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 متين

 يودنلا ينسحلا ىلع نسحلا يبا ةمالعلا ريبكلا ذاتسالا ملقي
 » ىهمطصا نيدلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا

 ءابفالل دماقلا نبدة الاء الو تك انيلظنغتلل ناك ده اا
 ةغلو نف لك يف ةليوط ةصق ةيانجلا هذهلو « قئاقحلا ىلع ةيانج
 («تاهبشلاهنع ًاشنت « رخآ انئاك دّلوت اهناف « نيدو بدأ لك ىف وه

 مدختستو « بهاذملا هيف نءوكتتو « تاموصخلا هلوح دتشتو

 « ماصخلاو مالكلا سيطو اهيف ىمحبو « لئالدلاو جححلا اهل

 ءامسالا هله نعو « ةثدحملا تاحلطصملا هذه نع انلدع ولك

 اهب ربعي ناك ىتلا تاملكلا ىلاو يضاملا ىلا انعجرو ةيفرحلاا
 قطن ناك اه.وولا و6 لبا ييوو ةل وهم ىف قئاقحلا هذه نش باتلا
 « ةدقعلا تتاحنا « نومدقالا فلسلاو لوالا دهعلا لاجر هج

 ٠ سانلا حلطصاو بطخلا ناهو

 مست 377“ نت



 .نيب تعاش ىنلا ةيفرعلا ءامسالاو تاحلطصملا هذه نمو

 لات كوك و ةسلكم ا عراك انه ومو ف ويعتلا دج ىتانلا
 وا فوصلا نم وه له « اهذخآم امو ةملكلا لولدم ام سانلا
 .نم ةذوخأم ىه وأ ؟ ةفصلا نم وأ وفصلا نم وأ ءافصلا نم

 ؟ 20« ةمكحلا » اهانعم ( ايفوص ) ةينانويلا ةملكلا

 .باتكلا يف ارثأ اهل فرعن ملو ؟ ةملكلا هذه تثدح ىتمو

 .نيعباتلاو مهنع هللا يضر ةباحصلا مالك يف تءاج امو ةنسلاو

 « هنأش اذه ناك ام لكو « نورقلاريخ يف تفرع امو ناسحأب مهل

 هموصخو هثاقدصأ نيب ةكرعملا تيمحو « ةثدحملا عدبلا نم هناف

 .بعصي ةريبك ةيثكم  كلذب تنوكت ىتح نيضراعملاو نيقفاوملاو

 ٠ اهضارعتسا

 نرقلا يف عاشو ًاشن يذلا حلطصملا اذه نع انلدع اذا اما

 نيعباتلاو ةباحصلا رصعو ةنسلاو باتكلا ىلا انعجرو 2؟7ىناثلا
 نم ةبعشب ه"وني نآرقلا اندجو « ثيدحلاو نآرقلا يف انلمأتو

 «ةيكزتلا» ظفلب اهنع ربعي ةوبنلا تامهم نم ةمهمو نيدلا بعش
 مظعالا لوسرلا ثعب ىتلا ةعبرالا ناكرالا نم نكرك اهركذيو

 ”ثتعَب يذلا وه » اهليمكتو اهقيقحتل ملسو هيلع هللا ىلص
 ”مسهيك ربو هتايك 'مهنيَلَنع ولتب مهنم ”الوستر نييّمألا يف

 يناتسبلل فراعملاةرئادعجار هقاقتشاو فوصتلا ىنعم يف تليق لاوقأ اهلك )١(

 . ناديزل ةيبرعلا ةغللا بادآ خيراتو

 يريشقملا مامالا نع القن 18. ص ١ ج نونظلا فضشك )١(

 دنع 78 هذعجب



 اينلجتو 0 1ك يهو (« 00 ٍلالض .
 اهتلثمأ ىرن يتلا ةبكزتلا 6 لئادرلا نم اهضلختو لئانقملاب

 مهقالخاو مهصالخاو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ةايح يف ةعئارلا

 يذلا يلاثملا لضافلا حلاصلا ميلا اذه اهتحيتت تناك ىتلاو

 يتلا مدكإبلا ةلداعلا ةموكحلا هدهو خمراتلا ف ريظن هل سبل

 ٠ ملاعلا ف اهل لشم ال

 مالسالا ةجرد قوف يه ةجردب جهلي ةوبنلا ناسل اندجوو
 نسم ةيفيك اهانعمو « ناسحإلا » ظفلب اهنع ركبعيو ناميالاو

 ؟ ناسحالا ام ملسوهيلعهللا ىلص لوسرلا لأآنسيَف « نوسفانتملا

 ”هّم إف هارت "نكت مل نإف هارت كتأك هللا دمعت نأ » لوقف
 7 د

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع رثأ“ امو ةعبرشلا اندجوو
 2 نيمسف نيب مسقنب بتكلا يف نةتود“'و لاوحالاو لاوقالا نم

 ءدوجسو عوكرو دوعقو مايقك ةسوسحم رومأو تائيهو لاعفأ
 شم دب كيان ءاكحا و4 راك داو ةففاور# تيدضو ةوالكو
 ماقو اطاينتساو اجارختسا هقفلاو « انودتو ةياور ثيدحلا اهب

 ةمالل اوظفحف # ةمألا نع هللا مهازج # ءاهقفلاو نوثدحملا اهب

 ٠ هب لمعلا اهل اولّكهسو اهنيد

 )١( هيلع قفتم ثيدح (؟) ©« /5/ ةعمجلا .



 هلاعفالا هذه بحاصت تناك ةينطاب تايفيك وه رخآ مسقو
 .امايق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مزالتو ءادألا دنع تائيهلاو

 .. ابيهانو ارمآو « اركاذو ابعادو ء ادوحسو اعوكرو ادوعقو

 باستحالاو صالخالا: وهو « داهحلا ةحاسو تببلا ةولخ فو

 .بدالاوءاخسلاو راثالاو بلقلا ىنغو دهزلاو لكوتلاو ريصلاو

 .6 ءاعدلا 2 لاهتالاو عرضتلاو ةالصلا ف عوشخلاو ءامحلاو

 يوصل و. ةلمناقلا قلها ردا ناك اور: ة رعبا تراشو ف ههولاو
 .يه ةيناسإ قالخاو ةينطاب تايفيك نم كلذ ريغ ىلا هللا ءاقل ىلا
 .« رهاظلا نم مو جلا نا لا يحلو

 ,ماكحأو بادآو تايئزجو ليصافت نيوانعلا هذه تحت جردنتو

 .يدلا ملعلا يّتمس ناف ادرفنم اهقذو « القتسم املع اهنم لعحت

 .قرط ىلع ةلالدلاو هليصفتو هحاضيإو لوالا حرشب لفكت
 مسش لفكت يذلا ملعلا اذه ىمس (« رهاظلا هقف » هليصحت

 ٠. « نطابلا هقف » اهيلا لوصولا قرط ىلع لدبو تايفيكلا هذه

 :ةيكزتب لفكتي يذلا ملعلا يتمسن نأ انب ردجالا ناكف

 .نع اهتيلختو ةيعرشلا لئاضفلاب اهتيلحتو اهبيدهتو سوفنلا
 .لوصحلاو نامالا لامك ىلا وعدبو ةيقلخلاو ةيسفنلا لئاذرلا

 :لويبرلاا عابتاو ةيرنسلا قداخالاب ناد ويف انيحالا ةجرق ىلع
 .ناك ةننامالا هتايفيكو ةينطاللا هتافص ف ملسو هيلع هللا ىلص

 .« ناسحالا » وأ « ةيكزتلا » هوكمسد نأ نيملسملابو انن ردجالا

 .لازو فالخلا مسحنال كلذ اولعف ولو « نطابلا هقف » وأ

 ا



 دعاب و حلطصملا امهنيب قرف ناذللا ناقيرفلا حلاصتو « قاقشلا

 ,نطابلا هقفو ناسحالاو ةيكزتلاف « عئاشلا لامعتسالا امهنيب

 ةنسلاو باتكلا نم ةتباث ةينيد ميهافمو « ةيملع ةيعرش قئاقح

 عاعلالا نارك رصفلا ليك رز ىلو# اعيعخ ةوئلسملا اه رك
 رتبعت يتلا ةياغلا هذه ىلا لوصولل صاخ "يلمع جاهنم ىلع
 روطنتو ريغنتجهانملاف « نطابلا هقف وأ ناسحالا وأ ةيكزتلاب اهنع

 « اهب ةطيحملا فورظلاو لايجألا عئابطو ناكملاو نامزلا بسحب

 هده يف فلتخي مل « لئاسولا » نود « ةباغلا » ىلع اوثحلأو
 اوارقأو عيمجلا عضخو نازنع اهيف حطتني ملو « نانثا ةيضقلا

 هنأ نسحي مالسالا ناكرأ نم نكرو نيدلا نم ةبعش دوجوب
 هنأب او”رقأو « نطابلا هقف وأ ناسحالا وا ةيكزتلاب هنع رعت
 لامك الف « ةايحلا ةجاحو نيدلا بابل ةيل*و « ةعيرشلا حور

 ىنعملاب ب ةاذل الو « ةيعامتجالا ةايحلل حالص الو نيدلل

 ءةايحلا يف ةيعشلا هذه قيقحتب الا ةيدرفلا ةايحلا يف  ىقيقحلا

 ,عئاشلا فرعلاو حلطصملا ذه ةيانج تناك انه نمو

 دقف © ةميظع ةعصانلا ةشدلا ةقيقحلا هذه ىلع « فوصتلا »

 ,نع سانلا نم اريبك اقيرف تدصو « ةريثك راظنأ نع اهتبجح
 ةيخيراتبابسال كلذ ناك نكلو اهليصحت ىلع صرحلاو اهليبس
 « حلاصملاو ءاوهالا ريغ ىلع اريثك يرجت رومالاو اهركذ لوطي

 .تاحلطصملاو دويقلانم ررحنتو ةقيقحلا ررفت نا نالا انل سيلو

 امهررق ةينيد ةقيقح نم رفن الو تابصعتلاو تاعزنلا نمو

 هس ة#“ شت



 عمتجملا ةجاح اهيلا دتشتو ةنسلاو ناتكلا اهيلا وعدبو عرشلا)

 ٠ ليبخد ءىراط مسا وأ ثدحم حلطصم لجال درفلاو

 لخد هنأ وهو رخآ ءيش ةينيدلا ةقيقحلا هذه ىلع ىنج مث

 ةليسواهودختا « نودحلمو نوينطابو نوفرتحمو نولاجد اهيف
 «ةيحابالا شنو عمتجملاداسفاو نيملسملا لالضاو نيدلا فيرحتلا

 « ةلاّثإ ىلع اثغض كلذ ناكف هءاوئ اولمحو نفلا اذه اومعزتو

 ةعبرشلاىلع نيظفاحملاو ةينيدلا ةريغلا لهأ هنم رتفتو هيف دتهزو
 هذه حور اوفرعي مل نيققحملا ريغ نم ىرخا ةفئاطو ةيمالسالا'
 ءاهنيب اوطلخف لئاسولاو ةياغلا نيب اوزيمي ملو اهتياغو ةبعشلا

 سبل ام اولخدأ وأ ةياغلا اوعًّبضو انايحأ لئاسولا ىلع اوحلأو'

 تالامكلانم هوثدعو « هبلصو نفلا اذه ميمص يف نفلا اذه نم.

 اولعجو « امهولتوطو ةلأسملا اودكقعو ةبولطملا تاباغلا نمو

 ةجاحونيدلا بل“ وه يذلاو ملسم لك هب فتاكي“ يذلا ءيشلا

 الا اهيف عمطي الو اهيلع ورحب ال ةينابهرو ةفسلفو ةزغل ةايحلا
 الو « اهيلا امو اينندلا ضفرو ةايحلا بابسأ نم هدب ضفت نم.

 هذه تسبلو « لبجو رصع لك يف ليلق نم ليلق كئلوأ نأ كش
 هللا نكلو « قلخلا ةمكح الو لوسرلا ةوسأ الو نيدلا ةوعد

 نيدلا اذه نع نوفني نم ليجو رصع لك يف نيملسملل ضيق
 نوعدبو « نيلهاحلا لدوأتو نيلطملا لاحتتاو نيلاعلا فرحت »

 ىلاو ةفسلفلاو ةيمجعلا ىئاوش نم ةصلاخلا ةيكزتلا ىلا

 لاحتتاو « فيرحت ريغ نم « نطابلا هقف » و « ناسحالا »

 يا ع



 نوخفنيو رصع لكل يوبنلا بظلا' اذنه قوددجبوب *. ليوأثو
 ةلص نوددحبو « ناسحالاو نامالا. نم. ةددىدج احور ةمالا قش

 ءاملعلاو « قالخالاب عمتجملاو « حاورالاب ماسجالاو هللاب بولقلا

 ةنتفو تاوهشلا ةمواقم ةوق روهمجلا يف نودجويو ةينابرلاب
 ةمواقم ةوق صاوخلا فو ايندلا ةليحلا ةنيزرو «. دلولاو لاملا

 ىلع ةآرحلاو « مهديعوو مهدعوو مهطايسو كولملا تالص

 كولملا ىلع باستحالاو رئاج ناطلس دنع قح.ةملكب رهجلا

 ريسسيلاب ةعانقلاو * فراخزلاو رهاظملا» ةناهتسالاو. ءارمالاوب
 دي لبق“ نأ هنم لىلط* دقو . لو نأ. مهدحأ عيطتسيخ

 ىدبي لبق نأ هاضرأ ام هللاو نيكسم اي  هنع ىضريل كلملا

 (9)داو يف انأو داو يف متتآ موق اي هده لبقأا نأ نع الضخ

 امم :ائيش لبقي نأ هدالب كلم هيلع ضرع دقو مهبضعن لوقو
 اهلوطب ايندلا هذه فصي هللا نإ ) ريثكلا ريخلا. نم هللا هات
 دقو « ”ليلق ايندلا عاتم 'لق”و لوقيف ةّكخلاو ةلقلاب اهضرعوب
 (9هض كؤزرأ الف « ةريغصلا اهتعظت نم اريخص- !ةءزج هللا كقزرر

 ةرصريمالا اذه هيلا لسريو « رابج ريمأ ىلا هلجر.مهدحأ دموع
 ه6 "هدي دم ال هلجر دس نم نإ » الئاق اهضفزيف  بهذلا نس

 نيذلا# ةاكزملا سوفنلا باحضأ . ءالؤه.الؤلل هنأ* كش الف
 كساد اه مع نطابلا هققو كانسحالا ةحرد“ ىلا اولصو

 .( مه ”5كع مر ماللا دبع نب: نيدلا: زم خيشلا اهلاق: 1(

 يف ةيدنبكقنلا نويتفلا رابك دحأ يولهدلا' رهظم اززملا! خيشلا اهلأق (؟)
 . يرجهلا رشع يناثلا نرقلا

 . يضاملا نرقلا لاجر نع يبلحلا طيعس. خيشتل! قتشمهد ملاغ وه (*)ا

 اك كو



 ةفيغاطلا « هيحاملا » هجروم .تمفتناو ةيتاحورو اناميا يمالسالا
 هل ةعسو ( ايكتياشو ةيثلا ناسا قف ةقالا ةيقلا ةقاثلا

 فيقتفو « قالخالاب عمتجملاو « حورلاب ةايحلاو هللاب بولقلا
 .تّكتعاو ةينطابلا ضارمالا ترشتتاو « باست>الاو صالخالا

 ماكح ىلع سانلا .بلاكتو « بيبطلا دقفثو سوفنلاو بولقلا

 هبلغو ©« بصانملاو كلاملاو .هاحلا ىف ملعلا لهأ سفانتو « ايندلا

 ةوبنلا بعش مهأ نم ةبعش تلطعتو حومطلاو عمطلا مهيلع
 هفقفو ناسحالا ىلا ةوعدلاو سوفنلا ةيكزت » ىهو اهتاينو

 ٠ « نطابلا

 فيك زتو ةينابرلاو هللا ىلا ةروعاللا اهيف تفعض دالب ىلا رظنأ
 كمدحتو .هللا ىلا :ةاعاللا دوجو لهيف ردنو نامز نم سوفنلا

 .برقلل وا ةيبرغلا ةراضحلا .ذوفنب  نطايلا حالصاو هللاب ةلصلا

 ,لئاه غارفب اهيف رعشت كنا ىرخنا لماوع لعفب وأ اهزكرم نم
 .لضف الو « ريكفتلا ف قمعتلا الو ملعلا يف رثحبتلا هؤئلمي ال

 ةنسلا وب اتكلاةغلب بررق بسن الو بدأ نم ىنغ الو « ءاكذ نم
 «اهل جالع'لل ةيقلخو :ةيحور ةمزأ اهنآ 6 لالقتسا نم ةمغن الو

 ءامهدلاف .. اهل لح ال عمتجملا تالكشم قدأ نم ةلكشمو

 .ضارمالاو ءايمعلا لاملا :ةعاهتو ءانعرلا ةيداملا ةسيرف بعشلاو
 م ةيندملا وأ ةنشدلا ةفاقثلا _.نوفقثملاو < ةيقلخلاو ةيعامتجالا

 نيب ةننطابلا نذاردالاو يبضتلاو داعلا ىلع, ضرحلا ةسيرف
 ةنهادمو :قلقنو نوهظلا بحو ةينانأو ربك و ءايرو حشو دسح

 مس 16 تل



 ةينابعلاو ةفاضتالا كاك رملاوز4 ةوقلاو اةدامللا عويششو
 « ةداقلا فعضو سوفنلا ةِسرت مدعو ضارغالا اهدسفت

 ةئرقولا نوعتلا ةلقوب قاشفلا و تذلخلا اهدجف تاسسكلاو
 هفعضي“  ءاملعلاو « بتاورلا ةدايزو ةداملا يف دئازلا ريكفتلاو

 رققلا نم. فننلارلا يهف وتو: زهاظملاب .دئاؤلا يهباسما .ىقاطلس
 ةيخرلا ةايحلل دئازلا مهدايتعاو ؛ ةماعلاو ةصاخلا طخسو
 يتلا « ةيوبنلا ةيكزتلا » يف الإ كلذ لكل جالع الو « ةمعانلا

 هبلوط ىتلا «ةينابرلا» فو « لوسرلا اهل ثعبو نكآرقلا اهب قطن

 ”نومتلعتت مثتننك“ اس نيكين ابر اون*وثك 'نكلو » ءاملعلا اهب

 ٠ 6« نوس“ ر'دت 'مثدللتك امبو ”باتكلا

 ليج هيلع جرد ةيكرتلا نم صاخ جاهنم ىلع حلأ ال يتنا
 نم ل فوصتلاب ريخالا نمزلا: يف رهتشاو نيملسملا لايجأ نم
 ةنسلاو باتكلا تاملك ف ناك دقف كلذ ىلا ةجاح ريغ

 هذه مكعزت نمم ةفئاط ءىربأ الو  هنع ىنغ امهتاحلطصمو

 يف طخ وأ ريكفتلاو ملعلا يف صفت نم اهب علطضاو ةوعدلا
 نكلو ©« بيصب وءىطخب *لكف اهتمصغدقتعأ الو قيبطتلاو لمعلا

 اذه دسنو انعمتجمو انتايح يف عقاولا غارفلا اذه المن نأ دب ال

 نولغعتشملاو ةهنئابرلاو هللا ىلا ةاعدلا هلعش ناك يذلا ناكملا

 ةوعدلاو هللا, اهتلصو اهناسا ديدحتو اهتيكزتو سوفنلا ةيبرن

 لوقاو . عمتجملا لبق لسق درفلاب ةيانعلاو نطابلا حالصا ىلا

 رعاشلان اسلب مهيلع نيل ةاعدلا ءالّؤه دقن ف نيسمحتنملل

 : « ةثيطحلا » يبرعلا

 ض3 مح



 مكيأل انآال مهيلع اوثقأ

 اوادّس يذلا ناكملا وةدسوأموتللا نم

 ةوعدلاو ةيكزتلا نم فنصلا اذهل ازكرم دنهلا تناك دقو

 نم يناثلا ءزجلا يف اهحرشن ةصاخ ةيخيرات بابسال ةينابرلاو

 ةكرحاهيف تطشنو « مالسالا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر » انباتك
 يف يمالسالا ملاعلا ىصقأ ىلا تلصو ىتح تبوقو حالصالا

 مهريكفت يف اولقتسا نودهتجم اهيف دجو*و « قرشلاو برغلا
 قصتلا امم هوحفتو رصعلا لهال هولهسو نفلا اذه اودتدجو
 سوفن قفاوت ةصالخ هنم اوصلختساو « دئاوزلاو.عدبلا نم هب

 مهنم ركذن لوصولا رسيتو قيرطلا برقتو مهعئابطو رصعلا لهأ
 خيشو ( ها م ( يدنهرسللا ديحأ خيشلا ينابرلا مامالا

 هللا يلو خيشلاب فورعملا ميحرلا دبع نب دمحأ خيشلا مالسالا
 ديهشلا نأفرع نب دمحا مامالا ديسلاو (ه ١١7١ م) يولهدلا

 يهوكنكلا دمحأ ديشر انالوم ينابرلا ملاعلاو (ه ١١؛5م)

 ء(ماسكج مز

 ىلع فرشأ خيشلا ريبكلا حملا مهئافلخ نم ناك دقو
 رصعلا اذه ءاملع رايك نم وه يذلا (ه +١١ مز يوناهتلا

 مظعأ نمو 2؟7١قالطالاب رصعلا !ذه يف فلؤم مظعآو ٠ نيبن اب رلا
 ىلا عوجرلاو لمعلاو ةديقعلا حالصا يف دنهلا مهب تعفتتا نم

 )١( بتك ةريششعو ةلاععت ىلا هتافلّوه ددع غلبب .
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 ملاعل فرعي مل اعافتتا هبتكب سانلا عفنتاو سفنلا حالصاو هللا

 ةقرطلا هذه ريسبتل هردص هللا حرش دقو نامزلا اذهيف رخآ

 هتاياغلا حيقنتو اهبيرقتو تدقعتو توتلا دق تناك تلا كب

 ةجرد اهيف غلبو دئاوزلاو روشقلا نم بابللاو لئاسولا نم

 نيّيرملاو خويشلاو ءاملعلا رابك هل ةرقأ ىتح داهتجالاو ةمامإلا

 قيرط نع هللا هقفوو « نفلا اذهل ديدجتلاو بابلا اذه يف درفتلاب
 سانلا عانقاو فوصتلا ةقيقح ةيلجتل ظعولاو فيلأتلاو ةسرتلا

 هلاغش ا وهتقبطبسح ىلع درف لكلهرسيتو هيلا ةجاحلاو هتيمهأب
 ةاململا ةيلغ. لقآو: هان انو: ةلاثف لوتس نتن ةلعو هتف اقثو

 يف نيملعملاو نيمقثملا رايكو نوفظوملاو نوفلؤملاو ءامعزلاو
 ةشدحلا ةفسلفلاو ةسرغلا ةراضحلاب رثأت نممو « تاعماجلا

 « نولعتشملاو نولطاعلاو « نيدلا نم قورملاو داحلالل ضرعتو

 باحصاو تاعانصلاو فرحلا لهأو ءاكذلاو غوبنلا لهأو

 ناك ىتح ءاوسلا ىلع ةفيعضلا ممهلا لهأو ةيوقلا سوفنلا

 اذهىف ةلودو ةفقثملا ةقبطلا ىف ةناكم نطابلا حالصاو فوصتلل

 : يداملا دهعلا

 نم فالا اهاوتحا ىتلا .  هتركفو هتوعد ضرعل هللا راتخا
 دحأ يودنلا يرابلا دنع خيشلا ريكلا انذاتسأ  تاحفصلا

 «ميظعلا لمعلا اذهب سانلا ردجأ نم ناك دقو نييحورلا هذيمالت

 ذا[ ندي. هن انشملا ةفماحلا ف ةكدحلا ةفلتلل ايلهس.قاك دف
 طسولايف شاعو روهشملا « تايلقعلاو نيدلانيب » بانك فلؤمو

 ثلا



 رابك بحصو ينيد ريبك دهعم يف جرختو « ىملعلاو ينيدلا

 رونتلاو ةيلقعلا رود رصاعو دنهلا يف باتكلاو نيفلؤملاو ءاملعلإل

 قمعتب ةثيدحلا ةفسلفلا ,سردو دالبلا هذه ىف ةيركملا ةيرحلاو

 دنهلا تاعماج ىقرأ نم ةعماج يف ميلعتلا ةنهم سرام مث عّسوتو

 مولعو ةفسلفلا نيعبانلا ءامكذالا بايشلا نم فئاوط س ردو

 «ةيئاطسفوسلاو ةيبايترالاو يركشلاقلقلا لحارم زاتجاو نيدلا
 قئاس هقاس مث ابروأ يف ةثيدحلا ةبركملا سرادملاب الصتم ناكو

 يلع فرشأ خيشلا مهتمدقم يف نيصلخم خويش ىلا قيفوتلا

 ةمالسو هئاكذلت هيانعلاو ةقثلاب داتسالا صخ ىدلا ىوناهنتل)

 ةلصلا تمادو هنم ةزاحالا هل تلصح ىنح ةبلط ىقدصو همهش

 هلا براجتلاو مايالا هدزت ملو 6 اماكحإو أقث وك تدادزاو هنس

 ءافقللا رتساو هداهتحاو ةمهفت ةقثو هحبسش ةيصخشب اناحعا

 ىلا 94١ه ةنس شاعملا ىلا ليحا امدعب خيشلا عطقتناو

 امهراحب نم رردلا طاقتلاو اهنم سايتقالاو هتافلّْؤم صيخلق

 ةركفك هتركف ضرعب ىنعو يرصع يباتك بولسأ يف اهمظنو
 اذه تافلوثملا هذه عفتأ نمو « هتافلؤئم يف ةلماك ةروصو ةعماج
 ففوصتلا ديدجت » همساو ةيبرعلاب هتمجرت مدقن يذلا باتكلا

 وهو « ةايحلاو فوصتلا نيب » ةيرعلاب هاننمسأ « كولسلاو

 داتعا يذلا نأ يملع بولسأو حوضوو ةوق يف تبثي بانك

 لامكو مالسالا بل وه « فوصتلاب هومسي نأ نورخآتملا
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 هتارمثو مالسالا تت اكرب لاش نأ املطعرإ' نككم الن هناوبو نامدالا#

 ةيسايسلاو ةيموقلاو ةيعامتجالاو ةيدنرفلاو ةيوشدلاو ةشدلاا

 لبق # هسفن حالصاب ينعي , و هفيظلا اذهب ققحتي نأ نودج

 ٠ نطابلا هقفو ناسحالا ةفصب اهتيلختو انيتيكزتو  هريغ

 ديشر نبا عبارلادمحم ذاتسالا ويفلا باتككلا اذه. لقت دقو
 هدهج هيفلذبو ءاملعلا ةودن مولعلا راد ذاتسأ يوودنلا ينسحلاا

 ةصاخ ةغل هل تحبصصأ دق فوبصتلا نزال هنقو نم اريك ارادقمو

 ةفللا يف اهنع ريبعتلاو اهلفقت بعصي دنهلا يف ةصاخ تاريبعتو

 بدالا مسق ىلع فارشالاو سوردلاب هلاغتشا ةددش ىلع ةيبرحلا'
 ٠ فاحصلاو يبدالا اهظاشننو. جولخلا راد ْق يبرعحلا'

 ةحيحصلا مولعلا هذهب نيعفتنملاو ءارقلا رعكش فئومللو
 هل نم لكلو مهفارتعاو مهريدقت مجرتملل و « مهب اجعاو ةعفانلاا

 ٠ مه قاعد“ لدعلا اذهع ين بيصخ

 مح ا1؟/٠8 لوالا عسر ؟ ف
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 يف يرمغلا قحنلا .د بع نب ,ىلع فرشأ ريبكلا خيشلا دلو

 :ةلايال ةسرغلا .نادللا نم ةدلب « ”نآوثهس :هثتاهك »

 ,ىلع ينلهدد نم اليم نيسمخ دعب ىلع دنهلا يف « شيداربارتا »
 .ينادتبالا ميلعتلا,ىقلتو يون اهتلاب بقاف اهيف أشنو ريدقتلا هجو
 مولعلا راد روهشملا ىنيدلا دمعملا ىلا لقتتا مث هتدلب ِق

 جرختو هتسارد اهيف لمكأ نينس سمخ اهيف ماقاو ةيدنبويدلا
 ىلصتاو ةيرجه ١١٠١ يف كلذ ناكو ةنس نيرشع نبا وهو

 ,ينابرلا ملاعلاو هللا دادما جاحلا خيشلا ريبكلا يفوصلا حلصملاو
 ,حيابو ىلاعت هللا امهمحر ,يهوجنجلا دمحا ديشر خيشلا ليلجلا

 ,جرادم يف جردتو امج املعو ةميظع ةمكح هنم دافاو امهلوا
 ةيمالسالاةمالل نيحلصملا مالعا نم اريبك املع حبصأ ىتح لامكلا

 هل ناكو نيملسملا نم هفولا هنم دافتساو ةيدنهلا ةراقلا هبش ف

 .قالخالا و لامعالاحالصا و ةحيحصلا ةديقعلا رشن ىف ريك لضق

 .قيرط نع نيملسملا يف.تبرست ىتلا عدبلاو دئاوعلا ةبراحمو
 .نيعبراو ةثام ءاهز ةيفوصلا هتسردم ىلع جرختو نينطاوملا

 اةنالومو يودلنلا ناميلس .دليسلا ةةمالعلا مهرهشأ نم ادشرتسم
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 .نم يوناهتلا دمحأ رفظ انالومو ناتسكاب يف ةينيدلا سرادملا

 .دنهلا يف ريبكلا يبرملا هللا يصو انالومو ناتسكاب ءاملع رابك

 .نيركمملاو ةدئاسالا راجل نم يودنلا يرابلا دنع انالومو

 ٠ ةميق بنتك نم هريغو ناتكلا اذه فلؤمو

 .يدنب ويدلا دهعملا نم هجرخت دعب يوناهتلا خيشلا لغتشا
 .ةرشع عبرا ةدمل رويناك ةنيدمب ماع ضيق ةسردم يف سيردتلاب

 ,ينيدلاولعلاب لغتشا امك بلقلا ةيكزتو نطابلا ريهطت ىلا ةيغارلا

 .ةئامعست نم رثكا هتايح لوط هفلأ ام ددع غلب ىتح ديفيو فلي

 .ءةدرحه 15 ةنس يف هللا همحر يفوت « ريبكو ريغص نيب فلؤم

 رع در دع د#خ

 * ب4 تا اولا



 هاو نضرب

 ضقانت

 ةفرصتلا ل[ ىنانلا وبن تك دقحي نا ريونألا ىلارغ نفو]
 ىهو ناسحالا ةجردب ىعدت ىتلا ةجردلاو نيدلا يف لامكلا وه.
 نسم اريثك دجتو « ناميالاو مالسالا تاجرد نم ةجرد مظعأ"
 ءايلوالاو نيفوصتملل لصحت ىتلا ةلزنملا نأ نودقتعي سانلا
 ىتح مهريغل لصحت ال هيلا وندلاو برقتلا ثيح نم هللا دنع

 ةيعرشلا مولعلا نولمحب نيذلا نيث”دحملاو ءاهقفلا رابكل

 ٠ ةرهاظلا

 لامعأ عيمج يف نولمحيل هللا ءايلواو ةيفوصلا ءالوئه نا
 نونوكي ةصاخ ةيهلإ ةلص اهتانكسو اهتاكرحو اهلاعفأو مهتايح
 مهنأكو « نامز لك يف روضحلاو ةيهلإلا ةدهاشملا يف مهنأك اهعم

 كلذبف « هللا عم ةاجانملاو ةملاكملا ناولا نم ام نولب نوعتمتم'

 هللا ىلص لوسرلا ريغ ةيفوصلا نم ةلزنم ىلعأ ادحأ نورب ال'
 ءايلوالا نع داقتعالا اذهو « مهنع هللا يضر ةياحصلاو ملسو هيلع 5

 ءهب نوفرتعيوهن ومّاسي اضيأ مهنم نيققحملاو سانلا نم ةصاخلال

 تب حج



 تبرست ةئطاخ اماهفأو ةريبك تاهبش دجن رخآ بناج يلو
 ترتعت او تبع اهلك أ نيستا الل ف وصلا قررا نع. نيانلا قا

 ةيمالسالا مولعلا نم ملعو ةيمالسالا لحنلا نم ةلحن قيرط نع
 اهدعي مل كرشلاو رفكلا روص نم ةروص دحجن املق اننأ ىتح
 كلذلو هنيعب فوصتلا نم وا فوصتلا عيمص نم سانلا ضعب

 فوصتلا تركن أىربكلا ةيمالسالا تايصخشلا نم اريثك نأ دجن
 ٠ اهئيعب ةلالضلا هتيسح وأ ةتمرت هيلع تغلو

 ضقاننلا اذه رس

 وم اننا ءىش يف لامكلا أشنم نأ ضقانتلا اذه ىف رسلاو
 هجر ادق نم رتكا هنوف ودع ترها قرت نيه رتكا هتلئانتف
 هازغم فو « همسج نم رثكا هحور فو « هرشق نم رثكأ هبل فو

 ضومغلاو نطابلا ف قرعأ ءيشلا ناك املكو « هلكش نم رثكأ

 ماهوالا هيلا تقرطتو تاللالضلاو تاهيشنل أضرعت دشأ ناك

 تالالتقلا و فاهسقلا ناةيف كف كل انهو ةرطانالا لزهييكحتو
 اهتموثرج عالتقا بعص هتالامكو نيدلا ميمص نم: تدع ىلا

 تلخد ىتلا تالالضلا نأ ىرن كلذلف « اهروذج لاصئتساو
 كارشالا ةجرد اهنم غلبي ام ىتح فوصتلا قيرط نع مالسالا يف
 اوحبصاو نيملسملا ةايح يف تلغلغت دق نيدلا يف داحلالاو هللاب

 ناكمالا نم دعب مل هنأ ىتح : هلصأو نيدلا ميمص نم اهنودعي

 ٠ رسعو دهجي الا اهلاصئتساو اهتلازا

 يف فوصتلا وحن ةصاخلا نم ريبك ددعو ةماعلا عقو دقل

 دنا 14



 هتاماركو افوشك فوصتلا دعي نم مهنمف ةميظع تاهبش
 .تايقارملاو ةيحورلا لاغشالا ىلا رظني نم مهنمو 4 تافرصتو

 «كلذب نمو « هنيعب فوصتلا وه ةينطابلا فويكلاو لاوحالاو
 مهنمو « ةصاخ تاداعو ديلاقت الا فوصتلا دعب ال نم مهنمو

 ةيعامتجالا تاقالعلا يف ةداهزو تادهاجمو تاضاير هاري نم

 ةغبصلاب غبطصملا فوصتلا وأ يفسلفلا فوصتلا دعب نم مهنمو

 امهتانرظنو دوهشلا ةدحوو دوجولا ةدحو راكفأ نم ةيفسلفلا

 رارسألا نمهعومحم فوصتلا ىري نم مهنمو قحلا فوصتلا وه
 برغلا لاجر هامس نأ ىلا كلذ يف رمالا غلب دقو « تابكيغملاو

 ازمر وأ ارس هولعج اضيأ نيملسملا نم ريثكو « ةيئرسلا » مساب

 ةقيرطلاو فوصتلا اوأر نيذلا امأ « ردص ىلا ردص نم القنتم

 يف اوعقو نيذلا مه كئلوأف ةعيرشلل ادض ةفرعملاو ةقيقحلاو

 ٠ مطأ أطخو دشأ ةلالض

 دئاوزلاو ماهوالا نم فوصنلا حيقتت

 يوناهتلا ىلع فرشأ خيشلا ريبكلا حلصملا هللا قفو دقو

 « ةفلتخملا ءاطخالا هذه لثم حفتو « بابلا اذه يف صيحمتلاب

 رصتقي ملو فوصتلا باب يف ايديدجت المع كلذ هلمع ناكف
 كلذ ىلا فاضأ لب ىبلسلا ناجلا اذه ىلع هللا همحر

 اضرع فوصتلا ضرع ىلا قفو هنأ وهو ىباجيالا ناجلا

 ةميرشلل اريبعت الا سيلفوصتلا' نا ققحتت ىتح ايمالسا احيحص
 يديدحجتلا لمعلا اذه خيشلا دوت مل « اهل اريسفتو ةيمالسالا

 و © نوح



 ٠ اديدج اثعب هثعبو داهتجالاو قيقحتلا نم ةياغ ىف ةيبرتلاو
 "”وه هو

 نيهجو « لماكلا ناسنالل » ىرت امك كنأ هثوحب ةصالخو

 «لماكلا نيدلل» ىرتكلذك « للقلاو لاقلا وأ نطابلاو رهاظلا

 نوطبنتس ءاهقفلا نا امكو « ةقرطلا » و « ةعيرشلا » نيهجو.
 نوطنعس ةيفوضلا كلذك ةرهاط اماكحاو الابغأ ةعيرشلا ىف
 نطابلاو ىلقلا لامعأ فوصتلا ةقيرط نم نوجرختسو»
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 فوصتلا نا لوقنف ىرخا ةرابع يف كلذ حرشن نأ اننكسي

 « هقفلا » رهاظلا نم هلحب يذلا ناكملا كلذ نطابلا نم لحب.

 ةروصتادابعلاو لامعالا نم امهريغو مايصلاو ةالصلل نا امكف'

 عوضخلا كلذك « هقفلا ملع يف اهلئاسمو اهماكحا دجوت ةرهاظ»
 وه يذلا باقلاب ىلاعت هللا ركذ وأ « بىلقلا روضحو ةيشخلاو

 دجوت ةنطاب ةروص « يركك ذل <ةالكصلا رمقأ » ةالصلا ةباغ
 هقف» ىمس نأ قحتس يدلا ملعلا اده يف اهليصافتو اهماكحأ

 ددحم تقو ف بارشلاو ماعطلا نع فوزعلا نا مك و « نطابلا

 قوقتلا ييسر هلا كل دك 5 هاظلا»لافعألا ن:اكوعف سيم
 « نوقتت مكتعل » هلوقب ىلاعتو هناحبس هللا هيلا راشأ يذلا

 هريغب ققحتت' ال ايجراخ ارهظمو ابلاق ةيعرشلا لامعالل نا امك مث
 ةجرد غلبت ال ةيعرشلا لامعالا هذه كلذك هيف الا ىلجنت الو,
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 ,نمأت الو لوبقلا هللادنع زرحت الو داسفلا نم جرخت الو ةحصلا

 .«صالخالاب ةفصتمو ةحلاص تاينب ةمسكم* تناك اذا الا هطخس
 .ناميالا نا ىتح ( تاينلاب ”لامعألا امتإ ) ثيدحلا يف ءاج دقف
 .يف هتمالسو لجرلا ةاحن اهيلع فقوتي ىتلا ةحلاصلا دئاقعلاو

 زارحإو ةرهاظلا لجرلا لامعأ ةحص اهيف رصحنتو ةرخآلا
 كلدبو « نيينطاب نييسلق نيلمع الا اسيل هللا دنع لوبقلا كلذ

 .ةعب رشلا نم هناكمو فوصتلا وأ ىنطابلا هقفلا اذه ةيمهأ رهظت

 ٠ ةيمالسالا

 وه تاناسالاو دتئاقعلا عيمج عيمج نانا نا عيمجلا ملعب

 ىنعمب ( هللا الا هلا ال ) ةملك تابثا وهو ىلاعت برلا ديحوت
 ا ا و اعلا يع - نع ةسوبرلاو ةيهولالا ىفت

 هتاشاو كلذ لك رارقاو انت رفلاو لعفلا روس نت ووتقلاو

 .هذختالو دحال عضخب ال ناسنالانا هيف كش ال اممو هدحو هلل

 وه هنأ هل فشكتا اذا الا هل عرضتيو هدبعي الو هبرو ههلإ

 ,عفنلا نأب نمؤن اننأ هللا الا هلا ال ةملك ىنعمو « راضلاو مفانلا

 .ةعونتم قرطبو ةفلتخم ةرهاظ روص يف انبيصي يذلا ررضلا وأ
 ةلذلاو ةهافرلاو رقفلا وا ةحصلاو ضرملاو ةايحلاو توملا نم

 .تسيلو « العو لج هللا الا ىقيقحلا لعافلا هيف سيل فرشلاو

 :ةاييفلدلا عما رثكا نكت ةطاسلاو تلقلا ليع نيغ ةدكقتلا هذه
 .نولعحي اهب نيلماعلاو ةرهاظلا ماكحاللاو مولعلل نينقتملا

 .لعفلل اثعبمو ررضلاو عفنلل اردصم هللا ريغ  فسالا عم

 ٠ ةرادج لكب ريثأتلاو

 دنا ل



 ةدهاشملاهذه يفت سيلا « هللا ريغ يف ريثآتلا اذه نودهاشيو
 ,.يقيقحلا رثؤملا ةد هاشمو ةفيزملا ةهبألا هذه يفن و « ةفئازلاا

 .ةعيرشلا ناسل اهنع ربع ىتلا نوكلا اذه ىف ىقيقحلا لعافلاو

 « يلاعفالا ديحوتلا » ةيفوصلا اهيمسي ينلا يهو ناسحالاب
 .,لصحت ثيحب ةصلاخلا ةيدوبعلا ةقالع هللا عم ًاشنت نأ هريسفتو

 .ةايحلا يف هتيعمو هروضحب ناعذالاو هتيؤرو هللا ةدهاشم اهيف
 .هسفن نيدلا وه ىقيقحلا ديحوتلا اذه سيلأ اهلامعأ عيمج فو

 .نيقيلا اذهو ناعذالاو ملعلا اذه نوكي الفأ نيدلا يف لامكلاو

 .ةينيدلا ةايحلا يف تالماعملاو تادابعلا عيمح حور ناميالاو
 .ناميالا وأ عبنلا اذه ظفحو حورلا هذه ةنايص نوكب الفأو

 !؟ ىرخالا ةرهاظلا: لامعالا عيمجح نم مزلأو لضفأ ةديقعلاو

 ينطابلا هقفلا وه فوصتلا

 :ةغلابم سانلا هيف غلاب يذلا ينطابلا ملعلا وأ فوصتلا نا

 عباطب هعبط احرش هوحرشو اهئاش اريوصت هوروصو ةميظع
 «نطابلاوبلقلا لامعالنوناقهنا الاهتقيقح تسيلةعدملاو ةلالضلا

 .ماكحالاوهقفلا ىلع لثم امهداسفو امهحالصل نطابلا هقف ملعو
 .فوصتلاماكحا ليصافتدجن و « هحراوج ودسحلا لامعال ةررقملا

 .يرهاظلا هقفلا ماكحا دجن ام لثم ةنسلاو باتتكلا يف ةصوصنم

 ,نم هتيلضفأو فوصتلا ماكحأ ةيمهأ نيبتتو اهيف ةصوصنم
 .ثيح اهيلا حّملت.وأ اهب حرصت يتلا « ثيدحلاو نآرقلا صوصن

 ,ىتأ نم الا نون الو "لام عفت ال ا ( ىلاعت هللا لاق

 ل



 هللا لوسر لوق يف هحاضيإو هحرش ءاجو ( ميلس بنلقب "هللا
 تحلص اذا ”ةغفغم دسجلا يف ةنإو الأ » ملسو هيلع هللا ىلص.

 «بلقلا يهوالأ هلك دسحلا دسف تدسف اذاو هلك دسحلا حلص

 داسفو هلاعفأو ةيرهاظلا دسحلا لامعا حالص نأ كلذ دارموب

 يبلقلا حالصلاىلع نافقوتي امنا هلاعفاو ةيرهاظلا دسجلا لامعأ
 ئطالاهقفلا ىآ فوصضتلا نهب نفرعلا نميلو. + هداف نطابلاو
 دنعهل بطلاو رشلا نم هتتايصو هنييزتو بلقلا اذه حالصا الا
 ٠ هضرمو هداسف»

 نأ: انتف رغتة نق رطل و فويغشلا ةقفعتلا هذه انيلع انت
 اذهل | ذاك ةفيرقلاو يدلل اضقانم نكح نان" لا هنن وضقلا

 قحلا نموا ةجرد غلبي نأ ام ملسمل هعم ليحتسي اناكم لتحي.

 املجر ناك اذا اما « اجاهنم هتايحا فوصتلا نم ذختت نا نود.
 ناك وا هحلطصمو فوصتلا مسأ نم وه زئمشو ةهنهذ رف

 رفني ال "ملف « هتاذب نفو هنيعب ملعك فوصتلاب فرتعي نا نع ىبأب,
 رسفمو ريسفت نم ىرخالا ةيشدلا تاحلطصملا نم زئمش الو.

 ملكتمو مالكو هيقفو هقفو ثدحمو ثيدحو دوحمو ديوجتو
 ناف ؛ ءاعمج اهنونفو ةفلتخملا نيدلا مولع اهب فرعت امم اهريغو

 نآرقلا ظافلأ نم ةسبتقمو ةاقتسم تاحلطصملا هذه نا لاق
 امبر © قوصلا » ةملك نأب هيلع ةدركيف امهتارابعو ثيدحلاو.

 نوكست نأ لدب ةئفتصلا باحصأ نم ةسبتقم اهلصأ يف تناك
 ملف اضيأ درلا اذه لبقي مل ناو فوصلا يسبال نم ةسبتقم
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 نأ لدب « برقلا ملع وأ ناسحالا ملعب ملعلا اذه يمسي ال

 رىباكأ نم ديدع كلذ لعف امك نيرخآلا لثم فوصتلا هيمسح

 ٠ ةيفوصلا

 ىلا ارظن # هللا همحر ليلجلا يوناهتلا خيشلا ماق دقلو

 فيلأتب_ هتقيقح ةنابإو هميلعت ةرورضو فوبصتلا ديدجت ةيمهأت
 ةدرفم ريغو عوضولملا اذهل ةدرفم ةريغصو ةريبك لئاسرب

 اذهل ةفملتخملا هتافيلأت يف ضرعو ؟!7١هتاظويلمو هظعاومبو»

 ةعونم ريياعتو ةفلتخم نيوانعبو ليصفتب و زاجياب عوضوملا
 ةلاسر ةئطوت ف بتكف اطوسبم احرش هحرشو فوصتلا ركذ يف:

 ٠ 6« فوصتلا ةقيقح » اهمسا هن

 هتهن وأ اهنايتاب ةيمالسالاةعيرشلا ترمأ ىتلا لامعالا نا »

 قئاقحلابو دسجلا رهاظب قلعتت اهضعب « نيعون نم يه اهنع
 جحلاو « مايصلاو ةالصلاو ناسللاب ةداهشلا لثم.ةماعلا ةفورعملا
 ملكتلا لثمو « تارومأم ىمست يهو نيوبالا ةمدخو ةاكزلاو

 ايرلالكأو ةقرسلاو انزلاو كرشلا لامعأب نانتالااو رفكلا ةملكم
 قلعنتلامعأب اهراوحب ترمأو « تايهنم ىمست يهو ءاشترالاو
 ىبصلاو ةحلاصلا دئاقعلاو قيدصتلاو نائيالا يهو نطابلاب
 هل صالخالاو ميلستلاو هللا ءاضق اضرلاو لكوتلاو ركشلاو

 ىرخالا ةنسحلا لامعالا نم اهاوس امو هلوسرو هللا ةيحمو»

 مهخويش تاملك اهيف نوعمجي نيرخأتلا بتك نمه عون. تاظوفلملا )١(
 03 ةدروثنملا مهدئاوفوم



 ريصلامدعو ةلطابلا هئاقعلا امأ « اضيأ لئاضفو تارومأم ىهو
 .لئاذرلاو يهانملا ىهف هريغو بجعلاو ربكلاو ءايرلاو نارفكلاو

 ٠ ةيمالسالا ةعيرشلا اهنع تهن يتلا

 دحتو ( ةاكزلا .اوتاآو ةالّصلا اوميقأ ) نآرقلا يف دجت

 همك و( هللا اورثكشثاو ).دجتو ( اوربصا اونمآ ”نيذلا اهئيأ اي )

 هلل ) و ( ”مايصلا ,مثكيلع ”بتك“ ) نآرقلا نم عضوم يف دجق
 .رخآ عضوم .يف كلذك دجت ( تنيكبلا ججح سانلا ىلع
 « هل آابح ءدتثأ اوثنمآ نيذلاو ) و ( هنوثبحيو مهكئبحب“ )

 « ىلاسك“ اوماق ةالّصلا ,ىلا اوئماق اذإ ) عضوم يف دجت امكو

 :.امول ًارقت امكو ,( ”ساتنلا ”نوؤاري“ ) رخك عضوم يف دجت

 'اراكنإو مذ كلذك ًارقت ةاكزلا عنامو ةالصلا كرات ىلع اعيرقتو

 .ثيداحالا .يف .دجوب .كلذ لكو « بحعلاو ربكلا بحاص ىلع

 ,رشو مايصلاو ةالصلا نايبل اباوبأ اهيف ىرن امنيحف اضيأ
 .يف اضيأ اباوبأ ىرت « قالطلاو جاوزلاو ءارشلاو عيبلا ماكحأ

 م.« هريغو ربكلاو ةعمسلا بلطو ءايرلا مذ

 .لداعت ةينطابلا.لامعالا نأ ركتي نأ ملسم ءىرمال نكمن ال
 لدحر شينا نكسا ةيلا اناكحا اهتوك:ةرهاظلا لامعألا
 .لعفب ةنوكمم اهنأب ؛( ةةاكتولا اونآو "ةالّصلا اوثمبقأ ) يآ يف

 «اوركشا)و :(اذ”ربصإ) ةساك ف كلذ دعب رشد الو هتغيصو رمألا

 ”-هبتنك) نأ.لوقي دنا نكس لهو !؟ ةغيصلا سفنو لعفلا سفني
 ,نيذلاو) لدي ةلو.مووصلا ةيعرش ىلع لدب ( ”مايّتصلا ”متكنيتلتع
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 اهسفت ىه ةرهاظلا لامعالا نأ انملعل بابلا اذه يف رظنلا انققح

 هير نأ اكيليلو هلا كرا قا تاما موحدا ضرع ل

 ةرخآلا يف لجرلا ةاجنل هبجوتسم يهو اهلحم يف هياغ يه نطابلا
 هللا ناف ةرخآلا يف كالهلا نابجوتسي هتراذقو نطابلا داسف نأو

 (اهاسدنم باخ دتقو اهاتكز 'نم ”حكنفأ دق ) لاق هن احبس

 <هللا ىتأ نم الإ ”نوثنب الو ”لام ”عفتتم ال موي ) لاقو

 ةبجوتسم نطابلاةيكزتنأ ىلع ىلوالا ةيالا لدت ( ميلس بلتقب
 نم تدقفكف اذا بلقلا ةمالس نأ ىلع ةيناثلا ةيالا لدتو حالفلل

 ٠ نوني الو لام هعفني مل ناسنا

 امنا لامعالا لوبق اهيلع فقوت ىتلا دئاقعلاو ناسالا نا

 ةتيبشاست الان امعالا نإ ةيفكففا ال اينور4 لكلا نوعي ف نرغ

 نا انفرع كلذبو نيدلا لامك تسيلو ةدرجم ةليسو يه اهلك
 لحم يف بلقلا ناو بلقلا ةيكزت يه ناسنالل ةديحولا ةياغلا
 «ديبعلاودونجلا لحميف حراوجلا ناو « هدونجو هتيعر نيب كلملا
 يف ”نإو الأ ) هتعواطو هعابتأ هحالص يف هتعبت كلملا حلص اذاف

 هتدسف اذاو هلك ”دسحلا حلص تحلص اذا ”ةعضم دسجلا

 نيح لك يف كلذ ةحص تشن :: ( ”بلقلا يهو الأ هلك دسجلا دسف

 هيلع بلغ ءيش ىلع ولا اذا ناسنالا بق نأب كلذو
 هل عمست نذالاو هل رظنت نيعلا لعحف هتمدخل هحراوج ديعتساو

 هديري ام ىلا يملا ديرت مدقلاو « هيهتشي ام لوانتت ديلاو



 ىوه نال الا كلذ سيلو « اريخ وا ارش ءىشلا كلذ ناك ءاوس
 ٠ لابعالا هذه نايتإ ىلع حراوجلا هذه ثعبي يذلا وه باقلا

 مهعدي ال اسامغنا مهلامعا يف نوسمغني ايندلا لاجر ءالؤه
 كلذكو « ءاجرالا يف يودي يذلا ناذالا توص ىتح نوعمسي

 الف كلذ يف نوقرغي هيف لمأتلاو هللا ركذ يف نوميدتسي نيذلا
 «قارغتسالا وه ادهف « هنودءيش مهتفلي الو ةظحل هنع نوعطقتي

 +: نيدلا رمأ يف نوكم انو 4 ايندلل كوك انبح
 ميسج أطخ

 رابك ضعب .هيف عقو ام نيميظعلا سابتلالاو أطخلا نم نإ
 فوصتلا وه مويلا ةدئاسلا ةيكزتلا قرط اوبسح نأب ءاملعلا
 ناصهرو مومعلا هجو ىلع نويقارشالا لخد كلدلو « هنيعب

 سابتلالا اذهو « ةفنوصتملاةرمز ف صوصخلا هجو ىلع ةمهاربلا

 ةعئاذلاةفورعملا ةملكلا نم الا سانلا لوقع يف لخدي مل ءىطاخلا

 ديق نم كلذب فوصتلا ررحتف « هل بهذم ال يفوصلا » نأ
 ريغ نيدو ةديقع لك عم ءاش اذا دحتن نأ هل زاجو مالسالا

 وه فوصتلا نأ ءىطاخلا ركفلا اذه باحصا لاق « مالسالا

 ةقيقح ال دساف معزل هناو « لامعالا رهاوظب ديقتن نأ نم ىمسأ

 فرشأخيشلا انخيشهركنتسادقو « ةحصلا نم هل بيصن الو هل

 فوصتلا امنا « افوصت ةيكزت لك تسيل : الئاق يوناهتلا ىلع

 لصحتو ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحال عضخت يتلا ةيكزتلا وه
 رمأ ءرملل اهب حلصي ىتلا يه امناو « اهل لاثتمالاو اهعابتاو
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 نا « نوفتملا اهب دعو ىتلا ةنجلا كلت اهمحاص لخدبو هنرخك
 ةعيرشلا عابتاب كلذو ( اهاتكز "نم ”حتلنفأ دق ) لاق ىلاعت هللا
 تادمهاجملاو ةيححورلا تاضايرلا امأ « اهتفلاخمب ال ةيمالسالا

 تسيلف مهريغو ةمهاربلا نابهر اهيتأي يتلا ةريثكلا ةيندبلا
 تيمس امهمو اهنع ليق امهم ءيش يف فوصتلاو ةيكزتلا نم
 هلو ننعم تاقلألاو ءاسألا كلت لئحت قلو 2 قضتلا ءانسأ
 ةدودرمو « ةدرحم ظافلا اهنا « فوصتلاب اهل نآش الو ةقيقح

 ٠ ةلوبقم ريغ هللا دنع

 ةيضرملا ةيكزتلا
 : نيمسق ةيكزتلل لعجن نأ اننكم ساسالا اذه ىلعو

 برضدقو ةدودرملا ةيكزتلا امهرخآ « ةيضرملا ةيكزتلا امهدحأ
 : لاقو الاثم ىوناهتلا خيشلا هل

 ةقئار حبصتف صلاخلا يفاصلا ءاملاب ةرذقلا ةآرملا لسغن »

 ةراذقلا اهنع لاز لوبلاب تلسغ نإ اهنكل اهيئار بجعتف « ةعامل

 نلو رهطنتن ل اهنكل كشزودب اهكرم افصو ناسوململا خسولاو

 «ءاهنم رذقتتو سوفنلا اههركت امنا لب مهقورت نلو سانلا بجعت
 موي حالفلا لانيو هللا ةمحر زرحب نأ ام لجرل نكمي ال كلذلف

 هفوصتلا نا « ةيمالسالا ةعيرشلا عم ةضراعتم هتايحو « ةرخآلا
 الج لجر هب لمع اذا يذلا ملعلا كلذ سفن وه هانعمو هظفل يف

 ةحلاص ةادأ تناكف هبلقيف ةيكزتلا تمعو هسفت تفصو هبلق

 ٠ هبر دنع هتاجرد عفرل

 مس ؟ةا



 هطرشو بحلا
 يذلاو فوصتلا رصانع نم ماه رصنع وه يذلا بحلا اما

 هنأ بر الف هنع ثيدحلاو هركذب ةئيلم فوصتلا ةيتكم دجت

 اضيأ حصي ال هنكل سفنلا لاوحا مركاو ةيبلقلا لئاصخلا ىمسأ

 انعيضاعوف ةقسلا ةنيلل اهامناك اذا هلل تتح لك هلو

 ء هلئاضف مهأو بلقلا لئاصخ ريخ نم سىحلا اذه ةدعُبو

 عابتاو هللارماواللاثتمالا دعب الإ لصحي الو ًاشني ال اضيأ هناو

 ةيمالسالا ةعيرشلل عوضخلا نم الخ يذلا بحلا امأ « هلوسر

 *لق* » لوش هللا نال ادبأ هيدل ليش نلو « هللا دنع هل ةميق الق

 *« « هللا "وكتب حس ين وعبتتاف هللا نوثبحت“ متمسك "نإ

 ةمعئاشلا ةلمحلا ىلا امئاد نودنئتسيف ةيفوصلا ةلهج اما

 عم الا قفتن ال احرش اهنوحرشيو « هل بهذم ال يفوصلا »

 تناك نإو بلقلا ةيكزت نأ نونظيو « بسحف مهتابغرو مهلويم
 تاداسعلا نم نم ةجرد مفرأ يه ةيمالسالا ةعبرشلل ةعضاخ ريغ

 هت ناو ءامهرعو ةاك راو ةدلصلا لقمة رعاظلا لاعكلاو
 « ةدئاسلا ةبكزتلا قرط نم ةميق لقأو ةلزنم طحأ لامعالا

5 
 بلقلا' تافص نم ربتعي الف كلذ نم سكعلاب مالسالا امأ

 شنب تلا لئاصخلا كلت الا لَه الو نسحتس الو هلئاصخو

 ةعورشملا تاداعلاو مايصلاو ةالصلا ىلع ةبظاوملا نم لصحتو
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 ٠ ةيمالمالا ةعيرشلا يف اهب رومأملا ماكحالل لاثتمالاو ىرخالاا

 <نيذلا "نوتنمائؤملا حتلتفأ دق ) ةميركلا ةيآلا زمرتو
 وه يذلا عوشخلا نا ىلا ( 'نوئعثاخ 'بهتالص يف :مثح

 كلذ وه ةرخآلا موي حالفلاب يتأب يذلاو بلقلا تافص نم»
 يوصلل نذا نكمي فيكف اهب صتخيو ةالصلا يف نوكي ىذلا'

 نم عونلا اذه زرحب نأ اهب يتأي الو ةيالصلا ميش ال يذلا

 ٠ اهتداعسو ةرخآلا حالف هب بسكمو عوشخلا»

 تاقدصلاو ةاكزلا لثم تادابعلا عيمج كلذ ىلع سقو
 هناف نوناقلا كلذ يف ةالصلا هبشت اهناف اهريغو مايصلاو جحلاوب

 كلتب ةعوبطم تناك اذا الإ اضيأ اعفن. تادابعلا هده ىدجت ال:

 ةحصل بجحتو مزلت امهنأ « نآرقلا اهركذ ىتلا' ةنبلقلا ةلاحلا'

 ٠ اهلوقو ةالصلاا

 عابتاو ةيمالسالا ةعيرشلا لاثتما' نأ' لوقلا ةصالخوب

 ناو « اهبجوأو لامعالا ىهأ امه مالسللاو ةالصلا هيلع لؤسرلاا

 هنكمي ال اهلامكاىلع ظفاحي الو اهل ولظستسي. الو عضخي ال يذلاا

 اضرو ةنجلا نا ةهبش الو هتنجو هباوثت زرحبوو هللا الضرر غلبي نأ"
 لكل ناليلج نافدهو ناتدوشتم ناتراغ انه ىلاختتوم هناحس هللا#

 ماكحال عوضخلا نم ررحت اذإ الطاب هفوصتلا' ,سيلأ « ملتسمب

 ءايلوالات امارك نا امكو 4« ةلماك اهب لئمعلل' ىعسلا' نمو. ةخب رشلا'

 راب ىقت عرو لجر نم' ةرداص تناك اذق' الا' ليفت الاون حصصق ال

 لجر يف ناك اذا الا هللا دنع لبق الو. حصي. ال فويصتلل كلذك

 باع



 .ناك دقف كلذ.يف عب الو « اهل عضاخ ةعيرشلاب لماع يقت عرو
 ةملثأو ءايلوالا .ةداس مهو مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 جحو موصو ةالص نم تادايعلا عيمج ىلع نوبظاوي راربالا
 ركنملا نع يمن و فورعملاب رمأو 6 نارقلل ةوالتو داهجو ةاكزو

 اهلك لابعالا هذهب اوماق مهنال ةيكاز مهسوفتو ةيفاص مهبولق
 منع هباتك يف لاقو هناحبس هللا مهنع يضف « مايق نسحآ
 ,سيل ف وصتلا .نأ تبثف « هنع اوضةر“و مثهنتع *هللا < يضر" 2

 مالستسالاو ةيمالسالا ةعيرشلل لاثتمالا عم نطابلل ةيكزت الا
 ' : تايتالا لك اهل

 .نونفو مولعل ىرخآ ءامسأ لثم وهف فوصتلا مسا امأ

 مولع نم لكل نأ امكف « ءيش يف اهنع فلتخي ال ىتش ةيمالسا
 هفوصتلا ملعل كلذك ابقلو امسا هريغو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا

 ةددحمريغو اهملاعم يف ةزيمم ريغ اهلك مولعلا تناك « بقلو مسا

 ررقو اهزيم امناو مالسلا هيلع لوسرلا رصع يف اهلاكشأ يف
 الت رصع يف مالسالا ءاملع اهءامسأ عضوو اهملاعمو اهدودح

 اوسرد امنيح مهنال كلذو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رصع

 امهقامعأ يف اوضاخو ةملتخملا اهئاحنأ يف ةيمالسالا ةعيرشلا

 لهسيل ةفلتخمءاّرجأ نيب اهعيزوتو اهميسقت ىلا جاتحت اهودجو
 نوغباوناكو ةنيتمةنزتم ةطاحا اهب ةطاحالا نكميو اهتسارد رمآ

 ل ل0



 ,مولعلا هذهتددحت انهنمو كلذ اولعفف هغيلبتو مهنيدديبآتكلذب

 .كلذك « اهئامسأب تمستو ةفورعملا ماسقالا هذه ف تعزوتو

 زيمم ريغو ةيئادب ةلحرم ىف تقولا كلذ يف اضيأ فوصتلا ناك
 الخاد ناك لب صاخ مساب مسي ملو هملاعم ددحت مل نيبم الو

 .ةةينآرقلا صوصنلا هيلع لمتشت اهيف الغلغتم ةفلتخم مولع يف
 .نوجاتحيامبسح هبنوديفتس, سانلا ناكو « ةيوبنلا رابخالاو
 .هديصر لزب مل هب لصاوتملا لاغتشالاو ةدافتسالا هذهبو هلا

 .نوينابرلاو مالسالا خياشم هيلا فاضأ امب ضيفت هتورثو دادزي

 .مهتابقارمو مهتادهاجم نم ةعبانلا مهتايفيكو مهلاوحأ نم
 اوددحب نأ اريخا رمالا ىضتقا ىتح « ةقداصلا مهتندوبعو

 .ةملكت هومسأو كلذ !ولعفف هئيعب ملع يف هولعجيو هملاعم

 .ةيبرتو ميلعت ةقيرط هل اوررقو نطابلا ةيكزتو ©« فوصتلا »
 ,ىلا غولبلل اهعرسأو قيرط ريخ اهنأ مهيأر نم ناكو « ةصاخ
 ٠ اهتيبرتو سفنلا ةيكرت ةياغ

 ةيملعلا تاعامحلا ىتش 32 اوعزوت مالسألا ءاملع نا امكو

 ,لصو ىتح هملعب ملعي لك ةيمالسالا مولعلا يف 0

 اهب صتخا يتلا ةيحانلا يف غوبنلاو ةمامالا ةجرد ىلا مهضعب

 .خيراتلا تاحفصمىلع ه هركذ دلخو نانلاب هبلا ريشأو 00 فرعف

 .مامالا لاق ىتح ةديج ةفرعم هوفرع نمو هنارقأ هيلع ىنثأو

 ابأ مامالا فرع امثح يهقفلا هبهذدم ف ماما وهو يعفاشلا

 ( ةفينح يبأ ىلع لايع هقفلا يف سانلا ) نيدلا يف ههقفو ةفينح



 لوقأ « مويلا نيملسملا دنع هتتاكم يف ىراخبلا لازب الو « هيف

 لاجر كلذب اودعو لاجر اهب صتخاو مولعلا هذه يف غبن ايكف:

 هودق سانلا مهدختاو 6 ةناسنالا سمهنلا ةسرتو نطابلا ةمك زن:

 خيشلا لاثمأ كئلوأو اهيف مهتمكأ مهولعجو ةمحانلا هده ىف

 نيدلا نيعم خبشلاو « نيدلا ءاهب خيشلاو يناليجلا رداقلا دع

 نمو هللا مهمحر يدرورهسلا نيدلا باهش خيشلاو يزجسلا+

 دقل و4 امهريغو ىلبش خيشلاو ىداذدعبلا دينحلا لاثمأ نم مهلبق

 ةسرتلاو فوصنتلايف ةمثأو ةودق مهذخنت و مهحئاصنو مهلامعأب

 ٠ ةينطابلا

 يف ةماقتسالل اطرش سيل فوصتلا ةخيشمب لاصتالا نا

 يتلا ةلزنملاو ةبولطملا ةياغلا نأ ديب ةرخآلا يف حالفلاو اندلاا

 ةياعلاو ةمدزالملا نودب لصحت ال ينيدلا لامكلاب ىعدت

 مهتم ىطخ نومسرتي نيذلا نم هئاغبنو نفلا يف نيعرابلل
 ٠ نفلا اذه لاجر نم

 ثيحب ثيدحلا ملعو هقفلا ملعك ةصاخ ءامسأب تفرع ةنسلاو

 هني لق هقفلا بنك نين هوبغ وا ةنادهلا كاك قلاطلا نيرذاذإ
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 هنا اولوقي مل ثيدحلا يف اياتك سرد اذا هنأ عم هقفلا سرد هنأ

 اهل ام سمنلا ةفرعم وه ماعلا هانعم هقملا نأ ولو هقملا سرد

 لاثمأ ةريثك مولع ىلع هقفلا لمتشا ةيحانلا هذه نمف اهيلع امو

 قيرط يف ام ٌورما كلس اذا كلذكف مالكلاو ريسفتلاو ثددحلا

 لامعأ يف نوصسصختملا هيلا هادهو نيملسملا ةخسشم هملع هل>

 هناف كلذ نم معأ فوصتلا نأ عم فوص هنآو هذخأو فوصتنلا

 ىرخالا تادانعلا نم امهريغو مايصلاو ةالصلا نيلع لجتشا

 ٠ اهيلع كلاسلاو اهب لماعلا الا اقوصتم.

 هتيلحتو هلئاذر نم نطابلا ريهطت وهف ةايحلا ىف هتمهمو هلمع امأ:

 ىلا ةبانالا داحبا ىهف هتياغ اماو ةحلاصلا اياحسلاو لئاضفلاب
 هل اينرعف وفتلا نيم رخل قري قالا ا دهب ناك اوما
 ٠ ةعيرشلا نم جرخي.

 ىلا لوصولل ةلواحم وه امنا نيدلا نأ كلذ نم لصاحلاو
 املو « ىلاعتو هناحبس برلا اضر باستكاو يورخألا حالفلا

 ب نطابلاورهاظلا وهو هللاهعنص ىذلا نوكلا اذهل ةرذ لكت ناك

 وأ ةنوطبلا ةيحانو روهظلا ةيحان نيتيحانلا اتلك نم هبرل ارهظم
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 مولعلا تقلعت « ةيبلقلا ةيحانلاو ةيمسجلا ةيحانلا نم رخآ ظفلب
 حيحصتب وا ةيلككلااهماكحاو لامعالا رهاوظب ةرهاظلا ةينيدلا

 فوصتلا ملع وا ةينطابلاةينيدلامولعلا تقلعتو « هتيلحتو رهاظلا
 ةلاصالاو لامكلاةقالع نأ انملع ثيحو هتيلحتو نطابلا حالصاب
 ,لوصولا نكسمي ال هنا انملع رهاظلاب يه امم رثكا ةيفيكلاب يه

 ةقررطب لمعلا :نودقي ةقفعلا ىلع نوكعلا قت هلو لايكلا ىلا
 ٠ اهناضتحاو ةيفوصلا ةايحلا راثثإو فوصتلا

 برها وظلاو قمل : عا عمم نان[ بلوت
 هيب هدي ع قش ناو نيكل يخيل وا كانللا ئه نانا
 يف الا دجوي ال هناو نوضراعملا هضراعي امهمو هنع لاقي امهم
 .فوصنملا ملعي نأ بجيف « رهاظملا لخاود فو روشقلا فوج

 .بابللا يمحي يذلا وه رشقلا نا بابللا ريغب نمر ال ىذلا

 ٠ رخآلا نع امهدحا لصفي نا نكمي الو هنوصيو نطابلاو

 «كنأك هللا دبعت نأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 يف ناسحالا ةرورضب انريخأف « كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت

 ةدوجلاو ةحصلا نم غلبي ال لمعلا نا هيف كش ال اممو « ةداسعلا

 ذاق وخلا كفو روصقو ةيسق نك نم ااسا ذ15لا: اناع اكلم
 الا هبلاط هبيطتسيو هلك هغيسي ثيحب ةدوجلا ةجرد غلب ال هنا
 الو خحصت ال ةدابعلا كلذك هخبط ديجأ“و هتدام تصلخ اذا
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 نوطفم انو 6 يوعتلا و ةضنقتلا وين فضلخ اذا لا: ويت
 ةرهاظلا اهلاكشاو تادابعلا روص وه ههنك نوكردب الو همهف
 تاك رح يهدنع يهو اهسفن تادانعلا يه اهتوسسحبو اهتودعب ذا

 « تاكرحلا هذه لخاد ىلا ذوفنلا نود عوكرو مايقو دوجس
 نأ كش ال ء ءاهقفلا اهددحو اهبتر ىتلا رهاوظلاب نوفتكتو

 نكل ةحصلاو قدصلا نم هلحم فو لوقعم حيحص هوبتر ام
 ءاهرهاظمو اهروص يف تادابعلا هذه رصقن نا كلذ ىنعم سبيل

 ٠ اهيف ةنومضم ناعم ىلاو اههانكا ىلا ىدعنت نا نود:

 نيهقف نيب ةعيرشلا

 نأ اندجول ةقيقد ةسارد ةيمالسالا ةعيرشلا انسرد ول »

 رودي وهو © فورعملا يرهاظلا هقفلا اذه عم رخآ اهقف كانه

 « فوصتلا » هل لاقيو اهميمص يف ثحبيو ةعيرشلا بابل لوح.
 هيف انثحب ولف « اضيأ يرهاظلا هقفلا باوبا نع جرخي ال وهو
 يرهاظلا هقفلا باوبا لثم اددحم هاندجول ةيحانلا هذه نم
 تادابعلا مسفت اننا ثيحو « امهريغو ةاكزو ةالص نم ىرخالا

 اهيمسنو ةاكزو مايصو ةالص نم ماسقأو باوبأ ىلا ةرهاظلا

 ىرن نأ ىلا وعدي يذلا امف هنم عرفنتت اهنال هقفلل اباوبأ

 دقلو؛ ىرخالا هباوبأك هنم اباب كلذدك فوصتلا لعج اليحتسم

 اهريغو ةالصلا نم ةماعلا هقفلا تاوبا ءاملعلا نم ريثك درفأ

 كلت لصف كلذ عدتس ملو هقفلا نم اهودرجو ركذلاو ثحبلاب.
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 ةلوذرم وأ هدومحم قالخا نم اهريغو بحعلاو عضاوتلاو

 ةجراخ تحبصأ ف يكف هقفلا نع ةدرحم تركذو ثحبلاب تدرفأ“

 لمعلاب لالخالاو تاساردلا يف عسوتلا

 مهحت الفأ ٠ ثيدحلاو نكرقلا ى رظناو يرهاظلا هقفلا عد

 ييرهاظلا هقفلا ماكحا عم هرماوأو ينطابلا هقفلا ماكحأ اهيف

 نم ريثك يف ىوقأو هنم رثكأ هدجت الأ لب بنجب ابنج هرماوأو
 ةياغ حبصأ دق هسفن وه ملعلا نأ يه ةبيصملا نكل « اهعضاوم

 .كلدلو مهسرادم ىو ءاملعلا نم ريثك ىدل هتاذل ادوصقمو

 روديف هيلعيوتحت ام لكو بتكلا الا مهلاب لغشت الو مهمهت ال

 نوحنمو تاناحتمالا اهيث لورحب* « مهمامتهاو مهفعش اهلوح

 نوبغريوتاداهشلا اهيف نيزئافلا نوطعيو زئاوجلا اهيف نيقباسلا
 ينيدلا ملعلل حتفتا دقو « اهيلع مهتاسارد زيكرت يف نيملعتملا

 هيحاون ف نوصصختي نوملعتملا أدبف اضيأ تاعماجلا باب
 لمعلا عاضف ةيداملا عفانلا ىلا ةعيرذ كلذب هوذختاو ةفلتخملا

 ينعملاءاقب امف رهظملا هةوشتو لكشلا ريغت الو صالخالا عاضو

 !؟ نذا فلاو

 هب نونتعيو ملعلا ليصحتب نومتهي سانلا نا » خينلا لاق

 بع رك حم



 .نا ىلع لمعلاب كلذ نوعبتي“ الو ملعنا ليصحت قرط نم اهب
 .ةمارك و الضف لمحي ال ىلع درحم ىلا لوصولاو ءيش ةفرعم

 .قرط ىلا هملعب يدهي هنكل ريبك ملاع ناطيشلا ناف ةريبك
 .رييغتلا ىلع ىوح هنا « هللا ةيصعم ىلا سانلا رثكا رحيو لالضلا

 .يق مولعلا هذهب نيعتسي هنكلو ىرخالا ةعيرشلا مولعب طاحأو

 .كنلوأ لضي فيك فرع امل اهملعي نكي مل ولف سانلا لالضإ
 .لمعي مل ذا ناطيشلا نكلو مولعلا هذهب نوطيحي نيذلا سانل
 .هعفني مل مولعلاهذهنم طبتتست يتلا هللا رماوآب رمتآب نلو « هملعب
 .دشأ » ثيدحلا يف ءاج دقو كلذك هريغ هملعب عفتني ملو هملع

 .نأ هانعم ام « هملعب هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اياذع سانلا

 ٠ رانلا لوخد ىلا ابيس نوكي لمع هولتي ال يذلا ملعلا

 .يف دجوي ال هناو ردنو مويلا "لق دق لمعلا نأ لصاحلاف

 .هيف حور ال امسج وأ اهيف ةقيقح ال ةروص الا نابحالا رثكأ

 :ةميقتسم ريغ ةروصبو لمعلا اولحترب نأ سانلا بأد حبصأ دقو

 ٠ هونّيزيو هونسحي نأ مهيلع بجي هنا مغر

 ناسحالا يناعم نم

 ااعوكرو ادوعقو امايق الا قبت مل اهناف الثم تاولصلا ذخ »
 .نومعزبس انلاو ةالصلاف تضرف ةصاخ تاكرح ىهو ادوحسو

 هالص رم مهيلع بجاولا اوققح مهنا تاكرحلا هدهب اوتأ اذا

 «كلذوءأطخلا اذه يف اوعقو دقمهسفت أينيدلا ملعلا ةلمح نآىتح

 ب هلال



 ”متنفأ“ 'دكق ) نآرقلا يف ءاج دققف ؛ هل نطفتلا بجي ميسج رمأل

 لمتشت ( ”نوئعش اخ :مهت الص“ يف "مه“ <نيذلا ”نوثنمؤملا
 نا سانلل زوجي فيكف عوشخلا عم ةالصلا حدم ىلع ةيآلا

 اوري الو ايعرش امكح اهوريو عوشخلا نع ةالصلا اودارحب.

 نم امهيلك نيبناجلا نأ ةبآلا نم رهظي هنأ عم كلذك عوشخلا
 نيزي عوشخلاو نامهم نابجاو اهيف عوشخلاو ةيروص ةالص'
 فوصتلا يف © ناسحالا » ةجرد تسسلو اهتجرد عفربو ةدانعلا

 : ىلمعلا بناحلا اذه نم ةاقتسم الا

 هليصحت قرطوهتقيقحوهترورض '(2<تثالث ناسحألا ىحاونو.

 زمرتو عوشخلا نم لصحي ناسحالا نا اقباس انملع دقو
 هترورض اماو ةياغو دوصقم هنأ ىلا ( نونموملا حلفأ دق ) هَ

 نأ“ اوثنمآ ”نيذتلل ن"أي "ملأ ) ىلاعت هلوق نم ىلجتتف
 الا نيس ورلد حا ال
 ”ناظف# ردح نم ناكسلا اودوا ني دقات ارتوتكم لو
 ةميركلا ةيآلا ريشن' ( "توتا هك" ةرقيالا ” يدكعلا
 عيمج نمضتيهللا رك ذو 5 هترورضوهيفع وشخلا ةيمهأىلاهللا ركذعم'

 ىلع بترتيب ةبآلا هذه نم لصحي يذلا ديعولاو « تادابعلا
 عوشخلا مهيف دجوي ال نيذلاكئلوأهيبشت وهو عوشخلا ءافتتا
 0 قفنت ال ىتح كلذ نم ريدحتلاو ىراصنلاو دوهيلاب

 ةيالا نم رهظ امك كلذ لك 4 58 « رافكلا لامعأ عم نيملسملا
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 ةوسقلا هذهو ( مهبولق تسقف ) ليق ثيح. بلقلا ةوسق يح

 ٠ ملسملا لجرلا ىلا ءايبشالا ضغبأ نم ةيبلقلا
 ”نم_ :متهتوشلق“ .ةئيس انقئلل_ ”لئيوّبف ) نآرقلايف ءاجذا

 ىلص هللا لوسر لاقو ( نيبثكم لالض يف كنشلوأ' هللا ركذ.

 + صاق هللا نم ديعب يسداقلا بلقلا نإ هانعم ام ملسو هيلع هللأا

 نطابلا حالصا ماكحأ

 نأ ررقت نا وه قيقدتلاو ليصصفتلا اذه نم اندصقو

 اهنكود كلذك ةقسنم ةبترم هتيكزتو. نطابلا جالصا ماكحآ

 نيدلا يرهاظلا ملعلا ءاهقف كلد ف نوهيبش مهو نطابلا ءاهقف.

 ةفلتخملا ةيعرشلا ماكحالا ثيدحلاو. نآرقلا نم اوطينتسا

 ةررقم ةطوبضم امولع اهولعجو. ةعونتملا. ةرهاظلا لامعالاوب

 نم ءزج كلذك يه نطابلا مويلع نا انه.ررقت نأ ديرن امنا
 نسم عبنت يهو اهنيعب ةرهاظلا مولعلا لثم ةيمالسالا ةعيرشلا
 كلذلو اهميمص نم عبنت ةرهاظلا مولعلا نا امك ةعيرشلا ميمص

 ايداع الجر ههركيو ينطابلا هقفلا لهجي يذلا لجرلا نوكي نل
 هسفت مرحب الجر نوكي امنا ىلب ههركيو ام ملعل هلهج يدبي“
 ةجردو ينيدلا لامكلا نع هسفن عنمبو هبالو نيدلا ةقضقح

 ٠ « ناسحالا »

 نطابلا حالصاو ةيبرتللا ىلا ةجاحلا

 كنف ام



 < .نيعب رالا ,» هباتكو ىكملا .سلاط ىبال « بولقلا توق » باتك
 ييدرورهسلا رمع نيدلا باهشل « فراوعلا » و يلازغلا مامالل
 و « قئاقدلا زنك » نم يرهاظلا هقفلا بتك نوسردي امك
 يقفنت نا نيمبظعلا روحلاو ملظلا نمو م« امهريغو « ةبادهلا »

 سالصال كذبت الو ةديدع تاونس رهاظلا ملعلا ليصحت يف

 .ف ةريصق ةدم ولو لذبن نأ ايحاو ناك دقل رهشا ةدع نطابلا

 ظفوص الجر بلاطلا سمتلي نأب هقيرط ةفرعمو نطابلا حالصا
 ةلصفم هتايحدهاشيو هبحصيف هدئاوعو هقالخأ يف اهيزن الضاف
 هتعادو قماريو هيضغ يف ماريو هتدايع ىف هارب « هتريس سرددو

 هتافص عيمج سرديو هعيدخلاو قثامتلا هيف رثوي له ىريو
 يق اهتايسانم ههجاوت :امدنع قالخالا هذه ركذدتي ىتح هقالخاو

 م « اهيف ىّأتيو اهلثمتيف هسفن وه هتايح

 وأ نييموق اروتاك ءاروس نيملسملا ءامعزلا نم اريثك ىرت كنا
 يلف مهدحأ هلصح نإو اتاتب نيدلا ملع اولّصحب* مل سادس

 ءامعزلا ءالؤؤه دجت كلذلو لضاف حلصم ”برم دي ىلع ”برتي
 هةعابو انناكلا ناجت ههلهأو مالسالاب ةيانعلاب مهرهاظت عم مهن

 منودب نكل اهب زجاتيو اهبف مواسي ةعلسلاك مهيدل ايندلا « ةداملا

 يف كلذ ئرحبو نيدلا هفالغب اعتقم كلذ نوكي ةحارص

 .. ةقايحلا يف ةيملع ريغو ةيملع نم ةفلتخم تالاحم
 ىلا هبرقتو لجزلا ةناكم رثمل يفك كي ملعلا درجم ناك نثل

 شا حن



 مهل تناك الو مالسالا يف ةيلاع ةجردو ماس ناكم نيعمجأ مهيلع

 ةمالا ءاملع رابك نم مهدعب نمآو ءاج نم ىلا ةبسنلاب ةليضف
 .لضف نا « ةناكملا ومسو تاحردلا ولع ىف امهنيب ناتش نكل

 ةقيقح مهدعب نم اوتأ نم ىلع مهرادقأ ةلالجو ةباحصلا

 لضفلا نم نورخآتملا غلب امهم هيف لادج ال رمأو اهيف ةهبش ال

 هللاءايلوأ اوناك ناو : ثيدحلاوهقفلا يف ةرهشلاو « ملعلا ةرازغو

 اونفأ ةباحصلا كئلوأ نال الأ مهنيب قرفلا سيل نيدلا باطقأو

 اذهو « دوجولا يف ناسنا لمكأو لجر مظعأ ةبحص يف مهسوفن

 لوسرلاةباحص مهل ليقف ةبحصلاب مهراتهتساو مهيّتقلت نم رهظي
 ٠ ىهاضي ال يدلا مهومسو مهتمظع رس ادهو مالسلا هيلع

 ةددعتم نوللا يف ةفلتخم ةبولأ اولمح ءامعزلا ءالؤه نا مث

 مساب نيملسملا اهيلا اوعدو ةفلتخم تاعامج اولكشو عضولا يف
 مهقيعننا اوسني ال نأ ءامعزلا ءالؤه ىلع بجي ناكو مالسالا
 دجال لاجلا و قديفك ال نركس ال قيل اذهب عماوغقو
 حور ال اءاره الا نوكت نلو ابعاو اعمس الو ةيغاص انذأ اهل

 بلقلا بناج حيجرت ىلا ةجاح ف مهنأ اوفرعي نأ بحبو هيف

 ةيبآلا ذا كلذ ىف ورغ الو فوصتلا قيرط رايتخاو نطابلاو
 <هّللا ن1 يل يل ل

 0( سيشل هاو نع نسا ١
 يداملا مدقتلاو يقرلا نأ ينعي « ةقيقعلا هذه ىلا الا حوت ال
 ةعيبطلاو نوكلا نوناق بسح ىتأتب ال يرهاظلاو يسايسلاو
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 ةملك نا ثمح سفنلا حالصاو نطابلا ريبغن نودب هللا ةنس وآ

 ينطابلا لوحتلا الا اهل ىنعم ال « مهسفنأب ام اوريغي ىتح »

 ٠ يبلقلاو

 ةفلتخم ءامسأب نكل كلذك !اذمهب نونئمرن نويداملاو

 همحلسملا دونجلا نأب نودفقتتعي ذا « انتقيرطل ةرياغم قرطبو
 الف امهقالخأ تدسف اذا قرط ىوقأب ةبردملا « زارط ثدحأب
 : اهبيردت اهعفني الو اهتحلسأ اهيدجت

 ابارختناك مهقالخأ ذا موق ناينب رماعب سيلو

 فوصتللا ريفل كاذك لصحت ال ايندلا

 كلذ مهفل ةأهم مهبولق تناك اذا نوملسملا فرعب نا بحي

 مهسوفن قامعأ يف نكمتي مل اذا كلذك ايندلا نم مهل ةظح ال هنأ

 يف ةوظحلا نع الضف صلاخلا ناميالا هانعم يذلا فوصتلا

 ٠ خيبشلا بتك يف كلذ ليصفت دجويو « نيدلا

 ناميالا ةقيقح نيلماح هيف نوملسملا ناك ىذلا نمزلا فو

 نكي, مل اعم ايندلاو نيدلا يف ةليضفو م باحصأ اوناكو

 يرهاظلا مدقتلا لئاسوو ةداملا بابسأ نم نمزلا كلذ ف مهيدل

 اهيف نوجاتحي ىتلا لاوحالا ,يف مهيفكي ناك امناو ءيش ريبك

 هجو يف اهدومصو اهتمالسو مهبولق عامتجا رصنلاو ةوقلا ىلا

 كلذ ع 'متهب وثلقأو اهيا مهب "< ) نآرقلا لوقي
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 لمحي لقعلا نا ىلا ةيآلا ريشت ( نوليقتمتي ال ”موتق 'مثهتنأ
 يذلا وه اذهو نطابلا صالخاو بولقلا عامتجا ىلع اضيأ
 ٠ ىلكشلا قافولاو ةرهاظلا ةدحولا درحم 3 يدحبو عمتي

 فوصتلا رغب حالص ال

 ءيش لوأ نال رمالا هريغب حلصي نأ نكمي ال فوصتلاف »
 فوصتلا يف هناونعو 0 0 وه فوصتلا قيرط يف
 فوصتلا لحارم رخآ نم ةلحرملا هذه نأ سانلا ىري « ءانملا »

 ردقي الو ©« تاجرد ءانفلاو ؛ هلحارم]وأكلذ نم سكعلاب اهنكل

 « ءانفلا » راشخا نودب ةدحاو ةوطخ قيرطلا ف ريسب نا دحا

 نا نولوش » ؛ كلذ لاطأ امهمو اراكذأو اداروأ لّكر امهم

 امناو هنم ةدئاف الو هتحت لئاط ال ةدابعلا تاولخ ف سولجلا

 ىتلا يه تاولخلا نا لوقاف ملاعلا ىلا جورخلاو روهظلا بحب

 كلذ لثمو «ناديملا ىلا جرخي نا عيطتسيل لجرلا اهيف بردت
 هلك ملاعلا هب ريثي ام همف نم ثفني ةرحح يف لمعي عايدملا لثم
 صاقو فا نب كعس أثدسس نأ ةيسانملا هذهب ركذأو 6 هلزلزيو

 هنكل هسفنل اهبصن ىتلا هتميخ يف سولجلا ىلا رطضاف لمعلاو

 مهو هتميخ نم مهيلع فرشبو نيبراحملا دشري ناك كلذ لك عم
 ٠ لاتقلا ةموح يف

 ف صخالابو مالسلا مهيلع ءاسنالا ةأح ف كدحن امنمحو
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 يف ثنحتلا وأ ةولخلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع انلوسر ةايحم

 مهعابتأل رربم يأآف دثحأ“و ردب ةكرعم ىلع مدقتن ءارح راغ
 ددص يف خيشلا ركذ « اهنع ضارعإلاو ةلحرملا هذه يّتطختتا
 فرك ةناذيم ةثداحت فوضتلا جمراةناملا ةلكرلا لوح هتادج
 نيب رودت تناك ةكرعم ءانثأ ىفقثلا نححم ىنأ سبح » ىهو

 قارون سخلا'ل ايهفرت هاما يعاد اقع راقكلاو:نولحلا
 ةدع ىلع ىلوتسا دق رافكلا شويج دئاق متسر نأ نححم وبآ

 تراثو ةيمالسالا هتريغ تجاهف مهلتقو نيملسملا نم نيبراحم
 ىلا عرضن ىتح كلامتي ملو كارحلا نم هتعنم لسالسلا نكلو
 يضقبي ىتح هرسأ كفت نا اهملا ابلاط نيملسملا دئاق دعس جوز

 امنيح هنأ اهل دهعتو ةيمالسالا ةريغلا نم هسفنب ام يفشيو هتنابل
 سأب الف برحلا يف لتق ناو لسالسلا ىلأ عجري هلمع نم يهتني
 تلبق « لثقلا نم ربكا باقع يأو بقاعي, مرجم هنال كلذ ف
 الاتق لتاقو ناديملا يف زريق هراسأ تقلطأو هبلط دئاقلا ةجوز

 ىلا عجر مث دئاقلا هاري نأ نم افوخ هجولا عنقم وهو اديدش

 لدت ةصقلا هذه « ابضار اعئاط هدويقو ةهلسالس سلو ةسيح

 ىتحةيمالسالا ماكحالاقيبطت ىلع ةديدشلا دئاقلا ةظفاحم ىلع

 ناميا ىلع لدن اهنأ امك لانقو برح نم ةصاخلا لاوحالا يف

 باقعلا يف اوناك ولو ىتح مهنيدل ىهبحو مهراثبإو نيملسلا
 اضرل نيبلاط اوناك دق كئلوا ناف كلذ ىف ورغ الو سبحلاو
 كلذ يف مهقوعت نكت ملو بلطلا تاجرد ىصقأ ىلا مهبر

 ٠ ام ةرثأ الو ةحلصم

 تعا ١ ب



 ةردان ةسرغ ةنكنل

 ددصلا اذه يف ءىطاخلا رظنلا ىلع ادي خيشلا ثدحبب

 : لوقف

 ملسملاةياغ يه ادهشتسم لاتقلا يف توملا نا سانلا ىري »

 لتاقملا ملسملا نم بولطملا نال ةئطاخ ةركفلا هنه.نأ عم لتاقملا'

 لذي هنال وهف الوتقم نوكت نا امأو. ريغ ال التاق نوكم نا“

 كلذل دهتحي ماد امف التاق نوكب نا ليسس يق“ هدنهج ىصقأ

 ٠ « هب سأب الف توملا هيلع لزم نإ نذاغ
 ىلا ارطضم تنك ينكل ددصلا اذه يف مالكلا" تلظأ ينا

 تناك ةهبش ةلازا وهو هيف تعرش يذلا ثحبلا ةيمهال كلذ
 هب نونيهتسي اوناك ثيحب « ةولخلا فوصخ »رمأ يف تعقوع

 نيدلا رمأ يف نيبعالتملازاديملا يف روهظلا ةركف راصنال حارصأ"
 ةجهملا لذبو ناديملا ىف زوربلا نأ ةسايسلاو ةماغزلا' باحصأ
 احرشكلذ لك ناكف فوصتتلاب الا كلذك حلصي ال هللا ليبس يف
 ٠ يمالسالا فوصتلا نم.ةزيبك ةقيقحلا

 فوصتلا نم روغفنلا ايست

 ةدددشلا هتسمه / انتنثأو فوصتل ا هقضح انهضوأ امدغعبو

 لجر ةايح نم ىفتتا اذا هنأو مالسالا لامكو نيدلا بايل هنآ
 تدعتباو ايندلا ةنسح هتايح نم تفنتا دقق ملئسم هنأ عم ملسم
 »< اداعتا اهتعع
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 نم رالنر اننا لي وسحت انلا لاخر ونمتلا نفرق كلو
 «نيدلا ريغ فوصتلا .نوري مهنا + اضيا نيدلا لاجر رابك ضعي
 هنوركتتسي مث « ةيمالسالا ةعيرشلل ةفلاخم هتقيرط نونظيو
 رهاظمو ةصاخ روص يه كلذ يف بيسلاو « هنم نوشحوتيو
 مصهراكفأو حمهفراعمو ةيفوصلا قئاقح نم رهظت امم هفلتخم

 ,مهنيقلتو مهتايفيكو مهلاوحاو مهتايقارمو ىهتادهاجمو مهلامعأو

 ,يفو ةايحلا ذالم يف يهدهزو مهتاماركو مهفوشكو مهتافرصتو
 امم ةريثكلا مهدئاوعو مهسوقطو مهتبسنو مهتعيبو قئالعلا
 «ةيياغ امهتاعم لو ةكررلا و يناتكللا "نعوض 3 اهدا ذل
 هذه نم ناثعبني هلصأو .فوصتلا ةقيقح نأ سانلا نيب عاشق

 ءا6 عديلا 2

 هلصأو فوصنتلا ةقضح يوناهتلا ددحملا خيشلا حضوأو

 رهظت امي يوقلا همالكب ىربكلا ةقيقحلا هذه نع راتسلا عفرو
 .يتلا :ماكحالل ناونع فوصتلا نا لاقق « كلذ يف هتيرقبع هي

 ةينيدلا ةايحلا هقفلا ماكحأ جلاعت امك « بلقلاو نطابلا جئاعت
 .ثيدحلاو نكرقلا ف ةصوصنم فوصتلا ماكحا نأو « ةرهاظلا

 م 6« ميلعتلا » الا فروصتلا نكي مل كلذبو هقفلا ماكحأ لثم

 .نحن » لافق حالصالا !ده ىلع .نامحالا ضعب خيشلا راثو

 < نيملعمو » ملع ةبلط الا انسل ؟ يه ام ةينابهرلا فرعن ال

 ءيشلا اهنم لصحيو ثيدحلاو نآرقلاب لمعلا نقلن امنا « ريغ ال
 هنذأ الو تأآر نيم ال انم امهتم لصحمو لب لصحب نمل ريثكلا
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 .هآر اذا هنأ عم « انلاثمأ نم رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس

 .تايفيكلاو لاوحالاو تاماركلاو تاماقملاب ماه يذلا لجرلا
 الو تادراولاو بدحلا الو ٠٠ تاحصو افاته هيف دجي مل

 .بولسا وه امنا  تاماركلاو فوشكلا الو تاضيكلاو ركسلا
 .نا ىلا جاتحي الو احلام نوكي رحبلا كمسف « ريغ ال طيسب

 .«هتحالم رهظت لك وي و خبطي امنيحو « يهطلا دنع حلملا هيلا فاضي

 .دوجوم هنا لب جضنلل سيل هنكل « حلملا » دجوي اندنع اذكهف

 . لمعلا يف يرحيو ءيشلا لمكي امنيح الا رهظي الو لخادلا يف

 رنج راع رع د#

 ع ب خه



 تاهاجلا, لاغشألاوراكو إلا

 لئاسولاو تاياغلا

 راكذأ نم فوصتلا لامعا نأ يوناهتلا ددجملا خيشلا ىري

 ركذت مل اهنأك ود يتلا اهريغو تابقارمو تادهاحمو لاغشأوب

 عقو هنأ خيشلا ىري « امهنم طبنتست ملو ثيدحلاو نكرقلا يف
 نأ كرتشم اطخ يف اهددص ,ف هوضراعمو فوصتلا راصنأل

 يف اهنأ عم هفادهأو فوصتلا تاياغ نم لامعالا هذه اونلخ
 نم تسيلو تارمثو راثآو تامدقمو لثاسو رمالا ةقيقح.
 يف ةعدتبم الامعأ ىعدت نأ حصي الف اتاتب فوصتلا فادهأ
 ثيحب نيدلايف اثادحإ الا تسبل ةعدبلا نال « ةيمالسالا ةعيرشلا

 ثدحي نا اما « هتاباغ نم دعبو هنم سيل ام نيدلا ىلا فاضي.

 نوكتف نيدلا لئاسو نم ةديدج ةليسوك نيدلا ليبس يف ام رمأ

 امك كلذ برجيو هفادهأ ىلا غولبلاو هتاياغ ليصحت ىف انوع.

 راتخت امك وا جالعلا يف عفنت دق اهنأ ىري“ ةديبدج ةيودأ برجت"

 ثيح هسفن نيدلا ف وا بطلا يف ةعفان ةركتبم ةديدج لئاسو

 راجحالا ىلع بتكلا عبطتو تابتكملا ًاشنتو سرادملا حتفن

 ميلعتلاو سرردتلل ةفلتخم جهانم ررقتو ةيصاصرلا فورحلاو
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 اديدجتو اثادحإ نوكي لب اعادتبا نوكي الف تاداهشلا حنمتو

 ةعدب كلذ ىمسي نلو هنم سيل ام هيلا فيضي الو نيدلا عفني.
 دحاو يأ يف هدوجو نوكيل ةنسلاو باتكلا يف سمتلي نلو

 ٠ روظحم ريغ هنوكل ارربم امهنم»

 ميركلانآرقلا يف درو دقف ةالصلا يف عوشخلا كلذ لاثمو
 ةالصلايفبلقلاروضحو (نوعشثاخ. 'بهتالص يف 'مته ”نيدتلا»

 نادوصقم امهناف (بلقلا روضحب الإ ةالص ال) رثالا يف درو دقف
 « ةنسلاو باتكلا' نم ناكصنلا كلذ ىلع لدد امك « امهب رومأمو
 نم ةليسو وأ ةصاخ ةقرط نأ ةبرحتلاب انملع اذا كلذ دعبو

 لوصولا يف نيعت اهريغو ةبقارم وأ لغش وأ ركذ نم لئاسولا
 ةقيرطلاهذه رايتخا نع عرشلا يف دري ملو نيدوصقملا نيذه ىلا
 لمعلا واهرايتخا نوكي نل نذاف ءاهيف ةهارك ركذت ملو ةليسولاو

 لثم الا نيدلا ءادعأ نمو لب نيملسملا ريغ نم ةسبتقم ولو اهب
 نأ ىلع « برحلا يف اهيلا امو تاشاشرلاو ةيقدنبلا مادختسا

 انك ىتلا حامرلاو فويسلا ناكم انريغ نم سبنقم اهلامعتسا
 ٠ ةيضاملا نورقلا ىف اهمدختسن:

 « سفنلاركذ » ىمسيو صاخ ركذ ةيفوصلا ىدل دجوي هنا
 ركذلا اذه نع يوناهتلا خيشلا لئسو مهيف ركذلا اذه مع دقو

 : يلب امب درف
 هب دعبتو عاطقنالا هب لصحيو فوصتلا لاغشأ نم هنا »

 دحاو لك اهنم راتخي نأ بجي ةعونتم قرط ركذللو سواسولاا
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 ,سيلف بلقلا عامتجا امأ « هسفن اهيلا نئمطتو هيسانت ام انم

 6 بولطملا ىلا لوصولا بابسأ نم هنكل هتاذب ةياغ الو افده

 .كلذلو تاياغلايف يوق ريثآت اهل بابسالا نأ هيف كش ال يذلاو

 هذه اومظعأو تادبهمتو تامدقم تاناغلل خويشلا عضو

 ٠ 6 تاباغلا اومظعأ املثم ايلمع تامدقملا

 .تاديهمتو تامدقم لامعالا هذه نوك ىلع ليلد ربكاو

 يأر رايتخا بحب الو مزلي ال هنأ وه تاباغ نوكت نا نود

 .كلذ ىلا اريشم خيشلا لاق « اهريغ نود اهب لمعلاو اهنم دحاو

 هيسانتام اهنم راتخي نأ بلاطللف اهنم دحاو يأ رايتخا رما اما »

 رطاخلا عمج نوكو هرطاخ اهب عمتجيو هلاب اهيلا ًادهيو همئالتو
 «ةعفانلا وةب ولطملا ا وحالا نم وه امتا «ةدحاو ةهج ىلا هعاطقناو

 ىلا نئمطي رمالا لوا يف يبلق نكي مل اينفو ايبيرجت هتملع ذا
 هنأ. ثيدحلا دافأ دقق « امعرش اليلدو اصن هيف تدجو ىتح كلذ

 عوجلاب رعشي ناسنالاو ماعطلا رضحو ةالصلا ترضح اذا
 هنأ كلذ يف رسلاو « ةمئاقلا ةالصلا ىلع ماعطلا لجرلا مدقيلف

 ,نم تتشتب الا هتالص يدوي الف ماعطلا لوانت لبق ىلص اذا

 ,ىنأ اذا هنا امأ هلابل عامتجا نودبو هبلق يف ساوسوو هرطاخ

 درجتو عاطقناو ةنينآمطب هتالص لمكتف سكعلاب كلذ لكب
 الا لوانتي الف ةالصلا لبق ماعطلا لوانت اذا هناو صالخاو
 هلوانت ةليط هرطاخ نال رطاخلا قرفتم لابلا تتشم الجعتسم

 ةفينح وبا مامالا كلذ ركذ « ةالصلا ىلا اهجتم نوكي هماعطل

 ل



 نأ نم ريخ ةالص هلك يلكأ نوكي نال ) لاق ثيحن ةفيرط ةقنرطب
 يف هللا دادمإ خيشلا ةقيرط تناكو ( الكأ اهلك يتالص نوكت"

 ةمركملاةكم ىلا ةرحهلا ديري ادحأ عمس اذا هنأ يه ددصلا اذه

 ةمركملاةكم يف اعمتجم هرطا> نوكي نل هنأ هيف خيشلا سرفتنو
 ةكم ىلا ةرجهلاب هل نذأب نكي مل دنهلا يف اعمتجم ناك امك

 يف كمسجو ةكم يف كبلق نوكي نال » هل لوقيو « ةمركملا
 «٠ ةكم يف كمسجو دنهلا يف كبلق نوكي ْنا نم كل ريخ دنهلا

 مهقدصاو ارظن نيققحملاةيفوصلاءالؤه قمعأ ام هللا ناحس

 ىلاو ةنسلاو باتكلا بابل يف ام ىلا ذفنتل مهتارظن نا ةريصب

 ٠ امهقامعأ

 عمجل يه امنا ةيفوصلا اهراتخي ىتلا لاغشالا عيمجف »

 عسوت كلذلو ةياغ الو ةبولطم تسيلو لابلا صالخاو رطاخلا
 نم اهضعب اوذخأ مهنأ دح ىلا اوعسوتو ةيفوصلا اهسابتقا يف

 اودجومهنال « كويلا لامعأ نم وه ذا سفنلا سبح لثم كويلا

 كوبلا لهأ راعش نم سيل وهو بلقلا عمجل اعفانو ارثؤؤم كلذ

 هبشتي نا نع ىهنمب سيلو كلذ يف ريض الو مهنم هوسبتقاف

 «يمالسالا نيدلاب نوفرتعي ال نيدل!ءالؤئه عم اذه لثم يف لجرلا

 يف سأب ال ام ةنايد وا ةقرفل اراعش دعب ال يذلا لمعلا نال

 «تاياغلا نم ةياغك ال لئاسولا نم ةليسوك هدخاو هرامتخا

 سفنلا سبح ناك املو كلذ نع ىهنت ال ةيمالسالا ةعيرشلاو'

 ريبادتك ةتتشملا تارطخلاو سواسولا ىفنل لئاسولا نم ةليسو
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 «كلذ ناك ثيحب هرايتخا نذا حص « بيبطلا اهب جلاعب ةيبط

 ٠ « ةريعش نود ةليسول ارايتخا
 .هلا لوسر ناك ذا قدنخلا موب عقو ام كلذ يف ةجحلاو 02

 اهطوحيو ةرونملا ةنيدملا عنمي نا ديري ملسو هيلع هللا ىلص
 .نأب يسرافلا ناملس انديس هربخأف« ةيامحلاو ةعانملا نم جايسب

 .تاراغ نم اهومحيل مهنادلب لوح قدانخلا نورفحي سرفلا
 :ئارلا اذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسحتساف ودعلا

 .ناوضر هتاحص هسفنب نواعو ةنيدملا لوح قدنخلا رفحب رماو
 .قدنخلا رفح نكي مل املف قدنخلا رفح يف نيعمجأ مهيلع هللا

 ,يبنلا نذأ مهبرحل ةليسوو ارييدت ناك امنا لب سرفلل اراعش

 ٠ « هنع هني ملو هرايتخاب ملسو هيلع هللا ىلص

 ركذلا راثكا

 .هنامدا وهراثكا ىلع ضحلا يف ةيفوصلا حلب يذلا ركذلا امأ

 .دصق» هبانك ف كلذ نع بتك هسفن وه يوناهتلا خيشلا ىن

 ,ىعلا ي ره أمهنم العلا ةحردلاو 6 ناتحرد فوصتلا نا « 0

 تاعاطلاب لمعلا عم ؛ هل اميدتسم ركذلاب انموم اهبحاص نوكي

 .يف ةلديدع صوصن تدرو دقو رهاظلاب قلعنت يتلا ةبحتسملا
 هروب ةينقف هن امفاون نك دنا ماذا: لع نفعت كيدحلا ا: قاارقلا
 ةمايق هللا نورثك"دي ”نيذلا ) دروامك ( آريثكآركذ هللا اوركذأ )

 ركذلا راثكا ىلع ةيالا لدن ال ( ”هبوثنمج ىلعو ادوئعق“و
 .تائيه ثالث الا لجرلل دجوي الو اضيأ هتمادإ ىلع لب بسحف
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 هتفي مل اذاف ءاعجطضمنوكي اماو ادعاق امإو اممئاق نوكي نأ امإ
 .«لاوحالا ب ف هللا 1 هنأكذ ثاالثلا تائيمهلا هذه 2 ركدلا

 .ءرملا نال ةيآلا هذه نم طبنتسي نا نكمي يبلقلا ركذلاو
 ,عمتجي ال اممعىرخانوئشبهعاجطضاو هدوعقوهمايقيف لغتشي
 امك اعجطضم ءرملا نوكي امنيح صخالابو بلقلا ركذ الا اهعم
 :ةيآ تصندقو « «مهبونجىلع» ةملك يف نماك مونلا نأ ىفخب ال

 .ىلع ( هللا رئكذ :نتع ”عنيب الو ”ةءراجت_ 'مهيهنلتت ال )
 نأ نكمل اهنال تزايمامملاو فر انمعلا تلقلا 1 لاا
 ٠ باقل! ركذ آلا اهبحصي

 الا سيل« ةنسلاو باتكلا ف تبث ىذلا ركذلا نأ ىرأ ىناو

 قرشا اههاتنم ىف اهيددا ري اهنا نكذلا) ةيلك نال بلفلا كف
 ىيباعلا نافزلا هف ىنفقا دق نمآ ىلا عهذلاو نكتفلا :لوضو
 ,لسرت نا هانعمف « ام ارمأ ركذت نأ امأ + ةركاذلا ىلا هتداعتساو

 :هرما كور انتنسو# انهذ ةلابقإ هنا نقولا كتهذو كرت
 .تفتليو هيلا هبلق وا هنهذ هِّحوب هنأ هانعمف ايسنم ارما ركذي نأ

 .كلذلك نع ربعي نا هيلع بجي لاوحالا هذه لك ينو« هيلا امهب
 ٠ةهناسلب

 .وا بلقلاب ام رما ركذن الا سيل ركذلا نا ىلا كلذ زمريو
 هتندأتنأ ريغ « ناسللاب كلذ رهظب نأ ريغب هيلا ىلقلاب تافتلالا
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 كلذلو بلقلا نم تافتلالل ةمالعو ةليسو ناسللاب هنع ريبعتلاو

 هتايركذ انيلا دمت تأدب يوت ابيرق وأ تام اقيدص انركذ اذا:

 لاوحالا هذه ىلا انبلق تفتليو « هتاقالعو هرصاوأ نم ةيضاملا'

 ةيهلالا معنلاب كدت يتلا ةروثأملا راكذالا ناف « ةرومغملا'

 مونلاو ةدعقلاو ةموقلا لاوحال تدرو يتلاو ةينابرلا ةئسثملابو,

 حايترآلاو مهلا لاوحالو تالباقملاو روازتلا تابسانملو ةظقبلاو

 «عادولا تابسانمو بد/'املاو ءاثرلاو ةدايعللو « ةحصلاو ضرملاو'

 انال الا اهب ملعت ملو رثوت مل كلذ ريغو رفسلاو بوكرللو
 لثم « هبرو ديعلا نيب تاشن ىتلا ةقشولا هقالعلا ركذ ددحت

 اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا ) ماعطلا دعب درو يذلا ركذلا'

 يذلا هلل دمحلا ) سابللا دنع لاقي امو ( نيملسملا نم انلعجو
 هذهةقيقحف( يتايح يف هب لمجتآو « يتأوس هب يراوأ ام يناسك

 الو انمعطي ال هنأ انسوفن ف رضحتنو ملعنت نا يه راكذالا.

 عئارذلاو لئاسولا امأ « هللا الا' انقزري الو انوسكي الو انيقسي.

 تسيلف رمالا رهاظ ف ضارغالا هذه ىلا لوصولل اهجلاعن ىتلا
 ٠ ةبابلو رمالا ميمصب اهل ةقالع ال ةرهاظ ريبادت الا.

 هسن أوهليم دقف هيلا وكشي يوناهتلا خيشلا ىلا بلاط بنتك

 هللا لضف نأ بنكو هتجلاعم فوصتلا بالط دوعت ىذلا ركذلاب:

 نأ ةاحلا نوت ميج ف هل ىطيشوي امنا ليبدك قير ل كلذ عفا

 كلذ لك رضحتسو( هتداراو هتمكحو هلعف نم هللا ةردق ركذت.

 ديزيو رثكذتلاو راضحتسالا كلذ ةقيرط تناك امهم ةنهذ ىف
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 اذه ىلع يوناهتلا خيسشلا درف « هللا ةدهاشمل هركذت ردق هعافنتاا

 هنا« ةريبك ةميق اهل تسل ةمعث كلذ ىرن له.» ىلب امي بلاطلا'

 تسيل يذلاو « ددصلا اذه يف افدهو,. ةياغ دعب. ام كقزر دق هللا

 تاديهمتو تامدقم الا اهاندوعت ىتلا اهلك لاغشالاو راكذالا
 قزرب امك الا سيل تامدقملل كيلطف ةياغلا كل تلصح اذاف هل
 هخبطيامدعي الا ىضري نل هنإ لوقيف ؟دعم اخويطم اماعط لجر.
 » « ةسفنب هالعيوي

 ايجاو ركذلا ةمادإب نطابلا لغش يوناهتتلا خيشلا لعج دقو

 تافتلا وه هنم دارملاو « فوصتلايف ايلعلا ةبترلا ىلا لوصولل
 نوكيف « بلقلايف هللا ركذ رقتسي ثيح « ىنطابلا ركذلاو ىبلقلا:

 يق هنيع بصن هباوثو هباقعو هلالجو هتبحمو هباتعو هللا اضرب
 بحي كلذ دعبو « تانكسو تاكرح نم « اهلك ةامحلا لاوحأ

 ناك ءاوس اينذ دمعتي ال ناو يصاعملا يف عي ال نأ ءرملا ىلع
 حضوأو « نايسنلا دنع وا ةيرشب ةلفغمل الا اريبك وا اريغص-

 «دع“ « لامعالا ربكأب ىمست هل ةظعوم يف ةقيقحلا هذه خيشلا
 «ركذلا تقح ركذلا نإ » اهيف لوقي لامعالا ربكأ نم اهيف ركذلا»
 ىلع ضحيو يصاعملا عيمج نم بانتجالا ىلع لمحي ام وه.
 ٠ © ةنسحلا لامعالا عيمجب نايتالا

 مهنأ ةرم فلا ةئم « هللا » ةملكل يهدن درت: دنعي سانلا' نظي »

 ةروص اوتأ امنا لب ركذلا ةقفقحب اوتآنب مل: مهنأ عم ركذلاب اوتأت

 يل ركذلا ةقيقحب اونآ اوناك ول ميهنال « «راثآ. نم. رثآبو ركذلال
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 ةاريثك .نأ دجنو ىلب « .ىرخالا ةنسحلا لامعالا نم ىهتايح لخت

 يهيف دجحوت ال ةرم.فلا ةثام « هللا » ةملك نوددري نيذلا نم

 ٠ « اتاتن ىرخالا لامعالا

 .ضعبو ةيفوصلا ةماع ىتح سانلا نم ريثك عقو كلذ نعو
 .اظفل ناسللاب ركذلا نا اونظ ذا « ريبك طخ يف مهنم نيققحملا

 « ةقيقح هب رومآملا ركذلا وه مهيف حلطصملا يبلقلا ركذلا وأ

 25 باقلا لمع هنإ كلذ يف نولوقيو

 ءاميق رظنلا ,نعمنو نكذلا ةقيقح مهفن نأ انيلع بجي كلذل
 .: لوقف اهسفن هتظعوم دف كلذ نع ثدحتي هناف خيشلا لو

 وكذلا ةقين

 «فارشالا. ضعي نأ ,متعمس مكلعلا اومهفاف الثم مكل برضأ

 مهناف اهيلا امو ةقرسلا لثم مئارحلا ضعب ىلا نوليمي كلذك

 .نال كلذ نوكي الو ةقرسلا ىلا بغرت مهسفن نال نوقرسي

 .لمع حبقأو .قلخ :اوسآ,ىلا لجرلا رطضن دق ىهف « ناسنالل

 ٠» اهفرعاف سانلا نم ةفئاط هذهو

 ةجاح يف تناك نانو ةقرسلا .فرتقت ال يهف ىرخا ةفئاط امأ

 ةهناراقع ع ىلا .تزطضا نأ 3 تادءوانالاو بئارضلا نم اهيلع ام

 * 6 .عدوجلاو ةقافلا .ةييصم اهتمهد ولو ىتح اهيشاومو

 .سم © بم



 يتأت "مل و ! ؟ نيتفئاطلا نيب لئاهلا فالتخالا اذه :مل.

 مفدتو لب اهبيتأت ال ىرخالاو « بهنلاو ةقرسلا ةميرجب امهالوأ
 ةيلب يف امهيتلك نأ عم ! ؟ كلذك تاواتأو بْئارض نم اهيلع ام

 ! ؟ ءاوس امهاتلكو « مدعو هجاحو ةهقاف نم ةدحاو

 انئيش تركذت امهنم ةدحاو نا الا كلذ يف ببسلا سيل

 لجرلا قحلي يذلا راعلاو يزخلا ينعي « هركذتت مل ىرخالاو

 نأ اوفرعاف « هتميرج ىلع سبحلا ىلا رشحت و بقاع امدعب

 ءيش ةفرعم درحم امأ ء ءىيش ركذت ينعب ١ اذه ىه ركذلا ةقيقح

 هتناك و؛ىلوالاةفئاطلل ةلصاح تناك در نال ء اركذت دعب الف

 رضحتست مل اهنكل « باقعلا هولتي امنا ةميرحلا فارتقا نأ فرعت

 نسم عانألا نم نكمنت ملف الاب هيلا قلت ملو اهنهذ يف كلذ
 هتعسوأو ترك دتيتلا ىرخالا ةفئاطلا هنم تعنتما امنا لب مثالا

 هفارتقا ىلع ٌؤرجت مل كلذلو « اممم الا نوعشلا ىفألا

 ٠ ةميرجلا

 سانلا ضعب مهف يف عقو اريبك طخ ضحدو خيشلا ىفن

 هفوصتلاباب يف لخاد ريغ رانلاو ةنجلا ركذ نوبسحي مهنا وهو
 مهعسي فيك نولوقي «يقيقحلا ركذلاةجرديف هوري نأ نع الضف
 نولوقي« رانلاو ةنحلا ىلا ةيهلالا تاذلا نع مهتيانع اوفرصب نأ

 دقلو ةدابعلا نيع وه رانلاو ةنجلا ركذ نأ مهيلع ىفخ هنال كلذ

 نع نيلفاغ الو نيهاس ريغ كلذك مالسلا مهيلع ءايبنالا ناك



 نونوكي امير لمعلاو ةوعدلا ىلا مهعاطقنال مهنأ عم كلذ

 كلذ نع خيشلا ثدحتي « ركذلا اذه نع اوهس اذا نيروذعم

 : لوقف

 ركذو رانلاو ةنحلا ركذ نا كلذ ىنعم نأ لجر لوقي دقو »

 هللا ركذ كلذو رانلاو ةنجلا ركذ اذه نأ عم دحاو لمع امه هللا

 ينكل ادحاو امهلعجن نأ حصب فيكف نافلتخم ةقيقحلا يف امهو

 نودقتعي سانلا نا امك « هللا ركذ وه هللا باوث رك ذ نأ هلع درأ

 يباقعلاو سسحلا نم هيلي ام ركذ وه نوناقلا ركذ نا نومهفيو

 ٠ © فلوخ اذا

 تاحرد هللأ ركذ

 يف نوكي ام لثم تاجرد هللا ركذل نا هيف كش ال اممو

 فارتقا نم ىهعنمي امنا ساالا ضعب نا عم « ةيعامتجالا ةايحلا

 كلذ يف نوجاتحي ال مهو بسحف مكاحلا اوركذي نأ ةميرجلا
 مهنمو( مكاحلا رمأ اوفلاخ اذا ناقعلاو سبحلا اوركذي نأ ىلا

 اوتأ اذا نيذوخأم ريغ مهنأ مهل ليق ولو ةميرجلا نوفرتق ال نم

 عنمت يتلا تاقالعلاو رصاوالا نم مكاحلا نيبو مهنيب امل ةميرجلاب

 040 كالي ايلا بيرت نإ عتب يشب ةدياخا نع
 « كلذ نع هدصي لجخلاو ءابحلا نال عنتمب مهضعبو مكاحلا

 امنالب « لجخلا وءايحلا رمأ ددصلا اذه يف هرمأ سيل نم مهنمو

 يهو مساب هيمسن نأ عيطتسن ال رخآ ءيش ةميرجلا نع هعنمي

 5 ا



 باقعهيلع ىدخي* الو باوث هل ىجتري ال ضحلملادادولا كادك

 لاح لك ىلع « ةيتاذلا ةقالعلاب اهانيّمسل مساب اهانيمس نإو

 ىرن نأ ٌنذا بجيو« ركذلا تاجرد يف هنم دب ال جردتلا ناف

 مالي ام راتخن ىتح ةقالعلا نم اهانللح ىتلا ةجردلا يه ام

 ٠ « هحلاعنف ركذلا نم اهعم قفتتو ةجردلا هذه

 ةفلتخم ركذلا تاجرد نوك ىلع نآرقلا نم ةداهش

 لالدتسالا اذمهبو « نآرقلا نم تايب كلذ يف لدتسأو
 هفالتخا نع لوش « نيرسفملا دنع تعقو ةدقع اضيأ لحنس

 هقاذب عضاوملا ضعب يف ركذلا صخ ىلاعت هللا نأ تاجردلا

 يع يا تر ل ا ا

 | ”لركتتو" كثار“ مما رثكذاو ) لاق ثيح ىنسحلا

 هام ةملك نإ ةيالا هذه نع نورسمملا لوقي ( ”اليتنبن“

 لب ةدئاز اهنآ اهنع لاقي نا ىلا كانه يعاد ال هنإ لوقأف انا امأ

 + نيركاذلا تاجرد ردق ىلعو ناونعلا ىف فالتخالا وه امنا

 ةيمهأ نع اثدحتم يمورلا نيدلا لالج خيشلا لوقيو
 ةفرعم ةمادم نم ركست مل كنإ اذه اي ) تاجردلا يف فالتخالا
 ةملكي تاذلا ىنعي « وه » نم تعنتقا دقف اهتمحمو تاذلا

 ١ است د ( وه

 نأب رخآ عضوم يف ربخيو « يمسالا 0 ركذلا ةحرد نم
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 لوالا مرح اذا لجرلاف ةظوحلم ةميق وذ كلذك يمسالا ركذلا
 ٠2 همظعيو يناثلا منتغي نا هيلعخ

 نودب ناك ولو هل ةميق ال امم سلف ىناسللا ركذلا امأ »

 حيبستلا نا لاقي نا أطخلا نم هناو بلقلا هعم نماضتي نأ
 رطاوخهيف رودي, بىلقلا نال « بسحف ناسللاب ناك اذا هل ريثآت ال

 ركني ال اريثآت لمحبي حيبستلا نا الك لوقأ « ريعبلاو رامحلا

 عم اريثأت هللا مسا لمحبي ال وأ ةوقو ريثآت هيف نوكي ال فيكو

 لعجتو ناسنالا مف اهل بلحتي ضماوحلاو ىوالحلا ءامسأ نأ

 ٠ 6« ةقاتوت ةحيحش هسفخ
 ةيفوصلا هيلع حلطصا يبلقلا ركذلا

 هيلع حلطصا يذلا يبلقلا ركذلا نع خيشلا ثدحتي مث

 ركذلا نأ ىرخالا يتملك ف لوقأ نأ بحأ » لوقيف ةيفوصلا

 ءيش ريخ مهتذمالت ىلع ةيفوصلا هب حرتقي يذلا ضحملا يبلقلا
 يف نظي ركاذلا نال ليوط نمزل مودي الو رمتسي ال هنأ عم
 كلذلو كانهو انه تتفلتي هبلق نا عم ركذلاب لغتشم هنا: هسفغ

 باقلا هجوت عم يناسللا ركذلاب ركاذلا لغتشي نا انأ حرئقأ

 عطقتنا !ذا هناف اعم ركذلا يف هبلقو هناسل مدختسي ناو هلاغتشاو

 ناسللاب هركذ هنع عطقني ال ةريصق ةدمل ولو ىبلقلا ركذلا هنع

 ٠6 ناسللاب ولو ركذلا هل ىقبب لب ىدس هلمع بهذب ال كلذبو

 8 ءالكولا نيلماكلا نم مهعبت نمو مالسلا مهيلعءايسنالا نع رثأ امك"
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 «ةصلاخ ”ةئينب ءىردتب لمع لك نأ انملع منيح صخالاب ور
 تبهذ ولو ةينلا رفتست مل ولو هراونأ ريتستور هتاكرب رهظنت
 اننأ هببسف انركذ يف ةينارونلا نم هدقفي. اع اما : لمعلاب ةيانعلا#
 هانلواح انك ول اننال هب ىنتعن الو رونلا ليصحتل. لواحن الن
 اذه عفني له لاق نم باوج يف لاقي نأ حصيب كلذل.«.هاندجول

 ٠ © رثألا لوصح دصق اذا حيبستلا اذه عفنير مين. » ! ؟.جييستلا"

 ركذلا تاجرد.

 مسا ركذي نا يه ركذلا تاجرد ىنوأ نا لويقلا صخلمو
 هللا مسا قيرط نم هللا تاذ ركذي نأ ىه ةيناثلاو. « العو لج هللا

 ةردق يف ركاذلا حبصيو مسالا ةطساو مفرت نل يه ةثلاثلاو»

 كلذ لثمو ةطساو نودب ةرشابم هللا تاذ ركذي. نأ اهعم هنكمح

 لعفإ اهعم لجرلل ليق اذا ثيح ةديدشلا ةدزملا ةرص؟ نوكت
 اذا هنا ىتح « ريخلا الا لعفي ال رانلا لخدت نل كتاق: تئش

 نيحلا كرتن الق رانلا الإ لخدت نل كنان تئش: ا لغفا هل ليقع

 ريخلل هلمعو هدج يف نيلي الو كلذ نع فعضي الو كلذك نذا

 كناف تئشام لعفا لوم ٠"ءادن عمس هنأ ركاذ خيشل ثدح دقخ

 هركذ كرتي مل هنأ ريغ متغاو خيشلا قلفق « ارفاك تومتس

 هذاتسأ هل لاقف كلذب هريخأو هذاتسأ ىلا هذ لب هتالصوب
 ٠ ةبحملا مئاتش نم كلذ ناف قلقت الو كلمع يف رمتسلا

 ةبحملا نم نول
 تناك املك لب لافطالا بعادب ال هللا همحر ىدلاو ناك

 مس كا



 ءاسنلاتناكو كلذب نوكيبف مهناذآ لتفي ناك مهب ةبحملا هرمعك

 كمناو ه مهيعادت الو يهبعالت آل ء مهب كتبحم برغأ ام هل ناي

 مرغم كلذك اناو < اذه .يف الا ةعتملا دجي ال ناك هنكل ىهيكيق

 < مهلالدب عتمتأ ينكل « مهبضغأ دق ينأ ىتح لافطالا ةحزاممي

 الو هدابع ضعب انايحأ ”قلقتي هللا نأ هيبشتلل لحم الو « مهفاق
 مسهلي وعو ءالزؤه هدابع ءاكبو « مهبحب هنال الإ كلذ مهب لعمج

 .دبحيو مهكحضيف مهضعب رشيتسي نأ بحي هنا ٠ هيدل ببحم
 + يهكييف مهضشب يتب نأ

 راتلاوةنحلا ركذ.نأ .هانحضوأو هانلصف امم تملع دق كلعل

 .تاجرد هللا ركذ ناو هسفن هللا ركذك الا سيل باذعلاو ةبوثملاو

 .لاثملا نم كلذ حضتيو « ركذلا ةقيقح ةجرد تاجردلا هذه نمو

 ولو ةقرسلا ىلع نوؤرجي ال سانلا ضعب نأ نم هانبرض يذلا
 .نولقاثتن الو ء اهل بلطلا يديدش اهيلا ةجاحلا يديدش انوناك

 وهو ائيش نوركذي يهنال مهيلع يه يتلا بئارضلا عفد يق
 ,نم عنمي يذلا ركذلا اذكهف « كلذ ىلا امو سبحلاو باقعلا
 .نوكي يذلاف ء عوضخلاو مالستسالا ىلع لمحيو هللا ةيصعم

 :اذه هعنمف رانلا وا ةنحلا ركذ نم لكف « هللا ركذب هسمسنف اذهك

 هللا » ددر نمو « هتاذ وه هللا ركذ امنأكف هللا ةصعم نم ركذلا

 ىه هللا ركذك كلذ هل ناك ةيصعملا نم ركذلا اذه هعنمف © هلأ

 ,يصاعملا نم هتبقارم هتعنمف هللا تاذل هتيقارمب ماق نمو « هتاذ

 ,لك هعنمي ال يذلا ركذلا اما  هثاذ وه هللا ركذك كلذ هل ناك
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 لب نذل ةقيقح فلل كذا هلع قوتك قلقا انا ةنضعم نم اذه
 هلأسي نأ بلاطلا ىلع بجيف « بسحف ارهظمو هل ةروص نوكي
 مهعنمي نم سانلا نمو 6 راكذالا نم هبساني امع الضاف اخيش
 اذهو « ؟ركذ ىلاملا مارغلا: مهل نوكيف يلام مارغ ةيصعملا نم

 ,ساسأ لب هلك فوصتلا قيرط ساسأ هناو ركذلا لمعل ةقيقح

 ءاضرأ ةفيرتفلا

 ةعيرشلا ساسأ ركذلا

 هللا لاق اذه انمالكل ةجح يه نآرقلا نم تاي(آ مكيلاو

 .دوصفللانأى لع ةيآلا تلدف ( يررثك ذل_ <ةالصلا مقأ“ ) ىلاعت
 ررعتشملا دنع هللا او*رثكذاف ) لاقو ركذلا وه ةالصلا نم
 هورثكذاف ) و ( تادو”دنعتم ماكيأ يف "هللا اوركذاو ) ( مارتحلا
 .جحلا ةبسانمب تايآآلا هذه تءاجف ( ”فاوص اهيلع هللا ”متما
 ةلثمأ هذهو « لامعالا عيمج هيف هب رومأم ركذلا نأ ىلع تّلدو
 .اهيف اندجو ةنطاملا لامعالا 2 انركف اذا امأ « ةرهاظلا لامعالل

 *تكيجتو * هللا ”ركذ“ اذإ ر) ىلاعت هللا لاق « كلذك ركذلا

 «( اناميإ ”مشهتت دا“ هتاايآ 'ميهنيتلتع 'تتيلت“ اذإو ”مثهتب وثلثق
 ٠ هللا ركذ وه ةيشخلاو فوخلا ردصم نأ ىلا ةبالا زمرت

 .بتارملا باي يف ناك نآلا ىلا ددصلا اذه يف هانقس ام لك
 ركذلا لمع اندجول لاوحالاب اب يف انلمأت اذا امأ « تاجردلاو
 هللا رثك ذب الآ ) ىلاعتو هناحبس هللا لاق « كلذك هريثأتو
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 يه امهدحأ : نامسق ةنينأمطلاو 27( ”يوثلثقلا ”نئمنطتت
 ةلاحلا يه امهيناثو « مالسالاو قيدصتلا عمجت يتلا ةجردلا

 يف هللا لعج الو ٠ سنالاو ةنيكسلاب اهنع ربعن نأ نكمي يتلا
 الك كلذ ىف لخد قالطالا هجو ىلع ةنينأمطلل اببس هركذ ةبآلا
 اهسفن يه ةدهاشملا دجتف مومعلاب لدتست مل اذاو « نيمسقلا
 الا رمالا ةقيقح ىف لصحت ال بلقلا ةحلر نال كلذل اليلد
 ٠ هللا ركذي

 حضتيل الا ددصلا اذه يف قيقحتلاو قيقدتلاب انيتأ امو

 ددجملاخيشلا دئاوف نم كلذو هتروصو ركذلا ةقيقح نيب قرفلا
 امبرو لئاسملا مهأ نم هنال انيلع بجاولا نم كلذ ناكو ةيملعلا

 نال دب هنم نكي مل هنكل ؛« عوضوملا اذهل وح يدحلا انلطأ انك

 ىتح يروصلاو يمسإلا ركذلا ىلع اوحلأ دق ءالهجلا خويشلا

 نا هيف انملكت امم نيبن دق لك ىلعف « ةقيقحلا كلذ ف تيفخ.

 امإ هركذي نم ركاذلا هيف رضحتسي ام وه يقيقحلا ركذلا
 اميف تلق دقف امهريغ وا رانلا وا ةنجلا ةطساوب امإو ةرشابم

 نهذلاو بلقلا تفتلي نأ وه ركذتا!و ركذلا نإ هانعم ام قسس

 ء رطاوخلا هيلا بهذت نم وا هتايركذ رضحت نم ىلا

 راضحتساوىقيقحلاه رك ذةمالعو هللا ىلا تافتلالا اذه نمرو

 نأ هوم ةضهتك مكانا نيد اه وحس نأ وه اهنا كا

 )١( ركذلاب قلعتت ةديدع تايآ ةظعوملا هته قحالم ف تركذ .٠
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 نوكت نأ نكمي ال هنال « كلذ نم دب الو « هتعاط نع رّصقن

 انم ىأرمب هباوثو هبادع + هطخسو هاضر « هتافصو هللا تاذ

 ركذلا اذه ىمسيو « اهب ىلابن الو « اهل ثرتكن ال مث دهشمو

 « ناسحالا » مساب مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح يف ىقيقحلا

 « نيققحملا ىدل يمالسالا فوصتلا ,ف هيلع صوصنم مسا وهو

 اممف ( كاري هناف هارت نكت مل ناف هارت كنك هللا دبعت نأ ) وهو

 لجرلا لازي ال ثيحب اذه هللا ركذ لصح اذا هنا همف ءافخ ال

 نوكي نأ نم لقأ الف هيدب نيبو ىلاعتو هناحبس هللا ةرضح يف
 فيكف هنم ىأرمو دهشمب هباقعو هاضرو هباوثو هللا باذع

 ىلع وه ءىرتحي وا ةيصعم دبعلا نم ردصت نا نذا نكس

 ٠ ةريس تالزو ةريعص تاوفه هنم عقت نا الا مثإ فارتقا

 هللا ركذ لصحي فيك

 ربكأب ةامسملا هتظعوم يف خيشلا اهيلا دنتسا ىتلا ةيآلا

 ( ”رشتكأ هَل "رك دلاو ( امهلوأ نيأآزح نمضنت' لامعالا

 عضي نا يقيقحلا ركذلا هل لصح اذا ركاذلا ىلع بجي هنأ ىلا
 « هللا ملع نم ادبا جرخت ال هلاعفأو هلامعأ عيمج نأ هرصب مامأ

 ركذ ليصحتل قيرط رسيأو ( كاري هناف ) اهملعيو اهارب هللا نأو

 ريبخ هللا نا هتبقارم يف دقتعيو ركاذلا بقاري نا ىقيقحلا هللا

 ءارو ناك مأ افوشكم ناك ءاوس دوجولا يف ام لكب ريصب

 : هتظعوم نم ريخآلا ءزجلا يف خيفلا لاقو روتسو دودس

 بل ا كالاب



 هللا ركذ ليصحت ةقيرط نع ددصلا اذه يف كل فشكأ »
 .كلذيو اهلك هلامعأب ريبخ هللا نا هينيع ماما لجرلا عضي نأ ىهو

 .يذلا روصقلا سيل ذا هلامعأ متتو هللا ركذ ليصحت هل لهسي

 ريكفت الو ةدارا الو ةين نودب لمعن اننال الا انلامعأ رواس

 .نأب ةقثلاو ريكفتلاو ةينلا هلبق انمدق ثيحب لمعلا انأدب اذاف

 الا نذا نوكي الف لمعن اهب يتلا ةقيرطلاو لمعن ام لك ملعب هللا
 .ةيقارملا هذه تزكرتو تيوق اذاو « ةليمج ةنسح لامعأب ىتأن نأ

 ةقيقح نأ مولعملا نمو « يصاعملا بنجتي نا اهبحاصل رسيت
 امثا لب « بسحف ناسللاب ركذلا نوكي نا ىه تسيل هللا ركذ

 .لاثملا هجو ىلع ةيملعلا ةبقارملاب لصحي ام وهو رخآ ءيش وه
 اهيف انرصق اذاف اهلك انلامعأ فرعد هللا نأب ةيقارملا تناك ءاوسو

 انتدابعب ريبخ بوسصملا نأب تناك مأ « ريصقتلا ىلع ان ذخال

 ٠ « هلاثمأ نم كلذ ىلا امو انيلع طخس اهيف انرصق اذاقف

 .فوصتلا نم لصح اذا ىقيقحلا ركذلا نا لوقلا ةصالخو

 اهليصافتب اهلك ملسملا ةايح حبصت نا ندا دب الف ىقيقحلا

 ةليلجلا هتاذ لوح رودت يتلا رطاوخلل اراضحتساو هللا ركذ

 « كلذ رهظم وأ كلذ ةروص تناك امهم هلالجو هئردق لوحو
 وأ هباوث بلطل ركذلا اذه ناك ءاوسو هتتجرد تناك امهمو

 هطخس نم فوخلاو هاضر بلطل ناك مآ هباقع نع بنجتلا

 ٠ ريغ ال وه هتاذ لوح رودي ناك مآ هباقعو

 «كلذك هيف مهتباغف ناسللاب ركذلا نم ةيفوصلا هب متمي ام امأ

 هس امثال



 نم لقأ الف اذه لصحب مل ناف « مهبولق يف هللا ركذ رقتسي نأ

 ركذ لوازيو مالكلا رحهو لوقلا لوضف نع ناسللا زرحتن نأ
 نمف ركذلا يف ناسللا عم بلقلا نماضتن مل اذا هنا مث « هللا

 هيجوت يف ةيفوصلا قيرط نم لصحي يذلا نارملا نأ لومأملا
 ليصحت نأب نارملا اذه لفكتن امنا « ةبانعلا ىلع هلمحو باقلا

 لغتشي يذلا ناوالا يف هيراجتو ناسللا قفاوت بلقلا نم تاحفن

 ف بلا هده دهاشن دقو « ةيوندلا هنوئش ناسنالا هك“

 اندوعقو انمايق يف انم دحاو مسا اندتدر اذا اننآ ةماعلا انتامح-

 نيح ىلا انيح هرطاوخو هفايطأ رضحت نا نم دب الف رارمتساب
 هللاهمحر يوناهتلا خيشلاناك كلذلو انناسل ىلعهمسا يرجب امنيح-

 ركذلا ىلع هلضفي ناكو هتدئافو ىناسللا ركذلا ةيمهأ دقتعي.

 نايحالارثكأيف ضرعم وه يذلا ةيفوصلا ىدل فورعملا يبلقلا
 ٠ ةتماصلا ةيوبيغلاو ةلفغلاو لوهذلا هيف عقي نال"

 ناسللا ركذ مأ لضفأ بلقلا ركذ

 ركذلا عأ ىبلقلا ركذلا لضفالا وه ام ءاملعلا دحأ لثس

 قضاخب تهمس ةفاتكم اناكشلا دلل نا1لاقف 4 قاننللا#
 اهضعبو ٠ لضفأ ىناسللا ركذلا اهيف دحن ىتلا ىهو ع ظفللاب

 نو انناو نافل عدول سيلا زكاذلا هر بلقلاو يي اقنع
 ىبلقلا ركذلا وه اذهو امئاد هيف ىرجب .بلقلا درحمب ركذلا

 اذا اما ٠ لوهذلاو ةبوبيغلل ضرعم هنكل « كلذك رجالا هيفو»

 هم 5



 دمجب هعم مهاسيل بلقلا كرحب نا دب الف ناسللاب ركذلا ناك

 ٠ هللا عم روضحلا رارمتسا كلذ يفو ريسي

 .ةيفوصلا ركذ لحملا اذه ف ىبلقلا ركذلا نم دوصقملاو
 وهو بلقلا ©7نايرجب ىعدي يذلا هيلع حلطصملا فورعملا
 هيلا تفتليو بلقلاب لجرلا ينتعي نأ هتقيرطو نيرمتلاب لصحي
 وأ هللا ةملك قطن قفاوي هناقفخو بلقلا تابرض نأ روصتي من
 .ىلا اهيف تفتلي ةريسي ةدمل كلذب نرمتيف « هللا الإ هلإ ال ةملك

 فرصني ىتلا لاوحالا يف رمتسي ال هنكل اريسي اتافتلا بلقلا

 باتك يف كلذ نع بلاط لأسو « ىرخا حاون ىلا نهذلا اهيف

 : ىتأي امب هنمض خيشلا ىلا هل

 يرجي, هنأ ىتح نايحالا رثكأ ف ىبلقلا ركذلا يل يرجب »

 .ينهذ فرصني نيح ينع عطقني هنكل ؛ ينوئشب يلاغتشا نيح
 اذمه يف ىتح لاوحالا عيمج يف ىل يرحب نأ لواحأ اناو

 ٠ 6« تقولا

 : ىلب امب خيشلا هيلع باجأف

 يف تفتلي ال بلقلا نال « ديرت امك ركذلا اذه ىقبي نا »
 « كلذك اررضلمحب سيلف هعانتما امأ ؛ نيتهج ىلا تقولا سفن

 .« يناسللا ركذلا نكمي مل اذإ ىبلقلا ركذلاب ءافتكالاب سأب الو

 .بحاصل سيلو«يناسللاركذلا نم دب الف ؛ءكلذك كلذ نكي مل ناو

 .فيفخ يود هل عمسي ركذلاب لوفشثم ب نانالا لغتشاو ناللا فقوت ناو

 هس اين©



 .ف ةلق ىلا كلذ ترج ولو ىبلقلا ركذلا ىلع رصتقي نأ ركذلا
 ٠ « ىبلقلا ركذلا

 .نأب ليختلا وه هرادم ناف حلطصملا ىبلقلا ركذلا وه اذه
 .« اذك » ةقفخو « اذك » ةسلق ةبرض نم ردصي « اذك » اتوص

 ركذلا ريغ كلذ ىقس الف ىرخا تاليخت هيف تمحتقا اذاو

 ٠ كلذك ةلاحلا هذه لثم يف ىقبي هناف ىناسللا

 .يديس اي هللاقو يولهدلا هللا ىلو خيشلا ىلا لحجر ءاج »

 هنا « هنايرحب سيل بلقلا ناقفخ نا : هل لاقف « ىرج ىبلق نا
 .لوقي ام اريثكو +٠ بلقلا يف هللا ركذ رمتسيو مودي نا الا سيل

 وهف همحل برطضيو هصئارف دعترت خويشلا نم انالف نا سانلا

 .مهنع نولوقي الف لاوحالا هذهب نوفصتي ال نيدلاو لماك خيش

 .ةينطابلات الامكلا مهدنع تسيل مهنأ ريغ « نوحلاص » مهنأ اللا

 .ةقالع ال ةيفخ ءايشأ ةينطابلا تالامكلا نأ ىه ةقيقحلا نأ عم

 ركذلا باد ف ميسج اطخ

 .قالخالاو لامعالا عيمج حالصال يفكي ركذلا اذه درحم نأ

 ,سيلج انأ ) ليق هنأب اذه ىهمعزل نوجتحي امنيح طخ دشأ مهو
 هللا ىلا برقتي دبعلا نأ ىلع لدي اذه نأ نونظيف ( ينركذ نم

 . ال" ص قيرطلا ءاوب يف قيقرلا )١(

 كيايلا كح



 ىبأب وأ هيصعب نأ هنكمي فيكف هبر ىلا برقت اذاف ركذلاب

 ٠ هحالصال ىرخا لئاسو ىلا هل ةجاح ال نذاف « هبر رماوأت

 ةملك يف ةلخاد حالصألا لئاسو نال شحاف أطخ ادهو »

 اهتاوادمو ضارمالا ةحلاعم نودب هللا ركذ تش الق « ىنركذ »

 « ( ركاذ هلل عيطم لك لب ) هيف دجت ( نيصحلا نصحلا ) أرقإل
 نأ ال « ةفلتخم قرط نم ىتأب ركذتلاو « ركذتلا ركذلا ىنعمخ
 الو بتاكي ال نأ اركذ دميفأ ! طقف هددريو ءيش مسا قطني

 سيل هنا « الك ! ؟ رماوالا لثتمي الو روزي الو ملكي الو لسارب:
 سيلفحالصالا هبحصي ال يذلا ركذلا امأ ٠ ءيش ف ركذلا نم

 خياشملا يف ىتح ةئطاخلا ةركفلا هذه تمعو « ٠ « اذه لثم الا

 مهنأكف راكذأ ةدع اونقلو ةعيبلا اوذخأ اذا مهناف « ماظعلا

 الو « قالخالاو لامعالا داسفل دص الف ؛ مهلمع نم اوهتنا

 ضرع اذاو لب « رييدت الو ةاوادم الو « ناوحتسا الو ناتع

 هجالع هنم بلطو هضرم خياشملا ءالؤه نم خيش ىلع بلاطلا

 نع فلتخمف ددحملا خيشلا اما « ادرو وأ اركذ هيلع حرتقي

 فوصتلا نايك يف ليلج رييغتن حرتقي ذا « ةيحانلا هذه يف ءالؤح

 دقف « ةريبك ةميق هل ؛ ارييك ادوهحم كلذ دعن اذلو « دئاسلا

 ىلوالاةجردلا يف قالخالاو لامعالا يف ةاوادملاو ةذخاؤملا لعج

 + .ةدتاسلا دازوألاو لاتعالاو ةنورتلا ناكذألا لا ةنييفلاد

 « ةثلاثلاو لب « ةيناثلا ةجردلا ىف اهيلا امو راكذالا هذه لعجو

 دس للك



 ىلع دقنلا اما « اردان الا هسلجم يف يتب اهنع ثيدحلا نكي ملغ

 ٠ هسلجم يف اريثك ناك دقف قالخالاو لامعالا

 اهب لمعلا ن وكر ةطخ وأ « الهس نوكي درو نع.بلاط لأس »

 هبنجتيو تاعاطلا يف مدقتن نأ بلاطلل امهعم نكميو « اروسيم

 امنا يصاعملاو تاعاطلا نا : هلو خيشلا هيلع درف « يصاعملا

 <« هدمهجو همزعو للاطلا ةدارا ىلا جانحت ةيراشخا رومأ يه

 يتلا كلت الا اهيف ةطخلا تسيلو ام درو ىلا يه جاتحت الوب

 نأ يهو رايتخالا اهيف لجرلل لصح يتلا رومالا يف نوكت"
 ءيش الو هرايتخاو هتردق رومالا هذه يب لجرلا لمعتسم
 ٠ « اذه ريغ

 : تابسانملا نم ةيسانم يف لاقو

 ويش نأ هللاب فلحأ « ادبأ يفكي ال درولا درحم نا »

 يتأي ال حالصالاو + حالصالا مهيدل دجوي ال ةدرجملا داروالا

 ء 6 حالصالا قرط رايتخاب الا
 ٠ بلقلاب دحأ ركذ ىنعي ركذلا ةقيقح نإ لوقلا ةصالخف

 اهنا لب « ةعبيرشلل ليصالا فدهلا ىه كلذ دنع ةلفغلا ءافتنا و

 ىدؤيو ©« ناسحالا ةجرد يهو « ةعاطلاو ةدابعلا تاجرد ىلعأ

 هثسحب ةلضعملا 2 هتاذ راضحتساو روكذملا ليخت ركذلا اذه.

 كلذ ىريو « كلذ اذه ىري هيدي نيب ركاذلا نآك لاحلا حبصي.

 وه مالسالا ىنعمو « ةيدوبع اهلك ملسللا ةاح نأ « اذهم

 نارما ناذهو « ةقلطملا ةعاطلاو ماتلا عوضخلاو مالستسالا

 مس اي" سس



 ةيانعلا امهو ؛ ددجملا خيشلا دنع فوصتلا ديدجت حور امهدجت

 هةيصعملاو ةلفغلا نم مراصلا بنجتلا وا « ركذلا ةمادإو ةعاطلاب

 ,ليلحلا ىلوملا ىلا ليبسلا دصق هامس ىدلاو ةصلاخلا ةيدوبعلا

 ٠ ليصفتلا ضعب هيف ركذ دقف

 اصخلم ركذلاو ةعاطلا قيرط

 د نارمأ امه هللا ىلا قيرطلا ةصالخو ء اذه لك نازيمو »

 ,لتخيف ركذلا اماو « ةيصعملاب لوزتف ةعاطلا امأ « ركذلاو ةعاطلا

 «* ةلفعلاو ةيصعملا بنجتو ةعاطلاو

 نيكلاسلل تاقبط عبرا
 هفوشكلاوتاينادجولاو لاوحالاو تابقارملاو لاغشالا اما

 هيف اهقئاقح حضوأ دقف كلذ ريغو ةسسنلاو ةعسلاو تاماركلاو

 .كئلوأ هيف لعج نأب كلذ ريدقت نكميو ( ليبسلا دصق ) هباتك

 ةيناثلاو« نيلغتشملا ةماعلل ىلوالا « تاقبط عبرأ هنودصشن نيذلا

 ءاملعلل ةعبارلاو  نيلغتشملا ءاملعلل ةثلاثلاو 6 نيغرفتملا ةماعلل

 « لاغشالا » ةسرامم نع نيلغتشملا ةماعلا ىهن مث « نيغرفتملا

 « ( يماعلا لجرلا اهلمتحي ال ةعونتم راطخأ اهيف ) لاقو اهتمرب

 : وهو اديق هيلع ضرف لب اضيأ لغتشملا ملاعلا كرتي ملو
 هلاغشالا سرامي ال نأ هيلعف خيشلا نع اديعب ناك اذا هنأ »

 هد 172ه



 خيشلا ناكو « خيشلا ةرضح يف « لبق اميف اهسرامي ناك اذا الا
 ٠ « ةنوآلا هذه يف اهتسراممب هل نذأ

 عغرفتملا ملاعلل الا زوجي الف فوصتلا بهدم رايتخا اما

 ومه غرفتملا ملاعلاو ٠ يديدجتلا خيشلا جاهنم هيلع لدب امك

 ءبع هيلع سيل مث « اهفرعو ةعيرشلاو نيدلا سرد يذلا لجرلا
 نكمي كلذبو « كلذ يف داهتجالاو هداصتقاو هشاعم يف ريكفتلا

 معقب الو « مهسوقطو ةلهجلا ةيفوصلا عدبب ”رتغي ال نأ هلثل
 هلامتحال هتمحالص مدعل ةعورشملا دودحلا ىدعتيف مهل هسيرف

 هللا همحر خيشلا انلد « اهحئانتتو اهتافضيكو تابقارملاو لاغشالا

 هكلت ةسراممب كلذ عم هل نذأو غرفتملا ملاعلا زكرم دودح ىلع

 2 ركذلا يف برغلاو رهجلا نع لاقو « اهيلا ةجاحلا دنع لاغشالا

 داقتعالاو 6 اهسن ةبرق الو هنادب ادوصقم سيل رهجلا 2

 : فيرشلا ثيدحلا يف درو يذلا امأ « ةلالضو ةعدب كلذب

 هارأ الف ( ايئاغ الو مصأ نوعدت ال يكتإ مكسفنأ ىلع اوعبرإ )

 رهجلا ىلا ةيفوصلا ضعب بهذ دقو ؛ داقتعالا اذهل ايهن الا
 يدلاو « شوشتيو مئانلا هب قلشو نيرخآلا يذؤي يذلا طرفملا

 « اضيأ ببسلا اذهل وهف كلذ ف ىهنلا نم ةفينح ىبأ نع درو

 يور امك هتاذل اروظحم رهجلا سيلف كلذك كلذ نكي مل ناو
 هفارصنالا ل يلد توصلا عفر نأ نم هنع هللا يضر سابع نبا نع

 يف رتولا دعب ( سودقلا كلملا ناحبس ) ةءارقو ةالصلا نع

 ٠ كلدك نئسلا

 هس ايل مس



 تارطخلاو سواسولانأ رهجلايف ةمكحلانم ودس يذلاو »

 ىلا ددرتب يذلا تقولا يف توصلا نال كلذ دنع ةيلت“ أملك

 دنع لصحب امنا عفنلا ادهو هيلا تفتلي نأ بلقلل لهس ناذآلا

 « ( اضأ فيفخلا رهجلا

 يهو ةيبط ةمكح هيف لب تابرقلا نم ةبرق برضلا سيلو »
 ةعفرلا كلوت ةزراردلاو 6 :راوعلا يدق ةنيسلا علال
 ىلا وةعاطلا دعاس رثآتلاو « رثأتلا ىلا ىضفب نيللاو « نيللاو

 نودي اف اننا انتم :هنيوكل يول اف ع تارانلا ىننايغ عادلا

 « بلقلا ناقفخ ىلا يضفي دق برضلا يف راثكالاو « ةرشابم
 ٠ كلذ ف. هضقلا هعاض عدنت ال نأ سحب كلذلو

 ٠حاضي الا وح رشلا ىلاجاتحبام هيف ايملع اقيقحت كلذ ناك »
 ىلع ركذلا اذه عم يوحت نفلا اذه بتك نم اريثك نا وه
 نا اوفرعي نآ مهيلعف « الامشو انيمي ةبقرلا زه ىلا داشرالا
 كلذ لك لمتحت نأ عيطتست ةيوق تناك مهناهذأو ءامدقلا عئابط

 مهعئابط ةوقل كلذ نودب رييغتلاو ريثأتلا لبقت نكت مل اهنا لب
 | يدق نارا ان كلذ ا قورم اوناك كلدلو اينوقحلو
 «لاغشاللةلواحملقأو دهج ىندآب رثأتي بىلقلا حبصأو ©« فعضلا

 فارحنا نمزوكيف هب ىتأ نإ هنال « هب يتأي نأ بلاطلل نسحب الخ
 ٠ ©« رطخ ىلع هنهذو هلقع

 يف غرفتملا ملاعلل هللا همحر خيشلا اهحرتقا ىتلا ةبقارملاو
 عئاقولا بلاطلا لثمتب نأ يهو « توملا ةبقارم يه جاهنملا كلذ

 دس الث سس



 نا هيف ةياغلاو كلذ يف ةمكحلاو « هل ضرعتو ههجاوت اهنأك

 اهالاو امو ايندلل ضغبلا ًاشنيو « ركذلا راثكاب هللا بح ًاشني

 هنادعاسيف حلاو ضعبلا ينعي ناده امأ © ةقارملا هذه قيرط نم

 ٠ حاجنلاو حالفلا يف

 «ةبقارملا هذهو ركذلا اذهو؛ ىوقتلا مازتلا لجرلل ىفكس »
 دعولا سيلو اميرك اءازج ةرخآلا يف ىقل اهيلع بظاو نإو

 ةيبرغ امولع لجرلا بلق يف هللا يقلي“و ةرخآلا يف الا تارمثلاب
 قوش نم ةفلتخم تاينادجوو ةبيحع تادراوو ةيبلق فراعمو

 هفيك هماكحأو هرارسأ هل نبسو 6 ةباهمو سنأو بمحو قودو

 ىلا امو هنسو هللا نيب اهنيسحتو ةطيارلاو ةلصلا ةيوقت هنكمد

 نوئشلا هذه ىمستو ايندلا كلم اهتعتم ماما لءاضتي امم كلذ
 نلو ةعتملاو ةدللا ف هرابغ قشي ال ايهلإ افشك ىمستو الاوحأ

 ٠ « هلثم برقتلا يف اريثأت دجت
 ءانتعالا عم هيلع صن يذلا هنماداو ركذدلا راثكا ىفكي د امئا

 نونكمتن ال سانلا ضعب نا ريغ « تاعاطلاب مامتهالاو ىوقتلاب
 اونمدأ ولو هللا ىلا ةيلكلاب فارصنالاو باقلا روضح زارحأ نم

 مهمئاليو مهقفاوي « دخلا » لغشب نيرخأتملا ةيفوصلا دنع ىمسي
 تاوصأ هيف عمسي يذلا دخلا لغش لاثملا هجو ىلع ىكل ركذأو



 ةبرطم ةذيذل تاوصأ نايحالا ضعب يف ردصتو لب د
 ىلا تافتلالاو ةبوبيغلا ىلا لغاشلاب ىضفت دقو بولقلا ىبست
 ءيقلا نأ تامتلالا نحال ىركألا راما رخال رخو ةدعار ةيح
 ةعان ةيانعلا ىلع نهذلا دوعتت كلذبو « اعبط عتمملا سوسحملا

 ٠ « دحاو ءيشب و ةدحاو

 بلاطلانأ اوأرو تاذلاب ادوصقمو ةياغ لغشلا نكي مل املو

 مل يذلا يقيقحلا دوصقملا ىلا ةكلملا هذه نوفرصي « د“وعت دق

 هساوحكارداءارو هنال هيلا فرصني نأ لبق نم اروسيم هل نكي
 وهو بللاطلا اهيف عقب ةريبك ةطااغم ىلع كلذ ددص يف هبن امك

 ةفص نم وه لغشلا كلذ دنع هعمسي يذلا توصلا نأ هنل
 مهف يف سانلا ضعب أطخآ ثيح هتفص نم سيل هنا الك « هللا

 قئالخ نم قلخ يأ تافص نم ةفص سيل هنا لب « ةقيقحلا هذه

 سبحنبو لجرلا غامد ىلا دفني احير الا سيل هنا « بيغلا ملاع

 الا تسيل ىتلا رهاوظلاو جئاتنلاو راثآلا امأ « هيف لقلقتيف هيف
 نيعب ةيقارشإلاو ةلهجلا ةيفوصلا اهيلا رظني ناهذالا ديلو
 اهنولتجبيف بيغلا باوبأ مهل تحتفت دق هنأ نومعزيو رابكالا
 ! ! اهنوهلوتو لب

 كلذك ىرت غامدلا وه توصلا اذه لثم ردصم نا امكو »

 راكذأ نم ردصتو رهظن' ىتلا ةفاتخملا ءاوضالاو راونالا نأ

 يف تدلوت اروص الا لاوحالا معأ يف تسيل ةفلتخم لاغشأو
 لغشلاب هل ةقالع ال يذلا لجرلا دجت كلذلو « غامدلاو نهذلا
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 ناولالا ةدهاشم هنكمأ ةقيرطلا هذهب هينيع ضمغأ نإ هنأل

 اهريعي الو كلذ لاثمأب ةرتغي ال نأ كلاسلا ىلعف لاكشألاو,
 امك بيغلا ملاع نم ءايشالا ضعب هل تفشكنا ناو لب « ةتافتلاا

 هيلعف « قارغتسالاو عاطقنالا دنع نايحالا ضعب يف عقب دق
 فوشكلا كلت تناك ءاوس « هب ”دلئنس الو هيلا تفتلي ال نأ

 ريغ اعيمج اهناف توكلملا ملاع نم مأ « توسانلا ملاع نم
 هللا دادما جاحلا دشرملا خيشلا لاق دقو ؛ ةبولطم الو ةدوصقم

 هنا ىناملظلا باجححلا نم دشأ ىنارونلا باجحلا نا هللا همحر.

 ٠ ديحوتلا ةوقب هيلع ءاضقلاو هيفن بلاطلا ىلع بجي.
 فوصتلا تاياغ يف ةلخاد ريغ تابقارملاو لاغشالا تناك املو

 وا اهررض رهظ اذا هنأ بجو نابسأو لئاسو درحم تناكوب

 ال اممو ٠ ةماعلا نع الضف ةصاخلا اهنع ىلختت نأ اهداسخ
 « خيشلا روصتو ةطبارلا لغش لاغشالا نم ةصاخلا رثكا مئاله

 كلذلو«مهرضتهذهو لب + دوجولا ةدحو ةبقارم تابقارملا نمو

 اناك امل رسيملاو رمخلا يف ىلاعت هللا لاق امك ةكورتم تحبصألا

 ٠ « امهعئفت :نم ةربثكأ امثهئمتإ و » نيلالح

 فوصتلا ديدجتل نايساسأ نآد

 اديدجت قحب دعب ىذلا هللا همحر انخيش فوصت' ساسا اما'

 اهيهد نسل مح هنا ديم وقت ويصتلا ل امل اهدانماو
 ركذلا وه اهجالعو ةلفغلا امهدحأ نيرمأ نع تاقوالا عيمج يفق

 باحصاو نيدلا لهأ ةماع ىريو ةيصعملا امهيناثو ؛ قبس امكك

 ب الةءال



 هفرتقت امو بونذلا نم رئابكلا يه يصاعملا نأ يرهالتلا ملعلا

 نطابلاو بلقلا صخي امو بوئذلا رئاغص امآ ؛ لجرلا حراوج
 .فوصنللاماقم نا هيف بير ال اممو « اريثك اهن نوثرتكم الف اهنم
 ,ىهلالا تاذلا روصتت هنا « دومهشلاو ناسحالا هجرد وه

 .لواحيكلذلو نامز لكو ناكم لك يف ادوجوم ادهاشم هدجيو
 نه تردبص + ةريك دا ةريمه كفاك ءاوسايزك يضانلا نوع
 + لجرلا اهتحرتس وأ ناسللا اهفرتقا زآ نلقلا

 ةيصعملاو  ىلقلا نم قارشالاو ةينارونلا فرحت ةلفغلا »

 هلوبقلاو برقتلا نع طوقسلا يف هديزن نآب كلذ ىلا فيض
 ٠ © ةرييك ةراسخ هذه نا كش الف م هللا دنع

 ٠ كلذ يف ةقئافلا ةيانعلا ىلع خيشلا لأ كلذ لجالو

 هةيصعم وأ ةوفه هنم تردب اذإ هنأ ءرملا ىلع بحب هنا »

 هسفن نم ثبخ* وأ هتلفغ نم ببسب ةيلعف ما ةيلوق تناك ءاوص
 ,ىلا بوتيو هلعف ىلع مدنيو ةعارض لكب هبر رفغتس نا هيلعق
 .هبجيف + ارطخ ربكأو اررض مظعأ ىصاعملا ضعب نأ ديب « هلا

 ,نم دجتو اهيف هطايتحاو هرذح رثكي ْنأ اهددص يف بلاطلا ىلع

 رخفلا انايحأ اهنم دلوتيو « رابكتسالاو ءادرلا ىصاعملا هده
 دحتو« ةينيد ةليضف وأ ةيويند ةليضف ىلع رخفلا اذه ناك ءاوس
 < نغا رتعالاو ىطلا ور دقنلاو ةباقزلاو ةيشلا ىنقانلا ةذه نع
 ائيش بلسيو هبحاص هلوضفو مالكلا نم رجهلا أزري ام اريثكو

 رواثكاسنتحي نا قحلا بلاطل نسحب كلذلو « هبلق رون نم اريثك
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 ه«كلذ ىلا ةجاحلا تسم اذا الا « مهعم فل آتلاو « سانلا ةطلاخم
 .هل زوجي ال عضوم ىلا لجرلا تافتلا يصاعملا هذه نمو
 رظنلاب تافتلالا اذه ناك ءاوس « ةوهش وا ةبغرب هيلا تافتلالا

 دحلا زواجت يصاعملا هذه نمو « بلقلاب رطخي رطاخب وأ
 هضرعت وأ هعضوم ريغ يف بضغلاب هنايتإ وأ بضغلا يف عورشملا
 ٠ « ةوسق وأ ةظلغب دحال

 .لاغشالا نولعجب نيذلا ةيفوصلا لاوحأ تحفصت اذاو

 وسلا تعجر اذا مث 6 نيدلقملاو ةرهاظلا ةريبكلا لامعالا هيلا

 راصنأ نأ نذا كل حضتا باتكلا اذه يف ةقباسلا تارابعلا

 ,ييفو فوصتلا نع لهج يف نيقيرفلا الك « هيركنمو فوصتلا
 «٠ ةعب رشلا نع لالض

 ةينطارلا ةيسنلا

 ركذلا لايك :ىونب تينا اهنأ :اهنار ماو ايتن كل نقم
 :.ةعاطلاو

 ةمهدحأ « ةينطابلا ةينلا لوصح مئالع نم امه نارمأ »

 هبغرت نأ امهنناثو « دهجلاو فلكتلا لا اهعم هبحاص جاتحي الو
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 لمعو لوق نمو « ةلماعمو ةدابع نم عرشلا ماكحأ ىلا سفنلا

 ةسوسحملا ةيعبطلا دئادللاو تابوغرملا ىلا اهتيغر « قلخو.

 ( ةيعبط ةهارك اههركتو « اهلك ةيعرشلا يغانملا نع ض رعت“و
 بلدا كاف ناو يوسع عطا تاقيوركملا من انا

 «لجرلاقلخنرقلاحبصي نا الا « اهيلا ةيغرلاو ايندلا صرح نع
 لمع امهولتي ال نيذلا ضراعلا لسكلا وا ةرياعلا سواسولا امأ

 ٠ « ضارعالاو ةبغرلا كلت نافلاخي الف لعف وأ

 هذهنالةسنللاليصأ اءزج دعت ال ركذتلاةكلمدرحم نأ امك

 الا نذا يقيقحلا رمالا سيلف ةيصعملا هذه عم عمتجت دق ةكلملا
 الصاح ناك اذا الا « كلذك اض رلل ةربع الو ؛ هاضرو هللا ةعالم

 لب « بسحف نحن هللا نع ىضرن ال نأ وهو « نيبناجلا نم
 عاطيبنا الا رهظي امك كلذل ةليسو الو ٠ كلذك انع هللا ىضريو
 مولا .نيانلا نظي 3.4: خينفلا لوي + هماكحلا لثتتنو هللا رمآ
 ©« بسسحف ركاذلا نم ىتآنت دق ىهو ةبسنلا ىه ركذتلا ةكلم نأ

 تسيل ةبولطملا ةبسنلا نأ ديب + اضيأ ةيصعملا عم عمتجت دقو
 دبعلا ةقالع نوكتف نيبناحلا نيب لدابتت ىتلا ةقالعلل اناونع الآ
 ىه هذهو هنع هاضر ديعلاب هللا ةقالع نوكتو هركذو هتعاط هللاع
 ٠ 6 ةيولطملا ةسسنلا

 هلسرأ راسفتسا ىلع هدر يف ةيسنلا ةقيقح نع بتكو

 : ىلاط هيلآ

 نأ عم « ةقالعلاو ةيسانملا ىنعم نمضتت ةبسنلا ةملك »
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 ةيلوبقلا رهظم يف دبعلاو هللا نيب ةصاخ هلصو « ركذلاو ةعاطلا

 عيطملا بحملا نيب نوكي املثم « هنع هاضرو هنم هل ةلصاحلا

 قسافلا نأ رهظ ةقيقحلا هذه تتنث الو « ركاشلا بوسحملاو

 سانلا ضعب معزيو « ةبسنلا باحصأ نم انوكي نل رفاكلاو
 ,ةدهاجملا وةضايرلا نم جننن ىهو ةصوصخم تايفيك ةسنلا نأ

 فرعي ملو ملعلا يف قمعتي مل نم حالطصا اللا اده سبلو

 ٠اررمالا ةقيقح

 اهبحاصنم عزتنت“و بلستت دق ةبسنلا نأ سانلا نيب عاشو
 ! هتيسن عزئتاف ينالفلا خيشلا ىلع بضغ ىنالفلا خيشلا ناو

 : لاقو كلذ خيشلا ركذ

 ىلولا نأ سانلا نيب عاش هنا وهو « ادفم ادرمأ تركادت 0(

 ريبكلا خيشلا ركذ « ءايلوالا نم نالف ةبسن عزتتا ينالفلا

 نأ دحأ عاطتسم يف سيلو « هللا ىلا برقتلل ناونع ةبسنلا

 عزتني نا لجر عيطتسي فيكو « اذه نكمي فيكو « اهعزتتي
 خيش رثؤي نأ الا هتقيقح تسيلو ؟ هب هدبع مركأو هللا هحنم ام

 ةنطابلا هتيفيك لحمضتف رخآ لجر نطاب هيف ينطابلا هفرصتن
 كطاشنتلا ناكم دومخلاو ءانعلا لمعلا اده نم منيو ( اقعضت و

 دقف مواشي مل اذا امأ « كلذ ةمواقم ىلع ردش هبحاص نأ ديب

 « ةينطابلا ةيسنلا ف لمعلا ىف لالتخالا رثذ



 ربكت ةيلاغ ةحيصن خيشلل ةبسنلا هذه نع ثيدحلا فو
 ءامعزلا نع الضف « ةينيدلا سرادملا يريدمو نيدلا ءاملع ىلع
 .ةماعزلاو ةسايسلا ةكرعم يف نوضوخب نيذلا نييفاحصلاو
 اهل اودعيو انطابو اقلخ اها اوأيهتت نأ لبق ماعلا حالصالاو

 .يف لجرلا جرخي نأ زوجي ال هنأ اهصخلمو « ةيحورلا اهتدع

 -ةقالعلا يوقيو ةسننلا مكحب“ و عامتجالاو ةساسسلا نادبم

 يفر دكا وب ىطيراقلا لامعا نسرامكب نإ هل قوس ال و» ليدو هاب
 .لامعأ نم اهلاثمأو فينصتلاو فيلأتلاو « داشرالاو ظعولاو

 امللاعو اغرفتم ناك ولو « ىلاعت هللا عم هتلص دكؤي ىتح ةينيد
 ,يهو « جاهنملا اذه ىحاون نم ةصاخ ةيحان كانهو « هب افرتعم

 .ةينطابلاهتبسن يف خوسمرو ةوق هل لصحت مل ماد ام لجرلا نأ

 .ىلع لابقالا الو نيرهاظلا ميلعتلاو ةدافالا ةسرامم هل زوجت ال
 .نأ الو سانلا ريهامج ف بطخي نأ هل سيلف « ةينطابلا ةدافالا
 .نأ الو « ابيبط ناك اذا سانلا ةاوادمل سلجي الو « بالطلا ملعب

 نا الا « هلومخيفىقبي نأ هيلع نإ لب « ةبجحأو تاذيوعت بتكي
 .ةيسنلا ليصحت لحارم لمكأ اذا اما « كلذ نم ءىش ىلا رطضد

 جرح الو « تافيلأتلاو ظعاوملاب موقي نأ هل سأب الف « اهزارحإو

 امك « تادابعلا لضفأ نم يه نيدلا ملع ةمدخ نال « كلذ يف

 ةينطابلا ةيبرتلاب هخيش نم حامسلا هل لصح اذا هل زوجي هنأ
 هئللذب عفنيف « اضيأ كلذ لك سرامي نا « ةعيبلا ذخأو نيقلتلاو
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 ءىرتحي الف كلذدبي هحخحيش هل نذأ م ادا هنأ ريغ هللا دامع-

 يدبرم نم الجر سانلا بحتتا 0 : كلذ نع لام ءىراقلا ىلاخ

 اضاعتما ضعتماو اهنم شحوت هنكل ؛ ةيدلبلا ةيوضعلا

 ةيضقلا هذه يف هخيش مجاري نأ ىلع مهيأر رقتسا مث « اديدش»
 لاصتالاف قلاخلا عم ءوئقت مل ةلصلا تماد ام خيشلا لاقف'

 امأ « ةديدش ةرورض نع نكي مل اذا اديدش اررض رضي قلخلاب'
 قيرطلا اده نع مهمح ءادأو قلحلا ةمدخ نم ةوجرملا ةدئاقلا

 م ماد امو قلاخلا عم ةسنلا خسرت ىتح كلذك لصحت ال اهتاخ“

 قحب الو « قلاخلا قحب موش. نلف قلاحلا عم هتيسن خسرت:
 يه لب « دحاو لجر ةبرجت الو يتبرحت هذه تسيلو « قلخلا

 قلخلاب قلعتلا اذه كرث دقو ٠ رئاصملا لهأ نم فولأ ةيرحت:

 ميهاربا لثم ةميزعلاو ةمهلاو خوسرلاو نكمتلا يف انقوفي نم.
 ءافلخلا امأ « ينامركلا عاجشلا ناطلسلاو < يخلبلا مهدأ ع

 انسفنأ سيقن نأ انل سيلف « مهيلع هللا ناوضر نودشارلا:
 < (( مهب

 نيب ام ناتشف « اذه انرصع يف ءالبلا اذه مع دق هنأ ديب

 ةدايقلا لاجرو ةسايسلا ءامعزا ادملقت « ىغولا ىف نيديزيلا“

 لحرلا حبصأف سانلا ف عاشو ( ةشداللا ةساسسلا باحصأو د



 هباحصأ حالصا لبق اعيمج قلخلا نم هريغ حالصا يف ركفي
 تامظنمو تاسسؤؤم نيدلا لاجر ضعب ىلوت دقو « هتريشعو

 يف يعارلا ةيلوؤسمك ةريبك ةيلوؤسم اهنم مهيلع دوعت ةريبك
 نم اورفوب نأ مهنكمي ال ةنامأ مهقتاع ىلع اوذخأو « هتيعر

 نع الضف اهتقيقحو اهليصافت مهف هيف نوعيطتسي ام مهتاقوأ
 اذه يف لسرتسنملو « اهقوقحعاقلاو اهتادأناسحا نماونكمتينأ

 لكن أبحر صن نأ لجال الإ انبراجت ركذن ملو ؛« كءئاشلا عوضوملا

 سيل ىضوفو للخو داسف نم ةيعامتجالا انرومأ ف ىرن ام
 ةقدلاو + لامكو هقدب ىدؤت ال قلخلا قوقح نأ الا أهيسس

 ةقالعلا اهلك لامعالا هذه تقبس اذا الا الصحب نل لامكلاو

 ةسماحملا نم ردحلا اهبححصو « قااخلاب ةقيثولا ةقداصلا ةصلاخلا

 لسش ملو « اضيأ هيف ريكفتلاو « ةماقلا موي ناوجتسالاو

 يف مع امك لاملاو هاحلا بلطل بصانملاو تايلوؤوسملا لجرلا

 + نصعلا اذه

 ةدهاحلا

 نم هينا اهرفوم كاتشاب ىل قالا نأ هذ فعلا ناك
 تادهاجملا كلذففاههبششتو « هلئاسو نم ىه لب ءفوصتلا تاياغ

 يف دهجلاو يعسلل اقرط الا تسيل يهف « اضيأ تاقالعلا عطقو
 تازة لاف ىو اة فلقحلا ةكاعاطلاو ةدروضملالافكألا ليس
 ىهف ةدهاجملا ةقيقح امأ ٠ اهتاذب ةدوصقم تسسلو« هاضرو هلا

 ىلتنلا نكمل + نسفلا ةقلاغيوتتاذلا ناكلا ىلع :يرقتلا

 دل ملك دل



 دامهحجلاب نآرقلا ةنع رع دقو 4 هاحلا باستكاو لاملا ةرفوو

 ةدهاحملا هذه ىلع دشرلاو ةنادهلاب دعوو 6 لاومالاو سفن الاب

 دنع دجنو ( انكلثبم 'ميتهتي“ دنهتل" انيف او'دهاج ”نيدلا )

 .بلاطم » : هلو اهديدجتو ةدهاحملا هذه ةقيقح ريرقت خيشلا

 .قوقحلاامأ ءظوظحلا امهرخآو«قوقحلاامهدحأ « ناتنثاسفنلا

 .ظوظحلا امأو « اهن ودب ةامحلاتسسلو « اهب آلا مسجلا ىوش الق

 .ىقبت نأ ىه ةدمهاحملا ةياغف ؛ اهدعب ىتأتو اهيلع ةلضاف ىهف

 هنورصنقي“ ثيح سفنلا هيفرت بناج يف سانلا طرفأ امكو
 .تادلملاص اننقاو سئفنلا عاتما نم فاحلا اده ىلع اهلك مهتايح

 ,ميهتست نأ نكمي ال ىتلا ةيقيقحلا سفنلا بلاطمل ةباجتسالا
 .نام فافكلاو اهقوقح سفنلا نومرحب مهناف 0 اهتودب ةاصحلا

 .نأ ىه ةدهاحملا نا اوسدحو « نييقارشالاو كويلاك « اهتاوق

 .كلذ نوبسحيو « ءاعمج اهبلاطم قحمتو سفنلا قوقح سخبن“
 ٠ اهحالفو حورلا ةاجن ىلا اقيرط

 .ناك دشأ ةفلاخملا هذه تناك املكو « سفنلا ةفلاخمب الا

 عم قفنت ال ةفلاخملا هذه تناك ولو « ىوقفأو مظعأ هللا اضر

 دم ملال #]س



 الف ءاملا نم درابلا نع نوعنتميو « هنولكأب الف محللا ىهسفنأ

 « هيف محطضي الف ريثولا شارفلا بنتحي نم مهنمو « هنوبرشي»
 مهنأ دح ىلا تزواجتف « مالسالا ةمعن تمرح نمم ةفئاط تلغو

 ناك ارفاك تدهاش دقو « اهنوتيميو مهحراوج نوففجي دقت

 لامعا اهلك هديف» يطفو نحو لروح رانا نعقأ
 لادتعالا دحت الو « ءايمعلا ةلاهحلا ىلا بسنت نأ اهب ىرحأ ام.

 سفنلا ميوقت يف ةدهاحم اودهاج نيذلا كئلوأ يف الا دصقلاو

 دودح نودعتت الف « ةيعرشلا رماوالاب نيظفتحم اهحالصاو

 ةاوادمو اجالع اهتفصب الا ةدهاحملا هذه نورشاس الو « ةحابالا
 الو ؛ تادابعلا لحم لحت نأ نكمي ال لئاسوو بابسأ اهنأوب

 اماعط يهدحأ عدي الو « هللا ىلا برقتلا ىلا ةعيرذ اهنوذختن»

 الف هوكرت اذاو « كلذ هيشأ امو ايبط اررض هيف ىأر اذا الآ:
 نأ نيناظ هوكرت اذا امأو « ثنحتلا نم ائيش هل مهكرت نودعب.

 دقف « ةبوثمو ءازج لمعلا اذه يف اوجرو « كسنو ةدابع هكرت
 مل امكح ةيمالسالا ةعيرشلا ىلا كلذب اوفاضأ مهنال اوبنذأ
 اهحبقو ةعدبلا داسف ىف رسلا وه اذهو « لبق نم اهيف نكم'

 وأ ضرم نم ةياقولل الا هنورجهي ال ائيش اورجه اذا ءالؤهخ
 الا هنوكرتي الف سانلا كئلوأ امأ « ىدام ررض نم زارتحالل

 هللا ىلا برقتلا ىلا ةعيرذو ةدابع لمعلا اذه نوبسحي مهنال
 ٠ ةبوثملا لئاسو نم ةليسوو

 «هيفرتلا نمهظحوةحارلا نم هطسق دسجلا حنم نإ لك ىلعق

 سم مثلك كح



 ادحأ عسي ال قوقح نم اهل ام ةيدأتو سفنلا ةحهبوب

 يعتني ادح ءيش لكل ءارغلا ةعيرشلا تعضو كلذلو « هراكفا

 ءاهتف « ليللاب رهسلا ليطي ءادردلا وبأ انديس ناك دقف ؛ هبلاا
 هللا لوسر انديس كلذ غلب ىتح كلذ نع يسرافلا ناملس

 كبل <نإ » لاقو « ناملس قدص لاقف ملسو هيلع هللا ىلص
 ٠ « ًاقح كنئكع

 هفوصضتللا اوك نقف ةلهجلا يقسعتلل ةفاوضتللا الليل اقم
 قوصلا ف فاكتعالا نوحرتقي « اشحوم افخم هولعجو هودسفأو.

 ءاصقاو « نهنع لتبتلاب نوحصنيو « جاوزالا قيلطتب نوريشوب
 لوانتي الخ « صمح ةبح نوعبرأ دخت ناكو « دالوالاو لهالا

 هللا ىلا لوصولاو ةيالولا نإ اولاقو ع موي لك اهنم ةبح الان

 ةيالولا نا ةحارص لكب لوقأف انأ امأ « اذه ريغب ىنأت ال

 «ةنيللادئاسولاو« ةمعانلا طسبلا ىلع ىتح نالصحب لوصولاوب

 بلاطلا نوكي نأ طرتش نكل « ةمطالا دئاذل عمو ةرامالا قوب

 ٠ « لماك خيش ةمدخ يفو « تيبلا جراخ

 مكرم بوثو ظيلغ ءاسك ىلا جاتحي ال كلاسلا نا لاقو »
 «ةمعانلا سب الملا وةرخافلا علخلايف دارأ اذا ةخيشملا هل لصحت لب«

 ٠ « اهقيرطب اهبلط نوكي نأ طرشب نكل « كلذك ةيكولملا قو

 ةيكلم ةقيرط فوصتلل خيشلا ةقيرط نا لاق نم قدص
 قئالعلاعطق بجوي الو ةدهاجم ضرفي الو ةضاير بلطي ال هنا

 دل مله دج



 فحارن وكلذلكب حمس لب « تاحابملاو تادلملا رححب حصني الو

 ,نكلو « ةدابعلل سفنلا طشنتو « بلقلا يف هللا بح اشنيل ةلماش

 اهدثقفتو سفنلا ةبقارمب حصنيو بنذلا ىلا بارثقالا نع ىهني
 .نوققحملا كرت دقو « مانملاو ماعطلا ليلقت ضرفيو ؛ تقو لك

 ةفيعض ةنهاو سوفنلا ناف ٠ ةقاشلا تادهاجملا هذه ىلع ثحلا
 الف تارايزلاو تالباقملا ةلقو مالكلا ةلق امأو ؛ رصعلا اذه يف

 اهقهري الو سفنلا ىلع قشي ال ىذلا ردقلاب نكل « امهنم دب

 .تسيل هذه خيشلا ةقيرط نا لب « اهطاسبناو اهسنأ بلسي الو

 دحاو لكل نكسي يكلم عراث اهنا لب « بسحف ايكلم افوصت
 ,ىلعىصعتس ال وهف « رطخ الو ررض نودب دارأ اذا هكلس نأ

 اغرفتم مأ الغتشم « ايماع مأ املاع ناك ءاوس « ناك نم ايأ دحآ
 ةضئاف ةورث كلمي « افيعض مآ ايوق « اميقس مأ احيحص « ارح

 ,نكمي يذلا وه اذهو ٠ ماعطلا نم هموي فافك كلمي نكي مل وأ

 « رس نيدلا نأ » روثأملا لوقلا ىنعم هنا هنع لوقت نأ انل

 الو « هعيطتس اال امو هعس اال ام ىنا ناسنالا عفدي ال هنال

 + ةيهلإ ةموكح ىلع وأ دلب لالقتسا ىلع هققحت رصتق

 ةدهاجم ىمست نل اهيلا ةجاحلا نودب ءانعلاو ةدشلا ةجلاعم

 ه« اهل ةبجاولا اهقوقح سفنلا مرحت نأ ةدهاجملا نم سيلو
 رربم نود ءاشضعلاو ةدشلا ةحلاعمو فلكتلا ىلا اهعفدت نأو

 اهيلعةوسقلل عاد كانه نكي مل اذا اهحيرت نأ بجي لب « كلذل
 : كلذ ددص يف خيشلا لوقيو « اهباعتإو

 مدس ةل© دل



 امهادحا« ةياغلاىلالوصوللناتليسو ةيفوصلا دنع دجوي »
 نم عنمي يذلا امف « سفنلل ةمئالم امهارخآو « ةديدش ةيساق

 اننكمي فيكو لجر لاق « هنم ردصيو ! ؟ مثالملا لهسلا رايتخا

 خيسشلا هيلع درف ! ؟ ريسي ردقا ولو ةدهاجملا نع ىنغتسن نأ

 ءانعلا ةحلاعمو ةدشلا فلكت اهانعم سبل ةدهاجملا نا الئاق

 ليم ةئام دعب ىلع ىرخأو كراوجب ارثب تدجو نا كناف

 رئبلا هذه ايطختم ةديعبلا رئبلا كالت نم ءاملا بلحت نأ لضفتفأ

 نأ فرعت نأ كيلعف « هللاو ال « ءاملا ىلا جاتحت امنيح ةبيرقلا

 لئاسو يه لب « , اهتاودب تاناغب تسبل تاضايرلاو تادهاجملا

 هيلا قرط اهناو « دوشنملا ضرغلاو بولطملا رمالا ىلا لوصولل
 عنتملا رحه بجي الف « ةياغلا يل لوصولا الا دوصقملا سبلو

 ٠ « اهيف دهزلاو اهليلقت بحب امنا لب « اهيف تاذلملاو

 ةليضف دهزلل نا لاقو « دهزلا رمأ يف ءاملعلا دحأ ثدحن'

 هعتم دحاو كرتين نأ دهزلا نم سيل هنا خيشلا لاقف « ةريبك

 « اهيف سمغني ال ناو « اهنم للقب نأ وه امنا لب « هتادلمو

 نسحي امو « راهن ليل اهيف ركفيو « اهيلع همهو هركف رصقيلف
 تابجاحلا نم هعاتس نأ ن نسحب امو ةمعطالا نم هخبطب نأ

 .لوقو امئاد ضارغالا هذه لثم ف ملكتيو « تايلامكلاو

 يف نوكي يذلا زرالا نم ذلأو بيطأ اذك عضوم نم زرالا نا

 هنأو « كلذ يرتشي الو اذه يرتشي نأ بجيف « اذك عضوم

 هه ف



 كجوت يتلا نم ذلأو بيطأ اذك توناح ف دجوت يتلا ةطشقلا

 لثم يف مالكلا يف الا هليلو هراهن عطقي الف ٠ اذك توناح يف

 « ةرخافلا بايثلاو ةشمقالا لوحو هلوح تاشقانملاو « اذه

 دمزلا فاني يذلا وه اذهف عون لك نم ةيهشلا ةمعطالاو

 نودب تلصح اذا تاذلملا هذه نا ريغ « ادبأ هعم عمتجي الو
 روفغلا هللا نم اميعن الا نذا نوكت نلف « اهب مامتهالاو ةيانعلا

 ٠ « اهيلع ركشلا بجي ميحرلا

 «لكالا نم لالقالا يهف ةصوصخملا عبرالا تادهاجملا امآ

 ةطلاخم يف دهزلاو « مالكلا نم لالقالاو « مونلا نم لالقالاو

 لالقالل الا كلذ نم ةدحاو لك يف ةيمهالا تسيلو « سانلا

 : الإو كلذ ىلا ةرورضلاو ةجاحلا ردقب هنكل « دهزلاو

 « ةدوشنم ةياغ تسبلو « ادهز لكالا نم لالقالا سبلف »

 ءائيش هللا نئازخ ف ديزن نأ عطتسن مل ءيش يف اندهز اذا انال

 « هنطب نم ملأتي وأ مختي نأ ىلا لجرلا لكأي ال نأ بجي هنأ عم
 لجرلا عتمي نأ هيأر نم ناكف هللا همحر هللا دادمإ خيشلا امآ

 كو ع ل ل ا ل

 طشتتهسفن ناف ا لا اقحو

 « يهشلا ماعطلا 1 كردتل ةرست*و « هناقتاو لمعلا لامكال

 هللا همحر هللا دادمإ خيشلا لاق دقف « زفاح نم سفنلل دب الخ

 ادرابءاملا يرش اذا « ىلع فرشأ ان » هللاهمحر ىلع فرش أخيشلل

 دمحلات املك ءادأ ف ككراشتس كندب راعشأ نم ةرعش لك ناف

 ب هلع



 بلغالا' نمف اميمح انخاس ءاملا تبرش اذا امآ « هللا ىلع ءانثلاو

 ٠ 6« كبلق كلذ ف ككراشي نأ نودب كناسلب هللا دمحت نأ

 نوؤشلا هذه يف لالقالا نم خيشلا ةرضح دنع دوصقملاو

 هيحاص ىلع بجي ثيحب « لادتعالاو اهيف دصقلا وه ةعبرالا
 نواهتت ال نأو لسكلاوةوسقلاو ةلفغلاًاش نت الئل اهيف غلابي ال نإ

 اذه لام سأرو ٠ نادسفتو ةوقلا لتختو ةحصلا فرحنتف اهيف

 ةمج ىلا هعاطقناو بلقلا عامتجا وه « رمالا عامجو قيرطلا
 نمو بارطضالاو قلقلا نم بلقلا ةنايص بجي كلذلو « ةدحاو
 طارفالاو فارسالا ببسي ةحصلاب لالخالا وه كلذ نايسأ

 ٠ ىضوفلاو طيرفتلاو
 بجوأ نم امهيلع ةظفاحملاو ةحصلا ةنايص دجت كلذل »

 ةموادمب امهتيوفتو بلقلاو غامدلا هيفرتب كلذو « رومالا
 يرس ىتح ءاذغلا يف دهزلا نسحي الف « امهتاوادمو امهتندغت

 نأ اضيا بجي امك « غامدلا يف ”سّبيلا دلوتيو نهولا

 نم نذاف « مضهلا ةوق لتختف ءاذغلا لوانت يف لجرلا طرفي ال

 « ةقداص ةيهش هدنع تناك اذإ الا اماعط لوانن ال نأ هب قئاللا

 « نيتمقل وأ ةمقل ىلا ةبغر سفنلا فو هنع فرصني نا هيلع امك

 الف مونلا يف لادتعالا كلذ لثم كلسي نا اضيأ هيلع بحبو

 هاوق ىلع أرطي الثل كلذك هيف رصقي الو لسكي الئثل هيف طرف

 ٠ 6« ريدختلاو فافحلا

 دم ةناش ال



 ةغلابملا قيرط ىلع مهعم ةقادصلاو سانلا ةطلاخم نأ امكو

 نودب ممهعم ةاداعملا تدع كلذدك « رارضالا نم اررض تتدع

 وه كلذ ف ببسلاو « دسافملا نم ةدسفمو اررض اهيلا ةجاح

 هتقو نم نوعيضيف لجرلا ىلع نومجهي ءاقدصالا نا »
 ىلا هنورطضيو هنوذؤيف ءادعالا امأو هينعي ال اميف هنولعشو

 ثدح اذا قلقلاو بارطضالاو شوشنتا امأ « بعاتملاو ءانعلا'

 هب ترمأ امب لمعلا نم ثدحي ناك اذا وأ , هلك اذه نود

 لجر نم ةيده لبش نأ ىبأب هنأ هلاثمو « ةيمالسالا ةعيرشلا

 ةاداعم نوكت نلف « ببسلا ادهل لجرلا اده هيداعيف ©« بارم

 « كلذل ثرتكي ال نأ هيلع بحب كلذلو « هل ةراض لجرلا اذه

 لوصح نم نذا دب الف « هرظن هيلا ميديو « هللا ىلع لكوتي نأو
 لب « فعضب الو نهي الف ىولب وأ ةدش هتاصأ ناو « هل هرصخ

 كلذ لعف اذاف « اهب ىضريو ةيهلا ةمكح ليبس يف ةرداص اهدعد

 تابجوم نم كلذ نال « يهلالا برقلا زرحب نأ نم دب الف
 ازمآ لخرلا ىستي آل نا ةدنصلا اذه: ىف: جنو. ىفلالا ترقلا
 رهو انأه

 لذب وأ « هراخداو هعمجب مامتهالاو « لاملاب ةماهنلا نا »

 امهتبقاع نوكت نل « ريذبتلاو فارسالا هجو ىلع روخذملا لاملا

 يف لازي نلف صيرحلا امأ ٠ رطاخلا جاعزناو لابلا شوت الا
 لاحلا كنض يف عقيف رةذبتتملا امأو « كلذ يف مهلاو هصرح

 علطتيو فرشي وأ لاملا نم هيدل ام دفني امدعب ةيلاملا ةقئاضلاو
 ٠ « هريغ لام ىلا

 ل



 دصق نودب ةدهاجملا

 ثيح اديفم اثيدح ةدهاجملا نع هللا هدحر خيشلا ثدحت

 ءاوس : اهتضراعمو سفنلا هقلاخم تسل ةدهاحملا نا : لاخ

 ةيفوص قرطب تناك ءاوسو « دصق ريغب مأ دصقب ةفلاخملا تناك

 ىتلا لاوحالاو ثداوحلا عيمج نأ لب ؛ كلذ ريغب مآ « ةجئارب

 وأ اهلمعنت نأ نودب ايندلا هذه يف ديرنو ىوهن ام فالخ عقتت

 يه يعبط هجو ىلع ملأو مه كلذ بقع انقحلي مث « اهديرن
 ٠ تادهاحجملا مظعأ لب « تادهاحم اهسفن:

 نم امه ملآلاو نزحلا نا قرطلا لاجر نم نوفراعلا لاق »

 سفنلا يف عضاوت امهنم لصحي هنال ةدهاجملا بتارم ىلعأل

 ٠ 6« ةيدبعلا مئالع نم امكلذو ؛ اهيف راسكناوو

 ةليط نزحلا هقحلب ال نم هعطقب ال ام ىلاعت هللا قيرط نم عطق
 + 6 تاوئس.

 نزحلا بحاص نا » هللا ةمحر هيلع قاقدلا ىلع وبا لوقي

 لئاذرلا لصأتست ال ةدهاجملا

 لمؤت نأ كل نكمي ال كنأ وه ماه بيرغ رمأ ةدهاجملا فو

 لئاذرلا ةفآش لاصئتسا اهيف عيطتست كنأ سفنلا ةفلاخم نم
  اههاحتا لوك ناألا اينخ تفس ناو

 قالخالا لوصأ لصأتست نأ عيطتسن ال ةضايرلا نأ »
 رامثآ لوحنت هنأب كلذو « اهموقتو اهبذهت يه امنا لب ةميمذلا#
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 لجو ةعيلع نأ ةلاغوه ايقذاعلا ةناكي ويلات ندا دخت اهلوضأا
 ,نيقلخلا نيذهل نكمي مل لخبلاو بضغلا نم ةبكرتم تناك اذا

 يذلا امنا لب ء هيف رثأ امهل هعم ىقبي ال الاوز هنع الوزي نآ

 .قباسلا يف اناك امهنأب كلذو « اميقتسيو ابذهتي نا وه نكمي
 تابسانميف لخبلاناكف « ةميقتسم ريغ ةروصب نالمعيو نارهظي
 لخبلا حبصأف نآلا امأ + نيحلاصلا ىلع بضغلا ناكو « ريلا
 ,نيذلا ىلع بضغلا لحيو « روظحملا قافنإلا تابسانم يف رهظو

 .قيرطلا اذهبو ٠ اضيأ سفنلا ىلعو « مهضغبأو مهيلع هللا طخسص

 هبارتقالا بابسأ ىلا رشلاو داعتبالا بابسأ ليوحت نكمي
 ةلضدأ تبن هنأ امك ©« نكمم قالخالا ريغث نأ نذا تبثف ٠ ريخلاو

 هفيرشلا رثألا ف ءاج امك « كفنت ال ةخسار لازت ال اهلوصأ نآ

 ٠ « هوقدصت الف هتلبج نع لاز لجرب متعمس اذا »

 ةورمأ كلذ لجالو « ريغتلا ةنكمم راثآلاو رهاظملا نأ ريغ
 ٠ « ةضايرلاو ةدهاحملاو

 هتببكب بلاطي امك الا + ءاهتشالاو لويملا تبك ةبلاطم تسيل
 ٠ مترحملا لكالا ىقتي نأ هبحاص عيطتسس ىتح عوجلا

 .ىوهلا ريثأت نم ررحتلا نكمي فيك هنأ لجر لأس »
 ادغ بوتت نأ كلذ ىنعم » : لاقو خيشلا هيلع درف « يناسفنلا

 نم كيفعد نأ هللا وعدتو « ةمرحملا ةيذغالا نم ءاذغ نع
 ٠ « عوجلا
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 ماه 4 دست

 .دعب يطعي نأب مزلم ىلاعت هللا نأ هانعم سيل هنأ ىلع هبنو
 .اصاخ الا دييفقتلاو موزللا 'ذه سيل لب « ةضايرلاو ةدهاجملا

 ٠ برلا ةيحان نود دبعلا ةيحانب
 .نودب ةدمهاجملاو ةضايرلاب لصحت ةيحورلا ةاصلا نأ »

 هناحبس هللاو « هيف دهتجي نأ دبعلا ىلع بجي امم امهو « بير
 .« ةينطابلا ةمعنلا حنمي نا رداق وهو « كلذدب ديقمب سبل ىلاعتو

 .لاعتم « ةمعنو هنم الضف « ءاشي فنك ةصحورلا ةامحلا قزرو

 رقي نأ دست يذلا نقرا اق امو هيرو اع لذا ةيردج
 :! ؟ اذك وأ اذك امهنأ امهنيعتو « هقرطو هلمع ةضيك ديدحت هلاس

 ,قيست دف ةضايرلا نا ةيسانملا هدهب مهن نأ بحبو »

 .سكعلاب عقي دقو « اكولس ىمسيو « هللا ىلا لوصولا اهيقعدو

 .ةدابعلاب فغشلا نوكتن مث « الوأ هللا ىلا لوصولا لصحي ثيح

 .لجرلا بلق سنأب نأب كلذو « ابذج اذه ىمسيو « ةضايرلاو
 .وا « لماك خيش ةبحاصم قيرط نع ىلاعت هللاب ءدب يذ ءىداب
 .«فوشكمرهاظببس ريغل وأ «ءايلوالا نم ىلول ةياور عامتسال

 ىلا هله رمز انحف كولتعلا ىلا لق ىلع ناتج هدلع دعبوتو
 ٠ « لامكإلا

 نالضفملا ةضايرلاو كولسلا

 ركشلاو رمصلاو ةبوتلا تاجرد لصحت' نأ هنم دارملاو

 :اي ب م بس ةءالاس



 قوشلاو بحلاو ديحوتلاو لكوتلاو دهزلاو ءاجرلاو فوخلاو,

 تاضايرب ىرخالاولتةدحاو كلذىلا امو ٠ قدصلاو صالخالاو,

 ةفلتخملا لئاذرلا دصتو حبكت نأو « ةعونتم ةقرفتم تادهاحمو

 باجعاو « صرحو لخبو ؛ دسحو دقحو © بضغو ةوهش نم.

 « هاجلاب مارغو « ايندلل ةبحمو « رابكتساو ءايرو « سفنلاب
 تادهاحملا ةدعاسم اهريغو « هب تاداقتتاو « ناسللا نم هلزو:

 ديدش ليوط قيرطلا اذه نا ىفخب ال امك « تاحلاعملا عاوناو

 ممهلا هيف ترصاقت يذلا « رصعلا اذه يف صخالابو « لوطلا

 ةمحرلا هيلع خيششلا لامعأ "لجأ نم هنأو « لغاوشلا تمحدزاو

 ٠ ةيديدجتلا

 نحم ثالف لصفملا جالعلا اذه يف هجاويل لجرلا نا »

 تامهبشلاو يضاملا ىلع نوكت ىتلا ةرسحلا يىهو « رارمتساب

 رمأ يف رواسي يذلا فوخلاو « رضاحلا يف جعزتو قلقت ىتلا
 وهو خيشلا دشرمو ) نودجملا نوققحملا ىأر املو « لبقتسملا

 مهرّصب امل ىلاعت هللا نأ حصالا نم لب ( ددصلا اذه يف ىهلمكأ

 لصي نأ نايحالا نم ريثك يف عيطتسي ءرملا نا « مهيلا هنم ماهلإب
 هنأ اوأرو « قيرطلا هذه ف هخيش ىلا لصي نأ لبق هبر ىلا

 ءاضرإ يع هرم اهو رمل اذه يف سانلا ىوق تنهو دق

 لبقتسملاو ىضاملا نأ يهو ىرخأ امرط اوأدب كلذ اوأر املف

 قلخ دق هللا نأو « قحلا نع اباجح الا هلك سيل ؛ كلذ ىلا امو

 معنلو « « لبقتسملاو يضاملا يف ريكفتلل ال هتدهاشمل ناسنالا'

 دلحمة 



 باحح امهالك لبقتسملاو يضاملا اننا يمورلا خيشلا لاك: اه

 بلاطت ةميزعلاو « يضاملا ىلا رظنلاب بلاطت ةبوتلاو « هللا نع
 ةرورضلا دح يف الا تسيل ةرورضلاو « لبقتسملا ىلا رظنلاب

 « يضاملا ضرعتسينأ ةبوتلا ىلا جاتحا اذا ءرملا ىلع بجيف

 يف هنوئشو يضاملا تايركذ ديعتسي الو « ةبوتلا قح بوتيو
 لثمب يتأي نأ نأ هسفن ىلع متحيو « هللا ىلع دمتعيو « بلقلا
 ٠ اهيف ىدامتي الو اهعدب مث « نمزلا نم هيتأب اميف بونذلا هذه.

 فيرشلاثيدحلايف ركذ وهو « اذه لك قوف رخآ لمعو »
 ىلع ءرملا موادي نأ بجوف ( كهاجت هدحت هللا بقار ) ةملكب

 وه اذهف « هناوأ يف لمعلاو ريكفتلاو ركذلا ىنعب « لمعلا اذه

 هنأو « دوشنم برقلا نأ ملعت نأ بجي لك ىلعف « اضيأ ركذلا
 لغتشو « هل تريتخا ىتلا هقيرط مزتلب نأ ءرملا ىلع يحب

 ءاوس دئاقعلا حيحصت دعب « هتقوو هناوأ يف ةيرايتخالا لامعالاب
 مأ « ةاكزلاو ةالصلا لثم ةيرهاظ ةيرايتخالا لامعالا كلت تناك

 « كلذ ريغو ريصلاو ركشلاو ءاجرلاو فوخلاك ةينطاب تناك
 لشثم ءاصقالاو داعبإلا بابسأ نم ناك ام اماو « اهب لغتشيف
 ىلا ةجاح ريغ يف هنأو « اهينحتتيف ةنطابلاو ةرهاظلا ىصاعملا

 جاتحي الو « برقتلا بابسأ يف ةكلم هيف آشنت نأب « ةيانعلا
 ء لصفلاو ءاصقالا بابسأ ةدام عطق ىلا كلذك

 بحجب « اهيف رصقو رايخلا هل لصح ناك ىتلا نوئشلاف »

 نع أتك حن



 .ىلا تفتلي الو « هعيطتسي الو هيلع ردقي ال ام ىلع الاب يقلي
 «حالصالا يف اريثك هسفن بعتني نأ هل سيلو « همدع وأ هدوجو

 هافالتب وأ هيصقي نأ هيلعف ؛ ماه رمأ يف للخ هنم عقو اذا الثم

 ,ىلا فرصني مث « هنم هللا رفغتسي نأ هيلعف « ركنمب ىتأ اذا وأ

 .,ىتأ هنأب افسأتم « ديحولا رمالا كلذ ف ىدامتي الو « هنآش

 كلذب تأي مل مل هنأ وأ ؟ فيكو هب ىتأ اذاملف « لمعلا اذهب
 باتكلا يف ىهنلا هنع درو « فسعتو ةالاغم اهلك هذهف ؟ لمعلا

 قاش قاش نم » ليقو 27( مكنيديف اولنغتت ال ) ليق ذا ةنسلاو
 يزاريشلا ف راعلالوقيو 6« اوميقتساو اوبراقو اوددسوهيلعمهللا

 .ىلع نيددشملا ىلع يصعتسي ملاعلا نأ » هرعش نم تيب يف
 ٠ « مهسفنأ

 .ىوقلا ىلع صخالابو « نارثؤي فسعتلاو ةالاغملا هذهو

 .كلاسلا يصقيو « سأيلا هبحاص سفن يف لمعي دق هنال مهنلاو
 امأ « ناميالا وأ « سفنلا ىلا هنم ريثأتلا غلبي دقو « هلمع نم
 .ناميالاب اماو « لتختىهف « ةحصلا قيرط نع اهيلا لصيف سفنلا
 دوهج دعب غلبي مل هنكل « ايخوتم هل ابلاط ناك لجرلا نأب كلذف

 ناك وا « هيف رفظلا ىلاو احاحن هبسحب يذلا حاجنلا ىلا ةريثك

 هسفن يف ًاشنت كلذبف « هيلا هلوصو ًطبأو رخآت لقالا ىلع

 هنأب طخسلاو ةهاركلا لاوحأ ىلا ىضفتو « هللا نم ىواكشلا

 نكل « ةليوط امايأ ةدهاجملا ىف اهيلع ددشو هسفن سعتأ دق

 هم أوه« |



 مل 2(انيف اودهاج نيذلاو ) ةيآ ف تناك ىتلا دوعولا

 ٠ هل ققحتت'

 هلمع بسحب هنأ ىهو « لجرلا اهدجب ةيناث ةلع انهو »

 نلف انه تختو انا ريقلا هيلع حق ريو: + اعظغو: اهلا ةيعسو

 ةحبنتت نم نوكيف « هناحبس هللا اياطع ةفك ىلع ةحجار هلمع ةفك-

 قفامقاو كفن ال كلذلو « ادبأ ةزئاك هسمت ىرد هنأ كلذ

 نم ناك ذإ « حاحنلا هنع لاز مث « هنظ يف حجن ولو « نارفكلا

 يف سانلا نجلا تاريغتلا فلتخت لازت ال نأ اندلا هذه بأد

 ! ىتنعترو قياضتت ندا هبحاص ادب اده ثدح ولف « مهتايح

 عطقني الو سانلا ةايح يف هلاثمآو اذه درطي امنا لاح لك ىلعف

 اذه يف ريخ ال : نورخالا لوقيو لوقتو هسفن رمدنت كاذ ذاو

 املك ىه امنا « ةداعس الو اهيف ةحار الف « هللا قيرط « قيرطلا

 ٠ « ناذعو ءاقش

 هللا همحر خيشلا ناك « راطخالاو دسافملا هذه دوجول

 ةالاغملا نم لجرلا دعتبي نأ بجي هنأ ىلع « نيح ىلا انيح دكؤي
 ٠ ريعقتلاو قيقدتلاو ةغلاملاو

 هءاقب ىنمتي الو « الامك هتنيري الف دومحم رمأ هب .ملآ ولف »

 بعتن الف « ةسوسو هتسم اذا اذكهو « هتاوف ىلع رسحت الو.

 ةطاسبب ركذلا ىلع فكعي نأ هيلع بحي هنأو ٠ اهدرط ,ف ةسفق

 دما ه1 تك



 هنم دارملاو « هنع لزت ملو « تبكنت مل اذا رحضي الو قلقي الو
 .سواسولا درطل ال « هللا ىلا برقتلل ركذلاب لغتشيو لمعي نأ
 اذهو اضرلا اذه نأو « هطخس بحتو « هللا اضر ىخوتيف

 نع عانتمالاو رماوالل لاثتمالا ىلع نارصتقي امنا « طخسلا

 .بانأ امثإ بكترا نإو « آءاضق ها"دأ لمعلا هتاف اذا « ىهاونلا

 ننس ل حرصا وقتل نم هيت درو لولا فتكا بع يونا
 رظنتني الو « سانلا ةماع صخت يتلا هتلاح نم شحوتيو شمكني

 .نأ هيلع نأو « ةعيفر بتارم ةرخآلا يف الو ةراس جئانت ايندلا يف

 ,ىف هلخديبو تانسحلل ايندلا يف هقفوي نأ ىلاعت هللا ءاعد رثكي

 0 اذهو « اهنم هظفحبو رانلا نم هدقنبو « تانجحلا ةرخالا

 ٠ « كولسلا

0 

 :ةسوسولاى لا ليملا نكي مل اذا هنأ ام لجر ىلع رمالا سبتلي دق

 .فارتقالا ىلا كلذ زواجت اذا الا... اررضو ارش نايصعلا ىلاو

 ! ؟ نذا ةدهاحملا ىلا ةجاحلا ىه امق  لمعلاو

 .« كش نودب ةيجاوب تسل ةدهاحجملا نأ هلع ناوحلاف »

 .لجرلا دهج يف رسعلاو ةدشلا نم جرفت اهنأ ىه اهتدئاف نكل

 6 سفنلا ىلع للعتلا رشبتو « نايصعلا نع هسفن فرصل

 .عفنلا عضوم اذه +٠ ةدشورسعب نكل « اضيأ اهريغب كلذ نكميو

 ,سرفلا نأ هلاثمو « هنع لوزنو ةبغرلا تومتل ال « ةدهاجملا يف

 -همحاص هضار اذا ًادهو نكسيو « هعابط ءودهو هتعادو عم رفن
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 هنيكست ن اف هريغ اما « انيحهناك اذا ةعادولا ىلع لوبحمس رغلاف

 ٠ « ةيوعص ىلا جاتحي
 تار راو فادعاجلا ١ فقم ليعفلا حرب اع عدنا

 ةرووصلا اه اجت يحل ايه الفلا وايه دض ان عت وب اجيت ورتخو
 كوبلاو نيبقارشالل ةاهاضم ةليصأ تاداغ ةلهحلا نوملسملا

 .كتئوال نيعضاخ اهنيعب تاياغ يمالسالا فوصتلا اوذختاو
 .موقلا

 ًالاوحأ تسبل ةيفيقحلا ةدهاجملا ةحبنن

 .تاقرصتلاوءاقلالا ولاوحالا وت ادراولا ةجردوهقيقحىهامو

 .اهنأ سانلا معز يتلا تاذللاو دجولاو تاماركلاو فسلاو
 .ىف ةقيقحلا امنا ؟ تاضايرلاو تادهاجحملا هدهل ةيقيقح ةجينت

 « اهتاذ ف ةدوصقم تسسل « تفرع امك تادهاحملا نأ يه كلذ

 .نأ مزاللا نم سبلو « اهتاذب ةدوصقم تسل اهحئاتن كلذكف

 .هةقيقحو ء اهل ةحشت نوكيو « تادهاجملا دعب كلذ لصحب

 يمهف ىمهف اهتارمث امأ « جالع وأ رييدت اهنأ يه ةضايرلاو ةدهاجملا

 .كفادهأ ىلا لصت نأ ىه ةحصلا نم ةباغلاو « ةحصلا » لثم

 ذا لدلملا وع ةلاظورت رهو طاح امكن نا وأ ةاشلا وف
 .هذه ف سانلا نا لاق » ةذل ماعطلا ىف رفوي هنكل ( اماعط سيل

 رمالا ةقيقح ف يه ىتلا تايفيكلاو لاوحالا نوعبنتي مايالا
 .يذلا لفلفلاك يهو « ةديدل ةعتمم اهنأ عم اهناذب ةدوصقم

 مويلاسانلا حبصأ دقو ٠ ذيذل هنكل « ماعطلا يف دوصقمب سيل

 كنا عع



 كلذيف مهلاثم سيلو « تاياغلا لحم اهنولحيو لاوحالا نوبلطي»
 برضأ ىنإ ٠ بسحف لفلفلا نم هذختا امادأ لكأب يذلاك الا

 ةعمالةليمج نكت ملو ؛ سلف ةئام يوحت اهناف ةيبورب الثم كلذلا
 وأ ةعمال تناك امهمف ريدص#لا ةعطق امأ « قوسلا يف جورتاو»

 اهلثم سبل تاذللاو لاوحالاف « قوسلا يف جورت نلف ةدقوتم'

 نل يهف « اههبشأ امو « ةضفلاماماريدصقلاو صاصرلا لثمك الا

 ٠ ةرخآلا قوس يف جور“

 ةرمثشب تسيل قوشلاو قوذلا وأ بيغلا تادراو نا »
 ىلع سانلا ضعبل يهو« ةيبرتلا لئاسو نم يه امنا لب « ةيقيقح'
 يهديجاوملا نود نم ةيبرتلل ىرخالا ةقيرطلاو « بيغلا ةروص
 ٠ ١ « ةمهلاو ةمدزعلاب يضم ا

 نيتلمج ين فوصتلا ةقيقح
 ةياغلا اما « تالاعفنا ةقيقحلا يف تايفيكلاو تادراولا هذه

 ةرضح ركذ دقو « تالاعفنالا ال لاعفالا ىهف « ةقيرطلا » يف

 قح اهردقب مل هنكل « ءاملعلا نم ملاعل ةقيقحلا هذه خيشلا

 لصحت ام اريثك لاعفتالاو رثأتلا ىلع اولبح نيذلا نا » اهردخ

 لاعفتالاو رثآتلا اذه نم ضغبلاب ىهتني ىتح ايعيبط لاودالا مهل

 قارغتسالان ا » ةماع سانلا ىربو ؛ قارغتسالاو تاءافغالا ىلا

 لقعلا رتتسي نأ الا لامكلا نم سيل نأ نونظيو « ميظع ءيش
 مأ وحصلاو هابتتالل هللا ركذتيأ « سان اي » لجرلا ىفغيو
 هللا همحر رارحالا هللا ديبع يدّكيس لوش ! ؟ لوهذلاو ةءافغالل

 هنن 1 445 ع



 هعم نكسب املق هنال قارغتسالا يف اريثك لصحب ال برقتلا نإإ

 هذه عدخن لجرلا ناو « برقلا رادم وه لمعلاو « لمعلا

 رثكأ يف لاوحالا هذه نكت مل ناو ةيناحوزر اهاريف لاوحالل'

 هفوقولاو اهتفرعم ىلع ردقي الو « بسحف ةيناسفت الا نايحالا
 ٠ نولماكلا الا اهتقيقح ىلع

 ةبحالصو دادعتسا باحصأ مه نيدلا نولماكلا اماو »

 هفويكلا ريغ « ةلفاسلا ةيناسفنلا فويكلا مهروزغت ال'امنا:« اقح
 الو نيلماكلا رواعت اهناف « حورلا ىلع ًارطت يغلا ةناحورلا

 ىفصملا ركسلا ةوالح نيب قرفلاك امهنيب قرفلاو « ةماعلا اهفرعي.
 ةوبهذ نيذوبنملا ءارقفلا ضعب نأ اوور « اصلا  ركسلا نيبو
 ىلع المتشم ناكو ءادغلا مهرضح املف « ةرخسم يف لجر ىلا

 اذه ام ىهريبك لاقو ( اهيلا ةيغر نود نكلو « اهولكأف « ةينبلا

 نكي ملو « اهتوالح هسفن يف رثؤتت مل « قاصبلا لثم وه يذلا
 يف الا ةوالح دجي مل هنأ كلذ يف ببسلاو « اهتحئار مش دقت

 نوهت نيذلا نيكل الا نأ ةققحلا نبق فضلا بع ركبلا
 م«هتيفصت لبق ركسلاب نيمرغملا نيبورقلاك مه لاوحالاو فويكلا
 نودجتسنذاو  فويكلايفةبغرلا اوكرتاو لمعلا !'ومزلإ لوقأو
 «تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام وكل لصحتتم ىتلا' فويكلا نم

 امئا ةيئاحورلا تايفيكلا نأ لصالاف + رشن بىلق ىلع رطخ الو

 امناف « ةيناسفنلا تايفيكلا نود كش ريغ نم: لجرلل ضرعت:
 هدا( نكح نع يعور صحا صرح

 ثحهاأ 88 نع



 يعطقت اهنأ اهتدئافو «يتبرطلاذئاذل نم يهف لاوحالا هذه امأ
 ينال ء اضيأ راطخالا نم ولخت ال اهنكل « ةذلو ةعتمب هلحرلا

 .نوفر صني و مهقبررلميف يضملا نع نوعطقني ممهلا يرصاق نم اريثك
 .نولحب ام !ريثك سانلا نأ كلذ يف ببسلاو « ءاوهالا هذه ىلا

 .نيد رقتملا نم مهنأ نو بسحبرو .. فادهالاو تاباغلا لحم تايفيكلا

 هده مهل ,ضررعت ل .4 كلدك اونوكي مل نا مهناآل 2 نيلوبقملاو

 ٠ ءاوسلا ىلع رافكللو مهل ضرعت اهنأ ةقيقحلاو « لاوحالا

 قمحر هللا دادمإ خيشلا ملعلا اذه يف دهتجملا ددجملا ناك »

 .بجحلاو .6 ةينارون بجح تايفيكلاو راونالا نإ : لوقت هيلع هللا
 ىكلاسلا ىلع اهيف.نحجيو .؛ ةيمالظلا بححلا نم دشأ ةيناروتلا

 ايري .يذلا نال .«.اهيلا' تفتلي الو « اهنع دعتبيو اهبنحتن نأ

 لب راجتلا رود ىلعو نيسانكلا تويب ىلع جةرعب ال كلملا ةرايز
 هتويبك ةيمالظلا .ىححلا .ناخذ « كلملا سلجم ىلا اسأر هجوت

 هفماعلا ةنهملا باحصأآ,لزانمك ةينارونلا بجحلاو « نيسانكلا

 هنود هقيرط ف .يضمب .نأو .« .اهيلع ج”رعي ال نأ كلاسلا ىلعق

 ٠ « هلك كلذ ءارو ءارو دوصقملاف ٠ فوقو

 فتاماركلاو فوشكلا ةقيقح

 :6 اهيف لضالادو تايفيكلاو لاوحالا ةقيقح تملع نأ دعبو

 هتافرصنلاو .تاماركلا» فوشكلا ةقيقح ملعت نأ كيلعف
 ٠ ءاقلإلاو

 عم تالامكلا ”لج'أ نم .فشكلا نوثةدعب سانلا نإ لاق »

 .لس 5٠1١ه ب



 سانلا ضعب عئابط قفنتو « هللا ىلا برفتلا يف هل ةميق ال هنأ

 ةديعبة دفان سانلا ضعب نويع نأ امك « مهريغ نود فشكلا عم

 < بيرقلا ءىشلا الا نورخآلا رصبب ال ىذلا تقولا ىف « رظنلا

 قداس الا اءرعأ نأ ويه هعتملا قش نا هدس اريشم لاقو

 ىلا اهزواجي هريغ رخآ لجر رصب نأ عم « ةيقسفلا هذه هرصب
 ىلا هرظن غلبي يذلا لجرلا دعب اذهبأ ! جراخلا يف عراشلا

 ا

 مم مهعئابط قفتت ال سانلا ضعب ناف « تابرقتلاب هل ةقالع ال

 تاضايرلا اورشابو تادهاجملا اوسرام امهم مهناف « فوشكلا
 لصاللاو « ةدحاو ةرم ولو مهرمعيف فشكلا ىلع اولصحب نلف

 امءىرمال لصح امهم هنأ هللاب فلحأف « ةيدبعلا وه هلك كلذ يف
 هنادجو ىلا ا فولأ

 اذا هنأ ريغ « اريسي اردق ىتح مدقتلا يف بسكي مل هنأ رعشل

 مدقت دق هنأ سحال هنادجو ىلا عجر مث تارم ثالث هللا حبس

 قودلا لهأ نم ءاش نم اذه ربتخيلف « هللا ىلا برقتلا يف

 ٠ 6« نادجولا باحصأو

 مل اذا ةيالولاو برقتلا مئالع نم فشكلا نوكي فيك

 رفاكلاو نمؤملل لصحب هناف انمؤم ءرملا نوك هيف طرتشي
 مسحلا نم ةصاخ ةوق نأ امكو « ءاوسلا ىلع ىهريغلو دحلملاو

 ةوفق سفنلا يف دلونت كلذكف « ةضايرلاو بيردتلاب فعاضتت

 ءاملع كلذ فرعيو فعاضنتتو « ةضايرلاو ةدهاجملاب ةصوصخم
 ٠ رصعلا اذه يف ميونتلا ةذناسأ وأ سفنلا

 هد ا١ةءال ابل



 اذا اضيأ رفاكلا نال ميظع ءيشب سيل فثكلا نا ةقيقحلاف

 بتكو « اضيأ نيناجملل لصحيو هل لصحل ض'اورت وأ دهاج
 انأ تيآرو نونجملل لصحي فشكلا نأ بابسالا حرش بحاص

 ءاض.أءايلوالل لصحب ال دقو « فشكلا اهل لصحب ناك ةئونحم
 « ةداملا عم اهقشك لاز لهسملا تلمعتسا امسح ةنونحملا هذهو

 اهسفنب تناك اذا فوشكلاف « ةجحةيفشكلا مولعلا دعن ال كلذل
 « اهكرت بجو الاو « اهب لمعلا حص ةيعرشلا دعاوقال ةقفاوم

 اذا « اهفالخو ةداعلا قراوخ نم وه ىدلا رخآلا رمالا اذكهو

 ٠ هبرقت وأ هتبالو ىلع اليلد وأ ةذاع دعت ناف دحال دجو

 نم قراوخلا رهظت ملو « قراوخ ىلا رفتفت ال ةيالولا »
 رهظت قراوخلاو « مهتايح يف ةدحاو ةرم ولو « ةباحصلا ضعب

 « ةضايرلا جئانتن نم يهو « ( كويلا ) نم نايحالا رثكا يف
 بحاص بنتك دقو « ىبلقلا ركذلا نم لقأ ةداعلا قرتخ ةحردو

 نم لضفأ مهنأ قراوخلا مهنم ردصت ال نيذلا نع فراوعلا

 ىلع اوميقتسي نأ نيفراعلا تءامارك ربكأ نم نا « قراوخلا لهأ
 نيبلاطلا دادعتسا اونيبتي نأ مهفوشك مىظعأ نمو ةعيرشلا ةداج
 لهأ ضعب نا ربكالا خيشلا بتك دقو « كلذ قفو مهنوتري مث

 ٠ © تامارك اوقزري مل مهتيل 6 مهنافو دنع اولاق تاماركلا

 ضيح تاماركلا ) سانلا نم لوقلا ءاحرص ضعب لاقو

 ( هءافخا لواحتو اهيضدح نه ىحشمس ةأرملا نأ امكف « ( لاجرلا

 ا ااءمال



 ىنمت دقو « مهتامارك نم هللا لهأ يحتسي كلذكف « هرتسو
 رهظي امع اودرحت مهتيل « تاماركلا باحصأ خويشلا نم ريثك

 ةصقنس اورعش وأ اوأر مي تلد تيسلاو كابات نس يح

 تاماركلا لهأ ريغ نال 6 مهتاما رك لوصح ردش مهتاجرد ْق

 مفهناف « نينوذأمللا نود ةرخآلا يف ةماركلا هذه مهل لصحتس

 ء٠ كلذ نم نونثتسم

 «ةيدادمإلا تاماركلا» هبانك يف تاماركلا نع خيشلا ملكت

 :لاقف

 «ادارطا درطت الو « لماك عبتم :نم رهظت ىتلا يه ةماركلا 2

 يتلا ةماركلا عضخت مل نإو « ةمارك دعت مل تدرطا نإ اهنال
 كويلا لثم « ةمارك دعت مل ءايبنالا نم ىبن ةعيرشل هنم ترهظ

 ناك ولو « لاوحالا هذه لثم مهنع ردصت نيذلا ةرحسلاو

 ءايبنالا ةعيرش فلاخي هلمع نال « يبن عبتم هنا لوقو يعادب
 يق ناك وأ « عدبلا لهأك لوصالا يف فالتخالا ناك ءاوسو

 ىمست نل ءالؤه نم ةماركلاو « راحفلاو نيقسافلاك « عورفلا

 لماك عبتم نم ردصي ام ةماركلاب ىمسيو » « اجاردتسا الا

 لك نوبقلي سانلا نأ انرصع يف لاحلا حبصأو « ىوقتلا يف

 «هلامعأو هتديقع تناك ام ان اثوغو ابطق ةمارك هنم رهظن' لجر

 يرجي وأ ءاضفلا يف قلحي ادحأت يأر اذا كنأب فلسلا حرص دق
 ٠ اباسح هل بسحت' الف ةعيرشلا ىلع ظفاحب الو ءاملا ىلع

 اذا الا  ءرملا ىلع بجاو ةماركلا رتس نإ ءاحلصلا لاقو

 هه ا!ءةاال



 وأ ؛ هخيش نع هيف هل احومسم وأ « هراهظا ىلا اجاتحم ناك

 « هراتخي وأ ائيش ديرب نأ نع هتلهذأ ىنتح « لاحلا هيلع تبلغ

 هس و: قروص» بلاط ةاقتعا :تيبكلا هزاتخاا بحي انم ناك وأ
 ٠ « نذا زوجيف هيديرم نم ديرم وأ

 فرصنتلاو ءاقلالا

 انوكي ملو اهب رومأملا وأ ةدوصقملا رومالا نم اسيل كلذك
 «لوبقلا وأ ةيآلولاز: تقلا وأ + لايكلا ىلع الد اًمهقتتاذ ىف

 الوبقم دحاو لكل رسيت يتلا لايخلاو سفنلا ةوق نم امه لي
 ةءابق الا وب ل اكلنا قوي ود وقلا نلعب نويعل ا تادو طم: ناك
 ساسأ ربكا وهو « اميدق رحسلل رادم مظعأ وه ناك دقل

 ةيفوصلاهجلاعي يذلا امأ « مويلا ميونتلا لمع وأ « مزي رحسمل »
 حلطصم يف ىمسيف نطابلاو سفنلا ةوقب لعفلاو ريثآتلا نم
 خيشلا ةرضح فلأ دقو ؛« ةمه وأ افرصتو اءاقلإ ةيفوصلا

 ةلاسر » اهامسأ عوضوملا اذه ىلع ةريغص ةلاسر هللا همحر

 حورب هاندنأ ( ةياآب لدتساو © فرصتلا قيقحت يف فرعتلا

 ٠ هيوقتو همكح ديرت ثيحب اهل احرش ( سدقلا
 ىشفت ةدومحم ةصاخ تايفيك نأ « دييأتلا اذه ةقيضقح »

 ءاعاون ان وكت يهو « ةصوصخم راثك اهنم ًاشنتل دحأ ىلع معتو

 حالطصا يف ديبأتلا اذه ىعديو « ضارغالا فالتخاب اناولأو
 ٠ رطاخلا عمجو ةمهلاو « ءاقلالاو فرصتلا ةفوصتملا

 تادهاجملاب خياشملا يف هذه فرصتلا ةوق دلونت ام اريثكو »

 سل ١١ه ا



 «سردتلاوةضايرلابةعراصملاةوقأشنت امك «. ةيسفنلل تاضايرلاو

 «كلذ نوكي املقو « ةوقلا هذه ىلع نولبتحب* لاجرلا ضعبوم

 ةداعك ديمح ماس ضرغل ةقاطلا هذه لامعتسا ناك ناف

 دصقلا ناك ناو « ضرغلل اعيت فرصتلا نذا دمحب“ ؛ خياشملا

 ٠ كلذك هفرصت حبقي « اميمذ.اثيبخ كلذ نمس

 « ةينيدلا ىلاعملا نم دعت نل لاح لك ىلع ةقاطلا كلت نكل

 ءىرما لك نال « برقتلاو لوبقلل ةمس الو اليلد نوكت نلوب
 مكحلاف«نيرمتلاب اهئاشنا ىلع ردت «.ارجاف وز اقساف.ناك ءاوس

 اهلامعتسا فو « اهلامعتساو ةيمسجلا ىوقلا يف. يكحلا لثم اهيخ
 ىلع ددحملا خيشلا حصن دقو « كلدك ةيوشدور ةنند تارضم

 ٠ اهكرتن ريصعملا اذه. يف صخالا'

 ةيلقعلاو ةسلقلا اههحاص ىوق نأ ةيويئدلا اهراضم نمق »

 ميظع رطخ انهو “ اهلامعتسا: راثكاب. لحمضتور فعضت ام اريثك

 ةماعلا نأ ةينيدلا اهراسغم نمو « ةريثك ضارمأ شنت نأ نمد
 «ةديقعلا رارضأن م اذهو « ةسادقلاو.ةيالول ١ تامس نم. اهتودعد

 ةيانعلا نع نوعطقتيو اهب نوعنتنقي مهف ؛ نوديرملاو نوبلاطلا امأ
 ٠ ةيلمعلا رثاسخلا نم اذهو. «.لاحلاو .سفنلا حالصاب.

 « اهمادختسا حلاصلا فلسلا رجه راضملا: هذه.ىلا ارظنو

 تناك مهاوق نال « ةدوحوم مهرصع يف راضملا هذه نكت ملو»

 راضملا هذه تناك وأ « مهفلا ةدوجو. عابطلا'ةمالسل ةديددش

 ءاقلاب نوعنتق سانلا ناف ؛ كلذ لك دعو. «.لقالا ىلع ةهفاغ
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 ,نلف تايفيكلاو هلاوحالا نم مهل ودبي امهم هفرصتو خيشلا
 اهبنأي يتلا رومالا يف ءاقيلاو ىودجلا امنا « مودي نلو يدجي
 : هتادب اهيف دهتحيو هسفن نم لجرلا

 لماع سيلو « ايداهو اليلد الا سيل خيشلا نأ اورتكذت »

 .بهذ ناف « مكسفنأب ,متنأ اولمعت نأ مكيلع بجيف « العاف الو
 هل بيبطلا فصوف 4 هللعو هضارمأ هل حرشو بيبط ىلا لجر

 هنأ بيبطلا نم ىسلطب له ؟ نذا ضيرملا عنصي اذامف « ءاود

 .نوكي نلف « كلذلعف نا هنا ؟ اذام مآ ءاودلا هسفنب وه لمعتسم

 « ءاقلالا مهخويش نم نوبلطي نيذلا ىرت كلذلف « قمحأ الا

 هفصو اال « .لمعلا .ءابطالا نم نوبلطي نيذلا ىضرملاك مهنأ

 ٠ جالعلا

 عخيشلا نبع ةبيجع ةياور هللا همحر خيشلا ةرضح ركذ

 .تافرصتلاو ءاعدلا نم سانلا لأس اميف « هللا همحر هللا دادمإ
 : بسحف

 « يابموب ىلا ارث للا بيط هللا دادمإ جاحلا ةرضح مدق امل

 ,نكلو « ىلب لاقف « هتيب جح هقزري نأ هللا وعدي نأ رجات هلأس

 ,ىلع ضبقأف « ةرخابلا .موقت موي كسفن ىلع ينكلمت نأ طرشب
 ,يئاعد يف ىودج ال ذا « كب بهذتف « اهنتم ىلع كعفرأو كدب

 ٠ ! كلذ عقب نأ نودي

 ,نم ناك « مالسلاو ةيحتلا لضفأ هيلع يبنلا مع بلاط ابأ نإ
 هودلعو رافكلا عيمج :هدهاج ال « هيلع نيقفشملاو هيحم مظعأ
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 .مالسلا هيلع لوسرلا ناكو 6 هرصان لب « بلاط وبأ هكرتن مل
 .ىلع هلمحب نأ يف ةميظع ةلواحم لواحف « كلذك بحلا هلدابب
 .لوسرلا بح هعفني, ملو « هيف رثوي مل امل كلذ نكل « مالسالا
 ىو 219 م« ملسو هيلع هللا ىلص اضيأ هتالواحمو

 .نولوقي سانلا نم اريثك نأ يهو ةميق ةعفان ةملك انهو

 .ريغ ينمتلا جال و كالا الوب ارو و يي رولا

 .«جحلا ىلا هجوتلا ف ناثداحت اناك نيلجر نأ هلاثمو « ةدارالا

 اذا هنال ء« بذك اذه تلق « ملسم لك ديري هنإ : امهدحأ لاقف

 .لك ينامأ نم هنا لوقت نأ بحي لب « ”جتحل“ « كلذ دارأ ناك

 ربعي ةدارالاو « ائيش ققحتلا نم ىنغي ال ىنمتلا درحمف « دحاو

 اهيل همر: ذل هيكل + ةعارزلا فروض لو ناك قاف نعآتلاب اهنع
 .لاقيف « ةمزاللا تانودالا اهل عمجيف رخآلا اما ٠ تاودأو ةدع

 .دحاو لك ىغبي نالجر كلذكو « ديرم رخآللو ”نمتم لوالل
 .«ريغ ال هانمتن دحاولا نأ ريغ « عماجلا دجسملا ىلا غولبلا امهنم
 «اينمتم لوالاو « اديرم ىناثلا ىعديف + ىشمي قلطني امهرخكو

 :ةردقلا تدقف اذاو ٠ ققحت ىلا تهنتا تلصح املك ةدارالاو
 .ليقكلذلو « ةياغلاى لا غولبلا دعاسي ليلد دجول « اهقيقحت ىلع

 ٠ 6« هللا نم مامتالاو ينم ىعسلا »

 .دقو . يتأب اميف وأ « انه خيشلا ةرضح اهيف ثحب يتلا ةدارآلا نأ )١(

 .هايمس رضاحلا رصعلا يف ريبكلا يسفنلا ملاعلا سميج ميلو اهعوضوم يف بتك
 . « نامنالا ةدارا »

 .هنمجرت « داقتعالا ةدارا » مساب ةيبرعلا ىلا باتكلا مجرت دقو لوقن

 . ١5145 ماع ةرهاقلا يف رشنو هللا بح دومحم روتكدلا
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 ةجينت نوكت « ةيفيكو ةلاح بلاطلا بلق يف دلوتت انايحأو »

 اهنكل« هسفن ةلواحم نم دلونت ال ىهو « خيششلا دشرملا هيجوتلل

 ؛ هنع تلاز لمع بلاطلا نم اهقفاري مل اذاو « اهدرفمب عفنت ال
 نكل : اهدنع اسلاج ءىفدت ىلا رانلاب قفدتلا كلذ لاثمو,

 حايرلا هيلع تبه املكو « اهنع دعتبا املك ىقبت ال ةرارحلا

 «هخسش لجرلا قراف املك ادكهف 6 ادراب مسجلا حبصأ ةدرالا.

 مل هنأك نيديلا رفص ايراع لجرلا ىقب « هيجوتلا ريثأت صقن وأ

 ٠ ريثاتلا اذهب دهع هل نكيي

 لاثمو 6 يناثلا نع لفاغتنو اريدقت لوالا ردقي ثيحب « اناجم»
 «ةنيمث ةيفوص ةدرس سيسخلا هءاذح فظني ناك الجر نأ كلذ.

 ةدرملا امأ 6 ىيسك نم ءاذحلا نإ : ناجأق اذه نع سانلا هلأسف

 نا : لاق ذا يسرافلا رعاشلا داجأ دقو « يبأ بسك نم ىهف'

 ةنيمثلا ةؤلؤللا يطعي لفطلاو « اصيخر عيبي اصيخر يرتشي نم"
 ٠ 6« زبخ ةرسك وأ صرق يف

 « مهتايح لوط ىهلاوحأ لداعنت مهتقاطب نولمعي نيذلاو »
 سيلو « نولواطتي الو نو قهيفتن الو نوقدشتي ال مهنأ ريغ
 ٠ « ادوشنم الو ابولطم كلذ

 لهذي ىذلانأ,«ةيالولا كحم تافرصتلا اوذختا سانلا ناف

 وهف « ضرالا ىلع عقيو عرصي مث « ةرظن هتباصأ املك ىفغيو
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 نم تناك اذا هنال « لطابو ”وغل داقتعالا اذه نأ عم « ىلولا

 هللا ىلص هللا لوسر انديسل ناكل « ةسادقلاو ةبالولا لئالد

 رافكلا ءمه موي ثدح ام ثدح اذاملف « اهجلاعب نأ ملسو هيلع

 مهلهذي مل  املو « مهنم تلفيف اولفغي نأ مهنم رظنتا نا هلتقب
 ٠ © ةدحاو هنم ةرظني

 للذتم وهو هلعف « تاقوالا هذه لثم ىف هلعف ام لك نا لب

 امأ « افرصت الو اريثأت ناك امو « دبعك هوعدب « هل عراض « هلل

 عبتت ناك يذلا فورعملا مشعج نب ةقارس ثداح يف هارن يذلا

 نأ الا نكي مل « مالسلاو ةالصلا هيلع هسامتلا يف قلطنيو هرثأ

 سرف فسخنا ىتح « هرش انفكا مهللا : تقولا كلذ يف اعد
 نأ كلآسأف « ءىلع توعد كلعل ةقارس لاق « هنطب ىلا ةقارس

 يشأ ل نأ كدعاقا و قابلا اذه نم: نيعن نأ هلا قعدت
 ٠ ضرالا نطب نم هسرف جرخ ىتح هللا اعدف « كنع اشيرق

 املك ناسنالا نا وه « ةيالولا كحم امنا « باحصأ ايف »

 هللا لوسرب ةهباشم دادزا « درحتلاو ةدابعلاو دهزلا ف مدقت

 اممو « ةوبنلا نم ةاقتسم ةيالولا نال « ولسو هيلع هللا ىلص
 نوطرونن كلذلو « ءاملعلا ىلع نولبقي ال سانلا نأ هل فسؤي
 ٠ « ةريثك ءاطخأ يف

 ةمعبللا
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 .«نيدلا يف اثدح اهودع سانلا نأ بناج يف دجن هديرمو خيشلا

 .نأ سوفقطلا نم سقطك سانلا اهذختا رخآلا فناجلا ىفو

 .( مهف وأ لمع يف اوبغري الو لجرلاو ديلا اولبش نأب اوفتكا

 يدجتالهديرمو خيشلا نيب ةقالعلا تناك ناو هيلا اوجاتحي الو

 .ناسنالا كسس نأو « هلمع الا ناسنالا عفن الو « اعفن

 .ققحنت مل ناو « اهجومو هل اذاتسأ هذختي ريصب خيش فادهأب

 .يف لوخدلا نأ اذه نم مهفت الو ٠ امهنيب ةداتعملا ةعيبلا

 .نأ رمالا لب « ال « هناحبس هللا نم تاكربب ىتأب ال ةلسلسلا

 يف اشف دقو « ميسج ًأطخ لوصالا نم الصأ ةعيبلا ذاختا
 ,يضقب ةعيبلا ةقيقحل لهج سانلا يف ةمفضاحلا مايالا هذه

 ٠ بجعلا هنم

 ةدارالاو ةعبسلا ةملك نم اهتاذ ةعبسلا ةقيقح حضنتو

 -حضوأ امك يظفللا ىنعملا نمو لب 4 ديرملا حالطصا نمو

 ,يجرتلا تسيل اهنأ ةدارالا ةقيقح عوضوم يف مدقت اميف خيشلا
 لئاسولاو بابسالا ةئيهت ىلع فوكعلا يه امنا لب ينمتلاو
 وه ديرملا امناخ فدهلا ىلا ةلحرلا أدب و وأ « اهب ةمزاللا

 ةدعتيو « هفدهو همارم هنطاب حالطصاو هسفن ميوقت ذختي يذلا

 « هيلا هتلحر دس م ةمزاللا بابسالاو لئاسولا فدهلا اذهل

 هفراع ليلد وأ قيفر رايتخا ىوس ةعيبلا ةقيقح تسيلو
 لحارملازاتجيل هرثأ عابتاو هتقفارمو « ةياغلا هذه ىلا لوصولل

 راطخأ نم نمأم ف نوكي نأ نع الضف « ةحاره ةلوهس لكب
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 ضيوفت اهنا لاش نأ نكم رخآ ظفل ىفو « هيتلاو لالضلا
 ء دشرم ”برمو « رهمأو هنم ملعأ لدور نتن :اهيكلست وى ىوقتلا

 هسسفت ضيرم ضوفي امك وأ : هيرتشمل هلام عئابلا ملسي امك
 - حرت وأ هب بيبطلا هيصوي امب الأ لمعت الو بيبط ىلا
 ٠ الماك المع هيلع

 نسحب مولعلا قئاقدب فراع ملاع هنأ. زتعا اذا هنآ ريغ

 عم « ةذتاسالا ضعب ىلع هأرق دق نوكي وأ « بطلا بنك مهف

 رتغا اذا هناف « ايلمع بطلا سرامس ملو ةدايع يف سلجي مل هنأ

 تافصو نم هأرقت امب هسفن ةجلاعمل الهأ هسفن ىأرو كلذب
 نكمتي ال هنا « هسفن كالها ىلع ديزي نلف بتكلا يف ةنودم
 اذا الا ةي"دجلا ةمئادلا ةفصلاب ءاودلا فصوو ةجلاعملا نم

 ةيودالا فصو ىلع نرمتو هفصوتسم يف بيبط دنع سلج
 بطلا بتك فلؤم نا « ةديدع اماوعأو ةدع تاونس اهرايتخاو

 نم وه لب « بسحف بيبطب سيل نيدلا ريبك ميكحلا ريهشلا
 هنأب هسفت ىلع دهش هنأ عم « "بطلا يف رابكلا نيفلؤملا

 لاعسلاك ةيمويلا ةيداعلا ضارمالا ىتح ىوادي نأ هنكمي ال
 ميكحلاك ) نوعرابلا بطلا ءاملع هلبق ناك دقو « ماكزلاو

 6« بطلا ميلعت ف هلك هرمع ىضق يدلا ) يدابايردلا ميرا رون

 ناك هنأ بطلا يف بعكلا واءو نفلا يف ةعاربلا نم غلب دقو

 ؛هذيمالت ملعيو سردي وهو « قيرطلا يف يشميو ماعطلا لوانتن
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 .ءابطالا مظعأ نم اداتساو نيفورعملا ءاطالا نم ناك 5 عضو

 .نونف نم نف لك امنا لب « طقف بطلا ىلع اذه رصتق الو

 وأ ةدضنم منصب نأ لجرلا عيطتسي الف « ههباش ةايحلا
 بتكلا يف ةعلاطملا درحم ءايشالا هنم عنصيو ديدحلا مدختسإ

 يف ةءارقلا درجسب ماعطلا خبطي نأ ردقب الو « اهنم ملعتلاو

 .تقو ةعاضابو « لمتكم ريغ « جضان ريغ هخبطي هنأ ريغ باتك

 هلمع ولخب الو « كلذ ليبس يف ةريثك ءايشأ فالتاو « ليوط

 نكم الو « ماحسنالا مدعو ىضوفلا يهو « ةصيقتلا نع نذا

 تناك ناو « بطلا بتك يف ةءارقلاب هسفت يوادب نأ ضيرمل

 .«مهتاوادم يف ءابطالا ديفتسي اهنمو « ءيش لك مضت بتكلا كلت

 اضرم يوادت نأ كل نكمأ ناو « اهيلع ردفت ال كنأ ريغ

 .ناك هنا « ةماهلا ضارمالا جلاعت نأ اتاتب كنكسي الف اهفات
 .ةداع نم ناكو رطملا مايأ رخآ يف ماع لك ىسحلا ين دواعت

 الأ ىسفن يف تلقف « ةديحولا ةفصولا سفت بتكن نأ بيبطلا

 .نأ نود اهيلا جاتحأ نيح اهب عفتتا ىتح ةفصولا هذه خسنأ
 تررطضاف « ينعفنت ملو اماعكلذ تلعفف ! ؟ بيبطلا ىلا رطضا
 مغلبلا نأ يل نايبت مث « تيفشف يناوادف بيبطلا ءاعدتسا ىلا

 هذه خسنأ نأ تلعف ولف « ماعلا كلذ يف ءارفصلل اقفارم ناك

 .نمف «ءارفصلا عم مغلبلا ةياعر مضت ةلمتكم اهنأب اضيأ ةفصولا

 .ةدايز ردت الو ؛ ماع لك ءارفصلا نم مغلبلا رادقم ينيردي
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 ,عيطتسي الف « ضبنلا ةلاح فرعي يذلا بيبطلا الا هتلقو مغلبلا

 (٠ عماوجلا فرشأ ) « بيبطلا الا بتكلا يف ةءارقلاب جالعلا

 نكس ملو خيشلا داشراب رسي مل اذا هنا لوقلا ةياغف »

 ,ىضقو تاقشملاو دوهجحلا فعاض امهم « ءىش هيدحب نلف « هيلا

 نأ ريغ « ماتلا دايفتالا ةقيرطلا هذه يضتقت امناو « اهيف هرمع
 هل اخش هرشعا اذا امأ « هل اخيش هريتعي مل اذا فلتخي رماآلا

 .هذه ناو « نامرحلا الا بسكي الف هيأر متكح وأ ددرت ناف
 ٠ « ادويقو ابادال اهل ناو اهقدأو تاقالعلا رطخأ نمل ةقالعلا

 ةجاح يف نكي ملو ايداعو انبب احضاو ارمأ كلذ ناك دق

 ةفاحلا ةيفلسلا نأ الا « نييفاضلا ليثمتلاو ماهفالا اذه ىلا

 هفوصتلا يف ضيقت قرط ىلع انتاك ةيديلقتلا ةيفوصلاو

 .تامرحملا نم ةعيبلا تأر ىلوالا ةفئاطلاف « نمزلا نم ىضام يف

 ندخل ال ارو يلا هيحوأ يحل قر رشا ود سلا تاع دكتلاو
 رماإلا غلب دقلخ رصعلا اذه امأ « اهنيعب هذيلاقتو هسوقط

 مهسوفت حالصا يف نوركفي ال اوحبصأ مهنأ ىلا هلهأب

 .متلعت نوري الو « هل مايقلا نع الضف نطاملا ةاوادمو ينيدلا

 ,ىتح ةرورض ةينيدلا لئاسملا مثلعتو « حيحص جاهنم ىلع نيدلا

 « ةرسثابم ( ةنسلاو باتكلا ) نيدلا رداصم ىلع عالطالا الو

 « ةيزيلجنالاب نكرقلاو ثيدحلا مجارت ةعلاطسب نوفتكي لب
 «تالحملاو فحصلا ضعب يف ةروشنم نيدلا نع تاللاقم ةءارقو
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 الهأ مهسومت نوريو « ديدحتلاو داهتجالاو ءادتقالا نومعزيو»
 ٠ كلذل

 ىربال كلذ نم سكعلاب ناسنالا نأ بكرملا لهحلا نمو
 جرخيل هتيب يف اعباق ةاماحملاو قوقحلا بتك هتسارد يف هترافك

 عمتس نأ هيلع ةمتحملا ةرورضلا نم ىري لب ؛ ايماحم اهدعب
 « كلذ هفيكد ال مث « « اهيف نحتسو ةيعماحلا تارضاحملا ىلا.

 م نيل تس راك م للا هنا لج

 ةبرجت لصحب ىتح ناحتمالاو ةساردلا نم مدق ام لك دعب.

 هتنضق ضوف يدلا كلذ اقمحم اللا نسانلا دعت نلو « انارموم

 ناك ناو « ضاق سلجم يف لخدي مرام مل لجر ىلا

 انين راع ادناه حلا ريشي ةلورتواو وفعلا ىف هدا الا: ىيشأ نع
 هعامتسا وأ مولعلا بتكل هتسارد ضحمس ةبعيبطلا مولعلاب

 اهتكاتح فرو ءايشالا نيت نأ ىلا ذاتسالا تارضاحم ىلا
 ٠ يواميك لمعم يف لمعو ةبرحتب

 نر انيحلا و فانوقلا و ومالا هدب ةقارع تيرا[
 هدفا لئاسملا امأ « اذه ةداهشلا ملاعبو اندلا هدهل الآ

 ناف « ةرخالاو سبغلا ملاعب ةعيبطلا دعب ام لئاسمب قاعتت ىتلا

 بعلي نأ هصاصتخا نم ىري ماحمو ةفيح.ص بحاصو ميعز لك
 ٠ عوضوملا اذه يف ةيديدجتلاو ةيداهتجالا هئارآب يتأيو اهب

 نودقني اوأدب سانلا ءالؤه لشم نأ كلذ ةياغو

 نم ةلصاحلا مهتاداهش نومدشر « هيف نوثحسدو © فوصنلال
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 فقوصتلا ىلعءاملعلاءال ثهنم ملاعبطخ «هده يهوجبل راحبلاءارو»

 نسم هل تلصح يتلا همولع ىلع ادمتعم ةليلج ةيملع ةبطخ
 ء خويبنلا ءافلخ نم ةفيلخ هيلع قلعف « بتكلا ةعلاطم»
 لصحبي فوصتلا ناك ول لاقت ؛ طسق ىلع ءاكذلا نم ناك دقوي

 ايعك ىلعأ كريغ تنأر امل بتكلا يف سردلاو ةعلاطملا درحمب

 « ةعيبلا » و « ةدارالا » ةقيقحف « ةقرطلاو فوصتلا يف كنم
 يق ناسحالا ةبترم وأ « نيدلا لامك نادشنل جورخلا وه امنا
 اذه نم فرعأو يفنقملا اذه نم ملعأ' لج >ر ءاقتقاو «نيدلا#

 حالصاب هذه نيدلا ةيترم ةقالع تناك اذا رخأ ظفطو « عبتملا

 ملسي نأ نذا بجو « هضارمأ ةدانا' وأ « نضطابلاو بلقلا#

 ٠ ماقسالا كلت يواديل هفقثم يساطن بيبط ىلا هسفت

 خيشلا نيب دهع دقعب اذه نع خيشلا ةرضح ربع دقو
 داشرالاب خيشلا هيف دهعت 6 ديرلاو دضرملا وأ + ذيسملتلاو»

 انقرع املو ٠ ديلقتلاو عابتألا بلاظلاو © حالصالاوب

 تسل ةيدلقتلا ةعبلا نأ انل ناب ء« هذه ةعسلا ةقشقح

 تاكرب ليصحت الا اهيف ةدئاف الو « ءىش يف تابجاولا نم
 لوقي ناك امك ةيسفت ةدئاف هيف نأ وأ ٠ (دتسلا ) ةلالسلا

 همسا دابآ رديح نم قوذلاو ةفرعللا نيب عمجب خيش:
 هنذأ هخيش سهب ديرملا ا ل ا ا

 نسم رثكأ دشرملا مالك ىلا عمتتس » هنأ ىنعي © هعمس هريعبو'

 رك « حبطلاب هريغ
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 «خيشلا :ةرضح ,ىدل هيديقلالا ةعيبلا هذه ةجرد نأ الا

 هيديرم نم الجر حنمي نأ ةرم دارأ خيشلا نآب ردقت نأ نكمي
 .لبقأ نذا لاقف « كالا .ىتح هعباس مل هنآ لاقف « ةزاجاو هفالخ

 .يف لخد نم :فرعأ ال ىننا ارارم لوقي خيشلا ناكو ؛ عيابو

 ىلمعلاب ةلص هل ,يدلا 'آلا ىرأ الو لفحأ ال ىناو « ىتعيب

 .ةديدشلا ةلئشالا .كلت نثم ميابملا ىلع حرطي ناكو « دمهجلاو
 .سانلا ناهذآ .نن سبل هنال « اهتياغو ةعيبلا ةقيقح فشكت يتلا

 "اوحبصت نأ نوعبب .مهضعب »  اهصخلم الا ةعيبلا فادهأ نع

 .ىتح مزلت ال اهناف « تامازكلاو هفوشكلا باحصأ نم

 مهضعبو اهلئلع صوحب نأ ديرملل نسحب هفيكف « دشرملل
 هلوسر نآ عم « نوعفشيو .قولفكيس خويشلا نأ نونظي
 : اهنع هللا يضر ةمطافل لاق هسقت ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا نم كنع ىنقأ ال يتاف راتلا نم .كسفت يذقنا ةمطاف اي »

 ديرملا ضري مل اذإ :هديرم خيش ذقني .نأ نكس فيكف « ائيش
 (.٠ كلذ

 هرظن يف هديرم لقنيس خيشلا .نأ سانلا ضعب نظيو »
 ةباحصلاجاتحا امل اذكه رمالا ناك ولف « لامكلا ىلا ةدحاو

 .لمكأ سانلا ف نكي مل ذا « .دهج يأ ىلا مهيلع هللا ناوضر
 ولو ٠ مالسلاو :ةالصلا هيلع لوسرلا نم اريثأت مظعأو ارظن

 .قراوخلا ناف“ «'ازارم عنقل الف « ةداعلل اقرخ « ام انمح كلذ عقو

 هيلع لكتي هلأ .ملظعلا ًآطخلا نمو « ةمزال ةمئاد تسيل

 ٠ «© ناسنالا
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 بارطضالاو ةرجمزلاو ةروثلا سانلا ضعب بحبو »
 وأ 6 اهوحم لواحب نأ نود بونذلا مدعنت ناو 6 ةبوببعلاو

 لب «ريخلا ةدارا ىلا رقت الو تاوهشلا لوزت نأو « اهتلازإ
 سواسولا ىنفت نأو « اهسفنب ةدارا ريغ نم تانسحلا ردصت نأ

 !ده نورروءءاحمالاو ةبويبغلا ملاع هل 00 نأو 4 رطاوخلاو

 وه كلذك هأشنم نأ عم ؛ ةقباسلا رطاوخلا نم ىلعأ ريخالا

 يهد تلا لاوحألاو تاس نم ووفال اع نانو نول

 ذا « سفنلا نم ىفخ ديك ينامالا هذه لثم يف دجويو لب

 اهلك هذه دحوتو م6 ةعمسلاو ةشكملاو ةحارلا ىه بوللملا

 دوصفقملا اهيضرلا بلاطل امف الاو 6 لاوحالا هده ِق

 : فراعلا ىسرافلا رعاشلا لوش « ىنامالا هدهلو

 نم هنال « بيبحلا اضر دشناو لصولاو يأنلا عد »

 ٠ « هريغ هنم يلطت نأ راعلا

 نأ امهلوأ « داسفلا نم نيعون يف عقب لجرلا اذه لثم مث

 2 ةافاك ةسن ىرب نأ نم دب الف هل تلصح ول لاوحالا هذه

 هت اعاطو هأ وقت نع فرصتي نأو « هتاباغ نم اهسسحب 1 ناك هنال

 6« هل تلصح ىلا تافصلا كلتب عنتقي ذا « اهحلاعي ناك ىنلا

 سبيل امل ابلاط لازي ال هناف ء اعزح توس داكيف تافصلا كلت هل

 ٠ ماودلا ىلع قلقلاو عزجلا يف اعقاو لازب نلو « هرايتخا ىف
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 ء ادج ةعجان خيشلا « بجح » نا نوبسحت مهضعبو

 ءكلدولا انحتحا اذا مسالطلاو ى» د » كلت هنم لصحنتسو

 يف ءاعدلا هلأاسنس « كش نود هتاوعد يف باجتسم خيشلا نآ وأ

 سانلا ءالؤؤه لثم لب « اذه هنم ملعتنس نحن وأ « خيثلا دب يف

 اهنأ عم « اهراثآو لامعالا هذه الا اهلك ةماركلا لصأ نورد ال

 ٠ « داسف ىف اداسف الا تسيلف ايندلل لللح

 ظفاحم فقثم دابآ رديحنم ريبك فظوم اموي يل لوقي ناك
 ؟ مل « دحأ هللا ءايلوأ نم قبي مل هنأ « مايصلاو ةالصلا ىلع
 ينالف عضوم نم لقتأ نأ اهلك دنهلا ينو نكد يف تلواح ىنال

 ٠ ٠.٠ ! يتينمأ ققحب نم خويشلا يف دجأ ملف ةمصاعلا ىلا

 اذا تاعطسو اراونأ نوريس مهنأ نونظي سانلا ضعبو »

 اذه سيلف « اناوصأ نوعمسيس مهنأ وأ « اولغتشاو اوركذ ام

 راثاثلا كلت لصحت نأ الوأ بحب ال هنا ؛ ةهالبو اسوهت الا هلك

 نوكت ال ايناثو ؛« كلذ ىلا ناجاتحي الو لغشلاو ركذلا ىلع

 « هنهذ ةديلو الا نايحالا ضعب ىف تاوصالاو راونالا كلت

 ءايشأ تفشكتا ول اثلاثو « بيغلا ملاع نم ايتآ ائيش تسيلو

 فشكت» برقتلا دادزب ال.ذا ؛ كلذ نم ةدئاف ةيأف ملاعلا كلذ

 نيطايشلا ىري دق « تاعاطلا هيلا برقلل هللا قلخ منا « ملاع

 « نيطايش نيطايشلا ءالؤؤه لازي الو « نايحالا ضعب يف ةكئالملا
 رفاكلاو نمؤملل « توملا دعب ملاعلا كلذ قئاقح فشكتتس مث
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 «٠6 ! ؟ دحأ لكل دوصقملا برقلا كلذب لصحيبفأ « ءاوسلا ىلع

 «ةيقيقحلا ةعبسلا صا رغأ قف :ةبنسبل ءاسشالا هده نأ ةياغلاف

 ةليصالاةياغلا ملعيو « اهلك اهنم هسفن يلخب نأ هيلع بجي اذلو

 قيرطو « هناحبس هللا اضر وه « كولسلا نم قحلا دوصقملاو

 ةلازإ يهو » ركذلا ىلع ةبظاوملاو ةعورشملا رماوالا لاثتما كلذ

 ملعب ”خيشلانأ وه ديرملا وخيشلا نيد ةقالعلا هقفقحو « « ةلفعلا

 زرحب' مل ولو « هتلاحو هتيفيك دجي مل ولو « هب لمعي ديرملاو
 هللا اضر ىهو « كلذ ةرمث ىريس هناف وه نظب امك « الامك

 انيقلاو ةحلا ىف لوخملا ليحس اضل ذه ندوة انت
 خيشلا دعي“ نأب كلذو « رانلا نم ةاجنلاو « هناحبس برلا

 ىه كلتو + كلذ يف هعابتاب ديرملا دهعتت نأو © كلذ نيقلت
 ٠ ١ داشرالاو ةدارالا ةقيقح

 ريغ « ةفراعتملا ةعسلا نودب ميلعتلا اذه نكس ناك ناو »

 هتئانعو هلابقإ مظعي دشرملا خيشلا نأ اهتعيبط نم ةعببلا نأ

 هكلذو « هتعاطا لامك ف بغرب ديرملاو « ةعباس يذلا لحرلاب

 امأ « ةيانعلا كلذب رثكت ذا « هنييعتو دشرم خيش ديدحت ةمكح

 عيابتو بوث فرطب ةأرما كسمت نأ وأ « ديلا يف ديلا عضو
 «دهعلااذه ديكوتل ةنسحتسملا دئاوعلا نم الا امه اسيلف خيشلا
 رمأ ف ىرت ال كلذلو « ةعسلا وأ ةدهاعملا رصانع نم هنأ ال

 ناسحتسالا اذه درو دقو «ةداعلاكلتدوجومب سيل يذلا ئاغلا
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 ٠ « ديلا ذخأ ماقم موقي هناف ديلا يف بوثلا

 دشرم دب لوانت وأ ديلقتلاو ةداعلا سسح ديلا ذخأ امأ

 ءدجلاىلاهنم لزهلا ىلا برقأ وهف « مسالاب خيش دب صخالابو
 ٠ ةوقو ةسامح يف كلذ نع خيشلا ثدحت دقو

 ةعببلا هذه تحت الو « غرافلا قلعتلا اده تحت لئاط ال »

 حور وه لصألا « ةعيبلا ةروصل موزل الو « ةيمسرلا ةيمسالا
 «ةدارا» ف ناسنالا لخدب نأ هحاح الو « عابتالا يأ 6 ةعبسلا

 كنيب ةقالعلا تققحت دقو دشرملا هيجوتب كلمع ًأدبإ « خيش

 ةعيبلا يف هدقتعن يذلا عفنلا كلذ امتح دجتسو « هنيبو
 اورمأ اذا نولمعب ال مهنأ سانلل يحعال يناو 4 « ةدارالا » و

 نيدشرملا نا ىرت كلذل « ةعيبلا مسا الا نوديري الو « لمعلاب
 ممهيديرم دجت « لمعب نوحصني الو « ةعيبلا نوذخأب نيذلا
 ةحعبلاو :سوقفللا ىلع قاش لمعلا نال عذبت رورو لقا
 نسب و الا 0 اجل لا

 «٠6 كلذ مهطخسيف لمعلاب حصنأ

 « بحلا زومرو « ةيفوصلاب ةصاخلا رارسالا نأ اومعزو

 زمر خيشلا هنكقليو الا دحأ عبابي الف « نيديرملل الا حابت ال
 « نيلصاولا نيفراعلا نم ديرملا حبصيف « قيرطلا رسو ةبحملا
 زمر وهو « لوصولا وه كلذو « هلوسر عابتاو هللا ركذب كيلع

 « سوفنلا حالصا قرط يف خيشلا عجارو « ةقيرطلاو ةعيرشلا
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 دحأ لأس ولو « رارسأ كلاته. تناك نا « رارسالا ىه هذهوي

 عالم 6 انتاوسص نلعاب هل لو ىطالا قيرطلا:ئغ اذه لغع
 آ طنز ةيلع لاوحا نع مم ناو تقرا وساده انها وفأا
 ٠ ةدوصقم. تسل اهنأآ دس ةلدح تالاح

 اهتأر ءاوس عراشلا يبناج ف. ةرهاز.راجشآ'لاوحالا اهنا

 لردك ىلا ريصتوا# ولاعب لت ىلع نرحل ىطتسو اعز ل

 هذه سانلا ضعب ىرب الو. « رسلا ةموادم الل هيف طرتش الوب

 اهارت ىتلا نأ ف سر. الو « رمعلا لؤط.نيحايرلاو راجشالاا

 نيحادرلاو دورولا « درولا نأش اهنأش امنا « تاسكو الاوحأل

 انفرط انضضغ اذاو « عراشلا يبناج ىلع ةصوصرملا ةقسنللا
 عضطقني الفأ « راهزالاو راحشالا' كلت ىلا رظنن“ ملو انريس قن

 انرصبأ ءاوم « هيوطن و قيرطلا عطقن نأ ده“ ال !:؟.نذا قيرطلا'

 « ءيش ىلع جرعن ال انررمو. « انسوؤر انقرطأ' مأ « تارجشلال»

 ءىش ىلا' ةتافتلا اثم نيحت الوب

 لوصولل «قيفرلا نم د الو « ريسلا' نم دب. 'ل' هنآ ةناغلاو
 ريرض ىغتبا ولف « ريسلا يف هاحتاللا ةمافتتسالو « مارملا ىلا'
 مل اذا هناف « يشمي نأ الوأ هيلع متحنت عضوم ىلا لوصولا

 ىشم ام اذا هناو « لبلد فلأو قيقر فلآ  هيدحب الخ شمس

 « للزلاو راثعلا نم ملسي ال هنودب هناال «قيفز ىلا جاتحيسخ
 ةمالسلاىخوت اذا هيلع ضورفخلاو.« ميقتسملا قيرطملا فرعي الو

 اقيفر بحصتسو « هيمدق ىبثنس نأ. «. لويصولا و. يبشملا فن
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 .ءدبو ةدارالاف«.لاثملا اذه وواحب ل فوصتلاو قيرطلاف « البلد

 .« لماك خيش .لايذأب .ثبشتلاو 4 نيمدقلا ىلع ىيشملاك لمعلا

 ٠ « تيرخ ليلد يف ديلا عضوك
 .مصاوالاو ةيحصلا

 ,خيشلا ةبحص وأ« ةقفرلاهذه يه ةميظعلا ةعسلا ةرورض نا

 «.هراثعو قيرطلا زراطخأ نم بلاطلا ملسيل « هب ةطبارلا ماكحإو

 .نأ عيطتسي ال لجرلاف « ليلد ىلا جاتحي ال يمهيدب رمأ وهو
 ,نع ايندلا رومأ نم ةحضاولا ةهفاتلا رومالا ف ىتح ينعتسم
 رصبتلاو ةعاربلل هتتاعاو ههنكو .هتقيقحب فراع هيف رهام ةيحص

 ,عيطتسنو « نفلاكلذ.يف رصبتلاو نف تامولعم نيب ناتشو « هيق

 ,سرغوقئادحلاقيسنت نف بنك نم قئاقحو تامولعم بتكت نأ
 ,سرغو ةحالفلا يف انعرش اذا انثأ ديب « ةحالفلاو راجشالا
 « ةيرظن تاساردو « ةيباتك تامولعم ىلع نيدمتعم راحشالا

 : ؟ لمعلا كلذ تاوطخ نم ةوطخ لك يف ءىطخنو رثعن الفآ
 [عراز ةبحص .يف .نامزلا نم ةدم انيضق ول « كلذ نم سكعلايو
 :اهكيفخ ؛قف ةفرعمو :ةريصب انبستكا « هفارشأ تحت لمعن « حالق

 :امل .ضرالا نم ةديدج ةعطق انيلا تضوف ول ثيح « اهتيلجو
 . 'ارثعتو ةبوعص اهيف لمعلا يف اندجو

 ,ضرملا اذه ىودع ساثلا .باصأ دقف مايالا هذه يف امأ

 ديدجتلل نوضهني ثيحب « مهنيد رومأ يف صخالابو « ءابولاك
 هذ يف نيدمتعم  عابتالا نع الضف  نيدلا يف داهتجالاو
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 ,نم نيريثك نأ كلذ ةحيتت نمف « ةعلاطملاو ةءارقلا درحم ىلع

 ىلا نودلا 6” ةقسا ولا كايا ردلاو ةييكرتلا :تانولطلا كاعضا
 .لاثمأ ةلاح دعأ ال يناو ؛ نولضو نولضت اخيش اويحصب

 .نم هلك همالسا ىقلت « « مالسالا ثيدح ملسم ةلاحك الا « ءالؤه

 .«جحو ةاكزو مايصوةالص نم هلامعأ لكبموقيو «بتكلا ةعلاطم

 .(« بتكلا ةناعتساب « هطورشو هناكرأو هننسو هضئارف عيمجو

 .نيملسملا ةثئيد يف ىّئيرت ”ينمأ عيطتتسيل هنا « اهيف ةعلاطملا نمو

 .«نسحأ قيرطب موصيو ىلصي نأ « ينبد طسو يفو « نينيدتملا

 .كلذكو « نوموصيو نولصي هلوح نمو هئابآ ةدهاشم درحس

 .دب الو الا ةايحلا بعش نم ةبعش الو نونفلا نم انف دحت ال

 ٠ اهيف رهام لجر ةبحص نم اهيف ةعاربلل

 :ةعلاطم درحمب ةدوحلاو لامكلا ىلا دحأ لصو ىرتأ »

 .ىلع ردقي ال لجرلا نأ حضاو سوملم رمال هناو ! ؟ بتكلا
 .نأ ردقب الو « انامز راجنلا عم سلج اذا الا ةراجنلا لمع

 معفري امك اهعفريو ةطيسبلا ةراجنلا تالآ نم ةلآ لوانتن
 .كلذكو « هيلع ملعتن قذاح راجن عم سلج اذا الا « نوراجنلا

 .ةداجا ىلع ردّ الو « ىرخأ تاعانصو ةطايخلا تالكآ عم هنأش

 . ملقلا لوانتن فيك رصبأو طاطخلا دنع سلج اذا الا طخلا

 عيطتسي ال ادحأ نأ رمالا ةياغف « قرولا ىلع هرمي فيكو

 هتبحص نأو « لماك خيش دنع سلج اذا الا الماك حبصي ْنأ

 « ةمزال

 هب م بسم ؤ؟هةاد



 ؛ انيدل اهترورضو ةبحصلا ةيمهأ ىلع ةلدالا ىوقأ نمو
 ريغ نم لضفأ ةباحصلا نم لجر ىندأ نا « ةيباحصلا يه
 يذلاو « هريغ وأ ”ىلو مظعأو هيقف وا ثدحم ربكأ نم كش.
 « بتكلا سيل « ومبسلاو لضفلا اذه ببس نأ « هيف كش ال

 ذا « تامولعملاو فراعملا ةرثث الو « نويمأ مهرثكأ ةباحصلا ذا.

 رثكأ نيدلا ليصافت نوملعي اوناك مهدعب نم ءاملعلا رغاصأ

 لوسر ةبحص ةفص هذه مهتليضف ببس ودعي الخ « مهنم:

 اهليدع لصحب نأ نكمي ال يتلا « ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ءاهاندأو اهلقأ اولصحب نأ نع الضف « مهدعب نم ءاملعلا رباكالا

 موي ةبحص يف لصحي ام نأ « ةبرحت ىندأ مهل نيذلا فرعيو
 ةالاغم الو « الاوط نينس تكلا ةعلاطم نم لصحي ال ؛ دحاو.

 ! اذه ىف
 : هائعم ام رعاشلا لوقش ثيح

 ءايلوأالا ةبحص يف اهيضقت ةعاس

 ءاير نودب لماك نرق دبعت نم ريخ
 يف اصوصخ اهيلع حلأ « هذه ةمتحملا ةبحصلا ةرورضلف

 «© ليبسلا دصق » باتك يف تءاج ىتلا تابسانملا عيمج-

 اتقو دجو اذا نلاطلا نأ حر صو « « نيدلا عيلعت 2 باتكو.

 وأ « خيشلا ةبحص يف نوكي نأ هيلع بجي « ةعيبلا دعب ةصرفو.

 حلاص لجر ةرضح يف وأ ؛ هخيش ةرضح يف ةسلاجملا موادي.

 ٠ ةديقعلا حيحص

 انهه 18:



 ترائتسا « لوطأ دمال ةبحصلا هل تنست اذا هناو

 تاقامحلا نم ائيش ةقباسلا هتلاح دقتعي حبصي ىتح « هتريصم

 « هتصقو روطسلا هذه ررحم نأش اذه ناك دقو « تاهافسلاو
 « درجملا ملعلا باحصأ طسو يف تشعو ابنتك تسرد تنك دقف

 «نيفلؤملاو باتثكلا نم يسمن دعأ تنكو « غارفلا ةداهش تلنو

 ينأ ديب « ءاكذلاو ةناطفلا يف يئالمزو يبارتأ نود نكأ ملو
 « تارم ةدع خيشلا ةرضح سلاجم ترضح امدعب

 نم فالجالا ءايبغالا نم الجر الا نكأ مل ينأ يل نابتسا
 : خيشلا لوقي « ةينيدلا ةريصبلاو ينيدلا مهفلا ةيحان

 بحص نكي ملو القاع نأك امهم  ملاع ريغ الجر دخ
 فلحأ ىنا « رهشأ ةتسل ققحم ةبيحص يف هثعباف « اققحم املاع

 ةناندنلب رقما لئافلا اذه لدعوة ميفس, عرحلا كلذ نانا

 فلحأ نأ نم عانقالل ىوقأ قيرط يدنع سيلو « هيفس هنأب
 ةحح ىلا تحتحا ولف « يهذم ءرملل هللا ءارو سيلو « هللاب

 كلذو « ةيلمعلا ةيرحتلاو ناحتمالاب كبلعف « هذه نم ربكأ

 « ققحم مسا نع ىنلأساو « رهشأ ةتس ةدمل ةزاجا بلطت نأب

 تنأو فرصنتو « «لقاع ينا» لوقت تنآو مدقتنس كنأ ىرت مث

 ةبخص ةكر بيب لسقملا 'تيسك كنأل © اهيفس: تنك نأ اذ لوقت
 ٠ نقحملا كلذ

 امماقمف « ةينطابلا وأ « ةينيدلاو ةيملعلا ةريصبلا عد

 بدالا اهيف هيمسن يدلاف ءةيمويلا ةابحلا دخو « لاع
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 سلاجم انرضح ام دعب  انرعش دقل « ةقانالاو ةراضحلاو

 نيدخآاو نيعودخم انك اننأب  امايأ هانبحصو خيشلا

 ايلحتم ناك دقو « روبن وج نم رعاش رضح « رهاظملاو روشقلاب

 ٠ اهرهاظمو اهقالخأو ةيندملاب

 : اهاوحف ةلاسر بنك « مايأ ةدع ءاضق دعب عجر امل »

 ان رضح ام دعب « اهنع انفرع « ابدآو ةفاقث هيمسن انك يذلا نا

 يف بادالاو ةفاقثلا نم نكت مل اهنأ «نوهب ةناهنت ىف» كانه

 رومالا نا « انهه مايأ ةدع ىضق امدعب « بيبط ىلاق ء ءىش

 انك ىتلاو « صئاقن ترهظ تالامكلا نم اهدشعن ؛انك ىتلا

 1 + امم تروظ لكانقف أهديت

 خيشلا دارفإ
 بحب « ةمهم ةطقت نع عوضوملا اذه يف خيشلا ثدحتو

 ديحوتو « خيشلا ديرفت ةرورض ىلا راشأ هنأ ىسنن ال نأ

 6 ضقنلا ةلاح قوا# ةييئادنلا ةلاخلا ف نخالا و + ةحبفلا
 سلاجم يف انرضح اذا وأ ؛ ةدع خويشب انتلص تناك ولذا

 قلقلا يف انعقول مهقوذو مهتغيص يف نيفلتخملا هللا لاجر

 لجال « ةتينامطلاو ةيعمجلا لدب « يركفلا تتشتلاو يسفنلا
 ٠ قالطنالاو ةيرحلا كلت

 ىلع ةفقوتم ناسنالا ةمالس نأ يلازغلا مامالا بتك »

 ةنينامطلا لصحت ال ذا « هل رضم قالطالا أو « دنقتلا
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 مجارن «ضرمن امنيح اننأ اندرأ الثم « دييقتلا نود ةحارلاو

 ؛دوجوم بيبطلا نأ يهو « ةنينأآمط تلصح كلذبف بيبطلا انالف
 ريكفتلا ىلا كلذك جاتحن نلو « ضرملا نم ةفاخم الف نذا

 اذاو٠ هريشتسن و ضرملا يف هيلا عجرن نميف ضرملا ًارطي امدنع

 « انل صاخ بيبطب نيمزتلم نكن ملو « الثم نيديقم ريغانك

 ابيبط انرشتساف رخآ آرطو + بببط ىلا انعجرف رمأ أرط اذاف

 ةنينآمط كلذب دجن نلف « اتاث انعجارف ثلاث ًارطو « رخآ

 نم ىلا ريكفتلاو مهلا يف لازن نل لب ء« انولقل ةنيكسو
 ٠ ( ! ؟ كلت يف وأ ةكراطلا هذه ف عجرن

 « لاثم نسحأ وهو « لاثملا اذه خيشلا ةرضح برضو

 انتاوادم يف « ءاسم حابص موي لك اريثك هارنو كلذ برجن ذا
 دقق « مايالا هذه ف صخالابو « ةيندبلا ةيرهاظلا ضارمالل

 ةيرحو جالعلا قرط عونتو ءابطالا ةرثكل لاحلا تحبصأ
 ةبرجتلاو نيرمتلا عضوم كلذب ريصي ضيرملا نأ عئابطلا

 ب يلد يربي لاح ةكدستلاو يدا مدالا ينو دابق
 «كلذ يف نيضرمملاو ضيرملا ةنينأمط لوزت الف « هجالع ةقيرطو

 ضيرملا ض رعت و لب « بسحف هلت اناطلالاومالاكلذ يف عّيضب الو

 هناف « هلع ةعونتملا ةريثكلا تاحلاعملا عوقو بيسب كالهلل

 نم ناك ناو ؛« رتحتو قيقدتب ابيبط راتخي نأ هيلع بجي
 يف لب « ضيرملا سيك ف همه نوكت ال هنأ ريغ « نيطسوتملا

 مل اذا مث ( ملأو مقس نم هيناعب ام ةلازاو « هئافشو هتحص:
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 «جالعلايبطلا ةسرامم لوط دعب « ماه ضرم نم ضيرملا فشي
 مف هعم هكرشيو « رخآ بيبط ةعجارم يف هريشتسي نذاف
 ٠ ةحلاعملا

 ,يسفنل هترتخا يذلا وهو « ةيصخشلا ىتبرحت هده

 00 [فلخم اكط صقاوو نأ "ىلع هللا لضف ناكو « اعيمج ىلهالو

 .هناحبش هللا اضر ودعب الو « ضيرملا ضرم هرصب زواجبال

 .ينأ أ ىلع « هلل دمحلاو « هيلا هتملس ضرم نمف « رخآ ءىش ىلا

 نيرشعو اسمخ براقت ىتلا ةلبيوطلا ةدملا هذه يف رطضأ مل
 ةرسثابم رخآ جلاعم ىلا ( ةنهكل يف يتماقا ةدم ) ؛ ةنس

 هعم تكرشأو كلذ يف هتلأس تحتحا ناو « ىسفن نم احارتقاو

 ءافشلا هللا قزر دقو « هيأرو هحارتقاب ةجلاعملا يف رخآ ابيبط

 .بتكي ملو « موتحملا لجالا مهءاج نيذلا ضعبلا ريغ « عيمجلل

 هناو « الجاع وأ انيطب ءافشلا كلذ ناك ءاوس « ءافشلا مهل

 ةنينأمطلاو « جاهنملا اذهب بلقلل لصحت ىتلا ةنينآسطلا

 هفرعبي الف هدعبو هلالخو ضرملا لبق ينرمغي يذلا حايتر اللاو

 ريخ قيقشلا صلخملا بيبطلا اذه ىنع هللا ىزج « يريغ

 ٠ ءازحلا

 هناحبس هللا نأ ؛ ةداعسلا هذه قوفت ىتلا ىتداعس نمو

 4 يوناهتلا خيشلا وهو « ادشرمو ابيبط ىل ضيق دق ىلاعتو

 ( فلؤملا ) . ةتايح هللا لاطأ

 .(فلؤللا) ( مجرتملا ) م١155 ةنس نباه ال يف ىلاعت هللا ةمحر ىلا قوت
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 ةقيبرت يف بارطضاو ىضوف ىلا هب يلاصتا دعب جتحأ مل يذلا

 .ىلا جتحأ مل ثيح « ةينطابلا ضارمالا ةجلاعمو سفنلا

 ةيرحلا ةريبكلا هتزيم « يملع دهعم يف تملعن تنك دقو « ةيرح
 .« ينطابلا لسلا نم ةريخالا ةجردلا يف تنكو « قالطنالاو

 .نم سفنلل يقب ام لكو « ةايحلا قمر نم "يف يقب ام لكف
 .بعاتملاو ةعونتملا مسجلا ضارمأ مغر # ةنيكسلاو ةنينآمطلا

 .خيشلاب يتقالع ىلا « هلك كلذ يف لضفلا مجري امنا  ةفلتخملا
 .مواقأ نأ تعطتسا امل ةنطابلا ةوقلا هذه الولو « هتاباتكو
 ٠ اهب تبصأ ىتلا ةفينعلا تامدصلاو ةريسعلا للعلا

  يريغ ريثك ةبرجتو يتب رجت نم ساسأ ىلع ل وقأو
 .تاباتك نأب « خيشلاب لاصتا مهل نوكي نأ مهل ردقي مل نيذلل
 دفتسي مل نمف « خيشلا نم ةيناثلا ةلزنملا يف خيشلا ةرضح
 .« هلاوقأو هظعاوم نم اوأدبيلو « هتاباتك نم دفتسيلف هتاذب

 دقو « خيشلا ةبحص ماقم موقت اهناف « هتاظوفلم اومدقيلو

 .«تاظوفلم» علاطي نأ خويشلا ةبحص هنتاف نم خيشلا ىصوأ

 .« ينطابلاو ينيدلا حالصالا ىه ةينلا نوكت نأ ىلع « خباشملا

 مذصه ىف ىرت امك دقنلاو ثحبلاو قيقحتلا نود ةدافتسالاو

 دقو (« ىوقتلا » اهعوضوم ناك هل ةظعوم يف لوقي « مايالا
 : اهتمادا قيرطو هللاب ةبحملا هللا ءىشني فيك ركذ

 ءايلوأ ةبحص عدت ال نأ ىه ةبحملا هده ةمادا ةقرط »

 ةرم وأ عوبسالا يف ةرمف اهنم ريثكلا ىلع ردقت مل اذا « هللا
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 مهدنع دجوت يتلا تافضلا نا كلذ ىف ةيصاخلاو « رهشلا قل

 مكلامعأ رجه ىلع مكلمحأ ال يناو ؛ كيلا انيحف انيح لقتنتس
 نكمنت مل اذاو « مكغارف تاقوا يف مهوبحصأ لب « ايندلا يف

 ؛« رابخالا بنك أرقت امك سيل نكل « مهلاوقأ ًارقاف كلذ نم

 ٠ « نونفلا نم انف علاطت امك وأ

 امهنال « صخالاب يوناهتلا خيشلا تاظوفلم ةءارق بجب
 فاخأو لب « ةيلاحلا تاديدحتلاو ةدئاسلا لاوحالا منالت

 ؛مهفلا يف ءاطخأ اهب ًاشنت نأ ءامدقلا ءايلوالا لاوقأ ةءارق نما

 ىلع صوصخلا هجو ىلعو « قيرطلا اذهبو « مهب نظ ءوسو
 يرمع ةليط يلاصتا لزي مل « سانلا نم ملعلا يليلقو نيئدتبملا
 يتلو الفرع معلا ناكفاب اؤرتانو ةليدعلا عوقملا اويلعت اور
 مهنع تلاز نأ نكد ملف « امئاد خيشلا 6« تاظوفلم » الوأ

 4 مهمهف يف تعقوو 6 0 562 تناك ىتلا « ةعونملا ءاطخالا:

 الضف نيدلاب نظلا ءوس نم هيف اوعقو ام لازو لب « تكيحتمو
 ٠ نيدلا ْق ةمغرو يىنيد قود مهدنع افنوي رمت ويفتلا نع

 نيدلا بلقلا برسشت ةبحصلا

 ةيشدلاةريصبلا لوصحمللا ءالوأ ةيحص تارمث نم سبلو

 لك لقتش هنأةيسفنلاوةيعيبطلا ةبحصلا ةصاخ نم نأ ليءههقفو

 راتخي كلذ ريثاتبو « ائيشف ائيش كسه ىلا كبحاص يف ام
 ءاهب هسفت ديوعتلو « اهابا افلكتم ولو « كلذك لامعالا لجرلا
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 وقتسي املقو بلقلا ف يرسم املق ةبحسصلا ريغ. نيدلا نأ ريغ
 مداخ وأ ريجأ لمع هبشت لمعلا اذه لشثم ةروصو « هيغ
 اذهف « مدختسملا رجأتسملا نيبو هنبب ةيبلق ةقالع ال « فظوم»

 ةنونعملا ةروكذملا هتظعوم يق خيشلا هنع ثدحت. يذلا وه

 وه نيدلا صا نكلو ؛ رخآ ءىش لخعلا :. لاق ذا ىوقتلاب

 ىلع رصتقي اذهو « هئاديوسو بلقلا ةرارق يف لخدب يذلا
 «٠ ©« ةبحصلات

 ردقت مل اذاو « هللا ءايلوأ نم نيققحملا ةبحص. ىه.ةياغلاف
 اهتعلاطمو « ماودلاو يلاوتلاب لقالا ىلع مهلاوقأ ةءارقف « كلذ
 نيدلا مهفلال « ةيرورض ةمزال اهتم ةدافالاو + سفتلا حالصال

 « نطابلا رون نع ةرابع يمس يتلا هتريصب كوصحو حيحصلاا
 ناميا كلذب لقتني لب ؛ رهاظلا رون نع ةزابع رصبلا نأ امك
 زواجيو لب ؛ فه الو اننظاب ىلا مهلمعو هللا ءاسلوأ

 ٠ امهيف خسريو حورلاو بلتقلا ىلا مسجلاو بلاقلا

 ةفوشكملا ةقيقحلا هذهب ًابعب ال ذا « سانلل ابحع نكل
 مهتعارب يف اوأر مهنال « ءالقع نوفقتم لاطرر ةنلقحلا ةرهاظلا#

 حالصال ةيافك « مهتامولعم ةعس فو « فيلأتلاو ملعلا يف

 حالصالا تاكرح نومعزني كلذ ىلع ادامتعاوب له 4 مهسفتال

 مهناكذ عم كلذدب نوحبصيف م اهتداق ناوحصبو © ةلقتسملا

 "برم وأ بيبط دنعسلجي ملجلاعمو «بيبظكك «مهتعارب و طرغملا

 ةساتكلا همولع ىلع ادمتعم « هريغ ةاوادنو هسفن: هتحلاعم أددو
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 ىنأو ءادحأ اوهلقتتا مهتم كعتتسم .كلذ كعب و «ع وبطملا هئاكذو

 عءاملاو ٠ دودسمب سيل .قيرطلا نأ ريغ + مهسمتأ ريغ اوعبت

 هلف «ايقاب ًامظلاو ادوجوم نقلا ناك اذا + دوقفمب سيل

 هناف « ًامظلا دوج ىب متهاو « ءانملا بىلط ف اريثك كسفت سعتت

 ه.ناكم قلك نم وافو.ءاملا عبف 4 قداصلا أمظلا كدتع دجو اذا
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 دنع فوضتلا ضئاصخل نم قسعملاو ٍتحْلا ربي ال
 <« ةفقثملا بغو « ةفمقتثملا مهتاقبط عيمج يف نيملسملا ةيفوصلا

 فوصتلا ميمص نمو ٠ ءاوسلا ىلع « ةصاخلاو « ةماعلا
 كنا لب ( قشعلا قيرطب فوصتلا يمس هنأ ىتح ) بسحف
 ةركف ىنبتت ىتلا تافسلفلاو نايدالا عيمج يف ةركفلا هذه دجت

 ىعدي يذلا كلذ وأ « هجاهنم و فوصتلا ةركفك « اجاهنمو

 مظاعأ نم قشعلاو بحلا دجتو لب « ةيرسلاب يبرغلا بدالا: يف
 ءاج هنأ اومعزو نوسرغلا نوققحملا غلاب دق و « اهرصانع

 <« ةيجراخلا تاريثأتلا نم نيملسملا يفوصتم يف قشعلاو بحلا
 اريخأ أشن هنا فوصتلا سفن نع اولاقف « اولغ كلذ يف اولغو

 ناك ناو « ةيجراخلا تاريثأتلا جئانت نم وهو « مالسالا يف

 نيعل اناونع نيققحملا ةبقوصلا دنع ىمالسالا فوصتلا

 هلا ىت> « هتعيرشو مالسالا لامكلو لب ةتطيزف و مالسالا

 لب مهيلع ىلاعت هللا ناو ضر ةباحصلا نودعي انتيفوص
 ةقبطلا هذه ”متدقتم هسمت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو

 ةمحرلا هيلع ددحملا انخلش ديدحت موهفم وه اهو « اهدئاقو

 + ةاثزك د اننف كيلغ انك
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 نآرقلا نم فوصتلل ةلأسم يفلأ خيشلا ةرضح طبنتسا دقو
 ريكفتلا تلطأ ول ىنا لاقو « ةيفخ ريغ ةرهاظ تالالدب ةنسلاو

 ةلثمأ نم ائيش دجتسو « ىرخأ لئاسم اهردقب تجرختسال
 نأ الا ناسلا اذه نم تدرأ امو « ىتأب اميف اهعضاوم يف كلذ

 هلئاسم جرختستت نأ يمالسالا فوصتلل نكمأ امل هنا لوقأ
 « ريبكلا رادقملا اذهب ةنسلاو ناتكلا نم ةبعرفلاو ةيساسالا

 تاحالطصالا امأ !؟ مالسالا ريغ نمسابتقالا ىلا ةجاحلا يه امك

 ةليسو الا تسيل ىهف « مويلا فوصتلا يف ةرثاسلا ريباعتلاو

 ساب ) لغشك ةيجراخ لئثاسم اهنأ ولو « لكاسملا حيضوتل
 رودتلا» لاعتك ةدجملا ةزيدج لاق" ابك هلاتفو»« ةزيغؤ ( نيافآ
 هب ذخأو قدنخلا ةوزغ يف ىسرافلا ناملس انديس هحرتقا ىذلا
 نا لئاق لوش نأ كلذ هلق نكميف 3 مالسأا هيلع لوسنلا

 «ةيمورلاوأ ةيسرافلا تاريثأتلا نم اسبتقم ناك ىمالسالا داهجلا
 ... ؟ اذكه لوقي نأ هل حضي لهف

 يف ةيسمالسالا ريغ تاحالطصالا ببسب نوققحملا عقوو

 2 ناعون تاحالطصالا نأ كلذ يف ةقيقحلاو ٠ ةميسج ءاطخأ

 ىلع « ( امهريغو برقتلاو اضرلا لثم ) تاياغلاب قلعتي امهلوأ
 تاخحالطضا ةقيقح. نا لب © ةعبرشلا نع نيجراخ اسيل امهنأ
 نم يناثلاو « هعيرشلا يف تركذ ام ىه تاياغلا ىف فوصتلا

 0 يتلا يهو ,ةدئازلا رومالاب قلعت ام وه « تاحالطصالا

 دتفحوتلاو لابتغتالا ددحت لكس« ةعيرقلا نع. لفتت نأ اهل
 ٠ كلذ ريغو ةطبارلا لغشو يدوجولا
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 اوأرقتسا ول مهنأ الا سيلف مارغلاو بحلا ميلعت امأ

 بحلا مزلتسي هسفت وه « انمؤم لجرلا نوك نأ اوملعل نآرقلا
 ليق دقق « امهيلا جاتحي فوصتلا نأ نع الضف مارغلاو

 ىوس ديدشلا بحلا لهو « ( ”2١ هلل ابح دشأ اونمآ نيدلاو)

 ىلص هللا لوسرل ةبحملا نع فيرشلا رثالا يف درو امك قيشعلا

 نم هيلا بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمو ال » ملسو هيلع هللا
 « نيعمجأ سانلاو هدلوو هدلاو

 : ناميالا مزاول نم ىشعلا

 اآادحاو نأ امكو « انقشع تلق امنأكف اًنمآ تلق امنيحف
 مزتلاآ مل ىننا لاقو « جوزت امدعب جوزلا ةقفت ءاطعا ىبأ اذا

 نذا دب الف « بسحف ىل اجوز اهتلبق امنا لب « ةقفنلا ءاطعاب
 كسمت ىلع تضرف دقف جاوزلا تلبق امنيح كنا هل لاقي نأ

 هلإ ال » ةملكب لجرلا دهشي امنيح اذكهف « اهقوقحو اهتقفن

 «انمؤم اهلئاق لعجت ةملكلا هذه ناف « اقشاع حبصأ « هللا الا

 اح دئشثأ اونَمآ نيذّتلاو ) هنع ليق دقف نمؤملا امأ
 ةداهشلاو قيدصتلا عم اعيمج سانلا حبصأ كلذلو ( هلل

 اورمتئاو « مكيلع قشعلا قوقح اودأو « اوركنت الف « اقاشع

 ٠ نيداقنم نيعئاط بوسحملا رماوأب

 ذوذشلا ىبأت اهنأ امك « ةيمالسالا رماوالا نأ ريغ

 )١( ةبآلا ةرقبلا ةروس //ه١1/ ٠
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 كلذدعي نأ زوجبالوءبحلا قر وثلا قرخو 6 ناهلولاو ةروثلاو

 عم « ةبوثمو ارجأ اهيف وجرت وأ « اهب رومأملا تاياغلا نم هلك
 اذهب سبلت اذا هرمأ ىلع ابولغم وأ بلقلا فيعض الجر نأ

 تس يدلا ىنامسإالا بحلا اده ف لصأللا سبلو 6«ارورعم دعت

 ايلقع ابح بحلا اذه ىعدبو ( هلل اًبتح دشثتأ ) هلوق يف

 + اعف مف ثلا ندهن لاه اين جالو انين اتاال
 باتكىف : الئاق لضفأ امهبأو امهنيب قرفلا نع لجر لأس دقو

 ٠ (1"هيقتسملا طارصلا

 ىلع ناقنلاوا: قانتخلا نعت هيمعلا لافاسسبا عيسلا راق
 مذلا نمولخي ال قشعلاقيرطنأت بثآو « قشعلا وأ يناسفنلابحلا

 هوحدمىماجلاو ىمورلاخيشلاك ءالجالاة يف وصلا نأ عم 6 هصيقنلاو

 هوحدم ىماحلاو ىمورلا خيشلاك ءالحألا ةيبفوصلا نأ عم

 ددصلا اذه يف هيأرب خيشلا ةرضح ىن ربخيلف « هيلع اونثأو

 ٠ « ليصفتلاب
 ريبك ملع ىلع لمتشي ادر لاؤؤسلا اذه ىلع خيشلا درف

 . هقشكد ةفرعمو

 « ءىشلا تاذ رابتعاب امهدحأ ناعون الوأ ةليضفلا

 حلصملا مامالا فيسلا تادافا هلصأ حالصالاو فوصتلا يف ميظع باتك )١(

 83 يوناهربلا يحلا دنع انالومو لدييتكلا ليعامس)
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 رمالاو « ةيفاضالا ةليضفلا ةناثلاو, «. ةنئاذدلا ةلئضفلا لوالات

 « ةوبنلا تالامك نم ةدلفتسم ةنالولا تالامك نأ وه ىناثلا»

 دعي « يوبنلا لامكلاب هبشأ نوكي ةيالولل لامك لك كلذلخ
 ةحرد قشعلا نأ ايناثو 4 هب اهبش هنم  لقأ' وه ىذلا لامكلا نمس

 + © قرحتلاو جيبهتلا يىوحت بحلل هصاخ

 مزالت يتلا يهلإلا بحلا ةفص نأ كلذ دعب ملعاو »
 كلذلو « قرحت الو اهيف جيهت ال مالسلا مهيلع ءايبناللا
 ع كش ريغ نم بحلا عاونا ىلعأ بحلا نم عوبلا اذه دجنت

 عونلا نوكي نا ء صاخ ليمو صاخ عبط ىلا ارظن. نكسب نكلو.

 يف ةيذغالا ىلعأ نم محللا نا ثيح « بسنأو ىدجأ رخآلا
 ءام لجرل ةيذغالا حلصأ ىر امير. ريعشلا نأ ولو « هتاذا
 .٠ ةصاخلا هتعيبطلا

 يف يناميالا بحلا رثوي ناك « هلل" همحر ديهشلا' خيشلاف
 هنال « ارضم ىناسفنتلا بحلا دعبو «. ةيتادلا ةطضفلا 00

 ةيفوصلانمزورخاللاو4 ةيسولغملاو لوهذدلا هباحصأ يف دلوي دق-

 نآل « هيف دجوت يتلا ةيفاضألا ةليضفلل قشعلا) نوحدمي امنا
 نومري نيذلا لاوحالا لهأ مالك يف دجوت لاوقالا هذه لشمس
 مهحلطصميف قشعلا نم دارللا نوكس وأ « ةماعلا تاقتقحتلا ىلا

 « اضيأ يناميالا بحلا « هعاونأ نمو « اقلظم- ىحلا لامك وهع

 يف ءاج هنال « لامكلا اذه ىلع لصحب مل: نم. مذ دوصقملاو»

 « هيلا بحأ نوكأ ىنتح مكدنحأ نموت ال > هفترشلا ثيدحللا
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 :ةيفوصلاو خيشلا رظن تاهحو ضراعتت ال نيريسفتلا الك ىلعق
 <« 6« ملعأ هللا و

 يك 31 0 . 1 1 .٠ 11 بحللا

 رخآ قرف ينامسالا يلقعلا بحلاو يعيبطلا بحلا نيبو
 .« ةيرايتخالا رومالا نم سيل يعيطلا بحلا نأ وهو « ميظع
 .يلقعلا .بحلا امأ:« ةيرابتخا روماي آلا رمأي ال مالسالاو

 .« كلذ لاثمو « لمعلا هماوقو « انعاطتسم يف وهف « ينامالاو

 .دب الق « ارارم.همانسرامو لامعالا دحأ ايلقع انرتخا اذا اتآ

 .كلذ انذخا اذاو « هبحنو انسنأ هيف دحنو هفلأت نأ نم
 انسفتأ يف ًاشني .نأ .نم دن الف « هنم رمأب وأ ؛ دحال اعابتا لمعلا

 روسيم قيرط,ىلا .هللا اناهه كلذلو «عوبتملا وأ رمالا اذه بح
 ايح رازغ ىلع :ةايحلا جسنن نأ وهو « راتخملا بحلا اذهل

 ,ىلص هدابع نم هللا هبحي نم ىظعأو « هلل بحم مظعأ وه « لجو

 هلت 1 يلام يرحل لاحق ىلإ نول تحاور لو لكلا

 هللا نوثيحت“ مثتننتك نإ ل
 دا ا صيج ىركت

 رستخت نأ ككل نكمو“« لمعلا س ضاوخ نه وللا ةرملا

 .لصحيفةموادل اب ,موي لك لجر ىلا رشحت ” تنك اذا كناف ء كلذ

 ,ىلع تررمتسا اذا .مث « اليلق .بحلا كلذ ودب « هيح كيدل

 3 /1/ ةبآلا نأ رهع لآ ةروس 00
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 ,نم نا لك ىلعف « هرجح يف نمل لجرلا ةبحمك قثوتسي كتداع
 ٠ 6« هللا بح اشك نأ حلاصلا لمعلا تاكرب

 -ةليوط ةدم نم لمعن لازن ال اننأ وهو « ماه رمأ انهو »

 .باوحف « انبولق يف ًاشني ال هللا بح نكلو « ةحلاص الامعأ

 .©« بسحف اطيس ادحاو ائيش يوحب ال لمعلا موهفم نأ كلذ

 ,لمعلا موهفم نا لب ناك لكش يأ ف لمعلا هنم ىتآتب نأب
 .يتلا .قرطلاب لمعلا يدوي نأ اهنم « ةريثك ءازجأ نم بكرتم
 تيس ةدهتلاو ةيووقلا كاك رهيب ةودج نا كلذ لاثجو ةهحفاك
 .نأ بحب لمع ءادال تعضو يتلا قرطلاف «بسحف ةالصلا يه

 ,يه ةثلاثلا ةلعلاو « هللا بح ًاشني نأ بحد نذإو « اضيأ رشابت

 «« ىلاعت هللا عم بحلا ةدايز ةتينب ال « ادايتعا الا لمعت ال كنآ

 ٠ هريثأت ف كش الف اذه تبون اذا كنا امأ

 ,يه ةفصولا هذه ءازجأ نم اءزج ناف « لاح لك ىلع »

 كدت نأ اني اقو هللا نعم ىف زق ةيوب ىشنلا يمص لكفت نأ

 .بلقلا عامتجاب هنكلو « اليلق ناك ناو « بلقلا روضحب هللا

 ةبحص راتخت نأ اثلاثو « (بسحف ركذلل ةروص نوكي ال ىنتح)
 .يف الوأ نوركفي الو « كلذ نع نوشاحتن سانلاو « هلل نيبحملا
 امدعب مهنأو « حلاص ىقت ةبحص يف اردق مهتاقوأ نم اوضقي نأ

 <« ءالضف نيلماك اوحبصأ مهنأ نومعزي ةليلق ابتك نوأرقي
 قءارق درحمب نيلماكلاو ءالضفلا نم اندحأ نوكيفأ تاهيه

 ٠ 6 بتكلا
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 : لاف ءازحالا صعب ةفاضاب ةفصلا هده ففصوو

 ماعناآلا يهو « ابوبحم لجرلا لعجت ىنلا تامصلا نا »

 هدحو هلل ةتباث يه لامكلاو ةليضفلاو لامجلاو ةحنملاو
 قحتس سيلف « القنو القع صاقنتا ريغ نم « لامكلا هجو ىلع
 ركذن نأ يهو « ارومأ كسفمت مزلت نأ اهتقيرطو « هريغ ةبحملا

 نأ نه ند وان نيربشلا وإ ننوه رس نييقق ماو يناكتلا
 تولخ اذا هللا معن يف ركفت نأ ايناثو « هللا بح كيف ًأشنيإ
 نم يتنأب اميفو « معنلا كلت يف كتافرصت يف ركفت نأو « كسفنب
 نم عم كطباور يوقت نأ اشلاثو « هذه كتافرصت ىلع هللا

 نكميف مهيقالتو مهلباقت نأ عيطتست نكت مل ناف « هللا نو بحب.

 نال اعيمج هللا رماوأ لثمتت نأ اعبارو « ةباتكلاو ةلسارملاب
 نأ هللا وعدت نأ اسماخو « هيح أشني هرمأ عبتيو عاطب يذلا:

 ٠ « هبح كقزري

 يعبطلا بحلاب سيل بلطيو هب رموي يذلا بحلا امناف
 نم جراخ ريغ وهو « ينامياو ىلقع وه لب ؛ يناسفنلاب الو
 ةنالثلا اهؤازحأ لخدت تفصو ىتلا ةفصولاو « لجرلا ةردق

 نحلا ةنيح ةييعلا لاسعألا (١):5:ق لحجرلا ةزدق قف
 انفلسأو « ءايقتالاب طابترالاو (©) ةقيقحلا عم هللا ركذو (؟)
 بحلا اذهو « ةنسلا عابتا قرطو ليصفتلاب هتسمهأ ناس

 هبجوأو هللا ىلا لوصولل قيرط برقأب سيل يناميالاو يلقعلا
 ةجاح ال ثيح « قرطلا لهسأ وه لب « بسحف لجرلا ىلع
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 قيرط حلطصملا يف اهل نولوقيو « اهريغو تادهاجملا ىلا هعم
 وهو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءافتقا هيف نال « بذجلا

 يدتقملاو عبتملا اذه هللا بذحيو « ىلاعت هللبوبحمو بحم مظعأ

 : عضوم يف ركذ « هيلا بوبحملاو لماكلا هسحمل

 « هللا همحر هللا دادما خيشلا ةشرط يف هدحن ىدلاو 02

 الو مزلي ال هنأو « لجاع تقو يف هللا ىلا لوصولا لّصحب هنا

 نأ كلذ: ف :بسلاو © البلق آلا ةدعاجلاو: قاقايزلا بعون
 نك رلخلا قيراط ل »يدخل نقع قرزطلا اذه ف :لوضولا

 ةنسلا عابتا نال « ةيدمحملا ةنسلا عابنا ةكرب نم بذجلا اذهو

 دب الو « بوبحملاب ةهباشملل هللا دنع ةيبوبحملا ىلا لصوب
 ٠ 6« بدجلا نم ةيبوبحملل

 2 ةرهاظ ةمهباشم ولو « بوسصملاب ةهباشملا تلصح اذاف

 انقفو اذا ةوجرم هللا ةمحرو « ناذجنالا نم اهبحاصل دب الخ
 ٠ اعيمح ةنسلا عابتال هللا

 ةيسانملا ىلع رصاق بحلا

 بحلاو قشعلا اذه لوح ددجملا خيشلا ةرضح ملكتو

 هعامس نيفاحلا نيلصتملاو ءاملعلا ديف « فيطل مالكب

 طانم نأ وهو « بحلا لاجرو ةيفوصلا نم رثكأ « همهفتو
 نورك انهي لك انا نولك ةيناملا دعوت ةضاملا وفك
 نأ ىرأو « متألا رهظملا » ةيفوصلا هل لوق يدذلاو « قلخلاب
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 ”نم هيف ”تئختمتو » لاق ذا ؛ ةفالخلا لحم هلعج دق هللا

 .نيبو هنيب ناك نم الإ ةفيلخ نوكي نأ نكسي الو « '"يحو“ر
 .تناك اذاف « ةنطابو ةرهاظ « ةيوق ةهباشمو ةسسانم هفلختسم

 « ةفالخلاب قلعتت يتلا تافرصتلا نم ىلجنت ةرهاظلا ةبسانملا
 .دبعلا ناف « ىحو*ر نم » ةملك نم ىلحنت ةنطانلا ةيسانملا ناف

 .قيرط اهب فذقي ملو « ميوقت نسحأ » نع هسفن جرخي مل اذا
 ٠ هللا ريغ انولطمو هل ابويحم ناك امل « نيلفاسلا لفسأ »

 (( هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ) ىنعم

 .هبساني ىذلا نمف « ةبحملا ىعاود نم ةهباشملاو ةلئثامملا

 رثوي ناك هنأ لجر نم تعمس دقو « ابوبحم نوكي بقللا
 .نادجولاو ةححلاب نيبتو « رثكأ ههسشي ناك هنال ربكالا هنبا
 .هذه نعو « لجو زع هللاب نوكت امنا ةلماكلا ىلقلا ةيسانم نأ
 هللا نا ) هلوق ف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثةدح ةبسانملا

 ٠ ( هتروص ىلع مدآ قلخ
 .ةيسانملا ىه لب « لكشلا انهه ةروصلا ىنعم سيلو »

 ءاملعلا اهلبقي ملو « صاخ عونب ةيفوصلا اهنع ثدحت يتلا
 رع هللا رهظم ناسنالا نأ ريبعت نم نولفجت مهنإ « نوفاجلا »
 ,ىنعملاو « روكذدملا اع ا ناك ناو « لجو

 .ثيح ىنعملا اذه سانلا ضعب كرتو ليوأتلا اذهب الا ملسي ال
 ةملك لوقت راثآلا ضعب نكل « مدآ ىلا ريمضلا اوعجرأ

 )١( /؟59/ ةيآ رجحلا ةروس .٠ ةيآلا ص ةروسو /١الا/ ٠
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 اولاق نأ الا ءالؤه عسب ملف « هتروص نأكم ( ن نمحرلا ةروص )»:

 لوقأو «ظفللابالىهنم اداهنجا ىنعم اب ثددحلا ىور يوارلا نا

 ليوأتبنوعفتنت الأ !؟ رثعقتلاو ددششتلا اذه لك ملانأ

 ٠ لاوقالا غوساو لهسأ وهو ! ؟ ددصلا اذه يف ةيفوصلا

 ترهظ املف « ءيشلا اهب ودبي امل لاقت ةروصلا نال
 هللا ةقلخ نأ ناك + ناسنالا تاما قيراط نعال تافص عسوأ

 ! نيرخالا هقثالخ نود هتروص ىلع

 اككش اهنا لوقت دق ؟ ةروصلاب ىعدد ءيش ا ظنأ

 ول ل ا امنا « كلذك اذامل . ا

 ايف لا ب ل ا يع

 ءروهظلاىنعمب « ةروص دحاولا ءىشلل لاقي امناو ؛ روهظلا يه

 ٠ « اهب هتقيقح ودنت دا

 مي ينأب اميف ةنطانلا ةقيقحلا هذه نع نابأو

 لاق !ذلف ( ان 1) يه وأ ( يحور نم ) هلوقب اهنع ربع ىتلا
 0 يدا ل 0_0 ان 3 ةقيقحلا هذه نع ربعت

 نا ل ل

 ٠ روهظلا وه

 « هروهظ ىلع ( هتروص ىلع مدآ قلخ ) ىنعم نأ رهظف »
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 « مدآ قلخب هتافص رهظأ يأ هروهظ ىلع مدآ هللا قلخ ىنعي

 .ناف « هللا تافص اضيأ ىرخالا تاقولخملا نم رهظت تناك اذاو

 اذه ىف ”مظعأو *رثكأ « لئاضفلل عمجأ هنوكل « ناسنالا

 ٠ ماتلا رهظملا هنا هنع لاش كلذدلو « راهظالا

 هللا ىلص لوسرلا لاق يذلا ريغ ةيفوصلا لاق اذام »

 نم اذهو « بسسحف تاحلطصملا اوريغ مهناف « ملسو هيلع

 اهل اوعضو نأب ةماعلا نم مهرارسأ اوظفح مهنأ مهتمكح

 نومهش ال نيذلا نوفاحلا ءاملعلا ءالؤهو « ةصاخ تاحلطصم
 ,ىلا الا داقتتالا اده هجوت الو « مهنودقتن مهتاحلطصم

 ةداع نمو « ةقيقدلا مولعلا هذه عست ال ىتلا ةرصاقلا مهلوقع

 نوتكسي مهنا عم « اهيبلاطل فراعملا نورهظي مهنأ نيققحملا

 .نالعا نع مهيعبات نوهنيو لب « دقنلا مهنم اوعمس اذا نيلاجملل

 .٠ «( قئاقدلا هده

 ةنامالا لمح ليوأت

 .بجو « ىرخالا هقئالخ نم رثكأ هللاب ناسنالا هبشت املف

 خيشلا ةرضح لوقي ناك « ىلاعت هب همايهو هبح مظعي نأ هيلع
 « قشاع ناوبح هنأ ناسدنالا ةقيقح نم نا ميلعتلا نمز يف

 .ناحلا هيف لخدب « قطانلا » نال « قشاعلا « ىقطنملا هلصف »

 عيمج نأ خيشلا ةرضح لوق نم ناكو لب 6 بيج ةكوالاو

 < :ن ولد اع د انعتلاو» نت .تاتالاو تانا وحلا د كافوركلا
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 .لايسخللا اهله ل نال :ايقهس اسس نكمل : قوت فلست ار هده نع
 وهو « اليمج اليوأت ةنامالا لمحل خيشلا ةرضح لءوأو « ءبعلا
 اقشاع ناك امل ناسنالا نأ وهو « ناسنالا ىلع قشعلا ةسلغ

 .قهبحاص ددرت نأ نبل قيقعلا ل أنلا ارظن « هللا ةهباشملا لحال

 .نود نم هبر ىلا هسفنب مدقت دقف « قوشعملا رماوأ لاثتما

 ٠ ةّيور الو ماشتحا

 وه ناسنالل ةنامالا لمح فده ناف « لاح لك ىلع »

 .نا ) : لوقي ذا يزاريشلا ظفاحلا رعش نم هتمهف دقو « قشعلا

 .ةعرقلا تعقو امناو « ةنامالا ءبع لمح نم نكمتت ال ءامسلا

 .رعشلا اذه يف نونجملا ةملك ريشتو ( نيناجملا نحن انيلع
 .نأ هسفن تيبلا اذه يف نيت دقو « ةنامالا لمح فده ىلا

 ٠ ةبحملا ريغ ىرخأ ةجرد وه يذلا « نونجلا وه قشعلا

 .بح يف امأ « ودبلا بح يف للغت لقعلا ةحسم نكل »

 رهاظ يف ىلقعلا بحلا ودبيو « ةعيبطلا ةحسم بلغتف هسناجم
 .ىلع ةقيقحلا تناك ناو « ىعبطلا حلا ءازاب اليتشض رظنلا
 "ليلا ها يذلا ثتروعحلا اذهل: وكي الو هدخلذ: نكح
 ”المف وا نذالا اهجمت ةملك ىلاعت هللا ف ىدبأ اذا ايعيبط
 5 « اضيغب هقشاع ىدل ريصب نأ الا « سفنلا ههركت

 .ةرضحل ركذ بلاط ىلا هلسرأ در يف مالكلا اذه ناك

 ٠ « هلل هبح ىلع بلغت دق خيشلل هبح نأ خيشلا

 ا



 ةلماك ةروصب هللا ف ةدوجوم بحلا يعاود

 «دحاو تاذ يف اهدوجو نكمي ىتلا يعاودلا عيمج نا مث

 ٠ ةمات ةروصبو لامكلا ةجرد ىلع هللا ف دجوت أمنأل

 ( اهبابسأ نم تدجو الا دحآب لجر ةبحم دحت نلو »
 صتخبال بحلا نأ كلذ نم رهظف : الاون وأ الامح وأ الامك اما“

 نمف « تافصلا هذه سستلاف « ةفصلاب نوكي امنا ؛ تاذلاب
 نم ةريبك ةدام كلمي ىذلا وهف ؛ ةلماك ةحردب اهلمحي يذلا

 تافضصلا هذه نأ ىبأب نأ عيطتسي الف ملسملا امأ « بحلا يعاود.

 ٠ « هللا يف ةلماك ةروصب دجومنت'

 اذه سيلو « نمؤملل ناسإالا مزاول نم هللاب بحلاف

 ةبحملا لالظنم نوكي امنا نموملا يف ًاشني بح لك لب « بسحف
 لاتك نم ذاظ الا سلا هلحا ى هج رتب لاك دا نانعم نا تا هانا
 نأ مرج الف « هناحبس هللا لامك لظ لامك لك امنا » « برلا

 الجر نأ « كلذ لاثمو « هللابحم دعب متيتي'و وبصي نم لك
 ةقيقحلا نكت ملو « طئاحلا بحأف طئاح ىلع سمشلا رصبأ'
 ةسكعنملا سمشلا ال « ءامسلا يف ةرياملا سمشلا قشع هنأ ىوس.

 وهو « طئاحلا ىلع ادب لامكل ًاسثن همارغ نال « رادحلا ىلع

 « طئاحلا 0 ا ةرديصضم ئدلا ا زوتلا

 تاغ: بلاغ اذا :نوتشلا كسلا ذا ىييسشلا نأ: ىرتفلذلو
 ٠ ةمحو ةمأرغ 4ع
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 عيبجب هللا عم ىلقعلا بحلا' اذه نوكي نأ نم دب الو

 عم دجوي نأ ءرملا ىلعف ع ةبحم ةيأ يف دجوت يتلا قالخالا#
 فورمملا بحلا ةقالعب ةهيبش نوكت ىتلا « بحلا ةقالع هللا
 ء هقالخأو هباذ عيمجب ايندلا يفت

 مكو « هقوشعم ليبس يف هلمحتن اذام قشاعلا ىلا رظناو

 ناك ناو « هلا ىتأي نأ ىلا هبوبحم هاعد اذاف « هباهيو هرقوح
 ع كلذ نم ءاضمرلا هعنمت مل « راهنلا نم ةرجاهلا تقو تقولا»
 نوكي نلو « بابسالاو للعلا نع هرسفتسي نلو لطامي نل هنأو
 ابح هبلق يف هل نكي ناك اذا « هيلإ لوري نأ الا هنم
 نئمطي نلو « هلوقل عضخي نلف لجر هدص ولو لب « اقداح
 لوق ناك امهم « هنم بلطي ام ءادأ يف لساكت نلو « هيلا“

 قشاع « متيتم بحم » هل اولا ءاوس « هنع كلذ يف سانلا
 هيف دجي نلو ابيع اذه ف ىري نل. هنكل « هريغ وأ « مئاهح
 .٠ ةضاضغ

 هبيلق غره مل ادحآ بحأ نم نأ يف نالجر. فلتخي الو
 نلو « الاثتماو ةعاط هتملك ىلا عمتسي. هنآ, « ادبا هركذ نع

 لشن الو « هبوبحم رمأ نع ام نأش يف نواهتيو لفعد هارخ

 اميف رطب نايسنلا نال « نايسنلا نه هيلع ًارظب امل هرمال
 هيويحم ركذ هيلق ىشعي يذلاخ « اليلق الا لجرلا هب ينتعع
 6 نواقتلا و[ ناسنلا نحب هضم اننا ايكاو

 ا ١ اة



 ,ليق .نأ ةجرد ىلا« ةيفوصلا هيلع رصي يذلا قشعلا ناف
 عخيشلا .ةأرب الم ببحلا الا نسل نيدلا نأ نودقتع مهنا مهنع

 «يلعملا ينيلا هتاع هدنع وه لإ « نيستلاو عطل اجيب ىوتاملا
 هركذو .بوبحملا ,ىلا ىلبملا الا نهفلا يف هبحاصي ال يذلا

 سأر كلذ نع لوقيو :هريغ :ىح ةعم دف الو 4 هتعاطو

 : يمورلا خيشلا ةيفوصلا

 لك قرتحا لهراوأ العو هتمرضت املك ةودج وه قشعلا )

 م ( قوشمملا بوسحملا قوس ءئص

 ,ضيوفتلاو قشعلا

 < ضيوفتللب ىفوع ام ىلع ىنامالا قشعلا اذه ىمسيو

 .: ,ىوحلا .ءاضرلب .ةلامسملا هتظعوم يف خيشلا بنك دقو

 ضوفت نأ ككلذو .« .ريغال .,ضيوفتلا يه ٌوشعلا ةقضفح »

 طبعت رشن هم كالذب ىضري و .ءاشو ام انب لمفيف هللا ىلا انسقتأ

 .بذجلاب افصتم نكي مل.هلكل « ذكلاس ناك ناطيشلا نأ »

 لحن نلو ةحقلا دده لثم .لءاسم نأ هل ناك ام الاو « بحلاو

 هةفيحصو ركذلا ةرثكن اشند وهرو 4 بدحلا ًاشني نأ بحب كلدتو

 » ©« بحلا لمهأ
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 هلإ الب » ناميالل ةموتحم ةجينت ىنامسالا قشعلا اذهو

 هلا تسل هللا ىوس امس قئالعلاو رصاوأالا عيمج نآل « هللا الا

 اعمت هللا ريغل ضرفتو يعدت ىتلا « ةئطاخلا ةركفلا نع ةجتان
 « نآرقلا اهيلع ىغلو هير ىلا ىهو ءارمرض وأ

 سيف نتحصل ذا رزواوا وم ”نودتستكأ)
 نم يرتو « 55 ةيالا ءايبنالا ةروس ( 'مكك*رغت الو
 ريغ ىلا تفتلت ال نيعلا نأ ةبحملا ةبلغو يويندلا بحلا جئانت
 : هناي هو ددصلا اذه ف ىمورلا خيشلا ىكح دقو « بوبحملا

 تفغش دق لاق ؟ ىنعبتت 3 مل هتاأسف « ةأرما لجر عبتا »

 ل و يتخأ نا » : تلاقف ابح كب

 ىلو املف « ( هءارو عجارت « تاوهشلاو ىوهلل ادبع اذه ناك

 ٠ « ةريغب الا ةقيثو تسيل هنقالع نأ عم « هللا ةبحم

 يزا كا قشعلا ةقيق

 ملا ادنتسم « ىزاحملا قشعلا ةقفح مهفت نأ تحف

 ىلا نوئيسي نيذلا ىوهلا لهأ نم اريثك نال « ةياكحلا هذه
 ءاج دقف « مهروجفو مهتراعدل اعانق هولعج فوكصتلا ةعمس
 هلام « ”تامف متك“ و قفعءف ”قشتع ف "نم ) ثيدحلا ف

 ىرارطضالاق شعلانأالوأ : نيرمأثيدحلا اذهىدحن ء(اديهش

 تح 66 تك



 ضعب نم هارت ام سكعب ؛« قالطالا ةجرد ىلع اميمذ سيل
 « باعملا نم هنودعيو « ءاردزالا ةرظن هيلا نورظني « سانلا

 لجرلا هب غلبي امم ناك اذا حبش فيكو « هبحاص نورقتحيو

 هنودعبو « ةقرطلا لهأ ضعب هدمحي كلذدلو « ةداهشلا ىلا

 ( يماجلا ) فراعلا لوقت « ةياغلا ىلا لوصولا بابسأ نم
 ىلا لوصولل قيرط هنال « ايزاجم ناك ولو هقشع نع بنت ال )
 : ( يمورلا ) فراعلا لوقيو ( ةقيقحلا

 لا يده امنا كاذ وأ اده ةقن رط ناك ءاوس قشعلا نأ »

 ا( ردنقملا زيزعلا هللا

 ىلا لجرلا يدهت يتلا طورشلا نم نا « يناثلا رمالاو

 فطعي الف « اعطق ىزاجملا بوبحملا ىلا هلاب تفتلي ال نأ « ةياغلا

 ثيحب « هبلق هيلع لبقي الو « همالك ىلا عمتسي الو « هرظن هيلا
 ( يماج ) لوق نم دارملا وهو « هفايطأ نم فيط هبلقب ملي ال
 « ةروصلا هذه ىلع كرظن رصتقي ال نأ بحي نكلو ) وهو
 هلكاشيو ( اعرسم ةرطنقلا هذه نم رمت نأو ىضمت نأ كيلعو

 : فراعلا لو

 هتيقاع ةماسولاو نوللا ىلع موق يدلا قيشعلا نا“

 ٠ « راع هعبتيو ةميخو

 بولطملا ىلا لوصولا يف ميظعلا طرشلا نأ اذه يف رسلاو

 اهلك قئالعلا عطقي قشعلاو « هريغ نع عاطقتالا وه ىقيقحلا
 عطقافءبيبحلاوبحملا نيباميفقث ونتي تلا ةقالعلاريغ امراص اعطق
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 قيسشلا اذهل ةفينه ىزاسللا يعل قوحسنا# اهيفلذا
 بيبحلا اذه نع « اهايا ادعاسم « هسفت فطع امل مث « يزاجملا
 تابقارملا قيرطب « همسج لكب يقيقحلا بوبحملا ىلا يزاجملا
 ملو « قئالعلا عيمج نذا كمرضتا هيلا ترقتلاو ركذلاو
 يمورلا خيشلا لوش امك « هدحو يقيقحلا بوبحملا ريغ قبب

 له ركفو « قحلا ريغ لتقل (ال) تيس للتُس )دعب اميف
  ءيش لك رتخبتو ( هللا الإ ىقس امنا  (ال) دعب ءيش ىقبي
 هبوضملا ىوس ام لك قرحب يذلا قشعلا اهبأ كب آبحرمف
 ٠ ( هيلع ىضقو

 قيسففلا ل رعتلا كيرلا ةدارا منع ةجاولا كلورتلاو
 ةيعي ود فد الا كور اهدلس دوا 16 تحل ندففلا ىلا ىراغلا
 هباتك يف خيشلا اهركذ امك يهف « يقيقحلا قشعلا ىلا
 وهو يزاجملا قشعلا ف لجرلا عقو اذاف « الصفم ( فشكتلا )

 : هيلعف هدصقي نأ ريغ نم وأ هلا دصقن

 ارمأ يىتأب "الو ىوفتلا ىدعتن الو « الوأ فعب نأ 0

 « هثداحت الو « هنمةدار اب هيلا رظني الف « عرشلا هب رمآ ام فالخ

 ةفلاخم نال « هفايطأ هلق ىلا وعدد الو « هيف ثدحت الو

 نأ اهعم نكمي فيكو « يقيقحلا قشعلا عم عمتجت ال ةعيرشلا
 عقيب ال ىتح هنع دعبي نأ ايناثو ؟ يقيقحلا قشعلا هل ىتأتي
 « نحبيو بلقلا قريل ةملك عامس هل ىنستي الو « هرظن هيلع

 «لخي مل مآ هسفت ىلا الخ ءاوس ء امئاد ركشف نأ اشلاثو

 ها 1617 تع



 ناك اذاو « هابا امهاطعأ نم فو « هلامحو اده لامك ردصم يف

 نكسمي اذامف « دحلا اذه ىلا بلقلا رحسي ىزاجملا بومحملا

 ! ؟ لامجو لامك نم ىقيقحلا بوبحملا ف دجوب نأ

 «قلاخلا ىلا قولخملا نم يزاجملا هقشع لقتنيس ادهبو »

 قشعلا ليزن ال لماكلا خيشلا نأب « لوقلا ريش اذه ىلاو

 ٠ يقيقحلا بوبحملا ىلا هليس امنا لب يزاجملا
 نسحلا نم لف«ٌءاروىرحت تناك اذا ةامحملا ةرطاقلا نأ امك

 ايبا رجب نأ :هنلظ سم نر د اهو ان: نقط نا تافاسملا ناكل
 ضعب هب راشأ ام ناو « ميقتسملا قيرطلا يف اههجوبو اهتلآي
 ءايزاجم ابح مهسومت يف اودلوي نأ نم « هيبلاط ىلع خويشلا
 ( هتيلقعب قشعتي نأ هلاثمو ) « لالحلا بحلاب طورشم وهف

 ءاناتب هللا ىلا ىضفت“ نل ةيصعملا نال « مارحلا قشعلا ال

 لالحلا قشعلاب لصاح وه ةراشالا هذهب كديفقرأ يذلاو

 يف ءىشن نأ ردقي « ايزاجم ناك ولو « قشعلا نال « اضيأآ
 « نيرخآلا سانلا *رصاوأ بلقلا ”ح“ربتتو « ةعولو ةقر بلقلا
 لمع الا اذا ىقبب الف « قئالعلا نم ةفطاعلاو لايخلا وفصدو
 لكد ولخب بلقلاف « هللا ىلا ةقالعلا هذه فطعت نأ وهو دحاو

 «٠6 رشو ةلوهس

 دحاو ناكم يف عمجت سنكت امنيح ةمامقلا نأ امك )

 لك لمح ناف ؛ جراخلا ىلا حرطتو « ةدحاو هرم لانتكت

 كلذ ذفنتس ال « ةرم ةرم اهنم ةبح لك حرطو « ةشيشحو دوع

 هع“ 18 نم



 فدهلا سيلف « رادلا فظنت الو: « تقولا: نم اريثك كش نود

 ةشرط هيف تعفت اداو « عاينلالاو ةقرلا بلقلا يف دلونت نأ الا:

 ٠ « هب ىفكو كلذك اهب لصح دوصقملا نلف « تحلفأو ىرخأ
 نواعتن نأ لضفالاف « مايالا هذه يف صخالا ىلعو

 ٠ لاحلا مالت ىرخآ قرطع

 ىقضشعلا ) ةقرطلا هذه يف اديدش رطخلا ناك امل »

 زوجي الف « ةعتملاو ةوهشلا ىلا ةلايم سوفنلا نال « ( يزاجملا
 بحجيف ٠ اهب ىلتبا اذا هنأ ريغ « اهابا ادماع ةقيرطلا هذه ميلعت

 + « ةروكذملا ةطخلاب ىقيقحلا قيشعلا ىلا فطعي نأ

 « ىئاليتسالا بحلا ذه نأ « ركذ ىلع نوكت نأ بحبو
 2020: صالخأالا الا ىبأتو رايغالا قرحت ىتلا ةعوللا وأ

 «ةعولو ةرارح يحاص لجرلا قفاري نأب «٠ لصحت امنا »

 لصحت الو « بلق ىلا بلق نم لقتنت يهو « هداشر ان لمعي نأوم

 اخرؤم وأ اعراب اسدأو اريك اذاتنسأ لجرلا نوعي نأ درحل

 « كلذك قالخالاو لالخلا نم ريك ناك اذا بحجع الو « ةثاحبب

 « ظفحلاو ةعلاطملا درج لصحي الوي بلق ىلا بلق نم لقتنيب
 ىلع ردّ نلف « اهلك ةمعطالا ةمئاق ظفح اذا: ادحاو نأ امك
 « هيلع جرختيو « الماك اذائسا بحص اذلا الا ىهطلاو خبطلاا
 بتكلا ف ةطايخلاو ليصفتلا نغ دحاو أزرق اذا كلذكو

 اذهب ليصفتلا ىلع ردقي نلف « احيحص٠ انملخت هملعتوي

 تي ١ قي تن



 ,سيل رودصلا ف فوصتلا لاقتتا ةقيقح امناف « بسحف
 هماكحأو هلئاسم نأ كلذك سيلو « اذه ريغ اهانعم
 ماكحالاو لئاسملا ذا < رودصلا ىلا رودصلا نم لقتنت
 الهنأ اهنع ربعي يتلا يه ةبسنلا نأ ديب « بتكلا يف ةنودم
 د نونص ىلا راع وق لقتنت يتلا يهو « ةرارحلا »

 وع جاع داع دا



 ارا 20

 ,لقتني ءيشو « ينطاب ملع هنأ فوصتلا نع رهتشا ام نا

 ةانمز هموصخو هئاقدصال ةهنتف لظ « ردص ىلا ردص نم

 .ةبقوصلل ةيحابالاو داحلالا لبس اهييس تدهمتو « اليوط

 يف نودجي ال امنيح مهنأ مهتداع نم نال « نيلحتنملا ةلهجلا

 .< تاوهشلاو ىوهلا نم مهليلغ لبي ام ةنسلاو باتكلا رهاظ

 ,نم هنا مهلوقب « بلقلاب هنوطونيو نطابلا ىلا رمالا نودري
 ,نيدلا. ءاملع مهدضب دجتو « بولقلاب قلعتت يتلا رارسألا
 هنوركشو هنم نوشحوت « كلذ نوري املك مهف « رهاظلا

 اذه ىمسي ال نأ ددصلا اذه يف يجاولاف ةوادعلا هنوبصانيو
 «< اهاس هانحضوأ يذلا ىنعملاب الا ؛ ايئطاب املع ملعلا

 هنأ هاوحفو « كلذل ىعقاولا هنكلو «ىقيقحلا ىنعملا وه هناف

 ضرعي اميف ثحبيو « نطابلاو بلقلا لوح رودي ملعلا اذه
 اشني امل جالع هنآو « رماوأو ماكحأ نم هب قلعتيو نطابلل

 ةميرشلا لاكشأب صتخي ام نود « ماقسأو للع نم هيف
 ,لثم « ةعيرشلا ناوبأ نم ريبك باب ملعلا كلذ نأو « اهبلاقو

 هقفلا لئاسم عيمج نأ امكو « حراوجلاو رهاظلا لئاسمل هقفلا

 2 ةيتسلاو: باتا نضوضأ نم كليدشاو قي رهاثلا
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 ءاحفنملا هسلقلاو ةننطابلا لتئاسملا هذه تطبنتنا كلذك

 ٠ ةنسلاو نآرقلا نم اعسمج )»ع فوصتلاب 1

 ءامفحخالا ةلع

 «ةصاخ درفلا براحتت : قلعتت ءايشأ نفو ملع لكيف نأ ديب

 لهاجلا امأ « اهتبرحت لالخ نم ىضملا دعب الا فشكنت ال ىهون

 بلغأ يف فوصتلل هميهفت نوكي الو « رسعو ءالب يف عقيف اهنع
 امك ءهل همهت هب لهس نأ نود « تاهبشلل ةراثا الا نامحالا

 كاففاكا و: تاق أ قاس ادحرل او كا قوذلا قف عرق
 ةراسخلا ىلا يضفي اهلك اهراهظا نأ ةبرجتلاب رهظ دقو « ةماعلا
 ٠ اهوافخا بحب كلذلو « ةينطابلا:

 )» تاسيكلاو لاوحالا اهنمو « ةريثك فوصتلا باوبأ 2

 رودت ةصاخ نوئش اهنال ؛ لحجر لكل هذه ركذت نأ حب الف

 باوبأ نم كلذكو « نطابلا ف ًازري اهنالعاف « هدبعودهللا نيب
 اضيأ اهيف نسحب الو « رارسالاو تافشاكملا مولع « فوصتلا'

 نبع نوزجعي مهنم اريثك دجت امثيح « اهيلع سانلا علطي نأ

 يهو « اهيعماس ىدل ةريثك تاهبش اهنم دلوتت لب « اهمهخ
 « الثم « وحناملا » ةهك أف رب مل يذلا لجرلا نال 4 مهرضن"

 ءاهقاذمو اهتقيقح ترسفو 4 هل اهتفصو امهمف ؛ اضيأ اهمعطي ملو

 ؟قشعلا وه ام يننولأسي ) : رعاش لاق « اهمهف عيطتسي نلخ

 ٠ ( هوفرعت يلثم اونوك مهل تلقف
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 نادجولاب قلعنت ىتلا رومالا نأ « كلذ ف ببسلاو

 ىرخا ةلع

 «قوذلاو نادجولاب قلعت ام ءافخا للع نم كلذ ناك

 تاصيوعو قتاقد ىلع ىوتح نفو ملع لك ناف كلذ عم وا

 خيشلا لوقي اذه لثملو « اهنئيبت دحأ لك ردقي ال «« لئاسملا نم

 فيسلاكو ؛« بلصلا ديدحلاك « مكحو تاملك ) يمورلا

 « هنع ريدت نأ نجملا لمحت نكت مل اذا كيلع بحب « لولسملا

 فيسلا اف « هياقولا نودب هل ضرعت الو « هيلع لبقت الو

 لاق ناف « انبتك يف رظنلا مرحب » ىبرع نبا لاق كلذلو

 هباوجف « امرحم هيلا رظنلا ناك اذا اذه لك اوبتك ملف لجر

 ىرخأ حلاصم

 ءافخالاو رارسالا ىلا ىمرت « ةيئرج ةديدع حلاصم انهو

 ردق ىلع قيرطلا هذهب نوعفتنب سانلا نأ امك ؛ءفوصتلا يف

 اوشاستو « مهودح نورخآ اذح ناخ « مهتيحالصو مهلاوحأ

 «عفنلا يف لمأ يأ كلانه سيلو « ررضلل ةضرع نذا مهف « مهعم
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 ,لمحت ءافخلا يو ةولحلا ف ىدش يذلامالعلا ناف « كلذ عمو

 ٠ مظعأ اريثأت

 ردق ىلع نوملعي « فوصتلا يف نيققحملا دجن كلذدلو »

 ىلع دحاو لك نوملعيو « غارفلا لوصحو نهذلا روضح
 لجر لك نال « ايفخ فوصتلا يف ميلعتلا دجت كلذلو « دارفنا
 جلاعي نأ لمتحملا نمو « هسفنب ةصاخ ةفصو الاح كلس
 يتلا قيرطلاكلسمو « همنهقفتتي ال رمآب  هأوهل # هسفت لجرا
 نيذلا ال « اهيف ةلعلا عضوم وه اذهف « هسفنل ال هريغل تفصو
 ابلقو « ردصل اردص لقتنت فوصتلا لئاسم نأ نم نولو
 .ثيدح نأ ىه « كلذ ف ىرخالا ةمكحلاو «ةعيرشلا نود؛ للقل
 ناف « بيصن مظعأ ريدقتلا نم لانيو « رثكأ هب متهب ةولخلا
 اذه سيلو « مثا الو ةميرجب سيل ةصاخ ةحلصمل رمأ ءافخإ

 ضعب دنع دجوي ام راربي ىتح « هريغ نود فوصتلاب صاخب
 هلئييبس اه انآ 6 ةفاوسصتلا قم: نوقتلا و نفح ولا نما نفاثلا
 هما دخعا نعت قوطنلا ةانسغ نويعرتلا ةليخلا ةفوضتملا
 «فوصتلاب صتخمريغ كلذك وهف « هلامعتسا ءوسو « مهتاوهشل

 « ةعيرشلا ةرئاد يف ضارغالا لهأو ةلهجلا كلذ نع عنتمي الف
 مهناف < مهل نوذسلتت, نم وآ ؛ ءايقتالا نوصلخملا نوققحملا امآ
 هب نوردقي « ةنسلاو نآرقلا نم انكحم هللا دمحب نولمحب

 ٠ فئازلاو حيحصلا نيب زييمتلا ىلع

 نم عيفر ىوتسم ىلع ناك دقف « ددجملا خيشلا امأ
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 « فوصتلا يف ميلعت لك ضفري ناك هناف « قيقحتلاو ديدجتلا
 وأ « ةعيرشلا نع فرحنا اذا « راشنتتالاو لوبقلا نم غلب امهم

 نكي, ملو بيري ام يف مهعوقوو « سانلا ضعب ةنتفل اسس ناك

 ةملك ركذ نا ٠ هرجهب هحصني ناك لب « بلاطلا ىلع هب ريشي
 ع« ةيفوصلا لسالس عيمج يف لوادتمو لوبقم ( هللا ) تاذلا

 موق ال « بسحف « هللا « هللا » لوق نأ تظحال يننكل

 مسئا ررثك'ذاو 0 نأ ىأر مث « لصأ ىلع وأ « دانتسا ىلع

 نانمؤيل ( ىتاصف هئبر مسا ”رتكذ ) نأو « كشر
 هركذ دجأ مل امنيح « كلذ عم هنكل « تاذلا مسا ركذ ىلا

 ملو « راثآلاو ثيدحلا يف ةبسانم لكب يتأت يتلا راكذالا لالخ-

 ؛ مهنع هللا يضر ةباحصلا ةايح يف ارثآ الو اركذ دجأ
 تناكو < هللا ىلا هب برقتن“ اركذ اذه لثمزوكي نأ تدعبتساو“
 ةحبنت ناكو « عوضوملا اذه يف تالسارم خيشلا نيبو ىنيب

 هوحرتقي مل ةيفوصلا نأ ررقو « هنع يناهن خيشلا نأ « كلذ.

 حمس مل اذكهو « سفنلا ضيورنو نيرمتلل لب « ركذ هنالا
 ةقيرط ىلع ) ؛ بلقلا ىلع برضلا عم ركذلاو « يرهجلا ركذلل
 نأ بجي) : لاقوحصن مث « هيلا ةجاحلا ردقب الا ( ةيفوصلا

 باثي امم اسيل هيف برضلا نايتاو ارهج  ركذلا نأ فرعت"
 (٠ ةيصعم كلذ داقتعاو « امهيلع

 ليلج رخآ هيبنت

 لضفأ نطابلا ملعلا نأ « لاهجلا يف عاش ام راكثا وه
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 .ضعب نم رهظي امك ! ةعيرشلا نم وأ ! رهاظلا ملعلا نم ىلعأو
 موقلح عطق رضخلا نأ اهاوحف ىتلا « لاوقالا وأ تاسالا

 .دق رضخلا نأ ولو 6« سانلا ةماعل رسلا اذه دبي ملو « مالغلا

 ناكو « ريبك حالصا ىلع يوطني هداسفا نكل « هتنيفس بطع

 « كلذ هنك مهفي مل « ملعلاو رونلا لمحبي هنأ عم © ىسوم

 ٠ ( حانج ريغب ريطت ال نأ كيلعف

 .« ةيفخ اهحلاصمو رومالا نم ريثك رارسأ نأ « هازغمو

 6 سانلا ةماعل صخالا ىلعو « دحاو لكل اهمهف رسب الو

 .«مهن وئشو نيحلاصلا لاوقأ ىلع دقنلاب عارسالا دمحي الكلذلو

 ٠ قيقحتو نأتو ربصب لمعلا بحب لب

 .هيلع رضخلا نأ امك ضارتعالا رحهل دسأت كلذ قو 0(

 يف اهيلع اظفاحم اهل هقرحو ةنيفسلل هرسك يف ناك مالسلا

 ىسوم انديس نأو « ميركلا نآرقلا كلذ ركذ امك « عقاولا
 مل « ةوبنلا لامكو ملعلاو ةفرعملا هدنع نأ ولو « مالسلا هيلع

 بجوي اذهف « هببسو هتلع مهفت ىلا هسدحو هرطاخ دفنت

 ٠ حانجلا دقاف تنك اذا ريطت نأ كيلع

 ملعلا نأ « ةباكحلا هذه نم سانلا ضعب نظ دقو »

 ,ىسوم انديس ثعب كلذلو « ةعيرشلا ملع نم لضفأ نطابلا
 اوررقو « هنم ديفتسيل مالسلا هيلع رضخلا ىلا مالسلا هيلع
 ٠ هعابتا بجو ءىشب رمأ اذا خيشلا نأب اذه نم

 .« اهل لصأ ال اهعيمجو « ةلطاب معازملا هذه نأ اوملعاف »
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 .تبثب الف « رهاظلا ملع نم لضفأ نطابلا ملع نإ مهلوق امأ

 ملع نم ةبعش نطابلا ملع نأ الوأ « نيهجول ةصقلا هذه نم

 .نطابلا حالصا ىمسو اهقن رهاظلا حالصا يىمسو 4 ةعب رشلا

 نأ انناثو « لكلا ءزجلا قوفي نأ نكس نذا فيكف « افوصت

 راخخلا اهيلع علطا يتلا « ةديعبلا نوئشلاو « ةيفخلا لاوحالا
 .يف نطابلا ملع نم تسيل « اهيف ثحبن يتلاو « مالسلا هيلع
 اهفثك ةينوك لاوحأو ؛« ةيئزج ثداوح ىه امنا لب « ءيش

 ٠ ةيلع ىلاعت هللا

 ةيحان نم ةديعب تناك يتلا رومالا نأ هلك كلذ لصأو »

 ءاندتساو « هملع ف تبرامتت « ناكملا ةيحان نم وأ « نامزلا

 ملع نم سيل + بيرق ءيشك صاق ءيش ةيؤرو + ديعب ءيش
 مولع اهناف « مالسلا هيلع ىسوم مولع امأ « ءيش يف نطابلا
 ,نم امهالك رهاظلاو نطابلاو ٠ ةيهلإ فراعمو ةيلك ةيعرش
 نم عفارإ نكمر ملا ىررشخلا, ىلقلا' ناف لات لك ىلعو 4 ابنت
 .لضاف خيش لجر « نالجر معمتجا اذا هنال « يوسوملا ملعلا
 ناديت ءا روت اه قرع يضاقلا» وق ناك وي يرق نع ورعوو
 زئاحلا نم سبلف ؛ كلذ فرعد ال لضافلا ناكو « راتس وأ

 .+ ( لضافلا ريغ نم ةلزنم لقأ كلذ درحس لضافلا دعن نأ نذا

 ,ىندا نود ةبجاو ةعاطلا نأ ) اذه نم هوؤرقتسا ام ناو »

 « هلحم ريغ يف سايق وهو « حيحص ريغ كلذك وهف ( لقاشت
 هنأ ىلامت هللا نم ملع دقو « مالسلا هيلع ىسوم انديس نال
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 ضراعتي المع يتأي نل هنأ فرعو « لماك مالسلا هيلع رضخلا

 « بابسالاو للعلا فرعي مل هنألف « هلمع ركتأ ام امآ « ةعيرشلا

 دحن ىدذلا لجرلا امأ « لءاسنن, الو تكس نأ هل ازئاج ناك دقوب

 ٠ اذه هلمعب فرتعي نأ نكمي الف « ةعيرشلا

 ةيررقلا ماجاب افلكتنر نك مل موال هي رسلان ا
 « مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ريغ هتعيرش تناكو « ةيوسوملا
 فلكم « ةدحاو ةعيرشل عضاخ دحاو لكف « رصعلا اذه فالخبب

 غ ةسيرشلا هده فلاخي يذلا لجرلا عابتا زوجي الف اع
 ديرب الو ؛ ةئطاخ ةلطاب اهلك معازملا هذه نأ انملع كلذبو.

 ضعب ىلع اوفقي مل اذا ةلجالا ضعب نأ هدوصقم لب « يوسوملا

 5 4 مهرارسأ ركنت نأو

 قمبرط نم فوصتلا ف تلخد ىتلا ىربكلا ةنتفلا امأ

 «نطابو رهاظ ىلا نآرقلا تابآ ليوأت يهف « ةينطابلا هذه
 5 ا ذو كلذ ةقبش ملعن نأ ص 1 5 امهل اقفو هتمجرتو

 هلوأ ام ريغ ىلع تانآ ةنفوصلا مالك يف دجوت ام اريثك »

 «يهفلا يف سانلا طلاغتن مضاوملا كلت لثم ىفف « رهاظلا لهآ



 ءاملع ليوأت نأو « اذه وه نئكرقلا' ريسفت» نأ نونظب ثيح

 وهو « اشحاف ”أطخ ءىطاخ رظنلا اذهف « تالزو ءاطخأ رهاظلا

 ةقثلا لوزتو راهنتو ةعيرشلا هب مادهنت يدلا ةقدنزلا راعش
 !وقرتح مهنأب ءاملعلا ءالوثه ىلع سائلا ضعب نعطيو « اهنع
 نأ نذا بجيف « مهيأر نع الا نورسف_ الف « هورّيغو نآرقلا»

 ٠ نولوش ام ققحما

 ءاملعلا هب رّسف يذلا وه « يقيقحلا يلصالا ريسفتلا نا »

 دوصقم هباشنت رومأ كلذ عم دجوي هنكل « نرقلا نورسمملا

 كلت ىلا هذه نم ةرظنلا لقتنتف « هلولدم وأ ينارقلا ىنعملا

 <« كلت ىلع هذه ةيفوصلا ضعب سيقب ماتلا هباشتلا اذهلخ

 ةيفوصلا دصقي الو « اهلكاشت ام قفوب اماكحأ» نوطيشتسوب

 امنا لب ؛ ليصالا صنلا ىلا هوّمضي نآ ٠ هذه مهتقيرطب

 . ريغ ال اسايقو اليثمت كلذ ءارو. نم نودصقتي مه
 :يمهطت ( <يتنيب ارتهكط ) ةيآ نم دوصقملا نأ امك »

 كلذك ناسنالا يف نأ ىلا اهنم لقتني لايخلا نكل « ةبعكلا#
 ةيملإلا ءاوضالا نأ ثيح « بلقلا وهو ؛ ةبعكلا لكاشب ائيش
 نأ امك وأ ) « اضيأ بلقلا ىلع ضيفت ةبعكلا ىلع قرشت امك
 اوساقف ( هللا شرع نموملا بلق كلذكتف هللا تيب: يه ةبعكلال

 يذلا بلقلا ريهطت بجي « ةبعكلا ريهظت بجيب امك هنأ « كلذ نم

 ٠ةيملإلا تايلجتلا لزنم وه»
 هلوق يف هيلع ثح يذلا « رابتعالا ملعلاا اذه ىمسيو
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 عيمج همدختسيو « ( راصنبالا يلوأ“ اب اوربتتعاف ) ىلاعت
 اذه يف لجر ىكاق اذا هناف < اهلك ماكحالا يف نيثدحملاو ءاهققلا

 "ل رهظم سايقلا نأ ىنعمس « صنلا لولدم سيقملا نأب ىنعملا
 «ةفلابملاو ولغلا .يف هلك داسفلا نا ٠ هيلع ةذخاؤئم الف « تيثم
 اوررق نأ نم « سانلا ضعب هب فلكت ام لك » : خيشلا لوه

 .ناكما نم دب ال ثيحب « بيرغ لوق « انطبو ارهظ ةيآ لكل نأ
 .تكتلا هدذهو « امهيلك انطبو ارهظ ةبالا هذه يوحت نأ

 <« تابآلل ىنستت ال ةيآ لك نم طبنتست ىتلا تارابتعالاو

 ركتتس .كلذلف«ةيوتللاو ةيعرشلا نيناوقلا ءاملعل ىفخم ال امك
 .كلت نطبلا نم ديرأ امنا لب « انطب نآرقلل نأ ىعدتت نأ
 .نودهتجملا اهمهفي ىتلا « ةطبنتسملا قئاقحلاو « ةقيقدلا ىناعملا

 موجولا يف .لوصالا ءاملع اههبتك ىتلاو « ءاملعلا نم

 .« ةفلتخم تاجردو بتارم نطاوبلا هدهل نا مث « تالالدلاو

 اهنمو ءنوطسوتملا ءاملعلا اهمهف لب « ةماعلا اهلقعي ال ام اهنم

 « بسحف نودهتجملاو ملعلا يف نوخسارلا ءاملعلا اهمهفي ام
 لك قوفو مالسلا مهيلع ءايبنالا الا اهمهفي ال امم اهضعبو

 م مط
 .لوبق نأ اللا < رفك ةنسلاو نآرقلا رهاوظ راكنا »

 «نيققحملا قي رطروه« نطابلا ىلا هنم روبعلاو « هذخأو « رهاظلا

 « اتيب ةكئالملا لخدت ال » فيرشلا ثيدحلا يف ءاج « الشم
 هيف بلكلا .ءانتقا رهاوظلا لهأ ركنتساف « ةروص وأ للك هيف

 « ةيبلكلا .تافصلا نم مهبولق اوكقني مل مهنأ ريغ « تيبلا
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 ناك امفيك ةنجلا نولخديس مهناف ؛ ناميالا نولمحب مهنكلو
 « بلكلا ءانتقا اوحابأ دقف « رهاظلا اوركنم امأ « لوخدلا كلذ

 تيبلا ىنعم ذا « ثيدحلا ىزغم اومهفي مل خويشلا نا اولاقو
 ةقيقحو « ةيبيغلا راونالا وه ةكتالملا ىنعمو « ىلقلا وه
 اودمم دق ءالؤهف «كلذ ريغو « ةيعبسلا تافصلا ىه ىلكلا
 نا : اولاقف نوققحملا امأ « عرشلل مهراكتاب رانلا ىلا :نييسفلا
 ريكفتلا بحب نكل « رهاظلا لهأ همهن ام وه ثيدحلا ىنعم

 ةميمدلا اهتافص ىهو « ةكنالملا ىلا ةضوغبم بالكلا لعحب اميق

 بيتس لذ ريقو قنلاو ىضرعلاو ةنياعتلاو 6 ةسبلا
 زوحب نذا فيكف « يرهاظلا ت تببلا يف بلكلا ءانتقا حبي مل

 ء ينطابلا ت تيبلا يف هتافص ءاقلا

 اولدتسا ذا « ميظع رمأ اوءاجو « سانلا ضعب غلابو ٠

 ىلا ردص نم لقتني يذلا يرْسلا ملعلا اده تابيثآل

 ةلاسم اولخدأو « ههجو هللا مرك ىلع انديس ثيدحب « ردص

 ةلمهجلا ءالؤه « كلذ يف صخاللا ىلع « دوجولا ةدحو »

 هللا ىلص ادمحم انديس نأ اوعاشأ دق « فوصتلل نوعدملا

 هللا مرك ىلع انديس ىلا ةصاخلا هرارسأب حاب ملسو هيلع

 مويلا اذه ىلا « ردص ىلا ردص نم لقتنت ىهو « ههجو

 انديس لئس دقو « اهسمت ةدسقعلا نودقتعي اضأ ةعسشلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكصخ له : ههجو هللا مرك ىلع
 هتيتو*أ [مهف الا « ال : لاقف ! ؟ سانلا نود ءيشب ملسو

 ٠ نآرقلا يف

 بع ولآ ب



 : وسلاسل ]|

 نوكلاب هللا لاصتا وأ « تاقولخملاب قلاخلا لاصتا نا
 د ا ب او

 رفاكلاو نمؤملا هبق ىوتسبيو ررهم رمأو عفقاو ءيش

 0 تابنلاو « ناويحلاو نأسنالاو « قسافلاو حلاصلاو

 هللا لوّشو « هريغ نود دحاول صاخب سبلو « نوكلا رئاسو

 وهو « نطاسلاو ”رهاظلاو *رخاالاو ”لوالا وه » ىلاعت

 هناحبس هللا ةيلوأ نأ « بير الف « ميلتع ءيش لثشكب_

 لكو « ءايشالا رئاسل معت « هتينطابو هتيرهاظو « هتيرخآو
 نود ءيشب صيصخت ريغ نم ءيش لكب هملع طاحأو « نوكلا

 هاحيرم وهن داعب سلخ يني رك ري للا
 ةسبسرقالا دك هو © ضرالاو تاومتسلا يف ام ”يلنعي >

 لنبح نم هلبلإ ”برتلتقأ ”نئحتو 2 ةيآ يف اهدحت ىتلا

 0 ا

 ب ةلا ةحصب فارتعالا نآرقلاب نمؤم لكل مزايو « اذه ىلع.

 يفكي الو « مهفي مل مآ « ههنكو هتقيقح مهف ءاوس « هتيعقاوو

 لسمعلاو « هراضحتسا بحي لب « هب فارتعالاو « طقف مهفلا'

 ةالفك هتفسلف يف قتكعتو مهفلا ىلع رصتقا نم امأ « هقفوح

 تن 117 ع



 ةقيقح فرع يذلا ملسملا نأش هنأشف « دوجولا ةدحوب نيلئاقلا

 كرات يىقب مث « اهحلاصمو اهمكح ىلع فقوو « ةالصلا ةماقا

 « اهانعضوو « برقلا ةفسلف نحن انملع اذا كلذك « ةالصلا

 بولطملاو « ليصالا فدهلا نال « انديفي الو « انع كلذ ىنغي ال

 « دوجولا ةدحوب داقتعالا وأ « ةملا هذهو « برقلا اذه ملعل

 وأ « بلقلا يف مئادلا هلا دوهش لصحب نأ « دوهشلا ةدحو وأ

 لامعأعيمجل كلذ دقتعي نم يتأب ثيح « ناسحالا ةحرد لصحت
 مرق هللا نأب انمرثم « نوكسو تاك رح نم « اهلاعفأو « هتايح

 «اريصبو هلل ابستحم هبر يدي نيب هنأك « رظان « رضاح « برقأ وأ

 نأ كش الف « هاري نكي مل ناو هاري هناو « همامأ وه اسمنأك

 زارتحالاب مامتها هدنع ًاشنب « راضحتسالا اذهبو « هاري هللا

 لصحت « كلذ ناجبو « هنايصع وأ هطخسو هللا ةيصعم نع

 ىتلا ناسحالا ةهحرد « اضرلا بلطو ةدابعلاو ةعاطلا ف هل

 اق نأب انمآ ول الاو « ناميالاو مالسالل بولطملا لامكلا ىه
 1 و

 لزعمب انيقبو « اهنم ءيشب تأن ملو « اهتيمهأو ةالصلا ةقيقح

 هباقعو « دشأ طخسل انضرعتو اهنع نيمورحم « ةالصلا نع

 ٠ هللا نم ىكنآ

 تاذلاب ةبولطم تسبل اسضيأ ةنلجلاو

 أمك برقلل ليصالا مارملا وأ ؛ دوشنملا برقلا نم سيلو
 يف ( هللا ذاعم ) لجرلا سلجب نأ هللا همحر خيشلا ةرضح لاق

 ب #1 ]جل



 ةيفوصلا حلطصم يف وه امنا لب « ىلاعتو هناحبس هرجح

 هبر دبعلا اهيف ىخوتن يتلا « ةعيفرلا ةجردلا ناونع نيققحملا
 ةيبباع تقل ةينعتلا نأ قع هاهو بلاس ف1 قاطو لح
 ةماع ىلع نيزربملا ) نيقباسلا ءالؤه نإو « تادلاب ابولطمو
 « ( ةئميملا باحصأب ىلاعت هللا مهيمسي نيذلا ناميالا لهأ

 « هب نيصتخملا هيلا نيبرقملا نم همرك ميمعو هلضفب هللا يهلعجيو
 ”باّحتنصأتقف » : ةيتآلا ةمقاولا ةروس تابآ يف ركذ امك

 *نا د تضاو:+ :ةيكتيتلا' ينانييفتضا اذ ةكيتلملا

 نإ تنافي سلو: ةييحستلا تاسعا تعش
 دمج كلا لهآ وسلا نيه هدول [ فانيسا نب :نقوعتلا
 وهذ ةيفاخلا نكد انآ «نسلسشلا ةنحلا لهأ ةماع مه « دارملا ل

 ««نوئب“رقثملا كنلو*أ نوئقيباّسلا نوتقباّسلا ) وهومدقتم

 ٠ كلذك ةنجلا لهأ ىلع قئاف ثلاثلا عونلا نأ انملع هنمو

 رخآ عضوم .يف نولزنيس ءالؤته نأ ىنعملا سيل نكل »
 ةماقالا ثبح نم « ةنحلا لهأ نم كلذك مه لب « ةنحلا نود

 « بلطلا ثيح نم « كئلوأ نع نوفلتخي مهنأ ريغ « ىنكسلاو
 نوم نول قحلا' نويل انور لن ةنعتلا ويل اع ناهز ةكيحلا :لاغ
 نيئءتاطلا انلكل نوهشاس ءالؤه نأ « نوهاسلا » رركت

 موهفملا وه اذهو « كلذك ةنجلا لهأ ىلع اوقيسف « نيتروكذملا

 يف حبرص قيرطلا لهأ مالك ناو « ةنجلا لهأ نع مهزايتما نم
 « بلطلا ةجرد ىمسأ نأ حلاصلا فلسلا لاق دقف « ىنعملا اذه

 دس 1975 بأ



 نكلو « رانلا ىقوت الو « ةئنحلا ال ؛ هللا ريغ لاظلا دشن ال نأل

 اهدشني ال نآ هازغم امنا لب « ةنحلا ىلطي ال نث هانعم سيل
 امنإ ء رجملا امو لصولا ام) : رعاشلا لوقي امك « اهتاذلب

 نتلا_قنامالا نآل' 6 هتاحئيس هللا اضرل ءىف لك نوك نأ نح
 000 1 ةلئاع نبع هلا قلص ال

 : فيرشلا رثالا ف دحن اننأ وهو « ةهيش ودبت انهو

 ةنحلا نأ نع لذي كلذو « كتنحو كاضر كلأسأ ينا مهللا»

 ٠ اهتاذب ةياغ يمه

 امك الا تسيل هذه ةنجلا ةلأسم نأ « اذه ىلع درلاف »

 هل 6 ؟ انالف لباقا نأ عيطتسأ ناكم يأ يف لجر.لأس اذا'
 كلذ صخشلا اذه دصقيف « ينالفلا ناتسسلا يف ةنكمم اهناا

 ادوشنم ناتسبلا لعج هنأ هنع س انلا لوش نل نذاو « ناتسبلاا

 < هءاقل ىعس يدلا لجرلا وه هدوشنم نا نولوه لب « هتاذلا

 نضل مس او
 « ةنجلا ىلع مدق يذلا اضرلا وه هدجت « ثيدحلا يف ليصالا
 « ةدوشنم ةنحلا لعح « ةنحلا يف اروسيم هليصحت ناك املو

 16ةبالاذارمع]ةروس ( ”ربكأ هللانم ”ناوضرو )ىلاعتهللالاقوع

 نم انملعف « ةنجلا نم ربكأ هاضردللا لعج عوضوملا اذه ىفخ

 ربكالا اذه ةليسو نكتلف هللا اضر وه لجالاو ربكالا نأ اذه

 انفرعف ( ”ركبتكأ هلل ”ركذل“و ) لاقف « ةليسو ريكأ كلذكك

 هن ان تح



 يمه رماوالا عيمجيب لمعلا ةياغ نأو « ةليسو هللا ركذ نأ

 ٠ « هللا ركذ

 هتاعاطلا يف ةباغلاو دوشنملا وه ىلاعت هللا لعجت نأ بجبف
 .نأ دب الو « الاصو هنوري امع رظنلا فرصت نأ بحبو لب « اهلك

 هبظاوتو « فدهلاو .دوصقملا وه « هب هللا ىضري يذلا لمعلا دع
 ه« ةقرفلا يف اضرلا .تبأر ول ىتح « « ةميظعلا ةمهلاب هيلع
 : لاق نم رد هللو « لاصولا رطاخ نع حيشت نأ كيلعق

 ديرت امل ديرأ ام كرتاف 2يرجه ديريو هلاصو ديرأ

 يتلا « ةيعملاو ىرقلاو .لاصولا ةمسلف كنع عد

 دنع اهدجت ىتلا « بولطملا رجح يف دوعقلا ىلا فدهت

 لهآ دنع بولطملاو « هب قوفوملا ناف « ةفسلفلا باحصآ
 لمعلاو .ناميالا هلئاسو نمو ء اضرلاو برقلا وه « نيدلال
 هنإ ) هلوقب كلذ ىلا اضيأ نكرقلا راشأ دقو « حلاصلا

 *يله ”كبئل*وأ « تاحلاتصلا اوِمَعو اوم" ”نيرذلا

 ءنادع ”تاكّج 'مهثر دنع 'بكهؤازج « ةئيربلا ”رثيخ

 ”هللا يض<ر 4 أدب أاهيف نيدلاتخ "راهن ألا اهيتثحتت "نم يرتجتت
 هذه هللا ىمس موربةيآلا هيلا روس( هننتع اوشا ”يتهنتع

 ,ىمس دق هنأ امك « ةيربلا ريخب ىمسألا ناكملاو اءلعلا ةجردلا

 ةقالع ةزاتمملا .مهتلص لعج امك « ( نوبرقملا كئلوأب) ءالؤس
 حا ضباب رخآ عضوم يف ىلاعتو هناحبس ررق دقو « اضرأآلا

 ,لمملاوناميالا نيب عمجلا اهنأ « هللا ىلابرقتلا ةقيرط ليصفتو
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 ةملاصلا لامعالاو فيعضلا ناميالا ذا « اهلامكاو حلاصلا

 .اقلعم خيشلا لوقيف « اضيأ نيملسملا ةماعل ةلصاح ةصقانلا

 "يكن" قتت يتتلاب :مثك:دالوأ الو "ثكشلاومأ امو ) ةبآآ ىلع
 ”كئلو“أف / ًاحلاص لمتعو نمآ "نم الإ « ىفنل*ز انتدمنع

 رتاتف*رثغلايف 'يثهو « اوثلمتع امي فتعتضللا *ءاةزمج عثهتل
 ءاسب ةبآلا ابس ةروس ( ٠ نوثنمآ

 زنك نع اهيف هللا فشك دق « ميركلا نآرقلا نم ةيآ هذه

 .دق امم ردحو « هلوصو قيرط نكيبو « هيلا برقلا وهو « نيمث
 .اذه يف نيمثلا ءيشلاو « تارثعو تاطلغ نم ناسنالا اهيف عقب

 .« ىدسحلا برقتلا وه سيل برقتلاو « هللا ىلا برقتلا وه

 صن اضع نسسالا اذنه نسل دا ةفملا ةلفو ةغادملا رصف رف
 .نوكزتب نيذلا سانلا ةماع اطخ نيبتي كلذبو « مسجلا

 .ةقيقحلاو « ةيفوصلاو ةخيشملاب ينعي « ةصاخلاب نوهبشتيو
 وه يملإلا برقتلا نأ نومعزي ءالوئهو « لاهجو ءامهد مهنأ
 ٠ مهتلثمأ نم نيبت يذلا وه كلذو « يدسجلا برفتلا

 .نأ نم انل دب الف « كلذل الاثم نيمدقتملا دنع اندجو ناو
 .« لاوقألا هذه لثم يف نولؤب ال ةماعلا ءالؤه نكلو « هلؤن

 .مهضعبو « ةجللاب هسفن هبشيو « رهنلاب هللا هبشي مهضعب دجتف
 .لثم دحن امنيحف نحن امأ « ةرطقلاو رهنلاب هسفنو هللا هبشي
 ٠ هلؤنف تاقثلا ضعب مالك يف تاهيبشتلا هذه

 ةالاغم هسشنلا راكنإ

 .قآرقلا يف دجوي هيبشتلاو « ةالاغم هيبشتلل راكتإلا نأل

 35 م ل اال



 *”لثثتم « ضرألاو تاومّتسلا ةرثوث هللا ) : وهو كلذك

 «ةجاجاز رق حاصلا “كاتم اين و داعكسكا هاروت

 35 ةيآلا رونلا ةروس ( ”يترثد ”بك“وك اهتأك ”ةحاجثولا

 ٠٠!؟نكرقلا يف نذا ءاج فيكف هقالطاب اميمذ هيبشتلا ناك ولخ

 الو « اريثك نولاغتي نيددشتملا ضعب دجأ ىنأل « اذه لوقأ

 ؛ ةعدبلاو رفكلاب نوتفيو « رهاظلا نوري لب « ىنعملا نومهفتنب
 (”قتحنلا ”رئيتغ "متكبر ديفا" ولشغتت ال ) لوقي ىلاعت هللا نأ عم
 دجوي يذلا رمالا مرحت نأ هلاثمو ء 7ب ةبالا ةدئاملا ةروس

 ٠ اقلطم اميرحت نآرقلا يف هريظن
 هذه نأ نذا رهظ « هنيعب نآرقلا 2 هساشتلا تدجو املف

 هيبشتلا مرحت نأ كلذو « ةحيحصب تسيل هيزنتلا يف ةدشلاا

 انك
 عامتجا وه هيبشتلاو « هبشلا هجو نيبت مزلي هنأ ديب »

 ةفصلا نأ هانعمف 6 ردبلاب هجولا هيش اذا الثم « رمأ يف نيئيش.

 « ندتسسلاا :اهنقا اهيف هولا لدصتا# امهذاك اهب انفمح ىلا
 لا فيتم [ييع ورام انيألا :ىسل ةديولا "نأ ةانعع كوك دن نوف
 نينيعلا كلذك يوحي ردبلا نأ وأ « ردبلا ةماخضو عاستاك
 ردبلا نأ امك وأ 6 اهنيعب ةروصلاو « دخلاو نينذألاو فنألاوب

 لجرلا اذه اهيوحي ال كلذك يديألاو لجرألا يوحي ال
 « ١٠٠ا؟ء الا

 اننا « ىلاعت هللا هضرع يذلا هيبشتلا ناف « كلذ ىلع »

 د اخ ]أ



 «ىفخدال امم ناك ناو 6 رونلا لامك يف ههباشي هنأ وه « هانعم-

 امك « ةدحاو ةحرد يف اسيلو « نابواستي ال نيلامكلا الك نأ

 ارمأ نأ ريغ « ىواستتال ©« ككشملا ىلكلا 0 ءاضعأ عيمج نأ

 نأ بحي كلذكو « ءايضلا ةدش الثم « اهنم الك مزالي ادحاو

 دا يحيا نع ةديكلا نم ار لكك هينا وكلا
 قفقحم مالك يف ءاج ناك اذا اذكهف « فرعأو حضوأ نوكي.

 نوكي نأ نم دبالف « ةجللاب هسفن هيبشتو « رهنلاب هللا هيبشت

 ةفلتخم جاومأ رحبلا نم تزرب دق ) ع ىبرغملا لوش امك

 +( 1 1] نول. أل رهف نمد ارلالا تاد تويت فك عع
 مل نيذلا مهتلمج نأ ىلا « سانلا نم لاحلا غلب دق »

 تايبألا هذه نوأرقش 6 نآرقلا نم اءزج اوأرش ملو اوملعتي

 اومهف ولو : نوزجاع اهمهف نع مهنأ عم « اهيلع نودجاوتيو
 اذه مهمهفبف « هنم نحن انج رخو « عستم هللا نأ مهمهف ناكل

 ء 6 مهيديأ نيب تايبالا هده داشنإ زوجي الف « مهنيد نورسخي

 رش يم رولا ساما نك اجو
 « هذه مهتاهيبشت ىلع مسالا الا فوصتلا نم نوكلسي ال نيذلا
 اذه ناكو « هيوعللاو « ةرهاظلا اهيناعم يف مهن الالض ىلعو

 مهل اميلعتو « هب اوراشأو هومهف ام ىلع ارجزو ءالؤهل اهيبنت

 لئمح *نإو « ةرطقلاورهنلايف هنومعزب امك سيل برقلا ىنعم نأ

 ٠ شحاف طلغ يوعللا ىنعملا ىلع تاملكلا هذه لثم

 ب اال



 .« اضرلا وه ةبالا يف ركذ ىذلا برقلاب دارملا امنا لب »

 هين تاككد نوالاو هودع نع نلامتا قرع ذأ كلذو
 .ىلاعت هللا لوقيف « هللا عم ءيش لكل لصاح وهو « ىملع برق

 ( نورصنبتت ل نكلو :مهتكتنم_ هليلإ *”بارتقأ ”نتحتو )
 لنبتح نم هنيلإ ”بترئقأ ”نئحتو ) وأ م0ةيالاةعقاولاةر وس

 برق ومه امهنم رخالاو « 1١ ةيالا ق ةروس « ( ديرتونلا
 ةيآلا يف دوصقملاو « ضعب نود ضعبل لصحي يذلا « اضرلا

 .صاخب سيلهنال ٠ يملعلابرقلا نود © برقلا اذه وه ةروكذدملا

 ٠ حلاصلاو نمؤملل
 .لهأ نم اريثك نكل « نيمث زنكذ اذه اضرلا برق نإو »

 .نيذلا « ايندلا لهأنع الضف « ةياغو ادوصقم هن ويسحب ال نيدلا

 ٠ هلضفو هتميق نوفرعي ال

 اضرلا ليصحت قيرط
 .«ليصحت ”بلاطت يذلاو دوشنملا برقلا نا نيبت املو

 نأ ئهو ء اضرلا برق وه امفا لب 6 يملعلا برقلا وه سيل

 ةيانعب عمتسن نأ انيلع بجيف « ىلاعتو هناحبس هللا ىضري
 ٠ ميركلا نآرقلا يف اهيلع هللا انلد يتلا ةقيرطلا ىلا فغشو

 ظإظ0308 مكلاومأ امو ) ةيآ ف ةقيرطلا كلتب هللا انريخأف »

 تسيل « اهب نوفغشيو سانلا اهانمتب ىتلا دالوالاو لاملا نأ
 لمعلاو؛ ناميالا وه « برقتلا عئارذ نم نا لب « برقتلا ةعيرذ
 لمعلاو ناميالا نم ةفلتخملا تاجردلا نأ ىفخي الو « حلاصلا

 ب !مث64 ب



 « ةماتةلماك تناك اذا الا 6 اهب ابلاطمو « ةيولطم تسيل حلاصلا:

 نوكي الو « نيملسملا ةماع نم لجر لكل لصحي صقانلا نال
 لاني ال يذلاو « باجعالاو اضرلا لانيو « هيلع دمحي امم.
 اضرلل ةعيرذ حبصي فيك « ايلك دمحي الو باجعالاو اضرلا
 !٠.٠ ؟ ناسحتسالاو

 ءارقتسا نم ابولطم هفرعن يذلا برقلانأ كلذ ىنعم »
 « ( نوبرقملا كئلوأ ) هلوقب هناحبس هللا هانع يذلاو « نآرقلا

 ىوس نوكي ال « ةيناسنالل العلا ةناكملا نع هب ركع ىذلاو

 كدل3 نوكم اننا + يت طفلي ىلآ 4 لدعلا مانثو ناميآلا لانك
 «برقلاولع » فوصتلا ىمسن ول سأب ال كلذلو « نيدلا لامك

 يذلا حيحصلا وه لب ٠ اقباس « ناسحالا ملع » هاتيمسأ امك

 ذاسحالا نع ةرابع ىمالسالا فوصتلا نال « هيلع رابغ ال
 ؛ برقلاب ينيدلا لامكلا اذه نع ركبع دقو « ينيدلا لامكلاو
 ةحلاصلا لامعالا عامتجا ينعي « هسفنو نيدلا نيع هنكلو.

 ٠ ناميالا لامك عم اهلامكو اهمامتن

 لامكلا ةجردل ةثالث رصانع
 ةثالث ىلع فقوتي اذه حلاصلا لمعلاو ناميالا لامك نا

 نيدلاو ؛ لاحلا (”*) لصاوتملا لمعلا (؟) ملعلا (1) : 00

 تفرع امل ملعلا نكي مل ولف « ةثالثلا ءازجالا هذه ىلع يوتحب.

 ؛ ماكحالا: ةفرعم عفنت مل لمعلا نكي مل ولو « ةيهلإلا ماكحالا
 دعب ىرتس كناف « رظنلا رهااذ ف ىفكي ناكل لمعلا دجو ولو:
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 .صالخالا هيف ىجري ال ذا « اضيأ عفن ال هنأ يتورتلاو رصبتلا

 فغش نأ هلاثمو « « ةكلم » لاحلا نم دوصقملاو « ةماقتسالاو

 .امأ « هلمع اذهف « همدخيو همعطيو هيقسيف رخآ صخشب لجر
 ٠ هلاح اذهف هيف لملمتيو هل برطضي نأ

 .6 رقتس الو تش ال ٠ لاحلا نم ولخي ىذلا لمعلا نإ »

 .6 موصيو ىلصي الجر نأ امك « لاحلا دجو اذا مكحتسي هنأو

 .قشب لامعالا هذه يتآي فوسف لاح بحاص نكي مل اذاف
 .«تقويف ع ءيش اهنم هتاف ولف « اهعم عارص يف لازي الو « سفنلا

 .: يهف ةيناثلا ةلاحلا امأ « اريثك هتاوف ىلع فسأتي ملو ًابعب مل

 .« هتايح تباتكاو هشيع صتغنت « ام انيح لمعلا هتاف اذا هناف

 ٠ هنأش اذهو لاحلا بحاص وه ىناثلا اذهو

 : هانعم رعش ىنعملا اده ىف درو دقو

 -ةنلبت هبلق ةقدح نم صقن اذا هتمايق موقت كلاسلا نإ »

 «« ( هو ! ريقح دوع وأ ةهفات

 اذا هنال « بجاو ريغ لاحلا نم عونلا اذه داجيإ نأ ولو

 .دنع هلمعف « افلكتم ناك ولو « لجر لمع ىف صالخالا دجو

 .« رطخ ىلع ةلاحلا هذه نأ ريغ « هيف ةراسخ الو « لوبقم هللا
 .سيل كاذ ذا هكولسف احماط الايم بلقلا نكي مل اذا ثبح

 :؟هلمعىهتنيو عطقني امنيأو رثعتي ىتم دحأ يردب الو « انومضم

 : هانعم ام رعاش لوقي « اضيأ لاحلا دجوي نأ مزلي كلذل
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 .قيرط ىرأ ينال فراعلا بوذجملا قيرط ينرأ يبيبح اي »
 1 ٠ « اقاشو اليوط دهزلا

 دجوي الو « لمعلا دجوي نأب « لوطلاو دعبلا ىنعم نإو
 .( اروسيم سيل هنكل « عاطتسم قيرطلا عطق نأ وه « لاحلا

 .يمورلا انالوم لوقيو « ءاثعولاو ةقشملا لجرلا هيف هجاوبيو
 : اذهل ادسأت

 ةطخ ىلع هبني مث « ( لاحلا لجر نكو لوقلا زواجت )
 ةلاحلا هذه نإ لوقيو ( لماك لجرل دايفقنالاو عضاوتلا )

 قم اهنأل هةهصلا واتت نيو ةفاقثلاو هئئارقلا لصتال
 كيوحجت بناتك دحاو لوانت ولق « ةيحصلاب الا ًاشنت ال ةكلملاو

 .لصحتتى تلا ةكلملا ًاشنت نلف « طخلا ىلع نرمتي ذخأو « طخلا

 ةيفنص هيمن لاحلا ادهن دوم تح ان رك يطول
 ٠ ةيحصلا نودب ىنستي ال نطابلا

 لاحلاو لمعلاو ملعلا

 ميلعتو « نيدلا وه اذهو ! ةثالثلا هذه ىلا انجوحأ امف
 اوثمآ ”نيذتلل ناي "مآ ) : ةيآ هيلعنمضتتامنا لاحلاهذه

 ١١ةيآلاديدحلاةروس ( هللا رثك ذل_ 'مثمب”وتلثق ,عشتخت *نأ“

 وسقي ال ىتح « ناجلا اذهب ةيانعلا ىلا ةعراسملا يحبف
 هذه نم نيبت دقو 2« تقولا نم ةرتف ءاضقنتال « ظلغي الو للقلا

 ٠ لاحلا ىلع نآرقلا حلب, مك ةبآلا
 هللا يضر ةشئاع انتديس تراشأ يذلا نأشلا وه اذهو
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 حبصأ دق نكرقلا نآب ( نآرقلا' هقلخ ناك ) : اهلوقب هيلا اهنع

 6« هناحبس هللا هيحب ام الا ىوهب ناك امق « ايعيبط ارمأ هيدل»

 فوخ الو 6 رقهقتلا نم هيلع رطخ الف هلاح هذه تناك نمو.

 نال « مدقتلاو ”يضملا يف رمتسي هنا لب « فقوتلا نم هيلع

 هك ربل ابحم هنوك عم « ابوبحم ريصي هنا مث « ازفاح لمحي هبلق
 اهتاذ لاحلا نايحالا ضعب يف هلاح حبصتو لب « ةفصلا كلت:
 ىلع انديسل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديس اهركذ يتلا
 ٠ ( راد ثيح قحلا ردأ مهللا ) : هلوقب هنع هللا يضرب

 نكلوءابولقمو لب « اليحتسم انل ودبي اميف رمالا اذه ىرن
 رمالا هبوبحمل لوحي نأ ىلع ردقي وهف « هللا ةردق ف ءيش لك
 ٠ ايئاص اميقتسم سوكعملاأ

 لحجر كانه ناكو + امصاختو « نالجر لواح اذا الثم »

 «نيقيرفلادحأ ىلا زاحنا دقو « انفلسأ يذلا زارطلا نم بوبحم»

 قحلا يحن ىلاعت هللا ناخ ٠ قدلا ىلع سبل قيرفلا اذه نأ عم

 الوحتتن نأ ىلا نارطضي ال نذاو « هأطخ نم اذه روتيف « هيلا

 انش ار نع

 ينيدلا لامكلل ناونع برقلا
 ناميالا هب ىمسي يذلا كلذ وه برقلا نأ كلذ نم ررفت

 اذا « صخالابو ؛ نيدلا لامك وأ ؛ حلاصلا لمعلاو لماكلا
 ةايحلل ةعاطلا حبصت نأ ىلا « ةيعيبط ةلاح برقلا اذه حبصأ

 نودع ةفلخختم ف اكيف حي آل ناو « ةيفيظ: اهفاكحاو ةسذلا

 دير هب



 هيلا عقفدنيف « هب ابيضرو لوسرلاو هللا ةيحأا امن الا ؛ ةايحلا

 ةعجرلاو لوحتلا نم فوخ ال نذاف 4 هاوهو. هعبط نم قئاسلا'
 « ينيدلا يقرلاو مدقتلا ءانثآ فقوتلا نم رطخ الو « نيدلا نم

 مدقتلاب مارغلاو ديزملا بلط قيرطلا اذه يف كلاسلا دجبو لب

 ةينيدلا ةايحلا تاجرد نم ةجرد ةيآأب عنتقي. نلو. « لصاوتملا'
 ةياستألا 'نيقلا نآ انك + ةعايقبل زا ةيضخق تناك ءاونس
 ةيعيبطلا تابوغرملا يف  ةدحاو ةجرد هنأ يفتكت الو عبشت اال

 لك دعبو « ةيداملا تامدقتلاو تايقرتللا وأ سلاطملاو:« ةيسفنلاو-

 «هللاىلا لوصولا تاجرد يف ةياغ الو ادح دجت نل كناف « كلذ

 *: مانع انفاق لاقو

 لصت لحم لكو اهل ةياهن ال ةيماس ةناكم نإ حالا اهيآ »
 ٠ © ىرخأ ةلزنس هقوف دجت هيلا

 برقلل ةليسو وه لاحلاو لمعلاو ملعلا ني عمجلاف 2

 وه ءارثلاو ىنغلا فده نال « ميظع ىنغ امه نيذلا « اضرلاو
 بوبحملا نوكي نا نم سفنلل حورأ ءيش يأو « سفنلا ةحارإل

 ليلخلاو بيبحلا نم برقلا يف دجتو « ابيرقو ايضار يقيقحلا#
 + امنعلاو ةحار ءانعلا نآلو خي ةذلؤب ايرط ةاضر قو

 *فاضع اه عاش لاق
 ه6كل ءادفمولكملا يبلق ناف يبلقل ةمعن اضيبأ كظخس ثنا»

 رعاش لاق امك هسفنو هتجهم لذب يف لجرلا» سعاقتي ال
 : هانعم ام رخآا
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 هللا ابحنأ + .كفيس ليتق نوكي نأ ودعلا ظح نم سبل »

 ٠ « بوبحملا فويس اهيف لمعت ىتح قاشعلا سوّؤو
 هينلا اولاقو م ةسنقلا ةمنكلا ىلا ةيراقأ نوستلا ةيبهذو

 نأ هللا اعدف « ىليلب مارغلا نم كيحنبو كمحري نأ هللا عدأ
 ينفا ردا وعم ةنلاحلا هذه تاكااذ) هاف + اليو :اهينديو
 ٠« ! ؟ هللا بح يف كنظ امق

 ةيدبعلا
 .لامكلا اذنه قأ < ةيعيبطلاو ةيقشعلا ةلاحلا هذه ىمستو

 ,يهو«ةيدوبعو ةيدبع » ةعيرشلا حالطصا يف لمعلاو ناميالا يف
 هنود هلوسرو ىلاعت هللا رماوأ نم رمأ لك لجرلا لثمت نأ

 .هاضر امهناسحتساو امهاضر يف بسحبو « ءابإ الو ددرت

 ٠ كلذب نموتو « هترسمو
 هفقوم ةيعرشلا ماكحالا نم انفقوم نوكي نأ بجي »

 .« هالومو هكلام نم دبعلا كولمملا فقومو « هسبح نم قشاعلا

 هباجأف ؟ همسا نع هلآسف « ادبع ىرتشا الجر نأ : اوكح دقف

 وه لاقف ؟ لكأي نأ يهتشي اذام : هلأس مث ! تنأ هذختت ام وه
 هرف « هسبل هف بغرب اذامع .هرسفتسا اذكهو « تنأ ىنمعطت ام

 ٠ « هب ينوسكت ام لك الئاق هيلع
 .ليبس يف هاضرو هاوهل ,لجرلا وحم يه « ةيدبعلا ةقيقحف

 ةينس علا هنا مفتت عااد ناك اق: ءاضوو ىلوملا نأ
 : نذاف ةيزاجملا

 م ةمهكا



 < ةيدسعلا ىه هللا نيبو انئيب ىتلا ةقالعلا نوكت الفأ »

 ةيدبعلا ةقالع ىه هللاب انتقالع نأ اندجول انركفت اذا اننا لب
 ةيدبعلا نم صلختلا نم نكمتيل ناسنالا نأو « ةيقيقحلا
 < ةقصالم ةمزال ىهف « ىلاعتو هناحبس هلل ةيديعلا نود ناسنالل

 مل اذا الا اذه نكمي الو « ادمرس ادبأ اهنع ىلختلا ردقت ال
 ٠ « كلذ نم هللاب ذايعلاو « اهلإ هللا قبب ملو « ادبع قبن

 :ىلاعتو هناحبس لوقي امك ةيدبعلا يه ناسنالا قلخ ةياغو
 ( ناونتحتلا لا نيف الاو "نجلا ةةقخ ايت
 ٠ هك ةنالا تانراذلا ةروس

 يف هليصحتتل ناسنالا قلخ ىذلا ضرغلا نأ انفرعف »

 تيم ناوثألا نإ يمس هت ةيقلا ةلاحلا دع وه «ايالا
 منيح هئاو  ةيهلإلا ىهاونلاو رماوألا لثمتيل ايندلا هذه يف

 ذه ىلا زربي مل امنيح ناك ذا « ةيدبعلا ةجرد زرحي اهلمكي
 عوكرلاو دوعقلا نم انكمتم نكي ملو « احور دوجولا

 ٠ ©« ةدرحم احور هنوكل دوحسلاو

 < لامعالاو لاعفالاب الا ابلاغ لصتت' ال ىهاونلاو رماوألا

 تالماعمتناك مآ 6 ةيحالطصا تادابعلامعالا هذه تناك ءاوس
 عا اهؤادأو اعيمج اهلامكا امناف م اقالخأ تناك وأ « ةرشاعمو

 هفقوتم وه يذلا ةيدبعلا لامك ىقرل دبال ناك كلذل « ةيدبعلا
 هدف نامألا ريل نأ نم ةضاخلا ةاداعلا هذه ىلع
 ٠ سوفنلاو داسجالا اند يه يتلا ايندلا

 ب املإالاب



 رماوالا رارسأ هنكتسنو رسفتسن نأ انل سيل ؛ كلذ ىلعو

 متهن نأ انل سيلف « ديبع اننأ ةفصب « اهحلاصمو ىهاونلاو

 اهب يتآنو « رماوأ نم انل ردصيام لك لبقت نأ بجي لب « اذهب
 ب ةفيلتسملاو ةمكحتلا اهيل نت ناو كوكد هو زك ينشاف

 انل سيلف « ةحلصملا دض اهانيأر ولو اهنا لوقأو لب »

 الا انسل اننأ ثيح « ددرتو سعاقت ىندأ ولو يدبن نأ اهمخ

 انل اهنأ « اضيأ انتينل كانه لحم الو لب ؛ نيكولممو اديبع

 « : هانعم ام رعاشلا' لاق امك ؛ ءىشب انسل اننأل ةحلصم

 الا كيلع امو « ةمادملا نم ردكلاو ىفاصلاب كل نأش ال »

 وه امنا ميركلا يقاسلا انل هبصام لكف « ميلستلاو توكسلا

 الو 6 فارتعالاو ركشلاب انتنسلأ جهلت نأ بجي « هنم لضف
 « ٠ ةدئافلاو ببسلا لاس نأ نسحب

 لامك وه « دوجولا ةدحو يف رمالا ةقيقح نم دوصفملاو

 ايندلاو سفنلا ءاوهأ ىحمت ال نأب كلذو « اهلاحو ةيدنعلا

 كلت هيلع بلغتو لب ؛« بسحف هماكحأو هللا اضر يدب نيد

 تاوذ دوجو بيغيو « هسفن لجرلا دوجو بيغب ىتح لاحلا

 ٠ هب رعشيو ىري الف « هناحبس قحلا يدي نيب ىلاعت هللا قلخ
 اهنا نفلا اذه لهآ اهنع لاق ىتلا ىه ةيفيكلا هذه »

 « عاعرلا ةماعلا هلوقي ام اهانعم سيلو « دوحولا ةدحو »

 ىه ناردجلاو براحملاو « هلإلا تنأو هلإلا ىنأب هنوفرعيو

 هدقتتعي ام كلذكو « مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك « ةهلآلا



 «اضيأحيرص أطخ « الصأ هللا ىوس دوجوم ال هنأ سانلا ضعب

 هللا ) : ىلاعت هللا لوقي اتان ا رمل عب ىلا رخو

 ةروس ( ليكو يش ”لثك ىلع -وثهو « ءيسش ”لثك ”قلاخ
 ٠ « 55 ةيآلا رمزلا

 <« لاحلا ةلأسم الا تسل « ةلأسملا هذه نأ ةقفحلاو »

 نوت امنيح « هناحبس هللا تاذ نأ يهو « لاقلا ةلأسم ال

 دوجوب الو « هسفن دوجوب اهبحاص سحب األ نذاف « نيعلا بصن

 لجر ناك اذا الثم « يحمملاو « مدعنملاك الا « كلذك نيرخآلا

 الو « ىرخأ ةليخأو فايطأل هبنتن ال هناف « لايخ وأ فيط ف

 بيعيو لب © هيداني نم ءادن عمسي ال هنا ىتح « اهيلا تفلتي
 « هادانو « هسأر ىلع دحأ فقو اذا هنأ ىلا « هلايخ يف انايحأ

 لثمزاف « هل هبنتي ملو « هب رعشي مل هبنحب رخآ لجر فقو وأ
 دوجومال»لوش نأ هل ىنسنن « هلوهذو هقارغتسا يف لجرلا اذه

 ٠ « ينالفلا رمالا آلا

 لفاونلا برق
 برقلاو ىنافتلاو  دوهشلا ةدحو وأ « دوجولا ةدحوف

 يذلا ئه  فوصتلا حلطصم يف كلذ لك دجت « لاصولاو
 هلع ربع ام وهو 6« ةيدبعلاب » ةعيرشلا حالطصا يف ىمسي

 <« لفاونلا برقب » : ةروهشملا ثيداحالل اعابتا ةيفوصلا
 <« ليصفتو « نيوانعلا نم كلذ ىلا امو ©« ضئارفلا برق » و

 ب امه ب



 هتافص هنم ىفتنت « ةدهاجملاو ةضايرلا دبعلا جلاعي املك

 يف دلونتو « امهللعو هبضغو هتوهش يعاود تبكنتو « ةليذرلا

 هاضرب ال امل ةيهاركلا ةكلمو « هللاهاضري امل يحلا ةكلم سفنلا

 قيرطلا هذهبو « ايوق اخوسر خسرتو « ضغبلا ةكلمو « هللا

 لكب ٠ ةديمحلا لاعفالاو ةنسحلا لامعالا ديعلا نم ردصنت#

 لاعفالاو ةحيبقلا لامعالا مدعنتو « ةفلكو ءانتعا نود « رسي
 اذه لثم نع فيرشلا رثألا يف ءاج دقو « ابيرقت ةمومذملا

 يذلا هرصبو « هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذاف » ءرملا

 ٠ « اهب يشمي ىتلا هلجرو « اهب شطبي ىتلا هديو « هب رصبي

 ىري الو « هبر اضر فلاخي ام هنذاب عمسي ال ناك اذاف
 هعمسن امزاك لب 6 هير رمأ فالخ هيمدقو هيدب كرحت الو «هليعي

 نأ نذا تبثف « هرمأ قفوو هللا اضرل اعبت وهف هلعف وأ هرصسو
 راص دق « ديو لجرو نيعو ْنذأ نم « ةلماعلا هحراوج عيمج

 ٠ ةسفئنل ال ةناحبس هلل ايلمع

 ناك املو « اعرشو القع ليحتسم وهف رهاظلا يف هانعم امأ

 هللا اضرل اعبتو اقفو رهظت هئاضعأو هحراوج لاعفأ عيمج
 يأ ) هءاضعأ ريصي هنأك هسفن نع هناحبس لاقف « هناحبسص

 ٠ ( هديو هلجرو هرصبو هعمس
 راثكا ىلع امفقوتم ةناكملا هذه لبصحت ناك املو

 راثكا ىلا نيتجاتحم ةضايرلاو ةدهاجملا تناكو « لفاونلا

 ةرثك وأ غ اموص وأ ةالص هذه تناك ءاوس « اضيأ لفاونلا
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 لاقف « رخآ ءىش ىأ وأ ؛ تاوهشلا لليلتق# وا « تانقارللا
 الو © لفا ل 1 ثيدحلل اعابتا' ةيترملا هذه. نع ةيفوصلاا

 « ةحببقلا لاعفالاو ةليذرلا تافصلا كلذب لؤوزتو مدعنت تناك

 ٠ تافصلا ءانخ هنا: هنع اولاقخ

 ضئارفلا برق
 امهازغمو « لفاونلا برق ةجرد نم ىمسأ ةجردلا هنه

 مامأ هتداراو هنردق ىري ال نأ ىلا ءدبعلا دوجو لحمض نأل

 يق لوحتتو « ةيانع امهريعب الو « ائيش هتداراو هللا ةردت

 امئاد روصتن نأو « هناحبس هلل ةلالا لثم ىلا لامعالاو لاعفالا“

 نأل + لوالا نم ةجرد عفرأ اذهو « اماود هناحسس قحلا ريثأت

 ءانف ىلع يوتحي نكد ملو 6 لئادرلا ءانف يوحب ناك لواللاا

 ٠ لوالا نم عفرأ نذا حبصأف « رايتخاللا

 لضفأ ضئئارفلاب برقتلا نأ ىلع « كلذك لدي. ثيدحلاو
 ثيدحلا اذه نم لوالا ءزحلا دجن: اذدلو.« لفاونلاب برقثلا نم
 ”تضرتفا امم “ىلا ء؟بحأ ءيشب يدبع "يلا بترقت امو. >

 ثدحلل ةقفاوم  هنومس ةيفوصلا دجت كلذلو « هيلع

 رظن ىقبي ال امئيحو « « ضئارفلاب برقثلا » « روكذللا
 « رايتخالاو ةردقلا' نم ةيتاذلا هتافص ىلع كلذ يف كلاسللا
 ٠ 6« تاذلا ءاتف » ندا هنومسه

 ءاعدلاو ضيوفتلا

 انل سيل هنأ 6 اهانعمو 6 ةيدبعلا » ىه اذه لك ةتصالخم
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 ,نحنو « هل كلم ءىش لك لب « انتافصو انتاذ نم ءىش يأ
 .«ضيوفتلا» ةيديعلا 57 ءامسأ نمو « ريغ الو « هل نون واعف

 .ضيوفتلا نيب اميف ضراعت رمالا رهاظ يف ىرُي ناك ناو
 ةعيدب ةنكن ىلع ةيوتحملا هتقيقح كل ركذأ ىنكل « ءاعدلاو

 ٠ ظفحت نأب ةريدج
 .بولطملا لب < لآسي الو وعدي ال نأ ضيوفتلا ىنعم سيل

 « برطضا امل هدارم لني مل اذا ىتح « ةينغ هسفن نوكت نأ هنم
 كيلا رمأ امل ء تلق امك رمألا نكي عل اذا هناف « نآمطا له
 .نأ ءاعدلاو لارتسلا ىدل بجي هنأ ديب « لاؤسلاو ءاعدلاو

 « اعدو لأس امدعب « هلارؤسل .بجتسي مل اذا' هنأ « هعوريف ميددح

 ,ىلع تلكشأ ةلآسم اهنا ؛ هبلق عيمجب نئمطيو ىضريس هئاق
 ,ضيوفتلا نيب عسمجلا نكمي فيك اولاقف « ءالضفلا رابك

 4 عاطتسا ام لأسي نأ دبعلل زوجي : لوقأ ينكل !؟ ءاعدلاو

 معم ىفانتي امم لاوكسلا سيلف « هلاؤس يف هل نكمأ ام عرضتيو:

 ظ ٠ ضيوفتلا

 .((ةيدبعلا»نأ وهو لاب ىلع هيف نوكت نأ بجي مهم رمأو

 < ءاعدلا يف دبعلا فحلأ اذا + ىوقأو حضوأ لكش يف ىلحتت
 دمعلا نآش اذه نأل « همرحي نل هللا نأو « ةياجالاب نقيتو
 هلك كلذ دعب رايخلاو « لاؤسلا بادآ نم وهو ! هب ردجأو

 « هئاعدل باجتسا هقزر دبعلا ةحلصم نم ىأر اذا هللاو « هلل
 « ايولطم لاركسلا اصف « هيلع بجو لاؤسلاب هللا رمآ الو
 ٠ ٠ ةياغو ادوصقم اضيأ ءاعدلاو
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 ه4 امهيناثو ء دعلا هلأآس ام امهدحأ « نانثا دوصقملا ناف »

 هنأل , 27 ةلآسملا نع عانتمالا يف رطخلا نا لب هسفن لاؤسلا

 يضعبو « هيف دهزو هنع ىنغتسا دبعلا نكلو « لارئسلاب رمأ

 م ادوصقم هلزوعدب ام نوري الو « ادوصقم ءاعدلا نوري سانلا

 كعب دق هنأل ؛ ضيوفتلا سانلا هبسسحو « ميظع أطخ وهو

 7 ايلك ةيديعلا نأش عم ضراعتي وهو « هللا نع «ءانغتسا

 ىلا .فيضي هسفن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك »

 ( انبر هنع نغتسم الو عدوم ريغ ) « تاملك هماعط دعب هئاعد

 .ىلص هللا لوسر نع لاؤسلا اهيف تبث راثآثلا نم تائم كلانهو

 .فالخ اذه لثم نوكي فيكف « ةريثك تاجاح يف ملسو هيلع هللا

 « اشحاف أطخ ضيوفتلل افلاخم لاؤسلا داقتعا ناف : ضيوفنلا

 .« .!! .لاحلا ةيلغ هسسو « ىداهتجا طخ هنأ ولو

 ءاعدلا ناكم داروألا

 مهتاجاحو ىهبلاطم ءاضقل داروألا نع سانلا لأس ام اريثك

 خيشلا فشكف « ”ءانغاو !ريثأت مظعأ اهتوبسحيو « ءاعدلا ناكم

 .نع هدعاقت لجو اكش نيح « ةليلج ةقيقح نع رمألا اذه يف
 : لاقف « اباجح » بلطو « لمعلا

 .ددرت نأ كيصوأ ىنكلو « « باجح » ةنهملل سيل

 تا ولضلا نم هزاع لك ديف 2 ةق دعسو قا « طساب ان »
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 نومرغي مايالا هذه يف سانلا نا : الئاق درطتسا مث « سمخلا
 عم « ءاعدلا وهو « لصالا ءيشلا ىلع نولبقي الو « داروألاب

 اذه يف عفني امب ثدحت مث « ثادابعلا عيمحل بلو حور هنأ

 ةيفيك « داروألا ةرشابمل « بلقلا يف دلوني هنا لاقف « نأشلا

 امأ « هدي يف ةجيتنلا .نأكف « اريبدت جلاعأ ينأ يهو « ءاعدالا

 ىهو « ةيدبعلا ةيفيك يوحي هنا « صاخ نأش هنأش ناف ءاعدلا»
 ٠ ىطعأ ءاش ولف ىلاعت هللا لأسأ ىنا دبعلا لوق»

 ةيدعلا نأش

 نوغبطصي ٠ ةيدبعلا ةيفيك مهيلع يلوتست نيذلا نا
 افيكتم هللا همحر هللا دادما جاحلا ناك دقف « ةبيجع ةغبصج

 درو ىلع ىنلد هل لاقو « لجر هبلا ءاج دقف « ةيفيكلا هذهج

 لاقف « مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيؤر هب هللا ينقزري
 نأب نيقيلخب انسلف نحن امأ ! كحومط مظعأ ام خيشلا ةرضح
 يف هنأش بحعأ ام « ةفيرشلا ءارضخلا ةبقلا ةرايزب فرشنت.

 اذه يف اماما ناك دقل ! راسكتالاو تاذلا راكناو عضاوتلا

 ع ةمكحلاو قيقحتلاب دهشت هنوئش عيمج ناك دقلو « نأشلا

 نم ضفخنملاو رودحلا ىلا يرجي امنا ءاملا ناف ؛ ورغ الو
 ٠ ضرألاا

 هسلاجم يف هديفتسيو ناسنالا هملعتي ام مظعأ ناك
 ىري ناك هنأ هنأش نم ناكو « ءاحمالاو ءانفلا وه « هتيححصو

 ناكو « هسفن نم لضفأ هللا نيمتنملاو هباحصأ نم دحاو لك
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 ناك دقل « ةاجنلل ةليسو نيمداقلا مادقأ ةرايز ىرأ ينا لوقح
 ٠ هتاقوأو هنوئش لك يف مجلا عضاوتلاو ةيدبعلا رهظم

 (ةيدبعلا يه امهيتلك ةقيرطلاو ةعيرشلل دوصقملا لامكلا نا
 دبعلا بيذي نا وهو « اضرلا برق اهنا قبس اميف اهنع ليق يتلا
 اننعت اهلك ةلابغأ لسحب ةأو6 يو عصانيعرون هيفا تايد

 برقلا اذه لوصح نكمي ال كلذلو « ايلك هناحبس هللا رماوأمت

 هناحبس هللا رماوأ ةفرعم نأل « مالسالا قيرطب الا ء« لوصولاو

 نيد يف الا دجوت ال « اهب قوثوملا ةحيحصلا هتايضرمو ىلاعتو

 ءاهتقرعمو اهعانتا نودبلوصولاو برقلا لصح اذاو « مالسالا

 قيرطنم هعدخم ىف كلملا ىلع لخد اذا رثاثلاو صللا لثم اهلثمخ

 حرشيو « كلملا يبرقم نم هسفن بسح مث « ةيداع ريغ ةيفلخ
 : ةتكنلا هذهل الثم خيشلا اهبرض ةفيطل ةياكح اذه

 اضر ريغ نم لوصولل بيجع لائم
 ىنعمب « بسحف لوصولا ال ؛ اضرلا ىه ةليصالا ةياغلا

 اسجيبل هنأ اهو نين وف نذاعس يذلا يرقلاو ةلوهولا نأ
 امك 6 اضرلا نود نم لوصولا لاثمو « نيدوشنم الو « ةباغب

 يلهد ىلا ءاج ايفير نأ « ىلهد يف ةيكلملا يآرلا ةثداح يف ءاج

 ةبف ذرب اهي نكن ةشرط: نع هل اسف ةاهيرب لب اقف كلل يدل

 الجر تبرض اذا كناف « ريسعب اذه سيل لجرلا لاق ؛ كلملا

 ىفيرلا لاق ف « كلملا ىرتس كانهو « كلملا ىلا كقاس اميرك

 لجرلا اذه ناك املو ؛ هبرضف هذخأو ؛ كنم مركأ هدجأ نمف
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 .بضغف « ريثكلا راعلاو يزخلا هقحل « ةارسلاو ءاهجولا نم
 ,عامتجالاو « كلملا ةرايز نكمت اذكهو « كلملا ىلا هقاسو ادج

 ٠ تقو لك يف دحاو لكل هب
 :ة ييرعتلا نيك فعدم كلا ةدهاستلا و5 ثلا هدف كمحا

 .كلملا ةحهب هتقفار اذا الا ةدومحم ةيّؤرلا تسيلو « ةبانجلاو

 .« اضرلا هقفاري يذلا لوصولا الا دمحب ال كلذكو « هتحرفو

 .ناسنالا لقت رس نأب « ددصلا اذه يف هل مالك ءانثأ يف لاقو

 .يف ىقرتي نأ ين الا سيل ؛ داسجالا ملاع ىلا حاورالا يلاع نم
 .لصحيلو « لامعالاب هئايتاو رماوالل هلاثتماب « اضرلا برق
 ةياغ رادم نأ اهيف ناباف « اضرلاب بوحصملا برفتلا ةمعن
 .ةيفوصلا نم ريثك هاكش امو « لامعالا ىلع هلك دوصقملا برقلا

 .يمورلا خينلا ادب امكو + حاورالا ملاع نع مهقارتفا نم

 (٠ نيبلا وكشي فيك و يكحب اذام يانلا ىلا عمتسا ) « هب هبانك

 .كلت ف ررقو « هذه لاحلا ةبلغ ىلع اذه لك خيشلا لمح
 .صخالا ىلعو : ةيلصالا ةايحلا ىه نمؤملا توم نأ ةملكلا

 دالبيم وأ ةيقيقح ةايح اهناف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو

 ٠ يتوكلم

 رمآلا ةقيقح ين توم ةايحلا هذه
 .توملا نوك نآلا ىلا تررق ينا « ةفيطل ةتكن كانه »

 .ىه توملا ةقيقح نا « اثوم ةايحلا نوك ررقأف نآلا امأ « ةايح

 0 ةاحنلا هذ عاطقنا وأ « رخآ ىلا علاع نم لاقتتالا

 سس اةثكادل



 لصحي هنأ « يتوكلملا داليملل لاه توملا نأ « رخآلا هانعمود

 اذكهف « كوالا ملاع لا ا 0 نم راما كانه.

 هيما يو ءاسجالا ملاع ىلا 0

 نطولا ىلا لاقتتالا هب لصحي توملا هنومسي ام نأل « انوم.
 الو « تاياغلا نم نطولا ىلا لوصولا نأ رهاظو « ىقيقحلا
 نأ ىه ةقيقحلا نأ ريغ « ةداعلاو فرعلا ف الا توملا هل لاقي.

 « توقوملانطولا ىلا يقيقحلا نطولا ةقرافم وه يقيقحلات وملا

 يقيقحلا نطولا نع نيلفاغ مهمومع ىلع سانلا ناك امل هنكل
 دالمملا نومس الو ٠ اتوم ةتوسانلا ةامحلا عاطقتا اومس

 فالخ دفتعي انطو هل نأ فرعي يذلا نكل « اتوم ىتوسانلا:

 .هكلذ

 نايحالا نم ريثك يف ةيفوصلا خويش دجت كلذل
 6 هتقرافم ىلع نوفسأتو يقيقحلا نطولا ىأ نونحب »

 «٠ هتقرافم ىلع نزحيو نطولا اذه ىلا ريش خب ىماجلا خيشلاف-

 دم دنا ناي تحس ار ةييقاز كل 1 مله اذامل »

 * « بارخلا اذه موب.

 توسانلا ملاع ناو 6 حاورالا ملاع وه ىلصالا نطولا

 ىلع ال « هتقرافم ىلع نزحينأ نذا بجيف « بارخ هيلا ةبسنلاب
 : لوقيو اذه ركذي يمورلا خيشلاف « ملاعلا اذه ةقرافم.
 يئنانتلا وكشش هنأو ثدحتو ينسحب !ذام يانلا ىلا عمتساف >:

 ا( نيبلاو»
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 ؟ ةايحلا هذه انقزر اذاملف

 ءهةاننطو يف قباسلا يف انكو « اتوم ةايحلا هذه تناك ال

 .نم انجرخأ اذامل ؛ لأآس نأ لئاسلف ؛ حاورالا ملاع ليصألا

 ,ملاعلا كلذ ةاح تناك دقو « ملاعلا اذه ىلا انثعبو « انئطو

 «٠!؟ دشأ كانه برقلا ناك دقو « لضضفأ

 .ترثوأ كلذلو « لامعالل انه انثعب انا « هيلع ناوجلافق

 .ةقيقحلا هذهل نطف دقو « ةرياغلا ةايحلا ىلع ةرضاحلا ةايحلا

 .يف اوقب مهتيل نونمتي مهناف مهيلع نوبولغملا امأ « نوققحملا
 .« كلذك برقلا لب ةحارلا ودس أمك هيف ذا « حاورالا ملاع

 : رعاشلا لوق

 .ةلاح يف الا ةداع نانوكي ال نينحلاو ركذتلا نأل اذهو « ىوملا
 ٠ ركذت الو امهيف نينح الف برقلاو لاصولا امأ « قارف

 لاحلا ةيلغل اهيلع طخسلاو « ةايحلا هذه ةهارك

 اهنا « هراكتباو ددجملا خيشلا ةرضح قيقحت نآلا أرقتلف
 *؟ملاعلا كلذب سفنلا ىنمي يذلا ام « اقيقحت سيلو لاحلا ةبلغ
 رك نأ نال دج ال ترقلا نكمل 9 نيرقلا نومك هلا" سلا
 ابيبح عيطلاب برغلا ناك امل هنأ رهاظو « تاجرد أهدعب ةحرد

 ,ىلعو « سفنلا ىلا ةبيمح تحبصأ هنم ةجرد لكف « سفنلا ىلا
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 .ىرخأ تاجرد كانه نآ اوفرع املك نيذلا قاشعلل صخالا

 كقو « مهتاجرد ىلع ةعانقلاو ربصلا نوعيطتسي ال « برقلل

 ءا( نيديزتسملا نيحماطلا » ءالؤه لاف ف رعاشلا لاق

 ,مهنكلو 6 ءاملا ىلا اليبس نودحتال مهنا لوقأ ال يننا 2

 ٠ 6 لينلا ءىطاش ىلع مهو نوقتس ىشاطع

 .لهس ادهانفرع املف « برقلا ةدايز نع نوعبش ال مهناف »

 كلذ برق نكل « برق هيف ناك ملاعلا كلذ نأ مهفن نأ انيلع

 .مظعي ال برقلا ذا ء ىظعيو دادزي نكي ملو « ارصاق ناك ملاعلا

 ىوقت نأ هناحبس هللا ةداع نم امناو ؛ نينناحلا لاصتاب الا ةداع

 .هيلعصرحيو كلذ بلطي دبعلا ناك اذا هدبع عم هتقالع مظعتو
 .نكي مل « لمع كانه نكي مل املو « لمعلا يه بلطلا ةقيقحو

 ءادننشيو دادزب نأ برغلل

 بلطلاب يقرلا
 .«« ماسجالا ملاع ىلا حاورالا ملاع نم ناسنالا ثعب كلدل

 .«مدقتلاو يقرلا ىلا بابلا هنم حتفتيف « لمعلا بلطلا نم دلوتيل
 ”ىلإ بكرقت ”نم ) يسدقلا ثيدحلا ىف هناحبس هللا لاق دقو

 .هيلا تبرفت ًاعارذ < ىلإ بترفت نمو « ًاعارذ هيلإ ”تئترقت ؟ رمش

 هناحبس ( لاق امك وأ « ةلوره هتيتأ « ىشمي ىناتأ نمو « اعاب

 نم ريغص بلط ىلع لضفتنو نمي ام: ىظعأ امو | هتنم مظعأ ام

 <« اثدتبم دبعلا نم بلطلاو يعسلا يتأي نأ طرشب نكل ! هدبع
 ٠ مدقت اميف ثيدحلا نم نيبت امك

 ب  اةؤةؤ ب



 دعبو 6 بلطلا ىلا رفتفي برقلا نم ديزملا نا ةقيقحلاف »

 نوكي ىتح مسجب سيل هناحبس هللا نال « يعسلا ىلا بلطلا)
 يف سلجنف « ةيضرأ ةفاسم هيلا زاتحن ناكم يف ( هللا ذاعم )

 « هاضر حيرت نأب الا هبلا برقلا باستكا نكمي ال « هرجح

 برق ىنعم اذهف « انب هتيانع فطعتسن ناو « هتمحر بسكنو

 :ه اهم قكلا

 وه ؛ دحاو ءىش يف هبرقو هناحبس هللا اضر رصحنيو

 تفطعتا« ةحلاصلا لامعالا دعلا رثآتسا املكو ةحلاصلا لامعالا'
 اونمآ نيذتلا ةنإ ) : هناحبس هللا لوقيف « هيلا هناحبس هللا ةيانع:

 مه وا زج «ةئربلا 'رثيخ م 'يته كتلوأ“ تاحلاّصلا اولمعو

 « ”راهتألا مت نم | يرخجت ن'دنع ت ناكتي يقر دكع دحن
 اوكضاركو « 'ملكهننع ”هللا ”يض هر( آدبأ اهيف. ”نيرذناخ

 ؛مواةيالا ةنيبلاةروس (ءهّنار يشّكخ راما كاران ةع

 ىق تاباآلا هذه يف اضرلا برق وأ « اضرلا هناحبس هللا رصح دق

 ٠ ةحلاصلا لامعالا

 فقوتماضرلا نأو « اضرلا وه برقلا ويارا

 لامعأ « ناعون لامعالانا نذا انملع « ةحلاصلا لامعالا ى

 لامعالل وت « حراوجلاب قلعتت يتلا يهو « بللاقلا داو

 ةبحملا لثم « ةبستكم يه امو « ةبوهوم ىه ام اهنم « نامسق

 ةيحالص يأ ) « ىقيقحلا قوشلاو « ةيقيقحلا ةيشخلاو « ةيلصالال
 بلقلا لامعأ ىيهو « ( اهل ناسنالا ةيحالصو رومالا هذه

 ا 1



 تاقكارملاو ركذلاب اهتدادزو اهدام» عاطتسي. هئنأ و © ةيوهولللا

 ٠ « ةيستكملا بلقلا لامعأ ىهو « كلذ ريغو تاضايرلاوي

 اهبق لمعي ىتلا ىه ةيقيقحلا لامعالا نأ هيف كش ال اممو
 لامعأ اهل لات الف ةيوهوملا لامعالا امأ ؛ رايتخالاو باستكالا#
 لثمب لصحي امنا « دصقلاب بستكي يذلا برقلا « زاجملاب الا
 ىلا ليبس حاروالا ملاع ف نكي ملؤو 4 ةيرايتختالا لامعالا هذه
 ىلا الو « مسج وأ بلاق كانه نكي مل هنال « بلاطلا لامعا
 كانه نكت مل ذا « رايتخالاو بسكلا ىلع اهرادم ةيبلق لامعأل

 ٠ اتاتن باستكالا تالا

 نكي ملف « دح ىلع افقاو ناك هنكل « برق كانه ناك: دقل

 «ةعاطتسم ريغ كانه تناك لامعالا نال « هيف مدقتلا نكمملا نم

 يأذولوقي « حاورالا ملاعل ممروصم نوللأت نوققحملاف كلذلا
 مدقتن نأ دبعلل ناف « انه ةعتم لاو ةحارلا امتا ؟ كانه ةحارب

 هيلا عطقني دح هل ,سيلو « تابرقلاو لامعالا قيرط نع ءاش ام

 بوبحملا دجو اذا قشاعلا حاتري فيكو « دحب عطقني ال هناخ
 قناع نأ ىوهيو بحب هنأ « مدقتت نأ كابإ هل لوقي هنكل« همامأ

 ٠ ١23"هردص ىلا همضيو هبوبحم هقئاعب نأ بحي لب « هب وبحم

 فذخأب بوبحملا نأ اهنم دوصقملا نال « لصاح ةقئاعللا هذه ىنعمو )١(

 برقأنحنو » : ىلاعت هلوقب تباثفبرقلا امأ ©« برقلا ةياغ' يف هفككيف قشاعلال

 2 هل وعقب كلذ هللا ررك دقت ةطاحالاو فاشتككالا اسأ « ديرولا ليج نم هيلآلا

 . 1( طيح ءيش. لكب هللا نأ ردم

 تك 0 ا



 يورخالا لامكلا

 نري اقلقاءانفلا هده قة روسصس نيف راقلا يراقت ناك اذان
 ؟ ةرخآلل ىقب اذامف « لوي نآ

 ,لصحب .يدذلا.برقلا نال « ةرخالا يف الا نوكن ال هب ةلماكلا

 كدشأو رثكأ ناك ناو« 1 اذه ىلا همدقمدعب هبرو دبعلا نيب

 عاورلا م ا ا

 < ىندتي اه قفاف + ةتاحيبم هللا نقرب ةبع لك عقبتيتي ذا «ايلك
 ٠ هئاجرو هيثنمت بسح « اهلامتحال ةوق كانه قزري هنال

 .نوكي, نل ,ىننمتلا .نأ وه « هراكتا نكمي ال ىذلا نأ ريغ

 هتاجردنيب توافتلا .ف رسلا وه اذهو « لامتحالا ةوق نم رثكآ

 ه«اندلاهذه ف المأ « ةبلق ىقشتيس كلذل « هدادعتساو هتحالص

 هفاشكن الا ,لصحب الف .ةاخرم رث انس لجال باجح نم دب الق

 ٠ اهيضقي ال ةجاح بوقعي سفن يف ىقبتف « ينمتلا بسح

 ءيطاخ مهف

 .نونظي نيذلا « ةيفوصلا ضعب هيف عقو ائطاخ امهف ىفتو
 هد ورل بارطضالاو ,عايتلالاو ننحتلا ةرخآالا يق نودجيس مهنآ

 ,شطعتلا كلانه 'امنا 6 روصق الو اهيف روح الف « هناحبس قحلا
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 ءالوهف « ينرأ » روطلا ىلع ىسوم لاق ام لثسب فاتهلاو

 «كلذك ةرخالاق ىتح « الماك ناولسلا لصحب نل هنأ نودقتعي

 ٠ هنع حوفصم قاشعلا نيبحملا نم أطخلا اذه لثم نأ عم

 ىلع ديهشلا ءامد تبأر ولف « انطخم هل لقت الف أطخأ ول )

 داقتعالا اذه در نأ ريغ ؛ اذه يف نومالب ال « ( هلسغت ال هدسج

 «مهف وشك يف عقو يذلا مهأطخ ةقيقحلا يف هنا « هب سأب ال نظلاو

 ةلاح اذه نوكي نا نكسيو ٠ كلذ قوف مهل فشكتني مل هنال

 «مهسوفت ىفشت نأ دب ال نكل « ام تقولةرخآلايف قاشعلا ضعب

 عالطاو ملع مهل نكي مل املو « ىلاعت هللا ىلحتل مهنتابل ىضقتو

 ننحتلا نأ اوبسح « ةرخآلا ف لصحيس ىذلا ىفشتلا اذه ىلع

 ءءاقتعلا ل .لوكتنلا فس اه: ىلا قصت لاح قل

 ةنحلا اوساق مهنأ وه « ”سايق ًاطخلا اذه مكحأو

 نأ « ملاعلا اذه ةلاح نمو « ملاعلا اذه يف يه ىتلا ةلاحلا ىلع

 «هانتمريغ ىنعملا اذه يف انمارغو « العف هانتم ريغ بوبحملا لامج

 : رعاشلا لوقي, « دح ىلا ىهتني ال ذا

 .«انب ام فشي ملف انيوادت لكب »

 « اضيأ ةرخآلا يف هانتم ريغ بوبحملا لامج نأ اوبسحف

 ةحارلاو ةننأمطلا نذا لصحت هفيكف « هل رارق ال انقشعو

 !٠٠ ؟ اضنأ كانه

 هبوبحملا لامج نأ هقترطو « لصحتس ةنينأمطلا نا لوقأف
 < دح ىلا ىهانتيس كمارغ نكل « هانتم ريغ كش نود نم

 ا



 « هيضتقتو كتيحالص همئالت ام رادقمب كل لصحيس برقلاو
 دحت نل كنأ مهفاف 0 يضشتلاو ي“ورتلا انم دحاو لك قزري اذبخ

 اننا « ًادهيو حاتريس اهيف لخاد لك امنا لب « ةنجحلا يف قلقلا

 ايندلا يف هللا انثعب دقف لاح لك ىلع « ملاعلا اذهب صاخ قلقلا
 ٠ انلامعأب ىقرتتو مدقتنل

 لمعلا ف لامكلا وه لب ةلاطبلا نسبل فوصتلا
 ابطقو « ناسنالا قلخ ةباغ لامعالا لعجي يذلا نيدلا نا

 يف ةنسحلا لامعالا عيمج لعج يذلا نا لب « همدقتو هيقرل

 هذمهب ينعي ال هنا مل 6 ةلمصأ ةداع « هتادهو نأسالا ءوض

 ةروهشملاتتادابعلا نم كلذ ريغو اموصو ةالص ةنسحلا لامعالا

 « ةيدرفلا ةايحلل تالماعملاو رومالا رئاسب ىنعيو لب ؛« بسحف

 « ةسايسلاو ةموكحلاو « ةرشاعملاو « قالخالاو ( ةيعامجلاو

 ىلا « ةيندملاو ةفاقثلاو « ةحلاصملاو نمالاو « لاتقلاو داهحلاو

 «ةس زحةقفقد لامعأ نم كلذ ىف اس ( اهلك ةيلمعلا ةامحلا ليصافت

 بارسقلاو ماعطلا بادآ رئاسو « نييداعلا دوعقلاو مايقلاو

 تحت لخادو « هداشراو هتيادهل عضاخ كلذ لكف « امهماكحأو

 « نيدلا لامك نم ةجردلا هذه الا فوصتلا سيلو « هفارشا

 عم لمعلا يف لامكلا ىوس فوصتلا اذهل ىنعملا نوكي اذامخ

 «فوصتلا ىنعأ « ىلمعلالامكلا اذه نأ برعغلا نم نا « ناميالا

 «ةققحملا بعنف هن .نوففشيو ةيقوتم#  نيذلا ككل وأ هكا دق
 ةابحلا نوئش نم ارارف ءاوسلا ىلع هنوركش نيذلا كئلوأو

 ا



 ٠+ ةيوازلا ىلا اعاطقتاو ةينابهرو « اهنم روفنلاو « اهاياضقو

 لمعلاب فافخنتسالا ةميرج

 « ةصحملاو قشعلل « هب نومرغملاو فوصتلا.اوبحم ضرتفا
 تاحلطصملا نمكلذريغو « ةينيعلاو ةيدوجولاو « ةيعملاو برقلاو
 امم « ىهسفتأ نم اهومعزو « مهسومت اهتحوأ يناعم « ةينفلا

 « كلذ ريغو ةالصلاو موصلا تادابع مهيدل ترقحو تعضو

 لامعالاو « ةرشاعملاو تالماعملاب ةءانع كانه نوكت نأ نع الضف

 ضعب دنع اودهاش اذا مهنا مث « قالخالل ةينيدلا ماكحالاو
 «ةيصوصخر راذعال وأ « لاحلاةيلغل « لامعالابةيانعلا ةلق ةخيشملا

 لب « لاحلا ةبلغ وهو « مهرذع ىلا اؤرظني ملو « هومهشي مل

 رذعلاو ةبلغلا هذه نونظيو « سفنلا لئابح يف ةسيرف نوعقت
 مهنيدو مهايند نوعيضيف « اذه يف مهنوعبتنو « هنيعب الامك

 ٠ امهنورسخبو

 « انريغ نمو انم نيققحملا ريغ نيركنملا « مهبناجب دجت امك
 انثاب ارحه فوصتلا اويسحو « رومالا هذهب نظلا اوؤواسأ نمف

 <« لكوتلاو ربصلا اوبسح وأ « ةيوازلا ىلا اعاطقتاو « لامعالل

 ريغو« عضاوتلاو لمحتلاو « ةعانقلاو دهزلاو « درحتلاو كرتلاو

 ةيسلسلا قالخالا نم ةعومحمو ؛ ممهلا طوقس ىلا ةوعد كلذ

 هنأك ىمالسالافوصتلا اوضرع وأ هوركتأف « نيجلا ىلع ةينمملا

 4 نيينوطالفالاو « ةمهاربلا نييقارشالاو « كوب » نم ىقتسم
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 « مهلايخو مهروصت قرط وأ « نايك » نم دافتسم ماظن هنآكو
 كلذب اوتيثأو 4« حو منوصم ةيارسلا نم ةفسلف وه وآل

 ٠ مهروغ دعبو مهمهف هقدو مهتعارب

 ؛ ةبحلاو قشعلاّلثم تالاقمو اراكفأ نأ « كلذيعاودنمو
 «ةيريغلاوةينبعلاو « ةيدوهشملاو ةيدوجولاو « لاصولاو برَقلاو

 0 ل ل ا ل لا رع

 ءايشالاهذهل اناونع فوصتلا حبصأ ىتح « اريبك اناكم تلغشو
 هذه نع هب نوربعي ام نأ مث ' 6 رظنلا نوققدي ال نيدلا رظن يف

 تا م لاوقالا

 ةلص ال « ايلايخ ارعش فوصتلا لعجي « ةيرعاش ةقارب ةعونتتم
 ٠ ةيلمعلا ةايحلاب اهل نأش ال ؛ ةفسلفو « حافكلاو دجلاب هل
 ٠ ةيلمعلا ةباحصلا ةايحو « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةايح دض

 ديدجتلا نم خيشلا هب ماق ام نا « انركذ ام ةصالخف
 حرشلا نم ءىشب هانضرع يذلاو « عوضوملا اذه يف قيقحتلاو

 ةمكارتملاءاطخالاهذه ىفن يف « كلذ نع ىنغ ال ناكو « طسبلاو

 ترها لاي ا يملا ةقالعلا مهف فو « ةبكارتملا
 « ةيعملاو برقلاو « ةبحملاو قشعلا نا اهتصالخو « ىمالسالا

 نيوانع ةقيقحلا يف اهلك « دوهشلا ةدحوو وحول ةلحوو

 ريبعتلاو ميهفتلل ةينف تاحلطصم وأ « ةعونتم طامنأو « ةفلتخم

 يه ىتلا ةيدبعلا ىنعي « ةدحاو ةقيقح نعو « دحاو موهفم نع

 ريب أعتلا نودختي ال مهنا « « ةنسلاو باتكلل ةصلاخ ةراصع »
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 ىلا برقتلل الا ؛ ةديدجلا تاحالطصالاوب نيوانعلاو-« ةثيدحلال

 هذه نم ولخب ال ايويند وأ ناك اينيد ملع وأ نف يأو « مهفلل

 وعدو ىلا ةديدحلا كانا وتعلا ورع كاهلسملا و تاريستلا

 7 ٠ ةرورفلا اهبجوتو « هتاروطتوي ملا اهيلا
 ةعاطلاو لمعلا لامك يه يتلا ةيديعلا وه ليصالا: فدهلا

 «تاريبعتلاو « نيوانعلاهذهل نواح مدربا يحفل دصقملاو

 ةدايعلاب« برلاو ديعلا نيب ةقالعلا هذه ةنانا وه تاحالطصالا

 امو ) : ةيآ نم مهي يذلا  ميلستلاو ينافتلاو « ةيدبعلاو

 راهظا وهو « ( نو”دبتعيل الإ سئالاو نجلا ”تنقتتخ
 ةقالع هللا, انتاقالع نوكتن 4 ةيلمعلا ةايحلا يف اهجامداو ؛ كلذل'

 ةعاطل ادعتسمو ارتمشم لظب يذلا < عضاخلا' قيقرلا دبعلا»

 « ناسحالا'» نم ةغبص لصحنتل كلذكو + تقو لك يف هديس
 برقلاو « ةسيعملاو ةطاحالاو « تافصلاو تاذلا ةثرعم نم

 « « كاري هناف هارت نكت مل ناف » نم اهحهفت: ىتلا' « ةيبرقالا وم

 نيب هلوثمو « هكلام دوهش نيح « كولمملا ىدل اهدحت ىتلاا

 امناو « اليلج وأ ناك اريغص لمع يأ ءادأ نم ددرتي ال ذا « هيديب

 + ةعاطلاو لمعلا لاك اذه

 اضرلاو مالسالا لامك مزلتسي ةيدبعلا لامك -

 لامحلاو لامكلا بحاص وه ! همركأو ديسلا مظعأ ام

 ةفاج ةيدبع هعم ةقالعلا نوكت ال يذلا « اهعماخو لاونلا و

 د هاك ذأ



 ةةيدمعلا ةقالع.تناك ىلق 4 ةةمزالل ةيمارغ ةلص ةقالع لب « سسحق

 ولو « ةبحملاو قشعلا نع بذجلاو قوشلا نم ةدرجتم هذه
 ةعاطلا نذا تنكمال « نيدرحملا ةيدبعلاو ربجلا نم اعون تتاك

 طهيف دجت نل ,نكل + ناك لكشو ةروص يأ يف ماكحالل ةيلمعلا
 ,يتأب ام لك .» ةجرد دجوت نلو « ةيبلقلا عوطتلاو اضرلا ةقالع
 كقو لب « .اضرلاو ,ميلستلا يه يتلا ةجردلا « « ريخ بيبحلا نم

 مل اذا « .بلقلا وبنو يراكسفلا مونت 6 ديم نيلعلاب نكس

 ناك ام .كلاثلرو « .نايحالا ,نم ريثك يف سفنلا عم ماكحالا قمت

 هكيمقارملاب ملمسلا نسم هضارعإو هللا دادمإ ةيشلا ماجحا نم

 ةيبحلا ةقالملا ةغبص نم ءيش رمهظي ىتح ؛ ةيديحوتلا
 ًآضشنيو « ىواكشلا دلوتت نأ فاخب ناك هنأل « ةيقشعلاو

 ,نم ملألاو ةحارلاو « رشلاو ريخلا دبعلا ىري امنيح « نارفكلا
 ىلع ردي "ال ,ىتلاو « هعبط قفاوت ال ىتلا رومالا يف هللا ةئيشثم
 اضرلارو .ميلستلا .لامك نوكي نأ بجيف « اهيف لمحتلا

 : .هانعم ام < رعاشلا لاق امك نوكي نأب « ةيدبعلا لامك

 .ءادف يسفن شاو « يسفنل ولح كرمو « بذع كياذع )

 «كفيسب كلهي .نأ ودعلا ظح نكيالبلقلا يذؤي يذلا بييحلل
 هكنع .عد « .كفيس اهيف نحتمي ىتح نيبحملا قانعا هللا اح

 هنأ مارحف « بيبحلا اضر ىوس بلطت الو « لصولاو قارقلا

 (٠ هسفن ىوس هنم بلطت

 هيف هلوسرو هللا ةبحسم هتضاقآ ىذلا ىمارغلا نوللا وه اذه

 ب اورام



 نوفاخي اونا سف املا ا لا

 .قوعنولوحت دالوألاو لهألا ةصحم تناك الو 6 أافيس ل و امهم

 ,مهعنمت ناكملاو ناطوألا ةفلأ تناك كلو م ةعاطلاو عابتالا نم

 :ةردوجولاو « ةصملاو قشعلا نم ةميظعلا ةياغلا امئا

 « اهلامك ليصحتو « ةيدبعلل ةيلمعلا ةايحلا ىه « ةيدوهشلاو

 .لحمضي .نأب كلذو« « اضرلاو ناسحالا » ةناكم ليصحت ىنعي

 .نأبو « هناحبس هللا دوجو ىوس « رظنلا يف دوجو لك لءاضتيو

 ايرظن وأ ناك ايرك ف « هللا ريغ نم ءاجر وأ فوخ لك لوزي

 «كلذدك ثرتكي الو ًابعي الو « هناحبس هماكحأ ىلا ةبسنلاب

 .ه(ماكحأل مالسالاو ةعاطلا بلغت نأو « كلذك هررضو هعفنب

 + لايخو ةروصو ةلاح لك يف هناحبس

 راع رفع دنع

 344م دي ل كك



 تيس ا |

 ىمست يتلا يف « لامعالاو ماكحالا يف ةعاطلا ةموادم امأ

 «مالسالا»ةملكب امهنع ركيعب ناذللا امهو « عوضخلاو ةيدنعلا'

 دنع ىهف امهب ةييرتلا امآ ؛ يمالسالا فوصتلا حور امهو»

 رصش ال نأ وهو « لماكلا كولسلا وه ددحملا يوناهتلا خيشلا

 ماكحالا عيمجو « ةنسلاو باتكلا لاثتما يف عاطتسا ام كرما

 كلذو « ةيساسأ مآ ةيعرف تناك ءاوس « ةيعرشلا لامعالاو»

 فالاآ, « روكذملا خيشلل كلاسلا ةيبرت » باتك يف هارت ام.

 رودي كلذ نم الك ناف « خيشلا بيتاكم يف هارت امك « هتاحفص-

 سيلنأ مهفت نأ بحي نكلو « هنع ثحبيو عوضوملا اذه لوح.

 حابص ةعمست يذلا بخمصلا اذهو « همساب فاتهلا لمعلا ىنعم

 اذه يف ىر امك « لمعلا » « لمعلا » ىداني لكف « ءاسم-

 تاكرحلاو لامعالا ريغ كلذب نوديري ال ماوعلا نأو « رصعلا
 لافطالا نأ امك « ةيكرشلا وأ ةينونجلاو ةيئايمصلا وأ ةيميهبلاا
 نم أ يع ىلا ةاهل ان ديعدلا نم هلا وماذتام نوف رعالا
 ف مهتقو لك اوضقل مهفارشاو مهلئابآ هيجوت الولف « ىلعأو»

 لكالا فو ةيسنجلا ةهفاتلا ءايشالا ىف تاشقانملاو ىعللاو وهللا

 امل فرعت ال ماعنالاو رويطلا نأ امك وأ « عتملاو برشلاوب
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 يحوتامعبتت اهنأ ريغ « اديشر افده الو امولعم ايماس اليقتسم
 ىلا اهحابص نم مهفت الو رصبت نود نم عبطلاب هيلا اهسوفخ
 اذهف « لسنلاو ديلوتلاو برشلاو لكالا ىلع بلاكتت « اهئاسم
 اهنأ © جرادلا يرصعلا ريبعتلا دح ىلع وأ اهتقباسم ناديم

 ىلا عطقنتف « ءاقبلل عزانتلا يف كمهنتو « ةايحلا داهج ىلع بكن

 برض « نونجم وأ هيفسك لجرلا ريصب نأ وأ « تاهافتلا هذه

 افده فرعي ال هنأ لصاحلاف « كلذ متشو كاذ ىمرو اذه

 ٠يهتاهاجتاو نيناجملا لثم هتاكرحو هلامعأ نم لمع يأل الوقعم

 نيكرشملا دنع ةكرحلاو لمعلا

 «تاطلاغملا هيف رثكتوهمهفؤديلمعلا اذه لثمل ناث مسق انه

 ناسنالا قلاخ نع مهتلص اوعطق نيذلا نيكرشملا لاعفأ يهو

 اهومس لب اهوبسحو رانلا ةدابع اومزا مهضعبف « نيملاعلا برو
 ىلع فكعي مهضعبو اهلاعفأو اهلامعأ نورشابيف « ةنايد

 وأ رححلاو رحشلا اوراتخا دّققف نورخآلا امأ « سمشلا ةدابع

 اننا قا ادمان وأ ايه نات اوس ناويهلاو:ناهنألا
 اذهلك قوفي يذلا امأ « اهل مهتايح اوفقوو ةهلآ مهل هوذختاو

 ( اضلعت انكضتعت "دخت » نأ وهف أ ططخو ةقدو اهبل

 اهرثكأو كرشلا عاونأ كنعان للا نو'د نم ةبابارأ
 رفكلااو داحلالا باب نم هرمأ يوقو لحفتسا دقو « ةفارلع

 مهنأب « قحلا ةداج نع مهفارحنال هلاجر هللا بقاعف « راكتالاو
 فلخ ودعي نم ىهنمف « مهلثم سانأ مامأ نوعضخيف نودحلب
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 .مميهي نم مهنمو « ءيش ىلع يولي ال ةيعويشلاو ةيكارتشالا
 لك عبتيو تافاتهلا عامس هل ذليف « ةيطارقميدلاو ةيروهمجلاب
 ةيئاطسفسلاو ةيرمآلل هحوروهسفن لذبي نم مهنمو « اهل قعان
 نع ناسنالا لوحت اذكهو اهتوعدب اعد نمل هسفنب ىحضيو
 نم نيرخآلا هتدابعو هرابكاو هماظعإ حنمو « هناحبس هللا ةدابع
 ةعيبط نم هنا مث « 20هلامعأو هلاعفأ ميمج مهب طانو « هلاثمأ
 هلل ةتاثلا دودحلا زواجت املك ناسنالا نأ « ةماعلا ناسنالا
 .كاذل عضخيو اذه دبعد نأ ىلا اللا ىمتني الف « هدحو هناحبس

 رضاحلا داحلالا عباط اذهف « اهرابكو ةيذاكلا ةهلآلا راغص نم
 هلإ يف هتدايع رصحنت الو « ناسنالا ناسنالا هيف هلو يذلا
 ءامعزلا نم ريبكو ريغص لكل عضخي نأ هل دبال لب « دحاو
 الو رصبت ريغ نم « ىرخالا تاكرحلاو « نييسايسلا ةهلالاو

 .نابرق مظعأ ههدابع نم نوبلطي نوروزملا ةهلألا ءالؤئهو « ورت
 « ةداوه الو ةمحر ريغ نم فرشو لاومأو حاورأو سوفن نم
 نسم اوبلط ميدقلا رصعلا ةهلآ نأ نمزلا نم ىضم اميف دجنفأ
 .نورضاحلا ةملألا ءالؤه بفاط ام سفنلاو لاملل تايحضت

 اهنم رثكأو 6 ىلوألا ةماعلا برحلا ف « ددحلا ءامعزلا »

 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اوناك نسذلا نيململا ىلع افسأت رثكأ نحن ( ) ١

 ىلا مهتنيفس اولكو دقو « ةيلاسلالا ةنيفس افيدجت مهيلا دنسأ دقو

 ىلا نلت هيف نيبذانك اوهلسو © سه نضيخ ةكروتانأ ىلاو انته ءاشح

 هبوعش نم بعش لك يف نييموقلا لاطبالا نم مهلاثمأو ورهن لال رهاوج
 . ةيمالسالا ةمالا
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 ءالؤئه يساقلا جارخلا اذه ىبحب امك وأ « ةيناثلا برحلا يق:

 موي نم « ”ءاسمو احابص ناتسكابو دنهلا اندالب ف نوهلأتملا

 لكبو«ةيناويحو ةيميهب لكب زيلجنالا رين نم دالبلا تررحت نأ
 ٠ ةواسقو ةحاقو»

 هبيلع طلستي « هللا لبح هنع عطقني امنيح ناسنالا نأ

 ”نم *ناطنيتشلا *هطتبختتي » هلقع باخيو ناطيشلا
 ةرك كلذدب لوحتتناسنالانأك « ؟٠7٠ه ةبآلا ةرقبلاةروس « ”سملا

 امهتاكرح نم ةكرح لك نأ ريغ « ةبئاد لمعتو كرحنت « مدقلل

 روص دقو ( ميعز ) بعال مدق لكرل ةجينت الا نوكت ال.
 مايهلا اذه « اهل ليثم ال ىتلا هتغالبو زجعملا هبولسأب « نآرقلا

 تاكرحلاو لامعالا يف ةكرشملا ةايحلا امهب فصنت' نيذللا هيتلاو

 ءامسلا نم ةرخ امنأاك ف هللاب كرششُت ”نّمو » : لاقف

 ,ناكم يف ”حي”رلا هب ىتونهت 'وأ « *رثيطلا *هةطتختتف

 نويساسلا ةاعدلا لح دقو ١“ هناا جحلا ةروس ( ٍقيحس

 "لحم مهتافسلفو مهتاوعدو نويداصتقالاو نويعامتجالاو.

 السمتو « ةيناسنالا مسج قزمت يتلا فيجلل ةلكالا روسنلا

 ديعب ناكم يف هيمرت وأ « اهعطقو ةقزمملا موحللا هذهب اهنوطب

 « لمعلاو ةايحلا بابسأو « ةيدبالا ةحيحصلا ةايحلا نع ادح.

 ٠ يدبالا كالهلا الا هل ريضم الو عوجر م

 حلاصلا لمعلا وه لمعلا نم دوصقملا
 هدوصقمس يل « هل ناسنالا قلخ يذلا لمعلا نأ لصاحلاو
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 سلا لطفل ليما وتلا ةتقاقإلا ون: يا راع الا و: قولا ادع
 رىه ةبأغلا امثا « يئاطسفوسلا هنتلاو طبخلا هنم دوصقملا

 .بارطضالاو طبخلا اذه نم سانلا جرخي يذلا حلاصلا لمعلا
 .نم مهحنمي يذلا مث « هيف كوكشملا ملعلا يف نادجوي نيذلا

 ريققلاو ؛ ممألاو « دالبلا قراوفو « لسنلا نول ىلا رظن ريغ

 ةيفينحلا مءهحنس « ةحداكلاو ةفرتملا ةقبطلاو « ينغلاو

 ,صالخلا ةهيناسنالل ىنستت ال ىتلا ةديحولا ةهجولاو « ةلماكلا

 .(ضرالا و تاوامسلل قلاخلا « دحا ولاهل الاب ناميالاب الا ذاقنالاو

 ”يهنج و ”تنهتجاو » : هلوقش فشحلا ميهاربا 0 ب

 ,نم انأ امو افينح « ”ضرالاو تاومّكسلا ةرطقف ى

 دقيق الا كسلا نسل ر ع كا ناعالا نوع 0
 .« امهيفسر ال نيذللا « هناحبس هللا نم نيرداصلا ىدهلاو ملعلا

 ضراالاو تاومسلا قلاخ وهو « ءىش لكب ناطيحب ناذللاو
 ,«ه؟ةب الا تويكتعلاةروس « ضرألاو تاومكسلا يفام ملعت 0(

 لمعلا وهف ملعلاو نامبالا اذه ىضتقمب ناسنالا لمع اذاو

 ٠ هميلعتو مالسالا ةعيرش يف بولطملا حلاصلا
 دابعلا قوفح ةيمهأ

 قيرط يأ نم ةلص هل اندجول يناسنالا لمعلا انللح ول

 ءاوس ء داسعلا قوقحد وأ « هتايحاوو ناسنالا قوقح تفاح

 وأ ايدم ؛ ايدايصتوا وأ ايساينم ؛ ايعامتجا وأ ايدرف لمعلا ناك

 ,لفأاغتلا نم أشْن داسفلا لكو نتفلا عيمج امناو « ايفاقث
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 .نع ماجحالا نمو 6« هده هللا دابع قومفح ءادآ ف زواحتلاو

 لف خييشلا هلو اه شاف اهتامق ىف ىيضقعلا دا 4 انيقات
 : ( ليبسلا دصق )

 .لجرلا بوت نأ يه فوصتلا ىلع مادقالا قيرط نا »
 .يف عرشيف « قوقح سانلل هيلع ناك ناو « الوأ هماثآ رئاس نع

 هنأل « قوقحلا بابرأ اهيف حمستسي نأ وأ « اهئاضق ةلواحم

 .دهاج ولو « هللاىلا لصي نأ مهقوقح نم ففختي نأ نود نم
 ٠ « هتايح لوط دهتنجاو

 ةينطابلا ةيسنلا تامالع

 :اهنع انل نكمي « ةينطابلا ةبسنلا هنا هنع نولوقي يذلاف

 .لوصحلناو « هسفن ©« ليبسلا دصق » باتك يف اهتمالع ًارقن نأ
 «بلقلايف هللا ركذ تبثي نأ : امهادحا : نيتمالع ةينطابلا ةيسنلا

 .سفنلا بغرت نأ : ةيناثلاو « هنع ةدحاو ةحمل لوزي ال ثبح

 .(ةدابعلا قرط باب نم تناك ءاوس « هللا رماوأ لاثتما ىلا ليمتو

 .تناكوأ : ضعب عم مهضعب دابعلا عم ةلماعملا باب نم تناك وأ

 .تناك وأ « رواحتلاو ثداحتلا ةقيرط ىلع هناحسس اهيف لدام

 ,مجحت نأو « دوعقلاو مايقلا قرط ىلع اهيف هناحبس هللا لد ام

 .سفنلا بغرت ام لثم « هناحبس هللا اهنع ىهن امع بغرتو سفنلا
 امعو«ةيعيبطلا هراكملا نع سفنلا مجحتو ةيعيبطلا بئاغرلا ىلا
 .ثارقلا ةغبصب هدئاوع رئاس غبطصت نآو « هيلا سفنلا ليمت ال

 ٠ ميركلا
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 لامعالا نودب نكمي ال هللا يلا لوصولا

 هنأ ثيح « يديدجتلاو يمالسالا فوصتلا بل وه اذه

 ل ل

 يه هقفلل لامعالا هذه يق صاخلا عوضوملا نأ دحت امك هنأت

 لامعالا ىه فوصتلا عوضوم ناف كلدلف « ةرهاظلا لامعالا.

 ني لامعالا مازتلا عم هنكل ) ةنطابلا»

 نود نه ابولا وعناو تقلا: :نطالا لامعا ىنعا كهاش ولا
 نلف هتايح ةليط دهتجاو دهاجو « حراوجلاو رهاظلا لامعأ:

 ذا « يمالسالا فوصتلا يف افوصتم نوكي نلو « هللا ىلا لصب
 « هناحيس هللأ ءاضرا وه ىمالسالا فوصتلا يف ليصالا فدُهلا

 رماوالا هذه ىفف « ةعيرشلا رماوأ ىلع لماكلا ريسلا هتعيرذو»

 ةاكزلاو جحلاو موصلاو ةالصلا لثم رهاظلل عبت يه ام اهنم
 يتلاقوقحلا ءاضقو قالطلاو حاكتلاكو < تادابعلا نم اهريغو»

 ؛ تانايدلا يمست يتلا نم اهريغو « نيجوزلا ىلع بحت
 كاربملا يتق ةولاو كاداوتقلاو مكاحتلاو درلاو ذخالاكو.

 ماعملاو مالكلاو مالسلاكو 2« تالماعملا نوئشث نم اهريغو:

 6 عامتجالاوةرشعلازن وئش نماهريغو ةفامضلاو دوعقلاومايقلاو,

 « نطابلل عبت يهام مث « « هقفلا ملع » لئاسمب ىمست ىهو»

 ايندلا بح ليلقتو « هل ركذلاو هنم فوخلاو هلل ةبحملاك

 يق بلقلا راضحاو ؛« صرحلا كرتو « هللا ةئيشمب اضرلاو»

 « دحأ ريقحت مدعو « صالخاب ةينيدلا لامعالا ءادأو « ةدابعلا

 ٠ اكولس ىمستو « اهريغو ظيغلا مظكو « بجعلا بنجتو»

 كلك ا اا



 ةضيرف كلذك نطابلا ماكحاب: لمعلا:

 لامعالا لثم ةبجاوو ةضيرف نطابلا ماكحأب لمعلاوب
 داسف نم ةرهاظلا لامعالا يف داسفلا دلوتيل هناو ؛ ةرهاظلاا

 ةلقلاو هلل ةبحملا طوقسل سفنلا لسكت نأ لثم « انايحأ نطابلا
 «ءالحعتسم اهناكرأ ليدعنت نودب هنالصب لجرلا يتب نأ وأ « اهم

 سفنلا علطنت ملف « لخبلا ببسب جحلاو ةاكزلا نم عنتما وأ
 قوقحلا عءاضأ وأ « هيضغ ةيلغل وأ هريكل ادحأ ملظ وأ « اهيلا»

 ء كلذ ىلا امو « اهكرتو

 نأ نودب ةرهاظلا لامعالا هذه يف طايتحالا جلاع ولو
 ٠ مايأ ةعضبل الا اضيأ طايتحالا اذه هديفي نلف « هسفن. حلصيس

 « بسحف ةنطابلا لامعالل سفنلا حالصا بجيب. ال كلذلف

 خبشلا ىلا ةجاحلا

 اذاو « نطابلا للعو سئفنلا صنئاقن لجرلا فق رعد املك هنكل

 « اهحالصاو اهجالع قرط لجرلا فرعي: املقف « تمهفو تفرع
 4 سفنلا عارصل هب لمعلا نذا رسعتل فرعو كلذك ملع اذاو

 يذلا وه هنأل ؛ لماكلا خيشلا ىلا ناسنالا جاتحي انه. نمو

 اهجالع ام] فصي مث « اهفرعتيو اهمهفتن امدعب رومالا هذهب هفرعت.
 سعنلا 2 كي اراكذأو الابعشا مالعبو « اهتاوادم سادتوب
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 هتدابع ركذلاو < ريبادتلاو تاجلاعملا ف ةلوهسللو « حالصالل

 .هتناذب
 كلاسلل نالمع

 ةلوازم ينعي مزال امهدحأ : نيلمعب نايتالا كلاسلل بجيف
 : بحتسم وهو امهرخآو « ةنطابلاو ةرهاظلا ةيعرشلا ماكحالا

 ه« هناحبس هللا اضرب ىتآت ماكحالا ةلوازمف « ركذلا راثكا وه

 ىىه هذهو .( .برقلاو اضرلا ةدايز ىلا اودحب ركذلا راثكاو

 ٠ ١ هتاغو كولسلا قيرط ةصالخ

 يخوت يه يمالسالا فوصتلا ةصالخ نأ اذه نم انملعف
 ةلوازمو ةمادتسا يف رصجحنيو رصتتقق وهو « هناحبس هللا اضو
 مدذهل ناو .. ةلماك ةنطابلاو ةرهاظلا لامعالا

 سعت لا قاس ولا و نق اوفلل ايهادحا 2 نعحود: لانعألا
 ايي كوع نفح عجن اذلو 6 ملسم لك ىلع اهتلوازم

 ةماعلا ةيالولاىمسي وهو « امزال ابوجو ملسم لكى لعةجردلا
 ةضرلا ةدايز وأ ركذلا راثكا ةحرد ىهف ةيناثلا ةحردلا امآ

 ْ ٠ برقلاو
 <« تادابعلا لفاوت يف رهاظلا لغتشي نأ نم هيف دبال

 ,ىهوءادب أ لفغي الف . امئاد هناحبس هللا ركذ قف بلقلاو نطابلاو

 ,نكل « فوصتلا » سانلا اهل لوقي يتلا ىهو « ةبحتسم ةجرد
 2 ملعتو ركذت نأ بحجم

 .مرحكا فوصتلا

 ف 000 ىلا ةيئاثلا ةجردلا هذه ْق لاعتشالا هقاس ناو »
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 يف لاغتشالاف 6 اهيف صقنب وأ « ىلوألا ةحردلا رومأ نم ءىش

 ٠ 6« ةشوردلاب نوفغشيو « لايعلاو لهالا نورجهي مهنأب

 لاغشالاو راكذالا نوببدحب ةلهجلا نم اريثك دحت اذكهو

 هتتادوشنمو تاياغ « لاوحالا وأ « تاضايرلاو تابقارملاو
 دوصقملا نأل « ةصلاخ ةلاهج ىهو « ةيالولاو فوصتلل ةليصأ

 لاغشالاو راكذالا ةيقي امأ + ريغ ال نطابلاو رهاظلا لامعأ وه
 ساد لا تسسلم عرافازلاوتانقازلا وأ 8 ةيمنفراعكلا
 يتلا تارمثلا يمف لاوحالا ام + لامعالا حالصال لئاسوو

 نيو: نسمات نإ ميزاب هل نقلا قارقلا يآ + ةعزكا قبه
 ٠ دوشنم الو بجاوب اهليصحت

 ةيجاوب تسيل ةيديلقتلا ةعيبلا

 ةمرال ةيينلاو ةحابشلاو ةدارألا ويسكب نئاثلا ةم. نشكو
 ةئلاهج ىهو « ةيفاك ةفرصلا ةعيبلا اوسسمح وأ « فوصتلل

 حالصأ وهف ةدارالاو ةخايشلا نم ىقيقحلا ضرغلا امأ ؛ ةصلاخ
 .ضارمالا جالع صخالا ىلعو « ةنطابلاو ةرهاظلا لامعالا

 جالعلاو حالصالاب نيتينعم ديرملاو خيشلا ناك ولو « ةيسفنلا
 ريغ 6 نذا ةبجاوب تسيل ةفرصلا ةيديلقتلا ةعيملاف ةمات ةيانع
 ملعأ ايساطن ابيبط ةيدسجلا هضارمال سمتلي امك ناسنالا نأ
 «كلذك « ةيحصلا هلكاشم يف هعجاري مث ؛ هلوصح نكمي نم
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 ماقسالا يوادي يذلا نطابلا بيبط يف كلذب ءانتعالا بحي

 : لماكلا خيشلا تامس نافرع نم دبال كلذلو © ةسفنلا

 لماكلا خيشلا مثالع

 نأو (؟) « هنع ىنغ ال يذلا ردقلا ملعلا نم لمحبي نأ )١(

 « اعيمج قلخلاو لمعلاو ةديقعلا يف ةعيرشلا ىلع اظفاحم نوكي
 « لامكلاهسفنل معزي الو « ايندلا ىلع اصيرح نوكي ال نأ (©)

 ةدم ىضق دق نوكيو (4) « ايندلا بح نم ةبعش كلذك هنأل

 ةخيشلاو ءاملعلا نسحب نأو (ه) « لماك خيش ةبحص يف

 ةصصاخلا هيلا بغرب نأ (5) « هب نظلا نوفصنملا نورصاعملا

 ناك هوعباب نيذلاو (/) 6 ةماعلا نم رثكا نونيدنملا ءالقعلاو
 « ايندلا يف صرحلا ةلقو عرشلا ثيح نم ةلاح نسحأ مهرثكأ

 «مهنيقلتو مهميلعت يف هيديرم لاح ىلع بدحيو فطعي ناكو (4)
 هلم مهعنمو مهيلع ىعت « هعمس وأ ٌءوس مهيف ىأر املكو

 هتبحص يف سلاجلاو (ه) + ناك امغيك مهلاح ىلع مهمعدي نأ ال
 « هللابح يف مدقتلاو ةدايزلاو « ايندلا بح يف ناصقتلاب رعشي

 وأ لمعلا ريغب ذا « الوغشم اركاذ هسفنن وه نوكي نأ )٠١(

 سمتلي ال نأ بجيو ٠ ميلعتلا يف ةكربلا لصحت ال همزع نودب

 « هنمهيجوتلاو هئاقلا ريثآت نم سانلا ىولتيو برطضي له هيف

 يسفن لمع امهنأ ةقيقحلاو « ةيالولل مزلي امم اسيل امكلذ نأل

 رفاكلادحت لب « ىوقتلاب ناصتخي الو « نيرمتلاب مظعيو دتشي

 يوطنينأ هيفبجاولا نم سيل لمعلا اذهو ؛ كلذك هيلع ردقي

 هلأ ىو



 ىذلا ديلللا ددرملا نأ ريغ « مودي ال هريثآت نأل « ةدئاف ىلع

 مايأل ركذلا لوبقل الاعفناو ارثآت ىقلتن « ائيش ركذلاب رثآتي ال

 ببرطضيو ىولتي نأ ال « لمعلا اذهل خيشلا ةحلاعمب « ةديدع

 ٠ بلقنيو

 ةقيقحلاو ةفرعملاو ةقيرطلاو ةعيرشلا

 دفقف لامجالا هجو ىلع اذه لك ريسفت فرعن نأ نسحب

 : لجر لاؤس ىلع ابيحم لاق

 طصحنب وهو « ةيفيلكتلا ماكحالا عومجل مسا ةعب رشلا 2

 افدارم هقفلا نوري اوناكو « اعيمج ةنطابلاو ةرهاظلا لامعالاب

 هفيرعتلا يف ةفينح يبأ مامالا نع رثأ امك « نيمدقتملا ىدل هل
 حبص ا فزورخأتملا ءاج مث ( اهيلع امو اهلام سفنلا ةفرعم ) هقفلاب

 ةرهاظلالامعالا صخب يذلا ةعيرشلا نم رصنعلا مهحلطصم يف
 راصف ةعيرشلا بعش نم ةنطابلا لامعالا صخب ام امأو « اهقف
 ٠ م () افوصت

 دلوتي ام مث ماع هم ران ةنطانلا لامعألا هذه قرطل لاش هناو

 « ةنطابلا 0 هذه حالصل بلقلا يف ءالجنالاو ءافصلا نم

 نايعالاب ةقلعتملا ةينوكلا قئاقحلا ضعب بلقلل هب فشكتي
 « ةثيخلاو ةنسحلا لامعالا صخالا ىلعو « ضارعالاو

 لوالل ليمكت يلاحلا نأ لب 4 نسداضتمو نيفلاختمب امل نذه نكل 1(

 ٠ باتكلا اذه ف ادكؤمو احورشم هارت امك
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 ةلماعملا صخالا ىلعو « ةيتاذو ةيتافص نم ةبهلالا قئاقحلاو

 « ( افراعو اققحم فاشكنالا حا صىعدبو 3 ةفرعم فاشكتالا

 دنع عاش ام امأو « ةعيرشلل عبت رومالا هذه عيمجف »

 نينيلف + ةرمهاظلا لايسعالا ام ىقينقا ابنا ةنيرملا نأ ةماغلا

 ٠ 6 نطابلاو رهاظلا داضتل داقتعا وه ذا « كلذك

 ةصاخلاو ةماعلا ةيالولا

 وأ : ةميرشلا عمجل ناونع فوصتلا نأ وه لامحالاف

 اهعمجللاقيل هناو « اهب ةيانعللو اهلك ةنطابلاو ةرهاظلا لامعالا

 « ةماعلا ةيالولا » تايحاولاو ضئارفلا ةرئاد ْق اهب ةبانعلاو

 يمف ةيناثلا ةجردلا امآ + نموتم لك ىلع اهليصحت بجي يتلا
 تابجاولاو ضئارفلا يف مدقتلا عم ريثكلا ركذلاب ةيانعلا
 ةروس « ًآاريثك ًاركذ هللا اورك"ذأ* » ف ءاج امك ىنعد اهمازتلاو

 «آدوعقف”و ( ًامايق هللا نورك "دس نيدّكا» و « ؛1ةنآلا بازحالا

 وهس ولفعت الف ؛ 9١.؟ةبالا نارمع][ةروس (« "يهب وُنج* ىلعو
 هتاكرحعيمج يف راضحتسالاو ركذلا وأ « هتبقارمو هللا ركذ نع
 يف ناسحالا ةيفيك ءىشنيل « همايقو هسولج يف « هتانكسو

 ءاندهاش هللا نأكو هلعفت هلعفن ام لكف«لامعالا رئاس يف ةدابعلا
 ةجردلا هذهف « اناري هناف هارن نكن مل اذا اننأ ذا « هارن اننأكو
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 سانلا قلطأ اذا اصوصخو ©« ةصاخلا: ةءالولا. ». ةحرد ىمح

 دارحلاف + « نيلوبقملا » نم ادحأ اوريتعا وأ « ةءالولا » ةملك

 ٠ روضحلاو برقلاب هنع ربيعي دقو « ةحردلا. هذه. كلذ نم

 نارئاسلا امهو « نيدلا لامكل نابلاط « ديرملاو.كلاسلا »

 ء كلذ يف ليلدلاو يداهلا وه « خيشلا» م4 قيرطلا' اذه ىلع

 نيتجردلا نينتاه لامعأ ف دحلا ىه « كولسسلا ةقيقح » و

 <فروصتلا ةققح و6 انهمن وقاو اهيعالتفاو ةظانلاو ةرغاظلا»
 نأ وصه (« رهاظلا حالصا 2 و © نطانلاو رهاظلا“ ريمعت يع

 حالصا »و ؛ةميرشلا عم اعسج لاعفالاو لاؤقالا قفتت

 ٠ « بلقلا ةلاح حئالنص ». وه. « نطابلاا

 « حالصالاو لمعلاو دجلا اذه ىلع خيبشلا دهاعب. ديرملا

 م ايلمعو ايملع « داشرالاو هيجوتلاب هدعيو هدهاعب خيشلاوم
 رهاظلاماقسأ عيمجدقفتيو هدهعتيو « هتريصبو. هتببرجت ىلع ءانج
 * قيفرلا يساطنلا بيبطلا لثم « اهيواديو: لمعلا نطابلاو»

 حورلا ضيرم ضرم يدعت

 ةيدرفلا ةايحلا لامعا ءادأ ىلع ردقي ال ضيرملا' نأ امك

 يف ضرملا ةدايز اهئادأ يف رذحبو لب « اهئادأ قح ةيعامتجالاو»

 نوكي الف « ىدعتي امم ضرملا ناك نا ؛ قايحالا نم ريثك
 ةايحلا يف هتمهاسمو لب « بسحف هبحاص ىلع ارظخ ضرملا
 باقلا ضيرم هلثم دجتو « اضيأ اهلك ةعانجلا' ىلع رظخ ةيلمعلا#
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 هلاعمعالا .قوقح يدٌّؤ نأ ردش ال هناف « حورلاو سفنلاو

 .نوكتو لب < اهب :مايقلا نسحب الو « ةينيدلا ضئارفلاو ةينيدلا

 «مسجلاض ارمأ نم ايدعت رثكأ نايحالا رثكأ يف سفنلا ضارمآ
 :اهتن دعت هلك .يدوفلاو يعامتجالا ماظنلا يف ثدحت يتلا يهو

 ,عجني ال ضارمالا ضعب نأ امكو « اروهدتو الالتخا اهداسفو

 .كلذكف « هديزيو « سوكعم ريثأتب يتأبو لب « حلاص ءاذغ اهيف
 .تناك اذا « اههوجو نم ريثك يف ةرهاظلاو ةحلاصلا لامعالا

 .( ريغال ”ءايرو ارهاظ الا نوكت ال ةنطابلا ضارمالاب ةبوحصم
 "لا نيدلا نم نولمحب ال نيذلا وأ « نيدماحلا نينيدتملا ناو

 .«بسحف اناصقن نيدلانوديزيالكئلوأف ؛ بسحف ةروصو امسا

 « اهيلع نووطني يتلا ماقسالاو دسافملا ناو « هن وعيسسو لع

 .لشم « اهوحمتو .ضيرملا ىدل نيدلا نم ةيقابلا ةيقبللا بذق

 .يف هضرم رشتنيو « هلوح نم ىلع رئوي هناف « لسلا ضيرم
 ٠ ءابولاك ةعامجلا

 «ةليلحلاوةنيهلا هضارمأ ف بيبطلا ىلا ددرتيل ٌناسنالا نا

 «كك سلاو ةقزالا يف تافصوتسملاو تايفشتسملا حتتفتو

 ,ىفشتسملا ىلا لقني اريطخ ضيرملا حبصي امنيحو « عراوشلاو
 دققفتيلو « امهتاقوأ يف ءاذغلاو ءاودلا ىطعيل « هراد نع اديعم

 .نوكشي نيذلا ىضرملا امأ ٠ هلاح يف طاتحيو « بجب امك هلاح
 .ةديعبلاةيئاتلا تايقشتسللا ىلا .نولسري مهناف ةيدعملا ضارمالا
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 « هنم صانم ال ةرورضو اريخ كلذ نودعيو « نارمعلا نم

 ٠ اضيأ مهريغ سوفنو مهسوفن نوصل

 ينطابلاو يحورلا جالعلا نم ةشحولا
 :اوعمس املك نوشهدنب سانلا نأ كحضملا بيجعلا نكل

 .نوفرشتسيو« ةينطابلاو ةيحورلاو ةيسفنلا ضارمالا جالع ركذ

 .(تابجاولا نم اهجالعرسلو 6 اضارمأ تسيل ىغ امنآك « اهلئاق
 ((ًاض<ر سم *هللا ”مته”دا<ن ف « “ضرتم 'يهبولثق يف ) : ةيآلانأكو
 نأكو« ةيبلقلا ضارمالا ركذ نمضنت ال « ٠١ ةيأآلا ةرقملا ةروس

 .ءارعشلا ةروس (« ميلسس ,بلقب <هللا ىتأ "نم الا ١ ةمآلا

 الو ء هتحصو بسلقلا ةمالسب لاطت ال ؛ مو ةيإآلا

 .يف ةنإ ) : ثيدح ىلع يوحت ال ثيداحالا نأكو « امهب رمأت

 اذاو « ”هئلثك دستجحلا حل ”تحككص اذا فضل دسجلا
 ..( ! *بللتقلا يهآكو الآ , ”هثلاثك ”دستحلا دّسستف "تادّسسف

 ةيحورلا ضارمالا ىفشتسم خيشلا اةيواز

 .ضارمأى فشتسم يه يتلا )» خيشلا ةيواز » ترك "ذ اذا م

 .بطقتت نيحلاصلاو نينيدتملاو ءاملعلا نم اريثك تيأرل باقلا
 .نيعئاذلا نيماعلا لهجلاو ةلفغلا هذه نا ؛ اذه عامسل مههابج
 .6 نيدرهاظلا مهلمعو مهملع عم نينيدتملا نيد يف طقف نارثؤي ال

 .« لهج قوف الهج دجتو لب ؛ حور الب امسج مهنيد حبصي ىتح
 .مهسفتأ نولحيو « اضيأ اهجالعو مهضارما نع نوئغتسي مهنا
 .لثم نأ ةرهاظ ةجيتنلاف « عمجأ ملاعلل ءابطالاو نيحلصملا لحم
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 رثكايف ريصيو « بارطضالاو للخلا فانصألو دسافملا عاونألا

 ٠ ةضحم ةنتف نامحالا

 وه م يشلا هب ماق يذلا فوصتلا ديدجت يف مهألاو

 ناأف )م ثديدحلا ريسعتلا' انرثآ اداو 4 ةنطابلاو ةرهاظلا لامعاللا

 لماكلا عمجلا عم بيدهتلاو ةسرتلا وه خيشلا هرضح كل ولبان

 ناف 4 ثددحلا ريسعتلا انرث؟ اداو 4 هنطابلاو ةرهاظلا لامعالل

 قيررطب سئفنلا حالصا ”نف بدهو بتر دق خيشلا ةهرضح

 دسقعت الو ءاوتلا' كلاسلل قبب ملف « ايملع انق هلعجو © ىسفن#

 ةباغلاى لا لوصولا عيطتسي ةداجلا ىلع رئاس لكف « ليبسلا يف

 ٠» رطخ نود نم.

 ةيس اسالا ةيلوالا ءىدامملا

 5 هثالث نمفلا اذه ف ءىدامملا

 ني نيوتملا (؟) « دوصقملا ريغو دوصقملا نيب زيسمتلا 0(

 نيبو يعيبطلا نيب زييمتلا (2) « يرارطضالا نيبو يرايتخالا'

 « قيرطلا اذه 32 ةدوشنملا ةباغلا وه « ىهلإلا اضرلاف »

 ؛ةيفيلكتلا ةعيرشلا لامعال « لماكلا عابتالا » هليصحت قيرطو»
 ءاوسو « بلقلل وأ بلاقلل « نطابلل وأ رهاظلل تناك ءاوس-

 ٠ ةيلقع وأ ةيرايتخا تناك
 « ةيرايتخالالامعالا نع اوضرعأ سانلا نأ ماع هجوب ىرت
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 يف اوعقوأو اوعقوو « مهتياغ ةيرايتخالا ريغ لاوحالا اولعجو
 هذه ىلا مهلمعب لوصولل « ةقاثشلا تاضايرلاو تادهاحجملا

 ولم اه ف طيبا .يسنملا قورلللا اذه ولجعتا 4 اذا
 ( رايتخالا يف نكي ملام ىخوت بلاط ىلا خيشلا بتك « ادقعم

 ٠ ةميظع قاشم يف عقوو ىّتنعتف

 نم يدل سيلف « ةقشملاو ءانعلاب امرغم ابغار تنك ناف »

 يف لجرلا ينتعي ال نأ وهو « ميقتسم قيرطلا نأ دس « ءاود

 يف وه امل مزتعيو عجشتي لب « هيف هل رايتخا ال يذلا رمالا
 همزعوهتمه لمعتسو « ىضم امع رفغتسا أطخأ ولف « رايتخالا

 ىلع ةدايز غرفتلا عم , كلذك ءاعدلا مزتليو « ينأب ام يف

 ٠ 6« هلك كلذ

 لبقتسملاو يضاملا يف ركفلاو ةرسحلا

 لامعالا توفت نأك « اضيأ دوهحلا ىف لادتعالا بحبو

 امناف « !وؤاش ام اهيلع اوفسأتي نأ مهلف « سانلا ةماع ةحلاصلا
 « اهل اوفسأتي الف سانلا ةصاخ تتاف اذا اهنكل « كلذ ىهيدحب

 الو « مهسوفن لكب اوبوتي مث « تقولا نم اليلق اونزحيو لب
 نا اوركفيف « اديدش اَقلق ىضغم ام ىلع اوقلش الواوستهي

 هقلقو همه نال « كلاسلا رضي نيح لك يف لغشلا اذه ناف

 «هناحبسهللا عم ةقالعلاو يقرلا نع اقئاعو اباجح ناحبصي نيذه
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 .« بلقلا نم طاشنب ىوقتو دادزت هللاب ةقالعلا نآ اذه يف رسلاو

 ٠ هصقنيو طاشنلا اذه ًازري هناف قلقلا اذه امأ

 .ةدوجوملاةينانالا ىوقلااودهاش امدعب اصوصخو 6 ةضايرلاو

 م لا ى هعس معك نزيل نال : ساحل لا وهذا
 .«لسصفتلاب اأدحاو ادحاو « صرم لكل يوادنلل 6 ةحلاعملاو

 : اذه لجألف

 : ناوأ لك يف تابيصم ثالث حورلل دجونل »

 )١( يرجي اميف تاهبشلا (؟) « ىضم ام ىلع رسحتلا «
 يتأي امم رذحلاو فوخلاو )ع ٠

 هللا مهرّصب دق حصالابو نوققحملا نوددجملا دهاش املف

 هللا ةمحر هللا دادمأ 00 يدشرم مهنمو ( ىلاعنو هناحبس

 لبق ناسنالا لجأ يضقني دق ليوط قيرطلا نأ ( 21هيلع
 ديدملا تقولاو ديدشلا بعتلا نا لب « هناغ ىلا لوصولا

 ٠ يبر ىلا يضفأ "ىلا لصت نأ لبق : رعاشلا لاق امك ناحبصي

 .مهممهو« ةنهاو ةفيعضل يلاحلا رصعلا لاجر ىوق نا مث »
 ,ىرخأ ةطخ اوعضو « هللا نم ماهلاب اذه لك ةدهاشمبف « ةرصاق

 )١( ةمحرلا هيلع ةمالا ميكح يخيش مهنمو .



 قحلا نم باجح لبقتسملاو يضاملا نم الك نأ يهو « ةيبرتللا
 يف ةشاردلاو ةعلاطملل ال « هتدهاشمل انقلخ هللا ناو « هناحبس.
 يضاملا نا : لاق ذا يمورلا خيشلا رد هللو « لقتسملاو يضاملا

 ٠ « هللا نم باجح لبقتسملاو

 انخيش ناك « مهممه رصقلو رضاحلا رصعلا لاجر فعضلو
 مك رومالا نم ريثك نع نيديرملا رسفتسس « هللا دادما » جاحلا:

 ء٠؟قئالعلا يه أمو ٠٠ ؟ ةحصلا مفكو ه٠ لخدلا مك و غارفلا»

 هلمحتت امم رثكأ لتعلاب فيلكتلا نسحب ال ذا ٠١ ؟ ةوقلا فيكو.
 اق ويففلا

 ةيبرتلا يف تاقبط عبرا

 نع « مهلاغشأو سانلا لاوحأ ةمالا ميكح انخلش سرد

 ميكصلا يملعلا هقرطب « مهممه روصقو مهنوقو مهفعض-

 ىلا ارظن « تاقبط عبرأ يف نيكلاسلاو نيبلاطلا ىسقف « صاخلا

 : مهلاوحأ توافت"

 ءادأ ىلاو بسكلا ىلا ةحاح ريغ ْق وه يذلا ىماعلا )01(

 ٠ لايعلاو لهالا قوقح.
 هيلع بجي ام ءادأو بسكلاب ىنعيو متهي يذلا يماعلا (؟)

 ٠ هلابعو هلهالا
 ٠ هاند رومأ نم غرفنملا ملاعلا 9

 هتنهم لامعأب لغاسشتي يذلا ملاعلا (؛)
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 .باتك يف اهليصفت دجن « ةدح ىلع هتطخ مهنم لكل عضوو

 : هتصالخو 6« ليسسلا دصق »

 .ىلع بكي نأو « ةدوشنم ةياغ برقلا بسحب نأ »

 دعب ةيرايتخالا لامعالا رايتخا ىهو « هل تررق ىتلا قيرطلا

 نم ايرهاظ المع ناك ءاوس هتقول لمع لك « دئاقعلا حيحصت

 .ءاجرلاو فوخلا لثم اينطاب المع وأ « اهريغو ةاكزو ةالص
 .كلذك امهف ريكفتلاو ركذلاو « كلذ ريغو ريصلاو ركشلاو

 رثكأ يف اهب لغتششيو اهيلع لبقي نأ هيلع بحبو « لمعلا نم

 .ىصاعم ىهو « دعبلا بيست ىتلا نابسالا بئتحي نأو « هنايحأ

 نيكس ىنوحنا ىلا ةحاح ف نمل هلاو 6 ساباوب رهاقلا
 .«دعبلاةدام عطقي نأ ىلا ةجاح ىف الو « برقلا بابسأ يف ةكلملا

 هنم ردصي ىتلا ةيرايتخالا رومالا ىري نأ هيلع بجي هنكلو
 .هتيانعو همامتها عضوم اهلعجيو « اررض اهنع ريصقتلاو ًاطخلا
 .ىلا تفتلي الف « ةيرايتخالا ريغ رومالا امأ ؛ اهحلصتسيو

 امحالصا يف اريثك بعتي الو « اهمادعنا ىلا الو ؛ اهدوجو

 .؛ لمعلا كلذ ىضق ميظع لمع يف للخ ثدح ول امك « اضيأ
 .لغشيالو « هرمأب لغتشي مث « هنم رفغتسا ركنم هنم ردص ناو
 «!؟ هانأ فيك وأ هتاف فيك ركشو « كلذب هلاب

 )١«4 ةنسلاو باتك لاا امهنع ىهن ةغلابمو ةالاغمل هناو »

 (17نم (؟) « ١1/٠ ةبالا ءاسنل || ةروس('مككسد يف اوثلثغت ال )

 )١( حج د | » هيلع هللا دلش هدنش نم « .
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 ,نلو اوميقتساو اوبراقو اوددس () « هيلع هللا قاش ”قاش
 .امناف مونلا يف طيرفت ال « دقريلف مونلا هبلغ نم ( ) « اوصحت

 : يزاريشلا فراعلا لوقيو « ةظقيلا ف طيرفتلا

 ٠ نوددشت نيدلا داش نامزلا نا

 نوئسملا كولسلا

 ءاضرلا » وهو  ليصالا دوصقملا بلطي نأ وه ضرغلا

 ٠ هناحيس هطخس نع دعتس نأو « ىهلإلا

 .يذلاو اضرلا يف ريثأت هل يذلا لمعلا لوازي نأ هيلعو
 .« هاضق هتاف ناو « ةبحتسملاو « ةيجاولا تارومأملا يف رصحن

 ”لّعتج ام ) : ىلاعت هللا لاق « نيدلا ف اذه نم رسبأ ءىش يأف

 نأو 27 ةبإآلا جحلا ةروس ( جرح 'نم نيتدلا يف: مثكيلع
 .رصحني يدلاوهناحبس هللا طخس ىلا قوسي امع دعتبيو بنتحي
 + كلذ نفيةنايس لا نعم يع ودم قاف ةاسلا ف

 .لاوحأنم بئتكبو شحوتيف ةصاخلا ف هسفن نيري الو »

 .ق ايلعلا بترلا الو ةلجاعلا يف تارمثلا للطي ال نأو « ةماعلا

 .قيفوتلاهقزري نأ هللا ءاعد ىلع ظاوب نأ هيلع نأ ريغ « ةلجآلا
 :اذهف « رانلا نم هيحنب نأو « ةرخآلا ف ةنجلا هقزريو ايندلا ف

 ٠ 6« نوئسملا كولسلا وه

 يراينخالا ريغو يرايتخالا حاتفم

 ييرايتخالا نيب زييمتلا ) حاتفملا اذه كلم ول ناسنالا نا
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 6« بسحف نيدلا هل وفصي الو لهسي ال نذاف ( يرايتخالا ريغو

 يمالمالا فوصتلاو ينيدلا لامكلا وفصبو لهس امئاو لج

 ! ريسلا عرسأ امو ! هيف تافاسملاعطق حورأو لهسأ امو ء اضيأ“

 امه نيذلا اضرلاو برقلا نأب ءانغتسالاو ةحارلا ىهتنم هناون

 ةيولطم امهليصحتتب ةيانعلا سيل « امهنيعل نادوصقملاو نابولطملا
 ىعسلا رايتخالا يف امنا رايتخالا يف سيل كلذ نأآل « ةفدهتسمو»

 مامتهاو دجب بلاطي ال هنأ ىرت كلذلو « لمعلا وأ « للطلاو

 لوصولا وأ جئاننلاو تارمثلا هيل م لممعلاو بلطلا يل[

 0 ل صحا

 « ةياغ بلطلا نأ قيرطلا لاجر ىدل ققحتملاو ررقملا نمو

 بلطلا هبلق يف لحي ال نأ اذه حرشو « ةياغب لوصولا سيلو»
 نأل ٠ باجحلا نم اضيأ كلذف « دوصقملا لوصحل فوشتلاو

 امناو « سفنلا بار طضاو شوشنلل ديهمت فوشتلا اذه.

 عامتجالاو « ضيوفتلا عيضيو « بلقلا عامتجا ددس شرووشتلا

 راتخم كنا » ؛ هرعش نم تيد يف هللا همحر جاحلا ْييشلا ةرضح لوقي )١(

 . « دهجلاو يعسلا نع عطنقنت ال نأ كيلع بجاولا نأ ريغ « لانتال وأ لانت نأ اميف“

 يف موهفملا اذه تيدأ دقو « هلفنب ةياغ دهجلاو يعسلا اذه يف ةوطخ لك ناو

 يف وه قدرطلا ءانثأ يف يذلاو « اهلفنب ةياغ بلطلا ليبس يف ةوطخ لك » تيب

 . « قدرطلا ىهتنمه
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 هنال « هتبثيلو كلذ نكميلف « لوصويلل ناظرش: انه ضيوفتلاو
 ءكولسلا حورب

 اضيأ مهناو « ءايبنالا ىدل الا ماتلاا لامكلا دجت نل
 هسفن صئاقن دعب لكف « لامكلا ةرظن مهسفنأ ىلا نورظن ال

 كرت بجي كلذلو « ةيفاضا مأ ةيقيقح تناك ءاوس « اهاريوب

 <« بجاو هل مزعلا لب هيعس يف ءاجرلا نأ: ريغ « لامكلا ءاجرب

 ءاوسأس مل مأ هوضرمم هنم سئيءاوس ضيرملا نأ « كلذ لاثموب

 ناو « هل ضيرمتلا الو هتحص يف ريكفتلا كرتي نأ هعم زوجي ال

 ىلع هب دعو امئا لب « لامكلا ىلع فقوتي ال برقلا لب ةاجنلا
 نأ لضتع مل ما لصخ ١ : رعاشلا لوقيء امك 6 ليمكتلاب ةيانعلا

 سامتلالاو ثحبلا كرتأ نل دجأ مل مأ تدجوو ىنمتلا كرتأ'

 « ( نيتلاسلا ىتلك يف

 ىدأ ام دعب حجني مل اذا لجرلا نأ يوناهتلا خيشلا ىريو
 «ء نينارم هرجأ لانيس « هناف نادشنلاو. ىعسلا يف هيلع ناك ام

 <« هيفادهتجاف « ام المع المعبنأ نالجر دارأ اذا ؛ لجرلأس

 تالاتيفأ « باخ دق هناف « رخآلا نود امهدحأ حجن دقوب

 دهتجااذا امك ؟ رثكأ امهرخآو لقأ امهدحادجيمآايوس امهرج#

 هنأل « هتلواحم يف دحاو زافف ميركلا نآرقلا ملعت يف نالجر.

 « كلذك هريغ هئرقثو هسفنب هولتن ناكو: « هكوزإلت ىلع ردتقان

 ه«هنكل « هيف ةدالب وأ ضرم وأ فعضل حجت ملف رخآلا امأل
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 اامهيلك .نا :: ةخيشلا .لاقف  هملعتل هتايح لوط داهتجالا عدي مل

 رجأن وكي .نأ .بجعلا .نم سيل هنأ عم « ءاوس امهرجأ نالانيس
 .ثيدحلا ىفف .« هتينمأ ءلان يذلا لجرلا نم رثكأ ححني مل يذلا

 كيف رهاملا ) .: علسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق فيرشلا

 معتعتتيو .نآرتلا ارقي يذلازف « ةرريلا ماركلا ةرفسلا عم نكرقلا

 : خيشلا .لاق مث « هيلع قفتم ,( نارجأ هل قاش هيلع وهو « هيف
 مةرظنب ىريو . ةقالع. قنوأو ةلص مظعأ وه نم ظحالاب هنا

 .لصي مل ولو .؛ لمعلا ف رارمتسالا بحي كلذ لجأل « ريدقتلا

 ٠ ةايحلا لوط حاجنلا ىلا

 (( ؟ ةنينآمطلاو رسيلا .نم .نودجي مك ) نولمعي نيذلا لس
 .نا « هوسرامي نأ .لبق !ريسع لمع لك نوري نيذلا لأست الو
 .فصشك دق .( انخيش ذاتسأ ) هللا همحر بوقعي دمحم خيشلا
 ىىلع ىوطني « بكرم لعف ةالصلا نا : هلوقب ةقيقحلا هذه نع

 ركذو ةءارقو دوجسو عوكرو دوعقو مايق نم ةفلتخم ءازجأ
 .ةالصلا لامعأ ىدؤت ال نأ وهو « بلقلا راضحاو « كلذ ريغو

 رنا لوقت نار بلقلا لاش اودع اب لب هليسف :كركاذي
 ىلا لبقاف نآلا امأو « رمالا اذه ىناسل نم نآلا يدؤأ
 .نأك يلع بجي.« .لك ىلعف « دوجسلا ف لخدأ نآلاو « عوكرلا

 ,لصحيل قيرطلا .دهمتو .« ظفل .لك فو لعف لك يف كتدارا ددجت
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 ىلصنم ) (9اثيدح كلذ ديبآل يف دجنل انا ٠ باقلا روضح كل
 وه « امهيلع » يف ريمضلا عجرم ( هبلقب امهيلع البقم نيتعكر
 < ةالصلا ىلع هبلقب لبقي نأ لصاحلاو « ةالصلا ىنعي « نيتعكر

 خيشلا امهركذام امه لابقالاو هجوتلا ناف « ابكرم ناك املف
 هليصحت بجي اذلو « ىرايتخا رمالا اذه ناو « قبس اميف

 ينعي « رايتخالا يف يذلا بلقلا روضح اذهف « لمعلاو ةميزعلاب
 « رايتخالايف سيلوعألايف نوكلاسلا اهيف عمطي يتلا هتجرد نأ
 راضحالل ةعواطم يه ىتلاو « هنم يه يتلا ةجردلا نأ ريغ

 بحي « هيلع ةدايزو اذه نم رثكأ يفو « ةيرايتخا يه هل ةعباتو
 يف اسيل « امهريغو قايتشالاو قوذلا كلذكو « ريغ ال ءاعدلا
 « اهجالع ةدهاجملا تسيلو « ءاعدلا اضيأ اهل بحب لب رايتخالا
 ممللا ) : كلذل ءاعدلا الا اهجالعل ثيدحلا ف ءىحب مل امك

 اهريغو ةدهاجملا اورشابت الف ( كئاقل ىلا اقوش كلأسأ ىنا

 وكشتالو « اضيأ هل اجالعخيشلا اولأست الو « قوشلا ليصحتل

 هوعدت نأ بجي هنأ ريغ « سفنلا يف قوشلا ثودح مدع هيلا

 < يرايتخالا ريغو يرايتخالا يف ًاطخلا اذه مع دق « بسحف

 آ1وملعت ىتح » ةيآلا كلذ ديبأت يف ىرأف روطلا هذه بتاك انأ امأ )١(

 ىنعملا لقعمي وهو يلصي نأ ىلع هذهب سانلا ضعب لدتسا دقو « نولوقت اه
 نوكيف لالدتسالا اذه لوقب امك ةبالا ىنعم ناك ول لوقا ىنكل « اعم ةقيقحلاو

 يف امأ « بسنأو قفوأ « اوملعت اد وخلا تاملك نم اههبشأ امو « نولقعت »

 وهف هنولوقي ام امأو © نولقعي ام ىزغم اوملعي نأب ينعي هنأ مهفنف عضوملا اذه

 . ظافلالا
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 كلدلو « امهنيب نوقرفي الو « ةصاخلا نم ريثك هيف طروت ىتح

 دقو « ددصلا اذه يف عقت يتلا تاهبشلا عاونأ خيشلا لازآ

 : ةلاسر ف بتك

 كولسلا قيرط يق ناصاخ ناعنام

 ؛ امهعوقو رثكي ناصاخ نارمأ ؛ كولسلا قيرط عناوم نم

 لهأ دجتو لب « امهيف طروتي مل نم نيكلاسلا نم دجت املقو
 مامتهالا يف نوعقي مهنأ امهلوأو « امهب اولتبا دق اضيأ ملعلا

 قوشلاو قوذلا نم مهرايتخا يف لخدت ال يتلا رومالاب
 «تارطخلا ةلازاو : بلقلاو لايخلا دحوتو ةعتملاو قارغتسالاو

 نوريل مهناو « كلذ ريغو عوبطملا قشعلاو باذحنالاو ملأتلاو

 اذا نودعيو « تادهاجملاو لغشلاو ركذلل جئانتتو تارمث اهيخ

 تارطخلا موجهو « ضايقنالا لثم « انامرح هذه مهل تأنت مل

 ةوهشلا ةبلغ وأ « لام وأ لجر ةبحمك وأ « سفنلا عويشو

 نم نكمتلا مدع وأ « بلقلا ةفاثك وأ « نييعيبطلا بضغلاو
 نوري امئاف « كلذ ريغو نيبوند فوخ وأ نزح ةملغ وأ « ءاكملا

 مدع نوريو « دوصقملا نم ةعنامو قيرطلاب ةراض رومالا هذه

 ٠ هناحبس هللا نع دعبلا تامجوم نم اهلاوزو اهداحتا

 ليصحتب نونعي مهنأ وهف امهيف كارتشالا عضوم امأو
 « ةديدع دسافم كلذ فو « اهتلازا وأ « ةيرايتخا ريغ رومأ

 هنئاحبس هللا لوقل ةيفخ ةفلاخم هنأل « ةيداقتعا اهادحا#
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 ؟م5ةيآلاةرقبلاةروس ( اهعنس“و الا سفن *هللا *فئاكش ال)

 « نيد ضلاب قلعتت رايتخالا ىلع ةردقلا نأل « اهتضراعمو

 اذاو 6 رايتخالا نم هتلازا تسيل رايتخالا يف سيل يذلا رمالاف

 هناكف « اهلاوزو اهلوصح ىلع افقوتم دوصقملا كلاسلا دقتعا
 قاطن يف نوكي نأ هب رومأملاو دوصقملل طرتشي ال هنأ دقتعا

 وهو « ( ناسنالا ةقاط ةرئاد يف يأ ) ةعاطتسالاو عسولا

 (اهعسوالا اسئفت هللا ”فئلكت ال ) هللا لوقل ةحيرص ةفلاخم
 !٠٠ أطخلا اذه ىظعأ امو

 مل اذا رومالا هذه نأ ىه « ىرخالا ةيلمعلا ةدسفملاو

 « اضيأ هب ىحمت نلو داهتجالاب لصحت نلف ةيرايتخا قبت
 امأو « نامرحلاو ةبيخلاب مظعيو دادزيس بارطضالا نأ ديب

 نم اريثك مرحيف « ناسنالا ضرمُت امبرف لصاوتملا قلقلا
 قلقلا ةيلغل قالخالا قيسضت اميرف ايناثو « تاعاطلاو داروالا
 ءادآيف ريصقتلا لصحي امبرو « نورخالا ىذأتي كلذبو « مهلاو

 هذه ىدعنتو 6 ”هعلاو ”يهلا ةيلغل لابعلاو لهالا وحن تابجاولا

 نأ دح ىلا بارطضالا معمتري امبرو « ةيصعملا ىلا ةلاحلا

 اندلا رسخ : هلوقل اقادصم ريصيو « طنش امب رحتش ناسنالا

 لامعالا رحمي انايحأو + نيملا نارسخلا وه كلذ ةرخالاو

 ةلاطبلا ىلا لصيو « هطونقل ةيدجم ريغ اهابا اناظ تاعاطلاو
 هسفنهنأب هخيشب نظلا ءىيسي انايحأو « لغشلا نع عاطقنالاو

 امب هئاحبس هللا نم طخسي امبرو « دوصقملا قيرط فرعي ال
 دل 57097 أ



 نيأف ! حجنأ الو دحلا اذه ىلا دهتجأو لواحأ ينأ هلابب رطخي

 او'د هاج ”نياذلاو ) نم ةتباثلا دوعولا كلت عيمج تهذ

 ع 58 ةبالا توبكنعلا ةروس ( ا نكثبتس 'ىتهتب دهتت انيف

 ٠٠!؟ ( ًاعارذ هيلا ”تبرقت ًاربش يلا بترقت نم )

 اررض يوتحت ىتلا دسافملل لاثم كلذ نأ دوصقملاف »

 تلق كلذلو « رفك وأ ةيصعم نم اينيد وأ ايسفن وأ ايدسح

 ريغ ليصحت نا ) : نيرمالا الك ديهمت ف لوالا رطسلا يف
 لهأ ىواد دقو « كولسلا قيرطل ناعنام ( هتلازاو ىرايتخالا

 نمو « نيبلاطلا ةيحالصب ةياعر رصع لك يف عناوملا هذه قيرطلا
 ةلاح قفو كلاسلا ةيبرت يف نيحل انيح لخدي ام تاجلاعملا كلت
 ٠ « هثازحأ نم ريصتف هتيحالصو رصعلا كلذ

 اهنا" نييحطسلا خيباشملا يديأ تحت نمانلا عمن امنمحو

 ىرتسامك ) 6 ةيويندلاو ةينيدلا تاشوشملاو دسافملا يف نوع

 دسافملا عاونأ ف نوعقتي امنا مهناو < ( نيديرملا دحأ ةلاسر يف

 «كلذ ثدحي « يهرايتخا ف تسيل ىتلا رومأاالاب نونتعي مهنأل

 تاشيوشنو ةعونتم ضارمأ يف تاونس ذنم تعقو دقل »

 نوره ىتص لا هتك نأ فأر« اهف كالخلا ضدحا) ةفاني
 ىضاعملا و: ءطاخلا  لشعلا ةسفآ دقل ©: نغارمالا كلت تايبسأ
 « اهدجأ ال ىنكلو هناحبس هللا نم ةيادهلا دشنأ انأف « ىتلاح
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 تضقت مث ؛ ةيرداقلا ةلسلنسملا ىف تاونس تس. لبق تعبابد

 يزاخم نم تيأر ام ببسي « هنم. فاعأور ههركأ ينال ةعبسلا“

 « يزاخملا كلت سفن يف اضيأ 0 ع دشرملا ل

 ٠ موصلاو ةالصلاب مايقلاب ىتح ىنتعأ ال نآلا. تحبصأو:
 لالتخال اذه لكو « لمعلا نع دعابتم ينكل حيحص نامياللا
 حرتقت وأ « اريخ يل هناحبس هللا وعدت نأ كوجحرأف 2 يتحص.

 بنذلا ىرأ ينا « تافآلاو تاململا نم صلختأ ىتح.ءيشب يلع
 ءرضامملا نم نلت ا نأ بها ورو و معماو هللا لا يرتاف اذن
 ٠ « ريبدت الو ةليح ةيأ ينيدجي. ال هنكلل

 : اهيلع ادر لاقف

 اهب ردصت يتلا قيرطلا فرعأ .يريغ سيلو:.يننا 2

 ٠* 6« هرايتخا ل معتس نأ نودب ناسنالا نم ةبرائتخالا لامعالا'

 ف الوأ كشأ يناف « فرصتلا ريثأت نم كل سوبسوي.ام »

 ٠ ©« لامكلا اذه نم درحتم بير.'الو» يناغن نكي اههمبو: «. هريث

 الو « مهايند رومأ 5 لودهتحي مهنأ سانلا ةيلب؛ كأ:)

 نوبحب مهنأ ريغ « اهيف نورصقي الود« ادهج- كلذ“ يفت نزؤرخديم
 دح ىلا لمعلا نود « ءاعدلا ضححب ةينيددملا مهبر آم ءاضخ

 > 6 رايتخالاو ةمهلا'

 ىلا هدقرم هللا رون هللا دادنما خيشلا جاحلا' بهذ امل »

 ينقزري نأ يل وعدت نأ كترضحنم.وجرأ : رجات هل' لاقت يئابمص
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 <« طرشب نكللو وعدأس .معن .لاقف + هفيرشلا هتيب جح ةداعس هلأ

 ,يناف « ةرخابلا كرحنت موب كرمأ مامز ينكلمت“ نأ وهو

 دوو اا عيا اع رو

 رنت نلف كلذ ىلع عموت .نأ لبق كناف « يئاعد كيدجحم ال

 دب ماريا يع وود

 ممهف اهب اوفرشت نيدلاو < كيلا ةيتأب تسيلو « جحلل يئاعح

 ٠ « اهيلا مودقلا ىلا اورطضا كلذك

 هللا لوسر انديس مع وه يذلا بلاط ابا نأ ىلا رظنا »
 هللا ىلص هللا لوسر رصت « هل بحم ربكأو ملسو هيلع هللا ىلص

 .هيلع لوسرلا ناكو <« ةتداعو شرق هتلدخ نيح ملسو هيلع

 هنكل « همالسال اريثك لواح دقو « امج ابح اضيأآ هبحب مالسلا

 « همالسال هتلواحمو هل ملسو هيلع هللا ىلص هتبحم هعفني مل

 هيلع هللا ىلص هباصأف « هسفنب كلذ دري مل بلاط ابآ نآ لجال

 :نمم يدنهت ال ”كتإ ) : ةيآلا تلزنو ديدش مه كلذب ملسو
 :صمقلاةروس( ءاششب نم يدنهي هللا نكلو « ”تنبتبتحا
 6« قيرطلا ليهست » هبانك يف هنع نابأ ام لك اذهو « ه> ةمآلق

 : نيرطس يف لماكلا لمعلا ماظنو قيرطلا رئاس نم هزيمو

 ,لمعتسيلو « هرايتخايف سيل اميف لجرلا متهي ال نا بجي »

 يضاملا ك كتنا ائيش رّصق ناف « هنم ىرابتخالا يف ةمهلا

 ءاعدلا مزتليلو « ةمهلل هدب دحتن هليقتسسم يف ًادبو « هرافغتسا»

 00 « عوشخلاو عرضتلاو ةمهلل هلامعتسا عم « كلقك
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 لامفالا » يه قيرطلا اذه يف دوصقملا نإ : هلوقب ملاع
 ٠ ©« تاللاعفتالا ذل

 دوصقملا رهوج صخلت ذا ٍإ هريسفت نسحأ ام هللا ناحبس

 يف سيل امو « رايتخالا يف وه امو « دوصقملا نم سيل امو

 ٠ بسحف نيتلمج يف رايتخالا

 ةضايرلاب لصاتست ال لئاذرلا

 نوعيضي سانلاو ؛ رايتخالاف تسيل اضيأ ةيعبطلا رومالاو

 يفنوقليف « اهتلازاو امهلاصئتساب مهداهتجا يف مهتوقو مهتقو
 اولبزيو اوحمب نأ نوديرب الثم « نارسخلاو ةبيخلا ملأ هنجينت

 ؛ مهتاضايرو مهتادهاجسب ءوسلاو رشلا ىلا ةيعيبطلا لويملا

 : لاحلاو « ةمومذدملا قالخالا اولصأتسسو

 2 ةميمذدلا قالخالا لوصأ ليزت الو وحمت ال ةضايرلا نأ »

 لوصالاك لت راثآ نأ كلذ لك ىنعمو « اهموقتو اهبذهت امنا لب

 ول امك « اهلمع عضاومو اههاجتا ريغتن ينعي « لوحنتو ليمت

 ىلع ردقت ال ةضايرلاف « لخبلاو بضغلا ىلع يوطني لجرلا نأ
 ىضاملا يف ناك ثيحب اهب بذهنت لب « امهلاصئتساو امهثاثتجا

 امأ « ءايربالا نيحلاصلا ىلع بضغيو « ريخلا عضاوم يف لخبب
 ىلعو هسفن ىلعو نيدسفملاو رارشالا ىلع بضغيسف « نالا

 .هيفلذيلاو قافتالا لحب ال اميف لخبيسو « هللا ىلا نيضوغبمل
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 نا دعب « برقتلل ةعيرذ ةميمدلا قالخالا حبصت قيرطلا اذهبو

 جاحلا يدشرم لاق ادكه ) « دعنلل ةعيرذ لبق نم تناك

 ٠ ( هللا دادمإ

 نم قالخالا رّسغت له « روهشملا فالخلا مسحنا اذهبو »

 « انعسو يف سيل لوصالا ريغت نأ انملعف ! ؟ ال مأ عاطتسملا

 الف هتلبج نع لاز لجرب متعمس اذا ) فيرشلا رثألا يف ءاج
 هل نكمي اهقرطو لامعالا عضاومو راثالا نأ ريغ ( هوقدصت
 ٠ « ةضايرلاو ةدهاجملاب رمالا ءاج هلجالو ؛ لوحتلا

 الو نايصعلا نم اسيل رش وأ ةيصعمل بلطلاو ليملا درجم لإ

 نا امأ ؛ ةلوذرملا قالخالا هنم للطت اس لمعب ال نأب »

 ع كلذب افلكم ناسنالا سيلف ؛ اهسفت ةبغرلاو ءاضتقالا ىحم

 فقثتتو بذمتت سفنلا نأ ريغ ؛ هلاني نأ ريسيلا نم سيلو
 برض « رسب للدنتو داقنت اهنال « تادهاجملاو تاضايرلاب
 بدهملاو ضيكرلا ناصحلاك كلذ نإ : هلوقب الاثم كلذل خيشلا

 ء رسب داقنيو هدايق لهسي هنكل ؛ اريثك نتسيو رفني يذلا
 ةيعيبطلا لويملا ىنفت نأ ماع هجوب نوبحي سانلا نكل
 ىنمتأ ىنا » : لوقب بلاط بتك امك « اهريفاذحب ةيناسفتلاو

 تا : هيلع درف « تاهبشلا ىنرواسنت ال نأ وجرأو

 « لبق نم بتك ناك دقو ) « ىمحلا كب ملت ال نأ ادغ ىنمنت



 ىفانتي الو ضراعتي ال سفنلا رايتخا ريغ نم ةهبشلا دورو نأ
 ٠ ©« ( هلوسرو هللا قيدصت عم

 روفوم ناك دقو « درامألا ىلا هسفن ليم لجر هيلا ىكش

 ( ةجاح ريغنم هيلا يسفن ليمت نم ثداحأ ال ينا : لوقي بتك
 ةجاحلا دنع ىيرصب ضغأو ىتدارأب هيلع ةرظنلا ىقلأ الو

 نكل « مدعني داكي ىتح سفنلا ليم فعضي كلذبو « كلذك

 لما ءانف مدع وكشي كلذب ناك ٠ حربي ال ليصالا ماقسلا

 : هيلع درف ةداملا عالتقا مدعو 6 ايلك ىناسفنلاو ىعبيطلا

 تلوانت اذا كناف « ةداملا لاصتتسال ةليح نم انه سيل »

 امه ىلتبت نل كنأ نذا لوقلا نكميفأ بغلا ىمحل ءاودلا
 ولو 6 ءارفصلا دلوت نم اهب ىقنت ةليح ةيأو !؟ ةلباقلا ةنسلا يف

 4 ةرركك ةيلارهتعلا قالا ف تئاوفلاو هانا

 ةساسقفنلا ةومهشلا نم هب صلختن اجالع بلاط لآسو

 لأساو « مارحلا ءاذغلا نع بوتت' امدعب ادغ لاعت : هباجأف
 1.٠!؟ كلذك عوجلا نم صلختتل ءاعدلا

 يئقعلاو يعيبطلا نيب قرفلا
 ءاطخالا رك امف ىلقعلاو ىعيبطلا نيب كلاسلا قرفي مل اذا

 ىلصهللا لوسر بح دجأ ىنا : كلاس بنك ! اهيف طروتن, ىتلا
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 2 دحأل هلثم دجأ ال ىتح مايالا هذه يف ابالغ ملسو هيلع هلا

 : هيلع درف ! اضيأ هنم رثكأ هللا بح دجأ ال يننأ ىتح

 ةبحم يف ةبلاغلا يه ةيلقعلا ناف « حيحصب كلذ سيل »

 ةبحملا ىرتو « ةيلاغلا يهف ةيعيبطلا سناجملا ةبحم يف امأ « هللا

 ةصملا ىلا ةبسنلاب ةليئض ةفيعض رظنلا ءىداب يف ةيلقعلا
 ردص ثنا هنأ ىرت كنأل « رهظب ام فالخ رمألاو « ةيعسطلا

 هللا تاذ يف رش رمأ وأ ثيبخ مالك يعيبطلا بوبحملا اذه نم

 كلذبو « هضغبت نأ الا سفنلا عسي الف ( هللا ذاعم ) هناحبس

 ٠ « ةبلاغلا ىه هللا ةيحم نأ ررقت

 نكل « ءاكبلا ةليضف نيفيرشلا ثيدحلاو نكرقلا يف دجن
 لكل نوكبي مهناف « مهتعيبط نم سفنلا اوقيقر سانلا ضعب
 ةيعيبط بلقةقروهدنع نوكت الف نورخأآلا ضعبلا امأ « ءيش

 ول لجرلا اذه لثم نا » لاق ذا « بيجع رمأب خيشلا ربخأف

 ٠ « ءاكبلا نم ادودعم اذه ناكل ايلقع هتلاح ىلع فسأت

 ةروس( اعوشخ مهديزيو نوكبي ) ةيآ ريشتأ : ملاع لاق )
 هذه نا : الئاق باجأف ؟ ةدارالاب ءاكبلا ىلا ١١ه ةبآلا ءارسالا

 سيل كلذ لو « هب رمآت الو « ءاكملا' ةليضف ىلع لدت ةيآلا

 يذلا امأ : لجر لاق « ةدارالاو دصقلاب ءاكبلا اهنم دوصقملا

 فيك لاق ! هيلع ردقي اضيأ وه : لاقف « ءاكبلا ىلع ردقي ال
 ءاكب ءاكبلا ىلع هتردق مدع ىلع فسأتلا لاقف ؟ هيلع ردقي
 ءاضأ
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 رابكلا ضعب مهف يف رطخ اطخ
 ةماع يف لامكلاو بولطملا نوري رابكلا نأ بيرغلا نم

 مه اذا ثيحب « هللا ركذ يف ءاحمالاو ءانفلا لصحي نأ لاوحالا
 سفنلا يف هللا ريغل فيط تأي ملو « اوسني مل نايسنلا اودارأ

 ةعيبطلادض كلذ نأ وه « هيف ءافخ ال يذلا نأ عم « ادبأ الصأ

 اذه يف ددجملا خيشلا ركذام نا لب « ةماعلا اهترطفو ةيناسنالا
 "نمت اذه نأب هلوق وهو « كلذ ىلع در نسحأ وه ددصلا

 ةليضفلا لك رادم هيلع يذلا رايتخالا ناكم رارطضالل
 ْ ٠ ةينيوكتلا ةمكحلاو

 ذفنيو لخدي نأ نامز ذنم دشنأ ىنا : لجر بتك »
 نأو «غ عطتسأ مل هنايسن تدرأ اذا ثيح بلقلا يف هللا ركذ
 مل كلذك ينا : هباجآف « هريغ روضح يبلق ىلع يصعتسي

 اميف ىقبأ ال ينأل « كلذك اهيهتشأ الو « ةلاحلا هذه قزرأ

 ٠ 6« ارطضم حبصأ لب « رايتخا بحاص

 مامالاو دجملا خنيشلا لئاسرب ائيعتسم لجرلا اذه بتك مث 1
 باقلا لاقتعا ةينطابلا ضارمالا سأر نا » : يدنهرسلا دمحأ
 « ايلك هللا ريغ ىسانتن نأ هنم ةءاربلا ةمالعو « هللا ريغب هرسأو

 ءايشالا كلتل ركذتلا فلكت اذا ىتح « ءايشالا رئاس نع لفغدو
 « بلقلا ىلع هللا ريغ روطخ ليحتسي نأ ىلا « هتركاذ اهفرعت مل

 هلع ةديعب الا ىيسفن دجأ ال ىوتسملا اذه ترصبأ اذا ىناو

 « بلقلا رذج ىلا لحب مل هللا ريغ نأ ىلع هلل دمحلاو ةدرجم
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 ٠ « هرطاوخو هليا ريغ نم ولخت ال بلقلا بناوج نأ ريغ

 ةيترملا لهأ لاح ةبلغ
 ريثأت دحت كاذ ذاف « ماقملا لهأ ىلع انايحأ لاحلا للغت »

 نكل « ديد ناونعلا نأ يدنعو « لئاسملا ريبعت يف ةروثلا

 خيشلا مالكل احرش نوكي نأ براقي لهس رخآ ناونعب

 ءافقلطم ةقالعلا وه سيل : رسألاو لاقتعالا ىنعم نأ كلذو

 نأ ىه ةدوصقملا ةقالعلا لب « ةميمذ تسيل ةبولطملا ةقالعلا نأ

 لغشنيى تح « هتوق وأ بلقلا هب لقتعا ىذلا اذه دعببىلقلا رثآتن

 لجألت اعاطلا' ىلع ةلقلاو فعضلا ًارطيف « هل ةرسحلاو هروصت

 نزحلا درحمف 6 ةجردلا هذه ول لصي مل ولو لاغشنالا اذه

 ]تي مقل ريو رعب نوتم رك أ دجال نكس متاحا نا
 «٠!؟قحلا نع ةعئام تناك اهنا هتلاح ن عوقب نأ دحأل نكميفأو
 هز

 21 ةيداتلا ةيلكو ديلا أ د هلك كيما 0 ويح |

 ريغب تاقالعلاو « هللا ريغ ركذ رثؤ ال نأ « ةلفغلا مدع ىنعم وأ

 يتأت الثل « هتاعاطو هناحبس هللا تاضرم عابتا يف « هناحبس هللا

 فالخ لعف الو لمع انم ردصب ال نأ وهو « فعض الو صقنب

 ٠ انلاعفأ ةرئاد يف هناحبس هللا اضر
 بتانكلا ىهننا

 نع رع رع دع
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 ةحفصلا ةحفصلا

 نطابلا حالصا ماكحأ ذاتسالا ملقب باتكلا ميدقت
 51 وما ةلترم ١ ١ رأ

 200 | سا
 6١ ... نطابلا حالصاو ف رضا ينقل فجرا
 كلذك لصحت ال ايندلا 1 يوناهتلا يلع

 1+ فوصتملا رغل هل
 60 فوصتلاريغب حالص ال || 16-16 ةايحلاو فوصتلانبب
 ك2 0 ةعمرل ةتكن ا ا و ضئانت

 ! سهل تادهاجملاو "+ 2 كلاورلاو ماهمألا
 مه. ... لئاسولاو تاياغلا 910 فوصتلا ةقيقح
 51 ركذلا راثكإ هقفلا وه فوصتلا

 هر ركذلا ةقيقح 0 ينطابلا
 5ك ريبك أطخ ا ميسج أطخ
 ل تاجرد هللا ركذ د ةيضرملا ةيكزتلا
 ىلع نآرقلا نم ةداهش ا هطرشو بحلا
 ركذلا تاحرد و فوصتلاحلطصمثودح

 11 - نا ةفلتخم م ا نفك هشودتو

 , حلطصا يبلعلا ركذلا و ةايحلا فف وصتلاةمهم

 نا ةيف وصلاهيلع ا بامللا ةيمهأ
 0 ركذلا تاحرد ماب ... نيهقف نيب ةعبرشلا
 0 ةبحملا نم نول تاساردلا يف عسوتلا

 ةعيرشلا ساسأ ركذلا *# ... لمعلاب لالخالاو
 19 اسما ةقبرطلاو 84  ناسحالا يناعم نم



 ةحف ملا

 51 هللا ركذ لصحب فيك
 مأ لضفأ بلقلا ركذ

 1 ناسللا ركذ

 الا ركذلاب اب فويسجاطخ
 ركذلاو ةعاطلا قيرط

 01 اصخلم

 اإل[ نيكلاسلل تاقبط عبرأ

 ال4 ... فوصتلا ديدجتل
 رأي ةينطابلا ةيسنلا
 قلخلا ةمدخ ال
 ةطبارلا ل
 21 عا برلاب
 ا ةدهاجملا
 ءانعلاو ةدشلا ةجلاعم

 اهيلا ةجاحلا نودب
 5 ةدهاجم ىمست نل

 ا ا دهزلا ةقيفح
 4« ادصق نودب ةهدهاجملا

 لصأتست ال ةدهاجملا
 ل ا سلا لئاذرلا
 أ 0 ماه ةيبلتث

 5 يا نالصفملا

 00000000 137 ةهضش

 ةيقيقحلاةدهاجلاةجيتن
 1 ها الاوحأ تسل

 ىف فوصتلا ةقيقح
 00 نيتلمج

 األ عا تاماركلأو

 ةحفملا

 ادا فرصتلاو ءاعلإلا
 | هل: يو ةعيبلا
 ١ 8 رصاوألاو ةيحصلا
 ١ 2 حيشلا دارفإ

 111 نيدلا

 ١1.1 . قشعلاو بحلا

 12017 يم معلأ 6
 ١11 يرايتخا يلقعلابحلا
 ١607 ةبسانا!ىلعرصاق بحلا
 مدآ هللا قلخ » ىنعم

 لالا (« هتروص ىلع
 .١ .. ةنامألا لمح لب وأ

 هدوجوم بحلا يعاود
 |” ةلماك ةروصب هللا ِف
 ١ ن9 يلقعلا بحلايف بحت ف

 لل ضيوفتلاو قشعلا
 ١ ه6 يزاجملا قشعلاةقيفح

 1١7/5111 ... فوصتلاةينطاب
 111 ١ ءافمخإلا ةلع

 111 ا ىرخأ ةلع
 10 ىرخأ حلاصم

 ]8 ا ليلح رخآهينت
 ا ىركلا ةنتفلا

 ؟.ملساا/؟ ... دوسنملا برقلا

 تسيل اضمأ ةنجلا
 11 تاذلاب ةبولطم
 الا ا ا ةييب

 ادم 558 ب



 ةحفصلا

 .١8 اضرلا ليصحت قيرط

 اا لامكلا

 لامكلل ناونع برقلا
 1217 ىنيدلا
 111 ةيديبعلا
 اقل لفاونلا برق
 11 ضئارفلا برق
 11011 ءاعدلاو ضي وفتلا

 ”١5 ءاعدلا ناكم داروألا

 153 ةيديعلا ناك

 لوصولل بيجع لاثم
 15: أضر ريغ نم

 ف ثوم ةهايحلا هذص

 1 1 رمألا هةقيفح

 هذه انق.زار اذاملن

 اذ يم ل . ؟ ةايحلا

 ةايحلا هذه ةهارك

 ةبلغل اهيلعطخسلاو
 اا 000 9

 101 يقرلا

 51 0 م

 ل 0 ءىطاخ مهف

 ةلاطبلا نسيل فوصتلاأ
 5 لمعلا لامكلا وه لب

 فافختسالا ةمي :

 افا لمعلاب ش

 ةحفصلا

 وه ليصألا فديهلا

 0 يتلا ةيدبعلا

 "«,7/ ةعاطلاو لمعلا لامك

 ".7 اضرلاو مالسالا لامك

 11|س١١51 ... ةيسرتلاوكولسلا

 دنع ةكرحلاو لمعلا
 11 نيك رشملا

 وه لمعلا نم دوصقملا
 51727 هي حلاصلا لمعلا
 "|! دابعلا قوقح ةيمهأ
 ")م ةينطابلا ةبسنلا ةمالع
 نكمي ال هللا ىلا لوصولا

 11 لامعالا نودب
 نطابلا ماكحأب لمعلا

 ؟11/6 عم ا كلذك

 000 كلاسلل 0

 1 مرحملا فوصتلا

 ل ةحاو

 ""“«.  لماكلا حيشلا مثالع
 ةفقيرطلاو ةعبرشلا

 ١«"« ةقيفحلاو ةفرعملاو

 "«"«"“« ةصاخلاو ةماعلا ةئالولا

 0000 هيل

 "1 ينطابلاو يحورلا

 ىفشتسمخيشلاةبواز
 "2" ةيحورلا ضارمالل

 سم 554 تح



  1١اا هءا6 . 7

  0ف ناصاخ ناهعنأم ؟؟1 ةيساسألاةيل
 تر 0 وعلا قيرط

 ؟1// ةءاوف اوفا والام 0 وو "

 ةضان رلاب 444 ةيرتلا ىف تانط عبرا 0

 |! ١ اا ا يلقعلاو يغيبطتلا ني اضن دفا || سرر

 اا رابكلا د ا يرايتخالا

 ؟65  ةبترملا لهأ لاح ةبلغ ا كولسلا حود
 سررهفلا «؟9؟8  بلقلا راضحا ةقيفح 1

 وع راج راع دع

 كل . 1
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