
 ةيناملعلا نع اذامو . ه

 مهلاغشنإ ببسب (ةاعدلا ءالؤه) لع هللا هظفح بتاكلا صرتعي

 اذهل اوهينتت ملأ» :لوقيو ””«عقاولا هقف سصأ نم ةينالعلا فادعهألا

 ”«. . .و (ةيناملعلا) رش نم ةيلاوتملا مكتاريذحت ةرمغ يف هرشل اوظقيتستو

 ةمألا يف نوؤاشي ام نولعفي نيينالعلا عدن نأ انم ديري هللا هاده بتاكلاف

 ليبس وه انليبس» نأل مهركم هيأت الو هيعارصم ىلع بابلا مهل حتفنو

 نذإ !!"”«مهريغ نم وأ مهنم انبيصي ام دعب  انرضي نلف (فلسلا)

 دالبلاو دابعلا ريمدت يف نوحرميو نوحرسي ةحاسلا مهل يىلخن نأ انيلع

 !يبرخت نأ تئش ام يبرخو يرفصأو يضيبف وجلا كل الخ

 ءالؤه) متها نإف .هتعيشو بتاكلا اذه رمأ نم بحجعأل نإ هللاوو

 لوقيف «جراخلا نم» اهريمدتل نوعسي نيذلا نم ةمألا نع عافدلاب (ةاعدلا

 نوعسي نيذلل (ةاعدلا ءالؤه) ىدصت نإو ؟!غراف وهو ةسامحو لهج اذه

 1١(. - ص) قيبطتلاو ةيرظنلا نيب عقاولا هقف )١(
 .(57 - صر ةيعقاو ةيؤر )١(

 .(47” - ص) قباسلا ردصملا 509
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 لاق «انتنسلأب نوملكتيو انتدلج نم مه نيذلاو» لخادلا يف ةمألا ريمدتل

 ىلع اذاف !!مهوق ٌبجعف بجغت نإف «ةداجلا نع دعبو فارحنإ اذه

 ةينالعلا تسيلأ نيينالعلل ىدصتن ال اذاملو ؟؟!نذإ اولعفي نأ ةاعدلا

 نيدلا ءادعأل لاجملا حسفن فيكف «نيدلا دض يأ . .نيداللا ينعت

 ؟داسفلا ةمألا يف اوثعيل

 مالسإلا ةروص هيوشتل نوعسي نيذلا مهو ممل ئدصتن الأ لوقأ

 نيذلاو «نيملسملا دالب نم هللا ةعيرش داعبإب نوبلاطي نيذلاو .”هماكحأو
 امنأ ةجحب لاجرلا محازتل ةرفاس ةيراع جرخت نأ اندنع ةأرملل نوديري

 انءانبأ نورمدي مهكرتن فيك لوقأ .'"”لجرلاب اهتاواسم بجيو ةمولظم
 ًايدئاقع مهداسفإل !«مكحلا»و عراشلاو ”ةسردملاو "”تيبلا نومدختسيو

 اتدجاسم ف سلجن نأ اثديري هللا هاده فلؤملا نكلو !!ًايعاتجاو ًايركفو

 . ناطلس لامج «لخادلا نم وزغ» باتك عجاري (5)

 سلجم تاياختنإ يف اهسفن حيشرتل ةأرملا قح ءاطعإل تيوكلا يف نويناملعلا لواحي (5)
 ! ةمألا

 ! !ةيمالسإلا ةيبرعلا 8048© لا اهنمو «ةفلتخملا مالعإلا ةزهجأ قيرط نع (7)

 يبرغلا طمنلا ىلع سرادملا ءاشنإ عجشن نأ بجي» :نيرشبملا دحأ لوقي (0)

 (نيح نآرقلاو مالسإلاب مهداقتعإ عزعز دق نيملسملا نم ًاريثك نأل (ينالعلا)
 ماد ام» :رخا لوقيو «ةيبنجألا تاغللا اؤملعتو ةيبرغلا ةيسردملا بتكلا اوسرد

 (ةينالعلا) سرادملا ممل ءىشنن نأ دب الف ةيحيسملا سرادملا نم نورفني نوملسملا

 حورلا ىلع ءاضقلا ىلع اندعاست يتلا سرادملا هذه ءاهب مهقاحتلإ لهسنو

 !!«بالطلا دنع ةيمالسإلا

 . (77" - ص) «هلهأ اوديبأ مالسإلا اورمد» نولوقي برغلا ةداق باتك عجاريو
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 رابنلاو ليللا يف اهنودسفيو اهنومدبي نيينالعلا كرتنو ةديقعلا اندالوأ ملعن

 امدنع لهو !؟كلذب ِةِلكَي دمحم يبنلا رمأ لهف ! !اهضرعو دالبلا لوط يفو

 دوهيلاب بعت تناكو مالسإلاب دهع يثيدح اهلهأ ناكو ةنيدملا ىلإ رجاه

 «كلذل نيجاتحم مهنأل مهتديقع سانلا ملعن نأ انيلع لاق لهف «نيقفانملاو

 مأ !!مهينيفكيل يبر نإ لاقو نوؤاشي ام نولعفي نيقفانملاو دوهيلا كرتو

 مهجرخأو لب مهركم درو مهسئاسد لشفأو مهدح دنع دوهيلا فقوأ هنأ

 هنوريثي امو مهججح درو نيقفانملا حضفب ماق مث نمو ! !نيئساخ ةئيدملا نم

 ملعي ِةِلَك هتريس ىلع علطملاو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتوعد لوح هبش نم
 هللاف !!شيطو ةسامح اذه ريتعي هل هللا رفغ بتاكلا نكلو ءًاديج اذه

 انناوخأ ””نومجاهي نيقفانملا نييناملعلا كرتن مث !نالكتلا هيلعو ناعتسملا

 نأ مهوقك ةلطابلا تاماهتالا نم ًافراج اليس مهل نوليكيو انتمأ ءانبأ نم

 مكحلا ىلإ لوصولل نوهتشي نيذلا نييلوصألا نيفرطتملا نم ةعومجم ءالؤه
 جذسلا نولبهتسيو مهنأو .ةمألا ىلع لابو مهخأو ريخألاو لوألا مهمه اذهو

 ةعينشلا مهتلا نم اهريغو !!! مهبرآم قيقحتل ءارقفلاو نيجاتحملاو

 كلذب مهو مهبرضل تيغاوطلا هيبنتو مهيلع بوعشلا ضيرحت ىلإ ةفاضإلاب

 لك يف نييمالسإلاب ًالثمتم مالسإلا برضل يملاعلا ططخملا ىلع نوريسي
 انناوخإ ةعمس نع دوذن الو اندجاسم يف فاكتعالا انيلعف نحن امأ ؟!ناكم

 نيجاتمم انلز ام نحنف ءانل ًاءاطإ ربتعي اذه نأل !للصأ مالسإلا ةعمس نعو

 مكل ام !لئاس انلأس اذإو تمصلاب مازتلإلا انيلع اذل !درن فيك ملعتتل

 .رئازجلا ثادحأ يف ثدح اك (8)

 هال



 لجر ناسلب هل لوقنو هتكسنو همحنف ! ! متلبهوأ مكناوخإ نع نوعفادت ال

 يقلن نأ اندرأ اذإو ؟!! !«ءام هيف يف نم قطني لهو ءام يىمف يف» دحاو

 ءانبأ داسفإل نوينالعلا هكيحي ام ىرنل يمالسإلا ملاعلا ةعقر ىلع ةرظن

 ةركام ةيلمعب نويناملعلا موقي ءالثم تيوكلا رطش انهوجو يلونلف نيملسملا
 ةوعدب كلذو نيملسملا ءانبأ داسفإل ططخلاو بيلاسألا تائم نمض نم

 دحأ يف كريسلا باعلأ ةدهاشمل ةطسوتملاو ةيئادتبالا سرادملا ةبلط

 ةميق فصن مصخ كلذ نمو قرطلا ئتشب مهئارغإب نوموقيو ! !ةيدنألا

 بهذي نمل ًاناجم ًارانيد عفدب بابشلا ضعب ءارغإب اوماق لب لوخدلا ةركذت .
 ةميخ لخاد رودي ام ةفرعمل ةجاح ال هنأ دقتعأو !!!؟”كريسلا دهاشيل

 نيقفانملا ءالؤل يدصتلا نأ لوقيل هل هللا رفغ بتاكلا يتأي مث !؟؟كريسلا

 . .نيملسملاو مالسإلا ةمأ ىلع هتاكربو هللا ةمحرف نيمثلا تقولل عييضت

 ! ! مالسلاو

 « ةيعاتجالا نيملسملا ةايح ىلع هترطيس مالسإلا دقف دقل» : نيرشبملا دحأ لوقي (9)

 دقو .«ةددحم سوقط يف ترصحنا ئتح ًائيشف ًائيش قيضت هذوفن ةرئاد تذخأو

 روطتلا اذه ئضم دقو !!هابتناو يعو ريغ نع ًايجيردت روطتلا اذه مظعم مت
 روطتلا اذه حاجن نكل (!)هيف عوجرلا نكمملا نم دعي ملو .ديعب ىدم ىلإ نآلا

 بابشلا ىلعو (!!) «يمالسإإلا ملاعلا يف ءامعزلاو ةداقلا» ىلع ديعب دح ْملإ فقوتي

 ؟!!!«يناملعلا يئاقثلاو يميلعتلا طاشنلا ةجيتن ناك كلذ لك(! )ةصاخ مهنم

 .(75 - ص) «هلهأ اوديبأ مالسإلا اورمد نولوقي ملاعلا ةداقد
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