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 0س هس :اكلواكلا

 ٌساجلاو هز آلا نسب





 نت ا 0 005

 كابو لبعلا 3 نم لعل

 مدع ءاملع الاطار رصملا ةساكلاو كيزرشلا عز الا لضانتي نأ لجأ ام

 كخان و« ىر و ايعالك ىر © مفادت هدذهو « مجاهم اذه وأ« مقادي أذهو « مجاهم

 « بيصلو بأصل و « ىطعيو
 ناك اذإ « لوتقملاو لتاقلاو « لوضنملاو لضانلا اذيحو « لاضنلا اذه اذبخ

 ىث هتعتمو هءعودهو هتحار ل اذِس وثعياب أوصلا راهظإ ىحوشسو ٠ ةقيقللا ىعس اهالك

 4 ةفرعملا بحو بلا ليبس

 بأدآلا ةيلكب سردملا ىف نطصم م مهاربإ داتسألل وحنلا ءايحإ باتك جرخ

 ىلإ هب رصاعمو هي ويا نم 2 اميه نيمدقتملا داي ىلع اي اممس اق ناكف 04 ةعماجلاب

 35 راوم ريغ ىف ةاحنلا مجاه ؛ 04 فثئعلا ىسقأ أقينع 4 ةوسقلا دشأ عدلا روصعلا

 وهو هنم ضعل ىلع وحنلا اورصف مهنأ كالو « ةمر الو نيل ريغ ىف مهتعطو

 يلاجألا كلذ ىلع تضعو « مهم 58 وأ اوعاضأو 3 مرامعأ اوقفنأو 2 بارعألا

 ىف مجريصقت رع الضف « بارعألا أ سس ل

 اتح ناك نأف « ثدحلا اذه ىف هيأر سانلل نيبب نأ رهز ألا ىلع اقح ناك

 ءاهسس امل دو هنالطب نعنابأ الطاب ناك نإو « اهقح ةعماجلا دمح

 ةملكي سردملا هفرع دم ذاتسألا رهزألا نع رنا بجاولا اذهم ماق دقو



 دب ع دم

 لع ىنملطأ دقو « ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحتلاو وحنلا باتك فلأف « ةيب رملاةغالا

 ءايحإ باتك تأرق كلذ لبق تنكو اهنأرقق « هعبط لبق ب اتكلا اذه تادوسم

 اهدعنالة«تءنيباتكلانيذم تعتيتسأ ىننأ 'ئراقلا نع ىخأ الوع ارارم وحتلا

 ديرثو « مدقلا هركت ةماده امهادحأ «نانحاطت# نيتسردم تيأر دسقف « ةعتم

 انارت ميدقلا ىف ىرت ةظفاحم ىرخأألاو : صقنلاو بيدلاب هزمنتو « هرثأ ىنعت نأ

 . هيف طي رفتلامدعو «هب ةيانعلاو « هيلع ةظفاحلا بج ايلاغ ايداع

 انديدج ىلع محملا نم ام نكمتأ ةصرف نيباتكلا نيدذه ىف تيأر دقل

 فعض لهو « مدهلا ىلع ارداق حسبصأف ديدجلا دعاس دتشا له ةفرعمو ؛ مدقلاو

 . + عافدلا نع ازجاع حبصأف انع دق

 ةفيرشلا ةفينعلا برحلا هذه دهاشأ نأ ىل تحانأ ىتلا كلت « ةديعس ةصرف

 معألا نارفيو ناركيو نالوجي امهو اهمسراف تدهاشو « اهئاديم ىف اهتمبات دقو

 قبيو ئاطلاالا مدهمال وه ما « اخلاص ناكولو مدقلا مده ةئيدحلا ةسردملا لثمأ

 ناك ولو ميدقلا ىلع ظفاحب ةعدقلا ةسردملا لثمأ كلذك نيبتألو + حلاصلا ىلع

 هتهدمإ عيطتسأ ىفإو # راضلا لمهمو هنم فانلا ىلع الا ظفاحيال وه ما « راض

 1 هآرب اع ع أرح '”ىراقلا كرتأس ىنكلو« ىكح ىدمأ نأ ةدهاشملا

 هوفراع هل اهماعي ةلصخ هيف هفرع ذاتسألا نأ انه هلوقأ نأ بحأ ىذلاو

 عطاس « ةجلا ىوق ناك ايأر ديأ وأ ايأر ضراع اذإ هنأ ىمو « هتالجاسم ومبتتمو

 لئي الو « براه هنم تلغب ال « ىمصل ىتح ىمربال « ىأرلا ددسم « ناهربلا

 حيرج هأ

 عوضوملا بناوجب طيحي رب زغ لع كلذ ىلع هتناعأ ىتلا لاصخلا ربك أو



 سس حلا مسح

 رصيبلا# هون اما نيو هعيرط 4 يضيق« رو لسلاوهلاذإ عدلا

 ىر اذان« مالظلا ىف همصخ انيب رصبب « هيف فعضلا عضأوم رصبيو « همصخ

 فرعلالو هيلإ هجوت ةب رض لكدريف « ةنيب نع قتأ قتلا اذإو « ةنيب نع ىر
 « هتانعط قشيو : هتاي رض درب فيك همصخ

 «زجعلا ةيطم بكر. ال بأدلاريثك وبف « عباتتم بو ؤد لاصاللا هذه ةيناثو

 « ابقنم وأ « الصحم امأ هارتف « رظنلا كرت ةداع داتمي الو « ةحارلا ىلإ منتسي الو

 اوداتعا امو مم رثك أ مربت اعر لب « مهتيحصو سانلا ةرشع كر اداب

 . اهمهلتسيو اهحوتسي « هسفن ىلإ اينصم وأ « هسرد ىلع ايكم « هيف ثيدحلا

 ادحأ ذخأي الو « "ىراقلا ىلع سيلب الف « فاصنالا هل نيز دق دعب هنإ مث

 دقتعي الو « دقتمي ام الإ لوةي الو « الطاب قحي الو « اقح لطبي الو « هيفسيل امب

 ل اوملاون نينرتنلا دبع ألا

 عيطتسي وهف « قطنملا ىلع هب ردو « رظنلا ىلع هركف نرم دق دعب وه مث

 اهصخلبو ء اهلع 5 ارتتو ءاهاشغت ىتلا ةريثكلا لاوقألا نم ةجحلا صيلخت

 ىف كلذ لك « امه.تاكوأ نيتمدقملا ىدحا ىف دقنلا مضوم ىرب مث « نيتمدقم ىف

 صخلي نأ عيطتسيف لاقل أرقي وأ « ةرضاحملا عمسي هنأ ىتح ؛ ةعرسو ءاحو

 نم اهمذ امو « ضقن نم درب امو « اهللع ليلد نم لمعتسا امو ةيساسأالا راكفالا

 . ةلهم الو ثير ريغ نم « هيومن وأ زي
 هؤرقي ام أرقي وبف « صوصنلا مهف ةكلم هبهو دق ىرعهزألا سردلا نإ مث

 ىم جئاتنب اهنم جرخي و « اهتم دارملا [عي و « بابللا نإ ندي هحلورورت
 ةسوكعم اهمهغي «حطسلا ىلع فقاو هريغ انيِب « هنم بي رق وأ « اهبحاص هديرب ام
 . ةفرحوأ



 سلا *[ اسس

 . ناهربلا ىوق « ةجيلا مطاس « قارا هديم هتان يع كتاوأ لك
- 

 ابهضعل سعن و 4 أضعت اهضعب ىلا مولعلا نأ ىلع حضاو لاثم َك ربظي مل

 وحنلا ىو « ةيب رعلا لع ىف نحنف « باتكلا اذه ىف ىل ررظ 5 « ضع مهف ىلع

 نكلو « مضوملا اذه ىف ءانغ رومألا دب أل اهناو + ةغسلغلا لخد اش ء ةصاخ
 ا 5 0 0

 «هيلع ضارتعالا درو لماعلا هلأ ىف اهاحوتسا نيح « تدحاو تدغا امد

 اهناو « لعافلا عقر نم مكتمل ةيئاغ هلع الشم ةيلعاتلا نا نس فك هيلإ رظنا

 5 لعافلا ةيلعاق 3 ةلعاف ىع ذإ َ ةطساو اعاف كالذل

 «انن أيح ءار فلا ا ١ هدلس 0 ليلطا نوك ضو «ةينمأ ىل تناك دقل

 هسفن نع عق ديف 4 مم ن 0 جاحتلاب وهب يلا ام ائرب 46 وحلا ءايحإ تاك ًارقيف

٠ ٠ 

 ةاحنلاو وحعم لاب اتك 1 0 افاق 6" د وكلا نطاوت رسصبأو )2 هيهدع عا هل ايل

 «اسفن نع مئادي ءالؤد نت ادحاو ع ىلا قف 1 ل ةودأ ا_طاو رهر يلا نيب

 1 ةاحنلا نعو

 مهمحاصو « اريثك مهثداحو « اليوط معرشاع دقو مهنم ادحاو نوكي ال و

 سنأألاو ةعدلاو ةحارلا رجهو « مهنع مهفو « هراهنو هليلو « هحارمو هادغم ىف

 مف نيفلتخلا نيب ؟حيلو. لع نم هو ركتبا ام ىلإ لصيل؛ لعالاو ءاقدصالاب

 ديكو مودم 0 هو « مهمالقأب بتكي هارت ثالذل « هسبف اوفلتخلا
 . نوصوخي اك ىناعملاو لاعلا ىلع صوخي و « نوطبنتسي

 :هيف انرس انك دق وحنلا لهاجم نم الهم أر ام هبات ضار دقل دك ٍ

 مل هناو هيلا ىدهو هكنفس نم ,لوأ اننأ اننظو ءوحنلا ءايحإ باتك فاؤم عه

 ل لا فييسابتاو درع ةعجلا هدو الل فعن سس اال



 توج

 مالعالاو ىوصلا عضوو « ةبعشتملا هكلاسمو « ةفلتخْلا هقرط فرعو « انلبق

 فشكلا ىف نممأو « هيلإ اناصوام زواج دق وه اذإ و « ةهمةثملا هقرط ىلع

 متقلب دق نأ نونظت متو « ريسلا ًادبم ىف مينإ : لوقي وه اذِإ و « فرعتلاو

 «ليوط ليلو « داهوو لابجو « حيق هماهع مءاروف اواغوأف كنود ةياغلا

 ليفت رعسو

 انم تعباتتو «رهلا انالع ىتح هيلا انلصو ام ىلإ انلصو ام اهناشعا

 اهزاجو انتباغ ىلإ لصو دقق وه امأ « لصنال اندك نأ دعب الإ اناصو امو سافتألا

 « ابعت هساننأ عباتتت'ملو « اقرع دصفتي مل « طاشنلا مج« ةوقلا روفوم « هتياغ ىلإ

 ابلتقو ءاملع اهنقتأ دق وه اذاف « ثحابلا هيلا لصيام ةباغ اهنظن انك هبش

 قوف اهاوقو « ةلالد نسحأ اهدلع ليلدلا ماقأو «ربوصت نسحأ اهروصو « انحب

 كلذكل روصيام ريخو « اهلطب نايب و « اهلح ىلإ كلذ زواج مث « هليختن انك ام

 لماعلا ةلاسم ىف هيار

 ىلع ةروصقم هاودج تسيلف « ةدئافلاو ىودجلا مظع باتكلا اذهنإ
 هتدئاف تناك ول « دودرم وأ لوبقم نم هيفام نيبو« وحنلا ءايحإ باتك شقان هنأ
 ءايحإ باتك دجوب ملولو « ةيقاب هاودج نكلو ؛ ةجاحلا هذه'لاوزب تلازل كلت

 اهنف ةاحنلا مالك ناكو « ,ةصي وع تناكلئاسمزايب نع رفسأ هنأ كاذ ءوحنلا
 ملعلا نم: الضف اوك رقع نأ ىلع اوصأوت اعيمج ةاحنلا نأك ىتحو « ءاحإ و نمر هنأك

 ىتحو « زجعلا ةداع اوداتمي ال ىتح « مهحنارق هيف نولمعي و « مدعب نم هجرختسي
 تمهنأو « نيرظانلا ىلع تص اتعادق لئاسملا هذهو « ةبردو نارم ممل نوكيي

 دعب بادآلا ةيلكى وحنلا نرتب لع تميت اهتأ كايدجو# ماك ا لع



 كح

 ”ةيلك دينع لغ تينا انآ كايخو وة ر ديو ههتازك هدم بيقنتلاو ثحبلا

 ةداشالا ىف هسفن 0 ارطمم بلخللا قربلاو « ءام بارسلا لاقت « بادآلا

 ىف هعجارب ناك هبحاصف « هيف كارتشالا ليجستب هنن طروو « باتكلا اذه

 لوقي ام هدنع اديدج سيل وهف « هثحايم ىقهعممافتي و « هلئاسم
 ماعلا فرط ىلع هنم اهلعجو « رظانلا ىلع اهلهسو « اهنابأ دق باتكلا اذهو

 ثيح «اعافدناو اموجه وحنلا ءايحإ باتك ىف حملن اننا اضيأ هاودج نمو

 كرعي باتكلا اذهف «سفنلاب ازازتعاو « رطاخ لواب ةقث «رصبتلاو ثيرلا بجي

 ةدملا اودعأو ءرصبتسملا ثيرت اوثيرت : مط الئاق اديدش اكرع نيلجعتملا ناذآ

 ةناهتسالا نأف « مهماعإ اونيهتسنالو « مكي رصاعم رمأ اورغصتسنالو ؛ موجها لبق

 دادعتسالا ةلق ىلإ وعدت لزانلاب
 حامر مهف كمعىنب نإ * هحمر اضراع قيقش ءاج

 : هفرع ذاتسالل لوقأ ىح ملقا كرثأ نأ ديرأ الو

 نييوحنلا نيب وحنلا مالعأ نماملع كرلخ دقف « باتكلا اذه. كل ائينه

 «نيملاعلا ءانمالا نبد ةيملعلا ةئامالل الماحو « نيلداعلا داقنلا نيب الدع ادقانو

 مهانع نمم تن ألو« نيدلا نع ايماحم لبق نم تنك دقو ةذللا نع ايماحم اهردمو

 فيرحب هسنع نوفني « هلودع فلخ لك نم ململا اذه لمحي > : هلوقب لوسرلا
 * « نيلهاجلال ب وأتو « نيلطبملا لاحتناو « نيلاغلا



 متارتانإس
 دعل ف م قطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو 4 ُّ درا

 ةفرعم وحنلا ءايحإ ٍناتك فاؤم قطصم ميهاربإ ذاتسألا نيبو ىنيبف

 فارحنا الو لخد اهسشي مل ةقادصلا غلبت مل نإ و ىمو « اهنم وكشأ الو ء اهمذأ ال

 مم انكرتشا«ىل بجيب ا موي ناكاو « هل بجي ام موقأ تنكف « امام لباقتن انك

 تلمو « هتيبحأف « فيرشلا رهزألاب ةيب رملا ةغالا ةيلك جهانم عضو ىف نيرخآ

 انك امفةينلاقداص هتيأرو « ةيحالصالا ءارآلا نم ريثك ىف قفتن انقيأر ذإ « هيلإ

 . نوؤش نم لامن
 هعم فوقولاو « هْئاَرآ ةضقانم ىلإ هيف رطضأ مون ىتأيس هنأ ردقأ تنك ام

 . ناك اذكهو ءردقلا ءاش اذكه نكلو « ةموصخلا فقوم

 ناك ١ كيا هوك كر كن او فر تودمالا اعنا تناتك دل كأ#

 نابأو ءاهدقتو « اهولوقي ل بهاذم ةاحنلا لحي هنأ هنم تركنأ دقق « تفرع امم

 « لقمي الام نولودي نيرورمم وأ اهلب اموق هباتك ىثراقل ةاحنلا روصف ء اهلطخ

 ىلإ اولصي مل ذإ مهنجمو « مههاذملحتنا هنأ هنم تركنأو « مهني الام نومهغيو

 ذخأ ول ةيب رعلا ىف دعاوق دمق هنأ هنم تركنأو « مهههاذم ىلإ ىأع هيلإ لصو ام

 ةنسو هللا باتك مهف ىلإ كلذ ىضفألو « ةيب رعلا حور نم تريغل اهم سانلا
 .ًامههجو ريغ ىلع هلوسر



5-9-8 

 ناك د ةوقم لعد عك ويد ملو نمطلا ىف مج ها عر كل

 ىذلا ريكا اذه نع مدصي و « ةبذعلا لهانملا هذه نع نيماعتملا فرص اذهو

 . هيب رعلا رس ىلإ مهم ىغقيو « يدا لقص و ؛ مطوقع ىمشي

 ةيب رعلا عب ران هب ححصأ اباتك ب تك أ نأ ىلع مح تيأأرو « هلك كلذ تركنأ

 ىننأ تركذت نكلو « اماصن ىلإ رومألا هب درأو « باتكلا اذه هدسفأ ىذلا

 اتنع مهئاموصخ نم تيقلو « مهنيب ه ىنيب ام دقنلا دسفأف « لبقنم اموق تدقن

 . داتسالا نيبو ىنب امتشي نأ ىرحدتتلا اذه نأو

 ى رج رومالا كرثأ نأ ىلع تلوعو « دقنلا نع تمجحأف كلذ 0

 2 مضطلا اذه نومضم 6-5 ىف مهو ةاحنلا ءالؤه تلثمت نكلو « ام راجم

 مهنملا تسرخ دقو فيلا اذه مهملع فاح و « اماع 0 ا "لم أ كغل

 « ةجحلا ةماقإ نع مهزيعأت ىلبلا مهملع ادع « ايندلا ىف لجلجم تناك ىتلاعةقطانلا

 . لطابلاو « ةجحلاب ةبشلا اومفدل لطابب دحأ مامرول موب برايو « ةمهللا عفدو

 « نيبملا مضاولاقحلاب

 ؛مهملع اوجرخت يذلا مهمانبألع امتح راص دقق «هيلإ اول ام ىلإ اولا دق ذإ و

 . ٠ تايداعلا فدو « مهلا درب مهنع اوموقي نا « مهماع نم اوذتغاو

 «ىئاسنإ قح زجباعلا ديب دخالاو « مولظملا ةرصن ذإ« ىناسنإ بجاو اذه
 ٠ رازلخ طشو ءرايلا كلتا وو

 مهغيقثت ىف اوكرتشاو « لرتعا اوذهنيرذلا | مئانبأ ىلع ةذتاسالا بجاو وهو

 2 رك اذه مهنع اوعقدت الو « . مهملع ىدتعإ و « ءأب , الأ م نأ ءانباالا ىلع راعو

 ءادتعالا ادهو



 تعال حط

 فير اهنع اوقني نأ اهئانبأ ىلع بجي ذإ « ةيب رعلا ةغلل بجاو وه مث

 ءاملعلا ىلع بجي ذإ « هسفن ىف علل بجاو وه مث « ني رصقملا ليوأتو « نيلاغلا
 اهعضاوم ءايشالا اوعضل و « | ماصن ىرومألا اورق نأ

 لالضلا نم قل أ مهفرعت نأ انيلع ع ذإءانديمالتل غل بحاووه اريخأو

 هيف سانلا فلتخا امف مل يح نأو « ماطخ ددسن نأو

 هلاق ام تلقو « ةفرعملا لماع ىلع اهترئاق « ىسفن ىف اهلك لماوعلا هذه تماق

 نوطالفأ ةقادص تضراعت اذإنكلو «قيدص قملاو قيدص نوطالفأ نإ :وطسرأ
 « نوطالفا ةقادص ىلع ملعلا ةقادص ت 0 ملا ةقادصو

 نا كنف لأ هتبتك دقق « نيترم دقنلا اذه تبتك أ ءعراقلا تك أال

 نا ايشلا ثذا مم هنزل كارت رار كاد نادك كو
 لقنيو «فوشكملا ر رهاظلا كردي الو «روتسملا ىنإعا كرديو « بيرقلا ىنادلا
 تلد اهزاجأو اهر ودص اهلك اهلقت ولو «هآر املكو ناسا نوفا راما
 ىلع ةاحنلا بهاذم كردم هن و« لبج نم تؤي ل هنا أ تنماق « ءارام ضيقن ىلع

 ريصقتلاةلحتلل بسنو « ىلع نع اهخسمو اههوش امنإو «ومسو قح نم هيلع ىهام
 « مهتحلسأ اهنأب 82 نع اهم مهمراحو « لع نع مهعاذم لحتنأو « ملم نع
 هط روتك دلا نا تقماو# دصق نعد ل ع نع ةغللا دعاو# نم دسفأ ام دسفأو

 رتسو « قحلا ءافخإ ىلع فاؤملا عم ارمآتم ناك باتكلا ىلع ىنثأ .انيح نيسخ
 ثيدحلا مريكفت نأ نم ءالعألاو « فلسا ثاريم ىف نئطلل « مقاول

 لك الع توسقف « ةديقعلا هذه باتكشلا تبتك :ه .كاذو ادب قرقما

 خلبمو اذه نيبأء ةدع فقاوم تفقوو « ةدشلا لكامبمع تددتشاو « ةوسقلا



57 

 «نيداعتملا ىلسعو « ريكذتلا ىلع ةقيرطلا هذهرطخو « ملعلا ىف ةنامالا نب هجر

 تم ليغايبا رج نبأ عا انيناع ىأ ني فردا آل راع توت اناطو
 د نافل لوس انيك رولا وشي اورو ال عر ماعلا ماو
 اهنأ مهماهمإو « ةيليثقلا ةياورلا هذه نع سانلا ةعدخو « اهم نيزتلاو « بهاذملا

 ش .هيف سرال ؛ مقاول

 مث ءاسراق « اديدش اعذال ءاجل « ةديقملا هذه ىلع وطنم انأو دقنلا تدتك

 هي خيشلا رهزألا مماجلا خيش ربك ألا ذات سألا ةليضفلا بحاص ملأ

 ريبدتلا اذه ىف ىأر ريخف « باتكلا اذه ىف ريبدتلا نم *ىش ىلع ىغارملا قطصم

 قل « ظفللا فيفع كدقن نكيلو « ةركفلا بحاص عدو «ةركفلا دقتا : لاقو

 تالجاسملا ف شحفلاو رجملا عامس اوداتعا دق سانلا ناك اذإ و « بولسألا

 ءاملعلا ةهازن هيف ىلجنت « دقنلا نمرخآ اعون سانلا عمست نأ كارحأ اه « ةيماعلا

 « بولسألا ةفعو « ةجحلا ةوقو « ةجبللا قدص هيف لجمتيو « لوقلا طقاس نع

 مهتروصق اك كيفلاخعروصنت نألدب و ةنزاوملا ف فاصن ًالاوءكتملا ىف لدعلاو
 « ةكلبم اقرط اوذستعاو « قيرطلا مهم مطقنا رفس ىف ةقفر مروصتت نأ نسحي

 نأ بجيف « ةكلبم ءارحو « سماد ليل ىف نوطبختي ةداجلا ىلع تنأو مهنأرف

 نم قي رطلا ىلع ىذلا رفاسملا انه ذخأي ام مهملع ةمحرلاو ةقفشلا نم كذخأب

 « نيمستعملا ءالؤه ىلع ةقفشلاو ةمحرلا

 الإ نوكت ال . ناسح اياجسو « ىوبن ىدهو « مظع قلخو « ميرك بدأ

 ةوخأو ءانبأأ اميمجسانلا ىرب نأ ىلع هفن ضارءربك ألا ذاتس ألا لثم ناك نم

 معي و« قيفوتلاو ةيادهلاب هلوعدي و « 'ىطخلا ىنع قئشي و « بيصلا ةباصإ هرسي

 ناسحالاو ةيحملاب ميج
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 ىلإ تعرف ؛ لاق ال ىردص هللا حرش ىتح ةيلاغلا ٌئاصننا هذه كتععفامو

 نم اهنقأ تنك ىتلا فقاوملا هذه هنم تطقسأو « ةيناث ةرم هتبتكف « باتكلا

 ىف بدأو لح نم باتكلا ىف ناك اف ؛ ةركفلا ىف ده تلمجو « ةركفلا بحاص

 فاقع انو هكر ةيسإلا هذه لاو يسرع نبك ألا ةاكيألا لات ةزظانلا

 « حومج عبطللو « عبطلا حاضجو « سفتلا تاوزن نف « فاستعاو وبن نع

 . تاوزن سفنللو
 ةفارع د



 شا 4 هب

 « وحنلا ءايدا باتك 57 0

 رومأ هباتك نم فلؤملا هدي ربام

 نود « ءانبلاو بارعألا ىلع وحلا ثحابم ممرصق ىف نيبوحنلا دقن  املوأ

 تايثالاو ماهغتسالاو ىننلاو ريخأتلاو مدقتلا نم ؛ مال لكلا سلاصخ اردنا

 ثيقوتلاو دك أتلاو

 الوىنعم ىدؤيال ىلففل رثأ بارعألا نأ مهمعز ىف ةاحنلا ىل اع درلا اهمنات

 نمتدصق ناعم ىلع لاود بارعألا تاكرح نأ تايئاو موبذملا رب وصن' ىف هلرثأ

 ةزللا 2 هدا كفاوألا 00 0 داتنبالا لع ةمضلاف م ااكلا

 نأ تابماو « لاعلا اهلتجا تاكرملا نأ مهمعز ىف ةاحتلا ا

 اهتدحأ ىذلاوه ماكنت ا

 هثونت الا لع لك ف ىف كلف ريكنتلا لع نيونتلا نا دا اردت

 صنلاب همالكلقنن نآانليبسوءاهنم عرفتاموثحابملا هذهىث فلؤم ا شقاننسو

 همالك شقانت نأ دون انكو ءدرلاب كلذ دعب هعبتنو « هنم دوصقملا 5ذدنو هصخلنو

 همالك نم دوصقملا ةشقانم ىلع انرصتقاف « لوطي كلذ نأ تان اننكلو ةلمج ةلح

 قيفوتلا ىل او « باب لك ىف



 م اه

 هن . ودعتلا لنع وحتلا»

 :اوكرغ  ةاحنلا نأ ا« ودبالا ءايسنإ» ةءاتكى قطن رتهازإ ذاتنألا ىر
 5 . - 1١

 ءانب و ابارعإ ملكلا رخاوأ لاوحأ هب فرعي ملع هناب وحنلا

 نم ةصاخ ىلع لب يخل فرخ اف رعت ىلع وحنلا أورصق كلدب 5 ىرو

 ءانيلاو بارعألا ىو « هصاوخ

 كلذو 2 نوكي نأ بج م «ىوحنلا ثحبلا ةرئادل ق ٌويدضل كلذ نأ ىر و 8

 انتا ناس فرد امططأ نكن ل ريوكق هلا جاتحي اهم ماكتب ةغل لك نأ

 ةغللا 5 هب لفكت دق لوالاو« ه ةيدك < رتلا ىتاعملا 0 اة فر ل امينا 0

 ىلع ُ ثحب نو رصف ذإ نو وحالات 2 وحلا ع هب لفكتي أ بج مد

 نوناق وه انلق 6 وحنلا دإ« اعساو اوةيض دق ءانملاو بارع الا نمكملكلار ح |وأ

 م نقع ءانملاو بارعألا ن“ عسوأ مالكلا لا ن وئاقو « مالكلا ا

 « تيقوتلاو ديك أتلاو « ىتنلاو تايثالا قرط ءانبو ابارعإ ملكلا رخاوأ لاوحأ
 5 قرط نم اهلك هذيف ردعلا روص نم اهريغو 5 يخادلاو مدعتلاو

 ملكلا رخاوأ ىلع مهن أو رصق مه الس ردريغ ند اهمةأحنلا رم دقو ؛ مالكلا

 ةفرحتم امي رط هب ا اوكلسو «ةعسأو | مهدودحأوةيضدق مهن« 1 و بارعإ نم

 ةرصاق ةياغ ىلإ

 ناك برعلا نأ ىأرف «روصقلا اذه ىف ةلعلا نع ثحبي كلذ دعب حار مث

 اوطيضف هلاو طق ةب رعلا ةغللا ىلإ نحللا برست ١ الو « اظقيتم بار ءاالاب 3

 ماهلأو# كلذب او>رف بارعألا رس ىلإ ةاحنلا ىده املف ءطقنب تاملكلا رخآو
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 ليبسلا هذه ىلع ةاحتلا ىضمو , مالكا فيلات قرط نء هادسع امع الذ

 نارولا راع ناتك ىف ةكيبغ و عندا نانثا مهلع ذش دقو « اهنع نولودتي ال

 تس نأ ادارأو تاعألا قلد هنانك  ىق قاحرجلا رفاقلا هيضاننال

 اك تينالا نكللاو ردقي مل نكسلو « يكن يف ملا ليما ودعا

 « كلذا ةدعتسم نكت ' لوقعلا نالو# ذم ودول وتمم اولاك قاتلا ن آل

 : لاقف كلذ نم هدار ام صلت دقو

 نأ ماعد ؛ هل مهءارك !و « بارعالاب برعلا سح نأ لصفلا اذه ىنام لامجإو

 ةسرامم نأو « هنويتكي نيح مركلا نارقلا ىف تاملكلا رخآ طقنلاب اوطبضإ

 نإ و ءوحنلا لع ناكتف « بارعالا للع فشك ىلإ مهتده طبضلا اذهل ةاحئلا

 نأ مل ىغيأي ناك امع مهفرص دق« ا طبضو تاملكلا رخاوأ ىلإ مههاجتا

 مهديأبامىدعأ لع مطد نم نيا ءيم نأك دق دا «ةغالاو# 00 نم هوسردب

 «بارعرالا سردىلع مهدوج نب رقوم ؛هنع 0 هولفغأت بارعالا دعاوق نم

 ها بارعوالا رمس نم هوفشك ام غلبم ن الا رظننو

 تيأر ىننكلو,كلذ دعب هشقانأوءصيخلتلا اذه ىنتك أ نأ دوأ تنك دقو

 ىريل هسنن فلؤملا مالك ىلععلطا اذا الا وجرملا نانئمطالانئملعي ال “ىراقلا نأ

 ىف فاؤملا مالك ىراقلل لقنن نادي رتكلذا ؟هفلاخي مأ صيخلتلا اذه قباطي وهأ

 21” ص ىف فاؤملا لاق عوضوملا اذه
 4 ةاحتلا همسر ام وحنلا دح إي

 ملاكلا رخاوأ لاوحأ هن فرش مع هنأ وحنلا مع ديدحت ىف ةاحئلا لودي

 ةماخ لع قدري ةيلكلا قيويخالا قرطا نع هن قوريفتت تاننو ايارغا



 دل ؟اي دس

 ثحملا ن 8 وليطل الو ءانيلا اريثك < نونعلا ايل 3 3 4 تأ عاالا ىفو هصأ وح نع

 هللعو هناا نان ه4نم مهم نواس اعإو 5 ءاكمأ ا

 بارعألا لع مهضعل دامس ىتحا ناكل ايفو را رعألا ناو علاق
 رصحو « هآدمل ريصقتو « ىوحتلا ثحبلا عداد ديدش قبضت ديدحتلا اذه ىو

  نوكي نأ بجي اكو «ىرت اك_وحنلا ناف« هلوانتي نأ ىندذي ام ريسي ءزج ىف هل
 ىف ةماكلا هيلع نوكت نأ بجي ام لكل نايبو « مالكلا فيلأت نوناق وه

 نأ كلذو . اهاتمم ىدؤت نأ نكع و ةرابعلا قستت ىتح لجلا عم ةلخاو :ةلجلا

 ىنعم ةبكرم تاملكتللو « هنايبب ةغللا لفكتت اصاخ ىنعم ةدرفنم ىمو ةلك لكل

 فيلاتو 6« سان ١١ ىلإ هبدؤلو هلع ريعت نأ دصقن أل ه6

 ةءبقم تارايعلا نوكت ال ءابب صاخ ماظن ىلع ىرجي ةغل لك ىف تاماكملا

 انشأ قال ةووضر

 . هنع غيزت الو هيلع قرد قع دارب امل ةروصم الو

 نيماكتملا سوفت ىف رقتست هددحمو ماظنلا اذه لثمت ىتلا نيناوقلاو
 وحنلا لع ىبف تنودو تعضوو تنشك اذان :مالكلا ردصي اهنعو « مهتاكلو

 ةلك ةلك اهنادرفم كل تنيبو اهفرعت ال ةغا نم ةنهج كيلع تضرعولو

 هذه ماظأ فرعت ىح « اطوادع كتطاحإو ةل+ا ىنعم كمبف ىف ايفاك كلذ ناك ام

 اهو وه كلذو « اهلمح ءانب و ؛ اهتاكك ف يلأت ىف ةغالا

 وحن كلذ عم املو ءاهتاثكر م“ ال ليدبت الوءاهف بارعإ التاغالا نم ريثكو
 بارعالا ناي ل ابهعلا نورطضي نيح ماكحالا هذه نه ءىثل اوضرعت اكر : مل

 7 «ةراتكلالا ءايمل ةرادضلا بوهو قى اوكف قف هناكحأ لكف
 نم اوصحي نأ مهمزلو . هعضاوم نايب و قيلعتلا حرش اود دارأ نينو قلل اودأ

 ( وحنلا - « )



 هاا حب

 ىلا تاودالا ضعءب اوتيب و ء هدعب ف لمعلا نع هليق ام بجحي ام تاودالا

 لاغتشالا ماكحأ ليصفت اودارأ نيح « مسا الإ اهملي ال ىتلاو « لمفامماي نأ بحي

 فوتسي ملف « اهريذل ةعبات « باونالا ىلع ةقرفتم تءاج ثحابملا هذه نكساو

 فلتخم « مالكلا ىف نارودلا ريثك الثم تلا ءاهماك_>اب طيحأ الو اهسرد

 ناكو « مسالابو لعفلاب و فرحلاب ىننيع تاودالا ددعتم « ةيب رعلا ىف بيلاسالا

 هنكلو « هييلاسأو هعاونأ زيمتو « هصئاصت فرعتل ادرفنم سردي نأ اريدج

 . ىرت اك اقر « بارعالا باونأ ىلع اقرفم سرد

 فانشالل ناك نأ لغو الع ليت اهنا نك نان ىف تسرح« سيلتا

 وهو «هدحو لمعلا نكلو ؛لاحال نيلو ىغفل ناك نأ ىلعو ؛ ىنالل سيلو
 ..«تينصتلاو نم وشل نيس ناك« ققفللا سلا

 لمعلا ىف اهالثاع امهم أل« ناكب قملأ باب ىف اتسسرد « نإو ام » - ب

 :انايخا

 ىف ىلوالا لئامت تناك ذإ « نأل ةمبان مث ء ناكب ةقحلم تسرد « الل ->
 .نوكي نأ هلعتسا رثك ١ فرحلا اذهوه ىرخا ةرم هيف ةيناثلا لئاكوك ةرص لمعلا

 نأ الإ هب نوئمي ال ةاحنلا نكلو « اعساو افرصق ىنلا ىف اذإ فرصتي والمهم

 :تارعكلا قرا اذ نك ناو ةداناغ نكد

 ءانقتسالا باو ننرتت < ىيلوالا و ويف لوب

 لععلا بصن ىق « نأ » ه

 نزح ىف هم ى«انو1»-و

 نامل ارك الا تيزرونتت رب عيت اك قارؤالا تح ديف



 وة

 ةادآ لك ةصاخو «اهناعم سرد لاعغإ رش لفغأو« بارعالا ىترثا نم ثدحام

 ف رثو باب ىف قع بم أو و 2 ناودسإلا قاهريغ سوو أهنيب ام قرفو ىلا ف

 207-2 قش مو 14 لايقتسالا 3 قش امو لاحت 2أ قش م اهم سو اهنيب تر 5 مث اهيلاسأ

 5 م صخ انو 4 الأ صخ امو « ةلمل ايقنت نوكي امو « درفمل ايغن نوح امو ىضاملا

 نم اع ريظل 58 “© اع ناسا انهقفو ىف لأ ماكحاب انمحالر رش امو 04 لعفلا

 ع 1 55 25

 ناءاتيلع و اكو ,داحلا 2 ريثك ءىش ءادالا ى انقدو ةيب رعلا صلاصخ

 . ةهليدلو هعمدتت

 ةدكؤملا ناب نوثرقي و « نإ باب ىف هنوسردب ؛ دك أتلا كلذ ىف ىنلا لثمو

 اههنيبام دعات نإ و « لمعلا ىف لثاعت تاودا اهنال ؛ ةينمتملا تيلو « ةلصاولا نإ

 ىفارثأل ايهماكحأو دكوتلا تون نورك ذي لمقلا باب ىفو . ضرغلاو ىنعملا ىف

 « اددع هيف نوركذي اصاخ اياب ديكوتلل نولعجي عباوتلا ثحب ىفو . هبارعأ
 اهلبق ام كح بارعالا ىف اهكح « تارككلا

 نيبو رك ذي ملامو انه 5 ذام  ةيب رعلا ىف ديكوتلا بيلاسأ تعمج ولو

 كر

 ناكل ةيغر) يوت نوكب انو« ريخلا اديك ا نوكي اهو عماسلل اههبنت نوكيام

 ناكساو « هعضوم عون ل مكل نيبيو دكوتلا عاو :أ 16 سرد نأ ىلا 5

 ريبعتلا ىف اهرسو ةيب رعلا بيلاسا ميضوت ىلإ ىدأ

 ةلالدلل اواعجو «لبقتسملاو لاحلاو ىضاملا ؛ عاونأ ةثالث ةاحنلا هلمح نمزلاو

 ماكحأ نال « كلذ مافكو « عراضملا لمفلاو ىفلملا لمفلا : طقف نيتغيص اهملع
 هر ةلالالا عينلانلا و نيدإلا | عانأ ن ا اميحيإو هنم رثك أ مب زاكي ال بارعالا

 قداو اذه 0 م ةيذ رعل اى 5 ىمو أم اع



 مس 8 هاا لل

 فراططو# مسالاو لعقلابو «لمفلاو لمفلاب و : يسالاب ولمَملاب نمزلا ىلع

 را الا لل يقل حاط لب قوقل قر يبد تنس ني جاما ركل

 وحنا لع الإ ؛ اهماكحأ نيبتو « هيف لصفت نأ بجي مضوم

 ىف علا لعوشلا اورق نوع ةاحتلا نأ نيتااتمألا تعالت دكر

 . نيبجو نم ةيب رعلا ىف اوأطخأ دق ملكلا رخاوأ

 ذإ انومرحو مهسفنا اومرح « هئحب اوقيضو وحتلا اوددح نيح مسهنأ : لوالا

 اهنردقمو « ةعونتملا اهيلاسأ و هب رعغلا 0 نم ريثك ىلع عالطالا ن 0 مهانعبتا

 8 ورتو 6 اهظفحو ة ةيذ رعلا أرق ل : ةلوهح رارم الا هذه تيقبف « ريبعتلا ىف

 قححلاو « ةلالد نم اهمبل و 1 رخو را ءابفاع طي هدايا ١ معزلو

 أمرت وصتلا قئاقد نمو « اهميلاسأ هقف نم ريثك انياع ىني هنأ

 « ظنلل ةفاتخلا لاوحألا نابيب اومتهاف « ةيظنل اني رط وحنلل اوعسر مهنأ : ىناثلا
 نورد » ىنعملا ىئرثأ نم ةعودلا هده عسل ال ةنطف ريغ نم كضأ وأ عقر نم

 - ع -:

 هجو لك عبقيام ىلإ نوريشيالو ؛بارعالا هجوأ نم رثك أ وأ نيبجو مالكلاف
 مث « مهجاجتحا لوطي و « مه دج دتشي اذهو« هرب وصلو ىنعملا مسر ىنرثأ نم

 ةلصاف ةلك ىلإ نوهشيإ ال

 ءاضرع ةاحنلا اهملإ لصي مل ةرصاقلا ةياغلا كلتو  دودحلا ليبسلا اذه نألع

 اذه نم ”ىث ىلإ ريشنسو «هددحو قب رطلا مسرام خجيراتلا قاسم ىف ناك نكلو

 وحنلا سرد َّق كلسنلو 2ك ىدتمل نكلو 04 بسك ةاحنلا نع رذتعتلال خجيراتلا

 مادو ليبس ىدهأ



 هنودعب ءاظش اقيقد هب مهسح ناكو « بارعالاب ةيانعلا ىديدش برعلا ناك

 «في_رشلا ىلع ةنجم نحللا :اولاقع بنهملا قاماوع عيفرلا بدالاو ةفاقثلا ناونع
 ناوغص نب دلاخ ناك « مينيعأ نم طقس نحلف ملكت اذإ مهم لجرلا ناكو

 قدح 2 اقرب ىلأ ن لالب ةرم هل لاف ؛ بارما 86 نحلي و مالكسلا نس

 < تاءاقلا نس نحلتو ءاماخ٠أ كد

 01 5 5 ٠

 نوصرحي و « بارعالا نودمعتي و ؛ مهسفنا نم كلذ نوبقري برعلا ناكو

 «رانملا ءاقترا ىنبيش : لاق هنا ناو رم نب كاملا دبعل نوورب « هوتطْحم نا هيلع

 م ةوذو ةحاصفلا ْنء مو ضو فسول نا جاجحلا آل لو غر 0007 نحللا

 ع <
1 
 نأ هيلع ددش و 7 نحلا ىنارأ 3 ىوحتلا رمعل نإ ىحيب < لأب ناك 0 نايملا ا 1

 ن نم هنم هعمسام هل نيس

 مفك ارتغ نعتا دجال ىلإ لوك ناكف قانكتلا قؤدلا ذوسألا ىآامأ

 . محللا
 اوردابفع ضغب أمهملإ ناكو « دشأ مبملع هرثأ ناك نارقلا ىف نحالا مقوافأف

 ىلع لدت « تاكلا رخآ دنع اهنوبتكي طقنب هتاذك طبضو ٠ نآرقلا 27 ىلإ

 ةاحنلا نم نيدقبط لمعو « وحنلا ىف دوسألا ىلأ لمع كلذ ناكو « اهتكرح
 فداصملا نواسرب و« طقتلاب هتاكك رخأوأ نوطيضل ىأ فحصألا نون رعب « هدعل

 ةبقارم كلذب اولاطأ دقو . اماما ممل نوكتو ءاهم ةءارقلا ىف نودتبب سانلا ىف

 ةبقارملا هذه لوطو ؛ اهدنع اواداجتو اهف اوفلتشا اعرو « تاملكسلا رخاوأ
 هده نأ وهو“ مظع ةيب رع هلا رأر مسأ نم رس ل ! ماده «(املع ميمادو . . 7 0 5 ع



: 3 1 3 

 ىو ؛«سردلا ىف أوافق « امظع اباجإ فشلا اذبع اويحا دقو ءام ج ججتحالا و
 هند يا 9 ع 58 2 538

 للع_رمالا لوا ارهتم م | ىىمو 5 اهليديت رارسأ ْنَع فشكلاو 5 رخاوالا عييت

 1 1 ا خا ملم 1 0
 تارعالاةاووحتلا لع اهومسف اودزحوا نا اوكلب مل تءوحتلا الع و'_ بارعالا

 22 3 2 ا 2 2 ا 2

 ع 5 3 3

 أوطاحا دق اوناك ققح « بارعالا للع ىلإ اوده ذم لب وط نمز ميملع ضع 1و

 ةاحتلا مامإ مدعل قف ري م ىذلا ياك ف 3 ويكس أهعمجو 43 فو ردو 8

 5 1 1 5 00 7 1 و 2
 1 ككل نق الا لإ ممعقذ دق ا رعشُح أع ةاحتلا ةنتف تناك اذأ

1 7 0-0 

 اان نوم نو و يناعأألا 5 اكل حن يسلق معلا

 مالكلا طل 9 دعاوف نم رع ءلا ىأمم « بار الا قوسام سرد نع مهمفرص

 زواجتي « ةيب رعلا سرد ىف خا كل ةنحتلا ضعبل ادب دقو لجأ ثفيلأتو

 21| نب رمعع  ةديمع ما فلاف : ةيب رعلا دعاوقلا نم هريغ ىلإ بارعالا

 مدقت نم هيب رعلا َةلْخْأ ىفام نيب نا لواح « نارقلا زاخ ىفه ؟١م ةنس قوتملا

 » ع هن أردح وحنلا 8 أنأب نكت )2 امهريغ هأ كفلنيح 0 1 ريشأت وا
 4و 0 2 ثدي -

 0 بارعالا للع نع ىيقكتلا قى ىلوالا ةعذعا عملت نأ 3 رح ةبب رعلا سرد

 ا

 لكدب أونتفو 6 دو ه هي ومينا اولغش دق اونك ميمارو و نه سانلاو ةاحالا نكلو

 ةيصص
 نا دارأ ن ملوقبا» 497 ةنسىئوتملا  ىزاملا نائع وأ 0 زاك ىتح ةئتفلا

 ىلإ مهيانع هحتت رع 3 « ىحت يلف هب هبا ودكم تانك < دب ا د اريك اي لع ءلا

 «ىسو باتكلا 0 نارقلا راج ةانك ىف ةيئفوا هع تنك اع ءؤك

 اك
 59 كنك امو «هعاوأم ى اياتك هونظف هعم ا ىلع أئمانأ 2 و نيثحانلا صعل هل رو

 1 سا ناك امو هع || ءلا نءىحالطصالا اهأنمع تصصخدق دهملا كلذ ىلإ ذاجلاو



 و عم رمق هي رعلا ءاميع ندمدري ريع ع ةرامع 8 وحلا ةماكلتر اخف الإ 0 هديمع ىلأ

 هيكل 21 نيهان لعدم اورمتقاو «لوقلاا ف كيرلا ليس ىا حتا 56

 ةرامعلا سن أرق نم بارع اللأ ريغ لوانتو ريمعتاا ف ٍِط ىا 3 زاغلا هن ىعو

 و 5 ِ؟ 5 3

 احاالو .| اوهمعل أم قمع مو ( هتعاهجبو هيومدس رثك ا! ام وثكد 0 و « هيب رعلا
 - ١ ويا 9 هَ 00

 دقو ؛ نيلفاغ امنع سانلا فر صلأو ةرصنت ليبس ىلع ل ]د هنكلو « مهطاحإ

 قدصل و « هثحن نيراخا نيب 6 ةنم لقدل «ريسل ءزج باتكلا اذه نمانل قل

٠ 

 هريدمت ىف ىار نم « هيلإ انيهذم

 خا

 اهسرد ىو :ى ع 6 1 5 هس 2 دضصعم ملأ رأ 0 95 2 00 0 ا !! دصتم جلا زاهحلا عاوئا م اريثك اسف ؟ ذ ةمدقب هيأتك اد

 عل ىلع زا نم هناي قى ف نسم 6 هلاك ع لا )|| ريسقت ه لحإ مث

 مسرو ؟ا/١ ةنس ىنوتملا ىناجرجلا رهاقلا دبع خييشلا داما كلذ دعب ءاجو

 < خامأ زواج - ىوحنلا ثحعملل أاديدج 38 ٍِط زامالا لئالد هبانك ّى
-_ 

 عابتاو ظنلا اذه ةياعر نو 4 » مالكا نأ ب و« بارعالا تامالعو
 -و

 اذه ناس نعب مالكلاب لدع اذإ [هنأ - ماه اهفالاو ةنابالا ىلإ ليبسلا ىه هنيناوق

 علطلاب كلذإ لثملا برضو « هنم 1 ام ىلع الاد الو « هانعم اميقم 55 : مظنلا

 # اصان 2 1 00 بيبح ىوذ نم كين أنف ِ

 ليف هدعاوقو ةئمس نع ب لدعو ملغنلا هيف وح اع 1 5 الني

 ى 2 ازئمو نم سيبح امق كين
 55 23لر

 مالكلا ىفام لمشي ظنلا اذه نأ نيب مث . اثبعو مالكسلا نم اوغل ناكل



 لسا 4# سس

 ىلإ مسا نع لودعو « لصوو لصفو « رثكشتو في رعتو « ويخأتو مدقت نم

 تقلأ اذإ « ةيقكلا لاوحأ راس نم اذه ريغو « ىرخأ ىلإ ةغيص نع وأ « لغف

 مم
 نم ١ ص ىف لاق «وحنلا لع ىلإ هنايب و الإ مظفنلا اذه نم ؛ىث سيل هنأ نيب مث

 هيضتقي ىذلا مضولا مالكا عضت نأ الإ منا يلدا لعاو ) :زاجتالا لئالد

 ميزت الف « تجب ىتلا هحناتم فرعتو « هلوصاو هنيناوق ىلع لمعتو ؛وحنتلا لع

 ائيش لعن ال انأ كلذو « اهنم 'ىشب لت الف تمسر ىتاا وس رلا ظفحو « اهنع

 ىلإ ريدا ىف رظنيف « هقورفو بابلك هوجو ىف رظني نأ ريغ « همظنب ظئانلا همبقي

 قلطنمو «ديز قاطني ء قاطن, ديز وءقلطنم ديز : كلوق ىفاهارت ىلا هوجولا

 ٌواطاملا وه ديز و « ديز قلطنملاو « قاطنملا ديز و « ديز
 ام

 ءازجلاو طرشلا كو 07

 نإو تجرخ + تد>رخ مخ نإ و « جرخأ جرخمت نإ : كلوق ىف اهارث ىل 95 أ هوجولا ىلإ

 8-5 جراخ تجرخ نإ ناد ترص نإ ؛ جراخ انأو جراخ انأف جرخت

 فو هلك مالكلا ىفو «ريخأتلاو مدقتلاو « ريكنتلاو فيرعتلا ىف رظنيو

 هلمعتسي و « هناكم كالذ نم الك عضيف «راهظالاو رامضالاو « راركتلاو فذلا

 ه4 وص مجرب اًئيش دجأو تسلف «ليبسلا وه اذه 9 هل ىعبش 1 ىلعو ةحصلا ىلع

 وهو الإءربالا اذه تحب لس و معنلا ىلإ أطخ ناك نإ هؤطخو «اباوص ناكنإ
 أ

 .فالخ لموع وا 2( همح ىف عضوو 6م ةعضوم ب بيصا دق « وحلا قىقاعم ند ىعم

 ها (هل ىنبني ام ريغ ىف لمعتساو « هعضوم نع ليزأف ةلماعملا هذه

 لالدتسالا ىف غلابو «هباتك نم عضأو“ ُْق ىنعملا اذهناس رهأقلا دمع ررو

 ىذلا ىف ةروصلا تناك نإو هنا لعاد ) لاق « هعيلص نم الذ 56 هناكو« هل



 مدل هاد

# 
 ) 5-8 ١ سن مف وحلا ىل اع ىحو د ريغ مع ىلا الاول هلأ ند هيأ ا ف عا

 نوكت أ ىلإ و « ةياغلا ى دكا ىلإ فاتك الاوز طلاورع 26 هن اك نق
 هل 02786 م

 ب رض لك عستت ىلإ عزانت سفنلا ناف « هيلإ جاتحي ال ال فلكتلاك هيلع ةدايزلا

 خلا ( ةمشلا نم

 ؛ةحييضوتو هيارربوصل ىديحأ ىعفا غب دق رع أيا مامالا نأ قا ىو

 بارطضا ىف هنم ءاماعلا ىلخو « ضوغ دعب هكرشتاو هديداتو هل لالدتسالا ىو

 ةسنم اودتها اللو 4 افرح 3 وحنلا م-ماعأ ف 4 ودب 11 1 ةاحيدلا ر 00

 ًامييأتو « هبأرأ انايب رهاقلا دبع اهمرض ىتلا ةلثمالا اوذخأ مهنم نورخآو « ءىثب

 نع هولصقو ) قاعملا رع ( هو 4 ةغاللا مولع ا مَع لوصأ اهولعحو 6 ةيهدم
 1 . ا .٠ .٠

 كيعلا د ىدض ر 5 وبا ناك دقو ءاهرو ود بهذو 6 هر لأ حور قهزا الصف وحنلا

 للضملا رتبل )| اذه رسالا اورتبو 8 ) ىلاعملا ) مههاع أومسق ) وحلا قاعماب أ ف

 6 كل وكس او ودعم ممنتف ةديمع ىلأ( زاغ)ن ع ماحنلا فرص ىذلا ناك

 لغشو .٠ سبأ هييصل ناك د رهأقلا دع ( ملل ) امأ 4 هفشكي مثدهع ب ' برقو

 : نارمأ همبف نع سانلا

 تناك ذ دأ )ع 5 نارا سماخلا| نرقلا ىف ملعلا ل لاح لص ماع : لوألا

 عادتب | ىأ ليعت نأ أ املع تمرح ؛«ديأقتلا ن نءلسالسإ تديقو تدمه دف لوقعلا
 ع

 ديدع وأ

 سلا ةشتو 4 قوذلا هتان ذو )2 بهذملا ةعيبط ىلإ دوعلا صاخ 1 ىاثلا

 ةيلقب ةيلاغ كاذ ذا ةمجعلا تناك دقو « اهصئاصخ كردو «بيلاسالا ةنزا ىوغللا

 سل 39 غلب الو 4 أب مع رهاظ كنع ب رعلا مع نم م نوققاو ءاماعلاو ؛ جاع الا



٠. 

 | ىلإ رطقان « كردا ام اوكري نإ أ الو: رهالا دع قاذام

  0 1 5000 1 5م“ 000 5

 هنار ل نأ هل سطل م 03 هل جاجتحالاو 2 هنأر نع فكك 2 دي ةعمعاضم

 ضرعي اضهاغ هحوفو ىلع رغاقلادمع بهذمل ن | دقل و. نو رخآ هقرم 0 موق هنع

 نم هظمل قافأ ام لوقعلا نم ناف ؛ ىوحنلاث حلا ليبس وهنوكم

 .٠ 5 يلي < + ها ٠ ع 5 7 5

 اهتز و بلاس اللإ ىودكو سعب دحأ ىروغللا سلا نإو 4 رب رحتلاو ا

 م 2 ةيظفالا ةعاتصلا فاع 78 دعل ند 4 5 . ريثأتلاو 03 قىاعملا مسر اع 07
 - اح وي

 3 اهفراخز

 نا تاع د« هل مهمارك او بارعالاب برعلاسح نأ لصفلا اذه ىفام لامجإ و

 » زأو « هنوبتكي نيح م ركلا نارقلا ىف تاياكلا رخآ طقنلاب اوطيضي
 را ا

 َْن م6 وحنلا مع ناكف « نى 4 . ارعالا للع تك 5 مدش طيضلا اذه ةاعتلا

 نا مل ىغبني ناك اع مفرص دق 00 || .ابأ ١ ىلإ ميهاجتا
 ياو

 م 0 ىلسع لد نم م نم ناك دق هما « ةغالا 5 راض ند « هوسردب

 ىلع مثدهج نب رفوم ةنع أوضر 5 هوافغأف « بار عالأ د عاق 00 مجم كد :
 ا تا

 .٠ بارعالا سرد

 مأ بارعالا رس نم ود ا ايم َن اللإ رظننو

 مالكلا فيلأت نيناوق ملع وه. اعيمجتاحنلا دنع وحنلا نأ ررقنو ردابن ن نو

 هراتخا ام نآو « ذاتسالا ىأر ىف نوكي نأ بهي ىذلا ىنعلاب ىأ « برعلا ةغل ىف

 ةأاحنلا 0 هيلع تراس ىذلا سب د وحتلا 594- 3 ا ىنعملاو 14ش وحنلا ديد ّى

 ءانبلاو تارغ ايلإ 0 نييوحتلا كدكننع 0 معزاا نا » كفر ىلا هسأع 0-0

 1 مهل رو ةاحنلا ىلع طخ عءطقف ب ارعالا + اء ةهصاخ



 مس # © سس

٠. 
  0 0هدأ يا 1

 روعأ دا موو رذابت | 53تل نمأ 5 ةيعدب م ىلع كدت هع

 بأ عال لع رصتقت م أهماف مهسقن :! ةلحنلا اهعضو ىلا وحلا ثوحي اه

 ديك انلإو نأ تاب الا ققئاتملا مالكلا 2 هوجو ىلإ امادعلا لب م ءانملاو

 2 4 م ًّ 04 نوكي نأ بجاه ايش رداغل 1 د مسقلا 6 ريكنتلا 1 ف رعتلاو 2 ماههتسالاو

 ا هيشاوح تلوطو هيف لوقلا تضاف الي فلؤملا هيف بغر امو

 . ح | م 8 هاعأإ ت2 1 1
 نع« 4 مك فر 6 ءامدقلا ىر نع تعوم لا 36 ديلا مدع داصل لأ يعيق دح

26 

 انو مب دحو ميك دف داحلا مالك نم لعتذس ني و.بارع اللا ىلع وحنا م دصإ
0 

 9 0 * ع 8 5 8.

 اهو او مجد رأ بعرو © اهولمغ مهما تمذ لا ىأر ىلا عضاوملا هده ىف
 0 ب

 0-5 ام 1 : ا 1 1١5 ىلا ا 8 5 2

 هءارب ىلع ادهاشو « هيعدتام ىلع ادهاش كالد نوكحيل ؛ ورحنلا ةراد ىف اهولخداو

 كشسشنا يمعمملا أدهم ةامعلا

 9 14 0 : م ب 2
 بتكلأ ندو هب ويس باك وهو «وحنلا ىف 4 بنأدلا مدقأ نم لقتنسو

 7 5 1 9 4 .٠ . .٠ 5 05 ١

 ناك ام ة عوبذلا نم ثحابملا« معو نا فلؤنأ رلعيل 2 اندن ارهظ سب ىقلأ

 ١ 5 1 ع 3

 1 را ىذلا وحمل روصمب ميممر ل مهمات هي م١ 6 اهالي لأ ىعيش 03 ءصقو للا دزلأ 2 0-2 نأ ا 6 اهأستل | | 0 0 00

 مما - نب 0 ىلع امو 6 ةمم ممعءأرب رهاظو 6 هداك حضأو وه اع مط ىر

. 37 1 5 5 3 

 سب اوةلاب كةيلف ىلايو 4 باتك ىا ىلإ مدس طيسي نا الإ 2 ةيصولا نددل_ه نع

 نأ « ةيوحنلا بتكلا هذه سرد نمل ىنبني ناكو  مالكلا فيلأت ىف ةفلتخلا

 مظأ نينأوق عيمج لعشت ىلا « ةعسأ ولأ ةيقيقحملا هت روصل هنن ىف وحتلا لثمت

 : ةروصلا عله بساني ادح هل ركتبأ عمل دح دق :5؟ب 1 اذا هقيلأتو مالكتلا
 تك

 نسا تي رشتلا اذهل نأ مكح ؛ دودحلا قيضلا فيرعتلا اذهم هل دح دق ناك اذإو
 ع

 نملا لثاسه نال هتيهأم نيس و وحنلا ةقيقح نع فدكي ن 1 روصق هيو



 ا

 ا هغي رعت لكف :نهذلا ىف ناسنالا ةروصك تنك « .هذلا ىف تلثت

 6 0 5 5 5 م 1 31

 ديد ىق ئرملا عمم ادافءداشلاو للفاب نانالا هياع وحي ةروصلا هذه

 ع 5 ,١

 نزاو 4 رعشلابةرشدلا ر وسم ناويح هنأ م 04 1 أ

 2 ع

 درا طع متع ناوح هنا نأ الا
 2 2 01 + لاو -_

 نم كلذك . العاب هلع <45 نان آلا ةروص نم هسقن ىف اع فيرعتلا اذه
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 صضع !نع فلو عا 4 ءاح ىذلا ف رعتلا اذهىأ 2 م هشسقل قو ِة ىدعاأأ 09 ايف تناثقا

 04 ودعدلا ةقيقح ىلع لدي نأ نع ارصاق هأرب عم ىف رعتلا أاذو ضر سب وحنلا

 .وحنلا ىف رظان لك هلع 5 هيلع لدتساك ةاحنلا راس لعف 5٠ هتيهام حضو ِ

 ىف وه اك هعسرتو وحتلا دحت ىتلا ةلءاكلا ةلماشلا ىرخأالا مهني راعت  اهنناث

 هد را ف لقوعت مالا . 5ك ذ 5 رمل انه رك ذنسو 0 هيلع نوكي نأ بسمك 00 9

 انرتخا اعإو ىل هثالا ىلع هتيشاح ىف نايصلا هنيب ف هحرشو « ث ام نأ ةيغاال

 و تاغ رعتلا تحل هازع دسأاعلا في رعتلا ادع هر ذادنع فاؤملا نأ كلذ

 دصاقم : كلام نبا لوق دنع . ىتوعث ألا لاق قوعثألا ىلع نابصلا رظنا لاقو

 ةيوخم اهم وحتلا

 ةاضرلا ودل هول سا ربا قاتل ويقتل جرختملا لعاا وه وحنلا
]1 

 اهتمفلتكا ىتلا هثازح م رعم ىلإ | مك ه4

 وه مأ« ءانبوبارعإ نم ملكسلا رخاوأ لاوحأ ىلع روصقم فيرعتلا اذهأ

 هيلع لدتا لكب برعلا مالكنم ةطينتسملا مالكسلا فيلأت نيناوق لكس ماع

 ماك هه رقي وز» يملا مذا اركب يطع قرنان كت 01 0 ةئك

 اهاندجو و.برعلا - انأرقتسا اذافعوحنلا لع نع وهف « اهنم فانا ىتاا هئازجأ
1 0 

 وأ . هلل دع 2 : هلوقك . لوق أ دعب ازمه 0 اهاندحو و نأب دك 0



 امينا هي سح

 2 ٠ تصيب

 لمعلا نع قلع لعف دعب تناك ءا « هلعأ ىلإو هتك . لاح لحم ىف تناك

 ٌ م تناكو « رحنلا مع ند 2 زيناوقلا وده تك 1 يكل 0 مم ءاردكأ 3 ]وك مالإأب

 لا اندر دإ انما 2 للا ذأ للا ا اذه . هك رح مد أ ةقرعم كل ةلصوم ايوا اذ اقف ىف انامل نأ امج قاوم دقه مكس ف ل5

 نارقلا مالكو مهمالك اهعنومع مهن فن ءأ انل ناكو ليقلا ىف مهفرصل فرسان

 مهغأب لن ىذلا

 لع نصت 5 1 مع كقحلا عفا هز مقاول نع عض نآكو

 تيثتلا لك تدشن نك أو « ةعلج ا معي راعا انك نأو 8 دحأو 53 رعل قرطظالا

 رظاذ ذإ هيلع لن ناكو متأالاو رولا ند دعلأو 4 فاصل يلا كَ 5 همها نوكيل

 حرش ىف فيرعتلا اذه ىلإ رظني نأ « ىنوميشألا ىلع نابصلا ةيشاج ىف
 د

 نامصلا هحرشو ىوعثألا 50 عابس ف همم وهو 4 ىنوعثالا

 ةاحئلا ملكت لواعمش رعل .ةاحنلا نع فلؤملا همن ىزذلا 3 رعتلا اذه 7 ل

 ناكو + اهنف ثحبي ىلا وحنلا دكه اوق عيمج لمشي نأ نع هووصق نايب: ف
 مهدنع ىطر موهأ لنيل « فيرعتلا اذه ىف ةاحنلا ارم دع تعم نأ ةفلؤلا لع

 خيشلا ريكلا ملاعلل في رعتلا اذه ىف اثحي انه در ونس نك و . ىضرم ريغ مأ

 تدنن لوألا ةيضفلا قنوع ذر نهزالا لع ناغ ل فسلا انهو و نيمألا دبع

 : وحنلا لع فيرعت ىف لاق

 « ءانب وابارغإ ةيب رعلا تاملكتلا لاوحأ اهم فرعي لوصأب ملعوحنلا لف »

 ملعلا فرعذ انتال كالذو «ريوصتلل هاب نكت نأ انه يعم لوس ,انلوكو
 ىلع اضيأ قاطي معلا ناك نإو « ةنودملا دعا وقلاو « لوصألا وهو هيف عورشملا
 . اهنع ةئشانلا تاكاردالا ىلعو تاكلملا



 هو ل

 ديلإ و« بلاغلا ىلع راصتقا وهو هبأو ربعام وه « تاماكلا || لارحأ : ان

 نارهالا نال لالا وا لجلاوءفوزانل# « تانلكلا ريغ لاوحأ هي. فرت
 ةيئاشنإ نوكنال اهنوكو « دئاعلا ثيح نم ةلصلا ةلدج ماكح أكو : لحم ان :ىئلاو
 . ريخا» تعتلا امج اذكد

 ا ! يل 2
 نارخأ هه ديف الإ وك يلاعلا لع راستلا تتاكو اناذغإ

 اهنيفخمو « هحتف وأ اهتزمه سك ةبج نم ناك « ءانبلاو بارعالا ريغ نم ملكسلا

 « همدعو هفدح ُتيح ند دئاعلاكو . خساونلا ةيقب لع طو رمشو « أ

 . دئاوألا ضءب ىلع اورصتقا مه لاب و . ىعقأ ىعقتساوا امم كل ويقال

 « هيف لخاد ريغ فرصلا لع نأ ىلع ءانب فيرعتلا اذه ىبلحلا ىف مث

 ما اييكرتو ادارفإ_ ءانب واب رعإ لدب لبق هلهلومت دب رأ ناف « سانلا هفراعت اموهو

 هناف الإ و « بلاغلا ىلع راصتقا « تاملكلا هلوق ناب - فيك هللإ رظناف

 لجلاك تل ريغ انارجا هيك

 لارحأ هييقردفالاو هاهرأ بتاثلا لراس تاون (اوعا ركام
 ملوع لا ةحتقو ءاهزمم نيك ةييع نع ناك ةدانللاو نارعألا ريغ مه كاكا

 ما هنأ دعب رك دو © ىصقأ ىصقتساول امتد لاقو# لثمزب « رصنقي

 برعلا ةغلىف ثحبلا « اولاق ذأ « ةيب رعلا مولع رصح ىف هورك ذاع : اهعبار

 امنوا ثيح نم امإ يلو اراه كاك ىلا نع امإوءتاد رفا نع امإ

 امإ « ىئاثلاو ِ اعمال + ندع ىلإ ابشع باستنا وأ فرصلاف « اهاثيهو أ

 5 0 امال يداوم كولا وه رح نو
 « هتدئافو ءوحنلا لع عوضوم « ىنومثالا ىلع هتيشاح ىف نابصلا < ذ دقو



5 

 لاوح الا ضورع ثيح نم“ ةيب رعلا تايكسلا نفلا اذه عوضوف « هلوقب « هتباغو

 « اهيكرت لاحو وأ « لادبالاو فنحلاو , ماغدالاو لالعالك « اهدارفإ لاح ءام
 زارتحالاو ؛هلوسرو هللامالك مهف ىلع ةناعتسالا هتياغو « ءانبلاو بارعالا تاكرحك

 « هئطخ نم مالكسلا باوص ةفرعم هتدئافو « 00 ىف أطل نع
 : ىتأي ام هيلع هرب رقت ىف ىنيب رشلا ةمالعلا بتك دقو

 هب فرعبف الاو « بلاغلا ىلع راصتقا ( لاوحالا يور كريد نيماوف)

 « لم اذ ىتلاو « بارعالا نم اهل لال ىتلا لجلاك « تاركا ريغ لاوحأ |

 ةلهج اذكو ء ةيئاشنا نكست ال اهنوك و دئاعلا ثيح نم ءةلصلا ةلمج ماكحأكو

 فرعيف الإو ؛ بلاغلا ىلع راصتقا « ءانب و ابارعإ :اضيأ مهوقو . ربخلاو ؛ تعنلا
 + هدف داء امر ردك ةبح ناك 6 ءاننلاوبارغالا نيغ نك مكلا لاوحأ

 هفذح ثييح نم دئاعلاكو « خساونلا ةيقب طو رشو « اهلمع طورشو « اهنيفخو

 9 هأ كلذ ريغوو, همدعو

 لك لمشي وحنل ١١ نأ ىلع ل ادب هناف «وحنلا ءاملع ضعب هركذام .اهيساخ

 ةمدقم ىف ىرشخمزلا لاق ؛ ىبرعلا مالكلا مظن ىف عبتت ىتلا « نيناوقلاو لئاسملا

 - : لصفملا هباتك

 نأ نوديربو « اهرادقم نم نوعضي و « ةيب رعلا نم نوضغي نيذلا لعلو »

 مجت ىف؛ هبتك ريخو « هلسر ةريخ لعجي مل ثيح « اهرانم نم هللا عقر ام اوضنخم

 اغلزو « جلب ألا .قحلل ةدبانم ةب وعشلا نع نودعبب ال هب رع ىف نكلو هقلخ

 ّط رو « مهفاصنإ ةلق ىف ءالؤه لاح « بجعلا هنم ىغشي ىذلاو « جيلا ءا وس نع

 .ابمالكو ابهقف ةيمالسالا مولعلا نم اماع نودي يا كلذو . مهفاستعا و مروج



 سل “كسا

 فودكمو 4 عقديال هش ةبب رعلا ىلا هر مف الإ ع اه رابخأو اهريشت ىفعو

 م ]غ ايفيم ابلئاسمو هلخلا لوبضأ باوأ مظعم ىف مالكا نورب و « منقتي ال

 قاكلاو 2 شح إو « هب ومدس نع تاياورلاب هنوحشم ريسافتلاو « بارعالا

 ذخام ىرابظتسالاو 4 نييفوك )او سس رعيلا سس ؛ وحتلا نم * مريغو عمأ رغلاو

 مرات اعلا اذهمو 6 ميلي وأتوعرسف نادعأل ثدشتلاو 6 مهليو 0 9 5 صوصنلا

 2 مهمالقأ سيطارقلا ىف رطقت هنو « مهر رظانمو مهسلار دتو ممر ءاكو ؛ معلا فق

 يعاكس ةعرعلا نوبل مب : ياكم تفاعلا وسل كلا طر

 كلذ فيعاضت ىف ف مهم م : 0100 تسمح اهملع لك 3 أورحو 5 اهنم نيكشتم

 نوبس وه« اههيافعلو اهريقوت م نع نويبهذي و هه اءلصخ نوعف دنا < اهلضف نودحمل

 لثملا ىلع كلذ ىف مث 4 اب نوغصمع و« هع دأ نوكزع م اهميلعلو اههلعت نع

 «اهعم قش َُق اوسيل مهاو أهف ءانغتسالا نوعدب و مديرو لكؤت ريعشلا « رباسلا

 امهم نوعطش الو )2 بارعالاو اأو ةغللا نوقلطي ايإ ملأ ام كالذ ص ناف

 هّقدلا لوصأن م اوضفني و « امهراث أ نارقلا ريسفت نم اوسمطيف « بايسالا مهنيبو

 هثاف ركللاو فرعملا سب قرعلا قو » و هناف 4 ءانئتسالا ىف ؟ اوءلكت الوءامصر رامغ

 فو راف و ءوحتامبئاقع ديعلا في رعتو « ستجلا في رعت «نيذي مثلا ىفو و

 دج ىار أووعس الهو . اهرباظنو ضيعبتلا نمو كلملا مالو مو ءافلاو واولاك

 ى اونطارتي مل مهلامو ناعالا باتك عدوأ ايف « هللا همحر ىتابيشلا نسملا نبا

 لهو « ةبمأو الاوح محال اوك رن له اورظن( مث : ةرظانملا قاحو « سيردتلا نلاع

 نس رظانلل ةكفو 0 كير جامل اره أو. كلف لقو 4 ةيسشم ةماعلاب ةصاخنا تحصضصأ

 نهز 03 اصخلا ديدع ةيكللا هراث أو م انطعلا 5 ىئىكء ؛ راقت , نم ئذحا 1 ارعالا ناف اذه



 مدلل مم سس

 «ءايمع بكر« برعم ريغ وعو 6« هلي و هأت ضاعت ( ىلع ًارتجاف هلي زلت 2 هنا قد 01

 وهو © ءارب ةلم هنا مالكو 3 ءارهو 2 ءارتفاو لوقت وهاملاقو 4 ءاوشع طبخ طيخو

 زارباب لفاكسلا « نارقلا مظن تكن ىلع ملطملا « نايبلا لع ىلإ ةيوصنلا ةاقرملا

 ع« كلش الك ريشا قرطل داسلاك هنع داصلافو هنداعم ةراناب لك وملا ع هتساحمن

 ةفرعم ىلإ برالا نم نيماسمل ايام ىنيدن دقلو « كرتتو فاعت نأ هدراوع دي رملاو

 ءاشن الو بدالا ةدفح نم ىعايشأ ىلعع بدحلاو ةقفشلا نم ىبامو « برعلا مالك

 ديعبلا دمالا ممم ابي ابيترت بترم « باوالا ةفاكب طيح ؛ بارعالا ىف باتك
 مجرتملا باتكلا اذه تأئنأف « ىقسلا نوهأب مهاجس الع و « ىعسلا برقإب
 ىف لوألا مسقلا ماسقأ ةمبرأ اموسقم « بارعألا ةعنص ىف لصنملا باتكب
 ى عبار ! ارلا منقل « فو رملا فق ثكااثلا يملا 3 لامفألا ىق ىئاثلا مننا 2 ءامسالا

 اليصتتابنم فئنص لك تلصفو 4 افينصلا ماسقألا مده نمالك تفنصو م كرتشلا

 هيف تعمج اف رخدأ و« 07 هباصن ىف ءىش لك عجر ىتح
 « لخلا ريغزاججيألا عم « ةرئانتملا دئارغلا نم تمظنو « ةرئاكسنملا دئاوفلا نمب
 ..حلا 8 ... هيسيتقمل ةحصانم « لمملا ريغ صيخاتلاو

 بتكيس نأتماعف « بيغلاظحلب رظنت تنك امن أكف ساقلا ابأ هللا كمحر

 اورصق مهنأ ةاحنلا ىلإ بسنيو ؛ وحنلا ءانيخأ 0 ءرشع مبارلا نرقلا ىف

 تددرف « هيب رعلا ناومأ مهف ىف اورصق مهنأو“ ماكلا رخاوأ ثحب ىلع وحنلا'

 باونأك « بئكرتلا ىناعم نايبب قاعتت امم « ةريثك اباوأ تددعو هلوق هيلحت

 وحتلاف وح كلذ عميق نآ تنيأو 04 طرشلا قاعمو 6 رجلا فورحو 4 ءانثتسالا

 اعإو » اهمارعإ ىلعو« تازكلا ارا ىلع اروصقم سدل ىرشخمزلا نهذ 26



 هكح# حاد

 رجا فورح ىناعمو ءانثتسالا ىناعم فرعيف « ةيبنكرتلا تايكلا ىناعم لمشي

 5 معز ذأ هيوييسامسالا مهناظ ىف فرسأو « ةاحنلا فاؤملا لل دقل

 ريغ ىلإ اورظني لو « ايظنا ارثأ بارعألا اولعجو «بارعألا ىلع وحنلا اورصق

 ناكل ةيلكلا طاقرا قي 6 ايضئامغو ةعودنلا ةيونلاة بلاس قم كلذ

 . ةلجخاب لما طايتراو دنا ىف

 ةدتف نكلو : مسوأ اعيبم وحنلاب كلسي نأ دارأ « ةديبع ابأ نأ معز دقل

 .كلذكو «ةديرع وأ هدارأ امع مهقرص ؛ ىلففالا وحنلا كلذ ؛ هيوبيس وحنب سأنلا

 .ءىراقلا لاخي «اهريغو ةلعلا هذه لثك هنع سانلا قرصف « رهاقلا دبع لعف

 ةوضرعأو. ةيظفالا ثوحبلاهذبم اوفذش « ةصاخ هب وبيسو ةأحنلا نأ باتكلا اذهل

 هدي وي امعز نيئراقللو فلؤملل معز نحو « ىوخل قوذ نم اهنفامو ةيب رعلا رس نع

 هب اولذتشي نأ فلؤملا ديرب ام لككب اولغش ةاحنلا نأ « ةجحلا هعم موقتو « ليلدلا

 .ضرعلاملك نمادجر يثك ىلإ هودعت لب « بارعألا ثحب ىلع او رصتقي ل مهنأو

 :باتكلا :نآوادت كرتلا ىف لجلال ضرع ام لك نمو «ينكرتلا ىف ةنلكلا

 صاوخو « ةيب رعلا رسس ناب ىف دحأ اهغلس / ىقلا غلا ةلابملا تالذ ىف غلب هب وميسل

 لا لهملا اذه نع اداص فلؤملا مالك نو نأ تنفخ دقو . تك ارئلا

 . اريثك اريخ تاياكلا هذه مؤشب سانلا مرحيف ( هيوبيسل باتكلا)

 «وحتلا بتك ىف وهو الإ «ةديبع ىفأ نع اهلقن قتلا ثوحبلا نم اح دجال

 .بتك ىف وهو الإ اهابإ الو 0 وحنلا نوكي ن أ دارأ ىت ملأ ثوحبلا نم اح الو

 .هضعب دروئس امم .كلذ ىلع اوداز دقو « نايب قوأو هجو ريخ ىلع ءوحنلا

 .ليلق دعب اسابتقا



 اكلك .ويحا 2

 -ال- اوزك ذف « ىننلا فو رح نيب اوقرف مبنأ « ةاحنلا ىلع فاؤملا ذخأ دقو

 نك دوم الع مس اقل بينادت جاك

 داححالا« مهةدمع ناكو عراضلا بصاوتلا فو رح ىف « نأ - او لأ ا

 بناجي ؛ نأو  تالو الو ام-|و

 سيأ

 « دحأو باب ىف - لملو تيلو نأكو نكلو نأو نإ نيب اوعج دقو « لمعلا ىف

 . اصخام هأ لمعلا ىف قغتت ينال ظ 0 نيب ام دعب مم

 هيشل دقو « قلتم ناعم ىف هباشتت دق ءايش الا نال « ساب اذه ىف سيلو

 اذه نماثلا/ هيشب هلأ قي ىقزخا هو نم همشيالو «هجو نم كاذ اذه

 « هلكاشيام ىلإ ؟ىثلا مضو « فينصتلا مهنأش نيذلا نوذلؤملاف ويسعل دعا

 هيبشلا عمج ىف ةهباشملا نم اعون اوراتخا اعر «اهعاونأ تح ةفاتحلا دا رفألا محو

 نع نيلفاغ ريغ « ضعب ىلإهضعب ةهباشملا هذه هيف تناك ام أومضو ؛ ههميش ىلإ

 نم ٍضرغل كلذ نواعفي امنإ و « اهرك ذ دنع اهحيضوتو «ىرخالا تاهماشملا رك ذ

 . مثدنع حجر ضارغألا

 « فورملا هذهو « الع ىف فاتختو «ىننلل اهنأ ىف كرتشت ىننلا فور

 + لدعلا قف ىرخأ لانقأ وأ« قرخأ قووح عم كرتشي اهضعب

 هانعمفلتخا نإ و « ضعب ىلإ هضعب هلع قئتاام اومضإ نأ ةاحنلا راتخاف

 ىف طلغلا نأ اوأر مهنأل « اهياب ىف ةادأ لك رك ذ دنع ىنمملاب قاعتيام نيحراش

 امنإ « بيع كلذ ىف مهملع سيلو : صرحأ هيلع مو «رثك أ لماوءلا ىضتقم

 لمعلا ادعام ىلع مالكلا اولفغأ اذإ بيعلا مهملع نوكي

 هيلع الو لءنيلف ء« فينصتلاو بيترتلا نم رخآ اعون راتخي نأ ءاش نمو

 فصل نأ دارأ اذأت رووشملا فينصتلاو « فورم 5 بيترتلا اذه فلاخي نإ



 دل سأل

 ِط ريل « لمعيلف « ضعب ىلإ اهضعي ىنتلا فو رح عمجيف « ىتاعملا بسح ىلع

 كلذىف ناف « فيلأتلا ىف طاممأألا رثكت نأ وجرتو « هطرشو اهلمع ركذب لي الأ

 نازل افا وسب ذعر اع ىنن ءالوأ نم اهو . لعلا تيبقت ىلع ارهاظت

 او رفاوت دق اون وكي نأ فلؤملا وجرب ىتلا عيضاوملا اوثحي مهنأ ىلع ةلادلا ةاحئلا

 ةاحنلا نأ ىلع اضيأ ةلاذلاو « هب صتخا ةديبع ابأ نأ نظام اونو « ابن لع

 + ةلناو: «قيغأتلاو مدقتلا مضاوم ثحب ىلإ تازكلا رخاوأ ثحب اوزواجي

 .485ص 1١ج ىف هيوبيس لاق مهنايب ىفبرعلا ليبسو ةفلتخملا بيك ارثلا ىناعمو
 عقيو « اماهفتسا الا امم مالكا نوكي الف « مأامأ ( وأو مأ باب اذه)

 نوكي نأ ىلعو « امهمأو مهمأ ىنعم ىلع « نيبجو ىلع ؛ ماهفتسالا ىف اهم مالكسلا

 « ءايشألا ضعب اهم تبث امتأف «وأ امأو « لوألا نم امطقنم رخآآلا ماهفتسالا

 ههوجو كال نيبأسو « دملا كاذ ىلع اهملع لخدي ماهغتسالاو « ربخنا ىف نوكتو

 لاعت هللا ءاش نإ

 ديزأ كلوق كلذو ( ممأو امهمأ ةلزنع اهم مالكسلا ناك اذإ مأ باب اذه )

 اهدحأ هدنع نأ عدم نالا تنأف « ارشب مأ يا اد رع مأ كدنع

 ىتل دق لوئسملا نأ عدم تنأف« تيقل امبمأو « كدسنع امبمأ تاق اذإ كنأل

 وه اممأى :ردتال ؛ امهف ىوتسا دق كاع نأ الإ « اعدحأ هدنع نأ وأ ءاصدحأ

 ول كنأ « كد نع امهما كلوق ةلزنع و رمع مأ كدنع ديزأ كاوق نأ ىلع ليلدلاو

 كدنع امهم لاق اذإ هنأ م ءالاحم ناك« ال لؤملا لاقفرشب مأ كدنع ديزأ تلق

 « نسحأ مسالا ميدقتف ىنعملا اذه تدرأ اذإ كنأ ملعاو . لاحأ دقق ال لاق

 تأدبف«وه امهمأ ىردتال , نيعمالا دحأ نع هلأست امنإ و ىقللا نع هلأستال كن أل



 ها

 رخ الا رممالا تاعجو « هدنع نيعمالا ىأ كال نيس نأ دصتدصتت كنأل مسالا

 ناك ارمع مأ اديز تيقلأ تلقواو ءانيتي هنعلأنل :ال ىزلا راصو« لو ًةللاليدع

 84 6 امسح ع
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 مدقت ناك اعإ و « كلذك ناك « ورم مأ ديز كدنعأ تلقوا

 دحأ دصق دصق هن الا رخؤم نوكي نأ الإ رخآلل زي إو نسحأ انبه مسالا

 لأسيال ىتلا ةصقلا عم هب ادق ؛امهدحأ هتجاح نأ , امهدحاب ديف « نيمسالا

 مث « هتصقبهدصق دصقي امم غرذي امناف ءاهلجأ نم امهدحأ نع لأسي امإ هن أل اهنع

 | رشبأ ىلع ءاوسو ارمع مأ تيقل ادب زأ ىلابأام : هلوق بابلا اذعنموع ىناثلاب هل دعي

 انبه مابذتسالا فرح زاج اهنإ و « تيقل امهمأ ىلابأ ام لوقت ام « اديز مأ تلك

 ورمعمأ كدنع دي زأ تلق نيح كلفع ىوتسا 5 00 نب رد ل أتيوس كلذ ل

 انل رفغ' مهللا مهوق ءادنلا فرح ىلع ىرج اك « ماهغتسالا فرح ىلع اذه ىر ُش

 أم لوةتيكلنأ ىرت الأ ءامهمأ ىنمم دير رت كن أل انهه مأ تمزل امنِإ وم ةباصعلا اهنيأ
 ا

 1 عي انه ىأو دحاو ىمملاف ء ناك كلذ ىأ ىلع ءاوسو « نأك كالذ ىأ ىللابأ

 قرعش تيلوورمع مآ منديزأ ىردأام كلذ لثمو « ةلثسملا ف تر اد 5 4 روكو

 أذ نال« هلبق ىذلا ىف هتمقوا م انبه ما تعقوأ امئاف ؛« ورمع مأ كدنتع ديزأ

 الأ ل اوألا ىرح اه « أههفب كماع ىوتسأ ثيح « ماهفتسالا ف رح ىلع ىرخبي

 نسحي و اممأ زوجيف © 6م *اضأ ١ ىردأ امو « مت * ايبأ ىرعش تيل لوقت كنأ ىرت

 انهه لمفلاب ءدبلاف « هتلتق مأ اديز تبرضأ لوقتو « مث امهيأ كلوق ىف زاج اك
 عضوم نع لأست ملف «ناك امهمأ ىردتال : امهدحأ نع لأست اهنإ كن ال نسحأ

 « انكذ امف "نسحأ مث ممالاب ءدبلا ناك م « نسحأ انبه لمقلاب ءديلاف ءاهدحأ
 دحأ عدم كنال ميز تلنق مأ تب رضأ : لوقتو هدي زب ناك كاذ ىأ تلق كن اك



 6ك لا

 لاقأ ىردأام لوقتو ؛«ديزب ناكلاذ ىأ تلق كنك« وعامبأ ىردتالو نياعفلا

 اذإ نيقرأ ماقأ ىردأ ام لوقتو . نك كاذ ىأ ىردأ ام تدرأ اذإ دمك مأ
 5 3 )»ع 1

 عمو كالت ىف هنم ناك هن' ىعداال لاق هن اك « 'ىّش هد

1 2 
 وهو « همايق دعب هدوعق ىل نبتسي لو امأيق همأيق عا

 سيلوبف « ديز كدنع مأ كدنع ويعاقب كالوق كالذو

 ىلع الإ مقتسي 1 هادنع كدتع اممأ تلقول كنأ ىرت : الأ ع كدنع ايلا ةلزتع

 لجرلا لوق ء لوالا ع نم مطقنم رخآلا اذه نأ ىلع كلديو « دكوتلاو رب ركتلا

 ءرج كلذك « ةمطقنم ربلعا دعب انه مأ تءاج كف « موقاي ظش مأ "لبأل اهنإ

 هكردأ 3 فقع فنا نط دقن ؛« كدنعو رمعأ لاق ني> هنأ كالذو « ءايقتس الا دعب

 امنإ ءاش مأ لب ال اهنإ كلذ لثمو « همالك ىنغتسا نأ دعب ديز ىف نظلا كلذ لثم
 لأ )4 لجو زع هلوق انبه مأ ةلزنعو « نيقيلا ىلع همالك ىضه ثيح كشلا هكردأ

 مالكلا اذهءاجخم (هارتفا نول وي مأ نيملاعلا بر نه هيف بيرال باتكلا ليزنت

 راب الا هذهوم رسعم كله ىل سيلأ ) كلذ لثمو « مهلالض | وفرعيل برعلا مالكىلع
 لاقنوعرفنأك ١ (نيبم وه ىذلا اذهنم ريخ نأ مأ .نورصبت الفأ تك نم ىرج

 مهن الءارصب مثأمأ ةلزنع « اذهنم ريخانأ مأ هلوقق « ءارصب مثأ مأ نو رصبت الفأ

 هتلزنع ريخ انآ مأ كلذكو « ءارسب نح مهوق ةلزنع ناك ؛ رك تنازل

 5 انصأو تانب قلخي ام ذختأ مأ ) ىلاعت هلوق كلذ ل ثمو « ءارصب مت مأ لاقول
 هنكلو « ادلو ذختي ل لجوزع هللا نأ نوذملاو بكم ىنلا لع دقق « ( نينبلاب

 لعل لذه نسلاوأ قر ألا ييقالع اور ماسلا رع مااع



 أو « ءاقشلانم هيلإ حا ةداعسلانأ ! ٍّع دقو « ءامذلا ما أ كياإ حا ةداعسلا

 اضيأ كلذ نمو « همام نأو هبحاصر صبي نأدارأ هنكلو « ةداعسلالوقي لوؤلا

 هكردأ مث « هدنع هنأ نظي ناك« ديز كدنعألاق ثيح هنأك ءال مأ ديز كدنعأ

 ” لطخألا لوق نأ ليلخلا معزو ال مأ لاقف « هدنع سيل هنأ ىف نظلا كلذ لثم

 الايخ بابرلا نه مالظلا سلغ * طساو ١ تيأر مأ كذيع كد

 ةزع ريثكل كلذ لثمو«ءاش مأ لبرال امإ كاوقك

 ارهزأ ةعازخ نم بيج لكل *« ىدلاوسيل مأ رضنلاب نأ سيلأ

 لاق فلألا فذ و « . ماهغتسالا كتبذكب ديرب نأ رعشلا ىف زوجيو

 (رفعي نب دوسألا ) ىميانل
 رقنم نب ثيعش مأمهس نيشيعش * ايرادتنكنإو ىردأام كرمعل

 ةعسر ىلأ نب رمع لاقو

 نا مأ رمجا نيمر عيسلا ايرادتنك نإو ىردأ ام كرمعل

 كندحي وأ كيتأينمو امهدحأ لمعت « لتقت وأ برضت مبمأ لوقت (وأ باب اذه)

 « لوعثملا مسالا نع مهنتست امنإ كنأ لبق نموأالإ انهه نوكي ال« كمركي وأ
 كو ىنمو ام . ىرجي دحلا اذه ىلعو « نالف لوقي نأ كبحاص ىلإ كتجاح امنإو

 نوكيال« انثدحت وأ انيتأتل هو « رمت وأ ربوأ ريمش كدنعله لوقتو « فيكو نيأو
 له تاق اذإ كنأل , ماهفتسالا فلأ ةئز6 تسيل له نأ كاذو « اذهالإ

 اديز برضتأ لوقت دقو « مقاو برضا ن 1 عنا نرك القبو اديز نرضت

 1 اا 1 فيما ناألانأ ىلع كيد امو دكا برذلا ن نأ ىعدت تنأف
 و

 .ىرسنق ت تنأو و ايرطأ



 مدس ع سس

 ١ رب اذه لوقت الو هورقناوأ هوت ت تأق كلو قرا ةماعلا تهاع دقق

 .ىلع 2ريعش مأرب كدنع لهو : ىنثدحت مأ ا له تاق تكد ث نإ 5 له

 انيتأتله أولاق اذه ىلعو « انك ذ ىلا ماهفتسالا فو رح رئاس كلذك و« نيءالك

 لوقي ةبؤر عمس هنأ سنوب معز و « انئدحت له مأ
 منال كل ىنمال له مأ لتقلا ىلع * ىنتضضح ذم ىنتمل له كلم ابأ

 امئاف « مثال كل ىنمال له مأ اولاق نيذلا امأف « برعلا نم هانم كلذكو

 هله وأ اول نيتلا اهآون هايد ذم ىقتلام نسما :نظلا 6 ردأ هنأ لمرات

 .ىرعش تلو: انثدح أ اننتات له ىر ,دأ ام لوقتو « ادحاو انالكم وأمح مهمات
0 

 4 انين له تاق اذإ ؛ ماهفتسالا ىف له ةلزتع أنبه لبهف ءانث د 3 انيتأت 0

 ,له تلق نيح كلذ تدرأ ام « ىنماعأ لوقت امنإ كنأل انبه له تلخدأاهإ و

 وأ نوعدت ذإ - وعمسل له ) لجو رع هلوق ىرجم اذه ىر انثدحت أ اننخأت

 : ريهز رعاشلا لاقو ( نورضي وأ متوعفني

 ايلادب ام مط ودبي وأ رمألا نم © ىرأامسانلا ىريله ىرعشتيلالأ

 بيرلا نس كالام لاقو

 ايهأئ جلشب تدضأ وانزل احر # احرلا ت ريغلا لهىرعشت يلالأ

 .نيمالكى لع تحضأ مأ سانأ لاقو « برعلا نء هدشني نم هانععس اذهف

 ةدبع نب ةمقلع لاق 5ك

 مورصصم مويلا كتان ذإ اهلبحمأ * موتكم تعدوتساامو تاعامله
 موكشم نيبلا مو ةيعالا نمد: #4 هتربع ضقب مل ىب ريبك له مأ

 وأ ءادلاخ وأارمع 1 اه خشلا لوقت ( وأ باونأ نمر ا باب 5 ه)



 هج تح

 كلذو « ءالؤه نم دحأ كدنعأ تاق كن 00 رع د كاخ وأ دير كد دعأ لوو

 ل الأ 4 م أد 2 أ عدت ع ءالؤه دحأ كد _دعأ : تلق ال كن

 اذإ يا اود نهدحأ كدنتعأ تلق اذإ | لوقي مك« ال لاق كياجأ أذإ

 عشو 0 لعفلا ن لأسشت اعإ كب . 4 ةدحأ ءاممألا ريخأتف ىف أ اذه تدرأ

 0 3 لاما هأآو رم وأ كدتع طر )2 ايلاخوأ ارمعوأ :تبقل ادنزأ تاقواو

 لن ديزأ تلق اذان 2 اممأ ىعم تدرأ اذإ عال نيك ةلزم رك نسطاوزاوملا 2

 كنأ و الأ لضفلا يداص نع لأت 5 كنال مأ ال ان رع ١ « دلاخ مأ

 ىعم هانم نأ كادي كلذك 6 اديز تبرأ زوم اك زج مل لضفاديزأ تاقوا

 5 ذأ ىردأ اما كد لكو رشا لوا يدش لمتلا قهتقل امااذإ تنال
 'آ 3

 امهيأ ىنعم ىلع هلك اذهف ءور ,ع مأ لضفأ ديزأ ىرعش تيلو «ورمع مأ لضفأ

 «ورمع وأ ديز كيعا ىردأامو «ارع 1 اديز تيقلأ ىرعش تيل لوقتو « لضنأ

 تلق تكش نإ و« انيرغوا عز كدنعأو أرمع 0: اديز تقلا ىرث ىرجعي اذهف

 6 سشنل مأ كدتع توا راقب © انسح اناح ناكفو رم وأ كيتع 1 ىردأ م

 مأ اديز تب رضأ ىلابأ ام تلق اذإ امأف «رخؤم وهو هلثم اعيهج نيمسالا مدقتو

 ف « نيمسالا لوأ ىلع تركسلا كلز وجبال هنأأل ؛ مأ الإ نوكيال هناف ب ارم

 بعذت وأ سلجتأ لوقتو نسحأ نبه مسالا مدقتو ءامهيأ ىنممىلع الإ اذه ءىجي

 -ييعدا اذإ امأف «لامفألا هذه نم ءىش نوكي له تدرأ اذإ كلذو « انثدحت وأ

 لاعفألا هذه ىأ تلق كنأك « لكأت أ نلعب مأ سامنأ الإ سيلف « اهدحأ

 كلذ لثمو « ادلاخ ملكت مأ ارمع تل ما اعز رضتا لودر كشك
 ع
 ند ىش نوكي له تدرأ اذإءادلاخ برصل وأ أرمع برُضل وأ ادير برغلا 00 7 5 5 . 1



 . رعاشلا لوق كاذ

 مو ع

 4 ارشب مأ ا أرمعو . اديز لوقو 2 ناك نيلعفلا ىأ ىلابأ 8 لاق هناك

 اع ع

 كنكلو « امبمأ ة هلز ع . ريصأ ا ىد ديز اليدعا رمح لمع نا درت ل كنا كلذ دو

0 ١ 

 كلذ لثمو « ارم ما تيار نيذه دحأأ 2 تاق كناكف ا وسح 3 55 نأ تدرا

 ريبزلا مأ لوق

 أرقص ايضشرف ما سي ارخ د ارز ثنار فيل 5 003 1 اطقأأ 1: ا 1

 نكي ل اهدنع لوؤملا نأل « طقألل اليدع رقلا لعجت نأ درت مل امنأ كلذو

 ىثر قة مأ مانط و صا تلأق اهنكلو ا ”ىشرف امإو طقأ امإ هرم امإ وه لاق نم

 ديز كدنعأ لوقتو ءايشرق مأ هتيأر نيئيشلا نيذه نع ًائيشأ تلاق اهنأكف

 « ءىث تانونيكلا هذه نم كدنع له تلق كن أك «دلاخ كدنع ا رع كدنع 7

 كلذ زو اناغ ترقت وأ رع ترتقت وأ ادب برعلا كاوتك اذهزانفت

 برضتأ لوقتو « لاعوأ ورمع لقاعأ لوقتو « ادلخ وأ ارمع وأ اديز برضتأ

 «امهتيب لعفلاو نيعسالا ةلزتع امهنيي مسالاو نيلمفلا لمت ؛ هينشت وأ ارمع

 « نيمسالا دحأل كانه لمقلا تيثأ م« نيلعفلا دنحألا رمع ثبثأ دق كنأل

 « نسح ىبرعذ مسالا تمدق نإ و « نيمسالا دحأ مث تيعدا اك اهدحأ تيعدا

 لاق « تبرض ارم وأ اهيا ةلزمع وهف ءاديز سد أ تيرفلا تأقاذإ امأق

 -: رعاشلا
3 2 

 اانقلخاوب ةيبلط منع تادع ن احاير وأ 5 0 ةجدنعدا



 لل

 اذه لك ىف مأو . ارمعوأ اديز لتقتأ كلوقكنأك « لتقتوأ برضتاديزأ تلقنأو

 نأعيطتستال كن أل « ءاوس هيف وأو مأت « بهذت مأ سلجتأ لاق اذإو « ديج

 «اديز برضتا آ كلذكو « مآ لاح ىوسالاح و هال لعجتف « رمضل 0

 دحأو ممال نيلمفلا دحأ تيكآ م كلن ةلءادإ لورا

 اع وناس رع (نانكللا قرا نياتع)

 ليلد اذه ىفف « هنيعب اناسنإ درت لو ءالؤه دحأ سلاج تلق كنأك

 ازيخ وأ اهل لك لوقتو « برضلا اذه سلاج تلق كنأك , سلاجي نأ لأ

 تيقن نإ و « هلق ىذلا ةازعم اذبف « ءايش الا هذه دحأ لكات لق كن 0-7 0 3

 «ءايشألا هذه نم ائيش لك أتال لاق هن أك « ارمت وأ اجل وأ أ ازرخ لكأتال تلق اذه

 نم :, ادحأ مطتال ىأ ( اوك وأ امن متم عطنالو ) لجو زع هلوق كالذ ريظنو

 ىلع لخدا لوقت نأ كلذ لثمو « ايما ىأ أركوأ آازمخ للك لوقتو ءالؤه

 , ءالؤه نم دحاو نم رثك أ ىلع لخدتال ىأ دل+وأ ورعوأ ديز

 لاق نع : ناهوأ د زرع اع هذخ لوقتو « برضلا اذه ىلع لخدا ىنءم ىلع هب تئج

 زع اهب هذخ لوقي نه برعلا نمو « لاح ىلع كنتونيال ىأ « اذبم وأ اذهم هذخ

 لوقتو ءاهتخا نع "ىزج امهنم ةدحاو لكو « نيطاو زب زعلاب هذخ ىأ « ناهو

 نإ قف رض الو ب انك امرأ ايعاذ هني رضأل لاقت اك + فكم وأ ىهذ هنأ

 : ىرذعلا ديز نب دايز لاقو ء« ثكم وأ بهذ

 ارصقأف هانت وأ ىلمأت لاطأ * هدنعتيهانتىلعىبتا ام اذإ

 : لاقو

 تكاقأ وأ ا أ ايانملا فوتدح نو ف 0 مى دعل ىلابأ تسلا



 كلذ ىلع قيلدلا لاقو « ثكم مأ بهذأ هنب رضأل زوجي هنأ ليلخلا 0

 قلب ال عقابا انو تلوين انع قرات اننإ وو ناك ةفلاذ ىآ كاك نخل لوقت

 4 ناذه ىلع ءاوس عذوم ىف مالكا اذبف ثكم م أ بهذأ "ىلع ءاود تاق اذإ

 « نيه نم ايعاو وألا اه 0000 مأ بهذأ ىلابأ ام تاق نإو

 تيهانت لوقت نأ دبرتالو ء نيذه يق ال لو 0 نأ نان نما كما :أو

 تلقواو « نيلالا ىدحإ ىلع عيار هلا نإ لو# ن أ كعرت امإ كنكلو نيذه

 « ثكم مأ تلق انيسأ ىعم تدرأ ول كن ل رم 010 . كفوا بعذأ هب 0

 زوجي ك : ثكم وأ بهذأ هنيرضأال زوجي ال اذهلف ؛ ثكمأ هنب رضأل ز وجيالو

 4 بهذأ لوقت هماقأ ىردأ أم لوقت كنأ ىرتالأ عدمق وأ دنيز ماقأ ىردأ 7

 لكو لوقتو : ب نقد هش ريل لو نأز وجي الو ءديز ماقأ م عا لو## اكو

 « هاتلبح و ماء ان قى لكو لاق هن يب وأ اناتك ىف هانيس اه قى

 ا كلم اذنك نأ لاق هناك « اهنم جراخ وأ ابنف لخاد اوه قح لك كلذكو

 رادابلعو مالكم دقو « ناهو زع اع لاق ام « واونا لخدأ ءاش نإ و « اجراخ

 ىلع وأ لخدتو ؛ 5357 مأ 0 ىف تلخد اك «همسن ل 5 هانيعسو هانلرح

 تما تلقاء العا 55 نأ ىل_عو قحال ةفص نوكي هنأ ىلع « نيبجو

 1 نأاك ثيح انبه مآ تدعيبف « ناك ام انئاك هن رتل ىأ « ثكم وأ بهذ

 | .هي ويس هأ ةغصلا عضوم ىو الاح بصتنيام عضوم ىف

 باب ىف هب وديس اهرك ذ ىتلا دعاوقلا ضعبل ةزيجو ةصالخ م" نن نأ ديرتو

 برد دق نكد مام هم ماكحألا ىذه ذخأب 3 ا اع بعصي ذإ « و ومأ
. 

 هلم ماكحأللا ذ نر ىلع نرمو 4 4 ولسأب



 ميسا 386 مم

 درع وأ , دير ةءاجأ *

 ءالذك نسيلو ؛ دحاو نيلاثملا ىف ىنعملا نأ ةلهو لوأل ؛ئراقلا نظي دق

 ىرديال هنكلو « “ىجي ناك هنأ دقتعي لئاسلاف , كءاج امممأ لو لا ىف ىنمملا ذإ

 كءاجأ هيف ىنعلاف ىناثلا امأ « ىناجلا نييعت نييعتلا بلطي وهف « نك امهمأ نم 3

 2 رع نأ نسب قرفو « امسدحأب اةلعتم هنع لاؤسلاو « ء جلا ىف ف كشثلاف ءامهدحأ

 لدي « هنع الؤسم هيف اكوكشم نوكي 35 نيبو ههنع ل عدم نيف انقيتم نحل

 وأ هز نيفالا دنحأب نكي لوألا ق باول + تاوالا قالتخا كلذ ىلع
 هيلو مع لاش نأ باؤجلا ىف حصل الو«ورمع

 الوأ معنب نوكي ىتاثلا ىف باوجلاو

 برعلا لوقتو

 انئدحت وأ بعدت وأ ساجنأ 1

 انئدحت م بهذت مآ نع ا 3 ؟ |

 + الأثن هذ باوجلاو « لامفأألا هذه نم *ىش نوكي له لوألا ىف ىنعملاو
 اهدحأ نأ نقوم تنأف ء كنم نوكي لامفألا هذه ىأ ىناثلا ىف ىنعملاو

 الثم سلجأك نييعتلاب باوجلاو ءانييعت ىردت ال كنكلو نوكي
 ريب زلا مأ تلاقو

 ارقص ايشرف مأ * ارم وأ اطقأأ * اريز تير فيك
 ديرب انإ و ءطقألل الداعم رقلا لمت نأ درت م هن ل ءارمع مأ اطقأأ لقت م



 هم عاود

 ايشر ل مأ هع 1م اعطأ وأ » ايش رق مأ مأ هتيأر نيماعطلا ن : يده مانعا

 لب « ىثرق امإ و طقأ امإ ور رك امإ وه لاق نم اهدنع كم لو قممللان

 هابسأ هيفا تك ىمعملاو 4 ىثرف امإو ماعط امإ وه لاق نم اهدنع 0

 6 أايعص مأ 4 ماعطلاك

 اهادحأ نا نحس و مهب وأو و مأ سد قرعلا ان نيس 5-5 رع ا رأ 2 اذهف

 لهاجلاو « رخآ "1 ىنءمل دارت كلتو ىنعمل دارت :ةدن كنا فرشألا وع زال

 اهمهادحأ مضيف « فاتخيال دحاو نينثالا ىف ىنمملا لأ نطو نيردلا ةييلاتساب

 برعلا لوقتو « ىرخألا عضوم
. 

 دنز مأ كدنع و رمعا

 ديز كدنع ما كدنع ورمعا

 ىف ىنمملاو « ةلصتم هيف مأف « كدنع امهمأ لوألا ىق ىنمملاف « فلتخم ىنمملاو

 لايف دل ىف ىلا اقم ليي ردا مث «هنع لأسف هدنع ارمع نأ نا هنأ ىتاثلا

 مأ لب ال اهنإ لثم ىبف « ماهفتسالاو بارضأألا اهانعمو ةعطقنم نوكتف « هنع
 ءاش ىهأ لب لاقو برضأف كشلا هكردأ مث نيقيلا ىلع همالك ىرج« ءاش

 . برعلا لوقتو

 ورمع وأ كدنع ديز له

 امنإ و« لوؤسم ريغ كدنع هنوك نأىضتقت مأ نآل مأ ز وهيالو وأ الإ نوكيال
 ىنمملاف ء« قيدصتلا بلطل ىف لب كلذ ىذتقتال لهو : هدنع نم نييعت دارملا

 مدقت اي همطقنم ما نوكتو نيمالك ىلعف كلذ عمس اذإ و « امهدحأ كدنعأ

 . ةرمهلا هتيلوأ لمثلا نع لاؤسلا ناك اذإ و ١



 دس عباس

 لوألا قهتنعأ مآ اديز تدرك أأ لوقت
 ىناثلا ىف ارمع مأ هتمرك أ ادي 1

 برعلا ةغل ىف نحألا ود اذهو

 رخاوأب الو بارعألاب قلعتتال اهيلاسأو برعلا ةغل ىف صئاصخ هذه
 دقو ء ايثنأ« قورقو بك ارتلاو تاملكلا صئاصخب قلعت اهنإو « تاملكلا

 دعب حصي لبق « ةنابإ ن كوسا اهنع نابآو « كاردإ من ردا رك ا قرع

 ةيب رعلا اوهققي 0 ىلغفل رمأب اولذش هب وييس امسسال نييوحنلا نإ لاقي نأ كلذ

 ةغل ىلإ نينا ءالؤه ىلع نم اذه نإ مهللا 7 بيك ارتلا صئاصخ الو
 نم يا قاطمصم مهاربإ ذاتسالا ناكدتل « مهد نء أم نيقطانلا ىلإ و « برعلا

 ىجتلا د لثمدنم ن 5 نأ م

 رد نأ ىلع لدنل اضيأ هب وبيس مالكن ء سايتقالا ىلإ مجرت نأ ديرو

 ىف برعلا نيناوق لك لمشي وهف ءانبااو بارعألا ةيرظن نم مسوأ نك سنع:
 نايلا اذه ىف هب وييس لاق . فدملاب زوجتلا ىتح ممالك

 مالكلا ىف ميعاسق ال ( ىنعملا ىفال ظفللا ىف لمقلا لامتسا باب اذه )
 5و « هيلع ديص 5 : لئاسلا لوق ىلع لوك نأ كلذ ن 6 راصتخالاو زاجيألاو

 :اعإو« نامو هيلع ديص : لوةقزاجيألاو عاسنالا ىف ىف كل توك ذ ال فرظ ريغ

 عضو اضيأ كلذلو «رصتخاو عسا هنكلو « نيموب ىف شحولا هيلع ديص ىلا
 ىنمملاف ءاماع نوتس لوقيف « هل دلو م : لوقت نأ كلذ نمو« فرظ ريغ م لئاسلا
 .نأ كلذ لشمو « زجوأو مستا ةنكلو « اماع نيتس راولا هل دوو دالوألا هل دلو
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 'انهه جف « نامونو هءةمجل حا موت لوقيف فرظ ريغ كو هه عريس : لوقت

 16 « فرظ 6 سيلف « مايألاو رهدلا نم « هل دلو امو ء هيلع ديص ام هلوق ةلذنع
 « ناتب رض هب برض لوقتف ( هب برض 5 : لوي نأ كلذ نمو « فرظب سيلام نأ

 ىلاعت هلوق راصتخالاو مالكا عاسنا ىلع ءاج امتو «ريثك برض هب برضو
 ,ةيرقلا لهأ ديرب امنإ « ( اهف انلبقأ ىتلا ريملاو اهف انك ىتلا ةيرقلا لأساو )
 لب ) هلثمو « انهه ناك ول لهأألا ىف الماع ناك اه ةيررقلا ىف لعفلا لمعو رصتخاف
 نكلو) : ىلاعت لاقو «راهنلاو ليالا ىف كركم لب ىنعملا اهنإ و« ( راهتلاو لبللا ركم
 هلوق عاستالا ىف هلثمو « هللاب نمآ نمرب ربلا نكلو وه امإ ( هللاب نمآ نم ربلا

 ؛ ( ءادنو ءاعدالإ ممسال اع قعني ىذلأ لثك او رفك نيذلا لثمو ) : لجو زع
 نيذلا لثمو ملتم ىنملا امنإو « هب قودنلاب | مش اهإ و « قعني أع اورعشإ م

 مالكلا ةعس ىلع ءاج هنكلو عيسيال ىذلا هب قوعنملاو قعانلا لك اونرذك
 ملي نال وتب : مهمالك ره كلذ لثمو « ىنعلاب كا ل , زاجيألاو
 اًندص ديرب امنإو نيونق اندص : اولاقو « قإ رطلا لهأ ممؤطي امتإ و « قي رطلا
 تنأ ةعسلا ىف هلثمو « ضرأ , رسأ ناونق امثإو «نيونق شحو اندصوأ « نيون
 مرك [ تناديرت اهعإ؛ 0 دكا كوارع كيرضا ناوي كل
 كب رضا نأ كلوق نال «هكرت بحاص ن .,هدكنأ تنأو « برضلا بحاص نم ىلع

 .لوقتاو بلس وم كيريفاو هكرتتو مسا نأ نأل « كرتلاو برضلا وه ةكرتت ناو

 برفلا نم 0 انا دك

 ىدمملا لاقو « برضلا هب عقوأ ىذلا نم ىلع مرك ان كلو

 رامق دل ّ قأك ماعل ع 8 بوني مريدع 5
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 :  ليفطلا نب صاع لاقو:

 دغرض ةبال ليلا نلبقألو *« اضراوعو انق ؟نينبألو

 لعقلا لصوأو فذح هنكلو «انقي ديرب امنإ

 ةدعاس لوق كلذ نمو

 بلعثلا قيرطلا لسع ام هيف * هنتم لسعي فكلا زم ندل

 ضرأ تلك أو« اذك و اذك ةدلب تلك أ : مهوق كلذ نمو « قي رطلا ىفديرب

 ل م ,امعإ « اذكو اذك

 ديرب امنإ « برغملا وأ «رصعلا وأ « رهظلا.هذه ء مطوق هنءو ىصحي نأ ا

 ةئيطحلا لاقو « ظيقلا ىف سانلا عمتجا ديرب « ظيقلا عمدجاو « تقولا اذه ةالع.

 هيفا ا مسأدق ىتفلاكلبك * هلهأ طسو تيم اياثملا رشو

 ىدعملا لاقو تيم ةينم ديرب

 تن نأ هفالع ع فيا منا فك."
 ش ١٠١ ص | ج هيوبيسها . بحرم ىنأ ةلالخك ديرب

 «لعقلا ىف باب أذه» 85. ى صأ ج ىف هيوبيس لاقو

 00 .ناف «ل_فدق : نا لا ناف « لعق : لاق اذإ)

 :لاقق « لمف دقل هللا : لاق هن أك هن أل لعفام هيفن نآف«لمف دقل لاق اذإ و « لفي

 : اذإ و « لمفيام ديقن ناف « لعف لاح ىف وه ىأ « لمفي وه لاق اذإ و « لعفام هللا

 لمفي الهيفنف «نلعفيل لاق اذإوه لعفيال هيفنف « امقاو لمقلا نكي لو « لعفي وه لاق

 هنيقت ناف لم قوس لع اذإ و + لينشبال ناو تقف «يانشبل لاو لاق نأك
1 1 

 (وحنلا -4)



 دل هواسم

 'ي هيوبيسل باتكلا .ىفامم « ضيف نم ضيغو « ريثك نم ليلق اذه

 ,ىنن وه امو « دك ملا ريغ ىضامال ىنن وهام نيب زيجولا لصقلا اذه ىف هيوبيسو

 ريغو هم دكؤملا « لبقتسلل فن وه امو « لاحلل تن وه امو « دك وما ىذاملل

 . فيودتلا دعب مقاولا ليقتسال ىنن وه امو « دكؤملا

 رش لفغأو : لوقي نأ « ىننلا ىف هيوبيس نايب ضعب اذهو فلؤالل غوسي لهف
 اهنيبام قرفو « ىننلا ىف ةادأ ىلك ةصاخو  ىننلا تاودأ  اهناعم سرد لافغإ

 .نزوو مث “ اهبيلاسأ تنرقو باب ىف تعمج اهنأولو « لاعتسالا ىف اهريغ نيبو

 .نوكيامو « ىضاملا ىننيامو « لابقتسالا ىنيامو « لاملا ىف 0 او ا

 0 أبانطحأل ءرركشيامو لمقلا صخي امو مسالا صخبامو  اذك - درفملايفن
 ؛ ى ءادألا ىف اهتقدو ؛ ةيب رعلا صئاصخ نم انل رهظلو 00 انهتفو ىننلا

 ها هنيتو هيشن نأ ادلع ناكو# ةاحتلا لتغأ ريتك"

 ميقا لضم ترتقواو اج ينل ناقكتنلا م يتاكألا كالطفل

 .تيمر ىتلا ةمدقلا وحنلا بتك نأ سانلل نيبأ نأ . . اهلوأ ضارغأ كلذ نم ىلو

 ندتلا ترصت ايناوم تانلكتلا ضاواو فانلاو تارعالل ذل شردت : مل اهنأب

 و ةنيبردلا صئاصخ نع تككلا قم اعادعال الئاش ا ل إو « امهللع

 فشكلا ىلإءانبلا» بارعألاتز واج اهنأ سانال نيبأ لوقأع ةفاتخلا اهيلاسأ

 اهتلقن ىلا لوضنلا هذعو « ةتلتخلا بيلاسألا ايازم نايئو « ةينرعلا رس نع

 وه امنإ فالتخالاو « بارعأألا ةبج نم ءاوس وأب و مأب فطعلاف « كلذ حضوت

 .كلذكو « نابب حض وأ ةفلتخلا بيلاسألا ىف ىناعملا هذه حضو دقو « ىتاعملا ىف

 .قرفلاو « نالمعتال امه-ةلكنأ ةبج نم ءاوس لهم ماهغتسالاو ةزمهملاب ماهغتسالا



 دسم مهألا دلس

 كلذ لعلو« املك عضوم نيرام قرف فاس امن تن ار دقو » ىمملا فوه امنإ

 هولمم نأ 66 ذع ناكو« رصأق نيمدقتملا كينغ وحلا نإ : نبلئا هلأ لوق 3

 ةئلتخلا ىناعملا اب ىدؤت ىلا قرطلا لكل الماش

 سابتقالالملو « اريثك اهلظ رصعلا اذه ىفتل هيوبيسل باتكلا ا

 : 3 ' مللغلا اذه هنع مفريف « هوبيسل ب كلا ةميق سانلل نيب هانستقا ىذلا

 هبوييسل باتكلاررقي نأ ةيب رعلا ةغللا ةيلكل جهانملا ةنجل فتحرتقا
 مهملع ل ابيل »2 مهماعو نيم هدقتلا ياسا ةفغللا ا ةيلك بالط معيب ةعلاطم وأو

 كلاما ! لاقو همالس مالسع *+بشلا ا ةاتسالا ىلع درف 34 ابنع ذخالاو اهتعجارم

 ىف هيبحن نأ ديرت لبف « تاف دلو باتك اذه هي وبيسل باتكلاب كسمتت
 7 ني رشعلا .نرقلا

 ا ءا( تاق دلو هب د وييسل باتكلا نإ ل لوش نم كريغ : هل تلقف

 ' اذه لوي الف « ةيلتولا ةدارطأب فراعلاو « ىب رعلا بدألا

 راطقأللا ميج سمشلا ريسم راس لب دلو مون تعب م«وبيسل باتكلا نإ

 2 0 000 1 اصيحفو 0 - ل 0

 0 0 ةيلشلاب انلعراصف هيلإ 0

 عضو و و ع هب ويس باتكلا م نخاف لثم ةيد رع ١ باتك مدخم 0: هنإ

 .باتكلا ىلع عش ضوأم لثم دهاوشلا ريسفت وىش اولأَو حورشلا نم تانك ىلع

 00 ملعب امإو ءطقف وحنلا لعل هنو وربال نومدقتملا ءاماعلا ناك دقو

 نأ لبق بح اندحم تنك ءامعلا ضعب لوقي ؛ اضيأ جاتنتسالاو



 ىلع نو رثكتسي اوناك دقو « اطبنتسم اهمةف ترص هتأرق املف ؛ هي وبيسل باتكلا

 لاق . الاع نيعبرأو نينثال هواحنف « باتكلا لثم جتني نأ دحاو ملعةردق

 « هيوبيس مهنماناسفإ نوعي رأو نانثا هي وبيس باتك ةعنص ىلع عمتجا : بلعُت

 حصيال هنأ ىلع ليلد هيلع ىثاوملاو حو رشلا ةرثك نم هلوقتام نإ : لاقف

 حرشلال جاستحي قلغم وهو الإ ىثاوحلاو حورشلا ىلإ جنحي ش0 ذإ « هريرقت

 باتكي نيماسملا ةيانع تناك اف « ةايلاوةياتعلا ليلد اذه نإ: تاقف.صيحعملاو

 اليلد تناك امنإ و هماهنأو هقالغإ ىلع اليلد هيلع ةفلتخلا ريسافتلا عضو وهلا

 هال وراك لع

 ررقي ملو « ةنجالا دنع همالس مالع ذادحلا لل دعي نيركأو

 ش هيوبيسل باتكلا

 عبط الو «رصم ىف عبط نأ لبق ايناملأ ىف عبط هيوبيسل باتكسلا نإ

 تاتشأألا ةعابل هعيبي نأ ىلإ هعباط رطضاف «ةيانعلا نم هقحتسيام دجحي ل رصم ىف

 هتوعسب أمل ةباقو هقاروأ نوكتل ةقالاب

 ريغ تف رضنا نأ: لنع تذيفتبا نيج كنا < ارقي الئاك لبلو

 لملف « هيوبيسا باتكللاب الإ دهشتست مل ةيبرعلا صئاصخ نم بارعألا
 زو رخأتملاءاجاماف « ثحابملا هذه لثملاعستم مدنع وحنلا ناك ةاحنلا نم نيمدقتملا

 اهل تلزم نإ لوقف ةتلاويارغألا لع ريفر + ةيسازا دردح اوت

 ىلا ةنتفلا هلعجو « هيوبيسل باتكلا رك ذو« صصخيملو نعطلا ىف معوحنلا
 نم « ءانبلاو بارعألا ريغ ىف ثحبي ىذلا وحنلا نع مهتدصو « سانلا تنتف
 هيلع ئضأ ىذلا باتكلا اذه نم دهشتسن نأ انيلع ابجاو ناكف « ةيب رعلا
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 مل اندهشتسا من :ركذام ىلإ م اوعد نع ملزنت ول عكنأ ىلع «توعالا هذه 0

 ىرخألا ثحابملامعيمثدنع وحنلانأ ىلع لديام ةاحنلا نم ني رخأتملا لاوقأ نم

 فسوب نب هللا دبع دمع ىلأ ندلا لاه مالك نم لقتنسو « ءانيلاو نارغ الا ريغ

 باب ىف لاق كلام نب ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ هباتك ىف « ىراصنألا ماشه نا

 ( 5-0 ص )ريخماو أدنبلا
 تالاح ثالث ربخللو ( لصف )

 اهادحإ« لئاسم عب رأ ىف بجيو مئاق دي زك لصأألا وهو رخأتلا( اهادحإ )

 « ةنيرق الو نييواستم وأ نيتفرعم اناك اذإ كلذو « أدنبملاب هسايتلا فاخي نأ

 وبأو « رضاح ملاص لجر فال « ىنم لضفأ كنم لضفأو « كوخأ ديز وحب

 « انيفب لئم انئانبأ وتب ىأ « انئانبأ وني انونب هلوقو « ةفينحوأ فسو

 ديز فالخب « ماق ديز وح « لعافلاب أدتبملا سابتلا فاخي نأ ( ةيناثلا )

 0000 اظكاوغأو وأ ,كرأ ف
 7 دم امو وح اظفل وأ ريذن تنأ امنإ وحن «ىنعم « الاب نرتقي نأ ( ةئلاثلا )

 ش رز رشف فرز رتل كالا لوجه انا ةلرسألا
 اديز نسحأام وحن « هفنبامإ ريدصتللاةحتسم أدتبملا نوكي نأ ( ةمبارلا ١

 هيلع امدقتم امإ هريغب وأ . ديزا ديبع كو « هعم متأ مقي نمو «رادلا ىف نمو

 وأ ءزو# ىملردقتلاف هب رهشز وجعل سياملا مأ  هلوق امأو « تق ديزل منا

 نم مالغو ءرادلا ىف نم مالغ وحن هنع ارخأتم وأ . ءادتبالا مال ال ةدئاز ماللا
 ناف « مرد هلف ىنيثأي ىذلا: وح «هب اهشموأ . كدنعلجر مك لامو « همم مقأ مي

 ايبس هنوكو «هدعب ىذلا لمفلا لابقتساو « همومعل طرشلا مساب هبشم انه أدنبلا

 ::نارطلا ف قع ىلا ىف ءانلا تلو اذلز



 ا

 لكم عيرأ ىف بجيو مدقتلا ( ةيناثلا ةلحلا )

 « لام كدنعو « لجر رادلا ىو « رهاظ سيل ىف هريخأت عقو نأ اهادحإ

 ىف عقوب لاثملا اذهىف ريخلا ريخأت نأف « لضاف كنأ ىدنعو «لجر همالغ كدصقو

 هريخأت زوجي اذطو « لعل قمع قلاب ةدكولا نآو ةريوسكملاب ةدنوتتملا نأ نئلدلإ

 هلوقك « امأ كعل

 ىنيربي داك دج وافىوتلا مون « عزج قنأامأو

 ةلثمألا ىف هرخأتو ء انه نالخديال لعل ىن ومع ىتلا نأو ةروسكملا نإ نأل

 لع م وحتىف ربخعا مدقت بجي ملاعإ وم ةفصلاب ريخنا سابلإ ىف عقوب لوأ آللإ

 ةفصال ربخ ه1 قرافلا ىرهاظلا ناكف « ىمسع تفصو دق اكمل نال وف

 يس واءادجأ عابتا الإ انلامو وع ءاظفل تالا اعلا وتس نأ كةننانلا»

 دوز كدنع امنإ وحي

 اهمزالم ىلإ ةاضموأ 7 ديز نيأ و ةيردصلا مزال نوكي نأ بةثلاتتلا ب

 ؟ كرفس ب ىأ ةحيبص و

 ىلاعت هلوقك ءربلا ضعب ىلع أدتبملاب لصتم ريمض دوعي نأ  ةعارلا

 . اههيبح نيع ءلء نكلو  رعاشلا لوقو ( اههافَقُأ بواق ىلع مأ)

 كلوقك « امهبجوم هيف دقق امف تالذو« ريخأتلاوميدقتلا ز :اوج ( ةثلاثلا ةلملا)

 مقاملا مدعل هعدقت زوو « لصألا ىلع ءريخأت حجرتيف « ملت ديز

 1100300 هفذح زاجربخ وأ ًادتبم نم لع امو ( لصف )

 م ديز فيك : لاقيو ءاهلعف ءاسأ نمو« هسفنلف اخلاص لمع نم : وحنف ازاوج

 ةتليعاناوب فد وهو « اهلع هتءاسإو « هسفنل هلمعف ريدقتلا « فئد : لوقتف

 وحي مذ وأ ءديجلا ُثدحلا روح حدم درجنل عوطقم تعنب هنع أ اذان ايوجو



 م مما

 وأ « نيكسملا كدبعب تررم وحن محرت وأ « نينمؤملا ودع سيلبإ نم هلل ذوعأ

 ام نانح  تااقف هلوقو « ةعاطو مع وي هلعفب ظفالا نم الدب هب ؟ يح ردصع

 | ىتعع « صوصخمع وأ « ةعاطو عع ىرمآو « نانح ىرمأ ريدقتلا _انبه كاب أ

 اذإ «ورمع لجرلا سئبو «ديز لجرلا معف وحن «امهنع رخؤم « سكب وأ معن
 كلذ 3 يو نيل ادق ء رجلا معأ ديز وحي امدقم ناك ناف « ني ربخ اردق

 هباومدس ريدقت نم ىلوأ اذهو ءديز كروكذم ىأ .ديز *كنأ د : مهو

 . دبع وأ قاثيم مذ ىف ىأ « نلمفأل قمذ ىف مهوقو « ديز كمالك

 شالا هايعمألا اذا كيرف دنع + ازارخ نيل تاس اامأو

 «ىدنع ىأ : ديز لوقتف كدنع نم لاقيو « كلذك ىأ ابلظو مئاد اهلك أ وحنو

 لئاسم ىفف ايوجو هفذح امأو

 كرو الدو يروم ءالردم اذهل انلاساتا نر نأ كانا

 : هلوقك « هليلد دقف نإ هركذ بجو اديقم انوك ناك ولف « دوجوم ديز الو ىأ

 ةيعكلا تينبل رفكبدهع وئيدحكموق الول » ثيدحلا ىفو« مام انلاسديز الول

 هوم ديز راصنأ الوا ومع « ليلدلا دجو نإ ناهجولا زاجو« مهاربإ دعاوق ىلع
 روهمجا لاقو  الاسل هكسمي دمغلا الولف  ىرعملا ءالعلا ىبأ لوق هنمو« مساع

 ةلانم الواقف: ادق العا نزكلا انين اوعوأ و ألو دم ربط ا ديال

 مما كورم كيدحلا + !رلاقو ىردلا اوةلتوعاةح وج رم ع كانا ديو

 نعاو« نلمفأل كرمعل ومن ءرسقلا ىفاحيرم ادق قكشن] ب ةناثاد ش

 نلعفأل هللا دبع : تاق نآف . ىتبع هلأ نعأو « سكك رمعل ىأ « نلعفأل هللا

 وحن ىفز وجي هنأ روفصع ني! معزو « مسفلا ىف ةحارصلا مدعل ريتا تابثإ زاج



 دم مك

 ادتبملا فذح نم نوكيف كرمع ىمسقل ردقي نأ « ناعفأل كرمعل

 وم «ةيعملا ىف صن ىمواوب مسأ هيلع اف وطعم دعا نكي نأ « ةتلاثلا 9

 رابخألا تفر أو و رمعو ديز: تلقولو« عنصامو علاص لكو « هتعيضو لجر لك

 نويفوكلا معز و  نايقتلي توملاو“ئرمأ لكو لاق« هرك ذو هفذح زاج امهنارتقاب

 هتعيض عم هانعم نأل ريما ردقت نع وعم ةسقو ادويه نا قفعكلاو

 لاذ نيش "مندل ىاالئاو اويمدلانإ اصلا نزكتنأ ( ةفاثا)

 ردها ناعم“ 000 «روكذملا اديك نع اربخ اهنوك حصياال

 و «روك ذملا ردصملاب لوؤم ىلإ وأ ءانوتلم قيوسلا برش رثك أوح ءروك ذملا

 روهمج دنع ناك اذإ وأ « ناكذاب ردقم كلذ ربخو « امنا ريمألا نوكي ام بطخأ

 مظانلا هراتخاو « شفخألا دنع لاحلا بحاص ىلإ فاضم ردصمب و ؛نييرصبلا

 ةيحالصل اديدش اديز ىلرض زوجي الو « امئاقهب رض . امئاق اديز ىلرض ىفردقيف

 ها اتيثمكل ككح ىأء طمس ككح مهوق فشو « بجاووفرلاف « ةي ربخال لاحلا

 كاتاض هيف ينارعألا يف ققسي وهلا اءاتب منتقا دق 'ىراقلا لما

 ءاهفذحو؛ اهريخأتو ةماكلا مدقت بوجوب قاعتت

 رصقت ملوحنلا نأ هيف ةهشال انايب هيف نيبأ الصف بتك أ نأ تدرأ دقل

 اكنملا اهملإ جاتحي ىتلا ىرخألا نيناوقلا ىلإ هتدعت لب «بارعألا ىلع هئاحبأ

 . ىلر علا جعبنلا ىلع ميغيل مماسلا ابملإ ! حاتممو و ءىبرعلا جملا ىلع ديقيل« ةيب رعلاب

 اهانب ىتلا ةيبقفلا ماكحألا ضعب قا عوضوملا اذه ىف نيبأر رأ مف

 . برعلا مالك نم اهوطبفتسا ىتلا ةاحنلا دعاوق ىلعو « وحنلا لع ىلع هقفلا ءاملع

 قلاط تنأفرادلا تلخد نإ ١



 مسلسل ملل سلا

 قلاط تناك راذلا تاكوتا]“ ب

 رادلا تلخد نإتقلط « ىلوألا ةغيصلا هتجوزل لجرلا لاق اذإ ءابقتلا لاق

 ةغيصلا لاق نإ و ؛ ةدحاوالإ عتت الف « قالطلا رركت م اهوخد رركت نإو

 تارم ثالث رادلا تلخدواف «رادلا لوخد رركتب قالطلا رركم : ةئناثلا

 دست اك أ نوفادفا ورنا سنام درر تاقيلطت ثالث تقو

 .راركتلا ىغتقت ال - نإ -و «راركتلا

 قلاط تنأف كقلطأ 1 نإ ١

 قلاط تنأف كقلطأ ل ىتم ؟

 .« هيف قالطلا عاقبإ هنكع نامز ر ورم درجعي ىتاثلا لاثملا ىف هتأما قلطت

 هر رقام ىلع كلذ اونب دقو « امهدحأ توم ىلإ قالطنودب لوألا ىف ثكمو

 طرشلا درجم نإ -و ؛ طرشلا عم نامزلل_ ىّتم - نأ نم ةاحنلاب

 زادلا تاخدانإ قلاط تنبأ و

 رادلا تلخد نأ قلاط تنأ ؟

 .ةرابعلا لاق اذإ امأ «رادلا تلخد اذإالإىل وألا ىفقاطق ال اهنإ:ءاهقفلا لاق

 -نإ نأ _:رم وحلا هررقام ىلع ىنبم كاذ . ظفاتلا درج قلطتف ةيناثلا

 ةحوتنملا -نأ  نإو « هيلع قلمملا لصح اذإالإ قاطت الف قيلعتا وكلا

 , سيل انه وبف «راذلا كلوخذلقلاط تنأ ىنعملا « ةيردصم نوكتت لاثملا اذهىف

 لاخلا ىف قلطتف لاعب امنإ و قلعي

 قلاط تنأف اراد تلخد نإ ١

 قلاط تنأف رادلا تلخد نإ ؟



 دس جر نس

 لوخدب لب «كلذب ىتأثلا ىف قلطتالو «راد ىأ اطوخدب لو ءالا ؛ قلطت

 نأ نم« ريكنتلا و في رعتلا باب ىف ةأحنلا هررق ام ىلع اذه اونيو « ةئيعملا رادلا

 قالطلا قلع اذأف «ةركت رادف « هتفرع ركنم ىلع تلخد اذاف « فيرعتال - لأ -

 راثلا :لوخد ىلع اهقالط قلغ اذإو «راد ىأ اطوخدب تقلط راد لوخد لع

 ْ ةئيعملا رادلا لوخدب الإ قاطت م

 ل اله تناف كدا فلك ا: قب نا

 قلاط تدان كوبل كنا موتا نانا

 انبلعتم ذلإ قلطت الو همتحو كلمتتلا لك اب الو لو نب زتلاب قاطن ال

 مأ ءالوأ تنيزتأ ءاوس «امبلعتي قلطت لوألا لاثملا ىف اهنكل . نيلاثملا ىف

 «بيئرتلا ىلع امهاعفب الإ قلطت الف ىناثلا لاثملا ىف امأ _ الوأ كمسلا تلكأ

 قلطن مل تنيزت مث كسلا تلك أف تدكعاذأف « ايناث كمسلالك أوالوأ نيزثلا

 ىبف «مجا قلطمل  واولا نأ نموحللا هورقاه هلت قي رذتا اذه

 «بيقعتلاو بيترتلا عم عمجال ىهف  ءاغلا  امأ « ابيقت الو ابيترت ىضتقن ال

 ءانبلا وبا رعالا ريغىف ثوحب هذه مأ «ءانبلاو بارعألا ىف ثوحي هذعأ

 يلا لاا نع

 تابلكلا رخآ أل ةلجلاب و « مزج الو رج الو بصن الو مف را ضرعت ل اهنإ

 إ هاما رتل اذه مدقت 151: نناوألا سيشل د معا

 : رح كل فر لأ نمضن اذإ

 نم ماو وأ ىعم ىف هب ومدس ن رع هاتلقتأم دعب اذه كنعل ىل وهل ع لب



 د جةيذدل

 بارعألا ريغل اوضرعي مل ةاحنلا نأ نونظي فلؤملا ريغو فلؤملا لعج ىذلا 5

 قىمو « مزاح طرش فرح نإ نإ : الثم نول وةيف ةرابعلا ىف نورصتخت ةاحنلا نأ

 . طرشلا ىتعم نمض نامز مسا

 قيم 1 3| هال ركنا يرتلا :ينلاسأ نم ردا ولاقو ةزاسسلا :قتاوتوا ولو

 تكتيك نشك ١ سيوشكت

 ماو الا قلت اما واول < كلا لما رك ألا قياسا لوألا قا قملاو

 م كئيجأ ىتم لبق اذإ هنأ ليلدب نامزلا ىلع لدت ىنف . مارك "الا هيف عقب نامز ىلع

 « ىنتمرك ١ نإ لاشي 3 مصل الو ل ىم : باوجلا ىف لاقي نأ حص

 اذا ام باجي نأ حصي امتإ و . نامزلا نع لا لاو نامزلا ىلع لدتال نا نأ

 ؟ كئيجأ له ليقف لمفلا نع لئس

8 
 ىلع روصق» هنأ | ورب لف .ةميف وح هومهقو وحتلا ىلع ءاهققلا كردأ دقل

 ىف ىلا قورفلا 8 لمشي ءاعساو ارحب 0 لو فاعلا نازعألا

 ماكحألاىف اونلاخو قورقلا هذه وحنلا نع اوذخأ دقو « ةيب رعلا بيلاسألا

 تيلامالا .قالتخألا

 اليبسوحتلاب كاس نأ دارأ ىناجرجارهاقلا دبع نأ نم فل ملا همعز امامأو

 لف هلك نأ لواح هنأو ءاصقان وحنلا ىرب ناك هنأ و « هيوبيس هب هكلس امم ىدهأ ٠
 رطخلا مظع لصف وعو : معزلا اذه ةثقانم ىف لوقتسف هتبلطب مايألا هفعست

 ناس هت ضرغلابو ةغالبلا لوصأ نم الصأ دبع تانك ةبجو قلعت وه ذإ

 ةرسنو ةنع ضرغلا مهف فر حا نإو « هبجو ىلع نغلا اذه مهف هبجو ىلع مهن

 « َةلضم ىوابم فستعأو « ةرسنو ةنع ةغالسلا همهق ىف ءرملا فرحنا



 مس هل نس

 « ةيوتلم اليسو

 ىلع اروصعمو عدلا دحوف ءاح ىلاحر أ رهاقلا دبع مامألا نأ فاو عا ىري

 ةيب رعلا ص او نه كلذ 08 عامل نومرد أل احتل فاو تارغألا دعأوق

 .مظنلا ثحابم دقعو « ةداجلا ىلع مب ءضل نأ دارأف « ةفلتخلا مالكا ب 5

 ادودح دعبأو 4 ادامآ مسوأ و يتلا نا ص مانلا ماهف 2 3 باتكلا ىف ترركت ىتلا

 1 نونظي ام

 دقتعي ناك ىناجرجلارهاقلا دبع نأ ىرتو« الذ لك ىف فاؤملا فلاخت نيو

 دعايتم«ةءقرلا مسقم هنأ « هيلإ لصوو ؛باتكلا هب وبيس هيف فلأ ىذلاوحتلا ىف

 عمضاوءومدقتلاعذ اومنيب ةءاوع هيب ملا ةنالا نمل طخ قيوم ناو 4 قازطالا

 قرصقي مل . خا «ركذلاو فذحلاو فيرعتلاو ريكشتلا نيب أم قورفو +نيحأتلا

 أمو 8 ةغالبلا ىعام نايب « هتأثإ ىف دهاجيو « هينعلا ىذإا ناك اعإ وع كلذ ن م ؟ىش

 درو « ىنمملاىلإ عدحر ا هيما لا ىلإ مأ طظفالأ لإ عجرلأ 0 0

 .« مظنلاب اونع ءاغلبلا نأ مههبش نه ناك دقو « ظفالا ىلأ عجرت اهنإ نيلئاقلا ىلع

 .دضنم مظنو « قنوم مظن اولاقف « هيلإ ةغالبلا عجرم اولعجو

 «ءاظفللا ىلإ اهعجر 7 ةغالبلا اذ 2 ظافلألا سب الإ مظن نوكيي نأ روصس لهو

 ٌىئ ها كاتذإ لاتحاو 4 همشلا هدد ةلازإ ىلع ر ,هاقلأ دمع لعق 43 8 10 هذهو

 اسارحأ تر هم ظافلألا نيب مظن روصتيال هغأ نايا هنأ لب اهل واو و ةلشطأ

 قاقحتساو «ريخأتلاو مدقتلاب ظنل نم ىل وأ ةهلا هذه نم ظل سيلف « اهفورحو

 5 عضوم نود عضوم

 . « بيكرتلا ف ضعبب اهضعب ةقالع ثيح نم ظافل الل مظنلا نأ نايأف ىن: مث



 وأ لعانلا نم الاح اذهو . هل الومفم اذهو « لمثلا امل العاف اذه نوكي نأك'

 اع ااقضو دا كرشلا
 نأل ءوحنلا لع هيضتقي ىذلاعضولا مالكلا عضت نأ الإ مظنلا سيلف اذ

 بكرتلا ف ضعبب اهضعب ظاقلأألا ةقالع نايبب لفك: ىذلا وه وحنلا لع
 . ةفاتخلا بيك ارثلل نوك_: ىبلا صئاصملاا نايبو

 ىنعلا ىلإ اهمجرم ةغالبلاف اذ

 ىنعملا نم اهنيبام فالتخاو « بيك ارتلا رارسأ نع اثحاب وحنلا نوك نكي م

 وه لب «دحأ نيبو رعاقلا دبع نيب فالخ عضو.« بيك ارثلا هنه تفاتخا اذإ

 هيف فلتلا رمألا ىلإ اهم لصوتال اهمادختسا دارب ىلا ةماسملا تامدقملا ةباثع

 ةاحنلا نطفي مل ارمأ لب « هيف اهلتخم ارمأ فلؤملا اهلعذ ء ةغالبلا عجرم 5

 ىلا لوصفلاو «هيلإ ىدهو هنع فشثك ىذلا ره رهاقلا ديعو « هيلإ نومدقتلا

 ةيرح تناكو «هل ال هيلع نوكتنأ ىل وأ هاقلا دبع مالك نم فاؤملا اهم دهشتسا

 0 اهتاعم قف اقن وءاهمق لم اكوا تاوعلا لإ ةتلزلا قدم نأ

 لم. . ءرحنلا لع هيضتقي ىذا | مضولا مالكسلا مضت ن نأ الإ مظنلا سيل هنأ لعاو

 50 امج نر تصمم لكم مث هل وأو هنينأو# ىلع

 نأ مظنلا نأ وه هتايثإ داربىذلا ر الا نأ نعي ب انعم « قل: لك لو تنفر ىلا
 دقو تابضتقم هلوحتلا ع نإاما تودفلا لع هيضتقي ىذلا عضولا مالكلا عض
 الو ءهيف قالخالام اذهف « بيك ارثلا صئاصخ فرعتو اهافوتساو اهنع ثحب
 « تجين جهانم هل نأ دعب هفارتعا احوضو كالذ ديزي و « هتابثإ ىلإ هب ةجاح
 اهمعارب و ء اهنع غيري الق اهعبتي نأ الإ م 211 ىلع سيل هنأو « تعسر اموسرو

 -اهنم ؟ىشب لحي الف
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 ه-_

 , مالكا ىتاعم ىفرظنلا ديرب نم ةيلإ جاتحي ال اعماج وحنلا ىرب ناك هنأ ىلع

 هيفك الا !الاو هف ا غال هنأو « هللا مالك رسسغي نمو

 ملع نأو « هره م 6 هب خ ل تعل 3 هر اطااس ةصخ

 لد ىناجرجلا رحاقلا ديعأ 4 يا لئالد نم الصف عي راقال لمن ا

2 5 

 غ4 - ف لماغتي ىح 6 ىلوألا هدعأوق ع

 م ص 6. لصفلا و 5 هاذهو .أضص ءلا 6 راغت نم رسفملا ىلع كو انءا وحنلا

 مميفصف دب مهوامو و ممراغصإ 05 هل مراقتحاو وحلا ف ا

 / 8 ا 3 2 1 31 5 85
 ١ تانك نع ادص لوحتي نأب هيشاو 4 0 ىذلا 2 ميو يعض ند م 5 كالذ

 014 هيف هيلإ ةحاجلاب اوفرخعل نا ن هادب نود ال 5 كاذ 0 هيناعم ةقر ىف نعو

 ع 5

 از اوه يبا زعل نيك حمل ايوا تل ةنادت طانر ذل نأ منت ق6
| : 5 : 

 رايعملا هناو 4 ان جرختسملا وم نيكي ىح اهسق ةنماك ضارغ ا نأو ها » دابا

 فرعيال ىذلا سايقملاو 3 هيلع ضرعل ىتح هنا>>رو مالك نأاصعت نيئتيال ىذلا

 الإو 6 سبح دبا نم الإ كلذ ع الو 0 هيلإ عجل َّى داوام هو هع يد

 نم ردع ام ى رعش تيلف كاد 5 ءالا نأك اذإو 1 كسل قئاقكلا 2 طااغ نم

 هسفنل ىكر و «هندعم ند كح ةيهسكاسلا نار ُى ةيف دهر وشب نواه

 . اليبس ب رلا ىلإ دجي وهو ةنيبغلا رثاو « ضرعم اهل لكلاو صقنلاب

 ةفرعمىف هيلإ ةجاحلا ناكم ركتت مو « معلا اذه ةحص بان ملانإ : اولاق نأف

 «اعومتنلكت# لوك لوضفو ايستووترتك مانعا نكن اهنإ عن لا هللا انك
 ىلع و رغلنا نمرثك | 'ئث ىلع اءاصحإ 3 اممق ركفلا مما وعلئاسو 5 منا ل نم اع ع ه1 ثأ 1 <ي80 + هرب ماا

 ف 5 4 . 5 0. 5 0 :

 <« لوق لوضف هنأ محن امنع انو ربخ مه ليف 3 نب رضاخلا ع اواعلو نيعمأسلا

 اهني للا ديما نايات ل1 5في عاما قاف ردا وتو



 فيك مهوقك « سوفنلا ىف سيياقملا نيكمت نم برشضاو ةضايرال نوبوحنلا

 ةيشحولا ظافل هيلا كلذ ىف مهعبثتو ؟ اذك نزوام وك وءاذك اذك 9 ع

 فرصني ال ام باي ىف مطوقكو ةنانورأ نزو امو 7 تيوزع نزوام : مطرتك
 كلذ نأ نوكشتأ اولاقو كلذ هايثأو : محلا نوكي فيك اذكب الجر تيمسوأ

 8« تقولا ةعاضإ وركذلا دك الإ ىدحال

 دلو « ب أونعت لو هيف اورظنت ا نإ ل أاتسلف سنجلا اذه امأ :مهلانلق

 و واصو كلذاَ 57 نافع متدرأث يح هوعضو « مكشام ههيف اولوقف ةضأ انمم

 و. عاضوألا ىف ذ ةكملا هجو ىلعو « ةغللا عضاو ضار ,غأ ىلع مالكلا ىلإ

 ا ام ىلع و نأ تضتقا ىلا للعلا كذوعأ أملع تدرطا ىتلا ىساقملا

 بقا ألا والا ووالد ىعىتلا ةثالثلا فور 206 ايفو لتملاف لوةلاك«هيلع
 «ةمالسلامجوةينثتلا ىلعالثم امالكك وأ ءناكسألاو فذحلاو لاديالايريغتلا نم

 نونلا ىفو 7 رجلا امهنف بصنلاعسبت و دحاولا بارعإ فالخ ىلع اهمارعإ نكمل

 مالكتلاو « لاح ىف اهدحو ةكرملا نعو « لاح ىف نيونتلاو ةكرملا نع ضوع هنأ
 لوقلاو « هيف ةلءلا نايب و ةفرصصلا عنم ناك ملو « فرصني الامو فرصني ام ىلع

 و نانا نتا مح اذا هارب لوصاال قوش انك ين ا ةعستلا بايسلألا لع

 لعفلا هيشأ كلذك راص اذإو « نيتبج نم ايناث كلذب راص ببس رركت وأ مسا

 - ىرجلا اذه ىرجام لكو « لوألاو مدقملا ممالاو ؛ مسالا نان لمقلا نأل

 , معانو هيف عرفو اهنرأ برصلا انف ل وبم كك انف
 اهو.تعتمو « كل ظالا هيف ام مس متعنمو «رايتخالا متأسأ دق نأب انم لع ىلع
 ىذلا ىف اورظناو كلذ اوعدف « ةملا مولعلا ىللعو « ةكشلا جراد ىلع عالطالا



 0-1 7 و هقئامح ماعلا لهو 9 هيف ىلع هوتلصح ل اه« هيلإ ةحاملابو 6 هحصل مقراعأ

 مت اذإ ف أطماع منتو اناكحإ هويتكح أو هقح هنم باب لك متيفو لهو

 ضعل و ٠ لاوك هلا صضعِل نيب ٠ متزاوو 0 لس وأتلا مع ميطاعل و ءريسعتلا ف م

 ( مصقنو مدرو همنأدب م كلذ ىف متدعو 34 ماعلا م حيحصلا أوفرعت نأ 6 ه0 1 مدراو
- 

 اوزواجتت نا أ مفرلا أمهمأر رع ثا ,كنأو ادتملا ة ةروص مفرع دق ذإ ا لهو

 نأو « ةلمحو ادرن 7 0 ا وماعتف ( ه ربخ ماس 3١ ىف هاو رظنت تأ ىلإ كلذ

 ىلع ةلخطا نأو ريمضلا لمتحال ام ىلإ و « هل اريمض لمت ام ىلإ مسقني درفملا

 11 وح دل ا هس اا كامب لها جبوركأ نأ
 دل كلذ: ناوك ودان راو الفلل قات اهو 11 اظهار ءادخللا لا هود
 لئاسملا نم ءادتبالا بابي لصتي ام رئاس ىلإ هيلع ليلد لاخلا ىف نوكي ىتح

 5 مقرعف الثم ةفصلا ىف مترظن اذإ و« اهنم دب ال ىتلا ةليلجلا دئاونلاو « ةغيطللا

 فيرظلا ديا زب تررصو ء في رظلجر ىنءاج«كلوق « اطاثم كاد هكر

 نأو 7 نيبتو حضوت ةفصو صصخم ةفرع انيه ناو ءاذع كلذءازو نأ متنظ لع

 نأو:ماهم الاةدئاف ريغ عايشلا ةدئاف نأاك 7 حييضوتلا ةدئاف ريغ ضيصختتلاةدئاف

 مهوقك ةدكؤم اهم ىتؤإ نكسلوع« حميضوت الو صيصختا بف نوكيال ةنصةغصلا نم

 أبم دأرب ةفصو (  ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفن اذاف) ىلاعت هلوقكو ( ربادلا نع |

 و حدملا

 0 هئالثلا هله ٠ 3 مارت لر ا اال سب نام 0 نسو ريخاو هم صلأ

 نس قرعلا مقر رع لهو « هدج ىل لامك هللا ع 5 ىلع 3 راخلا تافصلاك ءامثلا

 ادحأو األ مم ع َن ضرعلا ىغسش اذكهو



 لقاعلا اهاضربال ىتلا اومحتقت نأ امإءنيررمأ دحأ الإ سيل :لاقي مث « اب اب اهنع

 يل هللا لوسر ريخ ىفو « ىلاعت هللا باتك ىف ةجاح يكب نوكي نأ اوركشت
 نأ الثم مقرع اذإ ينأ أومعزتو « كلذ نم *ىش ىلإ ةامج مالكلا ةفرعم فو

 مترظن اذإ و « هتفرعم ىلإ نوجاتحام لعافلا باب ىف 0 قبب مل « عفررعانلا

 ,ريفاو ءادتبالا ىف هنوماعت ؟ىث ىلإ هدعل ن وجات 1 قلطنمديز « انلوق ىلإ

 نم «نوئباصلا » ىف مفرلا هجو اوفرعت نأ وبا أ الم اوغلو

 : رعاشلا لوقب ممداهشتسا ىلإ و « هيف ءاهلعلا هلاقام ىلإ ةدئاملا ةروس

 قاتش ف ان امةاغب *« يثأو انأ اومعافالإو

 نأ متيتوأ دق كن اك حو « عدن لكشم 7 ميجا ىلع لككشملا ناك ىتحو
 يو لإ وصرخت بارا لئاطما تار نيدععلاولا قابلا نب نامت

 رمأ مترفصأ نيح متاطخأ دق يينأ اودعت نأ امإو « مالكدعم قبب ال لهاجتلا

 عدل لضفلا !وماستو « قحلا ىلإ اومجرتف « هيف مافن ام متنظو « للا اذه

 حداقلا ناسل ليطإو يلع بيعلا باب حتمي و « كب ىرزب ىذلا اوعدتو

 قيفوتلا هللابو , كيف

 ردق نأ اومعز ذإ و « ةلمج هوكرت نأشلا اذه اوكرت ذإ موقلا ء 25220

 هيف ىوقتلاب يا اردخأ مف ليلقلا كلذ ىلع او رصتقا«هنم ليلقلا هيلإ رقتفلا

 ناكل «ليوأتلا اوطاعتي لو ريسفتلا ىف اوضوخي ملوءهنم اوملعتي ل امف فرصتلاو
 «داسفللاببس اونوكي ملاوحلصيرمل اذإ و« اومدهم ملاونبي مل اذإ اوناكلو« ادحاو ءالبلا
 ىبتتاو « بيدللا ريحو « بيبطلا ايعأ ام ءادلا نم اوبل « اولعتي م م مهنكلو

 بنذشلا هركي ىذلا ف راعلل قبب مقءهيف الت نم سي دح ىلإ« هيف هون أ اب طيلختلا
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 دس 8

 ما توكسلاو بجعتلا الإ

 نارمأ وحنلاىلإ روصقلا ةيسن «  طلغلا اذه ىف فاؤملا عقوأ ىذلاو

 ةوباد ىف بارعإ ةدام ىف اولاق دقف « نيقرشتسملالاوقأ ىلع هدانعا امهوأ

 بةسالسالا فوانملا

 ودبيو . . . هل بجوم لماع نم هل دبال بارعألا نأ برعلا ةاحن ىرنو

 ةاحن دنع وحنلا ةيرظن هلوح رودت ىذلا روحا امه بارعأألاو لماعلا نأ انل
 ةييالساالا فراعملا راد نم قئاقلا نما يرينا ةدنلا تيورألا

 طلغلا ببس عاش فيرعتلا اذهو « موؤشملا رب لإ في رعتلا اذه  اههنناث

 فيرعتلا ناف « طلغلا اذه ىف رذعلا نيقرشتسملاو فدصمللو « نيقرشتسملا دنع

 فرعي سيلو « ءانبلاو بارعألا ىلع وحنلا رصق ديفي وهوء صقان هنورت ا

 وأ« بيع نم فيرعتلا هب اومرام ىأرو« نيفلؤملا مالك ىصقتسا نم الإ هروصق

 اموحنلا ةقيقح نع فشكت « ةمان ةيفاو اهآرف ىرخأ فيراعأ ىلع علطا ن

 ىرخألا فيراعتلاب رو اهفرعف «هتقيقح هسفن ىف تائمتف وحنلا أرق وأ « ىه

 فيرعتلااذه ر رض رصتقي ملو « ناسنإ لك ةنكم ىف كلذ سيلو « طئالا ضرع

 .نوؤجفي مهف ءوحنلا نوسردي نمم ريثك ىلإ هادعت لب نيقرشتسملاو فلؤملا ىلع

 املقو ءاصقان مهنهذ ىفوحنلا لثمتيف ء«صقانلا فيرعتلا اذ مهتسارد لوأ

 رثك أ عومسملا نوقدصي سانلا نم اريثك نإف « دعب ةصقانلا ةروصلا هذه لوزت

 ىف نودهجيامم رثك أ مهملإ قليام نوعمسيو « مهسفنأ ىف لوهيام نوةدصب امم

 دقق « ىدملا ديعب فيرعتلا اذه ر رض نإ تلق اذإ انلابم نوك أ الو ء لئاسملا

 نب رخأتملا نموحنلا ىف نينلؤملا ضعب ىلإ ىدعت



 ب وام بع

 وهو « نايا اذه هيذ تنيدو« باتكلا اذه تبتك ررضلا اذه ةافاللو

 0 2 هتءارقب وحنلا ىسرادلا فو انو « بايلا اذه ىف ىودملا مظع

 هيف رظنلا ماعنإو

 فعلا ضاع

 بارع اللا ”ةردتلا اورصق ةاذنتلا نأ معز فاؤملا نأ لصفلا اذه ةصالخ

 + .هلدوع تيلاسألا صئاصغو ةنبرنلا رس نم كاذادعام اركرت بناوعءاتلاو

 ابارعإ ماكلا رخاوأ لاوحأ هب فرعي لع هنأب ودنلا اوفرع ةاحنلا نأ كلذ ىلع

 بو ىتلا هليدس وحذلاب كلم نأ ادارأ رهاقلا ذيعو ٌةديمع بأ أو اح ءاشو

 سانلا ةنتغلو «لوقعلا فعضل ؛ كلذ ىلع سانلا ”عيمباتيأ لف 6 نكت بأ

 ويد ودك

 ناب اف مس ىلإ اتاق فاو

 هيد رعلا .صئاصخو 3 ءانبلاو بارعألا لماش ماع ةاحنلا دنع وحتلانإ ١

 ىف ةلجلا املع نوكت ةلاح لكاو« ةل+ا ىف ةماكلا اماع نوكت ةلاح لكلو

 هنأل « نيمدقتاللال مهم نب رخأتملل وه ةاحنلل هبسن ىذلا فيرعتلا اذهو « لجلا

 تنأو« اغا فرصلا لمشي نيمدقتملا دنع ودنلا ناك دقو . فرصلا لمشبال

 نأ نك الف نيمدقتما ةيقب كلذكو 34 كلذ لك سب هباتك ىف 8 ةنا ومو س ىر

 . فرصلا لءكيال وهو مطل في رعتلا اذهنوكي

 «ةملكسلا ذهن الع روصقلاب مهسفنأةاحنلا هامر دق رخأتملا فيرعتلا اذهو

 كلذ ريغ ىف ثحبي وحنلاو« ءانو ابارعإ رك ذو « اضيأ لجلا ىف ثحبي وحتلاو

 هو ريغ دقو « دودرم في زم, رعتلا اذهفءاب وجواهحتفو ءاب وجو نإ ةزمم رسك نم



 دل "خيرها دل

 ماج ؛ نولوي 5 وأ مات لماش اذهو  ءانب و ابارعإ - لدي« ابيكرتو ادارفأ ىلإ

 نرالا بعاس ورع ذزك قردتكلا 6 تاع قرع كيوان هيناتا منام

 نم هريغو بار عألا دعاو# لمش وحنلا نأ أوحرص مهسفنأ ةاحنلا ن نإ ؟

 ممةلجلا زكر مو« للا ىف ةماكلا :كرموع ريخأتلاو مدقتلاب قلعتت ىلا ثحابملا

 لصفملا باثك ىف ىرشخم ةحزلا كلذ ىلإ راشا م ءلما

 502 املا مس عسأو انس ىذلا وحنلا نإ ع

 ناعوت لال ادم انفاس وو تت انقل ضار قلمك مانلاز:نارعألا

 نم انلقن دقو للا ريخأتلاو مادقلاو تايوتالاو رخل فوردو تسلا فورت

 كلذ ىلع لدبأم دهاوشلاا

 ىرب رهاقلا دبع ناك اف « همبف اك سيل رهاتلا ديع ند فلؤملا هميفام نإ
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 ةغالبلانأ نيب نأ ديرب امنإ الماشامات هأر .ناك امن و « اريصقت وأ ءاروصق وحنلاب

 وه سيل اترطمو نوجا سانلا همصو ىذلا ملظ ظل ا ىنعملا ىلإ اهعج م

 صوصن لي هباونأ نم ريثك ىف وهو « تاملكلا ىفوحتلا ىناعم ىخوت الإ

 هنع عرفي هيلع ىنبي ىذلا لصألا ىه هيوبيس
 أنب رقو« هقرفتم انممضو «هتاتشا ابءانمحدق «لصفلا اذهل ةزيحو ةصالخ هذه

 هلانلهس دتف «اهفافعضنيبي و« اهثقانينأ ءاش نف «ةنيب ةحضاو ىهو « هيعشتم

 «لعلا ةمدخالإ ضرغنم انل سيلو « لصفلا اذه لوصأ فردت ىلع هانعأو اهعمج

 قيفوتلا ىلو هنإ اناطخ ددسي هللاوو قحلا قاقحإو

 فلؤملا جهنمو ثحبلا اذه ىف انجبنم

 «ةاحنلا نمني رخأتملا بتك ىف رك وحنلل اميرؤطصم مها اربإ داتسألا ئأر



 د ىني ىلا ةَقيَمْلا هذه ىأ رم « ةأحنلا دنع وحنلا ةقيقح نع ربعلا هنأ دقتعاف

 وما ماوعلا هع علا نأ «وحتلا هيلع نوكي 00 اعرمتأ فا رعنلا

 للعلا سمتلب بهذ مث « كلذ نم عسوأ نوكي نأ ىغشإ هنأو « دودحلا قيم هاو“

 ريمشلاو اووصتلا اذه: ناسألاو

 هبش ىلإ الو « لع ىلإ ىدؤي ال هنأ انيأروءجهنملا اذه انبجعير لف نم امأ

 فشكتو حضتتل ءوضاهلع لسرب نأ ىغبتي ناك ؛ ةفلشم ىحاوت هيف أو لع

 نأ بجي !؟  وحنلا لثمت الو « ةرصاق فيررعتلا اهنع رممي ىلا ةقيقحلا ٠

 ةقيفح نع مجرتم فيرعتلا اذهأ:لاَعي نأ نكلو ؛هيف كشال اماذه نك ,

 « ةاحتلا دنع وحنا| ةقيقح ىف وبف بيع تع ناك اذأف «؟ اتح ةادئلادنع وحنلا

 اردوا ةانتلا د ةورضتلاو# ةاديدلا د رجلا ة قع نعمج رتيالفي رعتلا اذه مأ
 ابيع

 32 0 هلثم نو ف ف رعتلا ىف نذإ بيعلاف ؟ لا و ف رعتلا هنع 'ىل 3

 دارفأ ميج لماشو عم ءاجريغوه ذإ !«في رعتلا فبيعلاف؛ قر ناو ىهث 0 الإ

 ىمخ نا نم رثك 20 ةريثك ةييعلا فيراعتلاو « ناسن ألا

 دعب وه ةنيبب الإ نيلامحالا دخأت مز يم نأ اه لامحالا اذه اندنع ماقال

 قرط ةدع انمامأ ناكو « نيلانحالا دحأ حيجرت سمتان انبهذف « ليلدلا مايق

 .ديرت ام ىلإ لوصول

 «هتتيتح انل تلثمت اذإف « هلئاس» سرد نم هسقن وحنلا فرغت نإ ى* 1

 تناك نإ و« وحلا 00 نأ انهع انزاوت نأق « فيرعتلا نيبو اهنيب انزاو

 كيرف لو ل نأاناع ءادودح دعبأو ادام عسوأ وحنلا ةروص
 6ع

 4 ف رعتلا ٌّت ؛ روصقلا نأ 3 ا امعاو :6ى اعلا ان نافع ةساردلا وده انسرد دقو



 مع ة/و سس

 94مم مسوأ ع مأ ةعم هقفع أ ىرتلا وحنلل 5 في راعت ىف رظنن نأ *؟

 اهمفال هيف روصقلا نأوع هنم عسوأ ىرخألا فيرراعتلا اندجو دقو

 اندم دقو و ةهيفمبأ ارىرتل في رعتلا اذه ىلع نييتاكلاب لاوقأ ىف 5 نأ م

 بم هائيمر ىلا ةهجلا نم روصعملاب ب هتوهرب و هم هنو عش مانيأ رث ثحبلا ااذع

 ىتلا ممارذش سس نم موحتلا ة هدروص 9 ]هس رعلا ءاماع مالك ىف 1 رعت نأ 4

 ابحر نأك ىتل | باوبألا لكلا المأ شا وحلا ن ل درب مانيأرف رق“ انلمف دقو« اهنولوع

 ودنلا َُْى لخدت 5 ىغيط ىتلاد« 3 رعتلا

 اهنإ ارصاق سيلو« هيفبيع ال وحتلا نأ ىلع اهعيمج قرطلا هذه ترفاضت

 لائحالا اندسبأف « ةاحئلا دنع هنةيقح لثع نإ نفر يذلا كي ىلا ق رويغقلا

 لام>الا انيفطص وع هانحرطو ةاحئلا اهروصت 3 ودحنلا ةقيقح بيعلا نإ لئاقلا

 نعدمأو  ءاضعتما هخأ فصلا اذه ءانتطما ىذلا جبنملا نأنظأو

 هدسن مل ةرغث هيف تكرتنإ ثحبلاق ب رطو «فاصن لاو لدعلا ىلإ ىدأوع فيحلا

 طلغلاو طقسلا نمثحايلا قف هروغت تكدس اذإ هنكلو (طاغلا اهنم لخد

 - صوصنلا مث 5

 «بتك-لا|صوصن موغب مهسو رد قفنوتع لا مهمحر رصهز الا قانخويش ناك

 اذإ انكو 6 ةسفن علا ظح ىلع ىغفط أمرع نمزلا نم اريك اظح اهل نواعي اوناكو

 ملالقتسا دنع يلع ىدجت صوصنلا مهف ةعانص نإ: اولاق كلذ ىف مهانر واح

 اوذخأت نأ نع نزجاع متيقبم ةعانصلا هذه مامن نأ نود مولعلا ؟ انظنح اذإ



 د ايا

 ةةامتسالا نود معا تي يك فنايلالقتسالا ىلعا ووش و لم نم الإ ملا

 نأ انثيلام انتكلو « ةقّثمو اتنع كلذ ليبس ىف مبعم دوصو نودجي اوناكو ؛ دحأب

 ءانسقتأب بتكسلا نم مولعلا لصحت انرص ذإ « انسقنأ ىف كلذ ىودج اندجو

 ىرخأو« ةءدق مولع ىلإءانز واج لب «رهز الاب سرديام ىلع مولعلا نمر صتقت الو

 هذه لضف لجني ١ نكسلو «ةيركذلا انتجاح «ىيلءلاان م ءاضرإ مف ناك« ةثيدح

 « قطصم ريهاربإ ذاتسألل لصتلا اذه تأرق نأ دعب الإ « ءالجتا متأ ةقيرطلا

 اذ وه اهد ناجعألا لئالد أرق دق اذ وه اهو؛ ةريثك اصوصن أرقدق اذ وهاه

 ىلع صودصتنلا مهف هصقني هنكلو م راكفأو هئازا ىلع هب دهشتساو هلغتسا دق

 ءوشلا مف كلذ هصق الو « اهفادصأن م ىناعملا جارختسا ىف ناسحألاو اهبجو

 هعضوم ريغ ىف هب دهشتساف :راثعلا هب لل ناسن ألا رع ىتمو« هبجو ريغ ىلع

 طالغأ قوف طالغأ تكارتو

 .هجاتنتساوهث#ىف ءرملا ددتوىثحبلا ىفنيمتو« نمزلا رفوت صوصنلامهف نإ
 هيوم دقعو انضم كاوعألا لعاهناونع ةرضاخنع انالعإ ما رهألا ىف تأرق

 وأ 190٠ ةنس ىف ناك كالذ نآل ,هعسا تينأ دق« ةيرصملا ةعماجلا ف قرشتسا

 فو رمل راخنف هي وبيس هلاقام رشي هتيأرفءاهعامسل تبهذف« ابي رقت 1981 ةنس

 اذإ ىذلا فرحلا هنأب فورحلا عاونا ضدبل هيوبيس فيرعت رك ذ مث « اهتافصو
 اذه مهن ىئايعأ دقل : لاقف فيرعتلا حرشب ذخأو « فرح هنم دلوت هيلعتنقو
 ثحأ ةنس نيرشع تثكمدقلو«برعلا تا. -هنموب مف هلولدمدجأْل ذإ في رعتلا
 ىف تدجو دق ذإءفيرعتلا اذه انل مضوام تدجو ىتح«ةيقايلا برعلات اجهل ف

 فقولا دنع ةزمم تالت فاعلا ص,ق:!لوةت فقول ادنع 0 نكلا تاغل ضعي



 ل

 رضاحنا فرعي وىفرعي نم ىنلباقعت رضاغات بنا امافء هي وبيس هلاقأم ليدأت اذبف

 ع« ةظحالم هل ىدبأنأ قةمذاتساو «رشاخ هل تكفن 56« ىل هق رعو (هب ىتفرعف

 ىبنجأ فرحداوتيىذلا فرملان أ مهفأ ملهي وبيسنم عضوملااذه تأر قام دنع ىننأ

 قو«داصلا سنج نم صقنا لثم ىقوهف« هيلع فوقوملا فرحلا سنج نموه لب

 ىف ىنج نبا كلذ حرش دقو« سملاب دهاشي اذهو « ءاغلا سنج نم ىفا لثم

 ناف ايلج تيوصلا كلذ ربظ فرطلا لع تنقو نأ : لاقق صئاصفلا باتك

 قو ىف لباشس لاش هةلا ثام“ ةنك رت نأف « اللق قف تلصوو تنكس

 مو «ناونعلا هتقرعف « كتاونع ىتفرعت تنأ بحأو ةلأسلا قيقحتل عسوأ

 . دعل لباقتن

 ةيدلعلا ةنايحيف عيكانلا»#لإ م اه . لعأ او اون وئاكدقف « رهزألا خويش هللا محر

 لوأ وهو « ثحابلا هب أدبي نأ بجي ىذلا رمألا وه صوصنلا مبف نأب لعأو.

 ةلالض لض< ضرغلاو<ةبجتم ةوطخلا هذه نك .ركت مل ناف « اهوطخي نأ يش ةراطخ

 برد نم رضاحملا ناك ولف « صوصنلا مهن ةميق انل نيبت ةعقاولا هذهو « اديعب

 الو« هنيبتو فرملا اذه فرعت ىف ةنس نيرشع عاضأ امل ءاهلعلا لاوقأ مهغب

 فرملا كلذب رثمي هلمل« ةفلتخلا اهتاجحل حفصتو « برعلا دالب ىف لقنتلا فاكت

 دعبأو « باوصلا ىلإ برقأ ناكلو « هب وبيس اهانع ىتلا تاجهللا اياب ضعب ىف

 ىف ريسلا اذهو « ثحبلا ىفاهاضق ىتلا ةنس نورشعلا هذه ذإ فارحالا نع

 دقق « صوصنلا مهف ةكلم نع ايش هنغت مل « مهتاجرلل مبتتلاو « برعلا دالب

 هيطعت ةكلملا هذه تناكدقو « دارأ ام ىلإ قفوب ملو «تقو ودهج نم لذبام لذب

 ابعت فاكتب 1و « ارفس مدجتي لع ئداه عداو وهو «هتيلط



 هس اا ل

 ةغوضوو ون نكلو ىلا يقلا سلا نروح ذك لا علو

 هق لوقا نأ ضع رخا اهينح يدلل اذع قو ذأ وتقوي ذي لمنال

 ةزيجو ةلكا

 وه وش هنو اند قارمألا لع نأ « ةيرصملا ةعماجلا غابم نمالأ

 فو رحلا جراخم نايب نمدي وجتلا ءاماع هلاقام دعي مل رضاحلا ذإ« دب وجتلا لع

 .«فو رخلا تافصنم كالذىلاامو ءاهوخر و, اهديدشو اهسوءمموءاهروبجم ناب

 و يقلد |( رضا ةردقلا نوعا معلا اذهنأوىدي وجنلا لع هب لتكن دقاذهو

 نءوه لب « سدم ىف هوماعيل نويب رغلا ءاملعلا هل مدقتسي ثيحي هب نيب رصملا لوح

 ىلادتبالا مسقلاةبلطو ةيرصملا_بيتاتكسلا_ ذيمالت ههلعي ثيحب عويشلاو عوذلا

 ن. غابي مل قرشلا نأو « ةيلوألا نيداءملا ةبلطو « ةينيدلا دهامملاو رهزألا ىف

 «دعاوق نه هونود امف « هفالسأ راثآآو هتغل برغلا هناعي نأدح ىلإ طاطحالا

 نم نأشلا اذه ءاماع نيب لاحي نأ لدعلا نم نسل ناو نينار موو كقماو

 .نيب رمل اريذل ابو « مولملانه مودي الفعةي رصملاةمماجلا ءانبأ نيبو نبي رصملا

 برعلا لعو «برعلا ةغل نم نيب رصملاب سمأ وهام رص«ىفاو4ينأ

 سنج لك نم ريطان لالححو * دلا هلبالب ىلع مارحأ

 نسر عادلا نءةيسو ام الا فالح ىبلراد وت

 وأ « ةيضايرلا وأ « ةيعيبطلا مولعلاىف برغلا ءاماع ىلع ةلع قرشلا نوكي نأ مهفأ

 ةغل فرعت ىف مهلعةلع نوكي نأ مهفأ ال ىننكلو « عانجالاوع سفنلا مولع

 .لعو « فرصو ءاوك نم هدادجأو هئابآ مولعو «ةيب رعلا ةغللا ؛ هدادجأو هئابآ

 . اهتقصو فورألا جراخم



 نطبق « اهمواعومهتفل مهءاعيل برغلا ىلا برعلا دالواو برعلا جاتحا نا

 . اهربظ نم محل ريخ ضرألا

 ىنج نال صئاصألا نراك نب هتصخل ىلا عوض وما انه نه ك تنحأو

 ها/ ص ىتلاق

 تنقو وأ هلاحك « هدعبام ىلإ هتجردأ اذإ هلاحت سيل « نك اسلا فرحلا نإ

 اهدعب نمامتي وص اهةاهبلع تفقوا ذإ افو رح فو رحلا نم نأل كلذو « هيلع

 : كلوقوحم ءسحلا لءاضتو « تيوصلا كاذ فعض اهدعب ام ىلإ ابتجردأ اذأف

 دريو « سي و« ربص و «درحي تلق اذان« كأي خأ 550- « صأ « أ

 دع سرجلا نم هل نك ام فخو «لقو تي وصلا كالذ ىنخ « جرو ( حتفنو

 حضاو مولعم وه 3 « ىنعملا اذه ىف هي وبيس لوق مدقت دقو « هيلع فوقولا

 فرحب قطنلا ىلإ لواطتت ملو « هيملع تذقو اذأ كنأ ىدنع كاذ بيسو

 ةئيللا كلب تردقف « هنع لاقتألا عرس مو « هيلع تئدلت « هدعل نم را

 تمشنو «هل تأيهامومدعب اع قطنال تبهأت اذإ امأق « هايأ ت وصلا كالذ عابتا ىلع

 ؛تيوصلا كلذ عابشإ نم اهف نكمتي ىتلا ةفقولا نيب و كنيب كلذ لاح دف « هيف

 كغوسي و« هيلع هرقي فقولا ناك ىذلا توصلا ن. فرط هايإ كجاردإ كاوعسيف
 هب هايأ كدادمإ

 النبل ةيلع برشي نأ عياب برعلا نمالجر نأ ىكميام اذه نء وو
 ! اذه ام: هل ليقق « حلمأ شبك :لاقف « رمألا هدك هضعب برش اهلف « حنحنتي

 (ةكرحتمريغ نك اوس اهلك تاءاحلاب قطنف« حلفأ الف حنحنت نم لاقفن تحنحنت

 ىرث الأ ... ع مد ءاكتو هدك ام ىلع هل انوع تيروصلا كلذ نم اهعبتيأم نوكيل'



 دعس د2

0 -3 0 - 1 2 0 - 
 ريض كالوق و 4 تيودلا كاد ند هشام هةمص قمل هج رد نأ

0 003 

 هدعل أع قطنال ك.دات نأ « هب فقوأأ ةقعسلا ىذلا توصلنا هسلسل فرملا

- 1-7 0 3 َّ 
 لوقتف (هيلع فق نإ كدنعتي وصلا كلد لاو>! ىوقاف ءهضعب كلمتي »ع

 هس
3 

 ح تنا ناك ءريصا تادف ع هضعب هتصقتنأ « هدا تنا نأ 2 صا

 كلذ هبل فرالا كلذ ةكرجل ؛ ربص كالوق كلذو « ةتبلأ توصلا تمرتخا
 «ءهضعب هيأع قس ن نكاس لإ جاردإ و« هيف هتكع هيلع فوقولاو »2 ثلا توملا

 عا هرقل وراك لوا ىلا 7 يوكل مك ايلا لاس ةقراكم كذب كلف
 20 دوصقملا

 ب اماعلا

 7” ص وحنلا ءايحإ ىف لاق

 هب ”نولدعي اللي ماع تأ قو 5 0 هدعأو وبار رعألا سرد ىلع ةافيدأا 5

55 
 هَ

 اوكرت ىتح « هتفسلفو هلياعت ىفةشقانملاو لد لا ن اورق و لاو امارانسألا

 هيف اونلأو «هتود ميلغشي 7 ايام ةبب رعلا صئاصخ نء نور الو ءائيش.

 رسافشك نم أوذلب اذاف . الدجوةغسافوافيلأتو 87 ءاحن الإ مسوأ ة 4 رءااوم

 2 هةفيفح نايبو ب ارعالا

 هتاكرح نم ةكرج لكف «لءاعلا<باجي رثأ بارعألا » نأ هيف مهنحي ناب
 اروك دم -ن ل نإ - ةلبجا ىف لماعل أعبت ؟ ١ غإ 4 هتامالع - نم ةمالع لكؤ

 داك ىد6 هلعدحو وهطرشو لماعاا رش ف نوايطل و-طظودلمردقم ووفءاظوتلع

 .هلك ودحنلا ىث مد لماعلا هب رظن 56

 الإ وحنلل اذإ قبب ملف! ؟ ل |ماعلا رثأ نارع لاو 6 تازع الا رد هولا س لأ



 نتن أ ا دنس

 «لمعلا اذه طرشو ءاهلمع مضاوم نيبيو اهترقتسي « لماوعلا هذه مسبتتي نأ
 . وحنلا لك كلذف

 مامألا فا فلأف « لم اوعلا » ناونعب وحنلا دعأوق مم ب كنك فلا اذه ىلعو

 خيشلا لأ 4 هرصتسو ةئازتلا تانك ماب ةنس ىفوتملا ىس انلا ىلع وأ

 انيديأب قاب وهو « ةئاملا لماو هلا » باتك 0 ةنس ىفوتملا تاجر إلا رهاقلا دمع

 «هحرشو هسرد ىلع سانلا رفوتو ءانمز ملعتلل اجاهنم لعج « وحنلا دعاوقب طيح

 . دهعلا اذه ىلإ كلامن.| هي ةيئاأ كاع

 « ةيب رعلا رسو « وحنلا ةفسلف مدنع ىه اماكحأو اطورش لماعلل اونودو

 م١ ص ىف للتو

 ةفسلفلا هذه أشنم

 ةعئاش تناك ىتلا ةيمالكلا ةفسلفلاب رثأتلا لك نورثأتم اذه ميليبس ىف ةاحنلاو

 . اهمدل ةررقملا قئاقحلا 5 ةذخأأ ؛ مريكفت ىلع ةبلاغ « م

 «بيكرتلالدبتب لديتت مالكلل ضرا 0 نيا هارع ذل 0

 لوو تع نم هلدب ال ثداح ضرع :اولاقف « دارطالا نم ءىث هيف ماظن ىلع

 هيفارحسيلهن ال« رثألا اذه ثدحم ملكستملا نوكي نأ اولبقي ملو «رئؤم نم هلدب ال

 هف اهّع اوثحب و. ةيجوم ةلعوءايضتتم الماع رثأألا اذهل اوبلطو < ءاش ىتم هثدحي

 :اهنيناوق اوعسر و«لماوعلا هذه اوددعف مالكلا

 «دحاو ل ومعم ىلع نالماع 0 نا مهضفر ةيمالكلا ةفسلفلاب مرات نمو

 «لاحم وهو لصاحلا ليصح مزل لمعلا ىنزالماعلاق فتا اذإهنأب كلذا مهجاجتحاو

 وه
0 

 «لغىف نادضلا عمت الوهالثم ايوصنم اعوقرم مسالا نوكي نأ مز اتلتخا اذإ



 كك

 «مدقتلا هقج لماعلا ناب موجاجت اوك ل ايملأ ناتماكملا لدايتت نا م رك هنموب

 . لا وهو 2 در 0 ةمدقتم ةماكلا نك 2 4 ريخأتلا هقح لودعملاو

 « ةرثؤم ةلعاقتادودوم ىم امت 6 باو علا < لماوع » اوروصل فذ رظلاف

 نورجي ةاحنلاو »: ىضرلا مامالا لاق . هجولا اذه ىلع اهماكحأ ال اورجأو

 مأ 2» ةيقرعحلا تارثؤ ءأاك ودنا لم أوع

 ةادعنلا نأ ىو ةجعتلل 8 58 5-9 3و6 ةاحيلا 56 - لماع اا 3 0 كإ فل وأ ضر ع

 رثؤم نم ا درلا ا اككار ارا ف م ىلا تاكرؤلا وهده نأ 1

 ارح سيل هن ال « تاكرحلا هذ_هدجوملا لعافلاوهماكتتملا نوكي نأ اونأو « لعأو

 مدع دقو 6 هر 11 ىلإ ة امو و لمعقلا وه لم املا 5 9 لإ اويهدف 4 اهتادحإ ْف

 3 ةفسلفلا هده أاخنم ٠ نع ثح بهذو .ءاري 26 يي يي ملغ

 هذ نم انجر خو «لماعلا ةلأس رهدلا نم ىذم م تسرد دق انك ناو

 ىتلا ةحجيتنلاو 4 ابضيقن لب فلؤملا اهم جرح ىلا ةجيتنلا ريع ةجحييشط ةساردلا

 مهنأش ىلا امم ىع لب « نيسدقألا ةاحنلا نأش نم ضني امم تسيلاهب انجرخ
 مريكفت ريكتو

 لصو ام نيب و« هنيب نراقتو « هيلإ انلصو ام ةصالخو « انئحي رك دنس نحو

 هلذخي و ليلدلا هزومي امبمأو + هرصنيو ليلدلاءز زعي امبمأ ملعتسو « فلؤملا هيلإ
 نأو ءهب بوصنم لوعثملاو « لعفلاب عوفرم لعافلا نإ ةاحنلا لوق ىف انرظن

 لمي لعقلا نأو ءأدتبملاب عوفمربملا نآوه ةفاضألا وأ ءفرحلاب رو رجم رو رج
 ةين الا وكشلاانل تضرعفوملار جاو بصنلاو عفرلا لمي فرحا نأوءبصنلاوعفرلا

 « مزجلاو رجلاو بصنلاو عفرلا تلمع لماوع تناكول ظانلألا هذه نأ (1)



 دسم ال4 سس

 رانلاك ةعيبطلاب وأ « ناسن لاك ةدار الاب ةلعاق امإ تناك

 ءاهنق ةايحال ذإاطءةدارإ ال اهنأ ممن اهل ودار الاولعاف نركحنأ راينال

 لعافلا نأل« ةعيبطلاب ةلعافنوكت نأ ٌراجالو « ةايحلا هطرش نم ةدارألاب لعافلاو

 نلخوذا ةلاذك فين متعوو فق خا تدعوا مران ومرت تاس أل ةنينطلاب

 لعاقلا نوبصني مهارتف « نونحلي نيذلا ماوعلا ةغل ىناك اهلمع ظافل ألا هذه نع

 اهسوأ نحالادمعت اذإ ب رعلاةغلي ماعلا ىف اكو .رورجللا نويصنيو لوعقملا نوعفربو

 ءالصأ نحل دجو امل اهعيطب ةلعاف ظافل آلا هذه تناك ولف ؛ دعاوتلا ةاعارم نع

 ةنلاخم ىلع دحأ ردقي لو « لوعتملا بصنو لعافلا مفر «لمفلا دقوا ناكل

 ناكءاملا ىف ةرارحلا تيجو اذإ و ءقارحألا ذلك رانلا تدجو اذإةنآ اع كلذ

 ءابلعق اهعنع نأ قفدحا رقت الو ع دنجتلا ناكدإ ةدورإلا تدحو اذإ و هرتلا

 اهتالومعمو لماوعةاحنلا هيمسي امف كالذك سعأالا سيلو ءاهرثأ اهنع فلخي نأالو

 هنه ثدحي ىذلا وه ملكتملا نأ معتق ء انتادهاشم ىلإ عجر انأ 60

 كلذ لعف ءاش نإ ىذلا وهو « مزجيو رجيو بصنيو عقرب ىذلا وهف « تاكرملا

 كلذك « تاملكتلو فو رحالو تاوصأألل ثدحملا وه هنأ كف « هلعشي ل ءاش نإ و

 ءاهرخاوأ ىف مأ“ تانلككلا طسوف تناك ؟ ءاوش وازن سوءا بتات قيل وع

 «نين اوق بسح ىلع اهم ىتأ, وه لب «تاكرحلا نم راتخي امفةعانص ارح سيل هنوكو

 ماظن ىلع لعاف هنأ تبقي نأ كلذ تبني ام ةياغ . لعاقلا وه نوكي نأ منعال

 ةصوصخ نينا وقىلع هن الص لعثي ىلصملا نأ كف .ةصوصخم نيناوقو « صوصخم

 نأ مو« انه ام كلذك « هيلإ لمفلا ةبسن ىف كلذ رضي الو « عراشلا ابعرش

 «هيلإ لمثلا ةيسن ىف دعاوقلاب هديقت رخل الو « دعاوقو ماظن ىلع مقون قيسوملا



 انهامكلاذك“

 عهفي اع للعلا نم اوتأو « لماوع هذه ةاحنلا لمج فم كلذك ىعألا ناك اذإ

0001 

 فشكي ارسرمألا ىف نأ مأ «باوصلا ةداج اعيمج ةاحتلاأطخأأ ىرعش تيل

 2 ةانالاو ؛ ةيورلاو« ءاصقتسالاو «ثحبلا هلع

 تليد كلذب عدخت نآو « ىلجعلا ةرظنلا كلتب منقن نأ عاطتسملا ىف ناك

 اناو « مهي رظن داس الملا ىف عيشنف بهذنو «ةاحنلا ةيرظن داسف ىلع ماق

 ليلدلاو« كلذ لمن ال انلامو « هيلع اوعي ملام ىلع انعقو وه اوكردي ملام انكر دأ

 ةماق ةمشلاو؛ رضاح

 «تبقتلاب نايضقي « للا ىف ةنامألاو ءافاخنلا ءالوخ قاضتأألا كلو

 انلعف اذكهو « رطاخ لوأ هب 'ىجي امف كشلاو ؛ثحبلا ىف قمعتلاو« ىورتلاو

 . ةيئ الا ةروصلا ىلع ثحللا ندوات

 رعشي ىتلا ةعرسلا هذبمو « ةلسلستم تناك ثوحبلا هذه نأ ناظ نئظن الو

 انكدققت« كلذك رمألا نكي ل « الك باتكلا اذه أرقي نيج 'ىراقلا ام

 اذإ وع انايحأ ف ستمنو ءانايحأ ةداجلا ىلع ريسنو « لضنو ىدترنو ديعنوىدب

 انب لاطامب رو «انتقو رمألا انيلع ملأ اذإو « انيشم ءوضلا نم ائيش اندجو

 املف « هلك حرفلا انحرفوو ءأم هانلفت بارس انلادب اعبرو « ةدودعم نينس فوقرلا

 تاوف ىلع اننزح هقيقحلا هالجب انحرف لداعو ؛ هعادخانلا دب هانئشتو هنم انرق

 اننا رطخ قطن انن ملو هيلإةجاحب 'ىراقلا ام انهانمجج اننكلو , بواطلا

 « ؛ىراقلا ىلع ةفاملا لوطي_ هتدئاف دقتعن انك نإ و_ كالذ نأل «ةوطخ ةوطخ



 مسمي و اسس

 .هل مألا وه ام ليجعتو هدئافلاب هتأدابم ديرن نحو

 ةانيثلا ابيمتك ىلا ءينألا منع نأ انناذيددس وم فعلا انذراعال

 .,نوملكستملا مه نيلماعلا نأ انيأر اعإو « لماوعلاىم نوكت نأ ضارنإو « لماوع

 نودشلا رمارالا ةيدأ قر تملا اذهوي ةيحأ ثيل انااا لزق

 لماوع اهنأن م ةاحنلا هلوةياممهفت ىف اندافأاع ر لخدلا اذه ديدحتو# هيفلخد

 ىناعملا نيب اوزمع نأ ىلعاوءضاوت برعلا اندجوءثحبلا انيصقتسا اذإ اننإ

 « ةيلومنملا لع بصنلاو « ةيملع افلا لع عفرلف «تاكرحلاب ءايمالا لع وءامس قا

 بصنلا هسابلإ و«هتيلعاف ليلد عفرلا مسالا ملكتملا سابلاف تالا لع رجلاو

 مالا ةيلعاقل مقرأاب ىناي ملكتملاف « هتفاضإ ليلد رجلا هسابلإ وه هتيلوءقم ليلد

 نأل للع «ةفاضألاو «ةيلومملاو؛ةيلع افلافهتفاضأأل رجلاو « هتيلوعتا بصنلاو
 « اهرجوأ« اهصن وأ « ةماكسلا ملكتملا مفر

 ةملكلا ىف ثدحن تسيل ةفاضأألاو «ةيلودفملاو ؛ةيلعافلا ىه ىتلا ىناعملا هذه

 ءاب اهنك رم نمو « ةلجلا ىف اهعوقو نم ةثداح ىه لب « ؟حتلاب الو « اطابتعا

 «بيكرتلا ىف الخدي نأ ل بق «ةيلودفملاو ةيلعانلاىنعمامممف سيل< الثم دوممو دمحف

 «بكرتلا ق الخد اذأف ءامهايمسمامهوءامط اعضو ها نيينعملا ىلع نالدي امنإو

 ثدحأ ىذلاام انرظن اذإ و « ىناعملا هذه امببف تثدح ء ادوت دم لتق ليقو
 لا در لق ره فلا لاقل هزت كيس امانلسو هونك رتل قا نايل كيا
 عوقولا ةبج ىلع دومحم هطابتراو « العاف هلدج هامسم نم عوقولا ةبج ىلع دمحم

 دمش ىف ةيلعافلا ثدحأ لتق وه ىذلا لءفلاف« ةيلوءفملا هيف ثدحأ هامسم ىلع

 ثدحي ْنأو « دمحم ىف امفرثدحي نأ ملكتملا ىفغتقت ةيلعاغلاو «دومم ىف ةيلوءفملاو



 ا ا

 هادا ةيينحام نإ نلف نأ اكدت .يناعلا اذه ليعو هرقلاوب

 كذب لماعلا ٌةاحتلا فرع دقو « بارع ألا ىضتقاىذلا ىنملا ثدحأ دق لماوع
 بارعالل ىضتقملا ىنمملا موتي هب ام لماعلا : اولا

 « لعافلا مقر نم ملكتملل ةيئاغ ةلعالثم ةيلعافلا نأ ل انو ايدول

 لمنلا وه ابثدحأ ىذلا ةيلعانلاو

 ىف ةيلعاف للع ةيئانلا لاملا نإ ءاكحلا تلاق دق: لوقت اذه ءوض ىلعو

 ىو ةيئاغ ةلعل رب رسلل لعافلا راجنلاف « لعافلا ةيملعاف ىف ةلعاف لع اهنأل مقاولا

 ةلع سولجلاف ؛« سواللا وهو « هنم ةياغلا وه لمعلا ىلع هئعب ىذلا « هيلع سولجلا
 ىبف ريرسلا لمفي راجنلا تلمج ىتلا مث تناك اذإ و « راجنلا ةيلعاف ىف ةيلعاف

 .ةطسأ وار رسلا ىق َةلعان

 ةيلعافلاف« ةيلعافلا دصق ىهو ةياغل: ملكستملا وه عفرال لعافلا انه كلذكو

 « مفرلا ملكستملا ةيلعاف ىف ةلعاف ةلع ىهف « عفرلا لءقي هتلعجو ملكتملا ىف ترثأ

 مفرلا لماع : لاقيف لمغلا اهلإ بسني هجولا اذه ن « ةطساو مفرلا ةلعاف ىبف

 ةثعابلا ةلعلاؤ « ةيلعافلا وهو ثعابل ملكسنملا عفرلا لماع نأ رمألا رسو . ةيلعاقلا
 وه امل موقملا ةيلعافلاو « ةطساوب فرلا ةلعاف ةيمععافلاف « ةطساوب ةلاعاف ةلع
 كلذ « ةطساو ءىثلا كلذل لعاف*ئثل لعافلا لعافو« امل لعاف لماعلاف « لماعلا
 مهذط بصنلاو مقرا ةيسن حصيف سايقلا اذه ىلعو .اهلإ عفرلا لمع ةيسن حص

 راغأ اذهو  فورملاو لاعفألاو ءاممالا ند لماوع ةاحنلا اهامس ىتلا لماوعلا
 ةعلفلاب مالإ هل نم لك هفلعي ىنلف

 ىو «ةلآب ةيلعاقلاو « مفرلا ثدح ملكتلا اندجو ءثحبلا قانلغوأ اذإ و
 ( وحتلا -5)



 د هاب اج

 نأ برعلا ةنس نمو « ثادحألا اذه ىف تالآ ىه لماوملا هذهف « قماوعلا هذه
 لوقت اك « نيكسلا تعطق لوقت «هلعاف ىلإ هنويسني اك « هتلا ىلإ لعفلا اوبسني

 . نيكسلاب تعطق

 : ةرشلا نما ىلإ ةفرتلا نباتك ىف بغارلا لاق

 ردص) لعاف؛ءايشأ ةرشع اهملإ هدوجو ىف لعفلا جاتحي ىتلا بابسأألا رثك أ
 نامز و « ناكمو « رجنلاك لمعو « بشفتاك هيف لمعي رصنعو « راجنلاك هنع

 راجنلا داجياك بيرق ضرغ ىلإ و «رجنملاك اهب لمعي ةلا ىلإ و « امهنف لمعي

 ,ىدتمو هيلع لمعي لاثم ىلإ و« هب تيبلا قيس دم رح لا وعاجل
 ىديز ىناطعأ لوقتف « هيلإ لعفلا بسني دق كلذ لكو « هدشرب دشرم ىلإ و « هب

 لق : ىلاعت لاقو « اهتوم نيح سفن ألا ىفوتي هللا : ىلاعت هللا لاق « هللا ىناطعأو
 لاقو «رشابملا ىلإ و رم آلا ىلإ هدنسأف « كب لكو ىذلا توملا كلم مب افوتي

 .ىئاثلا ىفو اهلماعل لمفلا بسنف * قرح مهاسك * لاقو « ىكلاملا هينسبلأو : رعاشلا

 هغيس لاقي اك ل الا ىلإ بسنف « خفن كوفو ءاتكوأ كادي ليقو « اهلمعتسم

 ىلإ بسنف « ةيضار ةشيعو « ثدحلا ىلإ بسنف « لصيف برض لاقي و « عطاق
 .لبلو « مئاص مون ليقو « ناكملا ىلإ بسنف «انما امرح « ىلاعت لاقو « لوعثملا

 .بابسألا دح الت بثي نأ دحاولا لعفلا ىف حص « كلذك انلاعفأ تناك املف « رهاس

 رعاشلا لوق هيلعو « نيفاتخم ني رظنب + ىرخأ ىفتني و « ةرم
 مرح ل نم تمرح ءاقللا نسح * ىضقتنا ولو هطمآ مل نم تيطعأ

 .نيكسلا ال انأ هتمطق بشخللا اذه لوقتو « ني رظنب هافنو « لعفلا هل تيئأف

 < نيلصحلا نم موق لاق ؛ اس 00 ملعاو ٠ انآال نيكسلا هتعطقو



 نع هلعف ءانغتسال « ىلاعت هللا الإ ةقيقللا ىلع دحاو هلعف لامفألا نم *ىنال

 عادبألا بسني نأ حصيال اذهو « اهريغو « ةأ الاو « ةداملاو ء ناكسملاو« نام

 ها . ًازاجالوةقيقحال « ىلاعت هريغ ىلإ

 هسفن عقرلا ىف لماوع تسيل لماوعلا هذه نأ « ىرطاخمي لاجام لوأ ناكو

 « ترجو تبصنو تمفر ىلا ىم تسيلف « عفرلا بوجو ىف لماوع ىف اهإو
 تاج ألا انهو. رخلاو 4 يبصتلاو# مفرلا « تامالعلا هذه تهمأ ىلا نعافإ

 نإ ملكتملاو «حالطصالاو ءةعضاوملاب اهل را وهو ايا كادت الو اقرا

 دق ةاحنلاو ؛ أطخلا هكردأ الإ و « هب ىتأ « هاعارو لماوعلا هذه هيضتقتام فرع

 اهم م

 « بصنلا بوجو اودارأوءبصنلاو ؛ عفرلا بوجو اودارأو « مفرلا اوةلطأف اوعسوت

 نأ توون لدع اويظاو موق لثم « كلذ لشمو « رجلا بوجو اوقارآو: راو

 لاجرو « لاله لكش ىلع ةراش شيجلا لاجرو ه ءحوسملا نيدلا لاجر سبلي,

 بجوم“: نيدلا لاجر نم ءرملا نوكف « انوناق كلذ 0ك
 ةصوصخلا ةراشلا سيل بوجو ىف لهاع : شيملا لاجر نم هنوك و « حولا سبلل

 ةراشلاب ىلحتلا لعافو « نيردلا لجر وهو ؛ سباللأ وه هسفن حوسملا سبل لعافو

 . شيملا لجر وهو « ىلحتملا وه

 هو أ ء بصنلا وأ « عفرلا بوجو ترثأف تلمع « لماوعلا هذه كلذكف

 تلمع لماوءلا هذه نإ : ةاحنلا لوقو « ريغ بص 1 مقر ىذلا وه ملكتلاو

 فذح ىلع وهف « عفرلا بوجو تلمع دارملاو : ةرابعلا ىف عاسقالا باب نم ؛ عفرل
 . ةيرقلا لهأ ىأ « ةيرقلا لأساو « هللا لوقك « فاضم

 مفرال ةبجوم اهنوكو « ةاحنلا هلاق امو « رظنلا هيضتقي ام نيب عمج اذه ىفو



 سمشلا لاوز عراشلا لمجك « حالطصالاو ةعضاولاب الإ سيل « بصنلا وأ

 بوجولا لعاف ةقيقْلا ىفو « رهاظلا بسحب هلك اذهو « رهظلا ةالص بوجول امبس

 5 عراشلاو « نو>لطصملاو « نوعضاوتملا مم كلذ لك ىف

 وهو كدنع نم ةاحنلا لاوق أل حييحصت هترك ذام نإ « نولوةي نيلئاق لعلو

 . كنكلو «كذاولود مق ما هجو ىلع مهمالكتل لي وأتوو مبنع راذتعا

 مل رطخي ماع 5 ميم مالك لو وتو ع متغو ا مم نظلا تنسح ال

 ترجو « لماوعلا هذه ىلإ الإ لمعلا اوبسني مل مهناق 0 مط لاح الو لاس

 نعت ىف كلدي اوذيرضل < لوقاع نونف اواكولو «زصألا اذه ىل_ع مهللع

 ضعب ىف هيلع اوجرعلو , مهءالك نم مشلو « لوط لا 17 ىهب نوماك تام

 ْ قالب

 انيأرف « ةاحنلا لاوقأ انشتفف « مرطاخب لاج ام انرطاخب لاج اننأب مهميجنف

 اورجأ مهنأ ىف بيسلا انكردأو « لوقت ا * بي رقب نوحرصي مهنم نيبقفتلا

 كاردإ نع ةرصاق نيماعتملا لوةع اوأر ع اوهو « لهاستلا نم عون ىلع مالكلا

 نونعل مثو « نيفاعتملا ىلع لبسإام ىلع مالكا او رجأق « ىنساقلا قمعتلا اذه

 « ةقيقملا وه ام ةعسوملا مبتك ىف نوحرصي سابتلالا فوخ مه مث « هانرك ذام

 « ءاماعلا صوصت مهلدروت اميح ءارقلا بجعيسو « مهمالك لي وأت نم نودصقيامو

 لاذع مللانأ نوءاعيسو# بارع الا ىف لماعلاةلأسىف؛ ةقيقلا وهاع مهحيرصتو

 ةفركعلاو + ةمنملا قب ىدتلا ورمل عن فتم ناو قط ةسفارجو# هيكل

 ًاضيأ كلذ قكيالو « عالطالا ةعسو « لئاوألا بتكأم ةعجارمو « سردلا ىلع

 . ججملاو ءارآلا نم هيلعد رب اه رعي و « تاوم عبط هل 'نوكي نأ دبال لث



 مسن ميه

 صئاصللا هباتك ىف ىجن نان وأ هلق لصف ؛ كلذ نم مهللع در وأام لوأو

 ١١4 صيف

 ظنا رخآلاو « ىونعم امهدحأ نابرض ىهو : ةيب رعلا سيياقم ىف باب
 سايقلا وه «امهمسوأو امهاوقأ ناف « ةخالا هذه ىف اوفو امع نإ و ناب رضلا ناذهو

 مو لفل اىث دمتاوم ةمني قولا واسال تايسألا نأ قرتالا «قوشلا:
 6 و« مقنو ءولبأ و ء دمتإ و ء بضنتو عمربو دمحأ وح « اظفل لمثلا هبش
 ريغو « تينأتلاو « لدعلاو « فصولاو ؛« في رعتلاك « ةبونعم اهلك ةيقاب لا ةيناعلاو

 تعفر لوقت نأب «هب لومغملاو لعافلا باب كرايتعا هلثهو « ليلد اذهف « كلذ

 هلج الو « ظفلال ىونعم رابتعا اذهف « لوعفم هن أل اذه تيصنو « لعاف هن أل اذه
 تلق اذإ كارتالأ « ةيونمم اهنأ ىلإ ةقيقحلا ىف ةدجار ةيظفالا لماوعلا تناكام
 نم لصحت لهو « ائيش ةقيقللا ىف لمعت مل برض ناف « ارفعج ديعس برض

 وه !ذهف « لعف ةروص ىلع «ءايلاو ءارلاو داضلاب ظفالا ىلع الإ برض كلوف

 نوب وحنلا لاق امثإ و « لعقلا هيلإ ابوسنم نوكي نأز ويال امم توصلاو : توصلا
 هبحصا ظل نع ايبسم 5 لمعلا ضعل ٠ نأ كو ريل . ىونعم لماعو ىظقل لءاع

 غب قلم اقنل ةعلصم نمايرط أ ههماو ءاهاوهظلو هيو تورك

 هيلعو رمألا رهاظ اذه ؛ مسالا عقوم هعوقول لمفلا عفر و « ءادتبالاب ًادتبملا مقرك

 بصتلاو « عفرلا نم لمعلاف « ثيدحلا لوصو ةقيقحلا ىف امأف لوقلا ةحفص

 ىونعمو ىلغفل اولاق امنإ و « هرييغ 'ىشلال ءهسفن ملكشملل ود امنإ « منجا ءرجلاو

 ء ظفللا ىلع ىنعملا لاّمشاب وأ ءظفلل ظفالا ةماضع ملكا لمف رانا تروظال

 هأ. حضاو اذهو
 ا



 دل ملول

 ةيفاكلا حرشف ىفزلا مامالا هلاقام | مطان د 5 كذب ءارقلا فتك ماذإو

 ام صاج

 انهو« ةلعال ةنالع ناك نإو ةرتوانا ةلكلا6 لمانلا اواذج ةاهدلا نآ الإ

 . الماع هوع#

 ١" صا جاف لاقو

 ثدحم اذكو « ملكتملا وه مسا لك ىف « ىناعملا هذه ثدحم نأ معا مت

 تماق هتطساو ىذلا ظفللا ىلإ «تامالعلا هذه تادحإ بسن 5 . اهنامالع

 ىنعللل بيسلاك هنأ م « ةمالمال ببسلاك هنوكل ءالماع ىمسف « مسالاب ىتاعملا هذه

 . مالكلا ىنزِج دحأ راص هب هنأل : لمثلا وه لعاغلا ىف لماعلا ليقف « لحما

 5” ص | ج ىف لاقو

 هنأ نم « ريخماو أد_تبملا عفارت ىف امزلأام « ءارفلاو ىلناكلا مزليال لوقن مث

 ىلع لماعلا مدقت بجي هنأأل ء رخآلا ىلع رمذعاو أدتبملا نم دحأو لكم دقت بجي

 ؛ 'ىثشلا ىلع مدقتملا ىلع مدقتملا نأل ءهسنقت قع *ىكلا مدت مزلقا# لومفلا

 ىف ارثؤم سيل ىوحنلا لماعلا ن 0 كلذ اءبمزاي ملاعإو ٠ ؟ىثلا كلذ ىلع مدقتم

 . هأ رم 5 ةمالع وه لب : هدا اع همدقت مزاي ىتح « ةقيقملا

 لماوعةاحنلا اهلعج ىتلا لماوعلا هذه ريثأت مدع ء ةاحنلا ضعب كردأأ دقو

 ماكتلاف“ اهدنع رجيو «اهدتع بصنو ءاهدتع مفا ارا مقرب تامالع اهلعج

 .ةأحتلا نك وورق والا دهو هل تدصن تامالع هذهو « لءاعلا وه

 لصتملا باتك حرش ىف شيعي نبا فالخلا اذه ركذ نمو



 د ماي ل

 م45 صا ج لصنملا حرش ىف شيعي نبا لاق

 اوتاتخا مث « ىنعم وهو « ءادتبالاب عنترب أدتبملا نأ ىلإ نون رصبلا بهذو

 لاقو « ةيظفللا لماوءلا نم ىرعتلا وه ىنعملا كلذ نأ ىلإ مهضعب بهذف « هيف

 اذ ه بحاص مالك ن م رهاظلا وهو « هيلإ ربخلا دانسإو ىرعتلاوه نو رخ لا

 نماءزج الو « ابيس نوكي ن أ حصل ال ىرعتلا ن نأ « كلذ ىلع لوقلاو : باتكلا

 بجومأ] دب الذإ المع بجو ال مدعلاو ؛ المع بجوت لماوعلا نأ كلذو ؛ بدسلا

 هيي املك ءايخألا ىلإ قل يهوه ك5 يوري صانبخلا عي وسرلاو

 قاردسالاك ع ايلتعا انزيتات رون كتبنل ةمدصلا هيه ل 1 ءاونلا لزق نانو ةدفأو

 نوكن دق ةرامألاو «تالالدو تارامأ نع اهإ و ؛ ءاملل لبلاو دربلاو ءراثث :

 زم نأ تدرأو « ناب وث كعم ناك ول هنأ ىرتالأ «هدوجو نوكمت اك ءىثلا مدعل

 كرش ناكل « رخ الا مص تكرتو « اهييعأ كلو 0 و نم امهدحأ

 «دساف اذه ليق « انبه كلذكف « رخ آلا غييص ةلزنع زيبقلا ىف اهدحأ غبص

 هنأ معزول ذِإ « لماعات فرعم هنأ لماع ىرعتلا نإ : مهوق نم ضرغلا سيل هنأل

 منا .:ىرتتلا زيغ لماثلا نآب افازتغا ناكل فرش

 « ليلدلا هعفدي ىذلا بهذملا راتخا دق شيعي نبا نإ : لوقب الئاق لعلو

 هل لبق « ليلدلاو سحلا هديؤي ىذلا بهذ_ أ رتخي (و . لماوع هذه نأ وهو

 0 مف هيلإ 5 7

 لماوع ةاحنلا اهلعد يتلا قائل ألا تل ا ناانكم نوع ورك ذت كلمت : انلق

 ةيلعاغلا ىف ىتاا ىتاعملا نأ ىلإ الا دأ دق رافتلا نأ « راو بضنلاو مقرلاب ٠

 ىبف « رحلاو بصنلاو مق لأ 5 كسلا ةياعاف ىف ةلعاف ىع . ةفاضأألاو ةيلوعفللاو



 تلا فو رحلاو ءامسألاو لامفألا هذه نأو « ةطساوب رجلأو ب ا

 ةيلوعتملاو ةيلعافلا ىه ىتلا ىلاعملا هذه تسوق ىبلا ىف لماو احنلا امسي

 «يثلاكلذا ادجو» ىمسل “شل دجوملا دجومو « ءانعالاف اشف ةئامألاو

 نبا مهنمو « لماوع اهنأ اوراتخا نيذلا لسلو « لماوع تيعس اذهلف ةطساوا

 رظنلا اذه هوراتخا « شيعي

 دجوأ ىذلا وه ملاكتم ا نأ انل نيبي رظنلا ىف ق.عتلا نإ « دب انلقو

 لمعلا بسف كلذلف «لءاوعلاىمو ةلآب ةملكلا ىلا ةيلعافلاك ىتاعملاو تاكرملا

 محاد لا لا لولا يهش ج ءابلإ

 ,ىف لماوع « لماوملا هذه نأ انيأر دق كلذ لبق انك اننا اضيأ رك ذت كلماو

 أو رجي و لوعقملا اوبصني ولعاقلا اوعفرب نأ ىلع اوعضاوت برعلا ألو مقرلا بوجو

 سرا ىدلا و هلا يعي ةيلوشلاو# مفران ةبجوم ةيلعاثلاف « هيلإ فاضملا

 هلا هذه نم ىبف « لماوع ةامسملا ظافل ألا هذه ىع ةفاضأالاو ةيلومفملاوةيلعافلا

 ىعسل امو « مفرلا بجيام ديتع عقرب 35 امكتلأو مفرلا بوجو ىف لماوع ىمست

 اهنا راتخا رظنلا اذهرظن نف « لماملل ةفرعم ىهف« ماكتال فرعملا وه لماوع

 . مدقت امم صخاتف « لمأوع تيم تامالع اهن يلو لماعال تافرعم

 لاق نم مهْنُف - « بار ءألا لماع ىف اوقلتخا دق« نيمدقتملا ةاحنلا نأ (0)

  رجلاو عفرلاو بصنلا ىلع تامالد ىه لماوع ىمسيي امو : ماكتملا لماعلا نإ

 ف تال[ ىع لماوع ةاحنلا هيمي امو « ملكتملا وه لماعلا نأ ( ب )

 ةل الا ىلإ لمفلا بسنت نأ برعلا ةذل نم نأل « اهملإ لمثلا بسن دقو « لمعلا

 نيكلاب تعطق لوقت ؟نيكلا تمطق لوقت



 .لماوع 6م فو ل رخلاو 4 000 0 لامفألا نك نو>رصي نيذلا ةاحنلا قاذدح ((

 5: هه« ل اماعلا وه ماك هان ممتك نم عضاو» قاضيأ نو>حرصل« يارعألا

 « لمعلا اهملإ
 بسفبا نأ عصا ال 3 طظاقلأ هده 0

 اذه. نم تجرخ خ ىقنإ « تلف اح لوقأ ام 0 5 كلذ دعب ىنوراالأ

 نأ ىلإ فل وال بهذ دقف « فلو ءاا 3 جرح ىلا ةجيتنلا ضقانت ةجيشب « ثحبلا
3 

 لماعلا وه ماكتتملا نو « نأ نونأيو و « ةقيقحلا ىلع لم انعام للا نو.هدب ةاحنلا

 « لماعلا وه ملكتتملا ا نور ةاجنلا نأ ىلإ ف دات فعل انام

 امإو تامالع اما ١ ىف » لم أوع ىع 1 ىلا 4 ءامسالاو 3 فدر او 04 لامفألا أ

 ضرءم ف ىضرلا نع لقت « فل ل ىف تالا[

 تادوحو» ىف م اع ًّ » تار ءأالا لماوع أوروصت ةاحلا نأ ىلع 53 دايدتمسالا

 ) ةيقيقحلا تارئؤاك تارغألا ل هأوع تور ةاحنلاو ) هلوف _ ةلعاف

 ) الماع اهولمح اذهلو )6 هلع ال ةمالع تناك ن نإ و ( اهزجو ةرايع ردص هدهو

 نأ موقت ل انل لبق . اهردصب دبشتساو اهناجب ىذلا اهزجمت فلؤألا كرتف

 معز ىذلا بهذملا ىلإ اويهذ ةاحنلا نأ ىلع لدي زجعلا رك ذ ىأر فلؤملا

 ضقن. زجعلا رك ذنأ ىأرو ؛ هب هلبق نم أولاق ممم : او « هيلإ ىدهو «هعرتخا

 5 اهزحجم ىوطو قلما ردصل دهدتساو 34 هك ذي 2 هاوطف ءةقاحعلا راك 5

 ىلع علطإ ل هنو . «هب البيج قحلا ركنأ دق فلؤأا 00 دون أنك دقو |

 هانيأر اننكلو « هب ني رمألا نسحأ كلذ ناكو « عوضوملا اذه ىف ةاحنلا لاوقأ

 لماوع ىحسلا ام نأنورب ةاحتلا 5 سم 4 اهقيسلا امو اهز# 3 ةرامع ردص لقت

 53 "الل_ماع لعج « ةيماعل !| طا ايترأ وهز« طابترالا اذل 1 00 للع اي تاماللغ



 ملا هب ةءااذسسم

 علطا ةناواع ةادلع ع هاعتلا نفذت لع دق فاؤملا نأ مبغت نأ ىلإ انر رطضاف

 لحتناو «مههذم سيلام مهلحو « هلكك لذ ىنخأ هنكلو « هيلع انملطا ام ىلع

 اهاناشت اهفرعتن انيهذ ةلعل « هل سيل اع دب زاب و 6 هل مهلع درب دحأو ه2 م مهذم

 « مدقتملا فلسلا نأش نم طملا ايناث فانا .«ناكتج البو ىزظلا "بع الوأ
 هذه ىلع ليلدلا مايق عم اننكلو ؛اممتحم كلذ لك اهانلخو , كلذ ريغ اهأنلخو

 ةنامألا ءاملعلا قلت « ءاملعلا قلخ سيل كالذ نالءابم مزجت ل هحوضوو ؛ ةمبلا

 تقام ىإ ؛ ةلطابلا يزاضدلاو نهي زفلاو قئاتللا ينلقويت رحتلا قاوم طيظلاو

 مهقالخأو ءاملعلا نع ءايشألا دعبأ ىهف «ءامدعلا ريغ ىلع

 ةسؤلا ذخاكا هذهو « ةسخ ذخآ# « لهاعلا ىف ةاحتلا بهذم فلؤملا دقن من
 لياوف لوصأألا هذه صيخلت نكمو « ةاحنلا فلؤملا الح ىتلا لوصألا ىلع ةينبم

 موهنملا رب وصت ىفالو « ىنعملا ىف اهرثأ ال ةاحنلا دنع بارعأألا تاكرح نإ ١
 نهردلال 6 ايتدعلأو ٠ اهلمع ىذلا وه« فرحلاو مسالاو لمثلا نم لماعلا ؟

 امور قر نورين مثر خإ ُْف لم ءاعلأ ن اكف «لمعلا 1 نم لماعلا هلع ءافطإ قود

 09 ءاضرإ قوس 4 ةدئؤاالو )2 عغتلال

 لماعلا ىف مهتيرظن مهل متل : مالكسلا ىف هوردق هودجي مل اذإ ةاحتلا نأ +

 . ىنعملا هيلإ جاتحي نا نود

 ةسلا ذخاآللا كاتب مدخاؤي نأ هل نست «لوصأللا هذه ةاحئلا لحن انو
 فااخت« لماعلا ىف ةاحنلا ةيرظن نأ « كل هانحرش امم تفرع دق كنكساو

 . لأي امف مدقتام لامجإ نكعو « كلذ



 سهوا

 ةرسكلاو« ام وذا امو ةيلو ءئملا لع ةحتفلاو اج ل امو ةيلعافلا 0 ةمَصلا

 ةفاضألا مع

 بسحب لوزتو أرطت ناعم ىه امنإ و « ملكسلا ال عضوت ل ىئاعملا هذه نأ ؟

 انااا تك رو الولنو# تلك رت اق لغات قركيذك مسالا ٠ نك اولا

 ثلاث بيك رب ىف هيلإ

 داوسلا موتي ام اهم ةمئاق اهلعجيو « ةملكلل ىتامملا هذه دجوب ىذلا نأ +

 لماوعلا كلت ارا فو رحلاو ءامسألاو « لامف ألا نم لماوعلا ىه مسجلاب

 مضولا ثيح نم هيف سيلو « بس ىمسملا لع «همضو ثيح نم ديزف « اهب

 بستكا بِك ارتلا ىف دجو اذ :هنتكلو«ةل ةامالب ةيلوعقم الو ء ةيلعاف

 ) ةيلعاقلا ىنعم هب ماق « ديز ماق : تلق اذاف « هب تماقو « ىتاعملا هذه نم ىنعم

 وأ هل هدانسإ ةبج ىلع هنيب و هنيب مقاولا طابترالاو « لماعلا وه ايتحأ ىذلاو
 « ةاحنلا لوق كلذل لديو لماوعلا هذه ببسب ملكا ا اهثدحأ تلق تئش نإ

 مسالاب موقي و دجو» « موقت ىنحمو «بارعألل ىضتقملا ىنعملا موقتي هبام وه لماعلا
 . الماع ىعس كلذ هنا و « تاذلاب ضرعلا مايق

 نع انحي ةماكلا لماع نع ثحبلا ناك « رك ذام لماعلا دك رم ناك اذإ هنإ
 ناكو : ةفاضإ نمو « امهم قحلأ امو « ةيلوعفمو ةيلعاف نم « ىيكرآلا ةماكسلا ىنعم

 اهفلمع لاقي نأو « ةيلعانلا ةلجا هذه ىف ىببك رثلا ةملكسلا ىنعم لاقي نأ ءاوس

 ا
 امنخأ ىتلا « فلؤملا ذخآم درب نأ ؛ىراقلا نكع دعاوقلا هذه ءوض ىلعو

 هل عدنلو ءهل نارم كلذ ىفنوكيل « "ىراقال كلذ كرتت نأ دز انك وو ةاحيلا



 وجال

 هجأ رختساب دلو« هيلإ ىدنممو «عهنع ثحب ىنمملا ند الضف

 قلاع دحلان يسن نت وك ضرد نأ نيأنأل ةنا ضار كلو

 وحتلا ءايحإ نم 55 ةحفص

 ١ ريدقتلا ) ىلإ مدعأوق درطو ؛ مههذم ةيوسا ليه-س ىف أور ططادتلا (.

 اودارأ امي ريدقتلا هدميف ؛ 2 هنودجي الف دل ىئلماعلا نع نوح «هنعاو رثك أ

 نورد ام قلع نمو

 أر ادب قار وه نولوش : هقاذ اسز |

 ةيكربقلا يسأل رادضنا لا نوف رادقتا نك رمل ستحل ذاع هن

 : 000 : ا
 *ول .نىردمجحر نئازخ نوكلمع نوكلمع ول :  ىبر ةمحر نئاز>:نوكلع م ول

 : مانيده انيديف دوع اماو : مانيدهف دوج اماو د
 ع ع ع

 .دسالا رذحاو كرذحا «دسالاو كالإ ه

0-3 
 . نيلاعاا بر هي دما : لثم ىف تعنلا مطب

 :امل ةلثمأ هذه. وصار وأ بر وع نوردقيف 04 مفريو بر 2

 حالا ةضارد اش اننلإ لوطال واو عورستلا ناوآ ال ةدتشا# نيتك راذقل

 11 اهانأرو «(اهاتغتساال
 هك يم

 هلوصف تديقأو ءوحنلا ىنب اهلع نكلو « ًاثيع

 « لماعلا ةيرظن ىلع تميقأ ذإ

 .قايس هيلع لدو مالكلا نم مهفدق نوكيام »ع ناعوت مالكللا َُّى ردهملاو

 هفذحب تفذخت اهنإ و « هب تقطن كن أك «ىنعملا نم !ءزج فوذحملا ىرتف « لوقلا

 .«رشك أ ةيب رعلا ىف وهرب « ةفل لك ىف غئاس ىمأ اذ مو ع هكرتد راغالا ت ضر
20 



 5 د

 « مهني ام فذحي فيفختلا ىلإ و «زاجيألا ىلإ اهلي
 باتت تالك : ةلثمألا نم كل انمدق ام ريظن وه : هبيعن ىذلا ريدقتلا نكلو

 نم عونلا اذه ةاحنلا ىمسيو « لماعلا ةيرظن لكسلو «تارعآلا عمت

 ه 1٠١ بارعألا ةعانص ةيوسق هب دارب ام وهو « ىعانصلا ا « ريدقتلا

 درطو « مههذم ةيوستل اهكذ ذ ىتلا ةاثمأالا قرد هلا نأ كت لوما م

 ةلثمأالا وده رثكأ ١ قريدقتلا نأ ىر نيو ارارطضا هيلإ و ا 4 د

 ىنعملا لصحتيل
 لمجو ؛« دسأألا رذحاو كرذحأ مريدقتب ةاحنلا باع «دسألاو كايإ الئف

 ىر ورط انه ريدقتلاو « بارعأللا ُْى مدعأوق درطو 4 موهاذم ةيوستل كاذ

 ىتاعملا ىلع لدت « ةيبارعإ تامالع اهف سيل ةيب رعلا ةغال نأ زد ىلف# دلل

 ١ اعضو لدي ريمض كابإ نأف 6 مقتسن و دما ىوتسيل ريدقت لا بجولة ةيب ك رتلا

 دسللا ىذ ناويملا كلذ ىلع اعضو لدي كيب الا ء رك ذملا درفملا بطاخ لا ىلع ىل

 بسحب دسأألاو كايإ انلوقو « ةيبيك رثلا ىتاعملا ىلع ةلالد امهف سيلو « سرتفملا

 «ىببك رثلا ىنعملا الذ مهْفي سيلو « هان رك ذام ىل_عالإ لدبال « ةيعضولا ىناعلا

 لع اطاقرا اهي ناط نيودعاورتعأ اننا يدتس ذلا :عانضألا نورد وفر

 « ىنعم ىلع بك رئلا لدامل كلذ الولو ءامبلع عوقولا ةبج

 ريدا لم قون يرسل ادم يدق ىلا ري سلاوأ كياراحك رثنأ

 بارعإ ة ةيسار هلأ ةغللا ىف سيل نأ

 لثم هباوخ « هتنأر 1 تيأو ةاحنلا ريدقتو « هتيأر اميز هضارتعا 58

 اديز قيف« ةيؤرلا هي هلع ةعقأو غ أ ىلع « ريمضلاب تانقرا تاونافعو يمأم



 سلا يع سنس

 هب طيترت نأ ز وجي الو « ىببك رثلا ىنعملا ىلع لدب ءىشب طبترم ريغ « ابوصنم

 نوكي ناك ىذلا طابترالا « مدقت 1م ريمضلاب تطبترا ال سلا كمر

 اك رابأ اراب . طبتريل « ىرخأ تيأر ردقن نأ تحوت تدار هيدا

 موهغم ىلإ ىدؤي الو ىنمم لصحي الف « طب ر نودب اذكه
 اديز اولعج مهنأ كلذو « طابترالا نم رخآ اعون ا نويفوكلا ىأر دقو

 رظنأ «  هنم لدبملا ىلع لدبلا مدقت زاوج ىلع ءانب « هتبأر ىف ريمضلا نم الدب

 بجيأ ناف « هيف ريدقتال اذهو ىرابن الا نبال « الحلا نئايسأ قف ةفاضنألا

 اني اووف قلولا ةاتبلا ةيهاذم ىث نستله

 « كلذلثمل محانيده انيدهف ردقتلا 2 ممانيدهف دو فاو هلوق كلذ لثمو

 . ةلثمألا ةداي زب رثكتلا الإ راركتلا نم ةدئ اف الو « دحاو داو نم مدقت امو ىو

 نوكلمت تأ ولو » « كراجتسا نيك رشملا نم دحأ نإ و » نالاثملا امأو

 نوكي نأ اولبقي لو « طرشلا ةادأل ايلاو العف ةاحنلا ردق اهنأف « ىنر ةمحر اخ

 لمتحي و دوجولا ىف سيل ام نوكي امنإ طرشلا نأ لجنأ نم «ىلاولا وه مسالا

 اهريغ دوجو قيلعت حصيال ةدوجوم ةتباث ءامسألاو « دجوبال نأو « دجوب نأ
 . اهدوحو ىلع

 كتم ١ يقنع نإ لورق اه نقلا تنزتا ىرلا نأ قبلا هنا دعو

 « ماكتلا تقو « نآلا ادوجوم سيل *ىجلاو ء ءىجلاب مارك هلا طرخ دف

 دجوب الأو دجو: نأ لمتيو

 « ةيمعسأ ةلمجي طرشلا :تاودأ دعب ىتأتال برعلا نأ نووحنلا ىأر دقو

 دقو « توبثلا ديفت ةيمسالا ةلجلا نأل كلذو « همرك أف 9 ديز نإ نولوةب الف



 مدع # جس

 ةوجولا ىف: نسل اه نوكي الإ طرشلا نأ اننلع

 ىلع اذه اولمخ « لمق هدعب مسا امهدعب ىتأي نأ : ولو « نإ ىف اودهاش دقو

 ىف مهتداع قفاويل « طرشلا ةادأ ىلب ارمضم المف اوردقو « بلاغلا ريثكلا

 دوجولا ىف سيل اب نوكي امإ طرشلا نأ نم « ليلدلا هيلع ماق امز « مهلاعتسا

 املي نأ اهتينو « همرك أف كءاج ديز نإ : تلاق برعلا نأ ىلع مهل دبشيو

 :عاغلا لاق رفع لك

 ل اليف ع انج نط فان اة دل

 لءرششلا لمقتل رسفم هنأ ىلع الإ نوكي ال كلذو ؛ اهليمت وهو لعثلا مز

 نوكي الف « اريخ اهليمتو « 0 حيررلا ناكل فاؤملا ىأرملإ انيهذولو « مز

 5 همر صضتمم 3

 نإو « .كاله ٌؤرما نإ و نم مسالا نأ ىلإ « نييفوكلا نم ءارغلا بهذو
0 . 

 شيعي نءأ كلذ لقن دقو « فلؤملا دو 6 ادقنم# كراجتسا نيكرشملا نم دحأ

 لصفملا حرش ني عساتلا ءزللا نم ١ ص ىف

 نييوحنلا عيمج ىلع عينشتلا ىلإ ىعادالو ءذخأ هب ذخأي نأ ءاش نأف

 هناء ءارتلا كلذ ذاعأ انهن[ و« اين ةينيكم ةلخخأ لمجو ءردقي مل نم مهن

 .:قيلعتلا ىف بولطملا قدح دقف العف ناك اذإ هناو « ةدئاغلا لش ود ربأتا نأ ىأر

 . دوجولا ىف سيل امب الإ نوكي ال هنأ وهو
 ودحنلا ءايحإ نم "5 ص ف فلؤما لاق

 ةمساح ةلك هل اواعجب ملوأاءوحتلا كح ةاحنلا عاضأ هيف مسوتلاوريدقتلا اذه ؟



 م قي

 نورد « بارعالانم عاون ذل هلاتحا نمو« مالكا هجوأ نم اورثكو ءاناب الوقو

 كلذ عببتي هنأ نورنال «نوبصنيف ايصان هنوردقيو «نومفريف اسفار لماعلا

 مووغملا ىف ليديت الو « ىنعملا ف فالتخا

 : تو ىاقتلا نوكأ تاي ديفا رشف اب وب أرقي ىناكلا ناك

 متنا رس تح نلخو !ايييحل مابأ

 نزح ىلع مينم ىوطنا داؤثلا نا

 راب يوم * ساق اووت هلأ

 نسحلا نم ىءوسلا ىننو زج فيك مأ

 هبا قولعلا ىطمت ام مفني فيك مأ

 نبللب نض ام اذإ فنأ نامر

 «نونلا م هب نار ىف: لاف « 0 ينس الا ا تاعرنو حتفف

 نافرو 0 ناكر زو اذهو تنأ ام تكسأ . ا لو قئاسكلا هيلع لبقأف

 ردقتلاءادامو « ةيب رعلاب ةفرعمالو ؛ ودنلا ىف رظن بحاص عمصأالا نكي موناولق

 الو ءةجحلا مزجمتال مث « ةبج لك مالكا اوبجوب نأ مهلف « اوءاش اع مدع

 ردقتلا مثز وعل

 بصنن اذامل« ىبراغلا ىلع ابأ مامألا ىبموبلا و رسخ انف ةلودلا دضع امون لأس

 دضع لاقق « اميز ىنثتسأ ريدقتب : لاق + اديز الإ موقلا ماق : نق ىدتسملا

 تمفرف ديز عنتما تردق اله 7 ىنئتسأ تردق مل  الضاف تاكو - ةلودلا

 ا كال هترك ذ ىذلا اذه : لاقو « اباوح ىسراغلا رح مف



 ورب

 مو ريدقتلا اذهب ءوحتلا تح | وعاضأ مهنأ « ضارتعالا اذه ىف ىرب

 كنذ عبتي هنأ نور الو «نوريي و ؛ نويصنيو نوعقريف « ةعساح ةلك هل أولم

 مروا ل لد الا + لا قة ووبكا

 . ام> هعبتي « لماوعلاو تاك رملا ىف فالتخا لك نإف « حييحصب سيل اذهو

 هيدؤي ىذلا ريدقتلاف « مالكلا عوضوم بساني ىندم لكو « ىنعملا ىف فالتخا

 هال قولا نهاد فاكرللا تالتخ اوني قنا ضل كا للبا

 حتما نع ةاضرألا انانز ارتع فرخ لقوا ةنودلا نك كلذ تك ذي

 فلتخا فيك نيبتيف «هنع لقتن نحو« وحنلا ىف هتلاسر ىف ةيب رعلا ةخالا 9

 . ةاحنلا كلذ تينأ تكو ءكرالتلا تاكرللا التعب ازيك انالهتا ىنل

 ماس ع "1؟ 21١١ ص ىف لاق

 نفرح مامألا وهو ىاكلا دشنأ : هيلامأ ىف ىجاجإلا لاق ( ةفيطل )

 «ديشولا نوراه سلجع نيتيبلا * مهلعتب نأ وع ادام ا وسل لوألا

 لاقف « بصنلاب هنإ لاقو « ىعمصأألا هيلع هدرف نامئر عفرف ىعمصألا هتريضحيو

 تنأ امنإ «وحتلا ثحابع كل ةقلع ال ىأ # اذهو تنأ ام تكسا : ىقاسكلا هل

 ها راو بصنلاو عفرلا زوجي لاق مث ءاهانممو ةيوذالا تادرفملا فرعت ىوغللجر

 نيهجو نم تايدادخبلا ىف ىسرافلا ىلع وأ لق ام ز وجيف مفرلا امأ

 ىطعلو « عقشي لعاف ىذلا ىنعع لودو» جسااعو ءام نه لك لدي هنأ )0(

 هنوكلو « نيللاب ن رض : هلوق ىف نضلاب هتلباقم ليلدب « دوجتو 0 نوضم

 «هيطعت لاقل نيمضتلا اذه 0 «هب هلوق ىف ءايلاب ىدع 3 دع اع

 (وحنلا -7)



 هاو عدت

 هام نم لك لدب ىرث اك نامرف : نيالاب نضت اهنأ نيح ىف هب اهفطعو «فنأ ناكر
 ىديئي اذام ىأ هوطعي لو هوعمطأ ذإ هموقل الثم رعاشلا هب رض دقو ؛ *ىثلا 2-5

 دفر ىف وعنمو « اي رهاظ انطع ىلع اوفطمت نأ

 « هب قواعلا ىلمعت ام مثني فيك مأ: لاق امل هنأك فوذحم أدتبمل ربخ هنأ (؟)

 ةقي رطىلع نوكيف« فن انامر وه ىأفنأ نار :لاقف# قولعلا ىطت امو :هلزيق

 بصنلا امأو ءرانلا وه ىأ (راتلا . ؟«لذ نمرشب متينأفأ لق) ىلاعت هلوق

 ءايلاو « ام ىلع دئاع هب نمءاطلاو « هل نيمضت ريغ نم ىطعتل ناث لوعفم هنأ ىلءذ

 « هيبسب قواعلا ىطعت ىذلا 'ىثلا عفني' اذام ىنعملاو « ةنامةسالل وأ « ةيببسال

 لديرو « ناث لوعفم ناكرو «لوأ لوعقم وبلاف : تناناك وبلا هب ةنيعتسم وأ

 اهدلو ريغ ىلع فطعت ىتلا ةقانلا قواعلا نأل« قولعلا ةلكل وألا ل وعفملا ىلع

 رانا اننا هوبا هي ةنيستسوأ فس قواعلا لدتا ىذلاققلاو هذا وذو

 مفتي ١ ىنءم اوه حمستو دوجع ىنعم ىطعت نيمضت ىلع هب ريمض نم لدب هنأ ىلمف

 ةعقأو ىذلا ىنعم « هوجولا لك ىلع امو « فنأ نامئرب هب قولعلا دوجت ىذلا ءوثلا

 « مني لعاف 'ىثلا ىلع
 « عفني لعاف وبلا ىلع ةعقاو ىذلا ىنمع ام : هيلامأ ىف ىرجشلا نبا لاقو

 اهننأب وبلل قولعلا نامْثر نأل كلذو « هعضوم ىف راكنإ هعفرا ىعمصأللا راكنإإو

 لدن ناك « لدبلا ىلع نار عفر اذإف « هاوس ةيطع اط سيلو « هل اهيطع وه

 لدبملاب لدبلا طب ريل ريمض ريدقت ىلإ جاتحيف « وبلا ىلع ةعقاولا ام نم لامشا

 اظفل لوعفم نم ولخيف « ىطعت هيلع طلسي ال ىرخأ ةبج نءو « ةبج نم هنم
 نامئروب مقني فيك مأ : ىنعملا ريصيب هنأل ىأ « ةيطع قولعلا تبي الف اردقتو



 تابثإ ضرغلا نأ مم ءاذه ىلع اه ةيطعال هنأ رهاظو# هب قولعلا ىطعت هل فنأ

 ىأ « اليلق حيحصلاىلإ برقأ ناهكر رجو « طقف ءالقع الان سو أل اك هلع

 عتل لومعملا « هب ىف ريمضلانم لدب هنأ ةطساون ىطعتل الومفم ريصي نار نأل

 ةيطعلا نوكت ذدئنيحو « حمست ىتعم نمضم !ذه ىلع ىطعلو « رج أ فرح ةطساو

 وه اهنإ بارعألاو ىنعملا نم هقح مالكلا ءاطنعإ و لاق « تيبلا ىف ةروك 1

 يداوم فوم لوألا هارفشو لدستلا نا لوما من لغد: ىأ «ناعر يبعت

 نبا مقوأ ىذلاو  نبللاب نضتو فنأ نامي هب قواعلا هيطعت ىذلا وبلا مقني فيك
 *ىثلا ىنمع الوصو» امسا اهلعجولو « وبلا نع ةرايعاملعج هنأ اذه ىف ىرجشلا
 ما تنارع لاو ىمملا و هيفا ةقالثلا وحرلا ففا# عاق ابان 5

 فاؤملا معز ىذلاتيباا ىف نوري « نيمدقتملاةاحننا نأ اذع نن ىرت تنك

 , فلتخي ىنعملا نأ نورب الو « اهنوربجيو اهنوبصنيو هيف ناكر - نوعفرب مهنأ

 اهرجو « اهمصنو نامير - مفر فالتخاب هيف فلتخي ىنعملا نأ نورب مهنإ لوقت

 ايصان هنو ردقي و« نومفريف « اعفار لماعلا نوردقي : لوقي نأ اذه دعب معصي لبف

 . موهنملا ىف ليدبت الو ىنعملا ىف فالتخا كلذ عبتب هنأ نوري ال « نوبصنيف
 .وحنلا ءايحإ نم ”ا/ ص ىف لاق

 ىف مالكلا ىناسمي ةيانعلا اوعاضأ مهتقسلف لوصأ مهمازتلاب ةاحنلا نإ ©

 تنأ فيك : لثم نإ : هعم لومثلا باب ىف مهوق كلذ نم « ةفلتخلا هعاضوأ

 قاثلاهجولانورب مث« فطعلا ىلع مفرلاو « ةيلومفملا ىلع بصنلا هيف زوجي « كوخأو

 « همم لومفملا ىف السماع نوكيب لمف اهقبسي ل واولا نأل «لوألا نوفُحضِي و « ىلوأ
 تنأ فيك : لوقت . رخآآلا هنع ىنذي ال ىنعم نيبيكر ثلا نم لكل نأ ةقيقملاو



 هسا ب مح

 امئاف + كدخأو تنأ فيك تاق اذاف : كوخأ فيكو + تنأ فيك ىا# كوخأو

 « صاخ عضوم امهنم كلو نادي ةامراولالو كيني انما . ره لات

 لماعلا ةي رظن ىلع صرملاب ىنعملا اون دق ةاحنلا نكلو

 نومل ىلا نماو أوةدص حيحصلا نأ : . نوماس 1 عا قدص لثم ىف نولو

 لاس لرع وعو « نوهسملا نماو قدص نو الو 4 نو4ةسملا اونمأ

 هعاض وأ ىف مالكلا ىتاعع ةيانملا اوعاضأ ةاحنلا نأ ىلع فلما لدتسي ل

 بصنلا مهزاجإو « هعم لومثملا ةلأسع الإ مهتسلف لوصأ مهءازتلاب ءةئلتخا

 هللتمأ نطو هناعلاو

 اعإ و ؛هدنع نم سيل ضارتعا نم هدروأ أم نأ سلا بس رغ نمو

 هنأ او رو ضارتعالا اذهب اوضرتعا دقف « مهسفنأ نييوحنلا دنع نموه

 «فاؤملا لاق ا؟ « ىنمملا ىلإ رظنلا لب ؛بصنلاو فطعلا  نيرمألا زال ىنعمال

 قاض الا نكو# ا ل مهن و مب هع فلؤملا ذخأف

 لمي نأ ال ء هحيجرت ديري ام حجري نأو « ةاحالا نع 30 0 نأ إ- ىلا

 «هطخس اعيج مهمعلو (هدنع بيعملاوه « دحاو لوق ىلع نييوحتلا

 أ فروق اماوررقو هوقبس مهنأ ىلع لدي ام ةاحتلا مالكن مدراومس ن 5



 بغا حت

 هل نطف امل اونطف لقاالا ىلع

 مالكلا دنع هم٠ لوعقملا باب ىف ليقع نا ىلع هتيشاح ىف ىرضخلا لاق

 : بصنلاو عقرلا نيسعألا زاوج ىلع

 مفرلاو« ةيعملا ىف صن بصنلا ل ع« بصنلاو مفرااب فان ىنعملا نأ ملعاو

 ةىنمملا فالتخا عم فطعلا حجري فيكف «ةنطاعلا واولا نأشوه 6 « عملا قلطل
 1 لاو لايسالا ءاقيوأ + سصتلا : اصق ةينلا تدصق نأ + لاق: نأ هجولا
 مهمالك لم ضل اذ ه لعلو « ن نأ رمل ناك ءىث دصقي ملوأ « عفر ةرلاذ

 57 ىيمامد هأ

 لو ظفالا ىلا رظنلاب نيرمألا وني نم ىلع باع لسانا نأ رت قا

 نبل لع يتلا عرسك نأتا يدلل اذيأت ءالكلا ل نأ يح روع ىعلا ىلا راغب

 اهمدع 6 أسف لامحالا ءاقب و ةيعملا لع صنلا مع دصق نإو 4 بصنلا بحو

 مذخأام مهعابو يدا دق هارت تنأف « فلؤملا هيلإ بهذام وه اذهو
 م أو « هوفرعل 6 معز و « هارتشا دق نو كي نأ ركنأو« نعلا ىف ىلاغو « مهنم

 ىلع هتيشاح فق  ىرضأملا هنع اهلقنو 6م ىيمامدلل ابلصأ ةلاسملاو“ كو , سانلا ليجأ

 . ليمع نءأ

 3 وهو 5 مولب امنو 7-5 6 ءاملعلا قلخ ىلع ع لدي ائيش انه طظحالنو

 مهتطخم عل مع نأ 5 ّ 4 ةاديتلا ىلع ضارتعالا َْق جركفلا بحاص وهو يانا

 زاوجي موت لم ءاليبس باوصلا ىلإ اودجوام نوئطخيالو ء تارثعلا نوليشي



 ا

 ؛ ةيمملا ىلع صنلا ةرءائيش ملكتملا اف دصقي مل ىتلا ةلاحلا ىلع نيررمألا

 لامحالا ءاش وأ

 لب رذعلا هجو ساغلا ىف هعباتي ل « ةركفلا ىف ىنيمامدلل عب ان وهو فلؤملاو

 لمح ىلع مهمالك الكل عة هر فلا بحاص 35 ءار ىذلا هحولا كلذ لثغأو 45 مهلطخب مطق

 ةيانعلا ممعاضإ لعجو 4 كلذ ىلعر معتق هتيلو . نكي 1 نك لها )2 حيت

 كلذ لعج 01 م« دعم ل وعفملا باب ف 3 ةلألا عمت م ىلع ةروصتم م مالكلا ل١ ىتاعع

 ةاحنلا ىلع ني اذهو  ىلكلا مكملا كلذ تايئزج نم لاثم اذهو « ايلك كح

 ةركفلا بحاص وه ناك ول ىجتلا اذه هل ني انك دقلو « نك هدعل ام

 ةاحنلا مالك نم مضوملا اذه لثامام هب مهفأ 0 0 هارأ رخآ © رختىلو

 «نارم الا ز وجي: هلثمأو أذه ىف مطوق ىءم ن وع ىلإ 1 عضو ىنهوذ ككاو

 صنت نأ نم ةعس ىف تنأف« بصنلاو مفرلا نم ايظفل مفامال هنأ « بصنلاو مفرلا
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 هنم عئامال ذأ | عفرتف ١ لامحالا ءاش دفرت و هأ اظل هنم مئامال ذإ بصنتف ةيعملا ىلع

 كانعمو ت كنار وسلاو مقرأأ نءاظفا مئامال : كلل نولوقي مهن ٠ك « الظن

 لوقأف .٠ اهرك ذ 3 ىلا ةلعلل 4 نو4 هما نماو قدص 5 ةاحتلا نإ 2 اوقامأو

 تيبلاب كسعو « هيلع ةلالدلل افوذحم اريمض لو الإ ىفردقم قاكلا هليق دق

 واع لاما غلا نأ نب« ازقلا قو لكر الا فتم تنل هانا وق ىلا

 دحاو رثأ ىلع نيرئؤم عامجا نم ةاحنلا ىلإ فلؤملا هبسنام شب

 لب « تارثؤم اهولعجي ملةاحنلا ىرخأتم نم ةلعلا هذمل كلذ اونأ نيذلاو

 ؛لاغتشالا باب ىف قوهثألا ىلع هتيشاح ىف نابصلا كلم حرص دقو « تارئؤلاك

 نيلماع عامجا روح الث“ تارثؤلاك لماوعلا أ ءارقلا ىلع ىأ هيلع هوو لاق



 ملأ الاد

 هيفو « نامئاقورمعو ديز ىف اك امبعومجم لمعلا نأ ديرب نأ الإ ءدحاو لوم لع

 لقتسيال نيمسالا نم لكو «ديز عفرب لقتسي نيلعفلا نمالك نأب ق رفال رظن
 ها لمأتيلف « ريما اذه عقر

 هعئم نم نأذ' ناتكلاو ا رقلاك هاا ةاحالا ضعب نأ نيبن نأ ضرغلاو

 ةعس ةاحنلا بهاذم ىفف « تارئؤااك لماوعلا نأب حرص ءارفلا ىلع ضرتعاو

 ريبشتلاو نعطلاب مهمعيالو « رغآ بهذم ىلإ لدعيلف بهذ« هبجعي مل نف

 قدسي نولتملا ظقرا:اذإ زدنا ماو قدس لكم نأ ردأللا ةننحو

 هب طبترب ام ىلإ قدص جاتحا نمآب طبترا اذإ و « هب طبترب ام ىلإ نءآ جاتحا

 ةدحأاو ةيلعاف 0 لدتال ةيلعافلا ىلع ةلالدلل تاعجولا ةمالعلاو « ريمض نم

 هنأ ىرب ءارغلاو اذه لثم ةأحالا روبه عنم كلذل « نيلعتل نيتيلعاف ىلع ال

 قدصل 00 نيتياعاف ىلع ةلالدلا« اذه لثم نم مهني أ نكع ماقملا هن ومع

 هلثم نم عفام الف ضرغلا مهف اذإ و « نم آل ةيناثلاو

 . وحنلا ءايحإ باتك نم "8 ص ىف لاق

 باوبأ نم اباب أرقت الف « هنايبل نودصتي لماع لك ىف مهنيب فالثعا رثك_ (4)

 #وه ام بابلا اذه لماع ىف ةركنم ة ةموصخ "”ىدب دق هتدجو الإ وحنلا

 ١) هيف بصنلا لماع ام لوعفملا 8

 . نييرصبلا ر وهمجىأر وهو « هش وأ لمفلا

 . وكلا ماشه ىأر وهو هدحو لعاقلا وأ

 . ءارقلا ىأر وهو لعاقلاو لمثلا وأ

 :فلخ نعت ومو ةلوشلا ىقسوأ



 ادم 1985 د

 ؟وه أم هعم لومفملا ل لءاعو ب

 .رورخلا ىأروهو ٠ 4 هوو لعف نم همدقت ام

 ىتاجرحلا از وهذ © و اولا هيصان وأ

00 
 جاجزلا ىأر وهو «واولا دعب رمْض لمق وأ

 نييفوكلا ىأر وهو م فاللتا وأ

 اص تح : الوق رشع ةئالث ىلع قلطملا لوعفكل بصنلا لماع ىف اوةلتخاو» حج

 اوعضو مهنا واو ءوه ام لماعلا ىف وه مهل ادج دشأو نييوحنلا نيب الذل رثك أ

 ها . مؤارآ تبراقتو مهفالخ لقل حيحص لصأ ىلع مهني رظن

 ,ىفنقملا ىنعملا هب موقت ىذلا ؟ىثلا نييعتل وه هدجي ىذلا فالطتا اذه

 . هريغ هيلع سيقتل هب لوعفملا ىف الذ ركذنسو ؛« بارعالل

 ىنعملا هب موقت ىذلا وه هنأ ىرب هممش وأ لمفلا هب لومفملا ىف لماعلا نأ لاق نم

 . كلذكف لعافلا هنأ ىأر نمو « بارع هلل ىفتقملا

 اهيطابترأو ٠ لعاقلاو لمفلا الو هنأ ىأر لعاقلاو لعفلا هنأ ىأر ىذلاو

 . هبصنل ىضتتملا ةيلومقملا ىنمم هب ماقالع,هيلع لدْقلا عوقو ةبج ىلع هب لومفملاب

 . وحنلا ءايحا نم 4٠ ض ىف لاق

 فم ماجاح لكب مر رظن فت ا مههذع وهب ؛ مهلك كالذ دعب ةأحنلا نإ ه

 مالكلا ىفاددقم وأ« هب اماكتم لماعلا نوكي نأ اوطرش ام دعب مهنأل «سارعألا

 وه أدتمفل مفارلا نولعجي نويرصبلاف « ىونعلا لماعلاب فارتعالا ىلا اورطضا

 هفالكتا هنود رح ايون الماعز وتبي نويقوكلاو «ىوذعم لماع وهو ؛ ءادترالا

 عراضملا لعفلا وع كدنع ديزوحت ءاربخ ناكاذإف راظلاف بصناا لم اع هنواعحي



 دسم اج مدس

 يعل نإ قاما يوم الباع ةسعقلا ده يخلالاو ةنلاو اووأ ةيسلا ءافدن

 8 مق.أب ودعم الو ايظعل الماع و د 1 ءالكلا عأ أغ نع بصل مسالا ل أولأتف

 اب ف صض هشقاعم ق6 لقالا ىلع صمت : 4 2-0 ةادهلا هب راغأ هل هحو ألا

 او.زنلا ىتلا مدعاوق -- مطوصأ لثع مهمالكل

 الإ و كاذف دجو ناف اظفل ىلماعلا نوكي أ اذا ةاحتلا نأ فاؤملا معز

 مهملع ضرتعي فيك ىردأالو ةيونعملا لءاوعلاب مهماع ضرتسعا مت « ردقيف

 بارعالاىف مارت الا « ةيونعملا لماوعلاب فارتعالا ود ىعسرلا بهذملاو « الذب

 4 ىاواعم لماع ءادشالاو 0 ءادتالاب عوفرم ادم در 3 ماك دم لثم قنوارش

 ةلكمالا ليارملاوو ناخأ قوتنلاقئانلا نأ ناو رب ىنج ناك ةاحنلا قاذح نأ لع

 3 هنو : زعم ىلع أودو ةيلجفل لمأو هأوع ىلإ اهومسق امإ د وطعم للم ءاوع ىلإ أهعج رم

 ىنأوأ هصعل 6 دير ترر رك هيحصل لغذل ٠ نع انيس 5 لمعلا ضع نأ كوريا

 هعوفوأ لمقلا مفرو ءادتبالاب ادع ا دب قاعش لل ١ ةيحاصم نه ايراع

 كلذ ىلع لدي ام قبس امف ىنج نبأ مالك نم انلقت دقو

 ليهستو حسيضو

 ءىش اهنع دلوث ةثد هيف لق وأ « ضومغو ةقد هيف مدقت ىذلا لصفلا اذه

 فرسنو ءاهم فاكنو « ةقدلا بحت نيبرهزأألا رثاعم نحو « ضومخلا نه ريثك
 م موق ىلإ انضغب دقق ءانمتت م انب رضأ ةقدلا ىف فارسألا اذهو ؛ افارسإ اه
 اوثدحت اذإ مهف « الي وط الغش مهملا انيتلأو « انيلإ لوصولا ىف مانبعتأو «,٠ انوميغي

 .نورظتني اوناك ءالؤهو «نيرجلا هنم قرع امو « رطاخلا دكي امانم اوذجو انيلإ



 077 15 ل

 اوضغبأو 4 أنتءارق وام بعتلاو قيضلا كلذ اودجو واهودجي ملاذإف 0 ةعتمرةك انعم

 انيلإ ثدحتلا

 مو « ثحبلاو ةقدلا ىلع مهسفنأ اوضار ني رخآ موق ىلإ انببح دق وهو

 2 نزولا ليفت ناك ام الإ جاتتألا ندم نوسحمي الو « ىجحطسلا ريكفتلا نود ركب

 . ةمدقلا ىلاغ

 وراس راو ندخل داع وبف انوع اهكاودن رك أ نأ تقرأ كفك دكر

 ةقدلا نم أرب 2ك صنت حبلا اذه نكماو «( ةقدلا ٠ ند 'ىُث نع كلذ ليبس ىف

 # قمعلاو ةقدلأ نم ه2> ثحبلا ىفوأ ن 1 0 تدرأف 3 قمعلا اذه عم الإ مهني الو

 نأ ب نم دوعأ نأ كلذ نم ىدصقو « ضومغلا نم 8 ىلإ كلذ ىدأو 1

 4 صحصقلا ة هعل أتمو تاياورلا مب رات الا يالا قرا 3 . قمعلاو و ةقرإأ داتعل

 نوكي ال كلذو 0 قافتسملا لحو 4 را كاردإو 6 ضعاغلا مق زاتك اعإ 35

 اهلثاع ام لح ىلع هلقع نرعل« باعصلا نم ”ىث ىلع ء رملا دب وع الإ

 لمح ىلع دوعتلاب الإ لاقثألا لم ىلع ايوق نوكي ال ىضايرلا ءرملا نأ اكو

 الإ باعصلا لح ىلع ارداق هلقع نوك ايل كتذك 4 كلذ فق احردتم ةليقت لاجأ

 كالذ ف احردتم ةصل وع لئاسم لح ىلع هلمع دوع اذإ

 اهانذخأ ىتلا ةقي رطلا كلتو « هل ءاندرأ ىذلا ريبدتلا كلذ انم هبجحأ نف

 « هيف رظنلا ماعنإ لطيلو ثحبلا اذه أرقيلف ءانسفنأ لثم انيلع مم ناو انسفنأل
 . هل مهقتلاو-

: 

 نيبلا حضاولا هيف ركذن الصف هل بتكنسف ةقيرطلا هذه هيلع تلقث نمو

 لوقنف ىف مجيشلاو ا دعبتو



 د والا

 لامفألا ن م لمأو ملأ هذه نأ اودقتعا ةاحتلا نأ مهغن أ انديرب فلؤأملا نإ

 تبصنو تعفرىتلا ىبف« راو بصنلاوعفرلل « ةيعيبط ل أوع « ىو رخخأو ءامس ألو

 اونوكرف« اورجو اويصنو اوعفرنيذلا مم نوملكتملا نوك : نأ اوضتر لو« ترجو

 رجلاو بصنلاو عفرلا ثادحإ ىف ارحسيل ملكتتمل نأل « لماوءلا نود نيلماعلا م

 34 لمعلا الإ نويسطي و6 لماوع و ع صو ؛ ةحح كلذ ىلع هلو

 لماع نع نولأ سيف « هل مجرتملا لسماع لوصفلاو باونألا لئاوأ ىف نوركذيو

 خا 9 واولا مأ دام ٌّّت هام لمعلا وهأ ةمحم لوكا

 راعو ةحيضف , نم قاحيتلا قحلب اع ىلاس الو ٠ كلذ ىلع فاؤملا اندي رب

 ىلإ نوني
 ىفغو ىلا 2 قى 3 قى و يسللا و ناو : تبصت ىتلا ىهو « تمف دا نهانا اهلا ومو طا رع نع لكما

 « ةنح ممم 5 هع مهماصأ دق« نورورمتث هلب موق نذإ ةاحالا

 ترج ىتلا

 مس نرداكتلا ول ذإ اتم فات قركريو « ةسفاقلا نومي

 تاملكلا رخاوأ ىف تناكأ ءاوس «هتاكرحو هفو رح اوئدحأو « مالكلااوةدحأ نيا

 اهلئاوأ ىف مأ اهطساوأ ىف مأ

 ةبمدي ىضقتام ىلإ لمعلا نوبسنيو « ىهمدبلا حضاولا رعاظلا اذه نوركشي

 هل سيل هنأ لتملا

 ممانيده اننأ انسفت أىلإ انيسنو « كلذ ةاحنلا ىلإ انبسن اذإ نح انريضي اذامو

 « مجدعإ ن* ىلإ مهولاو وحنلا ةاحالا سرد دقل « ةري> نم متانجر أَو ءلالضأ ن 35

 سانلا سرادتو ءالطاب ةاحنلا هعضو دقو « نورقلاو لاجألا هسرد ىلع تسيقاعلو

 لايجأألا تلظ « فعض نم هيفام ىلإ دحأ هبنقي لو « ةنس فلآ ةدم لطابلا اذه



 مما

 كلذ لك « هلطاب و هتحو ؛ هئيدرو هديج نيب نوفر ايل محو هسرادتت نو رقلاو

 لضفلا اهل ىتلا ىه بادآآلا ةيلك تءاد ام« بادآالا ةيلك دنع يلب هل بيا
 ةريحلا هذه نم ممذاقنإ و « لالضلا اذه نم ىانلا باص

 رهز الاك ةنس فلأ لاوط هلطابل نطقتالو وحنلاسردت تالق تلا ههاعملا نإ

 رلطابل نطف ىذلا ديعملا نأ رع ءاقملا قحتسن ال مولعلا رادك ةنس نيس ةبارق أ
529 

 ءاقبلاب ردجأل ديلو رهو

 اضرغ ناك اعر لب « باد آلا ةيلك الو « فاؤاأ ريضي ال هلاثمأو اذه لك

 مدقت ام لكب هلاح نال قطني باتكسلاو ؛ هضارغأ نم

 انيضرتال وهو « انيضربال هن أل لاقام ىلع هتفاونالأ فلؤملا انل حمسيل نكلو
 قالا ىلا نوردبقلا موصل ناالد هللا: كلا ودون تالا تلاه هأأل

 لمعتال ظانل ألا نأ لوقي « ةنس فلأ ةبارق هنيب واننيب و وج نبا اذ وه اهف

 لماعلا وه ملكتملا اهنإ و

 ىه ةلآب « ملكتملا وه تامالعلا ثدحمو ىنامملا ثدحم نإ : لوةي ىضرلاو

 اهملإ لمعلا بسن كلذلو « لماوع ةاحنلا هيمس أم

 ةلأسملا هذه ىف فاؤملانيب و اننيبىذلا فالختا ىف يملا نأ قلنا ليتم ف

 ثيحب ةهادبلا نء وهو ؛ محفمو مزا« هليلد 5 ةرئاكملا هيف دحأ عيطتس

 هنم تالفألا ىلع مصقتا ردقيال ثيحب ةودلا نم وذو « هراكنإ دحأ 0 ال

 نسا نيم ىلإ الإ جاتحي ال ثيحب ةطاسبلا نم وهو « هاضتقم نم جورفعاو

 درلا صخلت ةيناثلاو ؛« ىوعدلا صخلت امهأدحإ

 نإ اولاقو ء:تارعألا فين وع ملكتملا نون أوبأ ةاحنلا : ىوعدلا



 اع هلال

 لمأ وا وه هثدع

 , نا اا ةاحنلا : درا

1 
 ىتلا صوصنلاو « تامالع وأ تال لع أوعلا | اا ع م5 تما وه هند نإ

 اني ا اهصوصل اتقن دقو > قبادتلا اهسرادتي ةعوماعم 5 ىف اهلع كمل

 ماكل نيقيلادبرب ن نءاملإ عيجريل 4 صوصتلادذه اهم أن 1 ىلا فحصلام 5-0 عا 5 ما 5

 دب زتسأ ةدايز أهدعل سلو 3 ءالملاو حوضولا 8 ةباغ ةدللإ هده ءارو س 3

 لماعلا ةبارظن دقتد فلؤملا ناجتإ

 « طابتغالا لك اهم طيتغاو « باجتإ األ ءاعلا ةيرظن دقنب فل واح دقل
 لودي رصتنملا رفاظلا فقوم هباتك رخآ ىف فقو دقو

 ناف « ام اورشي وا أ عامل اوهبجت امهمو « اهايإ سأنلا لايقتسا نكي امهمو

 ةبرظت » ؛ ةقفباسلا ةديتعلا مهي رظن ىلإ أوتكرب أ دعب نم ةأحنلا عيطتسإ

 تإنشو «هدعاوق ترقتساو «وحنلا لوما لبق نه اهملع تيفب دقو « لماعلا

 ةفسلفو افالخ « ةيوحنلا بتكساا نع 9000 نو ها داق ديلا ةادملا

 ىناهأر تت نأ مييطتسلو « فيلأتلاب تدرقأ ؛ ةصاخ ةئسلف امل 8 لب « الدجو

 . ىرابن آلا نب ركب ىلأ مامألل « بارعألا لدجو وحنلا لوما باكا

 لوقعل اهرحس الو ؛وحنلا ىف مدقلا اهناطاسدعب نء ةب رظنلا هذه دج نل

 هسفلهل دختسو « ةلرلهو تفاهم نم اهنفام سل ' فوسفأبم كسمتسا ندو « داحتلا

 ”«ءادتلاو ضاصتخالا وأ“ ءارغ لاو ريذحتلا لمى لماعلا نع ثحب نيخ

 'ىث ريغ نع ثحبس هنأ ىرب مث

 مااصقت ةياغوع ريثك ريخ ىدنع وه أهن ءاطلسو هب رظنلا هده نم ديلا ضع



 دس م

 هفرحتأ ام دعب « ةحيحصلا هقي رط ىف وحتلاب ريسي داشرو « هيلإ ىمب بلطمو

 لف دز لع اولا قول يدا اكن يي ناحل نمر فاو مانا اب
 .ريوصتلا ىف ةبزمو « ءادألا

 اهءازجأ مظنتو « اهفارطأ عمجم « ثحبلان م ةبقب لماعلا ةيرظنا رمضأ ل زأإ

 نوم اهني واذ ىف دعتل « ملاظلا لهاعلا راثآآ عمجت اك هنكلو « اههحاونب طيحو

 مأ ىخي رات فحتم

 تناكل فاؤملا اهنظ ام ةاحئلا دنع تناك ول لماعلا ةيرظن نأ قمللأ ىفو

 سيلف « هلع ريكفتلا نم لقعلا ربطت نأ بجي اقهحو ؛هنم علا ةيامح بجي ارذه

 « راو بصنلاو عفرلا ىلع ةردق امل ظافلألا هذه نإ لوقت نأ لوقلا دج نم

 دج نم سيلو « ةسيبطلا هذه امل تسيلو « ةردقلا هذه اهلف تسيل ظافلأ اهنأل

 نم «ملكلا رخاوأ ىف تاكرملا دجوم وه سيل ماكتنلا نإ لرق ااه لوقا

 اهتئيهو ةملكلا فورحل دجوملا وه هنأ دهاشن نكيو « مزجورجو بصنو مفر

 لماعلا اهملتجا ةيبارعألا تاكرحلاهذه 3 ىرت نأ لقعلا نم سيلو « اهناكرحو

 لماوعلان ع انثحي نا دقتمت نأو«موهنملا ريوصت ىفالو ؛ىنمملا ىفاحلرثأالو ضرفلال

 صرحلاو « لماعلا ةيرظن حيحصتل وه اإ و « ىنعملا مييحصتل سيل اهردقتو

 اهانردق الإ و كاذف تدجو نأفع تاملكسلا هذه الإ لماع ال هنأ نم ررق ام ىلع

 مومحللا نايذه نم رش ناينهو ء طيلختو سوه كلذ لك
 صلختت نأ منا بجاولا نف ركذام ىه : ةاحنلا دنع لماعلا ةيرظن تناكاذإو

 مهتخل ى مرا دىلعو « ىب علا ملاعلا اذه ىلعسانلا نمأ نوكي اهنم انصاخي نم نأوهاهنم

 ىئأيامف صخلتت ىهوهكلذك تسيل ةاحنلا دنع لماعلا ةبرظن تناك اذإامأ
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 اهلخدتال ىتامملا هذه نأو « ةيبيكرت ناعم ىع لاود بارعألا تاكرح نإ

 تدجوامطابتراب ىتلا ةماكلاف « ضعبب تاءلكسلا ضعب قلعتو «بيكرتلا فالإ

 هب تقحتسا ىذلا ىءملأ تدجرا ابن الع تاكرملا ىف لماوع ىمس ىلتاعملا هذه

 عفر تامالع ان للم أوع اهتم نأ ذأ ةحتلا وأ ة ةرسك لا وأةمضلا ةملكلإ

 هلأذع ابضعب دجو اذإ ريو« اهضعب دجو اذِإ بصي وءابضعب دجو اذإ ماكتلا

 ةبج ىلع ىرخألاب امهادحإ تطيترا ناتلك ت دجو اذإ الإ نك

 « نيتماكلا نيتاه تاقلعتم نم نوكي دجو اذإ تالكن م قب امو « دانسألا

 ىنعملا 0 ردق كلذ دجو مل اذإ هنأو

 متنا ردقت اننأو « ملكتملا نود ةرئؤم لماوعلا نأ ةاحنلا نم لئاق نم سيل هنأو

 كاذك لماعلا ةي رظن تناك اذإ امأ :لوقت« ىنعملا ىلإ تاغتلا نودلماعلا ةيرظن

 انتل وا ةزيارفلا بع قر اموبعت ةنييفزملا فلل كيفان وتو هااقبلاووخأ نو

 ش ابكر الودت لال رعلا ةغللا نيناوق نم نوناق ىفذإ « قح

 ادبأ نوكتسو.«لوقعلا لع  اهترطيسو « اهرحس امناد ةي رظنلا هذه دجتس

 مالكلا رج دحأ دجي ملاذإ امباد ءرملا اجايسو « ةلبله الو« اهنف تفاهنال ة ةيوآ

 ريذحتلا ىف كلذ لمفيسو لصاحلا ىنمملل ابسانم « هريدقت ىلإدانسأألا هب مني ىذلا

 ثحبب هن أل« هسنن هل ذختال كلذ لعفي نمو « ءارغألاو ريذحتلا ريغو « ءارغألاو

 ريذحتلا ىف ريدقتال هنأ ىرب نم امأ  هنودب متيالو ىنعملا هيلإ جاتحي “ىش نع

 ردقت نمدبال هنأو « مي ل دانسألا لزج نأ ملي نيحمسفن هل ذختسف «ءا رغألاو

 ىنعلا ءاضتقال ريدقتلا اذه نأ 5 .نيح هسفن هل ذختسو « دانسألا اءزح لكيل

 هدجت لو هرثأ انيأر اذإذ « هل الإ لمعال هنأةاحنلا مح ىذلا لماعلا داي ًالال ء هايإ



 ررمألاو كانإ لم ىفل 8 اماع ىأتاحالار 2 !كالذك و ةيلإ ناكول دا 4 هر رد ىلإ نأ ٍْظ

 ع

 ضرغلا ن اك ولك 6 لىلس لإ تصخت 5 نأ محصل اهاك هذهذإ 4 قلاع و هأ بعاد 1 00

 ىغنقا ىذلاو و ىنعملا نكي بصنلا 2 ناك ىذلا لماعلاب نايتالا ريدعتلا ن*

 ردقت ن 1 نونأي ما ماش ل امأف 4 دوصقملل 1 انك ذام كنا ريدقت ناكسا« ريدقتلا ادع

 5 3 را 9
 5 كاذ الإ م الو 4 هانت ُّى أمو 4 رذحا رددت الإ 1-0-0 رولي الو 2 3 "كى

1 0 ' 5 

 . هاضتقا ىنعملا نال ريدقتلا نا نفاع

 2 لسر رأ رقملا ىلع بالكلا لك اعاد سانلا ردقيسو « ائاد ردقتس

 : ةدحا 1 ا .
 3 املا ةباجتسالاب تاحاملا لوا هللا ةداحو ؛ هاضتقا ىنعلا نال اهلئامامو

. 3 

 بارع اللا تاكرح ف انالخ ةادعنلا 0 مدقت ن# سو 0 ك1 نا فاما قرب

 (ىلاعملا نم وى ىلع لدت تسيلو ؛«ل |مأعلا املتجا اك ىلا كه ل 8 درب مم

02 

 ةراشإ هئامالع قى سيو : هرثأو اماملا ] ا ميلان 71 صااخ ىلغل سَ بار 3-5 أ

 مووغملا ريوصت ىف ام 0 نا

 نفكعيا دف ناو ناس قيعالا »ب ارعألا تاكد فريق وعادأ

 ار ةناف « فاعلا ىلع تاكرملاب ةلالدلا ةيب ملال وعاد ها وهو © ملظد الصأ

 ةكرخلا ىهف ةحتتلا امأو « ةفاضألا إع ةرسكلا نأو « دانسألا مع ةمضلا ا

 ةملكلانأ اونيبي نأ ىلإ ةجاح مهب نكت مل اذإاهملإ نؤجلي «برعلا دنعةفيفملا

 ةفاضم وأ اهلإ دنس“

 ىأرلا اذه نيس أم باتكلا نم كال لقت ن 6 و

 55 ص 86 ودحالا ءايحإ بحاص لاك



 تت اخ تع

 < بارعألا لصأ »

 هب نوادعي ال ماع فلأ قوف هدعاوقو بارغألا سرد ىلع ةاحنلا بكأ

 هيف اوغلأو « هنود مهملغشي نأ ىغبني ام ةيب رعلا صئاصخ نه نورب الو ائيش

 اركرت ىثح« هتفسلفو هليلعت ىف ةشقانملاو لدجلا نم اورثك أو « لاوطلا رافسألا

 فشك نم اوقلب اذاف « الدجو ةفسافو اًعيلأتو اراغسأ ءاحألا مسوأ ةيب رعلأ رحت

 + هتفيقح نايبو بارعألا قع

 نم ةكرح لكف [ لماعلا هبلجي رثأ بارعألا ] نأ هيف مهدحب لك ساسأ

 اروكذمنكي مل نإ- ةلجا ىف لماعل اعبت *ىبجي امنإ هتامالع نم ةمالع لكو هتاكرح

 يد هم ةهجحوو هطرشو لماعلا حرش ف نوليطل و ظوحلم ردقم وهف اظوفلم

 : بارعألا وه وحنلا نيل هلك و حنلا ىف مهدنع لماعلا ةيرظن نوكت داكت

 امترقتسيل لماوعلا هذه عبتتي نأ الإ وحنلل نذإ قبب لف 7 لماعلا رثأ بارعألاو

 3 ةفيص ىف لاقو

 ايظنل كح بارعألا اواعج مهمأ مهني رظن دقن ىف انينعي ام ربك أ نأ ىلع

 ىف ارثأ الو ىنعم ىلإ ةراشإ هتامالع ىف اور ٠ هرثأو لماعلا ظفل عبتي اصلاغ

 000-2 هتروص ىلع لاظ هاتلإ وأ موهفم ريوصت

 اع نعو ةنارعألا تاقانلا قع قاش نع فت نأ لواص نو

 ةاحنلا ب ارطضا نم انيقي امصاع اندجو اذه ىلإ ةيادملا انل تمت اذأف ىندملا ريوضت

 لك نع لأسن نأ انل نكي ملو « ةبعشتملا ةديدملا مهتاموصخ ىف لصفي اكسحو

 ىنعم نم هيلإ ريشت اذام نكلو اهلماع ام ةكرخ
 ( وحتلا -م)



 د 114

 . ىلاتلا لصفلا ىف انثحي نوكتس ةيبارعألا تامالعلا هذه ىتاعمو

 14 ةفيح ىف لاقو

 » بارعألا قااعم »

 ناكرطاب ةلآلالا ةيبرعلا لوصأ نم نأ اب نقرشدلا" ئأر اقعئاتمو

 نأ بجو « هب ىدهتسن نأ قا نمو « لصأألا اذبم انيدهتسا اذأف ىناعملا ىلع

 كن ضف اننإ كيفك ناكل كاغإ هيارعألا فاشإلا هته ق ىو

 ١ اهلع لاود تاكرملا

 هلك صرحلا كلذ اهلع اوصرحي و تاكرملا هذه اومزتلب نأ برعلل ناك امو

 نأر راعألا كف فوقنا نأ ملعت تنأو « ائيش ىنعم اريوصت 3 ال ىفو

 تمهف اذإ ةملكلا نوفذحي « ليبسلا اودجوام لوقلا ىف نوففختي اوناك برعلا
 . ءاتلاك اهلإ ةئجلم ةجاحلا نكن مل اذإ ةادآلاو ءابلع ليلدلا ربظ اذإ ةلجلاو

 « ةرباصو ةنمؤم لثم فوصوملا ثينأت ىلع لدتل فصولاب اهنوقحلي . ثينأتلا ص

 عضرصو «رئظو « أ : ىف ام اهنع ءانختسا اهوكرت ثنؤملاب اصاخ فصولا ناك اذان

 سلا نمأ اذإ اهثومزتلب الف : ةلماعملا هذه اهتواماعل دق بارعأألا ةكرحو

 كالام نيا لاق

 سقت الو زجأ لعف بصنو * ستلي ال هب لوعت» 2

 يلام الار ةوارطلا نبا لاق

 ريثك نباف (تالك هبر نم مدآ قلتف) مركلا نآرقلا ىف هنمو سيقم وه لب

 بجو ًاذإ و تالك عفربو مدآ بصني ةعبسلا ءارقلا رم ىكملا ؛ئىراقلا وهو

 الث ىف ثحبن نأو : ناعم ىلع لاود اهنأ ىلع بارعألا تامالع سردن نأ



 هع ١ةؤ6 دديسع

 فالتخاب فاتخت تاكرلا هذه نأ منو ءاهنم ةمالع لك هيلإ ريشت امع مالكلا

 ةريشم نوكت نأ ىرحأف ةتيانلكلاوو م أهعم اع اب ماصو أ نمةملكلا عضوم

 هآرث ام وهو مالكا طبرو ةلجلا فيلأت ىف ىنعم ىلإ

 امم هروصت نسحنل ةلمج كلذ ىف هتيأر ام رب رقتب كيلإ ردابأ نأ سأب الو

 نان انا وحلا جبل ادأف هةدناسو ام قاذكأب م

 اهلع ير دحت وأب ملإدنسي نأدارتةعوفرملا ةملكلانأل ادوداتس لا لعاهئاقةمضلامأ

 ءاوس اهلبق اب ةملكلا طابترا ىلإ ةراشإو 8 ةفاضأللا لع اهن 06-0 )| امأو

 دي باتكو ادم باتك ُْف © ةآدأ يقفوا ةادأب طايترالا اذه ناك

 نوكي نأ الإ هيلإ انرشأام ىلع ةلالدلا نع 1 !| الو ةمضلا جرختالو

 ةفيفلخا ةكرشلا ىه لب "ىث ىلع ةلادالو . 0 ةمالع تسيلف ةحتتلا امأ

 ةباثع ىهفءكلذ نكمأ انك ةملكلا اهم ىبتنت نأ دارب ىلا« برعلا دنع ةبحتسلا

 ةماعلا ةغل ىف نوكسلا

 نم لماعل ًارثأ الو مطتم نم ةيقب اتسيلو طقف ةرسكلاو ةمضلا بارعأللف

 مالكلامظنوتلجلا فيلأت ىفىنعم ىلع امهم لديل « ملكتملا لمع نم امه لب ظفلا

 هللا يغتسنو هديرأتو هليصغتىف دعب ىعسفام ةصالخو اندنع ىأرلا رهوج اذبف

 159.5 ةفيحص ىف لاقو

 500-55 ءأ اخ اوضحت ايهمو# اننا نلتلا لابقتنا كج انيعو

 دقو ( لماعلا ةيرظن ) ةقباسلا ةديتعلا مهتيرظن ىلإ اونك رب نأ دعب نم ةاحنلا

 ماع فلأ ةاحنلا تلغشو هدعاوق ترقتساو وحنلا لوصأ لبق نم اهملع تينب



 نه 1 كي ردح

 تلثمت لب « الدجو ةغسلفو الخ ةيوحنلا بتكلا نم تاثم تألمو «ديزب وأ

 جلا (لونمأ ىلاتك ىف اهأرثت نأ عييطتسل لات تدرفأ ةصاخ ةئسلفام

 وحنلا ءايحإ باتك

 نأو ءايظنل كح بارعألا اولمج نيمدقتملا نأ وهو هقي رطحضو فاؤملا

 ىلع تيفخ بارعألا تامالعل ناعم ىلإ ىده دقهنأو  ىنعم ىلع لدتال :هتامالع

 هل متو عادبإ و راكتباو ليلج لع اذهو نييوحتلا

 نيرخأتملاو مهنم نيمدقتملا ةاحنلل مظع ِظ ىأرلا اذه ىلع فاؤملا ةعياشم

 0 مم ا ىلإ بسأت نأ« وحنلا خيرا 0 «مهقح ةاحتلا طمغ نم نأو

 اننأو“ موهفم ا رب وصل 6 و رثؤنالو 2 ىعم ىلع لدتال ب : بارع هيلا تامالع نأ نوب

 اندعب نوثأي نمو ةيب رعلا راطق ألا ناكس ىأر ةركفلا هذه ىلع فاؤملا انمياش اذإ

 نيرخأتملاو نيمدقتملا ب تك ىفهؤ رقتو وحنلا سردت رصم نأو ءوحنلا مبفن ملاتتأ

 مهناعمو ةرركملا مهلاوقأ لحتنت. هواوي ملام مهعلإ و زعتف« ةحضاولا مهلاوقأ مهفتالو

 اهملع تعقوو اهملا تدتها اهنأو اهو ؤطخأ مهنأ معزتو باتك اهنم واخيال ىتلا

 0 الا تامؤلع ق ءاحفلا ئار ناس لإ نألا رقاأ انو

 نأ اوررق ممناو ًاو«ةيبك رت ناعمىلع تامالع تاكرطا نأ كوري _ادحأ ا اينئتسمال_

 قرفال هنأو « ةفاضألا ملع رجلا ناو اوءفملا مع ةحتقلا نأو ء هيمان + ةمضلا

 ةاحنلا هم هيلإ بهذامو «ناعم لعبالعأ تاكرجلا نأ نم ذاتس هيلا هلل هيلإ بهذأم نيب

 نأ لإ ا ىو قناه هنأ «اعيمج سانللو فلؤملا ذاتسألل دك ْوأ انأو

 ريوصت ىف رثأ الو« ىنعم ىلإ ةراشإ هتامالع ىف سيل « صلاخ ظنل كح بارعألا
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 0 ليلدلا يقي نأ ىننلاخي نم « لوقأام داو «ىدحلا ىلإ و « موهنملا

 ايلج احيرصق هباوحرص دقو« ناعم ىلعلاود تاكرحلا نورب اعيمج وحنلاءاملع نإ
 ا قف اورتك آو اوؤديو ةيف اوقاعأ دقو مب ماع كلذ مراكب ال هعمرتعال

 نأو مهياعكلذ ركني نأ فاؤملا ذاتسألل زاج فيكفءوحنلا تابمدب نم دع ىتح

 هفالخي مهفرقي

 ائراق معم ىلؤدلا دوسألا ابأ نأ وحنلا عضو ببسوف اورك ذ دق اوسيل لأ

 نم ائيرب نوكي نأ هللا ذاعم لاقف رلاب [ هلوسرو نيكرشملا نم 'ئرب هللا نأ ]

 ريغتي يي « مفرلاب هلوسر و نيكرشملا نم *ئرب هللا نإ أرقا هلوسر
 ىلإ ىدأ عفرلاب تكرح اذإ و « رفك ىلإ ىدأ رجلاب تكرح اذأف« ماللا ةكرحالإ هيف

 بارعألا تاكرح نأ نورب مو كلذ نورب اوناك لبق « هيف )000

 مووفملا رب وصتوف امل رثأ الو ىنعم ىلع لدتال

 عفر قابلا نبا انوش اعمل اضووم الزقلا نأ قدك بتاتا

 انحني يتلا 8 ههدر ا الدرا# برع لق هانا ووعي نسخ

 اذه نوكحي اوناك له « بصنلاب ءامسلا نسح أ ام ىلوق نيلوقت اذكه ام لاق

 برعلا ةغل ىف ىنعم ىلع لدتال تاكرملا نأ نورب معو « مهمتك ىف هنولوادتيو
 بارما يتصل ىنعملا موقتني هبام هنأب لماعلا اوفرع دق اوسيلأ

 كلام نبأ لوق نم هاكح ام سيلأ

 سقتالو زج ةلضف بصنو * سبتلي ال هب لوئفم عقرو

 ' ىلع لاود بارعألا تامالع نأ نودقتعي مهنأ ىلإ همني نأل ايفاك ناك
 ناك نآف«ةيلومنملا ةمالع ب صنلاو « ةيلعافلا ةمالع مفرلا نأ هاندم تيبلاف « ىناعملا
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 ةمالع امهنم دحاو لك طعأف «ةمالعلا ريغب لوعفملا نع لعافلا هيف زيمت عضوم كانه

 رساكسلا انه مولعم هنأف رجحلا جاجإلا سكك ء سيتليال رمألا مادام رخ آلا

 رودكملا نم
 سابمأب كلذ اوالعو « بارعألا ءامسألا ىف لصأألا نأ او رك ذ دق اوسيلأ

 ملا ةيلومشملاو ةيلعاقلاك بارعألل ةيضتقملا ىناعملا اهمللع رواعتت ىتلا

 بح ىلع ىنعملا نولزتي مث الوأ هنون رعيو رعشلا وأ نارفلا ريسنت دنع اوسيلأ

 5 هك ملا نولزني مث رخآاماظن مظتنيف رخآ ابارعإ هنونرعي و؛ بارعألا اذه

 ىندملاو بصنلاب [ءادعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ ]هل وقك كلذو «مظناا اذه

 ءالملا بصنتو ةلالجل ظل مفرتىتلا ةءارقلا ىلعو « ءاملع ١ مشا نوشخي نيذذلا نأ

 ءاماعلا الإ ادحأ لا ىثخال ىنهملا نوكي

 ةدوصقةيبيك أ ناغب لع لاوق: نأ زغألا تان أ لع قرم هلع وتلا نإ

 ءاراالو عوحتاا لع مني نأ ردقي م لصألا | اذه ميفي مل نمو « مالكلا نم

 رعشلانمدئاصقلاو دهاوشلا ريسفن ىف ةيب رعلا ءااعءارآ الوع ممريسفت ىف ني رسفملا

 بارع الات امالع نأ نودقتمي وحنلا ءاماعنأ ىلع اليلد اذه 5 ماذإف

 حضاو وه ام مهءالك نم يل لقتنسو حرصأ نايب ىف ذأ: ف « نام ىلع لاود

 برعملا ثحب ىف ٠” ص ىف ليقع نبا ىلع هتيشاح ىف ىرضمللا لاق. لوقن امف
 ناس لع درا هانت هلك نأ ف مسالا هبمشل عراضملا برعأ اهنِإ و » :نبملاو

 ةيلوعنملاو ةيلعافلاك مسالا ىلع ةدراوتملاف «تسبتلال بارعأللا الول «ةيببك رت

 طنف امطوأ نع وأ نيلمفلا الك نع ىبنلاك لمغلا ىلعو ءاديز نسحأ امقةفاضألاو

 ىف هنع ىنغيال مسالا ناك الو ءا رمع دع و اطخخاب نمنال وحن ىف امهتيحاصم نع وأ



 الود

 مسا عضو هنع ىنني عراضملا فالحب هيف الصأ بارعألا ناك « هريغ هيناعم ةدانإ

 حدم كلو طق لوألا نعو و رمع حدمو امهماك نع ىبنلا ىف لات

 « مسالا ىلع لما قيرطب اعرف هبارعإ ناكف «ارمع احدام ةيحاصملا نعو ورحم

 ليهستلا ىف هزاتخاام اذه

 لوالا ءزللا نب 7؟ ص ىف ىرشختزلل لصفملا حرش ىف شيعي نبا لاقو

 ىف لماوءلا بقاعتل« ملكتلا رخاوأ فالتخاب ىناعملا نع ةنابالا بارعألاو

 ملعي مل بارعإ ريغ نم نوكسلاب و رم ديز برض تلق ول كنأ ىرت الأ ء املوأ
 همدقتب لعافلا لعيف ةبترملا ظفح ىلع نايبلا ىف رصتقا ولو « لوعفملا نم لعافلا

 دجو امر يخأتلاو مدقتلاب عاستالا نم دجوب ملو بهذملا قاضل «هرخأتب لودقلاو .
 كوبأ كاخأ مرك أو « ارمع ديز برض لوقت كنأ ىرتالأ « بارعألا دوجو
 .رخأت وأ مدقت ءاوس هيصنب لوعتملاو هعفرب لعافلا مبيف

 ى سمتقتو ىسوم ىسيع مك أو اذه اذه برض لوقت تنأف ليق نأف

 بارع الاروبظرذعتل انه ةرورشلا هيلإ تداق *ىش اذه لبق «ةبترملا ىلع نايبلا
 : ةيلفنلا نأ ةيدوتدس ةنيرق تدنو:وأ اهدحلا :قاؤآ انيق تارعألا نيلظوو ابيل
 ' 0 مدقتلاب عاستالا زا

 باب نع لصفملا ف ىرشتغالا .لاقو

 « ءامسألا بارعإ هوجو ىف لوقلا »

 ةيلعافلا لع عقرلاف ىنمم ىلع ملع اهنم دحاو لكو « رجلاو بصنلاو عفرلا ىم
 ىننل ىتلا الو « امتاوخأو نأ ربخو هريخو أدئيملا امأو ء الإ سيل دحاو لعاقلاو

 بي رّقتلاو هيبشتلا ليبس ىلع لعافلاب تاقحل ش«سيلب نيتههثملا الو امرمسأو سنجلا



 اكل 000

 لومثملاو قلطملا لوءفملا . برضأ ةسمخ لوعفملاو ةيلومفملا لع بصنلا كيذكو

 ربخلاو بوصنلاىثتسملاو زييقلاولاحلاو_ هل لوءفملاوهعم لوعثملاو هيف لوعثملاو هب

 هلو ام ربسخو سنجلا ىننل ىتلا الب بوصنملاو نأ باب ىف مسالاو ناك باب ىف

 ىف ىهف عبااوتلا امأ « ةفاضألا مل رجلاو «لومفملاب تاقحلم سيلب نيتبمشملا

 ىلع لماسعلا لمع بصني « تاعوبتملا ماكحأ تحت ةلخاد اهرجو اهصنو اهعفر

 ةدحاو ةبابصنأ نيلسقلا

 “7” ص هحرش ىف شيعي نبا لاقو

 بصنلاو عفرلا ىه ىتلا ءامسألا بارعإ عاونأ اهم ديرب . بارعأللا هوجو

 ةلوعفم نوكت ةرانو . ةلعا نوكت ةراث ةفلتخم ىمسملا ىناعم تناكامل هن أل « رجلاو

 لع ليلالا نركل انادخ هبل فاضللا بارعألا ناك ابنلإ نات نركم ةرانو

 نب تي كارلا 0

 سو لارا بصنلاو عفرلا دي رب [ ىنعم ىلع لع اهنم دحأو لكو |هلوقو

 الواو « ةفاضألاو ةيلومفملاو ةيلعافلا ىف ىتلا مسالا ىقاعم نم ىنعم ىلع لع اهنم

 امرثك ىلإ ةجاح نكت مل « ىتاعملا هذه نم ىنعم ىلع املع اهنم دحاو لك لعج ةدارإ

 .تاعوفرملا نيب نم لعافلا ىلع مالكلا مدقف ةيلعافلا لع عفرلاف لاق مث « اهددعتو

 ةدئاف هعفري رهظي لعافلا نأل كلذو « هنع رابخألا ىف هتك راشمل أدتبملا امسال

 لدا اقإ بازعألا هلو تلك ناك فيسوم ماكل بازعأللا لوخف
 لوعنملاو لعافلا نيب قرغلل وه امنا مقرلافع سبل عقول اهالول ىلا ىتاعملا نبب .قرغلل

 ها الوعفم وأ العاف امهنم دحاو لك نوكي نأ زوجي ىذلا هب

 سب بارعألا اا احتا نأ ف حرص قلطصم مهاربإ ذاتسأالا مالك
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 .هنأ « موهنملا ري وصت ىنارثأ الوىنمم ىلإ ةراشإ هتامالع ىف اورب لو ءاصلاخ ايظنل

 بارعألا نأ ىف اضيأ هيف سبلال م رص ةاحنلا مالكو «هيف سبلال كلذ ىف خرص

 ةكرح كو ىعم لك اوتني و ناعم ىلع لاود: تاكرحلا نأ نورت مهنأو 5 5

 ةغالا مهغت نأ الو هدعاوق مهغت نأ نكمال كلذ ىلع ىنيم هلك وحنلاو « هيلع لدن
 وحنلا لعل ىف 'ئدتبم ىلع نحال ثيحب حوضولا نه وهو « كلذ ىلع الإ ةيب رملا

 هد نيمس لاو قمرا هلا

 صوصن نم ذاتسألا فوه« ريحلا فقوللا اذه ىف مهفن اذام ىرعش تيل

 هتايح فو نم وهو ءاهف باوصلا هجو هتاف هنأ مهننأ ؟ةلأسملا هنه ىف نيمدتتملا

 هتذمت ةدم فقو وأ « لوقي اك هرمع نم نينس عبس فقوو «وحنلا ةسارد ىلع

 اهنع بيقنتلاو: لئاسملا هذه ثحب ىف نيسح هط روتكدلا لوقب امي هسيردتو

 ٠ اذه ىف برطضل هلعج ابق « هلئاخدو وحنلا قئاتد هقف دقل تح أم لاغتشالاو

 داياؤز كترعو ةئاقك دن للا تب قا لحرلا رانش 6« قوقلملا صير ودا معلا

 هذه ثدحتيال وهو «ةريصب نع الإ مدقتالو : ع نع الإ وطخيال وهف هايافخو

 تما :هكبلال لا يراك ا وأ 4 لد رت نعمل قيستستك ىلا يانا
 ا اذ طع لل هوا ادام هليل هزيم نع الإ مكر الوبوع نر الإ لزطكل يقف
 .هسفن هعانقإ سيلو هسفن عادقإ نم غرفي نأ دعب الإ كمنتي نأ لواحيال ذل

 ريسيلا 'ىثلاب

 اضي أن يسح هط روتكدلا ىلع ىنخأ «ةلأسملا هذه ىف ىأرلا هيلع ىنخ دق هبهو

 ىذلا ربدصتلا نم ذخؤي اك « لئاسملا هذه ثحب ىف هتايح رثك أ هكراش دق وهو

 .بتكو هيفاع بجعأو «ةرمهفلؤم هل هأرقو ةرم هبحاص هل هأرق دقو باتكلا هب ردص



 ٍلاجيإ نم هلقع الم امو « مهاربأل بح نم هبلق ًالمام اهم لجسيل ةسدقلا

 « مهاربإ باتكب

 لضق نأ 5 ا ةلأسملا هذه البي نأ نم ىرظن قد انبتأ أ

 ةحضاولا رومألا هذه لاثمأ امهنع

 نييوحنلا دنع ةلأملا هذه ىف باوصلا هجوهيلع فخي ل فاؤلا نأ مهفأ مأ

 ىتلا صوصنلا هذه لهاجتو مهماع مهمرل « ديدجتلاب مرغأو مهلعهسغت هنكسلو

 ريشت ناعمةيب ارعألا تامالعلا هذهلأ سانال لود حار باتك لك ىف رركشت

 عماسلا نهذ ىلإ هب ىدؤتو « ملكتتا سفن ىف امم ائيشر وصتأ 7 لوقلا ىف اهماإ

 نارعالا تانقلع ملت زاحالاو ىصتلا ةنا ةبزرعلاو - 9 انما هنه نهامو

 ثحبأ مالكلا عبتت تلطأ دقل 9 هريوصت ىف رثأ الو ىنعملا ىف ةدئاف ريغ ىلع

 عنو تغأا اخ لا لام دقلو ةيبارعألا تامالعلا هذ ناعم نع

 راو داع | لع مفرلا ء هصيخلتب نأ الا كيلإ ردابأو احضاو ابي رق هارأءىث ىلإ

 : « .ملاة ةفاض لإ لع

 ؛ةكئاش ةريسع اههليبس عادب الاو قاخلاو « عادب لاو قلملاب مرغم وه

 ىاوملا عبطلا ىلا كلذ دعب جاتحرع مظنملا ثحبلاو لي وطلا ربصلا ىلا جاتحت

 قطنملا مظنملا ركفلاو

 اهب دي زتلاو « ساسنلا ماما ام نيزتلاو اهسيلو « مهئافك أ ىتوملا بلس امأ

 ىوعدلأو « مهصوصن رتس ىلا الاو ةأرج ىلا الإ جاتحي ال *ىش اذهف هل سيل

 ىلا الا جاتحيال معن « اهمعدم ىلا بسنتو سانلا 0 قاع كلا دقو وأ

 سانلا رثكأ نبل نقاك رزمأألا تاق نم نع سانلا كا سلا مكلف



 0 ل

 ةقردصتلا نت رعو هلبلا نئاثلارثك انييلآ + ىد لإ اوك نأ نعزمأ

 وهو؛تبث ةجح مهاربا ذاتسألا نأ ىنمنم نكلو كالذ مبنىلع ىسفن تلواحرننا

 داكتال امض لقلاو ىأرلا قةنامآ هلو ةمدتلا ىف ني هلك روكا لوقا

 تنأ اذإ وءامالجاو ةئامأألا نوكئابئوقأك ةيلخام وق اهم قي ناتكلاق وذ

 ةيلكك هلق قريت اكو ,ئار هزاع لك نابل دعأ هس ىساع تقرا قرت

 حسيني ىذلا« سفنلا عم نواهنلا اذه نع ظارصن !سانلا دشاو دي زتالسانلا 5

 قدص نم باتكلا ىنام .. فصولا اذه قيلخلا ملاعالحابي الام سانلا نم ريثكل

 ةروص ةناف الاو ةقدلأ نم باتكلا َْى امو قلخا ىدص نع هءحاص قام هر وص ةجيبللا

 َْف م ةروص 6م لادتعالاو دصقلا ند باتكلا ف امو ءانولأوةقدلا نم هيحاص قام

 أامح 4ل وش رعلا نيذلا بوأق 7 و لجرلا 34 5 ىذلا مضاوتاا نم هيحاص سفن

 كاذ مأ« اذه ناكأ انيلع ءاوس « انينعي ال ىمخشلا ثحبلا اذه نأ ىلع

 أوي رت نم ضعب مهءاظي داك دقو ةيبرعلا ويش فصني نأ اح انينعي ىذلا أمإ

 نم اوعكو 34 ةعرتملا موسوْؤُك ند أو رشو « مهدي ىلع أوهقثتو 5 مود ُْق

 ىطغتو« ءاوهالا هسمطت تداك دقو ةيب رعلا لع مران ريغي ناو « ةرخازلا مراهنا ٍ

 ىسحو 6ع او دودُك 1 كلذ ضعل تغلي 56 تنك نأف » ضارغ اللا هيلع

 ريكفتلاو راكتبالا نع مهوةع نت مل موقل قنع ىف انيد باتكلا اذه ىف ىدؤأ نأ

 لادتعالاو دصقلا نع امون اولخس و 04 ريطستلاو نبودتلا نع مهمالقأ كفن 18

 نيدلاو ةغللا ىف ةيداملا ةورثلا هته اوةلخو اوحار مث « فاصن لاو

 محو ةايللا ىف اوناك ضر الا ىذ لام
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 كلوا ادلع نيدتللا نعل ًاليانا رتبت

 .هلوش 0 ىف نداشلا ضعب ىل اع فلو ملأ ءار 1 تزاح دقل

 هلوقي امو « ماكتملا نود ةكرحلل لعافلا وه هنأ نم لماعلا ةب رظن ىف ةاحنلا نع

 ىلع اهلل ةلالدال لماعلاهبلجي ىظنل رثأ اهنأ نم ةيب ارعألا تاكرملا ىناعم ىف مهنع

 .تاكرلاىفاعم هفاشتك !نم هلحتنا ام أوقدصو «موهنملا ريوصت ىفامل 1

 . ةيب رعلا لعؤي ران ىلعو « ةاحنلا ىلعو وحنلا ىلع ةيانج ىهو ءارآلا كلت اوقدص

 ىف ةلاسرلا ةلحم ىفالصف بادآلا ةيلكب ىداملا دبع ديسلا بتك دّقف

 هيف لاق 5٠١ ددملا

 ايتن ابنا ىمريشلالا زال تاع ردت أ دمية 1 ىلا فل

 .برعلا ناك دقو « ةب رعلا ةغللا ىف رظنلا تفلت ةرهاظ مهأ هذهو « بك ارثلا ريختل

 .ةنجم نحللا : اولاق دقو « اظي اقيقد هب مهسح ناكو « بارعالاب ةيانعلا ىديدش

 .نحللا عقوتو ربانملا ءاقترا ىنييش : ناو رم نب كلملا ديع لاقو : في رثلا ىلع

 :ةضارعلا ةثللا قابتا نو تازرعأللا كارع ناغاده

 0 نوكت ىلا ى رهو ( بارع عإ تاكرح تسيل ( ىتلا قرخألا اكل اا ام

 اف بارع ألا تاكرح نم هيد رعلا ىف انأش ل اقأ ت يلق « اهيطاسوأ ىف وأ تافلكلا

 5 0 لثمىف لوءثملاو لعافلا مسا نيب قرفت ىبهف « ةفاتخلا ىناعملا نيب قي رفتلل ةادأ

 ردصملاو لعفلا نيب و بتكو بتك ل ثم ىف لوهجلا لعفو مولعملا لمف نسب و « مركمو

 0 و «نسحو نسحوج رقو حرق لثم ىفر دع ؛ ملعو مل لدم ىف سو «نسحو م هور رق لم يفردصملاو فصولا نم و ءاعو لع زعم ىف

 .ناعم نيب و « مدقو م دق لثم ىف لعفلاو لمماا نيبو ء دسأو دسأ لثم ىف ماو د درفملا

 ءناتميظع ةرثكي و ةلوبسب ةيبرعلا ةغللا تادرعم ىف رظاتلا ا ميقا «ةريثك ىر َّآ



 دس ؟«عحا سل

 ىلع اهصرحو اهءاونأ قالتخا ىلع تاكرحلاب ةيب رعلا ةغالا ةيانع ىرت اذه

 أديدش اصرح 3 ةقدلا

 كالذ ىف اوركفو « بارعألا تاكرح أشنم اوفرعي نأ وحنلا ءاملع لواح دقو

 بارعالا تاكرحنأ ىلإ كلذ لك مهادهف « ءاصحالا اودو رظنلا اومعن أو الب وط

 هريدقت نم دبالف اروكذم نكي ل نإو مة نورس رتل يقال كو

 تدع نم ها دبأل داع نطرعاهتال هيارغألا هكرح هوجو لقنلا سي ىح

 هن أل لماعلا ىف مالكسلا اولاطأ دقو « ثدحم ريغ نم ثداحلا دجوب نأ لاحمو
 ءاساالاو؛ لامقألل ل.ملا ىف لصأللا اولمجل « بارعألا تاكرح بيس مجرظن ىف
 ضعب اولمجو « لمفلا ىلع المح لمعي فورحلا ضعب و ءاهلع المح ليست

 ثحبلا نم هّمح لماعلا اوذو دفق ةلا ىلعو « افيعض اهضعب و ايوق لماودلا

 انشع دقو . لماوملا ناونع تح وحنلا هعاوق عمجت ابتك اوقلأو « ءاصحالاو

 اهم نمؤي ةتباث ةديقع ىلا نمزلا اهلاحأ ىتح نينسلا هذه لاوط ةب رظنلا هذه ىلع

 طمن و « مزيعو بصنتو مفرت ةوق ةفلتخلا تاملكسلا انيطعأف « ريبكلاو ريغصلا
 نبذلا نمو اهلدبنو اهريغنو تاملكسلا ؟ىشنن نيذلا نحبو « ةوقلا هذه انسفن ل

 . مزجتو بصننو عفر

 اهنأ اوضرتفاف «بارعالا تاكرل الصأ اودجي نأ اولواحونوقرشتسملا ءاجسقو

 .ةلاد تاكرملا تيقب و دئاوزلا تضرقنا دقو « ءامسالاب قحلت تناك دئاوزأ اياقب

 مهسفن |نيقرشتسملا فارتعابةيفاك ةلدأ هتمص ىلع مقت مل ضرف درجم اذهو ؛ اهيلع
 ىف ةاحنلا هررق امف رظنو (وحنلا ءايحا ) فلؤم ليلجلا ذاتسأالا ءاج مث

 نم هقبس اهف رظنلا لاطأ « نوقرشتسملا هيلإ ىهمنا اهو نارعألا تاك اقذن



 كح

 مر رقامهقرب لف «ةحيحصلا اهميلاسأو ةيب رعلاب لاصتالا لاطأو« تاي رلغنلاو ءار آلا

 نأ ىلإ هركف بقاثب ىدتهاو « بارعالا تاكرح أشنم ىق ءالؤم الو كئاوأ

 ةحتفلام رتل نيح ىف رعلا هدصقي صاخ ىنعم ىلإ ةراشإ ى امتإ بارعالا تاكرح

 عبتي ايظفل اكسح بارعألا نوكي نأ هدنع مقتسي ملو «ةمضلاوأ ةرسكلا وأ

 ءموهفلاربوصت ىنرثأ و ءأ نفاخ ده لإ ةواعإ اه رك نأ نوح هلئادتا طنا

 ىمو ديدشلا صرحلا اهملع اوصرحي و تاكرحلا هذه اوءزتلب نأ برعلل ناك اف

 نوفدحي ب رعلاف زايالا ةغل ةيب رعلا نأ معن د ا ىنعملا ريوصت ىف لمعت ال

 الا ةيغرمملا اح الاوا مو« كلذك ةلجلاو ء«تمهف اذإ ةملكلا

 لقمي لهف « مضرمو رثظو أ ىف « ثنؤملاب ةصاخلا تافضلا ىف ثينأتلا ةمالمك

 نوكت نأ نود ةفلتخم بارعإ تاكرح مزتلت نأ راجيالا نم اهنأش اذه ةغل ىف

 غيصفف ددعتلا ةرهاظ ةيب رعلا ةغللا ىف ىرت « ةفلتخم ناعم ىلع ةلاد تاكرحلا هذه

 صاخ ىنعمةدحاو لكل نكلو « ةدحاو ةفيظو ىدؤت ىتلا تاودألاو تاملكلا

 ةنلتحخلا غنيصلاو « ةصاخلا اهنلالد اهلل ةغيص لك « ةفلتخلا ع وا غيصك هيلإ ريشن

 صاخ ىنعم ةادأ ل كل ىننلا تاودأو «ةصاخنا آمتلالدةخيص لكل « ةهمشملا ةفصلل

 ودأو ( ىف ىرخالا ىلإ ةدحاو نع ع لدعل ال ءكيذك ةفلتخلا طرشلا تأ ملأ

 امو « ةيب رعلا ةغللا نم اهدهاشن ىتلا رهاوظلا لك ىف اذكهو « ىنعفلل اعبتالأ

 ذخاتوابجابنم ىلع ريسقع ةريثكلا رهاوظلا هذه نم ةرهاظالا بارعألا تامالع

 لدعن ىذلاف « ىناعملا هذه ريغتل اعبت ريغتتو « ةفاتخ ناعم ىلع ةلاد نوكتو ءاهبكح

 لماع نيل واما حنات قرح الا نا :فنازعألا تاكردن وو ةقرحبا نع ىب رعلاب

 تاكرح ىف ( وحنلا ءايحأ ) فلؤم ليلحلا ذاتسالا هانا ام كلذ . لماوعلا نم
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 ها . ةيب رعل | مهف ىف ديدج حتف هنا أ كفضتن لك ى مم كبش 1 « بارعالا

 انهم مومرتالومفلؤملل اعبت لبجلا اذهةاحنلاب اوقصلتال ةداسلا اهمأ ال ءال

 56 امو «ىتاعملا نع ةدرجم ةيبارع الا تاكرملا نورب ةاحنلا ناك ام روصقلا

 امو « ناعم ىلع لاود اهنأ نورب اوناك لب « ريغ ال لماعلاهبلجي ىظفل رثأ اهنأ اهنف

 هنيعب وهو«روطسم دق وه تاكرحلل ىناعم هفاشقك1 نم هلاعبت فلؤا ا -

 « فاما بكلي

 نأنوربو باتكلا نأش نم نونوم نبي رهزألا نم ىناتدصأض عب ناك دقل

 درلاب ىنعأ نأ نم لقأ باتكلا اذه نأو , ةدئافلاو ىودجلا ليلق هدقن نم هيناعأم

 طع فرس ناتكنلا اه نأ لغ لدي ام هلق ان يلو © ةئارآ دمت هيلع

 نم هتيأر ام رصني نأب ليفك ءارآو ىواعد نم هيف ام اودقتعا مهنأو « نيمانتلا

 , اهغضاوم نع تلوح رومأألا ىأر اذإ ملاعلا مسي لهو « باتكلا اذه دقن برجو

 .ىدهب و ءاماصن ىفر ومأألا درب نأ الإ تلض دق ماهفألاو « تغاز دق ءارآلاو

 لالضلا ىفاوتفاهنن الث ممازجحي ذخأب و( لطاب نم مهذقنيو «ةريح نم سانلا

 - تاكرملا ىتاعم ىف فالخللا

 ال تاكرلا نأ ىف فلؤملا نيبو نيبوحنلا نيب فالخ ال هنأ انلع نآلا

 .فالخب لوفي مهنم دحاو ال هنأو « موهئم ارب وصت ىفرثأ او « ىناعملا ىلع ةلالد

 وهو عضوم ىف امهنيب فالثا امنإ كلذ
 .ىتلا ةفختسملا ةكرللا ىهلب « *ئىشل ةمالع تسيل ةحتتلا ىرب فاؤملا نأ

 يعم ىلع الو ء دانسالا ىتءم ىلع ةلالدلا نوديرب الام دنع اهللإ نوؤجلي

 اهم قلأ امو ةيلومثملا لع اهنأ نوريف ةاحنلا امأ « ةفاضألا



 د عملا

 ةَيلإ اويعذ ام نأ نيبنو  ةاحنلا هيف فلاخ امف فلؤملا شقاننس نحنو

 ظ هيلإ بهذامم رظنلا دنع حجرأ

 : لوقت فيك وهو 'ىراقلا هب انبجأو اير لاؤس نع انه بيج نأ بحتو

 ةالخ امهنب نأ عم «ةحتتلا هيلع لدت اهف الإ ةاحنلاو فلؤملا نيب فالخ ال هنإ

 قوز ةايهتلاو دال ةيولط نأ ىئرب فل ؤلا# ةةيطلا هيلع لد انادي رك

 1 ْ اهم قحلأ امو ةيلعافلا رع اهنأ

 1 ةانمألا ىلع مقرلا نوك ىعو « هلأسملا هذه ىف ىتح فلؤملا نأ بيجو

 ىدؤملاو ريبعتلاو ظفالا ىف اوتلاخ مهنأ الإ لوقلا اذه اولاق دق« ةاحنلا نم فلس

 ةيلكسلا نك لع عفرلا نأ ىلإ بهذ ةيفاكسلا حراش ىضرلا نأ كلذو « دحاو

 نيحأ ناك ام“ رع ةنمملاو 4ةليطقا ةنلكتلا ناك ملع بصنلاو ؛ مالكلا ىف ةدمع

 ًامتبلا ةيبعلا ليكف دابسألا قكررتما يل امةلتقلاو © كاقرألا كر

 . هيئانو لعاقلاو ربختاو

 ىنثتسملاو زييقلاو لاحلاو ليعافملا ةلضفلا لمشيو

 « دانسألا لع فاؤملا لوقل واسم ةدمع ةملكسلا نوك لع ىغرلا لوقت
 اهملإ ادنسم ةملكتلا نوك وهو ةملكلا هيلع لدت ام ضءب دارأ فلؤملا نأ الز

 نيينعملل ةلماش دانسألا ةلكنأ مم ةدنسم ةملكسلا نوكوهو رخ الا قشلا درب لو

 ةدنسم اهنوك امإ اهذ داتسألاو ءاهنف دانسألا لع ةملكسلا ىف عفرلا نأ ىنعملا ذإ

 قاثلا قشلا دارأ فاؤملاو الإ ادنسم 1

 نيمدقتملا نييوحنلا نم ىضرلا قفاو نمو ىضرلاو فلؤألا نب فالحل اعإ

 ناك ام وأ «بصنو هيلإ ادنسم ناك ام ىأ حلا اذه نع ٍح رخامل ليلعتلا ىف



 دس 168 تل

 ىقلا للعلا ةوق ىوقت ال اهنأ نيبنس للع ىلإ بهذ فلؤملاف ء«بصنو ادنم

 ىضزا الإ بهذ

 :ةملكلا ةدمعلاو « مالكلا ىف ةدمع ةملكلا نوكأ ملع عفرلا لمج امل ىغنلا

 « بوصنم وهو ةدمع هنأف نإ مسا هيلع درو ءابنع ثدحتلا وأ اهم ثدحنلا

 .هنأف اهتاوخأو ناك رمخ هيلع دروو © بوصنم وهو ةدمع هنأق المس | هيلع دروو

 بوصنم وهو « هدمع

 ىلع درو امديلع درو ءاهنع اثدحتم ةملكلا نوك مع مفرلا لمج امل فلؤملاو

 .ناكف « ةبوصنم هو اهنع ثدحتم اهنأن ال مساو « اهتاوخأو نإ مسا نم ىضرلا

 ةدعاقلا تمرخما الإو «كالذ نع ابيجي نا نم دبال

 ةادالاو. نأ دعب ريمضلا 'ىبحم رثك هنأب نإ مسا نع باجأ دقق فاؤألا امأق

 . اولدبتساف «امهنيب اولصإ نأ ىلا ىوغللا برعلا سح لام ريمضلا ىلع تاخد اذإ

 . ءىج رثك الف « لمغلاب الا لصوب ال عفرلا ريمض نأل ءبصنلا ريمضوفرلا ريمضب

 بصن رهاظلا مسالا ءاج اماف « بصنلل عضوملا نأ وموت ع اهدعب بصنلا ريمض

 هيلع فوطعملا نأ مثوت ىلع دعاق اورج« دعاق اللءاعات دب «زام لثم متو وتلا ىلع ا

 ءايلاب ربحي نأ, ب لغي هنأأل ءابلاب رج

 ريمض هنع بانو عفرلا ريمضل عضوملا ناكول هنأ اموأ نيبجو نم اذه دربو

 لإ اهدعل عمسل ملهنأ عم 6 أهدعت الياق وأو مفرلا ريمض عمسل بصنلا

 ٠ هلال واو تنأ الو اواق اك تأ ن :إ اولوقي لف « بصنلا

 اريثك لصألا ىلع بارعألا نوكيو اليلق أي ميوتلا ىلع بارعألا نأ : امهمئال

 اردان الإ اعوذ عفستا لف لصالا ىلع بارع ايلا ليلقلاو انه امأ



 د اموال

 بلاغلا ريثكلا وبف بصنلا امأو

 ناك نإو «هنع ثدحتم وهف اعوفرم ناك نإ هنأ ىلإ بهذفال مسا امأو
 رض اال لوقت هب ثدحتم 'ىث الو ربخ هعم سيل هن ال« هنع اندحتم سلق اهوافع

 موررق ام ةاحنلا ىلع رمألا صوع ىذلاو لاق . مالكلا متيف توف آلو ىنأبالو

 ةلجلا اوفرعي لو ء العافو الف وأ « اربخو أدتبم ل.شت نأ بجي ةلج لك نأ نه

 , لقملا ةممدبل ةمداصم اذهو « عضاوم ىف لوقلا أذه فلؤملا ررك دو . ةصقانلا

 طقف درفم ناك اذإ هنأف « ىلع رمأ هيلإ دئسمو دنسم ىلإ جاتحي ةلجلا نوك نإف

 نم دبالف 6 'ىث نع انثدحتف ىبيكرت ىنعم ناك اذإو « ىبيكرت ىنء 0

 ةودحم نوكي دق دلما 0006 نأ كلانهام ةياغ ء هنع ثدحت.و هب ثدحتم

 ( ىنعم دفي مل تكسو دم تلقوا كنأ كلذ ىلع كلدي اظحالم نوكي هنكلو

 لجزأل تلق اذا: كلذكو ادخم هل دقت نأ الإ ىنعم دفي ل تكسو مق تلقولو

 | 00 اول ناك اريخ ردقت مو

 ىننم ىلإ جاتحي ىفنلا كلذك هل تبثمو تبثم ىلإ جاتحي تايثألانأ كف
 .تادرفمابقلعتيالى لا نذل هرهاظ ىلع سيل سنجلا ىنتلالزإ موتو «هنعىفنمو

 سنجلا نع ريكتا ىف وهامنإو

 ىنعماهنم مهفت ال كناف ءاربخ ردقت لو لجرال تلق اذإ كنادجو م وتساو

 باتكلا كلذ ىف ) هنظو « ربخ ريدقت ةظحالع وهف ىنعم نم همهوتت امو ايديك

 سيل ريدقت نودب مالكلا متو بيرال ىلع فقو ءارقلا ضعب نأ ( هيف بيرال

 ىفأ بير ال ىنعمو « ريخ رددقتب الإ ىنعم هل مهي الو مالكلا متي ال ذإ احيص

 اذ امف لاقي نأ قييف بيرلا



 سوسو

 اذه مقتسي لع بيرلا ىفن هنأو قالطاب بير ال ىنعملا نأ ديرب ناك اذإو

 نأل . بنك دعب وهو « دوجولا ىف وأ ايندلا ىف بير ال ىأ « ريخ رقتب الإ

 مالكلا مقتسي الو هنع ىنني فيكس دوجولا ىف اريثك عقاو كشلا ىأ برا

 صاخ ءىش نع بيرلا ىننب الإ
 هيعاتستللو هلاوعحأ ضف ىف عوفرم وهف اضيأ ىدانملا هيلع درو دقو

 انلأ ةبلقتملا ملكستملا ءاي ىلإ فاضم هنأ نظي نأ فول مضدق ىدانما نأ معزف
 ةأرملا اهنيأيو لجرلا اهمأ اي هلوق ىف ىدانملا مض ملف احيص اذه بهو . بصن اذإ
 ىأب توصلا دم منع ءالاب هلاصتا نأل« ةفامأالا 1وئايلا مس وح انه ىلا
 . انلأ ةبلقنملا ماكستملا ءايىلإ هتفاضإ موتي الف

 - هيلا دنسمو دنسم نم عفرلا هقحام مضاوملا ضعب ىف برعلا تبصن اذالإ

 ٠ دنسمنم بصن ام بصنل ةلعىلإ تيده مضوملا اذه ثحب دنع تنك دقل

 اهتاوخأو .نأف « ةهماشملا نم عون ى ةلعلا هذه « مفرلا امهقح ناك دق هيلإ دنسمو

 « لمقلا دعب مقاولا هب لوعقملا مسالا هبشأ نهدعب عقاولا مسالاو « لعفلا نوشأ
 ديدش رلا نكلو ءاتشلا ىف نحنو  اديز دكؤأ  هبشأ  متق اديز نإ انلوقق

 لملو  بابشلا ىنمنأ  هبشأ  دوعي بابشلا تيلو  رملا كردتسأ  هبشأ -
 ديز هبشأ_ هبشأ  دسأ اديز نآكو هللا ةمحر مقونأ -هبشأ بي رقطا ةمحر

 هذه تهشأو «دحاو ىنمملا ذإ ىنمملا ىف ةلثمألا كت ةلثمألا هذه تهشأ

 « ةيعابر اهنمو « ةيثالث اهنم فو ركغا هذه ذإ ظفللا ىف لامفألا كلت فورملا
 اظنل ىمانلاو ىعابرلاو ىتالثلا لعفلا تبشأف « ةيسامخ اهنمو

 ابصقامإ «ههببشوكح هيبشلا ءاطعإ ىلإ ىوغللا سملالام ثلا ءوثلا هشأ اذإو



 ثس 197907 بج

 دصق ريغ نم نوكي نأ حجرأ ىنإو « دصق ريغ نم امإو

 امل نكلو مهسفنأ كلذب اونخأو « هيلإ دنسملا مفر ىلع اومضاوت دق برعلاف

 دصقريغ نم هكح هئاطعإ ىلإ اولام؛ىنممو اظفل اديز دك ْؤأ « مئاق ًاديز نإ هبشأ

 أربع هبشأو « اذك دكؤأ اريثك دانعا ىذلا ىوغللا مهسح نإ لب « مهم

 دنسمنم نأ دعب ام لمجي نأ لام «ةقحر ىجرتأو ء ال ام ىبمنأو « ادلاخ كردتسأو
 رجل كلذ مهنم نوكي « اهانرك ذ ىتلا ةماشملل « لاعفألا هذه دعب ام لثم هيلإ

 ليعت الو روعش نودب « هيلع سحلا دايتعاو « هيلإ عبطلا
 ةيوتكم نيناوق ىلإ عمجرت تناك ام ىتلا ةبرطفلا ىل رعلا ةعيبط قفاوت أذهو

 نمي داق نسللاو + قوقللا نسكلا لإ اجرت ةلأساظ «ةروغ لوصأ ىلإ الو
 نإ كح هدسعب امو لمفلا اواطعيف اودكمي مل مل لاقي الو « ههببش ماكحأ هيبشلا

 هدعب امو لمقلا سجلا دايتعا ىلإ كلذ عجرم : لوقت انأل « ةماشملل اهدعب امو

 اهدعب امو نإ هدايتعا نم رثكأ

 « نيمسا نم اهدمب امو ناك هبشأ امل هناف « اماوخأو ناك ىف لوقلا كلذكو

 «لاحلا وأ هب لوعقملاب اهمبشت ريخللا اويصن « هب لومفملا وأ لاحلاو هلعافو لمعفلا

 .ريظنلا ءاطعإ ىلإ لام ىوغللا ساو « امئات دمحم ءاجل ةهءاشم امئاق ديز ناكف

 2 ههمبش مكح هيهشلاو « هريظن مح

 ناك دعبام اويصنيو «نإ دعب ام اوءفريف اودكسي مل مهنأ كلذ ىلع كلديو

 ةيزاشام يشق نيا نما امو ناكوي ؟ديردكوأ نك اهنمانو نإ نأل

 الكمال

 بارعالاو« ةر واجلابرجأ نم برعلان ع ءاج امم ريثك مهغي نأ ىنبني اذه ىلعو



 .مهسح ىرج ال« برخ بض رحج اذه مهلوق نأف « كلذ لث امامو « مموتلا ىلع

 ميسح لام « هئارجأك اهنو ربحي و فوصوملا بناجب ةفصلا اولءبي نأ ىلع ىوثلل
 عوفرملا رخل ةفصوه لب «بضل ةفد نكي مل نإو « برخ رج ىلإ ىوذللا

 مهطوق كلذ ىلعو

 الومز ةيجان نادج الو 2 تايليعثب ىرت نل كدجا
 الوم ىداولا مساوت ضعبب لفطسمشلاو كرادتم الو

 اهابق ام نأل , هيلع فطمي رورجم اهلبق سيلو رجلاب  كرادتم الو لاق
 ماع فيل علا هنآك _ كرادتم الو _اهدسب لاق تارت ملا قع

 نيذلاو اونمآ نيذلا نا ]| هلوق لثم مفرلاب اليلق نإ مسا ىلع فطعلا انل رسمي اذهو

 هنع ثدحتم نإ مسا نا نم هنوحملي امل كلذو |[نوئباصلاو اوداه

 رطل ورقلة ساقي رع ةءامم ب زل عار الييعد تعكلا اذ ارش عنا

 ةيمالكسلا مهترطفو « ىوفللا مهسح ىلع لب « ةب وتكم نيناوق ىلع مدايتعا مدعو
 هتكنلس ىذلا بلاغلا عيبملاو « هتداتعا ىذلا عساولا جبنلا عبتت ىلا

 . نيذهل ازرحم ليلعتلا ناك اكو «ةغللا جردت ىف ىعيبطلا جبنال قفاوم وهو

 فلكتلا نم دعبأو « لوبقلا ىلا برقأ ناك

 مدقت لجأ نم الإ هيلا دتهأ مل ىننأ ىرأو « هب ابجعم تنك ليلعتلا اذه

 تناك ام دشأ ام نكلو « اهتشنمو « تاغللا روطت ىف ثحبلاو « ةيسفنلا مولعلا

 ىف لوعو « هيلا حمل دق « ةيفاكلا ىلع هحرش ىف ىضرلا تيأز ام دنع ىتشهد

 ىضرلا هررقام نأ ىلإ انه هبنأ نأ بجي ىكح ىف الداع نوك الو ؛ هيلع ليلعتلا

 ةلاخل قفاوملا ىرطقلا ليلعتلا نع ءدعبت ىلا « ةيوحنلا ةعنصلا نم 'ىش هيف لخد
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 نيمدقتم موقنع لقت هنأ امإ ءنيرمأ دحأ ىلإ اذهءجرم لملو «ةوادبلاو ةجاذسلا
0-7 . - 

 ىضرلا نأل امإو« ىللصألا هعضو نع دعلع هلقن رركت اك ءوثلاو « ةاحنلا نم

 ءاكذلاو ملعلا نم ةيلاع ةجرد ىلع اوناك ةيب رعلا ةخالا ىعضاو نأ دقتعي ىنج نباك ناك

 دعب نوبوحنلا هفشك اع نيفراع اوناكو « ماهوأر ىتلا للعلا لك نوديرب مهف
 ليوطلا ثحبلا

 مالكلا ردص اهل لملو تيلو نكلو نأكو نأو نإ لمفلاب ةهشملا فورحلا )

 (لاهف ألا ىلع ذئنيح ل خدتوءعصف ألا لعىنلتف ام اهقحلتو ءاهسكمب ىبف «نأى وس

 قبل هيك اين الفا قالك «رشلاب ةيقملا:قووللا ةووكذملا نورا تيفاعإ
 ىدعتملا فرصتملا ماتلا لعقلا هيشل هلهو . فرصتم ريغ صقان لعف وه ىذلا

 ىنعم ةيدعتملا لامفألا هبشن هذهو « اظفلال « ىنعم سيل هيشت ةيزاجحلا ام اًضيأو

 : اهرخاوأ ةحتفامأو « ادعاصف فرحأ ةئالث ىلع اهنوك ثيح نم اظفلو « *ىجي اك

 رخآو الا ديدشت ببسب اهاقثت-ال ىه انقلب « لامفألل اهتبءاشمل اهنإ لقت مل نان

 نإ لانفألا لعزست + ىقاملا هنأت اهني رخأ ةبج بقا حا قمانلاو

 ببسب نذإ نوكت اهنأل «لامفألا اهبسب هباشق الف « لعفلا ةبماشمل اهنإ انلق
 < ةيباغلا تابع نفس نركي ال ةناقملا دهن تيطعأ انف ءةضتنملا ةبلاثلا

 ”نعو نم نوكس ظفح 15 « طق اهتحتف ظفلل اهنإ اننق نإ ؛ ةياقولا نون كلذك»

 لامفألا تبماش الق ءالف ةبءاشملا لجأل ىهه انلق اذإ و « ةب اشملا تابج نم ىبق

 5 3 اع ليزك لاغألا اقم كياعو ترش نازل لو ع نب داتا



 هم اموال

 مدق نأب ىوقأ اهلمع لم « ةيزاجحلا ام ةمماشم نم ىوقأ لامفألل اهتماشم ناك

 « بصني مث « عقرب نأ ىعيبطلا لعفلا لمع نأل كلذو « اهعوفرم ىلع اهموصنم
 عوفرملا ىلع بوصدملا مدق ليقو) «لمعلا ف فرصت وهف «ىعيبط ريغ لع هسكمف
 لعجي اههينتوعرمألا لوأ نم اهاصأ ىه ىتلا لامفألا نيب و اهنيب قرفلا ىلإ ادصق

 مو راج ام ىف ناتتباث ناتلعلا ناناهو لعفلل اعورف اهنوك ىلع ايعرف اهلمع

 ىف نإ ثيحنم لعفلا قلطا ىنمم اهتبماشمو) ( ؛ ىلوألا ى ةلملاف اهبوصنم مدقي

 ها . للا تهش ىنعم ناك ىو تدك أو تقع يه نادانا

 تاهتاقالم لع لمسلاووحتلا قف طلقلا نابسأ ننز -

 تاكرحلا تام اهنأ لماوعلماوعلا ةيمستب اوديرب ل ةاحنلانأ هيف كشال امم

 اهناكرحو اهفو رح ةملكسلا ثدحم وه ملكستملا نأ دهاشم هنأف « ملكستملا نود

 .لوقك ةلماع اهنأ ديفي اع اوحرص دق اوناك اذإ مهنأو « رخ الا ةكرح اهمف اهب

 : كلام نأ

 رمع اديس ناكك هبصنت « ريك تاوامسأ ًأدتبملا ناكفرت

 لمن مناكلامس كعنأك# لعل نكل تيل نأ نوال 0 هلوقو
 ةرركم وأ كتءاج ةدرّقم * ةركن ىفالل لعجانأ لمع هلوقو

 اًضيأ هلوقك لعافلا ود ملكسنملا نأب اضيأاوحرص دقق

 'برعلا ضعب رمضم نوك لمي * بصن فيك وأ ماهغتسا ام دعب و
 بجو هراتتسا اع رتتحم « بد: ءوحورشلاو كاإ هلوقو

 لوألا تيبلا ىف كلذب اوملكت نء مو برعاا ضعبل بصنلا ل مع فاضأف
 «ملكتملا وهو:: رذحملا ىتاثلا تيبلا ىف بصنلا لمع فاضأو



 م

 شر ةرمالو ا دوك اب لن ىف لمعلا اهملإ اوبن امتِإَو

 ع امم نيبتت ةقالعلا هذه ةفرعمو

 لومفملاو«مقرلاب مالكلا ىف هب قملأ امو لعافلا اودع نأ ىلع برعلا مضار

 ملكستملا عفر اذاف « عفرال ةبجوم ةيلعافلاف ءرجلاب فاضملاوو بصنلاب هب قحلأ 7

 « ةقرسلا هنآ قراسلا ديمطق :مطوةك اهللإ لمعلا بسني نأ حص بلطتامل ةباجإ

 ةراحلا را ىيراطلا انالف بلص :مهلوقو ءمالسالا_ عرش لتاقلا لتق : مهلوقو

 مالول ذإ « لف نم اهمدقت ام وه ةملكسلا ىف ةيلعافلا هذه ثدحأ ىذلاو

 لمعلا بسني نأ حصق لعثلا ببسب ملكتملا وه اهثدحأ ىذلا وأ ء تثدح ال

 . لمعلا ىف ةلآ هن ال وأ « دجوملا دجوم هن أل ىأ كلذا لمفلل

 رثك أمل : لاؤسلا اذه هيلع بترثل هاندعأ امنإ و « قبس امم موهنم هلك اذه

 نأ م“ رثكي ملو « رجلا فرحو ءأ ههشأ امو لعفلا ىلإ للا ةبسن نذ ةاحنلا

 نأ فرق ةيلعافلا نأ مهلوألا ةرثك لثم لءاوء ةيلوءفملاو ةيلعافلا اوءس

 محرشلاا نم رهظ ام « لعفلا نم ةقرما ف فا انآ « لمعلا اهلإ بتي

 أذإ ةلعلا نأ نم « سايقلا ةلسع ىف هقفلا 57 ءاملع هلاقام اذه هبشي لبق

 رفسلا ف صخرتلاك ءطبضنمرهاظفصوب ملا طين «ةطبضنم ريغ وأ«ةيفخ تناك

 رفسلاب محلا طين ةطبضنم ريغ تناك امل اهنكلو « ةقشملا ةقيقحلا قهتلع «رطفلاب

 ددحلاب لتقلاب طين ايفخ ناك املهنكلو « ناودعلا دمعلا لتقلا.هتلع « صاصقلاو

 دقعلا ةغيصب محلا طين ايفخ ناك امل 4:كلو ءاضرلا هتلع دوقعلا ىف كلملا لقنكو

 لمفلا وهو اهمزالع مكملا طين, ايفخ ارمأ ةيلعافلا تناك امل انه كلذك

 امل ةفاضأألاو ةيلومفملا ىف لوقلا كذكو « مالكلا ىف اهنم ربظأ هنأ امل «ههش وأ



 دل ار

 لسعفلاو « ةفو رعم ةيقيقلا ةلعلا ذإ « ىلثم“ ةقي رط ملعتلا ىف اذه لاخأ تنكو
 01 1 1 .٠

 هتيأر امل ىتتكسلو . اهروبظل ام حلا اف ةمزالع نوما يفاضل او را قرحو

 وحنلا ثحب ىف ممرمع اوعطق نيذلا ةذتاسألا ضعب دنع هابتشالا اذه هنعأشن دق

 لامفألا نأن ورب ةاحنلا اولافنءرصم ىف ةيبدأللا ةكرخلااومعرت نو مدنعو املعتو املمت
 ءاج تاكرملا نأو « ملكتملا نود « بارعأألا ىف لماوعلا ىه ءامسألاو فو رملاو

 نيب ةلصالهنأو 5 مووقملا ري وصل ىف الرثأ الو ىنعم ىلع امل ةلالدالو « لماعلا اي

 بارع الاو ىنعملا

 ذيمالت نم نيئدتنملا نأش نوكي اذاق « بدألا ءادمع نأش اذع ناك اذإ و

 نأ تدعو اليوط رمأألا اذه ىف تركف دقل ىرمعل « رهزألا ذيءالتو سرادملا

 مزالم وهام ىلإ ةيقيقحلا ةلءلاب حيرصتلا نع ةاحنلا لودع وه هايتشالا اذه ةلع

 اورك ذو « ةفاضألاو «ةيلوءنملاو « ةيلعافلا ركذ اوكرتف « عضاوملا نم ريثك ىفاهل
 هومسام نأ نم هانرك ذ كلذ اورث آدق اوناك اذإ و ءفاضملاو فورملاو لامفألا

 ضو وبا هن ةناه الار ةلزيشلاو ةيلفاقلا نرخ ةديسس ة هالك وومأ لئارع
 بلص ىف اطخناو « ابقح ريغ ىلع لئاسملا مهفو ؛ طلغلا اذه هنعاشن دق هنإف

 ةداسلاو ةلجلا ع وه دنع اطذعأ اذه مقو دقو 3 ىنبي هيلع ىذلا هدومعو وحتلا

 ةيانعلا بجوب سمأ اذه ؟ ضعب تح اهضعب تاقبطب مهنود مث نع كالياف
 رييعتلا ىفزوجتلا اذه نكلو « تركذام مدام امح ةاحنلا نإ «ربكفتلاو

 ىلإ نيدلعتملا ناهذأ ىف وحنلار وح« اهمزالبام ىلإ ةيقيقحلا ةلعلا نع لودعلا وأ
 ىلع وحنلا تعبف ىلا هلقلا نم انوعد- وحنلا ءامحإ- . انك هةنع مجرتيإمم ىرئاع



 د اةميللال

 2 4 اترثكل م ىنمأ نأ 5 ةرثكلا هذهو ءةرثكلاب ىف خءل أمن ل ةسقيمج

 0 أده لاثم ىلع ا | عضو و 4 ما نوكت نأ

 وعدبأم ىلع طلغ و غو هايتشأ كإ وعدبألام راتخت نإ َْق ةظكش ددرتنال ني

 ألا اورت مهن أل امإو4 ءمسوتلا نء برضل امإ اهملا لمعلا اويسف دق مهنإ ءامجملإ

 ذلا ىنلنا رمأالا كلذ ىم مدنع ةيقيقحلا ةلعلاو « ىنخ وهام ىلع طيضنملا رهاظلا

 ةفاضأالاو ةيلومتملاو ةيلعافلا وع

 0 مفرلا نأ لين قانتالا نأل +هنفةيدقال حضاو ةلأسملا ىف رايتخالا

 ؛ ةفاضالل رجلاو ةلضنلا وأ ةيلوعقملل بصنلاو « ةيدمملا وأ ةيلعاقلا وهو ىوئعم

 ىف لخد هلام ةلعلا لمجصو « عضاوملا ضعب ىفريبعتلا ىف زوجتن له فالملا امنإ

 رهاظ رمأ نم ةلملا مزالام ةلَع ىمسن وأ# فاضملاو فرملاو لمفلا وهو ةلعلا داجيإ

 نإ ةلدلا نرغ لودحلا راث وأ ةكيدلا ز ودتلا اتح زاث ١ تاردتل 27 ظيضتم

 ةماعالاوءو>لاةقيقح مهفىفطلغلا تعقوأ اهنأىهوعطبضتم رهاظ رمأ نم اهءزالام

 موريغ ىلع وحنلا ميف اههجو ريغ ىلع تمهف نإ ىتلاو « وحنلا اهيلع ىنتبي ىتلا

 ةيقيقح لءاوع اهمأ ضعبلا نظ ىف عقوأ دق لماوعلا هذه ىلإ لمعلا ةبسن نإ
 وحنلا مهف ىف رثألا ةديعب راض. هل اذهو ءملكتملا نود

 لماوعلا هذه ال تاكرحلا هذه ثدحم وه ماكسنملا ذإ مقاوال فلاخم هنأ ١

 ابنين وق ةاعارمو « ةيب رعلا ةغللاب ملكتلا دنع ىعيبطلا ريكفتلا فلاخي هنأ ؟

 ناك ىبرعلا نأ نظن ىذلا دك اذه« تعمر ىلا اهموسر و « تطيض ىتلا

 لمفلا نأل اذه عفرينأ ىعارب ناكامنأ نظن نحنق « هتفلب هملكت دنع هب ركفي

 ههبشوأ لعثلا نأل كلذ تيما الو هرج فرحا نآل كاذ رج نأالو « هعفر



 ما جواج

 نأأل بصنيو « عفرلا بجوت ةيلعاتلا نأأل عقرب وه هنأ ىعارب ناك لب « هبصن

 هيلغ اودضاونام ىلع .نلا بجوت ةفاضأالا نآل ربو « بصتلا بجو ةيلودقلا

 ىتاعملا نع ةنابألا ضرغخا مينيب اف

 ىبرعلا هب ركشي ناك ىذلاو ءرملا هب ركشي ىذلا ىعيبطلا ريكفتلا اهنإ انلق امنإو

 ريكفتلا رادم ىه ظنالاو ىنعملا نيب ةلصلا نأل ةيب رعلا ةغالا نيناوق ةاعارم دنع“

 بسدنلا ءايب ىنأي وهف « ضارغألا رئاس ىف مالكسلا نيناوق ملكستملا ةاعارم دنع

 ةينثالا ةمالعب ىتأي وهوءهيلإ بوسنملاال بوسنملا هضرغ نأل- ىرصع- لوةيو

 _لوقيفمجلا ةمالعب ىتأي وهو ؛مجلا الودرنملاال ىنثملاهضرغ نال ول وف

 نير ال وعر هقتاوم نأ ١ كي ريع لع لدي نأ هضرغ نذل تافنسو نودي

 5 نأ عسب لل لب لو ثينأتلا ةمالعب ىتأبف  ةنمؤمو ةماسم لوقي ةئنؤملا

 . عقو نم ديرب هن أل اهحتفب  مركم-لوقيو : مارك ألا هنم ناك نمدير هن أل ءارلا
 لوقي ا ىنعملاو ظنالا نيب اهلي ىتلا ةقالعلل كلذ لك لمي هنأ مارك ألا هيلع

 تاملكلا هذه ىناعم ديرب هن ال ءاجو ىلعو دمت

 فل ألاب تأ, ومةثنؤملا ىلع ةلالدلا ديرب هنأل ةهلسم وي ىف ءاتلاب ىلأي ةلجلابو

 ديرب هنأل مقرلاب ىتأي كاذكف «نينثا ىلع ةلالدلا ديرب هبال نالطعو# ىف نودلاو

 اهامسم نأ ىلعةلالدلا ديرب هنأأل ةملكسلا ف بصنلاب ىنأ, و «لعاف هنأ ىلع ةلالدلا

 اذكهو « لمثلا هيلع مقو

 ىم ىتلا ظانلألا هذه نيب وه اهنإ طب رلا نأ نيملعتملا دنع عقو اذإ هنأ *
 ةغللامهملع تيعصو « وحنلا مهلع بعص « بارعألا تاكرح نيب و لماوعلا

 ىلا اهعيضاوم ىف ةيبارع ألا تامالملاب اونأي نأ مهللع اريسع ناكو « ةيب رعلا
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 ىتاعملا هذه نبي و اهنيب وهاعإ تامالعلاهذه نيب طب رئاناك اذإ نكلوءابقحتست

 اومضي نأ مهيملع اريسي ناكو ؛ ةيب رملا ةغللا مهملع تلبس « اهانزك ذ ىتلا ةثالثلا

 نوئطخي الو اممضاوم ىف تامالعلا

 ىناعملاو ةيبارع الا تامالعلا نيب طب رلا اودقتعا ةاحنلا نأ ىف ةظا- كشنال نم

 «وشملا ىراهنلا بكوكلل س.شلاو « العامل ءامسلا !وعضو ع برعلا نأ اودقتعاو

 هنوك وأ ادتبملا وأ ء ةيلعاقلا وه ىنمم ىلع ةنالدلل ماكلا رخاوأ ىف مفرلا اوعضو

 نوك وأ ةيلوعاملا ىندم ىلع ةلالدلل بصتلا اوعضوو ةلجلا ىف ةسيئرلا ةملكلا

  ةفاضالا ىنعم ىلع ةلالدلل رجلا اوءضوو «ةلملا ىف ةسيئرلا ىه تسيل ةملكلا

 طب رلا نوكي نأ اوبحأ مهنأل امإ « لماوع هوم امو تامالعلا نيب اوطب ر امتإ و

 مهنأل امإو ء تامالعلا هذه ر وهظو « ةلملا ءانحلم ةلملا مزالامو تاكرملا هذه نيب

 ريغلوأ«ةلعلا ثدحأ امو ةلحلا ران 1 نيب اوطب رف لماوعلا هذه اهثدحت امنإ ةلعلا اوأر

 نوحرصيإام ًاريثك مهنأ ىف اضيأ كشنالوههلك كلذ ىف كشنال  انت[هانيبامت كلذ

 ىه هلآ تبرع هذه ثدحم وه ملكتم ا نأ نم عقاولا قفاون امم ممدصق وهاع

 كلام نيا لوقك لماوعلا هذه

 ادجو تلع لاخ ىأر ىنعأ « ادتبا ىأ رح يلقلا لمتب بصنا

 اريخو ادتبم بصنا اماضيأ * اريصك ىتلاو لمت بهو

 نم ةرهمج داق دق ريبدتلا اذهو # ةليحلاام نكلو ء كاذ الو اذه ىف كشنال

 .نييلكشملا لع ةن وتلا نسمع مقاولا فلاخىذلا طلغلا ىلإ هيماءتمو وحنلا ىسراد

 ةيع اذهو + نادآلا ةلكروحتلا نرسم ااذهةيسراد لع وحتلا تمضوءأبن

 يسم لع لدؤل ةاقتلا دنع قارعألا فاقع نأ اتلرأ رقي ادلة



 داع

 لاقام ىلع امهننان نمؤي و . ملكشلا ال« ظانل ألا وه ممدنع تاكرملا دجوم نأو

 يكحلاطب ر هؤشنم هلك اذهو « تادلمتملاو نيملعتملاو نيملعملا نم امهنود نع كلاباف

 ةلعلا نود « طبضنم رهاظ فصو نم ةلءلا مزالاع

 ملا طاني نأ بحأو« ةلعلا مزال ام يسحلا ليلعت هركأ امئاد تنك دقل 1
 ىف امع ساتلا فري « هقثلا ىف ةلعلا مزال اه حلا ليلعت نأ دقتعأو « هتلعب

 نعذ ىف ايدبمت نوكي نأ ىلإ برقأ محلا لمجيو « دابمال ملاصم نم ماكحألا
 هنأ ىرأو « ممتجلا حلاصم هب تدصق اللعم كح نوكي نأن ع دعبأو « هقفلا مش

 نعو « ةيقيقملا َهلعلا نع كلذ ميلي مق « نيزريملا ءابقتلا ىلع رؤي ل ناك نإو

 مهتود نمىلع رثأهكلو ؛ ممتجسلل ملاصمو للع نم ماكحألا ىف اهب امئاد رومشلا

 ليلعتلا ىلإ هنم ديعتلا ىلإ برقأ « افاج موقع ىف هقفلا بلقتاف « نيملعتملا نم

 , هتلعو محلا نيب ةيسانلاب اهناد سفنلا ىلإ ىحوب ةيقيقحلا ةلعلاب ليلعتلا نإ

 طيضنم رهاظ فصو نم ةلعلا مزال اع ليلعتلا امأ « جملا ىلع ةبترتملا ةحلصملاو

 سانلا نم ريثكلا ناهذأ ىف ةحلصملا هذهز رحيالف

 طانف « ماكحألا ضعب ىف ةلسلا مزال ا للع عراشلا نإ لئاق لاق ارو

 مو مس اف ريفا طي دق 3 كاش ردا ناطر ف طفلان سيقتل

 ةقشاا ىف ةلملاو؛ ةلعلا مزالم وه رغسلاو ءرخأ مايأ نم ةدعف رفسىلعوأ امضي رم نآك

 لوقت« عراشلا اهم للعال ار الا هروصت ام ١ زالملاب لياعتلا ىف ناك ولف

 دعب ةب الا ىف هلوقك ةلملاب رمشي ام ائاد هقدرأ دلعلا مزالاع للع اذإ عراشلا نإ

 اذ فرامل ني سلا © ديرب الوءرسيلا 8 هللا ديرب : مدقت ام

 مزالملا فصولا نوكي وأ ء انه ةقشلاك ةيقيقملا ةلعلاب نب رعشم : ىادرألا



 اعل

 ماجاك ذ ىتلا رارضألا هذه نع دعبلل هلك اذهو « ةيقيقملا ةلعلاب هدحو ارعشم

 باصأ ام« ةلعلا مزال اهب ليلعتلا موش نم وحنلا ىسراد ةرههمج باصأ دقو

 ىسراد ذاقنإ ىف تركف دقلو ؛ اضيأ ليلعتلا اذه مؤش نم هقفلا ىمراد ضعب

 هناكم ايفو زكترب هيلع ىذلا وحتلادوعفف أطخ هدمت ىذلا أطخنا اذه نم وحنلا

 ةاعتتلاو ودجتلا بناتك نيب ةلجاتلا فس نأ تيارت سلا نع لتلا ناك

 نارعألا قبو ءلئانلا قيوستلاءاحإ تاتك نيبو ةتئاجلاو رغزأألا "نم

 عهنمأطللا اذه ىف مقو نم ذقنتسو « نيداعتملا ىلع ىودجلا ةميظع نوكتس

 ررضلا نم طلغلا كلذل ناك ام رادقم ةدئافلا نم هل «ةيب رعلا ىف ديدج معتف و

 اهم حرشأ « ةرابعلا ةلهس ؛ ددعلا ةليلق دعاوق عضأ نأ تيأر نكلو

 مهْحِبب وحنلا ءاماع امنع فشك ىتلاو « ةيبرعلا الع تينب ىتلا لوصألا

 ريثك ىف طروتلا نم سرادلا مصعتس دعاوقلا هذه نأ ىنيقيو اهوثودو اهوئيبق

 هبش درب نأ ددعلا ةليلقلا دعاوقلا هذه ىف رظانلا نكميسو « ءاطخألا نم

 وحنلا ءايحإ باتك ىف ةدراولا قطصم ميعاربإ ذاتسألا هيو نيقرقتنلا

 دعاوتلا ىه هذهو اليلقالإ

 نيملكتملاسوتن ىفامع حاصفألا اهضرغ « تاغللا رئاسك ةيب رعلا ةغالا نإ ١

 عمتسمىلإ ماك تمنم راكفألا لقنل ةادأى بف « نيمماسلا ناهذأ ىلإ اطاصيإو

 . هريمض قامع ةهرتلل ةادأو

 مسالا رطخأ اذاف« ابعلإ زمرتو امهلعلدت ماسأ ءايشألل تعضو كلذ غوابل

 . لابلاب ىمسملا رطخ لابلاب
 ةدرفملا ظافلألا ىناعم ةفرعم دارملا مهنل ىتكي ال هنأرب تاغللا بقارت نءو



 بوس

 بيكرتلا ىف ةءاكلا ذإ ؛ةيبيكرتلاىتاعملا ىلع اهنلالد ىف اهنيناوق ةفرعم نع دبال لب

 .ق- نمو « ةيلومنملاو ةلعاقلاك ىدارف ألا اهانعم ىلع دئاز ىنعم اهبملع أرطي دق

 ىئاعملا هذه ىلع اواد ةفخال برعلا نكلو « اهماع لدت ظافلأ امل مضوت نأ هذه

 فورحب و« ةحتفلاو ةرسكلاو ةمضلا ىهو « بلاغلا ىف ةلعلا فو رح ضاعبأ,

 ىنثملاو ماسلا رك ذا عمجو « ةسجخلا ءاممألا ىف اهسفن ةلعلا

 ءايلا ضع ىه ىتلا ةرسكلاو « ةيلعافلا مع واولا ضءب م ىتلا ة-هضلا اوهضو

 ةيلوعفملا لع فلأألا ضعب ىه ىتلا ةحتفلاو . ةفاضألا 0:

 ءايلاو « ةيللعافلا لع ملاسلا ركذملا مجو ةسخلا ءامسألا ىف اهسفن واولا اوعضوو

 ق ةيلوعقملا ع فلأألاو « ىنثل اأو رك ذملا مجو ه ةسنخا ءامس ألا ىف ةفاضألا لع

 « ىنثملاو ماسلا وك ذملا عج ىف رجلا ةل> ىلع بصنلا ةلح اواهحو « ةسخخلا ءامس 3

 اهواعجو « ةينثتلا ىلع ةلاد ىه ىلا فلألاب اوفتك | دنق ىنثملا ىف عفرلاةلحامأ

 ىناعملا كلت ىلع ةلاد ىه اك مجلاو ىنثملا ىف فو رجلا هذهو « ةيلعانلا ىلع اضيا ةلاد

 ىلع اضيأ ةلادو ةينثنلا ىعم ىلع اضيأ ةلادع ةفاضإ 0 ةياوعقمو «ةيلعاف ن

 : ا ب

 ةملكلاب امملع ةلالدلا نكع تناك ةفاضإو ةيلودفمو ةياعاف نم ىتامملا هذه

 مزلت تناكو«ةفاض ألا 0 6 ةيلوءقملا وأءةيلعافلا ىنءماميساط ثدح ىلا ىرخ |

 ةلاخلا هذهىف مزاي ناكو؛ تاكرملاب ةب رعم ريغةغل نوكتف«نوكسلا تاملكلا رخاوأ

 برعلا نكلو « لوعفملا ريخأتو لعافلا مدقت مزتلي نأ لوهنملاو لعاقلا عمتجا اذإ

 .نع هريخأتو لعافلا مدقت اوزاجأف « ةلبا ىف رخأتلاو مدقتلا ةي رح ةملكلا اوطعأ

 ىناعملا هذه نيب زييمتلل ةمالع نم دبال ناكف ء لوعفملا
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 ةيلعافلا ىنعم نم ةلمج ولم الف « ةلبلا ىف ةيزال ىتاعملا هذه تناك الا »ب

 ضاعبأ ىهوءتامالعلا فخأ اهل اوراتخاءاهم قحلأامو ةيلوءتملا وأ ء اهم 00 5

 امهالكوعردانلا ليلقلا ىف ا ةلعلا فو رحو « بلاغلا ريثكلا ىف ةلعلا فور

 رخآ فرح نمو « ةلك نم فخأ

 ىتاعملا اف تثدحأ ىتلا تاملكتا ةنومع تاكرملا هذه نأ قللا ىفو

 1 لدت ىلا ىه ةروك ذملا

 اويلطي نأ مزلي لف« ةءلكسلا ىلعأرطت ىتلا ةمزاللا ريغ ىرخألا ىتاعملاامأ ١

 ريغصتلا ىلع ةلالدلا ىف م ةملكلا ةغيص ةران اهاو ريغ دقق « تامالعلا فخأ ال

 دمحم لتقك هلوعفم ىلإ دنسملا لمقلاو « لاجرو لجك ركملا عمجاو « ليجرك

 ىلع لتقو ءايلع

 عملا ىف اكو «نادسك ىنثملا ىف ام اهيلع ةلالدال انرح ةراتاهل اومذو دقو

 ملا ىف اكو « ةمامو لوح ثنؤملا ىفاكو ء تاملسمو نواس: وحب ماسلا

 لجرلاو لجر وح

 مجوأ ريغصت ةماكلا ىف نوكي نأ 8 ديل هنأ هز زال ريغ اهنوك ىبعمو

 فخأمزاللاريغلاويلطي | ملو « تامالعلا فخأ مزاللا ىنمملل اويلطاعتإ و« ثينأتوأ

 نأ ا نش ناكف « مالكلا ىف رثكي هموزلل لوألا نأل « تامالعلا

 لديامن وكي نأ ىلع أوصرحي مل هموزل مدمافىناثلا امأو ء يف وه ا هيلع اولدي

 :ء . افيفخ هيلع

 انهما فو لقاتل بق قاوم اع قارب اوال ع لع عقرلا ناكاملا ه

 هيلإ كليسم هنأ ىف لعافلا ةيدرا ًادتبملا نأ أعقر يأ نووحتلا لاق <« ربخاو
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 . ةلخلا ىأزِج ىتاث هنأ ىف ههشأ ريملاو

 لاخلاك لغانملا ريغ تايوصنم كانه تناكو ةيلومقملا لع بصنلا ناكانو
 ىف لونملا تهشأ اهنإ اولاقف « تبصن مل اونيب» نأ نييوحنال دبال ناك «زييعلاو

 . . ةأحالا ضعبل ةقنرط هذه ؛ هلغف اهنا

 _ لل اف صخاتت ىمو ىضرلا مهنم مول ى رخآ ةتيرط كانهو 5

 « نيتسيئر نيتلك نه هسيف دبال مالك لك نأ ىر مالكلا بقارب نم نأ
 ادعامو « ىتنلا قي رط ىلع. وأ توبثلا قي رط ىلع ىرخألا ىلإ امهادحإ بسنت

 امهناقاعتم نع وهف نيتيئرلا نيتماكلا نيتاه

 اوادف « دانسالا انكر ام نيتللا نيتءاكلا نيتاه ىلع اودي نأ برعلا دآر |

 م ادق سر تعمل كلا تاع كلا نع اولدب نأ اودا ارأو مضلاب امهملع

 . ةرسكلاب اهللع اولدف ةفاغم تناك اذإ الإ ء.ةحبتنلا

 5 5 ماكلا رخ : اوأ ىف نكرملا هذمل هيضتقملا ىه ىنامملا نأ اذإ اع

 م هه. ةناضألاو ةيلوءقملاو ةيلعانلاف .اه لع لاود تاكرالا هذه

 ةرابعب و  ةدمع ةملكلا نوك ىلع ةلالدلا ةدارإ و « ىل وألا ةقيرطل لح ؛ تاكرجلا

 ىلع تاكرملا تضنقا ىتلا ىه  همدع وأ « دانسألا ىلع ةلالدلا ةدارإ ىرخأ
 ظ . هعبات نمو ىذرلا ةقيرل

 تاملكسلا ببسل ؛ ملكشلا وه اهدحم «تاكرملا تضتقاىتلا ىتابملا هذه ؟
 ب ةيلعاقلا ىنمم ىلع ىف ثدح ام « ىلع ماق انلوق ىف مات الول ذإ « اهعم ىتل
 ال« هيلإ دانسألا ىئعم وأ ةيلعافلا ىندم الواو ءهيلإ دانسألا ىف ىنام ثدحامو

 نلماوع اهو#و و تاملكلا هذط ءرجلاو بصنلاو مفرلا ةاحتلا_بسف كلذإ « تغنت

 (وحتلا )١-
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 تاكرملا هذهل ةيضتتملا ىنامملا هذه ثادحإ ىف تالا انأل

 برضولاف ء١٠ ربخو نإ مسا نم عفرلا هتح ناكدقو ةدمع نم بصتامامأ

 ابن اويصنق اهانمع ىتلا لامقألا اهتاوخأو نأ تبماش « وانمدق اك ةبماشملا نم
 نيازجلأ اهم اويصنق كلذ نم رثك أ ىلإ ةبماشملا مهضسبب تدأت دقو « لوألا ءزجلا
 هلوقو * مجاور ايصلا مايأ تيل اي « لاق ام

 ظرخحم املق وأ ةمدات « ظوثت اذإ هينذأ نأك.

 ميضمب لاق نأ ىلإ ةمماشملا ممم تلصو دتو

 مجأ زاركقوف همز ركلاو منْ ىف عيبس نأ كلا

 عيبس ىفأ ىنعكأ اولاق اك.

 تاكرخاو لماوعلا ىلإ اورظنف- ىلصم مههارب داكسألاو ناوقرشتتملا هاج

 اوكف.« رجوأ « بصن وأ « عفر ىضقت ةبسانم امهنيب اودجي لذ « طقف ةيبارعألا

 ءاوؤدبب الأ بحي ثيح نم اوؤدب دقق « اهملإ لمعلا ةبسن ىف ةاحالا ةئطختي

 اورتني الأ بجي ثيح ىلإ اوبتتاو
 اناقرزب انيناذح نا ارتيوعال يفد نساززعب وأ نع نك

 ىلع ةلملا هذه نم اوئفلتو « لماوءلا هذه ىلإ لمعلا ةبسن رس اوكردأل كلذ

 < عفرلل ة ةيجوم ةياعاف نم « طئاسولا كالت او «ردأال كلذ اوافق ول ء نييوحتلا

 قاعملا هذه ةئدع اس نمو «رجأل ةيجوم ةفاضإ نهو « بصنلل ةبجو٠ ةيلومتمو

 اهللإ لمعلا ةبسن غوس ىذلا وه طابترالا اذعو « لماوع اهوعس ىتلا تاملكسلا ىه
 ةيلكلا عقرب نأ هنكع « ةطيضنم ةرهاظ ماكسنملا ىلإ ةبسنلاب ىتاعملا هذه

 ناو « ةياومفملا ىنمم هئادحإ دنع اهصني نآو# اهنف ةيلعانلا ىنمم هثادحإ تع
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 تانلكلا ىلع 3 ىلا هلهنم 7 ممتسملاو « ةناضألاىب 5 هثادحإ دنع اهرب

 . ةئاضإو 4 ةيأوعقمو ةياعاق نم

 « كلذ فالخب سعأللا اندجو « ناب ةرواط دع وادع وح اع راق انج اذأو

 ةئاقف مأ 043 بصيق ةلومتم مأ « مقرين ةلَع َّ 2 | 208 5 مل نأ ديرب 0

 نم هقحتست ام لكل ىطعيل « ةياوفملاو ةيلعاتلا م نأ ىلإ جاتحم وهف « رجيف

 ىلع هرمأ ناك امبرو « اهتدحم هنأل ةيلعاشلاب مل 5 ار

 دب ريفوه انآ «تاكر كا نم م قاعملا هله 9 ١ عماسلا قل » عماسلا ن*« ضيقنلا

 5 تر كح ١ هده اي مطعيف اعل هذه 2 نأ

 ةيلو» دملاَو ةياغا املا قمم قمم مي ف 1 أعلا دنع برو ألا نأ ةاحنلا 7 3

 اع للعي ْن حاب هنأ ا «لءاوع اهو ىلا تأ - اماكسا| هذه ىه ؛ ةفاض ل

 . ةيمخ هللا تناك اذإ ء« طيضنم ىهاظ 'ىك نم هللا مزال

 ةسارد ىضتقي هنأف « كلذ لع مسمن اذإ فاؤملاو نيقرمشتسالا رخل نحو

 قاوخام ايمو ةيشنلا لوما قوعام ايو ةزروشن لكامل فوتو ةليوأت

 لاب امتع قفل مولملا وهذه يف دجو و 4 ةيف رملا له قؤغ ف مو 03 ةفسافلا

 » اهلع ةساقملاب ةيوحنلا لئاسملا هذه ملعت اعإ © اهلع صشر مف « ةيوحنلا

 وحلا بتك ىف رظنلا اوكرت ذإ ء مرذمن نأ انسفن أل حيبن الو« مرذمتال اننكل

 قو لماعلا ةبارظن ىف ميسدهت نأب هل 7 ةليقك تناك ىتلاو « هانم دقام ضعب نيت ىلا

 اوحارف ةاحنلاهلاقام كاردإ نع مهم رسعاذ كاذ ىف رظنلا اوكرت بارع لإ قاع

 اهم وثنوادقتو « انعطو ايلث ةاحالا نودسو

 تينع ىلا وخلا تك ضو قزطنلا يك رت لوقأ ذإ له: بحال كانلو



 هد 1ع ملادسل

 امرت ةصلا ولا لئاملا هدط ناي وحلا 2 ف له : لوةتو ع هاتمدقأم ,ضدلا-

 م. ةيب رعلا لع ىف ل اوصألا هذه ىلع مخ دق نأك ىذلا مالظلا اذهل فشك اهنف

 جراما تانكتو «اذه ضعب ناس تلفكت وحنلا بتك نإ كبرو ىإ

 لإ بعت نأ الإ :ناكتاالا وزرع ند ل اع اهو دعس نا هواوتا نول

 . داؤتلا مقنو «سفنلا ءافش دجي هن ف « ةلوطملا بتكلا كآنت 0

 تناك هي وعصل هيف نإو « عوضوم ا اذه ىف ىغراا ما اك ”ىراغال لقأسو

 ناك 7 همالك نه انا دق ثحايم نم ان نقيس اع انتنأ الو 6 هلقت نع اندصت-

 عوضوملا اذه َق أايعص

 لوألا ءاطلأ ع نم 14 ص ةيفاكلا ح رش ىف ىضرلا لاق

 نأ امهدحأ « نيب رد ماكلا امم نيب زييعلا ىلإ جاتحمي ام نأ لع ءأ

 ماكلا ىنامك رخآلا ىلد امهدحأ "ئراط ريغ رثكأ وأ « نايتمم ةلك ىف نوكي

 «ريسلاو فورعملا ريثأتلا ىقابرضو ؛ ضرحلاو ربطلا ىف 8 ٠ رقلا وم 4 ةكرتخملا

 نييبتلاو .ءادتبالل نءو «ابك ارتثاب لاق نم دنع ةعراضملا لاعف الا عيج اذكو

 رخاالا نع ىتاعملاوأ . نييشمملا دحأأل ةزيمملا ةمالعلا همزابال اذه لثذ «ضيعبتلاو

 ىح ؛رخ آلا ىنمملا هيف عارب ملال_هتس وأ ناكامضاو نيينءملا دحألل هلءاج نألا

 00 امهدحأل ةمالعلا مضيف سرالا فاخي

 اهدنحأ وأ امهدحأ أرظي ءرثك أ وأ ناينعم ةماكلا ىف نزكي نأ ىناثلاو

 ورطملا ٠ نء هل ةزيمم ةمالغ نع مزلي ل نإ ؟ "ىراط اطال دب الق ا وأ ءرخآلا ى 1ع'

 ريغ 'ئراطلا اذهو « ةقيقملا نود « ةنيرق ىلإ زاحم لاا مث نمو“ هيلع

 ةملكلا ةغيص هلريغت دق لب تامالعلا فخأ هل بلطي نأ مزليال ةماكلا مزاللا



 بو هس

 * لاجرو ليجك « لوعفملا ىلإ دنسملا لمقلاو : سكملا عجاو ريغصتلا ىف ك

 قى 5 « ةماكلا كالت فورخ حك ا هياع لاد فرح هل. بلتح دقو « برضو

 ة نوداسو « نااسم و «فردلاو ثنؤملاو ع ”بوستملاو « ملاسلا ماو « ىنثملا

 ةملكشلا لع ىراطلا ىنعملا ةئي رق نوكي دقو: 3 ةلف هنزا تانكي

 ىلع لادلاهيلإ فاضملاو ؛ هفوصو“ ىف ىنعم ىلع لادلا فصولاك « َةلَقَتسم ىر أ ةلكا

 هيد ةعراطلا نأك اك نيف « ةماكال امزال ا رط ناك نإ و « فاضملا ىف ىتعم

 « ةمالعلا ىلإ ةجاح الف « هريغ نمو هنم بكرت امف ةدمع لمذلا نوكك «ريغالا دحاو

 ءايشألا وأ نيئيشلا دحأ مزاللا 'ىراطلا ناك نإ و « هريغب سبتاملل بلطت اهنأل

 ىلع زييمتال رصنقي الو « ةمزال نك« ةمالع فخأ هل بلطي نأ ةكسحلاب قئاللا

 « فوصوملاو فاضملا ىثرصتقا :٠-6 ىنعملا كلذأ رط اه ىقلا ىر ألا 0

 1 اوطاتدحافع هيف نام فالخي ؛ امل 1 زال ريغ ةمالعلا ىلإ أمهف ج جاتحملا ى .ءملا نال

 ةمالع كانه ناك ىدملا هببسب أرطا دعب نإ ىتح ؛ :«التا أ عوتلا اذه ىف

 مسالا ىف نوكي امنإ ىنعملا اذه لثمو « *ىراطلا اهانعم ىلع ةل'د « ةملكلا ةمزال

 4 0 ةدمم هنوك ىبعم امأ ةيف ضرعلا َّك دال ال مالكلا ىث هعوكو دعل هن ا

 عا مقررا فها نفت ملادلا قوم ضامإ ١ هترؤلع دقن 3 هناك دأ

 7 او ىنثملاو ةتسلاءامسألا ىهو ؛دملا ف ورح ءامسألا ضءب ىف تلءجو ؛ تاكرجلا

 1 ةبنجأ دم قورج بلتجي مو ءاهنم دحأو لك ىف اهركّذن ةلمل « نونلاو واول

 ىنثملا ىفو « ةمالع اهتيع وأ ةماكلا مال ةتسلا ءاعمألا ىف تلعج لب « كلذ دصق
 عقرلا لعجو ؛ فيذختلا لجأل كلذ لك نيتمالع عجلاو ةينثتلا اقرح عومجلاو

0 

 يبصتلا لمجو ريلعاو أادتيملاو لغاقلا ةثالث هو ؛ دمعال تاكرملا ىوقأ وه ىذلا



 00 هد

 ليعافملا نم هعم لوءثملا ريغك « ةطساو الب مالكلا ءزج اعاضتقا ءاوس تالضفال

 « غرفملا ريغ ىتثتسملاو همم لومةلاك « فرخ ةطسأو اهاضتقاوأ « زييقلاو لاحلاكو

 «رجلا فورح ىنعأ « ةفاضألا فو رح ىلت ىنلا ءافسألاو

 قروش اجا تكتل تيحأ رع ىذا بسلا كتقلستا لمتاكاو

 هات كك اود هلا نم تيضأ تاولطنلا

 تاكرحلانه قب نكي 11 فرج لاو ةلذف وهام ةمالعب مع : نأ ديرأ مث

 مسالا نوك ىنءمراصف ففعل زغا نرمك وا عم هب زيف «ءرسكلا ريغ

 هتم الع نيروك ذملا نيينعملا ىلإ امذنم ءرخآآ ىتعم فرحي ةدمعلا ىتمم هيلإ ظاضم

 « نامفأل هللا و « ةلضذلا هذه ىف ىلحلا بارع ألا ربظ فرملا طقس نإف « رجلا

 ردقملا بصنلا ىلع لما نء ىلوأ رهاظلا رجلا ىلع لملاف رو رجلا ىلع فطع اذإف

 « ملجرأو مس هؤرت اودسماو » ىلاعت 1 ىف 5 لح لا ىلع لمحي دقو

 ردا 2 لاز ةفاضإالا ىف ام اموزل لمفلا م. راجلا طقس نإف « بصنلاب

 اذكو« ماكتلا وه 1 لك ىف قاملا هنه دعنا معا مث « 'ىجعيس !؟

 هتطساو ىذلا ظفالا ىلإ تامالعلا هذه ثادحإ بسن هنكل « اهتامالع ثدحب

 وزل لمفل

 بيسلاك هنأ ام « ةمالمال بيسلاك هنوكل الماع ىمسف « مسالاب ىناعملا هذه تناق

 مالكلا ىأْرِج دحأ راص هب هن أل « لمثلا وه لعاقلا قزماعلا ليقف« ململا نعمل

 بهذم ىلع رخ الا وه « ريخلاو أدتيملا نم دحاو لك ىف لماعلا اذكو

 «رخ الاب ةدمع راص امهم دحاو لك ذإ « ءارفلاو ىلاسكلا

 ىللع ب رق وهو « لعاتلا عم لمفلا وه ءارملا لاقف تالضتلا بصات ىف فلتخاو

 امتوكببس اعم امهف « ةاضفراص رخ آلا ىلإ امهدحأ دانسإب ةإءروكذملا لصألا



 مو

 « ةلضنلا ةمالع ببس اضيأ نانوكيف « ةلضف

 ىذلا لمتلا لمج هنأأل « ديعبب سيلو « لعافلا وه ةيواعم نب ماشه لاقو

 « ةلضف ءامسألا نم هريغ راصف «ءامالك هيلإ همامغناب لوألا ءزجأ وح

 . تالضتال ىذتتملا هنرك ىلإ ارظن لشلا وه لماعلا + قوبرصنلا لاقو

 ركل فبما لمذلا لغتان كرا قم كلا لوز
 رعاظ ىف رجال السماع ةلضفلا ىلإ مالكلا ىأزج دحأل لصوملا فرحلا لمجو

 ها . ةدمعلا كلت هيلإ اناضم مالا كالذ نوك لصح هيب ذإ « ةل_فتلا

 لوألا هزل نم + نعى اطنأ يقرا لاثو

 اني نإ رع كورلا هةنعل رغم ههلاوغ اتارعاو نإ يشكو

 ( اذرظ ناك اذإ الإ هعدقت ىف الإ أدتبملا ربخ رمأك هرمأو منَ

 اهمصق ىفو « لعافلا ءامسألا عفر ىف لدم نأ كتم هللا ملعا

 امهف امري بوصنم وأ عوفرم لك نأ ىعدسي نأ نم دب هل نكي ل« لودفلا
 ءهيلإ ادنسم ةنوكل لعافلا هبشي أدتبملا نإ لاقي اك «هجو نءامم ناهشم

 ىأ هلاع نوكل ههنشي اهتاوخأو نإ ريخو ةلجا ىأزج ىناث هنوكل هبمشي رمخعاو

 اهمبقت هعوفرم ىلسع هب وصنم مدق هنأ الإ « ىدعتملا لمفال اماشم اهتاوخأو نإ

 6 لعافال هبثملا نإ ريخب هبشم ةئريتلا ال ربخو « لماعلا ةيع 01 لمعلا ةيعرفب

 ةهباشم هجو اذهب نيبت دقو . « لعان وه ىذلا سيل مسال بشم ةيزاجحلا امرسأو ٠
 «لوعقنلل ةيزاجحلا ام ريخو ةئربتلا ال مساو نإ مسا

 اهتوكي لومثمل ةهاشم بوصنملا ىنثةسملاو زمرقلاو لاخلا نإ لوقت اذكو

 ءالوأ تناك هلع دمعلا ةمالع مقرلا نإ : قالا وهو لاق نم نمار تالمف



 :تراعوفرملا هذه ةيبشتىلإ جاتحي الف ء الوأ تناك ةلومغ» تالضفلا ةمالع 0

 هثربتلاال مساو ,ءابتاوخأو نإ مسا مو ء دمعلا ضعي بصن ىفلنحي لب,

 نإ نإ لوقف“ ةذقاإب ايقنت ىلإ « ةيزاجملا امريجتو «.اهتاوخأو ناكر ريخو

 لو « هلثم أيصنو امقر تلمع اهماب ىف "ىجي م ىدمتلا لعقلا تبماش املا متاوخأو

 ىذلا لعقلا ىعبو ١ ىعع نأل ةيزاجملا ام ىف مدق اك.بصنلا ىلع عفرلا مدقنب

 سيل ىل و م بيترتك اهومعم بيترت ناكف دحاو ؛ىث سيل ىنعأ « هلبع لدبي

 ىنمع تسيلف نإ امأو « ىنلاب ظفلل اةيبطت بوصنملا ىلع عوفرملا مدقت ىتعأ

 هظنل اهظنا اذكو «هجو نم هانعم هبشي اهانعم لب« ءاوسلا ىلع ىدعتملا لمثلا

 اذإ وهو « هتوق لاح ىف لمفلا لع تيطعأف « امهماب يف. ءىجي ام ةيوق ةمماشملاو

 نإ ريخ نأ نييفوكلا دنعو « مفرلا ىلع بضنلا مديقتب هلومعم ىف فرصُت

 هفو رحلابال « أدتبملا رميخ ناك ن يحمي عقترا اهب عوفرم ةئربتلاال ريخ اذكو ,اهناوخأو

 ةاوساا ىلع نيئرجلل اهماضتقا نأل ىلوأ نييرسصبلا تعدو نزاع نع ابجضل

 . ها ىدعتملا لعقلاب ةيوق ةماشمأ عم امس الو ؛ ابق لمعل نأ .ىلو ا

 ىلإ اونطف ة ةاحنلا نأىضرلا ن رع اهانلقن .ىتلا لوصتلا هداه نم ”ىراقلا ىرب '

 اهنم ال احلل مده نأ ىلإ اونطِفو « اعف ىلع لاود بارع ألا  تاكرج نأ

 ةلملا فو رح ضاعبأ و لاو هدلا فخأ اهماع ةلالدلل اوراتخا كذا 1« مالكا ٌّق

 لك ىف ةءزال نكت م ال .ايلئام امو بسنلاو عجلاو ةينثتلا قاعم .نأ لإ اونطفو

 1 ..لاوبلا فخأ ال اوسشلي ل مالك

 تاكرملا اهملع نادت ىتاا ىئاعملا فاوفلتخا مهئأاضيأ ىزبو

 لع ةرسكلاو ةيلومتملا لع ةحتفلاو ةيلعافلا لع ةمنضلا نأ ىلإ موق بهذ
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 هيسعدو <« قالاف أ اوتئاوو ادخل مغ ةمضلا نأ ىل 1| !نورخا بهذو « ةفاض الا

 رغ

 ا
 دف « سكمتت 2و ذرات م 3 "تامالعلا ذه أ ىلإ أونطق ملأ اهبأ ىربو .

 ةناذألا ا اع ةرثكلاو ةلضقلا غ ةحيتولاو يصل ةيضأا نأ لإ نو رخآ ١

 ىنعملا فتني لو تامالعلا تفتنأ دقو محلا ىنءملا دجو لو تامالعاا تدجو
 ةايإ ريخ هنعا وااباو « كالذ لكل اولامو ملا

 9 هلع ل لدن ناعم تاكر ا دول 00 لئاسإ 1 تاؤللا انأر ند انش ءهمد كلذإ

 ةعاسالا : انفو اهنتاعم ىلإ ىده دق ها «ءامتاعم ىلإ اودتم ع ةاحتلا أ ىررو

 .٠ ع

 .مررأ رش ُْى اد_> اركمم اهمع يدك نق ةثاع بارع اللا قىلأعم نع فشكي

 | 2 ور عار ٠ 3 2ك ا ل دعت ناطقا كا لا اريقت طق ةاجلا ذأ كرا قرع

 اوحضوو « لمعلا نع ةبينجأ تسيل لماوع ةامسملا هذه نأ ىلإ اضيأ:اونطفو
 نوكينأ اوبأ مهنأ | فلؤملا لؤةي نأ مهفاصنأ نم سلف :اهونيب و لمعلاب اهنقاع

 [ اهثادحإ ىف ارح سيل هنأل تاكرملا ثدحم وج ملكا

 الا اهسف لعلو 3 .ىذزا ن «عاماش-ت ىلا هلع اهلا لوصفلا هذه نء 5 ١ كلذ للك

 . مهف فلؤملا هلفام قدصي و « ةاحتلاب نظلا ”ىسي لظ نأ

 1 لإ بمب و 3 هتياغ ب ةضارع الان اعمو لمان .ملإ 0 لوقلا غاب يب دقت

 اب نبثو ٠ لَه ماوملا ىف #4 0 ادتلا للع ىئرقتمن نأ الأ - 3 انياعَق 2 4« نةأدم

 . نيب معو «هيلإ | مجرتالامو « هعوجر ةيغيكو « 2 ىيزلا جينا ىلإ عجرب ام

 ئراتات عدن نأ انهو انتكلو 0 هن. وملكتام ضع .ق كلذ نع اولمغ نيذلا
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 هشا6©+ ممح

 هدانز نم ابحدي ىأرلا نم ةيقب و « هولدب هحتم لملا نءالضف

 ( لعاتلا بئانو لعاتلاوأ دتبملا 9

 اواوطو ع ريثكتلل ىعادال ثيح ماسقألا اورثك مهمل ةاحالا فاؤملا بيعي

 , أدتبملاو هيئانو لعافال ةئالث اباوأ اورك ذ دقق « لي وطتال ىعادال ثيح لوقلا'

 عيجلا نأل هيلإ دتملا باب وه دحاو باب ىف اهميمج اهودمحي نأ مهنكمي ناك دقو.

 ةالتخا اهنيب نأ ةاحالا نظ دقو ؛ءاسقألا ريثكتل عاد كانه سيلو « هيلإ دنسم»

 «ةفلتخلا ماكحألا هذه نم هلام مسق لك ىطميل اهميسقت بجو ماكحأللا ىف

 اونظ ام رءالا سيلو.

 لعاقلاامأ هفذح زوجي أدتبملا نأ ًادتبماو لعاقلا نيب فال نءهوعزام لوأو

 اراتتسا ةاحتلا هيمسيف أدتبلاك ىذحي لعافاا نأ ىرن نحو لاق فذحي الف

 رخأتي و مدقتي هنأف أدتبملا فالخب هللف ىلع مدقتي ال لءاقنا نأ  اهناث
 نأ ز ومي هنأق حلاو لاقءهنع هريخأت ز وي ال هنأف الف رمأع| ناك اذإ و ءرماغأ نع.

 ةيرحلا باب نم اذهوم هريخأتوديلإ دنسللا يدقت ز وجيف ءاجدي زو ديز ءاج لوتت
 برعلا دنع هللا ىق:

 ًادتبملا فالي ءايزاجي اننؤ» لعافلا ناك اذإ هئينأت بمال لذفلا نأ_ اهلا

 برعلا نأ ىرب فلؤملاو « ايزاجم اثتؤم أدتبملا ناك اذإ دنملا ثينأت بجي هنأف

 مدقت اذإ بجواو دك 1 نوكت ةقباطملا هذه نأو « عونلا ىف ةقباطملا ةباعر دشأ

 دما رخاتو هيلإ دتسلا'

 لعاقلا قباطيالف لمثلاامأ« مجحاو ةينثالا ىف ادتبملا قباطي دنسملا نأ  اهعبار

 رظظن قدأ نكللو « امهنيب ةقرفتلل ابجو٠ ناكل حصول اذهو لاق «مجلاو ةينقتلا ىف



 اك لل

 ادتبم اذه نوكو ءالمف هيلإ دنسملاو العا اذه نوك تسيل ةقرتتلا طع نأانل نيب.
 0 و را م 8 لا مدقت اهطخم ل

 ربما نع ىنغأ لعاف هل أدتيمو « ربخ هل أدتب» ىلإ أدتبملا مسقت ىلإ اورطضان.

 عمو ٠ ةينثتلا ىف هلعاف قباطبال ىنانلا ملا أولعجو.

 تدرطال 4 انيهذ يو هيلإ كتدملا مدعت ىلع 1 رادع لعج ولو

 *ىراقلا انيفعي نأ بحصو «لاقام ةصالخذه«ءانثتسالا اذه ىلإ اوجاتحي لو ةدعاقلا

 صخلن نأ قكيو انبلوا» اذه نإف ههلك فاؤملا مالكل قت نم هب انسفنأ انذخأ ام“

 : ص ن“ مدقت امو عجار انصانام اممم انما ىلا تاحئوصلا ىلإ هدرتو همالك هل

 وحنا هان قف ٠ ص ىلإ هن:

 تم ةلخاد د لعافلا بئانو لعافلاو و ادتملا نأ ف ؛ نوغلاخال ةاحتلا نإ

 ىلإ مرطضا ىذلا نكلو : هيلإ ادن. ىمسي اهنم دحاو لك نأو ء هيلإ دنسملا'

 ماكح الا نم هلام 1 لك اوطعأو « ماسقألا هذه اونيب رخآلا مسقلا ماكحأ
 هةعجرم ماكحالا فالتخا 3-2 نمو م ةران ماكحألا داما نم فلؤملا هعّرامو

 كلذ نايبىذخأتس نحو اح. سول.«.ىرخأ ةران هرخآت وأ هيلإ دئمملا مدقت ىلإ

 قاف دعو نارتش هيهات ]غال نإ نولوتر ءاسقا نأ تلا ئارامل 5
 2 - 5060 6 اهب ع 55 306 م 5

 هذه ناو ء« فذحلاو رامخالا سب قرفال هنا دحر رثدل الو فدع ادعملا ناو.



 ىف قندوه ئأ * فند ل اقادن ز فلك باوج ىفو لاق كالام ناف « ةيمسلا 3

 اذإو | ارمضم ةيمسلا نأ كالو ءانوذخم كلذ نوءاسيف فقريدخحلا ًادعبفل ليثمتاا

 افون هيد نأ كلو ارحضم لعافلا نومي موف برضا تلق

 مايابخ فدطار اراقخلا نيا رف كردي مل فاؤاا نأ ةهسشلا هذه دوز

 30 افذح أذهو ارانتسا اذه اوف اوكحت ةاحتلا نكلو « ادحاو ايش

 اميمج لتملاو ظنالا هيلع ةلالدلا ىلع نوامت رتتسملا نأ ىلإ فلؤملا هيفتولو

 ىلع لدي الف فتد لوقت كتأ كاذ دب ؤي «ةئز رثلا هيلع لدم ىذلف فوذحلا امأ

 الخ( ديزتع ) ردع لاوتلا ةئرت كغ لدي ىذا ننإز ءاذو

 نمؤتو « انأ ىلع لدي نموأو : نم ىلع لدي قفاونو « تنأ ىلع لدي هن ف برضا

 تنأ ىلع لدي
 ةاحنلا هلااع لوقلا ةلاطإ ديرتالو « فرذح لاو رتتنملا نيب اقرف اذه كيو.

 قورعلا ةيقب ىف

 اذه نأ ىلإ همجرم سيل ماكحألا فالتخا نأ نم فاؤملا همعزام امأ و ؟

 . ادي سلف ؛ هرخأت وا هلإ دنسملا مدقت ىلإ هعجرم لب « د اذهو كعاف

 .ىلع ةقباطملا كرتب « نودملا هللا ىلو الو نا دمحلا كوخأ لوقتال كارتالأ

 نرسل عقب ربخ هللا ىلوو «رخؤم أادتبم نادمحلاو مدقءرمخ كوخأ نأ

 .نذإ «ةقباطملا ك.رتب « نواْملا زْأ : ثاوق ىف اك ةتباطملا كرتت « رخؤم أدتيم

 وأ لق ادع نأ ةاعارق نودي ء نفت ديخأتلاو ميدقتلا ىل لإ كاذ مجرم سياف

 .ىاهاطت نأ بحب ريخلأو ًادتمملا 3 عجر 0 لب « لعاف اذه نإو 00 ههنُش

5-5 0 ريذتا ىلع ًادتيا مدقت ءا ع اوس مجلاو هيفا
 2 كاونأو ؛ كاونأ نا دمحم وحن ر 



 ب ة6الا اس

مسجا لعاقلاو ىنثملا ل ءاغاا ع دخولا نأ بحق ةهش و لقا !| ا 8. 4 نادمحلا
 نءو

 . رخأ نع ىْغَأ ىلعاف هل ىذلا ادتمملا كلذ

 نوكت نأل امهم لكحلصت ناتفرعم تعمتجا اذإ : لوي الئاق لعلو

 ناني كرخأ ويتةلوعا نرك نأ عن كلذ ىل_عو أدتبملا ىف ةمدقلاف أدتب

 هيلإ دنملازيي ةقياطملا بوحمو ةدقنلا ىلع مدقم هيلإ دنس وه لب امدقم اريخ

 هيإإ دئسملا مدقت اذإ دتنملاو '

 تعمتجا اذإ هنأ ةاحعلا نم نيئدحغلا فأر هلع رف ىذلا نأ لوتتف

 اندر وأ نحو 75 رخؤملامأ مدقملا ن "اك ءاوس ءادتمملا ود هنع ثدحملا ناك ناتفرعع

 نع ثيدحلا ضرعم مرورك دملا لاثملا اندرو و 6 كاذ ىلع ءاش انضارتعا

 ايه ةيوحألا تيبآو يدنا

 5 أف _ نادمحلا خأ- ىن آلا لثملا ىلإ لاما انريغ ك.ت. كمت نأت

 وهو نادمحلا هيلإ دنسملاو ء امدتع اريخ نوكت نأ نيعتف ءادتبالل حلصت ال

 مأ ىنثم ناكو هيلإ دنسملا رخأت اذإ ةلئاتلا فلؤملا ةدعات تحن تلخدف رخو

 نارخا لوك ةئياطملا بحاولا لي لطاب وهو دنسملا ف ديحوتلا مازتلا بجو هج

 5 نادمحلا خاال ناد.حلا

 هيلإ دنسملا لوي نأ ماكحألا فالتخا طتض تح رطضا فلؤملا نأ ©

 1ك 16 لم ادهو 3 ناهس ىلإ همستف رخأت اذإ هيلإ دنسااو 4 مدقت اذإ

 امدح ىتلا ةيمستلا امأ 6 انو رح.لقأ م لا دا | رصخأ موق 3 نأ لب « لعافو

 اقد رح رثك | ىهف

 لإ هوه ةعنيمدقتملا هيلإ ! دنس |ماكحا اقالتعا نان طصلا نأ تب قرقلا امو



 دس اوم

 ذتسم ىلإ همسقيف فاؤألا قالتخالا اذه رطضي نأ نيبو « أادتبم ىلإ و قعاف

 مقل ةشاطملا ىف ةفلتخلا ماكح لاو ءرخأتم هيلإ دئسمو مدقق هيلإ

 اهمدعو ددعلا ىف ةقباطملاو

 ,عوتلا ىف ةقباطشل ةياعر دشأ برعلا نأ_ىهو « ةرصاق فلؤملا ةدعاق نأ :

 دنا رخأتو هيلإ دنسملا مدقت اذإ بجوأو دك 1 نوكت ةقباطملا هذه نأو

 رخأت !ذأف ع هيلإ هنسملا مدقت اذإ هيف ةقباطللا نومزتلي برعلا نآف ددملا امأ
 ىلا ةريثكلا ماكحألاب ىنت ال ةدعاشلا هذه  ادحوم دنسملا اولمجو اهتياعر اوكرت

 ىلي امف اهامص نحو ةاحنلا اهركذ

 )١( ماسقأ ةثال ىلع كلذو نيئنؤم اناك اذإ ثنؤي هيئانو لعاقلا لماع

 حوجر» ثينأت (©) حجار ثينأت (؟) بجاو ثينأت

 نيتلاسم ىنف بجاولا ثيناتلا اماف ١

 هنيب كلذ ىف قرف الو الصتم اريمض ثنؤملا لعانلا نوكي نأ امهادحإ

 تعءلط سمشلاو تماق دنه وحن هي زاجيو ثيذأتلا قيقح

 ةينثتوأ ادرغم ثينأتلا قيقح الصتم ارهاظ امءا لعافلا نوكي نأ امتينان

 نادنملا تماقو | نارمع ةأرسما تلاق ذإ ]| هلوقك « ءاتلاو فلألاب اعج وأ هل

 ظ تادنملا تماتو

 ارهاظ لعافلا نوكي نأ امهادحإ اضيأ .نيتلأسم ىنف حجارلا ثينأتلا امأو ؟

 | سمٌّشلا تعلط كلوةك ثينأتلا ىزاحم الصتم

 دنه مويلا ماق وحن الإ ريذب الصننم ثيتأتلا تيقح ارهاظ نوكي نأ ةيناثلا



 دس اهو

 ةدحأو تأ ىف حوجرملا ثدنأتلا امأ وام

 .حع.جرأ ريك الاف دنه الإ ماق ام كلوتك الأب الوصغم لعافلا نوكي نأ ىهو ْ

 ةران هناحجر نموعةران ثينأتلا بوجو نء ليصنتلا اذه فلؤملا ةدعاق ىف نأن

 .ئذلاو الإ نوكت نأ حصن فل لا هيداقن# قرخأ ران يطورون ره نمو «ةيناث

 اهنأ معاز معز اعر لب ؛ليصفتلا نع ىننيال لا لاوءليصفت ةاحالا هركذ

 [نأل لاذ ءطلغلا ىف انتنتوأل اسيقرح تريبقول ذإ طاق ىح لب الاأ تيا

 ديقتق «دنسملا رخأتو هيلإدنملا مدقت اذإ بجواو دك ؟نوكرت ةقباطملا نأ لوقت

 لا مم دنه تماق لثم ىف هنم بجواو دك 1 تماق دنع لثم ىف ثينأتلا نأ

 كال مدقت ام ديك أتلاو بوجولا ىف ةدحاو ةبترم

 الإ ماق امو « دنه مويلا تماتو دنه تماق اذلوق ىف ثيناتلا نأ اضيأ ديفتو

 ىف بجأو ثينأتلا نأ عم ديك أتلاو بوجولا مدع نم ةدحاو ةيترم ىف دنه
 . ثلاثلا لاثملا ىف حوجر.و « ىناثلا لاش! ىف حجارو « لوألا لاثلا

 لعافلاو أدتبملا ىف اذه

 .ىف امهقافتال ارظن « دحاو باب ىف امهعمج ةاحنلا ضءبف هبئانو لعانلا امأو

 .ماكحألا ضءب ىف امهفالتخال ارظن امهنيب قرف ميضعب و « ماكحأألا نم ريثك

 ءرسالاو امينوكمال :لمافلاو اورو ارا ار نركن ل دغاتلا ننئاث نأ لك

 لبس كلذ ىف



 همم 'ىع ىف ةاحنلا فااغيالو ودوع هنم 'ئش ىف فاؤملا فلا الز صنلا اذه

 اع ةرسبكلا نأ اولاق ةاحتلا نأ ا « هيف هلات امف ةاحلا ىلع دمتعا لع

 ,ىضرلا قحلا هحراشو بجاحلا نيا .ةمالملا 0 كلذ لقو « ةناضألا

 : لاق هنكلو.-

 دييأتلانم ظحب دودي ام هل ةمئألا رب رقتو « لصألا اذه توبث ىف ىرت كلملو
 ىلع الع تناك اذإ ةرسكلا .نأف « قباسئالصتلا ىف « هانررق ىذلا لصألا 9

 نأ ٠ مجسنملاو اذهل رباسملا نء ناك« ةفاضألا وهو « مالكلا فيلأت ىف ىن

 ليبسوبف « لبق نهانيب 6 « مالكلا ىف ىنمم ىلعاضيأ الع 5 نك

 ٠ ها هرخآو هلوأ مجسنيو . هتباس «لقحال دشي « ريكذتلا نم

 ؛ةفاضأللا وهو « مالكلا ىف ىنم٠ ىلع املع ةرسكلا تناك اذإ هللاو ىأ

 ىلع ناكو « مالكتلا ىف ىنمم ىلعاضيأ انلع ةمضلا نوكت نأ !ذدرباسأا نء ناك

 نطفي نأ « ةفاضألا لع ةرسكلا نأب نو رعي ةأحتلا ىأر اذإ فلما

 ىفءاصقتسالاو ثحبلا هن فلكي و « ىنمم لع اًضيأ مدنع لع ةمضلا ن لإ

 دنع ةمضلا نأ ىلع لدت ىتلاو « اهانلقن ىتلا صوصتلا هذبم رثعيل ةاحنلا مالك.

 قححأامو دتبملاوهليقومهب قامو لعافلا وه ليقف هيف قلتخا دق ىنعم ىلع 5

 ءانعلا لال و هسفن حي رب كالذي ناكو مالكلا ىف ةدمعلاوه ل اقوه

 هانفاكت ىذلا مهنع 0 أذه ءانعو « ةاحتلا ىلع هنمط ءانع

 ق نارودلا ريثك باب هفاضألا نأ ئ 07 هنأ لصتلا اذه ىف هظحالت ىذلاو

 ةقادحخلا ضا رغألل انايي لوعتسلا جادأ ىم لب « لاعتسالا عسا و ثواسأو 2 مالكلا:



 و١0 ل

 ابكحو « ظفالا ىف اهرثأ اونيبيلال اقيمع اعساو اسرد اهوسردي نأ ةاحنلا ىلع نأو

 ىد.و « ىتاعملا رب وصل ىف اهرئأو « نايبلا ىف ابليبسا أور هبل لب نا دعالا ق

 3 أف برعلا فرصق

 اوسرد « بارعألا ىف اهكح اوسرد اكَف . اولمف دق ةاحنلا نأب هبيجن نحو

 *فورح قاعم ناييل ابأي اودتعو « ىتاعم لا ريوصت ىف ُق اهرثاو 4 نايبملا ىف ىق اهليبس

 . مالك ءام تما ىلع ةردقلا مل ا م |ولاطأو 5 فورح  ةفاض لإ

 فورملا هده فرصتم اونييو 4 برعلا

 لعيلءةفاضألا فو رح ىناعم ىف مهوق ةاحنلا مالك نم لقنن نأ دوت انك دقو

 انيأر اننكلو. امي هوفو الإ ليبسلا اذه ىت ائيش اوكرتي ل مهنأ هريغو فلؤال

 قم يلطلو و ةيع قمم نا اهارااو لئام لاو لولا للا يهب اهوا

 .وه اهسرد دقو اهوسردي مل مهملع تيب دقةفاضأألا ىف لئاسم ىلع انلدي نأ فاؤلا

 مهاوقأ ن م أبعثومو ؛ مهمتك ن 5 اهعضا م ىلع هلدنل ا ملإ ىدهو اهطينتساو

 « بارعإ ةمالع تسيل ةحتتلا 9

 ةفاضإ وأ دانسإ ىلع اولدي نأ نودي ربال نيج برعلا اهملإ أجلي ةفختسم ةكرح ىف

 تاملكلا رخاوأ نكست ةماعلا نأ !كف « ن آلا ةيماعلا ةغللا ىف نوكسلا لثم اهلثف

 ايلط تاملكلا رخاوأ حتفت برعلا كلذك « ىنمم ىلع ةلالدلل ال ةنخا ابلط

 ش ىعم ىلع ةلالدللال 43 ةنخلا

 نأ ايأرو« يلوا لع ةحتفلا اوامج مهن +أف « ةاحنلا هررقام فلاخي اذهو

 3 0 فقولا دنع نوكسلا ىلإ أدلت برعلا

 (وحالا )1١-
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 :فخأ ةجتفلا نأ ىلع ليلدلا ميقي ىتح لاق ام هل مقتسيال هنأ فلؤملا يأ
 , اهم فخأ ىرخأ ةكرح تناك ول ذإ « نوكسلا نم فخأ اضيأ اهنأو تاكرحلا
 ةحتملا نود ييألا وهام ىلإ اوئجال اهنم ع نوكسلا ناك وأ

 ىلع كلدي « ةاحتلا هيف فلاخب الام اذهف « تاكرحلا فخأ ةحتتلا 00
 . لومتملاو « ةمضضلاب صتخا لعاشلا نأ « لومتملاو لعافلا بارعإ ىف اولاق من

 لكل ذإ مالكلا ىفرثكيال لعاقلاو « ةحتتلا نم ا

 « لومفم لمتلل نوكي نأ زوجي ذإ مالكلا ىف رثكي لوعفملاو « دحاو لعاف لعف

 وه ىذلا ل مالا مالكا ىف هدوجو لقب اةءام اوطعأف ع ليعاذم ةثالثو « نالوعتمو

 رثكياممهملع لوسيل « ةحتتلا وه ىذلا فخألا هدوجو رثكيام اوطعأو ؛ ةمضلا
 امهادحإ « ديدخلا نم ناتمطق همامأ لجر لثم كلذ لئف : ناسللا ىلع هنارود

 .فخألا لح حامي نأ امإ هيلإ بلطو# لاطرأ ةريشع ىرح ًالاو «لاطرأ ةسخ
 «تارم سه لقثألا لمح حلاعي نأ امإو « تارم رشع

 قلدلا ةماقإ فلؤملا فلكتو « هيف فالخ الام اذه تاكرملا فخأ ةحتتلا
 عضو. اهنإ « هيدامي ال نم ةاحالمو « هفلاخبال نم ىلع ليلدلا ةماقإ باب نم هيلع
 ةحتفلا وأ « ةاحنلا لوقي اه « ةحتفلا نم فخأ وه لهف « نوكسلا ود فالخلا

 قفل ل ره قخلا

 07 ةنارونركلا هدانا ةستفلا نأ لع دال عرم قلو هلاقاع انآ رق قت

 فخأ نوكملا نأ ن نم ةاحنلا هلاق ام انل حجرف « انسفنأ ىف هدج ام نيبو !هئيب
 . . فاؤملا هلق ام ىلع ةحتفلا نم

 قطنلا دنع ةدتفلا ىعارتو نوكسلا ىعارت كنأ وه كلذ ىلع ليلد ريخو



 مل م د

 ةحتفلاامأ « نينتشلا ءاقنلا الإ انءىضتقب ال نوكسلادجتف« كب 5 نانازك فرم

 انيضتقي ام فخأ ادحاو المع انيضتقيامو « امهحتفو نيتفشلا قابطإ انيضتقتف امف

 .ةحتنلا نم فخأ نوكسلاف « هيلع دئاز ىتاثلاو « لوألا لمعلا امهدحأ «نيلمع

 انددم اذإ ةحتملا اندجوأ « جراخا ارك اكن لا يرو

 توسل نادم اذ[ نارا تدارت ةدضلا توصلا اند ذإ وع شاألا كداوتابب

 » ءايلا تدلو ةركلاب

 توصل

 لمأتملا هلمأت ول اذهو « هباتك ىف هركذ دقو فاؤملا هيف فلاخبي ملام اذهو

 « ةاحنلا هيلإ بهذ ام قفاوتو « فاؤألا هيلإ بهذ ام فلاخت ةجيتن ىلإ ىدؤي

 ىف عورش ةرسكلاو ؛ واو ىف عورش ةمضلاو « فلآ ىف ىف عورش ةحتفلا نأ كاذ

 رخآ فرش اعورش سيلف نركلا امأ

 « رخآ فرح ىف انعرشو فرحي انتطن دقف «اكرحم هب انتطن اذإ فرحلاف

 فرح كرحتملا فرحلاف نذإ ؛ فرحلا كلذب الإ قطنن ملانك اس هب انقطن اذإو
 نيلقنأ فردا ضعيو قراناو طق قرت كاننلا فزطاوا# قرص شفر

 «ةحتف ةكرملا تناكولو :ةكرطلا نم خأ نوكلاظ نذ او طق مقرا

 واو ةمضللو (« ةريغص لا ةحتمال أهثمر ذإ ؛ كلذل ةاحنلا نطف دقو

 ةريغص فلأ ةحتتلا نأ نورب مهف ءاولزتخا مث « ةريذص ءايب ةرسكلاو « ةرينص
 اوزمرف ةريغص ءاي ةرسكلاو ءواون اه او رهف ةريفصوأو ةمضلاو « فلأ, اهلاو زءرف
 اي رح ناكو هب نءآو لكشلا ىعذاو يق تاكل قولا لل دقو« ءايب ا

 6 ةريدص قورحيع وأ ع قورح ضان تاكرالا نأ و « هتجتت ىلإ هيلثن نأ

 رح ناك امو 4 طق فرح نكاسلاو« فرح ضو فرح كرحتملا فرأت



5-1 

 طف انرح ناك امم لقثأ فرح ضعب و

 تامدقملاب فلؤملا نمؤز فيك ىردأ الو ء اهتم صانمال « ةيعينط ةجيتن هذه

 اهضيقنب نمؤي وأ اهملإ ىدؤت ىتلا اههتاتنب نمؤيال مث ءابلسيو
 رطسلاط سوف اهويتكف فو رحتاكرملا نأب ةيجرفألا تاغالا ترعش دقو

 ةفاجلا انهت ترتشو كاملا رعاوأ تيك قدك ةن ترتقي

 ثرتش دقو ءتاماكلا رخارأ تكف اقلط ةكرطا نع نوكسلا نقاشا

 ملو « ىنعم ىلع ةلالدلا ديرت ال نيح تنكسف اضيأ كاذب ىحصفلا ةيب رعلا ةفللا

 ةك رملا تفاكستف « ىنعملا ىلع ةلالدلا دي رت نيح الإ ةكرملا ىلإ هنع لدمت

 كذب ةيب رعلا ةالا ترعش دقو ؛ هيلع لدت اهنأ ىلع تعضاوت ىنعم نم اهءارو امل

 فقولا دنع تاماكلا رخاوأ تنكس نيح اضيأ

 «ةحتتلا نم فخأ نوكسلا نأ ىف كشنإ لاحم قبب مل انه ىلإ

 ةحتنلانم برعلا ضرغ ناكول هنأ ىهو « هتجيتن كلذب نر نأ نءدبالو

 ىلإ اوئجاي لو « ةحتفلا نم فخأ وه ىذلا نوكسلا ىلإ اوئجلل «بسحل ةفللا

 « ةحتنلا ىلإ اوئمل لب كلذ اواعفي مل مهتكلو : نوكسلا نم لقثأ ىه ىتلا ةحتتلا

 مهنأ وهو « ةنلعا ريغ رخآ ضرخل ةحتفلا اوذاكت هنأ انماع كالذ اولمف مانيأر املف

 ةاحنلا كلذان طف دقو « ىنامملاىلع ةلالدلا نم « اهمتخأ نم ةوقارإ اان اوفارأ

 ةكرح تسيلو « ىنعم ىلع مع ةحتفلات « اههشأ امو ةيلومثملا ىلع لدت اهنأ اولاقق

 . ىنعملا نم لذغ مو طقف ةفخال ثياتحا

 .. مطق موزل نم نوكلا نم فخأ ةحتقلا نأ ىلع لدت ةلدأ فاؤألا هناظامو

 موز نمو ؛ انك اس فو را ضعبب قطنلا دنع قطنلا ُْثوو نوكسلا ىف سفنلا



 أ او سس

 585 0 نكدبلا ىف ذب ارنقتلا لارإ قو وخل آلا سلا قناتنا ةيوزت

 جورخ اهقف ةحتفلا امأء هيف دكأتلا ةياثع اذهو دحاو فرحلا جرخم نأل ةلدأ

 رخآآ فرح جرخم ىلإ
 « هنكسيلف فرحلا جرخم نيبتي نأ دارأ نم نأ ةاحنلاو ءارقلا رك ذ دقو

 سيلو«نوكسلا لقث كلذ نم فاؤملا ذخأف « هجرخم نيبت ىلع هل نوعأ كلذ نأ

 هرك ذام ىلع ةلالد اذه ىف

 « رخآ فرح ىلإ جورخ هيف سيل نيكستلا نأل « كلذك ناكامنإ لب

 فرملاو « هتفرعم دارملا فرحلا « نيفرحلا ىجرخم نبب سابتلالا ىلإ ىدؤإ الف
 « سابتلالا ىلإ ىدؤيف رخآ فرح ىلإ جورخ هينف فرملا كي رح امأ ثداحلا

 تناك اذإ ىثالثلا نيع نونكسيف فيئختلا ىلإ نوليع برعلا ىأر دقو

 ةحوتؤم اهوةبتسا لمح لثم ةحوتّنم تناك اذا نفوس فروتكت أ وف

 اوواسو « فيفختلا ىف اوضل ةحتفلا نم فخأ ناكول نوكسلا نأ كلذ نم ذخأت

 ٠ 00 وسكملاو مومضلاب نيملا حوتتم

 ًاوننخت كلذاو « ةرسكلاو ةمضلانم فخأ ةحتفلا نأ ىلعالإ لدي ال اذهو
 فخأ لب « لقثلا ىف امهتزو ىف نكت ملال اهنألف ةحتفلا امأ « ناكسألاب امه

 اهنم' فخأ ناك نإو نوكسلا ىلإ رييغتلا اوفلكتتي ل ءامهن

 نم فخأ نوكسلا نأ ىلع اليلد فلؤملا هركذ امم ثحابلا ذخأ اهئرو

 اهب ةروكذ ذملا ةلثمألا ىف اونتختل نوكسلا نم فخأ ةحتفلا تناكول ذإ « ةحتتلا

 ذقنو لسر نولوةي اوناكف « نوكسلا نود

 عمج ىفو ؛ تارسح « ةرسح عمج ىف تلاق برعلا نأ فاؤملا ىأر الو



- 1 

 :لدي كلذ نأ نظ «محتتلا نوكسلا نم تادبأف نيملا حتنب «تادعد « دعد

 لصاحلا فيفختلا آل : ةلالد اذه ىف سيلو « نوكسلا نم فخأ حتتلا نأ ىلع

 رودكملاو مومضملا ىف اوزاجأ مهنأ ليلدب « ةكرملا ىف نيفركا لئامم ن. ءاج

 اننيب قافتالاو « تاوطخو « تاطنح « نولوةيف « ةوادخو « ةطنح لثم عابتألا

 نركشلا نم لثنا ةريكملاو بطلا نأ :كلولا فَ

 دهاوش كانهو : لاق « هتابثإ دارأ امف فلؤملا الع دمتعا ىتلا ةلدالا ىم هذه

 ىبأت برعلا نأ مست تنأف « نايبلا نم مدقت ام لالدتسالا نم غلبت مل « ىرخأ

 اعذعأ نيرو حت نانا اركان ىف عمتي نأ ضفرتو « نكاسب أدبت نأ

 حف وأ رسكب

 نوكلا نآل# اذبلا عم ىنانتت نوكسلا ةعيبط نأل « ةداهش هيف سيل اذهو

 عطقلاو أدبلا ىفانتيف ؛ عطق

 اذأف فقزنوكسلا نأل « ةعيبطلا هذه لثملف « نيك اسلا عامجا مدعامأو

 نبب لصو ىلإ انجتحا ىناثلا نك اسلاب فق نأ اندرأو . لوألا نك اسلاب اننقو

 .ىتاثلا نك اسلاب فوقرلا ىنأتي ىتح نينكاسلا
 بارعإ لع تسيل ةحتفلا نأ ىلع ةلدألا قوي كلذ دعب فلؤألا ذخأ

 | . ملال هفيحص ىف لاق

 اهتخأ كلذ ىف فلاخت اهنأو « بارعإ لب تسيل ةحتفلا نأب دبشي امبو
 هلبق ىذلا كرحتملا ىلع فقولا هجوأ ىف ةاحنلا هررق ام «ةرسكلاو ةمضلا

 لقن كل زاج ءردب و ورمع لثم نك اساهرخا لبق ةملكَى لع تنقو اذإ اولاق نك أس

 ةحتف تناك اذإ امأ « ةرسك وأ ةمض تناك اذإ نك اسلا اذه ىلإ بارعألا ةكرح



 ع ور

 رظنا تاق اذأف ردبلاو رملا رونو ؛ ردبلاو ردبلا اذه لوقت « كالذ كال سيلف

 لصقلا ىف ىرشخعزلا مداقلا وأ لاق . لادلا ىلإ ةحتفلا لقنت نأ عنتءا ردبلا

 نودولبق نك اسلا ىلع هت 7 به قرارا ترك اة لو كنرللا نششو)

 ( ركب تررمو ركب اذه لو#ت ةزمهلا ريغ ىف ةحتفلا-

 ظفتحتا تااتحا مث اههتخأ نيب و ةحتنلا نيب ام تقرف برعلا نأ حضاوف

 ىلع ةحتنلاب ظفتحت نأرت ملو  ةدش نم امهم قطنلا ىفام ىلع نيتكرحلا نيتابم

 انببع قيرفتلا اذه ىرأ نأ نكع الو « عيملا بهذم ىف اهقطن رسيو اهتلوهس

 ةحتفلا ىف نكي ملو !مرم ظفتحاف ناعم ىلع ةمالع ةرسكلاو ةمضلا تناك نكلو

 هأ ظافتحالا اذه ىلإ وعدي ام

 ملع ةجحتتلا نأ ىلع لدينا فرحا ناكل اسم 111 اذيه للم نول

 برعلا انيأر لوقت انت أل « بارعإ ملعب اتسيل ةرسكلاو ةمضلا نأو « بارعإ

 « فلأالاب نودملا بوصتملا لع نوغقيو « نوكسلابر وسكملاو مومضملا ىلع نوه

 « فقولا ىف ةحتتلاب نوظنتحيف « ادم تيأرو دم>< تر رمو دمت ءاج نولوقي
 ىلعو « برعلا ىف ةرئاسلا ةروهشملا ةغللا ىف كالذو ةرسكلاو ةمضلا اهيتخأ نود

 ىنء«ىلع لدت اهنأل الإ فقولا ىف ةحتفلاب اوظنتحي مل مهنإ : لوقت فلؤملا ةقيرط

 ىلوأ اذهو « ىنءم ىلع نالديال امهنأل الإ هيف ةرسكلاو ةمضلاب اوظفتحي لو

 وهف لقنلا امأ ؛ ةريثكلا ةروبشملا ةنللا ىف ةحتفلاب ظافتحالا نأل ةلالدلا ىف

 0 ءان 0 ادلا اذه ةجيتت نال فازلا ءنحن اك اذإو « ادج ليلق رداث
 لإ ةر غلا لقتل رخآ بفس نع كثحبيانأ لغو ءوو بعد الأ

 ةحتفلا ندد فقوأأ ها قرخ : الا لبق ىذلا فرألا :



 ل خؤ5؟خ8-

 كيل الابن وصنملا نوتملا لع قولا نآل ةحيدتلا اواني مل مهنإ :لاقي نأ نكعو ٠

 نوذملا ريغ بوصنملا ىلع فقولا هيلع لهو «لقنلا ىلإ ةجاحالف ةحتفلا ءابإ و

 قع لولا لوح:

 مورلاب فقولا وهو «هيلإ انبهذ امل دييأت هيف فقولا ماكحأ نم رخآ حو

 ٍبيرقلا هعمسي ى فخ توصب ةكرملا قطنت نأ تاءارقلا بتك ىفام ىلع هريسفتو

 خاس مورلاب فقولاو « انكسم قيتقو دن كنأ كح اديس ناك نم سف اني

 مامإ نود مهنم مامأب اصاخ سيلو هعضوم ىف ءارقلا عيجج

 نوكي امنإ و « حتقلاب كرحتم ىلع الو « نك اس ىلع فقولا دنع نوكي الو

 ةيكلاو ةيضلاق

 ةرسكلاو ةمضلا نيتئرملاب ظافتحالا نه لوألا لثملا ىف تيأرام انه ىرتو ٠

 . ةحتفلا لافغإ و « ام هجون امهلإ ةراشألاو

 نء ءارقلا نمو « ةحتفلا نود دارب ىنم٠ نم نيتكر لا ىف املاندنع كلذو

 بارعألا هجو سع ناكسألا ناك اذإ ةئراقال هبحتيو « مورلاب فقولا رثؤي
 ريخنم ىلإ تلزنأ امل نإ بر لاقق ) نيتع ركلا نيتي الا ىفاك ةهعشلا نم 'ىشب

 <«<فسو » (ميلع لع ىذ لك قوفو ءاشن نم تاجرد مفرت) <« صصقلا » (ريقف

 ها مورلاب فقولا نيب و بارعأللا ةكرح نيب ةلصب ةدابشلا نم اذه واخي سيلفا

 هيفةرسكلاو ةمضلاب ظافتحالا مدعو فقولا ىف ةحتفلا سفنب ظافتحالا ناك اذإ

 ةرسكلاوةمضلا اهستخأ نود ىن..ا ةحتفلا نأ ىلع لدي مل ةعئاذلا ةعئاشلا ةغللا ىف

 ىفعم ةحتمال سيلوىنعم امم نأ ىلع ةحتفلا نود ةرسكلاوةمضلا مامشإ لديالأىلوأف

 اهدعب امو ه١ ةفيحص ىف لاق
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 ةركا بك قولا قرعنأ ملت دبف ةيفاقلا لع ن» كلا دهاشو

 انا ةدحلو قركم نأ كيف قالا اذه ةكرح ناو ابك ةييضتلا قادعاو

 :.لوألا : نيمسق ىلإ هومسق من « ةيفاقلا ىف ابيع هودسع ةكرملا تفاتخا اذ
 فالتخالا وهو : فارصإالا ىناثلاو . مضورسكب ىرجلا فالتخا وهو . ءاوقالا
 هريعغو حتفإ

 ل يسوم اوفا لرتت نمسك يه قاورو هلق ل وألا انأ
 هيلز رك لبو وتر نيلكلا عار ابيع مربع قودي ودنا هاد
 .< برعاا ءاحصف نع اذهرثك » : لوقي ةدعس٠ نب نسحلا وأو « ةرسكللا عم

 : ةغبانلل هنم ىوربو
 دوسألا بارغلا انربخ كاذبو * ادغ انتلحر نأ حراوبلا معز :

 دع قتحالا قرت ناك نإ © هي دلما هلو دق اهيدأل

 : ةمصلا نب دب ردلو

 ددمملا جيسنلا ىف ىدايصلا مقوك هّسونت حامرلاو هيلإ ترظن نب

 دوسأ نوللاكالاح قالع ىتحو # اوددبت تح موقلا هنع تيهرأف

 : تدان نب ناسح لوقكو

 نب

 4ك ورخآ هتبثأو / برعلا رعش ىءاج نوكي نأ موق هركنأ دقق « فارصإالا امأ

 اوزاجأ امنإ و » : ىرعملا ءالعلا وأ لاق «هتردنب حيرصتلاو « هتلق داقتعا ىلع

 < ةمضلا وأ ةرسكسلا عم 'ىجت نأ ةحتفلا اوهركو « ضونخلاو عوفرملا ف كلذ



 تاكا

 . ها « هاركذي لف ةدعسم نباو لاخلاامأق

 ناكو « اقياس هيف بصللا ناك ا. الإ هنلئمأ نم اوركذي مل هوتبثأ نيذلاو

 ش ن6 نكملا نود ضلتا وأ مقرا ىلإ هنع فرسصلا“

 ءكبلا ىبحي ىلع دعا * ىبي مالك تعنم نإ كتي رأ

 داكبلا ى< ىلع ىلق ىفو © دابس ىبحي ىلع قرط ىفف

 : لثمو

 ءادألا تلجنف هتحيئنم * ليل نيالع تددر ىنرت ملأ

 دانه ةاغ ندحشا كانوا "اهنأر اذن تاوكلا» كلو

 « ةرسكلاو ةمضلا ىلع صرح برعلا نأ تيأر دسقف . انه مهنلثمأ هذه

 أدب اذإ و . ماجستا نء هيفامو « ةيفاقلا لئامت امباجأ نه رجبتو «اههمزتلت

 ةرسكلا وأ ةمضلا ىعاد ءاج مث « هتيفاق اهلع ىنيو ةحتقلاب هتديصق رعاشلا

 اهعلطم ىتلا هتديصق حتتفلا ىلع ىنب ىشعألاو هيفاتلا لابي لو هل باجتسا

 اهادب لوقت اف كيلع ىضغ « اهلاجأ ةودغ ةيمس تلحر

 : لاق مث

 اهاوز لاز ليللاب الب ام * اهمع نم اخلادب راهنلا اذه

 رعاشلا ناف « عاد بصنلا ىلإ وددي مث « ارجوأ امقر ةيفاقلا نوكمت نأ امأ

 . ماجسل او لثاع نم امل ىغينيام امزتمله « هتيفاق ىف ىغع لب ءهل بيحب الا

 : اهوأ ىتلا هتديصق ةمضلا ىلع قدزرفلا ىب

 فرعلا تك 1 ةارذخ نم تركنا



 ل

 : لاق

 عدي مل ناورم نب اي نامز ضعو

 لع ىأ يتلا لاتمام

 .بصنلا ةيعاد لابي لو « ةيفاقلا ةكرح قيتساو « « فاحب م عفارف

 راثم وهو ىقدزرألا هلو ذُف ءاديدش ابارطضأ تيبلا اذه دنع نو رطضت ةاحئااو.'

 . اًضعِل مهضدل ةاحالا نيب و « هنيب و ةاحتلا نيب فالخ

 قدز رثلا ىلع باع « ه 117 ةنس ىفوتملا ةاحنلا مامإ قاحسإ ىنأن هللا ديمف

 كءوسي ام ىلع : لاقف كتيب ىف « فاخم » تمفر مالم : اهو هلايتو هاو

 . هرعش ىف هوجبم ذخأ مث . اولوأتت نأ 6 لونا هاه وفور

 اناك « [ ١م س ] بيبح نب سنوبو « [ ١56 س ]| ءالللا نب ورمع وأو

 لعل : بيبح نب سنوب لأس | 58 س ]| مالس نب دسثو « اهجو عذرا نافرعبال
 عفرلا ىلع اهدشني ناك « ال : لاقف 7 ةيفاقلاب هبأي 1و بصللا ىلع اهلاق قدزرفلا

 اصلخت بصنلاب هدشني نء اذه ع. ةاحتلا نءو .  عفرلا ىلع ةبؤراهن دشنأو

 تيبلا اذه : [ همم س | ىرشخزلا مساقلا وبأ لاقو « هبارعإ ىف ةطرولا نع

 ش . « هبارعإ ىف كطصن بكرا لازال

 عفر » : ءارعشلا باتك ىف [ 575 س | ةبيتق نب هللا دبعوبأ مامإلا لاقو

 اولاقف ةليحلا بلط يف بارعألا لهأ بعتأو « ةرورض تيبلا رخآ قدز فلا

 لك نأ « رظنلا لهأ نم هيلع ىنذي اذ نمو «ىضترب *ىثب هيف اونأي ملو اورثكأو
 .هأ <« هيوتو لايتحأ هب أوثآ اع

 مقرلا ىلإ هنع فرصن | دق رعاشلا اوأرو ابارعإ بصتلا اوردق مهنأ كلذو



 مد ااا دس

 .نورخا ةرورعفلا نم « هدعو « موق ههجوتل لاتحاو « هضفر : نم هضقرف

 .هيلع مهيدأتو « 4 مهسح هقدو « با ارعألا ىلع برعلا نيرج لع ”تنأو

 لئاقلا نأو 2 ماكحأ ن رم ةيفاقلل امو « ةيفاق نم هيفامو : ىف رعلا رعشلا ةعيبط م

 نارعألا ةكرح تضراعت انلف . هصئاصخ قدأو ؛ هتائع لجأ نم ماجسنالاو

 « هدام روصي و هانعم لثع نأ ىلوأ وه امل ىف رعلا باجتسا « ةيفاقلا ةكرحو

 بارعألا وهو « هنيب رع فق لخدأو هعطل قفل وه الو

 هفصنمل سياف « ةحتفلا نيب و « ةرسكلاو ةمضلا نيب ىل رعلا قرف كالذك

 ريشت امو اهلالد هجو لمبم نأو « ىل رعلا نم ةقرقتلا هذه لقي نأ قطا قرف

 04 ىعم نم هيلإ

 ه«بارعألا اماعامه ةرسكلاو ةمضلا نأ نم انيأر ام ىلع لئالدلا نم هنبف

 ءبرعلا دنع ةبحتسملا ةفيفللا ةكرملا ىه امتإو « هتامالع نم تسيل ةحتفلا نأو

 ىلإ بارعألا مهعدي ملام « لوتلا جرد ىف تاملكتلا اهم ىبتنت نأ نوبحي 9

 « قطنلا هدنع تيب ناكسإ ىلإ فقولأ مهعديو أ 2 ىنعم ىلع اهم نولدي ةكر

 ها باوصلا ىلإ ةيادهلاو ,قيفوتلا 5 نءو

 ضرع اذإق ىناوقلا قاسناب لابي ملو «ةرسكلاو ةمضلا ىلع ىب رعلا ظفاح

 رك ر كلا بحاوم ضرع اذإو 4 ةرودكم ىفاوقلا تناك وو غلا محوم

 ةياعر « حتملا هسقح ام مضف ةحتفلا ىلع ظناحي لو « ةمومضم ىفاوآلا تناك ولو
0 

 قدز رفلا لوقك ىفاوقلل

 عدي مل ناورم نباب نامز ضعو
 فعدأ اهم الا لالا ىف



 عا

 لاق نأ دعب
 فزت تدكامو شاشعأب تفزع

 فرك تيك انناردخ نع تركو

 كاذل ىنمم ىلع نالدي ةرسكلاو ةمضلا نأ طينتسم كلذ نم طبنتسا نأ

 نأ اي رح ناك « اهملع ظفاحي ل كالذل « ىنعم ىلع لدنال ةحئفلاو ؛ اييلع ناو

 اهنملا 1 قع ليغ لدم تناك انأال ع نم لاح لمقال هش نأ دفتو

 الثم شيجلا ىف ةبتر ىلع لدت تناك اذإ ام ةراش نأل « ىنمملا كلذ هل سيلا

 نم اهسيلب الأ ىلع صرح كللذك اهلعأ نموه نم اهلي نأ ىلع صرح

 ارلعأ نك ونإ

 اولاتدقف اهلعأ نم سيل ام ةءضلا سيلبالأ ىلع اوظفاحي مل مهنأ ىرت تنأو

 عدي مل ناور» نباي نامز ضعو

 تانع ا اهي مالا لالا نكن

 .لوقي نأ لئاقلف « ةمضلا ابسيلأ رعاشلا نك لو بصنلا اهةح ناك فلجف

 دقو « ىنمملا كلذ هل سيل ام اهوسبلأ امل مدنع ىنم لع لدت ةمضلا تناكوا

 انام لدب فلح اولاتف اهوسلأ

 طظفو4ل ىنع» ةحتفلل ناك ول وهو « فلؤملا هرك ذ ىذلا ليلالا نازو ىف اذهو

 «اهطل ىذلا ىنءللا كلذ ىلع لدتل فارصألا ىلإ رعاشلارطضاولو « ةيفاقلا ىف اهلع

 ءاوقالا ىلإ او رطضاو امممينع» ىلع ةظفاحملل ةرسكلاو ةمضلا ىلع اوظفاح#

 اهل سيل ةمضاا نأ ىمو ليلدلا اذه ةجيتنب نمؤنال فلؤملاو نحن انك اذإو

 مزيوف لاذو ههنازو ىف وهىذلا رخ الا ليادلا ضفرتو هضفرت نأ ىرحأف ؛ى



 دل 1ال اد

 ىنعم تاكر ملا ضعبل نأب هل نأش ال ىمح رمأي فارصإالا نم مهعانتماو« ءاوقألا

 للاب هيف حتطيو توصلا هب دع حوتمملا فرحلا نأ وهو © ىمم ايضنبل ندلو

 ارودكموأ امومضمىوتلا ناكو حتفف حتفلا ىعاد ىلإ رعاشلا باجتسا اذأق : هلف

 ةئلاخلا ف كلذ سيلو « اهنيب ةفلاخلب ىناوآلا نيب ماجنالا مدع انيب أر وهظ رهظ

 اومتمو ءاوقألا اوزاجأ كلذل « م ذ ىلإ سك نورك لإ وف هن علا

 تاق اذإؤ « فارصألا

 كرت سك انو اقع تفرع

 ترم فمك اهكاردعب ناطتكناو

 تلق مث

 عدي ملناورم نباب نامز ضعو

 انلحم وأ اتحءالا لاملا نم

 ىتكرح نيب ةفلاخلا تربظ « تروصلا دمو كيف حتف كلذ مزاتساو تبصنخ

 تلق اذإ امأ « اذه اومنم كلذا « ماجسنالا مدع ربظو ىورلا

 رصق نمو لوط نم موقلاب سأب ال
 3قاضملا مالحأو لاغبلا مسج

 هللاسأ فوج بصق مهناك

 ريصاعألا هيف تخت بقثم

 ىذلك نيبلار ورظلا اذه ماجسنالا مدع ربظي ١ رسك ىلإ مط نم تاقتناف

 «هوزاجأ كلذل «توصلا ذمو مثلا متف مدعل . لبق

 ظفلا ىلإ عجرب ىعأل زاوجلاو ؛ظنللا ىلإ عجرب رمأل منملا نأ ىرتتنأف



 ةمادقن 6

 .ىلع هل ةلالد ال اهضعب و ءاههلع ظفول ىنمم ىلع ةلالداهل تاكرللا ضعب نألال

 اهملع ظفاحي ل كالذلف ىنم

 6 ريك وأ مض ىلإ حتتفلا ند لاقتالا اوزود 0 كالذ ىلع كادي

 زاوجلا مجرم نأ ىلع كلدي اذبف « معتق ىلإ سنك وأ مط نه لاقتنالا اوزويإ

 انمدق اي ىلغنل سمأ- ىلإ همدقو

 ة" ص فاؤال لاق

 .ضفاخلا عزن ىلع بصنلاب اولاق ءاضيأ هدي زي ام ةاحنلا مالك ىف دج دقو

 بلقنتق ءاميسبسل فذحي مث «راخلا رك ذ مالكلاقح نه نوكي نأ لمت م ءانعنو

 :رب رج ىور - .رايدلا نورع : لثم . ةحوتم» ةماكلا

 مارح دذإ ىلع ممالك *« اوجوتت الو رايدلا نورت

 « اوررق امم مسوأ برعلا مالك ىف هنأ ىلع ءاذاش اردان كلذ نودعي مو

 ةوخا ف » ل 2 حلصت مالك ند » سب 2 تقتلأ اذإ برعلاو 2: ىاسكلا لآق

 : لالملا ىأر دقو ايبارعأ تءغمو لاق . امدقف ائرق ام ساثلا نسحأ ىهو ءالج

 . ىلإ اخ ام قنشلا» : لوقت برعلاو . كرارسأ ىلإ كلالهإ ام هل دملا : لاق

 .٠ . -. 7 معا 05 8

 رجلا ىعاد فد نسح حتفلا لإ ويصل برعلا تار كمذ هأ » ند ردعو 0س

 . (مساوأ ارح

 لوقت 4 انآ مفرلا ىعاد ةماكلان ع لودحت نيد هيإإ نوريعإ كالذكو
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 ثيدحلا ناك اذاذ . عفرتف أمبام لك نع ثدحتت نا ديرت «ورعو ديز جرخ .



 ل

 ع يصنف هنع مفرلا ىعاد لو « ثيددحلا ةلكت نم ىناثلا ناكو « ذحاو نع

 . ارمعو ديزي رخ تلقو

 لمفلا مأ» واولا هبصانأ فينع فالخ هبصانو مسالا اذه بصت ىتةاحتالو
 7 فاللعأ مبضعب هامس ى ونعم لماع مأ 8 اعم امه مأ هلبق

 مل هنإط « قاقشلاو فاللنا اذه نع دعب ىف « حضاو ىل علا جبملا نأ ىلع

 بسصنلا وهو لم ألا عسوألا بابلا ىف ةماكلا تاخ دف: عفرلا ىلإ عاد نء نكي

 دبل مث « اوعسر ىتلا موسرلا كالت الإ رظانلا نع هيفخي ال ريثك اذه لثمو

 هإ . ظافلألا هيلع لدت امو ىنملا نع مهقرص ىتح اهم سانلا

 ىلع بصنلا ةاحنلا ةزاجإ نم ذخأي نأ « فاؤالل غاس فك ؛ ىردأ ال

 ىنعم ىلع لدت ال ةحتتلا نأب لول اديبأت « ضفاخلا عزنا

 نأ برعلا دارأ دقو ؛ ةلضنلا لع بصنلا نأ « ىذرلا نع كل انت دقل

 بصن ىلع قاب وهو « رجلاب هو زيف « فرح ةطساوب ةلضف ودام ؛ ةمالءب اوزع

 ىلاعت هلوقك فرحب رورجلا ىلع بصنلاب فطعلا درو دق هنأ ليلدب «هلحم

 ىف ىلحلا بارعألا ربظ « فرحلا طقس نيف ( ؟لجرأو كسوؤرب اوحسماو)
 هنمو ( نامفأل هللا « مهلوق ىف اي ةلضتلا هذه:

 مارح ًاذإ ىلع ممالك * اوجوعت الو رايدلا نورك

 :فلؤأأ هيلإ بهذ ام ديؤي ام ضفاللا ع ىلع بصنلا ممزاجإ ىف سياف

 .ملع ةحتفلا نأ نم هولاق ام دي ؤِإ ام هيف لب « ىنعم ىلع اهاع تسيل ةحتتلا نأ نم

 . ةيلومتلا لع وأ « ةلضنلا

 :حتفلا ىلإ ورصت برعلا تيأر دقق لاق فاؤألا نأ انه ظحالن نأ بحنو



 فيكف «ةفاضألا وه هدنع را ىعادو  امسا وأ ظرح رجلا ىعاد فذحي نيح
 0 ءامسألا وه «ءايظفل ارمأ هلم

 نأ مقاول ولا ناك نإ و « رجلا ىعاد مسالاو فرملا لسعج هناء ردطتعا اذإف

 « ملكت لا وه « ةملكسلا ىف ةفاضألا دجو٠ نأل ءرجلا ةيعاد ىم « ةفاضألا

 بيسلا ىلإ لمغلا بني هنآأل ءامجلإ رجلا بستف «مسالاو فرحلا ببسب

 رركيأتني الإو م ةاحنلا نم هلثم لبقيال مف ء كلذب رذتعا اذإ « لوا ل هلو

 ميماعو هانم 0 ىتح«ءايسألاو فو راو ل م! لمعلا ةيسنب ةاحتلا بيع

 نع 0 ةقيقح ىف ثحب هنأ 4 همم لومقملا بصات نع ثحبيلا 3 نم

 « مسالا ىف ةيلومنملا ملكتتملا دجوأ اهم ىتلا ةلآآلا
 تاكرحلا َُ وهو هلصأ ىلع ا تلؤملا دجو ةمراقلا بأ اذإو

 هب دبع ثيدح هن أل كلذ لعلو « ناعم ىلع لاود ةيبارعألا

 دقق ءلصألا اذه اوفرعب م مهن فاؤملا ممامر نيذلا نوءدتتملا ةاحنلا امأ

 عضو» لك فو« عضوملا اذه ىف هيلع اوظفاح

 هلوق ىف « ةفاضألا ىف خم اهنم بهذي مل راجلا اههف فذح ىلا ةلثمألا نإ

 ىنعم نكلو « ءابلا وهو ةفاضألا فرح فذح © اوجومت ملو رايدلا نورحت *

 قدشلا: هلوق ىفو «رايدلاىلإ فاضمرورملا نأ ىنعملا لازبال هن أل « قاب ةفاضألا

 نيب ام قنشلا ىنعملاو « ةظوحام [ نيب ] لازت 000 سم ىلإ اسهخلام

 .فاضملا مسالاو ةناضألا فرح اهم فذدح ىلا ةلثم لإ د ةيقي ىف كلذكو« سمح

 « ايقاب رجلا نوكي نأ مزلي ناك ةفاضألا وهو ايقاب رجال بجوملا ىنعملا ماد امو

 « سمتلت هلع نم دبالف كلذ فلوخ اذاف « بصنلا ىلإ هنع لدعي الو

 ّ( ١١ - وحلا (



 دس واكل

 ولا فرح ىه رجلا ىف ةيقيقحلا ةلعلازأ ىرب نمىرحم همالك ىرجأ فلؤملاو

 (ءو ءابقاب ةفاضألا ىف ناك نإ و « رجلا لاز ًالائانقف : قالا رسالاو

 هلصأ فلاخ

 مليلعت كل انلقن دقف ىضرلا امأف « لصألا اذهىلع اوظفاح ةاحنلا نكلو

 ايقاب ةفاضألا ىنمم ناك نإو رجلا فرح هنمىفذح ام بصنل

 قدام يسارع ازرع هتف نأ ةناقألا مع رجلا نأ نورب نيرذلا امأو

 هب لوعنملاب هيبشتلا ىلع بصن امبإ : اولاقق «ةفاضألا ىنمم ءاق عمراجلا هنم

 هل ص ىف لاقو

 ملا « ديب ادي هتعإ » و « ىف ىلإ هاف هتلك » ىف كلذ لثم ىرت نأ عيطستو
 مق « ثيدحلل ةمئتو انايب امهمتس اهنإ و « ديلاو مثلا نعثدحتلا كمه نءنكي

 . ىف ىلإ هوفو « ديب دب : تاقلو « تمفرل امهنع ثدحتلا ىلإ تدصق وأو

 اهوءضو ىتلا موسرال افلام هنودجي مثءلاحلا ىلع اذه لثم نويصني ةاحنلاو

 . ليوأتلا ىف مهتدامك كلذل نولوأتيف < لاحلل

 مولا ءاجو . لبجلاو لبسلاو « انلبجو اتلهس انرطم » : نولوقي كلذكو

 .ىورب و « الدب ةاحنلا هب رعيف هككلذ نوعفرب «رخ الاولوألاو « عرخاو ملوأ

 ليوأتلا نم عاونأب اهمف ناعتسي ةاحنلا ىدل ةلضعم نوكتق ءابوصتم

 << دسألاو كايإ هو« برعلا نمت »و « هللا كرمعد بارعإ ىف مهتسعت فرعتو

 «كريذع» بارعإال ىلبسلا سات ىف مءانع فرعت كلذكو . «دسألاكيإ» و
 بركي دعم نب و رمع لوق لثم ىف

 دارصنم كليلخ نم كربذع *« ىلتق ديربو ا ا



 ل 1

 : ىناودملا عبصأالا ىذ لوقو

 ىداولا ةيح اوناط ن « اودع نم ىلا ريذع

 ريدقتلا هيف رثكي و ؛« فالملتا هيف دتحي ام هاوسو ؛ هاك كلذ نار

 ىم الو « مفرتف اهنع ثدحت, ال تاك اهنإف «حضاو بيرق يم راضإالاو

 هأ بسلا رغو لمألا مات نآ الاثاث نيل ةرخك ابنلا كاد

 ءوث نع فثكو « ةاحناا نيب ىفالثا مسح ام ىلع مق دولا نإ

 نم كريذع »و « « ىف ىلإ هاف هتلك ل ثم » ىف ةريثكلا تاليوأتلا نم انمصعب

 انابس انرطم » و « « هللا كرمع »و ع« دسأللاو كايإ دو « دارم نم كليلخ

 نيب اهنف سعألا نإ مويلادعب فالخال «  انلبجو

 راضرالاو ريدقتلاه يف رثكيو فالخلا هيف دتحي امم هاوسو هلك كلذ بارعإو

 اهملإ فاضم ىم الو « مفرتف اهنع ثدحتي. ال تالك اهنأف « حضاو بيرقرمأ

 00 بصنلا وهو لصألا مزات نأ الإ ال سيلف «رجتف

 ىأ نف « ةريثك عاونأ بصنلا مزاي ام نإ : لاقي نأ قب نكلو « اذه نسح

 ىنئتسملاو « زييقلاوه لاحلاو « هب لوعفملا بصنلا مزلي ام نإ ؟ ءايشألا هذه عون
 لوعفملاو ءهعم لومقملاو «ناكم للا فرظو « نامزلا فرظو « قاطملا لومقملاو

 هنع ثدحللا ريغ أ يرخأ د راو ؟ هيف نح ام ءايشألا هذه ىأ نف « هلجأل

 فالملعا هيف عقو ام اهمأ نف ذاتك دايو ةنيكف روما فاشلاب

 ةاحنلا هنع ثدب كلذل « ىف عون ىأ نم ةفرعم ىلع فقوتي ىنمملا نإ

 ثحيلا ىف اولغوتو

 وأ « ةيبدثلا تاناوملا نم وأ ءناورح اذه لوي نأ ناويملا ماع ىنكي ال اك



 - ؤمءا

 قوه فنص ىأو « هسنح ى وه عون ىأ هلمعلا نأ دبال لب « رقثخلا تاوذ نم

 وه تالا نأ يك نأ ىودتنال دب ال كلذك « هعوت

 اذهو « ةب وصنم ىوف «رجتف اهللإ اضم الو « مفرتف اهلإ ادنسم تسيل اهنإ

 اع ةمطقنم ىهأ « تاملكتلا هذه:لاقي نأ قب دقق« مالكلا مبف ىف فاك ريغ

 ىبكر  ىنعم ىلع لدت ال اذإ و 7 مالكلا ىف *ىثبامل قاعتال « اهدمب امو ابلبق

 و اعف امب وأ « اهلبق اع ةقلعتم ىم مأ « ىضولا اهانمم ىلع الإ لدت الو

 ةقالع مأ « هلماعب لاخلا ةقالع مأ « هلمقب لوعفملا ةقالع ىهأ + ةقالعلا هذه عوناف

 7 قلطملا لومفملا أع هيف لوعفملا مأ « هلجأل لومذملا ةقالع مآ « هبحاصب زييقلا

 تآةتالعلا هذه بسحب فلتخي ىنعملاو

 ءاوخأ نيف تالك نع اغا نو ةدوومس كاك كين انآ ملت انك اذإف

 ديالو« تاملكلا نم هيف ىه امب ةقالع تاذ نوكنت نأ دب الف « ديفا مالكلا

 « ةقالعلا هذه عون ملل نأ مالكسا مهنل

 ىكل « مالكلا ىنممهيف فاتخيال « ًادحاواعون تاماكلا نم بصني ام ناكول

 ىف لاحلا ذإ « ةفلتخم اهناعمو ةريثكتايوصنملاوامأء بس بوصنم وه لاقي نأ

 نايبل هيفلوعفملاو«ليلعتلل هلجأل لومقملاو«مابألا مفرا زييقلاو « اذك لاح ىف ىنعم

 . تايوصنملا ىف وه عون ىأ نايب نم دبالفكلذك وهوامأ « هناكم وأ لعقلا نامز

 هقالع نع امي الإ « ىف ىلإ هاف لماعو « كريذع لماع نع ثحبلا سيل

 ةلا ىف اهزكرم ةفرعمو « مالكلاب ةملكلا

 اذه ثحبن نأ انيلع دمب قبف اف ينارعإ ال ةيرغلا علا يقف

 فرظ مأ امل ليلعت ىعأ إنو « ةملكلاب ةماكلا ةقالع ىفرعنل ثحبلا
 1 .٠



 هس املإ

 جلا اهنم مهنا امل ةنيبم م أ ها تاكا كان

 اساموارهوج لاخ دقق هدنع 5 هيف ءانغال «انغ هيف فلؤملا هلخاش

 ٠ فدصو رجح وهأم

 ( نكي نأ ىنبملا ىفلصألا )
 بابلا اذه ىف ناؤأا هركذام ةصالخ

 كش نأ ىلا ىف لصألا نأ ىلإ ةاجبلا ١

 حتفي نأ ىنملا ىف ةاضاالا نأ ىريف مهقلاخي فلؤملا ؟

 نم رثك أ انف حوتفملا هجن ىتاعملا فو رح ءارقتسا كلذ ىلع ليلدلا ©

 ةينيم ىممو نك اسلا

 هثحي درطاو لبق نم هررق كرحتملاو نك اسلا ىناحالطصا فلؤللا أ عبتا 3

 ىفانث [ ىلإ ] فرخ « تاكرملا نم اهابق امل دادتما نيالا فو رح نأ وهو هيلع

 رودكم ىداحأ |[ ىف ]فر رف < وتم

 مف نركسلا نم فك سلا نأ لف ليلدلا مقيل كلذ فلؤملا فلكت ه

 ,نم وحنلا ءايحإ رظنأ #ةئخال تبلتجا لب ءاش محال ةحتتلا نأ يوفر غدا

 ١٠ه ص ىلإ ٠١١ ص

 قطنلا دنع سهلا ىلإ عوجرلاب« نوكسلا نم لقثأ ةحتتلا انف اع تاكرملا

 برعلا كرن دقو « مدقت امف اهانرك ذ ىتلاةلد الاب و « نوكسلاب قطنلا دنعو «ةكرحلاب
 اوامحتف « ىنامملا ىلع اهللالدل تايرمملا ىف تاكرملا ىلإ نوكسلا وهو فخألا

 ىف لالا كلذك الو ؛ةناتلا ىنامملا نع ةنابألا ىلإ مهجايتحال « ةكرملا ةقشم

 ىف جاتحي ناعم اهملع دراوتي مل ىناعملا فو رخل « ىناعملا فو رح اهنمو « تاينبملا



 هاما

 «ةكرحلا ةقشم ةقثملا فاكتت الأ ىضقت ةكحلاف « بارعألا ىلإ اهنع ةنابألا

 ,نوكسلاىئاعملا فو رح هنمو ىنيملا ىف لصأألاف « نوكسلا وهو فخألا عبتن 3

 هن الوء مسالا ىفةقلتخلا ىناعملا نع ةنابألا هب دصتي فم با رعألا دض ءانيلا نأل

 بجو ؛ تاكرحلا ىلإ اهلع اهللالد ىف جاتحي ناعم ىتاعملا فو رح ىلع دراوتيال

 ىلع ءاج دنق اهم نكس اف « ناكسألا ةلح ىهو « لاو>أألا فخأ ىلع قبت نأ

 انا اتم ذر نراه بدم عقلا دن كرم ف فاو نامألا

 نيك اسلا ءاقثلا نم صلختلا بلاغلا ىف هدجم ؛ كرحتام ك رح ينس ىلإ كورفت

 . نكسو لصألا لح اجحولا
 ورح دفع ذآ نهودهم زييلز طعم و هون كتل نإ وي ناك كللذو

 دحاو فرح ىلع وك تنكسول هذبف.هئابو رجلا مال لثم«نك اسسلاب ءادتبالا نم

 هابأت برحلا ةغلوءنك اسلاب ءادتبالا مزل

 ةيراج «راثعلا ةنومأم ةدبدم ةقي رط ىزت ا ىهو « نييوحنلا ةقي رط ىهدذه

 .ثحبلاىف ءارقتسالاو « سملاوعلقملا اهدضاعي ىهو «ثحبلا ىف جبنم موقأ ىلع

 نيمار نزلا قا اع كالا ترا ولا ل يا

 ناوفرشا تع تسو نرسل كلا قراتاولأ لرقم ل بتلاوب ايتن
 «طقق فرح نك اسلا فرحلا

 ضعبو فرحلا نم فخأ طتق فرملا نأب يملا وهف لقعلا بيصن امأو

 ىلإ انألل ضرغ نكي مل اذإق « ضرغل الإ لقت الا بكتر ال هنأو «رخآ فرح

 ىلإ اهنع ةنابأللا ىف جاتحي ناعم اهملع دراوتي مل ىتاعملا فو رح نأو « فخألا

 بارعألا هضاناك اءاجلا نآو علنا لإ ةنك دس كش نأ نعل تاع ذل



 مس

 ةنك اس نوكت نأ بجو« ىنامملا نع ةنايوالا لاعفألاو هدا سمع ظ ٠

 ضراعل الإ
 اذه ىلع ةنك اس اهنأ [دجوف اهان ار قتسا اننأ وهف « ءارقتسالا بيصن امأو

 نيصاختلاك ةلماف لصألا اذه نع جرخام نأ اندجوو « عئام عنع ملام« لصألا
 نينك اسلاءاقتلإ

 نم دل نع يانا اه" فلولا لاع كس ادمن هليساكلو

 م ال ةلالد الق «بارعإ إء تسيل ةحتفلا نأ نم كلذ هيلإ ىدؤي امو « نوكسلإ
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 ف ناضألا ناكل كو آل ن< فدا أ تناك ول اهنأل ءةفلعا الإ ىد ىلع

 دصق م ىنمم ىلع ةلالدلا 5 0 هنالك نال حتشي ل

 بارع الاي
 ناعتساز ميتفي نأ ىنيملا ف لصألا نأ ىلع ليلدلا مي نأ فلؤملا دارأف

 رثك أ ىئاعلا فو رح نم حوتقلا نأ !| ءارقت.مالا هب ىدأف ءارقتسالاب كلذ ىلع
 فلؤملا نأ انه ظحالن نأ دب الو ءلصأألا وهذ رثك أ ناك امو ؛ نك اسلا نم
 نأ ةقلطم ةرثك نكاسلا نم رثك أ حوتفملا نأ نع نايبلا ليبس ىف بكرا

 كفو رطا كيف هديع اجتناب امرلو ةلراوتالا + لوودؤلا# ةنكانبتلا كلأكلا لمص

 هك د نفع تم جربك ةنك انبنلا هابلا لد نآوواةنك بقاله وتسمي يار لع

 نك اوسلا ال تاكرحتملا نم فو رملا ءذه دع كلذاو ةنك اسال ركلاي

 الك أى فاًالاوةمضال ادادتما اواك أ ىف ءاولا نوكت نأ ىلإ ىدؤي اذهو

 سيلف«ةءيشم تاكرحالإ اهفسيلق ؛ةرسك. !ادادتما ىلك ىنءايلاو «ةحتفالا دادتما

 حس ءايالو « نينثالا ريم ىف فلأ الو 4 رك ذلا ةءاج ريمض ىعوأو كاتع



 مس 1م

 « هانرك ذام ىلع اهتلالد اط ةدوجو» تاك اهنأ عم « ةبطاختاةثنؤملا ريمض

 تنأو امهو مىتاعم الو

 ضعب نأو« ىنملا ريمض وح ةحتلا ضف نأ بكتري فلؤملا نأ نافن الو

 نال ةيلاخلا ييعورع ةزبكلا نفي ناو كلا ةعافت يقرع ةمضلا

 ماسقأ ماسقأألا هذه نأل « فرحو لمفو مسا ىلإ ةماكلا ميسقت ىف شوشي كلذ

 تاكرإلا نم مسق ال فورح نم ةغلؤ٠ وأ فورح ىم ىتاا ةملكلا نم

 وحنلاعةسيب رعلا مولع ىف اريثك شوي فاؤملا هلمف ام نأ اضيأ ظحالنو

 وحنلا ريغو
 حوتغم ىفانث |[ ىلإ ] فرخ تاكرجلا ندايلبق ان ةادقنا ىلا :فؤرح

 ٠١١ ص وحنلا ءايحإرظنأ ءرودكم ىداحأ [ ىف ] فرحو
 مغ ودحتلا ٍٍ ف اذه شوش اذام فلؤملا ىردي الأ

 فل الزشلا ةضراتشالا لادفألا ند ىتع لك نرك نأ لإ ىدق هنإ

 بجومالو ؛ ةحوتمم نوكت ىشْحي اهاثق احوتفم ايئانث ىلإ فرح مادا « ابوصنم

 .تردقو عوفرملفلاو ةنك اس اهنأ نوريف ةاحنلا امأ « ديز ىشخي لثءىف بصنلل

 ودمت هيلع ةَنظلا

 وحلا ريغ ىف هععز ىذلا اذه شوشب اذام فاما ئردبأ

 كرحتم ىناثلاو نك اس امهوأ نيفرح [ ىف | لثم اولعج ضو رعلا ءاملع نإ

 كرحتم امهوأ« نيفرحب نازملا ف اولباقوءاقيفخ ايبسميجلا اولمجو«لب ودق لثم

 'ةقي رط ىلع امأ « ناعفتسم ىف «ءافلاو ءاتلا وأ « نيسلاو ملا لثم 07 امهمتانو



 مدس ؟مله د

 نازنم لا اذه لثع نزوب ىذلا رعشلا نزو نو , فك ىردأ الو ء كرحتم

 ةعيدب ةيقيسوم ةمغل نم هيف امو هماجت او هنازنأ دقفي رعش هنإ

 رخآ الأ حوتقم ايئانث هلئام امو ىمر ناكل فلؤ | ةقيرط ىلع انيرجول
 نأ ىلإ ىدؤي اذهو ؛ لمنب ال نيفرحي ىفرصلا نازمملا ىف لباقي كلذ ىلعو

 نفل ريغ رخل انيق ردسي نكي نال[ ىدورو اة نانت وعام اهق لاه لإ

 لاوصألا قالب اذه نأل

 اذ ىامأ تيلعأو كؤيقلا بااغأ كاولل تحابت نت ى حلا كنك دبل

 اذه نه ىف ءلم كضأ اذانأ ان « ىنبلنف كحضلا بلاغأ نأ تدرأف ثحبلا

 رخآ الو هلدحال ىذلا ؟لزهلا

 عوضو ا ىلإ عجرل : ةلظحالملا هذه دع

 ء ريدك لا( انكي وأ ىبملا ىف لص ًالاو ) ةاحنلا لوقىف لص يلا ىنعم سيل

 نأ ىْغتَم سايقلاف « سايقلا هيضتقي ام هانعم اعإو فاؤألا مهف © بلاغلا

 ىضتقي ىذلاسايقلا انرك ذ دقو « ةلدلقسايقلا ىضتقم نع جرخ اموىنبملا نكسي

 كلذ نع 2 رسعا ىلإ ىدؤت ىتلا ١) للعلا ضعب انك ذوءانك اس ىننملا نوكي نأ

 طسبلا ضعب انه مالكلا طسيتسو ءلص لا

 ىنبتنأ لص الا ىضتنتم ناك رجلا فو رحنم واولاو ماللاو فاكلاو ءابلا نإ

 .فرح ىلع تاثك اهنأ لصألا كلذ نع جو را اةمجا كلو م قركلا لع
 نوكي نأ ةيب رعلا ةغللا ىضرتال كللذك ناك امو « مالكلا لوأ ىف مقتو « دحاو

 كاره نأ ءاش نمو ةيب غلا ةقالا كابات الغم نك الاب ءادتبالا ق.نآل ءانك ام
 هن مذ 8 اثدتمم 8 .قطنيو 0 فو رخآ عده نكس نأ ىلع هس زريلف لعل ىذه وأ



 مد ا!

 ةفيرشلا ةغللا هذه هلثم تماح ام لقثلا نم ال دج

 64 ص لامفأألا ةيمال حرش ىلع هتيشاح ىف ىعافرلا لاق

 ىف عنتع مل نإ و نوكسلاب ءادتبالا نأف ء نوكسلل لصولا ةزمه تيلتجا مت 3
 كلتنوك دنع مزراوخلا امسال مجعلاك « ةيب رعلا ريغ ىف أادوجوم ناك لب « هسّمن

 ماكحألا ةياغ ىلع اهنوكل « ةيب رعلا ىف راج ريغ هنكل « ةتماصلا نم فورملا

 «ةهش الب هناكمإ عم ةكرملا ىلع فقولك «ةعاشب عون نك اسلاب ءادتبالا ىفو

 مهئاسل نع ةياكح هنأب فيرشلا ققحملا هدر دقق اقلطم عانتمالا ىعدأ نمو

 ناك نواف « ءارقتسالاب هيلع لدتسا نمو « ريغلا ىلع ةجح موقي الف « صوصخلا

 «عوق ولا مدع ىلع الإ لدي ال هميلست دعبف امان ناك نإو « ديفع سلف اصقان

 لذ درا انا عانتمالا مزاتسي ال وهو

 اننكلو «نك اسلاب ءادتبالا عانتماىلإ بهذننأ لالدتسالا ىف اند ,رأ انك دقو

 ةيب رعلا فراج ريغ هنوكنأ انيأرو «ىعافرلا هيلإ راشأىذلا فالخلا 00

 هب انيفتك اف بولطملا ىف
 نم فخأ نوكسلا نأ نم هودارأ ام ةاحنال متدقف م سعأالا ناك اذإ

 ىلع نالدت ةرسكلاو ةمضلا اهتخأ نأ ام « ىنعم ىلع لدت ةحتفلانأو « ةكرملا

 نم هلواح امهف فلؤملا بهذم لطب و « نكس نأ ىبلا.ىف لصألا تاو ىتعم

 كلذ فالخ

 4 بارعألل ةيعرقلا تامالعلا ل

 ٠ةاحتلاضعب ءارآهنم لوصف ىف فاؤملا قفاو دقق « لوس هرمأ بابلا اذه

 درو هيهذس وذ دا#و فزاملا هي لات ةلوطمم لا تاكرلاب ةتسلا ءاعب أيلإ بارعأف



 _ ؤمإباد

 اقام لقنن نحنو « فالكلا بابسأ ىففاصنإلا » هباتك ىف ىرابن ألا نا هيلع

 < ص ىف لاق

 قالا جوازا ات[ وت تارغ الا فرح ءابلا نأ ىلإ ىنزاملا ناتع وأ بهذو

 نولوةي مبنأ برعلا ضعب نع ىكحي دقو . تاكرملا عايشإ نع تأشكن ءايلاو

 < تايخلو تقلا لوعوار نق ننوكب  ثورسو ع كنأ تءاروو بأ اذه

 . ةفاضإ ريغ نم دارفالا ةلاح ىف نولوي

١6» 0 

 ايلاو فاألاو واولا امنإو بار علا ريغ ءالا نأ ل !]! بهذ | قواماو

 ملا ةلاح ىف تاكرملا اهملع فات " ءالا نال لاقفع تاكرملا عابشإ نشأ

 ليقاع تارعألا كورس ولم ارا تركني اتش 66 رلكا و تصقلاو

 ةرسكلاوةحتفلاوةمضلاىهىتلا تاكرحلا هذهنأو « بار عالا فرخ ءانلا نأ لق

 نل لاو واولا ىع ىتاا فو رملا هذهاهنع تأشنف تعبشأ امتإو بارعإ تاكرح
 عابشإ نع « ءايلاو «ةحتفلا عابشإ نعفل لاو علا عابشإ نع واول « ءايلاو

 ةمضلا عابشإ ىف رعاشلا لاق « مهلاعتسا ىف اريثك كلذ ءاج دقو«ةرسكلا

 روصاتناوخإ ىلإ قارقلا مون « انيقلت ىف نأ ع هللا

 نوفا اذوثدا | يبل ام فرع زم” اه. فرقا قولا : لاه وناو

 رخ ألا لاقو . واول تأشنف مضلا عبشأف رظنأف دارأ

 عدت مووجمت منابزوجم نه * ارذتمم تنج م نابز توجم
 رخ آلا لاقو جم دارأ

 4 لوتنرقلا اهتايبأ ىف نأك )



 دل 1مم سس

 ةحتقلا عابشإىف رعاشلا لاقو « لفنرتلا دارأ

 حازتنع لاجرلا مذ نمو * ىمرت نيح لئاونلا نم تنأو

 رخ الا لاقو « فلألا تأغنف ةحتنلا عبشأف حزتنت دارأ

 لاجم نم تلجام اتقان * لاكلكلا ىلع ترخ ذإلوقأ

 رخ آلا لاقو ء لكداكلا دارأ

 قاع الو اهأاضر الو 2 ىىلطف تدضغ 0 د

 مدكلا قينقلا لدم هفايز * ه رسج 0 عاب

 ةرسكلا عابشإ ىف رعاشلا لاقو « مبني دارأ

 في رايصلا داقن# ميهاردلا ىنأ * ةرجاهلك ىف ىمملا اهادي ىف“

 نوكي نأ لمتحيو ءايلا تأشنف «ةرسكلا عبشأف ف رايصلاو مهاردلا دارأ

 الا لاتو 4 لايحالا اذه تس : رايصل ا 10 الوءماهرد 0 ل

 د لاقو « ىللعت دارأ

 ليجارملا محالاب موقال رظو #« ةيبخأ لظ انبصن انلزت ال

ا لاقو ) لجارملا دارأ
 رخ ال

 لالا نشل :تعنصأ 2 :لاطقتت لاا نيك "ال

 رس الا لاو نست ةارأ

 دايز ىف نول تقال اع د ىعات ءابين الاو كيتاب ما

 اثنت ىتح تاكرملا عابشإو « ءايلا تأث ةف ةرسدكلاعبشأق كتأي ملأ« دارأ



 ةسار واج

 داسفلا ىهظ لوتلا اذهو ؛ انهاه كلذكف«مرمالك ىنريثك فورحلا هذه اهنع

 امأوتايب ألا نم هودشنأ ؟ رمشلا ةرورض ىف نوكي امنإ تاكرملا عابشإ نآل
 لاح ىف لوقت عامج لاب اتعاهو عا جلاب كلذ زوجي الف ميرال نايا لاح

 اهنأ لع لمفءاهئاس كينكوهكببأب تررصو كابأ ثيارو ك وأ اذه رايعألا

 ىف نيبنس ام ىلعءبارعألل تسيل تاكرحلا نأو «تاكرجلا نع عايشإلل تسيل
 م١ . نييفوكلا تالك نع باوجل

 ىفزاملا هلاق ام نولوقيال ةاحنلا تلمج ىتلا ةلعلا نيبن نأ انه انينعي ىذلاو

 باو.ألا ةيقب ىف كلذ نودرطإ الو
 لرقم قفل لأول 3 !| ةلاح ىف هوأرف ىنثملا مهي رط ىف فقو

 ضو ءايلاب بصنلا ةلاح ق فر ارو و قع نم تناك ّى !! همضلا ن 0-_ ةديعل هللهو

 ةديعل ىهو اهلبق امج وتفملا ءايلاب رخلأ ةلاح ىف 5 ء ةلوطمملا ةحتفلا نع ةديعل

 ةلوطمم تاك رح نوك كت نأل حلصت ثيولقو ةزاونلا يك كادأ ةرسكنلا نع :
 اوأر املف « ةلوطمم ريغ وأ ةلوطمم تاكرحلاب هلك بار ءرالا نإ ةلئاقلا ةدهاقلا مرختف

 ءايلابو « اعفر فا ألا ةب رعم ىهف؛فو رحلاب اب اهمأر ءإ نيك نأ مدنع حجر ,” كلذ

 « أرجو امصن

 «ةتسلا ءامسألا فاضيأ كلذ 5 9 منام الف « ينل 0 اعاد

 3 ماسلا رو دملا عمج 2 قو

 كالشوأ ةاحتلا ر وبه كلسعنلا لبسلا اذه كلن ا ةلأسملاو

 ىرديال فقو هنكلو« هيف مسوتو فلؤملا هيف هعبتو ىف ا نميملا ليسلا

 هلياعت الو هبارعإ لح مطتسي مل ىنثملا مامأ لمفيام



 دلال

 4مباوتلا )
 . نينثا العجيو مسقتلا | ذه ضفرب و وءةس#ا عباوتلا نوكت + نأ فاؤلاىأي

 انهم الإ ىف ملا مهني ال هللا 0 ةلزتع لو وألا عم عباتلا نوكي امهدحأ# طقق

 «القتسم هأتعم ىلع الاد عوبتملا نروكي ىلاثلاو « تعنلا لمشل مع اذهو ءاعم

 نايبلا فطعو ديكوتلاو لدبلا ل.ثياذهو« ىرخألاب
 اعيان هيمسي نأ ىأيف قسنلا فطع امأ

 دكوتلا نأ ىرو «لدبلاو ديك وتلل نيبأي رك ذ ةاحنلا ىلع فلؤملا بيعيو

 5 مهلك موقلا ءاجو 6 موصعل مولا ءا ءاح 4 لوقت نأ سب قرفال هل ل لديلاوه

 ص نم ماوحنلا ءانحإ باتك رظنا- لدبلا ب ابوه ادحاو اياب العجم 9 "يل

 ١؟4 ص ىلإ ١5

 كي الو« ةسخلا اهماسقأ ىلإ عباوتلا ميسقت ىلإ نو رطضماننأ ىرت نحو

 .فلتةءاهنمضرغلاو«ةزباممةفاتخغاهمناعمنأ_اهوأرو الع نيسقلا نءذهىلإاهميسقت

 يقتل نأ اتا ناكحلا سب زبمأ اهنيب زييقلا مر راق ةفلتخ اهم اا ١ ناد اهناث

 .نذذللا نيمستلا ىف الخاد سيلام عباوتلا نم كانه ذإ ارصاح سيل هركذ ىذلا

 .لدب و نايسنلا لدب و «لاهشالا لدب و «لككلا نم ضعبلا لديك« فلؤملا امرك ذ

 .ىلاثلا مسقلا نأ ىرب لمأتلابو « ىناثلا مسقلا ىف لدبلا لخدأ فاؤملا ذإ طلغلا

 نأ وه ىناثلا عونلا نأل« لكلا نم لكساا لدب الإ لدببلا عاونأ نم ل.شبال

 عباتلا عامجاو «انيحل ىمملا كلذ ىلع لد مياتلاوهىنءم ىل لع تلد ةءاكلا نوكت

 لدبملا هيلع لدام لع لدي مل لامشالا لدب نأمولمملا نءوءحاضي الا دافأ عوبتملاو



 ١و1

 ينالوا لسملا ىنمم ريغ ىنمم ىلع لد « هملع لمملا ىنفت ىف هماع نأال « هنم'
 ,ضعبلا فالتخا ةرورض « هنم لدبملا ىنعم ريغ ىءمىلع لد لكلا نم ضعبلا

 الدي تك نايسنلا لدبو طلغلا لدب نالوءابشم رادلاتي رتشاك ء لككلاو
 : لوقت نأ تدرأ « ارا ًاديز ثيأر :لوقت « هنم لدبملا ىنمم ريغ ىمم ىلع

 ارامح تاديأف أطللا اذه تك رادتف ءاديز تبأر تلقق تطلغف ارامس تبأر

 .كمالك ىرج «دمم ىلع ىنءاج لوقت « نايسنلا لدب ىف لوقلا كلذك و« هنم

 دهم تانف كلذ داسف نيبت مث« ىلع ىلإ 'ىجملا ةبسن ىلع الوأ

 .لديف «اهنيب قرطي نأ ىغبني كلذإفةنلتم اهم ضارغألاو اهناعم نأ امأو

 لوقت « لومشلا وأ ةبسنلا ىف عوبتلا رمأ ررقي مدان ديك وتلا نأ كلذ ىلع

 .ىف تزوجت كنكلاو « هبتاك وأ هبجاح تلك نوكت نأ لمتحيف ءريزولا تلك

 اذه لاتحا تعفرو ةيسنلا ىف عوبتملا رم ور دفع هسفن : تلق اذاف ريبعتلا

 كنكلو ضعبلا دجس نوكي نأ لمتحيف ةكئالملا دجس: لوقتو « زوجنلا
 ىف عوبتملا نأش تررق دقق « مهلك :تلق اذإف « ةكناللا ترك ذف تزوجت
 ىلا ةفلتخلا هضارغأو لدبلا ىنعم نم اذه نيأف .لامحالا اذه تعقرو لومشلا

 ؟ضعبلاو لامشالاو نايسنلاو طلغلاو بارضالا نم اهضعب انيب

 اي ونعم اديكوت دكوتال ةركنلا نأ 0 نأ ىنكيف ةفات اهماكحأ نأ امأو
 .نيملاو سفنلا نأو « ةفرعملا نم نوكي م ةركنلا نم نوكي هن إف « لدبلا فالخب

 مدهو « كلذ 0 طرتشي.ال م.جأو« دك وا ريمضب اماصتا نمدب ال لك ظنلو

 لدبلا ديكوتلا انف فلاخي ماكحأ

 دلو « ةفلتخمو ةريثك اهءاكحأ دجو عباوتلا ىلع علطأ نمو
 انضرغ 0 سك



 دج

 نأ فلؤي نم ىلع ىف و «ةفلتاماسقأ اهاعجحي نأ ىرح هلك اذهو ءاصقتسالا

 نايبلاب مسق لك درفيو ؛ اهماسقأ نيو ءاهنيب زمع

 4« قسنلا فطع 9

 هدعقاحنلا ىلع بيعي و « عباوتلا نم قسنلا فطع نوكي نأ فلؤألا ىنأي

 نع ثدحتم وه 6 ىتاثلا نع ثدحتموو رمعو ديز ءاج لثم ا ؛ ءاهنم

 نم عونلا اذه قع لولا نو دوه عفرلا هنع ثدحتملا مسالا ق لا

 «بارعإ هل امسالكوهنع ثدحتم نيالا الك, هيلع الو# ىناثلا الو: بارعأللا

 هأ ةفاضألا ىف كلذكو « مقرلا وهو هنع ثدحتملا

 ناك نف « م ىف لوألا كراش هنوكل ايفانم امبات مسالا نك

 ناكهيلا افاض» لو لإ ناك نإ و « اضياهنع اندحتم قاثلان 0 « هنع اندحتم ل ألا

 انك "دخلا نات انا

 اريدقت وأ اظنل بارعألا ىف هلبقام عبقيام وه عباتلا نأل امهنيب ةانانمال

 نأ اكءهنع ثدحتم هنأو« محلا ى لوألا اكراش. هنوك اذه ىفاني الف ءالحم وأ

 اوحرص ةاحنلاو « هيلإ فاضم لوألا نأ ام هيلإ فاضم وأ «هنع ثدحتم لوألا

 مملاف كيرشتلا ديفت منو ءافلاو واولا نإ : اولاتفتالذب

 52 ىذلا ىنعملا نأءمي ام ىناثلاو عورتم لوألا نإنولوتي ةاحتلا لعج ىذلاو

 هطابترا نم هءاج كلذ ىف فاللعا ىلع  ةيدمعلا وأ ةيلعانلا وهو مفرلا لوألل

 فاعلا فرح ةطساو لمفلاب هطايترا ن ءىنءملا كلذ هءاجختىناثلا امأ « ةرشابم لمقلاب

 فاك اذهو ءاعبات ىتاثلاو اعوبتم لو الا ناكف# ةطساو الب هب لوألا طايترا دعب

 موق لاق «فوطعملا ىف لماعلا ىف ةاحئلا فاتخا كالذ لجأ نو : ةيمستلا هذه ىف
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 اميامت تنأو - فامعلا فرح وه نورخآآ لاقو « فطعلا فرح ةطساوب لمفلا وه

 ىذلا ىنمملا بجوأامف فالتخالا وه فالتخالا اذه ىتمم نأ هريظن ىف كل انمدق

 فقرحلا ةطساو لمفلا وه هبجوأ ىذلا نأ موق ىأرف«بارعألا فوطعملا هب قحتسا

 سبل مالكسلا قفطعلا فرح *ىحي درجمبف « فطعلا فرح هنأ نورخآ ىأرو

 كارغزل] يطقلا قالا مسالا

 تركة يننأىرأو«ةلاطالاديرأال ىنتكلو « ىف ءأ اطسب لمتحي انه ماتملاو

 ةهش لك در وم انلق ام ىلإ ةاحنلا مالك مجر ءرملا اهماع اذإ ىتلا ىلوألا سسألا

 هليبس ىف فقت
 ىلإ امد اي «فطعلا تاودأ ىناعم سردت نأ ىلإ كلذ دمب ناؤملا اعد دقو

 رفوت نأ ةيوحتلا تاساردلا قحأ هذه نأ ىأوو ع قتلا تاودأ ىف كلذ لثغ

 اهايازمو: رييعتلا ىف ةيب رعلا رارسأ نع فشكنل «رظظنلا اهف معني و « ةيانعلا اهملع

 ربوصتلا نسحو نايبلا ف

 ىريل مهمتك ىلإ عجرب نأ الإ هيلعامو « فلؤملا هدارأ ام ةاحنلا لعف دقل
 ىنعم ىف باتكلا ىف هيوبيس هلاق امم ةذبن لبق نم انلقن دقو « برطملاو بجعلا

 هكلس ام فطعلا فو رح ةيقب ىفكلس دقو ء نطعلا فو رح نم امهو - مأووُأ-
 اهايازمو هنيشتلا وف اهرازصاو ةيبرقلا ضئاضخاو زم هاتلقت امف نيب دقو « ابق

 نير ظانلل عنقم هيف ام رب وصتلاو نايبلا ىف

 ( ىيسلا تنل )
 (١؟5 ص فلؤللا لاق)

 تمنلا»ةاحنلا هيمسي ىذلا وهو « تعنلا نمعون ثحب ىلإ دون نأ بجي و
 ( وحتلا- ؟؟)
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 <: 7٠: « اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نمانجرخأ انب ر » ىلاعت هلوق هلثمو « ىببسلا

 ةقياسب طبتربال هنأ عوتلا اذه ىف رهاظو « همأ هيلع ةيكاب ىف تيأر > كاوقو

 تيأر : لثملا ىف لوقت نأ مالكسلا بولسأو « لبق نم انيب ام ىلع تمنلا طابترا

 ماكسبلا نك ثيح نم « مالكلا هجو وه مفرلاو « مفرت « همأ ةيملع ةيكابىتف
 ء« رمي كلذف «بارعألا ىناهلبق اةماكلا ةقفاوم امأ « اهنع اثيدحو مألل افصو

 لصتي نأ هتك ًايبيس امل ةاحتلا دنع دعام لكو ةرواجلا باب وه « رخآآ باب نم

 ريكنتلاو فيرعتلا ىف هقفاو اذإ هنكلو « هبارعإ ىفهيلع ىرجي الأو « هلبق امع

 ريستلا اذهو « ةرواحلاب بارعألا باب نم كلذ ناكو « بارعألا ىف ةيلع ىرج

 نو دج اذه + لكم انرالا نعاوورام حوت قاع ىاتللوق ند ذوغأو

 : ىنتج نبا لاقو «ذاش ليلق وهو « ةرواجلا ىلع رج وغ ةاحنلا لاق « برخ

 رحج اذه > هلصأو ؛ أدج ريثك ةبب رعلا ةغالا ىف ةنم لب « ذاش الو ليله سيل »

 لرش ىذلاف ءا < قمل ىف ةحضاو اهبنآل ردبجاةلك قدا « هزحج برخ بش

 هقحوع ىبسلا تمنلا عيمج ىف عئاش كح لثملا اذهل ىنج نبا حي رخت نأ وه انه هب

 .لصتت ىتلا ىه اباك ةلجلا نأ ىلعو « ثيدحلا ءادتباو فانئتسالا ىلع عفرلا ةلك

 عابتاال ةرواجلا عابتا « هلبقام بارعإ ىطعي و عفرلا قرافي هنكلو « اهلبق اه

 هيك اب ىتفو ملاظلا ةيرقلا : لوقن نأ اديعب ناكل هلبق امل ةفص ناك هنأ ولفء تمعنلا

 -ثنؤملاورك ذملانيبامىي رفتلا ىلع مهصرحو“ةنايب و عونلاببرعلا ةيانع لمت تنأو
 اعون اهتم انطتسأو؛ ةاحنلا اهدع اك اهماكحأو عباوتلا ماسقأ وم اني اد

 اهءاكحأ ىفاهنأ انيبو « لدبلاو تعنلا : نيمسق اهقابانمسقو « فطعلا وه

 هف ةاحنلا انتلاخو . بارعألا قاس ليف نموا عفا لادم لا قلاع ل



 اؤةواس

 هأ . ةرواجملل اعابتا هاتاعحو « يبسلا تعنلا

 نأ اديعب ناكل هلبق امل ةفص ناك ( ىببسلا تمنلا) هنأ واف : فلؤملا لوقي

 را يرتاح كاوا ققفو « ماظلا ةيرقلا : لوقت

 ةاحنلا لوق نم مهف ةنأ ىرت تنأف « ثنؤلاو رك ذملا نيب قبر رفتلا ىلع مهصرحو

 نأحص ال هلق امل ةفص ناك ول : لاق كالذلو « ةّيقح هلبق مل فصو هنأ « ىبس تمعن

 توعنملانأتءتوءنملاو تعنلا نيب ةقباطملا مدعل ىأءةيكاب ىتفو ملاظلا ةيرقلا لوقن

 عمتلاو ؟ ذم قاتلا لاكلا قضوا + 6 دن تنقلاو ع كون لوألا لاخلا 5

 امل افصو سيل هنأ نور ةاحنلا نأ مقاولاو ايب و عونلاب ىنعت برعلاو « ثنؤ»

 ىرج اهتإوه انه « مأألاو « لهأللا وهو « هبيس نم وه امل تمذ وه لب « ةقيقح هلبق

 ىلع ةلالد « ىببس تمذو « قيقح تعأ : محلوق ىو « هإبق ام ىلع بارعألا ىف

 لوآن مف صن هب وييس ةهجرتو « هل تمعن ال ع هببس نم وه امل تعن وبف ىأ « كلذ

 وأ « هب نسنلا ام ةفصو « هبدس نم ناك امةفص هيلع ىرجت ام باب اذه ] ىو

 اهنأ ىف حضاو مالكلا اذهف [ هل تصلخ ىتلا هتفص ىرجك هببس نم ؟ىثب

 هتيم فتك نارغألا قلع تزع اثكلو + منح وب ناك اع ةثيف

 و« مهملع درلا فلكتو « اودارأ ام ريغ ىلع ةاحنلا لوق مهف فلؤملاف «هل ةصلاخلا

 لثم ىلع ىف ىذلاب عضوملا اذه سيلو «مهيلع درلا فلكت امل ههجو ىلع همبف هنأ
 قيقملا تعنلا نأ أ ونيب ؛ «ىبس تعلو « قيقح تعن ةاحنلا لاق دقق « فاؤأا

 فصو وه لب «ةقيقح هلبق امل افصو سيل ىبيسلا تمنلا نأو « ةقيقح هلبق امل فصو

 الف « هل ةصلاخلا هتفص ىرجك بارعألا ىف هياع ىرجو « هيبس نم وه امل ةقيقح

 دومحلا ريغ طروتلا اذه ىف فلؤهلرذع



 تاوكحدس

 امل امصو سيل ىبسلا تعنلا نأ ىق فالخ ةاحالا نيبو فا وبلا .نيب سيل

 بارعألا ليبقن٠ هلبق ام بارع ألاف هتلئاممله امبنيب ىالثعا اهنإ « ةقيقح هلبق

 هلم رم وكلا يبد نن نكام ةتسئرع بربلأ نأ ليق نوأ ءةزواجلا

 ةاحنلا هيلإ بهذ امو« ىتاثلا ىلإ ةاحنلاو « لوألا ىلإ فلؤملا بهذي 9 *وثلا

 اورصتق « ةيدب نيب همدخ ةرئاس ةيواعم ءاج : لوت برعلا نألل كاذ « قدأ

 تسيلو « ةيواعم وه انه اهبحاصو « اهحاصل فصو لاحلاو « لاملا ىلع ةرئاس

 ىف عبتأ : لوقت نأ ىلإ ليبس الو« همدخ فصو نم ىه امتإ و « ةيواعم ةفص نم

 : لوقن نأ ليبسلا لب « بارعأألا ىف عابتإ ال هن أل ةرواجملل هلبق امل بارعألا

 كلذك « هنء الاح هتنص ءىح كف « هتفص ىرحم ةببس نم وهام ةفص تي رجأ

 «بارعأألا ىف هيلع هتفص ى رج اموءبصتتف:هتمالاح هبيس نم ناك ام ةفص“ جت

 دل حولا هنع ىربك نارعألا قلع ةيبنم نت ناك ان ةئنم قوت انجتك

 «دارأ ام ضيقت ىلع ىنج نا مالك لمح هنأ لصفلا اذه ىف بجعلا نمو

 « ةرواجملاب بارعإ هنأ ىلع ىبس تعن لك لمحي نأ دارأ فلؤملا نأ كلذو

 ذاشالو ليلقب «برخ بض رحج اذه»:لثم ىأ سيل | ىنج نبا لوقب دهشتساو
 «هرجح برخ بض رحج اذه » هئدأو ء ادج ريثك ةيب رعلا ةغللا ىف هنم لب

 | ىنعملا ىف ةحضاو اهنأال رحج ةلك فدخل

 سيل هنأ ىلع ةرواجماب رجلك لمحي نأ ديرب ىنج نبا ذِإ ء هدعاست ال فو

 عجر أريمض برخ ىف لمجي م كللذلو <« ىبس تع هنأ ىلع رج وه لب# كانك

 ىبلا تعنلا ليبق نه نوكيف « هرحج وه !رعاظ امسا هل ردق لب « هلبق ام ىلإ

 تودنملا ىلع دوعي ريمض هعم ارهاظ امما عقرب ىذلا
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 بهذ اف 4 ةرواجلاب 52 هنأ ىلع ىبس بعل لكل م نأ ديرب فاؤملاو

 ريثك وهو » ىنج نبا لوةب عدخ هلعاو « فلؤألا هدارأ ام ضيقت ىنج نبا هيلإ
 ديربال ىنج نءاو ةرواجلاب رج هنأ عم«مئاش ريثك وطو ديرب هنأ نظن » مئاش

 ذإ « ةرواجلاب بارعألا ريغ رخأآ باب نسهن الماش ريثك وهو ديرب لب « كلذ

 هب معا هرحج فذ « هرحج برخ بض رحج اذه ربدقتي ىبس تعذ وه

 * ريخلا اع
 كشف نأ ىرحأ هنأر( عباوتلا نم عبان ريخنا نأ لصنلا اذه ىف فلؤملا ىر

 ةقفاوملا بحت برعلا نأل؛ أدتبملل عبتلاب هبارعإ نوكي نأو « مباوتلا نم

 قام عباوتلا نم نأ » يق ثدحي عباوتلا نم هدغ نأ ىر نو

 هتقباطم بجي الام اهنمو « تعنلاك ريكنتلاو فيرعتلا ىف عوبتملل هتقباطم

 هنيب ةقباطملا بجي الامم هنأ عم«كالذ ىف ىفاثلاب مأ لوألاب قحليأ ىردي الو

 انلوقك ةفرعم ًادتيملاو ةركن نوكي دئذإ« ريكنتلاو في رعتلا ادقملا سو

 دهم ده

 ىتكر دحأ تسيلف «دانسألا ىف اهنع ىنختسم اهنأ ىف كرتشن مباوتلا نألو

 لوتلان الوءاهنع درغي نأ لوأت « دانسألا نم نكر هنأف ريخخا فالخ « دائسألا

 دقلو « ىنمم ىلع لدي ال ايظفل !سمأ ةكرملا لمجي عابتإ ةكرح رباعا ةكرح نأب

 حضونسو « هرطخ هل ىنعم ىلع لدت ةكرخلا هذه نأ ىلإ ةيب رعلا ءاملع ضعب نطف

 ىأي امف كلذ

 «دتسمو « هيلإ دئسم « ةثالث لقملا ىف دانساالا ناكرأ نأ هيف كشال امم
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 م دشسملاو هيلإ دنا تدرس اذإ كنأ كلذ حضو « دانسإالا ىلع لدت ةطبارو

 ىلع الاد نكي مل اءهنيب ةبسن ظحالت ذأ نوف فييرا ةيقلع قانتا مناو لوقت

 ىلعالد دانسألا ةبج ىلع ةبسنلا امهتيب تظحال اذإ كنتكلو « ىبكرتلا ىنعملا

 دئسملاب هيلإ دنسملا ىلع لاا وهو ىبكرتلا ىنعملا

 « اهملع لدي ظنل ةيب رعلا ريغ ىرخأ تانل ىفاهل عذو دق ةبسنلا هذه

 ىبفالإو وكاذف امم ظفا نأتءوه ظفل اهل مضودت أ ىلإ م وق بهذدقف ةبب رعلا ىف امأ

 لثم ىف ناك ظفل ىم ةينامز ةطبار كانهو « ةينامز ريغ ةطبار انو « ةردقم

 ةعلاط سمشلا تناك انلوق

 .ةيبارع ألا ةكرملا ىهبرعلا ةغل ىف ةطبارلا نأ ىلإ نيققحلا نم موق بهذو
 ىلع لدتساو« دبنجي انلوق ىف ةيبارع الك رملا ىه هيف ةطبارلا : ده: ذيفتلاف

 ةريثك ةلدأب كلذ

 ىنممىلع ةلاد ةكرح ىه لب « ةلطعم ريغ ربخلا ىف ةكرلا لمجي ىأرلا اذهو

 لقننسو .ةيضقلا هنودب منت الو « دنسملاو هيلإ دنسملا نع ةيمهأ لقي ال ةيضقلا ىف

 هتيشاحهحرش ىف ىنازاتفتلا نيدلا دعس لاق. نيمدقتملا ءاماعلا مالك نم ىأرلا اذه

 قطنملا ىف ةيسمشلا ةلاسرلا ىلع

 « لومحلاب عوضوملا اهطيرل ةطبار ىمسي ةيلكسحلا ةبسنلا ىلع لادلا ظفللا»

 -نيبستنملا ىنع ةفقوتملاةبسذلا ىتعأ_لقتسم ريغ ىنعم ىلع هتلالدل ةادأ هنأ اوعزو

 ةينامز ريغ ىمستو « لاع وع ديز ادلوق ىف وبك مسالا بلاق ىف نوكت دق اهنكل

 هيفو «ةينامز ىمستو ءالاع ناك ديز انلوق ىف ناكك ةماكلا بلاق ىف نوكت دقو

 ظفللا نوكل ايجو٠ ءو ىلع ظفالا مووقم فقون ناك وأ او الا يم رظل



 طوول

 ناك ول هنأ ىناثلا «تاودأ تاناضألاو بسنلا ىلع ةلادلا ءامسألا عيمج ناكل ةادأ

 ناك بابشلا ضعب انلوق ىلإ ءاباش ناك خسيش لكانلوق سكمنالء ةطبار ناك ظنل

 ايان ناكلا نكي ةنطنلا مكه نكع ناك اذ «نكنلا يدق هام لع ابا
 نأ ثلاثلا . نامزلا نييعت ىلع لديل لومحملا ىف لخاد ناك ظفل نأ انملع « خيش

 لهأ دنع وهو « هنع ةرابع ديز ىلع دئاع وه ريمض ؛لاعوه ديز انلوقف وه ظل

 لضتلا نيمش هيوصام دير نإ و هالمأ ةشقلا لد ل ةالداالو ادت ةقارنلا

 « ديك أتلاو رصحلا ديفي امنإ وهف نوكي نأ ريدقت ىلعو ءلاع ديز ىف نوكيال وهف
 هنم مهي ىذلاو ءالصأ ةبسنلا ىلع هلتلالدال « تمنالريخ هدعبام نأ قيقحتو
 اريدقت وأ اقيقحت عفرلا ةكرح لب ؛ةيبارعألا تاكرملا وه برعلا ةغل ىف ةطبارلا

 ةيب ارع ألا تاكرحلا ىه ةطب ارلاف«هنم كلذ مهذب مقرلاب ملاع ديز انلق اذإ انالءريغ ال

 نم دحأ ىلع ىن* نأ ىغبني ال امم طب رال ةعوضوه ريغ وه ةظفل نوك ةلجلابو
 لاكشالا اذه لح ىف المأتمتننك امدقو « نيققحلا ءاكسملا نءالضف «نيلصحلا

 فقورملاو ظافلألا باتكىف تدجو تح ماقملا اذه ىف لاحلا ةقيقح نعاحفصتمو

 وه ةظنل نأ ممدارم سيل نأ ىل_ع لديام ىنارافلا رصن ىبَأ ققحلا فوسليفلل
 ةقسالفلانأ دارلا لب< كلذل مهدنع ةامعتسم اهنأالو طب رال برعلا ةغل ىف ةعوضوم

 نذلا ىأ_ ةفسالثلا تجاتحاو برعلا ىلإ ةفسلفلا تاقت امل : لاق .كالذ ىلإ اهولقت

 املي نلطنلاو ةةنلقا وانانللا نق تراها رص نأ كانوا قيم
 لدت ىتلاىهوه ةينانويلا ىف نيةساو«ةيسرافلا ىف تسه ماقم موقت ةظفل ىلإ ءبرعلا

 لوأ ىف ةيب رعلا ىف اودجي لو ىلامز ريغ اطبر عوضولاب ىسالا لومحلا طب ر ىلع
 لثم ةيدوجولا تاملكلا نإف ىلامزلا طبارلا فالخب«كلذ ماقتم موقي اظْمل اهعضو:



 دسم م ع سس

 .هكللذ ىلإ هتواقني اظنل برعلا ةغل ىف اوسغلا< كلذ ىلع لدتع نوكيسو نوكيو ناك
 .ةظفل مهضعب راتخاف «ةينانويلا ىفنيتسأو «ةيسرافلا ف تسه ماقم موقي هنواعبي و
 انه انلوق ىف اكتسه اهف لمعتست ىتلا ةنكمألا ضعب ىف لمعتست دقاهن أل وه

 ان لمعتسا دق نوكي نأ ادج ديعب وهظنل نإف « رعاشلا وه اذهو «ديز وه

 هتمردصملا اوامجو «ةيسرافلا ىف تسه ناكم ةيب رعلا ىف وه اولمعتساف ةيانك

 ةولمجو « دوجوملا ةظنل وه لدب مهضعبراتخاو « ناسف ألا نم ةيناسن لاك ةيوملا

 .« ما دجويسودجوي ودجو نوكيسو نوكي و ناك ناكمو « دوجولا ةيوملا ناكم

 ةلاسرلا حرش ىف دعسلا مالك اذه

 .نأ نورب « ىضرلا مهنمو « نييوحنلا نم ةعامج نأ انلقن اننأ رك ذتكلملو

 نك اهسل اق ءدنسملاو هيلإ نبل تاكا قل دسار ةيدمعلا اع ةمضلا

 :اضيأ ةلطعم تسيل دنسسملا ىف ةمضلاف «هيلإ ادنسم وأ ادنسم مالكلا ةنيرقب

 . لوآلا اذه ىلع

 .هق تدجو اهنإ اولق دقق لعافلا لع ةمضلا نأ ةاحنلا روهمج ىأر ىلع امأ

 .هنأ قف لعافلاب ههسشل ربخلا ىف 0 ةءهلإ دكان ىف لعاقلاب ههشل أدتمملا

 دانسألا نكَر

 |  بارعألا ن + نيبجو اهنف ةاحنلا زاجأ عضاوم ىف ثحبلا ةلكت )ل

 .ىق هنأو ؛ هتابثإ ديرب امم ىهننا دق هنأ بابلا اذه ًادبم ىف فلؤلا ركذ

 ناد دال ةمضلا نأو « ةرسكلاو ةمضلا « نيماع بارعألل نأ ند

 لكي نأ دارأ هنكلو «دارأ امل اغالب هل مدقت امف نأ ىرب وع ةماعلا ةرسكلا

 .هىذلا لصألا نأ ىربو « بارع يلا نم نيبجو اهف ةاحنلا زاجأ لئاسع ثحبلا



 ب 0[

 هفلاخي ىنمم ىلع لدت ةكرللا تمادام هنأل « ةزاجإالا هذه مم قستي ال هررق

 ملكتملاو ءىنعملا فلتخ | ناتكرملا تفلتخا اذ «ىرخأألا ةكرحلا هيلع لدتام

 .سيلف « ىنعملا اذه ىدؤت ىلا ةكر 7 ىتأي نأ بجو « نيينمملا دحأ دارأ اذإ

 بأ علا نه نابجو هيف زو *ىش كانه

 ىلاعم نع فشك ىذلا وه 0 عنتقم هنأ مثول وأ اعنتقم فاؤلا لا زءال

 اهيلع راسو « هباتك اهمللع ىتب ىتلا ةعدقلا ىوعدلا هذه ىلع لازب الوءبارعألا

 . هئاي ىلإ هلأ نم

 نأ تماعو « ةحصلا نم ىوعدلاهذه ةميق كل هانهدق امم تملع دق تنأو

 ةاحنلا نيب و فلؤألا نيب ىالاعا نأو « ىتاعم بارعألل نأ ىلعىنب مدقلا وحنلا

 انشقان دقو ءلدت اهنأ نو رب ةاحنلاوعىنعمىلع لدتالاهنأ ىرب وهف « ةحتفلا ف وه

 داحتلا مك 3 ان نأو «صيختلاو ثحنلا لع تيثن أل ابنأ نآبو قلؤملا ةلدأ

 . فلؤملا هيلإ بهذ ام ءاليق قد « اليلد موقأ

 .لئاقلا ل امألا ىلع مي قست ال بارع الا هس ييسرلا ةقامنإ ن | ءارقكاانأ

 . تايئز 0 انتشقانم دنع اه ف ماكتنسف « ىنعم بار ءالل نأي

 أ كاب

 نأ هلوق انلطبأو « بايلا اذه ممص ىف همعز امف فاؤملا انشقان نأ قبس دقل

 نيذه ف الل كعإ مسالا نارك رثلعا نع نغتسم مالك < كش الو بيرال «

 بصنلا هقك غاضم سيل هنأ 6 «هنع انثدحتم سلامه اثمأو

 هال ىنعم ىف هتشقانم وه « دحأو رمأ بايلا اذه ىف هل ضرعن نأ كد را ىذلاو



 د ا ةاكادس

 « ةأحالا دنع سيل لمع ةماعلا

 ”١ ص ىف لاق
 ءاعدمب مسالا عفريف « سيل لهل معت ام نيب قرفلا فرعن نأ اندرأ اذإو)

 ماندجو «بصنلا عضاو“ نم مفرلا عضاو زيه اهدعب بصتيق نإ لع ل..ث امو

 لب رادلا ىف لجر ال» لوقت «صاخ دودحم اهفنف دحاولا ىنتت ىلو الا نإ نولو:»

 بقعلا نأ حصن الف « رادلا ىف لجرال » لوقت « سنجلا ىننت ةيناثلاو « نالجو

 هرخاو مالكلا لوأ براضتيف نالجر لب لثع هدسب

 اهوور ناذالا نادهاشلاف انايث هلدجم مل اونيب ىذلا قرغلا اذه تشقان اذإو

 هريغ ىلع مهني فيكو سنجلا ىقن الإ امهثم مهثيالع سيل لامجإ املامعألا

 سيق نما انأف » رخ آلا لوقو « ايقاب ضرألا ىلع *ىثالف مث » رعاشلا لوق

 نمو ٠ 5 نيتيبلا ىف ىنعملا نأك ىنالا ىف لومشلا ىنعم عاض اذإو « حاربال

 وألاق : ناتيبلا ناذه الإ كلذك اهامعإ ىلع ممل دهاشال ةادتلا نأ بيجعلا

 الف زعمت : وه دحاو تيب الإ احم رص سيل لمع(ال) لامعإ نمدرب 1هنإ : نايح

 « ايقاب ضرألا ىلع ءىش

 بجاحلا نبا هلعجو « ىضرلا مامألا هعبتاو لمعلا اذه شنخألا ركنأ دقو

 . رعشلاب صاخ هنأ ىلع رطقلا حرش ىف ماشه نبا صنو ءاعامس

 بصنلا عضاومو عفرلا عضاو» نيب زييقلا هب حصيام ةاحنلا لاوقأ ىف دجن لف

 أو ركشي نأ ىلإ ليبس الو اوركشي مل سيل لمع اهطامعإ اوركنأ نيذلاو « ال > دعب

 قراقلانايبب نونميال مثءةاغلم اهنودعي مهمكلو « اعوفرم نوكي اهدعب مسالا نأ

 هأ ىونعم قراف نماندنع دبالو «ءاغلألاو لامعألا نيب ىنءملا ىف
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 ةجحلاماقأوع اذ مههفس مث اهولوقي ملالاوقأ ةاحنلا « هتداك » فلؤملا لحب

 لاطبإ اهملع هجوتي مل اههجو ىلع مهاوقأ رك ذولو ءاهمالطإ ىلع

 « ةافلم مأ ةلماع تناك أ ءاوس « ال » دعب مسالا مفر اذإ هنأ ةاحنلا ىرب

 سيل كلذ نكلو « معت ىننلا قايس ىف ةركنلا نأل «قارغتسالا ىلع مالكا لد

 لوقتف « ةنيرقل ةدحولا ىنأ هب دارب نأ ز ويو « هيف رهاظ لب قارغتسالا ىفاصن

 . قارغتسالا ىلع لمحي ةنيرقلا نودب و « نالحر لب رادلا ىف لجرال
. 

 ةدحولا ىننامأ. قارغتسالا هيلع لمحت ىذلا اهانعم اولمج مهنأ ىرت تنأف .

 ىنملا وه مدنع اهانعم لءجو مهوت فاؤملا فرغ «ةئيرقب الإ هيلع لمحت الف

 ىفنلا قارغتساو سنجلا ىنأ امأ ؛ ةدحولا ىنن وهو ةنيرقب الإ هيلع لمحال ىذلا

 « ةأحالل هتشإ 2 «ةنرت نودب هيلع لم# ىذلاو ؛ ممدنع اهانمم وق ىلا.

 لامعإل ةاحنلا امرك ذ نيذللا نيدهاشلا نأب مهلع ضارتعالا هل ىنست كلذب و

 . قارغتسالا ىلع الإ امبف ىنعملا يق « سيل » لمع « الد

 نم نكم امل« قارغتسالا مدنع اهانمم نأ نيب و هبجو ىلع مطوق لقن ولو

 ارز ذ ةكنلا نأ لف للقا داطو ةعراقلا نقود نمار تملا اذه كوت
 نم لقنأو « ةيلطلا ءذه بيجأق ردايأوع مجلإ فاؤملا هبسنام نود مهلإ هتبسنام

 . هانيعدا امف صن وهام ةيفاكلا حراش ىضرلا ةمالعلا مالك

 ١ج ١1؟ةحفص ىف ىضرلا لاق

 ءاهدمب ركنملا ادتيملا عاترا عم قارغتسالا ( ال ىف ىأ ) اهنف رهاظلاو

 سيل وأال عم تناك ءاوس«ءرهاظلا ىلع مونهعلل بج . لا ريغ قايس ىف ةركشلا نألا

 ريغل نوكت نأ لمتحيو « ماهغتسالا وأىهنلا وأ ىننلا فو رح نم ءامهريغ وأ
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 .بصتنا اذإ امأو « نالجر لب رادلا ىف لجرال ز وجيف « ةنيرقلا مم قأرغتسالا
 .ىرهاط لجر قالولات# نأ 6 « قارغتسالا ف صن ىبف حتنناوأ اهعسا

 امو نالجر لب لجر 0 ةنرقأل هنع لودعلا ز وو « قارغتسالا

 ما.نالجر لب لجر نم ىنءاجام ز وجي الف « ق ةارختسالا ىف صن لجر نم ىنءاج
 قتلوا ل اع َجإماعلا ال نا اان ,ثإ ىتح نيرور مالو قمح ةاحنلا نكي مل

 دهاوشلامبمتك ىف نووربو « مهئاذاب نوع.سي و «مهتنسلأب نوؤ رقي موكةدحولا

 قارغتساوس نجلا ىنن ىلع منسقا اهنأ مم واب نووققي و«سيل لمع اهلامعأ ىلع

 اسنين هل ىنسقيل كلذ نولوقي مهأ لوقعلا فر رقي نأ فلؤملا دارأ اعإو « ىنتلا .

 ميملا هدحو وهو راما امر عم نع داوأاماهل منيف « ضقتلا اذهم سانلا

 اهايازموتيب رعلا رارسأل كردملا

 .« سنجلا ىفأ ىف ةرهاظ سيل لمع ةلماعلا ال نإ : اولاق ةاحنلا نإ ءالال

 اذهو « ةدحولا فن ىلع لدت ةنيررق مقت ملام مالك لك ىف ىنعملا اذه ىلع لمحت

 وبف ةدحولا ىنن امأو «سنجلا ىننو قارغتسالا وه ردابتملا قيةملا اهانم» نأ ديف

 هتدارإ ىلع ةني رق تماق اذإ الإ هيلع لدتال «ردابتم ريغ ىنعم

 ,سنجلا ىفأ ىلع الإ اعانم» مقتسي ال ىتلا تاي دالا ده نكت كلذ لغو

 .مهلع درت الو ةاحالا دنع ىيةملا اهانعم ىلع ةيراج « ىننلا قارغتساو

 .ىفل ىف صننإ لمع ةلءاعلا ال نأءنإ لمع ةلماعلاال نيب و اهنيب اقرف ىنكيو
 .ةرهاظىبف سيللمع ةلماعلا امأ « كلذ ىلعالإ لم الف ءىننلا قارغتساو سنجلا

 :ةلماعلا ل ثم نوكيو «ةني رق تماقاذإ ةدحولا ىفأ ىلع لمحت نأ زوي سنجلا وأ ىف

 .ناريشب لب اهدعب تلق واف قارغتس الا ىف صن «ريشب نم انءاجام لثم نإ لمع
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 « قارنتسالا ىف ةرهاظ ريثب انءاجام لثم سيل ىلع ةلءاعلا لثموءاضقانت ناك

 ةنيرقب دحاولا أ ىلع اهل زوي نكلو

 ةيوتقم نود اذك اولافزاستلان أ .لوقلا لس ورق :قرجضاو فلولا دق“
 بهذي و«حيلقنلا اذه نأ كدبألاتل والب هنظنسح نش و كش وأ ديدرت نودو.

 نم امأ.لاقام هل ملسيف كلذ هييعيف « ضارتعا نم هروأ ناله جارك ل

 نوكيامرثك أو. اولاقام لك ىف كشب وهف دئادشلا مهنم دياكو مربتخاو ءالؤه الب

 اهءاحأل اهو دع ىتلا لاوقألا مجاريف اديكوتو هل انانثمطا نونوكيام نيك 1 دعف

 ضقن نمدعب دروام طوتسو وزملا اذه نالطب ملعبف

 اذإ ناك هنكلو « هرطاخ ةعرسو هئاكذب ايجعم تنكو ذي ىل ناك دقل

 ءابقثلا نأ رك دب نأك ءقرقلاب كلذ دمي بلاطي و انطاخالقن لقني ةسك املا دارأ

 قئاولا ءاقلإ كلذ ايو « نالطبلااذه محو « زاوجلا لمفلا اذه ي؟ح نأ اوركذ

 « قرفلاب كلذ دعب بلاطي و « لوقي امف كشلل الاجي هعماسل ديال ىذلا نئمطملا

 الطاب ىحدك بهذو و قرثلاب ىهذ حدك أو لوبقلاب نيكملا قلنا الق تكف

 ىتلا تامدقملا رظننل اليلقث يل: هل تلق كلذ لثم قلأ اذإ تنك هل تنطف انف
 امهنيب قرف الف ناتلتخيال دحاو امهكح ناعرقلا اذإذ رظننف اف قرفلاب تبلاط

 'كلذكو هلوق ىف تككشذإ هنأش نم كلذ دعب تحرتساف « هنايدب بلاطن ىتح

 هدك أثو وزع ف تككش ذإ فقاؤلا نم تدرتما.

 ( نظ بابل
 «بولقلا لاعفأ ةيقب ونظىفءافلالاو قيلعتلا ىلإ بابلا اذه ىف فلؤملا ضرع

 « هدعب مالكا ردص هلام جلل الحم ال اظفل لمعلا لاطنإ - 5 مك قيلعتلا»
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 دقو ءابطسوت وأ لامفألا هذه رخأت بيسب الحمو اظل لمعلا لاطبإ ءاغلإلاو

 0 لامعأالا ىلع هانمم ريغ ءاغلالا ىلع مالكلا يعم نآ قف هيون هلاكام ذخأ

 ١ ج١5 ص « ىنلتو لمعتست ىتلا لامف ألا باب » ىف هيوريس لاق دقق

 :امنإ هن أل ئوقأ ريخأتلا ناك اهنإو . . . ىوقأ ريخأتلاف ءاغل الا تدرأ اكو

 .نيقيلا ديرب وهو "؟ىدتبيام دعب وأ « نيقيلا ىلع همالك ىضع ام دعب كشلاب ؛ىجي

 .لوقي نم» لاق اكو «ىتنلب كاذ بحاص هللا دبع » لوقت اك « كشلا هكردي مث

 هيلا اف كلذ لمج اهنإ و « همالك لوأ ىف لمعي مل ام رخأف «  ىردت ؟ كاذ

 .كشلا نم هتين ىفام ىلع همالك أدتب | اذإف «ىردي امفو«نيقيلا ىلع همالك ىضم ام

 لاطل كو ءاديز تنارو# كنار اديؤنع لاق 5 كقأ وأ مدق « لمفلا لمعأ

 « ها .تامعأ اذإ ريخأتلا فعض مالكا

 نيمدقتملا ةاحنلا نيف « اًضيأ فلؤال هيف لضف الو « هيف قالخ الام اذهو

 « هيلع رصتقا هنأ ول اذه هل دم انك دقو « كلذب وه فرتمي اك هيلإ هوةيس دق

 . جملا اذه درطي نأ دارأ هنكلو « قح ىلع عباتو «ايوطم رشن دق نوكي هنأل

 لاقف قيلعتلا ىف اضيأ ايراج ءاغل ألا ىف هي وبيس هلاقام لمجحيو « اضيأ قيلعتلا ىف

 أدب اذإ « لمثلا مدقت عم ىنعملا اذه ميغي دقو : وحنلا ءايحإ نم ١15 4 ص ىف

 لوقت اك «رابخألا ىلإ دصقلاو ثيدحلاب ىناثلا لالقتسا ىلع لدي ام مالكا ىف

 اهبجو ناك امل ماكتملا ضرغ نم ىناثلا لالقتسا نأ الولو . بهاذ ديزل تننلظ

 لوقلا قيس دقف « ناحجرلا وأ كشلا ىنممىلع لدي لمف دعب مالكلا دكؤي نأ

 ريسفتلا اذهو. ىلأر دهجو « ىنظ خابم اذه نإ ليق مث « قيقحتلاو ديك أتلا قاسم

 .هباتك ن٠ عضأو٠ ىف هيوبيس مالك ىف ددرت دق
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 تاودألا امو 4 نامالك ةيف مالكلاو »6 ادهىلع وبف ْنَظ دعل مفرلا ن“ درو امو

 لقتسم ىناثلا مالكتلا نأ ىلع لئالدالإ لمعلا نع لعفال ةقلعم ةاحنلا اهدع ىلا

 هفانئتساو مالكلا ءادتباب دهشل اه هعمرك كي(« زاخألالا كصقن
 ع : و

 ىف هولاق امو ةاحنلا مالك ريسفت اذهف . ارخأتم ظنالا ىف ءاج نإ و قحاللا ةلزنع

 2 ماسقألا ديدسلو حالطصألا : ةرثك ن هع ىنغل هحو ىلع 4 قيلعتلاو ءاغل د

 ريغ « امقتسم ادحاو بار الا | كح لسرب وه مث. فالكنا نم ريثك نم حدو

 برطض» الو ددرم :

 هيحاص ىلع ن.رجولا دحأ لضفن أ «بصنلاو مفرلا قا عضو# ن* ان سيلف ْ

 1. ءادالل اصصخ ادحاو اليبس بجو هنأ دارب ىذلا ىنعم ا وه امإو

 قيلعتلا ف كح رطيال ءا ءاعل الآ ىف 2 3 + ومس هرآ 3 دام نأ انا نيس قع قدأ نإ 9

 انبات سلا قلما 500 نيمالك مالكلا لمجي نأ ديرب ةنأل كاذ

 كلماتنا « ظفالاىف ايلات ناك نإو 6. ًادتمم وه اعإو« لامفأألا هذه نم هلبق ال

 دعب ام نوكي نأو « هلبق امب العتم لمفلا نوكي نأ ىنعملا ةبج نم ىضتقي ملفنا

 الو < ظفللا ىف لان وه ام ىنعملا ىف ايلات ن وكي كف لعقلاب اًماعتم قيلعتلا تاودأ

 . لالقتسا ىلع هب ًادتيم 04 نأ زوجي

 متانثعب مث اددع نين فيكلا ىف مهناذآ ىلعانب رضف » ىلاعت هللا لاق

 « اذمأ اوثيل امل ئفحأ نييذللا ىأ زمتل

 لمعلا ع « 0 » تقلع <« ىأ » ىمو قيلعتلا تاودأ نم ةادأ لا قف

 دف اهمع ةرخاتم 2 ةعلعتم ىمهحا سب زملا ىا نوكت نإ ىهتشإ مظنلا قاسمو
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 زير ياو نتا تاب تنام هعجف ركل نفك موق
 ؤهو : :اضاخائيش 5 و 0 اذامد 0 أ و داعل مهلعل 3 * نينس بمانأهنأ و 5 دق

 مالكا ق أيس أذهع ؟أوثم أ املأدع محا مهل نم
 مهأمطقت تبهذ وف : 0 4

 تككف« هنع ةمدتم لو جلل ةعبأب ريغ ىءمللا ىف ؟ ةمدقم اهلمحو ! ملك ن 55 06

 مانشعإ مث: ى 0300 امالإ ىنعملا ميال رصاوأ ن 1 ء اهندبام تمعطقو ةباآلا

 مالك هب زنك بج هل ىنعمال ككفم 5 أذهو ل ادمأ أوثيللا 4 فعلا مم .

 نينأوق 5 نس فلؤ 1 نإءةمدقملا ىف و ءانلق اممم اذهو ءهيلع لمح نأ ن يأ

 داسفلا هيف تكلخدأو «هعضا وم نع ملكسلا تفرح 5 مالك الع لمح ول هيب رعال

 : رعاشلا لاق

 تلوت ىتح بلقلا تاعجومالو *« اكيلاامةزعلبقىردأت نكامو

 ىنعملا ق.هنع 50 ىردأ اع اقلمتم كسلا ام نوكد نأ ىفتق تيبلا مظن

 ىردي ناك امهنأ نيبف 1 هنأل كاذ « ىنعملا ىف امدقتم نوكي نار وسال
 لبق

 ولف « بلقلا تاعجومو « كيلاام وهو صاخ 'ىثوه ؟هيرديال ىذلاوه امو (ةزع

 تنك امو نوكيهن ل كاذلاحلابت جت زعلبق ىردأ رخؤلو اككلاام مدقت تبهذ

 اهانركذىتلا ةلحبالا هنههيفىنأت قيلعتلا ةلثمأ بلغأو « ةزع لبق ىردأ كيلاام

 ىف أي حلا كلذ نأ دارأ هنأ ىلع فلؤملا مالك لمحت نأ اندرأ انك دقو

 لحي نأ بجيايلك ًانوناظ نسي هنأ انعنم نكلو « اهلك ىفال قيلعتلا هك نع

 ملكتملا !ضرغ نمىتاثلا لالقتسانأ الولو هلوقامأو »>.قيلعتلا نم ناك ام لك هيلع

 مالكلا دكؤي نأ اهجو ناك امل
 كف ناحجرلا 2 كدعلا : ىعم ىلع]دب لعق كفل
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 2 ىفأر ر دهيجو ىظ غلبم اذه نإ ليق مث قيقحتلاو ديك أتلأ قاسم لوقلا ق قيس

 ها نم 05 يل اعل م ىلع نظلا له 4و ثكيعم مالك ىف كالذ لثم درو اذإ هنأ هدرب4

 تيا قنع الإ ةريكل ايتإ ودالصلاو نيضلاب اوتسناوه لانك ةلوق قا

 » نوعجأر هيلإ مهنأو ممر اوفالم مح ا نونظي نذاا

 ( لاغتشالا باب )
 «بصنلا حجرتي و عفرلاو بصنلا هيف ز وي مضو.ةمأ سيل هنأ فلولا قر

 تجاولا؛ هلعأت نع 4 ثدحتتو لمعلاب ر د ذأ 5 وأ اذإ : : لاش ن أ بجاولا ل,

 ةوارطلا نبا هار اع دهشتسأو« مقرا يملا مسالا نع

 لثم بجحأو مقرلاف مسالا ن 3-00 ناك اذإ ةّرمطاب ماهقتسالا نإ لاق دو ماهفتسالا ُْف

 ثدحتا| ينو اذإ و «عفرلا

 .ةتنهأ مأهتمرك ًااديزألثم «بصنلاف لمتلا نع ناك اًذِإ و «ورمع مأ هني رشدرل

 فى نوفلاخيال ةاحئنلا ا نييوحنلاو فاؤملا نييفالخ ال هن أ ىرن نحت و

 مسالا ند“ ىنعأ هب وه امو ؛هدنع أ وه ام همالك ىف ءرملا مدقي نأ بجي هنأ

 وأ عقرت نأ نم ايظنل عنامال هنأ هانعم نأف « ني رمألا زاوجي مهلوق امأو « لمفلاو
 كانمم ناك اذإ و «تمفر عفرلا ىلع ىرجي هديرت ىذا كانعم ناك !ذأف « بصنت

 هته نأ لثم « ىلغفل مل ام انه سيلو « تبصن بصنلا ىلع ىرجي هديرت ىذلا

 طرشلا فرحك لمفلا الإ اهلي ال ةادألا
 اكح اوررشو؛ عضوم ىف كح ءانلعلار رقينأ عوضوملا اذه لثهىفةيلبلاو

 5 رخ لاب اهدحأ دي و « أعم ناكملا ذخؤي نأ مدآسمو » رخآ عضو# ُْى رخآ

 ديقولو « ةبحاصب امهدحأ برضيؤ «رخ ألا عديو امحدحأ ذخأيف رظانلا ىتأيف
 هب وهام ءرملا مدقينأب اوكح ةاحنلا نأف «هيف نحنام لثم رمألا لكشأ امل كاذب اذه

 (وحتلا -14)



 -_ اء اس

 ةلثمألا ضعي ىف بصنلا حييجرتو « بصنلاو علا ذاوبيب اوكحو « باب ف ىنعأ
 .نأ,سجاولاوءضقانت اذه ليق رخ الاب نيكحلا دحأ برض اذأف« لاغتشالا باب

 ..انيصقاندنعمأ لمفلا ناك اذإ و انمفر ءاندنع مأ مسالا ناك اذاف« ىنمملا ىلإ رظني

 .نوكتنأ نم ىلننل منام انه سيل هنأ ىنمملا نإ ليقو رخ الاي امهدحأ ديقولو
 :اتيصق لمئلابانتيانع تناك ولو« انعفر مسالاب انتيانع تناكولف«ةيلعف وأ ةيعنا ةلجلا

 .ةهج نم بوجولاو « ايظنل عناء ال هنأ ةبج نم زاوجلا نأل« رمألا صاتعا امل

 هتدارإو ىعملا

 اكعانمم ريغ ىلع ةوارطلا نبا ةرابع مهف فلؤلا نأ انه ظحالن نأ بحنو

 جقرلاب ةوأرطلا نبا دنع رمألا طانم نأ فاؤملا مهف دقف « كلذ ىلع هاني راج دقو

 .نع ماهغتسالا ناك اذإ و « عفراا بجو مسالا نع ماهفتسالا ناك اذأف « بصنلاو

 ,مسالا نع ثدحتل ضرع دقوهو هترابع ريظن اهلعج هن أل ءبصنلا بجو لمذلا

 .ىلع ةوارطلا نبا دنع رمألا طانم لب « كلذك ىعألا سيلو « لمنلابرابخالا وأ

 .قأ ىلع كلذ لد ءورمع مأ هتب رش ديزأ : انلق اذأف «هنع مهفتسملا ةزيملا ءاليإ

 ةزمشا ىلو هنأأل « ما ةتسملا

 < لرشلا ةتع مهفتسلل نأ ىلع كلذ لد « هتنهأ مأ هتمركأ اديزأ: انلقاذإو

 هقوش# ل مقل الومعم ناك انيصن اذإ انتأف «اريدقت ةزمطلا ىلو ىذلا وه لمثلا نأل

 هزم لمفلا ىلو دقق « متنهأ مأ اديز تمرك أ ريدقتلا نوكيف «روكذملا هرسفي

 ش هنع مهغتسملا وه نوكيف

 ه«يصنلاو مفرلا ىلع رمألا رادم نأ وهو « فاؤملا مهف اك مهقن نأ حصيالو

 هت الءانيصت لمثلا نع ماهغتسالا ناك اذإ وم انمقر مسالا نع ماهفتسالا ناك اذأف
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 كلذ عمو مسالا نع انه ماهفتسالاةءارمع مأ تمرك أ اديزأ:ل وةنانتأ هيلع درب

 مارك ًالامقونم ىلع امنإو  ةنع لؤسم ريغ فو رعم لمذلانأ انه ىنملاف ءانيصن

 مسالا هنع مهقتسللاف ورع مأ ديز لعأ

 هنع مهغتسملا ىلب نأ ىلع وه امنإ وع عفرلاوبصنلا ىلع سيل ذإ رمأألا رادف

 هنعمهنتسملا وه ناك لعنلا اهلو نإ وهنع مهفتسملا وهناك مسالا اهملو نأف «ةزملا

 «ريخأتلاو مدقتلاب اهطني و 4 بصالاو مقرأاب ةلأملا طان ةوارطلا نبا نأ ليق نأف

 ىلع ل لد لاغتشالا باب ىف مفرلا نأل بصنلاو مفرلا ركذ ةوأ رطلا نبا ن 9 | ليق 1

 « ةزمْلا ىلو ىذلا وه لمفلا نأ ىلع ليلد بصنلاو « ةزمهلا ىلو مسالا نأ

 هقالطإ وشل دخؤل نأ حصل الفءلاغتشالا ةلاح ىهو ةصاخ ةلاح ىف 5

 ةارمعمأ تمرك أاديزأن مءاندر وأام دروالإ وءبصنلاو مفرلاب رمآلا طانم لعجيو

 انبصن كلذ عمو . كش ريغ نم مسالا نع ماهفتسالا نأف

 هرك ذ انرثآ اننكلو ءهنع ضرعت نأب حت انك ىظنل ثب فلؤملا مالك فو

 كرتو « هانعم نع ربعت ىتلا ظانلألا رايتخاو ريبعتلا ىف ةقدلا ءاش نم دوعنل

 « هانعم نع ريعت ال ىتلا ظانلألا

 لب « بصنلا حيجرتو مفرلاو وه بصنلا زاو> ىرت الانه ٠ نو فل اوْلَأ لاق

 « ٍبصنلا يلا هلعاف نع هب ثدحتتو لمثلاب مخ نأ ىئءملا ناك اذإ : لوقن

 | مفرلا مملاف مشالا نع ثدحتلا ناك اذإو

 رابخألا لوألا قشلا نأف « مالكلا قش نيب قرفال هنأ ىرت تنأو

 لمنلاب ىأ مسالا نع ثدحتلا ىناثلا قشلاو « هل_عاف نع هب ثدحتلاو لعفلاب



 كيح اه ( دج

 د

 لفل 1 رايخألا امرك ىف ىنعملا ل نيت ا نيب قرفال « مسالا نع لمعقلاب

 تامل ضد مدقت ىقالإ قرف الفعل ممل رخال قو ءرابخ هيلإ 2 2 مسالا نع

 اكو ع لطرلا ممردب و «ميردب لطللا : "7-0220 : ضعل ىل ان

 لمثلاب كتيانع تناك اذإ و هتمدق 5 مسالاب كتانع تناك اذإ : :لود نأ ىلو لا

 3 .هنوديرب ىذلا ىنعملا اوز رحيل 4 ىنعأ هب متام نوهدعب ل 3 هتمدق

 فرملا

 ناك اذأت« ريكدتلا لع نيونتلا نأ ينرفلا عنم ىف فلؤملا ىأر ةصالخ

 رود

 ع ةلاوكت الأ لع لك ىف كلو « نيب ونتلا عنم ةفرعم ناك اذإ و « نون اركدم مسالا

 هيلإ ةراشألا 3 نيكشلا بوم ىفادلو ناك اذإ نيرا هطلت نا زوق الو

 رعم وهف هنيونت كرت امو نيونتلا انف لصالاف تافصلا امأ -

 نيل انلواخ 1 ان ناار قولا لتحل قطف دقو

 «ركنملاو فرغملا نيب ظفللا ىف قرغت نأ برعلا ةذل نم نأ كاذ « ردقت لف هنم

 افضو ,عقت,إلو « ةركنلل افصو عقتو «ةفرعماب فصوتالو « ةركنلاب فصوت ةركنلاف

 عقال ةفمللانسو مقتو « ةركنلاب فو الو« ةفرعملاب فصوتةفرعملاو « ةفرعشل

 ةفرعملا ىنعم ريغ ةركنلا ىتعم نأ وهو خا عئامو . ةركنال افصو

 ىعد/امكالذكو « ناقراقلا ناذه هيف سيلةفرعم هنأ فنصملا هيف ىعدا امو

 فاصوألا نمةركن هنأ هيف

 نأ زوي سيلف « رثكنتلا ىنمماهف نأ ىعدا ىتلا ةنونملا مالعألا امأ

 « ىبتلا حين ري لاعل « ىن حون رضح لاي الق « لاحي : ركنب فصوت

 ىب رعلصأن م لقني مل ىمجمأ هذه ضعل و « ثيشو طولو دوه ىف لوقلا كرذكو



 دل 51

 0 نذل اهدروا ىلا ةراصلا قيمناادل هيتس نأ كلوال جيتي انكر

 ديزو ديز ءاج مالعألا ىف لوقت ؛ ل لاق ءلملا رك نأ زاجأ امل هنأف « ىف اريسلا

 و ةركنلاب هريكنت دصق ىذلا ملا نسر ةرعا ناقو نان ةووو وخلا

 مالعألا نم ريدكنتلا هيف ىعدا امو « هريكنت دصق لع لك اذكبف « ةفرعملاب هغصب

 .كلذك سيل ةنونملا

 « ةفورصمللا ريغ مالعألا ىتاعم لثم ةفورسعلا مالع ل ا نادال

 أطول وءنيحون نم احوناهنم دارملا سيلءالثمطولو حونك نارقلا ىف ةنونملا مالع الأف أذل

 « نونت مل ىتلا ءايبن ألا مالعأ ةيقبك ةنيعملا تاذلا اهنم دارملا امنإ و « نيطوأ نم

 ش ملع مكحكب ر نإءاشن نم تاجرد مرن هءوق ىلع يح ارإ اهانيثآ انتجحكلتوأ

 نيل هاد هتبر ذنمو لبق نم انيده احونوانيده الكب وقعيو قاحسإ هلانيهوو

 ىجحيو ايركزو . نينسحملا ىز نيم كلذكو نوراهو ىمومو فسوبو بوبأو
 انلضف الكو اطولو سن ولو عسيلاو ليعامسإو . نيملاصلا ن م لكس ايلإو ىسيعو

 اهضعب هللا ءايبن أ نم ةفئاطل امالعأ تعج مركلا هلأ بانك نم تايآ هذه

 في رعتلا نم ةدحاو ةجرد ىف ان ًااهفرل رظان كثي الوء نونم ريغ اهضعل ونوتم

 طولو حونكن ون ا دصقي ملهنأ دحأ كشي الو « نوني ملامو نوث ام اهنم ءاوس

 ةاحنلا اعد اذهو «فيرعتلا ميهاربإ و قاحساك نوني ملا دصق هنأو « ريكدتلا

 «ريكنتلاو في رعتلاريغ رمأ ىلإ امهعجرم هكرتو نب ونتلانأ ىلإ رظان لك وعديو
 هونيب و ةأحتلا هنع ثحي ىذلا وه رعألا أذه

 اهم دصق اهنيونت كرت ىتلا مالعأللا نأ هاوعد ىلع فلؤملا انيراج اذإو



 دس ؟1 ع

 ةئيمم:تاوذ ىلع ةلاد ةنونم تارتلا ف تقوي ىلا مالعألا نكتمل «ريكنتلا

 ةرطختلاذهو « مسالا اذه هل ةمأ نم ادحاو اهنم دارملا ناك لب « نيعماسلل ةفو رعم

 دارملا نوكي نأ ىلإ ىدؤي هنأ الطخ لوقلا اذبب ىنكو « م ركلا نآرقلا مهف ىف

 هقرمي ال نيمم ريغ ًادحاو (رافكلا ىلع ءادشأ همم نيذلاو هللا لوسر دم ) نم

 ىف مانلق ام نان لمع اذهو 8 مسالا اذه هادم نم دحخأو وهامإو 000 نوءماس |

 نع هلل باتك تفر تعيتا ول «ةيب رعلا ىف نين أوق نس فاؤملا نأ نم ةمدقملا

 7 4و دوصقملا داع

 ناك كي رتل اف قلؤلا داو فرفلا نم ةعوتمملا فاسو ألا امأو

 ف لات هازك ل ترحل ير ابق انا نكمل ايسر الاخ

 اهنأ عم ةركنلا ام فصوب الأ ىغبذي ناكف « ةفرعم اهنأ اهف ىعدا  رخأمايأ نم

 . ةركنل أفصو هب . الآ قتمعقو

 ةفرعمل افصو عقت مو تاركنل اناصوأ تعقو في رعتلا ال ىعدا ىتلا كنم لمفأو

 < ةرماعلا "”دحاسم تيأب لاقي الق 34 ةقرعم اب فصوت ال حيباصمو دجاسمو

 . ةئيضملا حيباصم تدقوأ الو

 اهف في رعتلا هاوع دوءهل ةماسم تسيل عوج ا ىهنذم ةغيصق مومعلا هأوعدو

 ةفرعم لجر ال نم لجر تناك ول ذإ « ةذسم ريغ كلذكرادلا ف ل جر الىفو

 تفيازوظ لجر ال ليق هنأ مم «ةركنلاب اهنصو بجي لو « ةقرعلاب اهفصو بجول

 الوفي رظلا لجر ال عم هبل دلو ِء دراب ءامالو
 .درابلاءام ال

 ريكنتلاب رعملا فني ونتلا ىندم نأ ىلإ اويهذي نأ ةاحئلا معتارع هاذه

 أوأ
 اوأر مهن أل « هيلع هتلالدب اورعشو «ىبملا ىف يكنتلا لع هنأ ىلإ د ب مم
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 « تاركن ىمو ةريثك ةنون» ريغ ءاماو د رام وي و وفك ةنوذم ءابمألا

 اوك «ةيناثلا ىلع ةيراج تاركنلا ماكحأو«ىل وألا ىلع ةيراج ف راعملا ماكحأو

 نوثوني مم لب ريكنتلا لع نوكي ناب ةسطنب ل تانركملا لن وسقلا نأ

 نواةثتسي ام نيون نوك رتب و نوذختس اه

 ىمو هتدعاق درطتل وبف « قرصلاثحابم ىف فاؤملا ىلع درب ام لجم اذه

 ىلع يحي ذخأ « ةف رممناك نوني ملاموءةركن ناكنون اف«ريكنتلا لع نيونتلا نأ

 نونم ريغ ناك اذإ « في رعتلاب مسالا ىلع محي و ءانونم ناك اذإ ريكشتلاب معلا
 نم ءاشن ام ىلع امهنبسن انتدارإاب اسيل برعلا ةغل نم ريكنتلاو فيررعتلاو

 ىلا ماكحألاف « ةفلاختم ماكحأو ةطويضمدعاوق ىلإ نامجرب امه لب ظافلألا
 كلذ نعلنغ فلؤملاو « ةفرعملا ظانلألا ىثلا ماكحألا ريغ « ةركنملا ظافلألل

 طبترب نأنود هنم ايهشت ريكنتلا اهضعب ىلعو فيرعتلا ظافل الا ضع ىلع ملفت

 ءىثب هشبتن نأ اندرأ اننكلو « ىنغ لامجألا اذه ىف نك دقو « ماكحألا هذبس

 . ليصفتلاو حرشلا نم

 هتهباشمل فرصلا نم عنع مسالا نإ نولوتي ةاحنلا نأ فلؤملا ىأر- ١

 ضنف«ىنعملا ىلإ ىرخأألاو ظنالا ىلإ امهادحإ عجرت « نيتيعرف نيتلع ىف لعفلا

 تدجو دق ذإ « لومنملا مساو لعاذلا مسا ىف تدجو دق لمفال ةبماشملا نأب اذع

 «فرصلا اعنع ملوماتعمو هتنيصيف لومذملا مسأو « لعاقلا مسا ىف لعفلل ةمماشملا
 فرصلا نم عنملاب ءامسألا ىلوأ ةلعلا ىضتتم امو

 (وحنلا ءايحإ نم 157 ص عجار )

 لعقلاع لوعفملا مسأو لعافلا مس هباشول حصإل ناك ضقنلا اذهو



 هيا ؟اسح

 لدلا ترم ال قاذاجسألا اي يباع قاع باكي

 ماسقأ ةثال الث ىلع لعقلا من مالا ةبماشم ذإ

 هائمم ىف لمثلا هباش هنأق لعثلا , مناك ادج هب وق ةهماشملا نوكت ن أ لوألا

 ا ىف لولو ءاحلا قم هكستخاو

 ف لمثلا فرم ال ام ةهباشك كاذو ةفيعض ةبماشملا نوكت نأ ىتاثلا

 رجاو نب وذتلا هعنمت هذهو ةيعرفلا

 لعقلا لومفملاو لعاقلا مسأ ةبماشك نيب نيب ةبءاشملا نوكت نأ ثلاثلا

 ءامشالا ىقلعفلا لمعي اك ءايسألا ىف لمن هلمجت هذهو

 هلك كلذ ىلع ةاحنلا صن دقو

 كاذف « كاذ اذه هباش اذإف « نيبناجلا نم ةاعاقمةهماشملا نإ لئاق ناوقيالو

 هيناشورخا وتدل لخدو عسب ةنرع قر عاذإ لوقت انأل ءاتعواغ دقاق
 دق قانن نبق لولا نركب نأ ايتح لب دل فوكس الأ ايتن تا ةندلا هع ق

 هتلاح لع لو الإ نأ « ىناثلا هباش دق لوالل لاقي و سكعي الو« لوالا هباش

 ىئاثلا وه ةلاحلا هذه ىف هب هيشتو هلصأ نع جرخ ىذلاو « هل ىلا

 ”عراضملا لمثلا امهم هبشت دق لوما مسأو لعاقلا مسا نإ هيوريس لاق دقو

 لخدت 5 ىنمل ةيلع فوسو نيسلا لوخد ىفو « ةفص ناعتب ا ةنص هعوتو ىف

 كللوق قفاويف « لعفيل هللا دبع نإ لوقتف هياع ماللا لوخد ىفو « ىنمل امهملع لأ

 ٠ نع ءجرخ « لوعتما مس أو لعاتلا مال عراضمال فلا م ن٠ ةبءاشملا هذطو ؛« لعاقل

 بارعألا و مالا مك ذخأو «ءانبلا وهو لمقلا كح

 هبجوأ 1 :كةبلشللا لب « فرصلا عنا ةبجوم لفالةبءاشملا قاظم تسيل



 تيا[ دج

 مسالا نم هل ديال لمقلا نأل «مسأألا ىلإ جاتحسدنأو « لوألل نان هنأ ىهو ؛ هلتث

 لعقلا نع ىنغتسي دق مسالاو

 ىف نيبرحتلا للع ضقني نأ اهدعب امو د4 ةحفص ىق فاؤملا دارأ-؟

 الف « ىرصلا 3 دجحو 1١و ةلعلا تدجو دق هنأ نيميف ؛ اسكعو 0

 ةكمتم نوك د الفع فرصلا ع دم فتن حلو ةلعلا تفتت | دقو« ةدرطم نوكت

 هب ةلاط الا ىلإ ةجاح الف هنع اوناجأو ةاحنلا هلاقام ر رك دقو

 هناك قفرام ألا نيام سووا قلاتكاو الا ىف لهده هناك عق امأ

 هلوتك رعشلاةرو يغب فرصنيام فرص عنم ىلع هع رق ةنايقن أولا

 رودغ روذثلا ةلئاغ بيدثب * توهذإ بئاتكلابَعراز لا بلط

 تدرو ىهامنأك سكعنت مل فرصلا عنم للع نأ ىلع اليلد فلؤملا اهقاسف

 . رعشلا ةرورض اهلإ 'ئىجلت ملو رايتخالاو ةعسلا ىف

 فرصلاعنم نأر رقو «تارب ألا هذه قاس ىرابن الا نب | نأ رمألا بي رغ نمو

 « ةرورمغلا ثيدح نع فرطلا ضمغيو « فلؤملا اهلقنيف «رعشلا ةرورضل أهف

 ريما ىف تنقو اهنأك ف رصلا عنم للمل اضقن اهقوسإو

 ءامسألا ضءبب دارب دق هنأ ىلع دهاوش قاس ىرابن لا نبا نأ انه ظحالنو

 دهاوش اهقاسف ءاضنت اباكت درو اهنأ فلؤملا نظف « فرصلا نم عئمتف ةليبقلا

 فرمصلا عنم للع ضقن ىلع

 رعاشلا تيبف
 اهليلذ دوم مويلا دعم نإو * ةلقأب ىمملا دع اذإ انلو

 مايتم ني ديرأ نأ لف ادهاق ىرغأ قايأ قل ىراعألا قباةقان



 1م

 هل ضقت هنأ ىلع هقاسوم اذهل فاؤألا نطفي إف « كلذل فرصلا ن. عنف « ةليبقلا

 قفلؤملا 3 ولد«فرصلا مم ةاع دودو مدع مو فرصلا 0 دقق «فرصلا من

 انكقت ةدوقأ ال« ثدأتلاو ةيماعلا هيف دحو هنأ ىلإ نطقت أ » ىرابن الا نبا مالك

 نونطنيالو القنمالكلانولتني نمم نوكينأ فلؤملاب أب رن نحو .للزلا اذه لز الو

 هتحالوأ هتباسل

 فرصلا منم ىف مهالع روصق اوفرع ةاحنلا نأ ىلع اليلد فاؤملا قاس دق

 دجو الو عهتلع نع فلختال بارع الأ 5 نإ 2 ىضذرلا لوق انيك ا

 مث : ةلعلا نع فلختي هنو فرسملا كح امأ . بيسل الإ لمعلا قبب و لماعلا

 «لمكلاو خم الا نبي 5 رهاظ ريغ ةبمأشم وه دإ 4 فديعض تماس فرصلا مدعو : لاق

 وه اعإو 00 للعال مهطابنتسا فعمضل ةاحنلا ْن* :م فارتعا اذه ىف 2 سدلو 0

 طظنوك تاغ ءاح بارع لإ نأ وهو مكمل ريرقت
 امأ « هكح فاحت و هيلع

 1 4 هودرطل م كاذإف « ىنعم هب ريغتبال لتثلا ةقلتأ نم عونلف همدعو فرصلا

 .للعلا نم كلذ ريغ وأ بسانتلا ن« عونل هوكر لب « ةظفاحملا لك 0 اظذاحي

 اذهىلإ هقيس دق ةاحنلا نم فلس نم ضءب نأوءاضيأ هب ا قر 0 9

 ىف ارقيلف كلذ فرعتي نأ ءاش نمو « ىدتقا هب و« راس هرثأ ىلع هنأو « ىأرلا

 ضعب ليلعت 5٠6 ص ىق ىرابن ألا نبال فالكتا بابسأ ىف فاصنألا 5

ب ونتلا 2س عم خا مدعل نيمدعتل | سب وحنلا
 ريكتتلا لع ني وذتلا ناب 4 ةفاض الاو ن

 آف ةدحاوتلك ق ريكا تع ١ رعتلا م الو 04 3 رعتلا ىلع ل اد ةفاض لاو

 در وكذملا ىرابنألا نبأ باتك ىف در ءأم كال لقت نم وعدحاو
 مج ا زيي ملاهعإو
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 نيونتلاوه فيرعتلا ىلع لدت ةفاضألا نأ امهدحأ :نيبجول ةفاض الاوز ونتلا نيب

 ةمالع نيب عمجي نأ ىلإ كلذ ىدأل امبنيب عملا انزوج ولف : ريكنتلا ىلع لدي

 هجولاو. ناعمتجيال نادضااوء نادض امو « ةدحاو ةلك ىف ريكدت ةمالعو في رعت

 امهنوب عملا انَز وج ولف « لصفلا ةمالع نيرودتلاو «لصولا ةمالعةفاضألا نأ ىناثلا

 امهو « ةدحاو ةلك ىف لصف ةمالعو لصو ةمالع نيب عمجي نأ ىلإ كلذ ىدأل

 . نديل ةعبط نم ؟١هو ٠١4 ةحفص نم هأ « ناعيتجال نادضلاو نأدض

 ١١ةحفص ىف لاق ىذرلا ققحشلل ةيفاكلا 1 1 رمل اذهرثم ىرتو

 صتخ و لق 6 ةبودمسو جدو . همؤ :ةصوخ ريكستتلل اهدحأ « ماسقا ةعل رأ نذإ

 ضحش سيلف ؛مهارإ و هاد أبر و2 ىف ني ونتلا امأو« لمعقلا مسأو توصلاب

 نوكي نأ نماعنم ىرأال انأوءفرصني مسالا ن ألءاضرأ نكمتلل وه لب « ريكنتال

 أعم ريكستلاو نكمتال دحاو ني ونت
 .َ نيتدئاق دش فرح برك(

 ١ قواولاو فل

 تيمس اذاذاضيأ ريكنتلا ديفي لجر ىف نيونتلا لوقنف ء نولسمو ناماسم

 » نكمتلل ضع مسالاب

 ىأر « تايئيملا ىف نوكي زكا قيرتشنا ود نأ دعل 2 تنأف

 « نيش فرملا ديشي نأ ,م عنامال هنأ ىروو تايرما ضعب ىف نوكي دق هنأ

 نيكمتال ضحف هب ىع اذاف «نيكقلاو ريكنتلا ديعت لجر لثم َْق نءونتلاف:

 نأ ىلإ مهضعب نطف دق نيمدقتملا ةاحنلا نأ تين نأ انه انينمي ىذلاو

 مسن م. نييقطنم اوناك ميلكلو «ريكتلا ع نوكي دق تابرعملا ىف نيونتلا

 نيضقانتم اوناكل كاذك هواج ول مبخأل ريكشتلل مالعألا ىف ني ونتلا اودجي ق



 ع

 جسام ىف نيِكّملاو ريكشتلا ىلع لدي وه اولاقق «ةركنواملع نوكي فنك ذإ
 دققر شالا ايأي تكد ضع و نيكشلا ل إع نيونذتلا ةلالدت لاز هب ىعس اذاف

 .قاك وراضم ىف طروتف « هتع فرحتي ةلالمأ هلمحو هب 2 رفو لولا اذه فقل

 نو ام نأ مزتلاف « ماستبالا ىلإ اهمازتلا وعدي مزاول مزتلاو ابجولو نع اينغ

 وع راو اضل تاكملا ووك ايري كحال وهف مالعأألا نم :

 ةلاح ألا ىلإ مكاو نم بره دقق « نراعم اهنالف حيباصمو دجاسك عوجلا

 هتيىنرع اعادعا هلا يرعب ناكف

 ناك ءامسالا نم نون اف « ريكنتلا لسع نيونتلا نأ فاؤملا ىعدا امل -
 نأ ايهسدب ناك « ىبملاو اتم را كك ءارربا انزال ةرق انوع ع0:
 اهقتدجو دقق ؛ دمتو دوهو طولو حونك ةنوذملا مالع دل أدرط ةلعلا هذه ضآنت

 «“فراعم مالعألاو مالعأ ىه ذإ « ريكذتلا دجوب لو ءنب ونتلاىهو ريكنتلا ةلع

 دقف « نب وذتلا نم تلخ ىتلا تاركنلاب ادكع ضقنت نأ اضيأ ىهيدبلا نم ن 0

 «بجلتك «ريكدتلا وهو لواءملا فتني لو نب وذتلا مو ريكدتلا ىفةلعلا تفتت

 نالمق .نذو ىلغ ناك.امو « ثالثو « ىنثمو « رخأو « رفصأو رجأو « حيباصمو

 ضقنلا اذه نم بوربلل أجلف « ةسكمنم الو ةدرطم ةلعلا نوكت الف « تاغصلا نم

 عوج اوتافصلا نم نوني ملامو « ةركن وهف مالعألا نم نون ام نأ مزتلينأ ىلإ

 تيبرعتلاو« ةنونلا مالعألا ىف ىذلا ريكنتلا نايبل لحمتي ذخأو « ةفرعم وهف

 . ةنونملا ريغ غوجلاو تافصلا ىف ىذلا

 .نيمملا ىعسملا هيدربمل اذإ ريكدتلا هلخدي دق ملعلا نأ نم ةاحنلا هلق ام ركذ

و ديز ئقءاج مهطوقك « مسال | اذ نيمسملا ع قم دهاؤهي ةيرأ اعإو
 .«رخآا ديز



 دمام ؟ بح

 ةنونم تدرويتلا مالعألا نكلو « ملسم اذهو ىف اريسلا الكب كلذ لعديقتداو

 اهامسم نأ الو « ريكتتلا اهم دمصقي مل إذ « لالا اذه ىلع تسيل ميركل كلا ن ارقلا ىف

 لاكو « نيلسرملا نمل اطوأ نإ و » 0 امك ها لاق « مسالا ادم نيمسملا ند دحأو

 نيطوأالا نم ادحاو درب لف ريكنتلا در , لهنأ ا همرق كإ أاحوت (ةسراداو 0

 اباك« نيونتلا نم ةيلاخلا مالع لإ نم « ليعامسإ باتكلا ىف رك ذاو » لثم وهف

 .ريكتتلا ىعم اهلخدد 0 اهلك ندعم هم دصق

 © نوم .طاخلاو لب و 8 ىبنلا هقرعلا ىذلا ندم اذهدارأ ع 0 نيحونلا نماحوت الو

 ملو « ةفرعم وهف هفرعي بطاخلا نأ هدنع دحاو ىلإ ادصاق هللا هدروأ ابلكو

 بطاخلا هفرعي ال ةعامج تاو ىلع هدروا

 لآ لوخدوهو نيكسلا ىمع خدي لملا نأ ىلع لديورع ١ اهيوك دقو"

 (لأ ) تلخد سف « نامنلاوءثراحلاو لضفلاك« مالعألا.ض.ب ىفرصألا حملا

 حمال مالعألا ضءب ىلع نيونتلا لخدي كلذك « مالعأألا ضعب ىلع لصأألا حمال

 لوقتف« لأب ىرخأ فرعتونب ونتلاب ةرم ركنت تافصلا لاعتسا لءءتستفءلصألا

 ٠١7٠ ةحفص عجار ديزلاو دي زوم لضفلاو « لضف

 حل ن نأ فلؤلا موف دقف «بير ,غ لصأألا حمل ىف مهغلا اذه نأ ىرن نحنو

 ىرخأ فرعلو 4 نيونتلاب ةرم « ركديف ةيماعلاب في رعتلا نع هجرخي لصألا

 كاشن الان الف لقملا هتفلاخم امأ« لقملاو لقنلا فلاخيءبي رغ مهف اذهو « ةيبلعلا

 مالعألا نأوءعئاش دحاو امدصقي ملوههتاذب ىمسملا اهم دصق ةنونملا مالعألا.نأ

 .. اهني رعت :نوك نح(لأ) لوم ار ا ألا حمل (لأ)ابماعتلخدولا

 ةاحنلا لاق دقق لقنلا امأو . ةيماعلافي رعت اهغي رعت اهنإ و « قارغتسالاب وأ دبعلاب
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 .؛ ةقللام نما لاق دقواغي رمت ديقت ال لصألا حمال ةلخادلا (لأ) نإ
 م اخ ناك دق ام حملل * الخد ةيلع مالعالا ضدبو

 "نايس - هفنحو اذ ركذف « نامنلاو ثراحلاو لضفلاك

 هفيرعتلا ف لخد اس يلف « في رعتلاةيجنم نايس اهفذحو(لأ) رك ذف 0
 .تمث امان اذوء سوبعلامهل تيئام اناذامالعأءثراحو كاحضو سابعب دارملا س

 اهم دازملا اهنإو تاركن نوكت ىتح« ثرحلا ال تيثام اناذو «كحضلا ا
 . نيعمملا ىمسملا

 نيونتلالاخدإ داتعا ال كحل نأ لصلاح ىنعم نأ ىلإ فلؤملا بهذولو

 داتعاامىلع اي زج مالعأ ىمو اهلع نيونتلا لكم تافص ىهو ظافل اللا هذه ىلع

 ناكل « ادومل ام هرعد نم ءىرعا لكلو كلمأ ةداعلا نال « فلأامىلع المعو

 جي رختلااذهوو دارطاب ريكنتلا نعم نب ونتلا ىف لعجي نأ الإ ىلأهنكلواغئاس الرق

 . مالعأالا هذه ىف ريكنتلا ىلع هل ةلالد ال نيونتلا لمجي

 ةعقبلا ىلإ ناكتملا مما تدصق اذإ موق ىف ةاحنلا ىلع فلؤملا ضرتعإ -ه

 اذإ :لئابنلا: مسا. .نأو «. تنوثو تفرص ناكملا ىلإ تدصق اذإو « فرصت ل

 < تنوث موقلاو جلا ىلإ تدرأ اذإ و « نب ونتلا تعنم ةعاجلاو ةليبقلا هنم تدرأ

 ..نوورب « مدعاسي ال ىورملا نال ةاحنلا نم لحمت اذه : لاق

 ياو زفو العلا: ىف الوصأ اوباط « اومتتا اذإ نومرك الا شررق مو

 مل نطبلا وأ ةليبقلا اهنأو« شي رق ىف ثينأتلا ةينب ناك فرصلا عنم نأ ف

 ءاملاسلا ركذملا ممجب اهنصو اذه مم مقتسي

 : رعاشلا لاق عئاش ريثك ىنعملا ىلع لجاو ىنسملا ىلع هلمح هنأل در ال اذهو



 ا مس

 ماع اي كدعل نم ىل نم # هربك ىلع هلكيت تماق 6 ا

 ضان "هلا نيل .ننا لزادق ذه ةيرغااذ راآلا ىف ىتكرت

 ىنتكرت تلاق اهم أكف ىنعملا ىلع هتلمحغل ةب رق تاذ لوقت نأ لصألا ناكو

 . ىشعألا لاقو ىنألاو ركذملا ىلع قاطي ناسن الاو « ةب رغ اذ اناسنإ

 اهداننإ لبق مهارش *« نيدفنملا مم اوناكف موقل

 دلع قا ها ألا ؟د نارغلا أل هداغنإ لق لوتعتأ لدعألا نكي

 .. سلا لاو ملا ىف رنا وهنا ركلا نال: ىنلا لف

 ىلولا مطقأىدوت ىتح * ىلدلاب كرق نحزنأل * ىدع ىنب ركب ايرئباي

 ىلع المح هرك ذ هنأ الإ هثنؤ٠ رثبلا نأل ىلولا ىعطق لوي نأ لصألا ناكو

 بيلقلا دارأ هنآكف . ىنعملا

 ١8454 ص ىف فلؤملا لاق

 الف هيلإ راشملا ددحلا عملا اذه ىنعي وهو (شيرق ) : رعاشلا لودي دقق

 ةطاحبالاواهنييعت ىلإ ىمرب الىلاةريثكلا تاعاججلا هنهشي رق نم ديرب دقو «نوني

 . نييعتلا ةدارإ نيونتلاكالف « نوتيف اهرخآو اهوأ

 .هللا دبعابأ نأ ىديبزلا ركب وبأ ىورام اذهىف ميرصو .دالبلا ءامسأ كلذك

 .ىرق >ىم اهإ : هبش نب بيبش لاقف نونف « ةيب رع ىرق » لاق ىدبلا بتاك

 تنك نإ : لاّقق ىوحنلا ىفوكلا ىنلا ةبينق ابأ اولأسف . ةنونم ريغ « ةيب رع

 تدرأت نك نإ و « فرصنتال ىهف ةيب رعىرق امللاقي زاجحلاب ىلا ىرقلا تدرأ
 .هأ بييش لاق أي وه لاق زاجملاب ىتلا تدرأ انِإ : لاق « تنون داوسلا نم ىرق

 ه| نييعتلا هطانم انه نيونتلا نأ ىلرعو ىوح ةداهش اذه ىنف



 هد د

 ؟اهنادشتسا مالعو ةياكملا هذه فلؤملا قاس اذاملى ردا كل

 ىمسق لاو زاجحلابىتلا ةيب رع ىرق دارأ اذإ هنأ نم رثكأ ىلع لدتال هنأ

 ثيقأتلاو ةيملمال اهفرص كرتيف ثنؤءىلع لع ذئذيح اهم الزب ونتلا كر مسالا اذهم
 دعا را ةيمالعلاّت دف ا داوسلا ىرق نم ىرق 3 1 اذإو

 امم ةحفصىف فاؤلا لاق

 لمفأ ىف نوكيام رثكأ هاندجو نزولا اذهل انمجر اذإ « لمفأ نزو »

 نع هباحصتسأو « افرهم نوكيو أ نع ايود-صم لمعتسا ليضفتلا 0 و ليضفتلا

 لمقأ ىنمل ةلكتلا ةبانع ىه نأ ةيلاتلا ةماكسلا نإ لب « فيرعتلا نء عون
 ع

 نم اظح هيف نال نم بعص اذإ نيوذتلا مر « لمت آد نا هع حض فارق ليضعتلا

 0 هلةلكت تناكذا ! نع لاصتالا ديدش نوكي نأ بسمه هن ل في رعتلا نم

 امدعب امع اهبعاطقت أو ةماكلا ماع ىلإ ريشي ريكا :لمف :لديتو نيونتلاو

 . اهريغ ىف الو ةرؤرض ىف فرصي ال بابلا اذه نأ نويفوكلا ىور كالذاو

 ناك امد“ ) ةيلع له هنإأف لمفأ ىلع هنز وءاج اممليضفتلا لمفأ نسق اع

 لكل ءاشو ليضفنلا ناين عم هلايتسا 0 مث « ليضفتلا وه « لعفأ » لك لصأ
 , هنم قتشي مث افصو لمفأ هنم قتشي المف دجال كنأ كلذ ليلدو ء فصولا لصأ

 : ام رطشب ةدعاقلا انل تماقتسا كلذب و ليضفتلا لمفأ

 :نيكنتلا نم «ىغ هلخدي نأ الإ نوني الأ معلا ف لص ألا نأ : لوأألا رطشلا

 اهنف ناك اذإ الإ نيونتلا نم مرحت الو « نوت ةفصلا نأ : ىناثلا رطشلا

 هأ . فيرعتلا ن* ب 5

 ردجأو لوبقلاب ىلوأ لمفأ نز و ىلع ناكام فرص خنم ىف نيليلعتلا ى



 مس 4# 5 خل سس

 قاد نوعا تيجاشا تالا لبنك« اهلا د عب خذ ناعقلا

 « نم هعم نكي و 2 لمفأ نور ل ناك اهم قلل دك رعتلا نم ( كنم لعفأ)

 هتغيص ىلع اهنأ ىف لمفلاب اههشل رسكلاو نيونتلا تعنم اهنأب ةاحنلا ليلعت مأ

 سلات اك لفات ناو

 داو رق مو عورص نفويسور انلوككا هقنق لوألا زكعلا نإ

 ربخأو « ناتنونم رشو ريخو « دلخ نم رشأ ركب و « ورمع نم ريخأ 55-5

 ناكل ريكنتلل نيونتلاو « في رعتلل نيونتلا مدع ناك واف « نيتنوئم اميل رسشأو

 ديار ملا نالاو اوك نيفابإ ل ةخارتو ابا نيكو كو ريخأو 2-6

 د نيونتلا نم نوعنع و ارشو اريخ نوثوني ماني راف ؛ظفالابالا فالتخا الو

 نأ وهو « ريكدتلاو في رعنلا ىلإال « ظفالأ ىلإ مجرب رمل كلذ نأ انك نوكأ

 امهنم عنم نيذللا رجلاو نب ونتلا عنم لءفلا نزو ىلع ناك امل رشأو ريخأ ظفل

 هيلإ عجوف « لعتلل هتبماشم هنم تلاز ء«رشو ريخ ىلإ هتفيص تريغتاملف « لمثلا

 . رسكلاو نب ونتلا نم همرح ناك ام

 ةفص عقت ىهو ةفرعم ( كنم لمذأ ) نوكت نأ « دبج نإ و مو ىف عتب لهو

 ءاج لوقت الف « ةفرعدل ةفص عقتالو «كنم لضفأ لجرب تررم انلوقك « ةركنل

 ' كنم لضفألا دير ءاج لوقت لب 6 كتم لضقأ دي

 ةادأ ىو « لأ » تلبق لف فلؤملا ىعدي ام ةفرعم كنم لمفأ تناكاذإو

 8 تاركنلا لاح اهنودب املاحو فراعملا لاح « لأ » عم املاح ناك ملو ؟ فيرعت

 نيونتلا نملمفأ نزو ىلع ناك ام عنم نأ نم ةاحنلا هيلإ بهذام نأ قملا

 ملف انناف «رظنلا نم ظح هل نوكي نأبو لوبقلاب ىلوأ « نزولا ىف لمفلا هتماشم
 (وحنلا -16)



 مدس آكل

 ةفاتعالذإ ١ 5 ههفش 2 هيبشلاو « هريظل كح ريظنلا ىطعي ىوغللا سحلا نأ

 ةبلئام: .امامطم « « رئثاكبلاو نبونتلا اهلثام 0 لعأو بعذأ عنع نأ ىوغللا سملا

 "قم لشق كنم لضفأو «ىلعو دمجحأب تررم لاّقف « رجلاو نيونتلا ءامسألا نم

 .فلأام ىلع اريسوع داتعاام ىلع اي رج عيمجلا ىف نيونت نودو «لوألا ف رسك نود

 :[ نيونتلا ىنمم فرعت ىف ىئارتتسالا قطنملا مادختسا |

 طابنتسالا لحارم اهمف مطقن ةيركف ةلحر ىف “ىراقلا بحطصأ نأ ديرأ

 .نييأرلا ىأ نيبتن كلذ نمو  دجو: ضارغألا ىألو ني ونتلا ىنعم فرعتنل

 ليلدلا دهان لفحأ ب ةاعتلا ىارو تلؤلا ئاودح

 .هرخآىف ةنك اس نون هقحلتام ةيب رعلا تاماكلا نم نأ ظحالن  ةظحالملاولحرم

 9 نونلا هذه هقحلتالام اهنمو «انيونت اهمسنلو « ةماكلا ةينب نم تسيل

 ءنيونتلا اهتشليال ب بعلاو بعليو بعلو الو لو نكلو نإو فوسودقف

 ءارقتشابو «نيونتلااهتحلي ةيراجو و مالغوىبصو ةرجشو ةأسماو لجر و ىلعودمتو

 منو لامف ألا الو فو رملا قحليال نيونتلا نأ سس اهنظحالمو تاملكلا عاونأ

 اهيل ,ايضمي قنات نيونتلا نأ مخ ءامسألا ءارقتساي و « ءامسألا قحام

 ثنأو وهو ىذلاو اذهو حيباصمو دجاسمو مهارإو 9 دمح اك « رخ لا

 تاما ات ضعب نيوونتلا قحلي مل اذا ىرعش تيل : ضورثلا ةلحرم

 ضب لحد لب عونلا اذه دارفأ عيجج لخدي مل اذامو 7 اهنم ادحاو امون قلو

 2 ىنلإ اداه لهو: نيونثلا اذه ىنعمام . رخآلا اهضعب لخدي ف و ءامسألا

 7 ضع نود اك ىف دجو: كلذإذ نخالا .ضدبلا هليقبالو ةملكلا عاوتأ ضعب

 + فراملا نود كا اركدلا ىف رثكي هاندجو نيوتتلا مقاوم انظحال اذإ اتنإ



 دس اك سل

 راهنأو لابجو موتو رحبو ضرأو ءامسو ةأرما و لجرو مالغو ىبصو ةيراجودبمف

 نيونتلا اهقحلي و تاركن

 نيونتلا اهقحاي الو ف راعم لجرلاو مهارإ و. ادهو ىذلاو تنأو

 ؟ رك نوت ان نيكدلا ةمالغ نيوعلا ليضتا

 لمجت نأ انل حيبي اهنف هدوجو بلغيام ةفرعمو هعضاوم ءارقتسا نإ

 . ريكشتلا ني ونتلا ىنءم

 تال نيكس ءادنو رونا قاكو نأ يم ا ضوفلا اذه اهتما

 زومأ هيلع درب ةهنكلو ءرزكفلا رثس نم اتحربو «ثحبلا دمأ رمق كاذ

 000 فيرعتلا ع هكرت ناكل ريكنشتلا 57 وضلا ناك ول : اذوأ

 ةمالعلا كرت ناك ةمالعب امهدحأ انملع نائيش كانه ناك ىتف ءداصتقالا ىضتقت

 ةمالع رخ الا غيص كرت ناك هغبصي امهدحأ انماعنابوث ناك اذاف « رخ اللةمالع

 اذا  تاركن امإ و فراعم امإ ءامسألا انهو « ىرخأ ةمالع ىلإ جاتحي الو ؛ هل

 برعلا كلذ لعفي لو « فيرعتلا ةمالع هك رن ناك ريكنتلا ةمالع ني ونتلا انلعج

 هذه ىف اورج برعلا لءلف اذه ىف لهاستنلف - فيررعتلا ةمالع « لأ » اولعج لب

 ةفاتخم في رعتلا ىناعم تناك امل فيررعتلا تاودأ اوعون مهلعلوأ « داصتقالا ريغ ىلع

 حلا ةلصلاب في رعثو «مضولاب في رمت وءةفاضالاب في رعتو «لأب »في رعت بجوكلذاف

 نونم ريغ وه ام اهنم نأ ««نونم وه ام فراعملا نم نأ انياع درب نكساو

 نوت وع اد اي نأ 6 نوتنووع عام تا كنلا نمو

 فراعم ىو ةنونم ورمعو ركب و ديز و ىلعو دمحم
 * ع 37 *

 هنوذم رع تو «تاركن رخآو حسب أصمو دجأ سمو رضخاو رعصأو دع



 مد ع ملال

 . [ومنتقاف ةاحنلا امأف ءاضيأ اننيب و «فاؤملا نيب و « ةاحنلا نيب قرطلا قرتغءانع

 7 اهإطبإ 1 قع انهو ةيكشماالو ةدرطتال دزللا للع ة[ 4 ضنا -

 000 ىلع 0 رعل و 6 ا 8 و : ةنواملا ريغو « مرا

 نكملاب ةنوتملا ريغو « قطنلا ْق ةله مو« سهلا ىلع ةقيفخ ةنونملا تاماكلا

 قووعلا رو نيو تالا نون نوهتشا+ اوزلتا برقا نأ لمق

 لقثلا ع هكرتو « ةقلخأ تع نيوذتلاف 4 نواقئتس مف

 لع اهوقملاف « م متسلا ىلع ةقيفح ركب و ورمعو ىصو مالغو ةأرماو لجرف |

 0 0 و برا را

 لققثي هنار ود لقي امو « ناسللا ىلع فخي هنار ود رثكيامو ءانارود لقأ لاعفأالاو

 د ال ةلجلا نأل انارود لقأ لمفلاو انارود رثك أ مشالا ناك امتإ و «ناسللا ىلع

 .ناسللا ىلع رادام نأ ىلع كلديو ؛ لعفلا نع نع ىنغتسل دقو « ا نم اهف

 ةيمحألا ظافل الاب قاطتلا هيلع لش ىبرعلا نأ الف الامو « تأ نا

 هتغلي قطنلا لك ىلع لقثي الو : ةيب رملا ظافل الاب قطنلا ىمجألا ىلع لقثي اك

 هتلقو نار ودلا ةرثك ىلع كلذ رادمو

 رجلاو نيونتلا عنم هتغيصو هئر دق واصلا لعفلا عراض اذا | مسالاو
» 3 

 عتأو ملعأ ناذوت ىف امهن دوسأو رجأك « عراضملا لعقلا امهعنع

 كلذلو «ةينان ةفرعملاو لوا كلان لا ةقر مل نم مهلع فخأ :ر ركتلاو

 رثك اناكفنخأ ةركنلا تناك املوءاهقي رعت ديرأ اذإ في رعتلا ةمالع ةركنلا قحلت



 اة

 انوتم ةركنلا ىف مالكلا

 كلذل نان ثنؤملاو لوأ رك ذملا نأ ليلدب ثنؤملا نم مهلع فخأ ركذملاو

 انونم مالكلا رثك أ ناككلذا- هئينأت ديرأ اذإ ثينأتلا ةمالع رك ذملا ظفل قحلت

 «ثنؤملا ىف نونم ريغ رك ذملا ىف
 هيلع 'ئراط مجلاو لوألا وه دحأولا نآل عملا نم متدنع ا ارا

 ديانا لقأ نأك ةيراظ وع انو هلازلإ ىثك أودي نت نما كغ ل راع انو

 ريناثدو مماردك داح الا ىن ريظن هل سيل ام ني ونتلا اوعنم كلزإف

 ةغللا عضو ىف ةكحلا جرادم ىلع انءلطت هيوبيس اهقرط ىلا ىتامملا هذهو

 وهو ؛ مضولا ىف ؟ى 01 5 000 عضو ىف قيسالا فرع لإ اني ئيهنذتو

 طبنتسم هب رفظي و « ثحاب هيلإ لصي ام ىهتنم

 رارسألاو كلا ىلع صولا نسح نم هيوبيس مالك نم عضوملا اذه ىفالو

 لوألا 5 5٠ص ىف لاق عوذولا اذه ىهمالك لقنأ نأ بح أ ةظحالملا ةقدو

 ءايمالا نال ءانع الا قد لقثأ لامف ألف « ضب نه لقثأ مالكلاضعب نأ ملعاو)

 « نوكسلاو مزجلا اهقملو ني ونت اهتحلي مل مث نف ءانكمت دشأ هو لوأألا ىم

 «امالك نكي الإ ورسالا ن نم هل دب ال لمغلا نأ ىرت الأ« ءامسألا نم ىه امنإو

 .انوخأ هللا دبعوانبلإ هللا لوقت« لمغلا نع ىنغتسي دق مسالاو

 « ءانبلا ىف هققاوو مالكسلا ىف ءامسألا نم عراضل العقلا عراض ام نأ لع 1

 ف نكت ءورتكتم 1 نركم ان ةردتموب نواقتتنو ان ع ريع همنا رحل

 « ءانبلا ىف هقفاوو مالكلا ىف لعفلا براق ثيح هولقئتسا ءاحوتفم رجلا مضوم
 ع »ِ ع 3 ا تب »ع ع ع دو 5

 هتعراضم امأو « نا بهذا ءانب اذهف « رفصاو رهحاو دوساو ضيبا وحن كلذو



 الل

 :ايلقيَعض ناك ليم تر رمو « ادراب الأو ىوق مويلا ىنانأ تاقول كن هفصلا ىف

 ىر/اللفأ « ليج لجرب تررمو ًادرأب ءامالاو ىوق لجر ىنانأ نسح ىف نكيملو
 . نأ ء مسالا همسو الإ هب ملكتي ال عراضملا لمفلا نأ 6 ءانهه حبي اذه نأ
 ىنمميف ىرجت ةنصلا ىرت كنأ اذه ممو «لعفلا ل |بق هنأ اك « ةفصلا لبق مسالا

 هل ءاش نإ كلذ ىرتسو « لعفلا بصنبأ" بضنتو « لعمي

 ىف ناقرصني « بلكأو لكفأ وح كلذو مهملع فخأ ناك اهسا ناك ناف

 نوكي اي ةفص مسا وهو نوكي هنأ مسالل ةفص نوكي ىذلا لعفأ ةعراضمو ةركنلا

 لف وهو ةفص نوكي امنإ « مسا وهو ةفص نوكيال هناف ركشب امأو ةّمص لمتلا .

 لوأ ةركنلا نال ءانكمت دشأ ىهو ةفرعملا نم مهملع فخأ ةركنل أ نأ لعاو

 . ٠١ . ةركنلا ىف فرصني مالكلا رثك أ مث نف « هب فرعت ام اهلع لخدي مث

 ْ 0 2 5 +لا نم انكم دشأ دحاولا نأ ملعاو

 1 . حيتافمو دجاسم ومن « دحالل نوكي سيل لاثم ىلع ملأ نم ءاجام اوفرصت

 انكم دشأ وهو لو وأ رك ذملا نألع ثنؤملا نم مهلعفخأ ركذملا نأ ملعاو

 ةنعرمخأ ام لك ىلع عقب ةب "ىلا نأ ىرت الأ « ريك ذتلا نم ثينأتلا جرخب امنإو

 ممدنع نكمألل ةمالع ني وثتلاف أك دم "ىشلاو ءقنآ وأ وه ركذأ ! امل نأ لبق نم

 تره ردع فوسو« نولةئتسي امل همالع هكرتو « م 2 ماعفخألاو

 0 هللا ءاش نإ

 انكي ربما تيحاوأ ماللأو فلألا هيلع لخدأ اذإ فرفش الام عيمجو

 ىف لخدي كرو رجلا امنق لخدأو« فرصتملا ىلع لغدبام اهنلع ل هدأ ءاينأ

 هقرص كرتيام عيمُج نيونتلا اونمأو «لامفألا ىف كلذ نوكي الو ء فرصنملا
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 لعقلا نأ اك هريغ نكمت هل سيل هنأل هب كلذ لمفامنإ هنأأل لمفلا هب عراضم

 ما ( مسالا نكمت هل سيل

 نوح تا دقلا يلغأ نأ لإ: اونطن هانا نأ اتاينأ ا قرت تفأو

 . هانرك ذ ىذلا ضقنلا ناكمل ريكنتلا ص نيونتلا اوامجي مهنكلو

 نأ ضفرب نأ أشي ملو ضقنلا اذه هقعي لق وحنلا ءايحإ باتك فلؤم امأ

 . تاركن مالعألا نم نوث ام لمجت اهوجو سمتلب بهذو ريكشلا لع نيوننتلا

 1 د اا يلا نفاع و لا رانج عوجلاو فاسرألا ننوك ملامو

 كلاسمنع شتفو ةيفخ اهوجو سقلاو لواذو بعص لكبكر هنأ قلا ىفو

 نلعأ نأ ىلع مي فاصنالا نأ ىرأ ىنإ و «سكمنتو ةءالعلا هذهدل درطتل ةديعب

 ريكشتلا ةئم نوثام بسكيل ملا ىف هلذب ىذلا دهجملا اذه. ىباجيإ

 نمدحاو هنأ هب ديرأ اذإ ريكنتلا هلخدي مللا نأ نم ةاحنلا هلاقام ىلإ أ دنق

 مسالا اذه امل ةمأ

 دعب هيلع درب نكلو. ريكذتلا ىنمم هبسكيل لصأألا حمل ىف هولاقام ىلإ أجل
 ىتلا مالعألا لثم الثم نآرقلا ىف أرقن امف ةنونم تدرو ىتلا مالعألا نأ هلك اذه

 نأ هيلع درب و « نيمملا صخشلا الإ اهم دصتي ملو ءركنم اهم دصقي مل « هيف نونت مل

 ملو ةركدلاب تفصوو « تاركنلا ةلءاعم تلموعل تاركن تناكول مالعألا هذه

 لاحي اريكشت للملا بسكيال لصألا حمل نأ اضيأ هيلع درب و « ةفرعملاب فصوت

 نأب ريبخ تنأو« ةفرعملا امفىعداو نب وتلا تءنم ىتلا تاركنلا ىلإ ءاجو
 اهل كح ىتلا رخأف« فراعمال تاركن اهنأب اهملع محمنأ اتيلع بجو رظن لقأ

 مكح ىتلا نم لمفأو (رخأ مايأ نم ةدعف )ةركنلل اهصومالك حصفأ ىف تمقو ةفرعماب



 م

 جرب تر رم لوقت ,ةركشلل افصو عقت كاذاوكش نود تاركذ ىه في رعتلاب ام

 ةغيص ىف لوقلا كلذكو ءورمع نم لضفأ ديز ىنءاج لوقت الو ورمع نم لضفأ

 0 ريناثدو محار دو حييباصمو دجاسك عوجلا ى

 نأ قللا نم ىرئو دهجلا اذه فلؤملل دمت نأ فاصن ألا نم ىرن كلذل

 باصأو دهمجأ نمو« هرذع غلب هدهح مل ندو هدبج ج ْمأِ دقف( هيلا بهذام ضفرت

 دعو رجا لف امخأو هيما كيو نارخأ وف

 قرطلا ةرتسلا تربو ركتلا مل ن نيونتلا نأ ىن لع بلغ دنق انأ امأ

 ىلا اكلت داو 0 عغتنلا ىف كباذو « اهدنع ميجا قرتفا ىتلا

 دلاخو و رمعو دي زك مالعأالا نم نونام امأ« ريكسنتلا لع نيونتلا نأ فار

 دايتعالا ناكل كلذف

 أماق « ' نيوتتلا اهتحايو انافزاو رداصم 0 أ ماع يكتلا داتعادق

 داتعأ ام بسح ىلع ةنونم اهم ناسالا ىرج ةيداعلا ىلإ تلقت

 ش مذهب قطن نمو“ ةداعلا 0 570 معلا ىف نيرونتلا

 ثيشوجونو طول امأ «مالعأ ىمو نيونتلا نمز رتحي نأ هيلع رسع ةنونم ظانلألا

 أهمف نيونتلاف ةيب رعلا ىف كلذ لبق تاركن لمعتست م ىتلا ةيمحألا اياغل لا نم

 نمرككي ام عوبو عوكو عوجو روسيدوعك تاركنلا ظانلألاب ةهماشملا ناكل

 دارأ / ريظنلا مح ريظنلا ءاطعإ ىف ةوق نم ةبءاشملل ام فرعت تن ًاوعاظافل ألا هذه

 ديرب موأ كلذ ماكتملا

 وه اغإو اهني رعتل كلذ سيلف لعغلا نز و ىلع ناك امف نيونتلا كرت امأ

 تعنم حرفأو معمأ و ٍعأ « لضفأو 5و أ ويش انك ةبماشملا نه عونل



 | م

 0 اي ريثأت ةبءاشملل ذإ « ظافل ألا هذه تعنم اك نيونتلا

 00 ردتلا اهو 0 و 5 نيونتلا الع 57 93

 أ انأو و يوتلاب اكرام اوديزب نأ اوهركف ةملكلا ىف ىذلا لوطلا

 فييحتلل ن ونتلا

 تاركنةنودملا ريغ تاركنلاو « فراعم ةنوذملا ١ مالع 00 حيرختلا اذهم

 وبقت ال بابسألا هاهو ءلصألا نع جرخام جورخع اللعو ابابسأ تسفلا

 دعاوق طب أل ةئلاخلا جييرختلا اذه ىف بكترب لو « تاغللا ىبراد قوذ نع

 اهباع تاركذلا ماكحأ ءارجإ مدع عم تاركن مالعألا ضءإ لعج نم ةيبرعلا

 اماع فراعملا ماكحأ ءارجإ مدع عم فراع« تاركنلا ضعب لمج نمو

 ىلإ لقتلا بسنأ نأ ىلع بجي لب البضق هيف ىدقنل ىعدأ ال ىأرلا اذه

 0 ىرانالا نبا نع هاناقنو مهلوق انرك ذ نيذلا « ةاحنلا لاوقأ ىلإ عجرين

 0 هذه امأو«هلوق نم هانلقن امف ىضرلا ىةحلا ىلإ اضيأعجرب و فاصن ًالاهباتك

 انين ساه لاروع عجرب ولمقلا نز وك ةاحنلا لا د ل ا عجريف

 ليلق ءانع ىلإ الإ جاتميال وه ذإ فرصنيالام سرد لهسي ىأرلا اذه

 تحنس أعر ليصفتو ب سرد ىلإ دعب ةجاتي ةثأ انه فرتعأو

 1 ثحبلاو ءاصتتسالا نم هل بجيام لثب و هتدواعم ةصرفلا

 هلاقام امسال ةاحنلا لاوقأ ىلإ رظنأ لازأال تاحجرم نم هيف ىرأامعم ىفإو

 قرخأ انك وقرا تفيد تنك ىةادتلا هلانأنو ةئك قف هيض وتورم متم ىف هيوبيم

 00 2 | ّ .م ني ونتلا 0 لأ امأف هيحاص ىلإ هنم رصتع لك و زعأو هلها



 مسلس <

 نوكم- نأ هيسحبف .ةيلع ةدعاق ْدَخَأ م نف يباتكلا اذه ىفهتلجس دقو

 : ءاممألا نم فرص الامو فرصتي ام طيغي اطباغ

 (باتكلا ةماخ)

 اي سابنلا نه نوراوتي ةأرع ةافح ةاحتلا وحنلا ءايحإ باتك رشح دقل

 اروجو املظ كاذك مرشح دقو«نورعلا ماطختتو « سوفنلا مهتم ز زةنت ءايحتساو

 دقلو « نيلجحم ارغ ةعماجلاو رهزألا نيب ةاحتلاو وحنلا باتك مهني دقاو

 نويعلا لم ماك سانلل اودبف « ميعورد مهماع غبسأو يملي عباع ىقضأ

 ضرألا «لذمو 6 قرشلاو نرتما نوه وذفلاو قواقلا "لو «عامسألاو

 الدعو اتدص .كلذك مهل دقلو « ءامسلاو

 قرسوىئاضرأ اعر لب داتا باتك ج رخي نأ ىؤسي مل كلذ ىلع ىنإو

 « نيملمتملا ضعب سوفن ىف هليبس نع وحنلا هيلإ فرحنا ىذلا ىدملا نابأ هنأل
 ىلا ةب وعصلا تكردأ كلذب و « مطوقع قوحنلا اهب لإ لو ىبلا ةروصلا حضوو

 :ثأنأ تعطتساف عوحنلا سرد ىنابنودجي لا نورك ديو نودعتملا امموكشي

 ىلع وخنلا اودلعو نودعملا هسردولام  ةاحتلاو وحنلا باتك ايانث ىف دعا اوقلا نم

 + معتم امن ريتك للذو#هنم سماع اريك لبد ةكوذ

 تساع دقف « هيلإ ةجاحلا تقو ىفو هنيح ىف هاج ةاحئلاو وحتلا باتك نإو

 باتك ام ساسأ ىل_عوحنلا بلق ىلع فراعملا ةرازو لحل لذبت ادوبج نأ

 هن«دعلام بي رقتو هليهستل « وحناا ءايحأ »

 « ةيب رعلأ ةغللا ىلعر طخ نم كلذ امرأ رادقم نيب ةاحالاو وحتلا 00

 هلوسر ةقس# هللا ب مهن ىلعو



 دل جهل

 « ةركن مالعألا نم نونام نأ ساسأ ىلع وحنلا بلقي نأ ريخلا نم سيلف
 ةقرعم مايل تافصلا نه نوم )ل امو.

 بواقلا لاعفأ ىف مالكلا نأ ساسأ ىلع وحنلا بلقي نأ ريدتا نم سيلو

 مدقت نم ةرخؤم قيلعتلا ةادأ ابمف ىلا لا نأو « ناءالك لمعلا نع ةقلعملا

 دولار < وك تاو لدتا نأ ساه لدرستلا ووفق نأ ريخعا نم سيلو

 ىرعم ىلع لدتال عابتالل هيف ةمضلا آو » عل أوتلا نم عدا ادتنملا رسح نأو

 ىعم ىلع لدنال ةحتملا قا اسإ ىلع وحنا رو# نأ رثعا ند سدلو

 بصفام نأ ساسأ ىلع وحنلا رو< نأ ريانا نه سيلو ةلا ىف ىنعم ىلإ ريشن الو

 هكر منع ثحس 1 هيلإ افاذم الو هعع اندحتم سيل ل هلع ل ف 0

 ءارغألاو رقحتلاب قرتش آل هنأ ا ربل 200 ريا اننا نيبلو

 باتكلا اذه ىف هررض نايب دج امم كالانه ١ ىلإ

 نسرادملاف كينالتلاراغضل وهتلاق سودم اياتك تيطو رجلا ىف للا ءاننأ نإو

 . نيملكتملا ةعيبط نم داضلا ةغل برع و « ةيب رعلا رس نع فثكي دهامملاو

 باتكلا اذه لرضا ةاحنلاو وحنلا باتك ىف داوع كانذ نود تدع ثأو

 هيلع نوكم نأ ىغيني ىذلا طقلا ىلا ةيادملاو

 ىأ يا مهتدقن نيذلا ىناوخإ دنع يىل اعيفش تين نسح نوكي نأى سعو

 ةيبرعلا ةغللاءانبأو مك هللا ليبس ىفو ملا ةمدخالإ ىختب أ اموجالصألا الإديرأأم

 ءادطلاو هب , ودل تأ نمو « ىعسو وىقاط قوف تناك هينضم دوهح نم هتلذب ام

 1 1 الوأ ٌّضدجلاو ١ ةيخاب ة؛س رخاآوأ ىف هعيطو هميلأت نم غارفلا ناك



 ل

 كالا تير

 نايبلاو ملا مالعا نم ملعل باتكلا مدقت
 تادكلا طخ
 ودنلاءايحإ باتك دصاقم

 : نيبوحتلا دنع وحناا

 لقت ؟ةاحتاادنع وحتلا ودتلاءايحإ هب باعام نمضتت هصالخ ©

 زصات وحتلا نأ هعز ىف هسينع درا ١ كلذ. ق فلؤملا لاوقأ

 لالدتسالا 57 برملا ةنل ىف مالكلا فيلأت لع وحلا نأ نايبو
 وك الا ندا فيو اقخأ اناث هدو ايي افعل تود وأ كلذ ىلع

 روصقلاب فل ْوملا ِهلقن ىذلا فيرعتلا اذه ةاحتلا ىرباثلا/ ؟5 ةلماكلا

 وحنتلا ءاملع هلات ام اسماخ؟ا ةيبرعلامولع رصحىفهوركذ اعامب او“
 كلذ ىف ىرشخإلا هلاقام لقتو ءانبلاو بارعألا ريذل هلوعث نم
 مهتم بتر فنين ,م!فالتخاىننلاتاودأةقرفت نع باوملا#ه

 نمءانبلا 0 5 ءالا ريغ ىف ثحبت هي وييسل باتكلا نم لوقن 55

 باع الا هذه قف ةيويتس دان ضالختسا 8 ب اا را

 :هيؤبيس نأ نايب 4 هيوييسٍباتك نم ةقباسلاك ىرخأ لوقن ؟*

 و موصخلاو راصنألا نيب هن وميسل باتكلا قثلا ىناعم سرد

 ةعوعلا نأ ىلعلدت ماهر ال ك كالاسملا حشوأ نم نم ى رخأ لوقت
 ه»سلاسم

 5 5 در هه 0 ارتافالتخال 01 ن“ ةاحئلا



 لا

76 

 ناب مخ السا داراو ىحنلاروضق دمتم ناك رهاقلا ديع نأ

 ضرغ «٠ زا ألا لئالدنم رهاقلاديع ضرغ مهف ىفأطخأ فلولا نأ
 روصقلا ةبسن ىف نيقرشتسملا مبان فلؤملا نأ نايب ةةرهاقلا دبع

 ىف انجهنم 54 ثحبلا ةصالخ "17 أطخلا اذه بايسأ 51 ودنلاىلإ
 ةيانعو هتميقو تكلا صوصن موف ٠7٠٠١ فلؤملا ج.ممو ثحبلااذه

 ثحبلا ددسيو نمزلا رفوي صوصتلاممف "١صوصتلا مب رهزألا

 : لماعلا

 ةاحلا كح لماملا 3 رأظا بيع 6 وحنلا ءايدإ ند سصوصل 7+6

 .. - .٠ مي

 امفرظنلا دنع ضرعت هيش الا“ ىلؤملا هاربام ىلع ةفسلتلا هذه اشنم ا“:

 ف فلؤملا ىلع درا م هبشأأ هده ءرد مل. لماوعلا ِق ةاحتلا هلأق

 يف رسلا 66 لماعلا وه ماكدملا نوكي نأ نوضفري ةاحنلا نأ همعز
 لدت ىضرلاو ىنج نبا نم لوقن 46 لماوعلا ىلإ لمعلا ةاحنلا ةيسن

 لماوع ىمست ىتلا هذه نأو لماعلا وه ماكتملا نأ نوري ةاحتلازأ ىلع

١1 

 صلختسيلةاحنلا مالك و حئلاءايحإ بحاص باضتقا 84 بابسأ ىه
 ةاحتلاةيرظن ىلع ودحنلا ءايحإ ب حاص دخ ام ىنيم 60 هسفنل لرادلا

 ىف ةاحنلا ىلع ودنلا ءايحإ ذخ" آم © ىنيملا اذه رايهناو لماعلا ىف
 نأ اويسوأ ءادنلا تا تلولا معز 1١4 : اهتققانمو لماعلا ةيرظن
 بابعأ١٠؟ليهستو حيضوت 1١9 كالذىلع درلاو ايظفل لماعلا ن وك

 لماعلا ةيرظن دقنب فلؤملا
 هلع الا قامو

 ايظفل كح بارعألا نوري مهنأ ةاحنلا ىلع فلؤملا ىوعد



١7 

 نيكل

 مم1١

 قدم

 هلدت وحلا ءايحأ نم لوقن 1١١ ىنمم لع لدتال هتامالع نأو
 بارعألا قامم نع فثكه نأ فلؤملا ىوعد 1١4 كلذ ىلع

 دا ىلامم ثايب يلإ هوقيس ةاحتلا نأب كلذ ىلع درلا

 نس لإ ًاطخلا برسق 1؟4 كلذ لع ةاحتلا مالك نم ةلدالا ةماتإو

 فل ملل اديلقت نيملعتملا

 تاكرح ىناعم ىف ةاحالا هاري اع وحنلا ءايحإ بحاص هاريام ةلباقم

 هتماشم - 0١م - ةحتفلا ىنعم ىف ةاحئال :تلاعو ب ازعألا

 امهدعات نع ذش ال ليلعتلا ىف امهفالتخاو ةمضلا ىنعم ىف ىخرلل

 ليلعتلا اذه فعضو ةمضلا ىف هتدعاق نع دش امل هليلعت 8

 دنسم نم مفرلا هقحام عضاوملا ضعل ىق برعلا تدصن اذامل

 8 هيلأ دئسمو

 اهتفالم ىلع لمعلاو وحنلا ىف طلغلا بابسأ
 هوبستي منو يملا فرح ىلإو ههبشو لعفلا ىلإ لمعلا ةاحئلا تيب 15

15 

١6 

15 

 لكك

16 

 ةفاضالاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىلإ

 د ىلإ ريثث صوصنو ؛ةييوعلا اهملع تينب ىتلا لوألا

 ىلع « وحتلا ءايحإ » بحاص ذخام : هيثاثو لعافلاو ًادتبملا

 ذخ املا هذهدر -١هها ةئالثلا هذه نيب ةقرفتلا

 ةفاضالا مع ةرسكلا

 كلذ ىلع « ؤحنلا ءايحإ » بحاص ةلدأو كارعإ 5 تدل ةحتفلا

 هدنع نوكسلا نمو تاكرإلا رئاس ن م فخأ ةحتفلا

 كيفان ةكرطاب نمفخأنوكسلا- ةاحتلا دنع تاكرحلا فخأ ةحتفلا



 عوض وم ا ةدفصلا

 م١

 امها

 نوكسلا ن< فخأ ةحتفاا نأ ةلدأ جاتنإ مدع مس 18 لقملا

 اهحاتنإ مدعو بارعإ ةمالع تسيل ةحتفلا نأ ةلدأ 5

 ةيوصنم تدرو كاك قع هن رظن قيمطل ةلوهس فلا ىوعد

 هيف ءانغال كلذ نأ نايبو اهارعإ ىف ةادنلا فسعتو

 نكس نأ يلا ىف السلا

 ةاحنلا دنع ىنيملا قح بايلا اذه ىف فلؤملا هركذام ةصالخ 4

 حتتفلا دم لا لف ١ مع ءارقتسالاو لقعلاو نسكن 2 نوكسلا

 فرعلاو ضورعلاو وحنلا َْق ليلدلا اذه داسف هليادو فلؤأا دنع

 بازعالل ةيعرقلا تامالعلا م5

 هذه ةاحالاضفد ىف رسلا 185 ةاحتلا ضعإ ءار ال فلؤألا ةقفاوم

 ءاراالا

 ةسج اهدع ةرورخض- نيهسق ىلإ فل وا دنع اهماسقناو عباوتلا 1٠

 ةا/ ١

 فلولا دتعاعلات هرايتعامدعوقسنلا فطع 197 ةاحتلا هيلإ بهذ ام

 هبارعإ ١54 ىبسلا تعنلا *١9 ةاحئلا دنع اعبات هدع هحوو

 ريغ ىلع ةاحئلا مالكفلؤملا مهف ١١6 فلو وا دنع ةرواجملل عابتالاب

 هضرغ قاني اع ىنح نبا مالك نم هلالدتسا 195 نودي ربام

 ريخلا

 ةكرألاليطعت !ةا/اميات ريا دع ىف ودتلا ءايحإ بحاص ىأر ١597

 ريا ىف ةكرحلا ةلالد ىف ةادئلا ىأر 117 يأرا اذه لعرمملا ىف

 ةيدمعلا مع اهما ىذزا لول 66 ةيسنلا لع اهنإ ا مهضعل لوق 54

 +٠٠" بارع 6 ند تنيوحو اق ةأحتلا زاجأ عذاوم ىف ثحبلا ةكت :



 ملسس 95 هامل

 عوض وألا ةحفصلا

"1 

 قرفلاةاحنلا نع هلقن فوحتلا ءايحا بحاص أطخ +٠ ال باب +

 حيحصت ١٠7هيلع هضارتعاو نإ لمع ةلماملاو سيل لمعةلماعلا ال نيب

 لاغتشالا باب ١٠١ ةنظباب 5١٠ضارععالااذهدرو قرفلا يف مهنءلقنلا

 قرعلا
 ةشقاتم 1١ ريكنتلا لع ني ونتلاذأ ىف وحتلاءايحإ ب حاصىأر

 نييوحتلا للع وحنلا ءايحإ بحاص ضقن ؟6٠ الاجا ىأرلا اذه

 ضقتنلا اذه لاطبا ١8” لوعنملا مساو لعافلا مي فرصلا عنم يف

 اتلع هيف سيلو فرصلا نم اعونمم درو ام اضل للعلا ضقن 50

 بحاصه ركتبم . (ريكنتلا ملعنيونتلا أب لوقلا 5١4 هلاطبإو عنملا

 لوخدلف ماع الا نم قونام نأ فلؤملا يوعد "2 وحلا ءايدإ

 ليضفتلا لمفأ نأ فلا ىوعد ؟؟؟ اهطاطبإ وهيف ريكنتلا ىنمم

 ىئارقتسالا قطنملا مادختسا ؟؟7 . املاطبإو ة ةفرعم نع بوحصملا

 مالعألا ىفو نيونتلا ىتعم ىف انيأر 0+ نيونتلا ىنعم فرعث ىف

 باتكلاةعاخ 585 ةنونملا ريغ تافصلاو ةنونملا

 باتكلا تسربف 5م

 لثم اهروبظل اهيلع ةيبنتلا انكرتباتكلا اذه ىف طالغأ تمقو دق
4 

 اطخلا
 باوصلا

 س ص

 '* ددسإو نيعلو رفو» ددسلو نيعلو رفوت ١ ١1١

 ريكيو ىلعل | زبكتو ىلمت١؟ اب


