
 ماع كويسيفلا ف ةيصخشلا يتحفص ىلع ًاقباس اهترشن تاياكحلا هذه

 يطيطختو يريكفت #4. نكي مل اهتبتك امدنعو :كرابملا ناضمر رهش #23

 :حيوارتلا ةالص دعب ددحم دعوم 4 اهترشن ينكلو .باتك 4 اهرشتأ نأ

 ناك ام تبتك .ناضمر رهش ف يضارتقا لساسك ءاقدصألا اهعباتي ناكو
 ًاروص لقنأ نأ مهملا ًادبأ نيأ نم فرعأ مل اذهل .ثاذحأ نم يلاب ىلع رطخي

 .تانينامثلا 4 ثدح امل

 ىلوألا ةياكحلا

 ماع ةيروسلا ةروثلا تأدب فيك نوفرعي ال بابشلا ةيبلاغ نأ امب

 ايفرح ميهاربإ ديهشلا نم هتعمس اميو هفرعأ امب مكل ثدحتأ فوس ٠

 نم رثكأ خيرات يه يتاياكح نأل ءديهش لوقأ ام ىلع هللاو فرصت نود نم
 .كرابملا ناضمر رهش 4 مكتيلستل نوكت نأ

 اذه نأ هذيمالت ررق بيذعتلا تحت ديدح ناورم خيشلا داهشتسا دعب

 ناورم خيشلا ناك يرسم ًاميظنت اوسسأف ةوقلاب الإ طقحمي نأ نكميال ماظنلا

 ال ماظنلا اذه نأب نمؤي ناك نم لك هيلإ مضني حبصأو .هسسأ عضو دق ديدح

 تايصخش دض ةيعون تايلمعب نوموقي اوناكف :ةوقلاب ىوس طقسي نأ نكمي
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 ىقال ميظنتلا اذه نكلو ءيمارجإلا ضرحملا اهركفب وأ اهمارجإب ةفورعم

 ,ةهباجملا ىلع ةوقلا نوكلمي ال مهنأل ًاضارتعا نيملسملا ناوخإلا ةعامج نم
 ناورم قافرل اومضناو ةعامجلا رصانع نم ريثكلا قشناو ءةوعدلا اولضفو

 نم ةرتف دعب ماظنلا نكلو ؛,ميظنتلا نم مهلصفب ةعامجلا تماقو ءديدح

 نوموقي نيذلا ةبراحمو ةهجاوم اوررف تايلمعلاب نوموقي نيذلل ناركنلا

 لقتعن نأ امإ هومواسو يواطنط هللا دبع خيشلا اولقتعاف ؛لايتغالا تايلمعب
 ءالؤه نأ خيشلا ررق انه .تايلمعلا كلتب موقي نم لقت وأ مكرداوك عيمج

 رداوك عيمج لاقتعا نم ةفلك لقأ مهلاقتعاو ؛ةلق مهو انع نوقشنم بابشلا

 ةعامجب اوقحتلاو مهنع اوقشنا نيذلا بابشلا ءامسأب ىشوو :ميظنتلا

 ماظنلا نكلو بره نم برهو ؛ةلف مهو لقتعا نم لقتعا انه :«ديدح ناورم

 ملولو ىتح «ناوخإلا ةعامجب ةقالع هل نم لك لقتعي حبصأو هدعوب يفي مل

 يبغ هئإف هب قثي نم ائماظن اذه ....اهأ ...اراج ....ًابيرق ءامظنم نكي

 .نيرخآلا عم هسفن ىلع هعطقي دهعت يأب يفيال ءقمحأو

 اوضرعت يتلا ةعيدخلا نعو نوجسلا © بيذعتلا نع رابخألا ترتاوتو

 مالسإلا لاصتتسال برح يه ةكرعملا نأ نيرخآلو ةلقع ناندعو ميهاربإ

 بعشلا ظاقيإلو ماظنلا ىلغ ًادر ةيمفدملا ةيلمعب مايقلا اوررقف :نيملسملاو

 ماظنلا نونج نج .سيلاوكلا ءارو نمو ملظم ليلب مهل:كاحي امب يروسلا
 .ناوخإلا ةعامج ىتح ةيلمعلا تركنتساو
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 امدنع نكلو ءبدو به نم لقتعيو ءانءانبأ لتقي نأ ماظنلل حومسم

 ال ؛عراوشلا # بابشلا قرفت اذكهو :نييفئاطو نيمرجم حبصن مهل مقتنن

 مهؤابآ لقتعاو :مهيلإ سانلا برقأ نم ىتح نوقحالمو «مهيؤي نم دجوي

 :هبراقأو هلهأ لاقتعا نم دسألا ةصح ميهاريإ ديهشلل ناكو .ءمهتوخإو

 يقاب نع وفعلا متيسو ميهاربا اوملسي نأب مهمواسي نأ ماظنلا لواح

 أخأ اوملسي نئو ءلمع اذكهب اوموقي نأ نكمي ال ناورم بابش نكلو «ميظنتلا

 .ايروس نم جورخلا هيلع ضرع نم مهنم نكلو ,مهتحلصم لجأ نم مهل

 تفتلاو .رصتنن وأ تومأ نأ امإ ءايروس نم جرخأ نل دقل لاق .ضفر هنكلو

 ةدع ماق .«؟هللا ليبس ا توملا ىلع يندهامي نم» :ًالئاق هلوح نم ىلإ

 بيطخلا نميأ مهتم ركذأ) .توملا ىلع هودهاعو هديب مهدي اوعضوو بابش

 حلاصوبأ تيب نم باش - ةلقع ناندع -يسدق هللا دبع هيجريس قفوم -

 .(ءامسألا يقاب ينايسنل سانلا ينرذعيلو نورخآو -

 ملو :ةيرس دعاوق ءاشنإب كلذو ,دمألا ةئيوط تاياصع برحل اوسسأو

 نمألا ةيرود نوبرضي اوناكف .تاسدسمو تايسور ضعب الإ نوكلمي اونوكي

 خيشل اهادهأ ميهاربا ديهشلا اهمنغ ةدوراب لوأ) مهحالس نوذخأيو

 . (هيجريس قفوم نمحرلا دجسم

 .مهعم اوضفتناو ءنيدهاجملا ءالؤه ىلع نوفرعتي سانلا أدب اذكهو

 مهتكوش تأديو ءلاملاب مهدمي نم مهنمو ؛ةيملسلا تارهاظملاب نوموقي

 نودهاجملا ناك ءيحل يح نمو :ةظفاحمل ةظفاحم نم دتمت مهتروثو :ىوقت
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 بيجتسيف :ناردجلا ىلع تاقصلم لالخ نم بارضإلا بعشلا نم نوبلطي

 ال مهنكلو مهتالحم باوبأ رسك نمألا لواحيف ءمهلاحم نوقلغيو سانلا

 .نيدهاجملا عم بعشلا نأ ماظتلا مهفيل ءمهبارضإ ىلع نوقبيو نوبيجتسي

 ءامسلا نم ةكئالم نأ وأ ,ةكئالم مهنأ ىلع بابشلل نورظني سانلا ناك

 جرخو .ةقفلملا اهنمو .ةحيحصلا اهنم .تاياكحلا نوصقيو :مهدناست

 باطخ هباطخ ناك ءملسم هنأ نلعي نويزفلتلا ىلع باطخ .روبقملا ظفاح

 نكلو .بيرقلا رصنلاب سانلا رشبتساو ؛كلذب لكلا رعشو .موزهم لجر

 ذخأف ءرصنلا اذه نولهأتسي اونوكي ملف ءسانلا سوفن ملعي هللا نأ ودبي

 جرخو .كلذ # مهنحتماو :لاقتعإلاب نيرخآ ىلتباو ءذخأ نم ءادهشلا نم

 .هّللا دالب 4# نيدرشم نورخأ

 ...رسأب مأ ةدحلا اياكح ةيقب ثيدحللو
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 ةيناثلا ةياكحلا

 هتلئاع كرت دهاجم لكل روطعلا ىلغأو ىلحأب رطعملا ريخلا ءاسم

 .نيفعضتسملا نع ملظلا عفريو هللا ليبس # دهاجيل

 ظ ةيعفدملا .ةيلمع نيفنت موي

 امهو هياقط ىري :هفلخ رظنيوهو هتيب نم جرخ 1915 7/1١7/ تبسلا

 نافرعي ال امهنكلو ء.حابص لك امهتداعك هناعدوي ةريغصلا امهيديأ ناعفري

 ةايحو امهتايح 2 مهل ًاقراغ نوكي فوسو ؛ريخألا نوكي دق عادولا اذه نأ
 ربع لدج راثم ىقبيس ارارق نخأ مويلا اذه ءامهدافحأ ىتحو امهدالوأ

 مهنم ؛هرظن ةهجو نم هاري لك ىتش مالقأب خيراتلا هبتكيسو ايروس خيرات

 مث ءابيصم مهنمو :ائطخم مهنمو ًامرجم هاري مهنمو الطب هاري نم

 .ثادحألاو نامزلا بسح ءارآلا كلت فلتخت

 نم ئىيش لكب يحضي وهف حيرلا بهم ل ةلئاع كرت هنأ فرعي وهو راس

 .ئيش لك لجأ

 لسغأ تنك ةزيهظلا دنعو «مهدنع يتليل تب ؛يلهأ تيبل يتدامك تبهذو

 الو يجرخا :مهدحأ لوقيو ءيلع قرطي بابلاب اذإو ءمامحلاب لافطألا
 .كاخت

 ةرم لوأ هذه :حالسلاب نيججدملا دونجلاب صغي يلهأ تيبب ذإو تجرخ

 ْ .دهشملا اذه لثم ىرأ يتايحب
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 ةججدم ةديدع تارايس انتقفرب ناكو ءبيبطلا يخأو يدلاوو انأ تلزن

 .حالسلاب

 يأك تسيل لاجرلا هوجو تناك :ةلوذلا نمأ هنإ اولاقو ءىنبم ىلإ انلصو

 .« ءادوسلا ةباوبلا » ةياكحب مهنع تأرق نيذلا لاجرلا نوهبشي اوناك هوجو

 ةأضيأ انه ىلإ تتأ فيك رصم  هوجولا كلت نكلو

 ةدلبتم انأو يجوز لعف اذام نوحرشيو نولوقيو نوخرصي طابضلا ناك

 ام نيقدصت ال كنأ ودبي اولاقف :؛كراشأ الو درأ الو مهيلإ رظنأ ءرعاشملا

 ءاذه ةيؤر عيطتسأ ال ال تلقو تملكت اهدنع ءاهنيع مأب ىرتل اهوذخ ؛لعف

 فرع فيك ؛لصحي امو لبصح امل ًاميظع ًاماقتنا ناك ًاللج ًاثدح ناك معن

 , 55دالبلا ذ مهرش لحفتسي نأ لبق مهلتق بجي ءالؤه نأ

 ؟؟انهك ًارارق نخأي نأ عاطتسا فيك

 ؟8هتلئاع نم نومقتنيس عين ركفي ملأ

 خارص دعبو ؛ىلوألا روهشلا ذه لماح انأو .دعب نيرشعلا متأ مل اهتقو تنك
 ةججدم تارايسب انودخأو نورخأ لاجر ءاج يمامأ ٠ فقي لجر نم مذلكو

 تلخدو يركع ناك ديهشلا نأ امب .يركسعلا عرفلا هنإ ؛ نخأ ناكل ًاضيأ

 ,فولخ نسح ةفرفغلا و ءينادمح مار ناندع همسا ناكو عرفلا سيئر ةفرغ

 .ثعبلا بزحب عيفر لوؤسم وهف .ناحيش رابجلا دبع يتمع نباو ةزو فيلأو

 لخد نم لك نع مهل لوقأ نأ بجيو ءيجوز هب ماق ام يل نوحرشي اوحبصأو
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 ييأر نوكي نأ بجي ةعاسلا هذه نم ؟5نوكي نأ نكمي نيأو ءجرخو انتيب

 .هب دو ةلص لك عطقأ نأو ءاموبجم هربتعا نأ بجيو .مهيأر لثم اشي

 :ةدحاو ةفرغ ريغ هب دجوي ال ريغص انتيبف «دحأ اندنعل يتأي ال مهل تلق

 نودبزي اوؤدبو ؛مهعنقي مل باوجلا اذه نكلو .نآلا دجوي نيأ فرعأ الو

 ةراتو ءاهعادخ نوديري ةريغص ةلفط ينأك يننوملكي ةرات ,نودعريو

 ,كلذب يحوي ال يجراخ نكلو ءيلخاد 2 ةفئاخ تنك :بيذعتلاب ديدهتلاب

 هذهل .عادخلا الو ؛يعم عفني ديدهتلا ال ءيرمأ 4 نوراحي مهلعج امم

 .لماح ينأ نوفرعي مهنأل ءيعم ةيسفنلا بيلاسألا نومدختسي اوناك ةعاسلا

 .ىرخأ تافعاضم يأ لصحي وأ .تومأو بيذعتلا تحت دمصأ ال نأ نكميو

 نم عمسيو يلهأ تيبل بهذي يتمع نبا ناك لوألا رارقلا اوذختا مهنأ ودبيو

 ديهشلا حمسي مل .,فويض اندنع ناك هنأ فرعو :مهثيداحأ راغصلا يتوخإ

 رضحي ناكو يتمع نبا ءاج ؛ءيش يأب ًاللمتم مهتيؤرب رخآ فيض يأل
 ترعش 99؟مكدنع اوناك نيذلا فويضلا ءالؤه نم لاقو :يعم تاقيقحتلا

 :5مه نم خرصي وهو عرفلا سيئر فقوو ءطابضلا جاه ءةرفحب تعقو ينأ

 ,لوألا ناكملا # مهنع مكتثدح ينأ :لافطألا ةءاربب تلقف هللا ينمهلأ دقل

 مل ةقيقحلا » . انه هيديعأ كانه هتلق ءيش لك اولاقو ًاليلق اوؤده اهدنع

 . ضيرم مهدحأ :ءقشم د نم فويض مهنأ مهثدحأ ت ادبو «كانه كتذ ركذأ

 نولوقيو مهضعبل نورظني اوناك :هديب ءاود سيك لمحيو بلقلا ضرمب

 ال هللاو» :لوقأف ءمهلاكشأ نع ينولأسو .ةيلمعلل اوططخيل اوؤاج ءالؤه
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 امهم فصو يأ نوديري اوناك مهنكلو .«لاجرلا مامأ رهظأ ال انأف ,فرعأ

 ًاليوط ناك ,حطسلا نم لزني وهو مهدحأ رهظ تيأر» :تلق .نمثلا فلك

 ةثراكلا تلزنو .«مهبعادي وهو لافطألا عم ةيماشلا ةجهللا ملكتي :ًافيحن

 :نينيعلا شمطم يمامأ راسو الإ هوبشم وأ لقتعم طباض قبي مل ءيسأر قوف

 هب رهظأ دحاو لكو .!ةثراكلا هذه ام اهّللا اي .هتوص عمسأ ىتح هنولأسيو
 هزي

 .ابيع

 نورمضي اوناك مهنكلو :ةيسفن تالواحمب قيقحتلا ناك مايأ ةسمخ لالخ

 رصنع يتقفربو مانأ .ركاسعلا فرغ # نكلو نجسلاب ينوعضي مل» ارمأ

 ,يعم فطاعتم هنأكو ينملكي قفارملا رصنعلا اذه ناك :«يبرقب سلجي

 ,تارباخملا ملظ نع ينملكيو :يلهأل ًاربخ لصوأ نأ ديرأ تنك اذإ ينلأسيو

 :هتقدص ينأ ةقيقحلا # .ملعلا ةمدخ ةيدأت ىلع ربجم هنكلو ,مههركي هنأو

 لك لجست ةلجسم هبيج ناك .ربخ يأ هعم لسرأ نأ ةجردل سيل نكلو

 ينآر تارملا ىدحإ و :يرزأ دشيو ينملكيو ةسلخ لخدي ناكو يعم ثيدح

 نأ لبق ةعرسب هبرشأ ينلعجو ءريصع سأكب ةسلخ ينءاجف يلغ ىمفي داكأ

 6 طياشلا هبرضف امكان ناكو ةفرغ تلخد تارملا  دحأ 4# دحأ هاري

 تنك دقل «5؟ينبرضيل تلعف اذام ؟مهملظ تيأر له» :لاق طباضلا جورخ

 نولوقي» :هل تلق «55كجوز لعف اذا :ًالئاق ةرم ينلأس .ةميظع ةزيح كة

 :تلق .كبيذعتب اوموقي مل اذامل ينلأسو .«ةنسلا كرتو ةيولعلا طابضلا لتق

 .«رخآ لمعب ماقو يجوز عمس امير يردأ الد
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 ذو ؛يعم ةليحلا نومدختسي ؛مايأ ةسمخ # هيلع اولصح ام لك اذه

 يرش يلع نولاهنيو ءشوحولاك نولخدي طايضلا عيمجب ذإو سماخلا مويلا

 امأ ءينسلا كرتو يولعلا لتق :لوقي مهنم يولعلا ءيسأر ىلعو :يهجو ىلع

 --|يو ---ايو--- اي كجوز نم فاخن نحن نولوقي اوناكف ةنسلا طابضلا

 ةمهملاب موقي ناك يذلا رصنعلا لخدو ,ةطحنملا عراوشلا ظافلأ لكب

 لاهني أدبو :هلخادب أعم يمدقو يسأر اوعضوو ةرايس بالودب , اجو ءةرذقلا

 :نولأسي مهو ؛ةريسألا ةمنغلا خامس ىلع نوبانتي رخآ ءاج مث ءايرض يلع
 انتا بالودلا لخاد تيقبو « ...5مرجملاوه نيأو :هئاقدصأ نم نيفرغت نم»

 ىقبأل هبرشأ نأ بجي ريصع سأكب اوتأف يلع ىمغي داك ىتح ءةعاس ةرشع

 ًاريخأو .تايرضلا تارشع هيرشأ ىتح ينوبرضو ءةمهملا اولمكيل ةيحاص
 :نيأ فرعأ ال تأ مسقأ تنك ءهللاب نيرفتيم فلا اي خرسأ تنك .هتبرش

 .رثكأو رثكأ يبيذهتب نورمتسي مهنكلو :ناكمب ينملعي ملو

 ,«كي اذكو اذك لعفي نم يتأ فوس هللاو لاقو نادمح مار ناندع لخد

 ةمرجملا ةرفاكلا هوجولا هذه تيأر امدنع .باصتغإلاب يأ :ك4رشب ينددهي

 :قح ىلع ميهاربا نأ تنقيأو ترعش « مهلتق نمل ةمحر يبلق لخد دق ناك»

 نمل نكمي ال .نلعلا ىلع هّللاب .مهرفكف ءةبجاو شوحولا هذه ةيراحم نأو

 هّللاب رفكي نمل نوللهيو نوكحضي مهنكلو ءكلذب ىضري نأ ناميإ ةرذ هبلقب

 نأ ةلاح يأب نكمي ال بيذعتلا تحت انأو يلخادب ارارق تذخأ دقل .رثكأ

 .لطاب ىلع ءالؤهو قح ىلع مهف ءدحأ يأ وأ يجوز ملسأ
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 أدب يذلا يخارص توص هعطقي ءرباقملا ءودهك عرفلا 4 ءودهلا ناك

 صالختأل ينينج لطقسأ نأ ىنمتأ :؛توملا ىنمتأ تنك 01 556 تقخب

 ةثاتمملا ةأرخاب اهموي نكأ مل ,ةسيرف ىلع اوعقو شوحو :باذعلا اذه نم
 مهو :تارملا تارشعب ينقوفي ام ماسجألا م نوكلمي مه اوناكو ؛ةرماعلا

 ريشس وراشف تلك هيرشلاو لع مهناسبا نم خيلبشي ألو نيدشياال
 مهنكلو .خرصيو ثيفتسي وهو همحل نوشهني ؛ةبافلا شوحو هيلع تعمتجا

 ( عبتي) ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح تيقبو .هباذعو هخارصب نوذذلتي

 ....رساي مآ ةدجلا اياكح نم ةياكح ىلإو
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 ةثلاثلا ةياكحلا

 يبرعلا نطولاو ايروسب نيناجسلاو نيدالجلا لك ىلع ةروثلا ءاسم

 2 ةمحر ال ,ينيع مأب مهتيأر نيذلا نيدالجلا ءالؤه لك ىلع ةروثلا معن

 تنك ؟؟ةيشحولا كلتب اوحبصيل مهب نولعفي اذام .نيد الو ةقفش الو مهبولق

 ,كلدب عرفلل بهدت ريراقت نأ فرعأو مهققانأ تنك :مهنويع ىلإ رظنأ
 ,ةيسفنلاو ةيلقعلا #2 غارف ,ءيش ال مهنإ 55كلذك مه اذامل فشتكأ نأ تدرأ

 ينبلط :نيناجسلا دحأ تملك :ةيشحولاو دقحلا اذهب هوؤلمي نأ اوعاطتسا

 ال» :هل تلق ءنجسلا نم بورهلا ىتح تايرفملا لك يلع ضرعو جاوزلل

 ديبع مهلك 586 تناهأو تيرض 5 حفاصأو ًاثاجس جوزتأ نأ يننكمي

 نمثلا ناك ولو ىتح :ناك نمث يأب ةيدوبعلا اورهظي نأ نولواحي ءءانبجو

 .مهيلع قفشأو مههركأ تنك :مهتمارك

 ا تقولا كلذ ًانيجس ناك نم ؛ةليللا كلت ثادحأ ككت لمكتسأل دوعأ

 توص ىسني هنظأ ال :هناذآب يخارص توص عمسي لازال هنأ نظأ عرفلا سفن

 .هللاي لوقتو ائيشف اكيش اهتوص تفخي ءةبذعم ةأرما خارص

 :ةطرشأ اهنو ةلأب اوؤاج نوديري ام جرخي مل بادعلا نأ اوأر امدنع

 مث ؛«ضفتني ريغصلا يمسج حارو ءاهولغشو .يمدق عباصأب اهوظبر

 ينكهنأ ؛هيدلاو لثم ادماص لظي نأ الإ ىبأ ينينجو ءاهنورركيو اهنورركي
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 ال :بالودلا 2 نيفصنل ةيوطم انأو يسأر نع باجحلا رسحناو ؛بيذعتلا

 ؟يبيذعت نع اهيف ثدحتأ يتلا ىلوألا ةرملا يهف .ءرثكأ فصأ عيطتسأ

 تنكو ءيش يأ وأ ؛همامأ نجسلا ركذأ نأ ديريال هللا همحر يدلا ١ ناك

 .دالوأ يدلو مأ انأف ءهب رعشي امب رعشأو .هتبغر مرتحأ

 ةريبك ةيلجو ءاضوض نكلو :ينوكرتو بالودلا نم ينوجرخأ ةأجف

 .اهيف انأ يتلا ةفرقلا قب ايتودخمو ةسبلأ تويلجي رصاطلا نا تدع

 مهنكلو :ةلافسلاو دقحلا نم ًاجيزم تناك ءين رصانعلا لك تارظن ركذتأ

 ةنيجس اهب ظحت مل ةمعن هذه تناكو ءيعم ثيدحلا نم ىتح نوعونمم

 .هتلافسو هديك درأو مهنم دحأ يلع لواطتي التل ,ىرخأ

 ةبوعصب فوقولاو ضوهنلا تلواح ءيلاعت لاقو رصانعلا دحأ ءاج

 مهيديأ نيب ذإو عرفلا سيئر ةفرغ تلخد :نيمدقلا ةيفاح تيشمو .ةغلاب

 :اولاق :« معن» :تلق 95هتلدب هذه له يل اولاق ءديهشلل ةيركسعلا ةلذبلا

 اهنأ اوقدصف ءاهب مهتملعأ ؟؟يه ام اولاق .«ةراشإ اهب» :تلق 55نيبذكت

 اذه 4 دوجوم وه نكي مل ةقيقحلا » «برهو انه ناك دقل» :اولاقف .هتلذب
 وكرت يقل وا نت ما و مابا وتلا

 مهنأ ريغ ءيبيذعتب اوموقي مل نكلو ءبيذعتلا ةفرغل ينوعجرأ .«ةيلمعلا 4

 ,ضرألا ىلع ةاقلم تنك .يديدهتب نوموقيو نوجرخيو نولخدي اوناك

 جراخلاب ءاوهلا ناك ءيتاذ ىلع ةروكتم تنك ءيسأر تحت يئاذح تعضو

 ينأ رعشأ ءيردصل ءيش هنم لخدي نكي ملو ءذفاونلاو ناردجلا برضي
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 ناكو .هتكسأل هيلع يدي عضأ ءقفخيو قفخي ريغصلا يبلقو :قنتخأ داكأ

 ءدبلا ةظحل نارظتنيو :نارماستيو ناكحضي يمامأ ناسلجي نارصنع

 ىلع عقتل حيرلا اهتزه فيرخ ةقروك فجترأ بابلا حتف املك .يبيذعتب

 بيذعتلا دعب يرت مل ءيرظتنا ءينددهيو طباض لخدي ةظحل لك .ضرألا

 نل ينأ فرعأ ينأل ينوبذعي نأ ىنمتأ تنكو ...حازم هتيأر ام لك ءيقيقحلا

 ينيجني نأ يرس هللا اوعدأو :لمتحي دعي مل ليحنلا يدسجف ًاريثك دمصأ
 اهلجأ نم جرخ يتلا ةيضقلأ ةلادعب تنقيأ دقت ؛ةملظلا ءالؤه يديأ نيب نم

 ًارارق تررقو ؟5مارجإلاو رفكلا اذهب مهو توملا نوقحتسيال فيك :ميهاربإ

 .ديهشلا اهلجأ نم جرخ يتلا ةيضقلا عم فوقولا وهو ءهدعب ةعجرال

 يتأنس كنبا نيأ لقت مل اذإ يماشلا مامه دلاو اودده ةليللا كلت

 يشب نوظفتحي اوناك» هسبلت لاطتبلا اهوطعأ لوقي ًاتوص عمسو :؛كتجوزب

 «هسيلت ًالاطثب اهوطعي ىتح ةأرمأ نوبذعي ال فرشلا نم

 يراصنألا # لزنملا ناك :هنبا نيأ فرتعاف هتجوزب اوتأ مهنأ نظف

 بابشلا دحأ لتقف ؛لزنملا اومحتقاو :مهل ًاعرد دلاونا اولعج .يقرشلا

 ةلدب اوأرو :حيرجلا ىتح :مهعيمج اوبره مهنكلو :نارخآ بيصأو دعاسملا

 .يبيذعت نم ىجرت ةدئاف كانه دعت اذهل بره هنأ اونظف كانه ديهشلا

 .هقيفر ءامدب خطلم همسجو ماحتقالاب اوكراش نيذلا ركاسعلا دحأ ءاج

 ول هّللاو ًالئاق يكبي وهو ءيلع اههجوو :ةبرح اهسأرب ةدوراب هديب لمحيو
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 لاق 55نُم :تلق 5؟لتق نم نيفرعت له :يل لاقو طابضلا دحأ يناعدتسا

 يعم ًافيطل ناك هل تلقو جاعزإلا تعنصت .ةحرابلا كعم ققح يذلا دعاسملا

 .كجوز لعفي اذام يملعتل :لاق هللا همحر

 هتسيرفل رظني يذلا بثذلاك ًافيطل ناك ممن ًاميظع احرف تحرف يرس
 الملسم اذه ناكو صيلغ سارب يتآس :ةقافرل لاق جرخ امدتع ءاهمهايل

 يدتعأو فسويلا ميهاربإ لتقأس :مهل لاقو ءينذأب كلذ تعمس «هتقوب عاذي

 هب لتق يذلا سدسملا» اهيلع نودتعي عرفلا رصانع لك كرتأو هتأرما ىلع
 مأل اولوق لوقي لسرأف هبتار نم هارتشاو ةثداحلا لبق هلمحي ناك ديهشللوه

 حبذ اولمكيل يجوز لتقم رظتني لكلا «اهسدسمب دعاسملا كلذ لتق زعلا
 مهيديأ نيب نم يناجن يذلا هلل دمحلاو نومرجمو ءانبج .ةسيرفلا لكأو

 :نلامحو

 لترب بهذأ تنك ,يزكرملا بلح نجسل ينوذخأو ةيرود اوزهج ءاسملا و

 نع :كلذكو حلسم رصنع ينيمي نعو سلجأو ؛حلسم لترب عجرأو حلسم

 ةظوظحم تنك ينيع ىلع ةشيمطلا الو يديب تاشبلكلا عضوت 2 يراسي

 4 ًاضيأ ك كلذب

 ىلع باذعلا ترو ءاضيأ ةلقتمم تناك ىتلا.يجوز ةدلاو ةفرغل تلخدو_

 نيأ مهل تلق له ؛ينزحت ال» :لوقتو ءيكبتو هحسمت تأدبو ءيدسج
 نأ ديرت تناك .«لوقأ نل تفرع ول ىتح ,فرعأ ال» :اهل تلق 55« ميهاربإ

 تاهمأ يقابك هنوحب ءامأ تناك ءادج ةبيط ةأرمأ تقاك :نكملطت

 .ءاسمو اهاس اهيلع محرتأ هّللاو :جاوزألا
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 ىتح نآرقلا يل أرقت يسأر قوف ديهشلا مأ تسلجو :تمنو تقيلتسا

 اوؤاج نيذلا رصانعلا توص ىلع الإ ظقيتسأ مل ؛قيمع مون ذ# تططغ

 ديهشلا مأو :عرفلل مهعم تعجرو يبايث تسبلو ةعزف تمق ؛عرفلل يذخأل

 ينأكو ترعش فوخلا نم نكلو :ءيرذأ نم دشتو :يلع خفنتو نآرقلا أرقت

 (عيتي) .لمحتلاو دلجلاو ةوقلا هذه يناطعأ يذلا هألا ناحبسو ءاضرأ عقأس

 ...رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 ةعبارلا ةياكحلا

 دعت ملو :يراهزأو يدورو لك تلبذ دقل :دحأل هيدهأ حابص يدل ىقبي مل

 ,ينحرفي ءيش كانه دعي ملف يبلق نم حرفلا بره دقل .ءادهإلل ةحلاص

 .ةروثلا دعب ةصاخو يبلق نزحلا نطوتسا دقل

 ىلإ دعصت حاورألاو ءليست ءامدلاو رياطتت ءالشألا ىرأ انأو حرفأ فيك

 ىحرجلا ةثافتساو ؛ينذأ نكست نيبذعملا تانآو .5تاعامج تاعامج ءامسلا

 هللا باذع ىري نمؤم لك ريمضو نادجو زهت مهعجو تاخرصو نيملأتملا

 .هثع ديهمأل انيقي هياسحو

 ةنراقم ؛ىورتس يتلا تاياكحلا رغصأ نم تحبصأ يتلا ءيتياكح لمكأس

 ءادتعإلاو ءاسنلا باذع نع اصصق تعمس دقن :ةروثلا ف نآلا ثدح امب

 ىوس اهنع ىكحي مل ةرتفلا كلت نكلو «نادلولا رعش اهل بيشي تايتفلا ىلع

 .ليلقلا

 .نيدهاجملاو ,راوثلا لكل رصنلاو ربصلا ءاسم
 6 3-0 7-0 و و ياو هدوم هةموو ممم هدوم © مصيصتم# هي# ميصمم ةهميصحم ةمدمحممم © ةءابسا

 .ينورذعاف اهرشنب تأطخأ نكلو ةحرابلا نوكت نأ بجي ناك هذه يتياكح

 لتقن ًايفاك ينكلمت يذلا فوخلا ناك ءعرفلل ينوداعأو يسبالم تسبل

 عرفلا تلضو .ءادتعإلاب مهديدهت ذيفنت نمو ءبيذعتلا نم فوخ «ناسنإ

 افيطل ناك :يتويشسا نوعحسم همسا دقجع طياش ةطرغ ىلإ ىتوظسمأو
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 اذكهو :كلاوقأ قثون فوسو ؛لخت الو ؛ىهتنا قيقحتلا نأ يننأمطو :يعم

 2 ينوعضو ةباتكلا ىهنأ نأ دعبو ءبتكي وهو بيجأو لأسي ناك .لصح

 مل نيلقتعملا ددع ةرثك نم نكلو ءنجسلا مامح 4 لب .نجسلا تانازنز

 ينسرحيو .مهعمو ركاسعلا فرغ 4 ًاقباس مانأ تنك دقف.ناكم يل قبي

 .كلذ 4 هقافر عم بوانتيو .راهنلاو ليللا لاوط سلجي يركسع

 :ةالص لكل نذؤي ناكو :ينوتيز ريخ دمحم خيشلا نجسلا 4 يعم ناك

 لالخ نم هارأ تنك :ناذآلا نم هوعنميو ؛هبرضب اوموقيو رصانعلا هجرخيو

 تيأر ءجرخي نمو لخدي نم ىرأف ءيتيلست تحبصأ يتلا :بابلا بوقث

 قوف همض نم أمد غرفتسيو بيذعتلا نم دئاع وهو دوبع ىفطصم روتكدلا

 هنأل طقف هنوبذعي ءراجنلا تيب نم طباضلا بلاطلا بيده تعيس ةلسفلا

 ناوظ اباذع ويذع دقل :ةيلطعلا لبق ةواجإ هاطهأ ديهشلا نألو :فداخ نم

 ءامسأ لجسم يذلا يريدلا بلاطلا تعمس .هلثم بذعت ادحأ ديهشأ مل :عوبسأ

 اذه كتذكو ءيركسع رمأ مهل لاق تلجس اذامل هل اولاق ؛ةنسلا نم ةيولعلا

 .هللا مهمحر :مهمدعأ ماظنلا نأ تملعو :ىقال ام باذعلا نم ىقال باشلا

 ظفحأ ام أرقأ تنك :عرفلا تانازنز 4 اهتيضق يتلا ةدملا ركذأ دعأ مل

 ءودهلا ضعبب ترعش دقل :مهيديأ نيب نم ينيجني نأ هللا وعدأو نآرقلا نم

 ةماقإ نم باذعلا هعنمي ال يذلا نيدتملا بابشلا ىرأ انأو ةنينأمطلاو

 نوعفريو يرزأ نم نودشي مهنأكو اوناك ءمهنيب يدوجول حرفأ تنك .ةالصلا

 ههجو لاز ال ,ينوتيز ريخ دمحم هللا ءاش نإ ديهشلا ةصاخو ,يتايونعم نم
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 اهب عتمتي يتلا ةعاجشلاو :هحمالم لك ظفحأ ,يتليخم 2 يكئالملا رينملا

 مامه دلاوو :ةيلمعلاب كرتشا يذلا بيطخ نميأ دلاو تيآر ءاهريظن لق

 .يماشلا

 رادج ىلع بتك دقل كانه ناك ميهاربإ ديهشلا وخأ نأ تعمسو

 ىلع ىضم دقف .ءامسألا تيسن .نكلو :نيريثكلا تيأر .كلذ (تيلاوتلا )
 .ًاماع نوثالثو عيرأ ثادحألا هذه

 ةديحو ةلفقم ةفرغب نكلو ءيزكرملا بلح نجسل ينوداعأ مايأ ةدع دعبو
 بارتقالا تناك ةنيجس يأل بارتقالا عونممو .ءميهاربإ ةدلاو نع ةديعبو

 اذه لك اذاملف ءاسن نجس وهف ءيقحب نم ةيساق تاميلعتلا تناك ءينم

 ؟9؟ديدشتلا

 ينملتسا بيذعتلا دعب نم نجسلل يب اوتأ امدنع مهنأ ارفبؤم تفرغ

 يانيعو نوللا قرزأ يهجو ناك دقل :عورملا رظنملا اذهب ينآرو .ةطرش طباض

 رصانع مامأ كلذ ناكو 5نيديرت اذام يل لاقف ءىأر ام هلاه ءكلذك

 نيماع هرمع ناك يذلا (رساي دمحم) ريغصلا ينبا ديرأ هل تلق ةيرودلا

 :قلتلا نشأ يب اقلمتم ناكو :ةبيرق ةرتف نم هماطفب تمقو رهشأ ةسمخو

 اوشوو ةيرودلا -رصانع بهذ ؟؟اهينذ-امو اهنباب اهل ىتأنس-:رصاتخعلل لاقف

 تلق ؟ةطرشلا طباض كل لاق اذام ينولأسو :مالكلاب اوصقنأو اودازو .هب

 :تلق 55كل لاق اذام وه :اولاق ءاماجيب سبلي ًالجر تيأر ءاطباضرأ مل مهل

 .ينبا هنم تبلط انأ ءءيشال

 .ال :مهل تلق 55كنوبذعي اذامل مهيلع مارح كل لقي ملأ :اولاق

62 



 ىلع امالك هل اولاقو موعدتسا دقت :ةثداحلا كلت ةيفاخ فرعأ نكأ مل

 ,هعيتر نه درعيو ظياضلا نجسو كيش هتع فرعأ الو أ ديأ هلقأ مل ىئاسن

 نأ فرعأ انأف ,ةملك الو ملكتأ مل ينأ تمسقأو ءنينس دعب كلذ تفرع دقل

 اذإ الإ بيجأ الو .تمصلا ترثآ اذهل ؛ءيلع ةيوسحم تارباخملا دنع ةملك يأ

 دعأ ملو::دئار ةبترب ناك .هتعمس امدنع اذه ينملآ دقل .راصتخابو تلئس

 .فسألل همسا ركذأ

 يأ ؤرجت ال ,ةديحو ينكلو :تاريثكلا نيب يدوجو مغربو تحبصأ اذهل

 ,نودعتييو ماعطلا يل نومري ءيتفرغ نم بارتقالا ىلع يطرش وأ ةنيجس

 .ىفنم #2 تنك دقل ,تاغراف فرغ سمخ تانيجسلا نيبو ينيب تناك

 ينزو لزن دقل ؛مامحلل نخاس ءام الو ران ال .شيعلل ةئيسو يأ دجوي ال

 ةانماخ تك ,ينوفرعي مل ينوأر نيذلا عرفلا رصانع ىتح ءةفيخم دودحل

 دجوي الو .هلكأ عيطتسأ ال نجسلا ماعطخ ,نينجلا دوجوب رعشأ دعأ مل نكلو

 .هل ليدب ماعط

 ةزرفم اولمع دقف ءنجسلا لخاد ءدعاسملا يناعدتسا مايألا دحأ كو

 يل اوتأف ةيوناثلا ةداهشلا ناحتما تمدق لاقتعالا لبق تنك ؛نجسلا 4

 تجوزت ينأل ؛ةحرف اميأ يحاجنل تحرف ؛تاحجانلا نم تنكو ؛ةجيتنلاب
 نكلو «يتسارد لمكأ نأ يملح ناكو ؛ةيدادعإلا ةداهشلا ىلع يلوصح دعب

 ةعباتم ىلع تممص اذهلو :ةريغصلا ةاتفلا جاوز لضفت ةيلابلا انتاداع

 :هقفلاي صصختأو .؛ةعيرشلا سردأ نأ يملح ناك ؛ةجوزتم انأو ةساردلا

 (عبتي) .اهددجتو رصعلا بكاوت ةديدج تاداهتجإل ةرورض تيأر ينأل

 5 رساي مأةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 ةسماخلا ةياكحلا

 : .ملظلاو رفكلا دض تاركاثلا تادهاجملا لكل ريخلا ءاسم

 ,تالقتعم تاوخأ ةدعب اوؤاج مايأ ةدعب دعاسملا ةلباقمل جرخأ نأ لبق

 تدهشتسا يتلا ةعومجملا ةصاخو .نيقحالملا بابشلا ءاويإ ىلع نلمعي نك

 ةمهم تناك .تيب ب ةليل لك مهتاويإ ىلع نلمعي نك ثيح ءرصنلا بابب
 اهتنباو كوحم ىدن :تاوخألا ءةدعاسملا هذه رثأ ىلع نلقتعاو :ةقاش

 .صاصق ةيمس اهتخأو صاصق تمعن ؛حلاص وبأ ءانث .يشعرم نسوس

 تاجيرخ نهميمج نك .ًأامسا تيسن اذإ تاوخألاينرذعتلو .ايخيك رمس

 نهرغصأ تنكو :ةفاقثلاو ملعلاو نيدلا نم ريبك ردق ىلع نكو :تايعماج

 دالوألاو ينلسرأ ديهشلا نأ عاشأ ماظنلا نأل يدوجوب نأجافت دقل .ارمع

 نيبرقملا نم ليلقلا الإ نجسلاب يدوجوب دحأ ملعي ملو :ةيلمعلا لبق ايكرتل

 .يتلئاعل

 ملمأ نيتأيو تايصوتلا نقرخي نكف ,تاوخألا دوجول تنزحو تحرف

 مسي نأ ظياضلا نم ىدن تكلا | تبلطو .ءايشآلا يلا نلسريو و يتفرغ

 نم ريبك ردق ىلع نك .يترايزل ءيجملاب يلهأ ملعيل باهذلاب اهيخآل

 ىلع يننربجي نكو ءلمحلا ىلع نانئمطولل بيبطلا يل نيلط .ةعاجشلا

 لمحأ اهب يننرثؤيو ةمعطألا نئبخي نك ءلماح لكل يرورضلا ماعطلا لوانت

 تيأر» .طقف ًالوق ال ًالعف هللا ف تاوخأ نك ةعئار ىركذ نهنم ةدحاو لكل
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 ىلع نكلو ةدملا هذه لاوط تاوخألا ىرأ ملو كوحم ىدن ةلاخلا طقف نهنم

 «حلاص وبأ ءانث تخألاب تيقتلا سيقلا

 ,يل نحرف :ةحجان ينأ عيمجلا تملعأ دعاسملا ةلباقم نم تيتأ امدنع

 دقف يحاجنب ديهشلا فرعي نأ تينمت :حاجنلا اذهب انتقيرط ىلع انلفتحاو

 تبسر اذإ» :يل لوقي ةساردلاب رصقأ امدنعو :ةساردلا ىلع ينعجشي ناك

 يزيفحت لجأ نم كلذ ناك .« كبوسر ىلع تايبيعشلا نم ةينيص عزوأس

 وهف ةجيتنلاب هل يتأي نم لسري نأ قحالم وهو سني مل :ةساردلا ىلع رثكأ
 هماعط نمث نم رفوي ناك ؛عمتجملاو ةرسمألا ىلع ةسكاقتو ملعلا ةميق فرعي

 نم تنكو .ةيخيراتلاو ةيسايسلاو ةينيدلا مولعلا عيمج نم ابتك يرتشيو

 عيمحب ةماع ةفاقث ىلع لصحأ نأ ريصق نمزب تعطتسا :ةءارقلا يبحم

 ظ .مولعلا

 اوففخي نأ هنم نيلطو ءانع لوؤسملا طباضلا ةلباقم تاوخألا تبلظ دقل

 جرخأ تحبصأو .قفاوف ؛تانيجسلا ةيقبك ةفرغلا باب يل اوحتفيو .ينع

 .ةيقبلاك نجسلا حانج # لوجتأو

 ؟؟نم :نلق ؟ةاهدنع ًافيض ماني ناك نم نملعت له :طباضلا مهل لاقو

 ,قشمد نم ضيرم اهل اولوقي نأ اهجوز عم قفتا دقل ءوباع ينسح :لاق

 .هتافارتعاب لاق اذكه

 يل ملع ال ينأ اوعنتقا دقل .ًاميظع ًارمأ ينع تلزأ دقل يخأ ايفللا كمعر

 .مهنع هيفخأ ينأ نونظي امم ةئيرب ينأو ءيشب
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 ةريغص اهورت ملأ .اهنع ىفخأ اهجوز ةاهبنذ امو :تاوخألا هل تلاقف

 وباع ىنسح لاق اذعه .ممت :لاك ةةييغي اهجيز اهملعي نأ نكي الو

 .يتفرغب مانأ اليلو .تاوخألا عمو نيب هلك يموي يضمأ تحبصأو .هتافارتعاب

 نيذلا ةسمخلا بابشلا نيماثج تيآرو ينوذخأ يذلا مويلا ءاج ىتح

 ءالؤه نأ نملعف :تاوخألل مهفاصوأ تيطعأ دقل .رصنلا بابب اودهشتسا

 نم اودجي مل تاوخألا لاقتعا دعبو :مهئاويإ ىلع نلمعي نك نم بابشلا

 .اودهشتساو اومواقو «مهناكم ربخم فشكف مهيوؤي

 يجوز ةدلاو ملعن مل انكلو «مهداهشتسا ىلع ديدش نزح مع دقل

 لعفلابو» :ةضيرم ينأب اهيلع ينزح يطغأ تنك .ليعامسا اهنبا داهشتساب

 مهو ؛ينيع مامأ ةلثام مهتيؤرو ءيفنأ مكزت مدلا ةحئارف ؛:ةضيرم تنك

 ًاتاومأ يتايحب اهيف ىرأ يتلا ىلوألا ةرملا يهو ,مهئامدب نوجرضمو ءادهش

 .« برق نعو

 مانأ نأ نكمي ال هنأو :حاحلإب لوؤسملا طباضلا ةلباقم تاوخألا تبلطو

 قفاوف «يسفنلا بعتلاو ضرملا نم ةلاحلا هذه ىلع انأو يتفرغ ذ ةديحو

 . .يدرفمب سيلو تاوخألا عم كنا تبنت جيلا لق قو نيتق انتإ

 ةبجعم تنك .تاوخألا ءالؤه قح كِوأ نأ نكمي الف تاملك نم تبتك امهم

 ءاهلهأو اهدالوأو اهجوز نع ملكتت انم ةدحاو لك تناك .ءباجعإلا دشأ نهب

 باطخلا نب زمع نيبحت كنأ نيلوقت يل نلق ديهشلا نع مهل تملكت امدنعو

 تعضأ ينأ وه هتملعت ءيش رثكأو ءريثكلا نهنم تملعت .ارمع كدنع تنأو
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 :لاجرلا نيب الو :جاوزألا نيب هل ليثمال ًاجوز ناك ديهشلا نأو ؛ةريبك ةصرف
 .تاريغصلا تايتفلا جاوز ضفرأو تضفر اذهل :ةريغصلا ةجوزلا يه اذكه

 يثعبلا يتمع نبا ناك دقف ءانأ الإ تارايز نهيتأت تناك تاوخألا عيمج

 لوقي ناكو .بابشلا ىلع ًافوخ اهترايزل بهذت ال يدلاول لوقي ريبكلا

 ماظنلل هؤالوف ,ناكمب ةراقحلا نم ناك ءاهنم اوؤربت اهلهأ اهل لق طباضلل

 لضفأ ناك طباضلا نكل .ةوخألاك انيبرت اننأ عم ؛هفرش نم أربتي نأ هاعد

 مهنم بلطيو يلهأل هسفنب بهذي نأ دومحم ىدن تخألا خأل حمسف هنم

 .يترايز

 هذهو ًادبأ اهلالخ يدالوأ رأ مل .يلاقتعا نم رهشأ ةثالث دعب يلهأ ءاجو

 ينتقناعو اهتقناعو سودرف يتريغص تضكر ءمهارأس يتلا ىلوألا ةرملا

 رساي نكلو ؛يمامأ يكبت ال نأ يمأ اهتصوأ دقف يكبت ال نأ لواحت يهو

 اوعيطتسي مل ىربك ةمدص ٌئجافملا مهيبأ بايغو يبايغ ناك دقت امجاو فقو

 هتكرت امدنع نكي مل .امام :لاقف ؟9انأ نم هتلأسف :مويلا ىلإ اهزواجت

 ىلإ هتداعك هنكلو ؛هعامسل تحرف :ةقالطب ملكتي نألا نكلو ًاديج ملكتي

 نأ فرع اذإ مث ركفيو للحيو عيمجلل عمسي :ملكتي نأ نم رثكأ عمسي نألا

 .تكسيف الإو ملكتي ةجيتنب يتأي نأ نكمي همالك

 ةرايزلا تهتناو «مهتايونعم نم عفرأل يلهأ مامأ ةدماص ىقبأ نأ تلواح

 ىلإ رظنأ تنك ؛لبق يذ نم رثكأ يبلقب تلعتشا ًاران نكلو ءمهتعدوو
 ةديعب لوطأ ةدم ىقيأ نأ لوقعم :هللا اي لوقأو ةذغاثلا لالخ نم ءامسلا
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 نكلو 5؟يبلق ذل لعتشملا ةمومألا ران بيهل ىيفطأس فيك 55يلافطأ نع

 تيقب نكلو ءماع وفعب تاوخألا لك عم تجرخو يئاعد باجتسا ىلاعت هللا

 ينينج زاتجا دقل ؛لماح انأو يعضو لجأ نم ناكو :ةيربجلا ةماقإلا تحت

 ....رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو

 ةسداسلا ةياكحلا

 .نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم ضرألا  نيفعضتسملا لكل ريخلا حابص

 ةفلغم تناك اهنكلو ؛:ةيرحلل تحرف .تاوخألا نعو ينع هللا جرف اذكهو

 ال ؟5تيقوت يأ ذو 55اذاملو 55فيك نجسلل أموي دوعأس ينأ قيمع فوخب

 ديهشلا نوبحي هللا امهمحر يتدلاوو يدلاو ناك يلهأ تيب #ب تشع .!ملعأ

 بحلا !ذه ىلع .ايقبو ءانجوزت_ننمو ةقحالملا لبق .هنامرتحيو اريبك ابح

 نع سودرف يتنباو « هللا دبع» ريغصلا يخأ نع رساي رثؤي يدلاو ناك هل

 ىلع راغفصلا يتوخإ دحأ عضو يدلاو نأ فرعن مل «رانم» ةريغصلا يتخأ

 قيض مغر ًاميرك ًانونح ناك .هلمحيو هيفتك ىلع رساي عضي ناك هنكلو هفاتكأ

 دلو سودرف يتنبا تعضو دقل» ؛مركو ةبحم لكب يدالوأ نضحو .ديلا تاذ
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 ةياعر نم هب ينوظاحأ ام لك مغر «هل ليمجلاب ًافارتعا همسا ىلع هتمسأو

 وأ صاصرلا توص تعمس املك ؛يلع رطينسملا يقب فوخلا نكلو نانحو

 فقت تارباخم ةيرود تيأر املكو ءبيصأ دق ديهشلا نأ ةعاشإ تعمس

 دقت :لماح انأو ةصاخو ءاريبك ىلع باتغلا ريقأت ناك ءانتيب ةزامع تحت

 نكسي تارباخملا ىلتق ةوخأ دحأ ؛حجنت مل نكلو لايتغا ةلواحمل انضرعت

 دقف ؛رساي صنقيل ةصرفلا هل حنستل انبقاري ناكو ءانترامع مامأ ةيانب 4

 اذإ تاديدهتلا ينيتأت تناك :نييثعبلا يتمع ءانبأ نم ىثح ًافدهتسم ناك

 ةثلاثلا دعب متي ملو رساي ىلإ رظنأ تنك .رساي هنبا هل لتقن فوسف نالف لتق

 هل ينتلعج فورظلا كلت لك : الوتقم هليختأ انأو يمسج ضفتنيف هرمع نم

 راهنو ليل انترامع تحت تارباخملل ةيرود تناك .ةياغلل ةئيس ةيسفن ةلاح

 نكي مل ديهشلا نكلو ؛هلتقل اودمعيف انترايزب ديهشلا موقي نأ ةيفخ رظتنت

 امدنع ريخألا عادولا انعدو دقف ءانترايزل يتأيل ةيحطسلاو ةجاذسلا هذهب

 .ةيلمعلاب موقي نأ ررق

 سانلا جرخ الإو دجسم الو ةراح الو عراش قبي مل ؛يلغتو روفت بلح تناك

 وأ اراعش لمحي ًالجر ةرهاظم يأ ذي رأ مل .ماظنلا دض عيف تارهاظمب

 ةلقع ناندعب نودانيو «ةينيدلا ديشانألا دشنيو هترجنحب حدصي لكلا «ةيار

 يتلا ةعئارلا ءاوجألا هذه لك عمؤ .عافدلل ًاريزو فسويلا ميهاربإو ًاسيئر

 نع مجان هنظأ تنك ,قلقو فوخ سجاه يندواري ناك بيرق رصنب رشبت
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 عيمجب ناك فعقع قتلا فوخفاو :ءايرهكلا نع اهوشم الغاط نأ نأ نم

 هللا ينقزر هلل دمحلاو ءيتدالو دعوم ناحو .سجاهلا اذه مهيدل يلوح نم

 نزح عم هدلومب انحرف :الفط سيلو كالم اذه لوقي هآر نم لك ءًالفط

 مل انتحرف نكلو ,ادهاجم اوداز نيدهاجملا نأب ربخلا سانلا لقانتو ؛قيمع

 نميأ » :مهنم ركذأو ءروخاصلا ةدعاقب بابش ةينامث دهشتسا دقف لمتكت

 ةبرض تناك .«مهءامسأ ركذأ ال نيرخآ ةتسو هيجريس قفومو بيطخلا

 ةيبلاغ هفرعي قفؤوم ديهشلاو نءيدهاجملا ةزيخ نم مهف ءسانلل ةعجوم

 ةعمجلا موي نولصملا ناك ءنمحرلا دجسم مامإو بيطخ وهف ءبلح لهأ

 ميخ .بلح ءاحنأ عيمج نم ةعمجلا ةبطخ عامسل هدجسم ىلإ نورطاقتي

 مسا ىلع ىمست يذلا :ليعامسا دئومب انتحرف ىلع ىفطو .ريبك نزح انيلع
 سانلا نم يناهتلا لبقتو كلذل حرفو هدلومب هدلاو عمس دقت .ديهشلا همع

 ًاليمج ًالفط ناك سكعلا ىلع .ًاهوشم دلوي مل هنأ ةصاخو ؛ناكم لك

 حبصأ نكلو ؛هتيقال يذلا باذعلا نع هب هللا ينضوع دقل :ةزاتمم ةحصبو

 عم يباهذ ناكو .هدلوم ىلع موي نورشع رم .ماقتنالل ًافدهتسم هيخأ عم

 هب... اهيالاهتع كساس راهب وياك ةيعوث ةيلسي هدلاو

 ....رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةياكح ىلإو
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 ةعياسلا ةناكحلا

 زكرملا ناك «ةلتأقملا ةعيلطلا زكارم ىدحإ ذي اهثادحأ رودت مويلا انتياكح

 ميمصت بسسح يرس ًابخم لمعب نودهاجملا موقي ءيبرع تيب نع ةرابع

 .لزنملا بحاص خآلا ةجوز زكرملا ةمدخ ىلع موقيو ءلزنملا

 يجارخإ اوعاطتسا ىتح ةوخألا اهب ماق ةيعون ةيلمع دعب زكرملا اذهل تتج

 ماقف :يلهأ ةرامع تحت ةطبارم ةيرود اوعضو تارباخملا نأل :يلهأ لزنم نم

 اوتوكي مل » مهتحلسأ اورهشو .ءنمألا رصانع نم مهنأكو اوركنتو بابشلا

 ةيرودلا دئاق ناكو ءلزنملا باب اوفرطو ؛«انلع مهتحلسأ نولمحي مويلا لثم

 ,ةيولعلا ةجهللا نقتي ناكو :(النم ميركلا دبع) همسا ةيقذاللا نم باش

 .يلهأ لزنم نم تجرخ اذكهو ءاهدالوأو يه قيقحتلل نمألل ةبولطم :لاقف

 نمألا نأ تنظف :ةرامعلا تحت طبارت نم يه ةلودلا نمأ نم ةيرودلا تناك

 يقاب ناكو .اوعمجت نيذلا سانلا قيرغتب تماقف ؛يلاقتعا ديري يركسسملا
 مورك هاجتاب تارايسلا تقلطنا اذكهو ءارس ةقطنملا نورصاحي بابشلا

 يدالوأو انأ ينارظتني ماقتنالاو توملا نأ تنقيأ دقل :نوتيزلاو قتسفلا

 اوحارو :نودهاجملا بابشلا هعمو يجوزب اذإو :تارايسلا تفقوتو ءةثالثلا

 ةيولعلا ةجهللا نقتي يذلا خألا يل لاقو .ةمالسلاو زوفلاب احرف نوكحضي
 ةمدخب موقتن لزنملا ةبحاص تخألاو انأ تك !نكهو .يتخأ اي انيحماس

 داهشتسا دعبو ؛مهنع ةسارحلاب موقن نايحألا نم ريثك ذؤو .نيدهاجملا
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 لافطأ ةسمخ اهيدل ناك ٍنتلا تخألا عم يبجاوب موقأ مهعم تيقب يجوز

 أبخملا امأ :حطسلا ىلع ةينبم ةوخألا ةفرغ تناك ؛«زيرك دمحأ تخألا جوز»

 أبخملا ةهوف تناكو :مهتقرغ تحت يتلا ةفرغلا يل رادج ءانبب زهج دقف

 يو ؛نهضعبب تاقصتلم تاطالب عبرأ نع ةرابع ةوخألا ةفرغ باب ءارو

 عيمج لزني شيتفتلا ءانثأ ؛هعذر لهسيل ءام بوبنأ هيف عضن بقث فصتنملا

 ةنازخ عضنو :ةهوفلا قالغإب موقنو ءأيخملا لخادل مهئايشأ عم ةوخألا
 هللا ءاش ام نوشتفي ماعلا شيتفتلل نمألا يتأي امدنعو .ةهوفلا قوف ةريغص

 حتفن شيتفتلا تالمح ءاهتنا دعبو «ءيش ىلع نورثعيالف ءاوشتفي نأ مهل

 .لبق نم تناك امك ةأيحلا دوعتو ..ةهوفلا

 هلمعل بحاو لك بهذي مث ءروطفلا ماعط مث :ةضايرلا سرد حابصلا 4

 لافطألاب ءانتعإلاو سبالملا لسغب موقنو ءادغلا ماعط دعن نحنو هب طونملا

 لافطألا جرخي تيبلا نم جورخلا بابشلا دحأ ديري امدنع نكلو :ةينامثلا

 حالس كانه ناك اذإو :دالوألا مع هنأ ناريجلا مهونل :خألا اذه ءارو انادحإو

 بلجا نأ لاع توصب هيصونو ؛بهاذ وهو خألا ءارو انعيمج جرخن هبلج داري

 نسايكألا يتأت ءاسملا بو :ةرذلا سينارعوأ ةير

 57 ضارأ اندنع نحنف :ناريجلا انمهوأ امك تاورضخلا يوحت يتلا

 ةيلمع كانه نوكت امدنعو .ىدارف ليللاب رس جرختو ةحلسألا لخدت اذكهو

 ليعامسا نم .رافنتسا ةلاح ذ لزنملا نم عيمج نوكي اهذيفنت نوديري

 لأسنو :نزحو قلق ةلاحب ىقبنو «هلمع هل لك ءزكرملا ريمأ ىتح ةيمسو
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 دعن ؟ةباحتملا ةكسامتملا ةعئارلا ةلئاعلا هذه نم دقفنس ىرت اي نم انسفنأ

 وبأ النم ميركلا دبع وأ - لايناد ميركلا دبع لصيف وبأ » نم همساب خأ لك

 تباثوبأ وأ- يليبانز ريذن ميلس وبأ وأ- رمع وبأ يواحير دمحأ وأ- مساق

 نمحرلا دبع ) قنم نم باش مثيهوبأ وأ - نألا ىلإ يقيقحلا همسا فرعأال

 حبصأو لقتعا دقو ةفشخ رمع ملاسوبأ و - ايهارؤ اسدتهم ناك (نامثع

 فسويلا ميهاربإ يجوز وأ لزنملا بحاص وأ - نألا ىلإ يح وهو ًاليمع

 امدنعو ءاهل ططخملا ةيلمعلا يهتنت ىتح اذكهو «زكرملا ريمأ فيلخ وبأ

 لمألاو راصتنإلاب ةجهبلا معتو ءلزنملا ناكرأ ةحرفلا رمغت نيملاس نوعجري

 خألا ناك .تايحضت نم انمدق امهمو :نمزلا لاط امهم انرصنيس هللا نأ

 ثحبأو انتلئاع نم ديحولا يحلا هنأ تعمس دقل» ذالوألا ذاتسأ وه تباثوبأ

 دالوألا ىقبي نأ ملظلا نم لاق دقل «همسا فرعأ ال ذا هدجي دحأ الو هنع

 دالوألا دعصي ةددحم ةعاس يو :اييقك أحول انيرتشاف :ميلعت نود نم

 رساي - فسويلا سودرف - زيرك ىده - زيرك ةيردب - زيرك ةمطاف»

 موقيو ؛بيترتلاو ةفاظنلا لماكب مهو مهمالقأو مهرتافد نولمحي «فسويلا

 مغر ةديعس انتلئاع تيقب .أفاكي دجملاو ,بقاعي لوسكلاو «مهسيردتب خألا

 .فسويلا ميهاربإ هللا همحر ديؤشلا انريمأ اندقف ىتح :قلقلاو فوخلا

 .....رسأي مأ ةدجلا اياكح نم .ةديدج ةياكح ىلإو
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 ةنماثلا ةياكحلا

 تغبطصا يتلا ءارمحلا ةيقشمدلا دورولا قبعب لمحم ريخ مكؤاسم

 .ءايربألا ءادهشلا مد نول ءاهنولب اهلك ايروس

 ناك يتلا كراعملا ىدحإ نع ةروص لقن اهيف لواحأس مويلا يتياكح

 عيطتسأ نأ ىنمتأو ءىرخأ دعاوق عم قيسنتلاب انتدعاق بابش اهضوخي

 .حوضوو ةطاسبب كلذ

 ناتسب نيب لصاولا قيرطلا ىلع تارباخملا تايرود برض يه ةيلمعلا

 اعل طيطختلاو ريضحتلا أدب .تاصايلا تاجاراكل ىدؤملا قيرطلاو رصقلا

 حيحص .ىرخأ دعاوقو عيبر وبأ ةدعاق عم قيسنتلاب كلذو مءايأ ةثالث لبق

 بجي نألا مهنكلو .,تدجو امنيأ تايرودلا برض تناك مهتايلمع عيمج نأ

 ةيلخ لثم انتدعاق تناك .ىسقأو ىوقأ ةبرضلا نوكتل تايلمعلل اوططخي نأ

 .دهاجم لك فقيس نيأو ؛ةكرعملا ضرأ فشتكيل جرخي نم مهنمف ءلحنلا

 قرطلا يأو .ةكرعملا ءاهتنا دعب مهألا يهذ ؛باحسنالا ةيلمع متتس فيكو

 فودلا نكي مل .نيلاس مهدملوت اواصي ينس دحأ مهبتي ذاق كلم
 لك 4 نيرشتنملا نيربخملا نم ناك ربكألا فوخلا نكلو مهألا وه ودعلا نم

 ممذ نألا ىرتشا امك تامهيرد عضبب مهممذ ماظنلا ىرتشا دقل .ةراح

 لكب ةيحضتلل دعتسم وهو ءمكحلا 4 ىقبيل ايروس عاب ماظنلاف :نيرخآ

 .مكحلاب هئاقب لجأ نم اهديدبتو ايروس تاقاط
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 ال نأ نكمم زكرملا نمثف :ميظنتلا لك ىلع ةبيصم ةدعاق يأ فشك ناك

 نيذلا بابشلاو :هلمح اوعيطتسي نل مهنأل ىقبيس يذلا حالسلاو ءضوعي

 ةدعاق زيهجت متي امثير ىرخأ دعاوق #4 مهؤاويإ بعصلا نم نودرشتيس

 ناك اذهل ءام دحأ لقتعا اذإ نيتدعاقلا ىلع رطخ اذه يفغ :مهل ةديدج

 .ةكرعملا لحارم بعصأ نم كراعملا دعب باحسنالا

 اهب كراشي نل ميهاربإ ديهشلاف :ةبهرو ًاريبك ىدص ةيلمعلا هذهل ناك

 نيدهاجملا هجوي ؛يكلساللا قيرط نع ةكرعملا دوقي فوس نكلو ؛ةسفئب

 يتلا تويبلا ىدحإ #4 :ةكرعملا ضرأ نم ًابيرق نوكيسو ءرماوألا مهيطعيو

 .كلذت هتفاضتسا

 .دهانجم لك ناكم اهيلع تبثو :ةطيرخلا ىلع ديهشلا اهمسر ةكرمملا مه
 .تالجملا ىدحإب نظأ ام ىلع ةروشنم يهو .باحسنالا قرطو

 يتلا ىلوألا ةكرعملا يه تسيلف ءدادعتسا متأ ىلع هللا مهمحر انبابش ناك

 .ديهشلا نودب ىلوألا اهنكلو ءاهنوضوخي

 نم لوقنو :عدوم ةرظن عيمجلل رظنن ءاسنلا لك ةداعك انكف نحن امأ

 موقن نأ انتمهم تناكو ءدحأ اهاري الثل انعومد سبحنو 5؟5مكنم دقفنس

 بابشلا لاخدإ عيطتسنل لزنملا باب بقارنو ؛بابشلا نع ًاضوع ةسارحلاب
 .ناريجلا نم دحأ انب رعشي وأ انحملي نأ نود نم

 لوخدلاو جورخلاف ءام ةقيرطب لك ؛رخألا ولت دحاولا بابشلا جرخو

 .زكرملا نمأ 5 نم .ماهملا بعص نم ةدعاقلل
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 ,نيدهاجم ةسمخ نم ةفلؤم :ةريغص تاعومجم 4 نودهاجلملا رشتنا

 قالطإب ةكرعملا تأدبو ءقطانم ةدع نيب لصوي ًاليوط ًاقيرط نوطبري
 ,ةقطنملا كلتب مهدوجوب نمألا اوملعيل ءءاوهلاب تاقلط تاعومجملا ىدحإ

 قيرط نم ةرازؤملا مهيتأتف نوعلا نوبلطي مث ءمهل بصن نيمكب مهعقويف

 مث نمو ؛ءقيرطلا كلذ ريغ ىلع مهل بصن رخأ نيمكب نورخآلا عقيف ءرخآ

 نم ةعومجم نوكتو ةرزاؤملا يتأتف ءاوهلاب صاصرلا ىرخأ ةعومجم قلطت
 ةديدع تايرود اوعقوأ اذكهو ءرخآ انيمك مهل اوبصن دق نيرخآلا بابشلا

 ناك .مهنئامك ب عقت مهيتأت ةرزاؤم لكو ؛هنم جورخلا نوعيطتسيال خف

 نمألا ناكو ؛يكلساللا قرط نع نيدهاجملل تاميلعتلا يطعي ديهشلا

 رخآ ًابعر هتوص ناك ؛هبابش هجوي وهو فسويلا ميهاربإ توص نوعمسي

 بحسناو :ىلتقلا نم ةريفو ةليصحب ةكرعملا تهتناو .تابرضلا بعر قوفي

 هذه تناكو .مهنم دحاو يأ دهشتسي ملو ءاملاس هتدعاقل لك ءودهب بابشلا

 ةكرعملا هذه تناكو ةمالسلاو رصنلاب ريبك حرف معو .ىربكلا ةحرفلا يه

 ش .ةروثلا #4 ةقراف ةمالع

 مات ؛كراعملا ةرادإ © ريبك روطت © بابشلا وأ مالللا فرع دقل

 ال مهربكأ ناك نيذلا ةتالتلا نتوخإ مهنم :ميهاربإ براقأل تالاقتعاب

 رابك هبرغتسا اباذع ريغصلا يخأ بيذعتب اوماق دقو ءرشع ةنماثلا ىدعتي

 دوجو ناكم نع تامولعم نخأ اوعيطتسيل كلذو .ميظنتلا © ءانجسلا

 يأ هلو يل نكت مل ةقيقحلا نكلو :55نيأو يبو هب ةلص مهل لهو ءديهشلا

 .كلذ نم افوخ براقألاو لهألاب ةلص
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 نم ماظنلا فوخ نع هب ملكتأ امب غلابأ ينأ مويلا بابش دحأ لوقي دق

 ناك دقت ءكلذ ةحص فرعي ةلحرملا كلت شاع يذلا ليجلا نكلو ءديهشلا

 .هفصوب نانعلا مهلايخل نوقلطيو هنع نوثدحتي ساقنلاو ماظنلل ةروطسأ

 نيدهاجملا عيمج ناكو :مئال ةمول هللا اخ فاخي ال ًايداع ادهاجم ناك هنكلو

 .ةعاجشلاو ناميإلا نم ةجردلا هذه ىلع

 اهاقنو :مهفوفص دحوو :نآلا انيدهاجم هللا ىمحو ًاعيمج هللا مهمحر

 .ةينانألاو رورغلاو فيحلا نم

 55 رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 ةعساتلا ةياكحلا

 .يئانبأو يتوخإ لكل ةكربلاو ريخلا ءاسم

 لمعل ةعيبتملا ةقيرطلا مويلا بابشل حرشأ نأ ةوخألا نضعب ينلأس

 ظ .ىلوألا ةروثلا مايأ نيدهاجملا

 قاللطتا ةدعاق ىمسي أتيب نونكسي بايش ةيتامث وأ ةميس لك ناك
 ديهشلا اهسسأ ةدعاق لوأ .مهدوجو ىلع يطغت ةرسأ مهنضتحتو «مهتايلمعل

 ةايح لزنملا لخاد بابشلا شيعي ؛ةعانصلا ةسردم برق سودرفلا ةقطنمب

 :ةدوجوم امئاد ةيؤهاجلا نيك نأ بحي .ىنعع نم ةملكلا آم لكي ةيركسم

 ةيلمعلا قرغتست دق .عالطتسالاب بابش ةدع موقيو «ةيلمعلل دئاقلا ططخيو

 باصي نأ نم رذخلل ًايخوت كلذو ءاريبق فدهلا ناك اذإ عوبسأ نم رثكأ

 تايرود برض ىلع موقت بلاعلا ىلع مهتايلمع تناك .ةيلمعلاب دحاو يندم

 لكي بابشلا لاقتعا نع ماظنلا زجع املو ؛هيف اودجو ناكم لكب تارباخملا

 لازنإ ررقف ,دوسأ ًاريصم اوقال مهنكلو ؛ةصاخلا هتادحوب ءاج ؛لئاسولا

 ريزارزلا لت ةقطنمب نكسن انك ءاتيب تيب اهشيتفتو بلح لك قيوطتو شيجلا
 يمرب رتبكويلهلا تارئاط تأدبو ؛هنع مكتثدح يتلا زكرملاب ,يركسلاب

 زيهجتب بابشلا ماق رجفلا ننمو ؛سانلل تاميلعتلا يطعت يتلا .ريشانملا

 دوجو نكلو ءابيرقت انع ًاديعب قيوطتلا ناك .أبخملل اهلازنإو مهئايشأ لك
 ةأجفو :ةهبش لحم ناك ةريقفلا ةراحلا هذه لثم # نيقباطلا يذ لزنملا
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 تضكرو .دعب أبخملا اولخد دق بابشلا نكي ملو :بابلا قرط اةكاششتاب نحنو

 ,حاتفملا نع ثحبن شيجلا رصانعل اولاقو «بايلا وحن لزنملا بحاص تائب

 :ةحتفلا مهيلع تيطغو أبخملا ىلإ بابشلا لزنو ءقربلا ةعرسب تضكر

 ةبابد تحار بابلا حتفب انرخأت اننأ امبو ؛اهقوف ةريغص ةنازخ تعضوو

 توصو .بولقلا ابعرم اهتوص يودي فاعسإلا ةرايسو :لزنملا مامأ ردهت

 لدت ءايشأب صفت بابشلا ةفرغ تناك داعتبالا سانلا نم بلطي نوفيركيام

 اودعتسا نأ أبخملا ةهوف ىلع :تقرطو ياوق لك تعمجتسا ؛مهدوجو ىلع

 له نهل نمألا رصانع لاقو بابلا تايتفلا تحتف ءانرمأ فشك هنأ نكمي

 .انتوخأ جرشي ذلثل قزفلا عاتفم اطضآ انكر ال نلف ءاسالس نوؤيفف

 ًاشارف تلمح نأ الإ هللا نم ةيادهيو ينم ناك امه حطسلا رصانعلا دعص

 لزعن» ةفرغلا فيظنتب موقن نحن رصانعلل تلقو ؛ةفرغلا بابب تفقوو ًاريبك

 .«ةيبلحلا ةجهللاب

 تءاج يتخأ هذه ال هل لاق نيتجوز كدنع له لزثملا بحاص ظياضلا لأس

 راشأو ءالؤه لاق كدالوأ مه نم هل لاق ءتدلو دق يتجوز نأل انتدعاسمل

 .ال تلاق ,ةدورابلا دصقي ءاذه لثم مكيدل دجوي له مهلأس .هدالوأ ىلإ

 :؟نولعفتس متنك اذام معن تلاق اهنأ ليخت ,ةلفط هذه لزنملا بحاص هلأس

 ,نورخآ دعصو ءهرصانعو طباضلا لزنو .مكسوؤر قوف لزنملا مدهنس لاق

 ,بابشلا مهيسن تالجمو تاقلطو آذآ تيأر ءىرخألاو ةيرود لوأ نيبو

 دحأ دعصو ,حطسلا ىلع ةدوجوم بارت ةموكب مهنفدو مصع قبأ مهذخأ
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 بحاصل مهاطعأو تاقلطلاو سدسملا جرخأو بارتلا ةموكل رظنو ركاسعلا

 ججدملا دنجملا ليبقت دارأو نسحوبأ ىكب ؛ءاسنلا دنع مهعض ًالئاق لزنملا

 الثا ًاحوتفم لزنملا باب اوكرتا لاقو :ءالؤهو ءالؤه يفخأ يل لاقو ؛حالسلاب

 حيصأ اذكهو ؛لوهذ ةلاح 4 نحنو ؛جردلا لزنو ؛شتفت ىرخأ ةيرود يتأت

 وبأ اهامسأ ةلفط عوبسأ ذنم تدلو دق تناكو ءرئاخذلاب ًائيلم تخألا شارف

 .ةيمس (النم ميركلا دبع) مساق

 :اهذلس عيشت انآ اوتلخ دقت ءاطكراح نع ركسلا عيمجو ةبايدلا تيغذ

 نحنو ءاهشارف ب ءاسفن ةارماو ًءاسنو ًالافطأ اوأرو ءائيش اوري مل مهنكل

 وه نم فرعأ طباضلا اذه هللاو لوقأ تنك .ءارقفلا نييورقلا سابل سبلن

 ةزو فيلأ تارباخملا طباض ناك » :هتيأر نيأ ركذتأ مل فقوملا لوه نم نكلو

 انأ يه ةيورقلا هذه نأ هلابب رطخي مل ءاسنلا نيب ثحبيو يتروص لمحي

 ًاديعب ركسعلا لتر حبصأ ةعاس دعبو :«يجوز ناكم ملعيل اهنع ثخبي نم

 لمحيو ؛ملسلا ىلعأ لوألا ميهاربا ناك ءأبخملا ةهوف انحتف :لزنملا نع

 :ةلبنقلا يمريو لوألا نوكي مهرمأ فشك ول ىتح قعاصلا ةعوزنم ةلبنق

 ل د وهو-هينيع المت عومدلاو-:جرخ. لوألا يئادفلا نوكيو
 :نذات توت تس

 .هلل اركش اولصو اوؤضوتو أبخملا نم ةوخألا يقاب جرخ مث ,نوروصنم ءهللا

 َلَمَسَأ نمو مكقْوَف نم مكوؤاَج ذو بازحألا ةروس نم تايأ ميهاربا التو هليع 2 7 ضإ هي ك# ارب ع 5-1
 ء م 5 7 1 هلل و

 .اًنونظلا هللاب َنوُنظَتَو َرِجاَنَحْلا ٌبولُعلا تَقَكَبَو ُداَصَيَألا َتْغاَر َذِإَو ٌمكنم

 انلزلز دقل ًاقح ,73"2/بانحألا) يا ٌريِدَش الارز اوللْرَو َنونمؤملا يلثبا كلاَنُه
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 هللا انظفحي مل اذإ ًائيش يواست ال انتاطايتحا لك نأ انغرعو اديدش ًالازلز

 .اناعريو

 توصو أبخملا رادج © قوقدم اهفارطأ دحأ يريغص ةحوجرم تناك

 ةململو بابشلا ةفرغب هنع ةلوغشم انأو «يكبي وهو هدلاول ىهانتي اهريرص

 ناعمدت هانيعو يدلواي هللا كل يدلواي هللا كل» هل لاق .اهئافخإو ضارغألا

 يفختو :ميظع برك #2 تناكف لزنملا ةبحاص تخألا امأ «هءاكب عمسي وهو

 فصأ نأ تاملك عضبب عيطتسأ ال :ءايشأو ءايشأو ةحلسأ نزخم اهشارف تحت

 ناك ء.هقدصأو ريبعت دشأ ةميركلا ةيآلا انع تربع دقل «لزنملاب نم لك ةلاح

 ةهجاوم ؟؟نحن فيكف ًافوخو اعله سانلا بولق زهي تابابدلا ريده توص

 دعترتو نوفاخي نودهاجملاف .نورخآلا نظي امك لهسلا رمألاب تسيل توملا

 هللا مظع دقل ءداهجلا رامغ ضوخ نع مهينثيال فوخلا اذه نكلو ,مهبولق

 اريمسالا ,هتدارإ لماكب وهو :هل ضرعتي يذلا فقوملا مظعل ديهشلا رجأ

 هبشي توص عامس دنع قفخي يبلق لزاالو .بيصعلا مويلا اذه ىهتناو .هيلع

 .ردهت يهو ةبايدلا لسالس توص

 5-5 رساي مأةدجلا اياكح نم ةياكح ىلإو
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 ةرشاعلا ةياكحلا

 .انيدهاجمو انراوثو انرارحأ لكل نيمسايلاو لفلا ءاسم

 ناك ام مكل يكحأ فوسو ةنايخلاو نزحلا ءاوجأ نم جرخأس مويلا

 ,نزحو قلقو مه انتايح لك نأ اونظت ال :ةكحضم تافهن نم انعم يرجي

 .سانلا لك امك ةداعسو حرف تاظحل شيعن انك ءسكعلا ىلع

 نيبردم انوكي مل امهنكلو :بايشلا نم نانثا انتدعاقل ءاج مايألا دحأ ب

 نكمي ال هنأل» انيلإ الصو دقف امهتيكزت تمت دق هنأ امبو ؛حالسلا لمح ىلع

 «نيريثك نم ةيكزت نودب انتدعاقل يتأي نأ دحأ يأل

 كلذكو :يمرلا ىلع بابشلا بيردت بجي هنأ ناكر زكرملا ريمأ ررق

 انأ انزهج هج :يمرلا لقحل بابشلاو نحن بهذن نأ بجي يلاتلا مويلا ذه هنأ

 ةوخألا دحأ ءاج ركابلا حابصلا كو ءاندنع دجوي امم ماعطلا ضعب تخألاو

 نسح مأ تخألا تناك ولو ةلحرلا كلتب انقفار نم ءامسأ تيسن فسألل»

 ؛ (ةيئادب لقن ةليسو يهو) ةنيزيرطلاب «كلذ »ب ععدعاس تناك ةبيرق

 ناكملا انلصو ىتح تاعاس اني تراسو ءةوخألاو لافطألاو نحن انبكرو

 ملعي بردملا خألا ذخأو ,ةنيدملا نع ًاديعب اعساو ًالهس لقحلا ناك «بولطملا

 مث ؛ةيسورلا ةدورابلاو سدسملا بيكرتو كف انميلعتب ماق مث نمو .ةوخألا

52 



 ,مهتابلطو لافطألاب ينتعنو مهبقارن انكو ءيمرلا ىلع نوبردتي ةوخألا ذخأ

 رمألا نكي مل ءيحلا صاصرلا انقلطأو ؛ءيمرلا ىلع انيردتو انرود ءاجو

 ينأل :كلذ ذي ةقوفتم تنكو ةزاتمم انجئاتن تناكو ؛اعتمم ناك هنكل ؛ًالهس

 لكلا رمأي ديهشلا ناك :(قدرخلا) ديصلا ةدوراب ىلع تيبلاب بردتأ تنك

 لافطألا ضكرو :ماعط نم هب انتج ام انلكأو سردلا ىهتناو ؛اهيلع بيردتلاب

 دوعنل انءايشأ انململ نصعلا دنعو .نجس ب اوناك مهنأكو لوهسلا هذه

 تاقلاملاب ةءولمه ةفكتي ىتآو بهذ دق ةوكألا دحأ ناك كلذ لبقو .تيبلل

 :كوكشلا ريثت ال ةيداع انتلحر نوكت نأ انلواح ءديراوبو نيأ نم فرعأ ال

 سايللا سبلي انلك ءلاجرو لافطأو ءاسن اهيف ةيلئاع ةلحر اهيلع رهاظلاف

 نكمي فيك ؟لمعلام :ةنيزيرطلا تلطعت انتدوع قيرط # نحنو «يورقلا

 نوكي دق ىرخأ ةرايسل اهنم' حالسلا لقننس فيكو ؟اهريغ بكرن نأ انل

 ةكيدحلا ةرايسلا هذه انكحضو ًاريثك انركق ةانيلع لاديو ًاريخم اهقئاسس
 ىلع ةوخألا ضرع ىرخأ ةنيزيرط ترم اذه انكابترا #2 نحنو .ةبيجعلا

 نود اهبحاص قفاو ءانتنيزيرطو نحن انرجي نأب ًايزجم ارجأ قئاسلا

 اولمحو ءحالسلا بناجب ىقبنو اهنم لزننال نأ ةوخألا انم بلطو :ريكفت

 حفس ىلع سولج اننأكو انحبصأو ,ىرخألا فلخ اهوعضوو انتنزيرط سأر

 رظنملا اذه ىلع انعيمج كحضن انك ءرظنملا اذه اوليختت نأ مكلو :لبج

 اوطبري ًالبح اودجي ملد ًاعيمج انرجيوهو انب قئاسلا راسو ه.ب نحن يذلا

 ةعامجب انررم املك انك :«ىرخألا قوق هذه سأر اوعضوف ىرخألاب ةدحاولا
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 مل ؟8احجل ءابرقأ نحن له بيجع بارغتساب انيلإ نورظني سانلا نم

 رظنمل رظني لك ءانعيمج ةهقهقلاو كحضلا نم انسفنأ كلامتن نأ عطتسن

 هنأك ؛انيلإ هسأر دمو أني قلغح لمج ىلع انررم ىتح .كحضيو رخآلا

 ىتح ليقثلا لمحلا اذه رجيو رجي ةنيزيرطلا قئاسو ءرظنملا اذه برغتسا

 ناك ءانئايشأب فوفلملا حالسلا ةوخألا لزنأو اهنم انلزن ,لزنملا مامأ انلصو

 :هتاجرد ىصقأ ةوخألا قلق غلب دقت :برغملا دعب ارخآتم حبصأ دق تقولا

 نوكن نأ نم ًافوخ ًأطايتحا لزنملا نم ةوخألا جرخل ًاليلق دعب انرخأت ولو

 بضغ ,كحضي لكلاو انبنؤي ناك ءانريخأت ىلع ريمألا انبتاعو ءانلقتعا دق

 لصح ام هل اوكحو مهاوق ةوخألا عمجتس ةساو 5؟مكب ام خرصي ًأدبو ريمألا

 هو ا ا اع صور رب دعا

 .احج تاياكح نم ةياكح ذب اننأكو ءانوأر
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 رارحألا لكل قوشلا ريبعب ةلمحم ريخلا حابص

 اهاشغ ةركاذ نم تايركذلا شبنأ انأف يتوخأ ايو يدالوأ اي ينورذعا

 ثدحام ةروص مكيدل لمتكتل ءارولل ثادحألاب دوعأس مويلا .نايسنلا

 (هبرك هللا جرف وأ هللا همحر) ةلقع ناندع ناك دقت :تاينينامثلا ةروثب

 ( هللا همح 58 فسويلا ميهاربا ديهشلا ناكو بلح ةنيدم  ميظنتلا دئاق

 :اسينيب لصح ًاضالخ نأ اديأ مل مثلو :يلح ةليدم ذي يركسلا دقاقلا

 الو ؛ةيمهولا بصانملا ال داهجلا هتياغ امهنم لكو ءامهضعب نالمكي امهف

 ناوخإلاو ةلقع ناندع نيب فالخلا دتشا تارملا ىدحإ 4و :تاماعزلا

 مهبابش نأو :نوري امب ةروثلا اودوقي نأ نوديري مهف :ميظنتلا ةسائر ىلع

 :مهب قثي ال هنكلو ةماعزلاب ًابح ال :ضفري ناندعو .ةروثلا هذه دوقو مه

 الو .تربك ىتح اهوعر نم مه بابشلاو .ًاقيعض ًالفط ثدلو ةروثلا هذهف

 نأ ميهاربإ نم ناندع بلط اذهل ءاهب نمؤي ال ناك نم اهوملسي نأ نكمي

 ملتسا كوجرأ هل لاقف :ةروثلا هذه ىلع سانلا ضصرحأ وهف ةدايقلا هملسي

 لجر انأ :ًالئاق ضفر ميهاربإ نكلو ؛ةيلوؤسملا هذه نم ينحيرو ينع

 ,ةيلوؤسملا هذه هنع لمحي نأ ًاريثك هاجر .ةسايسلا # يل سيلو يركسع

 بهرأ دقل ؛ةبهرو فوخ لحم وهف ةدايقلا ىلع هتعزانم دحأ عيطتسي نلو

 ب ةاباحملا مدعو «قحلا ىلع هتماقتساب .ءادعألا لبق ءاقدصألا ميهاربا
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 نم تعمس ام ةرثك نم لوألا نجسلا نم يجورخ دعب ينأ ركذأ .هللا نيد

 ىوري امك حبصأو ريغت لوقعم لوقأو هفاخأ تأدب .ديهشلا نع ريطاسألا

 ةقراخلا ةعاجشلا نمو ؛«(ماظنلا لوقي اذكه) مارجإلاو ةيشحولا نم هنع

 تنك يذلا ريغ رخآ ًالجر ىرأس ينأ تننظ ؛ (بعشلا لوقي امك) ةيروطسألا
 ؟ةهبصأ نينعرلا لأ ىرأل هيلإ ترظت هتئأر امدتع ىتكنو فهرعأ

 مكح تبثت يتلا تايصخشلل لئاسرلا لسري ناك .كاذ الو اذه نكي مل

 رفاكلا ماظنلا اذه اوكرتي نأ مهنم بلطيو :مهنع قاقشنالا مهوجريو دسألا

 مل :ةئيربلا حاورألا ىلع صرحلا لك صرحي ناك :مهمجاهي نأ لبق رئاجلا
 .رشيلا حاورأب رتهتسي يذلا مرجملا اذه ًادبأ اذإ نكي

 الو ,توملا فاخي ال يذلا يروطسألا لجرلا كاذ ىرأل هيلإ رظنأ

 اذه نكلو ءافوخ هبلق قرطي دقو فاخي ءايداع ًاناستإ دارأ ينعلو يش

 ديهشلا ماخلأ ركذي امدتش ,انوتح ناك هقيرط ةيباحم نع هينثيال فوخلا

 دقفل يكبي ناك ءفيرشلا فيفعلا ديهشلا ليعامسا اذه لوقيو .هانيع عمدت

 ناك ؛لعفي ام هب لعفي ردقلل هكرتيس هنأ فرعي يذلا هلفط ءاكبلو ءزيزع
 تسع سيرسلا جوزلا

 نع هفقوي نأ نود نم هقيرط راتخا وهف ءاهلبقتسم اهل ططخي وهف ؛دحأ

 نم اهل نوكي نأ بجي اذهل هداهشتسا دعب اهل لصحي نأ نكمي ام كلذ

 .بيصن هطيطختو هريكفت

/ 

 ةتريغ ب ةيراَتبيال يلا زويعلا وهو .هتجوز لب
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 نودهاجملا بايشلا بلط ءاهب مايقلا نووني اوناك يتلا كراعملا ىدحإ 4

 سلجي مل بابشلا بهذ امدنعو ؛كلذ #2 هوجرو :مهعم كراشيال نأ هنم

 :صاصرلا توصل يفصيو ةسارحلا ةلت قوف فقي ناك ءضرألا ىلع ًادبأ

 فقي نم ةعمسي عومسم توصب قفخي هبلف ناك .ةكرعملا رودت فيك فرعيل

 مهلبقتساو ءنيروصنم نيملاس اوداع ىتح ةلاحلا هذه ىلع يقبو ءهراوجب

 كفسب ًابحال ماق هنأ نمؤيو نقوي الجر ناك .هيقآم ألمت هعومدو ناضحألاب

 مههركيو ؛سانلا ملظيو هنيد براحي نم داهجب هللا نم أرمأ نكلو .ءامدلا

 .رفكلا ىلع

 روصب ىتأ خألاو ءيواطنطلا هللا دبع عم دعوم هل ناك تارملا ىدحإ

 دالوألا ميهاربا هل لاقف ,مهاري ال ميهاربإ نأ هنم ًانظ ميهاربا دالوأل

 ,روصلا ىلع هركشو ,(زعب الإ اهارأ ال زعلا مأ لاق) ءيدنع اوحبصأ مهمأو

 .روصلا يل ىمرو ءاجو

 سمطو ديهشلل هيوشتلا اذه 55دحأ هفرعي ال هداهشتسا دعبو نآلاو

 هفرعيال مهنم نم كلذ اودمعت علا مهل هرفقذ نأ نكمي ال هتايحو هداهج

 نإ 55نم مأ (هدعاسي نأ هاجر هميظنت ماظنلا قحال امدنع يذلا ينونايبلا )

 تايحضتلا لك اهتيحضت تقاف يتلا ةلئاعلل قح وهف سانلا قح اذه نكي مل

 سمطو هيوشت اذامل «مهنوبلاطي مهو هدافحأو هدالوأ قح اذه ءتقولا كاذ

 رشبلا سيلو هّللا يضريل دهاج وهف ءيش كلذ نم همهي ال ديهشلا ؟هتريس

 .ةلئاعلا قح اذه نكلو
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 ام قدصأ مل لاق 5كب ام هتلأس .هايحم ىلع ةبآكلاو مايألا دحأ ءاج دقل

 اننأ ينعي دعاوق انلو دعاوق ناوخإلل دجوي :لاق ةوه ام :تلق .مويلا تعمس

 ملو ههجوب رادتسا ؟اذاملو :هل تلق .اننيب ةدحولا ناندع لواحيو ءنيمسقم

 نم برهيل ةالصلاب يوني نأ دارأو .هيلع ودبت ةريبك ةبيخ نكلو ءينبجي

 نكلو ال :لاق 5؟ةعامجلل مكمامضنا ىلع مدان تنأ له هل :تلق .يتلئسأ

 لمكأو 5؟نيقرفتم نوكن فيك ؟داهج ةلاحب نحنو اذه لصحي نأ نكمي فيك

 .تكاصح ةييصن خأكو ايه ارعثم ًاجياس قي ةةلسلا ديو :هكقام

 2 ةراسخلاو .ةميزهلا ينعي .فالتخالاو ةقرفلا اذه ىنعم تفرع نآلا

 اوعزانتالو» ةميركلا ةيآلا ظفحي وهف ءلصحت نأ لبق اهرعشتسا دقل ؛ةكرعملا

 هّللا هيري ملو .هداهشتسا دعب هّلل دمحلاو تلصحو .«مكحير بهذتو اولشفتف

 ةنمؤملا ةعامجلا ىلع ىضق هنأ مرجملا ظفاح هيف نلعأ يذلا مويلا كلذ

 تولاب امك ةايس نيدلا اذهي تيضر لوقو نم لك ىلع مكحبو ؛ةدهاجللا
 اذامل :ةظعو ةربغع نآلا بابشلل نوكتل صصقلا كلت قوسأ ينإ ءنجسلاب وأ

 ,ةدايقلاو بصانملا ىلع انفالتخاو انقرفتب معن ؟تاينينامثلا ةروث انرسخ

 دق ةرلومللا هك جا اسأل يسن و ةق رش[ نع ل .انيقب !ذإ مويلاو

 .ًاليوحت هللا ةنسل دجت نِلو :ًاليدبت هللا ةنسل

 ....رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 رشع ةيناثلا ةياكحلا

 هادي نأ هللا يسير يصفلا ناضمر رهش تاكربب احم ريخلا حايس
 ناك اذام بتكأ نأ ينم بلطو تلثس ام ًاريثك .نيكمتو رصنو ةدحو رهش

 تسل يئانبأ ايو يتوخإ اي ؟8ىلوألا ةروثلا نم نوملسملا ناوخإلا فقوم

 انأ امنإو :ةيهقفلا تاداهتجإلا الو .:ةيسايسلا تاليلحتلا ديجأ الو ةرظنم

 ةزرايلا تايصخشلاو ثادحألا عيمج نم ةبيرق ةرتفلا كلت تشاع ةأرما

 كلت نم طقف تعمس امو تيأر ام بتكأ قلطنملا اذه نمو :ةروثلا 4

 انأو يصخشلا ييأر لوقأو :قمعأو رثكأ ضوفلا عيطتسأ الو ,تايصخشلا

 ميكحتل ةوعدلاب تماق ةعامج مه :ناوخإلا مه نم :هللا مامأ هنع ةلوؤسم

 نآرقلاو انتودق دمحمو انتياغ هللا :اهراعش ناكو ضرألا © هللا عرش

 .انينامأ ىلحأ هللا لييس 4 توللأو انليبس داهجلاو انزوتسد

 ىعست تناكو ءايروس كل نيدتملا نمؤملا بابشلا ةريخ اهل مضني ناك

 ءاج امدنع نكلو هللا عيرشت لوبقل بعشلا ءيهت يتلا ةوعدلاب مكحلل

 ىلإ دمعو .نيدتم وه ام لك لاصتتسال يعنملاب ماق مكحلل ثعبلا بزح

 كلذ لجأ نم :ناوخإلا ةداق ةيبلاغ نجسو :؛ةوعدلا بابش ىلع قييضتلا

 اده نأ مهداقتعاو ؛هعم نمو هللا همحر ديدح ناورم خيشلا ةوعد تناك

 انيراحي وهف :ةوقلاب هداهج بجيو ؛مالسإلا براحيو رفكلا رشني ماظنلا

 نيدعتسم ريغ اننأ ةداقلا ةجح تناك نكلو :هيلع ىلوتسا يذلا مكحلا ةوقب
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 ةهجاومل ةدعلا دعي أدب ناورم خيشلا نكلو ءاهب انل ةقاط الو «ةهجاوملا هذهل

 .نجسلاب دهشتساو هوبذعو هولقتعاف :ماظنلا اذه

 تقولا نأ اوأر تاراعشلا كلت ىلع اوبرت نيذلا ناوخإلا بابش نم ريثك

 مهلصف ناوخإلا ميظنت نكلو :ماظنلا اذه دض داهجلل ةدعلا دعنل ناح

 بابش نم ديدح ناورم ةعامج تلكشتو .هرماوأو هتعاط نع اوجرخ مهنأل

 ةدعلا نودعي اوؤدبو ءدجاسملا ف قلخلاو نيدلا ىلع اوبرت نيذلا ناوخإلا

 عم ةيرسلا ةهجاوملا اوررفو ءيركسعلا مهبيردتو مهفوفص ميظنتب آرس

 يقب .ماظنلا  ةرثؤم تايصخشل لايتغا تايلمعب مايقلاب كلذو ؛ماظنلا

 ؛تايلمعلا كلتب موقي نم فرعيال ناكو .ةهجاوملا لجؤيو فرعي ماظنلا

 ةثيدم  ناوخإلا نم ةداق لقتعاف ةيناطيش ةركفل ًاريخأ لصوت هنكلو
 نم فرعي نأ لباقم هرداوك لاقتعا مدعو ميظنتلا كرتب مهضياقو .بلح

 «هداهتجا بسح ىلع » يواطنط هللا دبع خيشلا ىأرف :تالايتغالا كلتب موقي

 مهنع اوقشنا نيذلا بابشلا ءامسأب فرتعاف نيررضلا فخأ كلسي نأ

 ,اقافتا ذقني نك انماظنك ارشاك ًاماظن خنكلو .ديدح ناورم ةعامجب اوتحتلاو

 لك نكلو .طقف .ميظنتلاب ةقالع. هل. نم لك نميل ءلقتعي نخأو.ميظنتلاب ردفف

 وهف ةالصلا ءادأب مهتي ناك نمو ؛دجاسملاب نآرقلا تاسلج رضحي ناك نم

 برهو لقتعا نم ناورم ةعامج بابش نم لقتعا اذكهو :ناوخإ هنأ مهتم

 .بره نم
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 اوناك مهتيبلاغ ناوخإلا بابش نأ ؛لايجألا لك اهملعتلو «خيراتللو اهلوقأ

 :ناح دق هبح ىلع اوبرت يذلا داهجلا نأ ىأر نم مهو ءاهتداقو ةروثلا دوقو

 دض اوفقوف ءرخآ داهتجاو رخآ يأر مهتداقل ناك نكلو ءسوفنلاب اوحضف.

 نولازيالو .اهونادأو اهوركثتسا دقف ءةيعفدملا ةيلمع دعب ةصاخو .ةروثلا

 ةيلمعلا نإ مهدالوأل نولوقيو .ًانلع اهنوركنتسي بيلاسألا تاذبو :مويلا ىتح
 ءاقلل نوقباستي اوناك مهتداق ةيبلاغ نأ ملعلا عم ءمهدرشت ببس تناك

 وأ :هب ةفرعم لك اوركنأ هداهشتسا دعب نكلو .فسويلا ميهاربا ديهشلا

 لمعلاب اوقحتلاو مهتداقل اوتفتلي مل ناوخإلا بابش نكلو ءوه ةنيدم يأ نم

 نأ نوري اوناك :ةفاقثلاو نيدلاو قلخلاب نيدهاجملا ةريخ اوناكو .يركسعلا

 .هل نودعتسي الو مولعم ريغ لجأ ىلإ داهجلا نولجؤي مهتداق

 .ماظنلا اذه دض لمعلل اودحوتو نيتعامجلا نيب تاضوافم تاصحو

 نم عمو ؛ةدايقلا ىلع فالتخإلا ببسبو ءًاريثك مدي مل قافتإلا اذه نكلو

 ةروثلا اودوقيو ينيمخلا ةبرجت أاوخسنتسي نأ نوديري مهف ؟8ةدايقلا نوكت

 نم نوكت نأ بجي ةدايقلا نأو .كلذ ريغ ىري ةلقع ناندعو ءجراخلا نم

 :لخآدلا

 مهركف لمحي هنكلو .ناوخإلاب ًامظنم نكي مظ ميهاربإ ديهشلا امأ

 عرش ميكحتل ليبس ال نأ ديدح ناورم ناك امك ىري هنأ ريغ :ءمهتديقعو

 قيدص قيرط نع ديدح ناورم ةعامجت مضناف :دوجوم ماظنلا اذهو هّللا

 زتك ميهاربإ نأ فرعي هنأل هتافخإ ىلع ناندع صرحو ؛ةلقع ناندع هابص
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 مل ةيعفدملا ةيلمعب ماق امدنع اذهل :نيدلاو ءافولاو صالخإلاو ةعاجشلا نم

 اوركنأ اذامل نكلو ؛هتعاجش ربكأو .هفرع لكلا اهدعب نكلو .دحأ هفرعي نكي

 !!!ًاببس هل فرعأ الو مهل دوعي رمأ اذهف هداهشتسا دعب هتفرعم

 ةدايقلا ضفرو «ناوخإلا ةداق نم ريثكلا ىقتلا دق ميهاربإ ديهشلا ناك

 لمعلا دوقي وهو أسأبو ةوق هب نأل ءاهملتسي نأ ناندع هنم بلط امدنع

 ةنتف لخدي ملو ةداهشلل ميهاربإ هللا راتخا اذكهو ءحاجنب يركسعلا

 .ةنتفلا كلت هللا هاقوو ؛تافالخلا

 .تاداهتجاو تاليلحتو تاديقعت نود نمو ةطاسب لكبو هملعأ ام اذه

 :ةروثلا دوقو مه دجاسملا 4 ناوخإلا ميظنت مهابر نيذلا بابشلا ناك معن

 ةعامجل قحي :مهيلاهآو مهلافطأو نييسنملا ءادهشلا مهو .اهتداق مهو

 سيل نكلو :ىلوألا ةروثلا 2 ءادهشلا تمدق نم يه اهنإ لوقت نأ ناوخإلا

 نم جرخ نمف .نيدهاجملا عمو ماظنلا هجوب اهفوقوب سيئو اهحانج تحت

 اذكهو :كراشي نأ ديري ال هنأل امنإو :ةروثلاب كراشيو دوعيل جرخب مل ايروس

 داهجلاب مهحاورأ رمثتست مل نيذلا ءادهشلا فالآب ةروثلا ةوذج تأفطنا
 دع وتسرع ًاراهتت فيسلاو :ةاوفألاب دوري ًارامع داهجلا قبو :دوعولا

 هللاو ءاوؤطخأ اذإ ّيطخملا رجأ مهل نأ نوريو كلذ ف نودهتجي مه .قرولا

 ظ .حلصملا نم دسفملا ملعي

 مامأ مهف :فورحلا ىلع طاقنلا عضوو يضاملا حتف مهنم بلطي ريثكلا

 اذامل مهنم برغتساو ؛ةنايخلا ةجرد ىتحو ءريصقتلاب نومهتم بعشلا
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 امي ةبقحلا كلت ةعجارمو ةساردو حتف نم نوفاخي اذامل ؛كلذ نوكرتي

 ؟؟كلذ ذ بيعلا نيأ اوؤطخأف اودهتجا نولوقي امك مه 5ةاهيلع امو اهل

 كلذ برغتسأو ؛ةلحرملا كلت نع يثيدحل نورثك يندقتناو ريثكلا ينحصن

 دحأ ةعزانمي ةحلصم يل سيلو ,هفاخأ وأ هيفخأ ام يدل دجوي الغ مهنم

 نم فاخأ اذاملف :هيف سيل امب دحأ ةعمس هيوشت يغبأ الو ؛:ةدايقلا ىلع

 نع معدلا عنم نم لوقأ نأ يل قحي الآ ؟8يقح نم اذه سيلأ 55ثيدحلا

 اودوعي مل دعاوقلا بابش نأ ىتح .ةماعزلا ىلع فالخلا درجمل دعاوقلا

 لقتعاو دهشتسا نم دهشتساو :عراوشلا 4 اوتتشتف تويبلا ءارش نوعيطتسي

 ام لوق زي ًاناعجش نوكنل نجسلا نم ًاماع رشع دحأ يفكي الأ 5؟لقتعا نم

 نكلو :هيلإ يعسأ ًابصنم الو هيلع فاخأ ام رمعلا نم يل قبي مل 58ديرن
 ىرأ الو اهفرعأ رومأ كانهو :هتملع امو قدصلا الإ لقأ مل ينأ هللا دهشأ

 .لبقتسملا 4 الو نألا ال اهركذ # نيملسملاو مالسإلل ةحلصم

 .... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 رششع ةثئاثلا ةياكحلا

 تمصب نولمعي نيذلا نيلوهجملا نيدهاجملاو راوثلا لكل ريخلا ءاسم

 ناونعلا يحو نم يه مويلا انتياكح .يئانبأو يتوخإ مكلو ,دحأ مهب فرعيالو

 :مكيلع حبصأل هترتخا يذلا

 دحأ ال نكلو :هل عجري ريبكلا لضفلاو لمعي نم نيدهاجملا نم كانه

 ريبك لضف هل ناك ؛مهنم دحاو انتصق لطبو ؛نيلوهجملا دونجلا ءالؤه فرعي

 ؟نوكي نمو همسا فرعأ ال انأ ىتح دحأ هفرعيال نكلو :ىلوألا ةروثلا ىلع

 يذلا لضفلا » لاق نم وهو ديهشلا نم هتياكح تعمس 5تيم مأ يح وه لهو

 :ميهاربإ ةياكحلا يوري !ذكه «انأ تسلو لجرلا اذهل دوعي هيف نحن

 ىدحإ و .كاته ةليل انه ةليل مانت نودرشم ةيفقدملا ةيلمع دعب انك

 ينبلغ مونلا نكلو ءيسفن تسرحو ءابعتم تنك ؛ةرجش قوف تمن تارملا
 نكمملا نم ناك ءاعزف تظقيتسا .ينتفشك دق سمشلاو الإ ظقيتسأ ملو

 بايب بلح عراوشب ترسو ؛مئان انأو «توملا فاخي نكي مل» ينولقتعي نأ

 تعطتسا :دونجلاب ةقوطم تحبصأ دقو الإ ةراحلا نم جرخأ دكأ مل نكلو

 تيب الو لاجر الو لام ال .ءيش انعم نكي مل ءمالسب قوطلا نم جورخلا

 تقاض دقل ؛هسفن نع لوؤسم لك .تاقرطلا ل انهوجو ىلع ميهن ءانيوؤي

 2 ديرط ديرش انأو ءدالوأ الو ةجوز الو لهأ الف ءتبحر امب ايندلا يلع
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 دعاسلا» يسدق هّللا دبعو انأ تنك مايألا دحأ يو .عراوشلاو تاراحلا

 هنأب رمأ ءاج ىتح ناقرتفي ال ةديدع روهشل هقفار يذلاو ديهشلل نميألا

 ىلع نوتيزلا مورك  ريسن «طقف نيمويب هدعب دهشتساو اقرتفي نأ بجي

 هرهشي احالس لمحي وهو ءانيلع جرخي لجرب ذإو :ملكتن نحنو :ىده ريغ

 ,!ناوخإ يخأ ناوخإ :هل تلق ةيوفعيو لعف دركو ينم ناك امف ءانهوجو

 .مكعم هّللا :ًالئاق انيلع درف

 نمم وهف :ءلجرلا اذهب ركفأ انأو هيف مانأ نأ ررقملا تيبلا ىلإ تعجر

 ,حابصلا ب هب يقتلأس ينأ تررقو .ماظنلا اذه دض انتروث عم فطاعتي

 ىلع يسدق هللا دبعل تلقو :تررصأ ينكلو :باهذلا نع يينث بابشلا لواح

 .بهذأس 5ةرجشلا ىلع وأ 55لبازملا قوف مونلا ىلع 5؟فاخن اذام

 رخآ باش) هّللادبع ينقفار باهذلا مدعب يعانقإ اوعيطتسي مل امدنع

 نيذلا نحن هل .انلق ؟متنأ نم :لاقو جرخف .بابلا انقرط (همسا تيسن

 نم رمهنت عومدلاو انلبقو رماغ حرفب انلبقتسا .!ًآليل ةحرابلا كب انررم

 ىلع تول لاق :قدصب هييجت نآ يجاوب ًابلط انم الم هقكنو. هيكيغ
 ريخب وه ةوخألا هل لاق .حيرج باصم هنأ انعمس دقل فسويلا ميهاربإ

 نع فشك نم لوأ اهيف انك يتلا زكرملا ىتح أدبأ هتيصخش نع نوفشكيال»
 كلذ ىلع تدوه نأ مك رساي و بأ سيلو همساب هيداتأ تنك انأ هتيصخش

 لاقف «مهنونظ دكؤأل تّئجف.مهيلع بلفي ناك نظلا نأ ولو انيقي هوفرعف
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 يكبي وهو هلبقي لجرلا ماقف :هتيصخش نع هل فشكو .وه انأ :ميهاربإ هل

 ,يفتاع ىلع ةاقالملا ةيلوؤسملا لقثب ترعش ميهاربإ لاق .ىلاعت هللا دمحيو

 مهصلخيو مهنع عفادي يذلا لجرلا نوكأ نأب مهتقث لك سانلا عضو دقف
 .رفاكلا مرجملا ماظنلا اذه نم

 انل بلجي حبصأو :حالسلا بيرهتب لمعي لجرلا نأ انفرع كلذ دعيو

 لمعلا أدبن نأ انعطتسا نكلو :ليلق وهو انتزوحب يذلا لاملا ردق ىلع حالسلا

 هنأ عمس ةرتف دعب نكلو ؛انتاراصتنا ذك ربكألا لضفلا هل ناكو ءهل سسؤنو

 بيرهت سيلو حالس برهم يأك هتمهت نوكت نأ ىنمتو هيلع نزح دقل «لقتعا

 .نيدهاجملل حالسلا

 مهدجمي نأ بجي لاجرلا ءالؤه :لاقو ؛غلاب رثؤتب ةياكحلا يل ىور دقل

 لازنام انك مهالولف ؛نحن انتالوطب سيلو :مهتالوطب نع اوثدحتيو سانلا

 .ىده ريغ ىلع تاقرطلا #2 ريسنو ءرجشلا ىلع مانن

 ىلع هلشف سن مل انثأ فرعيو ىقاملك رقيق ايح لجرتا اذه نوكي دق

 ,ةرفغملاو ةمحرلا هل اوبلطيل سانلا هب ركذأ ًديهش نوكيوأ ,ىلوألا ةروثلا

  .ىلوألا ةروثلا لالخ ريبك لضف نم هل 0

 ... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 رشع ةعبيارلا ةياكحلا

 انتايح ترمتسا .اهفصو تاملكلا عيطتست الو ةنيزح مويلا يتياكح

 نأ نظأ ال ؛:ةبحمو حرفو ءاجرو قلقو فوخ نم لاونملا اذه ىلع زكرملاب

 صالخإو بح مهعمجي ىتش نكامأ نم اصاخشأ هناردج نيب مض ًاتيب كانه

 هدالوأ عمو يعم ماعطلا لوانتي نأ ضفري ميهاربإ ديهشلا ناك نحن انك امك

 ماعطلا لمحي ناك .دالوأ الو مهيدل ةجوز ال مهف :ةوخألا رعاشم ىلع ًاصرح

 دئاقلا لمحي فيك نولوقيو ءنوكحضي مهو ماعطلا هنم نولوانتي ءهيديب مهل

 .تايلمعلا نيفنتل نودهاجملا جرخيو ىقبي نأ ضفري ناك .ةهدونجل ماعطلا

 تايوتعم ىلعو كيلع فاخن :ًالئاق جرخي ال نأ ةلقع ناتدع هنه بلط دقل

 يذلا رساي هنبا هنم بلط .كلذ ضخري ناك هنكلو ؛هوركم كباصأ اذإ سانلا

 نيلقتعملاو ءادهشلا لافطأ لك له :ًالئاق ضفرف ةبعل ماوعأ ةثالثلا زواجتي مل

 ىلإ ةبمللا كلتب ملحي رساي يقبو :!؟ينبال يرتشأ ىتح ًاباعلأ مهل انيرتشا

 رهش نم يناثلا يو .هدي نم ةبعل يبأ يل ىرتشا لوقي نأ ديرب ناك ءنآلا

 نمو :بابشلل راطفإلا مامط ميهاربإ لمحو :موي لك لثم انظقيتسا ناريزح

 هتلأس ءعدوم اياصو ينيصوي أدبو .هتداعك سيل ةريصق ةرتف دعب لزن مث

 دقو .دهشتسأس هللا دنع ملعلاو ايؤر تيأر دقل لاق ؟نآلا مالكلا اذه اذام

 لاق .تيكبو :ةأرما يأك همالك نم تعزف .كيصوأ انأ اهو .بابشلا تيصوأ

 يقبت نأ كناكمإب داهجلا قيرط يعباتت نأ تدرأ نإو ءنيسنت فوس يكبت ال
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 ب افراغ نوكيس ديدج حالس ينءاج دقل :ًالئاق لسرتساو ءزكرملا انه

 لالب تام اذإ :ًالئاق هسفن يعني وهو لسرتساو :بابشلاب ةكربلا ةكرعملا
 .هيمحي بر نيدلا اذهل نإ !؟ناذآلا لطب

 يذلا ليعامسإ ريغصلا لمحي وهو ,ينيع المت عومدلاو هيلإ رظنأ تنك

 :يدلواي هللا كل :يدلواي هللا كل :ًالئاق رهشأ ةثالثلا هرمع زواجتي مل

 راسو ءرخآ لزنمل كذخآل يتآس مث نمو .دعوم يدل :ًالئاق ةفرغلا نم جرخو

 هنكلو ؛لزنملا ةحابب نحنو انيلإ رظني هءارو تفتلا مث لزنملا باب هاجتاب

 دنع ينيرظتنا لاقو :نيترم ةكرحلا هذه لمع .لزنملا باب بوص رادتسا

 دقو «ةلبلب انتراح 2 نأل .رخآ تيب ىلإ مكذخآل ًارصع دالوألاو تنأ ةكسلا

 .طابضلا وأ رصانعلا دحأ يتفرعيو شيتفت ثدحي

 نكلو ءانلزنم ءارو تناك يتلا ةيديدحلا ةكسلل تجرخو دعوملا ناحو
 ةقطنم فرط نم ةيتأ صاصرلا نم تاقشر ةدع تعمس ةريصق ةرتف دعب

 .( ةسارحلاب ههاست انك انتا تايسلا فرش اثك) :نيسلاسلا

 :ًالامشو انيمي ضكرأ تأدبو ءايرتسيهلا نم ةلاح ينتباصأو يبلق قفخ
 ا واوا مسا نا جتا ملا نقم وك وكرر هوم مومو هر ديس# هموم هيكوف فحم يم ودم هيو همم ع هم معو هحيم

 خرصأ ينآرو لزنملا بحاص خألا ءاج ءينباصأ اذام فرعأ ال .ءيهجو

 يأ نم :لاق .صاصر تاقشر تعمس :تلق 5يتخأ اي كب ام :لاق .يدالوأب

 توص !5كلذ نيلوقت تنأ لوقعم :لاق .نيحلاصلا ةقطنم نم :تلق ؟ةيحان

 .ربصأو بلصأو ىوقأ كفرعن 5كلذ 4 بيرفلا ام ءايندلا ًالمب صاصرلا
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 ففخي مل ءرفصأ هنول حبصأ فيك كهجول يرظنا :هتجوز تخألا تلاق

 + ينأ رعشأو ءيبلف تقرتخا تاصاصرلا نأ ترعش ينأل ,هولاق ام لك ينع

 نع عيمجلا ملكتو ؛لزنملل يجاردأ تدعو رسايوبأ تأي مل ءريخألا عزنلا

 نم ءاوهلاب صاصرلا قالطإ أدب ليلق دعبو .ًاريسفت اهل اوفرعي ملو يتلاح
 اوفرعيل بايشلا لك رفثتسا ءءامسلا ف ةيراثلا باعلألاو :بلح ءاحنأ عيمج

 هيلإ ٌيجتلي لزنم دجوي له مساق وبأ خألا تلأس ءصاصرلا قالطإ ببس

 تلق .هل ةحوتفم اهلك بلح لزانم :يتخأ اي يبنلا ىلع يلص لاق ءرسايوبأ

 ينوباجأ احرف صاصرلا نوقلطي مهو دهشتسا رساي وبأ نأ نكميأ :مهل

 ناك ءانم دحأ مني ملو :ليللا لاوط ضاصرلا قالطإ:رمتساو .ةباجإلا سفن

 ةراهنم ينوري مل ءيتلاحل برغتسم لكلاو .ناشعترت يالجرو قفخي يبلق

 ذإو عايذملا اوحتف ءانمنو صاصرلا تاوصأ تأده رجفلا عمو .نآلا لثم

 خألا ءاج .فسويلا ميهاربإ مرجملا لتق نم نمألا تاوق تنكمت :لوقي عيذملاب

 نأ نكمم له :لاق .ال :تلق ةويدارلا ىلإ نيعمتست له لاقو لزنملا بحاص

 نمو ًاعرسم بابشلا دحأ جرخو :بابشلت هاطعأ :عايذملا هتلوان ةءايإ انيطعت
 :ًاللج أرمأ يفخت هوجولا تناك نكلو ءلزنملا بحاص خألا بهذ مث داع مث

 انأ جردلا تدمص .هينيع © عومدلاو بابشلا ةفرغل دعصو اعرسم ءاجو

 ةعوضوم راخفض ةرج حوطسلا ةيواز ناك .هلأسنل هجورخ رظتنن تخألاو

 باب حت :كلذ نم تمءاشتو تخآلل ترظن ءاهترسكو حير تبه ةيانعب
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 لزنت عومدلاو اوسلجو ءيتفرغ اولخدو ءمهءارو لزنن نحنو جردلا اولزنو

 :هل تلف ءيسفن تبذكو تفرع ,تامدقمب مساقوبأ خألا أدب .مهنويع نم

 نيعلا نإ ءذخأ ام هللو ىطعأ ام هلل لاق .تامدقم نودب ؟كيدل اذام يخأ

 انشهجأو :نونوزحمل ميهاربإ اي كقارف ىلع انإو نزحيل بلقلا نإو ءعمدتل

 نم نينثا نأل ةعرسب لزنملا ردافن نأ ديرن يتخأ اي لاق .ءاكبلا 2 انعيمج

 قنم نم باشو يليبانز ريذن) .امهريصم فرعن الو هناقفاري اناك بابشلا

 الكل انعومد ففكن نأ ديرن ءلوهذو ةمدص ةلاح 4 نحنو (همسا ركذأ ال

 ؛نيلقتعم انوكي دق .ةعرس ىصقأب لزنملا ردافن نأ ديرنو ؛ناريجلا اناري

 ناك يطايتحا لزنمل ءرخألا ولت دحاولا لزنملا نم انجرخ اذكهو 5يردي نم

 كاذ وه هداهشتسا نأ ملعي نكي مث ؛ئراوطلا لجأ نم رسايوبأ هزهج دق

 دومعلا انرسك دقل ءظفاح روبقملا لاق امك ةمصاق ةبرض تناك معن ؛ئراوطلا

 هداهشتسا ىلع اونزحيس ناوخإلا نأ نظي ناك .نيملسملا ناوخإلل يرقفلا

 مهتفرعم اوركنأو هداهشتسا دعب هوركنأ مهنكلو ءلايجألل أزمر هنم اولعجيو

 ةنتفل ايح ينكرتت ت ال مهللا ًامئاد وعني اكو .ءايؤر تققحت اذهبو :ةيو هل

 سس سي سس سس سس عسسس ...هءاعد هير هل باجتساف-سصنلا

 . ةاور ةدع: نم دهشتسا فيك يكحأس ةيلاتلا ةياكحلا فل

 ... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةياكح ىلإو
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 رشع ةسماخلا ةياكحلا

 ربخ انلبقتسا دقل :ةيروسلا ايديجارتلا لوصف نم لصف ةياور عباتأس

 ءانبايث سبلنل قربلا ةعرسب انضكر .ءاكيو لوهذو ةمدص 4 نحنو ةعجافلا

 اهمسأ ناك ) سودرف يتنبا ينلأست «ةنكمم ةعرس ىصقأب لزنملا نم جرخنو

 نم رمهنت عومدلاو اهتبجأ ؟تام اباب نأ حيحص له امام (ىليل يكرحلا

 ةرتفلا دصقأ» قباسلا هرفس لثم رفاس دقل :5اذه لاق نم يتبيبح ال ينيع

 ىلع يكبأ تلق ؟نيكبت اذامل تلاق :«هيلإ انئيجم لبق نيديعب هنع انك يتلا

 فرعنال (نامثع نمحرلا دبع) مثيهوبأ ومعو يليبانز ريذن) ميلسوبأ ومع

 انآر :لافطألاو نسح مأ تخألاو انأ انجرخو :ىدارف بابشلا جرخ .مه نيأ

 وهو روتكارتلاب ثداح لمع اهاخأ نأ تخألا مهتباجأ مكب ام اولاق ناريجلا

 هدعأ دق لزنمل انبهذ اذكهو ؛ةيرقلل نوبهاذ نحنو ىفشملاب رطخ ةلاح

 ,ةيبعش ةراح ف سودرفلا ةقطنم 4 لزنملا ناك ًاضيأ ءاطايتحا ديهشلا

 دمتعيو :ةكرشلا هايم دعب اهلصي مل ةقطٍنملا نأل هايملل انازخ هب اورفح دقو

 نل نحن انكلو ءضزألا تحت ةروفحم تانازخ ب. هايم لا نيزخت ىلع سانلا

 .ةريثكلا شيتفتلا تالمح ءانثأ نودهاجملا هب أبتخيل امتإو هايملل همدختسن

 ءطقف تاداسوو تايناطبو رئاصح ىوس لزنملا 4 ثاثأ يأ دجوي نكي مل

 ًاءزج نحن ًادبأ نكن مث :نوكلا ىلع هلودس ليللا ىخرأ .ذاكلا ددعلاب سيلو
 ةئداه بلح تناك ءانب دحأ رعشي نكي مل ءايفارغجلاو خيراتلا جراخ انك ءهنم
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 رامكتاو لوهذو ةميس ةلاح ب اهإ .ةبحاشلا ةنيدخا ىو :ًاييجع اءوده

 هتاياكحو هرارسأ لك هعمو :ءلحر دق ريطاسألا هنع ىورت يتلا اهسراف نأل

 اذه عطقي نكي مل ءاعم تخألاو انأو :مهتفرغ # بابشلا ناك .ةيروطسألا

 :لافطألا مان .تخألا ةنبا ةيمسو ليعامسا يلفط ءاكب ىوس بيهرلا تمصلا

 ؛ءوحصأ مث ينيع وفغت ءاهدحول اهتبيصمو اهملأ رتجت ةديحو تنك ينكلو
 وفغأ ىتح ءاكبلل دوعأ .ديعب هنإ درتف :5دعب رجفلا نحي ملأ تخألا لأسأو

 ىلع ليللا لوطأ ام ؛ليللا اذهك ًاليوط ًاليث رأ مل .لاؤسلل دوعأو .ىرخأ ةرم

 كلت دوعت نل .ديدج رجف لبقأو ,ءادوسلا هتداجس ليللا ىوطو .!ىنازحلا

 ىركذ تحبصأ دقل :ليحتسم رمأ اذهو :ةايحلل ديهشلا دوعت تح اديأ ةليللا

 اوفرعيو اوعلظتسيل ًابايش زكرملا ريمأ لسرأ حابصلا يو .هيورأ أخيراتو

 وه ديهشلا بئان حبصأ دقل .ديهشلا نوقفاري اوناك نيذلا ةوخألاب لح اذام

 انك ءالنم ميركلا دبع مساقوبأ هنإ «خألا معنو ناك دئاقلا معن» نآلا دئاقلا

 ءاكبب لوغشم لكلا ناك ءاهلوه نم دعب قفن مل ةمدصو موجو ةلاح ِ انلزام

 ىضري نكي ملو ءيردص  بيلحلا راغ ةمدصلا نمو :عئاج وهف ليعامسأ

 بيلح الإ عضري نلو..ةلاصألا بحي ليصأ وهف ءيعانصلا بيلحلا برشي نأ

 .هخارص نوكلا لك عمسيل خرصيو خرصي هنكلو ؛ديل دي نم لمحي ناك ؛همأ

 مهب انحرف ؛نودوقفملا بابشلا مهقفاري عالطتسالا ةلوج نم بابشلا داع

 هكلو :هديعاوم لك ف ديهشلا ناقطاري اناك :ثدحام اثل اورو .اميظع احرق

 لجر هب نكسيو ؛ئراوطلل هرضح يذلا تيبيلا عالطتسال باهذلا دارأ امدنع
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 :ناكملا اوملعي التل ةقطنملا جراخ ينورظتنا بابشلل لأق ؛لقتعم هنبا زوجع

 ,هتقفارم مدعب مهرمأو مهعنم هنكلو ؛كلذ ىلع اورصأو هب اوقحت مهنكلو

 اونوكي نأب اوضر مهف ًاديحو بهذي هنوكرتي فيك هيلإ نورظني بابشلا فقو
 ىلع اوؤرقاف تدهشتسا اذإ لاقو مهيلإ رادتسا هنكلو ءهمامأ ءادفلا شبك

 مهب ذإو :ةقيض ةريثك تاراح #4 مهنيعأ نع باغ اذكهو ءةحتافلا يحور

 تايرود تتأ نكلو نورظتني اديعب اوبهذو ءصاصرلا قالطإ توص نوعمسي

 ذإو لزنملا باب ديهشلا حتف دقل «ةبيرقلا موركلا + ًابتخاو ابهذغ نمألا

 جرخيل رادتسا نيمك هنأ قرع امدنعو «رانلا هيلع اوقلطأ تارباخم ةيرودب

 .اهتراب ىلإ هحور ملسأو هسأرب ترقتسا ةقلط نكلو ءرانلا مهيلع قلطأو

 حجنو :هلمعو هصالخإ تيثأ دقو ؛داهجلا ءانع نم هحيري نأ هّللا دارأ دقن

 ةداهشلا هقزرو هللا هأفاك اذهل ءرصعلا اذه #4 ةيغاط ربكأ شرع ةلزلز

 .. هللا ءاش نإ

 ءماظنلل نايدنج رم هلخادب نوؤبتخم مهو «ميدق رئب #2 بابشلا أبتخا

 عنم امهدحأ نكلو ؛امهثيدح ناعمسي ناباشلاو .رثيلا 4 ةلينق ءاقلإ ادارأو

 .نيملاس انيلإ اداعو ناباشلا اجنو .هقيفر

 هلاخ ةنباو ,هيلع فرعتيل نيجسلا هدلاو اوذخأ مهنأ ءدعب يور اممو

 تايلمعلا ةفرغ نم هوجرخأ يزارلا ىفشم © بيبطلا يخأو ءاضيأ ةنيجسلا

 ودعلا فسويلا ميهاربإ» وه هنأ ودكأتيل هسأر قوف سلجي يسوز ريبخ ناكو

 « مهل لوألا
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 لكب ثادحألا كلت ةباتكلا ءانثأ نآلا شيعأ انأف يئانبأو يتوخأ ينورذعا

 ةدرمتمو ةسكاشمو نسلا ةريغص تنك ءابأ ناك نكلو أجوز نكي مل .يرعاشم

 .بضغلا صاصتماو كحضلاب ةراتو هيبنتلاب ةرات ءبأك ينلماعي ناكف

 ,تالقتعم تاوخأ يعم تناك «لوألا لاقتعالا » ةيعفدملا دعب تلقتعا امدنع

 ,مهنم جوز يأك ميهاربا نكي مل :جاوزألا نع ثيداحأ اننيب رودت تناكو

 ةيصخش نيبحت يل نلقيف هنع نهتثدحو :تدقف ام ةميقب اهموي ترعش

 دقل 55تعيض اذام مدن ةلاح 4 تنك ينكلو .!كدنع وه ؟باطخلا نب رمع

 هضاعتما يل رهظي مل هنكلو ؛تاجوزلا يقايك ةجوز نكأ ملو ءهعم ترصق

 يأر ةبحاص تنأ يل لوقيو .رومألا لكب ييأر عمسي نأ رصي ناكو ءهبضغوأ

 هل ينع رذتعي ناك .هيدبأ الو يأرلا كلذ عنمأ هنم بضغأ امدنعو ءبئاص

 يئطخب فرتعأف هلثم ةيوق نوكأ نأ ىنمتأ تنك يرس : .تأطخأ انأ اذإ

 توعدو ميظع مدني. ترعش اذهل ًاميحر انونح أبأ ناك مهملا ....رذتعأو

 تيقتلاو يل هللا باجتسا دقل ءيئاطخأ نع رفكأل طقف هب يقتلأ نأ هللا

 كحضي ناك دقل ء:ةرصقم وأ ةتطخم ينأ موي رعشي نكي مل هنكلو هب

 رهشأ ةثالث همم تشعو ؛ريصفتو مدن نم هب رعشأ تنك امل ًاريثك كحضيو

 تسسحأ اذهل.. لوؤسملا هجوملا بألا كلذ يقب اضيأ وهو انأ ريغتأ مل طقف

 انملعمو انليعم بهذو ءيدالوأو انأ ماتيأ ةعبرأ انك دقل «متيلاب هتدقف امدنع

 نوهئات نحن ؛ةقفشلل نوكن ام جوحأ نحن !متيلاب روعشلا بعصأ ام ءانيبرمو

 ةلاحلا كلت ىلع انأو :نامألا ربل اندوقي انتنيفسل نابر الو ةايحلا رحب
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 دجوي الو .نيدهاجملل راطفإلا ماعط رضحأ تنك عايضلاب ساسحألا نم

 ةتعشوو قاشلا نم اريك ًاقيريإ توضح :خبطملا تاودأ نع ريثكلا انيدل

 ذأو يضرأ زاغ ىلع هنيخستل نيجلا نع اريك ًاتحص تعضوو .ةلواطلا ىلع

 ءاسن لثم ةيفوك سبلأ تنك ؛ءيسأر قوض بكسني ىلحملاو يلغملا ياشلا قيربإب

 تعضوو ماكحإب سأرلا ىلع ةعوضوم يهف اهعفرل دجنتسأ تخرص ىرقلا

 خبطملا جراخ نوفقي بابشلا ضكرو تخألا تضكرو ؛درابلا ءاملا تحت يسأر

 فا لمعت اذام 1وتدهجويو ؟لدسح اذاع اهتولآسيون نباتي (ذاه نورديال
 تارباخملاو ينوذخأي نيأ ؟نولعفي اذام هللا اي يرهظو يتبقرو يسأر قرتحا

 دقل :لزنملا ىلع رخآ نزح ميخ دقل !؟ميهاربإ داهشتسا دعب ةرفنتسم

 لزنملا بحاصل اولاق بابشلا نكلو ءىرخأ ةبيصم ب اننأل ديهشلا انيسن

 هلل دمحلاو ؛ةريبك ةرطاخم هجورخ ناك دقل ؛قورحلل ٌءاود رضحأو بهذا

 وه قرحلا ناك ء.مكل ريخوهو ائيش اوهركت نأ ىسعو :ءاودلاب داعو هملس

 .لاوحألا لك ىلع هلل دمحلاو ءانتبيصم نع انت ةاهلم

 .... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةياكح ىلإو

 ةلاطإلا يطع ينورذعاو
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 رشع ةسداسلا ةياكحلا

 .لؤافتو لمأو ربص مكؤاسم

 داهشتسا دعب لزتملا اذه ذي اهانيضمأ ًابيرقت موي رشع ةسمخ دعب
 ةريبك رافنتسا ةلاح © اوناك مهنأل .عراوشلا ب عاضوألا تأده ءميهاربإ

 همسا اذه فيلخ وبأ ) داهشتسا ىلع عراشلا نم لعف ةدر كانه نوكت الكت

 نكلو ؛ةحصلا نع راع ربخلا نأ موي لوأ ذنم تاعاشإلا ترشتناو (يكرحلا

 ىلع اهوقصلو تاروشنم ةدايقلا  ةوخألا عبط هداهشتسال موي لوأ نم

 ضكرت تناك تارباخملا نكلو :هداهشتسا ربخ دكؤت هيعنت عراوشلا ناردج

 نزحلا مع دقل .قدصمو بذكم نيب تاعاشإلا ترسو .اهقزمتو ةمومحم

 مل نكلو اهل زمر وهف ,ةماركلاو ةيرحلل ةشطعتملا نويعلا هتكيو .تيب لك
 ةبقترملا ةميزهلاب سانلا سحأ دقل ءماظنلا هنم فاخ ءيش يأ ثدحي

 رارحألا لك هفلخ ريسي يذلا دئاقلاو ةلعشلا ناك هنأل .مهيلع ماظنلا رصنو

 .نيدهاجملاو

 الإ ريخب انعيمج اندع دقل ءلزنملا نم ةيواز لك غ2 تلازام ديهشلا ىركذ نأل

 ىوس ساسألا نم اهيف نكي مل يتلا انتفرغ .ةعجر ريغ ىلإ انرداغ دقل ءوه

 ةحوجرمو ةريصحو شارفو :نسح مأ تخألا عم اهانمستقا ةنازخ نم ءزج

 يقب) هديب هقلع دق ناك لاطنبو .ثرإ نم هكرت ام لك اذه ؛ةفرغلا ةيواز 4
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 ةريغص لك دقفتي ناك ؛ايداع ًامضخستا وكر مق( قؤشللا عم ءاتكرخ يح اتزاجم

 ثدح دقل /مهنيب ثدحت يتلا لافطألا لكاشم لحيو «لكلا حزاميو :ةريبكو

 مهتم ىكبف حازملاب هيلع اولقثأو ءرساي عم نوحزمي اوناك بايشلا نأ ةرم

 اذهل عيمجلا كحض «نيبلك» لاق دقل :ةقثال ريغ ةملكي مهيلع ملكت هنكلو

 هنم بلطو ةئيذبلا ةملكلا اذه #ك.هشقانو كحضي مل هدلاو نكلو ؛عمجلا

 وه مث نمو .هنم مه اورذتعي نأ أرصخ ناك رساي نكلو :بابشلل رذتعي نأ

 بايشلا فقي حطسلا ىلع ةدوجوم لمر ةلت ىلع فقو نأب هدلاو هبقاع ءرذتعي

 هنكلو لزنملا نم عيمج هعطاقف :رذتعي مل هنكلو :ةسارحلا ءانثأ اهيلع

 هرمع ناك » هقحب ةبلاطملاب هتايث ىلع انرسب كحضن انك .هفقوم ىلع رصأ

 هدلاو وفعيل فارطألا لك نم تاعافشلا ترثكو :«رهشأ ةعيرأو تاونس ثالث

 وهو دعصو دمصر سأي نكلو :نيليج نيب ةتماص ًايرح تناك .عفنت ملو .هنع

 قثي هنأل ًارصتنم رساي جرخو نينثإلا نيب ةكرعملا تهتناو .ًالوأ هقحب بلاطي

 ديعي نل هنإ لاق هنكلو ,يروطسألا هدومصل انحرف ءقحلا بحاص وه هنأ

 .ةئكيذبلا ةملكلا هذهب ظفلتلا

 لكل ةهكافلا :ماعطلا ؛زكرملا # ليصافتلا قدأ ىتح عباتي هّللا همحر ناك

 .هألمي نأ صخش يأل نكمي ال ءًاريبك هناكم ناك اذهل ,ةدحاو ةبح دحاو

 دالوألاو هتقفارم ينم بلطو .دحاو دعوم يدل لاقو مايألا دحأ ذ ءاج

 ماعطلا ضعب ذخأن لاق 58فيك بارغتساب هيلإ ترظن .ةلحر # جرخنل

 ؟يعم يريست نأ نيفاخت :لاف تضفر ,نيتاسبلا دحأ 2ب مويلا ىضمنو
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 انرضحو :ةنابج رهظأ الكل تقفاو ؟كعنمي اذام اذإ :لاق .ال :تلقو تبذك

 ةمسا تيسن ًاقياسو خألا انقفارو مهلثم ًاسدسم تلمحو لزنملا نم ءايشأ

 «يليبانز ريذن ميلسوبأو- اقرز ليمج بمحأ ريصبوبأ ةركاذلا تشبن ينكلو

 انسلجو :ةنيدملا نم ةبيرقلا نيتاسبلا دحأ ىلإ مادقألا ىلع ًاريس انبهذ

 مل انع اديعب فقو دعوملا بحاص لجرلا ءاج ةريصق ةرتف دعبو ءاهفرطب

 انقفاري ريصب وبأ يقبو ,قفارم هعمو فيلخوبأ بهذو .هحمالم نم دكأتن

 :ةزاتدللا مئاولا خم اسرع انث باجي نأ امنك دعوللا بحاص ناك نمي نع

 اهضعبب ىلستن انأدبو :حلاوملا خألا اذه سني مل لعفلابو هدعومل حرفن انكف

 امإ قفارملاو ؛ءطبب نوريسيو نوملكتي مهو دعوملا لاطو :نيرخآلل كرتنل

 ًارقيف ًايح خألا اذه نوكي دق فرعأ ال» نعوملا ىهتناو مهفلخ وأ مهمامأ

 يذلا ءانءادغ انلوانتو «هللا همحر دهشتسا هنأ وأ هسفن نع فرعيو يتاملك

 ناتسبلا بحاص نم انل ىرتشاو ؛ةنبجو ةرودنبو نوط بلع نع ةرابع ناك

 بارغتساب هك رظنآ تنك ءاهفش نحلأو مث ناتسيلا بحاص نكلو ءاسح

 نوثحبي لكلا نأ فرعأو ءايندلا المي صاصرلاو زجاوحلاو تابابدلا توصف
 1 امن

 زجاح رسكأ نأ ديري هنكلو كلذب رعش وهو ءيبلق ًالمي فوخلا ناك ءهنع

 ىسني نأ نكمي ال فيلخؤبأ نكلو ءانتلحر تهتنا بيغملا دنعو ءاذه فوخلا

 عم اهلسرأو ءحلاوملا نم ًانحص هل ًالمف :سخلا انادهأ يذلا ناتسبلا بحاص

 مل ناتسبلا بحاص نكلو ٠نيتأ امكاريس انعجرو ءاهايإ هاطعأو ريصب وبأ

 ارمستم فقو ؟حلاوملا هذه لثم كلمت ةيورقلا ةلئاعلا هذه له هانيع قدصت
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 هبقارنو كحضنو هبارغتسا ىلإ رظنن انك ءانيلإ ةراتو نحصلل ةرات رظني

 بك نث .تيبلا ىلإ انصيرو تاك انقاو لازام وهو هنع اتدعتناو :ًارس

 ام حالسلا لمحي لكلاف :ةبيجعلا ةلحرلا هذه كي ةديعس تنك ينأ لوقأو

 نأ ىنمتي هنأ ةلاسرو ىركذ انل كرتيل اهب ماق امبر يردي نم ؛لافطألا ادع

 تقولا كاذ 4 اهنأ عم ةليمج ىركذ تحبصأ دقت معن .ةداعسلا لك انل مدقي

 .يضمت نأ دعب الإ ءايشألا ىنعم فرعيال ناسنإلا وه اذكه ؛كلذك نكت مل

 اكحاض بابشلل ماعطلا لمحيس نم ؛لزنملا © نيزح ءيش لك ناك

 ناك دقن .؟؟تايلمعلا ططخيس نم ؟لافطألا لكاشم لحيس نم ؟ةًاحزامم

 ماتساو :ًادبأ ألم دحأ عيطتسي نت اغارش كرت هدمب يذلا ىلع ًاليتق ًالمح

 نميألا هدعانس ناك دقل (الثم ميركلا دبع) مساقوبأ خألا هدعب نم ةدايقلا

 هرارسأ لك فرعي وهف يءركسعلا لمعلل قالطنا ةدعاق لوأ سيسأت ننم

 شنب نوم خف مل اينآ قو :ةيايقلا كسي نأ عاطتساو للا نانو اييرس
 ضرتعي مهنم دحأ نكي مل ديهشلا عم ؛رماوألا ضعب ىلع درمتلا لواحي نم

 .هب ةقث نكلو ًافوخال ءضفري وأ

 :,بايشلا ىلع ةيطفتلاو ةمدخلاب موقن نحن :تناك املثم انتايحل تمحو

 نم هب قحلنو انعيمج دهشتست نأ نكمم ءيداهجلا مهبجاوب نوموقي مهو

 دهاجم لك ةياغ هذهو :ةداهشلا وأ رصنلا رظتنن ,نودهاجم نحنف ءيردي

 .هّللا ليبس 4

 ...رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 رشع ةعباسلا ةياكحلا

 .راسكنالا نمز شاع نم لكل ريخلا ءاسم

 عومدلا ترمهناف عطتسأ مل نكلو يسيساحأ لكب ثدح ام لقنأ نأ تينمت

 شيعن انك .ناوهلاو لذلاو راسكنالاو ةميزهلا نمز تيكيو تيكبو ينويع نم

 ملاعلاب ينطبري نكي مل ءرخآ نيدو دلب نمو ءرخآ بكوك نم نوتآ اننأكو

 قلخ رذقأ يديأ نيب هفرش دوجو لذ شيعي بأو ةمولكم مأ ىوس يجراخلا

 فيك نوفرعي ال دقح مهبولق ألم ةوخأو ءءاعدلا ىوس اهل كلمي الو .هللا

 ةيحضتلاو رهطلا مهبولق اف وهف ديهشلا ىلع الإ .هللا قلخ لك ىلع هنورثني

 صالخإب هللا ليبس © ادهاجم ًادحأ نوريال مويلا ىتح اولاز امو ءقدصلاو

 ةضراعملا ىلإ نورظني مهنأل نآلا ةروثلاب كارتشالا نع اوفزعو ءوه الإ

 له نولوقي اوناك .مهنم كلذ ركنتسأ تنك .ماظنلل مهترظنك ةيجراخلا

 نس ذ مهتيبلاغ ناك دقل ةاتنومكحيل ءالؤه يتأي نأ لجأ نم يحضن

 :ماظنلا يديأ نيب هفرش ىري وهو تاونسل نيهأو بذعتو لقتعاو ةقهارملا
 مهتإ ءادبأ اكيش لاما نم نون 5

 مهو لافطأ ةيبرت نم نيلوؤسم-اوناكو

 ةيبلاظ سدق قابلا وه نوعغلا اذه ناك ناسكتالاو ةميزيلا نعمك اياحش

 مهناخ لكلا نأ نورعشي اوناك دقل ةروثلا #2 مهؤانبأ كرتشا نيذلا سانلا

 تالئاع كرتو ناخ لكلا ,ءادهشلا مد ناخ لكلا ,مهودعل مهملسأو مهلذخو

 ةمقلب ىتح تالئاعلا كلت براح ماظنلاف ءدوسأ ريصمل نيلقتعملاو ءادهشلا
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 تالئاعلا يعدتست تارباخملا تناك .لاؤسلا لذ مهيفكت :مهيلإ ىمرت شيع

 ىلع مهيرح تناك 55فيكو 5؟مكيطعي نمو ؟؟نوشيعت نيأ نم ققحتو

 نم ريثك شيعت مألاف .مهتويب تردوص نيذلا نيدرشملاو ىمايألاو ىماتيلا

 ضفرت نمو ؛مهمامعأ وأ مهدج تويب دنع اهدالوأو ءاهلهأ دنع تالاحلا

 لصح دقل لصحي مل اذه نأ دحأ لقيال :عراوشلا 4 لوستت اهدالوأ كرت

 برقأ مهنم برهي ضرم .مهنأكو ءادهشلا تالئاع تناك دقل :مهفرعأو

 تارباخملا لاؤس نم ًافوخ وأ ءلعف ام ىلع مهدلاول ةيوقع امإ :مهيلإ سانلا
 ءادهشلا تذلكاع ليغتسمو يضامو رشا ىلع ًايرس تناك دقا :ةيليؤسماو

 .نيلقتعملاو

 تاونس سمخ ذنم ركذأ تلزال ,نامزلا كلذ 4 دئاسلا وجلاوه اذه ناك

 تءاجف يه نم تارضاحلا ىدحإ تقرعو أحرف رضحت سودرف يتنبا تناك

 نع تعفادو اهتباجأ 55فسويلا ميهاربإ مرجملا ةنبا تنأأ اهل تلاقو ةأرما

 ءالؤه له :ىل تلاغ .هداهج ةميق ريثكلا فرعي من ابأ يكبت يتءاجؤو اهدلاو

 تشاع اهنإ معن 58 مهلجأ نم ائبو هحورب يدلاو يحضي نأ لهاتسي رشب

 كلذ ربجي نل نآلا رصن فلأ :ىلوألا اهتلوفط ةيادب نم راسكنإلاو لذلا اذه

 ,نيضيقن تشاع دقل .اهيلع عمتجملا هسرامو هتشاع يذلا فوخلاو راسكنالا

 كلذ هنع لوقيل قفانملا عمتجملا ىلإ جرختل ءزمرو لطب اهدلاو نأ تبرت يهف

 5؟ضقانتلا اذه شيعت نأ ةلفطل فيك ءمرجملا
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 هباجي ناكو .هيلع هلوح نمم ًايزحو ءًانيزح اتمص شيعي ناكف رساي امأ
 .هتانأو هملحو هربص ب ًاريغص ًالجر ناك ءلاجرلا تمصب برحلا هذه

 كرتو ةباتكلا كرت ينم بلطي لكلاف تيبلا # ةكرعم تهجاو ةحرابلا

 ملو نينسلا تارشع ماظنلا انسرخأ دقل ,مهبلطل ملستسأ مل ينكلو ؛تنلا

 شيعي نأ ديرأ ؟8؟اهكرتأ لهف ةصرفلا تءاجو انيناع امب حوبن نأ عطتسن
 ذنم اهعمسأ نأ دوأ تنك ءازع ةملك دجأ نأ ءينوساوي نأ :يمالآ سانلا يعم

 تالئاع لك ىلع بحسنيو قبطني يتلئاع نع هيكحأ ام .اماع نيثالثو عبرأ

 .ءادهشلاو نيدهاجملا

 اوسني نأ نكمي ال ,مهلخاد نم نوهوشم رصعلا كلذ نم يقب نم لك

 مد ناخو مهلذخ نم مهبلق لك نم اوحماسي نأ نكمي الو ءسانلا لذاخت

 مهقامعأ ىلإ تلخد اذإ نكلو ءكلذ نولواحيو حامسلا نوعنصتي معن .مهئابآ
 .ءيربلا حامسلا كلذ ىرت نل

 ينتومهتيسو ؛نيريثكلا سوفن ذب أابضغ لعشيس اذه يمالك نأ فرعأ
 قرولا ىلع يضاملا مومس عيمج ثفنأ نأ ديرأ ينكلو :تاماهتالا عشبأب

 .دبألا ىلإ اهنم صلختأو

 بجي ؛ اذهلو ءراسكتالا نمزا انك اذكه :ليجلا اذه نم يئانبأ .. .يتوخإ

 مكل تلقن اذام نوفرعت لهف ؛تايحضت نم انفلك امهم نمزلا د ١ كلذ داعيال نأ

 مهنم اوملعتت نأ ديرأ ةراسكنالاو ةميزهلا ليج اهشاع يتلا ةيسفنلا ةلاحلا

 هبتكيس يذلا ؛مرجملا ماظنلا اذه.طقسي ىتح حالسلاو ةيارلا اوكرتت ال نأ

 .ميدقلاو ثيدحلا خيراتلا رم ىلع مرجم ماظن عشبأك خيراتلا

 ... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 رشع ةنماثلا ةياكحلا

 ' .نودهاجملا راوثلا اهيأ ةدحوو ريخ مكؤاسم

 ةمتعلا تلم دقل :رونلل جورخلا دوي اهنم لك .محازتتو تايركذلا عراصتت

 ,ةروثلا ةيادب ب انلز امف يتايركذ اي ًاربص اهل لوقأ :شيمهتلاو لامهإلاو
 اهأرأ فسألل نكل ؛ةحرفلا برتقتلو .ًاليلق مكنم ةتيزحلا كلت دعتبتلف

 ةروثلا ءانثأ ًاقهارم ناكو :ميهاربإ ديهشلا لاخس نبا انراز نيموي ذنم .ةليلف

 تايركذلا ثيداحأب ملكتن نحنو .«يرصن رصنلا وبأ هفرعي لكلا» ىلوألا

 هتوخإ نم نانثإ اهي دهشتسا ةكرعم نم اجن فيك يل يوري نأ هنم تبلط

 ثدح ام يلع صقي أدبو هتحيرق تحتفناو ؛,نيدهاجملا بابشلا نم ةعبرأو

 ثيدحلاب دحأ نم ةراشإ الإ انمزلي ال ةسكنلا ليج نجن اذهك ءروحسلا ىتح

 .فقوتن الو مالكلا درسن ىتح

 لاخ نبا دامح ديلو عيبروبأ» ركذن الو ىلوألا ةروثلا ركذن نأ نكمي ال

 لبق ؛ديدح ناورم ةعامجل نيبستنملا لئاوأ نم دهاجملا اذه ناك «ديهشلا

 ءاضيأ ةلقع ناندع نمو ديهشلا نم ًابرقم ناكو .ميظنتلل ماظنلا ةقحالم
 براقأو لهأ عيمج لقتعا املثم نمألا هلقتعا ةيعفدملا ةيلمع تثدح امدنع

 ناكو طابضللو نيناجسلل هيدحتب ةردانلا ةعاجشلا نم رهظأ دقل ؛ديهشلا

 هيبذعتب اوموقي ملو ,هتأ دهت نولواحي اوناك ؛«ءيرب وهف هلاقتعا ىلع مهيساحي

 ةقرو ميهاربإ وخأ ديب ىأرو نيناجسلا دحأ ءاج هلاقتعا ءانثأو ءنيرخآلاك

 :يعافرلا مشاهل رعش اهيلع بوتكم

 ينارظتني دالجلاو لبحلاو ينانب طخي دق اذام هاتبأ
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 ءيش» هيبأل ةلاسرلا هذه لسري نم لوح هعم ققحي د ًأديو ناجسلا اهذخأف

 امدنع يعافرلا مشاه موحرملا اهبتك رعشلا نم تايبأ يه ًالعف كحضم

 ىفطصم رخأت امدنعو ؛قيقحتلل فسويلا ىفطصم جرخأو «انيجس ناك

 ءافطاعتو ًابخص نجسلا جاهو ؛نيناجسلا ىلع خرصي أدبو عيبر وبأ ماق

 ,مهمتشي فقوو نيناجسلا دحأ ءاج ىتح :قعالملاب باوبألا نوقرطي اوؤدبو

 بيبالتب كسمأ نأ الإ ديدحلا نابضق لالخ نمو عيبر وبأ نم ناك امف

 ءانجسلا تايونعم تعفترا ؛لباقملا طئاحلل هتلصوأ ةبرض هبرضو ناجسلا

 عم ةلقتعم تنك تقولا كاذ » ربكأ' هللا ريبكتلاب اوؤدبو ةبرضلا هذهل

 دنع لصحي !ذام قلق انهبصأو ريبكذلا ان ءاسنلا نجس قف تاوخلأ

 ةيرود تءاجو ,عرفلا نوناجسلا ربخأو .«ريبكتلاب مهتاوصأ ولعتل بابشلا

 سيئر هلباقو ؛هل لصحيس امب لابم ريغ عيمروبأ جرخو «عيبر وبأ ذخأتل

 رزت الو ءايربأ سانأ نحن هباج أف 55ديلو اي اذه تلعف اذامل ًالئاس عرفلا

 ةبيدعت 11 هيربخي دحأ مقي مل هلل دمحلاو طباضلا هأده .ىرخأ رزو ةرزاو

 .تاقيقحتلا ءانثأ

 نطي مل نكلو :ةنبعم فاصوأب نصخف نع نمألا تاقارتعا تان تاك

 مهملا ؛مهيدي نيب دوجوم وهو عيبر وبأ ىلع قيطنت فاصوألا هذه نأ دحأ

 نجسلا ءاجرأ عيمج ةحرفلا تمعو :ًامركمو ًاززعم نجسلل عيبر وبأ عجر

 :ةثداحلا هذه دعب ءانجسلل نيناجسلا ةلماعم تنسحتو ءرزؤملا رصنلا اذهب

 وه نم يقب » نجسلا نم ميهاربإ براقأ نم ددعو عيبروبأ جرخ رهشأ دعبو
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 سسأ لب ءايروس جراخ برهي مل عيبر وبأ نكلو «ىلوألا ةجردلا نم بيرق

 ةيطغتلاو نيدهاجملا ةمدخب موقتل «دامح ةعبار» هتجوزب ءاجو ةدعاق

 ركابلا حابصلا و بلح ةنيدم 4 ىربكلا شيتفتلا ةلمح ءانثأو .مهيلع

 ,تيبلا مزاول يرتشي لزنملا جراخ عيبروبأ ناكو زكرملا ماظنلا تاوق تمهاد

 اويرها متنأ نيقابلل بابشلا دحأ لاق .هيف اوؤبتخيل أبخم زكرملا ف نكي مل

 اذهو .«فدات نم سدنهم ومرك دمحأ » مهعم كبتشأو مكيلع يطغأ انأو

 ةدورابلا نزاخم هل ًالمتو عيبر مأ هدعاستو ءمواقي يقب ثيح .لصح ام

 اهيلفط كرتو نمألا اهلقتعاو اهدعاسب عيبرلا مأ تبيصأو .دهشتسا ىتح

 درشت الو هتجوز لاقتعا هنثي مل عيبر وبأ نكلو ؛«ريبعو دمحأ» عراشلاب

 «كانهل مهولصوأو مهدج تيب نع لأسو ناريجلا دحأ مهذخأ» هدالوأ

 لصحي سيسأتلا نكي مل» ىرخأ ةدعاق سمأو :هداهجب رمتسا هنكلو

 نوموقي اوناكو ؛« ميهاربإ وهو ماعلا دئاقلا فارشإ تحت هنكلو نآلا لثم

 لك ف رعي ةك رغملا لالخو .ىرخألا دعاوقلاو ةدايقلا عم قيسنتلاب كراعملاب

 دئاقلا هخبوي هتمهم نيفنتب نواهتي نمو ؛هتمهم يه امو .فقي نيأ دهاجم

 دجب مل نمو هسقنل دعاوي امتاذ دهاجي نم :ةلغاق هزختيو اديدش اشيبوت

 داهج ةكاح اي نحت :«كرامكاي كارتشالا نم هةفرصأس لمعلا ىلع ةردقلا

 .لشفلل هلك لمعلاو نيرخآلا ضرعي أطخ يأو

 .لمعلاو ةدايقلا دحوم ًامظنم اشيج :اوناك اذكهو
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 قتسفلاو نوتيزلا مورك دحأ : هتدعاق تناك ؛عيبر وبأل عجرن مهملا

 ٌىيجملا بعصلا نمو مهيلع يطغي لزنملا بحاص وه مركلا بحاصو ءيبلحلا

 كلن  داهجلا ذب ًايساسأ ًارصنع ةأرملا تناك» كلذ ذ مهدعاست ةأرماي

 نأ ةفدصلاب نيربخملا دحأ عاطتسا ءزكرملا سما نم يشأ دعبر ةورفلا

 نظأو» كلذب نمألا رابخإب ماقف ءمركلا # بابشلا نم ددع دوجو فشتكي

 ,بابشلا مان رجفلا ةالص دعبو مايألا دحأ يو «اذه لصح زومت رهشب

 لثم مهلجرأو مهيديأ ىلع نوفحزي لاجرب ذإو «:ةسارحلاب موقي يذلا ادعام

 أشيتفت نأ ةيادبلا ذ اونظو :نيرخآلا سراحلا ظقيأ ءراجشألا نيب لمنلا

 ,لزنملا بحاص يقبو ءًأبخملل اولزن :نويولطملا مه اوسيلو ؛لصحي ماع

 بحاص دهشتساو :نودوصقملا مه مهنأ اوفرعف صاصرلا قالطإ اوعمسو

 لوشن

 رياطتو .تاوبعلا ريجفتب ماقف :لزنملا لوح تاوبع عرز دق عيبروبأ ناك

 دامح ديلو»: مه ةينامث اوناكو بابشلا عيمج مواق :نوقابلا دعتباو .دونجلا

 اذه :ميلس وبأ يليبانز ريذن ءديلو خأ وهو رماعوبأ دامح دمحم .عيبروبأ

 الو حطسلا ىلع .مهتفرغو همدق ترسك._نكلو انتدعاق بابش نم ناك خألا

 وبأ وشاش نيسحو .يخلمدلا دمحأوبأ ءزكرملا اذهل هوذخأف هايم ةرود دجوي

 وبأ ؛هيخأ داهشتسا دعب هيخأ مساب ىمست ءيصقوبأ وشاش نسحو ءيصق

 وبأ بيصأ «اضيأ ديلو وخأ رصنلا وبأ دامح دومحم :تيبلا بحاص يعرم

 دهشتساو :مهيلع يطغيوهو اوبرهي نأ نيرخآلا نم بلطو ؛همدقو هديب عيبر
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 :نامواقي عيبر وبأو ميلس وبأ يقبو وشاش نيسحو هتوخأ مامأ دامح دمحم

 ةوخألا يقبو وشاش نسحو دامح دومحم ناريغصلا ناوخألا بحسناو

 ليصافت اورو :ةاجنلا ناوخألا عاطتساو «مهعيمج اودهشتسا ىتح نومواقي

 ركذأ ام ىلع مويلا كلذ موصأ تنكو مهداهشتسا ريخ انءاج دقل ءلمصح ام

 دحأ ينعي انبابش نم وه ميلس وبأف :لزنملا # نم لك مهاكب «نينثإلا موي

 نأ نكمي معن ؛ىضاعم ًام اس انيلإ هعوجر رظتنن انكو زكرملا ع انتلئاع دارفأ
 ,مهقافرو مهتوخإو مهلهأ نحن ؛ةدحاو ةلئاع اننأ رعشن انك اننأ اوقدصت ال

 هوجولا كلت ىسنأ نأ ًافوخ اهرضحتسأ امكئادف مههوجو ىسنأ نأ نكمي ال

 هللا مهمحر ءىده مهدازو مهبرب اونمأ ةيتف نم ةلث انعدو .ةرينلا ةيلاغلا

 .قارفلا لاط دقف :نيربدم ريغ نيلبقم ءادهش مهب انقحلأو مهعيمج

 تسل ينأ نكمي :مكداهشتسا نمز مكتيكب امك نآلا مكيكبأ ةبحألا اهيأ

 .ةمايقلا موي ءاعفش ين اونوكت نأ هللا وجرأف :ةداهشلل ًالهأ

 ...رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو

 اهراصتخا عطتسأ مل ثادحأو ثايركذو اياكح هذهف ةلاطإلل ينورذعا »

 «رثكأ
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 رشع ةعساتلا ةياكحلا

 .نيصلخملاو ءافرشلا لكل ريخلا حابص

 هّلل هتنايخب رهتشا لجر نع مكل يكحأ نأ :روشنم  ةحرابلا مكتدعو

 مهكراش نمل مث نمو ءسانلا لبق هللا ناخ دقف نوخي مث دهاجي نمف ءًالوأ

 (ةفشخ رمع) :هنإ .فصنو ماع نم رثكأل مهعم برشو لكأو مانو ,داهجلا

 ,ةيعون ةيلمع 4 :يلهأ تيب نم يجارخإل بابشلا ءاج امدنع ةرم لوأ هتيأر

 ,نوللا رمسأ ًاليوط ناك .ةيلمعلا ذك اوكرتشا نيذلا بابشلا دحأ ناكف

 بابش دحأ ناك .ةعاجشلاو ةوقلاب يجراخلا هرظنم يحوي :نيفتكلا ضيرع

 .هلاقتعا ببسي :يلاقتعا ةعاس ىتح اهيف ةدوجوم تنك يذلا زكرملا

 ةجوزوخأ هنأ دعب اميف تفرع نكلو زكرملا سيسأت ةظحل ةدوجوم نكأ مل

 :هتخأو .ميهاربإل قباسلا يميظنتلا لوؤسملا :(يلبرح رداقلا دبع) خألا

 سانلا بوبحمو .ةروثلا دشنم :هوخأو «تالقتعملا ىدحإ :(ةفشخ لالد)

 ميهاربإ بابش نم هتلمج ايازملا هذه لك .(ةناجد وبأ) :نامزلا كلذ

 ,كلذك ناك وهو ءءوس يأ هب نظي ناك .نيدهاجملا بابشلا نم دحأ ال

 ًاقباس ٌتركذو - ؛ةكرعم ىلإ .بابشلا عم ًابهاذ هتيأر تارملا ىدحإ ف نكلو

 :ميهاربإل تلقف -ةعاجشلاو ةوقلاب يحوي يذلا يجراخلا هلكش
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 ,هباوجي تثجوف ينكلو .ًالطيو ًاعاجش دهاجملا اذه ودبي اهللا ءاش ام

 ميركلا دبع دصقي -مساق ابأ تيأر له ءضرعلا الو لوطلا كنرغيال » :لاق

 بلصأو عجشأو .ةميكش هنم ىوقأ وه -ةماقلا عوبرم افهحت ناكو ءالنم

 ؛نمزلا نم ةدم دعب نكلو :ةنراقملا هذه دقعب ماق اذامل يردأ ال .«ةرم ةئامب

 نم ةيارلا لمح نمم .مساق وبأ ناك ذإ :ةقداص هتسارف تناك مك تفرع

 هلاس وبأ امأ :اديهش هللا ءهراتخلا ىتع قيالسي ةثانثآ لك :ديهشلا دعب

 ...ديهشلا هنظ امك ناكف (ةفشخ رمع)

 دمحأ) ديهشلا خألا ءاجف ؛نيعم دعوم بايشلا ىدل ناك مايألا دحأ ذب

 تخألاو ينملكف ؛هايحم ىلع فوخلاو قلقلاو ءامزس (رمع وبأ يواحير

 لقتعا دقل ءزكرملا نم جرخنس :ةنكمم ةعرس ىصقأي :يتاوخأ اي: :ًالكاق

 ناك :لاق !!55هحالس لمحي وهو فيكو. :انلقف ءريخلا انّقعص .ملاس وبأ

 :هئارو نم اوؤاج .ءايوقأ ءادشأ لاجر ةتس -دعب نع- انيأرو ءدعوم انيدل

 نأل :هصلخنو صاصرلا قلطن نأ عطتسن ملو ءفلخلا نم هيديب اوكسمأو

 .رطخلل عيمجلا ضرعن فوسو .نيدهاجملا بابشلاب جعي ناكملا

 ,ةيواز لك فرعيوهو .ةروثلا ةيادب ننم :ميهاربإ بابش ّدحأ ملاسوبأ ناك

 .تارباخملل فشكيس ناكم يأ نع فرعن الو .نودهاجملا هيلإ بهذي ناكمو

 ةروثلل ةمصاق ةيرض هناتتعا عراك لقل ءنكامألا عيمج خرش نأ بجي اذهل

 ءادج ظنضنملا انتعأب نيفورعملا .فسويلا عيهاربإ ديهشلا ٌةدعاق نحت انلو

 ,نودوعيو بابشلا اهنم جرخي ؛ةحاسم ةدعاقب نيدوجوم انك ماع نم رثكألف
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 مغرلا ىلع ءانتدعاق فشك نمألا عطتسي ملو :هنوجرخيو حالسلا نولخديو

 نحن انلو ؛رماوألاب عيمجلا مازتلا ىلإ دوعي كلذب لضفلاو .هثحب لك نم

 :قاريجلا مامأ ةريبكو ةريثبس لكت اننيفطفتب ,لافطألاو ءاسنلا

 بابشلا ٌنكلو ءلافطألل سبالم لمحن نأ انلواحو ,ٌبارطضا زكرملا مع

 نم لضفأ وهف :قفتنل يداولاب .مكارن ,ةعرسبو .ًائيش اولمحت ال :اولاق
 الو ريقص ال ءدحآ اتم وجني الو :انعيمج رّصاحت دقف :تيبلا ذب اندوجو

 نأ انقفتاو ,يداولا # بابشلاب انيقتلاو ءانعيمج انجرخ لعفلابو ..ريبك
 ٌريخألا عادولا ناكو :,مهانعدوو .ىرخأ ةدعاق # -هللا ءاش نإ - مهب يفتن

 00 اودهشتسا مهنأل

 كلت ركذأس نكلو ءمويلا كلذ ا تخألاو انأ ءانتاناعم نع مويلا ملكتأ نل

 .رخآ ثيدح 4. ةاناعملا

 نود ةقيرطلا هذهب لقتعُي تاذلاب وه اذامل :اهنيح ذب ركفن مل مهملا

 !؟؟نيرخآلا

 هانيأرو .نسح مأ تخألاو انأ ٌتلقتعا ءاموي رشع ةثالثب هلاقتعا دعبو

 الو نظن مل ؛بيذعتلل رثأ هيلع دجوي ال تيح .ىفاعم ًاملاس ةتيؤرل انحرف مكو

 .هبرد قافر ناخو ؛هلوسرو هللا ناخ هنأ ةظحل

 ةعست رمعلا نم غلبي مل يذلا ءريغصلا يلفط -ليعامسإ بلطي ناك

 .هلبقيو :ةسلخ هاريل -رهشأ
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 ذب وه يقبو ءونانه ةنكث نجسل تخألاو انأ ينوذخأف ؛انقرتفا كلذ دعب

 تناك) :انتدعاق نم ةوخألا دحأ دهشتسُي موي لك :رابخألا تلاوتو :عرفلا

 ؛نأ دهشتسا املك ناكف :مهداهشتسا رابخأ يل لقنت نم يه سودرف يتنبا

 وبأ ومع اذه :لوقتف ةاذه نيطرعت له :اهنولأسيو :ةديرجلاب يتوخإ يتأي

 ناك ..مساقوبأ ومع اذهو :مثيهوبأ ومع اذهو ءرمعوبأ ومع اذهو :لصيف

 يل يلهأ ةرايز دنعو .ةديج ةفرعم ةوخإلا فرعتو .تاوئس سمخ اهرمع

 داهشتسا أبني تفرع اذكهو :نالف مكتدعاق نم دهشتتسا :يل نولوقي اوناك

 .(عيمجلا

 دقل !!5؟ءيمجلا لتق اوعاطتسا فيك ذإ ءام ارمأ كانه نأ رعشأ تنك

 ظ !!؟ةريصق ةدم #4 مهوديصت

 لاق ةدم دعب نكلو ءءوسلا نظ ملاس يبأب نظأ نكأ مل ؛ةعاسلا كلت ىتح

 ربخلا ينقعص .نجسلا نم جرخيس ةفشخ رمع نإ :نيناجسلا دحأ يل

 دقل :لاق ؟ةماظنلا دض بلح تايلمع ةيبلاغب كراش نم وهو !!؟5فيك

 .ةليدم لقي هل ةأفاكمو :ةحرد ىسقأل اتعبم واش

 ريثكلا كانهف ءاهمدق تامولعم لجأ نم هليبس ىلخيس هنأ قدصأ مل

 .رمدتل قيس هنكلو .تامولعم مدق نمم

 :رمدت ىلإ هريفست اودارأ نيح ءرصانعلل لوقي :ًةرم مهدحأ تعمس دقل

 !!55رمدت ىلإ ينولسرت اذاملف :ةريثك تامولعم مكتيطعأو ءمكعم تنواعت دقل

 «تامولعملا نم ةحفص رشع ةسمخ ألم :هتيب برخي» :لاقو «:مهدحأ هبرضف
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 تعمس ةدم دعبو ..باشلا اذه نم ريثكب رثكأ مدق :ملاس ابأ نأ ينعي اذه

 دقو ؛ةيركسعلا تارباخملا عرف رصانع نم ًارصنع حبصأو هليبس يلخأ هنأ

 ؛مهنم دحاو يأك ًاحالس لمحيو ءرصانعلا عم .تاركسملا برشي دهوش

 .بابشلا دهشتسا فيك تفرع اهدنع

 بابشلا نوكي نأ نكمملا نم ةيواز لك ىلع ءنمألا تاوق لدي نموه ناك

 وه ناك :نيناجسلا دحأ يل لاق دقلو...مظعأ يفخ امو ءاهيف اونصحت دق

 موقيف ؛هتيؤر دنع هب بابشلا قروب ون اذهو .هيديب بابشلا لتقي نم

 ..مهلايتغاب

 هدسحي :عرفلا طابض ىدل ةعيفرلا ةناكم اب ىظحي .هتايح ىضمأ اذكهو

 ينثدحي نيناجسلا دحأ ناك تارملا ىدحإ يفق ءتارباخملا رصانع لك اهيلع

 دحاو تيب يل هعم تشع ينأ ملعت له :هل تلقف ءهقيدص هنأ ىهابتيو .هنع

 ديرأ ال :هل تلق !!5كّرزي ملو لاق !55هسبالم لسفنو هل خبطن ءرهشأ ةعست

 تنك) .كترايز هنم بلطأو ءاذه هريصقت ىلع هنمتشأل هللاو :لاق 55

 ال مهنأل ,تامولعمب يلإ نوّرسيؤ .يب نوقثيو ؛ءشقانتن ,ءاقدصأ نيناجسلاو

 -.........(هّلل هسمحل او« دبأ ةنئاخ نكأ مل ينأ نوملمي_مهنألو ينم نوفاخي

 :عرفلا سيئر نكلو ءيل ةرايز ةقرو ةفشخ رمع بلط ةرم لوأ

 لاق يذلا ءناجسلا يل لاق اذكه .كلذب هل حمسي مل ءرجاتلا ىفطصم

 دعبو «!!5اهترايزب مقت ملو .كب ينتعتو ءكعم تناك رساي مأ ؛ءلطاع اي» :هل

 مامأ ففقوو .نجسلا ىلإ ءانجس اويلج دقو ,عرفلا رصانع عم ءاج 6 دم
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 .هجول اهجو ؛اذكه يمامأ اهب فقي ةرم ّلوأ هذه تناك يلع مّلسو .يتفرغ

 017 اليامتم فقي ناك ءًارون هنم رثكأ مهتدجوف :نيناجسلاب هتنراق

 :تيكبو تيكب هترداغم دعبو ؛هتيؤر نم نايثغلاب ترعش .تارهاعلاك كحضيو

 ,دهاجملا مئاس ايأ قبي مل ؛هلخاد نم هولاتغا دقل ءيسأرب راود ينباصأو

 .ليمعلا نئاخلا ةفشخ رمع نكلو

 ةريبك ةيصخش كانه نأ مزجأ تنك ءاذه هلوحتل اريسفت دجأ نأ تلواح

 تلزامو :ىوقألا يليلحت ناك اذه ءهلخاد نم راهناف ءاهب هوهجاو :ةنئاخ

 .ال مأ ةتطخم تنك نإ ءمايألا فشكتسو ءهب ةعنتقم

 عضخو ؛ةلاحم ال مادعإلاب هيلع موكحم هنأب ؛ةقيقحلا هجاو هنأ وأ

 ء(١155ديلاوم نم) هرمع نم نيرشعلا ىدعتي نكي مل وهف .تاءارغإلل

 نيموي ذنمو :هقافر نيدهاجمللو ةروثلل ةنوخلا ربكأ نم ناك هنأ مهمل

 لسريو :ةروثلا مهبي :ةيكرتلا ندقا ىدحإ ا دوجوم هتأ ريغ تحمس

 ناتخطلم هادي ء.صخش نم ةيبوت لبقأ نأ نكمي له ..كلذ ٌريغو :تارايسلا

 .نيمرجملا دحأ هنإ .نحن سيلو «ةبوتلا لبقي نم وه هللا 58نيدهاجملا مدب

 راوث نم دحأ دجوي ال ذإ .نيمرجملا نم هريغك ؛مكاحيو بقاعي نأ بجيو

 ,ةنايخ ةكبش اهنإ ؟5هعم لماعتي نمف .هتلامعو هتنايخ فرعيو الإ ؛نينامثلا

 انتروث فيظنت بجي هنأ متفرع لهف ءاذه لوقي يلقع نكلو :بيغلا ملعأ الو
 وهف .هلاقتعا ىلإ نيدهاجملاو راوثلا وعدأ اذهل 585ةفشخ رمع لاثمأ نم

 .قحاللاو قباسلا حيتافم كلمي

 9 رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 نورشعلا ةياكحلا

 .هللا نذإب ةمحرو ةرفغم مكؤاسم

 نيب اهعضأو يضاملا نم روصلا كلت جرختسأل يتركاذب شبنأ انأو مويلا

 مسرأ نأ تعطتسا له لوقأو .تضم يتلا ثادحألا مسر اوعيطتستل مكيديأ

 يلع لهسيل ينلأسي نأ مكدحأ ىلع تينمت :5ةصقان تيقب مأ ةلماك ةروصلا

 الإ قبي ملو اهلاجرو يه تضقنا ةايح هذهف كلذ  نورذغم مكنكلو ةمهملا

 كلذ 4 يندعاستل اهب لاصتإلا عيطتسأ ال ةديعب يهو نسح مأ تخألاو انأ

 داهجلا ةايح نم ءادهشلا هيلع ناك امل ةيح ةروص مكل تمسر ينأ نظأو

 .اهؤشاع يتلا

 دعيف «ةفشخ رمعو» ملاسوبأ لاقتعا دعب ثدح امل ةلمكت مويلا يتياكح

 داوب عامتجإلا ناكم ناكو ًالافطأو ًالاجرو ءاسن لزنملا نم انعيمج انجرخ نأ

 بايشلا امأ ؛تخألا هفرعت تيبل تخألاو انأ بهذن نأ انقفتا انتيب فلخ

 2 لافطألاو ءاسنلا 55 نوكن نأ مهيدل مهملا نوبهذيس نيأ فرعن الف

 تيشمو ريخألا عادولا نوكيس هنأ فرعأ مل انقرتفاو مهانعدو ؛ةنمآ نكامأ

 نم ريبك سيك اهسأر ىلعو ةلفط لمحتو لماح يهف نسح مأ تخألاو انأ

 اهءارو ثالثلا تايتفلا ريستو نسح اهلفط اهبيبالتب كسميو سبالملا

 ىرخأ دييو ديب ليعامسا لمحأ تنك انأو ,مهل تايجاح اهيف ًاسايكأ نلمحي

 بورغلا قع تقولا ناك .سودرفو رساي يتفحلمب كسميو سبالم ةرص
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 ائلزنم ةمهادمل نمألا يتأي نأ لبق ةراحلا نم جرخنل ةريبك ةعرسب ريسن

 انددع نوري امدنع مهنكل ءاتلمحت ةرايس ديرن صابلا فقوم ىلع انفقو

 افوخ فجترت انلجرأو انب فصعي فوخلا ناك ءانلمح نع نوعنتمي ًاريبك

 تبهذف لزانملا دحأ باب ىلع ةفقوتم (يكوزوس) ةرايس انيأر ؛لقتعن نأ نم

 لمع اهاخأ نأل نزح © نحضف انلمحي نأ هتجرو بابلا تقرطو تخألا

 يذلا قلقلا ببس نع لءاستي الكل قئاسلل تلاق اذكه» رطخ ي.وهو ثداح

 قيرطلا ىلع هلدتل قئاسلا بناجب تخألا تبكرو لجرلا قفاو «هيف نحن

 هزهجي لزنم 4 دوجوم وهو ءلصح امب هملعتل نسح وبأل بهذنس نحنف
 انتاميلعت يه اذكه هجتن نيأ فرعأ الكل ينيع تضمغأو :ةدعاق نوكيل

 نسحوبأ نكلو لزنملا انلصو ءكلذ انم دحأ بلطي نأ نود نم اهفرمن نحنف
 اذداح لمع كتجوز اخأ نإ هل لوقي نأ لامعلا دحأل تناقو دودو نكي مل

 اذام فرعيس نسح وبأ نكلو زومر ةذه ءرخآلا اهوخأ مشاهوبأ تيبب نحنو

 هالريتملا قرم يقرا هييرومو ةوخألا دحأ لهأ تيبل انجاردأ اندعو ءلصح

 ديهشلا ناكو :دهاجملا بابشلا نم مشاه مهئباف ةرارحب انولبقتسا دقل

 .ةجاحلا تقو مهدنع نوتيبي يسدق هللا دبعو ميهاربإ

 وبأ هفرعي سودرفلاب زكرملا :تخألا يل تلاق رواشتنو قلق ذي نحنو

 خألا نم انبلط مهملعنو بهذن اهل تلق ؛هلاقتعاب مهل ملع ال مهو ملاس

 اننأ لوقن ةيرود انتفقوأ اذإو ء:ةقطنملا دودح جراخ ىقبيو انقفاري نأ مشاه

 نوكسلا ناك ةقيض تاراح انلخدو خألا رظتناو :ةينوناق ةلباقب يتأنل بهذن

 ىزناأ نوكي نأ اضوخ ًالوأ ناريجلا باب انقرط «ةفصاعلا ليق ءودهلاب رذني
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 مويلا تيهذ تلاقف اهتراج نع اهانلأسو ةراجلا ىلع انملسو :نيمك هيف

 باب انقرط ءانل بابشلا حتفي نلو ءاسنلل دوجو ال نأ انفرعف ءاهلهأ تيبل

 مهيلعو لقتعا ملاس وبأ نأ مهانملعأو لوقن ام اوعمسيل ملكتن نحنو زكرملا

 ءانيلع نودري ال مهنكلو بابلا قرطي نم نوبقاري مهنأ رعشن انك .ةرداغملا
 انجاردأ اندعو ءانراظتناب (هللا همحر) مشاه ناكو تخألاو انأ انرداغ مث

 ًايخص ايندلا ًالمي تارايسلاو صاصرلا تاوصأ انعمس ىتح لصن دكن ملو

 دقل ءربخلا مهل لصون نأ اندرأ يذلا لزنملا ماحتقا مت هنأ انفرعو .افوخو

 مه مهنأ مأ ةمهادملا لبق بورهلا بابشلا عاطتسا لهف ريبك نزح انباتنا

 مأ ءاوهلاب برض يه له ملعتتل صاصرلا تاوصأل عمتسن انك ؟5؟مواقي نم
 ةقطنملا عيمج نمألا قوط دقف ةليللا كلت منن مل 5صاصرلا قالطإل لدابت

 اوبره بابشلا نأ كلذ نم انفرعف مهلزانم نم جورخلا نم سانلا اوعنمو

 نسح وبأف مظعأ برك ذ انحيصأ نكلو :كلذت انحرف .مهنع نوثحبي مهو

 نع بيوع لك ةيوه اوبلط رصانعلا نأل لاقتعإلا نم هيلع فاخنو قحالم

 لزنملاب لاجرلا لك تايوه اوذخأو دونجلا ءاج هفاخن انك ام لصحو :لزنملا

 لمعأ انأ مهل لاق .هولقتعاف ًابيرغ ًالجر نسح وبأ وأرو ؛هيف نحن يذلا
 يتليل تبف ةيرقلا وهف يتيبل ةدوعلا عطتسأ ملو تيبلا باحصأل لمعمب

 تمعقوو .تويبلا 2 دوجوم بيرغ لك لاقتعا تناك رماوألا نكلو :مهدنع

 اننيب ةلصلا تعطقناو حيرلا بهم 4 لافطأ ةينامثو نيتأرما نحنف ةثراكلا

 (عبتي) ةوخألا نيبو

 .... رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 نورشعلاو دحاولا ةياكحلا

 .ىنازحلاو نيمولكملا لكل ريخلا ءاسم

 :سمألا ةياكح ةيقب عباتأ فوس

 نيتديحو انحبصأ اننأ انقيأو ,مهعم هوذخأو نسحوبأ خألا دونجلا لقتعا

 نأ تخألاو انأ انلواح ؛ةوخألاب لصتن امثير انسفنأ ىلع دمتعن نأ بجيو

 اتلسوت نكلو ءافوعتم ةرم لوأ لامامألكو بخلا ءارش ةجسب ةراحلا نم جرخت
 ديؤي نمم هبحاص نأ فرعت ًالحم اندصقو ةرايس اثبكر ءانل اوحمسف مهل

 فوس هباحصأو نمآ ريغ هيف نحن يذلا تيبلا نآل انل ىوأم نيمأتل ةروثلا

 !ةيلو نعز قم اسالبع هيف اوؤبخ مهتأل ءاضيأ هفرعي ملاسوبأ نأل هنورداغي

 تدلو دقف ةدالولا ةثيدح خلا ةدلاوو مهلزنم ًاضيأ لؤقللا ياعصأ رداقيس

 نيتبتاخ تخألاو تعجر : (يسدق هللا ديه مسا ىلع) هللا دبع هتمسأ ايبص

 الإ اهب ملعي ال ةبيصع تاعاس انشع دقل ءرخآ ىوأم نيمأت نم نكمتن ملو

 لخاد نم ربخ ينءاج دقف ؛لاقتعإلا نم نكلو ٍتوملا نم انفوخ نكي من هللا

 نم لك اولعجي نأب يلع ضبقلا اوقلأ اذإ نودعوتي مهنأ يركسعلا عرفلا

 فسويلا ميهاربإ يوؤت تناك نم يهف فاخت تخألاو ءيلع يدتعي عرفلا

 ؟8؟ةميرجلا هذه نم ربكأ ةميرج دجوي لهو ,هتلئاعو
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 نأ نكمي ال اباب ءاج نولوقيو نوضكري لافطألاب ذإو سأي ةلاح 4 نحنو

 ةحرفلاو ءاج :ماتيأ هنود نم نحنو عيمجلا وبأ وه نسحوبأف انتحرف فصأ

 لاقو يلإ رظن دونجلا دحأ لاق 5كليبس اولخأ فيك هانلأس ؛ههجو ىلع

 وبأ يخأ» هليبس ىلخأف هللاو ال 5نيمرجم هجو معلا اذه هجو له هقيفرل

 حضاو رهطلاو ةءاربلاو كهجو نم عشي ناميإلا رون ناك هللا كمحر نسح

 نسحوبأ ناك زجاح ىلع هفقوي يدنج لك هل دهشي ناك ةريصب نيعوذ لكل

 ذب ةعمجلا بطخي ناكو ةقرلاب ةقبطلا ةنيدم ذك تارفلا دس ذ لماع

 بطخ ةروثلا مايق دعبو نيصلخملا ةوعدلا لاجر نم ناك اهدجاسم دحأ

 هتبطخ نسح وبأ ىهنأو دحاو لجر الإ دجسملا نم نيلضملا لك جرخ ةبطخ

 لوأل ةلئاع لوأ ناك اذكهو هقحالي أدب نمألا نأل ىفتخاو جرخو اهتياهنل

 هبح نكلو بايشلا عجشأ نم ناك ميهاربإ ديهشلا اهسسأ ةيركسع ةدعاق

 ليبس ب ءادف مهلك لوقي لافطأ ةسمخ هل ناك هيلإ دحأ هقبسي ال ديهشلل

 فصو لك قوف تنأف كقح كيفت نأ تاملكلا عيطتست ال نسح وبأ يخأ .هللا

 هللا لاجر نم ًالجر تنك كيبحم لبق كلذب كل اودهش كءادعأ نأ يفكي

 .هدلاو نم اهبلط ىتلا ةبعللا رسايل تيرتشا فيك ىسنأ ال هاسنأ ال كهجو رون

 « نسح كديحول يرتشت ملو اهتيرتشاف هل اهيرتشي ملو

 بتكأل تاحفصلا تارشع مهيفكت ال بابشلا ءالؤه نم دحاو لك هللاو

 مهنع

 .ثادحألا قايس نع تجرخو تلسرتسا اذإ ينوحماسو انتياكحل دوعن
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 نم يتخأ تيب وه ةريفسلا ةيرق # تيبل بهذنس لاقو نسح وبأ ءاج

 تّتج نسحوبأ تيب ةراج انأو فويض اننأ ةجحب ةرايس انبكر !ذكهو .يمأ

 نكلو ةوخألاو بألا تالئاع عبرأ هنكستو ريبك لزنملا ناك ءمهعم هزنتأل

 نيب لوجتلا ءرملا عيطتسي «مهنيب اميف باوبأب اهضعب نع ةلصفنم تويبلا

 نوقحالم اننأ تخألا تفرع موي دعب :عراشلل جرخي نأ نود نم تويبلا

 مدعو ةيرسلا ىلع ةروثلاب لمعي نم لك دوعت نكلو :ةيادبلا نم فرعت اهنظأو

 تنأف لقأ تامولعم تفرع املك ةروثلا ةفاقث تناك دقت هينعي ال امع لاؤسلا

 وبأ خألا دج تيب وه تيبلا اذه نأ تفرع مايأ ةدع دعب نكلو ءربكأ نامأب

 فوس نمألا نأل نامأب انسل اننأ ةوخألا ملعأ يخأ اي نسحوبأل تلق مشاه

 ءاش نإ نسح وبأ لاق ءنحن اناريف هدج تيب # مشاه وبأ نع ثحبي يتأي

 اذإ تارايسلا توص عمسنل يغصنو ؛مانت ال ةليل لك اذك .يتآلا دعوملا ب هللا

 تقو ءاج ؛مانن مث سمشلا عولط ىتح اذكه ىقينو «لزنملا نم ةبيرق تفقوت

 مهنانئمطاو ةوخألا مالس انل لمحي وهو داعو بابشلا عم نسح وبأ دعوم

 فرط نم ًاقرش كاته نأو نامأب انسل انثأ ةوغألل تلق له هتلأس ءاتيلع

 رخآلا دعوملا # كلذ تيسن هللاو لاقو نسح وبأ يلع در ؟مشاهوبأ خألا

 فيك يخأ اي كلذ فيك هتبجأو ؛ةقعاصلاك همالك يلع لزن دقل ؛مهل لوقأس

 يتلا عيضاوملا تناك يتخأ اي هللاو :ًالئاق در5؟نامأ ب اننأ ةوخألل لوقت

 ءاش نإ نكلو ءفوقولا ليطن نأ عيطتسن ال عراشلاب نحنو ةريبك اهب انثدحت

 تعقو دق ةبيصملا نأو تقو قبي مل هنأ ترعش ءاقحال رمألا كرادتنس هللا

 ( عبتي) دغ دعب وأ ًادغوأ مويلا ىتم رظتننو

 .... رسأي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو

129 



 نورشعلاو ةيناثلا ةياكحلا

 .نيفئاخلاو نيبذعملا لكل ريخلا ءاسم

 رطخ ذب اننأ مهربخي ملو بايشلا عم دعوملا نم نسح وبأ عوجر دعب

 ءلصحيس يذلا ويرانيسلا ليختأو ءهرظتنأ تأدبو رطخلا اذهب تنقيأ

 :هبراقأ نع نولأسي فوسو هلهأ نم اغراف هنوريو مشاه لزنم نومها ديس

 اولاعت لوقي انلاح ناسل نأكو .هدج تيبب نودوجوم نحنو ء مهتويب نومها ديو

 انولقتعتل مكرظتنن نودوجوم انه نحنف

 لوقن انك اذكه .«مانت ال ددهملا مأ نكلو مانت ليتقلا مأ» لثملا لوقي

 لكل عمتسن يلايللا رهسنو :حدافلا أطخلا اذه ىلع نسح ابأ اي هللا كحماس

 .هيف نحن امب تملع دق نسح وبأ تخأ تناك :لزنملا جراخ ةكرح وأ ةسمه

 امف كدنعل اوتأ فويض اننأو ءاثب ةفرعم يأ يركنأف انلقتعا اذإ اهل تلقف

 ؟؟لقتعت نأ انتوآ اهنأب اهفورعم درن له ؟5اهبنذ

 فوخلاو راظتنإلاو ءادج ةليلق تاعاس الإ اهيف منأ مل يلايل عبرأ تضم

 لزنملاب نم عيمج ةمدخ ىلع مايقلاب ىلستأ تنك نكلو .ذخأم لك ينم ذخأ
 ضعب زهجأ تنك 15/0 /لوألا نوناك/ ”٠ موي حابص و ءهرظتنأ ام ىسنأل

 اوطبه دونجب ذإو ءام ةجاح بلجل بابلا نم تجرخو خبطملا أ لامعألا

 باب كانهف خيبطيلا تعجر ؛مهترثكل ءامسلا نم اوطبه مهنأكو جردلا نم
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 نيججدملا دوئجلاب صفي ناك عراشلا نكلو .هنم برهأل عراشلا ىلع لطم

 انه 55نم تيب انه نولوقي مهو دوتجلا ضعب لخدو :ةعجار تلفقف :حالسلاب

 يل اولاق ؛معن مهل تلقف «هتلئاع مسا الو خألا مسا ملعأ ال تنك » مشاه تيب

 نم ينوعتمو ؛نسح لفطلا يعم ناك ءاهنم يجرخت الو ةفرغلا هذه يلخدا

 ريبكلا لزنملاب مهراشتنا دعبو نكلو .يدالوأل لصح اذام ملعأ الو جورخلا

 كانه اولاقو «مهنونج نجو دونجلا جاهو ءصاصر قالطإ تاوصأ تعمس

 لدابت عمسأ تأدبو .هلتقو ريمس دعاسملا ىلع رانلا قلطأ ةفرفلا 4 لجر

 نسحل ثلق :نيزحلا حابصلا اذه ألمي لافطألا خارصو صاصرلا قالطإ

 .لهأ نود نم تنأو دالوأ نود نم انأ نيديحو ىقبتساننأ وديي نسح اي

 دعاسملا لخد نسحوبأ اهيف دوجوملا ةفرغلا نوشتفي دونجلا لخد امدنع

 ةقصالم نسح وبأ ةفرغ تناك :دونجلا أجافت انهو :هلتقو نسح وبأ هلجاعف

 ةيبلاغ عمجب اوماقف ءاسفن تناكو ءلزنملا بحاص خأ ةجوز اهنكست ةفرغل

 صاصرلا قالطإ دنعو «مهل ةيرشب اعورد اونوكيل اهيف لافطألاو ءاسنلا

 عم ىرخأ ةفرغ 4 ليعامسا هوخأو رساي ناك .نوخرصب لافطألا ناك

 مهبولق المي صاصرلا توصو فوخلا ناكو .نسح وبأ تانب نم نيتلفط

 يأب مهل لوقيل نسح وبأ ةفرغل مشاه دج نولخدي دونجلا ناك :ةريغصلا

 نجو نسح وبأ دهشتسا ًاريدقت هل فرعأ ال نمز دعبو .دوجوم وه ةيواز

 يخأ لزنملا ةبحاص مهل تلاق 55لجرلا اذه نم نولأسي مهو دونجلا نونج

 ىلع ةدورابلاب اهيرضب اوماق دقل ءاثيش هنع ملعأ ال هللاو يترايزل ءاج
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 دعاسملا رأث نخأيس لك ًابرض اهيلع اولاهناو ءاههجو ىلع مدلا لاسو اهسأر

 تعمتجاو يتفرغ نم تجرخ :؛لزنملاب نم لك لاقتعاب رمأ مهءاجو ءريمس

 كسمتو :عساتلا رهشلا زواجت دق نكي مل يذلا ليعامسا تلمح .يلافطأب

 فرعت يتلا ةديحولا انأف ,سبالم ةرص تلمحو :ءسودرف هتخأو يبايثب رساي

 نولوقيس ةرصلا هذه نيلمحت اذامل تخألا يل تلاق ءلصحيو لصح اذام

 .لافطألل سبالم يبلجاو يعجرا كلذك وهو اهل تلق .انسفنأ انزهج اننإ

 مهمالكل الاب طعأ مل .!مهسفنأ نوزهجم مه اولاقو اهوعنم دونجلا نكلو

 املكو دونجلل كحضي .ليعامسا ناك .برهأل ىرخأ ةليحب ركفأ تنك ينكلو

 يدنجلا كحضيف كحضيو نيتريغصلا هيديب هل فرفرن يدنج ينم برتفقا

 .دحأ ينبرضي مل يتلا ةديحولا تنك .ينع دعتبيو

 ءادعأ ىتح هبحأ دقل ايردي ايكو دج ةايسع الفط ليعامسا ناك»

 دقو ءءاسفنلا ةأرملا يمامأ سلجت تناك :تارايسلا انبكر اذكهو «هيبأ

 ةعنتمم اهيفتكب زهتف 55متنأ نم تيب نم اهل لوقأ .اهفنأ  اياظشب تبيصأ

 ناك ؛اهتدعاسمل تئج اهتخأ ينأ لوقأ نأ ديرأ تنك ءمه نم يل لوقت نأ
 ةر-اهنكلو ةأجنن ان ديحولا -لعألا

 نم ينلأسيو طابضلا دحأ يتأي ةظحل لك .يردقل تملستساو عراصي نأ

 .ءاسفنلا تخأ لوقأف 55تنأ

 تنك :تاورضخ عئاب لمعي يجوزو جبنمب مهل لوقأ نينكست نيأ ينولأسي

 انأف ينوفرعي مل مهنكلو :قباسلا يلاقتعا نم عرفلا رصانع رثكأ فرعأ
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 رطخي مل اذهل ءءادوس ةيفوك يسأر ىلع عضأو ةيورق ةأرما سابل سبلأ

 سفن ينلأسيو طباضلا كلذ دوعي مث ءءاسنلا نيب ةدوجوم نوكأ نأ مهلابب

 لوقيو يندعوتيو ؛ةرايسلا ةذفان لالخ نم تاباجإلا سفن هبيجأو ةلئسألا

 نإ نوفرعت فوس معن لوقأو هيلع درأف :!«ةبذاك ينوكت هللا ءاش نإ» :يل

 يتيصخش اوفرع ول نيقي ىلع ينأل عرفلل لصأ نأ ديرأ تنك ؛ةبذاك تنك

 نم ةريفغلا عومجلا مامأ سيلو ءاهلك ةيرقلا مامأ يبيذعتب نوموقي فوسف

 توزاملا قيرابأ نولمحي اوناكو .اهعيمج لزانملا ةقرسب اوماق اذكهو .دونجلا

 مشاه دج برضب اوماق دقل ءاننيعأ مامأ هنوقرحيو لزنملا ىلع اهنوشريو

 فيك ىرأ انأو تنزخ مك .ءنسلا ب ًانعاط ًازوجع الجر ناكو ءاهروع اهرش

 :«برضلاو مارجإلا لامعأ ب نوقباستي اوناك اذكهو «مهلجرأب هنولكري

 ه.تاكحضب ينع عفادي ناك ليعامسا نكلو ينم بارتقإلا اولواح دقل
 ةءاربلاب مكيولق دقح لسغأل مكل كحضأ انأف يمأ هذه مهل لوقي هنأكو

 اخت ال نأب تاراشإ يل لسري هللا نأكو :نوذؤرصنيو هنولبقيف ةراهطلاو

 باذع ينرظتني نيرخآلا نود ينأ ملعألا هنأل ,كيمحي نم انأو كعم انأف

 انأو نيلقتعملاو ثثجلا لمحت يركسعلا عرفلل تارايسلا تلصو !ذكهو :ليوط

 ( عبتي) مهنيب نم يلافطأو

 ....رساي مأ ةدجلا اياكح نم ةديدج ةياكح ىلإو
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 نورشعلاو ةثلاثلا ةياكحلا

 لك ب رهقلاو ملظلا نوجس 2 نوعبقي نيذلا نيلقتعملا لكل ريخلا ءاسم

 .ناكم

 دق ينآرو ينعدوي رساي ينبا ءاج ةياكحلا ةباتك تيهنأ نأ دعب ةحرابلا

 ,نكامألا يل فصيو ركذتي أدبو ةياكحلا أرقو يبرقب سلجف ةباتكلا تيهنأ

 :تيبلا فاصوأو ليصافتلا عيمج ركذتي ناك :ماوعأ ةعبرألا زواجتي مل ناك

 2 تيكبو .يرطاخ © تايركذلا تجاه ؛سانلا عم دونجلا لماعت ةيفيكو

 مامأ اذه لصح دقل :ةميزهلاو راسكنالا ةظحل ,ةظحللا شيعأ ينأكو ةرارم

 مالسإ يأ :نيملسم سانأ تيب ذي اودلو مهنأ نوعدي دونج مامأو ةيزقلا لهأ

 ؟؟هؤرقن يذلا نآرقلا سفن وهأ 5؟نوؤرقي نآرق يأو نوعبتي اوناك

 .ةحرابلا لثم رثأتأ ال نأ ىنمتأو ةياكحلا عباتأس

 لافطأو ءاسن ؛نيفوقوملا ةيبلاغ لزنو عرفلا باب دنع تارايسلا تفقوت

 تنك ,ىرخأ فرع * لزنملا باحصأو .ةفرغ  ًافويض اوناك نم اوسلجأو

 ليحل تنك .ينوطفرعي مل مهنكلو ادعو ًادحأو .ميقرعأو : عرفلا رصاتع قر ىرأ

 ةيمهو ءامسأب نكلو تخألاو انأ انتايوه اوأرو شيتفتلل اهوذخأف ةرص

 ءانأ :تلق :ءيكاو ةمطاف نم لاقو نيدعاسملا دحأ ءاج (ةروزم تايوه)

 عرفلا سيئر فرغل يدؤي يذلا جردلا اندعصو هتبحص .يعم يلاعت :لاق
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 قعص فسويلا ميهاربإ ةجوز هل تلق تنأ نم ينلأس ةفرغ انلخد ءطابضلاو

 يزكرملا بلح نجس نم ينلصوي ناك :ةمات ةفرعم ينفرعي وهف يلإ رظنو

 سيئر ةفرغل ضكرو ينكرتو ةقيقحلا نيبتيل يلإ قلمح سكعلابو عرفلل

 ءاهدان :لاق «:ميهاربإ ةجوز ةزيزع يديس لاق هتفقزغ بناجب تناكو :عرفلا

 عرفلا سيئر ناك دقف اهب هارأ ةرم لوأ تناكو رجاتلا ىفطصم ةفرغ تلخد

 نقييو انأ نم دحأ مامأ لوقأ ال نأ يتم اويلط «نادمح عار ناندع ًاقياس

 ؟كلاجب تلعف اذام :لاق .يرصملا دمحأ همسا طباضلا ناك ءارسس رمألا

 ,نسحوبأ تخأ عم ققحي ناكو عرفلا سيئر يناعدتسا مث !كفرعأ مل هللاو

 ةجوز كدنع تناك اهل لاق .ًاثيش انع فرعت ال اهنأ ناميألا هل فلحت يهو

 اننأ حيحص يهجوب تقصبو ؟تنأ هذه تلاقو يلإ ترظن .فسويلا ميهاربإ

 ىنعم هل عرفلا سيئر مامأو يهجوب قصبت نأ نكلو تئش ام يلوق اهل انلق

 رظني ناك :ينينعي ال رمألا نأكو كسامتأ نأ تلواحو :ةناهإلا تعلب ءرخآ

 انأ نم فرعت ال ةأرملا هل تلق ءلعف ةدر لك بقاري هنأكو يب قدحي وهو يلإ

 ةرم يناعدتسا مث .هلل دمحلا ةئيرب ةيحض مهرظنب ةأرملا تحبصأ اذهيو

 ال هيلع درتف نينكست نيأ اهلأسيو نسح مأ تخألا عم ققحي ناك ءىرخأ

 نم ينعنميو :بلح فرعأ الو ةقيطلا نم يب ىتأ يجوزف نكسأ نيأ فرعأ

 2 ريزارزلا لت يركسلا ف هل تلق ةزيزع اي نونكست نيأ ينلأس :جورخلا

 تامولعملا نم ريثكل ةجاحب اونوكي مل :مايأ ةدع نم هوتبيرض يذلا تيبلا

 نيلصاوتت له مهتلئسأ تناك نكلو ؛تامولعم عبنوهو دوجوم ملاس و بأف ينع
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 نكلو ؛ينم ةلقع ناندع نوديري مهنأ مهب رمألا لصوو ؛ةلقع ناندع عم
 اهلسرأ ةلاسر ىوس اننيب ةلص'ال نأ نوفرعي مهف رثكأ ال أطغض مهنم تناك

 جوز اهب ذإو ةفرغ تلخد ؛يناعدتساو طباض ءاج مث ءديهشلاب ينيزعي يل
 كيخأ تيب ف ىرت ملأ خألا اولأسو :نينيعلا يشمطم هوخأو نسحوبأ تخأ

 يركسع وهف تخألا جوز كلذكو ءادحأ رأ مل هللاو مهل لاق 55لقنتت ةباش

 ةميظع ةمهت تناك :مهيلع رهظأ الو ادحأ ملكأ ال مهل تلق ءشيجلاب مدخي

 .يب ةفرعم لك نم ةلئاعلا تأرب اذكهو ميهاربإ ةلئاع نوؤي مهف

 طابضلا نم نوكي يعم قيقحتلا نأ ةمعن هربتعأ يذلا ديحولا رمألا ناك

 نأو رصنع يأ يعم ملكتي نأ نوعنمي اوناكو ءرصانمعلا الو نيدعاسملا سيلو

 قيقحتلا راظتناب رصانعلا فرغب سلجأ امدنع تنكف ءلاؤس يأ ينلأسي

 يذلاو .ءمهبيجأ ينبجعي يذلا لاؤسلا نكلو ءيعم ةشدردلا نولواحي

 راهنلا رخآ مهملا .ينم مهظيفت تافرصتلا هذه لثم تناك .تكسأ ينبجعيال

 ةيمس ةلفطلا تناك ءاتدالوأو نسحب مأ تخألاو انآ انيغيو نيظوقوملا لك جرخ

 تهتنا ىتح :بيلحب اهل نوتأيال مهنكلو بيلح اهمأ بلطتو :مويلا لاوط يكبت
 خي انتليل انتب .ةعاضرلاب هتخأ تحبصأو :ليعامسا عم اهتعضرأ تاقيقحتلا

 .لافطألا نم ةينامث دوجول كلذو نجسلا سيلو ركاسعلا فرغ نم ةفرغ
 تناك يتيرح ىلع ينمواسي أدبو يلعلا دلاخ ديمعلا ينبلط يناثلا مويلا ذي

 فارؤ ةليطو ويف لياقلا امأ :ناطملا ماصغ نايتغاي مهقدعاسم ةمهلا
 مل ًايرغم ًاضرع ناك «نآوخإلا ينلاتفي نأ نم ًافوخ سرحو جوزو يرهش

 نلو ؛ًادحأ دعاسأ ملو طقف ةجوز تنك انأ مهل تلقو ءادبأ يركف ب هشقانأ

 ؟؟كلهأل يعجرت ملو كجوز لتقم دعب تيقب اذامل لاق ءادحأ دعاسأ
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 لاجرلا ىلع تفخ نكلو ال لاق ةيناث ةرم ينولقتعت نأ مكنم تفخ تلق

 تييسألا لالخ الماك موب تاسواسلا تيقي مس نيالا نيسردللا

 يقبو «سودرفو رساي» يدالوأ مهوملسو بيبطلا يخأو يتدلاو اوعدتسا

 :يضخرا هايإ كوطعي نأ اولواح ول ًارس يتدلاول تلق ينأل يعم ليعامسا

 .هتلاعإ عيطتست الو عيضر هنأل ؛همالتسا يمأ تضفخر اذكهو

 ةبون يتنباتنأو عوضوملا اذه # درلاو ذخألا نم تكهنأ عوبسألا دعبو

 ال هنأ ريخألا يرارق هيطعأ انأو طباضلا هجوب تخرصو ةيبصعلا نم

 حزمن كب ام لاق ةلاحلا هذهب ينآر امدنع «ةمهملا هذه لثم لبقأ نأ يننكمي

 انأ عرفلا سيئر انبلط مويلا ةياهن ذو :كلذب ينعنقيل كحضي أدبو كعم

 دقل» تخألا نع ةشيورد هذه هل لاقف دلاخ ديمعلا انقفاري ناكو .تخألاو

 ةزيزع امأ «نهعجشأو ءاسنلا ىكذأ نم اهنكلو كلذب مهعنقت نأ تعاطتسا

 ءاتعم تاقيقحتلا تينتا !ذكهو اراسيو ًاتيمي ةبابسلا هعيصاب راشأو الف

 ينداز امم يش هنم لصحي مل هفاخأ تنك امو يعم هللا ةيانع تناك دقل

 اوزهج ءاسملا و .نيمحارلا محرأ وهو ًأظفاح ريخوه هللا نأ ًانامياو ةوق

 لصق ىهتناو ءونانه نجس ام كاردأ امو .ونانه ةنكت نجسل انولقنو تارايس

 ًاموي رشغع دحأو اماع رشع دحأ ةنيجس مانأل داهجلا ذ يتايح لوصف نم

 ميهاربإ ةجوزو نمألا عم نواعتلا مدع ةمهتلاو ,دسألا ظفاح نوجس 4

 .ةشسويلا

 ....رساي مأ ةدجلا تاياكح نم ةياكح ىلإو
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 ةسوساجو ةليمع تحبصأ نسحوبأ تخأ نأ تعمس ةرتف دعب: ةظحالم

 تناك ؛ةيدوعسلاب لمعي يذلا اهيخأب تشو ىتح .تارباخملا عم لمعت ةريب

 نيذلا صاخشألا ءامسأبو تامولعمب يتأتو جراخلاب سانلاب يقتلتو بهذت

 اهفقوم ناك دقل ؛ءكلذل تنزح فسألل ءايروس لخاد سانلا عم نولماعتي

 لوقت نأ اهئاكمإب ناك ءًافوخ ال سغنلاب ًاقعض يحوي يهجوب تقصب اهدتع

 55 امدنع نكلو .تقولا كلذ  اهتحماس انأ ءكلذ لعفت الو ييش يأ

 ةيصخش ىلع لدت ةريغص ًارومأ كانه نأ تفرع .«ةليمع تحبصأ اهنأ

 .انم لك ةيسفنو

 «ايكرت رساي ينبا دنع تنك ًاييرقت ماع نم اهتبتك»
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 كاردتسا )١(

 يسايسلا كيرشلا وهو وليك ليشيم رهظ باتكلا ةعابطل يريضحت ءانثأ

 فسويلا ميهاربا نيديهشلا نعو ةيعفدملا ةيلمع نع ثدحتي ناوخألل

 تددرف ةيروسلا تارباخملا نم زاعيإب ةيلمعلا كلتب اماق امهنأب ةلقع ناندعو

 1 :كوبسيفلا ىلع هيلع

 ءاغببلا لثم ددري ةيسايسلا ةركاذلا جمانرب 2 ةيبرعلا ىلع وليك ليشيم

 ميهاربإ نإ اهيف اولاق يتلاو ةخورشملا نيملسملا ناوخإلا ةعامج لوق

 برضل ةعيرذ داجيإ لجأ نم ةيعذدملا ةيلمعب ماق تارباخم ليمع فسويلا

 ماظنلا لقتعا دقل ءلايجألل ليلضتو خيراتلل ريوزت اذه :ناوخإلا ةعامج

 ناوخإلا رصانعب نوجسلا المو نيماعب ةروثلا لبق ميظنتلا ةداق ناوخإلا

 ناورم ةعامج ميظنت اوفشك نم مه ناوخإلاو «ةيلمعلا نم رهشأ ةثالث لبق

 ذفن يذلاو ةعيلطلا ءاضعأ دحأ وه فسويلا ميهاربإو :ةعيلطلا يأ ديدح

 هل عفد امإ وليك ليشيم نأ ودبي «ديهشلا ةدعاسمب ةعيلطلا نم ةداق ةيلمعلا

 ءاصقتسإل وأ ليلحتلل ةركاذلا هفعست ملو فّرخ هنأ وأ كلذ لوقيل ناوخإلا

 ناك نكلو ةسردملا نمأ طباض أموي نكي مل ميهاربإ ؛ةيقيقحلا تامولعملا
 هتجوزو هلهأب لجر يحضي له مث نمو يلصيو نيدتم هنأل هيلع ًابوضغم
 مكافك ناوخإلا ميظنت برضيل ةعيرذ ماظنلا يطعي نأ لجأ نم هلافطأو

 .ًاماع نيعبرأب مكلبق ماظنو ةفئاط مارجإو رهع فرع لجرل ًاهيوشتو ةلزهم
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 ردصيو تاليلحت للحيو فرعي ال امب فرهي وهو هعمسأ وليك ليشيم

 ناك ىتم اهنم دكأتي نأ هب ىدجألا ناك ةحصلا نم اهل ساسأ ال تامولعم

 ةيلمعب كرتشا نم مث نمو ؟ةيركسعلا تارياشفاب ًالوؤسم ةلقع ناندع

 بنذ ام هسفن لأسي ملأ ؛ناندعو ميهاربإ طقف سيلو بابش عست ةيعفدملا

 نم مث نمو ةراج وأ قحالمل بيرق وأ يلصي هنأل تارباخملا دنع لقتعم لك

 فطاعت اذانو ًايبعش ةنقتحم ءاوجألا تناك اذامل ةيخيراتلا ةيقادصملا لجأ

 تارباخملا نم نامرجم عاطتسا فيك مث نمو نيمرجملا نيحلسملا عم بعشلا

 راس اذامل هتاليلحتب ليشيم اندعسي ملو ماظنلا ناكرأ ازهيو ةروث ادوقي نأ

 ملو بلح ةنيدم  ميهاربإو ناندع نيمزجملل نوفتهي بابشلا نم فالآلا

 نيذهل معدلا .نتأي ناك نيأ نم رصعلا ىلع دهاش هنأ اميو ءانربخي

 يخيرات ليلضتو ةروزم ةداهش يهف هتاليلحتب ينكحضأ دقل !5نيمرجملا

 انافك !ليلضتلاو بذكلا اذهب تنأو انمكحيل كلثمب ىضرن فيك ءلايجألل

 .نيللضم انافك--- نيباذك
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 (؟) كاردتسا

 نع ينونايب يلع لئس هامح ةرزجم نع دوسألا قودنصلا جمانرب و

 :لاقملا اذهب هيلع تددرو ينس يثعب وه لاقف فسويلا ميهاربا ديهشلا

 ميهاربإ ديهشلا نع اولثس املك ناوخإلا ميظنت ةدايق اذامل فرعأ ال

 طباض لك نأ نوملعي مهو ةفصلا اذه ىلع نورصيو يثعب نوئوقي فسويلا

 ديهشلا ناك ولف ؛ثعبلا بزح # مساو لجس هل نوكي نأ بجي شيجلا 4

 ذب «ديدح ناورم ةعامجو» ةلتاقملا ةعيلطلا فوفصلت مضنا ام ثعبلاب نمؤي

 نع مويلا سانلا نم دحأ لوقي ال اذامل ميظنتلا سيسأت رمع نم ركبم تقو

 نوطقسي اذامل نودهاجم ءادهش نولوقي امنا 55نويثعب ءادهشلا طابضلا

 نعم وه له !؟داهجلا نع نيلذاختم اورهظي ال ىتح 85 اهجلا ةفص هنع

 مدعلو مهميظنتل ديهشلا باستنا مدعب للعتلا مأ !؟ ديهشلا ةيصخش ل

 ىقتلا هللا همحر هاخأ نأ ينونايبلا ركذي الأ 5؟ةيفاك ةفرعم مهتفرعم

 اذه هللا همحر ينونايبلا لأسي ملأ ؟بلح نيتاسب ب ةلماك ةليل ديهشلا

 هيلع فرعتلا لواحي ملأ ؟يثعبلا وهو ثعبلا بزح براحي اذامل يثعبلا

 لواح دقل ؟؟؟ًاًئيش هنع فرعي ال فيكف قيسنتلل هعم عمتجم وهف ًايصخش

 هيلع در دقو ينونايبلا ةعامج نم باش 8٠١ مامضنا بلطو هعم قيسنتلا

 كلذ #2 ميظنتلا عيسوتو ةدايقلا ىوتسم ىلع نوكي قيسنتلا نأ ديهشلا

 ينونايبلا ركذي الأ .ةنايخلاو تاقارتخإلا نم ًافوخ هيف بوغرم ريغ تقولا
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 ةطيحلاو رذحلا اوذخأي نأ ديهشلا مهحصن مهبابش نمألا قحال امدنع هنأ

 ينونايبلا ةعامج نكلو يمالسإوه ام لك لاصئتسإل ططخ هيدل ماظنلا نأل

 ناوخألا برهف .ةقحالملا وأ لاقتعإلا نم مهبابش ةيامحل ئيش يأب مقت مل

 ةعيلطلل مضنا نمو ءمدعأ لقتعا نمف مهريصمل بابشلا اكرتو ينونايبلا

 ةنايخ اذه نأ ينونايبلا ربتعي الأ .اجن نم مهنم اجنو ؛عراوشلا #4 لتق

 ربتعي الأ 00055 اوناك نيذلا مهبابش قحب ًاريصقت مأ

 ةداقلا لك عم ةامح ةرزجم رزو لمحتي يذلا مادخلا عم قيسنتلا ينونايبلا

 ًاريخ اولوقو ديهشلا ث نعطلا نع اوفك ميظنتلا ةداق اي 555ةنايخ مكحلا

 .اوتمصا وأ

 (") كاردتسا

 روصنم دمحأ عم هتلباقم رشنت الأ ىصوأ يذلا نيدلا دعس ناندع لئس

 لاقو هتفرعم ركنأف ديهشلا نع هتافو دعب الإ رصعلا ىلع دهاش جمانرب 4

 .( ةقرلا نم يودب وه) :فافختساب

 ريلاق ةقرلا نيو يودي اتييهق نون انجهتج ل ديهقلا لهأ رتجح

 نم ليلقتيو ءالعتساو فافختساب ملكت هنأل نكلو ةبورعلاو ةلاصألا لهأ

 هسفن لأسي مل ,يئادبو ًائيش هقفي ال يأ يودب هنأب هفصوو .ديهشلا ةيمهأ
 هطقسي نأ داكو ماع ةدمل يثعبلا ماظنلا ناك رأ زه يذلا يودبلا اذهوه نم

 . رمعلا هب دتماول
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 (5) كاردتسا

 فدات نم وه) :لاقف ةيعفدملا ةيلمع دعب ديهشلا نع نكي يحتف لئسو

 ديهشلا ) يدوهي لصأ نم ديهشلا نأب حيملتو ةراشإ © ( دوهيلا اهنكسي يتلا

 ىفطصم دمتعا نكي يحتف لوق ىلع ءانبو (دمحم ينب سيق ةليبق نم

 ةداق ملكت اذكه .!هلصأل نحو يدوهي ديهشلا نإ لاقو كلذ ىلع سالط

 يدايق رارق كانه ناك ةروثلا قالطنا دعبو ديهشلا نع نيملسملا ناوخألا

 رساي ذمحم هنبا عم ةصاخو ديهشلا ةلئاع عم هلاكشأ لكب لماعتلا مدعب

 .اهفير و بلح 4 بئاتك ةدع دوقي ناك يذلا

 مامأ اورهظي ال ىتح ديهشلا نع كلذ لك نولوقي يصخشلا ييأرب و

 ةمواقم اوضفرو داهجلا تاحاس نم اوبره مهنأب ةديدجلا لايجألاو مهئانبأ

 (ه) كاردتسا

 نجسلا © ناوخألا لماعت فلتخي اذامل فسويلا ليلخ ديهشلا وخأ لوقي

 ؟ديهشلل مهترظن ب جراخلا ف ناوخألا نع

 ديهشلا ةلثاع لك نوردقي نجسلا ©. ناوخألا نم بابشلا ناك دقل

 صخت ةفرعم يأ نع دعبلا لك ةديعب ديهشلا ةلئاع لك نأ ملعلا عم ميهاربا

 . ديهشلل ًالالجإو انافرع .ريدقتو مارتحا لكب مهنولماعي اوناكو ةعامجلا
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