
 ! .. ءاملعلا ىلع يدعتلا -

 ءاملعلا نم نوصقتنب مهغأب (ةاعدلا ءالؤه) هللا هاده بتاكلا مهتي

 . . مه» ءاملعلا نأب معزلا اذه ىلع درلل يفكيو «مهيف سيل اب مهنومهتيو

 اوماق لب (ةاعدلا ءالؤه) نع مهتلا هذه اودر دق مهسفنأ «مه

 نكلو .ءهسفن بتاكلا نم ةلكشملاب ئردأ ءالجإلا ءاملعلا نأ دقتعأو

 اهقصل ًالواحم ةيضقلا هذه يف هسفن رشحي نأ الإ ئبأ . هيف هللا كراب بتاكلا

 ! !بوقعي سفن يف ةجاحل (ةاعدلا ءالؤه)ب

 هقف» بحاص هركذ ام وه مهيلإ بسني امم مهتءارب ىلع رثكأ ليلدتللو

 ©”هباتك ةيادب يف كلذو ةيحانلا هذه ىلع ددش ثيح «هراثاو هتاموقم عقاولا

 (ةاعدلا ءالؤه) نأ يه لاقت نأ بجي يتلا ةقيقحلا نكلو . ””””همالك ماتخو

 اوناك ملعلا ةبلط وأ ءاملعلا اوهبن ءاوس (عقاولا هقف) ةيمهأ ىلإ اوهبن امدنع

 َّلعلف مكاردأ اف !ًاصيقنت سيل اذهف .ًادبأ أطخب سيل مهلمعو نيقحم

 .(5.5 - صر )١(

 .(75- صر (0)
 ظحلي اهعجاري نمف (ةاعدلا ءالؤه) تطرشأو بتك نم ريثك ىلإ ةفاضإلاب 3١)

 . ةيضقلا هذه لع مهديدشت



 ةلزنم عمو !بناجلا اذه نم انئالع ضعب نم ًاروصق سمل مهنم ًادحأ

 ذإ نيموصعمب اوسيل مهف .محل ديدشلا انريدقتو انسوفن يف ةريبكلا انئالع

 يف نعطن نإ ءيش يف قحلا نم سيلو !لقاع ناسنإ يأ لثمك نوئطخي

 ىوقتلاو ملعلا لهأ نم ناك اذإ ةصاخو انئالع ىلع أطخ ركذي صخحش يأ

 ةبترم نم عفرن نأ ءيش يف لدعلا نم سيلو !حالصلاو ريخلا هب انبسحو

 ادحأ لعل لوقأف ديعأو . .نوؤطخي مه لب ,"”ةمصعلا ةجرد ىلإ انئاملع

 لوقي ًاقح ًاعقاو اذه لعلو «عقاولا هقف بناج يف ًاروصق سمل ةاعدلا نم

 ديرن اننإ» . .' «(ةيمالسإلا ةمألا ثعبل ةيسيئر طوطخ» باتك بحاص

 اهفو ًامادقإو ةعاجشو ًاقلخو ًابدأو ةفاقثو الع رصعلا ئوتسم ىلع ءاملع

 فنصلا اذه دجو ول» :لوقيو '”"(مالسإلا ىلع سدلاو ديكلا بيلاسأل

 يف ةككفملا ةمألا هذه مزحي يذلا يوقلا طابرلا نوكيس هنإف ءالعلا نم

 روصق.هدنع نم ءالعلا نم كانه نأ نيبي مث «دحاو يقلخو يعيرشت طابر

 ناك دقل» : هلوقب هسفنب وه هدهاش اّيح ًالثم برضيو هلوح عقاو وه اب

 قرطي ناك امف ملاع قحب وه ليلج ملاع هقفلا لوصأو ' "ريسفتلا انل سردي
 تارشعب ًادهشتسم ةيوغللا اهظافلأ ًالوأ حرشي ئتح هللا باتك نم َةيآ

 ةيلكلا اهيناعم مث اهتالك فيرعت ركذي مث «ةدحاولا ةظفللا ىلع تايبألا
 نم اهنم دافتسي ام مث راثآلاو ثيداحألاب ًالدتسم الا فلسلا ريسفت مث

 ! !«هللا لإ اورفف طيرش يف ءاج امم ةءاربلا» طيرش يف ًاحضاو كلذ اودبي امك (5)

 !قلاخادبع نمحرلادبع خيشلا وهو (5)
 .(ا/لا/- ال”ص) قياسلا ردصملا (59)

 .ةيدوعسلا يف سرد دق خيشلا نأ مولعمو (0)

 7ك



 نم اهلثاي ام نيب مث ةيلوصأ دعاوق نم اهنم طبنتسا ام مث ةيهقف ماكحأ
 اذه ةعسل هودشم تنأو كلذ لك قرطي .”هللا باتك يف ىرخأ تايأآ

 قئوتسم نم ءيش ىلع نكي مل لجرلا اذه نكلو .عالطالا اذهو ملعلا

 ناك الو هللا ءادعأ نم ودع اهدروي ةهبش باوج كردي ناك امنف .هرصع

 ملعلا قئاقح ىلع مجبي ناكو .ةهبشلا هذه عاسل للصأ دادعتسا ىلع

 نأ معزيو ةقدنزلاو رفكلاب رمقلا ىلإ لوصولا نوُلحي نيذلا يمريف يداملا
 ! !اننيب مايألا : لوقيو كلذ اوعيطتسي نل نيلواحملا

 مل اب اوبذك لب# :مهيف هللا لاق نمك نكت ال خيشلا يديس :لوقأف

 نيد محقنو ءهب بذكن اذالف هملعتن لو هسردن مل ءيش «هملعب اوطيحي

 نوكتف .هب تنأ لوقت اب رمأي هنأ مهنم انظ اننيدب سانلا رفكيف هيف هللا
 عقت مل يذلا لجرلا اذه ناك دقل !لجو زع هللا نيد نع نيّداص انلهجب

 ىلإ جاتحت ةميدق ةعبط اهنكلو ةلقنتم ةبتكم هللا باتكب هنم ملعأ ىلع ينيع
 ءالؤه انه دوصقملا نأ مهفيل مالكلا اذه درون ملو ؟!!'«حيحصتو حيقنت

 ام هقف يف روصقلا اذه لوصح نكمي له نكلو !الكو اشاح ءاملعلا

 انئاملع يف ًاحدق وأ ًاصاقنإ وأ ًانعط هتاذ دحب اذه سيلف .؟انملاع يف رودي

 !مالسلاو ةمألاو ةوعدلل ةحلصم هيف رمأ لكب مامتهالل مهل ةيبنت هلعل لب

 . طقفو يعرش ملع ةيضقلا مهدحأ لوقي امك سيلو (8)
 .(78 - ص) قباسلا ردصملا (4)

 اا


