
 ةمئاخلا

 اذه نع انصاخت ةروثب موي لك ملحأ انأو ًاماع نوثالثو ناتنثا تضم

 .مرجملا ماظنلا

 تاجرد ىندأ ىلإ انب يوهي يقالخألا طاطحنالاو داسفلا ىرن انك ماع لك

 .ظوقرسلا

 ,ةرربملا ةقرسلا ءمحرلا عطق :تايبوسحملا «ةوشرلا ءيعامتجإلا ملظلا

 هلمجو نوغستا راشتنا هةاعماسلا نص اضوع ىسقارتا ةركك ءانزنا شه

 ةيقالخألا ميقلا طوقس ىلع لدي امم ريثكلاو ءةفاقثلاو يقرلا ةمالع

 .انعمتجمو اننيد 4 ةليصألا

 ؟5فيكو 5؟ىتم نكلو ؛لعتشتس ةروث نأ ينؤبني يلوح ام لك ناك دقل

 ] ؟؟نيأو

 نيذلا بابشلا نعو نجسلا ب انتاسأم نع يكحن انكو يجوز تلأس

 وأ هركذي دحأ دعي ملو لصح يذلا ملظلا اذه لك لوقعم :رمدت 4 اومدعأ

 .هلل اشاح 55مهقوقح ءايريألا ءالؤهل نخأي

 مقتنملا وه هللا :ىئاعتو هناحبس هللا ةلادع نم انقيتمو ًالئاق يلع در

 .ةمايقلا موي مهقح نوذخأي فوسو زابجلا
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 .نيح دعب ولو كنرصنأل مولظملل لاق لجو زع هللا ؛ةباجإلا كلتب ضرأ مل

 رصمو سنوت 4 تاروثلا تلعتشاو ...تقولا ناح دقل يل لاق هللا نأكو

 ..ايروس مث نمو ايبيلو

 رمتستس مك تارهاظملا مايق نم مايأ ةدع دعب ةروثلا ةيادب # تلئس

 #رضتنتل ةروثلا

 ناكو نيماع لاق كاذ كلذ ف ىدحتو ماع لاق اذه ةيلئاع ةسلج كانك

 ليش ةدر نع ةقئاعن انآو تاوئس سمخ تاق يروح ناح امنتعو ًامكاتم

 .نيرضاحلا

 ؟فيك اوخرصو عيمجلا قعص

 .ادغ لبق مويلا ةروثلا رصتنتو ةئطخم نوكأ نأ ىسع مهل تلق

 ةلوهسب ملستسي نل هنأ يود سرس اذه تفرع دقل

 .ليسي مد لك نم مهأ ةيجيتارتسالا اهحلاصم ربتعت دعت لود هءارو نأو

 غلبي مل يذلا ينبا ةقحالم نمو زافلتلا لالخ نم ةروثلا عم تشعو

 هدلاو ن نع هرمأ يفخأو ةرهاظملا ةرهاظم نم ضكري وهو رشع ةسداسلا

 .لقتعاو روظحملا عقو نكلو

 ةثالث امولظم لقتعا يذلا هيبأ ديحو وهف اتزحم عيمجلل ةمدص تناك
 و

 .اماع رشع
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 نولمعي ميهازبإ ديهشلا دالوأ بابشلا ناك ةقرلا ذ# نكسن انك امنيب

 يذلا مويلا ءاج ىتح ؛بلح ةنيدم © تارهاظملا نولعشيو نوجرخيو تمصب

 هنكلو أيعص ًارارق ناك ؟برهي مأ بهذي له رساي ينبا تارباخملا تعدتسا

 .هتلئاع هب تقحلو ايكرتل جرخف يضاملا ف هدلاو ةبرجت نم دافتسا

 :مهندلاو نومولي اوناك :دالوألا سوفن # ًاقيمع أحرج ينجس ناك دقل
 نم مهيأرب ًاريصقت اذه ناك ,حيرلا بهم # مهكرتيو مهمأ كرتي فيك

 . هل هورفغي نأ اوعيطتسي مل مهدلاو

 ب هتلئاع رساي كرت حيلستلل ةيملسلا روط نم ةروثلا تلقتنا نأ دعبو

 امدنع .هنطو ريرحت 4 كراشيل راوثلا بابشلا يقابك بلحل لزنو ايكرت

 انلزنم انكرتو انمزاول ضعب انلمح.ةعاس نيرشعو عبرأ لالخو كلذ انفرع

 .هسفن خيراتلا ديعي نأ انغفخ دقل ايكرت هاجتا انجرخو ءيش لكو

 !ذهل نطولا دودح جراخ رفسلا نم ةعونمم انأف رفس زاوج كلمأ نكأ مل

 . يعرش ريغ لكشب دودحلا انربع

 يتانب تماق ةيروسلا  ةيكرتلا دودجلا ىلع ةرجش تحت ةسلاج تنك

 ؟؟نيرعشت اذامب يلاؤسو يريوصتب

 .بقارم تيب الو فتاه الف ةرح معن ةرح انأ نآلا مهل تلق

 .يكرتلا بارتلا ىلع انأو ةيرحلاب ترعش معن

 حرج اهتيمسأ ةحفص تأشنأو ءتنلا ىلع ةباتكلا فورخ لوأ تملعت انه

 لاوط تأبخ ام ثفنت يتركاذو بتكي يملق أدبو .ديدج نم فزني يضاملا

 .ةدملا كلت

204 



 اهناردج ىلع ةيلوفطلا يتاوطخ تأدب ةيصخش ةحفص تأشنأ مث نمو
 .يركف عم قسني أدب دقف يملق نم تنكمتو ةروثلا رارمتسا عم تربك اذكهو

 انلواح .نطولا ضرأل عوجرلا انررق ةيحارج ةيلمع نم تيفش نأ دعبو

 نكل .مهتالثاع نم نيبيرقو دالوألل ًازكرم نوكنل دودحلا ىلع نكسن نأ
 كانه سيلف انتاريجو انتراحو انتيبل ةقرلل اندع .ًاليوط مدت مل ةرتفلا كلت

 .نطولا نم لمجأ

 ماشلاو قارعلا # ةيمالسإلا ةلودلا نالعإ دعب ةيناثلا يتلحر :تأدبو

 سيلف فوفصلل قشو ةزوثلا رهظ #4 نمطو ةبيصم نالعإلا اذه نأ ترعش

 ْ .عيزاشملا حرطل بناثلا كولا وه ]ذه

 ىلع ضحي مالسإلا نأ ًانيقيو ينم انظ ملظلا الو أطخلا نع تكسأ مل

 طقف انأ لوقت ةعامجلا هذه تناك نكلو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 .مرجملا ماظنلل ىرخأ ةروص يدعب نم نافوطلاو

 اوركفي نأ نكمي الو هللا ديب رامعألا نإ لوقأو تاديدهتلا ينيتأت تأدبو

 ديهش ةجوزو اثيدحو اميدق ةدهاجمو ةخوخيشلا رمع يو ةأرما انأف يلتقب

 ربخب ذاو انناريج نم نهتاقيدصو يتانب عم رهسأ تنك ءاسم تاذ يف

 كنأو ةدرلاب كيلع اومكح دقف كلتقب نوموقيس ةليللا .يجرخا نأ ينيتأي
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 انك امك تيبلا نم انجرخو انسفنأ بذكن انك نكلو امقوتم ربخلا ناك
 . .ماظنلا تارباخم انقحالت امدنع برهن

 .زجاوحلا ىلع يمسا اوعضي نأ لبق ا هاجتاب ترفاس حابصلا كو

 ةيكرتلا ةموكحلل تاباختنالا موي هنأل ةقلغم تاباوبلا ةيبلاغ نأ امب نكلو

 .ايكرتل يلاخدإ اوعطتسيل نيبرهملل ءوجلل تررطضا دقف

 ىدحإ ذب تيب ذي لافطأو لاجرو ءاسن تعمتجا دقف هاسنأ نل ًاموي ناك

 لقنل سرحلا ةيون ليدبت نورظتني نيبرهملا بابشلا ناك ءةيذودحلا ىرقلا

 راغص لافطأ ءضكرلاب عيمجلا أدبو رسج تحت نم انربعو :سانلا ءالؤه

 ضكري لكلا ...لاجر نهلافطأ نلمحي ءاسن مهلهأ عم مهءايشأ نولمحي

 بابشلا دحأ ناك :عومجلا ءارو تنك ينكلو نيرخآلا لثم ضكرلاب تأدبو

 اي هللا اي ًالئاق ةعرسلا ىلع ينثحيو يدي كسميو يندعاسي دمحأ همساو

 عيطتسي نم لمحت طقف نيتقيقد ةدمل فقت يهف ةرايسلا بهذت نأ لبق ةلاخ

 .قيرطلا ةعراق ىلع يقابلا كرتتو اهوبكرب عرسي نأ

 لوقت اهنأكو ءارولل ينعفدت حايرلا نم فصاوعو دج ادراب سقطلا ناك

 .نطولل يعجرا يل

 دمحأل تلق ,ةظحل يأ © ناقفخلا نع فقوتيس يبلق نأ رعشأ تنك

 يقنع 4 ةنامأ تنأ ًالئاق يلع در هنكلو ءرثكأ لمتحأ دعأ ملف انه ينكرتا

 :.يكرتلا سيلوبلا يلع ضيقول ىتح ًادبأ ككرتأ نلو
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 رثعتأو ضكرأ تلزام انأو اولصوو ينيع نع سانلا عمج باغ دقل

 نم رثكأ مهددع غلبيو سانلاب ذإو تلصوو ضهنأ مث نمو عقأو ىصحلاب

 ,صخش نيرشعل ناعستت ال نيترايس ف نورشحي مهضارغأ عم صخش ةّئم

 تلزنف عقأ نأ تفخ بابلا ىلع فقأ نأ الإ ناكم يل قبي ملف بكرأ نأ تلواخ

 ةوشحم تناك نكلو ةيناثلا ةرايسلا 4 اناكم يل دجي نأ دمحأ لواح اهنم

 نأ بجيو رخأت هنأب خرصي يكرتلا قئاسلا ناك ىلوألا نم رثكأ رشبلاب

 ةعراق ىلع كلاهتملا يدسج تيمرو ينيع نع ناترايسلا تباغ اذكهو يشمي

 .هيف انأ امم محرأ نجسلاف يب كسمي ملاعلا سيلوب لك يتأيلف قيرطلا

 انب فصعي درابلا ءاوهلا ناك رسجلا تحت ئبتخن انلزنو دمحأ يلإ لسوت

 سرحلا ةبون تءاج دقف انسافنأ متكن نأ لواحن نحنو رسجلا يتهج نم

 .يناثلا

 يأل نكمي ال نكلو انباسح ىلع ةرايس ايعدتسي نأ هقيفرو دمحأ لواح

 .ةرماغملا هذه لثمب موقي نأ يكرت قئاس

 حايرلا ديرت ةيفيرخ رجش ةقروك دربلا نم هقيفرو دمحأو انأ فجترن انك

 تناك ةيرقلل انجاردأ اندع انلقنت ةرايس ٌيجمب لمألا اندقف نأ دعبو

 دقل لعفأ اذام نكلو نطولا ضرأل اودوع نأ فلخلا نم انعفدت حايرلا

 . ةيرحب هيف شيعأ انمآ ًاناكم دجأ ملو نطولا يندرط
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 لخدي نأ ديري نم حاتريو سلجي ةعسأو ةفرغ اهيف ةريبك اراد اتلخد

 .ينوناق ريغ لكشب ةيكرتلا يضارألا

 ةديحولا ةأرملا تنكو اوربعيل نورظتني أباش نيرشع نم رثكأ اهيف ناك

 ةباثمي يتنأ ةلاخ ًالئاق ينئمطي نأ ديريو هسفن نم لجخي مهنم دحاو لك

 . كاخت ال انتخأو انتلاخو انمأ

 .ىتخأ وأ سأ هذه تثاكول اذاه هنا ىلع اطافسإ عضو مهقم لك

 اوسأب تشع انأف يتوخإو يدالوأ لثم متنأو ةفئاخ تسل ينأ مهبيجأ تنك

 شيجلا نم ًاراوث اوناك دقن ءادبأ دحأ نم فوخب رعشأ مل ناكملا اذه نم

 اوراصخ مهحالس نم مهؤدرج ةقطنللا ىلع شعاد ةرطرس دعب نكلو رحلا
 .بيرهتلاب نولمعي

 عمو ءشعاد دونج دحأ ىرأ امدنع نامألاب رعشأ ال تنك .ينأ قدصي نم

 .مهتكراشو اهيف ييأر ينولأسو ثيداحأو تاراوح تراد :نامألا تدجو ءالؤه

 نجس يعم تناك يتاقيدص ىدحإ قيرط تفرع رادقألا ةقدصبو

 يتايحت اهل تلسرأو هيف انأ ام يناسنأ اهرابخأ عامسب يحرف ءءاسنلل امود

 . ةريغص قرو ةصاصف ىلع ةبوتكم يمالسو

 .رانلا انيلع اوقلطيف سرحلا اناري الثا سمادلا مالظلا لحيل انرظتناو
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 قيتعلا رسجلا ةحتف مامأ انفقو قيرطلا سفنو انأو الجر نيرشع انك

 .ناخدلا بيرهتل ًاديدق ناك يذلا

 .هتعاضب فرعي لكو مويلا ةلغ نومساقتي نوبرهملا بابشلا ناك

 نل هنأ يتنبا جوزل دهعت دقف دمحأ ىلع تلح ةبيصم ينأ رعشأ تنك

 .ةرايسلا بكرأل ينكرتي

 كنأل يلصت ىتح كلسلا دعب اه يلجر أطت نئ ةلاخ اي هللاو يل لوقي ناك

 .يقنع ذك ةنامأ

 ةيعانطصا يتبكرف ضكرلا نم ًافوخ قفخي يبلق ناك رفصلا ةعاس تقدو
 .دهجلا كلذ ىلع ىوقت ال

 مهنيبو ينيب ةفاسملا تدعتبا مهفلخ ضكرأ انأو ضكرلاب بابشلا أدبو

 تيقبو ينيع نع اوباغ قئاقد دعب نكلو مهب قحلأل يتدعاسم دمحأ لواحي

 يب عفدي ءاوهو راجحأو ىصحو ةرعو قرطو ةكلاح ةملظ  ءامسلا تحت

 ينيدعاس كوجرأ ةلاخ اي هللا اي دمحأ يل لوقيو ضهنأ مث عقأف ينلكريو

 .ينكرتتو ةرايسلا لحرت نأ لبق

 يتدجي نأ ىقدتأ تنك رقأو ضكرآو ضينآ انأو ىنع يقافر تاوصأ تباغ

 .يلع ٍرانلا قلطيو سرحلا

 بلاغلا © نكلو اهعطق انم بولطملا ناك يتلا ةفاسملا ردقأ نأ عيطتسأ ال

 .تارتموليك عبرأ نم رثكأ
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 2 كابتشا كانهو ريثك ديدشتلا مويلا دمحأ يل لوقي 5ظحلا اذه ام

 .قيرطلا اذه نم ريصقأ ناكم

 هللا اي يرزأ دشيو يدي كسمي دعحأو ينحنأو ثهلأ انأو هللا وعدأ تنك

 دعأ ملف عجراو انه ينكرتا بوحبم توصب هيلع درأو يمأ. هللا اي ,يمأ اي

 .ريستا ىلع ةرداق

 نيذلا ربخيو هفتاهب كسميو ًاقيمم ًاسفن ذخآو رهظلا ةيحنم ينكرتي
 شورظلا تناك امهم انورظتنا ةلاشلا لصت ىقح ةرايسلا اوكرتت آل انوقيس

 : .انرمأ فشكنيف سارحلا دحأ هعمسي التل تفاخلا حوحبملا هتوصبو

 نمو نورخألا ريسي هاجتا يأب فرمعن الو مالظلا  هيتنو ريسلا عباتنو

 نوتيزلا تارجش دنع نحن اودريف متنأ هاجتا يأب فتاهلا ىلع مهلأسي مث

 انبرتقا دقل كتمه يدش كقفوي هللا تارجشلا كلتل يرظنا ةلاخ يل لوقي

 عقأو بنقلا تاريجشو نيطلاب يامدق صوفتو رهنلا ةاذاحم ريسن فوسو

 لمحت يتامضدي ناذللا امه له ءاقبلا بح ةايحلا بح :ضهنأ هث ًاضرأ

 هلاكشأ لكب ملظلا ةبراحمل دومصلاو يدحتلا حور يه مأ ,ةقشملا كلت لك

 .ةعمتجم بايسألا كلت لك نوكت دق 5هناولأو

 ديعب نم هفيط يتأيو يندعاسو لاعت فتاهلا ربع هقيفرل دمحأ خرصيو

 ناضكريو يديب امهنم لك كسميو رهنلا تاتابن زهت يهو هتاوطخ توصو

 .يمدق رسكتف ضرألا ىلع عقأ التل يب
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 انمد ام اهعفدن نأ بجي ةبيرض هذه لوقأو ممتأو يرس 4 يبر يجانأ

 .ملظلا عفر ةيار انلمح

 اهيأ نوقحتست اه هللا نم مكيلع ةلئاق وعدأو يسافنأ طقتلأ تنك

 .ددجلا نومرجملا

 .ةيآ مهفلخ نمل مهلعجاو ةيار مهل عفرت ال مهللا

 قيهشلاو ريفزلا تاقهش عم يفتخت فورحو امهتلأ فورح .يئاعد رركأو

 .ةايح نم قمر ينيف لازام نكلو

 .كوجرأ كوجرأ يمأ دمحأ خرصيو ديعب ديعب نم ةيتآ ةرايس ءوض انيأرو

 امهو ةلتلا تيقتراو ديعب نم اهؤوض وه اه ةرايسلا تءاج ينيدعاس يمأ

 ًاركش .دوعصلا ينادعاسو ةرايسلا لوصو عم قيرطلل تلصوو :ينارجي

 يعدا يمأ اي ةمالسلاب :الئاق يلع در 5كركشأ نأ عيطتسأ فيك دمحأ اي

 تناك بابشلا عيمج دعصو يسركلا ىلع كلاهتما يدسج تيخرأو هيل
 .ةمالسلا ىلع هّلل دمحلا انضعبل لوقنو عيمجلا رمفت ةحرفلا

 كلاهملا قيرط ف ريسأ اذامل مكرس 4 نولءاستت الأ تلقو مهيلإ تردتنما :

 ةيبلاغ اذإو لتقلاب يلع تمكح شعاد مهل تلق معن اولاق ةرمعلا اذهب انأو

 .شعاد نم نويراه ماشلا رارحأ نم بايشلا ءالؤه

 ؟نوركفي فيكو 5؟مهلسرأ نمو 5اوتأ نيأ نم نوقحتسي ام هللا نم مهيلع

 يراظتنا  ءاريو رساي ينبا ناكو تارايسلا جاراك تلصو اريخأو
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 كرظتنت نحنو لمتحن دعن مل يمأ نولوقي مهو مهرمغت ةحرفلاو مهتممضو

 .انلتقي داكي رهقو زجعب رعشنو

 هرشنيل نيطلاب ءولمملا يثاذح روصي نأ رّصَأ رساي نكلو تيبلا تلصو

 ايروس يمرجم اي مالظ اي مكنوقذ نم رهطأ ءاذحلا اذه لوقيو تنلا ىلع

 .ددجلا

 ملألاو ةءارب يتنبا فافز دعوم ةعيلطلا عم يتريسم يهنأ انأو مويلا

 نم رثكأ هيف ينجاتحت يذلا مويلا اذه ذي اهنع ةديعب يننأ يداؤوف رصتعي

 .رخأ موي يأ

 ةايحلاب امإ انتابيرغت لك يهنيل هللا نم ًارصن رظتنت اننأ يئازع نكلو
 . ةداهشلا وأ توملا وأ
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