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 باتلكا ةمرقم

 لغو « ةكح ندفمو هلَمو ديس ىلع ةالملاو « همعن لع دحلا قحتسم ًادح

 ٠ ناسحاب هل نيعباتلاو هبحصو هلا

 ناو « اهنايك موقي اهيلع نيتيوق نيتماعد قخي الاكةيناسن الل ناف دعبو
 ىذلا يدالا بناجلا : اهو هتافص ومستو هنايح معدن اعب نيمبم نيبناج ناسنالل

 هبو « ةيناويحلا نع متري هب يذلا يحورلا بناجلاو هعاونأب ناويملا همم هيف كرتشي
 لكم هقح هاطمأو هاعر ام اذا ةكئتالملا ىتح ةيينوكلا تاقولحلا رباس نع زاتع

 ايندلا يف .كرائثمطالاو ةحارلاو ةايحلا يف ةداعسلا ىلا هب يبتنيل ةيانعلاو مايهالا

 مل هنا ردم دقتعيو « ءازجلا موب ىلا نثمطب ىمم ناك اذإ ايسال « ةرخآلاو

 هتعاط ىلع هبي « اينغ ًاردات اميلع ًاميكح اقلاخ هل ناو اًنبع ايندلا هذه يف قلخي

 :ىلامتلوقي ذا رحبلاو ربلا هل رخسو ىلاعت هللا همك اذهب ناو هتيصعم ىلع هيزاجيو
 . رحبااو ربلا يف مهانلم-و مدا يب انمرك دفلو

 تعفترا ام اذا « نازيم يفكك اه ناسنالا نايك نم نابناجلا ناذهو

 ا



 خطت ملو « ناتفكلا ناتاه هيدل تادتعا نم ديعسلاو « ىرخالا تطبه ةنك

 ًاريس اهنبب ريسي نأ هنكمأ نم وه لقاعلا سيكسلا نا اي . ىرخالا ىلع اهادحإ

 كلذو هريس يف هيبناج دحأ وحن لمي لو هقح اهتم بناج لك يطعيف امقتسم الدتمم

 لععاو ًادبا شيعت كناك كايندل لمعا : جالي مركلا لوسرلا لوقب لمع ام اذإ

 . ًادغ تومن كناك كترخآل

 ةسخلا ضفخنم يف اميحاص ىوه دقف ةيجورلا ىلع ةيداملا ةينجلا تمام اذا اما
 « هلق ىمسو هتريصب سكتت ذإ « ةياوذلاو لملا نم ةلظ ىف روهدتو ةكله لاو

 قحلا سم ىربالف «رورغلاو ةلهدلا نم باجح باوصلاو ةقيقاا نيبو هنيب برضي”و
 مساو غارف هنايك يفو حبصب ىنح : ةعطاس ةحضاو هآمسلا دك يف ةرهاظ تناك ناو

 هلشتني ىذلا حبحصلا نبدلا ىلا ءاجتلالاو هللاب ناميالا ىلا ع وجرلا الإ هدسب ال

 ميلسلا لقعلا عابنا ىلا قفو اذا ام١٠ قيحسلا ىوبملا كلذو ةساكتنالا كلت نم

 بلغتت و © هنايك يف يحورلا بناحلا ىعر مث '« هبلق ىعوو هتريصب نيع تحتفو

 د فرو هئاح تدعسو ميقتسأا طارصلا ىلا ىدتهأ دقف « ةيداملا تايرغلا هيلع

 هيلع هللا معنا نمو « ةبادهلاب هيلع هللا معنا نمم حبصأو « نيتأشنلا يف هشيع

 هللا ىرب هناق ًاربتعم نعماو ًاركفم ةممنلا هذه دعب لمأت اذا مث٠ زاف دقف ىدهلاب

 الإ 17193 ) ب قطن لكلا نال « نوكلا اذه نم ىلكو ينزج لك يف هماما

 .( هل كيرش ال هدعو لا

 دحأاو هنا ىلع لدت ةيا هل هىدش لك يفو

 تانيبلا تايآلا ىف ركقتلا نع ضرعاو هرصب ضغا نمل لبولاو
 لظ دق قحلا ماو هاف « ناكمو نآ لك يف هيلع رمت يتلا تاحضاولا لئالالاو

 هدانع اذه نأكن منا لدملان ف هيلعو ًارايتخا ميقتسملا قيرطلا نع داحو ًادمع هسفن

 تش



 يذلا نيرشعلا نرف نرقلا اذه يف ايس ال ء باذملا ىف داخينا هضارعا اذهو

 قئاقد ىلع قئاقحلا روح ىف ةصاوغلا اهراكفاو ةرابجلا اهوقعب ةيرشبلا هيف تفقو

 سلا يعبدبلا نمو« اهقئاقحو هايشالا هنك تفرعو عنصلا مئادب تكر ردا ىنح ةقلخلا

 رمعلا اذه ةفسالف كذب حرص ال نمحرلا ىلا ومدب لقعلاونامبالا ديؤب لملازأ

 ىمازلا رصعلا اذه لثم يف انيلع مجبت نأ باجعلا بجملا نف٠ ليجلا اذه اوركقمو
 نرويعلا ىلع قلتف «ءانعرلا ةيداملا نم ةجوم ةيقارلا راكفالاو. ةريكلا لوقعلاب

 كاردا نع اهلهذي باجح لوقملا ىلعو ةقيقحلا راونا ةيؤر نع امنع ةولشغ

 اهتيواهىلا نوداقتمو لقعت وأ هيؤر نوداهل نوماتسم نحو حبصن ىتح « اهلفعي ام

 . ادا ءىكب ضقن أل مكب مصانناك رصبت وأ روصت نود

 ببيط ال ذا هجالع رسعو هؤافش زع ىذلا ليبولا ءادلا وه ىرممل اذهو

 تيقلا فارجالا اذبل ةلملا انصخلو ءاذلا كلذ ببس نع انشتف ولو . حلصم الو

 ءانم يحؤرلا بناحلا ةياعرانلمهأ انأل الإ نكي م كلذ نا ح وضو لكب انمامل

 «هناسحاو همعن انركناو هتانآ انابحو هللا انيس ىتح ةيغاطلا ةداملا ىلا انتلكب انلمو

 ان رئاصب قحال انحتفو انلوقع نع ةلئغلا بجح انيقلا اذا امأ « هياذعو هاقع فخم لو

 ىلا الإو ءابيلع سانلا للا رطف يتلا ةرطفلا ىلا عوجرلا ىوس أجلم انل دجن ل اناف

 رخآلا مويلاب رارقالا ىلا الإو اهب الإ رشبلا دمسي مل يتلا هتينادحوب نامالا

 الإ لسحيال عبطلاب انهو « يؤرخألا انحاجنو ةيويندلا انلامعأ رادم هيلع ىذلا

 هلذبب امو ركسنلا نع يعنلاو فورعملاب سعألا نم مويلا حبحصلا لسلا هب. موقب امب
 ةليسو لكب قحلا ىلا مهداشراو مهرب سانلا ريكحذت ىف دهج نم نمؤللا دولا

 وأ رمثلا هبزنلا شاقثلاو ةرضاحلاب وا فيلأتلاو ةباتكلاب ىتح « ةبسانم ةنكحمم

 قرطلا نم اهريغ ىلا ةاظقولا ظعاولاو ةعفانلا رئانملاب وأ تاياعللاو تارشنلاب

 مس © هل



 ةيلؤسلاب نيملسلا هناوخاك رعشب سم يلا ثيحو ضرغلا اذه ىف ةديفلا لئاسولاو
 فرعيو ركنما ع يعنلاو فورعلارمالا بجاو نم هيلع ام كردي وهتديقعو هئيد هاجم
 ناو رامضملا اذه يف مهاسأ نأ يلع مار ثأر دقف تاداشرالا نم هنم دارب ام

 درو دقف « هيبلتو داشرا نم غلا مويلا اذه يف ىالسالا ضرفلا ضعب يدوأ

 . ( لسع سيلف نيماسلا روماب متهي لو حبصأ نم ) في رشلا ثيدحلا يف

 لوالا سلهملا حرش ىلع ىادفاب كلذل قيفوتلا ضعب. ثقفو دق يناراو
 هالما ىذلا (  لضفلا ديحوت - باتك نم مي قدلصلا مامالا يلاما رم

 حضواب ديحوتلا تابثا ىف ينمحلا رمع نب لضفملا هذيملت ىلع يل قداصلا انالوم

 هنم يناثلا سلجلا ح رش ىلع ينمجش دقو اي . ججحلاو ةلدالا نتماو نيهاربلا

 اونا دقو نيدلاو لضفلا ىوذ ىدل لوبفلا مقوم هعوفوو لوالا ىلع ءآرقلا لابقا

 ىدل ايضرمو ىلاعت هللا دنع الوبقم ناك اذه ىللع ناب سحأ ينلمج ا[: هيلع

 كلذ ىلع ىلامت هللا تدمحخل امئاذ نكي مل يدبج ناو ُهَيَظ قداصلا مامالا

 ٠ ىلامت هللا هاش نأ ةرخالا هب توحرو

 حرشلا نم رصاقلا يركف هب حمس امب ماركلا ءارقلا ىلا مدقتا ادنااهو

 انيمتسم ةيمالا هيماسعو ةايلجلا هدصاقم حاضبأ يف نايبلا نم قاردا هيلا غلب امو

 ىلع لالدتسالا يف سلا هب «يضتسب نا ءاجر هيف منيع مامالا ةيسدقو هللا قيفوتب

 ةلبس تارابعب ميكسملا عناصلا قلاخلا دوجو ىلع ةنهربلاو هللا دمحوت تابئا

 هكاردا ىف ناك امهم ءارقلا نم دحا لك لوانتمدنع نوكب نا هب تدرا نايبو

 ٠ قيفوتلاو نوعلا بلطا هنأش لج هللا نمو
 دصقلا ءأآرو نم وهو



 مالحلاب رشا

 يل نذئتساف ىالوم ىلا تركب يناثلا مويلا ناكاملف لضفللا لآ

 هلل دما : خيتي قداصلا مامالا لاقف تسلحف سولحلاب يل صاف تلخدف

 راوك الا دصمو راود الا ربدم

 دجلا ةروسب حتتفا ثيح ميركلا نآرقلاب ءادتقا دحلا ماللا هيلع أدتبا

 كيلي نيمالا ينلا هدج لوقب المعو . نيملاملا بر هلل دجلا : ىلاعت هلوقب ( ةعتافلا )

 .ةكربلا عوطقم ىا عطفأ وهف هللا دمحم وا دحلاب أدبب مل لاب ىذ سأ لك : لوقي ذا

 مسي ىا ءانه دبع الذا ةيسنجلا ماللاو فلالاب فرعم أدتبم انه دحلا ةلكو

 وأ يعيبط باغ وا رهاظ تماص وا قطان قولخم لك نم هعاونأو دخلا سانجا

 سائجالا هذه ميمج نا مولمملا نمو « يناكم وأ يدام يدم رس وا ينامز يعيبط ريغ

 هلأب نيو « ةيئافصلاو ةيئاذلا تالكلا عي قحتسم وه نم ةصوصخم دحلا نم

 ىلاعت « هللا » وهو هاوس نبع سأيلاو هريغ نع عاطقنالادنع قلخلا هيلا

 . ( هلل ) رورجناو راحلا وبف ربخلا اما ٠ ريخ ال
 هراقتفاو قواجلا راسكتا عم هناحبس هل ةيدوبعلاب رارقالا نع ةرابع دحلاو

 هناهرب ىف حضاولا ةناطلس يف يوقلا هتاذ ىف ينغلا وه رم دنع هئانفو هللذتو

 كاردالاو ةريصبلا نيعب انرظن ول نحمو « هتوربج يف طلستملاو هتوطس يف رهاظلا

 هدادعتسا كاسلب هدجميو هترطنب هللا دمحيملاعلا اذه يف قولخم لك نا انبأر

 سال



 كبش ةعركلا ةيآلا هلهو ) مو بستن وبقفت ال نكلو دمع حبس الأ :ىثنمناو#

 يقام هل حبسي 2 هدحويو هبر هب دمحم ناسل هقلخ فانصأ نم فنمص لكلا نا انأ

 .6 ميكحلا زيزعلا وهو ضرالاو تاومسلا

 ناكلذو « ىتعلا يف راقت ناو حضاو قرف ركشلاو دملا نيب نا معاو

 ىلع الإ نوكي ال ركشلاو . نجلا رايتخالاو ليجلا لمفلا ىلع الإ نوكي الدجلا
 ناسللاب ءانثلا وه دملا : رخآآ فب رمتو رايتخالاب نكي مل ناو ناسحالاو ماعنالا

 .بءركو هلع ىلع نالف تدمح : لاقيف اهريغو ةمعن نم يرادتخالا ليجلا ىلع

 ميظعتلا ةبج ىلع ليججا فصو يا « المعو الوقو ًاداقتعا ةمعنلا ةلباقم ركشلاو

 دسجلا نم معار اذه ىلع ركشاا نوكيف « ناكرالاو نانجلاو ناسالاب ليجبتلاو

 ٠ هدمحي مل نم هلا ركش ام : ليق دقو هسأر وه لب هنم ةبعش دحلاو

 نمل ناسنالا ركش )١( ماسقا ةئالث ءاململا هقتح ام ىلع ركشلا نامت

 ةئفاكسملاب كلذو هريسظنا هركش ( * ) ءاعدلاو ءآنثلاو ةمدخلاب ربظيو « هقوف

 . ماعنالاو باوثلاب اذه ودببو هنود نأ هركش ( 7 ) ليجلاب ليجلا ةلباقمو

 نيقولخلا نيم ناك ناوىتح منملا ركش بوجوب لقملاو عرشلا كح دقو
 :عئال نأ لوسر نع درو دقو « هدب ىلع ريخلا لاصيا يف يب هللا لعج يذلا ينعا

 رفكدقف لمذي ل نرمو هيلع نئياف زجع ناف هب ,قاكيلف فورعم هيلا ىنأ نم
 قالَ :لاق مث نمو هل ليقف ء« فورم" ليبس يعطاق هللا نمل ٌيقابليَي : هنعو « ةمعنلا

 : درو دق م « هريغ ىلا كلذ منصي نأ هبحاص عنتميف فورعلا هيلا منصب لجرلا

 . قلاخلا ركشب قولحملا ركشي مل نم
 ةفوصولاو ةسدقما دوجولا بجاو تاذل لع وهف ( هللا ) ةلالجلا ظنا اما

 اهنع تضوع من سايق ريغ ىلع ةزمهلا هنم تفذح ( هلإ) هلصاو تالاكلا ميمجي
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 ظنلتلا لب صيصختلاو فيرعتلا رع ىلاعت لج دقف فيرعتلا ال ماللاو فلالا
 هدلع ىلا دمي امباق ءىش هيلا دئسا اذا اما « سدلا ىدل فورعلا معلا ةروسب

 هانعمو « نيقولحلا دنع ةلومعلا تادانسالا رئاك سيلو « ءايشالاب هتطاحاو

 ربحت ليا قلخلا هيف هلأب يذلا دويعلا وأ ء هريغ نود ةدابهال قحتسلا دوبعلا

 ريم اذا لجرلا هلآ :برعلا لوقت « هتيفيكب ةطاحالا يفو هتيهامو ههنك كاردا يف

 . هيلا ىلا عزف اذا هلو و ءأدلع هبطحي ملو ءيش يف

 دارملاو ء رود مج يش ىلأ راودالا ىلا ةعاضم ىلاعت هلل هفص ( ريدم )و

 ىلا وا هيلع فتاك ام ىلا :يشلا ةدوع هائعمو رودي راد ردصم امأ انه رودلا نم

 أهانمم نوكي اذه ىلع راودالاف « ةكرح لكل سنج مسأ وأ هناك ثيح

 لودبو هلذاب رودي هنال رهدلا هب داربو رودلا قاطب دقو . تايلقتلاو تاك رحلا

 ٠ بلغت

 راوكالا ىا يعو راوك الا ىلا ةفاضم ةفص دعب لل ةفص اضبأ ( ديعم ) و

 لاق « رخأآلا ىلع اهدحا روكحلا راهنلاو ليلا ىلع قلت دقو «راودالا ىتمع

 ىلع رابنلا روكيو رابنلا ىلع ليللا روكي قحلاب صرالاو تاومسلا قلخ» : ىلامت

 امهثم لك ةدوعو اههبةاعت ليالا يف رابنلاو راهنلا يف ليللا لخدي ىا« ليال

 . ةدوصقم ةكحو رمتسم ماظنب رخآ الا بقع

 دسسعب ليج ىأ قبط دعي قبط ىفم لاقب « ليلا وه ( قيطلا ) ىنعمو
 .ةنلت#لاوحا ىا قابطا رهدلالاقيف ةيتوكسلا لاو> الا ىالتخا ىلع قاطي دقو« ليج

 دقو . طهرلاو موفلاك هل درؤم ال ممج وبف ماللا ( حتفب ) ( ماعلا ) اما

 . داجلا ملاعو تابنلا ملاعو ناويحلا ملاع : لاقي اك ةلئامم قلخلا ن٠ ةعوجم ىلع قلاب

 فامز وأ ناكم ىف ابعامجا ٠ اهئازجا وا اهدارقا نبي فلي ةعوم هب داري دقو

 س8 تل



 ' مام دمب ًالاعو قبط نع نبط

 ىلحلا هن نا ريو قلطب دقو كلذ لثاور .ذلا ملاعو ! امصلا ءاع 6م 5 )0 ددعأو

 2 ةقلخ ميممج عيمجلا كرا رابتءاب 04 هعاوناو هسانءأو هيادح و فالتخا ىلع هز

 ةضهناثلاو ( نوملاع ل لاقيف نونلاو واولاب اهادحا نيتؤيص ىلع ممجب وهو ٠ ىلاعت

 ( ماوع ) لاقيف ع وما ىهتنم ةغيص نزو ىلع

 ىلع فعالا بوجوأ كلذو مث لكلا يف هعو رش دنع هيلع ىنثاو ىلاعت هللا

 ريدملا وه هنا : لافف 4 دولا صخمأ دومحلا كلذ نيهب نا دارأ ) هئالاو 4

 اهذب امو اهيف امو نيضراو تاومسو كالها نم هنكحي اهل ربدللاو هتردقب راودالل

 هل ةقراحلا تانكملا ن“ باقثو ريعتب و روما لك لب اهب أمو اهقوف امو

 ذا ةيلوكلا هيماوثو ةميبطلا هننسب راوك الاو راودالا كزتل ديملا اضيأ وه مث

 قبط 3و قد لايجألا ع كم ليللا ىلع راها روكيو رابنلا ىلع ليللا روك

 «تانكمملا هذه عب ىلع دوجولاب ضايألا لضتتلاوه ناك 1 ىلاعت هن! م

 ناك هلدملو هيطاو ةمركسل ةبابن الو « هقاخ نع هل عاطقنا ا ضد ١ كاد ناك ال اهو

 ليدي# ال يتلا هايس 0 رابخلاو ىلعال روكملا د.هأأو تادكحملا كالتل ردم ريدأا

 الإ كلذ امو « لالتخأ وأ فالتخا ىأ نود بقامتلاو يل'وتلا ىلع للوحن الوام

 .العو لد هل دّلاو اهباع ا يلا هايل 1و هوه لص

 ىديدألا لوكشك يف ام ميني رقابلا رغهج و ١ مامالا راغأ 06

 تالاس : لاق ديزي نب رباج نع ضر ) قودصلا ديحوت ىف : لو ذا 90 ص

 اذه ىلاو
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 قلخ نم سبل ىف مه لب لوألا قلخلاب انييعفإ 9 : ىلاعت هلوق نع هيلث رفمج ابأ
 انهو قلخلا ىفأ اذا لجو رم هللا نا كلذ ليوأت رباج اي : هيي لاق « دددج

 د”دجو ملاعلا اذه ريغ اَلاع هللا دّدج راثلا رانلا لهاو ةنجلا ةنجلا لها نكسو ملاعلا

 مهلمحضرألا هذه ريغاضرأ مهقلخوهنودحو وهنودبهبثانا الوةلوحف ريغ نم ًاقلخ

 « دحاولا ملاعلا اذه قلخ ام هللا نا ىرت كاعل « ميلظت ءامسلا هذه ريغ ءاعسو

 كالت رخآ يف تناو مدآ فلا فلا قاخ دفل هللاو ىلب « كربغ ًارشب هدا

 هكردت ال ردنقم ميظع نم هناحبسف ( ىهتنا) ٠ نييمدالا كتلواو ملاوعلا

 . راصالا كردي وهو راصبالا

 اا



 هتلح ىهللا ندع

 فريذلا يزجتو اولمم امب اًؤا-ا نيذلا يزجيل : مالسلا هيلع لاق

 هئم الدع ىسحلاب اونمحا

 ربدلا ىلاعت هللا تاب هنم (ناذيا ةعركلا ةيآلا هذب مل مامالا دبشتسا

 ابقلخ اما « لاء دمب الاع راوك الا كيتا ديمااو ليج دعب الج راودالا هذه

 لامنلا وهو كالذ لعفيل نكي مل هنكح ابا ًاربدم اهراداو هتردقب اهأثناو هللعب

 تقفلخ امو 3 : ىلامت لاق اري هلوديميق هسفن ميفرعي نأ ضرفل الآ ديرب امل

 تبجاف اضخم ًازاك تنك :فيرخلا ثيدحلا يف اكو « نودبعيل الإ سنالاو نجلا

 بنجيو هرماوا عابناب مناك مهقلخ دعب مث «فرعاكل قلخلاتقلخف فرعا نا
 هماواو هتدارا ىالسخم نولمعب نيذلاو هبتم نيئيسلا ىزجيا كاذ لعف اما وهيهاون
 ىزجبو « ةءاسا ن. اولمع ام رادقع نكلو ميغيلاكت ءادا ىف هنوصسو هيهاونو

 ىنسحلاب دارلا نا ليقو . ةنجلاو هللا اضر ىا ىنسحلابوهنم نينسولا هل نيميطلا
 يف مىيركلا نآرقلا ىف رركت دو ىنمللا اذهو . كرششلا ةئاسالاب دارلاو ديحوتلا انه

 ضرالاىلع ام انلعج انا 7 (  دهم ةروس ) يف ىلاعت هلوقك «هنم ةريثك مضاوم

 ءالا ىلع هشرع ناكوال : ( دوه ةروس) يفو . الع نسحا يأ موا اه ةيز

 ةايطاو توما قاخ يذلا ٠0٠ : 6 كلا ةروس ١ يفو . الع نسحا ميا 8 ىلينل

 .الع نسحا مكنا مولبب
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 .هؤالا تلجو ه وزامسأ تسدقت

 نوكم ةصاقملا ' لوقنف ةصاقلاوةازاجلا نيب قرفلا فرع نا نسحتسي انهو

 ىلامت لاق حرجلاب ح رجلاو برضااب برضلا ةلباقك هسنج نم لعقلاب لعفلا ةلباقم
 فنالاب فئالاو نيملاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو )ل 45  ةدئئلا

 لمقلا ةلباقم ىهف ةازاجلا امأ . ( صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذالاب نذالاو

 اهنم لك دافم اذه ىلع نوكيف الثم برضلاب متدلا ةبباقك هنج ريغ نم رخآب
 لمع ام لثع هقلخ نم يماعلا لباس نا نع هنأدبس ىلاعت دقو . رخآلا داقم ريغ

 اًضيا لقملا مكح هبو ةيصعلاو لمعلا سنج ريغب يزاحم لب لمعلا سنجم هصاقيف
 وه اهبجوا يتلا ةروكذملا ةازاهلا هذه نا ىا هنم الدع : ُتَكَْت لاق مث

 ابيف ملظ ال ةنم لدع نع الإ نكت مل ديري | لامفلا وهو ةقلخل اهدارأو هسفن ىلع

 ةليضف لك ثء.مو ريخ لك لصا وه لب تاذ ىفتقي ىذلا وه لدعلا ذا روج الو

 نم أربملا هللا نازيم وهو ضرالاو تاومسلا تماق هو نسح سما لك رادمهيلعو

 « ملاملا ما بتتسي لدملابو « هيلا كلاس ىدؤلا ميقتسلا هطارصو هلزلك

 ءامملاو : ىلاعت لاو ( لدعلا ) نازيلاو قملاب باتكلا لزن ىذلا : ىلاعت لاق

 ٠ كلذ ريغ ىلا  لدعلا نازملاب دارا  نازيلا مضوو اهعفر

 يفرط يف طسولا قاح ىلع ةسسماقتسالا ةاعارم هناب . لدمأا اوفرع دقو

 مزال ناصقتلاف اهادحا تحجر ىتم نازنم ىتنكك امه نيذلا طيرفتلاو طارفالا

 ناك ولو ضرالاو تاومساا تماق لدعلاب : مالسلا هيلع لاق . مناق نارسخلاو

 ًاطيرفت هنع اصقان وا ًطارفا رخآلا ىلع ادئاز هتايئزجو ملاعلا لوصا يم هىشث

 نراك ذا « لدعلاب ىلاعت هلا فصو اذلو « هماوق مقتسي لو هءاظن لتخال

 اب



 ةدان زنود هقحّتس أم هَل هو هتلئ سم يف دو>وملك ةعضصو وه هلدع وهتلادع ىوم

 هتلسل ليدبت ال نا ىرت كالذل هلدع سيماونب الدتعم وهتكح ماظنب َّط و.ضم ناصقن وأ

 . اهيف ليوخم الو
 نيك هحام نال اك لقاذتلا لما لاتلا كوق نمووسالا انآ

 يفرط نيب ةطسوتم تاكلم لك لئاضفلا « ةليذر لك بنتجي هبو ةليضف لك ه

 ةفملا لثك « هنيعب لدملا وه نيتفكحلا نيتاه نيب طسوتلاو طيرفتلاو طارفالا

 روهتلاو نيملا نس ةطسوت[ا ةعاجتشلاك و روجفااو هوهشلا دوم نس ةطسوتلا

 ىلا ةلذلاو ريكا نيب طسوتلا مضاوتلاو ريذبتلاو لخبلا نيب طسوتلا ءاخسلاكو

 طارفالا قرط دجحأ *ره جورخلا اما ةدومحلا تاكللاو نالخالا نم اه رمغ

 : ليقف انه نمو لدعلا دض ره يذلا روجلا وبف تاكلملا كلت لك ىف طبرفتلاو

 : اطسارارونألا وح

 ناف 6 روحلاو علا فصتل نأ والدملا رعب لمف نأ هللا سدقل اًشاحو

 الا نوكي ال هئايصعو هتعاطل هتازاجم وا هنيلكتو هداجعا ىف دبعلا عم لش الك

 مل وا روح 01 نم هزذملا لدملابو هباحرس هئم الدع

 ود سدقتلا.: لوقا ٠ هؤالا تلحو هؤاعما تسدقن : مع لاق من

 يف اما ءوس لك نع هديعتو هب قيل الامع المعو الوقو ًاداقتعا ىلاعت هللا هيزنت

 يف وأ . ىدسالاو دضلاو ةيضرعلاو ةيمسجال مزل:ملا هنع ناكمالا قنك تاذلا

 ثودحلا بجو) ريبغت لك نعو زجعااو لببجلا نع أربم نوكب ناب تانذملا
 لامفالا ف وا . رودقم لك ىلع رداقلاو تامولعملا لكب طيحملا وه هنال ناكمالاو

 أع ىلاعت هسنن نع ررض فد وا مثن باجل نوكت ال اكثبع هلامفا نوكت ال ناب
 . اريك اولع نولهاجلا هفصي
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 هللا ءامسا تناكاملو « ىمسألا ىلع لدام وهو ميسا مج ( ءامسالا زو

 تاوذلا سدقا ىلع اهتاالدل تكروبو تسدقت دف ةسدقلا تاذلا ىلع ةلاد هناحبس
 يهو ممنلا اهانمف (ءال الا )امإ ..6 ىنسحلا ءامسالاب )3 تيس اذهلو يقاعلاو

 لاحتسا لاو ىلاعت هللا نم معنلا هذهو رسكت دقو ةزمحلا متنب [ ءيلأ ] عج

 ىلا مسقت نهذلا ىلإ اييرقت نكا ( اهوصحت ال هللا ةمعن اودم: ناو ) اهؤاصحا

 ةيبهو ١[ ] نامسق اضيا يهف ةيويندلا امأ  ةيورخاو ةيوبتد - نيسنج وأ نيمسف

 اعمبتب امو لقملاو حورلا ةيهكهيحور [ ١ ] اضيا نامسق ةيبهرلاو ةيبسك [؟ ]
 حنمو ميوقت نس>ا ىلع ندبلا ةقاخك ةيمسج [ ؟.] ةكرحاو ةكردملا ىوقلا نم
 ءادال امل ةمزاللا ىوقلاب ,اضءالا هذه حيلستو ءاضعالا قسانتلا ليجلا لكيم لا

 . لومحو طاشنو ضرعو ةحص نم اهءلع ةطراعلا تالاخلاو اهثئاظو

 لئاذرلا نم اهيلخو ةبستكلا لئاضالاب سنناا ىلحتك صف : ةيبسكلا اما

 . ةيويند معن اهاك هذهر : كلذ ىلا امو هاجلاو لاملا ليص#تو تاكلانكو ةتوقمملا

 طرفاد ىلع ىلاعت هللا نم ةرئغلا ىلع ءرأل لوصحك يهف : ةيورخالا اما

 . ميحملا يف باذعلاو رانلا ن٠ هتاجن وأ ميعنلاو ةنملا لوخدكو هنعاضرلا : هنم

 ةريثكسلاىرخالا معنلا ن.اهريغو معنلا هذه لك لصا ناب ملا عم اذه

 لكل مزاتسملا هللاب نامالا الاو ايندلا يف ديذم عفان لككل ةعبتتسلا ةايحلا الا سبل

 . ةرخ الا ةعرنماينالاف  ةداه-و ريخ

 ىنلا ةباغااو ةقلخلا نم ةكملا ركحذ نا دعب جهتي مامالا نا ةصالخلاو

 لددسعلاب نيتسملا ةأتاكمو نيصاعلا ةازاجم نم لايجالاو ملاوعلا هذه اهيا ربست

 ىزاهلا دوبعلا ربدلا ريدإا اذه ناب افرتسسعم مهتم لاف رظناو روجلا نم هزغلا

 هلااب هانقرع « ةقيقحلاو هنكلاب انلبجل هتاذ فصن نا اننكمي ل ل « ءقاكلاو
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 يف درو دقو «انيدلةرفاولا هثال اوانيلع ةليلجلاهمعنل هاندهحو هانركشف © ةددت

 يعبدب اذهو - هللا ىف ارركسنت الر هللا تاذ يف اوركذت : فيرشلا ثيدحلا

 فرا وأ « هعئاص هنك فرعي نا عونصلل نكم ف5 ذإ « ناهرب ىلا جاتحال
 هتأذ ىلعو هراثان هدوبجو ىلع لدتسي نأ الإ موللا هقلاخ ةقيقح قواخم كرد
 , هنأش مظعا ام هناحيسف هئامساب

 ىلاعت هددا نع ملظلا يبن

 : اعيش سائلا لظب ال: مالسلا ةيلع لا

 هتانسح ن٠ ًادحا صقني ال يأ اًثيُش سانلا مظب ال يم هلوق نم دارا

 مث سائلا ىكحاو « هيصاعم ءازحو رخ الا تائدس ىف دب زي ال اك هتاعاط ,ازحو

 ىف نونوكي نايصملاو يغلا ىف ميك اهناو جابقلا ميباكتراب ميسقنا كوب

 .نولمس امب مهتائيسيف نودب يو مهسفنا تاسع نم نوصقني نيذلا مم ةقيقحلا

 بائتجاو هرماوا عابتاب مهفلكيأ نكي مل هناحبس هللا نا إلا ىهيدبلا نمو

 دب ىلع زجاملاو نيهاربلا ريظا م .ءىش لك نادت اهنف فحصلاو بتكلا مه لزا

 ةدشرملا راكفالاو ةزيملا لوقعلا مهنا ىف مط قلخ نا دعب هلك اذهو هئايبنا

 لضفت مهن « هدوجووهتينادحو ىلع اليادو ةبآ هتاقولخم نم قاخ لك يف عدواو

 ملو تايآآلا كل ىف رظنلا نع اوضرعا مهنكلو « اطلو امرك كلذ لكب ىلاعت
 ىلع كلذب اولدتسإا ججحلاو نيهاربلا كرئاه يف ربكفتلاب ممرما دقو اهيف اوركس
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 : ةسدلق لح هلرق كلذب ديدن نوملظ, موسفن ا سانلا نكلو

 مهسنأ لع اومض ضارعالا اذببو . ميظعلا مهعناصو مكسحلا مهقلاخ دوجو

 مهودعب مهسفن أل نيملاظلا م ارئاكف 0 اورِجو لومألا باوثلا

 نايغالاو لهجلا هنت ىلا ةحضاولا ةجسحملا نع
 ىلع هحيفل هيلع منتمم وه لب هيلع هتردق عم لا هنع ردصإ نأ هل انقاعو

 داقتعالاو؛ةيتاذلاهنانص نم لدملاو كلذ هيلعزوجفيكو قالطالا ىلع ينغلا ميكحلا

 ريخ مملاظلا هلآلا دوو مدع نإ : لوقيف لقملا امأ !؟ لقنلاو لقعلا بجأو نم

 عسم كلذ ىلا امو ديعولاو دعولاو لسرلا ثعب و بتكسلا لازنا نأو ؛ هدوجو نم
 يماملاو عيطملا لاح نا اك « هتقلخ ىف ميكحلا ضرغل أاطقنو ًاوفل هلك حبصي للفلا

 لسرلاو ءايبنالا رابخا ىلع دامعا قبب مل ذإ ءاوسلا ىلع حصصي ءاجرلاو وخلا ىف

 لام حبقلاو الفقع حيبق بير الب اذهو , يصاعلا باقعو عيطملا باوثب بتكلاو

 . ىلاعت هللا ىلع
 يقيقطلا ىنعلاو ةقلطلا ةردقلا مومو ةغلابلا ةيهلالا ةكلا ناف ةلججلاب و

 ةفصتلا ةسدقملا تاذلا نع هءانتءاو مظلا يفن ىلع مطاق ليلد اهلك قلطملا لماكلا

 . تانصلا هذه لثع
 عاد الب ًادحأ فؤرلا ىنلاو ىفوطلا رداقلا ملفي نأ بيجعلا بب رغلا نمو

 نع هدابع ىبني نأ هنم بوعأو كلذ ىضتقت ةكح الو هب هوجرب عفت الو هيلا وعدي

 نوفرحاملا لوقي ؛ع هللا ىلاعت ةياغ الو ضرغ الب « قلخلا لظب هسنت وه مث ملظلا

1 1 
 نم يع مامالا هب دهشتسا ام وبف ىلاعت هنع لظلا يفن ىلع لادلا لقنلا امأ

 ىنءمو (هري ارش ةرذلاقثم لمعي نمو هرب ًاريخ ةرذلاقثم لمعل نث ) : ىلاعت هلوف



 رئاظن يف هرب ارش ةرذ لاقثه لمعي نمو هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نف
 . هباتك يف امل

 مون هل ًارضاح هءازج دجي ريخلا نم ةرذ ةنز دابعلا نم لعض نم نا ةىركلا ةيآلا

 باقعلا نم هقحتسي ام قالي رمشلا نم ةرذ ةنز لمفب نم نا اك « عبضم رهغ ةمايقلا

 ةكمي يف قاضنالاو لدملاب لب هيف مولظم ريغ لمعام هما لك ىو موب همامأ

 . يحلالا لدملا

 فرعيو اهازغم حضتيل ةبالا تادرفم ينامم رذ نسحتسإ ةدئافلا ماهنالو

 ةد_>حأو ريعش هيح اهنم ةثاملا ددع نز يتلا لمناا رافد ةغالآ ىف رذلاف اهنم دوصقلا

 و . ليقاثم ههجو هلثم نازعم وأ ءيث لك لقث وه لاقثلاو ةرذ هدرفمو

 « ة.حيبقلا روءالا ميجل مماج ظنل رشلا ناك « ةنسحلا رومالا ميل مماج ظل

 ممتجلاو درفلل فان ءيش لكو لقعلاو ع رشلا هاضترا ١ لكي ه ةنسملا قوم الاناو

 هءلعدداشرإو ريخاللعاذلا ةلالدةط-اوب هريغ وأ هلعاف وه ريخلا اذه مقا ىري يذلاو

 , اهدض يهف ةحيبقلا رومالا امأ

 هدابع مم هلدع نوكي نما نب. ادي .نرعأ نأ ميلسلا لقعلا انمزلب انه ن

 هروصتب ام رغصا مجحم ينعأ ةرذ رادقع ولو هنولمعي ام ريخلا نم 25

 كلذ كو ؛ هيلع مهبزحي لب مهيلع هعيضي ال مث نيعلا ةساحب تايئرلا نوم ناسنالا
 ةك# ىف هلءب ال هناف اضلا ةرذ رادقع ناك ولو ىتح رص امهم رمشلا لمعل ةيسنااب

 ملظلا رودص موتي ون و فكل دعلا اذبب ناك نم نا : لوقأ . يحلاالا لدعلا

 ريخلا لمع ىلع ثح اهسذن ةعركصلا ةبأالا هذه نا مث . فؤرلا ينثلا رداقلا وهو هنم

 هلم ردصل لمع لك نا لع اذا لقاعلا ناسنالا نأل 0 يفارتقا نم عنمو

 ضر. يذلا هباتك يف هل ظنحي لب عيضي ال هناف رغص امبم رش وأ ريخ نم ايندلا يف

 هباأاق



 ىلع مدقي الو ًاريخ كرت ال نا هب ًاريدج ناك « ةافاكملا وا ءازجلل باسملا موي هيلع

 اواقتست الو « ريخلا ريثكم اورنكحدت اليك اضرلا مامالا نع درو دقو رش

 . ًاريثكح نوكب ىتح عمتجي بونذلا ليلق ناف ؛ بونذلا ليلق
 لوقلا يف نوكب ريخلا نأب لوقلا ىلا نوبهذي ءاملعلا نم ًاريثكم نا ملعا 5

 رشلا ذإ لوقعم الو لب حبحص ريغ اذهو طقف لغفلا ىلع رصتقف رشلا امأ لمفلاو

 مقا قداصلا مامالا نع درو امل كلذو ء ريخلا لثم أعم لمفلاو لوقلا ىف اضيأ نوكي
 هاناطخ ترثكس هلمع نم هبالك بسحي مل نم : لاق هلا قالي هل لور هدج ند

 انه كيلع فنك : لبح نب ذاعمل لاق هنأ ؛ ايا عقْئلََت هنعو . هباذع رطخو

 :لليقلاةف هب ملكتت اء نوذخاؤم انا ة1لوسراي : ذاعم لاقف ( هناسل ىلا راشأو)

 . مهتسلا دئاصح الإ ( مرخانم ) مههوجو ىلع سانلا بكب لهو كمأ كتلك

 مودومو مودعمر دوجوم لك ىف فرصتي نادللا نآل باوصلا وه اذهو ؟ لوقأ

 ٠ تاسوالاو تاقوذملاو تايئرملاو تاعومسمللاو تايلايخلاو تالوقعلا يف دب هلو

 درودؤو . ناساآلا نالخم هادم: ال صا لءذب صاخ قامت اهبلف ءاضعالا راس امأ

 باذعب ناسالا هللا بذي : ليت هلا لور نع ميل تادبع يلا نع ياكسلا ىف
 « اًئيش هب بنعت ل باذع يتيذع بر يأ : لوقيف مس راوجلا راس هب بذهب ال

 مارحلامدلا اهب كتف اهب راغمو ضرالا قراسشتم تغابف ةلك كنم تجرخ هل لاقتيف

 باذسب كنب ذعأل يلالجو ينزعو ٠ مارحلا ج رفلا اهب كهتناومارحلا لاملا اهب ببتناو

 . حراوجلا نم ايش هب بذعأ ال

 ًاريغص ًادبا بش ةحلاصلا لامعالا نم رقتحم نا كان! : ءافرعلا ضعب لاقو

 قنكو . هيلع هللا كركشالا ةءاطلا ىف كل سجبي سجاه ال ذا اريك وأ ناك

 لاقثم لمعي نمو هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمو : ىلامت هلوق الذ ىلع اليلد
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 اهو ارك ةرذ

 مالسالانوناق وهو ةريثك يركحلا نآرقلا يف رئاظن ةعركحلا ةنآلا هنو

 , كاذل جذومنكح ًارزن اهنم كل رك ذن اناو « ءارغلا ةيدمحلا ةعيرشلا جاهنمو

 ىزم الف ةثيسلاب ءاج نمو اهاثءأ رشثع هلف ةنسحلاب ءاج نم : ىلاعت لاق

 . نوءلظب ال مهو ابلثم الإ

 . ىثا وا ركذ نم متم لماعل مم ميضا اليفا مهب ر مه باجتساف: ىلاعت لاقو

 مههوجو تدوسا نيذلا اماف هوجو دوستو هوجو ضيبت مون : ىلاعت لوو

 نيذلا اماو « نورتكحت متتك ام باذعلا اوفوذف مكناعا دمب مرتك أ

 ٠ نودالخ ابيف مث هللا ةحر يقف م,هوجو تضيبا

 . يناكلا ردقلا اذهب اهنميفتكحن ةريئكحا'تانببلا تاي الا نم اهريغ ىلا

 ا



 5 :رارقلا ةمظع

 هنيدي نيب نم لطابلا هينأب ال ءيث لك نايت هيف يذلا : مالسلا هيلع لا

 يف ذخا باتكحلا ىفاهرئاظن ىلا راشاو ةب“الاب متي مامالا ديشتسا ال

 مج دق هنأل كلاذو « هب هدابشتسا ببس يفو هتلالجو باتكحلا اذه مظع ناد

 انايبت باتكحلا كيلع انلزنو ) : يلامث هلوق ىلا ةراشا ءيش لك نابت هيتفد نيب

 ع رشلا روما نم قلخلا هيلا جاتحي ارك هيف نيب يأ ( 41  لحنلا  ءيث لكل

 ىلا ةلاحألاو وأ يرصلا صناا اما يئالبَت دهم انيبن هه لسرا يذلا نيدلا ماعتو

 يبيدب و؛ عامج الا نم وأ ججحلاو ةملارثاسو جلبي ينلانابب نم هب لعلا بجو ام

 . هجبنمو مالسالا نوناق ميكملا نآرقلا نم ىقتسمو دافتسم كلذ لكن ا

 :ىلاعت هلوق يهو ةبآلا ىنمم نا'« نايبلا محم ىف (هر) يسربطلا ةمالعلا لاف

 هلطبي ام نآرقلا اذهل ينأب ال هنا وه ( هفلخ نم الو هيد, نيب نم لطابلا هيتأب ال)

 الو ؛ ليجنالاو ةاروتلاك لوزملاب هتقبس 0 امن هيدن نيب نم

 بتكحلا ةسمأخ وبف هخسنب وأ هلطبب باتك هدمب ن* .يج الو يأ هفلخ نم

 وأ .٠ ىلامت هللا نم نيثومبلا ايبن آلاو لسرلا ةماخ لَم دمم ينلا نا اك ةيوامسلا

 يف نوكي امم هرابخا الو لطاب ىشم امع هرابخا يف سبل هنا : اهريسفت يف لاقي
 : لاقي وأ ةيذاك ريغ ةقداص اهاربح ةقفاوم اهلك هرابخا لب « انضيا لطاب لبقتسلا

 هرميخأ يف بذك الو هظافلأ يف ضقانت الف تابجلا نم ةبج نمىالطابلا هيتأي الهنا

 هلأ ب



 دي# ميكح نم لب زن هفاخ نم الو

 ظوفحموهلب فرحت الو ريغي الو هنمصقني وا هيف دازي نا الو ضراعي نا نكمي الو

 انلزن نحح انا : ىلامت هلوق ىنعلا اذه ديؤ.و « ةمايقلا موب ىلا نيفلكملا ىلع ةجح

 . مقاولاو ةقرقملا قباطت ةحيحص هوجولا هذه لكو لوقأ  نوظفحل هلاناو رك ذلا

 مكح نم ليزعت وه ىلاعت هللا نم ظوفحملا باتكسلا اذهو : م لوقي من

 تارقاا اذهم مهيلع هماعث | ىلع هقلخ نم ددحال قحتسم ديمح « ةكسحلا هوجوب ماع

 ؛ هوالآ تلج ركشلاو دملا هلزنمل بجوتست يتلا ممالا مظعأ نم وه يذلا ميلا

 كورك ال فيك و دن جلت وه لات نإ نعول تاكا نقناذه
 هزاجعا ناهربو ميركحاا ينلا ةلسر قدص ةبآو مبظملا هللا مالك وهو كذك

 ىلا هما جابنمو هتاداشرا ساربنو هملاعت نواقو هماكحا روتسدو هتوبن ليلدو
 ةدلاخلاةزجعملا وه لب . ماعلا دوجو ماودو اينالا رمع رخآ ىلا رك الاهلفتو ةداعسلا

 « نءزلا باشو رهدلاءرهاك لوقءاةيدابقئاقحلا هيفددجتتو«ىلبت ناو ماي الاىلبن ينلا

 «ىرشبلا كاردالا لك و يناسنالا ىلقعلا مدقت امك بابلألا يوذل ةحضاو ىلجتتو

 ىوذل هتينادحو ربظت ينلاو هقلخ ىلع ةغلابلا ةجحلا اهب هلل تءاق يىتاا قئاقحلا كلت

 ربظب اببو ةميقساا راكفالا اووذ نودحلملا نودحاجلا عفدت اهبو ةميل-لا لوقتلا

 الإ ةريك الو ةريغص رالغي ل باتك نم همظعا اف « نيركنلاو نيصاعلا ىدلل هلدع

 . اهياع ريكشلا بج ةممن نم هلجأ امو اهاصحأ

 موب هقلخ ةلماعم يف هللا لد ناي لجالو يأ كلذلو : مالسلا هيلع لاق م

 غ2 دمع انديس لاق ءازجلا موب ىف مهيلا ةبسنلاب هنم للا لوصح عانتماو باسحلا

 لك بسكت الو ) : ىلاعت لاق كناصفن وأ ةدايز نود يأ « مكيلادرت مكاامعا اما

 د1" د



 ٠ مكيلا درت مكلامعا اعا هلآ ىلعو هيلع هلا ىلص دمحم انديسس لاق كلذلو

 منك اهم مكلبيف مكعج م مكبر ىلا ثىرخارزو ةرزاو رزت الو اهيلع الإ سفن

 يأ روصت نم يلاخلا قيقحلا لدملا ىنمم وه اذهو 154  مامنالا ( نوذلتخت هيف

 « كلذ نع ىلاعتو هناحبس فلا عاونا نع عون

 موقلا فيرش وه ديسلا : لوقنف ظافل الا ضءب يناعم نايدب سأب الانعو
 لثمهّلا قلخ لهو . هموق ىلع طلستملا بصنلا ميركو مييف عيفرلا ردقلاو ةداسلا وذو

 يف نيمللا ميمج ىفو لب هموق يف اع رك ةدايس اذ ردقلا عيفر اني يد (ص) ينلا

 ةلك اما : ( ص ١ دم انديس لاق :هدحل متل مامألا لاق اذا ورغالف «عمجا ملاعلا

 . ةدومحملا لاصخلا ريثك اهانعم ىنلا ةفصلا نع لقنف ( ص ) ينال لع يف ( دمع )

 يمس: وحنلا ماما صراف نبا لاق ةدوملا لاصخلا ربثك لجر ىأ دم لجر لاقب

 د« هلها ملا ىلاعث هللا ناكو ةديجلا هلاصخةرثكل مسالا اذهب (ص) دم انيب

 . ةديجملاةيماسلا هتافصو ةديحلا ةيضرما هاياجس نم هناحبس ىلع |1 كاذب هومسف هتدالو

 ةم دج ىذلا وع دمجلاف « راركتلاو ةغلابلل ىنمم (دممر ةلك يف : ليبساا لافو

 الهمه يف ءانمأ قباطم دهم مسأو ةرم لهن ةرم موك نم مركسسلا نا اك ةيه د

 ناك ذإ ةوبنلامالعأ نم معوهو دحأ هب ىمسن نأ لبق هب هاعشاو « في ريشلا ىمسأا

 وهو ةكاو ملا نم هب عفو هيلا ىده امب ايذدلا ىف دوم ويف هيلع ًاقداص همسا

 لاق هنا ًاريثكم مالسلا مبياع هتدب لهأ نع درو دقو ٠ ةعافشلاب ةرخآلا يف دوم

 وهو ( ادم ) ينايسف هلامسا نر. أمسا يل قشو ةشرع قوف نم هللا ينامس ( ص )
 [ ص ] هعماب دحا مسي هنا ( ص ) هئوبن مالعا نمو : ةببتق نبأ لاق . دومحملا

 « ايعس لبق نم هل لمت مل ذإ[ ىحيب ] لمف اك ىلاعت هلا نم مسمالا اذهل ةنايص البق

 رت



 تمقولا ك رتشمهمسأ نراك ولف ءايبنالا هب رشبو ةمدقتلا بتكحلا يف ءامس دقف

 . هتلاسر لعجت ثبح عا هللا نكلو نيب اذ كلا نم هعساب تاوعدلا ترتكحو ةببشلا

 هبتلك العاب ايندلا يف هميظعت !مثه دوصقالاف [ص] ينلا ىلع ةالصلا امأ

 عفن نأ ليقو ٠ هتجرد مفر يف ةدايزو هتبوثل. ًاعيمضت ةرخآلا يفو هتمب رش هاقباو
 ةلكلا ءالعا نم [ ص ] هيب ىلطعا دق هللا نأل هيلع ىلصلا سفن ىلا دوعي ةالصلا

 هللا نا » ىلدعت هلوق دعب امس ال عاد ءاعد الو لص» ةالص هديزت الام ةجردلا مفرو

 نكلو « ايلت اوماسو هيلع اولص اوئمآ نيذلا اهبأ اب يبنلا ىلع نولصي هتكتالمو

 اذا : 060 ميني قداصلا مامالا ايس الو مالسلا مهيلع تدبلا لهأ نع درو

 ىلع ىلص ئم هنا بلع ةالصلا !ورتكحاذ مكماما ركذ واع [ ص ] ينلا مك ذ
 ٠ءةتسكلتالم مه هيلع هللا ىلص ةدحاو ةرم ينلا

  ءاعالا ةباجا طو رش مظعأ نم [ ص ] ينلا ىلع ةالصلا نا نمي الو اذه

 ىنح ابوجحي ءاعدلا لازب ال : لاق هنا [ ع ] للادبع يا نع يناكلا يف درو اي"

 . هل آو دمم ينلا ىلع ىلعي

 ( ص ) هلاو ينا ثا : هريس ىفو كلذ ىنعم ىف ءاءلعلا لاق
 لسوتلا نم دبالف هتفرعم باوبا مم ذإ مهجاوح ءاضق يف هدابعو هللا نيب طئاسو

 ننطلسلاى لا هتجاح رابظا ةيعرلا دحا بلط اذا م كلذو , ءاعدلا ضرع ىف مهرك

 ةالصلا مض اذا دبعلا نأ مث . هلوق درب الو ناطلسلا همظعي نم ىلا لسوتب نا دبالف

 لاو « بجحن مل ةالصاا نأل ءاعدلا بجحت مل ىلاعت هللا ىلع عومهلا ضرعو هئاعد عم

 جينا يفو لك لقي نا دبالو ا مقنلا ,اعالال بة. الو ةالصلا لبقب نأ نم مرك ١

 لس مث ع[ص] يبنلا ىلع ةالصلاب أدباف ةجاح كال تناك اذا : ميت نينمؤلا ريما نع



 ' ىرخألا منو اهدا ىضقيف نيتجاح لأسي نا نم مرك | هلا كتجاح
 لها مث «صو يبنلا ةرثعو هبراقا مث لجزا ةرتعو ةرئعلا مهف « ل الا »اما

 قرف ةماع ىدل تبئدفو !ريبطت مثربطو سجرلا مهنع هللا بهذا نيذلا نويرقالا هتبب
 انلمج ةقدصلاو ةاكزلا مهيلع تمرح نيذلا هدالوامع [ص] يبنلا ةرثع نأ مالسالا

 . مهيبحمو مهيلاوم نم هللا

 33 ”رايح قاف

 : لق مل هند تل قرطا 3 : لضفلا لت

 يأ قرطا ردصم قارطالاو « ىخارتلا عم بيترتلا ىلع لدي فطع فرح مث

 ةثينهو« تاهلا نم ةبج ةنأ ىلا تفتلي ال ضرالا ىلا هينيع احم ملكتي ال تكس

 لو قيرطلا لضو هيما يف ريح نم وهو ناريح ممج ىرايحو « نمزلا نم ليلف يأ

 وهو نيعلا حتفو ميلا رسكب همع عج نوبمو . باوصلا هجو لبجو ليبس ىلأ دتهب

 ىم١لاك بلقلت ميملا حت هيعلاو ابحوضو مم ةجملا فرعي ال ثيح هلالض ىف ددرتلا

 سوبحم وأ يحاصلا ريغو را برش نم لمثلا وهو ناركس عمج ىراكسو . نيعلل
 دحلاةزواجتو يماعلا يف فارسألاو رفكحااو ولملا وه نايغلعلاو « كاردالاو رظنلا

 وهف ناطيشلا امأ ءيش ىلع ةمافتسالا مدعو ريحتلا ىنمع انه ددرلاو « تاقروملا يف

 «ريخلا نعو هلا ةمحر نع دعبلا يأ نطشلا نم قتشم نوكيف ( لاعيف ) نزو ىلع اما
 لعوقارتحالاو كالملاو لطابلا يا طيشلا نم ذوخأم وهف ( نالعف ) نزو ىلع اماو
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 مهئيطابشب د تثردر“ مهنايفط يف ىراكم نوبمعي ىرايح قلخلا لضفماب

 ىمسإو « هيلع ًايضفم قرتحلا كاملا ود وأذا طال لاو لطابلا وهف ىتعميأ

 نيطايشلا نم دارلاو اهنم سأرو اهنع دعب ١ ىا هللا ةحر نم سلبا هنال ضيا سيلبا

 «كالعالاو كالهلاو ءاوغالا يف نيطايشلا ل معنيلماعلا ىا اعبط سناالا نيطايش مث انه

 . ىلاعت هللا نعو ربخلا نع داعبالاو دعبلا يفو

 فرص لالض صأر لكو ربكتم رايج لك وهو توغاط عمجل تيغاوطلا اما
 .هللا نود دوبعم لك وه وا باتكلا نع درالا وه وا ريخلاو قهلا قيرط نع سانلا

 . لامعالاو لاعفالاو لاوقالا ىف هريغ عابتا وه هادتفالاو

 ن٠ هقحتسي امي هيلع ىنثاو هللا دمح نا دعب مايل مامالا نا : لضفملا لوقي
 لوسرلا لوقو ىلامت هلا لوقب ًادهشتسم ىلاعت هلدع ؟ ذ نا دعيو « ءانثلاو دجلا

 سانلا هذه ىف ًاركفم ضرالا ىلا هينيع ايخم نمزلا نم اليلق قرط « يَ
 ةداج نع فارحالاو ةريملاو هيتلا همابم ىف نيددرتلا هلغلاو لهجلا ءادبب يف نيهئانلا

 ىرايح مم وسانلا هذه ىرت الا لضفماب : لاقو فب رشلا هسأر عفر « قحلاو باوصلا

 عاونا نم اوبكترا اه مهبولق تيمعو ةريصبلا اومدع مهنال قحلا قيرط اولض دف
 ةرخآلا أ نعو سفنالاوقافآلايف هتابآو هللاةقلخراثا يور نعنوبمع مهف ةرب رجلا

 اوحبصا ىنح ًادانعو الهج اهب !ورتغا يئلاايئدلا هذ مهتقرافم دعب هنوفاليسامو

 اوفرسسافمثىمأ ةبقاع نوكردي الومبلمع ةبنم نورعشي الم رفكو مهنايغط يف ىراكس

 نع مهودعبا نيذلا سنالا نم مهنيطايشل امبت تاقبوملا ىف دحلا او رواجو يماعلا يف
 نيفراصلا مهئربابجو مهتيغاوطب نيدتقم لطابلا وحم مهئاوغاب موكلهاو ريخلاو قحلا

 دحاولا هللا نود ءاوهالاو ليئاهلاو ناثوالا ةدابع ىلإ ىدهلاو لقعلا جبن نع ممل

 سا"



 نوعمسي المص ءامع“ نواقعب ال مكب ءافطن نورصببال يمع ءارصب«نودتقن مهتيغاوطو

 مهنكلو نيعلا فو رصبلا 27 اومدعي مل ىا ءارصب مهتيأر مهيلا ترظن اذاف « رابقلا

 ةقيقح نورصبب ال مهف داشرلا ليبس مهبولق كردت ال ميرصلا قحلا نع ةريصبلا يعم

 تندم هادهو هك ارذا بلقلا مدع اذا بلقلا كاردا نود (يئسع كردت ال نيعلا ذا

 مهنكلو ًانلكتم ًاقلا اناسل نوكلع ىا هاقطن ممارن كنا اك « هتبلا امتبور ةرصابلا

 لكحتلاو نيتدلهشلاب قطنلا نع مهناسل لقتعا دق « عقاولاب قطنلا نع سرخ مكب
 نوعمسي ناذ ا مهل نا ىنأ ءاممس م كلذكو ء نولقعب الءاقطن مهف ديحوتلا ةملكب

 ع رشلا توصو قحلا عام“ نع مص مهنكل طقف مهتيغاوطو مهنيطايش تاوصا اهب

 . نوعمسي ال مهف لقعلاو
 ةقيقحلايف مهفديحوتلاةلدا ىلاواغصالا نونسحم ال مهنأل مصل لل مههبش اماو

 ةلكو نيتدابشلاب اوقطني لو هلوسرو هللاب اورقب ملذإ مكبلاب مهيشو . مص مهن اك

 تاومسلات وكلم يف أورظني مل ثيح ىمعلاب مههبشو « مكب عقاولا ىدل مهف ديحوتلا
 يمع قاصن الاو لقعلا ىدل اواكنف ةقلخلا ناقتاو منصلا عيدي اوربتمي ملو ضرالاو

 ايمع كي امص اوناك لئاذرلا هذهب اوفصتا امل مهناف ةلجلابو. تاب آلاهذهىلا رظنلا نع

 ء اهنه ءيش مهل سيل مهن اكو ءاضعالا هذه ةءفنم مهيلا لصت مل ذإ نوبقنب ال

 مهو اهب تاؤرسبي ال نيعا مهو اهب نوبقتي ال بولق محل : ىلاعت لاق
 . مامنالاك كثل وا اهب نوعمسي ال ناذآ
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 ةعاماولا_سوئنلا

 لودتبم منا اوبحو نودلاب اوضر : مالسلا هيلع لاق

 مقترم نيب هطسوتمو ىوطلاو لقعلا نيب ةحجرأتم لزت مل ةي رشبلا سوفنلا نا
 لقعلا وحن تلام نا يعف ةكلبلا هاوهالاو ةيدرملا فطاوعلا ضفشتمو ميلسلا ركفلا

 تطيه ناو « لاعالا نساح ىلا الإ ليع الو ريخلا الا لمعت ال تراصق تمفترا

 لعفلاو هىواسملا الإ اهنعردصي ال هسيسخ ةعيض وت راصق ترقح ىوملا ضفخنم يلا
 لضفالا الإ راتخم الف بقاوعلا ىلا رظني نا هنأش نم لقعلا نال كلذ ٠ حببقلا

 ريغ سيسخلا راتخيف هماما ناك ام الإ ىرب ال نا هنأش نم ىوملاو « حلصالا

 هوسلابةرامالا هسفن مثال ام الإ راتخم ال حضوا ةرابعبو « ةبقاعلا ةظحالمنود ملاصلا

 ءاهدشرب ملس ركف الو اهعدري لقع ال ذإ نودلا لفاسلاىلا الإ بغرب ال وهف كلذأ

 ىلا هستيلكب هجوو ريخلا نع ايحاص ردص قاض سفنال عابتالا اذه رمتسا اذا اما

 رذنلاو تابآلا ذئنيح هعفنت ف ةريصبلا تأنطناو بلقلا تام نمداو ماد اذا و رشلا

 ةفرعمو رايتخالا نسح هيف تيمن ةنس يفو « ةرخآلا هيسنت ةلفغ ىف حبصي ثيح

 :رع ىنأيلا عم اهيلا نئمطييو ايندلا ةايحلاب يأ نودلاب ىضري كلذ دنعو « لالا

 هللا هقتلخ ام ىلا تقتلب ال نذا وهف « روبقلا باحصا نم رانكحلا! سئب م ةرخآآلا

 . ةرخ الا يف باذملاو ميمنلا ىلا الو ايندلا يف ربعلاو لئ الدلا نم هل

 كر دمإعب هتاف ىوملا عبتب الو لقملا دشرتسي ىذلا نطفلا لفاملا سيكلا امأ

 تالا -



 . ساجتالا صاجرالا ىعرم يف اومثرو شايك الا ةجردم نع اوداح

 هرم نلك ايندلا هذه ىف هثكم لاط امهم هنأو « هفنتمي تولاو هرمع قرتست ةايحلا| نا
 عنصلاعئادب يف ركفتيو ىعرتسا ام ىعارب وهف كلذل ءانشلإ تداع م تممل قرب ةفطخك

 هذهىرب دق لب اهميعن ىلا لوصولل اهل لمعب امب عفتنيف ةرخ آلا ىلا هجوتيو اهبريتعيف
 هلاثما لوق نع ميركلا' نارفلا هاكمح ا ًاًقادصم نوكيف هيلع ائزحو هل جس ايندللا

 انلحا ىذلا روكش روفغا انبر نإ نزحلا انع بهذا ىذلا هه دخلا ) : نولوقب ذإ ًادف

 ( بوما اهيف انسي الو بصن اهيف انسمي ال ةماقملا راد
 مهب ليمت ثيح ةرامالا سفن نومضاخلاو ىوهلا اوعبات ىأ .الّؤه ناك املو

 مهضارعال ذو نولعفي اهف بيع ىلا اورظني ملو نولمعي ايف اسقن اودجي مل تلام ىفا
 تاقبؤملا اونلا دق اراك كلذ قوفو رومالا بقاوع يف ركفتلا نع مهنلفغو محلا نع

 نا اوبسح « ممرئاصب قحلا ةيؤر نع تيمعو ميبواق ىلع نأر ىتح حئابقلا أورمتساو

 لدعلا كلسلا وه هيف نوريسي ىلا مهكلسم ناو مقتسلا قيرطلا يع هذه مهقيرط

 «نودلا اذهبي اوضرف « نودتبلا مث مهما مهنظ ىلع بلغو ؛ةباغلا ىلا لصوملا حيحصلا
 « لهجلا كارشاو سفنلا لالغا نم ام موي اوتلفن او ةلفغلا ةنس ىم اوقافأ ول مهنكلو

 سابك الا ةجردم نع داح نمم اراك مهما اوململو ةمطاسلا ةقيقحلا سعت ىلا اورظنل

 ذإ لطابلا اوابج لو هوعبتاف قحلا اوكحردا نيذلا ءالقملا جهنم نم اولامو نيفراعلا

 مايبلاك هومئرف ساجنالا ساجرألا ىعرم ىلا ليبسلا اولط مهنا اوفرعل و « هوكرت
 . اليبس لضا مم لب ماعنالاو

 ديحوتلا نم هدابمل جهن ىنذلا هللا ليبس الإ سايك الا ةجردم لهو لجأ
 لمعلاب انرماو هيبن ناسل ىلع هيلا اعد ام رباسو هتدابعو هتعاط نمو هب نامبالاو هل

 ها



 دحالا دوبلا ىلا هه برقتب ىذلا صااخلا حاصلا للا ىوس هالقملا حهمم لهو « هب

 نوح ز>نمتازاجلا نعون ونما توما ةاجافم نع مناك : ماللاهيلع لاق

 « هب رعشب نرا نودب و ةتثب هيشلا قرلع ىأ أجاف وا أخ ردصم ةأجانلا
 مدع وه نامالاو « هندب نم هحور ج ورخم هب تناك نمل ةايحلا ةفرافم توملاو

 ًاريخ لمعلا ىلع ةأفاكللا يش تازاجملاو « هنم رذحي ام ع وفو نم نانيمطالاو فوخلا

 مالكلا تادرفم يناعم يف هذه ء هلمع واهناكم نعدعب اوه زحزلاو» ًارش وا ناك

 هرمع راودا عيمج يف ناسنالا نا : وعف هئم مهبل مامالا دارم ناب امأ

 فعضا وه * توع نا ىلاو مرهم ىن> ةايحلا هذه كرتعم ىلا هدرو دنمهتايح لح امو

 ًافونحم لزي مل ةيميطلا ثداوحلا فعضا ماما ةردقمو ةمواقم اهلقأو ناويحلا عاونا

 ريست يتلا ىرخالا ناويحلا عاوا رباس الخ اهباصواو اهتاجادمم طاح ةايحلا هراكمب

 نرود دودح كاردا نم تحنم او ةرطفلا مفادب ًاماظتنم ًاميقتسم أريس اهئايح يف

 مسجلا ةوق نم ًامورح ناك ناو ناسنالا نكلو « اط ىرايتخاريغت وا اهنم فرصت

 قزر هنكحلو ناويحلا حئم اك «ىراوطلا اهب مواقي يثاةيميبطلا ةفاطلا كلت قزرب ملو

 ءدانزلا يف رانلا نوك هيف تنك ةقئاف كرادمو ةيجم ًارارسا هيف هلا عدوأو القع

 كا 0-7



 ٠ ٠ ل ٠ ٠ ٠ ل 8 0 ٠ 5 5

 ةيويحلا د_صاقملابكتحا الك روهظلا يفج ردتلاويفرتلاو ومنلل الباق اقولخم هتريص ىتح

 ىمظعلا ةممنلا هذهب وهف « هئايح ىف هريس ءانثا هب رم يتلا ةيجراخلا رومالا ريخالكو

 نرا ةطيرش ةيناسنالا ةق ىقتراو تاناوبحلا فاصم نع ج رخ ىرهكلا ةحنملاو

 كردي و كردا دشرما لقملا اذبب وهف « هراونأب رينتسيو هاده ىلع ريسيو هلقع عبتب

 نوكلا تاعدبمو ةعيبطلا رارسأ فرعيو فرع هبو : هديعبو هدحويق هقلاخ دوجو
 ةيدرفلا ةن_يحلا ىف همزلب ام ةئيبتو راضحأ ىلا غلب و غلب هب و ةقلخلاوةعنصلا عددب و

 انآ ريغ « تاجاولاو تابرورضلا نم كلذ ىلا امو ةيشاعملاو ةيقالخالاو ةيعامجالاو

 « هئأاكردمو هلاعا ليلج ىف ان رظنو بيجعلا قلخلاو رابخلا لقعلا اذه ىف انلمأت اذا

 روث ةطاص نود هدارقأو هدرجعب هناك ذ ام لك ىلا لصوتي ل ةقيطحلا ىفندجو
 ترآرقلا هيلا راشا يبا ةيهلآلا بهاوملاو ةيوامسلا مسوأ رمثلا نم هدمتسي يذلا ماعلا

 . لعب ملام ناسنالا انملعو : هلوقب ميكحلا

 هسمهلاو هترثنآو هايند نمأ هب حلصي يتلا ماملا ىلا هللا هاطعا دقلل معن

 نم ًاريثك هل رخس نأ دعب تاعانصلاو نونقلا هفرعو فراعلاو مولعلا هلقع ةطساو

 معلا اذ هه ةحمام ا" ىلاعت هنكلو هئامح دعستو هشسع دغربل اهلك لب هناتولغت

 هلامحا ىلع هل ةفاط الو هتفرعم هنأش نم نكي مل يذلا ململا نع هعنم دقف هلقع ةطساو

 صتخاوو هقلخ نود هسفن هب رئأتسا يذلا معلا وهواب ملعب نا هحلاص نم نكي ملو لب

 لمك ناك دف ام ضعب و نئاك وهام معو بيلا لع لث» ًدحا هيلع علطب نأ نود هب

 ىفخم امو سانلا بولق ىفامو راحبلا جمل يف امو ضرالا تحامو هامسلا قوف ام

 بسكب امو ثيغلا لوزو مم ورلا هفرعمو ةعاسلا معو ماحرالا فامو رودصلا



 يإ وى 9 ىلإ ىإ 9 يق ل يل ل

 ابضمب ىلا ركل نارفلا راشا دقاو « توم نبأو تو ىتمو هدغ يف ناسنالا

 سفن ىردت امو ماحرالا يف ام ملعيو ثيغلا لزعيو ةعاسلا لع هدنع هللا نأ ١ : هلوقب

 اهب صتخا امم اهلك روما هذهف ( توك ضرا يأب سفن ىردت امو ًادف بسكت اذام

 ةعاطتسا الذإ هاوس نع اببجحل هدابع نود دوبعلا اب درفتو نيقولحلا نود قلاخلا

 .اهرتس مهتعقنم نمو اهبجح مهحلاصنم ناكف اهقيطي مهيدل لقع الو اهلمحم ىلع سانلل
 . هسفن ناسنالا ىلا مظملا اهعذن عجرب ةنلاب ةكح عنهو ءاطعا نم نيرمالا الك يفو

 ملعب نأ مطتسي ملو توي نياو تومي ىتم ملعب ال ناسن الا ناك اذاق هيلعو

 0 نم نمأب لهو . هدورو بقري ملو هتاقالل دعتسي الف هتأجافم نم نمأب فيك

 أبيي مل ميا مما ىمعأ حبص | ىتح تافبوللا يف سكتراو ةلففلا هيلع تبلغ نم الإ
 5 ا لاحلاو هارتق « تانئاكلا ريمب الو لسرلا ىدهب الو لقعلا داشراب

 ثرثكم الو باسحلا لوه نم فئاخ ريغ هايإ هئأ>افمو هيلع توملا موجم نم نئمطم

 لبجو قمح الإ اذه لهو « ميفش الو هل رصان ال موب يحلالا لدعلا ةكحم ءازجيب

 .امهنم هللا انراجأ

 ةجردم نع اوداح نرذلا ءالهجلا ءاقملا ءالؤه نا : همي مامالا لاق كلذل

 باسح يأ تولا ةاقالمل اوبسحي ملو ةرخآلا ةيقاع ىلا !وتقتلب لو ءالقملا سايك الا

 ةءايقلا موب باقعلا فخ ملو ةافاكملا نم نامرحلا شخيمو تولا نم نمآوه نك اراك

 هاج اذاف ) ىلاعت لاق . ناذئتساب مهقرطي ملو ًارايتخا مهنأب ل تولا نا نع نيلفاغ

 ٠ ( نومدقتسي الو ةعام نورخأتسي ال مهلجأ



 ةزحشألا موي نمر يذحتلا

 مالب دشاو مانع لوطاو مماقْشا م مهاوي : مالسلا هيلع لاَ

 وعو « اضيأ مجنتملا ىمع ينأ,و ةيلبلاو ةقشلاو نزحلاو كالهلا وه ةما ليولا
 اهدحا يف مقو اذا اما ءابقحتسي ةكّذه وا باذع ىف عقو نم لك ىلع قلطت ةلك

 نم دارب دقو « ةكلملا ىلع فرشا نل رجز جيولاو حسبو هل لبق ًاقحتسم نكي لو

 ليو لبق ءادنلا فرح اما . باذملا ةدش نع ةبانك يم وا ميج ىف داو ( ليو ) ةلك

 يكاله ايو ينزحاي « تذإ ىنملا نوكيف ةماكلا لولدم هب دارللاف هاليو اي مطوقك
 عسيظنلا ىعالا نم ىدانملا ضرعب ام ةدشل كلذو « اكناواو كتقو اذهف ارضحا

 . هسسيف وه امم صلختيل كالفاو نزحلا روضح هيلع نانوهي نيذإلا ديدشلا مدنلاو

 امأ . ةرخآلا يف ءالبللو ءانملاو ةقشلا نم مهب لحامم مهلا مجفت مهليو أي محلوقف

 فوس يذلا ءاقشلا ماظعتساو بجعتلل يعف مماقشأ ام : (ع) هلوق يف ( ام ) ةلك

 ببسب هبحاصب ةقحاللا ةرضملا وه ءافشلا ىنعمو . ةيدبالا ةداعسلانم مهنأمرح هنورب

 . ةرخالا يف هتبقاع هوسو اينالا ىف هعنص هوس

 لصحم الاذه لبجلا ناو لبجلاو قحلا وه ءاقثلا اذه ببس نا كغالو

 وا ٠ هيلع وه ام ىالخ ىلع ءيشلاب داقتعالل وا عقاولاب للعلا نم سننلا وا نم لإ

 يحصد اقتعا نعلمفلا افهناك ؟ءاوس « لمفي ناهقح نءام الخ ىلع ءيثلا لمنب

 « انه ءاقشلا ىنعم وه اذهو « تِلْذ لاثماو الثم ًادماع ةالصلا كرث نك « دسافوا

 ا ري



 وه هنا هللا محر نم الإ نورصني مم الو ائبش ىلو- نع ىلوم ىتمي ال مون

 ٠ ميحرلا زيزملا

 : ىلامت هلوقل اعم ريلاو ريخلا ىف رابتخالا وه ءالبلاو ةقثملاو بعتلا وهفءانعلا امأ

 وه ىنعلا اذهو مسجلا ىلبي يذلا مفلا هيناعم نمو  هةئتف رشلاو ريخلاب 5 وانو

 امجفتم : لاق ميلي هناكف مهالب دشاو مهانع لوطاو ميت مامالا لوف يف دوصقلا

 حضاولا قيرطلا _هرعاوداح نيذلا ءالؤه سما هيلا لؤي ام ًاماقدسمو اجمتمو

 فكرزملا رم ؛ مهتيغاوطو مهنيطايش اوعيتو ساجتالا ساجرالا ثالاسم اوكءلسو

 ميت ةدشو مهتلحم لوطو ةداعسلا نم مهنامرح ىلا ًافاضم ءالبلاو ةقشملاو كالهلاو

 مقنب الو ىذي ال مون ةسمايفلا مو كلذو رخآلا يف ممنمماظملا قرحنو ماسجالا يلد يذلا

 فراحلا وارالا وأبي رقلا وأ رصانلا وا بءاصلا وايثولاوهيلوملاو دبش ل ومنع ىنوم

 ءالؤم لك ديفي ال يأ « كلما وا كليرشلا وا ليزتلا وأ عباتلا وأ دبعلاوا بحلا وأ

 قداصلا ءازجلا مويو يىحلآلا لدملا ةكحم ىف ايش هلثم ىلوم درع مويلا كلذ يف

 مه لب هيف سانلا رظب ال هدحو هل ذئموب مكسحلا ذإ ممريمب نورصني م الو لداعلا

 ةغمادلا تان آلاو ةحضاولا ججحلاو رذنلاو لسرال مهتفلاختو مهنايصعب نودظي مهسقنأ

 . لقملاو

 هع ونملاب هللا ههحر نم الإ ىلاعت هلدع نم مويلا الذ يف وجني ال معن

 نمل الإ نومفشب ال نيذلا نينمؤلا نم هقح يف ةعافشلا لوبقب وا باقعلا عفرو

 . ًادغ نيموحرأا نم انلمجو كالي دمم ل نم نيعفاشلا ةعافش هللا انقزر ء ىضترا



 هل بلغ مامإلا ةراشبلو لضفملا ءاكب

 ذإ تمملخت كننال : متي لاف ء هنم تممس امل تيكف : لضفلا لاق

 ءالؤه نما هيلا لؤي امو ةرخ آلا لوه نم هنم تعمم مل تيكبف : لضفملا لاق

 ًارابتعاو ةاظموم هنابب و ارك ذم همالك ناك ذإ « رشلا يلماع تازاجمو نيصاعلا

 فرا الإ هيلا ىئصيو هعمسل نمل صائم الو « ةركسلا نم ىحصيو « ةلذغلا نم هبنب
 ينآر امل م هناف كلذل « بهرو ابعر هباف مشخيو « هللا نم ًاقوخ هنيع يرجت

 ىرب امو ةمايقلا مو لاوهأ نم بعرلاو ع زنلا نم يلق ىرتعا امي رعشو يبا
 لامعالا ىلع ءازجلا مون ىف باوجلا و لاؤسلا يف لدعلاو باسحلا ةفد نم نوساعلا

 ىثمم امم صالخلا قيرط تدجو يأ تصلخم دقف لضفم اي كبت ال : يشيل لاق
 لوبفناف « تمعس امل كقيدصت و كيلا ىقلا امل كلوبق ببسب كلذو ىفاخم امم ةاجنلاو

 ركفلا هجوت دعب الا نوكي ال روصتلاو هروصت دعب الإ لصحيال هب قيدصتلاو ,يشلا

 ذاخماو دانعلا بنتو رهمضلا ءافص دب الا ايقيقح ايجوت نوكي ال ركفلا هجوتو «هيلا

 فتاك نمو « صالخلاو ةاجنلا قيرط ىلا ايغيلع ريسي نيكمم نادجولاو لقعلا
 غ هماما لاوقأ قدص نوكب نأو دبالف مختلَت هءاما هيلع ىقلا ا هلوبق عم هلاح هذه

 نع يم لب هسنن نم هيلعاهقلب مل يثاو هتعاط بجت يذلا مامالا لاوقأ قدص نمو
 نا ىوهملا نع قطني ال ىذلا (6ص) ينلا مدح نع مالسلا مييلع هدادجأو هلايا
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 ةاجنلا جهن دج ودق كشالب نوكي ناودبالف اذكه ناك نم لوقأ ىحو سو الأ وه

 هكلاسم هيدل تحضن او كلذ دجو نمو « فاسو ىثي ام صالخلا قيرطو

 نيجانلا قيزئافلا نم ناك دقف «هنع فرحنم الو ىكان ريغ هيف راس مث هللاعمو

 عمن ال موثو باسحلا موب ميعئلل ةاقرم سايكحالا ةسجردم اونا نبذلا

 ىوسو ىلات هللا نم لسرلاو ءايننالا هب ءاج ام ةقارتعاو هلمع ىوس نايثالا

 فترود هدحو هيدابعل ةبجوملا ىلاعت هللا ةفرعم نم ةقتشمايشو هلجأل قلخ امب هتفرعم

 نلرحلا تقلخ امو ) : ىلامت لاق . هقلخ نمدن وا كدرش نم هاوس

 نع ال لقمتو ركحفتو ةفرعم نع اود بعيل يأ ( نودسيل الا سنالاو
 1 ديلقت و عابتا
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 مالحلا ءادتمسإ

 حضو ام هما نم كل مضتيل ناويملا ركذب كل .ىدتبا : ك8 لات م

 هريغ نم كل

 « يالومو ينديس هب يف رشب اعب يلق نثمطاو يناكب نكس املو : لضفلا لاق
 ن الا: ميت لاق نزحلاو ةبآكلا متالع هنع تلازو رورسلا ران يعجو ىلع ترهظو
 دوجو ىلع ةلدألا ركذ نم « هب كاندعو ام زجننو هلجأل انيتأ ام نايب ىف عرشن

 يف دعقلاو دمعلا يركنمو لاهالاب نيلئاقلا در متاهريبدتو ةقلخلا ةكحو قلاخلا

 محلا نايبو ناويحلا يف ةرهاظلالئالدلا رك ذب كن أدبن و هيف امو نوكلا اذه ءاشنا

 ةقلخلا من أدب تاعدوم نم كلل حضتيل « رداقلا ملاعلا ميكسحلا اهةلاخ ايف اهعدوا ينلا

 كدجح هب ىوفتو كبلف هيلا نكسب و كناميا هب تبني ام عنصلا ناقتاو ريبدتلا ميظعو
 سك ) ناسنالا قلخ ةكح ناب ىأ هريغ نم هتفرعو هتكر داو كيدل حضنا 3

 ناسنالا يفام تفرع م ناويحلا يفام تفرع اذا كناف ( لوالا سلجملا يف كيلع

 « هركاا امك تلتمتو كل هلوقا امف حبحصلا ركمااب تنعتساو رظنلا تنعمأ م

 اميكح اقلاخ مظملا قلخلا انهو عيسولا حيسفلا ملاعلا اذهل نا لقعلاو ةرطفلاب تنقبأ

 ع دبا ايف افيإل أشنا ايف ًاراتخم قلخ ايف ًادصاق ديرب ال الامف اينغ ًارداق املع

 غاطرابج لك ةميكحلا هتدارا نود فقي الو نوركتملا هذي الو نودحاجلا هريضب ال

 ٠ هبعت تلجو هتايآ ترهظو هؤال | تمظع دق عدبم نم هناحيسف دينع
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 ناوين فتادبأ هينبأ

 هيلع يهام ىلع اهنثيبنو ناويحلا نادبا ةينبا يف ركف : مالسلا هيلع لق
 ةءاحح لضفلا ىلع هيلع عوضوم لك لوا يف مي مامالا رركي ام ًاريثك

 ججحلا ىرم هيلع هيقليس امف هركف لامعاو هرظن تفال كلذ نا مولعمو ( ركف )

 هيثلايف رظنلا لامعا وه ركقلاو « ىدس هيلع بهذت الو اهنم مغتنيس يثلا نيهاربلاو

 تامدقم .رع يعيد لع باط ركفتلا ةقيقح : يملازغلا لاق . لوبج ىلع لصحيل

 فاي ملع هل صحي هناف ةيفاب ةرخ الا ناو ةيناق اهناو ايندلا يف ان ركفتك « هيلا ةاصوم

 « رلعلا ادمل ببس ركفتلاف ةيقابلل لمعلا ىلع ثمبب امم اذهو « ةينافلا مريخ ةيفابلا
 ءاه لمعلا يضنقي اذهو « ةرخآآلا ىلا هجونلا يثو ةيناسفن ةلاح يضتقي مهلا اذهو
 الصا نوكي اذهو « ةلفغلا نم ج رخيو بلقلا رونب نذإ ركفتلاف . كلذ ىلع سقو

 .ه١) تاريخلا ميج

 ىدابملا رم نطابلا ريس ركفتلا [ هر ] يموطلا نيدلا ريصن ققحلا لاق
 ىدابلا اءأ « ريسلا اذهب الإ لكلا ىلا صقنلا نم دحا قئرب الو «دصاقملا ىلا

 مارجالا ىفو هتارذو ملاملا .ازجا ىف ناسنالا ركفتي نأب « سفن الاو قاالا يهف

 اهتافالتخار_ اهردداقمو اعاضواو اهتاكرحو بك اوكلاو كالفالاو ةبولملا ةيوامسلا

 اهتايفكواهتالعاغتو اهبدترئو ةيلفسلا مارجالا ىو «اهتارييغتو اهتاريثأتو اهتانراقم ١
 تالضعلاو ماظعلان م هئاضءاو ناسنالا ءازجا ىفو « اهئان اويحواهماين دعمو اهناك مو
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 حلاصلا ن. اهيفاعو اهب لدتسإو ةرثاك ىمحي ال امم اهريخو باصمالاو قورعلا و
 وه ادعو ) هاوسام توبث مدعو هتردقو هملعو مئاصلا لاك ىلع مكحلاو مفانملاو

 حلاصلاو ةكحلاو قلخلا ثيح نم هوحو رك ذ ايف ركفتلا نآف ةلججلاب و ( دصاقلا نم

 هدوجودعب هئانفو هبالقناو هريغت ثيح نمو ء هتردقو عناصلا دوجو للعلا هرثا نوكي

 ( ىعتنا ) قحلا قلاخلا ىلا ةيلكلاب هجوتلاو هنع عاطقن الا هرثأ نوكي

 برضف . نييرض ىلع ىو ةكح هيف ام ملاعلا ؛ ناويحلا يف ظحاجلا لاق

 ناويحلاو تاينلاو داما يف يم اك اهنبقاع ربدتيو اهربدتب الو اهلقمب ال نميف نوكب
 . لفاعا| ناسنالا يف يه اماهربدتبو اباقعي نميف تعدوأ برضو « ناسنالا ادع

 نيتكحلا الكو . ركنملا لفاعلا ناسنالا اهم ربتمإ ةربعو هب لدتسي ليلد اهالكو

 (لوقبنا ىلا ) هحضوتسا نمل حضاو ناهربو هقطنةسا نأ قطان نابب ماعلا اذه ىف

 .رويع ءازا ملاملا يف نيتكحلا نيتاه لمج دق ىلاعت هللا نا ناضألا اع كلذو

 ظاعنالا ىلعو رابتغالاو ريكنتلا ىلع ثح مث « نيرربتسملا عاسا هاجيو نيرظانلا

 ”يباني ركفلاف ابنمو ارك ذم كلذ نوكيل نييبتلاو فرعتلا ىلعو راجدزالاو

 ( ىبتلا ) رطاوخلا

 ابمخلأو ارث اهفرشأو ًاردق تادابملا مافعأ نء نوكي ركفتلاف اذه ىلعو

 « فكارقلا نم ةريثك عضاوم يف هب سعألا مقو كلذلو « ةجرد اهعقرأو ةبتر
 ركمت : كالي هلوقك . لَو هلآ» ئالبَج ينلا نع ةراوتملا رابخالا هب تضافتساو

 ركفتلا : تل نيئمؤلاريما لوقكو . ةئس نيعبس ليقو ةنس ةدابع نم ريخ ةعاس

 ركحصفتلا نامدا ةدابعلا لضفأ ميني قداصلا لوفكو . لبعلاو ريخلا ىلا وعدب

 موصلا ةركك ةدابلا تسيل : ميل اضرلا لوقكو ٠ هتردق يف ىأ هللا يف
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 اوركظت : ضيا 2ك ينلا نعو ٠ لجو ع هللا ما يف ركفتلا ةدابملا امنا ةالصلاو

 نكلو هللا يف ركمالاو م ايإ تل رفمج ىلا نعو « قلاخلا يف اوركتت الو قلحلا يف
 ةردق يف اوركنت ليق اذاو هتقلخ مظع ىلا اورظناف هتمظع ىلا اورظنت نا متدرا اذا

 . هنانا يفو هتردق راثآ يف ركفتلا هانمف هللا

 اوحنج نم مبئالقعو رصعلا اذه ءاملع ضعب لاوقأ كل رك ذا نأ دوا انهو

 . هللا ديحوتل هللا قلخ يف ركذنلا يف ملسلا لقعلا اوعبناو قحلا ىلا

 قيرط ىلع كلدا نا ديرت له : روئكدلا ةلجم يفك فصنلا يتاكلا لاق

 ىلا رظن ا مث ةنجالا لع ىلع ةرظن قلأ . هقلخ عيدبو هتردق مظمبو هللب نامالل ريسلا
 ةسسغطم ريصت مث « ةدع ايالخ تاذ ةقلع ريصت فيك ةدحاولا ةيلخلا تاذ هضيوبلا

 دق ًاريغص انينج كاذ دعب ةفضأا هذه ريصل فيك رظنا مث ًاددع رثك اايالخ تاذ

 ةجاسمءنالا نم ةعومج اهنم ةقبط لك نم ج رخم ثالث تاقبط ىلا هايال تلصف
 ةةلتخم تراص « ابتعس تدخماو اهؤاوتساو اهوع مث اذا ىتح مالا لوا ىف ةباشتم

 رميف بيجم قاسناو «ىطب ىف نينملا اذه جس ردتب فك رظنا مث فالتخالا دشا

 عيمج لمشي يذلا ءاقترالا لس يف ةقيلخلا روطت لثع ينلا ةمظتنلا ةلسلسلا هذه ىف

 ةملارلا ةلآلا هذه راص هليوكتو هومت لماك هل أنهت ام اذا ىتح « ةيحلا تانثكسلا

 فارطالاو ربدملا لقعلاو ضبانلا بلقلاو ةرصبملا نيملاو ةيغصملا تذالا تاذ

 . ةكرحتلا
 نسحا ا كرامتذ ضرالاو تاومسلا ميد «ءدبأو تانثاكلا «ىراب هارب

 . نيفلاخلا

 ىلع ثربام ناولالاو حئاللاو تاغملا نم قولحلا اذه ثرب فك رظنا م
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 ل ٠ و و ٠ وى ٠ «٠ وى ٠ و و »و ٠» ٠

 اهفصن ثيدحلا للملا اهنم فشك ينل ةثارولا نيناوقل ايبطو « ريغتب ال تباث جبن
 لئاتت فيك رظنا مث« هينطيف رخآلا ىلع رطيسي ام اهنمو « هما نع اهفصنو هيبأ نع
 ريمحي امم ةرلا دعب ةرملا محرلا اذه مهلمحم نيذلا ةوخالا يف حالااو تانصلا هذه

 وه لهأ « ثدحم فيكو مأوتلا ما نم كلذ ريغ ىلا ء بابل آلا بلخيو لوقعلا

 مهضعيو ًاروك ذ سانلا ضعب بجني اذانو ؟ اهنع مأ مألإ مأ بألا قيرط نع

 ءاشي درا بهو نانا ءاشي نمل ببي هللا نا فك و ؛ نورخآلا مقعي اذاملو نانا

 ثحبلا ةقد هفولب عم معلا هبلأ لصي مل امو « باجملا بجعلا نم اهلكو « روك ذلا
 ( ىهتنا ) ءاصقتسالاو

 هوكرشلو : ةيحطس ةيؤر كاردا نوكلا !ذهنوقبالا كردا دقل : رخآ لاقو

 ةدابع مهبر اودبعف لهاجلا رجاعلا ةبهر مهسون' تكلف ربدتو لقعنو يأر كاردإ
 اذع سانلا كردأ يعولاو ركفلاو للا رصع هبتنملا رصعلا اذه يف نكلو لهاجلا زجاملا

 نا ىلا موعدي يلعلاو ينادجولاو يلقعلا بجاولا ناكف « لعو يأر كا ردإ نوكلا

 ىلا لك نم دئرب نأ نكمي ال نوكحلا اذه ناف « رداقلا ملاملا ةدابع مهبر اودبمي

 أنيف صقنل وهف رييغت وأ صقن نم هليختنام أمأ « ناك نا ذنم لماك وه لب صن

 ملو « قلطلا لماكلاةكح ةدودحلا انلوةعب لقعتن ملاك ا. انال نوكلا اذهناكس نحن
 ن٠ هارتام انوزع « ببجعلا رابجلا قلخلا كلذ ناقتا ىدم ةريصقلا انكر ادع كردن

 ىلع ديجلا هثارق ىف ةديدع رام هدابع ثحو ىلاعت هللا ما دقق كاذل هيلا صقنلا

 اا اوكرديف اوجرفتيل سفنالاو قاف الاو ضرالاو تاومسلا قلخ يف ركذتلا

 هل ديعتلاو هماما ةنيكسلا ىلع شهدلاو بجعلاو كاردالا كلذ مبلمح مث اوشهديف

 هذ -



 » وى وى فى ىإ ٠ ٠ ٠9 ٠ ٠ ٠ ٠ ىو وى ٠»

 مسم ةيدبالا ةايحلا ةرمث لب لمعلا ةرمثو نفلا ةرمتو للعلا ةرع وه يذلا دبعتلا كلذ

 ناو « ةيقيقحلا ةايلا معط قوذي نأ علطتلا ركفلا ناسنالا ميطتسي ذإ « ىلاعت هلا

 ملظعلا للاب ناميالا لالزب ىورب ناو « نيقيلا ةراصع قودذتلا كلذ رم صنع

 ةيحل الا ةوقلاب فرتعيو « هناقتاو هعادباو هيف عضو ام عاضوا ةحصب دبشي كلدب و

 هيفةوقلاو ةقدلاو ماظنلاو لاما ركش الف « الوزت نا ضرالاو تاومسلا كسمت يتلا

 ( ىهتنا) اهنبب امو ةرجلاو ةرذلأ يعيف « هريغ ىربو هسقث رظنب امدلع

 هرهاوظو نوكحلا يف رصملا اذه املع ربك ! نم وهو ( نيتشنا ) لاقو

 مهلافغا نم قرشلا نم مهودلقمو برغلا ءاملع ضعب هيلع داتعا ام عابتاب مهالواو

 : ربعلاو تاي آلا يف ركقتلا مدعو هللا كذ

 ىلع زفاح ىوقا وه نوكحلا يف ثحابلا هرمشتس يذلا يندلا روعشلا نإ

 5 ال يتلا ةيماسلا ح ورلا كل عضاون يف يناهحتأ وه يبد ناو هليئاو يلعلا ثحبلا

 اسناوقع اهكاردا عيطتست ينلا ةليلقلا ةريغصلا ليصافتلا يف ىئارتت ينلا كلت ءامل

 يف انرظن اميح ىارتت هئميبم هلفاع ةردق دوجو قيمعلا يلاعا وهو ةزجاعلا ةنيعضلا

 ٠ ماهفالل زجسملا نوكلا اذه
 ( هللا ) ىنفم يدنع فاؤي نامالا اذه نإ
 اهرعشتست ينلاكلت اهلجأو سفنلا تاشئاج نم ةشئاج مظعا نأ : أضيا لاقو

 شيجت ال يذلا نإو « مالظالاو ينوكلا ءانخلا اذه مامأ ةعور يف فوقولا دنع سننلا

 هبجح شن نأ عيطتسن ال ءانخ هنا « تيك يب هتفطاع كرحتت الو « اذهل هسف

 ةكملا وه ائيش هءارو نا كردن نحنف اذه عمو ءهرجخ ملطن نا عيطتسن ال مالظو
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 و ٠ ٠ ٠ ٠ ى . وى وى ٠ يأ «٠ ٠ «٠

 ةرصاقلا انلوقع امهكردت ناعيطتست ال لامجو ةكح يهو لاجلا وه ايش هءارو سحنو

 ٠ ةيلوا ةيئادب امل روص يف الإ

 دبعتلا رهوج وه ةمور يف لاجلاب ساسحالا اذهو ةكحلإ كاردالا اذهو

 ( ىعتا ) قئالخلا دنع
 نايبلا يف هعورش دنع لضنملا لوقي مالسلا هيلع مامالا دجت انه نمو لوقأ

 بيكرث وه كلذ نم دارماو هانب مه ةينب الا ناف ( ناويحلا نادبا ةينبا يف ركش )

 ةيجراخلا ءاضعالا رباسو محلو محشو فيراضغو باصعاو ماظع نم ناويحلا نادبا

 .اهريغ ىلا ىلكلاو ةدعلاو دبكحلاو نيتئرلاو بلقلاو غامدلك ةيلخادلا كلذكو

 ىذ لك وهف ناويحلا اما ءاهريغوءاضعألا هذه نم بكرملا لكيلا اذه وه ندبلاو

 . ءاجنلاو ءاذملا بلطي كرحتم كردم ح ور

 ناك لك هيف شيعسو هيف شيعن يذلا | اعلأ انه اه نا ملسلا يعبددبلا نم نإو

 ناولالاو لاكشالا ةفلتخم تاناويملا نم فولالا فولاو افولا لاجرأ نيب مضي يح

 قلخ يف ركاب انرمإ ىلاعت هللا نكلو ءاهرثكأ فرعن ال نأ داكنو ىلويملاو
 اسفناب فقن انامل « ةدودحملا انثوقع ردق ىلعو انكرادم بسح تانثاكلا هنه

 ةردقب اناميا انديزي ام كلذبو « اهشئاعم لاوحاو اهتوعنو اهبيك رت رارسا ضعب ىلع
 ءاوسو ريخلا ىلا هب انيرقي ام ظعولاو ربعلاو ةكحلا نم انحنم اي" « ميكحلا اهقلاخ

 ناويحلا نم عون لك ءاطعا يأ « هيلع يم ام ىلع اهتثيهتو ؟ 39# لاق مث

 هله ةثيبتو هل مزاللا مضولا يف اهنم وضع لك لعجو م ءاضعالن نم هيلا جاتحيام
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 هذه ىلا رظانلا تلق « هتايحل ةيرورضلا ندبلا لامعأ نم صاخ لمعل ءاضعالا

 لامجالا هذه ىلا اهتثيبتو اهدادعا يف ركتملاو تاناويحلا يف بيكارتلاو ةينبالا

 أهضعب ةزيمتم ةفلتخم فئاوط نم فلأتب هفانصأو هعاونا ةرثك عم هاريل ةيرورضلا
 بلاخم وأ عباصاةسحابضعب مادقالدجي الئفهبشلا نم.يش اهنمالكممجينكل و ضعب نع

 ندك ركلاك ةثالث ثلاثا يف وي رحبلاسرفلاوريزتخلاك ةمب رارخ الا ضعب !!يفوناسن الك

 «دحاوريمجلاو ليخلاك رفاحلاتارذ يفو نيقنثا منتلاورقبلا نم فلظلاتاوذةرثجملا يفو

 نوكتاماهنمدجي مىشافخلا ةحنجالاهبش نا ريطتال 1ىلاضعبلايفعب اصالا ليحتست دفو

 اهنمو« بشملا ةلك 1 لثم نيحاوطو ,ضاوق وا موحللا ةلك 1ك ةداح هب رذم اهنائسا

 اهلنانسا الام اهتموهبنارالا و نادرجلاك هوو بشخلاض رقل تدعاو هابانث تلاط ام

 ًارعشاهدولج تيك ام اهنمو « ةليفلأك طقف ابلعلا اهايانث تلاط ام اهنمو « عدافضلاك

 ؛كيلاك افشرخ وا« رويطلاك اشير وأ لبالك ارو وأ منةلاك افوص وا زملاك

 تاوذك ًاهدص وا ناطرسلاك ًارشق وا حيماهلاو ةانحل لاك ةبلص ةينرق ةدام وا

 إي . احلاثماو ناديدلاك دلجلا ةيداب تقلخ ام اهنمو « نوزلحلاو عدولا نم راحلا

 امو ٠ ضيبت امو دلت امو ةرتجلا ريغو ةرتجملاو ءانرقلاو ءاججا ضيا اهنم رظانلا دج

 . ىمحم الو دعت الامم اهربغ ىلا ميثارجلا ماسقاك ابلسن ريثكتل اهسفن ىلع مسقنت

 ةعبرا ىلع ناومحلا : لوقي ثيح ناويحلل ظحاملا هركذ رخآ مسسقت كانهو

 رتاطلك و « هنلطب ىلع يمي يأ حاسنم [4]مباس [] رتاط [؟] شام [1] ماسقا
 عيسس [0] ةميهب [؟] ناسنا [1] ماسقا ةعبرا ىلع يثاملاو « سكع الو شام
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 عابسو ءجمم [9] ةميبب [9] عبس ]١[ : ماسقا ةئالث راطلاو» ةرشع [4]
 نم مظعام لك يو ثاغبلا [؟] ح راوجلاو رارحالاو قاتملا ]١[ نابرض ريطلا

 . ةميبب وا ناك ًاعبس ربطلا

 نؤرظني اوناك دقف « ةنلاسلا روصملا ىف ناويحلا ءاملع همسق ام وه اذه

 . ةدرجلا نيملاب ابصئاصخ نودهاشيو تاناويحلا رهاظم ىلا

 ريغو يرقفلا : نيمسق ىلا امومع ناؤيحلا اومسق مهناقرصملا اذه ءاملع امأ

 ٠ يرقنلا

 دومعلا ) يأ بلصلا ىلع هسسساسا موقي يمظع لكبه هل ناك ام يرقفلاف

 ةبوقثم لكشلا ةيناوطسا ماظع ينو ربظلا راقف ع وم نء ةرابع وه ىذلا 6 ىرقنلا

 المو اليلق ءاسنحنالل ةلباق ةلساس اهنم نوكتت ثيح الوط همأضتم اهنم بناج ىلا

 ساسحالل ةلقانلا باصعالا نم ريثك هنم عرفتم عاخنب ةاصتملا بوقثلا هذه ىوج

 ىراقتلا يمظملا لكيشلا اذهو . مسجلا يف هاضعالا رئاس ىلا غامالا نم ةدارالاو

 عاختلاو غامدلاك هساسحلا ءاضعالا ىلع هيف ظفاحتو همأوق مجال يطع ىذلا وه

 هل. سيل ام ىرقفلا ريغو« دانسالاو كرحتلل ةماعد ةباثع امل نوكي و نينيعلاو ىوشلا

 ضريو دلي ىذلا وهو يبدثلا [ لوالا ] ماسقا ةسخ ىلا ىرقنلا مسقنبو

 شيرلاب ىمك ام لك يهو رويطلا [يناثلا] ليلق وأ ريثك رعش هدلج وسكبو هراغص
 ضيبب هنال رطب مل ناو ريط ماعنلاو دلي هنال رئاطب سيل شافخلاف ء« ضي لب داب الو

 وا قيفص ( ةيلص ةدام ) ليز اهدلج ىطغيو ضي امم يعو فحاوزلا [ ثلاثلا]
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 وى ٠ » ٠ ل وى ل وى ٠ ل 9 وى و ل وى

 فكرا ليقو ضيت يو ( ةيئاوه ةيثام ) نيئايحلا تاوذ يو [ عب أرلا ] قيفر

 [سماخلا ] دلجلا ةيراع يو عدافضلاك ةقلخلا بورض نم راوطاب رك اهنيوكت لكب

 هدلجو ميشايخلاب هامل يف بئاذلا ءاوملا قاشنتساب يفتكيو ءاملا يف شيعب وهو كمسلا

 سفنقت اهنأل هاما يف تحبس ناو كمسب تسيل رحبلا صرفف ٠ فشرخلاب ىطغم
 . ضن الو دل: ىعو ناتثر الو ىوحلا ءاولاب

 وحرلا تاويحلا ( لوالا ز اشيا ةممح قائصا ىلعف : ىرقفلا ريغ امأ

 راسجلا تاوذ لثم وهو ( شربلا ) ىعسي قيقر ءاشغ ه.سجب طيحي ىذلا وهو
 فراطرسلا لثم ىرشقلا ناويحلا ( يناثلا ) عدولاو تاينوزراحلا نم فادصالاو

 تارسشحلا ( مبارلا ) لجرا ةسينامتاملو براقعلاو بك انملا لاثما 4 ثلاثلا )

 . ناديدلا ( سماخلا 9 ةحنجأ ةعبراو لجرأ ةتس اهل يتلا يمو
 اهان رك ذ اًنيدحو ادق ناومملا ءاملع راظنأ بسح ناويحلا ماسقا يه هذه

 تنلتخاو فيرامتلا تعونت امهم اهنا للملا عم « ةدئافلل ملط لامجالا هجو ىلع كل

 ناويحلا عاونا ةفاكل ابعقاو ًايقيقح الود ةلماش ةقيقحلا يف نكس: ل اهناف تانايبلا

 دحاولا فنصلا ىف ىتح عقب ىذلا فالتخاللو الوا هعاونأ ةرثكل كلذ « هفانصاو

 ٠ هدارفا'ىف ىتحرهاظلا فالتخالا ىرئاناف يناث اهنم

 لوعش وا فيراعتلا نم فيرعتب اهرصح ةحصب مزجت ال انلمجيامم اذهو

 . ميظملا قلاخلا ناحبسف اه نيعم مسقن

 هش



 اهمصو نامب

 يتنت ال كرذك تناك راو« ةراجحلاك بالص يش الف : مالا هلع 0
 سس < -

 مهداشرا ديري نمو هعابتا بطاخم نا بج دشرم /عءو ينرمو حلصم لك نا

 ىتح اهنونبني يثلا ةصاخلا مهتغلب مهعم ماكتب ناو « مهكر ادم بسح ىلع مهميلعنو
 اذا اذه , ىدس هتاداشرإو هعلامت بهذت الو هنابب نم بولطملا ضرفلا يفتنب ال

 يناسنالا ينرماو يملاعلا دشرملا وه يذلا مامالاب فيكف ء سانلا رباس نم دشرما ناك

 لوصولاو باوصلا ةجحم ىلا مهداشرإو سانلا ةباده نع ميركلا يبنلا دعب لوؤسلاو

 ةحاس ىلا ةباوفلاو لهل ةوه نم مهلاشتناو « ياسلا يالسالا ىدهلا ىلا مهب

 ىممأ نايب يف ًادبج اولأي ال مئتي ءارن كاذل « ناء الاو ديحوتلاب ةداعسلاو ةمالسلا

 رشن وفرع ام ةظحالم عم بيلاسالا لبسأو تارابعلا طسإاب تانافلا عفراو بلاطلا

 امدنع وهف رصملا كلذ لهأ لوقع هكردت نا نكمي ايو « فراعلا نم هرصع يف

 هسيلا لصت ام مهري نا يف دهتجا « اهيكرتو ناويحلا نادبا ءانب وذ نا دارا

 يه الف : ميال لاقف اهنم نايما ودبي امو بكرتلا رهاظم نم ةدودحلا مهكرادم
 ةبلص ةرجحتم يأ كللذك تناك ولو : هيت هلوفب اهتكح رك ذ مث « ةراجحلاك بالم

 اهلامعايف فرصتت نا وأ ايناوج ىلا كرحتت نا وا اهفارطا ىلا ىتقن نا اهنسكما امل

 هابشاو بذجلاو عفدلاو عطولاو مفرلاو ءايشالا لوانتو برشلاو لكالاو يشللك

 تماطتسا ال ككذك تناك ول ذإ ةواخرلاو نيللا ةياغ ىلع هوخر قلخ مل اهنا كلذ
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 لماحتن ال تناكنف ةواخرلاو نيالا ةءاغ ىلع يش الو ؛ لاسمعالا يف ىرصنت الو

 ةنامتسالا نود اهسفنب اهتايرو رض نم ةجاح يأ زجنت ناوا لمع يأ لمعت نا
 ىقبيس هلجألو كاذ هنكمي ال ىخرتسلاو ةكرح ىلا جاتحم مئاوحلا امنا ةاقرنق

 بولطلا ضرغلاو ةكحلا يفاني نيبيكرتلا نيذه الكو ؛ ءيش لكل حلصب الالطاع

 تقلذ ام كناحبس ) دصق نودو اًدبع قلخمي نا ميكحلا قلاخلل اشاحو « ةقلخلا نم
 . ( الطاب اذه

 ةدارا دنع يتتتي وخر محل نم هكرب نا ةيغآلا ةكسحلا تضتفا دقف نذإ

 ما-ظع هتلخاد دقف ميقتسي الو كس ال وخلا مسجلا نا ثيحو لمعلاو ةكرحلا

 محللا يأ وخلا مسجلا كلذ طسو ميقتست ال بالصلا ماظعلا تناك امو « كلذل ةبلص

 هطبراب اهلصاقمو اهلصاوف دشي نأو ضعبب اهضعب طب ريف بصعلا اكس نال جاتحا

 تناك امل مث« ءاونلالاو يشملا ىدل اهتك رحل اليبسُت طويخلاك ةقيقد ةقيقر قورع نم
 مْويف ضءعبب ابضعب كحي نا كشرب لصافلا ىف اسال اهضءب اهاصنا دنع ماظعلا

 مواخرو ماظعلا ةبالص نيب طسو يش فيراضغ لصافملا ىف اهنيب ميكحلا قااخلا لعج

 ةعومجملا هذه ظنح ىلاعت هللا دارا مث كلذ ريغ وا ملأ نود تاكرملا لدتعتل محلا

 ىأر دقو, هتروصو هلكيه ظفحيو ندبلا لك لمشي دلجت اهرتسو اهقلغف ءاضعالا نم
 أمي كلذ مهل روصيف مهمهتيل سانلا نم ةماعلا دارفا كرادم رياسي نا ٌمهَيَي مامالا

 هذه كلذ ءابشاو :لاقف « مهبدل ةلذتبم ليئاعو بعل نم نوامعتسي امبو نوفرعإ
 «غمصلا#كلذ قوف ىلطتو طويخلاب دشتو قرحلاب فلتو ناديعلا نم لمعت يثلا ليثاهلا

 ناديعلا نوكم ذإ « يناويحلا ندبلا بكرت هبشي اهييكرت تبأر اهتققح نأ كناف

 هس. خلل“



 .هلك ندبلاىلع لمتشي دلجب كلذ قوف تفلغو ضءب ىلا هطمب مشنو هدشن قررعو

 دشن يلا طوبخلاو ماظملاب طبحملا محللا ةلزنع قرخلاو هلكيه مقت يتلا ماظعلا ةلزعم
 طب ربو ماظعلا دشن يتلا قورعلاو « بصحلا ةلزنمب اهيلع قرخلا ظذححو ناديملا كلث
 , ندبلا لكب طيحلا داجلا ةباثمب ماملا ينمصلا ءالطلاو ضعبب اهضعب

 سانلل اسايف مثَيلَي مامالا هلعج يذلا لثملاو « نهذإل برفنلا هيبشتلا وع اذه

 نيركنلا ءالؤه يقل بطاخ حيضوتلاو هيبشتلا اذه دعب مث « ناويحلا ئدب ةفرعم يف

 هذه لثم نأ مداح رودي له مأ دنع زوجي لعفأ : الثاق عدبملا قلاخلا دوجوأ

 اهطويخو اهقرخو اهناديع تدجو لهو ؟ امل لماع نود تلصح دق تناك ليثاملا
 مسشأ متبذك كلذ زوجي معن متلق ناق ؟ دحا اهرضحم نا ربغ نم اهنمصو

 اهدوجو روصت نركم فيك ذإ« رومش لقا ىذ لك لب لقاع لك مبذكو
 ملف تراو . ديرب امي فراغ ديرم ةداراو دصات دصق نودبو لامهالاب اهتودحو

 ةسهقات ليثامم اهنا عم « اهثا رجال دجومو امه لماع نودي و لاهالاب اخوصخ زوم ال

 يف هوزوجت ال نأ ىلوالا يرحلاب ناك « كلذب متفرتعا مت ةطيسب ,ازجا نم عنصت

 فتادجولاو لقغلا ناكو « كرحتم حور وذ وهو امس ال هيك رثو ناويحلا ءازجا

 ملصإ ملو انبع اًديش دجوب مل هعنص ىف ميكح اهل عناص دوجو فارثعالا كيلع نابجو

 . ةباغو دصقو ةكح نع هعنص ىف عدبأ لب افازج عنص ام

 نايب ىف ثيدحلا ملا مرك ذ ام لج ةدئافلل اماما كل ركذن نا يساث انهو

 ! لوقنف هبيكرت لصاو ناويحلا ةينب
 نيملاب ةيرهاظلا مهئادهاشم بسح ناويحلا ةينب نوسردي هامدقلا ناك

 رشع عساتلا نررقلا لئاوأ ىف ( بوكسركيللا ) يأ ( ربجملا ) ربظ نأ ىلا ةدرهمل
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 قطنو طويخلاب دشنو قرحلاب فلتو ناديعلا نم لمعت يتلا ليثاعلا هذه كلذ هابشأو

 ةلزمع طويخلاو محللا ةلزمم قرخملاو ماظعلا ةلزنم نادبعلا نوكتف خمصلاب كلذ قوف

 ند لاهالاب ثدح كلرحتملا ن ناومحلا نوكب نا راح ناف دلما ةلزمع ا

 ناويحلا ندب اهتم: نك رثلا ةزدقنملا تايوضملا قاشتكا نم هتطساو للا نكمتف

 يدنا وه لجر رهجلا ةطسارب كلذ كردا نم لواو ةدرجلا نيعلاب ىرت نكن مل ينلاو

 ىأ « ايرتكبلا فشتكا ثيح ًايبرقت 1٠٠١ ةنس ىف ( كوبنيول ناف نوطنا ) ىعدي
 صحنلاب يزيلجتالا ( كوه تربور ) ظحال ليلف نمز دعبو « ةيئادتبالا تاناويحلا
 (ايالخ) اهامساف ًادح ةريغص تاهدر نم نوكتت هلبف ةنشتكملا ةدالا هذه نا يربجملا
 اه#0 ةنس ىف هدعب فشتك | 1050 ةنس يف هفاشتك ا رشنو ( تاريجح ) وا

 ١48 يىتتس يفو ( ةاوأ ) ةريجحلا كلت طسو نأ ( تريور نوارب ) روتكدللا

 مايمج نا ىلا ( ناوش ) و ( ندبالُش ) اهو نايناملالا ناملاعلا لصون 1405 و
 ةدحاو ةريجح نم الوا نوكتت اهناو « ايالخو تاربجح نم ةكرع تايوضعلا

 يناللالا ماعلا رهظا 1١44١ ةنس يفو . تاريجح ةد ىلا ةريجحلا هذه مسقنت م

 (امزالبوثوري) تيمس اهلخاد ىف ةدام لطىوتحم ًاقلطمةريجحلا نا ( زاوش سكام )
 ماسجالا بيكر ت يف ةمهملا ةريجحلا هذهنوسرديو نوثحبي هاملعلا ىقب اذكهو

 (امزالب وتورب ) ينعا ةدالا هذه نم بكرت ةيحلا تانئاكللا عيمج نا مهل ربظ ىنح

 ةأيحلل يعيبطلا ساسالا : ( ىلسكه )ل ةمالملا اهاعب يثلاو ةريجحلا ابيلع ةيوتحلا

 . تايوضملا ىف ةبويحلا رهاظلا ميمج مجرم اهنال كلذ

 [ ةريجحلا ] ةيلخلا هرشقب ةطامم ةفافش فصن ةدام ( امزالب ونوربلا )و

 : ةينآآلا رصانعلا نم اهلئاس بكرتيو . [ ةأونلا ] اهتلمج نمو تابيبح ىلع ةبوتحمو
 ٠©ه



 ليثايلاىف زئاج ريغ اذه ناك ناف ةتيلاليئاملا هذه ىف كلذ نوكي نا زاج مناص ريغ
 . ناويحلا يف زوج ال نا يرحلابف

 ١- نيجسك الا 50 /

 / امر نو ركحلا

 نيجورديطلا ١١ ./
 * | هره نيجورئينلا ؛

 مويساتوبلاو رولكلاو ديدحلاو روفسفلا ىلع ىوتحيف ' |. وهو يقابلا امأ
 مويسلاكلاو موندوصلاو مويسينغملاو

 ناتقبلم هيف زيمتتو ( مزالب وتياس ) مساب فرعبف ةاونلاب طيحلا مسقلا امأ
 .« مزالب رشاد ىمستو ةيلخاد ىرخاو « مزالب وتكا > يعدتو ةيجراخ اهادحإ

 نع ةلوصفم ةبلص ماوقلا ةفيثك ةيمالبوتورب هدام ضيا يهف : ةاونلا امأ

 ةقيقدلا ىايلالا نم ةكبش هيف حبست لئاس اهلخاد ىف دجوبو « قيفر ءاشغب لئاسلا
 اذهو « ةاون ةرفصم ( ةيون ) ىمسي ايبسن فيثك مسج أضيا اهيف دجوب اك ةساسحلا

 لامعالا نم ريئثكح ىلا اهتيذغتو ةاونلا رثاك: لصحي هب ثيح ةاونلا يف ام أ وه

 . ةاونلاب ةطونلا

 لاق ةيب رجتلا تاعبتتلاو يلملا ثحبلاب لصاحلا يملدلا ساسالا اذه ىلعو

 ضيبلا نع اهضعب فلتخم ام تاناويحلا نم مضتل ةرابجلا ةيناويحلا هكلمملا نا

 ةدحاو ةريجح نم ابمسج فلأت ام كانبف ٠ اهماسجا ءانب ىف ًارهاظ ايلج امالتخا

 ةدرجملا نيملا اهأرت نا نكمي ال اهنا ةجردل ًادج ةريغص يع ينلا « ايببسألا » لثم



 . هلثماو لبلاك تاريجحلا

 ركقو ميكحلا ململا رداقلا عدبلا قلاخلا ةردق ىف لمأتو المم كلذ فرماف
 3 ردتغم رابج نم هئاحبسف هقلخ مظعو هعنص ةفد ىف

 حامنألا

 ابناق مامنالا داجا ىف اذه دعب لضفم اي ركق : مالسلا هيلع لآق

 معا مسجلاو ءاهريغو ناويحو ناسنأ نء حور يذ لك مسج وه دسجلا

 ( عامترالاو كمسلا وا ) قمملاو ضرعلاو لوطلا يو داعب ا يذ لك ىلع قلطي ذإ
 مسا نيبوغللا دنع معنلاو معن عمج ماعنالاو ٠ سأرلا ادع دسجلا نء وبف ندبلا امأ

 هلوقل  ءاوسلا ىلع ثنؤللو ركذملا ربمض هيلا مجريو « ةاشلاو لبالا ىلع لدد سنج

 لمششت هاهفنلا دنعو . ( هنوطب يف ) رخآ لحم يفو ( اهنوطب يف امم ييقسفو ) : ىلاعت
 رفبلاو لبالا مامنالاو ةصاخ لبالا معنلا : ىنارعالا نيا لاق « مغلاو رقبلاو لبالأ

 تلمع اممم ملانقلخ انا وري لوا ) : ةميركلا ةب"آلل ىريشقلا ريسفت يفو ٠ منغلاو
 . ريم اولاغيلاو ليخلاو منغلاو رقيلاو لبالا اهنا ( اماعن | انيدنا

 «ةدئافلاهميمع عفنلا ةريثك تاناويحماعنالا نا ريسافتلا عمم نم ةصالخلاو

 عابسلا ةرقت الو باودلا ةسارش اه سيل دايقن الا ةلب-ناسنالل ىلاعت هللا ابلعح دق

 نرئاربو عابسلا باينا لثك ناسنالا ىلع هنم ىثم ًاديدش احالس اهل قلخت ملاك



 عمسمملا امنا ثتبطعل يصملاو مظعلاو محلا نم س.الا نادبا ىلع تقلخ نيح

 الو ناسنالا اهب مفتنا الل امصو ايم تناك وملاهناف « هتجاح ناسنالا خلبيل رصبلاو

 هيلع متع الف ناسنالل لذتل لقمللو نهذلا تمنص مث هءرام نم ءيش يف تفرصت

 قلاخلااهدارأ يت ةياملا هذه لجألو اهل ةجاحلا ةدش وهكذ يف رسلاو « رساوكلا

 هل ةديفم ةلوهس لكب داقت الولذ شطملاو ع وجلاو بمعتلا ىلع ةروبص ابلعج ناسنالل

 (نولك أب اهنموويب وكر اهنق مهل اهانللذو ) : ىلامت لاق « ةلومحو بوكر واب رشوالك |

 .:رمأب هب هل اعالس ناويحلا اذه اهحنم ىتلا ةميسجلا ةوقلا هذه لمج ىلاعت هنا اك

 تابنلاو شئاشحلا اهماعط ناك امل مث . ةرورضلا ىدل .ىراوطلا يقتتو هوبع رش

 ىوقتا بالص سارشأو دادح نائساو ةعيسو هاوفا تاذ نوكمت نأ ةكسحلا تضتفا

 . اهلك أن يتلا تانابنلا ضءب ىف لصحب دق يذلا ىونلا ضرو بلا نحلم. ىلع
 قورعو بصعو مظعو محل نم يأ ناسنالاك اهنادبابيكرت ىف تقلخ دقو

 تيطعا ام" « ابلكيهو اهموجحو ءاضعالا لكش ىف الإ ناسنالا ىلع كلذ قرفي الو

 ممن و ىر يف « ناسنالا نود دودح ردقب ىكل و اهلك ةرهاظلا سخلا ساوحلا

 ةاسيحلل ةيرورضلا ةجاحلا ردقب اهلك ساوملا هذه نأ ريغ سحنو قوذتو مشنو
 صخ دقو ٠ هتجاح اهب غلببو ناسنالا ابنم ديفتسي ام رادقعو رثكأ ال ةيناويحلا
 عماسسسلا تيطعأو : هيل لاقف رصبلاو عمسلا اهو اهنم نينثا ركفلاب مه مامآلا

 ول : © لاق مث« ساوحلا نم اهريغ نم ربظا امهنألو اهتيمهأل كلذو « رصبلاو
 قيرطلا ىلا دتهت مل امهنودب اهنال كلذ حلا ناسنالا اهم عفتنا امل امصو ايمع تناك

 حلصت ال ءاهع ةلآ وا ًادامج حبصتف اهنم اهبحاص هديرب ام عمست الو اهمف ريست ىلا

 مث : هيل لاق مئابلجأل تقلخ يتلا ةكحلا الخ اذهو لامعالا نم لمع لكل
 - 6 ب



 ناسنالل نوكي دق هنأ لئاق لاق ناف ٠ ليقثلا لجلا ابلمحو ديدشلا دكلا اهدك اذا

 لقملا يميدع ريغ كلذ عم مهو ديدشلا دكحلاب نونعذيو نولذب سنالا نم ديبع
 سانلاربثك ١ اماف « ليلق سانلا نم فنصلا اذه نأ : كلذ باوج يف لاقيف . نهذلاو

 امي نورفي الو كلذ هبشا امو نحطلاو لما نم باودلا هب ئعذت ا نونعذب الف

00 
 مئاصلا :رم ىرخا ةيعن افلا هذهو ! لاقام رخآ ىلا لقعلاو نهذلا تمنم

 أهم عنم : ىلاعت هناق « اهم. ديفتسيل رشبلا ف رصت تحن اهلمجو ابليلذتل ميكححلا

 كردت يتلا ةنطفلا اهحنم لو بقاوملا ىلا رظانلاو حيبقلاو ئسحلا نيب زيمملا لقعلا

 امل ناك ولف « لكألا يذلا لأ نمو بوكرلاو لجلا ةلذ نم ناسنالا هب اهفلكي ام

 ةدارأل ميلستلاو ناعذالا نع ةرورسضلاب تماتمال كلذ لك امهم كردت ةنطفو لقع

 كرم اهلجأ _:رم ماعنالا تقلخ يتلا ةمهلا هذه نأ : لوقب نأ لئاقل انهو رششبلا

 ديبع هل ناك اذا أك هسفنب ناسنالا اهدْؤب دق تنك لو لجخلاو دكحل ناعذالا

 لقعلا يميدع ريغ كلذ عسم مهو لامعالا كلت لكل نونعذيو نولذب سنالا نم

 لجأ نم مامنالا قلخل نذإ ةجاح الف هيلعو نونعذيو نوكردب مهنا يأ نهذلاو
 ديلا مو ناسنالا نم فنمصلا اذه نإ ؛ باوجلا يف لاقيف . ةصاخ ةباغلا هله

 رم ناسنالا هجاتح ام لكب موقب نا هنكمي الف هيلعو دهب دتمي ال ليلق نونعذلا
 نعذي اكاونعذي نا مهنكمب ال يأ كالذك اوسيلف سانلا رثك ١ امأ « ليبقلا اذه
 اورق كرا نوعيطتسي ال لب اهاثمأو بوكر أو نحطلاو لملا لامعا نم ناويحلا

 تيطعا ىنلا ةءالصلاو ةوقلا كلت .نوكملع ال اوناك امل ( الوا ) مهنأل كلذ ىلع
 يكل صاخشا ةدع الثم دحاولا لغبلا وأ دحاولا لجلا ماقم موقي نا مزل ماعتالل



 رباس نع كلذب اولغشل مهن ادباب ماعنالا هذه لثم نول واب سانلا ناك ول
 ناكف« يسانا ةدع ىلا دحاولا لغبلا وا دحاولا ناكمي جاتحي ناك هن ال « لامعالا

 عبطلاب اذهو « هدارفناب تاويحلا كلذ هب موقي تاك ىذلا لمعلا كلذ اودؤي

 ةيقب وا نامز لضف اهلل ىقبي ال ىتح اهناقوأ غرفتسيو سانلا نم ًاريثك لفشي
 ةعارز وا ةعانص نم هتايح يف رشبلل ةيرورضلا ىرخالا لامعالا ءادأل صاخشا

 الدب لامعالا هذه لاثما ءارجاب اوفلك ول سانلا ثا ( اناث ) اهلاثمأو ةراجن وا

 مهاقوأ يف قيضلاو مهئادبا يف حدافلا بعتلا نم مهقحلي ناكل تاناويحلا نع

 لوم ناكف « شيعلا دسفيو ةايحلا لتخم كاذب و قاطب الام مهشاعم ليصحتل

 . ةبأغلا هذهل مامنالا هذه تقلخ نا ةكحلاو فطللا

 لبالا نم مهبل مامالا لوق يف ةدوصقلاا مامنالا هنه ركذ نسح نآلاو

 : الجم ريلاو لاغبلاو نأضلاو رقبلاو
 ءاعسا نأل ثنا ريمض هيلا عجربو ٠ هظنفل نم هل دحاو ال عمج مسا : لبالا

 ترغص اذاو ءاهريمض ثنؤي نييمدآلا ريغل تناك اذا اهل دحاو ال ىلا عوجلا

 #لايا © ىلع مسالا اذهممجت دقو « همينغو « هليبا : لوقنف« ءاملا » اهماع تلخدا

 هنأل 6 تقلخ فيك لبالا ىلا نورظنب الفأ ) ةقلخلا ةبيجم تاناوبحلا نم لبالاو

 لصي دق ىذلا شطملا ىلع ًاروبص اعيط دايقتالا لبس هلكيه مظعو هتثج ةماخض ىلع
 ببسص ىف لبق دقو « رافقلاو ىراربلا يف تبن لك ىعري هنا اك« مايأ ةرشع ىلا هب
 هتوف ببس قو تاناويحلا نم هريغل افالخ هل ةرارم ال هنا شطعلا ىلع هريص

 لك ىلع هّللاو ءهقنع لوط وه هب كوريلاو ليقثلا لجلاب ضوهلا نم هنكمتو

 . ريدف يس



 عم تاءانملا نم ءيشل لضف هنع مويف نوكي ال يتح سانلا غرفتسي لمعلا اذه
 . مهشاعم يف دكلاو قيضلاو مهن ادب | يف حداغلا بمتلا نم مهقحلي ام

 ءاهلا هيلع لخدت امناو « ىتالاو رك ذلا ىلع عقب سنج مسا : رقبلاو

 ةوقلا ديدش :ءىداه ناويح وهو ثينأتلا ال ةدحولا ىلع ةلالدللف ( ةرقب ) لاقيف

 ىذلا ناسنالا ةياعر يف لزي مل هنال عابسلل اك حالس هل قلخم ل٠ الولذ عفنلا ريثك

 هلل تقلخ دقف ثلذ عمو ء هطبض بعصل حالس هل ناك واو ررض لك هنع مفدي

 ٠ هيعارو هبحاص دوجو مدع دنع عافدإل اهلمعتسي دق نورف

 هائناو 6 منفلا نم فوصلا تاوذل سنج مسأ نئاضو « نئاض عمج : ناضلاو

 هل تاسنالا ريخست امأ « لب الاك هل دحاو ال مج وه ليقو ئئاوض مجلاو هنئاض

 . نايب ىلا جاتحي ال وهف هنبل و هخلو هفوص نم هندافتساو

 يتلاتاقرطلا كوال ةبادهلاب فصوب لومح ,ىداه ناويح انا : راجلاو

 . ممسلا ةدحب فصو ام ةدحاو ةسم ولو اهسف ىثم

 ةيالمعنلى رت كلذلو راملاوسرفلا حاقل نم جتنيو فورعم فاويح : لغبلاو

 ليهص رم داوم هلاف هتوص ىأ ةييجش كلذكو « ليخلا تآل 1 مظعو راخلا

 راجلا ةدالبو سرفلا ءاك ذ نيب طسوتمو هل داوي ال ميقع وهو « ريجلا قيرنو ليخلا

 ةرم ولو هكسلسي قيرط لكل راما ةياده هل اى سرفلا ةوقو راخلا ربص هل نكلو
 . لاغبالا لوط ىلع ريصلاو لاقث الا لامحا هلو ةدحاو

 . ربتماو هيف لمأتف (ماعنالا) ناويحلا ىعا نم هنابب اندرأ ام رصتخم اذه
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 ةكرشلا تاينلا دلكو (وحللا ةلكلا

 نا ويملا نم ةثالثلا فانصالا هذه يف لضفماي ركف :مالسلا هيلع مامالا لاق

 .ةنوافتم تارظنو ةفلتخم تارابتعاب ةريثك فانصاوماسقا ىلا ناويحلا مسق

 صتحملا مامطلا عم هب تاتقت ام رابتعاب ةئالث فانصا ىلا انه ميلك مامالا هسق دقو

 تاتقي نا امإ « واخي ال ناوبملا نأل « هل ةبسانلا لامعالا نم هلمعي امبو فئص لكب

 : ةنالث اذه ىلع ةفاضا نوكتف امم امهب وأ « طقف تانابنلاب وأ ء طقف موحللاب

 ٠ امم ايهيلع شيعب يذلا ناسن الا يأ سنالا ( لوالا )

 ٠ يراوضلاو عابسلا يو موحللا ةلك آ ( يناثلا )

 .ةرئجلا ريغو اهنم ةرتهلا نئابللاتان اويحلارئاسك تابنلا تالك 1 ( ثلاثلا )

 اهتجاح بسح ةروكذلا تاناويحلا هذه نم لك هاضعا ميكحلا مناصلا قلخ دقو

 . هلحأل يع تقلخ الو

 قتشم وهو « سانو ساناو يمانا هعمج سنج مسا ( ناسنالا ) سنالا

 رعاشلا اذه ىلا راشا اي رك ذيو ىسند وهف هيف ةفملا هذه دوجول نايسنلا نم امأ

 مه ( مدا ) انابا لوالا يمانلا كلذب دصقي  سانلا لوأ سان لوا ناو : هلوقب
 ( ىنألا )  ءرم قتشم هنا وا  يسفف مدآ ىلا اندبع دقو : ىلامت هلوف ىلا راشآو

 سنأب بطلاب ىندم ناسن الا ناف « ةشحولا دض وه يذلا سانيتسالا يأ ةزمملا مضب

 يف كارداو ةدارا نع كرحتلا يأ ( سوؤنلا ) نم قتشم هنا وأ . ضعبب هضمب
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 اونوكي نا ردق ال سنالاف . اهنم دحاو لكحالص هيف امم هيلع يف ام ىلع اهقلخو
 ةطابخلاو ةغايصلاو ةراجنلاو ءانبلا نم تاعانصلا هذه لثمل جالعو ةنطفو نهذ يوذ

 ىلع ضبقلا نم اونكمتيل ظالغ عباصا تاوذ رابك فك 1 مهل تقلخ ؛ كلذ ريغو

 نم اهشياعم نوكت نا ردق امل محللا تالك آو « تاعانصلا هذه اهدكواو ءايشالا

 ' اصلا عاونأو ةفلتحْا لاوحالا ةفرعم قو ماظعلا رومآلا

 عاونا ىقرا وهو « لقاملا يأ قطانلا ناويحلا هناب ناسنالا اوذرع دقو

 لقمت نع اهبلا هلوصوو ملا قيرط نع هايشالا ىلع هفوفوو هلقع ناكمل ناويحلا

 . سحو ةنطفو

 مزا « شيميل لمعلاب فلكو نهذو ةنطف اذ نوكي نا ردق امل ناسنالا اذهو

 ةغايصوةطايخو ةعارزو ةراجو ةعانصو ءانب نم هنايجاح زاجتال هءاضعا لممتسي نا

 تناكف « هل نوكم نأ يغبش اكو جاتحي ايسح هٌواَضعا تقلخ دقف كلذل « اهريغو

 نرم ظافلا ةجردتم لوطلا ةقسانتم ظالغ عباصا اهيفو هريغل ةبسنلاب راك هفك

 لك «شيتفتلاو ضبقلاو طقالا ىلع هل ةدعاسلا رفاظالاب ةيهتنم اهلمانأ ىلا اهدعاوق

 . اهلائمأو ةيعانصلا هلامعا ىلع ابب نيعتسيل كلذ نكمتيل كلذ

 لمشت لب « ةسرتنلا عابسلاو ةيراضلا تاناويملا يعف : موحللا ثتالك ؟امأ

 دردزتو ةيحلا تاناوبحلا صرفت اهمظعم ناو « طقف موحالاب ىذغتب ناويح لك

 ىلاو حالس ىلإ جاتحي ديصلا اذهو « ديصلاب الإ اهيلع لصح ال اهنا مواعمو « اهموحل
 « اهاوس امل ءانغال ذإ عوج تنامالإو اهتسيرف لع بلغتلا نم اهنكم ءاضعا
 ثيحو« ديصلاذخ ال حلصت بلاختو نثارب تاوذ ةجعدم ًافاطل امك ااه هللا قلخ دقف كذا
 ةئيه ىلع قلخم مل اهريغو ةعارزلاو ةعانصلا لامعا نم لمع يأ ىلإ ةجاتحم نكت ملاهنا
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 ديصلا لخ ال حلصت بيلاختو نئارب تاوذ ةيعدم قاطل فك | ممل تقلخ ديصلا

 تاوذ الو ةعنص تاوذ ال اونوكي نا ردق امل تابنلا تالك آو تاءانصلل ملص: الو

 امو اهل يئبني ام ىلع اهواضعا تقلخ لب « ناسنالك رومالا كلت لممل جنح مل نم

 . طقف صاخلا اهتوق ليصحتل اممزأب
 : نافنص هذه موحللا ةلك 1 نأ مث

 ةقولفملا مادقالا تاوذ تاناوبحلا يهف ةبربلا امأ ١ ةيئام ( ؟ )ةيرب ( ) ١

 بلاي ىعتتتو ةسحخ وأ ةعبرا نوكت رثك لا ىلعو ةلصفنلا عباصالا تاذ ىأ

 لثم يههو « سارتقالا ىلع اهدعاس امث يناوجلا ىلا كرحتلا ةيلباق اهفارطالو ةبوق

 . ةيناويحلا تاجتنملاو موحللا ىلع تاتقت اهلكو اهريغو ىرعلا طقلاو رعلاو دسالا

 انايحاو بلغالا ىلع ةحلاملا راحبلا يف ىأ ءاملا يف شيعت ينلا يهف : ةيئاملا امأ

 ىراوضلا نم وهو « رحبلا ناصح لثم ( ةيئالا ىراوضلا ) ىمستو ةبذعلا هايلا يف

 لفسالا كفلا ىوتسم تح ام ىلا دتمتو « ليفلا مطاوقك ايلع ةلبوط باينأ اهل يتلا

 « معاونااو تارشحلا ىلع شيعتو بارغلا شبنتو كامسالا سرتفت باينالا هذبب و

 . ةيبطقلا راحبلا يف ةيديلخلا روخصلا ىلع قلستلل ابلمعتست امك

 ابك تانابنلا ىلع شاتعت ينلا ةنجادلا نئابللا لمشتو : تابنلا تالك 1 امأ

 نم ةريخالا ةيمالسلا يطغي ًاريثك نرقتم رفظ فلطنلاو ) رفاوح وا فالظأ تاذ
 : نيمسق ىلا مسقنت يو . سارضاو عطاوق نانسا الو ( عبصالا

 رحبلا صرف لثم يعف ةرئجلا ريغ امأ . ةرتيم ريغ [ 7] ةرتجم ]١[
 « لجلاو هفازرلاو يلظلاو زعلاو منغلاو رقبلاك حف ةرئجلا امأو . اهللاثماو ريزاتخلاو

 لجلا ادع ( ةيقيقحلا تارثجلا ) ىمستو شئاشحلاو تابنلا ىلع تاتقت اهعيمجو
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 ىعرلا بلط تلواح !ذا ضرالا ةنوشخ ايقت. فالظا اهضعبل تقلخ ديص

 اسهتليبل > دنع ضرالا ىلع قيطنت مدقلا صقهاك رعق تاوذ ةئامام رفاوح ابضعبلو

 . ةلوفعاو بوك رلل

 مطقت اهنكل ٠ ىلمالا كذلا يف ال باينا ال اهمظعمو « اصقان هرارتجا نوكي يذلا

 لاجلا ادع « ةكيمسلا ابلعلا ةثللا مم لفسالا كلذلا مطاوق لامعتساب تاتابنلاو شئاشحلا

 . امم نيكفلا مطاوق لممتست يتلا

 الا لوا يف ةعرسب اهماعط تارئجلا هذه مهتلت نا وه رارتجالا ىنممو

 اهيفبطرتسإ ةدم ىقبي ثيح شركلا ىلالزني هتدردزا اذاف ًاديج هفضع نأ ريغ نم
 مامطلا نم اليلق هتشك نم ج رخم ذخاو ةيحان ىحتنا ناويحلا هشرك تألتما اذاف

 هيدتةيلمعب مقلا ىلا هديمت اهرودم هذهو ةوسنلقلا ىلا هعفد'لك اذاف هغضعو ايجيردت
 هفذقت أًضيأ هذهو سار ىرخا ةرم ةوسنلقلا ىلا دوميل ملتي مثاضيا خضميف هىقلا

 ٠ المك ءاذغ ءاضعالا ىلع ع زوو مضيب ثيح ةخفنأ| ىلا اهنمو ةبقلا ىلا

 ةعبرا نم فاأتت ذإ بيكرتلا ةدقعم ةدعم ةرئجسلا نأ فرعن نا دبال انهو
 : تاهدر

 ىرملاب ةدملا لاصتا راسي ىلع قت ًادج ةريك ةهدر يشغو شركلا(١ (

 ٠ ؟ريثك شركلا نم رثصا لكشلا ىورك سيك يو ةوسنلقلا ( ؟ )
 تايطب ةنطبمنوكتوايلملاةبجلا نم ةوسنلقلا نيمي نععقت ةريغصةهدر يشوقةبقلا ")

 مضحلا متي ابنمو ةبقلا نيع نع عقث ةعسأا ةطسوتم ةهدر يو ةخفنلا ( 5 )ةبدلج

 . ناويحلا ماعطل

 اهلئام ام وا ةعارز وا ةعانص تاوذ تاربتحلا هذه نوكت ال نا ردق امو
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 اهتالصو ضرالا ةنودخ اهيقت فالظا اهضعبا قلخ عابسلاك ديص الو لامعالا نم

 ناسنالا مدق صخاك رمق تاوذ ةعمتج ةدلنط رفاوح اهضمبا قلخو 6 ىعرملا ىدل

 بوك رلث واهيلع عضوب ام لمحو امقتسم مسجلا لمح نم اهنكحمو ضرالا يلع قبطنتل
 . ًادبا كلذ لمع ابةكما امل ةصمخما مادقالا هذه الولو , اهربلغ ىلع

 هند قلخ يف ةيطآلا ةكحلا تضتفا فيك ربتعاو لمأتو ربدتو رظناف

 كت مل ول ثيحي اهترو رضو اهحالص هيف ام ىلع نوكت نا ناويحلا نم ةثالثلا نانصالا
 امل ردقلا اهتوقو اهمامط ىلع تلصح املو هلجال تقلخ ام ءادأ تصاطتسا امل اذكه

 . ريدق ميكح نم هناحبسف يبني ام ىلع يغبني الك ناك دقف كلذل

 ..ه.ساو )ب +

 هكا د



 نيحناوبلا نم محللا تالك 1 قلخيف ربدتلا رمأت : #4 مامالا لاق

 مل هلاف « ةمساو هاوفأو قادشأو دادش نئاربو دادح نانسا تاذ تفلخ

 حالسل تنيعاو كلذ لك اشن ةقلخ تقلخ محلا ابممط نوكي. نأ 1

 بيلاغعو ريقانم تاوذ ريطلا عابس دجت كلذكو ؛ ديملل حلصت تاودأو

 الام تيطعأ دق تناك ف لاخم تاوذ شوحولا تناك ولو « ابلمفل ةأيبم

 ًاريثك لمشت ناويحلا نم ( ةيراضلا ) يراوضلا ىمستو موحللا تالك

 تيعناعاو ؛ اهلاثمأو رببلاو رعلاو دسالا لثم طقف موحللاب ىذغتت يتلا تاناوبحلا نم

 اذه نوكيو .٠ اهل دردزت ةوارضب هيلا تاناوبحلا سرئتت امظمم نأل يراوض
 جم ءاهنم سارضالاو مطاوقلا ىتح ةيبدم ةيوق ةداح نانسأ اذ ناويملا نم فنصلا

 اهو « ةداح ةسوقم دادش [ رافظأ ] بلاغت تاذ [ عياصا ] نئارب افا رطأ يعتنت

 ةطساو عيطتستل كلذو ةعساو ءاوفأو [ نيدخلا نطاب نم مفلا اياوز ] قادشأ

 ابيموحل دردزت نأ هب اهنكمم الماك ًاقيزمت اهتسيرف قزم نأ بلاحماو نانسالا هذه
 اوكف تالضع ةناعتساب ةعساولا هاوفالاو قادشالا كلن كلذ ىلع دعاسيو « ةلوبس

 ءاكذلاب ابفاصتا : اه نايرخا ناتصاخ ةيراضلا تاناويحلا هذه لثلو . ةيوقلا

 هالا د



 ثاوذ عابسلا تناك ولو ؛محللا لك أنالو دينا ال اهنأل ء هيلا جاتحم

 شيعتتو هب ديصت يذلا حالسلا يبعأ هيلا جاتحمت ام تمنم دق تناك فالظأ

 هتقبطو هفنص لك اشي ام نيفنصلا نم دحاو لك يطعأ فيك ىرت الفأ

 :.ةضلسو هاا ةفان لإ

 ةمبرالا نع لفن ال يتلا اهنثارب نا : ةيناثلاو سا وحلا ةوقو ةعاجشلاو ةسارشلاو

 أبهنم دحاو لك يهتني و ضعب نع اهضعب لصفنم يأ ةقوانم نوكت ةسخ نوكت دقو

 فالطالاك ال نارطالا ىلأ ةينناملا تاك رحلا ىلع ةيلباق هل ء فوكمم يوق بلخمب

 ىلع اهدعاسي امم كلذؤ ء طقف ةيفلخلاو ةيمامالا ةبجلا يف اهتك رح رصحنت يلا

 . سارتقالا

 تناك امل اهناانل ققحتل تاناويحلا هذه لثم ةقلخ ىف ةقلابلا ةكحلا هنهو

 اهديص سارتقاب الإ ءاذغلا كلذ ىلع لصحت نا اهنك الابناو محلب الإ ىدنتت ال

 مسم بسانتتو لك اشن يتلا ءاضعالا هذه لثم امل نوكي نأ مز اهمامطل دعأ يذلا

 . اعم سارتفالاو ديصال حلصي يذلا حالسلا اذه لثمو اهديص

 اهلاثمأو رسنلاو زابلاو باقملاو قشابلاك [ ةحراجلا رويطلا ] ريطلا عابس امأ
 ىلعالا اهراقنم نوكيو ٠ فارطالا ةداح ربقانلا ةريصف ةحنجالا ةبوق نوكت اهناف

 هسوقم ةداح بلاخم تاذ ةيوق مادقأ املو « هيلع فوكعمو لفسالا نم لوطا هنم

 مولعمو ؛ ىوقلا داملا اهراقنمم اهقزمت ىتح اهتسيرف اهب كسمن نا عيطتستل كلذو
 فوكتل الإ يام لكشلاو ةروصلا هذه ىلع ءاضعالا هذه قلخ يف ةكحلا نا

 دكا“ د-



 ٠ يل و وى يأ ٠ وى ل 5

 . اهتيذغتل تقاخ ينلا ةسيرفلا نم نكمتلاو توقلا ليصحت نم اهلعفا ةأيبم
 امل قل لو فالظا تاوذ محلا تالك ؟نم عابسلا هذه تناك واف

 ىلع لوصحلا اهنكحمأ امل ةيدلا ةداحلا نائسالاو بئاخلاو .:رئاربلا كلت

 فقالظالا تاذ شوحولا ىف سكملا كلذكحو . هب شاتمت يذلا اهئاذغو اهمامط

 هجاح ال ذإ رئاربو بلاخت اط قلخت ملو تابنلا نم اهلك | ليصحتل ةيرورشضلا
 . هب مفتلت ملو جاتح الام امل ناكل كلذ تيطعا ولو اهب امل

 بسانيو هفنص لك اشي ام نيفنصلا نيذه رم دحاو لك ىطعأ نم ناحبسف
 . هحالصو هّواقب هب نوكسيو هتجاح

 ٠١+ حسم << )4 ١) جب سساازإ) -
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 عبرألا تاود

 عت اهارت فيك مهرالا تاوذ ىلا نآلا رظنا : مالسلا هيلع لق
 سنالا دالوأ جاتحت م ةيبرتلاو لحلا ىلا جاتحمال ابسفنأب ةلقتسم !هنارمأ

 اهدجو نا ءاش « ةطيسبلا هذه ربظ ىلع تاقواحلا اشنأ امل هناحبس هللا نإ

 كلا رهاوظو ًافاوجا وا ءاضعأ اهنم لكل لمجي ناو « ًافانصاو اعازنأو اسانجأ

 عمشبملاو درفلا ةايح ةماقتسال « هيدؤب صاخل لمعب اهمف وطع لك صخ مث« اقارطاو
 اهتايح يف ريست انطفو الوقع اهقزرو اهريدت ىوف اهيف عدوأ اك سنجلاو عونلاو
 تضتقفاةقلخلا ىف ةماملا ةكمحلا نا ريغ ماظنن اب عوونلا موديو درفلا ىقبيل اهاده ىلع

 كلذ لج الف « ةدوصقما ةكحلا ىضتقميو اهتاجاح بسح اهادع سفن لك يلمعت نأ

 ةنطفو ءاك ذ فلتخي ناويحلا ىرتف « بتارم اهيف ءاكزللو تاجرد كاردالل ناك
 .ريغتبال تان اههف كاردالا كلذ ىلاعت هللا لمج دقو اك « ىدهو اكاردأ تواغتو

 اهئاقص انك هناكلم و هكرادم ىفرثت ىذلا ناسن الا ادع رثكب الو لقب ال ًادودحو

 . ةانحلا هذه يف يراجتو ادلع دادزا الك هلقع ومسيو مايالا

 عبرا ىلع ينمي ناويح لك يو ] ميرالا تاوذ تاناويحلا لمان نآلاو

 :[شوحولاو عابسلاك اهلاثمأو منفلاو رقبلاو لبالا نم ماعن الاك هيلجرو هبدي م ى

 « :ريثكحلا لجرالا تاذ تاناويحلا ىتح لمشت مبرالا تاوذ نا : مهضسب لاقو

 أهتلمأت اذاف « قف ابنم متاوق عيرا ىلع الإ نوكي ال يشلا يف اهداعا نأل كلذ
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 ةيبرتلاب لملاو قفرلا نم رشبلا تابمأ دنع ام اهئابمأ دنع سبل هلا لجأ نق
 ضوبنلا تيطعأ ٠ كلذل ةأ يملا عباصالاو فك الآب ابيلع ةوقلاو

 : ابسفنأب لالشتسالاو
 00 ا ا اا

 نيح اها لب ء اهب رثل ىعست نا وأ امابمأ اهلمح نأ ىلا جاتح الاب ارفأ تدحو

 تبهذ ايَأ اهمأ نم ةدعاسم نود اهسفناب ةلقتسم مالا عبتن ابمأ نصب نم ابجورخ

 لك الا ىلع تيوف يأ تمطف اذافةعاضرلا رود يف تماد ام مالا يدم مقتلت اهنا اك

 مألا نرأل الإ كلذ امو اهلثم ةلقتسم توقلا ليصحم ىف اهل ةعبان' اهمأ ءارو تشم

 اهل سيلو ؛ ناسنالا تابمأ كلم اك اهخارفال ةيبرثلا ةفرعمو قفرلا نم كالم ال

 رفاظالاو فكالاو عباصالا لث» سنالا تابمأ ءاضعأ هب موقت امب موقتل ءاضعا
 . اىلاثمأو

 نيابتو امعاونا قالتخا ىلع اهدجم تاناويحلا هذه ىف ىرخأ ةسم لمأت من

 ح ورلا ةانع تحب يحبو شيمتل اهللدارإو اهويمو اهتالواحم ددعتو اهتايح لئاسو
 ىقبتو اهناذ ظفحتف ةيقلخلا مرطف ةناعتسابو ةيرورضلا تاماحلالاب اهدع يتلا ةيملآلا

 . دوجولا نم تمدعو تكلهل نيع ةفرط ةيماهلالا تاطويفلا كلت اهمكرت ولو اهعو

 كلت سوفن ىف يرطنلا ماحلالا اذه ءاج نيأ نم :رظناو ركف ًاريخأو
 اهملع ريدقلا اهقلاخ هضافا يذلا ىدبلا الإ مبلل ؟ ةيبرثو ملمت نودب تاناويحلا

 . هل تقلخ امل ابسانم ًاحبحص ًاريس اهنايح ىف ريسقل هتكحو هفطلب
 نفتلاماظنلا اذه لك نأ ىرت لأ '. فصناو ربتعاف ةمدقللا هذه تفرع اذاف

 ةعببط نع ردصي لهو ؟! لامهالاو ةفداصملاب دجولو ثدحي ميدبلا ناقتالا اذهو

 ا -



 _ :رعو ةيمسجلا نع هزنم هل! وجو ىلع اذه لك لدن الآ 7 رييدن الو امل لقع ال

 , هناطلس مظعو الصو لج هتاقولخم يف ربكفتلاب رئاصبلا هكردت لب راصبالا هارث الو

 ريطلا

 جاردلاوججاجدلا لثك ريطلا نما ريثك ىرن كلذكو : مالسلا هيلع لاق
 افيمص ابنم فراك اماماف « ةضيبلا نع باهت نيح طقلتو جردت جبقلاو

 ىلع ميم دقو رئاط هدرفم: ممج وهو ناويحلا نم حانج ىذ لك وه ريطلا

 كلذو « هيزغم وا لكشلا يوضيب بلغالا هجولا ىلع نوكي ريطلاو « رايطاو رويط

 ليوط راقنع يعتني ةيمامالا ةبجلا نم ليوط سأر هلو « ءاوملا ىف هتكرح ليبسنل
 راقنلاو خفتنم يداع دلج راقنلا اذه ةدعاق يفو « ةينرق ةدام نم نوكم ريمصق وأ

 نانغج نيع لكل « سأرلا ينناج ىلع نانيعلا عقت اك« نارخنللا اه نالثام ناقش
 « يلبط ءاشف اهلخاد ىف عمسلل ةيجراحل ةحتف نينيعلا نم برقلابو « لفسأو ىلعأ

 «بلاحلا هبشب ةيبتم عباصالاو « فارخب ةوسكمرتك الا ىلع مادقالا نوكتو

 ىلع زكترت اهطعيب ةلصتم ةنرم راغص ماظع نم بكر ليوط مسج وعف قنملامأ
 ربظت نييمامالا ع ذجلا يفرط ىو « بئنذلا شير لمح زوريب يهتني يذلا عذجلا

 يفو « ناريطلا امهرشنو نوكسلا دنع مسجلا يناج ىلع اههيط نكم ناذللا ناحانجلا
 ىف تبانلا شيرلاب وسكم هلكف دلجلا امأ , نامدقلا نوكث نيفرطلا نم ىلخلا هلفسا

 هاا د



 لضفتابمالا يف لمج دّمف رجلاو ماملاو ماجلا خارف لثكك هيف ضوبن ال

 الف اباصاوح هيعوت ام دمب ابهاوفأ يف مامطلا جمت تراصف اهيلع فطع

 (شيرلاةلصب ) ةميلحلا هذه ىمستو ةرشبلا تح ( داجلا ) ةمدألا يف ةرشتنم تاملح

 ٠ ريصق وأ لبوط هبنذو

 لثم مسالا اذه تحن ج ردنيو ٠ بلغالا هجولا ىلع ريطلا لكش وه اذه

 اذه ىف كرتشي ناويح لك نم اهلاثماو رجلاو مايلاو ماحلاو جبقلاو جاردلاو جاجدلا

 . لكشلاو فصولاو يبكرتلا

 ايرطق ءاك ذ ريطلا اذه فانصأ نم فنص لك يف ىلامت هللا عدوأ دقلو

 نع اهمضيب باقثت نيح اهارئف . هعو ءاقبو ةيدرفلا هتايحل ةيرو رضلا هتجاح يسح

 نود بحلا طقليو ضرالا ىلع ج ردد هناف خ رفلا ج رخو ةضيبلا حتفنت ىأ خ رفلا

 . هيف ميكحلا هقلاخ اهعدوا يتلا ةيعيبطلا ةزيرغلا ىوس ةفرعم قباس وا مألا ملعت

 الو اهيف ضوه ال مسجلا ةفيمض اهخارفأ ج رن يثلا رويطلا فادصأ ضعب الإ مهلا

 هنطلب اهناهما يف ميكحلا ءىرابلا لعج دقف رجخلاو مايلاو ماحلا خ أرف لثم اهنيعت ةوق
 ابلصاوح ىف هظنحمو هيعوب مث هطقلتام ضعب عمجتل ؛ خارفلا كلت ىلع فطع لضف
 ىلا اهف نم هقزت ىأ هجمت مث« خارفلا كلت: دعم ماليل هماوق قريواليلق مضيب امي
 طقل ىلع ًارداق حبصي ١ هسفنب لقتسيو ىوقي ىتح نمزلا نم ةدم هيذفتو « هف

 يعيديو « ةريثك اًحارف ماحلا قزرب مل ساسالا اذه ىلعو« همأ لثم اهمضهو بوبحلا

 فالخب اءوج تنامل قامضلا اهخارف ىلع ماخلا نم ليلقلا فطعلا اذه نكي ملوا هنا
 ةجاح نود حلا طقلتو ج ردن ضيبلا نم ابجورخ نيح اهناف الثم جاجدلا خارف

 ىرت كلذل ةيجراخلا .ىراوطلا نم اهلع ةظفاحلا ادع ام اهتدبرتو اهمأ ميلعت يلا
 اح



 ةريثكس اخارف ماحلا قزرت مل كلذلو ءابسفنأب لقتسن ىتح اهوذنت لازت
 توع الو دسفت الفابخارف ةيبرث ىلع مألا' ىوقتل جاجدلا قزرت املثم
 . ريبخلا فيطالا ميكحلا ريبدت نم طسق ىظعأ الكف

 الك صخ نم ناحبسف « ربكي ىتح ايح هرثك ! ىقبب بلغالل ىلعو ةريثك اهخارف
 . هتايح يف رييدتلا نم هظسقب

 ! هلوقل دهاشك مامالا اهركذ يثلا رويطلا هنه كذب سأب ال انهو

 محللا لك أ. وهف هلك ١ يف ةعيبطلا كرتشم يلها رئاط وهف : جاجدلا اما

 وهو بحلا طقتلبو زبخلا لك أيو حراوجلا عابط نم اذهو تارشحلاو بابذلاو
 نيبوتش نب رهش يف الإ ةئسلا لوصف عيمج يف يبت ةجاجدلاو ؛ متاهللاو ربطلا عابط نم
 نمقلخي خرفلا نأل خارف اهيف لصحم مل كلذل ع اهضيبل دجو مل تمره اذا ليق وا
 ناخرفاهسم ج رخيف ناحم اهضيب يف دجو دقف اهمره لبق اما « هؤاذغ رافصلاو ضايبل)

 وهف كرحت نآف هراقنع قلمي ناب مابأ ةرشع دعب خارنلا نم ىتالا نم ركذلا زيمبو
 . ىئئاف نكس ناو ركذ

 نيحانجلا نلاب دوسا ميرلاب رشبم جاتنالا ريثك رئاط وعف : جاردلا اما
 تحن هخارف عمجي هنأل « ماحلا ماسقا نم دعيو « فطلا هنا الإ اطقلا لثم امهرهاظ ربغأ

 فرعب ال يكل ناكم ىلا ناكم نم هضيدب لقنتب هنأ همئاصخ نمو « ماحلاك هيحانج

 لب تيبلا لها مامأ تويبلا ىف دفاستب ال وهو . اهلك“ أيف اممضوم رخآلا ناويحلا
 . راظنالا نع اديسب نيتاسبلا يف

 هدرفمو ىتالاو ورك ذل مسا وهو « ةماعلا ىدل لجحلا ىمسيو : جبقلاو

 اقع



 جيرارتلاك هخارف ج رختو ءطقف ةضيب ( ٠6 ) الاخ ضيي رثاطلا اذهو ( هجبف )

 :فيعضلا اهوق دفسب روك ذلا تلعج هاثنا تاغ اذا هنا ىتح ءدانسلا ربثك وهو

 .ركذلا ةمئار نم حقلت دف ىثنالا نا لاقيو
 رمخا رئأط ( هرم )ل اهذرغم ةحوتفلا ميلا ديدشنو ةلمهلا ءاحلا مضب رحلاو

 ٠ تاتفللاو ةكرحلا مي رس ( ريما وبأ ) ةماعلا ىدل فرعبو رونصعلا هبشي نوللا
 . ةمامب هاثناو . ىرعلا ماخلا وه ؛ مايلا

  اهعجاريف ليصفتلا دارا نمو ناويحلا بتك هتلصف امم رصتخم اذه
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 تاويحا مشاوف
 ًايبتتل ًاجاوزأ يتأت ناويحلا مثاوق ىلا رظنا : مالسلا هيلع لآ

 ىلع دمسي ههئاوق لقت يثالا نأل كلذل حلصت مل ادارفأ تناك ولو « يشملا

 لمن ميرالا وذو «ةدحاو ىلع دمتميو ةدحاو لقشر نيتمئاَعلا وذف « ضعل

 لمن. ناك ول مدرالا اذ نذل « فالخ نم كلذو نيتنلا ىلع دمتعيو نيقنثا

 نينثا ىلع يشم ام هنف « اهب يشميو اهيلع فقي متاوف شام ناويح لكل نإ
 رثك ١ ىلع يثمي ام هئمو « هالجرو هادي يو عيرأ ىلع ينثمي ام هنمو « هالجر اهو

 اجوز الإ نوكت ال تاناويحلا عيمج يف ماوقلا هذه نكاو « تارششحلا ضءك وهو

 ةثالث وا ةدحاو نوكت نا ىنممب ًادارفأ تناك ول ذإ « ريسلا نم نكمتنو يشملل أبهتتل
 لقنن يراو دبال يشمل دارأ اذا انمدق اك ناويحلا ناف « يشملل تحلص امل ةسمخ وأ

 ضعبلا ىلع دمتمتو ضعبلا لقنت نا بجي لب اهلك لقنت ال ةرورمذلاب سو هماوق
 اذكهو « الوأ اهتلقن يثلا ىلع دمتمتو اهيلع تدمنعا ينلا لقنتل دوعن مث ء رخآلا
 ناسنالاك ةيناثلا ىلع دمتعاو ةدحاو لفت يثما دارأ اذا نيتماقلا وذف . يشلا نوكب

 لقنلا اذه نكلو « نينتئا ىلع دمتعيو نيتنثا لقنب عب رالا وذو ٠ اهلاثمأو رويطلاو

 م « هريخام نم ىرسسبلا عم هعداقم نم الثم ىندلا لقني هنا ىنمب فالخ نم نوكب

 نم نيتماقلا لقني ناك ولف : هريخام نم ىنميلا عم هعداقم نم ىرسبلا لقنيف مجرب
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 ىلعتبثمل رخ الا بئاجلا نم نيتماق ىلع دمتسيو هيبئاج دجأ نم نين
 مسم همداقم نم ىنعلا لقت, زاصف «هيبشأ امو ريرسلا تبي اك ضرالا

 ضرالا ىلع تينيف فالخ نم اشي أن يبرخ الا لقشر و هريخم نم ىرسبلا
 . ىثم اذا طقسن الو

 يك «ضرألا .لع تبث ملو طقسل رخآلا بناجلا يتماق ىلع دمتعيو دحاو بناج
 دحاو بناج نم نينثا نيلجر ىلع ميقتسي ال هناف ميرآلا لجرالا ىذ.ريرسلا يف ىرن

 دنع مركحلا نارقلا ىف ةملكلا هذه تدرو دقو . ( فالخ نم ) ىنعم وه اذهو

 ميدبأ نمطق الف )ف لاق ثيح 225 ىسو<ي اونمآ نيذلا ةرحسلل نوعرف لوف ةياكح
 ممم ىريسيلا ديلاو رسيلا لجرلا مسم ينمبلا ديلا يأ 4 الخ نم مدجرأو

 . ىميلا لجرلا
 ةردسق ىلع حوضوب لدي ام عنصلا يف ناقتالاو ةفلابلا ةكملا نم اذه ىفو

 رمع ني لضفلا هذيلت ميني مامالا سأ اذه لجأ نمو . هتكحو هبلعو قلاخلا

 تابآلا نم هريثبو هب لالدتسالا يف ًاطاشنو اناعا دادزعل لقفتيو ركذيو رظنب نا

 .. هتاحبسف ةقلخلاب هدرغتو عناصلا هننادحو ىلع ةراكحلا

 سهاالال -



 تاناومحلل ناش لا ريخسن 0-0

 ىرب وهو ةلرجلاو نحطلل لذي فيك راجلا ىرت امأ : مالسلا هيلعلاق

 ناك فيك ىصعتسا ول لاجر ةدع هقيطي ال ريمبلاو : ايم اعدرم نقلا

 هزيم ذإ « هتاقولخم فرشأ هلمجو ناسنالا قلل ميكسحلا مناصلا ع دبأ دقل

 الدتعم نينثا ىلع يشي ايقتسم ابصتنمهلعج ذإ هتروص ئسحاف هروصو قطنلاو لقملاب

 نم ريثك ىلع هلضفو همرك كلذ قوفو رظنملا سح بيكرتلا ليمج ءاضعالا بسانتم

 مانلضفو تابيلعلا نم مسانقزرو رحبلاو ربلا يف مانلمحو مآ يبب انمرك دقلو )ل قلخ
 ىلأمت لاق هتحارو هداعسال تاقولحلا رباس هل رخس مث ( اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع

 (نوبكحر, ام هلثم نم محل انقلخو نوحشلا كلذلا يف مهتبرذ انلمح انا ممل ةباو )
 (نودقو هنم متنأاذاف ران رضخالا رجشلا نم مكل لمج يذلا ) : ىلاعت لاقو

 أبيف مكسلو نواك أت اهنمو مفانمو ءفد اهيف مكسا اهقلخ مامنالاوإل : ىلاعت لاقو

 قشبالإ هيغلاب اونوكت مل دلب ىلا مكلاقثأ لمحو نوحرسن نيجو نوحرت نيح لامج
 قلخيو ةئيزو اهوبكرتل ريحلاو لاغبلاو ليخلاو ؛ ميحر فوؤرا مكبر نإ سفنألا
 قلخ امب ناسنالا ركذت يثلا ةريثكلا ةعركلا تابآلا نم اهربغ ىلا ( نوملعت الام

 موجنلاو رمتلاو سمشلاك ةيعيبطلا تاقواحلا نم هتايح ريسل هرخس امو هل هللا

 اهلعجب ثيح « ةسرتفملا ىتحو ةيوقلا تان اويلاو نداعلاو لاجلاو راصبلاو باحسلاو

 تقلخ رشبلا عافتنال ريخستلا ئأ ةياغلا هذهو . هرمأال ةداقنم ةليلذ ةعضاش اهلك
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 ريثلأ مضن ىتح هبحاصل نعبر ناك فيك ديردشكلا روثلاو ؛ يصلل داقنب

 ةاثاوملاب ةئسالاو فويبسلا بك رب مي.ركلا سرفلاو ء هب ثرحتو هقنع ىلع

 نم اهحنم امالإ مهلا « ساسحالاو كاردأالا ةليلق ةيورلاو لقملا ةعدع تاناويملا

 واف . ال يرورضلا عفنلا بلج وأ مجابلا ررمذلا مفدو ةيناويحلا اهتايح ريسل ىدملا

 ناسنالا ىلع عئتعو يوتلت نأب ةربدج تناكل اهرؤما ىف ىورثتو لقمت تناك

 مل ناسنالا ناف كلذك تناك ولو ءاهنم هديرب ايف هعيطت الف هتدارإ ىف هفلاختف
 عبطلاب اذهو هئايجاحو هيرام يف اهمدختسي نا عيطتسي الك اهنم ديفتسي نأ هنكع
 . هل اهنم ىلاعت هللا دارأ ام الخ

 نم ىوفأ يف ينلا ةرخسملا تاناويحلا كلت ضعب كل رك ذا كلذ حيضوتلو

 ناصحلاو راجلا لثم اهدارا ةكح ناسنالل اهعضخا دق ناك قلاخلا نا الو ناسنالا

 . اًهاثمأو منفلاو ريعبلاو

 همج نكلو ليخلا ةليصق نم «ىداع ميدو فورمم ناويح وهو راخلاف

 هرفاوحو رعش ةلصخم يعتني هينذو رصقأ هفراعمو لوطا هانذاو سصرفلا نم رغصأ

 نا ردنيو ةنس "18-0 نم هرمع لدعتو مدقلا ذنم ناسنالل رخسم وهو « ةقيض

 راحالو ٠ طقف ًادحاو دل: يلغالا ىلعو ًارهش )1١( هاثنا لمح ةدمو ؛اهزواجتي

 : نامسق يلهالا راما نأ م6 شحولا رامحو يلهالا راجلا اهرهشا ماسقا وأ عاونا

 لمحتي هنا الإ ةوق سرفلا نود وه يذلا رببكلا يلغبلا راولاو ريذصلا يدايتعالا

 بوكر ال اص شطملاو عووجلا ىلع رويصوهو ءاهن. رثك ١ ةبوجلا تاريثأتلاو ضرملا
 . لمحلاو

 رباسساقتهتوقب و « رظنملا ليمج ةينبلا وق فررعم ناويح وهف ناصحلا امأ
 كال



 دحاو لك ذخاف منغلا تق رغت ولودحأو هاعرب منغلا نم ميطقلاو « :ةسرافل

 مبف .نانالل ةرخسملا فانصالا ميج كلذكو « اهقحلي مل ةيحان ىف اهنم

 ناصحلااهربشا ماسقأو بورعض هلو ؛ نئاكملاو ,تاك رحلا ىوق ىتح ةييبطلا ىوقلا

 زاتع اذه يبرملاو يرجلا ةعرسو ةفاشرلاو لاجلا امهيفو قابسلا ناص-و ينرعلا

 ةلكش ءاوتناو هتاكرح ةسالسو هريس ةعرسو همجح رص عم ةينبلا ةوقب هريغ نع

 ففاحموهسرافل ايتاوم نيرعلاب ةنسالاو فويسلا بكر يو ميلعتلاب كرامملا محتفب هناو

 هنانسابهبايل نم (نايحا هلمحي لب برحلا نادديم يق هقرافي ال هرب نع طقس اذا هيلع
 . هب وجنب و ةكرعملا نع هجرخيل

 لوط رابتعاب ماسقا ىلا مسقنيو « ةرغيملا تايفلظلا ةليصف نم وعف : روثلا امأ

 ءاملا رحلو عرزال اهثرحو ضرالا ةزاثا ىف ناسنالا همدختسيو « اهرصقو هنورف

 لكألل نمسي هنم مسقو ٠ *ثدشو هتبالصو هتوقل كلذو تاعورزلا يقسل رابآلا نم
 ةئلاشلا ةنسلا يف ةوقلا نم ةياغلا غلبيو ةوق تاناوبحلا دشا نم دعي روثلاو « طقف

 هلهقا ريخسنو هنبرعو هضيورت الول ناسنالل ةعاطلا ليلق هنا م « هرمع نم ةعبارلأو
 . المعو الكا نامن الا برآم ءاننفقل

 لامعالا لمحتتب لكشلا بيبه ةثلا ريك ىفو رعءناويح (ضداوهف : ريمبلا امأ

 ةوق هلو «رافتلاو ىراحصلا يف ةليولعلا تااسملا مطفي اك ةليفثلا لاهحألاو ةفاشلا

 . ًاقلطم دربلا لمحتب ال هنكاو مايا ةدمل شطملاو ع وجلا ىلع ىوطب نا ىلع ةيبحي

 ناففالاو تارباك ةيفرشلا تاهجلا ىف شيع ونيمانسلا وذ )١( ناعوت هنم دجواو

 . هنوكو ربولا لوطب زاتعو ىرغصلا ايساو ناتسك رو

 < ب



 ىوركو لقمل تناك وأ أبناف هيورلاو لمعلا مدع ابنا الإ كلذك تناك

 َىد هبرآم نم رسثك ىف ناسنالا ىلع ىوتلا نأ ةملؤ تناك رودالا ف

 رصمو أيقبرفا لامشو ةيبرعلا ةريزجلا ف شيعبو دحاولا مانسلا رذ )١(

 مسقنب اذهو « هريو رصقبو لوالل ةبسنلاب فيذخلا مسجلاب زاتعو « ةشبحلاو دنهلاو
 : نيمسق ىف

 )١( لافثالا لمح نارعب .

 هاثا بصخم ريملاو ٠ ( نيجم اب ) اهنع ريعملا يو بوكر نار (؟)

 ريعبلا رمع فرعيو « ًاربش ١1( ر اهلمح ةدمو تاوئس ثالثلا ابغولب دنع لمي يأ

 . هنائسأ ددمل

 يف تلمأتو ناسالل ةبسنلاب تان اويحلا هذه ةوق تفرع نا دعبو نآلاو

 هنم فعضا قواحل هسفن نع عافدلا ىلع ىوشب ال يذلا ليلذلا عوضخ هل ابعوضخ

 نرا لضفملا ما نيح مهل مامالا هدارأ ام ًاديج كردت ناو دبال . ةفاطو امسح

 رامجلا ىرت امأ الئاق الضفتو هَل نم اًدطل بيجعلا ريخستلا اذه يف لمأتبو ركه

 ةمعنم ةيسامآ هتليصف نم يه يتلا سرفلا ىرب نيج يف ةلومملاو نحطال لذي فك
 داقني فيك ىمعتسا ول لاجر ةدع هقبطي ال يذلاو ةوقلاو ةئملا ميظعلا ريمبلا اذهو

 مجأهب دق هنا هئعليق يذلا دونعلا ديدشلا روثلا اذهو « فيعضلا دايقن | يبصلا ىلا

 حالقلاهبحاصل نعذي فيك « بضغوجاه اذا ةسرتنلا تاناويملا ريكأ مواقيو دسالا

 عيطقلا اذه كلذكو « ضرالا هب ثرحو هقنع ىلع ( ثرحلا هلا ) ربنلا مضي يتح

 نكمال ىنح اهضمب نم.دعابتتو ىعرلا ىف هدارفأ تاعاجلا فلتخم اًناط يذلا منغلا نم

 ىالك



 ءابشأو اهيعار ىلع منغلا قرفنتو هبحاص ىلع روثلاو هدئاق نم لما عتتم
 .رومالا نم اذه

 0 وأ ةراشا لقأب اهعمج عيطتسيو دحاولا صخشلا اهاعري فلك « !رمدج

 يممقيا الإ هل ىلامت هللا هأيِس مل اذه لكو « ناسنالل ةرخسلا ناويملا فانصأ عيمج

 . «يأوح زجنبو هب رأم

 اذه اذاملو ؟كلذك تناك مب ٠ روصتيل لمأتلاو ركفتلاب هيلع دك | من

 اذاف ,ابيلا هتجاحو هئنع اهئانفتساو هذهضو اهئوق م٠ ؟ناسنالل عوضخلاو عايصن الا

 لقعلا تمدع اهنأل الإ هل رسيتب لو نكي مل تالذ لك نا ككردا كلذ يف تركذ

 « اهنمو اهب دارب ام كرد تناكو رومالا ىف ىورتتو لقعت تناك ول ذإ ؛ ةيورلاو

 لجلا الف هل ةعاطلا نم منت نأو هيرآم نم ريثك ىف هيلع يوتلت ناب ةقيلخ تناكلا
 نم كلذ هابشأو اهيعار أب عمتم مهلا الو هبحاصا للذتي روثلا الو هدئاقل داقني

 ٠ هتكحو هملعو مئاصلا ةردق ىلع ةلادلا ىرخالا رومالا

 . اهيلع ركشلا بج معن كلئو هل هاوس ريخسقب ناسنالا مك أ نم ناحبسف

 هز. سا ٠ 9 < وص ج١

 الل -



 عابسلار يخش ةقكح

 ةدنورو لمع تاذ تناك ول عابسلا هذه كلذكو : مالسلا هيلع لاق

 دسأالل موه ناكنف ؛ موحاتجي نأ ةقيلخ تناك« سانا ىلع ترزاوتف

 يتحو رحبلا ىف امو ربلا يف ام هل رخس نا نا_ذالا ىلع ىلاعت يرابلا. معن نم

 فاويح لك سرقت يثأا ينو ناويملا نم عابسلا ىتحو لب ءامملا وج ىف ربطلا

 ضيا ةيورو لقع نود هتكح ابلمج هللا نكاو « اهتسا رشو اهتوقل ناسنالا هيف ام
 نراسنالاو « ةنطفو لقع تاذ تناك ول ذإ دودحلا ىدلا نم اهحنم ام الإ ميلا

 تبااكتوثرزاوتل« عابسلا عم امس الةمواقمو ةوفتانا وبها فدضأ ن. ىفخي ال اك

 بنذلاو دسالاك ضو ءاهدصو اهتموأقم عيطت نا نود مهحاتجم ىت- سانلا ىلع

 فيمضلا نانالاب فيكف. ناسنالا نم ىوفأ وهام سرتقت اهناق الثم ةيدلاو رمنلاو

 لقعلا ابيلع زجل «ناسنالا اهعضخمو اهرخسي نأ ءاش دق ميكحلا قلاخلا ناف كلذا

 ةيناوملا اهتايح ريسل كاردالاو ةنطذاا نم هجاتحم ام رادقم احئمو ةبررلاو زيمملا

 يه ءاهتوطس نم ىشخضو اهتباكتو اهمأدفأ ن. فاخي نأ نم الدب تحبصاف 6 طقف
 ج راخ رهظن ال تراص ىتح « ابعرو افوخ اهنع مجحتو سانلا نكاسم باهت يتلا

 نوبملا تمانو سانلا تأدع اذا ليللاب الإ اهقزرو اهتوق بلطل رشتنت الو اهلكم

 اهب ناسنالا كتف نم نمأتو اهسفنن ىلع نثمطت كلانهو اهنع ناسنالا توص ىفخو

 ةعومفماك ودبت لب « سناآلا نم فئاخلاك اهتسارشو اهتوقو اهتلوص عم نذإ يعف
 الث



 فيك ىرالفأ ,« سانلا ىلع ترهاظتو تنوامل ون ةيبدلاو روملاو بائذلاو
 باهت اهتاكثو اهمادقأ نم فاخم ناك ام ناكم تراصمو ابيلع كلذ رجح

 ءابيف فوخلا اذهل ىلاعت ىرابلا ةدارابو اهعبط نم منتمم مل ول اهنا ىلع . مهنم ةعونمملا
 الإ ًادسا قبن مو لب مهئاكم يف مييلع تقيضلو مهتك اسم يف سانلا ترواسأ
 ىلع هفرشو همك يذلا ناسنالا ىلع هلضفلو « داملاب هللا فطال نكاو . هتسرتفاو

 . بيجعلا ريخستلا اذهب هلضفو همعن هيلع رهظي نأ ءاش « هتاقواخم راس

 اهنكميو.اهتسارشو اهتأطو ةدشو اهتوقو عابلا هذه ةردفل حبضوتلا ةدايزاو

 نا بسان ناسنالل اماضخاب لضفتلا معنملا ةممن الول هربغو ناسنالا سارتفا نم

 ةكملاو ةمعنلاو لضفلا فرعتل !مثرشن نم ًارصتخءو اهاوحا نمالخم كل ح رشن

 ش كربغ نود اهم ميركل هللا كصخ يتلا

 امج عابسلا ربك ا وهف ( لبش اباو ثراحلا ابا ) ىنكمو : دسألا امأ

 هريدتسم سأرلا ريك ٠ ةوارض ناسنالا ىلع اهدشأو ةلوص اهاوقأو اقلخ اطوهأو

 لوتفم نينذالا ريغص نيرخنما عساو امهعساو يأ نيقدشلا ترها « رصخلا قيقر

 يرج توصلا ريهج نئاربلا بلص , باينالا داح امهعساو نينيعلا قارب نيعارذلل
 ردو ةزْوتُفَو ةماسأك مسا ةنامسخخ نم رثك | هيب رما يف هل . رظنلا لئاه ىلقلا

 ( عابسلل كلم ) ىعدن و ( لابشا ) هدلوو ( هوبل ) هاثثا متو ءاهريغو ماغرضو

 هديزب اممو ةدجنلاو ةييحلاو ةعاجشلاب لثلا برضي هبو « تافصلا نم هيف مدقت امل

 هسنم ىوقأ وهام عابسلا يف سلو « هقنع ىلع ( قئملا رمش ) دبللا فئاكن ةبيه

 نا لاقيو . هتسيرف ىلع يغقت نأل ينكحن هنم ةدحاو ةيرض ناف « فك ةب رض
 ةعبس ىلا مادقا ةتس نم هلوطو « هيكنم العا ىلا مادقا ةعب راضرالا نع هولع طسوتم
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 ليالإب الإ اهتوق باطل رشتنت الو رهظن ال م ءابنع مجحنو سانلا نكسم

 سيلو « قلخلا ةسارش يف الإ ءيث لك يف هنود هاثناو « مادقا ةلالث هبنذ لوطو

 نآك كلل « مْطَم نود نم هعلتبيو ةبرذأا هبايناب هقزعو محللا شبني وهو ؛ دبل اهل
 وأ فلا وأ يدرو وأ رفصا هنولو .٠ لفسأو ىلعأ ىلا الإ ناكرحت ال هاكف

 ىلع متقا هتوبل نولو ( ةرفصو ةرمح ىلا ضيبأ ) رفعا وأ يدامر دبرا وأ يلفنرق

 هرفاظا نأو « ةثملا مظعو دبالا يف الإ اهنع فلتخم ال ةررحلا ةليصف نم وهو باغالا

 رعشي نأ نود ضرالا أطب وبف « ةنيلا هفكح بناقم ىف يفتخم اهمظعو اهتدح ىلع
 ؛ ماظملا ىف رثوي نش هناسلو « هتلقو ءوضلا ةرثكل اعبت قيضتو مسنت هانيعو « هب

 قاب ناويح لكس رتنيو ًاردان الإ راغصلا تاناويحلا سرتقي ال هنا هتاداع نمو

 نأك اذإ امأ عوجلا هضما اذا الا سارتقالل ىعسي الو . ندكر كحلاو ليفلا ىنح

 لظي لب ًاراهن هتوق بلطل جره امقو « هب رمب ناويح لك نع يضفي هناف اناعبش
 ةدح هيدبت ام ناعرسسؤ : هبلطب سع ليللا نج اذاف « هسسخ يف اضبار هرآهن ةباحس

 هلع راض اذا ىتح قفرباللستم هيلا هجتيف « هديص ناكم ىلا هتماش ةوفو هرظن

 قلع قد: هفكحب ةمطل مث لئاه ريئثز اهعفشي ةعيرس ةبثو هيلع بنو «تاوطخ مضي
 هل نم هيفكص» ام شهمب مث همد غلب مثهمسحي هتئاربو هرافظأ بشني م« ةسيرفلا

 هبقرت ىوآ تانبو عابضلا نم ًاريثك دجت كالذل « هنب رع ىلا دوعيو هولش ةيقب كرتي م
 ابنم ىق.: ال ىتح ةسيرتلا ىلع تضقنأ هلح ىلا داعو غرف اذا ىح بثكح نع

 رز اذا هناف هديصل ةليح هريئز ذختب نكحل « رانلا نم فوخلا ديدش وهو ٠ ارا

 . اهسرتفيو اهيلع ضقنيف اهنءاكم نم ترئنو شوحولا ترعذ

48 



 ناك ولووهنم ةعونمم ةعومشم لب ء سن الا نم فئاملاك ابتلوص عم يعف
 . مييلع تقيطو مبنك اسم يف مهترواسل كلذ

 هولا فيخم_بالكلا ةليصف نم يثحو سرئفم ناويح وهف : يئذلا امأ

 تاناويحلاىوقا هتسيرف بلطيف مجاهي » ماودلا ىلع ئاجهنأك هتبأر هيلا ترظن اذاف
 ..درم فحزي وا يثمي ناويح لك لك أبو «روثلاو يربلا ناصحلاو سوماجلاك

 ةيوق مش ةساح هلو « مانغالل ضرعتب ام رثك ١ نكسن ناسنالا ىنحو لب تارشحلا

 مظعلا تح بيدذي راحلا هفوج ناو رثك أ وا خسرف ةفاسم نم مومشلا كردي ثيحب
 ضعا مان اذا هنأ هما ببجم نمو . رمتلا ةاون ةباذا عيطتسي ال هنأ ىلع « تملا

 مظن دقو « ةيناثلا ضمغاو اهحتف ةعأنلا تفتك | اذاف ىرخالا حتفو هينيع ىدحا

 : لاقف هيف ةبيجعلا ةرهاظلا هذه رعاشلا

 مجاهناظقي وهفيداعالاىرخاب 2 ىقتيو هيتلقم ىدحاب مانب

 ةكرح لك هدافس دنع دقميو هس ىنخي هنكل بلكلا لثم هاثنا دفسي وهو
 هلو . لاحلا كلت يف فوخ وا ةفلك نود هديص نم دايصلا نكمتيل ىتح ةسارش لكو

 اكلم بائذلل نا لاقب و . ةليلق ةروصب ءاضعاو امسجو نول فلتخم ةريثك ماسقا
 ةدكبو همادقأ لوطب زاتكو « ناسنالا نم هرذح ةدشل اليلف الا ىريال مهنم

 . هريفل ةسنلاب هتوسفو هئاهد

 يثني « مسجلا ليقث مجحلا ريك ةفورعلا يراوشلا ىم نيا وعف ؛ بلا امأ
 يمت يا ىتشي هرثك آو ةدرابلا عاقصالا يف شيمسو ( ابصخا ) همادقا ةحار ىلع

 هاج اذاف ءاتش اهيف ماني يتلا ةدملا لوط ىف ىدغنب الو ءاتشلا لصف ىف فوبكسلا يف

 دلت ةيدلا ىثنا نا اك لك الا نع همايص هيف رثا دف البزه اميعض جرخ عيرلا

 هدأ وه
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 ابخارف ةفاظنب ينتمت هو « اًثيش لك أت نا نود فيكحلا لخاد اههضرتو اهراغص
 . اهناذآو اهنويع ايس الو ءاملاب اهلسغب

 قلستيو ناوبحلا سرتغيو تابثلاو محللا لك أب سرش ناويح بدلاو

 ةرطبس تحن راص اذا رثك وأ ةنس ني رشع ىلا رمعي وهو ءراّلا لك أل راجشالا

 . هتديرتو ناسنالا
 نالسكحلاو ىبرمالا دوسالاو ضيبالا بدلاك « ةريثكح ماسفا هلو

 . اهريغو تبت بدو مقبالاو طعثالاو يكرملاو

 هنكل و دسالا نم رغصا « رينانسلا ةليصف نم سرتفم ناويح وعف : رمنلا اما

 . راعأ هعمجو « ضيب و دوس طاقنب دلجلا طقنم , هنم سرشا
 . ةلصنلا ناويحلا بتك عجاريلف ليصنتلا دارا نموالمم هنايب مزاام اذه
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 باكلا

 فاع عابسلا هذه نيب نم بلكلا يف لمج مئ : مالسلا هيلع لاق

 ةيلظ ىف حوطسسلاو ناطيحلا ىلع لن هلةظفاحمو ء هنع ةاماحمو كلام ىلع

 نأ هبحاصل هتيم نم غلبيو هنع رامذلا بذو ةيحاص لزنم ةسارحأ ليللا

 « هلهأل ءانولا ربثك دئادشلا لمحو ةضايرلا ديدش فولأ ناويح بلكلا

 عابط هل تمن وأو « سانلا فلأ امل عابسلا عبط هل مول هنأل ةمسي الو عبس ال وهو

 ةنيدميلا ةيسن يقولسلاو « يقولسو يلهأ ناعوت وهو « ماظعلاو محللا لكاا امل ةميببلا

 رم ةحئارلا مشو رثالا ءاقتثاو عيطلاب ءاوس نيعونلا الكو . ( قولس ) ىمست ندا
 هنيينأ ىفو « ةرذملا لك أب دقو «ضيرفلا محلا نم هيلا بحأ فيما نإ يفو « ديعب
 ًارضاح هيرح ةيامحو هبحاص ةسارح بلكلا عبط نمو ٠ ةدددش ةوادع ةرهلأ نيبو

 لذفي الو هلها هونج نأو كلذ نع رصقب الو اظقيو مانو الفاغو ارك اذو ًايئاغو

 دعو مييبلا ليقلا ةلظ يف ح وطسلاو ناردجلا ىلع لقنت هارتف هلذخ نآو هبحاص

 لزنم سرحب هلهأىلع هيف امم تقو لك ىقو رطلاو دعرلاو ةفصاعلا حايرالادادتشا

 . هنع بلبو هبحاص

 ابلاغ هموث نوكي امأو « مونلا ىلإ ةجاحلا تفو يف اص تاناوبحلا ظقبأ وهو
 ( البلق ) اثانخ الإو ً؟رارغ الإ ماني ال مث « هتسارح نع ءانضتسالا دنع رابنلا يف

 هاا ب



 ربصل ىرح فلآألا ةياغهفلأو هلامو هيشام ُنودو هنودكوملل هسفن لدم

 الإ ةبحلاو ةفلألا هذه ىلع لكلا عبط لف« ةوفجلاو عروجلا ىلع همم

 « هموت ةلق بيس نا لاقيو . هتوص دعب غم قعقع نم رذحاو سرف نم عمسأ هنا ىلع
 . هلاثمأ تاناويحلا ةنمدأ راس ىلا ةبسنلاب دراب هغامد نا

 هنود توملل هسفن لذبب هلمجم ًاريثك اح هبحاص يح هنا هعابط ةلمج نمو

 ربصي هنا ىنح ةئلألا ةياغ هنلأبو « لافطأو لهأو ةيشامو لام نم هب قلعتام نودو

 « بيرغلاو رتازلا هجو نع هزيميو هبحاص هجو فرعي وهو ةوفجلاو ع وجلا ىلع هعم

 ةليوطلا ةدلا هذه دب امداق هب رصب اذافء رثك ١ وأ الوح هبحاص هنع باغ ارو

 نينحلا ةدشو هرورس ىلع لدي امئ ءاوتلالاو ةصبصبلاو حرفلا نم هارثعاو « هفرع

 , هيلا رظنيو هأرب نم لك ىلع ىتخب ال ثيحب هيلا
 « هندب يف ةكسبنلا تاحارجلا ىتح ةدش لك لامحا ىلع روبص كلذك وهو

 هقير نآب ةيرطنلا ةيماحلالا هتفرممل « ًاعيظنتو اسعل هقيرب هحلاع كلذب ببصأ ام اذاف

 ءايجولا الو فيضلا حبني الهلا هعبط نمو ٠ أرب ىتح لمعي اذكهو هؤاود وه

 سانلا نم دوسلا ميني لب مهل هتيحمو هبحاصي هتلص ىفرعي نم الو « صانلا نم

 هتالاح _ءرمو « نيقلتلاو ميلعتلا لبقب يف ذ وهو بايثلا سند هارب نمو ءارقفلاو

 الو هنع ثدحل هاو امأ ٠ ةبحاص عم ًاصوصخ فلآتلاو ةصبصبلاو يضرثلاو ددوتلا

 تاياكسملا نم هل ناو ( بلكلا نم ىفوا ) ليقف هلافوب لثما برض دقو جرح
 ةئحابلا بتكحاا اهتلصف اي ءانه اهرك ذل لاج الام ءافولا يف ةبيجملا تادهاشلاو

 . ناويحلاو ناسنالا يف هافولا نع

 - م4 -



 هنم رعذيل لئاه حابنو بيلاغعو باينإ نيم هلو ناسنالل (سراح نوكيل
 . اهرفخيو اهيمحم يتلا مضاوملا بنجت, وقراسلا

 ىعبسلا ناويحلا اذه ةقلخ ىف ةربعلاو ركذتلاب ميت مامالا مأ دقف كئذا

 سادلا نم روفنلاو سارتقالا امبط نم عابسلا نا ىلع عبطلا يتولا فولألا ةقلخلا

 هلهأ ةسمدخ لب صرحلاو ةفلالاو ءاقولاو فطملا هعبط ىف ىل امن هللا لمج فيك

 هتسسارمم ةدافتسالا دارأ نيح ميكحلا هفلاخ ةكمل كلذ سيلأ : مهتسارحو

 هتطساوب هبحاص نمأيل « قارسلاو عابسلا نع ةاماحلا ىف هتيعبسي عانتنالاو ناسنالل

 يوف حالسو « هنيع مانتل ةرهاس هل نيع وهف « ايرتسم اداه مانيو هريغ رورش نم

 اذه انل رخس نم ناحبسف « سريفمو قراس لك نم هنيشامو هعرحو هلام يمحي
 . همركو هفطلب

 نابهضولب ىفرعي هنم رك ذلا ناف ةيقلخلا هتالاح ضعب ركاذد سأب الائهو

 حلمت ىتالاو ىثالا وزني ةيفام وأ ربشأ ةتنس هل تمم اذاو « لوبلل هيلجر مفرب

 لك لبق مضت الو امون )8١( اهلمح نوكيو « رهشأ ةتسلا تغلب اذا اهيلع ىزْي نا

 ىمعا دلوب ورجلاو « ابلاغ ىقبي ال اهورج ناف ةدلا هذه لبق تمضو اذاو امو (6)

 لبق ةيناملا (اهئادئا يأ )ل اهئابطا ىف ىثنألا نبل ربظيو رصبب مث امون (1؟) ةدل
 دلت دقو « ًاورجرشع ىتنأ ءارجلا نم ةبلكلا مضن ام رثك اوه مايا ةسخب مضت نا

 ..كلذ نم لقا

 نيرشع ىلا ابضعب ىقبي دقو ٠ ةنس رشع ةعبرا ىلا ابلاغ شيمت بالكلاو

 . ملعا هلو هناس اندرأ ام اذه ةئس

 برق# ب



 ةبادلا هجو

 ىرت كنافو وه فيك ةبادلا هجو لمأل لضفم اي : مالسلا هيلع ىلقق

 ىدرتت وأ ًاطئاح مدصت الثا اهبدب نيب ام رصبتل ابمامأ نيتصخاش نينيملا

 مفلاناكك قش ولو « مطخلا لفسأ ىف (ةش اقوقشم مهلا ىرثو « ةرفح ىف
 نم ريطلا مهضعب ج رخأ دقو « ناويحلا نم ضرالا ىلع بد ام لك ةبادلا

 هتسيحاتجي ريطب رئاط الو ضرألا يفةباد نم امو )ل : ىلاعت هلوقب الدتسم باودللا

 ابيلا لزن اذا هيلجرب ضرالا ىلع بدي دق ريلعلا ناب هيلع درو ( كلاشمأ ممأ الإ

 بكر ام ىلع مسالا اذه بلغن دق نكسلو «ناويح لك ( ةبادلا )ةلك عمم اذهبو

 رقبلاو لبالاو ريخلاو لاغبلاو ليخلاك عيرالا تاوذ باودللا نم لاقثالا هيلع لمحو
 . ايرقت تارغجلا رباسو منغلاو

 فنالاو مفلا لفسأ يف ةلجلا ىف ليطتسم مطخ امل باودلا هذه عيمج نإو

 رصبتل مامالا ىلا نيتصخاش هالعأ يف اهينيع هللا لمج دقو روكذلا ةبادلا هجو وهو

 نرا وأ « اَزِجاح وأ أطئاح مدصت نأ نود ةميقتسم يشب ىنح اهيدب نيب ام امه

 ريثكدم يف وه ا” هجولا نم عضوملا اذه ريغ يف اتناك ولف ءاهارث ال ةرثح يف ىدرتت
 لمج مث « مامالا ىلا ةلدتمم ةميقتسم ريست نأ تعاطتسا امل ىرخألا تاناويحلا نم

 اهتلع هب مقتلت نأ نم نكمتتل « ضرالا يل امم مطخلا لفسأ ىف اقوقشم منلا اه

 توماكد



 : شرألا نم اعيش هب لواش. نإ عاطتسا امل نفذلا مدقم يف ناسنالا نم

 رئاسس ىلع هل ةمركت ءءديب نكلو هيفب مامطلا لوانت ال ناسنالا ىرت الأ

 اةوَقْشم ابموطرخ لمج فلملا لواتتت دب ةبادلل نكت ملامهاف «تالك آلا

 ناكو مطخلا نم ناكللا اذه يف منلا نكي مل ولو « ةلوبسب ءالأ برشتو ضرالا نم

 نا تعاطتسا ال « لفسالا ىلا ال مامالا ىلا نقذلا مدقم يف ًافوقشم ناسنالا منك

 نلك اذا اه ىلا ءاماو فلعلا اهب مفرت دب اهل سيل ةيادلا نا نيح ىف اثيش هب لوانتت

 ةلجلا يف اليطتسم نوكي ناو ًامطخ نوكي نا ةكحلا تضتقا كلزلف مطخلا مدقم يف

 . هلغسا يف منلا قشي ناو

 لبسيل اليلق ةيلدتلا ةفثلا يعو ةلنجحلاب ضيا ةبادلا تنيعا دقف كلذ عمو

 يتلا يه ةلئجحلا نأل ,ايعاو ةقشمو ةفلك نود اهئاذغ نم ديعبلاو بيرقلا لوانت اهياع
 . مفلا ىف هفذقتو ديعب نم فلعلا يلج

 هءاذغ اهب لوانقب ًادب هل نا ثيح نم مامالا نم ه لمج امناف ناسنالا امأ

 « همفب هءاذغ اهنم ذَحَأبو ةيادلاك ضرألا ىلا هسأر مضخم نأ نود هف ىلا هعفربو

 تاناويملا يقاب ىلع هقرشو اهب ىلامثهلا همرك ام ةلمج نم يه ناسنالا يف ةزيلا هذهو

 . هب ًانطلو هنم الطفت هلاضعا بيكر ىف ىتحو لب هك اردإو هلقعب هزيم اك

 هجو يف ةقلخلا ىف عادبالاو ةنلابلا ةكمحلا هذه لثم ىلا ءابتتلا لجألو

 , ةبادلا

 هناحبس هللا قلخ ام ىلا رظنا يأ « ةدادلا هجو لمأت : ميلي مامالا لاق

 ةفداصملا نا ىلع ًالدتسم فرمتل « هعونسمم ناقتاو هعنص مح نم ميكحلا ع دبل

 اال -



 اب لواشتل "ةلفحمل َْ تنيعأو « ةميطشت 2 فلملا ىلع ضيفنل 7 هلفسأ نم

 نود ناقئالاو ةكملاو عادبالاو ماظنلا تقذ لثم افلخم نا لقعب ال لاهالاو

 نيدحاجلاو نيدحملا لاي اف نذإ . سنجلا اذه نم رخآلا نع درف لك يف فلتخمي نا

 كاردإ يأ ترود الهج هودحجو ًادانع عفاصلا اوركحنا ىتح اومصو أومع دق

 رورغلاو لبجلا نرم هيف مم ام اونلما اولقع نا دمب اوفصنأ واو 2 لقمت وا
 ”. اهحسَو ملل اسمتف نوهئات ةلالضاا ىداو ىف مهنا اوكردألو

 برامح -



٠ 
 ايي

 نحو ةبادلا شذ

 ىلع قبطلا ةلزع هناف هيف احل ةمفنلاو اهبنذب ريتعا : مالا هيلع لآق

 يقارمو ردلا نيب ام نا هيف اهفانم نمو ءارهرتسيوامبي راوي ًاميجج ءايحلاو ربدل
 ةبذملاك فلا امل لمجل « ضرمبلاو بابذلا هيلع ممتن رضو ابنم نطبلا

 ىلا ًازراب لفسا ىلا ةيرقنلا ةلسلسلا نم لاطتسا ام وه ناويحلا يف بنذلا
 باصعا نم ةريثك باصعأ ابعم تدتمأ دو « هندل ةئيل ةريغص هتارقف نوكتو ءارولا

 فوكي دق بنذلا اذهو . فارطالا ىلا ةكرحلاو ءاوتلالا لبس نوكيل ةكرحلا

 بنذك رخآلا ضعبلا ىف اليؤطو « بنرألا بئذك ضعبلا ىف ًاريصقو انيتم ايلضع
 رعش هيلعو اليوط نوكي دقو « رعش هيلع سبل درجأ (نايحأ هارتو ء بلكلاو دسالا
 شيرلا _:رم اًنلؤم وا ءالا بلك بنذك ايفشرح قلخي دقو « ليخلا بانذاك ريثك

 عاوتالا رم كلذ ريغ ىلا كمسلا بنذك ةيعاعش ةيشغا نم وأ رويطلا بنذ لثم

 . قولخم اهيصحم ال يتا

 هسنف ناويحلل ةربثكس مفانمو ةدوصق» ةكحل ناويحا بنألا قلخ دقو

 ريدلا ىلع قبطلا ةلزنمب هنا ؛ هلوقي لضفملل يي مامالا اهركذ ام اهم ء سانللو

 نا اهنمو . راظنالا نع اهرتسيو اههيراويل كلذو ثان الا يف ءايحلا ىلعو روك ذلا ىف

 اههنازارفا نم تالضفو خاسواو رضو بااغلا يف عمتجي نطبلا يقارعو ربدلا نيي ام

 اذه الول اهدرط نم نكمنت ملو اهذؤيف ضوعبلاو بابذلا ابيلع عمتجي نا مزلتسي امم
 داق



 ههيرصتو هكبرح ىلا حيرت ةبادلا نا اهنمو « مطاوملا كل نع ابب بذن
 لمحت ناتمدقملا تلذشو اهرسأب مدرالا ىلع ابمايق ناكامل هنافةرسيو ةنع

 مفانم هيفو « ةحار ينذلا كيررحم يف اهل ناك باقتلاو فرصتلا نع ندبلا

 نم ابوي ام مضأولا كال نع اهب تاناويحلا بذت ةبدملاك اه نوكي يذلا بنذلا

 هك رح ىبل جيرتست ةبادلا نأ اهنمو . ضوعبلاو بابذلاو دودلاك راغصلا تاناويحلا

 عسبرالا اهماوق ىلع اعاد اهمايق ناك امل اهنأال كاذو ء ةرسيو ةنمي هطرصتو
 كي رح يف اه ناك ىفرصتلاو باقتلا نع ندبلا لمحي ناتمدقملا تلغش دقو « اهرساب

 اهعيمجع ب رالا اهعاوق ىلع ةفقاو ةبادلا نا ىرت تنك ناو كناف « ةحار بنآلا

 راجلا ىرت الأ . طقف نيثمدقلا ىلع فوةولا يف اهداعا لك نا معن نا بجي نكلو

 هنا نيح ىف اهب هسفرو نيترخؤلا هيلجرعفر رخ ! ذؤم وا هودع مفد دارا اذا الثم
 مسقلا نوكي أله ىلعو « هندب لجو هفوقو ىف امهيلع دمتعلا نيتمدقملا مقر عيطتسي ال

 ةكحلا تضتقاف « هباقتو هتكرح ىف امامت ميركسم ريغ ةيادلا ندب نم رخؤلا

 هنارقفورهظلا سفن حيرب اك« امهتاك رح لعن يت رخؤملا نيتماقلا دعاست ةسماخ لجرك

 . هقوقوتامنوكسوناويحلا فوقو ةرثكببلصات را فقت الف « هكيرحتب كرحتن يتلا

 تقو ىف ا-مقوم فرعيف مولا هنع رصقب عفانم هيفو : مهب مامالا لاق مث
 آايحأ لحولا ىف عقتو مطترت دق ةبادلا نا يهو اهنم ةدحاو رك ذ مث « هيلا ةجاحلا

 ٠ اهينذب ذخألا نم اهضاهنا ىلع نوعا ءيش نوكي الف
 كل ركذن ام اًضيا همفانم نم ءاضعالا فئاظو ءاملع رك ذ دقو : لوقأ

 هذع د



 فا كلذ نث اهبلا ةجاحلا تقو ابمقوم فرمبف مولا اهنع رص ىرخأ

 ذسخألا نم اهضوبن ىلع نوعأ ءيث نوكي. الو لحولا يف مطتزت ةبادلا

 . مببرآم ىف ابنواممتسي ةريثكح سانال مفانم بنذلا رمش يفو « أهينذب

 نوكي هنا اهنمو « راجشالا ناصغأ ىف اهينذب قلعت دقالثم ةدرقلا نا اهنف ٠ اهضسب
 همدختسسي ءالا باك نا اهنمو « ءاوطا يف ةحابسلاو اهناربط يف ناكسلاك روبطلل
 عوبريلا نا ابنمو « هراجؤ هنم لمعي يذلا نيطلا ةيوسقا هلمعتسيو ءاملا يف ةحابسال

 نأ ابنمو « نيبصتنم ثلثم لكش ىلع سواجلل امبلجرأ عم هب نادضتعي ذفنقلا عم
 ليوط هنأل اهدسج نع هريغو بايذلا هب درطت مبرالا تاوذ نم اهناثماو ليخلا

 ابنا © مامالا اهنع لاق يناابراملاو دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلا ندبلا عيمج ىلا لصيو

 . مثولا اهنع رصقب
 : لوقأ ٠ مهبراك اهنواممتسي سانلل مفانم بئالا رعش ينو : هيث لاق م

 دحأ ىلع ىفخي ال اهسحاو « ةريثك رعشلا اهيف سانلا لمعتسي يلا برالا هذهو

 نيحطلا لنا ديدحلا روت لامتسا لبق امدق لخانمل لمعتست يعف . اليلق لمأت و
 ًادرزو نويع هتك ايحم كلذو رويطلا ديصل ةيوقلاكا شالا اهم لمعي اك« ههابشاو

 طقليل ابطسو اذا ريطلا قوطتل بحلا اهبف نورثتيو ضرالا ىلع اهب نوفللي ةرودم
 هنا اهنمو « ادق يناوالا لسغل شرفلا هئم لمعي هنا اهنمو ء ىردي الوهو يحلا

 ىلا « مهريغو بارعالا ىدل ةبابرلاو دوعااك فزعلا تالا ضعب رائوال لمعتسي

 . مهتايجاحو مهب رام ىف رعشلت اوجاتحا نمو ابلعا اهفرعي ينلا برآلا نم كلذ لاثما

 'ء معادقا و مهب رام يفاهن ولمعتسي :ميت مامالاهلاقامل دهاشك هان رك ةمفانلانمليلقلا اذهو

 بكا



 اهايحو ةهيادلارهلظ

 عسرأ مئاوق ىلع أحوطبم اهانعم أه ربظ لمح 7 مالسلا هيلع لاق

 نم لحفلا نكحدتيل اهئارو نم زراب اهايح لمجو ءاهب وكر نم نكمتيل

 ناسنالل مبرالا تاوذ هللا رخس اهلجأ نم يتلا برآلاو مفانلا ةلمج نم نإ

 ليخلاو )ل : ىلاعت لاق ةسنبز اهلعج ا" لحم ىلا لحم نم هلاقثال ابلمحو اهبوكر يش
 بوك رالاهربظ ىلاعت مناصلا لعجدفف كلذ لجألو 4 ةنبزو اهوبكرنل ريملاو لاغبلاو

 تنقو يتلا ةدضنملا وأ يمركلاك عيرا مئاوق ىلع احوطبم اموئسم ًاحطسم لجلاو

 حطسم ريغ ناك وا « منسم وأ الئام ناك ولو ؛ لجرا ةعبرا ىلع اهحطس ماقتساو

 ةحارتسسال مطسلا طوسبملا يوتسملا تختلاك لمج هنكا ءابوكر نكما امل وتسم

 . اهربلظ ىلع هسولج يف بك ارلا

 مون وأ ريم وأ ةكرح وأ فوقو نم اهاوحأ ميم ىف ةبادلا تناك امل هنآ مث

 اهربظىلع حاطبنالا عيطتسن ال ثيحي مبرالا اهعاوق يلع رهظلا ةميقتسم كلذ ريغ وأ

 اهيلجر حتف نم نكمتت ال اهناف كلذ ىلع اهتماطتسا ضرف ىلعو « اهيناوج ىلع الو
 مامالا نم ةلباقم يأ عافك اهب رض واهؤطو اهلل ىلع رذمت ء ناسنالا نم ىثن الاك

 اذه لجأ نمو« ةنقاو شو اهأطي نا اهأطو دارا اذا يرورضلا نم ناكو

 ألا



 لحفلا نكمشي مل ةأرلا نم ج رفلا ناك اك « نطبلا لغسأ ناك ولو « اهب رص

 . ةأرما لجرلا ينأب اكأحافك ابين, نأ عيطتسي ال هنا ىرت الأ ابنم

 عنتمال كلذ الولو « اهئارو نم ًازراب اهايح قلخب نا ميكحلا مفاصلا ةكح تضتقا دقف
 عونلا مدنا لسانتلا لصحيملاذاو لسانتلا لصحم مل :ىملولا منتما اذاو :ىلولا

 هذه لثم نم مطقنا اذا لسنلا نا ىلع ةقلخلا يف ةكحلا هدصقت الام اذهو

 اببطساو يضقت يتلا ناسنالا برامو رشبلا تاجاح رثكحا تلطعت تاناويحلا

 . ريبخلا فيطللا ناحبسف
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 ليعلا نغشم

 موق هناف ء رييدتلا فيطل نم هيف امو ليفلا رفشم لمأت ؛ مالسلا هيلع لآت

 امل كلذ الواو «هفوج ىلإ اههداردزاو ءالاو فاعلا لوانت يف ديلا ماعم

 الك أ اهرثكاو امسج تاناويملا مخضأ نم ةقلخلا ميظع ناويح ليقا

 ىلا ( ه) نم هعافترإ غلببو « ةنس ( ٠6١ ) ىلا )1٠١( نم شيمب ًارمع اهوطاو

 ةلئاه ةيمسج ةوق هل «نانألا ةعبس ملي دقف هنزو امأ امدق (؟6) هلوطو مادقأ )٠١(

 ىلعال ةعمتجم انامطف ريست نا ةليقلا ةداع نمو ةليوط تافاسمل ريسلا ىلع ةردفو

 مقول ممسي ال دحاو فص يف يهو اهرورمل حلاصلا قيرطلا راتخم ناو « دارفنالا

 نم ةعونصملا دئاسولا هبشي وتسم اهمادقا نطاب نال كلذ « لقث الو توص ابمادقا

 ةساح يع هيف ةساح ىوفأو راصبالا ليئض هنكلو ةعماسلا يوف ليفااو « طاطلا

 ةريصقفهتبقر امأ أس رقت ليم ةفاسم ىلع نييمدالا دوحو رب نا ميطتسي هنا ذإ مشلا

 ىلا هسأر لاصيا نم نكمتي ال هناف كللذلو ء هل قنع ال هناكف هندبب ةصتلمو ةظيلف

 (اموطرخ) ًارفشم هل هللا قلخ دقف هلج الو ءهلام برش وا هفلع طاقتلال ضرأالا

 هنا ىلا اًفاضم « هف ىلا هءامو هءاذغ اهب لصوت يتلا هدو هقنأ ماقم موقيل النوط

 يذلا هلئاقم نم هنكحلو « هةطساو شيعب يذلا وضعلاو هب شطبب يذلا هحالس

 .اعولاك وه لخادلا ىلا دفنب الؤرخ اذه هرفشم يف دجون و تامو لتف هب بيصا اذا

 « هدردزبو ةلوهسو ةعرس لكب هيف ىف هلو مث بارشلا وا ماعطلا نم هالع يذلا
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 رئاسك اهدع ةير هل تثسمل نذل صضرالا نماثبش لوا نأ عاطتسا

 هل + سيل « ليروطلا موط رحللاب كلذ ناكم نيعا قئملا مدع املف « مامنالا

 ٠ هبرشو هلك | ةقيرط يا هدهو

 قدتسم « فورضغو بصعو محل نم بكس فوج ٍلضع وضع موطرخلاو
 نيرخنملا نالباقب نيوبنا ىلا يلوقاش زجاح ةطساوب مسقنا دقو لئسالا فرطلا

 دارا اهنيك تابجلا عبمج وحن ءاوتلالل الباق هلمج ةقيقد ةريثك تالضعب دوم وهو
 ناكر حتم ناريغص نآوتن دجو ثيح هتياب ىف امس ال ًادج يوق ساسحإ هيفو

 ايهقوذتب و « ةقيقدلا ءايشالا اطاقتلا ليفلا 5058 ذإ ةفيظولا يف مباصالاك اه

 . ةريثك ءايشا ىلع فرعتب

 مظعولا ةبسنلاب ًادج ليثض هنكحلو اضيا رتشلا اذه نم لصحيف هتوص امأ
 : ةيقيش وثك وةلاوب

 هاتبكر امأ «ذنلاو دضملا ةصاخو ةميفتسمو ةليوطف عبرالا هماوف امأ

 ضر الا ىلع سلجتو امهينلي نا هنكحم ال كلذل « ضرالا نم ناببرقف هاقفسصو

 ةينحخم اهلك عباصا ةسخم يبثذب «ءادفا نم مدق لكو عبرالا تاوذ نم هريغك

 . رفاظالا الإ اهنم ربظب ال

 كلا رم ناجراخ اهنم روك ذلا يف امس ال ًادج نالبوط ناعطاق ليفللو
 يناواط سا ايهم لكو ( جاعلا ) وأ ( ليفلا ينان ) نايمسي ج ردا ىلا ىلعالا

 دجو الو ةميظملا ةيراجتلا ةميقلا تاذ جاملا ةدام نم بكري ببدم سوقم مضولا

 ملعتي وهو « اهيلا ةبسنلاب هغامد ربكسل نئابلل ىذا نم ليفلاو ٠ اهريغ باينا هل
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 هماقمموّهن ام مدع يذلا وضملا ناكمهضوع يذلا اذ نف « هتجاح هب لواننيف

 . ةملظلا تلاق م لاههالاب اذه نوكي فيك و . هقلخت فؤرلا الإ

 ه.شاخض ىلع وهو ممتب امي هبحاص دعاس انيما امداخ نيجدتلاب نوكمو « ةلوهسب
 هريغ لمح الام ةليقثلا نانطالا نم لمحيو , اهم ىكحاو اهفرظاو تاناويحلا حلما

 لجلاك دوقح هناهعبط نمو ٠ لجاك اكرابزاك اذا ضوبنلا ميطتسي ال هنا الإ

 . هيلع ًادقح جاهو بضغ اذا هبحاص لتق اعرو يذوا ام اذا

 ةطفخنم ةبج هلف يلايسآلا امأ . - قيرفا  يلايسآ  ؛ نافنم ليفلاو
 نوكيو# ميلعتلل لباق وهو عضولا يوضيب ( همطاوق ) هنانسا جاتو ناتريمص نانذأو

 نائريبكص ناثذاو حلسم صأرو ةقيض ةبمج هلف قيرفالا اما نيصلاو دنهلا هنكسم

 . ماعتي الو ناسنالا فلأب الو ماجألا ىف شيعي هفتك ىلع نانيل دتم

 هءاضعا تلمأت اذاف . اعابطو ةقلخ هبيكرت ح رش رصتخم اذهو ليقلا وه اذه

 ىلع بيجملا وضعلا اذه نراف « ًاناقئاو اعادبا هرفشم نم مظعا دج مل ابمظع ىلع

 حالسلاوهو «ءامل مفرل ءاعولا وهو طافتلالاو مشلل ديلاو فنالا ماقم ماق دق هدارفنا

 . هلتاقم م لتقم وهو ماعلا ساسحالا لحم وهو « موجهلاو عافدلل

 لمأتلاو ركحفتلاب لضفلا هذيملن مثل مامالا ما اهربغو رومأالا هذهلو

 نأ مزاج تنقيا « اهلاقمتو هيف عفانملا نم كل هانرك ذ ام تفرع اذا تناو « هيف

 لصح نكحب مل هلك كلذ يف ماظنلاو ةقلخلا يف ةكحلاو منصاا يف ناقتالا اذه لثم

 ةلبجلانودحلللا معز أي هقلاخ نم ةدارإو دصق نود قلخي ملو لامهالاب الو ةقداصملاب

 , اريك ]ولع نومعزي امع هللا ىلامت نايذهلاو دانعلا اذهم مهسننا أوماظ نبذلا

 ىةذك



 ؟ ماسنالا راسك قنع اذ قاخت مل هلاب اش لئأت لاق ناف : مالسلا هيلع لا

 ةقلخلا عجراو عاصلا ركصنأ يذلا دحلال انه لئاقلاب ميم مامالا دصق دن

 اذهمعزو ةفيخسلا هنلوف لاقف « ءأكبلا ءامملا ءايمعلا ةعيبطلا وأ لاههالاو ةفداصملا ىلا
 ىف هاتو ميقتسملا طارصلا لض دق هبارؤاو اذه ناف « اولا دقنلاو دسافلا معزلا

 نافنص ح رشلا اذه نم لوالا ءزجلا ين مدقت اك نودحللاو؛ لالضلاو يلا تاملظ

 نم دمي لهاج اذرف مبفلا نم هبيصن توب ملو كاردالا ةيهو لقملا ةيمن مرح فنص

 هرعاشم ظقويل هيدل سح الو نوكحلا اذه لامج كرديل هل رومش الذإ متاوسلا
 ربعلاب ءيللا ملاعلا اذه يف ريضت يأ وا ربنلا رمقلا لوفا وا ةثيضلا سمشلا قارشا

 معلا ينوأو ءاكذلا قزر فنصو ( اليبس لضأ مه لب مامنالك كئلوا 9 و تابفلاو

 اهكرداو هنلعب قئاقحلا ىلا لصو نمم هنا هيلا ليخ هلع هرغو هؤاكذ هعدخ نكحلو

 هءلعىوتسم نم عفرا ىلا قترأو « هلقع دودح نم دمبا قفأ ىلآ هرصبب دف « همه

 اذاهو ءركفت وأ ةيور نود ةثيرج مدقب اهف راسو « لالضلا ءاديب ىف هان ىتح

 . رانلاب قرتحاف رونلا قشع ةنأل , لهاجلا هيخأ نع ؟ريثك د عبي ال نبا فنصلا
 ابلع اوكردي ملو ةتلخلا يف كلاو بابسالا اولبج دق مهيفنص الكب ءالؤهو

 ترقبقتو « باوصلا كاردإ نع مبمابفا ترصقف ؛ اهداجا نم رسلا اوفرع الو

 . دوحجلا ىلامهمواح رصقا مهممممسق جا رخ ىتح؛ ةقيقحلا ىلا لوصولا نع مهكرادم

 ب ةالد



 ىلع كلذ ناك ولف « ليت لمشو ميظع ىمأ هينذأو ليغلا سأر نا : هل لبق
 هم هلاشإ اليكل همسجي امصتلم هسأر لمؤل ءابنهوأو اهدمل ميظع قنع

 نع ءايشالا قلخ !وركلاق «بيذكتلاو دانملا ىلا مرئاصب فعشل رخآلا قرمو

 ىوح امو ريبدتو ماظن نم هيف ام ماعلا اذه نا نيمعاز . عدبم قلاخو ميكح عناص
 يف ريدقت الو هني وكت يف ةعنص الف نذإ « ةفداصملاب الإ نوكت ملبئارغو باج نم

 . هرييدت ىف ةكح الو هماظن

 ةلفغلا هاد يف نييئاتلاو ةقلخلاو قلاخلل ني ركنملا ءالؤ لاثما نأ ىعبدبو

 اذه هيعدب ام لك اودقتني ناو قلاخلاب رفأو نمآ نم لك ىلع اوضرتمي ناو دبال
 لئاق لا ناف ؛ ُمتئتلَث مامالا لاق كالذل . ًارورغو الهج ةقلخلا يف ةكحلا نم نمؤلا

 مامنالا راسك قئع هلقلخم ملاذا ليفلا ناب: مهنديد وه 5 نيركنلا, ءالؤه نم يأ

 اهلاثماو مانغالا و رقبلاو لب الك عبرالا تاوذ نم نئابللا تاناويحلا يم ماعنالاو )

 هل فتاك ولف : ةملظعلا هذهو لوطلا اذهم موطرخ ىلا جاتحي ال يكل ( اهنم ليفلاو )

 هسقلخ يف قلاخلا ةكسلا مهم راكنإ مرطلاب اذهو . محاو ىلوا ناك قلع

 نأ هملع ىضتقاو هتكح تءاش دق ميك قلاخلا نأب : مالسلا هيلع مامالا باجأف

 نايعبدب و  هندب مظعو هتثج عم ةبسانملل نيليقث نيميظع هانذاو ليقلا صأر نوكب
 ولو « مظظعو ظلغ ايبم هلمحت نا قنع يأ عيطتسي ال ليقثلا ريبكلا سأرلا اذه لثم
 هيفتكم ىلع ائاق همسجم نستلم سأرلا قلخ ضرغلا اذهلو « هتهواو هدهل ناك
 . اههلقن و نينذالاو سأرلا مظع نم هانفصو ام هلاني اليكل نيبؤقلا

 ىلا هسأر ليزعت ىلع رداق ريغ ليفلا راص ةروصلا هذه قنملا ناك امل مث
 هل قانل ء ىرخالا هبرآ فارطالا ىلا هكيرحم ىلع الو هئامو هفلع لوائتل ضرألا

 ب ةمحل



 2 راصف هءاذغ هب لواتنيل رشم اذه قنملا ناكم هل قلخو « هانفصو ام

 . تجار غرولب هيفام ايفوتسم قنملا مدع
 حبصا لب ساسحالاو مشا ةل آو فنألاو ديلا ةلزنع حبصأ يذلا بيجعلا رفشلا اذه

 ملقيأم ةوقلا نم هيف ىلاعن هللا لمج يذلاو عفادي هبو مجاهمهب يذلا هحالس مدقت اك

 انك ىفوتسا كلذبو ٠ امل مامها وا دبج يأ نود اطوصا نم ةيلاعلا ةبوقلا ةرجشلا هب

 . ةيئايحلا يرام زاجتاو ةيرورضلا هتايجاح ءاضقل هجاتحم
 ضرئمم وا كاشل (ضارثعا وا اكش ىقبي ام عادبالاو ناقتالا اذه يف لهف

 كلأنه رسخو نونوقي امع تيلامت مهللا ةقيقحلا فرعو هسقن فصنا اذا امسال

 . نولطمملا

 هج بسسس 0-7 3
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 ليفلا_ 1 ءايح

 ةليفلا نم ىقنالا ءايح لمج فيك نالا رظنا : مالسلا هيلع مامالا لاق

 نم لحفلا نكمتر ىتح زربو مفت را با رضلل تجاه اذاف اهتطب لفسأ يف

 يف هيلعام فالخ ىلع ةليفلا نم ىثالا ءايح لمج فيك ربتعاف ءابب رض

 بحاص كلو هندب ريكو هتئج مظع ىلا ةبسنلاب ريغص ليفلا لومرخ نأ
 هينيصخ فاو « يللا ربا اهرفصاو ليفلا ريا روبالا مظعا نا معزب هابلا باتك

 ىتنالا جرف نا اك ءدافسلا ريثك نوكي كلذلو « نايرت آل ثيحب هتيلكب ناتقصلم

 رمعلا نم غلب اذا الإ هاثنا وزمب ال ليفلا نا فورعمو « اهناطب لفسا يف ةليثلا نم

 ةليف ىلع الإ وزعي ال هنا هرمعأ بيج نمو « عيبرلا يف هوزب نوكيو « نينس سمخ
 . اهيلع وزعي نأ روك ذلا نم هريغ ىضرب ال ةديدش ةريغ اهلع هلو « ريغ ال ةدحاو

 ةزيفلا نم هريغ لتقب دق هناق هنم برقب نا كاذنا دحأل نكي الف « جاه مغا اذاو

 بارضلل جيبمامدضو هئاس وا هبحاص نأك ولو ىتح هاثنا نم وأ هنماند اذا

 «اهبرضو اهثطو نم لحنلا نكمتيل ج راخلا ىلا زربيو اهجرف مغترب هتليف نم وديو
 نأتنس يعو. لحل ةدم اهيلع وزني الو اهسمي الو اهنم برقي ال رك ذلا ناق تلمح اذاف

 تلخد عضولا تدارأو !ملمح مت اذاف ٠ ىرخا ةدا عضولا دعب اضيا ام.رضي ال هناك

 دوجو مدل ةمئاق ةنقاو صو الإ دلت نا اهنكمي ال انأل الا ىف اهلم مضتل رهثلا

 ٠٠١آب



 ماوقأ هيف يذلا مالل ًايبتيل ةلملا هذه هيف تامج من مامنالا نم اهريف

 . هماودو لسنلا

 مث ءابطب ىف هثكمعم لوطا نائسالا ىوتسم ناك هتعضو اذاف «اهمباوقل لصاوف

 سراح رك ذلا نوكب كلذ دضو . دبا امأون دلت ال ينعأ ًادحاو دلو الإ دلن ال يه

 . امهمذؤت نا وأ امبعؤلن نا نم ةيربلاو ةيئاملا تايحلا نم اهدلولو امل
 اه ميكحلا دصق يلا ةقلخلا عادب | يف بجعلا نم كلذ لك سيل وأ لمأتف

 . همظعأ ام عدبلا ناحبسف « عونلا ماوفو لسنلا ماود

 ه ١٠١



 ةئارزلا

 اسيئاضعأ فالتخاو ةفارزلا قلخ ىف ركف : مالسلا هيلع للق

 قنع ابعلعو سرفلا سار اهسأرف «ناويحلا نم فانمأ ءاضعاب ابببشو
 لابجلانم سان معزو ءركملا دلج اهدلجو ةرّقبلا فالظأ ابفالظأو لدجلا

 نمافانصأ نا كلذ ببس اوناق « يتش لوحف نم اهجاتن نا ء لجو زع هلل
 اذه لثم جتنرو ةمئاسلا ضمد ىلع وزنت ءالا تدارأ اذإ ربلا تاناويح

 ٠ طقتللاك وهيذلاص خشلا

 « هسدق لج ىرابلاب ةفرمم ةلقو هلئاق نم ليج اذهو «' ىتش فانصأ نم

 ةفلخلاةبيجح رظنلا ةليمج عيرالا تاوذ نم ةباد ( ىبيع مأ ل ىنكتو ةفارزلا

 نأ الإ ريمبلا هبشت اهقنعو اهسأرب يعف « تاناويحلا نم ةلجج هابشأ اهتةلخ يف تعمج
 وهو « سأرلا يلب امم قديو هتملا لإ ام مظعي تارقف عبسلا زواجت, ال ىذلا اهقنع

 امطخ قداو اليلق رفصا ابسأرو ٠ ماودللا ىلع ابصتنم للظب لب طسبي الو يتسن ال

 ابينرقيو ةقشنللا اهلجراو اهفالظاب لعولاو رقبلا هشنو ٠ همطخو ريعبلا سأر نم

 ( فالظالا قوف ةئئان ةنه ةعمزلاو ) ناتعمزال دل اهفاللغا نأ الإ « ني ريغصلا

 فيثكصلا رعشلا نم ةقلحم يعتني ىرعش دلجي ناوكم ناريصف ناربدتسم اهانرقو
 نزع ريثكلا ابلهاك عافترا اما ء طقرا اهدلج نوكب دوبفلاو رومنلا هبشتو

 كلا 1



 لمجلا مقلب سرفلا الف ء فنص لك حملي ناويحلا نم فئص لك سيلو

 اهف ناويحلا ضعب نم حيملتلا نوكحي امنإو « ومبلا حملي لمحلا الو

 , لثبلا امهنيب جرخيف راحلا سرفلا حمل ام هقاخ نم برش هلكاشب

 ىذلا يف سيل هنا ىلع ؛ عيسلا امعنبيب نم جرخيف مسسبضلا يناذلا حقلو

 لمجلانموضعو سرفلانموضعةفارزلا فاك( عنمدحاووضعاهنبب نم جرخي

 لخبلايفءارثىذل اكاعنم ج زتمملا عتبي طسوتلاك نوكب.لب ةرقبلا نم فالظأو
 ايكنم .رمزنلا دنع اهعسا سا ناك ثاذلو عبضلا هيف هيشتف اهتم رادحناو ابلفكر خؤم

 . رمثلا كلب, ىنممو رقبلا واك ىنعمو لججا رتشا ىنعف ( كنل.واكرثشا )ل وهو
 ةفارزلا ىرخنمل نا مثث . اهاعمأو اهشورك بك رث ىف ةرئجلا تاناوبحلا هبشت اهنا اك

 اهانيع امأ . سفنلا لج"ال اهضاغغاو امهحتف هتطساو. عيطتسن ريغص ىلضع زابج

 ىلاو ىلعالا ىلا امهم رظنلا نم نكمتت « ناتقارب لكشلا اتليمج ناوادوس نائريبكف

 دايملا وأ ودملا اهراق اذاف « بعص اهنم وندلا لمجي امم دحاو تقو يف ءارولا

 اذعيو « فنعو ةدشب ابسفن نع هتمفدو سفرلاب هترداب رارقلا نم نكمتت ل تناكو
 .ودهلا اهعبط نم كلذ عم اهتكحلو « فيعلا دسالا اردت دق سفرا يأ حالسلا

 دعتب ملام اوف وا اميعض ناك امهم ناويح ىلع دعتت لو ًادحا يذؤت الف نوكسلاو

 :[اهتبلف

 ةيلاعلا راجشالا قاروأ نرم اهيعر رثك ١ ناكامل هناف اهقنعامأ

 لهاك ىلع يك مم اليولم قلخ دقف اهريفو رصميف فورعم لاع رجش وهو طئسلاك
 مجالا ) لطايغلا ىف ةيلاعلا راجشالا لوانقت يعف « ياء ليطتسم ردص ىلع مفتر

 كاد



 داسغألا ذه نب أطسو ءزاوحو هيئذو هلدكو هتذأو ةسآر ىرت كلان

 « رالا قيبنو ليخلا ليبص نيب ج زتمملاك هحيحشو « راخلاو سرفلا نم

 .ناويحلا نم ىتش فانصأ حامل نم ةفارزلا تسيل هلا ىلع ليلد اذبف

 هتردق ىلع ةلالدلل هنا قلخ نم بيجع قلخ ىه لب « نولهاجلا معزا
 نيب عمجي ابلك ناويحلا فائصأ قلاخ هنا ملميلو .ءىث اهزجسي ال يتلا

 نأ هنكم يذلا عيفرلا ليوطلا اهناسلب ( ةقهاشلا اهراجشا ترثكو تقتلا ينلا

 « طاريق فصن ىلع اهرطق ديزب آل ةفلح ىف هلخدت نا ميطتستل ىتح قديو ىوتلي

 هيفام ةرثكح كلذ ىلع اهنيعب دقو ابمزحو قارو الا كالت يلع اهيلع لبسدل كلذو
 بشملا نم :يش ىعر ابقنع ىلح نا عيطتست ال تناك امل مث ٠ ةنشخلا تاما نم

 اهمطخ لصيو ضرالا نم اهردص وديف اببدم نيب ج رفثو حشفت اهناف ضرالا يف

 . يشمعلا ىلا

 ربصا اهنا اك « ليخلا دايج قبسن ثيحب ًادج ريسلا ةعب رس اهنا اهساوخ نمو
 . اهنم هقشلا دعب لع

 « ةرمح ىلا رقشأ سأرلاف « اهئاضعا فالتخاك" ضبا فلتخم هناف اهنول اما

 ضيب طوطخم ضعب نع ابضعب لصفي هثكم ةعب م طقر نييناجلاو ربظلاو قنعلا ىلعو
 _:رءو « ضايبلا ىلا براض نييسنألا نيذخفلا يناجو نطبلا نولو « ةرفص ىلا

 هيلع رجح اذاالإو « روفن ع وله ناويح اهناو « ابارسا الإ ىعرت ال اهنأ اهعابط
 عيرالاتاوذ عيملل اقالخ يو رافنلا ةميط ىمنب ال هنكحلو « ًاملدو راص ةريظح يف

 يم اهلك عيرالا تاوذ نأ ىلع تشم ذا أعم ىرسيلا ديلاو ىرسدلا لجرلا مدقت
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 ,اشامةقاخلا دب ريوءاشاأيفابنمءاشام قر غرو: ءاشابب أ قءاضعأن م هاشم, ام

 يث هزجمي ال هناو ءايشألا ىلع هتردق ىلع ةلالد « ءاشام اهنم صقترو

 اهاعرصو اهأشنم نافذ كلذ ىف ال ةمفنملاو ارقنع لوطاما . ىلامتو لج هدارا

 لوط ىلإ جاتحتت ىهف ءاوبلا ىف الوط ةبهاذ ةقهاش راجشأ تاذ لطايغ ىف

 أهرام نم ثوقتتف رامشالا كلن فارطأ اهمغب لوانتت قنع

 دنفب نا دارأ اهئاضعا فالتخاو ةفازرلا لكش مهيب مامالا نبي امل انهو . فالخ نم

 ٠تبث دق هنا كلذ نايبو . خلا سان معزو : بي لاقف مناملا ةقلخم لابجلا معز

 هتاداعو هتالاحو هئايح اوعبتتو ناويحلا اورقتسا نيذلا ناويحلا ءاملع ءرقو ايملع

 نينلتخنيفنص نيب ناويخلا ف لصحم ال لسانتلاو حاقتلا نأ ٠ هلسانتو هشيعو هعابطو

 « اهلاثماو دهتلاو سرفلا وأ عبضلاو رقبلا وا رمنلاو لجلا نالتخاك ًاريثك افالتخا

 ةايحلاو هاضعالا ىف نيبراقتم نافضلاو اليلق قرغلا نوكي نا الا مبلل
 لصاحلا جاتنلا نا اكو « لغبلا امهنم جئانلا سرغلاو راملاك خانملاو رطقلا ىتحو لب

 كرم هلثم هباشي ًادحاو ًاوضع هيف ىرتل نكي مل اضيا نيبراقتلا نيسنجلا ني

 سأرف « هيشلا ىف ًاطسو امهنم ةجزتم هؤاضعا نوكت لب امامت هما وا هيبأ ءاضعا
 نا اك « راحلاو سرفلا ءاضعا نبب ظسو الثم هرفاوحو هلفكو هانذاو لغبلا

 مالسلا هيلع هلاق أم نيع وه اذهو قيبنلاو ليهصلا نم جزعمملاك هتوص ىأ هحيحش

 ىلا ةيربلا تاناويحلا نم ىتش فانصا حافل نم ةفارزلا ناب لاق نم ىلع أدر
 طقتللك هارت يذلا ناويحلا اذه لثم حتنيف مث آوسلا ضعب ىلع وزمتو ءاللا درت

 ةردقل ةفرعم مدعو ةفقلحلا رارساب مهنم لبج كش نود اذهو « ثان اويح ةلمج نم

 ه١ 6 بد



 . هتكحو هملعو قااخلا

 بيجعلا قلخلا اذه يف ميلسلا هركتب ريدتو فصنلا لقاعلا لسمأت ولو

 ىلع اهمناصو :ناويحلا نم فانصالا هذه قلاخ ناانادجوو اسح نقباو دقتعال

 مسئصق ءاشو قلشف دارا ىذلا الإ نكي مل اهفانصاو اهعاوناو اهسانجا ىالتخا

 اهيا يفو اشي امف ءاضعالا نم ءاشي ام نيب عمجب ىذلا رداقلا ميكخلا وبف أثناف معو

 هملع هتكح تءاشوءاساهيأ يف اهنم هاشيامقرفيو هاش ام ةقلخلا ف صقنبو ديزمو هاش

 هى هاجم ال هنأو هايشالا نيوكت ُق هتردق 0 ًاناهربو هتبئادح وىلع ةلالد

 ةامحلا هله ىف هريسةماهت ساو هئامد ماظتناو هقواع حالص هيقام الا دب ربالو هدارا

 .هناحيس هناحبسف
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 درقكعلا

 ريثك يف ناسنالاب هببشو درقلا ةقلخ ىف لمأت : مالسلا هيلع لاق

 هزاتحا كلذكو ردمملاو نيبكنلاو هجولاو سأرلا ينعا هئاضعأ نم

 ابب يتلا ةنطفلاو نهذلاب كلذ عم صخو « ناسالا ءاشحاب اضيا ةجيش

 ىتح « هلععب ناسنالا ىر امم اريثك ىيحتو ٠ هيلا يموبر ام هسئاس نع 3-2

 هيلع يهام ىلع هتهلخ يف ريبدتلاب هلئامشتو ناسن الا قلخ نم بره. هنأ

 مئاهبلا ةنيط نمهنا ماميف هسفن يف ناسنالل ةربع ن وك نا

 بيدأتل لباق يكاحم ىذحبلم حيبق ناويح ( دلاخ انآ ) ىنكيو درقلا
 كمسضي وهف 2 تاناويحلا رياس نم هثاضعاو هلاوحأ يف ناسنالاب نوكب ام هبشأ وهو

 مل يذلا يمدآلاك هاما ف قرغيو سانلاب سنأبو نيقلتلاو ميلعتلا ليقبو برطبو
 دوسو 6 هيوقل هقيمصح مص ل ةشمعملا ف صاخ ماظن هلو 2 ةايسلا نسح

 اهدوسب اما ىوقلا اذهو « ابانو ًارفظ اهدحاو ًاقلخ اهقئواو ةوق اهدشأ عيجلا

 هرمال مضخم كلذل ٠ احل هتدايق .ءرسحو اهاجح منم يف هتنامسا و ابنع عاقدلاب

 أهب هش يتلا هن الاس هله ٠ هربل كليحو ٠ رعش ةيلقتب ثان الا همدختيو نا كذلا

 مجح فصن غلبت هسأر ةفحق ةعس نا الوا يهف هئاضعا يف هيشلا اما . ٍناسنالا

 ا١ال ب



 نهذلاف اهب لضفةليضف الوئهناو برقلا اذها,ةلخ نم برق. ناك ذاابختسو

 الو_ضف درملا مسج يف نا لعن مئاهبلا ضمبك ناك قطنلاو لّملاو

 للملا رمغلاو لدسلا بنذلاو مطألاك نادنالا نيبو هب قرفت ىرخا

 ىطعا. ول ناسنالا قحاب نأ درقال امنام نك ل اذهو « هلك مجال

 ركت رت يثلا ةمججلا هذه مث:ايعابر|ةلالثوا ةمججلا ىتلث مليت نا ذ الا نان يح «هتمجمج
 نكمتت ال ابامجي امم ةبربظلا ةبملا نم ةيبرق تان اويملا ميمج ىف نوكت يرقئلادومعلا ىلع

 سأرلا نمةيمامالا ةيجلاىلا ةلئ ام نوكت درقلا يف نكل و ىلعالا ىلا اهسأر مفر نم

 هجولابهباشتلا : اناث صأرلا فصتنم ىلا برقا نانالا ىف اهنا ريغ نانالك

 فاالايف؛ ثلاث دورقلاىلاهتبسن رثكأ ناسنالا يف فحقلا ىلا هجولا ةبسن نا ريغ

 : اسار زراب ريغ سطفا درمقلا ىفو قداو زربا نانالا يف هنكحلو

 رثكحاو ىوقأ دورقاا يف امهنا الا ناهباشتم نيكتلا ناذ كوكملا: يف

 ناثتان دورقلا ىف نيبجاحلا نكل ةبجلاو نابجاحلا : اسماغ ناسنالا يف اههامم هوتتن

 ةبملا مقترت ناسنالا ىفو ةضفخنم ةيبجلاو نيعاا لوح ةقلملاك اهارنل ىتح

 ريكفتلاو قطنلا زك سموهو غامدلا نم ىئامالا مسقلا يف نوكي فيفاللا ريثكلا هخم نال

 ىلا دورقلاىفنارشن/اهجتب : امياس ناسن الاك ( ”* ) دو رقاا ىف اهنافنانسالا : اسداس

 لثممادقالاةح اريلعدورقلا مظعم ىش.عانماث ناسن الاك قف رزجاحايهنيب لصفب ولذسالا

 :ًارشاع رشبلا لثم فقتدقوض رالا ىلع فقتامدنع باصةنالادورقلا لو احامسات ناسنالا

 لق ناسنالا عم دورقلا هباشتت : رشع ىداحلا ناسن الاك العلا دورقلل بنذ ال

 هوجو يم مذه . نويعلل رهاظ وه ا قيض' درقلا ىف اهنا ريغ نييكنلاو ردملا
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 صحفدقف مدلاب ناهباشتي اعنا كلذف ءاشحالاب هباشتلا امأ ؛ءاضمالا ىف اهنيب هبشلا

 مييلعرذعتقايلعلادورقلامد مناك ودورقلامدوناسنالا مدنيب زيمتالابنم مديترطق ءاملعلا

 ٠ هريغ نوبل ناويح يأ مدو ناسن الا مد ني زيمتلا مهيدل لهي هنأ نيح ىف زميمتلا

 ءابطالا ناك ام اريثك ىرشبلا غامدلا ىف ةلامفاا ةيبصملا كارما نيب: ناو اذ

 ناسنالا ىلع اهقيبطتو اهيف تاجاتنتسالا هذه ريخاالاب نوككو دورقلا ىلع اهبرجت
 ىتلا ةبدملا ضارمالا سفنب باصت دورقلا نا ىرن انا م . ريك دح ىلا ةسيحص

 تاناويحلا رئاس نا نيح ىف سوفيتلاو ديئوفيتلاو سيلفساا ل ثم ناسنالا ابب باصي
 فنرا لاقيو « ةيراسلا ماقسالا هذه لثم دض ةيعيبط ةعانم تاذ نوكن دورقلا ريغ

 تابورشملاب ملوم ناسنالاىلا دورقلا ماسقا ىقاب نم برقا وهيذلا ىزنابمشاا درقلا

 . ءاسنلا ىري نيح ىلزلا يلا اليم هنم ىري دقو ةيلوحكلا ةيحورلا
 قاروالاو راملا عاونا ىلع ؛تاتقتو رثكالا ىلع ةراحلا قطانملا نكست دورقلاو

 . تارشحلاو رويطلا ىلعو بوبحلاو

 داناو « رهشا ةعسن ىلا ةعبس نم اهئاثا لمح نوكم و دولولا تان اويحلا نم يشو
 امعدلو ىمسيو نينا دلت ام اليلقو « دحاولا مضولا ىف ًادحاو داو رثكألا ىلع

 رهستو بعل اذا هاعرتف ٠ ناسنالا نم تابمالا صرح هيلع ص رحم يعو ( ةشدق )

 انزحةدمبأرشلاو مامطلا مطقتو ةحلان هتثج بناجيموفت تام اذاو مان اذا اليل هيلع

 . يعرج نم تام اميرو هيلع

 ( لوالا ) نيفنص ىف اهورصح ناؤيملا ءاملع نكلو ةريثك فئاوط دورقللو

 دورق يودي دل !املا دورق ( يناثلا)ايقب رفاوابر واو ايسآ دورق يو ميدقلااملادو رف

 هابشا دورقلا ( ١ ) نيمسق ىلا مسقنب ىكيمالا اذهو ةيبونجلاو ةيلاثلا اكبرما
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 نانالا نيبو هيب لصافلا لصفلاو , هقطن و هلَّمعو ناسنالا نهذ لثم

 قطنلاو نهذلاو لقعلا ف صقنلا وه ةقيقحلاب

 ىنلا ةيوقلا ةليوطلا بانذالا تاذ ةنواعتلا دورقلا ( ؟ ) بيجاتسلاو بيلاعثلا

 أما . اهدي ىلع اهداهعا نم رثكا اهيلع دمتعت ىتلاو راجشالا ىلع اهب قلعتتل ىوتلت

 ةبيدشلا اهباثذاو اهيطخ لوط يف بالكلا هابشا ىلوالا ناتنئاطاضبا ىبف ةميدنلا

 عيطتست اهناف كلذل « ناسنالا ىدي نالئامت اهيدب نكلو ؛ لوطا لب بالكلا بانذاب

 سبلت ناو « هبرشتو بوكلا يف ءاملا بصت ناو « ةكوشلاو نيكسلاب لكانت نا
 كلذ لك . اهدايسا مرتح ناو ةبركسملا تاك وحلا معتق ناو ليحلا نك رو تالا

 مضاومو مسجلا مظع يف ناسنالا هابشا ةيناثلا ةريثك تاباخ ىف اهمادختسا يف ميلعتلاب

 ١( ) ماسقا يمو هجولاو نييكنملاو ردصلاو سأرلا ىنعا هاضعألا ةلمجو رعشلا تابن

 ةمطقتم تاوصا ىزئابماشالو اليروفلا ( 5 ) فناتوا مناروا ( ؟ ) ىزئابماشلا

 نرا نوميطتسي ابعم نورثي نبذلا دالوالا نأ ىتح . هضارغأ ضمب نع اهب لدتسي
 هسفن ىرب م هل مضخيف هيلع ناسنالا ىفرب رعشي هنأ هتنطف نمو . اهدارم اومهغب

 . ناويحلا نم هاوس نم ىقرا

 ءاضعالا يف هباشتلا اذهو ء نيقلتلاو ميلعتلا اب مهنب يثلا ةنطنلا هذملو

 ؛ اولاقف هبارضاو نيورادك برغلا ةفسالف ضعب هبتشا دقف نانالا عم ءاسحألاو

 هاقبو ءاقترالاو هوشنلا ) نوناق اوررق مهنا ىتح درقلا نض ردحتم نانالا لصا نأ

 ةقيقحلا وبلطي لو م_هلوقع اونصني مل نكلو اولقع مينا وا اولبج مهنكلو ( حلصالا

 ميلسلا لقعلا ىلا اومجر ولو اهنص نوئسحم مهنأ اوبسحو ىلعلا ممرورغ يف وهاتف
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 هبنب ل اذاو 'ىئطو رطب هنأشو كرث اذا ناسنالا نا ع امل ميكحلا مئاصلا نا اوفرعل
 لضولز أذا هيدبتو ةلفغلا دنع هظقوت لئالدو ًاربع هايند يف هل لعج 6 لمتساو لم

 ءاضعالان م ريثك يف هل هباشملا ناويملا وهو درقلا ىف لمأتلاو ركفتلا ربعلا كلت نمو

 غلب اههم هنا ياو ١ لنشب الق هينتيو ىئطن الف كرديل . ءاكذلاو ةنطفلاو تالاحلاو

 نمو مئاييلا خنس نم لزي ل وهف بئاجعو تاعرتخم نم دجوا امو ةراضحلاو ىقرلا نم
 همرك اميح هيلعىلاعت هللا لضفال ولو « قطنملاو لقعلاىوسب اهنع فلتخي الو « اهتنيط
 مادنملاو لكشلا ىوس قرف نود مئاهبلا ضعبك ناكل اعب هقلخ رباس ىلع هلضفو
 . هممن ىمحت ال ىذلا لضفتلا معنلا ناحيسف لادنعالاو باصتنالا ىوسو

 كمل ل2 ه1 يي
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 مئاهبلا ماسجأ هوسك

 مئاببلاب همس لج هللا فطل ىلإ لضفم اب رظنا , مالسلا هيلع لاق

 ابيقتل فوصلاو ربولاو رعشلا نم ةوسكلا هذه ابماسجا تيدك فيك

 ايت: فاف» الاو رفاوحلاو فالظ الا تسبلاو تافالا ةرثكو ربل نم

 3 جيسنلاو لزغلل ار مباصأ الو نك الواح ىدأ ال تناك ذإ افحلا نم

 اهدي. دجتىلاز وجاتحيال اومباممبيلعةيفإ مملح ىف مهوسك مج نأب وفك

 ربلاو رحبلا باود نم اهيلع ىشمي عبرا ماوق ىذ ناويح لك مدقت ام ةميببلا

 انك يه ليقو ٠ ماها هتوص ىفو هل قطن ال افك يه ليقو م أ اهعججو عابسلا ادع
 ةييغبلاب ديلبلا لهاجلا هبشي دق يما اذه ىلعو ناويحلا نم مدع وا هكاردا لق

 رئاس_نرع زاتمي ناويحلا سنج عاونا نم عون وهو ناسنالا نكلو . هك ردا ةلقأ

 رومالا كلنو امل رخسلاو اهيلع رطيسملاو اهفرشأ هلعج امم اهب صتخا روماب هعاونا

 يشلاو ابصتنم فوقولا عيطتسي ىذلا دسيحولا ناويحلا هناف هتماق باصتنا ( ١١ يه

 باصتنا نال كلذو هيدب ةدعاسم نودبو ةقاشرو ةفخي هيمدق ىلع زفقلاو شكرلاو
 ( ؟) لمملاو لامتسالا ىف اهريرحمو هيدي قالطاو هرظن لام عاسنا بجوا هتماق

 ىدا أم امنم لمانالا امسال اهساسحا ةدشو هيد ريرحم مم هدنع سملا ةساح ةقد

 ايهمدختسي نا هنكما ا « هتابجاح فاتت تاودالاو تالآلا منص ىلع هئردق ىلا

 ةجاحلا ىدل هريغ ىلع موجه اوا سغنلا نع عافدلل و « تاعانصلا رباسو جسنلاو لزلل
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 لماوملا ىوقا نم هاندجوت كاردالاو ساسحالا اذه انظظحال ولو اذه , موجملا ىلا

 اهنا ا« ةيلقملاو ءاكذلا ثيح نم ءاقئثرالاو عارتخالاو عادجالا ىلع هدعادن ىلا

 كرم هيلع لبج امل اًقبط ةابحلا ىف ءايحالا رئاس ىلع ءالعتسالاو قوفتلا لبس هل دب
 ربعيل ههقو هنانسأ يف مطاقلاةطساوب هقطنو هلكت (" ) هاوس ىلع ىلاعتلاو ةبلغلا بح

 اهب رغيف مطاقملا كلن ىالتخا نمةدلوتلا ظافلالاب هلوبم هنطاوعو هراكفأ نع كلذب

 ءانبا مم مهافتلا يف هل ةمدختسم نوكتف هئهذ يف هنيمم ةدوصقم ىناعم تاذ تاك

 ببسب هيف زريت يتلا ةيلقملا ةكااحلا ( ؛ ) برآللاو ءارآلاو دصاقملا لدابت ىفو هعون
 روعشلاو يقالسخالاو ىبدالا سحلاو تاذلاب روعشلا ىلا هب لصت 6 قطنلاو ةغللا

 ذافما يف :رئفتلا ىلاو « حلاطلاو حلاصلا نيب زممتلا ىلاو هريغ وا هنن وحن بجاولاب

 . ةيعاتصلاو ةيركملا لامعالاب هل ةحارلا قرط

 ةماع راكفا هغامد يف نوكت نا نكمي ال ناسن الا ادع ناورحلا نا يعب دب و

 ةيقارلا تاناوبحلا ضعب الا مهلا . ماع ءاكذو ةيلفعب رعشت ةءونتم تافرصت وا

 نم ١ىش اهل ناب انيلا ىحوت اهتافرصن ضءب ناف ©« رويطااو نئابلا ضعمب و دورقلاك

 هبحاص فرعيو اصملاو مظملا روصتب الث بلكلاف ةسوسحم ءايشأ ضعب نع ركفلا

 ةطقلاو . هل هافوااو هلها لزنم ةبامحو ةسارجلا ةفيظو هل ناب كردبو هل صبصيبف

 . هودع هنع مفاديو هتيبرتل هيلع ونحو هخرف فردي ربطلاو ٠ هلكا ةذلو رأفلا روصتت

 هذهمو ةدودحلا ةصاخلا تاكا ردالا نم اهريغ ىلا هل بيطو جاجدلا روصت» بلمثلاو

 همزاوأ ءاَضو يف ريبدناو ةليح اذ حبصا ناسنالا يف اهريفغو صئاصخلاو تازيسمأا

 ميكحملا هعئاص هحلم دقو امسال هلقعو هركفبو هسفنب ةيويحلا هتاجاحو ةيرورمفلا

 اهب رتسي ةوسك هسفنل دشتي وهف < جيسنلاو لزغلا ىلع هنيمت عباصاو لمعات ةأيبم انك

 هأأ؟ د
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 رطضم وبف «.ربو الو رعش الو فوص الو هيلع شيرال انايرع دلو نا دب هيسج

 مث ٠ اهدل هلممب اهق هتجاحل هتفرعمو هقلمت ىلا افاضم جيسسنلاو لزغلل ةجاحلا مح

 هثرورضو ةينقولا هتامزاتسم بسح> لاح دعب الاح اهادبتساو اهربيغت يف ننفتب دق

 هحالصار هحالص اهيف روما ىعف ةوكلل اجاتحم انابرع هقلخ يف ةكحلا اما . ةينمزلا

 يضَب ناو ال لممي نأ ةرورضلاب مزالتست ناو دبال ةحاحلا هذه نأ اهنم هتدامسو

 ول ذا ءانغتسالاو ةيافكلا اهيا هجرخم امم داسفالاو داسفلاو ثلا نع اهب وهلم انامز

 اذهو ركفب ةنال ثبعال هغارف كلذ بجوال جيسنلاو لزغلا نع نآوبحلاك ايفتكم ناك

 ناك هيلع هعقاو هندب نم ةجراخ تناك امل هتوسكو هسابل نا اهنمو هحلصب ال ام

 ابسبل ديعي مث ءاش اذا ةدم ابعزني حيرتسيف اهملخم نا هيلعتلقث اذا هل عاطتسملا نم

 هْلْرَغ نم هل ةعونصم تناك امل ةوكلا نا اهئمو هتحار بابسأ نم اضيا اذهو ءاش ىتم

 بسح ةعنصلا ةعورو لاجلا نم ابورض اهيف ثدح نا هتعاطتسا نم كراك ةجسنو

 فكو ءاكذ نم حنم ام اًضبأ عيطتسي هناك . اهريضتو اهسبلب ذزإنيف هليمو هتبغر
 نم ابعنصي لامتلاو قاقخلا نمابورض نيتبراعلا هيمدق ةياقول دختي ذأ عباصأو ديو
 نيذلل ىرخا ملاصمو عفانم كانهو . ديري ام بسح اهبباشي ام وا فيل رادولج

 بسكم هذه مهتعانصو مهلمع ىف نا ثيح سانلا نم ةسبلالا نولمعب وأ اهنومنصب

 معروما رثكا ءاضقو لب ممملايع توقو مهتوقو مهشاعم هب نوكب مناصلاو لماعلل
 ٠ حلاصلاو محلا نم امل رصح ال ى كلذ ريغ ىلا ةيحتسملاو ةبجاولا

 نراسنالا اهب ضتخا يتلا تازعملا كلت ىلع لصحم مل ملاهناف مئايبلا اما

 ىلا ةجاح نود اهعمو اهنم اس ةقولخم اهتوسك نوكمت نأ ةكحلا ىضنقمي بجو اهنود
 موقيل لبالل ربولاو زمملل رمشلاو ةاشلل فوصلا قلخل «ربيدت ذاخنا وا ركف لامعا

 هاأاا5 ء



 ةأببم فكو ةليح وذ هناف ناسنالا امأ . ابب لاددتسالاو اهديدجت ىلإ

 لاح دسب الاح اهب لدبقسيو ةوسكلا هسفنل ذخترو لزشيو سني وبف لمعلل
 نع سابللا ةمنصب لفتشي هلا كلذ نم ء تاهج نم حالص كلذ ىف هلو

 هنوسك ملخ ىلإ حيرتسي هنا اهنمو « ةيافكلا هيلا هجرخت ام ثبملا

 ءاش اذإ ابسل وءاش اذإ

 رقبلاو ةاشاث فلظلا اهماوق ةباقول قلع اك« احل سابللاو ةوسكلا ماقم اهنم لك

 ناسنالل هاذملا ماقتم موقتل ريمبلل ضفخلاو سرفلل رفاحلاو اهلاثءاو سوماجلاو ىظلاو
 . عباصا الو فكأ الو ةلماع دبا اضيا اهل قلخت مل اهلمع ىلإ جتمت مل اهنا ثيحو

 ميظعو هللا قلخ ىف نيركذلا رظن تنل ميل مامالا دارأ ةغاابلا ةكمملا هذهلو

 اذه ىلع هللا ممنا ايف لمأتي نا لضفلا سمأف نولفاغلا هبتنيو نوربتعلا ربتميل هتردق
 مئاوقلاو مسجلا ةياقوا ىالظالاو ةوسكلا ءذهب مهفتال ينلا ةميهبلاو مجعالا ناويحلا

 هذه ةوسكح بكرت نم الجم كل كّذن انهو . انحلاو ءيراوطلا ورحلاو دربلا نم

 دن نمو (مويليشيبا ) ىمسن ةدام نم نوكتب فوصلاف . ةدئا هلل اماما مئاهبلا

 ًاد-ج ةريغص ةقيقر جئافص نم فلاتب مويلثيبالا اذه و ةيعاخنلا ةداملا نم لاخ

 ةيفشرحلا بيزايما هذهو بيزايماهو ينشرخ اهرظنمو ضب ىلع اهضعب بكارتت
 بسح فوصلا فاتخيو « رعشلا نع زعمتب هب اصاخ اسلم فوصلا بسكت يثلا يم هيف

 هسملو هفايلا رطق فلتخم اك « ميلفالاو لظلاو ماعطلاو ناكللاو ةبرقلاو منغلا عون

 ةيقرلا ىلع نأك ام هدعب و هريغ نم قرا ربظلاو نيفتكلا ىلع ناك امه , ةيوشخو ةفر

 يمسي ىنهد زرفم فوصلا ومب بحصيو ٠ عالضالا لوط ىلعو نيفتكلا لفساو
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 اسبب يت. لامنلاو فافحلا نم ابورض ةمنصلا نم قفرلاب ل ذخت كلذكو

 ابيفو موش اممابيفز وكي ب -ادكمو سانلا نمهلمع نأ شيامم كلذ يفو؛ هيمدق
 ماقم مئاهبال موتي فوصلاو ربولاو رمشلا راصف « مهلايع تارقأو مهناوقأ

 ءاذملا مامم فافخالاو رفاوملاو قالظالاو «ةوسكلا

 كرم ةليلق ةيكو ساتوبلا مم ةدحتم ةيئوباص ةدام نم فلؤم حلا اذهو ( حلا )
 ةنويللاو ةصاخلا ةحارلا هبسكب ىناويح تيزو سلكلا نم رادقمو سائوبلا تانوب رك

 . نوصلا وه اذه

 ةرشتنم راغص تاليصب رم تبنن ةقيفد بيانا نع ةرابع وهف رعشلا اما
 . ةنيلم ةينيز هثلاثو ةنوللا ةداملاو ةيمنلا ةداملا اهو « دلجلا تح

 . ةيفوصلا ةدالا نم قرأو يوقا هتدام نا الا فوصااك ورف ربولا اما

 هزرغت ام نرم دلوتت هندل ةينرق ماسجا ابلكو فخلاو رفاحلاو فلظلا اما

 يف رفلفلا ىمنت يتااك ةيمنملا ةيقيزلا ةداملا كلت اهيفو دلما تحت يتلا روذجلا تاماح

 . عدبلا مئاصلا ناحبسف ناسنالا

 دع دع دع
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 توملاب اوسحأ اذإ مهسفنأ نوراوي مئاهبلا

 مئابيلا ىف تلمج ةبيجص هقلخ يف لضفم أب ركف : مالسلا هيلع لاق

 فيج ناف الإو « ماتوم سانلا يراوي أكاوتام اذإ مهسفنأ نوراوب مهناف

 ىئختف ةليلق تسيلو هيث ابنم ىر. ال اهريغو عابسلاو شو> ولا هذه

 هارثا اع كلذ ريتعاف قدصل سانلا نم رثكأ اهنا لئاق لاق ول لب ءاهتلقل

 هجاتحت ىذلل اهكآردا فرعو اهعاضوأ ربخو ناويحلا ةايح سرد نم نا

 نم اهرثكأ يف هدهاشب امم شعدل ريبدتو نْؤش نم اهمزاب امل اهئادتهاو اهتايح يف
 ةقئافلا ةراهلا رم املاعفأو املامعأ يف هظحالي امو عابطلا ببرفو ةقلخلا بيجع

 اهاطعاو اكاردا امل بهو دق اهقلاخ نا ققحتلو « ناقتالاو ماظنلاو ماكحالاو

 ءاضعالا نم اهمزاب الكب اهصخ اك« ةين اويحلا اهتايح ةيشمت يف جاتح ام ردق ىلع ىده
 اهناكف اهنؤش ريدتو اهئشيعم بابسأ ءارو يعسلاو ابسفن نع عافدلل حالسلاو
 نرم عونلا اذه هب زاتما يذلا مالكسلاو قطنلا يف الإ نان الا نع قرتفت ال

 ناويحلا عاونأ رم عون لكأ نا ىلع ٠ ناويملا عاونا نم هاوس نع قواحلا
 أمم اعانتماو هنود وه أمم هديص ديرب امل الايتحا و هيلع ىئغابلا نم افاغورو اسارتحا

 قطن دقف « ريطلاو لمنلا ايس ال هب اصاخ اقطنم اهيف عون لكل نأ اي 6 هقوف وه

 تااالا



 لوعولاو شحولا ريمحو اعملاو الا بارسأ .:ىم لابجلاو يراحصلا يف

 عابضلاو دسالا نم عابسلا فانصأو شوحولا نم كل_لذ ريغولئابالاو

 ضرالا باودو تارشملاو ماوحلا بورضو اهريغو رومنلاو بائذلاو
 عابسو ماهلاو يكركلاو زوألاو اًطقلاو بارغلا نم ريطلا بارسأ كلذكو

 قطنم هائماعو ) : لوقب ذا هب ناهافت يذلا صاخلا اميقلمنم نايب يف ميركسلا نآرقلا
 نابلس متمطحي ال متكاسم اواخدا لمنلا اهبا اي ةلم تلاقؤ ) : لوقيو ( ربطلا

 ال هنا ةجحم ناويحلل قطنم دوجو ركنمل ناهر الو اذه ٠ ( نورمشب ال مثو هدونجو

 لها رثكأو ناباهلاو نيينيصلا مالك لثم سانلا نم ريثك ة غل مهغي ال هناق « هميغي

 ثيح نم ةناطر كقطن نورب اضيا مث مهناف « ةناطر مهناسل يمست تنك اذاف برغلا
 . ضنا نويعف ال مهلا

 تناك « ناسنالا تايجاحكال ةدودحم ناويحلا تايجاح تناك ال ممن

 ىلع اهيناعمو اهبلاطم ردق ىلع ابضسب عممهافتن ىهفةدودحمو ةليلق أضيأ هيناعمو هدصاقم

 ناسنالا نم يبملا هلثمو ءاغببلا لثم ماكتب و لعتيف مالكلا ريطلا ضعب ملمت دق كنا

 : ملكتيو ملعتب هنكلو الوا قطنم هل سبل هناف

 هيلع ربسي لب لدبتي الو ريغتب ال ىزيرغ ىرطف هادعو ناوبحلا كارداف نذا

 هعافد وأ ديصلل هليحن يف ىتح لمأتو دصق نود ةيناويحلا هتاجاحو همزاول بسح
 . هودغ نع

 بلاطملا عونتو براجتلا ريثكب لقصبو دادزب يدك وبف ناسنالا يف امأ

 نيمانلا ظقوبو نيلفاغلا هني نا ميم مامالا دارا كلذ لجا نم . مزاوللاو دصاقملاو

 - ااا



 وأ صناق هديصيدحاولا دعب دحاولاالإ تناماذإ ابنم ىرالابلك وأميمجريطلا
 كلذالونو ءاعبنوتوميفةيفخ نكامأى ا ونكت وللب اوسح أاذاف ميس هسرتفي
 ءابولاو ضارمالا ثدحت و ءاوحلا ةحئار دسفن ىتح ابنم ىراحصلا تاالتمال

 مهل لثم يذلا لوالا ليثيتلاب هولمجو سانلا هيلا صلخت يذلا اذه ىلإ رظناف

 ثدح ام ةرمم نم سانلا ليل اهريغو مئاهبلا يف راكدأو امبط لمج فيك
 . داسفلاو ضارمالا نم مييلع

 هقلخ ىف لضفم اء ركف: لضنملل لاقف قلاسخلا ديحوت ىلع ةلاذلا ةقلخلا هذه ىف ريكفتلل

 زئارغلا ىدحاو هيهلآلا ةقلخلا بئاجت نم ةدحاو ةقلخ يعو « مئاهبلا يف تلعج ةببج

 نفتلاماظنلا اذهب رابتمالل قفو نمو تنا ربتمتل ناويحلا ىف ةعدوملا ةثهدللا ةريثكلا
 ميكح ضرغ نوددو د.عقلا مدعو لاهالا نع ىناي نا نكمي ال ىذلا عادبالا اذهب و

 رم رثكأ اهنا لكاف لاق ول ثيحح ًادج ةريثكو ةريثك ىنخع ال اك مئاهلا نأ يو
 يف ةباد نم امو ) : ميركلا نارقلا ىف درو دقو هلاقم يف اقداص ناكل ناسنالا عو

 قوش ام راحبلا قامادع اذه ( جيلاثما مما الا هيحانجي ربطب رئاط الو ضرالا

 ركحف ورظناف « ةدرجملا نيملاب هرن مل ام ادعو « ةرثك ءاضتلاو ضرالا ىف ام ىلع
 شحولا رمحوابملاو ءابظلا بارما نم لابجلاو ىراحصلا يف ارت اب لفالا لعرجتعاو

 ىلا مئاببلا ةراكح ىلا اهلاثماو عابسلا رياسو رومنلاو هيبدلاو ليابالاو لوعولاو

 رويللا بارسا اهنم رثكاو تارشحلاو ماوهلا بورضو شحولا ىانصا بناج

 ىصحم ال امتاهربغ ريثك ىلا ريطلا عابسو مادو كرك وزوا واطقو نابرغ نم اهعاوناب
 الو رثأ اهسئاطفل ىرب ال ( اهرامعا رصقل تومت ام ًاريثكو ) تنام اذا اهلك هذه ناف
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 هسرغفب وأ دايص صناق هديصي «دحاولا دعب دحاولا الا اهئابحأ نم ىرب ال لم « نيع

 جاتحم شهدم ببجم وبف رسلا ناك اههءو” اذ ىف رسلا وه اه ٠ عابسلا نم سرغفم
 . رابتعاو لءأت ىلا

 نوراو مهناف ؛ هلوق بيجعلا رسلا اذه نع ميَتلَث ماءالا باوج ناك انهو

 تولالوزتي اوسحا اذا مهنا كلذ ةيفكو .مانوم سانلا ىراوب اك اونام اذا مبسفنا

 اوراون ناو ةيفخ مضاو» ىف مهسفنا اونكي ناب اومهلا مهمدب ىف ًاريمغت اوكردا يا

 سانلا رع ةديعبلا يراحصلاو لابجلا ف تاراغ وا قوقش وا فويك يف معنادبا

 نا وا فجن نا اماف معاطف فيج رهظت الف رويقلاك مه نوكتف كلنه اوتوميل
 يراحصلا تاالتمال ثلذ الولو ىرخالا تاناويحلا وا تارشحلا راس اهلكأت

 ةحتار نفمتو دسفت كالذو ننءتو دسفت ناو دبال يتلا اهسئاطفي ضرالا عاقب راسو

 ايرالاملاو ءايولا لثم ةثيبخلا ةيراسلا ضارمالا ضعب كلذ ءارج نم ثدحيف ءاوهلا

 سانلا هيلا صلخم يذلا اذه ىلا رظناف : ميل مامالا لاق مث . اهمارضاو ديئؤتيتلاو

 نأ ىلإ كلذب ريشي هنا رهاظلا : لوقا . مل لثم يذلا لوألا ليثمتلاب هولمعو

 لثم هنا كلذو . ةرطفلاو ةزيرغلاب ال ليثمتلاو ميلعتلاب تناك مهاتومل سانلا ةاراوم
 ليثمتلا وه اذه ناكف ٠ هيخ !ةأوس يراوبفيك هاخا لتق يذلا مدا نبال بارغلا

 اذكهو « هاخا يراوو هب لمع مث لبق يذ نم مدآ نبا هفرعب نكي ملذا لوالا

 هلوقب .كلذ نارفلا ركذ دقو بارتلا يف مهاتوم اوراوف هدعب نم كلذ لثم سانلا لمع

 لتق هن هل تعوطف  هلوف ىلا  اًنابرق ابرق ذا قحلاب مد1ىنبا أبن مهيلع لتاد )
 فيكح هيريل ضرالا يف ثحبب ابارغ هللا ثعبف نب رساخلا نء حبصاف هلتقف هيخا
 هأوس يراواق بارغلا اذه ىلثم نوك ا نا تزيتا ىتابو اي لاق . هيخا ةأوس يراوب
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 , ( نيمدانلا نم حبصاف يخا

 يذلا لوالا يسكحلا لبملا وه ىنولا ةاراوم وهو لمعلا اذه ناكف

 هملعو هل هلثم نم لوا وه يذلا بارغلا نم يأ هريغ نم ميلعنلاب ناسنالا هبستكا|

 هذه مهيف تلعج دقف مهسفنال تاناويملا تاراوك ةزيرغلاو ةرطفلاب نكي ملو هاب
 . اراك داو اعبط ةخلا

 نم نطل هانوم ةاراوم يف ناسنالل ليثمتلاو ميلعتلا اذه سبلا ًاريخاو

 هانوم ةرثكب هيلع ثدحمام ةرضم نم سانلا مسيل و ماعلا ملاصلل (لط ةداسمإ فؤؤرلا

 يف لَو . ءابوالاو ضامالاتثدحا,تنفعت اماذا تاناويحلا سئاطف فيج نمو وه

 . نّؤش هقلخ

 7١؟ا-



 ليألا امك مكئاهبلا نطف

 مناببلا يف تلمج ىتلا نطفلا ىف لضفمايركحف : مالسلا هيلع لاق

 زعو لج همن نم ولخم الوكل ممل ىلامت هللا نم ًافطل ةقلملاو مبطلاب اهتحلصأ

 ادلع شطميف تايحلا لكأي ليأألا ناف «ةيورو لمي ال هماخ نم دحأ

 هلتميف همسج ىف ملا بدب كرا قم انو ماا يري نع مئتميف ادب دش

 نمو شحولا رقيب هيبش يشحو ناويح وهو ء لوعولا ركذ يفةغل ليألا
 ( اهئانا ) اهابلظ نع ةليصنلا هذه روكذ زيمتتو « فللقلا تاذ ةرتجملا تاناويحلا

 . اه نورف ال ىلا ءاجلا ثانالا سكحمب ابيف ةدلصلا ةميظعلا نورقلا دوجوإ

 ةدقملا لكشب نامحتلم عبارلاو يناثلا عبصالا نكلو ةيفلخ عباصا ةمبرا لياللو

 اهسال نايمان نابان هل لب ايلع مطاوق نانسأ هل سيلو تارتوهملا ةيقب ىف اك ةدحاولإ

 . روك ذلا يف

 ةينايخلا هرومال هصخي ايف نيبيجملا ءاكذلاو ةنطفلا نم يشحولا ناويحلا اذهلو

 كروكي وكذلا لالا نأ كلذ نف . نطفلا زيمملا لقاملا ناسنالا اهيلع لصحن ال ام

 كمال 4 فيخع ريذ انبعض ىتالك ودببف نورقلا نم ًادرجم راذآر هش ةيادب ىف
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 « هنم برش, الو ألام اجيب جميف اثطع دوعجم وهو رردنلا ىلع فعيو
 ةميببأا هذه عابط نم لمج ام ىلإ رظناف  هتعابس نم تامل ءاملا برش ولو

 امم كلذو برشلا ىف ةرضملا ضم افوخ للاثلا ديدشلا أبظلا لمحت نع

 . هسفن نم هطبضب_ زيمملا لقاعلا نانالا داك. ال

 نيميقتسملانيدتولاك هتعبج يفومنتو تبنت ذئئيحو هرع نمنيتئس ىغم دمبألا هانرق
 ةسداسلا ةنسلا مامت ىلإ ةدادز يف بعشتلا اذه لازن الو نابمشتب ةثلاثلا ةنسلا يفو

 ةيومدةيعواب ةدوزم .دلجت نيباطخ نان وكي امهنا بيجعلا نءو « نيت رجشلاك نان وكيف
 مأنتلا اهوم لصن امدنعو نورقلا ومب مثب ىتح ومنلا ءانثا امهيف ةيوطملا ةدالا مشرت

 لوح كلذ دعي نوكتب من « ةرثكب مدلا لاس اجرخ ام اذإو اانيحن امهيلع دلجلا نوكي
 مطقنيف ةيومدلا ةيعوألا نم امديلا مدلا ىرج ىلع قيضت ةميظع ةقلح نرق لك ةدعاف
 .ناقيس هنورق نآويحلا تحب طقست من فجيو اهتويح ةدلجلا دقفتو امبنع ءاذغلا

 . ادتشيو ابلصتيل سمشلل ناويحلا اهطرعيف « ةيراع نورقلا دئنيح قبتو ه راجشالا

 يفو ديدج نم ناتبني مث « ةرم ةنس لك يف هين رف يقلي هنا ضيا بيجملا نمو

 يرق يف بمشلا ددع ._ءرم هرمع نودايصلا فرعب ةدحاو ةبعش اهبف دادزب ةنس لك
 م-مو « هحالس اهانأك ذإ « نويعلا نع ىفتخي هنيرق طوقس ةدم يف وهو « ناويحلا

 نمسي ابيف ىنتخي يلا ةدلا هذه يف هنكلو «دايص وا سرتنم لك نم ىثخي اهمدع

 هيئرق ةيالص مدعو هنمسل املأ هن ىلع ناخي كلذ عم ودو ؛ هان رق جرخمو هدب
 . ريسلا عيرس ًارذح جرخيف ودعلا نم نمأبو ايوقب ىنح اذكهو « ءادتبالا يف

 يلابي الو اهسأر ىلإ اهبنذ نم ادتبم قوش لكب املكاي تايحلا لكأب علوم ليالاو
 كك



 مسلا ةرارح ةدش نم عومدلاب هانيع تلاس هتمسل اذاف « همسج ىلع اهئاوتلاب هتمسل اذإ

 ختي رجحلاك نوكتف عومدلا هذه دمي اهيفو هينيع ىرجمم تحن نيت ريك نيت رقن ىلإ
 رهزدابلا)اندنع فورعلا وهواخطلو اب رش ء تايملا موه ايس الو مومسالأقاي رد هنم

 ًاريثك (ثطع شطع فيصل لصف يف امس الو ةيحلا لبألا لكأ اذاق. ( يناويحلا

 دصقيو قوش لكب ءامإ بلطيف ملا ةرارحم همسج بهتلبو هفوج ىمحم ثيح ًاديدش

 اماح هيرسش نزع امتتم همستي وهو فقو هآر اذا هللا مقاوم نم هلاثمأو ريدفلا

 ةدورعب رعشو كردأ اذإو هترارح طببتو مسلا نأروث بهذي ىتح لب وطنمز ىلإ هلوح
 كلت ىلع وهو هب رش ناك ولو « هرضب ال كلذ دنعو هأملا نم برشو مدقت هفوج يف

 هعم طلتخأو هفوج يف يذلا مسسلا كلذ ءاملا فداصا بايتلالاو ةرارحخلا نم 0

 « توميف ةساسحلا ءاضعالا راسو بالقلا ىلإ لصب ىنح مسجلا لك يف رشتن

 هذه ىلإو ٠ متتميف رطخلا كلذ كردي هيف هللا هعدوأ يذلا يرطفلا هناك ذب هنكل
 بطاخي مهضعب دي تنناويحلا هذه ءارعشلا ته“ لوعولا يف لاحلا

 : هل لوقب ذإ هيلا لوصولا مدعو هرج نم هيلا ردتعيو هبوبحت

 دودملاب كادو هأقب تأر نكلو يي“ يبفال كترجت

 دورولا يف ةينلا ثنا تأر الل درولا تامئاخلا رجبك

 ديب هرم رظنت يهفاماج 2 ىثحمو أايظابسوفن ظيفت
 دودولا ظاحلا هقمرتو هنع هاضغبلا يذ هجو: "دصت

 هسفن يف عنامل هيلا لصب الو هيذلا لوح روديو موحن يذلا وه ةفل متاحلاو

 هدذصهو ( ناويجلا وله يف ةعودوللا ةرطفاا ملو ىلإو جراخلا نم رخآ هيش يف وا

 نمم هريغو لضفلا رظن تنل مقتل مامالا دارأ « هيف رهابلا ءاكذلاو ةبيجعلا ةنطفلا
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 وى ٠ «٠ وى وى وى 9 و ى وا ىلإ وى ل 9«

 « هنردقوهمعو عئاصلا ديحوتل انايثا هتمنص ةكحو ىلاعت هللا قل يف ريكحنتلا دارأ

 اواقعتب لو !ومينيل اوركفي مل نيذلا نيركتلا ةلدأو نيدحللا ةجح كلذب ضحديلو
 مئاهبلا يف تلمج يثلا نطفلا يف لصفم ايركف ؛ جيل لاقف ةقيقحلا ةفرعم ىلإ اولصبل
 . لا اهتحلصم

 1١79م



 نيليحلا

 ىتح هنطب خفتو تواع ممطلا هزوعا اذإ بلعثلاو : مالسلا هيلع لق

 فاعأ نفف . اهذخاف اهيلع فو هشعتنل هيلع تمقو اذاف ايم ريطلا هبسح

 هل قزرلا هيج وتب لكون نم الأ ةليخلا هذهب ةبورلاو قطنلا مدملا يلعثلا

 هسأرو همادقاو هناقبسو هدلج ةئيه يف باذلاو بالكلا ةلبصف نم بلعثلا

 هليوط ربولا ريثك وهو شوفنم هبنذو لكشلا يجليلها هنيع وبؤب ناب اهنع زاتمو

 . هحابسلا ديجي زفقلا فيفخ ضك رلا عب ريس لجرالا ريصق

 ءانئأ اهيف ءىتخيو هفنب وه اهرفحت ةماخ رفح ىف ضرالا ت< شيعيو
 كتنيو فايرألاو ىرقلا لزانم ىلإ لاستيف « هئيع ءآرو ايعس اليل جرخيو ردهنلا

 دقو « اهريغ نم هيلا بحأ جاجدلاو « رويطو بنارأو جاجد نم اهيف هدجنامب

 هدجي ام مهتلب يكل لحنلا تايلخ مجاعب اًنايحأو « ًاريثك اهبحم يتلا موركلاب ثبعي
 وا تاريقلا وأ ىتولا ثج ىلإ دمع ةيذغالا هذه لاثمأ دجيمل اذاف لس.'١ نم اهيف

 . اهلكاق ناديدلاو تارشحلا ىتحو عدافضلا

 ردملاو ءاكذلا هحتمو « رمصبلاو مشلاو عمسلا ةوقب ىلاعت هنا هصخ دقو

 ةدم تناك تلمح اذإ اهناف هاثنا امأ ٠ رخالا تاناويحلا رباس ىلإ ةبسنلاب نيديدشلا

 االكسد



 عابسلا هيلع ىو امم ريثك نع فيضب بلمثلا ناك امل هنا ةعبشو اذه نم
 : هشامل لايتحالاو هنطفلاو ءاهدلاب نيعا ديصلا ةروأسم نم

 اهرذحي يتلا ةرغحلا ىف اهلم» تمضو تلك1 اذاف « اًمرب ( 70 ) ىلإ ( 0 ) نم اهلمح

 ددع نوكيو « عيبرلا ىف اهلمح عضو نوكب بلغالا ىلعو « ضرالا تحن ركذلا ا
 هديعتيف رم رعأ بعزب ىلعقم جرخ ورجلا جرخ اذاف . (0) ىلإ (” ) نم اهئارج
 نع لصفنا في رخلا ءاج اذإ ىتح اهديص نم هتامعطبف ءدحاو رهش ةدمل امم ناوبألا

 . انه ابليصنت ركذا لحال ةيشحو اهلك ةريثك عاونا بلاعتلو؛هسفنب شيعيل هبوبا
 هشاعم باط ىف هتنطف ةدشو هناغورو هليحي ( ىوا نبا ) بامثلا ربتشأ دقو

 وا ناويحلا هنظيف همااوق عفريو هنطب خفتيو تواهن هنا ( اهنف ) لثملا هب برض ىتح
 اذإهنا (اهنمو )(ع)مامالامركذ اكهداطصأو هيلع بو هشعنيل هنم برق اذافأتيم ريطلا
 هريغو بلعتلا منع امه هرهظو همسج ىف كوشلا ةرثكب فورعم وهو ذفنقلا لكأ دارأ

 ثدحيف مردص ىللعو اهيلع لاب هنطب تناب اذاف « ءربظ ىلع هبلفو هيلع مجم « هلك نم

 ىفوتسي ىتح ًانثمطم هنطب نم هلكأ يف عرشيف « همسج ىخنربو هسأر ىف نارؤد هل
 لايتفا دارأ وأ اودع فاخ اذإ هنإ ( اهنمو ) هكاوشاو هرهظ كريو هلا لك

 ىري اليك همادقا نطابب الأ ضرالا ألي الذ .يشلا دنع همادقأ نئارب مغ هتسيرف

 هنأ بيجملا نمو هسرفلا ىلإ لصي ىتح توص هل ممسيو اودعلا هيلع هعبقي رثا امل

 ىلإ هريس يف داع ةبلصلا ضرالا ىلع ىشم اذاف « ةلبسلا ضرالا ىف اذع لثم لسي

 ٠ رثا وأ توص روبظ اهيف ىشخم ال ذإ ةيعيبطلا هتلاح
 هنم بره لزيمل وهف « هلتق هفداص اذإ ثيح هودع بلكلا نأ ىفورعلا نمو
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 و ٠ «٠» ى وى ٠ ٠ ىإ ٠ ى ٠» و و «٠

 ىلإ دوعب ناي كلذو « هعبت اذإ هليلضت ىلإ دمعب هنا بلكلا نم هبره يف هليح نمو
 ذإ هنا (اهنمو ) كلس نيا ىردي البكا هريس هاجنأ ريغب مث « اهرثمبيف همادقأ راثآ

 اليلق الياف رهنلا لخدي مث هيب هربو نم هنطق ذخاب هناف ثوغربلا هدلج ربو يف رثك
 نم ًارارف هسأر فرط ىلإ ثوغربلا دمص ءاللا لخد اذإو  ةحابسلا ديجت وهو ب

 ةفوصلا ىلع هلك مهتجي ىنح ءالا يف بلعثلا لزت اك ثوغربلا دمص» مذكهو « هالا

 ىلإ « ةليحلا هدهب ثيغاربلا نم صلختبف برهب و ةعرسب ءاملا يف اهيفليف هيف يف يبا
 ةنطف ركصذب لبألا يف هلاقم ميلك مامالا درا انهو .هتنطف ىلع لدي امم كلذ ريف

 زتارغلا فس لاثمأ نا لهاجلا مهو لفافلا هبنيل اهنم ايش ركذو هليحو بلعللا

 ناو « لامهالاو ةفداصملاب نوكي نأ لقعي ال « قلخلا ىدلا ادهو « ةيرطنلا عابطلاو

 عنصو هتكحي دارأ رداق ملاع ميكح مناص ريغ نعو دصق ريغ نع ثد_ نأ روصتي

 ؛ مالسلا هيلع لاق كلذل « هتردقو هللعب

 نم دارلا نأ مولعمو حلا ةلزيحلا هذبب ةبورلاو قطنلا ميدعلا بلعثلا ناعا نف

 ليلا هذه لاثمأ اههيحاص دشرتسي امهب نيذللا لقملاو كاردالا وه انه قطنلا

 ذخشي يذلا ىورتملا قطانلا ناسنالك ٠ ىرغ.الا هنايجاح رباس وأ ةشئاعم ليصحنل

 ٠ هايحاحو هناماسم زاجن ال هقطنو هلقعب قرطلا ىتشو لبسلا فلتخ

 هفعض عم هبيشو اذسه نم هشاعم ليصحمو هفزر هيجوتب لفكت يذلا نا لجأ
 اذهبهناعا يذلا وحل اهتاسي رف ديص يف هيلع ىوقت و عابسلا هلمعتسن ام ىلع هيردق مدعو
 ه ودعلا نم بورلاو سقنلا نع عاقدلاو توقلا بلطأ لايتحالاو ةنطفلاو ءاهدلا

 ١" هناطلس مظعو هنردق تلج نم ناحبسف

 ها امس



 الدلفيمكت 

 كلذ ىف هتنيح نوكتريطلا ديس سمتلي نيفلدلاو : مالسلا هيلع لق
 روش و هت نمكي 3 ماما ص وفقط ىح هحرشش و هلم كسلا ذهاب نا

 ابيلع بلو ىاطلا كمسلا ىلع ريطلا مقو اذاف ء هصخش نيبو ال ىت> املا

 دقو « تاناويحلا مجاعم ىف أك ةروسكلا ماللا ديدشتو لادلا ضب نيفلدلا

 توح وهو ( سخم وا سخد ) برعلا دنع ىمسيو نيفالد مجلاو نيفلود هل لاقي
 خوفنلا قزلاك همسجو مادقأ ةتس بلاغلا نكلو مادقأ ةرشع اهو غلي دق يرحب

 نم نس ( ٠٠١ ) وحنب ةحلسم هكوكفو «راقتلاك نوكي ىتح قدتسي ريغص هسأرو
 ةئر رحبلا باودل سيلو « اهم سفنتي هئر هلو ٠ اهضعبب هلخادتم لنسالاو ىلعالا

 سفتتالابلط مهسلا هعرسب دعصيف هسفن سبح ةدم رحبلا قمع يف ثبل اذإ كلذل « هلئم

 هدالوأ مضريو دلي وهو ٠ باك رلا هارت اك هنيفسلا نم ىلعأ ىلإ هتبثو يف مغتري دفو

 الا ركذ دجوب ال هنا هعابط نمو « فيصلا ين الإ دلب الو « بهذ ثيح هعبتت يو
 ٠ هدئاصو هودع لاتقل ةعرمس لكب ةريثك نيفالد تءاج ديم اذاو « هعم هاثناو

 هنأ ليقو ء تاعامج تاعامج تاطيحلا عيمج يف هلدتعملاو ةيئاوتسالا هأيلا ىف شيعب وهو
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 غلا يس ف ان تانككيل 2 انااوتست ل ناظاوا اهدار

 .: ةعادلا لطننل

 هميط ند وهو ٠ لينلا يف هفذقي رحبلا نال مللا رحبلا ةهج نم رصم ليث يف دجوي

 ىلإ همفدي هناف قيرغلا ىأر اذإو ء نايبصلا ايس الو سانلاب سنأيو ًادحا يذؤب ال

 .وجنب ىتح ةحابسلا ىلع هب قيرغلا نيعتسيل هربظ نم هتك« هنا وا هجن ىتح لحاسلا

 جاومألا بلانيو ةديسب تافاسم ىلإ ب كحاارلا قفارب هنا ضيا هتاداع نمو

 اذإ هنإ هنالاح بيج _يرمو ٠ مراظنأ اهب تفلتسي باكرلل ةيلسم تاكرحي موقيو

 نودايمملا هلمحي ىتح حربي الو هيلع نزح رخشورخآلا رص نيجوزلا دحا ديطصأ
 لحاس درو اذإ ريطلا لكأب دقو ةرثكب كامسالا سرت وهو ٠ هرصب نع بيشو
 نأب هل لاتحا ريطلا ديص سمتلا اذإ كلذل « الثم ةيفاط ةكمس ىلع رحبلا يف وا رحبلا

 اهنحت نك كلذ لمف اذاف ءاما هجو ىلع وفطتف اهبمسج حرشيو اهلتقيو ةكمسلا ذخأت

 مسج ىلع ريطلا عقو اذاف « بربي ربطلل هصخش نيب اليكحل هيلع يذلا هاما راثاو

 ىلإو « ةذيذل هبيط ةلك ا ىلع لصحت كلذبو هداطصاو هيلع بنو ةيفاطلا ةكمسلا كلت

 ناسالا ركنب ل ةليحلا هذه ىلإ رظناف : هلوقب مثَتْوَك مامالا راشأ ةليخلا هذه

 بلط يف اهتحلصمل ةميعبلا هذه ىف ةزيرغ تلمج فك ةنطفلا هذه يف لقاعلا

 مهللا « لاهالاو ةفداصملاب لب دصق نع ال دجو اذه لثم نوكي نا نكمي لهو اهشاعم
 ٠ لوقعم ليلد هدنس ال نيدجاحلا نم ةربكمو دانعو لبجالا كلذ نأ
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 باحسلاو نينتلا

 لاقف . باحسلاو نينتلا نع يالوم اب ينربخأ تاقف : لضفلا لق

 رجح فاتخي اك هفقهث امْيح هفطتخم هب لكو ملاك باحسلا نا: مالسلا هيلع
 جرخمالو باحسلا نمأفوخ ضرالا ف هسأر ملطب ال وعف ديدحلا سيطانقمل

 يف تايآلاو ربعلا نم تاثاويملا ضعب يف ام تلي مامالا ىذ لراس

 ءاهستنا نع ودملا مفدو اهقزر بلط يف ليحلاو نطغلا نم اهيف عدوا امو « اهتقلخ

 : (23 هل تلفف : لشنملا لاق ٠ هفلخلا عادبأو عنصلا ةمكحح ضمب لمأتلا فرعيل

 ناك هنال هريغ نود كلذ نع هلأس اعإو « باحسااو نينتلا نع يالوم اب ينربخا

 فاخي نينتلا نإو نينتلا فطتخي ( ميغلا ) باحسلا نا كاذهوب ةماعلا ىدل فورعلا

 كلذل « اهؤشنم فرعب ال ناك نإو سانلا ىدل ةروهشم ةرهاظ هذهو « مويغلا نم

 ةكملا ىركتم نم اهنع هلأ نم بيجيب ميلي مامالا نم حاضيتسالا لضفملا بلط
 باحسلا نأ : هلوقب ميلك مامالا هباجاف ٠ ربدقلا مناصلا ىدحاجو ةسقلخلا يف

 ٠ لا هب لك وملاك
 وأ انين ام موي فطتخا باحس ناب عمسن ملو أرقن ملو دهاشن ملانأ : لوفا

 وهو كلذ لاق ْمِتَيَي مامالا نكلو « ديدحلل سيطانقلا قاطتخأ هريغ رخآ ناويح

 الأ



 مللف : تلق ةميغ نم ةنكن اهيف نك. ملف ءامسلا تحرم اذإ ةيص ظيقلا ىف الأ
 لنزع مفديل : لاق ءهدحو اذإ هفطتخعو هديعرب نيتتلاب تاحسلا لكو

 . هنرضم سانا

 025 هلوف رم رمشتسن اننا ىلع ٠ اثبع ( هاشاحو ) ملكتي الو اًفازج قطنب ال
 لب « ةقيفح فاطتخالا نكي ملو هعبش دق هنا ( هب لكوم ) لقب ملو ( هب لكولاك )
 لب رحبلاو ربلا تاناويح رثكا هاشختو هفاخم يذلاو ررضلا ميظعلا ناويحلا اذه نأ

 يف لخدأ «ناويحلاو ناسنالا نع هررض مفر ىلامت هللا دارأ امل ناسنالا ىتحو

 يف الإ جرخم الف ءامسلا ىف غلا فاخي لزي مل وهف جرخ اذإ هنطتخي باحسلا نأ هتليخم

 اهقزر بلطل تاناويحلا دوعنا كلذو هامسلا يف ةميغ دوج و نم نمأب امدنع ظيقلا

 نم هنما اهناكم ىلإ ثمار هجورخ تفرع اذاف ٠ ودهو هيث امط لكب هبافتخا دنع

 ٠ هب ةرايملا هذه هيجو انئكما اماذه ٠ هرش

 انه لثم سأر يف لايخلا اذه عادبا يف فطللا اذه ناف لاح لك ىلعو

 - ربتعا نمل ربعلا نم اضيا فيخنا بيهلا ناويحلا
 مامالا ةبتكسم ىف بتكلا ض»ب بلقأو رطسالا هذه بتكا انأو ًاريخأو

 بئارغو تاقواحتا بئاسجم ) ماب يسراف باتك ىلع ترغع ذإ نينمؤلا ريمأ

 ىفوتلا ينبوزقلا ينوكلا دو نب دم نب ايركصز ةمالملا ذاتسالا ( تادوجولا

 :هتهح 5 رقيب اذإو ورسخ رصانل ةيزكرلاةعبطلا يفنا ربط يف عبط دقوهة نس 7”

 سيئرلا خيشلا لاق ء مسجلا ريك لكشلا بيهم لئاه ناويح نيا

 ف 9 ؛باسبنأو نانريك نانع هلو اءارذ نوثالث هلوطاو عرذأ ةسخ هرغصا
 ةرجش ىلإ ءاج ههلتا اذاف تاناويحلا نم فداصي الك ملتي وهو ءةيونلاو دنملا

 5 يو



 وى 9 «.٠ و 9 ٠ ٠ ٠ و يل وي وى ويا ىإ ٠

 هفوج ةرارح لقتل هاملا ىلإ بهذي من عولبملا ماظع رممكنت ىتح اطوح فتلاو ةيوق

 بلح لامعأ نم ( ناريسع ) يف ميظع لئاه نينت ةبرج 764 ةنس ىف رهلظ هنا لبقو
 سانلا تبربف « رودلاو سانلا نم ًاريثك قرحأ ىتح هقرحأ ءيش ىلع ىم الك ناكو

 يف هتلمح ةباحس هيلع ىلاعت هللا لسرا ًاريخأو قرحيو يشمي وهو هنم تاناويحلاو

 نوبجعبو هيلا نورظني سانلاو هعم هعفرف ريك رجح. ىلع هلو هينذ دم هنكلو « ءاوملا
 نم اذسهو كلذ ىلع ىلامت هللا اوركحشف راصبالا نع باغ ىتح كلذ نم

 ٠ ( ىبتنا ) بئاجسلا
 برضو فءاوزلا نم ناويح نيئتلا نا : أولاقف تاناويحلا مجاعم هتركذ دقو

 قوحسلا ةلختااك ليوط هلا ليقو ٠ كامسألا نم نوكي ام ريكاك هبرحبلا تايحلا نم

 فوجو مفو ناتفارب مدلاك ناوارمح نانيعو ناتليوط نالجرو ناترعصق نادي هل

 « حامرلا ةئسا لثم بايناو نائسا هف يقو « تاناويحلا نم ًاريثك علبقي نامساو

 ٠ هتوق ةدشل رحبلا جام رحبلا يف كرح اذاف « يرحبلاو يربلا ناويحلا هفاخي كلذل

 ةرئاد حفصتأ اناو ًاريخأو . هميظعتو هليوهتو هفصو يف ءامدقلا رثكأ دقو

 : لوقي ذإ ةيرحبلا ةمب وزلا ثحب يف ( نينتلا ) ىلع ترئع ْذِإ يناتسبل فراملا

 برطضتف ةريدتسم ةفاسم ضرالا حطس نم لفشت ( نيئتلا ) وأ ةيرحبلا ةعبوزلا
 « عوطقم مرع ةثيه ىلع ءاوحلا يف عافترالا لواحت ابنم ةلتك ناك روغتو هايلا

 لزم هل لباقملا ءزملا ىف نوكي اميح صوصخم بارطضأ رحبلا حطس ىلع لصحيو
 دحاو تقو ىف أعم نيرمألا لوصح بلاغلاو بواقم يلعو رخاهلكش ةمامت « ءايسلا
 يلدنتلا دومملا يقالب ىتح ًاعرسم ديزلا دعاصتو ديزاو هاما شاج كلذ ناك اذاف
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 ىل ىل ٠» ٠» » 4 .٠ » ىلإ ٠ يل ٠ ٠ ل ٠

 ءادل ني يمتنم دومعلا لماكتيف ليفلا موط رغم هبشأ بلقتم طورك بلحملا نم
 نارود روديو رحبلا ىف ديزلا براضيو ابنع انارود هلوح ميرلا رودنو باحسلاو
 تاوصأ وةمدمد تاذ ةيئابريك تاروث ةلتكلاعطس ىلع ابلاغ دهاشيو « ةيرعلا ةمبوزلا

 اذاف « هايلا ةبذع راطمالا تلطه بارطضالا فخو دومعلا مطقنأ اذإو « ةيوق

 آريس تراس لب دحاو مضوم ىف رقتست مل مدقت ام ىلع رحبلا ىف ةعب وزلا تثدح

 اهتلمجي اهتملتب | مث روفصعك اهب تبعلو اهتبدتجأ رحمأأ ىف ةنيفس تةداص ناف « أعد رس

 ءاونا اهتبحص اذإو « ةريثك ةلوهم مئاتن ةيرحبلا عياوزلا هذه تركذ دقو

 حايرو ءاوتا هبحصت ملو ًادحاو دومعلا ناك اذإ امأ « مربلا ءالبلا كانبف فصاوعو

 ةب رطضملا ةلتكحلا 5 سم ىلع دعب نع 0 ثحجلوعو اهرش فخ ةديدش

 ريدم اهل ممسو اهتكحرح فقو' ةعب رس ةكرح ءاوها ىف عيطنتو دومملا مطقنيف

 .(ه١). لوزن نأ ثيلي ال مث ديدش

 نكسيي مل اذإ يراطاخ نثمطاف يناتسبلا فراعم ةرئاد ىف هيلع ترثع اذكه

 فنإو ةروكذلا تافصلا هل يرحب ناوبح هناو ةمدقتلا لاوقالا كلت مظحي يركف
 ء هيذجم ةمبغلا

 ناويح هنا رابتعاب نينتلا نع متلي مامالا لأسي مل لضفللا نأ (ضيا تققحتو
 لدي ام ميلي مامالا باوج ىف نكسب ملو ةبيجملا ةرهاظلا هذه نع هلاساعإو

 ريغةب رحبلا ةعب وزلا هذه سنن ىلع الاد هانبأرل ةقدب باوجلا انلمأت ولو ناويح هنأ ىلع
 ميظع ناف لاح لك ىلعو . رصتخلا اذه اهعسيال ةلصنم تامدقم ىلإ جاتحي كلذ نأ

 . هتينادحو ىلع لدت ةيآ ءيش لك ىف هل نم ناحبسف قلاخلا ميظع ةبآ ةقلخلا
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 ةردلا

 هيف ام مئاببلا سعأ نم يالومأب يل تذبصو دف تاق : لضفللا لاق

 لمأت لضفم اي : ( ع) لاف . ريطلاو ةلمتلاو ةرذلا يل فصف ربتعأ نمل ربتمم
 نبأ ن .اهحالصم هيف امج ًاصقن اهيف دجم له ةريغصلا ةريقملا ةرذلا هجو

 . كرم ةبح نزو اهنم ةنأم نا ليق ةرذ اهدرفءو رمحالا لمتلا راغص رذلا

 ءابهلا هب داريو رذلا قلطي دقو ريعشلا ةبح نم زج ةلام نم هزج !هنأكف ريعشلا
 ناويحلا اذهو ( انئحي دروم اذه سيلو ) ةذفانلا نملخادلا سمشلا عاعش ىف رشننما

 رظنلاو بيرغلا ريد_فنلا نم هل رفصلا يف ةياغ وه الك هب هبشي يذلا ريغصلا ريقحلا
 رابتعالاو بجعلا ثروب ام هرييدتو هراكفأ ىف ناسنالا لاعفا ةلكاشمو بقاوعلا ىلإ

 ثيح « رييدتلاو ماظنلاو لمعلا ف لمنلاك هناف « عنصلا ماكحأو ةقلخلا ناقتا نم

 اعدعي ينلا هترفح ىف فيصلا ىف ءاتشلا توق رخدي اميح مزحلا ناكما تاقوأ عيضب ال
 نمت نأةرخدملا بوبحلا ىلع فاخي هناءرما بقاوعىف رظنلاو هدقفت ىف غلب دقو «كلذل

 رقني دقو «دسفت الف ميسنل ا, فجنل ضرالا رهظىلاابج ريف راخدالا لوطب سوسن وا

 ةزركلا ةبح الإ (ناصنأ ةبحلا قلذب اًنايحأو تبنت اليكل ( ةبحلا قش ) ريمطتلا عطوم
 ةنطف تاذاويحلا رثكأ نم ةرذلاف . تبنت ةريزكلا فصن ناب هتبادهل اعابرأ اهقلط هنأف

 سه اا6 د



 رينص يف مئاقلا ريدقتلا نم الإ ةرذلا قاخ ىف باوصلاو ريدقتلا اذه
 ٠ هريبك و قلخلا

 تارشعب اهنم لقثأ وه ام بحست اهنا اهيئاجع نمو . سانلا نمريثكن م مزحأ يه لب
 تضم هل وأ هبحس اهنكمي لو لقثأ وا رثكأ وه ام تفااص اذاف ء رثكأ وا تارلا

 عيجلا نواعت مث رذلا نم دوسالا طبخلاك ةدتمم اهتابحوص ابعمو تداعو اهرجح ىلإ
 مزحلاو ةأرجلاو ةمهلا دعب و نوأءتلا ةذص نم اهدنع ام ىلع ليلد اذهو « بحسلا ىلع

 اهناقيفرو يم الكا اهلتقت ىتح اهنع ملقت مل اشدخ ةيح ىف تأر اذإ اهنإ اهتالاح نمو
 عادبالا نم اهبف ميكحلا مناصلا عدوأ امم كلذ نم رثكأو هانركّذ ام لجالو

 اهدوجوب ردن ل ىلا ةريغصلا ةريفحلا ةرذلا هجو لمأت لضفم اي : يي مامالا لاق

 (رعأ هللآو ) بسحا ال : لوقأءامل مزليو اهحلصي امع اصقن هيف دج له لمأتلاب الإ

 مقلاو نيعلل يواحلا اهتروص مهقم وه ةرذلا هجو نيلي مامالا لوق نم دارألا نأ
 هان كد ام لثم نم ةمظنملا ةنقتلا اهلامعأ يف اهنابجوئو ةرذلا هاجنا وهدارملا لب فنالاو

 لاقل اههجو سةودارم ناكولو . ابحالص هيف امع اصفن اهيقدجتل م التت هلوف ليلدب

 باوصلاوريدقتلا اذه نيا نف : كلذ دمبٌمضَتِفَي هلوف من ءرك ذم هجولا نال هحالص هيف

 نم هناحبسف « هريكو قلخلا ريخص يف ملاقلا ( ريدقتلا ) ريبدتلا نم الإ ةرذلا قلخ يف

 3 ميكح.ى راب



 لخلا

 هدادعأو توققلا مجم ىف هداثتحاو لمنلا ىلإ رظنأ : مالسلا هيلع لاق

 سانلا نم ةعامج ةلزنم اهتيبز ىلإ بملا تلقن اذإ ابنم ةعاجلا ىرت كاف
 سانال سيل ام ريمشنلاو دجلا نمكلذ يف لمدلل لب « هريغ وأ مامطلان رام

 هسأر يفو ةريدتسم ريغ ةيحنمنويعو ليطتسم مسج وذ ريغص ناويحلمنلا
 ةقلح لك ن٠ عرفتت تاقلح ىلإ هنطب منيو : تاهجلا ىلإ كرحتت هئئان نورق

 ت”ناثربا هزج لك رخآ يفو ءازجا ةسمخي هلجرأ نم لجر لك ىعتنتو ع لجرأ

 . فيثك ريصف رعش املصم نأةددحم

 ءاملعلا ءابصخأ بسد ( فنص وأ ) عون يقلألا غلبت دق ةريثك عاونأ لمنللو

 « رومأ اهعمجت نكلو اهعابطو اهناداعو ةيعامجالا اهتايح يف فلتخم اهلكو « نيئحابلا

 ىلإ مسقت اهنم لامعلا نإو ء امل ةحنجأ ال لامعو ةحنبجم ثانأو روكذ اهعيجيف ناف
 نأ لب لحنلا ةعامج يف كطفف انانأ نكت مل لامعلا هذهو «دونجو راثكو راغص

 لع الو امل جاتنال اهل ةحنجأ ال يثلا اهنم دونجلا امأ « ثاناو روكصذ اهنم لاسلا

 دسف يو لمنلا نم ىرخالا ةعامجلا لاتق اسال اهتعامج نع عافدلاو لاتقلا ىوس
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 مم ؛ لمملا ىلع سانلا راش م لقنلا ىلع نونوامت. مارت امأ « هلثم

 هباصأ ناف مييلع دسفيف تبني ال اليكل امطق هنومطقيف بلا ىلإ نودسسي

 هظفحتل اهضي تذخأو ةيولغلا تويب تبعن ترصتنأ اذاف لمنلا نم اهريغ وزغن

 ءاقرأ اهتذخمأ تركو تمن مثظويبلا نع ةدودلا تقفن اذإ ىتح اهتويب يف اهدنع

 . اهتاداس راغصب ينتعتو ثويبلا ينبت و مامطلا ممجتل ديبعو اهل

 يف لبقتسلا ءانبا دادعال ظيبلا مضو !هتفيظو دونجلا ريغ رخآآ قيرف كانهو

 هنم ةسقافلا خارفلاو ظيبلاب ةيانعلا اهتيلوئسم ثلاث قبرفو ٠ اهب ةصاخلا نكحامالا

 ةحلاكمو ( ةيبزلا ) ةرمعتسملا لخدم ةيما رح اهتفيظو نأ انركذ ينلا دونجلا قيرف ادع

 نكاسم ىلإ هتلمح هيدجو اذاق « ءاذغلا نع شيتفتلل بهذن نأاهيلع ناف لاملاامأ ٠ ودعلا

 ىذغتتل وغلا يف ىرخالا ةعامجلا نم اهورسا ينلا ءاقرالا رهظأ ىلع وأ اهسفنب لمنلا

 ًاضعب اهضعب ريخيف ناكم لك يف اهئاذغ بلطتت يجو . ءاوسلا ىلع لمنلا دارفأ لك هب
 . نوءيطتس ام هنم اوذخأيل نيعاس لامعلا هيلا نوتأيف هدجو اذإ

 نم رخآلا نأش حالصأ يف دهتجي اهنم درف لك نأ ةليلجلا اهمابط بيرغ نمو
 . هتعامحو هبحص نم دحأ قزر نم يل سلتخم ريغ ةماعلا نأش لب هتعامج

 هيلع ىامخ اذاف « هئاتش توق فيصلا يف رخدي ( هنم رذلاو ) رذلك لئنلاو

 ىلإ هجرخأ « بطرلا ضرالا نطابل هترواجمب يدنلا نم وأ سوستلا وأ نفعتلا نم

 ضرالا ىف تبنت نأ ةرخدملا ةبلا ىلع ىشخم دقو « هلحم ىلإ هديعي مث فجيل سمشلا

 قلفي دقو «نيفصنل اهقلخي نا وأ « تابنلا هنم مجني يذلا عضاولا نم اهرقنيف
 كلذل وهف « تبلد اني ةريزكلا فصن نال عابرأ ىلإ ةريزكلا بحك بوبحلا ضعب
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 نكرم زشن يفالأ ةييزلا لمدلا ذختي ال مث ء« فمي ىتح هورشنف هوجرخأ
 لب ةيرور ألو لّقع الب هئماذه لكواهقرثيف ليبسلا ضيفي اليك ضرالا

 . زعو لج هللا نم ةحلصم ابيلع قلخ ةقلخ

 . ريدع مهلم ظقي لماع
 ىنحةريصق ةدم ضمن ل واح ماعط ىلع ثمقو اذإ ةلمالا نأ ًاراسمظحول دقو

 ولحلاماململا كلذ راددقم مم ابسانم اهددع نوكي رثكألا ىلعواهنم رييك ددع هيلا عربب

 ىلإ اودتهيا ءاملعلا نم ريثك ثحي دقو « لوقعلا رهبت ةببح ةرهاظ هذهو

 نأ ىلإ ءارقتسالاو براجتلا نم ريثك دعب ينألا ماع ىدتها ًريخأو « اهرس
 اهئكسم ىف اهئاقيفر ىلإ يه تعره ولحلا ماعطلا نم ريك رادقم ىلع تمقو اذإ ةلمتلا

 لحم ىلإ مهب جرختو لمنلا لوح محدْزتف ةصقر اهنأ وه ابفرع ةروص ؛هيف تصقرف
 اهناق اليلق هرادقم ناك اذإ امأ ؛ هلكأ ىلع اوعمتجي ىتح نوصقرب مهاك و ماعطلا

 ناحبسف ٠ لمنلا نم ليلقابعبتيف جرو لخدن لب صقرت ال اهنكل نكسملا ىلإ لخدت
 ٠ اهاده سفن لك ىطعأ نم

 ايسالاتايحا هن دق اهنا اضيأ اهئاذغ ىلإ ةبسنلاب لمالا لامعأ بيج نمو
 كلذو لمعلا اذعب اهنم صتخملا لمنلا ضمب نوطب ىف ههابشأو لملاك ًاولح ناك اذإ
 حبصتو اهماسجأ ميفتنت ىتح وللا ءاذغلا كلذ صتخلا مسقلا افهم مهتلي ناب

 اذه نوطب ىف ةنوزما ةريخذلا هذه ىلإ لمنلا جاتحأ اذاف « نآآللا سيكلاك

 غارفاب اهفلكو اهيلا دمع ىرخالا نكامالا وأ فرغلا ضعب وقس ىف ىلدتلا مسقلا

 تايرطفلاعٍرزي لمنلا ضمب و . هتجاح بسح هيطعتف اهنطب ىف نوزخم وه امزم ءيش

 بالك -



 ىل »و ىل .٠ «٠ ٠ و٠ .٠ ٠ ٠ .٠ . .٠ و «.»

 نفملا ريضحم نم كلذي نكمتيف هل زعنم ةلظم نكا.أ ىف ةققشملا تابنلا قاروأ ىلع
 . اضيا هب تاتقب يذلا رطفلاو

 لدامي الق لمحت هنأ نبق ىتح ًارللرم هنزو فاعضأ لمحي رذلاك اضيأ وهو

 ٠ ةرم نب رشع هنزو

 ليلدل هناف مالسلا هيلع نايلس مم لمنلا مالك نم ميركلا نآرقلا هاكح امامأو

 كلذهقفنال انا ريغ اهدصقب يتلا يناعمانيب لصفب الوقو انايبو العقنم اهل نأ ىلع مطاف

 اول>دأ لمنلا اهبأ اي ةلمت تلاق لمنلا يداو ىلع اونأ اذإ ىتح ) : ىلاعت لاق

 أنهو (اهوق نم اكحاض مهسبتف نورءشيال مثو هدونجو نابلس منمطحي ال عنكأسم

 لمثلا رباس عم تملكنو ناملس تفرع اهنإ ميظعلا تنارقلا ريخأ دق ةبآلا هذه ىف

 اشيا انه نرمو اهلوق نم مسبتف اهفطنم فرع نابلس نإو مطحت نأ نم اهترذحو

 اهايابز امأ . هب رفظت امدنع ماعطلابلطا اهعم جورخلاب اهتابحبوصربخم فيك اهنا فرعن
 مامطلل اهضعب فرغو هفورأ تاذ تاقبلل نم هنلؤم يعف اهنكاسم ىنعأ ةييز عمج

 اهلانعو اهيشاوم تالبطصاك اهضعب و « راغصلاب ةيانعلاو سقفلاويضيللا ظفحل اهطعبو
 وا رجشلا قاروا ايانث ىف وأ قوقشلا نيب وأ ضرالا تح ايابزلا هذه ذختب لمنلاو
 اهناف ربلاو يراحصلا يف امأ . باشخالا بوقث يف وأ تويبلا راوسا وأ روخصلا يف

 ابق رغيف ىلعالا نم لاس اذا ءاملا اهيلع ضيفب اليكل ضرالا نم زشن ىلعالإ اهذختت ال

 . ةيور وأ ميلعت نود ةرطفو ةزيرغ اهنم لمعلا اذهو
 الياق الإ سيل بيجعلا ناويحلا اذه ةايح نم هانركذ يذلا اذه نأ ممباو

 ماوعاو نينس ةدم يلم لمنلا تالاح اوسرد نيذلا نوئحابلا هيلا لصوت امم ريثك نم
0 



 . يراحصلاو ةيدوالا يف

 مرجلا اذه يف ةعدوملا عابلطلاو زئارغلا هذهو ةرابجلا لامعالا هذه نأ يرمعلف

 ىلإ مالسلا هيلع مامالا راشأ دقو ٠ بابلالا شهديو لوقعلا ريح امل ريقحلا فيمضلا
 . هلاثمابو هب رابتعالاب هرمأو رمع نبا لضفملل هركذ امب اهيلغأ

 نفئآتلا اذهو توقلا عمج ىلع داشتحالا اذهو نقثملا لمعلا اذه نأ يعيدبو

 الإ نكي مل ماظنلاو ةقدلا هذعب نكاسلاءانبو ةعاجلا ملاصل درفلا لمعو اهنيب ام

 لةعيافالاو ابيلع هللا اهرطف يتلا ةرطناثو ميكحلا ملاعلا اهقلاخاهيف ابعدوأ يتلا زئارغلا

 ٠ ميظعلاعدبلا ناحبسفكلذ لك رب دن يف ريقحلا ريغصلا فيمضلا ناويحلا | ذهدنعةيورو
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 تبيايدلا دس

 هيمسنو ثللا هل لاَ يذلا اذ مه ىلإ رظنأ : مالسلا هيلع لاق

 نيح هارت كاف ء هشام يف قفرلاو ةليإلا نم ىطعأ امو بابذلا دسأ ةماملا

 هب كارحال تاوم نأكح ىتحألم هكرت هنمأبرق مقو دق بابذلاب سحب

 كعب وك .قجاافيقز اسد ونةلع ققفو انطا دق كابالا قاراذات

 فنص « هتيسن قالتخا ىلع بابذلا ثي! وأ بابذلا دسا وا ثيللا نا
 فاطتخالاو ةيثولا يف دوسالا ديصك بابذلا ديصي بكانملا قانصا نم قورعم

 هسفن أطا هنم برقلاي ةطقاس ةبابألا ىأر اذا هنا اه هديص ةيفيكو لايتحالاو

 ابيلع بونولت ًادادعتسا تيم هناك هحراوج عيمج نكست ثيحم ضرالاب ابقصلو

 بئوو قفر لكن امان بيد ابيلا بد نانثمطالا اهيف رعشو ةرغاهنم ىأر اذا ىتح
 اييلع هسفنب مض اهذخا اذاو اهاطخمي الف ابفطتخاو ةقابلو ةعرمم لكب اهيلع

 ىتح اهيلع (ًباف ىقبب اذكهو وجنت اليكصل اهمسج ىلع همسج لكب لمتشاو

 اهصتوو اهسرتنيل اهيلع لبقبف اهؤاضعا تخرتساو ةكرحلا نع تفعضدق اهناب سحب
 . بابذلا دسا يعم دسالاةيثو هبشتيثلا ةيثولا هذه ببسلو

 بسن كاقو . رامق لجرا نامو رابك نويع ةتس تاذ ةببود وهو
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 نأ ةفافم هلك همسجي هيلع لمتثأهذخا اذاف ء هذخأبف هبلع بشي مث هنيثو هلاث

 هدلع لبشب مث يا و فم مدق هنأ سح ىتح هيلع اًضياقلا رب الف «هنموحت

 . هنم كلذب ىحبوهسرتفبف

 دقو تويئكنعلا ءايشالا مئفاو بابذلا ءايشالا صرحا نأ : لاق هنا نوطالفا ىلا

 . امصرحا يف ابمنفا قزر هللا لمج
 ةيرطفلا ةليحلاو ةنطنلا هذهو ةريقحلا ةبودلا هذه ىف ةبيجملا ةرهاظلا هذهلو

 اوربتعيو اهوامأتب نا ىلا لقملاو ةريصبلا لها رظن تنل ماكي مامالا دارا اهيف

 لبج كقذ دعب اوفرعيل بيجعلا عادبالا اذهو ةمبدبلا ةقلخلا هده يف اوركتي مل
 "ا ريغ ميقتسلا طارصلا ىلا لا اناده . عناصلل نيدحاجلا دانعو ةكحلل نيركتلا
 . نيلاضلا الو مهيلع بوضغلا

 كل يي



 توبحنمىلا

 هذختيف جيسنلا كلذ جن هلاف ت وبكملا امأ مالسلا هيلع لاق

 لاحأ باذلا هيف بغت اذاف هفوح ىف نكمت مث بايذلل ةديصمو اكرش

 بالكلا ديص كن كلذف « هنم كلذد شيميف ةعاس دمن ةعاس هعذلي هيلع

 ا|بهتويب جسأت ثيح تويبلا نم ريثك يف ىرث ةفيعض ةرشح توبكنملا
 تارشحلا نم اهلكاش امو بابذلا داطصتل كيبابشلاو باوبالا فلخو اياوزلا يف

 قلخو ردصلاو سأرلا هيفو يامأ نيمسق نم اهمدج بكرت و . هب تاتقتل ةريغملا

 ةسيرفلا ىلع ضبفلل بلخمب امعنم لك يعتني نائرق اهسأر ةمدقم يفو « نطبلا هيفو
 لبق اهلتق امل ىنستيل ثلذو اهيلع شانعن يتلا تارشحال لتاق مس ىرجم هفيوجن ىفو
 جوزلا ىمسيو لوالا جوزلا نم رغصأ قحاللا نم يناث جوز نينرقلا فلخو اهلكا

 يث رخآ جاوزا ةمبرا اهردص يف مث « سحلا هتفيظوو ىدقلا سمللا اذه ىناثلا

 بلاخمي يعتنت دقع عبس نم هبكرملا لجرالا هذه نأ مْ « ىشملل لجرالا ماقم
 ناردجلاو فوقسلا ىلع يثلا نم كلذب نكمتيل رمشلا اهيف رتكحي هننسم ةنالث

 . طقسي نأ نود

 موُع وهو « ىناثلا جوزلا يندعاق نيب مقت ةريخص ةحتف وهف توبكسلا مفاما
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 ةفيعضلا ةسودلا هذه رظناف «لئابجلاو كارشالا ديبص كبح |ذهوم دوهفلاو

 ابف تال الأ لامتسأو ةلملاب الآ ناسنالا هغابب ال ام اهعبط يف لمج فيك
 هبشأ امو هلمنلاو ةرذلاكة حصاو هيف ةريملا تناك اذإ ءيشلاب يردزت الف

 ماعط لك أن ال بكاانملا نأل « اهريغوا تارشحلا نم ةيذغلا لئاوسلا صاصتماب

 نوكيل هديرت ىذلا هاجنالا ىلا اههبجوبو طويخلا لزغ يف اهلجرا مدختست يهو الص
 ٠ ةيئايحلا اهتلال مالا لكشلا ىلع جيسنلا

 ىرت كلذل ىعف اهسأر ىف نويع ناك بكحماسلا عاونا بلغأل نأ م
 لفسأ ىفو « اهمسج لوحت نا وأ اهسأر كرحت نأ ريغ نمت اهاجنالا ميمج ىنءايشألا

 « جزل لئاس اهنم جرخم ( لزفلا عطقب ) اعالطصأ ىمسن عقب عيرأ توبكنملا نطب
 جرخم بييانالا هذه نمو ةيريجملا بيبانالا نم ثآم اهقرتخم ةبقثم اهلك مقبلا منهو

 جرخي نأ امو « هروكذلا ميرالا عقيلا ىف ةيريرحلا ددغلا هزرفت يذلا جزالا لئاسلا

 ءانبل اهلجراب يكانملا هلزنت اقيفد طبخ لكشيو بلصتبو دمج ىتح لئاسلا كلذ
 نرأ عيطتسنو هلورم تاذ هنيل اهتفد عم طويخلا هذهو « تويبلا جسنو شاشعالا

 ٠ مطقنت نأ ريغ نم تارم توبكنملا لقث لداعب الق لمح

 دجسوب اك « ناعما ة.دق٠ ٠ ىل-ل ةحطا ىف قت ةيلسادت ةحتف توبكنمللو

 جرحْلا ةحتف امأ ٠ اهل سفنتلا ءاضعا ماقم ىف اه ناريغص ناقش ةحتفلا مذه ىفرط ىف

 ىف اهضيب قلت ىتتالا ناف اهلسانت هينيك أ « لفسالا نء ىطبلا ةياهن ىف مقت اهناف

 سقفب ىتح ةدم اهضيب ىث الا لمحت دقو امتابنب وأ جميسنلاب ةقصتلم ةيريرح ةقنرش

 : ف اراتصتمو انقنارق خارفالا تكرت سقف اذاف



 عضن,ال م كلذ هنم مضب_ الف ريقملا ءيشلاب لثع دق سيفنلا ىنمملا ناف ء كلذ

 .ديدح نم لامدب نزو نأ بهذ نم وهو راثردلا نم

 لزانلا توبكصنعو قئادحلا توكنع اهنم ةريثك عاونأ بكحانعلاو

 داطنم لكش ىلع اشع هسفنا منصيف ءاملا ىف شيب ريخالا اذهو « ءالا توبكحنعو

 هنا هرمأ بيجت نمو املا تحن ,يثب هفلعبو توبكنماا تيب طويخ نم ( نولاب )
 اهقلطنو املا ىلإ اهلمحيف همسج 0 ءاوهلا نم ةعافف ةقئاف ةعاربب كسمي

 اذاف نيئالا نيب ًاميقتسم فقيو شملا خفتني ىتح ةيلمعلا رركم اذكهو شملا تحن

 . ءاوهلاو حايرالا بوبه نم هنئمطم هنمآ مهتبرو اهرافص هيف ىثالا تنلو لك

 جيسنلا ىف ةرشحلا تءفواذاف تارشحلا هب داطصت اك رش اهجيسن بك انعلا لمعتد#و

 اهعذايو توبكنعلا اهيلعلوصيف طويخلابك ابتشااهديزتاهنمةكرح لكو لب اهتالفنا رذعت
 لئابحلاب ناسن الا ديص هبشب ديصلا ئم عونلا اذهو « اهئاضعا ةراصعو اهمد صتكي مث

 ضاضقنالا ىف دوهنلاو بالكلا ديص هبشيف مدقتملا بابذلادسأ ديص امأ « كارشالاو

 هذه رظناف : ُيَتَت مامالا لاق .٠ ناظم ركتو امرك نجار !مراو دعوا ص

 ؟ كح اع ربدق مناص دوجو ىلع هلئثمأو اذه لدب الفأ : لوقأ حلا ةعيعضلا ةبيودلا

 نأ ىلع ؟ دصق نوديو لاهأو ةفداصم نع عادبالا اذه رودص روصتم روصتب لهو

 راكم ازهب وا يردزب نأ يئيفب الف هيلعو . دحاو هنا ىلع لدت ةبآ هل يش لك ىف

 هيف ةربعلا تماد ام ريقحلا هقولخم نم لثع ميظملا ةينادحو ىلع لالدتسالاب . دحاجلاو
 تاومسلا رونهفلا )هلوق ىف ميركلا نآرقلا ىف ةوكشملابهررن ىلامتهلا لثم نا دعب وةحضاو

 بك ك اهنا ةجاجزلا ةجاجز ىف حابصملا حابصم اهيف ةوكّسك هروت لم ضرالاو
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 | ولو ءيضب اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيفرشال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي يرد
 فاو سانلل لاثمالا لا برضيو ءاشي نم هرونل هَل يدبب روث ىلع رون ران هسمن
 : هلوفب ةريهش ةصق ىف ةيأآلا ذه نومضم رعاشلا مظن دفو ( ميلع ءيث لكب

 سايلاوىدنلا ىفأدورش الثم هنود نم هل ينرض اوبجعت ال

 ساربنلاو ةوكشلا نم المثم هروثب لقالا برض دق هلل

 لثك ءردق رم عضي الف ريقحلاب لثمب دق سيفنلا ءيثلا نأ اذه نم لعف

 فرداملا لقأ وهو ديدحلاب نزوب دق نالعلا فرشا بهذلا نم وه يذلا رانيدلا

 ٠ بابل الا اول وأ ربتميلف بهزلل ةبسنلاب ًاردق

 نسم وح

 باب



 رتاطلا مسج

 هناف « هتقلسو رئاظلا مسج لضفنم اي لمأت : مالسلا هيلع مامالا لاق

 نم رصتقأو هّقلخ ميدأو همسج ففخ وجلا يف ارئاط نوكي نأ ردق نيح

 لبزلل ني ذفنم نمو ةعدرا ىلع سخلا مباع الا نمو نهنثأ ىلع عيرالا مئاوقلا

 ةلاسرلا هذه نم ريللا ثحبم ىف يمظعلا هلكيهو ربطلا ميرشن انركذ دقل

 ؤجؤلاو هعباصأو هماوق ناببو همسج ةفخ نم يلتقي مامالا هيلا راشأ ام ركذن انهو

 اذه نوكب نأ هملعب ردقو هتكح ءاش امل ىلات هللا نا : لوقنف تالضنلا ذفنمو

 هلمحيل هقلخلا رصتخم مسجلا فيفخ نوكحب نا يضتقأ ولا ىف ًارئاط ناويحلا

 هنيفخ هماظع تقلخ هلجألو فلك: وا لقث نود ود مقترب نا عيطتسيو ءاوملا
 فرأ يعبدب و نيتئرلا نم ءاوحلا اهيتأي يتلا ةريثكلا ةيئاوهلا تاوجفلاب ةئيلم ةفوبجم

 الدب يشما ىف نيتمات ىلع رصتقأ اك ء ءاضفلاو وجلا ىف ناريطلا ىلع دعاسي امن اذه

 ىوتلت ةكرحتمو ةلبوط هقثع ماظع تلعج هريغو ضرفلا اذهو ب هريغ ىف ةعب رالا نم
 ءانب ىفو « اهريغو بوبح نم هناذغ طاقتلا ىف هراقنم لامتسأ نم نكمتيل ةلوعس
 يعف رعظلا تارقفو عذجلا ماظع امأ ء« تايجاحو دصاقم نم اهريغو شاشعالا
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 قرخم نأ هيلع لبسيل ددحم وجو اذ قلخ مث ءاهممجي دحاو ىلع لوبلاو

 لمجوهيف ذهننو هلملا قشتل ةثيحلا هذعب ةنيمسلا تلمج ام هيفذخأ اهغيك واوهلا

 رباطلا مسج هيلع دنتسإ ًادلص ًايلكيه ًاروحم فلؤن ثيح (مامت اهضمب عم ةجمدنم

 يحتنت هرخؤم ىف ةمحتلم ريغ ةيبنذ تارقف سمخ وا ميرا هل دجوتو . ناريطلا دنع

 لاوطلاب ئذلا تاشير هيلع ركترت اضيأ تارقف تس وا سمح جامدنا نم نوكم مظعب
 بناوجلا ىلإ كرحت نابنذلا حمست يلا ىهفةقيلطلا بنذلاتارقف يفاب امأ « ناتلا

 ءاملا ىلع اهريس ميقتسي يتلا ةنيفسلاك « هب ربطب و ضهنب هل ناكسلاك نوكب نإو
 ددحم هردص طسو ىف ٌوِجْوِج هلو صقلا مظعو ةيردص عالْصأ هلو « اهناكس ةطساوب

 ءالا ىف ةئيفلا ؤجْؤجك دارأ انيك هنا ريط ىف .اوهلا قرخ هيلع لهسي يكل مامالا نم
 دنع ًايطو عافترالا دنع ًارشن ةحنجالل ةكرحلا عالضالا ركصترت ؤِجؤجلا اذه ىلعو
 . ضرالا لع نوقولاو طويملا

 «ناويملاو ناسنالا ةزهجاك ةريثك ةزعجا لامجالا هجو ىلع رويطلل نا مث

 لسانتلازامجو زاربالا زاهجو سننتلا زابجو ةيومدلا ةرودلا زاهجو مضه زاهجامل ناف
 هلصي وح لكشيف خذتني يذلا هيرأا ىلإ مذلا نم ىدبقب هتاف محلا زاعج امأ

 ةكبمسةبددغ ناردج يذ يلمأ مسق نم ةكرلل ةدعلا مث « ةطقتللا بوبملا هيف عقتت
 اهيلا هرن يتلا بوبحلا نحطت ( ةصناقلا ) ىمسي قل مسقو « ىمضحلا ريصعلا زرفت

 ةانقلا هذه يعتنتو « ضرغلا !ذ#ىل ربطلا اهعلتبب ينلا ىمحلا ةدعاسع هلصيوحلا نم

 قيرط .رع نيئيلكلا نم لوبلا زارفأو طئاغلا زارفا نيب ةكرتشم ةوجفب ةيمضملا

 . يلوبلا زاهجلا وه اذه لب لوب ةناثم ريطلل سيل ذإ « بلامملا
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 شيرلا هلك يسلك و ناريطلل اهب ضعنيل نائملاوط 'تاشبر هينذو هيحانج يف

 . هلّميف ءاوحلا هلخادتيل

 هلحم ىف يتأيس اك اهنيوكتو ريطلا ةضيب ميرشن ىف ركذ دقف.لسانتلا زاهج امأ
 . ةلاسرلا هذه نم

 نيتئرلا بعشب لصتت ةيئاوه ساكا ةدعاسع نراتئرلا وهف سفنتلا زاهج امأ
 ٠ ىرخالا ةيوئرلا تاناويحلا نم اهريغك ريفإلاو قيعشلاب «ىلتمتو

 هخيخمو ضيرعو ريصق ريطلا غامد ناف « كاردالاو سحلل يصعلا زاهملا امأ

 كردن ال ينلاو ًادج ةريغصلا ملا صوصف قالي رصبلا صوصف كلذكو « ريك

 ايعيوربطلا دنع ناتداح رصبلاو عمسلانكل و « قوذلا ةسامح اهلثمو اليلق الأ اهب حئاورلا
 . ةيويحلا ةيرورضلا هلامعأ ىلع نيمتسي

 أيلق هل نا ل« ةيقردللا ددغلا نم جوزو لاصطو ءاعمالاب لصتت ديك ربطللو

 تناترودلا ريطلا ىف لصحت انطساوب « ناردجلا ىتقيقر نيئيذاو نينيطب بلغللو

 رسنالا نيطبلا مد مم طلتخمي ال نمالا نيطبلا مد نا ريغ ىربكلاو ىرغصلا ناتيومدلا

 ىمكح دق ءاوهلاب هفوج ىف «ىللا ماظملا فوجلا فيفحلا مسجلا اذه لكو

 ءاضفلا ىف ةعب رسلا هناك رح ىلع هدعاسيف اضيأ ءاوهلا هلخادتيل وهندب فيفخمنل شيرلاب
 . يتأيس اك هتفخ ىلع ةدايز فوج هركذنس اك شبرلا اذهو



 هرامنموريطلا فوج ةراوح

 ملي هملبي محللاو بلا هممطنوكي نأ ردق الو : مالسلا هيلع لاق

 هب لواتت, يساج ىلص راقثم هل قلخو تان الا ةقاخ نع صمت غضم الب

 ةرارح لضفب نبع أم رغ محللاو اميحص بملا دردز راصو ناتسالا مدع

 ةيراج لزت مل هقلخ يف عدبلا عناصلا ةكح نأ القع تبثو ادع دك أت دفل

 بلست ملو « ةدوصقم ةباغل الأ قواخم يف وضع قلخي لف « اهنم يلكو ينج لك يف
 هلك ىف اهريف « موحللا ةلك 1 ءاضعا الثم ىرتف اهيلا ةجاحلا مدعل الأ ةحراج هنم

 سارتفالل عابسلا جتحم مل ولف « ءاذنفلا يف اههنيب ةكرتشما ىف اهريخ غو « تابنلا

 ميرالا تاوذو مايبلا ذفتت لولو «بلحلاو بانلا اهل قلخ امل قيزمتلاو شبنلاو
 موطرخ امل لعجو اهتجاح ردق ىلع نانسا اهل قلخ !1 ديلا ةعدع يو فلعلاو تابنلاب
 هل يئبني ام ىلع قولخم لك ءاضعأ تقلخ اذكحهو «همضقو هطاقتلال ليوط قنعو

 هيلي نا ميه مامالا دارأ ةكحلا هذه لثم كردي نا لجألو . ةكحلا هيضتقت أمو

 تالا رع بارما ىلإ لومولل منصلا عبدب يف ركفتلا ىلا لقاعلا دشرب و لفاغلا

 محللاو بحلا لكأ يف ناسئالاك نذإ ريطلاف خلا ردق املو : ميل لاقف « ةينادحولا
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 مجم نإ كاذ ربتعاف مضملا نع هن ينم انحط مامطلا هل نحطق فوملا يف

 ريطلا فاوجأ يف نحطررو احيحص سنالا فاوجأ نم جرخم هريغو بنملا

 . رثأ هلىرب الو

 علت كلذ نو ةدملا لإ وخد لبق ا يخي ايف اسال كسا ٠
 ناسنالا صقنب وهف مضحلاىلع هنيمت هل نانسا ال ريطلا نكلو . اببضه لكت نا هتدعم

 حوارتت ماد رادقاا ةتباث هفوج يف ةدياز ةرارحن ناس نا ةكملا تضتقاف كلذ يف

 يف يو « يجراخلا ( رثومو رث) رارحلا بسح ( ١: ) ىلإ ( ١ ) نيب اهتجرد

 نانسالا نع ربطلا ىنفتنا ةرارحلا هذعب و ء مضلا نعابفعضل رابكلا نم رثكا راغملا

 فوج هبيذي ال يذلا بنعلامجمك (ضيأ ةيوقلا ةباصلابوبحلاةباذال لب هناذغ مذ

 ٠ ةيلكلاب ًارثا ريطلا فوج هل قبب الو ناسنالا

 ,سباب يماج بلص راقئم هل قلَخ همامط طاقتنل ال ديلا ريطلا مدع امل مث

 بكر يو ٠ محللا شهنب رسكني ال يأ فصفتب الو طقللاب رشفتب ال يأ جحسنبال
 ةيومدلا ةيعوالاب ةدوزلا ةمدألا رم ةقيقر ةقبط هواعت ىلضع جيسن نم راقنملا

 دلج راقنملا ةدعاق يفو « ةنرقتلا ةرشبلا نم اهقوف ىرخأ ةقبط اهظفاحمو باصعالاو
 ةةيرطو اهتيذغا عاولا قالتخاب فلتخم رويطلا يف ريقانملاو ( ةمحللا ) ىمسي فتنم

 نيزملا كلام راقتك ةبيدلا ةيوقلا اهنمو طبلا رعقانك ةضبرعلا اهنف اهيلع لوصملا

 تاحراج راسو ءافيبلاك ةفوقملا ةمْضلا اهنمو ىوط .طلاراقنك ةقيقرلا ةليؤطلا اهنمو

 يس ةظيلغلا هريصقلا اهنمو تارشحلا تالك اريفانك ةببدلا ةعيفرلا ةريفصلااهنمو رعطلا
 اريك اول نودحلملان واهاجلا معزامع ى اء و عدبماعناصلاناحيسفاذكهو بوبملاةلك ال
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 دلي ةلو صيمي ريطلا

 ةدالو دللي الو ًانضيب ضيببر امم لمج مث : مالسلا هيلع لاق

 ىتح ثكم هفوج ىف خارفلا تلاك ول هاف «ناريطلا نع لقت اليكلا
 هقلخ نم «يش لك لج ناريطلاو ضوهنلا نع هتقامو هتلقث ال ؟حتست
 اذه ىف مئاسلا راطلا راص مث ء هيلع ن وكب نأ ردق يذلا ىمالل الكاشم

 معان فيفخ شير اذ ماظعلا فوج مسجلا فيف اَهْنآ تفرع اك" ريطلا قلخ

 , هتنحل ءاوهلا لمحيف عفترب نالو هضوبنو هناربطا اليبست ةفوجم تابصق ىف تبان
 هضيبلا تقلخ دقف كلذ عمو « ةدالو دلب الو اَضيب ضيبي راص ةباغلا هفملو

 « هفوج اهلمتحي نزولا ةفيضخ « همسج ىلإ ةبسنااب ةريغص ثربك اهعم هيف ةدحاولا
 دمقت كانهو « جراخلا ىف اهتحرطو اهتضاب ىتنالا ىلع لقثت نا تداكو تلك اذاف
 لوصفلاو رويطلا ىالتخاب عيباسأ ةثالث وانيعوبسا وا عوبسأ ةدمل اهنضتحت يأ اهيلع

 نا لبق الوأ ميرلا فز هيلع ىتألا تلبقا خرفلا جرخو تسقف اذإ ىتح , طبحلاو
 هجورخ دنع نوكن ةلصوملا نأل ءاذُلا لمتحتف هتلصوح مستتا كلذو ءيشب همعط#

 لاخدا نكما تءستأو مألا هفزن يذلا ءاوملاب تخفتنا اذاف « ناردجلا هقصتلم ةقيض
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 عيباسأ ةثالئامضعتو ُنيعوبسأ أبيضمإ واعويسأ هئيطتحيقهضيب ىلع ذعشي ولا

 ءاذغلإهنلصو مسنتل حيررلا هقزيف هيلع به مث هضيبلا نم خرفلا جرخم ىتح

 هج رختسيف بحلاو معطلا طاب نأ هفلكن ف « هب شيما أع هيذشب و هيبرب مث

 ةقشلا هذه لمتحمىنمم يالو ء هخارف هب وذو هتاصوح ىف رمتسي نأ دعب

 مألا مامط نم مسق نع ةرابع يو ماوقلا ةيبيلح ةدامب هممطت كلذ دنعو اهيلا ماعطلا

 مدقت اذإ ىتح اذكهو بيلحلاك راص ىنح اهتلصوح ىف رييغتلا ضعب هيلع ىرج دق
 ىف ةئيلم ةبطرم اهئاذخ نم بوبحب ةداللا هذه ىرع مالا تضاعتسا رمعلا ىف خرفلا

 اهريغو بوبحلا طاقتلا يف اهعم كرتشأ ناريطلا عاطتساو ريك ام اذاف ء ضيا اهتاصوح

 لحل اهلقثال تاناويملا رياك ىتالا فوج يف اهقلخ ميو نوكتت خارفلا تناك ولف
 ريطبل قلخ يذلا ريطلا ةقلخو بسانتي الام !اذ-هو ضوبنلاو نأريطلا نع اهقاعو

 . ميكحلا هقلاخاهاضتقا ةكحلف لسانتي نا هب ديرأام إو « لسانتيل شيعوشيعيل ريطي و

 ةئيفخو ةرعغصو ةدحاو ةضيب ألا ضيدي ال ةتلمج ينلإ يه ةدوصقلا ةكحلا هذه نإو

 رسيالا وهو دحاو ضيبم يف نوكتت ةضيبلا تلعج مث « همسج ةفخب مئالت نزولا
 ةيلاعف مدع يف ببسلاو , ىتنالا ةايح لثاوأ يف رمضب هناف نمالا ضيبما امأ « طقف

 ناويح لك نم فاي ظقب رذ_> أقلطم ربطلا أ وه هرومضو نميالا ضيبملا

 اهالك ناضيبلا ناك اذاف « هناريطو هيرج ةعرسو هرارف يف هناجت ىربو ناسناو

 . ناربطلاو ةكرحلاو ىرجلا نزرع لقث انايحا نيضيب وأ ةطيب لحم
 كذا ةيملآلا ةكملا هيضتقن الامم اضيأ اذدهو « هلوبس لكب هديص نكسمأو

 نف « ميني لاذ ثيح ميلفملا عيدبلا قلخلا اذه يف لمأتلاو ركفتلاب مكي مامالا مأ
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 هدلو ىف ناسنالا لمأب, ام هخارف ىف لمأي الو ركفت الو ةبور يذب سيلو
 ةلمل هخارف ىلع فوطمم هنأ دهش» هلمف نم اذبف ءركذلاءاقب ووافرلا وزملا نم

 ءهرك 5 ىلاعت هلا نم ًافطل هْواَعِبو لسالا ماود وهو اهف رك الوارف رسب ال

 ىف نيلمأتملاو نيركفملا نم رظنلا تنل دارا إي هنا : لوقأ حلا ريطلا اذه فلك

 ةبورالو هل لقع ال يذلا ريطلا اذه ىدتعافك هناو ءاهب اوربتعيل ةقلخلا هذه لثم

 دسعب مث « ءاذنلا نع قيضت اهنا لع فيكو عستنل خرفلا ةلصوح يف الوأ خننب نأ
 يف هعقنت تلم مامطلا نم نشحلا لمتحم ال اهنكلو تنوق اهناي كردا فيك كلذ

 بطرت تراص اليلق ريكي نا دمي مث هايأ هقزنل اماوق بيلحلاك نوكي ىتح اهتلصوح
 اهعم طقتلب حبصاو هتكرن ناريطلا ىلع ىوق اذإو هب هقزت من اضيأ اهتلصوح يف بلا
 يف ةقشلا هذه ريطلا لمحت دصق يالو ىنعم يال رلناف « مامن اهنع ًاينغتسم طقتلت اك

 باش وربك اذإ ه-خرف نم ةدعاسلمأي نا وا (مفن وجرب نا نود ةيذفتلاو ةيبرتلا
 (حار واربكحلاو :جعلا دنع نوملاو ةدعاسملا هئم الما هدلو ينري يذلا ناسنالاك

 رايتخأ نع نكسي مل ريطلا هلعفب الك نا لعب انع نمو . هلوم دعب ليما ركذلا هاقب

 نيح وه اهفرعي ال ةكحو ةلمل هقلاخ هيف !مدوا ةزيرغو ةرطف رع لب لقعتو
 | : لمت ام لمعي

 «ريمعاف ؟ دصق نودو المع ردصي قلخلا يف هلاثمأو اذه ىرتزه لمأتلا دمبو
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 هجاجدلا

 ضيبلا نضحل جيعت فيك" ةجاجدلا ىلإ رظنأ : مالسلا هسيلع لاق
 خفت و ثعبذل ىلإ « اطوم ركو الو ممن ضيباهل سيلو 5 خيرفتلاو

 لجحلاو كب الاو يدنملاو يداف الا جاجدلا لمشت اهسارب ةليصفجاجدلا

 كرتشت ف انصالا هذه لكو ءاهاثمأو سيواوطلاو اطقلاو ىولسلاو جبقلاو جاردللاو

 ةريصق ةحنجأ اهلو 6 ةيوقو اليلق ةسوقم مجحلا ةطسوتم ةداح ريقاتم تاذاعنأ ىف

 بلاخم تاذ ةيوقلا ةريبكلا ابلجرأو اهنم ضعبلا الإ ناريطلا ىلع ةيلباقلا ةليلق ةريدتسم
 * هريغو بارتلا شينااهلمعتست ةهسوقم ةريغص

 . ناديدلاو تارشحلا لكا انايحاو راملاو بوبحلا وهف لاغلا اهماعط امأ

 ىلإ جاجالا ركحذ دنع قلطنب نهذلا ناف ةليصفلا هذه ماسفا ةرتك مغرو

 ؛ لوقنف اذه انثحم ىف هركذن يذلا يدايتعالا جاجدلا

 انفارطا ىف اهرهشاو اندنع ةليصفلا هذه ماقا رثكآ يدايتعالا جاجالا نأ

 ناديدلاو محللا لكأب هنال ءاذغلا يف ةعيبطلا كرتشم وهو . طسوالا قرششلا ف يأ

 عابط نم اذهو رضخلاو راملاو بوبحلا لكأبو « عابسلا عابط نم اذهو «بابذلاو
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 الو امل ةيور الو لسنلا ةماقاب اهذخأ نمو « لسنلا ةماال الإ ؛ اهنم كلذ

 . كلذ ىلع ةلوبابنأ الول « ريكفت

 هظاقيتساو همون نأ : ليق ىتح هابقنالا ةعرسو مونلاةلقب فرع دقو ٠ رويطلاو ماهل

 مانتال كلذلو انبجو ًافوخ كلذ ةجاجدلا لمفت امنإو ؛ هعوجرو هسفن جورخ رادقع

 ىلع ابمون نوكحيو ةرجشلاو رادجلاو فراك اهريغ وأ ضرالا نم مفتسم ىلع الإ

 . قفالا مالظظو سمشلا بورغ دنع امون رثكاو اليلق ضرالا

 غلبت امدنع ضيبلا ءاقلاب يدتبتو . دلت الو ضيبن يلا تاناويحلا نم يو

 ( ٠٠١ ) نم ىلوالا ةنسلا يف غلب دق اهضيبو « اهرمع نم رهشأ ةرشملا ىلإ ةيناملا

 جيل الأ حلصت الف عطقتب مث حئالب ضيبلا جرخم ىتح صقانتن « ةضيي ( 1١ ) ىلإ
 . همحطاو موحللا ذلأ نم اهبجلو « لكألاو

 ةنيل اهورخ دنع نوكتو  مايأ ةرشع هدم ةجاجدلا يف اهقلخ من ةضيبلاو
 فروللا ىفلتخم نينام ىلع لمتشت يعو ٠ تسبي و تفج ءاوهلا اهبباصا اذاف ةرشقلا

 ةقيقر ةرشق اههنبب و « ضايبلا ىسبو ضيبأيناثلاو حلا ىمسيو رفصا اهدحأ ماوقلاو

 نم اهظنحت يثلا يو « ةيسلك هبلص ىرخسا ةرمشق أضيا اهولعتو ( (ميق ) ىمست
 . يجراخلا ءاوحلا قلت نماهعنمتو ناليسلا

 هنمو ناسنالا يفينلا ةلزمع ىموءازجالا ةهباشتم هجزا ةطلتخم ةوطر ضايبلاف

 يف ءيش هبشأ ءارفص همعان ةسلس ةبوطر ( حلا وا ةرغصلا ) رافصلاو خرفلا نوكت

 نم ةضيبلا لخاد هب ىذغتي ( خرفلا ) لفطلا ءاذغ ةلزنع وهو « دماجلا مدلاب ماوقلا

 يف زاحنب ضيا حملا ناك ءاشخ يف زامتا رفلا هنم نوكت اذإ ضاسيبلا نال هنرس
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 .رخآ هاشغ

 قلاخلا ناكف ناخرف ناضتحالا دعب اهنم جرخم ناحم ةضيبلا يف دسجو امبرو

 فرعي ةضيبلا يف وهو خرفلا نأ لاقيو . ضايبلا نم هنيوكن دعب امم خرف لكل لعج
 فارطالا ةدود_م هليطتسم تناك ناف ةضببلا صحفت ناب كلذو ىتتا مأ ركذ هنأب

 « اركذ اهيف نا فرع ىارطالا ةضيرع ةربدتسم تناك نإو « ىثا ابيف نا فرع

 ًاريثك كرمت اذاف هراقنم نم قلع هنم ىتنالاو ركذلا ةفرعم ديراو خرفلا جرخ اذإ امأ

 . ىئاف نكس نإو ركذ وهف
 نادفبلا نم ريثك يفو . ريفولا ميرلاب هبحاص ىلع دوعيل ىبريو نجدي جاجدلاو

 ةدودحم ةرارحو ةليعم ةدم دعب و ضيبلا اق مضوي يعانصلا 3 لماعم ةندمتلا

 لك'الاو عيملل الباف حبصي وريكيف ةيعانص ةيماعةروصب ىبرتو خا رفلاجسرخمو ضيبلا سفن

 هريغو لضفلا هيبنت متي مامالا دارأ ءزئارغو نا ويحلا عابط ركذ ضرعم يفو
 انم معسو ىأرمي ماودلا ىلع وه يذلا يلهالا ناويملا جاجدلا تالاح يف ركفتلا ىلإ

 نضح ) ماخرالل ىتالا جايه يهو دحأ ىلع قتخم ال يتلا هزئارغ نم ةزيرغ هل ركذف

 اهل رقب الو ماعطلا نع عئتمب و حايصلا رثكتو خفتنت كلذ دنع ىعف « ميرفنلاو ( ضيبلا

 . جايملا نع نكست كانهو هتضتحتف ضيبلا ال عمجم يتح رارق
 8 ديدشلا صرحلا اذهو ةدشلا هذهب كلذ اهنم ناك مل ركف : ميني لاقف

 ابلقمت مدعا يه هدصقت مل يذلا لسنلا ةمافأ ىوس يبس كلذل دج ل تلمأت ول كنف
 ابضيبو اههوحلب ناسنالا عافتلا ضرغلو لسنلا ةماقالاهيف تقلخ ةزيرغ نكلو « كلذ

 . ريتماف لاههالاو هفداصملا نع تلج ةغلاب ةكح يىثو؛ ءاودو ءانغ

 - ا94١ د



 ةضييلا
 دعي

 ضييالا ءاملاو رفصصالا حملا نم امف امو ةضيبلا قلخم ربتعأ : 6 لاق

 ةضييلاهنع بام نأ ىلإ ه ىذنفيل هضعءل وخرفلا هنم وشن هضعبف « قيقرلا

 هظفحتسا| ةرسشقلا كلم يفخرفلا وشن ناك ىل هيافءريبدتلا نم كلذىفامو

 لفسا رغؤم يف ةبوضيبلا يصخلا نم جوز بلغالا ىلع رويطلا وذل

 توكيل اهتبامن ىف مسقئو اهوا يف قيضن ةبونم ةانق امهنم لك نم جرخم « هنطب
 نيئانفلا نيب ةكرتشم ةوجف ىلا ةيونملا ةداملا اهنم زرفت « ةبونم ةلصيوح مستلا اذه
 ىتالا يف ةكرتشلاةوجفلا ىلا ةيونلا ةدالاق ذقت كَّذلا يف ةكرتشملا ةوجفلا هذه نمو

 فتوكتت ثيح اهنم رسبالا ضيبلا ىلا ةدالا بهذت ىتالا ةوجل نمواهك اكتحاب
 ةدام اهيلا فاضت تبيح ضيبلا ةانف ىلا ضيبلا نم تجرخ تنوكت اذاف <« ةضيبلا

 ةيسلكلا ةرشقلاو ءاششلا اهيلا فاضي مث ٠ ةاتقلا نم طسوالا مسقلا اهزرفب ةيموبلا

 . ةرشفو ءاشفو لالزو مع نم ةبكسع ةضيبلا نوكحتف ضيبلا ةانف رخؤم نم

 ةيئاذغ داوم ىلع يوتميو ةدحاو ةاون اهطسوتن ءارفص ةنيخم ةدام حملاف

 ضيبما ةانف ف ةرشتنم ددغ زارفا نم لنوكت قيقر ءاشغ هب طيحو نينجلا ةيذغتل

 اهلصف بمصي ثيحي ناتكساتم ناتقبط وهو ًآدج ةقيقر فايلا نم بكرتيو
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 تقو ىلإ هب ىثتكي ام هاذنللا نم ابفوج ىف مم لمج ء ابيلا ءيشل ماسمال ينل
 هعم لمجيف هيف نم ىلإ لصويال نيصح سبح يف سبب نك «ابنم هجورخ
 . هنم هجورخ ثقو ىلإ هب تكي ام توَملا نم

 سنتا ءاوهلا نينملا بحسي اهنم ةيئاوه ةهدر ةضيبلا نم ةعساولا ةبجلا يف دجوو
 هزرفت ءازجالا كسايتم ضيبا نيخن لئاس لألزلاو ء خرفلا جورخل سقنت اهنمو

 ةكرتشملا ةحتنلا ىلا ضيبلا نم ةدتمملا ضويبلا ةائق نطاب ىف ةرشتنم ةقيقد ةيبوبناددغ

 طيحلا لئاسلا ماقم موقي هنا ىلا اناضم ةجاحلا ىدل نينجلل يئادغ رخذ نوكتب هنمو

 . ةميشلا لخاد يناسنالا نيتجلاب

 ضيبلا ةائق نم رصختم مقوم يف ةدوجولا ددفلا هزرفن امم نوكتيف ءاشملا اما

 اما . يناهنلا اهلكش ةضيبلا ذخأت خزربلا يا لحلا اذه يفو 4 خزربلا ) ىمسب

 ةيسلكحلا ةداملاب ةعبشلا ةبلصلا ءاضيبلا ةرشقلاو يجراخلا الفلا يحف ةرشقلا

 ةضيبلا عومجل ةظفاحلا يعو ضيبلا ةانق نم رخآلا مسقلا ده نم ةزرفلا

 الف . ناقتالا عيدبو ةقلخلا بيج نم هتوح ام اذ هو ةضيبلا يش هذه

 ريبدتو ماظن نم توح امفو اهتقلخ يفو اهيف ريكفتلاب # مامالا ىعا ام اذا ةيارغ
 . ةكحو

 ةرباكم الا مهلا الج لاهالاو ةقداصملل فضنملا لقاعلا دجي اذه دعب لبف

 ٠ نادجولاو سحلاو لقءلاو قحلا قيرط نع الودع الاو ًادانعو
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 ٌراطلا ةلصوح

 نافع هل ردق امو رئاظلا ةلصوح ىف لضفم اي ركف : مالسلا هيلع لاق

 ولف ءالبلق الينق الإ مامطلا هف ذفن ال قيض ةصئاقلا ىلإ ممطلا كلل م

 هيلع لاطل ةصناقلا ىلإ ىلوالا لصت' ىتح ةيناث ةبح طققتل ال رئاطلا ناك

 نائسالا ىلا ابمضه يف حاتم يعو الاغ بوبحلاب تاتقث رويطلا تناك ال

 وهو ىرملا نم أرِج راص ( ةدمملا ) ةصئاقلا يف اهخبط لبسيل اهنحطو اهربكت

 خنتنملا هزجلا اذهو « ردصلا ىلا ىرلا لوخد لبق هعضومو ًاخفتثم معطلا كلسم

 نيليو بطربو عقنيل هعلب دعب ةدم دردزملا مامطلا بيف ىقبي ىلا ( ةلصوحلا ) يعدي

 ىلا ذنن مضبلل دعتساو نال اذافء ةلصوحلا ددغ نم ةزرفلا لئاوسلاو باعللاو هاملاب

 متن ةصناقلا ىف امماد ةئاثلا ةرارحلا ةطساوب كانهو « لبم ىلعو ًاعردت ةصئاقلا

 رهطلا يف ةيومدلا ةرودلاب ءاضعالا ىلا قورعلا يف ىرسي امد ليحتبو هيضه

 اميسال رويطلا رثك ١ ىدل بلص فيكتم رادجلا ىلضع اهنم ًاءزج نراف ةصناقلا اما

 ابمضهو بوبحلا قحس مب هزجلا اذه يفو بلصلا مامطلا مضط كلذو بوبحلا ةلك
 ةيزبرغ روصب ضبا مضهأ ىلع ريطلا اهعلتي يلاىصحلا دمعاست ا « ةلصوحلا دعب

 . اهعالتبا دنع ائيش ربطلا دصقب نأ نود
 هاكأ د



 ةاصوملا هل تامل «رذحلا ٌهدشل اسالتخأ ساتان هيمط يق وتس نأك ىو

 ىلإ هذفنت مث , ةعرسب ممطلا نم كردأ ام اهيف يعوبل هماما ةقلمملا ةالخلاك

 جاتمي ام رئاطلا نم ناف ء ىرخأ ةلخ ًاضيرا ةلصوملا يفو ء لبم ىلع ةصناقلا

 . هيلع لبسأ بوق نم ممطلا هدر نوكيف هخارف قزير نا ىلإ

 طقلي ناك امل رئاطلا نال اقيض ةصناقلاو ةلصوحلا نيب كلسلا قلخ ماو

 ةالحللك ىف يلا ةلصوحلا يف هطفتلي ام عمجت راص هرذحل ةعرسبو ًاسالتخا همامط

 ريصب رئاطلا ناك ولو اجيردت ةصناقلا ىلا دفن بطرتو ممتجا اذاف هماما ةقلعلا

 هفوخؤ هرملح ةدش عم تقوأا هيلع لاطل ىلوالا لْزنت ىتح ةيئاثلا ةبحلا طاقتلا نع

 مم ةلصوحلا يف ةعرسلا هذعب هعمجي راص كلذ لجا نف همامط اذه ىلع يفوتس الف

 هراقنع اهءاذغ هخارف قزب ناك امل هنأ وهو رخآ ءيشو «ةصناقلا ىلإ اردت هنفني

 . لبساو برقا منلا ىلإ فوجلا نم هجارخأ ناك هلصوحلا يف مج ام

 لضفدلل متلي مامالا اهركذ دق هلصوحلا يف ماعطلا مل ةيناثلاةذيافلا يع هذهو

 مح رحب نم ةطقنو ضيف نم ضيغ يمو ةقلخلاب ربتعي نأ ءاش نمو وه اهيف ركفيل
 .بابل الا ىلوا اي اوريتعاذ ةقلخلا

 -تأاكاكد



 رويطلا ف ناولآلا ىفالتخإ

 نرأ نومجز ةلطملا نم ًاموق نأ يالوماي تاقف ؛ لضفلا لاق

 طالخالا جازتمأ لبق نم نوكم اع] ريطلا ىف لاكشالاو ناونآلا فالتخا

 عدوا امو ةكحلاو عادبالا نم رويطلا ةقلخ يف ام كتلي مامالا ركذ نأ دعبو

 نيذلا مثو ةلطعملا نم اموق نا يديس : لّضْملا هل لاق . نيبرطف ءاكذو ةئطف نم اهيف

 ةفلتما ناولالا هذه نإ نومعزري ةردقو ةكحو ع نم ىلاعت يرابلا تانص نوركني
 نا لب ةكح الو لع الو اهداجيإ يف دصق نع تسيل رويطلا ىف هتوافتلا لكشالاو

 نكي ملذإ يديس اي ىرث اذاف . هفداصملاب لب نيعم مناص نم دصق نود لكشلاو

 : هيوجالا طساي هل بيج : 439 لاقف ؟ تادجولا هفيستسي الو لقعلا هلبقي امن اذه

 ىلإ الثم جارللاو سواوطلا ىف هارت يذلا شقنلاو يشولا اذه ىلإ لضفم ا رظنا

 طخ هنأك اهمسج فارطأ ىف لباقتو هاوتسا ىلع ناقتالاو ماظنلا ىف اجردتم هنوك

 لك ىف مظغتتللا عئارلا طمنلا اذهب ناك رهاملا ماسرلاو قذاحلا نفلا مع قلاب

 ثدح هنأ هيف روصتت لهأ « ططش وأ فالتخا نود نيرئاطلا نذه دارفأ نم درف

 كرم درف لك يف ءاج هنا ىلع ريدق ملاع ميكح نم دصق نود لمعلا جزلاو ةفداصملاب
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 يذلا يثولا اذه لضفم ب : (ع) لاق . لاهالاو جزلاب اهريداقم فالتخاو

 ط# ام وحنك ةلباقمو ءا م جرادتلاو جاردلاو سيواوطلا ىف هارب

 اذه سيل وأ« ريشت وأ فالتخا نود دحاو لكش ىلع فنصلا اذه رويط دارفأ

 ةفداصملاب'رقي نأ لاهم انهلقعلل لهو 7 مكح ريدق قلاخ نع هرودص ىلعاحضاو البلد

 ٠ نوعني الام نومعزب نيذلا ةلطملا ةلهجلا ,الؤه لوقع فشسي الو

 : لوقنف : ايماع داوتب فيكو نوللا وه ام لامجالا ىلعحرشن نا بسان انهو

 صيخحم ال ةاسم روما ىلإ اوغلب ىتح رثكأ اورجو ًاريثك !وئحي دق ةعيبطلا ءاملع نأ

 هعاعشاو هوضلا ةطساوب الإ ىرنال نوللا نا الوأ يو كلذ ةفرعمل اب فارثعالا نم

 هنأل لقتسم مسج وه سبي و هنوللا ماسجالا ىلع ةضراع ةنص هلا ايناثو نوللا يذ ىلع

 لكلو « ريثالا يف رشتنت تاجوم هؤضلل نا اًلاثو هيلع ضورعم دوجو الإ دجرب ال
 اذه ةمشا فالتخابو « ةصاخ ( تابطذ ) تاددرتو ًادودحم الوط كثاجوملا هذه نم

 أمت اهناولا فلتخم ةعشالا ثنأ ىنممب . ناولالا فلتخم ماسجالا ىلع طقاسلا ءوضلا

 رتميظتاسلا نم ( ٠٠٠١75 . ٠ ) هتجوم لوط غلي رمحالا نوللا الثف ٠ اهجاومأ لاوطال
 )٠٠٠04( غلبت ةيجسفنبلا ةعشالاةجوم لوطا نأ « ةيئوضلا جاوم الا لوط ايمو

 ىمحيال ددع يجسننبلاو رمحالا نييو . ةيئوضلا جاومالا رصقأ يو رتميتئابلا نيم

 . ةفلتحملا ناولالا نوكتت كلذ نمو ؛ رصقلاو لوطلا ىف ةفلتخما تاجوملا قم

 اهيف سدكتت اهيف ةعرفتم ايالخ نم ماسجالا يف لصحي نوللا نأ ! مهضعب لاقو

 ةيلالزلا داولا جاتنأ نم يو ( نيناوج ) ىمست ةدام ببسب هوضان ةككاع تاروللا

 ترك اذإ تاروابلا هذه نا لاقي هيلعو . ايالخلا هذه يف مدلا اهلمحم يتلا ةموضهلل



 ناكولو « فلتخم ال دحاو لكش ىلع لمبملا جازتمالا هب ينأ, فيك مالفالأب
 . افلتخم ناكلو ءاوتسالا مدمل لاهالاب

 شب ىلع ابضمب غابصالا ةنلتخا ايالخلا هذه تكارت اذإو ناولالا تنبب ايالحلا يف
 للحم نا ابا ميطتست ابسفن يف ( نيناوجلا ) ةدام نأ ىلع « ةددعتم ناولا اهنم جتن

 . هيالخ ةرحاس ناولا يف دعب نع ماسجالا قدبت كلذبو « ةيميبطلا هناولا ىلإ ءوضلا

 تابنو ناويحو ناسنا نم ةيضرالا ةفيثكلا ماسجسالا يف نا ولالا ثدحم اذكه

 ٠ هاملعلا نم نفلا لهأ لاوقأ بسح

 ناولالا هيف ربظتف هاتشلا تاقوأ ضعب يف قفالا ىف ربظب يذلا حزق سوفامأ
 الإ ىرئال ةيوجلا ةرهاظلا هذه ناذ . ( يسمشلا فيطلا ناول !) ةامسملا ةيسيئررلا ةمبسلا

 املاسراب سمشلا نأ وهف هروهظ ببس امأ « سمشل ةلباقم ةباحس وجلا يف ناك اذإ

 ىلإ ةمشالا كلت لخدن ءام تارطق ىلإ تللحم دف نوكت يتلا ةياحسلا كلت ىلإ اهتعشا

 ىلإ ءاوملاك فيطل مسج نم ذفن اذإ عامشلا نال « رسكنتف ءاملا كلذ تائيزج نا

 ةعيسلاناولا ىلإ يسمشلا هوضلا للحتب فئنيحو « رسكنا جاجزلا ول ءاملك فيثك مسج
 يجسشنبلاو ليثلاو قرزالاو يلاقتربلاو رفصالاو رضخالاو رجالا : يع ىتلا ةيلصالا

 ٠ ةدهاشلا ناولالا هذهي انولم ح زف سوف ربظي كلذ دنعو

 يك يسمشلا ءوضلا نأ وبف « نكت مل نا دعب ناولالا هذه ثودح ببس امأ

 نوكي ةيسمشلا ةعشالا يف اهعامجابو ةروكذلا ةعبسلا ناولالا كلت نم بكم مدقن
 يف ءاملا تائيزج ىف اذه سمشلا ءوض ىم اذاف ماد هارت يذلا داتمملا وه هوضلا نول

 قيقحلا يعيبطلا هنولب الفتسم نول لك جرخل اهناولا تقرفتو ةعشالا ترسكنا باحسلا

 ا _



 » 0 0 0 ٠ 0 ٠ ٠ هو ٠ 0 ٠ ٠ 0

 هوركحذ ام لجم اذه ٠ سيشلا نيعب هلباقن اميح يجاجزلا روشنلا يف هدهاشن اك
 . ناولالا نع

 ىثولا نم اهيف ام يف مهي مامالا اههب دهشتسا نيزللا جاردلاو سوواطلا امأ
 اهمفامو اهشير ايالخ مضو ىلإ كلذ دنس نا نكميف ىوتسلا عيدبلا شقنلاو مظتنلا

 دوجوو ةقلخلا ميدبل الإ لصحي مل هنآ ىلع ( نيناوجلا ) يو ايملع ةروكذملا ةدالا كلتنم
 . اهف دصقلا

 وبق سوواطلا امأ . ةدئانال اليكت جاردلاو سوواطلا اذه دعب كل حرشنلو

 ينامالا هغسن يذلاو لواعلا طسوتما راقنلا يوذ ثحاوبلا وأ جاجدلا ةليصف نم رمأط
 اهيف ةثير لوطاو . ناريدتسم ناريصق هاحانح « فارطالا طوغضم سوق لكش ىلع

 ةيبهذ ءارضخ هشير ( ؟4 ) هرم فلؤم هسأر يف قرع هلو «ةسداسلا ةشدرلا يش

 )١24( رم فاؤم هلبذو ءشدرلا نع ةبراعق نيعلا ةبج اما « اهفارطا نم يئاوحلا

 ىتثالا نود ركّذلا ف فورعلا نوللا بنذلا اهيطغب فارطالا ةريدتسم هلبوط هشبر
 يطورخم زامعم هيفو فشار مامالا نم ىطغم امهنم لكو نايوق ناليوطف هامدق امأ
 روهشم وهو . ءاشمب اًهوصا دنع هلصتم اهنم ةيمامالاو لوطلا هطسوتم هيلجر عباصأو

 نود لامجو كالا ناك ول « ءاكللا ضعب لاق دقو « هشير ناولا لامجو هماوق نسح

 ٠ رويطلا ديس كش الب سوواطلا ناكل ةوقلا

 ناريطلا ليقث هنكلو ريطي دقو « ةطنخنما ضايفلاو تاباغلا ىنكس رثؤب وهو

 ام نمض ضرالا ىلع هثء ىنبيو « هل امقوم ناصغالا يلاعا نم ذختي انايحاو
 دقو« هرمع نمةثلاثلا ةئسلا يف هومن متبو تابنلاو مجنالا ناصغا نم كبتحا
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 ٠ ىل ٠ ل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و ٠ ٠ ى ٠ ٠

 ةنملا ىف ضيبت اهناف هاثنا امأ ةددعتم تاجوز ذختب هنا هنم ركحزلا نع فرع

 ةنولم ةضيبلا نوكثو زوالا ضيب مجحم ةضيب )٠١( ىلأ ( 1١؟ ) نم

 نوللا ءارعم نوكتو ركمحنلا نم الامج لقا يثالا نأ مث هاضيب نوكحن ادافو
 .اهوكذ ليذك ليذاط سيلو هتماق

 هسفن ىر' نالف لثلا ىفو هلامج كردب هناك هسفنب بجعم سوواطلاو

 ١ ١ . ريكتو هسفنب بحتا اذا صوواطلاك

 « طقتاوا ضايبو داوسب طقرا لجملاب هيبش ليمج رئاط وهف جاردلا اما
 هحلجا هل « تارشحلاو ناديدلاو رامالاو بوبحلا ىلع تانقب راقناا طسوتم

 ةريثك بلاخمو ةيوق ةرييكص لجرا وذ ٠ ناريطلا فيعض ةريدتسم ةريصق
 يف هانكمس بلغاو 6 شيرلا ريثك وهو 6 روتبم ليوط بنذ هلو « سوقتلا

 دافسلا دنع هنكلو ددعلا ةريثك تاعامج لككش ىلع شيميو « ةرضحملا لابجلاو تاباغلا

 . هباحصأ نع لزعني و ينتحم جاودزالاو

 ىم ًافوخو هلاسرلا راصتخال ًارظن انه اهليصفتل لح ال ةريثك عاونا جاردللو

 .تاناويملا مجاعم نم هلصفلا بتكلا مجاربلف ليصنتلا دارأ نمو عوضولا نع جورخلا

 - 1ثال-



 رتاطلا_زمر

 ًاسوسنم هارن كناف ء وه فيك ريطلا شير لمأت : مالسلا هيلع لاق
 ىلإ طيبللا فيلتك ضمب ىلإ هضمب فلا دق قاقر كولس نم بوثلا مييسنك
 اليلق متفن هتددم اذإ جيسنلا كلذ ىرت مث « ةرمثلا ىلإ ةرهشلاو طيملا

 ةشيرلا طسو يف ىرتو ءراط اذإ رئاطلا ليف مس.رلا هل خاديل ىشف الو

 ىمسلاو اهنم فوجملالفسألامسقلا ةبلصلكشلا ةي روحت ةبصق نع ةرابع شيرلا
 ( لصنلا ) دجوب لقلا يبناج لعو ( مقلا) ىعسملا ىلعالا مسقلا ةثلتمو ( ةبسق )
 ًادج ةعيفر ةقيقر طويخ نم فلؤم لصنلا اذهو ةئيرلا نم جطسملا مسقلا وهو
 طوبحلا هذه نا مث « ةدحاو ةحفص اهناك اهارت ثيح ابضمب عم ةقصالتم

 شير اميس ال شيرلا بلغا ىفو ًادج ةقيقر ىرخا اطؤيخ اهبيكرت ىف اضيا لمحت
 ابضمب مم طرت ةفوقعم تاراهن تاذ تاكيوش طويخلا هذل نوكحيو « بنذلا

 طويخلا كلت هل سيئ معان شير دلجلا ىلع كانهو ةكسائتم ةحيفص لصنلا نم لمجتل

 . ( ايغز ) ىسي
 ةليوط فتكلا مظع ىلع ةتبانلا يو ( مداوق ) ىلا ريطلا شير مسقنبو

 ىلا و ٠ ةنع ديعبلا فرطلا نم مسوا دلجلا :رمبيرقلا اهفرط نوكيو « لصنلا ةبوق
 هاكقخ -
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 وهو هئبالصب هكسميل رمشلا لثم وه يذلا هيلع جبن دق انيتم أظيلغ ادوم
 اللو رئاطلا ىلع فخيل فوجا كلذ مم وهو ةشبررلا طسو يف يتلا ةبصقلا

 . ناريطلا نع هقوم

 مداوقلا ئم الصن فعضاو رصفا هذهو « دعاو.لا ىلع ةتبانلا ىو ( يفاوخ )

 فعضاو رصقا ضيا هذهو , دطملا ماظع ىلع ةئبانلا يو ( ثلاون ) ىلاو

 نم بوثلا جسن اًجوسنم هارت هانركذ يذلا بيكرتلا اذهو « اهينقباس نم الصن
 مدجت هثددم !ذا هنيلأتو هكساع عم هنكلو « اهضعب عم تجسن ةقيقر ةيوق كالسا

 اذكه قلخ دقو . قشنيف اهضعب نع هطوبخ لمفنت نا نود مستي يأ اليلق حتفني
 هعق ىلا كاضم شيرلا اذهو . هلاربط ىلع رئاطلا نيميف هيف ءاوطلا لخادتيل

 ةرارحلل لصوم ريغ شيرلا نال كلذو « ريطلا ندب ةرارح ىلع ظفاح هناف ناريطلل
 هلو ؛ جراخلا نم هيلع درت ينا تامدصلا نم هتياقو ىلع دعاس هنا اك 6 ةيجراخلا

 ةدغ دوجوا كلذو « ءاملا يف لالتبالل لباق ريغ ابلاغ نوكب هنا وهو ىرخا ةعفنم

 تارطق لوبق نم عني شيرلا ىلع ايتبزالئاس زرفت بنذلا نم ةيرهظلا ةهجلا يف
 ٠ ضرغلا اذهل ثدزلا كلذب شيرلا يلطل هراقنم لمعتس ًاضيا وه ربطلاو « هيلع هامل

 يرث لهو « اذه لثم لمس نأ قولحل نكمي له لمأتو ركفو لقمتو رظناف

 لثالد هريغو ناويحلا يف هلاثماو اذه سيلا مث عادبالا اذه ثدحن نأ ةفداصمل

 : : مكح ميلع مناص دوجوب ةقطان دهاوشو ةحضاو
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 نيقاسلا ليوطراطلا

 نيقاسلا ليروطلا رئاطلا اذه لضفم اب تأر له : مالسلا هيلع لآق

 نرم حاضحض ىف كلذ رثكأ هناف ءهيقاس لوط يف ةعفنملا نم هلام تفرعو

 يفبد ام لمأتي وهو بقر قوف ةثيبر هنأدك نيلوط نيقاسب هارتف « املا
 ناكولو . هلواتنب, ىتح ًاقيقرتاوطخ اطخ هب توق امم اَثيش ىأر اذاف هامل

 ناتلخ اعف «هفلصا امدانملا هللا حاس الو « هحبقا ام لهجلا هللا لتات 0٠
 ىوهو ةيناويحلا ىلا ةيناسنالا نع جرخو الا ناسنا اهدحاب وأ امبب فصنا ام

 . ةيجمملا ةوع ف

 ريغب ثنعت هبحصب لو قئاقحلا هب كردي ميلس لقع دناعملا نك ول ىرثأ

 ةمادبلا هله بسن ناكا « قيرطلا حضاو نع هبحاص مدق هب لزيو مقاولا
 ناقئالاو ماظنلا اذه :عوي ناك ما ءاهعناص ريغ ىلا ةمنصلا ىف ةكملا هنهو ةقلخلا

 كاردا الو هل لقعال ءيش ىلا ةردقو مع نعالا اردصي نا نكمي ال نيذلا

 . ؟اهاثماو ةدالا وا ةعيبطلا وا رهدلا لثم دصف الو
 امتايوح امي ربتعاو ضرالاو ءايسلا توكلم ىف ركفو ملاعلا اذه ىف لمأت

 ليختب له ما ةفداصلاب اذه لثم رودص نكمي له لقو فصنا مث بابلالا لحني
 تاالو ك0



 « روثيف هاملا هنطب بيصب ءهذخأيل ديصلا وحن وطي ناكو نيقاسلا ريصق

 دسفب الو هتجام اهب كرديل نادومعلاكن اذهل قافل ءهنع قرفتيف هنم رعدو

 نيقاسلا لوط لكد جنكلناذ رئاطلا قاخيف ريبدتلا بورض لمأت. هيلط هيلع

 كلذ لبقت نأ لوقعلا اشاح معللا ؟ عادبالاو ماظنلا كردي ال نم كلذ قلخب نا

 ول ناويحلا قلخ ىف دمهاوشو ربع نم ةلاسرلا هنه ىف كيلع ترم ف

 تالدتس الو . لوقع مهل تناك نا نيدحاجلا لوقع تنخسل يلم اهيف تركف
 ىلع لئألدلاو نيهاربلا نم هيلع تلمتشا امو تارهابأآ تايآلا نم اهيف عدوا اع

 تاناويحلا نم ناويح لك نا تدجول مث « عونصلا ماظنب مناصلا ديحوأ

 هتايح عونلو هيف شيعي يذلا هطيحل مالم الا قلخي مل ءايحالا نم يح لك لب
 اب تاتفتو كانه شيعتل تقلخ ةيلامثلا قطانملا تاناويح الثفف : هشاعم ةقيرطو

 ثيح ثفامل ةيبونحلا قطانملا ىلاالثم تاقتنا واف ةدرابلا قطانلا كالت ىف امل ىلخ

 ةيونجلا قطاثلا تاتاويح اهلثمو « اهتقلخو اهتايل رياغلا طيحلا اذه لثم قلخم م

 . اهيق ةايحلا عيطتست ال ذا ةيح ىقبت الاهناف لامشلا ىلا تلقتنا اذا

 اذهو ٠ ةلدتملا قطانملا يف اهريغ ةيئاوتسالا ةراحلا قطانلا تاناوبح نا اك

 لكشلاو مضولا ىف اهناضعا ىلا يرسي ناسنالا ىتحو يح لك ةايح ىف رييغتلا

 طيحملا يئبش ام ىلع اهنم ءيش لك قلخ دقف قطانما كلت يف اهتوق مثالب ام بسح

 . ةايحلا يحانم رياسو خانلاو ءاوهلاو

 ةنلتخ لاكش الاو عاونالاةريثكسم ضيا اهناف رحبلا تاناويح كلذ لثمو

 رحبلا نم اهعضاوم نالتخال كلذو ءاضعالا للكشا ةتوافتم مامطلاو تاوفالا

 بااالإ -



 ليوط ناك ولو « ضرالا نم همءط لوانت نم نكمتيل كلذ ء قنملا ليروط
 مم نيعأ امبرو ضرالا نم ًائيش لوانآي نأ عاطتسأ ام قنملا ريصق نيقاسلا

 ىرب كلذ قوفو . ةفلتخلا راحلا قطانم رباس يفو ابرغو اةرشو ابوئجو الامش

 تأناويحلا ىف اهريغ يو باتابنلاو بويحلا ةلك 1 ءاضعا ريغ الثم موحللاةلك ! ءاضعا

 . تابنلاو محللا ىف لكألا ةكرشلا

 ليبس ىلع هيل مامالا ءرك ذك نيفاسلا ليوط رئاطلا ىلا ترظن اذا انهو

 هتوق ناكو ءألا نم حاضحض يف ابلاغ شيمب ناك امل رئاطلا اذه نا تدجو لاثاا

 نرا ةكحلا نم ناك « رافص تاناويحو باود نم حاضحصلا كلذ ىف هدجيام

 نم هتسيرف داطصي نا دارأ من نيريصق هافاس ناكول ذا ةرورضلاب هاقاس لوطن

 ة.كرحلا هنهبو « هروثو هكرحل الا هنطب باصال رعقلا بيرقلا حاضحضلا كلذ

 عزفتف اهديص بلاط يتلا باودلا كلت كردتو سحن ناو دبال هاملا بارطضاو

 هذه هعم تماد اذاو هتوق ىلع كذب رئاطلا لصحن الف اهلحت نع قرفتتو برهتو

 . هقزر لاني نأ نود تأم هتوق مدع اذاو توقلا ماع لاحلا

 نيدومملاك نيليوط نيقاس اذ قلخ كلذلو . ةكحلا هيضتقتال امم اذ هو

 قوف ةبقارلا شيجلا ةعيلط نيمك عفترلا اذه قوف هانيعو هندب نوكيل همسج نالقب
 نا نود ةقيقر تاوطخ وطخمبو ىنوملا هيلا يثميو ىلعا نم هديص ىريل بقرلا
 ٠ هب توقتيف هكسعو هيلا لصي ىتح ديصلا كلذ هنم رعد

 هنم تبرهو هتيغب ىلا لوصولا عاطتسا ا هيقاس لوط الول هنا يعبدبو

 . هتسيرف
 هاالا -



 كنإ ىرت القا ءاناكمإو ةلوهس هيلع مالا دادزيل ريفانملا لوطي قنملا لوط

 . ةمكملاو باوصلا ةباغ ىلع هتدجو الإ ةقاللا نماثيش شتفتال

 مضاوم ةفرعم اهيف لمأتلاو اهلا رظنلا تفل بج ىرخا ةمعم ةطقن انهو

 لوط نم ديفتسيل نكب ل نيقاسلا ليوطلا رئاطلا اذه نا : يهو. ةقلخلا ىف ةكحلا

 نم همملم لوانت نم نكمتيل ضبا هقنع لطي ملام هديص نم لينلا مطتسب ملو هيقاس
 دنع كلذ هجوحال هيقاس لوط مم ًاريصق هقلع ناك واف ضرالا نم وا حاضسضلا

 لصحم ناكام لثم4# لصحيف ةسيرفلا ىلا لصيل هيقاس ىتثي نرا ديصلا ةدارا
 هلا هناعا مم . اهلولم نم ةدوصقلا ةدئافلا ىفنتف « نيريصق هاقاس نوكت امدنع هل

 ٠ اناكماو ةلوبس سالا هيلع دادزنل راقنملا لوطب قنعلا لوط ىلع ةوالع ىلاعت

 يف تلمأت مث ةريثكحلا هبارضأو رئاطلا اذه ىلع كعالطا دمبو نآلاو

 لك نا يف كشت لبف « لكشلا اذه ىلح هئاضعأ لمح ىف ةكحلا تفرعو هتفلخ

 لوقت نأ عيطتسن لهو « هتبلا هريغ يئبنبال هناو ينبني ام ىلع ناك ةقلخملا يف دجو ام

 . مناص ريغ نم منصو قلاخ نود قلخ ماعلا نا نودحاجلا ةلبجلا لوقي ام
 . الطاب اذه تقلخ آه كن احبس

 اال“ ء



 روعصعلا

 يعف « رابنلاب أبلكأ بلظنت فيك ريفاصملا ىلإ رظنأ : مالسلا هيلع لآق

 هلك قلما كلذك و فطلاو ةكرملاب هلانت لب ادمم ًاعومجج هدجتالو هدقفتال

 لمج ذإ « هيلع ردع ال امم هلمجم لف « هقرف فيك قزرلا ردق نم ناحبسف

 « بان الو رستم هل نكي ملذإ !معابس نم سيلو ربطلا ملا نم روفصملا
 ىتحو محللا هلكاو رايطلا لمنلاو دارجلا ديص عابسلا قالخأ نم هيف ناك نإو
 نمو اهلثم امل. سيل و ةيحالا لثم هل نا هاثنا نع زيمتب و « ضبا محللا هخرف مقلي هنا

 ىفامم رثكأ هخارف لع وئهلاو فطعلا ريثك « دافسلا ريثك هنا هنالاحو هعابط

 . ىرخالا رويطلا

 اذاف « هظيبو همخارف لكاو هللا ىف ديدش بح ةبحلل نا فورعلا نمو

 هيلا لبقاو الإ روفصع هتوص عمسي الف اهبجو ىف فرفرو حاص ةلبقم ةيحلا ىأر

 تلفا امبرو « ةيحلا سأر قوف نفرفري نيلكو خارصو ةعولو ةفرحب هعنص لثمعنصو

 هشير ثبن دق ناك اذإ هلوح نممتجيف ةيحلا تبهذ دقو ضرالا ىلإ طقسو خرفلا

 ىلع ًاطاشنو ةوق هيف ثدحي لمعلا اذه امنأك « هفارطا نم نرطبو هنجبم نازيالف

 هيف رقتسا اذا شعلا يلإ هنلصرب ىتح هنودو هيلاوح نرط راطو ضهن اذاف « ضوبنلا

 - اال ب



 ف حالص الا ناك ذا ىنروم لاب 5.5 الوذبم هلمج مو : هيل ةسحاح قلغلا

 ملقنتالو هيلع بلقتت مئاببلا تناك ادمم امومب دجوي ناك ول هنآف « كلذ
 :نيكاكما لا نجر

 راط هنا ىؤر ًاروفصع نأ يكح اك « ةيحلا لتقل لاتحي دق روفصعلا نا لبقو

 قوففرفرب ءاجو ضرالا نم نيش طقنلاف هخارف ىلع ةلبقم ةيح ىأر امدنع الوحنم
 هكرلب ةمملا تلمجل اهف ىف ,يشلا كلذ ىقلا همقتلتل اهاف تحتف امدنعو « ةيحلا سأر

 هاقلا امع شتف املو ةتيم تطقس ىنح ثيقب اذكهو « هعلب الو هجارخإ عيطتسن الو

 روفصعلاو . تناق اهرباي اهترجتح تقم دقو ( ةكسح ) هنأ فرع اههف يف روفصعلا
 رذحلا ةدشو سحلا قدص نم هلو « هدافس ةرثكل ةنس نم رثكا قبب ال ليقام ىلع

 فنرا ثيحب تايرقفلا كذا امومع رويطلا نا ىلع رويطلا نم هريغل سيل ام ةنطفلاو
 ةليلق هفيفالتو ريغص اهغامد نال نئابللا نم ءاكذ أطوا اهنكلو « ايبسن دقمم اهفامد

 لك يأ ناويح لك ص خ دفو ه اهماوحأ نم ريثك يف ىلجتت فطاوع تاذ اهنا ريغ
 كارملل هليمو ةعاجشلاب فررعم كيدلاف « هريغ نود ةصاخ ةفصب رويطلا نم فنص

 يسنجلا لسيملا ىرتو « هتجوزل هبحب ماجلاو « ابخارف ىلع فطعلاب ةروهشم ةجاجدلاو

 تاوصالاو ةييعاز ناولالا نوكن ثيح رويطلا ضمب ىدلل ًاديدش نوكي دف نبا
 اهخعرفت ةقفاومو اهانكس ةقيرط بسح اهشاشعا ءانب رويطلا صئاصخ نمو . ةيجش
 خانلاو انهأ اهيف شيعلا ىرت يتلا نكامالا ىلإ اهضعب ىدل ةرجهلا صئاصخ نمو

 ظنه وا ةمرتفملا تاناويملا وا دربلاو رحلا نمابخارفا ظنحل رجابت دقو « قفوأ

 ::ةفرسلا نع اقم



 رشالا ةباغ ىلإ غارفلاب نوريصب اضنرا ساتلا ناكو « كلعتف مشب ىتح هلع

 . شحاوملا رهظتو داسفلا رثكي ىتح رطبلاو

 ىلع لج ليلدو حضاو لاثم يل رويطلا ىدل ةيرطفلا لامعالا هذه لك نأ

 « اهنايح ظنحل زئارغلا نم اهعئاص اهيف عدوأ امو يرطفلا اهئاكذ
 ىلإ وا ىلعالا ىلإ ايلاعتم راط ايهم هلح ىلإ يدتهي هنا هناكذ نف روفصعلا امأ

 ىثمال هلا يأ ومصلاو توصلا ةدح هتاصتخم نمو ابرغو ارش ةنكمالا نم ديعبلا

 لم هناك رح عيمج يف اذكهو « بشي مث هندي عمجم ناب كلذو ًاْفق زفقب لب يشم

 ٠ بايإو باهذ

 ضعب ىلإ نيلُع مامالا راشا دقو . لامجالا هجو ىلع روفصعلا وه اذص

 ليلد ةقلخ لك يفو ةبآ ءيش لك يف نأ لقاعلا ىريلو هيف ربكفتلاو رابتعالل هتالاح

 فيك ر يفاصملا ىلإ رظنا : يف لاقف « محو عدبب ابف هتينادحوو عناصلا درفت ىلع

 محللا وا ءاذغ ةبحلا رثا ةمملا طقلب اعرسم ًادجم ىعس هناف خلا رابنلاب ابلكا بلطت

 لب دسحاو لحن يف اعوجم كلذ دج ل ثيح كانهو انه نم اماعط تارشحلا ضعبو

 هناذغ ىلع لصح امل ةقرفتم نك امأ نم هماعط دقفتو ةعب رسلا هتكرح الواو « ًاقرفتم

 نيعب نورظني نيذلا نوركحنتلا الإ كردب الام ةكحلا نم اذه يفو « ةلوهس
 . ةريصبلاو لفعتلا

 لكل ةايحلا طورش نم طرش وهو ةيعيبط ةنس اقلطم لمملا نأ ىنخم الو

 « اهفازرأ امل نمضو اهئاوقأ اهل ردق قلخ أمل ىلاعت هللا نال « كرحتم مان حور يذ

 ةرومعلا فارطأ ىف ةرشتنم هقرفتم قازرالا كلن نوكت نا هتكح تضتقا دقو

 هاألاك د
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 لب « اهيلع لوصحلا عاطتسم ريغ « لانملا ةرمسع ابلعجي مل ىلاعت هنكلو «دالبلا ءاحاو

 ةوررضو اهيأا ةجاحلا لم عم « اهبلط و هجوتلاو اهيلا ةكرحلاب نكل لانت ارلعج

 هنا كلذ ىنعمو « ةماعلاو ةصاخلا مهتابح ميظنتو قاخلا حلاصا الا كلذ امو اهليصحت

 تناكل ةكرحو بلطو ىعس ىلإ جاتحيال أيب» ادعم اءومم دجوب توقلا ناك و

 مشيت ىتح هن ماقنتال مث ءالكا هيلع بلقنت اهفلع الإ ا#مل مال يثلا الثم مأسببلا

 ءاذغلا دج ناك وث هناف ناسنالا امأ ناويملا ىف اذه « .تومتو كلبت كلذيو « مختنو

 غارقلا هدارفأ عينج معل لمعو ةكرح ىلإ هليصحم ىف جاتح ريغ ًادعم ًارضاح توقلاو

 عابشا ىلإ قزرلا بلط ىف اهجاتحم ناك يا هتاقوا لح فرصلو « ةعدلا مهنلمشو

 رشالاو رطبلا ىلإ يدؤب عبطلاب اذ_هو « ةيناورحلا هفطاوعو هلويمو ةئيندلا هاوبش

 روجو مظو روجلو قسف نم اهعيمج ضرالا ىفو لب تاعمتجملا ىف داسفلا ةرثك ثدحمو

 ٠ شحاوقلا عيمجو لب ىضوفو

- 



 ةيليللا رويطلا

 يتلا ريطلا لرم فائصالا هذه ممط ام تملعأ : مالسلا هيلع لكك

 جتني لاق ٠ يديسأي ال تاق شافخلاو ماحملاو موبلا لثك« ليالاب الإ جرخم ال

 دارجلا هابشأو شا رفلاو ضوءبلانم وجلا ىف ةرشننم بورض نما,شامم نأ

 انابس ليللا لعج تأ  هتنسل ليدبت الو ب هقلخ ىف هللا ةنس ترج دقل

 ىعسيل ًاراهن جرخيو تبسيف اليل أدهب « كرحتم يح لكل المعو اشاعم رابنلاو ةحارو
 مانيف هراهن تبسب هناقواخم نم امسف لمجي نا كلذ م. ءاش دقو ٠ شعيل لمعبو

 شافحلاو ماهلاو موبلا لثك ٠ اهاضتقا وه ةكل كلذو « هنوق ليصحتل اليل حرخيو

 نأ تكردال هشاعم عونو ناويحلا نم فنملا اذه عابط ىف تلمأت واق « اهبارضأو

 عابطلا نم هل فورعلا يليللا رئاطلا موبلا اذه الثف « ًارابن هجورخ مدع ىف حالصلا

 نم هلو «هضيبو هخارف لكأيو ًارسف هجرخيف هركو ىف وهو رئاط لك ىلع وطسي نأ
 ةملظب هاقوتب ريطلاف كلذل . اهاْحأ ىلع ربطلا ىوقي الام ريطلا ىلع ةطلسلاو ةوقلا

 مجم « راهنلا ىف هقعض كردي وهو ربطلا هفداص اذاف رثقت هتوق ناف ًاراعن امأ « لبلا

 جرخمآل موبلا نأ ليفو . اهنيب يلا ةوادملت كلذو « هلتف امبرو هشير فتنو هيلع

 يعف تاناويحلا لمجأ اهسفن روصتت اهنأل وأ امل ةودملا رويطلا نم افوخ امأ اراب
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 عموم اهنم ولخيال وما يف ةرشتتم بورضلا هذه نأ كلذو ؛ يساميلاو

 ممقجأ راد ةصرع وا مطس يف ليللا حار تمرصو اذإ كناب كلذ راع

 ناف . برقلا نم الإ هلك كلذ يأ, نبا نمثع ريثك يث بو رضلاهذه نمهيلع

 أبلعج ىلاعت هلا نا ليقو . ( ظحاجلا لوق وه اذهو ) نيعلاب باصت نا ىشخت
 عاامج نم نومأشت سانلاو . ابكتف ن٠ رويطلل ةباقر اهنكم ىف درفتلاو ةواخلا 87

 : هل لماعل لاق كالا! ىرسك نأ ليق ىتح رويطا) رش ان ] نومعزيو ءامسلا ىف اهتوص

 اهاوُدو امون هل داصق . سانلا رش همعطاو دوقولا رش ىف هوشاو رويطاا ريش يلدص

 . مايلا اهمعطاو ىلفدلا بطح ىف

 مسا وه ليقو . اقلطم ضرالا تارشح ىلع قلطتف ماوه اهمجو ماها امأ

 لك ىلعو . هريغا ىذالاب مهب ناويح لك يش ليقو . الاثمأو براقملاو تايحلا

 ناويحلاو سانلا قيمت اليك راهن اهتابس ملاصلا نم ناك ماوملا هذه لاث.أ ناف لاح
 نوكي امدنع اليل اهي ورخ يضتقا اهتوف ليصحم لخالو + اقثوق بلظو اهلامعأ نع

 . ينآلا لصنلا ىف هلصفنسف شافخلا امأ ٠ اهاذأ نم ًايفوتم هتكم ىف ناويملاو ناسنالا

 مل تقو وهو اليل الإ اهتوق بلطل جرختال ةيليللا رويطلا هذه تناك املو

 اهفزر اهمرح لو هب شاتعت ام امل أيه دقف ةحارلا و تايسال لب لمعال ىلاعت هللا هلم

 . هب لثكت نا دس

 نه « هريغو لضفلا هيلع هبنب نأ ُمتَِنَت مامالا دارأ يذلا وع ىنملا اذهو
 الإ زر هل لمجي مو « اقزر هل لمج دقو الإ ًقاخ قلي ل ىلاعت قزارلا قااخلا نا
 نم اًفزر هل لمجو ناويحلا نم فنصلا اذه قلخ دقف كلذكو « هللط دنع هل هأهو

 هاالك-



 ةعاسلا كلت يف وا تك هل لك يراربلاو ئراسفلا نأ هلأ لئاق لاق

 رودلاب فوه راد يف اجارس دمبلا كلذ نم رصد, فيكو «ديمإ مصوم نم
 كلذ لديف « برق نم جارسلا ىلع تفابثث انامع هذه نإ 2 هيلأ دصقيف

 اهامج مث بيساعيلاو دارجلا هابشو شارفلاو ضوعبلاك رافصلا تاناويملا بورض

 ابمقثلي هتاريط لاح ىف اهداطصب وعف « عضوم ابنم واخت ال وجلا ىف ةرشتنمو ةريثك
 تعضو اذإ كنأف « كنيعب اهرت مل كنا مم ءاضنلا ىف أاهدوجو ليلد امأ هاف مناف وهو

 ةعرسب هيلع عمتجن بورضلا هذه نم ريثكلا ىرت اليل حطس وأ راد ةصرع ىف حارس
 هذهو ةرثكلا هنبب هيلع اهعاوجا نكمأ امل الإو هئم برقلاب اهدوجو ىلع لدب امم

 يف ىفاوب فيكح هلانلق « يراربلاو يراحصلا نم ىنأت اهنإ لئاق لاق ناف ع ةعرسلا

 فح دقو جارسسلا ءوض رصبب فيك من ء كلذ لثم ةعرسلا هذهو ةعاسلا كلت

 نوكتل قلخم نكت مل تارشحلا هذهو ٠ هيلع تفابتنو هدصقب ىتح ناردجلاو رودلاب

 يتلا ,ةدودحلا انلوقع اهكردن ال دق رخا مفانم اه لب طقف رويطلا هذه لاثمال ةمعط

 , بلغالا ىلع سوسحلاب الإ نمؤت ال
 ةحار قلقتو ةربابحلا ربقتل ىلامت هللا قاخ فعضأ يو الثم ةطومبلا هذهف

 هنوريجو 4غ نع مجريف قبرطلا نع داح نم ظمتيلو اوربتعيل ناطلسلا يوخ كوللا

 هللا ثنإ ) نيرفاكسلا ىلع ةجحو نينمؤا] ةربع هنإو ضوعبلا فعض يف ىلاعت لاق

 قملا هنا نوطيف اونمآ نيذلا اماف « اهقوفاف ةضوعب ام الثم برضب نأ ىحتس ال

 تععس كنإ ديالو . ( الثم اذهب هللا دارأ اذام نولوقيف اورثك نيذلا امأو مهبر نم

 ىنح مهداياف هركسع يف ضومبلا هللا لسرأ فيك ةنوربجي ةيبوبرلا ىعدا امل دوره نع

 ام١ ب



 أابسمتلم ريطلا نم فتفانئصالا هذهف . وحلا نم عصوم 13 يف ةرسثتنم امنإ ىلع

 جرخماليتلا رويطلا هذهل قزرلا هجو فيك رظناف ابتوّهتتُك تجرخ اذإ

 تاذ ةريغص ةضوعب نكحلو « اقوخ بابلا هيلع قلغاو هتبب يف درفنأو وه بره

 برضب ناك ىتح ًاموب نيعبرأ اهب بذعف هغامد ىلإ تدمصو هفنا تلخد دحاو حانج
 شارفلا اذهو ء كله مث خرفلاك يهو هنم تطقس م  ةثينه ميرتسيل ضرالاهسأرب

 بكنملا ةظع قلخ دق لداح لفاغ وهو قرتح ىتح جارسلاو رانلا ىلع تفاهنب يذلا
 هسفنب يري لزي ل لهاج لفاغ وهو مارجالاو شحفلا ران ىلع تفابتملا ىصاعلا ىلع

 اهبئم لكل ناف دارحلا هايشأو بيساعبلا هذهو ءايدبا كله ىتح بوذلاو اياطخلا يف

 . ةلصفلا ناويحلا مجاعم يف ركذت اهقلخ يف محو عفانم

 ةرشح ض وعبلاف .ةدئافالاماغا تارشلا هذه ةارحنم لحم يدب سأبالزالاو

 ايرالملا ميثارج ةلقان ( سلفونالا )اهمها عاونا الو ةيئانثلا ةحئجالا تاوذ رم

 «رويطلا ايرالم ةلقان ( سكفربكلا ) و .ا رجلا ىلا بوركيم هلفان (اينوكيتسأ )و

 روكذلا يف امو سماوللا نم ناةليوط ناتشيرو اهسأر يف نانيع اقلطم ضوعبلاو

 صاصتمالاو بقثلل هلمتست ليفلا موطرخك موطرخ اهو « ثانالا يف ايهذم لوطأ

 يعو فرطلا ةببدمو ًادج ةقيقر ةتس مطق مبس نه بك رتيو « ةفوج لا ةربالا هبشي

 دحاو بوبنا اهعومجتو نايلفس ناكفو نايواع ناكف اهو « ناسللاو ايلعلا ةئشلا ةلزنع

 ناسح نيبافسلا نيكفاا نم زريبو ةكيعس يهف ىلفسلا ةفشلا امأ , ةجاحا مظيو دتكي

 هقيقر ةللوط لجراو ريك ردص الو ء شلل اهنإ نظ. موطرخاا نايزاوم ناريفص

 يف اهديفب مدلا نال « صلاو مسللا يف ةعشج ةدرش اهئانأو « ةفافش ةفيعض ةحلحأو

 -امأ -



 نا ىف ىنملا كلذ فرعأو «ومجلا يف ةرشتنلا بورضلا هذه نم ليللاب الأ

 . هل ىنمم ال لضف ابنإ نااقلا نظب نأ ىسع يتلا ةرشتلاب ورضلا هذه

 ىلع هعاع ضيبت ىثالاو « راهزالا قيحر ىلع شيعت دق روك ذلاو « ضيبلا نيوكت

 )5٠١( غلبب دق اهضربو ةعاس ( 56 ) ةدع ( تافرس ) انادبد ضويبلا ريصتف «ءاللا

 ةكسحلا ثدحتف اهموطرخي عسلت يمعو « ةيطرلا هراحلا مساولا يف راكب وهو« ةضيب

 اما « لمت رقلا ةئارو ( للكلا ) الإ اهنم قب الو ءدلجلا تحن ؟راضاللاس هزارفال

 . كاينامألاب مضوملا نهدف ةكحلا ءاود

 جارسلا ىلع تفاهنتو ةرثكب ةعومم ريطم ضوعبلاك ةرشح- وهف شارفلا امأ
 مالظلا يف ةوك هتبس> جارسلا تأر اذاف « راهنلا ءوض بلطت يهف اهرصب فعضل

 دومتف هوكلا بصت مل اهنا تنظ هنزواج ناف ء هيلم اهسفنب تمرف ,ىذملا عضوملا ىلا
 ىلامت هلوق ليلدب ءاضنلا يف ددعلا ةريدكس. هو . قرتحت ىتح اذكهو ىرخأ ةرم

 . ( ثوثبملا شارفااك سانلا نوكي موب ١
 ىلعو لحنلا كلم ىلع عقب كرتشم مثسا وهو بوسعي عمج يعف بيساعيلا امأ

 املضبقت الو ةحنجا ةعبرأ امل دارملا لثمةيليل ةرشح ىلع عقب ًاريخاو بابذلا راك

 دوع سأر ىلع ةفقاو بلاغلا يف ىرت اما لب ضرالا ىلع يمت اهنا رت لو « احانج
 . نوألا ءارضخ دارملا نم لوطا ىو « وجلا ىف ةرئاط وا

 هيلمللا رويطلا موق نوكت ااثماو تارشملا قم بورشضلا هذغ نأ ةصالخلاو

 ىلع بجي يتلا ربملا ةلمج نم نوكحت نا اهركذب ْمنَيلَم مامالا دارأ دفو هان ركذ امك

 يتلا رويطلا هنهل قزرلا ىلاعت هللا هجو فيك ىريل اهب ريتعبو اهيف ركفي نا لمأتلا

 - كاما



 ٠ »و . ٠ وى ى »و ٠ ىإ وى و 4» ٠ ٠

 رخالا تاناوبلا هب تاتقت ام دجوب ل تقو يف جرخمو ًاراسهن جرخم نا عبطتسنال

 اهمقتلت ءاضنلا يف ةرشتنم اهلعجو تارشحلا هذه اهل أيبف اهريغو رويط نم ًاًفلطم

 . ءايضلا وا رونلاب اهنعشيتفن وأ بعت نود

 هيفامو ملاعلا اذهل حالصاو حالصابلكو عنصلا يئاجعو ةقلخلا بئارغىلا رظناف

 - هل سم < أ
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 شا را

 0 و نيتزشان نينذأ وذ هنا كلذو « برقأ 1 تاواثل قو عبرألا

 اذه لكو « عيرأ ىلع ىّثم اذإ ينك و «ءلوسو مضربو ادالو دلب وهو« ربوو

 ف عاقل ردن امو ياخ م مادي نم لضفملا ىلع يلع تفي مامالا لزب م

 اهدحا ىلإ راشأ انعو ء دحويف لمأتيو ربتعيو ركفبل ( ( مظع هفلخ لكو ) هقلخ
 هيدجو هتلمأت اذإ نإ كلذو حلا ةريجع ةقلخ شافخلا قلخ : ضيا لاقف شافخلا وهو

 رمقلا رو ىف رص ال وهو « ناريطلا ميطتست يا ةديحولا نئابللا نمو احنه ًارئاط
 عمسلا ةساح يوق هنكاو « نيعلا عاعش ليلق رصبلا فيعض هنأل سمشلا ءوض الو

 ةماظ ىف راط اذإ هارت كلذل هتحنجأ تافاح ىف نوكت ةريخألا ةساحلا هذهو « سمالاو

 ناويحلاءالع ضعب نظ دقو . ترغص نإو عناوملا ىحنتب وهف « ءيشب مدسي ال لبللا
 ةساح نإ ليقو « هريغ ىلع ةيفحلا ةريغصلا مناولا هكاردإ ةدشل ةسداس ةساح هل نإ

 سمشلا بورغ دنع اليل جرخم وهو . رصبلا نع ضيعت ثيحب ًادج هبوق هدنض ىشلا
 يتلا تارشحلاو شارفلاو بابذلاو ضوعبلا ناجيهو مالظلا ءادتبأ تو وه ذإ

 ٠ قزر ةبلاط ىلإ قزر بلاط جرخم هنأكف « اهب تاتقت
 تاقك



 يف يرسر اك توفثيو « ليال جرخم ام أضرأ وه مث « ريطلا ةفص فالخ

 هلأذغ نإو شافخال ممطال هن] نولئاق لاق دقو « «ربشأ امو شارفلا نم وجلا
 لّقثلا جورخ اهدحأ « نيتهج نم دسفيو لطبي كالذو ءهدحو مسالا نم

 نيتزشان نينذأ هل نال رويطلا نم سيل هتدسجو ىرخا ةرم هتلمأت اذإ مث

 اقلخ هلمجي يذلا وه اذهو « عبرأ ىلع يع وهو هل شير الو نيتيصخو نانسأو

 ةغالبلا جهن يف لاي نينمؤملا ريمأ مامالا هفصو دفو ٠ يطيب مامالا لاق اك بج

 ضباقلا مالظلا اهطسديو ءيش لكل طسابلا ءايضلا اهطبقي شيفاذخلا هذه ) : هلوقي

 يف هب يدتعت ًارون ةئيضلا سمشلا نم دمتست نا نم اهنيعأ تيششغ « هيث لكأ

 يف هب لدتست اجا رس ليللا ةلعاجو اهقادحأ ىلع راهنلاب نوذجلا ةل دسم يهف « اهبهاذم
 يف بابضلا ىلع اهرون قارشإ نم لخدو اهعانف سمشلا تقلا اذاف ءابقازرأ سائلا
 ٠ اهيلايل ةءلظ «ىف نم تبستكا ام تغلبناو اهيفام رم نافجالا تقبطأ اهراجو

 اهل نماهط لمجو « ًارارقو انكس راهنلاو اثاعمو ًارابن ليالا ا لمج نم ناحبسف

 قصال اهدلوو ريطت « ناذآلا اياظش اهنأك ناربطلا ىلإ ةجاحلا دنع اهب جرعت ةحنجأ

 فرعيو هحانج ضوهنال هلمحم ىثح اهفرافي ال تءفترأ اذا عفتريو تعقو اذإ عقب اهب

 .( ىهتنا ) هشيع بهادم
 ضوعبلاب تائقي بلقتلاو ناريطلا عيرس بيجعلا ناويحلا اذه نإ ليقو

 رم اربع لوطا هنإ ليق لب رمملا ليوط هكاوفلا ضعبو بابذلاو شارفلاو

 وهو شافخ لا دفسي ام ًاريثكو « خارفأ (؟) ىلإ (") نم دلتف هاثنا امأ . رعيشلا

 ميرو ؛ناسنالاو درقلا ريغو هريغ هدلو لمح نم ناويملا يف سيلو ءاوهلا يف رئاط
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 وأو «نائسأ وذ هن] ىرخالاو « ممط ريغ نم نوكب.ال اذه ناف هئملوبلاو

 . هل ىندمال هيث ةقلخلا ىف سيلو « ىنمم هيفنانسالل نكيرم انيس ممطي ال ناك

 لرمو «لامحالا ضمب يف لغدب هلز نأ ىتح ةفورمف هيف برآلا امأو

 . ةرئاط يهو اهدلو ىتتالا تدلو

 هماظع ةلاطتسال دج عساو حانج لكشب فيكتم هفكف ىمسجلا هيك امأ

 فارطالا ىلا دنع كيس يرلج ءاشغب فكلا عباصأ تطبر دقو  اهضعب نعاهدعابتو

 ناريلطلا ىلع نيعبو نيذخنلا نبي هاشغلا دنسي يذلا ريصقلا بنذلاب طيح ىتح هيفلخلا

 هعباصا فارطأ ىفو « نئابللا ةيقب سكم ءارولا ىلا اعيتكر لصفم هجتبف هالجر امأ
 اهسأر ةيلدم ةحارال فوقسلاو ناصغالا قلست ىلع اهب نيعتست ةسوقم بلاخم ةسمجلا

 ةلامن ال ىثمت الو اهيمدقو اهيحانج ةياعتساب ضرالا ىلع فحزت يو « لفمالا ىلا

 ةرئاط شو اهطاقتلاو ماوهلا ديص اهيلع لهسيل هعساو ةريك اههاوفأو . هاشفلاب ابلجرأ
 سا رضأ الو « لفمالا كنلا ىف * نمو ىلعالا كفلا ىف ؛ *  نف اهنانسأ امأ

 .8-5 نمابكف ىف

 ىلا ىوأتف « ءاتشلا لوط مونو ردخ ةلاح ىف نوكت يأ ىتشن !هفانصأ لكو
 قصتليو اهسؤرب ىلدنو اهبلاخمب قلعتتف تويبلا فوقس وأ ةرجش فوج وأ فنبكح
 عيرلا هاج اذاف سفنتلل اليلق هبتنتدقو « املطم كرحتنال ءاتشلا لوط قبنوضعبب اهضمب

 راملاب ىذغتت ةريبكحلاف « هريغصو ةرييك نامسق ىو ٠ ناريطلاو هكرحلل تجرخ
 (ةرئاطلا بلاعثلا ) ىمست دقو طقلا مجح اممجح غلبيو ةيئاوتسالا تاباغلا يف رثكتو
 مسق كانهو نآلا انثجب مضوم يو ضوعبلاو ماوهلاو تارشحلاىذفتتفةريغصلا امأ

 اضكد



 هفرصتو هؤأنث لج قلاغلا ةردق ىلع ةلادلا ةبيجملا هتةلخ هيف برألا ملظعأ

 . ةيعاصملا نم برضأ هاش فيك ءاش ايف

 . ةليلق يو ناسنالا مد صتم يثلا مو ( ةصاصلا ) ىمسي ثلا

 نيلئفملا صعب رب لو هأوملا يف ناريطلا ةعب رس شيفاقخلا هنه تناك امل مث
 مثو ةرورضأ اب اذهو هدحو مسنلا ىوس ال معطال نا نظ نوف هيقتلتل وما يف ائيش

 كرم لصحي نأ نكممال اذهو اهنم لوبلاو لقثلا جورخ اهدحأ نيهجو نم لهجو

 ةحضاوانانسأ ناويحلا اذهل نا اهيناثو « لويلاو لقثلا فلي يذلا ءاذفلان ود مرسلا

 انركذ اماهلكأو لكأت اهنإ دي الف « لكأب ال ناويح يف نانسالا دوجول ىتعم الو

 . هكاوفلاو تارشمحلا نم

 هيث هيف ابلبز نأ يعف ميلي مامالا اهركذ يتلا برآلاو اهدباوف ضعب امأ
 هنا مث ايلطابوقلا علقي هنا لثم ميدقلا بطلا بتك يف ركصذ اي ةيبطلا دئاوذلا نم

 يلا(يفرلاب) ىفورملا يدنملا خيطبلل دامس هلامتساكة يعارزلا لامعالا ضعب يف لخدي

 ٠ ةيوامكلا بتكلا ضمب هركذت امم كلذ ريغ

 يف ةلدالاحضوأ ناتاداضتلا نم هيف قلخ امو بيجعلاناويحلا|ذهناف ةلجلابو

 نم برغل ءاش فك ءاش امف هفرصتو ميظعلا قااخلا ةردق ىلع تاعونصلا عاديا

 ٠ ىلاعت هناح.سف ةكحلاو ةحلصلا

 - اذال -



 ةرهكوبأ

 دتف ( ةرمت وبا ) هل لاقي يذلا ريغصلا رئاطلا اماف :مالسلا هياع لاق

 تابقا دق ةميظع ةيح ىلإ رظنف رجشلا ضءي يف تاقوالا ضمب ىف ششع
 باط يف برطضيرو باعتي وه امْيبف ء هماتبتل هيئتبت اهاف ةرغاف هشع وحن

 ىوتلل ةسسيلا ل لف ةيبللا مف ىف اهاقلاو ابامذ ةكسح دجو ذأ اهنم ةليح

 ايءاوناو / راقنلا ةقيقدلا ريفاصعلا ةلمج نميهو رظنملا ةليمج ةريوط ةرم ونا

 ندرالاو لينلا يداوو ةشبخلاو نويلاك ةرومعملا قطانملا رثكأ ىف سيمت ةريثك

 لكلو . ( بابذلا ريفصعو ) و ( روهزلا يباب ) فرمثو « قارعلاو نيطسلفو

 بدحم قيقر ليوط راقنم اطو « اهمسج+ل ةبسنلاب ةليوط ةفيثكح شايرا ابعاولا

 مانجلا نم لوطا اهتحنجاو © ددحم وأ روتيم ربدتسم اهبنذو « هسأر يف ةدحب ىعتني

 ينأت ىلا تارشملا نع ثحبت يو ءارولا ىلا فوقعم رطشنم اهناسلو « لدتعلا

 ةلمحلاو ءاكذلا نم ريغصلا رئاطلا اذغلو « اهب تانقتف راهزالا قيحر صاصتمال

 ةفمل تلك مامالا ءكذ اماهنم تاباكحاهيف هلو « هودع ردغ نم هسفن اههب ظفحأم

 مت ءامالا كذل اهرركن انهو ءاحل اهان ىذ اي ريفاصعلل هريغاهرك ذو رابتعالاو
 موي تاذ ةميظع ةيح ابشع تدصق ذأ ةرجش يف ةشعشعم تناك اهنأ مو اه

 - اذه د



 لابب وأ كلابي رطخم ناك كلذب كربخأ مول تيأرفا « تنام ىتح بلقتتو

 ريب وأ ريغص رئاط نم نوكيوأ ةمفاملا هذه كس نم لنوذع كب هيإ كريغ

 فرمنال مفانم اهف نوك». هايشالا نم ريثكو اذهب ريتعاف «ةلبحلا هذه لثم

 . هن ممس ربخ وأ ثدحي ثداحم الإ

 لعنت امردت ملو ةريغصلا ةفيعضلا ةريوطلا هذه تب رطضاف هيف امو شعلا ملبتل

 ىلا تدتها ام ناعرس اهنكلو « ىربكلا ةماطلا هذه نم اهخارفأ ةاجنو اهتاجنل

 اهراقنمي اهتلمحو ةعرسب اهيلع تطببف ضرالا ىلع ةاقلم ةكسح اذاو تتفتلاو ةليملا

 تقلاف ءاهعالتبال اهاف تحتف هيحلا اهتأر امدنعو ةبحلا سأر قوف فرفرت تلعج مث
 ةيمحلا مف لخاد ىف ابك اوشا ةكسحلا تسرفف « ابف ىف ةكسملا كلت ةربوطلا

 اذكهو اخوسر تدادزا ةكسحلا جرختل ةيحلا تجلاع اكو « اهيلع هتقبطا امدنع

 امشع ىلا تداعو اهرش نم ةروطلا تحبو تنام ىتح باقتتو يوتلت تلعج

 لضفم اي كلابب رطخم ناكا كلذب كربخا لل ول تبأرفا ميلف لاق مث ةنالذج ةنثمطم
 هيمهأ ال ضرالا ىلع ةاقلم ةريغص ةكسح نم لصح نا سانلا نم كريغ لايب وا

 فرا روصنت له ما « امولظم يجنتو الف لقت ٠ « مظعلا عفنلا اذه لثم امل

 هودع لتقل ةليحلا هذه لثع هسنن ةاجنل لاتحي ( ةرمت وبا ) لثم اًميعذ ًاريغص رباط

 عدبب ملو اثبع قلخي مل مكحلا قلاخلا نا هلاثماو اذهب رهتعت الهو « ريكلا يوقلا
 . ةكحو ةدئاف نم لاخ هيش يف

 ثدحب ىنح فرعت ال دئاوفو كردت ال مفاسل ءايشالا نم ريثك يف ناو لجا

 ةمظع فرعاو لمأتف هتمفنب نمؤتف ربخ اهل ممست نا وا «ةدئانلا رهظنف ثدح امل

 ٠ لجو زع عناصلا



 لطحتلا
 دمك

 ةأيهتو « لسملا ةمنص يف هداشتحأو لحنلا ىلإ رظنأ : تهب هيلع لاق

 لمملا تامأت اذإ كلناف « هنطفلا قئاقدنم كلذ ىف ىرت اموهسدسلا توببلا

 نوكحيب باغالا ىلعو اهتامح راودأ ميمج ىف ءاذفلا ةنئاف ةريثح ةلحنلا

 لمنلاو لحنلا لمشت يلا ةحنجالا ةيئاشغ ةليضف نم ينو « ملطلاو راهزالا قيحر
 مجحلا ةريخص ( لسءلا روبنز ) ةماعلا ىدلو ( لسعلا بابذ ) ىمستو « روبنزلاو

 قيقدلا مظنلا يسدسنلا اهلمح يف ةيبرغ اهفلخ يف ةببجع مفنلا ةليلج لمعلا ةريبك
 اهنوطب نم جرخم ) ىلامت لاق « سانلل هافش هللا هلمج يذلا ديفلا اهجاتن ىف ةميظع
 . ( سانلل ءاعش هيف هناولا فلتخم بارش

 يو ) بوسعيو لامعو روك ذ . ماسقا ةثالث ىلا لحنلا تاعامج مسقتتو

 نوكي نا ةكللا همالعو ءابجح اهرغصاو ًاددع اهرثكأ لاملا نكلو ( لحنلا ةكلم

 ١ هنم قراو لاملا مسج رخؤم نم لوطا ابمسج رخّؤم

 ةكلملاف هريغ هلمعب ال صاخ لمع ةثالثلا ماسقالا هذه نم مسف لكلو

 روكذلا اما ( زيفقلا ما ) ىمست دق كلذل ( لحنلا تبي ) ريغقلل ف ضيبلا مضت ىثلا يه

 ١ه
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 كرم هيثوم اي رش اميظع هئدجو لوملا تءار اذإو ءاقيطل بح هتيار
 يوسامجع الضف هسفنب الهام ايبغ هتيفلا لعافلا ىلا تعجر اذإو . سانلا

 (ىلاسكلا) انايحا ىمستو تيبلا ىف ةكلملا اهعضت ينلا ضويبلا حيقلت ريخ ايش لمعت الف
 « رخآل ناكم نم لقنتلاو نينطلاو يودلاب اهنوضقي حيقلتلا دعب تاقوالا رثك ١ نال

 ال مهنال ممولتق اعرو هيلخلا نع مهنودرطب دقو مهن وه ركب لاعلا ناف كيذل

 ٠ ائيش نولمعب
 صارقالا عضي اهضعب و راغصلا لافطالا ينري اهضعب وماعطلا عمجي اهضعبف لاهلااما

 اهمنصت لكشلا ةسدسم ايالخ تاذ صارفا نم فلأت زينقلاو « زينقلا ءانبل

 تمن ةنئاكلا ةيداجلا اهئاقلح هزرفت يذلا ممشلا نم ةلئاس ةريغص طقن نم لالا

 مسج نم ةصاخ كاما ىف عمجتتو طقنلا هذه يرج ثيح اهرخؤم ىفو اهنلط
 تمنص اذاف « ايالخلا صارفالا ابنم ىنبتو اهلجر ارخؤمب هذه اهعطقتف « ةلحنلا

 رابغلا اما « ةعاجا اماعل امبلعجت السع اهضعب ىفو ًارابغ اهضعب يف تعضو ايالحلا

 قيقر رعشب ةئطبلا ابلجرأ رخؤم كلذو زيفقلا ىلا هلمحنو راهزالا ضعب نمهعمجتف

 اهتيئامو راهزألا ىرا ن٠ هصتمتف لسملا اما « راهزالا نم رابغلا كلذ هب قلع

 مالا لوا يف اذه ىرألا نوكيو « هل ةدعلا ايالخلا يف همضتف زيفقلا ىلا هللحت مث

 قوف تالئاعلا رم تاعامج عمتجت ناب هفغجي لحنلا نكل هاما نم ريثك هيفو اميام
 ءاوهلا كرحتي كلذيو ديدش نينط أمل عمسي ىتح اهتحنجاب فرقرت مث لسملا ايالخ

 فيفجتلا ىلع دءاسو ىرالا عم جوزمملا هاملا كلذ ربي و ةيلسملا ابالخلأ قوف رميف

 غومصلا عمج ةلماعلالامعا نرمو ؛اهتاك رح نم ةدلوتملا تالماعلا ماسجا ةرارح اضيا

 هاأكأ د



 ةمنصلا هذه ىف ةئكملاو باوصلا نأ ىلع ةلالدلا حضوأ اذه قف كلذ
 . سانلا ةحاصمل اف هرخسو اهماع هعبط يذلل يه لب لحتلل سيل

 صارقالا ايالخ نم ةيلخ لك يف مضت اهلاف ةكلملا خبرفت اما ؛ اهتزفقا حالصال

 ءاضيب ةريغص ةدود نع ةضيبلا فقنت اهمضو نم مايأ ةنالث دعبو 2« ةدحاو ةضيي
 اهمعطت نا كلذو طقف ةياثلا هذهلا فظولا ةلملا نم مسقاهب يتتعيف امل لجرا ال

 نيمويلا ةدودلا تملب اذاف « اهابا هقزيو ابف نم هجرختتف اهدعم نم (ًنوبطم ًامامط

 ةيلخلا مف تالماعلا دست من « ةيلخلاب اهل دعلا لسعلاو رايغلا لك اب تعرش ةئالثلا وا

 موصت مث ماعطلا نماحل رخدا امم لكأت ةدودلا قبتف « ممشلاب ةدودلا اهيف يتلا

 ةلماك ةلحن حبصت ينح اهمسج عضو اهتقلخ اهيف روطتت أموي ( 1©) ةدمل لكالا نع
 . اهتاوخا رطاشقل جرختو ممشلا ةدس فقلت ذئدنعو

 ةكلم داجبا ديرت امدنع لحنلا ةعامج نأ يغ اطوصح ةيفيكح ناف ةكلملا اما

 تقفنا اذا ىتح ابلوحام فقثتف ابال_خلا نم ةيلخ ىلا تالماعلا دمعت ةديدج أهل

 هىث لكاب اه حمست الو ربوطللا مايا ةدم اهتدعم ىف اخوبطم ًاماعط اهتمعطا ةضيبلا

 حلصت ليمج زاتمم بيكرتو ةصاخ ةثيه امل ةرساح ريصت نأ ىلا لسملاو رابغلا نم
 صاخلا معطتلا اذهنا ربذ ةلماعلا ةضيب و ةكللاةضيي نيب قرفالنا لعل عم ةكّلم اهلمجل

 الكف ةبارغ الو . بوسعي نوكتل اهلها يذلا ميدبلا لكشلا اذه. اهلعج يذلا وه
 ثدح تاكلم ترهظ اذاف ةدحاو ةكلماةلطم لحنلو « عناصلا ةكحم قطني ةقلخلا ىف

 ةديدج ةدحأو ريغ ابنم ىقبب ال ىتح لئاقتتو تاكللا هذه مصتخم مث بارطضا مدل

 اهل دمت ىتح ةدورطم ةرئاط لازن الو اهدرطتا ةلماعلا اهعبتتو برهتف ةميدقلا اما
 نم ةعامج فلؤت كانه مث لسنف هيلا ىوأت ليج يف ًاركو وا ةرجش وأ ابن وأ ًازمفق
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 ٠ ٠ ٠» 4 ٠ ل «٠ ٠ ٠ ٠ ل وى ٠ «٠

 دوعت اهناف زبةقلا نع تدعب امهم لحنلاو « ةلقتسم ةكلم اهيلع نوكيل ديدجلا لحنلا
 كلذ يف دهاجتو ةقدو ماظن لكب ابلمع زجنتل ةلءاع لك نا بب رغلا نمو « يطخم الو
 فقنتينلا ناف اهرمج امأ ؛ بجاولا ليبس يف تومت دقو ءايعأ اهنم ريثك طقسيل ىتح

 .رهشا ةتس دعب توه فب رخلا يف فقنت ىتلاو « ةئالث وا نيرعش دمب توع ميرا يف

 تاوئس رشع شيعت ام اليلقو سما غلبت دق تاونس شيعت هكللا نكل و « ةينامن ىلا
 ءابلعلا ءاصحأ بسح ةيطيد نويمملا ىلاوح ةئس لك يف عضتهكللاو ةنس ةرشع سخ وأ

 ةين واعتاهضسبو ةيدارف | شيعت اهطمبف اهتشيعم قرطو ابلاوحأ يف ةريثك عاونا لحنلو
 امعارنا رطخا نأو « ةيقار ةيعامجإ هثيع شيعت ىتا اهاقرأو ةطيسب ةيعامجأ ابضعب و
 هيلا راشا يذلا لسملا ةمئص امأ ٠ لسعلا لحن اهاقرأو مجحلا ةريغص ءارضملا

 وا السع هأفتب مث لحنلا هاعرب تاقاينلا ىلع لطلا هنا ءامدقلا تلاق دقنف يبي مامالا

 ةريشلا راهزالاو تانابنلا ةراصع هنا اونشتكا اريخأو « مضملا دعب رهزلا سفن وه

 يأ لمعلا تلمأت اذا . ليي مامالا لاق مث ٠ لحنلا اهب ىدغتت ىتلا هكاوفلاو

 ميظع هئدجو لسعلا وهو لومعملا تيأر اذاو « ًاعيطل أبيجم هتبأر ةيسدنهلا تويبلا
 الهاج ًايبغ اناويح هتدجو لحنلا وهو لماملا ىلا تدجر اذاو ايفاش ًاذيذل مفنلا

 نم وه سيل عنصلا ليلجو عادبالا اذه نا ىلع ةلالدلا حضوأ اذه يفو « لمفب ام

 تارشحلا هذه يف ةزيرغلا هذهعدوأو كلذ ىلع هعبط يذإل لب« هتداراو لحنلا لمع

 نقتملا بيجعلا لمعلا اذه لثمل ةيلباقلاو دادعتسالا اذه اهبف لمجو ةيبغلا ةنيعضلا

 تاحبسف نييراشلل ةذلو سانا ءافش هيف ابذع ًاواح ايبش ًابارش اهنم جرخاو مظنلا
 . ريدقلا عدبلا

-15*- 



 دارحلا

 : مالسلا هي اذإ كناف « هاوقأو هفمضأ ام دارلا اذه ىلإ رظنا : مالسلا هلع لاق

 .:ةنزهدل وق هرك ادع كلو: قلو. ءازقالا قتيدفاع هنذا قلقا :قامأت
 مم 00و ٠ .٠

 ضرالا كولم نم اكلم نإ ىرالاب هنم ةيمحن ناد مطتس, مل نادإبلا

 نم سلفا « كلذ ىلع ردع مل دارحلا نم هدالب ىمحبل هل-جرو هليخ ممج ول

 « فوع مأ ىنكت ( هحنجالا ةميقتساا ) ءامسلا ةليصفلا نم ةرشح دارجلا

 « ايش اهنم قبب ملو ًادرج تانابنلا نم ضرالا درجب هنأل دارج دارجلا يمس امنإو

 ىلإ رفصا ىلإ رضخأ نم هنوف فلتخم اك « ريك ىلإ ريغص نم دارجلا مجح فلتخيو
 لعو « هنول دوسأ ربك اذإ مذلاو اهنول رفصأ تربك اذإ ىتالا نأ لاقيو « رخأ

 « ةميقتسم ةروصب جوزلا تحن جوزلا يوطني هحئجا ةعبرأ ةرشحلا هذمل ناف لك

 ٠ مطقلل ةصصختم اهؤاضعاو

 اناضاف م 40+ ةنسس ىفوتملا ىروزربشلا نبدلا ىحم رعاشلا يضاقلا اهفصو دفو

 : لاقف اهئاضعأ لكش ناي نع
 معبض ؤِجْؤوِحَو رسف اتمداقو ةماعن اتاسو ركب اذا

 منلاو سأرلاب ليحلا دايج اييلع ثممناو انطب ضرالا يمافأ اهتبح

 لجرأ ةتس ال نإ كلذ ىط اهدعاس امو « اهريس يف ايلاع ًازفَق زفقت و

 سا -



 الف هقلخ ىوقأ ىلإ هقلخ فمضأ ثب نأ ىلاعت قلاخلا ةردق ىلع لئالدلا
 لبسلاى عنيف ليسلا لثم ضرأألا هجو ىلع باسني فيك رظنا؛همفد ميطتس

 امم اذه ناك ولف هترثكي سمشلا رون رتس ىت>ح رضحلاو وديلاو لبجلاو

 يف راثنللكأ ىو ابمسج رخؤم يف نالجرو اهطسو يف ناتماقو اهردص يف ناديو
 كر زعمتلا ريكلا اهسأر ىف « نطبو ردصو سأر نم ابمسج نوكتيو : هنانسا

 لمح سأرلا نا ا ءابيبجاح يف نانئاو سأرلا ةق يف ةئالث « نيعأ ةسخ ردملا

 ٠ مشلاو سمللا ءاضعا ماقم موقيو تاهجلا ميمج يفكرحتب هيلصنملا سماوللا نم اجو
 فلأتتف نلعبلا امأ « ةحنجالا جرخت اهنمو تاقلح ثالث نم نوكتبفردصلا امأ

 ةمبراب ىثنالا يف ةريخألا ةقلحلا يهتنتو ٠ ىلوالا ىوس ةهباشتم تاقلح رشع نم

 ٠ ةرفحلا يف اهضيب مضنل ضرالا اهب رذحت ةيوق ةيبدم بادهأ
 نيياللا غلب دق رفاو ددعو هلئاه با رسأ ىف هعمج يهو ةصاخةغص دارجللو

 ين يللا ةعجلا نم هنرجاهم مث «ضرالا هو نع اهرو رتسيو سمشلا نيع دسيف

 هلوح عمتجيف هسيئر ىلإ داقتب هنإ هنافص نمو« قزرلل ابلط ىرخاالا تابجلا ىلإ اهيف
 هميمج لزن هلوأ لزن اذإو « انعاض هعيمج عباتتي هلوأ نمض اذافع هدئاق لوح دنجلاك

 ناطلس دن وا كم ةوق هلباقت الو قئاع هقوعي ال ذإ ءابب لزني ضرال ليولاو

 ٠ ابنم هقزر ىفوتسو اهئابن ضرألا نم درجم ىتح هديدعو هندع ممج احم
 يتلا ةدلصلا روخصلاو ةبعصلا مضاولا سئلت ابنا « دارجلا ىثأ خيرفت امأ

 ةبدللا ةبوقلا ةعبرالا اهرخؤم بادهاب ام رضتو اهيلا دمعتف لواعملا اهيف لمعت ال

 ( دوقنع لكش ىلع ةضيب ١ - ١ نم اهددعو اهيف اهضوبب عضن رفح نع جرغنتف
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 لدتسافع مفتر ناك هتس كك ىفو ةرثكلا هذه عمتجي ناك" ىتم يدبالاب خصب

 . ابيلع رثكب الوءيثام. دؤ..ال يتلا ةردقتلا ىلع كلذب
 ضيبلا ظفمل كلذو 6 الاح دمجتو ةرفحلا يلتع ىتح ةوخرلا هبشن ةدام اهيلع غرفت مل

 . تاءاس ةعضبب كلاذ دعب ىتالا تومن مث نيتعاس ةيلمعلا هذه قرغتستو لمنلا نم

 ةحنجا الب ينو ( ىبدلا ) نع ضيبأا سقف ةسمخ ىلإ ميباسا ةميرأ وا ةثالث دعبو

 تالاحتسا هومن ةدم ىف هيلع يرجت مث «تاعورزلا مجاهبوشيجلاك هعومجمب فحزيف

 ًادارج رارجلا شيجلا اف-ه حبصب ىتح ًاببرفت نيرهش ةدم فو راودأ ىف تاريفتو
 . هتوق بلط ىف ناكم ىلإ ناكم نم لقنتيو ريطب الماك

 تاناويمأ رْصا هداطصي يذلاو مسجلا فيمضلا لمملا يوقلادارجلا وه اذه

 اذا هارتف « ناطئس هدرب ال هلعفو ةوق اهدصن ال هئوق نأ نيح ىف نواحلا فعضأو

 دسراط اذإو ء رضحلاو ودبلا قاخأو لبجلاو لبسلا ىثغ ضرالا هجو لع باسنا

 : مالسلا هيلع مامالا لوقب دارلا وه !اذصهو ضرألا نع سينلا نيمرتسو جورفلا

 ٠ ءماوقاو هنعضأ ام

 هعابتإو هريس يف هماظن يف ركفو ةلئاملا هترثك رظناو هنوقو هفعض لمأتف
 ىرنل هلمع ريظعو هتفلخ بيج نم كلذ ىلإ امو « ضرالا ىلع هتثطو ةدشو هسيئر

 ناريصقلا نامزلل نكمي له مأ ء اذه لثم عنصتو لمعت نأ يدبالل لاجم كانه له
 كاردإوا لقع ةقلخلا هذع لثم يف لاهالاو ةفداصلا ص دمل له لقو فصنا مل« هدجوب

 . ميلع ميظع نم هناحبسف ململا عدبلا ةكحو ميظعلا قلاخلا هردق الإ مبلل

 تككب



 فتكلمسلا

 ردق يذلا ىمالل هتلكاشمو كسلا قلخ لمأت مالسلا هيلع لاق

 ناسك ذإ يملا ىلإ جاتممال هنأل مئاوق يذ ريغ قلخ هناف « هباع نوكب نأ

 سممنم وهو سفنق نأ عيطتسي ال هنأل هر يذ ريغ قلخو ىلا هنكسم

 مي هيبناج ىفابب برض, دادش ةحئنجأ مئاوقلا ناكم هل تامجو « ةجالا ىف

 اناتم اروشق همسج ىكحو « هنيفسلا يناج نم فيداجلاب حاللا برضي

 ةيدايتعالا كامسالا اهيف لخدت هسأرب ملاق تاويحلا نم ةليصغ كمسلا

 مصالغلا ةلسساوب سفنقتو « اهئايح ةليط ءاملا ف شيمت اهلكو «٠ هيوثرلاو هيفورضغلاو

 كامسالا لكش فلتخمو . يجراخ ينئرخ لكبه ابمسج وسكحيو . ( مبئايخلا )

 (لجرا) متاوف يذ ريف قلخ دقو « قنملا ةميدع ابلك مومعلا ىلعو « اههاونأ فالتخاب

 كرم ناجوز مومعلا ىلع ل قلخ لب « ءاملا هنكسم ناك ذإ يشلل ىلإ جاتحال هنأل
 ادع هلو ٠ ( ىضوحلا ) ىبسيو ىتلخ جوزو ( يقتكلا ) ىمسيو يمامأ جوز فخامزلا

 يف فئاغز ثالث ًاردانو نيتفنغز نوكت دقو ةدحاو ةيطسو ةفنغز نيجوزلا نيذه
 ىسستو نطبلا يف نينثا وأ ةدحاو هل نوكي ا ( ةيرهظلا فئاغزلا ) ىدستو رعظلا
 ىلع ةكمسلا دعاست اهناف ةيدرفلا فناغزلا امأ . ةيبنذلا ةفنغزلا ادعهنهل كو( ةينطبلا )

 ءالل ىف طوبحلاو دومسلا ,ْلع اهدماستف ةيجوزلا فئاغزاا امأو « ءالا لخاد ةكرملا

 اقل



 سح لضفب نيعاف « تافآلا نم هيقنل شاوجلاو عوردلا لخا دتك ةلخادتم

 ديمبلا دميلا نم ممطلا مث, راصف « هبجحم هاماو فيم هرب نال مشلا يف

 ذقانمهيخامص ىلا هيف نم نأ ءأو:هءضوعو هب لمي فيكف لإ« همبتيف همجتنيف
 هذه يي مامالا ىعم دفو « هاما رعق ىف فوقولاو نزاوتلا ظفح ىلع اهدعاست اك

 مسجلا كييرحتل نيبناجلا ىلإ برضلاب اهلمع ىلإ راشاو « دادشلا هحتجالاب فناغزلا

 هنيفسلا يبناج نم حالما ديب فيداجملاب اههبش ذإ فارطالا ىف ابرجو اطوبهو ًادوعص
 مظمم ناف « فشارخلا نعابب ًاربعم حلا اناتم ًاروشق همسج يسكو : ميلي لاق مث

 امل نوكتل كلذو « ضعب قوف اهطعب هنيتم ةبلص فشارخم اهمسج يمك دف كامسالا
 وأ فشارخلا هذه أشنتو « هريغو ناويح نم ةيجراخلا تامدصلا نم اهيقب عردلاك

 ةيرئاد اهعضبف « كمسلا عاونأ فالتخا بسح اهلاكشا فلتخمو ةمدالا نع روشقلا

 هريغص ددغ تاذ تاميسجلا نم فنص اهلك اهيطغي و « ةكوش اهنمو ةيطشم ىرخأو
 ركسذ دقف اهسغتت امأ « تالفنالاو قالزثالا ةلهس ةكمسلا لمجم ايطاخم الئاس زرفم

 ابيف رشنثت هقيقر متافص نع ةرابع يهو « مصالفلا نم سفنتن اهن] مني مامالا

 لصحيف « ءاوملا هيف باذ-ا ءاملل اهنم حطس ربك أ ضرعتب « ةبومد هبرعش ةيعوأ

 مث هامل ف باذللا ءاوملا نيبو يزافلا مدلا نم ةيعوالا هذه تابوتحم نيب لالبت

 هنود روديف « نجسكالاب هديوزت دعب ندبلا احنا رئاس ىلإ مصالفلا نم مدلا دوعي
 انمضو واف هيومد ةرود اهبدل نوكتت اذكهو « مصالغلا ىلإ دوعب مث ةكمسلا مسج ل
 الاحدكمسلا تنامل طئاسولا نم ةطساوب اولا نم ىلخأ ءانا وا ىلغ دق هام ىف ةكمس

 ( هلاب سيلو ) هنرلل لثام يئاوه سيك ءيرلا ةمدقم يف اه نأ مث اهسفنت مادعنإل
 -كاام



 نم هريف حورت ام كلذ ىلا حورتيف هيخامص نم هلسرو هيفب هاما بمب وعف

 . مسنلا اذه مسن ىلا ناويحلا

 ريغصت ىلع تامع ءالا فطويطلا تدارأ اذا اهنإ هتدبافو « ينينجلا رودلا ذنم اهل أثش

 تفاضادومصلا تدارأاذا سكعلابو صوغتفةيزاغلاهنأيوتحم نم ءيثصاصتماب همجح

 ىلا افاضم سفنتلا ىلع اهل اًئيعم نوكم اذهو ءاذكهو ءهئابوتحم ىلإ ءاوحلا نم ايش
 ن٠ نأ ؛ هلوقب مت مامالا راشأ مصالغلايفةرشتنملا ةبومدلا ةيعوالاءذه ىلاو «مصالفلا

 حورخ يك: ةيعوالا لدايتو نيجسك الا بذج يف 82 لاقاك « ذفانم هيخامصىلا هيف

 . ميسنلا مسنت ىلا ناويحلا نم هريف

 هاملا اهبجحي ناتالا نانيعلا يو هنيعض كمسلا يف سحلا ءاضعأ تناك امل من

 ماظع هطساوب اهعيلا ةينوصلا جاومالا لقتنت الف الل ةلبطال ناتللا نانذالاو « ةبؤرلا نع

 يذلا ءافشلا داجو ء قوذلا ةساح رقم وه يذلا مفلل يالطلا خيسنلا هاشغو « ةمججلا

 ةجاهحمترورضلاب ىهو ةفيمضساوحلاهذه لك تناك !1 لوفأ« ىسللا وضع ةباثمنوكي
 رعشت اهعتلساوبو نيبناملا يف نيطخلا تح مقت ةيسح ايالخ اهل ىلاعت هللا لعج اهيل

 هيف يش يذلا قيملا اهببسب رعشنل اهنأ ىتح « هاإا لخاد تاجومتلا فعضاب هكمسلا

 مل نيذلا نييمشلانيسيكلا ةطساوبوهف ساوحلا هرم اهيدلام ىوفأ وه يذلا مشا امأ

 نم معطلا هكمسلا مشن اهتطساوبو « ميشايخلا الو مفلا فيوج عم لاصتا اعل دجوي

 ةناعا الولو « هلكأتو هكسمب ىتح بهذ ام نبا هعبتتو هو هجوتتو همجنتف ديعب دعب
 ارم اذهو هرصبت نأ لق يذلا اهتوق ىلع هكمسلا تلصح ال مشثلا نم لضنلا اذه

 ٠ معنلا لنمو ىسنلا ءيراب لضف
 -هاككس



 فكلهسلا ]سات

 هب صخامو هلت ةرثك ىف نآلا ركف : مالسلا هيلع مامالا لآ
 ىمحت الام ضيبلا نم ةدحاولا ةكمسلا فوج يف ىرث كناف كلذ نم

 ناف «ناويملا فلنا نم هب يذتنب امل مسن نأ كلذ يف ةلملاو « ةرثك

 ىلع ةفكاع ماجألا تافاح ىف ًاضيا عابسلا نا ىتح كمسلا لكأ, اهرثكأ

 هيك آ ةرثكل كلذو « عاونالا ريثك ددعلا ريثك لسنلا ريثك كمسلا قلخ

 هسرتفلا عابسلا ىتح كمسلا لكاي هعاونا رثكأ ناف ء ناوبحلا قانصأ نم هب نيذمتلاو

 . رحبلا عبسو رمسالا بدلاو ضيبأألا بللا لثءاهب الإ تاتقتال اهضعب ثنا لب

 اهتوق بلغأ نوكي يتلا اهلاثمأو ساودلاو قلقللاو ناهربلاك روبطلا ضمب كلذكو
 نينل ودلا لثم يعو ةريغصلا لكأت ةريكلاف ءابسفن كاممالا ضمب اهلثمو « كمسلا نم

 آةفانمم قرطب كمسلل هلكا نابي جاتحم الف ناسنالا امأ .اماهنلا كلمسالا مهتان ينثا

 . ايكفتو اتوقف هب ذازلتس' الل خبطلا عاونأو اهديصل قرطلا ىتش لمعتسي
 لكأب هسفن كمسلاو هنولكأب سانلاو هلكأب ريطلاو هلكأت عابسلا تناك املف

 قكب يل ةرثكلا نم هيلع وه ام ىلع نوكب نأ رييدتلاو ةكملا نم ناك « كسلا

 . هيبلاطو هيلك 1 فانصأ نم ريثكلا قولحلا اذه توقل

 ه ٠١ ٠ثلآه



 لك ا: عابسلا ناك املف « هتفطخابب ص اذا كسلا دصرت يك اضيإ هاملا

 لك أب كمسلاو كييسلا نولكأ, سالاو كممسلا لكأي ريطلاو كسلا

 اذاف « ةرثكلا نم هيلع وه ام ىلع نوكي نا هيف سدتلا نم نأك « كمدلا

 ةعم ةفرعم اندرأ اذا امأ « كاردآلا ةدودحلا ةرصاقلا ال وةعب هكردن ام اذه

 فوج يف مناصلا عدوأ ام ىلإ رظننلف « ةقلخلا نيقولحلا ل.« رصقو قلاخلا ةكح

 تاناويهلارياسو ىفادصالا لكشاو رحبلا باود فونصو كامسالابو رض نمراحبلا

 لقع نم يتوأ ايهم اهفرعي وو اهزعمي نأ رشبل ىكمي الو « ًاددع ىمحتال ىتلا هنلتخلا

 سيقيل هآرامل الثام ناك ام الا كرد ال لقملا ناف + ءاكذو ةوتو طاشنو

 . ةيواطم ةجيقنو اثلاث ايش جتنتسي من هيلع

 دقف « هيف ةكملد قلخم ناو دب ال لب اع دجو قلخ ملاملا ىف نكب ملالو
 ءيشلا الا اهعفاضو اهدئاوف ىلا لصت مل ةكردلا راكفالاو ةرابجلا لوقعلا تناك

 بابساب وأ ةيلاتتلا ثداوحلا رورعو براجتلا ةطساوب جدردتلا ىلع ءيثلا دس

 ىف ممرشب ام ىلا مهينيو مهمقت ام ىلا سانا ىدبيل اًنطل ىلاعت هلل اهببسب
 وا ءايبنالاو لسرلا ميلامتب اما يهف ةدشرما قرطلاو بابسالا اما ةايحلا هذه

 لئاسولا ىتش نم اهريغ ىلا ةيزبرفلا املامعاو تاناويحلا ضمبةطساوب وا « ةفداصملاب

 . نؤش هقلخ ىفهللو نامز دعب نامزوا لاح دعب الاح ناسنالل لصحت ينلا
 ىلع روكذلا نم ربك ١ يف ىتلا ثانالا نا يهف كمسلا لسانت ةقيرط اما

 200 ملي دق رييك ددعيو « دوقنع وأ ةلتك ةروصب اهضني مصت بلغالا

 دعب ضيبلاب ىتمت يثلا يم روك اذلا نكلو + هب ةمئيم ريغ هكرتت منا « ةغيب
>” #.١ > 
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 ام يف ىلا رظناف« نيقولخللا لع رصقو , قلاملا كح ةنم قرت نا توزا

 ىمحنال يتآ)فانسالاو ءفادصالاو ءاملا باودو كلاب ورض نمراحبلا

 « ثدحت بايساب سانلا كردي « ءيشلا دعب ءىثلا الا ابمفانم فرعت الو

 « بصخمي ىتح هيلع ةظفاحم روكذلا ىتبت اذكهو « هيلع اهتفطن هاقلاب هسيقلت
 ةكمسلا فقثت ميباسا ةعبرا ىلا موبسأ دعبو ةياتعلا هذه ثانالا موقتام اليلقو

 يف ةمضت مث اههاوفا ىف هذخأت نأ ىلا ضيبلاب روكذلا ةنانع غلبت دقو ؛ جرختل ةضيبلا
 ضعب يفو « فقثي ينح ءاعرت لظنو لامرلاو ىمطلاب هيطغت مث رحبلا عاف يف رفح
 ركذلا يقلب مث هبف اهضيب هانا مشتل اساخ اشع ركحذلا ىني ام كيسلا عاوا

 لكأت ىنلا رخالا كامسالا يعو ءادعالا نم ضيبلا كلذ سرحي لظبو ابيلع هتفطن

 مالا نيبو هنيب ثدحم دقو « هاثنا رم ابسرحبو لب راغصلا كامسالاو ضيبلا

 هناضيبلا ركذلا ةءاعر ءرمو « هلك ىثالا درت ذا ضيبلا لع فينع راجش

 ىلا ءاوهلا عفديل يردملا هماوع كرحيو شملا بناج ىلع اًنايحا فقي دسق
 . ضي الو ًاراغم اكمس رلإ كنيسلا ضعي نا ليقو . سفنتلا لجال ضيبلا

 لرسم داوتب اك لمرلا نم وأ نيطلا نم دلوتب ام هنمو ٠ دافسلاب دلوت أم هلمو

 ضايب هل سيل كم.لا ضيب نا لعاو « قيقحت ىلا جاتحي امم اذهو ًارعيا تانوملا

 . ذحاو نول وه امناو تاناويحلا راس ضيبك ةرفصالو

 : يو ةماع فانصا ةنالث ىلا كمساا ةليصف ناويحلا ءالط فنص دقو

 امهلاثماو راقنم ىلاو ةجاهولا لمشتو ةيمظملا ةيدايتعالا كامسالا ( الوا )

 نطوتست ىنلا كاممسالا لكو زعلاو ىببلاو طوبشلا لثم ماظعلا ةلماك كاومالا لمشت اك

 . ةحلاملاو ةيذملا هايملا
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 رحبلا ءيطاش ىلع لوج# ةيلك ناب همِيص سانا فرع امل هناف زمرقلا لثم

 أممظيس 000 هتلطكاف«نوزلملا ١» ىحس يذلا فاصأأ نم 008 تدحوف

 داعزلاو 7-2 كامسالا مدقا ير ةيفو رضفلا كاممالا ( اناث )

 تامقنتسلاف شيعت هذهو ءالا جراخ سفنتن ينلايممو ةيورلا كامسالا (اعلاث )

 نيطلا يف اهسفن رمطت ثيح « اهتاقوا رثكا يف لاحوالا ف نوكت اهنا اهتاداع نمو ابلاغ

 . المو ةدئانلا امهناب تيبحا هرهأ لا كامسالاو داعرلا ركذ ءاج امل انهو, عي.اسأ ةدم

 تدمعترا اهلبح كدصو دايص ةكبش يف تمقو اذا ةريغص ةكمس وهف داعرلا اما

 ةكبشلا ىف كريو ةرجش وا دتو ىف لبحلا دشب دايصلا ناف كثذل تفجتراو هدب
 اهناف اضنا ةئيضلا ىمستو هرهازلا كامسالا اما . اهتيصاخ لطبتو توع ىتح ةدم

 مالظلا يف يراسل ءىضن داكت ىتح لال اهأرتف ًابااخ ةقيمملا راحبلا نطوتست

 ةمشا اهيلا لصن ال ثيح رم يتلا نع هروغ لقب ال قيحس قمح ىف نوكتو
 اهتيفك و « راحبلا ناكسل حيباصلا لثم كانه نوكتف مادا مالظلا ثيحو سمشلا

 ءيضن ةزهجاك ةرودم ةريغص مقب بنذلا ىلا سأرلا نم ابمسج- ىلع رشنت نا

 امزح لسرت اهضعب و ٠ يلاقئرب ىلا رضخا ىلا رمحا ىلإ يجنب رم ةفلتخمناولاب
 ٠ ينطنب دسقو فعضنو اهّووُض دتش ءتارايسلا حيباصم هبشن ًاذج ةيوق ةيران

 ةريغص ايالخ طسو ىف ةعوضوم اهوأرف مقبلا هذه ءاملعلا فشتكحا دقو

 نم كامسالا كت يف ةئيضلا ءاضعالا هنلناو . هرايتخاب اهقلشيو ناويحلا اهحتم

 ليباحالاك نوكت هاضعالا كلت ناف « اهئايخ ةيرورض يع ام ةءاضالا ريغ ةعفنلا

 ل لا



 . ناهز دسب ًانامزو لا دبب الاح هيلع

 تفاهتن ةريذصلا كامسالا نال . اهب شيعتف راغصلا كامسالا نم اهتسيرف اهم ديصت

 نوكت دقو « اهب تناتفاو اه:داطصا اهيلع تدرواذاف ءوضلا اذه ىلع شارفلاك

 تلغد ةريغصلا ةكمسلا اهيلا تبذجنا اذاف ةكمساا قادشا لع ةثيضلا مقبلا ذه

 نم ناحبسف ةئيرم ةينه اهدردزتف اهديصل لايتحا وا بمت يا نود اسأر اهف ىف

 ةقلابلا ةجحلا هل نوكتل سفنالاو قافآلا يف ركفتلاب عاو حاف روصو قزرف قلخ

 . نا ىلا هدابع يدبيلو
 دحاو هنا ىلع لبست ةبا هل يث لك يف

 يناثلا مويلا ةنابأ

 ىلع هالما ام متو همالك ميل مامالا لكا املو هللا هحر رمعنب لضفملا لاق

 يلوم ماقف ةضي رثلا تبجوو ارهظ سمشلا لاوز تفو ناح ىناثاا مويلا ىف يديس

 ىلامت هللا ءاش نرا دغ مابص يتتثثا يأ ركب لاقو ةالصلا ىلا ايت قداصلا

 كاديح,تايثاو كناما تابث ىلع كنيعب و كدشرب ام كل نيباو ثيدحلا كا لك ال
 هيئفرع اميُكل ذو سمالاب هيلع تنك امع يرورس فعاضت دقو هتمد+ نم تفرصناذ

 ديحوتلا لئالد نرم هينحنمامب اييهتبم ةعنصلاةكحو ةقلخلا رارسسا نمو هللاب ةفرعملا نم
 يديس ةمدخ ف رشنلقيفوتلا نم هناحبس هيناتا ام ىلع للا دماح ةفلابلا ةكملا نيهاربو

 ةليللا قراعلاو ةميظع رارسالا كالتثب يف هتقث مضوم ىابا هلعجوقداصلا ىالومو
 مالسلاو ةالصاو كلذ ىلع هلل دجلاذ اجهتبم ًارورسم اهلك ينل تب دقف كلذل

 . هلآر دحم ىلع

 ب 7٠04 ب



 باتكحلال لمد

 عوضوأ
 00 كك

 باتكلا ةمدقم

 مالكلاب عورشلا

 هقلخ ىف هللا لدع

 ىلامت هللا نع ظلا ينن

 نارقلا ةمظع

 ىرايح قلخلا

 ةئطاولا سوفنلا

 ٠يجافملات وللا نم مهنامأ

 ةرخالا موب نم ريذحتلا

 ةراشب و لضفلا ءاكب

 هل ( ع ) مامالا

 مالكلا ءادتا

 ناويحلا نادبا ةيئبا

 ابفصو ناس

 مامن الا

 هلك او موحللا هلك |

 هكرتشلاو تابنلا

 هال *

 عوض ول ةحنصلا

 ناويحلانممحلاتالكآ 2

 عب رالا تاو 6

 ريطلا كداب

 ناويحلا مئاوق 00١

 ناسنالا ريخست ةكح 2 /#»

 تانأوينلا

 عابسلا ريخست ةكح #2

 بلكلا 4

 ةيادلا هجبو م

 هرعشسو هنادلا بنذ مك

 اهايحو ةنادلا ريظ 3

 ليفلا رفشم 3

 ليفلا قلع 5

 ليفلا ىتأ ءايح
 ةفارزإلا ٠

 درفلا ٠



 عوضوما

 ماهبلا ماسجا ةوسك

 اذإمبسفنا نوراو 9 ايلا

 توملاب اوسحأ

 ليلا ىف اك مئاهبلا نطف
 ىلعثلا

 نيل دلا

 باحسلاو نينتلا

 ةردلا

 لينلا

 بايذلا دسا

 توبكدملا

 رئاطلا مسج

 هراقنموريطلا فوج ةرارح

 دإب الو شيب ربطلا

 ةجاجدلا

 ةضيلا

 سس أ ."ذ ته

 ةحفصلا

 ملكا

 ”؟ ١مل

 الا

 عوضولملا

 رئاطلا ةلصوح

 دويطلاف ناولالا قالتخا
 راطلا شير

 نيفاسلا لب وط رئاطلا

 روفصعلا

 ةيليللا رويطلا

 شافخلا

 ةرع وبا

 حلا

 دارجلا
 كسلا

 كمسلا لسانت

 يناثلا مويلا ةياهن

 باتكلا ليلد



0 

 بانكحلا عجرم

 ميركلا نآرقلا

 283 يمربطلل نارقلا ريسفن ىف نايبلا محم

 مباع يحرطلا موحرملل نيب رحبلا محم

 هي ناخ ىلع ديسلل ةفيحصلا حرش

 ءازحأ ةيالث ىلمل ثيدحلا يجولووزلا مجعأا

 ١ ظحاجلل ناويحلا

 يريمدلل ناويحلا ةايح

 ::وزقلا ينوكلا دوحم نب دمع نب ايركز ةمالعلل يسراف تاقواحلا بلاب 1 508 7
 5 م 7ع” قرتلا

 يقاتسبلل فراملا ةرئاد

 يدجو ديرف دمحل نب رشعلا نرقلا قراعم ةرئاد

 يدايآ زوريفق سوماقلا

 اهريغو ةيسلملا تالجحلا ضعب
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