
 ةيدسألا نوجسلا يف دازرهش يلايل

 ىلوألا ةقلحلا

 ديدج نم قرشت نأ رجفلا طويخل دب الف ملظلا ليل لأط امهم

 اهرئارحو ايروس رارحأ ىلإ

 تاحفص ىلع وأ رتفد ىلع يتايح ةصق بتكأ نأ ينم بلط ةرم لك

 تسل انأف !!؟؟5انأ نوكأ نمف كحضلا ينكلمتي ناك ءاهرشنأل تنرتنألا

 ثيدحلا يهنأ تنك .ةيئاضف ةملاع الو ةيكيرمأ ٌةريزو الو ةيروهمج ةسيئر

 لجخأ تنك كلذك تسيل ةقيقحلا نكلو ءمهجعزت تناك ةيرخسب مهعم

 مهلبق نم شيتفتلل يتيب ضرعتي نأ وأ تارباخملا فاخأ ينأ مهل لوقأ نأ

 .يقاروأ ىلع اورثعيف

 !ةةرمعلا اذه # تنأو كب تارباخملا ةقالع امو يتاملك ًارقي نم لوقي دق

 ىلع اهترفحو يلقع ايانث نيب اهتيوط ةليوطو ةميدق ةصق اهنإ معن

 يتايركذ تقفدت ةميظعلا ةيروسلا ةروثلا رجفت دعب نكلو يبلق تاحفص

 ةقراحلا يعومد اهقفارت فراجلا رهنلاك يناسل ىلع تباسناو ضايف عينك

 دق 599 يتياكح أدبأ نيأ نم نكلو نامزلا ميدق 4 اهفرذأ تنك يتّلاك
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 ةياكح اهنإ ةيروسلا ةروثلا رمع 4 ةيناثو ةنقيقد لك رركتت يهذ ةلمم اهنورت

 ةأرما لك ةياكح اهنإ .شيمهتلاو ةناهإلاو ملظلا ىلع ضفتنا رح يروس لك

 راّججلا توغاطلا اذهل اهتماركو اهفرش عيبت ال

 لمح يجوز ْنأل قح هعم ماظنلا ْنِإ متلقل ةروثلا لبق مكيلع اهتصصقول

 انب نيرخآلا فيختف اهسسفن ىلع ظفاحت نأ ةلودلا قح نمو حالسلا مهيلع

 مدختسي يذلا ماظنلا اذه تيأر نأ دعب نآلا نكلو تمصلا ترثآ اذهل

 هفصقب قرفي ملو يئاقدصأ اي ًاعيمج مكقحب بيذعتلاو لتقلا فانصأ عيمج

 نم نيبو حالسلا لمحي نمو أيملس ةّيرحلاو ةماركلاب بلاطي ناك.نم نيب

 .زوجعو ةباش ةأرما نيبو ريبكو ريغص نيبو .هضراعي نم نيبو هبحيو هديؤي

 ةقثاو انأف باذعلا ءوس مكموسيو مكنم لافطألاو ءاسنلاو بابشلا لقتعيو

 يتياكح لعجأسف اولمت ال ىتح نكلو مكل هيورأس ام نوقدصتس مكنأ نآلا

 . ةليلو ةليل فلأ ةياكحك

 .ةليلو ةليل 5١74( ) ةياكح اهنإ
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 :ةيروسلا نوجسلا ءادهش ىلإ ءادهإ

 ... ناك ىتح ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4. ناك ام اي ناك

 :دازرهش لوقت

 نوققدملاو نوققحملا ىهتنا نأ دعبو يلاقتعا مايأ نم موي عباس ل

 دحأ ىلإ انذخأ اوررق بلحب ةيركسعلا تارباخملا فرغ 4 نومواسملاو

 .قيقستلا فرغ ب ابسانم اندوجو دعي مل هنأل نوجسلا

 اهدالوأو تخأ عم عساتلا رهشلا زواجتي مل يذلا يلفطو انأ تنك دقل

 .مل ةنامألل» رصانعلا ضعب انقفاري مهتارايسب انولقأ ةثلاث تخأو ةسمخلا

 « اننيعأ ىلع تاشاّمطلا الو انيديأ 4 دويقلا اوعضي

 .... رخآو رخآ باب مث نمو انل حتف ريبك باب مامأ انتارايس لتر فقو

 بولطملا ناكملا انلصو ىتح

 ةقسابلا ءارضخلا ورسلا راجشأف اعئار ناكملا ناك تارايسلا نم انلزن

 ف .ةميدقلا ةيبتحلا تويبلا هبشي ناك ؛ءام ةكرب هطسوتيو هطيحم المت

 نوناجسلا انليقتساو عرفلا رصانع فرصناو انءامسأ اولجس فرغلا ىدحإ

 «ةسارح بولق لثم» ءادوس هراجحأو خيراتلا ةحئارب قبعي ناكملا ناك دقل

 هدوسي ناك ةقلغم ءادوس باوبأ هيبناج ىلع ضيرعو ليوا رمم نم تلأتي
 يودي ناك يذلا ريغصلا يلفط ءاكب ناكم لا تمص عطقي فيخم بيهر تمص

 :هرظتنت يتلا ةايحلاب نوكلا ناكس لك عمسُي نأ ديري ناك هنأكو
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 رادجلا ىلإ ترظن اهلافطأ عم تاوخألا ىدحإو انأ باوبألا دحأ انل اوحتف

 َكنَِف َكّيَر مكُحل ٌريصاَوإ ةميركلا ةيآلا هيلع ًاروفحم ناكف بابلل لباقملا
 لمانألا له يلاصوأ 22 يرست ةدراب ةريرعشقب ترعش ,(**/دمطل) اني

 نيتأرما نأ ملعتو بيفلا فرشتست تناك ةميركلا ةيآلا هذه ترفح يتلا

 هذه فرحأ ألمتل اهرفحف ةنازنزلا هذه نونكسيس امهلافطأو نيتمولظم

 ترفح يتلا لمانألا هذه له !!5555؟لمألاو تابثلاو ربصلاب مهبولق ةيآلا

 !5؟ةايحلا ديق ىلع تلاز ام ةميركلا ةيألا

 نوجملا ناردج نم اهريغوأ ناردجلا كلت نيب ةرهاطلا اهحور تثفن مأ

 ؟؟6؟اندالب 4 ةريثكلا

 لك هءاكب المي نأ الإ ىبأ يذلا يلفط توص ىلع يدورش نم تقفتس

 اهتعض نأ دقو) ينقفارت يتلا تخألا ةلفط تناكو نجسلا ناكرأ نم نكر

 (اهل بيلح دجوي نكي مل هنأل ةعاضرلاب يلفط تخأ تحبصأو عرفلاب

 .ىرخأو ةرتف نيب ءاكبلاب هدعاست

 اهلالخ نم لخدي ةيوامس ةحتف ةفرغلا فقس يو دج ًاسراق دربلا ناك

 زوجي لع لوقت ةرجسزم ةبضاخ ةفرغلا -ناردج برضت-ريصامأو حاير
 تاونس رشع رمعلا نم غلبت مل مهربكأ لافطأ ةتس 555انه لصحي ام

 !!!5؟5ةدحاو ةيناطب ءاطغ تحت دربلا نم نوفجتري

 اديودو اتلاصرأ 2. يرش مهدلا ضعبي اترعشف خضعب ىلع اتعيجت

 ظقيتسملاو مئانلا نيب اوناكف مهنوفج تلبذو لافطألا تاوصأ تتفخ اديوز
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 .ةقيقح سيلو جعزم سوباك وأ ملح هنوشيعي يذلا اذه نأب نوملحي مهو

 تلازامف ينويع اّمأ .قيمع مون © اوطغ ىتح لاحلا هذه ىلع اولازامو

 تططغو ساعنلا ينكلمت ىتح رادجلا ىلع ةروفحملا ةيآلا كلت # ةقلمحم

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو .كلذك مونلا
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 ةيناثلا

 لوقت ناك ىتحل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق #2 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 قرط ناّجسلا نأل نيروعذم انظقيتسا نجسلا ىلإ هب انيتأ موي ثلاث ل

 يلفط شهجأو نيفئاخ نيروعذم لافطألا ضهن ةعزفم ةقيرطب بابلا

 ديدشلا ءاكيلاب ىرخألا ةلفطلاو

 لافطألا تفخأو تعزفأ هل تلقف ماعطلا انل لخديل بابلا ناجسلا حتف '

 !!لافطألا سيلو يتعزف يتلا تنأ كنأ نظأ : الئاق يلع درط

 نحص نم فلأتي ماعطلا ناك دقل .ةوقب بابلا قلغأو ماعطلا انل ىمر

 تقالت ؛ ( هتءادرب روهشم نومص) يركسع زبخو نبجلا عطق ضعبو ىبرم

 نزحو ةرسحب انسسحأو ةفرغلاب يعم تناك يتلا تخألا تارظنو يتارظن

 مهعور نم انأّده ,مهفوخ نم انبايثب اوقلعت نيذلا انلافطأ ىلع ةقفشو

 انثبل امض انلافطأ ا مدبب لكاد هييوراشلا نوحص لوح نيقلحتم انسلجو

  يوكيمت كيش ناكو كحشلاب انقرفتسا نأ

 بابلا نيناجسلا دحأ قرط نجسلا 4 اندوجو نم مايأ ةعضب دعبو

 .مامحلا ىلإ باهذلا دعوم مويلا :لاقو
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 2 ةديدج تنك دقف مامحلا هذه نع ملعتسأل تاوخألا هوجو ىلإ ترظن

 يهجو ىلع ةشهدلا تاوخألا تأر «مايأ ةعضب يدوجو ىلع ىضمو نجسلا

 ؟58انبايث لسغنس فيكو ؟59ءاسن نحنو محتسنل بهذنس فيك تئءاستو

 مامحلا » يل نلقو كحضلاب نرجفناف 58؟5ريغصلا يلفط ممحأس فيكو

 عم تكحض .ةنخس - ةدراب .ناجسلل خرصن امدنع ةصاخو «لكش ريغ

 ةنخس - ةدراب نهعم تددرو تاوخألا

 بايشلا نأل باذعلاو خارصلا نم ليوط موي دعب ءاسملا لح امدنعو

 وهو ةفرغ لك ءانجس جرخي ناجسلا ناك مامحلا 4 مهرود ناك نيلقتعملا

 ةظحن نم ءانجسلا برضب ادبيو :(ديعلا تايولح تسيل) جيباركلا لمحي

 مهمامح يهتني قئاقد رشع دعب «مامحلل مهلوصو ىتح ةفرغلا نم مهجورخ

 حايصلاو بابسلاو برضلاب اوجرخ امك نودوعيو

 رسكب نيناجسلا ىلع اوعدنو (بابش ايملألا مامح) انرسؤ مهل لوقن انك

 ءاجو ءاسملا لحو ءىذأ اهبصي مل ةميلس مهيديأو أقحال مهارن نكلو مهيديأ

 .ةفيلو (انلهأ انل هبلج) راغلا نوباص حولو ةفيظنلا انسبالم انلمحف انرود

 ناردجب ماسقأ ةمسقم ةريبك ةفرغ نم فلأتي ناكملا ناك ةرم.لوأل تلخد

 اذه نإ) باوبأ مهل سيل ىلعألا نم شود مسق لك ولعي اهنيب اميف ةريصق

 ًالبطصا لمعتسي ناك نجسلا انهو يسنرفلا رامعتسالا اياقب وه ناكملا

 ناجسلا أدبو اياوزلا كلت نم ةيواز ةدحاو لك تلخد .(نييسنرفلا لويخل

 شود نم انيلع ءاملا رمهتاو ءاملا ركس انل حتفيل ةثالث نانثإ دحاو :انل دعي
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 يأ بابلل ةبيرق تناك نمف ةيواز لك نمولعي تاوخألا خارص أدبو مامحلا

 ءاملا اهيتأي ةديعب تناك نمو (ةنخس) لوقتف ةراح اهيتأت ءاملا ليس ةيادب نم

 - ةئخس :ًاجعزنم جراخلا نم ناجسلا خرصي اهدنع (ةدراب) لوقتف دراب
 ةدملا يهتنت ىتح اذكه رخآو رخآ توص ىدص هيتأيل .ةدراب - ةنخس ءةدراب

 اذكه .ءاملا ركس قلقي مث .ةثالث نانثا دحاو :ناجسلا خرصيف .انل ةبوسحملا

 اهقرغتسنس يتلا ةدملا ىلع ناّجسلا عم ضوافتلاب أدبن مث انمامح يهتني

 انيزانز ىلإ انجاردأ دوعنو ءيش لك يهتني درو دص دعبو انبايث لسغن نحنو

 امير ءمامحلا ناردج ىلع انبايث انرشن دق نوكن نأ دعب ةشحوملا ةقيتعلا

 ؟55كلفط يتلسغ فيك و مكنم لئاس ينلأس

 لكو .ىرخأ ىلإ مامح ةيواز نم فحزي ناك اعيمج انتجهب ناك دقل معن

 ىرخأل اهنم برهيف ريغصلا رقشألا هسأرل ةكعمب موقت تاوخألا نم ةدحاو

 همسجب مويلا اذه ل محتسا نم فظنأ وهو جرخيف اهتقباسك هب لعفتل

 ةءاربب كحضيف هلوح رودي ام فرعي ال يذلا فيظنلا ضيبألا هبلقو ريغصلا

 ىلع اوعدنل دوعنو ملأو نزح لك نم انبولق لسغيف ًاعيمج اهل كحضن ةليمج

 ىرخألا بناجب ةدجاو لك_بقرتو_مالظلا ميخيو رسكلاب انيناجس يديأ

 .اننجس مايأ نم موي ىهتنا دقل ىلاعت هللا دمحن

 .مالكلا نع دازرهش تكستو ناجسلا رايرهش مانيو
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 ةثلاثلا

 هفرعي ال ءابرهك سدتهم404١ ةيقذاللا ديلاوم نم النم ميركلا دبع

 سيسأت ةيادب ذنم بلح ضرأ ىلع دهشتساو دهاجو شاع هنكلو بلح لهأ

 دعاسلا (مساقوبأ ) ميركلا دبع ناك فسويلا ميهاربإ ديهشلل ةدعاق لوأ

 ديهشلا نع ةباين يركسعلا لمعلل دئاقلا وه ناك هداهشتسا دعيو هل نميألا

 أجلي ناكم لك فرعي ناك يذلا (ملاسوبأ ) ةفشخ رمع لاقتعا دعب دهشتسا

 ءادهشلا لكلو هلهأل يتياكح ىدهأ ؛هيلع لد نم هنإ ين ليقو نودهاجملا هل

 فلاسو نامزلا ميدق © ناك ام اي ناك :نييسنملا نينامثلا ةروث ءادهش ىلإ

 :دازرهش لوقت ناك ىتحل ناوألاو رصعلا

 يلامتو ىسبلا ؛لاقو بايلا نيناجسلا دحأ عتف ًاييرقت رهظم ىتاغتعا دعب

 ةفرغلاب انتكرح تأدب كتاقيفر ىدل كلفط يكرتاو قيقحتلل عرفلل ةبولطم

 ينعي عرفلا ىلإ يتداعإ نأل فوخلا نم ضعب ينباتناو تاعقوتلاو لحن ةيلخك

 يلفط ّْنضتحاو سابللا ئلع تاوخألا ينتدعاس اديدج ًاقيقحت كاتح نأ

 عراوش انب تفاطو بيج ةرايس عرفلا رصانع عم تبكر يباهذ نع هنلغشيل

 ذب يل نأل ةميدقلا كتاراحو كعراوش لمجأ امو بلح اي كالحأ ام هآ بلح

 ةميدقلا كعراوش عيمج ب يل نألو ىركذ ةميدق ءادوس طالب ةعطق لك

 !؟؟ةيرحلا نم لمجأ ءيش كانه له هللا اي ةياكح
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 ةيرح بلسي نأ ةيضق يأ وأ ىمسم يأ تحت صخش يأل قحي له هللا اي

 ناسنا يأل قحي له 559 مهسفنأ نع عافدلا قح هل كرتي نأ نودب نيرخآلا

 ؟هيلع نيرخآلا بساحي اروتسد هسفنل عنصيو نيناوقلاو ريتاسدلا فسني نأ

 ؟فيعضلا لكأي هيف يوقلا ,باغلا ةعيرش هدوست نطو نحن له

 ريبك باب مامأ ةرايسلا تفقوت ءيسفن عم ثيدحلاو يدورش ذ تلز ام

 نود نم بابلا باوبلا حتف ءلشملا دحأ باب هب اذإف انفقو نيأ ىرأل تهبنت

 عيطتسي نم ؛تارباخملا رصانع مهنإ نوفورعم مهف متنأ نم مهلأسي نأ

 ىلع نوصرحي سدسم مهبنج ىلعو نوشمي سيواوطلاك مهف ؟؟مهملكي نأ

 .مهل تيطعأ يتلا ةقلطملا ةطلسلابو هب نوهابتي مهف سانلا لك هاريل هراهظإ

 نإ ىلتقلا دحأ كيلع ضرعنس :ةيرودلا دئاق يل لاقف ةرايسلا نم انلزن

 تكلامت ينكلو ,ىرت اي نوكي نم يلاصوأ تشعتراو يبلق قفخ .هنيفرعت تنك

 ةسمخ ىرأ ينولعج قباس لاقتعا يفض كلذ ةيؤر ىلع ةداتعم انأف يسفن

 ًالماح كاذنآ تنك دقو يجوز وخأ مهنيب نم ناك :مهيلع فّرعتأل ءادهش

 .نجسلا  ينقفاري يذلا يلفط هنإ همسا ىلع هتيمسأو ًالفط تعضوو

 اًيإ) :ًالئاق مهب اءزهتسم هلوح نم ىلإ رظني نيتلباذ امهنكلو نينيعلا حوتفم

 ا"/سا# َنيِمَّرَكُملا نم ينلعجو يِبَر يل ٌرْفَغ اّمب َنوُملَعَي يموق َتّيَ

 22 مس 1 يحن اباش تيأرق فّرقلا ىدحإ اتلخد--
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 نم ًاضعب ىرأ ال يك مساق ابأ اي كنم ٌءايح بابلا نم جرخأل تردتسا
 لسغن نأ ضفرت تنك دقل ءايحلا وذ قولخلا باشلا تنأو فوشكم كمسج

 ىلع لايحلا دحأ ةيوازب ءايحب اهرشنتو كسفنب اهلسغت تنكف كبايث

 يلاقتعاب تعمس امدنع كّْنأ فرعأو ةنيجس انأف مساق ابأ ًارذع .حطسلا

 ردق ىلع اونوكت مل مكنأ مكسفنأ متمل دقو بايشلا عيمجو تنأ ًاريثك تنزح
 مساق ابأ ارذع ءيجوز ةافو دعب يلافطأو يتيامح اوعيطتست ملو ةيلوؤسملا

 .عيمجلا قوف هللا ةدارإو ريثكب اذم ربكأ عضولاف اموي مكيلع بتعأ من انأه

 عيطتسأ ال ينأل يبلق #2 ةّصغ علتبأ نجسلا ىلإ ةديحو نآلا دوعأ انأ اهو

 امدعب اهباقع ام يردأ ال ةريبك ةمهت هذهف ءرصانعلا مامأ كيلع ءاكبلا

 .تاوخألا عيمج تعزفف ءاكبلاب تشهجأ ةفرفلا تلخدو نجسلل تلصو

 ءانبأ نم هنإ مساق ابأ اولتق :مهل تلقف ىرج اذام حاحلإب يننلأسي نحرو

 ةينورتكلالا ةسدنهلا سردي ةبيلص يح نم ةيقذاللا

 ينضح ب ريغصلا هدسجب يلفط ئمر يلوح تافتلملا تاوخألا نيب نمو

 ءالؤه انعيمج يكبنلف يبيبح اي معن ءاكبلا ينكراشي ةيكاب يلإ رظني وهو
 2 ءابرغ مهنإ مهتيضق مهفي نم دجوي الو مهل رصان ال مهنإف بابشلا

 انئإف يبيبح اي تنأو انأ مهكبتلف مهيوذو مهلهأ نيب ءابرغو نطولا ضرأ

 مانو .ةماقتساو ءايحو نيدو قلخم نع هب نولحتي أم فرعنو برق نع مهفرعنت

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش
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 ةعبارلا

 لوقت ناك ىتحل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق © ناك ام اي ناك
 :دازرهش

 هيف انأ يذلا عضولا عم ملقأتأ نأ تعطتسا يلاقتعا نم ةزيجو ةرتف دعب

 ىكبو مهدحأ مان اذإ ناكف عضرلا لافطألا ةلكشم ينهجاوت تناك نكلو

 تاوخألا فرغ ىلع عزوتن نأ ناجسلا نم انبلطف ءاذكهو مّثانلا ظقوي رخآلا

 .تايرخألا تالقتعملا

 انأ تحبصأ اذكهو لافطألا ءاكب نم اوحاتريل مهعيمج نوناجسلا قفاو

 ضفب عم ىرخأ ةفرغ ب اهلافطأ عم تخألاو تاوخأ ةدع عم ةفرغب يلفطو

 ةيواسأملا اهتصق يورت تخأ لك تناك .ةحارلا ضعبب انرعش اذكهو تاوخألا

 ةحرفلاو ةكجضلا يلفط ناكو لمملا ليوطلا تقولا خم اضعب يضمنل

 لخدأو اهوحن فخحز تخأ تمان املك هنأ هفئارط نمو تاوخألا لكل ةيلستلاو

 يضف ظقيتسم وهو مونلا مدع ىلع نصرحي نكف اهفنأ #2 ريفغصلا هعبصإ

 لفطلا اذه نوكي نأ مارح :تاوحألا ىدحإل نيئاجسلا دحأ لاق مايألا دحأ

 ينتباتنا هبلط تعمس امدنع ؟هيبرأل هايإ ينيطعت له .هوبأ كاذو همأ هذه

 هنأ مأ ينم لضفأ هتيبرت عيطتسي هنأ هوتعملا اذه نظي لهف كحضلا نم ةبون

 يك هيبري نأ وأ راشبل مث نمو دسألا ظفاحل دوجسلا ىلع هيبري نأ ديري

 يلفط ربك دق اه .هّنظو هلأه باخ .!5هتدارإو بعشلل أودع احيّيش حبصي

155 



 نذإب ةروثلا رصتنتل راوثلا عم لضاني وهو همأو هيبأ نم ةروثلا ةيار لمحو

 .هّللا

 ًانايحأ انتافالخو ًانايحأ اتاياكحب اهؤلمن ةئيطب يلايللاو مايألا رمت

 ائيش نوكلمت ال متنأو نوفلتخت متنك ءيش يأ ىلع لئاس لأسي دق ,ىرخأ
 ةايحلا #4 ةأرملا رود لوح ءارآلاب فلتخن انك الثمف ؟ةايحلا تاموقم نم

 نيدسفملاو ةملظلا ماكحلا دض تاروثلا © اهرودو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 لك ءارو مهدحأ لوقل ةدنتسم لجرلا فلخ ةأرملا ةناكم ىرت نم نهنمف

 لوقل ةدنتسم طقف لافطألل ويبرم ةأرملا ىرت نم نهنمو ةأرما ميظع لجر

 نهنمو ءاهراسيب ملاعلا زهت اهنيميب ريرسلا زهت يتلا ةأرملا ءامكحلا دحأ

 بسح كلذو لاجم لك و لجرلا عم ىلوألا فوفصلا ب ةأرم ا ىرت نم

 مث انتاوصأ ولعت اذكهو رودلا اذه لثمل اهلهؤت يتلا تافصلاو تاردقلا

 شاقنلا يهننو ةملظملا هبش ةنازنزلا هذه ب ةأرملا رود مسرن اننأك تفخت

 وأ ءادغلا انل لخديل وأ انتاوصأ عافترال بابلا نيناجسلا دحأ قرطب امإ

 .رضاحم ةياتك نودي نكلو انتاعامتجا دحأ انيهنأ دق نوكن كلذبو ءاشعلا

 انيلإ رظني وهو فقوو هحتف مث بابلا نيناجسلا دحأ عرق مايألا دحأ كو

 هنأ تالاحلا كلت لثم ذه اهيلع اندتعا يتلا ههعوريباش خم |ةفرعق :اسسقيم

 نع ثحبي هنأكو ةنازنزلا ناكرأ عيمج هتارظن تلاج ءانادحإل ةرايز دجوي

 فيلخ وبأ ) يلفط ىدان ةأجفو شتفي نمع فرعنل تفتلن انك ةيوفعبو ءيش

 يهف يل ةرايزلا نأ تفرع اهدنع !ةرايز (هدلاول يكرحلا مسالا هب دصقي
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 اجوزمم احرف تحرف ءراغصلا يلافطأو يلهأ اهيف ىرأس يتلا ىلوألا ةرملا

 يلهأ يناري نأ ديرأ ال ينأل ةوقو شأج ةطابر لك تعمجتساو نزحلاو ملألاب

 تايونعملاو شأجلا ةطابرو ربصلا نودمتسي مهنأ يملعل ؛ةراهنم ةزوزهم

 ءادترا تيهنأ ؛قباسلا يلاقتعا مايأ تنك اذكهو اوملعت اذكه ينم ةيلاعلا

 تنك .نجسلا جراخ وهب ىلإ انجرخو يلفط نسبلأ تاوخألاو يسبالم

 .ينتأر امدنع سودرف يتلفط تضكر «ةياكحلا لوأ ذه هنع مكتربخأ دق

 هتليخم #2 مسري هنأكو ةدؤتب يشمي رساي ءاج مث يكبت يهو ينتنضتحا

 ددحيس اهساسأ ىلعو ةيريصم هن ةبسنلاب ةظحللا هذهف :لبقتسملل ام ًائيش

 ىلإ مهتممض ؛نيترسكنم نينيعب يلإ رظني ناك .ثادحألا كلت نم هلبقتسم

 يهجو ىلع مسرأ نأ ةوق نم تيتوأ ام لكب لواحأ انأو مهتلبقو يردص

 لك ملعت تناك دقل ءيمأ تقناع مث نمو ةميلأ حرف ريباعتو ةبذاك ةكحض

 لوحت ةنيجس اهتنبا مأ يهو اهلافطأ نع ةديعب مأ انأف ءىرخألا روعش انم

 يبأ رود ءاج يمأل يتقناعم دعبو ءريبك ملظو داقحأو لافقأو باوبأ امهنيب

 له ؛ملاعلا:لاجر هوجو نم هجو يأ  هارأ ال ام تيأرف ههجو ىلإ ترظن

 يل فص بأ لكل لوقأ نأ يفكي !؟حمالملا كلت فصت نأ يتاملك عيطتست

 نمألا لاجر خسوأو رذقأ ىدل ةنيجس هباشلا كتنبا ىرت تنأو كرعاشم

 الو كيش ث باهت ال يتلا ةلطيلا ةروصب رهظأ نأ تلواحو هتقناع ,ملاعلا 8

 اوؤاج نيذلا يتوخأ نم ضعب تقناع مث نمو :ناك نم ًانئاك ءدحأل رسكنت

 دعقم ىلع انسلج اذكشو ,ماقتنالاو ةروثلا مهنويع نم عشت تناك .يترايزل
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 يذلا ريغصلا يلفط انثيدح روحم ناكو ءانعور أده ادي دسم يبشخ

 نيذلا ءابرغلا ءالؤه نم لوقي هنأكو رخآل دحاو نم هتارظنب لقنتي ناك

 كحضن انك 5يمأ يننوكراشي نيذلا لافطألا ءالؤه نمو ؟انتايح اومحتقا

 يمتريل ناجسلا نع اًثحاب هلوح تفتلي مث اهب موقي هكرح لك ىلع انعيمج
 رمت اذكهو :اهنيب شيعي يتلا ةرسألا كلت الإ ملعي الوهف ءانكرتيو هنضح

 نأ دعب ةرايزلا يهتنتو ؛ةعاسلا براقع عّرسي ادحأ نأكو ةعيرس قئاقدلا

 مهو يلهأ جرخيو ءيلفطلو يل تامزلتسم نم هب تءاج ام يمأ يل حرشت

 ةكرح لك بقرأ انأو ,مهفلخ نورظني مهو .ىرخأ نورخؤيو ًالجر نومدقي

 ةطلتخم يتنازنزل دوعأ اذكهو :نجسلا باب نم اوجرخي ىتح اهب نوموقي

 نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو .نزحلاو ةحرفلا نيب رعاشملا

 .مالكلا
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 :ةصقلا 4 نيروكذملا نيناجسلا لك ىلإ ءادهإ

 لوقت ناك ىتحل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ف ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 رمم يل ءاضوضو ةبلج انعمس ةنيزجلا نجسلا تايسمأ ىدحإ ©

 ,رخآ نوقلغيو أباب نوحتفي نوئيجيو نوحوري نوناجسلا ناكو ءنجسلا

 نع ةرداصلا تاوصألا كلت نم الإ نجسلا ىلع ميخي بيهر تمصو

 انلواحو :يرجي اذام فرعنل ةيفصم ناذآ انلكو تاوخألاو تسلج ؛نيناجسلا

 رمدت نجسل ءانجسلل ريفست كانه ةليللا معن. اهضعبب ثادحألا طيرن نأ

 ىلإ بايشلا ءالؤه نوداتقي مهنإ ؛بلقلا يمدي ًانزح انزح قشمد نوجسم وأ

 نأ يفكي .عافد يماحم الو :ةلداع مكاحم نودب مهقحب اهنوبكتري حباذم

 ًاداقتنا نوكت نأ ةرورضلاب سيل :مهبجعت ال ةدحاو ةملك لوق مهيلع اوتبثي

 هيلع لاهنت جيباركلاو يصعلاو ؛نينيعلا بوصعم نيديلا لبكم هورجيل مهل

 له ةملاعلا ريصك تام له ةفاسانل مذ امدذلا آي هييصو بدح لك

 ءالؤه اهنم لوبجم ةنيط يأ نم 5لاجرلا بولق نم ةمحرلاو ةوخنلا تتام

 رخآو ةكسحلا نم دحاو ءايروس © ةنيدم لك نم مهنإ 5مائللا نيناجسلا

 ةروثلا ةمصاع» صحمحو سوطرطو ةيقذاللا نم نورخآو روزلا ريد نم

 اذإ نكلو اذه نوقدصت ال دق..ةيوازلا لبجو بلح ىرق نمو .«ةيروسلا
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 دقف كلذب بغرأ ال نكلو ءلعفأ فوسف مهئامسأ نع حصفأ نأ ينم متبلط

 ىلع اوياتو اومدن دق نونوكي دقو ؛ةخوخيشلا نس ىلإ نوناجسلا ءالؤه لصو

 نوكي دق .مهدافحأو مهدالوأ مامأ مهحضفأ نا ديرأ الو ءمهيديأ تفرتقا ام

 .نآلا ةروثلا فذ كراشم مهدحأ

 نوداني نوناجسلا ديو :ةريثك مادقأ تاوصأ تعفتراو ءاضوضلا تدادزا

 نيناجسلا نم ةريخألا عادولا ةلفح اهنإ «مهنوديقيو ءانجسلا ءامسأ ىلع

 باويألا تقلغأو تاوصألا تأده تاظحل دعبو اع ةراح تناك اذهل .مهل

 انضعب ريشتسن نأ نودبو ءروبقلا تمصب هبشأ عزفم بيهر تمص داسو

 معن ,ةيتفلا ءالؤه ىلع ريرملا ءاكيلاب انشهجأ ًايعامج ارارق انذخأ اننأكو

 حرفأ اًماع نيثالثو نينثا دعبو .««ىده مهاندزو مهبرب اونمآ ةيتف مهنإ»

 ةخماشلا تاماقلاو ةرينلا هوجولا كلت ىأر نم رخآ انك اننأ ركذتأ امدنع

 رفكو ةميرجو ملظ فشك 2 ةقابسلا اهنإ ءاهنيدب رخفلاو ناميإلاب ةئيلملا

 يتلا مههوجو حمالم تلازام ةيضرألاو ةيوامسلا عئارشلا لكب ماظنلا اذه

 محر .مهاركذ تءاج املك يتليخم 4 بابلا بوقث لالخ نم اهارن انك

 تارشع دعب نجسلا نم مهنم جرخ نم لكل يمالسو ءمهنم تام نم هللا

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو :نينسلا

 10ظ0



 ةسداسلا

 ةيناسنإو ةمحر ةرذ هبلقب ناسنإ لكل ءادهإ

 :دازرهش لوقت ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق :# ناك ام اي ناك

 مويو ةرايزلل مويو مامحلل موي مايألا نم اهريفك ترم رهشأ ةدع دعب

 موي اهنأك هباشتت داكت ةيقابلا مايألاو ةديعبلا نوجسلا ىلإ بابشلا ريفستل

 انلأس اهعامس ىلع اندتعا ام ريغ نجسلا 4 ءاضوضو ةبلج تلصح دحاو

 ءاقدصأ ةرتفلا هذه # انحبصأ دقو ماعطلا انل لخدي ناك امدنع ناجسلا

 ةبحاص ةيركسعلا ةطرشلا نأل اذه ريغ ناكم ىلإ مكلقنن نأ ديرن :لاق

 لضفأ نوكي ناكملا لع ربخلا اذهب انحرف هعاجرتسا .تبلط نجسلا اذه

 ةنحم ربكأ اهدؤجو مدع ناكف هايم ةرود تانازنزلا ذل دجوي نكي مل هنأل

 ةرودل جورخلاب انل حومسم نكي مل هنأل انادحإ ضرمت امدنع ةصاخو انل

 تاوخألا نيب نم ةظوظحم تنك دقل مويلا ف طقف تارم ثالث ىوس هايملا

 يعم يلفط دوجو متيسن له :لوقأ ؟ظحلا اذه كاتأ نيأ نم نولءاستت دق

 تأشن ةرتفلا هذه و هتايجاح نم كلذ ريغ وأ هبايت لسغأل جرخأ تنكف

 رهظت نيناجسلا ءالؤه ةيناسنإ تناك دقل يلفطل نيناجسلا نم ةريبك ةبحم

 لوقأ نكلو كلذ نوبرفتست دق يلفطل مهتلماعم لالخ نم اهتايلجت ىهبأ

 نوبحيو نوحرفيو نونزحي مهريفك سانأ مه نيناجسلا نأ لدعو قدص لكب

 مهف ءانجسلا ءالؤه هركب مهسوفنو مهلوقع نحش .ماظنلا نكل نوهركيو
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 تارابعلا نم اهريغو اكيرمأو ليئارسإ عم نولماعتمو نورمآتم اننأ نودقتعي

 رثكأ اذه حوبرتقو انم دنع نعل ءاماع نيسمت اهعامس ىروسلا بعضا لم ىلا

 داقتعا مهدتعف ءانجسلا بابشلل ةبسنلاب امأ ءانهاجتا مهرعاشم طلتخت

 تهت دقل ينوحماس .يروسلا بعشلا ءادعأو ايروس ءادعأ مهنأ لماك نامياو

 يتأي ناك .ةلماك ةروصلا مكل لقنأل ةيرورض اهنأ ينظل ليصافتلا هذه

 موي لك هل يتآس نيأ نم هل لوقأف نبللا بحي كلفط نإ يل لوقيو ناجسلا

 ًاقداص ناك هيمعطتل نبل نحصب موي لك كيتآس :ًالئاق يلع دريف جزاط نيلب

 رعاشم نع درجتب هفصأ فيكف يلفط مكل فصأ نأ نودوت دق .دعو اميف

 اولقن ثيح انتياكح ةيادب ىلإ مكب دوعأ .لافطألا ىكذأو لمجأ هارأ انأف مأ

 لاهنت جيباركلاو يصعلاو رفكلاو متشلاو بابسلاب مهنوفزي مهو بابشلا

 ةريغص ةلاص ىلع ريبك باب حتفو تاجرد عضب اندعص انرود ءاجو مهيلع

 يأ اهيف دجوي ال ةعبرم راتمأ ةتس ةفرغلا ةحاسم تناك دوسأ باب اهيناجب

 يفضي ريغص رمحأ ءوض اهريني ةنازنزلا باب ف ةريغص ةحتف ىوس ةذفان

 اي ةريبك لمأ ةبيخب انرعش هايم ةرود اهيف دجوي الو اهتبآك قوف ةبآك اهيلع

 ةرارح شيعن نآلاو ناكملا كلذ درب انشع دقل قباسلا ناكملا # انوكرت مهتيل

 اوناك نكلو انتنازنز ةحاسم سفنب تانازنز عبرأ ءانجسلل ناكو ؛ناكملا كلذ

 يتلا ةاسأملا اوليختت نأ مكلو ةنازنز لك ل انيجس نيعيرأو نيثالث نوعضي

 هايملا تاروذل اوجرخ املك أدج ةريبك مهتاناعم تناك :بابشلا ءالؤه اهشيعي

 هايملا تارودل جورخلل ةنازنزلا باب قرطي نمل ليولا لك ليولاو نوبذعي اوداعو
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 ةدحاولا رظنت تاوخألاو تسلج اذكهو هتايح هفلكت دق تاقوألا كلت ريغ

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ انرظتنت ةديدج ةاسأم تأدب دقل ىرخألل انم

 اراح وجلا ناك ةديدجلا تانازنزلا ىلإ انلقتنا نأ دعب دازرهش لوقت

 تاوخألا ىدحإ عزاني يلفط ناك ةأرما ةرشع اتنثا ةنازنزلا ذب انك ًادج

 ناكو ضرألاو بابلا نيب طيسب غارف دوجو ببسب بابلا لفسأ مونلا ىلع

 حرفن انك ءءاملا لطس 4 هءاذح ىمر تاوخألا ىدحإ نم جعزنا املك

 لفف ىلع هنوعجشي نوناجسلا ناك ءءاملا ريغت بلطنو بابلا قرطنل كلذل
 انك مايألا دحأ يفض ,هتيامحب نوموقي هتبقاعم تلواح اذإو ءانب ةياكن كلذ

 يذلا لغربلأ ىوس ماعط انيدل نكي ملو نابعش نم فصنلا موي موصن

 لاقي متمنو: موللو نوسيللا حلم كل مام هيئاجو اثلمعو ءادقلا ىلع هب اتوؤاج
 هلكر تاوخألا ىدحإ غم بعلو ةداشم دعب يلفط ءاج (ةقيرز) يبلحلاب اهل

 عم هبرش ديرن انك ام اندقفو ضرألا ىلع ةقيرزلا تبكسناف ةريغصلا همدقب

 مايأ دعبو .ايروس ف ركسعلا ماعط فرعي عيمجلاو .ًايركسع خوبطملا لغربلا

 انك اننأ ئوس ءيش ةيمويلا انتايح نم ريغتي ملو كرابملا ناضمر رهش ءاج

 الحتف قرعتلا ةدش نم انسوؤر ةيطغأ رسمعن حيوارتلا ةالص _ىلصن امدنع

 ةعافتراو مس نيرشعو ةسمخ هضرعو الوط مس نيثالثو ةسمخ همجح ٌءاعو

 دشأ منهج ران لوقنو ءانسأر نم ببصتي ناك يذلا قرعلا نم مس ةرشع

 يو :ةميظعلا ةنحملا هذه انع ففخي نأ ءاكبو عرضتب هللا وعدن انكو ار

 الوب ىأرف نجسلا رمم ذ لوجتي نيناجسلا دحأ ناك ناضمر يلايل ىدحا
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 2 لاب نم جئاه شحوك خرصي وهو بابلا حتفف تانازتزلا ىدحإ نم جرخي

 لعافلا فرعي مل نإ دعوتي ذخأو دحأ هبيجي الو خرصيو خرصي ادبو ةفرغلا

 نأ الإ ناجسلا نم ناك اخ .ءالااثأ لوقي اتطاخ اتيّرح اتوص اتعمس اهدنع

 انأ نيجسلا هيلع دريف ءابابسو ًالكرو ًابرض هيلع لاهناو ةفرغلا نم هجرخأ

 ,مامحلل جورخلا دعوم ىتح يسفن كلامتأ نأ عطتسأ مل يركسلاب ضيرم

 ةظحل هحنمت نأ وأ ناجسلا بضغ نم ففختل بابسألا هذه لك نكت مل نكلو

 ثيغتسي نيجسلاو برضي ناجسلا ىقييو نسملا لجرلا اذهب ةفأرو ةمحر

 لالخ نم هارنو كلذ لك عمسن انك ,نينثإلا نم كاهنإلاو بعتلا لان ىتح

 هلل اشاح لوقنو يكبنو ناجسلا اذه ىلع وعدن انك بابل اب دجوت بوقث ضعب

 أعم نينثإلا وأ ةرخآلا وأ ايندلا  امإ باقع نود نم ةملظلا ءالؤه كرتي نأ
 ًادهي ةيناميإلا ةلحرملا كلت ىلإ لصن امدنعو هللا لدعب قيمع ناميا انلكو

 أنل رابجلا مقتنملا وهو انعم هللا نأ انناميإو انشأج ةطابر ديعتسنو انعور

 ملاعلا #2 نيمولظملا لكلو

 . مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 ةعباسلا

 ونانه ةنكت ءادهش حور ىلإ ءادهإ

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ب ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 ىدحإ  انعمس ىتح ديدشلا رحلا نم اهيلع انك يتلا ةلاحلا ىلع انلزام

 مكيدل اذام لاقو ناجسلا حتفه ,قرطي تانازنزلا باوبأ نم أباب نأ يلايللا
 هوجرخلأ +الئاق درش ءرحلا ةدش نم هيلع يمغأ ًائيجس نإ مهدحأ هيلع درف

 ضعب نم ىوس ةدماه ةثج ةنازنزلا نم هجرخأف :هشعنأ فيك فرعأ انأف

 لاقف تاقهشلا كلت توص تفخ ىتح ًالكرو ًابرض هيلع لاهناو تاقهشلا
 ٠ ؟تام له هليمزل

 دج ًاريغص ناك نجسلا نأل كلذ .لك عمسن انك كلذ ودبي هيلع درف

 ربع عرفلاب لاصتالاب نيناجسلا دحأ ماق رصانعلا ةفرغ مامأ انتنازنزو

 تنخأو عرفلا نم ةيرود تءاجف رحلا ةدش نم نيجس يوت دقل لاقو فتاهلا
 ك0 ةيمعسم هيأ ان ةيسسسسمو صا 000

 هيلع مق رشلآ قيس عم فقوملا سفن لصح ةلّيلق تاعاس دعبو نيجسلا

 هذخآت ةيرود يتأتل ةرهاطلا هحور ثفني مث هبرضب موقي ناجسو رحلا نم

 انكهنأ دقل انلاح وه ام نوليختت دق ءءانجس ثالذ وت ةليللا كلت # أضيأ

 انبايثو انيقآم المت عومدلاو انوفغ مث سمشلا علطم ىتح ءاعدلاو ءاكبلا
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 ةنحملا هذه انع هللا ففخي نأو نيناجسلا ءالؤه ىلع ءاعدلاب جهلي انبلقو

 نوملكتي نوناجسلاو ةريثك مادقأ تاوصأ انعمس حايصلا و .ةميظعلا
 ةليدا_هنأ ارم ؟ذاهناكلا دهفتيك تأ عرفلا نم ًأطياض نأ انقرع ءًاسمع

 ؟رحلا رهش يهتني ىتح فيكف ءانجس ثالث كوت ةدحاو

 ريبكلا ددعلا اذه هيف ىقبيل حلصي ال ناكملا اذه نأ طباضلا ررقو تانازنزلا

 نحن انوكرتو يزكرملا بلح نجس ىلإ لاجرلا ءانجسلا اولقنف ءانجسلا نم
 مكو لاجرلا ءالؤه ةنحم نم ضعب تهتناو ناكملا اذه كي اندحو ءاسنلا

 فيظنتب ءانجسلا ضعب ماقو سفئتلل ءانجسلا نوناجسلا جرخأ

 .تانازنزلا #4 هايم تارود دوجول طقف لافقتنالا اذهل مهاندسح

 ريثك ليبس يلخأو سأيلاو لمألا اهدوسي ةئيطب ةبيتر يلايللاو مايألا ترم

 نحنو تالقتعم ددج تاوخأ تءاجو اهئافطأ عم تخألا نهتم تا اولا نم

 ضعبب الإ اهضعب نع فلتخت ال ةحرابلا لثم مويلا نجسلا مايأ شيعن انلزام

 ةبيرغ ةقادص نيناجسلا نييو انثيي تأشنو ةريغصلا ثادحألاو ليصافتلا

 نر مايألا دحأ حابص و دحاو ناكم ذي شيعن اننأ ىوس ةقثلا مدع اهدوسي

 ةثداحملا ىهنأ ىتح «.. يديس معن» :«الئاف نيناجسلا دحأ درو فتاهلا توص

 ىلإ مكلقننس .مكضارغأ اويض هلئاي» :ًالئاق مستبي وهو .ًاعرسم انءاج

 اذكهو ؛انليبس يلخأ هنأكو ربخلا اذهل ًاميظع احرف انحرف يزكرملا نجسلا

 «انيديأ  دويقلا اوعضي مل ةنامألل» تاصابلا دحأ انبكرو انتعتمأ انمزح

 ةيملسملا ىعدت ةقطنم 4 ةنيدملا جراخ دوجوملا يزكرملا بلح نجس انلصو
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 حتقو ًاجرد اندفص مث ةريبك ةحاس لخاد انصاي ربع رييك دوسأ باب حتف

 مامأ انلصو ىتح باي مث باب حتفيل لخادلا نم نجسلا زكرم مث رخآ باب

 ءانجسلا هيف عضيل ةطرشلا نم هراعتسا نمألا ناك .نجسلا ةحنجأ دحأ

 ىلع قيض زيلهد نع ةرابع حانجلا ناك لخدنل حانجلا باب حتف ءنييسايسلا

 فرلطلاو :ةيزكرملا ةكفدتلا ذفاونلا رادج تحتو نفاون هنم نميألا فرطلا

 نم ديماوعب ةفوشكم ةفرغ لك ةهجاو ,فرغ رشع زيلهدلا نم رسيألا

 ةريبك ةفرغلا تناك انلهأ تيب انلخد اننأكو انلخد ةفرغلا باب حتف ؛ديدحلا

 دوسأ باب ةفرغلا ىصقأ و رادجلاب ةقوصلم رجحلا نم تالواط اهيفو

 مامح انيدل حبصأ دقل ماع ةدمل هاندقتفا يذلا نيمثلا زنكلا هءارو دجوي

 يئاقدصأ اي متيأر له ؛ءام روينصو ةلسغمو انب ةصاخ هايم ةرودو لقتسم

 كنومرحي رءاشب هنباو ظفاح دهع  ايروس ف ناسنإلا نوكي نأ بجي فيك

 مه رشبلا ءالؤه نأ رعشتف تاتفلا ضعبب كل نومري مث قوقحلا عيمج نم

 اذكهو ءراهن ليل مهدمحب حبستو يلصتو مهركشت نأ بجيو كتمعن ءايلوأ

 . نيمرجملا ءالؤهل أركش ال هانركشو هللا اندمح اننكلو ةميظع انتحرف تناك

 .طاشنب انظقيتسا_يزكرملا بلح نجسل .انئيجمل يلاتلا .مويلا حابص # ..

 دجوت انهف ونانه ةنكث نجس  انباذع ىهنأ يذلا هللا اندمحو ةيويحو

 ةيمويلا انتايح ميظنتل ةجاحب اننأ انرعشو ةيرشبلا ةايحلا تاموقم طسبأ

 موقت ىرخألاو ةفرغلا فظنت ةدحاو اهعم لمعلل ةقيفر ةدحاو لك تراتخاف

 ًاحابص هبيترت ىلع. موقأ تنم يتفط امآ ماعطلا زيهجتتو يتاوألا لمسفب
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 حانج ناك ؛:هجرخيو بابلا هل حتفيو نيناجسلا دحأ يتأيف بابلا قرطيف

 بزحو يعويشلا لمعلا بزح نمو ناوخألا نم ءانجس نم فلأتي نجسلا

 لقنتي يلفط ناكف ءيرصانلا بزح نم تايصخش ضعبو ينيميلا ثعبلا

 ةيلوفطلا هتبوجأل عيمجلا كحضيو هشقانيو هملكي لكلاو فرغلا عيمج مامأ

 مهكرت نيذلا هلافطأ ىري لقتعم لكف :ةجهب حانجلا ىلع ىفضأ دقل ةكيربلا

 اهيدهيل ىولحلا نم ًائيش ٌئبخي لقتعم لكو .ريغصلا يلفط نجلا جراخ

 رصاتع عم سلجيو ةزرفملل دوعي يك ةيدقفتلا هتلوج يهني اذكهو هل

 نم هيلق لسفيل اهل ةجاحب عيمجلاف !ةءاربلا دوجو ةمهم يه مك .نجسلا

 سمشلا ةعشأف زايتماب ًاديعس اموي ناك انموي نأ مهملا .ايندلا بئاوشو دقح

 .انتميزع خم ربصلا دشيو اتسوفن ب لمألا قرشيل نجسلا ذشاوت خم لخمت
 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا دازرهش مانو
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 ةنماثلا

 :دازرهش لوقت ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 .هيقالن يذلا باذعلا نم معطو نول هل موي لك مايألاو روهشلا رمت

 يتاقيفرو انأ تركف .دحاو موي اهنأكو اهركذتن مايألا يضقنت نأ دعب نكلو

 ةعايس ملف انيرتش رشيلا نم ًامزج انثؤ اع اننأي اقرعشي لسع موقت نأ
 تاكو :ةكايحلل تارانسو افوص انل اورتشيل انلهأ انيصوأف .فوصلا

 لوصأ انميلعتب تماق «هّللا اهمحر ةيفوتم نآلا» نسلا 4 ةريبك ةديس انعم

 ةع اهقرج عضتو تامسرلا ىلحأ جسنت 5 ةدحاو لك تأدبو ءاهنقو ةكايحلا

 هذه لالخ نم اهقوشو اهبح اهثبتف اهمأل هذهف ؛جيسن ةعطق لك ذ اهحور

 اهثانبأل ىرخأو لؤافتلاو ريصلا نم ًاراعشأ اهثبتف اهيبأل كلتو ,ةعطقلا

 ةدرشملا ةريغصلا مهحاورأل ةادهملا ةبذعلا اهيناغأو ىلكثلا اهعومدب اهللبتف

 مهفرعي ال نمل مهنإ ةرشاعلا ةفرغلا بابشل عطقلا ضعب جسنن انكو :ةبذعملا

 نآرقلا نوظفحي اوناك نيدايملا نمو بلحو روزلا ريد ةنيدم فير نم بابش

 نم ةزنك ظفاحلا اذهل جسنت ةجحلا تناكو ىولحلا ضعبو يوشملا محللا

 اهتكايحب موقن تاوخألاو انأ تنك بلاغلابو اهتدعاسمب موقن انكو فوصلا

 ضعي نم ًافوخ اتمسإب ىدهت نأ عتنمن انك تاريغص تاباش اننأ انمب نكلو

 «ناكمو نامز لك  اهرثكأ امو» اثيلع ءوسلاب ملكتت نأ ةضيرملا سوفنلا
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 ةريغص لك بسحت يهف لجرلا نم بعصأ نجسلا © ةأرملا باذع نإ

 نود نجسلا نم جرخن نأ ديرن اننأل اهثيداحأو اهلاعفأو اهسابل نم ةريبكو

 «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ثيدح» امئاد لوقنو ءوسب انتعمس سمت نأ

 انجاوزأ ريوصت ماظنلا لواح دقل «هسفن نع ةبيغملا بج ٌئرمإ هللا محر

 مهتاوخأو مهتانبو مهتاجوز تناك كلذكو ,ًايقالخأ نيتلفنم مهنأ انتوخاو

 لجأ نم تامرحلا لك حيبتسي ريقحو كولعصو مرجم ماظن نم هللا هحبق.

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو .مكحلا تت هئاقب
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 ةعساتلا

 لوقت... ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 يذلا ريغصلا يلفط يبناجيو شارفلا ىلع ةيقلتسم تنك يلايللا دحأ

 بهذيس ناجسلا نأ :ًالئاق كحضيو ينبعادي ناكو ؛هرمع نم ةثلاثلا متأ

 ناكو صمح ةقيدم نم وهو ملعلا ةمدخ يهنيس ناجسلا نإ) هلهأ ىلإ

 :لاق كحضم رمأ اذه لهو :هل تلق :(ةريبك ةيانعو نانحب يلفط لماعي

 فرعي ال ملعلل) ةأرما عم شيعيس :ٌدر جاوزلا ينعي اذام.:هل تلق جوزتيس

 هل اوحرش نيناجسلا نكلو مهضعب عم نوشيعي تاهمألاو ءابآلا نأ يلفط
 نمو هتلأس اهعامس ينمدص تاملك ينذأ ف سمهو رثكأ ينم برتقا (كلذ

 اهونقل يتلا تامولعملا كلت عامسل تعزفف رصانعلا :ينباجأ :4كلذ كل لاق

 يمأ نع ففخأل كلذ ضفرأ قياس تنك ملعلا عم يلهأ ىلإ هلاسرإ تررقو هل

 ارارق ناك دقل .ةعبارلا  لفطو ةسماخلا # ةلفط نيلفط ةيبرت ةيلوؤسم

 مدهو دهشتسا يجوزه وه الإ اهنم قبي مل يتلا يايند لك يريهصو ايساق
 هدنع بصت ةمومألا ةفطاع لك تناك .ةنيجس انأو يلافطأل ةقرافمو يتيب

 هتحلصم نكلو 555نآلا هقرافأس فيكف رهشأ ةثالثو نيتنس هتعضرأ دقف

 تأديبو هباعلأو هءايشأ تيترو رارقلا اذهل يسفن تأيهو رابتعا لك قو

 عيمج نأل انتفرغ وج ىلع ميخي نزحلا ناك مهعم هلاسرإل يلهأ ةرايز رظتنأ
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 موي ءاجو نهدالوأ نقرافي ْنهنأ نرعشي ْنكو هتبحمب تاعلوم نك تاوخألا

 يترايزل ءاج لب مويلا كلذ يدالوأو يتدلاو تأت مل يظح نسحل تارايزلا

 هانيع تقرورغاو هسأر قرطأ ءكعم يريغص لسرأس :هل تلق يتوخإ دحأ

 هوجو ىلع موجولاو تمصلا ميخ .يريغصب ةعلوم انأ مك هملعل عومدلاب

 نم عيمجلا بولق : ريغصلا اذه ةبحم ىقلأ هللا نأكو ةزرفملا رصانع لك

 شهجأ الئل يسفن كلامتأ نأ شأج ةطابر لكب تلواح .نيناجسلاو ءانجسلا

 ًالواحم :ةطقلا ىرنل لاعت هل ًالئاق يريغصل رصانعلا دحأ ئدانو ءاكبلاب

 وهو ينعدوو هءايشأ يخأ لمحو .ءيخأ عم باهذلا ضفري يكل هجاردتسا

 فرعي الوهغ ًائيش هنع فرعي ال لوهجم ملاع ىلإ يلفط بهذو يرزأ نم ٌدشي

 ىلإ جرخ دقل ةدجلاو ّدجلاو ةوخألا دوجو ىنعم فرعي الو رشبلا شيعي فيك

 ىسألاو ةبيخلا لويذ ّرجأ انأو ينجس ىلإ يجاردأ تدعو ؛هتدلو مويك ايندلا

 تاوخألا ينتلبقتسا .اهلفط تدقف ىلكت مأ انأ نآلا هيناعأ ام لك قوف انأف

 ةحراج لكو ينيعو يبلق نأ نملعي نكي مل ءاهارأ الثل نهعومد نفكفكي ْنهو

 تسلج .هتحاصمل هجورخ نأ يسفنل للعأو كسامتأ ينكلو يكبت يدسجب

 .رهاق تمصب يعومدب اهللبأ يتلا فوصلا طويخ جسنأ تأدبو يشارف قوف

 ميلعلا وه هللاف هيلع تنك يذلا يلاح فصت نأ تاملكلا لك تزجع دقل

 لالخ نم ءامسلا بقارأ انأو يشارف ىلع تيقلتساو ليللا مالظ مّيخو .اهب

 انأ ينعسي ملاعلا اذه #4 ناكم دجوي الأ يسفن 2 سمهأو ينجس ةذفان

 هللا باجتساف هيف انأ ام ىسنأل مونلا ينقزري نأ هللا ةيعاد 555يلافطأو
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 ًالئاق يلإ هيدي ّدميو يكبي وهو ملحلاب يلفط تيأر ةهربل توففف يئاعدل

 يكبأ انأو يتوفغ نم تظقيتساو يدسج شعترا ؛كيلإ دوعأ نأ ديرأ امام

 ىلع نهمون نم نظقيتسا تاوخألا تيأرف يلوح ترظن .يتداسو تللبت ىتح

 اذاميو يل نلقيس اذام نيزح بيهر تمصب ءازع ةسلج نسلجو يئاكب توص

 انأو ىلوألا رجفلا تاعاسل تيقبو ءءازع لك نم ربكأ ةبيصملاف يننوزعيس

 نيملاظلا مرحي نأ هللا توعدو رجفلا تيلصو تأضوت مث .لاحلا كتذ ىلع

 هللا دنع يواسق ال ةايحلا نأ ترعشو ميعنلا ةنج مهمرحي نأو مهدالوأ

 ربصلا هللا ىقلأو يحور تأده .ىقبأو ريخ يه ةرخآلا نأو ةضوعب حانج

 نيفعضتسملا لكلو اثل هللا ماقتناب تاملاح انوفغو تاوخألا بلقو يبلق

 ًاراسيو انيمي تفلتو ينيع تحتفو ديدج حابص سمش تقرشأو .ضرألا
 ؟ةيريغص اي تنأ نيأ ,ةفرغلا ءاجتا ميم ا ورتب تلايو

 اذه ديرأ ؟امام مويلا دعب ينيدانيس نم ؟5كسبالم نيأ ؟كباعلأ نيأ

 يانيع تقرورغا ؟ةفرغلا نم جرخي امدنع ًاعفؤم ينقناعينس نم ؟كاذ ديرأو

 ؟يريغصاي كب لح اذام :لوقيوهو هتاضبن 505 يبلق قفخو عومدلاب

 5كلاوخأو كدجو كتدج ىلع تفرعت له 5مهتببحأو كتوخإ ىلع تفرعت له

 !!كب تلعف اذام هللا اي 5 ةبرغلاو ةدحولاب رعشت له

 لاحلا هذه ىلع تلز امو لوهجم ليقتسمو ملاع ىلإ كتلسرأ دقل

 نفكفكي ّْنهو يلوح تاوخألا تعمتجا رطفني يبلق داكيو يسفن ملكأ انأو

 حابص لك يريغصف يملأ يزاوي ناك نهملأ نكلو يريبصت نلواحيو نهعومد
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 ةئيربلا هتاكحض ًالمتف نهظقويو نهبعادي ىرخأ ىلإ تخأ شارف نم لقنتي

 ًاعرسم هبايث سبلي مث نمو انتظرغ ناكرأ عيمج لؤافتلاو لمألا اهؤلم يتلا
 بابلا حتفيو اعرسم نيناجسلا دحأ يتأيل يديدحلا نجسلا باب قرطيو

 ناردأ نم ةخستملا بولقلا لك لسغت هتبعادم تناك دقل معاي ةيرخبو

 ءانجسلا فرغ يقاب مامأ لوجتلاب يريغص موقي مث نمو اهشيعن يتلا ايندلا

 اذه حابص .حرملاو كحضلاب حانجلا جضيف ةئيربلا هتيوجأل قسضي لكلاو

 ناردج ىتح ءانجسلاو نوناجسلا ءنزح 4 لكلا بيهر نوكس ميخي مويلا

 ىدحإ لأسي لكلا ناك :مولكملا يبلق لثم ةنيزح اهارأ تنك اذكه نجسلا

 رودي ام فرعأ ال ينأ نيناظ ةمات ةيرسب 5همأ لاح فيك متكتب تاوخألا

 قوش نيب تيقبو ءيكذلا ليمجلا يريغص قارفل نيرخآلا نزح نم يلوح

 عايضلاب رعشأ انأو عيباسأ ةثالث .لعفيو لوقي ناك امل كحضو ءاكبو نزحو

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو .يترايزل ءاج ىتح
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 ةرشاعلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فئاسو نامزلا ميدق 4 ناكام اي ناك

 :دازرهش

 عاطتسا دقو يلفط ةيؤرل هللا تدمحو تحرف ةرايزلا نم يتدوع دعب |

 فطعو بحو ةياعر لكب هوطاحأ نيذلا يلهأل دوعي لضفلاو ةمدصلا زواجت

 فرع دقل يعم ءاقبلا ىلع ةيرحلا رثآ يلفط نأ ينل ام رثكأ نكل مامتهاو

 بابسأ لكب ًأطاحم نجسلا © ناك هنأ ملعلا عم ارح ناسنإلا نوكي نأ ىنعم
 بابشلا ماق اذهل ةيرحلل ىئربكلا ةميقلا هتعارب فرع دقل .بحلاو ةياعرلا

 ال ماظن تحت هشيعن يذلا لذلاو دابعتسالا ةلاح نم انوصلخيل مهتروثب

 ىلع هئاقبب ىوس فرتعي ال ةيقالخأ ةميقو أدبم يأب الو ناسنإلاب فرتعي

 نمنتبي ْنهو يلوح نم تاوخألا تقلحتو يشارف قوف تسلج .مكحلا يسرك

 ؟ةرم لوأ ةايحلا ىأر امدنع لاق اذامو ؟لعف اذام فغشو بحب يننلأسيو

 ؟ضعبلا مكضعب قوف نوشيعت اذامل مهلأسو هلوح رظنو ةفرشلا ىلإ جرخ دقل

 هحَي مل «بارغتسا ةرظن هيلإ -هلوح نم لك رظن

 اوضرعتي التل حرملاو كحضلاب فقوملا اوهنأ مهنأ مهملا لاؤسلا اذه لثم

 اذكهو .هرعاشم ىلع رثؤي ًاباوج نأ وأ هنع ةباجإلا نوعيطتسي ال لاؤسل
 .بذاك حرفب اننزح يطغن نبأ فيون اننأكو تاوخألاو انأ تكحض
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 روهشلا نم يرظان مامأ ىءارتت تايركذلا تأدبو يشارف ىلع تيقلتسا

 انأو ءابرهكلاو بالودلاب تبذمم فيك تركذت هباهذ ىتح هب يلمحل ىلوألا

 :ةيلس ةلكإ نكلو هب لماح

 يجوز ىلع ءيس ربخ نم ةفئاخ انأو اهتشع يتلا بعرلا ةلاح تركذت

 ةصاخلا تادحولا راشتنا دنع هتدالو تناك فيك تركذت ؛هملس هللا نكلو

 مهملسو ٌيدلاو ناعأ هللا نكلو بدو ّبه نم ىلع رانلا قلطت تناكف بلحب

 تداك ةثداح لك تركذتو تركذت .هملسو هتدالو هللا لهسو ةلباقلاب يل اوتأيل

 يرس © تلقو ةنينأمطو ةحارو ءودهب ترعش هملس هللا نكلو هتايحب يدوت

 ًابخملا لخاد ناكو يكبت كعمس موي هللا همحر كوبأ لاق امك يدلو اي هّللا كل

 .«يدلو اي هللا كل يدنو اي هللا كل» كنع ةلوغشم انأو

 تدعتسا يريغبصل يقارف دنع يب تملأ يتلا يتنحم نم جورخلا تعطتسا

 تامدصلا صاصتما تدوعت دقف مايألا نم يتآلل تأيهتو يشأج ةطابر

 انكف ردصي فوس ًابيرق اوفع نأ نجسلا رصانع نم انعمس دقل نحملاو
 ىدحأ ائيلع تراشأو هللا حور نم سأيي ال نمؤملا نكتو سأيلاو لمألا نيب

 دذص اهسيلن سبالم هكيحتل ًافوص يرتشن نأ انيلع بجي هنأ تاوخألا

 نلو ةيقاب يننأب نيفد فوخ يندواري ناك اذامل فرعأ ال نجسلا نم انجورخ

 تاوخألا يقايك "افوص تيرتشاو روعشلا اذه ىلع بلغتلا تلواح نكلو جرخأ

 مويلا كلذل ططخنو انلافطأ عم ةديعس ةايحب ملحن نحنو ةكايحلا انأدبو

 ًاوسأأ كورظ تناك دقل لبقتسملاب ًالمأو اشاقنو ةجهب انتايح ثألتما دقل
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 الو ينيوؤي تيب الو لافطأ ةثالث يدل انأف ثاوخألا عيمج نيب نم فورظلا

 نكلو ةرم لوأ تجرخ امك يلهأ تيبل دوعأ فوس انأف ءلاؤسلا ينيفكي دروم

 يقابلاو نجسلا نم جرخأ نأ مهملا لوقأ تنك كلذ عمو ءلافطأ ةثالث ةقفرب

 ولو يلافطأ عم شيعأل ًالزنم رجأتسأو لمعأل ططخأ تنكف .هللا هلفكتي

 ىلإ مهمضأو مهب عمتجأ نأ مهملا فاحلا زبخلا لكأنو قيتع طاسب ىلع

 تعاطتسا دقن ةريغصلا مهبولق اهلمحتت نأ نم مظعأ مهتاسأم نإ ءيردص

 جرخن انكف تايرخألا تاوخألا ةروشمب اهلبقتسمل ططخت نأ انم ةدحاو لك

 انيضمأ اذكهو لبقتسملاب اهنم ةدحاو الو ميقتست ال امير تاررقمو جئاتنب

 ةايحلاب انبولق الم نجسلا نم جورخلاب لمألا نأل اهب رعشن مل روهش ةدع

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشع ةيداحلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 نع زاكلا روباب عنمي نأ نجسلا ةزرفم سيئر ررق انلاقتعا مايأ دحأ ل

 ىلع ءانجسلا جتحاف مامحتسالاو يهطلل هنومدختسي اوناك يذلا ءانجسلا

 ينثا مهددع ناك نيذلا فسويلا ميهاريا لهأ ءانجسلا ةصاخو رارقلا اذه

 نجسلا # مهل ناكو ميهارباب مهتبارقل طقف نمألا مهلقتعا الجر رشع

 ردب خيشلا ةيرق نم يولع وهو ةزرفملا سيئر بئان دارأ اذهل ماوعأ ةثالث

 سيئر ىلع تارارقلا 4 ةلماك ةرطيس رطيسي ناك يذلا سوطرط ىرق نم

 مهتيوقعل ارريه دجيل مهزفتسي نأ ةامح ىرق نم ينس وه يذلا ةزرفملا

 رارقلا اذه ىلع اوضرتعا .دارأ ام هل ناكف نسلا رابك نم مهرثكأ ناكو

 هبيذعتو هبرضب اوماق نيناجسلا نكلو نيناجسلا رواحي مهدحأ ىربناو

 نوقرطي اوذخأو فرصتلا اذه ىلع نيجتحم ءانجسلا ةيقي راث اهدنع

 ناجسلا نم ناك امفركذُي بنذ نود نم مهبيرق بيذعت ىلع ًاجاجتحا بابلا

 ادرمت كانه نأ نيعدم يركسعلا نمألا عرط اؤربخأ نأ الإ هبئانو سيكرلا

 ىلع ىضم دق هنأ ملعلا عم) هب نيناجسلا نوددهي ميهاربا لهأو نجسلا

 ناكو نجسلا ىلع بيهر نوكسو تمص ميخ (ناماع ميهاربا داهشتسا

 رصانعب ذإو نمزلا نم ةريصق ةرتف دعبو ديدش فوخو بقرت © ءانجسلا
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 لهأ نئاهرلا ةفرغ اوحتف ؛جيباركو يصع اهديبو نجسلا محتقت ةريث

 نم مهدسج ءاحنأ عيمج ىلع جيباركلاو ّيصعلاب مهيلع اولاهناو ميهازبا

 دعبو ةيباثلا ظافنألا عشبأب ًامتشو ًارفكو ايس مهوعبشأو مدقلا ىتح سأرلا

 مهرواحيل جرخ يذلا نيجسلا ناكو ةفرغلا نم اوجرخ بعتلا مهكهنأ نأ

 نوكحضي مهو ةركلاك هنوفذاقتيو مهتيذحأب هنولكري اوذخأو نيديلا لّبكم

 ىلع هعضن يذلا راتسلا اوقزمو انتفرغ ىلع اومجه مث نمو نوخرصيو

 لوخد نم مهعنم طابضلا دحأ نكلو بابلا حتف اولواحو ةفرغلا ةهجاو

 نأ عيطتسأ ال :ةرجافلاو ةيقوسلا ظافلألا عشبأب اننومتشي اوذخأو ةفرغلا

 نجسلا 4 تدلو ةلفطو نازوجع ناتأرماو تايتف عضب انرعاشم مكل فصأ

 فرشلا فردت ال ىتلا ةريقحلا شوحولا ءالؤه خم ًاعلهو ًافوخ فجترن انك

 وأ ًأاظفل دجأ نأ تلواح نينسلا كلت لك دعب ءانيلع تمجه يتلا ةماركلا الو

 مهو نجسلا اورداغ ةلفحلا كئت ءاهتنا دعبو دجأ مل ينكلو مهب قيلي ًاقضو

 رمأ يأ ىلع ضارتعالا مث اذإ تابوقعلا ىسقأب ءانجسلا عيمجو اننودعوتي

 نبأ اهسننأ ةتناسو اكو ًادقكعو اصوه قدفت انيولظو اتسلج ييئاجسلا نم

 نوكي نأ نكمي له ايروس ءاحنأ عيمج نم مهنإ ةريقحلا شوحولا هذه تبرت

 ؟اذكه هدالوأ يبريل ةلافسلا نم ةجردلا هذه ىلإ لصو دق يروسلا بعشلا

 نم ةدم دعبو.. ةليضفو فرش لك نم مهتغمدأ لسغ ىلع لمع ماظنلا نأ مأ

 راتسلا اوقزم دقل مهيلع ءاعدلاو ءاكبلاب انشهجأ انكلو انعور أده نمزلا

 تاسلاج نحنو اناري لاجرلا نم جرخو لخد نم لك حبصأو هعضن انك يذلا
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 ءاعدلاو ةالصلاب اهانيضمأ دقل مونلا ةليللا كلت عطتسن مل ماين نحنو

 5 رفاكلا مرجملا ماظنلا اذه عم فقوو انبابش لذخو انلذخ نم لك ىلع

 ظافلألا حبقأب انمتشو راتسلا قزم يذلا طباضلا ناك ةريصق ةرتف دعب

 انحرف ناك مك ءتامو ىرخأ ةرايس هتمدصف هتجوزو وه هترايس بكري

 مرجملا اذه نم انل مقتنا امك انل مقتنيس هللا نأ اريبك انلمأو ًاميظع

 .عيضولا

 ملو ىلوألا رجفلا طويخ تحالو ةعرسم ةموؤشملا ةليلا كلن ترم اذكهو

 ب انك نجسلا حانج ب بدت ةايحلا تأدبو ًاليبس اننويع ىلإ مونلا دجي

 !؟ءارعلاب اننأكو مانتس فيك بعتو نزحو قاهرإ

 هتباصأ انتفرغ مامأ نم ناجس رم املك اقاهرإ انديزي روعشلا اذه ناك

 ةصاخ ءلصح 7 اوفرعي ملو سمألا ةليل نيدوجوم اونوكي مل مهنأل) ةشهدلا

 (يسايسلا نمألل نوعباتلا نوناجسلا

 ملعلا عم اناري نئ ادحأ نأ نييناظ انتاذ يفخنو انسفنأ لوح فتان انك

 لواحي انتفرغ مامأ رمي نيجس لك ناك يعرشلا سابللا لماكب انك اننأ

 مهثمو ًاقأو اثره مهتمو:لوضفلا بح هعضدي ام مهتم اذيلإ رظنلا قارتسا

 هبشت ةوسنلا كلت له هسفن لأسي هنأكو ءاسنلا ىلإ رظنلا نوقرتسي بابش

 ةرهبنملا مهنويع 4 كلذ أرقن انك نهنع تافلتخم نهنأ مأ جراخلاب ءاسنلا

 نحن له ًاقاهرإو ًانزح تارظنلا كلت انتداز دقل انيلإ رظنلا قرتست يتلا

 ام هللا اي ؟قئادحلا صافقأ لخاد تاناويحلا هبشت انئاكشأ له ةةجرفلل
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 لك انم بعتلا لكأ دقل !ثيغم نم له هللا اي !لانباتني يذلا روعشلا اذه

 طيخن نأ يهو اهذيفنت نكمم ةركف انناهذأ ذ تعملف دهجو ربص

 نم انسفنأ رتس كلذب نيلواحم اهلخاد مانن مث نمو شارفلا عم ةيطغألا

 ءودهلا ىرس اذكهو (تيملا لثم مئانلا لاقي امك) هنأل مونلا ءانثأ نويعلا

 مامز انذخأو انشأج ةطابر نم ًاضعب اندعتساو انحاورأ ىلإ نانثمطالاو

 مهتاكرح ىلع كحضن جرخيو لخدي ناجس لك نم رخسن انحبصأو ةردابملا

 نيلواحم انمامأ نم ورعب مهو مهبقارن ءانجسلا ىلع كلذكو مهتافرصتو

 امدنعو ديدجلا عضولا اذه ىلع اندوعت ًائيشف ًاثيشو انيلإ رظنلا قارتسا
 اهانعنص يتلا تاراغملا انلخدو شرفلاب تاءالملا انطخأ دق انك ءاسملا لح

 انرصتناو اودارأ ام املثم انرتسو انفافع اوقرسي مهكرتن ملو اهلخاد أبتخنل

 تتكسو ناجسلا رايرهش مانو ةميزه رش مهانمزهو انناميإو اننيدب مهيلع

 مالكلا نع دازرهش
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 رشع ةيئاثلا

 :دازرهش لوقت ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق #4. ناك ام اي ناك

 مهنأكو راتسلا نوناجسلا قزم يتلا ةظحللا نم يل ديدج خيرات أدب دقل

 نم ءامسلا موجن بقرأ ةظقيتسم ليللا لاوط ىقبأل ينيع نم مونلا اوقزم

 ملي ءامسلا # الو ضرألا 4 ناكم يل قبي ملأ يسفنل لوقأو نجسلا ةذفان

 تاوخألا ةسارحو ةيقارمب ينفلك ادحأ ٌنأكو سلجأ تنك !؟ةرثعبملا يئازجأ

 قاهرإلا ذخأ اذهل :نيتعاس زواجتت ال ةليل لك يمون تاعاس تناك ,تامئانلا

 ناجسلا كلج ايس اييبط نيئاجسلا نحلأ نم تيلاوو ةحلم لك يتم قافي
 اذكه :كلذ ضفريو كلقع تدقف كنأ قدصأ نأ نكمي ال :ًالئاق ينم رخسو

 دقف هنأ ةيبصع وأ ةيسفن ةمزأ نم يناعي نم لك نونظي انعمتجم ةفاقث يه

 ىعدتساو يبلط ىلع قفاو ينم ديدش رارصإ دعب نكلو (نونجم ) هلقع

 كدنع لهو نجسلا يكل ماع مك بيبطلا ينلأسف :نييسفنلا ءابطألا دحأ

 نيناجسلا مامأ كلذ نم رثكأ ينلأسي نأ بيبطلا عطتسي مل 5555لافطأ

 نأ اهدافم ةجيتنل لصوتو ٌينيع ف رظنلا نعمأ هنكلو .مهنم فاخي هنأل

 نييسايسلا ءانجسلا نأ هملعلو :يلافطأل يدقف نع جتان ٌيسفنلا قلقلا اذه

 دعاست يتلا ةيودألا دحأ يل فصو ةيرشبلا ةايحلا بابسأ لك نم نومورحم

 مث ءادبأ مونلا ٌّينيع فرعت مل ءاودلا لوانت نم ةليل لوأ يو ءمونلا ىلع

 تيمرف ءاودلا لوانت لبق ًاقباس تنك امك تدعف ةثلاثلا ةليللا امأ ةليل يناث
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 ,ضراعك سيلو عقاوك ديدجلا عضولا عم لماعتأ نأ تررقو ءاودلا ةبلع

 دق مهنأ اونظو لسرلا سأيتسا اذإ ىتح) :قحلا هلوقو لوقي ىلاعت هّللا نكلو

 انتفرغل ترضح دقف هللا نم رصنلا ينءاج اذكهو (انرصن مهءاج اوبذك

 :تاردخملا عينصتو ةزايح ةمهتب يسايسلا نمألا عرف نم تاديدج تانيجس

 ميظنتلا لامعأ يقتاع ىلع يقلأو ,بقع ىلع ًاسأر ةمظنملا انتايح تبلقناف

 هلودس ىخرأو ءاسملا لح امدنعو .نخأم لك ينم بمتلا ذخأ ىتح ؛ةفاظنلاو

 دع ةنهم تكرتو :قيمع مون # طغأ تحرو يشارف ىلع تددمت نوكلا ىلع
 .موجنلا

 تظقيتسا حابصلا ذو حرفلاو قلقلا ٌنهكلتمي يلإ ٌنرظني تاوخألا تناك
 تناك .ءاسنلا كلت عم ةديدج ةايح تأدبو ةيويحلاو ةوقلاو طاشنلا لماكب

 عينصتب ىلوألا ةملعملا يه رمعلا نم نيئالثلاو ةسماخلا  ةباش ىلوألا

 اهيخأب ةعلومو ةبجعم ةباشلا هذه تناك (مشلل ءاضيبلا ةردوبلا) نيئوريهلا

 دقل تخألا ال مألا بحك هل اهبح ناك :تاونس رشعب اهرغصي يذلا باشلا

 ديرت يهف ءاهيخأل يداملا عضولا نّسحت نأ تاردخملا عينصت نم تدارأ

 ةعورشملا قرطلاب اهققحي نأ عطتسي مل ةيعامتجا ةةناكم هل نوكي نأ
 ةتمدم تناكذ ةيناقلا امأ .ةعورشملا ريغ قرطلاب اهقيقحت ىلع ةتزعاسف

 نأ ملعلا عم ءاهئارش لجأ نم لاملا نيمأت عيطتستلت اهتراجتب لمعت نيئوريه

 تاردختملا ىلع ٍتنمدأ اهنكل .لافطأ ةرشع اهيدئوزاتمم يداملا اهجوز عضو

 تناك رمعلا 4 ةطسوتم ةثلاثلا ةديسلاو ءاهمومه ىسنتل يردت ال ثيح نم

 .اضيأ ةجورم
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 نييقيقحلا راجتلا ىلع فرتعت مل اهنأل اهسفنب زتعت ىلوألا ةديسلا تناك

 نمك تاظحللو ةنزاوتم ةظحلل اهارت ةيناثلاو .اهيلع سروم يذلا باذعلا مغر

 ةأرمإ يهف ةثلاثلا امأ ءبابلا قرطتو بخصب نيناجسلا ملكت ءاهلقع تدقف

 .اهتوص عمست داكت ال تربصو اهردقب تيضر

 بناجب انرشحنا تاوخأللو يل فرط :نيفرطل ًايئاقلت ةفرغلا تمسقنا
 تاوخألا ضعب عطتست مل .ثالثلا تاديسلا كلتل رخآلا فرطلاو ءانضعب

 نم نهنمو ؛ًادحأ ملكت ال اهشارف قوف توزناف ؛:ىضوفلا هذه عم ملقأتلا

 ملاعلا اذه ىلع فرعتأل ينعفدي لوضفلا ناكف انأ امأ :دايحلا ىلع تبقب

 عينصت ةيفيك يل نحرش دقف ةبرقملا نهتقيدص تحبصأ يننأ اميو ءيفخلا

 دقل تاحزام نقلعي تاوخألا تناكو ءنيثوريه ةردوب ىلإ هليوحتب نويفألا

 .كلذل كحضنو :نجسلا نم كجورخ دعب المع تدجو

 نهنأل ؛,دسح ةرظن انيلإ نرظني نك نهنكل اننيب ةقادصلا لك مغر

 .نهعم كلذ نولفعي الو ءريدقتو مارتحإب نوناجسلا انل رظني فيك نوري

 ءانثأ تادوجوم نكن مل نحن) نيناجسلل نهادحإ تلاق تارملا ىدحإ و

 اذإ ؛نكليواي :ًابضاغ اهيلع درف .ناوخإلا تانيجس برضأس (ثيدحلا
 ناجسلا تملك تلاقو ةنيجسلا تءاج .نهنم ةدحاو ىلع نكادحإ دي تدتمأا

 دج نكنومرتحي مهنإ اندعوتو بضغ هنكلو نكبرضب موقأس ينأب ٌةحزام

 .نكيلع نوفاخيو
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 ,ةوسنلا كلت نيبو اننيب ريبكلا قرفلا نوملعي مهنكلو نوناجس مهنأ حيحص

 ةليفصقلا ًامرتسم ىقبي ههروقت ءادعألا لواس امهم عقم ىممجلا| لقملا نإ

 ناكو .يقلخلا فارخنإلاو عايضلا لاحوأ # طقس امهم ةماركلاو فرشلاو

 امهم :تالضافلا ءاسنلل عمتجللا مارتحإ ىلع ليط ويح تانيجسلا دوجو

 .ةوخألاو ءابألاو جاوزألا ةعمس هيوشت اولواح

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشع ةثلاثلا

 (؟) تاردخملا يطاعتو ةراجت براحي نم لكن ءادهإ

 لوقت .ناك امل ناوآلاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق كي ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 فالتخإلا نم مغرلاب رهشأ ةثالث انتفايض  ثالثلا تانيجسلا تيقب

 .ًايتاسنإ اهتتاكجو اتضحوي مم شويات قأ اضظطتسا انناالإ انني ريبكلا نيابقلاو

 :نهتيصخش نم ءيضملا .ءزجلا نهيف تفشتكا نهنم يبرق لالخ نمو

 الو ءايشألا نم ملظملا بناجلا ىري عمتجملا نإ ؛ةيلوؤسملاب قيمعلا سحلاو

 يتلا ةايحلا نإ ءانم لك ف قرشملا بناجلا ىريل ثحبيو قمعتي نأ لواحي

 ميق نم ال لام نم كامي امب ءرملا ةميق نأو ةيداملا ميهافملا اهيلع تغفط

 لعجي لام ردصم نع ثحبتل نونحلا تخألا كلت تعقد يتلا يه قالخأو

 ةيلوؤسم مدعو ةطحنم قالخأ نم هب ىلحتي ام عم ًايعامتجا ًازكرم اهيخأل

 جوزتف عمتجملا 4 هب قيلت اهنظي ةناكم نع باشلا اذه ثحب دقل .ةينانأو

 تخأ تناك ةجوزلا نأل ةناكملا كلت دجي ملف ةريشع نبا وهو بلح نم ةاتف

 مل ةطيسب ةأرمإ تناك اهنكلو هلاخ ةنبا جوزت مث ءتاردخملا ينمدم دحأ

 وهف ةعورشم ريغ قرطب هيلإ لوصولا لواحي يذلا ريبكلا هحومط يبلت

 تخألا هذه تحض دقل ؛لمعلا نم ليلقبو بارس نم ةمق ىلإ لوصولا لواحي

 .دودح هل سيل يذلا اهيخأ حومط يبلتل ءيش لكبو اهلبقتسمب
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 دقل :نهتايح نماربن ةيحضتلاف تاميظعلا ايروس ءاسن نه اذكهو

 تاودألا 4 تافلتخم انك ولو ةيحضتلا ب ةاتفلا كلتو كرتشأ يننأ تيأر

 ةاتفلا كلتل نزحأ تنك ءاهيناعم ىمسأب ةيحضتلا اهنكلو ةياغلاو ليبسلاو

 ثبعيو هبابش لبقتسمل هبأي ال يذلا يداملا عمتجملا اياحض نم ةيحض اهارأو

 .مهتاحومطب

 يل لوقتو كحضن انك .؛كلثم ةأرما دوي يخأ ناك يل لوقت اهقاد تناك

 نومضم لمعلا نجسسلا نم كجورخ دعب كمهي اذام تاحزام تاوخألا

 .دوعوملا ليقتسملا اذهل كحضنو .دوجوم جوزلاو

 اهمع نبا نم تجوزت يتلا ةريغصلا ةاتفلا لثمت يهف ةيناثلا ةأرملا امأ

 امأو :باجنإلا ىوس لمع اهل نكي ملو كلذ  يأر اهل نكي ملو ءاهنع امغر

 وهف ىرخأ ةارمإ نع ثحبيل بهذو لافطألا ةيبرت ةيلوؤسم اهل كرتف اهجوز

 ناك]) هلمع نم ليللا رخآ يتأي ناكف ءدوشنملا ءفدلاو ةحارلا هتيب #ىريال

 ةمئانو ةبعتم هتجوز دجيل (بلح ةنيدم 4 ةروهشملا معاطملا دخأل ًاكلام
 نم برهيلو ءيفطاعلا هشطع المت ةجوز نع ثحبلل هعفد امم هلافطأ عم

 تأجلف عضولا-!ذه بم بورهلل ةليسو ةجوزلا تدجو ا ذكهو ,ةيلوؤسملا لتقف

 تراهنا اذكهو :ىلوألا ةاتفلا اهتقيدصو اهتراج قيرط نع تاردخملا يطاعتل

 .عمتجملا تاجرد لفسأ ىلإ نيجوزلا طاطحناب ةلئاعلا

 انعمتجم ءاسن لككو نسلا #2 ةريبك ةارمإ يهف ةثلاثلا ةديسلا امأ

 امدنعو ءلاملا عمجل هبأت ال اهنكلو ءاهتلئاع ليبس 4 اهبابشب ةأرملا يحضت
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 تحت ىقبتف ءاهجوز يوت اذإ ةصاخو ءاهدالوأل ةجاتحم اهسفن ىرت ربكت

 ىلع ةردقلا تايتفلا نم ريثك تدقف انعمتجم يو :مهتاجوزو اهدالوأ ةمحر

 ًالضف ءاهجوز ةدلاو ةرايزب ىتح لبقت ال ةجوزلا تتابف رخآلاب ساسحإلا

 نم ملسو هيلع هّللا ىلص ميظعلا انلوسر لوق قدصيلو ءاهعم نكسلا نع

 ةديسلا كلت تأجل اذهل :(هتدلاو قعيو هتجوز ربي) ةمايقلا موي تامالع

 اهيقي يذلا يداملا ءاقتكالا نم ليلق ىلع لصحتل تاردخم ةجورمك لمعلل

 مل اهنأ وأ هب موقت ام بقاوع ةنيكسملا ةأرملا كلت بسحت ملو ؛ةجاحلا لذ

 :عمتجملاو بابشلا ىلع ريثأت نم تاردخملا كلت جيورت ببسي اذام ملعت نكت

 !5ةيمألاو لهجلاب قراغ عمتجم ف شيعت يهو اذه لك فرعت نأ اهل نيأ نمف

 ىلع لمعلا ةيفخ دايأ لواحت يذلا عمتجملا نم ةنّيع ءاسنلا كلت نإ

 نع ةبيرغ ميهافمو ميق ثبو :هيف سانلا لوقع ىلع ةرطيسلاو هطاطحنا

 ,ةلضافلا قالخألاو ةليبنلا ةيناسنإلا ميقلا ىلع اظفاحم ناك يذلا انعمتجم

 ةرينلا لوقعلاب جيف عمتجملل يعمجلا لقعلا بيرخت لواحي ماظنلا اذه نإ

 عمتجملا ىلع ةرطيسلا عيطتسيل نوجسلا 4 ئدابملا باحصأو نيركفملاو

 لشفلاب ءاب هنكلو .ةيناويحلا تاجاحلا ىوس همهي ال مانغأ عيطقك هقوسو

 دبالو ءهميوثتو هتاكسا نكمي ال ةقيرعلا تاراضحلا وذ نمؤملا بعشلا اذهف

 .هفافسإو هثبخب رشتنا يذلا ناطرسلا اذه لصأتمسيو هتلفغ نم ظقيتسي نأ

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشع ةعبارلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق © ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 تايئاضقلا ءاسنلا نجس ىلإ انتفرغ نم ثالثلا ءاسنلا لاقتنا دعب

 المت ءاسنلا صصق تناك :قباسلا د هيلع انك ام ىلإو انماظن ىلإ انعجر

 .زازئمشإلاو بضغلا ريثي ام اهنمو نيزحلا اهنمو كحضملا اهنم ءانتايح
 كانه نأ انوربخأو نوناجسلا انيلإ ثدحت ثادحألا كلت ةرمغ 4 نحنو

 هنأل يلخاد #4 اذه قدصأ مل ينكلو ء:نجسلا نم جرخن فوسو ابيرق ًاوفع

 كلت درط لواحأ تنك ؛:نجسلا نم يجورخ مدعب بيرغ ساسحإ ينكلتمي

 ماظنلا اذه نأب ةقث ىلع تنك ينكلو :كلذ #تاوخألا يندعاستو سجاوهلا

 نطولا تاردقم لك لغتسيوهف ءيكذ طيطخت وذو :مارجإلا 4 ديتعو مرجم

 نوقبيس مهنأ نيقي ىلع تنك دقل مكحلا 2 ىقبيو رطيسيل ةدامو لوقع نم

 يأ فاخيلو :مهتبراحم هسفن لوست نم لكل ةربع ينم اولعجيل يسبح ىلع

 اوقبيلو ء.مهدض يئادع لمع يأب مايقلا نم شيجلا طابض ةصاخو ضراعم

 مههجو 2 فوقولا .لواجي نم لكف ءمهل مهدوجسو مهراسكناو مهلذ ىلع

 .باذعلاو نجسلا ةتحوزو هلهأ ريصمف

 .ءانجسلل ةلماعم نم هتسم امل اقيمع ًامهف ماظنلا اذه تمهف دقل معن

 يتأ يسفنب رخفأ اذهثو يليلجتو يسدح قدص دقل ءاضيأ نيناجسلا ىتجو
 .يناطرسلا ماظنلا اذه ةعيبط مهف #2 نيريثكلا ىلع ةمدقتم تنك
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 :ةيلاع كحض تاوصأو ءاضوضو ةبلج انعمسو دوعوملا مويلا كلذ ءاجو

 عيمج خاكف نجسلا عرفلا نم ةيرود تأت امدنك و ديس تاوصألا هذه تفاك

 كحضي وهو ةزرفملا سيئر ءاجو :تاهاكفلاو تكنلا نولدابتي نيناجسلا

 ناكو ءاقدصأ انك دقل) هيفخي نأ لواحي ًانزح هينيع ذي ترعشتسا ينكلو

 هيف مه امم مهيلع قفشأ تنكو ريدقتو مارتحا ةرظن يلإ نورظني عيمجلا

 موي ىلإ مكدالوأبو مكب قحليس راع اذهو نوناجس مكنأ مكيفكي مهل لوقأو

 مهقحو مهرأثب ةبلاطملل مكب نوقحليس فالآلاو .باسحلا موي ىلإ نيدلا

 تاشاقنلا كلت لقني نم كانه نأ ملعأ تنك ءاهب نونيهتست يتلا مهتماركو

 ةمونملا وأ ةمئانلا مهلوقع ظاقيا ىلع ةرصم تنك ينكلو :عرفلا ةدايق ىلإ

 (مهريغ ايندب مهترخآ اوعاب دقل مرجم ماظن يديأب ةريقح تاودأ مهف

 هذه نوكت نأ لوقعملا نم له :ةريغص ءاضيب ةقرو هديبو ناجسلا تكس

 لبق بولقلا تقلعت دقل ءانم لك رضاحو لبقتسم ددحتس يتلا يه ةقرولا

 ءطيب ءامسألا ولتي ناجسلا ًادبو ءاهتاضبن تلعو تقفخو ةقرولا كلتب نويعلا

 يمسا الإ ءامسألا ةءارق نم ىهتناو ؛انبولق مطحي نأ ءطبلا اذه داك ءديدش

 تسسحأو :ءيلخاد كام ٌئيش رسكناو :نيزح تمص داس !دوجوم ريغ وهف

 ديدحتال ءاضف #4 حبسأو :مدعلا #4. رودأ ءانأ الإ دوجوم ريغ هلك نوكلا نأكو

 يكالشأ تململو «يتاذ ىلإ تدع ردقلابو هللاب قيمعلا يناميإب ينكلو هتاهجل
 دقف :ينمزهيو يودع يلع رصتني نأ وأ فعضأ الكل ةوقب تكسامتو ةرثعبملا

 اهنإ ءفوزظلاو بابسألا تناك امهم ةميزهلا مدعو مالستسالا مدع تررق

 .رصتني هلعجيو لطابلا هجو نم برهي نأ قحلل نكمي الو .لطابو قح ةكرعم
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 ًاميظع أحرف هايانح نيب يفخي نزحلا اذه نكلو ,تانيزح تاوخألا تناك

 كانه نأب ةمدصلا ينع ففخي نأ ناجسلا لؤاح .يلجأ نم هئافخإ نلواحي

 ذب ىقبأس ينأ نيقي ىلع تنك ينكلو .بيرق وهو .كلمشيس رخآ ًاوفع
 حرفأو كحضأ نأ تلواح :نآطشلاو جاومألا ينفذاقتت طيحملا طسو يبراق

 ملألاو ةقفشلا ريثي يلاح نأ حيحص ؛ةقفشلا تارظن بحأ ال ينأل ,تاوخألل

 :ةلوج 4 مزهأ وأ نيكتسأ نأ نم ىوقأ انأف :ةرظنلا كلت ديرأ ال ينكلو

 رطيسأل يتعرشأ لك درفأ نأ بجي ءاهل دمتسأ نأ بجيو «ةليوط ةكرعملاف

 .نامألا رب ىلإ لصيو مالسب رحييل ءيبراق ىلع

 ولت ةدحاولا نهتعدوو .نهتايجاح عمجب تاوخألا ةدعاسم تلواح

 2 جومت حرفلاو نزحلا عومدو نجرخو بابلا ناجسلا حتفو .ىرخألا

 ام ىري نأ ًالواحم بابلا ناجسلا لفقأو ,ينيع نع نهفيط باغو .نهنويع

 تريغتو ؛ءلصح امم ٌءيش هينعيال هنأكو ادب يذلا ء.نيصرلا هجولا اذه ءارو

 يتاذ ىلع ترصتنا ينأ رعش هنأل ةتامش ةرظن ىلإ هينيع ذ نزحلا ةرظن

 ىلع رسكلا اذه ري مل هنكلو ةدارإلا رسك وه نجسلا نم ةياغلاف ءمهيلعو

 يس ا
530 
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 رشع ةسماخلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ذي ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 انأو يل ىءارتي نهفيط ناك يلوح تفلتأ ةديحو تيقب تاوخألا جورخ دعب

 ليختأ مث نهب نهدالوأو نهلهأ ةحرف ليختأ :ةفرغلا طسو ةبصتنم ةفقاو

 ذب ينينعي نجسلا دعي مل :نجسلا نم يجورخ مدعل يدالوأو يلهأ نزح

 جورخب لمألا رسكنا دقل ,ةديحو تيقب ينأ نوملعي امدنع مهنزح مامأ ءيش

 فوقولا نم ريبك بعتب تسسحأ ؛رخآلا ىلع انم لك نزح دادزاو ءيل بيرق

 اذه قوف طبه هلك نوكلا نأكو :يشارف ىلع كلاهتملا يدسجب تيمتراف

 تاربعلا قنخ ةلواحم ريرم ءاكبب تشهجأف ؛هيلع قيطأو كهنملا دسجلا

 نزح دقل :حانجلا ىلع ميخي تمصلا ناك :دحأ اهعمسي التت ءاطغلا تحت

 نزحلا لدابتن انك اننأل ,يساسحإب كلذ ملعأ تنكو يلجأ نم ءانجسلا لك

 ا!!هللاي :يبر بطاخأو يكبأ تنك رخآلا اندحأ ملعي نأ نود نم حرفلاو

 انأف يتايحب تعنص اذام ؟8ءالب مأ ءالتبا وهأ 5؟ملاعلا نود انأ اذامل

 نم نيرشعلا تزواجت دق نكأ مل تنجس امدنعو رمعلا لبتقم 4 تلزام

 ؟85باذعلا يلع بتك اذامل !!!!هللاي 5555رمعلا
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 «قيضلاو مهلا ينع لاز ىتح هوعدأو هنم بلطأو هلأسأو يبر ننال | تيشتن

 ناك .ةايجلا # دادضألا يه اذكه .هل ةجيتن هنأ مغر ملألا ففخي ءاكبلاف

 رهاظتأف انأ فيك اوفرعي نأ نوديري ةظحل لك بابلا نوقرطي نوناجسلا

 انأف «مههوجو © ةرهشم يتحلسأ يقبألو يشأج ةطابر ديعتسأل مونلاب
 نوكت داكت ةديحولا ةأرملاف ,ةكرعملا كلتل دعتسأ نأ بجيو ةديحو مويلا

 .ةطسنألا قالخألا ىوذ لاجرلك اممطمو ةعيثغ

 ةرثعبملا يئازجأ ململأو يتمه نحشأ تأدبو ءاطغلا تحت يعومد تفكفك

 ىلع يننيعي نأ هتوعدو ثثدجسو هلل تيلصو تأضوتو يشارف نم تضهنو

 .يلهأل ربصلا مهليو هيف انأ ام

 قطني نأ نود نم يئإ رظني وهو يتفرغ مامأ فقوو نيناجسلا دحأ ءاج

 هنكل ديرت اذام هلأسأ انأو يلإ رظني ًامقاو اذكه يقبو ؛لاؤس وأ فرحب

 ةارمإ نع سيل هتارظنب شتفيو ثحبي ناك .دوجوم ريغو ًادوجوم ناك

 ىطغم سأرلاو ةثونألا ملاعم لك يفخي يعرش سابلب ةوسكم تنك ينأل

 قمغأ رمأ # ثحبي ناك هنكلو ءًامئاد اهيدترت انك لاجرلا اهسبلي ةيفوكب

 ةكسمتم اهيقبي يذلا ام ةنيجسلا كلت ريكفتو لقع ذب ثحبي ريثكب قمعأو
 هفوقو نأ ناك ادبأ ملكتي , ال ةفقولا كلت * :ناقي موو لك لك ناك ةاهباجحو اهتيدب

 انأ الإ كلذلت ًاريسفت دحأ ,ملعي الو :ءانجسلاو نيناجسلا ىدل كوكشلا ريثي

 ةئطخم تنك ينكلو :كيرشو يتعمس ىلع ةرماؤم طويخ رعشتسأ ٌتأدب دقف

 اهسفن ءافخإ تلواح امهم ةأرما يأو ىثنأ ينأ تيسن ينأل اذه يريدقت

 .ةأرما ىقبت اهنإف سابلب
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 ملتساو نجسلل ةرم لوأ ءاج امدنع ةكسحلا ةنيدم نم ناجسلا ناك

 ىدحإ هنأ ىتح هيبأ ةظاق ينأكو ابيجع ًاهرك يتهركي ناك ناجسك هلمع

 اذام فرعي نجسلا فرعي نمو نيكبش لالخ نم يلهأ ىرأ ينلعج تارايزلا

 لهألاف ًايبرقت رتم فصت ةفاسم يناثلا نع دعبي لوألا كبشلاط :كلذ ينعي

 ةقيقد ةرايزلا ةدم تناكو ةريغصلا بوقثلا كلت لالخ نم مهدالوأ نوري

 دق ؛مهدالوأ ةرايز نوديري امدنع لهألا باذع اوليختت نأ مكلو ةدحاو

 ريثك كو ةقرولا كلت ىلع اولصحيل ةرم نم رثكأ نمألا عورض ىلإ نوبهذي

 .اهيلع نولصحي ال نايحألا نم

 مهودحي مهدالوأل ماعطلاو تاجاحلاو ءايشألاب نيلّمحم لهألا يتأيو

 رثكأ يداملا لهألا عضوف :مهل نوهتشي ام لاصيإو ريخب مهتيؤرب لمألا

 قلقلاو بعتلا ريغ ,مهسفنأ ءانجسلا نم نايحألا نم ريثك ل امأو اءوس

 يداملا عضولا كلذ لك قوفو ؛ةينمألا عرفألا باوبأ ىلع هنوناعي يذلا لذلاو

 يتفرغ ىلإ تدعو ةدحاو ةقيقد يلهأو يدالوأ تيأر اذكهو :نيريثكلل ءيسلا

 نأ بحأ الو ةكرعم 4 انأف بضغلا كلذ راهظإ مدع تلواح ينكلو :ةقناح

 مل ينأ هل ترهظأ ينكلو يرهقو يتميزه دارأ وهف ؛:ةموزهم يودع يناري

 هنيبو يثيب ةيفخ ةكرعم تأشن اذهل ؛ينملكي وأ هملكأ نأ نود نم كلذل هبآ

 .ينالفلا ناجسلا نأبو :ةكرعملا كلتب نملعي ْنك تاوخألا لكو روهشل تدتماو

 ترصتنا يننأ ينعي اذهذ هركلا اذهب ةديعس تنك دقل ءًاديدش ًاهرك ينهركي

 .رصتنملا وه ةكرعملاب ديعسلاف هيلع
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 تمصب يلإ رظنيو يتفرغ مامأ فقيل ةصرفلا هتتاو تاوخألا جورخ دعبو

 نم رثكأ عضولا اذه ىلع رمتسا اذكهو تاعاس دعب دوعيل بهذي مث قيمع

 حتفيس له عمسيل زفحتم لكلا ىرتو ةبيرب ءانجسلا هيلإ رظني ناك ؛:نيرهش

 هنم ّيلع فوخو قلقب نورعشي ءانجسلا عيمج ناك ءال مأ يتفرغ باب لفق
 طقف ال :تلقف ؟؟5ءيش ذي كجعزي له ًالئاق ديعب نم مهدحأ ينملك دقف

 اتماص. فقي

 ملعأ ال :تلق ءكنم ديري اذام :لاق

 تمصلا اذه ءارو ام فشتكأ نأ تلواح هتمصو هفوقو رمتسا امدنعو

 .هب لحتس ةييصم فاته نآي هيلع هتيآر اسوياك لقتل وأ املح تعرتخاف

 ةيادبلا # رهظأو فاخ لعفلابو هماجل نم هناسل لاققع كف ديرأ كلذب تنك

 ,ثاغضأ يهف مالحألاب نمؤأ ال انأ :ًالئاق يمامأ هسفن كلامت هنكلو ًافوخ

 رخآل حدصت رباج نودعس يناغأ عضي ناك ؛موي لك هيلع ناك ام ىلإ عجرو

 ال نيزحلا يبلقو تاملكلا مهفأ ال ينأل ءانفلا اذهب .ةديعس نكأ مل .حانجلا

 له :لاقف هناسل هللا كف مايألا دحأ يو :همهو هنزح ليزت نأ ةينغأل نكمي

 تسلو ءانغلا ده ْنَم ةملك الو مهقأ ال "تلق نباج نودعس ءانغ كججعي

 .برطأو حرفأل ةديعس

 نودعس يناغأل ةمجرت اهيلع بوتكم ةقروب يناتأ يلأتلا مويلا ذو بهذ

 ملكتت يهف ينتبجعأ ام يه هامي ايو ةنينحو امي ايو امي» هتينغأ تناك .رباج

 ةفقولا كلت ىلإ موي لك دوعيل بهذو كلذل هتركش ءيلافطأ لاحو يلاح نع
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 ءانجسلا لك عمسو تيكيو تيكب هفوقو دعبف ةرملا هذه ينمزه دقل ةهوبشملا

 دقل ءرملا يئاكب توص نم الإ نجسلا حانج ىلع ميخي نوكسلا ناك :يئاكب

 لجرلا اذه ينمزه دقل :ءارمحو ءادوس ًاطويخ ٌيتنجو ىلع عومدلا ترفح

 ةريغص ةباش عيطتستس فيكف لجرلا نجس نم ريثكب بعصأ ةأرملا نجس نإ

 امدنع ؛اهب صبرتي نم شوحولا نم كانهو اهفرشو اهتعمس ىلع ةظفاحملا

 كنم :تلق ؟5؟ءاكبلا اذه لك نيكبت اذامل ينلأس ةقراحلا عومدلا طويخ ىأر

 ؟؟ءانجسلا مامأ يتعمس ثؤولتل له 5يتفرغ مامأ كفوقو نم ديرت اذام ؛تنأ

 اذام ءاهدنع ام ىلغأ عزتني نأ داري ةرئاث ةبضاغ ةوبلك ههجوب تخرص

 ىسارلا أظاطع رادتساو ٌرهحاو ههجو رقصاو اهدنع قدس :ديرت اذاه بيرق

 قوف نم تحازنا 1 نأكو زاجنالا اذهل تحرف هيلع .تلزن ةقعاص نأكو

 .. هيلع ناك ام ىلإ داع يلاتلا مويلا 4 هنكلو يردص

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشع ةسداسلا

 ملاعلا 2 ناكم يأ ذه اديحو شيعي صخش لك ىلإ ءادهإ

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 2 ناك ام اي ناك

 :كاةريش

 هذه ام ءٌفلتو يب رودت ايندلا نأ ترعش يتفرغ مامأ نم هباهذ دعب

 عمجلا مقاولاو ةيدابللا نيب ششاتعلا# ىمم ل ضحام بمسأ نماهتإ ةةئحللا

 جاوزلاو بحلا يل مدقُي وهف ؟اقداص ناك نإ فيك ءرومألا بعصأ نم امهنيب
 ابذاك ناك ناو بحلاو ةايحلاب لمألا تدقف ةنيجس ةلمرأ ةياش انأو ةايحلاو

 .#رش نمو ينم اولاني نأ اوعاطتسا هءارو نمو هنأ ينعي اذهف

 ةميزعو ارارصإ دادزا ههجوب تخرصو هتخبو املك !؟لمفأ اذام يهلإ اي

 يدوجو نإ ريرم ءاكب ةيون هدعب ينباتني اننيب روبي شاقن لك ناك .ربكأ
 أرجتي مل ىرخأ ةنيجس يعم تناك ولف ءكلذ ىلع هعجش ام وه ةديحو

 اريخأو .رثكأ تايثلاو ةوقلاب ينرعشي يعم نيرخآلا دوجو نأ وأ كلذ ىلع

 ا وتسمح ووسام نع جيسي و يصيصسم هوجو وو يسم اص اس ه١ ع همم سبأ 0 حيبص مم نبع 0١ 0 00 مص ماج م همم ص ماحس ءيصصصم ءايبأ دن" ن6 تعصف ع4( ف هوم ماع ء ح0 ويم بمصم ف فاضت ل معو

 هنأ يندعو دق ناكو ةيهاضم ةعارسصب عوضوللا اذه ةمع شقاتأ نأ تورش

 بيغي نأ ديري وهف يئاهنلا يباوج هيطعأو ركفأ ىتح يتفرغ مامأ فقي نل

 لوقيوهو ًاعرسم ءاج يلاتلا مويلا حابص هنكلو ريثأت نود ريكفتلا عيطتسأل

 تارياشم رستم نتثأ ةسارصو هل تلت ءافارأ نأ نود موي رمي نأ نكميأل
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 .ءانجسلا برضت كديب اطريس لمحت فئاوأ انأو كب لبقأ نأ نكمي ال ناجسو

 نم امأو :نيجس ىلإ يدي دتمتالأ ادهع يسفن ىلع تذخأ دقل :ًالئاق يلع در

 ةالصلا تكرت ةيركسعلا ةمدخ ءانثأو :يلصأ تنك لآ مسقأ ةالصلا لجأ

 فيك :هل تلق ءيتالصو يتايحل دوعأل يتمدخ يهنأ يذلا مويلا ىنمتأو

 يبرأو ًاحاصم هّللا ءاش نإ نوكأس :لاق اهتكهتنا يتلا ءانجسلا قوقح درتس

 نع كلذي رفكأدقف هب ىذتحي الاثم اونوكيل ىوقتلاو نيدلا ىلع يبالط

 ؟كقدصأ نأ يل فيك 5لوقت ام لك ذب ايذاك تنك نإ قيكو :هل تلق يئطخ

 ملكأس :لاق ,ةقث نود نم ًاساسأ ينبن نأ نكمي الو اننيب ةدوقفم ةقثلا نإ

 عوضوملا اذه لثم اولبقتي نأ يلهأل نكمي ال ةوقبو تخرص :كلذب كلهأ

 :كلذ ىلع ةربجم ينأ وأ يل لصحت ةئيس ًازومأ نونظيسف نجسلا 4 انأو

 رسلايو يمامأ يبلط ىلع قفاو هنكلو لعفي الأ هتوجرو ةوقب كلذ تضفر

 .. يلهأ ةرايزل بهذ

 دادزا ةناهإلاو لذئاب هترعشأ املك يذلا باشلا اذهب ركفأ انأو يتليل تب

 نأ وأ هقدصأ نأ عيطتسأل يلقعو يبلق حتفأ نأ تلواح ارارساو اكممت

 نخأي نأ عيطتسي نأ نكمي ال قيقرلا دبعلاو ريسألا نإ .ةيفافشب رمألا شقانأ

 ةضهانمب رارحألا بابشلا نم ريثكلا ماق اذهل ,ةيوسب ركفيالو ًابئاص ًارارق

 .مهتيرح لينل اوراثف ًارارحأ اوسيلو ديبع مهنأ اورعش مهنأل ماظنلا

 اهنإ لئاق لوقي دق :كلذب اميلس ًارارق نخأت نأ نكميال ةريسأ ةأرما انأو
 نأ بحلا عطتسي ملو ادبأ ةصرف اهنأ ةظحلل اهرأ مل ينكلو اهتعضأو ةصرف
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 لاوط تيقب :هتيرحل هنادقفب ءايشألا معط دقف ريسألاف يلقع وأ يبلق لخدي

 ءاج حابصلا و ؛يتاذ اهب يضرأ ةجيتن ىلإ لصأ مل ينكلو ركفأ انأو ليللا

 يتفعبص :نيشب كنأ مهتئأمام دقو كيلع نوملسي كلهأ :ًالئاغ لع مّلسو

 يلع ضرفت نأ ديرت اذامل ءكلذ لعفت الأ كتوجر دقل هب تخرصو همالكب

 ةوهقلا تبرشو مهترز طقف ًائيش مهنم بلطأ مل :لاق 5هب بغرأ ال أعقاو

 ةقادص دقعو مهعم لصاوتلل يبحو مهب يباجعإو مهل يتبحمب يترايز ًالتعم

 الو ءايكذأ مهف يتوخإو يدلاو فرغأ انأف كلذ ينحرفي مل :مهنييو ينيب

 ًافقاو هتكرتو ديدش بضغ ينكلمت .تاكرحلا هذه لثم مهيلع رمت نأ نكمي

 يجرخا خرصي أدبو :هارأ وأ هملكأ الثلث كانه تسلجو تامامحلا ىلإ تلخدو

 يتاذ نم برهأ ينأكو تاعاس ةدع تيقب ينكلو ؛بهاذ انأف ًءاكب كافكو

 تجرخو هيف انأ يذلا نجسلا نم رقحأو رغصأ نجس ىلإ ينجس نمو

 كاذ نمو يسفن نم هب ٌئبتخأ اهاوس أجلم ّرأ مل يتلا تامامحلا نم ًاريخأ

 ....هنم بورهلا وأ هدرط عيطتسأ الو ةوقلاب يتايح قرتخا يذلا لجرلا

 ىهتنا رمألا نأ تننظو كلذل تحرف نجسلا حانج لخدي مل نيموي باغ

 لهاجت تلواح .ماثصألا تمصك ًاتماص هتدامك فقوو ءاج نيمويلا دعب نكلو

 ببسلا يه ةدوقفملا ةقثلا نأ ملعي ناك ءاجاعزنإ رهظُي غل هنكلو هدوجو

 ينتثمطي نأ كلذب. ديري ناك .عوضوملاب يلهأ .مكأس ًالئاق ًاريخأ ملكتو
 ملعأ ينم يحاترت يك ةليوط ةزاجإب بهذأ فوس ًالئاق عباتو يتقث بسكيو

 بهذ ًالعفو ءودهب ريكفتلا يعيطتستل ككرتأس اذهل كجعزي يدوجو نأ
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 نأ نكمي ال هلهأف ةلحرملا هذه دنع يهتنتس رومألا نأ تلمأتو ةليوط ةزاجإب

 ترعش .ةيسايس ةنيجسو لافطأ ةثالث اهل ةلمرأ نم مهنبا جاوز ىلع اوقفاوي

 اقداص نراك ناو هيانعأ ىلع هدر تيشطتسا دقه ايذاك ناك ناف ةتيعسو ودهب

 نيدل ةرصن لتاقي نم نيب ناتشف ديهشلل ليدب جوزب ىضرأ نأ نكمي الف

 دايعلاب نومكحتي صاخشأ ةنفح لجأ نم لتاقي نم نيبو لدعلا ةماقإو هللا

 ءاجو ةعيرس مايألا تضم .هتاجرأ 4 رفكلاو داسفلا نورشنيو دالبلاو

 يلع ملسو اهرسم نجسلا حانج لخد هلوصو ةظحل نمو هتزاجإ نم ناجسلا

 هسفن نم قئاو وهف ةشهدلا ىنتكلمت يبايغل ينزحت ملأ :ًالئاق مستبي وهو

 يلهأ تملك :ًالئاق درطتساف هبجأ ملو تكسف .بدكلا وأ روعشلا هلدابأ ينأ

 يناعجشو يتدلاوو يدلاو قفاو دقل :ةعقوتم ريغ مهلعف ةدر تناك دقلو كنع

 ديرأ ال :كلهأ هبلطي يذلا رهملا ميدقتل نودعتسم مهنأ ينالأسو كلذ ىلع

 رشع نجسلا #2 ىقبأ نأ نكمي :هل تلق :ةيثدبم ةقفاوم ىوس نآلا كنم

 ينتطعأ يلهأ ةقفاوم نإ ؛كرظتنأ هللاو :ًالئاق مسقأ 5ينرظتنت له تاونس

 برهن نأ اننكمي هيلع يقفاوت نأ وجرأ حارتقا يدنع ؛كلذ ىلع ًاعفدو ةقث

 رصاتعلا نم دحأ دجويال سيمخلا موي :لاق ةفيك :تلق ءنجسلا نم اعم

 كلذب نمألا رعشي امدنعو برهنو يبراقأ ةدعاسمب ةرايس زهجأ ءيريغ

 تلق ءاننودعاسيو اننولبقتسي يبراقأ كانهو قارعلا دودح انلصو دق نوكن

 .نجسلاب مهعيمج نوعضويس رمألا فشكني امدنع مهريصم ام كلهأو :هل

 ملاعلا © ةأرمإ يأك تسيل اهنإ :لاق ؟ةأرمإ لجأ نم كلهأب يحضت له
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 اهمه امو كلذل تحرفل كريغ تناك ول ؛ًارابكإو ًابح ينيع © يتدزا دقل
 مهنأ ةجردل نوقفاوم يلهأ نإ ءًارارصإ دادزأ ًاضفر يتدزا املكف نورخآلا

 امل صاقتنا وأ ررض يأ كنم يجاوز كَ نوري اوناك ولو كلذ ىلع ينوعجش

 .كلذت اوحرف مهنكلو اوقفاو

 نانحلاو بحلاو قدصلا هينيع ذك ىرأ انأو تاظحللا كلت ذ# تينمت مك

 بضغلا ناك ءةينيع نم عشي يذلا حرفلا كلذب رعشأ نأ وأ هقدصأ نأ

 نزحلاب رعشأ تأدب نآلا نكلو هملكأ امدنع ةقباسلا تارملا 2 ينكلمتي

 ةقثلا نوكت نأ وأ دحاو فرط نم بحلا نوكي نأ بعصأ ام :هيلع ةقفشلاو

 .نيبحملا دحأب ةدوقفم

 515“ مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشغع ةعباسلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا .ميدق © ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 نونظي اوناكو قدصو ةيدجب ملكتي مهقيفر نأ نيناجسلا ةيقب ىأر امدنع

 هل نورهظي اوؤدب هيلإ يتلامتسا لواحيو يرعاشمب بعللا لواحيو بذاك هنأ

 نأ ررقف هياع بقاعُي بنذ اذهو هقحب بترت هقافر نم ةياشو نأ رعشو ءادعلا

 رشحت ةديكسلا سقي هنإ :ًالئاق ينعدوو ءاجف ؛هقافر لبق ردابملا وه نوكي

 لاق ؛هسفنب هملكيو عرفلا سيئرل بهذيو ردابملا وه نوكي فوس اذهلو هل

 نزحو هفلخ رادتسا ءكرظتنأ انأو يدعو ىلع ينكلو ًادبأ ينيرت نل امبر :يل

 ةديكم رمألا 4 سيل نأو هرعاشم قدصب رعشأ تأدب :هينيع نم ٌعشي قيمع

 ذب يداع رمأ اذه نإ :ةأرمإ ةبطخ ديري لجر 5كلذ 2 بيرغلا امف ؛يل

 ناَّجس بطاخلاو ةنيجس ةبيطخلا نوكت نأ امأ ائيش ينعي الو ةرحلا ةايحلا
 هيلع تنزح قدصبو اهلوقأو كلذ #2 لدجلاو لّواستلا ريتيو بيرغلا وه اذهف

 نأ مأ 5عفادلا وه هدحو بحلا نأ حيحص له 55كلذ ىلع هربجي يذلا ام'

 تايرفملا لكل عضخت نأ وأ اهفافع شدخي نأ دحأ عطتسي مل ةباشب باجعإلا

 قرثخي هتوصب ذإو ةليوط تاعاس دعبو ةأعم نينثإلا نأ مأ 5ملستست الو

 لخد لعفلايو ءاج هنأ ينعمسيل ًاكحاض هقافر ىلع ملسي وهو نجسلا تمص

 تاباق دقل اهقدصأ ال ثدحت ًارومأ كانه نإ :لاق احرف ريطي داكو حانجلا

202 



 ينمهفتت نأ ىنمتأو كل هحرشأ نأ ديرأ رمأ كانه يديس هل تلقو ديقعلا

 لالحلاب اهديرأ يديس اي تلق 5(دازرهش) ةنيجسلا بحت له :ًالئاق ٌدرف
 بهذإ :هل لاق :نجسلا نم ينلقنت نأ كنم بلطأو يل كرابت نأ ىنمتأو
 يديس اي قفاوتس :هل تلق 5كلذ ىلع يه تقفاو له نكلو كعم انأو كناكم

 .. يب قثت امدنع

 ملعي ناك .كحضلاو حرملاو يناغألا توصب نجسلا ناكرأ ألمي هتوص ناك

 تحبصأف ىوقألا يه ئدابملا نكلو اننيب ديحولا زجاحلا وه سيل نجسلا نأ

 انك نع بيغع ةتأعو رهظي نأك :ةينيدو ةقيمح ةيسايس تاشاقن انثيب رود
 هنأ وأ هب قثأل امبر يل ادب اذكه مهلوقع لسغ ىلإ ماظنلا دمع دقل لصحي

 :كلذب مزجلا عيطتسأ ال تاملكلا هه ةباتك ةظحللو لوقي اميف اقداص ناك

 نلع نصرسلا لك ضرسيو ءانجسا هكاماعس لالق_نمرخلا اثاستإ عيدسأأ دقن

 عنقي نخأو .بهذيو ديرأ اذام ينلأسيو ملسي حيصأف هفوقوب يجاعزإ مدع

 :يتفرغ ىلإ ءاسنلا نجس نم مهتانيجسب اوتأي نأب يسايسلا نمألا رصانع

 لواحي وهف ةنيزحو ةديحو ىقبأ التل ٌنهعم ىلستأ ءاسن يتأت نأ ديري ناك

 ًارباص ناكو ؛هنم ةبيرلاو كشلا ةلازإلو يئاضرإو يداعسإل ادهاج لمعي نأ

 تاوخأ ثالثب اوؤاجو هقافر عانقإ ام ًاضيأ بأ عاطتساو للك وأ للم نود كلذ ىلع

 ةديحو ىقبأ نلف ًاميظع نهئيجمب يحرف ناك دقل .يتفرغل ءاسنلا نجس نم

 .نآلا دعب

 يتاوللا رمدت تانيجس نم تاوخألا تناك ,دئاوف موق دنع موق بئاصم نإ

 ءيج ءاسنلا نجس هي نهرارقتسا دعبف رمدت نجس إ نيناع ام نيناع
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 :ةيناسنإلا ةايحلا تامزلتسمو تاموقم طسبأ هيف دجوت ال نجس ىلإ نهب
 ءانثأ دهشتسا اهجوزو لافطأ اهيدنو رمعلا #4 ةطسوتم ىلوألا تخألا تناك

 ار كري نأ اهجوث قع نملألا بلاط دقت :ةسلسلا دعاوضا نأ ةرضاتم

 اهيدلو ينرغصت ةباش ةجوز يهف ةيناثلا تخألا امأ .ًاليتق هودرأف ضفرف
 ةثلاثلا تخألا امأ ؛ةحلسم ةدعاقل ءاطغ اهجوز عم تناك ةدحاو تنب

 تمهتا ةنيدتم اهنأ اميو هريجفتب ناوخإلا مهّتا لمعمب لمعت ةسدنهم تناكف
 تاضرتعم ّْنك ْنهنكلو ٌنهدوجوب تدعس :ةجوزتم ريغ تناكو مهتدعاسمب

 ملعأ نكأ مل انأ ىتح كلذ ءارو ام نملعي نكي ملو ناكملا اذهل ْنهَئيِجم ىلع

 تنك نإ يلاؤس ةجحب مايأ ةدع دعب ءاج هنأ ىوس كلذ ءارو نم أضيأ

 تارهثلا دوسول ةحبرش يثار امدتع طصوت ال تتاح هتحرش خكنو كيش بلطأ

 ىلع ةمسبلا تيأر هلل دمحلا :تاوخألل لاقف يهجو ىلع ةيداب ةحرفلاو

 نحن :لاقو هرعاشم ءافخإ ًالواحم اهنزحو اهئاكبب انجعزت تناك ءاههجو
 ديرنو اندنع ةديحو يهذ أاهدعسي ءيش يأ وأ اهديرت ةمدخ يأل نودعتسم

 رخاسلا يزمرلا همالكب ةلاسر لاصيإ لواحي ناك ءانيدل ةللدم نوكت نأ

 ناجسلا اذه ةصق ام :يل نلقو ةيافكلا هيف امب تايكذ نك تاوخألا نكلو

 ناجسلا رايرهش مانو .كلذي نحن رعشن الثل ةرخاآس ةقيرطب كلزافي هنإ
 ... مالكلا نع دازرهش تتكسو

 ةدئاعو ىسوملا دمحأ ديهشلا ةجوز ةدومح ةمطاف رازن مأ تاوخألا»

 رمدت نجسب مادعإلاب اهجوز ىلع اومكح دقل نيدلا فرش فطاوعو نا دعك

 0 مكحلا اودفنو
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 مشع ةنماثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 وهف هتدارإب ىرخأ رهشأ ةثالث اهددم هنكلو ةيمازلإلا هتمدخ مايأ تهتنا

 نم نهنم نهنيب ريبك لدج راثو هنع تاوخألا تملكو باوجلا رظتني لاز ام
 ءيضفرت نإ قعبلا كعمف ًاقداص ناكولو ىتح تلاق نم نهنمو قداص تلاق

 ىتح ءانجسلا ةماركب نيهتسيو بذعي ناك ناجسب ىضرت نأ كلثمل نكمي ال

 ىتح نيدلا موي ىلإ ةفصلا هذه هقحالتسو اناجس ىشييس هنإف بات ولو

 عمسأ انأو نهنيب مدتحي لدجلا ناك انايحأو ؛هنم هقح نيجس لك ذخأي

 ينأب يل رمألا نلكوض رارق ىلع قافتالا ”نعطتسي ملو ؛لافت ةملك لك بقرأو

 نامألاب ينرعشأ تاوخألا دوجو نإ :لدجلا كلذ يهنت نأ عيطتست نم انأ

 ذخآو ةميلس ةقيرطب ركفأ نأو ةنحملا هذه نم جرخأ نأ تعطتساو ةوقلاو

 ا ليوطلا هدوجوت تأشت ةيذاك ةقطاملا هذه نإ :هيف ةعجرال ًايثاهت ًارارق
 ًاضيأ هنكمي الو ناجس هنأ يسنت نأ يلك 0 هي اق :طقق ةباجعإو نجلا

 بحم نمف ءريبك لدج هلوح رودي روهشم لجر ةلمرأ ينوك نع ىضاغتي نأ

 تررم امم ىسهألا ناك امير ًالصف تيهنأ اذهبو ريقح ودع ىلإ صلخم
 هدوجو نأ ملعي ناك هنكلو اهديدمت دارأو ةعيرس ثالثلا روهشلا ترمو هب

 هءايشأ ملس دقل «ديدمتلا مدع ررقف اننيب ةفاسملا دعبي يذلا وه ناجسك
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 ,يتفرغ مامأ فقوو ءانجسلا ًاعدوم لخدو ةيمازلإلا ةتمدخ كلذب تهتناو

 امهم كراظتناب ينيدجتس لاف هنأ ىوس تاوخألا مامأ ملكتي نأ عطتسي مل

 تداع دقن هينيع ألمت عومدلاو جرخ:. نظ نسح دنع نوكأسو نمزلا لاط

 عطتسي ملو اهبحأ ةأرما ىلع نزح دقل ارح عيضأ هنأل هتيمدآو هتمارك هل

 عزن ىلع لمعت نمألا ةزهجأ نإ :نابضقلا ءارو اهكرتو ًاثيش اهل مدقي.نأ

 الو ةمارك الو مهل لقع ال أشوحو اوحبصيف نيناجسلا بولق نم ةمحرلا
 هذهب اونوكيل مهب نولعفي اذام ؟مهنوطعي اذام 5مهل نولوقي اذام :ةيناسنإ

 اذامل هلأسأو نامزلا كلذ نم ناجسب يقتلأ نأ ىنمتأ مك 85ةحيبقلا ةروصلا

 ؟نم حلاصلتو اذكه ناك

 ةأرملا تناك امهمف ةضقانتم تناك اهنأل يرعاشم فصأ نأ عيطتسأ ال

 يسفنب ةقثلا يل تداعأ ةيرجتلا هذه نإ ,ىثنأ رخآلا ذي اهنكلو ةفيفعو ةنيدتم

 ىرت ىثنأ تلز ام يننأبو نجسلا ةايحب تفتخا يتلا يتثونأ يل تداعأ اهنأ وأ

 ,هعم اهتايح عباتتو هبحت لجر نع يه ثحبت اهنأ وأ اهب بجعيو اهبحي نم

 لأسأل هتيسانت وأ هتيسن دق تنك يتايح نم ًابناج ةبرجتلا هذه تظقيأ دقل

 ,لافطأ يدت انأ نكلو ؟ىرخأ ةرم جاوزلا ةبرجت ديعأ نأ نكمي له يسفن

 تناك دقل ءدودولا صلخملا بحملا جوزلا يئضوعي ًاجوز دجأ نأ نكمي لهوأ

 .ىثنأ يناري نم دجأ تلز امف ةديدج ةايحب ريكفتلل ًأحاتفم ةيرجتلا هذه

 نجسلا نم جورخلاب ضوعت ال ةنيمث ةصرف تعيض ينأ يسفن عنقأ نأ تلواح

 قثأ ملو هرعاشم ةظحلل قدصأ مل ينأل عطتسأ مل ينكلو ةديدج ةايح ءدبو
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 ةنسحلا هذهف تاوخألا عم يتايحل تدعو عوضوملا تيسن مايأ دعبو ؛هب

 ينولأس يلهأ نأ ركذ ينتاف دقو نآلا ىلإ اهيلع هركشأ تلزام يتلا ةديحولا

 بضغ ءديري أم مهل تحرشف ؛مهبجعت مل اهنأل مهل ناجسلا ةرايز ببس نع

 ؟ءيشب كجعزي له ًابضاغ ينلأسو هينيع نم ررشلا رياطتو يتوخإ دحأ

 تعمس اذإ هيف نمب نجسلا رجفأ ينأ هللاب مسقأ ؟ءيش ىلع كمغري وأ

 هللا ةنس ىلع جاوزلل ابلط ىدعتي ال رمألا نأب هتأدهت تلواح ؛كل ٌىذأ يأ

 ملعللو ء.اهرهاصنت ىتح بالكلا هذه لثم انصقني ناك :ًالئاق ٌدرف ؛هلوسرو

 اوقال ام باذعلا نم اوقالو ةتوافتم ددميو يلجأ نم اولقتعا يتوخإ لك نأ

 باذعلا فونصل اوضرعت دقلت :ءانجسلا عم نوناجسلا لماعتي فيك نوفرعيو

 ىلع ماع نيثالث رورم دعبو :نسلا راغص ًابابش اوناك مهنأ عم لذلاو رهقلاو

 :لوقي هللا همحر يدلاو ناك .ئتوخإو يتدلاوو يدلاو لاح يئرأ ةثداحلا كلت

 ال ةليل لك هللا همحر ناك .ينع ًاضوع نجسلاب ةتسلا بابشلا يدالوأ نأول

 تاباش يتانب تحبصأ نأ دعبف قلقلاو ريكفتلا نم بعتلا هدهي ىتح ماني

 .يدلاو اهشيعي ناك يتلا ةميظعلا ةنحملا تفرع

 ناك -ةثالث انيقبو نجسلا نم تاوخألا.ىدحإ تجرخ ةزيجو ةرتف_دعبو_

 تأدبو لانملا ديعب هنأ رعشأف انأ امأ نجسلا نم جورخلاب امهودحي لمألا

 بيبطلل :جرخت نأ اهانوجرو يدشلاب ةبيرغ ضارعأب رعشت تاوخألا ىدحإ

 :كلذ نم فوخ الو ضراع رمأ اذه نأ اهنأمط نجسلا بيبط نكلو ةنياعملل

 تأرق ينأل هصيخشتب قثأ مل ينكلو بيبطلا صيخشتل تخألا تنأمطا
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 ضعبل ةئراق درجم ىقبأ نكلو ريثكلا ءيشلا يدثلا ناطرس ضارعأ نع

 اءوس ضارعألا هته تدادزا تقولا رورم عمو ةبيبط تسنو تاليلحتلا

 فرعت نأ ديرت ال اهنأكو تناك تخألا نكلو بيبطلا ةرايز ةدواعمل ام حاحلابو

 ةافاعم ةميلس اهلافطأ ىلإ جرخت نأ ديرت يهف رطخلا رعشتست نأ وأ ةقيقحلا

 ال اهنأكو 5لاضع ضرمب ةضيرم يهو جرخت فيكف ةريرم باذع ةلحر دعب

 اهيلع ارارصإو احاحلا |انددزا اءوس رمألا دايدزا عمو :كلذ قدصت نأ ديرت

 ؟بيبطلا لوق نوركذتأ ءريطخ ءيش دجوي ال لوقت يهو انبلطل تعضخ ىتح

 تبهذ ًاريخأو ءرثكأ دكأتلل نكلو ءيش دجوي ال هللا ءاش نإ اهبيجن انك

 لصو دقو لاضع ضرم هنإ لاق ضارعألا كلت ىأر نأ درجمل رخآ بيبطل

 فصو عيطتسأ ال : هليبس ءالخإ ءاج ةليلو موي لالخو ةمدقتم ةلحرم ىلإ

 يندوار هنأ ركنأ ال ءاهلهأو اهراغص لاح روصت نكمي الو ةيسفنلا انتلاح

 دوعأ نكلو تجرخ امك نجسلا نم جرخأ يك لاضع ضرم ينبيصي نأ ملح

 مأ ةيرحلا ؟لضفأ امهيأف ةيفاعلاو ةحصلا ةمعن ىلع هللا دمحأو يدشر ىلإ

 تخألا جورخل انحرف ناك ءادج بعصو بعص امهثيب لضافتلا ناك :ةحصلا

 هللا بتكي نأ الإ .ديهش عورشم وه ايروس # نيجسلاف ديدش نزحب فلغم

 هل نوكيس انحانج ىلإ نيجس ءاج ةلحرملا هذه و ؛ةيفاعلاو ةمالسلا هل
 ينجس ىلع ربكألا رثألا

 55 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 رشع ةعساتلا

 لوقت .ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 ةعامج عم فلتخاف :ةعيلطلا نم ناكو يجوز لاخ نبا نيجسلا ناك

 ةزايح ةجحب ةعامجلا نم زاعيإب يقارعلا نمألا هلقتعاف قارعلا #4 ناوخألا

 باهذلاب بغري ناكم يأل هوريخ نجسلا نم ةرتف دعيو ةروزم رفس تازاوج

 مل هلافطأو هتجوز عم ةرايسلا هبوكر دعبو ندرألا بلطف ؛هتلئاعو وه هيلإ

 ةقفاوم الولف ةديكم اهنأ فرعف يروسلا نمألا يديأ نيب وهو الإ رمشي

 تاطلسل مادعإلل بولطم وهو ايروسل يقارعلا نمألا هملس امل ةعامجلا

 لاق كسفن كيرن وأ ملكتت نأ امإ هل اولاق هعم قيقحتلا ءانثأو ءهدالب

 ىلع دهاجملا بابشلا بردي وهو هيف رهظي ويذيف طيرشب ذإو ينورأ :مهل

 هسفن يمسي نمل نكمي فيك ءميظع طابحاب رعش دقل :حالسلا مادختسا

 نيدهاجم ءالؤه نوكي نأ نكمي له ةدودع ىلإ ملسملا هاخأ ملسي نأ ًاماسم
 ؟كلذ مهل ماقتسا فيك ةرفاكلاب ةتوفصيو ملاظ ماظن َحلَع اوَماق راوك وأ

 لفتسا :هعم نونواعتم رسلابو ماظنلل ءادعأ نلغلابض مهتارربم يه امو

 هوعنقيت ةديج ةلماعم هولماعو مهبناجل هتلامتسا اولواحو ةلاحلا هذه نمألا

 ناوخألا ةعامج نم نوررغم ةعيلطلا بابش نأو رخآلا فرطلا ةنايخو بذكب

 رهظي هقامعأ ذ ناك نكلو مهقدص هنأ مهل رهظي نأ وه لواح ؛نيملسملا
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 فرظلا هل حنس املك يتفرغ نم بارتقالا لواحي ناك :نيفرطلا ىلع ًادقح
 عضخت نأ امإ مهدحأ هل لاق دقل ءاهل ضرعت يتلا ةعيدخلا نع ينملكيو

 ءالؤهل ماقتسا فيك فرعأ ال ءايروس نوجس  تومتل كلسرن وأ ديرن امن

 هللا نإ .هذه مهتلعف دعب ريمضلا يحاترمو نيعلا يريرق اوماني نأ سانلا

 #2 نيرخآ كرتو ءادهش مهنم نيقداصلا راتخاف. مهتينالعو مهرس ملعي

 ىثح مهنيب اميف نولتاقتي نيرخآلا كرتو رخآ مويل مهيلع ًالظافح نجسلا
 نيجسلا خألا ناك .مهودعل مهضعب اوملسي نأ ةقرفتلاو لاحلا مهب لصو

 ماظنلا عم هدنع اوواست دقل ةعامجلا ءالؤه ىلع ًادقحو ًاران هيلق ُنلتمي

 هجرخت ةقيرطب ريكفتلا نم هعنمي مل اذه نكلو ةدحاو ةلمعل نيهجو مهف

 هناخ نموه لوألا هودعف رخآ هاجتا ىلإ هتلصوب تفرحنا دقل ء:نجسلا نم

 .هئادعأل هملسو

 نابضقلا ءارو كانه ناك نكلو مايألا يقابك ةيداع روهشلاو مايألا رمت

 يذلا يسفنلا ميحجلا اذه نم صالخلاب ركفي ارمجو ران .لعتشي بلق

 هل ططخي أدبو نجسلا نم بورهلا وه رارقل ًاريخأ لصوت دقل .هشيعي

 طاحم وهف يزكرملا نجسلا نم بعص بورهلا :هل تلق .كلذ ىلع لمعيو

 #2 رصأ هنكلو كلذ اذ حجنت نأ نكمي الو رثك رصاتعو اوسأو باؤبآ ةدعب

 رطيس دقل ةلعتشملا نارينلا كلت ّيفطي نأ ديري هنإ ءكلذ ىلع هسفن ةرارق

 نإ .ماقتنالاب ىوس ركفي دعي ملو اهل ضرعت يتلا ةعيدخلا هريكفت لك ىلع

 هتتبثأ ام اذهو نيرخآلا مطحي نأ لبق ناسنإلا تاذ مطحي ماقتنالا روعش
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 نوكتس الإو ماس فده اهل نوكي نأ بجي كراعملا نإ خيراتلاو ثادحألا

 نجسلا نم بورهلا يلع ضرع دقل .ةرخآلاو ايندلا ف اهبحاص ىلع ًالابو

 اذه © ةلواحملا كلت لثم نأ يملعل بسانملا فرظلل ةباجإلا تكرت ينكلو

 ىلع هدعاسي جراخلا ذ# دحأ دجوي ال هنأل بلغألاب ةلشاف نوكتس نجسلا

 ةظقيلاو مونلاب ملحي نيجس لكف ءانجسلا مالحأ دحأ اهنأ نظأ تنك ؛كلذ

 2 جسنيو ةليمج ةيسيلوب ةقيرطب وأ ةينابر ةزجعمب نجسلا نم بورهلاب

 اننيجس نكلو تأدب املثم رخبتت نأ ثبلت الو ءاياكحلاو صصقلا هتليخم

 نأ ديري ناكربك يلغيو روفي نيجسلا باشلا حبصأ :ءانجسلا نم دحأك سيل

 يتفرغ مامأ فقيل نيناجسلا بايغب صرفلا نيحتي ناك ؛ةظحل لك ف رجفني

 همهفتأ هثيدح نم ءزج ناك , هل ضرعت يتلا ةنايخلاو ةعيدخلا نع ينملكيو

 ةروثلاو مالسإلا نوعدي نيذلا ءالؤه أجلي اذامل يمهف ىلع يصع رخآ ءزجو

 لجر نم اوصلختي نأ مهدنع ىواست فيك ؟اذهك لمعل ملاظلاو ملظلا دض

 ذب هعم تشع دقل 8هودعل هوملسيف كولسلا وأ جهتملا وأ يأرلا 2 مهفلاخ

 ؟مرجملا ماظنلا نم انوصلخيل مهرظتنن نيذلا مه ءالؤهأ ريرم عارص

 ب 7 ا 0 919 تس ا سل 6 سف كاسم سأل ا 6 مصيصم سلو يساص ل # يورو سي ضم + مم ءسسسم 13 سس يس # اسس نس م ساس سا ا سا ا ل 31 ص حسا وو .

 امإ انبابش ةريخ تمهتلا يتلا ةروثلا هذه دعب سانلل لصح اذام ؟جراخلاب

 مهلاعفأ نربأو راذعألا مهل دجأ نأ لواحأو هل لوقأ تنك ةنجسب وأ ربقب

 وأ مايألا نم موي كي مهل يمتنن انك اننأ ليختأ ال سانأ نع ملكتي ناك هنكلو

 له ؟ىدس ءامدلا كلت تعاض له :مهيركفمو مهتداقبيو مهب رخفن انك اننأ
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 ؟انتمأل هقيقحت ديرنو هب ملحن انك ام يزاوي ملأو نجسو باذع نم هيناعنام

 ناك نم نأ حيحص له ةنايخلاو ةبيخلاب يروعشل ةلحرم بعصأ تشع دقل

 لوقعم ؟هداهشتسا دعب ءوسلا اذهب هنع ملكتي هئاقلل عفادتيو يجوز دجمي

 ةدحاو ةرمولو هئاقلل ادهاج لمع مهرثكأ نأ فرعأ يننإ 5كلذك اونوكي نأ

 اوؤربت هداهشتسا دعبف ؟نولتلا اذهب نونوكي فيك ؛هركشو هيدي ىلع دشلاو
 .هلامعأ نمو هنم

 ؟يح وهو هاضر لينل نوقباستي اوناك !ذامل اذإ

 هبذكأ ةراتو نيجسلا خألا مالك قدصأ ةراتق ًاباوج اهل دجأ مل ةلئسأ

 ًازمر اوناك صاخشأب هتقثو هتعانق ءرملا ريغي نأ لهسلا ريغ نمف يلخادب

 اهامر ةريغص ةقروب ةلاسر خألا يل لسرأ تاعارصلا هذه مضخ كو .هل

 ,نوناجسلا اهاري التل ةعرسب اهتطقتلا ؛يمامأ نم هرورم ءانثأ يتفرغب

 يبلق قفخ .ذيفنتلا مويو بورهلا ططخم ٌيلع ضرعي هب ذإو اهتأرقو اهتحتف

 بورهلا ةيلمع نأ نيقي ىلع تنك ينأل ارطأب ةدوربو ةريرعشقب ترعشو

 بلح ةنيدم نم باشو وه برهي نأ ططخملا نمض نم ناك ؛ةلشاف نوكتس

 دعوم رظتنأ تنك موي لك يعم تيقب يتلا ةديحولا تخألاو انأ برهن.نأو

 نأل مامطلا عنصيل نجسلا رمم ىلإ جرخ ءاسم تاذو فوخو قلقب ذيفنتلا

 ىلإ ةفرغ لك نم نيجس جرخيف ,فرغلا 4 ماعطلا يهط اوعنم نيناجسلا

 نمّرم يهطلل هجورخ دنعو ؛هتفرغ دارفأ يقابل يهطلاب موقيل نجسلا رمم

 .نيناجسلا ةفرغ ىلإ لخد ْمث نمو ذيفنتلا دعوم مويلا :ًالئاق يتفرغ مامأ

 ...عبتي... مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ذ ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 فيتكت لواح دحاو ناجس ىوس كانه نكي مل نيناجسلا ةفرغ ىلإ لخد

 نمألا ناجس هعمس ىتح خرصيو خرصي أدب ناجسلا نكلو همف طبرو هيدي

 يذلا بابلا ىأ رف اهوسع مان «لكادلاب هءاقعس قئاقخي خاف يذلا يسايسلا

 كلت ب ؛هليمز خارص عمسي وهو ًالفقم ةزرفملا نع ءانجسلا حانج لصفي
 نم تاسدسملا جارخإو تانازخلا علخب موقي رخآلا نيجسلا ناك ةظحللا

 اهدنع ؟لعفت اذام بابلا حتفا خرصي حانجلا لخاد نم ناجسلا أدب ءاهلخاد

 ناجسلا سأر ىلع رانلا قلطأف اهتيادب نم ةلشاف ةيلمعلا نأ نيجسلا رعش

 جافوش ىلع فقوو يسايسلا نمألا ناجس ضكر ءدبآلل هتوص تمصيل هلتقو

 كانه باوبألا اوقلغأ ةطرش اي) ةيندملا ةطرشلل هتوص ىلعأب خرصو حانجلا

 فرغلا ىلإ ءانجسلا عيمج لخدأ ةطرشلا ملعأ امدنعو (بورهلل ةلواحم

 اهدتع قييعوقلا ءانجتل

 ةطرشلا رضاقعو ةلفتس :باوبألا عيمج ىأرو خجسلا ةحايا نيجسلا جرغ

 1 فرغ ىدحإل ءانجسلا عم لخذو باوبألا لفقأو

 بورهلل لاجم الأ فرع اهدنع ءمهنم دحاو يأ قبي ملو مهعيمج اوؤبتخا

 لضفأ ةمواسملا نوكتل حانجلا لخادت لخديو نصحتي نأ دازأ هثكلو ادبأ

 مأب هتيأر اذهلو نيناجسلا ةفرغل ةقصالم يتفرغ تناك ءاهنم ديفتسي هلع
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 حانجلل لوخدلا عيطتسيل اهنيب ام عسويو ديدحلا ةدمعأب كسمي وهو ينيع

 .لخادلاب ٌئيبتخملا يسايسلا نمألا رصنع دنع حيتافملاو لفقم بابلا نأل

 :حانجلا ىلإ رخآلا نيجسلاو وه لخدو ةفاسملا عيسوت عاطتسا ةقراخ ةوقبو

 ؟ةنيزح تنأ اذامل :يل لاق ,ةفئاخو ةنيزح تنك ينادانو يتفرغ مامأ فقو

 دقل ءيسفن ملسأ نلو دهشتسأ ىتح مواقأس نجسلا ةايح ىلع نينزحت له

 ميخ :نيناجسلا دحأ لتقي نآلا وه اهو مادعإلاب هيلع موكحم هنأ ملعي ناك

 ريصمو ناكم لك 4 حوفت تأدب توملا ةحئارو نجسلا ىلع بيهر نوكس

 رطيس يذلا سجاهلا ناك ماقتنالا نم فوخلاف ءءانجسلا لك رظتني لوهجم

 قلقلاو ةماستبالا ركذأ تلز ال ءبقرتو فوخ ةلاحب لكلاو عيمجلا ىلع

 انعمس توملا راظتناو فوخلاب نوحشملا وجلا اذه ل نحنو ءههجو ىلع

 يداني وهو انحانجل نجسلا نم ةلباقملا ةهجلا نم عرفلا سيئر توص

 نازجتحي امهنأ هيلع ادرف املستساو امكتحلسأ اوقلأ نأ نينيجسلا ىلع

 عيمج نولتقتي فوسف جورخلل ًاقيرط امهل اوكرتي مل نإو نئاهر ءانجسلا
 ةريثك ةحلسأ مهيدل نأكو مهعادخ اوئواح دقت :نجسلا نورجفيو ءانجسلا

 ةدع اهيفو رصانعلل يه تاسدسم ثالث ىوس نوكلمي ال اوناك ةقيقحلابو

 كانه نأ عرفلا سيئر قدصو تامواسملاو تاشقانملا تأديو ءطقف تاقلط

 نم كعم نمو يجرخا نأ ًالئاق عرفلا سيئر ينادان :مهيدل ةريثك ةحلسأ

 هتيدانو اضفر مهنكلو طقف ءاسنلا اجرخأ نأ نيوخألا نم بلطو ءاسنلا

 ال اناك مهنإف ةقيقحلا امأ ءانل ناحمسي ال مهنأ لاع توصب
 حيتافم نوالمي
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 ءوض رسك ةقلط نيوخألا دحأ قلطأ ,ئبتخملا ناجسلا ةزوحب يهف فرغلا

 امهنأ مهنومهوي اناك :لخادلاب لصحي اذام جراخلا نم اوري التل رمملا

 نم لصحي نكي .مل نكلو .فرغلا جراخ. مهيمرو ءانجسلا حرجب ناموقي

 باوبألا تاذ فرغلا تامامح لخاد نوؤبتخم مهلك ءانجسلاف :ءيش اذه

 ةريخألا هتاظحل هعم تشع دقل ءانأ الإ هتفرغ 4ث دحأ نكي مل ؛ةيديدخلا

 رضاحلاو يضاملا نع ينملكي ناك .بورهلل ةريخألا امهتالواحم تناك

 ةنايخلاو ةعيدخلاب هروعش ناك .ًائيش هثيدح نم نآلا ركذأ ال ءلصح اذامو

 نم ةريخألا هتاظحل ب هعم نوكأ نأ ديرأ تنك ءهريكفت ىلعو هيلع رطيسي

 هلافطأو همأو هتجوزب اوؤاج ليللا فصتنم دنعو ءهب تقحل امبر يردي

 نأ مهيلإ نولسوتي اوحبصأو رخآلا نيجسلا تخأو مأو نجسلا حانج مامأ

 وفعلاب مهل دهمت يذلا عرفلا سيئر نم زاعيإب كلذ ناك ءامهسفنأ اوملسي

 ةرواجم يتفرغ تناك .نيعلا ليق بلقلا يمدي مهلسوتو مهئاكب ناك ءامهنع

 نينيجسلا لهأ نع ينلصفي نكي مل .ةسمه لك عمسأ تنكو نيناجسلا ةفرغل

 ةقهشو ةسمه لك عمسأ تنكف ةفوشكم ةيديدح نابضقو ةفرفلا كلت ىوس

 نينيجسلا عم رواحتت عرفلا رصانع .هيلع وه ام ىلع لاحلاو رجفلا تاعاس

 انتياهن نوكت دقفن ةالصلل ءوضؤلل مامحلا تلخد ءامهيلإ نولسوتي لهألاو

 تلال دونت اهرف هتظفشم ىف يسري هي الإو ةعرسم كج رك يتاذاك ءلمم

 فوس مهنم ىلوأ تنأف يتخأ اهيذخ لاق :ةريل ةئمثالثو فلأ غلبملا ركذأ
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 انأ تيلصو اهتأبخو ةظفحملا تلوانت ءنمألا رصانع كلذب دصقي ءاهنوذخأي

 رجفلا ناذآ حدص نيزحلا ليللا ءودهبو انبرك جرفي نأ هللا انوعدو تخألاو

 ىلع هتحنجأب ىخرأ يذلا توملا راظتناو ذخأم لك عيمجلا نم لان بعتلاو

 ضرألا تناك رخآ ملاع 2 تنك ينكلو ينعدو ليلا مالظ نع ًاضوع ناكملا

 طويخ ثأديو :رضاحلا بئافلا تنك لصحي ام قدصأ نكأ مل «ءيب رودت

 نمألا ناك دقل راهنلا ءوض رشتناو نجسلا نفاون قرتخت ىلوألا رجفلا رون

 وجلا ةفرعمو نيئيجسلا ناكم ةيؤر اوعيطتسي ىتح رجفلا كلذ نورظتني

 صاصرلا قالطإل لدابت ىرخألاو ةنيفلا نيب لصحي تناك :حانجلل ماعلا

 يديدحلا بابلا انقلغأو تامامحلا ىلإ تخألاو انأ تلخد رجفلا ةالص دعبو

 ينيع مامأ ههجو حمالم تلازام ؛انتقرغ ناردج قرتخي ناك صاصرلا نأل

 لمألا نأ فرع دقل هينيع نم عشت ةنيزح :ةماستباو يلخدا نأ يل لسوت

 ينبيصت نأ يلع فاخ :تبرتقا دق هتياهن نأو ةهجاوملا نم دب الو ىهتنا

 تاحيص نجسلا ناكرأ #4 تودو نيرانلا نيب تناك يتفرغ نأل ةشئاط ةقلط

 امهتاوصأ تتكسو فيثك صاصر ىودو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ربكأ هللا

 يتفرغ امهئامدب طلتخملا ةئفدتلا ءام رمغو ءامسلا ىلإ امهحور تعفتراو

 نم ًافوخ تددزاو يبلق قفخ .ءامدلاو توملا ةحئار ترشتناو يشارفو

 توملا ةلباقمف جرخأ مل ءيمساب ينيداني طابضلا دحأ توصب ذإو ماقتنالا

 مهنم تسل انأو توملا نوهجاوي نيذلا مه لاطبألاف ءلهسلا رمألاب سيل
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 يبلق قفخيو يكبأ تنك ءال :تلق ,دحأ بيصأ له ينلأس هنكلو تجرخو

 دادج ىلع اعهمد رثات دقت :امهئامد ددعملا ءأملاب صوخأ انأو ائّزحو ًاطوخ

 ينكلو نمألا رصانع نم ًافوخ يعمد سبح لواحأ تنك يتفرغ رئاتسو

 جرخو ءامدلاو ءام لا نم ةفرغلا فيظنت تخألاو انأ تلواح ؛عيطتسأ ال تنك

 رصانعلا ذخأ دقل ءدحأ نم ماقتنا يأ لصحي ملو نيم لاس ءانجسلا عيمج

 لالخو ؛امهحمالم مسر ضرألا ىلع امهيدسج راثآ نكلو ءادهشلا نيماثج

 تاقلطلا اياظشو ءامدلا راثآ ىلإ رظنأو ةفرغلا كبش ىلع فقأ تنك روهش

 وعدأو ديهشلا اهيأ هللا كمحر :يرس ذب لوقأو يتفرغ ناردجو ةراتس ىلع

 مانو ةرخآلاو ايندلا د كئادعأل كملسو كلذخو كناخ نمم مقتني نأ هللا

 ... مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش
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 نورشعو ىدحإ

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 لاقف رمألاب ققحيت عرفلا نم طباض ءاج ةثداحلا كلت نم تاعاس دعبو

 ملكي نيجسلا ناك دقل روزلا ريد نم وهو يسايسلا نمألا يناجس دحأ هل

 ًاضعب ينيطعي :هل تلق ؟كل لوقي ناك اذام ينلأس هنازرهشم ةنيجسلا

 اذه ناك مك :نيناجسلا ةفرعميو ةرايزلاب هيتأت يتلا ءايشألاو ماعطلا نم

 هللا الإ ملعي ال قيقحتل ينرجيو يب عقوي نأ دارأ دقل ًاعيضوو ًاريقح ناجسلا

 لصو هقافن نكلو :قيقحتلا اذه نم ناجسلا كلذ ديفتسيس اذامبو :هتياهن

 تاقيقحتلا دعبو هيلع تفط هتراقح نأ ىوس ًاقالخأ الو ًافرش فرعي ال ادح

 ةيوف ةفصاع نأكو ةقباسلا انتايحل اندعو نجسلا حانج ْي ءيش لك أده

 ىتأو ءًاريثك تخألاو انأ تيكب :تنكس مث اننيب نم ناترجش تعلتقاف تبه

 يكبن اننأ انبولق ألمي فوخلاو بيجن ةامهيلع نوكبت له اننولأسي نوناجسلا

 تجرخ ةرتف دعبو ءانلاحو امهلاح يثرنو يكبن اننأ ةقيقحلاو ءانسفنأ ىلع

 يتايركذ رتجأ ةديحو ىرخأ ةرم تيقبو اهتيرح تلانو ةثلاثلا تخألا

 نكلو مادعإلاب يلع اومكحيو ةمكاحمل ينومدقي مهتيل اي ؛يتايح ضرعتسأو

 نكلو اهيلع اهنومكاحي ةمهت دجوت ال يتلا ةئيربلا ةديحولا ةنيجسلا تنك

 ملظ # مهعم لماعتأ ملو هقافرو يجوز نخأ مل ينأل ًاميظع ناك مهدقح
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 نأ نوديري دسألا مالزأ ناك :يئ اهورفغي مل ىربك ةميرج هذه تناك «سانلا

 طابضلا فيوختو ةيبرت نوديريو دلبلا اذه ّ# فيرش لكل ةربع ينم اولعجي

 ًأديبع مهوكرتيل مهتريظح نم جورخلاب نوركفي دق نيذلا ةنسلا نينيدتملا
 2 ينكلو نوربكيو نوربكي يلافطأ ىرأ ةرايز لك © تنك :مهيدل ءاقرأو

 ىرأ ةرايز لك و .مهنيبو ينيب عستتو ربكت ةوهلاو مهلثم ربكأ مل يلخاد

 تكرت انأف يلقع 4 نمزلا فقوت دقل .يدالوأ اوسيل مهنأكو لافطألا ءالؤه

 يضاملا طبرأ نأ ةبوعصيو ةدهاج لواحأف ءالؤه امأ ءًادج اراغص يلافطأ

 ةساردلا ءاهتنا دعب يئافطأ بهذو ١981 ماع فيص ءاجو.. رضاحلاب

 اهدالوأو اهجوزو اهتوخإ عيمجب ىلكتلا مهتدج دنع ةيفيصلا ةلطعلا ءاضقل

 اهقالخأو اهنيدو اهريصب ةميظعلا ةأرملا هذه تناك ءاهمع دالوأو اهراهصأو

 ةنبا ةقفرب يترايزب نوموقي يتدلاوو يدلاو أدب ؛ملاعلا # ةأرما اهيهاضت ال

 ينبا ةجوز نآلا ةلفطلا هذه تحيصأ» اهبحب تقلعت يتلا ةريغصلا يخأ

 نزحأ تنك اهب نوتأي ال امدنعو «اهتيمستب انأ تمق اهتدالو دنعو رساي

 تنك :مهنيبو ينيب تربك ةؤهلا نأل يدالوأ قارفل ينزح نم رثكأ اهقارفل

 تومي أدب ءيش لك نآل ةايحلا ىلإ ينديعت ةريبك ةمدص ديرأ تنك :ةبيترلا

 يزهج نجسلا يلايل ىدحإ يل اولاقو ديرأ ام لصحو .ًائيشف ًائيش يلخا دب
 ىتح ةدايقلا ىلإ كلسرث فوس ءقشمد ةئيدم ىلإ اركاب كلقننس كءايشأ

 ينكلو يتايح ام ءيش ريغتي نأ تدرأ ينأل اريثك تحرف :كرمأ 4. اوتبي
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 تزهج اذكهو يننودقتفيو مهدقتفأ فوس ينأل يدالوأو يلهأ ىلع تنزح

 .ةكاق يسفن ملكأ تنكو نفج يل ضمفي مل يتليل يو ةيرورضلا يئايشأ

 اهملكأو ة ةريغص ةآرم # يتاذل رظنأ ؟يل عستي ملاعلا اذه # ناكم قبي ملأ

 ًاريثك تثحب 8نجسلا 2 ينكرتي ىتح ماظنلل ةجردلا هذهل ةفيخم انأ له

 نوديريو أاقح ةمرجم نأ 7 ودبي له يصخش .#. تقلمحو ةأرملا ءارو

 مهنإ ؟اهيلع نجسلا ءرملا قحتسي ةميرج صالخإلاو بحلا له 5يتبقاعم

 يديأ نلبقيو مهنكرابي مهؤاسنو تاركنملاو مئارجلا عشبأب نوموقي

 هقحو هنيد نع عفادي نم له .نيرخآلا باذعو ءامدلاب ةخطلملاو ةمرجملا

 قحلا بحاص مرجملا حيصيت ءىدابملا تبلقنا له ؟مرجم ميركلا شيعلاب

 كلت عراصأ يتليل ٌتبو !5 هباثأ يذلا اذه ام هللا اي 5امرجم قحلا بحاصو

 رظتنأ تسلجو يسبالم تسبلو يضارغأ تزهج ءرجفلا غوزب ىتح راكفألا

 انأف يبلق قفخ دقل ,رصانع ةدع لخدو بايلا حتفو عرفلا ةيرود ءيجم

 نمو تجرخو يتفرغ باب نيناجسلا دحأ حتف :لوهجم ريصمل بهذأ فوس

 انأ امأ امهنويع اوبصعو امهيديأ 2 لسالسلا اوعضو نينيجس اوجرخأ مث

 تاوئس تس مهتلا يذلا نجسلا ناردج تعدو .كلذ نم اثيشيب أولعفي ملف

 :مهتحلسأ نولمحي رصانعلا ناك :خرفألا تارايس ىدحأ انيعرت يرمع نم

 ناجسلا رايرهش مانو يفلخلا دعقملا # نورخآلا ءانجسلاو مهبرقب تسلج

 55 مالكلا نع دازرهش تتكس دكسو
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 نورشعلاو ةيناثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 أائداه مويلا كلذ حابص ناكو قشمد ةنيدم ىلإ ةهجتم ةرايسلا انب تراس

 نوجسلا لخاد يرجي اذام ملعي دحأ الو ةيرح لكب نوؤيجيو نوحوري سانلاو

 أضيأ يهف ةجهب 4 قرشت سمشلا طويخ تناك .ملأو باذع نم ةملظملا
 فطلب يهجو حفلت ةليلعلا حابصلا تامسن ىتح ىسألاو باذعلا انكراشت ال

 حمالم اوريل يلإ رظنلا نوقرتسي رصانعلا ناك :ةذفانلا لالخ نم ةئيكسو

 انلصو ءرعاشملا لك نم لاخ رجحلا نم منصوأ لاثمتك تنك ينكلو يهجو

 ماعط اولوانتي ىتح ةحارتسالا # اوفقي نأ رصانعلا ررقو صمح ةنيدم

 لوانتأل يدحول ةلواط ىلع سلجأو ةرايسلا نم جرخأ نأ ينوجر روطفلا

 ىوسءيش يأ ىلإ ةجاحب ادوعي مل يدسجو يحور نأل تضفر يتكلو ماعطلا

 ينعي دعي مل كلذ لك بارشلاو ماعطلل الو يلهأل الو يدالوأل ال ؛ةيرحلا

 1و يتيرح لينل -قوتأ انأف ائيش ين

 ةحئال قيرطلا بتاج ىلع تحمل ةريصق ةدم دعبو ةرايسلا اوبكرو مهمامط

 هللا اي ءرمدت ىلإ قيرطلا 2 تراسو ةرايسلا ترادتسا رمدت اهيلع بوتكم

 نجس ىلإ ييفن نوديري نوبذاك مهنإ اهل تضرعت يتلا ةعيدخلا هذه ام

 انأف ديدش بعرو فوخ ينكلمت نكلو يلخاد ب هللا ةدارإل تملستسا رمدت
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 ةنيجسلا ةمواسم لواحي فيك رمدت نجس سيئر نع تعمس دقلو ةديحو

 تاعاس ءاضقل اهديري هنكلو اهباصتغا ديري الوهف اهفرش ىلع هبجمت يتلا

 باصت ىتح هنم جرخت ال نجسلا تانازنزب اهعضي ضفرت يتلاو اهاضرب

 ديرن تفاخ توصب يل لاقف يلخادب كيلمب رصانعلا دحأ رعش ءلسلاب

 ىنمتأ تنك قشمد ىلإ كلصونسف تنأ امأ رمدت ىلإ نينيجسلا لصون نأ

 ةعساو ءارحص ىرأ قيرطلا لاوط تنك قدصأ مل ينكلو كلذ لصحي نأ

 ب ةميخب ىضرأ ينإ هللا اي :ةيرحب ريطتو موحت نابرغلاو فارطألا ةيهانتم

 مهنم تبلطول اذام مهعم ةيرحب شيعأو نابرغلا كلت رواجأ ءارحصلا هذه

 اوراسو رحلا دتشا :كلذ مهرضيس اذام ءارحصلا هذه # ينوكرتي نأ

 .رثكأ تاقرطلا بهتلت نأ لبق اولصيو رحلا ةعاس اوزاتجيل ةينونج ةعرسب

 داعو ءلصحي كلذ تيل اي تومنو عورم ثداحب انب ةرايسلا بلقنت نأ تينمت

 انلصوو كلذ نم ءيش لصحي مل نكلو عجفملا توملا كلذ راظتناب يل لمألا

 مث نمو. جايس زايتجاب انل اوحمسف ةقرو مهورأف شيجلا رصاشعل ًازجاح
 بابلا اذه ءارو نأ لاق نم ءريغص يديدح باب مامأ انلصو ىتح رخآ جايس

 انلزن ءرشب لقع هقدصي ال ام مارجإلاو باذعلاو مالآلا نم ثدحي ريغصلا

 مهنكتو ًاضيأ يدها اودارآ نينيجستا نيسلا رصانع عظساو ةرايسلا نم

 نم اوك فضي نب ناك قلنا اهلصوقس ةكيجسلا هذه مين اولاق
 نأكو ةظاس ةرجاف ةبيرغ تارظنب يتنوقمري نيذلا نيناجسلا ءالؤه تارظن
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 رصانعلا :ءالؤه نمف ؛نزحو ةقفشو ةمحرب ينولماعي اوناك ًاريبك افالتخا

 مهل له ةاوبرت تيب يأ © ةاوؤاج نوك وأ ملاع يأ نم ةرمدت # نودوجوملا

 هلك فرشلا نأ مأ ؟نهفرش ىلع نوفاخي تانبو تاوخأ مهل له 5تاهمأ

 نأ قلقو فوخب رظتنا انأو ءانجسلا ميلست نم رصانعلا ىهتنا .هنوفرعي ال

 عباتنل هتقفارم ينم بلطو رصانعلا دحأ ءاج .شوحولا ءالؤه ىدل ينوكرتي

 اذه نم ينصلخيل ءاج ءامسلا نم لزن كالمك هتيأر دقل قشمد ىلإ رفسلا

 باوبألا تشاو ةزايسلا ىلإ هعم ترس نيفد ءاكيو نزحو حرفيو سوباكلا
 ناجسلا رايرهش مانو قشمد ةنيدم ىلإ انهجتاو ةرايسلا بابو نجسلا باب

 ...مالكلا نع دازرهش تتكسو
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 نورشعلاو ةثلاثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناكام اي ناك

 :دازرهش

 نم ًاثيش تدعتسا رمدت نجس نه انجورخ نم ةريصق قئاقد دعب

 دعب مامجتسا ةلحرل ةبهاذ ينأ تسسحأ .؛ةدرشملا يحورو يشأج ةطابر

 نم ءيجأو بهذأ تنك يذلا هتاذ وه قشمد قيرط ناك .سوباكلا كلذ

 رطخي مل .ديهشلا يجوز ةقفرب تاونس ةدع ذنم هيلع قشمد ىلإ بلح

 ديعس لبقتسمب ًاعم ملحنو حرفن يبرقب سلجي ناك نم نأ مايألا كلت يلابب

 تيقبو ؛اهبوره فاخي ةمرجم ينأكو هتيقدنب لمحي نأجس هناكم سلجيس

 ,ينع ةديعبلا ةذفانلا لالخ نم رظنأ انأو قيرطلا لاوط يتايركذ رتجأ

 .طسولا #2 سلجأ انأو يراسي نع رخآو ينيمي نع رصنع سلجي ناك دقف

 عمش لاثمتك مهنيب سلجأ تنك يديب لسالسلا اوعضي ملو يلع اوفطع دقل

 هّللاو ةلحرلا هذه نم تبعت دقت ؛هناكمب رجحتم لكلاف هب ساسم لا نوفاخي

 انلصوو ءروعشلا كلذ فصأ نأ ةطيسب تاملكب عيطتسأ ال ينأل يلاحب ملعأ

 ةريبك ةحاس انلخد ىتح زجاوح مث زجاوح انربعو قشمد ةنيدم ىلإ ًاريخأ

 اهيلإ لصنل تاجرد ةدع اندعص ةريغص ةفرغل انهجوت ؛ةفيثك راجشأ اهيف

 يميلست نم رصانعلا ىهتناو يضارغأ اوشتفو يمسا اولجسو اهانلخدف

 اولواحو يننوقفاري نيذلا ةكئالملا جرخو ءوه ام فرعأ ال يذلا ناكملا اذهل
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 ىتح مهب ةقلعتم يانيع تلازامو أديعب اوجرخو .يحلاصل اذه نأ يتنأمط

 مهتكرت نيذلا يئابحأ لك .مهبايغب تعدو ينأكو .يرظان نع مهفيط باغ

 تحت ًاقيمع جرد ًاعم انلزنو ينادانو رصنغ ءاج ءام ناكم ذب ًاديعب اديعب

 هتياهن نوكتس اًمب يحوي ال هنكلو هتاجرد دعأ نأ يلابب رطخي مل ضرألا
 باوبأ اهّمحت تارممو ةريثك فرغ ءرخآ ملاع ناكملاب ذإو باب مث باب حتف

 خارص وأ ءانجسلا بيذعت توص هعطقي فيخم بيهر تمصو ةيديدح

 لك ءارو نأب يحوت ةبيرغ فرغلا ماقرأ تناك هخارصل أببس يردأ ال ناجس

 ىدحإ تفقو يلخدا يل لاقو هحتف مث بابلا ناجسلا قرط ةفرغ ةئم ةفرغ

 امك ًارصنع نكي ملو أطباض ناجسلا ناك هعم كحضتو هملكت تانيجسلا

 اهل ةقلغم ةفيقس اهولعي ابيرقت ةعيرم راتمأ ةتنم ةظرخلا ةحاسم تناك

 ىلع ةيحتلا تيقلأ تالامعتسالا لكل وه ريغص مامجو ناتيديدح ناتذفان

 ةميدق ةنيجس ينأ نملع دقلف :ةيواز يننيطعأو يب نيحرف تانيجسلا

 ةيئاطبو يركسع لزاع نع ةرابع شارفلا ناك.يسابلو يتايشأ لالخ نم

 .يمسا ىلع فرعتلا نلواح ةبعتم.انأو يناكمب تددمت.:ىرخأ ةيناطب ءاطغلاو

 نم يب ام نملع امدنعو راصتخاب مهتبجأ ءيتمهت يه امو تيتأ نيأ نمو

 ؛نهيدل دوجوملا ماعطلا نم ليلقلا يل نمدقو ةلئسألا نكرت قاهرإو بعت

 ىلافت هللا تدمحو تاولصلا نم ينتاف آم تيلصو تآضوتو ًاليلف ثحرتسا

 ٌةأجف تظقيتسا قيمع مون #طغأ تحرو ميظع برك نم مويلا ينأجن يذلا
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 تانيجسلا تلأس :تاقيقجتلا ةرتف تأدب دقف ءانجسلا بيزعت تاوصأ ىلع

 تفرعت ءيركسعلا قيقحتلا عرف يأ «24/8» عرف اولاق 5عرفلا اذه مسا ام

 تايرخأو تايسايس نهنم :؛ةفلتخم مهتب تانوجسم نكف تانيجسلا ىلع

 ةدع دعبو ؛يعم نفطاعتو يلجأ نم نزح دقل ءاضيأ ٌيلع نفرمتو .تايئاضق

 ام نكلو :يرمأب تبي نأب ًالمأ ديدجلا عضولا عم ملقأتلا تعطتسا مايأ
 يتلا ماعطلا تابجو نم الإ راهنلا نم ليللا فرعن ال اننأ ناكملا اذه زيمي

 ديدحو جاجز نم ءيش يأ ءانتقا عونممو ؛ةيركسعلا عطقلا 4 امك عزوت

 لواثتأس فيكف ةريبك ةنحم تناك قعالملا دوجو مدع نإ :قعالملا ىتح

 ينأكو ماعطلا لوانتل يدعاس نع رمشأو ٌدعتسأ تنكف 5ةقعلم نودب ماعطلا

 لوانت ىلع دّوعتلا عطتسأ ملف ةكرعملا كلت ترسخ فسألل نكلو ةكرعم 4

 ةقعلم اهيدل ْنسلا #2 ةريبك ةينانبل ةنيجس كانه تناك :يديب ماعطلا

 اذإ ريخ لك هللا اهازج» اهايإ ينتطعأف لافطألا ةيودأب قفرت ةيكيتسالب

 كلت لطت مل نكلو «اهاذوت اذإ هللا اهمحرو ةايحلا ديق ىلع لازت ام تناك

 .ةلسغملا ةرفح #4 تطقس يناوألا ليسغ ءانثأف :ةدملا

 دعبو ؛ضفرف ةقعلم ءارشب يل حمسي نأ طباضلا نم بلطأ نأ تلواح

 دمعلاو نجسلا ذب ليوطلا يدوجول ًاريدقت كلذب حمس تالواحم ةدع

 نأ لوؤسملا طباضلا نم انيلطو ؛ىربكلا يتنحم ينتسنأ ةنحم تهتنا هلل

 نم دحأ اناري الكل اليل جرخن نأ طورشب نكلو قفاوف سفنتلل انجرخي
 ءاهتنا دعيو ريصلا غرافب ءاسملا لولح انرظتنا :عرفلل ةلياقملا تايائبلا
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 دحأ ةيوازبو ءانجرخو بابلا حتفو نيناجسلا دحأ ءاج تاقيقحتلا دعوم

 اندعص .ةعبرم ةيوامس ةحتف هالعأ كو يديدح ملس دجوي ثيح تارمملا

 جراخلا نم ةحتفلا ىلإ ترظن :حطسلا ىلإ انلصو ىتح ىرخألا ولت ةدحاولا

 تامسن تناك :عراوشلا ذي دجوي يذلاك هايم رورجم يأ «هراجير» يه اذإف

 تارهس لمجأ ام :لوقن نحنو انضعب ىلإ انرظن «ةدرابو ةكداه ةفيطل ليللا

 نيأ :تاقهاش ىنبملاب طيحت يتلا تايانبلاب ذإو انلوح انتفتلا .حطسألا

 يه ام نذإ ءضرألا هجو ىلإ انجرخ دقل ءىريك انتمدص تناكو ؟5نذإ نحن

 ريسي نم ؟حطسلا ىلإ دعصن اننأ اننظ ىتح اهيف نحن يتلا ةقيمعلا ةفاسملا

 كلت تحت نأ هلابب رطخي الو يحصلا فرصلل هنأ نظي رورجملا ةحتف ىريو

 فيك :سانلا هب ملعي مل وأ هيسن مئاع ؟باذعلاو ملظلا نم رخآ ملاع ةحتفلا

 ءالؤهب قيلي ةرخآلاب ميحج يأو 5ميحجلا اذه نع نيلوؤسملا هللا بساحيس

 : ندعص املثم انلزنو سقثتلل ةحومسملا ةعاسلا تهتنا ؟ةيمدآلا شوجولا

 موجنلاب ةعصرملا ءامسلا ةيؤرب انعتمتو فيظنلا ءاوهلاب انيتتر تأآلتماو

 عمس ةئايلع هللا نكلو انيلع قفشأو انآر رشبلا نم ادحأ نأ ملعأ ال نكلو

 نع. دازرهش- تتكسو ناجسلا رايرهش مانو اناسني نلو انعرضتو انءاعد
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 نورشعلاو ةعبارلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 ةعباق تلزام انأو تايرخأ تءاجو تانيجس تجرخو ةدع روهش تضم

 دقفتيل طباض ءاج املكو «قيقحتل الو لاؤسل ال دحأ ينعدتسي مل يتيوازب

 املك .ملعي ال هنأ ينبيجي ؟تيتأ اذاملو 5انه انأ ىتم ىلإ هلأسأ نجسلا

 تحت انأو روهشلا تلاوتو ء.دشأو ىسقأ ةنحمب تلخد ةنحم نم تجرخ

 فرعأ الو انأ نيأ يلهأ فرعي الو راهتلا نم ليللا فرعأ الو راتمأب ضرألا

 ةايحلاو ةيناسنإلا قوقح طسبأ نم نيجسلا نومرحي مهنإ :ائيش مهنع

 مهنإ :هب بلاطيو تاتفلا كلذ نع ثحبيل هتيرح ءرملا ىسنيف :ةميركلا

 مهنع اوعلخ دقل ؟مارجإلاو مؤللا اذه اوعضر نيأ نم :نويمنهج نومرجم

 هب قيلت ةملك وأ ملاعلا ذي يبمسم يأ هل دجأ مل ايوث اوسبلو ةيناسنإلا بوث

 كضارغأ يزهج :يل لاقو طباض ءاج رهشأ ةرشع دعبو :هيلع قبطنتو

 :لاقف لاؤسلاب هيلع تححلأ ءاقحال نيفرعت فوس لاق ؛نيأ ىلإ هتلأس
 تزهج يليبس ىلخيس هنأكو ربخلا كلذل تحرف .ءاسنلل امود نجس ىلأ

 اوعضي مل ةنامألل نيحلسم رصانع يلوح نمو نمألا ةرايس تبكرو يئايشأ

 ةعرسب ةرايسلا انتلقأ :نهب يقتلأ يتاوللا ءاسنلا ةيقبك يدي # لسالسلا

 انفقوت ء:نكمم تقو عرسأب اهنم صلختلا نوديري ةقاش ةمهم نأكو ةينونج
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 نم نجسلا باوبأ نولعجي ,رمدت نجس باب هبشي ريغص يديدح باب مامأ

 نجسلا اذه نكلو .ًاميحج ناكملا نوكي لخادلا نمو ةئيرب ةريغص جراخلا

 ءاسنو تاردخم تايرهمو نهجاوزأ تالتاق تايئاضقلل وهف كتذك نكي مل

 ْنهتحار ىلع نوعسي اذهل ؛عمتجملا # ةطحنملاو ايندلا ةقبطلا اهنإ :تارهاع

 لمحن اننأل نوجسلا عشبأو ىسقأ انريصمف تايسايسلا نحن امأ :نهداعسإو

 .اهيلع نوؤسلجي يتلا يساركلاو مهتمظنأ ىلع اهنم نوفاخي ئدابمو أميق

 اوبهذو رصانعلا ينعدو ءيمسا لجسو ةيندملا ةطرشلل طباض ينلبقتسا

 ةنزخ مهف ميحجلا باذع ىلإ مهولصوي رشبل تالحرو ةلحرب اوموقيل

 .يشعبلا ماظنلا هتيم ةلدسو

 ءام ةكرب اهطسوتت ةريبك ةحاب ىلع لطُي ًايديدح أباب طباضلا حتف
 اياكحو صصق اهعذج تاّيط نيب يوحت ؛ةقيتع بنع ةشيرع اهقوذ ميخيو

 تلزن ةميخ اهنأك ةريبك ةرجش رخآلا فرطلا ىلعو ؛هلهأو ناكملا خيرات

 تنك .فيصلا مايأ سمشلا نم ناكملا ناكس اهب لظتسيل ءامسلا نم

 ينملس ءاهب تنك يتلا ةيسفنلا ةلاحلا نمو رفسلا نم عادصو راودب رعشأ
 اهاذان-نولوقي امك رع ةنبا اهنأ هيلع ودير ةبجحس ةنيصرةأتفل طباتضلا

 فرغلا نم لقأ يهذ انتفرغ :هتباجأ غراف ناكم اهيف فرغلا يأ ةروت

 ةضيرعو ةليوط ةفرغلا تناك يئايشأ ةلماح ةفرغلا تلخد .ًاددع ىرخألا

 طسوتيو ءليوط دحاو ريرس اهنأك ةيلاع ةيتنمسا بطاصم اهيبناج ىلعو

 ةهج نم ةفرغلا ةيواز يف هايملا ةرودب لصتيو ىهتني رمم نيتيبطصملا نيب
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 داكت ال ءادوس ةشاش هل .هلوح تانيجسلا قلحتت ريبك يبشخ قودنص بابلا

 وديي ةميدق ةجالث هبناجبو «زافلتلا » هنإ ةشاشلا ىلع ًاموسرم ائيش ىرت
 تابستكم نم ءايشألا كلت نإ .تاجالثلا تعرتخا ام لوأ نم تناك اهنأ

 2:تلزامف «تانيجسلا كلت تاظوظحم نه مك :نينسلا رم ىلع تانيجسلا

 مغر ركذُي يدام بستكم يأ ىلع لصحأ مل نكلو تاونس ينامث ذنم نجسلا

 تتكسو ناجسلا رايرهش مانو .تاقباسلا تانيجسلا تالاضنو يتالاضن لك

 2 مالكلا نع دازرهش
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 نورشعلاو ةسماخلا

 لوقت :ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 نهتيبلاغ ةنيجس نوثالث اهيلإ تلخد يتلا ةفرغلا #2 تانيجسلا ددع ناك

 باحرتب يننلبقتسا :«يقارعلا ثعبلاو ناوخإلاو تايعوشلا تانيجسلا نم

 نم تتج دقل معن :رخآ ملاع نم تطبه يننأكو يلإ نرظني ّنك نهنكلو

 ضعب تءاجو ءضعب نع اهضعب لضافت اهيف نوجسلا ىتح ءرخآ ملاع

 مل ةرظن يلإ نرظني نك .يلع مالسلل ىرخألا فرغلا نم تانيجسلا نم

 ,باجعإو قافشاو بارغتسا اهيف ناك ء:ةظحللا كلت ف اهريسفت عطتسأ

 ةعس هيف نيتنيجس نيب ناكم ف تسلجو ةفرغلا رمم 2 يئايشأ تعضو

 مأ امهادحإ ءاهيتنباو مأ :ةامح ةنيدم نم تاوخأ ينرواجي ناك ءام

 تأديو تسلج ءرمدت نجسل ةديحولا ةديلولا ثناكف رمدتب تدلو ةلفطل

 ,نهئامسأ ىلع يننفرعيو 5فيكو ملو تثج نيأ نم اوال تانيجسلا

 تانايدلاو تايموقلاو فئاوطلا عيمج نمو ايروس تاظفاحم عيمج نم 00

 تدعس :.ةفرغلا هذه  اهفرخزب ةرغضملا ايروس تناك قالا

 ال ةمسبلاو ٌّينيع نم قرشي حرفلا ناك :ةداعس اميأ نجسلا اذه #2 يدوجول

 ءًابارغتسا تاتيجسلا كلذ داز مم :ياييحم رمغت ةدافسلاو .يهجو قرافت

 حمالم ال ةبيثتك نههوجو تناك :ةديعس ةديدجلا ةرئازلا لعجي يذلا امف
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 نشعي يتلا معنلا هذه لك مغر ءيرس 4 لءاستأو ءاهيف اهأرقأ نأ نكمم
 امك روعشلا كلذ تيفخأ ينكلو ءاضرلاو ةداعسلا نهيلع ودبي ال اهلظ

 تنك :ةفرغلا نم جورخلا تلجعتساو يسيالم تلّدب ءيوحن نهروعش نيفخأ

 تناك نجسلا ناردج ىلإ يرظنب تلج ؛معنلا كلتب عتمتسأو شيعأ نأ ديرأ

 موي 4 ًانجعم نوكتس اهنأ اهانب نم لايب رطخي مل :خيراتلا ةحئارب قبعت

 ةريثكلا اهفرغو :تليخت امك ةديغرلا ةديعسلا ةايحلاب جعت تناك دقل ءام

 ,ميعنلا ىلإ ميحجلا نم تجرخ ينأكو ترعش دقل ءاهينكاس ىنغب يحوت

 نكر لك ب ةلوجتم مويلا اذه تيضمأ .يئاعدل باجتسا يذلا هلل دمحلاف

 نهفرغل تانيجسلا عيمج تلخدو يطرش ءاج ءاسملا كو نجسلا ناكرأ نم

 ىرخأ عم ملكتت نم ّْنهنم تانيجسلا تساجو باوبألا عيمج ناجسلا لفقأو

 تايرخأو ءاشعلا ماعط دعت ةعومجمو ةسايسلا رومأ # شقانتت ةعومجمو

 نكلو .هيلع ْنهبيجأو ًالاؤس يننلأسي ىرخألاو ةنيفلا نيب نك :ةدحب نشقانتي

 تددمتو ديدش بعتب ترعش «ْنهنويع #4 بارغتسالا ةرظن يفخُي مل كلذ لك

 .ةداعمسلاو ةمعنلا هذه مودت نأ ملحأ انأو ينطقلا يشارف قوف
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 نورشملاو ةسداسلا

 لوقت :ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 تحت شحوم ربق نم تجرخ ينأل ينرمغي مراع حرفو ةليللا كلت تمن

 المي عساو نجسو ؛ةيفاص ةقرشم سمش اهؤامس ألمي ايند ىلإ ضرألا

 كلت ءديدج نم ةايحلا ىلإ تدع دقل :ةيهازلا ءارضخلا راجشألا هتاحاب

 اذه يلع رطيس اذامل فرعأ ال ءيدالوأ الو يلهأب الو ةيرحلاب ملحأ مل ةليللا

 .ةينانألا نم روعشلا

 ةذفانلا مامأ تفقوو حبصلا ةالص تيلصو رجفلا غوزب دنع تظقيتسا

 قفألا نم لسنت ليللا طويخ بقرأ ةيديدحلا ةدمعألا لالخ نم ةريبكلا

 ىلع” ةيبهتلا اهرعش تاليصخب مرت سشلاو ناهنلا ءايش قرش
 تألم ةحوت ءرخآ ىلإ ةرجش نصغ نم ةدرغم فرفرت ريفاصعلاو ناردجلا

 لامجلا اذهب تناك سمشلا له ؛ةرم لوأ اهارأ ينأكو ةداعسو ةجهب يحور

 تناك راجشألا له ةريطت ريفغاصع كانه ناك له 55تلخ تاونس عبس ندم

 ةيديدح ةدمعأ هفلغت هارأ ام لك نأو نجسلا ذ تلز ام ينأ تيسن ؟ةدوجوم

 انأو ةليوط تاعاسل ةذفانلا مامأ ترّمست ؛ةيساحن لافقأو ءادوس باوبأو

 لافقأ حتفيو بئاثتي ٌّيطرش لخديو حتفي نجسلا بايب ذإو يسفن منك

 ةايحلا تأدب هجورخ دعبو «لمعلا اذه ىلع مغرم هنأكو رهاظ للمب باوبألا
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 ةليمز ةقفرب وأ ةديحو امإ اهتفرغ نم لك تانيجسلا جرختو نجسلاب ٌبدت

 .اهل

 ,ةريغصلا ايروس هنإ ءضماغلا ملاعلا اذه فشتكأل ةفرفلا نم تجرخ

 تاونس ةدعب ينربكت بلح ةنيدم نم اهنإ ةيناثلا ةفرفلا نم تخأ تءاج

 بابش نم اهجوز ناك :ةينيدلا ةيبرتلا ةدام سْردَتو ةعيرشلا ةيلك ةجيرخ

 ةكلمملل هداهشتسا دعب ترفاسو بلح ةنيدم #4 دهشتسا دقو ةعيلطلا

 دعب مهليعت نأ تعاطتسا دالوأ ةثالث اهدنع ناكو ءسيردتلل ةيدوعسلا

 نمأآلا اهفقوأف اهلهأ ةرايزل ايروسل تءاج اهنكلو مهدلاو داهشتسا

 ةعامجل ةعباتلا تاملسملا تاوخألا ةعامج نم اهنأ ميدق قياس فارتعال

 ءنجسلا ىلع ينذرعت يرئاد لكشب انرسو انادي تكباشت :نيملسملا ناوخإلا

 رظنأ تفقوو ةشهدلاو فوخلا ينكلمت .تارهاعلا ءاسنلل ىلوألا ةفرغلا هذه

 ىلع مستري خ#لو تاباش ةيبلاغلا ب نك :ءاسثلا هوجو خممتأ له دلا ىلإ

 ةلاطإ نعطتسي ال ةرسكنم نويعب انيلإ نرظنيو قلقلاو نزحلا نههوجو

 ٌنهقفاريس دبألل نهيلإ دوعي نلو هندقتفا نه ائيش كلمن نحنف انيلإ رظنلا
 تعمس مك .اهءارو ام فرعأل هوجولا كلت تصحفت :نهروبقت راعلا اذه

 ىرأل ترظن :ةديعسلا تويبلا بارخب ببسلا نك ٌنهنأو ؛ٌنهنع اياكح نم

 نم تافيفعلا مهتاجوز اوكرتيل لاجرلا بذجت يتلا نهيف ةليمجلا ءايشألا

 ةفرغلا نم جرخت ةنتن حئاورب ذإو ةفرغلا باب نم رثكأ تبرتقا ؛ْنهلجأ

 ةيمسجلا ةراذقلاو قرعلا ةحتارو روطعلا حئاورب طلتخت جايكملا ةحئارف
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 ةفرغلا ىلإ تخألا عم تردتساو حئاورلا هذه نم يسفن تززفت ؛ةيسفنلاو

 كلت ةايح ىلإ لخدأ نأ ةمداقلا مايألا # تررقو يلوضف دادزا نكلو ةيناثلا

 ايندلا هذه ناسنا دلوي الف ءيقالخألا ٌنهطاطحنا ببس فرعأل ةوسنلا

 عاق 4 طقسي هلعجت نم يه عمتجملاو ةرسألا ةيبرت نكلو قالخألا طقاس

 .طاطحنإلاو ةليذرلا

 ,لتقلا ةفرغ هذه تخألا يل تلاق «ةيناثلا ةفرغلا مامأ انفقوو انريس انعبات

 4# تادوجوملا تانيجسلا ةيبلاغ نإ :ةلئاق ينتباجأف ؛مسالا اذهل تكحض

 :يه اهتور امك كل اهيكحأس ةصق ةدحاو لكل نإو نهجاوزأ نلتق ةفرغلا

 ردغأ مل ينأل ةنيجس انأف ةايحلا # بيجعلا ضقانتلا اذه ام :اهل تلق

 ندجي مل ٌنهنأل تانيجس ّنهو هل تصلخأو هتنحم # هنع لختأ ملو يجوزب

 :اهل تلقو يتقيدصو انأ تكحض ءلتقلاب الإ نهجاوزأ نم صلختلل ةليسو

 :تلاقو تخألا تهقهق ةًأفاكأس مأ ؟نجسأس له يجوز تلتق ينأ ول يليخت

 يأ ملعأ هللاو ةيموق ةلطب نينوكتسو ًايراكذت ًابصن كل نوعنصيس اوناك

 انفقوو انريس انعباتو ةفرغلا مامأ فوقولا انكرت :كيلإ لكويس :بصنم

 تابورشملاو تابلعملاك تانيجسلل عابت تامزلتسم يوحت ةريغص ناكد مامأ

 نكلو ءيقارعلا ثعبلل ةعبات ةنيجس تناك ةعئابلاو تاجاحلا نم اهريغو

 يوتحي .نجسلا خبطم ةودنلا كلت بناجبو :ةزاتمم ريراقت ةبتاك اهنأ لاقي

 خبطن نحن ةفرعم تخألا تلاق .يناوألا ضعبو ريبك يساحن ردق ىلع

 ادعام ماعطلا دادعإب موقت رود اهل ةفرغ لك ,تانيجسلا عيمجل ماعطلا
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 رود مويلا :يل تلاق :ناكملا فيظنتو رودقلا لسفب نمقي نهف ةراعدلا ةفرغ

 .ةثلاثلا نكتفرغ ىلع خبطلا

 ىألم تناك ؛ةعبارلا ةفرغلا اهنإ تخألا ةفرغ مامأ فقنل انريس انعبات

 مهتلا تناكو «نيملسملا ناوخإلا ةعامجل ءامتنإلاب تامهتملا تانيجسلاب

 نيثالثلا قوفي نهددع ناك ؛,تادعاسم تاريصن وأ تاوخأ وأ تاجوز امإ

 نددرف نهيلع تملسو تخألا عم تلخد ؛ةامحو بلح ةنيدم نم ةيبلاغلاو

 ةمعنب نتنأ :نهتبجأ «ميظعلا طاشنلا اذه ام :يل نلقو ةغلاب ةوافحب مالسلا

 لالخ نع الإ ضمقلا الو ءامسلا وأ مل افعا ذتم انأغ ءاهيلع نسم

 ةقلطاملاو ةلئافتملا ةيسفنلا هذهب تيقب فيك نكلو يننلأس ءنجسلا نفاون

 ملو ةبرفغتسم تكحض ؟نوجسلا أوسأ نم تيتأ دقو لمألاو قارشإلا اذهو

 تاوخألا تكحض ءىلاعت هللا ءاضقو انتيضق ةلادعب نينمؤم انسلأ ؟ال

 ىرج اذام :تلق 5ةيضقلاب ةكسمتم تلزام له :يننلأسو يتباجإل نهعيمج

 يتلا ةشهدلا ببس تفرع نآلا ؟اهيلع انبلقناو ميهافملا تريغت له ةاهكرتأل

 نيريغتتس انه يل نلق ؛ةرم لوأ يننيأر امدنع نههوجو ىلع ةموسرم تناك

 يذلا بيرغلا ام ةبارغب اهلأسأ انأو تخألا عم تجرخ .اذكه يقبت نلو

 مهفأ مل :ةيضقلاو ئدابملاب نيملكتت تلزام كنأ اوأر دقل :تلاق 5ينيف هوأر

 عيمج ةسماخلا ةفرفلا هذه :تلاقو انريس انعبات :كلذب تينع اذام امامت

 قبطي ال هنأل ماظنلا مواقي يذلا يعوشلا لمعلا بزح نم اهيف تانيجسلا

 اذه ب أعم ناميإلاو داحلإلا هّللا ناحبس :تلق :يه امك ةيعوشلا ةيرظنلا
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 امب نكلو بلجب اننجس 2 نوريثك نويعوشلا ءانجسلا بابشلا ناك ءنجسلا

 ملاعلا رييغت نودويو نودحلم مهنأ ىوس مهنع فرعأ نكأ ملف لاجر مهنأ

 ىع فرعتأل ةصرفلا تدجو نآلا :يرس ف تلق ؛ءتحب يدام ساسأ ىع

 ينأب يلع ًاضيأ اوقلعو نهيلع انملس «بتكلا نم سيلو برق نع مهراكفأ

 تلاقو انريس انعبات :نينسلا كلت مغر لوافتلاو طاشنلاب ظفتحأ تلزام

 ددعلا ةرثكو ماحدزالل نكلو ةسردم نوكتل تصصخ ةفرغ هذه :تخألا

 انررمو انزيس انعبات ؛ةقرفتم مهتب تانيجس اهيفو .تانيجسلل تصصخ

 :«تاردخم تانمدم نه له :تخألل تلق ءشيشحلا ةفرغ اهنإ ةفرغ رخآب

 اذه ناك :نانتبل نم نهرثكأو تانمدمو تاردخم تارجات ةيبلاغلا :تذر

 ةكربلا ةفاح ىلع تخألا عم تسلج ءءاسنلل امود نجس 4 يل حابص لوأ

 يجراخلا ملاعلا تيسن دقت ءثيدجلا فارطأ بذاجتن نحنو ةوهقلا انبرشو

 .رخآ ملاع #.نآلا ينأل
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 نورشعلاو ةعياسلا

 تناك .يتفرغل تدع نجسلا ىلع يتلو تيهنأ نأ دعيو حابصلا ذب
 ٌنهنيب نوكأل ينتعد يتلا ةعومجملل تممضنا :نظقيتسا دق تاثيجسلا

 يلخادلا ماظنلا حرشب نأديو راطفإلا ماعط ريضحتب نهادحإ تماقو

 رود مويلا نأ اميو تامامحلا عم ةفرغلا رمم فظنت ةدحاو لك .ةفرغلل

 تانيجسلا تكحض ؛يهطلاب موقتس نم مويلا انأ :ْنِهل تلق غبطلا ف انتةرغ

 بسكب موقن فوسو ةيويحلاو طاشنلاب ظفتحت «دازرهش» تلازام :نلقو

 فارطأ بذاجتن نحنو ماعطلا انلوانتو يتغومجم عم تسلج ؛طاشنلا اذه

 ديدج عوضوم نهءاج دقل ءانوحن ةهجتم تناك نويعلا عيمجو ثيدحلا

 .رخآ ملاع نم تءاج اهنأ ةصاخو اهيلع فرعتلا ندوي ةديدج ةيصخشو

 ءالزاب ماعطلا ناك .خبطلا مزاول اولخدأو نجسلا باب حتف اذكه نحنو
 نجسلا ةحابل انجرخو انعيمج انزهجت ءراطفإلا مزاول ضعبو زرو ءارضخ

 ةرات ثيدحلا فارطأ بذاجتنو ءالزابلا بوبح عمجن ةرجشلا تحت انسلجو

 ةمهملا نيهنأ نأ دعبو :ةيصخشو ةيسايس ثيداحأ ةراتو حازمب ةراتو ةيدجب

 كلتب يتحرف نع ربعأ نأ عيطتسأ ال .يهطلاب موقنل تخأ عم يرود ءاج
 ةايحلا كلتب ةياتر الو ًاللم دجأ ال ءاهتداعس اهل ةظحل لكف ةديدجلا ةايحلا

 .هلخاد نم ءرملا مطحتي للملا نأل

 اذأف يعم ماعطلا يهط.حجني ال نأ نم ًافوخ يلخاد ىلإ قلقلا للست دقل

 :ميظع حاجنب ةمهملا تيهنأ هلل دمحلا نكلو ةمهملا كلتب مقأ مل ديعب نمز ذنم
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 ةبيبطلا اولأس ةطرشلا رصانع ىتح ؛كلذ نع نملكت تانيجسلا عيمجو

 ,«دازرهش» ةديدجلا ةنيجسلا :مهل تلاق ؟مويلا يهطلاب تماق نم ةلوؤسملا

 ينأ ليلق نمز © ةروهشم تحبصأو ًائيش ماعطلا نم دحأ مري مل هلل دمحلا
 يلابب رطخو مويلا اذه دعب تعفترا يتايونعم نأب ترعش .ةرهام ةخابط

 لالخ نم اهجئاتنو اهبايسأ عمتجملا ذ فارحنإلا ةرهاظ ةسارد عورشم

 نكلو :تافارحنإلا هذه جالعو تايئاضقلا تانيجسلا تاياورو يتادهاشم

 اهدنع ؛:ةظحل يأب عورفلل سيقما نأ تفخ ينأل رونلا ري مل عورشملا اذه

 نكلو ةركفلا نع تلدع اذهل اهترداصمو يضارغأ شيتفتب. نوموقيس

 مأ نك تايسايس تانيجسلا اياكحل عمتسأل امئاد يتعضدي ناك لوضفلا

 را ءاسن نيبو عمتجملا عاق نم نيتأ ءاسن عمجي نجسلا ناك .تايئاضق

 اذه 4 ناك ؛بتارملا ىقرأ ىلإ عمتجملاب ٌنضهني نأ ملاعلا تايجولويديأ لكب

 :؛يقالخألا لالحنإلاو نيدتلا صالخإلاو ةنايخلا ىرتف :بيجع ضقانت

 تاّيمآلاو ةيلاع ةجردل تاملعتملا .تارفاسلاو تابجحملا ءداحلإلاو ناميإلا

 ينلغش دقل ءريغصلا نجسلا اذه ف هارت دوجولاب ضقانت لك :تالفهاجلا

 يضمأ تنك .راكفألاو اياكحلاو صصقلا عمسأ :هعم تشعو ضقانتلا اذه

 نع يقتدحتل تيدجحلا فارطأ اهعم بذاجتأ ىرخأو ةأرمإ نم ةلقنتم يوب

 لبق ءاسملا ذو يتلئسأ نم كش اهباتني التل ةئيرب ةيوفعب اهصصق ضعب

 مث لولحلا هل عضأو هجتاتنو هبابسأ للحأو هتعمس ام لك ضرعتسأ مانأ نأ
 .قيمع مون ذي طغأ

 .. مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نورشعلاو ةئماثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق © ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 تاقادص ةدع تدقعو لرعملا هئارثو هعونتب ملاعلا اذه ينرهب دقل

 نهيف تيأرغف ّْنهنم تاريثكلا قامعأ ىلإ تلخد دقل ؛تايئاضق ءاسن عم

 .ميقتسملا قيرطلا نع نفرحئاف نهيلع طغض عمتجملا نكلو تايوس ءاسن

 نأ ةطيسب ةبوقع نجسلا 4 يضقت تناكو تانيجسلا ىدحإ يلع تضرعو

 ةيقرو مراحم ىلع ةلاسر مهل تبتكف ءانه يدوجوب مهربختو يلهأل بهذت

 قلقلا ناك ءيلهأل هلصوتل هتذخأو هيلع تطخأو يل بوث ليذ ل اهتعضوو

 ناكملا اذه ذ# يدوجو ىلع ليلد يبوثف نخأم لك مهنم دخأ دق نزحلاو

 .يدي طخب ةلاسرلاو

 بلح نم رفسلا ءانع اولمحت نجسلا اذهب يدوجوب يلهأ ملع امدنعو

 اولسري مل تارباخملا نأل يتيؤر اوعيطتسي مل مهنكلو ءامود ىلإ قشمد ىلإ

 حامسلا ىلع ؤرجت ال ةيندملا ةطرشلاو ةرايزلاب يل حامسلاي ًاباتك ةطرشلل

 تناكو نجسلا باب ىلع يدالوأو يتوخإو يتدلاو تفقو اذكهو :ةرايزلاب يل

 لجأ نم قافنإو نزحو بعت نم اوقال مك :مهنيبو ينيب لصاوتت ةيطرشلا

 نجس يأب اوفرع مهنأ نانئمطاب اورعش نكلو كلذل اوقفوي مل مهنكلو يتيؤر

 يتدلاو ايو يدلاو اي هللا امكمحري) بيجم الو ينع لاؤسلا نم ماع دعب نوكأ

210 



 ضرغألا يل ةيطرشلا تلخدأ (امكتانسح نازيم اذه امكباذع هللا لعجو

 تاملكب هفصأ نأ نكمي ال ًانزح تنزح ,مهارأ نأ نود يدالوأو يلهأ رداغو

 ةرايزلا نم ةعونمملا ةديحولا تنك ينأل يلجأ نم تاوخألا عيمج تنزحو

 يتفرغ ىلإ تعجر ءينم مهليلغ يفشي ءيش نع نوثحبي تارباخملا نأكو

 يدالوأو يلهأ ىلع ينزح ناك نقل , تنحم  يننيساوي تانيجسلا تأدبو

 يذلا نجسلاب ةنراقم ةمات ةحار ذؤ شيعأ انأه يسفن ىلع ينزح نم ربكأ

 لئاسو نم ضعب دلو ؛بيذعت توصأ عمسأ الف ؛ماوعأ ةينامث هيف تيضمأ

 .نهنيب يموي يضمأ رثُك تاقيفر يعم دجويو .ةحارلا

 تاوخألا ىلإ ءادهإ.. مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو

 :ناطق ةديغرو حلحل ةدجامو غابد ةبه
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 نورشعلاو ةعساتلا

 ظفح عجارأ تنك ؛هامح ةنيدم نم نيتنيجس تاوخألا نيب نم ناك

 بلح نجس 2 تنك امدنع نآرقلا تظفح دقف :نهنم ةدحاو ىلع نآرقلا

 فحصملا عضن انكف ؛:عونمم فحاصملا دوجو نأل نيناجسلا نويع نع ةيفخ

 ءاطخأ يدل دجوي ناك اذهل نآرقلا ظفحنو فوصلا جسننو ءاطغلا تحت

 نأ تخألا عم تقفتا ءاطخألا كلت حيحصت لجأ نمف «ليكشتلاو ظفحلاب

 «هّللا اهظفح» تخألا تناك ؛ةعاس موي لك نآرقلا نم رسيت ام اهيلع أرقأ

 تناكف ىرخألا تخألا امأو قشمد ةنيدم 4 ةيمالسإلا ةعيرشلا سردت

 اهتوخإو اهيدتاو اهتلئاع دارفأ .عيمج دهشتسا دقو ةعيرشلا سردت ًاضيأ
 فارطأ بذاجتنو نآرقلا أرقن أعم سلجن اتك :ةامح ةرزجع 4 ةينامثلا

 ْنهادحإ نأ ملعلا عم ةدحاو ةغاس ًاعم يمك نأ مويلا ىنمتأ مك» ثيدحلا

 يه اهترايزل تحرف مك .عيباسأ ةدعب ةصقلا هذه ةباتك لبق يترايزل تءاج

 .اهب يحرفو يرعاشم فصأ نأ عيطتسأ ال ءادنك نم تءاج دقل ءاهجوزو

 سلجن انك «ةنس نيرشعو ثالث دعب اتيقتلا دقت ,هللابو هلل انتيحم تناك

 امو ةيضاملا انتايح' نع ملكتنو نآرقلا سرادتن نجسلا اياوز نم ةيوازب

 اندسحت ةوخأ اننيب تأشن دقل ؛,نجسلا ب اهشيعن ثادحأ نم انعم يرجي

 انم لك بهذت تاعاسل دتمت دف يتلا انتساج يهنن نأ دعبو :تاريثكلا اهيلع

 عم اهيرشأ تنكف حابصلا ةوهق انؤاستحاو نجسلا ىلع انتلوج امأ ءاهلامعأل
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 تاعاس يقابو :ةقبياس صصق 4 اهنع تثدحت يتلا بلح ةنيدم نم تخألا

 نع ينلأست نهادحإ ينفقوتست دق :تانيجسلا نيب ةلقنتم رودأ تنك مويلا

 .روهشلاو مايألا تضم اذكهو .ينبيجتف اهلأسأو اهبيجأف يتايح

 لوطو تقولا رورم عمو :؛تايسايسلا تانيجسلا لك نع ةرايزلا تعنم

 ةرايزب ةبلاطملا نلواح دقو عيمجلا ىلع رطيسي نزحلاو قلقلا أدب نمزلا

 دعبو ؛كلذ مهل دي الو تارباخملا نم رمألا نأ تعدا ةطرشلا نكلو لهألا

 مافطلا نع بارضإب مايقلاب نركفي تانيجسلا تأدب رارقلا اذهل انعامس
 تايفوشلا تانيجسلا نيب قافتا دعبو :نأشلا باحصأل انتوص لصيل

 بارضإلا كفت اثم دحأ ال نأ انقفتاو بارضإلا انررق نهريغو تايناوخإلاو

 رم دقل ءبارضإلا نم لوألا مويلا ناكو ءديرن امل لصن ىتح تايرخألا نود

 ؟بارضإلا اذهب لصن نأ نكمم ّنح يأ ىلإ تاشقانملا ضعب نم ىوس ايداع

 ال ىتح .ةياهن الام ىلإ بارضإلاب رارمتسالا نضفري نك تانيدتملاف

 قحتسي ال بارضإلا نم فدهلا نأل .اراحتتا توملا رظخل ٌنهسفنأ نضرعُي
 :,نهتجح هذه تناك ءىلوأو لضفأ ةلاحلا كلتب ربصلاف :هلجأ نم تومن نأ

 لجأ نم توملا رطخل_نهتايم ضيرعت نضفري أضيأ نكف تايعوشلا امأ

 بيرقت ال ريبك روك يف قاكو .راحتتالا ةعرح نع ًاقوَح ل ءريغص يلطم
 .بارضإلا اذه  رمتسن نأ نكمم ىدم يأ ىلإو رظنلا تاهجو

 5 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نوكالثلا

 لوقت .ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ذه ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 الو ؛كلذب ملعت ةطرشلاو بارضإلا ىلع ةعبرأو ةثالثو نامويو موي ىضم

 ضعب ةايح نأشب لملمتلا ضعب رهظو .ال مأ ةينمألا عورفلل ربخلا لصوأ يردن

 نمو ,ةظيس مايكأ رس نيمشت انكش :ةقيمشلا ةيتبلا تاوذ تانرسسلا

 :ماعطلا نم ليلقب اهعوج تكست تايرخألا نم ةلفغ # تناك نم تانيجسلا

 ريكأل مسجلا ةوق ىلع ظافحل اثيشف أئيش فخت تانيجسلا ةكرح تأدبو

 نكلو ؛ةينمألا عورفلت انتابلط لصوأ هنأ نجسلا طباض انربخأ .نكمم تقو

 طابضلا دحأ ةلباقم انبلطو ءبارضإلا كفب هبلطل بجتسن ملو :هقدصن مل

 امهم انبلاطم دحأ تفتلي نل هنأ نيقي يدنع ناك دقل .ةينمألا عورفلا نم

 يتايحل اهفيضأل مارتحالاب ةريدج ةرماغم كلذ 4 تيأرو ءاياحض نم فلك

 مايأ ةينامث تضمو ءاهنم دحاو بارضإلا اذهو :ةبيجعلا تارمافملاب ةكيلملا

 زبخ ةرسك يأ لوانت اهطاق اضفر كضفر دقل ءدحأ اثل عمسي ملو ةعبشو

 .يسفن عدخأ نأ ديرأ الو اهب بلاطأ يتلا ةرايزلا نم مهأ يدنع ئدابملاف

 نيب مدتحت تاشاقنلاو .:ةحضاو ةروصبو رثكأ رهظي لملمتلا أدب

 يأ ىلع لصحن مل نحنو بارضإلا اذه فقونس فيكو ىتم تانيجسلا

 رمتسم نأ امإ هنأ عيمجلا عم ملكتأو ةثالثلا فرغلا نيب رودأ تنك .دعو

 ءانهجو ءام ظفحنو بارضإلا كفن ةقيرط دجن نأ وأ بارضإلاب عيمجلا
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 ىغط دقل :ةديج ةحضصب انلز ام انعيمجف لوطأ ةدم رظتنن نأ تنئاكمإب ناك

 4 انحبصأو :توملا ةيهاركو ايندلا بحو مارحلاو لالحلا انتاشاقن ىلع

 نيضمي ةيبلاغلاو ةيويحلاو طاشنلاب ضافخناب رعشن انأديو ءرشاعلا مويلا

 رودأ تنك ؛عونلا اذه نم نكأ مل ينكلو ءشرفلا ىلع تايقلتسم نهو مويلا

 عيرس ناقفخب رعشأ تأدب ينأل ٍنبلق قوف يدي عضأو ةفرغل ةفرغ نم
 يتينبف ءكلذ نم زثكأ لمتحأ ينأ رعشأ تلزام هلل دمحلاو نكلو بلقلاب

 تايئاضقلا تانيجسلا مامأ بارضإلا يهنن نأ انلواحو ,ىوقأ يتميزعو ةيوق

 نحنو نجسلا ةبيبط عم ًاضوافم نوكي نأ ةطرشلا طباض لواحو .فرشب
 .ةينمألا عورفلا ىلإ ربخلا لصوأ هنأ كشن انكو .بذاك هنأ نيقيلا ملع ملعن

 ةدم نأ تاوخألا ىدحإ ينتمجار) رشع يداحلا مويلا اذ مويلا نحن

 ,تانيجسلا نيب بدت ةقيمع تافالخ تأدبو (أموي رشع ةثالث ناك انبارضإ

 ولعتو ؛ةداحو ةريبك تاشاقنلا تناكو .دحاولا أدبملا تابحاص نيب ىتح

 يهنتن وأ تابرضم انعيمج ىقين نأ امإف .ضقخنتو تاوصألا اهيف

 تايناوخإلا نيب ةقثلا مدع تناك ةرهاظلا ةمسلا نكلو ءبارضإلا انعيمج

 ةيبلاغ نأ ملعلا عم نهنيب طسولا انأ تنك نكلو ءاذامل يردأ ال تايعوشلاو

 تانيجسلا ضعب الإ ءبارضإلا اذهب مازتلالا قح نمزتلي مل تانيجسلا

 نأ نكمم ىدم يأل ىرأل يسفن عم عارص ب تنك ؛نهنم ةدحاو تنذكو

 طباضلا دوعو لالفتسا انلواح تاعارصلاو تافالخلا دادتشا عمو ءلمتحأ

 ماسقنا ثدحي ال ىتحو :تايئاضقلا تانيجسلا مامأ فرشب بارضإلا كفنل

 ةدايزو ؛ماسقنالا اذهب ادبأ هل ةميق ال نوكيس بارضإلا نأل اننيب خرشو
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 دوعو ىلع انلصح اثنأ انعشأ اذهبو .بسكم يأ ىلع لصحن نل كلذ ىلع

 ًارارج انل لسرأ نأب طباضلا انأفأك اذهيو .بارضإلا كفن فوسو ةقيقح

 دحأ ننم ةغراف ةدعملا نأل ةعرس لكأن ال نأ انحصنو ءاهبرشتل بيلحلا نم

 ةرماغم انيهنأ اذهبو ,اشملل انضعب لقتل رطضيف ضرمن دقو ءاموي رشع

 .ةعئار ةرماغم تناك اهنكلو ءانماسجأ باسح ىلع ةكحضم

 هذهب نجسلا ةحاب ف ًالفح نمقي نأ تايعوشلا تانيجسلا تررقو
 ترضح .تايئاضقلا تانيجسلا ضعب لفحلا اذهب تكراشو «ةبسانملا

 نينغو ءتارضاحلا ىدحإ تنكو ؛كراشن مل ولو ؛ةجرفلل انم تاريثكلا

 تايئاضقلا تانيجسلا ىدحإ تصقرو ةفيلخ ليسرامو مامإل ةيروث يناغأ

 اهيلع تضيبقف نيلفط تكرتو اهجوز نم تبره دق تناك :لفحلا كلذ

 ءافرشلا سانلا نم اوناك اهلهأ نكلو «يهالملا دحأ 4 صقرت يهو ةطرشلا

 امدعب نجسلا نم اهتجرخأو ءاهعادخ تلواح يتلا ءاهتخأ اهل اولسرأف

 اهليبس ىلخيس هنأل ةرييك اهتحرف تناك اذهل ءاهتيامحب ءاضقلل تدهعت

 + ءاهصقرب نيرضاحلا تفحتأو تصقرو تصقر اذهل :يناثلا مويلا
 سدسملا تخألا تعفر لزنملا اتلخد امدنعو ؛اهتخأ عم تجرخ يناثلا مويلا

 :ةلئاعلا راع تلسغ اذهيو..ةليتق اهتدرأف اهتخأ سأر # تاقلط ةدع تقلطأو

 .امود نجس 4 ةنيجس ةصقارلا تخألا ناكم تخألا تءاج ءاسملا كو

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو

 اهيف انككف يتلا ةقيرطلا ىلع ًاريثك تكحض ةقلحلا هذه تبتك امدنع»

 «تايئاضقلا تاقيجسلا نم الجش بارضألا
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 نوثالثو ىدحإ

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ذ ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 لجأ نم ةنس لك هرظتنن انك ةكربلاو ريخلا رهش ناضمر رهش 'ءاجو

 هيضمأ ناضمر لوأ اذهو انباذعو انتل هيأ هللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلا

 ةالص يلصنل تاوخأ ةدغ تعمتجا هانمص موي لوأ كو .امود نجس

 يلصن دكن ملو :ةالصلا 4 مهتمامإ نوكأل ينوراتخاو ء:ةعامج حيوارتلا

 اولصيل فرغلا عيمج نم تايئاضقلا تانيجسلا تدفاوت ىتح تامكر ةدع

 هبلقو هحور لسفيو ءةيناميإلا تاحفنلا شيعيل شطعتم لكلا ناك ءانعم

 بولقلا رسكت ةنحملاف رخآ معط ءاعدلاو ةالصلل ناكو ؛ةايحلا ناردأ نم

 عجو ينباصأ ىتح مايأ ةرشع يلصن دكن ملو ءرثكأ هنم برتقتو اهقلاخل

 بيبطل تجرخف ةالصلا ل رمتسأو عجولا بلاغأ تنك ديدش سأرلا

 نجسلا لاوط تنك دقل نيتزولل ةلجاع ةيحارج ةيلمع ينمزلي لاقف نجسلا

 ناك :يتايح ىلع ةروطخ نالكشت اتأدب تح ةريبك ةاتاعم امهنم يناعأ

 :«قلقسم رمألاف نآلا امأ :ةيوناث اهنوربتعيو ةيلمعلا ءارجإ ضفخري نمألا

 ءاج ةعاس نورشعو عبرأ لالخو تارباخملل ريرقتلا نجسلا طباض لسرأو

 ةصرف عيضت ال يك ناضمر رهش ةياهنل اهليجأت تبلط ينكلو ,ةقفاوملاب درلا

 .هّللا ىلإ عرضتلاو ءاعدلل
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 تبهذ .ةيلمعلا موي يل اوددحو ةلطعلا تهتناو دايعألا لكك ديعلا ءاجو

 ملعأو ءزوجعلا نجسلا ةناجسو نجسلا سيئر طباضلا ةقفرب امود ىفشم

 لامتحا نم هيلع رطيسي فوخلا ناك .ةيسايس ةنيجس ينأ ءابطألا طباضلا

 ىئدحإ #24 يسرك ىلع تسلج «برهلا ىلع يندعاسي نم دجأ نأ وأ ءيبوره

 الجر تيأرف يلوح ترظن :مهيوذ مهتقفريو ىضرملا بقرأ تنكو فرفلا

 زوجع ةأرما كلذ 4# هدعاستو :يلع ًافوخ ال هسفن ىلع فوخلا هكلمتي ًابيرغ
 مل انأ ىتح «ينفقوي نأ دحأ عطتسي ملو .ءاكبلاب تشهجأف ءيشب يلابت ال

 تلزام ينكلو «ةيلمعلا ءارجإل يرود ءاجو ءيسفن ىلع ةرطيسلا عطتسأ

 فقوأل ةميزعو ناميإ نم يب ام لك تعمجتسا ؛ّىيسلا يسفنلا عضولا اذهب

 ينصلخيو ينمحري نأ هللا ىلإ عرضتأ تنكو ءينباصأ يذلا رايهنإلا اذه

 يلهأل ةملاس يندريو ينيفشي نأ ءاجرلا نيبو هيف انأ يذلا باذعلا اذه نم

 فيك ؛هراوجن هللا ينراتخا ول اذامذ ءاملأو ًءاكب ينديزي اذه ناك يدالوأو

 ةنيجس ةضيرم ةبيرغ تم ينأ نوملعي امدنع يدالوأو يدلاو روعش نوكيس

 نكمي ال طباضلل تلاقو ةضرمم تءاجو رثكأ ءاكب دادزأف ؟ىفشم

 ,ةعراستم بلقلا تاقدف ُييسلا يسفنلا عضولا اذهب يهو ةيلمعلا ءارجإ

 تعطتسا هلل دمحلاو ًاريخأو كلذ ىلع مهنم صرحأ تنكو يتأدهت اولواح

 بيبطلا دكي ملو تدهشتو تايلمعلا ةفرغ تلخدو يسفن ىلع ةرطيسلا

 .قيمع مون 4 طغأ تنك ىتح ةلئسأ ةدع ينلأسي
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 ةناجسلاو يسأر قوف نجسلا طباض تيأرو تظقتسا تاعاس دعبو

 ينلأس . يشل نم حصأ مل اذائ نيام يشاعنإ نولواحي نيضرمملاو

 ؟نجسلل عوجرلا مأ انه ءاقبلا نيدوت له يشاعنإ نم قئاقد دعب طباضلا

 نهو نجسلا بايل يننعدو يتاوللا يتاوخأ كانهف .عوجرلا دوأ هل تلق

 غلاب قلقب يراظتنا # نهتدجوو تدع اذكهو ؛ةملاس دوعأ نأ هللا نيعدي

 اوفصي مل ءابطألا نأ بيرغلا نمو «غابد ةبهو حلحل ةدجامو ناطق ةديغرو»

 يل نعمجي تاوخألا تناكف «ةيلمعلا دعب ءاود يأ ينوطعي ملو ةفصو يل

 ترمتساو :؛نولو لكشو عون ةبح لك تانيجسلا عيمج نم ءاودلا بوبح

 ةيفاعب ةنحملا هذه نم تجرخو تيفش ىتح ملألا عم ةليوط ةرتف يتاناعم

 .دشأو ىوقأ ةميزعو لضفأ

 نآرقلا ظفخ ىلع زيكرتلاب يسفن لاغشإ لواحأ تنك روهشلاو مايألا رمتو

 تناكو نهصصق عمسأ تايئاضقلا تانيجسلا نيب عكستلاو فوصلا ةكايحو

 دالوألا نم اهل نيعبرألا ف ةأرمال مويلا ىلإ اهنايسن عطتسأ مل ةصق رثكأ

 درق ناسنإلا لضأ نأ اهيف نوراد ةيرظن تقدص دقلف اهلكش امأ :ةرشع

 ميقن تناك ؛ةلالسلا كلتب تظفتحاو خيراتلا لبق نم اهلكش روطتي مل يهف
 :ةيعامتجإلا ةناكملا وذ ليمسلا لجملا ةي درقلا راتخم عم ةيعرش ريغ ةقالع

 جوزلا نأ مأ اجوزتي نأ لجأ نمأ يردأ ال اهجوز لتق ىلع هغم تقفتاو

 تأدبو ادد هايمرو هالتقف هنم صلختلا ادازأف ةنايخلاب امهأر نيكسملا

 :ةئاقلا اهنأ اورعشتساو هتثج ةطرشلا تفشتكاو اهجوز نع ثحبت ةجوزلا
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 ةحاب # سلجأ تنك .اهقيشع ىلع تفرتعاو .كلذب تفرتعا بيذعتلا تحتو

 ةفطاعلا عون ام ليختأو اهتارظتو اهينيع # رظنلا نعمأو اهبقارأو نجسلا

 ةرشعل مأ يهو هب ردغتو اهجوز لتقت ىتح لجرلا نيبو اهنيب تناك يتلا

 يأ اهل رأ ملف .نجسلا ذب اهتدلو ةليمج ةلفط اهيدي نيب لمحت تناك ؟لافطأ
 رطيست ؛هتميرجب مايقلل تارربم همزلت ال مرجملاف ءاهتميرج باكترال رربم

 يقالخأ وأ ينيد عذاو يأ كلمي الو هريغ باسح ىلع ايندلا تاوهش هيلع

 .هتميرج باكترا نم هعنمي

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نوكالثلاو ةيناثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق ذه ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 اهمزلي يتلا ةيناسنإلا يسآملاو مئارجلاو صصقلا نم ريثكلا تظفح

 ,تايسايسلا تاتيجسلا نحن انع مكثدحأ مل ينكلو ءاهتباتكل تادلجم

 :تاوخألا نع ثيدحلاب ًادبأ فوسو

 تاعومجمل تاوخألا قرفت وه ينأجاف ءيش لوأ امود نجسل تلصو امدنع

 كلذ ىلع ينجس لاوط دتعأ مل ثالث اهددع ناك ةعومجم ربكأ :ةريغص

 لكو ءانتايح مسري يذلا اهماظن اهل ةدحاو ادي نوكن ددعلا ربك امهم انك

 امهم ءانثتسا نودب عيمجال كلم وه لهألا نم ضارغأ نم هيلع لصحن ام
 انم ةدحاو لك عضتو ءاهيتأي امب ظفتحت ةدحاو لكف دوقنلا امأ ءرثك وأ لق

 ةنيجسلا امأ ؛عيمجلل مزاوللا لاما اذه نم يرتشن قودنص خب ًايواستم ًاغليم
 اهيلع قيطيف .ةرايز اهيتأت ىتح ءيش يأ عفد اهنم بولطم ريغف ةديدجلا

 نوكت اهدوقن دافن دنعف ةيفاك ادوقن كلمت ال يتلا ةنيجسلاو .اهريفك ماظنلا
 نهج ندع أب ةبطفسو ةيسفب سياح لاسحبألا امل ويش نأ بحسب عر ريغ

 ,تانيدتم تاوخأ نيب هارأ تنزح قرفتلا اذه تيأر امدنع اذهل .عيمجلا

 مظعأ رومأ كانهف ءسانلا دحوتيل يفكي ال ينيدلا مازتلالا نأ تفرمف

 كسامتم يمالسإ عمتجم ةماقإل نايفكي ال مايصلاو ةالصلاف ءربكأو

 بيلغتو ءضعيلل ةيلغلاو ةوقلا نأ تفرع ءاصقتسالا دغبو .راثيإلا هدوسي
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 ةرطيس تحت نم جورخلل تانيجسلا ترطضا يتلا يه ةيصخشلا حلاصملا

 نم يه ةيقطانملا الو مدلا الو نيدلا ةطبار نكت ملغ ,ةينانألاو ةيروتاتكدلا

 عمجي يذلا لوألا لماعلا يه ةيقالخألاو ةيويندلا حلاصملا نكلو عمجت

 هّلل هتياغ ناك نمف اهقرفت ةيمالسإلا تاعامجلا ىلع بيعأ تنك :قرفيو

 ناك نمف .مهقرفت نأ نكمي ةهفات ةيويند حلاصم نأ نظأ ال هلل هداهجو

 ةرظت مدع نوك دق انه ىرأ ام ريغ نوكينأ بجي هلا ًابصلئاخ هدايجو هلمع

 موي #2 عقاولا ضرأ ىلع ةدوجوم ةدحولاو قافولاو مائولا ناك نكلو ,ةيلاثم

 ينبت نم يه لدعلاو نيناوقلاو ماظنلاف :روصعلا نم رصعو مايألا نم

 .ةميلسلا تاعمتجملا

 ,نيتضرغ #2 نهدوجو مغر ةدحاو ةعومجم نكف تايعوشلا تانيجسلا امأ

 ناكو ءرهاظلاب ناك اذه ًايونعمو ايدام عيمجلا مكحي مراص ماظن كانه ناك

 قيلعتلاو ثادحألاو نهنيب ةلصاحلا تافالخلا شقاني عامتجا عوبسأ لك نهل

 عامتجالا ىلع نصرحي نك :ثادحألا كلتل بزحلا رظني فيكو ءاهيلع

 يشارفب ءاقبلا ىلع صرحأ تنك ينكلو ؛ةحابلا 4 تانيجسلا نوكت امدنع

 نلواحي نهنأ كحضملاو :نهقامعأل لخدألو نركفي فيك فرعأو عمسأل

 حيحص «:كلذل ءاقبلا دصقتأ ينأ نفرعي نهف عمسأ التل نهتوص تافخإ

 تالوؤسم رارصإ نأ الإ :ةلتكلا كلت رخنت لكاشملا نكلو ةدحاو ةلتك نك نهنأ

 ةعومجم نهاقبأ ام وه تاعومجمل قرفتلا ًاعطاق اضفر نهضفرو بزحلا

 دقل ؛نهنم ةدحاو لكل ةيسفنلا ةحارلا باسح ىلع اذه ناك نكل .ةدحاو

 ال :ةريغص تاعومجم ًاضيأ نك عقفاولا بو .نهعمجت نم يه ةداملا تناك
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 نهعضو ينبجعي مل ةحارصب .يبزح عامتجإ وأ ماعط ىلع الإ نعمتجي

 ثلاثلا قيرطلا تفشتكاو ءرشبلا عمجت نأ اهدحو ةداملل نكفي الف ءاضيأ

 ظافحلاو درفلل ةيصوصخلا مارتحا عم يقالخألاو لداعلا ماظنلاغ امهنيب

 يوس لكشب تاعمتجملا ءانبل ةحيحص ًاسسأ نوكت دق ةيعامجلا حورلا ىلع
 .هفوقح عمتجمللو هقوقح درفلل ظفحي

 عقاولا ضرأ ىلع هذيفنت انعطتسا انئكلو ءايحطس اذه يليلحت نوكي دق

 ءانثأ :ئتحو ؛بلح نجس ذي تنك امدنع تاوخألا عم ةديدع نينس لاوط

 تاظفاحملا عيمج نم انكف :اهيلإ تممضنا يتلا ةعومجملا عم امود 4 يدوجو

 ةدولوملا يماشلا ةيمس اهتنباو شيشح ىولس اهيتنباو ناسح مأو رامعألاو
 لالهو يج ةعلق ىدهو ةامح نم شيشح ىرسيو رمدت نجسب ةديحولا

 «بلح ةنيدم نم انأو ةيقذاللا نم يعرم ةمطافو قشمد نم رصنلا وبأ

 نكمي ال .راثيإلاو ةبحملاو ماظنلاب ةعومجملا ةدحو ىلع ظفاحن نأ انعطتسا

 «فسألل اهمسا تيسن دقل» رباج مأ تخألا ركذأ الو امودب يدوجو ركذأ نأ

 ةأرما تناك ءيقارملا ثعبلل عباتلا اهجوز لدب ةنيهر تءاج جبنم نم يه

 3 تاشه ينكلو .ةيواقرلا ةجهللا يميلغت لواجت تناكو اهبحأ تنك :ةبيط
 .ىرخألا تاجهلل ةدراط ةيبلحلا ةجهلئاف .هجراخو نجسلا لخاد اهملعت

 عونت كانه ناك ءاهئاوحأ ىلع نئمطأو ربخ يأ اهنع فرعأ نأ ىنمتأ مك

 نكأ مل ينكل .ودبي ام ىلع قرفتلا ذب ببسلا نك ةرثؤم تايصخشو ريثك

 ًايخوت نهركذل ضرعتلا مدع ترثآ اذهل ,مكحأو يسفنب ىرأل ةدوجوم

 ...ةيقادصملاو لدعلل
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 نوكالثلاو ةثلاثلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4# ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 نم ةجوزتم ةينيطسلف يقارعلا ثعبلل ةعبات ةنيجس انتفرغ ىلإ تءاج

 ربصلا غرافب اهتدالو رظتنأ تنك .ًالماح تناكو .روزلا ريد نم يروس

 ,هارأ لفط يأب ةيفطاعلا ةنحشلا كلت غرفأ ينلعج يدالوأ نم ينامرحف

 يتحرف تناك .دمحمو دمحأ امهتمسأ نيمأوت تدلو أب ةأجافملا تناكو

  اهدعاسأ تنك .تادجلا رمعب تسل ينأ ولو ةدجلاك تنكف ةريبك امهب

 احيصأ دقل امهتبحم #4 يفطاوع لك تغرفأو أمج ابح امهتببحأو امهتيبرت

 ؟اذام مآ نيدهاجمو ًاراوث احينمأ له اههتيؤر ىتمّتأ مك :نيلجر نألا
 موي ريغ لستغن نأ اندرأ اذإ انكف محتسأل زهجأ تنك مايألا دحأ ذو

 يديدح ليمرب ءاطغ عضنو .تيلاوتلا 4 زاكلا روباب لعشن ددحملا مامحلا

 تناك نيلفطلا لسغأ نأ ديرأ تنك مويلا كلذ ذي .محتسنو هحطس ىلع

 ةدسجو ريثغضلا ةسار لسقأو لوألا لفطلا لمحأ اقأو فصوت ال يتداعس

 :مامحلا اذه يهنأ نأ يلإ لسوتي نيتئيربلا هينيعب يلإ رظني وهو يرطلا

 هسبلت يك همأل هتيطعأو همامح تيهنأ امدعبو ؛هخارصب ةروث يلع اهنلعيو

 قئزتت يلجرب ذإو ؛يناثلا لفطلل ءاملا ريضحتب تأدب ةأفدملا بناج هبايث

 محل ةعطق ديدحلا ءاطغلا عطتقاو يديدحلا ءاطفلاو تيلاوتلا ةرفح نيب

 يننجرخأو ةفرغلا 4 يتاقيفر تعرسأ .يلجر مظع اهيف ناب يمدق نم
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 باب نقرطي تانيجسلا تأدبو .فزنلا فاقيإل يمدق يل اوعفرو تددمتو

 عيمج نم تانيجسلا عيمج تماقو قرطلل الاب قلت مل ةطرشلا نكلو ةفرغلا
 ةطرشلا رصانع نم رصنع ءاجو ةلفقم تناك اهنأل باوبألا قرطب فرفغلا
 ةمثرجم هداحلا ةلألاو قيمع حرجلاف ىفشملل باهذ اهمزلي هل اولاقو

 نم فجتري يدسج ناك ءضرمم هعمو ةليوط ةرتف دعب داعو بهذ هنكلو

 ناك ردخم الو مقعم نودب حرجلا ةطايخ أديو حرجلا ملأ نمو ةللبملا يبايث

 طيخيو لفسألا نم دلجلاو ىلعألا نم دلجلا دشيف ًابوث عقري هنأكو هطيخي
 ىتح ءرشبلا نيب انل ةميق ال نحنف يحورلاو يدسجلا ملألا نم خرصأ تنك
 ىهتناو ءانم لضفأ هنولماعي فقوملا اذه لثم #.ةرضختملا دالبلا © ناويحلا

 عيطتسأ نكأ ملو :ةريبك ةروصب يمدق تمروتف بهذو حرجلا ةطايخ نم
 بوبح يل نعمجي نكف .تاوخألا ةدعاسمب الإ ةجاحلا ءاضقل باهذلا

 انيديأ عنص نم بئاصملا له يردأ ال .بئاصملا مأ يننيمسي نك :باهتلالا

 نينثالا نأ مأ ؟هدنع رجألا بستحنو ربصن هللا نم ريدق مأ اهيدافت لواحنف

 نكمم ناك .ينافاش نأ ىلاعت هللا دمحأ ةثداحلا كلت ركذأ امدنع ؟ًاعم

 تاوخألل لوقأ تنك ءيمدق رتبل ءابطألا رطضي نأ اهيلإ تلصو يتلا ةلاحلل

 علبنو انعيمج كحضنف حاورأ عبسب ططقلا لثم انأف يلع اوفاخت ال ةحزام

 لكب تاوخألا ينتطاحأ دقو عيباسأ ةدغ يئافش قرفتسا .ةقرحو ةصغب ملألا
 :يملأ ىلع نهنزح نم ربكأ يدوعق ىلع نهنزح ناكف ةبحمو ةيانعو ةياعر
 هفرعأ الو هدقتفأ ءيش نع ثحبأ تنك امك تدعو ءافشلل تلثامت دمحلاو

 .كلذ ذ عمتجملاو ةرسألا رودو مهفارحنا بيسو رشبلا عئابطب ةفرعملا هنإ

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو

 ا



 نوكالثلاو ةعبارلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4. ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 رصع يو ءطيسب فالتخاب ولو رخآلا لثم مويلا مايألاو روهشلا تضم

 .بلح ةنيدم نم يتوخإ دحأ يترايزل ءاج نيرشت رهش مايأ نم يفيرخ موي

 لالخو ؛ضارغألا لاخدإب اوحمس طقف ءيتيؤرب هل اوحمسي مل مهنكلو

 عيمجو انأ انثاعدتسال عرفلا :نم ةيرود تءاج نجسلا باب ىلع هدوجو

 نولقني ةقلغم ةرايس انراظتنا # ناكو انضارغأ انزهج :عرفلل تاوخألا

 ريغ ةديحولا ةنيجسلا تنك .قلقلاب ًاجوزمم انحرف ناك ءاهيف ءانجسلا
 تاونس سمخ نيب حوارتت ْنهماكحأ تناك دقل :تاوخألا نبب نم ةموكحملا

 ةرايس انبكر :ةمكاحم نودب تاونس عست تيضمأ دق تنكو أماع نيرشعو

 ةرايسلا بكرأ انأو ديعب نم يخأ ينآر دقل :ةيديدح نفاون اهل ناك نجسلا

 مل لوقي نآلا ىلإو اهلمحي يتلا ءايشألا لك مطحف ءلوهجم ريصمل بهذأو

 اهيف لقني ةرايس نيبكرت تنأو اهيف كتيأر يتلا ةظحللا كلت ىسنأ نلو ٌسنأ

 .تامرجملاو نومرجملا

 نيثالث انك .يركسعلا قيقحتلا عرفل قشمد وحن انب ةرايسلا تهجتا

 تاوخأ ةدع تيقبف ءانعيمج انل عستت مل ةدحاو ةفرغ 4 انوعضو ةنيجس

 تايرخألا تمانو ثدحتن تاوخألا نم ةثالثو انأ تنك ءمونلل ْنهل ناكم ال
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 ىدحإب ذإو تفاخ توصب ملكتن انيقبف ,هيف ماننل ناكم انل قبي ملف ءانلبق

 تخأ ىرخألا ةهجلا نم اهبيجتف اهريخش ولعي اياوزلا ىدحإ نم تاوخألا

 لاع توصب كحضن انك :ةعئار ةينوفميس تناك :هيلع ولعيو هلثامي ريخشب

 اهريخش الع يتلا تاوخألا ىدحإب ذإو انسفنأ ىلع ةرطيسلا عيطتسن الو

 عشبأب انتفصوو ةدشب انتفنعف ءكلذل كحضن نحنو انتأرو ةأجف ظقيتست

 نحنف ةروصلا لقن عيطتسأ ال ينكلو متشلا كلذ لهأتسن انك دقل ,فاصوألا

 كلامتن ملف ,فزعت ريخشلا ةينوفميسو :مامحلا برق انضعب بناجب روكتن

 يلاتلا مويلا كو 58نحن مأ قحلا ةبحاص يهأ يردأ ال .كحضلا نم انسفنأ

 نيعبس اهيف عضن ةفرغلا هذه نإ :لاقف ءربكأ ةفرغل انلقن طباضلا نم انبلط

 ؟؟نكل عستت تت ال نتنأو الجز

 ىرخألا ولت ةدحاولا اننوعدتسي اوحبصأ مايأ ةدع دعبو ءانبلط ضفرو

 لحاسلا نم يحيسم «فسوي لامك » عرفلا سيئر ناك :عرفلا سيئر ةلباقل

 .وه ةظفاحم يأ نم يردأ ال يولع «ليلخ نسح«و

 نع ربعي» وهف ظافلألا خسوأو عشبأب ةنيجس لك متشي «ليلخ نسح» ناك

 ينولخدأو يرود ءاجو :ىرخأو ةئيجس

 :ينيغ ىلع ةباصعلا عضوت ةرم لوأ هذه تناكو نينيعلا ةيوصعم مهتلباقك

 ناكف «ليلخ نسح» امأ ءعرفلا سيئر ةلواط نع ديعب يسرك ىلع تسلج

 كينيع نع يمضرا :يل لاق ءيلوح روديو ةفرغلاب ريسي ةراتو سلجي ةرات

 تفتلي وهو ارخاس ليلخ نسح يل لاق ؛ةرم لوأل مهلاكشأ تيأرو ؛ةباصعلا

 نيب اتوافتم همتش ناكو هتاذو- كت 5
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 يجوز متشب اوؤدبو «تيم صخشل ةنيهز» .اوكحضو «ةنيهر» فسوي لامكل

 يذلا ديحولا لاؤسلا نكلو اذام نع ركذأ دعأ مل ةلئسأ ةدع ينولأسو

 كلذ تركنأ 55تايعوشلا عم نيشقانتت تنك له ءيريغ نود هب ينوصتخا

 :ًالئاق رخآلا ىلإ مهدحأ تفتلاف :مهيلإ بهذت نجسلا نمر يراقت نأ تفرعو

 :هولأسو يركسعلا عرفلا سيئر رجاتلا ىفطصمب اولصتاف 55 اهملسنس نمل

 تأجافت ؛دامح ريشب لتقف موي يتدرغز كنأ حيحص له :لاقو ينإ تفتلا
 له .دهشتسا هنأل لاق ةدرغزأ اذاخ هللاو ال ةدحب هتبواجو لاؤسلا اذنه نم

 تعضو :يفلحا :لاقو فحصعب ءاجو ءفلحأ معن :تلق ؟نآرقلا ىلع نيفلحت

 امهترظن نمو رخآلل امهدحأ رظن ءلعفأ مل ينأب تفلحو فحصملا ىلع يدي

 كقدص 4 رظننس :يل لاقو رجاتلا ىفطصم مالك اقدصي مل امهنأ تفرع

 . كبذك وأ

 :ءبعلا لك ينع لمح يذلا وهف يجوز بيصن نم متشلا لك ناك دقل

 نأ ترعشو يفلخ نم كاحت ةرماؤم طويخ نأ تفرعو ةفرغلا نم تجرخ

 نم سأيو قلقو فوخ هلحم لحو يلخادب رسكنا نجسلا نم جورخلاب لمألا
 .يتآلا

 55 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نوثالثئاو ةسماخلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق 4 ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 نهولسرأ :ءاسنلا عيمج ةلباقم نم ليلخ نسحو فسوي لامك ىهتنا نأ دعب

 انلصو ؛بلح ةنيدم ىلإ ندع يتاوللا تاوخألا نيب نم تنكو ءاهتنيدم ىلإ لك

 انوعدتساو ءنجسلا سيلو رصانعلا فرغ  انوسلجأو يركسعلا عرفلل

 ذتم ةماخشب ذادزلا ده ناك .هتقرقل انلخد :رجاتلا ىفطصم ةلياقكاعيمج

 مث .نكليبس ىلخيس :لاقو يلعلا دئاخ ديمعلا انقفاري ناك ءةرم لوأ هل يتيؤر

 ىفطصم زراشأ ةفرفلا باب نم انجورخ دنعو ةدوهعم ةرضاحم انيلع اوقلأ
 .اهفرعت ملأ ةزيزع هذه يديس :هل لاق ؟هذه نم ديمعلل لاقو يلإ رجاتلا

 يفخت ةيلحك ةءابع سبلأ تنك :يمدق لفسأل يسأر ىلعأ نم ةرظنب ينقمر

 هنأ ودبي ءدوسأ ًءاذحو دوسأ ابروجو دوسأ ءاطغ عضأو مسجلا ملاعم لك

 يتارظن تفتلاو ءينيد نع يندعبيو ينرسكي مل نجسلاف يسابل هبجعي مل
 تلقو هدنع نم انجرخو ينم هدقح عبشي مل هنأ اهنم تمهف دقل :ةتارظتب

 لاز ام هل ةقالع ال :يل نلق ؛رجاتلا ىفطصم نم ينرتسي هللا :تاوخألل

 ىرخأ ةرم تيقبو تايلاتتم تاوخألا تجرخو ءةيروهمجلا سيئر نم وفعلا

 مهعامس دنع يلهأ ناك .كلذ يعم لصح يتلا تارملا ددع فرعأ ال :ةديحو

 حرفو كلذ 4 مهودحي لمألاو يجورخل نورضحي بلحل انئيجمو وفعلاب
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 نأ يدلاو فرعو لمألا اودقف تخأ رخآ جورخ دعب نكلو عيمجلا مع مراع

 تابو خاسوألا ةيواحب هومرو ماعطلا دحأ قذي مل ءلكلا نم ربكأ انتنحم

 رهقلاو نزحلا ميخو :ليللا فصتنمل عراشلا فيصر ىلع سلجي يدلاو

 عافتراو يركسلاب يدلاو بيصأ ةمدصلا كلت رثأ ىلعو يدالوأو يلهأ ىلع

 ,مويلا تلقتعا يننأك اهنزح ناكف يتدلاو امأ ,لاشملا .دحأل لقنو طفضلا

 ءاكيو نزح مهباتنيو الإ مايألا كلت ركذ نوعيطتسي ال مويلا ىلإ مه يدالوأو

 مهمأ كرت اذامل مهدلاو ىلع ريبك دقحب اورعش ءانثألا كلت  ءرهقو ملأو

 دقل ءانأ يلجأ نم نكلو مهلجأ نم سيل اذه ناك 5؟اهريصمب ركفي ملو

 لثم يروعش نكي مل :.مهحلاصل يأرلا اوريغي نأ نومرجملا ءالؤه عاطتسا

 هتايحب ىحض وهق ءديهشلا ىلع سيلو ةملظلا ءالؤه ىلع يدقحف يلافطأ

 انأو ةثالثو نارهشو رهش ّرم .ناسنإلا ىلع ةايحلا نم ىلغأ الو هريغ لبق

 اريخأ قفاو .تارم ةدع ديمعلا ةلباقم تبلط ءرصانعلل ةفرغ 2 ةديحو عبقأ

 ,ينومكاحت ملو قشمدل ينومتلسرأ اذاملو 55ىتم ىلإو 5؟انأ اذامل هتلأسف

 يتدرغز كنأ حيحص له :لاق .معن :تلق ؟قدصلا نيلوقت كتلأس اذإ :لاقف

 ءاذه لصحي مل هّللاو :ليلخ نسح ينلأس دقل :تلق ءدامح ريشب لتق امدنغ

 رجاتلا ىفطصم نأ نوفرعيو ينوقدصي مهعيمج مهنأ مهنويعب ىرأ تنك

 اولأسا :هل تلق ء:نجسلا # ينيقبيل ةيذكلا كلت عدتبا دقل ءريققحو بذاك

 ينبجي ملو ديمعلا تكس :تدرغز ينأ عمس نم ءرصانعلا اولأسا ءانجسلا

 ةثالث يدوجو ىلع ىضم دقل .هّللا ءاش ام ىلإ تيكبو يتفرغل تعجر .ءءيشب
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 رهش رخاوأب نحنو ناكملا # نخاسلا ءاملل دوجو الف مامحتسا نودب رهشأ

 نم تءاج يتلا ةريخألا تخألا يل تلقن دقل ءبرجلاب تبصأو يناثلا نوناك

 يل نوتأي موي لك يلهأ حبصأو هب تبصأ انأو تجرخ يهف ضرملا قشمد

 ةرود لخدأ موي لكو ؛ءاودلاب ةخستملا بايثلا نوذخأيو ةفيظنلا سبالملاب

 لمتحأ دعأ مل رهشأ ةسمخ تيقب ,جلثملا ءام لاب محتسأو بابلا لفقأو هايملا

 نع ًابارضإ تأدبو ؛مامح الو هايم ةرودل ةفرغلا # دوجو الغ عورفلا ةايح

 .لاحلا اذه ىلع ىقبأ وأ رخآ ناكمل ينوجرخي نأ امإ بابلا قرطأو ماعطلا

 اولاق ءاسملا غو بايلا قرطأ انأو مويلا لاوط تيقب :جئاتنلا ينمهت دعت مل

 نم اهنم تجرخ يتلا ةفرغللو ةيملسملا نجسل تعجرو كضارغأ يزهج :يل

 ةخطلم ةميدقلا ءامدلا راثآو اهناردج ىلع اياظشلا تلازامو .ءتاونس ثالث

 ءانجسلا ىلإ تلسرأو ًاضيأ نوناجسلاو مهسفنأ مه ءانجسلا لازام ءاهب
 كلذكو لاؤسلا اذهب عيمجلا ًأجافت .تدرغز ينأ عمس مكنم نم مهلأسأ

 :كلذ ا ديحولا مرجملا وه رجاتلا ىفطصم نأ اهدنع تنقيأ :نوناجسلا

 ينكرت رجاتلا ىفطصم نإ نولوقي اوناك ءيعم نيفطاعتم نيناجسلا لك ناك

 رش ينم بلطيذ ةفطمتسم ةيجار هيلإ بهذأف يتايونعم رسكيل نجسل ا

 نم مهدحأ ينم بلطو ةمات ةيرسب كلذ نوسمهي .كلتذ نم رذحأ نأ مهدحأ ىنم بلطو ةمات ةيرسب كلذ نوسمهي عيمجلا ناك

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نوثالثلاو ةسداسلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلا فلاسو نامزلا ميدق # ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 ةبيصملاف يكسامتو ينزاوت ديعأو ةنحملا كلت نم جرخأ نأ تعطتسا

 تجرخو ربصلاب يندمأ هللا نكلو لتاق سأيب تشعو قمعب يناكرأ تزه

 نيجسلا يل اهبلجي يتلا بتكلا ةءارقب تقولا لتقأ نأ تلواح .ةميلس اهنم

 ناكف يقارعلا ثعبلا ءانجس نمو نييعوشلا ءانجسلا نم ماعطلا عزوي يذلا

 دحأ فو ءيركسعلا نمألاك سيل بتكلاب هئانجسل حمسي يسايسلا نمألا

 يسايسلا ءانجس نم نيجس نيناجسلا نع ةسلخ يتفرغ نم برتقا مايألا

 بلجأ الل ةيمالسإلا بتكلا دحأ يناطعأو يقارعلا ثعبلل ءامتنإلاب مهتم

 ًاباتك كل لسرن هتءارق نم يتيهتنا ىتمو يلضفت لاقو نييعوشلا نم أبتك
 نأل يركسعلا نمألا وناجس هاري الثلث بهذ ةعرسبو باتكلا يناطعأ رخآ

 بوتكم ةقرو عيف تدجوف هأرقأل باتكلا تحتف مهنوفاخي اوناك ءانجسلا لك

 يتميزع نم دشتو ينربصت يتلا تايآلاو ءارطإلاو حيدملا نم ريثكلا اهيف

 وه نم فرعأ نكأ مل رعاشو فقثمو نيدتم لجر نع منت هتاملك تناك

 يملأو ينزحب رعشي نم كانه نأب تحرفو يرعاشلا هبولسأب تبجعأ ينكلو

 «ماعطلا عزوي يذلا نيجسلا » يتاحابلا عم هتعجرأو باتكلا تأرق :ينيساويو

 نم برتقاو ةركلا داعأ مايأ دعيو ةقرولا ةياهنب لوألا همسا بتك دق ناك
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 ينأ ةصاخو ههاجتا ةين ءوسب ًادبأ رعشأ مل رخآ ًاباتك يناطعأو يتفرغ

 .فارتعاب نجسلا ىلإ ءاج ادج نيدتم باش اذه لاقف يتاحابلا هنع تلأس

 كلذ ذب هقافر عم فلتخي وهو ,ثعبلا ركفب نمؤي الو ؛كلذب هل ةقالع ال
 هيف تدجوف باتكلا تحتف :هفافر نع ًايفؤتم شيعي ناكو ؛«تاراوحلا ءانثأ

 تردقو مامتهالا كلذب تحرف .هتخأ ىلع فاخيو رافي نيدتم خأ نم اياصو

 هعم لسريو رخآ ًاباتك يل لسري أباتك تيهنأ املك تنكو .هفوخو هصرح هل

 ينأل يعم فنقي خراب ديد ةجاحب تنك ءيتمه ذحشتو ينيساوت تاملك ضعب

 لمألا ددجي هتيرعاشب ناكف ءرهقلاو نزحلاو سأيلا تاجرد ىندأ ىلإ تلصو

 هتاملك تروطتو ءيدهع قباسك دوعأ نأ هلضفب تعطتساو ءيتمه ذحشيو يل

 ,هوحن ةفطاع يلخادب تقرشأو يباجعإ لانو نمزلا لوط عم رثكأف رثكأ

 بجعمو رعاشو فقثمو نيدتم لجر وهف ال امل لوقأو هنع يسفن ملكأ تنكو

 اهيلع بذكي وأ ةأرما عاذخ لواحي نأ نيجس وهو هلثم لجرل نكمي الو ءيب

 :ةفطاعلا كلت نم تفخ ةيادبلا 4 .قدصلاو ةماقتسالاب هل دوهشملا وهو

 الثل ةلصلا كلت عطق لواحأ ينأ فرعو .هنم ةيتآلا بتكلا ضفرأ تأدبو

 ب اهلمجيو ةقرو بتكي ةديدج ةليحل ىعسف ءرثكأ روطتت
 هبتنأ مل :لخادلل اهيمري يتفرغ مامأ نم رميو ةصرفلا هل حنست امدنعو

 دحأ دجوي الف تيجعتو ةقرولا تيأرف ةفرغلا فيظنتب تمق امدنع الإ كلذل

 وهف هسفن نع اهيف ملكتي ءهنم ةليوط ةلاسر اهب ذإو اهتحتفف ةفرغلا 2 يعم

 نأ يلع ضرعي وهو ليلقب ينربكي ةيبرعلا ةفللا ةيلك جيرخ بلح فير نم
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 :حيدملا نم ًاقياس تفرع دقلف هبلط ينئجافي مل :لبقتسملا ذب هتجوز نوكأ

 نم تسشي انأف كلذب ركفأ الأ تلواح ؛ةجرد هنم لقأ نكلو ًالزغ سيل وهف
 ةمدص يأ لبقتأل دادعتسا ىلع تسلو بيرقلا 4# نجسلا نم جورخلا

 تلزام انأف ال اذامل ؛هي ريكفتلا نم يسفن عنمأ نأ عطتسأ مل نكلو :ةديدج

 يدالوأو ينأ رعشأ تنك ءاننيب ةريبك ةوه مهعم ربكتو نوربكي يدالوأو ةباش

 كرتو نجسلا لخد نم لك هفرعي روعش اذه» نسلا #2 نيبراقتم انحبصأ

 بوسحم ريغ نجسلا #2 هيضمن يذلا رمعلا نأكو «هبايغ © نوربكي هلافطأ

 كلت ىلع رمتساو .نجسلا هلوخد نئم نيجسلا ننع فقوتي نمزلا نأل .انيلع

 يلخادب تأشنو اهرظتنأ تب ىتح قاروألا يل يمري ةليلق ريغ ةدم ةلاحلا

 لسرأ ىلوألا جيلخلا برح تبشن امدنعو .رذحو فوخب نكلو هوحن ةفطاع

 ييأر ناكف كلذ لجأ نم هقافر عم رجاشتي ناك دقل اهب ييأر نع ينلأسي

 نجسلا نم جورخلا دعب جاوزلل يتقفاوم هتيطعأ ليوط ريكفت دعبو هل ًاقفاوم

 يناهنيو ينرمأي أدب كلذ دعب نكلو :هدهع ثكني نل هنأ نيقيو ةقث يلكو

 :هئم يذخأت ال نيجسلا اذهو .هيملكت ال رصنعلا اذه ؛هتجوز تحبصأ ينأكو

 انأ هل لوقأ تنك ءراتسلا ءارو نم يجرخت الو .نييعوشلا نم بتكلاب يتأتالو

 2 ينعضي حبصأ هنأ ترعشو .بلطت ام ذفنأ نأ يننكمي ال ةديحوو ةنيجس

 ينتعني ةلاسر يل ىمر هرماوأل لثتمأ ال ينأ ىأر امدنعو ءينجس قوف نجس

 كلتب يمتش ىلع ةناجسلاو نوققحملا أرجتي مل هللاو ,فاصوألا رذقأب اهيف

 يأبو ةاهخسوأو ءاسنلا رهطأ نوكأ فيك ؛دحأ نم اهعمسأ ملو ءفاصوألا
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 قحتسي امب ةلاسرلا هل تددر .هذيفنتب يل ةقاط ال امب ينبلاطي يدنع هل قح

 دقل ؛ًاقباش ناجسلا نيبو هنيب نراقأ تأدبو يل ةريبك ةمدص تناك ءدر نم

 مغر .يلجأ نم ةكلهتلاب هلهأو هسفنب يمري نأ دادعتسا ىلع ناجسلا ناك

 دعبو ؛يتايح لاوط هاسنأ نل ًاقيمع احرج لصح ام ناك :هب قثأ مث كلذ لك
 ءاسنلا نم تسل ينكلو ءراذتعإلاب ةئيلم بهو قاروألا يل يمري داع مايأ

 نم طقس دقل :ةفطاع لجأ نم لذلا نيضريو :نهتماركب نطرفي يتاللا

 نألا ىلإو اميلأ ًاروعش ناك ءدحأ يأ ينعدخي نأ اهلالخ عطتسي مل نجسلا

 ةيوق تناك امهم ةأرملا نأ تنقيأو ءيتايركذو يتايح # ءادوس ةطقن :ريتعأ

 .اهل ًايعارو ًايماح اهيناجب نوكي لجر اهمزلي

 مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو
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 نوثالثلاو ةعباسلا

 لوقت ناك امل ناوألاو رصعلاو فلاسو نامزلا ميدق ذك ناك ام اي ناك

 :دازرهش

 ليسزأ دقت في ىلع مهح رخآ اكيسو ًاقيمح ًاسرج نأ رعغأ تنك

 همكح تحت نم جرخأ نأ عيطتسأ دعأ ملو اهيف رذتعي ةديدع لئاسر يل

 حمس تايئاضقلا ءاسنلا نجس 9 سفنتلل جرخأ نأ طباضلا نم تبلطف

 يعم نيفطاعتم اوناك رصانعلا نكلو سفنتلل ءاسنلا ةحابل بهذأ ةعاسب يل

 ةناجسلاو نجسلا وج نع تدمتبا اذهبو برغملا ىتح حايصلا نم ينوذخأيف

 ىقبي نكلو تافرحنم نهتيبلاغب تايئاضقلا ءاسنلا نأ حيحص ءرصانعلاو

 رهقلاو نزحلا ناك :ةديحو لاجرلا نيب شيعلا نم يل لضفأ نهنيب شيعلا

 ذب موعأ ينأ رعشأ تنك .هنم ينجرخي نأ نكمي ءيشالو ينكلمتي سأيلاو

 ةقثلا تدقف دقل :نامألا رب نع ةديعب ءفيداجم الو ناير نود ةايحلا رحب

 ,ةدعاسم يأ يل مدقي نأ لواحي نم لكل ةبيرب رظنأ تبو ءيلوح نم لكب

 نم لك عمسيو يكبأف ءيبصع رايهناب ينبيصي نامألا مدعب يروعش ناك

 ,ءودهلا هب يل هللا داعأ ملح ىلع تظقيتسا مايألا دحأ و .يئاكب يلوح

 ةقوفتمو ءاضيب يتفيحص تناك جئاتنلا فئاحص عزوتو ةسردم 4 ينأ تيأر

 تبحر :ةداعلاك ءاسنلا نجست تبهذو ًاريخ ملحلا اذهب ترشيتسا ةحجانو

 ,نجسلا نم جرخأس ينأب كلذ يل نرسفو ايؤرلا نهل تيكحو يتاقيدص يب
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 تاظحل دعبو :هتدنقف دق تنك لمأ يلخاد ذي قرشأو ريبعتلا اذهل تحرف

 هيلإ تجرخ ءينيعدتسي ةزرفملا سيئرو قرطي ءاسنلا نجس بابب ذإو

 ءالخإ كضارغأ يزهج يلاعت يل لوقيو أحرف للهتي ههجوب ذإو ةعرسم
 :هناسل نم رثكأ بيجي ناك ههجو نكلو .رمألا ةيادب  قدصأ مل ءليبس

 وأ حرفلاب روعش يأ نم ةيلاخ تنك ينكلو نهتعدو ؛ندرغزي يتاقيدص تأدب

 يتفرفل تلخدو ءاسنلا نجس نم تجرخ ةقيقحلا ةعاس تناح دقل :نزحلا

 يتانأ تعمس ءيرمع نم نينس عست اهلخادي يوحت يهف اهناردج ىلإ رظنأ
 زهجأ تنك ءاهتابنج نيب يتايح نينس كرتأو اهكرتأس فيك يحرفو يئاكبو

 ثدحأو اهدجأ نأ نكمي ال ءايشأ ىلع ناردجلا نيب ثحبأو رودأو يضارغأ

 ناجسلا ءاجو 5نينسلا كلت لك يرهق نم اودافتسا اذامو 5انأ اذامل يسفن

 تجيصأو ينم ًاءزج حيصأ هنآل نجنلا عدوأ اتأو تجرخو ةفرفلا باب حتفو

 رظينم يلخادب شعشعي يذلا نيفدلا فوخلا نكلو عرفلل تعجرو :هنم ًاءزج
 فرعأ ال ينأل يدلاو اوعدتسيل يلهأ ناونع ذخأو رصنع ءاجو ةحرفلا ىلع

 أدحأ اودجي مل مهنكلو تيبلا باب رصانعلا قرط :ديدجلا يلهأ فتاه مقر

 تارباخم رصانع مهنأ اوفرع ناريجلا نكلو ناريجلا باب اوقرط تيبلا
 لزنل هعرست نلقأ راج تبعد ههترداغم دعب نكلو ًاباوج هولي ملط

 فوخلاو حرفلا نم وج ميخ .عرفلل يدلاو بهذي نأ مهوملعأو بيرقلا يخأ

 ؟هيلإ بهذنل رخأ اناودع نيفرعت له رصانعلا دحأ يل لاق يلهأ ىلع قلقلاو

 ءاسملا خو نكسي نيأ فرعأ ال يبايغب يتوخإ نم جوزت نمف فرغأ ال تلق

 ال قلقلا نيزحلا نيصرلا هجولا اذه فصأ نأ تلواح امهم ,يدلاو ءاج
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 امهتانسح نازيم 4 يتدلاوو يدلاو هاقال باذع لك لعجا مهللا » عيطتسأ

 بلطن نل نحن يل لاقو دومح يلع عرفلا سيئر اناعدتساو «ةمايقلا موي

 دحأ ءاج اذإ نكلو ءيلعفت نل كنأ فرعن ؛سانلاب ريراقت يبتكت نأ كنم

 رثكأ كيطعن فوسو لاملا ذخأن نلو ءانل يلوقت نأ كنم بلطن الام كل مدقي

 يتوخإ ناك :عرفلا ةرايسب يلهأ تيبل ينولصوي نأ رصانعلا ىصوأو ءهنم

 اوراسو جرخن انوأرو .غلاب قلقب عرفلا باب ىلع مهترايس 4 اننورظتني

 ناك يلهأ ةرامع مامأ ةرايسلا تفقوت ءانلبق لزنملا اولصو ةينونج ةعرسب

 تيأرو جردلا تدعص .:يتدوع نورظتني باويألاو ذغاوتلا ىلع ناريجلا لك

 رانب هقرحأو اهبلق راظتنالا لكأ دقل .,تجرخ ينأ قدصت ال اهيلع يمغم يمأ

 2 مهمامعأ دحأ سرع روضجل مهتدج تيب دنع اوناكف يدالوأ امأ ؛ملألا

 ىلإ رظنأ تنك :ءاكبلاو ديراغزلاب ناريجلاو لهألا انلبقتسا ؛ةقرلا ةنيدم
 لك مهيكبي يذلا امو 5حرفلا اذه لك مهحرفي يذلا ام يسفنل لوقأو عيمجلا

 رظنأ ,رخآ ملاع ذي ينأكو ءرعاشملا ةدلبتم نجسلا نم تجرخ ةءاكبلا اذه

 يدالوأ لصو ليللا رخآ و .هلوف نوديري ام لك اهب أرقأو لكلا نويع 4

 مهتأ ترعشو .ةفطاعلا مهيلع لثمأ انأو مهتلبقتساو :ةقرلا ةنيدم نم يخأو

 تاونس سمخ مهرامعأو يدالوأ تكرت انأف ترعش اذكه ؛كلذك يلع نولثمي

 ءاعفاي ليعامساو ًالجر رسايو ةباش سودرف تحيصأ دقل ,ثالثو عيرأو

 فيك .ةلئاعلا لكل ةريبك ةزه لمع نجسلا نم يجورخف ةليللا كلت منن مل
 ينكلو جوزت ريبكلاو ربك ريغصلاف مهلماعأس فيكو .يعم لكلا لماعتيس

 ينتعت نأ ديرت يتنبا تحبصأ ءينجس لبق تنك املثم ينأ رعشأ يلخاد ل

208 



 ىهابتت يهو :يتيؤرل نوتأيس سانلا عيمج نأل .يرعش حرستو ينسبلتو يب

 يلهأ ىتح ؛مهنم ًادحأ فرعأ ال يلع مالسللت نوتأي اساكأ ىرأ تنك ءايمأب

 ًاماعرشع دحأ تضق يتلا ةنيجسلا هذه ةيؤر دوي لكلاف ءمه نم نوفرعي ال

 جرخيو لخدي لكلاو ء.هيعارصم ىلع ًانيوتقم يدلاو لزنم ناك .نجسلا 4

 ريغ ايند 4و رخآ ملاع 2 تنك ينكلو ؛عزوت ىولحلاو صقرلاو ديراغزلاو

 ةميزهلا روعش ناك ؛ةملؤم ةقيقح يأو ةيقيقحلا ةعاس تءاج دقل ؛مهايند
 تنك .حجنأ مل ينكلو ةحرفلا عنصتأ نأ تلواح ؛يلع رطيسي راسكنالاو

 ذننمف :؛دالوأ الو جوز الو تيب ال ةنيوكسم نلقيو ءيلع نسماهتي ءاسنلا عمسأ

 دقل :مهذخأي مل هتيل ايو «مهتدج تيب 4 اوشعيل مهمع مهذخأ رهشأ ةثالث

 ةمقن مهب اهذ ناكف ؛كلذ عطتسي مل هنكلو ةيلوؤسملا ردق ىلع نوكي نأ لواح
 .مهلو يل ًاناحتماو :مهيلع ةمعن ال

 ذإو حوتفملا لزنملا باب مامأ فقي قراطب ذإو مايأ ةدع تضم كلذ دعب

 هلبقتسا ةريغصلا يخأ ةنبا لمحأ ينأر ءيلهأ ةرايزل ءاج نيجسلا خألاب

 ءانجسلا لكلو يل تبثيل هترايز نأ ترعش .هترايز قدصأ مل انأو يدلاو

 رمتسي نأ تدرأ ينكلو قدصأ مل .هبلط ب ًاداج ناك هنأ هعم اوناك نيذلا
 م 0 هي هه سصم ب تم نعش مدب 01 ا<#

 هل لوقيل رخآلاو نيحلا نيب هروزي حبصأو يخأ ىلع فرعتو :جاوزلل ينبلطي

 ةطرشلاو شيجلا # طابض مهدالوأو يتوخأ لكف ةقفاوملاب يلهأ عانقإ لواحأ

 نيقي ىلع تنك اذامل فرعأ ال ءيتدلاو اضرو مهاضر ريغب جوزتأ نأ ديرأ الو

 نا ًاناظ يمامأ هتيلوؤسم يلخيل نكلو «نآلا ىلإ هيف ييأر لازامو :بذاك هنأ
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 وخأ جرخ رهشأ ةسمخ دعبو :ةفيخسلا ةيليثمتلا كلت قدصأ نأ نكمملا نم

 ىلع ددرتي نيجسلا خألا لازامو ءجاوزلل ينبلطو رمدت نجس نم ديهشلا

 ينأل .كيلع ةقفاوم تس هل لوقأل ةرايزلا رظتنأ تنك .ةرايزلاب هللعي يخأ

 نأ يلع بجي ناك ةيليثمتلا هكراشأ تنك ءين كتناهإو كتاملك دعب ىسنأ مل

 حابص يناصوأ امنيح يملعمو يذاتسأ .تركذتو ؛ةثالث نيب نم اجوهرافملا

 تنأف يجوزتت نأ بجي تدهشتسا اذإ جوزك ال بأك ًايصومو ًالئاق هداهشتسا

 تنك امك هيجوزتتس نمل ةصلخم ينوكت مل نإ كحماسأ الو ةريغص تلزام

 لضفأ وهف ؛هيلع يقفاوت نأ ىنمتأف يتوخإ دحأ كبلط نإو ءيل ةصلخم

 لاقف ,هتيصول تيكب اهدنع .كلذ كل رايخلا ىقبي نكلو «بيرغلا نم

 انلملو ءديهشلا اخأ تجوزتو .ةايحلا د هل موي رخآ ناكو ؛نيسنت فوس يل

 ديهشلل ءافولاو قدصلاو بحلاب اهانآلم ةلئاع انسسأو نيتلئاعلا تاتش

 امأو ءريثكب كلذ نم ربكأ وهف ءًاجوز الو أخأ ال ًازمر هربتعي انلكف ءزمرلا
 ملو قداص هنأ هسفن عنقأو هبجاو ىدأ يخأل تارايز دعبذ نيجسلا خألا

 لوصف نم ًالصف تيهنأ اذهبو ءوه سيلو ببسلا هلهأ نأو ةنيجس لغتسي

 عيمس هنإ يتالز يل رفغيو كلذ  رجألا يل بتكي نأ ىلاعت هللا ةيجار يتايح

 .مالكلا نع دازرهش تتكسو ناجسلا رايرهش مانو

 ةنيزحلا اهيلايل انل يورت فوس ىرخأ دازرهشل داع رايرهش نكلو
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 ١ نينامثلا #4 ثدح

 :مونلا عيطتسن ال لافطأ ةفرغلا 2 انعمو ريبك انددعو ونانه ةنكثب انك

 ةناجسلا قلقي ناك اذه نكلو ءاننجس مايأ يضمنل كحضنو ملكتن انكو

 هل لوقنف «ءبابلا ناجسلا برضيف .ءءاضوضلا نم مونلا نوعيطتسيالو

 انمالك نأ نوفرعي ةناجسلا ناك ؛مانن اننوكرتي الو نوماني ال راغصلا ءالؤه

 يلايللا ىدحإ ذو .لافطألاب نيللعتم بذكن اتنكلو ةقيقحلا نم ءزج هيف

 مأ تخألا ,نيتفرغ ب انحبصأ اذكهو نيمسقل انمسقو لاقو ناجسلا ءاج

 ,ةفرغ ب تاوخأ ةدعو يريغصو انأو :ةفرغ  ةسمخلا اهلافطأو نسح

 ليعامسا يريغص توص ناك دقف «نيتفرغ ىلع انعيزوتب هتني مل رمألا نكلو

 ةفرغلا #2 نسح مأ تخألا لافطأ توص عمسي امدنع خرصيو كحضي

 نحن كحضنو :ةعاضرلاب هتخأ ةيمس ةلفطلاو :«مهيلع دوعتم هنأل ءىرخألا

 ماني امدنع هنأ انقفتا ءانم ايريتسيه ةناجسلا باصأ ىتح نيتفرغلا نم

 لافطألا دحأ جارخإ لجأ نم بابلا انادحإ قرطت همون لوأ و ناجسلا

 رظضيو-:ةجاحلا ءاضقل جورخلا _دعومل راظتنإلا فرعيال لفطلاف .مامحلل

 قرطب ىرخألا موقت مث ماني ىتح هكرتنو بابلا حتفيل ظاقيتسالل ناجسلا

  لافطألا دوجو لقثب مهزعشن نأ وه انفده ناك :ةليل لك !ذكهو بابلا

 انل اولسرأ نولوقيو طابضلا نم نوبلطي ةناجسلا ذخأ لعفلابو .نجسلا

 لاقو ناجسلا ءاج مايألا دحأ و :ًادبإو القل ديرذ الأو نيجسي لجو الثم
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 اهوجرخأ ؛نجسلا باب نم كلافطأو تنأ يجرخاو يلضفت نسح مأ تخألل

 اذكهو ؛لام اهيدل دجوي ال هنأل يسكات ةرجإ اهوطعأو ؛عرفلل عوجرلا نود

 اميظع اتحرف ناك .نجسلا نم ةسمخلا اهئافطأو يه نسح مأ تجرخ

 «بغشلاو كحضلا كرتي مل هنكل ءاديحو يقب يلفط نأ حيحص ءاهجورخل
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 "؟ نينامثلا #4 ثدح

 ءادهشلاو نيدهاجملا تالئاع عم ماظنلا اهعبتا يتلا بيلاسألا نم

 الب ةدرشم تالئاعلا كرتو اهيف امب مهتويب ةرداصمب ماق هنأ نيقحالملاو

 تالئاعلا نوعدتسي ناكو ؛ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا مهكالمأ رداصو .ىوأم

 ةمقلب مهنوبراحي :مكيلع قافنإلاب موقي نم مهنولأسيو :مهعم اوققحيل

 .ماظنلا ناك اذكه .اعوج اوتومي نأ بجي هنأك :مهشيع

 اهلافطأو يجوز ةدلاو يعدتسي ةقرلاب يركسمعلا عرفلا سيئر ديقعلا ناك

 مهتدج ةرايزل فيصلا ذ يدالوأ بهذي امدنعو مكتلاعإب موقي نم اهلأسيو

 اذه لعفي ؛ةرخآلاو ايندلا #هازخأو هللا هنعل مهعم ققحيو مهيعدتسي ناك

 بارتقالا نم ىتح سانلا فاخي لعفلابو دحأ مهدعاسي ال يك سانلا فيخيل

 عضو ليللا #2 نولواحي نوريخ سانأ كانه ىقبي نكلو :ةرايزلل ال تيبلا ىلإ

 .دحأ مهاري نأ نود تيبلا باب ىلع تادعاسملا ضعي

 لوقأ ال ةعامجلا ءادهش ءانبأ هاجتا اهبجاوب ناوخإلا ةعامج مقت مل

 ا 2-0 دق جهت ةتيلطلا ادهش

 كانهو 5مهتدعاسمب اوموقي نأ مهبجاو نكي ملأ ءادهشلاو نيلقتعملا تالئاع

 تالئاعو لمارألاو ىماتيلا ةدعاسمل نوبيطلا لعفي ناك املثم ةقيرط فلأ

 ران نآلا تيأر امو نامرحلاو عوجلاو لاؤسلا لذ مهوفك اوناك :نيلقتعملا

 .ءالؤه نم مهيلع دقحلا
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 ةيحضتلا دركت ًالايجأ اثدنع رهظيو نينامثلا ةاسأم رركتت التل !ذه لوقأ

 .بازحألاو تاعامجلاو ةداقلا ىلع دقحت وأ داهجلاو

 نوكي دق .ًائيش مهرمأ نم نوكلمي ال ةبرفلا  ةداقلا لئاق لوقي دق

 فارسإلا رابخأف :نيرخآلا قحب سيل نكلو صاخشألا ضعبل ًاحيحص اذه

 .ليلدو دهاش فلأ مهيلعو ًاناتهيوأ ًاروز سيلو :لخادلل لصت تناك ريذبتلاو

 نأ بجي راع ةمصوو :ةيناسنإلا نيبج هل ىدني نينامثلا ا ثدح ام

 ًاليج مطحي نأ هتوربج لكب لواح يذلا مرجملا ماظنلا اذه ىلع لجست

 دعاسي نأ هديب نم لك ىلع ًاضيأ راعو :نيلقتعملاو ءادهشلا ءانبأ نم ًالماك
 .ريصتتلا اذه ىلع هللا هبساحي فوسو ءرصق هنكلو

 .ايروس لك كي اذه ثدح
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 ١ نينامثلا #4 ثدح

 تببحأ ادج ةئؤم تناك «نينامثلاب ثدح نم» ىلوألا يصصق نأ امب

 4 اهنكلو اهرهاظ 4 تاكحضم صصق درسب مكنع ففخأ نأ نآلا

 .تايعبه ةقيقحلا

 ببسب انيلع ترثك ىواكشلا نأل تارايزلا انع عنمف عرفلا انبقاع

 يناعن انأدبو انع ةايحلا نايرش عطقناو ءيش لك نم رمذتلاو ءاضوضلا

 نأ امب نكلو ءرهشأ ةثالث لاحلا هذه ىلع انيقبو انتايجاح لك  اصقن

 طباض ةريشعو تالكاع لك بيبط حيصأ يزارلا ىفشم ب ًابيبط ناك يخأ

 ةرايز ةقرو جارخإ © دعاسي هتامدخ لباقم ناكو ءيركسعلا نمألا رصانعو

 يترايزل يلهأ ءاج مهملا ءاهمدقي يتلا ةمدخلا بسح نايحألا نم ريثك إلوأ

 خاعطلا نم ًاعون عضن ةعاس لك انك :عيمجلل يفكت تايجاح نولمحي مهو

 هيناعن اميدق ًاعوج نأك ءةلاحلا هذه ىلع نحنو مويلا لاوط انيقبو لكأنو

 ةريثك عاونأ دوجول انحرف لافطألا لثم اننأ وأ نيتبجو الو ةبجو هيفكت ال

 ترهل -ءاسسملا 4و + !نهل -ةميخولا -بقاوعلا -بسعن-مل -نكلو-:ماعطلا نم

 خرصي ناجسلاو مامحلل جرختل بابلا انادحإ قرطت ةظحل لك جئاتنلا

 ىلعو انيلع ترم يتلا يلايللا أوسأ نم ةليل انيضمأ دقل بابلا قرطيو رفكيو

 ةفرفلا 4# دوجوملا ماعطلا لك دخأو ناجسلا ءاج نيموي دعبو نيناجسلا

 .خاسوألا ليمرب ف هامزو
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 : نينامثلا #4 ثدح

 رجاتلا ىفطصم دنعل بلحب يركسعلا عرفلا سيئر ةفرغل اهولخدأ

 شحولاك موقي هب ذإو اهلأسيو هتلواط ءارو سلجي ناك .باوبألا تقلغأو

 هنكلو ؛هفطعتستو فجترت ةفئاخ يهو اهمامأ هسبالم علخب أدبيو سرتفملا

 ةاتف يهذ امهلبقت هيدي ىلع تبكنا اهبصتغيس هنأوأ ديري ام لوقت نأ امإرصأ

 دحأ لخدي نلف تخرص امهم اهنأب اهددهو ءاهبلطي يتلا تامولعملا كلمتالو

 فاخ هنكلو سرتفملا مرجملا ديب تعقوو .اهتحيضف يراوتل تتكسف اهتدجنل

 ثدح)) .اهتيرذع ضفي ملو ةطاول اهباصتغاب ماقف ءذاش هنأ وأ :ةحيضفلا

 ( تالقتعملا تايتفلا ىدحإل يركسعلا بلح عرفب اذه
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 ه نيثامثلا ذؤ ثدح

 لقتعا يتاوللا ءاسنلا دوجو نينامثلا ةروث جئاتن نم تناك يتلا لكاشملا نم

 نينسلا تارشع ءاسنلا هذه ترظتنا دقت رمعلا ليتقم  نلذامو نهجاوزأ

 نأل جاوزلاب نركفف كلذ لصحي مل نكلو تالقتعملا نم نهجاوزأ جورخ

 ريثك 4 ىتحو دحاو لفط اهيدل نوكي دقو باجنإلل دودحم رمع اهل ةأرملا

 اهنأل عمتجملا نمو جوزلا لهأ نم ةبراحم تناك اهنكل ءدجوي ال تالاحلا نم

 عمتجملا رظنب تناك .نجسلا نم جرخيل اهجوز راظتنا ديرت الو جاوزلا ديرت

 هبقا# اديك ناكول كلذ :# نيرمألا تناعو ءاصالخإوأ أدو فرعت ال ةأرما

 بلطلا اذه لثعب عمتجملا هجاوت نأ عطتست مل نم نهنم ءلضفأ لاح 4

 اهتاف ىتح ترظتنا نم نهنمو ءدوعي نل يذلا بئاغلا رظتنت نآلا ىلإ تيقبو

 اهلدابف دالوأ هل نوكي نأ © هقح بلط جوزلا اذه جرخ املو باجنإلا راطق

 لفطب وأ لافطأ نود يه تيقب امنيب .بجنأو وه جوزتو ناركنلاب صالخإلا

 ىرأو :تجوزتو هيلع تلصحو يضاقلا نم قالطلا تبلط نم نهنمو ؛دحاو

 ءاشي نم جوزتي نأ هناكمإب نيجسلا ج رخي امدنعف ,ةلقاعلا يه ةأرملا هذه نأ

 تاجوز نع امأ .نيلقتعملا جاونألا ديعص ىلع اذه .ةراسخلا كلت ضوعيو

 تيرو نقلا عا 5 نود ءاقبلا تلضف عيش رقع ةييصتا تناكف ءادهشلا

 لك ب دادجألاو مامعألا لخدتو لذلاو رقفلا ةرارم تناع اهنكلو اهلافطأ

 نهنمو .نايحألا نم ريثكلا © ملظلا دح لصتل اهتايح #2 ةريبكو ةريغص

 لافطألا تكرت نم نهنمو ءاهاعريو لافطألا ىعري جوزلل ابيرق تجوزت نم

 ريثكلاو يفطاعلا نامرحلا نم لافطألا ىناعو مامعألا وأ دادجألا ةياعر
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 تكرتو ةيصخشلا اهتايح شيعتل تبهذ ةدلاولاو فسعتلاو ملظلا نم

 . ًاراهنو الين اهلافطأب نورضاحي سانلا ناك امك ءاهئافطأ
 ظافحلا ةجحب (هوخأوأ هوبأ ءاوس) ؛لقتعملا لاومأ ىلع رطيس نم كانهو

 نوري مهو .هب اوشعيل لافطألاو ةجوزلل تاتفلاب ىمرو ؛هجورخ ىتح اهيلع

 مهريغ نوريو .عفنب مهيلع دوعت ال عيراشم هب لمعيو اذكه قفني مهيبأ لام

 .ةمورحملا ةبذعملا ةريغصلا مهبولق أك دقحلا ران لعتشتف اهب معنتي

 يبري نأ ضري مل هنكلو هيلإ دوعت هتنباب يضر نم تالئاعلا نمو

 مستقا نم ءادهشلا تالئاع نمو «مهيبأ نم مهدج تيبل مهامرف اهتافطأ

 دادجألا وأ مامعألا دحأ تيب  ىبرت لفط لك ًارايتخا وأ ةفصانم لافطألا

 هيخأ دالوأ ةيبرت ضفرو ماتيآلل راد لافطألا عضو نم مهنمو :لاوخألا وأ

 .مهب هللا لفكتي لوهجم ريصمل عراشلا #2 مهدرط نم مهنمو .هتخأ وأ

 دحأ دجوي مل هنأل عمتجملا ذ ةريطخو ةريبك ةيعامتجا لكاشم تأشن دقل

 ءامسأب حرصي مل هنأل اهمقافت #4 دعاسي ماظنلا ناك لب ءاهلح ىلع دعاسي
 براح ماظنلا نآلو .نامتكلا يطل رمألا كرت نآلا ىلاو ؛:هيدل نيلقتعملا ءادهشلا

 :مهاري نأ ىقمتي ناك امك افرحنم ًالماك ًاليج لمجيل مهشيع ةمقل ا ساتلا

 سيفلا ىلع تاقيدصلا ىدحإ ينتملك نيموي ذنم .كلذ كي رسخو باخ هنكلو

 .نجسلا نم اهدلاو عوجر رظتنت يه نآلا ىلإ نيلقتعملا دحأ ةنبا يهو

 انتأل ةروثلا رصتنت نأ بجي نيلقتعملاو ءادهشلا لافطأ نويع لجأ نم

 لقأ ىقبت اهنكلو رصتننل انتايحضت تناك امهم هنأ انتروث ةسكن نم انملعت
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 ٠ نيثامثلا # ثدح

 ,ماعطلا يهطب انل حمسيو ةفرغلا ف مامحل دوجوالو ونانه ةنكثب انك

 هنم لكأن انكذ «شيجلل مدقي يذلا » ًايركسع ًامامط انل نومدقي اوناك

 ماعطلا اذه لواثتل انتيلباق دادزتل ةقيرطب انركف ءطقف انعوج دسنل

 مك قرسن نأ مكيأر ام سباي لصب رصانعلا ءايشأ نيب دجوي انادحإ تلاقف

 انجورخ دنعو انقفاو انتيبلاغ مهملا :تضفر نم انمو تقفاو نم انم ؟ةلصب

 يهو ةضللا تخألا تءاجو .ًادج نيتريغص نيتلصب ةقرس انعطتسا مامحلل

 امهانحبذو نيفورخلا انجزخأ ءادغلا دنعو ءاهعم كحضن نحنو كحضت

 كلذ اندعاس دقل :ماهبإلا سأر مجحب ةعطق اهل ةدحاو لك .امهانمستقاو

 ؛ةلصب انادحإ قرست مامحلل انجرخ املك انحبصأو ماعطلا لوانت ىلع

 انآرف انتفرغ لخد ة8وه ام نكلو ام رمأب موقن اننأ نيناجسلا دحأ فشتكاو

 ؟؟انتقرس فشتكا له لوقت اننويعو انضعبل رظننو كحضن

 نود نم انكحضل انعم كحضي حبصأو ءيش ال انلق 5نكحضت اذامل انلأس

 .رمألا ام نلوقت ىتح انه أفقاو ئقبأس لاقو رصأ هنكلو ءرمألا ام ملعي نأ
 لامس أ عسب سا ص تاب ١ اس هما حاسب ص مص تصمم معا ل ء جام اص ميم مح ميسم مسي يم تماس تا مح م مام جما 0 يسم حس هدب هحيسمس بسبع سمسم مصممو بسسيستمسسم هيي مويس هم ميسمس يو 000000

 نيب نم تالصب انقرس هل انلق انتفرغ 4 ابفقاو ىقبيالو جرخي نأ لجأ نمو

 ةقرسلا تاللعتم هل انلق 5كلذ ينم نبلطت مل اذامل 55تالصب لاق :مكضارغأ

 كلت مجح نورت ول !ةلصب قرسن ماعط ةبجو لك # اندومت اذكهو .بيطأ

 اننكلو :ةلصبلا كلت لجأ نم تاصل نحبصت نأ نكيلع مارح متلقل ةلصبلا

 .ةقرس لك دعب كحضلاو حرفلا عشيو اهمساقتنو اندي فكب اهيرضن انك
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 (( نيتامثلا مايأ ثدح)) ةباتك ةيفلخ ىلع نألا اذه ثدح

 تايركذلا هذه ةباتك نع عنتمأ نأ ينوجري ةلاسر يل لسرأ نم كانه

 .مهيكبتو عيمجلا ملؤت يهف

 مهمالآو مهحورج اوعلتبا نيذلا نيكاسملا ءالؤه ىلع نآلا يكبن نأ عناملا ام

 6 دحأ مهب رعشي ملو ثمصب

 .مهحورج أكنأو بتكأ ام ءالؤه أرقي دق خألا لاق

 نأ نوفرعي امدنع نكلو .ةقيقحلا نم ءيش اهيفو اهمرتحأ رظن ةهجو

 حرف 4 نونوكيض ةربعللو خيراتلل اهرطسيو مالآلا كلت سني مل نم كانه
 .ركذت مل مهءامسأ نأ ولو ةطبغو

 تيسن تايركذلا كلت لك ةبحاص انأ ءدحأ هيلإ تفتلي مل رخآ رمأ كانهو

 :تايركذلا كلتب ةظفتحم تيقب نكلو ةيصخشلا يتايركذ نم ريثكلا هللاو

 .هنم أضعب مكلمحأو :ليقثلا لمحلا اذه ينع ففخأل تقولا ناح دقلو

 كلت رشن ةيلوؤسم نإ .هلمح نم تبعت دقلو هلمحأ انأو نيئسلا تارشع

 اذإ ةروثلا نأل ,ةربع نوكتل اهأرقي نم لك قتاع ىلع عقت ةيلوؤسم ثادحألا

 فوسو :ةمداق لايجأ ةدع ىلع ةميخو جئاتنلا نوكتسف هللا ردق ال حجنت مل

 لذخ يذلا ليجلا ةيضاملا لايجألا نآلا لمحت امك ,لايجألا هذه عيمج اننعلت

 ملألاو حارجلا ىلع يخأ اي أربص خألل لوقأ .ةيلوؤسملا لئاوألا نيدهاجملا

 .ةماهو ةليبف ةيافلاخ
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 ٠ نيتامثلا 4 ثدح

 ركذأ دعأ مل» ققحملا ناك :تاقيقحتلل مويلا ءونانه ةنكت نجس ناكملا

 نظن انك ؛كسبالم علخا نأ عمسن انك ءمهعم ققحيو بابشلا جرخي «همسأ

 نأل بابلا تقرط ينكل :ةيلخادلا مهسبالم نم الإ ةارع مهوكرتي مهنأ

 يل حتفي مل ءضرألا ىلع هبكس لاملا ءاعوف ءًءام ديرأو يكبي ريغصلا يلفط

 رظنأ تفقو تهتنا تاقيقحتلا نأ تنئظو ,دحأ توص عمسأ ملو بابلا دحأ

 :ىايف لك خف امامت راع يبابشلا لحآي ذاو ةريغصلا ةذهاثلا بونت نيب نم

 تيمئراو بلقلا 59 ًافقوم ناك ءهيلإ رظنيو بتكي وهو ققحملا مامأ فقي

 توصي لوقأ ءافبابش هيلإ لصو يذلا لالذإلا كلن يكبأ انأو ضرألا ىلع
 نإ ينذخاؤت ال ,فقؤوملا اذه  كنأ فرعأ نكأ ملف يخأ اي ينحماس تفاخ

 .ةرخآلاو ايندلا ذب هللا مهحضفو كيدالج هللا لتاقو ؛ًاتيم وأ ًايح تنك

 ونانه ةنكث نجس 4 اذه ثدح
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 م نيتامثلا ذب ثدح

 اهنكلو اهلثم تانيجس لكلاف اهتأدهت لواحي لكلاو يكبت تناك موي لك

 ةأرما ءاهجوز لجأ نم تلقتعا ةينيسمخ ةأرما بولقلا قرحي تمصب يكبت

 :ةيسايسلا الو ةسايسلا فرض ةلو ةباحكلا هلو ةءارقلا قرض آل ةظيسم ةيورق

 :تلاق رملا ءاكبلا اذه لك يكبت اذامل تملكت ةرم تاذ

 يلاعت يل لاقو ينيع ىلع ةشامطلا عضوو يدي ديقو نيناجسلا دحأ ءاج

 لاجرلا دحأ ينبرض رثك لاجر اهيف سمهلا توص نم ةفرغ تلخذد :قيقحتلل

 نيديلا ةديقم انأو عيمجلا مامأ ينبصتغاو يسبالم علخو ريرس ىلع ينامرو

 يتفرغ ىلإ تعجر ىهتنا نأ دعبو ؛ةفرغلا #2 كحضي لكلا ناك ءفلخلا ىلإ

 نل يهف .مهرمأ حاضتفا نم نوفاخي ال مهف :ةمدصلا لوه نم ةلوهذم

 .اهبيبسب ةحيضفلا نوفاخي ءارذع تسيلو لمحت

 «بلحب يركسعلا نمألا عرف # ديهش ةجوزل اذه ثدحو»
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 4 نينامثلا 4 ثدح

 هل نوكتل نيدهاجملا دحأ تجوزت اهرمع نم رشع ةعساتلا © ةباش

 اهجوزو يه تلقتعا ةدهاجم ةلئاع نم يهف ةدعاقل ءاطغ بابش ةدعلو

 لك يلعلا دلاخ ديقعلاو يلوبنطسا دومحم دئارلا ناك ءًالماح تناكو

 ىلع اهمواسيو اهجرخي اذه ءاهاضرب نكلو ةليل اهعم يضقيل هل اهديري

 قلقو فوخب مانت يهو :ةحيضف نوفاخي ال لماح اهنأل كاذ مث نمو اهفرش

 نييهذتس امدنع دلاخ ديقعلا لاق ةرم تاذ ءاهودان املك بعرب ظقيتستو

 عيطتسي ال ءةيوق يه مك اهتيب برخي ةزيزع اهمسا ةدحاو يرتس نجسلل

 بجي اهنأ ةباشلا تفرع .لكلا بجعت اهنكلو «ةدجاو ةملك اهملكي نأ ءرملا

 ءانجسلا دحأ عم اهجوزل تلسرأف :ةحيضفلا نوفاخي مهف ةيوق نوكت نأ

 ؛عرفلا سيئرل ىوكش يمدق اهل لاقف :ةمواسملا نم تبعت دقف لغفت اذام

 نكلو ؛ اهتمواسم نم مهعنمو رجاتلا ىفطصم فرشتساو ءلاق املثم تلعفو

 قلطأ رمدتل اهجوز اورفس امدنعو ءاهل كلذ سني مل يلوبنطسا دومحم

 هللا نكلوةصاصرلا كلتب باسحم وهو رمدتل بهذو .هلجرب ةضاصر هيلع

 .ةسرتفملا شوحولا يديأ نم اهملس

 «بلحب يركسعلا عرفلاب اذه ثدح »
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 ٠١ نينامثلا #2 ثتدح

 تنك ليكنتلا عشبأ هب نولكثيو بيذعتلا دشأ هنوبذعيو هنوجرخي موي لك

 تناك ؛مرجملا اذه ىرأل بابلا بوقث لالخ نم رظنلا قرتسأ نأ لواحأ

 ىدحإ و «ملألا اذه قاذم فرعأ انأف يتازنزل لصت بيذعتلا تاوصأ

 خألا ناك .هنولأسي مهعمسأ يب ذإو قيقحتلا فرغ نم ةبيرق تنك تارملا

 كلذب فرتعاو مهدحأ لقتعاو هاوادو ىحرجلا دحأ هتدايعل.ءاج دقو ًايببظ

 حسم اذامل هل ةنادإ هذه تناكف ضيرملا مسا اوري ملف ىضرملا تالجس اوحتف

 هتيأر يتنازنزل تعجر امدنعو اذكهو ؟ضيرملا نم فرعي نكي ملول مسالا

 ةنإ ملألا نم رهظلا يتسع ناك امد فؤتيو ةلسقملا قوف هم لسغي فتي

 .دويغ ىفطصم بيبطلا

 « بلحي يركسعلا عرفلا ع اذه ثدح»
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 ١١ نيئامثلا ذ ثدح

 زكرملا بابشل ءاطغ زيرك ذمحأ ديهشلا ةجوز نسح مأ تخألاو انأ تنك

 .اهتقو نابعلي نسحو رساي ناك لافطأ ةينامث نيدوجوملا لافطألا ددع ناكو

 كل ءاطغلا انأ نسح لوقيو .هيلع فرغي وسايو آبقم رتسي سس خاكو

 ب .هدلاو رود ذخأي امهنم لك ؛تاهيجوتب رساي هيلع دريف ءدهاجملا تنأو

 نوكت نل ينب اي نسح هنبال لاقف امهثيدح نسحوبأ خألا عمس تارملا ىدحإ

 لافطألا ثيدحت انكحضو ؛ءاطغ كدلاو نأ يفكي ادهاجم نوكتس ءاطغ

 .ءيش يأ لمع نودهاجملا عطتسي مل كالول نسحويبأ خألل انلقو

 نيدهاجملا عم نسح ناكف ةميظع ةروث تماقو نينسلاو مايألا ترادو

 نوكي فيك هنيع مأب ىريو هقفاريل تاونس رشع هرمع غلبي مل يذلا هنبا عم
 تاراطملا دحأ لوح نيدهاجملا عم طباريو .هابأ وه ىأر املثم دهاجملا لجرلا

 متنأو انيبأ داهشتسا دعب انوع ب هللا ناك دقن هللا مكل اهل لوقي ةلئاعأ اكرات

 .يدعب نمو نآلا هّللا مكل

 نأ رعشي هنكلو نيدهاجملا مث نمو نيرئاثلا نم اضيأ ناكف رساي امأ

 تبر- يتلا -نسح.-مأ-.تخألا هللا -ظفح. .هيدؤي .نأ بجي ربكأ- اهلوسشع

 ةثالث اهراهصأو اهدافحأ نم نآلا ناكف ىوقتلاو نيدلا ىلع ةتسلا اهدالوأ

 ةدهاجملا ةأرملا يه هذه .تاهبجلا ىلع نيطبارم نيدهاجم ةسمخو ءادهش

 نم هب عتمتت ام فضو ذب دج ليلق هتبتك ام نأ نظأو ةبستحملا ةرباصلا
 .ةيحضتو ءاطع
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 ١١ نينامثلا #4 تثدح

 تيكب ظفاحاي كحور نعلي تارهاظملا 4 فاتهلا ةرم لوأ تعمس امدنع

 ؟8قح يأ نوفرعت له ينلصو يقح نأ ترعش دقل ؛هعمسأ انأو تيكب

 لك فقن نأ انئوربجيو ءانجسلا نوربجي اوناك ونانه ةنكت نجسب انك

 عفراو يبكوم اي ضفتناو ايه برعلا بابش اي دشنيو فتهي هتفرغب لكو موي

 .يبرعلا كميلا شاع ًايوف توصلا

 انك ينغيو فقاو لكلا نأ دكأتيل ةذفان لك يلع وأ بيبح ناجسلا حتفي

 بابلا نوقرطي نوناجسلا نكلو توص نودب هقلفنو انمق حتفن نأ لواحت

 نم صقتنيف ءانبقاعي نأ نم ًافوخ هل لثثمن انك مكتوص عمسن ال نولوقيو
 يأ .ددحملا تقولا ريغب تامامحلل جورخلاب حامسلا يغلي وأ ؛ةرايزلا ةدم

 ؟؟كلت ةضياقم

 ظفاح اي كحور نعلي نم رثكأ ةيروث ةينغأ وأ ةدوشنأ يأ ينبرطت ال اذهل

 راشب اي كحور نعليو

206 



 ١٠١ نيتامثلا ذأ ثدح

 اوناك :هب اوتأ ًايح لازام هنكلو هنطب ف قلطب باصم ىحرجلا دحأ

 نيأ هل نولوقيو سبالملا ةطايخ قتفت امك اهنوقتفي مث حارجلا نوطيخي
 مث ؛هيلع ئمغيف ةوباع ينسح نيأ 5فسويلا ميهاربإ نيأ ؟ةلقع ناندع

 هناصمأ نأ كاتم وهو لئتم ىلع فرتعا ضم ةيتدعتا نورركي عضو وصي
 .ةوخألا يقاب ىجن نكلو خألا دهشتساو ؛هولخأ

 «اهيلع ةدهاش نكأ مل نكلو اهتعمس ةصقلا هذه»

 تتامو تمصب اودهشتساو تمصب اودهاج لاطبألا ءالؤه اوناك اذكه

 لايجألل مهدلخنل مهئامسأ ركذت أعم ديعنل مهئامسأو مهتالوطب ىركذ

 .دسألا لكفأح رضاكلا مكحل لذن وأ تكسن مل اننأ دهشيل خيراتللو ةمداقلا
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 ١5 نينامثلا # ثدح

 لصح اذام :ةجاحلا ءاضقل تجرخ امدنع ةسلخ هملكت يهو هل تلاق

 لاق 5تيبلا كل ىرتشا يذلا لجرلا وه نم 5كتدعاق اوفرع فيك ؟كعم

 كرتشا يذلا ةنوم دومحم وه هملكت يتلا نيجسلا » هتنازتزب عبقي وهو اهل

 ىمر روزلا ريد نم هقفارم نأل حجنت مل يتلا دسألا ظفاح لايتغا ةيلمع

 هنإ يتخأ اي هللاو « دسألا ظفاح ىجنو لتقو هدئاق ىدتفاو ةلبنقلا ىلع هسفن

 ,هعم ًامئاد هارأو ديهشلل اقفارم تنكو :ينوتيز هللا دبع ديهشلل ميدق قيدص

 ينبقاري نم كانه نأ ترعشو .بابشلل ةدعاق نوكيل تيبلا يل ىرتشا وه

 هنإ لاق تيبلا ىرتشا يذلا لجرلاو ءرذحلاو ةطيحلا نخأ تعطتسا ينكلو

 برشت له يل لاقف مايصلا يونأ تنكو ءانل ءاطغ نونوكيس هتجوزو وه

 رعشأ ملو هتبرش نبل سأكب يل ىتأو هتجوز ىدانو عنامال هل تلق ؟نبل سأك

 مكيتأي نأ ىسع تاعاس ةدعباذعلا تلمحت .تارباخملا يديأ نيب انأو الإ

 .ميدقلا زكرملا ناكم مهل تلقف رثكأ لمتحأ دعأ مل نكلو ربخ

 دقل ةروجأم ةأرما تناك نكلو لجرلا ةجوز لزنملا ةبحاص نكت مل

 ناحط دمحأ اهجوزو ناحط ايرث» تخآلاو مهلك زكرملا بابش دهشتسا

 لبح ىلع قلعم وهو نوريثكلا هدهاش دقل رمدتب مدعأ جوزلاو القتعا

 «تاونس ةدع تلقتعا ايرثو ةقنشملا
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 نأ رصانعلا دحأ دارأ املك هنوجرخي اوناكف ةنوم دومحم باشلا امأ

 .لابجلا الو ضرألا هقيطت ال اباذع هنوبذعيو دئاقلل هءالو تيثي نأ وأ ىلستي

 يذلا ميدقلا ينوتيز هللا دبع ديهشلا قيدص وه نم لاؤس انيدل ىقبي

 . ضرألاو تاومسلا عئارش عيمجو هقيدصو هلوسرو هللا ناخ

 .ليبسلا ذ# بلح ةنيدمو رمدتو يركسعلا عرفلا ف اذه ثدح

 قحتلاو نيملسملا ناوخإلا ةعامج نم ينوتيز هللا دبع ديهشلا :ةظحالم .

 .ةعيلطلا عم يركسعلا لمعلاب
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 ١ نينامثلا 2 ثدح

 باش موقي ةالصلا تقو ناح املكو يركسعلا عرفلا تانازنز 4 تنك

 ىتشب توصلا تاكسإ نولواحي عرفلا رصانع ناك ءلاع توصب ناذآلاب

 لخاد نذؤملا برضب نوموقيو ةنازنزلا نولخدي ةدع تارم هو «مئاتشلا
 راظتنا لواحأ تنك :ناذآلا لمكيو نذملا دوعيف ءنوجرخي مث ةنازنزلا

 نيثالثلا ف باش هتيأرو جرخو ؛عاجشلا يكادفلا اذه نم ىرأ ىتح هجورخ

 لم هللا ءاش ام ءاضو ههجو ةيحللاو رعشلا رمحأ نوللا ضيبأ هرمع نم

 .ينوتيز ريخ دمحم خيشلا هنإ همسا اودان ,ردبلا

 «ناريزح رهش 4141/4 ماعاذه ثدح»
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 ١١ نينامثلا 4 ثدح

 نيأ فرعت ال يهو اهنبا لجأ نم اهولقتعا اهرمع نم نيعبرألا #2 ةأرما

 يمغأ ىتح ءابرهكلاب برضلاب اهبيذعتب اوؤدبو بالودلا 2 اهوعضو وه

 تأر اهنكلو ءاهيعو تداعتسا هريدقت فرمت ال ليلق ريغ تقو دعبو ءاهيلع

 اهدسج ءاحنأ لك ىلع ةميرجلا راثآو ةيلخادلا سبالملا نم ةيراع اهسفن

 .اهتيوبيغ ءانثأ لصح اذام تفرعف

 «بلحي يركسعلا عرفلا ذؤ اذه لصح»
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