
 ةيفع ىأتلا ةسرودملا



 نيسح هلط

 : هتايه

 ىس. لقتنا . اهباثتك ين ملمتو (ةفافم) ةيرق يف 14م4 ماع نيسح هط دلو
 ةفرطتملا هلئار رهزالا نم لصف . 5١.؟ ماع هخخا عم رهزالا يف سرديل ةهرهاعلا

 تقولا يف  لهستو 4« 5١.مل ماع اثيدح ةاشنملا ةيرصملا ةمماحلا ىلا بستناف

 ةمماجلا نم هاروتكد لوا ىلع لصحو + تاغللا سيردتل يليل دهعمب  هفن
 . (ءالعلا يبا ىركذ) ناونع تحت ءالعلا يبا لوح ثحب يف ١1114 ماع ةيرصملا
 ١116 ىلوالا ةيملاعلا برحلا علطم يف سيراب ىلا ةيرصملا ةعماجلا مث نم هكدفوا
 ؛« اسنرف يبونج يف هيلثوم ةعماج ىلا بستناف ©« ىرخا هاروتكد ىلع لصحيل

 اهيناعت تناك يتلا ةيلالا ةقئافلا ببب ىيلاتلا ماعلا يف رصم ىلا داع هنكلو

 ىفلت كانهو . 1110 ماع ءاتش يف سيراب يف هتسارد فئناتسا مث « ةمماجلا

 لوح ةهاروتكدلا لاثو ٠ مبكلا عامتجالا ملاع (ميلاهكرود ليمأ) دب ىلع همولع
 . نودلخ نبا دنع ةيعامتجالا ةيحاشلا

 4 ةيبدالاو هب ركفلا ةيدنالا .ن ىسراب يف هتمانا لالخ نيب هلط داترا

 يفي ؛ نوستال « هيلجويب لصتاف « انرف يخرؤمو يركفم نم ددعب ىقتلاو
 ' ... خلا لورب

 ةمسرصملا ةمماحلا يف اذاتسا لمع :ة ١115 ماع رصم ىلا نيسسح» هلع داع

 ددلعح ىلا اقلاب ناتويلا ةرافحب هباحعأ ناك . نامورلاو نانويلا ب رات سا ردف

 يناثلا 5 نيينيثالا تايحرم نم جذامن . لوالا . بتك ةئالث ردعأف ةيختلا

 بتكلا هله فيلات نم نيسحح هط دصق . ركفلا ةداق : ثلاثلا . انيثأ مال

 ةرافحلا ساسا . ةمئارلا نانويلا ةراضحح ىلا ةيرصملا راظنالا تفلب نا ةئالثلا
 اومسيو «هتاذ قيرطلا مهسفنال اهولهأو رصم بابش طتخي يك «ةثيدحلا ةيبرغلا
 . ابوروا هتفلب يذلا واشلا ىلا نولصيو نومفتري مهلع « هنيحع ليبلا

 اهب هتاتتفاو © ةيبرغلا ةراضحلاب نيسح هط قلمت  ةيادلا ذئم  حضاو

 ما



 هذه تءاح دقو . اهل مهيولق هبيبحلو . ةنشانلا ناهذا ين اهتاسؤلا هنيزتو
 اسينل تدفح ةلم وب 6 رصم ىلا هتدوع لهتم يف اهردصأ يتلا ةئثالثلا بتكلا

 . هتلق تدمرو . هتهجحو

 ىلا اهتيعبت تلوحت امنيح ١551 ماع يف بادآلا ةلك ةدامع نيسصح هط ملتلا

 اهعبط . ةيبرعلا ةغللا مسقب يلهاجلا رعشلا لوح اهيف تارضاحم ىقلا . ةموكحلا
 . 1551 ماع (يلهاحلا رمثشلا يف) داملا باتك يف

 يلع اهلواطتو .٠ قباسلا هبياتك يف هماكحا ةحاقوب نيسح هلط ضدحب ناك

 يك ءارزولا ييئر ىلا هباتك هلئادهاب كلذل طاتحاف . يرعملا بمشلا تاملم

 . هتلظم ىلا  سابلا نيح  ءيفتسيو . هتطلسو هفيسب يمتحي
 تكالو .ساملا توص العو ٠ ماعلا يارلا جاتهاف ٠ نيح هط هعق وت ام ناكو

 ىلع درلا يف نوركفملاو ءابدالا ىربناو .. فحصلا هتوانتو . عوفوملا نلإلا

 بتاكلا نع ديسلا يفط' دمحا ةعماجلا ريدم عفادف . ناملرلا هشقانو . باتكلا
 جايه نكلو : يركفلا ةعماجلا لالعتساو .٠ يملعلا ثحبلا ةيرحب اجتحم باتكلاو
 . ةهنيرودم نم ةلاقتسالا ىلا هب ابدا مهتروثو سانلا

 (ةعماحلا نم بتاكلا درطب محلا ردصف : ةمكاحملا ىلا باتكلاو بناكلا ليحأ
 . فراعلا ةرازو يف لمعلا ىلا لقتناف . باتكلا مادعابو

 3 لادجلاو همزالل اراثم تناك يتلا ةحراجلا تارقفلا ىيضمب هبات نم فدح

 . 55١1؟ال ماع (يلهاجلا بدالا يف) ناونع تحت هتعابط داعاو
 ةرازو ىلا لقتنا مث : .1١5 ماع ةيناث بادآلا ةيلك ةدامع نيسح هلع ىلوت

 بصانملا يف هبلقت رمتسا . ١555 ماع ليعامسلا ةرازوب همانطصا دفعمب فراعملا

 ةيرددكسالاةعباج .1١56 ماع يف اسشنا نأ ىلا ةبرصملا ةعماجلاو فرامملا ةرازو نيب

 . 1١م9 ةروث لبق اهتبربدم ملتساو

 :٠ ةيسايسلا هتاهاجتا

 : يه بازحأ ةدع نيرثملا نرقلا علطم يف تدجو
 ينسياثا ساس عم مهاضعلاب لماك ىفطصم هءاثتأ : ينطولا بزحلا : لوالا

 فتلاو - سانلا ةيبلفا لثم دقو : ةلتحلا ةطلسلاو رمورك دروللا هجو يف فوقولل
 ىلا امدو : زيلجنالا نيلتحملا ءالجب ىدان دقو . يرصملا بعشلا مظعم هلوح
 5 ةينامثعلا ةف الخلا مم نروامتلا

 مامم رمورك دروللا نم ذراشاب نييعاطنالا رابك هلكش © ةمالا بزم- : يناثلا
 : اهندمت نم ةدافتسالا ةجحب ةطحملا ةطلسلا عم نواعتلا ىلا امد دقو . 7
 . ةيبرغلا ةرافحلا نيعم نم لاهتنالا ىلع ثحو

 مهنال زيلجنالا عم نواعتلا ىلا ةحارص اعد : رحلا ينطولا بزحلا : ثلاثلا

 ىلآ



 .ىرصملا بعشلا نيدمت يه ةليبن ةلاسرو « ةيماس ةمهم لجا نم رصم ىلا اوءاج

 . فطتقملا © مطقلا : نيتفيحص بزحلا اذه كلتمب ناكو

 : 11. ماع ةمالا بزح عم ةيمايسلا هتايح علظم يف نيسح هل نواعت
 هكراشو . اهريرحت ديسلا ىفطل دمحا سار يتلا ةديرجلا ةفيحص يف بتكف
 . فورص بوقميك هلثم ةيبرغلا ةراضحلاب نينوتفملا ضعب  اضيا  ةباتكلا يف
 ... خلا نوطنا حرف ٠ ليمش يلبش

 ينطولا بزحلا ناكرا دحا ىششيواج زيزعلا دبع عم ةيفحص ةكرعم يف مدطما
 قرف الإ ' روفلا اديؤم نيح هط بتكف 2« باهحلاو روفسلا لوح 1١91١ ماع
 نع يهنم . قالخالا مراكمب رومأم امهالكو «© ةيرحلا يف لجرلاو ةارملا نيب
 رفات الو ولخت ال ةارملف . هبشلا ناظل ضرعتب نأ هيلع روظحم ٠ اهئواسم
 مغ يف ءاشت ام لعفت نا كلذ دعب اهلو .ىلوالا ةلهاجلا ج ربت جربت الو ؛ءاهدحو

 امك ةايحلا تاذدلب عتمتتو © باجحلا عفرتو باقتلا حرطت نا اهلو . وغلو ملا
 اهجوزو اهفنل بجاولا نم تدخا امب موقت نأ اهيلع سيلو . لجرلا عتمم
 . هنع فيحنن ال يذلا اننأر وهو .٠ مالنالا مكح وه اذه . ةفاك ينانآلا عونلاو

 ظ . (رخآ ابار هب لدعن الو
 ٠ 1155 ماع ةمالا بزح اياقب نم نييروتمدلا رارحألا بزح نكي يلدع لكش

 ىقلا امنيح مكحلا ىلع ارطيم بزحلا ناكو 6 هكلف ىلا نيسح هط لقتناف
 . ١515 ماع (!يلهاحجلا رعشلا يف) هتلبت

 بزح همعن دقو 2 1١1175 ماع يف دص ليمامسا ةرازوب نيسح هط مدعصا

 اديور اديور لوحتب هلعجو ؛ امهنيب برق امم « مافسلا اذه يف ضرامملا دفولا
 ثيح : .١16 ماع هتورذ غلب ىتح ؛« 1575 ماع فنم طابترالا قلئوت فقو . هيلا

 . كلاذنا ةرازولا يف هل الثفم فرامملا ريزو بصتنم ملتبا

 دل لإ د

 : هتايمالسال قباسلا نيسسح هط مكفت

 ىلع قياسلا هريكفت دصر نيسح هط تايمالسا ةئارد يف انتيفر يضفت

 عفاودلا مفتت ىتح . هتاهاستا دبدحتو « هناولاو هطوطخ هانتكتساو ( هنايمالسا

 . اننيعأ ماما هتروص لماكتت يكو «© مالسالا نم ةباتكلا ىلا هتعفد يتلا
 ؛ يلهاجلا رعشلا يف : يه بنتك ةلالث صوصخلا اذهب ل سرئدتنس نسنو

 نيب) نأونم تحت ادحإو ًالاقمو © رصم يف ةفاقثلا لبقكتسم «© يلهاسلا بدالا يف

 يلو



 . (فيعب نم) باتك ىف .٠ (نسدلاو ملعلا

 : يلهاجلا رعشلا يف  الوا
 . راطقالا نم اهرغو رمم يف ةعساأو ةجن (يلهاجلا رعسشلا يف) باتك راثا

 قئاقحلا ملاع يف فلك نع وا . عوفوملا يف ةدج نع ةجتان ةجفلا نكت ملو

 . ماكحالا قالطا يف ميمعتو ٠ رهاوظلا ةسارن يف روصق نم ةقثبنم تناك امناو

 . ةمالا تاسدقم ىلع تائتفاو ٠ ةعمانلا تانيبلا نع ماعتو
 ىفطمعمل (نارقلا ةبار تحن ةكرمملا) اهنم ةدع ادودر باتكلا عبنتلا دقو

 رعشلا يف باتك ىفقن) ١ ةعمج يفطل دبحمل مدمارلا باهشلا) ٠ يمنارلا قدان

 دمحمل (يلهاجلا رمثشثلا يف باتك دقن) ٠ نيسح رفخلا دمحم ميشل (يلهاجلا

 اهيلع لبمتشثب يتلا ةيخيراتلاو ةيململا ءاطخالا ناب يف تارفاحم) : يدجو ديرف

 يف هاتكلا يئيطتلا قلل « يوضخلا كبعس نيدشلا انيافايلا رستلا يي با

 يوارقلا ديحا دمحم (يلهاجلا باه رآلا

 رهشلا يف باتك يف نيسح هط ءارآ ضرمتن نا لبق ريسثشن نأ بسن

 نم لوأ ىيلو «© يلهاجلا رمشلا دوجو راكنا ةيرظن عدتبي مل هنا ىلا  يلهاجلا
 يف هرشن ثحب يف كلذ ىلا تويلجره قرشتسلا هقبس نكلو : اهيلا لصوت
 ريس هلع حرط نم ماع يلاوح لش ىأا ٠ 151 ماع ةبويسالا ةيعبحلا ةلجم

 . باتكلا هرانمأ نم نيماع لقو « ةعماسلا بالط ىلع هت ركفل

 ' ةيئارعتسا دنع هئارآو هلاوقأ ىلع درن ال فوس اننأ ىلا معن نأ بحنو
 نيح لق اهانركذ يتلا ايناظم يف هممجاب ب اتكلا ىلع دودرلاىلا عوض رلا نكس هنال

 يلا نسج هط ةرظن باتكلا اذه لالخ نم ىف رهتسن نأ ب نآلا ب نكمد

 طاعتلا  صومخلا !ذهب  ددمن نأ نكسو . د'نم هفخومو ٠ يمالسألا نب دلا

 : ةكيللاتلا

 هباتك يف لوقيف نييخيراتلا ليمامساو ميهاربا دوجو نيسح هط ركي ١
 .٠ ليعامسباو ميعاربا نع امتدح نأ ةاروتلل] : . (؟" ؛© ص (يلهاحلا رمشلا يف)

 :نآرقلاو ةاروتلا يف نيممالا نيذه دورو نكلو « اضبا امهنع انثدحب نأ نآرقللو
 انثدحت يتلا ةصقلا هذه تابثأ نم الضن ©« يخيراتلا امهدوجو تابلئال يفكد ال
 . [ةكم ىلا ميهاربا نب ليعامسا ةرجهب

 ةلبح ةيبرعلا ةريزجلا ىلا ليمامساو ميهاربا ةرجه نيسح هط ربتعا  ؟
 ىلع لاتحيل نآرقلا اهقدصو « ةيداصتقاو ةيسايس بابسال ىشيرق اهتقلتخا
 هتلم تبثيلو ؛ دجام لما ىلا برملا بستيلو . مهيولق فلاتبو « دوهيلا
 يف لوقيف . ةلئابم فورظ يف امور اهتلبق ةهباشم ةروطسا ركذيو . ةاروتلاب
 ديري ب9 ةصقلا هذه يفق ىرث نأ ىلا نورطقم نحنو] : اهفن ةفبالا ةحفملا

 ىلا



 نيبو © ةهج نم برعلاو دوهيلا نيب هلصلا تابئال ةليحلا نم اعون  ةرجهلا ةصق
 :٠ (؟97 © ص) لوشب مل [ىرخا ةهج نم ةاروتلاو نآرقلاو © ةبدوهيلاو مالسالا

 ةرحهلا  ةهروطسالا هذه لثم لوقل دادعتسالا لك ةدعتسم سشيرق تناك دقو]

 ام ىيلف آذاإ : (؟8 © ص)ر اقبأ لوشو . [داليملل عباسملا نرعلا يف ةروكدملا

 ليعامسا سيسأت نم ةبعكلا نا ديفت يتلا ةروطسالا هذه لبقت نا نم ائيرق عنمي
 نانويلا ال اهتعتم ىرخا ةروطسأ ةهباشم باسالو امور تلق امك ؛« ميهاربأو

 ١ذأا ةصعقلا هذه رمأ 4 ةداورط بحاب ماي رب سس سايساب ةلصتم امور نا تنل

 © يتبد ببسل مالنالا اهلفتمسأو «© مالسأالا ليبق دهعلا ةثادح يهف © حضاو

 يوفللا خيراتلا عطتشيف اذاو : افيا يسايسو ينيد ببل ةكم اهتلبقو
 ٠ |ىحصفلا ةيبرعلا ةفللا لصأ فرعتب نأ ديري امدنع اهب لفحب الآ يبدالاو

 عم بنج ىلا ابنج يلهاجلا رصعلا لثمي نآرقلا نأ نيسح هط دقتعي ب ؟
 يلهاجلا رصملا لثمب نآارقلا نأإ . ١5( ©« ص) لوعيف .رطاسالاو حيراتلا

 نأو] ؛ (8 2« ص) اغبا لوقبو . [ةيلهاحلا ةايحلل ةآرم قدصأ هناو ؛« هصخشو
 اهضاو هروصتن نأ ميطتن انأاو عفن مل مالمالا نم ببرقلا يئهاجلا رمعلا

 خب راتلاو ةيحان نم نآرسقلا ىلع لب : رعشلا ىلع دمتمن الا طرشب : ايوق
 . [ىرخأ ةيحان نم يطاسالاو

 تاحهل فالتخا نع ةصهسحتان ةعهبسلا تاءارقلا نأب نيسح هط حرصي 1

 تارارقلا نأ مالسالا لوما يف هيلع يفتملا نمو تيباثلا نم هنا مم غ لئاقلا

 لوقب . نحولا اهقيرطو © ماللاو ةالصلا هيلع يبا نع رتاوتلاب ةلوقنم ةمبسللا

 تقولا نم انريغ يدل وأ اتيدلل نا ول رثالا ديعب ءيض كانهو]إ (؟؟ ©* ص) هط

 ةغلب يلت يذلا نآرقلا نأ وهو © هيف ىوقلا ليصفت وأ هئامقتسا نم انئكبب ام

 لئابقلا نم ءارقلا هلوانتي دكب ملو شرق ةفل ةجبل يه ةدحاو ةجهلو ةدحاو
 . [(ايثك انبات تئباتو © هيف تاجوللا تددعتو هتاءارق ترثشك ىتح ةفلتخملا

 لقلا هفيفرو ( لقملا هلبقي تاءارقلا يف رخآ فالتخا ىلا مشن امنا] ' لوف

 ريسغت نأ عطتس مل يتلا برعلا لئابق نيب تاجهللا فالتخا ةرورض' هيضتقتو
 ( شيرت نم هتريشعو يبنلا هولتن امك نآرقلا ارقتل اههافثو اهتنتلأو اهرحاتح

 مكتتا تناك املا ةنارقل
 ميهاربا نيدو © ةهج نم مالسالا نيب اوطبر نيمللا نأب نيسح هل نمؤي

 يف هل ارودج اودجوي يتو « زاجحلا يف مالسآلا ةيلوأ اوتبش ث يك ةيناث ةهج نم

 ةيلوأ مالسالل اوتبش نا اودارا دقف نوململا امآ] : (ملا « ص) لوش . ةقطنملا

 يسه هتوفصو نيدلأ ةصالخ نآو «© يبينلا ثعبب نا لبق تناك برعلا دالب يف

 . [ليق نم ءاينالا ىلا هللا ةهاحءوأ يذلا قحلا نيدلا ةمالخ

 ؛ ءاههلا ىلع ضرح مالسسلاو ءالصلا هيلع لوضرلا ناب نيسسع هط معزي ب "5

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ] : ([18. © ص) لاعف هيلع نيململا ءارعش باثآو

 ادلبن#و ناك لب ريخ نإ تدعمتب و 3 هباحصأ هلع بشك و ءاحبلا ىلع صض رحد ناك.

 ماا



 نم كلذ حضتيو : نلآل ادار + هايل امفاد ناك لوسرلا نا عم اذه . [اناح

 .[ةيبن نع سماك ام اناسح ديؤؤيل هللا نا] : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ثيدح

 درب يا« عافدلاو حافكلاب نوهرم  ثيدحلا صأ نم حضاو وه امك  ديباتلاف
 5 يناسللا ءادتمالا

 ماما . هنم هللا يحر باطخلا نب رمع ناميا يف نيح هط نمطب ال

 اهمازهنال بضغلابو :.شيرفل بصعتلاب هفصيف هيف نعطي «سفنلا طبضو . لدعلا
 لوقي .اهجر نم هرهطو ؛ اهنم مالبالا هارب يتلا ةيصملا كلت : ردب يف
 نسمم رفن يف ناح اذاف موي تاذ رم رمع نا ةاورلا ركذ دقو] : (09 ٠ ص)

 : لاقو هنذان لخاف ملمو هيلع هللا ىلص يبتلا دجم يف ارمش مهدشني نيملسلا
 يف دنشنا تنك دقل هللاوف ! رمع اب ينع كيلا : ناح لاق ؟ ريمبلا ءاغرك ءاغرا
 . يضميو هلع ربع ىضرف . كنم رخ وه نم ناكملا اذه

 نيروتوم اوناك راصنالا نأ نم انمدق ام ظحالب نأ مب ةياورلا هله هقفو
 مهرصنب نوززمتب اوناكف : مهنع رمالا فارصنا ىلا نئمطت ال تناك مهتيبصع ناو
 هرسكي ايشرق رمع ناكو ؛ شيرق٠ نم مهف راصتناو ملمو هيلع هللا ىلص يبنلل
 . [ردب ةوزغ ين ينعي ةميزه نم اهياصأ ام ركنيو ©« ىشيرق يردزت نأ هتيبصم

 الاط يبنلا ذخأ دق تلصلا يبا نب ةيمأ نوكي ال مل : نيسح هط لهاتب ب م
 نيسح هطحرطي !1!؟ ىراصتلاو دوهيلا صصق يه ةدحاو دمحمو ةيما رداصم نا
 ةزالصلا هيلع اذيحم نأ معرب ىذلا (راوه) قرثتلا عم هل راوح يف لالا اذه

 عيطتسي يذلا نم] : (6 ٠ ص) لوقيف تلصلا يبا نب ةيما نم لخا دق ماللاو
 لشق ةسشقن و دوهيلا فتع هضفعب افورمم ناك ينارقلا صصقلا نم ارثك نأ ركب نا

 هللا ىلص .يبنلا هفرجي نإ ريبسيلا نم ناكو ؛ ميفناو بزملا دنع هضمبو ىراشنلا
 ةنسنيناو ينتلا ناكإ املأ © يبنلا ريق هفرغي نا ريسيلا نم ناك اق ؛ ملسو ةيلع

 يذلا وه ةبمآ نؤكي 9 ٠ ةيمإ نم:دخا يذلا وه يبنلا نوكب الق ؛ نيرماجشما
 .1) ضيتبلا نن دكا

 ىلع ةمئاق  نيح هط يار يف يف ب .نيتلبجملا ىراضنلا ةدوه ةكينيتيل
 يف  ةدوملا هده مبنت لب (:ةييركلا ثلا يف ءأج امك انبطوو نيسيسق مهنم نا

 ةنئدملا - مهدوجو مادعتال ىراشنلاب نيملسملا كاكتحا ةلق نم  هط معز

 ةئيدملا يف نيدوجوملا دوهيلاب كاكتحالا ةرثك [ىلوالا ةيمالسالا ةلودلا زكرم ةرونملا
 تبلآ دقف دوب ةيدوهن اماو] : (18 © ص) يأرلا اذه اهموم هط لوقب © اهسفن
 اسمسآو ؛ لاعقلاو : :برخلا .ىلا تهتنا مل © ايلدحو ايلقع !داهح هتدهاحو هيلع

 ةضرامملا ةوق ةبوك يبنلا اين نابا مالسالا اهتضرامم نكي ملف ىراصنلا ةينارصن
 :ةينارصن ةّئيب نكت مل ئبنلا اهيف. رهظ ينلا ةئيبلا نال ؟ اذا . .. ةيدوهيلاو ةينئولا
 وا ةريحلا يف .يبنلا رهظ ولو «© ةئيدملا يف ةيدوهيو © ةكم يف ةينثو تناك امنا

 . [ةئبدملا دوهيو ةثكم ع ام نيتنبدملا نيتاه ىراصت نم يقلل نارجن
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 : يلهاجلا بدالا يع  ايناث

 ىلع هلواطتل ةلئاه ةعنض ب انلق امك  (يلهاجلا رعشلا يف) باتك رانا

 تاذكارقفلا ضعب نيسح هط فادح باتكلا مادماب مكحلا رنصف « ةمآلا .تامردعم

 داعأو 4 ةطلمسصلا رماوال اآاذيقنتو ٠ . ينمالسالا روعشلل ةامعارم وق اولا رفكلا

 . (يلهاجلا بردالا يف) ناآونم تحت هتعام

 ؛ (يلهاجلا رعشلا يف) مومس نم (يلهاجلا بدالا يف) باتك هيرب له نك
 دحاو مس  ةقيقحلا يف ىفتنا . ال : باوجلا ١ دهدحاو ةعفد هنم تفتنا لهو

 ادع  باتكلا يقبو . اهفيخسن ةلواحمو « ةينيدلا قئاقحلا ىلع رشابملا موجهلا وه

 . (نآرقلا ةيرشب) دركف موملا هذه عامجو : ةرطخلا مومسلاب الفاح كلذ
 هتتضصو ثيدحلا يمالسالا ركفلا) باتك يف يهبلا دمحم روتكدلا ضرع

 +ركفلا هدهل هضرع يف دمتعا هنأ مصو (؛ (نآرقلا هب رشي) هركف (يبرفلا رامعتنالاب

 امك ةركفلا هله طوطخل ةطيسللاا ةنرإقملا نا الا (يلهاجلا رعشلا يف) باتك ىلع

 نسم ءىبنت © (يلهاجلا بدالا ين) باتك طوطخ عم يهبلا روتكدلا اهيلا لصوت
 . اضيأ لدمملا باتعلا يف ةب رظنلا هذه: رذحتو حوسمر

 درلا يفو ذركفلا هله ضرع يف الماك  يهبلا روتكدلا هدروأ ام لقتتمو

 ركف فشكت هنال الماك  هلقئثس : ءيراقلا ىلع ةلاطالاب انيساحا عم ء« اهيلع

 نملطلا لشف نا دمب ركايم ريغ انعط نآرقلا ىلع نمطلا يف يكذلا نيسح هط
 رفكلاب سبلتب نأ نود نآرقلا ةيهلا فسن يف ثيبخلا هبولبأ فشكي « ركابملا
 ةيملعلا ةجحب ملسملا ءيراقلا نهذ .شيوشت يف رلذقلا هفده. فشكي ؛ حيرصلا
 ظ . ةيعوضوملاو

 صوصنلا دجاو هناف (يلهاجلا بدالا يف) لدمملا باتكلا ىلا ءيئراقلا داع اذاو
 ؛هليطت ىلع(يلهاجلا رمشلا يف) باتك نم يهبلا روتكدلا اهل دهشتسنا يتلا اهسفن

 اهسسفن ةركفلا دجاو دب الف كاذ الو اذه دجب مل نأ وهو « اهنيع ظافلالا وا
 هتلصو ثيدحلا يمالسالا ركفلا) باتك نم (1.* © ص) يهبلا روتكدلا لؤقي

 : نيتروص ىدحا يف نآرقلا ةبرشب ةركف ضرمت] : (يبرغلا رامعتسالاب
 اف ملسو :ةيلقإ هللا ىلع مقكعمر ندصتا سف 4 حاسما هيا: ىلوالا ةروصلا:

 ةمرداملا اهتايح رهاظمو ؛ اهنامزو اهتاكمب , . اهيف ضاع يتلا هتئيبب هريئات نع

 . ةيعامتجالاو ةيبخورلاو

 هيلع هللا ىلص دبحم اهيف شاع يتلا ةايحلا نع ريعت هن هنأ . ةياثلا ةروملا

 0 ةيسايسلاو ةدداصتقالا ةايحلا يبنأ ععو 0 ناغزلاو ناكلا اهنيك امب ملص و

 | ظ] . [ةيمامتجالاو ةينيدلاو

 قرشتسملل (يدمحملا بهالملا) باتكب ىلوالا ةروصلل يهيلا روتكدلا“ لثميو
 سنام نح اةيجل ادي دج يجهز + غرب "باج نآإ ٠5 (5.6( © ص) لوقيف (بح)
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 ةدييعلا ؛ةراوفلاو قرلاك ةيمايتحا بويع نم هيف امب مث ةيسايسو هبداصتقا
 نروكيل ماللاو ةالصلا هيلع ديعصم نسف يف رثا يذلا وه . تاقيطلا ريب ىذدملا

 ب ةيبلس ىرخآو ةيباجبا لماوع نم اهين امب  ةيكللا ةايحلاف ١ ةروث بحاص
 ثيحب : طابترا اميا ةايحلا هذهب هتلاسر يف طبتري وهو . هسفن يف تلعافت دن
 : )20١( كلذ يف لوقب هنا . حاجتلا اذه فداص امل يكم ريغ الجر ناك ول

 ةيجراخلا فورظلا تارورضب رئات دق ١> ةعدم ةيمخش لكك . ادمحم نا

 راكفاإلا نيب اديدج اقيرط قش دق ىرخا ةيج نم وه مث ةبج نم هب ةطيحملا هنع
 . هيف اشن يذلا ناكملا يف ةرئادلاو . هنامز ين ةدئالا دئاقعلاو

 ..ةركبملا هفورظو هتايح نع ب ديكاتلا لبس ىلع  فورعم وه ام لبلتو
 . يعابتجالا ههضام وه ثحبب نا -ممب يذلا ءيللا نكلو

 دروصنب نأ همي ام كاش نيلو . ةيسيئر رق ةلدم ناكل فحا ناك دقن

 ودلل تناك يتلا هايحلا يف ةرظنلاو ةركفلا يف كراش : !ىودب) هنا نم رثكأب

 : سائلا نم لحرلا
 نسعو ٠ ملاعلا بكم نع اديعب ها هالخ نكت مل تقاوولا تاذ يف :ةكم)و ت63

 ةبلاد ةكرح اهلو . ةبداصتقا ةورئا تاذ ةئيدم تناك لب . لماعتلا يف هتكرح
 .- طسموتلا ضيبالا رحبلاو يدتيلا طيحملا نيب يراجتلا عيزوتلل زكرمك

 -ييكولس يف ةيلوالا ةييرملا ةطاسبلا عباطب ميظافتحا عم !اهئناكسزو ب
 هسه دامت قيرط نع : ندملاو ناسنالاب ةعساآاو فراعم اوتكا ٠ مهتاسشنمو

 ةيروطاربمالا لاجر نم نييمسرلا عمو لحرلا برعلا مم يسايسلاو يداصتتالا
 ظ . ةينامورلا

 . ةئطفلا نم ابورضو : ةيلقع تاكلم ةكم ءامعز يف تنوك دق براجتلا هذهو
 . برمعلا نم ريثك دنع ةدوجوم نكت مل . سفنلا طبضو

 يسلع نامزلا ميدق نم نويكملا اهبتكا ىتلا ةيحورلا ةدايسلا نأ مث ا ه
 ةييدلا تاندقملا نم ددع ىلع فارشالا لضففب اوبنو ةوق تداز : لحرلا برعلا

 . اهنم برقلابو ةكم لخاد تدجو يتلا
 راودا لك يف احضاو هرثآ ىلع فقن نا نكمب ةكل زاتملا يضاملا اذه عابطناو

 . نييكلا نم ادحاو ناك هنأل مجن اذيحم نا : ينانا مبتبو : دمحم ةابح

 اهتفلخ ةملظم ىرخا ةيحان كانه تناك : ةكم يف راهدزالا اذه بناجب نكلو
 ىسنفلا نم ةمساو تاوجف اهيف : ةبرث ةيداصتتا ةعامجل ةفورعملا رورشلا كلن
 ءاقخرالا يف لثمت ىذلا يناسنالا مارجالا ةحان يه َ ةيحاتلا هذه ' رققلاو

 ةحفاكم ىلا ةخراصلا دمحم ةوعد نم حضاوو ! ةيعامتجالا زجاوحلاو مدخلاو
 هتروثل ةقيمعلا بابسالا نم اس تناك ةبحانلا هذه نا : يعامتجالا ملظلا
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 | . .[ةيسفنلا ةيلخاذلا

 ةروث نأ كلذك بح ىريو] : (؟.”5 © ص) لوقيف هليلحت يهبلا روتكدلا ممتيو
 هنآ ىلع اهب مقي ملو «© (يمامتجا حالصا) ةروص يف زربت مل ةيسفنلا لوسرلا

 ةروص يفقو ( ةيليد ةروص ين تزرب امناو « ةيعامتجالا ةيكملا ةايحلل حلصم
 ةماعزلا يف ةكمب ةينيدلا تاسدقملا ميق لفتسي نا دارا هنال كلذو ©« لومر هنآ
 8 يداصتقالا جاورلاو

 : ةيسايسلا ةماعزلا يف ةضراعم تناك  كلذل  هايأ نييكلا ةضراعمو
 نكت ملو «© هتوعد اولبت ول فمضي نأ نم ىدامتتالا مهراهدزا ىلع ةيشخو

 نأ ىلع لدي ©« هفن نآكرقلاف الاو نامبالاو ةديقفلا ببسب  هابا مهتضراعم
 يب رغ يف ةقورعم تاك مالسالا يف ةيناسالا ةركفلا يهو ةينادح ولا ةركف

 ٠ [ةيرملا ةريزجلا
 : (يدمحلا بهدملا) باتك نم (؟ال 2« ص) هلوق بج نع يهبلا روتكدلا لقنبو

 ىلع اينيد ناك هل عقادلا نأ : يهو هخيرات يف ةدكؤم ةدحاو ةقيفح كانهوإ]

 همكحو ثادحالاو صاخشالا ىلا هترظن تناك عادك هتايح هدب نمف «© قالطالا
 ملاع يف اهضارعأو ةينبدلا ةموكحلا نع ةروص نم هدنع امب اهيف رثات ةرظن امهيلع
 هسفن نكي مل ةيادبلا يف دمحمو] : ((14 © ص) اضيا هلوق هنع لقني مث [ناسنالا
 « هل نييكلا هتنراعم تناك لب © ديدج نيد ىلا ةوعن بحاص هنأب ملع ىلع

 دمب ب ةنيدملاب وهو اريخأ هتداق يتلا يه © ىرخا ىلا ةلحرم نم هل مهتموصخو
 © ضصاخلا ايئابتاب ةديدج ةيئبد ةعامحك مالسالا نالعا ىلا  اهيلا رحاه نا

 . ةصاخلا اهتاثنمبو
 6 متدقلاب مهكلستو مهتظفاحم ببسي نكت مل هل نييكلا ةفراعم نا ودبو

 ةيسايس بابسأ ىلا عجرن ام رثكا عجرت لب  نامبالا يف مهتيقر مدع ببسب وا
 مهراهدزا ىلع رثؤت يتلا هتوعد راثآ نم فوخلا مهكلمت دقل © ةيداصتقاو

 ةيداصتقالا ةميقلاب !اررض قحلت نأ زوجي يتلا راثآلا كلت صخالابو ©« يداصتقالا
 . مهلاصدقا

 دمحم روصت امم عربسأ  اوروصت دق نييكمللا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو
 لخاد ةيسايسلا ةطلسلا نم دقعم عونل فهمي امبر هميلامتل مهلوبق نأ  هسفن
 . تقولا كلذ ىتح ةليلق ةئف اهمكحت تناك يتلا ©« مهتعامج

 يب رغ يف ةقورعم تناك (ةينادح ولا) ةهركف نأ © هسسفل نآارقلا نم افورعمو

 ماه لصأك الومضم آدم هللا ود رسك الا هلآلا توححو ناك ذنعل ةيبرعلا ةرب رجلا

 ادبيا ةطقنلا هذه .شئانب مل نآرقلاو 6 ءاوسلا ىلع هموصخ ىدلو دمحم ىذدل

 . [هللا الا هلا ال ؛ نأ ىلع طقفن اهميقي ناك يتلا هتجحو
 تناك ةكم نا] :لوقيف (؟.1 «ص) نالاىتح (بجزهلاق ام يهبلا روتكدلا صخليو

 لب اظالف ةاتج اهناكس نكب ملو «© مادرج اضرا نكت ملو « ةماعزو ةراضح اهيف
 ىلم نذملاو سانلاب ةعماو فراعمو ©« ةمايسلا يف ةكلمو « ةنطف مهبدل تناك
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 هتوعيو هتاشن اهيف امب ؛ ةصلاخ ةبكم ةايح تناك دمحم ةايح نآو . هأوسلا

 هم هعارصو

 . ناكملاو نامزلا فورظت ةدودحم ةايح يهف

 ةوعشلا ْمِباط هرايتخاو ! نينيمم سانال لب . ةماع ةوعد تيل ذكدنع هتوعدف

 ةمموكح ةروص يف نوكت ناب ةينيدلا ةوعدلا هده هرايتخا مث « ةينيد نوكت نأب
 واد ام رثأات تحت دمحم مقو فقو . ةيكلا ةايحلا لماوع ديدحت نم وهو «© ةيهل١ا

 .. ةيلدو ةيداصتقاو ةيسايس تاهاجتأ نم اهبن

 ةيحيسسم نم هيف ام نأو « نييكملا برعلا ىلع هلك ادددح سيل نآرقلا نآو

 ىدمعتب ال ةيدوهب نم هيف ام اذكو . ةينايرللا ةيقرشلا ةيحيسلا ىدعتب ال
 مسدقلاب مهكسمت ببسب هل نييكملا ةضرامعم تسيلو « ةنبدملا يف ةفورعملا ةيدوهيلا
 اندجو انا اولاق لم» : ىلامت هلوق يف الثم نآرقلا ركذي امك « ناميالا ببب وا
 . * نودتهم مهراثآ ىلع اناو ©« ةمأ ىلع انءابآ

 اندجو انآ : اهوفرتم لاق الا ريذن نم ةيرق يف كلبق نم السرا ام كلذكو»
 هيلع متدجو امم ىدهأب مكنتح ول وا لق . نودتقم مهراثآ ىلع اناو ةمأ ىلع انءابآ
 . 8نورفاك هب متلبرا ام انأ اولاق . مكءانآ

 .ةيسايسلاةمامزلا ين ةسئاملا بب (حبج» رظنيف ةكم ةضرامم تءاج امداو
 . هيداصتقالا مهتابح رايهنا نم ف وخلاو

 نالا . ناسنا لمع نم وه : نذأ لوين نأ ؛بخح) كرب امك ... نآارقلاو

 ةصاخلا هتابح ترولبتو « نييكملا ةابح يهو ةصاخ ةاحح ضاع © دمحم وه نيعم
 . [هيف لاق امبن

 : ١5[( : ص) لوقيف يلهاجلا رمشلا يف باتك نع يهبلا روتكدلا ثدحتي من
 برملا ةايح لثمي ال يلهاجلا رمشلا نأ : يه ةدحاو ةركف ىلع باتكلا اذه موقيإ
 : .ةلاسرلا لبق لوسرلا اهيف شاع يتلا ةايحلا لثمب ال يا : مالمالا روهظ لبق
 نسمع ربيعي ال !اذلو ٠ لجتتم مئطمصم رمش ره ذأ . ءاوجاو بناوص نم اهل امب

 ةلتلف اهيف ةيلهاج ةايح نع ربعي هتلمج يف وهف . اهيف راد امع الو اهقئاقح
 ةينبدلا ةايحلاو ةيداصتقالا ةضهنلاو : يسايسلا سرمتلا نع ةديمبو .٠ ةنوشخو
 امك برعلاو ةيراضح ةايحح تناك ةيلهاجلا يف برملا ةابح نأ مم 2« ةحضاولا
 !!! (0) فلولا لوقب

 ةلزع يف اونوك ملو + اظالغ الو الاهج اونوكب ملو ٠ نيد رغ قلع اونوك مل#
 .6نآرقلا مهلثمب كلذك ... ىرخالا ممالا ىلا سايقلاب : ةبداصتقا وأ ةيسايس

 باحصأ]و 6: سابو ةوقو ةورث باحصاو : نيدو ملع بلحصا اوناك اذاو»

 ١ (!؟9 سهل ؟6 ؛ رصز) يلعاشسلا رهشلا ,
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 اونوكن نا مهقلخأ امن «© اهيف ةرلؤم اهب ةرثاتم © ةماعلا ةسايسلاب :ةلصتم ةسايس

 قدصب.نا لقاع لجر عيطتسي فيكو . ةيجمه ةلهاج ةمأ ال « ةيقار ةرضحتم ةما
 , (9) 6ةيعحدمش ةلهاج ةمأ يف رهظ نآرفلا نأ

 ةايحلل ةيفاص ةآرم نوكي نأ حصي ال يلهاجلا رمشلا نا امب : فلؤملا قطنمو
 ماقو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهب اشن يتلا ةايحلا يهو  ةيلهاجلا
 ةايحلا هذه نع رسب يذلا ءيسشلاف ب اهيف ةوعللا هذه لجأ نم مفاكو : هتوعدب

 قدصا نآرقلاف» ... نآرقلا وه : ةقثلا لك هب قوثئومو - قدم ربعن
 . «يلهاجلا رصعلل ةآرم

 برعلا روص دق هدجب : نآرعلا ىلا  فلؤملا جتني اذكه  انمجر اذاو
 «مورلاو سرفلا نيب ةثشلاث ةوق نوكت نأ دشنت «٠ ةيئايس ةمأ مهلعجب امب مهتايحو
 كلالبو : يدنهلا طيحملاو طسوتملا ضيبالا رحبلا نيب (اطسو ةمأ) تناك امك
 ترثا بونجلاو لامشلا نيب مضولا اذه نعو ... ةرباعلا ةراجتلل !زكرم تناك

 : كلذ يف لوقب . ضهان دقتعمو نيد اهل ناك امك + ةوقلا يف تسفانو
 ٠ نيلزمنم  يلهاجلا رمعشلا اذه باحصا نظي امك  نذا برملا نكب مل»

 مورلا تيلغ 1 ملأ) : مورلاو س رفلا ةسايسب مهتنانع فعن نآرملا نأ ىرت تياف

 ليق نم رمالا هلل ٠ نيثس عضب يف نوبلغيس مهيلغ دعب نم مهو (ضرالا ىئدا ين
 الهف . )١( ةءاشب نم رصنب هللاو « هللأ رصنتب نوئمؤملا حرفي كمويو ءا دعي نمو

 ارابخا هنم رثكا ةيسايسم ةبانع فلؤلملا هارب مورلا ةروم يف نآرفلا هركذ يللا
 . قرشلا يف ةيامورلا ةيروطاربالا مصمب يحولا قيرط نع

 : لوقيف فلؤللا درطتسي
 يش ممآلا سس مه مهب يداصتقالا مهلاصتأ فصضب ب نآرقلا يأ وهو:

 تناكو ... «فيصلاو ءاثششلا ةلحر : مهفالبيا ىشيرق فالبال ةضورملا ةرولا
 ةيششبحلا ثيح نميلا ىلا ىرخالاو ؛ مورلا ثيح ماشلا ىلا نيتلحرلا نيتاه ىدحا
 . سرفلا وأ

 . . .ةششبحلا دالب ىلا بدنملا باب زاغوب اوزواجتبرملا نأ اثدحن يبنلا ةيسر
 مهئاب انثدحت اهسفن ةرسلا هذهو 58 داللا هذه ىلا نولوالا نورجاهملا رجاهب ىملا
 للف رصم ىلا نيطسلفو ماشلا اوزواجت مهنابو ©« سرفلا دالب ىلا ةريحلا اوزواجت
 : مورلاو ٠ سرقلا ' ملات نع ةوجنب نذا اونوكب ملو ٠ نيلزتعم نذا اونوكب
 . مهل ةرواجملا ممالا نم مهرغو ؛ دنهلاو 6: ةشثبحلاو

 نم ىدجاو عفتأ «٠ نآرقلا يف ةيلهاحلا ةيبرعلا ةايحلا سامتلا نا تيأارأ

 اله نا تيارا ؟ يلهاجلا رهشلا هنوبب يذلا ميقعلا رعشلا اذه يف اهسامتلا

 . 168 ١» صا قبالا رفملا  "؟

 . (؛59 ب 59« س) يلهاجلا رسمسشلا . ١
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 . () «نييلهاجلا رمأ نم فرمن نا اندوعت ام ريغتلا لك رفي ثحبلا نم وحنلا
 ةايحلل عابطتا نآرقلا نأ : هئراق فلّؤملا مهفب نا ديري امك لوقلا اذه ىنعمو

 ؛اهتديقع يف : ةصاخ ةئيب كلذل لثمي وهو : يبنلا وهو هبحام تقو يف ةمئاقلا
 ةريزجلا يف ةيبرملا ةثيبلا يهو ... ةايحلا يف اههاجتاو « اهتاداعو « اهتغلو
 . ةيبرملا

 ٠ . ١- ىنعملا ادله حيضوت يف فلؤلا لوقو

 اديدج ناك نآرقلا نا : قدصن نا نكمملا نم سيل لب ؛ ريسيلا نم سيلو»
 الو © مهضمب هب نمآ الو ؛ هوعد الو هومهف الل كلذك ناك ولق © برعلا ىلع هلك

 اولأاك امين نيينئولا ىلع در نآرقلا يفو 2« رخآلا مهضمب هيف لداحو هضهان

 در هيفو © ىراصتلا ىلع در هيفو © دوهيلا ىلع ذر هيفو «© ةيلثو نم نودعتعب

 :مورلا ىراصن ىلع الو « نيطلف دوهي ىلع دري ال وهو ©« سوجملاو ةئباصلا ىلع
 برعلا نم قرف ىلع دري امئاو ... مهدحو ةريزجلا ةيئاصو © سرفلا سوجمو
 « رطخ الو ةميق هل تناك اكل كلذ الولو « اهفن ةيبرملا دالبلا يف مهلثمت تناك
 هديات ليبس يف اوصفو <« هودياو هوضراع نيدلا كثلوأ نم دحا هب لفح اكو

 . ةايحلاو لاومآلاب هتضراعمو
 هله نم اهريغ وا « ةيذوبلا مجاهأ تذخا ينأ ول يب لفحي ادحا ىرتا

 مجاهأ نيح ىراصتلا ظيفأ ينكلو ؟ رصم يف دحاأ اهنيدب ال يتلا تانايدلا
 مجاها نيح نيملسملا ظفحأو « ةيدوهيلا مجاها نيح دوهيلا جيهأو « ةينارصنلا
 . « مالبإلا

 هرطخو هتنيق © يملاع ينانا ال يىلحم نيد  ىرخا ةرابعت  نآرقلا نثإو

 ءاهيف شاعو اهشاع يتلا هتايحب ارئاتم هبحام هب لاق ! اهدحو ةيلحلا هذه يف
 ؛ ةيرملا ةايحلا رغ لثمي هنا امأ ! ةايحلا هله نع اقداص اريبعت ربيعي كلذلو
 . قحب كلذ سيلف «© ةينانالل اماع افده مسرب وأ

 كلذدلو نينيعم مومل هحامص اهلاق ... ايهلا ايحو نيلو يرشب نيد هنأ

 لفح ال) ىرخا ةعامج يف هلاق هيححام نا ولو © هدض اوماق وأ © همم اويواحجت

 ليلت يف ىرخآلا ةمامجلا ةايحب لادنم لصتي ال هيف هلوقب ام نال (دحا هب

 . ريشك ىا

 برملا ةايح لثمي هناب هفيلات زاتميو ! دمحم هيبن هفلّومو فلؤم نآرقلاف
 ( ةيسايسلا : ةفلتخملا اهتايح تاهاجتا يف ©« برعلا ةريزج هبش ين ةدودحملا
 . ةيني دلآو + ةيداصتقالاو

 ١ ص) يلهاجلا رمثتا يف ل  1١55ب 1١٠9 .
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 رودي امك © ةيملع ةنارد مالسالا لبق برملل ةيلهاجلا ةايحلا ةنارد جهنمو

 ىو ااا ,قبتإ ابهل ثلاث ال نيرما نيب (يلهاجلا رمششلا) بانك بحام دنع

 نع ثدحتي امهالكو ناسنالل امهالك ... نآرقلا نيبو © يلهاجلا رعشلاب

 هلهل نآرقلا راتخاو يلهاجلا رعشلا دعبتسا هنكا « ةيلهاجلا ةيبرملا ةايحلا
 . ةايحلا هدهل اقيقد (اعابطنا) هنوك يف قداص هنال ةساردلا

 . فلّوم عونصم نذا نآرقلا

 ةيبرملا ةريزجلا هبت يف ةايحلا قفا وه « ةايحلا نم صاخ قفآل ةآرم وه
 .' [صاخ كقح وب ةكم يف

 (يلهاجلا رعشلا يف) © (يدمحملا بهذملا) يباتك نيب يهيلا روتكدلا نزاوي

 : ىري امهيلك نا]إ : (١؟. © ص) لوقيف « يلب ام ىلا صلخبو
 ةايح تناك ... ةيراضح ةايح تناك «© مالسالا لبق ةيلهاجلا ةايحلا نا

 . ةينيدلا ةضهنلاو © يىداصتقالا طاشنلاو © ةيسايسلا ةسايكلاب ةلفاح

 يفو « ةكم يف تاسدقملا لغتسا  نكرقلا وا مالسالا وا ادمحم نأ
 هترامع ىلع ماق ىذلاو © ةكمب سانلل عضو تيب لوا مارحلا تيبلا اهتمدقم

 باستك ىري امك تاسندقملا هذه لالفتسا ةرهاظو . ليعامسا فلاو ميهاربا

 ينوه (« نيذدلا عياط تلخآ مالسالاو 5  هطوطشمف ةروث نأ يف يه ةيدمحمملا به ءاملا»

 ادمحم نأ يف ةرهاظلا هذه. ىرن يلهاجلا رعشلا باتك اما ! يفابتجالا مباطلا

 اهنا عم ارارطغا ةيبرعلا هميلعتو ليعامسا ةصق لوبق ىلا رطضا مالسالا وا
 حالس دفقفي ال ىتح كلذ ىلا رطضا ! اهعوتو مدع ةيملعلا قئافحلا تتسنا ةفارخ

 ! (نييكملا) هموصخ عمم هعارم يف ةكم لوحو ةكم يف ةمئاقلا «ةينيدلا تاسدقلا»

 يف ةيقر ©« ةصقلا هذه لويقل يسفن دادمتسا ىلع اوناك مهفنا نويكملا ذا

 . مورلاو سرفلا ىوق ةهجاوم يف ةئلاث ةوق اونوكيل © لتكتلاو ةدحولا
 دنئاقع نم هيف امف © برعلا ىلع ةدجلا لك اديدج نكي مل (نآرقلا) نأو ل

 بات بحامص نكلو . ةريزجلا هبش يف برملا اهفرمتو © ةكم اهف رعت تناك

 اميف هل نييكلا ةفراعم مدع يه كلذل مهتفرعم ةبآ نا ىري : (يدمحملا بهشذلا)

 ةسقانملا ىلا هانا مهتضرامعم عجراو  ةينادحولا ةديفع ىتح # دئاقع نم ركذ

 رصشلا» باتك بحاص ىري امنيب مهداصتقا رايهنا ىلع ةيشخلاو ةيسايلا
 © مهنيب نم ىفراع نم ةضراعمو مهنم لبق نم لوبق يه كلذ ةيآ نا : «يلهاجلا

 هب لفح الو لبق نم لبق الو ضراع نم ضراع امل مهيدل اقولام نآرقلا نكي مل ولف
 !رطخ ىا هل ناك الو © دحا

 . ةصاخ ةايح يفو © ةصاخ ةعابجح يف (© ةيلحم ةوعد مالسالا ةوعن نأو
 مسهتايح يف © ةصاخلا ةعابحلا هديل مأو عابطنا مالسالا وأ نآرعلاف ادلو

 يف  ةصاخلا اهتايح يف  ةصاخلا ةعامجلا هذه راثآ عبتب نأ نكميو ا ةماخلا
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 بهذا باتك بحاص هروصضي امالهو ... هراودا عيمج .ين دمحم ةايح
 ةمصاخلا ةمامجلا هله نع اقداص اريعت نآرقلا ربتعي ببلا اذهلو «يدمحلا
 رسسمشلاو باتك بحاص هروصي امك اهينامأ نم ىتح « ةصماخلا اهتايح يف

 ' نامزلا دودجم 2 ناكملا دودحم (© ةميقلأ دوداحم نآرقلاف نذاو .. «يلهاحجلا

 دنع نم اينو ناك ول ذا ©« ةلامرل ايحو سيل نآرقلا نا : هلك ادله قطنمو

 مسرل اضيا ايحو ناك ولو ١ ليج لك يفو ناكم لك يف « اميمج سانلل ناكل هللا
 دارفا ضعب هيلع ناك امل ايكاح نكي ملو <« مهتديقع يف سانلا ةيابهل ةديدج ةطخ
 يف اونوكي مل  نيرخآلا سائلا لبق  مهسفنا برملا نا مل ! ةيناسنالا ةعامجلا
 . ةيادهلا ىلا وعفت ةديدج ةلاسرل اوجاتحي ىتح لال ىلع اونوكي ملو ؛ لهج

 ' وه «نآرقلا ةيرشب» ةركف ضرع يف' نييأتكلا. نيب كلذ دعب قرفلاو
 .٠ برعلاب نآرقلا ةلصل هقصو يفو 6 نآرقلل هفصو يف نيباتكلا دحا نا

 . ةيبرعلا ةينئولا نم لخا ئنآرقلا) يأ هيف

 . ةيبرعلا ةيحيسملا نم طلخا هيفو
 ) . ةيبرعلا (ةيدوهيلا) نم لخا هيفو

 . «يدفمحملا بهذلا» باتك وه باتكلا اذهو
 1 ةيدوهيلا وأ ةيسيلا 7 لخا نآرملا نأ امتاد ددرب نأ قارشتسمالا مهبو

 .٠ ةيدوهيلا وأ ةيهيسلا ىلع در هنأ رك لب نا نم 27

 رسسمشلا# باتك وهو ب ةلصلا هذه ديدحت يف ؛ يناثلا باتكلا امنيب

 : نآرقلا نا ركذي  .«يلهاجلا
 . ةيبرملا ةينئولا ىلع در هيف
 0 1 يا ٠ ةيرملا ةيسيسسملا ىلع در هبثكو
 37 هيلا م . ةيبرعلا ةيدوهيلا ىلع در هينو

 ءْمو م ةمئاقلا ةحسلا عم قتلب مل نآرقلا نا ملسملا ءيراقلا مه رب يأ كلذو

 7 امه“ 3 ةيبرعلا ةنيملاب نآرقلا ناباحكا ددح املطو . كاذ ذا ةدوحج وملا ةيؤوهيلا

 نبلم ةذدخأ» .هناب ريبعتلا نال ... امهتيب اليصأ اقرف ثدحب ال فالتخا نم كلذ
 لم ل ايدي :هلك نكي مل نآرقلا ناب : مكحلا ىلا ديهمتلا دصق ةيدوهيلاو ةيحيسلا
 ىلا تحروا ينلا يم » نيبلاكلا ةنيبو «در#» هنأب ربمتلا هفصخ ام نيع.اذهو «© برعلا

 8 .. اتيار ام وكن ىلع ©« ربعتلا يف فالتخالاب امهنم لك

 :نايب ىلا .«نآيِقلا ٍةبرشبال ضرع يف. نيباتكلا نيب ةنزاومللا يف دمقلا نكي ماو

 نأ : حيض وت ىلا" 7 ةاللابو .الوا دصقلا ناك لب ؛ يناثلا نم دلخأ ايهدحأ نا

 فاه يف 25 : نيق رمشتسسملا يار يتحب يارا ملاملا يف ة «يلهاجلا رمثشلا» :باتك

 برأ 5 دكعن -:ىدلاو ( هضفرع يف ا يذلا يار كلذ ... بناجلا
 رشتمالا هعنتا نآ' لنمو © قارشتم ب فث نأ لم مهلوحب يف ايسايس انده
 مروع قدرط نع ؛« . ةيمالسالا دالبلا يف يبرغلا رامعتسالا نيكمت ىلا هرم اذيلب نم
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 . [مامسلا تالاسر نم ةلاسرو نيدك مالسالا ةميق

 دب د دك

 ٠ نيدلاو ملعلا نيب ى امثال

 باتكو © ١150 ماع قازرلا دبع يلعل (مكحلا لوصأو مالسالا) باتك رثن ديعب
 درط ىلاو ؛ نيباتكلا مادعأل ىلا اتهيتنا نيتللاو 6 5 ماع (يلهاجلا رمشلا يف )

 :يناثلاو ©« يرهزا ملاع بقل نم هديرجتو يعرشلا ءاضقلا نم : لوالا © امهيفلؤم
 . ةيرصمللا ةعماجلا نم

 عارصلاب هفن ايزمم . هليمز طبختو هداحنإ اقفلفم ةلاقم نيسح هط بتك

 بعشلا نم مظعالا داوشلا امتاش « نيددجملا سار ىلع هنابو ديدجلاو ميدقلا نيب
 :نيديطضلا ءايبنالا ةبترميف هسفن اعضاو «لهجلاو رخاتلاب هايا امصاو « ىرصملا
 , ةماماو ةودق مهب هل ذا

 رشن رثئا نيدلاو ىملعلا نيب ةموصخلاب سانلا مامتها ىلا مغيف هلاقم ادب

 نم) هباتك يف لوقيف (يلهاجلا رمشلا يف) © (مكحلا لوصأو مالسالا) نيباتكلا
 ملعلا نيب ةموصخلاب اندنع مايالا هله يف نوينعم سانلا] هه(. 4 نحع) © (ديعت

 رهظ نيح « ةيضاملا ةنسلا دنم دتششت ةموصخلا هذهب مهتيانع تادب دقو © نيدلاو
 ٠ هبحاص نورفكو نوركتي لاجر هل رض هنف (مكحلا. لوصأو مالسالا) باتك
 يف رهظ نيح ةدش ةيانملا هذه تدازو . يسايللا ناطللا هيلع نودعتيو

 هنوركني اضيا نيدلا لاجر هل 'ضهنف (يلهاجلا رعشلا يف) باتك ةنلا هذه
 . [يسايسلا ناطلسلا هيلع نودعتسيد © هبحاص نورفكو

 ىلا ال ٠ نيدلاو ملعلا نيب ةموصخلا ىلا نيباتكلا ىلع ةروثلا نيسح هل عجري
 تائيفيدبل ةلشلافمو « عمتجملا ميق ىلع مجهتو « نيدلاب رفك نم هباتك يف ام
 : قحلا نع راروزاو © قئاقحلل ريوحت نم هليمز باتك يف ام ىلا الو . ةيملعلا
 ةموصخلا هذه نأ قحلاو]إ ٠ اهسقن ةقبالا ةحفملا يف لوقيف . هيلع تانتفاو

 لوا ىلا اهدهع مجري ةميدق  مضوألا !ذه رغ يف تلق امك ب نيدلاو ملعلا نيب

 معلعلاو نيدلا نيب ةموصخلا هذه نأ اشا قحهلاو . ةيقسلفلا ةيلعملا ةهايحلا

 امهنيب ىرثس امك فالخلا نال نيدلا ماق امو ملعلا ماق ام ةلصتم ةيوق لظتس

 . (اقلطم اضارعأ هلع ضرعيو « امات انايسن هيحاص ىسني نأ امهنم
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 مسسلل طارعس برثي نيدلاو ملعلا نيب ةموصخ لوا ىلا نيح هط رشي
 تحبص١ تقولا كلذ نمإ : (؟.6 ؛ سح) لوقيف ةثداحلا هله ىلم قلعب : فاعزلا

 : هنع ةحودنم ال ارما نيدلاو ملعلا نيب لق وأ :؛ نيدلاو لعملا نيب ةمومخلا

 . [نيد لكب ملعلا باتريو : ملع لكو ةفلف لك نيدلا فاخب
 نيدلا ناب : هلافقم نم ةيناثلا درقففلا يف ندلاو ملعلا نيب عارصلا هلع ررب

 دقح هناب : عارصلا فنع للعيو . هنم ةلقلا ظح ملعلاو ؛ عمتجللا نم ةرثكلا ظح
 نيدلا اذه مصتخ» | دقق هلك ا١ذه عمو] :٠ (ا؟.ال ٠ ص) لوعيف زايتمألا ىلع عاعرلا

 فالخلا نال كلذ . طارقس تومب ةموصخلا تهتناو ةفسلفلا عم ريلا جذالا
 نييدلاو ملعلا يرهوج نيب قرفلا نم هفنعو هتردق دمتي ال نيدلاو ملعلا نيب
 :درثكلا كح نيدلا نأ وه 4 رخآ رثصمم نم هفنعو هتوق ديتسب امنأو : بحت

 روسعهلاو رمعلا فلتخي امهم .٠ نابد نمؤم سانلا داوسف : ةلقلا ظح ململاو

 دب وق ةموصخلا رهظت نا ايرغ سيلف . امئاد هلق م نوفلفملا ىأ ءاملعلاو 7 ناكملاو

 وحن ىلع ركفت يتلاو ةغفسالقلا أ ءاملعلا اييمسب اهيمسب يتلا دذاشلا ةلعلا دده نسب ةقينع

 , [سانلا هفلاي مل صاخ
 اذا لوقن] : (1.8 ٠ صر لوقيف زايتمالا ىلع سانلا داوس دقح ةيناث دكؤيو

 .ب روثيو هقغفبي نأ داولاب قيلخف نيدلا وه ىذلا لمالا اذه ىنسمب قوفتلا ناك

 . [اليبس كلذ ىلا عاطتسا ىتم اليكتت نيقوتتملاب لكتيو
 ةذايشلا ةرداتلا ةلقلا نم طارقسك يننا ١ لوقي نأ ديرب نيسح هطب يناكو

 يرصلا عمممتجلا ا . ءامهدلا داون يلع روثب نا ابجع سيلف : ةقومرملا
 نودسسحب يايإو «© نولقعي ال مهف . بيفلا تاهرتو : نيدلا ماهوأيب قلعن يذلا
 ركش فلاف : طارقس هيقسأ امك فاعزلا مسلا هوقسي مل  فسالل ايو  مهنكلو
 : هلظ يف حجبت يذلا مالنتلا يمحتو : هيصخت تناك يتلا ارتتكتا بارحل

 نييدلاو ملعلا نيب عارصلا خيرات ةعبارلاو ةثلاثلا نيترقفلا يف ضرعتسي من
 5 ةشثدحلا روصملاو ىلعس رلا نورملا يف ةيحيبسملاو نامورلاو نانويلا دنع

 دومجلا نيب عارض .هتقيفح يف نيدلاو ملعلا نيب عارضلا ناب .نيسح ها نمري
 ةموصخلاف | : ()إ © صر لوقيف اذه حفوب ؛ ديدجلاو ميدقلا نيب . روطنلاو
 ةينارصنلاو ةيدوهيلاو ةينثولا نيب الو : نيدلاو ملعلا نيب تسيل رمال ةقيقح يف
 نسب يمه 34 رسأو كلذ نم معأ يه امناو 6 نيدو نيد نيب يه الو - مداس أو

 . [روطتلاو دومجلا نيب يه 6 ةكرحلاو نوكلا نيب يه « ديدجلاو ميدقلا

 : ةيحيسلاو مالسالا يخب رات هباشت ىلا لميف ٠ خبراتلا ريس هىرقتسيو
 ايملع اريكفت رمالا يف ركفت نا بحن] (؟8١ ©« ص) لوقيف . ملعلا نم اميقفقوم ين
 ةينيدلا الو ةيسنجلا ةيبصعلاب رثاتب ال ٠ ضرغلا نم اءربم ىوهلا نم ادرجم
 مالسألا دكب ملف ©« دحاو بولسا ىلع برغلاو قرشلا يف راس دق رمالا نا ىرتسف
 حوتفلاو برحلا نم غرفيو يسايلا ناطلسلاب رفظيو ضرالا يف رقتسيو رمت
 ةماعلا ليم اولغتماو © ميدقلا ىلع صرحلا اورثكاو © ديدجلا هكوام درك ىنح
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 طلتلاو مكحلا ىلا ةليسو لالفتسالا اذه اولذختاو : هبلع مهمرحو ميدقلا ىلا

 . ايوروا يف ةيحيسملا تراس وحنلا اذه ىلعو . هوبراحو ديدج لك !وركناف
 داهطضالا مضوم ململا ناكو . برغلاو قرشلا يف ىعرص نيئيدلا باحصال ناكو

 . نيفصنم نوكنل اهفقن نا بجي ةفقو انه نكلو . ضرالا نم نيرطقلا نيذه يف
 داهطضالا ىلا وعدب ام ةيحيملا ةعيبط يف الو مالسالا ةعيبط يف سيل هنا قحلاف

 يف نممثو ثحبت نا كلو ©« ىأرلا ةضهانم ىلا الو : ديدجلا ةبراحم ىلا الو

 وا - هتضهانم ىلا وعديو ديدجتلا ركني صن هبش وأ اصن دجت نلف ©« ثحبلا
 مالسالا يف نسسيل : اريشك وا اليلق يأرلا ةيرح هيلع رظحي وأ دومجلاب لقعلا دخأي
 . [يارلا ةبيرح ةضهانم ىلا وعدب ام نذأ ةيحيلا يف الو

 ةصاخلا ماكحالا يف هتفلابمب « ءيراقلا ىلع قباسلا هشثدح لفش سحب هنكل

 ةحفصلا يف كرتتيف . ةعصانللا يمالسالا حيراتلا قئامحل هتطلاعمو . مالسألاب

 هتامنا نم دب ال رخآ ءيشو] ٠ [(؟4١ ؛ صر لوقيف همزلك ةالحو نم اقققم ةيلاتلا

 ةفهانم يف نيململا تامبت نم لعثا نييحيسملا تاعبت نا وه © نيفصنم نوكنل
 يف 'وذوا نيذلا نيركفملاو ءاملعلا دعت نا عيطتت تناف ء ىارلا ةبراحمو ىملعلا

 مهنأ ظحالت نأو : ادج نولبلق مينا ظحالت نا عيطتت تنآو : ةيمالسالا دالبلا
 اوذوا نيدللا نبركفملاو ءاملعلا فعن نأ ميطقت كنكو . اليلق الا ىذالا نم ارقل مل

 اناولا ىذالا نم اوقل مهنا ىرتسو : ادج نيرثك مهارتسف ةيحيسملا لظ يف
 . [باذدعلاو توملا اهاقآو ؛ نجلا اهفخا ةركنم

 ددش نم ففخب نأ امثاذ لواح ناو  هتدامك سدو نيسح هلع طلاغ

 تالنئاردتسالابو ؛ هراكفا مب لقت يف نيدب فشلا رلحلاو يناتلاب هسدو هتاطلاغم

 ّ . ةرمتملا

 تاحفص كلتو « ادحاو ابولسا اجيني مل برغلاو قرشلا.نا رمالا ةقيقحن
 ركقف ناك يمالسا نبذ ناك امنيح هناي حرصتو جسبلت ايدي نيب ةحوتفم حيراتلا

 اهيف ىخرأ ضرأ ياو « ءاملعو ملع ناك هرودب اهيف ىمر ةبرت ةيأو © نو ركفمو
 هل لاق امك  اليلث ىسيلو ذاثو رداث رمال هناو . ءايفو ىده ناك هتامرم

 ةلخ نأو ٠ يمالسالا حيراتلا يف ءاملعلاو ملعلل اداهطضا ىرت نأ - وووسست»

 هتاف ةيحيسملا ىكع . ارئاس انوناق لكشت الو © ايخيرات امكح يطعت ال ثداوح

 نأ يعيبط رمال هنأو 4 لعملاو تروهازللا نيب امفاوتو اناحسنا ىرت نأ داش مسف ول

 قاف ىنح عارصلا دمأ لاط دخو ٠ ملعلا لاجرو نبدلا لاحر نحن اهارم ىرت

 رشم نماثلا نرّقلا ةياهن يف ترجفناف « لامتحالاو ربصلا يف ةيرشبلا سفنلا ةقاط
 . نيد لك نع ةدعتبسم 2 تاسدعملا لك ةخطلم : ميقلا لك ةمطحم

 ناك اذال لق وأ 7 يمالسالا ممتجملا يف ملعلاو نيدلا نيب قفاوت ناك اذان

 الذلقه ىلع بيجي نيصح هط ؟ يمالسالا مكحلا لظ يف اذودحم لقعملا داهطنا

 ةطللا حنمس ال رح مالسالا نأ اهنم قفاوتلا اذهل ةمهبم ابابسا ركذيف : لاؤلا

 ةبيبادبلا يف ةملاخ ةيبرع تناك ةموكحلا ناو © سانلا ىلع ًاليبس ةيسايسلا
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 ةيوكح نيملسلا ىلع تطلستو سابعلا ينب رصع ناك املف + هعيطب رح يبرملاو
 . نيدلاو ململا نيب ةمومخلا ترهظ هتقيقح يف ةيمجعا « رمالا رهاظ ةيبرع

 . اهنع اديعب هدخاي هسقن لالمغ نكل ؛ انتيحا ةقيقحلا نم نيسح هط برتق
 انك اذا 5 يمالسالا عمتجملا يف ملعلاو نيدلا نيب قفاوت ناك اذال : ةيناث لاسن

 ؟افيا نيدلا يف املع تابضايرلاو ةعيبطلاو كلفلاو ايفارغجلا يف ملاعلا ىرن
 ناك اذاملو 5 ةدحاو اناذ 2 ةدحاو اسفن : ؟.. ادحاو الحر نالجرلا ناك' اذان
 هذه تناك اذامل ذ يحيسلما عممتصلاأ يف ملعلا لاجرو نيذلا لاجر. نيب مداسصت

 ١ هةخبرات يف لتفلاو نحلاو قرحلا تاباذع نم ةئبوطلا ةلللا

 يا يف سيلو قف ةيحيسلاو مالسالا نينيدلا ةعيبط يف نمكي : باوجلا
 : ركفتلا ىلع ضحي « هيلا نكري «© لفعلا ىلع زكئتري مالسالا . يجراخ لماع
 ممملا نيب نزاوب «٠ ةعيبطلا لالفتساب رماب ©« نوكلا مئاور ىلا رظنلا تفلب

 بعوتساف لوالا يمالسالا عمتجملا يف تاهيجوتلا هذه تلمف دقو . ةدابعلاو
 هتارولنم نم ايلوقو : هةلدقفع يحوي اهقفهكصو : ةحوتفملا دالملا ثارتو مولع

 . اديدج رخآ اقلخ اهنوك ىتح اهامنو « ةيركفلا
 يف اهتلمح م فارحنالا رودي  ةيادلا ذنم تلمح دقف ةيحيسملا اما

 ريسفت قح'اوعداو ؛ يحيسلا نيدلا تونهكلا لاجر اهيف ركتحا يتلا ةظحللا
 راكتحالا نا . نييحيسملا ىلع اهيف ةباصولا اولان يتلا ةظحللا يف © صوصنلا
 ةلسلسلا كلت اتمتح ؛ يملفلاو نيدلا نيب مادطمالا اتيتح  نيتاه  ةبالولاو

 صاالخ نع ثحبلا  .ه-لسفل تقولا يف ل اتمتح : امهلاجرل تابادعلا نم

 . نيدلا دبنو لقملا ةداع يف صالخلا كاذ نانالا نظف . ةيرشبلل
 خيراتل هليجست هلاقم نم ةعبالاو ةسداسلا نيترقفلا يف نيسح هط عبات

 رمعلا يف نيدلا ديطفنا دق ململا نأ ىلا يشثيف « ملعلاو نيدلا نيب مانصلا

 نم هلملا ءادهش طقس امك © ةكرممللا ةحاس يف نيدلا ءاديث طقمو «© ثيدحلا
 ثا لت وأ ةفلقلاو ملعلا مثآو ةيآلا تكعنا انهو]إ : (!؟ه © ص) لوقيف لق

 نيدلا دهطضاق «© لبق نم نيدلا باحصا مئا امك © ةقلفلاو ملعلا باحصا

 نبيرذلا ناكو : نحملاو نتفلا نم ابورض نيدلا لاجر يفلو ©« ادبدشك ادايطفا

 ؟متلوف) ةفلفب نبرثاتم اوناك نيذلا كلوا مه مهنوئحتميو نيدلا لاجر نونتفي
 1 [مهرغو (وردد)و (وسور كاح ناج)و (ويكسيتنوم)و

 لوقيف نيدلاب ملعلا مداصت ىلا ىدؤت يتلا ةيلخادلا بابسالا للعب مل
 نيدلاو ملعلا نال .ةبرهوج. ةيساما نيدلاو ملعلا نيب ةموصخلا نا] - ٠ (؟؟3/ © ص)

 * روعشلاب امهدحأ لمت امنآو م ناسنآلا تاعلم نم ةدحاو :ةكلمن نذلبصت ا

 رخآلا رئات الو : فطاوعلاب رئاتسيو لايخلاب امهدح١ رئاتب : لقعلاب رخآلا لمتيو
 هسرلل عوضوم يه ثيح نم الا ةفطاملاب ينمي الو © رادقمب الا لايخلاب
 نص 'سأ نيدلا نال ةيرهوج ةيسانا ملعلاو نيدلا نيب ةموعخلاو « هليلحتو
 ىبأو © املع ناكو اتيد ناك : ءيش لك ةميدقلا روصملا يف ناك هنالو « ملعلا
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 نلق . تارمثلا نم رفظ امع لزنيب نا ملعلا ىبأو © ريفتلا !ذهل نملب نأ نيدلأ

 . ناكملا اذه ريغ يف تلق امك هتيصخش امبهدحأ دحج اذأ الا  اقفتب

 تابثلا هسفلل ىري نيدلا نال ةيرهوج ةيساسا نيدلاو ململا نيب ةموصخلاو
 نأ الا اقف نا نكمب الف 2« ددجتلاو رغتلا هفش ىري ملعلا نالو ؛ رارقتسالاو

 . هتيصخش نع امهدحا لزن

 عساو ليلج ميظع امهدحا نال ةيرهوج ةيساسا نيدلاو ملعلا نيب ةموصخلاو

 ليتض عفاوتم رخآلا نآلو ©« هعوضومل ءاهتنا الو هل دح ال دمالا فنيعب ىدملا

 نأ هركب ال مث يضميو ؛ مجحي نأ هرك ال مث مدشب ىطخلا ءيطب عماطملا دودحم

 نع امهدحا لزني نأ 7 اقفح نأ نكمب الف «٠ مدهلا نم جرحت اال مث ينيبو دترب

 .ةموكح ةماقا وه ليبسلا : هلع بيحب 1! ةموصخلا ةلازال ليبللا وه ام

 ةريتكق نال كلذ | : (؟9. © ص) لوقفيف ةينطولا ةركف دمتعت ةينيد ال

 تماق ةملاخلا ةيسايسلاو ةيدامتنالا عمفانلا نم اهب لصتي امو .ةينط ولا

 مالقم وا نيدلا ةركف ماقماهتسايس ممدتو لودلا نيوكت يف ناآلا
 . [لبق نم ةموكحلا اهيلع موعت تناك يتلا ةيعب زيفاتيملا ةيقسلفلا تابرظنلا هده

 ةثيدحلا ةموكحلا موقت امناو] : (1؟١ «ص) لوقيف ةثيدحلا تاموكحلاب دهثتسيو
 ةمهعفنملا نم صلاخ يسم ايريس ساسأ ىلقع نالا ةرضحتلا ضرالا راطقاأ ين

 7 اوصهعاو الصهسه نم سانلا عرف لدقو . لقكأ الو رثكا ال ةيندملاو ةيدامتقالا

 . [هيلع موقت ال وأ نيدلا ىلع موقت ةموكحلا نأ يف نوركفن

 ةلاهتلاو ٠ نيدلاو ملعلا نيب عارصلا ةيمتح نيسح هط ىري : ةمالخلاو

 ةركف لوح رودت ةينيد ال ةطلب مايقب ةلضملا هذه لحبو © امهنيب قيفوتلا

 . ةينطولا

 دم د

 : رصم يف ةفاقثلا لبقتسم - اعبار

 يلع ابيجم ١45516 ماع رصم لالقتسا دعب باتكلا اذه نيسح هط فلا

 عسسل نأ ةيسكاطلا يذلا قبرطلا لوح مهتاراسقتساو 65 سهم يف باشلا تاآلولت

 هتروطخ نمكتو «© ةرتغلا كلت يف تفلأ يتلا بتكلا رطخا نم وهو . مهدلب هيف

 .اهرمو. اهواح © ايضيفتو اهضش ةيرفغلا ةراضحلا لوانت ىلا ةحق ولا هتوعد يف

 ةييملعلا نم ابو ةييرفلا ةراضحلا لقن يف ةركمملا هاوعد نيسح هط سيل

 1برفلا نم د باسو هياتك نم ةيناثلا ةرففلا ةيادب يف لايف ةدرحملا

 ىلع بيجي مل 2« يبنجالا لالتحالل رصم ةمواقم نع ءىبتت ةدع دهاوش دروبو
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 اهف الحشا ىلع عمفانملا لدات ناو م طسوتلا سلا رحلاب رثاتن امئاف ف يسشم رشاد

 نييرصملا ناميا نيبي مث ..[طموتملا ضسيبالا رحبلا بوعش عم اهلدابت امناف
 مهو نويتترش مهنا نوريق نويرصملا امافإ : ١5( : س) لوقيف قرشلا ىلا مهئامتناب

 يسسلقعلا .هانمم لب ؛ هدحو ريسيلا يفارفجلا دانعم قرشلا نم نومهفب ال

 . [بيرغلا مهولا اذه غيسأ وأ عينشلا اطخلا اذه ميفأ نأ : مايالا نم موب ين
 انثدحي خيراتلاو] ٠١ (17 . ص) لوقيف رصل نيملللا برعلا مكح يف نعطيو

 سمسم اري مل متفلا دعب يبرعلا ناطللا نع  رصم ىا  اهاضر ناب كلذك

 نيح الا سمطت ملو ادهت مل اينابو ًَ هروثلاو هم واقملا نم صلخش ملو © طخلا

 ةفلتخملا لودلا ل يفو : نوسولع نبيا لظ يف ةلقتسملا اهتتصخلش درتنت : تذخا

 نيدلا نع ةبايسلا لاحفتا ركديف ةشراتلا قئافحلا روحبو . [ة دامب تيماث يتلا

 ىلامضلا كامش لدعم اونطفق لق نذا نومللاافإ : ١1( اه“ ٠ ص) لوقين يمالسأإلا مكحلا يف

 يس نب كلاو - ء يش ةسايسلا نأ : : نشد ةثدحلا ةايحملا لوصأ نم لمعأ -

 نا لبق ةيلمملا عفانملا ىلع نامرقي امنا لودلا نيوكتو مكحلا ماظن ناو ؛ رخآ
 : [رخآ ء يش ىأ ىلع اموقب

 مالنالا عاطتنا له © هباتك نم ةسماخلا ةرقفلا ةيادب يف نيح هط لعاستب

 : 1١( . ص) لويقيف ١ ىلوالا اهتيلقع نع رصم جرخي نا ليوطلا هبيكح لالخ
 هلا تعرساو ٠ انسح ءاعل 0-1 هعفلتو ضرالا راطخأ يف رشتناو مالسألا ءاح وز

 اهحرخا لبث .. ةغل اهل ةيبرعلا هنغل تذختاو . ايد اهل هتنختاق ٠ ادنندش امارسا

 هله نم مهفي يذلا ىنعملاب ةيترش كلذ اهلعج لهو . ىلوالا اهتيلقع نع كلذ

 ةلصحم اهب دصقب له ١ يرعملا لقعلا ةملك ينمت اذامف الاو ٠ نيسح هط مهب

 .س هسفن تقولا يف بل بعالتيو دومي وهو .١؟ اذام مأ ) ةينوعرفلا تافصلا

 ةبدنهلا ةراضحلاو 3 نابايلاو نيعلاو دنيلا ٠ لوألا يف اهب دمقق ةيراقتم

 . ةيمالاسالا ةرامحلاو مالسالا ٠ يناثلا يف اهب .دمصخو . ةينابايلا ةينيصلا

 يف (ةيقرشلا : قرشلا) موهفم ناك دعل ب ةطيسبلا ميهافللا نع ىماعتي وهو

 واحلا ايشرفاو ايسآ | بوعش كر هةياقت نس 55 ٌّه قرشلا برقلا رامعتسإا

 . ايوروا
 بيجي .؟ ةيقرش ةما اهلعج لهو ١ ىلوالا اهتبلقع نع رصم مالسالا جرخأ له

 يبورو]لا لقعلا جرخل مل يتلا ةيحيملاب كلذ ةيناكما ىلع للدبو . (ال) ب هط

 . ايوروأ هنوك نم



 بصي موهفم مالسالا نا ؛ يه ةطيب ةقيقح حضون هباوج هط شقانن نا لبق
 اذه . ةيقرششلا ةراضحلا نم ءزج ةيمالسالا ةراضحلاو © قرشلا ميهافم نمف
 وهو  دودح ال فلاتحالاف كلذ كيب امآ « ةينارمحلا ةهدودح يف ميت مالكلا

 نيب © ةيمهارلاو ةبذولاك قرشلا تانايدو مالسالا نيب  حضاو يلمج فالتخا

 . ةينابايلاو ةينتيصلاو ةيدتهلا تارافحلاو ةيمالسإلا ةراضحلا تاموقم

 :بيجن ؟ ةيقرش ةمأآ اهلعج لهو 5 ىلوالا اهتيلقع نع رصم مالسالا جرخا له
 اهلعح لب ةيقرش اهلعجي ملو ىلوالا اهتيلفع نع رصم مالسالا جرخأ دقف . (معن) ب
 ١ ريوحتلا اهلي مل يتلا مالسالا لبق اه عمتجم تافص يه امف الاو . ةيمالسا
 تيقب لع ١ رصم يف مالسالا لبق ام عمتجم نم يقب اذامو ١ رميغتلا اهلطي ملو
 يقب له ) دركفت يقب له ١ هقاوشاو هتاعلطت تيقب له 1 هميق تيقب له ؟ هلثم
 لسسفا 8 ةيسايسلا هنالزكنت) يني ىلع ! ةينادتجالا فتبالأ يتب لك 1 هينا
 جرخي مل نذأ فيك ... خلا ١ لهو ...! لهو 1 ةيداصنقالا هناقالع تيغب
 !!!؟ ىلوالا اهتيلقع نع رصم مالسالا

 يفبني الوإ 21٠١( ١ صر ةرعفلا هذه رخآ ين لوتين هيف يف نيسح هط رمتب
 ءابوروأ نم اءزج رصم ايب لمجو . ليمامسأ اهلاق يتلا ةملكلا نا يرصللا مهفب نا

 اءزج رصم تناك امناو . ةرخافملا ناولا نم انول وا حدمتلا نوف نم انف تناك دن

 امههعورف فاللتخلا ىلع 6 ةيفاقثلاو ةيلقملا ةايحلاب لصتب ام لك يف ابوروا نم
 اهتاولا ,

 لصيل ٠ هيلع مالسالا ريثد ىفنو ٠ قرشلاب يرصللا لقعلا لاصتا طى
 ةسدالا ةرغفلا ةياهن ين لوعي . يبوروالا لقعلا نم ءزج يىرصملا لقعلا نا ىلا
 لبعت نا ىلع انلمحب ام دجن نلف يصقتل اميمو ثحبن امهمف نذإو] : ١151 : صر

 . [ايرهوج اقرف يرصلاو يبوروالا لفعلا نيب نا
 سيلو] : ٠ 3١( ص) لوقيف ةيبرفلا ةراضحلا دخا نع ةوق هدرت نل هناب ددهيو

 متمتب يذلا وحنلا ىلع ةايحلاب عمتل نا نع اندرت نأ عيطتت ةهوقف ضرالا ين

 . [نويبورواآلا هيلع ايب
  اهدحر  ةيهرفلا ةرافحلا ربتيو .٠ ةيراقحلا لفاونلا لك قلغي مث

 دارفالا يقر سايقم نا : لوقن نأ عيطتسنو] : 05١ - ص) لوقيف يقرلل اسايقم
 نم انظح وه امنا ٠ انلنع تاقبطلا فلتخت امهم ةيداملا ةايحلا يف تاعامجلاو
 ةيحانلا هذه نم ء يسعد انسفنا اتع اذاو ةيوروالا ةيداملا ةايحلا باساب لخإلا

 دايحلا لاكشأو مكحلا مظن نم نييبوروالا دتع ام لقث يف ءاطبالاب اهبيعن
 , [ ةيسايسلا

 ٠ مهحئاوج تانولكم نع حصفيو ٠ ىرصملا بعشلا نع ةباين نيسح هل ملكتب

 اننا ىلع لقب اذه لك] : (55 © ص) لوقيف ةيبرغلا ةراضحلا يف ءانفلا مهمزلبو

 موي ىلا موي نم ةوق دادزي ًالاصتا ايوروأب لصتن نا فيرن ثيدحلا رصملا اذه ين
 نبلقملا قافتاب كلذ نيزيو . [الكشو ةقبقحو ىنعمو اظفل اهنم اءزج حبصن ىتح
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 نم كلذ يف دجن ال اننا ىلعو] : قباسللا همالك اممتم لوقيف يبوروالاو يرصلا
 هتميبطو هرهوج يف افلاخم يرصلا لقعلا نا ول هدجن انك ام دهجلاو ةعهشلا

 . [يبوروالا لقملل
 ؛ حيحص ءيش ةيبرغلا ةراضحلا لوانت .يف ادهجو ةقشم دجن ال اننا اهأ

 باهراب ةيراضحلا اهءايشأ ضرفت يتلا ةيبنجالا لالتحالا ةوق ىلا كلذ عجريو
 عم يرصملا لقعلا رهوج قفاوت ىلا كلذ مجري الو : طلتلا ءارغابو « حاللا

 رفن فيك ؟ نابايلا يف ةيبوروالا ةراضحلا حالف رفن اذاميف الاو يبوروالا لقعلا
 يبوروالاو ينابايلا نيلقعلا رهوج دافتو فلاخت عم ! مصق نمز يف اهراشتنا
 . هباتك نم ةقباس ةحفص يف روتكدلا ةدايس ررق امك

 ثارت " او نيرشثملا نرقلا يف مالسالا ىلا ةوعدلا نم هط ازهي
 يناوإ : .٠ ص) لوقيف ينامورلا وا ينانويلا وأ ينوعرفلا ثارتلاو مالسالا

 نع ا ينل ةميدقلا مهتايح ىلا اودوعب نا ىلا نييرصملا وعدي ايعاد ليختال
 : يمالسالا اهرصع يف وا نامورلاو نانويلا رصع يف وأ ةنعارفلا رصع يف مهئابآ
 وأ هتباجا ىلا عرسبو هل عمس نم دحب هدأرتا : يسفن لاساو يعادلا اذه ليختا

 ادذحاو اباوج الا ىرا الف 5 لاح لك ىلع بيحب هنكلو ةباجالا هده يف ءىطس

 قلب مل دجو نا يعادلا اذه نا وهو : يسفن قامعا نم ردصي لب يماما لثمتي
 . [ هب ازهيو هنم رخي نم الا نييرصملا نيب

 لوقيف مهفنا نم ايوروأ نع زيمتلا روعش وحم نييرصلا نم بلطيو
 مئأآلا مهولا اذه تاعامجو !دارفا نييرصملا بولق نم وحمتن ناو] : ((9 : صر
 هجزما ىلع اورظنو يبوروالا ةنيط ريف ةنئيط نم اوعلخ مينا مهل رومي يذلا عينشلا
 روعشلا نا عم [ةييوروالا لوقملا ريغ الوقع اوحنمو « ةيبوروالا ةجزمالا ريغ
 ىنللع لب +٠ اهنم لدخالاب رقيب الو © ةيبوروالا ةراضحلا دلخا ضقانئب ال زيامتلاب

 يزيلجنالا نييعشلا صرح انمامأ ليلد حضوأو . ايراضحو ايناسنا ديفم سكعلا
 نازوالا تانطسحوك ةيفات ةيدام ءايشا يف امهنيب زيامتلا داجبا ىلع ينرفلاو

 ؟ ةيهبت ةباو («:ةيعبتلا اهنكلو . ةدحاو ةراضح امهللظت هنا عم : لاوتالاو
 ؛!! ةليلذلا ةيمسلا

 ءاسبغلا  ةرملا هله  اهعم ىدبتي نكلو .٠ اهتورذ ةليلذلا ةيمبتلا غلبتو
 اهولح ةيبرغفلا ةرافحلا ذدخاب ىدانب امنيح © نيجوزمم ةحاقولاو قمحلاو
 .٠ 0 : ضص) لوفي . باعب امو اهلثم ديحب ام © ةهركب امو اهثم بحب ام (© اهرمو

 الو « الاسرا لبري مالكا يف تيل  يقرلا ىلا يأ كلذ ىلا ليبلا نكل]
 اهيف سيل ةميقتسم ةئيب ةحضاو يه امناو © ةقفللا عاضوالاو ةبذاكلا رهاظملا ين
 نييبوروالا ةريسس مسن نأ. ١ يهو ددعت اهل سيل هدف ةدحاو يهو . ءاوتلا الو جوع
 ءاهرشو اهريخ : ةراضحل) يف ءاكرش مهل نوكنلو ادادنا مهل نوكنل مهقيرط كلسنو
 . [باعب امو اهتم دمحت امو © هركياامو اهتم بحي امو « اهرمو اهولح

 ملمتن نا هظاسوو] : (2. ©« ص) لوقيف ةيبوروالا ةراضحلا لفن لئاسو ددحيو

 لل



 .. يبوروالا مكحب امك مكحتلو © يبوروالا رفشب امك رعشتل © يبوروالا ملعتب امك

 . اهقرصي امك ةايحلا فرصتو © يبوروالا لمعي امك لمملل مث
 «(رصم يف ةفاقثلا ليقتسم) نم لوالا ءزجلا ةيقب يف نيسح هط ثدحتي مث

 8 ملعلا ١ تاحاوو ؛« ةهةيينحالا تافللأو « ميلاصعلا نع هلم يناثلا ءزحلا يف و

 ...خلا ةينيدلا مولملاو «© ةيبرعلا ةفللاو ©« رهزالاو « ملعملا هاجت ةلودلا تابجاوو
 ةيصخش نم مخالا طيخلا هيئزجب (رصم يف ةفاقثلا ليقتسم) باتك حضوا

 (اهتاسسوم ماما امنخكتسم (؛ةينرفلا ةراضحلا كمسق نم ادع ه رهظاف © نيبصح هلع

 طلاقيو رودي كلذ لك يف وهو . اههجو يف كسمامتلا نع ازجام : اهجراهب انوتفم
 . ركفلاو ملعلا حوم هزجعو هناتتفاو هءادختسا يطعي ىسح

 ينلا ةعبرالا هبتك لالخ نم اننيعأ ماما نيسح هط ةروص تلمتكا : نالاو
 دوجو ركنا دّعف : (يلهاجلا رعشلا يفز هباتك يف ادحلم انل ىدبتف . اهانضرع

 تيبلا ءائب ةروطسا اولبق برعلا نا معزو . ماللا امهيلع ليعامساو ميهاربا
 رسفو . ةيدوهيلاب مالسالا لاصتا تبثيل نآرقلا اهقدصو « ةيسايس تاياغلا
 مللاسإألا ماكحأ ضعب فصروو 5 برعلا لاتع تاحوللا ف زلتخاب تاءارملا قس

 !!! ىراصنلا ةدوم ةيآ يف امك ةيلحملا فورظلل ساكعنا اهناب
 ضرعب : نيف رشتسملل اراب انبا (يلهاجلا بدالا يف) هباتك يف انل ىدبتو

 !!! هتاكمو نيسح هط نامز بسانت ةيناث ةروص يف نآرقلا ةيرشب لؤح مهمعازم
 ىلع ١دقاح ؛ نيدلاو ملعلا نيب ةكرمملا امتحم (ديعب نم) هباتك يف انل ىدبتو

 ةينطو ةموكح ءاشناب اناطم : محلا نع هداعبا ىلم ارمم « هل اودع 6 نيدلا

 !!! ايوروا لود رارغ ىلع ةلودلا نع نيدلا لصفت
 ةراضحلا ىلا ايعاد اقوب (رصم يف ةفاقثلا لبقتسم) باتك يف انل ىدبتو

 «ممحلا لقن اهولقنب نا نييرصملا نم بلطي « اهئالال ماما اليلذ اناطيضشو : ةيبوروالا
 !!! ارث اهلك تسيلف « اهلئاذر يف اوشيعيلو « اهلاحوأ نم كلذ دعب اولهنب مث

 ىلا اندصق اننأب : فيضنو . اننيعأ مامأ نيسح هط ةروص تلمتكا : نالا
 حضوتت ىتحو «© ديلا ىسمل ةيلاتلا ةلقنلا سملت ىتح ادصت ةروملا حمالم ليصفت

 . اهداعبأ انل

 لب دا د

 هطل ةقباسلا تاحفصلا يف هانللح رثآ رخآ خيرات دعب تاونس رشع يضمنل

 ه . ١



 !!! ماللالا نع بتكب نيدلا ىلع مجهتلا هندبد لمج يذلا نيح هط ىرن

 !!! هكريس نع بتك ةعبرإ بتكي ؛ مالسلاو ةالصلا
 بتكي ةيلهاحلا تافص ى.ضعسب هنع هللا يضر رمع مهتا ىلا نيسح هط ىرن

 !!! رمع نع

 نع بتكي مالسلا اميِيلع ليمامساو ميهاربا دوجو ركنا يذلا نيسح هط ىرن
 ' :؟؟ امهنع هللا يضر يلعو نامثع

 !نيخيسشلا) نع بتكبي مكحلا نع نبدلا لصن ىلا اعد ىذلا نيسح هط ىرن
 ها مييملم نيمكاح مظما

 يدان . اهرمو اهولح . ةيبوروالا ةراضحلا لطدخاأب ىدان يذلا نيسح هلع ىرن

 قح دوق رميل لب .٠ هنورك ذب مهنا أولوقيل ال ٠ مدقلا مهثأ رت نم اوسناام اورك دب

 .هشئاتدب ملعلا مهتم نوصمصختملا يحبو : هةقفلا دج دوهففتو > هتف رعم

 0 نيصصختملا مفل © مست و

 اونوكي الا نم بيرق موي يف مهنكمي ام دهجلا نم اولذبي نآو ؛ مهل اكلم هولعجيو

 نآرقلا عابتاب يدانب ©« نويبوروالا ايحبو مكحبو رعشب امك ايحنو مكحنو رعشنت نا
 نآرقلاف ] : "4.4 ص) 4 (مالسألا ةآرم) ين لرعف ةياحملا ه رمسو هنلاو

 قح هنومهفي نيقلا نكلو ٠ هب نوديمتتو .هنوعمميو هنوارقي نيملسملا يدبا نيب

 . ساتلا نيب حيحصلا ملعلا اورشني ناو : مهسفنا هب اوزواجتي نا

 بجيو . ليلقلا نم لقا هنوهعفي نيذلإ نكلو : هيف نورظنب سانلا نم مثك لعجو
 يف مههقفيو . نآرقلا قئافح مهل نيبب ام سانلا ىلع اهنم اورشني نآأو اورثكي نا

 نيب ميلثي نأ بجيب امناو © نيخرؤولا ىلع اهب رمقب نأ يفيش ال اهب ملعلا نكلو
 :هليلق رشنب بتكلا يف لحس ءاملعلا ملهو : همهفو هتءارق مهل ريت نأو © ساتلا

 نآو : همون نم قفب نأ بهيف ةيمالسالا ةمآلا تمان امك امئان لاز ام هرثكاو

 . ءاملعلا نم ههففو هنرت نونحب نيذلل لوانتلا بيرق نوكي

١٠٠١1 



 ليوو . ماهفالل ةيكزتو لوقعلل ةيقرت هنأ ىلع ديزي ال هنآل يفكي ال هلك اذهو
 «ةجرزمالاو بولقلا ىلا ماهفالاو لوقعلا زواجت مل اذا هقئاقحو نيدلا نوؤشب ملعلل
 . [مثاتلا قمعا مهل ةرهاظلا ةملا يف رثؤيو : رثاتلا قمعا رئامضلا يف رثو

 اهل ةلص ال  ىلوالا ةلهولل تاينيعبرالا ةياهن يف نيح هط ةروص ودب
 . اديدج افلخ قلخ هنأك ودبو « اهلبق امو تاينيثالثلا نيح هط ةروصب ةتلا

 لماوملاو بابسالا يف امو !!؟ هباوصو هدشر ىلا داع لهر !!؟ ةقيفح فت نهف
 م مالسالا نع ةباتكلا ىلا هتعفد يتلا

 جئاتن لالخ نم ةلثسالا هذه ىلع بيجنل دوعن مث : هتايمالسا الوا سردنس
 . ةساردلا ءلع

 د د

 نمش : حيراتلا ةيواز نم ءاتثتنا الب يمالسالا هركف ميمج نيسح هط ض رع

 'ةرمز يف همييقت ىلا اناعد ام الهو . ةيخيرات ثداوح لالخ نم « ةيخيرات بلاوق
 ' . ةيخيراتلا ةسردلا

 :لوالا ءزجلا بتكو 1971 ماع ةنالثلا هلازجاب (ةمسلا ىثماه ىلع) فلا دقن
 ماع (هوئبو ينلع) اهنم يناثلا ءزجلا بتكو 2: ١1141 ماع (نامثم) ىربكلا ةنتفلا نم

 هستكو 6: ١951 ماع (ناخيسلا) بتلكو © ١965 ماع (مالسالا هآرم) بتكو 2 165

 . .١16 يلاوح (قحلا دعولاإ
 ةتتفلا ٠ ةرسلا شسماه ىلع امه هراثآ نف نيرثاآ ليلحتلاب لوانتتس نحنو

 يهو « اهراكفاآو اهنومضم يف ةيداع يهف هبتك ةيقبل ضرعتن ال فومو . ىربكلا
 ةضورعمو « ديدجح بولسأب ةغاصم ةيبدا وا ةيخيرات قئاقح اهنوك ىدعتت ال
 , هدنع ةباتكلا تازيمب هلك كلذ لالخ ةموموم « ةئادح ةقبرطب

 ماخغأ هتايح نم ةركبم ةرتف يف هفلأ دقو . ءازجأ ةئالث باتكلا اذه لمعي
 نيسح هطق . افضقان' رمالا يف نأ ةعرسلا ةيحطسلا ةرظتلل ودييو . 9

 اهمفت ةرتفلا يف بتكد . ةيبوروالا ةراضحلا بابساب ذلخالا ىلا اعاد « ةئوروملا
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 1 بتكب هلعج يذلا امف . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريس نع ءازجا ةئالل
 ! ريسلا وه اهو

 ةنحاطلا ةكرعلا رئا هب تقصلو هيلا تهجو يتلا داحلالا ةمهت يف رسلا نمكي
 اهتلازاو : اهوحم ىلا ىعس فقف . ١951 ماع (يئهاجلا رعشلا يف) هباتك لوح

 بكل  هفن تقولا يف  ىعس دقو : ةهج نم رخآ رثأب سائلا ناهذا نم
 0-0 ةيفانملا ةكرعم يف نيب روتمدلا رارحالا بزح باح ىلا نيدتملا ماعلا يآأرلا

 . ةبنا' ةهج نم دفولا برح
 ١ ةيركفلا هتميق يه امف : باتكلا فيلأت ىلا ةعفادلا بابسالا انزواجت اذاو

 يدلا .يلخادلا ثعابلا انل حضوتيل باتكلا ةمدقم ىلا دوعن نا انم !ذه يضتق

 اهينتاب ةذايلالا دولخ ىيلو] : لوالا ءرجلا نم (ال : ص) لاق دقن ةباتكلا ىلا هعفد

 اهيتاب وه لب . رطق لكو تقو لك يف باجعالا ريثتو ةدللا ثدحتف اأرقت اهنا نم
 عورأ مهلا يحوتو ؛ ءارعشلاو باتكلا مهلت تلاز امو تمهلأ اهنا نمو « اذه نم
 9 نايبلا تانآ يه سانلا اشنأآ ام

 امم اقتل امنأ هنا لوقب ةينانويلا ايديجارتلا وبأ (سولوكسبا) ناك دقلو
 يف ءائفلاو ليثمتلا ءارعشو صاصقلا لاز امو - (سوريموه) ةدئام نف طقب
 انرق نيرشعو ةسمخ دنم سولوكسيا هلوقي ناك ام نالا اولوقي نا نيقيلخ برغلا
 نسم ابصخ لقأ ينانويلا ليثمتلا ءارهش نم هريغو سولوكبيا صصق نكت ملو
 تلازامو 6 اثادحو اميدق همارمشلاو باثتكلا نم اريثك تمهلا دق يه لب : ةذايلالا

 . [دقلا ىلاو مويلا ىلا مهمهل نأ ىلع ةرداق
 يلف لوتيف كلذل لثميو ماهلالا ىلع صصقلا ضعب ٌةردق نه ثدحتي مث

 يله ةيليثمت ةصق ماوعأ لنم تارق ينأ ركذال يناوإ : اهسفن ةقبالا ةحفملا
 مضون .٠ مقرلا اذهب (ودوريج) اهبخاص اهامل دقو : اهعون نم نولالثلاو ةنماثلا
 لترره دلومي لصتت ةروطسأ تناك . ١8( مقر نويرتيفنأ) ناوتملا اذه اهل
 لاز امو . حيسلا لبق سماخلا نرقلا يف ةيليشت ةصق لكوفوم اهراوصن
 نويهايو نورئات نيثدحملا نييبوروالاو نامورلاو نانويلا نم باكتكلاو ءارمشلا
 بتنك يتلا صصقلا تهتنأ ىتح : عوضوملا اذه ريوصت يف هبههذم رغ وأ هبهذم
 . مخضلا ددعلا اذه ىلا !ارثنو ارمش هيف

 لب . هيلا اوقبس مهنال عوضوملا اذه قرط نع ليثمتلا لوحف مجحي ملو
 ينيئاللا رهماشلا ءوكرط نذلا جن ناكو . هيف ةضرو : هيلع اهرح كلذ مهداز

 اعوضوم قرطي نا نم ودوريج قفشب مل مث . (ميلوم) يسنرفلا رماشلاو 53
 راوصف : ةثيدحلاو ةميدقلا روصعلا يف ليثمتلا ءارعش نم لوحفلا هيلا قبس
 ناكذ ١551 ةنب سبراب يف ةراظنلا ّ اهضرعو ؛( نيثالثلاو ةنماثلا هذه هتصن

 . مهل دح ال اهب ءارقلاو ةراظنلا باحعاو © اميظع اهزوف

 يىوسيف « رركتملا هئاشناو ينانويلا بدالا نع هثيدح دعب يبرعلا انبدأ نع ملكتب

 : ال ٠ ص) لوقي ذا ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةريسو ةيلهاجلا ريطاسا نيب

 .ملل ١



 يف ظفحت ملو : ةدحاو ةرم بتكت مل مهرابخاو نيلهاجلا برعلا ثيداحاف]
 يف نوفلؤملا ايكو : صصقلا نم ناولا يف ةاورلا اهصق امناو «© اهنيعب ةروص
 باتقتكلا تمهلا دقف ٠ اهفن ةريشلا يف كلذ لثم لقو فيلاتلا نم فونص
 «٠ افيا ةيمالمألا دالبلا رثكا يفو ةيمالسالا روصعلا رثكا يف ءارعشلاو
 . [ ينفلا لامجلاو فعضلاو ةوملا نم اهظوظح توافتت ةفلتخم ارروص اهوروصن

 ةاور هدصقب ملق « خيراتلا ىلع  قباسلا همالل يف نيسح هلع بذك دت
 ملو ؛ هلع ميثدح ين يصصقلا لامحلا مالسلاو ةالملا هيلع لوبرلا 5 مسس

 يمصصمصقلا لامجلا ءاج امنا ؛ هتايح قئاقدل مهخيرات يف ةيظفللا ةنيزلا اوفنبب
 نأ نم ىمسا مهيبن ةوس يف مهلمعن . مالكلا يناثم ين اضراع ةيظفللا ةنيزلاو
 . كردلا اذه ىلا اوفسي نأ نم ىعوا مهو «© بعالتلا وا صصاقتلا هنم اوفديي
 مهنيب ناعتام هيلآ مهترظنو ٠ مهسوفن نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناكم نا
 . طغللا اذه نيبو

 . هريسلا عوخوم رايتخا نم هفاله حضوب وهو ءايح نيسح هل بوذب
 ريكفتلا عم اهتماقتسا مدعو : لقعلا عم .ةريسلا ثادحا ضمب ىفقانتلا رذتعيو
 . ةجاللا ىلا سانلا ليم ينرت ريطامالا هله نأب هفقوم رربي هنكلو : يملعلا
 كلذ يف لوقي !! هدنع ةريلا ناوهل ايف . ةايحلا مهيلع قشت نيح مهنع هفرتو
 نوريكب نوثدحم مهنأل باتكلا اذهب نوقيسفيس اموق نا ملعأ انأوإ : ٠١2( . ص)
 نم ريثكب نوفيضي كلذل مهو . هيلآ الا نونمطي الو « هب الا نوقثي الو . لقعلا
 يف نوحطلطو نوكشب مهو . اهافرن الو لقملا اهفيي ال يتلا ثيداحالاو رابخالا

 اذهب نوفيضيس ءالؤه . ثيداحألاو رابخا هذهب بعشلا فلك نوري نيح ىوكشلا
 يتلا ثيداحالاو راخالا دله نم هفئاط ةيبف نوارقيس مهن 0 ءيسشلا صضشعب باتكلا

 نا ءالؤه ملمي نأ بحاأو . سانا سوفن نم اهوحمو اهبرحل مهفنأ اوبمن
 ءاذهلا ىلا ةحاح لقا تسيل ىرخأ تاكلم سانلل ناو ؛ ءيش لك سل لقملا

 ملو : لقعلا اهيلا نئمطب مل اذا ثيداحالاو رابخالا هذه ناو . لقعلا نم اًمرلاو

 ىسانلأ بولق يف ناف ٠ يملعلا يكفتلا بيلانا اهل مقتست ملو ٠ قطنملا ابفرع

 ديج نم اهيلا مهتحارتساو . ةجاذسلا ىلا مهليمو مهلايخو مهفطاوعو مهروعشو
 نا ىلا مهمفديو ؛ اهف ميغرتو : رابخالا هده مهييلا بيحب ام : اهتانعو ةايحلا

 نيب ميظع قرفو . ةايحلا اييلع قششت نيح سفنلا ىلع هيفرتلا اهدنع اوسمتلب
 .ثحبلا جهانم اهل ميقتستو ملعلا اهرقي قئاقح اهنا ىلع رابخالا هذهب ثدحتب نم
 نسسع ةفراص : ررخلا فطاوعل ةريثم اهنا ىلع روعهشلاو بلقتلا ىلا اهمدقي نمو
 .|ششيعلا فيلاكتو ةايحلا لاقثا لامتحاو تقولا قافنا ىلع ةنيعم . رشلا ثعاوب

 هتشرطعو ؛« امامآ ةيناتويلا مطاساألل يبوروالا بدآلا لوانت هط بمب نذا

 نا باتكلاو نيفلإلا نم بلطيو . ةذايلالا فاصم يف ةرسلا عفيو . اساربن
 سانلا لويم اوذدلي يك ؛ نائويلا يطاساب ابوروأ ناتتفا اهنع ثيدحلا يف اونتفي
 وأ  الثم ةذايلالا ترثا له نكلو . مهتليخآو مهفطاوع اوعتميو ©« ةجاذلا ىلا
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  عممنجملا يف ةريسلا ترئا امك يبوروالا عمتجملا يف  نائويلا رطاسأ نم اهرم
 ةيلا تناك لهو 7 نيممتجملا يف نارثالا ىواست له : لق وأ 5 يمالسالا

 ؛؟!؟ ةيظفل ةارابم وأ ةيصصق ةيلستل اعوفوم  خيراتلا يف ام اموي

 ةايحلا ديج نم ةسحارتسالا دصقب ةريسلا لوانت نا يف كش نم سيل
 ةيمتتو : ةجاذلا ىلا نانآلا ليم ءاضراو © سفنلا نع هيفرتلاو « اهنانعو

 . نيسح هلم اهيلع دحس ال :ةرطخ ةقباس اهلا كش نم يي .رخلا فطاوع نضعب

 اوصحمو ٠ هيلع هللا تاولم مهيبن ةمس يف ب اريثكو امود  اوبتك نيملسملا نال

 هلك كلذ لالخ يىهرظن ناكو . اهليصافت اوبوبو : اهقئاقد اوزيمو « اهئادحا

 هنم 'متشيو . كلذ يف دتلو ةيناسناألل ىلعأ الثم دمحم يف قمري  هدعبو

 .٠ ذادتلالاو مشلاو قمرلا دودح دنع اوفش ملو . كلذ يف ذتلو ةقبملا تافصلا

 ىلع تشمو ب اهفن ذاذتلالاو مشهلاو قمرلا ةظحل يف مهمادقأ تعس نكلو

 ديع امك مهير أودبعو ٠ هفن دكبحم ىكز امك مهفنا اوكزن . دمحم قيرط
 لطالاو كرثشلا اودهاحو : سائلا كيحم لماع امك نسائلا اولماتو ؛ ةبر دمحم

 ... خلا لطالاو كرشثلا ديحم دهاج امك

 اوبوبو ٠ هوصحم يذلا اومحمو ٠ مهيبن ةريس يف هوبتك نيذلا نوملسملا بتك
 فده ام نيب ناتشو . هلمع لثم لمعلاو «© هب ءادتنالا نيدصاق «© هوبوب يذلا

 . مرسلا ةاور هيلا بهذ امو ٠ نيسح هط هلا

 دك ديل دا

 : ىريكلا ةئتفلا  اينان

 يسلم تتدصتم يناثاو - نامثع نع تادحتعي لوالا 8 ناو زج ىركلا هنتفلا

 : ةعحو
 تاذالاب ةسماخلا ةحفملا يفو هباتك نم ىلوالا ةرقفلا يف نيح هل اننجافي

 تناك امنا رمسعو ركب وبأ اهمهف امك ةيمالسالا ةفالخلا نا دقتعا داكاو] : هلوقب
 نسم نكي ملو « اهتياغ ىلا هتنت مل اهنكلو ةرماغم نوكت نا كشوت ةثئيرج ةبرجت
 يرجن نأ نكبي ناك يذلا رصعلا ريغ يف تيرجأ اينال : اهتاغ ىلا يهتنت نا نكمملا
 . [اميظم اعيس رصملا اذه اهب قبس : هين

 ملق !! ةليرج ةبرجن اهنا ١ ةيرجت ةبآو . ةبرجن ةيمالسالا ةفالخلاف نذا
 « صرفلا نوليتهيف : نورماغملا رماغي امك امامت ؛؟ ةرماغم نوكت نا كشوت 17 اذام
 خيراتلا تاحفمو « انايحا لشفتو © انيح مجلت دقف © ةمظنالا نوعرتخير

 ي.ليلوسومو رلتهب تهتناو © هدحو هللا مهملعب نيرماغمب تادتبا © مهب ىلبح
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 . نيرماغملا ءالؤه هلمج نم رمعو ركب وبآو . سانلا لك امهترماغم فرعب نيدللا
 ةفص اميمكح نع ىفتف © رمعو ركب يبال قيرطلا ممر دق ءامسلا يحو نا اما

 ةمس امهنع دعمباف © هتسردم يف امهدعاو امهابر دق لوسرلا نآو . ةبرجتلا

 . نيسح هل ههيففب مل ام كلذق + ةرمافملا

 اهبصو ديعيو . ةيلاتلا تاحفصلا لالخ ةيمالسالا ةفالخلا يف هنمط رركب

 مكح « يناسنالا خيراتلا هلب ©« يمالسالا خيراتلا هف رع مكح لدعأ خطليو . ةبرجنلاب
 ادبي دكي ملو هللا همحر ركب وبا تامف] : (8 . ص) لوقيف باطخلا نب قورافلا
 مل هنكلو ةعماو تاوطخ ةبرجتلاب اطخ دقو هللا همحر رمع لتقو « ةبرجتلا
 نم تليقتسا ول» © هتفالخ رخآ يف لوق ناك هنا هنع ىور دقف الوا اهنع ضرب

 ةءارققلا ىلاع ابتددرف مهلاومأ لوفف ءاينغالا نم تذخال : تربدتنا ام يىرما

 فيكف .٠ ديرب ناك ام يعاميتجالا لدعلا قيتحت نم غلبب مل هنا نذا رمع ىأر دقف
 .٠ رمع لواح ام لدعلا نم لواح اريما نيململا ريغ الو نوملسملا فرعي ملو
 دقف ب ايناث همايأ يف رمع ةبرجت نع سانلا ضري ملو  رمع ققح ام هنم ققفحو
 . ربعل ايح يناثلا دعا ناكو « ابهرو انو مهرثكا هعيطيو . هنوباهي اوناك
 ةماعبو مهيو هفئب قفرل ةليسولا هيلا نوفتبي ٠ رمع ىلا ابح سانلا دشاو
 ضرب مل من ءيشش لك ىلع لدعلا رئوي ناك هنال ايش هنم نوفل الق ؛ سانلا

 . [رمالا رخآ ةيرجتلا هده نع نوبولغلا
 ءريق ىلع ةيمالنالا ةموكحلا هعيبط ةيناثلا درقفلا يف نيسح هلع ىلقانب

 ةيطارقمبدلا ةغص يفنيو : ةيطارق ويثلا ةفص اينع يفليف « ةثيدحلا تاميسقنلا
 . لداعل ىدرتنلا مماقلنلا ةنم اهنع يفنيو . طوطخلا ضعي ين امهناقتلا عم

 ةيبيلاتلا ةجيتنلا ىلا صلخب مث : نامورلا لصانق ةموكح نيبو اهنيب نراقبو
 :قلطم مكح ماظن نذا دهملا كلذ يف يمالسالا .مكحلا ماظن نكي مل] : (9)] « صا
 وأ ايروهمج وأ ايكلم اماظن الو : ناتويلا فرع ام وحن ىلع ايطارقمبد امالغن الو

 نيب اصملاخ ايبرع اماظن ناك امنأو : نامورلا فرع ام وحن ىلع اديقم ايرصيق
 نم دودحلا هده نيب ام !وألمب نا اولواحو : ةيج نم ةماعلا .هدودح هل مالسالا

 . [ ىرخا ةبج
 وهف] ؛ 5*١( . ص) لوقيف ؛ ءاقبلا ىلع رئان يمالسالا مكحلا له : لعاتي مث

 كلذ دعب اودلتب مل مث © هيلا برعلا قبسي مل صلاخ يمالما يبرع ماظن نذا
 ارداق ناك اذا ىرن هفئاقد نيبتنو هللحن نأ نم كلذ عم انيفمب ال الهو 4 هيف

 مئ هتاثنب تطاحا يتلا فورظلا تريفت ىتم ريفتب نأ اميلخ ناك ما ءاقبلا ىلع
 ىلع موقي هنا ىريف يمالسالا ماظنلا رصانع ليلحت ين هلاؤس دعب عرشو [5 هروطتب
 هيلع يبئلاب لاحتالا ةيطارقتسرا :؛ يناثلا . ينيد مف © لوآلا نيرصنع
 1 . ماللاو دالملا

 ةثالث لصتا ىدلا رصنعلا افهو] : (7” ٠ صد لوقيف لوالا رصنملا حضوي
 يبنلا هب قطنيو ٠١ ةرم انآرق لزنب مهيساميو نيملسلا حباصب امام نيرثعو
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 دلت ..ةثلاث ةرم ةعبتم ةتس ةيلمملا هتوب يبنلا هيرجبو 2« ىرخا ةرم اثيدح

 دعبأ ىلا ايح اقيقد ايوق اينيد اريمض يبنلا ةصاخ نم نيملسملا سوفن يف ظقيأ
 لوق يف ملسملا هنم'نحلختت نأ نكمملا نم نكي ملف ؛ ةايحلاو ةقدلاو ةوقلا تاباف

 ٠ ةيمويلا ٌدايحلا يف هتارظنبو ةيعر ناك نأ « مكحلابو «© امكاح ناك نأ ةيعرلاب
 يف مكحلا ماظن نأ سانلا نم ريثكلل ليخب يذلا وه اذهو ©« ممضلا اذهب ةرئاتم

 ٠ كلذك رمالا نسسلو : ضرالا ىلا ءاملأ نم لزنت» اماظن ناك دق تقولا كلذ

 . [نيدلاب رثاتلا ينم هتيعرو ةفيلخلا رمضل نوكت ام راآدقم عمم رودت وه امناو

 ةحفصلا يف لروعيف يسنلاب هف العلا ةيطارفتسمرا ٠ يناثلا رصنملا نع ثنحتسو

 »ع ماظنلا اذه اهتم فلتنا يتلا رصاتعلا نم يناثلا رصنملا امأ] : اهفن ةقباللا

 عافترا ىلع الو هورثلا ىلع الو دلوملا ىلع دمتمت ال ينلا ةيطارعتسرآلا رصنع وهف

 نم مهأ رخآ ءيشث ىلع دمتعت امناو © ماعلا عئاشلا اهانعمب ةيعامتجالا ةناكلا

 يف هلم يهليو هب رماي ناك امل ناعذالاو هتايح مايا يبنلاب لاصتالا وهو هلك اذه
 تافقوا يف هللا ليبس يف كلذ دعب ءالبالاو © ددرتلا هش هيض الو ددرت رف

 ٠ [برحلاو ملمصلا

 لوقيف ةيطارقتسرالا هذهل ةباحصلا مهفو ٠ شيرق مهف مل نم درسبو

 ركب ابأ نأ ركديو . [شيرق اهتمهن امكو نيرجاهملا نم هباحصأاو ركب وبا اهمهف
 اهناي اشيرق مهف ء شيرف نم ةمئالا : ملسو هيلع هللا ىلم يبنلا لوق نم مهف
 رثذدو . هكم يف هنتغلا ءانثا يبللا عم اودهاجو مالنالا ىلا اوفيس نيذلا ةفبط

 :اهرغل يغني ال اهل قح ةمامألا نا تنفيتساف ٠ كلذ مغ تمهف شيررف ضمب نا

 ىلا اذه شيرت مهفل نيسح هط حرش رقتفنو . يبنلا نم اهناكمل اهل قح هنآو
 دوو 3 ل ب ةءادن ةيخبراتلا دهاربتال : يخيراتلا دل

 احبج ةفيذح يبا ىلوم ملاب ناك ولو « هتفظتسال ايح ةديبه وبا ناك ول

 . ايشرق ةفيدح يبا ىلوم ملاس نكب ملو . هتفظتسال

 تالوحت مامأ يمالسالا ماظنتلا ىرصتع يف دومصلاو ءاقيلا ةيناكما هلع لطب مث

 ينيدلا مرمفلا اذه وهو امهلوأ امافإ : (؟8 ©« ص) لوقين اهتاروطتو «© ةايحلا

 موتحملا نم الو لوقعمللا نم سيلو (يبنلا يأ) هباحمال حاتي ءيسشف ظقيلا يوقلا
 اوملمتو ايبرق الاصتا هللا لومرب أولصتا نيذلاق «© ةدفحلاو ءانبالا مهنع هئرب نأ

 وأ اولاق وا اولمع املك اولثمتي نأو هتريس يف !اورئاتب نا نوقيلخ هبدأب اوبدانو
 دقو مهب نورثاتت دعف ةدقحلاو ءاتبالا نم ملط الصم يتات يتلا لايجالا اماف © اوركف

 ىسسيلف ؛؟ الصا هب !اولصتن مل وأ . اليلق الا يبنلاب اولصتي مل مهو «© نورئثاتي ال
 يبنلا ةماخل حيتأ ام ةايحلاو ةوقلاو ةظفيلا نم ةينبدلا مهرئامضل حاتب الا ابيرغ

 . [نيبرقالا هباحصا ةروفصو



 اله نأ يهو] : 4 © ص) لوقيف ينيدلا ريمضلا ناتتفا لامتحا دكؤبو
 ةرثك ١راطخأ ىقلب دقو © ةنحملاو ةنتفلل ضرعتب دق ظقيلا يحلا ينيدلا ممضلا
 قحلل هرمضو هيلقو هفن ناسنالا صلخب ام رثكا امف بوطخلاو ثادحالا نم

 يف فرستو ةيلع حلتو ةنتفلا بابسا هب مل مث ««ناسحالاو لدعلاو ريخلاو
 لوأت نم لقتني لازي ام مث « رمالا ضمب يف لواتي نا ىلا هرطضت ىتح حاحلالا
 اذاف موي تاذ رظني ىتح «© للحت ىلا للحت نمو للعت ىلا للعت نمو لوات ىلا
 حلاو يبنلا حلاو نآرقلا حلأ اذه لجا نمو « ديعب دمأ لوالا ضالخالا نيبو هنيب
 ةوتسصسسف مول دمت امكو اهرورغو اينذلا نم سانلا رتذحت يف نوحلاملاو ءافلحلا

 بهذت يتلا تائيسلا هذه نمو + نحملا بورض نم هل مهضرعت امو نتفلا بابسا
 راثلا لكات امك تاحلاصلا لكات يتلا لامعالاو © تاينلا ضعب نمو «© تانسحلاب

 نمو نيحلاصلا نم ريثك ضرمتي نأ ءيش يف بيرقلا نم ىيلف ©« بطحلا
 نم ىهيلع ارطي نأو « رورفلا يعاودو نتفلا بابسال مهسفنا يبنلا باحصا
 © لفغ مالسالا ناك نيح لوالا مهدهع نيبو مهنيب دعاب ام بوطخلاو ثادحالا

 تلجو هللا اوركذ اذا اوناك نيحو © نيسممو نيحبصم يبنلاب نولصتي اوناك نيحو
 . [اناميا هتداز هتابآ مهيلع تيل' اذاو «© مهبولق

 مهضعب عم مهلاتتقاو لاماو ناطلسلاب ةباحصلا ضعب ناتتفاب دهشتسي مل
 مهوالب نسح دق يبنلا باحصا نم ةمامج نا ظحالا ينكلو] : ((. © ص) لوقيف
 مهيلع لاط مث « مهل اهتمض وا ةنجلاب مهرشبو مهنع يبنلا يضر ىتح مالسالا يف
 مسسسيظعلا مكشلا ناطللاب اوتحتماو « بوطخلاو ثادحالا اولبقتساو نمزلا
 لتقو « اضعب مهضعب لئاقو « رومالا مهنيب تدسفف © ضيرملا عساولا ءارثلابو
 سانلا نظ ءوسي نا نكمي ام دعبأ ىلا ضعبب مهضعب نلظ ءامو ©« اضعب مهضعب
 ٠ [ سانلاب

 .(6غ١ © ىع) لوفيف رورشغلا يعاودو نتفلا بابساأ مامأ دومملا ةبوعضص ررشو

 اهل تبثي ال « ةبالخ ةيوت ةريثك تناك رورفلا يعاودو نتفلا بابسا نأ ىرتسو]
 1 [ناكمو نامز لك يف ةلك مزملا ولوآو )1 سانلا نه مرملا ولوأ ولا

 مكحلا يتماعد دحا ينبدلا ممضلا صوصخب ةيلاتلا ةجيتنلا ىلا صلخيو

 كلذ يف ماظن ىرصتع نم نذأ لروالا رصتملاف | ٠ (4. © ص) لوعيف يمالسالا

 لكل تيار امك صضرعم © ظقيلا يحلا ينيدلا ممضلا وهو <« مالسالا نم ردصلا
 ضرمتلا اوئماو أطخلا نم اميمج يبنلا باحصا مصع دق ولو « راطخالا هذه
 دب ناك ال ©« نمالا الهو ةمصعلا كلت مئالب ام ىلع مهرومأ مهل تماقتساو ةئتفلل
 . [رورفلاو نحملاو نتفلا بورضل مهتدفحو مهؤانبا ضرمتي نأ نم

 ملستسم لب « ةيمالسالا ةموكحلا رصانعل هط ليلحت طخ وأ باوص شقانن نل
 . ينيدلا يمفلا وهو لوالا رصنملل همييقت يف هشقانتسو « ةهليلحت ةحصب

 : ةيلاتلا طاقنلاب ينيدلا رمضلا ناشب نيسح هلع هلاق ام صخلن
 ١ ةنحملاو ةئتفلا ىلا ينيدلا رمضفلا ضرعتب دق ل .



 لامتحا دكؤي اذهو ( ةباحصلا دنع ةئتفلل العف ينيدلا ريمضلا ضضرعت ب ؟
 . هأودععو هدومص م ليغ

 ككشيو « دافحالاو ءاتبالا دنع ينيدلا ممضلا ةيلامف رارمتسا يف ككشب ل ؟
 . يمالسا مكح مايق ةيناكما, يف يلاتلاب

 يهو . حيحص ءيش اذه . ةنحملاو ةئتفلا ىلا ينيدلا مرمفلا ضرعتي دق
 .٠ حورلا ةيفناقثو نيطلا ةماتع نم اجيزم هنوكو © نانالا ةمعيبط نم عبننت ةنتف

 هتايآ مكحم يف كلذب هللا انربخأ امك لثملا تاملطتو « ةدالا تارورض نم اجيزم
 هتيوس اذاف © نيط نم ارشب قلاخ ينا ةكئالملل كبر لاق ذاو] : ىلامت لاق ثيح
 . (لا -0لا © ص) [نيدجاس هل اوعفف يحور نم هيف تخفنو

 نم هرفحو « اهلخادم ىلا ململا هينو «© ةنتفلا نع !رارم نآرقلا ثدحت دقو
 : ءالتبالا وه دوجولا نم دصقلا نأ همهفاو « اهتاودأ

 نيذلا انتف دقلو . نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأا]
 (" «"  © ثويكنعلا) .٠ [نيبذاكلا نلعيلو اوقدم نيالا هللأ نملعيلف . مهلبق نم

 امهنع عزني ةنجلا نم مكيوبا جرخأ امك ناطيششلا مكننتفي ال مدآ ينب ابز
 ادلعج انا هنورت ال ثيح نم هتليبقو وه مكاري هنأ امهتاءوس امهيريل امهسابل
 (؟ا97 « فارمعالا) . [نونمي ال نيذلل ءايلوأ نيطايشلا

 (؟رخ «لافتالا) |٠ ميظع رجا ةهدنع هللا نأو ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امتنا اوملعاو]

 . [دوفغلا زيزملا وهو المع نسحا مكيا مكوابيل ةايحلاو توملا قلخ يدلا]
 (؟ « كلملا)

 .... حلا

 يف هرمع ناك نم هفرمي ناتتفا وهو حيحصلا ناميالا لحم ناتتفالا اذهو
 لوسرلا انربخأ دقو . ادحاو اموب مالمالا شاع نم لق وا « ادحاو اموب مالسالا

 :سكفلابو نيرفاكنوسميو نينمؤوم نوحبصي سانلا ضعبناب مالسلاو ةالصلا هيلع
 هنيب نوكي ام ىتح ةنجلا لها لمعب لمعيل مكدحا نأ هريغ هلإ ال يذلا هللاوف]
 مكدحأ نأو « اهلخديف .رانلا لها لمعب لمعيف باتكلا هيلع قيسيف عارذ الا اهنيبو
 باتكلا هيلع قبسيف عارذ الا اهنيبو هنيب نوكب ام ىتح رانلا لها لممب لمعيل
 فرصم ميمهللا] لوفيف وعش لوسرلا ناكو . [اهلخديف ةنجلا لها لمعب لمعيف
 بولقلا بلغم ابإ : لوقيف افيا وعدي ناكو . [كتعاط ىلع انبولق فرم بولقلا

 . [كنيد ىلع يبلق تبن
 جذامن ىري مالملاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةرس ىلع عالطا طسبا علطي نمو

 ثدح امك لاتقلا نع فلخت نم مهنمف . لوسرلا ةباحص ضمب ناتتفال ةفلتخم
 ثدح امك شيرق يكرشم ىلا نيملسملا رارسأ ضعب 7 نم مهنمو © فلاوخلا عم
 . خلا ٠. . ةمتلب يبا نب هللا دبع عم

 فهرب الو ؛ هنادجو يمني الو © هنيد قثوي الو « هتاميا ملسملا لمكتسي الو
 مم ةقحالتملا تاعارصلا لالخ نم الاو © ةرركتملا تاناتتفالا لالخ نم الا هيمغ
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 انلق اذا نيلافم نوكن الو . اينفلا تاءارغاو © طوبهلا زئارغو © سفنئنلا تاوهش

 . نحاو نحم نم دلملا تباثلا ناميآلل دب ال هنأ
 .اهسسفن ةينيدلا ةديقعلا هتررق رمآ كلذف نتفلل ينبدلا ممضلا ضرعتب نأ نذا

 هيلع لومرلا ةريس يف هنع يورم كلذدف ناتتفاآلل ةباحصلا ضمب ضرعتي نا

 لبق نيملسملاو © هريغ لبق مالسالا زظن يف يداع رمأ وهو . مالسلاو ةالصلا
 ٠ ناطيشلا دوحو ةقيقحب نورشن مهلا املاط ؛ مظأ ومس

 ةباحصلا ضعب دنع هتاتتفاو © ينيدلا ريمفلا ضرعت لشتب نا نكلو

 .دوجولا زيح ىلا ةيناث هتدوع ةيناكما يف وأ « تاذلا هيجوتل هتميق يف كيكشتلا
 . نيدلا يف لذدتبم كيكشتو «© ةقيقحلا قلطم ىلع صيخر سد كلذف

 اذا ذلماك ارش امهلاتتتا نوكب امئنأو © الماك ارث ىسيل نيصخش لاتتقأ نأ

 ( ةديقملا ماما نولوؤسم صاخشالا نال امهتديقع امهلاتتقا نيدب الو . امهيتاذ
 ابيهدحا ارب لب «© امهيلك امهئيدن الو . ضاخدششالا نع ةلوّؤسم ةديقملا تسيلو
 (هتديفع نع هدامتبا رادفمب رخآلا نادبو هءدل امفاد اهنوكو هتديقمب همازتلا رادقمب

 . هل اكرحم تاوهشلا نوكو
 ةباحص عم هنع هللا يضر يلع يباحصلا لاتتقا انمامأآو !!!! درجن مل

 انب ثيدحلا لوطي دقو . لاتقلا نع الوؤسم سي ايلع نا متحلا نمف . نيرخآ
 انحاو ارمأ نكلو ©« ةمصاختملا ةحنحالا دحاب قحلا طبرن نا انلواح ١ذأ فلتخنو

 ةجحم ىلع نيمللا لمح يف هداهتجاو هدجو يلع صالخأ وه هيلع فالخ ال
 هسفقن عافتراو « ةنتفلا نع يني هويت قمم وه ءرخآ ارماو َ ءاضيبلا مالسالا

 مامزو ؟ ءانولا اذه ملو ؟ ءانعلا اذه ملف الاو . تاوهشلا يواهم يف قالزئالا نع
 لتخو « نيطباهلا عم طبه اذا ءاطتما ريا كللا مانسو « ا!دايقثا لهسأ مكحلا
 لامتحا ىلع هريصبو (© ةمقدي ناك يذلا يحلا ينيدلا ممضلا هنكل .. نيئتاخلا عم
 زم ةلمج هعم تناك لب © ةكرمملا يف : اديحو يلع يمض سيلو . قيرطلا ءاثعو

 . هقيرط ا ؛ ةنتفلا نع اومفترا ةباحصلا رئامغ
 هنومصو هدوحو يف هل انككش يذلا ظقيلا يحلا ينيدلا ممفلاف نذا

 ام متاك ادوحوم لاز ام ©« ماللاو ةالصلا هيلع لوسمرلا ةافو دمب هتيساسحو
 ام عوراك ايح © دومصلا نوك ام ١ نسحإك ةنتفلا مامأ انماص «© دوحولا نوكب

 . ةيويحلا نوكت
 لحارم فلتخم يف اظفي ايح !دمناص اذوجوم يتيدلا ممفلا اذه رمتسا دقو

 يف فالتخالا وه دحاو فالتخا عم © هنم ةحفم ولخت امبلقو «© يمالمالا خيراتلا

 . رئامشغلا هذه ةيبك

 ةيمالسالاةموكحلا رصانع نم يناثلا رصتملا دومص ةيناكمأ نريصصق» نص للح مث

 ماظنلا اله رصاتع نم يناثلا رصنملا 0 :114(2 © ص) لوقيف عمتجلا] تالوحت ماما

 هعيطب ناك دقف © يبنلا باحصا نم ةزاتملا ةيطارتتسرالا هذه وهو يسايسلا
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 سيل ةنيدنس نانيع ! اشنكو هلجا باتكلا غلبيو نمزلا يضمي نيح لاوزلل اضرمم
 ةلسمأ عضوي نأ يمعيبطلا نم ناك دقو © زايتمالا نم ليجلا اذهل ناك ام اهل

 مه هس أعدت و مهبقأرت فيكو اهءاقلخ راتخت فيك اهملعت يذلا ماظنلا لايجالا

 قرف الل ماظنلا اذه عضو دق واو باقملا يضتعي امل اومرمت نأ مهبتاعتو

 نم قيرف بهذ املو © حيراتلا هفرع يذلا وحنلا ىلع نابثع لتقم دعب نومللا

 ( جراوخلا مهو نيضيشلاو يبنلا ةثسم ىلع ءاجوهلا ةظفاحملا بهذم نيملسلا

 قيرف © يبنلا تيب لآ يف ةمامالا نوكت نا ىلع ةظفاحملا بهدم رخآ قيرفو
 نوكي نأ ىلا مبار قيرفو « ايورك وا ايرصيق اكلم ةفالخلا ليحتس نأ ىلع ثلاث

 نكلو © ادودح' الو اماظن ىروشلا هذهل اونرعب نا نود نيملسملا نيب ىروش رمالا

 حتب ملف © يناثلا رصنعلا ىلا سايقلاب هلوفن لوالا رصنعلا ىلا سايقلاب هائلق ام

 لاصتالاو روطتلا نم الو ةعدلاو غارفلا نم الو تقولا نم امهباحصاو نيخيشلل
 امنا « ماظنلا اذه عضو نم مهنكمي نأ هناث نم ناك ام ةراضحلا باسساب

 اوركفي ملو «© غارفلاو ةعئلاو ةعسلا مهل تحيتاق مهدعب اوءاج نيدلا ىلع ليبلا

 لفك اماظن اوعضب نأ يف الو «© مكحلا لوادتل اماظن اوعضي نا يف ال كلذ عم
 مهسفنأ اورثاو المها كلذ اولمهأ امئأو 0 يعامتجالاو يسايسلا لدعلا ةياعر

 . [ءالمتسالاو بلغلاو مكحلاب

 دفقتفا لب © بصق اذه نسيل © هقفباك لاوزلا ىلا ضرعم رصنتملا اذه

 ايلاس عيصأتف 6 ةكسمت يدللا ماظنلا س لوسرلا ةافو دعب .- يمالسالا ممعجلاا

 . ماوهالا ةيداعك

 يعمق يذلا بوتكملا ماظنلا ىلا يمدلبالا عمتجا ا ةجاح نيسح هط رثذب مث

 لمي نأ نم نذأ دب نكي ملف] : ١[( © ص) لوقيف تابجاولاو قوقحلاو يقنع
 ريمضلا باسح ىلا مهرومأ اوكرتي الآ نم مهنكمي ام ىلا رصملا كلذ يف نوملسملا

 ماظنلا اوعضي نا نم مهنكمي ام ىلا هللا نيبو ةفيلخلا نيب ام ىلا وأ © هدجو

 بجي ام ءافلخلل نيبيو © اليصفتو ةلمج مكحلا دودح نيب يدلا بوتكلا ررقملا
 ؛هيف اوصخرتي نأ مهل زوجي امو « اوكرتي نا مهيلع بجي امو « اولعفي نإ' مهيلع
 هبقارنو ةفيلخلا اهب راتخب يتلا لئاسولاو «ةلصفم هتابجاوو هق وقح بعشلل نيبو
 ىلا ةحاح يف نوملسملا ناك ©« قيرطلا نع داح نا اهب هيقاعبو © هرايتخا دعب اهب

 دودحهحلا نيس ايوتكم اروتسد ةئسملاو نآرقلا دودح يف مهسفنال اوثئثنب نا

 رشلا نم هل اوضرمت امل أولمف دق ولو © فالتخالاو ةقرفلا نم مهمصمب مالعالاو

 مهتم ىضرب نيرثئاح ةمامآ نسناتلا فش يدلا لثملا اذه ىلا رظناو © نامثع مايا

 نم هتبارق يوذل ىطعا اميف نامثع ملك دقف 2« طخالا مهنم طخسبو يضارلا
 يتبارق يطعأ انأو © هلل اباتحا هتبارق مرحب ناك رمع نأ ٠ لاقف لاملا تيب

 مرح نأك نيح انحم نثأ رمع ناك فقف 1 رمع لثمب انل نمو © هلل اباتحا

 لام نم هماحرا لصي ناك نيح انسحم نامثع ناكو «© نيملسملا لام هتبارق ىوذ
 . [(ماحرالا لموت نا رمأ هللا نال نيملسلا
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 (ةيخيراتلا عئاق ولا فيرحتب روتمدلل يمالسالاعمتجملا دافتفا يف هبآر ممعلو

 ةلثمالا مضوأ نم ناك امبرو] : ((5 © ص) لوقين رهام يظفل بعالت لالخ نمو
 اًئيلع نأ نغ ىوري ام بوتكملا ماظنلا اذه ىلا تقولا كلذ يف نيملسلا ةحاس ىلع

 ةشئشلاو باتكلا مزلب نا ىلع همياب نأ فوع نب نمحرلا فبع هيلع ضرع نيح
 دهملا نم هيلأ بلط ام يطمي نأ ىبا كلذ يف ءيش نع ديحب ال نيخيشلا ةريسو

 نب يلع دلج هط سبلب مث [تعطتسا ام يبار يف دهتجا نكلو . ال مهللا : لاقو

 :اهسسفقن ةقبالا ةحفصلا يف لوقيف قباسلا هلوق رضفيو هنع هللا يضر بلاط يبا

 ظوفحم بوتكم نآرقلاف . همازتلا ىلا ليبس الام مزتلب نأ ميطتسي ال هنا ديربإ

 © يمويلأ اهمئاقوو اهليصفت يف مكحلا ةلبايل ضرعب مل. هنكلو © رودصلا يف

 < لففعسيو © رضاحلا هليجب ام اهنم نكلو «© اهتلمج يف ةفورعم يبنلا ةئنسو

 برح نم ناك اميف يبنلا باحصأ نم بهذ نم عم بهذ ام اهنمو «© بئافلا

 نوكي دق ام اهتمو مولعملا اهنم يبنلا هت نيخيشلا ةيسو «© حوتفلاو ةدرلا

 نيخيشلا ةمرس نم فلاخي نأ يف قحلا لك قحلا دامب يلعملو © هل ضرم نايسنلا

 . [نيملسملل ةيعرلل ةعفنم ةرلا هذه نع ةفلاخملا يف ىأر وأ نمزلا ريشت نأ

 كانهف ءارتب ةنسلاو !! مكحلا ةسايسل ضرعب مل وهف صقان  نلأ  نآرقلاف

 يف صقنل كلت دهملا ةميب نع يلع روزأ فقو ؛!! بئافلا هظفحبو رضاحلا هلهجب ام
 !![ ةّثتملا يف بايقلو نآرقلا

 هدنع نآرقلاف © همسفت يف هلع هيلا بهذ ام ىلا يلع بهذ نأ هلل اضاح

 الا امكح عدت ملو «© ةايحلا نوؤش يف ةريبك الو ةرغص ردافت مل ةلماكتم ةقيقح

 هيمن ةكتلمو . نظلا هيلا قرطتب نا نم هنفن يفو هدنع ىمسأ وهو «© هتصحا

 ةنيدلا يف همم نيميقملا هباحص١ غلب امبو هغلب امب لمعيلف « اهل ركنتي نأ نم مركا
 ةيس امأ . ةنع وفعم وهف يوارلا بايفل اهم هيلا لصب مل ىدلا امأ 6 اهنم

 . اهب دخاب ال نأ قحلا هل لاحر مهو لجر وهف نيخيشلا
 اوما اا ا او وأ ماس ا اوووا +

 ديرب . «معن مهللا» ٠ لاقو هلثم ىطعأو هليق نامثع ىلع دهملا اذه نمحرلا دبع
 دهتجا ىتم هناو ©« نيخيشلا ةرسو هيبن ةكسو هللا باتك ذافنا يف دهتجيس هنا

 يلع بامأ دقو «© نيشيشلا جهنو ةتسلاو باتكلا مرتلا دعف اصلخم كلذ يف

 تضم نأ دعب ثدح ام ىلا رظنا نكلو © نامثع دعبب ملو ©« كلش كلذ يف ام

 وسعت هلم اقلاخم ايهذم نيملسلا لاومأ يف بسهذ ٠ : نامثع ةرمأ ىلع ماوعأ

 هنأ اوأر دقن مزتلا اميف ةرسلا هذه مازتلا ىلع هوعباب نيذدلا اماف © هتريسو

 :لاوحالا نم: لاطم فلاشتب . مل هنا ىارف ول امآو الماك ديملاب فب ملو اهنع فلاخ

 ىلا ابرقت همحر لصو دق وهو ؛ هللا ىلا برقتلا وه امنا رمع ةريس ماوق نال
 اس ا ا

 الو © روتسدلا اذه 2و 1 نأ يلع ىبأ امل © مالعالا حضاو دودحلا نين ب وتكم
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 اقيرف : نيقيرف كلذ دعب سانلا مسقنا امو © لواتي مث عيابي نأ ىلا نامثع جاتها
 .[نامثع لوات امك لواتي اكيرفو ؛ نامثع اومال نمو يلع جرحت امك جرحتيو دتشب

 « مىراقلا نهذ يف هفخسو « قباسلا همالك مقلب نيسح هط سحبو

 بوتكملا ماظنلا نم ءيسثب ةفالخلل رارقالاب كرادتيف © قئافحلا تايهدل هتطلاغمو

 اعضب مل نيخيسشلا نأ لاقب نأ ططشلا نم نا تفرع] : ((6 © ص) لوقيف

 يضر رمع ناك دقو . امضي نأ يفين ناك ام ةيمايسلا مظنلا نم نيملسلل
 يتلا ممالا مظن نم فرعي داكب ال ©« داهتجالا همسو ام كلذ يف دهتحب هنع هللا

 «يبرعلا جارملا مث ذاب أه هئم صلخشتساو هاصقتسا الا اشك ةراضحلا ىلا تقيس

 راثتنالاو ومنلا ىلا تعرسا يتلا ةيضانلا ةلودلا هذه مالي امو ؛( مالمالا مثلا امو

 . [نيربدملا يبدتو نيركفملا يكفت هب تقبس اميظع اعارسا
 فساتيو «© ةيدرفلا هتاداهتحاب ةلودلا نوؤش ميظنتل رمم ةلواحم نع ثدحتيو

 0 نأ هلك اذه ىرزفموإ : (43 65 ص) لوقيف ةلواحملا مامتا نود تلاح ةتلا نال

 مهيلع كسماو « ذوفنلا لالقتسا نم نيململا ىمحو ةهزاتمملا ةعطلا هذه ىمح دق

 باحصأاأ ةصاخ نم دختاو © ةنتفلا نيبو اعيمج مهنيب لاحو «© مهند اعيمج

 ناكل ىششيملا يف هل دم دق ولو 2« هاروش سلجم نوكي نأ كشوب الجم يبنلا

 © دقعلاو لحلا بلاحصا اونوكيف ةلزنملا هذهب اوضرب نأ ىلا مه رطقب نأ اقيلخ

 بدرق نم ةيليمفتلا مكهملا رومأ يف اولطدب نأ نود ءاقلخلا ىلع نورشو

 ٠ [ ديمب وا
 ةموكحلا رماع نم يناثلا رصتملا نأاثب هط هررق ام  نآلا  صخلت

 ٠ ةيمالسالا

 !لنضهز] ةيمالسالا ةموكحلا يف روتسدلا وأ بوتكملا ماظنلا دامتفا ىدأ ١

 فالتخالا ىلا [مكحلا لومأو مالبالا باتك يف قازرلا دبع يلع هلاق امم بيرق

 هتنرقبع ىلا 5 ةيموكحلا هتاميظنت يف رمع حاجن دوعيو . فرصتلاو داهتجالا يف
 . ةندرفلا

 ىلا ابرقت همحر نع نيململا لاوما رمع عنمب داهتجالا فالتخال لثم 5
 . اقيا هللا ىلا ابرقت مهيلع اهل نامثع قافناو « هللا

 !!؟ همهفن مل ءيش كلذف بوتكملا ماظنلاو روتسدلا نودقتفب نيملسلا نأ اما

 لوسرلا دهع يف مكحلا ران فيكو ! اهمسر يتلا ماكحالا امو 1!؟ نما نآرعلا امف

 اذامل !!17 ةيداهتحا مهتاموكح تناك له !!7 هيتفيلخ دهع يفو مالسلاو ةالصلا هيلع

 7 اهيلع فراعتملا ماكحالا ضعب فلاخ هنال نيلا ؟ نامثع ىلع راصعالا را

 بئاحملا بحمأ يملا روتسزذلا داقتفا ىلع نيملسملا تافالتحاب هداهثتنا امأ

 هلكلطضهو !7 فالتخالا نم مصعي روتسدلا ناك ىتمف !! دئار اهفيب ال يتلا

  الثم يسنرفلا روتسدلا مصع لهف : ثيدحلا اهرصع يف اتمامأ لودلا براهت

 !1 فالتخالا نم نييسنرفلا

 سيحو « هللا ىلا ابرقت همحر ىلع لاومالل نامثع قافناب هط داهشتسا اما

 أ ١



 نيب زيمن نأ بحي : لوقنف لاثملا اذه يف هطغلو © انفيا هللا ىلا ابرقت اهل رمع
 .٠ هل ةيعرلا وأ .رثبلا باحو « مكاحلل هللا باسح : نيباسح

 كلذدو « هنطابو © نوزوملا قئاق دل لماث طيحمو مكاحلل هللا باح

 . هب انل ةقالع ال باح

 كلذو © هنطابو هرهاظل © نوزوملا قئاقدل لماثو طيحم ىمكاحلل هللا باح

 . هب انل ةقالع ال باح

 ( انالخ وأ افافو © آدعب وأ ابرق ةعيرثلا صوصنت : مكاحلل ةيعرلا باح

 . ال همن ب” مالسالا ةهحيب ام كلذو

 اولاق نيح قحلا اوزواجتي ملو «© ةعيرشلا لئاوالا نيململا ضعب دعب ملو
 , كلبراقأ ىلع نيململا لاوما كقافنا يف تاطخا دق ©” هنم هللا يضر نامثعل

 د دع دا

 © يئيدلا يمضلا  هيأآر بسح يمالسالا مكحلا يتماعد نيسح هط ىئئان

 تالدبتماما امههدومصو امهحالصو امهئاقب لامتحا شقان . ةينيدلا ةيطارقتسرالا
 مكحلا تاموقم نم مالسالا درجو « ءاقبلا ةيجالصو دومصلا امهنع ىفمن . دايدلا
 املك .سدب وهو . بوتكملا ماظنلل هداقتنا ململا عمتحمللا ىلع ىعنو ؛ روتسدلاو
 فرحبو 6( نبيموضفت لبتحت ةثداح هل تحال املك كشو © سدلل امموم دجو
 : 5 رمأ لك يف هعضماوم نم ملكلا

 د دب د

 ٠ قيققح هسعططم

 ىسشمو © نامثع هأدب . مكحلا يف ديدج بهذمل هفاشتكا نع نيسح هط نلعب
 باتت نم لرالا ءزهلا يف ٠ (15 “© نما كلذ اههوما لومي  .ةمثإ نت دايز هيلع

 نامتع ةمله ىذلا نب اله نأ لح الب نا انيلع ىش دكدإ ٠ ىركلا ةنتفلا

 :. لاق نيح ةروهشلا هتبطخ يف دايز هضرع يذلا بهذملا نفن وه ةفالخلا يف

 يذلا هللا ناطلسب مكسوسن 2 ةداذ مكنم و ةمئاس مكل انحيصأ دق انا سانلا اهيأ»

 يور اميف ةبارق ىرن ال انه نمو «انلوخ يذلا هللا ءئفب مكنع دودنو « اناطعا

 ىلا ابرقت امهتبارقو امهسفنا ناملظي اناك رمعو ركب ابا نا ؛ هلوق نم نامثع نع
 . [هللا ىلا ابرقت يمحر لما انآو هللا
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 قح الف هللا نم ءاطع محلا نأب صخلت و ديدجلا بهذملا متاعق ىدحا نيسو

 يف اهظحالب نأ بجي ىرخاو] ١ (11) ©« ص) لوقب . ةبساحملا وأ ةبقارملاب ةيمرلل

 نيملسملل نا رهظب اميف ىري نكي مل هنأ يهو 6 نامثمل ةيلاما ةسايسلا ريسفت
 وهو هاطعا ىذلا فهملا ىطعأ دق وهف . هونئاعب نا نع الضف هوقارب نا يف قحلا

 نأسسب هعانتقا كلذ ىلع لني . سانلا ماما ال هللا ماما دهعملا اذه نع لوؤوم
 ءالؤهلو هلوقو « اميظع ائيش هيلا اوبلط دق هسفن ملخب نا هيلا اوبلط نيذلا
 :مهرملو ءالؤهل هلوكو «لحو زع هللا هنممق اصيمق علخأل تنك ام» : : مهريفلو

 . «لحو زم هللا هيتليرن الابيرن عزنا نأ نم يلا بحأ يقنع برضتف مدقأ نالد

 مهيلع هدرب نا عيطتنبو + نيملللا نم هاقلت افيلكت نذا هدنع ةفالخلا نكت ملف

 سيلو (هيلع هللا هقبسأ ابوث هدنع ةفالخلا تناك امناو © مه.اوءاش وا وه ءاث نا

 وه هذحرو هللأ اينئاو 6 هنع هعزن نأ هرق دحأل نيلو ؛ هفن نع هعزن نأ هل

 نامثع رلعو . ةايحلا بوث نم هدرجي موي بوثلا اذه نم هديرجت كلمب يذلا
 ام امهدحا نع عرنت ملف «© ةفالخلاب اضهن دق هلبق نم هيبحام ىار هنا كلذ يف
 اهنت كمتب نأ بعبو « هةفالخلاب ضمهن دك امهلثم نذا وهن . ةايحلا ىلع ماقا

 . ةايحلا باسمأ هل تدتمأ ام

 نا اببرق سيلف © ناطلب نم هل سيتي اميفو ةفالخلا يف هبار اذه ناك اذاو

 يف هتاف رصت ضمب نع هوفكي نأ نولواحيو © هناطلس يف هنولداجي نيذلاب قيضي
 لوٌوسم وه امنا © سانلا ماما الوٌروم سيل وهف « لاملا وا ةسايسلا وا ةرادالا
 ةييرد همنطصب الو اقلكت ىأرلا اذه فلكتب نامثع نكب ملو . انمدق امك هللا ماما
 نيسسش و هقداص هين نع هأرب ناك امنأو م نيمقاتلا ةمقنو نيمئاللا مول اهب يفتن

 ةفالخلا يف نوري اوناك هورصاع نيذلا نيململا نم ارثك لملو . ةصلاخ ةرصب
 نأ الل رفي ىذلا وه اذهو . هيهذم لثم ناطللا يف نوبهذيو «© هبآر لثم

 فرحني نيح ىتح هرمأ نع فالخلا مهسفنال نوحيبتسي ال اوناك ةباحصلا ضعب
 نوهركيو © اهصن رهاظ ىلع ةبآلا نودخاي اوناك . قيرطلا نع روجي وأ دصقلا نع
 لوسرلا اوعيطاو هللا اوميطأ اونمآ نيذلا اهبا اب) :لجو زعم هللا لوق يف اولواتب نأ
 ملظلا اذه اولمتحي نأ ملظ مامالا نم مهباصأ نا نورثؤي اوناكو (مكنم رمالا يلواو

 ل اوضرمتيف !اومواقي نا ىلع كلذ نولضفي « ةرخآلا يف هيلع اوباثيل ايندلا يف
 باوثلا مهلانيو اينفلا يف ملظلا مهبيصي نا مهيلع الو «© مثالا ضعب هيف نوكي دق
 . [هللا ىلا اهتع هباسح يدّؤيو هلامعأ ةعبت مامالا لمتحب نأو «© ةرخآلا يف

 :(157؟ «ص) لوقيف ديدجلا بهذملا يفهيار ناممدي نييحاصل نيفرصت درويو
 نامثع ملظل هراكتا ىلع عاطاو عمم نيح رذ وبا هيلا بهذ يذلا وه بهذلا ا!ده]
 نم ةباصأ امو همسسقن رمأ يف دوعسم نب هللا دبع هيلا بهذ يذلا اذهو « هايأ

 قفاوي مل هنا عم اهمتأ نامثع نال ةالملا متأ نيحح نيدلا رمأ يفو © نامثع شطب

 . [ةالصلل همامتا ىلع نامثع

 لوقيف هناسل ىلع ديدجلا بهالملا يف ملكتيو نامثع حور نطبتسيو

 ل



 نا ىري « لاملاو :برحلل هتسايسو هترادا يف نامثع يضم كلذكو] : ١115( ©« ص)
 قحلا نم نأو «© هللا ىلا دايتحالا اذه نع هباسح دؤم هنأو © داهتجالا هقح نم

 هل اوحمميي نا مهل قحلا نم نأو « اوعيطبيو هل اوهيس نأ نيملسملا ىلع

 ىبأ ءاش نأو ©« ثادحالا ضمب يف لمف- دقو مهل عمم ءاش ناف « هيلم اورشيو

 ديدج ناطللا روصت نم عونلا اذهو . رخآلا اهضعب يف لعف دقو «© مهيلع

 ناسطلسلاب رئاتسي نأ عيلطتسي هنآ رمعل الو ركب يبال رطخي ملف ©« ثدحم

 . [ نيملمملا نو2

 نامثع ةريس ضعب لوؤيو + لمتحت امم رثكا ثادحالا ضمب نيسح هط لمحبي
 قح ال هلأ ىري نامثع نا : هل لاق نمف الاو « قحلاو باوصلا نع اديعب البوات

 اذه هبلأ فيكو !!17 هدحو هللا مامأ هباح دّروم هناو «© هتبكارم يف سانلل

 7 مبكلا مثالا

 ةلوق يه ةطيب ةمدقم ىلع ديدجلا بهذملا يف هماهوأ نيسح هط ىتب

 .«تلوقو . (لحو زع هللا هينصمق اصيمق ملخأل تنك ام) : هنع هللا يضر نامثع

 .٠ (يلجحو زع هللا ةيئلرسم الابرم عزنا نأ نم يلا بحا يقنع برضتف مدقأ نآل)

 نا هنم اوبلط نيذلا ىلع ادر نيتفباسلا نيتلمجلا نامثم لاق ةقيعحلا يفو

 نيملسلا ةيقارمت ةمجارملاو ةيقارماو علخلا نيب لئاه قرفو . هسفن علخب
 هٌواطعا كلذ ىلع انليلدو © سانلا نم هريف لبق نامثع هرقف ءيش هل مهتمجارمو

 ةسايس جاهتناو ةالولا ميفتب  ةرم لوا رصم دفوب همعامتحا دعب .  دهملا

 . ةديدج ةيلام
 نيسح هط غامد يف مدخ ديدج ضرم ناطئسلا يف ديدعملا بهذملا نا

 سدنب نأ الا هيلع ىبابو © حيحصلا اههضو يف ةينيدلا رومالا ىرب نا هيلع ىبأي

 اهيا اي١) لجو زع هللا لوق رهاظب نوملسملا لخايس فيكف الاو © ككشيو خطليو
 ثيداحأ تلاز امو «مكنم رمالا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا
 عرقشت © مهبولق يف ةيح © مهناذآ يف ةرهزم ماللاو ةالصلا هيلع لونمرلا

 مالسا نأب كش نم سيل 5 قلاخلا ةيصعم يف ةعاط الو عمس ال ناب مهتاناءدجو

 «كرشلا تيفاوط مده يف مهيدبأ لمعاو «© مهتنللا قلطاو © مهحاورأ ررح يذلا
 ةلسو مالسالا نع فارحنا ىذا مامأ يدبالاو نسلالاو حاورالا ةله لقعت ل

 . يولملا يوستو «© جوملا موقت يك اهقلطيس لب . مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن
 ة8بهدملا اذهب نمآ فيك : لاستف ناطلسللل ديدجلا بهاملاب رذ يبا ناميا امأ

 هموي توق دجي مل نمل تبجم :  هسفن تقولا يف  ةدلاخلا هتملك لاق فيكو

 ؟ ةدلاخلا ةملكلا كلثو نامبالا اذه. نيب قفون فيك !؟ هفيس ارهاش جرخي مل فيك

 . بهذمب انامبا نسيلو © هعفدب هل لوح ال اخوضر توكسلاو رارقالا نوكت نأ الا

 ءاهلثم ىرخا قلتخيو © يمالسالا مكحلا هجاوت يتلا تابوعصلا هط مخضي مث
 :(119/ «ص) لوقيف ةذفلا هتيرقبع ىلا دوعي هتموكح يف رمعحاجن نأب هناميا رركيو
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 اوثام دق © رامنالاو نيرحاهملا نم مويسشلا ءالؤه نأ هلل اذه ىلا تغفضآ اذا مث ]

 اورظن مث «ةراضحلا ىلا اهنم برقاةوادبلا ىلا يهف ةصلاخ ةيودب نوكت الا ةشيع
 ةلنقشعم فارطالا ةيمارتم ءاجرالا ةديعب ةمكض ةلود مامأ مه اذاف موب تاذ

 ةثوروملا نئسلا تاذ ةلصاتملا ةراضحلا ةسايئ ساسن نا ىلا جاتحت © نوٌؤشلا
 ىلا ايضعب اهلك لاصخلا هذه تعمج اذا « ةئراطلا ةراضحلا ال ةررقملا ديلاقتلاو
 نسمو اهنم ىوقأ تناك نامثعب تطاحا يتلا ةايحلا فورظ نا تفرع © ضعب
 رمع ناك دقف «. اهيلع رهظو فورظلا هذه هجاو دق. رمع نأ لقت الو . هباحصأ
 نسيدذلاو « رداثلا ليلقلا يف الا مهب ةينانالا رفظت ال نيذلا ذاذفالا ءالؤه نم

 . [ارع مهرمأ نم مهنوقهريو © مهدعب نم نويبعتب

 نيملسملا تكرت دق] :(218 © ص) يلاتلا مالكلاب ةنتفلا نم لوالا ءزجلا متتخيو
 : ءاوتلا الو جوع اهيف سيل مالعالا ةحضاو ةميقتسم امهاتلك ناتيرط مهماماو
 ميقي يذلا كلكلا قيرط يهو مهلبق نم ممالا اهتكلس يتلا١ قيرطلا يه امهادحا
 ؛ ايندلا لئانوب ايندلا تالكشم لحيو « ةوقلا ىلعو مزعلاو مزحلا ىلع هرما
 روط نم لمتنيل ءاودللاو لالحتالاو فمضلا اةسيستن م 6 رهذدربو ىروقنو ىف مف

 قيرطلا ةدذه يه ىرخالاو ١ ةيسشسل ىلا هميصلا نمو ةلود ىلا هلود نمو روط ىلا

 ناطللا ميت ال يتلا يهو © هابحام اهمالعأ مفرو يبللا اهدهم يتلا ةدبدجلا

 هتاودا نم ةادا ةوقلا لمعحتو © لدعلاو ةيحملا ىلع هميقت امئاو © ةوقلا ىلع

 تالكشم لحت الو 3 ةب رج الو امكحت الو ةرئأ فرعت الو 6 هلتلاسو نم ةليسوو

 رمالا ىلع موقت يتلا هذه نيدلا لئاسوب اهلحت امناو «© ايندلا لئاسوب ايندلا
 راثيالا ىلعو رشلا نم روفئلاو رخلا يف ةبغرلا ىلعو «© ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 ءاقثو سوفنلا ءافص ىلع ءيش لك لبق دمتمتو © ةرئالا نم ٌوربتلاو سفنلا ىلع
 سيل ةرخآلا ىلا ةليمو لوقا ال « اهلك ايندلا لخنتتو © بولقلا ةراهطو رئامضلا

 دادزت ةديدج ايند ىلا ةليسوو © ةهج نم ةرخآلا ىلا ةليمو لوقا نكلو © ريغ
 . ىرخا ةهج نم مايالا اهب تمدقت املك ارهطو ءافصو ءاقنو ايقر

 اماف . نيتقيرطلا نيتاه سار ىلع مه اذاف نامثع لتقم دعب نوململا رظن
 تنحتما امب نونحتمي اولاز امو اهيف اونحتماو « ىلوالا قيرطلا اوكلسف مهرثكا
 مهنكلاو « ةيناثلا قيرطلا اوكلي نأ اولواحف مهلقأ امأآو ؛« بوعشلاو ممالا هب
 يف اونهتما ىتح كلت مهفبرط يف نومدعقت اوداكت ملف © سانلا نم اسان اوناك

 ٍ مهرمأ ىلع اددع نورثكالا مهيلف ىتحعو 6 مهتامدو مهلا

 نوتفاهتت اعيمج مهب ةمحدرم تلاز ام ىلوالا قيرطلا اذاف نوململا رظنيو

 ةحضاو ةمئاق تلاز ام ةيناثلا قيرطلا اذاو © رانلا يف شارفلا تفاهتب امك اهيف

 نيآو . سانلا نم مزعلا اولوأ الا اهكولس ىلع ردقب ال ةيلاخ اهنكلو مالعالا ةنيب
 5 م مزملا اولوآ

 نيملسملا منازع . نم نهربو «© ةفالخلا لوالا ءزجلا ماعح يف هلط يعن نأ

 دمأ لتم اهقبيرط نع اويكنت لئاوالا نيملسملا نأ ىلا مههبنيو « اهتداعا ىلا ةيعاسلا
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 ىلا جاتحت ةقفالخلاف «© ايندلاب اينئلا تالكشم لحب يدلا كلملا قيرط اوعبتاو ديعب

 !155 نالا مزملا ولوأ نيأآو © سانلا نم مزع يلوا

 نأ نوململا اهبيأ مكيلم ؛ مهل لوثفيو هرصع يملتم بطاخت هلاح نال ناكو

 مسكحب اوضرت نأو ء« اهيلا يعسلا اولطبت نأو « ةفالخلا يف ريكفتلا اوعدت
 تالكشم لحب هنم هللا يضر نامثع دعب يبللا باحصأا يضر امك ةيطارقميدلا

 !!؟5 ايننلا لئاسوب اينذلا

 اهل ايو © لوآلا ءزجلا ماتح يف نيسنح هط اهيلا لصبي يتلا ةحيتنلا يه هذه

 !! ةطبثم. ةجيشنا نم

 دب دب د

 . هوئبو يلع ©« ىريكلا .ةنحفلا : يناثلا ءزجلا

 .سرنلا اآدلهل 5 لع جدام لوانتتنس نحن و + هط سد نم يناثلا مزهملا لهب مل

 نلسو ©«. ةفالخلا ماظن يلاثلابو يلع ماظن قافخا ءزجلا اذه يف هط نلعب ١
 نأ يف كش نم سيل] : (105 © ص) لوقيف نيملسملا عقاو نم مالسالا مازهنا
 قفخي مل وه مث ةيمالسالا | ضرالا راطقا ىلع هتفالخ طب يف قفخآ] دق انيلع

 ىجري ناك يتلا ةلودلا هذه نا رهظو 5 هلك ةفالخلا ماظن هعم قفخأ امناو هادجاو

 رخآ عطتست مل ماظلاو ةبايلاو مكحلا ناولا نم ديدح نولل اجذومن نوكت نا
 ناك ام لثم ىلع اهيف مكحلا موقيف ..اهلبق نم لودلا قيرط كلت نأ الا رمالا

 ةرثكلا هيف لذتست يذلا تاقبطلا ماظنو ءالعتسالاو ةرئالا نم لبق نم هيلع موقي
 ىسع سانلا نم ةليلق ةلقف ٠ ةريثك بروعش نم لب دحاو بعش نم ال . ةمخفلا
 رسما رقتسا يذلا بهشلا وهو 2« بوعشلا هله نيب هنيعب بعش نم نوكت نا
 اسمهعم .تقفخأ امنأو © امهدحو ةفالخلا ماظنو يلع قفخب مل لب .. هيف مكحلا
 ةيقالخلا ىلع : نولوقي اهباحصا ناك اميف ظفحتل نامثع مايا تماق يتلا ةروشلا
 .٠ [دابيقلاو نايعطلاو ةرثآلا بنا وث نم اهرءاقتو اهحالصو اهحابب ةيمالباإلا

 ىلع نيدلا ناطلس نا ىلع لدب ناك اذا ءيش لك] : ١١١( « ص) اضيا لوكو
 ناطلس نا ىلعو © رمع مايا اهيف ناك يتلا ةلزنلا يف ةوقلا نم نكي مل سانلا
 ايلع نإ .لع لش ءيش لكو ؛ سوفنلاو بولقلاب رئاسا دق ناك فيسلاو لاملا
 نوشيعب اوناك امنا نيشيشلاو ينلا ةيس ىلع ةظف احلا نم هبهذم اوبهذ نيذلاو
 . (ميسث لك ىلع هيف نيدلا بلغ يذلا نامزرلا رخآ يف

 ناو ؛ ةايحلا نم ايئاهت بحمسنا مالسالا نا ءىراقلل قبالا مالكلا ليخب

177 



 ىلع ىلوتسا دق لاملا ناو ؛ رطيس دق تاقبطلا ماظن ناو © هتراس دق ةرئالا

 .باوحلا 1 ةايحلا يف دع ةعيفح مي مالسالا بعحسلا له نكلو هاا حلا سوفنلا

 ةيمامتجالا ةايحلابعش فلتخم يف هلعف رارمتسا يه يمالسالا نيدلا ةزيمف . ال

 مسكحلا لاجم نم يئزجلا هباحسنا عم ةيفاقثلاو ةيحورلاو ةيداصتنالاو
 ديهلاقتلاف © ةقيقحلا هذه ةحص ىلع ليلد رخ # ايلاح  ملسلا انعمتجمو

 نيح ىلا تلاز امو تناك ... تلا تالماعلاو فارماآلاو ماكحالاو .تاداعلاو

 ةللئاهلا طوغضلا عمو « مكحلا لاجم نع لماكلا مالسالا باحسنا عم ةيمالسا

 . اهنم مالسالا ةفص وحم لجا نم اهلمحت يتلا ةيساقلا تاءارغالاو
 'نلايتخا فصيو <« ةحوتفملا داللا ثارتب نيملسللا كاكتحا نع ثدحت ب ؟

 لوا شهدلا نم ءيش مهذخا دقو] : ١5١( © ص) لوقيف اوأر اه ضعبل نيملسلا

 اولسح مل سانلا ءالؤهو ءايشالا هذه اوفلا موهنكلو © اوعمس امو !اوأر امل رمالا

 ( هرايتخا نوميطتسي ام ةايحلا بورضو.ريسلاو قالخالا نم اوار امم نوراتخي

 . [مهقاوذأو مهعئابطو مهتجزما مثالي امم
 ؛اوار امم مهرايتخا لئاسو  هط يار يف نذا  قاوذالاو عابطلاو ةجزمالا

 ثدح يللا وه اذهو . مالسالا وهو رايتخالا يف لوالا لماعلا كلذ يف لفغأ دقو
 . ةزيمتم ةيمالسا ةراضح اشنأف رمالا مقاو يف

 : (116 © ص) لوقيف هياحصاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب هط ازهي ل ؟
 اوكرت امو © كلذ نم هيلع اوليقا اه نيب ؛« مهم عمماطلا باحصاأو ءايكذالا نراقو]

 اذه اوربكاف «© اهتيدابو ةيبرعلا داللا رضح نم اهريغ يف وا ةنيدملا يف مهءارو
 تحجانتف . كاذ راهظأ نم مهرثلا ايحتساو مهمسفلا يف مهمب لق رغصو ديدحجلا

 كلوا نم مهءارو نم ىلا نورظني اولمجو « مهيولق هيلا توهو «© مهرئامض هب
 قفرلا نم ريشك يف نكلو « رابكالاو لالجالا نم ريثك يف يبنلا باحصا خويشلا
 ؛ نيدلا يف مسهتقبامو يبنلا نم مهناكمل مهنوريكيو مهنولجي . اضيا ءائرلاو
 ثكشواو همايا تضقنا دق اميدق اليج نولثمي مهنال مهل نوئريو مهب نوقفريو
 . [ يضعنت نا

 ءزلهب لق وا ءاثرو قافشاب ةباحصلا ةايح ىلا  نذأ  نوململا رظن
 ةحص ىلع هلئالد يه امو 4 ةجيتنلا هذه ىلا هط لمو فيك نكلو ٠ ةب رخكمو

 ؟ مكحلا .اذه
 لوسرلا ىلا نورظني نوملسلا يقب دقف © لوقي ام لكل ةفلاخم ةقيقحلا

 نيربكم نيلجم « مالسالا هبلطتي امع داعتبالاو ساكترالا ةلاحح يف ىتح هتباحصصو
 ةهلوطب ب يمالسالا خيراتلاو . هسفن تقولا يف مهب ءادتقالا نيلواحم « مهل

 تالواحمو ؛ مهيله هللا نأوفر ةياحصلاب ةرركتم تارادتقا الا وه نأ دب دملا

 دقو . مهتايح تايئزج نم ةيثرزج لك يف ملسملل ىلعأ لثم مهنال مهب هبشتلل
 ةكبع نب زملاو زيزملا دبع نب رمع امو روصعلا“ رم ىلع تالواحملا هذه تحجن
 ©( ةفينح وبا © يهعناشلا © لبثح نب دمحأ «© يبوبالا نيدلا حالص « مالسلا

 للملا



 1 ماجا اذه ةحم ىلع ليلد الا .... خلا يراخبلا
 . ضيرملا هط لايخ نم لب نيملسملا عقاو نم قِعْنإَن تل نذا  ةباحصلا ىلا ةرظنلا هذه تسل

 لإ لإ رنا

 ءرصامملا يمالسالا ركفلا“ يف نك ربك ةدتف (ىربكلا ةنتفلا) باتك نا : ةصالخلا
 : سلس هىداه بولساب : قئاقحلا ةطلافمو سدلاو كيكشتلاب ءولمم هنال كلذ
 . :متالسا ينيد يخيرات بلاق يف © سفنلا ىلا دفان

 دل د د

 ٠ لاؤس ىلا دوع

 يتلا بايسالا يه ام 4 هيبارصو هدشر ىلا داع له 5 نيح هط ريفت له
 ؟ مالمالا نع ةباتكلا ىلا هتعفد

 هط) ةرقف ةياهن يف اهانحرط يتلا ةئئ .' :ده ىلع ةباجالل  نالا دوعن
 ةسارد نم يهتنن نأ ىلا اهّلع ةياجالا انلجأ انكو © (يماللأ بتناك نيح
 . هتايمالسا

 وه يقب امناو © تايئيعبرالا ةياهن يف نيسح هط رغتب مل : لوقنف بيجن

 انوتفم ( هل ابراحم © ندلل ايداعم : اهلبق امو تاينيئالثلا نيسح هط سفن

 . ةيبرفلا ةراضحلاب

 ةجادسلا لويم ءاضرا ايمأب ؛«طقف يصصقلا نفلا افداه ةريسلا يف بتك دقن
 !! مطامالا نيبو اهنيب ابوم «© سائلا دنع لايخلاو

 ةيناكما يفو لوالا ةيمالسالا ةفالخلا مكح يف اككشم ىربكلا ةنتفلا بتك
 بهذم قاثيتا انلعم © بوتكملا ماظنلل هرامتفا مالسالا ىلع ايعان © هرارمتسا

 مهءاضتراو نيملسملا حوضر انيبم 3 رهقلاو ربجلا ىلع موقت ناطلسلا يف كاي ملايوم

 ةرطيسو ةايحلا تاعاطق فلتخم نم مالسالا باحلا امعاز © ديدجلا بهذملل

 |! ةرئالاو لاملا
 اهل دوجو ال ةيمالسالا ةموكحلا نأب نيململا منقي نأ ادصاق : اذه لك بتك
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 زواجتي ال دودحم دمألف تقيط ناو «© مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةافو دعب
 !! طقن ةيدرفلا رمع تاناكما ىلا قيبطتلا حاجن دوعيو « رمع ةايح

 رالظنا فرصب يك ةءاضولا ةفالخلا ةرونع مطل نأ افداه : اده لك بتتك

 رمالاف ©« تابومصلا ليوهتب اهيلا يملا نع مهمئازع ينثب نأ «© اهنع نيمللا

 !! سانلا نم مزعلا ولوا نياو . مزع يلوا ىلا جاتحي
 # مالسالا نع ةباتكلا ىلا هتعفد يتلا بابسالا يه ام
 هتورذ اهيف يمالسالا دللا غلب دقف © رصمل يلخادلا عضولا يف ببسلا نمكي

 يف مالسالا قيبطت ةداعأ ايفاب تاينيسمخلا لئاواو تاينيمبرالا ةياهنت يف ىمظملا
 ب هط بتك دقو . دوجولا ىلا ةيمالمآلا ةنالخلا عاجراو © مكحلا لاجم

 دلملااله ككشي يك تايتيسمخلا لئاواو تانيمبرالا رخاوا  اهسفن ةظحللا
 . هسفن نيملسملا خيرات ىلا دانتسالاب هتلواحم ىودجب

 له



 داقعلا دوم سابع

 : هتايح

 انيمأ لمعي فظوم بال ناوسأ يف (1456 ب 1445) داقعلا دومحم سابع دلو
 ( ةيئادتبالا ةداهششلا ىلع اهنم لصحو « هتدلب ةمرنم يف. ملعت ©« تاظوفحملل

 اهب ركبملا مامتهالا ىلا هعفد اممو « اهنقتان هتعافي لنم ةيزيلكنالا ةغفللا ىلا تفتلا
 نازخ ءانب ءانثاو © نادولا ةلمح ءاثثا ناومأ يف ةربك ةبزيلحتا ةيلاج دوجو

 هاضتقا امو ©« بتكو فحصو تالجم نم ةيلاحلا دوحو هعيتتسا امو ©« ناوسا
 .٠ نيمجرتم ءاطسو نم

 اهتراعو «(ذاتسالا) ةامملا (ميدنلا هللا دع) ةديرجب رثئات ام لوا داقعلا رثات
 ةبانكلا ىلا ميدنلا هللا دبع ةديرج هتهجو دقو «© (ذيملتلا) اهامسأ ةديرجب
 © تنه يل © تلزاه © يلوكام « ليلراك ةرتفلا هله يف داقعلا ارق . ةفاحصلاو
 . رشع عساتلا نرقلا يف ةلاقملا نف ةملأ نم مهريفو « دلونرا

 ناويدب لمعلا ىلا لقتنا مث © ةيقرشل! ةيريدل يلاملا مسقلاب هتايح علطم لمع
 يف نسيرلتلا ىلا هدوهج مظعم فرصو © ١116 1517 ةرتفلا يف فاقوالا
 هنكو © برحلا لالخ ةريصق ةدمل فحصلا ىلع ابيقر لمعو « ىلوالا برحلا عملطم

 . ةباتكلاو ةفاحصلا ىلع بكناو . فحصلا هذه عيمج ب !رخا ب كرت
 اههردصأ يتلا (روتسدلا) ةفيحصم قيرط نع ةفاحملاب داقملا لاصتا ادب

 همسأ نم بقللابو نيلوالا نيف رحلاب اهيف هتالاقم عقوي ناكو 6« يدجو ديرف ديحم
 اهاشنا يتلا (يلاهالا) ةفيحص ررح مث . زيئكنالا باتتكلاب ا!رئاتم (داقعلا .ع.ع)
 ةيلملاعلا برحلا ةباهث يف هلاح نال نوكتل ءارزولا ىسيئر اشاب ديعس دمحم

 . (مارهالا) ةفيصم يف ررحو اهكرت مث . ىلوالا
 «لالقتسالا قيقحت ةبلاط ١519 ماع لولغز دعس ةدايقب رصم يف ةروثلا تبش
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 (هاوق لكب اهيف داقعلا مهال دقو . يطارقمبدلا ماظنلا قيبطتو © روتسدلا رمشنو

 . اهكرامم يف الماك اطارخنا طرخناو

 طيحم مهف لالخ نم اهدعبو ةروثلا لالخ داقعلا هيلا لولغز دعس برق دقو
 نانع هل قلطأو © (قطنملا رابج) ب هبقلو « ابتاكو اركفم همرتحاو « هاوقو هداعباب
 تاروشلم يف مهاسو « (غالبلا) ةفيحم ررحف.. دقتلاو ةباتكلا يف ةيرحلا

 . ةنيريلا (ءادوللا ديلا ةعامج)

 © هموصخ مجاهيو © هنع مقادب © دمس افع هتهج نم داقعلا مزتلا دقو

 .دقولا بزحل ىركفلا دنسلاو © لوالا بعشلا بتنتاك مبصأ ىتح « هقيرط للحبو

 تللظو © ناملرلا ناكو 4 151517 ماع روتسدلا ناكف ةروثلا ترمئاو
 . 1151 ماع ىفنلملا نم هتدوع رئا ةرازولا عب لكشو « رصم ةيطارقميدلا

 ىقلاو © 1155 ماع لولغز دعب هسارت ىدلا ناملربلا ىلا ايئان داقعلا لصو

 قحست نال دادعتسا ىلع ةمالا نا] : هيف لاق ١917 ماع هتبق تحت افينع اباطخ
 داّوف كلما ةلواحم ىلا احملم ؛© [هنوصب الو روتسدلا نوخد دالبلا يف سار ريكا

 مطتن مل اهنكل 6 هنم لينلا تاطلسلا تلواح دقو . 15157 ماع روتسد ليطعت
 مكحلا) باتك ةرتفلا هله يف رئصأ دقو . اهب متمتي ناك يتلا ةينالربلا ةناصحلل
 4 يطارقييدلا ماظنلل يداعملا ماخظشنلا داعبا احضوم (نيرشعلا نرقلا يف قلطملا

 . هثواسم أداع 6© هتم ارذحم

 اييلع داقعلا نيشف © .*١1 ماع روتمسدلا يقدص ليعامسا هرازو تلطع

 نم لينئلا ةمهتب ةيكاحملا ىلا ةهمدقت ةموكحلا لمح امم © ةيسات ةيفحص ةلمح
 جرخ املو 6 نجلا يف رهشأ ةعسنت ىضقو « هيلع مكحلا ردصف « ةيكلملا تاذلا
 : اهيف لاق ةنيصق كانه ىقلاو © لولغز دمسم ربق ىلا هحوت هنم

 رهشأ ةعت نحسلا نينج هءتملكو

 . كاوأ دلخلا ةحاس يف اذنأ اهو

 امهيلع فالتخا ال يبحصو يتادع

 . دهعي ناك امك لك يندهعيم
 ةيلاقتنا ةرازو اهنأ ةحح 8 ماع ميسن قيفوت ةرازو فف ولا بزح دبأ

 اهمحاه داقملا نكلو ٠ ةرازولا ةسائر ىلا دفولا ميعز ساحنلا ىفطصم ةدوعل دهمت

 هامه يبلط لقو © نيينطولا بتراخت اهنأو 0 اهدوعو يف ةقداص صف اهنا اهتحم

 ةرارش كاكتحالا اذه ناكو © كلذ داقعلا ىبأن .اهدقن نع فكلا ساحنلا دف ولا ميعز

 . ةرفاسلا ةكرعملا هدب لق وا امهتيب ةقالعلا ماصفنأو © دفولا نع هدامتباب تنذا

 ( ريهامجلا نيب ةولق نم يتوأ ام لكب  كئنيح  دفولا بزح هبراح
 . لوالا هودع لوآلا بزحلا بتاك حيصأو . تابتكملاو رشنلا رودو © فحصلاو
 14751 ماع ىسساحنلا اهدقع .يتلا ةيقافتالا مجاهف © دفولا بزح' ىلع داقعلا درو
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 ةمزا ل درلاو موجهلا لالخ  دانملا ىناعو . اهدوئب دنقو © زيلجنالا مم

 نم جرخملا دجو هنكلو . تارم ةدع راحتنالا ةلواحم ىلا هب تدأ ةفينع ةيسفن

 6 1951 ماع هفلأ يذلا ةيحتو ةريس (لولغز دعس) باتك يف ةيسفنلا هتمزا
 . يلولا يضاملا يكب ةنيزح ةينغاب هيف) ناك .يدلاو

 (ةيدعسسلا ةئيهلا) اوفلأو © 575١ا/ ماع يف دفولا بزح نع ةدع لاجر قشنا

 رهام ديحا ةنارت ىذلا (يدعتلا بزحلا) ىلا ةئيهلا تروطت مث ©« دعس ىلا ةببن

 يزيلجنالا رامعتسالاب يدملا بزحلا طابترا ناكو : يشارقئلا ئمهف دومحمو
 يف رمتساو ةيادبلا لنم هل ايتاك داقعلا مبصأ دقو . هيسآت كئنم ايلج احضاو

 عمم ةميمح ةيصخشلا هتقافص تناكو . 1١105 ماع ةروثلا مايق ىتح كلذ

 ٠ . برحلا يميعز
 برحلا عالدنا رثا ةيزانلا محاهو : يملاعلا يطارقميدلا ماظنلا نع داقعلا حفان

 ةرافسلا تعبط يذلا (نازيملا يف رلته) 1١541١ ماعفلاف © 1554 ماع ةيناثلا ةيملاعلا

 مسمج دقو . ةيبرملا دالبلا فلتخم ىلع اهتعزوو خسنلا فالآ هنم ةيزيلجنالا
 ةييشخ نيملعلا ىلا ناملالا لوصو رثا ؛ نادوسلا ىلا برهو هبئاقح داقعلا
 . رصمل مهلالتحا

 أاذدع ررقف © داعملل ةبونمملاو ةبداملا تازايتمالا يضعب ىدمسلا بزحلا ركو

 . خويشلا سلجم يف اوضع قوراف كلما هنيعو ©« سرادملا ديمالت ىلع هبتك نم

 د دا د

 ناقعلا مكفت

 . ترفلا ه ١

 يلهو « (روهنيوش) ةفلفب ةبركفلا هتايح نم ةركبم ةلحرم يف داقعلا بجعا
 ناسنالا ىدل هتروم لالخ دوجولا ىرتو «© ةريك ةميق درفلا يطمت يتلا ةفلفلا

 ةركفلا هذه تسيلو «© نيرخآلا ةركفو كتركفو يتركف وه ملاملا نا : ٠ لوفتو
 .ةركف ملاعلا نا عوضوملا لايح تاذلل يصخش عادبا يه ام ردعب اكرتشم الطق

 نب يشك تاوذ نيب لقتنب ؟ كلذ مم هنكلو ٠ عوضوملاو تاللا كطعبارت 2 اذهو

 . دارفالا نم ةعومجم نيب يلكلا ماجسنالا نم اعون قلخي ثيحب
 بناجلا نم هلثم صلختو © روهتبوشب ا!ارثاتم درفلاب هثتينك داقعلا نمآ

 اهنا ىلع ةرارآلا ميرلام روهتبوشف . ةدارالا ىسصم كارداب هتقللف نم يمؤواشتلا
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 . ةدارالا رهاوظ نم ةرهاظ هسفن درفلا خبصي مث هسفن يف درفلا اهملي ةقينقح

 يف دوجولا ةدارا مضيو « ةدارا هنا ىلع يوهاملا دوجولا ىلأ تفتليف داقملا اما

 يضتقي لق وا « ةدارالاب دوجولا نرقي داقعلاف . دوجولا ةرهاظ مم ةدحاو ةبترم
 ةدارا وه دوحولا نأ . هسفن دوحولا دوحو عنتمال الاو © ةدارالا هذنع دوجحولا

 ديحولا يف ماكحالاو دويقلاو تارورفلا مهفت الو . هيلع ءافقلاو مدملا ءانفا
 ١ . ةدارالا رعد

 لاقتنالا وه امنا يقرلا ناو © يقرلا نم ةبافلا يه ةيتاذلا ناب داقعلا دقتعي
 هللا باتك يف لوقي هتاذ ملعب دوحو ىلا © تاذ دوجو ىلا بئاس مهيم دوجو نم

 هضعب نيعت ىذلا دامحجلا نم لقأ هيف نييعمت ال يذلا دامحلافإ : (؟٠. © ص)

 املكو «© تابنلا نم لقأ ذامجلا اذهو ©« تافصو لاكشأ هل تزيمتو ضعب نم
 هجتأو © ةرمثو ةرمث نيبو © ةرجشو ةرجش نيب نييعتلا هيف رهظ تابنلا ىقترا
 ىنح © ناسنالا داحأ اذكهو ناويحلا داحأ ادكهو ميمصتلا هلم .يصيصعدتلا ىلا

 وه اده ناكو هعون نم ىرخا تاذب ىسبتلت ال اناذ مبصا هاقترم ةباغ غلب اذا
 . [تانئاكلا ميمج يف لامكلا تاجرن بيترتل قداصلا سايقللا

 ةقيقحو © تانئاكلا نم نئاك لك ةذفلا صئاصخلا ةقيقحب اضيا داقعلا نمؤي
 الثمف ةينادحو يف رخآ هكراشي ال ادحاو هنم لمجت ال يتلا ةديرفلا تازيمملا
 لكش امهقرفي ال ©« مبطت يف هباشتلا مامت نيهباشتم نيدرف فداصت نا ليحتسي
 ةايحلا ملاع نع كيهان «© دامجلاو تاينلا ملاع نع كلذ لقو © نول وا مجح وا

 . ءايحالاو
 بومشلا نويفآ) باتك يف لوقيف درفلل ةيدوحولا سيدقت داقعلا ضرعي

 دوجو وه يقيفحلا دوجولا نأ نولوقي مهنا] ؛ (١١إل © ص) « (ةمادهلا بهاذا
 هل دوجو ال لايخ وأ ةظفل وأ ةهملك عوتلا امتأآو © هنايكو هصخشب فورسملا درفلا

 درفلا اذه نع لزعمب دجوت ال ةبواخ ةملك الا ةينانالا تسيلو «© رومتلا ريغ يف
 . [ناسنالا كلذو ناسنالا اذه وأ درفلا كاذو

 هلكلطصطضه بتاكو] ٠ (114 “© ص لوقيف قبالا ةبدوجولا يار ىلع بعسل و

 سيدقتو يدرفلا ممضفلا فاصنا ةيدوجولا ىنعم ناك اذا يدوجو (داقعلا) روطسلا
 . [ةهملخو هركفب لمتملا نانأآلا

 ديكاتلا نع ةجتانلا ةيدرفلا ةيرحلا معدي هنال نيرحلا بهذم داقعلا حدتمبو
 : (1797" © ص) «© (ثيدحلا رصعلا يف مكحلا ةفسالف) باتك يف لوقيف تاذلا ىلع
 ةيرح وأ ةيدرفلا ةيرحلاق . هريفاذحب بهدملا بابل نايبل فاك نييرحلا مساو]
 بويملا نيسحتو . ةياغ لك اهمدخت يتلا ىوصقلا ةياغلا يه يناسنالا رمضلا
 ةبرجتلاو اطخلا ىلع موقت يتلا ةايحلا ةئنس يراجي عورشم لما ةيرحلا ءاقب عم
 ةمدقم هنال نومفم ضوع ريثب ةقفقحم ةراخ ةيرحلا باهذ نكلو . حالصالاو
 ةيناسنالا ةحلصملا باهذ كلذ ءارو نمو ةيموقلا ةحلصملاو ةبدرفلا ةحلصملا باهذل
 5 (حورلاو ةداملا ةراخو
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 نال ةبسانملا ءاوحالا ةئيبتو « ةعامحلا نايففط نم درفلا ةبامح داقعملا بلطي

 نرقلا ) باتك يف لوقيف :ثيدحلا يعانصلا عمتجملا طوف هيهاوم زواجتت
 نم درفلا ىمحب نأ مزاللا نم هنأإ : (26 2© ص) ( (نوكيس امو ناك ام نوزشثعلا

 امهو .' هنادجو ةرارق يف هروات يتلا فواخلا نم ىمحي امك ةعامجلا نايفط
 .نايفط ىلع بلش ذا . نيرثكلل رطخب امم دشا طابترالا نم اههنيب نأررض
 2 5. اقوخلاو سواسولا ديلو نوكب نا ةعامجلا

 امم ةيدرفلا تايصخشلا نيب ديحوتلاو قيسنتلا يف رفلا بانتحا .يفشو

 نسم تعاطتسا امب هيقتت نأ اهيلع بحدو هاشخت نأ ةمعنصملا تاعمتحبلل قح

 ال نيدذلا نينائفلاو ءارعشلاك نيبوهوملا ذادفالل لاجملا حف نم دب الو . ريبدت
 . [ديلاقتلا باحما نم ديياتلاب نورفظب

 . هتيرح قطحتو « درفلا فيخت ينلا ةيعامجلا تاموكحلاب داقعلا نددت

 تايروتاتكيدلا ججح دئنفو .ةينحنملا سوٌؤرلاب ىرزاو © ةنماطلا ةعامجلا رقتحاو
 :(157 «ص) «(ثيدحلا رمعلا يف مكحلاةفسالف) باتك يف لاقف . .نيبروتاتكيدلاو
 قلخلاو ركفلا ةقبط يف ةفم ةرهمج اهتعيبطي يف روتاتكيدلا ديزت يتلا ةرهمجلاف]
 يذلا نال ةيرحلا نادقفب رعشت الو . اهرف ةيرح اهيلع نوهتو اهتيرح اهيلع نوهت
 لوشو . [هيلع رجحلاب رعشيف يأرلا لالقتسا ىلع ردقي يذكا وه اهنادعتب رعشب
 ىلع ربصلا ةلقو ةرظحلا قيضو مارجالاو ةوقلا مكحف] * (1؟0 © ص) اضيا
 . [ةدبتملا ةموكحلل ةمزالم ةعيبط ةفلاخملا ءارآلا

 ةيئشافلاو ةيعويشلاك ةيعامجلا راكفالا برح يف هملخ داقعلا عرشأ دقو

 . هدوحو قيمعحتل امعدو © هل ةيرحلا ةرورضب !داقتعاو © درفلا ةميقب انايبا

 زربأو © تاذلا نع اهيف عفاد : ةيعامجلا راكفالا راصنأ عم ةددعتم كرامم ضاخو.
 ةفسلف نع الاقم 1167 ماع ةميدقلا ةلاسرلا يف بتكف اهعالتبا ضهانو « اهتيلامف
 سيلو ةلمفنم ةجيتن درفلا نا لئاقلا لوقلاب ىانلا ضعب دخاي] : هيف لاق مجارتلا
 تدهمت اذا الا ةمآ يف مبني ال نيطقلا ناو .  ةيخيراتلا ثداوحلا يف لعاف ببسب

 عضؤم يه  نذا ب ةيعامتجالا لماوعلاف . ةمالا نيوكت نم روهلظلا يعاود هل
 . دارفالا ث وهقح الو ءامظملا ةمظع تسسملو تافتلالاو ثحبلا

 نودري مهنال صوصخلا ىلع نويكارتشالا هيلا حنج دق هيذ ٌملابم بهذم اذهو
 اوفلاب امهم مهتكلو .' هئانبا ةثيعمو هئيوكك رصانعو عمتجملا ىلا اهلك لمارعلا
 نوردقب ال غباوتلاناو ءاوس ءارقملاو ءامظملانا اومعزب نا اوعيطتسي نلف اذه يف
 نولمصي خياوتلا نا املم ناك ىتمو . غوبتلا نم نومورحملا هنع زجعب لمع ىلع
 ةسارد هلجا نم غعباوتلا قحتسب ىذلا مهلا وه اذهف ىدس بهذي ال مهلمع نأو

 ىلا مجارتلا ةفسلف نع هثيدح نم يهتنيو . [نيبجملا باجعاو نيسزادلا
 ال درفلا نأ لاق نمو . ءيش ةيعامتجالا لماوعلاو ءيش درفلاف] : ةيلاتلا ةجيتنلا
 مامتهالا ىلا يهتني ال حالصا لك نال عمتجمللا حالصا نم ةيباغلا ركنا دقف مهب
 . [ءاوم هزاجناو هكرت حالصا وهف دارقالاب
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 يف بتكف «© رخآ لاقم يف ةيداصتقالا لماوعلا ماما درفلا نع مفاد دقو

 لاوحالا وا عمتجملا بناج ىلا اوفل درفلا سيلو] : الئاق 1161 ماع ةميدقلا ةلاسرلا
 نم سيلو . ءيذش ةيدامتقالا لاوحالاو ءيش عمتجلاو ءيش هنكلو ةيداصتقالا

 ايش يفلن نأ ةيفلفلاو ةيعامتجالا قئاقحلا نم ةقيفخ كاردال مزاللا يىرورفلا

 . ءايشالا هذه نم

 يف ةايحلا عفاود ىلع ةيداملا عفاودلا بيلغت وا ةيداصتقالا نوؤشلا بيلغتو
 نم ابره اننمز يف نوزجاعلا اهيلا اجلب ةديدج (ةيردت) عقاولا يف وه دارفالا
 . ىطسولا نورقلا ةيرثق ىلا ىضم اميف نوزجاملا اجل امك ةعبتلا

 هةلودلا هوجو بناح ىلا درفلا ل وجع و انتئاف ةبرذقلا هذه رطخب انسحاو

 نأو ةلعفنم ةجعتنا نوكي امك ةلعان ةوق نوكب دق درفلا نا انيارو . عمتجملا وا
 . [ذاسف لك نم رش داسف درفلا ةيرح يفلب ىدلا حالمصالا

 ماهيالا نم درفلاب لقتنتو ©« تاذلا ىلع دكؤت خيراتلا ةمسم ناب داقعلا نمؤي
 .ةليقثلا تامبتلا ىلا ةيلوؤملا مدع نم « ءالتمالا ىلا غارفلا نم ©« موضولا ىلا

 اهحوضو ىلا ةيصخشلا ضومغ نم درفلا لقني خيراتلا ناب دقتعي هنا لق وا
 اللاق (نوكيس امو ناك ام نورشعلا نرقلا) يف بتكف . اهعوطسو اهزيمتو
 :خيراتلا ةيجو ىلا رظنلا ةعباتم نم انل زربت يتلا ةيزملا يه كلئو] ' (18 © ص)
 قحلاب ةزيمتملا ةيصخشلا ةلاح ىلا رركتملا مقرلاو لمهملا مكلا ةلاح نم لاقتنا اهنا
 ( (ةيناسنالاو ةيعويشلا) باتك يف ناميالا اذه اهفوم اضيا لوقيو . [ةعبتلاو
 تاق الملا عامستا يف صخلت يناسنالا عونلا حب راث لصعحمم ناك اذا| :٠ (١ا78 © ص)

 'لقالا ىلع هيلا ةوعدلا دادزت وا هلالقتسا دادزي نا درفلا خيرات لصحمن « ةيملاملا
 ةروص يف هريرفت ىلا دوميل الا روصلا نم ةروص يف هراكنا ىلع دحا رجب الف

 يف مكحلا ظن نم ماظن لكل ةجح اننامز يف درفلا لالقتسا حبصا دقو . ىرخا
 ١ ةبافكل ايقيقح انايقم مبصأ لب . حالصالا ىلا ةقباسملاو ةلضافملا ماقم

 ىلا نيتيلاعلا نيب رحلا يف ملاعملا مسفلاف د تاعمتحملا نيب عارصلا يف هلك

 أذه هيف عمت رخآلاو ةبرحلا نم درقلا بيصت هيف قيضب امهدحاأ : , نبركعم

 دنع اهل ةدم رقواو برحلل ادادعتسا مدقأ لوالا ركصملا ناكو © بيصنلا
 لالخ هدادمتسا ادب ىذلا رخآلا قيرفلل ديصب ملو مزهنا هتكلو © لاتقلا ءادتبا

 . لاتقلا مايا

 هتبثب امك تاعامسلا نايفط ماما هذوجو تبث درفلا نا نمزلا تامالع نمو

 . [داحالا نايفط مامأ

 ©« اهومس طينتنو ( امهمدقت نيزيو © تاعمتحملاو دارنالا يفر داقفلا نيفن

 تادرفئملا تاوذلاب تاعبتلا لامتحا ىلع ةرفقلا طترت امتحو . تاعبتلا لامتحاب

 سيبافمو]إ ٠ لوش مام ةمتدقلا ةلامرلا يف بتكف نهتايصخش تاصحلا

 حاتن دقف ةداملاب مدقتلا انسسق اذاف : لالتخالاو فالتخالا اهيف عقب ةريثك مدقتلا
 رقتفيو لهاجلا ىنغشب دقف ىتفلاب هانسق اذاو . ميظملا اهمرحبو رقحلل ةداملا
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 ممالا لهجتو ةخلاشلا ةلحمفلا ةمالا ملعت دقف ملعلاب هاتق اذاد . ملاعلا
 سايقم وهو لالتخالاو فالتخالا هيف مهب ال اذدحاو امايقم الآ . ةيتفلا ةقينولا

 . ةعبتلا لامتحاو ةيلوؤلا
 بحاص وه امهنم لففالا نا تدجو الا نيتما وا نيلجر نيب يهاضت ال كلئاف

 هتاميتب ضوهنلا ىلع ةحجارلا ةردقلا بحاصو ةيلوٌوسلا نم ىفوالا ببيصنلا
 قرافلا هب تست املك سايقملا اذه يف فالتخا الو . هتايجاوو هقوقحب عالطفالاو

 رداقلاو زجاملا نيب وا يندملاو يجمهلا نيب وأ ديشرلا لجرلاو رصاقلا لفطلا نيب
 لك نيب وأ ديلاو دبعلا نيب وا ملاعلاو لهاجلا نيب وا لقاعلاو نونجملا نيب وا
 طانم وه تاعبتلا لامتحاف . ليضفتلإ هجوأ فالتخا ىلع لضاف لكو لوضفم
 . [عاطتللا م دقتلا

 رخآ لاقم يف  مدقتلا سايقم تاعبتلا لامتحا . ةركفلا هذه ىلع دكٌؤبوب
 :لاعف ١1149 ماع ةببدقلا ةلاسرلا ةلسميف هرثشن دق ناك «© (ةداعلا) ناونع تحت

 يف ةممنو ةعبت ةيرحلا ناو ةيرحلا ليبس يف مدقتيس ملاعلا نا هدقتعا ي.الاف]
 نمو . ناسنالا اهب معي ةداعس ببر الو يهف ةمعن ثيح نمف «© دحاو ءهدقو

 نم ضفي يذلا ءانملل ةنيرقو لفاوشلاو مومهلل باب بير ال يهف ةميت يه ثيح
 ةدايز يدنع ىفقوالا قدصالا همايقم ةايحلا يف مدقت لك , ءاذهلا ةدادم
 ىلع ردقأ ملاعلاو © لفطلا نم ةعبتلا ىلع ردقا لجرلا . ةداعلا ةدايز ال ةعبتلا
 ىلع ردقأ ميظعلاو « فيمضلا نم ةعبتلا ىلع ردقا يوقلاو « لهاجلا نم ةعبنلا
 ميشبو. فالتخا ريغب مدقتلا باوبأ نم باب لك يف اذكهو . ريغصلا نم ةعبنالا
 نم نذا مهسيسهل دادؤب ناو ةب رجلا نم سائلا بيصت دادزب نا وجرماف . ءانثتس.ا

 ةدايزو ماجرلا ةدايز نيبو ءهانملاو ةممثلا نيب جرملا معضوم انهو «© ةمتلا

 [ فواخل.ا

 لوصقيف ةيناسنالاو ةيعويشلا باتك يف ةثلاث ةرم ةركفلا هذه ىلع دكؤيو
 وأ رولقتلا تايافكب طيحت ةدحاو ةفم ريف ىدنع دجوت ًالو]إ : (أ "الل © صرا
 ةدايز يه كلو ©« ناسنالاب ىمسملا يحلا نئاكلا وأ درفلا ىلا رطظنلا دنف مهقعلا

 : يه و ةدحاو ةملك يف ةرابملا هذه صخشت نا اصنو يفو ©« ضوهنلا ىلع ةردقلا

 : | فحبللا لالقتسا

 ةيرحلا موزلب دقتعيو © دودحم رف اناميأ درفلاب نمؤي داقعلا نأ :٠ ةصالخلاو

 (« اهمامنو تآاذلا متفت م هلع حيراتلا راسم نأ ىرتو ©« هل ءاوهلا موزل درفلل

 دقو . تايمان تاوذ بلطتب يدلا رمالا تامتلل اهدارفا لمحتب ممالا مدقت نسزدو

 وأ درفلا ىلع ينجتت يتلا ةيداعملا راكفالا محاهف «© هداقتعاو هناميأ نم سفان
 . بحق ةهلمهت
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 : ةيطارقميدلا ل ؟

 : سابتلا يأ نود ايلج باوجلا يتاب ؟ داقملا هب نمي يذلا ماظنلا وه ام

 . يطارقميدلا ماظنلا
 ماخظنلاب قلطملا هناميا نم ءزج :هتقيقح يف  درفلاب داقعلا نامياو

 نسم مقادأ اناو] : لوقي ١147 ماع ةميدقلا ةلاببرلا يف بتك . يطارقميدلا
 ال نيفلكلا رارحالا حالصا سانلا حلصتو درفلا ةيرحب نموت اهنال ةيطارقميدلا
 ةيطارقميدلا بوعشلاو ةمظنالا يف ىلعالا هلثمو . [نيرخسلا ديبعلا حالصا
 زيلجنالا نا] : زيلجنالا نع :صاخلا لالهلا دهم يف لاقف . ةصاخب اهنم يزيلجنالا
 ةيردامملا ةمظنالا دنفت يتلا بتكلا فلا دقو . [رصل نويعيبطلا ءافطلا مه
 نرسقلا يف قلطملا مكحلا) باتك فلاف ةيروتاتكبدلا تاموكحلاك ةيطارقميدلل
 . (1178 ماع نيرثشعلا

 ىلا هادمت لب ةيرظنلا دودحلا دنغ يطارقميدلا ماظنلاب داقعلا ناميا' فقي مل
 روتسدلا تاراهشث تعفر يتلا 1119 ةروث يف كرتشا دق وهف . ةيلمعلا فقاوملا

 اوضع ناكف ةروثلا نع تقثبنا يتلا تانؤملا يف مهاس مل تانرحلاو ناملربلاو
 يتلا يدباللو : ؛يطارقميدلا ماظنلل اوركنت نيدلا صاخشالل ىدصتو ؛« نالربلا يف

 نجلا ىلا هب ىدأ امم هيناوج ضعب ميدهت هسفن تقولا يف تلواح

 . )5. ماع

 دن ىلع ىريكلا هتنحم نابا يملاعلا يطارقميدلا ماظنلا بناج ىلا فقو مث !

 نا نكمي ناك يذلا 1511 ماع (نازيملا يف رلته) باتك فلاف ةيزانلاو ةيتفافلا

 هيلع قلطأ امنيح هفلك نا داك دقو «© ةرهاقلا ىلا ناملالا لصو ول هسار هفلك
 . زياحناللو يطارقبيدلا ماظنلل ةبداعم مفاودب نيطسلف ين صاص رلأ باش

 ينسف يزيلحنالا يطازقميدلا ماظنلاب دودحماللا داقعلا نامبأ ىسملت نا نكمب

 ٠ امه نيلصف هلم . لعتنت ناميالا اذه حخوت ىتحو «© (نازيملا يف رلته) هباتك
 باتك نم امهلمت دق ناك © (ةيطارقميدلا لثفت مل ؟ ةيطارقمبدلا تلشف له)
 0 .٠ (نيرشعلا نرقلا يف قلطلا مكحلا) وه هل قبام

 دصقب) ةلاسرلا انادبإ : (15“ © ص) نازيملا يف رلته باتك يف داقعلا لاق
 (ةيطارقميدلاتلشف له) هين انلاس لصفب (نيرشملا نرقلا يف قلطملا مكحلا باتك
 امهلقنن نالصفلا امه ناذهو (ةيطارقميدلا لشغت مل) هناونع لات لصفب انبجأ مث
 لثمت ىدذلا وحنلا ىلع ةيزانلاو ةيطارقميدلا نيب اهدقعنس يتلا ةنراقملل ةطوت
 ةرثع ةعضب لبق ةيفعلأ ةيادب نيب كلذب لصن نأ وجرتو © رضفاحلا عارنلا يف
 . [ةنوآلا هده يف اهيلا تدرطتسا يتلا اهباقعأ نيبو ةنم

 ناك] : ١515( ©( ص) هيف لوقيف (: ةيطارقمبدلا تلثف له) لصف لقنب مث
 ظفح ىلع هب نونيمتب نيذلا نيدلا لاجر معز يق اسمدعم قلطملا دافتسالا

 هناطلم لومثو هذوفن ري رقت ىلع مهن نيهتسس وه ناكو 6 مهبرام ءاضقو مهتناكم
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 نم ديتسملا مكاصلا هاقلت يهلا رئصمم مكحدلا قحل ناكو 2« ماجالاو رئامضلا ىلع

 نمؤيو «© هقلاخ ميطب امك هعيطب نا الا بمشلل نوكب الو هنم لاي الف ءامسلا

 ةيوامس ةلامر ةموكحلاف . ردقلا ةبكح رارساب نمؤي امك هيلع ىفخت يتلا هتمكحب

 ... ةديقعلا يف كشلاك ةموكحلا يف كشاو ةلطاخلا ضرالا هذه ىلع ةموصعم

 . هللا ةمحر نم يدمرلا نامرحلاب هيلع بتاعي رفك امهالك
 ناكو . رشثع نماثلا نرقلا لق ام ىلا ةدتلا ةموكحلا ردعم وه اذه ناك

 مهءارآ نوفخد ركفلا رارحأ نم نودودعم دارفا الا هيف كشي ال اعئاش اماع ناسالا

 نم مكحلا ناطلرل لقتنا املف 4 هراع ةممو مثآلاو 6 هعمد رخ مرجملا يفخب امك

 6 كدهلا ردصلا ىلأ همهم ةسنادقلا تلقتنا بوعشلا ةثيسششم ىلا نيدبتللا

 قبيهرط نم ال بعشلا قيرط نم  ىرخا ةرم ب اسدقم مكحلا قح حبصاو
 تاداملا هتمنم يذلا هيلا مرمي ملو ديدجلا ماظنلا مفتو . ناهكلاو عماوصلا

 . ةلوروملا دئاقعلاو ةيعشتملا حلامصلاو ةلماتملا

 هيلا اجلي ربعتلا يف زاجملا ليبم ىلع ةيبعشلا ةسادقلا هله تادب امبرو
 ةموكحلا ساسأو ةرباغلا ةموكحلا ساسا نيب ةلباقملل ثيدحلا ماظنلا ةاعد
 يفق لمالا حورو ةنفانلا ركفلا ةقامح زاهملا اذه ىلا تفيضأ مث « ةرضاحلا
 رمصضلا يف ةديقع ةثدحلا ةسادقلا تحمصاف ؛« يضاملا ىلع ةمقتلاو © ليقتسلا

 . لوقعلا لوانتم ىلع يصعتست يتلا دئاقملا بوشي ام لك ماهبالا نم اهبوشي
 نم رطشلا اهءاجف مئاثا فرعلا يق ةئدقم ةديقم ةيطارقميدلا تحبصأ

 نوكاشا عمسو تامدقملا عيمج نم ةيرخلاو كشلا رصع يف ةيحانلا هذه

 هيف نورهظ اشبرط انيك كانه نا أوملمف ةديدجلا هس دقملا ةهدهب نورخاسلاو

 اوتنعاو راقوو دج يف هيلا اوعرساف © دييقتلاو رريفصتلا ةردقو دينفتلا ةعارب

 نأو ءاملا نم ضرآلا يلع طبيب مل ءيش ةيطارقمبدلا نأ اولوقيل اريثك مهسسققأ

 ةسادقل نودحاجلا ناكف © ءارقتسالاو ململا يف هل ةقيقح ال زاجم انه ةسادقلا

 نسم ةدحاو ةلزنمب بئاوشلا نع ةهزئنملا ةرادقلا كلتب نوتمؤلاو ةيطارقمسدلا

 نودقاتلا اهثلب ةيملع ةلام نكت مل ةيطارقميدلا ةسادق نال © دادسلاو ىمهفلا

 نب دلاف «© راكتالا بناح نم وا لوقلا بتاج نم راشمالا اذه ىلع نوصمحسملا

 نويزاجملا اهفرمي يتلا اهدودح قيضإ نم اهيلآ نورظني عضوملا اذه اهنومضي
 اهتقيقح فرعب نم اهب طيحب يتلا دودعلا عمسوا نم اهيلا نورظنب الو ءالهجلاو
 ولح دهش بذملا ءاملا نا لوقب يذلا ملكتملا ناك اذاو حيحصلا اهئايقمب اهيقرو

 نع ةلفغلاو أطخلا يف اناعمأ هنم دشأف يملعلا رميمتلا ةنيم يف اًنطخم قااملا

 دهشي سبلو هام مالا نا تبثيل يميكلا لمعملا ىلا بلذعلا ءالا لمحبي نم ةقيقحلا

 . زاجملا ةفل يف نولوقي امك قادللا ولح
 تعرفتو ىفنلا ملع وأ ةيجولوكيلا ترهظ رثم مساتلا نرقلا رخاوا يف

 هبرفتسا ام برغأ لملو . بومشلاو دارنالا ىلع هقيبطتب لافتشالا رثكو همولع
 اهيلع يرحب يتلا بيلاسالاو تاعامجلا راوطال هقمو ملعلا اذه ايافف نم سانلا
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 ماج دقف . اهرطاوخ ةراثاو اهتاكرح ريستو اهئاوهأ هيجوتو اهدئاقع نيوكت يف
 حالف نيليج نم رثكاب ثيدحلا ملاعلا يف ةيطارقميدلا عوش دعب فصولا اذه
 يف ررقتب نا بجي امل وأ ناهذالا يف ررقملل فلاخم هناكو بيرغ هناك سانلا مظعل

 الثم حالصالا رصع يف مدقت هنأ ول وأ ةنم يتئامب كلذ لبق ءاج هنآ ولو ناهذالا
 طيحب ىذلا رحلا كلذ هب طاحأ الو ءيش يف ةبارغلا عقوم راكفالا نم عقو ال

 يمعيبطلا اهقايس يف امتح ةيطارقميدلا تءاجل مث فولانلل ةفلاخم ةمجه لكب
 ضرامت وأ يطارقميدلا مكحلا ضرامت نفنلا ىلع قئاقح نأ دحال ليخت نأ نود

 نكت ملو دادبتسالا مكح دافل ةمزال ةجيتن تناك ةيطارقميدلا نال بوعمشلا مكح

 ملع ولف تاعامجلا تاكرح ريسفت يف مهلطخو ةيجول وكيسلاب سانلا لهجل ةجيتن
 الو ةسدقم رف بوعشلا تاكرح نا رثع سماخلا وأ رثع عبارلا نرهلا يف سانلا

 يسق تاكرحلا كلت عوقول امنام كلذ ناك امل ةيرثبلا ةعيبطلا بويع نع ةهزنم
 ترهظ ةيجولوكيسلا نكلو طوقسللاو يمادتلا نم ةقيتملا ةمظنالل ايقاو الو اهناوأ

 لماومعلا سب دقت هلهف بعنشلا سن دقت نم مهيلا قرطت يذلا مي دقلا مصهرولا نم

 ةفارخ تدجحو امل نييهلالا نيدبتسملا ةفارخ ةرئادلا ةفارخلا الولف نيدبتلا
 ءاملعلا ثحايم اهتضرعتسا يتلا تاعامجلا راوطأ تدختا الو ةيهلالا بوعشلا
 دحاو نانا ىلع مئاق اهماظن نأ ليق الو ةيطارقمب دلا نالطب ىلع اليلد نييسفللا

 فرم اميدقو , ةمصملاب فصوت ال ةئيشم يهو بوعشلا ةئيشم ىلع مئاق هنال
 نوعضخيو ىوهلل نوداقني مهناو نورثاتسيو نوعمطي مهنا دارفالا راوطأ نم سانلا
 (« لاحب نيموصعم رف مهنأو ديعبلا لالضلاو مثكلا اطخلل ةضرع مهنأآو تاوهشلل
 ضوقتت ملو © درفلا ةموكح ىلع ىضق ىدلا وه دارفالا راوطأب ملعلا اذه نكي ملف

 . مهالا بلاطمو اباعرلا لاوحأ نيبو اهنيب قيئوتلا رلعت نيح الا ىلوالا مظنلا

 تييخو اهيف نيملاحلا لامآ تبيخ ىتح ةيطارقميدلا ىلع تاونس ضقني مل
 يضرالا سودرفلا ةروص يف يبقترملا اهنامز أاوروص نيذلا نيمولظملا كتئلوا لامآ

 الو ملظ الق . رطاسالا هب ثثدحتو ءارعشلا هب ىتفت يذلا يبهدذلا رصعلا وا
 بعشلا توص امناك : ديعيلاو بيرقلا وأ فيعضلاو يوقلا نيب زييمت الو فاحجا
 اهعامس يف رواهتدب «سويف روأ» تامفتكا ةرحاس ةمفن رسالا تابايف نم قلطنملا

 مرج الف ةيطارقميدلا نم ارظتنم اذه لك ناك ىتمو «© تايراضلاو .لمحلاو ثبللا
 عئاقو عم ةمدص لوا ذعب لثفلاب نومكاحلا اهيلع مكحيو نظلا اهيف بيخي نا
 نم ملت الو صئاقنلا نم ولخت ال يهو « ىلوالا ةبرجتلا تارثعو ةايحلا
 اهب نيئمّزلا ةالغ نم اهل ملظأ الو ةيطارقميدلا ىلع ىسف! نكي ملف . بارطضالا
 نم هدعاوت تناك هبا . ايندلا هذه يف ماظن هفلكب سيل ام اهتوفلكب اوناك نيذلا

 .٠ حالصالا نم هب نيمئاقلا تاينو ةحصلا

 ماظنلا ةقيقح يف كشلل ةعنطصملا بابسالاب ىمست نأ حصي بابسا اهلك هله
 . دوصقملا رهوجلا نود ضرملاب هيف دطخالاو يطارقميدلا

 نق



 .ماقلا اذه يف ددعت نا نكمي يتلا ةعنطصملا بابسالا عيمجب تسيل اهنا ىلع
 تايضرعلا زواجتت املق بعشلا ةموكح يف كشلا ىلا تعد اهلثم بايبسا كانهن

 ةضافتسالا”ةعئاذ ةنوشكم ةيبعشلا ةموكحلا بويع نا اهنمف . رومالا لئاخد ىلا
 نم باجح اهل سيلف . اهلامعأو اهتاوعد يف فولالاو تاثلا كارتشاو اهتاقالع
 ةدتسملا تاموكحلا بويع هب نورتسي اوناك يذلا باجحلا كلدك ةعورلاو ةماخفلا

 اديبهب قيلخو ٠ قيوزتلاو هيومتلا ىلع نويطالبلاو حادملاو ناهكلا هيف نواعتبو
 1 'ءيسشلا ضعب اهلئاضف نم ضغ نأ فثعتلا

 ةحرن اهنا ىلع ليلدل ةيطارقميدلل حلصت ال بومشلا ناب لوقلا درحم ناو:

 لوقلا نا نيح يف « لامكلا بالطو نيحلصلا لامآ اهيلا هجوتن. نا بجي ةيلاع
 ةهلصم ىلع ليلد قلطملا مكحلا ىلا كلذ لجا نم اهرارطشضاو بوعشلا لهجحب

 0 ٠ نودلخب اهب يتلا ةلاحلا هله ديظتو لبجلا كلذ ءاقب يف نيقلطملا ماكحلا
 يىنلع نوييفت مهنأ هله مهتوعد يف نيقلطملا ماكحلا بناج فعفمي اممو

 مكحلا وأ يروتاتكيدلا مكحلا ةيكرت ىلا كلذ نم اوصلختيل' اهراوطأ ريهامجلا
  صوصخلا ىلع اهنم. ةثيدحلا براجتلاو ب ةرثكلا براجتلا نا عم ... قلطلا
 © راوطالا كلت ةرثعو بوعشلا لاجر مه نيحلاصلا .نييروتاتكدلا نا ترهظا دق
 اهباجعا مهيلوتو ةداقلا ةردقم ىلا اهب نطفت يتلا ةهيدبلا اهزوعت ال رهامجلا نأو
 يتلا اهتاداع ىلع نوثئرتجي نيح ىتح .اهمامز مهيملبتتو اهلابقاو اهتقثب مهصختو
 كلذو ةردقلا كلت هل تسيل نم اهسم اذا اهب ساسملل بضفتو اهيلع رافت
 ردقا سيلف .هحالصا يف ذفانلا ملصملا ىلا يهامجلا تجاتحا اذان .. باجمالا
 يف هنم عرسأ الو . ةيبعشلا ةهيدبلا هزربت يبعمش ميعز نم بلطملا اذه ىلع
 جورلا وه ملصعلا اله ناكو . بويعلا نم اهيف ام ةيلاعفو مماآلا ةزيرغ ثح

 يتلا همنشملا رادقمب كيت رادغم ساقنو .٠ نورس هتعاط نال عاطب يذلا بوصملا

 لاني ال هنكو ةيمسرلا ةفيصلاب اجوز جورلا نوكت دقو . هرمأ ةعاطا يف .لدبت
 ةماطلاب ةيمسرلا ةفيصلا هل تلفكت اذا ةنايخلاو ءابرلا نماب الو « ةناكملا هله
 . ةرهاظلا

 دقتلا ىلع اهيف رمالا رصتقيب ناو رهامجلا راوطأ باعت نأ بير الو ثبعو
 نم ةيناسنالا هنع تضخمت ام لك يف اهتمزال يتلا راوطالا يه يهو ةياررلاو
 عئايبعلا حلصأف 5 نيحالصسملاو ةامنلا نم مهتع تضخمت نم لك يفو («© تافامثلا

 ةلجاسمو روعشلا يف ةبواجم بعشلا نيبو اهنيب يتلا مئابطلا يه بوعشلا ءايحال
 وه انه ءاململا فرع سيلف ءامثعلا فرع يف ءىطخت تناك اذاو ةايعنلا رصانع يف

 مشتست ال ةعيبطلا نال جئاتنلاو عفاودلا ريدقت يف هيلا مجري يدلا سايقملا
 يلع اطخلا نم ةوجنب مهسفنا ءاملعلا سيل لب ! فيرت اميفو لمعت اميف هاململا
 رثكا ةمفانلا تاموكحلا روصت ىف اثيدحو اميدق مهءاطخأ نال مهسايقم بسح
 . تاعمتسم اهلك بوعشلا ءاطخا نم رثكأو

 دقو اهنم كاكف ال يتلا ةينانالا ةعيبطلا بويع اهنكلو اهبويع ةيطارقميدلا

 فم



 نساحملا لففك لضن ةيئانالا تارافحلا عومجم يف بويملأ هذهل نوك

 . هيلع دزي مل نا اهيلع حملطصملا

 ةفوصوملاو لايخلا يف ةدوشنملا ىلعألا لثلا ةموكحب ةيطارعمب دلا نراقت الو

 . مضوم اهل نوكت نلو انملاع يف اهل عضوم ال ةموكحلا هده ذا . مالحالا يف

 ريدقتو ص الخاو قدصب اهيويع ىلا رظنيو اهتلمج يف ىرخالا ةمظنالاب نراقت اهنكلو
 اهنم ىئفتي اال يتلا تانسحلا مزاول ضعب بويملا هذه لعلف ©« فورظلا عميمجل

 ةيراعحم نأ ققحملا نم ناك ا!ذا .. ةيطارقمتدلا نم كزملا اهللزي ةثراط اهلعل وا

 . دعب اميف اهليزت نأ ىجرب الو ىضم اميف اهلزت مل ةيطارقميدلا

 اهتاعد اهنلعأ يتلا ىضارغالا سايقمب ةيطارقمبدلا سيفن نأ حمصي ال كلذكو

 نأ مهل ىسللتتاتب الو اهوعرتخد مم ةاعفلا ءالّوه نال اهيلع اهوذنقع يتلا لامآلاو

 الوا اهيلا تدا يتلا تارورضلاب اهايازم ساقت امناو اهيلع اورطييو اهورصحي
 تدهجوا دق ببر الب يهف + مجنت لازت الو العف اهنع تمجن يتلا دئاوفلاب مل

 ةمبت اهيلع ناب بوعشلا تمنقاو « ةيومدلا نتفلا ريغ اجرخم ةيبزحلا تايبصعلل
 اهتقث رنقب ةروثلا ةعزن اهيف تفصضف « ماكحلا ليدبت ىلع هرداق اهنأو مكحلا يف

 دق ةنلس نيسمُحح ةدم يف يهو اهلدبت ىلع ةرئقلاو ةموكحلا يف ا
 ءيهت تساك يتلا ةفارخلا كلتب اآونموب نأ سائلا ىلع اةيسفشاسا مدقملا ١له يتمحام

 . كيمصلل فيسلا كلم هذمب نم ةهئائبالو هل مهكلمب نأ دحاو درفل

 يف هتارضاحم ىقلا يذلا ايلوراس ذاتسالا مهئمو)  نيثحابلا ضمب لوقب
 ريغ يزيلجنا ثارت يباينلا مكحلا نأ  (ةيرصلا ةعماجلا ةيلط ىلع عوضوملا اذه
 يتلا ةيسنرفلا ةمالاب لثملا «ايلوراس» برضيو . ىرخالا ممالا يف ميمعتلل لباق
 ىلا اهنيب قيفوتلا ةبوعصو بازحالا فالتخال اليوط تارازولا اهيف رقتس ال
 ىلع لئالدلا نمو يباينلا مكهلا ضارعأ يه بن اداتخالا كلذ رثسعسو 4 لب ووط نمز

 تايبمعلا قلخ ىذلا وه يبايثلا مكحلا ناك ولو .. ةمأ لكل حلصب ال هنأ

 ليج لخب ملو «نيقلطملا اهماكح دوهع يف قزمم لك انرف قزمت اتفت مل ةيبزحلا
 وا ةينبدلا بهاذملا ىلع ةنتف وأ ضشرملا ةثارو ىلع ةنتف نم اهخبرات يف دحاو
 هله ءافخال راثث بورح وا ءالبنلاو جاتلا نيب عارن وا سالفالاو طحفملا ىلع ةنتف

 تاشوانم يف «تايبصعلا» ترصعناف ةطارقسدلا اهيف تدطوت ىتح «© تامعزانما

 نأ بازحالا فالتخلا اهمنمب ملو © تاعاجملا تلطبو تاروثلا تنكسو بازحالا
 ركنب ال اراصتا ةيطارقمبدلا ةعمس نم ديفتت ناو ىمظملا برحلا دعب كسامتت

 كولا كديهع يف اهدمقت تناك دقو اهتارمعتم عسوت نآو ركنم اهل مهتدافأ

 ةيبمشلا ةيرحلا راصتنال ناوثم تارصتنملا اهتاليمزو يه نوكت نأو ؛« س ويشلا

 تاموكح هلمتحت مل ام تامدصلا نم لمتحت بوعشلا تاموكح نأ ىلع ةيآو

 نسم نيهييصن ناكو ايناملاو سسوتلاو اساؤابلا تربصتاب ٠ ةامطلاو ةرصايقلا

 ٠ عميضت ال يتلا اهتربعب ةنحملا كلت نم عمالا تجرخو « ةموكحلاو بعشلا نيب
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 ةمالا يف هلعث لمف امك ارتلجنا يف هلعف يباينلا مكحلا ثارت لعف دقو
 اهيف مطت نأ ةكيشو تناكو © ةيمادلا تاموصخلاو تاروثلا اهاقوف ةينرفلا

 ليدعتو ةيباختنالا رئاودلا ميسقت ىلع فالخلا ذنع رشع عساتلا نرقلا يف نيترم
 ةحئاحلاةروثلا ىلا ىضنا يذلا فالخلا نم دشأ هرهوج يف وهو باهشتنالا طورش

 . دادبتسالا دهع يف

 ىربك سردنلف ميتعيلط يفو  نيخرؤملا ضعب اهعاذا يتلا تابرظنلا نمو
 نم رمخالا رودلا يه ةيبعشلا ةموكحلا نا  ةيرصملا تايرثالا يف روهشللا ملاعلا
 مئافب رودلا ادبي : ةيرصلا لودلا خيراوت اميسالو ميدقلا خيراتلا يف لودلا راودا
 الزله فمضي مث © نويلاغلا ةداقلا دارقأ مكحلا هعزانيف حتافلا فعضي مث ميظع

 رييمألا ىلوتتو ةماعلا مهيلع روثتف رئافملاو فرتلل مهؤاتبا ملتمبو ةداقلا

 . ىرخأ ةرك لوالا رودلا ادبيف ديدج ريغم مهيلع وطي مث « ةيبعشلا ةموكحلا
 ةقراشملا نم مهرواج نمو ةنعارفلا تالجس يف رصع دعب ارصع كيلاود اذكهو
 . ةبراغملاو

 ةييعشلا ةموكحلا نال . مويلا هيف نحن امم فلتخم وهف اذه حص اذان
 لودلا نوكت ال مث لودلا ىدحأ يف مق ةدرفنم ةرتف ميدقلا خيراتلا يف تناك
 لوالا رودلا ةيادب يف تناك امبر لب «© ةردقلا كلت يف اهل ةبراحم اهب ةطيحلا

 مويلا اما . راودالا ددجتتو مث نم تارافلا ثدحتف  ميظعلا حئافلا رود

 رودلاب الو ةدرفتملا ةرتفلاب سيلو كرتشم ادبمو ةماع ةكرح ةيبعشلا ةموكحلاف

 هلاؤس ىلع اباوج (ةيطارقميدلا لشفت مل) ناونع تحت الصف داقعلا بتكي مث
 ةيطارقميدلا لشفت مل] : لوقيف (19/5) ةحفص بتكد . ( ةيطارقميدلا تلشف له)
 نوكتس اهتأو اهتابثثو اهحاحتت ىلع لدب ام الا اهتامالعو اهراثآ نم نآلا ىلا رهظ الو

 حالصا يف هيلا عجريو تاموكحلا دعاوق هيلع ىنبت ليقتسملا يف مكحلل اساسا
 نم رثكاف اهب انمملا يتلا ةعنطصلا بابسالا كلت امأ . حالصالا ىلا اهنم جاتحي ام
 ؛ميدقلا دادبتسالا ىلا ةعجرلاو قلطملا مكحلا راصنا مه اهجيورتا لمعيو اهب قلعتي
 دالب يف مهمكح لشف نم نيبت امدمب ةيطارقميدلا حيرجت يف اقح سانلا لقأ مهو
 وا اًراجم  ةيطارقمبدلا ةسادقب سانلا نامبا لطب اذاف . ةفلتخم لاوحاو ةرثك
 امو نيدبتسملا ةسادقب ناميالا ىلا نومجري ال مهنا هب عوطقملا ررقملا نمف  اقح
 ددخؤتو ءاممزلل عدختلت ريهامجلا نا ليق اذاو تالاهجلاو ىوامدلا نم هنوفيزي

 مل راوطالا هلهف راركتلاو ءاحيالاب اهيف ثبت يتلا دئاقعلا ىلا لامتستو رهاظملاب

 تادايقو ممإلا فيرصت يف افيمض اهناش ناك الو ةيضاملا روصعلا يف ةافلم نكن
 اونيعتسي نأ الا ةيضاملا روصملا لاوط نودبتسملا عنصي ناك اذامو . تاموكحلا
 باقلالاو تاهاح ولاو رهاظملاب ةراتو ماهوالاو تافارخلاب ةرات ريهامحلا عادخ ىلع

 مهبيلاس١ نم فورعم وه ام رئاس ىلا ديماوملاو اياطملاب ىرخا ةراتو ءامسالاو
 تيصحا ولو . تاوهشلاو زئارغلا ىلع ليحتلاو قئاقحلا ءافخاو لامهالا هيومت ين
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 وأ بوعضشلل اعاد نيملاسملاو نيبراهملا ره ف رولالا ءامد اهيف تعفرا يتلا بورحلا

 تيصحخحأآ ول وأ ؛« ةف رمملاو هب رجلا ءادعأ اهعهزا يتلا ةسرسلا حاورالا تيصخح+أ ول

 ءامسالاو رهاظملا لحا نم اياعرلاو ماكحلا نيب ترحش يتلا لقالعلاو تاروثلا

 مئارحلاو سئاسدلا تيصحاأ ول وأ «© ةفرافلا ىواعدلاو ةينايبصلا تاعزانملاو

 ىلع دهاش كلذ ضعب يف ناكل نايفطلا ناوعاو ةوظحلا بالط اهيف سمفنأ يتلا

 مدت مل ةلفغلا كلت ناو 0 مههابتنا مهرضب نمو رهامجلا ةلفخ مهمفنت نم ةقيفح

 امش اورثحب ملو 0 مهتدافأ امك ا١ذنحأ دذفت ملو نيدبتسلا 3 وهه يف تساد املك

 .اهتلاطتساو اهتاقب يف اوفر امك طف ءيسش يف اومنر الو اهتظش اورذدح امك طق

 ىتش لاوقال هذه يف عمصصتت لاحملا نأ ةيطارقمبدلاو دادتسالا نس قرفلا امناو

 الو لئات لكل دادبتتسالا دهع يف مستي ال هنكلو © اهنيب نم ةقيفحلا فشكتت

 . نامتكلاو .شفلا ىلع ٌوطاوتلا هيف بعصي
 بحت يتلا ةئفلا كلن رورف يضرب ةيطارقميدلا دقن نا ةعنطصملا بابسالا نمو

 ىلع لبريو 6« زامتالاو زاتمأالا نم كلذ يف امل #«تايسصشلا# نع ىلاعتت نأ

 ؛ مالكلا بقاوع ىلا نورظني ال نمو نييلوضفلاو ةرئارثلا ةننلا ةيطارقميدلا
 ارهجو آرس مهيفصس ُنوهسسن مدقلا محلا ةعجر يف نيعماطلا نيدتلا نأ اهنمو

 لك يف دب الو ©« ثيدحلا مكحلا ىلع نيمثانلا بيلاتو مهماظن ريغ ماظن لك هيوضت
 .٠ نيمقانو نيضار نم مدح

 ءارآلا ثدحا نع ادباأ هيف نولابو تاعرتخملا هيف ىلاوتت نمز يف اننا اهتمو

 ةيطارقمب دلانوحدمب مهو نسانلا ىلع ةنس نومخ تضم !ذاف . رابخالا برفغاو

 يف في رطلا يىدنلا بالط نيب نيمماس هل مدعب ال اهدعتب كلذ دعب مهئجافب يذلاق

 . لاجم لك
 ةبجوتست ام فاعضا ةئبانعلا نم فداصب ةيطارقمبدلا دقن نأ ىرت تناف

 بايسالا امأو . لوضفلاو ضرفلاو مهولل اهيف لخد ال يتلا ةيقيقحلا بابسالا
 لشفب مكحي نأ دحال زيجت ال ءايشأ يه 5 هزيجت ام علبم امو يه امف ةيعانملا

 . بيرقلا لشفلا قيرط يف اهناب الو ةيطارميدلا
 تالود يف تررككت امك مويلا رركتت ةميدقلا ةثسلا نأ انريثق اذأ انا ىلع

 ىلع رثعت دق مهل اا نأ ةيرظنلا هذه نم جرختسب ام لكف مهناريجو ةنعارفلا

 ىلا اهسفن مكحت بوعشلا ىلا رمالا راصف مهلالحمضاو مهزجعل ةداقلاو ةافطلا
 ةبرحلا هله نا مويلا لقت لق نيمحمتم انسفنا لان نأ انيلع ىفسو . نيح

 ةاقطلا باصأ ماع ءابو اهب ءاج ةتوقوم ةرتف الا يه نأ اهيلا انلصو يتلا ةيبعشلا

 أله لاوز دمب دوعن لهو 5 طاموالاو ةفاكلا نود مكحلا ىلع مهتردقم يف هالبتلا

 نم نامرح مهنايصع نودبتسم كولمو نوسدقم ةافط انل هيف نوكد دهع ىلا ءابولا
 قدسسسا# بصشلا ناثكو بسصسشلا ةموكح سمالاب ةيطارعمب دلا تناك دقل ؟ هللا ت وكلم

 © كمالا ناطلس سه امزح الإ اهيف ةماعلا بيصت سيلف انتيطارفمبد امأ . ةماعلا

 . ءارمالاو ةارلاو ةقوسلا هيف لخدي لماش لك يهو
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 بتك مويو . نيرشعلا نرقلا يف قلطملا مكحلا ةلابر نم نالصفلا ىهتنا

 ؛ دحا هارقي نكي مل يذلا هباتكب يحويو هتوعد يلاوي رلته ناك نالصفلا ناده
 ىدحا ةرماحلا برحلا مارضا نيبو 6« تاوئم عيرا مكحلا ةبالو نيبو هنيب ناكو

 رطخب مهعتتأ دعق ةرتفلا هله يف ءيشثب سانلا منقا دق ناك اذاف © ةنب ةرشع

 يف ةراضحلا رخسب امثأ ناك ثيح دبتلا نا مهارآو © ملاملا ىلع دادبتسالا
 ىرخالا ماوثالا نمو هموق نم هل نيعضاخلاب صكتب امتاو ؛ ةيجمهلا ةمدخ

 . (ءارولا ىلا اباقحا

 لشفت مل» باوحلاو 65 ةيطارقميدلا تلشثف له» قباسلا لؤاستلا ىلع بقعيو
 ©« قالخالاو « مدقتلا تالاجم يف ةيطارقميدلاو ةيزانلا نيب ةنراقمب 6ةيطارقميدلا

 اييناطيرب حدتمب مث © ةينبلاو © ةيبرتلاو ةحصلاو «© ماظنلاو « تالكشملا لحو

 ىأ اهفص يفو «© ةيلامشلا ماوقالا مساب وأ ةيرآلا مساب ةيسنجلا ةيبصملا ةيار

 ةشداملا ةقيطلل بصمتلا ةيار لمحت يتلا يهو ةيعويشلا ايسورلا اهفلخ نم
 . كيلامصلا ةدايس اهيمستو

 دناستلا ىلع موقتو ةيملاملا ةكراشملا ةبار لمحت ىذ ىمظعلا ايناطبرب يه اهو

 تافلاحملاب اهلك تلصتا دقو « اهجراخو ةيروطاربمالا لخاد ةريثك بوعش نيب
 ىلع روحت الو لالقتسالا عنمت الو ةنواعملا ىلع فمات يتلا رتاسدلاو تادهاعلاو

 لتقا ةيبونجلا ايقيرفأ الو ايلارتسا الو !دنك تيلف © !!! ةينطولا قوقحلا
 كانهف ةيروطاربمالا جراخ امأ .:اهفن ارتلجتا نم برحلا نالعا يف الالقتسا

 يف قفتتو نوامتت دئاقملاو تافللاو سانجالا فالتخا ىلع رصمو ايكرتو اسنرف

 ميصمت مسا 0 رارحالا نس دحأ ىلع يغبلا نوومن 7 نيذلا زادنالا قافتا ةيافلا

 : ةرياغ هلود ءايحا وأ رماح سنح

 تاوادملاو تاييصعلا ملاع دئابلا ملاملل مفعم جذومن نيركسمملا دحا يفف

 . نييزانلا ةعامج هماوقو ©« تائاشأاو
 قيفحت ىلع نوامتلا ملاع لعملا ملاعلل مفص حجذومت هل لباقملا ركسعلا يفو

 . ءافلحلا ةعامج هماوقو « ةيموقلا ةدايسلل ليطمت ريغ يف ةيويندلا ةكراشلا
 ياللا ميظملا برحلا ريس 6 نب ركسعملا نبذه وأ »ع نيحذومنلا نب اذه نيدو

 ةيسفنللا بابساألا هنم عرفتت يذلا ركالا اهيسسو «© ةفاك رارسالا هيف جمدنت

 بقرتن يتلا دفلا ةيفق يه كلئو . ةبطاخ ةيراجتلاو ةيعامتجالاو ةيركفلاو
 ناسنالا ينب نم أدحا اهيف لصفلا ينعي الو © ةرضاحلا برحلا دمب اهيف لصفلا

 . [ءالزعلا ممالا ينمي امك

 عم اهعارص يف ةينرفلا ةيطارقميدلا بناج ىلا فقت نأ رصم نم بلطيو
 نيفصلا يأن هيف فقت فم نم رصمل دب الق] : ((165 © ص) لوقيف ةيناملالا ةيزانلا

 7 اهرودقم ىلا ىنداو اهريصمل نوصأو اهل مركا
 1 ناودعلا يف هولخاد كرتثب افم لخدتا
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 ةرورضلل وأ عبسشلل : ببسلا ناك ايا ناودعلا مفد يف هولخاد كرتث اقم وأ

 ةجاح الف نيدتعملا عم هيف كرتشت افص لخدت نأ امأ ؟ مالسلاو ةيرحلا بحل
 نا نمات نلو هيلع يدتعت دلب ىلا طق علطتت مل اهنال نامآأ الو ناكما الو هب اهل
 .نيددهملا نيدوصقملا ةعيلط يف يهو 2«سانلا ىلع ناودعلل نوجرخب نم اهيلع يدتعي

 ةيوستلا نيب مهافتلا هءىداسو ةيطارقميدلا دياأت نم مركا ناكم رمم سيلف

 .٠ دوهعلاو قيثاوملا ةمادقب نامسالاو

 ىلع ةردأق ةيوق ةرضاحلا برحلا نم ةيطارقميدلا جرخت نأ رصم ةمارك نمو
 عماطملاو لقالقلا ىلا ةلاحم ال نودئاع اننال © ةيلاعلا ةئايسلا نيدايم يف تابشلا

 لودلا تيقب اذا ديفي الو عيضب اميف لاومالا قاقنا ىلاو مممتلا نع زجملاو

 .موصخلا سأب ماما ةددرتم الو ةبايه ريغ © باهرالاو ديدهتلا ىلع ةرداق ةيفابلا
 اهكلمي يتلا ةديحولا ةريخلا يه لب . نيتريخلا ملساو نيقيرطلا مركا كلذ

 . [قيلط رح وهو لقملا
 نل يذلا رابجلا هلقع ناش كلذف يطارقمسدلا ماظنلا نع داقعلا مفادي نأ

 > !![ هيف هعزانن
 :5 ممصلا بوعشلا عمم اهنواعتب ؛ اهتيروطاريماب ©« ىمظملا ايناطب رس لزفتب نأ

 ةكراشما قفحب يذلا اهركتعمي «© اهتاقلاحمب © مهل ةينطولا قوقحلا اهحئنمب
 نل يذلا هداّوف ناش كلذف لزغتيب نأ «© ةيموقعلا ةدايسلل ليطعت مغ يف ةبويندلا
 !!! هاوه يف هلذعن نلو همأرغ ىلع هذحن

 هلمحتن ال ام كللذخغ ؛« ةيطارقمبدلا فص مم نواعتلا ىلا رصم وعدب نأ نكلو

 نيب ارضم ب. هرودب اللئاتم داقعلا انيبيحب 1 اذاملو نيلثئام انيدبا عرتح لب

 ٠ نيفق وم

 ٌ ناودعلا يف هولخاد كرتشي اف اقع لخدتأ

 وأ عبمشلا . بيسلا ناك ايا ناودملا منسف يف هولحاد دك لندن ارتثب افص وأ

 َ مالسلاو ةب رجلا بتل وأ ةرورفلل

 نيتس ةدم ب نذا  رصمل ةيزيلجنالا ةيطارقببدلا لالتحا داقعلا يمس اذامو

 1 !! ناودع عمل 3 مآ انأاودم 5 باتكلا هفيلأت نيحح اماع

 ؛ ناودع مقد مآ. انأاودع 5 نرق عبر ةدم ماشلا دالل اهلالتحا يمس !ذام

 00 ١ نرق ةدم ايقيرفأ لامشل ةيسنرفلا ةيطارقمبدلا لالتحا يمس اذام

 !! ناودع مند مأ

 ةيبيزانلا عارص ىلع جرفتملا فقاوم رصل ثلاث فق اوم كانه نوكي ل اذاملو

 مب ءايياس# لماكلا ررحتلا صرخ ريكا حصل بكرخلا ةيارشيدلاو

 ريب مهافتلا مىدابمو ةيطارقسدلا ديبات نم مركأ ناكم رصل سيلف) : ىرخأو

 . (دوهملاو قيثاولا ةئادقب نايبالاو © بومشلا
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 ةنادقب نمؤتو © بوعشلا نيب مهافتلا ديوت نأ رصمل مركا هنا كش نم سيل
 : لق وا 1 اهب نمّويو ءىدابملا هله يناثلا فرطلا ديوي له نكل . قيناوملاو دوهعلا
 ةريسم ريع يلمملا اهديصر وه امو ؟ ةايحلا عقأو يف هدنع اهتميق يه ام

 0 ةئئدحلا ةراضحلا

 مل اكاهتنا تكهتنا بوعشلا نيب مهافعلا ءىدايم نأب : انييهن ثيدهحلا خيراتلا

 لاجملا يف دوجحو اهل ناك ذا اذه « تابافلا يف شوحولا تاعامج ريغ هدهمت
 كلت ىلع صرحأو ىعرأو فاآرا شوحولا هكر ارق ا معد كايتنا ناك لَم وأ 7 يطارقميدلا

 ٠ ةيبرغلا ةيطارقميدلا نم ءىدابملا
 المات ايلح ايفيرفاو ايسآ يتراق بوعشل ابوروا بلح رفن اذامبف الاو

 1 نينرن لالخ
 ةيأ يف ؟ ايمآو ايعيرفا ممأ باسح ىلع ىششحافلا ابوروا ءارثا رسفن اذامبو

 !!؟ كاذئيح بوعشلا نيب مهافتلا ءىدابم' شعشعت تناك ةيواز
 اهتمرح عرت مل قيناوملاو دوهملا ةسادق ناب : اضيا انبيجت ثيدحلا خيراتلا

 دوهعلا يواسستي لماك نائسمطاب لوقلا نكمي هنأ ىتح © ةيبرغلا ةيطارقميدلا ىدل

 ةالطملا قيثاولاو دوهملا رصم ام ؛ طيسب ليلذ . اهدنع اهمدعو قيلاوملاو
 ةئزجتلا : اهيمم !!؟ ةيرحلاو لالقتسالاو ةدحولا ريصمأ ام 5 نيسح فيرشلل
 ا!!! داممتسالاو رامعتسالاو

 ىمع هنكلو © كلذ نظن ال-4 ثيدحلا خيراتلا هلوقب ام لهجي. داقعلا ناك له
 . قئاقحلا هله لك لهاجتي هلمج يذلا ةيطارقميدلا

 حوارتتو « دودحم رفو قلطم ةيطارقميدلاب داقعلا ناميأ نأ ؛ ةصالخلاو

 . حورلا للي عافندلاو « ةلاقملاب عافدلا نيب اهليبس يف هتيحضت
 . مالسالا نع بتكي ةيطارقميدلاو درفلاب انمؤم هانفرع يدلا داقملا : نالا
 نع اعافد ةيناثلا ةيماعلا برحلا ءانثا 6نازيملا يف رلته» بتك يذلا داقملا

 نك هةسفن تق ولا يف بتكد زيلتالا عم نوامتلا ىلا امعاد 3 ةيبرغلا ةيطارقمبدلا

 ٠ ه5 هلهفهدم ةبرقص#

 ىلوالا ةميقلا درفلا هئالياو 7 ةيطارقميدلاب هنامبا نع صكنو داقعلا مغت له
 برحلا لالخ مالسالاتايصخش نع بتكي هتلمج يتلا مفاودلا يه امو ؟ ةايحلا يف
 0 اهدعبو ةياثلا ةيملاعلا

 مق « داقعلا دنع تابرقبملا نف لطنس ةلئسالا هذه ىلع ةباحالا لبق
 . ليلحتلا اذه ىلع ادمتعمو ايلات باوجلا يتايس

 داقعلا تايمالسا

 : نيمسق ىلا داقعلا تايمالسا مسقن نا نكمي

 نكي



 ١ رعع ةيرقبع ؛ قيدصلا ةيرقبع : دمحم ةيرقبع لثم : تايرقبعلا بنك ٠
 حلا مامالا ةبرفيع © نامثع هيرفع . ْ

 6 1 نرملا يف مالسالا لثم : ةماعلا ةيمالسالا تاعوضوملا بنتك ل ب

 يمال يساس ما قاسنألا ميركلا نآرغلا نب يكل ا كاسل

 . اهيلا داعلا يمني ىنلا

 هى ا د١

 : تايرفصلا - |

 ةقيرطعو ءصاخ قاذدمو ٠ صاخ بولسا اهيف هلف ©« تابرقبعلا نفب داقملا زيمت
 ءاقدما رثكأ دنو + يصخشلا رمنملاو خيراتلاو ةيلا نيب عمجت ©« ةصاخ

 .دافعلا ةيرقيع ىلع لدت ةراما هوريتعاو «© نفلا اذه نع ثيدحلا هودنؤمو داقعلا

 ضسمعبو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيصخش هتايرقبع يف داقملا لوانت
 « يلع نب نيسحلا : ىلع © نامثع © رمع : قيدصلا : لثم هتباحم تايصخش
 . .خلا لالب : ركب يبا تنب ةثئاع ؛ ديلولا نب دلاخ : صاعلا نب ورمع « ةيواعم

 حلا وثدرانرب «يدناغ ؛ نوكا ىسينرف «نيلكنرف : لثم ةملم مغ تايصخشو

 هتاب رظن قيبطتل القح ةيمالسالا مو هم دلسإلا هتاب رفبع نم داقملا لعج دقو
 لالخ  رثات دقو . خيراتلاو عمتجملا يف لامغلا هرود ىلع ادهاشو © درفلا يف
 بهاوملاو درفلا كاي يسلتاا' ةيورودلا ةئ ركفلا تاهاحتالا ضعس أ

 . ةيدرفلا
 هنكلو «© نوكابو © نيلكنرفك ةيبرغلا تايرقبعلا ىلع هتايرظن قيبطت حص اميرو

 بلوش نأ دارا هنال الا كلذ امو © ةيمالسالا هتانرععم يف ةقيقحلا ىلع فستعا

 تءاجف «ةيدرفلا مئابطلاو درفلا يف ةزهاجلا هتايرظن نمف ةيمالسالا تايصخشلا
 . ةيصخشلا يف قوزملا نم ةمزحو © بلاغلا يأ قوتفلا نم ةلمح

 اهحضواو © ادهج هتابرقبع رثكا يف قوتفلاو قوزملا هذه نلع اندب عمضتمو

 هللا يضر ركب يباو رمع يتيرقبعو «© ماللاو ةالصملا هيلع دمحم ةبرقبع القص
 .هتايرقبع ةفاكل ةلثمم ةئالثلا تابرقبملا هذهل ةلمفملا ةساردلاب يفتكتسو . امهنع

 د د١

 لال



 دهم ةيرقبع ب أ

 مق « لوسرلاو ةلاسرلا دلوم تامالع نع هباتك ةيادب يف داقعلا ثدحتي
 ةيرقبعب ادبيو «© مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةيرقبع نم ةددعتم بناوج ضرعي
 مل «© ةيرادالا دمحم ةيرقبع مل © ةيسايسلا دمحم ةيرقبع مث © ةيركبسملا دمحم

 دمحم © ْعْيلِبلا دمحم ؛ لثم لوسرلا ةيصخش نم بناوج ىلع ءاوضالا طلسب
 دمحم © لجرلا « دياعلا © ديسلا © بآلا © جوزلا © سيئرلا دمحم «© قيدصلا

 . حخدراتلا يف

 ةالصلا هيلع لومرلا نا يه ةيساسا ةقيقح  ةيادبلا دنم  ررقن نا بحن
 هبهاومو هتاناكماو هتاءافكب ازاتمم © ةيلهاجلا لنم ازاتمم انانا ناك مالسلاو
 هزايتما هلهأ لق وا ؛« زايتمالا اذهب يلهاجلا عمتجملا فرتعا دقو «© ةيرظفلا

 ةلضعمك هنوؤش نم ددع يف همكحن «© هممتجم يف ايلاع اناكم اويتب نأ يرطفلا

 . «نيمالا» ب هبقلو © دوسالا رجحلا
 ةالصلا هيلع دبحم حاجتو حالف مجري امنيح ةقيفحلا نع دعتبي داقعلا نكل

 ىلاو © يتاللا هزايتما ىلاو ... خلا ابأو اجوزو اريدمو ادئاقو ايدنج ماللاو

 بياجلل هيد رش تبن دانه تح انلوانت اذا دامتالا ا١اذله انل حمصتي و 5 ةب رطفلا هيهاوم

 . الوط حورشلا رثوأ هنال ماللاو ةالصلا هيلع دمحه ةيرقيع نم يركسملا

 مملسق « قئاقح تيس ةيركسفلا لوسرلا ةبرقبمل هثحب ةيادب يف داقملا ررقب

 (#« مصيلا كئاقلا» ناوئع لمحت ةرقق يف تربائوي نويلبان ططخو هططخ ني 0

 ططخلا عم يهيمج يف ترياتوبل ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا قبس اهيف تبث
 © ةفطاخلا ترحلاب ودعلا ةوق ىلع ءاضق نم : اهب رهتشا يتلا ةيبرحلا ليحلاو

 ءابْهَقْلاَو ةيلالاو ةبراجتلا ودملا ةوقل هابتنالا ىلا « ةبونعملا ةوقلا ىلع دامتعالا ىلا
 ىسلا © شويجلا راصح ىلع زيكرتلا ىلا © ةيركملا ةوقلا ىلا ةفاضالاب اهيلع
 ةنئسلالا نم رلحلا ىلا © لالدتسالاو عالطتسالاب ةيانملا ىلإ © باهعصالا ةرواشم

 هنأاب ةياهنلا يف لوسرلا فصيو ةماع برحلا ضارغأ نم تدحتب مل .٠ مالق الاو

 رعاشلا لتقب هرمال لوسرلا نم اولان نيذدلا نيقرششتسملا ىلع دريو مظن رغب دئاق
 ريسسسلا ةظيرف يشب يف همكجلو ردب ةوزغ ىرسا هلتقو + فرشالا نب بسك

 . بارحالا ءوزف

 دمسنم ةيمان برحلا نوؤش يف طيطختلا ةكلم نا يف كش نم سيل ١|
 كش نم سيل ٠ ةهذاقن لاحملا رومأ يف هترصبو ؛« مالسلاو ةزلصلا ةملع لوسرلا

 يف لوسرلا راصتنا ديعن نا نكمي له نكلو . تاودالا.هدهل لوسرلا كالتما ين
 © هعيفوتو «© هتياعرو هللا دعو كانه . ال ؟ بسحف تاودالا هذه ىلا هتاوزغ

 (مهرهط يذلا رطملاو 6« ةنمأ نيمللا هيشفب يذلا ساعنلاو «© نولتاقملا هتكئالمو

 يف بعرلا هفدقو « نيلتاقملا ةدنفال هتيبثتو © نيكرشملا مايخ ملتعت يتلا حابرلاو

 بابسا تايه 2« لسماعو لماع ةئام ... ملا دفانلا هرئدقو «© نيرئاكتا بولق
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 لماوعلا هله فايضنا نا . هللا دنح ... نامبالا دنجل ةلغلا تناكف ؛ رصنلا
 ركسعم دنع رصنلا ةقيقح ولجي اهرغو طيطختلا يف لونرلا تاكلم ىلا ةينابرلا
 ردب نع ثدحتي نآرقلا توه عمسنو . ةيقيقحلا هتايبسمب هطبريو : ناببالا
 : لافنالا ةروس يف مالسالا يف ةكرعم لوا

 ةكوشلا تاذ ريغ نا نودوتو : مكل اهنا نيتفئاطلا ىدحا هللا مكدمب ذاو]

 قحلا قحيل . نيرفاكلا رباد عطعيو هتاملكب قحلا قحب نأ هللا ديريو مكل نوكت
 مكدمم ينا مكل باجتساف مكبر نوثيفتست ذا . نومرجملا درك ولو لطابلا لطبو
 الا رصنلا امو مكبولق نئمطتلو ىرشب لا هللا هلعج امو . نيفدرم ةكناللا نم فلاب
 نم مكيلع لزنيو هنم ةنمأ ساعنلا مكيشني ذا . ميكح زيزع هللا نا هللا فنع نم
 تبثيو مكبولق ىلع طبرلؤ ناطيسشلا يجر مكنع بهاديو هب مكرهطيل ءام ءاملا
 بولت يف يقلاس اونمآ نيذفلا اوتبثن مكعم ينا ةكلالملل كبر يحوي ذا . مادقالا هب

 مهنال كلذ . نائب لك مهلم اوبرضاو قانعالا قوف اوبرضاف بعرلا اورفك نيذلا
 . (باقملا ديدش هللا ناف هلوسرو هللا ققاشب نمو هلوسرو هللا اوقاش

 ٠ بازحالا ةوزغ نع ثدحتي بارحالا ةروس يف ىلامت هللا لاثو

 مهيلع انلسراف دونج مكتءاج ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيدلا اهيا ايز
 نمو مكف وف ينم مث وعاج ذأ .٠ امعب نولمعت امم هللا ناكو اهورت مل ادونجو احبر

 . انونظلا هللاب نونظتو رجانحلا بولقلا تفلبو راصبالا تغاز ذاو مكنم لفسا
 . [اديدش" الزلز اولزلنو نونمؤلا يلتبا كلانه

 نيقوعملا نيقفانملا فتوم نع اهفن ةبساملا يف  ميركلا نآرقلا ثدحتيو
 ٠ لوقيف

 ناكو لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ارخ اولاني مل مهظيفب اورفك نيذلا هللأ درو]

 يف فذدقو مهيمايص نم باتكلا لها نم مهورهاظ نيذلا لزناو . اريزع ايوف هللا
 مهلاوماو مهرايدو مهضرا مكئرواو . اقيرف نورساتو نولتقت اقيرف بعرلا مهبولت
 , [اريدت ه يش لك ىلع هللا ناكو اهواطت مل اضراو

 ةوزف دعب ةظيرت ينب راصح نع اثدحتم رثحلا هروس يف ىلامت لاقو
 : بازحالا

 يذلا وه . ميكحلا زيزملا وهو ىنرالا يف امو تاومسللا يف ام هلل حبس)
 ام مهنا اونظو اوجرخي نا متننظ ام رشحلا لوال مهرايد نم اورفك نيذلا جرخا
 مهبولت يف فدقو اوبتحي مل ثيح نم هللا مهاتاف . هللا نم مهنوعح مهتم
 . (راصبالا يلوأ .اب اوربتعاف نيئمؤلا يدباو مهيدياب مهتويب نويرخي بعرلا

 :٠ نينح ةكرمعم نع ثيدحلا سرعمب ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 نمت ملف مكترثك مكتبجعا ذا نينح مويو هريثك نطاوم يف هللا مكرصن دقل)
 هللا لزنا مث . نيربدم متيلو مث تبحر امب ضرالا مكيلع تقاضو ايش مكنع
 اورفك نيبذلا بدعو اهورت مل ادونج لزناو نيئمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس
 . (نبرثاكلا ءازح كلذو
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 نيب ناتشو © رصهنللا بابسأ حضوتو ةدع كرامم نع ثدحتت تايآلا هذه

 . نآرقلا اهضرمب يتلا ةروصلاو داقعلا اههمريب يتلا ةروصلا
 ءههعم عمق و ةهج نم رلته و نويلبان نيب داعملا اهدروا يتلا ةنراقملا فشكت م 5

 ةيصخش نم يلقعلا يطيطختلا بناجلا ةيباث ةهج نم مالسلاو ةالصلا هيلع
 تايثلاو ةعاجشلاك © هلانب يف ىرخا ةمطام تافم لفغأ هنكل © لوسرلا

 قصلاو «© لاتعلل مرلا نه ... ملا ريملاو مزحلاو مزملاو مادقالاو ةيحضتلاو

 . ةلوجرلا نازيم يف حجراو © بورحلاب
 ىلع بركلا دتشا نا دعب دحأ ةكرعم يف تبنثب ماللاو ةالعلا هيلع لوسرلا

 . هاتينث ركتو « رهاطلا هسار حفيف © نيمللا

 ©« نيملسلا رقهقت رئا نينح ةكرعم يف تبث مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 . رصنتلا مث © نيملسملا تابث يف اببس هتان نوكيو

 اذا انكد لوع 'برعلا ناسرف مجشأ نم هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع

 برقا دحا نوكب امن © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ا

 ةسماجشلا هله هةتءاعع نبأ حمو 1 ةيحضتلاو تاشلا ١!له 6 ىتأ نبأ نمف

 0 :ويببأ ادهو

 سلال 6 هعرك نيبليف ٠ و ءاقبلا هبأآر ناكو ؛ ةنيدلا رهاظ يف ودعلا ءاعلل

 4 هيأرل مهرارقا مدع نم لوسرلا قح يف هوحرتحا امل نوملسملا مداشيفا 6 كسسقل

 اذا يبنل يضفبني ام) : مهييحب هنكلو 6© لاتقلا ناكم ناك يف ثبدحلا هنودواعيف

 . (لتاقب ىتح اهعضي نا هتمأل سبل

 ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لومرلا ةيمخش يف مرعلا اذه دئوت فيك

 5 : يكسو اسم تاق لع نيلماتوو هلك يف موتو هوك للا

 ةهنوذدفنب 2 « كلذ نودفنيو 4 تاجا روما لك يف ؛ جاورلاو بارشلاو مامطلا

 . لامثلاو باشعالا لكأ ىلا
 ؟ ماللاو ةالصلا هيلع لومرلل ربملا اذه ىيتات نيا نمف
 © هتذآ ؛ هتديطضا «© هتلوامص يتلا ةكم !! ةكم ةبأو ؛ ةكم لخادب لوسرلا

 مدهب حتاف ؟ حتاف ياو . احتاف 5 اهلخدب فيك . هباحصا تبذع © ةتوعد تيراح

 وجلا اذه يف . هتراهطو هءاقن هل ديميل « مارحلا هللا تيب تجرأ ىتلا مانصالا
 لوسرلا فرع دقو «© بلافلا ديلا نع ةثحاب ةمرجلا عامسالا رتوتت © مومحلا
 تابرض فلعتو « رتوتلا دادزيو ؟ مكب لعاف ينا نوئظت ام : مهل لاقف هنم كلذ
 ٠ ميركلا لوسرلا مهل لوقيف . ميرك خا نباو ميرك خا اخ : نوييجيو « بولقلا
 . ديدشلا بركلا اذه يف رودمصلا جلثي يذلا وفعلا هنأ . ءاقلطلا متناف اوبهذا
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 راتساب اوقلعت ولو امخش رشع ةعيس لتفب رمأ حتفلا ءائئاو اهسفن ةكم ين
 . مهثم ةميرأ يف لتملا لطفنأ دقو . ةبمكلا

 . لتثو وفع اهسفن ةينمزلا ةظحللا يف

 ؟ لوسرلا ءانب يف مزحلا اذه ن”وكت فيك
 فيك ... خلا © مزح «© مزع : ربص «© ةيحضت © تاب « مادقا ©« ةعاجش

 لئاسولا يه امو ؟ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نايك يف تافصلا هذه تداتنا

 ١ تامسلا هده هتضخم يتلا

 نسم مزج هنكلو ميحص أذه . سانلأ ضعب عم ابرطفق دكلوت اهنا ٠ لاعي دق

 اذهب سيلو © مخزلا نم ىوتسملا اذه ىلع سيل نكلو اهضعب دلوي دفف . ةقيقحلا
 ةرسطف رما سيل رمالا نا . لامكلا نم قفالا اذه يف سيلو «© ديرفلا نزاوتلا

 . هنم تدلوتو 6 همم تءاج دعل . مالسالا يف رسللا ؟ نذا رللا وه امن . اهدحو

 دقتميو « هللاب نمي فيك هملع مالسالا نال امادقم اعاجش لوسرلا ناك
 هبيصي نل هناب نقويو © ةديشم جوري يف ناك ولو هل هكارداو © توملا ةيقحاب
 . «انل هللا بتك ام الا ايصب نل لق» . هل هللا هبتك ام الا

 هربد لئموي مهلوي نمو» هبر لوقب لمعي هنال كرامملا يف اتباث لوسرلا ناك
 ملنيهج هاوامو هللا نم بضفب ءاب 1قف ةثفل ازيحتم وا لاتقل افرحتم الا
 . #* مصلا نثبو

 ٠ هللا لوقيب لمميو 2« يورخالا ءازجلاب نقوي ناك هنال ايحفم لوسرلا ناك
 «اسيظعم ارجا هينؤن فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لئاقي نم»

 . «ال4 ءاسننلا»

 . 5)8. هرقبلا» هاودتمت الو مكنولتاتب نيذلا هللا ليس يف اوطاقو

 فيك هملع مالسالا نال ربصلا يف اماما ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك
 . هرئارغ طبضيو « هتاوهش مجلي

 هئذدارا ىفن مالبالا نال امزاع امزاح ماللاو ةالملا هيلع لومرلا ناك-

 . مايفلاو مايسعلاب
 ةلدذه . .٠ حبلا © مزع «© مزح (© ربص ( ةيحضت © تابث (© مادقأ © ةعاجش

 . رخازلا مالمالا رحب نم تدلوت ةلماكتملا ةقسانتملا ةددعتملا تافملا
 دمحم ةيرقبع» يف نيلفغأ اذامل !7 تامللا هذه لاثمأ داقملا لهاجت اذال نكل

 ىودج امف الاو !؟ نهريغ نم مزلا لقن مل نا لاتقلا مزاول نم نهنا عم «ةيركعلا
 ؟نهلفغأاو نيهلهاجت اذامل ؟ مزعو مزحو ريصو ةيحضتو مادقاو ةعاحش نودب ةكرعم

 .هتيبرت قرطبو « دلاخلا مالسالا نيعم نم ننجح نهنال نهلفغاو داقعلا نهلهاجت
 مالسلاوةالصلا هيلع ةبركملا لوسرلا ةيرقيع دارا دق وهو . هقئاقح لالخ نمو

 ةذالش ؛ لوصالا ةتينم © ةعيبطلا تاتلف نم ةتلف © نيرخآلا رشلا تابرفعك

 . اهدعب وا اهلبق امي لمتت ال ©« بايسالا
 © ةيركسعلا نوّوشلا يف رومالا لك يف تالاجملا لك يف يرقبع دمحم ل "
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 يف « ةتادصلا يف © ةسايسلا يف «© ءاضملا يف «© مكحلا يف ( ةرادالا يف

 كلذ ناك له ؟ تابرقعيملا هذه لك هل تعمتجا اذامل ... خلا ةلمامملا يف ©« ةوبالا

 دقو « ةرم اهب نمزلا داج ؟ ىرخالا رشثبلا تايرقبعك هتيرقبع له ؟ ةفدص ضحم
 ِ دوحب ال وأ ف يقمن

 ملي مالسلاو ةالصلا هيلع اذمحم لمج يذلا لوالا لعافلا يه هللا ةدارا نا

 . ناش لك يف عيفرلا واشلا كلذ

 انعفرو 5 دلرهظ ضعفنا يذلا 5 كرزو كنم انعضفوو . كردع كل حرش ملآ»

 . © كركذ كل
 ٠ ةنامالا ىدٌّوبو ةلابرلا لمحت يك بامصلا للاذو ؛ بابسالا هل هللا ايه

 ااض كدجوو 1 ىوآف اميتي كدجي ملآ . ىضرتف كبر كيطعب فوسلو»
 8 6 ىنغاف الئاع كدحوو 5 ىدهف

 . ةقاهشلا تناكو © ومسلا ناكف © ةقماس همق ادمعم  نلأ هللا دارا

 تايرمبملا ةفكب ماللاو ةالصلا هيلع أدمحم نزن امنيح اريثك ءىلطعخت كلدل

 امكف . ةلصلا يف مادعناو © عوتلا يف فالتخال لب هءيثل ال . ىرخالا ةيرشبلا

 6 ةنزلا رفق نم عفري الو © نوزوملاب يرزي ال كلذو © راتمالاب لافثالا نرن ال اننا

 .٠ سائلا نم يرقفبملا نالفي هنيوكتو دمحم ةيصخنت نزن ال نا بجي كلذك
 هجو يف دمحم هكللس يذلا قيرطلا داننا ةنزاوملا مادمنا ينعب له نكلو

 كلذ ينمد له لق وا ؟ بحف هيلع فوقوم هنأ كلذ ينمي له ؛ نيرخآلا رشبلا

 8 هب ءادتقالاو ههشثتلا ةلاحتسا

 ةمق « اديحم ةللا دارا دقف . كلذ نم طباآ رمالا نأ لب . ال باوحلا

 ءاهرصب يسثشف املك ةينانآلا اهرصبت ىتح «© ةليضم «© ةعصان © ةقهاشث ةبخف
 . عاقلا ىلا لاحوالا اهتبنج املك اهب قلمتتو © مسلا اهلكا املك اهلظ ىلا ءيفتو
 رمعو ركب يبأ تايصخش امو 8 ةنزاوملا مانمنا ناك انه نم . اهيلعو اهل فدهشتو

 نب دمحأو ةفينح ياو مالسلا دبع نب زمملاو نيدلا حالصو زيزملا ديف نياو دلاخو

 ةيناكمأ ىلع يلمع دهاش الا يمالسالا حيراتلا لحارم فلتضشم يف ههو حلا لبنح

 . ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلاب هبشتلاو ءادحقالا

 نسمزلا نم ابراه انايث  نذا  ماللاو ةالصلا هيلع دمحم نايك سيل

 ةلاحتساو ( زاهعأالا هل هللا دارأ ةهمق نايك هنكلو ؛ ننرخآلا رشيلا كاب رفعت

 مزح نأ « ملاعلا حضاو © ىوصلا نيب نايك وهو © ةهج نم هتياهن ىلا ءاقترالا
 2 ةيناث ةهج نم هلاونم ىلع جنلا ىفتباو © هتدارا لفو «© هرمأ

 ةيصخش يف يبيفلا يحورلا بناجلاو يداملا بناجلا نيب داقملا لصف 5
 © ةيستفتم تاكلمو «© ةيمان بهاومب لمعب ناسنا درهم هرهظاو © لومنرلا
 .تاساسحالاو تاكلملاو بهاوملا هلهتاءاحبنا نمض شضشيعو «(ةزرفوتم تاساسحاو

 هبهاوم ريسو « ءامسلا يحوي ةتايح شاع ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا نكل
 - هسفن تقولا يف .  ءامسلا هتمر دقو ., اهرمأب هنوؤوش ذقنأو (« اهبيغب هتاكلمو
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 .رصللاتاموفقم هل تايهو : ىوهلا عم فارجنالا نم هتظفحو © ضرآلا تيغاوط نم
 . (18 ءارسالا) [الومر اركب الا تنك له يبر ناحبس]
 كوذختال اذاو هريغ انيلع يرتفتل كيلا انيحوا يذلا نع كنونتفيل اوداك ناو]

 فعض كانقذال اذا . اليلت انيك مهيلا نكرت تدك دقل كانتبث نا الولو . اليلخ
 (لك الا : ءارسالا) .. [اريصت انيلع كل دجن ال مث تامملا فهضو ةايحلا

 ليللا نمو . موقت نيح كبر دمحب حيسو اننيعاب كنئاق كير يكحل ريصاو]
 ((64  (مل « روطلا) . [موجتلا رابداو هحبف

 يف ناطيشلا ىفلأ ىنمت اذا الا يبن الو لوسر نم كليق نم انلمرأ امو]

 لمجيل . ميكح ميلع هللاو دتايآ هللا مكحب مث ناطيشلا يقلي ام هللا خليف هتينما
 يعل نملاظلا ناو مهبولق ةيسافلاو سصض رم مهب ولق يف نيذلل هةنتف ناطيشلا يعلي ام

 هل تبختف هب اونمؤيف كبر نم قحلا هنا ملعلا اوتوا نيذلا ملعيلو . ديعب قاقش
 (ه1 ها «( جحلا) . [ميقتم طارص ىلا اونمآ نيذلا داهل هللا ناو مهبولق

 ءادذشر الو ارض مكل كلما ال ينا لق . ادحا هب كرشا الو يبر وعدا امنا لقف]

 هللا نم افآلب الا . ادهحتلم هنود نم دجأ نلو دحا هللا نم ينرحجب نل ينا لق

 . [ادبا اهيف نيدلاخ متهج ران هل ناف هلومرو هللا يصعب نمو هتالامرو

 (؟8 - ؟. « نجلا)
 الف بيفلا ملاع 5 ادما يبر هل لعجب ما نودعوت ام بيرقأ ىردا نا لغز

 نمو هيدي نيب نم كلسب هناف لوسر نم ىضترا نم الا . ادحا هبيف ىلع رهظب
 ىطصخحاو مهيدل امي طاحاو مهبر تالامر اوغلبا دق نأ ملعل . اذمر هفلخ
 (؟ا3 ب ؟+ « نحلا) ٠ [ ادنع ءيش لك

 هيلع دز وأ . اليلق هنم صقنا وأ هغصن . اليلق الا ليللا مق . لمزملا اهيا ابز
 انطو دشا يه ليللا ةنشان نا . اليقث الوق كيلع يقلئس انا . اليترت نآرقلا لترو

 .اليتبت هيلا لتبتو كبر مسا ركذاو . اليوط احبس راهنلا يف كل نأ . اليق موقاو
 (4 ١ ١ + لمزملا) . [اليكو هذختاف وه الا هلا ال برغملاو قرشملا بر

 :ءامملاب هلامتا ديزتةظحل هتايح يف ماللاو ةالصلا هيلع لومرلا لغفي ملو

 رائكذالاو © لاصولاو لفنلا مايصو ليللا مايق رمأآ امو . اهيف هلايح قئثوتو
 هيلع لوسرلا ناك ةشئامع تلات» . هةقيقحلا هذه ىلع حضاو دهاش الا داروالاو

 امآ هلثا لوسر ب اموي هل تلفف . هامدق مروتت ىتح ليللا م وعن مالسلاو ةالملا

 . «اروكش ادبع نوكأ الا : اهباجاف . رخاتو كبنذ نم مدقت ام هللا رفغ
 لهف ؟ لوسرلا ةيصخخش يف يبيغلاو يداملا بناجلا نيب داقعلا لصف اذاملف

 ؟ انفنا يف هتميت نم هل هظفحو هللا ةياعر للقت لهو ؟ هقح يف ةبارز يحولا
 عضو يذلا جوملا بلاعلا همكلو 8 ال ؟ اننيمأ يف هللا رمآل هعابتأ هففخب لهو

 هنتايكل قيزمتلا ناكو © دمحم ةيصخشل هبوشتلاب ءاجف ادمحم هيف داقملا
 . مالسلا هيلع

 ءاهنع زفقو مالرألا ةلاير نم مالسلاو ةالصلا هيلع لوبرلا داقعلا درح  ه
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 ةجرنلاو © عيفرلا ومسلا لوسرلا غلب امو . هتيصخش ءانب يف اهرثا رهظي ملو
 لامكلا خيرات يف اديرف اجذومن ناك امو : هتلاسر عم هتاكلم قفاوتب الا ةيلاعلا
 . هتوعد ميلعتب همارتلا لالخ نم الا يناناآلا

 الا هتيصخش رارساب طيحن نلو © لوسرلا لامك مهف نم نكمتن نل نحنو
 ناك : تلاقف لوسرلا قلخ نع اهنم هللا يضر ةشئاع تلئس . هتلاسرب ةطاحالاب
 . نآرقلا هقلخ

 نم الا مدق ام مدقي ملو ؛ لذب ام للبي ملو شاع ام لوسرلا شعب ملو
 , اهميقو اهلثم ليبس يفو « هتلاسر لجأ

 ناك اذال : ادهاجم ناك اذامل ؟ اقدام مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك اذام

 نكمل امنيح هلادعا نم مقتنب مل اذال 5 ةيهولالا ناش يف الص ناك اذال 3 اميحر
 نل ... حلا ؟ اذال 5 دوهيلا عم امزاح ناك !ذامل ؟. هئادعاب لثمي مل اذا 5 مهنم
 لاشتمالا ناكف ةلاسرلا رماوا اهنا الا ةلئسالا هله ىلع بيجن نأ عيطتسن
 . هنم ةماطلاو

 مالمسلاو ةالصلا هيلع دمحل لضف الف هللا نم ةلاسرلا نأ نظي داقعلا ناكو
 ربمأ مالسالا ةلامرب مارتلالا له نكلو ( هللا نم ةلامرلا نأ حميحص ٠ اهيف

 (اهرابجا ©« تاذلا ميوقت ينمي هنا ؟ ةلاسرلاب مازتلالا ينمي اذامو ؟ طيسبو لهس
 ةداسح ةدارا يضتعب رما هنا . ةلاسرلا تابلطتمل امبت اهفييكت 2« اهريست

 . ةيضام ةميزعو
 : هيهاومب مهرابهبتاو © لوسرلا صخشي نيمللا ناتتفا داقعلا رهظأ ب 5

 . مالمالا يف مهلوخدل اديحو ابس هب مهباجعا ربتعاو . هتاناكماب مهراحسناو
 . ةديقعلا بح ىلع اقبان مهدنع لوسرلا بح # اضيا. ربتعاو

 يف لاقف ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةفالب نيمللا ناتتفا نع ثدحت
 بولا ىلع مالسلا هيلع هناعأ دقو] : (5171 © ص) ةيمالسالا تايرقبعلا ةعومجم
 بومبحم يبن مالك ىلا نوعمتبي اوناك امتا هيلا نوعمتسس اوناك نللا نا عاالبالا

 مئاق قيوشت رغب مهمامسال عمجتسم « ةليح رغب مهسوفن يف ذفان وهن . عاطم
 . [طيرفت نم اهيلع فوخ'الو طارفا ىلا ةجاح ال يتلا ىطسولا ةيافكلاب

 لوقيف ةيسفنلا هايازا لوسرلا لوح ةعونتم تاقادص عامتجا نع ثدحتيو
 قيلخ  ةيسفنلا ايازملا هله ضعب -لب  ةيسفنلا ايازملا هده لك] : (155 ©« ص)ر
 مهنم اريدج هلوح نمل ابحم هلمجب نأو « مامت يفوأ ةقادملا ةاأدآ هبحاصل متي نا

 ريغ الو ءايبنالا نيب ال  ةمظعلا خيرات يف فرعي ملف 6 ءالوو بحح نحاب

 تائيبلاو رادقالا فالتخا ىلع تانسقادملا نم ةبخنب رفظ ناسنأ  ءايبنالا
 نم طيحأ هنا ناسنا نع فرعي ملو «© دمحم اهب رفظ يتلاك سائنجالاو ةجزمالاو
 . [يبكلا بلقلا اذه هب طيحا يذلا بحلا هبشي امب ءايوقالاو ءافعضلا بولت

 لوقيف نايبالاو ةديقملا بحل نيملسملا بولق يف دمحم بح قبس نيسو
 يتلا ةبحملا يه اهنال بابلا اذه يف ةفادصلا ةبحم انينع ائنا الا] : (؟69 ©« ص)
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 تناكف 6 هيلا م مئانْمطاو هايا مهتبحا دمحمب نوتمؤي سانلا نم اريثك تلعج
 . ([نامبالاو ةديقعلا بحل مهحاوراو مهبولق يف ةقباس

 لوقظيف ةددعتم ةيرشب جذامن ماللاو ةالصلا هيلع دبيحم بدذدج شضشرعبو
 نم نيفباتلا باحصالا اهيلا بذجت يتلا يهف تامظعلا ةمظع اما] : (168 © ص)

 لثم توافتلا نم مهنيب لاجر اهبح يف لباقت يتلا يهو «© زارط لكو ندعم لك
 ةماسبأ نيبو « ذاعمو فكلاخ نيبر © نامثعو رمع نيبو ( يلعو ركب يبأ نيب ام

 . (هاول ةمظعلا فصو يف فلاخم كلذ عم مهلكو ميظع مهلك ©« صاعلا نباو
 نال ( دودح نود هل مهبحو © لوسرلاب نيململا باجعا يف كش نم سيل

 لوخد رصمقت امئيح ةقيفحلا فلاخت نككو . بحلاو باجعالل لها لومرلا ءانب

 نسم لوسرلاب اياجعا مالسالاب اونمآ دقف عمفادلا اذه ىلع مالالا ىلا نييلهاجلا
 .ةيناث ةهج نم مهترطن عم اهماجناو مهسوفن ين اهئاوتسال هميققب اناببأو «© ةهج

 6 لوبرلا صخب مهياجعا ىلع مالسالا يف نيملسلا لوخد رصتقا ولق
 ةالصلا هيلع لوسرلا ةافوب ةيمالسالا ةومدلا تهتنال « هب مهناتتقاو ©« هل مهبحو

 ةيمالسالا ةوعدلا نكلو . ناتتفالا رحم لوزي امثير هتافو ديعب وأ « مالسللاو
 تبدجنا يتلا ةبرشبلا ةرطفلل مالسالا ةمدالمل الا كلذ امو « ةليوط انورق ترمتسا
 . ةيلاتلا نامزالا يف بادجنالا رمتسا مث ©« لوسرلا نمز يف هيلا

 ده دبا د

 : قاورافلاو قيدصلا اتيرفمص

 ١ نقرر  امهتاقم يف امهدرفتو © رمعو ركب يبا زايتما ةفيفح ب. ءادتبا «©

 رما ركب وبا ىلوتف « زايتمالا اذهب يلهاجلا عمتجلا فرتعا دقو . امهئدعم ومسو
 اهيف ميكحتلاو ةرافسلا رمع ىلوتو ©« شيرق نع تايدلا .

 ؛« هب قلتو « هل لوبق نم مالسالا يف ركب يبا تافص داقعلا داعا ل 5
 هجازم ىلا ... خلا راقوو ةءورمو قدصو «© ناسللاو عبطلا تاتلفل بنجتو
 ةعومجمب لاعق . هنم ءاج ىذلا تيبلا ةدايسو © يبصملا هنيوكتو © ىرطفلا

 اهب فمصو يتلا تافصلاو حمالل! ةلمج نمف] : (501 ©« ص) ةيمالسالا تابرقبعلا
 رهف.( ةميرك ةثارو يف نيئشانلا يبصعلا جازملللا باحصا نم ناك هنا ال نيبتب

 ٠ تاب روطلاو تاعمرنلا مدرك يبصع

 رئثاتلا ةعرسو « ءاكذلا ةدحب اوزيمتب نا جازملا اله باحصأ يف ردنب الو
 هنوقدصيو هب نونمُوب امب قلعتلاو هنودقتمب ال ةسامحلاو ايلعلا لثما ىلا حومطلاو
 . تاوعنلاو دئاعملا يف مدهعتلاو

 ةيعامتجا وأ ةيئيبد ةوعد لك يف مويلا دهاشن امك مهيف بلافلا وه اذه لب
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 ةيسفنلاو ةيدجلا هقئالخو ركب يبا جازم يف سانا نم ولخن نل © ةيسايس وا

 . اهليبس وأ مهليببسس نع نوصكتن الو اهتامعدب نوئمؤيو اهب نوثيشتو اهنورصنب
 اله نوك ذا  هناثف ةهاجولاو فرشلا تويب نم تيب نم لجرلا ناك اذاو

 ةوورملاو قدمصلا قئالخ نم هاف وكمل نأو 3 هيعأودو راق ولاب مهتم نأ 55 جازملا

 . هيف تيبكر يتلا

 ةوطلاو سابلاب سائلا نوكلمي نيرابج ةدايس هتيب ةدايس نكي ملو
 ىذلا فرشلا ةمارك امهب ظفحي هتءورمو هقدصب مصتعي نأ نذا هليبسف

 نيكمتلا يف امهديزب انب ةءورملا كلتو قدصلا كلذ نم ددزتسب ناو ه هيلا يمتنب

 هزتتو © ناسللاو عبطلا تاتلف بنجتب نأو « خومرلاو ء.تابثلا يف امهل يلمبو
 هني مئاقلا زاجحلا امه هنايصو هراقو نال ©« نايصلاب رزم راقولاب لخم لك نع
 دقف ةدايللا ىشطاب وا 6 رهظملا ىشطاب ناك ولو « ءافشتساو ةناهم لك نيبو

 يف شطيلا نم ديعب وهو امأ . نايحالا ضمب يف ءاتفتسالا ضعب امهنع ينفتب
 . نيه ةفرط ةءورملاو راقولا تمم نع لفغي نا هناش نم ىيلف هتدايمو هرهظم

 نم اهبلاغي يتلا جازملا اذه قئالخ نم اضبا يهو ةدحلاب قيدصلا فرع دقو
 ريخ يف امفدني وا ةدحلا رئارجل فدهتي نا مهتءورمو مهراقو ىلع نوصرحبي
 . ديمح لمع

 ميقتستو هجازم اهيلع موقي يتلا صئاصخلا صخا وه اميف لجرلا سمي نا الا
 ىلع يهو اهنيكم نم ةدحلا ردبتو ةيلاغمللا رمت لئدنع . هتاملو هتاداع اهيلع

 : اهزورب يف نذأ قح

 نسم هتداع فالخ ىلع ةمارصلاو ةدحلا يف ركد يبأ ثداوح ىلا مجرن اآدهل

 « ناميالا نسمي وأ ©« قيدصتلاو قدصلا سمي امم اهلك يه اذاف ةفلالاو ةمحرلا
 . [راقولا ىمب يذلا ءازهتمالا ىرحم ىرحب وا

 ركب يبا عاف داو مزحو فطمو د وح هتاف رمحدم سس رخآ ناكم يف داقملا ةيعسستلا

 هوفقصو امل ركب وباف] : (؟١6 © ص) لوقيف هتاثوروم ىلاو يبصعلا هجازم ىلا

 دقو « ةءورملاو فرشلا تبنم يف نيتبانلا يبصعلا جازملا هالصأ نم ةلاحم ال الجر
 هنأ !اولاقو © هلايب دوحب نأ قيلخ لحرلا اذه لثمو «© هلامب دوحت ناك هنا آولاق

 ضوري هنا اولاقو ©« هفطعو هتدح يف دوهعم لجرلا اذه لثمو © فطعيو دتحب
 الو ةضايرلا هذه نع ينفتسي ال لجرلا اذه لثمو « مركلاو تمسلا ىلع هسفن
 نم دشآ هانريخو هاتدهث اميف سيلو هداقتما يف دتشثب هلا اولاقو <© اهنع زجعي

 !/ . [هلثم داقتعا
 دلي هدحاو 4 قحلا يف ةهدايعو » دحملا قاثمب ركد يبأ ناسأ عج ربو

 ةبادب نم رخلا قيرط فرعو] : (؟الا © ص) لوتيف ةزيحنلا مرك ىلا ؛ ضيمهلا
 2( دهجو فيلكت دجملا نا لبت نم ةزيحنلا مرك هدوعو «© نيعيرطلا قضأ هنا رمالا
 دي دخان نآو مراغملا ليحب نأ امهيف هنس تناكف ؛ دايحو ريص قحلا ناو

 نم ةيمالسالا ةومدلا هم رطت ملف «© هررغ قحب ءافو هسفن ىلع روجب نأو © ضيمهلا
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 اًبيقي هداز لب ٠ بيردتو بهات ريغ ىلع نيدلل داهجلا هفداصي ملو ٠ بيرغ باب
 ظ . [هجهن ىلع ءاوتساو .٠ هعبط نم

 يراتلا يف كلذ رثأ نيبو . اهب باجعالا نعو ةلوطبلا نع داقعلا عفاد ل "
 اذهد] : (56» . ص) ةيمالبالا تابرقسملا ةعومجم ين ركب يبا نع اثدحتم لاعف

 نسم ةين لكو هلامعأ نم لمع لك هب متي يذلا مسولا وه ةلوطبلاب باجعالا
 مساح رارت لكو هيئتري ىأر لك يف الماك هارن يذلا رسلا وهو . هتاين

 . هيلع رقتب
 ةلوطلا دعب سيل . ميظع ءيش ينانالا خيراتلا يف ةلوطبلاب باجعالاو

 نال . اييلا نوكر لاو اهب باهعالا ةلزنم نم فرشا ناسنالا اهب فرثب ةلزتم

 نامنالا خيرات يف مث ليلج رما لك يف بنج ىلا انج ناتمزال امم نيكيففلا

 . هيلا ىقترا مدقتلا راوطأ نم روط لكو
 . نوؤاثي ام يململا ليلحتلا باحصأ لقيدو
 . نوح ام يمطنلا سايقلا باحم١أ لقيلو

 يملعلا ليلصتلا غب مت دقل . اوبحب مل وا اوبحأو : اوءاشب مل وأ اوءاشف

 مثيب نلو طق مي ملو نانآلا خيرات يف مئاظعلا نم ريثك يقطنملا سايقلا مفبو
 . [لاطبالاب باجعالا مفبو ةلوطبلا يغب دحاو ميظع رما  ىرناميف

 ماللاو ةالصلا هيلع دمحم ةلوطبب هنع هللا يفر ركب يبا باجعا نع ثدحتيو
 ركب وبا ناكإ ١ اهفن ةقبالا ةحفمعلا يف لوقيف هتلوطبب هباجعا بابا للحبو

 .[بيكرتلا ريغص محللا فيفخ : ةينبلا قيقد جازلا يبصع الجر  انيار امك
 ممهف ةزيحنلا مارك نم اوناك نا : نيرما دحا هباحصا ىلع بلغي نيوكت

 . لاطبالاب ناميالاو ٠ ةلوطبلاب باجمالا ىلع نوعوبطم
 برص امهو © ديكلاو دسحلا ىلع نوعوطم مه ةريحتلا ماعل نم اوناك ناو

 ريغ يف ةمظعلاب ساحالاو ؛ ةعيبطلا ساكمنا هيلا يدوي سوكمملا باجعالا نم
 . اهيلا حايترا الو اهنيبو مهنيب ةفطاعم

 اهيدوي يتلا ةيحتلا وهو «© ةمظملاب هروعش دنع ميثللا باجعا وه دحلان
 . ساكتراو ماوتلا نم هدنع اميسسح ةمظمعلا ىلا ميملتا

 ىلع نوعوبطم يبصعلا جارملاو ةقيقذلا ةينبلا باحصا نا لاقب“نا حمصي اذيلو

 نيطبتغم اهب اورمش امارك !وناك ناف © لاوحالا نم لاح ىلع ةمظملاب روعشلا
 نع لشي نم ادج مهيف ردنبيو © نيطبشم نيقلح اهب اورعش امانل اوناك ناو نيدبؤم
 . [لاصخلا نم كلت وأ هذه

 ةالصلا هيلع دمحم ىلا هنع هللا يضر ركب وبا اهب ىدتها يتلا ةليسولا ددحبو
 يف كش ال ةميظم سفن هذه لاق دق وهو] : (5115 + ص) لوقيف ماللاو
 نيبو اهنيب قيرطلا قارتنا نم دب نكي مل نا اهتعباتم يف ريخلاف © اهتمظع
 . اهئادعأ

 . [ةلوطبلاب هباجعا وه هيلا ىدتها اميف هيداهو
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 مايقلا ةناسحاب ركب يبا دنع ةل وطبلاب باجعالا ةلاصا ىلع داقعلا ديشتسيو

 الثم ناك هنا هيف ةلوطبلاب باجعالا ةلاصا نمو] : (؟95 : ص) لوقيف ميسارملاب
 يتلا ميسارملاب اريبخ هترطفب ناكو ©« ةبحاصملا لوصا يف ةودقو ةمزالملا بدا يف
 يىدتيب يذلا عمبطلا بدا هييبلا مثوت يف هبدا نإل بلا مويلا اهيمسن

 . ليلدن هفن نم

 .٠) رمع ءاقبتسا يف ةماسا نذاتسب وهو هيلا رظنا

 . هيمدق ىلع ارئاس هعيشي رهو ةماسا بكري نأ الا يباب وهو هيلا رظنا
 ظ . نينمؤملا ماب ةشئاع هتنب يداني وهو هنيلآ رظنا
 : ةلماعلا ميتارمب ربخلا ةيحامصلا بداي بدّؤملا بحمملا ككلوا لك يف وه

 ناصت فيكو ©« كرلسلا نوكي فيكو ميظعتلا نوكي فيك هسفن يحوب سردب يذلا
 . [تاجردلاو بتارلا قوعح

 ريسسفص محجللا فيفخ ةينبلا قيثد © جازملا يبصم ناك نم ؛ روجم متح

 . لاطبالاب نامبالاو © ةلوطبلاب باجعالا ىلع اعويطم ناكو © بيئكرتلا
 !!! !دمحم لطبلا نكيلو : ةلوطملاب ركب وبا بحمب نأ : ةموتحم ةيرج
 اهرود 0 امو : نانأآلا ةدارا نباف الاو 1! مالكلا أآذه فشخسا ام

 دمسم رمث نمو « مالسللاو ةالصلا هيلع دمحمب ركب يبا باجما يف كفن ال
 («موتحملا ربجلاوةثارولا باجعا ال «رايتخالاو يعولا باجعا هنكل ؟ باجعالاب ريدج
 مل ول ىتح اراتخم دمحمب ركب وبا بجعيس : لوقئف اذه نم دعبأ ىلا بهدنو
 نسم دب ال ناك اذاو . ةلوطبلاب باجمالل داقعلا اهددح يتلا تاثوروملا كلبب
 باحمالا ناف ةيناث ةيج نم هتئاروو ةهج نم هرايتخاو هيعو نيب باجعالا ميسعت
 . ةقيقحلا هذه ىلع ديكا دهاش ةباحصلا خيراتو . ىفوالا بيصنلا لاني لوالا

 باجمالاب ةريدج هتلاسر تسيلل 5 باجعالاب اريدج دمحم قح سيلا نكل
 نيبو لمسحم نيب لصقلا اذال 1 هقح نيبو دمحم نيب لصفلا اذاملو 5 عابتالاو

 امهالك سيلا ؟ ىلتب ادمحم نآرقلاو ؟ كرحتب انآرق دمحم سيلا ؛ هتلاسر
 بسحنتو ركب يبا سفنل تنملا ةيلهاجلا ميقلا قاهرا بسحن ال اذامل 5 نيلماكتم
 رف .نأ نكمب الا ؟ اهكلتمبو اهبحعبو سفنلا قحلا ًالمب الا ؟ قحلل اهامر
 ؟ سفنلا ءلم يف قحلا رود يتايو يصخشلا باجعالا

 الولشم « همامآ اروحم « دمحم ةلوطبب اهودشم ركب ابآ داقعلا مسربي
 © لومرلا ةايح لالخ افرصتم رمع مسربو «© رمأ لك يف هل ادلقم 2< ههجو يف
 : (9579 © ص) ةيمالسالا تايرقبعلا ةعومجم يف لوقيف نيملسلا رما يلوت نيحو

 . [مارم نود داهتجالا جذومن ةرتفلا
 ةالصلا هيلع لوسرلل قلظلا ركب يبا قيدصت ىلع الاثم ءارسالا ةثداح ركذيفن

 اوممس الل مالسالا دعب اودترأا دق يسانا ناكو) :٠ 6875اأ © ص» لوقين مالسلاو

 ؟ كلذ لاق دق وا : لاق نأ ىلع داز امف ركب وبا اماف 6 هونيبتب ملو ءارسالا ثيدح
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 اميف كيكشتلا عقوم هنم اوفلب مل مهنا هنم مهظافف . قدم دقل كلذ لاق نثل

 ةليللا بهذ هنأ قدصتا : هنولاس !وداعو ©« قيدصتلا دودح ىلع مهدنع يبرأ

 نم دعبأ وه امين هقدصال ينا معن : لاق 7 ميصب نا لبق داعو سدقملا تيب ىلا

 قفطف مالسلا هيلع يبلا ىلا بهذ مش . ةحور وأ ةودغ يف ءامسلا ربخ نم كلذ

 . (هللا لوسرل كنأ دهشأ : لوشو هقدصبو عمسم هئم

 ةئداح قدص هنا دجن له ؟ هنع هللا يضر ركب يبا باوج يف دجن اذام
 قدص هنأ دجت . ال ؟ طقن ملمو هيلع هللا ىلص دمحمب دتقم بجعم هنال ءارسالا

 ماريسالا ناياكمالو «( ةهج نم هبذك ءافتناو فمحم قدصب هتناببال ءارسالا ةثداح

 قدصي وهن) ةينا' ةهج نم ةيهولالاو ةوبنلا موهفل هروصن لالخ نم جارمملاو
 . (ةحور وأ ةودغ لك يف ءاملا يحو نم كلذ نم دعبا وه اميف ادمحُم

 نيل ماللاو ةالملا هلم اديحم هنع هللا يضر ركب وبا  نذا قدمي

 ةرداقل ميلسلا مهفلاو قلطملا ناميالا لالخ نم نكلو « طقف ةلوطبلاب باجمالا لماعب
 ”يبا نيبو هنيب ةنهارلا ةثداح يف هدنع هللا ةردقل مهافلا نيقيلا دكاتبو'. هللا
 ”يبأ هب حاص دفق 6 سرفلا ىلع مورلا ةبلغب نآرقلا لوزن را يحمحلا فلخ نب

 ؛ هللا ودع اي بلذكا تنا : ركب وبا لاق . ليصف ابا اب تبذك :يحمحلا فلخ نب
 ' ىلا ةئام ىلع لب : ركب وبا هيلع درف « صئالق ريشع ىلع هنهارب نا ”يبأ هاعدو
 ءاج . نآرقلا عمج دقف «© عادتبالاب ركب يبا لامعأ ضمب فصتتو . نيتل عسل

 ةماميلا لها لحم دمب ركب وبا يلا لسرا» لاق هنا تباث' نب دبز نع يراخبلا يف
 ةهماميا موي رحتسما لتعلا نا لاقف يناتأ ربع نأ ٠ ركب وبا لاقخ ربع هدنعو

 نآرقلا نم ريك بهذيف نطاوملا يف ءارقلاب لتقلا رمتسي نأ ىشثخا يناف سانلاب
 فيك ٠ رمعل تلقف : ركب وبأ لاق . نآرقلا عمجت نأ ىرال يناو . هوعمجت نا الا

 ىتح ينمجاري لزي ملف . ريخ هللاو وه : لاقف 5 هللا لومر هلعفي مل اًثيش لمفأ
 سلاج رمع هدنعو : ديز لاق . رمع ىار ىذدلا تبأرو يربثم كلذل هللا حرش

 بتكت تنك ©« كمهتن الو لقاع باش لجر كنا : ركب وبأ يل لاقف «© ملكتم ال

 ينفلك ىل هللاوف . هممجاف نآرقلا عبتتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل يحرلا

 وه : ركب وبا لاقف 5 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفي مل ايش نالعفت فيك
 ركب يبأ ردم هل حرخ يدلل يريص هللا حرث ىتح همجارأ لزأ ملف © مخ هللاو

 يلو هلسصسس# و بسعلاو فاتكالاو عاقرلا نم هعمجأ نآرقلا تعبتتف تمعف 6 رمقو

 ش 6 ... ملا لاجرلا
 ىسلع ىلمأ دقف © ادحا' لوسرلا فلختسي مل ثيح رمع ركب وبا فلختساو

 يسبأ نب ركب وبأ دهع ام اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسسبإ] هباتك نافه نب نامثع

 ( اهيف الخاد ةرخآلاب هدهع لوا دنعو اهنم اجراخ ايندلاب هدهع رخآ يف ةفاحق

 مسكيلع تفلختما ينا . بذاكلا قدصبو « رحافلا نتويو «© رفاكلا نمو ثيح
 يتبذو هلومرو هللا لآ مل يناو . اوعيطأو هل اوعمساف باطشلا نب ريع ىدعب
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 ءيرما لكلف لاب ناو ءهيف يملعو هب ينظ كلذف لدعم ناف . اريخ مكاياو يفنو
 يا اوملظ نيذلا ملعيسو . بيغلا ملعأ الو ؛ تدرآ ريخلاو . ملالا نم بستلا ام

 .٠ [هللا ةيحرو مكيلع مالسلاو ١ نولعتي بلقتم

 . اعدتيمو ايدتقم ناك لب «© ادحاو اطخ ركب وبأ مزلب مل
 . كلذ هنع ىفن ميراتلا عقاو نال «© انيعم ايلاف همزلا امنيح داقعلا اطخا

 اهلمجيو « اهيمثيو © ةيصخشلا ينغي يذلا ميظعلا مالسالا ىلا هلك كلذ درم
 . ةثداح لك ءازاو « فقوم لك يف ةكرحلا ىلع ةردقلا اهيطعيو ©« بلاق لك قوف

 هراوص ام نافقاني نددت رملا ةيئداح نم رمعو ركب يبا يفق وم نأ داقملا ف رتس

 : (15؟ © ص) لوقيف فرصتلاو ءادتقالاو ؛« ةدشلاو نيللا ثيح نم امهيسفن نم
 © نيللا ىلا ركب وبا هجن نآو ةدشلا بناح ىلا رمع هحتي نا نونلملا ناك دعف]

 . [نوئظملا مغ ىلع ذئموي امهفالتخا ءاجف
 اب هبحاصل لوقب رمع ناك] : ((51 © ص) لوقفيف يخيراتلا امهفتوم ضرميو

 ىلص هللا لوسر لاق دقو مهلتاقن فيك مهب قفراو ساتلا فلات هللا لومر ةفيلخ
 ال لاق نمف . هللا الا هلا ال اولوقب ىتح سانلا لئاقآ نا ترمأ « ملسو هيلع هللا
 . [هقحب الا هلام وهفن ينم مصع دقف هللا الا هلا

 هاكرلا ناف « ةاكزلاو ةالملا نيب قرف نم نلتاقال هللاو) : لوقي ركب وبا ناكو
 حيصيق بضفلا هكلميو . (اهعنم ىلع مهتلتاقل اقانع ينوعنم ول هللاو ؛ لاملا قح

 ةيلهاحلا يف رابجا ؟ كنالدخب ينتلجو كترصن توجر باطخلا نبأ ابإ : هبحاصب

 [؛ يح اناو صقتنب وأ «© نيدلا مو يحولا عطقنا دق هنا ؟ مالسالا يف راوخو

 بيصعلا فقوللاف] : (4؟8 © ص) لوقيف ركب يبا فقوم ليلعت يف لمحتيو
 ىلا اهنم لصيف هقالخا نم نونكلا ىلا بوثيو هسفن ناسنالا هيف عجاري يذلا وه
 . ىلوالا ةلهولل مهل رهظي الو لاوحالا ةماع يف سانلا ىلع ىفشب ىدلا رارقلا
 نسم هيف ام عيمجب نيلاحلا ىلع امهنم لك ودبي وا ديدشلا نيليو نيللا دتشيفن
 . [لاوحالا ةماع يف درهمب نكي مل اه ودبب مث نمو . نيلو ةدش

 لوقيف ثوروملا همط ىلاو ةيصخشلا هتماركل نب دترملا حارتجا ىلا هترو' دريو

 هدحاب ناك امم الاعما كري نأ ىبا'نيح ةفض كنعإ نكا ىبا ناك دعف] : (؟ىلا؟ « ص)

 فافختسالا هراثتسا نيحع ةميط دنع كلك ناكو ( ةاكرلا ةشدرق نم هللا لوسر

 هتايح لوط رقوت يذلا وهو © هنويحتتيو هنورغصتسب مهنأك «© هيلع ةارحجلاو هب
 بسحت نا فامت هفن يف ةوقو هنيوكك يف ةقدل «محتقيو رفغصتسي نم ةناكم نع
 . [ماقملا يف ارفم نيوكتلا يف ةقدلا هيلع

 ةقبسلا هبلاوق هتداقو © لحمت يأ ركب يبأ فقوم يفت يف داقعلا لحمت
 . لحمتلا اذه ىلا هتيرقبع اهيف بصب نا دارا ىتلا

 « اهنم يفخملا جرختماو ركب يبا عئابط ركيغ يذلا وه بيصعلا فتولا سيلف
 مل .. ةسفنل ةرو' «اهعنم ىلع مهتلتاقكل افانع ينومنم ول هللاو» هتحيص تسيلو

 يق ايميبط هفق وم ناك . مالسالا ىشحب مل هنال هتروثو ركب يبا فقوم داقملا مهفب
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 ةيلب كسمتملا لوؤسلا ململا فخوم : هفقوم . هلل ةصلاخ هتروثو مالسالا

 رمع نكي ملآ لاقب دخ نكلو . هتديقع ىلع رويغلا نمؤلا ةروث : هتروثو مالمألا
 نمكت ؟ نيدترملا ةلتاقم ضراع امدنع هتديقع ىلع ا!رويفو مالسالا ةيلكب اكسممتم

 ليجتب امهذدحا نوك يف امهنع هللا يضر رمعو ركب يبا يفقوم فالتخا ةقيقح

 . ةرشابملا ريف ةيلوؤملا رخآلاو مكحلل ةرشابملا ةيلوؤملا
 : ةثارولا ٠ ةمبراب اهددحيت باطخلا نب رمع لدع باساأ داقعلا ددعب 5

 : (44مل 2٠ ص) تايرقبعلا ةعومجم يف لوقب ء نيدلا ميلعت ؛ ملظلا قوذ « ةوقلا
 نع ءاضغلا ثرو هبال الداع ناك بابسا ةليحل لب دحاو ببسل الداع رمع نكب ملإ

 (ةيلهاجلا يف ميكحتلاو ةرافسلا اولوت نيدلا يدع ينب تويب هبنا نم وهف هتليبق
 2« باطخلا لمفو فاصنالا ىلع ليج دعب اليج كلذ لجا نم مهفنا اوضارو

 نيح ةيمأ ينب برح ىلع بلطلا دبعل ىضق يذلا وه يزملا دبع نب ليفن هدجو
 مكحلا دهع يف مىشانو « نيلداع نم لداع وهف . ةماعزلا ىلع افانتو هيلا ارفانت
 5 ءاب وقالا نيب ةنزاوملاو

 هنيوكتب اضيأ لفعف تنش نأو .٠ هعبط نيوكتب ميفتسم يوق هنال الداع ناكو
 تنب ةمتلح همأ تناكر سايلاو ةدشلا لها نم ليفن ددجو هوبا ناك ذأ ثوروملا

 هنال يباحب ال يذلا ةقيلخ ىلع وهف . لاضن لك يف شيرق دئاق ةريفلا نب ماشه
 فيعضلاىلع روجلا نمو ٠ نبج هنال يوقلا ىلا ليملا نم لجخي يذلاو « فاخي ال
 . كيمو كنا معتم يررزي جوع هنأ

 دبع ينب مهئابرقا نم ملظلا ممط اوقاذ يدع ينب نم هلآ نال الداع ناكو

 مهرما ىلع اوبلغ مهنكلو « مدلا ةقعل مهنومسي برحلا يف ءادشا اوناكو سمش
 ملظنا مولظملا ىوقلا ىففب مهيف رقتساف .٠ مهنابرقأ ددع ىلا سايقلاب مهددع ةلقل
 ةقيلخ نيكمت ىلع مايالا ربع تدعاسو ٠ هيلع اوبردو هوسرام يذلا لدعلل هيحو
 .باطخلا نب رمع هب ينمنو ةليبقلا هله ةصالخ وا ةرسالا هله ةمالخ يف لدملا

 هبراح ام رادقمب هلهأ نم رهو هب كسمتسا يذلا نيدلا ميلعتب ًالداع ناكو

 . [نينمؤلاو نيمبتملا ىوتا ناك امك نيلداعلا ىوقا ناكف . هودع وهو
 اذاملف الاو . رمع لدع ريسفتل داقعلا اهركذ يتلا ةقباسلا بايسالا يفكن ال

 هوخا نكي مل اذال قدا ةروصب وا ؟ رممعك نيلداع  مهعيمج ل يدع ونب نكي مل
 بيبسلا ؟ الداع هتلعج يتلا اهسفن بابسآلا ثرو هنا عم هلثم لدعلاب ارويثم ديز

 ةديقعلا تايطعم هترتو يذلا ممفلا وه رمع لدع هب رسفن نأ نكمي يذلا ديحولا
 ملا لاش دق نكلو . ماللاو ةالملا هيلع دمحم ةيبرت هتقمو < ةيمالسالا
 رمع زيمت !ذالو © ةباحعلا نم مك ددعل دمحم ةيبرتو ةيمالمالا ةديقعلا ايهتن
 ادعام لماع ةّئيبو ةثارو نم صاخلا دادعتسالا روذ يتاب انه ؟ لدملاب مهني

 يف زوربلاو زيمتلا ىلا يلاتلاب اهفادو ٠ ةيبرتلاو ةديقعلا تايطعم لبقت ىلع
 . لدعلا لاجم

 ناك لب © ةميحرلا هتاف رصت يف ءامسلا ميلاعتل رمع ةعاطا داقعلا ركب ا!
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 ءازا هفرصت ىلع ابقعم لاق دقف . الوا ملظلل تكرحت يتلا ةميحرلا هسفنل اميطم
 يف ةصقلا هله لاثماو] ١ ((44 © ص) ءاملا يلفب مهما مهتهلا نيدلا عايجلا دالوالا

 نم تسيلو ةعبتلاب روهشلا نم اهتاليثبك يه اهنا لاعب ال © مثك رمع ةريسس
 ةمحرلاب دهملا نسسيلو © ةمحرلا نم يتاب نأ ةعبتلاب روعشلاب دهعلا نال . ةمحرلا
 . ةعبتلاب روعشلا نم يتات نا

 كرحتت مل وأ هسفن هل تكرحت ايوامسم ارمأ ميطي ناك دق هنا لاقي ال كلذك
 ةبيغر اهلو ريخلا اهيف يتلا سفنلا يه يوامسلا رمالل كرحتن يتلا سفنلا ناف
 هقاقحتسا غلبمو ملظلا ملأب رعشت نا الا ءامسلا باقع نم قفشت املقو . هيف
 . [ باقعلل

 دكؤ يل ةمحرلا نود يئيدلا روفنلا اييف لوحب ثداوحب داقعلا دهشتسيو

 ميلاعت ةعاطا لبق هلفن يف ةمحرلا رودبل رمع ةعاطا يهو  ةقباسلا ةركفلا
 اهيف لوحي ناك روما يف محري ناك رمع نا ىلع] : ((11 © ص) لوقيف  ءامسلا
 . .نيريثكلا دنع ةمحرلا نود ينيدلا روفنلا

 :هل لاق ىدوهي هنا ملع املف . باب ىلع لاس اريرض اًخيش ىار هنا كلذ نمف
 بهذو هديب رمع لخاف 2« نلاو ةجاحلاو ةبزجلا لأما لاق ؟ ىرا ام ىلا كأحلا ام
 هءابيرضو اذه رظنأ لوش هنزاخ ىلا لسرأاو ©« اهتعاس هيفكب ام هاطعاف . هلزنم ىلا
 ءارقفلل تاقدملا امنا» . مرهلا دنع هلذخن مل هتبيبش انلكأ نأ هانفصنأ ام هللاوف
 ... باتكلا لها نم نيكاملا نم اذهو نومللا مه ءارقفلاو «نيكاسملاو
 . هئابرض نعو ةيزجلا هنع مضوو

 . ميحر الا اذنكه نيدلا ميطن نلو نيدلا ميطب فيك ةمحرلا هتملع انهن

 لكل ضرف امك لالا تيب نم مهرد ةنام طيفل دولوم لكل رمع ضرف ففو
 سانا سوفت يف هتارمثو ينزلا نم روفنلا اهبجحي ةمحر يهو © نيجوز نم دولوم
 . نومحري الق نورفني

 بيسملا ىورف :ةيلكش نيب ال يذلا ميهيلا ىتح يح قولخم لك محرب ناك لب
 . قيطي ال ام هلمج للمحي هنال هقحالبو الجر برضي هآر هنا مراد نب

 نا فئاخل ينا : لوقي وهو « هيواديل ريدالا معبلا ةرقع يف هدب لخدي ناكو
 تيشخل تارفلا فطب ىدج تام ول ؛ ىتعملا اذه يف همالك نمو . كب امع لاسا

 . رمع هللا هب بساحي نا
 . ميظع ةعبتلاب روهشل هناو
 ةمحرلل تبنم هب نوكت نا الا . ةعبت هيلع ريما لك يف تبني نل انفلسأ امك هنكل

 . [ ميظع
 . ميحر سع امتح

 يف ءامحرلا نم أ مرثك دجن دعف « ةمحرلا عزاون يبلب نا يف رمع ةمظع تبل

 ةمظع نكل . ةرثئا  ةلاحلا هله يف  ةمحرلاو © مهدنع اهعناود نوبلي خيراتلا
 ( اهنع هدعبت نطاوم يف  بلطتت ام متاك  ةمحرلا يعاود بيجيب هنوك يف رمع
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 اهناوهأ : تاذلا عزاوت نيب لصفلا ىلع ةردقلا هذهو . هللا نم فوخلاو © ةمئلا

 5 ملسملا رمع ةزيم يه ام رما ءامخما نيبو : اهداعتباو اهبارتخا : اهتاويشو

 روذبل رمع ةعاطا ىلع ايب دامعلا ديشتنا يتلا ثداوحلا ميمج ىلا اندع ولو

 مجري ب  هفقث ريع اننجول .٠ ءاملا ميلاعتل هتعاطا لبث هسفن يف ةمحرلا

 دجن مل نأو © تبدح وأ ةباب همازتلا ىلا دا . هللا نم فوخلا ىلأ احب رصت هتمحر

 : فقولا اذه لئن ىلع فدي ةنلا وا نآرقلا نم اهيجوت دجنس انئاف احيرمن
 . [رمع هللا هب بساحي نا تيردخلإ

 نيكاسملا نم !ذهو نوبلملا مه ءارقفلاو «٠ نيكاملاو ءارغفلل تاقدصلا امنا]
 ٠ [باتكلا لها نم

 ليحب هةهنآال رج زلاب هقحالب و الجر برشت رمش يىأر هنا مرأد ن بيلا ىررخ|

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هيجرتب ففرملا اذه طبترب الا ٠ [قيطب ال أم هلبج

 اهتكرت يه الو اهتمعطا يه الف ابتبح ةره يف رانلا ةارما تلخد] : لوقب ثيح

 يشمب لجر امنيب] :لوقي ثيح  اضيا  ههيجوتبو . [ضرالا شاشخ نم لكات
 تيدر يللا 10101 6, جرو رت نارضلا ايرذأ ورحل ارح .تجيرلا ندطعلال رابع تكا قي رطب

 يذلا لثم ىثطملا نم بلخلا اذه غلب دعل ٠ لجرلا لاعف ٠ ىنطملا نم ىرثلا لكان

 ركشف بلكلا ىقسف ٠ . هيقسي هكسما يت هفخ ألمف رثبلا لزنف . يب غلب ناك
 . (هل رففف هل هللا

 روفنلا ايبجحي ةمحر يهو ... مهرد ةنام طيعل دولوم لكل رمع شضرف دقو)
 . (نومحري الق نورفمإ سانأ سوفن يف ه:اريثو ىنزلا نم
 نسمع قلي نأ هيك جابي هيلع هللا يام هللا كوسر ق2 © سعب نشلب نأ ا

 نا امهنع هللا يضر يعازخلا نيصحلا نب نارمع ديجن يبا نعز : ' يراخبلا ثيدح

 ىنزلا نم ىلبح يهو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تتا ةنيهج نم ةارما
 هيلع هللا ىلص هللا يبن اعدف يلم ةكااو دج تبا علل لود 1 تحتاج

 هللا يبن اهب رماف . لمفف ينتاف 0 اهيلا نسحا ٠ لافف اييلثو ىلتو

 ول ةيوت تبان دقل لاق ؛ تنز دقو هللا لوسر اي اهيلع يلصت : رمق هل لاقت

 تداج نأ نم لصضفا تدجو لهو مهصسول ةنيدملا لها نم نيمعس ىلع تمسف

 [: لجو زرع هلل اهسفنب
 الوأ اهروذب ىلا هنع هللا ينر رمع ةبحر ديعب يذلا داقعلا ةفدهعتس اميبا

 هتعاطاب هتمحر للعب ىذلا  هفن  رمع قدصتس ما !!؟ ءامللا ميلاعت لق

 يف دومحلاب لئدملا ىلع باطخلا نب رمع ةماقثتسلا ُنويب وروألا داشنلا للع سد رش

 ل



 ثادحالا ءانثئابو « سفنلاب ةقثلاو ةردقلاب اهفن ةرهاظلا داقملا للعو : ريكفتلا
 نيذلا نويبوروأآلا نودقانلاف | :٠ (١١2؟ © صص) لاق دمعت ايل ينثنب نأ نم الدب هماما

 ملو دوميفب مل دودحملا ركفئاو قيضلا رظتااب عطاقلا ميمتملا هلدع اورف

 ةردعلا يف ةدابز عطاقلا ميقتسملا هلدع نا اوملعل هوفمصناو هومهف ولو . هوفصتب

 صقني نيلو ناميآلا دوقو ةعثلا ةوق يف ددابز هنا وا © ةنطفلا يف .صقنب سيلو
 مهسفلا اوعجار ول كلذ اويقفب نا مهيلع امسع نكب ملو « ةهادبلاو ملعلا ىف

 هقالخا نم قلخ يف نايفخت ال نامبالا ةوقو ةرطفلا ةوف نال : مهمكح يف اوثيرتو

 ناكذ . ماجحا لكو مادنا لكب هيف نيتجوزمم نالازت الو : هلامعا نم لمع الو
 اذا ١ اهنع اهزنتو اهنم اجرحت تانيهلا نوهأ نع مجحيو بوطخلا مظعا ىلع مدقي
 . نامبالا ةوق نم عزاو كلذ ىضنتا

 دودللاو تاجرعتملاو ءىناونلا نم هلوح امع لفغب هنال امدق يضمي نكي ملف
 اذا هل ين نا ناميالا قدا نمؤيو اهيلابي ال هنال امدق اهنيب يسفمب ناك لب

 . [ينثنب نا هب ةجاح الف اييف ىفم
 داقتلا لاق امك دومجلا اهثعيم لدعلا باطخلا نبا مازتلا ةرهاظ تسيل

 اهثعيمم نكل . داقعلا دارا امك سفنلاب هقفثلاو ةرئقلا اهثميم الو ؛ نويبوروالا

 فئاخ © هافر جار ؛ هللا باحب نئوم © شايج يح مم : ىلوالا ةجردلاب

 . ةيمالنالا ةديقملا هتئاصو : ماللاو ةالصلا هيلع دبحم هايبر ممست . هباذع نم

 لافف ءامظعلا تافرصتب ةرفصلا قورافلا تافرصت ىفعب داقعلا قحلا 1

 دعس مجم مهل نوئمؤي مهنا ةداقلا راب نم ريثك نع ريتشاف] ' (085 © صر
 نوريو ةةاجحنلا ىلا مييديي ماهلاب وأ . اهنع نولجمي ال لجا ةياغب وا ٠ ميظحلب
 لعافتي رمع ناكو . ةراشبلاو لافلا تاملكو فئتاوهلاو ىؤرلا يف هتامالعو هتاراما
 ءىبنا هنأ : ةرتاوتم تاباور يف هنع ىوريو ؛ تامانملا ىؤرلا يف رظنيو ءامسالاب
 مجعلا نم لجرب كيدلا هل اورفو « نيترقن هرقني اكيد ىأر هناو مانم يف هتومب

 ةزاطحجا نم نكلو : رك دئاق هنأ نم امبان ىؤرلل قورافلا ميفنت نك مل

 انؤر هايؤر نجلا بحاصل ماللا هيلع فسوي ريسفت امو © هل كلذ مالسالا

 . انناهذا نع ةيئاغب نوعرف

 دع دبع دع

 نم معقادب ءاهيل سمحتو اهب قلعتو :؛ هتوعدب  نذا ب ركب وبا نمآ دعف
 !! هتيلاثمو هجازم

 عبطلا تاتلف نع دعتباو : قدعلا نم دازتساو : راقولاب ركب وبا مهنعا
 !؟ يبصعلا هليوكت ىوعدب هلامب داجو «© ناللاو

 ةجحبي ريمو : دهاجو ضيبيملا ديب ذخاآو ©« هفن ىلع ركب وبا راج
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 !؟١ ةزيحنلا .مرك
 ريغعص محمللا بفيفحخ ةينلا قيقد © جازملا يبصع لجر هيأآل ادمحم ركد وبأآ عبت

 دقو اباجيا ناو ابلس نا ةلوطبلاب باجعالا ةباحصا ىلع بلغي نيوكت وهو بيكرتلا
 امهعتاوو « ةلوطبلاب اهودشم اروحسم يقب هنال كلذو هتيمبت يف ايدتقم ناك
 ' . !|١ اهرن ئ تحت

 !!! ةيصخشلا ةناهالاب رعش هنال نيدترلا عم.هفقوم ىف ركب وبا فرطت 1

 هئالو )7 ملظلا قاذ هنالو 6 هترسأ نم لذدعلا ترو هنزل باطخلا نب رمع لدغ .

 ش ! .!!! كلذب هرماث هنيد ميلاعت نال اريخاو 4 يوق
 ؛ ءامملا ميلاعت ىيلو الوا هتاذ يف ةمحرلا روذب اعيطم .رمع محر

 ' 1!!! :كلذ اولمف ةداقلا رابك نال مالحالا رمع رف
 ىلا ةزرابلا قورافلاو قيدصلا تافمم عجري داقعلا نا : رمالا ةمالخو

 فدمملا ىلا وا © امهل يبصعلاو ينامسجلا نيوكتلا ىلا وأ ةيئارولا لماوعلا
 نأ ع وأ © باببالا هله ءوض ىلع امهفقاوم رسفي .نا لواحيو « ةميظعلا

 :. نيتيصخسشلا هيجوت يف  ىلوآلا ةيترملا يف بابسالا هذه عقب داععلا

 ناك ” "ةيناثلا ةبترملا'يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةيبرتو ةيمالسالا ةديقعلا
 . هدنع لوسرلا ةيبرتآ وأ ةديقعلل رود وأ ركذ كانه

 دارفالا سدقت يتلا ةيبوروالا سرادملا ضميب رثاتم اذه هفقوب يف داقعلاو

 دقو © نيساسالا نيده ىلع خبراتلا ثداوح ينل سفر © ةيدرفلا عئانطلاو
 يستلا.سرادملا هذه ىدحال اركذ ةيمالنالا تايرقبعلا ةعومجم. يف داقعلا دروا
 دعف ٠ وزوريمول ا ةسرلم يه و يدصحلا هند وكت "نم اق الطنا يرقبملا تاق دذدحت

 نوررقي هيارب متات يتلا هتسردمو .وزوربمول يلاطيالا ملاعلاف] : (681 © ص)ز لاق
 روصلا نم ةروص ىلع اهنطخت ال تامالع ةيرقبعلل نا ةنراقملاو :ةبرجتلا راركت دعب
 اهروصو , اهتالاح ميمج يف اهنكلو ضقانتتو قفتت تامالع يهو اهلهأ نم دحا يف
 .ةاواسملاو هباشتلا باحصانيب ةماعلا ةرتولل هتئنابمو بيكرتلا فالتخا نم اطمن

 ىرسيلا هديب لمعيو ءرصقلا نيب اريصق وا «لوطلا نئاب اليوط يرقبعلا نوكيف
 يف دوهملا ري ىلع نعشلا ةرازنب وا هرعش ةرازغب رظنلا تفليو . نيديلا اتلكب وا
 سحلا طرفو :روعشلا ناشيج زارط لك نم نينرقيملا نيب رثكيو . سانلا رئاس
 نسم مهيف نوكي امك هتروث طرفت نم مهيف نوكيف « ةىراوطلل ةباجتسالا ةبارغو
 ظحلي وحن ىلع رارسالا ايافخو بيفلا ملاعب .علو ةلمجلا -ىلع مهلو « هءوده طر
 ةسامحلا ًّ ةراتو < دعبلا ىلع رظنلا يف ةراتو « ةسارفلاو ةناكزلا يف .ةرا
 . [ةلل عوشخلا ين وأ وام

 يحوا . . الوا امهنع هللا يضر رمعو ركب يبا هيجوت يف لضفلا هل امهبا
 1 مالسالا ةديقع يح و ما ا ةهزاتمملا امهتاكلم|

 . الوا هجوي ةزاتمملا امهتاكلم يحو : لوك داقملا

 . الوا هجوي مالسالا ةديقع يحو : لوقت رمالا ةقيقح وأ لوقن نحن
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 ةنرشب ةمق زجعأ يف ةقاهشلا نيب ةنراقملل لاجم.ال هنأب ةساردلا حضوتو
 . 2 .٠ رمعو ركب يبأ يتمق يف ةقاهثلا نيبو . اهزيمأو

 وأ ؛ نيتديرفلا نينمقلا نيتاه ريسسفتلا - نذا ندا زايتما يفكي الف

 : امهيف زاجعالا ريسسفتل قدا لكش

 . زاتمملا ندعلا مش 'رخآ بيبس نع ثحيبنلف

 .ة ةرطفلا عم.مءالتب يذلا“ ةيمالسالا ةديقعلا ءانب  ةرشابم  انراصبا بدجي

 بدجب . اهتاكلم رتويو « اهءازجا يمئيو : ابيفاوم قسنبو ؛ اهتاجاح يبلو
 لفلتو ٠ هب محتلاو « هنايك سيلو « باطخلا :نبا تاذ الم .دقو ءانبلا اذه انراصبا
 : . مدلا ىرم هيف ىرسو ةهادنم ةرذ لك يف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع دبحم ميظعلا ايبرمللاتوص ' ب ةرشام  انعامسا عرشب

 ةدام يبرملا كردي ام نسحاك ٠ امهيسفن دامبأل قيمع مهف ينن هيبحاص نع اثدحتم

 : نيللا نم نيلا نوكت ىتح هيف ٍلاجرلا بولق. نيليل لجو زع هللا نال : هتيب
 ابا اي كلثم ناو ؛ ةراجحلا نم دش' نوكت ىتح هيف لاجر .بولق ددنيل هللا ناو
 كلثمو «ميحر روفغ كناف يئاصع نمو : ينم هناف ينعبت نم» لاق ميهأربا لثم ركب
 زيزملا تنا كناف مهل رفغت ناو كدابع مهئاف مهبذعت نا» لاق ىسيع لثم ركب ابا ا
 «ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع ردت ال بر» لاق حون لثم رمع اي كلثمو «ميكحلا
 اونموي الف مهبولق ىلع ددشاو مهلاوما ىلع سمطا انبر» لاق ىسوم لثمك كلثمو
 . [ «ميلالا باذعلا اوري ىنح

 رمعو ركب يبا يتيصخش يف زاجعالا رفت  نذا ل ةعمتجم رصانع ةثال
 . امهنع هللا يضر

 . نلاتمملا ندمملا

 ةنهيلالا ةمالسالا ةديقملا

 1 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ميظعلا يبرملا

 تامس اندجول رمعو ركب يبا يتيصخش يف ةزراب ةفص ةبا انلوانت ولو
 . اهجارخاو اهنالح ين ةحضاو ةثالثلا رمانملا

 0 (. عاقترالاو ضرعلاو لوطلا يف 5 انيعم ادعب اهيطعت ةيمالسالا ةديقملا
 نمزلا ىلع اهاعرتو « اهلّغصتو « اهعضوم ىف اهسرفن مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 5 ةفصلا هذه مالسالا.لوانت فيكف .٠ هترسأ نع ميكحتلا باطخلا نبا ثرو
 بالقع نم ةفيبوشطتو © هتيأرمو هللا ةيثخ ىلع هرمض الوأ مالسسالا ىئرز

 (يناثم «© اهباشتم اباتك ثددحلا نحا لرتاأ هللا] ٠ اهميمت يف هبييغرتو «© ةرخآلا

 . هللا ركذ ىلا مهبولقو مهدولج نيلت مث 6 مهبر نوشخي نيذلا دواج هنم رعشنت
 (؟9؟ ل رمزلا) . [ءاشي نم هب يدهب هللا ىده كلذ

 م.يلع هلئاو نوئلمت امو نورست ام ملعنو © ضرالاو تاواملا يف ام ملعب
 (6 ب نيافتلا) . [رودصلا تاذب

 ٠ )غافر  ١19( |[رودصلا يفحت امو نيعآلا ةنئاح ملفت |
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 مهانلدب مىهدولج تحضن املك اران مهيلصن فوس انئابآب اورفك نيذلا نأ]

 (م16 ب هءاسنلا) . [باذعلا اوقوديل اهريغ ادولح

 جاوزاو اييف نيدلاخ راهنالا ابنحت نم يرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيدلل]

 ((5  فهكلا) . [دابملاب مصب هللاو هللا نم ناوضرو ةرهطم

 ايندلا هذه نم جرخأ نا تددو] < تولا شارف ىلع لاق ىتح افيهر راصف

 . |[ يلع الو يل

 : اهنايآب ةيمالسالا ةديقعلا هتهجو مث
 (8  ةدئاملا) . (ىوقتلل برقا وه ارلدعا « اولدعت الآ موق نآنش مكنمرجب الو)
 ١65( 7 ماعنألا) . (ىبرق اذ ناك ولو اولدعاف متمكح !١ذاو)

 (هرك ل ماسنلا) . (لدعلاب اومكحت نا سانلا نيب متمكح !ذاو)

 (/ا6 ب لحنلا) . (ميفتسم طارص ىلع وهو لدملاب رماب نمو وه يوتسي له)
 15١(  لحلا) . (ىبرغلا يذ ءاتياو ناحالاو لدعلاب رماب هللا نا)
 (5؟ - ةدئاملا . (نيطفملا بحد هللا نأ طسقلاب ميني مكانا تمكح نأو)

 (4  تارجحلا) .(نيطسقملا بحب هللا نا اوطقاو لدعلاب امهنيب اوحلصاف)

 : رشابملا ميلعتلابو ء ةديرفلا ةودقلاب مالسلاو ةالصلا هيلع لومرلا دقي
 رمع لتساف ٠ لوعلاىئدوهيلا يشحفاأف © لوسرلا دنع انيد بلطب ىدوهي ءاج]

 نسحب هرمأت نأ كيلع : لاقو كلذ نم همنم لوسرلا نكلو ؛« هلتق ديري هفيس
 5 (ءاضقلا ينسستسل ينرمأتو 1 ةلاطملا

 هومثم خلا

 هنكلو : دمحم رمغبو مالسالا رعب اقدام ركب وبا نوكب نا نكبب ٠ لوعت نآلاو

 . دمحمب ًالاو مالنألاب الا افيدص نوكي نل

 نوكي نل هنكلو ٠ دمحم رغبو مالسالا رفب الداع باطخلا نبا نوكب نا نكمي
 .٠ فهتسمت الأو مااسالاب الا افوراف

0 

 ؟ةيطارقمب دلاو درفلاب هنامبأ نع صكن لهو ؟؟ هتاب رفع داقملا بتك اذال نآلاو

 لوقيف ةيمالسالا تايرقبعلا ةعومجم يف ةدع تارم لاؤسلا اذه ىلع داقعلا انييجب
 ةنوآ لك يف مزال اهقح ةمظعلا ءاتياوإ : (9١ا] © ص) «دمحم ةبرقع# ةمدقم يف

 ىرخا ةنمزأ يف هنم مزرلا اذه انملاع يفو نمزلا اذه يف هنكلو ليبق لك نيبو

 ىلا ناكاام جوحا مويلا ملاعلا نأ امهدحا دحاو ببل ال نيبراقتم نيببسل
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 هموك ىدهي نأ حلصل حاتب نلو . ةفاك بوعشللو مهبوعهشل نيمفاثلا نيحلملا

 . دونكلاو ةوفجلل ضرعم . قحلا ظطومغم وهو
 مهتجاح ردقب اننامز ين ةمظعلا ىلع اوارتجا دق سانلا نا رخآلا بيلاو

 سوفنلا رافص نم اسانا ىرغا دق ةماعلا قوقحلا عوبش ناف . ايتياده ىلا

 ميهملظتو زبييمتلا ميفصتي نيذذلا نيرداتلا ةباعلا قرفح ةساحلا قوقحلا راكناب
 . ثيدحلا رمعلا يف ةيلافلا داولا ةعرش يح ذاوالاو .... ذاواسلا

 امك ٠ نيقبالا ءايظعلا قوتح ىلع داواسملل ءىيطاخلا ميذلا اذه ىرج دقلو

 ١ [نب رباعملاو ءابحاألا نم ءاملنملا فارفح ىاعا ير

 نم فشلا بابسا ىئرعتسا نا دعب ؛قيدعلا ةبرقبعا ةمدقم يه لافو
 مدسسسسسالا دءاسأ ىفو . نندلاو ملعلا لاجر نيب عارسخأا يميل دءالا يل ءامظعلا

 ةهذه لك سن رعتسا نأ دعب لات - لاطبالا ىلا ةيعويدشلا ةرظد ينو .٠ ة.طارق ومس دلا

 ىتح ءايظعلا نم ىففلا بابسا وحنلا اذه ىلع ترئاكتو] : 2551 : صد بابسإلا
 ناف ٠ نوناقلا ةغل يف «رابتعالا دربه ىلب ام ىلا ةهحاح يف ةمظملا نا اندنع هم

 اهلك ةينانالا ناو اهئامظع قح افرعت مل نأ قودحلا نم اهح فرمت ال ةنانالا

 . (مءيستب تسيل ابثيدح يأ ايببادم يف ةهنايالا ةمظملا تناك نا «يساب تنس.

 ةملنملا ىلع نيل راطتملاب ادذدنهم ؛(ن ا هيرفيع) بانك ةمدنم يف انا لان و
 يناسنالا عرونلا ءادعا ما ك3 - سو لام ايناش نم نيرثصلال . هينا نإلا

 سس ةيقل ةحيون لكلا ن .رثولملا . هين ميظع لك ا ا

 فتالخإلا مي نم نب وللا حيات ىف داتب ام لك مده ىلع نرثئكاملا . دتاحف.د

 بعفتت نترالا ىلع رشم ودم الا ةلمع ام نولمعت نذلا ٠ ا مخل داعم

 امك ءيش درب الق . هلحجل ءادعإلا دلا نم انجح ودعلا بقعت اك ابلعا اناني

 . دليمحلا مدد . بن ركتلاو هس رتلاب د تادع. ةينئام ىلا مج رب نأ د هد

 . |بيمملا ميمذدلا للحس د

 نيلواطملا هجو يف ةينانآلا ةمظعلا نع اعاند هناب رم  نذا ب داععلا بتك

 يف راتعألا در ىلا جاتحت يتلا ةينابآلا ةيظعلا نع - نيهرشملاو نيدتاحلاو

 . هب هنامباو درفقلا نع هعافد نم ةفلح هينانآلا ةيلئثعلا نع دامعلا عافدو . درصع

 م ١4145 ماع هملق لتب هتلمجو ةيلظملاو درفلا تدده يتلا راطخالا ام نكلو

 ؟ هتايرقبع نم ةيرقبع لوا بتكل
 درةلاب داقعلا ناببأ نم رخآلا هحولا تدده د كاملا راطخالا نا ةعيفحلا يف

 . يطارق ويبدلا ماظنلا مهو
 يف ىيطارق ويبدلا ماظنلا ىلع يأاعلا يلطارق ومب دا ءاظظنلا ةمزأ ثتكعنا دقن

 ةبتنغافلا ا يف راطخلا ةثالث هتدنه دتد . ةناثلا ةيلاعلا برحلا ذادغ رحم
 . ةنالثلا راطخالا هج و يذ هنع مفاد كد ٠ يم االسإلا لاو ةعوبشلا-

 . هنازيملا ىف رللغ» بتكو ةيئئافلل ىدصن
 ةبعوبتلا» فلاو : ةددمتم تالاقم ىف اهبلع درف ةيعوشلل ىدصتو
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 ... خلا . «ةمادهلا ءىدابمللا بومشلا نويفاو © «ةينائآالاو

 تايرقبعلا بتكف . هتايصخشيو «© هحالب هبراح دقف يمالمالا دملا رايت اما
 نعطيلو . هل كرحمك هتيقحاو « خبراتلا يف درفلا ةيولوا يف هراكفا ةحص دكؤيل
 6: «نيململا ناوخالا» يف ةلثمتلا ةيعابجلا يمالسالا دملا تاميظنت ىودج يف

 دئاقعفلا رود يف مهككششيو «© مالمالا نم يعامجلا بناجلا اذيب ميناببا هوشثو

 .هتاشنب يرقبع يرقبلاو :هترطفب ميظع ميظملاف .صاخشالا هيجوت يف ةيبرتلاو

 دع دبا دبا

 ذا ؛« ةيخيراتلا ةسردملا يف دافملا فينمعتب اناطخا اننا هءيراقلا نظ دق

 ةيجحاتلا زرتم . تابرقملا رغ ىرخالا بتكل! يف يخيبراتلا بتاجلا يفخب

 . فيتصتلا ةحص ىلا ءىراقلا نئيطب ىتح بتكلا هلهل هناردلا لالخ هةيخيراتلا

 اهترثك عم هذه هبتك يف ةيئزجلا ءاطخالل ضرعتن نل اننا ىلا هبنن نأ بحبو
 . عوضوملا يف درلاو دخالل لاجم كانه نوكي ال ىتح

 . رمز ثالث ىلا  تايرقبملا ريغ ب ةيمالسالا هبتك مقنس

 س ٠ ىلوالا هرمزلا

 6« (هلفتسمو هرضاح . نسيرشملا نرعلا يف مالسالا) . هتك ثالث لمثت

 .٠ (سيلبأ) «© (هللاب

 : هلبقتسمو هرضاح .٠ نيرشعلا نرقلا يف مالسالا

 © مشع مساتلا نرقلا ين نيمللاو مالسالل باتكلا اذه يف داقملا خءرا
 كلذ للعو © نيرشملا نرقلا يف ةيمالسالا ةلودلا بام١ يدلا لالحنالا فصوو
 نملغلا :برقلا عالقتا ناوو, > مالبتالا ةوق تكهنا يتلا لوفلاو نيبيلسلا بورحب
 رشع مساتلا نرقلا يف ” يجازاعا .دلب ملكا هلاكي قيمز ىل' + اوبن ةيناجزلا ةطحللا يف

 اا ا ا ياا ناربا . ةيئامثعلا ةل ودلا نع ثدحتف ةدح- ىلع

 ( ةيللامسثلا اشرفأ © بيمخلا لالبلا ؛« ةيبرعلا دالبلا : ليشكلا ىداو © نيملا

 ليل



 ةثيدحلا روصعلا يف .ةيحالمالا تاوعدلا خيرات درب مث . نادولا : ةشبحلا

 هئاقتلاو هملعو © باهولا ذبع دمحم. ةأاشنب ائدتبم ةيباهولا ةومدلا نع ثدحتيف
 ةومعدلا نع تدستو . هنوعد يف هيعفل يذلا تنملاو © دوعب نب دمحتمب

 | . ةينغربلا ةفيرطلاو © ةيناجيتلا ةقيرطلاو ةينسونلا
 « ينافنالا نيدلا لامجو «© ناخ دمحاك نيلماعلا نيحلعملال خارأ مث نمو

 دسمحأ «© نادولا يديم ديحأ ديحم © بابلاك نيب دهملل خرأو © هدبع دمحمو

 نيقِلْوَل هددعتم بتك لالخ نم يمالسالا انلاعل برغلا ةرظن صضرمب مث . نايداق
 . ةيرغ تكتاسؤمو ةرويف رك

 ةالملا ٠ هيلع لوسرلا ةدوع ىنمتو ٠ لحلا جاتحت 5 سمخ ىلا متو

 ةقيرطو يمالسالا ثارتلا نع ثدحتي مث © اهلحب يك ةيناث ةايحلا ىلا مالللاو

 . هنايحا

 فنمسللا

 نكلو ؛ حيراتلا نع هدامتباو ىركفلا ثحبلا ىلا هبارتقاب باتكلا ناونع ءيبنب

 سرهفغل ضارعتناو باتكلل من ضصخفت دمب ةيخبراتلا هتقيفح رهظت نأ ثيل ال

 لتشقلفت ءىراقلا كردي ىثح تاموفولا سرهفق لجحتس نحنو . تاعوضوملا

 . باتكلا ءازحا يف حيراتلا

 ,فقفت |

 . ةيهلالا :هديفعلا 5
 . ةميدقلا هرافحلا لود يف هللا - "

   )1ةيواملا نايدالا ين هللا .

 . نيفبالا ةقسالغلا بهاذم يف هللا  ه

 ٠ نيرصاعملا هةقسمالفلا ءارآ يف هللا 5

 . ثيدحلا ملعلا يار يف ةيهلالا ةلالا ال

 صئاصخال وه عومولا نفث يف رخآ باتكب هانراق اذا باتكلا مقع سملنو

 . «بطق فيس# هفلُؤا «هتاموقمو يمالسالا روصتلا

 نأ دهن « هباتك يف ةيخيراتلا تامولعلا عمج ىلع رصتقيب داقعلا نا نيح يفف

 يف مللا ةجاح يبطل «© ةبيخض قئاقحب رصاعملا يمالسالا ركفلا ينفي بطق ديس
 يتلا ةثدحلا بئاوشلا نم يمالسالا روصتلا يقنيف : ةيخيراتلا ةظحللا هده

 .همللاعم نم ةديدج بناوج نيبيو «© هقئاقح لوانتل اديدج ابولسا مسريو « هتقحل

 ب سيلا

 ذي



 . هديلاس باتك هةقبان سس و ابك همت ينلا هس راسا

 لوآلا لمفلا

 ١ ناطيشلا لق .

 . رولظحملاو مارحلا يه : تاجردو عاونا ل ؟
 . ةلطيشلا عاولا * 

 يناثلا لصفلا

 ١) ركألا ناطيلشلا ءامسلا .

 . ةيرصملا ةراضحلا يف ناطتلا  ؟

 . ةبدنهلا ةرافحلا يف ناطيشلا ل
 . نيرهشلا نيب ”ناطيسشلا 1
 . نانويلا ةراضح يف ناطشا يم

 تلاثلا لصفلا

 ١ ' ةيباتكلا نابدالا قيرط يف .

 ةبباتكلا نايدإلا ١ مالسالا حج ةيصيسملا ب ةيربعلا

 عبارلا لصفلا

 ١ ناطيشلا داتع ب .

 ناطيشلا ءافلح م ؟ .

 سماخلا لصفلا

 ١ نونفلاو ناطدشلا .
 باتككلاو ءارعشلا نيطاينش  ؟

 . يبرعلا بدالا ىف - ؟
 . رضاحلا رصعلا يف ب 1



 ةساملا ةرمزلا

 يف ناسنالا «© ميركلا نآرقلا يف ةارملا : يه بتك ةدع ةرمزلا هذه يوحن»
 . مالسالا يف ةيطارقببدلا . ةينآرملا ةفلفلا ٠ ميركلا نآرعلا

 ثدحتب الثم داقعلاف « قلطملا ىلع مالسالا نم اهبدح يف بتكلا هذه دمتعت

 » مالسالا يف اهتناكم نعو « ةارملا قالخأا نع «مركلا نآرقلا يف ةارملا» باتك يف

 يبنلا جاوزل ضرمتتو . تيبلا يف اهلئاثمو : اهقالطو « اهحاوزو اهق وقح نعو

 . هب ةقلعتملا تاهبشلا ضعب ىلع دربو
 قلخ نع «ميركلا نآرقلا يف نانالا» باتك نم لوالا مسقلا يف ثدحتيو

 ملضقلا يف ثدحتيو . ةفالخلا ةنامأب هفيلكت نعو © هنيوكت رصانعو © نانالا

 نسلم لك يف بهدملا اذه رثاو © روطتلا بهذدمو ناسنالا نع هباتك نم يناثلا

 . قالخالاو سفنلاو ةيرشبلا سانجالا مولع يف ناسسنالا نعو ©« برغلاو قرشلا
 نع ثدحتيف « (ةينآرقلا ةفلفلا) باتك يف قلطملا ىلع كلذك داقعلا دمتميو

 (ةآرملا ؛ تاقيطلا ©« ةموكحلا : قالخالا 6 قلخلا ؛ ملعلا : يه ةددعتم عيضاوم

 ©« ةيهلالا ةنيقملا ٠ تابوقعلا ؛ ةيلودلا تاقالعلا : قرلا ٠ ثارملا ٠ جاوزلا

 . ريسفتلاو ىرخاآلا ةايحلا « فوصتلا ٠ ضئارفلا : ردقلا © حورلا

 ف*”رميف : (مالسالا يف ةيطارقمبدلا) باتك يف خيراتلاب قلطملا داقعلا جزمب
 «برعلا دئعو ةياتكلا نايدالا يف ةيطارقميدلل خرؤي مث «© ةبادبلا يف ةيطارقمبدلا

 ةيطارقميدلا ملاعم نيبو ةهج نم مالسالا ميلاعت ضمب نيب قباطب نا لواحي مث
 ملف « ةينالا ةيطارقميد مالسالا يف نأ ىلع صلخيل ةيناث ةهج نم ةيبرغلا
 ةيارقميدلا ءىدابم ضمب لصفي مث « نوكلل ىلاعت هللا ةيمكاح نع ثدحتي
 مالسالا قلطمو انيح حخيراتلا ىلا ادنتتسم ةيعامتجالاو ةيدامتت الاو ةيسايسلا

 (مامالا 6: ةهدايللاك ' تامب رفتلا ضعب نع ثدحتب هلك !له لالخ وهو . رخآ انيح

 ..... حبلا بناجالا « ءاضقلا : عيرشتلا « ةيطارقمبدلا قالخالا
 يح عابس و « ناكملاو نامزلا قون  ةقيفقجلا يف 5 قلطملا ركفلا عفت رب

 هنال © يح رممغ «© دراب خيرات وهف . ةينغلا نمزلا ةظحلب هطبرت رودج الب غارفلا
 . نمزلا ةيويح همحر يف لمحب ال

 لكلا نم فارتمالاب ةينامزلا ةظحللا هله يف يمالسالا ركفلا ةميق عبنتو
 نم © مالسالا حور برت عم « ةبراقحلا ةظحللا تابلطتم ىلع ايباوح ينارغلا

 . اينآ انب ةطيحملا ةراضحلا يعو لالخ
 طرشلا يمالسالا خيراتلا ين ةمليقلا ةبركفلا تاكرحلا عيمج تقتح دقو

 تاباتك هتققحو «© اقباس يلازفلا ةكرحو باهولأ فبع نب دمحم ةكرحك (© قباسلا

 . ايلاح بطت فمحمو بطق ديس
 يفف © بطق دذمحمو داقعلا نم لك اهلواتت دقن : الاثم روطتلا ةلكشم ذخانلو

 يقطسلل اهتثفانمو (؛ نورأد دنع تدرو امك هب رظنلا نض رعب ىفتنا لوالا نأ نسمح
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 مالسالا نيبو اهنيب قيفوتلا ةلواحمو : «ميركلا نآرقلا ين ناسنالا٠ نايحألا
 «تابثلاو روطتلا» باتك يف يناثلا قلطنلا « «ةيلبد ةفيرف مكفتلا» ىرخأ انايحا

 : اهامقتساو ةرفهاكلا اهداعبا ددحف ٠ يمالسالا عمتجملل ةبرظنلا يدحت نم

 روطتملا بئتاجلا نيب مث © مياهكرودو ديورفو سكرام دنع ايتاعيرفت قحالو
 . اماللأ مث ايلقع ةينانالا سفنلا نم تباثلار

 ةعلاملا ةرهزلا

 .مالسالا نع لاقي ام .هموصخ ليطاباو مالسالا قئافح : يه بتك ةدع يوحن
 . ةينيد ةضيرف ريكفتلا

 رخآو نيح نيب خيراتلا زربيو : ةفلتخمللا عيضاولا عمجب بتكلا هذه من
 . اهتاحفص يف

 نع ثدحتيف ىتث عيناوم عمجي «همومخ ليطابأآو مالسألا قئافح» باتكف
 : ةمالاو ةيرحلار « تالماعلاو + ناطيسشلاو ناسنالاو ة'وبنلا © ةيهلالا ةديقعلا
 قالخالاو .٠ مامالا قحو :'برحلا قوقحو قرلاو ٠ يبللا جاوزو « ةرسالاو
 ىلع عيماوملل فلتخملا دشحلا اله ىلا ةفاضالاب داقعلا دبتعيو . بادآلاو
 ةيهلالا ةديقعلل نوطالنا روصت درويف : نايدالا ةنراقم ثاحبا لالخ نم خيراتلا
 .ةيهيسملاو . ةيدوييلا رودحتو . هللا تاقمل وطسرا روصتو « اينع هثادح دنع

 دنع هفنث بولسالا ىلع يرجيو : يمالسالا نيدلاب يهتنبو . ةيدنهلا تانابدلاو
 . هولا ةفيفع نع كيدحلا

 نيف رمثتلمللا ءارآ هنم مصحلا يش سرع دعت ةمالبإلا نع لاعب ام» باتك اما

 رخآلا معلا يف عمجو . انابحا اهفعب ىلع درو ةيمالسآلا نوؤشلا ضعب لوح
 . ةيمالسالا تالجملا ينمب يف اهرثن ةقرفتم تالاعم

 يف ركفلا رود هيف داقعلا زربا دقف «ةيماللا ةضيرف ربكفتلا» باتك اما
 : ةياغلا هذه ليبس يف قانآ ةدع مخت ففو . ارئاحو اينام يمالسالا ماظنلا

 ةزجعلاب ناميالا ىفراعت ةهبش ىلع درو ليمجلا نفلا - ملعلا . ةفسلفلا . قطنملا
 نع ثدحت م . ةذزجمملا» ناونع تحت لصق يف هريدقتو ركفلاب ناببالا عم

 لومهش ررق امنيح داقعلا مكفت يف ةبايسلاو ةعوبملا تزربو . نيدلا يف دايدجالا

 ةيمايتجالا بهاذلا» لصف يف ةيركفلاو ةيعابتجالا بهاذملا عيمجل مالسإلا
 . * ةبركفلاو

 6 ايطارق ومبد نوكب نا ملسلا عشمت 9 يمالسالا نيدلا ماكحا ناب نلعأ دعن

 لستسنو ةيطارق ويب دلاب ليعب نأ ملل عضم ىذلا امف ] . (195395 - نبن) لاقع

 ؟ ةيلاعلا ةدحولل لمعب وأ ةيكارتشالل

 للبقي وا روطتلا بهدم لبقي نا هند ماكحا نم ملسلا عنمب يذلا امو
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 ١ ىلثلا اهتروص يف ةهبدوجولا
 كذكنم ةكنال نيم دق الآو نينثدحملا اهعابتا نه ةيطارق ومد كلاب قحاأ ملمسلا أ نا

 مسأ قدصب 17 يتلا ىلوالا ةيطارف ومب دلا ءىدامب نتاذن ب انرث رثع ةعبرأ

 (ىروشلاب مكحلاو ةيدرفلا ةعبتلا يهو «© اهريغب مظنلا نم ماظن ىلع ةيطارت وميدلا
 . نوناقلاب ةماحملاو « قوقحلا نيب ةاواملاو

 . «نيهر بسك امش ءىرمأ لك#

 . تابآلا نم ... خلا «مهنيب ىروش مهرماو»
 هيضتري ام رايتخا يف قحلا بحام وهف ءىداملا هذبب ململا نمآ ىنمو

 نأ ةحلصملا بجاو عم  نيدلا بجاو هيلع ىينرف لب : ةيطارق وميدلا مظنلاب
 . [ىلوالا ءىداجملا هده ابل رفاوثت يتلا مظنلا نم ماظن ىلع مكحلا بلطب

 :(15ا/ ؛ ص) لاق دمت اكارتشا نوكب نا نم هعنمت ال ململا ةديقع نا نيو
 © ةحلاصلا ةيكارتشالا بهاذم نم بهذم نع هدصب ام ملللا ةديقع يف سيلو]
 قاوسالا يف ةراجتلا راكتحا ركتيو ©« ةدحاو ةقبط يف ةورثلا راكتحا ركني هنال
 ©( نيمورحلاو فاعضلاو ةزجملا نم هئانبا ةلاقك عمتحملا ىلع ضرفيو « ةماعلا

 ءىدابملا هذهب هتديقع تحمس نمو : ةعامجلا ةحلصمب انيهر درفلا قح لعجيو
 ةيكارتشالا دجوت نا لبق هل هتحابا ام ةيكارتشالا نم ذخاي نا هيلع مرت
 . نويكارتشالاو

 نيب ةلود نوكي ال يك ر ةقبط نود ةقبط يف لاملا رصح نع مالمالا يهني
 . ( متم ءاينغالا

 يف اهنوققتي الو ةضفلاو بهذلا نوزنكب نيدلاو ةضفلاو بهدلا زنك عنمبو
 . [ميلا باذعب مهرشق هللا ليس

 م”ىرب دقق مالغلا هب دبرب اموب نيعبرا اماعط ركتحا نمز فيرثلا ثيدحلا ينو

 . (هنم هللا ءىربو هللا نم

 نيدللا اهيا اي) نويدلاب ةراجتلا قيرط نم لطابلاب لاومالا لكا مالسالا مرحبو
 . (نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو ةفعاضم افامغأ ابرلا اولكات ال اونمآ

 نتلا ىلا مهئارآ يف نودتتسي نويكارتشا ءاهمف مالسالا يف رهظ دقو
 ىرهاظلا بهذلا ءاهقف مهنمو © هيلا نوعدي امل اهريغ !دنس نوفرمي الو ةيمالسالا
 ال رجالا نوكي نأو ءانب ضرا نوكت نا الا لمع رمفب ضرالا مجات نومرحي نيذلا
 مزح نبا فوليفلا نويكارتشالا ءاهقفلا ءالؤه لمشأو ٠ ءانب نم اهدلع
 . [ يرهاظلا

 ةدحولاو «فراصلا داصتقا نم عامتجالا بهادمل مالسالا باميتنا صرشب مث
 رصع يف داصتقالا بهاذم مالسالا بعوتسا دقوإ (1.. : ص) لوقيف ةيلاعاا

 امهحلاصم نم ةحلصم قوعي نا نود اهدئاوفو ايضورقو تاكرشلاو فراصملا
 هدووب لاف اهرصع ىضم امك بهادملا هده يضمتو عورشلما فرملا يف ةسرلا

 يدبأ يف ةورثلأ بهاذم الو عيمجلا يديأ يف ةورثلا بهاذم بعوتسي نأ اهدعب

 ااا



 . رارض وأ ررض نم ارخآو الوا همنمب ام الا اهنم عنمب الو داحالا
 ةيكارتشالار ةيطارتسادلا بهاذم نم لختب نأ همنيب ال ململا نيد ناك اذاو

 يف قلخلا تاباغ نم ةباغو هلامآ نم لما ةيملاعلا ةدحولاف  هحالص ىري اه ب
 . [هنيد نم عتام اهعنمب ال يار اهنا اهيف رمالا غلبم سيلو « هداقتعا

 لوقيف روطتلا بهذم لوبق ىلع ملسملل ةيمالسالا ةديقعلا ةدعام نيس رمئ
 دشدحلا هن ركفلا بهاذلا يف 5 رظنلا ىلع هل نوع ىلسملا ةديفع يف وأ (؟ . ؟ © ضص)

 هديس نأ نود با لوبق ىلع هند هلناعا ايبرق ب روطتلا بهدم رهو

 نب رخا دنع حصحت الو سانا دلع مصت يتلا هحجيئاتن لوب

 سيلو ٠ ملصالا مءاقبو ءاقلا عزاتت نس مها ادب روطتلا بهذم يف سبلو
 ايندلاو نيدلا حالص نا دباتك يف ار نم ىلع اروظحم نيادملا نيده يف رظنلا
 يمحتب ناميالا نأو : مفاد مفب سانلا نع عفدب ال دافلا نأو اوفع سانلل قفشب ال

 . [هللا هرصتيو هللا رصتب ال نمل ناميا الف : هبحاص هيمحيو © هبحاص
 وهو لوآلا ةيدوجولا ساسا نيبيق : ةيدوجولا بهاذمب مالسالا لوبثت روصيو

 :(5.6 :٠ ضص)لوقب معاونالاو سائجالا دوجو راكئناو دوجولا يف درفلا قح زازتعالا

 عونلا دوجو نالطبو درفلا دوجوب نيمعازلا معز نفح دي نا جرح ركفلا ىلع سيلو]
 نويدوجولا اهب جرخب يتلا ةجيتنلا يف هتحت لئاط ال هلك اذهف ؛نايععلاو سحلا يف
 ىلع بجاولا قحلا بحاس هناو لوٌروم درغلا نا اهتحيتن امناو : ةمدقملا كلت نم
 هال - يمشلا ناطلس ريغ ناطلب نيدب الا قيلخ هناو ٠ ةلوُولا هذه ردق
 ع« ناطللا يىوذ رما الو ةعامجلا رما هنم ينفي الو هتاينو هلامعا ىلع بسساحي
 هستم رذتعت نا هينفي ال لقعلا بجاو هيف وه لب « مالسالا يف قح وه كلذو
 للقهعلا لمو دقو : راجخالاو ءانؤرلا ةعاط وأ ةعابحلا ةعاط وا فللا ةعاطب

 لصب نأ لبق ةيمالسالا ةديقعلا لضفب . بجاوا) اذهو : قدلا اذه ىلا ينانالا
 . |[تايهاملا دوجحوو. تادلا دوحو ني دف رغشلا يف ماقعلا لدحلا قيرط نم دلا

 دحلا ىلا ىسيل نكلو + هسفن تقولا يف نرمو لماش مالسالا نأب ركنن ال نحن
 .ةيطارقمب للا ءىدابم نفعيمالسالا يف نأ ميحصق .صاخلا هنايك هيف دققب يذلا

 . ةيدوجولا ءىدام نكعيو - روطتلا ءىدام ضعبو ةيكارتشالا ءىدايم ضعبو
 لب ايدوجو وأ ايروطت وا ايكارتشا وا ايطارقميد مللا نوكب نا نكمب ال نكلو
 لك نع هتوه ريمتو همباط لالعتساو : مالسالا درفتل كلذو © طقف املم نوكت

 . ىرخآلا ضرالا ءىدام

 امنبح وهف دنم 00 لب . باتكلا نع حيراتلا دامتا ءىراعلا نئظب الو

 لالح . ةيمن ٠ يلازقلا) مه ةيئا ةئالث لالخ نم هضرعب «قطنلا» نع ثدحت

 لارلفأ لالخ هماسن رعب ةفسلفلا نع ثدحت امنيحو ؛ (يطويسلا نيدلا

 . . (ةشر نبا ؛ انيس نبأ © يباراعلا)

 مادعنا ةرهاظب ماع لكشب دافعلا ريكفتو صاخ لكشب ةثلاثكلا ةرمزلا متو
 وه رخآ يمالسلا بتاك نيبو هنيب لاجملا اذه يف ةنراقلا نسحتو . هيف ديلوتلا

 فش



 ركفلا يف كوب نأ  بطق فيحم _ بتاكلا اذه عاطتنا دقف . هبطق ديحم٠

 باتك يف اهلجس يتلا ةيناسنالا ىفنلا يف مالسالا ةيرظن عدتباف ١ يمالسالا
 : يمالسالا سفنلا ملع يف احتف ربتعت يتلاو © «ةينانالا سفنلا يف تامارد“

 ةيبرتلا جهنم « يمالسالا نفلا جهنم) يباتك يف ةثوثبم ةثدحتسم ءارآب هانغاو

 نم ةريصق ةرتف ةبانتكلا سرام هنا عم اذه لك كلوي نا عاطتسا . (ةيمالسالا

 بتكلا نم اددع لقاابتك فئثاو «© ةبح نم اهل داقملا ةسرامم ىلا ةنلاب تقولا
 . ةيناث ةهج نم يمالسالا زيحلا يف داقعلا ايفلا ينلا

 نأ ىلا : بطق ديحم دنع اهدوجوو داقعلا دنع ديلوتلا مادملا هرهاظ دوعنو

 ايححو « مالسإلا ضاع يناثلا نأو : هتوعد بلاطم يحب ملو مالسالا شعب مل لوألا

 . هتوعد بلاطم

 دبع دبع ده

 يف درو مكح حصن دقن 6( امامت لصافو .قيقد مغ رمزلا ميسعت ناك امبر
 ةيمالسالا داففلا بتك نأ : ةمالخلاو . ىرخالا ةرمزلا بتك ضعب ىلع ةرمز

 «قلطملا ىلع دمجعت © ةيخيرات : اهنأب تافصم عبراأب فصتت ةماعلا تاعوضولا تاذ
 ىلع اهريصنت نا نكمب يتلا ماكحالا يه هذه . اهيف ديلوت ال ؛ عمجلا ىلع دمتعت

 دبع دا دبع

 نازيملا يف ةيخيراتلا ةسردملا

 ةينوكس ةسردم ١|(-

 ةفلن هقوصت مث : اتيم فحتملا نم يمالسالا سيراتلا ةيشبراتلا ةسردلا لفنت

 دقو فحتملا ىلا ةيناث هديعتو ؛ هتوم ىلع هل اهتغايص لالخ لظفاحتو : ةثددح

 . هتداعأ لف انايحأ هيه يعتا

 ةمزتلم مغ ةسرئم ل ( ؟

 وأ يدرفملا ىوتملا ىلع يسمسمالسالا نب دلاب ةيخبراتلا ةسمردملا مرزحلت أ
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 تافسلفلا ىوتسمىلا  مازتلالا مدع لالخ نم  نيدلا يضفخت يهو . يعامجدلا

 يسستلا ةيمالسالا داقملا تاباتك يف صاخ لكشب ايلج كلذ حمفتيو . ةيرظنلا

 مدع سكفتبا دقو . #«ةماع تاعوفوم تاذ ةيمالسا بتك» ناونع تحت اهانعخو

 . رخآ انيح هتعويم ىلاو انيح ديلوتلا مادعلا ىلا ىداف ؛© ركفلا ىلع مارحإإلا

 وا ٠ هب ناميا نع يمالسالا خيراتلا ةيخيراتلا ةسردملا باحصا لوانني مل
 !ودح وف ةيبلا هذه يف اودلو انانأ مهن وت نم هل مهلوانت ءاح امئاو . مداسالاب

 نام ةيبرعلا ةفللا أوثرو امك هوتررق امالبا اودجو يلاتلابو ٠ نيلعمو عماوج

 9 مهبتك يف هاير نيأآو ١ مالمالا نياف الاو . مهتلبب
 ماع هقلأ #«نوكيس امو ناك ام نورشعلا نرقلا» وه دافعلل اباتك انصحف اذا

 . اهرارمتساو . اهئاقبو : ةيبرغلا ةراضحلاب الماك انامبأ هيف لحن انناف >3 4

 دانراق ولو . هروصت يف ةيناسنالا ةرافحلا لبقتم يف مالسالل ارود سملن الو

 ىلا ب هلثم رظب © بطق ديل ةنيدلا اذهل لقتملا» وه هل تقاوم بلتكي

 ةيلبقتسملا ةيؤرلا نيب لئاهلا قرفلا انيرظان ماما نابل ٠ لبقتسملا راظنمب ذايحلا
 .هنع اف رح بتكي ملو مالسالا فرعبت مل لوالا بتاكلا نأ اسحلو «© نيتاكلا دنع

 كتامعا نم ميصي بطق ديس نأ عم . لبيقتملا يف هل ام ارود ركذب ال هنال
 دكؤيو . نيدلا اذهل لبقتلا ناب لالغالا يف فسار ديقلاب لبكم وهو . نوجسلا
 . هباتك ناونع يف انيقب كلذ

 اناميا نيلو . طقف ةيباتكلل ةثوروم ةدام ةيخبراتلا ةمردملا دنع مالسالا نا

 . ضرالا رمعي اكولتو . باقلا البب

 ةيفيرحت ةيهيوشت ةسرفنم ب ( 1

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيمالسالا داقعلاو نيسح هل تاباتك تزرب اذال

 3 اهلبق زربت ملو 7 اهدعب امو
 دملل ةيدصتم ةظحللا كلت ين ةيمالسالا داقعلاو نيسح هط تاباتك تزرب

 ةيماعلا برحلا نابا هتورذ غلب ىذلاو 2« «نوملللا ناوخإلا» هداق يذلا يمالسالا
 . ةينوعرفلا ةوعدلا لشفو 4 يطارقمبدلا ماظنلا رايهنا رلا < اهدعب امو ةيناثلا
 دبلل لوقت نأ نيسح هط دارا دقو . ةيبرغلا ةرافحلل ىمعالا لقتلا ءادن مازهناو
 لتاروالا نوململا اهنع ىلخت دمف ؟ ةيمالسا ةلود 7 فدهت اذام : يمالسالا

 كلذ ساو ؟ ةيمالسا ةلود ؟ فدهت اذاه . ايندلا لئاسوب ناطللا اوساسو

 حلا



 نم مزعلا ولوا نبآو © سانلا نم مزع يلوا ىلا جاتحنت هيمالسالا ةلودلا : كنم

 نا : داقعلا دارا دقو . مالسللاو ةالصلا هيلع لوسرلا عم اوضق دقف ؟ سشانلا
 («تاعمتحم لا ءاشنا يف ةيعامحجلاو ةيبرتلاو دئاقعلا ىودح يف يمالسالا كمآ ثتاليش

 هيلكفت ةبايسيو « انيح ةلخادتملا هتاقلطمب هيبضيو قيرطلا هيلع يمعب نا داراو
 . رخآ انيح

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا جهنم يف ةملك

 انل دب ال : ةيوبرتلا ةسردملا ركف ضرمتسنو طوشلا ةياهن ىلا لصن نا لبف
 هيلع لوسبرلا بولسأ نييتنو © هتلود ناينب ةماقأ يف مالسالا جهنمب ملت نأ نم
 . جهنملا كلذ قيبطت يف دالملا

 ١ م داسالا حمتم يف تاعلا تنزلي جمب
 .ىربكلاةيمهالا هحنمو «ىلوالا ةبانملا هٌّوالباو «ناسنالا ىلا ههاجتا : ىلوالا
 هكولم دمقيو © هلمع فدهب هناق نانالا وحن مالسالا هجتن امنيح ٠ ةيناثلا

 . ةباهنلا يف
 ىلع زكري هناف ناسنالا اذه كولس رييفت ىلا مالسالا لصي ىتح : ةئلاثلا

 . اهتابلطتم نيب نزاربو « دجلاو «© لقملاو © حورلا : ةئالثلا هئازجا
 هيلع لوسرلا هقبط فيكف . يلماجلا عمتجملا بلق يف مالسالا جهنم وه اذه

 0 ماللاو ةالصلا

 نيطيجملا سانلا ىلا ةوعدلاب  ةيادب  مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هجئا
 عفاودلا ةراثا وا © ةيسايسلا لماوعلا لالغتسا ىلا دصقب ملو « ةئعب رئا هب
 تاسسؤم نم ةسسؤم ةبآ ىلا هجتي مل © ةيداصتقالا نيزاوملا بلق وأ : ةيقبطلا
 . مالسالا هل نيزيو © هوعدب يلهاجلا نانالا ىلا تفتلا لب « كاذنآ ممتحملا

 مهحجاورأ ىلا تادايعلاب هجتاف : ةيبرتلاب هتوعدل اوباجتسا نيذلا دخا مث

 سجر نم اهرهطف مهلوقع ىلا ديحوتلاب هجتاو . هلل ةقلطملا ةيدوبعلاب اهالمف
 اهوريسو اهب اومكحتف ةيدسجلا مهزئارغ ىلا طبضلاب هجتاو © ةينثولاو كرشلا
 ١ . هللا ةعيرش بمسح

 يفق ةفرثشم ةودقو : ىلعا الثم  اهدعبو ةيبرتلا لالخ  لوسرلا ناكو
 .٠ هديجو هركفو هحور

 - [يبيدان نحاف يبد ينبدا|

 . [ميظع قلخ .ىلمل كناو
 . [اكلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تدك ول]

 (( « ىملقلا)

 ١1654( (؛ نارمع لآ)

 | بت



 نيئم ْولاب مكيلع صيرح مئنع ام هيلع زيزع مكفنا نم لوسر مكءاج دقل]
 . [ميحر فوؤر

 (1؟ ملل : ةبوتلا)

 هبيجوتو « اعقاو ارما مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب نيملسملا ءادتتا ناكو

 .بهرو بغرف + ةمئاق ىلثملا ةودقلا لالخ نم مهل هتيبرت لق وأ . اثداح هتباحمل
 . ملقو ملع : ىينر رمأ - دهزو مجنت

 دقق ٠ لمملاو ةيبرتلا نيب ينمز لصان كانه نيل هنا ىلا هيلث نا ريدجو
 سكفتت ةيبرتلاف . هسفن ةيبرتلا تقو يف لمعلا ىلا مللملاب مالمالا مفدي ناك
 . ةيبرتلا طوطخ موقي لمعلاو : المع

 نم فص ىنسمآر ىلع ففي نا ةرشايم هنم باطخلا نب رمع مالسا ىضتقتا دفن

 مهنم ةباحصلا مالسأ  كلذك  ىضتقاو . ةبعكلا ىلا نيهجتملا مالسالا يفص
 . اهب اميف اولمعب ىتح اهريغ ىلا اولقتنب الو : نآرقلا نم تابآ رثع اوظفحب نا
 . هيلا انبهذ ام ديؤت ةباحصلا خيرات نم ةرثك ىرخا ةلئمأ كانهو

 دبا د“ د

 نبدلا يفت ةبوبرتلا ةيردملا يميعز دنع يمالسالا ركفلا نآالا ب لوائتنس

  نيملسملا ناوخاألا  نيتكرحلا عقاو نع رظنلا ضفب انيلا نيسح  يئاهنلا

 ابيبتكو امهتارشن لالخ نم زيملسو . امهنع نيتقثبنملا يلاحلا ريرحتلا بزح

 «اهلئاسو ؛ ةيبرتلا ةقيرط يف : ءيث لك يف ناغلتخب مث نمو © ناسنآلا ةيبرت يف
 ... سلا ةيمالمالا ةلودلا ةماقال اهرامث نم ةدافتسالا ةيفيك : اهفادها

 اك


