
 ةعي رس دودر - ٠

 وه (ةاعدلا ءالؤه) اهيف عقو ىِتلا ءاطخألا نم هللا هاده بتاكلا ركذ

 هحبذي هحدام نأ مهدحأ يردي امو حيدملا نوبحي مهنأو مهسفنأ ميظعت

 حضون نأ دب ال ةيضقلا هذه دنع فقن ذإ نحنو .«تايلكلا نم اهريغ لإ

 انرطضي هارن يذلا قحلا نكلو سانلا نم نالف وأ ديز نع عفادن ال اننأ

 نحنو ًاصوصخ ءرمألا سانلا ىلع طلتخي ال ئتحو اهيف قحلا هجو نيبن نأل

 نيذلا نم اوسيلو ريخلاو حالصلا لهأ نم مهبسحن نيروكذملا نأ ملعن
 يف حيدملا نع يوونلا مامإلا هلاق ام دروأس اذلو .َمِعُز اك حيدملا نوبحي

 ثيداحألا بابلا اذه يف ملسم ركذ» :لاق نيح ملسم حيحصل هحرش

 نيحيحصلا يف ةريثك ثيداحأ تءاج دقو .حدملا نع يبنلا يف ةدراولا

 ىلع لومحم يبغلا نأ اهنيب عمجلا قيرطو :ءاملعلا لاق .هجولا يف حدملاب
 نم ةنتف هيلع فاخي نم ىلع وأ فاصوألا يف ةدايزلاو حدملا يف ةفزاجملا

 هاوقت لامكل كلذ هيلع فاخي ال نم امأو .حدملا عمس اذإ هوحنو باجعإ

 ةنزاجم هيف نكي مل اذإ ههجو يف هحدم يف يمن الف .هتفرعمو هلقع خوسرو

 ماودلا وأ هنم دايدزالاو ريخلل ةطشنك ةحلصم كلذب لصحي ناك نإ لب

 نأ بسحنو دقتعن نحنو ”«ملعأ هللاو ًابحتسم ناك هب ءادتقالا وأ هيلع
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 ةحاجرل هجولا يف مهحدم زاوج يف يوونلا لوق مهلمشي نيروكذملا ةاعدلا
 هذه يف مكحي نأ ءىراقلا ئىلعو ريخلا نم دايدزالا ىلع مهثكو مهوقع

 . ةيضقلا
- 

 :ريذحتو ريذن

 (ةاعدلا ءالؤه) نأ نم هباحصأو هناوخإ هللا هاذه بتاكلا رذحي

 لوقأ ذإ ينإو» :لوقيف ةمألا ىلع اهنوبلجيس ىِتلا بئاصملا نم نيثدحملا

 . . مداق وه ام لوه نم ينرصتعي هللاو ملألا نإف «قبس ام يأ» هبتكأو اذه

 لوبي لضافلا بتاكلا ىرت ! !بيجع ''"«اوعو اوعمساف ريذحتو ريذن اذهف

 لأسنف ! !شيج مودقب رذنم هنأك ءالؤه هثدحيس يذلا رامدلاو ةعجافلا نم

 .لضافألا انؤاملع مأ (ةاعدلا ءالؤهبب) ىردأ تنأ له لضافلا بتاكلا

 زاب نب خيشلا ةمالعلا مهتكسأف اهتراثإ لبق نم كفالسأ لواح يذلاو

 ””ةعامخاو ةنسلا لهأ نم مه» :لاقو مهلمعو مهتوعد نع عفادو لب

 اهيلإ ةيعادلا هجو يف فوقولاو تافارخلاو عدبلا ةبراحمب نيفورعملا
 سانلا ةيعوت يف مهعسو اولذب نيذلا مهو . . مهبيعالأو مهططخ فشكو

 سو ردلا ميظنت يف اودهتجاو ! ! مهجهانمو مهدئاقع حيحصتو مهداشرإو

 خيشلا ةمالعلا فرعي لهف '”0؟!ةعفانلا بتكلا فيلأتو ! !تارضاحملاو

 .(70 ص) ةيعفاو ةيؤر (؟)

 !(نييفلسلا نم) لقي ملو (")
 .( ه1١7/5/1١151/) خيراتب رداصلا زاب نب خيشلا ناْيب نم (5)

 نأمل



 مداق وه ام لوه نم مهبيصيس يذلا باصملا نم ءاملعلا نم هريغو زاب نب
 ؟!!!مهوح عقاولاب رودي ام نوملعي اال ءالعلاو هنأ مأ
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