؟

لَغ،مانيةكلاقاتفيهتعيقم!ر!أمكاناأ!111،محبو!أرجمبمأ!!ه!

-لأأ،اصط!طمدد-رالأمطس!ذ،11

15666سعرسطمر-بدسك!اطت03(

19

131--لأ!9-3"3

35يلعرفاددةص،أر
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صطليباسالحاجركادIaم!،البحريىبين!صنهالذىالحاجزعلىينطبق!عذا

قدلهفىكعافالخيىبحركلىكا:تمرفلباذاوالبعرال!رببنألابفهأطالة

،نتنن،3لرشنئا.نطتي!وكلبأئ!تتعالى

191:ععرأذ&صدة4نكشطلأطلااتضتئاأ!نناأعلماللى:نقول

فى!!جودطأفرظنأي!فى،أطكأنكلعةوجردممممرمدمالكلن..

الرصنأ!3بة

!اجزين:دالعذبالالح.،الب!ن-شصادفعأفىلانه

Iصبرموالبودالحبرةوالنانىأيا.،شئاكن!لمسحماجذ:لأدل

ت-لماعدمذأالديدالفرب!عقاللقا+لكلطبلخياد،داظذنا+لهاد

عالح!!بشت

عاأالأالعلمبنهلم!رنا،1!نذالكلأنبجما+ال!لىالأ!روهلا

الغئاء(!الطحىالطقانرن!للوائلقابطاكانوناعرفحيث6،91

فلاماللينيينيفصلوالذ!امالح!أالحذبألا+اخلاطصرذيحولال!!الطس

كل!كظبحيثسفعالكللأجزبناتبقافيأختلافالىممرجحألمحاخلطان

سنوعكلسطحع!صنةكارةجد-دصندظمجالهفىباسخلالهصانل

ددن!فوالبسفربالحذبئأجوكبةالأليادنندفعالحلحنطفةفنى-ألا.+".

-اباد"3(-)افىمدينةفىبشا!أباللب!نهرملضعند!أيظيخلطانأن

911Tتأدحم!ئصرةاأ!

نطال!بندجد-الحلممراحميةسطمض31،

".*&a

؟9

أههصحمصرlb_دأمأالجله،31
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ثمالثالفعمل

لوليتصلدماالطواهدالفلية+.

.لأ!تاالفعول.!النها!.اللبلا،دف!حمركات

!لضوظ.دالسقف.الردلا-.النبة

.السعا+اتدفي-دالظلام..دالنو!.+الضو-ظدأمر

الكو!ب.أم..الطافاتص!مر..ال!س

النسية.للبعوعا!.الكواكب!!بنةالعا+

.اتللبكلمالم

النجدم.

.الملنبات

الباطن!دصبد..دالنبانركالنب

أبردج.ذاتالسعا+

.دالجزد4آوظامر..لمىمداد.+العمر

النعر.خو&..الشعسكسو!..الظلظامرة

!السرأ--ظاهر
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!ب!تصلدمااالع!وأصالفلكيلا

نخر+،الثئىئطدنودفملمذأأئلادثدحنئغاللنذلفغبرآث،-تحالىقال

لا.أنبعكودفئكاعادخئلشافيفأزناةذانند.اننهمبخهـفي!دورذلكللالعكز

!،ألم،ل!كينخودؤفل!ائلابرطب!الئنلر،اقئرتىكأنلائببمأثنش

الأ!صة!الفصرل.دنهاد.البلدنرلد..الأدفىحمدكات،1)

الة:لصود!سابع.يوآ.كلرالنهادأليل-لابعالفليئ(لظوأمرعن

!شد..كحرأ!الخهارفبطولآالحامدا!!لى!الريع!الننا+!الخ!يفالصيض

ذلكأشالبفا.-الردادالحر

لآأتزا-أدالللى،أ-س،ألأزكلىالئؤاتخنلدانأ:نحالىاللهتالأ-

--+-+)13"لألآب$لأزلى

لآط!ؤالأدكىالثنؤاتداللةظ!ؤفازالنفابراللل!أتجْس!ان،:دبقول-2

-.7ء4كخدفى&3

فم5ؤآ!زالتيفا،الللدنهنم!شضفال!ىؤأقمرئتنفخؤنئرأ:!تجول-3

)11.شثند،،فلإناش

ئنعرأالثأدآ*وجمناادلل!الآفئخؤظننن3ؤالفارالنل،ضاأ:و!ول-،

.51،زأنبالي،التنكذدؤفطئوا!ئحغشفطنلألئهلأا

-161كعشأ،رابفاددي!ئوااللنلئئمنجلد!نزأ!تحال!!لقول-5

التطد،خنلمئغاهْوالئؤمنجاطاللنلدنهغجلءاللىولفؤ:تحالى!لقدل-6

ا4)!اثددا

اببشفيهاد!ادالأدكل!4الئئؤاتصبيأنأ:الفسردن!!قول..

أ-+لأكاتاeدةص(11

6جكلص!ردة)3(

،.+:سم!دةص،11

لأ6كلص-دا،16

9!

:دمص!حمدة7،لأ

11:.،صأصدهـالأ15

،،فلىلضا)د-(لاا
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د+لأ-ألآبات؟داد!فعاددةدالردادذماب.باليدال!د،اللنلأرأخلا&

!ألهمعبالنهداالفلرةالنوللذوىالأنمالي،نعالىالأؤ!تمدت!لى

فلك2حدتدكف.ولافا..طذا+!ممسا+لراكالرا

جا.مناذمىافادأليلالنهاددنعاقب.دانهار.اليلتعافدان++

والأدف!شالعادأتفىال!ضلنىدفيحا.طأ-فبمذاجا+!أفاطا+

البا!دخلصونفيهخافدنالالهينفوذلفومداعلاآدحبجلد،،تصبثب

دليلينأ!دالثلادآنى،!؟االللكلدحمعباتقدلهفىالرأر!شبرفىدجاء+.)

يخر(نهعاعلىالدلأدلسنفوىوذلك!-!الدينالمنيامصالح!ل!للخلق

المخصو!بالقاد!ر!يقد!مططبهردأفاعلمنلابدبللذأتهصاعدجودكن

دطبالبحمصللاالنها!رلو،ا+!الراحةالكلوقحمعللاالليلفلولأ

jا!والحو!!البلسأكالأبة4؟فنحدناالحاض اللبلجحلوالنصردالأمرةل

الد،قلطلبوا.طبه!مع!لمبصا!صبباالنها!سالقأ،بةوجمعلئا!مظلحا+

الزشوحا-الئعيةالى!ددبهاولتحل!وا.!والبجمالسد-ش

.+!ةكللفىوالأيامالاضهرش

داليردالاسيقىكاللباس:(!بشا؟الليلدكمنجلالدىأوفذج!بقول+.

لورا،،الئلارلرأحمةاأ!4ساتْاأوائونم.الظر.عنالعو!أت!لتر

العاشفيبدالسللا!نادجا:(ى

رومكلش!ال!يا.الظلعة!الاختلاففىأخرىآكات!!دتكلعا..

منصوتالحكلةالتسمعورةعلى

إنها.أنخرإذارأئغ.أدئراز،النل.وانتعرك!،:الدشصودةش!ما++

.")3(النمر!تلم

الخنلتا+رجه!!باللعرر(شأى4،رافِعا!الرللزجمرئملا،أ

53صالع!ئ!عالألتدفى1

53-133شرصذ)3(

69

2؟+-د-دة)12
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الح!.سال!دةاعيد،!يبالص!السيى،ألاشهرالأبامحما!مهاالنحمصم

اردومو!لالصحاحمتمى4ردىإطيالبل!(-الحراماللهيتألىواسع

لوولأثرقأفا-الششر!قألىالأفق!أحمعد"اببفاف!رتeالئها،

.اللونكئف!مدا،سنا!مى!اعض

البئر.بها!لمحنرتننيالجحبم!سسفرادالقسم!جرالى

فتى.اثازال!انفن!انضا،،نئيت!فبئ،التيهورس!سدد-دفى++

،؟4)فل!دصلفىلأنة.!نعإةأ،العخ

النىبذ!.نضالن!الجوأدىالكلوبس!أ!ى

أبراجهاألىجريهافىتفىأفهااذالمدا!!،.الجوارىبالكلض!الراد

!اضدافبلجأىفنى،،اهأأوالعئحداخكىادبر(ى،21،كلدالللإأثاعنغى

-نعادأعادحمتى

تمأاولواف!ر-،صوطدادلنلباللدانمد!أأ!تظقصرةبنى++

فم،!+ضطنالزكأ

الحس-دمردالثق4-دالفى،فغدنايخة،أ!ذلاأ-باثق!4للا،

أفرْفئ!.ابمرأيص!خىاالش!!ببحدأيضاتنمبالأفقتر!الش

الثة.دلهاطاجمنهحالةبدحمالة(أ!طن!4عن!ا

كندافااللل4.واتوت!دائثح-عز،دلي.ذأقمند،:الفبمص!-!نى++

،شل!!فغلهـذلككل

في4كركلدقلينجبالهالظلاميخبم+طالصبحأدلوموبالغبما&كم

النرد.الواحمد4دأندفرأالز!جأى4،،أئفع،..الحذىصنالأددلالعئر

أرا،انْهابر.نلاط1،ارانغمر.،كلئاطكلرالدئتس:شالهصرة!فى+.

لم.ه،لمت!ا)فارالل!جملأفا

-91-115بهك!حمد،(1)

-!ع!وألس/بل.(!الأخطدس)صحطلدععطسد6التدمبرسللصل!31،

أ-؟انى)5،.-أ:لنرصرة)1(!5-16-الاتتلغسيدة31،
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بعدبهصبانهنبإذاربالتمر+ا!نعاعها-!ت!كصيائها؟ل!حسأفىيفصم

الأدفىينع!عند!ادالليل!!الأدضد(طهرالظذئضأقاوالنهار.فر!طا!

.العدداتيخزالبييم!الماسجمظلا!

نئئ.،شا!للثؤذكدظئا.شضازأزادلنل.زادط!فئ؟،الضسصدةدفى++

!"أ4!الأرذفيللثشددلافية

ن+دنخصبصهاضأدتفاعدتدمد.-الض:دحقأى4زالئضأ

!ناذأدالليلالناد؟!ىفىالئىبنيءيق!فهو،يخهشدىانهاد

دش!ما.بظلا!ا،دف!فع!افاادنجهالاس

زأياشالدكرظن!ما!ثبلئأرا!ابْ!!.قنأفىاأواللنل!؟الليلصرةدفى++

ثى،ش!ماق+

أفاالنهاددحقانهادفداذاالليلدحمق:دشولألله!تسمدال!ئة.+

دالقاكل!أى،زالأنقأد!طفن،طأالأدف!داظيرالظلعة!ئفد!لصظص

!عبهمأنالنها!-البلنجكاملك!اصعاشكا-ي!دا+شالذكرخلقالذى

شد!ة.

النلكبةتالطوامرهلهصا!ثالعلمئولطكغا:37دا++

ا،!سةأدالنعول.والناد.الليلشلد

نفهاحميلت!و!الظامر!!يفهادفما،دشأنالحدتالحم6-مم

01بر!ةشزلبةرويةحمركةفىأىصاعةItكل !! f)!ن!بخرلديل/ط

لهاشالقابللصض1الاتفى.لاالنىلأن..دظتجه!ادالفاداليلةلك

يلا.ايأخرابعفوعندأملنطدأ.النعضطاأمل!ندلعكرنشطالأدف!

كلجمعل+الئرقألىالضبمننفهاحمدلب!د!انهاأ،دف!أنطاديان

ليتغبلكوباىالدالفرالضأطاتعافه!لىكد!حهانتاطشضك

فكلال!!ففىأفنامعوتنربخدقا!+فىتكلاكسامرحمبأنلنا

05.الأدفىجماشتال

أ-أ-)؟،حمدأسصة

ول9

.E_1:6،صدأالبللأ
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تأشهنجر!الحديدالكةبقطا!الراكبثلالحالةمنهشرمئلنا++

الفطا!!ول!ندد!ن!اكسالأنجا!د(نينصكلأالفطار!أننابتجالى

..الأ!ف!فوقبركابهبيرالذىموالقطار!أن..ثابتهْ(نيامع

ا!اشاAIنر03-الصباحفىالدقجهةأ!لأالضنر!فنحن!مكذا

ألا+.فىتش-شئامدعائمالظهر!قتفىفرقا

باشعرأديتلفدالنهادالبلمنكللطولهانانجااطدتالعلمدبترد-

..الىامملىللنهادسادفبهالليلنانالاشوا+!طمندالاالنةسمادصلى

فىالحيففىصعيم.!العكسالنا!.!تصرالنتا+فىاللبلبطولحبت

لا!وأشحةظامرةالأ!لحهبالفحيلنعثعرومكلنا--بلادنا

ثلاول؟!واليلنعلصلأوثهاالعلما+!سجح

I)نفماحول1،!ض3!ددا2(0الشحمرلدفى,0طردان-!

طولأخنلاتالىولدىمما!.ث33شادمابدا!ةالأ!ضمحددميل3(

الأرف!صطحملىالحرادةثدجات2شخلفك!ا-.السنةشرلوأخلافاليرم

الصيفشسلىلوس()ولةوأ!لامااللهعدالثا+فىسلفكرس("ذ.أس

.!!الاستوا.خطعند

حمولالأ!ف!ثر!اذالىكلجمعقبالنيفىالأخنلا!مناأنفكر،..

الفحولستبةسدادايةحمركأفىبل/صا!ة6،لأ..برعماعامكل!ر؟افسحى

!أت+.!ا!فدالصفالريع!دسأ،!ت

ايادضدددأن!ن!بادأوسالأتظلية،)الحركةالحلما+عليا!!طلغ-

05دقبفه،IAAسا!ات5روما،037فىالنرقالىا!بمنالسىحميل

الحبة،أبالةمناالبرالمدةدهذه.!لبا.ممرمد!حبرسا365(ىنافية

لجدنس..هعنممديدطالندكةحدكهاأ+شا.أليوآفىفىالأ!وشطع

دأالكلادطىالمىشعا!جمحسببشر(دلجولالليليلكا+.الضاص

.5+23-جمقدادسداد+ع!ألاللصحددماحمولتدددفالأدف!..تيلها

99
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9،لأبرعةالتبانةصكة%ةمركزحمدلفلكلهافىالث!سى!وأفطلاقها

/طمة.ميل

وانطلا!ابلصاعة-3،بد!ةالبرأفضا.فىالسمعو!كاتها

الكلون-!داطادفىعبرنبن-

أشلاوناشَاشلافوقهاصخددنفانناللادضالحسساهركاتطكدرض

د+حم!نلفو11لنادتعاليمبحاتاكلهقبلفيبتسن!ماإلأزلكدطذلك6شاه

طلدأبةفهىلأ\،،،الم!ودز)قيفيزنيب!و!وأفأجمبلادلاسنوأأتولأالأزفىلنهغ

.لللكللا

د!رانيخكربارابنالحودكةضق!صنممابعضلىأل*نلكودفم

ألادش)3،.

الكلرةنضأحمداخرابعلىيامدا+دف!صعوريلأدشك++اد،

ال!رةنعنى!لىممونركاأضىنادةصنهادإبنعاىنادةسنلنصالأدشبة

دانطد.الليلأخلاددكالفالىلنصشرضهاحمتشا+دفبة

سبعا،الششمقزباللادشيالىالفبجم!الصفئهودلاشا+

انتا..شهودخلادمنهاصبنعماجم!

أخرألىشيرششنلفضلاالنهادساماتمد!ظنلللكدنتعب

شهرخلالط!ة16طيلهفهادأ!يقا+!ككليهأثطمالرلأياتفىفالاناد

ورسبر.فىطعات"طولهبنطدجمالفادنةووليو

!ت.ظدامرفيها!متالأدش!ل!أ!ندمناك..

شةاللبل(دالهادي!مللادف!ابخىدالقبالعادالثبفند

(يامأدلفىالضثرو!ال!نطلىالئبفندالناليلدملى.شهيد.

الأدفىششطقهدفاك..أ!ف(يامأدلالىالط+كدفىدنطلالريح

دطولملا!لملىالنةفىداحمدلبرأدفلكصاعة21ص!ا!هافىالعىظل

اللبل.شعفحىالضناس!ىالب!مم!

01!سك)أ"ص!ه

1r]+لعرأد!صددسعدع!لدددللئلددالأ!ماط!لسالص!ا!ق/فمل!س!ول+عد!محعر.

طنطك،-+طمأ!لد!!!ه

http://al-maktabeh.com



)كربرل!كى،الطلمسحو!ماحولالأ!صلحركةمالسأودكاد،لقد..

)1"مةلالفالفرأدفىرل!حدأى!)جمالبليو،1531عامس

دليلاالضآنفىعرأتمدةأيأخرسكلوالناداللبللللاجذكلرت!ردفتد

!بذلكالضحمولالأ!ضحركهمنالنانةا،ربحةالفصولكَابحعلى

الجشايئ.الظامرةمقألىا+لطادلفتمغأدلالفرأنىا،مباريكلون

حمولال!وابثدوانلبنبتك!()جموطن!ندالأولالتانونممأش003

قافونبحطط..8.الظامرمكدلنرالناقصالثطعمنأميبمفلكفىالض

فع!هأندوأصالأزث!!،ؤأقئ:تطلىقرلهليفر)ن!تن(عندالعامةالجافميه

.01cكنغ"

.!دخالقهاا+رضجم!ك)جمانناشفىولل!لكالجضافىداتيئ+.

!ادنحوأ!الئ!ال،نسوطدس21بعدالظامعمب!رتهاتجدأفالشسى

تحلخىالعادال!رأنعففىاليلطدل!ليأنهادطدلف!دالرطاك

دتبلنهالرطانصماديسالذىضايا23عرف!فحمتالهالض

..الحطمناع!الشأنتتحأ!دكللكورف!21!مالنع

لنبلغصيرمادتواصلمحددماحميدالظاسكةحمركعهادداضةنففنم

(صتححا!دحمثديبر22يدمبخرطةعرفئن3خطملىالجدىصطد

الرطان!أدشالماليةأناطقع!ماللهدتيرالناطقمكعلىائى

النار.!شصرالبلطولحتافلىالثا+مندمانجكلدن

tحمركهافىأخرىمرةداجحةالنىنعودنم الش!النحيلظام!لأ

16فىال!لغفىالأضرا.خطعلىتعا!صنوأنهاداليلطرلنجتاد!

دمكذألرطانطاد!لُحاصدصنالنعاد!لحولاليلكقص03.ط!س

وو!65،كللسةالشصولالأدفعدسوداذالظاستالس!لحركةدفبحا

أضر.أل!صلشالظدطوليتغير

01بحوالىالقامرةفىالتا+فىالنهادطرليتدداثالجلد!لى

+.ل!دصدة(T).دسم!/ش!!رلرت-،1)
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نضب!عه13!الربغالخريصعنكلوفىكا!ةلأأالصب!فىساعات

بوم!دمصالىخيرلىالافطاد!افيال!لاةموأعدأخنلاف!اذ.+

اليلفىالنا!!ل*جالنطرفىالليل!بلاج!لدليلالداحدامادفي!لأخر

البردجحلالالحسبالحد!يل!الشحمولللا!ف!الئركةدالرحله

11(ا+طارباخنلافالنهاروطولاليوآطولفىأخلافيب

موذلك!!ص!ضحى!،!الjill-ijفر!بفىلحظةكلفىظلشى

بلاحمولها!طوأت!،ا+!شيةالكلرةصولا،فاندممبرأولالجلالةلنظانخال

.)1،الا!روم!الىساعةوع!شالادحطوالانفطاع

نلكهانج!أ،دفىسشع!-شبد6دصئملأثمرينفانملاو!لى..

لم4)3انفرفئنيف،!ك!يتتلالألباحماانخنأأ،يةفىكل!االم!صدل

علىأطلقحميثالقرسذداليهطدسلنطتتنإل!جمال!اتالقرأفىاشادكعا

!طبعالضبنةدا+خر!،الطدسلبلهاألىاشادة4النئبمأقي!الظكا+دف!

)!اأخن-اكب!لىتعالى!ولهفىكط11(الطولنهارمااداشادة4اللننب

بلولطنذاتظل!ةبئرأجمئة+4)0،،أ!فضدلطرُث،حدما!نئىقيتئئغ

..الطرولالبلألى)شادة

ذرل!ن!لفغنجتىلغ34فئنلطثغدطعاالننيففعيدعأزأخئ:قددهدأعا

بلادهشطبهفعرد!احملاد!لىالطولللنهادبخر!6"جمغدأ،

بب!ورةالضبن!كانت6لهاالترينذىدحملةسعابعض!سد..

صرشخر!-كانصثا،!فية،الكلرةشال!سالجانبفىا+طلى

فر!لطفىصصةدجمطعادلفدالظهيمةونتائعأد!كحمض6الضدبدت

مدف!خطىجمشقيالمقعوتالجونةاديظهردهلا،ا+طلىالميطفددْ

جمالفر-الاشوأ.خطش!الى03د2+عوشخعدد!جمرشنتىفدب06،+،

)ول-!بننىلمدانالرطانملادش

صعسجقدالميه،11

"لأ2صLلكلكل&دمدفهلكل!كلألاكرلل!احم!رد/71(

16صالكلأ!ب!ال!س/ال!شبد)1("3:الدعددصدأ(+

طى69؟61!؟سفصدة1)5

(V)!!شطسجمع-!سمالكلدد

3.؟
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معجزباصلربالفرآنبهاحا+اكرد!!انطأ،دصةكر!لع!دللومنا

ملىيض(دتافلم!ر!انممشولهمتد!علىالجحيميحا!وياياعلحيا

بكر!شها،سنلأبماق(!صا+!ضبدررانأ،جمان+نأمباعرْأ،!ف!!ردان

القرنفىلهمقيل!عندصا..بالحركةالنحورالناستعود!مْدصكةفاد!!ان

ا!ئالفيلكقالمن!أعدمامالتك!بألىصا!عوالَحركأ،!ضأقكرالمادس

1630)كوسنيكىا - iovi)الفة-جاتمن(د)جالبليوالالانى

بات71نمكمحانفهاحمدلبلودانهاللادضالبوبةالنزبةلالحركلة++

ا+سبة!

والنكلوبر-.(4)؟اللمل!فئىالئ!دؤكؤلأالئأركن!ادللالئهو!؟ةتعالى!ل++

!أعهعلىالعصا!ةكو!..اللغةشكماعد!أكا.فىأخرعلىش+لفمو

-+الليل!لىالنها!!علفالخها!علىاليليلفصبحانهاكلهأنجمنى.!كو!ما.

الرمليلبار!أصنغمامبلبغانلرأ!أالأكةفى)ككو!،فعلنكرا!العفمنال!دد

دالنها!.الليللوألىمآباشندالفويا

بانجد!أ،صودالددا+فلكفالظلاآ،والود!الظلام-الرتبطى!س

أ!تألزت!اةأأتد!كيدالنافقينوالثركنالكادشدحمالففيسبهاأللهممصرر

لم.)3الئوله)ؤتالطنقيسان!بئ

الفلدت!رأد)ء4اللنل!القدؤ!ببئالن!ليداللل!بغأظلى:ولل+.

ك!يلاج!لا!لهبي!يطأ!رفىض+أدخاللنط!ا،يلاج.ليها.)!رلج(

فلكد!االليلفىدالنط!يدخلالنها!فىاللبلكدفعل(ىالأبر؟ئففىا!ط

ألادفى.لدرأك!جمبالا

دسدأنالتغطيةسنا+دالا!ا+..11،ائلاد،اللنلشيأقعاد.+.قال

!تغطيةالنها!ماذالظلامتنطيةأىأما+الىبودىمحو!ماحيلمغفىلماالأرض

؟ا5منذالبمابةفىتكرينهامنذللا!ضا!لغزلىأد!!أننتيتاللبلماذالنى!

النهاد(نالنر!ثعاع7باأكنفىXi)حث!النعافكانحبت،!تميا!

!ثيك!رصيد،؟11

(3،.y:06:يم!!در!؟،:دلفط

301

.أي!ا-:ص،ةلم31

+3ةمدالرصدأ،،!
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سر،معبناطاألهثالدىالأ!جال+اثبظلففطصاعاتأكادأندأك

الثدلةرالاعاتاللر!ثعاعبالمكصالذ!)حبئ!كللمةحم!فبللبلالزمن

عدالأدصحمدكةندتطليايتوقحي!العلعا+جمعف!أنللدجةالح!ننالكلفى

ا!طكلمإ!صثااللقعغاللأ-3اأ!أفئئلأالنفبلفىالزلىاللو!أن

م!إدىص!اادن!د!ماللة!ل+فيآ!أفئ!لنمرفىأفلابب+نخ!ال!قئصأذ

!11،1ننبروتأنلاتجرلعئئوتئيأبفمتدئل!أنةشأفيط

قباثلشقفواصتعالالظل-نباحتعلاالظامرةط!+الىالثرأ3ديثي!

لهذاواصنمراكانخا،131نحنةتة،ئؤالبئثفنذ!نجكاننتدأنغدانهادأالبل

للشالوا-نحنهافا!حدددأفها!نا،دشد!فتلو!اةالاذاليفع

دًكعهـهوس،ذلكفىقرلهدحعنهعنأليىدالعلا.ليلا!نهادالبعدد!عانهادأ

31،لأثئدون،ئطلهبرتفغفيؤالضابكثهموا!الئلا!المحذلئهغخل

ألىصبددى!لعباالؤفعفرأناال!كددانرفبعدالعلىالىداندملا

نطلعصنىألا!ةفثومألاال!فللدتشد!امشماشانع!س!م

لبحغ,,c،فياننيددليانثنرغئدثأةتعالىلتولهدشرحش!لهاهشئمى

دص!باذ.شرقانلئس

0،)4الأنعأ!لأؤدل!بشةزبك!أنوالقداللذاللةئب!ةنعا!ةدناد..

!لىأصدصاأصدط!نمل!ركةفالكلبدال!تاليوبةالادف!حمدكةتوكد

نغزلك!مل.!رأطؤاللنل!ةأ،لصالتمدكعادأكهـ!باديالطدالأخد

4)ماسالاكلزأ!ل.n'أةفئ،أةداللنل?acv،جمضبلإ+

داللخ4)9(خبئوذ3الئلأ،أفابنةنتخْلمينيغأد7لأ:شالىد!..

اللحم.عنالجددصلصعنا.أصلا

gok -,1 21( 0 2، 310 -'l ON!ا.،كل

:،،.حمر،لز!أ"ايدصن:!أ.أ،(!ط+++-د،ص-

\،التل!سأ"لمردة++-سنىحمدأ،!،.105طنص:حمر61(

http://al-maktabeh.com



الطر4(الأصلA)اللبل،دلمألييو!اللبلمكادسe!والعص..

ثدا!تترأ!رحمت.سالأ!لسطحاللاصالحو!الحلا!فثرةسمرجودول!ئ

4)."فملىإةاوالنيا!النها!أبخبلىالنسلفو.الثنحدتاكالهوأ+

لجلدمابالنسبةألاةكبطللنودبالنتالظلامفا!!سهمااطر،)12،اةأ،رالصح

الضو+يخصلالىائرطسالحدكهدتلونm،ثطإدا،رالللتولهنى!عا

الكردىالأ!ف!جممن

الا!ةفىصبل2-الىالأدفىصعةانففضتفلو!ضمرةص!بة!مد.

فحيالظدةنصبح(!،.121L4النهارطوللصادسئلأصيلأسبد،

دالنهاداللبلبكدد(!أدهفنلسكلانولنلكالحاليةالظل!ةأف!عافكرة

أنكبحانك.الللإ؟أ،،.الئا،!الئ!دوفيلغ!الفلشلغأصست!رشداخلفى

!د!ش+كللىعل

تلاطالحلبمالتددنهوا،!هؤائ!ر!لنذئنزنعالى؟أذاللةالولهنلكيوكد

نهادسو،ا.مظلمليلكللهاالحباةفلادنفصانهاالحالمالنهاددصاعاتاليل

!عتهع!ذلكثهدالليلشالنهادسلخقددتهجملتاكلهأنبلشى+

دقمرت

41)6،ق!ثنجتزذ!ذكدأنعا!ةدناد+.

دالبل-فيهزانجهبصكةللبمالعألانكالشا.اللنةش!الح

دأطلاقمحانجمدون،،طن+تمكانسله!ادلابدرماذظرفالنوكا!النهاد

رالنهارباليلطنافالقصود،الضأنبلاكةشلن!اسرد&المحل!ارد-الظرف

!سبحفلكللادض!اندبأدانهاد-اليلطيهتواجدكمكلاقأ،رف!لفظ

كا!راموالا!ن!والت!رالضلجحأئ!غو+،لنظالضذلكركلىكديخه

بمو!الكلأى)كبحون(الفحلفىضط!الفسللنصياقىبات!لمصا!لة

ذأ؟شالالعنىمذا(ددكالذىعباسابنقالكعاالفلكلةفىأقىلبد!دكلعا

الال!د!أحمدألادس

الللهصدة111

3،عر&دصد!،1)

31المز،ص71"

7..اككلسطأ.(

001

نيأ-!)331

احملاس،6لم
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.+Jاللإ،11عئنعالثطلبفدتعز،نجيجماتةفض!فاانبلكلدقي!:قعالىفال،

ا+دص.لددانsذط

بدآفيلكبوقدعالأبئكررنالفرينبحضكاذ!اد!النصالنيئيقول

أي!خرةف!تكينلأقظها(!)تجها(.جملصة!لئ!خذالجبالد،دالالقيات

جبالفاكنكونلنالفباصةفييأأبخين،37،فرزئلاصأثمًاليقندا!نساك

صو!ةدفي1314،م!تانإغائ!دنا.ناذفيئبئأفلانإل!نيأ،ئألونلظ

-الأ،151صنظل!انيماذ،تجدت1(،اشأ؟!،ظنتئ.يافينذزدت،الواقعه

ش!+،61،كلاقنال!!الل!عئنغ،عادةذلكروكدالدنيافىيكلوندالنلن

نىلكفا.مكانها+تيرلا،نهاأصامنائابتةالجبالفتبلد!مك!أ)يخر(!عا!ة

سجز.دا!بالكيرمادحمولنفهاتدددحمدلالأدف!+ذ،تتحركالحقيفة

،جاببملكنحصلادلكناالحابأ،لمال!كحلمحركك!امماماتدددفمىا،دف!

سةVثلا

مْسكفالعاب،،الطب)مدالقرأنمنهاعبرفقةبروللْ!أ!ا-أ

أل!اح.رحب

سَن!.لانانجةالسر!ةآ-!هله

بظامرأعلعباذلك!بفر..طبهااللا!نات!نحيدا+!فبةالجادية-3

عامفوكلربدأ!ةألاممئبت7د!دنا،1عت!الترأنبهاجا+الللاسالقصدد

'CIAO-

006JI_, WUالألكردنطددحيتال!دةشبلها.!الكدن!ا!صنة

ش؟.السدصولروباسكل!هاحمول!نمودالادفىنوأتهاحمدل

المجع!فىظ*ا+دف!فىالجافيهمركزال!عبةحدللجدففاللمرك!لك

جرمجاف!طأصفىدفد!هجمبردجمرمأىيطوفكعاليكاللهمليكأوالر

!عهأنكل:صد؟11،

-.6.!:الد!حمدةرا،

9+لاسأعاالك!س!اطلب+،ب

+....

،.ككلاس؟صد،71(

-7.أ!اص!،كلأخ

601

+501أطهصدراا)3

لحد+ةالكلصدة)16
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(Y)!ثضوفلىأدالسقفالزرثا+..القبهف!اهد

لسعا+l+تدضه...1rسقف

نعالأدف!لىيتركنالملحبافنا(عدماأدبعدالارضفىاكلهأصكلاعندما

الفضا.لاموالعرفْكيرماأدنفسهاحميلفي!تدورالكدنىالنضا+فىبنا

اصمد-بن!ا!تظعا(علىأل!ورفحهالظ،اتصفىكاسضنااللهبنى!لهـن

دالئنكففالأالعز-شكابفىصبحانهبه!ألسم!!!ظاكهته6wعدد4

السعادأتادلط+لفظسننفيلكالقرأذاتمامعلىأدل!لي!19"فئدةع،

مدة3931الفرآذشنكررتد

21،؟ئنبرنرنآلأنطعنرفغنخئرطا!ظالئاهرجئنا،،ظلىنال

الجو!الأ!ضبئلافقيأدردما؟فوق!أرتفععلاناطكلاسملض!الما.

اللهانا.طألىألا.أجمرأمفيهتحالذ!الكلكلشفالفنا+

اكلهجكلجت314(ع!دش!فايننرادن!دأتددعالإىادنعالىأ!لقول

ينسربلهلاجمازبيظبفو-الأ!فىبنح!فظضناعحفوظا!،!ش!فو!السما.

ألىبقوةتندفع6لهادخصالصهاالفارأتعفاتمن+ن"الكوشالئضا+الى

عمدبلاومحفوظامرفرعاالقضقيظلالقونانرسلحاثللهلَحرفىالذ!النراغ

للابئالمحر!دبقرلكعادالنربالاففلاتمن

،)،،4!رابيالأ!كلد،منمنلرزئلا!لغرالشز!ظ!،:نعالى!كقول

+شبدما

فرقنراهاالنىليةالضيالظامرةنلكالزرقا.،!القةألى،3الأيةوتنير++

تناندأدئتنجبالجو!ا،دضفلا!فىتحدتالشالنهارأئنا.دردشا

!جمظسةس+الأخر!الأشتطكلرثدندكؤأدةير!رةفيالز!قا+الضأشحهْ

لمحعلالن!الععبلضد+$حزتفسنالنرنرعلهال!!العفلىالبفات

الددهصدأ111

لرعد7لأص!ة31

لأ+أ

111a,,033ا+ط

01-لع!لا-دةأ،،
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س4الىرنقال!الر!دالفجةلاخضررألأصعر!ا،حممر!أالأ،!قاللود

اللد!موا،طلاقعدىأفزرط!للىقزحتوسفىئامدماالقالطيف(لواذ

ايالر!.

المطلفةالأ،حرا!نهثدجةمادىجسمأكلهسئهاطافةأفز!أدملميافت،قد

الأر!قاللونموحمةمىدمد.يهـر!ق..،ول"24.ْمرجتهطولككدن

لحو!لىالأدصسطحفوقالزدفا.القبةادنفاع!دلابانه!لحا..

كم)أ"-Iكلخالد!الجوىاللافأدنناعأج!الىعننتطك!002

الفضعا+!ظيريناالادسد.حمولتحغش!!نهاالفشا+دجاديعحدوصنعا

.الظلامحالكطبيت!لىالكوش

ثثل،ظام!تصورةبالبومصسةيلالناتجددالتى!العبهدما++

.2اداليأطتنة

الداقسالعلمىصناماالعا.دانلل!ئ!كصطلأ!دحلأجماالعمأثتكد

كلنفعالذىأ!ر!النلافشابتمما.أقطادماضغعنبا+دف!!حطصاكلس

61دضيةال!رةحمولالهوأ.صبصدكات،!ا+دضسطحفرق.حم!.نجحو

العبفةأصاتسا!!ت،جمرأمسناللامم!نجهتغكليشفىخكل-!سد

دكانهاطبقةبدطقةسداشادكاصكفىدسصكيهافيطك!بافبدس

قركيلولفعليإددسا،فوقالبنىالرفعالقفكا!اأد6الحكم3ال!ا

رقعيتمالندمداعدى4.جمهالعيطالكلوشالفتا+خضمالىالهدا.أتدفاعبقوأ

شأما.ص!دبيرأ،دف!ستضأدالهدا+

!دلأذأجماذينطبعب!همملها+دفى،نصحفو!السقفملا(نكلعا

فوقمحفوظافيظللهالأدف!جنبقدة!فىالكيالش!ا+الىاليوا+اندقاحقلة

ا+دف!!

كلزعئنم!تعالىقولهفىمناالضوظبالفالراروانةالفردك!تدل

اللرادالنتمنطننرلفيلمادالفاتالنو!ةلهلهنحب!الم2ر4!جمغبيالئنذ

،مط!عنلابنيميشطلن!لبم!الزكمنبئدككذأل!آةتحال!قىلهدك!لك

67نعل-.ة)46،3صتطى!ن.أقىد/11(
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http://al-maktabeh.com



11)،دنكمر

أ!أالبومأخاهخ!أ!!السدمالبمات!،ال!وكب!لأنعالنبوم!لا

بلرجاتصنابحدمايختلفالنجوآفعوفعداحدممْفا!مطحطىالكدأرأ!،

بها،يْمالحالق(نخىرالحبالالرصفحممودنفوق

وا!ق.7،عبغ؟ألننئونلؤفغئافْة..فبدمك!وبر(غبئف!أ:تعالىبترل

النبوم.جماقطأفم،

عرلهوفىدالاضاللادصيواا،دفىكدصأمهرجعناAتناولو

مفا.نذكلرألىالحدماتدمن؟جحانهأطالغنجا.سقففر.mماش!ار

علىسلبةماثةشليىالأمرداعفىميدال!ىظالفيالقفطاأن.

الأر!تفارىعنيتلدنالذىسنلهوا+عادت!أكانالفهااكا،سقفكرا!

مذ.منحملو!سقفنجا.جمكلنمفهلألا+دبخا!.+ناثرب!فا،ات!أ!بين

..اطاماتأ

تدابنمالبالرياحيهتث!ال!!الا+بظرم!يحعو!القفمناان

ألا.مصد!موالذىبالطرجمودل!ىالتكافند!!لاملاحبهتن!ينهاملى

والأدفى-ال!ا+!ثودةدلكلنهصضدنف!موال!!كلهاالأدشع!العنبة

كالبحاليعالجا!سبمقئيرتها(ملاحبذبط!طةأ!الاأ+!ضفىأختردالا+لأن

انئدنشالزف!وةأمم!ثر*+ال!+انطةأقدأثمأ.العيما!د!مقوالحيطات

ماةالئعا+بغظترنلؤتنثزبخحزأ!ط!ا31"،؟أ(جابئضطةتاة.ئؤانئترندذنحفىأنم

.111،بخابربتئهأ!،نافاشنطفئوة

!نتله-ألا+بغا!يخحعل..التعركالهدا.وسالطحوظيةسفهد

الف،20فحومى!الهاسغادبصل!والنبلنهريخعانأطادفى!دثكعا

طىالركامىالزنصبيئيرحميثا،شوا.خطجنوبالهندىالحيطشكم

مصر.يحلحمقالعظيمفيفىفيمر!الطر!دزلالجشةطعبه

أشهشي+كلاطلالادفى(مل،صبحسباكاذالأدفىشفاندلر.

-االفسيحالكوق!لا،.!النبدمدالثصالئسى!!نلاالتفلبالحند!ق

63+،0بداولصدة21؟+.الزصت-دة()1

32خالحبم-د؟،1)3-.59-ال!أول-دة+لم
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الشصف!حرادةطدانمجملبدال!رمبطاتطالأ!فىلحا!بنحولأذذلك!مفى

-+ص+مدةياتبقاثياوعلةالأدف!ملىالجاةصصا!ف!ا،ما

خفمفىدففدتسطحها!ل!عا.قطرةكللضتا+!فىضفدلكللا.

!وجدلأالذ!الفمرعلىالحالموكعاعبتاعالاأ،!ض!حما!تالفعالففا+

مالى.فلافله

حمدممقأىاطفا+اصكلانعل!الهوأ.،1)فيهالأ،وتنبةتحعلكلعا.

الأدض،ملى!ب

فىور!لالذىأمفالى!فيه+.نثهال!!با!وج!يحخظكط.

دألىلوت.والكلىلاتالا!بكلونالضرثىالبنا.

جمباقىصنت!ثر!س+-الشأنعةتتالنها!فوء!عمثوفيه.

الظلم.الجو!النلات

أشتهاسظمحيت6الىشاي!تبةالكلونيةسنلأشعةيع!بناكعا.

..الحبةاطلاياشلالبنف!يةفو!

شربألادف!جي(!الىفىنحنرقالنىالبكاسبدأقنبتوتد.

.الد!لزدلاللادسةالتكالفتو!دأندفىأجمدددتكونأشلالىد!طا

(؟14زنجتففال!نئا+ذأئ!!ضْتْكفبل71أفىئفز،ذأنلا،نعالى:!!

منالحدتليكوندا،بحادالر!لةدمو)نفد(للفعلالح!-النىنحددمنا

فيدكا.ع!دببردفعطصضخلفهفىصعبزأللحبادا!الق

-3،بئة؟أ!ال!ئطهدأ!االأدفىئئخجئذاللإ!الذأ؟تعادد!لا+.

..13لأ3بئاؤدطةفياتالأذشئفغنجل،الذدةدكلال+.

الحلملخاتقفاالباليخحصكلة(معدبير!الرفعابخا.دلفظ)..

الن!ش:!نادكلات..الحمث

كللجعلوقعالىمبحاتهاللهأذ)بناما،د!عبد.(س!د)الامامقدفلقد

صوصاالعا!تا،جرامشجمرمدكلالنبرآشلمحموكلال!رأبشكوب

،لا.فاد:صر؟21،+1ول،،1اا&!صودة)11

01؟
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مذ.وثدنجاغبطجد!انا(!نجةأوماكالتلوكحاالهـسذمذافىالة،شاب

لبناتالأصم!تيدبطكعاالعامةالجاذبتيربماطيعضبعفها!النجومالهـوب

أصعت،بددنك!لكتجتالمعجزةالصرفيفامراساتعبدلا+-أبخا+

!الضا،صلوبأ!جارمنسوتعجب5)11:الفمرا!ىد/!بعول+.

-لكللانفحسب:)بيرممد،قلفلرك!تر،ت!4)3،-أنجبْمتعالىفيلهفىححا

فىالنحوب!الش!.)تر!نها؟،فاللنههمرديةدفبر!،مريةللععدظحباننيا

!(مرفيهْعصدبغ!الفىفيكون)صمد،!موصذكو!!ربإلىأ!لأ!جعتر!فها

.البثر،!أما(لاوفكلتهاشافهاشممدبخبر

فىدمذا.صعد.بغبرشدنهاالتىبالعاهأى؟قالالراذ!الفخراما+.

للحوام.سطصتنبر!أ!

نهانبةمعادلأتلللدنالأمظمالافصالقافونفىنعالىأكله!فعلفد

طاتنانبر-انباذبقدىفانجر،ان:نفرلألىالمعاثلةدشهاومطلفةدكلتدثات

رأ+جرأممالنبيموأقعكانتالعادكمذ.ددش.له،.شا!!!محينالحركة

فىالبعنىبحضها-دالأذفىاب3دأتعاالقوطعدمتضسئاتةالسما!لة

إفنه+ألاالأ!،ك

ندجمعنها!ف!زاذ)3أزت؟الأالأزطدكلىفغل!اثةكلؤشبكتشادظل

كذ-التىدفبة:االجاذيهأندلاشك..الحركهطافةانبافب-قرى..العادلة

جذ!قوةسجباد.لقوةخاتْرسلتثينهاعليهاالرجوكل-الادبهْأ،جام

المدكزيةالطردتدةسالفما+ف!قاطظدلهاقرةشيقابلهارطلعاالى

.الالمجا.دلهادشاتالفلادفىلهاصا!ممة!ير

+الففا..فىا+جرامكتالق!الدعاماتالأععدة3امنالجافيه!منه

،أ،دفدأ"!لىشعأنالاداتوممغ

يعادلهاش!طلهاجمادببنهانحتنقعالشحدلثد!انهاشوالادفى

!حلم.معر!ألا!مكابه!)11

-ie:ابصدة!+

III

ادمد:7--!،31"

+913ص6سالمدالاسلالجب!:د/أ،(
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عيماععد.دلنع!الجادليةمد+الت،المدكدالطردفرة،!!أضرطرد

أ.!ربة

ي!بدرمدا(نهانظنودأ!نهالمحبيجمض)ش!نها،!!س!فاك

!Jألاحع!ا

دنحنو!كاد-!ل+لهاللأذكلرناهما!لى!عحوذالعلط.دسع!.

فيطبدالئاش-دالحوامابطا+فيبةلا،دل،تاكعا!ألا-صتطفيأدنرى

الاحمن!الن-م!ممن(!طانالا)فىدنها(كللتدلو،..العل!ا.أفهام

للعسدنن.وأك!اللقدعا.سبزةتIفالأ!طلك

دمكذاالطدأكىاللنةفىواطبك4)1،انضثأتألتا.,4ألعالىةللا..

الرأف!نسدما

ن،ال!ادأتبهادشدالطرقدسحميكهجب!الحبا!(Qأ،فيابندقلا

فىدالحبك..النب!ومنجهان!الفالطرأكى،فات)جمحئ.البرأ.!قلبها

دالأحطآ.الئدسنا!االلت

انسصتنبمشجما+كطجاكج!عنجبوحماجكها:الحنعن

بهصتاذاكالرملشتكلقكل!رمواطبك!لضأ+.وفال..

بانهاالفعها.؟منالبعض!!ال-.الحبمرتافاالراكلد+l!أ-..الريحة

الطرأ!قسالجكايفرلدنفالفرددد-ط+دالبر!ةسةالحيالطراثى

صا.(فها13الكدأبأفبهات!القالعوتالرك!ناتدال!ا+والض

الحلقاتانمداخلالمنابكالزددكبندأكبكبافيصكتمنفة

دمبحد-ميضاة!كوقحمنالسعا+شالبثاتأحىملرتكلوندند

الع-فرقي)فادالركلألا.ممد

3"اتا!ةأانمناجملةدمدادقهاالافلاكلنركبدأ!عادصفامذاككوذدفد

دستكو!وردالادشالسماداتبهاوتتومقامتالعاتالجازبةأن!قددفالعلم

الأدف!يهيخطالبهلفىكدالبنا.مدهدمفىياأطه-،فذ-الجاذية

؟!،صسهقصبم.لم!لب[1T!!لد،ت!د!11،

"!.صثبقلأدحمع31
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الحالىاتدطدداننها+بعدانرعالكوسالإنكعاشنجبةالعظبم،)ألاسحاق

-111"بافيدالأدفىالثاةفولما!إ+أ"دش

!+(2؟ردانخرطنيزاصةالأأسثماأ،ط:نعاد!فاد

كسكالعلمبلتأ!الر!فىفا!ةالألصا+ص:اقالرا!ىالنغدقال

..الضد+برعة

شداللضةفىدالأشاع4)3،ئنو-ن4نا!اندئئننافانعالى؟أدالنئا.!تال

.أسنعد)افعل)سصوذ(وفحلالفين

دفالكاللاسهاثىالنحعلالمالمجمالتللينعالكلوذأن!لبائبففد

و(ننابتةليتالطتال!رةأنتقيدالحث!كأالقرنفىعرفت!لمبهحمفيفة

متر!أنه..نحمالطفلكفخهاحينالحابون!اعةكحراصخواعىلهالكون

يتدقف.لا!أ،تاعالنوفى

!يفالكرن.+،أفرناش!رصنلىذالفر7ؤكرماالعلديهالحفنهمذ.

ألاحةنعرخة000013!..!بحبدأتحمىلحظةكل!تعامماشضما

احمت!الن:أحمدشاما44أدادكلت61قميهمولاشعفنالكونيه

يخانفىقدضتالألهيةالثدرة4أنذلكدصى.-ا!دبالياى!الأدل

د!طئلخلاالعا+

فولهشتلاماما-ينبمومذاالا!طا!،سناما،كد(كللتأن:وأنفي

ممدلأتالا+بجمنبتمماممرطاقةألىيتاجا،تاع،ق،،لئدبرنكللائا

،(اللام)بص!الكلعة

دطدنتى.ثط!ط!الأ،خ!.نمافا،نادأدنناه،:ال!نسىصدة!فى+.

+151"أطشيً

لأذالناعلعلىلا.القدرة!طلافةالفحل!ظت!لىللدلالةميصيلبة.ما

الخلوتاتذكر3بكددتعالىصبحانهافىبهادالراد،الحاقللنبرسصريةسا

!فغفناماوالما+:قالكعامصد!ية،)ما:!قل..الحالق!لى

.با،نظقتعالىال!الرأورفان!بتملهمله)يلزسئرى(

53دومدةص(11

ياصسعد!/1![

العر14ص)3(

11/،6صمردحم!ك

%I r

،،ستسردةا،3

،.هنسصد،)5(
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ل!صولةأححلط:سقولفى)صا،الىأمن،عنعدللم:قبلظن

كانتفالسحا+بئاماالذ!دالقاددت.-قالف!انهالرسيةاراد:6لهدالجوب

-فار(صلهنالدخانذلكقر!!العلم!.الكلونظقبد+شدظنا

الفظ+خلاليثرفارابدأتامونطلةأنالراجحجز(:)جيسقدل

نجهاخلقتلاتالت!المبداتأدالكونجةالبومىالسمثمرأن..بانمنظام

النار!ملاتكلافشخلثت-.دا+دف!الط+

بنارمملو+أكانذالكليأنإ(george+!ل!!أجاو!الدكددقالكذلك

عختلففىالنرد!الترلم!ياتصمئتالنالىملاوش6سظ!اتودبسرع

العاعد.

بهنزلال!!الكريم(لقدأنيهاتمال!ىيةالحلسالأعبالىمناأليى

ا+مين.سعمدتبعلىالأسالر!ح

.()1؟فافيالننيفيكازفاقىاكلحمنغ4فئُ!اوقد،،تعادترد

فوقجمعها6الطبفاتوس!شةجع)الع!!ق(أن:المفسرددفدل

أليه-ل!ما!ملاالغال!ا!أتمىالالر!ىدالغجمعص

دتال!(x)س!وأت.بئكْ،صخاللةطقك!ذنرؤأفي،:نج!صدأ-الىد!ال

.4Wiانضمفزثعدزثالئئؤلتإلمدئيفيكلو

ألىالدطنتدنعالىصبعانهاللهاد:المنسرتئولنوحصذأ!ة!عن

دأنتصأ!شدخليدالشالغالادأتفىمادالىالكلوقطأ

تناوت!ا،.

بهشرلمامدلولفىححرماجمكنلأالغال!ادأتأد!جمعضم!س!كر

لأه"+فردفىمبددكلهاقيبالكونالتتشالعل!يهالفردض

منكثيدترت!قفن614،الأذمدذفيصننؤأتشنخصاللإ!،اللةظدخوتال

الف!فىبعصيفدلحتالغوالأدعن6السغالعاداتشبر!الحرافات

Alaخسعلأتبلبمادالق(دف!كلل!أدفىوصعصاداتبملاعاةالقماس

+6اعونيبصدة13)أه:شتسوده(112،.3للدشزصدا،1،

601لم2ب/لراص:!صصطدى++)1،

31طط!صدة61(1،31،صالكللدكللال:!بحمد51(

11!
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طكليندالصحورصخرةظص!لىدالحوتحوتظهرعلىمها!الأولى

يخهاكب!لت:!الرأبعةجهنميخهاحمبادة!الالةالىلحمكن:!الايخة

سصعدابيىفيها:دالابحهْ.-!قا!بفيط:والسامسهْحمياتفيها"والحامسة

الرممولعلىمكلنوبةأحمادثبنصضة+فمبعهْالديخاصصو(فى+-بافىرب

دا!أت(فلاك)ادرا!!،عندشالسغالسعا!أت!بألله-++!الحميض

تعن!ن.صبررودملاالبونانيونكلددماالت!ال!بعة

-الجوىالفلافتالنربملىسالغالادأتأنابعفىداعخد

خطا،دملاالثس(-الذفبات-الاد)-الكلداب-ا،قطر-دالنياركالعثى

الأؤد!نطبقهأىدالأ،ندضبر،الحابطبظتأفهاالبعفىدأعنفد

(يضا-خطادطادأ!ويخروا+ممونوضو

ترجبهايجصرالنهم6شهرمف!سبتالحدأق"الف!شمنح!!فلا

دتد!تقىا!أألادفى!جعلا!سط.باللهخدقالذ!الحدلهناتفررا!+

قمعا،اللغزدالدعاالأدا+

الفلككاندانأدشناطبخلافالستالأدضينبحض!حدالحل!أذكط

!بم!!قعفتمنلئسىأىمممميون013ط!حباْ!جودكوفعالرادروى

سنكزما-فو!يةشةلف03بعد!البرةمكاطرأف(حمدفىالض

صغ!نانمجرقانمجرتنامنفوجمةصنهالف006بحدملى!جد+.

لبرقناصا!اتدكالهاجلاذطببتعرفادْ

تدعى!أبعةسجرةفدشةصةلجدشحمدالىبعدعلىابفالسجد

ننىعلى)آ+(تد!ىمابحه%ةثممرافقتانحمولها!سد!!)1،فمد!ميط(

خطفؤ!ئهغأرنتاا،يةفىكعاالغال!اواتتر!يامنىفهلالبد،

.ثيدأفا؟)31

الغمنقرببة(خرى!برأتكردجمودالفلكبها+د!اددتوكد+.

J-فبصلألابقه wlاللبالجمرعة)نىمبم-لأأ.،

وأت.-الصا!أتلَحديوبهذأزلكبحدالبمأتصالبلاشبلاين!طناك

.ا+دفدق

الباصدةس11ةدأ++.س-للدكدر/د!كلكللل!ممصالفطدلدق!اد)%(

!؟أ
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+-أعلموا&.االتحدد!لىالدلال!لجردلأ3الركتضد!ونكانوا!الصب

ئورابمبنْأقنرونجعل!طنكشنؤاتصتغاللةخ!ففقيؤأ؟ئغ؟تعالىتال

الفر(ألان!حرثلأذدالأتطدال!وستحدتوكدا!أبرأجا،اثئنسؤجمل

بدلأأللبى،أيضا!يات!دقعرنا+لثاأ!اللحهد،منا!اث!السدفى

ذلالئنسفخذوا+}:نولهفىك!ادا،قصادالنعوستعدد!وللكأخلفهما(

خننفن4اللإ!بلهبنغنربرأشخذ،ا

جمضجا+تفقد+ابالقرإنددتلل!ا+فلكليهفيرأخر!سافىدفاك

شناةذ،ئاةلأأننيآدحى،ؤبل)113نا+4التا؟جميفىألمل،ندلهفىالعاب

.)4،0ئنفبربئا+النئا؟أنؤاتأشخا-!14،"ييم

ةحمتوفىؤلاالئط؟(ندديئغخغلاأوالن!ةللنعيهكسم!فيأأياتدفى

ألأ("الط+قيدحمْدأكفغألمادشتا600(أ،ففئز

ئطلدأببمط؟قيئائافاتمخشارئؤأالظلمالكوشالنضا+وجمض

.(A)43شفي

أ،قئعند!للاسهاالادفعيحلوال!ىالجو!!الغلادالزدقا.القبةبمضاد

19(.!ط+4فيشندآت!ادلنيائىئرزأأئغأ؟نرلىوت

فىوالنبدمألافلاككعكلاكيةالكليالكلر-با!ايخردندالحلعا.++

.11،)ْا+ي!مدطدىفيدوصطجملو.الل!الاد!صالنا

.ء0116:ك!صده؟،لم

،أ:صدحمد؟)(،

qtr!لدعرلاا،صديه!

،9:!لأصد(9)

..+..

23!بملساصد،،++:شكحم!ة"13

أ-!الأعرلدصودةا161؟:طعصصدأ،!ه

111!الحو-د)لأمما

الأ2س!وس!اي!ح!اكر!ج111

56؟
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لطلاملنددواوانو+أهد8فكا(3!

!اعط،أ+النحوملم+لسعااونيدأت

ثط+لضئاالادحا

بعنأخب!كبئ!إ!د!!نلزالأزطيكئنزالتئودأاللهجنعالىاللبفول

قىبئةبر+لأ!ثرناد!فينز؟سفىئذننر!7!نمىْكائنا-يزكاجمأْ!بئ!انمعطخ

اللةدشرتنثاةشنجدد؟اللةند!تيىشدكنذنادلنننأئغوتلفيةطلانحرت!ذ

.)1،فبغ،شيهبئل!،أللأبلئاسالأشاذ

بالضسىوالأدضلط!أتiنورا!هالجلال!؟نفبرد!جا-+.

الجمادفىناظ.ف!ككلوةأىأفمبهلا+4؟الرشتبفىصحتئل..!التص

س!،جاجةفىسض!مالبحوم!أ..محباحفيهاموشوعالكوة!مذ+

..الصاشالزجماجمنالثنديل

!طه.قميل.!!طسقدشفيلبطأص!تجمضفلكبعضهم!ذس

.فدكلها،د!علعانفىاللإ!البهوكبئبهالتنديلأوالزجاجة

لاد!محانفىتوجدأنهاجمعنى،،لأفىبخاو،نحدفيبعضهاو!د

.!ض!يها.برد(دلحريخهسَرف!

دلاأخر!د!كجهةس!ليها!علاالضضبا.بانبحهمدلرما

نادقهأنمدنصفالهلئ!ذليى+!سفيدشهاكعجدبللك!نهايختع

..بضفو!بحضها(نوادسنط!ل!حث

جمع!فو+سقدطفلاالأ؟ش!ناالقصود(ك!فرى!نحن..

اشعةالينايعكسالذ!الكوكبسئلمماماالمرب!شهسيهالزجماج،)ئليحكه

..النى

النهاة:سللنوداالهفربالذ!اثلطافىفي!يالبةإفارأت(!سح!مناك

اليفكا!التر!ط!عةأذسنى!مناك.-المبا!تالثبرة-الزجاجة-المصباح-

النودثو!مماشالهاممةدفى..الضديخا..الفهـر.نو!-ينطبغ71!ةمنهفى

.النوداشلجقةألافصبةا!أنودالحمهثفىجا.ك!االرىلردص

11،
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كانداذا-.بطاترىلورا،بر!لاأنر!أد!نمكدالفيدلا+دنواش++

طفئيأأ!!نأكلتل!عيرمبردأ!!نكيفا؟نرإ!مندلُاسابذىالالهىالنود

.)11،نودكغانإلأاللةرئايى4أببمباالل!ندر

..نافتةع!..الجدا!قىالمظد9الكلو-أوالفوةلفولا::11(ثالث!كا(+

الش،!جدجتالكلونىالفضا+ظلاآال!انا!ةالحنةأملبلغه!س

للضد+.(ساصانمدددأنرالفد

دأشهر-أصحدأ،دلالحباحدأحماملىحونطائ!كلاة؟دتيل

،جاجلنقندبلدهوالنادلىشهجمععدالنتيهلفهدةالصباحأما)2؟+

نأالىلئن،جاجمةفى!الصباح!!ننافجم!موالضو+وفيه..عنهفىمو

الفر.موالباحملا

!أخرىنبرةناديةصخو!منها،ك!ةعبنات!نهالففا.!!ادأحضر!فد

مضانة.لىجاجيةبلودات

عنهامضحمبت،لنساشادةفاتكونفدالبادكة:دالنبر)1،(0

..دطافةطتفيىالعىفظاصنادالطاقات2أنوجبح

أبا!كةالئبمةإلىنجرندفزقا،)؟لمأنثافغ!سغأالترأشاييبردلل

ولاشرقبةلاللنهاالصا.كدفعالز!توفةثبهفالضمى.!الع!دس

بح!رقلأالاشحادةجل!لىال!تمناالبهأتدالع!ددقىد..ف!بة

ناد.ممهلمدفردفهو+!با،حترأ!دلب!النودىبا،ند!اجيتبمفىسلقا

منالأصدانت!بهطالأنجضانندلئغتنفىخئذأثندتوأأزكدا:تعالىاللهكرل

++-.أ+4اننبد

.اانغلقافاالعحدمياللبلصأدمغالنهادبياف!:عاسابنفال

لرنأ،سود!الحيط..ففلقالعبمفو+:)أ+سضالصلتجمن(ميةدقال

.اععيمالليل

شااللهدصدليا+فالأتحمانمبنعدئعنصدمصححفىئبوفد

النهادشالليلجمهطأ!رفأصدد7خر(يضمفا،منافيدطدشتأجمعل

أ،!-ةالكل!رة+،+أ،أالرا!طسددة)2،.2!:ال!د+!رأ،11
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االظ!هالليلصادموأنمالسضدصادكإن5:!الرسولففال

!ولالردبألىالنبرطلعشمودالنط(ننتىالحديثمنادش++

به-أفهفمفيعاجا+كلطدالصرمالعلاةفيأ+حملامدتححلذنرنبط

دالممد.للدعةوتالض2ندداللبل4)11ثزدنل.كلراقصن!الىة!لأل

مكلانأصمح!ا!حلالقرأنفىاللفيةالتدادفاتشدالظلاآوالليلوالكلون

الأض.

.دالضلا!)3".الكض،ملالقدأندصهاالشالفنيهالعرد-فاصرشلالظلاآ

(ننئداألطاثقز2!دآاليفنيأننثئني4بتلدالف!بمأنعا!ةلإلي

!.لم+4ئنهدذأ،ذ

ظلتالىالز!أل!فتمنالزعنشالأ!حالصلوأتساحمةالأيةحلرت+

.،+لثدا-لضبا-لسر!-الظهد)لليلا

ال!حمركةطربقعن)النونجت(صحرفةفىالع!دددياشدمنا

نظ!حردماصولألا!فىلمىأن!نظرأ..ا+دفىمنالعسستعأى!ظ!ة

صرتدشطلقداحلاالحلىنو!ينط!كيقالطدلخطففى!لىشعالنى!نVا

وأحمم!.!ةفىالآفذجععفىللحلاةالأفان

مواكصق5:نتالالزشر!أط،أظلمهانافسوتاهص؟ا+فيبنتال

الشالقرةسوفي.-اللبلأدلظلتهوالنقأنةدول..أفمهأفاالليل

ائحسى.فيدببدالسا.دبهاتضى.

كابأذاالليلشالجز.أنه)،(،جمضنحاب!أزاونيةثمرض:أتعالى!ال

التق.

النسشردقفياللععانملىدشكالدىا!افتالذو+لمدالشنقأما

النرأدأ.اعبرسفهطك!أأماحمطالعلاهبقفظامرنانددأ

فىأيةخ!ننعوفى01Tن7!اتفىشكلاط!سصالردلفظددددقد.

للنيد.الندىبالحففالبهاوفى-افىد.لظامرةالحسىبالض!منط6ضش

،أقئرحطةثئنينجلال!+نؤأ:نعالىترلهفىعلبالتر7ندنةألىدأنظر

-.ائد"لأه

.03؟:ي!ث!صسددا(11

...اا،1دصالم!ا،!سالدس+ال!دالكل&-شدالكللامل!ي/لعا!الهاس!)3،

(r:,r(؟ص!أصد51)-3:!ئلقةصد،،لأ+3ول:صدلا+.
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مماالرماجبالراحالذانى،!ارصااض7نالقرصس(خرىأ!اتدفى

!طبيعةالمىط!حةليننرتبرجودترصتزقةفاكأنشالظريلفت

الفد-

فىسالىالضاشعةسمبهكحسبطحكلى!عغ-فالف!ر

كاذاظالاالعد+،لفظنش112يذكرلبمدلهلا.دالحرأدأ.الضر.سمدا،عل

4)1،!.أدكلب...زأا!رلتنرزط!ةفولهدكعاحمرأ!صرشعاثدأ

ثربربنماللةففضذنااتنتننئا،زأاسكلفيال!،فننلخمغ؟نعالىوثلا+

..4،31نُجر،نلأقلماتلىؤفركغ

قدى.)+4بثندْأنفم(كاةكلطائعادفغصذال!ر!أك!ة:شالىد!ال+

دقالبالنادأفاتكلعاأىاكلاة*.كل!فىالح!الند+عنقالتعالى6له

!قق،ولدحمرأد-!م!ابصحبهفالذ!+له!6البرقأضا.كداالافيىالأممةفى

نارممهلمورلو،ضا+ةlلدجةشدنط!ربأ!ئاد14،(6ئهـةحيةتدئغ

فلاصف!ا.لهربلبمخدلأنهادماجصاجفارمالاثسالند4لحتى

..و!برقالنادشيحمتكعا

.؟،51ئطفي،برطؤجت!ئالنعئاي!فىثآتة!شازقذأ؟نعالى+دتلا

الفتيل.فكالراجسدالصيحالكوبجمض

دالراج).(4ؤفاولبرأفيؤخمآ.تاذأحمطفغ4كلرتتاةظلى.!ر!ل

ال!تانجملدقدأال!يتمنمملو.انا+فىاننلهالفنلةتلك!لىماتمم!لق

بابخادالكيرببةالصايحبهاشاسدحممةالعة6شازه!داع!طلحبالض

فدلبة.دصةال!حة

أحمدأد.الضما..لفظاضحملندالفر2نأنذلك:!دالحلات+.

اصبالحىللضد+انددلنظط!ادأسحععل..الل!سالحىللد!.شكلالها

الضدمو)النرد(تعالىدضل.ب!أقا.الظدةالاجام!ر3منوانعكس

.،+11(النددأ

،+-د،بكل؟.؟

m:,,-ألأ\لبكلة

!خاللكسردأ،1)

%.آ

-13"21؟نماصدألملأه
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يددالذسس.اطضحعةمالأب!وحسالحكلىالفو.،د.للظلصات!القابل

منها.قدياكلافىدلكلشهاكعكلىدلأعليهايقع،الذ!الضو+لرذطلطعا

فبلالرصل!لىشهأنزلةدطلتملىمبارا)الضيا.(لفظنطلىأطلقكصا

!)11-لناسنجليضها!باراجمحد)الر!(لفظ!ليهاأطلقحمذملى..للناستبل!ظ

.دالصا..انوديشالتعيوفىالثرأذابريظير!لذلك

شساكالظامرةنلكس+الفيأداليأثادمن(!لالنىأنكلانولفد.

!ليهمفزلمندطالدببان!لعابالبعر،احاساخبالعنأمحابقى

دانبكللم.الكوأكبينأد..وانيدالضيا.بنكضقدقكلدندال!الترأن

++...

+911صهدظلد!كال!ى-طخصلدصضلأ\،

31؟
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حداع!أأمسصرسلاثاتالشعع

!دها؟91وطقمدأ-دضطهاكلوطشع!ى

وئنرأفيأخابأؤكلفددخا!+دفبَلال!!نأذلأأتنعالى!ال..

النطد.صأجالع!بمنى،فبضأ،1"

13جمنى2(6لم4ئوذأؤأنتتربةالننىحمنلال!،كلئئنحاد:د!ال..

بالبل.!بر.والفعر.نهادأ.أوللمتنى-النعى

!بها4!3،صبدأجماالننىرجئلفد!أب!اقتد:كلزنجلنحالىدتال++

iألفاظها.!فىصناضحة

.4،1)كالأطيرأخاؤكتا.ثبذاناحمط!قى،تنطاأ:وقال..

بالجمعدترت..النسموأالراجالراركلالنؤتفيرفىدجا...

دالنعىالكباد،)اموبالنسهدالجم!!ةألىوالفصددأصرج!،

مأسأولالتدذفى)كت(4!لىظهرتالتى(الديم)ف!يةصسب

ا+دلىالع!منانفحلحمبث..mlعامالا*س("أيدوفد..الكرب

ftظ!أث!فغنم*الأكةسبتفقملادلعل..ألادف!دصنهاالأخر!الكلواكلب

ن!ذأياذفى!ئخافاد،طنننطفاد،فطر!فنرمفاشعكلادلخ!شافاالحئئاهُ

)5،!ان!لأزشا!أ،!رترظططنطبنطأك!!دطط!بك

نمواصدصلذوشسدالمفى!نااىدأحما،دحماناكافضوالقفانس-

داجمعىأ+دنج!مرجمديدكوببلادعنلنعلندلر!تدفختنرحمعت

النطهأئيأسكل!نغأةجحانهتولهمنال!دلد،النس!عنأشكتند61دف!

l61:كلضللاصا[أ،

-61خك!صده)+

.-232لاتفددطتصدأ،5)

32؟

+.اورضصدا21)

+71.31؟لناحمطا،)
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+طبهبذ،)11انأفكر!أزكلؤنااقيدبلا،كعلمائ!لذظن،س

انفصالهابدالاكلألىالنادمنلمحوكبردتصندساا،دف!(ذفلكدمعش

!حدل.نئها.حولظد!السيولةحالةفىدسكانتدفدالدخاذ؟من

الثهك-كع!ت(!يفا!يةفاصبضالثعى

ئ!رلأ-أفنعالهاعند-طنهبةدسالطولْالأجرأمتلكأنددأفح

عضث؟نئهاشالشسآأمامحددهاحولتددد6لها3ددنهادأدبليل

الأياتفىالوأ!كللالتربالحبا.،،صبهالسلاشةأصبحتاتجاعبددتأفادلئ

.!تنسيتا،!!حىلفظاالعلصا،مب،!يخهألاميةسعانيهولهدلألتلهالكرجمة

!جا.بعفهمعدماحمقألاسأفظا!القدممنذالئس!لفتتولقد++

-ظغفى3!؟(.بلإال!!لخذوالتن!د،لن!ئلإزاشذ،الاأفلكداشنكرالأ!م

يحبلدنها.اليدمخىدف!ماالندفىللاتالجدصل+xولا

..والكثر!.الجرال!طيةعنلانجكئ!ف؟الحدممتالعلمأما+.

!أنمطقه..الهيلدوجنمنمنعهاينالفاثيمبةالغا،أتمنماللهكد-فهى

مبالات!جمو*بسبب.حرا!تها.تدتفعحمثالأمفلبالجز+!نهااللتهبه

فتحبلالحادكةاثصجوجماتشطدمأ!دكة!تجبماتنتيتلجة

ئعية!صتيمباتألىالعىصنالظقةم!+

سيلضلدسحطها!.شركلبلودئلثطي!نصفيعلدالضقكلاعا++

!عرة532الأدش

،03!أ!+...)اضيط-لأعنهااةاسبدفةالنصكلاتافاأى

تد!!كلعانفهاحول!ند!!.دأخلها.ا+!ضحمجمفى-كل..جم

الواحدةالثانيةفىيل1666بمحدلأىالساصةفى0000006برص!ا+!ش

نتديا-

شةطيونالنىنعوفىنتبعهاال!سبمتاحرلألىددرةدفك!ل

..ئانيهكلفىأكم9و!قمدمابعرعةسنة724كلالجيملنوقمور!.فدثية

11!لصلتاصد،11

123

:133تصددةأ؟(
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أل!ترةشتنبرجثالأ!ت،الفصولفلك!ندتاا+دشحمولهادندور

ثهدمقدا!منهابرجكل!ا+!ف!فتيرأخرى

د!رادمحو!;Iالأ!ض!حطى!الناخالطضتيرسب!سجع

مقدا!مابزا!لةالر!ج(!ددر؟الشحمولثد!انهاسار!لىنفهاحمدلالأدفى

فصلسكَنمصالأ!ف!!حعلىالاظةالطافةفدةكبعلوملا6طدجة5013

فعل.ألى

ذاقئر!ان!بماننزفيقدكلزبلثل!بئغزفنلإ+لأال!ئننا؟تعالى+.نال

اللملؤلااقندفذبرذأننفانمتبيال!تنسلا!انغبمفانزخد؟فاذخيطافيذفدرتاة

-)40ئئكنجتخدذ!ؤكذالئئابرب!ط

فند،أضىالىشطفهشالأ!فىسحعل!الشافا.نن!حت-

وفىأ،شدا+6!طعلىشعامدةالحىتكون!الربغالحضفصنى(نه

أت+فعلشد(خ!االرطانمدادعلىشطط!العىتكلونالعيففصل

الجى.مما!!لىتعات3تكلو

خطملىضطحعودياأ+دفىدسحو3كالولأتأل!فضلشدملا

أليلديخادىأالعاطدالنابتااثعبليكلونأ،خرىالناقى!شالأشوأ+

منجز+!لىالاظةالطاقةشد.دنعبحالأدف!أف+جميمفىطو+النها!!

مو!مذا..!الح!انالأنانحياةعطببتيتلا+ملا!م!ا،الطمخلالا،!ض

الكرأبشارلسالبرديمأبان؟نصهط111الدكود/خعرذكلرهععاابالعي

Alaفى .-it!لردثة.حمرأ!شنجهادصاالأ!تالفعولكهابثالت!

تانبدلذلك!ليى--ميلصلبرن39بنحوالا!فىعنالنسوتجعد-

ببدأالعيفشلبانعلعائتلافها+دف!صعلىدالناخالطقىتجرملى

1أ.بعدط!(ىالض،شجمكنط(بحدا،دف!قكوذعندط OTطيدن

الع!صنجمكنطأفىبالأدشتكينعندساعليافيبداالتا+ضل(صا.-كم

6،1صلطكلاكال!م!أ!الجص!رلص!!حمعرالركعنليثمئدد/بَدأ)3

؟3،

http://al-maktabeh.com



الكرةمنال!ئعالىللنحعفبالنبةدمذاكم،مليدذأولأ؟أجمعدملىأى

فبسبالبر!جداكلدة!لىنفها!دلالأ!شد!!أن!حو!عبلينحاأ(،ا+!ضبةأ

!سنسعددعكانفىفصلال!فعلصن!النهادالليلعنكلممةطدلأخلاف

ضعفألف332الضثقلييلغسنا.(!قخا.أنمبىْكصا(خرىألىبلد

الادص.نفل

الجرم!س-نها!ا،الصا+فىيظهرالذ!أ،!ظمالجرأسرالثمصى..

للكلالناتالحباةمصدوسالطافاتكلمحمرفص-.الأ!ضعل!للحباْا+مم

الحوادة"!ل!الباعثبنودهاالحية

..دنااللهصخرماقدجماالز!لورمتالحبرىالفحبمكونتالتى!س

لتدالخخيم612لأ؟بافيشضأتزالمخدئمؤانتئدأزائثعى:شالى++نال

دفىعا.كحاالطاقاتمنالوفيرمصمدلت!وذالتنيل

نحوسحهاصرا!ةينط6ئدكةملبدن02حموألىالداخبةحرأ!تهانبلغ

!لعلمرمدبونا!شاعالىاللىالنةضهقدل!الطحبرملا..ثرجمة0006

أ-4فئئبفوفئنضمكبمفأاثالغأفىأشمومنا

مندكلمنحمصانالم،،61!.قمرماطاقةباشدأرالضا+دلّير!س

.جز+.ميون2عنجز+سو!مفاللارفىصلدلا!!بع

فىلف،،،،فمدماكلةبحادلماالطاقلأصنالشنطلقثافيةكل!ش

الواصة.الدفقهفىطالجو07.نحواى

جز+أنففدلممعلهاششةطيون001سدىفعلىذلكمن!سالرفم

فضونفىأوا!ماسيضبي(ْالعلعا+قر!!فد.كتلتها.سمليودمن!احمدأ

فيهاالجا!لةالد!لةالنا!لاتببشال6لونفهى،.عةمليون+فضسة

الظا!ر).اعئا!شها!كمما!لينثاطفىحز

عل!-طخنةفاراتكلبفةمئبلالىدموجدافو!العىدفو.

الرصطىنةاللمالطبقةبلبهاالفلىالرليةالطبت)فونرسنبر(نىالض

كلروفا.دتسببم!ا+طبق!دسالحباصبلAtطفلأبلبهاأكروسضير،

شهكثيرادأففتللادشللىلنلكسصتطيىصبالوللش.

-،2خثرمت8صد+لم.5،؟لأسساصد،U(+لنلكاط!ك!با-طهطد!بد،أ!

Iva
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43حموتد!!الشالكلوبملىجافبهبقابقوةنسيطدفلكدبرفم

الئلاصن!ةيخرال!أنسبتعبدأن..

ن61سكردةعبرنالثس4،كو!تئم!نعالى:أأناتولهنلكجموكلد+

ضو+بذبجت!تعَرأيضقى!اتصبرخىتلو!صوفالخطيةفى!لكها

النجمطدهسجحإز؟الجزلىالأيخادأشا+!حثطدمك!نطشج!الثس

نبقىأذجمفىحمبتطوأخر!نفاندرأسبخار!بما!طا-!نمد!.بحضها!ل!

)أ"،الننصلا!بل+تالحالمن!!لى

هاالرضلمحتتبداثىه)نالحدتفىكصاالضدسكر

121السترةحركتهافىالط!لةآالأجراعواقعأننامالحلم!لب!لقد

أبفادطبلالللدلاافمرئندكأننلافتنالئئى،7،)3(بخانذأنغندأالتنى

يبملان..معلومبحابييلانأفهعا:الضطبىفال.."،لم4فكشَضن!ؤفل

!صبفأةألىصتدالنها!ةنى6،الاأيحمونهالاشا،لفىبحاب

بحانهقىلهذلكيوكد-.الأدف!ثمدشالضرال!شلحىمعدددف!

دشعالى.

ئوذ.!اقمرال!ثتسؤخمبع.انننرؤخنف.أننديدذأزا،نعادت+نلا

.انئئد4)01أكفىجم!71لان

فيشفىالقرأذفى!كرماددد.،أ،ضعاعسددالثسسمله.

فىجا+حمث()نصوا!د-عرة؟كرمابرد!وفد.الصفةبالي)2!مممة(تالأب

61(!،رعهبر!أرلاننأبأفئدذ01نعادةلهنو

أوش..تلكلبخلالال!ئسى!حعلى!بةسالم!درممةدجمكن.

البقع)بظامرةالعلاماتط.!شبالناج،مفلىرجاصلوحخلال

ثمالس-شالينبعضفىلمحنى6عاالعل!ا.لاحمظدقدالنسه(

البتعتظهربعنهاظمود!لىت!ا(!رامخعسهحموأددسدنهاقيلاظهر

ص،االلردخ!ق11(

،+سصد،أ،،

26صدالص&لكرد!طضمعاطض!3،

IV4

ح!؟طرحمىها)3
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اصدحدالىمئهامددكبروظهورأختظء!شنضقتررسيانخكىئمالمه

.ا!اماعر

الفعتلكدتاطالادفع!لىالطفىظامر.بىعلاصةمناكأنويتفد

براقةشاظرتظهردكلللكبالطن!التبوم!كا!دظنه!رتافاالن!الئ!سية

)أوددا،.القطىلننق

.)1،الكافبة()باثعىكسماأ!اابخدافيةالظدامردش.

!لى..النسشفرياألاصرارمنط!مولثع!فيرصبفهعودةدس

دالزاوممةا+فقمن!كبةالشىقكوذصبنعاالعىأدشاعممنوىنفى

الطد!ةالحالةفى3فكلرالفتلكشادىامافبهدالنسالش!لنالعحودة

-22أىاولد!ة(الهالةأالىلنرص

بالضرددةنعالزا!كة!!لأنةلكشأص!الثىكانتأخاأما

أينىلونف!(جاناالكانيهاثمىتبد!دتد..الهالهخادجالعسدتصبح

ذ!..سيقماخلافعلى

أفتحاففربشامدنهاجمكلنحمبتاللل(شعض)شعىظامرةاعا.

طعة-،2خلالالأنقفىقىمرتعةاثعىتظلحتدنلكالصيفنصل

فالمحور،ا+دف!!حددسلمرلليانالللمحفشظمردماوجب

كا+أ+!يخةال!ر-نسنىمنكلانحرأ!معالكليد!ر؟منوىنحوبمبد

.البومطرألظامرةالئس!ملدالجنوسالعالىالحب6دنا+الشى

ناملأسننىلأ3!وض!طشعالبالرسكلبت،)نردثسكلانانبل

91ألىما-س13مندنهارألبلاباش!رادا+للمل!ألىفرصشجز+أ

.-سةكليرلير

ال!أفد.يح!هاالضأ،لوأذسعا:اليال!سنى+

بيطهصعوولالبيضا+)ا+ثالعىاضتأنفدجمابخدكاكحمت

البةأ!وأنشسكلةفصا،مكا!،هلاخطاا،نفضدلنى.!النركبب

ا+ص،3ليالجنىلطلحكسم-ش3!-)؟،

13لأ
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ل!يدأاالنعبم-البلى-الاورق-ا+!فر-ا+دفى-تتالىابر-)ا+حمر

قزحفرسسشىألىنفهاصالألوأندملهبحضفىبدط

ا+لوانمنحمزتسَكدنرجاجىصود!ىالئساشت!رلحنلط

(لاش3!اكانأولأ5عامدفى(الطيف)ظامرةبا-ملهالأليانحمزعة!تعر!

الرت.النريةالظامرةشه*!)فىانهوفى(اصهالندفيم

الطبفضياسأكرشوف(ا،لانىالعالماكنفولأ،5عام!فى

)الجردسكوب(!

معدجاجامئررأدبفلكىأدلا!بزىعالمدم!مبنبز()دبمدكلان

ناكد(نالواد!ن!سمحوتدالبرمال!(ذأول63عامفى!شتلكوب

!الكونفى!حذ

&انيينألمجعأن6ستدالذ!+لمحيلقىبحثعنأدليخدتن(كانادلقد

لبينن(.فرفىذلكفىشغدصاا،يصاللوذألىصن!ا!و-البةالطب

نمودعبعر!ةلهاأن-دممبالكدا!!"سالن!سىلافا..دلنى-

الش!ية!الضرعةسللكلهافى

Assam
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لكداكلميا!ش!+لسعاا

لشععمية(اثبسد1أ0

!نها:أ!اتخعىفىالكوأكبالقرآقذكر+

!نافىفلفيرجمنطا!فذجم!فيئةلهئأالنئا+دثأأأقتنعالىلككل

-أى(.اكبالكي)ب!تْالادفىمنلز!ةtالما+(!لنا)11:بمحق..)"9ثابرد

ت!رد-ضيطادكللشللطدأتحمفظااميأبمذوضلقابفدلها

دلالاجمامs!وحط!اوسلهاللاجام(س!يلةصفهليستالرينةأذدجما

)!بالنبم،قالكعابالكوب!لدلمالكدأكب()!شةقالأنهدجماباطهاتتنادد

جز+أديىزأتهاشي!دسَهاملال!ىالكوابفر+اقفلئهعنفيتدل

شها.دصعكلوسمحبفر+موaI!ليها،عادفىبلشها

نجرمابفحيا+شى+!ل!ة(حمدامالكوب(نألىتوي!اشادةالأكةمله

.النبوأ()

2،!أ4بنظفيزشنا!تجتافابنفايعغذقالئاةدتطوقذأتأنهدىأ!ةوفى

الفر+!جمىللثايهتيهددمد!أ+4فبرثفيفيكا!ألزبئولة!تدل

..محانهعااخلفدانحمىثهط!تدحذال!ن!جماالحك!ص

الكلرأكببضو+رالهشهاالحكوسلاطعالزجاجةفر+وصفحميت

نأجه+!نالضي!عأندضنرد،ملى)نردالنلالةةلكجمعدبقولهالمدلآ

ىأنودالدعالكدسفو+أقبذلكفلأبت6بعصفوقجمعذما6لوادصنهطكلا

علبط.دسكوسصهـتسبفر+

!،".،شاجإكبيرأثفغذأقند،أل!ئننفذ!فداضذزأكتافيأ:تعا!دت!

،3فر!:حم.:31،

912

-،:روتحدة)1،
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نأمتر!ابذلكفانادلاتفىال!وبنوعمنليىالقصأن7ذالفرببن

نعرهوا!الاشطالكدأكبطوالا!ل:نوعانالسط+فىبنلأنهاالظلتالنيرأت

!،مثك!جد!ساا+!ف!

!نه.ومع!وسمكتسب!فو+.شلتالنو!كلةمفىتخحيصس!الذس

-أ،لألأقرئنالبن!زأ"لفؤكطد(فىالنذعئ!حمنفئا،:نحالىدنال

!ش!مأننارادالكلرابيبديذالسلام!ليهلسايمتومكاذنتداي!ين،11"ه

أفل.حمت!!المبا!أةدأ،عتدلالالظرهم!عن

ط!اعلنهب!فبرصعا!آأجراالسيادةالكدابأنالحلم(شتدفد-

التومبة.ال!نس

!لكذالضر.الرأياتحكلىكطمبهاألافطالسفد.نحصدس

فتبددالجدت(فلفنطدنرأكبسحهاطيعةعلىلُوففشنادتبمرحمات

بانقبر!يالىطنداكانال!ىأ،مخا!تلفطدمنا..ذخةلناظ!س

نفها.شحمرادةدلاكر+أشعلا6لهاثضفتدفلالبهافا-ةلل!وكب

لهامميؤأا!ع!بولاتأ!)2(،)ب!لبت(با-الكلوبملىأ،ف!شصدقد

عنا.بسالفرطالعا+كلدفىئابنةتجمدك)انبوم(عن

خاصفلكفىالنصحمول!دددنؤ!عاكرو!صادىصمدأموكلب++

.شها.تعةممرمادلكلئاللوبمئاتدفاك..الكلخاوى

للافصتا!ربشالمىعنبالبحدالنرب!لىسالكوسدمنه

!بلوش-نيخي-(ودانوس-حملر-ائمنر!-الريخ-إ+رف!لذمرة-مطاد!

tمن دتجدردانز!الريخفينقعصياداتعدمنصضوعةدس؟ل!محبات

لينعا6كم.ول.ممبد!اظر!كبخ.كثر.أدك!س!0015بحوألىعدما

ببرشها!الج!رعةمكدرندلا!ولأكلم.من(قلالىاعنرماظريعل

+كيمصفى،أ+فك!زئملْ؟جمالجعح!رلىجا+دلدلك..الأدف!دأنش.،..2

ا!كخبنالوأعالغضا+!أض3لأ6،9عامعاشركوكبحئفرتد

-،هصالننىحدحملأقى/!+لربكف)3،.-:ا+-صره،1)

+ا+:صصد")13

.+أ
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!وثلر!لاسماقاكؤكنا؟عضأ(حمدالبهوأبمجمبرلحكاق!مكدأا!!حمل

لم!الم4ئئونجرذئرأئابانلأينافا،ؤالئا+دللاية..اللاآطبه

مذ.دأعض-.فردبةصاصاتضصالعبةالب!وعةفلريملغ!الأق

سد..دالريخدالأدف!دالزمرةعطاد!موالشيةالبحو!ةمن(لكوأكب

مثابهه.س!ادمنكللفة

الكوكلاتتلاصثمدالزمدةالريخمنكات!ردعطاددالأدفىدنشبر

!شبرن!لددانوسو!كلأثتر!دسالأدسةالجر!الكدأكبدلحدماالرلببة

حمدالىجماك!ةكلتهاجمماكفةأجوا+!لهاومواللفارأتمن!ركبةوس

ميمردجمينها.منبالكثرتحخظجعلها

الت!ص!3"،فالحن!4الئهيانغزار!؟نخبم(-فلاأظلى؟دال

الانفخن!شالوحمئىبقرجمعنىأكىدفيل!الض.-بضد.قخنى

دالمرادسشحهدمدكناسهدخلإفاالرحمشكناحمافىت!اشدالنهى

فىقكنىأنهاأذالتعة:دقيلالبةةدقيلالح!المرأد!الفى(أجمالجدأد!

أبرأجها.الى!عا

!طة9.ةا.+"4النكرتالنهدأفيذا!ا!أفنطدتالثناة"3أ؟شالىفال

إلى+كل!ذأفىفدجاتادشقدقصدثبمعقدالاثتا!)"،،دالانفطاد4أسعت

مو،نتثا!دا!16،لمطبتالثصُئملمق11(أ+4الكنزت!رثم!)فا.-فؤدلتائئف!ى

!.!تمح+بالىالرس

جمعةعلىدالألنافنفم!أجعطعهغالى.التا+يثكلدالتكلوور

ألاشمادة

أط!كل--يخالهذماب-وصطله6لر+أرانة!حا+النى+دانطعاس+

.النات!دمحمادث

التككل!فىالكرأكبعنالنجرأاخنلافالأياتملهوفحتلفددسد،

-8:؟اللطتص!دة(11

-أ-ثت،l،سد!،1)

لاأ،؟.ألمحك!س-صددةأ؟(

-102:!كدسحد)ا51

Sri

11+شلار:101-أ+صد

؟لد!ت:ول+!6،سرلم
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أنها)!دجح(!مذا..!!نطس!تفد!لُكر!القيامةروأالنبومأناذوالصفات

!جحدمذا،فحسبتتثراللواب(نحين!ل!.!طتةجمنلاعاش!ةآ(جرا

جاصدة.شتآ(جمراأنها

Olbe"
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كهنج!الشعم!النطام

ثالد!أكبرهوثطام

Galaxies/المحراتهالم4

.مبر-.ألف001محن،كلعاعلى!تدىالكلدذأنالحلعا.كمر-

نالبماتسئمناشسكا،!مط!نلفا!.حميال!!ةكلش

سد..الكلويخةالثاداتجمنابة!س..الكلونصنهاككرنالقالنسأليحمدات

الثلفىالبرأتدتخلف،!الاداتآفواسشحمهةسبيعاتفىنتنر

1(.أك!أأخلاطدالحبم

تسلاسعنلاتألى،مويل)أطوشافيه

الفل-يع!او!(رشبمندصمبت!لىالببضادلآ1،)

.شيانفرأعانفها-بمضنتنراتمثةملىالحلزديخأ6psi(لأ

(r)سؤجط!لفضبثنطعهانياةشمتكونالثكلوسولطشبنجة!

..حملذدشلدلب!ضكللطمونها..مضنلفهبزداياالقضبفهمابقفىاللراصاك

الحلذ!تى.-ىمرتجانةدددب

بيهصادالفرأغظلةدس!اعميةدصا3صبرأتشككلودفال!وق-

الط!لقلبمةتاتدضت،الضألةفىاثناسالاد!صبناعلصفتعرفمناوش

الللشابالىالنبةمكأصاسكلجعردكلاالتاتمربأ!!فلأ!!اللبف

شسنادشهاصبدقافىك!كدسالنىوالئ!دصللنبدم؟تأ،يصالحا!

ابعز.اللبنبلوقورصمما

لهظال!حابرلتابهالنباته()صنىالبفلل!ششاولأضىفعيةومناك

ملىالا!فى!لى!ئرعندطالتندنطرالسا.فىندأ.كط!ةالبسمنالجز+

ناقليه.طتههطيد

س.9-8داسرثلم-طه.كاطلولى/(حمد11،

+أ
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نحربحدعلىئمنا!تيجمد-+فوديةضة0،1و!.!فحوقطرما!يلغ

.الجرةمركزدنفولبهحنةألف06

عبدة!نرةسغفعوفضمجمدعةالكدنىالفضا+عرعبدتاو!

العليه(.)الجموعةا-طبطعللق

صة0000،05نحيبحد!ل!اللسلةالر%سدممماليهامجراقنا!أ!رب

كا!نبحدا،!ل!المرجه!نافبد!براتمبعو!ةبليهااطلت!مبرة..فيدبه

فولبة.صنماملبونلأ!-ه!ششلبمافات

منعنهاالعكر!تلىعركبةمناقيدقوامهاالئافيةالمدجةعناقبدسبراتأسا

!طولمنافوقيشةنمليم!3!بحد!!لىضوثيةشةلف!ا!لف001

البمةدقبلرالراد!تالبمأتفلكدلى،فونجةشةملاتأ-الب!دعةقطر

)اوالنبومأشا+دنسمىالس!ا+،شنقطةمبمدكانهاضابسالفرط

لافةالئ!رآبئؤالعأفبغ"ف!)63(الأ!ةننلمأنجمكىةلكفو+دفى..الكوأرأط

.!أ،!غ،نطئوتلؤقغ

..الجرةللراعالأخيرالئكبلاتفىنقعالس!أنالعر!ف!ش-

..فولبةشةألف001شبتربجمامركزماعنفبعدسفيرةتودوللعرة

!دا.كير3ابعالنيمكوتفم

البادةالكلوأكبندددكلطسبرتاحمدلنديدالنوأبعطل!هأنالرجميمدمن

نعى!ص!ل

برعةفيهاألىموقععندتبلغبر!ةمركلرماحولللبرةتمو!وحمعوط

..!فبهفهكلم25

نظامددقمبفرةسكالاللنكلتبىدالف.بنا.تحبطالتىلالنحوآ++

6!ربرسللعبرةالعامأثكللصصرعهادنفىذبلكنلكا!بنةدببت

عنألىبهانبحدالت!الافةدشد!..الرقبفة')-J"ثكلأل!!رنضا

--ه،.لي!!ص+؟11(

،3؟
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لرعةالجرة!ركزحولند!!وس).(صوئيةسهةألف2لأبحوالىالجرة!ركز

ا+كلاملةدددةتكلعلل!ىتفريباستعلبوذ02!نتغرقالثافبةلىحمم2!

.البمةسكزحولثددانها7شا+توأبعهاصالرمعهائىدتاخذ

.+...

3ست 0 ap_J;حلا.)13(%..*-ول611،.،60"أ*501،و

.Ir
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النعو3

أفلاأصأد+مندقرمواقحهالعظمبالبوأوضخاكعاتعالىأكلهكم

للعينظهددماجمدكمكى)1"6عبغ،نظئدذلؤقغنائة!اد!عرأبئذالحأنجخ

ش!نا.صنلشمرسأنطا،العا+دلامحةئناطافرفي

مامةجمبعدإبئكمأقربأقحميث،كبيرةجمافاتفالبحدمامطادظر

فدةشالجورا+بعدطلعالبعانيةالص!ىدميفودبةشوأت،على!*

ضشاخعوق!ني!مامدةخححائةمن!رالئىمنكرلمجمةوسأ!

تأأفىفاعلم.+قبدما()خغأعهَقبيلةكات.الدنيقةفى!يل!سالشلني!

21ال!تغر!ليمْؤأ،أئة:الشفيكابهفىوظلمذاععوثعم!ب .،a4+

تقاسحبث،الختلفةالنبدآملْ!بينالمافاتتبىثنبومعلاقعدكلحة

حولالأ!فىدو!انمسؤى!ل!النعمبلقباساى.parallaxالنطوربنطام

الشس.

دأليبافر-00،01)نرصليهلد5أخرىكرةفياستIاث!دنوجمد

شةالفببائة)قنطدرس(مجمو!ةعناتبحدفئلافرصخميوناىلرسخ

ضولة.

نزلحمث،الضأنمموم:الفعودصباسابنقالأنبوآ:آ!ةشسبرد!+

لمحم.سنهاقطعةفكللكز(وصنةصدأدعث!طىنب!ا

طقطةفصساقحها(ططالسيادةالن!مس(ثها!لىالفرددتيضعين!ا

افكدارما.فبلفيلكطالسط.منوعداشهاو!!لها

بخصفئ،.دحرادةفو.أثعشومبةأجامالحلمنظرفى!النجوآ.

مددماو.(دالحبم-!الطيف-الحرأ!ةجة!ثر-نواللي-الط!مأس:خصاكص

!ابا-:)نعىنف!بأتمن!نلاتأليعانبةالعرىكر!احصرتبقعلا

بفمْن.(نوالير-لكشااة

.063لا5:لم!هالي،صد11لأ

،9:طحم!دد؟،6لأ

6r%
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وفعالبنلا!بحصافة!ألانبةصعفبا!بعحاكلةالارلىر!ارألو!أالنحىصو+

ضحص-بالفوالنالت

الحرةكوم!كذلكمدةدخسمانةبالفبنالثصمن6مدىفهى!هيلاما

حجصا!!رماتالقادأئمحاص!أالبدم(سرعنهيالراجمحكAis-أصاطالصغرى

نردضعف+فنعافية!نو!.افاليةفىميلا!صبحينئلاثاكلةسدكه!نقد!

،1،-صبهافعفدحمضهالتى

نحرمنبينافبه!بي!17جمعطجمهاالحبطةللنبومجمانتصَ!كدالنس

البم!منالشابخربالىأحوألىْالجائي!بفىشال!ى)التقر(

!!ذنلتلنكربيفز!أزالع!لقود:!دأتاالرا!)النرالسساللامع

)7،.4اتمماق!

!هذ.بمنبنكوذالنبمأدألىالحلما+:ف!،تأتىولفد..

بد!!ماالنا!أتمذتتجعع-كرةبنسبهأ،يمر!جينفارمنملوتبد!!ما

بسرعةثابصحودحم!لكئبفةصحابةمينةص!دفىدتنضغطثمدسالضدسركز

الراحمذ+ألا!فىب+فصنرةالىتصلند

داخلطمن!شلدفثنانبناالكافةنزدأدالعابةمركزجازكة!يا!دياد

سرمةارد!ادمعبالتمدلبمأجزالهجاذكيةفنزدأداطدبثالبمماخل!اقيحرأ!ة

لحناله!صكداردياددددأفه

تسثمشيغوخة-شاب-عيلا!:-الىكم(ىحمياةثررالحلحا+د-

.0391عام!رت"لفللنظ!دةطبفاوذلك

)الصلاقابخغوخهسحذأدحمتعاصيلمممكلاننوكدالنظريةدمنه

نود.فيظنئأنو!ىسنلأندطحالطانةشيدللنبميمكلنلافدمااتىأ+صر(

14،،.الئنرتالئضأأ!ارأالزآدب!لكجا.،جمدتحمىنلرجبالللكنبعا

أنبيمجعغأفىتمكماذالأيخان!اتافى،4)"اطبحنتالئفرئمكلمفاتتعاددقاد

3063صه/لرللد!مبدالم*1()

02ت!دس-!؟)3(

)؟ا-د،صا"3

ا!!تصد؟لأأم
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الفات-بوآفبلل!وففصتالضخى

4،11الناتجبالنخخ!الطبرذطأززاكوط!!الط!؟:ورالئاهنعالى!فاد

)!الثاف(.أبضاوالتحرك!فباةفالباليلاأتكل!الطا!!

!المضأت6اللصحانالديد:!قيلالظلمةيثفكيكلبتالزصعرىت!ال

الريا.-الئى+النب!م!أوكلللكالعد!

!مد.ش+.مل!بلو!،نطلقاجمرقالحانىالنبمالعل!:مو!ولكلما

أففماتلادفراكاك!أننقانجطجمضحدلهالترأالبد!يرىحين

ععلهالنيةالرمة!لتدكلعا.الئافي،.)بالنجمبسغ!شأحمبمه

الثاكب(.)بالنبمبسسنموشفلى.لجرالفضا+فى!ض.اللىاننقفعلى

الغارمنا!لزبدالبهببذ-بننكلاالكلهيلةمرحملةألى!صلمافافا

بحضهاعلىالنجمماتوافكلمانى..كياْس!لدما!رنهحبعهالىفيضيف

الت!الزا!ىالزأ-حفتتجانوذللنجمالحو!ممة!الدد!أنيهْالرعهْ!اتالىتوس

جمعضهاشالنبمأجزا.شادتدكل!ا..الأصوالجغ!ثانجةكلةنادى

نار!دلبالضدةار!ادتدكلط6ماللةبصورةابسلالمبضمةارمات

البض.بحضعهامعدسماض!دالصَوناتاللساتجصغ!غات!ر!م!ية

الجلبىصبالهف!داد!تجاتأوممدمسصدلهطكللالنبم!يلغُ

ا+صد(.التنأ!كس!!ولاالرصدمنمماصا!نىوصنلث!كربصو!ة

عوناتهدضطتتقلصاذاوالنبمأى4emقدس)دا"دالممتقعايى!ال

المنصو!!وفىدفد،نفأدنوشوش!أدفزمألىليففطالأدفيةبالجاذية

كدكب.مدبالبم

مرالصىأدأثريا(دالزمرةوفيالف!ر()لمحتاجاناكىالل!الزمرة

..مو!الذ!بالنبمالقصود

كريدددأ+خ!البرأق.دفدقممدأقةندعاكالنح!انالعل!ةلقول++

موالأ!ف!أصل(ذقيل(ت؟حمىدتس!أددداناد(نفهالتهابادامطمأشات

التطعأحمد!ا،رفىدكلانتندجماابراقنوقماللىبهاأصطممالئى

.)+!شونف!عةنسعيهاطدسالبدأقطلدقالنبمفلكأخا+منالتنا+لرة

.01-،11"حم!الل!ق

بعمط.+ط11!سالعلسعر!طبمحمدد-/الاسيلا-ا

13ول

VO-حمدأالم
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حمعمكذتخرجه!ماا،!فىبافىحرا!ةثدجمةا!تفاعصحتها!لى!لدلل

..بركانبه

فعثنأئذؤأتضالتبرفئئاتبىبطبه!ئواالئبئرمئئغنجئلالري؟كلزنؤتعاليتاد

-.(أأب!ؤ!ط!ون؟الآلأت

فىالنبوم(محيةمموكدما..!3،،مىْقىفغؤ!النْخمؤفلافاتأةتعالىوتال

مكانهلي!رفدالبصالبرفىبالثبوآبيتدىدال!لاكلاذيلا؟فا،فساذحياقا

نه-مادلى

بنحوالأ!فبالكرةصنيبعدالذ!القطىالنبمان؟الحلعيةباللاحمظه!ثت

الهلدمنالعامطولثلأساالعثطلجهةتعضفبهجمفنافرقيةصنهْ!يرن003

اقهنا)ذااننا(!،الالىالكرةنعفلكلاذبالبةوخاعة..عليهتالتص

وجهةيمبنناعن!الرق.خلفنا.الجنوب!جهةأما!ناالثعالجههتكوفىنحو.

سطحعلىا+طكنموافعصصتْجمتهناالنبمملادبرا!ة.يادتا-عنالغرب

الأدفية!اللرة

أ!هعةمالنبيساعنيشدقبفهبحاباتصأدلددضحياالعلعا+تطكط

-الكوبإلىالنم!ا.!حملاتوك!..!البصالبر!للعا!شمرئ!مالقدن

ألى!فرجع!نلو!نلفالفبمنطقهفىتاليجيآالنبيأذفتوفد

الش.أسامسعودماحميلا+دفى!ردانتجعاصا!ة2،كلفىمحانها

منجمادحمالنعهحةسالةبالنكلماليتحابأنأ+!ود!بابدش.

باث!هْ-ددجالا!لةالحصالتدأنلددجالالبعادة

نى(فداطشص!النبفىشعالشأنعرم:أنالعلعي!!لحعاث!وس+

انبدمنعنضتالذ!دالزلنأ،صلىسطناأدنعودالماش-دتككلصاداتها

دناث!.أ!يعالأ7pl-،3-الما!حطل

نمرالنحومظقثردتها،ممحلتافاأ،رشفانالكاقعحدفةحثدش

الا.فىسنشكللهاسععدعةدكلالةشالتلفةالفحرلشمختلفة

كوكبة.نى

9.لأأا+طم-د)،لأ!

9،؟
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الطانرالنرأمئهاصحا.Jtسنالحدكدالنبوآمبحوعاتانخنت!فد.

الفرسسنهايخهرا!فدفى-اليامْعدالنردالردفالعيفدتظيردمنه

فاتدسبيمةالجادكدكبةصحعدصةفظهرالا.وفى-ال!ساد!وم-أ،!ظم

+لها!ط!تكا!ةاصنخداسهجمكنال!!الأصنردالبا!بردالدبامرص

.تغرب،كأن!دممئا!بردالدبس

!صةالثرق!المر!نلأالعا+!دمدش+

فىأتبةبالسىنسنرشد!شدكانتصأيطنجة،النايةالعدى

،!!ل!التا+فىدحملنطفىالب!نبةدطلئ!دىأالاألىالحبففىدطها

)1،.4والعضم!؟برخلا!-ئرخو!

البثرتصبلافىالنبدمثطدأمبةتجبىذلكش..

صودتأد!فىأ!اتأدسع!نم!لملتى&دزكرماددد!دنادش

صدةوفى-)؟،71!ةالنبمص!ةفى-)316الأ!ةالنعلص!ةفى

(.r)الأيلأدالطاد!-)6،الأ!ةالرحمن

)،9(الأفعامةسص!تعد.أ!اتتعفى!)النكلم(بلفنلدددتكل!ا

دالطيد-،)م!الدافاتدصدة(6أولاطبم-211)والنحل-ا(5،)والأ!رأده-

.(3)دالن!ركل-،ول)لد!توا-(،5)لر+تدا-(،9)

بنا+دظسأمية!اتدسا!عهاالكدبمنأظ!ثانافانوأ

الهابطةالفرىجافيةمحا:!لردتادقوتانةفوىبا!يعو!اسكطالطدات

بفحردالتانأ+!طنانوهنافىالفدناننمالرانتالقو!دالكصدتطبية

جيطدس!7،ضحفةدالأخرى..صدتداصمامطاللرةقبداخلتلاس!معا

أ+.مركلبةف!أمعذ

a*دIxotulطداصةأ!ةفى6!النافبالطلدقللنبمنحاد!صفأن!

)u,,,..عى-12يهـطحميحد-للسدلف!كمرلأا)0.23؟أك!ض

!هأعلاث!ش+حمدلمخسلا!م)ول

.،؟
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ذلكد(بد+.مخهاالحملاقدخاتيذاتها!يتنا!طْ(جرامالنجوماذعل!

!وكدط،)12مد!نمغأؤ؟لثخم:دنوله،لأ؟،،بيبنتدواأ:بتولهنعجماشارات

!بانهاالعا+فىدنهادأللاباتمسكأىبالطارق!دصفها-.فاتهاسصا+ما(ن

شك!قطS"ظاسلونها(نكدhاممالادفيعنصحيقجمعدماد(ن!ةش!

!!-ف!ئمدترأنأنة!نعغنطئدنلدقمد)ئة01.البوآجمداتعالتمجا+

)+،عدن9!+

،هآخا+طاحمدة!؟،

.VA-لا،:ال!!-د؟أء

...-

l،%
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ثباتالذ

.(411التهسانئذأبر!؟نخئيا-ئ!أ؟نع!ثلا

الملنبات.مى:جقعاالىبا،ضافةتعرما!يل

جذبمرحدكعهاسب!!ال!ئ!عسيهالضدعهْ(فيادشمعا!بةأابرا:وس

صددلللكأحولطجدأسيلةساداتفىالفعا.فىنح..لطالع!

Laiفبرالش!شالأفنراببعدمانحاددنمجماطوبلمامذالأفظاد!نننض

..ايادف!أهل

يييادم!فايهانخشسكانماالنئراتيطودفدألاخظ+دمنا

..دنحومادالأرف!دالقربالشس!!تسمدأمماطبها!لقم!اط!(القرأن

دأسلهاالر!بةال!نباتأنحممتدجمد.ممةمئاللوابعننخنلفهدس

..الرأسظفالنهلطوقالشسنحرشبهاكذنب!وددفدط-دنيل

..صنثىبحيماإتلرركلدنالئمنحدشبهاطفتجسكفدطدلئ

لرأ!أكادجىدالطرفالن!ل!ككدكجدادقيقةال!بةماتكلد!اس

أجامشتكلوذددجماا!فالات6لرأسدصدفي،أطصغررةعادلةشاةش

.ك!).يةصافاتفكصلإة

وتضغطالئعىتد!دالأدف!الضمنضظتالم!لهعر!وعدط.

الذيلبتطبلصنهابحبما!فالاتنلحيهدطدد!6ستصالذيلصكونات!لى

.!ال!لوشراتصلا!طرله!لغحى

ي!أولأمأصامضمدال!ىالهاللال!فبد(سنطركاندفد

صبلملبود001حملىلىا!اللنباتكص(ذ!الأطرالأنك!ايلأرأه!...

ل!لك،يلمليون06عل!تأولأبم3آ!اظيرال!!ال!بز!لطدث4كاد

بطكعا..الحدتالحلمكفر.كعاال!ركأالفنا+!ن!مودكلاااللنن!ذ!

؟6!أ.أ!ر!سر!)1(

2،1
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بببدافعاللنسالمعلأك!با،!ا.الذنببتبجت،الذبحركلةتكون

الشبة-ال!لاحفظ

فىجديديى!ذنببنصيقللاماالفلكيةالراصدتر!دسنةكل!فى

ملا-س!تكود.ر!دما.مبنقدجمةمذنجاتخعسهْنحوالىبا،شافة6النوصط

علىالكونىالفضا.أععاقىرتفعالشتالبعدعةبعدعننغلقئرةاطننبات

الأدف!.ئمدصالضششىنحو

!امرصد.تمالذىمالى،)!ذتمرطحياثدعاعننبادلوكان+

ش!-لأ6رما+لدرأنهدقرةعيلصليون0،1طوله،!لغم

البردْبالعىل!ىالأ!فىسط.دظهر!.عوثة(مالى)ادموندتوقعوقد

ادمشذلكقيتدفىقدكانأمالى(اصثفدلئعاددطلنلأملأ40عام

ن(الاسوفئذ!كدالأدف!ددخك0191عامماكلأولفىظيرئم2،لأأم

!س!،!الذيلعارأتمحونات!تش.بدتلم',الأالعالمنهاكةموذلك

.أم6ول6أ!اشوهدحتصاملأ6كلمرةال!بمنا

.++.+
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روالنطذثلشهىثلامعآ

لعقوا7aأدمح!دشياجمن

فيماصكانواحثالجنعنحدثسعرشفىاكلهكابدحمرماجا.

البحثةرشفىجمالئبأفى3لترصداليا-ملالكهالعمنيزقرن

يلعمم!.

طنذكا4مئاؤنظ!ن!بهدصط!طتافا4الحتاةئنتادمنا،ةشابرفال

صطب!دأ++يخلنعخت(ىأ"هأذئد،فيئا!دتةأ!ن!نتبعئنىبلنحطابذبتهَا

.كرفقضا.شليعنعهللاخاددافح

ظأثدتنغذ-ذا!بئلي-نلبن4+،ئذالأقئفن!أذخئىنلاأ؟!للا

!.)2(4نابيبن!ل!ت!فت!تةنجذن!،!ذأبي

+تفالتتالئغاضددفيالأ!زبه!مكلتطنفلبمزنجعآقاأتد!ال

أ+.4ف

أتظنفغو،ع!دتاجمئئأطنزفيطذختطفابقتابهغشنأالنآة!شادقذأ:وكال

للح!كة!العاصنراقيطولوكنمعاالجنك!فحت!"،الئبط

كلسبالهببالظف+الحطش!يطردون-الصد!ةالبع!ه6لنا.-الط.

مواثافدالهابطرد،بضدحمرسمددروحمودأ!.الما.فىجاب

احم!.النادشالفةالئحلة

سدآبالرجمادما+جمنىاللت!هودجمه4مئئأطنيزفيفاؤض!اطأ

بالنبددجموصاظنونادجمعناماجمحقتعْر+فىالرأرى!ص!.الحبا!8.

..أنب!دندممأ،ن!فيطى

.انس!ا.ال!!أتفالن!هابمد؟ال!دانهاب

.،9ولأفيةسدد،ا)1

ولأ.،1:لمصح!"+

،،أ

-01..ول111!ددأالعمك

ه:للكا،صد(،!
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الحاصهد(!اااصردأديعفىالجننجافيلإملاكلالحه!اي!ياتددد!دمذا

عر!.تعفىنى71ئيافيصناببالحاعب

أحمدتشزنقمخابباعتهأرشتافنفنتىبدقي(طذظأففلآ:ظلىلال

ففدصجلمنالحجا!ة(!الحاعبمو!منهالحجا!ةصط!منا!؟أ"العثخلأ؟أ

د(الصبحه(خذتمن!(ما..النبلدأصحاباللامع!لوطفومبهحاأملك

ا!ا-نحبقيمعدنوأصحابصالحقوم!فعودطودنيآ!اد!مالرجت

وجنوثه.موصدفىعوننرحقومدفرق..الأدضبفخقاقا!!ن

بخلفيجمخا!ةكلنلا!أظدتامانجاتاعائ!ج!أقىظنجا+ننط،:ظل!نالكحا

ميئةمل!بعضهافوق!تتات4أشطود..3"،يك؟أجمذفزتشغود!

(صغرمابعلاماتمحلتالحبا!ْ!كات(!14ألئئؤظتلاص!تتثمطبظت

الح!صة.مثل!ممبرماكالعد-

غ!ؤأنطدناشالن!كانجفانخنلتا!نتبريننالع!طئاخذطخة:نعال!ونال

.)413سطنجددةجمب

!لكعمدفزظ!طنين!حمفا!ةفانغلنرنجلة!!الخر37يا!فى-

!-.بنئديت"

31الأحماتفقغأزشتاأنا!لانجذ!قينملوطتنت،تتالأضركيان!د-

.الأ.،!ننرتخافمنوب

ن+كحفا،فربهم!أئابلطنداكفغذ(زشل،؟الفيلسردةدجا.ت+.

-!.لم)6،طؤلعنإفئغ!بني

كعصففجحلهممحجرفيمنبحط!ةأى،عجيلمنبحبا!ةوترميم

..ألي!قديطدكلتهالن!الز!ع!!قصنلأىمكلل

فىتكوق!!جمامحممبةأ!لةJفانطععنعبا!ةالىأن؟العلم!لقرل++

ول+3.ول2:مرد6صد(021،-!النكرت-دة(أ)

31لح،-ل!ت11صد(1)!،.-:لمحصأ،صد"13

1e]الععر:صردةerrه-3الن!؟صدأ6،ر.3لح.

!،أ
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ميئةعلىأصابشكلفىالأنظادتبهرالليلسا+فىتظه!الركلحمباتحمبم

جو(!الىمنطديلةخطوطمبحدعةأ!خطدتابالضو+من!معات

ا+دش.

الحدادأتببمماسدالى!لمحترقألاتمنحيياتمنالثبوقركلب

!فدفننفتتالياضحدإلىالجدىبالفلافاصنكحهاعندفبهاسَولدالقالحالة

كفطش+عنهيفى!فدلإ!ف!ض+سنه!لزركلباألاظالجمكخدق

.نذكلا.صنمدذ!نس!ستطمالأ!ف!ملى

أفرأدضنعيادأكوكبامناككان:أنهتقدلفلكنفحرفىنظددمناك

دائمترىأتكدبربينحالياالوجمودالف!ا+فىبسبحالثسيةالحعدعة

!اللديكبات(وكوذالنضا+فىأجزأد+!أنثرتالكلوكبفلكتفتأك!ث

نىالكليالفضاهفىا+لربة!أتنرتألا،كعسرسكلرةصغر!أفلبهاالف

افي.مصلرسوأبحت

نودبرشضهرفى!سىبلد،،الييالسىموشه!صبلأشمدكانددمما

انامم!.بستحقجمنرأ!ا+كل!ظهرعامكل

بختلطوص!كة..حمدبدت؟(نواعث!الأدف!!لىألاقطةدأفي

شئيلةشنبةبهارىأخص!سةدشبمعت؟بموأ!!النيكلالحددفيها

ثذ.المط

طنا،5!لزنامبكشالطبيسالتحففىفنرجدالبكبر(ط

.ليط!ومحمبدةلجبةم!وافي

ماحيقالىلكتماوفالباناثدةفىالعا!ممةا+حمباد(والاركأما++

حجرمنصا!بئكتلا+علفىسنجط.دف!.JVصطحالىوعدلهاقبل

الضخمدالحبمالركلكبةالصغ!؟الحبة!ماالحبمفىمخادتجمرأنهق

.نالاتمنايلافمرأت!+كابل

تتاقطشهاب!يدن.7!ياالأجرامط.شالجد!النلاف!+طعل

ماماد!!أنلحبالتىالتكلافنوى(نوءم(جددم!رنلأالأ!ضعطحألىكاسيدحا

المطد.دنزدلالبانا!ةش

6،1
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صيمفكودالنىسكداسعدةف!هافدخلالتىالنبنأق!انماطد+.

LIP..لجرة LSبوبا.دطل،...نجكلالأدشكلتةفىةديامنب

أ+سيكبةأر!ذدناعلىفيزكضطأدأعا+تختمن!صد:!قد

دصنطقدعا0IYAوعرذماشداقطرها.136فدمماأ+دضفىفاصدث

فى.الف0002نجعوكلنهافمدت5،أشرا

صرتفحبب!!افىفاجمة!لىك!نزك!قطم.92ول!امدفى

النادلانإدأل!أد!يلا015سافةألى!لر+داضدبل006منأننبد.

فى.لفبادلعىكلنهدفمرتشخصا0015دقنل

القامرةجرأعالىفىجادفزكستأنل!امنة05شذحمدثرتد+.

اللهمندحم!ة+قيقة6سبةعبنةعدىدفىسبالنهارأشا+النسىفد+لعب

دسبه.عاعفةم!!الناسوظنط

.4!؟،النئا؟فيجمئاطبغلآلنطيلأأزحنفيئخبذئثا)د؟ةتعالىلال

؟،2،جمئطغاتاك!الأكنتئطةفغط"ذظدتفادأخرىT+دد..

كعلطأذعلىفا!دداللى.!ا+دفىملىتنطالقالنباركمىالكلففهل!

الأزحبفئ!فغأنالنئاةذئنبك3؟دكال!تدلهاللىاكلهكابفىملالمجدثا+

موأدا.شا،دنى!لىكعدالذى14،(زجممْندةددْ؟دئاسادلةاذإذنج!الأ

جما.ناثد(لاlد(!نا!مْد..أليارك

9جاخ-د،ا!أ

-ie:ييصدة!3،

-.+.

لأ،؟

-9لااالأصدصده!7،

http://al-maktabeh.com



!بأا!ذءلسعاكلا-+لفضا!م!دا

:أندالروعانيدنواليوفايخوندالصدسنلأ!أنيونالاحمظ..النى+فش!

مد:!بالأبرفي،النبومصجموعات6!نسعىجموماتفىمرئبةظمرانبومألع

تعال!:فولهفىالبر!ج..ذكرجما+دلدبرجا..ن!ع!نحوالأنإلى!برد

)11ئردعا،الئئا+دجمئلاللإ!أفطدك

داشنقا!اوللىدالفصردالحعنالرفىسنا.(صلا()البرج!النروفىفلا

لظهرد..اتبرجمنالب!دج

مدأدأتأخرجمحى(دالكوأكبظامس)البر!جتصماساين!ظل

..السياداتمندلأ!3"لمالكلدأكبه

لأنهاالكلوأكبلهذ+بالنسبةجمالر!بمسصيتألامما:الرألى!الفخردقول

اللامعةأنبدأس:وقيل..ثودانهاهأثنا+آأ،جرأفيهاتقلل!كافطكترل

.العظامالبومس6لهاففهمئمدشنظهرأىلنالدتبرج+لماالتلا+.

البنا+شالرشعهْالحص!ةا،جزأ+ساللضةفىابر!بم؟أننرىوفحن

كغ!ولؤانئؤتنذبرممالخنئوئوأأننا،!تالكل!اأبنا+!لىالقالدةالناصكة

شارلها.أدالكليأكبأدالنرآسقكلوندقد6ئمر!سطة+4!+

..ال!ا+فىابردجخان،هعية)1،الثرن!،فاتبكلدالننا؟،اليلى!كلسم

الئلاثالكبرأتمع!لل!لهاممليشلييسعالحدكثالعلمجا+!لقد..

دات!فالاأالكوبشالثية3الأصأشا.حركة!لىفثدابردجلأيات

!عسامد!ذال!ما!لةالدا!اتمن!شانا،لصلوك!لىيعافظكركبكل

..لم51بودقانرنشجلىلئليظيرطدطر،.فير.

!فض7فالحلم،صظامكواكبالبروجحتبرال!!الئانىالتفيرعنأما

-،11صاططهلاا!سمبد-طكلكىالخى121-61ددضهصد،،11

أ:كلردحصدة111!لأ:-.أتأسد،31

-،362،ميرطكلل!اللرن!انطالمظعما.لرمإ.بداحمدأند51،

أأول
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كدالعظامفالكوأكب؟الكرجمةبة61!دلدلددصعالضآشالفهومخدمبلمذا

الكوابأكبرفيراثمرى(طدنيرد،دا!أنوسورحلأثتر!صالحلم

كداكب!صللمدالزأدداحدا!ا+فىالث!حمولشدددالتىالبارة

الشبة.الجموعه

صيزقدالكل3ن!بد!وطابردجيحتبرالذىأئاكالخ!أخلناافااسا..

سغألىالط+صنتفىالفخةا+!سام11iوأدضح،دالكلوأكبالنجومبن

دسففقد)الكلوأكب،فهىاصبالضا.فاتدأطالنبوآ(أسفاتىبعو+

التهتد!ا:!قالبد!ط!ضتنا!لة(جرأمأنطعلىكللبلومنابالوانج!،البوأ

الفصولمنهمنديخئاألا+فىال!واكلبشا،لللأنيم!ندابردج.بها(-

دالبرددة.الحرأدةفىتناوتمنبهتمدماالأد!عهْ

الباداتلهلهفلاجمدالا+فىللباداتمنادلالبردجكاتداذأ..

..الر!جط!+ظا!فى!ثد!ادحمركةمنا+خر!!الأجرام

نقطحهاعئراننىدعددط)جمج(دضر+ماجحسالبددبم،با!أخرددأ!

كاطهالهـنعىحولدأحدأحردةالأدصلدورأدداحدعامصطدم!اثمى

لرجمة.03ق!كلشطد

مل!ائصحمولنبمدسا،دشفلكشرىفىالبدوجم!رةونفع

.!امصلأاد

فىدتالفدالزدأتالر!ى!تسشنى(صا+الناسأ!امادلفد

الرصاسن.دصهافىدكلشأ+دلضأساطيرظلفىأشكلال

أ!لفىادنعىتكينالنالىاد!رةنصففى(مادس)31الريعفنى

الو!..برجتدخلئهرصضدبحد..الحملبرجتدخلل!ىالححلبرج

الحعلأالادلةالقةنىبالترنبالأبراجفىال!نس!دخولهألىنجد+وم!لا

دا+!-"ممويخرهالرطاقه!ايي30النهوأما!أ+الجي-أب!!ل،5افو!-هأما!س

-ا"ممترسالعثرب-"عتبتعبر،أليزأن-هأأفطىiالعنرأالسنبلة-أممدليوه

.(5ا!فبرألحرتا-،!نا!ألملوا1صبمد"لجىا-4فونبمأسلقيا

9،1

http://al-maktabeh.com



يتبن:فىقديم!سشا!رنظعطو!د

ال!أنسبلا+صددد!.-الرطنجورةالثودصل

»e.الحيتانبركةالدلونزح!ع!الجدىجمترسعترب

..الصضقىكرال!ىايوم(ملا)ظكدالبدعافىمحلاتدش.+

عدقوا!دلدانضدنكللىب

.....

001
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لسنيناaLLCلأدضا!عو

والحذدالكدف!هدة

محظ!ها!فى..عو!ة23فى1!رة(الأالكربمالفرأذفيكر.+مصبته+.

منبدفوحسامدمطأذاللأالريياكالحرمانفهعا)الححس(،بلنظأقترذ

،فاءةدالنعد.نهادأ.لعاشناثالثس6حياتادباشردتلأيرمعاا،رفى

لزش.!لحابليلاعبلنا

!سو!ة.الت!ر.سو!ْشالترأنن!كاسلةص!ةا&انزلدتد+.

..العى:شكاصلة

ذنممرأصدأخاب!ركلئمد،خااث+بىكنلال!ىنأزكأتتعالىتال

--.1114-شضا

..4)7،برَأكاالثنزجملثوذأببه!قنرزخلأ؟يثرد+.

نأ!ليانجت!فدfir)،للاطإزاؤانقنر!زئطفاأذالثئية!طول++

الناخ.أوالطقى!لىلهتاث!لاالقس

.1،(.!،41ؤأنغئركلبنةائئنننجلالإ+فؤأتنعالىو!ال!..

دمد..+،)5(ؤناخابرأفيؤكنننا!اذابأضادلئهنم!نتاأ:دنال..

النبدمشأذافدىالرطجالراجكلئبشيا+ذأتالئص(نتوكدالأيات

..!!ضضمخذالسرأجلهبسثلمل!هبةكتلهأنها!طيحنها

عنصكمبوفو.مظلعةكلةازاقهوتورطذاالت!رتعال!جحلبيتا

..ثدسكليسالض

16؟!لن!ضةصد(11

+!أ-شالس-!ه)+

!اورض!يد،(،)

أ!أ

Vo61:ك!أصد

13-17"خفيحمدة)؟،
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ببرساردكوولحانا؟صطر!الثساتلةالرتبةفىباتىفالت!س!لهدا

منأفعففيرعليهألاقطUY)الثعىش!+منجز.ايحكلىحتكالر%

بىالنعببزفىشالفر7(لسبىسضحمناومنمرة،ألف+،الىفو.

صنهعا.كل!طبيتوالت!رال!

جمقدا!صنهايبعدحيتالأ!ف!منالعا!سةألاجرام6!بمو!الق!ر..

.3iعبل.صلبوذ!يع-,%,أ!كم3،ول

ا+دضعيكلون!هو!،فهاأخفالنوص!!،نهكملنما،من6!ل!كتلته

الثعسى-النظامثقلسكر(دالفنلالجطرباس!طياسفط

النظراطالدأ3ازأللبدنكعرفرنقدالناسأنقدجماالبن!أ!خدوقد

بمرأ.يلدنصنمعاالفحرفى

جبدبهمفىكانأفاالاشومأطدممدالهلالنام!ةأنأ!تراأطاددأعكد

عا!ةمننصال!ىالاصلام+/تاضأفاتمنذلكدفيرالفضتشق!لى

يبددنأيمنفىحعترديخلةوودال!الفدما.كادحتدالفمر،الس

بفنرؤلابثننيفَخأوالاأنالقر2دنزلالعم!فانلأتجية!بتبينعا-الشى

.(11ضفلا؟الإ!بلهوأشفئدا

دصلدأحنلحاالفع!ا+ددادكدينعاالن!صأ+6القسص!الفنق-فد++

نهاد..-فيجمالاكات!ندىد،..عوتولانجهموا+لا..!وحمئى-!دأناأليه

..بالليلالعض!ت!أآ.نهادا،لأ.بى6توحمراد!.أبع!+دانهلىطوول

الادض-صىالجافية+دجافبيتهسا+و،موا.نجهيربلاكعا

!ماس5j4.92+ه-,2!رةا+!ف!حمدلجمبعا!ىمما!شالفمر"للد!

منأصحأ!،صا!هصبل!22"لأفمرماصدأركةبسرمةالف!رىالهرآ!يا

سرفةجمفىذلكدعن.نف!ها.يخالذنفهحمول!للدد.!أنفاثةالطا!دأت

الذمن(.دحماب،ل!ود

++ا!كصددةا!أ

3!أ

http://al-maktabeh.com



نجصرةالنْطدآلأوصتنااللنل!آلأل!حرتاآفغنندالئها،الللرجمتالم:تعالىقال

عرائقالنةكات!لا)11(؟ادنيذ،أدحاليعددؤ!ئئوا!بكغنن!لأنج!فرا

ا!هكابفىجما+-ضمر؟

الئزاتظمسنمالل!نجاليا+ئترأكنرانناالل!بخدالئفوبرعذألىذ،:!فال

.(2)4زالأدس

03*-.بلاديةضة03-دسالكلهفاملعن!االنىالدةقلون

.1202/365-ابدممةة11ْ!-اروصا901لأه7!20-36566،

ف!ية،شة913يادكلاطووم

+روط901.-95532-36*0-9حمت

!ادذأذ!ابخت!اثافثكنببغبى"لؤئ!داةطركلةلأ71ممدتطم!ا++

.314،.جمظ

.!ا،-4افئلأ-ؤافعرإ!اةتعالى!لال

البلفهوألاكلمواللىاللبلظلام!صطبمدأاكمعاله،ابة،القعم6ساقو

..دصدما

ا.)ْالأدف!جدسدقيفمافثرْفىطادئفهوأنهادضد+أط

فىبالليالىرالنبنالث!هوركبونفالرأظهرالليلأية!+ن!س!

أمس.اصساب

الأ%حمدتنم+،وأضبططالكا!3أقمشالفريةالنهود!شتبر

الحدبدشدتئمالأ!تالتفصولباخلاففيهاليوآخنلفالذىالة

منها"نذكرالخا!يممن

سدالفدمشذالشبةالنةرحنحعلابدىدالك!دم..السالخدمم

دنجتةورسا،ول،365!مدنهاالضصأمامللمد!أنالأ!ف!نتغرقهااشأنعزة

دايرآروط366شواتأكلاليهةالنةبعح!م365(!حمافي6ْ؟

؟2جمردلأا)س!(11

ولأ:لاشنلق1صد)111

153ا!مصسردة)ء361أبدتصدة121

,rte/لشطدالأجمادلطمد!اله51؟

I ! r
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)312البلادىالكدلم!لىنجقدماسدبمالردمىوالنق!3..طمة2(الى

البما.مواليميلادلخلداأقممعداددطدح!فهام(شهْ

ئععة.شة622جمنحوالرصولمبرةكبنالميلادىالخريمأندا

حمتنجيلأسصتأططاببن!صاطبنةأثرحمهللبم!دالكل!مم

)1"،دفيلكا+دلديعولالوافق622!ولبو02الج!ةورآتأكالبمة

الهبمى.الك!لمبط+موالرأليكلون!وط6ولالكدسمدكد3اللعودجع

صة.21كلبوط55!صادنصبح5؟،شالغ!ةلةنو-

s!دلطاالنهلافبلفيأالفئالةولأن ىانىيفعال!لضير

والتقويم..الصامفى،ميعافرالدلهبالطغوملاالسنةفعدلاشفصل

جا..جضدحمجد!لا-.!عبام!نأنماث!كع!لاله!رى

نأوأ!ى4)3(6ؤأننيب!ئاسشابتفيئلMابلل!أفننألرنلىأ:نعالىتال

دحمدمامكلهشقت!نغفه!أطبم(ما6!واقحهمستلففىللناس6يتموأ،مله

.ا!دفة)ألمجعلةبصفو&الوحث

عاآشدبأالنشهالنةفينغالقديمالقبالحرىالكدكمأما++

I v f4-بابة-نوتونهور+نحىحم!3دموأيلاد!بلAطدلة--كلبهك-د

(لب.-سرى-بودنة-ل!-برعوثه-برحما!-(نبر

فدأد)حمل!سقرضيرالىبا،فاظبالتسا،ىيدث03ش!كلايامدمد!

فىممرطابع!3666النةفى!وط65+الآتكدنحمبت(يام6-5النى(

الزدأعةبحادصعرفةفىالزداعصاتدنجغمعه..صنيات،كلاميةالنة

جا..دنددالحصادوالرى

غانائللتةكر!أادلإذولخلالكردي!ناة-فْية)ئمَاأةشعالىبرتاد

أ-31،الله-ئمفاقبل!اادلأصتمفاجمظل!ذل!اكافا!ت!صنة

ثلكد12.سأنىطأا،لمك!!وحما+-2صالأ!مبل!صلكد3لنللى/عصدد)1(

.7PITلهرش+3كدل!ئ

3،:ثردةص)13."أ.قيأحمدأا)3

،!أ
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!تالااببمرقيعامكلفىيمبددالدكونOLSمباهدفال

بنأجناثهئملهافاكل(دلمو!علبةبننعملهكالكنانهسدجلاأن:الكلص

عو&

احمبا.الهدا.شريمباصم2ول9بعامممدأ!دالصرىالخ!لمبعدد!أ،ن

hىلذكر .)ثفلطنوس(!أعد-ال!شلنما+

فغإ؟.فؤقيهفمتنبر!الأطؤهانذفي؟تظل!قيلهحإشك!امي

.،411دثنكلباننرفيق!آفىطك!ؤمغ!ئرةفتأ

صدلكلاسلةلبىد!مأىفنرفها،النىالفنر؟دمىالنبسالبدم6!صمرط

ا+!فى.صللو!تئلأنل!الفطبمأ+كبم

جمهفامالنىللكدكمظ!سوطوةالدلماشالنسالنمد3أط-

ملىفادخل)صجق(الصرىالفلكىجمعرلة!مق6،عامقحر!ولبيس

أض!طى!!اددفضرن!كلادأ)وأفطى(..4نذكلادأالئمددلدروليوا

بحدأتفعا!تالنةفىروول5103بع!لهشمراعرلة!راصه!كاذ

..!رط366والكليه365أببطه!ول)3653125ألافاول

-1tLey,تأبدىالخد3فىالحابةالردماشالك!3شهدد6طدشأن

.ددكبم)العاشر(()الناسعدنرلعر(الناش)الندو!دلد(ألابع)الصنجعبر

!وط.،ش!دمابعضعد+سارومىنعمات؟سالرد!لأدالة-

7خرد!مشم01rالةأ!ام!سب!عروعاولأ!سن!ها!ما31!شها

النة-

دالناش-31ا+دلوكافرق3!دالناش-31+سصاا+دلق!ش؟دشيددما

ب-13ممير-03د!ا-13اياد-03دنبا-03دأفا-3ولطشبا-13

.تط03ليلرأ

دالهددالنىمدحابمداللتفىدالك!سمكلدكاأتلكلظددمكد

iام.+د0

،-،؟ل!دحصده،1)

..؟
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،ثذ:ئا!ذئد،أ،أنتنرذقاةالثئننجلال!!فذأ:ثعالىلوكدوجا.++

!..(أأرفبنالي؟اليطةuIضهـر

لاقبحادالععفالقيةفىالقصش!6بسفا)فارل(جمكل!هدالثصدد

..!ط2ولفى+دجهه(ظمرد.سنأصلللناسظير

عنليلهكل!جمهتهافىالثريظهرالفالراقح(يضاأنهاالقرلبمكلم!كحا

الهرادلملالنرلد..الضىالطري!مد!لىشله2ولد!لطعاالهر

حبت.ا،دف!)11.!حلكللجمانةصيتلحظةفىقمكونبةظامرةالا.فى

يدددعن!طاليادألىقتصبرجلاملالداضحاأ!ام5-3بعدحود

!.الشسسفودب!دلخضيظهرطاد+ثنحدالقر

فردب!ندألا+بخدب!ممعبحجملرنصفال!أشعجمعدالفلال!!طدد

.!البلصئتعفعندالربفى!سغنىالس

اطالةطدش!بسفدجهة،يخهر!حاالمدأدمنأض-!سد

بلرأالفمربعبحالنانىألأعبعنهاسةدفى..المحدبالثمراوالنانىلمول!بالنريع

البلر!يحل!الع!لبهشربالذىنفهالرفتفىالر!فىئرقكا-يه

دفلكالضثروقعندديضاليلمع!فشالعا.صيبفى!سح

القرمنالص+الجز.كليظهرحترالذدالئ!سىينالأدف!قثععندما

..!صل!دالعحر3أحمش!!لقاد)بالبلر(الحالةملهفىديعرف

التريعطو!فىبلرنحفمنة!لىالقصبعردالناكالأمب!منهايةدفى

ا+مب!3فهايهدفىالظبأ،وتديفر-أئلبلمتعففىنجرقجضالناش

دلحاق.طد!س!لصبمكاماالذسيخمنىالرابع

2!.مرددبدأىالصياليرأدلفىالجدجمدالهلالكهرذلكوبعد

س!ر!الفالكا!لةلللو!ة2(3،لأثانجة02اروفاقى،هصامة12ورأ،)96بوم

جا+.كلعاالا!لمكيحلى

-056صالجكلأ!غللحطمطتسملرفىةكل-3،لم.ه.روشحمد(-)1،

6!أ
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دهاطئب!أئثى،!!دبمكانئدكوفيكاروخيطازلتذدتاة؟دافمرةتعالىتال

!ا،القدبم،)الصجون"،411نمخدتكلك!وفىالئلأبرسابيْال!لذ،انغئرنذدكان

!القوسالعلتىمىأ!م!لهصحوجاا!القديمكالئرأخفصا!كا-بحدرجمع

عنراضحطوكماافىلم؟"-!نقالعا.فىالحركلةتض!ظمرمكنا

لك.ؤددشكل.-(.ثاقمر)

للق!رشحانهجعلفتد.4.131خطذزاننئرالثننأ:تعالى+.قوله

ألا!دالصففىتحاطىنجرتيب!تدالية!أئكالمتطرةعطنيهأبحادعل!صنارل

ال!نظمدهنا.!)"الصمنالثاشالنصففىتنالىلىتجدنبئم.الئهر-ش

سْكذلك!القس-!نظاعها.حمركهافىفالشىينحر!!لايفكلبلأثات

الله.نجحانالأخرعلىأحمصايطغىلأ!نظامهحركه

الزشس!الا!ضعلىالدآطولتبعلىالقصحكلكلعا++

مغابقرب(!رعتفافاالن!ىأماممحو!ماحولأ،!ف!ثو!اذبتبت!ذلك

ر!نلينهالمباثلةالجافييةط!شعئد!!انهاصرعةمنالأنلالعلىفيححلالتعر

سعبح.دالعكل!?!دJا

تداجهصند!اسم!أنحونرتفعبرمتها(ف!لقباقادة(نمثلا!ف!الس

ص!ه+ننظر'وأحد!ومكْلدالصاالأ!فىيوأجه)مماالقمر(نكط.القد.

بد!جة!نهااخربف!فاالأ!ضحمولدورأتسرمةنفىسمحو!+صرلد!!انه

!(!مر!تاالزصانخر7شمذأكلون!صفالوجهمذاكثقمرفكيرة

--الضأنفىجا+دكعادماثادب!اندت

مناالافىبالفحلمناد(يعب!.-أ!ااقنر،ذأفنئ!الأكةأاقرنتةلوله++

حمددنهحنعبةطىاكلهعننبهلأ

البحادصأحمللتنطبلأ!مةكظامرةماشانحمركان!الجز!ت!الد++

01-+193سصددة(11

الرصن!-دة)3(

ا؟:الضر-ر،!()

.97.أثلمحمطحمهلم!3

15شئرصالع!م-د.د/2،،لكلأالأعلام!طعدسألامط1،1

لأ!أ
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أمميتها!ل!علادة"Stirبرجاصنينالوافىدشلالننلات!"حمث

طراحمبنلحدلكأد.نخنضا.الدبكينمندطالعياميغشالقدأقعلجاس

جماضعرأر+الوافىتحلعلىح!لللاتلفه..الليدبا+،كتاج!يرْ

عحلت(.)ظامرةجمالرعداللالشامذأنمنانندتاولا-

ثثحل!أمبكمنلردبخه،للدألطردالرذشهأصوساتالحمبندفى

71(.الأعلسفالرتأصبر.أىيوط،6+ش3شعبا

.+...

،113,r-s-Y!3+7.صخلاالمبندحميد/ىح.

h6r((Y115.36صأندجم!بربة-ئاس

IeA
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الشعسو!مموكلطأ!ه+.ف!اهدة

!قعدروخسد!

النئ!جمئقخسخالعلةث+،تؤالبئمذكنف!!إنننر:،أئغتحالىقال

.فوبرت،31(.الثئ!كل!قا؟الألأ11(دنىذبلا،كفط

ينعرليكادخى!بطهشر+أى:الظلمدالمنر!ذ:!لقول..

ادتفع.أ!الهادصد:الثاموصوفى--الكافنات)13

يض!طذأالنقبضللض.البمط:تحش!التنوسالتح!سشيرفى!جا.

النى..فىال!بادة

تفلصاالئمسالنظامصو!منسد!ةدالظل،الظلمقدا!مناال!ات!لكن

ظهودفىصبباتكوذالئسىكذلك-.النىدحودملىدلبلاالظليعتبر

.!الظل

جمحثوالعالظلظمرةين!ارما!طادبطتقداي!لهةفط++.

ئبئنةثةأذند:!يلهدننالث!علىدليلدالظلالظلمل!دليلاأبحت

حركةالىاخادة14،"كب!راقعأ)فأفتة،نغاللهفبنة!فقأىشاكنا،)،،

ا!الصالضر+بىاتوصطا+!سوالظل.ا.دالنددأْالظلكأالتناصخ

4.مملدد!ظلأالجنة!صفتلذلكالحالصهدالظلمة

رفت:شا!؟كلبرتالم!ىأا؟أشسبره:دفطبجددطول-

سنلجمسضعهامنالأشعةا!ا+بعدننادتحمسبعلىنحادتا6(لمالكوف

الطندضأفثحاعمنجحمحميلدلةمنالحالبطيتناتجمالظل،الحامل

صقدر!موالظل!يتهشأمان!لىالنى+صو!ةخمهنلبعالنحا-مصبه!عالذى

الجم!فلكاقا+حبطىا-بكييه

الجم!لىطقلةتقطئا.،!لرأى64ساكانخظةثناة"دتؤشس!!فى

Es:)؟،صد)الض)

-ص،23-،أصاللطب!ال!3!لفعلأ-

62صأبب،!كص7!،

901

..أبكلررص:أصر71،

.ألا!3أفىظصردة،،!

ص"،"3-الطلىيير6،لم
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عهدنلاحظهما!طأأمتدأد+فلععودبةشطت!كلصاافداثه!يدالنىف!د

الجم(عل!الأشعهْتعير(نألىالظه!وش.قردلها.د!ندالنسفردق

شخا،.ننهُتةولؤيطدأوامماسالظل!ةن!ول

ئحدئت!أذأأشذر!قمْببنمضفيأذذطئضإذاال!نئ!شدقرث،:نحالىكال

++!،5)4تنجنذإ!وفغالننئاليئمتحفغقي

؟أى،أنغرحنفغ!صعنى!.؟مملأ!)نزأددا،سنىالضر!تي!ال+.

ضوى!لىنفهاحمولالأدف!ثردان!سودصل!كللومك.مفا.تبطحم

وأحمذجهةمنفقط!أحمدطلا3لنىلاعبمملا!لولاالثسحولثد!افها

Iنرىدلنها جمانةالأيرالجافعنوظلأمامهظللهالفصفىلحاط

atالناظرلئخص LA'نرىف!نناالحصرفتدةفى(!ا..اكبناجةمن

ذلك.حلتلاادلودبلدلرلا..نلكمئالحص

نلك(دال!لمجولذانا

ددنعوالأدف!الش!النرنو!أنا؟الشعسكسوفدلحث..

!وكاللينالناسورىلاجت!القعرظلشطنةفىا،دفى!حعنج!+

ظلعةظدأالجدديحغكلياالكيف!سسالضكلدن،الجز+ملاد

تاصة.

حثكيفابرناالظلشهعظقهفى!هوناللقا+دضصكلاد!ا+ي!عا

فقط.ألىشجزها!ددن

لا)زحملقي!)كلسولايدثالادف!الىالقرظلمخددط!لللافا

دفوعينبرولا.!فنطالنم!حمافةعن!ريةأجزا-منألأالضد+بصل

شةآ..كلالكلىاللد!!بح!ثالحاقشالقمر!وقحنساألاالكلود

!عابرأ!يمأ!امجماجملفى.مقشة،002!دالىفىالظامر؟دعدتوقد

.7،لأاللام

دأدأحذبني!ةدكعاتادلع!مكذستاموفصلاةشرعتثمدش

الفرحة!تكف+نايعاطبتسليعتين

لاأ!ض:ص!رأ11(

.س!ةطرمسد&شددحت!3،

016
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ظك)نجظلمالقرعلىأ+دف!ظلدفعفسببهالتعر؟خس!فأطمم

.فتط(.سنلشنيد+!تمدالقرلأقتامة

ف!لىالظلصنطقهشصنه!جمز.الظل!نطقةفىالكمرمنجمذ+!قعأذاأعا

+حملقيا.ككونالخو&

كلفىدخفهالغ!ر!لىالأدف!ظللدقعا،دفعفلكستو!صيلدلرلا

ئهرقر!..متعف

!بحمثدالذسال!ئسفيالأدفىتدتمتى!سلفا!دف

جقدفد!بددأ.الذسحدن!ندطالأذلكنجيسردلأ..فهال!أشحة

.قرنا!1،بحوال!فلكفىالحلمالقرأن

.اأ!4النئؤأقئدؤخميغاقئد!ذكذ!الترلأفيأئاأنعاد:تال

بحدالردطبتىنجهـرداندثوديةصتظ!ةفلكليةظوأمردا!دففالكلوف

1أولطْرمابالا!!ستمعىرمةخر(ولم 1 ، LAPذلك..طعاتول،يوم!

نجفىفىالأ!م!اماننفىفىحمموئهأطالضبألى02شاحمكلانفى

،L-L-036كلقياثردط

البولثئمئل:للضأفاتصتد،حموئهبزشالتبوجمكلنفاوعن

بومالرسيلحمياةفىفلكحمدت!قد.!وفها.!فتالتادمأ!الكر&أننا+

بنكفانلأا!آباتمنأنجان!طفعرثصل!5:ضالالحن!ابراب!أنجهدفا.

الحدكت.5لحا+.0دأأصدلوت

(كنائفغكدداؤال!فئ،ال!رجمةالأيةبهبمتألىةالدأب3طامرأط++

خدأعسن!مدمو..4mثنانمذئغفي!ةائاخيطة!طنببننجئهفندنب

الدافدةالبحاددفىالحادةدالرديانال!هدلفىضامدتقكلئرحميثالبعر

)الرابأطابب()الراب31"المنبطةالفبتالثلجصقولدحق!ا!لباد

ة،-9الثذلمأ(سر!8

.،-صلند!)+الكدد

61؟

.93:فىدصدأآ7)
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البيدةالرناتفبهدتد!الظصالأشدتحتالباددةايا.منقديابخامدالهالل(

-الما-.!ح!لىشعلةكاتليكعا

لجناتلاندذلكانهاد،قر+وأفكادبانعلاس!لعيا؟فلكدفر"ا

داخرتلأخرىطبثةصنالضأفعةشلتف!ذاالكافةمخلنهالهوا.

(قلس!!طالىننفذ،نهاالححردعنمبتحدةننكسالخلنةالهوا+لجفات

فتعكسالحرجهالزادبةفىنبهرصقباصن!رادالسفوط،اتدنذدادالكئافة

Ylكبا.أنعكاساثحة

الكللىالأنعكلاسنتببةال!ا!كةالأجمرأمأدالأشبدعورأالالر!ىدفد

.الصرأ..فىسنر.6دنا.

محلقةشالفنعو!تر!أة6نحييةظاهدةالبادتالبلادفىيعدثكعا

كلعاكافتهاتلالتىاليوا.طبفاتشللاشتالكللىا،نحكاسشبةالفضا+

البر.!حعنبعمنا

.+.-
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ا!أدالع

البشدلمحةططل!ضظوأهدا

!ا،جناص!-ال!ةاللا،ت+
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ادبهل!لا

ألام!البش!وللبند!ياظوأهداكه

يخعاسأ،شانأصلع!3الأنراعأصلعندا!!نن!تظهر!لأثرعلى.+

يعْولحمث6المأالجغرالياصنالئرىبالجابألاتمامبدالأ"لأ9185-9

باعتبا!.ألانانددا!ةسالثسةالجشأيخاأن:(Scrre)الفرنىالجضافى

لنبهفljالاقنصاد!!اطهفى13أالبنةلاثاردلحكىالدجودقصةيفددحمبافظاما

الغلافباصتبا!.!برات!فصعاتالبثر!!استقرأ!+أخكلالهوامماط..عال!ئة

الوجود+أل!شو!أا+دفبا،كلت(حدتيحتبربذلكدمواللادف!.العقلى

الث!بةاللالأت

!!نوا،!اللفزناؤ!تخغركروأندنشلخخمالأالنًاشائلاأأ؟تعالىتال

.31(4أتاكلمالل!عذكرتثغأن

شنا!خن!ؤاجمأ!نْنىقيظتئهماللإ!!لئهغاقداالثاكأأطاكل!،تعالىلuد

.،،لمزبط+،اكضبرنجالأ!نتؤت،،بئ

،لأهرضقكلذء؟فنتئإظ!ؤاجمدنج!ألثنهم!اللىذفؤأةنعالى!ثال

نجئه!!،خلاجمنفاذنجنذزابذهئن!نجنظغكماللإىأفز:تعالى!تال

أليجوتال!ممةاللالاتكللتكدت-اللام!ب-أدأفديةفن.1(.انظ،أ

..دالأصد()الأيضولرانهاأشكالهاباخنلادالأن

صميةأثنا+ببىلوجهْلتيرأتا،ناذتصف!يخبْأ،ختلافذلكتجدقد

..واقض!ةاجمدتلظتمعالتكيف

،جابأدالجضايخةالعواكلببيحضطعنشذلة!عيئىالتىواللالات

الجحاماتبعكلسالجسنكللهافىشديدب+لنن!!وشةنفافبةأدأجنصا!بة

21صلملأابالحص)أ؟ .it،6!همىت.

ما-خ+طم11صر(!أأ-.!سردة(،)

16!

أ،أأباتصدأ!3،

ول\9:!!د!سو،ة،71
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بغيرما.سحلالف

فىأنعزالهمرفم!أحدةسلالةاقبا!3جمكنلأأمدأيليهودف!نولنا

الجبتو.

لدادجحدثحبت،جناتهمفىتن!افاكأن!جدجيناتهم!لفحص

البهـدرجودشذلكعلى(ثلديعسنللالأت3فيرولينبينهمشباط

انجديا.فىالفلاشا

الحةأكل!يفمولعا

الئ!تالسلالةأنالبحضف!ى)اللالة(لكلتنعر!اتفاك(نالحق..

كدارببدزلك..أخرى!جعوعةصاساساتختلفألاسمنمبعدعهْس

..لمحت!مهاالقالجيناتشكزأدداحد

.النر.صنمبعوعةنرليةساللالةأن!ىمن!مناك

فىتغررمناكيكلونحمثالكلود!علبلأنتيت!حدث.ة!لقكلدنأن..

ألانرأفأدالطببسألانتضابأ!..الطفرة(وبا،ختلاطاماالجاتترثد

الظامرعلىيحتمدالختلفهالنروكةلللالاتالتسبمكان!لند..الد!أش

،الجاتشثدتحليلعلىيتدصاددح!نهاالثددضكللالجلدللدني!دجية

!نة:مبموعاتخعىالىجفرالااللالاتدنجثسم

(فريقبادضطلدأددباا+وصطالثدقفىا،ببض(ة)الجن!فار!تاللي

.+اياجمان!لحنىالهنديةالقا!ةئة!معظم

دأ،عكيعو-!الياباند(فمونيياأصياثرقفىألاعنر،تأبخسةأ!المفرلى

رمغأمرالا!ئعالالهندجمنرب3(بنا!لحفىألاليفشاقش:وإلا%الى

الوثا..ا+حناس

دتاد.نجيريادبافدبخا:أدعلدبا(الزام!في!؟

دالهتننوت.(فدشبابخوبفىالهوضعن:دالبجمدرر
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أصاسعدى3قا!والانربولوجىبصحهالد!التصبكادحمهما!لكل!

بدللكنرعالأنان!يدأكالنديحبةالصعاتألىقد!لمظامرية!عات

بحبمر!حمابتمسا!موالمخانةالئ!لةعاتالجميبنال!زاوجامكانية

فرححثاللوليةالعنصريةعلىأثبرآالقضا.منا!فى0/01نيْة!لةمناك

عل!91سنلضنالثاتىال!فقىشرتالقداردقبنرجمةالأيضالرجمل

و!لماحفا!ةا!ئرلبحىالنا+يعشللاصلحالبفا+أقنفصماأساس

دأالثوبمنثونهممنصلىالقضا+!فهمفمنلذلكال!ئةلوأدد!اصنغلالأ

ئخ!ماا،فلعلى

يك!لمفا،نانثار!ذتظريهْصلاحيةعدمأيخراالحلصا+اكنفحينس

دأجمكلنهحا!لاأللهخدقمنمختدفاذنو!انفهماآالأياسبومفىقردأأعد

!شولد!الحصا!الحعاذلينيحدتكلعااقهجينا!يهطانتالر!الجيناتبادلأ

..3،,آ43كبيكزنط!لقذ!،)4،1لغلإأخني!لا&71ظغ!ادخمأبئل

مركزومدصنلخا،عاسالجز.ددديشتلف،لاطالعلصا+!جدكعا.+

بيناو+دال!فىالسودلينليعا)،،%(الغلحبمبانةدالتفكل!الذكا+

!!دالد"الرجل

،!د!مخمْكبر!اضحط.لةكن!يةاللوداصاسملىالئرجمشالتعيزن!يكلي

+4'الحاد4د!للشنىأ

الحافللانسادsنعألىجمعبحاتسالحابةالثريةالأجمناسفب!يع

tjالذمسنوىذلكفىجما!احد-يولرجةطبفاتجمبعا!قحعط Asصلىلقمرة

!الأصننلافاليعيةالبةاضناسعلىشرةالكلاتات!رجعلهاممااففكلير

الأ!سقنأننتهم،فوخابه،/(لم،!الأدحيجمافيإقي،دالتعصيروالتكيف

-أ!(4!ادأنخمركلغ

لنىأ،ةصد،؟)

.3تطراأصرح!)

16مددصدةأ!ا

،-.صالاأ1صد111

3في،صدة111

IIm
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اليحتخاتفة

بحد!أط

لض:الجغرايةالظوامرمنب!االوجذالبثطاشاصتحرفافثد

اللهخلقفىالتاملألى!ندحم!رالاعرتهزبطريقةاليهاإ+نبا!الكريمالترأن

..،114ثغالنذيئاف!دفالطدراالأذص!ب!وأقلأ!مخلرناته

!شهقوأنينهله!!ف!نالكمخدقلأطيخبرناأنممريد!تعالىسبعانهفاله

ثيوم-.،)2،الضمانئ!موالأ،ائةاللأ،!لبهتالم!مو..بالزمنخنللأاك

دائتةشلسبالابشعللضدطشة41أنف!أليهشزح!الأ!فىالسعاوات

-.!عطاثقحرته

أثتلفهمالحا!لةكلاتالبحثعلبهط!ال!!المراسةمنهجخلال!س

الحلمتنبراتخلال،دمنالجغدأفبةالظوا!رلبحن!لدأستنامنالكلديةأدلى

معا!أندفاعحصاصا-+معانيهمن!رنالقر2تحبلثوق!تتنياتبنظ!ماتاطدث

..الجالهذأفىدجتملاالقرأناص!با!أثاتفى!دلةأد.الححر.

فى!انفيهشا!لادىأ+دشالحدألىمماخلتاأنيبب،الحماسأد

لأنباتمحا!كفىأ!ضالحدتالحلمنظطتمعينياشماال!ربمالقرأن

ال!!اتببحضنالقر7يات7حعلناأذايحثأنبم!نفعافا-!بالحلمالقرأن

.أ.الوقفيكونماذا.عحيحة!!فررالنف!ياتمنهأنفلكبعدتينئم

-!!لكنه!لمكتابلىأت..لثالحلمالىحاجةفىلي!فالضأق

الهد!حددتدأب!فيكاجمهصرفيدظل!جحاتاللىانبل.-!شجمات

!ب!ونالأ!ن!لنحفنند!بإ+لاإلكلالإ!زلل!،3تغصبحانهنقال!نه

مذامدفجحانهحدشد؟)3"،ث!بتزن3!زقمارشايلعئلاأؤ!ئون؟لشإ

..أمنلنسط!ةد(نهالكاب

سيلاسالكا-طانزدلشقردنبعدأتهطم!لعهفىجحاتا&!لكن

!!عولنلك..العلمعروبدا.ألاجمان!دساتى:!لفدلونالناسشعدد

قدعنهيتحدئوناللىالحلم!رأن!شبت..ألاسمولاهيعبزساقرآنهفى

الشل!كن!ف!لم..ترناعرأ!بعمنذدظوأهرحفالقعر!ةفىالقرأنلينه

-3:عيي!ولدصد،.552،البلدأصدت2(1201:العبهرت-دة،11

.،01بكلةأصدة-)

الأأ
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حمدشا.الأصعناماالرى

الفلكحملم(!الناخ(!ألييةالجضافيا!لمأصرأ!ليعيناياتلمفالقر؟ن

.-طاآخرألى

نأبمكلنعلعبةأفا!اتال!ربمكنابفى!فعفددنحالىععانهأكله!لكش

!الوجودببن+.!الطبيعن..اللحدينمنالدينمذايعا!كونالذين!لىبياتر!

نجشذبر؟أذالبحضيحارلال!!العلم:أذلا!لقدل،.القيامةبدمالىدفبرمم

آكلمدنهمخلقىأئا!في+.علصمنمونها!للبحمده!نبمجدطأنبدألها

نعبىافلا-+1114عطدأانئعلنشخذكأدطأدنهغظلذ،رالأرفيالندأتطنل

-1خئدكْ،)6(اللإيدلهرانجى،1لنمبمولادلثئىفنئئوا،أالخالقدكركواادغدوق

الدليلميالقرأذانبلالفرآذصحةعلىدللالَخذلادنظدلاتهفالعلم

القرانمع!تاقفىالذ!دالم++العلمصتعدآأد..صت!لىالحفبتى

.مدا+.محنىهوبل.صفوف!.الئالجيل!لىلاددنن!،تشلال!3

اكلهكتابالقرأذدملم+انظود+اللهكابالكونخلقجطفهأفىأنذلك

نطق!71خنذ!انغرأتعلم"دزخسنخلقه3أفيالاناندبقالطود

قلرملىجللكلد(!!الأيات)3،،بخآتؤاقندالعى!فظدظئة

الى3بعدمنياشنالذين(و--فذدلهعاعردأالتنصأ+يناصبهاد!اصْولهم

أنلهغدبرالآلأددأ!اآشئريغ،:دفالعفدحمب!لىجيلجمل..الدينمموم

جمطد!ىادله!قياأ،تنا!اقىأنغ!د!مردطا!فم،!،،.أئهئفغكنئنص

!أصبار.بفمرةخلفهافدكانافاألا

جا+طا!3لَدا!ل!بةحمفيفةفيجمد،6لهفبتالبحثمناضلا!وش

أص+قرأنبةحفبقةعن(حباناياشالزعدمالنصاروآم!ادلفى..الضأنب

البحض!حادلكاذبةعلعيةضقة(و؟الحفيتىسنامافيرفىتجموأ-تفرما-

الضين-بمفاميمألعاقها

أنجب.لالبهندكللت!لهبادإ،شنبنى!ط

..أةمىlصر)لماأ

!أ!الرحم!ن-رأ)+

2،1

35!صكصدةا")
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البحثجحد!رأمصادد

الكدبمن+الكلم

-الحارن-ك!ابن-وابصبدانفبر-النص-البيضادىالخبم؟حب+

-لحجارىالواشحالخير-النرادى-الترأنظلالقى-أطوصالقدطيى/

الكويخةشالأياتشبر-نحاتا!مدد/نبةالكيللاباتالعلىالخيد

عثر!.النحمبد؟الكىلمنالعر3

النة.السقكب-سلم-البخاولصعبمالحد::كب+

القارى-ادضأنمعبزة-أدلهدجردعد!أداديةالأددة!ائعرادىستددىصعد+

ا+دف!.طبقاتعلمفىالض3ناعبار،أبرايمسعودسدد/.

!(فاقالضأناصبار-الحد:دالحلمالكدكمالقرأن؟النى!سبشصي!د/.

فىالحلسوالا!برنالكلي-دالقرأنالحلمبيئالكدنيةالعا!ف-واماذنالزط

الضأق.

.دالقر7نالحلمبصاللينضلقتباسلصعدد/+

البطد،فىأفى؟يات:سيفىاحمعدطعر+

دأملالسعا.-الحدتدالعلمالفد7ن-ا!ب!العلماكلهفرفل:الرأ!قمبد+

نجها!دمادالنباتالزدأعةدمنيا-السا.

انبم-دالفرأنالحلمبنالجضأيخةالظوامر،شرالر!عنعدالعليمصبدد/+

للثرأقالحلس،!ألامبا!الطببحباتوالحباة/الا+-فبةالكيلللداساتأ،جملأس

الكيدم.

الأ!بدلئ!عرادىدالقادىأ-ال!أقفصالكونىالأمبا،؟المجلىالد/د.

ن.الض7شالحد!

.أصا.(6)النوجدةالزفداشا!بيدمبد.

-أ
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)جذ.اذ(النرآدإعجارعن:سعدةابو!روف+

أليية-الجضافيا(صجسصاح!د+

العلم.عصرفىالدحمن-بتح!ىا،صلاآ+!حيدخاذ؟

ال!لم.الضآنشالعلميةالأدخالك:فنيمكادمد/+

دمذا-دالعلمالقرآن-الحديثةدالحذادةالأ!مةالقدىجحالمحعدد/+

!أ،رض-الط!اتتصة-دظوامر.الجولجيات-الهخلق

حدس!الحافظعبدد-ترجعهْ-فبياوعاالبعاد:كاوق!!!دت"

،جذ.ان،.أ،!آفىالعدسا،!،الصعدةعدكاكلمححد+

.تلحاايخا!ضأا:لطحناسعادد/+

الطيعت.الجغداليا؟دآخردفىالحكيمبدسبصد/+

-ا،!ر-الحدبئةاللرآ-ألارمر:جلهم!سنرظأمداد!رتةصبلات.

.البامد.-اجما!-أ،صلامشبر-ا،صلاأشاد-الأسلاسلوس

بخه-فىالبحثماضفىأبهاأشيرانىالراجعبخلافدذلك++

.++++

،لأأ
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ووسومخرأفط

إضاثيةتوضيحي!
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-ا---

إ+--.-

إلإدنجداللةيرجمربت

أصا!لهافبلالبعيدْالأف!ا.أ!الى!دت

ا-كة+--كي-

+شد-أ&6.ي!؟3،

!تن!ريَ--!

القطريندالضقأ!دفىانجعاج

القطيدالتطرالأصشلأش

لألأأ

الفضا.منالأدضصو!ة

كر!تالأدضانتبينالخادجى

النكل

http://al-maktabeh.com



ستركليلد005ادقناعشألادض8مود

منكلصئل.للاد!!النطاقلنركلب3د

جمتامىدالدشاحأ!ادصدالبالداضلىالب

الأدفبة6إلننردستببناوأحمد.د-

أف!!فينةنفمدجمبالت

لأأول
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الختلفةالأوثيةأشكال

ا،دفىأطرأفأتقافىفىالترت6مر

لأأ9
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-!-اأدص!دقلاا.صحاصاد

نجبطقلما::-+ !يغ-ح!ةخض
-!،ط!ا-!-ا.-.!أ

الالنرأثيةالجالفىقطاعاتمنعود

أ،لتوا-!عoylقثل

ا+لتدكةاطبالبهاكرفىللراصل

الفد3الجدلر!البحرسأبهالر!بالطبثكنر!-أ

كذالترارما-!طبفأيراءحمركةتسفط-ب

ال!ةلسأكلنعرعهاثمدلهحمركاتبراتأ!غاسا-د

التر+!راملبوأطةكأشصكلةل!لمحولها-!

اخم!طبتة!!طب3لليوطنرذ!اد-

.ولأ
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الجباللطفىنخطيع!دسم

الردا+صهرفوق

جنو!الجل

الردا+ص!فىشد!ة

بالصفئالردأصالجالثه

أولا
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-ء!ى

الأدصةالتر(دم!بالحىح

!-.1(
طدا-+ل-دمس

لأدضاقنر.توألىن

الرفمم!)ب(صعو!ككمعتنادى11،عردكلة(ن)*ت

سنفاشطولا6ورالأ!دالععددسنن

IAI
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الرداب!لىدتضغطالنادأتتزحفكف

ألالتيالبة؟الجبالكلتنكلالبعدت

الاطية71!فىطبتاتشسن!تفامهاأ!مببندرالجبالأنغرأس

كثافةجماخنلافا،دفبهالترةتوارنكبفدياذ6ا+رتادمنلالية

ما!وا!

كبرالنىرصدمادس.الطر.تصيدأكس!حدمادالواصخ

فشراكمالتانطخطشوىحتىالارتفاعالىالهـوا+ف!الحب

صنلماالحبطفات

Ar'
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فثرةفدقالجاليم.-!نةشا،لهةالصعهمظامر

نفعلىبد؟نجدلأخىأ،!ف!

للكلدالاظمآالعاس71القافون!لقالأ!فيةالقنر-تدأ!ن

!اول؟
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للكونالأ!ظمالحاما،سالفانوقدفقالأ!صةالقثرةنيا!ن

فيق!

ألا+!ركأ-الضملةتعملأبصاكا!قةجبالالعيطاتقيعاذ!فى

الحالقن(!ظمألىفيحانتغ!طر-د،ممدللاالأرضحركةلضب

!ولأ
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.ء\!إت+ن!أا-ا-!
يا+صهج!ة.

للزلزالفابلبةا!زالنافىأحزمة

6A%

!عنح!لعلى!ى
د!
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لاولأ
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lmkeشد

حم!-طص+!مت

دصس6!برذكالاتنظرنىالالنرا+اتننكل!

سرس:دا!-جكدكر:دا!-ب(اللصعَارقه

-!--ِأاللافشالومنالغلافميع

طدلعضىا

!م!بم!اأ!!ىا!ص
!ص.-011

يي!سم

،نننرسنهاف!لصخور(نطوىعنمعا-طىلطاا0ظادلاا

فوقالصخدرلَانرفندصا6الطافيالطاتةدنضد

علىالمحغتزنهالطاقةسردةلتحطمف!نهاافكسادمانثطة

أليةدلفىموجاتميثه

IAA
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الركزوصمبقه؟رمز!ة6فحله:الزلارلنو!بم

4ت-!!؟لص+-ا.ا/كا11-!ا-!!لم!

01-ش.+-.:د!+!اً

!ا-ما!اا-أج4!ا6!*حمهـ-!ا-تج!+كمالا

/د-َلى001--+.-..س3ثَ.-/

--لم--

طثط!ا-!و--

11!-+!3-الملمبرلمت.لما!

-\.ا:ا.3--+حصر

أطادجةالأدف!ثرةتكلونالقالرشيه)ا+لداح،الصنانح

أولأ
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!ف!-!!!!!!
السه!ثههالركقمنمختلنة(نراع

ابركايةاللانا!مربنندعيمد-

ص!ص!

!!!

!

خف

؟-ك!!مد!.7
--!!--م!حي!!

للرأكنالريعةا+سع

015

W.10*

!-سى
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-ا--.!أ%!ال!

آا

آ!أ

أت!ول

1ا؟

نبر!أماكعاالنا!يضتنظدكة،خ!

W

!يض!لمى

يم

!ئي1ك!صغ

i!عم!ط
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نلاشاه!حركللمه!ط،أ!الندفيالا!ب!المنما

حهاسعكللاركض!النكلملا.د!تط!!

العدب!باطك!ل!سا*I"1!ص

الوس!أ+ضابفىاللنيا

!بعدالحديثالانانظهو!تجيلالدنبا

طيردقياأصطابأصنوأ-اشكلأدما

الرا!ايلالاأالثاحم!سد

Fلأبا + Aه

لطر،صي!اركا!

.!!لص"

صعلفععل(يضاكا!تجبالالحبطاتنبعان!فى

!يدفلاالارضحركةلضبطالا+حركة!بالضملة

أطالقناعظمألىفبحانتفد!!لأ
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إا!
.--صِص!ير

البابةطلكلةالبطةا،ظنة

!ئلطُ

!

بالأدنفاعد!نا!الأشاشطت

391
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ا+دفىلكلرد!ةتشوالنيداللبل-ت

لأ19
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+في

!+!+.

آَ

!5--ت

0.9*515.4!5*515

يالياتالزمن

الزمنمع!صاصلى1238!و!أيرآللرأا،ثعا!لعلل

91!
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.-./+ات-.-!اةلأ6ث!

!بة

.َ----++-.-

126
http://al-maktabeh.com



آإآ-دتج!لم

!!--ممطحم!!علا

ا،!ضعلىللر؟حالطمةالدو!ة

9؟لا
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الطةالركامطالى

صتلاطر؟دكامبةالى

الركاسةاس!اع31

ول9

العلياالطنهص!

!!

الي!ىالطبنةصى

الن!ى-البفة

ألاطبةالىألواع
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أ.---

.؟/!+11ا!ه!اءأ)امأ+ول

ا!ا،-!ا!لم!ا.

---،**ة+اأ!أاانا."ا-اص!مم!-!

!-انف-فححصخ!ثكأ؟ج----

991
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لولودتسفباسحملأول

الدبح،ة.فأمفباس(beawfoاأألددودتنيس

الترآن!الكبممعأطوبةأ،دصمادص
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أ
الننطتالببراتفك!س

النطتالهلالبةاببرأت

11.والب!لأالفدلآالد!ا-سالأتد*ب!يكلالقا!!الرصب

اسهدا+فىا!كود

1.7

ا

الهدا+شأبتكلوذ
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!تب

7أ

ايا!ضسفص

7.7

طى-
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لاب71الكرةشلاشا.

(P&البل؟سال!د

لى!ا!!!ا
أ،----؟حملضَُتم3"لم

ُ"3ءلم33!!مثم،أءلمَ!لمأ/َ-بم

-/*ب--!-!!حْمحمجبما
-أتمز-صض؟احص خ!.أا61!-كلا---س

خضلحف.+-

الأدنجةطهـرةف!عيص
44الههاس2البلأد!د

ثه!ا"

الح!لأسبدسالدشصت!ن!هردم!لل4طلاالطد،سشلأ!لع

"كدالللكمددسابنصحمتالت.شكلدطىطلل!دا4يلللسالهادأممرلع

-د-.ا!داتشحح!دتأسل!دالخهادندسالبلظحصقبقة-

كد!دخضاد

303
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آ

إ

لدأخلات

ممي

أتدالضصلكاذرس،اثنص!ل،.الرصلالأدصطأد

الد)!6!د-التا+!دا،د.--ااأ،دفبةالكلرةش

ا،رصةالكرة!حعلىش

سفبرحوبأ

لبسشر

سد!ع!--)!!ا!

!

عركثانردحمبالركاحاممامات

!-ُاا.اأأأأا+-ة--

111-؟!لا

ل!--
ت!اء+!لمحكر

النضادلىاط!ر

102

http://al-maktabeh.com



-.!3

خ!.لكي3

.j\Lول-

أتمه!!ط

حنحلهدعص

!خث

برقيا

حطب-3

فىتا!،"

ك!اقكي--

ص!جمصم
"!أ..كل

حعش

!

سطب-

دطدكملأ

-شسد-لمح!-

!!ط!!!+ا

.+..--طررمل!سد

الادص!ح!نكل!نوس

يلكغربحثالردج!الرشظامطثصنحدكمندتتا:التنحرل-

مننحف!الى!رلع.%،دا.بالتارودلمحلدخر،6دكتمنالأشت

،ظكما،دالتا+دالحوندالصبفالرلغلصل

02!
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ا/،-ا--!+الأ!!
؟شع!ت+ا:ا/،به!آ-+-!-ئ!!؟ول

!كرذبحيثانرلةالكلمبةحمولا!ل!رتبطر!

باقا.ألي!شالىففالى!اندس!رن--+الى

الاكلدالاكلا.فنىرموالاعةط؟بع!

!للكرابالصاتمرأكزحرلاضجومالمردا-

أتكل!االك!بحمدلدللانحارلمالنبحمرل

الكب!!صرلالعغ!3للس!اا!ددأ،تحا.

oلكلد،

اكبابأدبمأ!حظ+

ص!شة*َ--جم!---
ممر!ع--ول

!لهأسلماتجماكزمم!أبخبا!أمملد!لىا؟!دظافي

البعن(ننفا!

602
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،-يعرجوننيفطلواالحا!منبالا!ليهمةولوقحا

،1،):لحبماسودة

.!ول!

لأ+ك!

-!

اف!كلق

فىيأ.:العر.عر،ج

تاتكلاالبهمصنذحيدالنجمسالتا،آالعو.

،نتناولتلأفطبللك

03لأ
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الوصعلىأل!-!ضأعاعيرسادات

ا-

!!!

البرسيم

البص-نسبم

03ول

ة!*!ص-ت:6.01

..؟!.::اإول!ي

طاأأ):00ة.:...

"-+-قيَأ-خمرت
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الادسلطح،لةالنسى(شتعبل

الحا!ةش

طز!!.ال!هطلالحىشد-ننت

903
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الحراتس(ئ!أع

اللبئالطريقمجرة

الللةالراةجرة
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ناذلدف!+فو!أ!القعرفيا+العسجعلالذ!"مو

باطقألافلكافىخلقما!اطابالسنىطدلنعلعوا

،!تبونى4)ص!بعلحونلعومالأباتيفححل

ة؟"،

حمثضضة!"ول

س!الس!ج!--!ب

!ت!عه-ثش-!حى
ءت(

الفرش!رل

4ص!-س

آ)--قَيِ-

سطحفرقالحبطاتمياهجذبعلىالقعرقدرة

صمفافىفرطةأحدا:فىذلك!(نر،الأ!ض

311
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للا!ف!بالنسبةدالف!للكواكبالنسيةالاحمبام

للنصالكلىالكو!

عبادكوكبوظهود

2؟3
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!ض،دهداأئ!،6-!ئ!

4115!،بالنكا،!-!ة

دطس

دحدلطالندط+لعيهاكل!امطحةا،رص-ا

الحرمستجة

4!-.لد-أك3.م!فص

طمبملىالكلمت!تقيكلطبحم!آ،

!صأتح!!ا+/عد!ث

513
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يه!!!صغ

ا،دل+الدىعندالألقعنفىشاع4دا!تس1

34 Vio,&الدىنداللذنصفىلنص

لخله!عا!ها4مم!لوطأنى-!نصهالناكه

..الأدف!سطح&عن!ضست!ندسص!

لكئي!رلض!دالكلص102ولJ.ط!د)ائا

بحط!!ههد

البد!ةلكلركب!بأ،بآمموشح

النح

ثلا!دأ!ا!!لا-

ماللة،البأ.أكتهاخع!اطنل!ا،شالىالضلمحغنن!فى

مسمغ.الا-أشعنيافنعلالما.أ!جالىفع!حدالعبد!ه

21!
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!ل+

-م!ص

-سهض-ا-

w.

ثا--.-
س

أ!ساعود

031

عأ+!بنا!ع
-أبر
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!حم!صحض

العىمئامرلأكبي!عاد

:طي+-

)أ--

فال!صأف4سر

دلتكتا!لب!صا!ض!أتجت!ا

كلكبم3ذا.تولطأ!!

!-+!ه-!

الكبيريخلهااكالنس!!(حمباملاممنمنا!ن!-!6كبا!كلر

اطادص

+ايسالدن!لاتشثثطيفبمكلعدندانا.!مهد

216
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النس!ةلدبعوعةفغطي!!-

العديدْرحملناترحملالعحلافىا!ركب

عنبغلفهوما6أ!!(نوسللكوكبصودة

ماللةسب

21لأ
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تَغتب!اب!3

ة!ت36.لح

!لمح!نم؟

ظما!-!أ*

صtبم!

!غولصمبح

!!ةَ

3

-+رو--ة

ئِم!

أ!
يم

!.

فيَيخا!ها!!لأ!ول7
اع!ول

شأء
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!احدمممتوى!الشهع!لقعدودالأدف!لك!قحنالشعسكسو!

السنطبللندني!س!للأوحجرسعاو!فيذك

!!

حلىدسمتو!لألضوالقمددالشمسول!نالقمدفياخسوثط
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عامخرالممدحسد!

QJo

هة!ف!نى...!!

سظ5-س--0

033+-،3991ررث،

566603شلبر933991

+؟\73ولطى،99؟+3

،"5.لأأ.؟91اكك01

6991أول

س!36991لأ

991،طدس15

،991خ!ص؟6

ه،،

61191115،&9991كل2ول

0003ظكل51

6!ورل!0001

1005ظكل9

002لأ+كل I

6i!03-ص 0 Ir

003،شدول"

1002طور،

،002س!وله

0002!دص،1

6003ضلأ

ول+

-

+.

311

أ++

،.

01،

211

21،

0،3

-!د

-تد

A

حمزد

كلد

كد

كد

fi

كلد

لى+-بدض

ا-طا.--"--شالى

ل!داص!ط-الد!

الدلط+ول!ب.ا!ثا

يكللا+ثمط!+أحمادض

ولأص

.اد!طأحما+أ!مكا-عي

يدول.أل!ط،تلص

!رب.لدطدربطا-

احما+،الط-01

+ثدعس!ر++ل!ذلم

أ!ول

)توب+كلألط!ل!عا

أ%!0أصالر!
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7.

03

عاخىالضكسوف

3991طرو31

l4ktir, var Ir

mtطرو01

1991+سلر

0991اكل92

ItI0991!حد

6991اكل،1

13!ر!6991

ث!!!12915

9"أمط!لا23

%voبرل!أ6

9991(فطى11

0002+بريكل

0003ألديلأ

310002!لا

7.0002!حبر

1..7ورن21

..7طحدأ،أ

2002-فة01

2002شر،
،002أ،!لهة

3..7فردبر23

،002يولأ6

،003كر!،أ

+002أمم!ل"

حم!0003

؟.:لأطيرص!3

!!يتبمشق

221

لومه

ص!

جمز!ى

س

ك!

س

ك!

ص!

ص&

كل!

فىفي

ك!

صلكل

صس

ك!ط

جم&

ص&

جمزد

كللى

طص

طكل

كللى

حملكل

مملى

في&

في&

مملى

طكل

كل!

س

نال!س!مال!ره

uالج!تاشكلطكأد

نماأحمطاياطمك

لاط!صطابخي!!

ي!)أسعا-بحمن!
يطقض-&ك-الئد

لجدطاأضكلنط

دفيل!مم
-ددسهانما

بخورتا6شكطا

الأس!بهاصكللمالا
لطضقالنميسلى

لر!-كلت!سلى
كلرقأسلاط-لكللن-الهند

(دلقيا-ثلبلهنلى

ث!صادبامف!ى

لمحانجكى

لنسيز!ماثهماطمك

بخ!اا!ي!-بيخ!

ك!-!ثهندل!بط

!اط!كل-الص!انحالا

لأط!&ا
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ألا-الدول

7.

،+

-،6

+.

لطس-!ط

يخى!عيم

ب!

ثعمن!

لبث

ئ!
فىن

ا+فيأ

كىمد

للمر-للع!

ULJ

كلنبع-ب!حما

.51ليلا

لنس

طحلا

لعكلالأ!

تالأ4

--&لك

سي-
!دض
نيق-)ليالد

لجلا-ل!

ب-4لص
فى!يحمدد

لجزباف!الا

لى،

اللالر8لمن

للو9

طؤبأ

فيب

نعك

طك.
أبخْد-

-ت

بخربا

إيرب-

لا-أ+ا-

ابخرب

ثلا

بخربا

نك

لندب

أبخر-

ن!

سكلدلاا

ت

بخد-ا+

أ+*-

يبندب

نك

نمك

جمزبأ

لجذ-ا

بخدبا

ييز-

بخد!ا

بخز-أ

223

+س!!يى

ح!لا!3

delphinud

!م!!4

!ه

ي!إكللا
!لاح!ه+ء

ك!6!آ

أ+فا!

!ل!
6ءال!ء!

horolegأسا

hydra

!لم"

كللامنا

مهأ

!ممط

!ولا

كليلاأ

(-!

عءقفول
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فبهركلبات

الاسمعى

،اسلألم

لهداهطدما

الزميصطر

ث!د-ل!ا.صل

س!ب

لل!ا

ااس

نوالأم!-!ند

.تديص-مدأ+
ولنكا

لكفىد

طألر

!عيكل!

حرملب
الأ!رمب

أب

-يب!-لطع
!رصفك

لطردس
!دس

طيتا-ش

+سا
جمل!ر-!بكلر

اداط

سرب-برتلص

اتجدسحط

!نا!ل!
+ب

د!ليابهاامعترف8(!وللئج!!بة

يد2

ت

يتدب

بقبأ

نك

بخي-ا

51ض!لاا

ن!

ن!لا

يبز-

ن!لا

د-لاا

نك

لجند-ا
بخربا

سس&ألا

بخدبأ

!شعلا

لجدبا

فيب

لجزبا

ييرب

لييب

نلى

لبن-

ن!لا

لبنب

223

Aتيض+س!

مع!!يه،ي!

كللع!!
!لاخصا!

!هولأا

كلم!!!

ك!

!لك!!يلا

مم!ئ!م!أ!

!ح!ك!يcأ

كلسص!jه!!

!نمع!لأه!كأ

!!قلا

!ص!ف!!
ه!طهكللحلا

لهلا!
!ل!ع!

لحح!&مه5

امه!!+ول

!هذ!رء!5
!ه!فل!ل!!
هـطع!ل!ك!!ة
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للو2االاص!االداسمد

.لأ

،+

".

+ول

(لجات-ا!؟صل

ددسالطا

،ئمالزحا

لكس

الرصغ

ابخ!س/طرت

الئبنلأمرخر-لكولر

الب!رلةبرسله

نبهه

-r pi

لل!س&-?

س!-

ا!

الدس

ث!

المكرب

الجدسلصت

ألابر!ممب

الأسصلب

نرع

للدأ+ا

ط!ىالوت

ثث!ك

الجنى-

الجدب

نك

!نلا

لجنوبا

بخربا

صسدلا(

لجدبا

بخدبأ

بخيبأ

بخدبأ

يب!ب

ي!-لاا

Iلىلأص

يربا

ت

الثمه!

بخدبأ

+أ-لاا

فيب

نلا

ينرب

بزبا

نعمطا

فيب

.أ-لاا

لني-

نلا

اللىليض+سم

كلا"+فا؟!

!لأ!م

لاك!عم9

عمع!مهـلأ

لأا!لمه*ج

أهول!3

حم!ةه!

أء؟!!لا!9فهول!

Puppis

Pyxis

+!لاللح!ق

هلأ!!!

ه!لأي!!5!

أ!!!لا

الا!!مم!

مح!+له!ول

!وول!عم!

لاهاهـل!

[elesmoأ5ه!لا

!هـفأل!!7يلا

ل!+!!يءا!ثلا!

!للا!!ذ!لأ6ا

اعلأ!

لألاهال!+!

بالحمردعداولأدلدئترت.حمبحماأن!دمط!يتحممره"791مامسولىالوثدافط:بلات

+-الطولأألاطدا،-291-آماأممتراقىألمجم!
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سه!اثساأثصطلحاتلص

lagrangianتلاجرفج-نفطه point-

A501علىوتقعالئىجافببةسعالأدفىجافبيهفطالتعاثلالتىالنفطة

للرأتالنعضالعظميةاي!قطد،قحداما!بتا،دضشكيلومترطبون

النس!.جافيةفىدخلتدأ،.الض

-5،لأstllation:كلدكبة

691أعاالصرلىالفلكلىالاتحا!لام AبحتادAال!ر-فى!عيهكدكةول

مالاإلىئمالخبملهذاعركزاا+!ضبامتبا!منهاكللحمد!د!عبنال!ط!ت

دا!ر.طىشَرةكوكبة12دأشهرما.القدصا.صرفهاكوكبة8،نها!فهايه

أولآ-طرالفرأماكلطالعا+قىالظامرىالضسداردس.البردج

+لطهـ-ة-!م

حمبتالحا!مة!لةالنيالخاعلاتفيةالنههاكداتشساوى-

+لدخنفبطتو!ناكالنهـمسكزفىالنفا!لاتملهتيبةالخيلةالياد3لَر

النبمصبمرادفكلعا.حضهحبخاصةحمياةثود-شهالكل(نك!االنبوم

أ!ادجشالبىةصولتدودكردممةبعوصاتفى،دشبعالنب!أصر..قصر

المبمة.ثاخلصب!دعاتفىأد

-Planetة-كدكلب

نأاعااللدأكبدطت+النبمجمعكسللذ!+شعف!خاكلصعادىجم

مفبدةالنبوم!نفخمكحكالشرىفاديةلاما.!أ!خكا،!فىبتكلون

يضم6الكدنفىالبماتشعدطة6سخومناكالمدكلذ!دلدندرد.بالجافية

الركزدلمحوآ.!مميرنألض003عن!دطوكرما6لمحملجرنأصغرما

حمدينةكيمفهىالأذدع!وم(طأدسأ+6الصاضةشقدجمةفىآدالترص

-اللونردقا+اتك!ش

27!
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-nebula:3صد_

عهاالمنعبمةالنبومسنلفاتشالكويخهْوا+سسةأكراتشفخ!اف!ع

جد!ذ.كرمنزيخ!لىدتلستلنه(نوأع

-cometت-طنب

الكليلدمزأكتمنملا!بخدطول!ذول!أصمحلىفىىفع!اتآأجما

؟منأ!الشد!!اذا!ا+شحمولهادول!!الشسىحمولاللو!ةلعبدمنها

لَغشالدودةطولاو!للئسالئسالىالقبمننظرنالدالثرقألىالدب

-39.بعدطى(ددتصبشطقه،شالث!عهالج!وعهْخادجمنطض

رالغاراتافلوجمنأساساككلون!الم!ت+منها!سرتضم.مبلمبونألف

اثجمد--دا+لر

-asteroidت-كومحب

كبلومندلف!ينا،منا!لنمناتصدةب!فطرماكنرأ!حصطوممةاجمسام

مننظتدعيدبيعا!لةمدا!اتشيدي!وأدلهاIالكديكباتمنأحمذمةةنلاثومناك

ب!علها-الضعسيةالجموعةثاخلالث!سىحمول

-meteoites:النالازك-

تصالثميهالمجعدعةكرابقكدششلفاتشالركانيةسنلحندد

دخدلصندتاسا!ترقلأجممضهافاندلذلكا،تاد،منمئرأتلعذ6طادما

بالادض!بقامما.خعط!م6ابوىالفلاف

-meteors:-الشهب

علىدا!عادتير،النبارك(دالذفباتمخلفات!نالناتجالدقيقالنبا!صن

!عالحدىأتففىد!دقببعطدى،ولدلصالنع!حمرلاصابمبنة

كبلو%أ.08إدشاع

-magnitudةئمرأد6طماد-

اللا-النبوآفيهتاخدالنبوم،لعانأد!وحدد-لقاسخاصنظأ
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اللامعصوالنجمططلتبعلا!اتد!جاتفاخذلحانط،أدداذا،أقلثرجات

،6شا!النبممنمرةماتألعدأحد،طماد

سة.0,7%7سابتمئ(لعالنبمليهاي!رذدثدجةثرجةكللش

اليطفيةالصدىلمحم!(لع26،بالقدا!س!سهتصدس+جمكش!مدأف

تنها(ك!ا!موسالشأط.بالاب(ى،-1،01بالندا!ةلالأكلأ!دلمعانه

البنا.6!ب+لها،-76.ول5بالفدلر

،ع!لنه-؟كيا-صركلة

حولاوتفهاحولالثرقالىالضبمنالسعادتا+جمامحمركلةس

حمركةأكاهصكسفىتد!د:(نهاأ!الخالىطالقطبمناليانظرنالوفرماه

الحركةنظبل!مىالكلوابطدصحظم!الا!فىالضمنلالاعةضا!ب

حولنمو!حتالأفط!!لحضالز!رةمئلالخهتعأد!4!!م!النرأ!عيه

اليبنت!الحركة!كلسفىاثىدصولننها

geostalonaryتالداد!النعا+خط- orbit-

صعةنجفىالصنامبةأ،فطدفبهتمد!حميت،الناتا+دفىالدادخطأد

مل!!تقح.محسةفقطةفى!ش!دكافهاخبى(.نفطحميلا+دضدوران

كبلوفر.00965د:يلا3،22لأأ!نفاع

-spectrum:البفىالنحلبل-

دلكن6دجابهامدد!لىru..فدا+صليهألياْالىالذو.أفحلالمي

ال!!الطيفخطوطدتع!سدصمببها،أنبرمفو.يضْلمحليلالفلكش

التابمونعبالدنلكلشتلفةأطدالحمسب)جكروجرافاباص!لعرف

الحرا!-.وكدجةلنبماهوتالعاثذ

rotation:المو!أن-!دة period-

وات!ةمسو!+حمولالطو!انشعحادىجممبنغرفهاالفالدة

ortial.الدا!ط!- period"-

!أصذ.مرةأخرحولاللأ!!انشصصا!!جممبنفرفهاالتىالذ

32لأ
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-أحم!!lكل!النظر-اخنلاف

لجمالفلكيةالرصدعصلياتأجرا+!سقالتفيحطبعمايضا-ف

"f!بوا!ةفلكيكوقد!د.الأدفى!حم!ش!لفينصكلاينشجش

عئدماأشهيمتةبحدأ!-البم!ش!نهحاالزا!تتحب!يثبيد!ئمرعد!

النى-حمدل!مادمافىرالأخالجابشا،دضنكلون

-pIasma:البلادْطا-

!ا!اأنفصلتالكنروناتهاأن:(ى،عالةصرأ!ة!دجةفىقامامتايخةفارات

للتباد!و!لة.!الاشحاعالغاربش!!صالة!البلار!از!أنها.فوىع!

الغناطيى.بالبالولَالر6الكليرطدى

-Ionization--النابن

فند(!،سالةأروئات:اطالةمل!شونسسسالبة،لحر!ناتالندأتأكتاب

بالنهالحدأدةتزا!دببديحدث+موجمبةاورناتوتصبحلملكلتروناتاللرات

.سنلبلارط6!لولئللنارأت

atomic:اللرىالرت!- number-

!احد؟بر!نونعلىنحتوىالعمدوجن!نواة.الندةنوأةثاخلالبر!تيفاتعد

!طابر!تو!ا!29علىبحتوى5+2-!أليي!افيوم!احد،النر!فرقمه!لللك

النظادوضغ،اللرىدق!همو

ويطلقا!تذبلبيةحمركة(د؟ثلةسنففىدلزال:صح!3دجهْ-اد!اف

شية.الأ!التئرةتابف!عيفافزأركل!لىالصطلح

eismicالزلزلأةبط!كفةأشثهاف method of exploration

صطحلمحتالجولوجبةدالبنياتالزلزادالتظتىشدألطالحمنبأ!اطتمحنالب!ت

الوجاتصعةدفياسالصخود)أليزس(فىشاعة،لزلة،حمدأتللادفى

الخاملترأ!أناصبةالعخريةالببتحدبدفياالزلزالية
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seismic:)!لزالى،سيزسانعطس re 7 ection

طبقاتبنالفاصلها+مطحعندالزلرالية(أأفييةالوجاتافحكاسظاعرة

الخلنة.الصعرد

seismicمح!!حم!!:(!!لزا)صيزسانكلا!

طبقاتبنالفاعلةا+!حفد()الزلزأيةأليزصةالرجاتأنلادظامر؟

الخنلفة.الصضو!

c!ممح!ذلزد؟ك!سنلأس! electric5+ف!فأ

فيجها+!ضفىمضو!لنقطنفيالكسالتيا!شالحاثثاللدرىالتغر

ينهط.لىلزاليةموجةلردد

tctnnism-تفكنة

الا!فبة.الفر.نبات!دآظامرةفى)

فىأو!صولبهثد!أتببنيخصاالأ!فيةالقنرةمنلجز+اككيىاللوكأب(

سفا.حمةstخلال

!الصخيدش!جلطمك!نلااما!أ:تكعمفية

دأجاجمها.للادضالكبرىأتركهالعالمفىيعثالأدف!علومشفع)7

وابنلق6دالتعدعالطىشلالعخر!ظدأاليؤآلئلمالمطجصيم)ب،

دالبايخةالببيدالأدف!ةللركاتالسببةالداخلبةالثدىمنالعالمطهدشتا

للجباد.

ngة)الزس( maps!نseismic

،لارل.شفيهادنعمادكلالكلدتتناصبلعيها!تبلشصمضاط

الحلةابخا!يةدالشأكبالزلادلبيهاحدنتالقالجدلوجميةالفلىدتكللك

دى!اذلادلألمحعتلةالقعو!افَعلىالحصولالحراطهكمن!الضضبيا.

.طشطنه

YVA
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"-لع!لم،qول!د:الذلز

فحلددسح!أدنحدصهابالأدفبالفعنرْصخو!فىتاأ!يخةمزة

فبط!العها!ةلحركات

Seismometerةعيزصوجرا!

الرلرالة،النبفاتقرة!سحليسنقبلكاففجها!الزلأ!ل-شياس

الطبيعى.الذلزألعنللكلنف!ات!يتخدأ

faultعدعة

مندبئادالصخيفلالجالنمنموا.ملىتحركالأ!فىفىكر

العغط-أوالثدبفوةالحخود(تقئأدقكلرأىأنحاع

"!eastingتأدضبد

الختالفىلأرلبعضتهالار-!مطحفىيحدثطفيفأنفلاحأدحركات

لترب،ال!ر!دف!هدتاخذابروشناتمدنفىمل!نحترىالفعرلتى

الحئاعد.

atomic.اللرىنالون weight

نواْداخلالمدجود-الخادلةوالدتر!نات.الوجبةالبرتوفات!رذمج!م

الند!،تفيولنلكنجدترئاتنجدتر!نا،1!،بر!تونا13يضمفا+لوعينبوم.النرة

عدديسا!ىالنرةنوأةحود!ط!ماحابهاتجمفلاألالتأ،لكر!ناتأما!16

الهنت+الظاشطايخ!ا،النواةداخلفثطابردتونات

Halfأءأ:الحرصعف l

أوثدانعدةببن!شا!ح،ا،نعاعةقوتهانصفألاتليهانشدإكالمة

صبعوطتكحصنةمييذألف1،محرنصف222-فالئودرومالنذأولت

إليه.نَبأفناادلمحعالعذ!ا+أصبةترجمعكللوصترالوير-النرأ.للجرآت

الجعو!هنسصبرات!بحرعةمنجز.يخهافسكناكالتبانةثد-فمبمة

حمئدلىمجعوعا%فمانى-!احمةالحليهالجعوعة!م!.أكللوصر(-الحلية

3+.
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كلوصراالوبر5ف!جو-الحنراهكمعباصميعرف!أحدنحمعأ!

الأكأ:!مالل!أتجحملاعنتفعللاسنايدددلئ

Virgoأالكلوصتد،تالحلدا-؟-جحومة clusterالجعوعةمنهقضمة

00Ya6قدقييضا!ممة(غلبهامجرةal!ف!نلذلككيرةجاذببةولهاثقيلهأنها

نأة(!كلوشر؟اليب!!عالعلرا+مركزسالكللرصتر،3ا!داا!جعد!ةمله

أطلق!فدحدلها،!ند!!المج!د!م!.ح!لننتظمأ،خر!الجحوعاتباش

ننىلمحملأكالنبديةالكوكلبةفىتقع+نلا-لبرجو-العنراها-عليها

خطمو!فى!كذلدُالنمعالىالكرةفعضامما.فى!صدما!عكن6ا،صم

.طمركز!يعد-الظامرىالشمدأ!!مرالر!يمخط؟أ!ا+!فىألامتواء

62!حموالىكاالمجموعة

عمكذ،مبر-36ننملح!اgroupالكلد-تالحليأيدبحر!ة2-

لهنهتابحهال!افهكلدبدعبدةطمتظتك!ثافة(!صفبرةبيضا!مبراتافلبها

الحلبهالمجمر!همن!فىمجر.دكبر.العيهأ-عليهاأطلقدلنلك،المجحرعة

التدكبشأقبافة!دبصبهد-نمانل!س-السللهالر(--6للد!!بماصبرةس

البموعة!مجرات6المجموعةمنهسكزظنها!لذلكمنطكركات!أن!الندع

اتجمعمذاعنقبنحد-ولكفافيرجو-كعالحلدأ+(طرأفعلىتقعالمحبة

البرأت!صدجمكن-Ot!نهتشلل!ى،افافيةفىكليليمتدا،ه!بسرمة

.مسةكلموقعحمسبالا%ا+!خط!أبخوبالخالمنلهاالتابعة

treaterأبطبة؟أ!الكاس3-صبمومة clusterضكلع!وس

ابخوس-ال!رةنصفشدصحاكلكنليا،صفرةليضاس!

n.خ2-العلى!أ+-جمو!ة، )1 clusterةvirgركزحول!ددد!

بمكن6الجرأتمنثاتعدة!نع!مالنانجةفىكيلرمتر12-.النجعبرعة

الاصنوا..خطا!ا.فىبرصمعا

virgin:-،العدا+جعوت-5 III clusterالبموصةتماشل

حدلالحلبهالج!و!ةشالأخرالطدف!لىدس-دالر!الحجمشألابفة
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!المالاكا+سرصدمايمكنجرا؟عئانبعدظنهارلذلك،الخبحعمركز

!لىن!اصنيرةمجعو!ةاحم!:1cluster)2"-الأسد6-مبصدعة

ا،صنوأ+اخلاقا.فىدعدمابمكلنجمضا!ىشكلل

canesاليد:كللاب-صجمو!ةلأ venatici clusterكبيرةعجعو!ة

حدلالحليةللعبمرعةدجاددة-ة،الصشكثرتضميضادىئكلعلى

الأدشى.الاستيا+خطا!ا+فى!صدماجمنى،التبحعركز

canesاءدا3العيد؟3!أكلابقو+!بعر!-" venaticiمجمومة

الابقةللمبموعةنابحةكانتأنهايدرالحلبه،البموعةمن(قلصير)

3.الأصتوأخطاقا+فىصامدتهاجمكنضيا،!أنفحلت
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الكلوكبة

!البططفص

جل

لرل!حطمماك

!د!نر

سفى

اياددحمل

بهاتن!ر!

نهريز

AAA

ليكلف!

ي!لىا+4

نم-

الأ!لل!د

مكلبتب

فى7!لي

تjلم

!حاعهفنب

سالأ!
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ة!وألعادمقاييس

ع+!*الفلكىهاددلبسالفدصدمو"ةالبادث-

دأحذفديةنافبه-

فرلبةت0761!2+

-عضأ21أى"مدبونأدف"لفيلنربدبرد91!2-

كبلرقر!لبونلف856-3!

فلكلبة!حذ365062-

ابارثمليونيسا!!با!سكرالججابا!صك،ألفيسا!ىبا!صك!الكيلو

هط!الاح!7++ما+للسافاتا)متباس!الضوليةالنة-

كبلوشرملبينألف16،9+

بلطيينألف58ول-

فلكية.!حمد!3+و0،6-

البارث.من.366.-

اها+!!حاكلهunitاالفلكية-الوحممة

كبوشرلجوذ1،-416

ميل-لجون39-

Staute!الأعاصالمل- Mile

ندط-53ولا-

-+6 iviدت

شرا509+16-
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نف!ببا.كليوفر!أى،كبلرعز90601

نوبة.دنجقة06نادى!دمم!القوحمأ:-داللدجأ

Artةالعوحمأ!الدفيثة Minuteفوجة.نانبة06نادى

فدلبةشة2602أىدأحمابادتتادىAreSecond:اللوتدأثانيلأ

حرلالأ!ضسدأ!فىالنشأدالنرأخنلاف!أ!لةسالعومبةدالثانيه،

للنبم.جمالةألى

ه!أاثص:-كعلة

.آاصكيلو+ةقى6901+01-

طا!03وةق6+01+!-9

-Iii Iفىذشللين!كلدن،(ع2L.)

.!"ةالأدضكعلة-

فى.ملبونطبرنمليونلألأ"ه-

أياتثربسبرة-كلة

ئع.كلةصةكيون!ف،02-

Diameterكبو!تر79،؟...-الثس-فطر

ك!لدصاه؟3لأ65-لأدفىاثطر-

صاهكيلر3،،6-ال!حرلطر-

!لافك!كيلوص06،لا00النس-فطر-نصف

كبلوشرأهول،63-الأ!ف!ظرنصف-

كلبوشرأه"-أالثر-!طرنصف-

Lightالئايةفىصلاأولأ"62لأ،الفو++صرمة- Velocity

ل!سا.أثانبمافىكليليشرالف03.-
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Hubbleه،+o+موفىثات- Consta

سأدبيرببهاالماتْفىب!صكيبلكللال!انجةسكبلوفرا55+

ا+نادحمتى91لأ3!امسافادادتلكالحاد!

Kilometer:الكبلومنر-

.قدط3"آحم

ا،ددةأ!1323-

شر-0001-

ت!يا.الجلمش-ا+ساسىالملمن.-62.--أ

Kelvin"11+:-كلبفذ

ينصئىسالحرارةد!جةلقياسسنلصفرالظامبيذاالطلقالصفريدأ

لأ16033!النلياذ!كليلفينلدجة.-161للعا+الخطفتك(ى+النر!النظام

كبلفين-ثدجة

CeكلاC"11:صتجرأدأد-عئ!وس i

ضلة،لدجة3لأ1603منآالظابهذاالطلقالصفر!لد(المئوىالنظام!مو

منويةالدجةماثةالفلبانرنفطة-ثويهْسضلدجةالا.نجعد!نقطةالععرنحت

11Rankine+!!دأنكى-

ئظاممعتمض!مولدجة؟الوأحدصنالظامبهذاالطك!الصفديبدأ

رلفطة!افكنثرجةأ!،و96الا.!صدفقطةتكينذلك!عل!؟نهاكتالفص

!انكين.ثدجمة6لأا960الفليان

11Fahrenheit+لا:يتنهامير-

الصض،تحتفهرنهايتثدجة9609!،منالظامبعذأالطلقالصفريبد(

.فهرفها-لدت132!الفبن،لدجة37الا.!حد!نقطة
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,Astro:الن!؟الفلكياالزدا!ا plane Angles

-3915،؟،،.ال!ب-النبة

.217،ول7الطيس-ولفا!شمالليأطس-

ددجة،،5!تا!ىRadian"للكلبةكلرعبامظببى!حدى6الرادباد-

نوجة.نانبة،،6،د،دنجنةو13

الاصنيا+!بانشأ-الكلامرىالىطلددفىابردجكل!رةأدخطيل

1،2.123ةدلفه2دلأثدجة23-ا+دف!

توةطىبفعد:دالفرنىا،عدس!أأنظافىالليينفىقالمدشرأت

مليوذ،لفبسا!!والبلبوذالف!الفيادىاليدذبانربفثلات6أحف

أعاشومكد.نرنلبينالفلهارىداللوأثدطبون،بل!نألضمماوىداي!للبون

لأنىاللبونبحدبالتربفلاالل!نفدأملىبنطدالألاشألا!لصىالنطام

جرة!مكلدافرنلبودصبوددسادىالكلداد!طبرنفم6بلبرنرحارىالبد

ا+!م!ى-انظامدأما%.006أعا-مدوموشلصنوصف.أليون

!فرأ.-أط!لالشليرن/الفرنى

ا!ستدأثحلهةأثعركمسوص!

العبةالبعوعاأد-7914-ا،نحىالفلجةالرصدحمعليات6بنت-

دلانأ،-أمالاىالبرةسكافاأحمدنها6موكدةسبرة31نعحم-الكلي

لثهللأفهاالبميمةطهفىعبم؟كدس-أظدو!يما-الللهالرأةسبرة

لط.أ!ادنشىشكنها،القأنبلأتثدبصبرةالكبرش!شلوماالدكلز،

و(،!غ!أقزبةي!فا!ةبرأتسال!بموعةفىالمبرأت!افب.الب!د!ة

حمولها،وظددالمضوعةشالكبرىالراتقتغظنهادلللكسنت،ف!ضافة

الجراتبعضولكنالركز.حولأدبرعةل!بداتالمددايةالحركةثبتوكد

صبمةشنفشبسئلااللةالرأ8فحبره،ألاضىالبرأثسعمللاتبخي

6.انانجةفىكبلوش003برعةفيف!كلرب al،صوفنقرياصةكلبوكابعد

ناأذ-شصددموكلط-الأطلاقطى3تصامناكول!سا،البرفانتنحم

0،2
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حولسالئصا+!ئعوسلد+بهبةرطتاالجديدةللا!صاعطنائفهبوشنحمكل

للغابة.لاد!اzlisوانمخلاليىالنجومفصادآأنسثر!قوالحلماء+ىكل

الحدإلى،بالفحلللظلآمهم(مر،مبرةكللف!البومفمواقع،اسنحالةظرة

دأنبآخر!أسطدآىكعدأ،نصتىشمدلمبه،سموظلىبعانهأدلهان

،صطجى6"أنالجرتنشلسا،لطتحامصبلهاشمبرأتمتابتأمئكان

تبف!نهاالكللرشر،دلحبةللعبعو!ة!لالنبة،،"3.ددنم3.61ولدقم

دل!نالبرات،+فعلىدئنلالبراتاشيبعمبعوعاتأيفا

6طرتمل!ظعحيت.التبمعمناعنا،ففصالالىصيلهافىالحليهالضوعة

كاا+دلىالأعظمالجاذبعنطفهنحوال!فيةفىكليليشدأ101برعةعنهوتبتعد

الكر-نصفا!ا+فىنفعالعا!صةالجافبيةمنالنطفة!م!.،8891!اماكعننت

.طتوكتركبفالكليرةالجافميةمدعبالأنخىيعرف!3الجندبى،

ففىفضإلىأيضاي!يه!فطالحأ!ا+لمححأنالنلكيةأ،!صا!!تدل،التطتة

اتبح-ملامبراتسجمانباأنيبىأز،6كلبرعةدلئمنهالجذبنطتة

خطأ!+فىنقحرأكال!ناشيةالأظمالجاة-بمنطضكب!حدال!متافى-اليرجمو

فىنفكعالعلدا+)نيقولونالحلعا+بحضفاندل!لك،الأدضأ،شوا+

الأخر!الجز+6أ+ولى!الج!نطنهالىكتبمنهجز+اداك،التعككال!صيله

،فا!بعودةجمعد(لرأىط!اينحدلمدل!ن6اثانجةالج!بشطفةالىنحب

كلوشر،اليبرالحلىالنمعأعمأبضا-فبرجمو-الحنرا.لمحعح!لى!لطلق

:سالمحليةالعو!ةفىالمبراتوأم!،أيهتبأتاحميث

فىمبرةكبرAndromedaأظ!ومبدا-السلسلهالراةمجرة-أ

فندفعالنين:نحغقلأد-نح!ناقند!ومىالركز،سفاتهادلذلكالبعدعة

ألينا،الجرىالبرات6دربانهااذهافانجةفىمتركيلي003بسرحة-نحوما

202!ناقبعدحبثمضنةكبقتالبمدْبالنابخوبنحوعئامدتها!كلكذ

تصبفىهـا55نعش!نىالحكالنعشالبرةدمذ..فدكليةشهْلجرن

!دبمبرةمماسانانل.لمحمطبودالف.!.م!كئر!نعمللعبماتموبل

اسةالر(ةمبمةكانتدلذلكضها،كدكاتدانادالو63الكلفىاتافة

تركبععدفةبالتالىجمكنحمش،الفلكملعا+شستفيفةدداصةموفع

برنمببصصنفش!مد!نة،شرقيتْألف,%irالبمة!قدمبرتنا،

M.31،برقمالجدبالحامالكتالوجمصنف!!نى.NGC422،ئحي!-!لكنها

1،3
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عنكدبعهاعد!تها،منفلكىكلتا!يخلو!،تصدسأالبدأت!كثرباسها

حميلها.!ظد!بفببنها.سلاسصيشمبرأتأ!ح

حمضالبها،نتسبالن!الجرةس!اول+!!!اللاتثربمجرة3-

سصةدس.الرفالىالراكزمنألافةثكبعد!الئ!شةالب!و!س

؟لف001الجرةتضم،للبمأتسلشبفى.555نعمنحكدية

الفصلشالناصبلشدالذكد-فردةشة!فاء.وقطرماىسلبدد

المابع.

فىالكاصلعندا!*-فدفبةشةلف001دظدما3طدنلف

ألابع.الفصل

ll!ام!رىالماجلانيةالحاقيمبمة-3 ! c,Cloud8!اعهـ!ول

!فألاذالن!ممنم!نيرةبرةوس.م!هباسماض!حارا!نعرف

صرلها،دتلأ!دالتبا+ثد-لرةتابعة.للبمأتسفىتعنيفشحماهالنم

ابخدسالقبنعدأ!6لل!جرةشؤا+vأ!طمستى!نجوبفىأيهن!موقعها

شةلف163عنادتبحد،فردبةصنه(لف36المبمة!لهديلىلل!جدأ،

الجنوس.الكرةنصفمندلبمت،لىصنامدتطدبمكن6فوكة

Smallةالصضىالماجلاش!العابةصبىة-4 Magelianic Cloud

ادنعمندفكل-سجرة5.ا!اولباس!انبويةاداطفىأخظدادتحدد

ينهطدالمامة.سدفف!ببفعنالىشدت،(يفاأنظ!ف!أنذ

9I1-فرببخدبدنتعنوية،شةلفkالقبفدأى.الكلبر!ل!حاجمة

البمننبت-LU-11د-صيلطدتل!رلهاأكطنابعةفهىالنانةثربلبم)أبخدس

ألف15الصضىالحابْسبر-رونطر،ضديةشةالضلأ2حوالىالصيرتين

ضونية.شةألفa91حمدالىفاوتجعد،فديةشة

فابت6.3نرممن،بضا!ةقزميةبر-دسم!غاول5دق!8دلجر5-

سنةملبون2/2منا!نبعدفدنبةسنه0AVYفدفا!الللةالررألجرة

فدلية.

لبمةتابت4.-،نرعمنيضادقز!يةسبرة!سا.ول01!قمالبمأ-6
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فوثبةت،015وفطرما،(فلرديدالبمة

فاب،4!ص!نوعشلج!ا!بةفزميةسبرة!سCGN.147دق!الجرة-،

صنة0032حموال!دفطرماشريةشهمليرن303فادنبحد5أنمددبمال!برة

.الجندبا!ا+شدسعاجمكناضوت

!.س!6نرمشعن!ةستدروةفزميهصبر-CGN.185!قمالمجرة-9

الطلقدلحانهافرديةسنة0236ونطرما،فولةشةعلبرذ3!3فانبحد

.15و3بافطد

عرثافةمبرة:رومى،الفهرسالكالرجفىا-!ا"613!فمالبمة-أ!

02قطرما،للبمأتمرجملتصنيففى+دانرممنمتظحة VAو!ية،سنه!

.2015بالتدادالطلقولعانها،فوبْصنةملبوذ3و3حمنادتجعد

نىشعتظحةيخرنافةمبرة،!س3cGN-6822دالهبرة-11

فطرما.الجنر،سالكلرةنصفشرعدمايمكنحميت،الرأسالفدسكوكبه

k4.،،ضو!بة.سنةلجون601فادنجعدشوت،سنة

تص!ا.ح!نعمنكيرةحملز!يةمبرة:!س-ول33!ئمدلجرة-17

ضبئةبفت(!علىيطلقكلانحمتقميمنا!لئأصم!موالثلتهسمبم5جماص!

!أ+نربة!عللظ،أتالامرماالديمأفىاي!نفحر!!لكتا3.الدأعم

،هالر.طهوظر.الجلأيم!أنبوميلادقيحمثلمحمأنفبادبفاياشالكونط

ا'!صدمامدنها!جمكن!فربةشةملبون2و3فادنبدفرلبةشةالض

الشصالص!الكرةنصفمن

-Maffei""51أ-لا!ساالجرة-13 Iالالجالىالفل!العالمأكثفها

فىادسا+،!دنللأشتكحعمراخر!سير--26؟ولعام،ماقاى"بادلر

نابتالبراتاصدى(نذلكبعدتجنولئصبدننا.اصنيا.خطشرى

!شهفى2الرقمفاخنتالأخرىالبعدةأط10الرقمد(خلتللحيةللعبمو!

شةطبدن16حمرألىنجعدحث6جداببذدللن!ايطالى،71العالما-

-"طفا!والعرة.العبةلل!ضوعةتابعةف!دلكلنماحملدوفبةصبمةدسفودب!

شةمبون2+013!هـ01ف!ممنحملزدنيةمبمة،الحيةلدجعوتالتا-51
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02بالقلارالظامر!ددلها.الحلبةالب!دعةحافة!فهىدلذلك،فو!ية

.لأ9فطرمام!هنعسشدكلةفزببرةمكهه!:التنصبرة-،1

نحفش!مدمادجمكن6فوتشةلف22ولدتجعد-عنا.!طفرتجةت

.+الشعالونحواالثال!الكرة

-Wolfلؤند!ادك-"ددلفجرة-15 Lundmark : uجماسخشت

عنةطبرنول.أبحدصلىنفععف!أابضا!تنزصيةعبرةرومىاصيهن!ئيا

ا،ابخربفاحيةدصعا!جمكن6فرنة

نر3منشديرةتذبةصجرةعلا،Majorأ!ر:البسبرة-26

ناجة.فوليصنةلف72لأبعدعلى!نفع6فونجةت2!لأقعدما"!.ا،

ألال-

نولمش!ضا!ةفذسيةسبرةدس")!عا.اتا،-الأصد5جرأ-،1

دتجعدفوبة،ضة59؟!فرما3!-لابرقمببهسنففىس!بلة،م!

الأدض.ألاشوا+ضطأ!ا.شدعدطدجم!نفدبةشةالفول4ولعنا

!م-للا،3برييهصففىمحلة:'oeL-21"3-الأ!ص!8-أول

دنجعد.م!ن!ممنكردبه(دسد!ةتزبةلس،فظفرليةشة.،"ظرما

أ،دض!أ،شوأ+خطفاحبة،فر!بةصةلفهولولكا

فد!ا3-!،نعشيلاوكةفذية،Sculptor!النحات%ة-!أ

1بحدو!لى،فوليةصنة056، itنحفمن!سمعايمكن.فوئيةصنةالف

شبتل!دلئ،التبانةددبلبم-نابتقكلونأقالسنعلش!الجنوسالهـرة

بعد.ذلك

52!!قومادت!ن!ممنبيفحا!لةقزمية،Fornax!الفرنمبرة-02

ال!رةنصفمندسدماجمكنفرفيتألف3ولهعانجعد،فربةصنة

أبخدس.

....+
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مناالقريب!الحذتمجعدعاتلضعات

السوكركلىستر

Vargoكلد-الوسالعلرأء-بمعأ Supercluster.أجمفا!لحرف

دد!،البماتمنمبعو!اتوليضمكلرممنر.الوبرالحلىالتجحبا-

وحمدما!نفما!برافهاجةنفها56!رجوالحنرأ.!جمي!هالتجحعمذأ

التبانةد!بسبمةالبهاستاكللبمأتيلحلبهة!يلبعرعة.مبمة07+.

النجح(طراتعلىدل!نالحدادأتضعضمناملاتقعسبرة+3!تضم

كيوشرا،5،التبعبعر!ةطاعنتبتحدالحليةالجعوعةأنلبن!قد.نفه

!لكن-البعمركزنحوتمفعأتا0991عامخىالعنفد!كان،النانيهْفى

دصه!عكن.صو!يةسنةعليوذ62فايبعد!الذ!-عصعبحفيرمناأننت

ا،دض.ألاشوأ+!خطالنحالىال!رةسصفمى

Greatكلو%السوسألي-لمجعمر!ل2 Hercules Super Cluster

!سر!.شدبةسنهملبرن35+بحدطى،النمالىالهـرةنحفأمما.يفع

الثانبة.شفركيلولف12كاا!نماثه

أ!ا.فىتعول+!55محأ؟ولا!ول3مملوسنرالوسممعلرطدس3-

برعة6!كلند!نافيكليه،عنةمليون015عنا!جمحد،العالىالكرةنحف

النانبة.شتركبلدأ+ت

كللرصنرلوسالبمحمية-فطو!س-مممع،

Superclus[erول+لأ!ه-ممك!هاكلحلا

الكلرةنصصاكا.ششعالأخر!الجز+،اثلىالكر-نعفناحبةيقع!نهجز+

!يئ!-فوقيمهميرن015عسافةفا!لبحد+قنطو!سجز+!موالجنوس

الكرةنحفأكا.فىتقحأكالأولىالأ!ظما!اذ-صنطقةفحوال!بصع

النافبة.فىقركبلو+ف5بر!ة!ذلك،الجزص

Coma-Berenices!مlusterT.كلوالسوبر،برنبفه"ضعربع-! 5u

تكلرجماا!ههلحبدشسما!ضالتىالح!يها+م!ةا-التبمعمنابحكل

الفحماقيمذايضماينااصعهالمحكلمموجةكوكبةقاكانكمالط،
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كايبعدالنححع!مذأ.مبرةلص12حميالىبهاكليسنرمجحومة23الى

(نvwiصامأكتفاالالىال!رةنعضأ!ا+!فر!يةشةذملبي325

سعدأتبنتصردجدأصاخنةوفا،أتقدلآ،اكلى(ضت!مدايبعملا

النافبة-دمتركبلو+فولبسرصةعنا!فدالتبع

5pavلأ)+عملا؟ع!8كللو-لوسالندى+ممعالطاددس-6 ! Indus

الد!أصة.لمحتدموالبرأت-+فالجنوسالكلرةنصفا!ا+فىبقع

Southernمملو%الوكلاتجوس-اببمعلأ Superclusterفىكع

ol+المبماتا+ف!عمافبرجي(!عالعدرا،من!اأبخوب!الكرةفعف

ألابالجرأتداحمصاءلْص!س+سوبةببذ61اللرأ-التبعف!منا

كعيولْر.بوا!ة

-Coronaائ!الىا!للبمح-ول Bcrealisالكرةنعفناحيه

فوفية،سنةملبون059صنا!ححد.مجرة0،2حموالىبضمطالظلى

L'الاصدتجحع-9 Leo,حموالىدشما،دفى،ألاسترأ.خطجة.+

ضو!بة.سنةمليوقم!.!نا!سد،صبرة

.+أفا!لبعدسبر-.لأأ!لضمالئاد،فى!كلامه-ممعالعوأ+.؟

فدقي.شهْ!بدن

Ursaا!رلدبtممع-؟أ Majurبر؟0236!شم!اثلفى!

فردبة-شةملبينأول65بعدعلى

+++.+
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الفهدس

ثوضد!

ثيم
حضع!لعص!مولصاكهطل!سد

4!لرل!ل!لمثا،دكلثكل
د!دحهافىالأ!!ود

+دكللد!ديى..

للادف!حك!شنم!!دل!

ا+!فى!ال!دل!ش..SsYلذ

&24 LW 6bf-% WI-QWAi= Pا

الثلأ8سود4.ا،مطلد.فز!د!امده

.لي..ال!كلع

أبىثعم!ا

دب!بد.!طر4

نعر!لدعد،..برت

لطم..د..ثعضاسد!بي

د!!لح!للا!ىل!..ي!سلأا

يمادشدط!يلصسنص!كل
يلا!صلأسدل!-بثلىلط..يلادن!صكك

لدفد+دلصافىدلأ+.!ى

ل!دلكلك..+ثعم.+لرد.كلطد..-!د!

سصأا00!تسمر-انى

!الصطللرط..ص-للظ!.

للبمت-

نبد!

فيدالدد!كل(4.-دنلىننب

لمخع!دس..!ردلطل..طره
لحربكلامره

سثدولصسطمصسا!ا!افأ
لالأنص.بلر9.ل!ت

ت!حمثه
افالأل!كليلدصدأض!

!مرس

2،،

لألصفح!

http://al-maktabeh.com



http://al-maktabeh.com



 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بين الآيات القرآنية...والنظريات العلمية
	الإهداء
	تقديم
	الفصل الآول من ظواهر الجغرافيا التضاريسية
	1-شكل الأرض بين القرآن والعلم
	2-تكون الأرض...وتضاريسها
	4-ظواهر النشاط التكتوني للأرض او ثورات الأرض والعمليات الداخلية
	الفصل الثاني ظواهر الجغرافيا المناخية
	ظاهرة نزول الأمطار
	معطيات العلم في هذا المجال
	الرياح
	الضغط الجوي
	الرطوبة الجويةة..والتساقط
	شبهة المطر الصناعي
	الفصل الثالث الظواهر الفلكية...ومايتصل بها
	(2)ظاهرة القبة الزرقاء..والسقف المحفوظ سقف الأرض...وبناء السماء
	(3)ظواهر الضوء والنور والظلام ونيرات السماء(النجوم-الكواكب)وحال الضياء فيها
	الشمس مصدر الطاقات ام الكواكب(والشمس وضحاها.والقمر اذا تلاها)
	السماء وزينة الكواكب(المجموعة الشمسية)
	النظام الشمسي جزء من نظام اكبر هو المجرة او عالم المجرات
	النجوم
	المذنبات
	ظاهرة الشهب والنيازك ومصير شياطين الإنس والجن
	بحر الفضاء .. والسماء ذات البروج
	قمر الأرض عداد السنين وظاهرة المد والجزر
	ظاهرة الظل..وكسوف الشمس وخسوف القمر
	الفصل الرابع ظواهر الجغرافيا البشرية السلالات البشرية..والأجناس
	خاتمة البحث
	مصادر ومراجع البحث
	خرائط ورسوم توضيحية إضافية
	بعض المصطلحات الأساسية
	مقاييس وأبعاد مهمة
	الفهرس



