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 ام یناثو ءروثنملا يف َفّلَأ امم عبارلا باتکلا وهو ۰۱۹۱۷ ةنس يف اذه هباتک يعفارلا جرخآ

 ثدرأ» باتک وه :لوقیف هنم ىلوألا ةحفصلا يف يعفارلا هب فّرعیو «ءاشنالا بدأ يف فلآ
 ینعم يف ةغيلب ةمدقمب هل مّدقو «... سانلا طالغأ نم ءيش يف هللا ةمكح نم ءيش نایب هب

 نم رقفلا وسكأ نأ ثلواح باتک اذه» :اهیف لوقی يناسنالا فطاعتلاو ناسحالاو رقفلا
 هناکرآ یلع لدسنتل اهناو «رقفلا اذه ثاوثآ ثیلب هللاو دقف ... ةديدج عقر هتاحفص

 نم عقرب اهکسمیو «عمدلا نم طویخب اهقفلیآ هناو ,ضعب يف اهضعب يثمي ةلّدهتم اقزم
 خبقأو ؛مه ىلإ ةبيخو «ةبيخ ىلإ لمأو «لمآ ىلإ ةرسح نم ةرفانتلا عطقلاب اهدشيو «دابكألا
 يتلا يناعملا وأ ءةيناسنإلا عاجوأ نم الإ ةنيز هل نوكت وأ ءاًيساك رقفلا رهظي الأ رقفلا نم
 «... نيلوألا ىتوملا مجامج يف تباغ اهنأ ول ءامكحلا ىَّنمتي

 ةيناسنإلا مالآ نم روص هنأ الإ هتازجأ نيب طبرت ةدحو هل سيل ءىتش لوصف باتكلاو

 «عئاجلا ةعمدو ءقشاعلا ةرفزو «ضيرملا ةنأ اهدنع يقتلت ,لالظلا ةددعتم «ناولألا ةريث

 قوف هتعيبطب شيعي يذلا لجرلا «يلع خيشلا» ةروص انهف ؛ثيغتسملا نافهللا ةخرصو
 هنأ بسح يذلا ينغلا ةصق هبناج ىلإو ءاضرلا ةمعن يف شيعي هنأل ؛سانلا قوفو ةايحلا

 نم هلامب اهلشتنا يتلا ةريغصلا هتبحاص هذهو ءلالا َكَلم هنأل ةايحلا ىلع رطیس
 aw .. اذهو ءةايحلاب روعشلا ةمعن اهبلس هنكلو لاملا اهل بهوف «مئاجلا رقفلا

 !عومدلاب نورهطتي وأ عومدلا نوستحي نوشيعي نيذلا نيكاسملا روص

 ةينم» يف هراهصأ ةرايز يف ناك هنأ نيكاسملا باتك فيلأت يف يعفارلا رمأ لوأو
 كسمي بيج هل سيل «هدحو شيعي لجر يلع خيشلاو ءيلع خيشلا كانه يقلف «جانج
 لوأ ىلع طبهيف عوجي ؛هيلع لغي لقح الو .هیوئت راد الو ءاّيوث كسمي دسج الو ءاّمهرد

 نم مونلا هكردأ ثيح هعارذ دّسوتيف مونلا هكرديو ءهقمر كسمي ام لوانتي هاقلت راد

 يعفارلا هيقلو ؛ةايحلا لامآو ءسانلا لامآ لك قوف هتعيبطب شيعي لجر .قيرطلا وأ رادلا
 نم هسفن يف ام لكل لحلا هدنع دجوو ءةايحلا ةفسلف هتفسلف نم فرعف هربخ ىلإ عمتساو
 «بيدألا يعفارلا يف تماصلا فوسليفلا يلع خيشلا يحو نم باتكلا اذه ناكف .تالکشم

 .ةملكب ٌدحأ هيف قطني مل دحاو سلجم يف باتكلا ةدام هل تعمتجاو
 ضيرع .ةطسبلا عساو هنأ يف كشت امو ؟ءرانلاو ةنجلا ناولأ ةايحلا هذه ةرضن نم

 ةايحلا راذقأ ىلع اهررجی رقفلا لايذأ يف ة قلك ةعاقز كلذ یلع وهو «ةِیسکلا بیط «ةمعنلا
 ةاَرنَم يذ لك الو ٌريقف ةبرتَم يذ لک امف «ينغد :لاقل ینغلا هل قطن ولو ءاهساندآو

 مه اهناونع نأ ایندلا دکن نم نکلو .ءارقفلاو راغصلاب ايندلا يف ٌةمئاق لئاضفلاو .ينغ



 بيغلا نم ةحفص

 راد يف ينأ متانلا ىري اميف تيأر «ىلوألا هتعبط باتكلا اذه عبط ىلع ةينلا ثعمجأ امل

 اهتبتکف ءاهنم ًادبيل ةمدقملا بتكأ نأ فورحلا عماج ينلأس دقو .هل اهترتخا يتلا عبطلا

 اهنم 'ْتْمَرَخ ْنِإ للاتو ءيناسل ىلع رودت ثحرب امو تظقيتسا مث .هیلا اهتعفدو َةَّمَث

 رك :بيغلا ملق نم باتكلا ةحتاف اهنأكو اهصنب يه هذهو ؛اقرح

 ناك نّمو ۲ءهمهفی ال هنأل ؛هؤرقي ال اتیکسم نكي مل نّمف ءنيكاسملا باتك اذه

 يعقارلا .مالسلاو اًكراق هب يبسحف اّتیکسم

 :اشاب يكز دمحآ موحرلا هنع لوقي يذلا نيكاسملا باتك

 ءوجيه نييسنرفلل امك وجیهو ءريبسكش زیلجنالل امك ريبسكش انل تلعج دقل
 .هتوج نالگلل امك هتوجو

 ءاتيكسم ينتمأو ءاًنيكسم ينيحأ مهللا» :هتاعد ضعب يف لوقي ی هللا لوسر ناك

 كنا ءهللا لوسر اي :هنع هللا يضر كلام نب سنأ هل لاقف «.نيكاسملا ةرمز يف ينرشحاو

 ١ «.نیع ةفرط مهقرافت ال هللا ةمحر نإ ,سنآ اي» :لاق !ءاعدلا اذه نم رثكتل

 بر اي ال» :لاقف ءاّيهذ "ِدُحَأ لثم هل نوكي نأ - مالسلاو ةالصلا هيلع = رخو
 «.كّدَّمحأف اًموي عبشآو «كوعدأف اّموی عوچآ

 ول» :هیف لاقف ربكألا ردنکسالا هآر يذلا كاذ وهو - يبلكلا سینیجوید فوسلیفلا لاق

 : «.-سینیجوید نوكأ نأ ثددول ءردنكسإلا نکآ مل

 ىتلا ءايشألا ددعب لب ؛هتالغتسمو هلاومآب ال ناسنإلا ةورث رّدقُت نأ یغبنی

 ۱.اهیلا جاتحم ريغ شیعی نأ عيطتسي
 هلعجی نل سبحلا نکلو .هصفق يف اًسيبح دسالا نوکی» :میکحلا اذه لوق عیدب نمو

 هوتعلا يف هفصنو «بحأ نم الا سانلا نم درجتي يذلا قشاعلا يف نونجلا فصن

 الا ٌلبقتسم الو ضام هسفن دنع نونجملل سیل هنإ .رضاحلا الا نمزلا نم درجتي يذلا

 اهکرتو اهیلع سمط يذلا نايسنلا اذه يف هسفن ةداعس لکو «كاذ ركذي الو اذه لُمَای

 سیل كلذکو .رمع ريغب لب «ةيناسنإلا رامعآ لك يف لب ءاهرمع ريغ يف شيعت امنأك
 بيبحلاف ؛اًمئاق بحلا ماد ام يتأي نّممو ىضم نّمم رَّخآ صخش بيبحلا عم قشاعلل

 ءابلاو ءاحلاو ماللاو فلألا وه دحاو صخشو «تاودآ هدعب سانلا لكو بيبحلا وه

 .طقف ءابلا تحت ةاقلم ةريغص ةطقن اًعيمج سانلاو



 ٌنيكاسمو «رقفلا هش سحلا مرک نم مهيف نونمقم ءایتغآ ضرألا هذه ىلع ناکو
 رققلاو ضحلا یتغلا نم ةّيندملا بلقنت لهف «ینغلا هّيِش ربصلا مرک نم مهل نونمؤم
 . ّيحلا رْفّظلا الا هل قلخت ال یرخآو «ّيحلا ّمحللا قلخت ةدام ىلإ ضحلا

 مظعأ نوکی سانلا ىلع موي ءیجی هارتفآ ؛ةدماجلا ةدالا يف ناسنالا عارتخا ناکو

 ؟میرکلا لوألا اهتاسنا ضرألا ىلإ َديِعُي نأ ريخألا ناسنإلل هيف عارتخا

 .ٌدسحلا مثقف ؛ةسفانملاب اهنأش نم نوعفري وآ اهيف نوسقانتي ةبغر سانلل ماد امو
 .حمطلا كانهق ؛ٌدسحو ٌرقف ايندلا يقو ءٌلامآو مای بيغلا يف ماد امو

 «هب نضلا ىلع مهقالخأ مهلمحت ام مهئايشأ نم سانلا ءالؤهل ماد امو

 ٌةليذرلاو ءوسلا ءبخ َّمثق ؛عمطلاو دسحلاو رققلا مهيقو ؛هب َّنْضُي نأ ةعيبطلا نم 4

 !هحِلصُي نبت ىلإ ةجاح ىفل هدحو لخبلا ناو .لخبلا

 نيأف ةوقلا هذه مهللا :لوقي لجرف ؛ءامسلا نيبو هسقن نيب ددرتي لاوس ئرما ٌلكلو

 قزرلا اذهو ةيفاعلا يه هذه :حيصي ٌتلاتو ؟ةوقلا نيأق قزرلا اذهو :لوقي رَّخآو ؟قزرلا
 َوْبَي مل هنإ مهللا :لوقي هنأك يلع خيشلاو ؟ةداعسلا نيأف

 ؟لصألا نيأف .ةدّلقم ةروص ءالؤه نم لجر لکو ء .اهسقتي

 حوُر هنأكو ءلجرلا اذه اكردي مل رشلاو ريخلا دک ۳ ماعلا لجس يف ليكض طس 1 ١

 مغر ىلع يح هنآکو ءقلطنت یتح هئارو نم اًرمأ دهشت

 قىست ةشاشخ الا ةيناسنالا نم

 نم ناك امق ؛سمشلا روت هيلع طلْس جاجزلاب ةايحلا هذه يف ساتلا سوقت هبشآ امو
 وجلا ةدقو هيلع ْتَّحلأ یتم كلذق ءأدصلا هيف عاش دق مهم وأ ءلوقصم ريغ اًفيدر هعبط

 .ةحفصلا يقن قنورلا يداب ءالا يفاص هعبط نم ناك امو ؛هسقن تاذ يف مّرضتو َيِمَح

 ةجاجزلا تناك ناف ؛ریاطتی اّپهل سمشلا عاعش نم ٌّجمي امنأك همارطضاو هدقوت يف هتيأر

 نم. تمعحلاو فحم سكعيو 6 وتخل] خمجي لا هجولا لص تعض :اهگیس ف تضلخأ دق

 لسرت داکت الف .ةبذهلا ةقيقرلا سقنألا غلبم سحلا ةقد نم غلبت كانهف ؛ةيحانلا هذه

 ۰ .یّلخلت اًران اهيف عجري یتح اهرون نم سمشلا اهیلع
 قحلا انیآر .ةايحلا قیرط يف ناسنالا ضرتعی امو يناسنالا ءاقشلا انربتعا يتمو

 نم یهتنا دق نوكي ال ۱ربقلا ىلإ هثلحار يشمت نيح ناستالا اذه نأ هيف ةّيؤم ال يذلا

 بتكلا اهنم فلوت ناویحلاو تاينلاو دامجلا نم عاوتألا عمجت ت
 ملو .«فقحاتلا»و «ضراعملا» اهتومسي يتلا كلت يهو ءاهسقت ةعيبطلا قست ىلع ةيحلا

 نيب ةلياقملا ٌملع هيف سردي لكاذرلا صاخ هك اًيتاويح اًضرعم تماقآ ةدحاو ةموکح رخ

 تاقيطلا ّنقو يعامتجالا طاطحتالا ٌملعو .ناویحلا يف زكارغلا تييو ناستالا يف عايطلا

 ولو «ةقلتخم باويآ يف ةحيصتلاو ةظعولاو رابتعالا ةلكمآ هتم ةخوكو .ةایحلا نم یقسلا

 متالا لهآو صوصللا رايك نم كاته نوري امیق سانلا ىأرت «ممآلا نم ةمأ كلذ تلعق دق

 خيرات لصتی فيك اوآرل مث .ءاینغلا رايك نم ... رايك نم اًرييك اًددع داسقلاو رشلاو
 ةريثک ناعم ٌنالطي مهل رهظلو ءىتغلا خیراتب اذه لصتی فیکو «لخیلا خيراتي حمطلا

 ىأ اهي نعي وآ اهیف رباکی نم كانه ٌةليدرلا دجت ال نا ؛قخاقحلا باي يق سانلا هدعي امم

 نم یتحم ةمث هتأكو .ضرحلا صاققآ نم صقق يف هنأل ؛هشقت اهّيحاص الو ءاهتع لضاتی

 حس مدح !هداسق ىلع ناهریلا نم لکش يف شویحم لطابلا



 ال .رققلا باي نم وه امو رققلا نع اهیق ٌتبتکو قارولا هذه تعضو دق ينإق .دعب امآو

 امو یتغلا نع ٌتبتک مث .هنع ءازعلل نکلو هيف ثحبلا لجأ نم الو .هیلع ريصلل نکلو هوحل
 يف ّمالكلا ُتْزَدأو «هلهآ ٌريغ هنم مهفَی ام حالصال نکلو ءهلهأ ىلع هداسقا يف ةبغر ال .هیلا

 هقرعي يذلا هجولا نود ءاهتّقرو ةعيبطلا كِحَض يف رعاشلا هاري يذلا هجولا ىلع كلذ لك

 ينأل ؛سقتلل هرطاوخ ثب يف لقعلا ست هي ٌتوحّتو ءاهئاقحو ةداملا سوبغم يف فوسليقلا

 نم هتعلطآو «ليللا بهايغ نم ال حيصلا قَرَْم نم هي ٌتكحو ءاهرقتسم يف سقنلا هب ديرأ

 طالغآ نم ءيش يف هللا 3 نم ءيش َريسقت هي تدرآو .كشلا ةرارق نم ال نا يالا قم

 هللا من لمحي ٌكفتي ام هنأ ناسنالا اذه يف ءوسلا زئارغو مؤللا بكارض نم نإق ءسانلا
 هتيساحتو هتاولآ سوواطلا لمحي امك نكلو «ةيهلإلا ةيانعلا نم هل دح ال امو .هتمحرو

 !بارغ نم امهنأك حبقلا نم ةياغلا ق نيتدورجم نيقاس ىلع ةعيدبلا هتنيزو

 فرعتس لجر وهو ««يلع خيشلا» ىلإ هيف مالكلا تدنسآو ءنيكاسملل يباتك ٌتعضو دقو

 يتلا ةنيكسملا ةيناسنإلا هذه يف مشألا ٌخذايلا دّرمتملا لبجلا هنأ كيلع وفا يذلا هريخ نم

 2 .هشمو هنونجو هاذآ نم رققلا اهطّيختي

 مهسقتأاب لصتی نآو ءاتسح الزتم نیکاسلا بولق نم باتکلا اذه لزتي نأ ىجرأ اتآو
 ةورث سئابلل سئابلا ةبحاصم نوکت دقق .هیلا اوُضقُيو هقبب مهیلا يضفْيو «ةقيعضلا
 .نمزلا ةلماعم يف امهُیتفال ٌةعقان

 هدنع ةايحلا لب «هبقرتي هل دغ الو «هبقعتی هل سمأ ال ءدبألا نم ةعطق هنأك ٌلجر

 .لوطأ مون توملاو .ةلیوط

 نأك !تام دق هتوم نإ :تلق لب تام هنإ لقأ مل ءزيزعلا تيملل انْحَرَخو ربقلا انحتف

 فلآ نم اًروبق دجتل كنإف ءيناسنإلا مسجلا ال يناسنإلا ربقلا وه ضرألا هذه ىلع يحلا
 اهنم ىلخي ال فيك اهّتازحأو ايندلا مومه ىرت ام ءاهرمع ضعي يف اًناسنإ دجت الو ةنس

 ةملظ نم اًروص الإ اهبسحأ ام ؟سؤبلا نم جرخت امك ميعنلا نم جرخت فيكو «دحأ
 !تمي مل يذلا هتيم ىلإ نيح دعب انيح اهيف ربقلا ءيجي ربقلا

 وه ؛همامآ هدجو الإ هتم دحأ ترهی امف «ربقلا الإ ؛هءارو هكرت ءيش نم برهي ْنَم
 ال امل ناونع ءامسلا يف سيلو « :عجنارتم ريغ, هيلإ مدقتم اًديأ تنأو ءلملمتم ريغ رظتني ادب

 يرقب يقسلق ٌبهذم ءاقبلا عزانت نإ !نیح ىلإ ناسنالاو ایندلا ىلع نولتاقتلا اهیآ

 يف يه َّمِل یسنتو .ةرزجلا يف حطگنت نأ ةوقلا نم دجت يتلا يه ناريثلا اهناق ؛يناسخإ ال

 امهنم َقَّلْخُي نأ حيرصلاف ؛ضيقن امهالكو اًولُخ ةايحلا يف ناو احلم ةايحلا يف نإ امآ

 ليحتسي نأ ناسنإلل ةقيقحلا نم ْنکملاف ؛نكمي مل ناف ءولحلا حلملا وهو ليحتسملا

 الف ,زیزعلا تيملا هل تومي نيح الأ "ةیاهناللا ةساح ىه هيف ةركاذلا نأ ٌىحلا فرعي امو

 .اهحربي ال هتروصو هيناعمب هتركاذ يف وهو ايندلا يف نوكي
 نأ عيطتسي ال يذلا هنكلو ءهنطب ءاذغ دجي ال يذلا وه سيل ءارقفلا رقفآ نإ .ینبای

 ؛ةحارو ةداعس هضرمو هتوفجو ريمضلا نوتج عم نأ نيسحت الف .هروعش ءاذغ دجی
 ال هنكلو ءيهتشت امم ءيش لك اهل عاتبي ىهف .ةرهاظلا ساوحلا زواجتت ال لاملا ةذل نأل

 qs ۷ .ةليضفلاو ريخلاب هءاج اذإ الإ اًئيش بلقلا ليني نأ عيطتسي
 ار هيرست سال سلا



 نم يه يتلا ةقيقحلابو «هللا رون نم يه يتلا ةليضفلاب ناستالا نطاب يف اورظنا
 ؛دحاو ريش رادقمب الا رقفلا ةقيقح نع دعتبت ینغلا ةقيقح نورت ال مکتاف ؛ةعیبطلا رون

 8 !ةدعلا هذه ٌءّلم وه
 أ :ءايحألا ءالّوه ّلَّس نكلو ؟ةايحلا يه ام ينب اي لأست الف :«يلع خيشلا» لاق مکی

 ؟یحلا

 سملی ال نأ یتغلا طرف نم غلب هنأ «سادیم» نع نيلوآلا ريطاسأ يف اولقت دقلو
 رحسی الو هيق سانلا عدخنی ال نأ تاقارخلا ةهلآ تدارأق ءاّيهذ لاحتسا الا اگیش هديب

 «نولوپآ» خسمف ءهب ٌةلكُم يتغلا طرف نآو «ناست هنأ اوملعی نأو ءمهيهرتسي وآ مهنيعأ
 هذه عم الا بلغألا معألا يف نوكي ال تب اي یتغلا طرق لعلو ءرامح ْيَمَدأ اتناکف هینذآ
 دی ال رامحلا قاع لک قاف لم اهمکحو ةراش) اهعدبآو ةردات اهحلمآ امو !ناذکلا

 یتغ قذر سادیمک ناسنإ امهلمح ولق ۱۲«نیتلیوطلا هينذأ الا ءاّيوس اّرامح هنيوكتل هنم
 یتح اقیش نوکی نأ عطتسی ملو .حیحص ناسناب سیل هنأ ىلع ناناهرب امهق «ةيناويحلا
 .يمحلا نم اگاضح الو

 بجی» :لاق .اهتقیقح خلبو اهلیوأت نسحآ اًدحأ فرعآ ال لیجنالا يف ةملك ينبجحت

 3 .درقلا نم دّلوُي درفلا ناق ؛اهریسقت وه لاقلا اذه يف اهُغضَوو «.ةيناث اودتوت نأ

 عقتل يناستالا عومجلا نم هقالخآو هتافص يف دوی نأ بجي لب .كلذ ىلع حلصی ال

 بجیق ءاناسنإ اهب حلقي نلو ءاهزتارغب ةيناويحلا نم جرخی هیوبآ نم هنإ مث .ةمءاللا
 رارقالل ًاّیهم دلوي هنا مث «ةبستکم زتارغب ٌيعامتجالا هسنج نم یرخآ ّةرم دوی نأ
 .اهدحو اهراكتإل ايهم ةيناثلا دوي نأ بجیف ءاهّدحو هسفتب

 كالهلا ناولأ لكب رّوصت اهارأ

 ةايحلا ثّولت اهنأل اهتقمأو «ضرألا ميدأ نم ةعطق ىلع ةمهبملا مدعلا

 اهّخيرات نفدت اهنأل اهضغبأو .لافطألاو ءاسنلا عومدب الا اهلسغت ال مث لاجرلا ءامدب
 نکلو «یحرجلا ءاضعأ يف هّوشلا اهخیرات الا رضاحلل كرتت الو لبقتسملل حیحصلا
 هرکی امب الا سانلا فصن رورس امو .هضغبت امم ةمکحلا يفني ال ينب اي ضغبلا

 اهیفو ةظوفلم ةملك بر ايو ءاهیناعمب هبذکیف هللا يناعل ةملكلا ناسنإلا عضی اذک

 !ةظوفلم ريغ ٌةملك هلل

 لنو ءاَک ن رو ُءاَسَ نّمم َكْلُمْلا ٌعِنَتَو ٌءاَشَت نَم َكلُمْلا ىَتْؤَت ِكْلُمْلا كلام ملل

 .4ديِدق ٍءْيَك ل الع قد ديَكْلا كدب ٌءاَشَت نَم

 فرعتف ؛بولقلا ءاوطأ يف ثبنت ةعشأ مهراصبأ يف عضو اًريخ سانلاب هللا دارأ ول

 مث «بلقلا يناعم ىلع ًءاطغ هجولا لعج هنكلو ءنول نم اول اهزّيمتو فطاوعلا ناولأ
 3 سحلا يف ْلص هل امم ءاش ام اهيف رّوصي هفراعمو هجولا يناعم ىلع ركفلا طّلس

 تک !هینیعل ٌفوشكم وهو ناسنالا نع ناسنالا ئبتخيل یتح «هل لص ال امو



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح
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