
 يتريسم ٠ يف ىلوألا ةلحرملا

 تنك ,15177 ماعل يساردلا ملاعلا ةيادب عمو «يفيرخلا مويلا كلذ حابص

 :انروزت يتلا انتراج تيب باب قرط امدتع اهتاراجو يتدئاوت ةوهقلا رّضحأ
 اهتوعد :ةينيسمخ ةأرماب ذإو ءانتراج نم رمأب قراطلا وه نم ىرأل تبهذف

 هذه هللا اهمحر يمأل نهادحإ تلاقو :تافيضتا تبلط امك انلزنم لوخدل

 .!اهناجنف ةءارق بيخت نأ نكمي ال ةأرما

 عمسأل ةفرغلا لخدأو جرخأ تنك .ةوهقلا اهل تمدقو ءةفيضلا تلخد

 .رومألا هذهب نمؤأ ال ةرطفلاب تنك ينأ مغر :5ىرت اذامو ءأرقت اذام لوضفب

 تفّشرو اناجته ٌتلوانته هللا ءاش نإ لوقت يتدلاوو ءيكحتو درست تناك

 له ؛يل يئرقا ةلاخ» :اهل تلق ءيلإ رظنت يهو «نلعف امك هتبلقو ءهرخآ
 .يساردلا ملاعلل لوألا مويلا !ذهف !؟«ال مأ ةيدادعإلا ةداهشلا # حجنأس

 يعباتت نئ» :يل تلاق ةيدجبو :نيجانفلا رخآ ناكو :يناجنف ثلوانت

 .« نيجوزتت فوسو .كتبطخل يتأيل رواشتي نم كانه .كتسارد

 .تافارخلا هذهب نمؤأ ال ىنآل تكسو .« كلذ لصحي نل ءال» :اهل تلق

 يتسارد لمكأ نأب هللا همحر يدلاو يندعو دقو :يتسارد ب ةقوفتم تنك

 .يرشبلا بطلا ةيلك # ةيناثلا ةنسلا ذذ ناك يذلا يخأ لثم حبصأو
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 ظفاحم عمتجم اننأ فرعتو رظنتل يفكي امب ةيكذ ةفيضلا كلت تناك

 نإف ءاهتسارد ةاتفلا لمكت نأ ادج بيبصلا نم عمتجملا اذه لثميو 5

 نم لقأ دعبو لعفلابو .نوباطخلا مهكرتي مل ةساردلا لامكإب اهلهأ عنتقا

 كلذ «للدملا اهديفحل يقتبلطو تاديعبلا اتتابرق ىدحإ تءاج ءرهش

 .ضفر يدلاو نكل ءشيجلا 4 طباضلا

 تلزالو :عايذملا لالخ نم اهثادحأ انشعو نيرشت برح تعلدناو

 يدلاو يعدتسا برحلا كلت 4 .اهيف دسألا ظفاحل لوألا باطخلا ركذأ

 نم ًامايأ انشعو :تاهبجلا ىلإ ةريخذلاو ةنوؤملا لقنب موقيل هتنحاش عم

 .هّللا همحر يدلاو ىوس انل ليعم ال .دالوأ ةرشع نحنق .ءبقرتلاو فوخلا

 .هيوبأ ديحو ناك هسفن وهو

 وهف ءضفرلاب هبلط لبوقو جاوزلل ينبلط يذلا طباضلا كلذ ٌسنأ ملو

 كلت ف دهشتسي نأ تفخو .ليئارسإ انودع لتاقي انبابش لكك لطب نآلا
 ؟ضفر هنأل هشيعأس زيمض باذع يأف :برحلا

 تلازام فازنتسالا برح نكلو ءاملاس يدلاو داعو برحلا تهتنا

 وهف ءطباضلا كلذ نع نوثدحتي مهعمسيو براقألاب قتلي يبأ ناك

 نيب ةلصاحلا تافالخلا ف ةملك هلو ةيصخشلا يوق .هضورف يدؤي نيدتم

 :هنم اءزج عمسأ انأو :يتدلاول هلقنيو كلذ لك عمسي يدلاو ناك :براقألا

 .ضفرلا رارق ىلع مدن يدلاو نأكو



 فوفصب قحتلاو ءةصاخلا سرادملا ىقرأ #2 سرد .هيوبأ ديحو يدلاو

 نأ بزحلا عاطتسا دقل :ةيرسلا روط كك بزحلا ناك امدنع ثعيلا بزح

 ناكو ؛هفوفصت بابشلا ةريخ مضف :هتاراعشب بابشلا نم ريثكلا عدخي

 ناكف ؛نيفختملا نييثعبلا ةمدخل هلزنمو هيبأ لأم رخسي هللا همحر يدلاو

 بلط امدنع هل ركقت زياف نكلو :مهيوؤي ناك نيذلا دحأ ليعامسا زياف

 .ريثكلا هفلكي ال رمأ # هتدعاسم

 ةقوقج نم دّرُجو ةسردتا نم يدلاو درُط كعبلا .بزح لجل نمو
 ليبس ب هتسارد رسخف :ةيوناثلا نم ةريخألا ةلحرملا ذ ناكو :ةيساردلا

 .لقنلاو ةراجتلا #4 هدلاو عم لمملل لقتاف :ثعبلا بزح

 نأ يدلاو نم يثعبلا يتمع نبا بلط مكحلا دسألا ظفاح ملتسا امدنعو

 يدلاو نكلو ؛ثعبلا راصتنا ليبس 24 مدقو ىحض نمم وهف ؛هل هسفن مدقي

 ققانملا فتصلا اذه نع اموي تنك ذم انو ءنيبادك مهلكر :ًالكاش سفر

 1 .«بذاكلا

 كلذ ةعباتم نم هعنم ام قالخألاو ميقلا نم كلمي هّللا همحر ناك

 الغ :مهلاومأ اورسخ نيذلا ءاينغألا دالوأ نم هريفك شاع اذكهو :قيرطلا

 دنع ءارجأ اولمعي نأ مهتماركو مهتاذ ةزع مهعنمتو :ةفرح الو الام نوكلعي

 .اهقئاس وه نكي ملو ءاهيلع لمعي لقن ةنحاش هدنع تناكف ؛نيرخآلا

 لام لكب انيلع لخبي ال نأ عيطتسي ام لكب لؤاح دقف لاحلا قيض مغربو

 ًاينغ ناك هنكلو هلامب ًاريقف نأك .ميركلا شيعلاو ةساردلا لجأ خم دهجو



 اريبك أئبع لمحتو ؛هتعاطتسا نم ريثكب رثكأ انل مدق دقل .هميقو هسفنب
 .كاذ يجاوز تايعادت نم

 :لوألا ضف رلا اهنثي ملو .بلطلاب ةدجلا تداع برحلا ءاهتنا دعبو

 ؛ةبطخلا هذه لوبقل ىلوألا ةرملا نم رثكأ ًائيهم ةرملا هذه ناك يدلاو نكلو

 فرعأ نأ عيطتسأ ال :ةريغص تنك دقف ءهللا همحر ينرشتسي مل .قفاوف

 :ةددرتم تنك ينكلو :ةبطخلا تمتو .رّدقي ناك امك يل لضفألاو حلصألا

 ا يندعاسي فوسو ءادبأ عنامي نل هنإ لاق سيرعلاو .يتسارد لامكإ ديرأ

 .كلذ

 ال ةئيب نم نحنط ءضفرأ نأ عيطتسأ ال ينكلو ءدعب تعنتقا دق نكأ مل

 ةنيدملا نكس انعمتجم نأ مغرو :ةقفاوملا وأ ضفرلا © ةاتفلا قحب فرتعت

 .هتادقتعمو هراكفأو هتاداع لك فيرلا نم لمح هنأ الإ ؛ديعب نمز ذنم

 دالوأ ةرشع نم فلأتت ةلئاعل نبا ؛٠156 ديلاوم نم ديهشلا يجوز ناك

 ىلإ :ةعارزلا روهدتو اهيف هايملا فافجل .ءفدات ةيرق نم اوحزن ء«ةدجو

 يقرش ةمازكلا ةيرق # هلهأ عم شاع ,نيماع هرمع ناكو ؛ةقرلا 3 ةنيدم

 هدلاو ناك ثيح ,نطقلا ةعارزب رهتشت تنآك يتلآو «مك ١ ةق ةرلآ ةنيدم

 :ةلئاعلا عم فيصلا يضمي ناكف :نطقلاب اهعرزيو كانه ضرألا رجأتسي

 .ةساردلل ةنيدملل عجري ءاتشلا و

 ينيميلا ثعبلا نؤديؤي تاينينامثلا 4 ةماركلا ةيرق ناكس نم ريثك ناك

 ةقراشلا نكل..... نورخآ مبصأو ةليوط تاولسا مهتءريثكلا لقتعاو ,يقارعلا
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 نوردصتي نيذلا مهو ماشلاو قارعلا ةلود ميظنت نوديؤي مهنأ مويلا ةبيرغلا

 .ميظنتلا #4 ءارمأو ةداق مهنم ريثكلاو :ةيفرشلا ةقطنملا ف ثادحألا

 هعمو هل تلصحض ءديهشلا ىلع ًادج يبلس ريثأت يرئاشعلا وجلل ناك

 ىقتتلا هتسارد لالخو .يرئاشعلا نحشلاو لهجلا ةجيتن ةريثك لكاشم'
 ناكف .ةطرشلا كلس ب لمعي هدلاو ناك يذلا ءةلقع ناندع هبرد قيفرب

 تدطوت اذهل ؛يعمتجملا داهطضإلاو رقفلاو ةبرغلاو حوزنلا مه امهعمجي
 .امهنم دحاو لك رمع نم ريخألا قمرلا ىتح تدتما ةقادص امهنيب

 ءامهقتاع ىلع مهلا كاذ المح :نيلجر امهنم لعج درشتلاو ملظلا كلذ

 بلح ةنيدمل ةلقع ناندع لقتناو :ةيوناثلا ةداهشلا ىلع امهنم لك لصحو

 هدلو مدقي نأ ميهاربإ دلاو عطتسي مل امنيب «ةيندملا ةسدنهلا ةساردل

 ليصحتلا اذه هيفكي هنبا نأ ىأرو ءىرخألا ةنيدملا 4. ةساردلا فيلاكت

 .ةلئاعلا ةشيعم ذ هدعاسيو لمعلاب أدبي نأ بجيو :يملعلا

 اهئالخ نم نكمي :ةايحلا هذه ذب ةيواز نع هل ثحب حومطلا باشلا نأ الإ

 عضو رييقت# لطقط نييلو :عشجللا لقف رييغتلا ذي هسالسآ ضعي ققسي نأ

 ادسجو :ةديدش ةينب كلمي وهف :ةيركسعلا ةيلكلاب قحتلا اذكهو ةلئاعلا

 يتلا ةثلعملا ريغ تافصلا هذهو ؛لهجلا #4 صوفي ريقذ فير نبا وهو ًايوق
 .شيجلا #4 مهدارأ نمل ماظنلا اذه اهب بغري

 .ةبترب ناديم ةيعفدم صاصتخا ةيبرحلا ةيلكلا نم جرخت نيماع دعيو

 ناك هنإ لوفي يذلا هدوهجم مغر ةدحاو ةبتر حنم نيرشت برح دعبو :مزالم
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 فشكتت أدب انه نمو ؛نيتبتر نويولعلا طابضلا حنم امنيب ءهريغ نم ربكأ

 ..ةنسلا طابضلا ىلع سرامي يذلا ملظلاو ةرماؤملا طويخ طباضلا اذهل

 ايروس لبقتسمو هلبقتسم ىلع ريبكلا رثألا اهل ناك هتايح نم ةطحم لك

 مهأ نكل .هركف ليكشت # تدعاس لماوع زييمتلاو لهجلاو رقفلاف ءاهلك

 ةنكاحك ىعدتسا امدتعف ةينالعو ًارس نيدلل ماظتلا ةيراحم ناك لهاوملا

 ,ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةرعشلا ةمكاحملا هذه تناك ءيلصي هنأل ةيبزح

 .هتمحلم تأدب كانه نمو ؛بلح ةتيدمل هلقن مت ثيح

 8ع

 ءسيرعلا اذه نع سيلاوكلا فلخ نم ثحبأ ٌتأدب تقولا رورم عمو

 رمع نم ربكأ ةلئسألا هذه تناك .ركفي فيكو نوكي نم لأسأو بقارأو

 يبتك ةنازخ حتفيل يتدلاو نذأتسي انترايزل ءاج املك ناكو .ةريغص ةقهارم

 هتاظح الم لجسي ناكو ؛ةيئاشنإلا عيضاوملا رتفد ةصاخو .بتكأ ام أرقيو

 تاقوفتملا نم تنك دقف ؛تبتك ام ىلع حيدملا تارابع يل ليكيو :ملعملا هنأك

 ةباتك ىلع يتبعش ريغ نم تابلاطلا ربجت ةملعملا تناكو ءريبعتلا ةباتك ذه

 .يعيضاوم

 ملعلا بحأ تنك نكلو ءلجرلا  لامجلا الو لام ا ينوهتسي مل ينس رغص

 اضرلا ضعبب ترعش انه نم ءاهنع ىلختأ نل ةيولوأ يدنع يهو .ةفاقثلاو

 هتفرغ 2 قشمد ب هترايزل بهذ يتوخإ دحأ نأ كلذ ب دازو ؛ةبطخلا نع

 أبتك يوحت .اهب سأب ال ةبتكم كلمي هنأب ينربخأو ءاهرجأتسي ناك يتلا
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 ىرجم ل ريبكلا لوحتلا ةطقن ربخلا اذه ناكو :ريغصلا هبتار نم اهارتشا

 .هل يتبطخ نع اضرلا لماكب ترعشو ءاهلك يتايح

 موت ةفرغ الف ءشيجلا ب أطابض نجوزتي يتاوللا ءاسنلا لكك تجوزتو
 .لقنتلل فيفخلا :مادختسالل يرورضلا ثاثألا ضعب ىوس لزنم الو

 تاضقانتملا لك لمحي هللا همحر ناك هنأ تدجو ؛هعم يترشع لالخ نمو

 .صرحلا عم مركلا :حاتفنالا عم نيدتلاو :نانحلا عم ةوسقلا :هتيصخش

 هنكلو ديدشو يوقف ءاعم نآي صرحو ةيرح .ءابآلاك سيئ نكلو ءايأ يل ناك

 ال ةلفط تلزامف ءضفرو هتقفاوم تبلط اذإ يئاكب وأ ينزح مامأ فيعض

 مامأ ردص ةباحرب هتوقو هتلوجر مغز لزانتي ناكف .بلط اهل ضفري نأ بحت

 كلذ ناك امهم هيف ييأر لوقأ نأ بجي هجراخو تيبلا يك رمأ يأ .يتابلط

 موقأ امدنع ينع رذتعيو .كلذ نم لجخي الو أطخ لك نع رذتعي ناك

 سقت خه ًاضوع ىلاروبو قنا يدصتقت مقداتل قرعأ :لوقيف ءأطخب

 فرتعأو هلثم نوكأ ال اذاملغ :هتيصخش ةوق مامأ دج ةفيعض ينأ رعشأف

 | ؟هتبكترا أطخب

 :كلذ 4 هيراجأ نأ عيطتسأ الو ءتافرصتلا كلتل ينيع ف ربكي ناك

 رعشت نكت مل :ةريغص ةأرما ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملا لقثو ةأيحلا ةوسق اهنكلو

 ربصي نأ بجي ةريغص جوزتي نمف ءربصيو كلذ فرعي ناك .ءايشألا ةميقبا

 .ربكت ىتح اهرظتنيو
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 ًاباتك لمحأ يناري امدنع أدج دعسي ناكو :ةعلاطملاب ادج ةفوغش تنك

 هاري رخآ رمآ ىلأ وأ خبطلا ب كقولا ىتمأ امدنع ادج جعّزتيو :قرقأو

 .ًاهقات

 ةءارقب تأدب :ةيسايسو ةيفاقثو ةيمالسإ بتك ىلع يوتحت ةبتكملا تناك

 يمازتلا ذ ربكألا رثألا هل ناكو .فيرشلا ثيدحلا #4 بيهرتلاو بيغرتلا

 بيذعت نع ءادوسلا ةباوبلا ةصق يتايح ل رثأو تأرق ام نمض نمو ؛يئيدلا

 ناوخإلا ةعامجل رصانلا دبع لامج ةيغاطلا مكح ءانثأ يرصملا ماظنلا

 تايصخشلا نم ريثكلا ريثكلاو ءغنوت يست وامل ءامظعلا ةريسمو :نيملسملا

 :ةيويثلا ةريسلاو «باظشلا ني رمعو «ديلولا ني دلاخ ةايح :ةيمالسألا

 ..+تاوزقلاو كرامللاو :ةياحسصلا ةايحف

 ,تقولا سفن ب هنم ًابيرقو يجوز نع اديعب يتاعانقرولبتت تأدب انهنمو

 ناك .ةدحاو ًابيرقت ةيفاقثلا ةلصحملاف ءانأ اهتأرقووه اهأرق بتكلا كلت لك

 ةبعصلا ةيشيعملا انفورظ نكلو رخآ قلغأو أباتك حتفأ انأو ًاريبك يب حير

 هتخأ تيب ذي فصقو اماع انتماقإ دعبف ءانتايح ىلع رييكلا رثألا اهل ناك
 :[رسيم مرَك] اتيرق لهأ ةيبلاخ ةنكسب يبهنت يحد ريكص لزتل اتلقتنا

 ءايحأ ذ :ةطيسب تويب # ؛ةنيدملا فارطأ انكس ىرقلا نم نيرجاهملا لككو

 .ةديجلا تامدخلل رقتفت

 ,.حطسو جردو ؛ادج ةريغص ىرخأو ةريبك ةفرغ نع ةرابع لزنملا ناك

 انقزرو :هتايح يقاب فسويلا ميهاربإ ديهشلا هيف شاع يذلا لزنملاوه اذه
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 لوأ مسا ىلع هتدالو لوأ رساي هامسأ دلوو ءسودرف اهانيمسأ ةاتفب هللا

 مسا ىلع ديفحلا نوكي نأ بجيف ركبلا نبالا هنأ امبو ,مالسإلا 4 ديهش

 .ريماي دمحم ةامسأ هدلاو انضر لجأ نمو ءىدج

 .يملحو يسجاه يهف يتسارد لمكأ نأ تركف فصنو ماوعأ ةثالث دعبو

 دقنلل ايف براقألا نيعأ نع ةيفخ سردأ تنكو ؛بتكلا ترضحأو

 نأ نمؤي عتمجم نحن ؟سردت نأ نالفط اهيدل ةجوزتمل فيكف ؛ةيرخسلاو

 .دالوألا ةيبرتلو جوزلا تاجاح ةيبلتل طقف ةأرملا

 هللا نأ يظح نسح نمو :؛يتاذ ققحأ نأ ديرأو ,ةدرمتم يعبطب تنك

 حامج تبكي ملف ءكلذ ىلع ينعجشيو يتاردقبو يب نمؤي جوزب ينقزر

 .رثكأ ينعجشي ناك سكعلا ىلع لب ءيدرمت

 :ةبيبط حبصأ نأ ىنمتأ تنكو :ناحتمالا مدقأو سردأ نأ تعطتساو

 يتاعانق نم ريثك ريغت دقف نآلا امأ :ايعامتجا ةأرملل لضفألا وه اهلمعف

 تناكف ,راوحلاو سردلاو ةعلاطملا لالخ نم اهيف سأبال ةفاقثل يليصحت دعب

 صصختأ نأو .يميداكألا اهلكشب ةيمالسإلا ةعيرشلا سردأ نأ يتينمأ

 ددجيو رصعلا يكاحي هقفل ةجاحو ةرورض 4 اننأ يروعشل ءهقفلاب

 1514 ماع ناريزح نم نماثلا #2 ناحتمالا ىهتناو ؛ةميدقلا تاداهتجإلا

 مل ابيجعو ابيرغ أردق يل هللا راتخيس مايأ ةيثامثج خيراتلا اذه دعي نكلو

 .لبق نم ايروس # ءاسنلا هدهعت
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