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 ةرئاس ضرألا يف مهُموسج موق

 ٍبُجُحْلا يف لاتخت مهحاورأ نأو



 ..عافو

 ..يبلق ے ايح تلز الو ڪليحر ىلع ترم ماوعآ ةرشع

 تعفادتو نتفلا تدتشا ام اذإ هيلإ بهأ يذلا يذاتسأ تلز ال

 ..يلوح نم بوطخلا

 ..هشيعأ ..هسفنتأ ..مالسإلا قوذتأ نأ ىلإ قوشب تسسحأ املكو

 سفنتأل ؛ةبيطلا كنيمي هتطخ امم ائيش طقتلتل يدي لسرأ

 ..ردانلا عئارلا كقبع نم ائيش

 ..انايند نع تبغ كنأ اموي تسسحأ ام ..ال

 ..موي لڪ نوفعاضتي نيذلا كئابحأ بولق و 4 اًيح تلز الف

 ..هللا همحر يلازغلا دمحم كدبع بحأ ينأ كدهشأ ينإ مهللا

 الم دمحم كبيبحب اعم انقحلت نأ ميركلا كهجوب كلاسأو



 دجلا ةباوب ىلإ

 ..ةياغلا هذه قيقحت لجأ نم لمعت نأو .كدوجو ةياغ كردت نأ دحما

 يف وطختو «قيرطلا هراكم لمحتتو ءرفسلا ءاثعو ىلع ربصت نأ دحملا

 ..كعرصم هللا يف ناك بنج يأ ىلع لابم ريغ ةقث

 ؟دجملا امو

 ..سانلل هفّرعُت نأو .هللا فرعت نأ دجملا

 ؟هأبن كاتأ لهف «ةثراح ثيدح يف روظنم دجملا

 رهبي نأ ورغ الف هيدي ىلع ذملتت ..ِةَِكَي دمحم ليج نم دحاو هثراح

 ..نيقيمعلا همهفو ههقفب ايندلا

 ..همامأ ةثراحب اذإو هباحصأ لاح دقفتي ةنيدملا يف ةي ينلاو حابص تاذ

 هنإ اقح ..كبيبح ىأرمب هأدبت موي ..ةثراح اي كحابص لمجأ ام

 لو مون

 ..(؟ةثراح اي تحبصأ فيك» :هلوقب هلاح نع ةثراح هيي بيبحلا لأسيو

 ؟هّللا لوسر اي اقح انمؤم تحبصأ :ةقث يف ةثراح هباجأف

 «ةريطخ دج هتلاقم نإ ..قمع يف ةثراح ىلإ رظنو ءب ىنلا فقوت انه

اهددري ةملك ناميإلا راصل الإو ءاهقدص دكؤي ناهربل جاتحت
 .هذعب نم 

GD) 



 امف «ةقيقح لوق لكل نإو ,لوقت اذام رظنا ءةئراح اي» :ِديِلكَيت هل لاقف

 .«؟كناعإ ةقيقح

 ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ينأكو ءازراب يبر شرع ىلإ رظنأ يناكو «يراهن

 .اهيف نوغاضتي رانلا لهأ ىلإو «نوروازتي

 ءةبيط ارامث هتيبرت تتأ دقل يكب ةمحرلا ىن هجو ىلع ةداعسلا تدب انه

 هل لوقي نأ ِةِئكَي هاعد ام وهو ؛بعتي نأ هيلع امازل راص فرع نم نأ ريغ

 .اثالث اهرركيو .«مزلاف تفرع .ةثراح ايا :اددشم

 نأ دارأ نم :لوقيو ثيدحلا اذه دعب هباحصأ ىلإ ةي ملعملا بهذي

 .ةثراح ىلإ رظنيلف ةنحلا لهأ نم لجر ىلإ رظني

 مه تحتفف دجملا ةباوب انلبق نم اوعرق نيذلا لاجرلا دحأ ةثراحو

 ةقيقح ملحلا هل ادب ىتح هراهن أمظأ ..هليل رهسأ ..هسفن بعتأ

 اهبوثب ةحارلا هتفل اذإ هقلقتو «ةسامحلا هسفن يف لعشتف اهاري ةعقاو

 .عادخلا

 نأ كيلع امازل ناك اهاعرقتل دجملا ةباوب ىلإ ريست ذإ مامهلا اهيأ تنآو

 ؛ريبك قيرطلا اذه اوكلس نم دازو .قيرطلا ةنوؤم كيفكي دازب دوزتت

 ..ةمكحو رثأو ثيدحو ةيآ اهب ةبعجلاف

 ..اهاجر انركذ ام ةدحاو لكلو

C۸) 



 ميلع ميكح خيش انل هطخ ..ةمكحلا فحص نم ءيش باتكلا اذهو

 كيلع امازل ناكف «لقعلا تاتلفو ىوه لا عزاونب ريبخ ..اهتابلقتو سفنلاب
 اهيلع ضعت نأ كيلع بجو لب ؛ةعاضبلا هذه يف دهزت الآ مامها يزيزع

 .كلاحرتو كلح يف كنديد اهذختتو «كذجاونب

 تاقفدو ..ربدتي يك لقعلل تاحمو ..ضهنت يك ةمهلل ثح انهف

 ول- اهنكل ءةدش وأ ةوسق تارقفلا ضعب يف دجت ابرو ..نئمطت يك حورلل

 .للزلا ةيشخ هبيبح ىلع بحملا ةوسق -يردت

 ءهاضريو هبحي ام ىلإ كادهو ,كريسم يف هللا كناعأ :لوقا نأ يقب

 لطابلا كارأو .هعابتا كقزرو اقح قحلا كارأو

 .هبانتجا كقزرو الطاب

 د د

 بنكلا 1
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 دجملا ةباوب ىلع شوقن

 بعت الب اوفع ىلُعلا لين تاهيه بح الب اوفع العلا ديري نم اي

 بصن ام ريغ نم ىلُعلا بيصن ىوح  اًدحأ ذجأ مل ينإ ٌدجلاب كيلع
© © © 

 فلتلا هب ٌنورقم جما بلطمو هبلطت دجملاب ةلكوم يسفن

 ىنيصحلا

© 

 ٌربقلا وأ نيملاعلا نود ٌرودصلا انل اننيب طسروت ال ٌسانأ ُنحنو

 ُرهملا اهلغي مل ًءانسحلا بطخ نمو  انُسوفن يلاعملا يف انيلع نوهت
 يتادمحلا سارف وبأ

@ 

 ٌركذتو مانألا يف ىل ثيداحأ ىرولا ألمت ةبثو الإ جلا امو

 ٌرصتخأ ٌرعلل توملا قيرط نإف ةزيزع ةايح اهيف لني مل نمو
 يسمظاكلا

© © © 

 بع اهيف ُهاقلي يذلا لكف هسفن ةمه ٌءايلعلا نكت نمو

 يدورابلا دومحم

 ر ا ا



 اريصلا قلعت ىتح جلا غلبت نل هلكآ تنأ اره َدجْملا بسحت ال

© © © 

 لدبلا لاجرلا ًمزع امك اًمزع رتخاف يلاعملا ىلإ تومس اذإو

 ُلزنم كل اهَتلَلَح ثيح ُضرألاف الزنم ةّيندلاب ىضرت تنك نإ
 يتسبلا حتفلا وبأ

© © © 

 يرن عر ل نا ُهُدُعابت لج نم كنسيؤي ال
 بتاكلا يلع ۰

© © © 

 ابضقلاو طخلا حامر ٌندشحاف وأ هل درب صاف اًميظع َتْبلط اذإ

 امأ دين ا الا نإ ..هلارؤفألا تاحفم يثار

 ابحطصا اذإ رمأ يف ربصلاو حلاك اهبقاوع ىَّضرُي ةبحص ىرت نلو
 يقوش دمحأ

© © © 
 يلاعملا ْمَسَق اذإ ةللا ناك

 مهيلع ىرت تسلو اًدذج ىرت

 اًشيع ِءايحألا دغرأ اوسيلو

 العف سانلا ٌريخف اولعف اذإ

 اوطعأ ٌناطوألا مهتلاس نإو

 الامكلا ّرخدا ببجاولا لهأل

 الاغنشاو رئاغصلاب ازل

 الاب ءايحألا معنأ نكلو

 الاقم مهمركأف اولاق نإو

 الامو ًءانبآو ارح ع



 مهاردلاو ئرما فك يف ُدجْلاالو ٍدصاقل برغو قرش عمتجي ملف
 اص وتا

© © © 

 ارّدَحلا مدقق نم العلا لاني الو 2 ارطخلا بكري مل نم َدجْلا يطتمي ال

 ارطو اهكاردإ نم ضقي ملو ىضق بعت الب اوفع العلا دارأ نمو

 يلحلا نيدلا يفص

© © © 

 موجنلا نود امب عنقت الف مورم يفرش يف ترماغ اذإ

 ميظع رمأ يف توملا معطك ريغص رمأ يف توملا معطف
 يسبنتملا

© © © 

 حاملا هيارس ريغ طعت م ٍةيمأ نم َدجْلا تذخأ اذإو

 يقوش دمحا
© © © 

 بنكلا ريصع

www.ibtesama. com/vb 

 ةماسنتبإلا ةلحم ىدننم



1 
 ةعانص

 ناديم يف الإ فرعت ال ةمخضلا تالوجرلا نإ لاجرلا

 ةذيذل امالحأ لظت جاتنإلاو حاجنلاو دجلاو .ةأرجلا

 الإ ةيح قئاقح ىلإ لوحتت الو ءاهباحصأ سوفن يف

 يف امب اهولصوو :مهحور نم نولماعلا اهيف خفن اذإ

 .ةكرحو سح نم ايندلا

 يف رودي امل ةرشابم ةجيتن وه ءرملا هعنصي ام لك
 طشنيو «هيمدق ىلع ضهني ءرملا نأ امكف «هركف

 عفادب ىقشيو ضرمي كلذك «هراكفأ نم عفادب جتنيو
 اا اا



 لامكلا قافآ يف قلح املك اقح ميظعلا لجرلا

 «مهسفنأ نم سانلا رذعو .هملح دتماو هردص عستأ

 ديري رغ هيلع ادع اذإف مهطالغأل تارربملا سمتلاو

 نايبص ىلإ فوسليفلا رظني امك هتمق نم هيلإ رظن هحيرجت

 .راجحألاب هنومري دقو قيرطلا يف نوثبعي

 تفلتخا نإو ءامظعلا عئابط نيب مئاق هبشلا نإ

 نيب أشنت ومسلا روذب نأل كلذ ؛مهناولأو مهتنسلأ

 مهداوعأ دادتشا عم ىوقت مث «لافطأ مهو مهلئامش

 موقيل ؛هقلخ نم ءاشي نم اهب هللا دوزي صئاصخ يهف

 ولآو «ةعئار ةلاسر يدؤي وأ ريبك لمعب ةايحلا يف

 يتلا ممألل نيكر دانس ةغرافلا ةيلقعلاو ةيسفنلا بهاوملا

 .اهنولمحي يتلا ءابعألاو اهنودوقي

 1101 ا ا



 هنإ ؟دوحجلا يشفتو ننملا عايض ىلع رسحتن اذام
 نحن اذإف ءركشلا بجاو سانلا ىسني نأ يعيبط رمأل

 رجن نأب ءاقلخ نحنف «بجاولا اذه ءادأ مهنم انرظتنا

 .اهنع ىنغ يف يه بعاتم انسفنأ ىلع

 ةلمج ليصألا كلام سأر نإ !!ةضفو بهذ نم كيدل

 .ةيرحو ةردقو ءاكذ نم اهب هللا كحلس ىلا بهاوملا

 نم ربتعتو «كيلع ىصحت يتلا بهاوملا ةعيلط يفو

 نم كيلع هب هللا معنأ ام كتورث يف ةليصألا رصانعلا

 «كيمدق ىلإ كسأر نم قلأتت ةيفاعو «ةغباس ةحص

 .ءاشت فيك ةايحلا يف اهب قنأتتو



3 
 طيشنت يف رح ناسنإلا نأ ريكفتلا ةيرح ىنعم سيل لمعلا

 نإف ال ءالطعم ادساك هنهذ كرتو «هلوح ام لك لهاجت

 وهو انيلع اقح -ىلاعتو هناحبس- هللا اهبهو ةبهوم لكل

 ميمص نم كلذو ءهل تقلخ اميف اهلامعتساو اهطيشنت

 دونكلا نم برض رهف اهلامهإو اهليطعت امأ .هللا ركش

 .هناحبس همعنل دوحجلاو

 ناهذألا ىلع الإ ةيغاط مكحل مايقال

 ىلع رجحلاو «ءاهلبلا ةدكارلا راكفألاو ةخوسمملا

 اهاري يتلا ةيوازلا نم الإ رومألل اورظني نأ يأرلا يوذ
 ٠ .ةيغاطلا مهل



 لقأ امو ءاهيفراع لقأ ام «ةقيقح اك هفاصنإ ف اودهزو

 اهب يلاغيو اهردقي نم -نيفراعلا كئلوأ يف -

 .اه شيعيو

 يف ةرغث كلتف هصقنت ةبغر دبع ءرملا نوكي امدنع

 قحلا ناميإلاو ..هناميإ يف ةملث يلاتلاب يهو .هتلوجر
 الو حير لك عم ليمي ال ءدوعلا بلص لجرلا لعجي

11 
 ةجضانلا ةلوجرلا ليات هيف ليست يذلا عوبنيلا نإ

 تدجو اذإو «يجلا نيقيلا يناعم هنم ليست يذلا وه وه

 نيب طلخت الف «سانلا ضعب يف ةدالبلا يواسي ربصلا

 ..مهب لزن امل ءايوقألا ميلست نيبو ةضيرملا عابطلا دلبت
 ةجاحل لجرلا عرضي الأ ةلماكلا ةيرحلا ملاعم لوأو

 .اهدقف



12 
 هموي نع لهذي ؟هنم ءرملا رمع قرسُي فيك يردتأ بارسلا

 هلجأ يضقني ىتح كلذك لازي الو هدغ باقترا يف |أ عداخلا
 نأ ناوألا تاوف دعب ملعتن اننإ .ريخ لك نم رفص هديو

 .ةعاس لكو اهنم موي لك ايحن ءاهايحن نأ يف ةايحلا ةميق

13 

 حيتت ىوق دحاو موي ةيافكو ةيفاعلاو نامألا نإ

 ريغي دق اًريكفت ءٍةماقتساو ٍءوده يف ركفي نأ رينلا لقعلل

 .هلك خيراتلا ىرحب هب

 نإف «بيغلا اهدلي ةينمأ ىلع كتايح ءانب قلعت ال 4

 .ريخب كيلع دوعي نل ءاجرإلا اذه

 ىلا هذه كسفنو «كيدي نيب لثاملا بيرقلا رضاحلا

 فتلت يتلا ةحلاكلا وأ ةمسابلا فورظلاو «كيبنج نيب

 اهنع ضخمتي ىتلا مئاعدلا اهدحو يه «كيلاوح

 .راظتنا وأ ءاطبإل ناكم الف «كلبقتسم



15 
 يف نيرئاسلا باصعأ هب دشي نوعب دفي دق نمزلا نإ

 وأ وطخلا ىلع ةقاط دعقملا بهي نأ امأ «قحلا قيرط قحلا قيفر

 .ليحتسملا كاذف يرجلا

16 
 دقو ءهب طيحت يتلا فورظلاب مربتي انرثكأ نإ عناص ملألا

 روذب اهيف تبنت ىتلا ةبرتلا يه مالآلاو بعاتملا

 نم طسو الإ ءامظعلا بهاوم تقتفت امو .ةلوجرلا

 .دوهجلاو تاقشملا ماكر

17 
 سانلا لشفأ ىوكشلا ينمدمو طخسلا قاشع نإ

 وأ ءاهنم تفج اذإ ةداعسلا ىنعم مهتايح بارشإ ٤

 نم مهسفنأ يف امب ةايحلا نوقلي مهف مزعلا ولوأو نيقيلا



 يتلا (انأ) ريغ عمطلا لاج يف ؤرما اهلوقي يتلا (انأ)

 دعب نينثالا نيبو عزفلا لاجم يف لجر اهب فتهي
 .نيقرشملا

 هنع ردصي ال «هتمأ يف عفان وضع لماكلا ملسملا نإ 19

 يف وهف ؛ربلاو لضفلا الإ هنم عقوتي الو ءريخلا الإ
 دفاور نم ددمو «قحلا رون نم عاعش هتأدهو هتكرح

 ليلذتو ديعبلا بيرقت ىلع نوعو «نميلاو ةكربلا لماكلا

 «لاضفإلاو ناسحإلاب شايج عوبني هداؤف نإ .بعصلا

 معدو ريخلا لعف نم تاقلحلا ةلوصوم ةلسلس هتايحو

 .ةليضفلا رصانع زاربإو ايلعلا لثملا

2 
 رثاكتت وأ سفن يف ةمظعلا صئاصخ لمتكت نإ ام

 وأ دودحم لك ىرت ىتح ناسنإ یدل هللا بهاوم

 بضغ ىلع هحناوج يوطيو «ىأر امب قيضي صوقنم
 ةمعنلا لاوز الإ هحيري ال اصغنم شيعيو «موتكم
 لا نأ ا ا ا قف و ا افا
 هيلع اناودع ءاكذلا ىري ىغلاو ءهل ايدحت لامجلا ىري

 فو ةارزإ ر

 ملسملا

 دسحلا رس



 هنأ ,نكمتساو لغلغت اذإ هنأ ناميإلا ةعيبط نم

 اذإف هلك هكولس يف عبطنت ةوق هبحاص ىلع يفضي

 يف اخسار ناك لغتشا اذإو «هلوق نم اقثاو ناك ملكت

 انثمطم ماد امو «هفده يف احضاو ناك هجتا اذإو .هلمع

 «هبلق رمعت لا ةفطاعلا ىلإو هلقع ألمت ىلا ةركفلا ىلإ

 هحزحزت املقو ءهسفن ىلإ اليبس ددرتلا فرعي املقف
 .هفقوم نع ةيتاعلا فصاوعلا

 ءابناج سانلا رمأ عدي نأ بجي يوقلا لجرلا نإ
 اعضاو «هتياغ ىلإ هقيرط اقاش ةصاخلا هاوقب عفدني نأو

 «ناوعآ ال ءابعأ مهنأو ءهل ال هيلع سانلا نأ هباسح يف

 رظتني الو مهنع هملأ متكيلف ءايعإ هسم وأ حرج هلان اذإو

 .هنازحأ مهثب نم اريخ
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 تومتل دلوت اهنإ ءلبقتسملا رمدت ال ةرباعلا ةيصعملا رذحا
 لب ؛ةنسح ىركذ لك اهل وحع ام مدنلا نم اهقحلي دقو | عيت

 تعفنف ءاهتاليثم يف عوقولا نم نصحي احاقل تناك امبر
 يه ممألا كلهت يتلا يصاعملا نإ !ترض تيح نم

 نوكتل اهيف رقتست !اهربعت الو سفنلا يف رقتست يتلا
 ءريبكلا عمتجما نم اءزج ذئدعب نوكتلو ءاهنم اءزج

 نوكيف «مئاق عيرشت وأ عبتم ديلقت ىلإ لوحتت اهلعل

 .ةيرج اهنع يهنلاو ابرغتسم اهنع دعبلا

 نم رفنل ةنسح ةعانص الإ تسيل ةميظعلا ممألا

 رثأك هلوح نميف يرقبعلا لجرلا رثآو «نيبوهوملا لاجرلا
 .قلأتملا ناكملا يف عاعشلا رثأو «تاوملا ضرألا يف رطملا

 يصاعملا

 ءناميإلا ىلإ سانلا وعدت ةبطخ غلبأ نمؤملا حالص

 عمجيو ةدئفألا هيلإ بذجي يذلا رحسلا وه لضافلا هقلخو

 ةماسو نم ارثأ فعضأ نطابلا لاح نظتأ .بولقلا هيلع

 .هيلإ تافتلالاو نسحلا ةبحم رشبلا ةعيبط «ءالك ؟حمالملا
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 ريمضلا تامزأ هيقشت فهرملا سحلا وذ ناسنإلا

 «طايخلا مس نم قيضأ هينيع يف ةايحلا لعجتو ءركفلاو

 دمحم ناك كلذك هل حيتأ ول اهلك ايندلا عاتم هيزعي امو

 هنأ يعدي لجر نم عنخأ الو دبعأ دجت نل كنإ
 ءاهلك هتاوهشل اليلذ هتدجو هسفن يف تشتف اذإف ءرح

 رهاظملا دبع ناك امبرو «هجرفو هنطب دبع ناك امبرو
 ةيدوبعلا نم الإ عبنت ال ةقلطملا ةيرحلا .سانلا اهب يئاري

 ولعي هللاب طبترملا بلقلا نإف .هدحو هلل ةحيحصلا

 .ةبغر هيندت الو «ةبهر هلذت امف ؛؟ءيش لك ىلع هبحاصب

 تناك اذإ ةميقلا هفات ةبترملا لزان ناسنإلا نوكي مك

 نينسلا نم تارشع عضب زواجتت ال ةايحلا يف هتفيظو
 «ةدوع نود ىضقي مث «ءضرألا رهظ ىلع اهيضقي

 «باغلا يف بائذلا لاجآ يهتنت امك هرمأ كلذب يهتنيو

 .(لبطصإلا) يف لويخلا وأ ءلوقحلا يف هايشلا وأ
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 قاشع

 لبق زوربلا ىلإ عزنت نأ :نيرمأ كسفن ىلع رذحا رهاظملا
 هذه لمكتست نأو «ةبولطملا تالهؤملا لامكتسا
 .كيلإ سانلا راظنأ اهب تفلتل تالهؤملا

29 

 ءاهفنتكت يتلا ءاونألا طسو قربت امنإ ءامظعلا نداعم

 ولو «جهوتيف ءاهمارض يف خفنت حاير ءاونألا هذه نأكف

 .ءافطنالا كيشو ناكل هدحو كر

30 

 بلقتو نونملا بير نينمؤملاب نوصبرتي نولاضلا

 هنود حفاكن انقح ىلع ىقبنسف اوصبرتيلف الأ ءنامزلا
 كلتو ءربصلاو ضرعلا نم ديزم حافكلاو ءولعي ىتح
 .ةاعدلا ريسو ..ةايحلا ةعيبط



 قازرأ رقف ال بهاومو قالخأ رقف رقفلا

 .تايناكمإو

 وأ .هريكفت يف اءرما فلاخت نأ ةمظعلا تارامإ نم

 ىلع كداؤف يوطت كلذ عمو .هماكحأ 5 هضراعت

 .هحرجت نأ ءابإلا لك ىبأتو .هتبحم

 قلخت ال تاورثلاو «ةرقابعلا عنصت ال بصانملا

 الو هب بصنملا نادزيف ابصنم يرقبعلا يلي دقو ؛لاجرلا

 لاجرلا عباصأ نيب ةلئاطلا ةورثلاو !بصنملاب وه نادزي

 ةعفرل ةليسو تسيلو «قوقحلا ءاضقو ريخلا لعفل ةادأ

 .!هيفسلا رتس وأ لماخلا



 نكلو ايكذ ناك سيلبإ نإف «يفكي ال هدحو ءاكذلا
 ناك امهم اسيسخ اءرما لبقي ال هللاو «هتبلغ هتوهش

 يف قحلا مزهت يهف ؛يفكت ال ةلفغملا ةبيطلاو «هلقع
 .راعلا هيلع رجتو فقاوملا جرحأ

 اشورفم ةلوجرلا قيرط اندجوف ءانراصبأ انددم نئل

 ىلإ- ايندلا يف انئازع نإف «ءامدلاب اجرضمو ,كاوشألاب

 صوكنلاو ةنايخلا قيرط نأ -ةرخآلا يف وجرن ام بناج
 .اليو مهقاذأو ءاططش هباحصأ فلك دق

 رصع ىهتنا دقل .ىتش ءارآ ءاقتلا نم ودبي قحلا

 الإ :نولوقي' الو ,يسولا مدنا نيذلا' نيموصعملا
 تمظع امهم مهدعب ءاج نم نأ هلك ملاعلا كردأ «قحلا

 .يضميو وبكيو بيصيو ئطخي وهف هتيرقبع



 نإو ءاشوشم اركف قلخت ةنزاوتملا ريغ تاءارقلا نإ

 مولع نم ةكرتشم ةدعاق نود ام ةسارد يف لاغيإلا

 .ةميلس ةفاقث ىطعي ال ىرخأ

 .رضاحلا
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 .عسوأ انقلخو اعساو انقفأ نكيل



 ىلع موقي ىربكلا تالاسرلا حاجن نأ ةقيقحلا

 صالخإلاو بحلاو «ميعزلا ٤ قوفتلا :نيلداعتم نيرمأ

 .عابتألا يف
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 اليوط ادمأ لظت نأ الإ اهنم لاني ال ةركفلا نإ

 .نيحلصملا سوفن يف ددرتي املح

 ىلع ةأرجلا الإ نوكلمي ال نيحاط نم ةايحلا يف مك

 اذإ ىتح :ءتمصلا مهيوطي نيخسار نم مكو «لمألا



 ءادسإ نع فكلا قيطي ال رشبلا نم قيرف كانه

 ءانفإو «ماعلا حلاصلا ةياعرو «ةحيصنلا لذبو «ليمجلا

 هنإ ؛هبلق ترمعو هبل تكلم ىتلا لئاضفلا ليبس يف هتاذ

 يف ىربكلا هتحار ..بجاو يف طرف ول ادهسم تيبي

 هنم كردي موي ىوصقلا هتداعسو «لامكلا نادشن

 نم اولمحت ام ءانهر تالاسرلا باحصأو ..امهس

 .مهاحرتو مهلحو مهمراغمو مهفاغمف «ةمخض تانامأ

 يتلا يناعملا ىلإ اهلك عجرت مهتموصخو مهتقادصو

 .اهلجأل اويحو اهب اوطبترا

 وأ ةيلقع قوقح نم احل ام قوف ةماعلا طعت ال
 ريرقت يف مكحتت ال ريهامجلا تايوتسم نإف ؛ةيقلخ
 لئاضفلاو قئاقحلا ذخؤت لب ؛ةليضفلا ثيدحت وأ ءقحلا

 وأ ءاحل نيلهاجلاب ةالابم نود ةيلصألا اهعيباني نم
 لاجرلا ىلعو ةفلؤم افولأ تناك نإو ءاهيلع نيجراخلا
 اومربتي الف ءسسألا هذه قوف مهكولس اونبي نأ رابكلا
 .نيمتاشلا نيماجهلا ةرثكل اوقلقي وأ ءراثملا دقتلاب



 الطاب ناك اذإف «هلع هؤادعأ هلوقي ام يا لقاعلا

 قيرط يف ىورت كلذ ريغ ناك نإو .هل سأي مو اروف هلمهأ
 .هكلاسم يف ةقدب نوشتفي ناسنإلا ءادعأ نإف «هنم ةدافإلا

 .اننوئش سمأ نم هنع نحن لفغن ام ىلع نوفقي دقو

 نم تدفتسا ام ردقب ىئادعأ نم تدفتسا دقل لضف

 ىلإ ينعفد دق يب ءالؤه رب ناک نإلف ؛يئاقدصأ ءادعألا
 ىلإ ینعفد يل كئلوأ هرك نإف «لامكلا بلطتو .ةداجإلا

 .رصنلا ىقوتو «رذحلا

 ةلسرملا ميلاعتلاب عمتجلا يف سسؤي ال قلخلا نسح 71
 عبط يف يفكي ال ذإ ؛ةدرجملا يهاونلاو رماوألا وأ

 ءاذك لعفا :هريغل ملعملا لوقي نأ لئاضفلا ىلع سوفنلا

 ءةليوط ةيبرت ىلإ جاتحي رمثملا بيدأتلاف ؛اذك لعفت ال وأ

 اذإ الإ .ةيبرت حلصت نلو ءارمتسم دادعإ بلطتيو
 كرتي ال ئيسلا لجرلاف .ةنسحلا ةوسألا ىلع تدمتعا

 .ابيط ارثآ هلوح نم سوفن يف



A8 
 ديلو هنأل هيف ةبير ال يذلا لمعلا وه قداصلا لمعلا لمعلا

 جوع الو «صالخإلا نيرق هنأل هعم ىوه الو «نيقيلا قداصلا

 دوعي اهتلاسر ءادأ يف ممألا حاجنو .قحلا نم عبن هنأل هيلع

 تناك نإف .ةقداص لامعأ نم اهونب همدقي ام ةلمح ىلإ

 الإو ءاديعب اقبس تقبس ةريبك لمعلا قدص نم اهتورث

 ءاعدالاو طبخلاو جيرهتلا نإف «قيرطلا ضرع يف تطقس

 .دحأ نع اليتف ىنغت ال لازهلاو

 املك ءاديور اديور ئفطنت صالخإلا ةرارح

 علطتلاو ءانثلا بحو «ةرثآلا عزاون سفنلا يف تجاه

 ؛راختفالاو ولعلا يف ةبغرلاو .تيصلا دعبو «هاجلا ىلإ

 بئاوشلا نم يقنلا لمعلا بحي هللا نأل كلذو

 .ةردكملا



 نيذلا رثكأو .دشرلا هعم بهذي اجيجض ةرثرثلل نإ

 مزجي ءاعباتتم مالكلا مهنم ردحتيو «سلاجملا نوردصتي

 ظقي يعو نم مهثيدح نودمتسي ال مهنأب مهوعمتسم

 لقعلا نيب الاصفنا كانه نأ نظ امبرو «قيمع ركف وأ

 .لسرتسملا مالكلا اذهو

 نإو .جاربأ يف تشاع ولو سفنلا راغص راغصلا نإ

 لمحت نأ الو «لاحوألا يف ضوخت نأ اهشدخي ال ةمظعلا

 .ةيذحألا

 يف اصخرتم ةبيرم ةليسو ىلإ أجلي نأ نمؤمل زوجي ال
 عقو مكو «ناطيشلا ةعدخ كلت .دصقملا ومسب اهباكترا

 يه اهدحو ةفيرشلا ةليسولا .رارغألا هليباحأ يف

 فارتقا مهولا كل نيزي امدنعو .ةفيرشلا ةياغلل قيرطلا

 مهنا وأ كسفن مهّئاف ءريخ نم ديرت ام هب غلبتل ام لمع

 .ادبأ ريخج ىجي ال ئيسلا لمعلا نإف ؛كفده



 َلَواَحَف سيفن ءيش ىلع كتضبق توتحا اذإ
 توص ىلع تخصأ مث ءارسق كنم هعازتنا صوصللا

 ةف كس اع كسا ك فتور" نزلا سراخلا

 كايإو ءكتادع مواقو «كتوق زكرو «كتضبق دش :كلذ

 . طرفت وأ ىخارتت نأ

 ريمض يفف ؛هدابع ةدئفأ يف هللا تايآ قلطنت كلذكو
 نتفلا ترثاكت املك هقامعأ يف خرصي فتاه نمؤم لك
 تناقل .نيزؤصل راو :ةعلازماؤلا :تكدو

 طارص ىَلَع َكئِإ َكِيَلِإ يحوأ يذلاب كسْمَتساَفظ :لوقي

 يدنج ةلدب تقرس اذإ ايدنج نوكت نل كنإ

 .سبلي ابوث سيلو «ةياردو ملع ةيركسعلاف ؛اهتيدتراو
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 ىواعد

 ةغراف
 اهفادهأ تغلب اذإ الإ ةرصتنم ةوعد ربتعت ال

 نع تلخت اذإف ؛ةليصألا اهناكرأ تماقأو ءةموسرملا

 يلا ءازجألا رادقمب صقني اهراصتنا نإف كلذ نم ءيش

 اهناكرآ نع تلزانت اهنأ نقيتسن امدنعو ءاهنع تلخت

 رصتنا يذلا نأ -ددرت نود- مكحن .ةلمج اهفادهأو

 .اهيز سبلو ءاهمسا ىمست نإو ءاهريغ رخآ ءيش

56 
 ةدافإلا نسحو «صالخإلا قدصو «ةفرعملا ةعسب لمالاوحن

 انلابح نم عطقنا ام لصو ىلع ردقن «يضاملا نم

 اناده ىتلا ةليبنلا ةياغلا وحن ريسملا فنأتسنو «ءانداجأو

 هتبحو يلعلا ةيانعلا هتظفح باتك انعمو .اهل هللا

 دهعي مل ام قيثوتلا تانامض يف احل رفاوت ةنسو «دولخلاب

 زوجي امف «هباتکو دمحمب نمؤن انمد امو .رشب خيرات يف

 نيقيلا اذه دعب ءيش لكف «هدعب ءيش ىلع ىداعتن نأ

 .ليلق
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 :نيصخشل افصو ملظلا ربتعي مالسإلا هنكل مولظم

 .هسفن يف ميضلا لبقي نمو «هريغ ىلع روجي نم ملاظ
 اذه ينو ..ملاظ هايندو هنيد يف ةيندلا لبقي نم «معن

 يملاَط ةَكَنالَمْلا ٌمُهاَفَوَ َنيذْلا نإ :ميركلا نآرقلا لوقي

 يف َنيِفَعْصَتْسُم انك ولف مثك مف اوُلَق مهشأ

 .[۹۷ :ءاسنلا](ضْرَألا

 .ءيش لك اودقفتف ءيش لك ىلع اوصرحت ال

 طاطحنالا روصع ركفب لبقتسملا ماحتقال ةلواحم لك

 ظ .الابخ الإ انديزت نل



 ةرخلا نإو .ةورثلا ةعس ىللإ ةعيرذ ةفرعملا ةعس

 .نيدلا ةمدخل قيرط رصقأ ايندلاب

2 

 eks ٠١ . هير عيضازم لظمام (رتع راك :لاجررب 3
 نوكيف «ةريبك ةثداح عقت ىتح ةديعبلا ةلزعلا راتسأ

 ردبلا فشتكي امك سانلل مهفشكت ةيادب اهنم مهفقوم

 .مويغلا عاطقنا دعب

052 
 تعرفتو ءاهروذج تراغو تمن اذإ ةموصخلا نإ

 ام توذأو «ضغلا ناميإلا تارهز تلش اهكاوشأ

 ءادأ يف .نوكي ال ذئدنعو «مالسو نانح نم هب ىحوي

 اهنم سفنلا ديفتست الو «ريخ ةضورفملا تادابعلا

 .ةمصع



 نع ىمعت يهف «ةنكاد ةيواز نم رظنت طخسلا نيع

 ىلإ دقحلا اهب بهذي دقو «لئاذرلا مخضتو لئاضفلا

 هطخسي امم هلك كلذو «بيذاكألا ضارتفاو ليلحتلا

 .تابرقلا لضفأ هعنم ىريو «هعوقو رذاحيو «مالسإلا

 دباع لقاعلا لجرلا لعجي نأ ناطيشلا زجع امبر 054

 ناسنإلا ءاوغإ ىلع صيرحلا وهو - هنكلو «منص 50

 ؛هبر نيبو هنيب ةدعابملا نع زجعي نل - كلاهملا هداريإو

 زمو «فرخملا يتلا اهله اع دعا فرقت له نخ
 اذإف .بولقلا يف ةوادعلا نارين داقيإب كلذل لاتحي

 ا قرش هوا هتلر ال ا كا
 .مهلئاضفو مهقئالع مهتلتو «مهلبقتسمو سانلا

 بويع رتس بحتسا هنأ دابعلا ىلع هللا لضف نم

 نأ ملسمل زوجي امو .اهب مهفاصتا قدص ولو .قلخلا ميلسملا

 بحاصف .هيف اب هركذ ولو «ملسم ىلع عينشتلاب ىفشتي || قحلا

 ءادبإو روتسملا فشكو حئاضفلا درسب يهلتلا امأ

 .قحلا ملسملا كلسم سيلف «تاروعلا

 ةوادعلا



 ثيح لشف امبر هنأ كلذ «ءسانلا عم هرعاشمو ةايحلا

 .نورخآلا قبس ثيح فلخت ابرو «هريغ حجن

 «بلاغلا فرعلا هدبعتسي يذلا وه فيعضلا لجرلا 51

 رجب أطخ تناك ولو «ةدئاسلا ديلاقتلا هلامعأ يف مكحتتو

 ال يذلا وه قحلا نمؤملاو «ةرخآلاو ايندلا بعاتم هعم

 هتأرج يف وهو .دانس هللا نيد نم هل سيل رمأب ثرتكي
 ال هنأ ديب تنعلا يقالي فوس ديلاقتلاو فرعلا ىلع

 يضحي نأ هيلعو «مئال ةمول هللا يف ىشخي نأ يغبني

 .ةنسلألا تاحارج الو ءدقنلا ةوسق هينعت ال هتياغل

 يف نيقيلا ةوقب ارعاش ملسملا نوكي نأ بجي !!لجأ

 ضرف عطتسي مل نإف .هسفن يف ناميإلا ةعورو .هصخش

 رامغلا هفرجت مل مشألا دوطلاك يقب هلوح ام ىلع كلذ

 نأ ىسع اذامو «ةبخاصلا ججللا هوطت ملو «ةدئاسلا

 هتلصل .ةوقلا رعشتساو «هناميإب زتعا ئرمال سانلا لعفي

 ام اعيمج هيلع اوبلأت ول مهنإ !؟هنيد يف هتماقتساو «هبرب
 .اريثك وأ اليلق هنم اولان



 «هللاب ةقثلا نم برض هب ناسنإلا ىوقي يذلا لكوتلا حالس

 هلوح تفتليو ةجرحم فورظ هفنتكت امدنع ناسنإلا شعني لكوتلا
 ةميكشلا يوق ودع حفاكم اف .!!المأ الو اًئوع ىري الف

 سحب «رصانلا ةلقو «ةدعلا فعض ىلع «سأبلا ديدش

 .ديدش نكر ىلإ ىوأ هنأ هللا ىلع لكوتي امدنع

 مواقي لظيو ءاطابرو اتابث لكوتلا اذه نم دمتسيو

 .رهفكم وج لالخ رصنلا رئاشب قربت ىتح

 هل ةوق ال ةءورملا طقاسلا وأ .ةمذلا برخلا لجرلا

 هجاوي ءاحيرص ملسملا نوكي نأ ةوقلا رصانع نم

 ىلع عناصي ال «ةفورعم ئدابمو حوتفم بلقب سانلا
 لب «هراصنأ ةماركو هتمارك نم ضغي امب قحلا باسح

 الو اه شيعيو ءاهلثمي يتلا ةديقعلا ةوق نم هتوق لعجي

 .ام ةقيقح ريرقت يف ادبأ ةحارصلا هذه نع ديحي



 رومأ نيب هئازإب نحنف ءابيع ئرما يف اندجو اذإ

 ةلاض وأ «هندب يف ةهاع بيعلا اذه ناك اذإ :ةنيعم

 وأ انايع هب هيلع عينشتلا ةهافسلا نمف «هتبترم يف

 هنأ هنأش نم سیلو «هيلإ قلزنا اًبنذ ناك اذإو .ابايغ

 نأ ةءاندلا نمف ءداوجلا ةوبك يه امنإ «هفراقي

 ناك نإو «سانلا نيب هب رهشن نأو هلثم حضفن
 ةيصعم وأ «رتهتسم ةأرج هاتدجو يذلا بيعلا

 عرقت قحلا ةملكب لباقي نأ بجي يذلا اذهف «رهاجم
 .ةالابم نود هينذأ
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 ءرملا لمحتي ءدغلاو مويلا ةدع امه ءاجرلاو ربصلا

 نم انصح لظي لب «لذي الف ةحدافلا بئاصملا امهلظ يف

 نمؤم هنأل ؛نتفلاو ثادحألا ىلع ايلاع ءاهلك هيحاون

 .هلل الإ عرضي ال نمؤملاو

 و



 هصخش ىلع مجهتي نأ هنزحي ناسنإلا نأ كش ال

 نم لخدأ اذإ الإ رارق هل رقي الو ءاهلثمب ةئيسلا ةازاجم
 .ملأ نم هسفن وه هب رعش ام ردقب هميرغ ىلع قيضلا

 لدأو ملل ىضرأو «كلذ نم لبنأ كلسم كلانه نكلو

 نأو «رجفني الف هبضغ معلتبي نأ ؛ةءورملاو ةمظعلا ىلع

 اعون ءيسملا نع هوفع لعجي نأو «.صتقي الف هدي ضبقي

 .ءاش اذإ هقحب ذخأي نأ ىلع هردقأ يذلا هللا ركش نم

 نيبو هنيب دعاب هنأب رعشو بنذ ىلإ ملسملا قلزتا اذإ

 «هءايض هيلإ دريو «هءاقن هيلإ ديعي يذلا روهطلا نإف «هبر

 زيزع لام ىلإ حنجي نأ ءاضرلاو نارفغلا راتس يف هفليو

 اهب برقتيف ىفلز نيكاسملاو ءارقفلل هنع علخنيف «هيلع

 .نيمحارلا محرأ ىلإ
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 الع لاجرلا ممه عم ىشمتت ةايحلا بعاصم نإ || ةمهملكل

 اهلجر
 .اطوبهو



 ةلوطبلاو ةجضانلا ةلوجرلا رصانع نم ريصلا

 اذإ ءرملاو «ليزاهملا اهقيطي ال ةايحلا لاقثأ نإف «ةعرافلا

 وأ ىضرم وأ الافطأ هل رجأتسي مل ليقث عاتم هيدل ناك

 بكانملاو ةبلصلا لهاوكلا يوذ هل يقتني امنإ «نيراوخ

 !!دادشلا

 الو «ىربكلا اهتلاسرب ضهبني ال ؛ةايحلا كلذك

 لاطبأو ةقلامع لاجر الإ روط ىلإ روط نم اهلقني

 .نورباص
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 ةيطسولا

 نأ انه طسوتلاو «ةليضفلا بل طسوتلا نإ

 نأ ال ءايلعلا لثملا غولب يف اهرخستل ةايحلا كلمت

 نم مرحُت نأ الو ءاهاياندل كرخستف ةايحلا كلمت

 .اروسحم امولم دعقتف ةايحلا
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 نأ لضفي دق لوجخلا لجرلا نإف ءائبج سيل ءايحلا

 ةعاجشلا يه كلتو «ههجو ءام قيري نأ ىلع همد قيري

 نم ءيش ءايحلا يف نوكي دقو ءاهروص ىلعأ يف

 هيراكم ىلع انمانلا لسرلا "فرك هنآ د فرا

 اذهو .ةجرحملا عاضوألا اهئاهبب بهذت نأ هدماحمو

 .ةدومحلا اهنطاوم يف ةءارجلا نراقي فوختلا

 «مهلجي نيذلا لاجرلا ةرضح يف ناسنإلا نإ

 ءامكحم اطبض هكولس طبضي «مهئاضرتسا ىلع صرحيو

 نم فرعي يذلا ملسملاو .رذحم فرصتيو ءردقب ملكتيف

 نوكي نأ يغبني ادبأ هللا نع بيغي ال هنأ هنيد ميلاعت

 كلذو ..مكحأ هعئارشب هبدأتو ءمظعأ هللا لالجل هبيهت

 يلوا نم يحيتست امك هللا نم يحتسا» :رثألا ىنعم

 .«كموق نم ةبيها
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 نم باصأ ال تماش تنأو «باقعلا هب تصبرتو

 هتءاسإ نم طرف امل حرف تنأو ءيسملا تحصن اذإ

 .هدودح ميقت الو هلل موقت ال ڙرما تنأف «هتريرج

 داهجك هنأ الإ - اقح ناك نإو - هظعو يف كمالكو

 هنأ الإ - الرع ناك نإو - ءازجلل كبلطو «نيقفانملا

 .!!نيدلل ةماقإ ال ةوهشلل عابشإ

 وسرت اهبو لمع لك حور ةحلاصلا ةينلا نإ

 لوسر قدصو .ءابحلاك فخت وأ «لابجلاك نيزاوملا

 .«تاينلاب لامعألا امنإ» :لوقي ذإ يَ هللا

 .هموق ىوهيو «ريخلا قشعي لجر قداصلا نمؤملا
 ءةايحلا ههجو ثولت ةراذق نايصعلا نإ .هباحصأ بحيو

 عوقوب حرفلا درجو .قيرطلا هجو راذقألا ثولت امك

 ةضيرم ةعيبط ىلع لدي - اهبكترم ناك ايأ - ةيصعملا

 .ةدينع

 مويو .دحأ نم ةئيس عوقو هجهبي ال نمؤملا نإ

 وأ ودع ناسنإ نم عقت ةميرجل هسفن يف اضرلا سحي

 ىلإ عسيلو ءةيفخ ةلع هناميإ يف ناب قئيلف «قيدص
 .اهنم ءافشتسالا

e ريل 
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 ؛لمعلا باسا رجعو ةايحلاب لهجا ىه دهزلا نيبل وهاذه

 ازجع ايندلا ةنيز كرتو ءفّرِحلا فلتخم يف عابلا روصقو
 هللا هعدوأ يذلا لامجلا قوذت نع ةدالب وأ اهغولب نع

 نم كلذ عم وهو «نينبلاو لاملاب عتمتسا ين برو .اهيف

 ناك امف «ظملتيو يهتشي شاع مرجم برو !نيدهازلا

 .هتانسح يف ةدايز الو .هنأشل ةعفر هرقف

 دفزلا

 اذإ ايندلا كلمب ايلعلا كلثم عيبت الآ دهزلا نإ
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 ةماسنبإلا ةلحم ىدننم

 الإ انم عقت الو «بئاونلا انزهت ال ءايوقأ نكنل

 نم راطإ انبولق فاغشب طيحي ال اذامل .انمادقآ عضوم

 ريثيو «ةايحلا بعاتل عوضخلا نم انيمحي ةوقلاو ةبالصلا

 امإو ةايحلا اندس امإف !؟حافكلاو دانعلا ةزيرغ انئامد يف

 .ةايحلا اندقف



 نوتومي نيذلا نإف ..الك ؟كلاهملا رش هبحاص يقي نبجلا

 نيذلا فاعضأ رابدألا نولوي مهو ةايحلا نيدايم 5

 ؟راطخألا نومحتقي مهو نوتومي

 «هعفدب ناسنإلا عوطتي يذلا يلاغلا هنمث دجمللو

 وهو اهعفدي ةبيرض نم هبحاص يفعي ال ناوملا نكلو
 ةحاس يف اهينبب نضت يتلا ةمألاف مث نمو ءريقح هراك

 الاطبأ ةيرحلل مدقت ال يتلاو ملسلا مايأ مهدقفت داهجلا

 نوقنشي الاجر ةيدوبعلل مدقت مارك ةداس مهو نولتقي

 ءامايأ ملعلل هسفن رهسي مل نم اذكهو .مائل ةلفس مهو

 تحت قرشلا هدقف ام انبسح ولو ءاماوعأ لهجلا هرهسأ

 هدقف ام فاعضأ هاندجول ضرملاو رقفلاو لهجلا ةأطو

 امو !!ةحصلاو ىنغلاو ملعلا نع ثحبي وهو برغلا

 ريقحلاب ىضرن اذاملف «ريثكلا نافلكي هدضو ءيشلا ماد

 .!؟ريطخلا يف عمطن الو
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 نأو «ئدايملا ةلمح اهفرعي نأ بج ةقيقح هذه .اهباحصأ دئاقعلا

 .سانلا ىلإ ايلعلا لثملا ةلقن اهيلإ نئمطي

 .هسفنو هتديقع نيب ناسنإلا نزاو نأو ثدح اذإف

 وأ «هلام حجرف هلامو هتديقع نيب وأ «هسفن تحجرف

 .ةصاخلا هعتم تحجرف «ةصاخلا هعتمو هتديقع نيب

 ام لك نم اهبحاص ىدل نوهأ ةديقعلا نأ كلذ ىنعمف

 .ةمواسم لوأ يف اهعيبي فوسو «ىوهي وأ كلمي

 .مادص لوأ يف اهنع ىلختيو

 رفكيو «هسفنب نمؤي نأ ةلاسرلا بحاص تافص ىلوأ

 هريغ حزحزيو «هادع ام رقحيو هتركفب يلاغيو .هموصخب

 الو «عاطتسا نإ هيأر ىلع سانلا لزنيو «ةتبلا حزحزتي الو

 ريصيو «ديكلا ةدش ىلع تبثيو ءادبأ مهئارآ ىلع لزني

 هب ابن نإ هتوعد نم نطو يف شيعيو «ةميزهلا ةرارم ىلع

 الو ءاهضورعب ئزهتسيو «ةفئازلا داجمألا سوديو «هنطو

 .اهيف نيدهازلا ةلق هعجفت الو ءاهبالط ةرثك هفختست
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 ريغ نم نوتوميو نوشيعي صاخشأ دجوي دق «معن

 اغإ مهلاثمأو ءالؤهو «كلذك ءاقدصأ ريغ نمو «ءادعأ

 ءازإب مهفقومو را هفلخ كرتي الو ءارارق هسفنل

 امنإف رضف عفنت مل تنأ اذإ

 .اعفنيو رضي اميك ىنفلا ىجري

 ءةربطخلا تالاسرلاو «ةريبكلا بهاوملا باحصأ امأ

 ءنيصبرتملا ءادعألا نم مهقيرط ولخي نأ ليحتسمف

 وأ «هونفد اريخ اودجو نإ نيذلا نيدقاحلا موصخلاو
 مهتموصخ ةرادإ اوعاطتسا نإو «هوعاذأ ارش اوظحل

 ذإ ؛نيلابم ريغ اولعف فرشو قلخ نم نوناق ريغ ىلع

 ءاضرإو «ةجرحلا مهسوفن عابشإ الإ مهل مه ال

 .ةرغوملا مهرودص

 نم ناسنإلا لذبي ام ردقب نكلو «ثروت ال مراكملا

 .ىوهي وأ قلحي دهج



 قوقحلا نع ةلفغ ديلو ئجي رورسلا رقحأ ام
 .رابكلا تابجاولا نع لوهذ وأ ءةسدقملا

 امدنع شغ نمو ..مكح امدنع ىغط نم تيأر دقل

 هترسأ دسفأ نمو ..ىنغتسا امدنع ربكتسا نمو ..لماعت

 .قيرطلا هل دهمت امدنع هتمأو

 ةيلاخ ابولق الإ َرأ ملف هلك اذه ىلإ عفاودلا تلمأتو

 «هتباقرو هتمظعب روعشلا نع ةديعب «لجو زع هللا نم

 .يحولاو نيدلا نع ةظوفحم تاملكب تمهمه نإو
 دنعو «نيد دجوي ال ةرطفلا داسف دنع هنأ دكؤأو

 رماوألا نأو «يحو مهفي ال هناصقن وأ لقعلا لالتخا

 نوكت ال عماج حور نع ةلصفنملا ةرئانتملا ةيئزجلا

 ةاقلملا ديدحلا خايسأو ةموكرملا تانبللا نأ امك ءاكولس
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 اذإو ءلطابلا مهبعش قحلا مهعمجي مل نإ سانلا نإ

 اذإو «ناطيشلا ةدابع مهتقزم نمحرلا ةدابع مهدحوت مل

 ..ايندلا عاتم ىلع اومصاخت ةرخآلا ميعن مهوهتسي مل

 ةيلهاجلا صئاصخ نم رملا نحاطتلا ناك كلذلو

 .هل ناميإ ال نم نديدو ؛ةملظملا

 نأ ةءافكلا يذ قح نمو «مدقي نأ لضافلا قح نم 92

 لضف نم ىتوأ امهم لجرلا نأ ىلع .هنم ةمألا ديفتست

 اضيرم ناك اذإ هتمأ هب عفتنت نلو هسفن عفنب نلف ةيافكو

 ءرملاو هللا قيفوت هتوفي ةماعزلا بلاطف ؛ةسايرلا بحي

 .ايرقبع ناك ولو موئشم هللا قيفوت هتوفي يذلا

 يف حاجنلا ىلإ ةقيدص دوقي دق ميظعلا قيدصلا نإ بحاصلا

 وهف نوتفملا يلا قيدصلا امأ «ةرخآلا يف حالفلاو ايندلا

 ىلع مدنلا نس عرق رغ نم مكو .هبحاص ىلع مؤش
 فرج افش ىلع هتعضو اهنأل ؛ةئيسلا ةيحصلا هذه

 بحاس

 .منهج ران يف هب راهناف «راه

CID 
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 ناوه ىلإ نامرحلا لوحت نكلو ءةعض سيل نامرحلا نم ملأتلا

 نأ ميدق نم ةلوجرلا ةنس تضم دقف مالسإلا هركنتسي يذلا وه

 نأ ال «مزعب ريسملا فنأتسيو ىفشي ىتح هسفن ىلع حيرجلا لماحتي
 .نيلماحلا رظنتي مث «حيسك ىلإ لوحتي مث روخي

 تبني يذلا ناكملا يف ارقتسم نمؤملا عدي مالسإلاو

 رفوي نأ نمؤملا ىلع بجيو «ةلماكلا ةيرح لا بهيو .زعلا
 لوحتيلف كلذ هيلع لاحتسا نإف «هتئيب يف يناعملا هذه

 .ناكم يأ يف ةماركلا دشنيلو ءناوهلا راد نع
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 «هناميإ ءايربك وه هبرو هنيدو هسفنب ملسملا زازتعا نإ

 نأ نمؤملا ةفنأ اهنإ ؛نايغطلا ءايربك ريغ ناميإلا ءايربكو

 .ناسنإل امنَذ نوكي وأ ناكم يف عضتي وأ «ناطلسل رغصي

 نم اهيف ام ردقب درمتلا نم اهيف ءايربك يه
 ءنماطتلا نم اهيف ام ردقب يلاعتلا نم اهيفو ءةناكتسإلا
 سانلا معازمو ضرألا تايرغم ىلع عفرتلا اهيف.

 نيملسملا ةمدخ ىلإ ضافخن الا اهيفو «ةايحلا ليطابأو

 .مهب هعمجي يذلا قحلا مارتحاو «مهعم طسبتلاو

 نم ةمظعلا بلطو ءاهباوبأ نم تويبلا نايتإ اهيف
 .اهلبس قدصأ
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 نأ ئرمال غوسي سيلو «بجاو هلباقي قح ةزعلا

 «بجاو نم هيلع ام يدؤي ىتح قح نم هل اب بلاطي
 ليبس الف ههوجو حصأ ىلع هتيدأف ام لمعب تفلك اذإف

 كنود نم الو كقوف نم عيطتسي الو «كيلع ٍدحأل

 ظفتحت نأ عيطتستو ءجرحم ظفلب كل ضرعي نأ ةبترم
 ذفني يتلا تارغثلا دس نيح كئاسؤر مامأ كسفن ةزعب

 ذئنيح كئادعأ دلأ نإ «عيرقتلاو موللا كيلإ اهنم
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 بيصيو هرجأ هلو ءزيزعلا بيصي ءاضقلا نإ
 نم تلفي نل ماد ام اريزع نكف «هرزو هيلعو «ليلذلا

 :نيلجر دحأ مالسإلا رظن يف سانلا

 .ديزملا بلطي ملاع امإو دشرلا بلطي ملعتم امإ
 .هب هبؤي نم كلذ دعب سيلو



 ردقلاو نوهلي :بيرغ ايندلا يف سانلا نأش نإ سانلا

 .مهيلع ةبوسحم مهماسجأ يف ةرذ لكو نوسنيو «داج
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 ةيانع انمرُح مث ءاّبآد راهنلاب ليللا انلصو ول اننإ
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 .ليج هب درفتي الو «صاخ نطو هل سيل ملعلا نإ

 تمع يتلا ةفرعملا رداصم يف رصبلا انلقن ولو «هنيعب

 بحسلاك ملعلا عبانم اندجول اثيدحو اميدق ملاعلا

 ءرطق اهركتحي الو «قفأ يف سبتحت ال ءاضفلا يف ةرايسلا

 فالسأ نم مكو ءالاهج تبقعأ ةملاع ةمأ نم مكو

 لبق ابروأ تناك دقو «نيقذاحلا ةرهملا اولسن لاهج

 ءائيش نوعي ال نيذلا مكبلا مصلاب صغت نورق ةعضب
 !!ةميدقلا تاراضحلا ثارو ىلع نميهت نآلا يهو

 نم ملعلا لينل ةيصقلا نطاوملا دايتراب فلكم ملسملاو
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 «ةديقعلا عزعزم أشني ليج لك نأ ةداسلا اهيأ اوقث ةصالخ

 موقي لمع لك نأو .حلفي نأ تاهيه «فادهألا ضماغ

 ؛هيدهل مهجتلاو هحور داعبتساو «مالسإلا ءاصقإ ىلع

 ..راعلاب الإ للكي نأ ليحتسي

 ةروث مالسإلا دالب يف ادبأ حجنت نلف مث نمو
 .هيهاونو هرماوأ لمهتو هعئارشو هدئاقع سودت

 ؟باسنت اهكرتو ةوهشلا رارقإ ىنعم ام :تلءاست امبر 103

 ءاهبكاوم لصتت ال ضرألا رهظ ىلع ةايحلا نإ :باوجلاو

 اهتراضح رهدزتو ءاهاوتسم عفتري الو ءاهطاشن درطي الو
 سنجلا ءاقب ىرتأ .ةدقتملا تاوهشلا هذه نم دوقوب الإ

 يف ةنماكلا ةزيرغلا هذه ريغ رخآ ءىشب الوفكم ىناسنإلا

 راثآ الإ ؛هريس دارطاو نارمعلا عاستا ىرتأ ؟ىثنألاو ركذلا

 ةياغو ؟مهينامأو سانلا طاشن ءارو ةرتتسملا عابطلا نم ةلمجل

 نسحيو «ةيوقلا عابطلا هذه لمع مظني نيدلا نأ كلانه ام

 ىلإ رهنلا هايم لوحتت نأ نم الدبف !اهفادهأ ىلإ اههيجوت
 «ةمكحم تاونق يف هنم جرخت «لسنلاو ثرحلا رمدي ناضيف

 .اهعيزوتو اهطبض يف مكحتت ةمولعم ديعاومو ةمظنم عرتو

 قرهاز لوقح ىلإ ىراحصلا لوحتت ةليسولا هذهبو
 .!!ةهكافلاو بوبحلا نم «ولحلا ىنحلا اهنم بقترتو



 ينفلا لامكلا غولب هبشي يناسنولا لامكلا كاردإ نإ

 جذامتو ةريثك (تادوسمب) رمي نأ دب ال ..عوضوم يأ يف

 .ةتوافتم

 اهقحلي مث «عقت ءاطخأ نم دب ال هنأ اذه ىنعمو

 بلاق يف اهغارفإ نكي ىتح «ميوقتلاو حيحصتلا
 اهب اودبتس ديدجلا بلاقلا يف عضوت امدنعو «لضفأ

 داعيف «لبق نم اظوحلم نكي مل جوع فشكتي وأ «تانه

 .اهميوقتو اهحيحصت
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 نمو «ةبيصم هب تلزن اذإ ماتي نأ ناسنإلا قح نم
 نيتلاحلا يف هتعيبط كلتف «ةمعن هتءاج اذإ حرفي نأ هقح

 .ريكن ريغ نم
 لوحتي الف .نزحلا فكفكي نأ نيدلا لمعو

 ريصي الف حرفلا فكفكي نأو ءاطخس وأ اطونق
 .ارطبو ةدبرع
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 تأطخأ امهمو «كفده وحن وطخلا ثيثح ضما مزع

 .!ريسملا فنأتساو «مزحلاب ثبشتف لاجرلا

 يف يقب ام لامكلا غولبل ىعست نأ وه لامكلا

 نأ ةرخآلاو ايندلا يف طوقسلاو «ددرتي سفن كردص

 كيلع يلوتسي نأو «ةعيفرلا لثملا كيرظان نع بجتحت
 .نيكتستو فقتو «لومخلاو سايإلا

 ءنيد وهف ةصلاخلا ةينلا هنراقت يناسنإ كولس يأ الوأ ةينلا

 ىلعو «ةليذر وهف ةئيدرلا ةينلا هنراقت يدابع لمع لكو

 يف يضميو «هتقيرط مسريو «هتياغ ددحي نأ ناسنإلا

 هذهب هدهع يهتني ىتح «ءيش ىلع يولي ال «هليبس
 .ىمسأو ىكزأ ةايح هللا دنع أدبيل «ةايحلا
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 تدادزا املكو .قحلا ىلع یقالتت ةميلسلا لوقعلا

 .برقأو رسيأ قحلا ىلع اهيقالت ناك املع
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 نينو ول و ف وا ا ی اا
 ا ی اار اهيلع

 وأ طغض نود رشلاو ريخلا ىلإ اهب هجوتي ةيرح نم هبهو

 ةيلوئسملا نم اليتف صقني ال لهاجتلا كلذ نإ «ملظ
 .ةقتاع ىلع ةاقلملا

 ؟ريخم مأ ريسم انأ له لقت الو «ءلجرلا اهيأ لمعا

 يف كل ناب رعشأو هللا كاتآ يتلا بهاوملا لغتسا

 ىلع اًبذك ىفكو «تابجاو ةايحلل كيلعو اقوقح ةايحلا
 .ايندلاو نيدلا
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 وأ «تقؤملا روعشلا وأ «لايخلا هساسأ انايإ كانه نإ

 هب ءرملا ومسو «لهس ناميإلا اذه داجيإو .لجاعلا رثأتلا

 يف ءرملا بحصي انايإ يغتبي مالسإلا نكلو «نكم انيح
 يف .هتموصخو هتقادص يف «هئارشو هعيب يف ؛اهلك هنايحأ

 ناميإلا اذهب وهو «هترشعو هتدحو يف «هحرت يفو هحرف



 تعمل سانلا نم رفنل فئاحص الإ ملاعلا خيرات له

 ةفلؤم فولأ تفختسا امنيب «قافآلا ىتش يف مهؤامسأ

 يف يرامت «بوذكلا ةيعويشلا نإ ؟ءامهدلا ءامسأ نم

 نزو ال اومظع امهم دارفألا نأ معزتو «ةقيقحلا هذه

 .ريهامجلل هلك لضفلا نأو «مه

 هذه يف مهدحو عاعرلا عنصي ام يرعش تيلو

 ئجي ىتح ىرايح مهنكامأ يف نولظي مهنإ !؟ايندلا

 .كانهو انه مهفرصيف زاتمملا قاوسلا
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 ملاعم

 رفسلا ءاثعو ىلع ةناعتسالاو ءةوعدلا ىلع ةرباثملا ىلع

 للا ىلع دامتعالا قدصب ىسأتلا نسحو ءربصلا لوطب قيرطلا

 قيرط وه «هتلاسر يف هسفن ةيعادلا ينافتو

 حاتي ال ةماعلا ةنسلا هذه نم تالفإلا ةلواحمو ا

 .دحأل



 ةا هاذه زب نع هنا فضوي ااه لك نیل

 اذهب مصوي لطاب هنأب فصوي ام لك الو «ةرادج نع

 يع درا هل بنكي يذلا ناو ىد قع ناونعلا

 اهلك هصئاصخ هبناج ىلإ نوكت نأ ةرمثلا هذهب رفظيل

 ةرايط ىنعن الف ءةبادلا نم عرسأ ةرايطلا انلق اذإ انآ

 لكشلا اذهب ةرايط نإ «دوقولا ةدفان ةحنجألا ةروسكم

 .رفاوحلا بوطعم رامح اهقبسي

 -هرهوج ةمالس بناج ىلإ - قحلا صئاصخ نم نإ

 ءريخلل حاتفمو ءةرطفلل ىدصو «لقعلل ءايض هنأ

 ممألا طبر يف اهيلع ىلعي ال ةلصو .ةحلصملل جايسو

 .همسا كرابت اهبربو «ةايحلاب

3 
 اليتف ىنغت ال ءامسلا صوصن نم ةعاضبلا ةرثك 11

 ثاتلم ناك اذإ هدنع امب سانلا عفن يف وأ ءاهبحاص

 ربكملا وأ برقملا راظنملا ةميق ام «ةرطفلا ضيرم ةعيبطلا

 ؟هرصب دقف ئرما یدل

 سماط باجح ةحامللا ةيعاولا ةريصبلا نادقف نإ

 .قحلا مهف نود

) 0۹( 
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 ال لامح

 هكردي

 رعاشملاو حمالملا اهيف مظتنت ةقستم ةروص نيدلل

 هيف زربي دحاو عضو ةروصلا هذهلو ءءاوضألاو بسنلاو

 هناكم يف لك فارطألاو ساوحلا ودبتو «لاع سأرلا

asaةريغل] ودمي 9 ديلا . 
 رعشتسي يذلا وه هدحو ةميلسلا ةرطفلا بحاصو

 .نيبملا وحنلا اذه ىلع نيدلا ةروص هنهذ يف

 ىلع هلهأ ةبلغو «هنم دب ال رمأ قحلا راصتنا نإ
 .مئاد مزال نوناق فاطملا ةياهن يف مهريغ ةرستف

 حالا هذه وکو ةر اعا فكل ت دق ليهأت

 ا و ی کک دير عي
 يف حلا ىنعم اهيف لمتكي نمزلا نم ةرتف -بلغألا
 ..ءاوس ةرهاظلاو ةنطابلا مهتايحم جزتميو ؛هتلمح سوفن

 «يلجلاو يفخلا ىوهلا تاعزن نم اهيف نوصلخي ةرتف

 بلاقلا يف ةيناسنإلا ةايحلا غارفإ ىلع ةردقلا هيف متتو

 .نوغتبي يتلا ةهجولا وحن اهرييستو «نوديري يذلا

 نأ كش نم امف «همامت دادعتسالا اذه غلب اذإف

 .نولئاز هعابتأ نأو «ةسكنم هتيار نأو ءردحنم لطابلا



 ءرايتلا ةيوق ءريخلل سسأ نيوكت يف ناميإلا حلفي مل اذإ
 .ةكرعم ةايحلا ناديم يف بسكي نل وهف ءذافتلا ةبالغ

 ةعورو ةينلا حوضو نم نوحلاصلا نكي مل اذإو

 ءزرابلا بجعملا وحنلا ىلع «ةريسلا قلأتو كولسلا

 وأ ةليضف مهب حجنت وأ ءأدبم مهب زوفي نأ تاهيهف
 .ةليذر مهمامأ لذخت

 نوكي نأ - ةايحلا هذه يف رهطلا رصتني يكل - بجي 119

 ءنيرهاعلا ةريس يف رهعلا نم زربأ هباحصأ سوفن يف

 اهب قلعتي نأ بجي ضرألا يف ةلادعلا دوست يكلو
 .نيملظل ةّملظلا ءاهتشا نم دعا الخ اهتدنم

 «تسعلا ىلع ترض نسوق كانه تناك اذ

 امف «ةسرتفم عابس اهنأكل ىتح اهلامعأ يف هب تشحوتو

 ةمواقم ةايحلا ماحز يف اهاقلت نأ اهدص يف ىنغي

 فنع رشلا ةعيبط نإ «ريرح نم نثارب وأ «ةسنأتسم
 .ريسملا ةَّدِحو .ردصملا

 .روهظلا ىلع اًرداق ناميإلا نوكي نأ كلذ ىضتقمو

 يف اعاجش .ةمواقملا ىلع ارداق ءةكرحلا ىلع ارداق

 .اعيمج هتافرصت
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 SN يللا يتكرر سلا علا EA ىلإ صاخ

 ءةاون ةرشق اهلك يواست ال ةيصعتملا ةقشاعلا ريهامجلاو ةاعدلا

 :نيميظع نيقلخ عامتجا نم ثعبنت قحلاب رهجلا يف ةعاجشلا 121

 ةبغرلا دويق نم هقالطناو هسفن كالتما :امهلوأ

 ؛عمطلا لذ نع اًديعب ةايحلا نم انول هؤاضتراو «ةبهرلاو

 ىلع ردقيو قحلا رصبي عاد نم مكف «معنتلا ةوهشو
 !دحأ هب عمسي الف «هقلح يف سبتحي هنكلو «هب ريكذتلا

 بضغل وأ «عفنلا اذه نم مرُحَل هب قطن ول هنأل ؟اذامل

 ايندلا عاتمل اراثيإ - وهف ظحلا اذه هئافل وأ سيئرلا هيلع

 اب ايضار «سفنلا فيفع ناك ولو .تمصلا مزلي -

 نع بجاولا ءادأ عم ليلقلاب ايفتكم «شيع نم رسيت
 .رخآ فقوم هل ناكل «هعييضت عم ريثكلا

 ةعاجشلا دمتعت يذلا يناثلا قلخلا ام :امهيناثو

 ههل لمعلاب زازتعالاو هللا دنع ام راثيإ وهف هيلع

 ةيصعأ ىلعو «نيرابجلا توربج ىلع هبانج حيجرتو

 ءديعو وأ دعو يأ ءازإب ردقلا ىلإ دوكرلاو «نيقدغملا

 .هدحو هللا ىلإ لجألاو قزرلا نأ ساسأ ىلع
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 نأو «لاهجلا ملعت نأو «ىرايحلا دشرت نأ فرشلا

 .رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخُت

 نم مهذقنت نأو «مهبرب سانلا فرعُت نأ فرشلا

 .ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم مهيمحت نأو «مهئاوهأ

 اهتابنج يف ثبتو «قحلاب ةايحلا رمعت نأ فرشلا
 .ةحلاصلا ديلاقتلاو لئاضفلا اهبارت يف سرغتو «ةلادعلا

 «همساب فاتملا سانلا نم ديري يذلا لجرلا

 ىقلي نأ يغبني اًيح اًمنص الإ سيل «هلوح نارودلاو

 .بشخلاو رجحلا نم ةتوحنملا مانصألا ريصم

 بنكلا ريصع

www.ibtesama.com/vb 

 ةماسنبإلا ةلحم ىدننم
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 .قئاقحلاب نومتهي ام رثكأ فراخزلاو
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 «يسفن يف ناميإلا ةحار تسسحأ املك ينإ فلا

 ريني يذلا نيدلا ةعورو «يلق يف نيقيلا دربو ركش

 يذلا لجرلا ركش ىلإ ديدش ليمب رعشأ «ينطاب
 نأ يل حاتأو «ريخلا يل حاتأو ؛ريخلا اذه يل رسي

 ةمعنلا ردقأ نأو «هناش لج دحاولا يبر فرعا

 رعشأ يننإ ..معن .اهب ثعب نم يردأو يلوح يلا

 ءانثلاو «هلضقب هيونتلاو ويي دمحم ركش ىلإ ليمب

 .ءءعوضو يف يهجو تلسغ املك هعينص ىلع

 ىلع يهجو تعضوو «ةالصل يندب ترهطو

 .!!يلعألا يبر حبسأ ادجاس ضرألا

 ىلإ رظنأ ةيناسنإلل ةليوط ةريسم دعبو نآلا

 ءادعأ نيب ابيرق هبشلا دجأف يلوح نمو يسفن

 نيح ىلع «نيرخآلا يف هئادعأو نيلوألا يف دمحم

 هعابتأو.نيلوألا يف دمحم عابتأ نيب اديعب هبشلا دجأ
 :.!!!نيرخالا يف



 ال مث «مالسإلا ىلإ يمتنن نأ دمع لتق ةميرجل اهنإ ١١ريدحت

 عافدلا الو «هب لمعلا الو «هضرع الو ‹«همهف نسحن

 .!!هنع

 لهف «صاصق نود مئارجلا هذه كرتي هي ردقلاو

 .؟انتريرجب ذخؤن نأ لبق لمعلا نسحن

 ةحللا لإ ديلا نم هكا ليوطلا ا لر لع

 ةريصبو حاص ٍداؤف ىلإ جاتحت ىتش اًرومأ ناسنإلا هجاوي

 «سانلا نوتفو ءقزرلا مومهب سفنلا كابتشا نإف «ةرين

 نيميلا بناوج نيب اهحجرأتو ءسواسولا ناولأ اهيقلتو

 ققحت يك ةريثك ىوق عامجتسا ىلإ اهرقفو «راسيلاو
 اداج اًداهج يعدتسي هلك كلذ ءرشلا دصت يكو «ريخلا

 .تاكرحلا لصتم

 ىلع نرم اذإ الإ داهجلا اذه يف ناسنإلا حجني نلو

 ادلج ميقتسملا طارصلا ىلع امدق ىضمو هاوه نايصع

 .ءاخرتسا هدري الو «ءايعإ هدعقي ال اًرباثم
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 نيدلا قافآ يف وأ ايندلا قافآ يف ةمامإلا بصنم نإ

 .نيبجلا نيضغتو «نينسلا ربص بلطتي

 «ةدؤت يفو تمص يفو ةلزع يف الوأ هسفن ءرملا عضيلف

 هيف نوكتت اًدمأ بارتلا ةملظ يف اهلصأ يفتخي ىتلا ةرجشلاك

 .ءوضلاو ءاوهلا ىلإ اهقيرط قشت أدبت مث «حيحصلا نيوكتلا
 الف اريثك وأ اليلق اوراوتي نأ بابشلا رض ام

 .؟مهتاكلم لمتكت نأ دعب الإ سانلا ىلع اوعلطي

 ءروهظلل ال هلل كيلع اب موقت نأ -تيوتسا اذإ-ناميإلا نم

 .سانلا نيع نم طقسي سانلا هوجو بلطي يذلا نإف
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 ايلع امك هب قيضن وأ هل شهن يذلا عقاولا ءارو نإ

 ءيش ميدقت بحأو «بلاغ ردق رييغت دارأ نمف

 ءرخصلا حطني وهف «هللا همدق ءيش ريخأت وأ هللا هرخأ

 .هسأر عيدصت الإ كلذ نم ديفتسي نلو

 ال ةقيقح ثدح ام نأ ىلع هتطخ مسري لقاعلاو

 قفو كلذ دعب هكولس ينبي مث ءاهب فارتعالا نم صانم

 نأ ءرملل ريخو .دادسلا هب يحويو «مزحلا هب ريشي ام

 .نمزلا ىلع طخسي نأ نم هاوه مهتي



 .ةدعاقلا ةمهلاو ةزجاعلا سفنلا ةعدخ فيوستلا

 هدغ كالتما ىلع وهف هموي كالتما نع زجع نمو
 .زجعأ

 ىتلا ةيلابلا راكفألا دادتما نم ابلاغ ىجي فيوستلاو

 تاوهشلا نايغط نمو «لجع ىلع اهنم كاكفلا بجي
 .اهعم ىخارتيو ءاهل ملستسي نأ ملسمل زوجي ال يلا

 زجعلاب ٌفارتعا بلاغلا ىوحلا عم ةكرعملا ءاجرإ نإ

 .هتمواقم نع

 هدغلا لبق مويلا - ءرملا ادبي نأ ةلوجرلا نمو

 تاطبثملا ىلع هموجه - ليصألا لبق حابصلاو

 نود ءاحاستكا ةقيرط نم اهحستكي نأو «قئاوعلاو

 .بيهت وأ ءاطبإ

 لهأ لامعأب دودحملا هذهج نراقي نم سانلا نم

 هسفن نظيف ءةلاهجلا لهآ راکفأب ليلقلا هملع وأ ةدالبلا

 لمكي ام ىلإ ريقف ةقيقحلا يف وهو «لئاط ءيش ىلع
 .عودخم هنكلو «هبهاوم



 ىلإ رظنت الف كريغب كسفن نراقت نأ تببحأ اذإ
 :لرقت مث ءامهدلا

 :لق مث ةيلعلا ىلإ رظنا لب ؛الاح لضفأ انأ

 «قيرطلا ىلع يضمأ نأ بجي ؟مهنع رصقأ اذامل

 .لصو بردلا ىلع راص نمو

 قيرطلا فصتنم يف مهفقو ءايكذألا نم ريثك

 مهرغف «ةزجعلاو نيرصاقلا نم ارفن اوبحص مهنأ

 صقن نم مهيف نمك ام مهنع رتسو مهسفنأب كلذ

 ول لامكلا تاجرد نم هنوقيطي ام مهنع ىفخأ وأ

 .اوطشت

 تديق اهنأل ؛ناسنإلا ىلع لابو ةبحصلا هذهو

 .حومطلا تلشو ةمهلا
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 ؛لمألا هنم دقفأف هسفن نع ايضار ئرما تدجو اذإ

 ال وهو صئاقنلاو بويعلا نم ماكر ىلع يوطني هنأل
 ءاهتعاضوب روعشلا دقاف هنإ لب ؛اهنم صالخلا سمتلي

 .ةاجن وأ لامتكا اذه لثمل تاهيهو

 ةميق ياف «هباحصأ ردق عفري ال يرظنلا ملعلاو

 نكلو «تامولعملا نم اًردق هسأر يف نزتخي صخشل

 وه مث «بذهت مل ةنوشخو «جلاعت مل ماثآب ةحفاط هسفن

 .ليلع هنأ يردي ال - ةفرعم نم نزتخي ام عم -

 مهتالاهج يوقي هنأل «ةفآ مهملع نوكي ءالؤه لثم

 نم ليزي نأ نم الدب اوتوأ اب مهرغيو ءاهليزي الو

 .اهءوسي ام مهسفنأ

 قيمع ةفرعملا ليلق لجر ءالؤه نم لضفأو

 ةيكزت يف دهتجم «هبويع نع شيتفتلا ريثك صالخإلا

 ىقرأو ةبقاع ىجرأ اذه نإو «هلاوحأ ةيقرتو هسفن

 .مهسفنأ نع اوضر اذإ رابكلا ءاملعلا نم ةلجاع

 .اهحالصإ نع اولفغو



 ولو لمعلا ةميق طقست ةليذر لمعلاب رارتغالا نإ

 ءةبوخملا هل لزجي نأ وأ ءهيلإ هبرقي نأ هللا بلاط ادحأ نأ

 هللا دنع قحتسا ام دهج نم لذب ام ىلإ كلذ يف اًرظان

 .الئاط

 رعاش وهو هللا ىلإ ناسنإلا مدقتي نأ بجاولاو

 موقي نأ نم ىبرأ هيلع هللا قح ناب نقوم ءهريصقتب

 .كله هتمحرب هللا هدمغتي مل اذإ هنأو ءهنم ةرذب

 قلاخ قه نسا لا كلامو. ك تلد كه

 ؟لاملا اذه بهاو وه سيلأ ؟سفنلا هذه

 ةرتف لالخ اهيدؤت ىتلا لامعألا ةلسلس ىلإ رظناو

 سفنلا للع نم اهفنتكي مك «ضرألا هذه ىلع ايحما

 !؟ريصقتلا تافآو

 ام تنأ كيلع تضرعف كريغ لامعأ تناك ول اهنإ

 !!ريطخ زواجتو ليوط ضامغإ ىلع الإ اهتلبق

 .اذبأ هلمعب لواطتي ال هنكلو «لمعي نمؤملا نإ



 ةنسلأ تقلطناف ينرتس هللا نأل يسفن شغأ له

 .لقاع اذه لعفي ام ؟ينحدمت سانلا

 نع شتقأ ءاتباث يسفن نم يفقوم نوكي نأ بجاو
 نم اهب ام رارمتساب رضحتسأو ءاهنم اهيقنأل اهبويع
 ءاهلمكأ يك صئاقن نم اهيف امو ءاهبوصأ يك ءاطخأ
 نع مهتلاقمب عدخنأ الف ءلماك وه :سانلا لاق اذإف
 .يسفن نع فرعأ ام ةقيقح
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 انوكي نأ لبق ةيسفن قالخأ ىنغلاو رقفلا نإ

 .ةيويند اضارعأ

 اًرعاش «ديزملا ءارو اقرؤم تيبي لام يذ نم مكف

 .هل ققحتي مل بلطي ام لك نأل ؛رقفلاب

 .اًيئاش اًيفاك هيدل ام ىري هنأل؛نيعلا ريرق تاب لقم مكر

 يتلا يه «ةشيعملا تايوتسم ال «ةيسفنلا لاوحألا نإ

 .سانلا عنصت

 رصنع اهنأ وهف لمع تايوتسملا هذه ناك اذإو

 جضنت يتلا ةبرتلا يه تايوتسملا هذه لعل وأ .دعاسم

 نم «هاهننم كوشلابو «همامت درولاب غلبتف ءروذبلا ىتش

 .هتعيبط نع رصنعب جرخت نأ ريغ



 فارعألاو بهاذملاو راكفألا لبرغُت نأ بجي

 ىح اهيطعي ال اهمدقف ءانخيرات تداس ىلا ديلاقتلاو

 .هدحو قحلل مارتحالاو ءءاقبلا

139 
 ريمض يف نوكتي ةدابعلا ةمادإو «ىوقتلا موزل عم

 ىلإ بذجنيو «حبقلاو رشلا نم رفني يكذ سح نمؤملا

 رصنيو «نيرخآ هركيو اماوقأ بحيو «لامجلاو ريخلا

 .ىرخأ مزهي و اياضق

 ففعضو ناميإلا ةوق عم وفصيو وبخي سحلا اذهو
 .هنهو وأ هللا ىلإ ريسلا ةدشو
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 ةيشع نيب متي ال مهثبع نع نيثباعلا ماطف

 مهو مهؤجفت يتلا ردقلا تابرضب مهفيوخت يغبني

 .ءازجلا هيف يفوتسي يذلا

 ةاعدلا هاوفأ ميمكتو «ناودعلا اولواح اذإف

 رکا تا ا ا



 ءرادقألا ةديصم يف وهف رتغاو يوق امهم ناسنإلا

 هرفك يف كلذ رّخسيلو «ههاجو هلام مويلا عتمتيلف
 الو هدغلا يف يكبيسف مويلا كحض نإ وهف «هدانعو

 هاقلي ال اوسأيي وأ اوعدخني نأ قحلا ةلمحل يغبني

 تارابتخا ضعب هلك كلذف .ةناكمو جاور نم نولطبملا

 .نيعمجأ سانلا ىلع ةبوتكملا ةايحلا

 مهسفنأ حالصإ نم قيرطلا نوءدبي هلل نيلماعلا نإ ج :
 ال ةيجسو مهيف ةكلم حالصإلا حبصأ اذإف «مملوح امو ةيدجبأ
 ال مهنأل ؛ضرألا ارحلصاف محل هللا نكم لصفنت || حالصإلا

 .هل اوشاعو هب اوشاع يذلا حالصإلا اذه الإ نوعيطتسي
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 هدراوم فرعي نأ ناسنإلا مزلي يتاذلا ءافتكالا

 هب ودعت ال ىتح هبئاغرو هتاوهش طغضي مث ءاديج

 نيرخآلا ةايح نع هينيع ضمغي نأو .كلمي ام دودح
 .ةريثملا ةنراقملا لواحي الف

 وأ اذه ىلإ هيدي دمب نهر هطوقس نأب نقوي نأو

 تبثو «هسفن كلم فعتساو عفرت املك هنأو .كاذ

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهيجو شاعو «هتمارك



 مهسفنأ ىلع لهسي اًسسانأ عمتجم لك يف ىرت نأ مدعت ال كنإ

 .ناطلس وأ هاج يذب لامآلا قيلعتو باوبألا ىلع فوقولا

 مهدوع لاملل مهبح نأل ؛ءاطعلا نوبقري دق

 مهزوع نأل ؛بصنملا وأ ةوظحلا نودشني دقو «ففكتلا

 نالف كلي يذلا بصنملا يف ةزعلا نأ مهل نيز يسفنلا

 .نوهتشي ام اولاني ىتح هيلإ نوفلدزي مهف «هرمآ
 نورجؤي عابو ءاكذ مهل اسانأ فرعأل ينإو

 ءيش ؟نمثلا امو ..نمثلا مهل عفدي نم لك ىلإ مهبهاوم

 .ةعداخلا اهتهاجو وأ «ةكلاحلا ةايحلا هذه ماطح نم

 اهيلإ يوأي ةئيب دجي ال قالخألاو دئاقعلا طحقو
 .ةطباملا ةلتعملا سوفنلا هذه لثم ءاهيف رقتسيو
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 رمطتو «بهاوملا لتقت ةوارطلاو ةعدلا ةايح نإ

 رزغيو «هندعم فشكتيو «كرحتي ناسنإلاو .تاكلملا

 ؛دئادشلا تامدص وأ «نيضراعملا رطخ سحأ املك هجاتنإ

 زفحتتف ديدهتلا اهريثتسي هيف ةنماكلا ةايحلا رارسأ نأك

 .ةلمآ ةطشان مامألا ىلإ عفدنتف ءاهسفن نع عافدلل

 ىلا ءاونألا طسو قربت امنإ ءامظعلا نداعمو

 اهمارخ يف خفنت حاير ءاونألا هذه نأكف ءاهفنتكت

 .ءافطنالا كيشو ناكل هدحو كرت ولو «جهوتيف
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 لعجي هعناص ىلإ داؤفلا نوكرو «ليمجلاب رارقإلا نإ ةيمها

05 

 ءاملا رمثي امك ءهيف رمثت ةمعنلا نأل ؛ديزملل الها ءرءا || دكشلا
 ليلقلاب اهيلع نضي ال كلذلو «ةبصخلا ضرألا يف

 اهير يف لمألا مادعنا نإف ةخبسلا ضرألا امأ «ريثكلاو

 .اهنع عطقي كلذلو ءاّئبع اهيلإ ءاملا لاسرإ لعجي

 اووطي نأ هللا ةمعن يف اوحرم اذإ سانلا ىلع اذامو

 نأو «لضفلاب فارتعالاو ليمجلا نافرع ىلع مهرئامض

 ؟ليقث اذه مآ ليلق اذهأ ..كركشن :معنملا هلل اولوقي

 «سفنلا فرش ىلع لدت ةفطاع هللا نم فوخلا

 يذلا اذه ةبوثمو مارتحا لكب ريدق لجرل هنإو

 .هاري هللا نأل الإ

 هللاب ناميإ ىلع لدي هنإ ؟كلسملا اذه لدي مالع

 هرود يدؤيل ناظقي ناميإلا كلذ نأ ىلعو ءقيمع

 ضهن سفنلا تريثتسا امل هنأ ىلعو «ءسراحلا نابديدلاك

 .رشلا عزاون مسحف هدوجو ضرفو ءاهيلإ



 «تاعاطلا ءامب هاقسو «ناميإلا رذب ثب اذإ دبعلا

 نم رظتناو «ةئيدرلا قالخألا كوش نع بلقلا رهطو

 اا كلو ىلع هيف لاعب لا! ليش
 انيق ار هرات ناك را لإ ةا اأ

 ىضتقمب مايقلاو ةبظاوملا ىلع اثعابو «هسفن يف اًدومحم

 .توملا ىلإ ةرفغملا بابسأ مامتإ يف ناميإلا

 تاعاطلا ءامب هدهعت ناميإلا رذب نع عِطَق نإو

 يف كمهناو «قالخألا لئاذرب اًنوحشم بلقلا كرتو

 قمح هراظتناف «ةرفغملا رظتنا مث ايندلا تاذل بلط

 .رورغو

 نم ال سفنلا لخاد نم يتأي ناوه ةينثولا نإ ةلكشملا
 نم ىلع هتباك نوزحملا ضرفي امكف «ةايحلا جراخ 37

 اًحابشأ ةمئاقلا ماسجألا بوعرملا ليختي امكو «هلوح

 ءابغو هسفن راغص خوسمملا ءرملا ضرفي كلذك «ةمثاج

 اهدامج نم هلؤيف ءاهيف ايحي يتلا ةئيبلا ىلع هلقع

 .!!ءاش ام اهناويحو
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 نع نلعت يهو ةايحلا يف اهارجم ذخأت ال ةفارخلا نإ

 .اهتاره نع فشكت وأ اهلطاب

 نم ريعتستو «دحلا بوثب اهنوجم يرادت اهنإ ءالك
 ضعبو اهتامدقم ضعب ذخأت دقو «لوبقملا هسوبل قحلا

 .نيعودخملل كلذ دعب نيزتت مث ءاهجئاتن

 «تيم وهو هتافرب قلعتي وأ «يح وهو هبايثب ثبشتيو

 ميلاعتب بطاخي نأل الهأ سيل «ريرغ لفط هنأ ملعاف

 .اهجهن ىلع ميقتسي نأ لب ةلاسرلا

 زعيو قحلا اهيف فعضي ىتش ائايحأ كانه نإ باحصا

 ىلع تايرغملا رثكتو لطابلا هيف ىوقيو «هب كسمتلا || هناقعلا
 .هتنداهم وأ «هتقداصم

 يف اوددشتي نأ اهباحصأ ىلع دئاقعلا قح نمو

 .ديعب نم اهسمي امل اوركنتي نأو ءاهبناج ميعدت



 ىلإ ناسنإلا ةوهش يهتنت نأ سفنلا فرش سيل

 لب ؛اهغولب بابسأ يفتنتو ةوهش دجوت وأ «ةايحلا
 .ىوهلا عزاون نم ىبرأ فافعلا ةوق نوكت نأ فرشلا

 ةيلاسلا لداعتلف نوكس ةلاح يف سفنلا تلظ اذإف

 هل ىفخي ال اليزه اًهفات الجر دجت دقو ءاهيف ةبجوملاو

 ةتلفنملا هزئارغ تّْسِق ول ةوهش هل سبحنت الو عمط

 هذه نكل ءاهتوق رشع تغلب ام ةطوبضملا هريغ زئارغب

 دجت مل كلتو «هيلع مظكف دشرلا نم اًمامز تدجو

 .تدرمتو تراثف مصعي اقلخ الو عدري القع

 بلقلا باعش نم تنكمتسا اذإ ةرحاس ةوق ناميإلا

 .اًنكمم ليحتسملا لعجت داكت هقامعأ يف تلغلغتو

 نم ةركف دنع نوقتلي اخويشو ابابش انيأر دقلو
 عم «ةخسارلا دئاقعلا لحم مهسفنأ نم اهنولحيو ءركفلا
 دوقو مهتايح نم نولعجي مهنأ الإ ءةتحب ةيدام ةركف اهنأ

  .اهترصن ليبس يف ىذألا حبقأ نولمحتيو ءاهتكرح



 دعب قفخأف هبجاو ءادأ يف هدوهج ءرملا غرفتسا اذإ

 املقو ءاهب يلب ةميزه ىلع همولي ال هللا نإف .كلذ

 ام اريثكو !!هيف ءرملا رذعي رهاق ردق نع الإ كلذ ثدحي

 ئجي مث ءانسح اًبيترت رصنلا تامدقم ناسنإلا بتري

 ةنيفسلاك ؛رامثلا فعاضم رصنلا اذه لعجي ىلعأ نوع

 اهدعاسي رايتلا اذإف رهام نابر اهب ءاملا بابع قشي يتلا

 ىتح ديعب ريغ ثكحمت الف ءاهتهجو ىلإ بهت حيرلاو

 .ررقم تقو رصقأ يف اهتياغ ىلإ يهتنت

15 
 - ذافن نم يتوأ امهم - رابجلا لقعلا نبسحت ال 8

 هددست مل اذإ هنإ ءةصاخلا هتوقب لامكلا كاردإ عيطتسي

 وأ ةياغ رصبي نأ نود قفأ لك بوجيس هنإف ايلع ةيانع

 امدنع وجلا يف لضي يذلا رايطلاك ءاقيرط يدتهي
 طبضيو «ةدايقلا مكحُي هنإ .بابضلا هينيع مامأ رثاكتي

 مويغلا ءاشحأ يف هحيباصم راونأ لسريو «تالآلا

 هدعبو هناكم هل ددحي اًداشرإ قلتي مل اذإف «ةمكارتملا

 حيرلا هب يوهت مث ءائبع قلحي لظيس هنإف ..طبهي فيكو
 .قيحس ناكم يف



 غلبيو ةداجإلا دلوت امنإو «ةيواكلا طايسلاب هيلإ قاسم

 .اضرو ةبغر نم هنراقي امب ناسحإلا ةجرد ءىشلا

 هل بهو دقتعم ىلع هبلقو هركفب ءرملا لبقأ اذإف

 يف هل طشنيو «همانم يف هب ملحي شاعو «هسحو هسفن

 ةداجإو هئدبم مهف يف اًدعص هب ىقري كلذف «هتظقي

 .هتملحخ

 اورقح اولع نإ نيذلا ءاسخألا نم ريثك ايندلا يف

 يردت امف !!مهقوف نم اوهرك اوند نإو «مهنود نم

 ؟ةعضلاو ءاضغبلا نم مهسوفن ولخت ىتم

 اهلجر اودجي نإ امف «ةدرجملا ئدابملا قاشع امأ

 اًبح يأ .هل اًبح مهنويع عملتو .هب اوطيحي ىتح دوشنملا

 كبر ناك امو «هب ترصتناو هيف تييح ىلا ئدابملل
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 يف ضام وهو - ةرباع ثادحأ هؤجفت دق ءرملا نإ

 نأو «هبهاوم عمجتسي نأل اهتهجاوم يف جاتحي - هقيرط

 فهرم هابتنالا داح اهمامأ فقي نأو «هبراجت رضحتسي

 مكحلا يف قدأ ةتغابملا تاناحتمالا هذهو «باصعألا

 يتلا تاناحتمالا نم مهميق ىلع لدأو سانلا ىلع

 .نيدعتسم نيقثاو اهيلإ نومدقتيو اهداعيم نوفرعي
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 ةماسنبإلا ةلجم ىدننم

 يرغت - اهراصتناو اهدادتما نابإ - تاوعدلا

 صلخملا طلتخيف ءاهئاول تحت ءاوضنالاب نيريثكلا
 ربكأ رضم طالتخالا اذهو ءليخدلاب ليصألاو ضرغملاب

 نمو ءاهجاتنإو ةريبكلا تالاسرلا ريسل ررضلا

 اهثبخ لزعت ةفينع تاجرب باصت نأ ىلوألا اهتحلصم

 .اهنع



 بوذي ام ناعرس يذلا شهلا اهنم ؛ضوضعلا تامزألا

 .لاحوألاو ءاثغلا هايملا لمحت امك هعم رايتلا هلمحيو

 «ةحاتجملا فصارعلا هب رمت يذلا بلصلا اهنمو

 .اًدبزو ةفيفخ ةوغر لوحتتو هنتم ىلع اهتدح رسكنتف

 اهذخأيل دئادشلا ىلع مجهي نم سانلا نم ..لجأ

 لوف هبل شاط عزفلا هسم اذإ نم مهنمو .هذخأت نأ لبق

 يف لغوأ ءاقبلا بحو ةايحلا بلط هجاه املكو «رابدألا
 افلا

 ىلجعلا ةرظنلاو «رايدإو لابقإو «رفو رك ةايحلا نإ

 تبثي مل ةرادصلا ناكم نأب يحوت ةيرشبلا خيرات ىلإ
 .اهعازتنال ىرخأ ةمأ أيهتت امثير الإ ممألا نم ةمأل

 ةرم دوعت نأ نم منام الو ةنماطتم ةقيعض ئطاشلا

 ةوقلا بابسأ اهنع كفنت مث «جوألا غلبتل دملا عم ىرخأ

 .ديدج نم ةنيكتسم طبهتف



 ال مهنوطب نم قحلا ىلإ نوداقي اًماوقأ ايندلا يف نإ

 ةمزحب اهقيرط ىلإ باودلا يدتهت امكف «مهوقي نم

 !ةنمآ اهتريظح لخدت ىتح اهمف اهيلإ دمت لظت ميسرب
 نم نونف ىلإ جاتحت رشبلا نم فانصألا هذه كلذكف

 .هل شهتو ناميإلاب سنأتست ىتح ءارغإلا

 ؟لحلا يه نمؤملا ةلزع له

 لزتعيو «هسفنب ىأنيو «هنيدب رفي نأ ملسملل ريخأ
 ةعمش ءوض هناميإل ناك اذإو ؟اهلك فئاوطلا هذه

 ؟ةدئاسلا تاملظلا هئفطت ال ىتح اهيلع ظفاحيلف

 نإ :اولاق دقو «ةلزعلا حيبي ال اذه نم اًئيش نأب :بيجأو

 زوجي الو «ةعمش ءافطإ عيطتست ال اهلك نيبطقلا تاملظ

 .رشلا حفط اذإ رارفلاب اوذولي نأ ريخلا لهأل

 .هسفن اهيف ءرملا نصحي ةتقؤم ةلزع حيبن دق اننإ

 يوق اذإ ىتح «هودع اهنم ذفني ىتلا روغثلا دسيو

 راعش اًيلعمو «هللا ءادعأل الزانم جرخ ةبهألا لمكتساو

 ةلاقتسالا امأ !حدكلا دواعيل مجتسي دق ءرملا نإ .قحلا

 .ىرخأ ةيضقف ةفيظولا نم
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 الو «فاجع مايأ هب رمت نأ هب يرزت ال قحلا نإ

 .هلهأب ترم ةضراع اللع نأل هرهوج عيضي

 نمزلا راودأ نم ةرود نأل اقح يسمي ال لطابلاو

 نوعرف مئارج لوحتت ملو «ةلود هل تماقأو ةوقلا هتحنم

 عاطتساو يهنلاو رمألا ةطلس كلم هنأل لئاضف ىلإ

 .ءاسنلا ءايحتساو ءانبألا حيبذت

 نم مهبارتقا ىدمب اًعيمح ةداقلاو ريهامجلا نزن نحنو

 .لطابلا نع مهداعتباو قحلا
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 بجعلا نكلو «بجع كلذ يف سيلو ئطخن دق اننإ
 يضمي نأ بجعألاو «هيلع ربصن نأو أطخلا ىقبي نأ

 هلعل وأ ءيردي ال وهو فارحنالا قيرط يف انضعب

 .باوص ىلع هسفن بسحي
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 يه ةراحلا ةفطاعلا نوكت الآ قحلا لهأ دشانأ ينإ

 لقع قثاولا بلقلا ىلإ مضني نأ يغبني لب ؛مهريست يتلا

 اصوصخ اننید مدخن نأ نكي ىتح ؛قيقد رظنو بقاث

 .انئادعأ نيبو اننيب فلختلا ةفاسم تعستا نأ دعب

 ةيفسلفلاو ةيركفلاو ةشياعملا ةيحان نم اننإ

 اوعضوو ءاضفلا اوزغ نورخآلاو ءادج نوفلختم

 ىرخأ بكاوك نوسرديو بكاوكلا ضعب ىلع مهلجرأ

 ام ىلع هلكان يذلا فيغرلا يف دمتعن نحن لازن الو

 .نحن هعنصن ام ىلع ال نورخآلا هعنصي
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 تباصأو ةيمالسإلا ةمألا تباصأ ةريثك مئازه نإ

 طيطختلا اونسحي مل مهنأل ةمألا هذه يف نيدهاجملا

 هللا اهاطعأ ةيده نمثأ هنإ ؛هنم دب ال لقعلاو «ةكرعملل

 نآرقلا يف «بابلألا يلوأ» ةملك تيصحأ دقو «هقلخ

 ىنعمو ءاعضوم رشع ةتس يف ترركت اهتدجوف ميركلا
 مهل نوكت نأ بجي مالسإلا نومدخي نيذلا نأ اذه

 .ةريبك لوقع



 بلقلا يقب اذإ دشرت الو حلصت ال ةايحلا نإ

 يف ساسأ ةيبرتلا نأ ىنعمب «هيقف دهعت نود يناسنإلا

 نوكت يك اهنم دب ال ىتلا ةيبرتلاو «ممألا نيوكت

 ىلع موقت يتلا يه «ةلضاف تاعمتجملاو ةدشار سوفنلا

 يرشبلا ريمضلا ىلع هللا ةباقر وأ .ناسحإلا ماقم مهف

 ..هراهنو هليل هلك هكولس يف

 ربصلاو ءاجرلاو فوخلا اهنع أشني يتلا ةباقرلا هذه

 ةفرعمو «ةبوتلاو عرولاو ةبحملاو لكوتلاو ركشلاو

 «نادبألا يصاعم نم رطخأ يه يتلا ةريبكلا يصاعملا

 نم ..روهظلا بح نم كبلق لسغت فيك هنأ ىنعمب

 كارعلا نم ..ةسائرلا بلط نم ..دقحلا نم ..ةينانألا

 نع ايندلا بلط يف لوهذلا نم ..ةسخلا برأملا ىلع

 .ةرخآلا

10 
 ىلإ ءاقمح ةبغر هجيهت ايندلا هذه يف ناسنإلا نإ

 .عايضلاو غارفلا سحي ىتح هعقاوي نأ ام مرحم ءيش

 لماوع مامأ كسامتي نأ ناسنإلاب قيقحو

 .مدقلا قلازمو زازفتسالا



 ؟؟ناسنإلا لزي

 سفن امهوآ :نينثا نيردصم هل نأ باوجلاو

 ردصملاو .هب تفلغ يذلا يبارتلا باهألا وأ ناسنإلا
 «ىلوألا ةأشنلا نم ناسنإلا مصاخ رخآ نئاك نم يناثلا

 ماصخلا اذه ةمادتسا هسفن ىلع ىلا يذلا ناطيشلا وه

 .روشنلا موي ىلإ

 ءايناث ناطيشلا سواسو مث ءالوأ يسفنلا فعضلا

 وه ناطيشلا نأ نم نوئطخملا هب للعتي امب ةربع الو

 ءارغإلا نونف اهنم عيذي لاسرإ ةطحم ناطيشلا نإ
 هسفن راطقأ ئيهي يذلا وه ناسنإلاو ءءاوغإلاو

 يذلا تنأو ءاهعم بواجتلاو تاعاذإلا هذه لابقتسال

 تئش ولو «ةفلتخملا ويدارلا تاطحم نم عمست ام ريختت

 ال ىتح هنع تدعتبا وأ «هعامس فاعت ام روفلل تقلغأ

 روفنلا رعاشمب هتمواق وأ «كعمس ىلإ هادص لصي

 .كيلع يلوتسي ال ىتح تقملاو
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 .ةروسيم هنم ةاجنلاو لولغم ناطيشلا حالس نإ

 ال نوناقلا نأل ؛ةيامح الف هتضبق يف ضعبلا عقي امدنعو

 ىلإ هجتي ةيبرتلاو حصنلا يف يقيقحلا دهجلاف مث نمو

 دسيو «رذجلا بابسأ هيف ظقويل اًريخأو الوأ ناسنإلا

 هسواسوب ناطيشلا اهنم للستي نأ نكمي يتلا تارغثلا

 .ةركاملا

 ءدجسملا ناوخإ سكاشتو «ناحلا ىمادن حلاصت اذإ ىراكسلا

 .بارحملا ىلع ىراكسلا ىلوتسيو ةنذئملا رسكنتسف

 ام لكب ملسأ نأ اتاتب ينعي ال كل يمارتحا نإ 114

 .هنم لضفأ ينأ ادبأ ينعت ال ام ناسنإل يتئطختو «لرقت

 نوخسارلا ةمئألاو هلا الإ اهملعي ال لضفلا ةقيقح نإ

 اهولصح ةناكم كلذ مدهي امو «تانه مهنم عقت دق

 .ينافتلاو بأدلاو صالخإلاو رهسلاب
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 هللا ليبس يف ةايحلا نأ نينمؤملا ماهفإ ديرأ يننإ

 بسك يف لشفلا نأو ءروربم داهج هللا ليبس يف توملاك

 قلخت ال ةيبلسلا نإ «نيدلا ةرصن يف لشفلا عبتتسي ايندلا

 .دشأ ةاناعمو عساو ءاطع ةلوطبلا نأل ؛ةلوطب

 عترم اهل ةلاسر ال يتلا ةمألاو لطاعلا درفلا نإ
 را راو فا اعا ىعارمألا ت ا بيع غارفلا

 فلك امو «مئاد داهج نم هب بلوط امب ملسملا عمتجما

 تقولا نم اًعستم دجو امل .ةعماج تاولص نم هب

 اهسفن ءاقلت نم دقع تلحنالو ءلطبتلاو غارفلا مئارجل

 .ةموسرملا فادهألا ىلإ ىماسلا لمعلا نيدايم يف
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 كردق طحيو ,كرهق ديري نمل نيلت نأ طوقسلا نم || انهزيلال

 .كتنتف لواحيو كنيد رقحيو
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 مهتابغر نووطي مخض ضرغل نوشيعي نيذلا نإ
 برآم مهيدل أشنتو «نوغتبي ام ليبس يف اًيط ةيداملا

19 

 مث بارشلاو ماعطلاب مهفاوجأ نوئلمي سانأ كانه

 تعبش ىتح اهدوزم يف اهمف تسد ةباد يأك مهنإ

 .بسح و

180 
 اجلا

 فرصتت افيك ردت و ةلكشم كتضرتعا اذإ

 ىلإ كهجوي نأ هلسو «هيتفتست كبر ىلإ اج لاف اهئازإب

 !!؟هكرتت اذاملف بيرق كنم هنإ .لضفألا
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 امو !!اهاودج لقأو هللا مساب ةكرحتملا ةنسلألا رثكأ ام ركذلا

 .!!اهيلإ ملاعلا جوحأو هللا ركذل ةعشاخلا ةدئفألا ردنأ قحلا

 يدؤي امو ءرهاظمو ظافلأ ىلإ اهوحت نم ىج نايدألا داسف نإ

 ابولقو ءاروهط رئارسو «ةيح رئامض ئشني موي الإ هتلاسر نيدلا

 .ىحلا ركذلا وه كلذ «ةبهرب ىهلإلا دوهشلا قمرت

2 
 وهو هيمدق ىلع ملسلا دعصي يذلا ناسنإلا نإ 18

 لمحي لوألا ناك اذإ .دعصملا يطتمم نم فرشأ ثهلي

 فرعي ال رخآلا ناكو «ةيقت اسفنو ءايكز اًبلق هايانح نيب

 .هتوهش ءافطإو هتدعم ءلم الإ

 عيضتو ءاهعويش عم ةقثلا برطضت «ةسيسخ بذكلا نإ 183

 الإ بذكلا وج يف ىرت نلو «ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا

 ررض اهبحصي دق ةريغصلا ةبذكلاو «ءانعلاو ىضوفلا

 .ةريبك ةبذك ةجيتن ىدس بهذت رامعألا نكلو .دودحم

 درشو «مهيعس للضف «هب سانلا نمآ لطاب نم مكو
 مهنأل ؛مهلبقتسمو مهرضاح ىلع تاليولا رجو «مهوطخ

 .اه لصأ ال ةبوذكأ ىلع يبدألاو يداملا مهنايك اونب



 يف فئاظولا فرشأ نم «تيبلا ةبر» ةفيظو نإ ةأرملا
 قالخألا ىكزأ امل لمكتسا نم الإ اهنسحي امو «دوجولا

 .راكفألا ىقنأو

 قيرطلا قشتو ةديدجلا لايجألا ةناضح ىه تسيلأ

 ؟اًنسح اًنابن تبنت ىتح اهمامأ

 هل لغش ال ادعاق اناسنإ تيبلا يف ةأرملا روصت نإ

 .!!ةرسألا ىنعمب عينش لهج

 طقف ةمدخلاو ىهطلا ليج اناسنإ ثيلا ةبر روصتو

 رايهنا نابإ ممألا هتفرع يناويحلا كولسلا نم برض

 لا ساو
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 الإ متهي ال !بسحو هسفنل شيعي لجرلا سئب

 هل برقي نم الإ فرعي الو «هبعاتمل الإ متغي الو «هبرآمب
 .!هدنع هل ةجاح ال نم الإ وفجي الو ,.ةحلصم

 ىلإ هنم ناويحلا ىلإ ىندأ رشبلا نم عونلا اذه نإ
 :نيرمأب ناويحلا لضفي ناسنإلا نأ كلذ ؛ناسنإلا

 ءءامسلاو ضرألا يف باوجلا كرحتملا هلقع :امهوأ

 رمأو هسفن رمأب هلغشت يتلا ةبحرلا هتفطاع :يناثلاو

 .!نيرخآلا

 !ىشخت امو ىوهت امو اهنايك الإ سحت ال ةبادلا نإ

 ىسني مث نمزلا نم اًئيح اهتيرذ ىلإ اهتفطاع دتمت دقو

 .ءاشي امك قلطنيو رخآلا امهالك

 نم نوجرخمي ال نوسميو نوحبصي نم سانلا يفو

 ةقلطملا مهتينانآأ يهو ءاهلخاد نويحي يتلا ةعقوقلا

 .ةقبطملا



 لدابت نم بهرن الو ءادبأ ةيرحلا فاخن ال اننإ

 ءدهطضي اننيد ىرن امدنع نكلو ءانريغ عم يأرلا

 «نوناقلا نع نيجراخ نودع هلهأو «نوحابتسپ هتاعدو
 .مالس انم رظتني نأ ثبعلا نمف

 اذهب انبلاطي يذلاو ..توملا ءانعم انه مالسلا
 و

 .بذاك هيبنو لطاب مالسإلا نأ مكرئامض يف اورسأ

 «ةايحلا عقاو يف كلذ تابثإل حالسلا اولمحت نأ امأ

 هنود رمأ كلذف .هركلاب هيلإ بوعشلا قوسلو

 :ناتلهس ناتلصخ هءارو نمكت يرادإلا حاجنلا

 يعرش ديلو نيتلصخلا اتلكو «نماك سامحو «عساو ركف

 البقم ةايحلا هجاوي اهبحاص لعجت ىتلا ةلصأتملا ةديقعلل

 كفل تايد اخ قا وم نح



 ادع اهب نحت ولا مرش تاو
 مهينعي الو شوحولا زئارغب نوقلطني ءاهفس كانه

 تاهبش ركذي وأ «لعفي امل اًراذعأ ددري نم كانهو

 انموصخ هلوقي ام نيبتن نأ بجي ؛ءنكيل !نيهارب اهبسحي
 لاس نع
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 ةيولوألا

 هدحو قحلل
 لبقن نأ الو «ةملسم ةيضقك انيأر ذخأن الأ بجي

 نع ثحبن نأ بجي لب «ربدتو ةشقانم نود انريغ مالك

 انفرع هانفرع اذإف «هيلإ لوصولا يف دهتجنو ءقحلا
 ىلع مهانمصاخ وأ مهانقداصو ؛هئوض ىلع لاجرلا

 .هساسأ

 هارت 11 ناوي نذلا فمر لل قر



 ةديقعلا عزعزم أشني ليج لك نأ ةداسلا اهيأ اوقث

 ..حلفي نأ تاهيه فادهألا ضماغ

 داعبتساو «مالسإلا ءاصقإ ىلع موقي لمع لك نأو

 .راعلاب الإ للكي نأ ليحتسي ءهيدهل مهجتلاو هحور

 را اا دالي ن ا نتي نلف وو
 .هيهاوتو هرماوأ لمهتو «هعئارشو هدئاقع سودت
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 قيرط
 رصنلا

 برعلا نلعي نأ ؛دحاو قيرط الإ رصنلل سيل
 نم تام ام ناميإلا حورب اوشعني نأو «مهمالسإ
 اوسمي مث هلل مههوجو اوملسي نأو .مهلامعأو مهلاوحأ

 ىلإ لوحتي فوسف ديلا لوانتم يف ءيش يأ مهعباصأب

 !!!ةاجت حاتفمو رصن ةادأ

 ليل نابهر ديعبلا وأ بيرقلا قفألا ىلع حملا يننإ

 مالظلا نيدراطم دودحلا نوزاتجي مهو راهن ناسرف

 .هرداوب انتزغ يذلا

 بواجتت ديحوتلاو ريبكتلا تاخرص عمسأ ينأكو

 .ةيدوألا نوطب اهل زتهتو ءارحصلا ءاجرأ اهب



 حباوكو لمألا تاطشنم ىلإ اًمئاد جاتحم ناسنإلا

 .طوقسلا ىلإ هدوقي حاجنلا نم هسأي نإف «رورغلا

 .قبسلا هعنمي هدنع امب هرارتغاو
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 لقت ال لمعلا حاجن ىلع ةظفاحلا نأ يل رهظ دقل

 يف نوكي دق ام لمع ءاشنإ نأو «هئاشنإ نع اًرطخ

 قركي نأ يلغي اانا رفع ماتا كل نرود

 .انقوط نع اًجراخ

 امو قئاقح نم هيلإ لصي اميف ناسنإلا ةميق تسيل

 هذه نوكت نأ نكلو «ةيماس راكفأ نم هيلإ يدتهي
 هتايح يهو «هلمع يهو «هسفن يه ةيماسلا راكفألا

 .ةيلخادلا هتايح اهنأ امك ةيجراخلا



 دق نيهوتعملا نونظ نأل ؛اريغص خسمي ال ميظعلا نإ
 .همهف تأطخأ

 .هعانقإ يف لشاف «هنیهارب ف ريقف لك حالس هاركإلا

 .اصعلا هتفعسأف قطنملا هزوعأ

 .هتجرحأ ناسنإلاب تقصتلا اذإ ةرعم رقفلا نإ

 اهنإو ءرشبلل هللا اهبتك يتلا ةناكملا نود هب تطبهو

 ناسنإلا اهب هللا لضف يتلا ةماركلا همرحت نأ كشوتل

 ىرت نأ سفنلا ىلع زيزعل هنإو «قلخلا رئاس ىلع
 وأ «هتءوس فشكت هقوتف داكت «بایثلا قوقشم اصخش

 وأ «هعباصأو هبوعك ضرألا ميدأ ىلبأ مدقلا يناح

 نامرحلا هدري مث ءةمعطألا ىتش ىلإ هينيع دمي ناعوج
 .رسح وهو
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 !!قافن مههركو نيد فلسلا بح نإ فلسلا قح

 لجأ نم ءانتلاسر ملاعمو ءانتراضح مئاعد مهنإ

 ام لك نع عفادن نأو «مهب يسأتلا نسحن نأ بجي كلذ
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 .!!ةنقتم انريغ لامعأو ةصقان انلامعأو !!ةطوبرم انريغ قيرط

 اهعنصي مل اهجاتنإ اذه ةئيب نإ :لوقأ نأ يقح نمو رفكلا
 اننيد نيب ضقانتلا رييغت ىلإ عراسن نأ انيلعو «مالسإلا
 رمألا نأ نيدلا اذه ىلإ بستنم لك مهفث نأو ءانتايحو

 ءرفكلا قيرط ىضوفلا هذه ءاقبتسا نأو «لزه ال دج

 .هسفن رفكلا يه نكت مل نإ

 ةفيظو نم عيضو بره توملا لبق توامتلا نإ 202
 تايحلا فيلاكت لمح نع لوكنو .دوجولا يف ءرملا || نيلالصأ

 نكمي ال توامتلا اذهو ءايلعلا ةمكحلا رارسأب ةلاهجو

 اذإ ةايحلل حالصإ ةكرح نيدلا نإ ءاّنيد نوكي نأ
 .هيقتتو اهبر فرعت يك ةبئادلا اهاوقل هيجوتو «تدرش
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 رقفلاو ىنغلاو ةوقلاو فعضلاو داوسلاو ضايبلا نإ ال رهوجلا

 ال اهتفك حجرت الو «ةيناسنإلا ةيصخشلا نّوكت ال تافص رهظملا

 ةبيطلاب قرشملا بلقلا نإ ءةرخآلا يف الو ايندلا يف
 .ميدقتلاو ةوافحلاب ريدجلا وه ىحلا مارتحاو عضاوتلاو

 .داهجلاو ناميإلاب الإ فرتعت ال ةرخآلا نيزاوم نإ
 يف ناك نإو لمخي امهنم لقملاو ءقبسي امهنم رثكملاف
 .نأش اذ ايندلا

204 
 هنإ «نايب ريوزت الو ناسل ةشقش سيل قحلل ءافولا

 رهاظلا ءاوتساو تنعلل لمحتو يعسلا يف صالخإ

 ءلعفي الو لوقي نمل ليولاو «هللا ةاضرم يف نطابلاو

 .ةريرسلا برخ ةريسلا قوزمل ليولا

203 
 !دجملا بحو ةحارلا بح ؛نارمأ عمتجي نأ ليحتسم ليحتسملا

 .هللا ةعاطو سفنلا ةعاطو



 لكوتلاو نيقيلا نع تيرع اذإ بولقلا نإ
 ل قدصلاو ناميإلاب ترمع اذإو «ءابطا تيشخ

 جئاتنلا نم تققحو «نجلاو سنإلا نيطايشب لابت
 .ةشهدلا ريثي ام

 تننامطا اذإ ينأل ؛ةيملع ةقيقح لكوتلا نإ

 انا لإ سلب يذلا اف ی اع نإ الفع

 ياطخ كلمأ دقف عراشلا يف ريسأ امدنع ؟يلوح

 قئاسلا لقع كلمأ ال نكل .يمادقأ كلمأ ينأل

 لفغي مأ ناظقي ىقبيأ يردأ الو «ديعب نم مداقلا

 .هدي يف ةدايقلا ةلجعو

 نإ نيذلا .ءايفوألا نيدرجتملاب رصتنت امنإ دئاقعلا

 اوسيل مهنأل ؛اودقتفي مل اوباغ نإو اوفرعُي مل اورضح

 يف ةايحلا مهتيسن امبر «بصانم قاشع الو روهظ بالط

 ؛لاصآلاو ودغلاب مهركاذ هللا نكلو «ةجئاملا اهبكاوم

 .ءاسم الو احابص هوسن ام مهنأل

۰١ 
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 نيبو ءقيرطلا لوأ دعق حيسك نيب ريبك قرفلا نإ قحلا نمؤملا

 .دودسلا حاستكاو تابقعلا مطح ىلع نرم طشان

 توملا نأ ملعيو ءةايحلا ءلم ای قحلا نمؤملاو

 كانه سيلف «ىرخأ ةحاس يف روهظلل ةحاس نم ءافتخا

 هتاذل ةمئاد ةيدوبعو هللاب طابترا كانه لب «مدع

 نيولت ىلع ةردق مهل ةقيمعلا رعاشملا باحصأ نإ 209
 برتقي نميف رثؤت ةعشأ قالطإو هيف نوشيعي يذلا وجلا || ةيباجيإ

 م

 و ل تالار تاما وتركي نأ ميلا
 اعيسوتو اه ادادتما مهطاشن نوكي ىتح ؛ةريخ دئاقع
 .اهترئادل

 رصتنت نأ همهي امل صلخملا ةديقعلا بحاص نإ

 صرح يذلا هاجلاو «هريغ دي ىلع وأ هدي ىلع هتديقع

 عفتري نأ ةميق امف «باسحلا موي اًمدقم نوكي نأ هيلع
 .! ؟كانه ضفخنبو انه

۲ 



 زن اا وا اا وأ الاغ نركب دف نابضألا نإ

 ىلع هتيالوف ءةيرادإلا ةيحاتلا نم رفص هنكلو اًفشتكم
 ةسايرلا نوكت ام اريثكو ىهيدجت الو مهيدجت ال سانلا

 وأ «نيرخآلا ىلع طلستلا وأ ءايربكلا ةعزنل اعابشإ

 !ةبيرم هوجو نم لاملا صانتقا

 لذبيو ام بصنم يلوت يف تيمتسي نم تيأر دقو

 وأ «ليللا فوج يف ةعكرب فلك اذإف .كلمي ام هيف

 نيأ ..اًئيش لعفي ملو رقهقت سئاب دي يف هسدي مهردب
 ؟انه ةدابعلا

 لمأ ىلع لبقف سانلا ةيالول دحأ ريتخا اذإ امأ

 ةسارحو مولظملا فاصنإو هتملك ءالعإو هللا ءاضرإ

 بصنمل هحشرت لاصخب درفت نمو «ةدابع هذهف فيعضلا

 .هب موقيو هل ضرعتي نأ هيلع بجو ريطخ

 هسفن تابنج يف بيقنتلا نسحي ال يذلا نإ
 صرحي يذلاو ءايبرمو ايعاد حلصي ال اهللع فاشتكال
 مهداهج نع ءاضغإلاو رفكلاب سانلا ماهتا ىلع
 .داؤفلا ضيرم ؤرما وه مهئاطخأ يف ةتامشلاو

1۳ 



 عم دتمي ليوط طخ نمؤملا ىلإ ةبسنلاب ةايحلا نإ
 .ءانفلا هورعي الو «توملا هعطقي ال نمزلا

 نوبقري مهف ءايندلا هذه يف نوسرغي نيح نونمؤملاو
 هديعبلا لبقتسملا وأ «بيرقلا لبقتسملا يف مهسرغ رامث

 فيلاكت اومأسي نلو «كانه هللا دنع وأ انه مهيلهأ نيب

 نأو ؛يلاغلا مهنطو اومرحي نأ مهفلك ولو داهجلا

 .هيف مهتايركذو هب مهشياعم كرت ىلع اومغري

214 
 مهدحأ ناك ول ءةسارشلاو ةظلغلا باحصأ هركأ

 ولو «هناكد ىلإ تبهذ ام هدنع ةعلس ىلإ تجتحاو ارجات
 «هناويد ىلإ تبهذ ام ةحلصم هدنع يلو افظوم ناك

 بيطخ وأ ةالص مامإ نوكي نأ ىمظعلا ةيلبلا نكل

 ةكرحتم ةنتف نوكي هنإ ءةوعدلاب الغتشم وأ ةعمج

 .ءازعلا اهيف بعصي ةددجتم

 احورو ءاقيلط اهجوو ءاثمد اقلخ نيدلا نكي مل اذإ

 !؟نوكي امف «ةباذج ةريسو ءابحر اراوجو ؛ةحمس

 هللا :ىلإ اراقتفا نيدلا نكي مل اذإ «كلذ لبقو

 ءةعساولا هتمحر يف ءاجرو «مئادلا هروضح يف اراسكناو

 !؟نوكي امف .دابعلاو دالبلا هريخ معي نأ ىلإ اعلطتو

 كك ب د وح

 نيدلا

 ةلماعملا



 ايند يف ةئيس ديلاقت وحم نع زجعي يذلا عمتجما ئدابم

 ذفني فيكو «ةسايسلا ايند يف ارصن ققحي نل ةرسألا حالصلا

 ؟قالخألا نيناوق ذفني مل نم ةعيرشلا نيناوق

 ءامعن رعشتسي نأ بجي نف وأ ملع يأ يف يرقبعلا
 ىعرأو «هدودح ظفحأو هلل ىقتأ نوكي نأو «هدنع هللا

 .نيرخآلا نم هقوقحل

 هللا نإ ءاهتابيطب جهتبأو ةايحلا بحأ ملسم لجر انأ

 نأ ةهافسلا نمف .هريخ ىنمعطأو هنوك يف ىنفاضتسا

 ا نأ فدع اغلا نمو قودي موكا ىزا

 .معنملا ىلع ركشلاب

GED 
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 متي كلذ نإف «(انتيصخش) ىلع ظافحلا اندرأ اذإ

 ةثامدو «ةفرعملا ةعسو «ةربسلا فرشو نيقيلا قدصب

 .قلخلا

 ةسارحلا ىقبتسو «سراح داهجلاو ساسأ ناميإلا نإ
 ركنتسيو نامألا ددهي ام ايندلا يف ىقب ام ةمئاق ةضيرف

 .ناميإلا

 اهضعب ؛ىتش تاعاس هنإ «ةدحاو ةعاس رمعلا سيل

 .رضي اهضعبو رسي

 كررت او ف دج وب ا يكل نيل

 .ريخألا لصحملا وه مهملاو .يزخي اهضعبو

 ل



 فرعأ نأ -ةنملا هلو- هيلإ هللا يناده يذلا جهنملا

 رظنأ نأو «لاجرلاب قحلا فرعأ الو .قحلاب لاجرلا

 .لاق نم ىلإ بيهتب رظنأ الو ليق ام ىلإ لمأتب

22 
 عوضخ

 نيعلاب ةءاميإلا تناك اذإ اصعلا لامعتسال ةجاح ال

 الهاذ «ةبعكلا راوج ىلإ امئاق هرمع ؤرما ىضق ول
 يملع داهج نم مالسإلا لبقتسم هبلطتي امع

 ءانب نإ ..هللا دنع كلذ هانغأ ام .يركسعو يداصتقاو

 .هميلعتك قحلا ةسارحف «دجاسملا ءانب لدعي عناصملا

6١0,7 
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 ال ءام دلب يف تاباختنالا روزت امدنع ىذأتأ نإ

 ال بصانم نوقرسي فوس راطشلا نم ارفن نأل

 ىذألا ردصم لب - ةميرج هدحو اذهو - اهنوقحتسي

 نود روزلا ةداهش رارقتساو ءءوده يف بذكلا رورم

 ةقيقحلا سمطت نأ راغصلاو رابكلا فلأيو «ثارتكا

 .توملاب ةريدج قئالخلا هذهب ايحت ةمأو ..ريكن نود

 وأ «ةباتكلاو ةءارقلاب بستكي ائيش تسيل قالخألا

 «ةديدشلا ةاناعملاب بستكت ةجرد اهنإ «ةياعدلاو ةباطخلا

 ةوارطلا نم لقتت فيك ؟ نلغا لإ نتدآ نم لفتت فك

 وهو «هسفن عنصي ناديملا اذه ف ءرملاو ؟ةبالصلا ىلإ

 «خلإ ...فوخ وأ لخج وأ لسك نم هيهتشي امب ىردأ

226 
 .نودعاقلاو ةزجعلا اهنع ثدحتي ةذل لسكلل

 يف نوغلبيو سأبلاو ةدجنلا ولوأ اهفرعي ةذل لمعللو
 .كلتو ةذللا هذه نیب ناتشو «ةيصقلا مهفادهأ اهلظ

۱۰۸ 



 ةدوشنملا ةياغلا ىلإ قيرطلا نكي امهم :نولوقي

 .قح اذهو «لوألا ةوطخلا وه مهملا نإف ءاليوط

 ةلماك ةميزع الإ اهدلت ال ىلوألا ةوطخلا نأ ديب

 .ةجضان ةفطاعو

 ىلإ عفدت ىتلا يه اهدحو ةميظعلا زفاوحلا نإ

 .باعصلا ماحتقا ىلع ئرجتو «رطاخملا

 مهتبغرف ؛ءاوهألا قوف ءايقتألاو ..دقحت ال ةلوجرلا بولق

 .مهصاخشأل ماقتنالا ةعرسو يفشتلا

 يف مالسإلا نم اسيل لتخملا ركفلاو لتعملا ريمضلا نم سيل

 ءاجوع ىعولا ةدقاف ممأ مالسإلا ىلإ تمتنا دقو «ءىش 1
 3 م 3 3ك مالسإلا

 ىمغم اهنكلو ةيح اممأ ضعبلا اهبسحي دق «ىطخلا

 ذإ ؛رضان ركف ىلع موقت ةيمالسإلا ةايحلاو ...اهيلع

۱۰۹ 
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 ءايشألا ىري نأ يفكي «ةقئاف ةيرقبع ءاكذلاب ديرأ الو

 سانلا ضعب تيأر دقف ؛صقن وأ ةدايز نود يه امك

 ةداعلا ىر دق «قئاقكلا هجم طبات ال ئزكف لرب اناضم

 مث نمو ءاعوضوم لكشلاو «ةضيرف ةلفانلاو «ةدابع

 .هيدي ىلع ةوعدلا باصتو «رومألل هجالع برطضي

 دشنأ امنإو «ةكئالملا ءافص بلقلا ءاقنب ديرأ الو

 مه ىنمتيو مهئطخلا نزحي لب ؛مهتبوقع يف تمشي

 هنإو ءاهيلإ نويبنلا هقبس ةفيظو يدؤي ةيعادلا نإ

 .مهادهب ءادتقالاو «مهلئامش سابتقاب سانلا قحأ

 ءادأ يف سانلا حجنأو .مهتاممو مهايحم نم ةوسألا ذخاو

 «هكولسو هقلخ يف ةوبنلا تاثارو ىرت ْنَم ةلاسرلا هذه

 ءايندلا ىلع هئايربكو .هتايحضتو هداهجو هتدابعو
 بغار ريغ ناطلسلا يوذل هتلماعمو ءاهتنتفل هتمواقمو

 .بهارالو

11۰ 
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 ةيرحلا ىلإ الإ جاتحأ هل -ملسملا ىعادلا انآ نإ

 دقفآ ةيرحلا دقفأ مويو .يلاسر حجنأو .يبجاو يدؤأل

 !هلك ينايك

 رشتني يك ةيرحلا هذهل الإ جاتحي ال مالسإلا نإ

 نيرصاقلا وأ ضرعلا يف نيلشافلا ضعب ناك اذإو ءرصتنيو

 نوعيطتسي ال اناديم اوزواجيلف ةيرحلا هذه نوحي هقفلا يف

 .!ةيمالسإلا ةوعدلا ريغ رخآ اًئيش اوفرتحيلو «هءابعأ

234 
 تاعبتو مهتلاسرب ةيوقلا ةيساسحلا يوذ لاجرلا نإ اهلانأ

 نوينعملا مهنأك نورعشي «مهلهاوك ىلع ةاقلملا حالصإلا

 يف ناك ول .ةدجن لك دنع نوبولطملا ءءادن لك دنع

 .انونعي هايإ مهاخ «سراف نم اوعدف دحاو انم فلألا

 هاقلت ام مهقرؤيو «مالآلا مهدهست اسارح قحلل نإ 7

 مهنإ دالبلاو دابعلا رادقأب تيغاوطلا ثبع نم ةايحلا ىرسب

 ىلع اوضقنا تحنس اذإ ىتح «صرفلا نونيحتي

 نع ضخمتت يلايللا اذإف «قعاوصلا ضاضقنا نيمرجملا

١١ 



 يف قرغتسملا هروجفب نلعتسملا لطابلا نإ

 امبرو «ةلوهسب ميدقلا هلالض نع ىلختي ال هرورغ

 نلف مث نمو !هرازوأو هماثآب ثبشتلا يف ىنافت

 وبرت .قحلا يف ةأرج مهل لاجر الإ هبيدأت عيطتسي

 صرح مهيدلو «لطابلا يف مهودع ةأرج ىلع

 مهئادعأ صرح نم دشأ هللا ليبس يف ةيحضتلا

 بساكملاب ظافتحالاو ءوطسلاو ةرماغملا ىلع

 .مارحلا

 اندجو «ضرألا يف ةاغطلا ريس انبقار اذإ نحنو

 ىلإ دوعت ال مهرمأ لوأ اهب نورفظي يتلا ةدايسلا

 راثآ ىلإ دوعت ام ردق مهسفنأ يف ةوقلا صئاصخ

 لثملا تقزر اذإ ىتح .مهريغ فوفص يف نهولا

 ةايحلا ثيلت م ءادفلاو ةدجنلا ىلوأ نم عابتأب ايلعلا

 نأ ةسدقملا مانصألا ثبلت ملو ءاهدشر ىلإ دوعت نأ

 .!!ماغرلا يف ةرثعبم ضاقنأ ىلإ ليحتست

11۲ 
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 اذإ .هلئاضف لوغو ناسنإلا ةفآ ةبلاغلا ةرثألا نإ بح ءاد

 هرش تمنو هريخ تقحم ئرما ىلع اهتعزن ترطيس سفنلا

 .هصخش الإ هيف فرعي ال سيسخ قيض قاطن يف هترصحو

 .رش وأ ريخ نم وه هسمبي امب الإ نزحلا وأ حرفلاب جاتهي الو
 مهفرعي ال وهف رشبلا نم ةفلؤملا فولألاو ةضيرعلا ايندلا امأ

 ريثي وأ هلامآ ققحيل مهقيرط نع هيلإ لصي ام دودح يف الإ
 .هفواخم

 ةوخألاب ةملاظلا ةينانألا هذه مالسإلا براح دقلو

 اهنأو «هدحو هل تسيل ةايحلا نأ ناسنإلا مهفأو «ةلداعلا

 ركذ نإ «هلثم اًسانأ كانه نأ ملعيلف «هدحو هب حلصت ال

 هيلع مهقوقح ركذيلف مهدنع هتحلصمو مهيلع هقح

 هترثأ نم ءرملا علخمي كلذ ركذتو .هدنع مهحلاصمو

 .هريغب روعشلا ىلع هلمحيو «ةريغصلا
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 لبق ةرم فلأ ركف هدخ ىلإ ةمطللا تدترا اًدحأ مطل اذإ

 .يدتعي نأ

 يف الإ نودتمي الو .ءالخلا ف الإ نورا ال مهنإ



 .!ةنابجلا بوعشلل ليولاو «غارفلا

 قدصلا نم ةلئاط ةورث بحاص نوكي موي لجرلا

 نأ ىلإ نئمطي هنإف «ةفعلاو ءافولاو ةحرلاو فرشلاو

 بولقلا هل حتفتو «فانكألا هل ئط وتس هذه هتورث

 .يصاونلا هل ءيضتو

240 

 لاجرلا

 رابكلا
 نومتهي الو ءرهاظملا نوفرعي ال رابكلا لاجرلا

 .مهتايح يف اهل ةميق الف

 نمؤملا نأ ءبنذي قسافو بنذي نمؤم نيب قرافلا

 عاطتسا اذإ هريمض ىلإ ناميإلا ضمو دوعي ام ناعرس

 ثفنب ْؤأ «ةملظلا نم ءيشب هرون فسكي نأ ناطيشلا

 .ناخدلا نم



 صيصب اهيف ىري ام هتملظ ىلع ىقبي هنإف قسافلا امأ
 .رهطتلا قيرط فرعي ام هتساجن ىلع ىقبيو «رون

 بنكلا رب
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242 
 تمن اناملغ ةرهاقلا عراوش يف رصبأ امدنع ةميرج

 .مهوقعو مهبولقو مهتدئفأ ترمضو مهداسجأ

 عيفر فده مهودحي ال نوقلطنيو مهولا ءارو نوثهلي

 مهتبر ام :لوقأف مهيلإ رظنأ هفيرش ضرغ الو
 هللا يدي نيب مهمادقأ اوفصي نأ اوملعت ام «تاولصلا

 نمو «نييعويشلا ماكحلا نم ةباثملا هذهب مكابر نم ىلع
 .!!نيعيضملا ءابآلا

243 
 ناك اذإ همامأ امل هبآ ريغ ىنيوها ىشمي دق ءرملا

 قابس يف ناك اذإ امأ ,ددحم بجاو هلغشي ال لابلا يلاخ دهع ىضم

 ثحي هنإف «نیرهاق موصخ وأ نيرداق دادنأ عمو مهم مونلا

 ..تابقعلا زواجتيو مزعلا عمجيو ىطخلا

 ءوجلا مهل افص ام مهخيرات اوءدب ذنم نوملسملاو

 .قيرطلا مهل الخ الو

 هنود دارفنالاو ةرخؤملا يف هكرتو قحلا نم لينلل نجلاو

 .ةرادصلاب



244 
 دعب موقي نأ نكمي مالسإلا نونظي نيذلا بابشلا

 اذإ امالسإ اوميقي نل ةماع ةروث وأ يركسع بالقنا

 !اوحجن

 «مرتحم عمتجمل يعيبط ديلو ةمرتحلا ةلودلا نإف

 !ةحلاص ةمأل ةيعيبط ةجيتن ةحلاصلا ةموكحلاو

 ىلوتيسف ةعيضو ةنجام بوعش نوكتت ثيح امأ

 (نوبسكي اوناك امب اضعب نيملاظلا ضعب

243 
 ءءامسلا ماكحأ ميقت نأ اهنكمي ال ايندلا سوفنلا نإ

 بيجتست نأ -ضرألا ىلإ ةدلخم يهو - عيطتست الو
 .روهطلا يقنلا هوج عم ميقتست وأ «يحولا ميلاعتل

 ؟اهقبطيو بدألا ريتاسد عرشي اعيلخ أرما تيآرأ

 مل تنادزاو ةايحلا اهب تبضخأ يتلا ريخلا عيباني نإ

 بذعلا يرلاب تراف لب «ةرجحتم سوفن نم سجبنت

 ةنيكسلاو ربلاب ةضايف «لامكلاب ةمعفم سوفن نم
 :لامجلاو

1¥ 



 .ةهيركلا قئاقحلا نع ىنغت ال ةروزملا نيوانعلا نإ

 ءنامرلاب انقاوسأ يف هيلع نوداني لصبلا ةعاب نإ

 نأ تاهيهو !!زول اي :هيلع نوحيصي سمرتلا ةعابو

 .دحأ ىلع لالدلا اذه يلطني

 ىذأتي دق ناسنإلا نأ سانلا عم يئالب نم فرعأ

 بهريو ناويحلاب سنأيل ىتح «مهتاردغو مهدونك نم

 امك اهنم رفيف قالخألا ضعب نم زئمشي دق هنأو

 نإ رعاشملا هذه نأ ديب ءةنفعلا حئاورلا رداصم نم رفي

 روفنلاو رابدإلا غوست ال يهف انيح فاكتعالا تغوس
 .رهدلا رخآ

 حري رشلا كرتي نأ ةايحلاو نيدلا ةحلصم نم سيلف

 .ريرم وأ ولح داهج نود دتميو

١14 



 دودسلا يف اريغص ابقث أدبي دق رمدملا ناضيفلا نإ

 .ةزجاحلا

 .افيفخ اررش أدبت دق ةرعتسملا قيرحلاو

 اغإ ءاهتآمح يف هبلقتو ةيصعملا يف ءرملا غرمت كلذكو

 قرط يف ىلوألا تاوطخلاب فافختساو نواهت نع أشني

249 

 رقف نم هتروطخ يف دشأ ينيدلا ملاعلل يفاقثلا رقفلا

 أرقي نأ هللا ىلإ ةيعادلل دب الو ..ماسجألا فاعضل مدلا

 داحلإلا بتك أرقيو «ناميإلا بتك أرقي ؛ءيش لك يف

 أرقي راصتخابو «ةفسلفلا يف أرقي امك ةنسلا بتك يف أرقي
 ةايحلا فرعيل ؛ةتوافتملا يرشبلا ركفلا عزانم لك

 .ةددعتملا اهبناوج يف تارثؤملاو

16 



 لغتشم لك ىلإ اهقوسأ نأ بحأ ةحيصن تأرق دق

 ...اهقمعو اهقدص نم ديفي يك «هللا ىلإ ةوعدلاب

 وصولا نين ل قيكو كح قطا قوكيدق)

 «قيرطلا تافطعنم لوح هعم نارودلا ديجت الو «هيلإ

 دقو .ديرت ام غلبتو «تابقعلا ىطختتو قزآملا ىدافتتل

 مث «قحلا بوث هسبلي هنكلو «كريغ عم لطابلا نوكي

 نأ يغبني ثيح ىلإ هب لصي ىتح هعم قالطنالا ديجي

 .قحلا لصي

 انكاس نوكي دق املأت هل ملأتتف كلذ تنأ ىرتو

 هعم فعاضتتف ابخاص نوكي دقو «عمتجملا نع كلزعيف

 كعم قحلاو كلذ لك ء«سانلا كل ركنتيف كؤاطخأ

 .!!كريغ عم لطابلاو

 «سانلاو ةايحلاب مربتتف كل سانلا ركنت كؤوسي دقو

 مث «عيمجلا ىلع اًمقان اًمئاشتم اطخاس ائاسنإ ريصتو

 .عمتجما كرسخيو كلمعو كسفن ىلع

 ىتح ءانثنالاو ءاوتلالا ديجت نأ كنم بلطأ الو

 ربصت نأ كنم بلطأ نكلو كاغتبم ىلإ كقحم لصت
١١ 



 نأ نمؤتو «هليبس يف لضانتو «قحلاب ثبشتتو رباثتو
 .قدللا اذه اق ةقاعلا

 روطتي عمتجملا نأب اضيأ نمؤت نأ كنم بلطأو

 ال هتقيقج صخشلا ىلع نومكحي سانلا لعجي اروطت

 بساور هسأر نع ضفن دقو- انعمتجم نأو «هرهاظمب

 ال عمتجما روطت نكلو ؛ليبسلا اذه كلسي -رامعتسالا
 «ةريصق هتاوطخو ليوط هقيرطف «ةليلو موي نيب متي
 لصيس هنكلو «ةددعتمو ةريثك قيرطلا يف تابقعلاو

 .رصق وأ نمزلا هب لاط هفده ىلإ امتح

 باحصأ ثبشتي امدنع امئاد ققحتي ريبكلا لمألاو

 .(حافكلاو ربصلاو قحلاب ئدابملا

HH ¥ 

www.ibtesama.com/vb 

 ةماسنبإلا ةلجم ىدننم

۲۱ 



 ٠٠٠۳. - نورشعلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد - ملسملا قلخ (1)
 ٠٠٠۴۳ -رشع ةنماثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - كتايح ددج (؟)

 7٠٠7. ىلوألا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - يسايسلا دادبتسالاو مالسإلا ()

 ٠٠٠٠١. - ةثلاثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ميركلا نآرقلل ةسمخلا رواحملا (5)

 ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ءايبنألا متاخ دنع ءاعدلاو ركذلا نف (4)

 ٠٠٠٤. - ةعباسلا

 7١1. - ةعبارلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ةيفاقثلا ةدحولا روتسد (5)

 5٠٠١. -ىلوألا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - نيملسملاو برعلا رخأت رس 0

 قشمد - ملقلا راد ةعبط - رشع سماخلا اهنرق لبقتست ةيمالسإلا ةوعدلا (۸)

 5١٠١١. - ةيناثلا ةعبطلا -

 7٠١. - ةسماخلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - هللا عم (9)

 )٠١( رشع ةيداحلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ملسملا ةديقع = 7٠٠١.
 )١١( ةعبارلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - رورغلا داصح - ۲٠٠۳.

 )١١( ةثلاثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ةيعاد مومه -5١٠١١.

 ۲٠٠۳. - ىلوألا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - نيد حافك (1)

 )١5( ةعبارلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ةيودأو للع - ٠٠٠۴۳.

 )١6( ةيناثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد - ةلطعملا تاقاطلاو مالسإلا -5٠١١.

 )١7( ةئلاثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ةوعدلا داهج - ٠٠٠۳.

 -قارولا راد ةعبط - يشار لآ نيدلا ءالع - يلازغلا دمحم ينملع اذكه (10)

۲۲ 



 ٠٠٠۳. - ةيناثلا ةعبطلا

 194١. ریمسید - رطق - رشع عبارلا ددعلا - ةمألا ةلجم (۱۸)

 )١9( ةثلاثلا ةعبطلا - ةرهاقلا - ةبهو ةبتكم - بلقلاو لقعلا نيب ناميإلا زئاكر - 8 1١944.

 ) )۲١ةثلاثلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - مالسإلا نم يفطاعلا بناجلا - ٠٠٠۳.

 ) )۲١ةعباسلا ةعبطلا - قشمد - ملقلا راد ةعبط - ةريسلا هقف - ١99/8.

 ةعبطلا - ةمألا باتك - لوألا ءزجلا - (راوح) قافآو حمالم ةوعدلا هقف (5)

 .ه ٠٤١۸ - لوألا

 - ةرهاقلا - ثارتلل نايرلا راد ةعبط - نيملسملاو برعلا رخأت رس (۲۳)

 ٠۹۸۷. - ىلوألا ةعبطلا

 ٠٠٠٠.  ةبناثلا ةعبطلا - ةرهاقلا - رصم ةضهن ةعبط - فحصملا ةكرعم ("4)

 ٠٠٠۲. -ةعبارلا ةعبطلا - ةيردنكسإلا - ةوعدلا راد ةعبط - مالسإلا مهفن فيك (15)

 -١994١. ةسداسلا ةعبطلا - ةرهاقلا - ةبهو ةبتكم ةعبط - مالسإلا نم سيل (51)

 .ةوعدلا بكوم يف (70)

 .ةرهاقلا - ماصتعالا راد - (يناثلاو لوألا اهيأزجي) يلازغلا دمحم خيشلا بطخ ()

 .ةيدوعسلاب ميركلا نآرقلا ةعاذإ - (كبر ليبس ىلإ عدا) يعاذإ جمانرب (19)

 .قورشلا راد - يواضرقلا فسوي روتكد - هتفرع امك يلازغلا خيشلا

 - يسولف دوعسم .د - دولخلا ةرجش يف قساب نصغ يلازغلا خيشلا (۳)
 .ةبهو ةبتكم

 .1491/ رياني - عباسلا ددعلا - ةفرعملا ةيمالسإ ةلجم (۲)

 .ةدحتملا ممألا نالعإو مالسإلا ميلاعت نيب ناسنإلا قوقح (۳۳)

www.islamonline. ne gga (4) 

WWW.eiiI.0EE عقوم (°) 

۲۳ 
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 NSR دجلا ةباوب ىلع عرق

 0 1121212121 لاجرلا ةعانص )١(

 eae a اهو ضع ا قا رو روتانا لك دم كراكفأ عنص نم كتايح )20

 ESSA ياما هوو اًميلح نك (*)

 00 ا ضعب نم اهضعب ةمأ (0

 )٥( ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق 50

 ( 03حال ل وي فاو وأ كلام سأر كناميإو كتبهوم 242341

 11170100110018 ةلوجرلا عوبني ريصلا (0)

 000 ااا 0 عداخلا بارسلا()

 ARO O A ءالقعلا ةدغ (۱۳)

 EE ناوألا ناح دق )۱٤(

 DS قحلا قيفر ردقلا )٠١(

 EERE ES لاجرلا عناص ألا(

 SR SAR SARS اضرلاو طخسلا نيب (۷)



 N DS AR AS EE انآو انآ (۱۸)

 لا RS لماكلا ملسملا (۹)
 Na دسحلا رس (۲۰)

 01000000 ناميإلا ءالعتسا يف ناسنإلا ةوق 0)

 sa معن قا هاما ماما ماك قلطناو سانلا عد (۲۲)

 O EERE يصاعملا كلت رذحا (۳)

 A N N ةميظعلا ممألا (۲)

 O ا لا وا ل ا ا حورلا لامج (15)

 E SER ةمأ لجر (15)

 Rea e كولم سابل يف ديبع (۲۷)

 SESE i ا طن اطر ل رهاظملا قاشع (۲۸)

 RASA RRS قیربلا (۲۹)

 E STE DEAE a TE ES Ê نيلي ال مرع )۳۰)

O O O O رقفلا )*١( 
  (TY)ننام ون مامنه واهو هيو ممم هوم م هموم يف ممن و رو مف وة وم مففقفو ءامظعلا ميش

 ER SE SS ناک امثيح يرقبع (۳)

 O ءاكذلا ةلصوب ناميإلا )۳٤(
 SLE ءافرشلا ءازع (5)
 aa راوحلا قافآ 20

 33770707010 08 ةميقعلا ةءارقلا (۳۷)

 o O الئافتم نک (۳۸)

 SS قالخأو قافآ (۳۹)

 ANE تالاسرلا رصتنت فيك (40)

SESE لكوتف تمزع اذإ )4١( 



 لواطتلا نيب (5؟)

 ةميظع بولق (57)

 ال ريهامجلا (5:)

 هرم م مو منة موف ءرارم رف مة رار ام مو م مف ماو حومطلاو

 00 1 ا ا

 اخ مال SSS ةيضق رصنت

ESS ASSES ءادعألل اركش )٤٥( 

E O ودع ERE ءادعألا لضف )0( 

 )٤۷( ا و ما ل ل واو ككولسب اًدئاق نك 1

CE A e A قداصلا لمعلا (€۸) 

 eeenneesecenanenanannnenenoensunanoerenoernensecevenes كبلق بقار (49)

 OS كناسل كيلع كسمأ (60)

 0001 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةمظعلا اهنإ )6١(

OARS KEES عال قاف EE تو ةراهط مزلتسي ةياغلا لبن (o۲) 

  (or)اا 001001 نامألا ة ةخرص 0

aaa eT RS Oe أ ee eae هين ةعداخ روص 26:0 

RS OT ةغراف ىواعد )64( 

 . لمألا وحن (0)
(o۷)هنكل مولظم  

 .... ةمكح (0۸)

 نقم نمرة وم ميار هية مف وو ووو نو ة يمة ي وون يو وفرة رورة هو فمفوو

 نهلة وتمر ف نقم وو ومو مروة رف و هو رة موو وم ةرا ماما ملاظ

SRE A ا كراكفأب عفترا )09( 

ee a اا Sa 00 ةربخلاو ةفرعملا 3٠) 

 لطب دلوم )1١(

 كتريرس قن (10)

 هوم مناة وينو م مورو وون ةيرقي يووم مقوي وري و ريو ر وفور هر موق موعواو

 1001 0 8و9 ابياعملا يدبت طخسلا نيعو (5)

 ادعلا داصح (78)

 قحلا ملسملا (16)

SOc ةماعلا as ةو 



Mee SN CREEL A SE ءاشي نم هينؤي هللا لضف (TY 

A AREAS RRA عبتي نأ قحأ قحلا )1۷( 

 ) )5و و ولا م ةحماش سوفن

 NET AS لكوتلا حالس (59)

 0 1 01 ائيش هينغت نل (۷۰)

 لاس ناش نال بويعلا عم لماعتلا هقف (71)
 N ل ا 0 ربصلا (۷۳)
 BA ةءورملا ناهربو ةمظعلا تالالد (7)

 ا A A ا ةاجنلا قوط (/6)

 O SSA اهلجر ةمهم لكل ()

 ERA مئازعلا يتأت مزعلا لهأ ردق ىلع (۷۷)

 aA اة ا ASSO ةيطسولا (۷۸)

 E E EE ءافرشلا ةمس ءايحلا (۷۹)
 esa eh هوشخت نأ قحأ هللاف (۸۰)

 E ل ا وا اواو نفل دهزلا وه اذه (۸۲)

 111001110110106 الاطبأ تمنل وأ الاجر ايحنل (۸۳)

 RE !!؟ةيندلاب ىضرن اذال ()

 Resets 1 وع مم دك رك ورا ا نرل دئاقعلا خوسر (46)

 Ea ةقحلا تاوعدلا باحصأ ()

 ESS RS اهيلع دئاز وهف ايندلا يف دزي مل نم (۸۷)

 SSS ASRS اهانت لذبلاب (8)

 SSS ون سوما نرسل ةنوعلم ةذل (۸4)



Cee EA 0 0 000001 ةيبرتلا ةيمهأ )40( 

 Oe عم ا وال طم مانت ةدعاق (41)

 OS ةسائرلا بلطت ال (4۲)

 0 بحاس بحاصلا (۹۳)

 i OR Ea تاحارجلا هينثت ال (45)
 ON 0 نايغطلا ءايريكو ناميإلا ءايربك (45)

 OVA تارغث مهل كرتت ال (45)

 10100 ASS ازيزع نك (۷)

 ا 1 01 ؟تنأ امهيأ (4)

 100 سانلا رمأ بيرغ (49)

 Oa انلامعأ انعفنت نل )٠٠١(

 RSE نمؤملا ةلاض ةمكحلا )٠١١(
 COSA دو لوقلا ةصالخ )٠٠۲(
 ORAS !!ةوهشلا ةيمهأ )*٠١(

 CL ااا وع لامكلا قيرط يف )2١(

 OB رعاشملا لادتعا )٠٠١(

 DB E 1 لاجرلا مزع(١)

 OVERSEAS A الوأ ةينلا )٠١90(

 21ش RE SSRS ةيبذاج قحلل )٠۸(

 OVE اهيلع بساع (۱۰۹)

 21000 ؟ريخم مآ رّيسم انآ له (۱۱۰)

 210000 خسارلا ناميإلاو تقؤملا ناميوإلا )١١١(

 OA ESSA 11 دئاقلا ةيمهأ (١١؟)

 BAS ES قيرطلا ىلع ماعم (۱۱۳)



Oe ز] ز ز ز قحلا صئاصخ )١١5( 

ER EARS ساسألا ىه ةميلسلا ةرطفلا )١15( 
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