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 يناورلاب اهتبثمر ضرالا طسابو بك !وكسلاب اهني نمو ءامسلا عفار هل دملا
 ليلا ىلع رابنلا روكمو راهنلا ىلغ ليلا روكم ًارون رمقلاو هايض سمشلا لعاج

 عرزلا ثبذتل دحاو هام ضرالا قتسيف ةدغ هام رطملا لزعيأ باحساا ىج مو

 مالسلاو ةالصلاو . هدابع ىلع الضفتو هقلخب هنم اهلما اباو ةبك افو توق ليخنلاو

 هدشسواقألا راد معن ىلا نا الا يداه ءايبنالا اخ ءامسلا ةلاس رب لكرأا ىلع

 هيدصو نيرهأطلا هل 1 ىلعو هيلع هللا ىلص هلل دبع نب دمج انفلا راد ةداعس ىلا

 . ناسحاب هل نيدباتلاو نيم كالا

 الا ننالاو نجلا تقلخ امو  هباةك' م ىف لامت لاف دقلف دعو

 رسافتلارثك ! يلع ( نوفرمبل) وه ( نودبديل )نم دارأا نأ مولعمو - نودبءيل
 ناتيبحاف اينحمم ازيك تنك - فب ريشلا ىمدقلا ثيدحلا يف دوو ا ةفوثولا

 الو لب قفحن: ال ةدابملا نا كاذ ىنعمو - فرعا يا قلخلا تقاخل فرعا

 هل



 حاضت الو لوب ديمي الق هدابملا يف هديح وتودوبعأا ةفرعم دعب الا حلصت

 . بيرلو هيف ءارم ال ينادجو ىلقع ىعا اذه « رثكأ وا نينثا ةدايع

 لكل ىناسالا نكرلاو نيد لكل ىلوالا ةدعاقلا وه نذا ديجوتلاف

 يمالسالا ني دلا قسم مس لك يلع بوت ىتلامالسالاةلاءر أمسال وةيوامم ةلاسو

 : لوقيف هناساب ديحوتلا ةدكب قطنو هبلقيفآداقتءا فيحوتلاب دقتمي نا فينحلا

 ( هل كب رش ال ءدحو هللا الا هلا ال)

 رداصلاولبحلاو كرمذلا بااوش نم صلاخلا مالسالا وه ديحوتلا نا مه

 لئاضفلا عبنم ديحوتلا فنوكي اذهبو « ناسا تاحفص ىلع اًهداص بلفلا نع
 ديحوت نال كلذو هرخآلاو ايندلا ىف انطاو ةداعسلا هرياست لضاولا ردصمو

 داو هلا ىلا ةءاطلا يف اهعوضخو دحاو دويعم ومن ةدابملا يف ابك بولقلا

 تاعرانءعيمج دحوب امل دحاورداق مكح ملع كاح ىلا اهروما لك ىف اهعوجرو

 عيشي ام عادبالاو ماظناا نم اذه ىفو . داو لداع مح ىلا اممج ريف سوفنلا

 ةوخالا ورارقتسالاو ةنين أملا معن ىتحملاعلا يف مالسلاو يفاصتلاوةدحولاو م :ولا

 . ( اتدستل هللا الا ةذلا اهيف ناك ولو ) هظيسرلا هجو عبمج ةءارلاو

 ةلاسر ىتح ةقيلخلا ذنم سانلا ىلا الوسر لسربمل ىلامن هللا نا ىرن انآ ىلع

 ىحون الا لوسر نم كلبق نم ائاسرا ام ) ديحوتلا ىلا ةوهدلاب الا لسرلا ماخ

 ٠ ( نوديعاف انا الا هلا ال هنا هيلا

 هذء رابظال الا تان مامن مالسالا ةوعدو ( صر دمش هلامراما

 ناءدالاهب تمئتخا يذلا للا نبدىلعاوهمتج ناىلا هفاك سانلا ةوعدو ةقيفحلا

 ملهناف (نآرقلا )وهو لماشلا لماكلا هنوناقب اولمعي ناو « ارميمج ةفلاسلا



 ءارغلاهتعي رشاومبلب ناو ءيش لك نايبتهيف ذااها صحأ الا: ريك الو ةريغص رداغب

 هيضتقبامو هاضتفا ال ةقفاوم.هلهاو نامزلا رياستو قحلا هنك ربظنا تاعبه ينلا

 هللا كاع هلوبقم ةعدرش اهناق ناكمو نامز لكل ةحلاص يرشبلا يلقملا روطتلا

 ءارآ ميمج جالهل ةعماج تماستو تقترا اممم لوقملا هكردت ا هقباطم ىلامت

 . تدظاعت ارهم رورشلا نم ةيفاو ترسعتو تفلتخا اره رشبلا

 ةصاخ مالسالا ةوعد مش هذهو ابلك نايدالا ةوعد يف هله

 عناص دوجو نوركاب نيذلا يبدا ند لاهلاهمزت ام بجعف بجمت نأو

 سيءأون ىلع رئاسو ةدالا نع رداص دوجولا ىف ام لك نا نيمعاز دوجولا اذهل

 « ةدارا وأ دبعق نود لامهالابو قافتالاو ةفداصمللا ليبس ىلع تأش: ةيعيبأ

 نابنيلثاق ةينوكلا اياقحخلا نم ةيعيبطلا مولملا هتفشتكا ام ىلع اوعدا اهف نبدعتمم

 اذاو ا_مجضن ىلا يدؤي ىذلا وه ةعيبطلا قوف اع ةفالع لك نع لوقملا ررحت

 وا ناسن الاب لص ايللمعو ادلع الك راكفالا ىف ايقر كلذ رثا لوقملا تجضن

 تادقتملا قئاوع ابفومتنا نود رظنناا يهذلا اهرصع ىلا حصالا ىلع ةينانالا

 . نابدالا تافارخ و

 اماضرب ال يتلا ةفارخلا ءذه ىف لمأتو رظناف مدقتعم اذهو مماوعد هذه

 فيكن بهحتا م ريكفت لقا حنم نم لك اهابأبو روعش ىدأ قزر نم ىتح

 .٠ حارصأاق ألا نع مهتلاماو حضاولا طا رمعأا نع مهت دعب |ىتح مه وقع نم تنكم

 انيففث» ضءب راكفا ةيئطلا ةءلقملا هذه رواست نا يرزلا فسؤلا نمو

 بواقلاىلم اهناطلس ليزتو ةيناسن الا لب ةيءالسالا مهفالخأ مدقفتف بابشلا نم

 كا ردا نع ةيبانلا راكفالا كلت دياتو داحلالا نردب ةليبنلا سوفنلا كان ثولتف



 اهلمعب ةرعاش ريغ كلبلا ىناعألا مدا عرجتن تذخا اهناب عت ال ىت « ةقيقملا

 برغا اعبت كلذ لك ؛ هفطاعلاو نادجولاو لقعلا نع ديمرلا ينايبصلا ينونجلا

 هونظ يذلا مومزلل ةيندلا بكر ءارو ًاريسو؛مقاولاكردا هناب هيفاودقتعا يذلا

 . ايأ ريس ناكف هام

 اذه يف مهب ركفمو برغلا هاله نم ريثكلا نا !وملعا اوملطاو اولمأت ولو

 مهاوفاب اولدتساو مموعبت نيذلا نينشتكماو نيعرتملا نم نيروبشلاو رصعلا

 لفت نع ًاديحوتهودحوب لب هللا دوجو نوركني ال مهسفنأ مث« مهاعفاو

 . كارداو ةديقعو ورثو

 : لوقي ( روتساب ) مظلا ذاتسالا اذه

 ةرابم ىلع نوكسلا ليلت ةطساوب لد هنال ايدام نوكي نأ نكمي ال ململا نا

 .هل دح ال ألك دوجولا ةربدإا سيءاونلا تفاخ يلا ةكملا لقع لاكو رسعبتو

 : لوقب ( رسيئس ) قوسايفلا اذهو

 نمو ناطيشلا ىلا هتداقو هتوغا ةطيسب ةلجمةسم ةسارد ةعيبطلا سرد نم

 الامم ريثك ا.هريغ ىلا .قااذلا ىلا هتاصواو هب ت#ةبورو قمعت ةسارد اهسر»

 . انه هناي مس

 دبال قيفدلا قيقدتلااو ريكفتلا قعو رظنلا دعب نم !وئوا ا ءاماعلا نأو

 ناومهريغ نم راك ١ دوجولا ىفىم لالا عادبالا رارسسا نم ريثك يلع اوني ناو

 نا دبال امماذهو ؛ مهاوسل ربظب الام هيف ةكحلاو زاجالا ىحاون نم مه ربظي

 إل ناو هتينادحوب رارقالاو نوكال مناص دوجوب ىفارتعالا ىلا مولصوب و مثرجت
 ءاداعو البج هقلخلا يف لامعالاو هفداصلاب اولوقي

 هل  ةااذدس



 قداصلا هللا دبع وبا ىدتقلا مامالاو مظعالا ينابرأا ماعلا دارا انه نمو

 باوصلا نع داحلالاةياوغ ىفنيهئاتلا دشرب و قسلا نه نيلفاغلا هبنب نا مالسلاه يلع

 قل يف ريكفتلا ناب هاباو مهموغي ناد يفهجلا رمعنب لضفملا هذيهت ىلع ءالمأ اع

 طارصلا يه هتفرعم ناو « هللا ةفرعم ىلا لصوملا ديحولا قي رطلا وه ىلاعت هللا

 ىفوقافالا ف انتايا مهب رثس ) هديحوتب ىفارتءالا نع ةعرفتما هتدابع ىلا ريقتسأ

 . ( قحلا هنا مط نيبتي يح مهسفنا

 ىلع اتي مامالا هالمأ |1 ىحرش نم هيقياسو هزجحلا اذه يف تيخوتت دقاو

 ةديقملا سرغ نم مالسلا هيلع هدارأام نآس ( لضفلل ديحوت )ل ةلاسر يف لضفملا

 لكس ف: ىف هللا دي>وتب قيقحلا ناعالا نيكعو نيدحولا بولذ يف ةقداسلا

 قيرط نع ةايحلا نم ىوصقلا ةباذلا ىلا لوصولا ىخوتو ةةيقصلا بلط نم

 معازم ضحد مث سفنالاو قافالا يف لمانلاو ركفتلا ةطساربو لقعلاو عرشلا

 قلغ ىف ملا ليلجو عادبالا ابافخ نم هريلظا ا كلذلك « نيلطعماو نيدحاملا

 راهنا نم اهيف اموابيلع نمو ضرالا داجياو موجنلاو رمقلاو كالفالاو ءامسلا

 لاما فدوج و٠ لكو لب دامجو ناويحو عورزو نداعمو لوبسو لابجونو.ءو

 هقلخلا يف دصقلا تبنت ةمطاس نيعارب و ةيلج لئالدل كلذ نم ءزج لك يف ناف

 ةفدص دوجولان اي نيمعازلاو مناص0نيركتملالوقل اذالخ ةعصلا يفةكحلاو ةدارالا و

 . ةدال/ وأ ةديبطلا ىلا بوسنمو قافثاو

 ماعلا اذهل نابمهنمفصنلا رمشتسال اوريدتو ا واقم:ماوركفو اولمأت ولو

 د رأومكحأو قلخةءاش ىذلاوههنا وءمكحملاع رداق دحا وهل هناواهناصراقلاخ

 لعليللا روك ىذلا وهو ضرالاو تاومساا أرب ىذلا وه هناو ءربدو دجوات

 دوب



 وه هنأو ىالتخا الو هيف للخ ال رمتسم ماظنب نابفاعت: لبللا ىلع رابنلاو رابنلا

 ينلا كالفلا منص نانالا لع ىذللا وه هنأو « رمقلا رانأو سمشلا ءاضأ ىذلا

 ريثتف حاب رلا لسري ىذلا وه هناو هدلب ىلادلب نم هلاقثا لمحتف رحبلا يف ىرجت

 فاسنالل جرختف دحاو هاب اهيقسيل ةيماظلا ضرالا يلع راعلا لزمتف اباحس

 .ةايحلا ىف هب عئمتب اذكو الكلاو بحلاو عرزلا ناويحلاو

 ىارتعالا ىلا هيذجيو هليمب نأو دبال هناف اقداص ناك اذا رومشلا اذه ناو

 هللاو» لب هايصلا ءاكبلا ءايمعلا ةميبطلا ال قلاخلا لعو عناصلا ةكحو عدبلا ةوقإ

 بجوأ ام هدوجو همرسك نم مهبلغ ضيفااو دوجولاب هدابع ىلع ممنلا لضفنلا

 نمأتو هاضر كلذب بسكتل هتماطو هتدابعو هديحوتب مهمزااو هركش مهبلع

 . ملس بلقب ها ىلأ نم الا نوئب الو لام هيف عفني ال موب هطخس

 باوصا قفوأا هللا

 ٍليلخلا دم



 مالكلاب عورشلا

 ىذلا هل دبا : مالسلا هيلع لاقف تادف سولملاب ىل نذاف تاخدف ىل

  انيلع فطصي ملو انافطصأ

 نهءرصم ىف لوالا لولا وهمالسلاهيلع قداصلا هللا دبعوب | مامالا ناك ام

 ىدتقملا وهو «ددج وهئابانع هتباصوبسح فينحلا ىالسالا عرشلا ماكحاماقا

 د.لا نود لاقم وا مالك ىاب ءادتبالا ناك املو . هلامفاو هلاوفا يف لسم لكل

 ناك لطنلا يلع هيلع امذ عرش نأرجقدارأ دقو« هيفةكرب ال رئبا مطفا هد

 . هلل دلل « مالسلا هيلع لاق كلذل ابجاو هلل دجلاب هؤادتبا

 اما ىندلا ةيراقتم ركشلاو حدملاو دححلا: نايبلا مجم ىف ىمربطلا ةمال.لا لاق

 دف دحلا ناو نارفكلا ضيقن ركشلاو ءاجهلا ضيقن دحلا نأ وه اهنيب قرفلا

 ركشلا مطوم مضوي دق دجلا نأ الا هممنلاب صتخم ركشلاو هممن ريغ نم نوكب

 ركشلا ىنسيفدحلا نكي مل ولو« ةبردصأا ىلع ركشلا بصتتف اركاشةقدحلا لاقيف

 برضم ةمعنلاب قارتمالا وه ركشلاف ركشلا مقوم عقيد ناك اذاف , هبصن ام

 . (1) ميظعتلا نم

 ةلالجلا ظفل نا :هصخلم ام ( نايبلا) هريسفت يف ينوخلا قفحلا ةءالملا لاقو
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 قلالاوءهللاماملا  لافقب ناب اه اًمصو لمءتسا الو ةسدقلا تاذلالع وه ( هللا)

 الا هلا ال ) ةلك مسن مل ًادماج نكي مل ولو هلاحم ال لعو دماج مسما وهف هللا

 ةيملعلا ىلع هنم ًاءزج تناك ناو ىوف هيف ماللاو فلالا اءا ديحوتلا ةدكب ( هللا

 (هللاب) لوفتف ءادنلا فرح دعب قبنو جرللا يف طقست لصوةزمه هئزمه نأ الا

 ربظ الاو . برعلل مالك نم ءريغ يف دحوب 5 هلالملا لفل هب. صتخاام أدوبو

 ضافطتا هبوشي ال ىذلا عافترالاو باجتءالا ىنم ( هال) ةلك نم ذوخأم هنأ

 هك ردت الف هتاذب هقلخ نع بجتمم هراكآو هئاياب هرورظ هباغيف وهو باجتحا وأ
 ديءىنمع ( هل1) نم هقاقتشال بحوم الو راكفالا هك ىلا لصتالو راضبالا

 بوتكلاىنمع باتك ؟ لومفلا ىن.. ًاردصم هلالا نوكيلريحت ىنمع (هلا) وأ

 ٠ ( هأ ) مّرلِب ال امب ماعلا ةناف

 دارأ دملا نم هيلع بجي امب ىلاعت هللا دمح نأ دعب مالسلا هيلع مامالا نا :

 : لاقف ركشلاو دا تدجوتسا ىتح هئابآ ىلعو هيلع اهممنا يتلا معنلا كلت نايب

 ,ىنلاةريخ ذاختا وه رايتشالاو ءافطصالا ىنعم ناف اراتخا يأ 58 ىذلا

 دأ دمتسالا نم هفلعل و هلي مهل هللا ببي نأ دمي الا نوك ال اذهو « هتوفصو

 ءاقطصالاورايتخالا م ةيملالاةبانملا كلت مهيلم ضيفب نإ اهب حلصب امةيلباقلاو

 صفنو حيبق لك نع نيهزتم نيموصعم نب ربطم كلذل اونوكبنأ بجيف هيلعو
 ىفهنطايك هرهاظكل ذ؟ ناك نم الا ناعسي الو راتخمي ال كش نود لامن هنال

 تيبلالها سجرلا منع بهذيلهللا ديرب اها ) ىلاعت لاق كلذل ةمصملاو ةرابلا

 . ( اريبطت كربطبو
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 نمىوصقلا ةباغلا ناكف ( سم ) هللا دبع نب دهم ىفلطصللا هيبث راتخا دقلو
 بابللاو ايلملا ةرمثاا وه لب ٠ مدآ ينب قلخ نم ىمسالا دصقلاو ماعلا !ذه ذاجتا

 كلل ذك نوكن ال فيكو . ةرخآلاو ايئدلا يلع هليعشملا نوكلا ةرجبش نم ىفصالا

 قلحلا ثقلخ : لات هلوقب ( ص ) هايا (طاخم يمدقلا ثيدملا ىف ءاج دقو

 : ( ض ) هنعو . كالفالا تقاخ ام كالول ضيا هيفو ٠ ىلجال كتقلخو كاجال

 ضرالا الو ءامسلا الو رانلا الو ةنملا الو ءاوح الو مدآ هللا قلخ ام نم الو

 يشل ةميطم ناسنالل ةرخسم ةلفاسلاو ةيلاملا تاوماحلا عيمت ىلاعت هللا لمج دقو

 ( هضاب تارخيسم موجنااو رمقلاو سءشلاو رابنلاو لبللا م رخسو ١ ىلامت لاف

 3 رخسو ) ىلاءت لاقو ( هناولا فلتخم ضرالا ىف حل ًارذ امو ) ىلاعت لاقو

 كاتابنلاوتاثإ ويحلاو بكا وكلا نا ىلا هناسبسراشاف ( ضرالاو تاومسلا يف ام

 «لراسنالل قلخ امنا ناسنالا ريف ناكف « نامنالا تارخسم اهلك تاداجاو

 اوقاف ول نذأ ورغ الف . ىلامت هف لكألاو لكلا لماكلاو هئم لماكلت ناسننالاو

 . ( هئدمِب انتعاط ىلا ةرئاصو هتردقب انل ةداقنم ةقيلخ لكف ) مالا مويلع

 فرشة هج نم اههدحا نيبجوا (ص) هلوسر ىلاعت هللا ىتطما دقو : لوفا

 نيرهاطلا بالما نم يناقنب هللا لزب مل : ( سع) وه لاق ام هلصا ةرابطو هبسن

 لاكلاةضافا ةرج نم امهيناث و . ةيلهاجلا سندب يندب مل تارهاطلا ماحرا ىلا

 راونالوبقل ةفبرشلا ةيكزلا هفن دادعاب همارك او قلخلا رباس نود هيلع ىوننلا

 هالؤهو ٠ هريغ نود هب ةيماسلا ةيهلالا ةءانملا صيسختو هلاسرلا رارسسأو ةوبنلا

 :تاجزملا ىلا مهعفرو خذلبلا فرشلاب مباضفومكافطصاامنا كئذك هؤانلغر ل7

 5 فل



 وى ٠ .٠ 9 6. ئى 0

 ةرهاظلا هتئيط نمو مهدج سقث نم اوةلخاضبا مم مهنال هقاخ ميمج ىلع ةيلاملا

 .هفراولا هلظملا هترجش ناصغاو هتحود عورف اوناك ذا مهانطصا ام اذا ورم الف

 , مهنم سانلا هجاتحت امو نوجاتحي ام عيمج مهل بهب ناو دبال هناف كلذ لءالو

 نر, نولؤسلاو عجارملا مث ذا رومالا لك يف مربغل نيرقتفم ريغ اونوكي ناو

 ملو مهريغ مهيلع فاعصب مل ىلاعت هناق كلذل هميلاعت ثيو عرشلا ماكحا ظذح

 مس هاربا دلو نم ىفطصإ هللا نا : ( ص ) ينلا نع درو دقو . مماوس رئخي

 ىنطصاو (ةيرق هناندك نم ىفطصاو هئاندك ليمامسا دلو نم ىفاطصاو لصاعسا

 تاولصااىف هعم !وبرق دق مهارتف . مئاه ينب نم اناناعصاو مشاه ين شب رف نه

 لاق ثيح ميركلا نارقلاب اونرقو دم لا ىلعو دمت ىلع لص مهللا  لاقب ذا

 نأ ام ينيب لها ينرصو هلا باتك نيلفثلا مكيف فلغ ينا ) : ( ص ) ينلا

 اامسو ةما 8 انلمجو ) هلوق ريسفت يف درو اكو ( اواضت نا امهب ماك

 لاقمالسلا ةيلع ايلع نا( اديبش يلع لوسرلا نوكبو سانلا ىلع ادهش اونوكنل

 انيلع دهاش لوسرلاف سانلا ىلع ءادبش اونوكتل هلوقب ينءانابا ىلامت هللا ناب
 . هضرا يف هتجحو سانلا ىلع ءادهش نحنو

 رابخالا بتدك نم اهناظم يف اهدج ىنملا اذهب ةربثدك رابخا كانهو
 ٠ ثيداحالاو

 انصتخالب هقامش نم ادحا انيلد لضفب ميا ( ائيلع فطصصب ملو ) هلوق اما

 دادس متسالاو ةيلباقلا نم مويف لع امل كلذو لوقا . فرشلاو ليضفتلاب نحت

 مالسلا هيلع نيدباعلا نيز مامالا لاق . مهيلع فطالإ كلذ ةضافال قاقصتسالاو
 سس وألاس



 ل و ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ٠ «٠ ٠» 9 ٠ و

 دهم لع لصو ؛ هب انتفرش اك دم ل آو دم ىلع لص مهللا : هتيعدا ضعب يف

 . هببسب قلخلا ىلع قحلا انا ثبجوا اكدم لآآو
 ىلاعت لاق ذا هتيرذ نم نيموصملا ةمألا الا دصقي مل هنأ ىف ىعيدب اذهو

 مهدج دعب مالا اولوأ مث مهو ( مكنم مالا ىلوأو لوسرلا اوميلاو هلا اوميطا )

 ىفطصي فكك ىلاعت هللا دنعهتل زئم هذهتناك نمو ؛ ةرورضلاب مظمالا لوسرلا

 ٠ نيمجا مهيلع هللا لص ماوس هقلخ نم راتخو ممريغ مهبلع

 مس ا #



 هماحن اندياو هملمب انافاععا : مالسلا هيلع لاق

 ةباذو) هقلح ىلع مانطصأ دق ناك ىلاعت هللا نا مالسلا هيلع مامالا ركدال

 مو هتاقواح راس ىلع مهلضف نأ دعب عرشلا ماكحأ ةمافال مراتخاو داشرالاو

 لاك رابتمالاو هانطضالا اذه نأ مالسلا ةيلع لاق مم ريع ًادحأ مييلع لص

 نأو“ هتيصومو هتفااحم نع نومو.هءلا نورهاطلا اننأب هاع بسب ناك يأ ةيلعب

 ةيماسلاةناكلا هذه ىف انلمل ىلاءت هّلِإ اذا اهدعو نيزإلا دادمتسالا و ةيلباغلا انيق

 ٠ (مزكتو النت هتياذع نم ةهءؤرإا ةلزؤعماو هب رف ند

 ىنملا نوكيف . ةحيحسلا يعابلملو ( هامل اناةطصا ) ىرخا ةجسن يفو

 كاذب نوصنل هرممل ةظفحو هملعأ ةنزخ نوكنا انراتخا ىلاعت هنا اذه ىلع

 هللا دبع ينا نع درو كقو . هناداشراو هميأ أهأ رشناو هديصوت ىلا نيش 4.د

 ملا يف نوخسارلا نحن ( علا يف نوذسا رلاو ) ىلاعت هلوق يف لاق هنا مالسلا هبلع

 وه للعلا يف نيخسارلا لضفأ نا : رخآ ربخ يفو : رابخالا ليوأت لمن رو

 ناكامو لبوأتو لبزنن نم هيلع لزنأ ام ميج هللا هلع يذلا (ص) هللا لوسر

 ه.ءامتب هلك 4 وهموم هكون نم هءايصوأ نأو )2 هلب وأ همه, ا هيلع ل زعمل هللا

 يلع نأ ىلع انباسصأ مجاو ةقداصلا ةرهاطلا ةرتملا نع رارخألا ترفاضت اك

 ىعلادببأتب ايعطق الع نآرقلا ىف ام ميج اومله هئأنبأ نم ءايصوألاو مالا هيلع

 . كلذ ّ لقنلاو لقملا قباطن دقو ظ يود ميلمتو ينار مابلاو

 نا رفاا ىف أم عيمج - نكب : اذا نيدلا ماكحأ ناب ىف نيالا مومعا ديحوأا



 ل ٠ ٠و .» »و وى ى ٠ وى ٠ و ٠ ٠

 درودقف لفنلا اما .لقعلا م لطاي كلذو ( ص) ينلا دمب ةعي رشلا عاطقنأو

 ينولس :لوقبو بطخم مالسااهيلعايلص تدهش : "لاق هنأ ليفطلا ىلا نع ةماعلا قب رطب

 هلا بانك ن ع ينولسو « متبجا آلاء ىثنع ينولأست ال هللاو ينودقفت نأ لبق
 ندو لبج يف مأ لوس ىف مأ راهنبب مأ ثلزن لبلبا ع انأو إلا ةبآ نمام اوف

 ' للق هنا مالسلا هيلع يلع نع هيبأ نع نابلس نب ريصب نع سابع نبا ركب ىلا
 الوةءالفيل بهويبر ناو «تلزينءاوتازأ مفتفمدقوالاة يآ تازن ام هّللأو

 هدنع نأ ندي نأ دحأ عيطتدي ام : مالسلا هيلع رقمج ىلا نمو . الؤسس اناساو

 ٠ ءايصوألا ريغ نآرفلا مقاو

 نازخاون وكيل قلخلا ىلع مانطصا امل هئاصيس هنإف ٠ هملح مايا هلا ديبأت امإ

 سانا رثك ١ لج لعب للامن وهو هقاخ ةءادهو هنيد ىماي مايقلل ممراتخاو هلع

 أسهلح لوقن وأ ةسايس مهقزر مبسوفن ىلع ناطيشأاو ىوبأا رطمستا مهدأنميو

 لعربصلاو مهرج لمدتب ىوسلا طارملاىلا اهدشربو ةوعدلا ىلإ سوذنأل باج

 حيبمفصلاب كلذ لك نولباقي لحلا نم هب هللا مديا اب اوناكف مهب فكتو ماياذا
 رشنو ماكحالا ةئافا كلدب نيدصات دانعو ةفلاتع لك تافالم ىلع ربصلاو

 ةنااحم لكل نولمنني اوناك ولو ميلعتو ةبادهو لع ن٠ نآرقلا ىف ام ناببو ةوءدلا

 ربصلا و لاب نوهركيامةهباجع نع نوضغب الو ركذم لك ةدهاشم نم نوزفتسن و
 ىوبمقلاةباغلا يغ يتلاديح وتلا ةلك ثاعالو لب هدعاوق تخسر الو نيد ماق امل

 .ميرلعهلا ىلص )لاب نيديؤلاو محل نيفطصملاو ءامللا ءاململا ميف . هلك نيدلا نم



 .نةأوثم ةنحلاف أتحود لظب اه هاوأم رانإاف انع دش نم

 انهوعسايقلاو لوصالا فلاخ ىنمب وأ روبما نع درفناو ردا ىنمع ذش

 ىذلا ناكللا وه ىوألاو ٠ نيددلا روما يف اننااخو انتقيرط نع لز هنم دارب

 ةميظملا ةرجشلا ناصغا لل وأ ءىف ىف لظتسا يا أيفتو ناسنالا هيف لزب

 اب الزملا وه ىوثلاو ٠ اهيلا هاجتلالاب سمشلا ةرارح نع اهلظب جنح ةعستلا

 هذه ٠ ىوألا نء رثك | هيف ءاقبق وا فويضلا دلل لحما ىلع قاطب دق نكلو

 . ظافلالا يناعم

 ومر اتخيل نكي مل ىلاعت هللا نا ورث كاذب مالسلا هيلع مامالا دارا اماما

 مايقاا يو اهدارأ جلاصمو اهاضتذا :5ل الا ماوس ىلع مهنلصب ملو هقاخ نيب

 سانلا ةسايسو ديحوتلا ىلا ملاعلا ةباده ركمأا نع يعنلاو ىفو رعملاب سمالاب
 ةجلا نوكتو ةوعدلا يفهدابع ىلع اججح اونوكيل قحلا ىلا خلاب مهسوفف بذل

 ىف انه لز نف . ىربكلا ةيهلالا ةكحلا يف لدعلا موب ىلاعت هلل مهتطساوب ةمئاابلا

 هللا ساوأ ةةيقملا يف يه يتلا مهيهاونو ميماوأ فلاخو مهجهنم نع اينالا

 نينلاحلا نيصاما تقلخ ابنال ةرخالا ىف هاوأم رانلا نوكت نأو دبال هيهاونو

 مهثوعد ليبس نع ذودشلاب هللا ليبس كولم نو نيذاشااو هججحل مهتفل ادع ل

 ةلاسرلا ةسود يو مهتحود ناصغأ لظب 55 مهيلا نكدو موعاطأ نم ىكل

 جبنو ىلا قيرط هكولسب زا دقف بوئذلا بهلو نايصملا ةرارح نع ىعظملا
 . نين»آلا ىوأمو نيميطلا ىوثم يع يتلا ةنجلا ىلا كش الو هلصوي يذلا ىدملا

 مهداشراب ميمنلا ىلا ةليسولا مهفلاخ مهلمج دفو كلذك نونوكب ال فيكو

 منرما وأ لاثنما ناك كلذ لجالو :هناض م لببس ىلا مهئادعاو هديحوت ىلا دابعلا

 تو



 ى وى اى ٠ .٠ .٠ ٠ وى ى وى و ىإ ىإ

 مبهلاه فا رغعالاو مههيلاعتب ءادقالاو ميلبحم ملا ومهيهاون نء بنجنلاو

 ٠ ةزحلا ىلا لوصولل امزاتحم

 كتيدتدب| كنا مبللا : هفرع موي هئاعد يف مالسلا هيلع داجسلامامالا لاق
 كالت لح تلصو نا دعب كدالب يف ًاراتمو كدابمل ملم هتنثا ماماب ناو لك يف

 تيماو هئيصمم ترو هتعاط تضرتفاو « كناوضر ىلا ةعبرذلا هتلمجو

 3 رخأته هنع رخأتب الو مدقتم همدةثبالنأو « هين دنم ءابتن الاو ما لاثتماب

 . نيلفاغلا ءاب و نيكس.متملا ةؤرعو نينمؤلا فيك و نيذئاللا ةمصع وبف

 ةيالولا ىوس هدام نكي مل كبح هلبح تاصو مال.سا!هيلع هلوق نا موأهمو
 كعاطاهعاطا نءو كالو: ءالون نم . كتبالوب هلهتم هتنالو تادج كنا ىنمع

 مامالا نع يأ هنع لز نم نوكي نا مزاتسي عبطا ا اذهو ء كاع هاصء نمو

 , اهتو لصو هجينمو هقررط ىف راس نءو ىوه

 . مالسلا هيلع مامالا لوف نم دوصقلا وه اذه

 , ركفولمأتف هاوثم ةنجلاق انتحود لاظب أيفت نءو هاوأم رانلاف انع ذش نم



 نيقباسلا نيمويلا ف مامإلا هالمأ ام ناي

 امو نانالا قلخ لضفما تال تحرش دق ف مالسلا هيلع لاق

 ص كل تح ردو راستعألا نك هيف امو هلاوحا ٍِق هلفنو هب سد

 ناويملا

 همامسأ لضفملا سلجو مالسلا هيلع مامالا سلج نأ دعب ثااثلا موبلا يف

 رب هلأ نم هتاقواخم ىف قلاخلا عدوأ ام نابب نم هب هدعو امم هيلع هيلع ام قاتيا

 هءلعمعتا يذلا هللادمح نأ دمبوو هثردقو هتكحو هتينادحو ىلع هلاذلا تاءآلاو

 ذش نم يذلا هطإ رص ىلع ءالدالا مرلمجو قاخلا ىلع ءافطصالا نم هئابآ ىلعو

 . انو زاف مهتحودب لظنسأ نمو ىوع هنع

 ذا هب ربد امو ناسنالا قلخ لضفماب كل تحرش دق : ماللا هيلع لاق

 يلا ال تيدك من هءاظع تقلخ من هفضع مث هقلع راص مث ىنع ين نم ةفطن ناك

 وهو ىذغ فيك مث ءاضعألا لماك انيئج حبصا ىتح محرلا يف هب ربد ام رخآ
 نم لوالا ءزجلا يف لوالا ساجلا حرش يف كيلع سم ام رخآ ىلا ثالث تاملان

 مانقتلا ىوس كردي ال الفط هجورخ دنع هلاؤحا ىف هلقثت ركذ مث باتكلا اذه
 خئاس نبل ىلا ىحرلا يزاغلا هئاذغ نم لفتنا يذلا بياحلاب ىذغتيل هما يدل
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 هنائسا جرخم مث هرم مدقتب لفطلا و مالقت بح انو ةفخ همأوق يف جردتب

 نوكي اذكهو همسج ىوقبو هلدب دنشو امدنع بيلحلا لدب لكالا ىلع لبقيا
 كيئاهو « ةيلمدلا ايلا كركدم ىف لخدب أبوس الماك اناسنأ حبصي ىتح هقتت

 ٠ ركفو لقعت نأ ججحو رمتعا نمل ربع ابك

 عدواام كل تركذ ينعا ناويملا ىمأ كل تحرشو : مالسا| هيلع لاق من

 نه همزاب امل ءادتهالا نمو هيناوبلا هتايح يف ةجاتحم امل ةنطفلا نع هيف يلاعت هلل

 كاذ لك انلصف دقو ٠ هرمع ةدم هتايحو هعون هاقل ةيميبيلا هتشيع تايرو رض

 . ثئش اذا هعجارف باتكلا اذه نم يناثلا هزملا يف يناثلا ساهملا حرشش يف كلل

 هسع ؤ8 دل



 هءامسلا

 . ءامسلا ركذي نآلا ءىدتبا اناو : مالسلا هيلع لق

 . تاومسوةيسا همحوع ثنؤيو ركب كالع ام لك وه ةل ءامملا
 رباسأ لماشلا كلذأا وه ءايسلا : هفرامم ةرئاد يف يدجو دي رف ذاتسالا لاق

 ءابملا ؛ فراسملا ةرئاد ىف ينات-هلا لاقو . اضيا فقسلا ىلع قلطبو مارجالا

 ةميظع ةبقك انلوحو انقوف رهظيو مساولا ءاضالا نم ضرالاب طيح امو كلفلا

 . بك اوكلا راسو رمقلاو سمشأل اهيف

 مهمتك ىف هاج امو هدقتعم بمسح لك هاهسلا قاخ يف ةنابثم لاوثأ ىانلاو

 . ةينيدلا وأ ةيداعلا

 ةةبثم بك !وكلا ناو سوس مرج ءامسلا نا ىلانومدفالا نويكلف!ابهذ دقف

 انةوف يذلا ءاضنلا وه ءامدلا نأ ىلا نوثدحملا بهذو . ةيشخلا يف ريماسملاك هيف

 . ىلاعت هللا ةردق الا كنسامالب اضيع يكاوكلا هيف حبست روصتاا هدحم الامم

 بهذم حجري ام هللا باتك ىف سيل ذا نورصاعملا هيلا بهذ ام قحلاو

 يلا هجوب اهراطتناو اهراجتناو اهئاقيطو ؛امملا نع درو أم لك ناو « نيلوالا

 اهتاراتسو اهنارخا

 كلشال ( مالسالاو ةئيملا ) هباتك ىف يناتسربشلا نبدلا ةبه ةمالعلا لاق

 كه و؟ امص



 ىلإ ٠ ل ٠ ٠ ىإ ىل ىل ٠ ٠ ىل ٠ ٠.٠

 . ولما ىنعع وسلا نم هناف يولملا ءيبدلا ىلع ءاهسلا ناقلطي ةذلاو فرعلا نا

 وبفكالم ام ةغلا ىفو امس ويف ضرالا قوف الك : ينوزقلا لضافلا لاغو

 الكو ءامس وبف كلذظاو كالع اذك : نايبلا مجم ىف يمربطلا ةمالملا لاقو كوامس

 باحااورطملا ىلء هامسلا قالطأ نوكب اذه ىلعوءضرا وهف كلمدق هيلع رقتسا

 اهنال زاوملا ال ةقيقحلا وحن ىلع امي اهريغو بكاوكلا مارجاو وجلاو كالفااو

 قدصناو اهل ىلكملا وهو ءامسأأ ىنم وه يذلا يولعلا ءيذلل قبداصمو دارفا

 . ةقيقح هدارفا ىلع لكلا
 قالطا ىف فرعلا اوهبا دف هءادلَخو ( ص ) ةهب يذلا بحاص نا مولعمو

 ظذل اوقلطا امل كف 2« صاخ حالطصاب ايف اود 7 ملو يناسالاو ظانلالا هذه

 فرعةينبدلا تالاقلا حفصت نمو اهتاطم ولعلا ةبج ىف دجوب ام هب اودارأ ءامسلا

 ىنمم يف ةجردنم ةثالث ناعم دحا ىلعالا عرشلا يف قلطي ل ءايسلا ظفا نأ

 يفانلمج و) : ىلامت لاق يللاخلا ءاضفلاو ىلاءأا ولا سمن لوالا« ولملا وهو دحاو

 يف نا ) درو اك ةرايسأا ىمارالاو ةيوامسلا ةاركاا سفن يناثلا ( اجورب هامسلا

 انضراب طيح مظع يورك مسج هنا ثلاثلا ( محونك حونو كمداك مدآ ءامملا

 . هب ةطام مبسلا ىغارالا لب

 ,ىداب ىف برغتسم ىنعم يريمض يف رضحيو : يناتسربشلا ةمالملا لاق
 , كلذ زجومو « هدهاوش يف ربكفنلا دنع نسحتسم هنكساو رظناا

 ال لف , مدقت 5 يولم دوجوم لك ىلع هظفل قالطا غاس اذا ءامسلا نا

 كلذك وءانضرا ءاوهبةطبحلا ةيراخبلا ةركلا نع ةرابع اتضراءامس نوكت نأ زوجي

 د ىو ل



 9 .٠ وى وى ٠ ٠ ٠ ىإ ٠ ٠»  9»و .٠

 0 يس ا سس

 ىرتلبف ءاهب ةطيمحلا ةيراشببلا اهتارك يه اعا ىرخالا ةرايسلا ىضارالا تاوعس

 دهاوشلا الا دمتال لب .الك ؟ ةذل وأ افرع وأ اعرش وأ القع كلذ نم ًامنام

 . اهضعب لقنا يثلا تاياورلاو تابالا نم تارامالاو

 لكل ةيراذبلا ةركلا يه اءرش ءامسلا ناب دبش يتلا ةيعرشلا تالاقلا اما

 ةد>او ةدحاو هباتك ىف امركذب 1 ' رع فئاوط نوكت نأ كشويف نضرأ

 , ءاعدا ال دهاشك اهنم امسق رطسن اناف اميج اهركذ انسب ال انا ثيحو الصنم

 ءأملا راذغ نم تاومسلا قلخ هللا نأ : مالسلا هيلع نينمؤملا ريما نع اهنم

 ٠ ةغالبلا جينأ ىردنكلا حرش يف ام هنعو

 راصفهيوذ مث رضخا ًارهوج قلخ ضرالاوءامسلا نلخ دارأ امل ىلاعت هاو

 : ىلاعت لاق ام ءاهسلا هنم قلخل نادلاك ًاراخم هئم جرخأ مث هام

 ( ناخد ضو ءاهملا ىلا ىوتمأ 2

 صاقءاأا لع هشرع ناكو هامه ىش لك ناك 5 مالسلاهيلع رفاياا مامالانعو

 ناخد اهدوهخ نم مقئراف تد. رانلا صا من ران مرطضاف ءأ_ لا ىلامت هللا
 ضرالاق وف اههضوف اهاوط م ميت لاف 4١ رخآ ربخ يفو اهن تاومسلا قل

 : ( ص ) لاق هنا .ندلا امس نع لثس نيح هلآآو هياع هللا ىلص ينلا نعو
 اي ملاق «أم : | ص ( لاقف ل فوقكلا جوأا امو هل ليقف ) فقوقكم جوم ند

 مارجا يف هتوح اموولعلا ةبج يش ءامسلا نالاوقالا نءمدق: امص خات دقو

 . ماقأا لاطل كلذ ةحص ىلع دهاوشلا حرش اندرا ولو

 م ا 0



 والتمس 

 لب هطبسبلا هجو ىلع هرون مشب يذلا هامسأا يف فورءأأ صرقلا م سمشأا

 املَةيناث ال اهنا ىلع سوم ىلع عمجنو درفم هو رمقلاو تارايسلا عيمج يلع
 نر. ةميظعاللاه ةلتك وا ةرك اعالطصاو؛ اسمعت اهنم ةيحان لك اولعج نكلو

 دماج يران مسج اهناك أ,ةرارح ةدش نم مطسن ةجهوتم ةبتلم ةرظياو تازاغ

 هزج نم رثكا اهنم انبلا لعب ل هتاف اهتراوحو اهرودب سحو ىرت ذأ نحو

 . ايهنم ةمشلا ةرارخلأ نم ءزج ىفلا نم دعاو

 اوردف 5 اليم ( 4505480 ) وحن ةلئكلا وا ةركلا هذه رطق اوردف دقو

 مرج نء ربكأ ابمرجو ؛ لايمألا نم نويل ( هس ) وحنب ضرالا نع اهدعب
 ,.ةيص( 1٠١6.٠١ ) وهن ضرالا

 اهترارح بام يشو انضرا اهنم يتلا تارايساأ ميج رونل ردصملا يه سمشلاو

 اهصخوتاتابنلا ومنل ديحولا بيسلا اهنا اك طاشنو ةوقو ةايح نم اويفأم ثعبمو

 ٠ ةأميسبلا هجو ىلع ام لك لب
 أوتيئا دق نب رصاعلا نكاو دءاح يران مسج اهنا نظن ءامدقلا ناك دقو

 ةدماجلا ضرالا رصا'ع هين رصانع ةلج نم فلأتب فيثك طغضنم زاغ اهناب

 الولو اراغ اه:ريصى> اهيف يتلا ةيلاعلا ةرارحلا اهت ص يبتلا هبالصلا ةدبدشلا لب

 تالفالاو راثلن الا ن٠ اهءازجا تمنمىتأاو أمي تعدوأ يلا ةميظملا ةيبذاجلا

 اكل 1037



 وى ىإ ٠ ٠ و و و ٠ 9 ٠ ىإ وى وى

 . هنبلا ماع نكم مل لب مقتسي ل كاذال ولو تخاسو تااسل

 دصرملاب نيئيعتسم اهف وك دنع ةجهوتلا ةلثكلا هذه حام سنويكللا سرد 7

 دعباودعاشف ىرخالا ةيكلفاا تالآلا نم هرهغبو ( بوكسلتلا ) مبظملا يكسللا

 فاكلا ) مسا اهيلع اوقلطا ىتاا مقبلا ضعب امحطس يلع نا اهتبو ورك اوققح نا

 :( ةنيوقلا

 كلؤو وجلا يف فصاوءلاو مباوزلا ثودمل ايس نوكي ام ًاريثك فلكلا هذه نا

 يف ًاريبغت ثدحت ثيح « ضرالا حطسا عقبلا كلن ةبجاوم يا ائبجاوم دنع

 . هيف يوجلا طغضلا ريغتب هيل ىف ةبجتلا ضرألا حطم وح نيحست

 ٍِق رييك را ايافتخاو هادوسلاو ءاضويلا مقبلا هدلو روبأغل لصمحم دوو

 تخاف أد متو رهظتف روان ىعف ةيكلساللا امتاعاذا ىفو ةيسيطانغلا ضرالا تالاج

 (ين ملا الغلا ) نييكلفلا دنءىمسلا ىئرأ!ىحراخلا سمثااحطس وه اذه

 وهابب ببشلا ماطنرأ نا ليقو « هتف ردم نكم الو اهفوجح ل هويح اهردصم نأ

 . ةميظملا ةيرارحلا ةقاطلا هذه اهيطهب يذلا

 5 نولوذي مهنا تافاش:ك لاو ةرذلا رفع رهعأا ألو ءاملع اما

 سمشأايف لحات ىتلا ىف ةرثكب سمشلا يفةدوحوملا ( مويدارلا ) ةرذ نا

 ةفاطلا ىلسي و مشي اضيا لحني هرودب اذعو ( مويلهازاغ )ل ىمسب ًازاغ ثدحتف



 وى ٠ ٠ وى ٠ ٠ .٠ اى . «٠ «٠ وى »

 يف أومسوأ مث . عشاا داحلا راَدلا اذه نم اهرونو اهترارح دمتست نذا سءكلاف

 دسسعب شنت يفق (موينروي )) ىمست ةرذ سمشلا ىف نأ : اولاقف ةبرظنلا هذه

 ةرارحلا هذه س.شش] ىطعتف ةيرذلا ةلينقلا قاقثناك )م و.دارلا رف ةرذ لالحتا

 رمهنع سمشلا ىف نا كلذ دعب ةريثكلا ةينذلا براجتلا تتبثا من ةلئاطا

 نيجوردالا اذه ناو ( مويلهلا ) ليلقب هنم لقاو ةرثكب ( نيجوردالا)

 . نآلاىوذ ىلع ىف الك نيجوردالاو « ىرخأ رصانع ىلاو مويلهىلا لوحتب

 ىتلاةدحولا ىف لب ( رونلاو رانلا ىطمت ىتلا ف يفو ءايثألا يف ةرذ رطخا

 . هيف اب نوكلا اذه ينب اهيلع

 بيرق ىدسسرء دثم ءانلماا اهفرع دقف اهنم بكرتت ىناا سمشلا رسمانعأما

 ضرالا ىلع عشلا سمشلا رون ةطساوب يأ ( ىسمشلا فيطلا ) ليلحت ةطساوب
 فالتخابف لت طوطالا هذهناب ملا دعب نوللا ةفلت ةءمال طوطخ نم بك رملاو

 ةصاخ طوطخ ةفورهملا ضرالا رصانع نم رصنع لكل ذا ؛ ةيسمشلا رسمانملا

 ىسمشلا فيطلا يف !ملثم دجو اذاف اهيف صوصخلا رصنعلا دوجو ىلع ام لدتس
 ةلالاكلذ ةفرمأ اول.متسا دقو .سمشلا ىف رصنملا كلذ دوجو ىلع هب لدتسا

 رونلاطوطخ بمش: ينلا ىهف ( فيطلاراظنم ) يأ ( بوكس رثكبسا ) ةامسلا

 نم ةيكافلا تالآلا نم اهريغو ةميافملا ةلآلا هذهب اونشتكا دقاو اهربظنو

 ء ضرالا رصانع نم ًارصنع (07) غلب ام موهلا ىتح سمشلا يف ريصاذعلا

 ناهس فو رصانملا نم اهريغ مويلا دسب ةينذلا براجتلا ربظتو نفلاف شكد فوسو

 . ريدقلا عناصلا
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 : ىف ةنشتكلا رمانملا كلت ربشا نأو

 « توزآلا « نيجورننلا « نوبركلا « نورويلا « مويللا « نيجوردالا

 موينيملالاةمويسينملا « موي دصلا « رولكلا مويساتورلا « تب ربكلا « نيدسكالا
 زمجتلا « ديدملا « مويمورول ك١ ١ مويسلاكلا « روفسفلا « مويسيلبسلا

 بهذدلا «ةطقلا ؛ ريدصقلا « صاصرلا ,« كنزلا  ساحنلا ع لكينلا « تابوكلا

 . اهريغو « نينالبلا

 ةيفما| نيناوقااب و ىسمشلا فيطلا لياحتب اهاك اهدوجو ىلع نيأ دتسم
 . ةمملللا ةيننلا



 رمثلاو

 ةليللا نم ةفا ىمسو الاله ربا! لوا نم ثالثلا ىلايقا ىف رءقال لاقب

 ضببأ اذا قا هىذل لاقن هضايبل ارق ىمعس امناو ارق رهشلا رخآ ىنح ةعبارلا

 :ءاينل ل يشم. ىأ رعاد ناشدو

 اهصرقلا ةلبافملاب سمشلا نم هرون بستككي هقاذل رينم ربغ لظم مسج وهو

 ةرانابنم برق ةيجليلها ةرئاد يف ةيلاقتنا ةكرمب اهوح رودب ضرالل مبات وهو

 ضيضحلا ىف هنا ىلبق دعب اذاو جوالا يف هنا لق برو اذاف ىرخا اند دعو

 ضرالا نو لدتمأ| ءدعب اما. هضيط ىف ًاريخمو هحوأ ىف اريك ىرب كاذل

 هروحملوح ةيمضو ةكرح هلو ءاليم ( 2١94 ) هرطقو اليم ( ؟*خهح٠ )ويف

 ( 46 نم ١ ) لداعب همرجو . ضرالا لوح اهيف رودب ىتلا ةدملا رادقمب اهتدم

 . ضرالأ مرج نم

 امنا (مدف نظب نأك ءىضذم اهضعبو ملغ اهطعب هريغص عقب هيف ىرتو

 . اهلاشناو مويغلا رحتو رب رهمزلا رحيو ءاونالا رحك ءامساب اهومس دقو هام راح

 اقلطم ءالا نه لاخ هنا ةةيقدلا مهتالاو مداصراب اوفش: دك ١ نيرخأتلا نكلو

 أمو ةقهاش ةيلاع لابج ةرينلاو ةسيسف لوبس ةدظأأ مقباا نم هيف ىريام ناو

 . لا.لا تاضفختم ءادود طقن نم اهيف

 الو دراب هنا اعدق هنع لاقي ناك دقف س.شأا نم ب تكا هرون اما



 ذاتسالالاق ٠ ةينخ ةفيفخ ةرارحم بوسصن هنا ًاريخا تين نكلو هيف ةرارح

 ساكمتن الاب ىلوالا نبتقب رأم ىلع ضرالا ىلع هتهشا لرب رمقا| نا : كيدئاف

 سمشأا ةرارح تح همرج ى سم ناب كلذو عامشالاب ةيناثل و س.شاا ةهشا نو

 ال ضرالا ىلا لسرألا ءرون ناف هياعو ماسجالا نم هريغ ىف أك ةرارح هتم عشتف

 . تاف ناو ةرارح نم واخم

 ءامو راحت هيفو ةايحإت امالء ًاوج رمغلا ىف نا : ( كوه ) فوسايفلا لافو

 . اذه ريغ مورلا تيثلا نأ ريغ هيف ءايحا دوجو ىلع لدتساو جئنتسا هنمو

 ءاوهرمقلا ىف سيل م ءامسلا ىف هللا عم  هباتك ىف ىز دمحا ذاتسالا لاف

 ىلع هالاو ءاولا نا ء بايب بارخل هناو مقلب ءارصص ها ءام رمقلا ىف سيأو
 نم تناك ىت> هييسرو هلمحو هتيتشتو رْغسلا تيتفت ىلع انوامت دق هذه انضرأ

 الف « داهولا ءلمو داجنلاو لابجلا ىلع انوامتو « عرزلا اهيف نكما هبرت كلذ

 «ءانبل ارثا وأ مدهل ًارئا الا نئاك ؤا ضرالا ىلع ناك ءىث ىف دمت دلكت

 تباغو ءاوهلا هنع باغو املا هنع باغ «كلذ نم ائيش رمفلا ىلء دجت ال نكلو

 ىلع ةسسيفاب اهتتودخ ىلع ةيفاب هيف لابجلاو تيقشتلاو تيتةنلا باغف « حابرالا
 ٠ ةمراع ةمئاق لازت ال طئاوح ابطوحت ةطوسبع لازت ال ثاحاسأاو « اهنوسق

 .مورىذن ئاكل دوجو الو ىل هيف ةايح الهيلعو ءام الو هيف ءاوه النا



 موجتلاو

 ال يذلا تابنلامجنلاو « تابنلا تبنو علطو ربظ ىأ مضلاب مجني مجت لافن
 ٠ ايرثلا ةصاخو بكوكلا مجنلاو بورمضلا تقولا مجنااو قاس ىلعنوكب

 ( سمشلا اهنمو ) ةرينه ةببتلم ةراح ةيواعت مارجأ موجنلاف احالطصأ اما

 نأ الا ةريئم ريفو ةيبتلم ريغ ةيوامس مأ رجا نم ةرابع يه يتلا بكوكلا فالي
 اهارغف انيلا ةيتكلا ات. سكمت م رينتف ةمشا ةرينملا موجنلا نم اهيلع طقست

 ٠ ةرايصلا ضو ةرهنم

 لوف يلع رشع ىدحا وأ ةمبس تناك هاوس ةرايسلا بك اوكلا هذهو

 تاوثاامنهو . ثباوثموج ابك ةيفابأا ةبوامسلا مارجالا تناك اهاينئتسا .هاناف

 تبا «ءىث نوكلا يف س.ا ذا  اضيأ ةكرحتم ةقيقملاو مقاولا ىف تناك ناو

 اهدعبل ةدرجملا نيملاب ايس الو اهتاكرح كردن الانك امل نكاو - كرحتم ريف

 دو . ةثبائ اهيلع اوحلطصا لايمالا نم نيبالبلاو نيبالملاب دمي يذلا مساشلا

 كلي لك نا اهتاريدت ةظحالم يف رارمتسالابو مداصراب كلفلا ةاءلع لج تبنا

 ىفةيلاقتنأ ةكرح ىرخا ةمجن لوحو ةيعضو ةكرح اهسفت لوح كرحتن تباولا

 . ابا رونلا فيلب اهوفره اك” ةديلظع ةذلتخم دم
 ىف اسنيلا هرون لصيل سمشلا ىلا مجن برقا نا . ىز دمحا ذانسالا لاق

 رونلا وا ءوضلا ةءرس ناب لملا مس ةيلوض تاونس عيرالا قوف ردقت ةدم
53-08 
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 لقمال نكمي لهو ةلئاملا ةفاسلا كل فرمتل لمأتف ةيئاثلا يف اليم (146974)
 ينأوف جوربلا اما ةرهملاو جوربلا موجنلا نمو« يناهناللا ءاضقلا اذه ددح نا

 اهتحاسملوطل يراجلا ربنلاب اهوهبش يتلا ةرجلا امأو . ابعضوم يف الصمم اهركذ
 (هنابتابرد) وا ( هنابتلا ةكس ) ةماعلا ىدل ىمست يو جاومالاك اهموجن نامملو

 يف رشتابف هضعب نبالا نم طقسب ناو دبال هابتب (ًميرط كلس اذا نابثلا نال

 يك( نبللا قرط ) ىمست تناك اءدقو ةرجلا ىف موجناا ىرت اهذكعو قيرطلا

 ىمست:قارعلا فاما ءضرالا لع بوكسلانيالاك اهوأر ثيح قب رغالا اهاس

 هيلع مهاربأ يبن لسرا امل ىلاعت هلا نا لوقت ةماعلا نال كلاذو ( شكلا رجم )

 يأ هرجع ءامملا نم قءرطلا اذه ناك ليعامسا هئبا نع ءادف هحذيل اشيك مالسلا

 , هيف هورج يذلا قب رطاا

 نمانسوٌؤر قوف دتع ءامسلا يف ةميسو ةليوط ةفطنم ةرهملاف لاح لك ىلعو
 هارت اكضمب ىلع اهضمب 5 ارثو موجناا اهيف تزكرت دقو قفالا ىلا قفالا

 اناف ىرخالا ةميلظملا ةيكافلا تالآلإ اما داصرالاو رظانملا اما ةدرجلا نيعلا

 ىلع كرد: نا نك ال ثيحي تافاسأا ةءساش ًادج ةريثكو ةريثك اموجن اهارت

 دقةي ريخلا موجسالا نء ةعوميو ةعومم نيب ةفاسم لقإ اونشتك | دقو « قيقحتلا

 الف اموت ددم اما . ةئالا غابت دقو ةيئوض ةنس نبرشع اويف ريسأا ةدم غابت

 ةدحاو ةلتدك مون عوج نا لوقث دصارلا لها نا ريغ رداقلا ابقلاخ الا اهدامب

 . رثك | وا ةمهت نويل ) غلبت دق

 ( ميدس ) هيلع حاطصب راجبلا وأ رابغلاك احس لتسكلا هذه نيب نا مث
 مم 9و مح



 ةدعوأ مج هيلع عشت ثيح ةرانالا دم ىلا هلادتشاو هئراومل ًارينم هضمب ىريدق

 انءاهدمبو هءوجت رهصل وأ عسا لأ هدم. امأ هنق روت ال مدعم ةطمبو موج

 اهربغ ىلا ينوزاح هنمو ىجاباها هنمو ىقلح هنف هلاك شا فائام ميدسلا اذهو

 . لاكش الا نم

 رخآ٠يش نه مأ تباوثلا موجنلا نم. يهم لوف موجرلاو كزاينلاو بهشلا اما

 تش اذاف رهتحلا اذه لشحن ال ريثك ليصتت ىلا هتايثاو هناوب جاتحتام كلذف

 . كلذ دجتل ةلصفملا بتكلا مجار



 كالفلاو

 لاقب هنمو ةيفرع ةرادتسا ريدتسإا هيلا ىلع ةنا قلطي كلفلا ظنا نا

 ٠ هترادتسا رمتعأ امأف كلذلا مسا قلأا نم لكو - لزغملا كلف

 الو فرخ لبقب ال فاذش طيسب يورك مسج نييكلغلا ءا.دف دنع كلفاآو

 الو هل داضم الو هيف داضت الو هزبح نءالاوز الو ًاداسفالو توك الو اهائتلا

 نم اهوح امو ضرالاب طيح وهو هتنص ىف ريبغت الو هتدك رح نع هيف نوكس

 ىلا ءوجسالاو رمقلاو س.شلاك !ملكع ةيواهسلا مارجالا هبف تركر اك”تاي رمصنملا
 أوت اوةدارالاو قدعلاب اهسمنب كرحتت كالفالان اي | ولاق مث . فاصوالا نماهريغ

 الو ينذ الو سأر الب لماك ناويح هناب هوفصو ىتح ةيحور ةايح اهمارجال

 ٠ بضغ الو ءاهتغا

 ين رهاجو مالسالا مهفلاخ دقو . كلنلا يف ءامدتلا يأر ناك اذكم

 . ةقسالفلا لاوفا عابنا نءاوهنو لب مهب ذ كتب هؤايصوأو مالسالا
 :مالسأاهيلع قداصلا مامالل لاق هنأ ديفأا داشرا يف اك ريصب ىبا نع ىور

 « ةقدانزلا لوق كلذ : مالسلا هيلع لاقف دسف كلذلا ريغت اذا نولوقي سانلا نا

 اوركنا دقف نيبكلفلا نم نورغأتلا اماو ليبس كلذ ىلا مه سيلف نودسلا امأ

 ةيوامسلامارجالل ةيضرفاا تارادلا ىلع كلفلا مسا اوقلطا لب كلفلا مسج دوجو

 ممولا هريسا ضرفي مظنم رمتسم جين ىلع ءاضألا غارف يف كرحتم مرج لك ناف

 سل



 ٠ ل ل ٠ ٠ يل ئ 0 ٠ ٠ ٠ ٠ »و ٠

 (اكلف ) تورخأتلا هيمس رادملا وأ ىرهملا اذهو هريس بسح انيعم ىرج

 ضءب كلاذ ىلع تلد دقو طغف تارادلا يشكالفالا هرابتعا ىف مالسالا اذ_كمو

 مارجالا نم مرج لكو يأ (نوحبسي كاف ىفلك و) ىلامتهفوةكةع ركل تايآلا

 ال ءاضنلا اذه ىفامل نيمم رادم يأ كالف ىف يرجو حبست ةرايسلا ةيوامسلا

 . ليع الو هنع دين

 عمج أنه قئارطلاو ( قئارط عبس مقوف انفلخ دفلو ) ىلاعت هلوف اهنمو

 يأ ةفورعلا ةمبسلا تارايسلا كالفا تاب حضاو رهاظ ىنعلاو ريف ال قيرط
 ٠ ناقتاو ماظن, تارابسلا كلت اهيذ ريست فرط الا تسيل اهتارادم

 ينمو « كلقلا يف اهارجأو : موجسلا فصو يفف يبت قداصلا مامالا لاف
 الو هل نؤمن ال ذا هيف ترج ا الاو كلذلا يف ةزكتم تسيل مؤجنلا نا كلذ

 . صاخلا اهماظنب تارايسلا كلت هيف يرجت قيرطو رلدم وه لب مرج
 كيإا مآ ىلامتظا نأ : هنع يوي ربخ ةلمج نميقتلل داجسلا ماءالا نعو

 بك اوكلاوموجنلاو رمفلاو سمشلا راجت هيلع يذلا كلفلا ليزي ناكقنلاب لك وملا
 ريماسملاك كفلا ىف ةزكترم ثسيل ةيوامسلا مارجالا نأ ىف حب رص اذهو

 . ءامدقتاا هيلع اك هتك رحب اهتدكر رح نوكتف

 مارجالارادم وه كلناا ناب ةتبثلا ثدداحالاو تابآلإ نم كلذ ري ىلا

 حلصإ الو مسج الو هل نخمن الف هيلعو . ينايناللا ءاضناا يف اهارجيو ةيوامسلا
 اذه ردص يف ةروكذملا فاصوالا نم اههريغو ماثنلالاو قرخلاب فصوي تأ

 . مكح ريدق قااخ نم هناحبسف ٠ لصفلا

 مج



 حايبلاو دربلاو او راهنلاو ليللاو

 رومتو هرمتو رع لثم لايا عملا ممجو ةليا هتدحاو عملا نه دحاو ليللا

 بورغنيب ةيئمزلا ةفاسلا وه ليللا احالطصإو ةئلظلا دب دش يأ ليلا ليل لافيو

 وأ رجفلا عولط نيب ةينمزلا ةفاسلا وع رابنلاو « رجفلا عولام وأ اهءولطو سمشلا

 نر ةيئوضلا اهتشا عم سمشلا هلءرب ام وه رحلاو . اهب ورغو سوشلا عولط

 بسحو اهدمبو سمشلا برق بسح افعضو ةدش فلثخت يثلا ةب رارحلا ةفالعلا

 اهرادميف بطتلاناليم دنع صأرلا نم افرحنم وأ (دومع ضرالا ىلع اهءاعشا

 يذلا وه ضرالا ىلا لصاولا عامشالا اذه نأ ىرخا ةرابعبو « سمشلا لوح

 باشخالاو باطءالا ىف انل ربظت ىتلاراثلا هذه امو اهيف ةايحلاو ةرارحلا دجوي

 ابهعدوت يناا ةيرارحلا تافاطلا كالت نم الأ ندامألا صوب يو راجحالا يلو

 اهتمشا قب ذأ فصلا يفف ةايحلاو رونلاو رانلا مونم ُى دا ابعامشاب امم سمشأا

 , دشأ ةرارملا نوكت لوطا عدم

 ضرالا ناف ًاريثكو أ اليلف سمشلا فارحنا نم لصحي يذلا دربلا اما
 ةرار_ لا تصقن فارحتالا داز املكف ارحطس نع اهفارحنا رادقم اهنم صتع

 ام رثدكأ ةرارحلا نم هيف ضرالا دقتت ذا ءاتش ليالا ةدم لوا ىلا ًافاضم

 دسيا سيلو ءاتشاا ىف دربال نايعادلا امه ناببسلا نادهو « رابنلا يف هبسكت

 . طقف سمشأا



 و ل ىل ٠ يل 8. وى ٠ ٠ ٠

 امدنض سمشلا ناف «ةكرحلا ةبوقلا بوبهلإ ةديدشلاةبوهالا ىهف حابرلا اما

 اهترارح عفدنوكباهروحم لوح اهنارود يف ضرالا ىلا ةثفدلل اهتمشا لسرت

 ارم ةباجتسا عرسا ءاملا نال ؛ ءاوحلا يفو ءاملا فو ةسبايلا ضرالا يف دلت

 نوكت ابنا ين»؛ ةيقبثز ةرأرحلا هتباجتسا نوكت قلطلا ءاوهلاو هسبايأأ ضرالا

 ةرارحلا كلتل هباستك او هقطانم بح ةلدتمم ةرمو ةطباه ىرخاو ةيلاع ةراث

 اف نمو ءهل نيرواجلا هسبايلا ضرالا نم وأ ءاملا ةرحتا نم هلم ةدراولا

 نخاسلا ءاوملا مداصت نم ناتضراهتء ناتوق هل لصحت هاوملا ىف فلتحلا نيخسنلا

 ءاو-هلا نال ةيئاوطلا تارايتلاو حابرلا بوبه أشنيف روذلا ىلع درابلا ءاوغلاو

 فيفحلا طئضاا اذ نخاسلا ءاوهلا لباقيل بهب ريبكلا هطغضب يطقلا درابلا

 يف ةلئاه ةعرسو مظع عارص ثدي ةيئاوملا لت كلا هذه ينالت نمو يناوتسالا

 دقوةينوذج هتاءاقدنا نوكتو فقوت وأ ديدش قفدنب ضرالا لوح هاوحلا لفنت

 ةثيهىلع هأْخ ربظن ىتلا ةيئاوهلا تاريئأتلا اهنم أثنت ةدوق ةيئاوه تاماود لصحن

 . هيتاع فصاوع وأ هنصاق دوعر

 وأ ءاوطلا نم مظع دوم لكش ىلع نوكتف راصعالا وأ ةيربلا عباوزلا امأ

 ةميظع هعرسب هسفن ىلع رودي نيح يلاللا رامبلا وأ بارتلا وأ لمرلا وأ رابغلا

 تامقنتسلا وأ تاريحبلا فنجي دقو هرم ىف فقي ام لك فينعلا هريسب فاتيف
 ضرالا ىلعفي دقو هديسب لاح ىلا اهلقنبو اهذتحي اهنم هميظم الئاك مفربف

 دعرو قرب ابلاغ هبحصب ينام نافولسب وأ هب منهملا ءازجالا اياقيب اهيلع مهب ينل

 يف أهل ضرعو ةميوزلاتدتشا اذاو دربو رطم عم هلوح رودت ةيمبوز حبرو



 . اهتنخ ردقب اهررض فخ ةنيفخ تناك اذاو هتماتفا رجش وأ نايثب !هةبرط

 عدافضلاك تاناويملا نماهفداصب ام هب ذت# ام أبعم لمحت ام ًاريثكو

 نظيف رطأا مم ضرالا ىلع هلق: مث ىرخالا راغصلا تاناو.لا وأ كلعسالاو

 اهنأ نيح ىف رطلا عم تان اوبحلا هذه هنم تطقس ًارحي ءامسلا ىف نأ ضعبلا

 . ضرالا ىلع اهنم تءرا مث راحبلا نم ةعب وزلا اهتبذج
 0-00 لماتف



 راثلاو ءاوطاو ءاملاو ضرالا ةجيرالاهاوجاو

 ضرملاهباقيو «ءازجأ نم بكرتم ريغ هسفنب ماق دوجوملك وه رهوجلا
 لثم هيلع ضرعب مسج ىلا هروبظو هدوجو ىف جاتحح لب هفن موقي ال يذلا
 ' رخأ مسج ىلع الا ربلغت ال ىتلا ناولالا

 ءامدقلارظنب وهو « ماسةنالا لبقي الو أرجتب ال يذلا وه درفلا رهوجلاو
 ةمرالا رهاوجلا هذه وهو ىلفسو حاورالاو بك اوكلاو كالفالاك يولع نامسف
 ةاهسأاو « رانلاو ءاوحملاو ءالاو ضرالا ينعا انه مالسلا هيلع مامالا اهركذ ىتلا

 . لاف ذا ةيبطلا هتزوجرا ىف انيس نبأ سيئرلا ايم دقو ناكرالاب
 نادبالا اهبجارنع نم موقت ناكرالاف ثايمييطلا اما

 حيرو ىرئو ءامو ران حبحص اهب طارقب لوقو

 ىف ةمبرالا رهاوجلا هذه نأ مءزت تناك ءامدقلا ءابطالاو ءاكحلا ناف

 ةلالثلاداولا نم ”ةيملا ةيضرالا ثانئاكلا ميمج اهتم بكري ىنلا ةياوالا لوصالا
 ًادبأ ىرخا داوم نم بكرت ال ةطيسب يه اهناو « داجلاو تابنلاو ناويملا يأ

 وه لب طيسب ريغ ةمبرالا هذه نم الكن أ اوفشتكا دقذ نورخأتلا امأ

 اهولمعتسا مث ضعب نع اهضعب اواصفو اهٌؤزجو اهوفرع رصانع ةدع نم بكم
 . ةيعاتصلاو ةيبطلا دراولا نم ريثك ىف

 ( 0٠٠ ) نم ىلا ضرالا حطسب طبح يزاغ فالغ وهف ءاوملا اما ب ١
 تيدا هن



 ىإ ٠ ٠ وى ٠ ٠ ٠9“ 05 »و 5 ٠و ٠ ٠

 اهنمو ةيملاتانئاكلا مبمساولا يلا وهلا طيمللا ذه رعق ىف شيعي وأبب رقت رتمولك

 ناكم لك ىف دجوي ةطيسبلا حطسب ةماعلا هتطاحا مء ءاوهلا انهو « رمشبلا نحم

 ءاملا يفو ةيرغلا قئاقد 1 ماسجالا تاماسع ل ذفنبو غارق لك العر هنم

 . ناب وذ ةلامج نكأ

 مدطصب امدنع الا هب سمن ال نزو هلو ةحئارلاو نوللا ميدع مسج وهو

 يف ةدوربلاب وأ ةيسمشلا ةرارحلاب نخس اذا وأ ناصغالل هكم رصتب وأ انماسجاب

 بمكم رثم لك نزو نا ةريثكلا براجنالاب ًاريخا ءاملعلا فشتكا دقو ءاتُلا

 ضرالابةطيحلا ءاوهلا ةقبطل نزولا اذه ناو . مارغ ( .1١9 ) لداهب ءاوطلا نم

 طغضةوق فو هب ناهتسبال لقثل ءاضقلا ىف ركم وليك ( ٠٠ ) ةفاسم هدادتما عم

 يف ىلخاد طغض دوجولاهب رعشن مل امناو امكردن نأ بج ماجالا ميمج ىلع

 . مسجلا فب واج ىف ءاوملاو مدلا طغض نع ءىشان ءاوطا طغض لداعي اةماسجا

 وم فاؤ وا ميسنلا )نيدسك الا( [,هأ تازاغتة د ند كك سا 36 و

 () هساما ةميرأ نء لفأ فلؤيو ( توزآلا ) نيجورهناا ( ؟ ) ءاوطا س

 م هم هزج ( ٠٠٠٠١ نم م ) غلبت دف ًادج ةايلق ةبسنب نوب ركلا ديسك | يناث

 .هب عيل رابخلا نم ليلقو وبلا ةلاح بسح ءاملا رام نم ليلق أضيا هيف دجوب
 ةماداو سفنت# يرورمذلا وه ذا ءاوبلا يف لامذلا هزجلا وهف نيجسك الإ اما

 لصح مل هالولو ةقرتحلا ماسجالا عم هدامتاب قارتحالا ىلع دعاسملا وهو ةايحلا

 لصحيل اهعم هداحتأب نداعملا دسك أ, يذلا وهو ضرالا يف دوفو لك يف لامتشا

 , كلذ لاثماو ديدحلا دسك أم نم راجتزلا لثم



 تايلمعيف نيبسدكألا ريثأت ةدشل فنحلا وبف ( توزآلا ) نيجوركينلا امأو
 . قارتحالا ىلع دماسب الو قرح ال هناف ةفلتحلا قارتحالا

 الل يف بوذب ةحئارلاو نولا مبدع راخب وهف نوبركلا ديك | يان امأ
 ريفز نمو ةقلتحلا دوقولا عاونأ لاعتشا نم رارمتساب هاوباا ىف لصحبو ةلوبسب

 رون ةدعاسع رابنأا ءانثا اهئاذغ منصل تانابنلا هجاتحتو « ناسنالاو تاناورحلا

 « رارمتساب نيجسك الا هلدب ىلععتو هنم ريثكلا ذخأت تانابنلا يأ يعف سمشلا

 هذوفثب وءاوبلا نم نيجدكالاذفنل ناووحلاو تابنلا نيبةيرودلا ةيلمعلا هذه ال ولو

 اذا( نوب ركلا ديسك ١ يناث ) زاغلا اذه نأ اك ء سفنت يلا جاتح» ىح لك توم
 , ءايحالا ةايح ىلع ةرودلا هذه ىف ناضواعتب اهف « تامو ليذ ابدل لصحب م

 رغصاا ةجرديفدمج: نولآو ةحئارااو معطأا يدع لئاس وهف  ءاملاأما- ؟

 . راخب ىلا لوحتب ىتح ةرارحلا نم ( ٠٠١ ) ةجرد يف لبو
 (ةيزاونال) يدرفلا ملاملا ربظ ىتح هاملا ةطاسبب نودقتسب ءامدقلا ناك دقو

 نيرصنع نم نوكم هال نأ بيكرتلاو ليلحتلا ةقيرطب تبلاق ( 1744 ) ىفوتلا

 ءام مإرغ ةلام لكى ف ناكف اعنيع مثء نيجوردب آلا (* ) نيجك الا )١(
 : نبجسك الا نم ( 44 | ه١ )و نيعوردبألا نم( )1: ١

 ناك لك عيطتسي ال هنودبو ءايحالا عيمج ةايحل يماسالا ءزجلا وه ءاللو

 دقف كلذل ( يح ءىش لك هالل نم انلمجو ) ىلامت نا لاق . اليوط ءاقيلا ىح

 ةنالث يلد ىوتحاف اميه: ءايحالا نكسم ىف ىتلا ةيضرالا ةركلا حطس ىلع رثك

 تنوكن امو ضرالا فوج يف ةدوجولا ةميظعاا ريداقللا ىلا اناضم حطسلا عابرأ
- 



 «ه »ها ه0 000# ##ا هل هل ه هها»

 « تأبنلا لثم ( 7١ | ٠ ) رشبلا ةينب ىف وبف « ةفلتخم بسنب ماسجالا ىبب هب
 ةداصلاروخصلا يفىتح اذكهو (, ٠ ) موحللا يفو ( ٠ ري م١ ) كامسالا ىفو

 . ةفاملا راجحالاو

 اهضانختال ليقوابضرتو اهقدت مادقالا نال (ًطرأ تيعمو ضرالا امأ ©

 اهادحا ىف وأ ةدرؤلا رهاوجلا نمةكسم ةرك ىلع قلطت يو ٠ هامهسلا يلا رظنلاب

 ةريثكر مانع نو ةك سم ةرك نورخأتملا هلوقب ام ىلع اهنكلو ءامدقلا معز ىلو

 ةرك اهنا نولوقي مهنأ اك رثك او ًارصنع نيمبسلا زهانب ام اهنم اونشتك | دق

 ةمجناادمت سمشلا نع اهدمب رايتعاب اهناوعبسلا تارايسلا رباك هاضغلا يف ةرتاس

 . ةرايسلا موجنلا نم ةثلاثلا

 ةرئادك اهنأ ءامدقلا ضعب لاقف ابلكش يف نورخأتملاو ءامدقلا فلتخا ا

 سماخو لبط ,زكش ىلع مءارو ةناراطسا لكش لف امهربغو ةحطسم اهنا نورخأو

 نكاونةدءاقلا مستم قهاش لبج وأ بكم لكش ىلع ًاربخأو براق لكش ىلع

 دصارأاةطساوب نآلا تين دقو . !هتبوركب لاق نم لوأ اوناك برعلا مث نانويلا
 نيبطقلا دنع ةحطرفم اهنأ سبب رقت ىنممو اييرق: ةردتسم ةيورك اهنا ةميظملا

 ينأت انإ اورب ل وأ ) : لوقب ذا مبركلا نآرقلا قطن !ذببو «ينونجالو ىلامثلا
 ابصقنن ضرالا ينأن انا نورب المأ ) : ىلاعت لاقو ( اهفارطا نم اهصقنن ضرالا
 . ( نوبلاغلا مهفا اهفارطأ نم

 يذاا ها ) ىلاعت لاق ذا ةعبس نيضرالا نا مبركلا نآرقأا يف درو دفاو
 رثكا هيلع اي ددملا ىف نبلثم يأ ( نبلثم ضرالا نمو تاوعم عبس قاخ
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 ::تاويدلاك ةَدَص اهناو نب رسسفملا

 نويفامو عيسلا نيضرالاو م.لا تاومسلا بر مهللا » « ص » ينلا نعو

 « مظملا شرملا برو نبنيب امو
 مسسلا نيضرالاو عيسلا تاومسلا نع ىل طكو هاضبا « ص و هنءو

 . خلا اهنم كلم لك عضومو اهرامعو اهناكس تدأر ىنح

 . هاطغلا فثك ةهللا يف طشكلاو

 اهؤامسو اضرا عبسلا تاراءءأ نم ةرايس لك نورعتس نب رخأتملا نعل

 .اهب طيحم
 اوفشتك ادقو ءادملا ابقّدح ر.مانع ةدع نم كيم اهناف ضرالا ةرشف امأ

 يذريغ مهرظن يف اهنم ريثكلا ناك ناو ا رصصنع نيمسنلا زهاني ام مويلأ ىتح اهنم
 ةمناشأاه رصادع 0 ناو. يبل اوزيل + دواي لاب

 لامر رثكا بكرتت نبذه نمو « نوكيلللا ( ؟ ) نيجكألا : )١(

 « ضرالا ةبرث رثكم فانت ةثالثاا هذه نمو 0

 مويسيئفلا (4 ) مويسثوبلا ( 7 ) مويدوصلا ( ١ ) مويسلاكلا ( ه) ديدحلا ( 4 )

 ١( ) مويليربلا ( ١؟ ) موياللا ( ١١ ) مويلملا زاغ( ٠١ ) نيجورعبالا (5)

 )1١( نيجورتينا ( ١8 ) نوبركلا ١6( ) ةبلصلا نداملل ىف ىو نوروبلا
 . ارج لهو : توزآلا

 ةدالا ساسا يع يمنا ةءيرالا رسءانملا نم عبارلا رص:ءلاىهف  راثلااما -4

 ظذل تنلتخا ةريثك فيراعتب رانلا اوفرع دفو . ءامدقلا ىدل اهتقلخ أشنمو

 ب 4١ -



 وي ٠ ٠9 »< وى فى ٠ ٠ ٠ ٠ »و ٠ .٠

 قرحم:ىض٠ راح فيطل طيسب درف رهوج اهنا ميما ىدؤ» ناك و ىنم» تقفناو

 « تارذو قئاقد نم بك ع مع نب رخأتملا ىدل هو ىلعالا ىلا هتنخل عقل

 مهما لاح لك ىلعو « اهتقيقح ال اهفاصواب اهوفرع مهنا اهنم لك نم موهغلاو

 داوأ ايف اهرب أدب فرعت ةوف ةرارحلا نأ ليقدقف ءاهردصمو ةرارحلا فرت نا

 فرعت ام اهفعضو داولا وف ةدش بسح زاغ وا ةلئاس وأ ةددمتم ابامج ذا

 . ابيف رقتستو ماسجالا رهوج للختت ةئيطا ةدام عون اهنأ ليقو ٠ سدللا ةساحب

 ةعب رسةي زازنهأ ةكرح اهنا ليقو . ةيفئاقد ةكرح وأ ةوق وا ةدام ةلاح يم ليقو

 مسجلا بسنكي كلاذبو عجرتو درطتو عفدت اهلمجم ( ةدالا) مسجلا هازجا ىف
 راسنلا ناجيه أ شن هنمو جايهلاو همواقلاو زازتعالا نم ةيلاوتم ةكرح

 ماسجالا يف ةدوجوأا رانلا هذهو ةرارحلا هذه أشنم ىفرعن نأ قي؛ ةرارحلاو

 رياس وأ طفنلا وا بشحلا وا باعملا يف تناك ءاوس لامتشالاو دوقولل ةلباقلا

 . ةلمتشملا داوملا

 ديحولا مظعلا ردصلا يف سمشلا نأ يهيدبلا للا نم حبص| ي> تب .دقو

 ىلا !راسرب ياا ةيعاشالا ةرارلا نم اهدمتست داوملا كلت يف ةعودولا رانا

 داحتالا نم لصاحلا دوقولا ىتحو دوقولل ةلباقلاماسجالا كلن يناهعدوتو ضرالا

 . ههايشاو يوايكلا

 8 ةئبلا رع ال أوس سمشلا وهر ونلا و راغلا لمصاف نذا



 ءام نع ةرابع رطااو ء بدسلاو مويغلا نم ءامسأأ ءافص وه ةذل وحمصلا

 نك و « نايبو فيرعت ىلا جاتحي ال وحصلاف ٠ ضرالا ىلا اهنم لزانا] بحسلا
 : اولافف هوفرع رطملا

 ءاوملا عم هةسن نأو دبال ضرألا حطس ىلا اهنم ةلسرما سمشلا ةمشا نا

 ناو « اًثطبو ةءرس فلتخم تارابت ةكرح وملا ءاوه ىف هنم ثدحتن اهل رراج ا

 لايجوهايمو عرارم دوجوب ضرالا ةعيبط ىنالتخال ثدحي امأ ىنالتخالا اذه
 هنرارح عفئرت الث لابجلاو لامرلاو روخصلا ىلع يذلا ءاوملا نال اهيلع روخصو
 تاريحبلاوا عرنلا وا عرازملا لعيمألا ءاوطا نم ربك ١و ىلعاةجردب رابنلا هانثا

 هلا 'حأ ضعي دعصت ثروح « تاك رحلا ىف هاوتسم ظذحي ال نذا ءاوبلاف اههايشاو

 ىلا ًافاضم « ةيحطسلا تاقبطلا يف ةيجز» تاك رح لصحت اذهب و ىرخالا طببتو
 لفاوءاوب# نم انزو لقا ءالا اخينا مولعمومايملا ةرخمأ نه ةيوهألا هلمحتام ىلا

 وبلا ىف دمي كلذ فاإجلا ءاوبلا نم فخأ راهلا بطرلا هاوهلا نا يا هفاثك

 الك (يييردن دربي نخاسلا بطرلا ءاوبلا نم دعاصلا رادتلا اذه نا مث « هتنخل

 ةجرد هيف نوكت ىذلا عافترالا ىلا لصو اذاف ةيلاعلا وجلا قطانم ىلا مقنرا

 باامسس لكشب كتراوكتو ءاوبلا ىلع دئازلا راخبلا اذه فئاك# أطوا ةرارحلا

 ةدم ءاوولا يف ةيفاط قبت دق مويغلا هذهو « ةقيفدلا تارطقلا كلت نم مويغو



 ىلإ وى ىلإ وآ ىل ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ و وي ٠

 ةرارحلاهجرد رمقست دف م «؛ ضرالا نم ةدءاصلاةيئأوبلا ت'رايتلا !بامحت ةلبوط

 .ًارطمطةستفابل ءاوبلا ةمواقم ىلع اباق* بلغتيو تارطقلا مجح دادزمف (ضافما

 دعرلاو فصاوملا ثدحا عافترالا يف فنءب دعاصلا ءاوهلل رمتسا اذاو

 دايم#نالا ةجرد ثح ةيلاملا وحلا تاقبط ىف ةدورعلا تناك اذاو ربزغلا رطلاو

 . رطلا لدب دربلاو جلثلا طق-

 (ساكر لعب مل هني فلؤي مث اباحس ىحزي للا نأ رولا )ل : ىلاعت لاق

 هببيصيف درب نم اهيف لابج نم ءامملا نم لزعبو هلالخ نم جرخم قدولا ىرتف
 : ىلاهت لاقو ٠ ( راصبالاب فامخي هفرب انسداكي ءأشب نمع هف رمعيو هاشب نم

 قدك هلجيو ءاشب فيك ءاهسلا ىف هطسبيف اباحس ريثتف حايرلا لسري يذلا هللا )

 نورشبت مث اذا هدابع نم ءاشي نم هب باصأ اذاف لالخ نم جرخم قدولا ىرتف

 5 ملظملا هللا قدص ( نيسلبمل هبق نم مهياع لزعب نا لبق نم اوناك ناو

 ةسناجمتم ةقرام لكشت يتلا سو ةيقبطلا مويغلا اهنف اعاونا مويغا نإ مث

 اهنموع مدق ( ٠٠٠١© ) نم لقا عافترابو ضرالا سع ال اهنكل و بابضلا هبشت

 امدنضو ببقلاك ةروكتم اهمقو ةيوتسم اهدءاوف مويغ يو ةممجتلا مويفلا

 نوكي و ضايبلا ةمصان ةئيضم اهتافاحو ةءلظم اهتدعاق ربظن اهءارو سمشلا نوكت

 , لايما ةثالث ىلا دحاو ليم نم ضرالا نع اهءاغترا

 راظاملا ةيشير وا لكشلا ةيطبخ ربظن يا مويغلا ىثو ةيحزقلا مويغلا أمامو
 ابئلخ وديتو «ءامسلا يف ةرثدبم اهؤازحا ةيدغا لكش ىلع نوكت دقو ءاضيب

 , لايمأ ةعبس ىلا عفترب فهو ةقرزلا ةدب دش ءايسلا
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 وى ٠ . وى ٠  «4ىإ 9٠ ٠ ىإ ٠ ٠ و ٠

 نيعم لكش امم سيل يتلا ءانك دلا بئاحسلا ىمو ةيئزلا مويفلا اهنمو

 ٠٠١( ) نم اافئرا حوارتيو ء ةرمتسم ةروصب دربالو رطلا اهنم طقاستب

 . مدق ( 0٠٠ )ل ىلا مدق

 . اهيلع نمو ضرالا هب يببحاف أءام ءامسلا نم لزنأ نم ناحبسف
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 رجشلاو لدفلاو ةراجحلاو نيطلاو لابجاو
 سعلاو ةلدألا نم كل ذ ىف امو

 ةنلت#ناولاب نوكيو « لج 'ولابج همجوأيلاع ضرالا نم عفترا ام لبجلا
 تازافلا وا نااعلا نم هيف دوب امدح اهربغو قاعسو ضيب او رمحأو دوسا قم

 هك ذنس ام ابيلع نأو ضرالا ةويظماا دئاوذلا نم لادالو « ىرخا داوم وأ

 ٠ هعضوم ىف

 هوحمتو ميامسلا هي لطي و ءاملاب نجعي ساك وا لمر وأ بارت وهف نيطاا اما

 لثم نجمت نا نود صرالا حط ىلع دجوت نايطالا نم ىرخا عاونا كانهو

 ضارمالا ضءبلاجالع لمهتسي امم ينمرالا نيطلاو ةيناملا ةرغااو ىئمرالا نيطلا

 . آبط ةيدلجلا

 اذا هب داريو 6 لمرلا وأ بارثا نم نوكم بلص مسج ىعف ةراجحلا اما

 ىتارالاولابجلا نمةءطتقملامطقلا م وأ ةعمال ريع الكا ةرخص لك هظفا قألطا

 دقو«ءانءلا كلذ هيضتقب ام بسح ابتحدن دءب ةينبالا يف لمعتست نا لجال ةباملا

 . ةناس خلاب مويلا تادسنأ

 (؟) سلكلاا رجح ( ١ ]ل ةيعيرط ماسقا ةعب را ىلا ةراجحلا أومسق دقو

 . سحرملا ( 4 ) بينارغلا (") لمرلا ردح



 ىإ ل ٠ 6. 6 ٠ يآ ٠ 9

 تداعينا ةب رحبلا تاناويملا مفاوق وأ روشف نم نوكتيف ساكلا رجح اما

 ناولا يلم وهو . تبلصت مث تاقرط ثعءجتت نا دعب ةديدع الامحأ رحملا يف

 جاجزالو ةيوايكلا ةدمجالل لمعتسي وهو ابلاغ رعمأاو رضخاو يدامرو ضيبأ

 ٠ ةيديدهلا كلكسلاو تارايسلا قرط ديبصتل و ءانبل لممتسب اك
 رثكأاو هنم ةبالص لقا هنكل ساكآ# رجح لثم وهف لمرلا رجح اما

 ٠ لك اناا اضرعت
 لعن بلقنا ىذلا سلكلا رجح نم عون وهف ( ماخرلا ) سرملا رجح اما

 ىدامرلاو ضيبالاك ةريثك ناولاهلو ةيرولب روخص ىلا هيلع طغضلاو ةرارحلا

 صلاخلاضينالا نءو« رمسالاو رضخالاورغصالاو رمحالاو ىلفارقلاو دوسالاو

 قماغىلاهنوفلدبتيو لك أنلا ىلا ليك هكلو « هب راكذتلا ةدمعالا و ليئامأا منصت

 وهو راجحالا عاونا ميمج نم لكأتلل اضرعتو ًارثأت لقا ويف بينارغلا اما

 هلانهو ةيراكذتلا ةدمعالاو ةينبالا ىف هلاهتسا بلغلاو ؛ ةريثك ناولاب دوجوم

 .ركذ مل ماسقا

 رومثاا)؟انك ىفيليلحلارفمجذاتسالا اهغصراك ةلخنلاو ةلختممجورف:لخنلا اما

 هلول غلب, ليواع دحاو عذج تاذ يا صاخ لكيه اه ةرجش ( ائبدحو أيدف

 هل لب « نوصغ الو هيف بعش ال رثك ا وأ ريم رشم ة-خ ىلا دحاو ريم نم

 ىلا نري نيب موارعب اهنم صرخ لك لوطو ؛ ةلذلا سأر ىلع ةماف ناصرخ

 عدذجلاب ةلصتم ناصرخخلا يتا يو . ( ةفءس ) صرخلا اذه ىمسرو راتما ثالث
 برزايم ةئيه ىلع قاروالا نم ريك ددع نم فلأتت ةذعسلا هفهو « ةرشابم

 د وألا دع



 «00# ون « 0 © 000 0000# خا نا هلل هل هل هل هه

 ن٠ ددع موقب ةلْخنلا سأر نه ةفسسلا أدتبم دنعو ربالاك ةقيقد سوؤرب ىهتنت

 ره ةيراقتم يعو ( هلس ) ىمدي لخنلا عون بسح ةفلتخم دامبا ىلع ةلخالا را

 ناصر خلا طوحن ةلخنلا سأر نم ةفعسلا هذه ثامينأ مضاوم نمو ةفعسلا يفرط

 ةريغصلا روذجلا نم رييك دلع ىعف اهروذج اما ( لخنلا فيل ) ىمست فايلا
 ءاذفلا صتمتل ديمب يبس قمع ىف ضرالا ىف صوت كالسالا هبثت ىتأا ةبلصلا

 ةرمشقب فلغم لباسا ةئيه ىلع ( قذع ) لخالا فو « ةيضرالا ةبوطرلا نم

 رهز ) ةامسلا ةرشقلا هذه لول حوارتي « ةكمسلا اهلكيه ىف يحن داكت ةكيوب

 ىتأيف ًارتميتئاس ( 56 ) ىلا ( ١ )نيب ( ملط ) ىمست نيحالفاا دنعو ( لخنلا
 لخالا رهز غلبو مييرلا ناك اذاف اهركذ ىف « 5٠ » ىلا « 0. » نيبو ليخنلا

 تفولا اذه يفو ؛ ىثالا يفو لحنلا يف رهزلا نع ففالغأا قدي انيعم ايعببط ًادح

 اهنء رثكاو هربلا يف ةدحاو ةليثس ردف دخاب كلذو « يعانصلا حبةلتلا يرجي

 دقو حاقالا لصحي اذهب و طقف ىتالا رهز طسو مضونل رك ذلا رعز نم رخلا ىف

 اذه لخناا رهز نوكمو ٠ ةبرطلا ةلتسلا ضوع فاحلا لحفلا رهز نيحلط لمحت

 ذخاىلا تقول رورع وندي نيح ىكلاو « نوللا ضيب | حاقالا دنع هنبوكت ردد ىف

 لبانسائيه ىلع ككفتلا هيف أدب 5 ءهئول ريغتيو سبيلا هيلع رهظي رمتلا ةمعضو

 ةلصتلا ةريثكلا راذصلا تايحلا اهيف ريكو لبانسلا هذه لوطت اذكهو « ةالدم

 ٠ ابطر م ًارمسب م سلب ريصت ىنح اهناولا ريغتتو ةليئسلا
 ةبرثلا نوكت نا ابنم . طو رش بولطلا لصاحلا ىلعمت ىت> هللا سرماو

 خانأايفاهن وك عم مددلا ىضارا وا رزجلاو دهللةضرعملا ىذارالا يف وأ ةيئيل ةيلمر
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 نيطلا نم ةجيزملا ةبرغلا يف لبختلا هعارزا ةبرردوجا نأو .ةدوربو ةرارح لدتمملا

 نوكي جبزلل !ذه لثم ىف سرغي ىذل ليختلا ناف « سلكاا نم ءىثو لمرلاو

 ءاوتحال لضفا نوكت هلئاسف نا اك « ًارع دوجاو اجاقنا رثكاو اوك عرسا

 لاصبا مم اهروذج ىلا هايلا ذوفن نمضت يتال ةيفاكلا ةيئاذغلا دأولا يلع اهتبر
 . اسنأ ايلا اذ مزاللا ءاوملاو ةرارحلا

 ناصءاىلاةبعشتم ةافيلغ ةببث قاس ىلع تابنلا نم ماث املك وهف رجشلامأ

 راهزالاو قاروالاو زاهذالاو ناةيسااو روذجلا نء اقلطم فاأتبو ؛ قارواو

 . امتايحو رجشلا وم يف صاخ لمع ءاضعالا هذه نم لكلو « روذبلاو
 . نيئفلذلا تاوذو « ةدحاولا ةقلفلا تاوذ نيم ىلا رجشلا مسقنبو

 ن. اك هارب ابقفا اهترجش عذج مطق اذا ينل ىعف نيتقلفلا تاوذ اما
 ةرماقلا يأ ءادأاا : يخو ىرخالا ىف ةلشاد ابنم ةدحاولا ةيسيئر ءازجا ةثالث

 . بللاو بذحلاو

 يناواطسالا بفاس مطق اذا اهناق هلاثماو لخالاك ةدحاولا ةقلفلا تاذ اما

 ىولخ جيسن طسو ةماق ةليطتسم طويخ نم اًاؤم هتبأر (يقفا عورفلا نم ىلاخلا

 ٠ قاسلا لك ىلع ةمزوم ةيبملا ةدالا هذهو« للا نوكب هبكرت رخآو

 ثيل ( ءاونالا ءألع لوقت اك ) ةيوملا ثداوحلا يف ملظع ريثأت رجشار

 ىناايغ راجشالا قاروا ناو ؛ لق ثأق امبحو « رطملا رفو: راجشالا ترفوت ام
 ام كلذب ضومتل نبجيكألا رثك ١ زرفتو نوبراكلا زاغ ءاوطإ نم صتمب

 ىف شءتنب نآويحلاو ناسناالا دهن كلذلو . ابدفن# يف هنم تاناومألا هكلبتست

 ل 1



 ول ٠ ٠ ٠ ى .٠ ٠ ٠ ٠ ى و 9 ٠ «٠

 ٠ رجشلاو تابنلا ايف رثك ةمقب لكو نيئاسبلا
 ىف لضذالل اهنلع ثحبيس ام تادرفم ركذ دعب مالسلا هيلع مامالا لاق مث

 ايف تامأتو ثروصت ول كنا ىنمع ربملاو ةلدالا نم كلذ يفامو : مويا اذه

 ثادحاو ربع نه توح ا تربتعاو هللا ديحوت ىلع ةلدالا نم كل هركذنس

 لك لقعتلاو ركفتلاب تبعوتسا مث « هتكحو هدلعو هردقو هدوجو ىلع ةدهاش

 «ريدقتااو ريبدناأ نم اهيف عدوا ام بمئا#عو هايشالا هذه بئارغ نم كاوحام

 دمصقو هيجو# ريغب نوكد نا نكمال هضعب لب اذه لك نأ نيقيلا لع تمم
 نم هللا انراجا لاهالاو ةفداصملا ضحع دجوب نا لقعب ال م هكحو قيسنتو

 . داثرلا قيرط ىلا انادعو دانملاو لبحلا



 هتقرز ف ةمكحأو ءامسلا نول

 باوصنم هيف امو ءامسلا نول يف ركف ؛ مالسلا هيلع مام الا لاق

 نا ىح رصدلل ةنوشنو ةقفاوم ناول الا دا نوللا ادله ناف ريب دَدْلا

 ةينيكو نراولالا انركذ نأ حرشلا اذه نم يناثلا ءزجلا يف انل قبس دل

 المج كلذ ناسا دوعن نالاؤ . حز صوقلاو ىسمشلا فيطلا نايب دنع اهروبلت

 : لوقنف صاخلا نوللا اذهب هنوك ببس وه امو هامسأا يف قرزالا نوللا ةفرعمل

 نوكتب اما نول ىذ عامشا لك نا : هنومضم ام ىَر دحا ذاتسالا لاق

 تاعاعشلاك لت نم تاجوأا لاوطأ نأ ريغهوضلا نم ةلصاوتم جاومأ نم هعاعش

 دنع ريكنب تاجولا ىرمم نأ ادس مهن مثهالاو« ناولالا ابب فلتختف فلت#

 تاعامشلاو: ىرجح ىلا رجم نم ىلع وه راسكن الاوءام مسج اهدصو ابءامشا

 ةفرفتمج رخت كلا ذإف راسكنالا دنم اهناليم ىنالتخاب نوكُت امتاف اهناولا فلتخت ذا

 ( ضيبالا وهو ) الياف لرالا اهارمم نع ليم ءارحلا تاعامشلاف . ةفلتخم

 من ءارجلا ةجولا نم رصقا اهتجوم لوط نال رثك] ليع اريلت ىنلا ةيلاقتربلاو
 ةيلاافتربالة..لاب اهتجوم رغصل اهتقياس نم رثك | ليم ةيلاقتربلا ىلت يتلا ءارغصأا
 ايف ةدروملا نيملا اهرب ناولا ةعبس . ةيجسفنبلاف ةيلينلاف ءاقرزلاف ءارضخلا مث

 فرطلا نم انبهذ الك رخصت ةجوملا ناف راصتخالابو « ىممشلا فيطلا نم ىرت

 ب جا



 رضا ا ىلا 8 ما نام يدأو رضي رض :ءى هباصأن ا 1 .طالأ تافصو ند

 عالطا0ل'هرمصب لك نأ ممنم قاذحلا فصودقو داو اا ىل امنمبرفامو

 ٠ هنم ىجسف لا قراعلا ىلا فيطأا نم رمالا

 ةجوم رغصإ تاعامش كانهو « ةدرجلا نيعلا اهأرت ينلا ناولالا يع هذه

 يداسملا ىفارغوتونلا حولا ىف رثؤت يتلا يصو ( ةيجسفنبلا قوف ةمشالا ل لث»

 ىبستةجوم اهتم رذصا ةعشأ ةمشالا هفه هأروو ٠ ةيفارغوتوفلا روصلا انيطمتو

 روص اهنطساوب دذخْؤأو ماسجالا ىف فذنت ىتلا ةءشالا يسو « ةينيسلا ةعشالا »

 ةمشالا و ( مج ةمثا ) اهدعب ينأت مث « ضارمالا اهب فشكتو 0 5

 رصتق ةرذلا قالفتا دنع جرت ىتلا ىف ضو ءدوضلا تاجوم اهب سافت ىف

 . لتفت دقو ررض ابا سانااب

 ةجوم امنه لوطا ةدشا دجومت ءارجلا ةعشالا ءارو رخآلا بناملا نم مث

 ينأَب اهدمب نمو امبب سمن ىتلا ةرارحلا ىو ( ءارخلا تحن ةءشالا ) فرمت

 . ( ةيكلساللا ةمشالا )

 نم وه رضخألا نوللا نم هب راقي امو قرزالا نوللا نا انفرع انه نمو

 . ةريصقلا ةحوأا تاذ تاعامشالا

 ؟ كلاذ ىف ةكلا يعامو ءامملا تقرزا اذامل : لماستن نآلاو

 نوللا اذه نا : هلوقب مالسلا هيلع مامالا هنع باجأ دقف يناثلا لاؤسلا اما

 نييكلفلاو ءابطالا تانموب ديشتسا م: « رسصبلل ةيوقتو ةففاوم ناولالا دشا
 . هايطالاو ةذتأسالا نم ريثك هللع اك وبف هتقرز ببس اما كلذ لصفنسو



 ميدأ العو لج هللا لمج فيك رظناف « امام ةءولمب ءارشخ ةناحا يف

 نيعلاءارث ؟ اهتعشا ضعب وهو سمشأا روننأ هلم ام : ىز رونكدلا لاق

 نوولم فصن وحنب رمقلا نم هوضأ سمشلاو ؛ رمقلا اهبطو ءامدلا يف ءىث ءوضأ
 ىنأا ةكيمسلا ةقبطلا هذه نم هذاذن دم انيلا ذفيو نوللا ضيدأ اههوضو « ةرم

 ناولا نم بكس وهو . اهئاقل دنع تنشنبف هنابلرجي قتلبو ءأوه نم انفوف

 « ىجسفنبو ىلينثو قرزاو رذخأو رفصأو يلاقترب و رمحأ « مو حرق سوف

 هيشوقررالا فرطلا يف ةريصفو رمحالا ىفرطاا يف ةلبولل نوكن تاجوم اهلثمو

 نوكنفءاوهلا تايئزج همادطصا دنع هؤازجا تنشتإ هلك هوضلا ناو « قرزالا
 هبيشو قرزالا وهو رصفالا جوملا وذءوضلا اماءراهن ان رمغت يتلا ةوثنلا كل هنم

 اةثماثيلا لص» قرزالا نوللاف رمحالا نوللا نم ءاوبلاب اتفشمت رثك ١ وهف قرزالا

 . ءاقرز وصصلا ىفو ًاراهن انل ءامسلا ربظت كلذلو

 برابكلا تارا نا ؛ نيلرب ةءماج ذاتسالا ( ناوك) روتكدلا لاقو

 تا زاغنم دلوتن ىثلا تانوبألاب ايلعاا وجلا تاقبلس يف عمتجن سمشلا نم ةقلطنلا

 ءاضفلا ىف ابءامجإ! نم قرزالا نوللا دلوتمف وجلا

 ريصن قفمملا لاق مالسالاو ةئيهلا باتك يف يناتسربثلا نيدلا ةيه ةمالعلا لاثو

 نول اهنا سانلا نظب ىتلا ةقرزلا : ءاكحلا يأ اولاقو : ةركذتلا يف ىموط'ا نيدللا

 ارم ًادوعص دشا هنم فطلالا ناك امل هنال ء راذبلا ةرك يف رهظت أهناف ءاهسلا

 نع ءوضال الوبف لفا راشبلا ةرك حط نم ةبيرقلا ءازجالا تناك فنكالا

 ةيسنلاب ةلظلاك نوكمت اذهب و ةفاطلااو دمبلا ةرثكا ضرالا نم ةبب رفلا ءازجالا

 مالظلاو ءايضلا نيب ًطسوتم نول راخبلا ةرك يف رظانلا دجيف ءازجالا هذه ىلا
 هس ماك



 هيلع ةيلقتلا راصبالا كسديا داوسلا ىلا رضخأألا نوللا اذهب هامسلا

 . ةقررلا وهو

 ةمعوتملا هقرزلا نأ : هانمم ام ىسمرفالا (نويرامالف ) ريبكاا يسلفلا لاقو

 ءاوغاو ء نذثلا ةمولعم ةقبلك اضراب ةطيحلا ( رفسمتا ) ةرك نول ىبم وجلا يف
 لثم م ارتلا ءالا نا اك « ةقرزلا وإ ةرضخلا نولب رظ ءؤانص دتشا اذا م ارثلا

 .لقيامدنع نوا يذب سيل هناعم ةرعفلا نولب رهظ هؤافص دتشا اذا رحبلا أم

 امناءامسلا ىف ةفرزلا نا وه لاوقالا عودم نم دافتسما ىنملل نا ةدالخلاو

 ْض رالاحطسا رواجلا ءاوغا تايئَزاهدصو ءاقرزلا ةمشالا ساكون نم تندح

 . هيف اهتتشنو

 هيبس نأآك ايهم ةريذخا# براقلا نوللا وا ءامملا ىف قرزالا نوللا اذهو
 ىدقتم نم عمج هيلع أي رظنل وقمو رسمبلل (مفاوم قلخ هناف هثودح ببسو

 ةفدحلاءاستا وأ نيعلا رون فدضب نيباصلا ىطرملل نوب اوناك ثيح ءابطالا

 ىلا رظنلاب اوئمد-, نا 6 نيملا ضارما نم كلذ هبشا ام وأ اهباصعا لاك وأ
 رون تاتش مم امم نوللا اذه نا نيدقتءم ايهنم برقي ام وأ ةفرزلا وأ ةرضخلا
 هرصب لك نم فصوي ا للكلا ليزيو هباصعأ بارطضا ,ىدهبو رصبلا
 تثلمدق ءاقرز وأ ءارضخ ةناجا ىف ملط نا ةءارقلاو ةهلاطأل ة رك نم تو
 جودتلا اذهبو ابا اج ومتم نوللا لمجي ةناجالا ىف م.جتلا ءاملا نال كلذو ام

 ىوفيف ىوقن جيردتلابو الوا وصنف نيملا تافبط يف ةيجوك ةكرح لص
 ٠ اهاضرم حلاعت ءابطالا ءامدق تناك اذكم . اهرون

 ةاوادملل ندنل ىف ةيل ودلا ةياكلا م 1910 ةنس يف تأثنا دقف مويلا اما
 دب جو



 هل امثرعشابمل وطب ابيف أكني الف

 ةسوسحمتةدئاف ناولالل نأ ءابطالا ابباا ىهتنا ىتلا براجتلا ثتبثا دف ناولالاب

 ىلا راشأ نم لوأو . اهلافشو ةببصعلا ضارمآلا ايس الو ضارمالا حالم ىف

 رثؤي قيسولاك نوللا نا : لاقو اكبرعا ىف ( تباو نيدوا ) روتكدلا وه كلذ
 تامدملا ةجلاعم ىف يلج ربظي ريئأتلا اذهو اميظع ًاريثأت يبصملا عومجلا ىف

 ًاريثك ديب قرزالا نوللا نأ ءالجب تداريخاو ءادوسلاو ايناتسرونااو ةببصعلا

 . ةهاقثلا رود ىف ةدنبلا فامض

 ءامسلا نواك قرزالا نوللا نأ : ةيلكلا هذه سا نم رغآآ بيبط لاقو

 تونجلا ناو « مسجلا فمضو ةهاقثأا رود يف ث:ك اذا كيوقب ملاملا رحبلاو

 ءىدبب اضيأ رضخالا نوللا نأ اي هباصعأ تأدم ءاقرز ةفرغ ىف ناك اذا

 . ايف ردحلا لهف قرزالاك لمفيو باصعالا

 اذا ةياقملا ضارمالاب نيباصملاو نيناجملا نا : ( تيار ) روتمكدلا لاو

 فرس ىف اوساجا اذا سكملابو ةءرسسب مهاح تءاس ءارخح فرغ يف اوعضو

 ممأ قرزالا نوللا نال كلذو « نيئداه نوحبصي مهنا قرزالا نوللا اهدوسب

 رضخالا نوللا نأ تيئاك « لقملا لالتخاو باصصعالا بارطضا ةجلاعمل ناولالا

 . جيبتلا لثطاا باصعأ نافطلب يوامسلا قرزألاو ثمابلا

 ميدأ ةقرز يف ةكحلا ناب نم مالسلا هيلع مامالا دارأ ايف ركفو رظناف

 : لاق ثيح هامملل

 داوساا ىلا رضخالا نوللا اذهب ءامساا ميداالعو لج هللا لمج فكر ظناق )

 . ( هل ابترشابم لوطي ابيف أكن: الف هيلع ةيلقتلا راصبالا كسممل



 دحو براجتلاو ةيورلاو ركفلابسانلا هك ردا يذلا اذه راصق

 انف كفو + ةورخا اب نكي ةنلا كح ةقللا قاف اووف

 . نوكف وي ىلا للا د نودحولا

 ءامسلاويلا ا مفرنال ةيشامو ةنقاو اههوجو 5 0 |ةلطم تاناوبحلا نال
 . كلذب ةجاح اهل سيلو لب

 سأرلا عوفرم ةماقلا بصتنم قلخ يذلا دبحولا ناويحلا وبف ناسنالا اما

 هايملاف هرسصب باقتيو هتاهج لك ىلاو قوف ىلا رظنيو هسأر مفرب لزي مل وهف

 هنبع تعدصو هرمصب اكن اهيلآ هرظن لاطو رفصأو دوسأو رمحأ اهنول ناك اذاف
 . هب عفتني نا هنكم ال ىتح هنيع رون لقي دقو

 وأ قرزأ ءامسلا نول نوكي نأ ةقلخلا يف ةهلالا ةكحلا تضنقا دقف كلذل

 . هيلا رظنلا نامداب هبوقب لب هرمدس ناسنالا ظفتحيل تهاب رضخأ

 ن* ءاسةملاو ءابطالا هفشنك ١١١ تءبفو ةمدقلا هذه تفرع اذاف ل وفأ

 الامة قالا ىف ل'هالا وأ ةقداصملل دجُت لبف رشبلا همان مومعو نوللا اذه دئاوف

 لمسب وةيورلاو ركفتلاب ةمقتلاو ةكملا نم سان روظ يذلا دعب لدجلا وأ لوقلل

 الك م الك . ةقلخلا يف هن. ًاًغورنم براجتتلا

 نم نؤربتمأا اب رمتعيل مكحلا قااخلا ةدارا اهنضتفا ةغلاب ةذح اهنا مهلا

 ءاولغ نم ايش نولاقي مهاءأ نيدحملا نم ,فاصنالا اووذ اهيف ركفب و نيدحولا

 نول هدي مهبسحا الو مهئريصب نم بت اء قحلا ىلا نورظنب مأ مثدانعو مهاب ريك

 . نوكفؤب ىلا هلل مولقاق « ير ىلع ناردق ذا كلذ

 - هكا



 سمشلا عولط مقانم

 اهورغو سءشلأ عولط ل اهف هألار ف مالسلا هع مامالا لاق

 اف هاك مالا نسا لطب !امموملط الولف ىلع اأو راهذلا ىتاود ةماقال

 1 ةيرورض دئاوفو ةمج ةب ويح عفانمل انع اهب ورغو سمشلا عولطا نأ
 ىلع ةئمشا لاسراو اهصرق عولط مقانم ضو انه مالسلا هيلع مامالا رىذ دقو

 منا واهلا نم ناف ( راهنلاو ليألا ىتاود ةماقال ) مالسلا هيلع لءةف ةطيسبلا هجو

 أبنم لباثلا فصنلا ىلع هعامشاو سمسا صرقل ضرالا ةرك ةلباقع ناثدحم

 ةيعضولااب:؟رح قاهرو# لوح !ناروددنع ضرالا نم س.شلا لباقاش اهل

 راص ضرالا تراد اذاف اليل رخآلا فصنا| يفو اراب ناك ةءاس ( ؟5 ) ةدم

 نذاء كيلاود اذ_كهو « اليا ًارابنهيف ناك امو ًارابن اليل ناك يذلا فصتلا يف

 د:ءالاوزو ارعولط داع سمشلا عامشاب الا نوكي ال رابنلاو ليزا ىتلود ثودخل

 . ( هلك ملاعلا عا لطبل اهالولو ) مالسلا هيلع لاق مث اه ورغ

 عولطمفانم نم مويا فد:ك او البق فرع املك تء ةلك هذهو لوقا

 هرركذ امم اهريغ عم الصفم اهركذن نحنو « ضرالا ىلع اءامشاو سمشلا

 هومضلاوةرارحلا الوا ةليحتسم نوكت ضرالا ىلع ةامحلا نا كش ال : لوقنف

 : كلذ و ىح نثك لك ةايح عب'مىف ىتلا سمشلا نم نيثعبنملا



 ممرومأ يف نوفرصنيو مرش امم ىف نوعس سأنلا نكي

 نم ردت ام مظنتل ضرالا ىلا اهءولط داع ةلسرألا اهثهشا ترال _الوا

 ٠ ةايملا نيع امهو ةوقلاو ةفاطاا اهيف عدوتو ضرالا رصانع تاتش يأ اهتاتش

 نمو تابنلا وه ضرالا يف ةقاطلاو ةوفلا هيف عدو: ام ةلمج نء نا  ًايناث

 اهنم هنادمتسي اب اهمسج ومنيو ناسنالا شيعبو ناويملا لك أ, تابنلا اذه
 . ةقاطو ةوف نم

 ضرالا هجو ىلع رضي ام لك و لب بوبحلاو لوقبلا هذه عيمج نا ثلاث

 « ةراحلا سمشلا ةمشأ هيلع مشن ملام ءافغنوكي نأ حاصي الو جضنءالو ومني ال

 ءاملا نم انلمجو ) يح ,زكأ ةايهلا وه ءاملا نا مولعلا سلا نم نا - امار

 تافكت دق ةرالا سءشلا نكلو ةحلام ابك راصبلا هايم هذهو ( يح «ءىث لك

 ابذع هام ًارطم لزعيا ةرغلاداولا رباسوعلملا ىم هتيقن# دعب هديعص7و هريخبتب

 رس ءاسو خبالاو برشا ةبذملا راهنالا ىلعو عرزلل ضرالا ىقسي اهئاس

 ٠ ةمزاللا تايجاحلا

 دربلا رارضا نم اهظفحتو ماسجالا ءيفدت يثلا يه سءشلا نا اسماخ

 . ةضرملا جولثلاو

 يتلا ةيدوقولا ةقلطلا هيف عدوا ام لكو باطحالاو با خالا نا (سداس

 ىف ءفد الو شاعو لكا امل اهالول ينالو هئاذغ جضن و هخبط ىف ناسنالا اهقرحم

 . داولا هذه يف اهعامشاب كلذ لك عدوت ىتلا سءشلا ةمشا نء اراك اهناف هاتشلا
 نالكلي رح الو ةكرح ضرالا ىف تاصح 11 سمشلا ةمشاالوا هنا  (هباس

 ليت ةرارحو اهضهني لوك أم نم ةقاط ىلا جاتحي نان الاو ناويملا نم ةكرحلا
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 رولا ةذإ دف مم شيعلاب نوئتر اونوكي مو ؛ مريلع ةماظم انئدلاو

 ىف بائطالا نع هروهظب نءتسم رهاظ ارعولط ىف برالاو هحورو

 نم امههالكو ناويحلاو تابناا لكأ نم لصحي اذهو ؛ ةمدلاو دربلا لدك !منه

 . اهعامشاب سمشلا
 ىلا ناجاتمي اًضيا امهنال ريكذت لصح الو ركف م'ةتسا املاهالوا هلا أنما

 ٠ اضبا سمشلا ىلا ريخالامدج م نوكيف ةب ركفلا اهلامعأ ىلع ايهنيمت ةوقو ةقاط

 نم ثءبالا رونلا وه اهركذن ملام اهريغو مفانملا كلت لك قوفو  امسات

 ةكرحلاو لمملا لصحم هبو ةايحلا وه رونلا ناف ءابعولمل دنع ائيلا ةاسرملا اهتمشا

 اذه ىلاو . هئابحتسمو شيعلا تايرو رض نم يش لكب ذزلتلاو ةايحلاب عتمتلاو

 نوقرصنب و مهشاه١ يف نومسو سأنلا 03 ظ ) لاقف مالسلا هيام مامالا راشا

 (ه-ورورونلاةذلدفف عم شيملابنونوتب اون وكب ملو مهياع ةملظم ايندلا رمثروما يف

 ابصرق عولط دنع انيلاةلس را سمشلا ةمشا نامدقت امم صلت دقف ةلجلاب و

 شعنملا "ىندللا هو ء1 .محطس ىلع ىح لك هبىدتوب ضرالا ىف ربنلا حابصألا يش
 ربقلا مالظكمالاف ضرالا لمثل كلذ الوا هناو. اههجو ىلع ريسي كرحتم لكل

 , توأا دريك ديدش درب اهارتعالو

 . ةطيسبلا حطس ىلع ةايح تناك املاهءولط الولف نذا

 ناك « ركفلا لمأت!ا ىدل ةحضاو ًاروما ةميظملا عفانأا هذه تناكال 59

 رقتفم ريغ هرورظب بانطالا نع نفتسم رهاظ ابعولط يف ةكحلاو برالا

 . هح رمش يف ةدايزلا

 دل م48 دل



 أب هوح رس : ةدازلاو هركذ

 ند ابيف ام ىعنو نيلمأتم ابيف ركفت نا 13 أردا لو انءاع بهي مهل

 ىف ربدقتلاو ةدارالاو دصقلا اهقااخ ىف دقتمتو نيرعتم٠ ةماظعلاو ةكحلا

 . نيرفاص اهقاخ

 . نيملاملا بر هللا ناصيف



 سمسلاب ورع حقانم

 نكي اهبورغ الولف اببورغ ىف ةمفنملا لمأت لب : مالسلا هيلع لق

 نوكسل ةحارلاو ودها ىلا مسيتجام ميظع مه رارف الوءوده سانال

 ماءطلا مَعَ ةمضاحلا ةرغلا ثاحناو م.-اوح موجو مهنادبا

 ةيويج مقانم نم سدشلا عولطا ام مدقتإ) لمتلا يف مالسلا هيلع مامالا رك ذ

 ةديفم ةمقاث سدشلا ناق.عولطلا دعب امبورغ عفانم ركذي انهو“ اهياعامو ضرالل

 رارق الو وه سانلل نكي مل اهب ورغ الولق ) مالا هيلع لافق . اب ورغو اءولط

 اك رحتم قاغ دف ضرالا يف يح ناك لكو لب نانالا نا كلذ ىنعمو . (ملا

 يعبدب وهساوحو همسجم لمتد ودركفو هندي لمعي يذلا ناسنالا امس ال الماع

 نم هل دبالف « كسوتناو بعت ةليوط ةدم هلمع ىلع مواد اذا لماع وضء لك نأ

 هلع يف رمتسا اذا هناف ناسنالا ىدل ركفاا كاذك و «ايحيلا نك ري ةحارو وده

 اجبتبم احاقرم هلمع ىلإ ةدوعال هطاشن هب ديمي ايك مامجتسالا ىلا جاتا ىركفلا

 ةطساوب ساوحلاو ركفلا مجتسي لو ةحارلاو ودملا ىلا مسجلا نكر م اذا اما

 نم ا.راجال اقلش ينلا اهيتنيظو ءادا نعانقو اهرونو سمثلا 0 رح ماود

 . ًاركفو اندب ةيوبحلا لامعال لك فق: كاذ دنعو لمماا
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 ةيرادم نم مرامحتس صرملا ناك م“ 4 ءانضعالا كل ءاذُهلا ذيعنو

 سانلا نم 1 ريثك ناف مونادبا ىف هتاكت مظمت ام ىلع هتلواطمو لمملا

 م نك / مريلع هةراظب ليللا اذه موك ال ول

 ةداعالنيمزاللاودحاوةءدلا يلام جاص لامو ساوحلا تنكسو باصءالا تأده

 « كيلاود اذكهو : يناثلا مويلا يف سمشلا عولط دنع ىرخا ةرم لمحل اهطاشن

 مث . هطاشن ركفلاو هتوف ندبلا بسكتو شيفلا بيطيو ةايملا مقتست كلذبو

 , ( لا ماململا مه ةمضافلا ةوقلا ثاءبتاو ) مالسلا هيلع لاق

 م ْلا قب رام نع ةدمللا لخدي امم مسجلا هاذُغ داما ةيلمع - : لوقا

 «للمتام ىللدب لثمتول ءاضعالا 0 هذيناو لمعلاو ةكرلاب ةهنم اقف م صا وعتل

 ةطساوب انبيف ةيأمعلا مله مكو 6 ةذدمأأ وم ةيليفأا 57 لفكتي يذلا وضعلاو

 ةيئاشملا ةقيطلا يأ ةدعملا ةيلخأدلا ةقبطلا اهزرفت يلا تاراصملاو تارارفالا

 ىلع ةيحورلا تارؤملاب هناصقنو اهزارفا ةدايز ىف رثأتت ةنيع» ددغ ىلع ةيوتحملا

 ارث رون اسحلاثماو ءاضءالا نوكسو ركفلا ةحارو طاسبنالاو ىنالاف رثكألا

 زارفالا للقب امم اهلا ئءاو نزحلاو بعتلاو قلفلاو فوخلا نا ماهدب وزن يف اهيلب

 . اضيا زارفالا تاد: لم ةلمج نم يف يتلا مادطلا ةوبش دسسو

 ىف ةدعلا دمي ذا مغمللا ىلع ًادعاسم ناك ( اناس مونلا انلمجو ) ةدحارلا ىلا

 روعشلا ل لقي ليقا ىف مونلا نا ليقو«زارفالل ةللقملا تافلقلاو تاجرملا نع اهلمع



 ضرالا تناك مث 3 راخدالاو ماو بسكلا انا درع رارأ ال وروره

 ةبجوملاةيدلجلا مدلا ةيعوأ ددمت مم ةحار ىف ىمضحلا زاهجلا لج امم أدظلاو عوجلاب

 ناب يمضلا زأبج# حاتب و بافلا ىلع للا ءبملا فخيف مدلا طغض ضانختال

 ضعبو ؛ةادبلا هب لامي دقو مذملا لالتخاو هتابارطضاأ نم ىنشيف حيرتسي
 ٠ ابهابشاو طغضلا عافتراو يركسلا لوبلاو ىلكلاو دبكلاو بلقلا ضارما

 لعهدرب رثا ليلا ىف درب اذ | وجلاناوهو مضحلا حالصا ىف رخآ لوف كانهو

 ةرارهلات ءمتجا اذاو نطابلاىلا هترارح ترن هرهاظدرب اذاو دريف مسجلا رهاظ

 ءاذغلاب ةطيحلا !م' اردد نيضستل اهمضه ىلعةدعملا ناعاففوملا نخس لخادلا يف

 . هيف ام تبطب عارسالل ردقلا ىلع راثالا لمجي اك
 مهلمحتسي صرحلاإ ناك مث ) هلوغب ةثلاثلا ةمقنملا مالسلا هيلع مامالا ركذ مث

 هنيكل و الماع أك رصتم عبطا|ب ناك ناو ناسن الا نال كلذو ( لمعلا ةءموادم نم

 وأ عقنلا باج وأ شامملا بسكل لب طقف هسفن لمعل لمعب نكي مل بلاغلا ىلع
 ناو درف لك ىف ماع ىعيباط سما اذهو « راخدالاو مجلاو لالا ليصحت يف م

 ناك اابس ليقاو اشاهمرابنلا ىلاعت هللا لءج دق ثيحو «اًفعْطو ةدش فلدخا

 برة ىتح رمت-م لمملاف ةعلاط سيشلاتءاد اف ايرو رض رأونلا يف شاملا باط

 فكرا لدملا ىلع ميصرح مهعدب ال سائلا نم ريثك نأكل بورذلا اذه الواو

 ه:هظب ليلا اذه موئج الولو ؛ م-أاوحو م, ادبال هرر مو هتباكت ىلا اوتفتلب

 اذهوراخدالاو عملاو بدكلا ىلعاص رح ةارلاو ودحلا اوفرعيل !ونوكي مل مييلع
0 



 انو ماطت هريبدتو هتكح هللا اهردقف

 ٠ توأا ىلا ىهتني ًاريخاو كله لب كيني عبطلاب

 ماودب ىمحتس: ضرالا تناك مث ) : مالسلا هيلع هلوق يبه ةءبارلا ةدئافلاو

 صدرقا اهتاءاقمو اهروحم لوح ةيمضولا اهمترودب ضرالا نال كاذو ( سمشلأا

 رخلااهفصت اهب ةايحلاو ةرارحلا سءشال لباقملا اهفصن بسكب ؛مدقناك ١سمشلا

 ةدوربوةرارح لدامت: لزت مل يهذ «كلذ سكع نوكيف رود: اذ ؟هو دراب ظ

 ةميظع ةرارح ىلا امل لباقلا فصنلا اذه ضرعت ابعولط لوطب رابذلا لاط اذاف

 ءايحالا هقيطت 'ذ ام اذهو هيلع ةرارطاو روتاا عامشا ةرثاكب ىمحتسي ةلئاه

 . سد ماد اذاو

 بيغتو ائْقو علطت نأ هتكحو هريدقتو هرييدتب ىلاعت ها ردق دف كلذ

 . ةايحلا هيلطتن اك انفو

 هيلع لاقف ةلثمالا نم ةماعلا همرذت اع كلاذل مالسلا هيلع مامالا لثم مث

 نوج رسم تيبأا لها نا يا ملا ةراث تيبلا لها هءؤرب جارمم ةلزعم : مالسلا

 ناائهع اذببو ءهوئنطا مجتاوح اوضق ام اذاف ةجاحلا دنع مط ءىفيل جارسلا

 ايمدحأ نأ يا نب رهاظنم مكحلا رب ريبدتلا اذبب اراص نيداضتلا ةاظلاو رونلا

 . هتماقتساو ملاعلا اذه حالص ىلع رخالل ًادعاسمو ًاريباظ

 ثناك ا! اهيف ماظناا اذهو امورفو سمش هشأا عولط الول يأ االول نذا

 . هتبلا ةايح
 ةمحو ىلع ةيلاقتنالاو ةصمصضولا سهلا ىتكرح كذا نأ بدأت اءاثخو

 : لوقنذ ةدئانل امور لامجالا

 ل عا



 مرجئاوح اوضقبإ ةرآ" تيبلا لهال مقرا جارس هل 6 اتوو بسرغاو

 امداطن مم ةيلظلا و رونأا راصفاو رمق و اودبل كاذلثم مر توق مآ

 نا نودقتس ةريصق ريغ ةدمب هدمب و داليلا لبق نييكافلا نم ءامدقلا ناك

 نكساو ؛ سمشلا ىثحو تارايسلا هلوح رود: يذل ماعلا زكرملا يش ضرالا

 ماظنقا ركرلا يه سمشلا نأ لاقو مهنلاَخ ( م 1844 ىفوتلا ىموربلا كينرك)
 هدبأ م" سمشلا لوح رودت ضرالا اهنمو تارايسلا عيمج ناو ميظملا ىممشلا

 امهادحا نيتكرح سمشا نا )١7( نرقلا يف انبناو ( وليلاغ ) و ( راك )
 ًابيرقت موه فصنو أهو (؟ه )دم قاعرومجم لوح اهزم ىف رودت ةيعضو

 ٠ قرشا ىلا برغلا نم اهريسو

 . (اذ رقتسا ىرجم سمشلاو ) : ىلاعت لاق

 هنأ لبيق ءاضنلا ىف رخآ مجن لوح امتاقحلمو يع رودت ةيلاقتنا ةيناثلاو

 ىمو ( ينوبكلا ) ليفو ( ليك ره ) موجن ةءومم ليفو ايرثلا مجنا نم ( يللا )
 . ( ايرغلا دقع ) برعلا هيمست يقلا اءرثلا مجنا نم اضبا

 مايأ نم دحاولا مويلا يف ةيسمشلا ةيااةتنالا ةكرحلا هذه ةةاسم نا لاقبو

 ىلامت هلوقب ةكرحلا هذه ىلع لدت: نحو اليء ( 45٠٠١ ) لداعت ضرالا

 تدروأك ( نوحبسب كلف ىف لكو ) ضرالاو لزانلاو رمقلاو سمشلا ركذ دعب
 ةءارقلا هذه تناك اذاف (اه رقتسم ال ىرجُ سمكلاو ) تأءارقلا ضعب يف

 . ملالا هللاو ةيلاقتنالا سمشلا ةكرح ىلع ةلالالاب ةح رص ىهف ةديحص

 هذه نا ىرخا ةرباكملاو دانملا ىلا حنجت نانود فصناو ركفو رظناف



 .هماوقو ماملا حالص هيف ام ىلع نب رهاظتم نب داهم

 ةايحلاهبلطتت ايصح سدشلا ريس يف نقتلا ماظنلا اذعو رونلاو ةملظلا نيب ةقفاولا

 قاخيس امب ادع همئاص هيف عدباو ةايحلاب أدب نأ لبق قلخ دفو نوكلا اذه يف
 لبف كلذ ضمب تكردا اذاف كلذك ناك كلذك نوكب نا هتكح تضتقاو

 الودصفالو ريدفت الو ريبدن الو هيف ةدارا ال ةفداصألا درجمب لصحي هنا روصتت

 ٠ تبقلا داحلالاو دانملاو لبجلا اذه نم اف رجا كئاحبس ٠ ةياغ



 ةهميرالا لوصْعلا

 ابطاطحتاو سمشلا عافترا يف اذهدمب ركف مث ؛ مالسلا هيلع لآق

 ةحلملاو ربدتلا ند كلاذ يامو ةنسلا نم ةميرالاةنمزالاهزه هبال

 دودو تاينلاو ةرجشلا يف ةرارلا دوت ءاتشلا ىفف

 دنع دحأو هاجتا ىف ماد يلامشلا اهترك فصنب يا اهسأرب ليع ضرالا نا

 لع سمشلا ةمشأ مت كذب و ٠ اهيلع ةلبق» وأ اهنع ةريدم سمشلا لوح اهنارؤد

 ةدوربلاىلا لامو ةرارحلا هيف تاقفرحتااذاو رثحيف ةيدومع لباقلا فصالا اذه

 ناك درب اذاو ايس نك رثحا اذاف . عامشالا ةفرصنم نوكت ةءشالا نأ ثيح

 تاافرخو فيص هدمب ناك نا امر نوكب نيعضوأا ندع فصتنم فو ءأ:ث

 ةئمزالاباهنع ةريملا ةميرالا لوصتلا ثودح بابسا يف هذه . اتش هدمب ناك

 نوكتذا قفالا ىلا سوشلا صرف عامتراب لوصفلا نوفرم» سانلا نكاو ةمبرالا

 نوكت ثيح قفالا ىف اهطاطحمناب ءاتشلازوذ رعبو ىدملا ةليوط ةيدومع ةعئالا

 ءاوهدربو رحلا ةأطو ةفخ ببسي انثثكلا ةليلق مهسوؤر نعةفرحنم ةلئامةمشالا

 . الادتعا امنيب اعف ميرلاو في رخلأ اما وجلا

 مقتري سمشلا صرق نا مهنيعاب نوري مهناف داقتعالا اذه ىف قحلا سانكو

 تاو تي



 نادبادتشوو رطأاو باحلاا 4م ًاشنيفءاوملا فيكترو را داوم أعيف

 ءاتغلا يفةدلوتلا داولا ربظنتو كرحت عيب رلا يفو « ىوقتو ناودحلا

 را»شالا رونو ثادنلا علطيف

 ..2ورعشب ال مثو لوصتلا نوكتو دربيو ءاوهلا رثحي كاذب و ىقفالا يف طحنب و
 (اهنايب يفأيس أك ) سم. اهتلباقم دنع ضيضحلا ىلاو جوالا ىلا ضرالا ةكرح

 رهدلافالخم هريثكو تفولا ليلفل اهنا ليق ةئيدم ةدإ مسا وهف نامزلا اما

 «كلفلا ةكرح رادقم وه نمزلا نا لبقو 6 طقف ةريثكلا ةدملا نع هب رععب يذلا

 هلوقك فيرامتلا رم كاذ ريغ ىلا ىلايقاو مايالا روع نو ةرابع ليقو

 هدم لي دح رذع# ةياهنلا دود ناك امل نامزاا نا ةقيقهلاو 2 كرع كنامز -

 . ةياهنلا مولعم ريغ دودحلا لور لبقتسلاك ىضالاف هفيرعتو

 لوصفلاو لوصف ىلا نينسلاو نينس يلا نورقلاو نورق ىلانامزلا مسقت و

 قئافدلاو قئاقد ىلا تاعاسلاو تاعاس ىلا مايالا و مايا ىلا رورشلاو روبش ىلا

 ٠ اذكهو ناو ىلا

 اهترود ضرالا اهيف زات# يثلا ةداا وهو نيمم تقول سايق ىحف ةنسلا اما

 م0١ ابسفت لوح رودت امنا نيح ىف ةيلاقتنالا مك رح يف سمشلا لوح ةما

 ىلا مسقلا نمزلا وه موبلاو ( اموب ) ىمست تاركا هذه نم ةرم لك ناو ؛ ةرم
 موي (م56 ) هذه يأ ةنسلا هذهو ءراهن اهفصنو ليل اهنصن ةعاس ( ؟4)
 تيعد ماسقا ةعبرا ىلا ( مدقت اك" ) اهطابحتاو سمشلا عافترا ؛طساوب اهومسق

 . فيرخلاو ميبرلاو ءاتشلاو فيصلا يو ٠ ةعبرالا لوصفلاب
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 لاحت وراهلا جضنتف ءاوملا مدحت فيبصلا فو « دافسال ناورحلا جيمرو
 ىو ء لاسم الاو ءانءالاهتتف ضرالا هحو فجيو نادبالا لوضف

 ضايمالا عفت رتو ءا وهلا وةصي فيرا

 يتلاةدلا ىعف ةيسمشلا اما ٠ ةيرقو ةيسعث ىلا رخآ ميسقتب ةنسلا تمسف مث
 ةمبرالا لوصفلا قرذتست ىنلا ةدألا يه وأ رشع ىئثالا جوربلا اهيف سمشلا مطقن

 ةرودرشع يتنثا رهقلا اهيف ىفو:ب ىتلا ةدلا يهف ةب رمقلااما . ةلدتسإ| قاطانملا يف

 .٠ ضرالا لوح

 لوصفلايف دوصقأا مكحلا نالتخالاو محلا ماظنلا اذ يفام خي الو اذه

 . تابنو ناويحو ناسنأ نم اهيلع نم ةارحو ضرالا حلاص م

 جورتةثالثب سمشلا هيف رك ىذلاواهدرباو لوصفلا هذه دحا وهو هاتشلاف

 طغسن وراعزالا ىودت ةمرتسم ةميبطلا هيف نوكن توحلاو ودلاو يدملا مو

 فوج ىف ةراوحلا ررذتو « حبرم تابس تاءنلا ىرتميو راجششالا نم قاروالا

 رسطلاو باحسلا أشنيف ءاوهلا هيف فثكتب اك ءاهيف راهثأ داوم دلوتل رجشلا

 نوكسل كلذ لكو « هاضعالا دقشتو هيف نادبالا ىوقتو ةايح# يرورضلا

 ٠ (ةلط٠ ةيحلا تانئاكلا يف اهتحارو ةميبطلا

 لجلا ةثالثلا جوربلاب هبف سمشلا رم ءاتشلا ىلإ يذلا لصفلا وهو ميبرلاو

 لفيف رجشلا يف ةدلوتم تناك ىتلا داولا ربظ:و كرحتت هيفو ءازو+-!و روثلاو
 ومنلابرامثا هيف ىدتبثو راجشالا رونتو ومنلايفخايو رهدزيو تابنلا عبنيف هاشلا

 يوت: هيفو « دافسل هريغو ناسنأ نم قالطالا ىلع ناويحلا جبهب اك جورخلاو

 هود



 بيطيو هلوطل لامحالا ضعب هيف نكميف ليالا دتعو نادبالا حصنو

 دعو ةيدوالا ليستف ءاتشلا جول بودتو بيطيو ءاوللا لدتميو رابنلاو ليلا

 بشملا تبنيو رجشلا عورف ىلعا يلا ةيوطرلا مسسفتربو نويعلا عينتو رابنالا
 ام لك شءتني اذكعو ضرالا هو رشضخيو راعزالا حتفتنو عرزا ًالالتبو
 . ةطيسرلا هجو ىلع

 مسييرلا لصف يا نيلادتعالا نيب مقاولا ةراملا ةنسلا لصف وهو فيصااو

 رخآ يف ىهتش و دسالا مث ناطرسلا جو لوا نم ىدتبي هئاف فيرخلا لصفو

 ىلع ةيدومعلا سمشلا ةمشا ثاءبنأ ببسب ةرارح ءاوذأ مدتحم هيفو « ةليثسلا

 ًايهتتف ضرالا هجو فجيو نادبالا لوضف لاحتتو رامالا جضنت هيفو ضرالا

 . لمعلاو هانبلا
 فيصلا نيب م-ةاولا ةمبرالا لوصقلا نم عبارلا لصفلا وهو فيرخلا اما

 فررخلا جارتاب ةامسملا ةريخالا هئالثلا جوربلاب سمشلا هيف رع يذلاو ءاتشلاو
 فرتخم راما نال اًميرخ فيرخلا ىمس دقو . سوقلاو ناطرسسلاو نازمملا شو
 اهسبب وأقاروأ طوقسو راجشالا رييغتو تابنلا لوبذ نامز وهو « ىهمم يأ هيف
 نادلملا بلطل شحولاو ريطلا ىفارصناو تارشحلا راحجتاو ماوه توءو

 في رشلاهبلا راشا اي بذعلل ىسنلا هيفرتكي و بيطبو ءاوملا هيفونصب ام" ةئفادلا
 :لوقي ذا هئاقدصا ضعبل هتيئرم ىفىمرلا

 في رألا يمت هيلع رع ميرلا رشن كح رض ناك

 نكمتيف فيصأل ةيسللاب ليلا دتعو نادبالا حلصتو ضاىالا مفتر هيفو

 ينلا ةيرورضلا هلاشأ نم «ىش ةلوالمو هلامعا ضعب ءأضق نم ناسنالا هيف
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 .مالكتلا اهيف لاطل اهركذ تيصق# ول ىرخأ حلا صم ىلا هيف ءاوحلا

 . كبنملا فيصلا رح اهزاجنا نع هفاع

 رصف ودم لوطو ةدوربؤ ةرارح اهرييغتو لوصفلاذه نالتخال ناواذه

 ربغةريثك ىرخا ماصمل ءاهناكسو ضرالا تمادامو ةئسلكى ف الادتعاو ةدم

 ضارمالا ضعب ةجلامك و داصحلاو ثرحلاو عرزلا ةبسنلاب للاصللاك انركذ ام

 انورا ولام كلذ لشاو لصف نود لصفب صتخم ىلا لامعالا ضعب زاجناو

 اهناصوا نم انأ رف امو اهركذ نم انممس ام وا اهنم كردن ام انيصقتو اهدعو اهنابي

 دق ةلصنملا بتكلا لعاو ٠ لاقأا قاضو مالكلا لاطل رشبلا نع فخ ام الضف

 . عالطالل مجارتلف انابب واةيقحت اهتءبشأو اثحاهتفو

 متناول كح



 .جورإلا ف سمثلا لقت

 ىن'الا جد ربلا ق3 سمكا لهن" ُف نالا ركف ٍ مالسلا هيأع لاق

 حبصن ىذلا رودلا ورق يب دتلا نم كلديف أمو ةئشلا رود هماقال رع

 ف, رحل اوفيملاو مي رأاو ءاتغلا هئسلا نم ةعبرالا هنمز اللا هي

 . هصن ام ( كلنا لع طئاس ) هباتك يف ىفو رص بوقعي ذاتسالا لاف

 ماسقاىلا ضرالا لوح رهاظلا اهبنارودب سءشاا همسقت نمزلا نأ ىتخم ال

 اموب (58 )ابام لك ةيواستم تاو:- ىلا اضرأ همسقتو مايالا ينمو ةيواستم

 (١؟) لمي رمقلا نا ىلا نامزلإ دق نم نويناداكلا هبتنا دقو ءموب ضعبو

 « ةدرق ًاربش رشع ىثا ىلا ةنملا اومسقف ةيواتم تاقوا يف ةئسلا ىف ةرم

 اهئم قبب لب ابك ةنسلا اب منال رشم ىنئالا ةيرمقلا روهشلا نأ !وأر مهنكل

 تاعاس عضبو موي ٠"( ) اهنم لك يف ناك اذا ةنسلا من امنا اهناو موب (11)

 اوبيتنادق اوناكو « ةندلا "الع روبش ىلا اهب ةنسلا اومسقيل سمسا ىلا اودامف

 م دوعب من ةئسلا ةدم رخآل موب نم ريغتب بك اوكلا نبب سمشلا عقوم نا ىلا
 بك اوكلا نمةفلعنم يف لقتنن نيح اهناك ارج مهو اهلبق ىثلاةنسلاةرادب ىف ناك

 ايواستمامسف ( 1؟ ) اببوجنأومسقف« ةئس لك ةلماك ةرود ضرالا لوح رودت
 اع
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 7. ا رسلا مث نانويلا ىلا ءامسال هذهو ور اذه لصو مث « تاناويحلا

 رهشلايف بينت سمشلا تناك رهتشاو مسقتلا اذه مت امل هنأ رهاظلاو ٠ برعلا

 لما جرب يف يعيبرلا لادتعالا هدب ( ليربا ) ( ناسين ) وهو ةنسلا نم لوالا

 . جوربلا ةرثاد نم جرب لوا لما لمجل

 نانويلا ىلا ميسقتلا اذه لقتنا الف ( تازئم ) ةيلبارلا ةماا ىف جربلا مسساو

 نوامالفامالك يف درو اك ءرشع ىنثأ نم هزج ىأ (ايرومنباك دود ) جربلا اومس
 ةرئادلا وا ةريغصلا تاناويحلا ةرئاد هانفماع جوربلا عع سيلاط اطسرا نكل

 ىف نويناريملااهاعمو _ !مئاكمأ فرع واةروصم ةرئادلا هذه ىأرهنأك ةيناويحلا

 ةلك اضيا اواممتسانان ويلا نا رهاظااو؛ ةيلبابلاةفلا نعالقن ( ثولست») ةأروتلا

 تاقث !منمو ( جرب ) ةملكب نايرسلا اهبرعف جوربلا ةرئاد نم ةلزعملل ( سجرب )
 ءاعسا ىجزايلا فيصان خيشلا ممج دقويلا لالا ( لكرف ) ملاعلا هتبثإإ اكةيب رعلا ىلا

 ٠ اهبينرت بسح ةيلاتأا تايبآلا يف جوربلا

 لدتعت ذا سمشلا هيف لزات لجلا ءامسلا ىف جوربلا نم
 هلسيتسو دسا ناطرسو هلزنملا معن ءازوجلاو روثلاو

 برش, توح و دىدم وسوف 2 برقملا مث نازعلا كلذكا

 ةيونس ةرود اهنم ةريثك تارود ضرالل نا : يناتسبلا فراعم ةرئاد فو
 هرج نالا ةرشم نم ًاءزج ؟ | هو4و اموب ( "68 ) ةدم يف سمشلا لوح

 دنعامنبب ةمقاولا ةفاسللا نوكتف اهنع دمتبتو سمشلا نم برتقت يعو . موبلا نم
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 : ومنلا و وشنلا فنان د وعلا 3 ابتاف ىلا ىقتنا و راهلا و

 مس يوالبم نويلم ( 9 ) اهدامتبا دمي ادنعو اليم نودلم ( ٠١ ) !مارنقا برقا

 لئام اهحطسو ةميظع ٍشو ( جوربلا ةرئاد ) ىمست ةرئاد ةروك ذلا امترود ىف

 "4 أ 8و ةقيفد ؟”7/و ةجرد 9 ) ردقب ءاوتسالا طخ ةرئاد حطس يلع

 جربلاو ( أجرب )ىمسإ اهنم مسق لك امسف(15) ىلا ةرئادلاءذه مسقاتو . ( ةيناث

 ءازوحلاوروثلاو لجلا يغو ءاوتسالا طخ لامثىف ةمقاو اهنم ةتس؛ ةحرد ( ) ٠

 سوقلاو برقملاو نازيملا ىعو هبوتج ىلا ةتسو « ةل.دسلاو دسالاو ناطرسلاو

 ( از توحلاو وادلاو ىدجلاو

 نم لوصفلاهذه يف سمشأا هثدحنام والوصفلا هذه هثدحت ام كبأع ىع دقو

 فنتق دوعت مث « اهناياغ ىلا ىهتنت ىتح ماعلاب بحضن ءافيتساو تالغلا كرد

 سياوهقلخ يف هللا ةنس كلاود اذكهو ةءداقلا ةنسلا يف ديدج نم ومنلاو وشنلا

 . اليو الو اظدنت هلا ةنسا

 ا



  :رمزلا سايفم ةئسلا

 لجلا نم سمشلا راسم رادهمةئسلا نا ىرالا مالسلا ه.اع لآ

 ماعلا ىلاعت هلا قاخ ندل نم نامزلا لاكي اهتاوخأو ةنسلابف « لا ىلا

 ماي الا رباغ نم رصعو تقو لك ىلا

 ضرألا هيف زاتج ىذلا نامزلا نم ةدودحلا ةدلا يشةنسلا نا كيلم ىم دقأ

 اهروحملوح رودت ابنا نيح ىف ةيلاقتنالا هتك رح يف سمشلا لوح ةمات اهترود

 سانلا تناك امل نكاو . اموب تارللا هذه نم ةرع لك ىمسنو ةرم (60)

 هذه يف جوربلاب ركو ريست سمشلا نا اهتيعاب ىرن لب ضرالا ةكرح كردت ال

 ريسم رادقم ىلا ةنسلا مالسلا هيلع مامالا بسن ةنسلا نم ةنيعلا ةروكذلا ةدللا

 امابفاو ناهذالل ابي رقت كلذو « نويملا هارت امسح لمخلا ىلا للا نم سمشلا

 , ( ملا نامزلا لاكي اهتاوخاو ةتسلابف )ل : مالسلا هيلع لاق مث . ةمامل
 ىرخالاتاونسلا نم اهولتبامو رادقملا ةمولعلا ةنسلا هذه تامجدق نا يأ

 ثيح نامزلا اذه ددحيو ردقيو اب لاك اسايقمو ًارايمم اهتاوخاب اهنع ربعلا

 أرج اهوىناوث و قكافدو تاعاسو مايا ىلا من باقحاو نورقو نينس ىلا مسفب

 سمالاب نكي ل نمزلا لاكي هب يذلا رايعلاو ىونسلا سايقلا اذه ناو

 سد ايه



 تا راحالاو 5 وبدل هق ولأ تاق والا ورام الا سانا بمسار 5 و

 موهيو ةنسأا لكي سمشلا ريسعو ممروما نم كلاذ ريغو تالماملاو

 ملاملا ىلامت هللا قلخ ذنم هفرعت ثناك سانلا لب قبسي مل ىذلا ثداحلا ديدجلا

 يلعنيمتس: تناك هبو اهلامعا ىرجت تناك هيلع ذا مايالا رباغ ىف ةمسنلا ءىربو

 ةقلخلاو عبطلا سانلا ناف « ةصاخلاو ةماعلا اهتالماعمو اهداعوأو |هتاقوا طبض

 آريثكو رخآلا رودلا يف ثسييل لاعاو لذمفا اهتايح راودا نم رود لك يفاه

 ةضورفم لاجآو ةمولعم دهم ىف ةيضقاو ماكحا لامعالاو لامفالاب قلمنت ام

 نمز يأ ةرود دمب ةرود ىلا بسنت نا ىلا اميف نوجانحت معو ةبورمغم داعوأو

 مهلامعال ةبورسغملا لاجآلا نيمتتو اياضقلا مظننتو تال ءاملا حصتل نيمم

 وارأمعا باسح وا لمع ط.سق:و ديعاومو تاراجأو نوبد نم مهتالماعمو

 هشام واأدبع اطاثما نم اهريغ وأ تابفووادلاوم

 ملا سمو عفانم نم اهيلع بترنو اموةنسلا ثودأ ثنمنيب مالسلاهيلع هنا مث

 ىف هيلع لوعلا حبحصلا سا فلا نوكتا ةددصاا هجو ىلع املاك ددحي نا دارأو
 باسحموقيو ةئسلا لكك سمشلارهسميو ) : مالسلا هيلع لاقف لامعالاو لامفالا
 سمغلا ريسل هتبفاسم دنع دحا لك هكردي امم كلذ نال ( ةحصلا ىلع نامزلا

 : نوعا حضاولا

 كلذكف ثداوحف ًارابعمو (سايفم تلمج ام ةنسلا نا ىف الو اذه
 مايالا يهو ناقتاو ماظتناب ةيمويلا ايلا هيلع ريست سايق تاعج اضيأ اهؤاَرِجا
 . ىناوثلاو قئاقدلاو تاعاسأاو



 ٠ ةحبملا ىلع نامرلا باسح

 اليلةعاس ( ؟4 ) مويلا نأ فرعنلف موب ( 868 )ل ةنسلا نا انفرع اي من

 نمهزج ٠١ ) نء ءزج ةقيقدلاو مويلانم هج ( 4 ) نم ءزج ةءاسلاو ًاراهنو

 . ارج راهو ةقبقدللا نم ( ٠١ ) نم ءزج ةيناثلاو ةعاسلا

 .درن هب نؤودتبي اوناك نوينيصلاف . هلواو مويلا ءادتبا ىف فلتخا دقو

 برغلااما « سمشلا بورغ نم نؤدئبب مهلك نويفرششلا لب برعلاو ليلا فصن
 . رابنلا فصتنم يإ لاوزاأ نم مثدئع موبلا لواق

 ةعاس ( ؟1 ) يا راهنلاو لبقلا ةدم عومج ىف فالتخا نود هلك' اذهو

 .ريغال

 . ريبخلا ردقلا ناحبسف

 ب يلا



 سمنلا ورش ماظن

 نوكي نأ ربد فيك ملاملا ىلع ابقو رمش ىلا ىظنا : مالسلا هيلع للق

 اهعامش لصو ال هودمت ال اْفَمَف ءامسلا نممضوم ىف عزب تناك ولاهناف

 ناردجلاو لابجلا نأل ء تابجلا نم ريثك ىلا اهتمفنمو

 دنع سمشلا نم اهرانو اهرون بسكت ضرالا نأ مدقت امم تفرع دفل

 لص اهرومم لوح اهناروديو لوصقلا لصحم ثيح ةنسلا لول اهوح اهنارود

 بيغبو ملطب سمشلا صرق ىوس ىرت نكت ملال سانلا نكلو « راهنلاو لبالا
 لاققسمشلا ىلا قورشلا مالسلا هيلع مامالا بسن« اهتكرح كردن ال ضرالاو

 ٠ ( اهقورش ىلا رظنا )
 رودت ضرآلا نا ؛ ظافاالا ف ىفرصتب هركذن ام ىز دما روتكدلا لاق

 نا الا دحاو تقو يف س.شلا لوح ىجاءلهالا اهرادم ىف يرجتو اهسفن لوح

 سمشلاوحم دحاو ءاجا ىف امد لبمب لب ايقتسم نكب مل هيلع رودت ىذلا اهروحم
 امقتسم نراك ول هنا ليأا كلذ ىف ةكحلاو « هرادم نم عضوم يأ يف ريغتب ال

 52330 ءاتش امو فيص ام سائلا ردب و الوا لوصفلا تهتخال

 تناكو ةنسلا لوطريغتم ال ةدحإو لظتس سمشلا صرقل ةلباقلا ةمقبلا نأ من
 بالاس



 قويفتف ىرتملا نء رابنلل لوأ ىف ملطن ت تامدق ١ اهنع اهيححم تناك

 هبح لعب ةبح ىتملو رود لازنال م“ مْ برغملا ةحو نم اباباقام ىلع

 ىَتبب الف رابنلا لوا ىف ابنع رتتسا امىلع قرشتف برغل ىلا ىه

 ىتأا برالاو اه:م ةمغنلا نمهطسةب ذخا الا ضاولا نم عطوم

 ىف رطخلا ربك 14 امم اذهو . اهمضوم ىدمتت ال ءايسلا دبك يف ةففاو اكاذ سمشلا

 ةيدومع لسرت ةعشالا تناك اذا امس ال ةرارح نم ضرالا ىلا لصب ام ريدقت

 عش: يتاا عاقبلا كلن ىنك اس نم ةرارحلا ةدشل دففيس ىعولا ناف سوؤرلا ىلع
 فارحنإب اهيلع مشت وا ايلع عشت ال يتلا عاقبلا امأ ؛ ىممشلا هوضلا ةدمعا اويلع

 ىف ابعولط ناف ًاريخاو « ةدورب ةايملا دقتتس مناف نيبطفلا عافك ماودلا ىلع

 اهتعشا لوصوب عنمي امل ءامسلا ديك يف ةفقاو اهناك اهبلا رظانلا ةبؤرو دحاو مضوم

 ةقئاملان اردجلا وأ ةفهاشاا لابجلا اهنع اهبجحن دق ذااه ةلباقلا عاقبا ىلا ىتح

 وه سمشلا ومن هجنملا لئاملا روحا ىلع اهنارود نكلو ةبرلطملا اممفانم لصحت الف
 هجو رم اهلباقي ام ىلع قرشتف قرشملا نم راهنلا لوا يف ملطت ابلعجي يذلا
 ىنح بج دعب ة,ج اهثرارحو اهروذب معتف ىثفتو رودت لازال مث © برغلا

 نم مضوم قيبال اذهب و « رأهنلالوأ اهنع رثتسا ام ىلع قرشتف برغلا ىلا ىعتنت
 الا عاقبلا نم ةعقب فلختم الو اهتمشاب ةمقنملا نم هطسقب ذخأيو الا عضاولا

 , ابل ةيسمشلا ةمشالا تردق ىتلا برالا ا لصحمو

 ريبدتلا وه اذهو ةايحلا مقتستو ةدوربو ةرارح ةركلا افسن لدتمب اذهب و

 . ( ربد فيك ) كوقب مالسلا هيلع مامالا هانع يذلا
 يع تع



 مامن وكي ناك شيك مأع صعب وأ مأع رادعم تافاخم ولو هل تردق

 نوكي ناك فيك ىرت الفا ءءاقب كلذ مم مهل ن وكم ناك فيك لب

 تركذ دقف ملاعلل تردق يتلا برالاو ةمفنملاب مالسلا هيلع مامالأ دأ سم اما

 لكب ىفن نكن مل ناو « رخآلا ضءبلا كل ركذن انهو ةقباسلا لوصفلا ىف اهضمب
 . جلاصلاو مفانملا نم اهيف قلاخلا عدوا ام

 تاماشو فلك اهطعب يفف« ةئلتخم سمشلا صرق حولمس نا : ءانلملا لاف

 . ررشلاو ببللاو را ةديدش تابهلو ةميظع لعاشم ابضعب يفو ؛ ةريثك
 فلكلا هذه روبظب نا ةيبوكسلتلا مهنالاو ممدصارع نويكلفلا ىأردفو

 يفوضرالا وج يفو قفشاا ىف رثا اهل ربظي ضرالا حط !هتلباقمو تاماشلاو

 بطقلا رد فرحاتو برطض# ثيح ةيسيطانغلا ربالاو ةيئابربكلا رهاوظا
 . فلكلا نالثخاب افاتخم (ثحاف ًافارحتا

 يي « سكملاب سكعلاو فاكلا مظمم م-ه قفاوب رطلا مظعم ناب اولاق مث
 بصخلا ةبج نم لوصفلا ىف رثؤ: فلكلا ىا اهنا ةيفاشتكالا مهبراجتب اونقيا
 عفانمو ملاعلا حالم اهب يتلا تاريبختلا نم كلاذ ىلا امو دربلاو رحلاو بدجلاو

 . اهرثك ! كردن الانك ناو ضرالا

 ملاح ن وكب ناك فيك ماع ضعب و] ماع تفلخت ولو ) : مالسلا هيلع لاق مث

 . ( ءاقب كلذ مم مهل نوكي ناك فك لب

 قارشالاو اهصرغب قورشاا نع تفلخت نا اهنا كاذ نمدوصقملاو : لوفا
 لس مخ و مسح



 يي رج ترامصف ةليح اريف مدنع نكي مل يللا ةليالا رومالا هذه سأنلل

 هؤافب هيفامو ملاماا حالصل ابةيقاو١ نعفلختت الو لتفت الاب را ىلع

 دبال هناف ماع ضعب وا ماع ةدم ضرالا نع اهرونو اهران لاسرا ىا اهتمشأ

 املةدوربلا نا مولممو «مالظلاو دربلا ةيضرالا ةركلا هذه عيمج ىلع يلو: ناو

 تماد اذا ىهف ةرارحلا لمفت اك تدتشا اماذا ماسحالا اهدنع فقت دود

 ةايح اذه دعب لبف «انلطم ةايلا تفقوتف نادبالا ىف ةيويملا فئاظرلا تنقوا

 نفنلا ماظنلا اذهب ربتعاو لءأتف . اهفوج ىف وا ضرالا ىلع ىح لكل هاقب وا

 لح ىرثل رظنا مث نوركذتب موقلةربعو ةظمل كلذ لك يف ناق مكحلا رييدتلاو
 سمشلا عولطب لصحت ىنلا ةايهلا تايرورسض نم اهانرك ذ يتلا رومالا هذه نا

 نوكي نلو نك اس ىتلاو «رمتسلل اهباظن نع كاذ ىف اهذلخت مدعو اهبورغو

 ةءانملاب ممل لصحاهنكلو لصحمت ناك ةليحو لفعل كب اهدجوب نأ رمشبلا ةعاطتساب
 ةيميبطلاي راملا ىلد ىرجت تراص ىتح ةينارلا ةكملا تضتقا م تفاخوةيملالا

 هد راو ملاعلا ملاصل ًادصق اهريس يف لتةت الو اهتيقأوم نع فلخنت ال ةمزاللا

 هضعب لب اذه لك نا ىرت لبف ترظن اذا لوفا . ءايحالا نم هيف نم ءاقبل

 قيسنت نود مجمل مناصاا هدجوب نا وأ هيجوتو ريب د: ريغ نم لصمي نا نكي

 اهقلخ يف معزي نمل لهو « هتردقو هبلطو هنكح اهتضتقا نيمم فده ىادهتسا وا

 . هيلع قدصو روعش وا عش لقم لامهالاو ةفداصملا

 . امالس اولوذ اذه لثع نولهاجلا مبلاخ اذا

 هع ملا ل



 رعشلا لذ رتسإلا

 ةماعل!اباممت' ةاياج ةلالد هيفف رمقلاب لدتسا : مالسلا هلع لاق

 قوتسي ال هرود نال ةنملا باسح هيلع موه, الو رورشلا ةفرعم ىف

 هروبشو رهمأأ ونس تراص كل للوأ ممر هت و راملا وشن راهم رآلا هنمزالا

 تانيباا تابالاو ةفلابأل ججملا لضفلا ىلع ىلع مالسلا هيلع مامالا ناك ال

 هللا ديحوت ىلع ةلادلا ملاملا اذه يف ةماالا نيهاربلا هلل ركذيو نوكلا اذه يف

 ىبا نباك ةلطماا معانمو نيدحللا ججح- ضحديو لطابلا م قحميل ىلامت

 هديحوتو هل دوجو ىلع لالدتسالا 4 ركذف داع هب رصاعم نم هطهرو ءاجوملا
 : مالسأا هيلع لاغف سانلا هذه عقانمو ملاملا ملاصمل قلخ يذلا رمقلاب

 روبشلا ةفرعم يف ةماعلا اهلمصتست ةليلج ةلالد هينذ رمقلاب لدتسا )

 دئاوفوحاصم ملاعلا اذع قرمقلا دوجولنأاني دل سوسمملا ملسلا نم نا'لوقا

 ةيدودحتو انمابفا روصفل اهنم ريثكلا انيلع ىفخيو اهضدب كردن دق ةمج

 . انلوقع كاردا

 روهش ةفرعم نم هبأيؤو هغوزي ةدئاف انه مالسلا هيلع ملمالا رك ذ دقو

 رمقلاب لدتسا )ل لاقف هلاصءوهمفانم يقابو هتراناينآلا لصفنا يف ركذيسو ةنسلا
 . ( حلا ةليلج هلالد هيف
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 لامعا ةليط براجتلاو دصارملاب اوفرء« كيلع ىم اك ١ ءاململا نأ هكييمفتو
 ابقورششب اههربغو نينسومايا ىلا نامزلا مسقت ىتلا يه سهلا نا ةرايج ةدب#

 لوح ضرالا نارود ةطساوب لاقي نا حصالا ناك ناو مظنتلا اهبورغو
 لكك لذ رركتب اذكهو نيئسلا دلوتن سمشلا لوح !هنارودبو مويلا دلوتب امسفن

 . موي لكو ةنس
 ليلقلامويلانيب اهثداوح واهل امعإ هب سيق:ىذلانامزلا ناس انلا تأ ر امل نكاو

 سايقل اههئيب طسوتم نامز ىلا جاتمن دق لامعالا ضعب ناو 6 ةريثكلا ةئسلاو

 هنأ رف ؛امملا يف رمقلا ىلا الوا تببتناء كلذ ىلع اهميظنتو ةطسوتللا لامعالا

 ن٠ ماظننابو جسي ردنلاب ةصرف يأ همرج ودبي اك ماظتناب هتأك رح ىف جردتن
 فمن واموب ( ؟4) وحن ىف قاحم ىلا يناث عيب رم ىلا ردي ىلا لوا عيبرت ىلا لاله

 ةنسلا نم ىتبب نكأو ( ةرم 1؟) ةسس لك ىف ماظنلا اذه رركتب اذكهو ه موب
 ةئسلا نم ليلق نمز اذه ناك دقو « باسحلا ىف لخدن ال طقف موب (11)

 بجومب ةذسلا نمز يا نامإلا ثمسق كلذل ء ىأرلا ءىداب اهرظن ىف باسحال

 ةيرمقلارمشالا هذه اومسق م'«قاحملا اهرخآو لالحلا اهوا ةيرق روهش ىلا كلذ

 احدر مهثداوحو مهامعأ خيرات ىف ماظنلا اذه ىلد اوراس اذكهو « عيباسا ىلا

 : نقلا نم

 ةنملا ام من ال ةيرمقاا رهشالا هذه عو#ت نا ىلا ىرخا ةرم اوهبتنا مث

 الو ةميرالا لوصفلا ضرالا لوح رمقلا ةرود يأ هترود ىفوتست الاك ةلماكأ

 ل ميس



 ٠ فيصلاب ةيصو ءاتشلاب ةم نوكيف

 روب نع فلخنت ام اريثك هينسو هروبش نأ لب اهمرصنو راثا وشن هب نوكي

 ىف وه انيبف الفننم الثم ناضمرك هرورش نء نيعملا ربشلا نوكيف اهبنسو سمشلا
 ميل فلتخا كلذيو فيرخلا يفوا عيبرلا ىف وا فيصأا ىف راص هب اذا ءانغلا

 اهومسقفةيسمشلا ةنساا ىلا اوداع كلاذاثداوهلاو تالماعلاطبض رسسعو سايقلا
 ىقب نكلو ندملا اوبراق كلذبو موب 6. مق لك اثواتمامسق 6« ٠؟و

 ضعب يلع ابميزوت ىلا اورططاق باسحلا ىف لخدت مل موب ميرو مايا ةسمخ

 ىتب اذكهو « باسحلا لكف« 54 >اهضءسو موب 4 ١" » اهضعب ناكف رهشالا

 . مويلا ىلا هب الومءعم سايقأا اده

 وهمظننلا ىبسشلا ميسقتلا اذهو ةيلجلا ةلالدلا ءذه ىف لضفلا ناك كلو

 سشلا ىلا |وهبتت ا امل هتارييغتو هتاكوح ماظتناو نيعالل هروولظ الوا ذأ رمقلل
 . مهئداوحو مهئالءاممو مهخيراوت اهب اوساف الو

 لضفالل ءركذ أم ىف مالسلا هيلع مامالا اهانع ىتلا ةليلجلا ةلالدلا يبه هاهو

 . رداقلا ربدلا ناحبسف

 سس منال



 رهسلا ٌةرانإ

 كلذيف برالاو لبللا ةملظ ىف هترانا يف ركف : مالسلا هيلع لاق
 نكي تابنلا ىلع ءاوملا دربو ناويملا ودل هملظلا ىلا ةجاملا عم هناف
 ابيف ءايض ال ةمجاد ةملظ ليلل نوي نا يف حالص

 ساكمتا ةجميتن الا سيل هرون نم هدهاشنامو هتاذل رينم ريغ للفم مرج رمق

 ىلابقا لالخ يف هعضوو هلكش امإ . ةلبافملاب هيلع ةطفاستملا ةيسمشلا ةمشالا

 الاله ودييف اهتةياس نع ةليأ لك يف لدبتب هاري اناف ير.قلا ربشلا يف ةبفامثأا

 ٠ ( رمذلا هجرا ) ىعدت رمقلا رهاظم يف تافالتخالا هذهو : قام ىلا ردب ىلا

 : ( مدفلا نوجرعلاك داع ىتح لزانم هانردق رمقلاو )

 يوركلاهم رج نم ٠ىضأا ٠ زان أ وبف لكوهعضو ىف اذه رييفتاا يبس اما

 رادقم نأك ضرالا لوح وه رودي هنأ ثيحو « سمشلا وحناهجتم نوكب اكاد

 هنا ىتء< اذوح ءرادم نم همقاومل ةيسنلاب ائيلع فلتخم هىذملا هئزج ن. هارعام

 وهو (ئيش ءىفلا ءزجلا اذه نم ىرت الاناف امامت ضرالاو سمشلا نبم ناك اذا

 الالسع هارنف قاما دمب يناثاا موبلا ىف روبظلاب ءىغلا اذه لخاي مث ( قاحملا )

 دعب يرئاد فصن هلكش حبصب ىتح موب دمب أموب ايجيرشت ربكب و أدج ًاقيقد

 سس يغش ب



 ليللاب لمساا ىلا سانلا جانا امير هال « لمعلا نم ءيث هيف نكع الف

 هطارفاو رجلا ةدشلو رابتلا يف لامصالا ضعب يف مهيلع تقولا قيضل

 ضرالا ثرحك قش الامعأ رمعلا ءوص ىف لمس ف

 ذخاي مث ريتلا هحلس مير ىرب يا ( لوالا عيبرتلا ) وهو مايا ةعيس روم

 ىف الماك ايراد (سرق هارث ىتح ىتاثلا عوبسالا لالخ ةدايزلاب رانا ءزملا اذه
 عوبسالا لالخ صفانتلاب ردبلا اذه ذخاب مث ( ًأردب ) ىعديو رششع عبارلا مويلا

 هصقانت ىف رمثسإ مل( يناثإل عيب رغأا ) اًضرا يرااد فصن دوم ىتح ثااثلا

 . ارج مهو ىرخا ةرم قاما ىف ريسي ىتح
 ( 1)ةفاسمموب لك ىف ضرالا لوح هرادم يفمطقبهنأ ءامادلاىدلث بت دقو

 ٠ اب رقت رادملا نم ةجرد

 أبنم ركذ ةريثك ىعف هيلد بمرثت ىتلا ملاملاو هذه هترانا يف ةكملا اما
 ىيظملاو مضولا ببجملا قواحلا اذه ةدفنم جذ ومنك ةدحاو مالا هيلع مامالا

 ,لكأو لس رشبلل اصلا نم سيل ذا هكسلحو ليلا ةملظ دب دبت هو ةدئافلا

 ناق رون الو هيف هايضال ةظلا ىجاد هلم ليالا هاشدب نأ حور يذ ناويح

 يأ اوامعب نا مهب: كع الو امي اهضعب ىرب ال لوهذو ةرهح ىف قيتس سانلا

 ىل مهيلع تقولا قيضل اما ليلا ىفاهبلا اوجاتحا اير ىتلا لامعالا نم لمع
 هيف لمملا مهيلع رذمتب وا عنتع ةروصب هطارفاو رحلا ةدشأ وا ًاراهن اهوزجنا

 1 قوباطلا لمعل ( ماللا رسكب ) نبا برض وأ اهيقس وأ ضرالا ثرحك

 ىنلا لامعالا نم اههابشاو ةيربلا راجشالا يم بشخلا مطق وأ اهلاثءاو نازيكلا



 لمجو « نب رماسلل ًاناو كلذ ىلا اوماتحا اذا مهشي امم ىلع سأدلل

 ليللا ضب يف هعولط

 نوريمي هلجالو بعص ةببثللا ةفاجلا ءارحصلا ىف رأ س.شلا ىف اهوارجا نوكب
 سبل ةملظلا دي دش اسماد لدللا ناك اذا نكلو « هدربا ليلا ىلا لمعلا ريخأت ىلع

 زامجا مهيلع رسسع مهلممل اودشريو مهقيرط ىلا هب اودتهيل روالا نم ليلق هيف
 ٠ ةيورحلا لامعالا نم ريثدك لطعتتف ةايلا تايرورض رخك |

 ًاراهن سمشلا نع الدب اليل رمقلا غزي نا ةقلخلا ىف ةكحلا ثضتقا انهو

 مهشباعم ىلع مهنيعيو ةيرورضلا مهامعا ةلوانم ىلع سانلا دعاسيل ليلقلا هرونب

 يأ اهنا ىلا اقاضم « ىبتاممتم# ىف ةبك افلاو رمسلا ىف مه ديو اوجاتحا اذا

 لمج كلذل تابنق ءاوهللا دربو ناسنالا ماحتساو ناو.ملا ودهل ةيرورذ ةفالفلل

 رونلا صقان هلمج ام ضمب ن د ليلا ضمب ىف يأ اجردتم هعولط ىلاءت هللا

 ةعدلا نم سأنلا منتمال سمشلاك رونلا طسب:م ناك ول ذا سمشلا هود نع

 روختىتح ةحارلاو ماجتسالا بوجو ىلا اوتفالب نا نود مهلم مادلو نوكسلاو
 . لقملا هابأبو ةيحلالا ةكحلا هيضتقتالامم اذهو مهباصعا طببتو مهاوق

 (خ!ه قامو هلب» ىف ةصاخ رمقاا فرص ىفو )ف : مالسلا هيلع لاق مث
 اهنع ربمملا عفانملاو ملاصلا نم رمقلاب قلمتي أم يأ ةصاخ هلوقب دارأا نا راظلا

 هريس وع انه لباب دارأاو ةيوامسلا مارجالا رياس نود هب ةصاخ يش ف رصتلاب
 قاسحلاو « قاحلا ىف ريصب نا يلا ينأتلاو لبملاب لب لاجمتسا نود ديثولا مظننملا

 ظ000



 طسدمأب الكل اهئايطو سمكلا رون نع كلذ عم صمنو « صم لود

 مرك-اريف 3 رارهلاو ودها نمار م 3 رأوت / ميطاسبنا لمعلا ف سانلا

 هلبم يف ةصاخ رمهلا فرص يفو ء كلذ

 هتدايز اما ( قلما ىف رمفلا)لاقبف انيلا (جقم للا رمقلافصن نوكي ام دنع وه

 عيب رمتالالع هتروريص ىلا قاحلا نم هجورخ نم كلا ركذ اك كلذف هناصقنو

 . قاححلا ىلا جردتب مثايناث اعيبرب مث ًاردب مئالوا

 :لوقتف ةصاغ سمش# فوسكلا نال هفوسخ احالطصأ حصالاو هفوك اا

 رونلاوا ءايضاا لباق ام اذا هئارو نم الظ فيشك" مسج لكل نا اولاق ءاململا نا

 ىنةديعب تافاسم ىلا دئء امهءارو ىطورخم لظ رمقلاو ضرالل نوكي اذه ىلعو

 سدشلا وك اما١ اهئايضب اهيلعةهشل|سمشلا مجح ريك يبسب كلذو ءاضنلا

 شورخلاهلظ نم ءزجمقيف ضرالا نم ابيرقو قاحلاب رمقلا ريصي امدذع نوكيف
 فوسكلا» كاذ ذا نوكيف ءار الو انع سمشلا صرف يجحي فض رالا حط ىلع

 ريثدك !هءامشو ضرالا نم ةيبرق سمشلا نوكت انايحأو « سمشا « ىل.كلا

 بجحاْذاَف (ماَك صرقلا بجحي نأ هنمكم ال انههرمقلا لظناف ءاضفلا ىف رشتنم

 ةيئوض ةفلمك وأ ةرئاددك صرفلا ىرن يأ « قلملا قودكلا ف ناك هكلسو

 بجحيف يناج صرفلا نم نم مسقإ رمّقلا لظ رع دقو « دوسا اوأر مأ هطسوو

 ٠ سمشال « ينزجلا نومكلا ) ىعديق هضم

 هنعيجحيف اردب نوكي امدنع ضرالا لظب رع دق هناق رمقلا نفوس امأ

 « لكلا قوسخلا » ىمسي اذهو لظلا ىف لغوت اذا اصوصخ امامت رمقلا هوم
 - ميلفاس



 هملان ىلا هنلأ هر ,لو ىلع 4ع نما وسو 4 ؛اصقنو 4 دايز وهقاحمو 0

 . اير افوسخ ناك ( لظلا هبش ) مثدنع ىمسملا لظاا نم ىفرطب ىم اذا اما

 ىف رمقلا ناك اذا الا لص ال سمشاا فوك نا نييكافلا ىدل تبث دقو اذه

 ةرود نأ اضيا تبل اكو. ًاردب ناك اذا الا رمقل فوسخ لصحم ال 5 ”قاحلا

 ىفو رهشا ةعبسو ةنم رشم ةينامع لك ىنانقت ءاياظنت ةماظتلم فوسالاونوسكلا

 . رمفآ اوسخ ( 9 )و سمش نومك (40) ثدحي ةرود لك

 ةردق ةفرعم ىلا ركفلا ىراعلا هبني يذلا رمقلا فرصن ضعب وه اذه

 سابالاتهو «هيف اموملاملاالصل في رصتلا !ذههف رص يذلا عنا علا ةكحو قلاخلا

 ,ًادج ةريثك وةريثك اهناف ممل همفانمو سانلا اصعب رمقلا ةقالع نم رزن ركذ نم

 نينسيلا همسقت سمشسلا نا أك عيب اسأو ماياو روهش ىلا نامزما هميسفت اهنم

 ٠ الصنم هنايب مدقت دقو نورقو ماياو

 لحاوسا/رمقي ىنح رحبلا هام عافترايأ هنطساوبرزملاو دلا لوص- اهنمو
 ىف نيترم بلغالا ىلع نوكي وأ رنج هل وزنوهروغ رظان# نيم اًضافختاهضاذختاو ادم

 نوينيصلا# رزجلاو دملاب رمقلاةفالع ىلاهبتنانم لوأ نا من . ًادمو ًارزج مويلا

 يف ينودكلا ردنكسالا رصع يف نوينان وءلا مث م ةئس فلا وحتي حيسأا لبق

 (سالبال) يكسلفلا وه اههيف رمفلا ريثأت نيب نم لواو . داليملا لبق مبارلا نرفلا

 رمفلا نماهث ودع نايبام!ءنييك-طفاانم نورخا مث ( نتوين ) هدعبو ىمنرفالا

 ةلمقث ةدماج ضرالا نا ثيحو « نايذاجت ناكفنب ال ضرالاو رمقلا نا ود

 ضرالا نم فخا وه يذلا رحبلا هام نكلو ةلوبسب و (ماكر مقال بذجنت ال اهناف
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 نوربتملا هب ريتعب ام ملاعلا حالصل فيرصتلا اذه هل فرسصملا

 رمغلا بذجي ادم قوف ىلا مفئربف ةلوبب ةيبذاجلا يطب هناف احط - ىلع رشتنمو

 ىف دئاراصو ًارزج الا ضفختا ىرخا ةطقن ىلا رمقلا راساذا ىتح كباقي امدنع

 ٠ اذكهو رحبلا نم ةيناثلا ةطقتلا

 ةروصب ىرن فصاوملا نأ الع تبث دقق ءاوحلا ىف عباورلا لوصح اهنمو
 . ًاردب ناك اذا لفتو الاله رمقلا نوكي امدنع فشا

 نوكت يرق ربش لك مايا نم ىلوالا ةعبسلا ىف ةيئابربكلا ءاونالا نأ اهنمو
 رهشلا نم امون( ) ةدم ىلا ًاردبرمقلا اهيف نوكي يتلا مايا ةعبسلا يف شام رثك |

 يأ ةيربشلا ةيوسنلا ةداملا بسند ناك ءادلملا ضعب نأ بدرغ وهو اهنمو

 يف ءرثأىلاورمقلا ىلا ةدودهم ةنيعم مايأ ىف اهنأو ىسعث الي رقربش لكىف اهودح

 جيبتلا اويسن ا . ندبلا لخاد لئاسلا مدلا ىتح لئاولا نءاهيف امو ضرالا

 ٠ ءامسلا يف ًاردب ناك اذا كلاذو أضبأ هيلا ءاسنلاو لاجرلا يف ىسنحلا

 فا رحتأ نم ةيلقعلا سانلا ضمب لاوحاي لخد رمق3نأ مهوف كلذ نمبرغاو
 .!رهبشا امو ةمبقتسم ريغ ةيركف تاليخت وأ ركفلا ىف لايخ وأ فعض وأ

 حلاصلا هذعو بيجملا قلخلا اذه ميكحلا فيرصتلا اذه ناف لاح لك لعو

 هبربتعب نأ بجي امل ريغصلا يوامسلا مرجلا اذه راثا نم يع يتلا ةميظعلا ةرفاولا

 تيمع نم باخ دقو « نوركفلا هنم بجعيو نوعاولا ب ظمتيو نوربتعما

 . ىدهلا عبئا نم ىلع مالسلاو قحلا نء هنريصب

 تاتا دس



 ةرايسلاو تباوثلا موجنلا

 اهريسم فالتخاو موجنلا ف لضفماي ركف : مالسلا هيلع لاف
 اهضممو « هممت الأ ريس: الو كلفلا نم اهزك ارم قراش ال ابضمدف

 أهريسم يف قرتفتو جوربلا يف لقتنت ةقئطم

 ةريحتلاو اةقلطلا ) تارايسلا ربخ يو اهنم تباوثلا ىلع ابلاغ موجنلا قلطت

 مل ابنكلو موج هذه لكف « تاينذلا ريغو ( راثالا ) عباوتلا ربغو ( ةلفتنملا وا

 اهءقاوم ىر الانا يا ةيئاذاه ةكرح ال تباوثلا هذه نا مث ء تباوث نكت

 لثم بستكم ريف يتاذف اهرون اما « ةريثك نورف دعب الا ابضمبل ةيسنلاب ريقتت

 يك-انلاراظنملاب ىتح اهضءب و ةدرجملا نيءااب ىرب ال دمبلا ةءساش يضو سدشلا

 فصن وتاونس عب را نم لفاف ضرالا ىلاهرون لصب الابنممجن برقا نا ليقو

 اهدمب نوكيف ليم ( 181٠٠١ ) ةينان لكيف مطفي رونلا ناب لملا عم ةيئوض ةنس

 هنأ ةيورلا ىدل تارايسلا نيبو اهنيب قرفلاو اليم نويلم نويلم ( ١6 ) لداعب
 نآوئف ( ١ ) نامسف تباوللاو . اتباث اهرون ىرب تارايسلاو ًار ري حدقت ةداقو

 .مادس (؟)

 ٠ ةليلق ةحاسم يف اهنم ريثكلا نوكي موجت ميماجم ناونفااف
_ 



 « ىعحرلا ىلع رود ىتلا ةلمالاك قرشلا رمت هسفنا صاخ رخالاو
 تنذر . ىلإ مال 5 :
 ةلمجاو نما تاد رود“ ىحرلاف

 تاراظنلا ىوفاب ولو ةدرفم موجن ىلا لحال ىرخا مون ميماه مادسااو

 نمو «'زوجلاو ايرآلا ةعومم لوالا ليبق نف . قيقر باحس ةئيه ىلع ربظت لب
 . ةرجا يناثلا ليبق

 شيب ابضعب طب رت ةكرحتم ابك موجنلا نا نييكلفلا رثك ١ ىأترا دقو

 ليلدب كلذو ةبرسف ةكرحي دحاو مجت لوح اهنم ةءوم لك رودتو ةيبذاجلا

 يدنل وع كل فإلاع جتنتسا ًاريخاو ةدملا لوط لع دصارما ةطساوب اهعفاوم ريبغت

 يف لخادتم امهدحا نيفلاختم نيب رجح ىف ةبراج اهلك موجنلا نا هنوحو هداصراب
 ىرخالاريسم ةبل ةقلاختةدحاو ةبج ىلا ريست اهنم ةعومجم لك نا ىنممب « رخآلا

 ةمرسبوةدحأو ةهج ىف هش تان نءةسخ ريستةعبسلا ركألا بدلا موجن الثف

 ةبج يف ناريس ال ةيقابلا ةتسلا ىدحإو دئاقلا امهو نايفابلا نانثالاو ؛ ةدحاو

 نا اولاق لب « ةفلامم ةيناث ةبج ىلا امهريسم لب هقبرف نم انسبل اهناك و ةسخلا

 ةدءاو ةعرسبو ةدحإو ةبج قابلك هموجن ريسن عو# موجنلا ميما نيب سيل

 يملا وهو هريس نع ذشي هنم ًادحاو امجت ناف كلذ ممو رايجلا عومج الا

 . ( ءازوحملا بكنم ) مثدنع

 . ( اهريسم ىالتخاو ) هلوقب مالسلا هيلع مامالا هدارا ام وه اذهو

 يلا ةراشا ( حلا كلنلا نم اهركاسم قراف: ال مضمرف ) مالسلا هيلع لاق م
 د ةاودس



 اهد٠ا نيتفاتخم نيتكرح كرحتت كلذ ىف ةلفلاو «لامثلا تاذ رودت

 اههلخ ىلا امبذجم ىحرلا مم ةهركتسم ىرخالاو اهماما هجوتتف امسفتب

 ام ىلع تراس موجنلا نا نيمعازلا لأساف

 مدقن امم تفرع ةعمتجت الا ريست الو اهركارم قرافت ال تباوث نايف اهنا
 يلا تارايسلا هذه نا مث . نالا !ملصفنس 3 جووبلا يف لقتنت ةقاطم تارايسو

 اههدحا نيتنلتخم نياكرح يأ نيذلتخم نيريس ريس: ذا اهريسم يف قرثؤت اهكذ

 ( كلثلا مم ) هلوقب مالسلا هيلع مامالا اهنع ربع يلا سمشلا لوح اهرادم ىف

 نم ةرايسلا سفنب ةصاخ ىرخالاو ( ةيااقتنالا ) خو برغلا ىلا قرشأا نم

 نيناهمالسلا هيلع هبش دقو « اهروحت لوح ( ةيعضولا ) يو قرشأا ىلا برغلا

 رودق يو نيميلا تاذ ىحرلا رودن اميح ةلمنلا ةكرحب ناهذالل أب رف# نينك رحلا

 ةبجوتم اهدفنب اههادحأ نيتئلت# نينك رح كردتن كاذب ةلمالاف ؛ لايثلا تاذ

 تارايسلا اذكهو « فلخلا ىلا اهب ذهب ذا ىحرلا مم ةب رسسق ىرخالاو مامالا ىلا

 سمشلا ب ذجم يأ ةيبذاجلاب سمشلا لوح رود: ىعف سمشلا ةيبذاج ىلا ةبسنلاب
 ىف اهرب نال ةقاطم تيمس ااو . نيثكرحلا ةفلاختم اهرو لوح روستو ا

 ىلا جرب نم ةلقنتم يه لب امس وأ كلذب ةركتم ريذ ةقلطم ءاضنلا ىف اهرادم

 دقوءاضيا سمشلا نم اهروف بستكت كلذب و سمشلا لوح اهترود لاوط جرب

 اهتفاسم يتلا يو ىلفس نيمسق ىلإ اهومسف مث ( ضرالا ادع ) ةديس اهودع

 ابهتفاسم يلا يممو ايلعو هرهزلاو دراطغ ىو ضرالا نم سمشلا ىلا برقا

 سونارواو لحزو يرئشلاو خيب رملا بو ضرالل ةبسنلاب سمشلا نع دعبا

 دل ول دس



 ابلكن وكي نا أمهم اماه مناص الو للم ريغ نم لاه اي هاع م

 . ةلصنلا ىتكلا اهون اهريغ اوفشتكما دقو ضرالا عم ةيئاه هذبف نوتبنو

 ةبج يف ىرتو سمشلا ىلا اهبرقأو بكاوكلا رذصا يهف دراطع امأ - ١

 مجم ةثيه ىلع«ةءاسب قورشلا لبق برغلا ةبجيفو ةءاس ةدمل بورغلا دعب قرششلا

 اما . موب ( هه ) سمشلا لوحو ةعام ( 14 ) يف اهسنن لوح رود يو « عامل

 . مبان رقاط سيلو اليم نويلم ( ؟8 ) وهف سءشلا نع اهدعب
 سمشلاىلا ضرالا نمبرقاو ةرايسلا بك اوكلا ةرئاث ىعف هرهزلا اما

 بورغدمب هاسلا قو سمشلا قورشلبق حابصلا يف ى رن ءامسلا هيف ىف اهمطساو

 ابتلسو فصنو ةءاس ( ؟؟ ) يناهروحم لوح روده يغو نيتءاس ةدا سدشلا

 ةمبرا رادقم ابمجحو اليم نويلم ( 56) سمشلا نع اهدمبو ًاموب (؟؟8 )

 . كاذك رق اهل سياو « ضرالا ساخا

 بكوك لك نع فلتخي نوللا رمحا ريذص بكوك ابا وهف خيرملا امأ -

 دمي وهو « هروث توبثو هنامملب زاتميو « يراذلا نوللا اذهب ءامسلا بك ]وك نم

 ضرالاك ةءاس ( 74 ) ىف هروح لوح رودب ٠ اليم نويلم( 15١ ) سمشلا نم

 ال ريكو ريغص نار هلو « ضرالا مايا نم اموب ( 540 ) يف سمشلا لوحو
 ةجردل خب رملا مطس نم ًادج نابيرف امو « لايما ةرشم ىلع امحدحأ رطف ديزي

 مو ريتسلاو داوم ( 5: ريكلاو طق لبا ةءعراابنع دعي اهثم ريمسلا نا

 . ةءاس نيثالث ىف رييكلاو اس رق: تاعاس نامي يف اهو هترود

 مطسا « ةريغص سعث هناك بهتله راح رابج بكوك وبف يرئشلا اما - ؛
 ا



 ىأي راص فيكف دحاو ىنمم لاههالا ناف ةلقتنم ابل نوكمت وا ةينار
  نسسيسس سس باس» ست نيس حسم

 دنع حسامرق» ؛ سمشلا مرج نم ( ١ ٠٠٠١ ) هرج ؛ةرهزلا دب بكوك

 « اليم نويلم ( 476 ) س.شلا نع دعبب ؛ هئاوتسا طخ دنع عجبنمو نيبطقلا

 هراهن نوكيف طقف تاعاس ٠١( ) ةدم يف هسنن لوح رودب همرج مظع عم وهو
 هتدك رح نكل ونآلا ىتح تفرع ةكرح عرسا هذهوو كل ذك هليلو تاعاس سخ

 هكاف نال كلذو ةيضرإ ةن- ةرشء ىتنثا دعب الا مت ال سمشلا لوح ةيلافتنالا

 راقا ةمسن هلو . ةفاسلا دعبل ًادج ريك سمشلا لوح هيف ريسب يذلا يوضيبلا

 حوارتت ةفلتحم ددم يف هلوح رودن اهلك و « ةليا لك ىف ةعب رأ ىوس اهنم ربظب ال

 نودلما ٠٠ ) نيب حوارغب اعدمب نال أموب ( هه+ ) و ةعاس (1؟) ني

 . ردافلا قلاخلا ناحبسف اليم نويلم (١؟ )و اليم
 ير . ةفيحلا ةرملا ىلا ليم اليلق عامل رايس بكوك وهف لحز اما  ه

 دعبب ٠ ليالا مدق: الك بونجلا ىلا اهجتم يترششلا بونجلا وأ قرشلا ةبج يق اليل
 يركشلاك تاعاس رشع ىف هروح ىلعهترود مدو اليم نويلم( 486 ) سمشلا نع

 طخ لوح تاقلح ثالثب طامم وهو . كل ذك هرابنو تاءاس سخ لف

 اهنكلو اهضءب نم ةاصفنم ةريثدك موج وأ راغص راقا ةدع نم ةنوكم هلاوتسا

 . فيثك باحس لكشب هلوح رودت املك ةمدتجم
 لدامي اهربك ١ مادحالا ةفلتخم ةحطاو راقا :رشعاه نا ربظب يذلاو

 ةعاس ( ؟؟8) نم هلوح ابنارود ةدم فلتم اك اب رقت ةرم فصنو ةمماف رق

 ءاجتا يف رودب ًادحاو ًارق ادعام قرشأا ىلا برغملا نم موب ( ه٠ ) ىلا
 هس ةهادس



 نبكبررغلا ريسم نازايب اذه ينف . ريدقتو نزو ىلع نيتفلتخم نيتك حب
 تيوس تسل سمسم ١ دورس سس ا اعل ا يس سمسم لم 00 ا امل

 ٠ ةيقبلا نك امم

 ضرالا مجح همجح لداعي رايس لئاف يكوك اضبا وهف سوناروا امأ - ١

 هدمبسأ بوكساتلاب ىتحو لب نيعلاب ىرب الو « ةرلا فصنو ةرم ةرشع ةعبرا
 هيلا لصب يذلا سمشلا رون نأو اليم نويلم ( 1704 ) وهو سشلا نع ىظملا

 ىس نم ة'س 6 46 ) ىهف هتئس أمأ ءاقيلا هنم لصن امم ( ٠٠٠١ نم « ) لداس

 ٠ تالآلا مظعايو ديبج دوج دمب نويكلفلا هآر دقو « ضرالا

 رم دعب ملظع بكوك تارايساا ن٠ عباسلا بكوكلا وبف نوثب تال

 ىلا قرشلا نم هلو- رودب دحاو رق هلو ءالبم نويلم © ١76٠ 9 سمشلا

 لوح هنارود يأ هتنس امأ . مايأ ةتس ىف هلوح هترود منيو ةيسكم ةكرحم برغلا

 مجح لدامب هيجحو . ضرالا قس نم ةنس 6 1٠١ » لدامت ىهف سمشلا

 ٠ءةرم 6 578 ذ> ضرالا

 اهضمبو )ف هلوقب مالسلا هيلع مامالا اهانع يلا ةرايسلا بك اوكلا ىش هذه

 ةيااسقتنالا اهتدكرح ناب ( كلذلا مم ماع امهدحا ) هلوقب دارا اي ( ةقلطم

 ةيسضولا من كرح ىلا هسفنب صاخ رخآلاو برغلا ىلا قرشا نم سمشلا لوح
 . قرمشلا ىلا برغل نم

 .لكاقتاو ماظن نم هيلع ىءام وذو بك اوكلاو موجنلا نايب دعب مث

 نيذلاءالؤه لسف كلذ تفرع اذا : مالسااهيلع لاقو لضفملا ىلا ثفنلا عادباو

 محلا ريسلا اذهب تراسو تمظتئاو تدجو اهلك ءامسلا يف موجنلا نأ نومعزب
 وبه



 7 نير روق هكر يدار سر نعال

 دحأو عضوو ةدحأو ةفص ىلع موجحنلا هذه لك لعجي مل فيك لامهالا اذه نا

 لامهالا نا ىعبدب و « ةرايس هلقتنم نوكت وا ةتباث ةيئار ارلك نوكمت نأ ىنمع

 نيفلتخم نب. املءجب هلاب اف هيف فالتخا ال دحاو طمب ىلع ناك هىشب ىلا اذا

 لاوطربيغت وا للخ يأ اهبف لصحي مل اذااف مط لقف ةفداصملاب اضيا اذه اولاث ولف

 دوح وىلع لياد فهما لفاملا ىدلاذو 11 سمأ وأ 6 باقحالاو نو رقلا هلو

 لرا وأو ريبدنو ةكح نع اهمظنو ةدارا نع اهةلخ مكح عناصو رداف قااخ

 . مالعلا قالخلا ناحبسف ماد الو ماقتسا ال ةلبجلا ةلطعما معزم اكسمالا



 ةهرايسو هان حوجنلا قاخئ ةمكحا

 اهضمبواستار موجنلا ضمب راص لو لئاقلاق ناف : مالسلا هيلع لاق
 ابب لدتس, يتلاتال الدلا تلطبل ةئار اراك تناك ول اهنا انلق« القتنم

 ةرايسو( ةتار) ةتباث ىلا مسقنت أباك ةيوامسلا موجنلاناب انلق نا قبسدقل

 قلخم ملو نيمسقلا نيذع ىلا تمسق اذأمل مبةتسب نا لئاسل نكلو ( ةلقتنم )

 . ةرايس اهلك وأ ةتبان الك

 كلذو نيمسف ىلا اهميسقت تضتفا يثلا يع اهقلخ ىف ةكحلا نا : لوقلف

 ىرشبلا لقملا ميطتسي ال ةريثك يهو قلاخلا ال قولحلا يلع دومت عفانمو ماصل
 . اهتم هكردن ام انه ركذن نكلو اهادم غلبي نا

 اهب لدتسب سانلا ناك ىنلا تالالدلا ثاطبل ةئباث اهلك تناك ول هنا اهنف

 لاءلا ف ثدحت ام ىلع جوربلا نم جروب لك يف اهريسمو تارابسفا لةنت ةطساوب

 .:فثدلوحو تاريفت ند

 اهب نيعي ةئيعم ةئباث لزانم اهريسمل دجوي ناك امل ةرايس ابلك تناك ول اك
 ةرايس اضيأ تناك اذا جوربلا نال « اهنايرج فرميل هدنع فقن جرب الو ريسلا

 كك 1



 سمشلا لقتتب ملاملا يف ثدحم أمم ءايشا ىلع اهب لدتسب ام جوربلا نم

 فقرملا لزانم أمري نكي ةلهنتم اءاك كراك لو اهزانم ف مودحنلاو

 فابامن# أمنم هلهتنملا ريس هيلع فقاوا اما هنال هيلع بكقوا مر الو

 يافرعت لو راثالا زبع مف ةلالدا تيفخو ىمالا طلتخلا نيعم لحم يف تبث

 رانالا كلت دمت نادجولاب سانلاو ملاعلا يف تاريبغتلاو ثداوحلا رثؤن موجنلا

 ابضمبو ةرايس اهضمب لعجي نا ميكحلا عناصلا دارا كلذلف رارمتسإو ماظتنإب

 . سانلل ةلالدلا مظنتو ماظنلا لكمل ةرايساا هذهل لزاتم و ةعبان

 ىف اقلطم ةبوامملا مارجالا راثا ةفرع٠ نومعزب نبذلا نويموجنلا ركذ دقو

 رمقلا نا ل ضرالا ىف حضاولا هرما هل ءامسلا ىف تباثو رايس لك نا « ضرالا

 آمي اهلاثمأو ةيئاب ربكلا ءاونالاو ةيحايرلا مباوزلا كرحيو رزجلاو دللا رثؤي الثم

 يف ةيويحلا ةميظملا اعراثا ناب جاتمي ال تارايسلا مأ يش ىنأا سمشلاك و مدقت

 ريخبتك تابنااو ناويحلا يف ةقاطلا داجتاو رالاو رونلا لا-راك اهناكسو ضرالا
 رباساهلثمو « مفاثمو ملاص» نم كلانه ام رخآ ىلا ًارطم نوكيل راحبلا نم هامل

 خيلب رثا رمقال نأ اولافلكو نييموجناا نم نْلا وذ ابلصفب اك موجنلاو بك اوكلا

 رفسلا نسحو ةماجحلاو دصفلا دمح لجلا عم رب يف ناك اذا هناف نادبالا ىف يت>

 راجشالا ص رف نسح روثلا جرب ىف ناك اذأو ءانبلا سيسأت هيف ىوفو ًارحو ر

 , ضرالا يف رثا ل لص جوربلا نم جريب مالك اذكهو كلذ لاثماو

 ىوتسا و نامزلا لدتعا نيطرمشلا موج تذاح اذا اهنافق سمشلا كل ذكو

 يف ًارئا رخآ مم رايس بك وك لك نارتقال نوركذ مهناق اذكمو «رابنلاو لبا



 لزانملاب ضرالا ىلع رئاسلا ريس ىلع لدتس, ام ةمئارلا ةتباتلا جوربلا

 تاطبو اهماظن طاتخ ال ةدحاو لامن ابامنت ناكولو ءاهزاتم ىلا

 ةدحاو لاح ىلع اهتنونيك نا لوي نا ناسا غاساو اهيف برآدلا

 الباةتيا اممتجا اذا يرثشملاو لحز ناب نوح رصيف اصاخ وا ناك اماع ضرالا

 فوخو بورح لمحت دف ذا ةماعلا اهاوحا ىف ضرالا تربعت دحاو جربي

 ةماعلا قالخالا ىف خسف كلذ رثا نوكي انايحاو « سانلا ىف نيديدش نزحو

 نحنو كلذ لاثماو دال ةرثكو ءايحلا باهذ م. ةبرشبلا عابطلا ىف رييغتو

 ةب رامسلا ما رجالا راثاب ىرممن نا نم انا صانم ال هئاف ميبذكن وا مهقدصن ذا

 موجنلا دوحو ىلع بترثت يلا حلالا مفانفلاب رغثو ةيلفسلا مارجالا ىف ةيرلعلا

 رييغت بدحو اههقاومو اًهزانم بسح تارعيقتو عامشا نم هثدحم امو انئاعس يف

 . ضرالا مقاومو أنتنس لوصف

 متل ةرايس اهضمبو تباوث هضمي موجنلا قلخ ةكم انف رءو امم كاذ لك

 لقنت نرم مثرومأ ىلع ضرالا لها اهب لدتس ىتلا مئالعلاو تالإلدلا لكن و

 نوكتل مث ( نودتم مث مجالابو تامالعو) ىلا: لاق حوربلا يف اهريسمو ةلقنتأا

 اهتاكرس كرد:ا ةرايسلا يك اوكلا اهدنع فق: ةموسرم لزانم تءاوثلا هذه

 : ةلفنتم ةرامس اهنأ قرعنو ةفلتحما

 ىلع ىثع ايح ناسنالاب مالسلا هياع مامالا اههبش ناهذالا نمابسرقتاو

 ىف ةتياثلا مقاوملاب هرورم الول هتدكرح ردقت الو هريس فرعي ال هناف ضرالا

 يفا هفوفوو بكااوكلا ريس كلذدكو « هريسم هانئ ةكاقلا لزانملاو هقبرط

 همس ا 4 هاو دسم



 ابفرصتواهريس فالتخا ئفءانفصو يىتلا ةبإلا نم لاهالا هيلع سجوت

 .ابيفريب دتلاودمعلا ىلع ليلد نيبا ةحاصملاو برآلا نم كلذ يف امو

 . ةداثلا جوربلا

 فلت# لو ةدحاو لاحو دحاو ءاجتإ ىلع اهتاريسمو اهنالقتت تناك ولو

 كلذ لطيت ذا ةلصاح ريغ ةب ولطا| ةكحلا و اطلت درمهقملا اهماظن ناك ريغنت لو
 ابيف مظاللا نقتأا فالئخالا اذه ىلع ةبترتلا دصاقللو برآ[او تالالدلا كلت

 بكوكلا اذه ةبنونيك ناب هتجحل (نابثا لئاقلا ضرتمدلل غوسي امم كلذ ناك مث

 وادوصقم ريبدت وا بولطم دصقب رست مارك ثدثب امث ةبهلا دحتأا هربسهو

 (يرسق ًاريس ربست اهالمج نازللا امه لاشالاو ةفداصملا نا لب ةدارم ةكح

 لوقتاناو دصاق وأ ديرم نم اهربيست ىف ةدارا نود ةيعيبطلا سيماوثلاب اعوفدم

 ماظنب كلذ نم ةلصاحلا راثالا هذعهو فرصنلاو ريسلا يف ىنالتخالا اذه نا هل

 دمع نع رداص هنا ىلع لفاع لك هب رقب يذلا حطاولا للدلا وه رعتسم ميقتسم

 ٠ هيف نمو ماعلا حالصأ |هيف ريبدتو
 . مهنلا لضنثلا ناحبسف

 صا ا ها ةهصع



 ضرألا ىف اهراثآو تاوتلا صعب

 ةئسلا ضب يف ربظت ىت لا مودال هذه يف ركف مالسلا هيلع لاو

 ول اهئاف « ليهسو نببرعشلاو ءازرجلاو ايرثلا لثك ابضعب ىف بحتمو

 هلاي> ىلع ا-,يف د>اول نكي مل دحا و تفو يف ربظت ا-هرساب تناك

 اع نآلا مهتفرمكك روما ضعبل ارب نودتبيو سانلا اهفرس_ تالالد

 ترجحتحا اذا ابباحتحاو ثماط اذا ءازرج+لاو روثلا عولط نم نوكي

 رخاالا تقولا ريغ تقو يف هباحتحاو دحاو رورظ راصف

 الو ابعفاوم نم كرحتت ةدرجملا نيملا اهأرب ال ىلا ف تداوثلا موجنلا نا

 ةنسلا لوصف ضمإ ىف رهظت !هارن كلذ مم نكلو اهعاوم ىف ابعضو ريغتي

 ةكرحباجتحالاو روبظلا اذه لبفع ماظنتاب ةرمتسم ةيلاوتم اهضعب ىف بجتحتو

 ؟اهلحم ىف ةففاو لازئ ال ماامل

 ةطساوب كلذ نا لب اهتكرحو اهريس ىلع ليلدب أسيل اعنا باوجلاو
 لوصنا| ضعب ىف رهظن ةيلافتنالا ةكرحلاف « ةيمضوو ةيلاقتنا ضرالا ىندك رح

 ديك ىف ىرخالاو قفالا ىف ةراث ودب: ةيعضولا ةكرحلابو اهطعب ىف بجت#و

 . لقنتنو ريست اهناك ءامسلا

 ل



 ايرثلا تامج امو « هتدح ىلع اهنم دحاو لك هيلع لدبر اع سانلا مفتنيل

 كلذك و ةحاصملا نم برغل الا انيح بجتحمو انيح ربظت اههابشاو
 ابناف ةحلصملا نم رخآ برضل بيت ال ةرهاظ شمالا تانب تامح

 « ةلورجلا قرطال رحبلاو ربلا يف سانلا اهب ىدتري ىتلا مالعالا ةلزسع

 نا اودارا ىتمابيلا نو رظنإ مهف ىراوش' الو بيغتال اهنا كلذكو

 اعفالتخا ىلع ًاميج نارمالا راصو اًؤاش ثيح ىلا اهب اودتبر

 عقاولاىفو ةنيعلا ةةمزالا يف باجست>الا اذهو روهظظلا اذه يف سانال نأو

 نم مهحلاهم ىلا نودشرب اهبو مهب رام ىلا نودتيب اب تالالدو تامالع ةمواعلا

 لامفالاو لامعالا نم امهريغ وا رافسالا ىف ريس وا عرز وا ضرالا ىف ثرح
 ىرعثلاو ءازوحلاو ايرغلا يلثما اب لدتلا ثباوثلا يأ شو ىرخالا ةيويحلا

 ريك الا بدلا ىف شن تانبو روثلاك اهلاثماو ليبسو ةيماشلا يرعشلاو ةيناملا

 مل كلذك ىنتخم مث دحاو لصف يفو ةدحاو ةعفد ريظت اهلك تناك ول رغصالاو

 0 . كلذ نم هوفرع ام اوفرعاملو مهتالالد يف سانلا دافتسا
 ثرحلا ًاحالص هتفو يف ءامملا دبحم ىف روثلا عولط يف نورب الثم عارف

 دنع ربلأ يف رفسأا مالص نوري نوحالما كلاذك و « راجشالاو تانابنلا سرعو

 ريمعتلاو ءانبلا نوربتعب نبذلا نؤانبلا مهاثموكأ ذتيح هيف جاومالا نوكسل هعولط

 روثلاو « سانلا تابرج نم كلذ ريغ ىلإ خيسرا هيف ةراجحلاو تبنأ هعولط دنع

 . ( ايرثلا ) هلهاك ىلعو لمح البام ءازوجااسامم مقي جوربلا نم جرب وه
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 تاالالو و تامالع فى رخآ ب 5 أشيف و ةحاصأملا و ب رالا رو وم

 رحبلاو ربلا يفرفسلاو سارغلاو ةعارزلاك لامحالا نم ةريثك تاقوا ىلع

 راطمالانمةئمزالا ِِف َث م م ءامشاو

 بكا وكةئالل اهالى نارين ناك وك اهربظابك اوك ةعومم ىهف ايرثلااما

 اهوسو دحاو بكوك ةلزمع اهولعج كلذل بنملا دوةنمك ةب راقتم ةعمتج اباكو

 ةورثااو يصخلا لوص> يأ ةورثلا نم ايقاقتشالف ايرنلاب اهتيمست اما ( مجنلا )

 مجالاو) مب ركلا نآرقلا ىف اهعسا ءاج دقو اهتقو ىف ءامأا ةدايزو اهرووظ» ةيضرالا

 تاهاعلا تدفترا مجنلا ماط اذا :لاق هنا ( ص ) ينلا نمىورب اك( ىوه اذا

 - ايرثاا مهي اهب ًادصات اهريغو راثثا نع

 ةليل ةرمثم ةئالثل ابطوققسو رابآ نم تاخ ةايا ةرشع ةنالثل نوكي اهبعولطو

 مقترت مث دربلا ءادتبا دنع قرششملاب ليلا لوا رهظتو « يناثلا نب رسمت نم واخي

 مئابمم لالهلا لبي ىتحو سمشلا بورغ عم ءامملا طسوتت ىنح ةليل لك ًايجيردت

 . رحلا ةوق ىف روظن مث ةليل نيسمحو افين بيفتو اليلف ثكم

 رمقلالزَن اذا : فرامأا سعف هباتك ىف 9+5 ىفوتما ينوبلا دمحأ خيشلا لاق

 تقولا حلصيف ةدوربلاو ةرارحلا ةجوزمم ةيناحور هللا نذاب اهنم دلوتب ايرغلا يف

 ةبقاسملا دوحم نوكي تقولا اذه ىف عنصب اكو ادئاز انر نوحرب ذا نب رفاسسلل
 .٠ ًاديعس نوكي هيف دلوب نم نأ ىتح

 اهرطم نال ىعسواا موج ربخ ضو رهلا ةدش ليلد اهعولط نا : هريغ لاثو

 . ءاهل ضرألا دقف نمز ىف

 هج انجح



 راغقلا ماعم لالا هةلظ ف نو رئاسلا ىدترب امو ىدربلاو رحلاو حايرلا

 . حابرلا تفلتخاو رحبلا جئرإ ايرلا تداط اذا : نب رك نب نايلس لاف
 فرملاك( نيءأوتلاب) فرعتو جوربلا نم ثلاثلا جرملا يهف ءازوجلا اما

 ىف مئاق اصع هديب لجر لكش لعاهنا لاقيو روثلا تحن اهعقومو ( رابجلاب )
 اهمولطو . ( ةيناملا يرعشلا )ل اهموجن نمو سمشلا قيرط نم بونجلا ةيءان
 . امعوحنو ريفاقملاب ةاوادمللو ًارب رذس# حلصب

 يرعش]ل وأ( ةيناماا يرمشلا امدح ال لاق, نارين نا,جناهف ناب رعشلا اما
 . ( ءاسيمفلا ) وأ ( ةيءاشلا يرعشلا )ل ةيناثال لاقنو ( روبعلا

 تبع و ( يربكلا بلكلا) ةبك ركب ك !رك ربك |ىعف ةبئاملا ي رمشلا ال
 تربع مهمجزب اهنال روبعلا يرهشلا ثيعمسو نميلا قش يف بيفت اهنال ةيناملاب

 ناضيف برقي رشبي اههولط نأ ءامدقأأ نوب رصصملا لوةب و؛ ليبس ةيحان ىلا ةرجا
 :رماشلالاقراحلا ءاوملا ىلع فيصلا ىف ماطت !هن ال ( قرحلا )ىمست دقو ؛ لينلا

 لدمتت هلئاضمر ىف هيعاتا هبامل بوذ, يرمشلا نم مويب

 باكلا ) ةكوك يف ني.أوتلا نيمجنلا ىدحا ىهف ةيماشلا يرمشلا اما

 ماثلا ىث يف بيغت اهنال ةيماش تيعسو ةرجلا نم لباقملا بناجلا ىلع ( رغمالا

 ةيحان ىلا ةردلا ةياامأأ ترجع املو ليهس تخا اهنا نولوقي مهنالءاصيمفلا تيمعيو

 مقانم اهب ورغو اهعولطل و ءاصيمغلا تيمسف اهانيه تصمغو تكب بونجلا ىف ليب-

 دعب ثباوثلا عطساو ةءةسلا موجت نم ءامسلا ىف مجن لمجا وبف لببس اما

 ةرشع مضب ةدم قارعلا يف ىربو ةلبقلا راسي هماطءو درفنم وهو ةيناملا يرعشلا

 علطاذا برملا لوقتو / ثاينلا ىلع ريثأت مظعا لممسا نأ : يناتبلا ىفو ؛ ةلبل
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 هريذمو ةلممم ءامسلا دبك يف اهدور: 6 م مم ةلئاحلا حجللاو ةثخولا

 رابخلا جاتن ةرثكو بصقلا شيك ارك جورخ هراث 1 نمو « ليسأا نمأث ال ليهس

 . ضرالا ىف اهتايثو ةروثنلا روذبلا جورخ هراث 7 نمو شمشألو خياطبلاو
 ٠ ومالا, دخأتو طشتتف تاناودحلا اما

 الىرخا تباوث كانهو .انيح ريظتو انيح بيغت ىتلا تب اوثأأ ضمب هذه

 بدلا شمن تائب لثم ءامسلل ىف ةرهاظ ماودلا ىلع نوكن لب راظنالا نع ببغت

 قرأعلا ىف ربلاو رخبلا يف ساسنلا اهب ىدتبب مالعالاك اهناف « رنمالاو ربكالا
 . ةلظلا ججا و ةلوهجلا

 ةثلاشلا تايثو ىرخالا باجتحإو ضعبلا عولط نم مكحلا ماظنلا افيو
 . ضرالا ىف ملاصلاو برآأا نم رهثك ىلا ةيادهلاو هيجوتاا ن ع

 اهئم موجن ةميرالا ىمستو طقف شمن تائبب فوردم وهف ربك الا بدلا اما

 ةمجالاو( هتانب )هبنذ ىلع ىتلاةثالثلاو (اشءن) و(ابد) ليطتسلل عبرما ىلع يف يتلا

 قانملا اذه قوفو ( افانع )ل طسولا يف ىئلاو ( ادئاق ) بنذلا فرام ىلء يلا

 تواوقيف مراصبا سانلا هب نحتمي يذلا وهو ( اهسلا )ل ىمس ريغص بكوك

 .( ريقاا ىبرثو اها! ابراز

 نم ىلامثلا بطقلا ىلا موجسنلا نم ةعوجم برقا وهف رغصالا بدلا اما

 (بدلا)وا شءنلا ىف عيرم لكش ىلعيتلا ةعبرالاف ٠ مجنا ةعبس يعو ضرالا

 ( ندقرنلا ) عيرأأ نم نيرينلا ىمستو ( شعنلا تانب ل بنذلاىلم ةثالثااو
 ٠ (بطناا ةمجن ) وا( يدجلا )هتانب نم ريخالا ثلاثاأ مجنااو

 هك ٠١5 -



 . هئحاو ريسلا عرسأ ريس اهناف ربعلا نم هب رغمو هقريشمو

 تلمج ىنلاو ضرالا ىف ةرئؤ_لا موجنلا ضعب يم اهانركذ يتلا هذه

 ةدرقم وا ةعودمم لكلو اهنم نيبالمو فولا كانهو اهب ىدتهب تامالعو لئالد

 . رداقلا مكحلا اهقلاخ الا هنلسب ال رثا اهنم

 نوبعلااهارت اكةب رغموةقرشموةربدمو ةليقم ءامسلا ديك فاهددرب ىفناو

 ناسنالاك ردي ال ىتلا تبارثلا هله نا فرع اذا هس الورعتعا نأةرمعو ةلخما

 مساشلا اهدمب نأ ريغ اظتنم امي رسم ارث ريس ريسن ةقيقحلا ىف ف اهناكرح
 .اهتويثو اهفوفو ليختت انامج يذلا وه ركف وا لقع هريدف# غلبب ال يذلإ

 1 ميكحلا ملفا ةردقلا مظع ناحبسف
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 ضرالا نم ٌةدوامسلا مارجتالا بارق

 موجنلاو رمقلاو س.شلا تناكول تيارا : مالسلا هيلع لاق
 نكن لا 6 هيلع س م هن اهريس هعرسانل نيبش ىتح انم برملاب

 قوربلا نم انايحا ثدحت ىذلاك ايعاسشو اهجهوب راصبالا فطخم
 نا ' هرصتخ ام ( هامسلا يف هللا م. ) هباتك ىف ىز دمحا روتكدلا لاق

 حطس نء عفاوأا .ذالتخاب فات اهترارح ةجردو ران نم ةلثاه ةركسمشلا

 طسو ىف ةيوثم ةجرد ( ٠٠٠١ ) نم اوم ملت ىعف ؛ هارت يذلا اهصرق

 )44٠٠(. ةجرد ىلا لصت ىتح فرطلا وحن اندمتبا اك ةرارحلا لقتو « صرقللا

 (ةحرد نوءلم ٠١ ) ىلاوحناكف ردق دقف يراناا نونالا وهو اهلخاد امأ

 رتيتينالق ردف ثيحم ةمراظع ةلئاه اهوح مف اهمشنت يتلا ةرا رحلا ريداقم نأ اك

 رمس ( ل١٠٠5 ) ةدحاولا ةقيقدلا ىف هعاعشاب ىطعي هنأ سوشلا حطس نم عبرملا

 ناص>نويلم نويلم ( 08٠٠٠٠ )لمع هعاعشأ يف لعب اهحطس لكو ٠ يرارح
 ءزجومم لبي ام ًارونوأران هلك عامشالا اذه نم اهببصي يذلاف ضرالا اما

 طسوتم بيصن نوكي نذلا ىوذ حالطصابو « هنم ءزج نودلم ( ؟200) نم

 خت ىنلا ةيكيناكيملا ةنصحالا نم نييالم ( © )ضرالا حطس نم عبسم ليم لك
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 ىف اوناك اسانا نا ول امضيا كلاذكو ولا يف تمرطّصاو تلاوت اذا

 ىتح ممراصبا تراملن اثيثم انارود ملوح رودن حيباصم ةلكم ةبق

 نوكي نأ ردف فيك رظناف« ممبجول اور

 باقحالا هذه لك ىف ضرالل سمشلا هتطعا ايف لمأتف . ةوقلاو ةقاطلل ةدحو

 صقن الو قرف ديزي ال رادقع ناك فيك ةرارحلا نم ةفلخلا ذنم ةلبوطلا

 أاهيف شيعب ىتاا ةئقتلا ةمظنملا دودملاب نئاك وهو نوكيو ناك لب « دمجيف

 رمستسو « ءاقبااو هاما اه ىلاعت هللا ردق ام رخآ ىلا داجلاو تابنلاو ناويحلا

 . دبالا يلا ةايحلا هيلع تقمنت يذلا روتسلا عامشالا اذهب ةايحلا

 تب رقوأ تفرع اك روثلاو ةرارلا نم ةءظعلا هذهب سمشلا هذه نا ركف مث

 ىنمع لوطا انهوي كلش الب ناكل نالأ هيلع يع امم برقا ةفاسع ضرالا نم

 نارودؤطمب مزاتس اًضبا اذهو . (؟4 ) لدب ةعاس ( ٠٠١ ) ىلا الثم لوطي نأ

 بجوي رابنلا ةعاس ( 6٠ ) ماءاو رصقب اهرادم نال سمشلا لوح ضرالا

 . ةكرحلا وامب

 ال ةئاه ةلئاط ةرارط صرف# لياقملا فصنلا اذه ضرعت, نا دبال انهو

 . ءايحالا اهقيطت

 أبقيطنت ال ةدورب ىلا ضرمتب ناو دبال هناف ضرالا نم يناثلا فصنلا اما

 ارح اهيلع نم كوبس «نذا ةلبوط ةدم هنع سمشلا ةرارح رخأتل اًضنأ ءايحالا

 ٠ ًادربو

 ثيدحيف هلوقب مالسلا هيلع نينمؤلا ريما افالوم حرص لب راشا اذه ىلاو
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 عرسابو ابيف اكنتو راصبالا يف رضي اليكل دبمبلا دمبلا يف اهريسم

 اءزج ابيف لمحو اهريسم يف ةجاحلا رادقم نع فلخنت اليكل ةعرسلا

 نكميف رق نكي ! اذا ءاوضالا دم ديل ءودعلا نم ريس

 (اهرحةدش ند صض رالا تقرهم ال ض رالا ىلا اههحو نك ول سمشلا نا (ر ليوط

 هجواليوركلاو يورك مسج سمشلا نال اهب رق ين أببجو نم دارملا نأ مواعمو

 اهارود دنع ( اههوحو )ا اهفارطا ةراوح فلتخم ال كازإف هترادتسال هل نيعم

 هذبف ضرالل اهبجوتزربا دقاهناك واحضاو نيساهصرق برقاذا هناكفاه رو ىلع

 اسسىترارح تدنشال ضرالا نم تبرق ول اءاعشاو ًاعامش اهنفرع اع سمشلا

 لمد ئه ناكيسف «اهفوج ْق ندامأا يىنح تا اذال لإ ايدطس ع 3 تفرحاق

 .٠ احالصو ةكحو اًفطأ أمدعبو اهبرقو الادتعاو طاش أءرونو ةأمح اهراث

 هرول عم ةيوحصم ةرارعع لسوب هنا نييكلتلا ىدل اضيأ تبث دهتف رمقلا اما

 ساكمنالابالوا يتقي رطب ضرالاو هترارح لسرب رمقلا نا كيدناق لاق

 ةرارح تحن ىمحت ناب ىا عامشالاب ايناثو سمشلا ةرارح هنع سكمنت ىا

 . هلثم مرج لكا كلذ لثم لصحت اي ةرارحلا هنم عشت مث سمشلا

 دعباانءأا اهب رقا نأ ثيم دعبلا لك ادع ةديمب اهناف تباوثلا يأ موجنلا امأ

 _:رس مظعا اهرغصا نا ثيحن ةييظعو ةرييك اهنا ا ءانع تارايسلا دعب | نم

 ني ةقيقحملا ىف وه يفاصلا ءامدلا يف ءرب مجع لك لب « تاركا فولاب انيق

 اهئوض نم رياتست تارايس اهلوح رودتو رود“ يو بتكم ريغ يناذ اهوايض

 هوضلا نم ىطمب ام موجنلا نم ناو رونلاو رانلا اهبسكنو اهملاوع ىلع هعش: يذلا
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 .رملا ىلع ثداملا ثدحم دق اك « ةرورض تئدحاذا هك رحلا هيف

 ىدتبب ءوضلا نم ,ىث نكي لناف ليللا فوج يف يفاجتلا ىلا جاتحيف

 يفا سبام عشب ام نا لب سمشلا لمت ام لثم نم ةرم ( 0.0.٠٠ )ل رادقع

 اهلا دما و نيب رهش اك يعو دحاولاماملا ىف سمشلا ههدت 7ام لدامب ةدمحاولا ةقيفدلا

 هذهب شوضرالا نمب رق يأ سمشلا لحئتءاحو موجنلا هله لثم تطره ولف

 دماجو هام نم اهيلعاءو ضرالا عيمج رشبتتوريصنتناو دبال هناف ةلئاهلا ةمظعلا

 لمج يذلا فيطللا هللا دمحتلف + ةرورضااب اهبف ناك ىح لكل ةابلا تمنتمالو

 . ًارونو ًاران انيفكت انسه

 ةكرحتماهارمال ةدرهملا نيعلا ناف تبا وثلا موجنلا ريسيا اهريس ةعرس اما

 ةدبدم ةدم ف تتبئا دق هريغو بوكسلتلا لثم ةيكلفلا تالآلاو دصارملا نكلو

 ىتح ةفئاف ةع رسب لب سمشلا يرجت اي يرجن اهنا ةديدع تاظحالمو برأتو

 دق ابضعب نأ ولو ةيناثلا ف اليم نيسخلا نود تناكف امتع رسم ةدم ءاملعلا ررق

 انرظن يف ابلمج ىظملا اهدعب نكلو ةيناثلل يف اليم ( 298 )ل اهتعرس غلبت
 . تناوث اهانيمسف ةققاولاك

 رمغلاو سمشلا تناك ول » هلوقب مالسلا هيلع مامالا راشأ اذه لك ىلاو

 شام ةقيقحو هنمكب هريس ةعرس انل نيب اهب رف ناف « خلا ا:م برقا ا, موجنلاو

 راصبالا فاطتخالا اذهو راصبالاب فام يذلا اهغوو اهترارح ةدشو هيلع

 لجالو « تبرقام اذا اهثداوح طسباو اهررضو اهرئا نم روصتن ام لأ وه

 ىف تمرطضاو تااوت اذا قوربماب ممل كلذ هبش محلوقع رصق ىلع ةماعلا ماهفا

 اس ١ ل-



 ريدقتلا اذه ىف ةمكملاو فطلل! لمأنف « هئاكم حربي نأ مطتس مله
 لرم ءيثاهالخ لعجو اهيلا ةحاهل ةدمو ةلود ةملظال لمح نيح

 ٠ راصب الاب فطخم فيك وجلا

 ةديدش ةعرسب فارطالا ىلا ةرئادلاو ةريثملا حيباصملاب ةللكملا ةبقلاب مث

 افوخه,جول رمي اريلا رظأنلا لمجت ىتح راصبالا ريحتو نويعلا عدصت كشال امناف
 : 0 أيمهو اهتأطو ةدش نم

 صخ اعوجم موجنلاو رمقلاو سمشال مالا ركذ نا دعب مالسلا هيلع هنا مث

 رخاك ١ ىلع موجنلا راثا ءافخو رمقلاو سمكا رثا روبظأ كلذو موجنلاب نايبلا

 : مالسلا هيلع لاقف سائلا

 « خلا ديمياادمبلا ىف اهريسم نوكي نا ردق فك رظناف »

 نأ يف ةكحلاو «نايبلال ن. مدقت امم هاتفرع دقف مساشلا اهدمب اما : لوفا

 ابئاوضاو اهجهوب راصبالاب رضق ال يل مظعلا دعبلا اذيبانع ةديعب عناصلا اهلءج

 اهريسم ىف ةجاحلا رادقم نم فلختت اليكل ريسلا ةعب رس اهلمح اك ةديدّسلا

 ىلا لسرتابطج لباه رون نم ام رحيم هدابصب هتيانعو هفلعل نم ىلاعت هللا نكلو
 نمو ًارابن سءشلا هو نم هدففن ام دسم دستل اليا هوضاا نم ًاريس ضرالا

 ابر هنا وه فطالا كلاذ ىف رسلاو ىلابالا ضع ىف عاطب ملاذا اليأ روقلا رون

 ثداح ةأجافم وا ليقا فوج يف ةيرورضلا لامعالا ضعب انابحأ سائلا ثدح

 ناك ولو هوضلا نم هي نكي مل اًذاف ةسمادلا ةهلظلا كلت يف جورخلا بجوب

 يلابهذتا اهناكس حربت نأ مطتست مل اهقيرط ىرتو اهنجاح وم هب ىدتبتا الرق
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 ٠ انةصو يلا براغلل ءوذلا

 . اهبتجاح ءاضق

 لمجي نا ريبخلا فيطلا نم ةيشالا ةكحلا تضتفا هلاثماو اذه لجالو

 عفانلاو حلاصملل لاعلا ىلع ابنل ود رطيست نأ بجي ناك ىتلا ةملاظلا كل ىف مه

 سانلا مرح وه الو دوصقلا مالظلاب عدصب وه ال اليلف ًارون افثا اهان ركذ ىتلا

 ىلا جاتحت ىنلاو ليقا ىف ثدحت ىنلا ةب رو رضلا مهتابجاو هادال هب عافتنالا نم

 . هقاح وأ هرخأت ىلايل ىف رمقلا رون دقف دنع رونلا نم ءيش

 . فيطلأ مكحلا ناحبسف

 ب وومساد



 كلملا "ةرارود

 هصوجتو ءرقو هسمشب كلفلا اذه يف ركف : مالسلا هيلع لق

 ا نزولاو ريدفتلا اذهب مئادلا نارودلا اده ملاملا ىلع رود هيورلو

 ىلع هيءنتلانمة ياا ولا ةمبرالا هنمزالا هذهو راهنلاو ليللا فالتخا ىف

 مامالامالك طابت رآل انهمرا رش سارالو المع كافلاا وذ نا انا مدقت دقل

 الو قرخلا لبقب ال قافش طيسب يورك مسج ءامدقلا دنع كلفلا + لوقنف هب

 الر هبف داضت ال م دبا هزهح نع هل لاوزالو داسفلا الو نوكلا الو ماثنلالا

 مارجالا هيف تزكر دف هتنص يف ريبغت الو ةكرح الو نوكس هيف الو هل داضم

 ريت هرهوج سنج نم ةيورك ةبواعمارجا ىو موجعنلاو رمقلاو سمشلاك ةيواهسلا
 ٠ ةبشحلا يف ريءاسلاك هنكرحم كرحنتو هريسب

 يعدي ةضيرعلا ةليوطلا تافصلا هذهب مسج دوجوب اوفرتمب مل نورخأتلاو

 نوقللعب لب . اقلطم هتخن يف ةيوامسلا مارجالا زاكترا ةدشب نوفنب مهنا اك اكلف
 , يناهنالاا ءاضناا اذه ىف مارجالا كلنل ةيضرفلا تارادملا ىلع كلنلا مسا

 مظنم جم ىلعو نيعم راد» ىف هسفنإ كرستم اهنم عرج لك نأ نولوق.و

 ىف يرجت ثارايسلا رباس لثم ةرابس اضبأ يه تلا ضرالا سفن ىنح رمتسم
 - ةذ١ا'4 ل



 ةحامأا تورض نم تايذلاو ناوزملا فادضا ن“ امياع امو ضرالا

 اذ م نا تا ىذ ىلع ىف ل.هو اهنا كل تصخشو تنم ىذلاك

 اذه نا لئاق لاق ناف « مكح ردقم نم ةكح و تاوضصو ردوم رلدقت

 بالود 6 اذه لثم لو نا ةورم و 3 اذكه لوك نا قفا ى

 . سمشلا لو اهب صاخلا اهرادم

 بك اوكلاف « ربسلا يناهتاهاجتاو اهتارهيسم فالتخا وه كلذ ىلع ليلدلاو

 فنارودلا اذه ملاعلا ىلع رودت ىهف دصارأل اهتنيع ةيلج ةحضاو تارادم امل

 راهنالو لباا فالتخا ضرالا بكوك نارود نم لصحم أك نزولاو ربدقتلا اذهب

 ةسميظملا رظانملاب ىرت ىتلا تءاوثلا موجنلا اهلثمو 5 اك ةءب رالا لوصنلاو

 كانهو « تارايسلا تارادمل ةةلاخم تارادم ىف كرهت: اهنا ةقيقدلا داصرالاو

 . اهريغب اهل ةقالم ال ىرخا تارادم يف ربست ىتلا تاءئذللا

 ىاهب رودب وهو دحاو كلف ىف ةزكترألا مارجالا نا لقمي لبفا اذه ىلعو

 كلتلا نا فك ع اهددم توافت: اك اهتاهاجتاو ابتاك رح فلتخم نا دحاو هاجنأ

 ةاقرخ ءاضفاا قرت تاينذملاو كزاينااو بوشلا هذهو ماثتلالاو قرخلا لبشي ال

 لاوفا فااخ دق ميركلا نآرقلا نا ىلا فاض اذه لصحي مل كا ذك كلفلا ناك ولف

 لزا:م ءاندق رمقلاو ) ء ىلات لاقو ( نوحبسي هكاف يف لكو ) هلوف يف ءامدقلا

 لاه ال ينلا ثبداحالاو تابآلا نءاهريغ ىلا ( مدقلا نوج رعلاك داع ىتح

 . ةلاسرلا لوأ يف اهنع الصةم لوقلا انفلسا نأ دمب اهركذل انه

 نارودل نقتلا ماظنلا افهو هيف امو يوامحأا ماعلا اذه ناأف لاح لك ىلعو

 د ؤ١ه ب



 هنالا نم ءىث لك ىريف تابنو رحش اريف ةقيدح ىهيو رودب هارب

 مو ءابيفامو ةقيدحلا كلت حالص هيف امرلع اضمب ىَقلب هضعب اردقم

 هوءمسول ل نيلئاق اوناك سايلا ىرتامو « هللق ول لوملا اذه تدشن ناك

 ةحلصمل ةريصق ةليحم ع و:ممسشخ بالود يف لوقو ناركنيفا « هنم

 اي ليدبت هللا ةئسا سلو هللا ةئس ىلع كلذ ند ثدحم امو ملاعلا ىلع همارجا

 اهيلع نمو ضرالا يف ةحلصلا بورض ىلا لقاعلا ركفلا دشربو لفاغلا هنب

 . مللملا ردقماو مكحلا عدبلا ةفرعم ىلا هظقويو تابنلاوناويهلا فانصأ نم

 اًنافتا ل صحامبا هءياوئوكلاقأل هوعركذ انك نا ًادانع وأ الهجاما لئاكلاق ناف

 لاق اي هل لوقت اناق ديم دصاق قلاخ وا مناص نود كلاذك نوكي نا فداصو

 رج اهيقو اهيقسيلا ةقيدح ىف رود بالود تبأر ول كنا : مالسلا هيلع مامالا

 أبضعب لمع فقوتب (نقتماميظنت ةملظ:ءاهن أ تك ردافهئازج اوهتال | ىلات رظن تاون و

 هذع ىلع اهبكرن نم دارأاو اهمنص نم ةءاهلا ناو ءاضعب اهضعب كرحيو ضب ىلع

 وه ةقيدحلا ىف اهعضوو اهلمع تضنقا يتلا ةحلصلاو ميدبلا ماظنلاو ةسدنهلا

 ١ اهتايأو اهراجشا سو ةقيدلا كلت ه]ورال همباذم نم ءالا بذج

 لمعو اقانثا متم بالودلا انه نا تبثقو لوقت نا عيطتست تنك لها

 فرع يكين اكيم ملاع هعنص يفو هيف ركفب نا ريب و لماع يأ لمع نود ةفداصأاب
 الو ك:وقدصب اوناك لها هذه كتلباقع ساناا مع ول مع هدا راو بحاوا

 ىف كلذ لثم لوقت نأ ميطتست فيكف هيلعو « ةفيخيلا كتلوقب نوأ زهتسا

 زجتو رثباا ناهذإ اهكاردا نع رمعقت ةكحح قواحلا مظعالا ميظملا بالودلا
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 ىف لوب نأ ردقبو « ردقمو مئاصالب نك هنا ضرالا نم ةمطق

 حالصل رشبلا ناهذااهنع رست ةكح 1 واخلا ىظعالا ميظملا ب الودلا

 ولوريدق الو ةمئصالب نوكي نا قضتاءىث هلا ابيلع امو ضرالا عج

 يا اهريغو تاءانصلل ذختت ىلا تالآلا لتعت اي كلفلا اذه لتعا

 , هحالصأ ىف ةليا نم سانلا دنع ناك ءىبث

 ميج حالص'و حالم نم اهبف ميكحلا قلاخلا عدوا ام مهف نع ةرابجلا لوقملا

 هعاصب نأ نود اذكه نوكب نأ قفتا ءىث هنا هيف ىعدت ناو اهيلع امو ضرالا

 . ردقم هردقب وأ عناص

 وا هٌؤازِحا تخسف: اماذ' هلاثءاو يشحلا بالودللا اذه نا اضأ لوفأ 9

 ابرام ىلا دومتف ىرخأ ةرم اهحلصب نأ هنكم ىراعلا لماعلا ناف للخ اهارتعا

 لامع لك هحاصت نأ لتخاو لثعا اذا ( كلفلا ) مظملا بالودلا اذه له نكلو

 الك « اريبظ ضعبل مهضدب ناكو اوعمتجا ناو اهئادعو اهبركف» لكو رشبلا
 . الك م

 هتردُق تلج ديبلاو ىشناا وهو ديملاو ىدنلا وع معلا همناص نا ىلب

 5 ظمتاو ركفو رعتءأو لمأتف هذ الص مظعو

 دع اندم ده



 راهملاو ليسللارادعم

 فيك و رابنلاو ليللا ريداقم ىف لضفمإب ركف : مالسلا هيلع لاق

 سمح لاط اذاامهنم لكىعتنم راصف قاملا اذه حالصهيف امىلعتمقو

 هرادقم نوكي رابنلا ناك ول تارفا كلذ زواح, ال ةعاد هرشع

 كرم ضرالا يف ام لك راوب كلذ ىف نكي ملا ةعاس ىتثام وا ةئام

 ةدملا هذه لوط ره الو أدبي الناكف ناويحلا ما تاينو ناويح

 ةعاس( ”4 ) وه (مويلاب) ىمسلا راونااو ليالا رادقم عود نا ىفخي نكي مل
 عواط نم يا ةعاس ( ١؟ )اهنم لك ةدم تناك نيميبرلا ىف الدتما اذاو

 للصف ياك امعدحإ هدم تااط اذا اماابءولا ىلا اهبورغ نمو اهب ورغ ىلا سمشلا

 . مواعم وه أك" ةعاسلا ( ١6 ) زواجتن ال هناق ءاتشااو فييملا

 يف ةلدسنءلا ةءرسلا هذهو رابنلاو ليقأ نمز رإدقم يف ماظنلا اذه ناو
 مضو ةقيفحلا يف امع راهنلاو ليلا اهنم دلوتب ينلا اهروحم لوح ضرالا نارود

 يف ام ىتحو لب ةلالثلا ديلاولا نم ضرالا حطس ىلع ام لك ةايح قفاوي مثح
 ارحبو ارب !-ريلع ام لك كلل هيلع يف اهع اهثم لك ةدم تااط وأ ثيح اهفوج

 ةءاس ( 16 ) نم الدب ةعاس ( ٠٠١ )الثم راونلا غاب ول هنا ىثممي انطبو ًاربظو

 داما



 ناسنالا الو رارنلا ءوص امل مادول ىعرأ نع كفع تناك مئاهبلا الو

 ىلا ايدريرو ممججا ركبت كلذ ناكو ٠ ةكرألاو للملا نع رتغي ناك

 قوعن ناك ةدألا هزه هرادوم دما ول لوألا كلذكو 1 قرحلو تع

 تومي ىت+ شاسمملا بلط يف فرسهتلاو هلل رملا نع ناويملا فانا

 ةيااع ةديدش ةرارح ضرالا حاس ىرئعال الم يعيبطلا لوطلا ةباغ غ ينا

 ارم ىح نئاك لك راوب كلذ ناك اههوو اهتدش مم تماد اذا لب قاط: ال

 نع أدبب ال هناف لمعلا نم نكمتب مادام ناكف ناسنالا امأ ؛ تابنو ناويح

 ةرارحلاو طشنلا رونلا دوجول كلذو ةدلا كلت لك نيرمتسملا ةكرحلأو لمعلا

 مادام ىعرلا نع كفنت ال تناك اضبا ماهبلا نا اك« عقنلاو بسكال ابلط ةكرخملا

 « ماضل هودمحلاو ةحارلا نم اهعنك ةكرح تماد امو يملا هيفىرن هوض كانه

 محلا توما ىلا يدؤإ ًاريخاو اهفلتنو ميما كبنتس لألا هذه نأ سلا نمو

 ىلا ىضنياقافج هففجيس ةليوط ةدم ظعلااهرحو سمشلاجهو ناف تابنلا اما

 كل ذكف ليقا اما « هئايحو هتابناو هومنا مزلب امم رثك ١ اماد اذا ايس هقارتحا

 سمشلارون باهذا كلا مالظيفضرالا تناكو ةروكذلا ةداا هفهالثم غلبوا

 امم اذهو هدرب دتشي ناو دبال هناف كلل ذل صراقلا دربلا ضورعو اهترارحو

 ءاذذلا راضحاو شاعلا باط يف هى لك لمعو ةكرحلا نع اقلط» ناويهلا قيعب

 تولاىلا ىضني فوسفاذعه ماد ناو عوجلا هيلع ىلوتسب ةجيتنلابو ةأيحال مزاللا

 ماوس



 سمشلا هيلع ا ل مذموم يف 0 تابثلا ىلع ثدحي

 هاجر هومي ساسآ يم ينل ةيميبطلا ٌةرارحلأ هيف فمختسف تادنلا اما . . محلا

 قيعت ةدورعلا ناف ىوقلا نوت ةرارحلا نا كف توملا ريخالابو نامب و دسةيف

 هيلع عشن ال لحج ىف تبني يذلا تابنلا يف نايعلاب هارت حضاو :ىش أذهو

 . طاشنلا الو ةوقلا الو ةيعببطلا ةرارحلا بسكن الف سمشلا
 قلاخلا ةك- اعتضتقا نيذلا عادبالاو ماظنلا اذه لك لصح فيك ربتعان

 . ملاعلا مئاصلا ةداراو هقلخ ىف

 . ( الطاب اذه تقلخ ام كناحبس )

 والمال



 ملاعلا نارواعتي دربلاو رح

 ماعلا نارواهلا فيك دربلاو رحلااذبب ريدعا : مالسلا هيلع لأ

 ةهره ةماوآأل لادتعءالاو ناصمتلاو ةدازلا 8 فرمهتلا انو نافرهش و

 نادب الا غابد دمب امه م. حلاصملا نم اعيف امو ةندلا نم ةمبرالا ةئمزالا

 ةبرارحلاةةاطلا نم ةيئوصلا امتمشا عيعصلاو هلسرتام وهرحلا نا مده: دقل

 ضيضحلا وجوالا ىلا ضرالاةكرح ببسإ ًافعضو ةدشفلتخت امن اريغضرالا ىلا

 اهنصن نوكي سمشلا لوح ىجليلعألا اهرادم ىف اهنارود دنع اهنا كلذ ىنممو

 مم ةبدوم أبتمشا ينأتف جوالا وهو اهنالباةمو سمشلا ةمج يلا امنت م ىلامشلا

 ةنسلانم فصنلا يف ضيضحلا ىف اهتع ىفرحني مث ًاذيص نوكيو رتحتف ةدلا لوط

 جوالا اذسه نا ثيحو هاتش نوكدو دربيف ةفرحنء ةمشالا نوكتف ريخالا

 ناصقنلاو ةدايزلا يف جردن# اضبا ةدوربلاو ةرارهلا ىز اناف ايجيردت ضيضحلاو

 . ىتنرخلاو ىعيب رلا لادتماالا اهفصتنم ىف يرن اك

 عيمج نم هنالوادتبو ماعلا اذه نارواعت الاز امو ناك دربلاو رحلاف نذا

 . ةنسلا نم ةعبرالا لوصفلا ىف الادتعاو انا صقثو ةدايز هتاهج

 هبصحي ال ام اهبلع ١و ضرالل حلاصلل نم عيدبلا يكحلا ماظنلا أذه ىفو

 ٠ نورعتمأل ربتعياف فوسأيف هرصحب الو ركفم
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 نادبالا املوأدنو دربلاو رحلا الولهنافام>الص اهيذو اهْواَمباعياع يتلا

 : تنكتاو توخذاو تدسفل

 ( حلا اهؤاقب اهيلع يناا نادبالا غابد دمب امه مث ) :مالشلا هيلع لاق من

 ماسجاو ناويحلا نادبا ىف رحلا هثدت ام ىلا نادبالا غابد ةماكب اريك

 ام وةوقلاو طاشنلااهيف دوم. ةدسغلا ةنوتنلاو ةيخرلا تاب وطرلا ةلازا نم تابناا

 « قافج وأ ةيوطر نود ةايحال بسانما لدتعأا ىعيبطلا نييلتلا نم دربلا ه:دحب

 حالص نوكبو ناك ملاملا ىلع دربلاو رحلا نم لوادتااو روامتلا اذه نا ىلآو

 كلذ_5 ماد اذا دربلاو قرحاو فئج ماد اذا هدحو رحلا ذا اهئاقبو نادبالا

 حملاصلا ديفلا نم ناكف حلصت الو نادبالا فلتن نيتلاحلا اتاك ىفو نئناو دسفا

 نادبالا تدسنل رملا الولف ؛ دوهقم ماظن ىلعو جيردتلابو ةبوانملاب:امهدراوت

 رحلاباه ٌوازجا تتشن يأت ثكتن اوابفوج الخ ىل توخال دربلاالولودربلا ةدشب
 دابعلاب فطا الا وه ام اعيف مظتنلا بقامتلاو دراوتاا اذه نا ةصالخلاو

 لذطفتم ممم نم هناحبسف حر فور نم نيفواحلا ىلع لضفتو ريصي ريمخ نم

 اك فلج



 ملاعلا لعدربلاورحلا دورو جردت

 جيردتلا اذهب رخآلا ىلع املوخد ىف ركف ؛ مالسلا هيلع لاق

 لثمدي زب رخالاو «ىش دس ايش صقن, اهدحا ىرت كناف لسرتلاو

 ناك ولو ناصمتتلاو ةدايزلا يف هابّتنم اعنم دحاو لك ىهتن, ىتح كلذ

 م ابمقساو نادبالاب كلذ رضال ةاجافم رخالا ىلع اهدحا لوخد

 فالتخال دحاو لم يفو دحاو نآ يف ناعمت# ال نادض ةدوربلاو ةرارحلا

 ٠ ةيراشب ةيزاغ وأ ةلئاس وأ ةبلص ةداملا تناك ءاوس ةداملا يف امعرثا

 ةباذالاو ديدمتلاو طاسبنالاو ةنويلا وهةدام يأ ىف ةرارحلا رثأ نال كاذ

 . أبب ةلمفتلا ةدالا اشم بدحو اهةمضو !مثدش بسح قارحالا م فيفجتلاو

 ةبالصلاودامجتالاو صيلقتلاو شاكنالا ةداملا ىف اهرثأ نوكب ةدوربلا نا أي

 . اهةعضو اهتدش بس اهب ةلمفنلا ةداملا ةكرح ليطعتو

 نرلكمو دحاو ثّوو يف أمم اهعامجا عنتما راثالا هذه نالتخال ًارظنو

 رخآلا ىلع امههدحا لوخد لمجت نا مناملا ةكح تضتقا اذه لجالو دحاو

 ةنسلا نه ةميرالا لوصفلا نمضو موجهو ةأجاف» نود ىميبط لس و ًايجردت

 ب وسد



 لجل 6 هلل مهسأو كلذ هرعضل ةدوربأ مطوسم ىلا ماع نك

 ةاجافلا ر رض نم ةمال ءالالا دربااو رحلا يف لسرتلا اذه لجو زع هللا

 ف ريبدتلا الوز ةأحافللا ررص نم ةمالسأا هن) ام لع صم الأ ير» و

 دربلاو رخل لوخ» ف لسرتلا اذه نا معاز معز ناف «كلذ

 دمب اًثيشو اليلق اليلق رخآلا دادزيو.ىخلادعب اني ث راللفاليلق صقذ اهدح أ راصف

 رودي اذيكه , يناثلا لحل ءلوالا لوزعفءاهتنمىل ا هنمدحاو لك ىعتني ىنحءىث

 لوخد ناك ولو. ناصقنلاو ةدايزلا ف نيجردة.لوالا ل لحويناثلالوزمذ رودلا

 ٠ ابمقسأو نادبالا يف كلذ رضال ةدحاو ةمفدبو ةأجانم رخالا ىلع اهدحا

 موحشلاو ماظمااك ةبلص داوم ىكلءىوتمتاقلطم نادبالانأ وه كلذ ببسو

 كلذك ةمزاغ داوم ىلعو اىهبارمضاو لوبااو مدلك ةلئاس داوم ىلعو اهللاثمأو

 اهريغو طاسالاو ةنويلا ايبق رثا رحلا ايباد درو اذا اباك داولا هدهو

 يلاامو سلقتلاو دمجتلا نم دربلا رئأاط لص اي رسحلا راثآ نم ركذامم

 ةأجاشم ادرو اذا اما جيردتلاب اهدرو ناك اذا اذه ةدوربلا هئدحن ام كلذ
 وأ يدم مدقس ن“ ةذيلب ًارارضأ داوأا يف اثدحب ناو دبال هناف ةدحأو ةءفدبو

 وأ قارتسحا وأ ناليس نم داوأا ةلاح يف رييثت وأ مسجلا نزاوت ىف لالتخا

 . نانتا وأ نذمت وأ داسف وأ كيكفت

 هنك رحب ظافتحالا ةيلباق كرصتما مسجل نأ وهو ءانعلا هاذ رخآ ىتعمو

 اضرأ نكاسلا مسجلا نأ اك ةكرملا نع هفقوب ىجراخ رثؤ هيلع أرطي مل ام
 ةنصلا هذهو ةكرحال هعفدي ىجراخ رثؤم هيف رثؤي مل ام هنوكسب ظافتحالا ةيلق

 بح | ابحت



 ةلملا نع لكس 5 ابطاط# !وابعاهنرا ف سمشلا لاسم ءاطبال نوكي 5

 دعبب ءأطب الا يف لتعا ناف اهضافذتاو ا,عافترا يف س.شنا ري م ءااطبا ىف

 كرحتلا كنبذ ىلع ةأجافم درجلاو رخلا درو اذاف ( يتاذلا روصقلا ) ىمسن اههيف
 لطعتتو مسجلا نزاوت لتخيف « رظننت مل ةعرسب ةفصلا كلت اعيف ريغ نكاسلاو
 .ضرلاو مةسلا ىلإ ىهتنت دقو اهروخو اهتابتناب ةيوضعلا فئاظولا

 كلذ نم رارضالاث ودم-و ةدحاوةعفد اههدراو: مامالا هيش ةماعلا ماهفالو

 ةمقدماملا ةرارح دضدراب مضوم ىلآ همسج نحس دقو راحلا مالا نم جرح نمي

 ماك زاما هديصب ناو دبال اذه لثم ناف هجورخ دنع ةدئوتو ل رن نود ةدحاو

 نوكسي هناف السرتم جورحلاب جردت نم فالحم اهاثماو عادص وا ازناوافنا وأ

 ٠ ررضلا نع دمباو ةءالسال برقا
 رحلادراوت يف دوصقلا عيدبلا ماظنلا اذه عدوي نا ريبخلا ريدأا هاش اذكهو

 ٠ ابتحصل اظفحو نادبالل ةباقو ملاملا ىلع دربلاو

 نوكي اا دربااو رحلا دورو يف .ىل-رْلا اذه نا ةلطعملا نم معاز معز ناق

 رادم ناك ضرالا نم ةديع تناك امل س.شأا نأ ىنهع سمشلا ريسم ءاطبا نم

 ابضافتلاو اهءافئرا قطن بجوا امم اذهو ًادج ,ىدلا ديمب ًامساو اهوح ضرالا

 قلاخ ماظن وا مناص ريبدتأ كلذ سيلو « هاطبالاو جردتلاو لسرتلا اذه ناكف

 ٠ نودح وأ | اهرك ذب يناا فاصوالا نم كلاذ هبشا امو مكح

 يأاهرادممظعبل دمرلا اذ سمشلا تناك اذا « معازلا اذه لأسب انهو

 تضتقا يتاا يب ةينوكلا ةميبطلانأ لاق ناف . اهريسم لوطيف اًطوح ضرالا رادم

 تس بد



 هممىقر: ةلأسلا هذه لازنالف كلذ ىف ةلملا نع لثس نيقرشثملا نيب ام

 5 ريب داو دمملا لع رفع ىح لولا ارو نم ىفر تيد ىلا

 كارداو دمت نع كلذ تضنقا ةينوكلا ةم.بطلا هذه لها هل اناق . ناكف كلذ

 ةفداصملا نيب عمج فيك هانلأس ةفداصا ىمدا ناف لامهالاو ةفداصلا درجمب ما

 نم دصفو ةداراب الا لصمم ال ءاضتقالاو ًاونع ينأت ةفداصلا نأ ىلع ءاضتقالاو

 ةرمش ديف هماظن نع دبحي ال مظنم لمعي ةقداصملا ينأت فيك مث ءاضتقا يذلا

 رخآ ماظن يفأن لامعا وأ ىرخأ ةقداصم هضرامتنأ نود نورفو باقحإ لاوط

 نع مفاد وا باجااطك لاؤلاب ضرنمللا عم ىقرتن اذكه مث . نودا وا نسحا

 ميلملاعناصلاي ىنارتمالا ىلا ًاريخ !ىهتنب ناو دبالو « ةب وجالا كلم لثك همعز

 .٠ ذيفألا يدبلا وهو لءفف دا راو عدباف ءاشو دو رأق لصق يذلا مكحلا
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 دربل او عا عقانمم

 حضنت ةرملا ةيساملا راما تناك امل حلا الول : مالا هيلع لثق
 عرزلا ناك ال دربلا الولو هسبايو ةيط راب كفت ىح بذعنو نيلتف

 ضعب ىناعم ناب نسحتسي ةميقلا ةلجلا هذه برم كل حرشن نا لبق

 هكفتلاو ةسايلا ةفاملا ةبلصلا ىف ةيساجلا رامثلا لوقنف اهدارم مهذل اليبست ارظافلا

 بممتلا ود ءارلا حتفب ميرلاو وكزيو ومن يا ميريو عاتمتسالاو ذذلتلا

 . جاتنالاو

 ةيرارحلاةفاطلا ديل وئوهوميو مسجلا نيوكتل يرو رغلاءاذغلا وهف توفلا اما

 . طاشتلاو ةكرحلا داجال ه.ف

 هلاخداوءذخا موزاب نأ ولا وا ناسنالا روهشو هبلا ندبلا ةجاح كاردا اما

 وأ ( عوجلإ ) ىمسنو ماعطلا باطل هيف رهظب صال ساسحاب كلذف هدوجو ىف

 . ( شطعلا ) ىمسيو ءالل باطل

 نيمسقىلا لوصنلا ىف هروهلظ بسح عرزلا نومسقي عارزلا نا عاف نآلاو

 امو ريضخلاو رامااف . ءانشلا يف جننب امو فيصلا يف جنب ام يأ يوتدو قيم

 مو ةيفيص ىمستف فيصلا يف لك وتو ربظ: امناف ليلقلا الا هث اوفلا نم اههباش

 ب- ؟اناب ص



 ضرالايف درب اموت وشلل مسن, ىذلا ريثكلا م.رلاعي ريو اذكه خرفب

 مم امهالكو ةمفنلاو ءانملا ميظع نم دربلاو رملا يف امىرت الفا رذنال

 ةرمةيساج نوكن اهرامت نكلو هرخاوا يف رمثنو ميبرلا ربشا ىف عرزت ةقيفالا ىف

 ةلباق تحبصاف تبدعو تنالو تجضن فيصلا ىف رحلا اهءاح اذاف ةدضان ريغ

 خياعبلاو رابخلا وخيطبلا لثمةسب ايوأةبطر تناك !ءاوسارب هكسذتلاو ذذاتلاو لكالا

 جضنت ليخنلا يف رومنلا يثحو لب اهاثماو ةطالطلاو ناجيذابلاو ( يترلا ) يدنملا

 لثم م ناو.حلا الو ناسنالا دافتسا امل رحلا الول نذا فيصلا ىف بذمنو نياتو

 . ةرم ةذاج امن وك لاح راهلا هذه

 ةلملاك ناسنالا توق رادم هيلع ام لكو بوبحلا رثك اك هاتشلا عرزاما

 وءتف هاتشلا لبق فيرخلا ربشأ ىف هروشب رذن يأ عرزي هناف اهفاثماو ربعشلاو

 ةجضان نكت مل كلو ءاتشلا لبق اهلب انس جرخم دقو جورخ# دعتستو ةبرعلا لخاد

 مب رسأو 4 تعو تخرفاو اما«تزرب دربأا اهسدو ءاتشلا ءاج اذا نكل بوبحلا

 توقل مسنيو ين-كب يذلا رفاولا يفاولا بصخلاو ربثكلا عيرلا عب رث تراصو

 سفن ىلا درتو مسجرت ىلا روذبلا هنم َدخْؤب نأ ىنكي اك يناوبحاو يرشبلا
 دراولا درباا لضفب هلك اذهو . ينآلا عرزلاو مداقلا ميرال ًارذب نوكيا ضرالا

 « بصخا الو رفا امل هالولو عرزلا مبن امل دربلا الولف « ةعورزأل اهيضارأ ىلع

 بسكلو توفل عرزلا يف اهب ءانغلا ىلامت هللا لمج نا ةكحلاو فاعلا نف نذا

 لراسنالل نوكتا يهب بذمتو نيلث راملا لمج اي هجاتنا ةرثكو ةعيرب ةءفاملا
 راهأاىف ءابطالا تبثا ثيحح ايرورض مويلا حبصاام ةوقلا نم اهيف لب ةذلو ةبك اف

 بس ؤ؟مىلل -



 ةلالدو ركف نمل ةربع كلذ يفو ٠ ارضع وزادبالا ٍلْوِب هيفةمفنلاو هثانع

 . هيف امو ملاعلا ةحاصم يف ميكحلا ريبدت نم هنأ ىلع

 اولاق لب ةمالملاو ةسم) ةيرورض ينام تانيءاتيفاا نم ضماوحلاو رضخلاو

 نأدبالاتحبصأو ةحصلاتلتخا لصحت ملاذا ثيح اهباهتماقتساو ةايملا موف نا

 ٠ ةفلتخلا ضارمآلاو ماقسالا ةضرع

 ىف ةعفنلاو هانملا نم تفرعام ىلاعت هللا لمج فيك ريتعاو لمأتو رظناف

 وو ايهتدش ترم رجضتو نادءالا اهنم ملأتن كلذ ١ اهنأ ىلع د ريلاو رحلا

 جارح ةرارحلاب قي رمتلا يف ذا اهل حالصلا نبع هنأ تدامل كلذ ىفاضيأ تلمأت

 ةيلخا دلاءاضعالا ىف ىقبن 1 ريشبتو ةفلختلا ةماسلا داولا نم فاوجالا ىف نك ام

 ضع نم وأ ةبرشآلاو ةمعطالا نم اهيف ةفلختم تناك نارداو تالّضف نم

 ىتلاهاوق عاجراو اهدوكرو ءاضعالا ماجتسا ةدوربلا يفو « ةنماكلا ضاسالا

 لاثمأو ةيخرما ةقهرملا فيصلا ضارمايو رسلا ةدشب فعضتو راهنت تداكا

 ىف لصحم ام لك نأ ىلع حضاو ليدل هلاثءأو اذه نأ ىرثا ريتعاو ركف « كلذ

 ةيف امو هيف نم ةحلصمو هتحلصمل مكح عنص وه ريدتو ماظن نم ملاعأا اذه

 . العو لج

 ل ا



 حيزا دوحر

 ىرتث سلا اميق امو منيرلا ىلع لضفماب كاببناو :مالسلا هيلع لاق

 ىلع يأ, نا داك, ىذلا بركلا ثدحم فيك تدكراذا اهدوكر

 ىذرألا كبنشو ءاحص الا نع رخو سوفتلا

 ىئلاماو ليم(٠٠0)كمسب ضرالاحطسإ طيخملا ءاولا نمكرحتلا وه حبرلا

 فوةوخرلاو ةبلصلا ماسجالا ءازجا نيب اياوزلاو تويبلا لخاد يتح غارف لكل

 ةايلاوه يذلا سدنتلا امس الو ةايحلل يرو رض رصنع وهو « روخسملاو الا

 هدودكر ف ًادك ارال كر ستم نوكي نأ طرشب نكل منغ تول هنودبو اهنيعب

 هكرح ينلا يه سمشلاو « كردتم ىح نئاك لك ةكرح هنك رحو ىح لك دوكر

 طخ قطانم ىلع تءئاذا سمشلا نا كلذ ةيفكو« ضرالا ىلع ةعشملا امترارح

 واخي ال ثيحو « ابناكم الخ يلعالا ىلا اهم ءاوحلا مترا اهرواج امو ءاوتسالا

 لامثلا نم ءاوتسالا طخ ةرواهلا ةيوهالا ىراف ءاوهلا نم ضرالا ىف ناكم

 لامشلا ىلأ هريس ىف لص يذلا عقترملا ءاوهلا لحم لحتل اهيلا رطاقتن بونجلاو

 نيثادتعلا نيتفطتلا يأ نيتبحلا نم ةجرد ( * ) ةفام ىلاو اًضيا بونجلاو

 طخ ىلا مجرب مسقف نيمسق ىلا عقترملا ءاوهلا اذه مسقي م ةبونجلاو ةيلامشلا

 : ينونجلاو ىلامشلا نيباعقلا ةبج ىلإ هج مسقو ءاوتسالا
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 يف ةفاآلاو نادبالا يف ءايرلا تقعيو لوقبلا نفميو رأمثلا دسفيو

 داوتنوةيوهالا اهيف مداصتت ةكرح ءاوطلاف لمحت طوبحلاو عاتترالا اذهو

 . ءايحالا مقتنتو اهدوكر لوزيو حايرالا

 «رحبلا ءاوهو ربلا ءاوه امه ناحير لوقن وأ حبرلا ناتكر ح اضيا كانهو

 هلم لحيو اهؤاوه عقتريف « رحبلا ليف اراه سمشلا ةرارح نكست ضرالا ناف

 عهترلا فيفا لح طبيب ليقثلاو « لفناو دربا هنال امل رواجملا رحبلا حطس ءأوه

 لازبال هؤاوه رحبلا نا نيح يف ضرالا ءاوه دربب ام لوأ نك ليا ملاظا اذاو

 ةيراجافوبحايرلا نوكتف « درابلا ضرالا ءاوه هل لحيو مفئربف الخلختم ًاراح

 ءاوذغايف نابرجلا لص كلذب و اليا رحبلا ىلا ربلا نمو ًارابأ ربأا ىلا رحبلا نم

 تايرج الول هنأ اك ءاوبا ةكرحلا يش س.شلاةرارح نأ كلذ ن ناب اًضأ

 . ضرالا ىلع ىح كرحتب ل ةرمتساا هتكرحو هاوهلا

 دعرالو قرب الو رطم الو باحس الف ءاوهلا فقوو حيبرلا تدكر اذا اما

 ةكرح يأ الو ىرجت رحبلا ىف ةنيفس الو سيفنتب ناويح الو ىقسن راجشا الو
 نالاقيف حيرلا نكسب أي نامالءالك رحبلا فراوجلا هتامآ نمو) ضرالا لعل ست
 سفنلا قيضو بركلا وه هدركر ىف كلذ لك نم مظءاو ( هربظ ىلع دكاور

 سونناا يلع ىغقب داكبام اذهو قشنتسلا(نجبسكالا ) مسنلا لوصح مدع يأ
 ناب ىلوأ مهف ىرملا اما « ءايوقالا ءاحصالا ضرمي دفو ةطبرلا حاورالاو

 نجيدكألا مادصنا ناف ءاسمالا اماو فلتلا ىلع مبفرشبو كلذ مهكبن

 ٠ اضيا مهكبنيو مهطرميس

 ل وسلا



 قالا حالص يف ميكحلا ريبدتنمحب.رلا بوبه نا نايب اذه ينفءتالفلا

 اهؤاذغ ميفتسي الو ومثت التناكامل اهناف لوقبأاو رامآاو هعاوئاب تاننلا اما

 ةيلمعب ةدئازاا هاسملا نم اهيف ام نارخبب ذا ءاوهلا نايرجو سمشلا ةرارحمالا

 حالمالا لوصو ثءنم افلطم تانابنلايف ثقب نأ ينل هايلا كلت ( حنثلا ) ىعدت

 اهءإذه نوكتا قاروالاو ناةيسلا ىلا روذدملا نم ةدعاصتلا ةيضرالا داولاو

 اهتفسامم اريف ةدئازلا هايملا ءاقب يأ اهؤاقب ناك كلذل اهراهدزاواهومال بجولا

 . ليل# نود ثكلا لوطب اهدسقيو

 ترج اذا اما « ءاضنلا يف رت ملو كرحنت ملو حبرلا تدكر اذا اذه لك
 كلذ دعب ناب رحلا اذه ناف ةكرحلا ةعاد نكن ملاهنا ىنعع دوك رلا دمي تكرحم و

 . تالغلا يف ةفآلاو نإدب الأ يف ءابولا بقعب فوس دوك را

 قوف ابلاغ دجو: هاوهلا يف شين ىنلا مئارجلا نأ وه كلذ ىف ببسأاو

 هيف ,ئارجلإ ترثك رثك الك رابغلا نأ عيطلابو ءاوملا ىف ةديب!لا رابشلا قئاقد
 تاقن دو كرلا كلذ دعب تكرحن اذا حبرلا نا مواممو « ةيضرمو ةيحص نم

 قئاقدلا كلن نأ ىلا اقاضم ترضاف قاشنتسالابءاسج الا ىلا اهمين رج قئاقدلا كلت

 ةين دعما درك ١ نالهجر اخو مسا لخاد ةبطاخلا ةيشالا شرم اًضءا اهسفن ف
 هاملاب فيظتتلاو لسفااب لوزعف جراخلا ىف ىتلا اما . ةداح كاوشاو ةبالص تاذ

 راحزلا تببس امبرو لابسالاو ,ىقلاثدحت دق اهناف فوملا يف لخدت ىثلا نكل
 . ( ةضيبلا ) ءابولاو ( ىرتن ازيالا )

 ينا ميثارجلل لصاحلا رابغلا رثك | طبه ىرج اذا دك ارلا ءاوبلا نا ليفو

 تم ال سس



 وى ل ٠ ٠ اى ٠ ٠» »و و ٠» ٠ ل 4 ىل

 ضارما ميئارج ابلاغ ابيفو هفوج تاخد ناسن الااهب رش اذاف هايملا ىلاو ضرالا

 بمب و) هلوقب مالسلا هيلع مامالا هدارأ ام وه اذهو ؛ ءابولاو ديئوذيتلاك ةبراس

 . ( نادبالا ىف ءابولا

 نودبو ءاوه الب شيعت الو لب ومننال تالغلا نال ىهف تالثلا ةفآ اءأ
 ةرارحلاف. اهب رضأ صقن وأ امهدحأ داز اذا نيد ردق ىلد نكلو ءامو ةرارح

 روذجلان م دماصتيف ضرالا نسهصتمتف ءاملا امأو جراخلا نم اهبستكت ءاوبلاو

 هصتع أ ءهلحم لحب مث ءاوهلا هراخب لمحو ةرارحلا تر رثك اذاو ء ناصغالا ىلا

 كل رخبتت ل حبرلا تدكر اذان اهل ةيذغلا ةيضرالا نداملاو حالمالا نم

 « دك ارلا ءاوبلا نم مزاللا نوبركلا قاشتتسا ابا لصحب مل !هئأ اي ةدئا زال هايملا

 تناك ىت# نادبدلا ضعب اهلوصا يف وأاهيف داون: ًاريخأو دسفتو نفمتت كاذبو

 أبا ةفا نادبدلا هذه نوكت كلذبَو ءاوبااو ةرارحلاب لتقت ءاوبلا ةكرح دنع

 . تومتف اهلتقت ىتح ًارخأ اهرخنت

 ناسنالا ىف ءاوباا دوك رهثدحب امف ًاركفم رظنلا تمعنأو كاذ تفرع اذاف

 هللامعنأ نم اهبوبعو حبرلا ةك رح ناب مْ بير الب كناف ء ثاينلاو ناويحلاو

 . دامحو تابنو ناآويح نم هيف امو هيف نء حلاو ملاعلا حلاص نمو ىلاعت

 رييخ هالبعي فيلل مكح ريدق مناصلا نأ ىف كلذ دعب ددرغت ال كنأ اك

 رام ٠
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 م

 ءاوطلا ف تاوصأل ا أ

 توصال ناف « ىرخا ةلخ ءاوملا نع كئبناو : مالسلا هياع لاق

 سانلاو مماسما ىلا هيد قبرا !وهللاو ءاوحلاف ماسد الا كاك طصاه رؤي رثا

 0 ناك ولذ « مجلي ضعب دمر 8 لوط مر”اامأءمو م2! وح يفنوماكتب

 هنم ملاعلا المال ساط رّهلا يف باتكلا قم 3 ءاوملا يفىعب مالكلااذه

 ةقباسأا لوصت لا مضعب 5 د دج ةريقك و ةزوغ نكرم يف ءاوبلا ةيمهأ نا

 , مداقلا لصفلا يف اهريغ رك ذنسو « ىرخا ةلخ مالا هياع مامال رك ذ انهو

 . ماسجالا كاكطمصا هرثؤي رثأ توص) نا : مالسلا هيلع لاف

 ةهج لك نم انملامب طحلا فيفخلا فافشلا ميجا وهو ءاوبلا نأ كلذو

 نامدطص, نيمسمم وأ هب مدطصب مسج قر أو كرم لفاب هتقرا كرحتيو رثأتي

 هيف طقاسلا ءاللا جومثك رواجملا ءاوبأا جومت مادلسم الا اذه لصح ذاف . اهضعبب

 هريغص الوأ نوكت ءالا يف اهارن اي ةعبانتم تاقاحك تاجوم هيف ثدحتف رجح

 كلذ ةعماسلا كردتف عماسملا ىلا لصت ىتح ركرلا نع دمبتو اهب ردت ربكت مث

 ءاوملاب مسجلا مادطصا نم لصح اذه نأ ماسلا فرهيف ( توص ) ىمسلا رثالا

 ٠ ملكتلا ىف سانلا ظنلب امدنع مفلا نم را اهطنن نيسعاوأ

 تب 6 ت



 4ب لادمة-الاو هدب ف نوعاتحم اوناكو محدش موبركبب ناك

 مالكتلا نم يما, ام نال سيطا رملاه. دحت يف هيلا جاتحم امم رثك "ا ىلا

 (ءاطرقءاوملا اذه هدف لج ميكحلا قلامخلا لمجف « بتكي امم رثك ١

 اديدج دوعيف حمي مث ميتجاح ملاملا غاب, امير مالكسلا لمحت أيفخ

 مهتالماعمو م متاوح يف نوملكتي مهلك سلنلا ناك امل هنأ لوقي نأ لئاقاانهو
 نم ثاجومتلا رثكت نأو دبال ناك مونأا لبق ليللا ضمبو ًاراهن مهتامأسمو

 ىف ىقبت هذه لك تناك ولف « اءاد ةيجوغ ةكرح ىف هلك هلمجم نأو كلذ رثأ
 عيطلاباذهو ٠ ابنم هلك ملاعلا ”التمال ساطرذلا يف ةباتكلا ىقبت اك ع ارثتو ءاوبلا

 تايرورمض نم يرورض وه ىذلا سقنتلا ىراج !ميلع قبض و سانلا بركب ام

 دافتس نأ نكمي ال هناف كلذ لصح اذأو ء ضرالا يف ىح نئاك لكل ةارلا

 ةك ارثلا تاجومتلا كلت ةنع بهذت نأ وأ « هريغ هلم لحو هدي اذا الا هنم

 سانلاو « زممتت الو مهنت الف ضعب ىلع هضعب م ارنل توصلا رثأ مدعت دق ىنلا
 أم نال كلذ ةباتكل سيطارف ىلا جاتحن امم رثك أ هرييغتو هدب دج ىلا جاتحت

 . اهبتكو اهسيطا رق يف هبتيكن امم رثك أ ا,مالك ىف هظنلت

 امب ًاريبخ كل ذب لاء ناك ا!هتمظع تاج ميظماقالخلا ناف كلذ لجالو لوقنف

 كم ىرخالا تاوصالا راسو سانلا مالكل غيلبلا رثالا نم ءاوهلا ف ثدحي

 . اهتامادطصا يف ماسجالا

 كلت لمحي فين ينخ ساطرق هنكلو رثالا ظنحل اساطرق ءاوبلا لمج

 - ومو



 , عاطقنا البو ادبا لحام لمحو 2

 . اهل ةجاحملا ةدم ةريثكلا رانالا

 هستالقثثو هناك رحب مامن ءاوبلا نم ىحمت اهنم اهب رام سانلا غلبت امير

 لمحبي امم اهاوس لمحي نال الباق ًادعتسم أيقن ًاديدج ةجاحأ ءاضق دعب دوعيف
 . عاطقنا اليو دبالا ىلا تاجومتلاو راثالا نم

 ملنملا ميكحلا نأحسف



 ىرذُتألا ءاوهللا دكاؤو

 امو ةربع ءاوه ىمسملا ميسنلا اذهب كبسحو : مالسلا هياع لآ
 امب لخاد نم احل كسملاو نادب الا هذه ةأم> هناف حلامملا نم همق

 ء هحور نم رشاب امب جراخ نم هنم قشنتس
 عوجلا لع ناويحلا ربصي دقذا هلعىح نئاك لكل ىنغال ماه رصنع ءاوبلا

 هدئاوف ضءب ركذ مدقت دقو « قئاقد ءاوبلا نع رمصب ال نكلو ًامايأ شطملاو

 : لوقنف اهركذن لامو اهنم مدقت ام ركذن انهو

 (نيجسكالا) مسنلا بذل ريفزلاو قيبشلاةيلمعنمةرابع وهو سفنتلا - الوأ
 مدلاعم ةطلتخا ازجالا نم قرتحا امعفدو قووشلاب مدلا ىلا من ةئرلا لخاد ىلا

 ةفاطلا رهاظم عبج ردصم وع مسنلا اذه ناق ريفزلب ( نويركلا) جراخأا ىل
 ٠ تاتابثلاو تان اويحلا اهيلع شيعت ىتلا ةبويحلا ىوغلاو

 سفنتلا ةيفيك نيب مث ( نادبالا هذه ةايح هناف ) : مالسلا هيلع لاق كلذلو

 رشابب امب جراخ نم هنم قشنتسي اب لخاد نمامل كسمملاو ) مالسلا هيلع هلوقب

 ةيلخادلا ءاضعالا كسمب جراخلا نم قشنتساا مدنلا اذه نأ يأ ( هحور نم

 وه سننتلاب ةينصتلاو هاقثلا اذه نوكيف ( نوبركلا ) ةقرثحلا داوملا نم اهيقنيو
 ب خعمياري#ب



 ابان حاورالا هذمل لماحلا وهو« دسبلادمبلا ىدؤيف تاوصالاهذههيفو

 برا ثء.ح نم هحنارلا كياث فيك ىرثالا. مضو# ىلا مهو سس

 اذهل لباقلا وهو 6 توصلا كلذكف حبررلا

 ٠ ( ءارلا حتفب ) حورلا

 هزجلا يف هانلبصف اكو قباسأا لصتلا نم تفرع اك تاوصالا هلقن اناث

 . حرشلا اذه نم لرالا

 مسجلا نم ةدعاصتلا ءازجالل هلقنر( ةثار ممج ) حاورالل هل اهلا

 نأل يف دقف « ةماشلا ىلا ةحئئارلا يذ نم يأ عضو» ىلا مضوم نم ةحئارلا يذ
 ةقيقر ءازجا ماودلا ىلع هنم دعاصتت ةنتن مآ تناك ةببط ةسئار يذ مسج لك

 - ماشملا ىلا هبوب اباصويف ءاوبلا مم طلتختف ةدرجللا نيملاب ةيئرع ريغ
 ءازجالاك الن مادجا لعاضورعم الا لقتني نأ نكمي الضر عةحئارلا نأ مولعمو

 : رهاشلا لاق اك حبلا بهت ثيح نم كيتأت ىهف كالذل . ةدءاصتللا

 بيلا نم يلع وا نقلا نمت هب رن امم لاح حيرلاو
 .درم ثدح امو اصفانم انركذو اهانركذ يتلا اهتاك رحو اهبوبه - امبار

 كرحتلا ءاوملاب الا ميقتسي نأ هنا تيثيذلا ماعلا اذه ىف رارمضالا نم اهدوكر

 . ةباحلا حايرالاو
 نموسمشلاعامشا برقةرارح نم !هلمحتت ودربلاو رحلا لبقت اهنا اسماخ

 .تفرع اك بقامتلاب ضرالاىلااملصوتف ابعمةيئاملاةرخمالاج ا زيماو اهدمب ةدورب

 طسبتو حاورالا جهبتو سوفنلا شعتتو ماسجالا نع حور اهنا  ًاسداس

 ب جاد



 ةباحلا حبررلا هذه هنمو ؛ هحالصل ماعلا ىلع نابقامتي نيزلا دربلاو رملا

 مميق مضصوم ىلا معصوم نع باحسلا ى جزر و ماسجالا حو 5 حورلاف

 فعتس ىح ةضقنو « رطميف 5 ىتح همهث

 . اهب ودعب بواغلا

 ثيح مضوم ىلا عضوم نم هلقنتو لمحت يأ باحسلا ىجؤت اهنأ  امباس
 يأ هطفتمث « رطمبف اك ارئم انيثك رييصي يا فئكتسإ ءارتف ةمغنملاب ماعلا مهب

 وذصيف لوزب جيردتلابو ءامسلا ىف رشتنب يأ ىثفتيو فشيف هعشقتو هعطقت
 . ةطدالا سمشلا غانو ءايسلا

 اسماك هلمجح مث هنبب فلوي مث اباصس ىجزي هللا نا رب ملا ) ' يلاعت لاق

 نم هب بيصيف درب نم لابج يم هايسلا نم لزنب و لالخ نم جرخم قدولا ىرتف

 . ( ءاشب نمع هفرععيو ءأذي

 ابلقنب كلذو « راثلا نيوكحت ىف راجشالا عيبقلث ىلع دعاسملا اهنا أثمان
 : ( نايبلا ) هريضت يف ينوخلا ةجحلا لاق . ىرخأ ةرهز ىلا ةرهز نم بوبحلا

 نم مسف جاتنا ةجاح- ىحلالا ىحولا اهيلا راشإ يلا ةببرغلا رارسسالا نمو

 ترا( حقاوأ حايرلا انلسراو ) هلاحبس لاق ء حايرلا حاقل ىلا تابنااو راجشالا

 ًارمم ان ديفت تابنلا ءاملع هفشتك ؟ امةظحالم دعب ةنآلا ىنعم ىف ةحيحصلا ةرظنلا

 يلا تابثلاو رجشلا جاتن ةجاح ىلا ةراشالا وهو نيقباسلا راكفا هكردت مل اًهيفد

 ربونصلاو شمشلا ىفاك اذ هو « حايرلا بمس نوكي دق حاقللا ناو حافلا

 علطلاب وبح تجضن اذان « اهريغو بوبحلا تانابنو نطقلاو لاقترعلاو نامرلاو
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 درو . ةيعطألا ىحخرو ٠ نفل رييسو ( رجشلا حمللو 5 ىثفتيف

 هيف أول نسل ب دك ده 147 حو سس ا شت ب ست ول

 لءج تارمثاا لك نءو) هلوقب ىلأعتو هناحبسراشأ دقو ًاوذع ىرخألا راهزالا

 تبنت امم اهلك جاوزالا قلخ يذلا ناحبس ) : ىلاعت هلوقو ( نينثا نيجوز اهيف
 ناوءلاب صن الابناو جاوزلا ةنس ىلا ( نودمت الاممو مهسفنا نمو ضرالا

 ١ ( ٠ ) هماسقإ عيمجم تابنلا معت لب

 لاق « رابنالاو راصبلا يف ةيعارشلا نفسا ريبست يف ةلطسأولا اهنوك  امسات
 معب نيرحو كلذلا ىف منك اذا ىتح رحبلاو ربلا يف م ريس يذلا وه ) ىلاعت

 ٠ ( فصاع حبر ابنلاج اب اوحرفو ةببط حبرب

 ةبرام اهلمجتو فاذجلا اهنع ليزتو !هتيلت يا ةممطالا ىخرت اهنا  ًارمثاع

 ءاملا راغب (ميشم نوكب ناو دبال هناف افاج نأك ناو اولا نال « لكآلل ةلباق

 . فطابو نيلي كلذبو ضرالإ تابوطر نم هيلا دعاصتملا

 يف نازتكلاو هيفزحلا ينانقلا ىف هارث اك ءاملا درهث اهنأ  ةرششم ةيداحلا

 . ًاميص لظلا

 .ز+ا دوجوا كلذو اههامتشاو رانلا بوبش ىلع دماست اهنأ  ةرشع ةيناثلا

 هدامماب الا قارنحا الو لاعتشا لصحم ال يذلا ( نجميسكالا ) وهو اهيف لامفلا
 طنتلاو محفلاو بائخالاو باطحالاك لامتشالل ةلباقلا ىا ةيدوقولاماسجالا مم

 . ماسجالا ةئفدن لصحت مل هالولو ءاذغ أيبب ل هالولو دوفو نكي مل ءالواف اهناثماو
 ىتلا ةيئاملا ءازجالا اهريخبتب ةيدنلا ءايشالا فنجت اهنأ  ةرشم ةئااثلا

 تا ند



 يف اذك يحن ابنا ةلأطبابو ةيردنلا ءايشالا فذجتو راثلا بشنو .ءللا

 ٠ اهبوبهو اهتراوحم اهجرفو اهل يف نوكت
 ةيئاوملا تاو تانوحاطلا ىف بيلاودلا رودت اهنا  ةرشع ةمبارلا

 اهرودتو اسفدتو اهيلع رم نا حبرلل نكمي ثيحب مضوت ىتلا اهتالجع كبرحتب
 . كرحتي ءاوحلا ماد ام ةكرحتم ىقبتف

 ولا يف اهةيلحن ىلع ديطانملاو تارئاطلا دعاست اهنا - ةرمثع ةسماخلا

 . تالطلا ةطساوب ابنم طؤيهلاو

 لكحب ءاضفلا ىف ناريطلا نم امنيكعو رويطلا ابله  ةرشع ةسدادلا

 . ةلوهسو ةبرح
 يفعاقترالاو طوببلا نم راهنالاو راحبلا يف كىسالا نيكع  ةرشع ةعباسلا

 أم ىتم اهتآر نم هعفدو ءاوهلا بذجي قلغتو حئفتت ىتلا اهفاعز ةدماسمب هامل
 . طوببلاو عاذترالا تدارا

 تالجءلاوتارايسلا تاراطاخمن ىف طوهضملا ءاوبلا لاهتسا  ةرشع ةنماثلا

 ٠ ابنطساوب اقلطم لقنلا لئاسو تاك رح ليبستو تاجاردلاو

  :سريثكلاو ةيئابربكلا ةوقأل دبل و: ىلع دعاست اهنا  ةريشع ةمسانلا

 اهرصح انتتكمي ال ىنلا ملاصااو دئاوفلا نم اهريخ ىلا ةيكيناكيلا لامعالا

 .اهانه وأ

 تابالا ىوذل هالول ثيح هدوجو ىف مهم هعفن ىف ميظ» حمرا ناف ةلجلابو

 . كش نود تدسنفلو ابك ءايشالا تحلو ناوبحلا تالو



 ءابيشالا تمحو ناويملا تالو تابنلا ىوذل حيرلا ال ولف . ضرالا

 . تدسفو

 ٠ داجلا ىتحو لب حور يذ لك شيعل مزال
 لوقب ناو ةقاخلا ىف ىماسالا رصنملا هنا هيف ءاسنلا دقتعا اذا ورغالف

 . هلثم :يثف وع نكب مل ناف دحا هفرعب ال ىذلا حورلا وه هنأ مبضعب

 . ماملا هاو

 هسا ياس



 اهدادتماو ضرالا ةعس

 هذه لجو زع هللا قلخ اميف لضفماب ركف :؛ مالسلا هيلع لأ

 ضرالا ةمس كلذ نف اهنم هيلا جات ام مستيل ةمبرالا رها وحلا

 مهعراصو سانلا نكاسل عستنا تناك فيك كلذ الولف اهدادتماو

 نردامملاو ةمياملا ريقاقملاو مهباطحاو مهباثخا تانمو مهيعأسسو

 ةشحوملاراغقلاو ةبواملا تاولغلا هذه ركتر نم لملو . اهؤانغ ميسجلا

 من اهيعاصو اهلاحمو شودولا هذه ىوأم ىعف . بيق ةمفنلا ام لوقت

 ضرالا يو ةمبرالا رصانملاب أدق ةامسلا يب ةبرالا رهاوجلا نأ مدقت

 اهمدعبو هتابح اهدوجوبف ملاعلا اذهل اما وق ىلامت هللا اهقلخ دقو رانلاوءا وبلاوءاللاو

 ٠ اهنم ةدحأو نعالو لب أمنع نذتسم ريغ اهيلا جاتحم هيف اع ملاملاهتوم

 ناويلا ييجي اهبو اهيلعو شيعلا دمتسف اهنمو ىي-# اهيلع ىنلا يو ضرالا
 ىو رك مدجض رالا هذهءابيلعجردامل ءاذغتابنلا تبني !متبرثىفو هشيء دمتسو

 دنسوا دمع نودبو ةلثاه ةقدب رودت ةميظع ةرئاد يف لئاه هاف ىف ريس لئاه

 أاهرطقو 6 نط نويلم نويلم نويلم ىفالآ ةسمح لداعتف اهمرج ةئز اما

 رطقلا اذه ىلع دمامتلا اهرطق نا اك ليم (, 6٠٠١ ) يواسب ابيبطق نيب لصولا



 مهناطواب لاديتسالا ىلا اوجاتح! اذا سانلل برطضمو سفنت دعب اهيف
 مب ولحو اهيا سانلا لاقتناب انأن> ا رومعأ تااح دف دف كو 7 ف

 راصح يوه نك سانلا ناكل ابتحفو ضرالا ةمس الولو .ابيف

 لدامن نيطقلا نم لك حطرفت نأ ىنمع | ) ءاوتسالا طخ ةرئاد رطق يأ

 . اليم ( 1)

 اهدا دتءاو هايحالا هيلع شيعت يذلا ضرالاحطسةعس ةفرممان درا اذأ نححتو
 ٠ ةاركلأ حواس ةحاسم يف ةروبشملا ةيسدنولا ةدعاقلا يلا مجرن نأانل دبالف

 نيسدنبلاىدل ةفلسلا هد ود لا ةيسالا يف ةرثاذلا راق فصن عب ب رضأ نا فو

 .- اذكع لحلا نوكيف هيلمو ( 5؟ ) يو نيحاسلاو
 ى

 اليم /4؟5 - ضرالا عطس راف

 اليم م5658 ح رطقلا فصن

 اليم 169/١ همكح --: مةحس م ”ةكا# رطقلا فصن عبرم

 اذكم <" ةدودمحلا ةيسنلا ىف رطقلا فصن مب نع بن رساقف
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 وى يب

 ل ؟؛ع؛



 هنعلاقتنالاىلا رطض. سما هن ز>| اذا هطو نع ةحودنم دج ال قلص

 سبايلاف « لايمالا نم رادقلا اذه هلك ضرالا مطس ةحاسم تنأك اذان

 ينما هسب رةسبايلاو حطسلاعابرأ ةثالث هايملا نالتحاسلا هذهعبر نوكيا مئمروممملا

 ىعب دب و(ةلئاه ةم.يظع ضرالا حطسف دادتمأو ةمس هدصوالام ( 15 مةيا# )

 ناوبحو ناسنا نم قواحلا عستىكآ الا دادتمالا اذهو ةعسلا هذهب قلخت مل اهنا

 باطحاوباشخالل تبانءو ناويحلل عارمو ناسنالل عرارمن م هعاوناب تاباو
 !مااثماو ىنمالو ةنيزلل ةرك ةنيمت نداعمو جالمااو ىوادتلاةربثك ريقاقعو دوفولا

 مويلا ىتح غلبف نويفارغجلا هسوفن رمح 5 هدحو ناسنالا ددع نأ ىلع «.ريثك

 نكلو اليلف نكي مل ناو ددء اذهو ءطقف ةمسن نويلم ىناالأ زهانب ام ىلا

 ةيفاك ىعف تغلب امعم ةحاسلا هذه نم هئايجاحو هحملاصمو هبرامل هجاتم يذلا

 رمتسم وك ىف رشبلاو ةدآيز ىف سوفنلاو ايس الو همزاول ىلع دمزت ال اهاك-او

 دمت ناو ضرالا عستن نا ةرورغلا نمر ةكحلا نم ناكف « ديازتم رثاكتو

 قيضوراصح يف وه نك سانلاناكل ضرالا يف ةحسفلا هذهو ةمسلا هذه الواو
 لاقتنالا ىلا راضي امدنع هنطو نع حوزتلا نم ةحودنم دجي الدق مهضعب نأ ىثح

 نم كلذ ىلا امو رقف وا نزح وا ةءاح وأ قوذك بابسالا نم برسل هع

 . رخآ لح ىف يكسلاو هنطوا هكرتو هحوزمل ةبجوملا بابسالا

 تاولفلاو ولا رافقلا هفهةمدنم يه ام : لوقب نا ضرثمملا نام الانهو

 شوحولل ىوأم اهنا فرعا المأتم ركف ول ذإ « اهدوجو يف ةكحلا امو ةيراخلا

 رضاوحلاى لع تمجبل تاوافلاو راغفلا هذهال ولو ةيشحولا تاناويحلاو ةيراضلا
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 مم نسلا سال ب ١ وو ورمل نو و يوم يسم سل

 اهنوب رقي الو سانلا برقت ال كانهابنكل و شيعلا تصفن و سانلا تقلفاو ندلاو

 . ىردت الو ىردت ثيح نمابفزر اهينأب اهنماكم ىف ىو اهنم نمأم يف سانلاف

 سفنت لحم نوكت دق يراحصلاو يراربلا هذه نأ كلذ ىلع ةوالعو
 ًاريثكف « انايحا مهناطوا لادبت-ا ىلا نورطضإ امدنع سانا ضعبل ةحا راو

 روصق تاذ ةرماع اندم تحبصا دق ةدم دعب يداوبلاو دفادفأأ ضعب دون أم

 ءارفق ءارحم لبق يذ نم نكت مل اهلاك ةيراج راهناو ةيعاز نانجو ةيلاع
 , ةشحوم

 . اهدادتماو ضرالا ةءس رارساضعب نم وه اذهو

 . رداقلا ملاملا ناحبسف

 مس 1



 ”جارحر ريغ ةنكار ضرألا

 هيلع ىه ام ىلع ضرالا هذه قلخ ىف ركف مث : مالسلا هيلع لاق

 لركمتيف . ءايشالل [ر هتسم انطوم نوكتف ةنكار هبقار تلح نيح

 اهيلع سولجلاو مبب رام يف ابيلع ىعسلا نم 00

 7 اك ل لب ةك اسال ةكرعتم تقلخ شرالا نا هيف يبرالامم
 تناك امل نكلو الصفم هنايب قبس اك سمشلا لوح ةيلاقتناو اهسفن لوح ةيمضو

 ابقلاخ اهلمج ثيح ضرالا ىنك اسل ةقلقمالو سانلاىدل ةموسم# ريغ اهنك رح
 لامت لافذا ابرعسم اداه مانبف ةمومنب هب زنيبا ميضرلل عصي يذل دهلاك

 كلذك هدبع معني و ىفري لفطلا نا اكف ( ًادبم ضرالا مسسل لعج يذلا )

 نيتآلا ةعرسلا مم اهريس ةمومنو اهتكرح ودوب معنبو اهيلع نم ىنري ضرالا
 معا: لبالا نمفنسلواذلاو( الولذ ضرالا مل لمج يذلاوه )الولذاهاتلمج

 ٠ ءريسو يشع سحنت ال نأ داكست ثيمب بوك رلا لبس ريسلا عب رس ةك رحلا
 اهتكرح تناكو ربسلا ةعب رسس ةكرحتم اذكه ضرالا تناك الو : لوقا

 دقق ابينك اا ةصوسخ ريغ

 تقلع نيح هيلع يعام ىلع ضرالا هذه قل ىف ركف : مالسلا هيلع لاق
 مرومش ىدلو سانلا رظن ىف ةكرحتم ريغ ةنك أس يا ةنك ارو ةتباث يا ةيئار

 - اجاب



 ةحارحر تناك ول اهناف . مبلامعال نامتالاو مودبل مونلاو م,ثحارأ

 ًارقتسمو تبان نطو نوكتل ىعو مضولا اذهىف ةكحلا ركذ مث. اهايا مهك ارداو

 تابثو لزانمو ندم نم ابيلع امو اهيلع نءميمج ةحارلا تل ءايشالا قاقم ربخ

 ىلا لوصولا نم نكمتب و هلاسمجأ ىف ىعسلا ناسنالا ميطتسي كلذب و « دامجو

 ىذلاو اهياع سولجلا نم نكمش مو دهو ةحار لكب هبيلاطم زاجناو هبرآه

 . نئمطي و رقتسي امدنع هاعا نقتياو اممطس ىلع مونااو

 هناف اهتاك رح ىف لباهتت ةئداه الو ةرقتسم ريغ يا ةجارجر تناك اذا اما

 عضوم نم ةعانص وأ ةراجأ ريبست نكم الو اهربلظ ىلع ءانب نقتب ما برالب

 ن٠ اهريغ ىلا لمأتو نوكسو ةفد ىلا جاتحت ةءانص لمع رسسعب اك عضوم ىلا

 مهتحمت نم ضرالا اهيف جنرت ةلاح يف !هزاجنا نكمي ال ىنلا ةمراللا لامعالا

 ةابح مهل أنهت الو شيع سان بيطي ال كذب و كلاذ لك نم مهعنمي اجاجترا
 . ةكحو هئم اناعا ةجارجر ريغ ةيئار ةنك ار ابلعج نم ناسيسف

 نايب مم ةعاس (؟4 ) ةدم ىف ةيروحلا ضرالا ةرود رك ذ نسحتسي انهو

 اسمو نورهتملا ريتميف ةقاخلا ىف رسلا كل رهظيل اهيبطق حطرغت ىف ةكحلا

 1 . .ةرولامعلا نودحللا

 !يضوروما بولاو ىلامثلا ضرالا يبطقحطرغتو ةرودلا هذه ىفةكحلانا

 يلامشلا نيبطقلاب هافرط ىهتشبو هيلع رودن يذلا ضرالإ رو نإ - الوأ

 يورك مسج لك نا ايملع تبث دقو « هل قوةح دوجو ال ىغرف وع ينونجلاو

 ًاديعب هءفدت ةوق اذه هنارودب بستك» نأ دبال ( هروح ) هزك سم لود رود
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 عبطلاب يو ( ةدراطلا وا ةيزدكرأا ةوقلا ) ةوقلا هذه ىمسنو زاكرأل اذه نع

 دنع نارودلا نا مولعلا سا نمو ' ةكرلاو نارودلا دتشا انك ىوقتو دتشن

 نأ مزلتسي اًذهو« نيبطقا|دنع هتدش سكمب دش'و رثك ا ةركلا نمءاوتسالا طخ

 حط ر فت لصحيف نيبطقلا نم صقني ام رادقع طسولا نم ضرالا زورب رثكي

 . (اهفارطا نم اهسقنن ضرالا ىنأن انا اورب لا ) : ىلاعت لاق اهيف

 ترفل ضرالل ةرر ردا ةرودلاهذه الول راحبأاو تاطيحملاناءا املا لوقي -اينان

 نابذجي ابهف اذهلو ةدبدثنيبطفلا ىف ةيذاجلانأ وع كلذ ىف ببسللو هاملا نه

 ةدراطلا ةيزك رأا ةوقلا نكلو ضرالا نآرود دنءاههيلا راحبلاو تاطيحلا هايم

 ةءذاجلا نيتوقأا نيتاه لدامتيو ءاوتسالا طخ ةبح ىلا هايأا كلت مفدت اهيف

 ٠ اهلاحم ىف رقتستو الداع اعيزو: ضرالا حطس ىلع هايأا عزوتت ةمفاذلاو

 ةعبرالا ضرالا تاهج ىف حبرلا تاكرح هجوب نارودلا اذه نا لا
 ةئيدملا نافع اهحطس ىلع ىتاا ندلا بسحو ضرالا نارود بسح ءاطبو ةعرس

 اب رقن لوم ( ٠٠٠١ ) ةعاسلا ىف ضرالا مم رودن الثم ءاوتسالا طخ ىلع ىئللا

 ليم ( 4٠١ ) ةءاساا ىف رودن ةجرد ( 6٠ ) ضرع طخ ىلع ىثلا نأ نيح ىف

 ال بطقلا سان ىف ىنلا نوكن ىنح اذكهو ليم ( ٠6١ ) بطقأا برق ىتلاو

 كرال ضرالإ هجو ىلع ءاوبلا ريس فلتخب فالتخالا اذهب . اهنارود كردي
 . اهتأك رح ىفو اهب ةراملا حايرلا هاجنا ىف رثؤي ضرالا عاقب ةعرس نالتخا

 نك امالا لوح ءاوبلا نارود نم ثدحتت اهئاف فصاوملاو ريصاعالا اا

 ساو( 64 -



 : موت نك جرت ضرااللاو شرملاب 7 ا ا وناك لب كلذ هيشا

 كياه نم أطْعْص ةيئاوبلا تارايتاا كلت قفداصت ثيح ضرال| نم ةضفخالا

 ىحبس اماسبأ لمحبي ادع راجيا تاماود لثم اهئاهاجنا دنع تاضتخنلا

 . اههابشأو (تاصرب )

 يهو ةئيملا ةدلا ىفو ضرالا نارود ىف ةنيملا ةعرسسأا هذه ناف ةلجلابو
 ةايحلا ظفح مزاول نمل ( ةدراطلاوةبذاجلا ) نيتوقلا نيئاع ؤفلكت مم ةءاس (؟4 )

 :كلا هذهو ماظنال ىف نافتالا اذه ناو ءضرالا محيط ىلع ةصاخلاو ةماعلا

 ةطيسبلا هجو ىلع قواخت لكو لزانلاو ندأاو سانلا نوكتل الا تسل ةدوصقلا

 ةءبرسلا اهنك رح عم ةجارجر مهتحت ضرالا نكت مل ثيح نانيمطاو نمأم ىف
 . اهان كد ىتلا رارضالا ضءعب لصحتا ةئباث ةذقاو الو ةنقثلا ةمظتنلا

 دجت لف هتلقمتو هان ركذ ام تفرع اذا فصنملا لفاعلا اهلا لمأت ًاريغاو

 ٠ لامهالاو ةفداصملاب لصحب اذه نم لقاو لب اذه لئم نأ

 هع اأ ق١ اس



 اهب ةريعلاو لزالزلا

 ىلع لزالزلا نيح سانلا بيصير 3 كلذ ريتعاو : مالسلا هيلع لاق

 « لئاق لاق لاف أمنع بربلاو مهل زانم كرت ىلا اوريصت ىد ابثكم هلق

 ةلزارلا نأ هل ليق « لزازت ضرالا هذه ترامص للف

 يو « ةيميبطلا ةوقلاب ةيااوتم تادفد وأ ةمفد ضرالا زازمها يع ةلزازلا

 المفاببف ةدوجوم وا يدق ةلمتشم نيك ربلا اهيف تناك يثلا عاقبلا ف الاخ لصحت
 . تدجو ناكر دجو امسا لب رثك ١ ىلوالا يف نكلو

 اماريثك راحبلا ف ب صت ينلارهن الانا :نوبجولويحلا لاق دقفأهثود» بارسا اما

 تافاحلا ىلع مجنتةبرتالا هذهو رحبلاىلاةبرخصلاةبرتالا نم ةريبك ةيك اهمم لقنف
 ةيسرتملاداولاهذه ئم نانطالا نم ف ولالا ولا مابت دقو «بسرو رئاكتتف ةصئاخلا

 رثك !صوفتف 4م“ عا ليفالامل ةلمستم تافامإلا كلت حبس ىنح تافاحلا كلمت ىلع

 يتح اذكهو 2 ىمارالا نم امل ةرواجملا ماسفالا عافترا كلذ مزل تصاخ اذا

 مدع يدؤب دقوأسوخو اءافتراةرقتسءريغرحبلةخاتإا تاراقلا كأن دودح حبصت

 نبك اربلاو لزالزلا اهنع جننت عامبلا كلت يف ةميظع قوتف قون ىلااذهرارقتسالا

 ىف !ثروفيلاكو امسا يف نابايلاك طيحملا رحب# ةرواجلا عاقبلا يف لصحت اهارن ا
 مهمه



 نع اوءزنلو ا ووعريا سانلا هب بهرب, بيهرتو ةظعوم أ,هبشا امو
 ىرك م,لاوماو مهنادبا ف ءاليلا ندم لَ ام كلذكو يصامملا

 م,ءاهتساو ميحزاص هو ام ىلع 8 دا ُِف

 رم انايحا لزالزلا لصحم دقو . ةيبونجلا اكيرسما ىف ىليشو ةيلامثلا اكب ما
 مزا:متف ضرالا نطاب يف ةميظملا ىرابلا عدصت ىناا ةيناكربلا تابارطضالا

 ٠ اهيق ربلا نم ةميظم ةرييك ةلتك رايبنا

 ىلع الءتشم ناك امل ضرالا نطاب نا اضيا لازازلا ثودح- يب م يف لبقو

 هناق ال بلص فالك ةيضرالا ةرسثفلا ثناكو « ةبرطضم ةمرطضم ةلئاس ةلتك

 ةيجراخلاةرشفلا يف رثؤي ناو دبال ىلخادلا لئاسلا اذه ىف با راطضأ ل صحي امدنع

 . ةلزازلا لصح رثالا اذه نمو

 قبقح بربس ىلع ءاملعلا:عبتت رقنسي ملام ودح بسس ف ة ريثكا لاوقا كانهو

 ىماسم ةطساوب ةمطاق بابسا نع لبةئسملا فشكي امير نكل و نآلا ىتح حبحص

 . دجلاو مبتتلاو قيقحتلاو ثحبلا يلوا

 ررشلاب قذقتو لاسبملا ءاوفا نم جرخم ةلعتشم ران ىهذ نبك اربلا أما

 ربصتابحاعس نم ريك دعب ىلع ضرالا نوج يف نأ ءاج دقو ةرهصنملا ةراجحلاو
 ( امجاال ) ىمستو ةبهتالا ةنبجمااك نوكن ىتح نداعااو روخصلا ةلئاهلا ةرارحلا
 لب ضرالا فوج يف ةئداه ةنك اسىقبت ال (اجاملا ) ةمخضلا ةلتكلا هذه نأ من

 . اهقوف نم ابطغضو ضرالا لفقث ريئأتب كلذو ةئيطب ةكرح ماودلا ىلع كرحنت

 وخر نيل فيعض مضوم لوصح يا ةصرف ا تحال اذا «ىلبلا اهريس ىف ىهف
 ب 4ةقال ح



 هلدم الام ةرخاللا يف ضوعلاو باوثلا نم اوحلص نا مهل رخو

 نم ةرهصنملا ةي رخصلا ةداملا هذه تئمبنأ اهيف قش ىفداص وا ضرالا ةرشف نم

 ( اناللا ) ىمسي ربمنم ضيف يف تجرخو ترجفتو فيعضلا مضوملا كلذ

 . ناكربلا نوكني اهجورخمو

 ةيجتم ضرالا تاقبطل نم (امجالا ) اهنم جرم ةحتف وه نذا ناكربلاف
 ءابحطس ىلا

 هتققح ام ىلءاهناف ضرالا لخاد ىف ةمياظع لامعا ( امجالا ) ةداملا هذهلو

 ىلا لفسانم لابجلا تصفد ىلا يش ( ضرالا تاقبط هامل ) نويجولوم+لا ءاململا

 ةريك تاوجلو اقوقُش ضرالا ىف تدحا ىتلا شو رزملا تنوك يتلا هو ىلعا
 قوقشلام له ضءب ىف ةنيكلا نذاعللا نما ههريغو ةضفلاو بهذلا تيص ىتلا شو

 . ىرخأ دئاوف اولاق ام اهو . ساملاب تاوجنفلا ضدب تدصر اك

 ةلماك ةيلباقو ةبوصخ امبسكب ناكربلا نم ةبرغلا ىلمغي يذلا دامرلا نأ اهنم

 . هوعؤ عرزلا

 ةهوف ىف ام قمع ىلع رقت ينلا ةمماللا ةينوب ركحلا تاروللباا نا اهنمو

 ٠ نمثلا عفترملا سالا الا ىع ام ناكربلا

 ةيئابربك ةقاط ناكربلا ةروث' نم لصاحلا راخبلا نم مدختسي دق هنا اهنمو

 ءابربكلاب لممت ىثلا تالآلاو تاودالا ليغشتو مارتلا تاكسع ريبست ىلع لمعت

 اهنم جرختسي ةروفانلا نم ةجراخلا ةرخبالا !ملمحت يتلا حالمالا نا اهنمو

 . دئاونلا نم اهأوس ىلا هريغو سك اروبلا حلم

 نس ابن



 [> الصين ىلا ِق كرذ ناك اذا اين دلا يف لهع امرو امن دلا رومأ نم يش

 مامالا هركّذ اماما « ةيويندلا اهدئاوف انركذ نيك اربلاو ةلزازلا ىف هذه

 بءرملا بهرأا ثداحلا ىعف « ةظعو ةربع نوكتل ةبورخالا عفانملا هب دارا دقف

 تراص ملف ليق ناف اوهرهبو مهلزانم اوكرتي نأ اهثكم ةلف ىلع سانلا رطضن يتلا

 حالم دارا 1 ىلاعت هللا نا هل ليف بعرلا عم بربلا ىلع سانلا ريجتل ةلزلزلا

 . ةرخآو ايند مهعفني ال ممداشراو سأنلا

 فمصاوءل|ضمب وفوسخلاو فودكلاو نيك اربلاك اههبشإ اموهلزازلا دجوا

 ىماعلا نع اوعزنيو اووهرب يكل بيهرنو ةلفع مهل نوكتل ةفيحلا عباوزلاو
 مييسقتا ىتحو هللا ركذ مييسنيو مهينطي امم ةرمتسملا ةحارلاو مسنلا ناف

 . اوكسابب ىنح
 ايالبلا نا يا ( ءالبلا نم مهب لزمي ام كلذك و ]ل مالسلا هيلع لاق مث

 لزالزلاك ىم اينالا راديف ناسنالاهب ينتيبالك و لاومالاو نادبالايف بئاصلاو

 مهتماقتساو مهحالص هيفام ىلع ريبدتلا يف يرجت اهنا اك رابتعالاو ةظعلا
 . ايندلا ىف

 هلدعب وأ هيواسي ال ام باوثلاو رجالا نم مهل رخدب هناف ةرخآلا يف اما

 نيحلاصأا نم اوناك اذا نكل هيلع طبغي ىتح امفنو ةمظع ايندلا رومأ نه ءىش

 ٠ باوثل نيقحتسلا

 اواتبيل ايندلا ىلا عوجرلا نونمتيل ءالؤه لاثما نأ رابخالا يف درو دقو
 ٠ كانه مظملا ضوملا ابلط مظملا ءالبلا

 هلل - 4©١(



 . ةيصاخلاو ةمامال

 نكن ل ىلتبلا ثا اماق نيرمال ايندلا يف ضوعلا اذهب لجعب ارو
 هرجاهيطعب وهف لماع لمع عيضب ال ىلاعت هللاو ةرخألا يف ضوءبل ءاحلصلا نم

 ٠ ةداعسؤ ةحارؤ لام نم .ذدلا يف

 ىلثبا !ذا ىلاعت هنا اك ةماخلا وا ةماعلا احالم هليجعت يف توكي اماو

 ايندلا يف ءالبلا نع اضوع ةحارلاو دالوالاو لاما هاطعاو ءالبب كرسثلاو رفاكلا

 هليغشتب سانلا ةماعل حالصوةحارلاو ةداعسلا ىلع هليصحتب ةصاخ هل حالص كلذف

 ٠ اهريغ وأ ةعانصلا وا ءانباا وا الثم ةراجتلا يف ةلءاملا يدبالل وه

 اهئمكل وصاخلا هعفنل لماعم وأ مئاصم ءانك مومعإل ةعفان الامعا لمع اعرو

 ٠ كلذ لاثماو لمعلاو لافتشالاب اضيا ةماعلا عفنت

 ب [ه©6©



 ةسباي ةدراب ضرألا

 اهيلع للا ابعبط ىتلا !رعابط يف ضرالا نا مث : مالا هيلع لاق

 لضف ةراجملا نيبو اهنيب قرفلا اعاو ةراححلا كثذكو ةسباب ةدراب

 ىت>اليلق ضرالا ىلع طرفا سبيلا نأ ول تيأرذا « ةراجملا يف سب

 ناويملا ةايح هب ىزلا تابثلا اذه تينت تناكا .اداص ارحح نوكل

 اذكهتراص اعاوءدربلاو سبيلا ىلع عبط طيس مسج ضرالان ا ءاملعلا لاق

 « نيبخرلا ةبوطرلاو ةرارحلاب الصمم مل نيذلاا كسايلاو طغضلا اهبف لصحيل
 ىف نداعم لوصح الو اهربظ ىلع ناويح# رارق نكمأ أل ناتميبطلا ناذه الواو

 . اهيلع تابن الو لب أمنطاب

 ضرالاو باصاو سببا اهناريغ ةدوربلاو سبيلا يف ملم يهف ةراجحلا امأ

 سبالولف « ةميبطلا هذه ىلعو اذكه اقلخ نا حالصلاو ةكط أ نمو نيلاو ىخرأ

 روصق ديشمت لو نك اسمو لزانم رمعت لو ءانب مقتسي مل اهتبالصو ةراجحلا

 . ةءافتساو تابث يلا جانحن كيتاه لكف تويبو

 نأ ثيحو ناسن الا هيف اه ناوبحلا اهيله شيميل تقاخ امنف ضرالا اما
 ةراجملا الو دلصلا رجحلا ىف تدني ال تابنااو «تابنلاب الا هل ةايح ال نآويملا

 وح -



 ةراحملا سيب نم تصمت فيك ىرئالفا «ءانب وا ثرحابب نكع لاكو

 . دامعالل ًايهتثل ةراخرلاو نبللا نم هيلع ىه ام ىلع تلعجو

 ضرالا تناك كلذل ةفلخلاةكح يقاني امم اذهوو ناويحلا تام تابن تبل اذاو

 كمت ةلبلف ةبالصب نيتجزتمأا ةدتملا ةواشرلاو نيقا نم نالأ هيلع يع ام ىلع

 مزلياملكوعرزلاتابناوروذبلاظنحو ثرحلا ىف اهيلعدامءالل ةأيبمنوكتلاه ءازجا
 9 ابيلع ىح لك ةايأ- ماوقاا وه تابنا| نا موأعمو ؛ هرامأو هايل

 هلامعأ ناديمو هشاعم عوبنبو ناسنالا نطوم ىعو كلاذك نوكت ال فيك و

 . هنامم لو ريخالا هأوثم اريخاو هئاتكسو هزاك رح كوامو

 . ميكحلا عدبلا ناحبسف

 ب عماب اسس



 ضال ا حطسم ىلع لدعلاب هايملا حزو

 ضر الاههلخ ف العو لح محلا ريبدت نمو : ماللا هيله لق

 كلذ لجو زع هللا لءج ش بونملا بوم نم مفرا لامثلا برم نا

 ىضفت مث اميورثو اهيقستف ض رآلا هحو ىلع هايملا ردحتتل الا

 نأ ثوحو ناك ةبج يا وا اب ونج وأ الاعث حيرلا بوبه عضوم وه بهما

 بدت ضرالا هجو ىلع ءام رطميا باحسلا ىجزرتو هاما مفرت ياا ىف حبرلا

 قستف ضرالا حلس يلع ءايلا ردددتل كلذو ىلامشلا حبرلا ببم ىلا هللا ميزوت

 يلا نمالا رخآآ ىذقي ىتح ةيميبطلا ةيئاملا هترود هاملا رودب اذكهو « ىورتو

 . كلذك دومي مث رحبلا

 مويلا ةفورعملاىماظملا ةيئالل ةرودلاىلا ةراشأ اذهمالسا هيلع مامالا لوف يفو
 ءاضنلا ىلا دداصنت اهترارحم سمشلا اهرخبت نأ دعب رحبلا هايم نأ : مو

 متوجلا ةدورب را نم اباحس ريصتف ةدرابلا ةيلاعلا ولا تافبط يف ولعت مم ًاراخم

 ةلجلا يفاهوج ةمقب يأ ىلا تذلب اذاف ديرت ثيح ىلا املمحتو حايرلا اهيجزت
 يلع ًارطم تارطق ةروصإ لزو ىرخا ةرم هام ىلا تاوحن هيف تناك امم رحا

 هبل رعستل و ضرالا حيطص ىلع أب:م بل ى رجيف «ضرالا هحوو لوبسلاو لالا
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 رخالا ضفمتو حطسلا ىناج دحا مفر كف « رحبلا ىلا كلذ 5

 نم مفرا لامثلا برم لمج كلذك هيلع موق الو هنم ءاملا ردحنيل

 ىلع اريحتم ءاملا ىقبل كلذ الولو « ابنيمب ةلملا هذهل بونجلا برم

 « كلاسكاو ىرطلا عمطقتو ابلامعا نه سانلا ملتمد ناكف ضرالا ه>و

 ايلول ءاملا 3

 ةريغص لوادج لكشب اهنويعو لابجلا نم ثلاث ىسق ليسيو قوقشلا يف مسق

 رابنالا ىقست نا دعب مث 2 ضعب ىلا ابضس مفنلا لوادجلا نم ممتجت راهناو

 ىلا دعاصتلو ىرخا ةرم رشبتت ثيح رحبلا ىلا اهقيرط ذخأت عورزلا ىورنو
 ىمست ام ىف ةرودلا هفسهو كيلاود اذكهو « رطاملا باحسلا نوكتف ءاضفلا

 ٠ ( ىمظملا ةيلاملا ةرودلا )

 بونجلا ىلالامثلا نم يرجو ضرالا ىلع ريسب ًارطم لزانلا ءاملا اذه نا م
 تاضختلا ىلا ردحتي هتميبطب ءاللو بوكا يئاح نم مفرأ لامشلا بناج نال

 ريسهنا لاقب يذلا ليللا رهن ادع )املا ىف رهنالا ميمج ريس يف نادجولاب هاراك

 حطسلاب هببش ذا نعذلا ىلا مالسلا هيلع مامالا هب رق دقو ( لامشلا ىلا بونملا نم
 هيبناج دحا اومفر هلام رادحتا اودارا اذا هناف ءام هقوف نوكي يذلا ىوتسلا

 . لسم نما اذهو ءءاملا نم هيلع ام ردحتبو رخآلا بئاجلا ضقخنيل

 اذه الواو يا ( خلا اريحتم هالا ىقبا كلذ الواو ) مالسلا هيلع لاق مت

 ىرسب ال ضرالا هجو ىلع دحاو لحم يف امفاو ءالا يقبا ضانخمتالاو عافترالا

 ىلع كلاءملاو قراعلا عطقبو لامعالا ريس لفرعي امم عبطلاب اذهو ؛ ردحني الو

 ه- أةؤدص



 سانلا هيلا جاني مع قاضل ةيدوالاو رابنالاون وسلا ْق همقدتو هن ربكا

 فانصاو مث راجشاو مبعورز ىف ومبيشأومو مومامنأ برو ميب رشل

 ٠ ةقلخلا ىف ابنم دوصقملا ضرغآفانم وهو كلذ ىمَرْن ةكلا تسيل و سانلا

 ضرالا هحو ىلع ءاملا بست اوءجرا دقف نييفارغإلا نم نو رخأتملا اما

 دجوت ثيح اض.أ اهروخ لوح ضالا نارود ىلا مظنلا لداملا ميسقتلا اذه

 , ةمفادو ةبذاج نائوق ( مدقت م اهل

 لوح ضرالا نارود الول : فرمصنب هرصتخم ام كز دا روتكدلا لاق

 . ابنا نم تاطيحلاو راحبلا تغرفل امسغن

 نييطقلا يلا اههايم ريست نأ رظننملا نم ناك اذهو ةكرح وذ عبام هاما نأل
 مؤليفهيلمو هاوتسالا طخ ىف امم رثك !اههيف ةيبذاجلا نال ًارظن ًارادحتاو (قالزن

 قطانم را اهنم غرفت ناو « الئاه ًاممجت نيبطقلا ىف ابك هايل عمجتن نا

 .اضيا ءاوتسالا

 يتااواهد>و ايف يت ةيبذاجلا ىلا عجريرالا ناك وأ لصحم ناك اذ كم

 . ءأوتمالا طخ ةيبذاج نم رثك | ىف

 ةدراطلا ةب كرما ةوقلا ىمست ىرخا ةوف بسكت اهنارودب ضرالا نكلو
 هاوسلا ىلع ءاوتسالا طخ ىف م اك نيبطقلا ىف ةدوجوم اًضيا ىثو ( ةمفادلا )

 نيطقلا نم ةمفادلا هدرط: ةيذاجلا ةوفلا بذج ةطساوب ءاملا هجوتي ام نيف نذا

 . نييطقلا ىلا ءاوتسالا طخ نء هل لص اك ءاوتسالا طخ قطانم يلا

 تاطيحلاو راحبلا هام يأ هايملا عزوتت عفدلاو بذجلا نيب لداعنلا أذبب و
 دم واكنوا سح



 هيفا باهثاو 6 عابسلاو ريطلاو سوح ولا ن4 هدرل أم ترسو مر

 8 ألا باودو ناتمحلا

 زوجنونيبطقلا نعءايملا لذاختت ال ثيحب امظتنم الداع امي زو: ضرالا حطس ىلع
 . نييلقلا ىلا زوجتو ءاوتسالا طخ نع لذاذنت الاك ءاوتسالا طخ يلا

 نم اهحطس ىلم ١ لك قرغا ضرالا ىف اًهداسو نائوقلا ناناه الولو

 ضرالا هجو ريغتلو هايحا نم ءاوتسالا طخ ىلع ام لك تنالو ةيبطقلا قطانملا

 طب را وطبضلا نم ةقيقدلاةجردلا هذه ىلع هردق نمو اذه رئق ىرتاب نف

 ٠ هتمظع تاج « ناقتالاو عادبالاو

 (خلارابنالاو نويعلا ىف هقفدتو هترثك ال وأ ءاملا مث ) : مالسلا هيلع لاقو

 ءىد لك ءاملا نم انلعجو ١) ةايحلا تانرورض نم هاملا ناك امل : لوقا

 ناكملك ىف دجوي ناو ًارفوتمأريثك نوكب نأ بجو ةاملانيع ؤه لب ( يح
 ىلامت هللا هلعج كلذل ةلوبس ,لكب تفو لك ىفو ماودلا ىلع يدبالا هلانت ناو

 ةجاح ىلع قيضد ال نال كلذو « ةيدوالاو راهنالاو نويملا ىف (ةفدتم ًاريثك

 فانصاو هراجُشاو هعورز ىقس ىو ه.شاومو هماعنا برشو هب رش ىف ناسنالا

 ىواحصلاو تاولفلا يف ريطااوعابسلاو شوحولا ةجاح ىلع قيضب الاك « هتالغ
 هيف بافتنل هيلا راحبلا تاقواخم رباسو رحبلا باودو ناتيحلا جايتحا ىلعو

 . ةماعلا ةايحلا مزاول نم اذه ريخ ىلا ةيئاملا اهتايح ى- حنو
 . يلاعت ءاشنا ينآلا لصفلا يف !ماصفنس ىرخأ دئاوف ءامللو

 دس اقلا د



 ىزحتالا ءاملا عقانم

 ابمقومويظع نعو ف راعامب تنا رخا مفانم هيفو:ماللسلا هيلع لاق

 ميجءايحا يف هئانغ ميظع نم فورعلا ليلحلا سءالإ ىوس هاف ءلفاغ

 بيطتو ذإتف ةيرسثالاب جزع تابنلاو ناويملا نم ضرالا ىلع ام

 اهاشه يذلا نردلا 5 همتمآلاو نادبالا فظن“ هبو . اهبراشل

 ريثكلاناوء قيقحتلا ىلع اهرصصح نكم ال ةريثك مفانمو ةمج دئاوف ءاملل نأ

 اهترورعض نع نولفاغ انكاو اهب و اهنم ديفتساو !ملمعتسن أنا ىنهع ينخ حضا وابن

 هيلع انتداعو ءىش لك يف ءاملا لاوتسإ ىلع رارمتسالا ناف ةايدل !مموزاو شيعلل

 ٠ مفانمو ملاصمو برام نم ان هثدحم اهف ركفتلا ند نيلفاغ انلمجم

 نراويح نم ضرالا هجو ىلع ام ميج ةايح هنأ ىهف ىرعكلا هتدئاف اما

 ةدئاف هذهو ( يح ءىش لك ءالا نم انلعجو ) مركلا نآرفلا هب قطن اك تابنو
 . ليصفتو نايب يلا جانحم ل

 ضمدلامالسلا هيلع مامالا رك ذواة باس اهضعب ان  ذ دقفىرخالا هدئاوف اما
 : لوقتف ًائيدح بطلا بتك هنركذ ام اهيلا فيضن نحو انه رخالا

 : ماللا ةيلع مامالا اهرك ذ ام اما
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 ِتد رطْضا اذ رانا ةيدأع فك هيو لام الإ حلطصيف بأ رتل 05 هو

 هد أرلا دوف لاكملا بعتلا محا هيو ( هورأملا ىلع سانا فرذاو

 اهبراشل بيطيو اهقوذ زلبو اهمعط نسحيف ةب رشالا ضعب مم جزم هنأ أهنف
 ناردالا نم اهاثماو يناوالاو بابثااو ةمتمالاو نادبالا فظنب هنا اهامو

 . اهاشنت يتلا تافاثكلاو ناسوالاو

 دقو حولسأا طيلتتو هانبل حلصي نبط نوكيف بارتلا هب لبي هنأ اهنمو
 ( قوباط ) ةبلص اراجحا نوكتل راثاا يف خبطت ةليطتسم وأ ةعبرم ابااوق لمع

 ٠ اهاذما اهريغو رودلا ضرا طيلبثو روصقلاو توببلا هانب ةماقال

 نر سانلا تفاخو تمراعضاو ةرثكب تبش اذا راثاا ءفطي هنا اهنمو

 . فنمبو ةرثكي ابيلع ءاملا ءاقلاب كلذو ابفارحاو اهرارضا

 لستغأو هب محتسا اذا دبجلا لمصلا وأ ريسلا نم لاكلا يتلا نا اهنمو

 تاماسم عنفنن ثيح هلل ةفاظن و هئدوربب هباءزأو هباص وأ هنع تلازو حارتسا

 . لماكلا حايترالا هل لصحيف اهنم ( نجمك الا ) مسذلا قشنتستف هدلج
 هترك ذام امأ . رابتعالاو ةظملاو هيبننلل مالسلا هيلع مامالا ءركذ اء اذه

 ٠ بالا بتك ضءب
 لركما امل ءالوث ىتلا ةنلتحلا ةيذغالا ىف هئم ميظع رادقم لخدي هنا اهنذ

 . تايوشنلاو تانابنلا نم ريثكو محلك ابلك !

 أبيف ةقرتحلا ةينويركلا مومسلا زوفيو نادب ألا تالضف جرخم هنا اهنمو

 هرومو هب رمش ةطساؤب جرالا ىلا ندبلا ىف ةرسغلا ةدماحلا داولا ضمب حرط»و

 . ابعم هجاْرْئمأو ابيلع



 يف اهمقوم مظع فرمت يتلا برا نم اذه هابشا ىلا هباصوا نم

 نوكي ال ةدملا ىف ءام دجوي مل اذا هناف ىمضحلإ زابجلا ةيلمما هتناعا اهنمو

 ةيومدللا ةرودلا لكل الو لب شفنت لصحت الو مد دلوتي الو سوملك وا سواك
 قرملاك ندبلا حالمال ةمزاللا تازارفالا لصحم الو اهاريكو اهارغص

 . زارهلاو لوبلاو

 سلط: ضعب لاق لب ديدشلا شطمأاو ةءفترملا ةرارحلا ءيدبهب هنا اهنمو

 . ةدملا ضأ سما نم ريثكل عفان ءاود ءاملا نأ ءابطالا

 تاتابنلا ماسجاو ناويملا ندب ايالخ نم ةيلخ لك ةايح فقوتت هنا اهنمو
 ٠ ةايحلا تدقف اما تذج اذا ثيح اهيف ءالا دوجو ىلع

 نء»٠|!ففدمتسم نأو دبال ةيلنخلا لخادلئاسلا وهو امزالب وتوربلا نا أبنمو

 اذا وءاذنلا تدقفءاملا اهنع دقذ اذاف اهرمغت ىلا ةيئالاليلاحلا يف ةيئاذلا تابكولل
 . ةيمعالا نم لئاسلا اذبل ام فرعت تناو اهتايح تبهذ ءاذفلا اهنم عطقلا

 نجمك الانال هاما نماهئاقيل مزاللا نجي كك الا دمتسن ابالخلا عيمج نأ اهنمو

 واءالا ىف باذ اذا الا ايالخلا نم ةيلخادلا ءازجالا ىلا لصي نا نكعال
 ٠ ةيلخلا اهصتع ىلا لئاوسلا

 (44) نم رثكا هاا برش نع ىنفتسي نا عيطتسي ال ناسنالا نا اهنمو
 نميلا لخاد تاليلستلاو مضم ا تايلمع يع ةجانلأ مومسلا نال ثوم هناف ةماس

 امو لوبلا وا قرمااب جراخلا هالا مم ابجا زعماب الا جراخلا ىلا اهدرط نكم ال

 . كلذ ىلا



 . ابيل ةحاملا تو

 فرعت ال يتلا ةمفانلا برآلاو ةلبلجلا عفانملا هذه ريغ ىلا ثسم اذا الا فرعث ةمق 01
 ٠ هترورضو هال نإ كانه ات '/ ْ

 ش و حطس ىلع ًاريثك آر فوتم هاملا نوكم نا ةيحلالا ةكَلا تضنفا اهلاثما 0 5500 رووا

 . ةركلا حطس عابرا ةثالث لْغْس راص ىتح ضرالا

 ٠ نؤش هفلخ يف هنو

 د ا د



 راحبلا هايم ةركِْف بزآملا

 راعبلا ف ريثكلا ءاملا اذه ةمفتم يف تككش ناف : ماللا هيلع لاق

 ن“ ىدهح و 5 برطضمو فثتتكم هنأ ملعاف هر برالا أم تافو

 ةول1أ هايملا هيف بصن ىذلاو ةملالا ةريثكلا هابل عمت وهوربلا دض رحبلا

 امناو ٠ ضرالا حطس عابرا ةثالث تاغ يناا راحبلاو تاطيحلاك راهنالا نم

 ىلع اهعم لمح ماودلا ىلع اهيف بصت ىتلا رهنالا هايم نال ةحلام اههايم تراص

 اهنداعم ىلع اهرورمب ةيندعملا حالمالا نم اهريغو حلملا تأرذ نم ريداقم رثكالا

 لاسرا وهو رارمتساب ابامعب موقت سمشلا نا نيح ىف رحبلا ىلأ أهريسم دنع
 بذملاولا رخبتيو ءاما نكسيفةمشم تماد ام عساولا طيحلا ىلع ةراحلا اهتمشا

 . ةهلام حبصتق رثكتو حالمالا مارتن اذكهو حالمالا فلختتو هنم

 وااهفتسم لئاس لأسي دقو « تاطيحلاو رادبلا هايم ةحولم ببس وه !ذه

 راسبلا ىف ماربلا ريثكلا ءاللا اذه قلخ نم ةدئافلاو برالا ام لوقيو اضرتعم

 سانلانطوه يعو ةسبايلا نم قبب ملو ضرالا حطس عابرا ةنالث لفشب راص ىتح

 . ( نوكسلا ميرلأ ) ىوس ماوأ»و

 سم ا!



 جوجنلبلا دوملا تبانم هلحاو ىو رحبلا نم جرختست ىتش فانصاو

 هذهل لمت و سانلل بك سم وه دمي م" « ريفأقملاو بيطلا نم بورضو

 ىلا نيصلا نم باجي ام لثك ةديمبلا نادإيلا نم بلجت ىتلا تارابعتلا

 امل نا ملوث تاراجتلا هذه ناف « نيصلا ىل قارعلا نمو قارعلا

 ربظلا الا لع

 مل اماسنإإو اه:رثك يلع راحبلا نا ثململ تركفو ثلمأ# ول كنا : لوقنف

 فائصا نم ىصحت الام ذايإل عيسولا لدملاو ديحولا فنةنكما تادج لب دبع قلخم

 ةيرحبلاو ةيربلا ءايحالا لكل ابموزاو أهءذن ىفخم ال ىتلا رحباا باودو كامسالا

 ةاسرلا هذه رغلآ ىف اهدئاوف ضعب كل ركذن فوسو اهفانصاو اهعاو! ةرثك ىلع

 . هللا هاشنا

 ندعم نوكت اهنا اهعاسنأو راحبلا هايم ةرتك ىف ةدوصقلا برادا نمو

 تازانلاو رعاوجلا ضعب مضوم وهندعملاناف  املحتو امهردص» يا ربنملاوؤلؤللا
 امىلع حلطصي دقهيلعو هرك سمو هلصا هيفء يش لكن اكم هنا اي ديدحلاو ةضفلاك

 . ةنيمثلا ماسجالا نم رحبلاو ربلا يف

 ىمست ةيوقثما ريف زرخلا“ فورعم فافش قارب رودم مسج وبف ؤلؤقلا اما
 ارذص فلتخم ةؤاؤالا يا فو ( ةميش) اهتفدص ىف ةديرفااو ( ةرد ) اهنم ةريبكلا

 نوكت ًاردان و روفصملا ةضيب ردمتب اهربك او شاخشحلا ةبح ردقب اهردصا اربكو
 اهتميف ردقت ال لب نمثلا ةميظع أطوصح ةردن ىلع هذهو ) ربطلا ةضيب ردقب

 حانا؟؟ 



 الف امنايثا زواج أبله رجا نال اهلها ىدبإبو ابنادلب يف تيقبو ترام

 ةريثك ءايشأ دقف اهدحان اما كلذ ِق مهتم ناكوابلخل دحا ضرمت,

 . اباضهني شيعت ابامحن نم شاعم عاطشنا رخالاو اهيلا ةجاحلا مظم'

 ٠ ( قيقحتلا ىلع
 ىتح رطهلل اهاف ةماف ناسي رهش يف رحبلا نم ةفدص جرخم نا واؤالا لصأو

 رخاوا غلبت ينح كانه ىقبتورحبلا رمق يف تصاخو ثقبطنا هنم ةطقن تاعقش اذا

 من « رحبلا ضرأ يف ةرجشلاك قورعامل تراص تصاخ اذا اهناليقو «روتك

 رودللا ىف ناويح وبف كانه ثيقبو قورعلا تلمها ًاؤلؤل راصو اهيف ام غلب اذا

 رودلا ىف ندعمو رحبلا رف ىف هقورع برض نيح يناثلا رودلا يف تاننو لوالا

 . رحبلا لفساقىفام ىقد !ذكهو ثااثلا

 رودلا جرحدملا قاربلا يفاصلا فاشل ضيبالا رييكلا هدؤجا لاكشا وهو

 لحاوسو زهرهو نيرحبلا يف دجويو بلغالا ىلع نامع رحب يف نئاكلا نيزرلا

 . ةيبونجلا اكيرما يف ليزاربلاو دنحلا بونج ىف ناليس
 رحبلا رعق ىف نوبه نم جرخي هنا ليقف هلصا ىف فلتخا دقف رينملا اما

 ىلا جاومالا اهتقااف تدمج هاما هجو لع ةنهدلا هذه تذلم اذاف نعدلاك هفذقت

 عمجش مث رحبلا حلمس ىلع عقب لط وه ليقو ةبيل ةحئار تاذ ةلتكمك لحاسلا
 ٠ لحاساا ىلا ىنقيو

 تجاهو عيبرلا ءاج اذافرحبلا طسو رئإ رج ىف لحنلانم عون مث وه ليقو
 تيقيفرحبلا ىف لحنلا تويباهتدشب تقلا رحبلا ىف ةديدشلا ةبوهألاو فصاوملا
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 سمشلا عامشاب حبصي يذلا ممشلا ىقبي و اهلسع بهذي ىتح جاومالا اهب بملت
 بيطا ساشلا اهذخأتف لحاسلا ىلع ىقلت ةرودم تاحفمك جاومالا تازلو

 رمق يف نداسملا ضءب نم ةءوامو هنأ ليقو « بلقلا ةبوقتل اهامتستو ابتحنار

 ريصت من ءاملا عطس ىلع وفطت اهمامجا دعب م لالا نم ايمولاك رطاقتت رحبلا

 اقرا ةدهتت تام وز طاودألو جاومالا ماالئثو سمشلا ةرارح ةطساوب

 . (لاغ اهعيبو فراملا اهذعَأيا لحاسلا ىلع ىقلت ةرودم

 ةريثسك ىثو ( رحبلا نم جرختسن ىتش فانصاو ) : مالسلا هيلع لاق م

 ةيلام ىرخاو ةيضرا ءازجأ نم بكم دج وهو رحبلا دبز لاثما ةريثكو

 بدنلابابو ( رمالا رحبلا ) مزاقلا رح يف ريثكك وهو جومتلا اهيلجؤ ءاللا اهفطأ

 لثمو ةرفصلا ىلا براضلا فورءلا شا سلمالا ضيبالا هدوجاو امهر يغو

 وا هاما تد:نوكتب يرحم تاينهنا ليق «باامايفينامر را مسجوهو ناجرمل

 ةينابنلا نيب مءاج مرح وه ليقو « صرافو نميلاو نام رح لحاوسك هلحاوس يف

 ٠ اقي رفا ىلب امم مورلا رحم يف نوكتي ةبرجحلاو

 اذاف رحباا فوج ىف نوكتي ير تان وه ماقسالا ءافش بحاص لاقو

 اما لمرلا نم ىلالا فافشلا بلصلا رقحالا هدوجإو باصو سرب ءاملا نم جرخ

 رحباا لحاوس ىف جوخبلللا وا جوجنلبلا دوو تيانم نم مالسلا هيط هركذ ام

 نيكد ةكلمم لحاوس يف رجش وه ليفو دنهلا رئازج ىف نوكيو ىئيص تبن وبق
 جوعم مظع هرجشو « رحالا هذه ريف لحاوس ىف لصحيام اليلقو دنهلا يف

 اونا



 نزولا لبقثلا هدوجاو قرحا !ذا امس ال ةحئارلا بيطءاك هدوعو ابلاغ ناصفالا

 اهريخ ىلا بطلا بتسك اهركذت ةريثك ةببط عفانم هلو ةحئئارلإ بيع معطلا سم
 امرك ذل لممال اماهريغو ضيب الاو رمحالا نيل دنصلاك ريقاقعلاو بيطلا بو رض نم

 . ماقملا لوطب ذا

 امهمسانلا نا لوقا ( خلا ضانلل بك ع وه دعب مث ) : مالسلا هيلع لاق مث

 جاتحب مهضمب نآف مهتعارزو مهلاوماو مهنادبا يف ةحاحلا مدعو ىنذلا نم أوغلب

 ٠ ةايحلا تابجاوو شيعلا مزاول نم ريثك ىف ضعب ىلا
 ةعارزلا تاذ دالبلا ةءارز جوتنم ىلا ةرقتفم ةعانصلا تاذ دالبلا الئف

 جاتحي ىنغلاو ابعيلا نوجانحي راجنلا نا اي ةراجتلا ىلا جاتمم امهالكو سكملابو
 عيطتسيالهفنب درف لك ىرئاذكهو  ىنملانع ىنفتسيال ريقنلا نا اك ريقنلا ىلا
 . ابق هريغ ةدعاسم نودب هلامعا لك زاجا

 مك رتشأو ضعبلل ضعبلا كاكتحاولصاوتلا ناسنالا ىلع بجي ناك انهو

 : رماشلا لاق اك همحاوح ىضفقتف رخالا ةجاح درف لك ىفقيل لامعالا ىف

 مدخ اورمشي ملْناو ضعبل ضعب 2رضح نمو ودب نم سانال سانلا

 جراخ ن٠ هحلاصمو هبرام هاضفل رمثبلا هيلا جاتمت ام رثك أو رهظا ناو

 ىلا نيمعلا نم اهبلجك دلب ىلا دل, نم اهبلج وأ مئاضبلا لقنو ةراجتلا يف هدالب

 اذهو ابنيب ةقشلا دعبت دق لاحلا هذهو . الثم نيصلا ىلا قارملا نم وا قارعلا

 اهنمث نم رثك !اباخ روجا نوكمت ناب وا سفنالا قشب الا هنوذلبب ال دق دمبلا
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 امم دشا رخال لحم نءاهربيس: ةقشمو ابلقن باعتا نم لقانا لص ام ناو

 اهلقنت الو ايناكم ىف عئاضبلا كرت نأ سانلا راضي امم اذهو « اهعفن نم ىجرب

 ىدؤي امم اذهو فلتت ىتح اهلها يدبايو اهنك اما يف تيقبو ترا تكرث اذاو
 نيذلاو اهيلع نيلماملا شاعم عاطقنا وا ابيلا ةجاحلا مظعن ةريثك ءايشا دقف ىلا

 اباضفب شيعتلا نوجري اوناك نمم جراخلا ىلا القن وا جراخلا نم املج اهنوامح

 تاراجتلاءذ المو سانلا كس هلمج رحبلاقلخ امل هناحبس هلا نكنو « اهحئرو

 اللول نذا ءءرماب رحبلا يف ىرجتث يح نفسلاو بك ارلا يف لقنلا هنطساوب لهسيل
 رحبلا الولو ةيئانلا نادلبلا ىلا لقنلا رمت امل رحبلا الولو ئفسلا تراس امل رحبلا

 ىلاصت لاق كلذ مهيلع لبس املو تاراجتلا هذه ىلع رشبلا نم مظع مسق شاعال

 نارب ملا ) ىلاعت لاقو ( هلضفن» اوغتبتا رحبلا ىف كافلا ل يجزي يذلا عبر)

 . ةمعن هربظ ىلع اهريسو لضف رحبلا دوجوف ( هللا ةمعنب رحبلا يف يرجت كلفاا
 ناسنالاو ناو.ملا لع قب ام كلذف ريلا ىف رباغاا لع تأ راجتلا لمح اما

 . سوفنلا ةفشمو روجالا ءالغ نم هيف ام ىلا (ةاضم

 ينلا كلذلا ) اهيف ناسنالا مدختسي يكل الفت راحبلا قلخ نم ناحيسف

 . ( سانلا عفنب ام رحبلا ىف يرجح
 . مركتم معنم نم هناحبسو



 ءاوببللا

 قئتخال هتمسو هنرثسك الول ءاوحلا اذكهو : مالسلا هيلع لاق

 ىلا لوح امح زجسو هيف ريحتب ىذلا راخبلاو ناخدلا نم مانالا اذه

 . ةيافك هيفام هتفص نم مدقف الوا الوا بابضلاو باحسلا

 قاخلاو مهلا رصنعلا اذهل ام ةبيرقلا ةمدقنملا لوصفلا يف انلصف نا قبس دفا

 ةايح يذ لك ةايح فقوت انركذ لب ةصاخلا دئاوفلاو ةماعلا مفانما نم ببجعلا

 يف لامتشالا لصحي هئطساوب و يرورسضلا سفنتلا فقوتي هيلعو هب ثيح ةيلع

 ناريط رسبت هبو تاوصالل عامسلا ثودح هبو تانادنلا ومب هبو مزال دوفو لك

 انرحذ ام كلذ ربغ ىلا اهلاثماو تانوحاطلا كيرحت هب ًاريخاو رويطلا

 .رك ذن ملامو

 هقلخ يف هكا انقذحت ملاعلا اذه ىف هايحالل هترورضو هتيمعا انفرع دف ذأو

 . هنم ناكم ولخ ليحتسملا نم هنأ ليق ىتح ناكم هنم واخت ال اعستم ًاريثك

 سفنتم ناويح لكو سانلا قئتخال هيف ةعسلاو ةرتسكلا هذه الول لب

 « وجلا يف هيلا ضرالإ نم دعاصتما راخبلاو ناخدلا ةرثكل كلذو

 هيلا اههنم دعاصتن ام ميج في رصت هنكمأ امل لاجلا ىض اليلق ناك ول هناف

 سالك بل



 و «٠ وى 9 وأ 9 ٠ ٠» ٠ ٠ ٠ ٠9 9 »

 فتالوحي دق كلذبو ءأوهلا ىف ناقئاكتي وجلا ىف ناريحتيف نارثاكتب هلجالو
 مادنا اذهو سننتا حاسب الف ءاوهلأ نادسفيو بارضااو باحسا| نبوكت نرد

 هئاوتحاو تفرع يتلا ةرومصلا هذبب هتمسو هئربك نكلو جب ردتأاب ماعلا كلعا

 . ولاو ضرالا لاحم نم لحم لك ىلع

 ءاضنلا اذه ىف هيف درو ةيلا لصب الك ديدبتو فب رصت ىلع ارداف هلمج
 . ةعساولا هتالاجم ىف ةكرملا عب رس افيفخ قلخ دقو اوس ال يتاهناللا

 ٠ ةجلا همقانمو هحلامسم ريثك نم ليلق اذهو

 . هقلخ ىف عدو! امو قلخ ام لعا هلو



 رانملا

 ميسنلاك ةنثوثبم تناك ول اهئاف كلذك رانلاو : مالسلا هيلع لاق

 نيباحالا ىف اهروبظ نم دب نكيول امو « هيف امو ملاءلا قرح تناك املاو

 دنع سلتف ماسجالا يف ةنوزخلاك تلمج حلاصملا نم ريثك ىفا,ئانفل

 « وبخم الثل اهئاقب ىلا جيتحا ام بطحلاو ةداملاب كنسعو اهيلا ةجاحلا

 ربظن يه الو كلذ يف ةنؤملا مظمتف بطحلاو ةداماب كسمم يهالف

 دنع اك" رانلا نا ةلاسرلا هذه نم ةمدقتملا لوصفلا نم قبس أوف تفرع دق

 تارذو قناقد نم 57 مسج مثدنع يهذ نورخأتلا اما طيس مسج ءامدقلا

 أابترارح ضرالا دمتست ينلاو ابمقةرارحإل ديحولا ميظعلا ردصلا يف سمشلا نأو

 ةيرارحلا ةفاطلا يا ةرارخلاو رانلا عدون ىتلا يع اهناو اهربغ نود اهنم امتقاطو

 ىتحو لب طفنلاو باشخالاو بطمحلاك دوفولا نيوكتا ةلباقلا داولا يف ةلمتدلا

 ةرارحلاو رونلاو رانلا لصاف نذا « هلاثماو يوايكلا داحت الا ند لصاحلا دوقولا

 . طقف اهسفنن سمشلا وه دوقولاو

 صخالابناسنالا اهنع ىنعتسم اليثلا ةايحلا تايرو رض نم رانلا تناك ال مث
 صراقلا دربلا ىف ةثفدتلاك و هئاذف ريضحتل خبطلا لثم ةريثكلا ةيوحلا هلاصم

 نسننملا دج



 عاتمتسالااهيف ممتجا ريدقتو ةأيبل ىلع يف لب هيف هالك رحنف ةثوثبم
 اهب صخ امم اهنا هو ىرخا ةلخ اهيف من اهررض نم ةمالسلاو اهمفانع
 مظمل رانلا دمف ول هناف ةحلصملا نم اهيف هل ال ناوييلا ميمج نود ناسنالا

 راشلا لمعتسم الف مئاهبلا اءاف ءهشامم ىف ررشلا نم هيلع لخدي ام

 قلخ اذكه اذه نوكب نا لجو زع هللا ردق املو اهب متمتسن الو

 لثم ملاببلا طمب مو اهلامتساو رانلا حدقلا ةأيبم مياصاو افك ناسنالل

 برا-ما نم ىمحت الام ىلا ةيعارزلاو ةيعانصلا تالآلا نم ريثك كي رحتك و

 . املاح يف ةروكذلا لاصلاو

 ابجاو ناكم لكو تقو لك ىف ناسنالل اهروضحو امزال اهدوجو نلك

 . ءألاو ,ارذاك

 ناك ابا نانالا عم ةدوجومو ةريثك مكحلا عناصلا اهقلخ دفف كلذلو

 هجو عسسي ىلعو هاّضْقلا ىف ةرشتنم ءاوهلاو ءالا اهببوخأ لثم ابلمجي مل نكلو

 مسنلا ل ثم ةئوثبم ةرشتنم تناك ول ذا ةيلج ةحضاو كلذ يف ةكحلاو « ضرالا

 ًادامر هتلعج الا اتيم الو ايح قبن لو هيف امو ملاعلا تقرحال ءاملا وا ( ءاوحلا )

 . حايرلا ءوردت

 ورم ريثك يف اهنع ءانمتسالا نكمي ال ينلا رانلا هذه لمج ريكحلا نكلو

 « راجحالاو نداعملا يفو ههابشاو ياطملاك ةيدوفولا ماسجالا يف ةنوزخم حلاصلا

 ثيجحب ةنوزخم نكت ملاهلا ىنءعب ةطسوتم ةروصب داولا كلت يف اهنازنخا لمج اك
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 يف الان اليك شاعملا يف لاملاو ءاهحلا ىلع ريصلاب تتيعا ابنكل كلذ

 . اهدقذ دنع ناسنألا لان ام رانا دف

 ٠ ةيدوقولا داوملا يف اهءوجو

 امامهم ةثوثيم ةرهاظ الو ءاهدقذب ناسنالا ىلع ةنؤملا مظمت كلذ دنعو

 . هيف م الك قرحتف
 اهباطتبامدنع ربظت يا ةأيبتو ردقتب اهنازئخا نوكي نا ةكحلا تضتفا لب

 ةداف:ءالاو عاتمتسالا ايف عمتج انه و ؛ دارا ىتمو هتجاح بجوم ناسنالا

 عيمج نود ناسنالاب تصخ امم اهانيأرل اهانلمأت ول انأ مث اهررمض نم ةمالسلاو

 ةايح ال ترا ىرتانال « هحلاسمو هتاجاح زاجنال تفل اهنأكو تاناومملا

 الوءفدلابالاص راقتلا دربلانم 4يتاوالوراذلاب ١ل١أبتيءاذغالو اذغ نودب ناسنالل

 ىلاابب الا ةءردالا راضحا نكم الو هضارما جالع يف هل صانم الو امب الأ ءفد

 الو«رانلا دوجو ىلع ففونت ىتلاو ناسنالل ةءوبهلا براسملاو ملاصملا نم اهريغ

 الو جضالاو خبطلاو يهطلا هءاذغ مزاد الذا اهب هل ةجاح ال هنال ناويملا كلذك

 أم ربولاو فوصلاو شيرلاو رعشلا نم هاسك ىلاعت هللا نالاهب ةثفدتلا ىلا رقتط

 حدقل ةأيهم هدب نوكتل مباصاو فك ناسنالل قلخ كلذلف « دربلاو رحلا هيقب

 « هل هجايتحا مدمل كلذ لثم طعب مل ناويحلا نكلو هجئاوح يف اهلامتساو رانلا

 ثيحب شامملا يف للخلاو ةئوشخلاو ءانحلا ىلعدلجلاو ربصلاتاناويحلا ثحنم معن

 اهدقفدتم ناسنالا لانب ام رانلا دقف الاثم الو ناسنالا رضب امث ءىث اهرضب ال

 .٠ ملاعلا رداقلا فيلمللا ناحبسف اهدوجوب مقتني الو لب
 - لف



 [يطملا حاصلا

 ميظع ةريغص ةاخ ىلع رادلا مفانم نم كيلا مالسلا هيلع لق

 مهجئاوح هب نوضفبف سانلا هذحت يذلا حابصملا ذو يهو أبمق وم

 ةلزامب مرامها فرصنت سائلا ناكل للا هذه ال ولو « مبليل ىف اًواش ام
 عدس يعي

 مطتست) واهعلبت نل اناف ابل لممتستىتلالاصم او رانلامفانم نم كل ان ركذ يعم

 ابلجال ىث تقلخ يقلا براسلا ددع رصح الو اهقلخ ىف ةكحلا ىدم فمن نا

 راضحاو هئاذغ خبط يف اهيلا ناسنالا ةجاحك ابضعب انركذ نإ قبس دقو

 يلا صراقلا درجلا يف اهيلا رطضي ىنلا ةئفدنلاك و هتايح ءاقبال يرو رضلا همام

 نكل اهفئاظو ءادا نع اهنقوب ثيح ةحارلاو ةكرحلاو لمعلا نع ءاضعالا دمجي

 حايتراوةوقب لمعلل بيو لاقعنم طشنيف هقو رع يف مدلا ىرج رانا هئأفد اذإ

 , لوخلاو لسكلا هنع لوزيو
 ٠ دربأأ نء ادماج ناك ذا ةبسانملاب رعاشلا لوق فطلا امو

 مثيج تباط مؤيلا اذه لثم ينف مج ىف خدم ينر تنك اذأ

 تادماجلا ليلحتكو اهيلع يديالاويناوالاو بايثلا فينتك |هريخ ىلا
 . ابلاثماوممصوأ نهد نم

 د والا



 ةيلظ يف خمش, وا ظفحم وا بنكي نا ميطتسي ناك نم روبقلا ىف نم

 ليللا تاقوا نم تقو يف مجو هل ضرع نه لاح ناك فيك و « لبللا

 ابمفانم اماف ء هب ىفشتسإ ًاثيش وا ًاقوفس وأ ًادامض مامي نأ ىلا جاتحاف

 رثكاف كلذ هابشاو ءايشا فيفجتو نادب الا ءاودو ةممطالا طن يف

 اهئتاذ دح ىف ةريغص ش ىروخا ةمقنم ابل مالسلا هيلع مامالا ركذ انهو 2

 ىذا ءىذلا ربنلا حابصملا اذه يهو ءاهرثاو اممفوم مظع عننلا ةريك اهنكلو

 مهجناوح ءاضقل سانلا هذخعا دقو « هبناوج رينبو هىضيف هتبز ىف هتلايذ عشن

 ارم امهر الو رق رون الو سم ءايض ال نيحو ليآلا مالاغ ىف اودارأ ىتم

 اذه هدنع نكي مل اذا نك امالإو تافوالا,ذه لثم يف مهلاذ « ةيعامصلا راونالا

 ءاضق نوعيطتس الف رويقلا ةلظ هبشن ةفلظ ىف اوناك يرونلا يرانلا حابصملا
 ةريثك ثداوحو الامعا ناسنالل نامولممو كلحلا كلذ ىف تناكاهحم مهلامعا

 تافوانمتفوىف عجو رأ ضيم ضورمك ةئراط ةيلاجل ابضعنو ةرمتسم اهضعب
 شباشحلا ضعب ىلغ نم ىرورض جالع ىلا كاذنا جانحيف همالظ ىفو ليلا

 عاونا نم كلذ ىلا امو ةراح تاداك عضو وأ داعم وأ فوفس وأ ريفاقملاو

 ٠ للظلا ليها كلذ حنج ىف تافاعسالاو يوادنلا

 هقيرل ىرب نأ ضرلا بحاص وا ضرملا وا يوادملا جانحم اذه لك ىفو
 . هذه نم ةدحأو لمعل

 دف ةجيئنلابو ءىث لك هدنع فقو هفيرط ريني حابصم هبدل نكي ملاذاف
 . تومي وأ توملا ىلع ضيرلا فرشب

 - ؟اواس



 . ىف نأ نم ربظاو ىصحم نأ نم

 ىعف سائلا ضعب ىدل ةرمتسملا هبش وأ ةرمتسملا لامعالا وا ثداوحلا اما

 ةرمتسم صاخشالا ضعبل نوكت دق روما اهنافء خسنلا وأ ظفأا وا ةباذنكلا لثم

 الثم نيفاؤلاك ةرجالا ريغو ةرجالاب خاسنلاو هابطخلاو بائنكااو مولعلا بالطك

 كلذ لاثماو ةفرو خاسنتسا وا بوتكم ةباتكك اًقافتا نيرخأل لصحت دقو
 . هثوض ىلع اهزاجنا ىلع مهنيميإ حابصلا دوجوب الا ليلا يف اهلمع نكمي ال ابلكو

 الا اعيش قلخم إ فيك ريبخلا فيطلا ةكح ىف ركفو كبر ةمحر ىلا رظناف

 مهدامسالةداراو هدابمب انطلابيضقي أم امل دجوب نا نود ةجاح دجوب ملو ةجاحل

 ىنطي الو (صلخم دبعي و عيطبف ليجلا ردقبو ةممنلا ركشب نم انم لبق مهتحارو
 . هاضرب زوفلاو نيرادلا ةداعس كلذ يف نا ىلع

 كركشن نا انعزوأ مهلا

 ص ننمحلا



 رطللو وعصلا بكام

 نايقامتإ فيك رطملاو وحصلا ىف لضفأي ركف : مالا هيلع لاق

 كلذ ىف ناك هيلع اهنم دحاو ماد ولو هحالبم هذال ماعلا اذه ىلع

 تخرتساورضملا و لوقملا تنفع تلاون“"ذا راطمالا نا ىرت الأ ءدداسف

 تذبل «نقاصالا سا ور تاليا داما نضخو ناوللا ناونا
 تابنلاى رتحاو ضرالا تفج ماد اذا ودصلا ناو . كلاسملاو ىرطلا

 نويعءلا ءامضيغو

 هنيوكت ةينك و راعلا عاونا ثقوعو رطلاو وحنملا فيرعت كل قبس دقا
 اعبقامتمفانم ركذي نا مالسلا هيلع مامالا دارا انهو اعب ملاعال ثدحن ينلا ةمفنااو

 هيضتقت امسح هيف اهب قلخلا عانتناو ماعلا اذه اصل ناقتاو ماظنب امهدراوتو

 . ( حلا هيلع اهثم دحاو ماد ولو ) مالسلا هيلع لاقف ةلءاشلا ةيملالا ةكحلا

 نود ةنسلا لوط تماداذاراطمالا نا نادجولاب ىرث انافيحصحضا واذهو

 هايملا ةرثكل تابن لك ىله لب رضخلاو لوقبلالعةدوربلاو ةبوطرلا تبلغةرتف
 يبهذتدسف اذاو ثدسفو تافعت ةلاحلا هذهترمتسا اذاو سمشلا عامشا ةلقو

 بامذل هندب ىنرتس هسقن وه ناويحلا نا ىلع هتايح ماوقو ناويحلا ءاذغ
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 ابورض ثدحاف ءاوحلا ىلع سبيلا باغو سانلاب كلذ رضاف ةيدوالاو

 ءاوحلا لدتعا بقاعتلا اذه ملاملا ىلع ابقامت اذاف « ضارصالا نم ىرخأ

 ناف تماّتساو ءايشالا تدحاصف رخالا ةيداع اهنم دحاو لك مفدو

 ضميا ! هل ليق «ةتيلا ةريغمكلاذ نم ءىث يف نوكير ال لو ؛ لئاق لآق

 ناسن الانا امكف ىصاملا نع ىوعريف ملالا ضب هلؤيو نانالا كلذ

 أم حلصيو هعابط موقيل ةمشبلا ةرملا ةيودالا ىلا جاتحا هندب مك اذأ

 نا اك هتكرحو هطاشن ىف ببسلا يه تناك اهناف هنع ااعشاو سمشلا ةرارح

 ىف ءاخرتسالا لوصح مم ةروكذلا بابسالا كلتل رصخو درب اذا اضرا ءاوهلا

 ءاهخرتساو ( لصافلا ) مسيطامورلا لثم ضارمالا نم امو ريض ثدحا نادبالا

 ىلا اضم ةدرابلا ةيولمرلا ضارمالا نم اهريغو ماكزلاو للشااو باصعآلا

 . ةريثكلا هايملاب كلاسملا قيضو لاحوالاب قرطلا داسف

 رطلاعاطقناب الا نوكي ال وحصلا اذهو وحص نم ضرالل دبالف اذه ىلعو

 طاشنلاداجسال نيبجوملا اهرانو اهروذي ملاعلا ىلع ةعشلاو ةقرشلا سمشلا روهظو

 . ماعلا ءازجا نم هزج لك يفو لب تابنلاو نادبالا يف ةايخأو ةوقلاو
 هناف ضارماو رارضأ عفدو برآمو ملاعم نم هيف ام عم وحملا نا مث

 رارمتساو سمشلا قارشا ماود هأنعم هماود نال هماودو هرارمثساب حالص ال

 راطمالا عاطقنا مادو تماد نا يتلاو ةقرحلا ةففجملا اهترارح لاسراو اهعامشا

 عاطقنال ةيدوالاو نويملا ضيفت ناو ضرالا حمام ىلع نم هايملا ةلف ببس

 مس ةراغإ بح



 ىوعريل هلؤرو هضع ام ىلا جاتحا دتشاو ىئط اذا كلذك هنم دف

 نب اكس نو هوقو ةظريالا الدي ةسو هت راجش وه رشق

 مظعيس نكي ملا ةطفو بهذ نم ريطانق هتكدم لها يف مف كولا

 داليلأهب مع ءاور ةرطم نم اذه نياف «توصلا هب هل بهذبو عدم

 ضرالا ميلاقا يف ةضفلاو بهذلا ريطانق نم رثكآ تالغلا ىف دبزيو

 ىلع ةسنلا مظعاو اهردق ريكا ام ةدحاولا ةرطما ىرت الفا ءابلك

 . راطمالا هايم لوز

 (مارما ثدحي دقو ءاوطا سيبو ءاذا نادل أشيا سانلاب رضي امن اذهو

 كلذل « ةسفن رطلا لوز رأرمتسا اهث دم ىتلا ضارمالا نع اكنئف لقث ال ىرخا

 ءاوطلا لدتعيل ريبدتو ماظني ماعلا ىلء ابقاعتب نا ةلداملا ةيوامسلا ةكملإ تضنفا

 ميقتستو ءايشالا حلصتف هتيداعو رخالا ررض بقاعتلاب اهذم دحاو لك مفديو

 . ةايهلأ وفصتو نادبالا

 هىث يف نوكن الف رداقاا وهو رارضالا هللا مفرب مل اذا : لئاق لوقب دقو

 ٠ ةةيلا ةرؤم ابنم

 ةؤرمم نم هئدابعو قلاخلا ةفرعم يف ةقلحخلا نم ةيافلا تناك امل : هل لافيف

 ربعلاو تايالا نء اهل ثدحم نا فطالا نم ناك ىصاعلا بقاعبو عبطلا بيا
 ناطيش الف هفلام ةعاط ىلد عيطلا لبقيو ىصادلا نع ىصاعلا ىوعرب ام د

 ةمعزملا ضارمالا كيئاهو ةيبنلا واحلا كلت نوكتلو « هيدريىوه الو هبوب
 بح (ملا



 صم زيف ردفال ةحاس مدح أ نع تقاع امبرو نوهأس مو ابيف سائلا

 ةلقو ةبقاملا دوش الينج هعفن ميظملا ىلع هردق سيسخلل اراثياو طخسب

 يذلا ضب رملاك « ظمناو رهتعا نا نمحرلا طخسو نايصملا نم هتاجنل بس ةقلقلا
 .هندي نم دسف ام حلصيو هضم ليزيو هعابط موقبل معبلا رملا هاودلإ ىلا جاتحي

 اذه نم مالسلا هيلع مامالا هدصف ام كل برقب ىلجاو حضوأ رخآ الثمو

 هتكلمث لهاو ءايامر ىلع مسقف ضرالا كولم نم كلم ناك ول هنا وهو ىنعلا

 شيملاةئؤم نم ًاريثك مهنع مفرومهانغا يح ةضفلاو بهذقا نم ةرطنفملا ريطانقلا

 ءانثلاوحدملا 4 لاكي من هتيص دعيبو وابو مهنيماىف ريكي ومثدنه مظعيس نكي ملا
 اذه لثم نا ىلع « هتيصعم بنتجتو هما عاطب كلدذبو نامزو ناكم لك يف

 ةسمالا هنم لصحي ال مركلا اذه ناف هتردن ىلعو ردانف هلوصح ضرف ىلعو كللل
 ماؤد اهب دارا ةيسايسةحلصمل نوكي كلذ لملو « هناطاسو هكح- لوط ىف ةدحاو

 دابملاو دالبلا ىورن ةرطف نم مركلااذهو ءاطملا اذه نما هئاطلس ءاقبو هكلم

 اهإ ثيح ةضفلاو بهذلا نم ريخ ةقيقحلا يف ىعف ءاذغلا تبنل ضرالا ىقسنو
 ال رشبلا نم درف لك ءانغ اهببو ةدحاو ةكلمم لها ال اميمج ضرالا لها ةايح

 . ةرطقلا كلث نم ةصاخلاو ةماعلا ملاصملاو مفانلا رباس ادع دحأو بمش دارفأ

 ةميظعلا ةممنلا هذه ركشب من ىوعرب نأ ركذلا لقاعلا ناسنالاب ردجس الفا
 ةحءاصم وناسن الا اهدارا ةمقنملالا هايا قلاخلا هحنم ميذلا ناسحالا اذه ردقبو
 . هل اهاضتقأ

 ىريفةدحاولا ةرطلل هذه ىلاةريصبلا نيمب رظنب نا فاصنالا نم سيلا مث

 م



 . اهيف ةمفتلاو ءانغلا ميظمل ةفرعم

 نيردقم ريغ نولفاغ نوهاس مو ص يب. اهب ةيمنلا مظعاو اهردق رجك !ام

 . اهمزم نيك اش الوامل

 ينغتسا ءار نا ىغطي هنال ناسنالا يف ةلخلا هذه لثم دوجو نم بج الو

 الو ردف امل نوكب الدف ايندلا جئاوح نم ةجاح كت رخأت وا تقيع نا هنا ىلع

 الا كلذ امو بضغو طخس ارو اهدففا سذتب هآرتف ةقيقحلا ىف اهب دمي ةميق

 مظعبامم ةرخالا ىف هنع ضوعيس ام ىلعايندلا ىف هردق سيسخلا ءىثلا رثؤي هنال

 ناك امبر ريخأتلا اذه نا نيح يف « يقأبلا ىلع ىنافلا ميدقتب هنم الاجسعتسا همفن

 ةمقنلاو ميظملا ءانملاب هتفرعم ةلقل هنكل و ةبفاعلا دوم هللا نم اليمج هحلاص نم

 هَلِإ نأ نم الا تونب الو لام هيف عفنب ال موي يف اهاطعيس ىثللا ةرفاولا

 . ميل- بلقب

 ةليلجلا معنلا هذه نع هتلفغو هل هَل هريدب ام هلبج نعالا اذه لك لهو

 . اهركشو اهيف ركفتلا ناسنالا ىلع بجاولا ناك ىتل
 . قفولا هّقلاو

 ل ١مل مدح



 رطللا لوزن بكرت

 هناف كلذ ىف ريبدتلاو ضرالا ىلع هلوزن لمأت : مالسلا هيلع لاق

 ناك ولو ٠ هيوريفاهنم مفنراو ظلغام ىئميل ولع نم اهيلع ردحن, لءد

 عرزب ام لفيف اهنم ةفرشلا مماولا الع امل اريحاو: ضعب نمابينأب امن

 راطمالاف . كلذ نم لقا ًاحيس ىقس, ىذلا نا ىرت الا . ضرالا يف

 ضرالا قبطن ىتلاره

 ةطعيسبلا هجو ىلع ىح نكاك لك هاقب نأ دحا ىلع ىتخي الو هيف بير ال4
 ءاملاب الا وهزت الو تبنن الابسفن :ضرالا ىتحو لب هألا دوجو ىلع فقوتن

 جوز لكن م تنبناو تب رو تزتها ءالاهبلع نلزنا اًذاف ةدماه ضرالا ىرتو )

 ًارطم ءايسلا نم لزعب اهيلع نمو ضرالا ىبحي يذلا بذعلا ءاملا اذهو ( جمب
 ةحلصلا تضتفا دقو « هلالزب اموربو هديب ضرالا معيف مكيح ماظنو ريب داب

 ةماعلاةيعيبطلا هترود نم تفرع ام هناف ىلعالا نمر دحتم هلوزن نوكي نأ ةماعلا

 ليستسيف ءاضفلايف درابلا قطان |ىل حب 1 | هف وسب مث ا را# راحبلا نم دعامصتي هنا

 يرشب حابرلا لسري يذلا وه ) ًارطم ضرالا ىلا الزان دوعيو هامل نم طاقن

 ءالل هب انازئاف تيم دلبل هائقس الاقث اباحس تلفا اذ ىتح هتححر ىدي نيب

 ل ؤمله بم



 ةلملا لغتف اهارذو لابحلا حوفسو ةمساولا ىراربلا هذه عرزت اعرو

 ءاملا نانع هنؤم نادانلا ن“ د 8 سانأأ نع طقس أم وو ريثكلا

 ىحملاظتلاو رجاشتلا يف مهنيب كلذيف ىرجم امو مضوم ىلا مضوم نم

 نا ردسف نيح هنا مث  ءافمضلا همرحتو ةوقلاوةزعلا وذ ءاماب رثأتسي

 ( نوركذت ململ ىنوملا جرت كل ذك تارمثلا لك نم هب انج رخاف

 حطس نم ظلغو عفئرا ام ىثغيو معيل كلذف ولع نم هلوزن راص اءاهنا مث

 .اهبوريو اهيقسي ىل تاويرلاو لابجلاك ضرالا

 تاعقت راوامبال حبسلاو احيسناكل اهبناوج نم ضرالا ىتأب هالاناك ول ذا

 مل اذاو عرزت مل اهواعي مل اذاو ةيلاملا نك امالاو تاوبرلا رمغب الو ةقرشلا

 ءاذغ صقن تلف اذاو ةرورضلاب ضرالا تاعورزم تلف ةريثك يعو عرزت

 ةكح فالسخ وهو ةايحلا ردكبو شيعلاب لخئ امم اذهو « نان الاو نآويحلا
 . هتفلخ ماظن يف قلاخلا

 اهيناوج نم ءالل ابينأب نيح احبس ىقست ىتلا ىضارالا ىل انرظن ول نحو
 . اهجاتن ليلف مث ةليلق الوا اهارث

 يعو ءاملاب ضرالا قبطت ىتلا يه ةيلاماا ءامسلا نم ةلزانلا راطمالا نكلو

 عرزلا معب كلذبو (اهارذ ) اهمثو لابجلا حوفمو ةعساولا يراربلا عزت ىتلا
 راطمالا طقست ىرخا ةبج نمو« رفاولا يفاولاجاتنلا لصحيو ةريثكلا ةلغلا لغتو

 نادلبلا نم ريثك يف مضوم ىلا مضوم نم هلاصبأو هاما قوس ةنّوم سانلا نع

 ىلا جاتحيب هنا ىلهالا نم ال ضرالا نمو ضرالا ىلع (يراج ءاملا نوكي امدنع
 ا طمواس



 يف رونيل شرلأ ًابيبش ا رطق كلذ لمح ًارادحتا ضرالا ىلع ردحت
 ضرالاهجو ىلع لزاي ناك اباكسنا هبكس.ن اك ولوءاميوريف ضرالا رمق
 لزم راصف اهيلع قفدنلا اذا ةمئاقلا عورزلا مطحت ناك مث اهيف روغي الف

 يفد ماقلا عرزلاو ضرالا ىبحمو عورزملا بملا تبني ًاقيقر الوزن
 ءاملل ةمفارلا تالآلا ةطساوب وا راهنالا نم ىقاوسلا وا راهنالاو لوادجلا رفح

 , كلذ هبشا امو ءالدلاو دوركلاو تاناويحلا ةدعاس؛ وا

 مل لك ليزتو نيحالقلا نيب عازنو رجاشت لك مفر راطمالا يا اهنا

 يقسل ءاملاب نورئأتسي ذا ءافعضلا ىلع ةوقلاو زملا يوذو نب رطيسلا ءاوقالا نم
 مهتاعو رزم فجن ىتح نيروبقلا ءافعضلا كثلوأ نومرحيو مهعرازمو مهيضارا

 . اروهتو انلع

 ىوقو اهلفاسو اهيلام عاقتبلاو سانلا معت اهناف ىلعالا نم ةلزانلا راطمالا اما

 ٠ دوسمو ديس نبي قرفن الو ًادحا رثأتسم الو مهينغو مهربقفو مهفيعضو موقلا

 لمشبل شرلاك معاق رطفال وزن لمج فيك مكحلا معنلا رييدت ىلا رظنا مث
 ردحني كلذبو اهضفشتمو اهيلاع رغيف ضرالا عطس ىلع ريسياو ىحاونلا لك

 حلصت ءاورلا افببو اهيو ريف ضرالا رمق يف رومي اذه هرادحنابو اقيقر ًارادحنا

 ٠ ثعو تتبن ومنلاو تابنالل ةدمتسملا روذبلا نم اهبف ناك اذا م « ةعارزلل
 ةعرسو ةوق لكب يرمس ناو دبال هناف ايوف اباكسنا هلوزن ناك اذا اما

 ضرالا للخ ىف لخديل ينأج وأ لادتعاب ردحنب نأ مطتسب مو تاضخخنلا ىلا
 ٠ اموريف اهجرفو

 ب (ؤملإ اح



 ءاوملا ردك ولجيو نادبالا نياب هناذء ىرخا حلاعم اضءا هلوز

 عررلاو روعشلا ىلع طقس ٠١ لشإو تلذ نه« ثداحلا ءابولا مفتريف

 5 مكانمل سس اذه هأبشا ىلا أك رملأ ىعسملا ءادلا نم

 دنع ةمماقلا عورزلا ماس دق ىلعالا نه لزانلا يوقلا باكسنالا نا 3

 ٠ ابيلع هقفدت

 تبنيا همنن يف اماع الماش فيقر الوزن لزعب نا ةكحلا تناش هريغو اذهل

 : ًافلطم تانابنلا ىم ماقلا ومني ضرالا ىيحتو عرزلا

 وه اك اهنال هب نيلث نادبالا نا قيقرل' لوزملا اذه يف هحااصم نم نا مث

 ميطااب ءاوبلاو تبطرق بطرت ناو تاج فج اذا اهنأ ىنهع ءاوهإب رب أتن مولعم

 نيل: هنب وطربو اطواده نيح هب هنم ةيئاملا تارطقلا جازيمالرطملا لوزم» بطري

 . تراوح فيصلا يف فج اهارن م نادبالا

 رابخاا لوحي رثكالا ىلع ءاوهلا نال ءاوملا ردك ولج هلا اضنأ هعفانم نمو

 تارذلاهذهو « هيلا ضرألا نيدعاصتب ام اهريغوةيارغلا تإرذلا نم ًاريثكو

 انايحاو«ةيضرلا ريغو ةيضرأا ( تايوركللا ) ميئارجلا ن.اعاونا لمحت رثكالا ىلع

 ءاوهلا ىقش اددكهو هلرزنب اهزنأ رطملا لزء اذا اما ءاوطااهب ردكتيف رثكت

 (اةلطمةيراسلا ضارمالا هب دوصقملاو ) ءابولا مفترب هئانصب و ومصب ىتح ايجمردت

 . ةيضرلا ميئارجلا كلت هب تجزتما يذلا رابغلا كلذ نم ثداحلا

 قاستامةلازاو ناردالاو خاسوالا نمعورزااو راجشالا لسغ همفانم نمو

 افرع ىمسس ام اهسال ةريثك اضاما ثدحت دق ةريثك ةيضرع تابو ركيم نو اهب
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 ميظملار رضلا نينسلا ضمب يف هنمن وكي. دق سيل وا :لئاق لق ناف
 ايثدحمت 7 و و؛تالفلا مطمن هيفن اك رانه وا هم ام ةدشا ريثكلا

 تالعلا يف تافالاو نادبالا يف ضارمالا نم اريثك دلوتذ ءاوهلا ىف

 نعهفكو ن : الا حالمص نم هيفام طرفل كلذ نوكي دق ىل : هل ليق

 حجرا هند نم هل حاص» امقةمفتملان وكتف ايف يدامتلاو يصاملا بوك ر

 ٠ هعالع نم اهريغو نينيعلاو نيديلاو هجولا ةرفص وهو ( نائربلا )
 كتفت ةذيدشلا راطءالا نا نينسلا نم ريثك يف ىرت انا : لئاق لاق ناق

 هئمشدحي دقو اميظع ًاررضسانلاب رضنو طفاسلا دربلاب تالغلا مطحنو عدزلا

 امسقو نادب الا يف ضارمالا ضعبل ةدلوملا ةنوتنلا نم عونو رخبت ءاوبلا يف

 كلذ نوكب فيكف تالغالو نادبالا يا امم نادسفيف تالغلا ىف تافآلا نم

 أم فااخنو ىفانت ةرشملا ثداوحلا هذه لثم نأو ؛ ةمقن ال ةحر رطلا قلع دقو

 . ةماعلا مفاتااو ملا ملا نمديرا

 نكلو «عاقبلا نم ريثك يتلف ام لصح,دفو كلذ نوكم دف ىلب : ل لق

 ملاص نم وه هلك كلذ لوص» ناب انك كلذ ىف ناءءأب ان ركفو يلم انلمأت ول

 امم كلذ نال « فطالا و ةكللا الخ كلذ نم ءىثنكي ملو هتمفنمو ناسنالا

 ىماعلا باك ترا نع فكي نإ لقعتو ىوعرأ ام اذا ناسنالا ىلع بحوي
 مهتحلصم هيف ال اوظقينو اوكنحت دئادشلا مهتسم اذا سانلا ناذ اهيف يداملاو

 ةدابعلاب هللا ىلا نوأجلبف مهنع اهمفدي ام ليصحتل اوكرست لاوهالا مهتلظا اذاو

 . ىلامت ها نم ًافوخ ناطيشلا نع نودتعبب و
 ل مو



 . هلام يف ًارزب نأ ىبع ام

 ٠ للامت هنا نم ًاًفوخ ناطيشلا نع نودتمبيو
 راذم اوملسو داسفلاو رشا! ىلا اولام نمالاو ةعدلا ىلا اوراص اذا اما

 ناطيشلا كرش ىف نوداصبو مارجالا ةوه ىف نووبب ىتح نايصعلا نع ظفحتلا
 لقملاب بهذيل كلذ نا لب لوقملا ةايح لابلا اخر مم نوكي نا رسعأ امو
 هلاع ًازرب نأ ىسع امم حجرا هنمد ن- 4 حلصي ايفةعتنلا نوكتف هيلعو « هلعذبو

 ١ محا نحرلا ناحبسف هندب وأ

061 



 اهتلخ ف همكحماو لابجلا

 نم ةموكك لإ لابجلا هذه ىلأ لضفماي رظنا :مالسلا هيلع لاق
 انعيف مقانملاو اهيلا ةجاح ال الطف نولفانلا اببحم ىتلا ةراجحلاو نيطلا

 جاشمم نمل اهلالق يف ىقبتف جولثلا اهيلع طقتسن نا كلذ نف « ةديثك
 اهنم عمتجم ىتلا ةريرزملا نوسلا هنم ىرحتف هنم باذ ام بوذدو هيلا

 ماظملا رابنالا

 ناسنالاو ناو يحلا هيل شيمب يذلا ضرالا نم سبابلا مسفلا وا رعلا نا

 داوم _ءرم باذم ميام ىلم ةفذاو ةدماج ةرشق نع ةرابع تابنلا هفوف تبشو

 . افن ! هانيب اك ةبتلم ةادعم

 ةلئاهلا هترأر حل ضرالا فوج ىف نايلقو بارطضا ىف لزب مل مبالا اذهو

 ةباملا رابحالا نم ىو اهلوصا تكبتشاو اهتلقلا يتلا لابجلا هذه الواو
 موب لك ىف سوفنلا نم ىنالآ كالهو قشالو فسخلا ةماد لزالزلا تناكل

 ال ىك راجحالاب ةيضرالا ةرشقلا باصت تضتفا ةيبلالا ةكحلا نكلو . ًارتاوتم
 ٠ العاب ديم

 قلاو): ىلاعت لاقو ( ًادانوا لابجلاو ًاداهم ضرالا لم ملا ) : يلاعت لاق
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 لبسلا ىف ابنثم تن ال ىتلا ريقاقملاو تأءئلا نم بورض اهيف تيشرو

 اهنمذخت,و . ةيداملا عابسلا نم شوحولا لقاممو فوبكاريف نوكيو

 ءانيلل ةراهحلا امتنم تدايو ءادعالا نم زرحتال ةميئلا عولملاو ن رصصملا

 ٠ هملع تباس ىف ابل ردقملا ال! !رفرعال

 ٠ ( نودتبت ملا كسور ارابأاو 3 دبع نأ ىءاور ضرالا ىف

 نا ىلع نآرقلا يف ةريثكلا تايآلا نم امهريغو ناتنآلا ناتاه تلد دقو

 ٠ ةريثك مقام لابجا

 قاقثأالاو بارطضالا نم ا ملظذحتف ضرالا لفتت ىماورابنا ( اهتم )

 . لزالإلا نم ثداحلا

 لوصحلا اببس موةسلا يللا اهنم ةلزانلا ءايملا نوكت اهتطساوب هنأ (اهنمو )و

 ٠ ضرالا هو ىلع هايلا اهيف يرج يناا اهفرطو راهنالا

 ىقبتو الا ىلع طقست جولثلا نأ مالسلا هيلع مامالا اهركذ ام ( اهنمو )

 عمتجلأ ىغ ملا رب ْرْهلا نووهلا هنمىرجتفاهنم باذ أم بوذبو ةحامصلا تئوأ هظوف#

 امنمثسا# ىتلا ريفافملا نم بو رض اهيف ثبنبو ماظعلا مث راغصلا راهنالا نوكتف

 اريك امف لابجلا تظفح ءاتشلا ىف لزئاذا رطملا نأ حضوا ةراوعب و « لبسلا ىف
 ذخابءاورلا نحس اذاف فيصلا لمعذ ىلا ابالفو امش يلع درب وأ جل ةروصب هنم

 ىل_ةو ةيءالطلا ضرالا ىقسف سمشلا ةرارعح بءسب 4 ردتلاب ليسبو نابوذلاب

 اهنم جرخم مث اهباقثو لابحلا قوقش ىف روغيف دربلا وأ جاشنا اذه ضعءب لاحتب

 د ؤةها#ع



 تبنب وناسنالاو ناويحالاهب ىوترب ةيدواو ًاراهثأ ءاماامنم ىرجي نويع ةروصب

 سور ىلع دربلاو جلثلاو راطمالا دوعتو ءاتشلا ينأب ىنح اذكهو عرزلا اهب

 ىلع رج مل ًاراعم هلزانلا هايلا هذه تناكا لابجلا الول ةنا انه نم فرعف « نابجلا

 مدت ذئدنعو ةيوهالاو ضرالا هقشنت مث رطلا أدم امير الا ضرالا حطس

 . ءاهلل ةديدشلا ةاحلا دنع فيصلا ميبص يف تابنلاو ناوبحلا

 يف ىقنر الانا وه لابجلا نءابلك رابنالاو نويملا نا يلع ليلدلا نا م
 ٠ لبج يلا ريسلا انب ىضفأو الا يداو وأ ربأ

 . لبجلا نم برفلاب الا دجوت الف نويملا اما
 . هئابنو هناويح ةايحو ملاعلا ةرامع يف ببسلا وه لابحلا دوجوف نذا

 تافاويحلا نماهريغوةبراضلاعابسلاو شوحولا نا لابجلا مفانم نم يا(اهنمو)

 يتلاةبراضلا ىرخالا شوحولا نه اهيف ينتخنل لقاعملاو ىفووكلا أمنم فخنت ةبربلا

 اهتأر اذا امنم برهن النا ديرت ىلا اسبتسيرف نع وأ اهسرتفت نا ىثخت
 . اهسرتقتف اهنم برقتل ىنتل ىعف

 نم نوذخني مر بغو بارعالا نم رافقلاو يداوبلا ناكس نأ (اهن.و )

 , ءادعالا نم ًازرحم ةيوق (ءالقو ةعينم اًثوصح لابجلا

 نرحل ةيحرالا لمملو ءانبلا دلصلا رجحلا اهنم تحب هنأ (اهنمو )
 , ابلاثنأو بولا

 ضرالا راوفا ىف ةديدشلا ءاوبلا ةكرح منم !مةوهشب لابجلا نا (اهنمو )
 وم م



 وى ٠ وي بو ٠ ٠ و ٠ ىإ .٠

 . هدبنلا نم هايسلا ىلا دعاصتملا رابلا ظنحتو ءابلا نم هيف لخد ام فنجت البكل

 كل لصفنس اك اف هبشو لف نم اهعاونأب ندامالل الحت نوكت اهنا ( اهنمو )

 . ينالا لصفلا يف

 اهرثك ١ مالسلا هيلع مامالا كذ دقو اهكردن ىتلا لابجلا مفانم ضحب هذه

 الاابعب ال ىرغبا ةريثك مفانم ابل كادهو نيركفتملل ةظعو ةربع نوكتل لضفمل
 . هتردقت لج هلع قباس يف ابل ردقلا
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 نداعملا

 اهنم جرخم امو نداعلا هذه يف لضفماب ركف : مالسلا هيلع لآ

 نيسبجلاو سلكلاو صحلا لثم ةفلتخْلا رهاوجلا نم

 نم هجاتمي ام لك اهبف هل أيعو ضرالا قاخ دعب ناسنالا ىلاعت هللا قلخ
 هجو ىلع ام ىرب امكف اهنطاب يف زونكو رثاخذ نمو أهرهاظ ىلع ناويحو تابن

 تفلخ اهلكو رثك اورثك | اهنوج ىف دج هتحارو هشيهتايرو رض نم ضرالا

 . هتايجاحو هبرامو ناسنالا ملاعل

 ابلستسي وضرالا نم ناسنالااهدمتس ىتلا ةيلوآلا داوملا نا ىنخم ال اممو

 . نداملاو روخصلا نم بلاغا ىف يه تاعانصلا ىف

 اماو نفلا ءادع هركذ ام رصانع ةدع وا دحا و رصنع نم نوكتب ندهملاف

 رصانملا نم طياش نم وأ رثك | وأ نييندعم نيكس نم ةداع نوكئيف رذصلا

 ٠ ضعإ عم اهضمب دحتي ل ةروصإ
 نمفلؤم ندعم وا ةرخص وه ضرالا فوج نم جرختسملا ماخلا ندعلاو

 هنمةنيعمةدام جا رخئسال (مانص هراهتسا نكم ةروصب اهتاك م وأ رصانع ةدع

 . ( زافلاب ةييبش ) ةيزافالو ةبزاف نيمسق ىلا نداءللا اومسق دو
 سلكلا لثم للنلا هبشو اهلاثماو ةضفلاو بهذلاو قيئزلاو ديدحلا لثم زافلاف



 ةضفلاو صاصرلاو ساحلاو قبثزلاو ايتوتلاو كنرملاو خيئارزلاو

 ديمزلاو توفايلاو دجربرلاو مهذلاو

 انه مالسلا هيلع مامالا اهركذ ابسح اهركذن نحنو اههابشأو تنمسلاو ريشابطلاو
 رئاخألاو زونكلا كلت لحم ىحف لابلا يف ابك و « هببش نع راَدلا لصف نود

 ٠ لارامتالل تدعا

 مث لابجلا نم ْفحْون ةيقنلا راجحالا نم مطق نع ةرابع وهو صجلا  الوا
 راملا ابطسو يف دقوب مث طسولا ةغراق ةرئادك ةراطسم ضب قوف اهضعب مضون
 ابتروريصواهجضن ةمالعكاذوةيفاص ضدبنمن رمحت م دوست ىتح ريثكلل بطحلاب
 ىف قوراطلاو راجحالا قلب هنا هصاوخ نمو 6 ةيذب الا يف لمعتستا مفرتف امج
 ابهاششاو ناردجلا ءالطل اضبأ لمعتس كاذل ةصمصو ةءورغ وذ هنال تاراملا

 . ةيئانبلا لامعالا نم

 لالا نم ريثك ىف ةراكب دجوي فورعم رجح وهو سلكلا - ايناث
 تاناويحلاروشق نم تنوكت اهنا لاقي ةعساو تاقبط نع ةرابع ؤهو نك امالاو
 امعاذ ضيبأ نوكي ىتح بطي رجحلا اذه نآف لك ىلعو نورف ذنم ًادج ةمدقلا
 . كلذ هيشا امو طاللاو ءالطالو ءاضيبلا غابصالاك ةينب الا يف مدختسي

 تاقرام وذ تتفتلا عيرمم وخر ىلبج رجح ( مبجلا حتني ) نيسبجلا ثلا

 ناك لصالا ىف هنا ليقو جضنب مل قاط هنا ليق ةلوهسإ ضعب نع أبضعب لصفنب
 ضرالا ىف نسبا رصق ماخر ليقو رجحتف ةيبارتلا ءازجالا هيلع تبلغ اقبز
 . رخالا هم دجوب دقو ضيبالا هدوجأو ؛ ةيفروب ند لدن ملوعو

 ووك



 تيربكلاوايموم او راّقلا نم ارنم جرخم ام كلذكو ةراجألا بورضو

 دجوتدق ةيندعم ةدام ىلع قلطت ةينان وب ةلك ( خيئ رزلا ) خينارزلا - امبار

 وأ ديدحلا وا لكينلا لثم رخآ ندعم عم ةيحوزمم ةدوحوم نوكت دقو اهدحو

 وا بوبحلاك ينو « ةيندعلا هايأل ضع ىف دجوت دقو 6 نوميثنالاوا توءزنلا
 تضرع اذا نكاو اهلحت نم ابجارختسا دنع ناعمل مم نوللا ةيباسنس حئافصلاك
 ةيعار تلععا ديلاب تكرف اذا اهنا ريغ ممط الوابل ةحتار ال « ابنا دك ءاوبلل
 يف الا ةدرفئم لمعتست ال « ةيندءلا تامومسلا ىوقا نم ةيمبس ةالم يو موثلا

 ٠ ىرخالا تائكرملاب تداصا اذا يلعلا

 يف افاجترا ثدحتو يبصعملا عومجملا ىخرت نا وهف نادبالل اهميمست رثآ اما

 ثدحنتو ةيندباا تاجوسنأا بولت بلغالا يلو بمقلا ىف اًلوقسو ءاضعالا

 ٠ ثوأا بقع دقو درابلا قرعالو ىومللا ءقلا انايحاو تايسلا

 نم عونص» رجح وهو أضيأ ( جنسا دم ) ىمسلا وهو كترما  اسماخ

 ضصاصرلا نم لمعب بافالا ىلعو ديدحلا ادع اهب نداملا ضعب طلخ

 ىماصرلاو ىجسفنب ىفنلاو رمحا هنم يهذلاو ؛ قأرحالا قيرطب نيصراخلاو

 ٠ نزولا لبقثلا قأرباا ىفامصأا ردصالا هنس>]و ةرمحلل لئام

 عمالضوبأ بلص ندعم (كنزلا ) و ( نيصراخلا ) ىمسيو اينوتاا  اسداس

 وهو « قرطيو نيلي رانلا لع ىمحا اذاو ءاوملا ىف دسك أتي ةقرزلا ىلا برا

 ليلستلاب هنع لصفن ىرخا داوم وا نداعم مم ًاجوزمم ىلب اسااخ دجوي ال (لاغ

 اينوتلا رجح بنيءالف - ايبيلفا ) ىمسيف تاثوب ركلا مم اجوزمم انايحا نوكيف

 - خوال



 مهب رآم يف سائلا هلمعتسي امم كلذ ريغو طفنلاو
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 تيربكلاعم اجوزمم نوكي دقو ةرهش رثك اريخالا مسالا اذهو (فاملسلا رجح

 ليلقةرمس وا ةرثص ىلا فافش قئور وذروختم وهو ( بذاكلا نيااج ) ىمسبف

 . (ايتوت ) ىمسيف ( نجيكأالا ) مم جزع دقو , ةبالصلا
 تانب رك كن زود ديدك | بنم ةريثك ةيبط تارضحت م هنم جرختسيو

 ربومتلا يف لممتسي ربخالا اذ هو  كنزود رودي كنزلا روراك كنزا

 . (يلاغ ةعانصلا ىف لمعتسي اقلطم كنزلاو . رثك | ىسمش

 ةلضدجوب يذلا ديحولا وهوتازاذلا فثك | نم زلف وهو قيئزلا - مياس

 رتمورتلا )ةرارهلا نيزايم ىف لمعت-:و ؛ةلدتملا ةرارهلا ةجرديف ةلئاس وا ةيئاذ

 ىرخأ دئاوف هلو « ثامةرفلا ضمبو قيثزلا راخم حيباصم يفو ( رثم ورابلا
 عم كبمم اذا ةصيخرلا ايارأا روب ضيضفتل ىرخا تازاف مم هكبس لثم ةريثك

 ءابطا ىدل نانسالا الم ىف كنتلاو ةضفلا عم هكبسب لمعتس أك( كنتلا )

 . بطلا بتك ىف ك ضاسمالا ضعبل ءاودك لمعتسيو نانسالا

 ةدشا لاجلا ىف ةرثكب دجوي ديفم ندعمو ميم زلفوهو ساحنلا - انماث

 ةريم لحاوس يف مدقلا ذلم دونهلا هفشتك ! دقو ديدحلا دعب ل سائلا ةحاح

 خبطلا يناوأل لمعتسا مث برحلا ىف ماهسلا سؤرل الوا هولمعتساف ( رويربوس )
 مئانصلاو ريماسلاو ةيئابربكلا كالسالا لمع ىف ىوفاو ديدحلا نم حلصأ وهو

 نيصراخلا مم كبسب دقو اهريغو كيبابشلا تاكبشو رخاوبلا لمع يف ةلمعتسلا

 مضو ناك امل نكاو ( جنربلا ) هنم لصيف ( كنتاا ) حبفصلا عم وأزنوربلاو

 بس وة



 هذهىف ناسنالل ثرخذ رئاخذ ابلك هذه نا لّقع ىذ ىلع ىفخت له

 دنع ابامعتميف امجرختسيل ضرالا

 فراك « ةماس ةدام دلوب امم ساحنلا يف رضخلاو ةطماحلا هك اوفلا ضمبو لخلا

 . ضرغلا اذه حلصا ( نوفافلا ) ةيموينيمآلا يناوالا لامتسا

 تازافلا ةبتر نم ةب رصنم ةدام وهو فوردم ندعم صاصرلا ب امسات

 ةراردا لصو٠ وهو يندعم نادمل وذ ةفرز ىلا يتاجتس ضربا هنم صااخلاو

 ةراركدمصت, الو بوك ةئيه يلعرولبتي ةضفأأ نم رادةمهيفناك !ذاو: ةيئابربكلا

 كسامأ/فيمض هنكلو قرطا| لباق ندل همسجو « نيصراخلاك هراطقتسا نكمي الف

 ههبشو حيفملا هب محلبو « ةءابطلا فورح هنم لمعيو « هنم كالسا لمع نكميو

 غبصل لءءتسيف ىرخإ رصانع عم اجزم وا ًادرفنم هأرشالا ضعب هيئاذب لطيو
 ٠ عفانملا نم كلذ ريغ ىلا ( هيوب ) ىمسيو اهريغو ناردجلاو باوبالا

 ةب رالا عم امحوزم لابجلا ن. جرختس بمهذلاك نرم ندعم ةضفلا  ارشاع

 يلكالا تاودا ضدب وتافوصملاو تاكوكسلا نص يف أبااغ لمعتسو ةنشخلا

 اهتتوراو « ريوصتلا ةعانص يف اهحالما لممتستو ةئيمثلا ايارملا هالط ىف لمعتسي
 ٠ ساسنلا عم ةجوزمت الآ كوكسلا يف لمعتسن ال

 ساقتالنكل ةلماق تازانلا لمجا نم نيم زلفوهو بهذلا  رششع يداحلا

 اطولخم لابجلا نم جرختسي ؛ ةرمح ىلاو ردصا هنول « ساحنلاو ديدحلاب «تديئاف

 دمي نكل ثاكوكسملاو ثاغوصللا ىف لمعتسي ام ًاريثكو « يمحلاو لمرلا عم

 . ىرخأ داوم وا ساحنلا عم هطلخ

 ها



 مهصرح ىلعابتمنص نم أولواس ام سانلا ةليح ترصف مث اهيلا ةحاحلا

 اولواح امب اورفظ ول مناف كلذ يف مداهتجاو

 اكيلسلاو نيموبل الا نم نوكم ىجاجز رهوج وهو دجربزلا  رشع يناثلا

 رجحلا نامسق وهو ؛ ديدحاا ديك ١ نم هن يللا ةرضخلا ىلا لبع نيسولملاو

 ةرهص وا ةقرزن برمثملا يرحبلا رضخالا رجحلاو ىلصالا دممزلا وا رضخالا

 ةيبناجلا هوجولا ةعبرم ةدءافلا ةسدسم ةمظتنم تاروشنم ةئيه ىلو رولبتم وهو

 ندعم ؤهو ؛ لابجلا ىف ةقيمع زيلاهد ىف دجويو « لكشلا يوضيب ناك اميرو
 , تافرطنملا يف بهذلك تادماجلا ف فيرش

 . ًادرفنم انه رك ذ ناو هئيع وه لب هيف ةغل وهف ديمزلا اما

 مظعابهاونا فرشاو ةيندملا راجحالا سفنا نم توفايلا  رشع كلاثلا

 ضيبا وا قتسف وا ريضخا نوكي دقو رفصاو را وهو سانلا ىدإ ردقلا

 ىف دقمنب هنا ليقو مجحلا ريبكلا قافشلا باصلا ىامرلا را رحالا هدوجاو

 ٠ لوق اذهو ٠ لابجلا فوج ىف ةدوربلا لءذب قيئزلاو تبربكلا نم هندعم

 لاسجلا نم ةعطتقم ةعمال ريغ ةرخص لك يمو ةراجحلا رشم عبارأإ
 يماملاةءاو سصرلاو بيئارغلاو لمرلا رجحو سلكلا رججك ءانبلا ف لمهتستل
 . انآ اهان كد

 ىف ءالا نويع نم جرخم دوسا بلص لئاس ( ريفلا ) رافلا  رششع سماخلا
 نافقلاو نفسلا ىلطل ديفي تيربكلاو تفزلا نم بكم ةماخ ةحئار هل « لابجلا

 . اهريغو ضايحلاو قابطالاو ةيصوخلا
 بنا ثا سس



 ةضفلا رثكت ىتح ماملا يف ضيفتسإو ربظيس ةلاء ال ناك للملا اذه نم

 اعب عافتنالا لطمو ةمبق امل نوكك الف سانلا دنع اطّقسيو بهذلاو

 نين لايس وهو داسجالا ظفاح هانمم يناثوب ظنل ايمولا  رشع سداسلا

 دوجوأا ليلف هنكلو لابجلا ىف بوقثلاو قوقشلا ضءب نء راقي رافلاك دوسا
 محلي هنال همقن مظمل ةضهاب ناعاب كولملا ىلا ىدبب كلذل ةقشملاب الا لصحم ال

 عاجوا ليزيو تمظع اعم روسكلا ربجو اهيبس ناك ايهم ةرطخلا ةرئاغلا حورجلا

 . اهريغ ىلا تغلب اهم باصعالاو لصافملاو ربظلا

 ياخد سباي راذب نم دلوني وعر يرجح معج تيربكلا - رشع مجالا
 ةرارحلاو ةيئهدلا نم نوكتيف ةراحلا سمشاا اهخبطت ىنهد بطر فيطل راخبو

 دجويو «رانلاك هنده» يف ءيذبو ةعرسسب لمت هارث اذهل ؛ ةفاطلاو ةتخلاو

 هلو « ةيداجلا ضارمالل اهئامب محتسب « ةبتب ربكلا نوبعلاب ةامسلل نويعلا ضعب يف
 . باعلا بتك نم اهناظم يف ركذت ةربثك ةيبط عفانم

 هنول فيثك لئاس ( ماخلا ثبزلا  لورغبلا ) ىمسيو طفنلا - رشع نماثلا

 ىلا اب راض دو-١ ربظي بلاغلا ىف هنكلو دوسا وا رمسإ وأ رمحا وا حاف رفصا

 تاناويحلاو تانابنلا فل صاحلا ءىلبلا خسفنلا نم نوكتب هنا دقتعي و  ةرسضخلا

 روخصلا ىف دجوي وبف تابسرتلا تافقبط تحب لابجالا سع ىلع ةنوفدلا ةيرحبلا
 انايحأو ضرالا حلس نم برق ىلع نوكب دف ابهضومو ماسلا تاذ وا ةحوشرلا
 ةعدعروخص دوجول ضرالا ىلا جرخب الاءاو ؛ مادقالا نم ىفالآ قمع تح

 ٠ تبزلا اهيف دجوي ينلا تاقبطلا قوف ىوق لاصلص وا ماسلا
 كار



 لو لاومالا تاطلسلا ىبيجي ناكالو تالماعلاو عيبلاو ءارشلا ىف

 ذنم مثدباعم ىف هوامعتساو نوبناربالا هفرع دقف مدقلاذنم اًفورعم ناك دقو

 . حيسأا لبق نورق
 « مام55 مام ىف ها لاقب ًادج ثيدح وبف رضاحلا هلكشب هلمتسا اما

 , ريطةنلاب جرختست ةنيع ةب وامك تابك م نه طيلخ هنا نوب وايكلا لوشبو

 نهدو  لورغبلا ريثاو_ نيزيبلا ةءاضألا طقنو - نيل وزاءاا زاغ - اهنم

 . دوسالا طقنلا ًاريخاو اهريغو  نيفارابلاو  نيلزاولا نهدو  نئاكلا

 ىف ىلا+: هللا اهءدوا ينال تازافاللاو تازافلا يا اههابشاو نداعملا يع هذه

 . ةجاحلا ىدل اهب عفتني ناسنالل ةعفان ةريخذ نوكتل ضرالاو لابجلا

 هللا اهرخدأ يثلا ةبرورضلا تاجاحلا كلت هتايح يف هتاجايتحا رثك | امو

 ة.ءاقتسا ىتحو ةلداعملا وأ ةنبزلا وا ةأوادملا وأ دوقولا وأ هانبلا وإ ةءاضالل هل

 , ناويهلاو ناسنالا قلخ لابن همام دمب اهلاثماو تاموكحلا

 ( فيما ريبخ ملع نم هناحبسف )ل
 عنصب نأ ًاعمطو اصرح هل ةرخدملا ممنلا كلذ مم لراح دف ناسنالإ اما

 ( ايميكلا ) هام ةيلحو لمع يف ةضفلاو بهذلا لثم
 ىلاعت هللا نال هلمع يف لشفو لواح ام نع رصق هنكل كلذ يف دبنجاو

 ٠ كلذ ذرب م

 ملا يفنيخسارلا ىدل ةقبقح دوجولا ( ايميكلا ) معلا اذه لثمب رفلظ رل هنال

 ٠ بهذلاو ةضنلا رثكتف ملاعلا يلع ضافتساو هجاتن رثكل
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 : بامعالل دحا امرخد

 طقس تاراجتلاو تالماعماو لامعالا ةماقتسال رادملا ىغو ثرثك اذاو

 ل ءارعشلاو عببلا ىف اهب عاذتنالا لطبف ةميق امل قبت ملو سانلا ىدل امعرابتعا
 . تالماعملا لكو

 امل ةميق الذا ةنازخلا ىلا لاومالا ةبابج نم عفتني ال ناطلسلا ناك مث
 ًارظن ةبقما اهرخدب نا دحا روصتبال 5 ء نوفظوم وادنج كلذ هل مقتسي الف

 . اهريدقت مدعو اهترثكو اهصخر
 اذاو رهتعا مث عيدبلا ماظناا اذه لمأتو مكملا ريبدتلا اذه ىلا رظناف

 . اءالس لقف نولهاجلا كبللاخ

 نم ب ىلا مس



 اهرزع نم ءايسألا هييعاكك

 ساحنلا نم هيشلا ك4ءرص اذهم سانا ىطعا دقو :مالسلا هيلع لاق

 هايشاو هضفلا نه بهزلاو صاصرلا نم ةضفلاو لمرلا نم جاجزلاو

 هيف رردال امف مصدارا اوطعا فيك رظناف « هيف ةرضم الامم كلذ

 معلا ةقرعم سانلا نم عنم دق ناك ىلاعت هلا نا مالسلا هيمل مامالا رك ذ أل

 ةلمج هب ىلتب ا يذلاو ( ايميكاا ) لع وهو ةشفلاو بهذلا هتطساوب عنصب يذلا

 نبذه نال مهلاعا ماظنو مهحلاصا كلذو اوحلنب ملف اعمال سائلا نم

 اههردق لزنو سانلا ىدل اهتميف تسقن ارثك اذا ةضالاو بهذلا يا نيئدملا

 اههبشا امو ءارشو عيب نم تالماعلا لتخمو لامعألا فقت ناو دبال كلدب و

 ميقتستو مظتنت نا ةكملا ثطتفا ىنلا ةايها روما ميقتست الو شيملا مزاول نم

 سانلا ص رح لهب ناك ىلاعت هللا ناريغةبولطلا ةرب زغادوقنل اباريف ةب وبحلا رومالا
 مهوب» عابشا لجال مملا كلذ ليصحت ين ممدابتجاو ايندلا ماطح ىف مهعمطو

 م. لهج « نوماس الوا نودي ثيح نم مه ريضم كلذو مهءدج عانقاو

 لقبا ة-لصلاو ةكملا يفانب ررض هيف مل نوكب نا نود هبراقيو كلذ هباشب ام

 امل ةبيرقلا تاعانصلا ضب لمع مثاطءاف مبءمام هاولغ طبببو مهصرح كلدب

 سس 04غ 0666|



 نردامللا يف لغوا نمو« هولا رل مهل اراض ناكاميف كلذ اوءنمو

 ةليحالو هروغ كردي, ال رب رع ءاع الصنم ىرجي ميظع داو ىلا ىعتنا

 اذه يف نالا ركفت . ةضفلا نم لابجلا لاثما هئارو نمو هروبع يف

 يع ةمانمملا كلتو ء هواصح ول مرضي ناك امث اومنمو اوحلفي ملو هيصحت !ولواح
 ندعم بيكربب منصب وهو بهذلا هباشلا رفصالا ( جنربلا ) هبشأا لمع لثم

 ىدإ ةردقم ران ىلع هاثلث ساحنااو ايئوتلا نوكت ناب ساحنلا مم ةفورعلا ايتونلا

 يناوأ نم ريثكلا هنم لمعي بهذلا هبشي قارب رفصا ممج اهنم لصحبف عانمملا
 . اهاثماو بييانالاو كيبابشلا عنصل لمعتسي اي بلعلاو ياذلا

 ةيئابركةرارح وا دج ةداح ران ىلع لمرلا نمذؤي يذلا جاجزلا لثمو
 جاجزلا ل ماعم ىفةفورمم ةصاخةروصب ىفصب من هاب ربكلا ريصم رصملا اذهيف ةيلاع

 , ةجاحلا هيضتقت امسح ةفلتحلا بلاوفلا ىف بصب مث

 ةضفأا نم ريضدتسلاب هذلا لثمو صاصرا نمةرضحتسلا ةّضفلا لثمو

 , كلذ هابشاو

 نوديفتسيو ءايشالا هذه نو رضحتسب فيك نوف رعب مث ةونصلاهذه لها ناف

 نو ميك نع راضحتسالا كاذ ةيفك نايب ىلا جات ١ ىتلاخا الو ءاهب

 . ةمنصلا هذه ركذ نالغ» مجاريلف كلذ فرعي نا دارا

 مظع ىدا و ىلا ىهتنا نالملا ف لغوا نمو : مالسلا هيلع مامالا لاف من

 ىف لفوتو اهتاراغ ىف صاخو نداعلا فوبك وا بوق' لخد نء نأ يا حلا

 تاصنميداولا اذهوضرالا تحي مباع داو ىلا ًاريخأ ىعتني نا دبالف ابقامعا
- 0 - 



 هنردق داسلا قرا نأ هوان لح دارا هيا ميكحلا قلاملا 500 ند“

 لعفل ةضفلا نم لابلاك مبحلمب ناءاش ول هنأ أوماميل هننازخ ةعسو

 كلذ ءارؤ ناو هروبع عاطتسب الو هروغ كردي ال ارحب نوكم ريثك ربزغ ءاع

 نم رثكأ وا اذه لثم نوكب ناو دبالو ةضنلا نم لابلا لاثما وا لابج رحبلا

 ىف تنزغأو ترخدا ىتلا ىرخالا ةديفلا ةيبقلا نداعملا رباسو بهذلا نم أ ذه

 ام اذاف اب عافتنالاو اهيلا نانالا ةجاحل اهلك و لابجلا لخأد فو ضرالأ فوج
 نم كلذ يف امب مريغو مم اوركفتيل الا كلذ اف هدابع ضبا اهشمب هللا فك

 هناوهنثازخ ةمسو هتردف ربظب نا دارا يذلا هلل ىنملاو ةردقلاو ريبدتلاو ةكحلا

 هنم ادلع لمني نكلو لمفل الثمةضفوأبعذ لابجلا ةن زمبلك سانلا حنمي ناءاش ول

 1 ممل كاذ حالص مدعب

 لزرع اطقس اذا لامعالاب نال ئيذإلا نين دملا نيذاه ةميق طوقا الوا

 .انركذ 5 ةيويحلا رومالا ميمج يف اهب عافتنالا مفتريو راظنالا

 نم مهيف لصحي امو سانلا يف ءايربكلاو رورملا نم كلذ ثدح أمل منان

 ىلاعت لاق همءثب نا رفكلاو ىلاعت هللا نايصع ىلإ مهرجيف قالخالا خسفتو قسنلا
 نم فقس مهئودبل نحرلابرفكي نمل انلم+ ةدحا وةءاسانلانوكي نا الولو )

 ناو افرخزو نؤكتي ابيلع ًاورسو (باوبا مهتويبلو نوربظب اهيلع جراممو ةضق
 ( نيقتدلل كبر دنع ةرخالاو ايندلا ةابمحلا عاتم ال كلاذ لك

 ليمج نم سأتاا همنصت ام ىر اناف ناهذالا نع بيرغب ىنعملا اذه سيار
 ةسيف:دعت ىعف لوصحلا ةرداندوجولا ةليلق تناك اذا ةعتمالا فيرلظو يناوالا
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 طوةسانركذ م اريف نوكيف ناك ول هنال كلذ ىف محل حالصال نكل

 رهرمجلا اذه

 نيب تشفو يدالا يف ترثك اماذا سكملابو سانلا دنع نمثلا ةريثك ةليلج

 مهيدل ةميق وأ ردق اهل ىقبب الو اهتميق ثسححو نيعالا نع تطقس سانلا رثك ١

 - اهتزع نم ءايشالا ةسافن ليف م" كلاذو

 ( لضفللا ديحوت ) باتكلا اذهل هتجحرت يف هريم سدق ىماجملا ةمالعلا لاق

 دوجو ضبا دامبتسا ىأر هنال ( لّغوا نمو ) مالسلا هيلع مامالا لوفل ًاديبأت

 : هبيرعت ام لاقف ةضفلا ءءآرو ضرالا فوج ىف ميظع رحم
 جا رخئتساب(ة وش ناك ءارزولا دحاناءدّريو نابنصايلاها نلاىلع رهتش| هنا

 هىمأو ةجهللا قداص ةفن ناك و هربملا عانصلا دحا يلطف :ناربأ هاما يف نداعلا

 هنعرهتشا يذلا لمجلا وهو ( دز ) ةدلب ىلاو- ىف فورعم لبج ىلا بهذي نا
 ميظع راغ هل رهلظغو ابقت لبجلا كلاذ يف بقن دق ناك ىادقلا دزب ءاظع دحا نا

 . ةضنلاو بهذلا لمع يا ايميكلا نولمعي ةعامج ناك كاذه نا هل ليفذ
 مسفاولاب انربختف ةقيقحلا هذه نع ىف فشكت نا كرمآاىأ ريزولا 4 لاف

 ٠ هفشك ىلع اندءاسف بذكت ال ةجبللا قداص كفرعا ياو

 سفن ريزولا نرم فيلكتلا اذه ىل لفن تاذلااناو ( هر ىسلجلا لاق )
 ٠ هب فلكلا صخشلا

 كلذ ىلا انبعذو ينام ىوفاو مجشا نم نياحر يم تدحاف : لاثف

 ليوط يوف لبح سأر انطبر دقو انرظتنيا بقنا جراخ اندحا انفلخت بقنلا
5778 



 سيفن وبف اليلق زي زع ماد اهف ةمتم الاو يناوالا نم سانلا هثدح ام

 لبحلا انديب و قيمع رثب ىلا بقثلا نم نانثالا نحتانلخدو هدنع يوف طب رع

 رغبلا فارطا ىف ةرهثك باقنا انأ تربظ هرمق ىلا !لصو امدنعو نيتلا لبوطلا

 هيف اتنلزعف رخآ قومع رثب ىلا انيبتنا يتح هزيلهد ىف ان رسو اهدحا انجل وف

 فرط يفو ريثكلا ءالا اهنم رطافتب ةريثك ةعيسو باقنا اضيأ هتءاهل ىف !:دجوف

 ةميظع ةرفح ىلا بصي اهنمو ءاملا كلذ اهيف ممت# ةميافع ةريحت رثبلا كلذ نم

 بصنأا ءالا توم نم كلذ انفرع نكاو اهقمع ةيؤر مطتسن مل 4ةيمع ةعيسو

 |نسمل انكلو ةممشلا ذاقبأ اننكمي لف رخآ بقن ىلا انمجارنف اببلا ةريحبلا نم

 مهتومو انه ىلا صاخشأ «ىبب ىلع لدي امم ةدئابلا ةسبلالاو ماظعلا ضعب كانه

 ٠ بقالا ل

 ءىثث هيفو ميسو لحمىلا انيهتناىتح ظفحش ىثمن وفارطالا سدتن !ذعجرف
 . همس فرط نم رئاذلا رونلا نم

 انيلصف ربلظلا ةالص لولحو لاوزلا ىلع لدت تناكف ةءاسلا براقع انسملف

 ناقلاائاخد ثيحح انلصو ىتح هللا ىلع نيلك وتم ىرقبقلا انعجرو رصعلاو روظلا
 . نيمحتلا و

 دنع بقتلا سأر ىلا اسنلصوا يذلا وه هتمحرو أ فاعل ناكو

 ان_.ةناب انيقلاق ء دإبلا ىلا عوجرلا لواحو انم سأي دق انبحاص انيأرف بورغلا
 ٠ سفنتااب ذاملا مجرتسلا ضرالا ىلع

 د ع



 ةسافنوهتميف تخو مدنع طقس سانلا يدب يفرثك واشف اذاف لونج

 1 ابن زع ن“ ءانكالا

 ىلع يدب عضا تنك باقثالا دحاب انروم ءانثا ينأ يبحاص ىل لاف مث
 هناثامقحا مث يبح هب تالمو ائيش ىرفاظاب هنم تذخاف امعان هدجاف رادجلا

 هباذاو هابضلا ىف هانظحال املو ؛ ىنتكما ام ىكو يبويج رباس ت'الف نيمث ءىش

 عمس دقو نمرمعملا دحا انفداص دليلا انلخد امدنعو « سيفنلا دروجالل# رجح نه

 انا ركذوبقثلا اذه ىلا رن مم تلخد ىبابش ناوفنعيف اضياانأو : لاقف أدتصقب

 رخآلا بناجلا يف ةطفلاو بهذلا ناعمل ىرن انكو : لاق هنا ريغ انيأر ام لثم
 دحاوان مقرف دقو امس الايهيلا روبعلا عيطنسن نكن لو ةميظعلا ةريحبلا كلت نم

 ٠ روبعلا يف فزاج دق ناك

 لضنلا ديحو: باتكل هتمجرت يف ( هر) ىدلجلا ةمالعلا موحرألا هلقث ام اذه

 مالسلا هيلع مامالا هركذ ام نيد وهف حص نا لقنلا اذه نإو ةيسرافلا ىلا

 ٠ ملاءلا هَللاو لفاناا ىلع ةدبملا لوقن نحو هيلا راشاو

 لم اء



 هحفانمو تايللا

 بورضنم هيف امو تابنلا اذهيف لضفماب ركف : مالا هيلع لات
 ٠ نامالاو وادعلل راهلاف براملا

 بدخوافلع وا مجن وا رجش نم هتبنثو ضرالاهجرخم ام لك وه تابنا

 لك ومنا ةلباق ةبرعلا ةلاص نوكت ناو دبال عرزلا تبنت يتلا ضرالا هذهو
 . ايف تاناينلا نم عون

 ىرخاو ةيتاين داوم نم تابناا ءادلع لوقب م" نوكنت ةحلاملا ةبربلا هذهو

 « رثك ١ وا ماعذنم ةفلختملا تائابنلا تاتف اياقب يه ةيتابثلا داوااق ءةبرخص

 من جولثلاو رطملاو ةدورجلاو ةرا رحلا ريثأتب رسكتتو تنفتت ينلا يه ةبرخصلاو
 طسو هتراصع تبص م ( روخصلا طسو ملاطلا تابثأا ) رخصلا زارخ اهيلع ا

 ملأ نمو « ةمان ةشه روخص ىلا ايردت اهتلوخل اهبوفن يفو روخصلا كلت
 نسم جبزلا كلذ يف وهنث نا تابنلا نم ىرخا عاون' تعاطتسا

 ًاءزج ريصتو فجنو تانابنلا هذه تومي مث « هتاينو رخصلا تاسنتف

 ومن: لبق يذ نم رثك ١ تمعن ىتلا ةريخالا ةبرعلا هذه ىفو ٠ ةبرتلا كلت نم

 ىرخا ةرم ةيرثلا نم ًاءْزج حبصتف لاحتنو توع نأ ثبلت ال ىرخا تانابق
 ءاملاوةفلختلاةتتفتملا ثامابنلاو ةيوحلا لماوعلا بيسب هامملا روحصلا كلمت ريصتق
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 اهريغو ةراحنلا عاوفا نم ءىش لكل بشحملااو دوقولل ىطملاو فلملل

 « مفانلا نم بورسضل غومصلاو قورملاو لوصالاو قرولاو ءاحالاو

 ْملو ضرالا هجو ىلع ةعومج اهب ىذفتن ىتلا راهثلا دجم انك ول تيأرا

 ىلع ثبتت نكن
 دب زيالروغلا ةيرقلا ةبرا| هذه نا ريغآديور ًاديور ةبصخ ةيئف ةمعان ةشه ةبرع

 تانابالا لك ومنا ةحلاص كلذب تحبصا اهناف كلذ ممو مادقا ةعضب ىلع اكس

 . افتايح ماوقو ان ٌواذغ اهنم ىتلا

 نمز فنم دوجلاب املس رابصنا دب تأدب ضرألا نا : نورخآ لاقو
 مذهوءامانيب لعافتلا لصخل ءالا اهيلم ءاج كل و ةيران روخص اهحطسناك ذا مدق

 ةرخبالاب ريخبتل اب وةفصاملا هحايرب وحلا اهعارص دعاسو ةريصنملا ةيراتلا روخصلا

 ةممت#م لماوعلا هذه لك تاعافتف رونلاو رانلاب سدشلا اهيلع تءطس م' ةيزاذلا
 ةمفا؛يا ةمفان ةدراب روخص ىلا ةمفانلا ريغ ةيرانلا ةدلصلا روخضلا كأن تريثف

 . كاذناهلاثماو نك اسما ىف ءانبلا

 هده تسر ابياع راص يذلا ميافملا لءافتلاو روخصلا هله ثودس نم مم

 نك 4 ليق ذا ئاسنالا مودقل ةدبمملا يع تناكف « ضرالا حطس ىلع ةبردلا

 ءايحالا رياسو ناويحا ىذغلا تاءنلا لوصح نكما ةبرتلا هذه روبظبو ناكف

 توزآلا يه ابنم ةيعارزلا ضرالا نوكتن ىلا رصانملا رثك ١ نا لها مث

 مويساتوبلاو ديدحلا ديسك اومويسينغلاو ريجلا تاينركو نيجمكالاو سيلسلاو
 اهنالتخا بسح ةبرتلا يف اهرداقم ىفرسمانملا هذه فلتختو ءاهريغو ادوصلاو

 ب الإإ -



 ناو انشامم ىف للملا نم انيلع لخدب ناك اهل ةزمالا تام لوم

 مفانماا ناف ادوجوم ماذغلا ناك

 ابضعبو( ةينيط ) اهطمبف بااغلا اهرمهنع ماب ىمست فئنيحو اهخانمو اهقطانمو

 ٠ ( ةيوصح ) اهضمبو ( ةيامر )
 + ماجحالا ةيقارو مجحلا ةريغص ىلا مسقن افلطم تانابنلا هذه نا من

 ىلا يف ةيرذبلا ةمومجملاف (ةيرضخ ) و ( ةيرذب ) ىلا مسقت اضرا ةريغصلاو

 امههابشاو رزجلاو مجلشلاك ضرالا تاقبط نيب رشتننو لفسالا ىلا ةداع ونت
 ىلعالا ىلا اهومنب هجوتت ناقيسو قاروا اه نوكت يتلا يع ةبرضخلا ةعومجلاو

 يع دقملاو ( تايمالس) ىمست تافاسلاف « تافاسمو دقع نم اهفاس بكرتيو

 تاتابنلا راس لثم قاروالاو ناصخالاو معءاربلا اهنم زربت ىتلا ةخنتنملا تاوتنلا

 , ةريخصلا

 6 باشمالاو تاريجشلاو راجشالاك ىهف ماجسحالا ةيقار تانابنلا اما

 ةقرولاناصغالا وذ بك رثلا يدل ىسيئرلا عذجلا تاذ تانابلا ع راجشالا

 . حافتلاو ثوتلا لثم

 ناقيس اط نوك:و تارجشلا نم امجح رغصا نوكت ىنلا م تاريجشلاو

 . اههابشاو ةلفدلاك ابنه برقلاب وأ ابفوف عرفتت وأ ةيرثلا نم جرن ةددعتم
 فاء دعب اهاك توغو ةيبشخ اهناقيس نوكت ال ىتلا ىهف باشءالا اما

 . اهلاثماو ريمشلاو ةطنملا لم و اهرمث

 ناسنالا ديفت ةسلصمو مولعم عفذ تابنلا نم هزج لككأ ناف لاح لك ىلعو
 ل «ع١ا![ -



 ليل>اهردف ميظع ةريثك هان ددعام رئاسو نامالاو بطملاو بشحلا

 . اهئايح يف ناوبحلاو

 نم حرطبو فهي امو « ناسنالا هاذف نوكي رك نم تانئابنلا هجتنن اف

 نراقيسلا نم فجيامو « ناويملا فلعل وهف ( نابتأ ) ىمسملا عرزلا لبانس

 . دوقولل بط وبف لوصالاو وذجلاو

 ةرمثأا ريف ةيبثخلا راجشالا روذجو ناقيسو عوذج ىو باشخالا اما

 لاشما ةيراجنلا لامئالا ىهف راحبلا لحاوسو تاياغلاو مجالا ىف !بااغ ةئبانلا

 نم اهلاثماو ةرسالاو قءدانصلاو ريطانقلاو دضانلاو كيبابشااو باوبالا لمع

 . ةيتايحلا تايرورضلا
 نسنلا وا عذجملا روق كلذ ىف ءاوس ( راجشالا روشق ) ءاحألا كلذكو

 نينكلا روف لثم ةرجشلا سفن عفن براقب ام مفانملا نم امل ناف رذجلا وا

 مفانلا نامرلا رودقكو اعيافب اي رش ايرالدلل مفان اهلك ناف فاصقصلا روشقو
 ٠ ةيوعلا ناديدلا ماسقأ ضءإ جرخم دقو اهتابوطر فيفخو ةدعملا كاسمال

 نافابطعب نم رطاقثت يلا غومصلاو اًدوص'و راجشالا قرو عفنلا يف هلثمو

 كلن مجارف ةيودالا نزاختو بطلا بتك اه ذت هب رج ةدئاف ابنم دحاو لكل

 هريغو تابف نء ايش دجوب لو اثبع نيش قاخي مل ىلاعت هَفا نأ فرعتل بتكلا

 ٠ ناوبحلاو ناسنالا ةجاهل هأيهو ًادوصقم امن هيف عدواو الا

 ناسنالاةداعسل ملاعلا يف ام لك رخس دقو رك ىنغ هللا نا ! لئاف لاق ناف

 ل



 5 هضالمو ملاملا رظانم ند ءىثاذؤدسإ

 ةرضاح ةعومم اهب ىذفتي ينلا راغلا هذهل ممل ىلملا ردأقلا وهو أذاماف هتحارو

 ابههرز ىف بعتب الو لمعب الف هل ةبولط|ا ةحارلل برفإ نوكتل نانالل ةأيبم

 . اهتأيهثو ابلمحو اهداصحو اهتاينأو

 انشامم ىف لاخلا نءانيلع لخدب ناك مف كل ذك مالا ناك ول ' هل لبق

 داسفالاو داسفلا ىلا ىهتنب يذلا رطبا انثرويف لوخلاو لكلا اسلم ىلو:ب ذا

 انحالصو امقنهيف امم رخآ لمع يأ ءارجا الو دالبلا ريمعتل لمعت نا عيطتسن الف

 لوسكر بخ عبطلاب الماع ناسنالا نوكي نأ تضنقا ىثلا ةكحلا هاضرت ال ام اذهو

 . ةكرحلا فلاي و نوكسلا ىناب هتقلخ ذنم

 دوقوالوةراعالف نايئآلاو باطحالاو باشخ الاعفانم نم مرحن انك مث

 ةريثك تفرع امك يو اهن» لصحت ىتلا لالا رياس الو تاناويح# ءاذغ الو

 . امم ناويخلاو ناسنالا ةايح ىف ليلج عقومو ميظع ردق تاذو

 ىتلا اهترضخ ةراضئو اهرظنم نسحب ذذلتلا نم لصحي ام ىلا ًافاضم اذهو

 كاتهولوفا.كلذ هابشاوةيعانصلا هيعالمو ةيعببطا ملاعلارظانمنم ءىش اهلدمب ال

 ناسنالا نم اسفنت نوبركلا بذج اهنم ىمحن آل رضخلاو تابنق ىرخا دئاوف

 , كلذ ريغ ىلا هل ابنم نجيسكألا مفدو

 نؤش هقل ىف هلو

 لس #04 -



 عرزلا عير

 عررلا ف لمج ىذلا مررلا اذه يف لضفناي ركف مالسلا هيلع لاق

 ةبحلل زرجم ناكو لقاو رثكاو ةبح ةئام فلخم ةدحاولا ةبهلا تراصف
 - ةلغلا ىف نوكيل الا منررلا ذه مير تراص ش 3 اباثع أت نأ

 وه اهعيرو اهباصخا ناف تابنلل ىف اما « جاتنلا ةريكو باصخالا وه عيرلا

 رثك ١ وأ ةبح ( ٠٠١ ) اهلبنس ىف ضرالا يف ةءورزلا ةدحاولا ةبلا فلخت نا

 . ةرثكو ةلق ىراوطلاو قسلاو ةبرتلا بسح لقا وأ

 ليب يف مهلاوما نوقفنب نمل ةبحلا يف ىلاعت هللا اهلعجي ىتلا ةكربلا كانهو
 تنبنا ةبح لثك هلا ليبس ىف مهلاوما نوقفني نبللا لثم ) ىلاعت لاق كلل

 5 ( ملع عساو هللاو ءاشب نأ فعاضي هقلاو ةبح ةلام ةلبلس لك يف لبانس عبس

 ًاراشتنا اهرثك او تالثلا عاونا ربظأ ىه ىثلا ةطنحلا كل ركذن كلذ ةفرعلو
 . لوقنف تالغلا نم اهريغ اهيلع سيقن مث امنن اهمعاو

 رود لصت امدئعو قارواو قاسو ةيفيل روذج نم اهئابث فاأت» ةطنحلا

 ىرشأ ءازجا عم ةدحاو ةقدمو ةيدسا هءالث نم ةفاؤم اهراهزا نوكت غوابال

 :اام ةقيللم

 م 16 سم



 أابعرز كا ردا ىلا عاررلا توهمت امو روذيلا نم ضرالا ُْق درا ١1

 يف ليبسلا ناك ادإبلا نم دلب ةرامع دارا ول كلملا ىرت الا « لبمتسملا
 ىلا منوم امو مضر ىف هنورذس أم هلهأ ىطمي نإ كلد

 جراخلا نم حاقللا ةبح لمح يذلا ءاوملا ةدعاسمب ةداغ حافلا نوكي انهو

 ةاونلا_امهو اهئيب زحاح نود نيمسق ىلا اهتاوث مسقنت من (كذملا ) ىلا لخدتف
 لوصح دعبو . نيدنركذ نيتاون ىلا ةدلولا مسقن# اي  ةيبوبنالا ذاونلاو ةداولا

 ناب ركذلا ناناونلاو ةيبوبنالا ةأونلا ردحنت حافالا بوبنا لكشتي ماقألا اذه

 ةزيوجلا هقارتخا دعب ىحاقللا بوبنالا ةبامت قمت لياق دعبو ؛ بوبنالا ىلا

 نيتب ّك ذلا نيتاونلا ىدحأ دحتت كاتهو « ىنينملا سيكلا يف هناي وتحم يكسنتف

 ىدحابىرخالا ةيركذألا ةاوئلادحتت اك ةيصخلا ةضيبلا ةاون نوكتل ةضيوبلا ةأون

 . ءاديوسلا ةاون نوكنا ةيبوبنالا ةاونلا ىمسف
 ءاديوسلاونينجلا و ىف ةدعاس اهداوم نوكتل لحنتف ىرخالا ةاونلا اما

 روذلا نم لماكلا ددملا ىوحن ديدج ليج رهظي ةبصخما ةضإوبلا هذه لوصحو
 . ايالخلا ريثكلا نينجلا ةنوكم ارركم اماسقنا مسقنت كلذإ ةلماكلا

 رم ةلصخ ةقيضلا اهتباهن ىف دجوب ( هربلا ) ةجضانلا ةيحلا هذه نأ م

 قيتامفو نينجا عقب اهنم ضيرملا فرالا ىفو ( ةيمسيلا ةيابنلا ) ىمست تارعشلا
 . امم ةرمثلاو ةرذبلاب دحتملا رادجلا اًهوح نمو ءادب وسلا لكشتب ةبحلا نم

 دنع ةريغصلا ةتينلا يف يأ ) ةحمقلا ةرداب ىف ربظي نينج بك رت لوا ناو
 وه ( اهئاذغ عنص ىف اهسفن ىلع ةدمتعم حبصت ىتح ةرذبلا نم اهروبظ لوا

 هساكو# دع



 ميكحلا ريب دن يف ماعن دف لاثلا اذه 3 فك اننا «موهعرر كااردا

 3 ةعارزلاو توملإ هيلا جات 3 بل ميررلا اذه مع عرزلا راصق

 صاصتما ةفيظوب موقتو ةرذبلا نمضىف قبن ةدحاو ةقاف دجونو ىلوالا ربذجلا

 هلع ضوعبو توم مث ةريصق هدم ىنادتبالا ريدجلا قبو ؛ هلقنو ءادغلا

 ديدجلا لبجلا نا ةصالخلاو ددملا :ريثكحص ةريصف روذدِج شو ةءادلا روذجلاب

 ريغوةبصخلا ةيوبلا يف رركتما ماسفنالا اذهوروذبلا نم لماكلا ددم# ىؤاحلا

 حمالا ىلع ةبحلا وا ةلغلاجات لمجن يتلا ىف ةبحلا ىف ةيميبطلاتايلمعلا نم كلذ

 ةلام ةعورزملا ةبحلا لوص#ث نوكيف ًارفوثم اهباصخاو امظع اهعيرو ددعلا ةريثك

 ٠ اهلثع ةبحلا ينأ ناب يغش. سايقلا نأ 1 لفا وا ريك اتا ةغ

 ىف نوكتل ريثكلا ميرت اهلمجي نا ءاش مكملا قلاخلاو قازرلا مئاسلا نكلو

 كاردايلاهئنس لوط عرازلا توق امهونيتمبم نيترو رسغب ينم ةرفوو (ءستم هيدا

 . ةينآلا هتلغا روذبلا ن٠ ضرالا يف هدربو حالفلا هعجرب أم مث لبقتسللا يف عرزلا

 لك هكر دب كسا ةلثمالا طسباب ةءاماا مابفال مالسلا هيلع مامالا لثم دقو

 : لأقف مهام د رق

 ناب الا دزتالو رمعت ال دالبلا نا هنم دوصقملاو (ملا كلملا نا ىرن الا )

 ناويحو راسنا نم ابينطاق ةايط ىرو رمضلا توقلا اهتعارز نم لصحيف عرزت

 . نئمطي نا هدالب ريمعت دارا اذا كللا لثم ىلع بجيف

 تاموكسملا رئاردإ ديحولا قاقأا وه عوجلا ناف هبعش عوج رش نم الوأ

 ةمثاجلادالبلا ءامنا فرار قتسالامدعو سانلا يف ىضوفااهثادحال افلطم اهينظومو

 سل 1و سس



 ام هيف نوكيل الا كلذك ناك لف ًاميظم !صا هخ|رفا هلوح دحاولا

 « ضرالا يف سرهغو درب امو مهب راسل هنواممتسو سانلا هيطش

 مطقي نا نكمالمل ميري الو يرفب ال ادرفنم ىقبب هنم لالا ناك ولو

 مقتستف تاعورزا لكو تالغلا نم ةيموكحلا بئارضلا رفويل اين و
 ٠ اههضو رقتسيو اهتيلام

 ةدعاسك هنورذب ام دالبلا كاذ لهال ىطمب ناب الا كلذ ىلا ليبس الو
 امرتاخضم راضحا وا لوادج ث'د>اك قسلا مزاول ةأيهت مم مهضرأ يف ةيلوا

 كلذ هاببشاو دامس نم مهمزاي امو ةبرغلا ةيفصتو ثرحلا تالا نم هن وجاتح

 لبقتساا ىف هجاتن دصحمو مهعرز كردي نا ىلا ميتوقي امب مثديوزت ىلإ ًافاضم
 . ضرالا ىف ةيتآلا ةعارزلا روذب و ةمداقلا ةئسإ مهترق هنم اوفا

 عرزلا ةروريص ىف ةفيابلا ةكملا كاردال كظفوي ريغص طيسب لاثم اذه

 ٠ رذبللو توقلل ةجاحلا وهو ريثكلا عيرلا اذه عبري

 اعوج ءايحالا تنامل كلذ ال ولو

 اهناثماؤ لخنلاو تبنااو رجعشلل ثدح ام اهلثمو تالؤلا ىف هانكردأ ام اذه

 لصالا دبع اًضيإ ضرفلا اذههناكةباغلا هذه رفارلا ريثككلامب رلا ميرت اهلك اهلاف
 ميظعلا ءىثااو ريثكلا ددملا هخارف نع هلوحو امو لخنااو رجشلا نم دحاولا

 يلا نوجاتم سانلاو « هلصا مدعتيالو هلسنمطقنب الف هل الخ هدب نوكيل كاذو

 رثكا ىف اهبركو اهنيلو اهفعسو ليخنلا عوفجو اهباطحاو راجشالا باشا
 هدحو ناك اذاف « ىرخا ةرع ضرالا يف سرغل هنوجاتحم ام ىلع ةرالع مورام
 ءاضقا اهم ذخأي نأ ناسنالا نكمي ناك نك عبر الو خارف الو ل عورفال

 هل م[اؤممخ ح



 لف هلسا ملقا ةفا هتباصا نا ناك مث سرئل الو لمعمل ءىث هنم

 , فاخ هنم نك

 لثتو لامعالا نم ريثك لطعتي همادعنابو دوجولا نم مدعنيس اذببو ؛ همزاوا

 اعنم ءىث خا نع اوضرعا اذا سانلا ناف رجشلا يف اك تاكرملا نم ريثك

 . مدعنت الف اهدوجوب نوظفتحم مهنا رابتعاب
 «فلخ ابل قبب لو اهمدعتف ابيلع ةيضرا وأ ةبوامس ةقآ لوزن عع اذه لبق

 اهجاتنو امير دادزاو ابخارفاو لخنلاو رجلا عورف ترثدك ههابشاو اذبل
 تبنلاو رجش# لصح نأ لبقو عير اذ عرزلا نر نأ لبق ميكح ربالم ربي كنب

 , خارفا وأ عورف
 . ميكحلا معنلا ناحبسق هحلاصمو ناسنالا تابجاح ءاضفل كلذ لك

 موا



 امهلاثمأو سدعلاو شاملا بوبح

 الفابلاو شاملاو سدملا نم بوملا تاين لمأت : مالسلا هيلع لق

 ابنوعتل طئارحلا لثم ةيعوا ىف جرخلابسناف « كلذ هيما امو

 ىلع ةميشلا نوكت دق اك <حتستو دتشت نا ىل تادد قةابنعو

 . هئيعب ىنمملا اذهل نينحلا

 ىلع بالثلا روشقلا يف ًاجردم جر هلاف همبشا امو ربلا اما

 لاف هل ىلع رفوتيل هنم ريطلا 3 لبنلا نم هنسالا لاثما ام-ؤر

 ىلع ىل, : هل ليق« بو.لاو ربأا نم ريطلا لان, دق سبل وا لثاق لاق

 ايف هل كرابتو ىلاعت هللا قلخ نم اخ ريطلا نال اهيف مالا ردقازه

 ًاطخ ضرالا جرخي

 لوفلاو صخلاو ايلوصافلا لثم اههابشاو القابلاو سدعلاو شالا بوبح نأ

 يلا ( عارزلا نم نيبنفلا فينصت بسح ) ةينرقلا تانابالا ةايصف نم اهريغو
 تاخانلا يف اهتانابت شيعت ىنلاو ماما ىف ًاراشننا ةينابالا لئاصفلا عسوأ نم يبث

 ٠ امم ةراحلاو ةلدتمما

 رمثلا يف ال اهئاضعا ميمج يف دوجوللا نيجورتنل اب ةينغل ةليصفلا هذه نا
 2 فلل



 بملا فداص ول ريطلا ناف شحافلا داسفلا دسفي و ابب ثبعيف نكمتلا

 ناكفالصا هفسن ىت> هيلع بكل هنود لوحي ,ىث هيلع سيل ازرإب

 الءاك ءاذخ ناويحلاو ناسنالل ةيذغم اهدجي اذبلو اهريغ يف ا طقف روذجلاو

 , نادبالا ةيرورضلا داولا عيمج نع نمت
 « ةقلستم ةذحاز اهضعبو ةبصتنم ناقيس تاذ تاريجش ةرع ةرابع يعو

 تان رشسك اب يلا الم وأ ةءابم نوكت ليلاث وا تاحلافتنا اهروذج يف رشتنت

 ةيئبجوركين تابكسم يف هبيكرتو وجلا نم رحل نيجورتلا ذخ'ا ةيلبات امل ةصاخ
 نم فلؤلا جيونلاب ةييننلا ناقيسلا ابنم زرت ىتلا ىث تاخافتنالا هذهو ةفلتخم

 ناستنثاو ( ناحانج ) ناتيبئاج ناتنئاو قوف نء ( ملا ) اهدحا قاروا ةسمخ

 . ( ٌؤح وج ) نأتمحتلم ناتيلغس
 هبشت ىلا ةيعوالاب مالساا هيلع مامالا هنء ربع يذلا وه جبوتلا اذهو

 ةيوجحم ةنوصم نوكت ىتلا رودبلا بأ تاي رت كبلا ظفح ىتلا ىع اهنا اكمل رخلا
 دئشت ىتح ةيضرالا تافآلاو ةيجراخلا «ىراوطلا رع ةيهوالا كلت لخاد

 اهارتف ءافالا كلاذ لخاد اهنوك لاح تايرتسكبلا نم ةدلونما بورملا حتستو

 نا يلا هيلع ةلمتشم محرلا ىف !ملخاد هظذحضو نينملا مفت ىنلا ةميثملاب .ىث هبشا

 فارطا ىلع ةباص ةرشنب ةطاعم جرم اهئاق الثم ةطنملا ةبح يا ( ربلا ) اما

 هوجو يف ةكحلاو « سؤرلا ةداحلا كاوشالاو ةنسالا لاثما اهسأر ىلعو لبانسلا

 هجاتحي امو هتوف اهنم عارزأل رفوتيل ةبحلا طاقنلا نم ربطلا عنم ىف ةئسالا اذه

 اع
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 أرهصهعرز ن“ عادرلا جرخيو تودهمق ريطلا مشوي نا كلذ نم صرع

 توتي ريس ًائيش هنمريطلا لانيف هنوصنل تالقولا هذه هيلع تامجف

 هيف حدك يذلا وه ناك ذا . هب ىلوا هناف ناسنالل هرثكأ ىقسو هب

 . ىنآلا هعرزا ضرالا يف هرذبل
 كلت نم لان نأ نم ديال هناف ةياثولا هذه مم ريألا نا : لئاق لاق ناف

 . ةباقولا نم نذا ةدئانلا اف بوبحلا

 الا ىلاعت هللا رفق دقو كلذ نم لاني نا ريطل نا ىلب : هل لبق

 . كلذ ىلع

 اطس ضرالا هجرت ايف هل لعج دق هللاو ىلاعت هللا قل نم قلخ هنال

 هع رش ادق اذا قيمي هر هل 0و هد نيقنتم كمال فلو

 أبهنم نكمتيف ريط# اهلك ريظت ال كك بجحلا هذبب بوبحلا تاصح كلذا
 . عارزالو هل رريذلا لصحم كلدبو اهدسشب و اب ثيموف مهو قوشب

 مشبيف الصأ هفسنب ىتح هيلع بك ال از راب بحلا قداص ول هناف ربطلا اما

 . توم ًاريخآو مختبو هلاك ا ةرثك نم

 كلذل داسنلا كلذب ةنسلا لوط هنوفو هباعتا عيت رسخت هناف عرازلا اماو

 امم اهئم ليلقلا الا ريطلا ثبع نع بجحلا هذهب اهنوصت نا ةيهلالا ةكملا تءاش

 هظح وهو بجاولا هئاذغو يرورضلا هتوقل هطاقتلا نم نكمتيو ريطلا هلصحي

 ٠ اهنم هل ردق يذلا هلفحو ضرالا تبنت امم هل ضورفملا

 يتدلاو ثرحلا يف حدك يذلا حالفلا اهيحاصل بوبملا رثك | ىقبب اذهبو
 هع الالاإل مح



 . ريطلا هيلا جاسم امم رثمكا هيلا جاتحم يذلا ناكو هب ىقشو

 . بولطلا جضنلا اهنولب دنع اهداصح

 وهف ربطلا يلا جاتحي امم ريثكب رثك ١ حداكلا ناسنالا ةجاتمن ٠١ نأ مولعمو
 « لبقتسملل ضرالا يف هروذبلو 4 قابلا ردقلا اذس حا نذا

 رس



 ةملأا نم ةذوخأأم ةعانصلا

 تابنلا فانصاو رجشلا قلخ يف ةئكملا لمأت : مالسلا هيلع لاق
 اهل نكي ملو ناويحلا ةجاحك مث.دلا ءاذذلا ىلا جاتحت تناك امل اهناف
 تلج ءاذغلا لوانتتل اهب ثمبتت' هلل رح الو ناويملا هاوفاك هاوفا
 ضرالا يف ةزوك سم اهومإ

 قاروالاو ناصغالاو ناقيسلاو روذملا نم فاأتب ينابث ممدج ةرجشأأ

 ةرجشلا وك ليس ىف صاخ لمع ءاضءالا هذه نم لكلو « روذبااو راهزالاو

 . هركذنس اك اهتايحو
 ةطساوباهوعو اهئايحل ىرورمضلا ءالا ىلع لصحت ةرجشلا ناف روذحلا اما

 هلسرتو ضرالا نم ءألا صمت ىهف ( ةبرذجلا تاريمشلا ) امسملا اهتابعش رغصأ

 ىلا هنءو قاسلا يلا هعفدت روذجلا هذهو روذهلا يه يثلا ةريبكلا تابعشلا ىلا

 يطرب ١١ ىقب ةرجشلا تفتك | اذاف 6 ةرجشلا ءادنا رياسو راهزالاو قاروالا

 هيف باذت يذلا وهو ( غسنلا ) هنم ىفابلا اذه ىمسيو ءالا نم تابنلا ءازجا
 ةرجشلا تذغا اذاف « ةبرتلا نم اهدمتست ىتلا ةيئاذغلا ةيضرالا ةيندعلا داوملا

 اومدقو « ءاوهلا يف تالا حوطس نم دئازلا ءأاا رخبت داوملا كلت نم اهءاذغ

 ( خاضفنالا ىرجم ) ءاوهلا ىف رخبتيو تابنلا يف يرجي يذلا اذه هاملا ىرجت

 مع



 رمثلاو رولا نم ابيلع امو ناصغالا ىلا هيدؤتف ءاذذلا اهنم عزتتل

 ل اوفالآكك ِى م ىلا اهوا تراصو امل هس .رم ا ماالاك ض مرالا ترامف

 ابنابرما ناويملا فانئسا عضرت اك ءاذغاا أبنم عزمت صضرالل ةمهتأم

 ةرابع رخبتلا اذه ناك ناو « ءاوملا ىف ءالا سفنت اءالطصا خاضفنالا ىئممو

 ناويحلاو نان الا فل صحب سفدنلاب ءاوبلا لاخدأ الءاوبلا يف ءالاجورخ نع

 تاكرلا ٠ لم رك ابيف دحو: كاذك ءاملا اهبف دحوب اك ةيرغلا نأ مث

 نيجورتيللا لثم هتايحو هوعؤ تابنلا ماوفا ةمزاللا ىرخالا ةيضرالا ةيندملا
 ناودبال يتلا ىرخالاةيئاذغلا ةبوايكلا رصانملا نم اهريغو ترب ربكلاو ديدحلاو

 ةطساوب كاذو ةقيقح تابنلااب ىذه:: نال ةطاص ىرخا داوءيلا بلقنتا باجي

 تاك س ىلا نوب ركلا ديسك ١ ىتاث وءاملا لد, :ىهذرسضخلا قاروالاوف ةن وحلا ةفاطلا

 , ابماوقو اهوكوتاناينلا ةايحنيب رو رسشلانيج ورديطاو نجيسك الا لعىوتمم

 هاا ىف ومش و ىلعا ىلا لسا نم مقترب ةرجشلا نم هزج وهف قاسلا اما

 . راملاو راهزالاو قاروالاو عورْملا لمحميو رودجلا ماهنال فلاح

 ٠ نيتءرم نيتفيظوب ارئاصغأو يش ناقيسلا موقتو

 ين آلا لصنلا يفءركذتس ىذلا ايام مارق# ءاوملا ىف قاروالا كم امعادحا
 هاذذلا ذخاو اهيلا روذحلا ئم ةيئاذفلا ةيئدعلا داولاو ءالا لمح اهينا

 روذجلااهيفا لغسالا ىلا ىتحو ةرجشلا نم ىرخالا ءازجالا ىلا ابيف عوتصلا
 اطاطبلاو لجنلا ناةيدك تابنلا ءافنل اَنْ قاسلا نوكي دق انايحاو

 . املاثما نم ا هريغو

 ىمسي يركع وضم نء فلأتت ةرجشلا نء هزح اًضيا ىهف راهزالا اما

 سس الا جاسس



 فاح لك نم بانطالاب دك فيك ميملاو طءيطاسفلا دمج ىلا 7 1

 قورع هل هلك تابنلا دجت اذكبف لي الو طقست الف ةيصتنم ثيثنل

 الولو هميقتو هكساتل فاج لك ىلا ةدتمم ضرالا يف ةرشتنم

 رخاوضمو روذبلا هبشت ةريغص تاضيوب ةدع ىلع يوتح يذلا وهو ( رذحلا )

 ىعسو حافلا نوكتي هيفو رذحلا نم ابرق نوكيو ( ةيدسأ) اهءنج (ةأدس)ىمسب
 تاريجحلا يفو تاضيوبلا أشنت هيف نال ( ضيبملا ) رذحلا ةدعاق يف خنتنلل هزملا

 حافلا بوبح نم رثك !وا ةدحإو ةيح عقن حاقللا دنعو « ةيركذلا فاعلا أكنت

 نا لجال ضيبملا ىلا اريمص ابونا ةيحاقللا ةبحلا هذه لسرتف « رذحلا َةّق ىلو

 داتا نم روذبلا نوكتت كانهو ضيبملا ىلا لصت ىتح ةيركذلا فطنلا نه رع

 . ضيبلا ىف ىثالا ةريجحم كّذلأ ةريجح

 ٠ ةرك ىكدب روذبلا عم ةرهزلا نم حضني الك مث

 . ليلقب لصنلا اذه دعب الصتم اهركذتسف قاروالا اما

 رثك اب ليصقتلا نكمي ال ذا لاججالا هجو ىلع مل اهانيب ىتلا ةرجشلا هذهو
 ه:. للحتي ام لحم لحل ءاذغ يلا عيطلاب جاتح امناف رصتحلا اذه يف اذه نم

 هئاذمل ابلط ىعسبو كرحتب ناويهلا نكلو ناويحلإ لثع اهيف ومنلا رمتسيلو |هيف

 . هفقبرط نم هب يذتغاو هديب هلوانت هيلع لصح اذاو

 اهوصا تلمج ةيلاقتنا ةكرحاهب سياو مف اهل نكي مل الذ ةرجشلا اما

 مث اهتوق أبهنم عزتنت و اهءاذغ اهلم بذتجتل ضرالا يف ةزوك سم (اهروذح )

 مالاك تراص افهمو رمثلاو عورفلاو قأروالاو ناصغالا ىلا هلصوتو هءدؤت

 يهب ىننأا راجشالا رودج تراصو اهيأع تبني تابأ لكلو لب راجشالل ةيبرأا

 باك85-



 مسررلا يف ماظملا حودلاو لاوطلا لخنلا اذه تبشر ناك فيك كلاذو

 تراصف ةعانصلا ةكح تقبس فيك ةقلملا ةكح ىلا رظناف فصاملا

 قلخيف ةمدتم ميلا و طيطاسفلا ثار“ يف عانصلا امامة ىتلا ةليملا

 . اهنابما مرت ىنلا تان اويملاك اهءاذغ ةصام ضرالا يدن ةمقتلم هاوفالاك

 ةمزاللا ةفاطأل مظعم يف دمتم ا ناسنالا نا ؛ ثيدحلا تابنلا ءاملعلوقب

 دمتمتل هئم راجشالاو رضحلا امس الو ثاينلا ناف ؛ تابنلا ىلع همسج تايلاءنل

 ١" واو ةبرتلا نم اهصت ىنلا داولا ىلع كاذك

 نجوردآلا :يهو آلا ةيوامكلا رصانءلا ىهف ةبركال نم اهصتمت ىتلا اما

 ديدحلاو مويدوصلاو مويسيئةلاو مويساتوبلاو مويسااكلاو روق ةلاو تبربكلاو

 ءارطلانمابصتم ىتلااماواهريغو نوروبلاو نيصراخلا نم ليمق ممرولكلا و نوكالاو

 ةمتءلاىلوالا ةرشملا رسصانملاف نجورتينلاو نجيكالاو نوب ركلا ديدك | ىهف

 ًاسيحص اوم تابنلا ومن يفاهنع ءانئتسالا نك« ال تانبلل ةيرورض ةبرثلا نم

 تانابدلا يا ابنيسمم مزاوا نم اهنكلو ةيرورمضب تسيلف ةيفابلا اما « امان

 ٠ اهوم ةدعاسمو اهتراضنو

 ةطساوب الا ابليس نك ال ةبررتلا نم تابنلل ةبرورسضلا داوملا هذه نأ من

 تابنلا صامي نا بجي اذه ىلجالو ؛ اهصاصتما تابنلا عيطتسيل ابالي يذلا هامل

 هيف ةيئاذلا ةبلصلا ةيندمملا داولا كلت ىلع هتاعساوب لص ىتح ًاريثك ءالآ نم

 باذتجال قيرط هل سيل نا مولعمو « هماود ابياعو هءاوق اهب ذأ ةَمذْخم ةروصب

 . داولا كلا, هيف ةباذلا ءالل ماقنلا يف هاوفالاك يع ىتلا هروذج ىوس هئاذؤ

 وأ طقست نأ نود ضرالا هجو ىلع اهتاي'و راجش الاو تابنلا فوقو اما

 مل الايباد



 اهدمسىرت الا « ميملاو طيطاسفلا ةمنص لبق ٌقلخ رحشلا نال رجشلا

 : ههلخلا نم دو هعانصلاف ؛ رحشلا نم انادبعو

 اقورع اهل نالف « ةيساقلا ةيلاعاا تامب وزلاو ةفصاعلا حابرلا بوبه دنع ليمت نا

 ليواماا لذنلا كس ًادادتما بناج لك ىلا ةدنمم ضرالا تحن ةرمثئنم الوصاو

 تدنشا انعم اسهرقم نع ناءرغزيال نيتباث اهميقنو ميظعلا حويللاو ىلاهلا

 اهتمافال دتمت فيك مرخلاو طيطاسفلا دعىرت الا فصاوقلا ترك وا فصاوعلا

 الو ةيوهالاب طقس الف ةيصتنم فقثل بناح لك نم دائوالاو بانطالا اهنابثو

 , تاجحزملاب ليت
 ىلا اوغلب ىتح ميخلاو طيطاسفلا هذه ةءاقال سانا هب لاتحا ام ىلا رظناف

 ةمدقتم تناك ةليح اهناف ميقتستو فقنل بئاج لك نم بانطالاب اهودشب نا
 ةميقتسمةماق ميخلاو طيطاسفلا ةقلخ لبق تناك رجشلا ةقلخ نال رجشلا قلخ يف

 ناديعااو دمعلا ناوهاههدقت ىلع ليادلاو بانطالاك ضرالا ته ةدتملا اهرودجم

 . راجشالا نم ةذوخأ اهارن لابخلا ضمإ ىت>و

 ٠ قلاخلا ناحبسف ةفلخلا نم ةذوخأم ةعانصلا نا لمن لمأتو ركفف



 فكاروألا

 ةقرولا ف ىرتكناف قرولا قلخ لضفماب لمأت :مالسلا هيلع لاق
 اهنموابْصرعو احل وطيف ةدتمت طالغ اهنف ممجا أهيف ةناوثبم قورملا هيش

 منصب امن ناك ول امجعم ايقد احسن ةجوسنم ظالفلا كلمت للختت قاقد
 لماك ماع يف ةدحاو ةرجش قرو نم غرفاهل رششبلا ةءنصك ىدب.الاب

 لئالقمإبا يف ينأب راصف «مالكو جالعو هكر حو تاللآ ىلا عبيتحالو

 مالكالو ةكرحالبابلكض رالا عاقبو لبسلاو لابملا *الع ام ميبرلا نم
 فرعاو عاطملا ىمالاو ءىبش لك يف ةذفانلا ةدارالاب الا

 ابافسا ىفابل ( لمنلا ) ىدت ءاريذخ ةحيذص نع ةرابع ةيئاينلا ةقرولا

 ىتلا شءاشحلا قيوسلا ةعدع قاروالا ضمب نأ ىلع  قاسلا ىلع اهلمحن قيوس

 ىف ةذلتخت اطوطخ لصنلا اذه ىف دهاشن انا مث ؛ قاسلا ىلع ةسلاج اهفاروا نوكت

 ىتلا قائدلا قورعلاو اهضرعو اهل وط ىف ةدتملا ظالؤلا قورعلا م :ؤدللاو افلغلا

 قرع دسجوي قاروالا ضعب ىفو « اقيفد اهسن ةجوسنم ظالفلا كلت للختن

 عرفتت اضيا ةريغمصلا هذهو رفصأ قورع عرفتت هئمو اهبطسو يف دحاو ىسيئر

 رخآلا ضعبلا فو « حافنلا قاروا ىف ؟ رغصاف رغصا ةكباشتم تاقب رع ىلا

 . بنعلا قرو يف اك دحاو ىسيئر قرع نم رثك | ةقرولا يف دجوب

 دحض انقلاب



 اهرسأب ةقرولا لاختت تامج ابئاف قاقدلا قورعلا كلات ىف ةلملا كلذ عمم

 ءاذغلا لمصوتل ندبلا فةنوثيملا ىورملا ةلزنمب هيلا ءالا لصوتو ايمن

 اهتبالصب رولا كس أبناف رخآ ىنعم ابنم ظالغلا يفو « هنم ءزح لكملا

 ةلومعم ةقروب ةبيبش ةقرولا ىرتف . قزمتتو كبتتت الثل اهتاتمو
 مم ا ميسم مساس

 مياشلاوهو ( ىكبشلا قرعتلاب ) فرعي قاروالا قورعىف بيترتلا اذه ناو
 . نيتقلفاا تاذ ةردشلا قاروا ىف

 ناف ليخالا قروو شاشحلاك ةدحاولا ةقلفلا تاذ ةرجشلا قاروا ىف اما

 رخآلا بيترتلا اذهو ضعبل اهضعب ةيزاوتمو ًابيرقت ةيواست» نوكت اهيف قورعلا
 نءةلم ةوسكم قاروالا نوكت تانابنلا ضعب ىفو ( يزاونأا قرعتااب ) فرعي

 ٠ رايخلاو عرقلا قارواك ةقيفدلا تاريمشلا

 نر ءاذغلاو ءاملا لقتت ةيعوالاك نوكت قاروالا ىف قورعلا هذه لكو

 نم «ماذغ دمتسي تابناا نال . ناقيسلا ةطساوب ةرجشلا ءأحنا راس ىلا روذجلا

 اهتم ابييصت ذخأت تابنلا ءاضعا رئاسك ةفرولاو هنايب قبس أك ءاوبلاو ةيرتلا

 . اهوع ليكتا ءاوبلا يف دوجولا نوبركلا نم ليلق ىلا جاتحت كلذ مم اهنكلو

 ىرجتو « تايلمعلا معأ نماهنكلو ةيميبط ةيل.هي نوكب كلذ ليصحتو
 ةريذنم تامتف ةطساوب ةفرولا لخ ادا ءاوهلا نءنوب ركلاديسك !لوخدب ةيلمملاءذه
 تناك اذاف « روذملا نم دماصلا ءاملب يتوب ركلا ديسكالا !ذه قتليف ( رون )
 ةينب يف ةدوجولا ءارضحلا ةداملا وهو ( ليفورواك-!ا ) ناك ةقرعشم سمشلا

 لمعتست ( ريضخبلا ) ىمست ةريغص تايسج لكشب هتبنلا نم ءارسذلا ماسجالا

 نوب ركااديسك ١ يناث داحتا نم اشنلاو ركسلا مثصا سمشلا ةعشا يف ةنماكلا ةقاطلا
 --48 ا



 اهضرعو ابلوط يف ةدودمم ناديع اهيف تلمج دف قرش نم ةمنصلا
 ابك ردن ال تنأك ناو ةملخلا كح ةعانصلاف « برطضت الف كسائتنل

 . ةيمملا لع

 روهثلا قبرط نع ءاوبلا ىلا داعب ام رادقم نجيسكالا نم فلختي مث ءالا عم

 ( ىفوضلا بيكرتلا ) تيمس دقف سمشلاب الا لصحت ال ةيلمملا هذه نأ ثيحو
 ةميظمل ا ةيلمملا كلن ةيلع فقوتت يذلإ ( ليفورولكلا ) ةيمغأ فرعت انه نمو
 ٠ اشذااو ركسلا مو ةايحات ةيرورضلا داوملل ةداوملا

 مالسلاهيلع مامالا اهيلا راشا كوتابنلا ءامله اهركذ اي قاروالا ىع هذه

 نينفلا قذحأ ناف اهيف ةقلخلا ةمظع تفرما تركف ولو اهرك ذب حرص لب

 امل ةقولخم يه مك ةقرولا هذه لاثما نم ةدحاو عنص دارا ول نيلماعلا فرعاو

 جاتحال دارإ ولو اهلثمي ينأب نا لاحلا نم هنا ىلع لماك ماع ىف اهعنص نم غرف

 داميال ىنكت عمرلا نم ةليلق امايا نكاو مالكو جالعو ةكرحو تال" ىلا

 يا نود همظتنلا قاروالاب ضرالا عاسقب عيمجو لب لوهسلاو لابجلا "العام
 ةيبلالاةدارالا درجمب نوكتلب كلذ ىلا امو لامع وا تالآ وا مالك وأ ةكرح

 ٠ نوكبف نك لوقو

 ناديملاب اهكسام ديرا ىنلا ةقرخلا عتص هبشتىنلاو اهيف ةغلتخلا قو رعلا اما
 هرك ذنس امواقنا اهانرك ذ ام برآلاو مفانلا نمابيف ناف اهضرعو اهلوطيف ةدتملا

 اهكردئالتناك ناو ةقلخلا ىحنةءانصلا نا ىلع ةلاد ابلكو ةريثك و ةميظءايناف

 ماظنب هتايح ريسبو هعفنب ام ىلا ناسنالا ةدشرم نوكن اهنا ريغ قيقحتلا ىف

 ٠ العو لج قلاخلا نم الضفتتو افطل نافتاو
 كل 0-7



 فهونلاو مجعلا

 لمج هناف هيف ةلملاو ىودلاو مجملا اذه ىف ركف : مالسلا هيلع لاق

 ررمم اك قئاع سرغلا نود قاعزأ سرغلا ماهم موقيل ةرمثلا فوج يف

 ىلع ثدح ناف رخا مضاوم يف هيلا ةحاملا مظم” ىذلا سيفنلا ءىتثلا

 دمإ وشم رخآ مضوم ىق دجو ثداحهنم مضاوأل ضعب قوه يذلا

 تهسفتو تخدشتل كلذ الولو اهبنفرو رالا ةواغر هتالصل كلع

 رمتلاةاون ىلع قلطب دقو ةرمثلا لخاد بلص مت لك يو ةاون ممج ىونلا

 . اهلخاد يف ينلا ةبحلاو ةبك اذلا وإ ةرمثلا ةرذب ىمو ةمجم ممج مجعلاو « طقف

 ةلءااو ةكحلا ىف يا حلا ىونلاو مجعلا اذه يف ركف : مالسلا هيلع لاف

 ركذو ةريثك ىو اهكردن الام عفانملاو ملاصملا نم امل ناف !ملجا نم أتفلخ ىلا

 .٠ اهضعب مالسلا هيلع مامالا

 ماقم اههنم لك موقيل ةرمثلا فوج يف ىونلاو مجملا لمج اها هنا  الوا

 ملقم موقتل ةمجملا هذه وأ ةاونلا هذه نا يأ قئاع سرغلا نود قاع نا سرفلا

 سوم: ىهف ثداح اهفلتا وا ةفا اهتباصا ام اذا اهداجيأ يف ةرجمشلا وأ ةلخنلا

 ةداما نال رمثت مالا تناك اك رمثتو اهما لثم ةلخ وا ةرجش جرخستف ةيناث ةم

 يذلا سيفنلا ءىثلاب ناهيبش اههف « ةمجسعلاو ةاونأ يف يأ ايف تمت مل ةيلمصألا
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 هزم لمعتسييف هنهد جرختسيو لكوي, هضميو ءداسفلا اريلا عرساو

 ىونلاو مجملا يف برالا مضوم كل نيبت دقو  ملاصملا نم تورص

 ةبنملانم مجملا قوفو ةبطرلا نمةاونلا قوفددجمىزإ اذهىف نآلاركف

 وا ثالث وا نيعضو.٠ ىف هب ظفتحم ناسنالف ةريبكو ةميظع هيلا ةجاحلا نوكت
 فولنلا ءدافا ام دافاو هماقم رخآلا ماق دحاو مضوم نم فلت اذا ىتس رثك ١
 ٠ هلثم بعدي الو هلصأ مدمني الف نذا

 ابتفاطا ىلع ناظفاحو امتبالصب راثلا كلت ةواحر ناكسمي اهنا  ايناث

 مادمنالداسفلا اويلا عربمأو تخسننو ثخدشتا ابلخاد يف انوكيمل ولذا اهتتوبلو

 مارب اك ناسنالا اهب متمتسي الف اهتراضنو اهتيئام قنور باهذو ابءج ماوق
 اطائماو ىزمملل اهلعانايحا نوكتت دقىنأ |رمنلا ذاونك لكؤ. ابضعب نأ - الان

 ٠ ههابشاو نطقلا مجم تويزلا اهضء؛ نم دْخْؤي هنا  اعبار

 ناربكاا وا رينانتل فج اذا ًادوفو لممتست دف رمتاا ةاوث نا  اسماخ

 تورافصلا هلمعتسي اي ةيساحتلا يناوالا ضءب هب ىلطب ى صاصرلا بوذل

 ضاسمالا ضءبلءاودك هروزب يا هك اوذلا ضفب مت لمعتسيدق - (سداس

 نادبدلل عرقلا رزبو ىدعلا كاسمالل مرصملا رزبو لام-# لح رفلا رْزب لثم

 ٠ برآلا نم كلذ ريغ ىلا ةيوملا

 اذهيف ركفلف الجم ىونلاو مجملا نم برالاعضوم كل نيبت دفو نآلاو

 فرطلا بنءاأ قوؤو ديزإلا ىهشلا وللا بارلا نم ةاونلا قرف هدجأ يذلا

 نورعش ال مهو مهيلع معنا امب دابملا ىلع هلضفو هلا فاعل فرعنل ةديقلا هرثلا



 كلذ ناكم نوكينا نكم ناك دقو أملا هذه يف جرخم اذااوهيفةلءلااف
 لفكلذ هبشا امو بلدلاو ردسلا يفزوكي ام نك نك اعشق سلاف

 . ناسنالا ابب مثمتسيل الا ةذيذإلا معاطلا هذه هقوف جرم راص

 رجشلا وهو ردسااك جرخي ناك لب كل ذك نوكي ال نا نكمملا نم ناك دقاف

 بادلاك وا برآلا نم هرهغو دلجلا فيظنت ىف ةلمعتسلا هفاروا ةرثكب فورعلا

 ايسهلاثماو فوقسلاو ءانبلل هباشخا لمعتسن يذلا ةئملا ميظملا رجشلا وهو

 . لكؤت ةهكاف الو ابيف ةرمث ال ىنلا راجشالا راكو

 اذكدرامالاو هك اولا نم اهلاثماو ةنعلاوةيطرلا تناك اذامل ركفنلف لوقا

 لك سيلا « ةبذغم ةيبشم ةفيلعل تقلخ ةلع يالو اهب عتمتسيو فلتستو لك

 هنديةرارحو هفوج تابابتلااب ىوادب دقو اباك ابذنايو ناسنالا اهب عتمت.سيا كلذ

 ركفلا لقاعلا يلع بجوي ام ناسنالا ىلع هلضفو ها فطل نم كلذ ىفو

 اهيهاوركشب مث ةميسجلا ةرفاولا نئملاوةميظما | معناأ هذه ردقب نأ هئئم رك الا

 فاكنال هللا ناق هعاطتسم بسح ليجل اناركنو نارفكا | نع هجرخي ًاركش
 ٠ ابعسو الا اسفن

 مو



 هدوعْف دايحلاو رجلا تومي

 كناف رجشلا ىف رييدتلا نم بورض ىف ركف : مالسلا هيلع لاق

 هدوع يف ةيزيرغلا ةراركلا سبتدتف ةنوم ةنس لك يف توع هارأ
 ع ون 3 وغلا هذبب كينايف سشتنو ىبيح مث راملا داوم هيف ' وتو

 ًادحاو ىدب.الاب ملامت ىتلا ةغبطالا عاونا كيلا مدت هع ون دمب

 اهكلوانتا مناك ىتح اهراثب كاقاتت رجشلا ىف ناصغالا ىرتف ءدحاو دعب

 لب ناسنالاك ةردقم ةايحو دودحم رمع تابنلا عاونأ نم رهثكو رجشلل نا

 تابنلا عاونا نم ريثكو رجشلا نكأو « نيعم موتحت دعا هل 'ىح نئاك لكو
 يتحسبتو هناصغا ليذتو هقاروا فيحتق ةنس لك ىف تومي هآرق ةءاخ ةروصب

 . ةايح اهيف روصتت الف هدوع رخنت
 ينلاةبزيرملا ةرارطلا نم اريف سبتحاو هداوعأ يف عدوأ دق ىلاعت هللا نكاو

 امدع دق تابنااو رجشلا ىري يذلا نانالا اهب للعب الام هعون ءاقب نوكب اب

 ٠ ارهاظ انامو

 هلوصاىف لزت مل ةيساسالا ةيئابنلا داولا ناب لع اه وم ةدوع ىأرو ركف اذاف

 داو كلت تكرحتو دوملا طشن مورلا لصف هاج اذاف هروذج يف ثم مل ةيح

 داوم كل رشنتلو ةبلصالا ةرجشلا ابمأ راثا نم مدعنا ام ىيحنل هيف ةنوزحلا

 سس مثول



 اذه نملف ءابسغناب كتبي اهنانفا يف كامتلتت نيحايرلا ىرتو ءدبب نع

 رايثا هذهب ناسن الا هيكمفت الا هيف ةلملا امو . مكح ردقأ الا ريدقتلا

 دوحح ةمءلا ص ركشلا ناكم اولم> سانا نم تبحملاو 5 راونالاو

 ٠ أم مهنا

 عوأ لك نم ةنس لك يف ةرجشلا اهءدقت تناك ينال رايثاو هكاوفلا كلف

 ةانهل لك ىف كل مدقي فيضملا ناكو دحا ةفايض يف تنك ول ا..كح هنفو ىف

 ةبرشبلا يدبالاب حلاعثو عنصت يناا ىولملا لاكشأ نم الكشو مامطلا نم أعون
 . ةينوكلا ةعيبطلاب ال

 هكاوف'او رامأا كلا7 عاونال ةلمالا ةرجشلا ناصغا تلمأت اذا تناو

 اهايأ كلرانتل ابنك ! تدم دق اهنا بسحم ينلا اهبك اوفو اهرامب كاقلتت اهنيأر

 . كنم اهبرقتو
 قابطإ ةءفار يو قئادملاو نيئاسبلا ىف ناصغالا يفانصا ىلا ترظن ولو

 ابفناب كتناج دق اهناك اهتأرل اهئانفأ يف اههارشاو نيمسايلاو نيرسنلاو نيحايرلا

 . تدرا نصغ يأ نمو تش اهيا نم فطتق:و ابقشلتستل

 ةفايضلا هذرب كفاضا يذلا كاديضم فرع: ال ديكرلا لقاملا اهب | اذامأو

 . ةلجلا ةيلجلا

 اهب ىلاعت هللا معنا ىثلا معنلا كلت عاونا كردن ال مافلا ىذلا اهبا اذامو
 ت'الم يتلا راهزالاو نيحايرلاو راهااو ةمدلمالا هذه نم كل هأيه امو كله

 . لوبسلاو لابجلاو قئادلاو نيناسبلا

 موال



 هنايصع ربظ: مثهماسنا ركشتالو هناسحا ركنت نا فاصنالا نم لهو

 ٠ اهب كعاتمثساو كبيكفتو كتايح يف كئدامس دارا دقو هنارفكو

 . اهب ممنملا دوحج ةيمنلا ىلع ركشلا ناكم !ولمج سانا نم بجتاف

 : ىلاعت لاق دقو

 (ديدشل يباذم نا مترفك نثلو مت ديزأل مركش نئل بر نذأت ذاو)
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 ةنامأزلا

 دمءلارثا نم ابيف ىرت امو ةنامرلاقلخت ربتعاو : مالسلا هيلع ىلاق

 ابيحاون يف موك م مح. نم لالتلا لاثياكابيف ىرن كناف رييدتلاو

 ًاسوسقم بحلا ىرتو ىديالاب دضني اموحتك اص افوصرم بحو

 بجعا ةجودسنم بجح نم فياسفأب ًاقوفلم ارئم منق لسكو اماسقا

 هنا ةمصلا هزه ِْق ريب دش نش . هلك كلذ مقل ةريقو هفطلاو جسفلا

 ةحضاولريدقلا دحاولا قلاخلا ديحوتتاناو مكحلا عناصلا دوجو لئالد نا

 . ماعلا اذه نم رييكو ريغصو ىلكو ىنزج لك ىف ةيلج
 ةرهالفل ةمئصلا يف ريبدئااو دمعلاو ةقالا ىف :دارالاو دصقلا نيهارب ناو

 لوجلاو ىؤهلا رايت هفرجي لو دانملا هيلع رطبسي مل ركذم لمأتم لك ىلع ىنغ ال

 . ةفالصو ةرباكم رابتلا ةعبار يف سمشلا ركنيف لويلاو
 لوصف لك ىف كلذب ةقاطانلا ةظفوملا راثالاو ةبينما ربعلا كيلع ترم دقو

 مضاومنم رثكرو راع كلع ديزي نادارا مالسلا هيلع مامالا نكاو ةلاسرلا هذه

 . ( لا ةنامرلا قلخي ربتعاو ) مالسلا هيلع لاقف ةأظملاو ربعلا

 امو ةنامرلا ءذه منصب رجتعاو ةبيجعلا ةةلخلا هذه ىف لمأتت ناو : لوقا

 . دوصقلا ناقتالاو مي دبلا ماظنلا نم اهيف

 - نر



 بحلانإ كلذو . هدحو ىملا نمةنامرلا وشح نوكي نا زوجي نكي م

 ّى رتألاءاذغلاب هدمأ بلا لالخ محشلا كاذ لمجف اضعب 5 ديال

 فئافللا كلت فل مث محشلا كلذ يف ةزو_؟يم بحلا لوصانا

 ةفصحتسلا ٌةريدَعلاب كلذ قوف ىثغو « برطضب الف هكمممو همضنل

 رثك |هيفو ةئامرلا فصو نم ريثك نمليلقاذهفتافالا نمهنصحن وهن وصننل

 أنطتحم ضمب قوف هضعب اموك ع ابيحإون ىفو ابلخاد مهشلا ىرب كناف
 ةيزاوتما لكشلا ةليهما مجحلا ةيواستملا نوللا ةيتوقا بلا بوبخلا كلمت فوفص

 عدبا دق رهام فراع نفم ديب تدضن اهناك ةمظتنم افوفص تفصر دق فونملا

 فونفصلا كلت نا اك شوش: وأ فارحنا وا للخ يا نود همنص نفتاو هنف يف

 اهنم مسق لك فلو محشلا فارطا ىف ةقرفتم اماسقا تمسق دق بودحلا نم

 . هفطلاو جسن بها ابجح ثتجسنو ةنيتلا ةقيفصلا ةبشغالاك ةيوف فئاناب

 ةفوفللا بوبحلا كل تاظنا نضتحما حشا كلذ مض دفف هاك كلذ عمو

 ءيراوطلا نم ابظدحيو اههمج باص يوق رشق ةبوقلا ةمعانلا يجحلا كلتب

 ٠ هوكو هجضن مب ىتح لخادلا كسع هنا اك ةيدراخلا

 هدحو بملا نكي مل ثيح اهءئاص ةكحو ةمنصلا هذه ناقتا كردتا ركف م

 ال مو مهش نود بوبحلا تناك واذا فلافل الو محش الب يا ةنامرلا ودح

 امو ءاذغاا اميال ىرسم امل ىرخالا نع ةبح لك لاصفنأو اهدرفنل ابضءدب لصتت

 لصوب يذلا وه يوبحلا كلات لالخ يف مهلا ناكف هب اضعب هيضعي ل ناك

 كلذيف اهوصا ةزوك سم اهباك بوحلاىرتف اهيذغيو ايم اع اهدعو اهيلا اهئاذغ

 امو



 كلا تركذ اهف نكلو مالكلا يف عرذتلاوبانطالا دارا نأ اذه نم

 . رابتعالاو ةلالدلا ىف ةافك

 امل سيل ذا قرفتت بوبحلا ثناك امل مث هءامط نم جات< ام اهم صتميل محشلا

 الف اكسو اهمضنل ةيلص ةيوق ةكيمس فئادلب موحشلاو ىع تفل ابكسم روذج
 ةكحلا ةريثفلاب عسيجلا ىثغ دقف كلذ عمو ابعفاوم لخلختت الو برطضت

 . ةيجراخلا تافآلا نم اهتيصحنو اهتئايصل ةنصحتسالا

 ةدئاذا|ةريثكلا عئصلا ةيبجعلا ةرمثا ةنامرلا فصو نم ريثك نم ليلق اذه

 أفطل هكفتيو ناسنالا اهب عتمتسيل اهلاثماو ىلاعت هنا ابفاخ ىتلا قوذلا ةفيطلا

 ةعادرلاو فمولا نم اهيف ام لك نايب مالسلا هيله مامالا دارا ولو الضفنو هلم

 مف نكسلو مالسلا هيلع لاف هنكل و ماقال ىف عسوتلاو مالكلا ىف بانطالا مزلا

 . رابتعالاو ةلالالا ىف ةيانك كل تركذ

 .دب بأم اهيف ناف ةعارزلا بتك نم ناظملاب هيلمف ليصفلا بلاع ئمو لوقا

 مس تت



 ىاعطمملا
 ممم هل ل ل سلم

 هذه لثم فيمضلا نيطقيلا لمح ىف لضفماب ركف :مالسلا هيلع لاق

 ةمكحلاو ريبدتلا نم كلاذ يفامو خيطبلاو ءانملاو ابدلا نم ةلوَمدلا رابثلا

 واو؛ ضرالا ىف ًاطسبنم هتان لمج راها هذه لثم لمحت نا ردقأل هناف

 لثم لمحت نا عاطتسا امل رجشلاو عررلا بصتنب ام أءاق بصتني ناك
 « ابئااغ ىلا اهئابتاو ابك اردا ليف فصقتلو ةليقثلا راثلأ هذه

 هنع اءامحتق هرايث ابيلع قليل ضرآلا هجو ىلع دنع راص فيك رظناف

 ابرلع ةثاوثم هرايثو ضرالا 2 خيطبلاو ع عرقلا نم لصالا ي

 وا ضرالا ىلع شورفم قيفر قاس ىذ تابن لكأ سنج مما نيطقبلا
 يفرلاو خيطبااو رايخلا لئءاهريغ وا ىرخالا راجشالا نمهرراجب ام ىلع فنل»

 دارلافةني رق البو افرع نيامقيلا ظنا قاطا اذا هنا ريغ اهاثماو بالبملاو عرقلاو

 . طقف عرقلا هنم

 ةند> ضارع قاروأ هلو ضرالا ىلع دةمم ليوط قاس وذ تاين نيطقيلاو

 ةرسضحلا ىلا ليع يقارع ( فانصا ) عاونا ةئالث اندنع وهو ريثك بغز تاذ

 ريك ن وللا رمح ىتشرو لكشلا رودم نوللا رثصا يعورو « ةفيقر ةلبولط ةيقر هلو

 ٠ ابااغ لكشلا يناوطسا مجحلا

 دنا 041: دس



 فيكر ظناو .اهنم عضرتلاهؤارحا اهتفزتك ادقوةدتمم ةرهدناك هيلاوحو

 ةدقووففيصلا ةرارح نماهل لكاشلا تقولا يفاو: فانص الا تراص

 ىف يفاوت تناك ولو . ابيلا قوشنتو حارشناب سوفنلا اهاماتف رحلا

 نم بيف نوكي ام عمأونم رارعشقاو اهل ةهارك سانلا نم تةفاول ءاشلا

 وا خسسيأبلا وا عرقلا نم ًارفاو ًاددع دحاولا قاساا يف ىرتف جاتنلا ريثك

 * اذاثماو ىفرلا

 اذه لثم لمحي نا ردق امدنم ةكحلا رييدتو رييدنلا ةكح نم ناف كلذل

 ضرالاهجو ىلع العسبتم ًاد:م هتان نوكب نا ةليقثلا ةريثكلاراملا هذه لثم تابنلا

 اهتقر ىلع يهو رامثا كلنا ةاءاح ناقيسلا تناك ولف ءابيلع راغاا كلت لفن نوكبل

 ومنلاو جضنلا نم اهتباغ راهثلا كردت نا لبق ترسكتو تفصقنل اهلفن يلع رالاو

 ابامحتل اهيلع لقثلا ءبع ةبقلم ضرالا هج و ىلع ةدتم ناصغالا تفاخ دقكلاذل

 . اهدص ناوأ نيمو حدحتستو لمتكي ىتح ابنع

 نم اهروذج نم صتملا ءاذفلا لاصبأ م ناةيسلا ةفيظو نوكف فاليحو

 . اهلا ضرالا

 اهيااوح ةئوثيم ةرمثتنم اهراعو ةبرغلا يف ثان ةرجشلا لصا ىر كاذب

 اهقارجاابب ثتطاحا دقو اهيلجرو اهيدب ةدام ضرالا تشرتفا ةربب نركمت اءهبشا

 . اهنم اهءاذغ ص تمبو ابءطرغل اهايا ةنئتكم يشو اهيلاوح نم
 دوصقلا ره#بدتلا تبي ام دصقلاو ةدارالا ىلع ةلالدلا نم اذه ىف نأو

 يفةدايز لصنلا اذه يف هنايب مالسأا هيلع مامالا دارا رخآ ءىشو ةبولطللا ةكحلاو
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 متميف ءاتشلا ِق رامللا ن< ءىع كردا أمير هنأ ىرت الانادبالل ةرضأأ

 هنأ عم يتسن, وو رشم املك نع مسخ الأ ىذلاهرشلا الا هلكا نك سايل

 منصب لو ةكح نود اثبء افلخ قلخي مل مكحلا لداملا عناسلا نا : وهو رابتمالا

 فراثالل تالا قلاش دق يلامت ناك 1 و « همضوم ريغ يف ( ءاشاحو ) ائيش

 لو.مذلل لكاشأاو هجمالل بسانأا تقولا يف هدجوب ناو دبال هلاف ناويحلاو

 ءاجدقف اذه ىلعو «اهتنلخ نءدوصقلا مقناا لحي وةب ولطلا ةدئافلا من خانلاو

 ىفاعي جازأا دراب وهو رحلا ةدقوو فيصلا ةرام ىف لكاشلا نمزلا يف نيلمفيلا

 اذه لثم يف سوفنلا ىرت كاذل « فيملا ءاوه بحل ةمواقم ىلع نيعب و ةرارحلا

 ىف هئيجج ناك ولو « لابقاو فيلو 3 آو قوشت لكب هلاثمأو هاقلتن تفولا

 ام ىلا فاض زازئمشاو ةهارك سائلا نم قفاولو سوفنلا هيلع تلبفا امل ءاتشلا

 الو « فيصلا يف ابنم 8-52 ضاىمالا نم نادبالا ىف هتليصفووه ثدحي

 هرمشلا الا هلك أب الو سانلا هيلع لبقت الف ءاتشاا ىف كردب دق رابخلا اذبف ةبارغ

 ٠ ةلكأب هتدبو هةدعم تمس نأو هرضع امب ىلا ال يذلا

 ضرالا ىلع ىرخالا هماسقاو نيطقيلا رجش ناقيس طاسبتا ناف ةلجلابو

 ع لكاشلا تقولا يف تابنلا فانصانم فنص لك ةافاوم مئابيلع هرمي لقن هاقلاو

 تايثالريبدالاو ةكملا نم اههيف ام كارداو اههب رابتعالا بح ناعم ناسما امه

 . العو لج داجنالاب قااخلا درغتو عئاصلا ديح وتب نامعالا

 هما #84 ل



 ل 0 2

 ثانا هيف راصالل هناف لختلا ىف لضفماب ركف : مالسلا هياع لآق

 رك ذل راصف«سرغ ريغ نم م 5 7 هيف تامج حيقملالا ىلا 2-7

 ةجاح الف الصتم اهحافل ىتحو !هئازجا نايبو ةلخنلا ركذ كيلع ىم دقل
 كناف مالسلا هياع مامالا ءركذ اك وه فيكو عذجلا كلل ركذن انا ريغ راركتلا

 عذجلا لوط ىلع ةدنمم ةبلص ةيوق ةيبشح طوبخ نم نك دق هتدجو هتصل اذا

 اهلئمىرخا طويخ اهتضرتعا دقوجعسنلاو ةكايحالجاسنلا مدع يذلا ىدسلا هناك

 ةبانع لكي ةرولا جاسنلا ىد.ا هتجسن دق اعاك ىدسلا كلذل ةمحااك نوكنل

 بلصو محتسيو دتشيا ايدي بوق اجسن اءوسنم اذكه قلخ اعاو ؛ةقدو

 ىنحتت الو فصقتي الف ةفصاملا حابرلا موأقيو ةليفثلا رمتلا ناونق ل ميطتسيف
 . هاضفلا يف تلاط اذا ايس ال هلخنلا

 يف ءانبلل أيبم هجسن ىف ةوقلاو ماكحالا اذبب نوكب ناوهو رخآ ءىشو

 .اههارشاو رطانةلاو ةريفصلا رؤ-حلأاو فوقسلا

 اماكابتب ارث اهترظن ول لب طقف عذجلا عفن ىف ةرصحنم لخنلا ةدناف نكت لو

 اذا ىتحو ًارسسبف ًارمتف ًابطر مث ادلب هعولط ذنم لكؤي اهرع اذبف مقنو ريخ
 دنا



 نم أحسن 8 وسنملاك ما 7 كناف وه تن عذجلا هفلخ لعأ# لمحال

 موسلألر م وخلا هداك هطرتري ةعم ىرخاو ىدسلاك ةدودم طوخ

 ةليمشلا ناونهلا لع ن“ فصقدا الو بالصين دكشما كلذو ىدبالاب

 2001110 يبببملابلاااامااااا“ ا ل

 .سسبو فج

 انو راقابطا و ا رست و الاح ةنف لمح و لامشل ايطح لءمتس أبهر دو و

 0 ىرخالا برآلا نم ًاريثكو حوارمو رماوخو

 تااويحاا اقلعو افاج دوقولا لمعتسا وبف ةعفلم نم ولخم ال ىونلا اذهو

 نم ًارزن كل ركذن تانابنااو راجشالا رئاس ىلع ةلخئلا لضف ضعب نادداو

 : ىليلخا رومتلا باتك نم ًاطفتلم اًثيدحو ادق اهتا زنمل اابثا اهخرات

 اك ضرالا همحو يلع تفرع ةرجش لوا ىف لب ًادج ةميدق ةرجش ةلهنلا

 متامع اومركأ ) درو دقو « ةميدقلا خي راوتلا نولعب نمو راثآلا نم كلذ فرع

 أوروصت ىتح ةاخنال مدق نم كاذموب سأنلا هدق:ءب ناك ام ىلا ةراشا ( لخدلا

 ناب ةريدج تناك كلذل هتنيط نم تقلخ وا رشثبلا ىلا مدآل مار: تدلو اهنا

 .( ةيملاب ) فصوت

 راغالا تاد دقو 0 برعلا ةرزج وه لوالا ابنطوم نا همق عاز ال امو

 رك ذب ةلفاح اهلك ةفلاسلا خب راوتلا نأ لب « ليخنلل اسر نأك قارعلا بونج نا

 ةراكل قارعلا ىلع ( داولا ) ما اوقلطأ ىتح ديعب كوع فنم هليخمو قارعلا روم

 . راجشأو ليت نم هضرأ ىطغ ام



 كلذريمغو روسجلاو فوقالأببتيلو ةل راص اذا فصاوملاحايرلا زهو

 . اعذح راص اذا هنم ذخت ام

 اًضيا قارعلا نم ناك دقف ىرخالا كلامملا راسو ناربا ىف اهدوجو اما

 يم ابنا( اهيحاونو ةرصبلا ) قارملا بونج ىفاهسرغ رثك | مويلاو
 ٠ ةدمجلا ةردانلا لئاسفلا عاوناب ةيقارعلا نيئاسبلا زموجتا ريك ردصم نال

 مثو برعلا ضعي دنع تدبع ىتح أهءظع اسدقت ن ومدقالا اهسدق دقو

 . (اهير ميم تاك !) اهيف ليقف ( ميع )
 نويفارمل ااهامسو ( ةئنجلا واس ودرفلا ةرجش) ءامدتلا نوب رصملا اهربتعأو

 ٠ ( ةسدقلا ةرجشلا ) كاذموي

 ِتاذ لخنلاو ةهكاف ايف ) : لاق ثح اهركذ ميركلا نآرقلا لمه مو
 بائعا نم تانج ) ىلامت لاقو ( نامرو لخنو ةهكاف اهيف ) ىلاعت لاقو ( ماكالا

 يفد رو اك اهريغ ىلا (ةلخنلا عذجب كيلا يزهو) ىلاتلافو ( ليخثوعرزو
 نم هلل ىلع مك اةرجش رجشا !نمسيل): في رشا ثيدحلاك اهحدمثيداحالا
 ٠ ( نارمع تنب ميم اهتم تدلو ةرجش

 ٠ يرعلا لاق ذا اضيا بدالا اهفصو نع لفي مو
 الخلا رسشلا ف رئاانرزو ءام ريخ ةلجد ءام انبرش

 مفنو اهرامتا ماودو اهرمك ةدوجو اهناريخ ةرغكل الا هاك ءانثاا كلذ امو

 ٠ اهنم هزج لك

 ل اس



 بشحلا

 ىرت كناف جسنلا لثم بشحلا ىرت كلذكو ؛ مالسلا ةيلع لاق

 ًافصحشسم ناكول هناف « تال آلا نم هنم ذخت اذ حلصي. ةناتم كلذ

 ةيشمللاهيف امم كلذ ريغو فوّكسلا يف لمعتسي نا نكمي مل ةراجملاك

 حلاملا ميسح نمو ؛ كلذ هيأ أمو تيراوتلاو ةرسالاو تاويالاك

 لراسغالاو ناقيسلا تاذ ةءيظعلاراجشالا بثخ وه انه بذخلاب دارلا

 يعو نيئاسبلا راجشا ضعبو مجالاو تايأفلا راجشا لثم ةظيلغلا روذجلاو

 . نامسف قلطم

 ريونصلاك يونس اهفاروا طقستال ىتلا ةءادلا ةريضخلا تاذ راجشالا )١(

 . اممابشاو ورسلاو ردلاو

 ومالا لصف ةياهن يف ايونس اهفاررا طقست يتلا يهو ةيضفنلا راجشالا (؟ )

 . اهاثما نم ريثكو توتااو طولبااو زوجلاو نيتلا رجش لثم

 ةرضحلاةءاد راجشالا نا ىندمالكش فلت# اهناف ةرجشلا هذهتناك ابهمو

 نوكن ىلا ةيضننلا سكمب ايلملا نم لوطا يلفسلا اهناصغا نال ةيطو رخم نوكت
 . ةعستم ةلبوط ابلك ارئاصغأ
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 م,اكس يلو هنم اذه فرعت سانلا لكف هأملا ىلع وفط, هنا بشحلا يف

 نفسلا هذه تناك فيسك ةلخلا هذه الولف , هيف مالا ةلالج فرعي

 اذه سانلا لاني ناكىناو . ةلوللا نملابجلا لاثما لمحت فارظالاو

 نم نوكتت اهتيأرا عورفلاو قاسلا يلا تراظن ول كلاف بشخلا جيسن اما

 ىف محلا ءازجا لخادتك اضرهو الوط ضعب يف هضدب لخادتم يشخ جيسن
 . مهلك هبف ةواخر ال نيته هنكل و ناويحلا

 نوكتن ثيح قاسلا ةرمثف ىلإ يذلا ىجراخ ا مسقلا ىوس ىح ريغ ةلغأو

 . وع لصف لك وأ ةنس لك ةديدج ةقبط
 . ةعدقلا ةرشقلا تحن ةدبدج ةرشق فلأتت بيترتلا اذهبو

 ةيوئساا ومللا تافلحبابمجح ربكيو عورفلاو قاساا ومني ةاكاشلا هذه ىلعو

 لوغننا اننكع و تاقاحلا كلم دادعتب ةرجشلا رمع ىفرعتو «ة 1 ذملا ةيبشالا

 ةماد راجشالا بشخ رم بلما ةيضننلا راجشألا بشخ نا ةماع ةروصب
 « انايحا ةيالصلا ةليلق اهارث ةيضذنلا راجشالا حاولا ضءب ناك نأو ؛ ةرضخلا

 دقملاهيف لفت يذلإ رجشلاف« دقحلا ريثك هضءب و دقعلا ليلق حوللاضعب ىرت اك

 اب-كحمبو ابطمب نع ةديعب تافاسم ىلع ةسورذم تناك ىنلا نم جرختسإ
 - دقملا ةريثك

 مزاول ىف هلمعتس نا جاتحب درف لكف سانلل بشخلا ةيعا ىفخ ال هنأ مث

 ةراجلاك اكمم اةصحتسم قاخي [كلذل فوقس# لمعتسي وهف اهتايرورضو هنايح
 ريطاشقلاو قيدانصلاو تيباوتلاو باوبالاو ةرسألاك اهريذا وامل اص نوكبأ
 سم اهريفو ثاثالا ند ريثكو تاراطالاو كيبايشلاو ىماركلاو دضانلاو

 - مم



 مظمت تناكو . دلي ىلا دب نم تاراحنلا لمح يف ةنؤلا هفخو قفرلا

 نادلبلا ضعب ىف هيلا جاتحم امم ريثك ىهتلب ىتح ابلمح يف مييلع ةنؤلا
 سد ا
 .هدوح و رممع وأ *ل ما ادوهقةم

 اههبشوةةلغاو تالي نم ةفاتختا ةيمانصلا تاودالاوتالآلا ضءب لمعك اهاثما

 ابفرعب ام ةيعانصأا لامعالا نم ريثك يف هسبا يأ هنودعم لمءتسي هنا ىتحو

 . نب رهاملا عانمعلا

 نع يثو مالساا هيلع مامالا اهركذ ةميدج ةحلصمو ةميظع ةد/اف كائدو

 ىلا اوتنثلي ل مونكلو ءاملا ىلع وطب هنا حو ساذلا عيمج ىدل ةفورعلا هتبساخ

 هنم لمعي ةمالا هذه هنا كلاذو ٠ نانا لكل اهمغن ريكو ةيصاخلا هذه ةلالح

 فارطظالاو نذسلا الولف ءالاهجو ىلع ةيفاطنوكت نا مزاب يتلا فارظالاو نفسلا

 ةنؤمةفخ لكب دلب ىلا دلب نم اهتاراجتو اهاقثاو ااا لقنت نا سانلا نكمأ ا

 ةبواطلا ةيرو رضا نفسلا اهنم لمع اذ بدلا ىف ةئصلا هذه الواو ةلوبسو قفرو

 هنم نقلا لمع سائل ىتست امل بشخلا يف ةلخلا هذه عادباب ىلامت هلا فطعا الولو

 ةلقا ةراجم وا ءاذغ نم هجاتح امم ريثكل هدقاف ةيئانلا نادإبلا رثك ١ ناكلو

 . اهناكس دنع يا مثدنع اهدوجو

 عاديا هلو هلضذ: نم ناكف ةسالا ةحاحلا هذبب لع محلا عئاصلا نكلو

 , ةمعن ىلع ًاركشف ةحلصلل نم ةياغلا هذه بثخلا ىف للا هذه

 بة



 ريفامعلا

 دحاو لك ابب صخ امو ريقاقملا هذه يف ركف : مالسلا هيلع لاق

 حب رحشسمف لمماهملا ٍِق روعلإ اذبف ءاودالا صعب ف لمعلا نك امام

 نودتيفالا لشمءادو-لاةرملا ف زش, فهو ج رطيشلالاثم ةظيلخلا لوضفلا

 نم اذه هأبشاو ماروالا لاحم اذهوسنيبكسلا ىلثم حابرلا ىفني اذهو

 افلطمءاودلا ىلءقلطي دقو« تابنلا نم هب ىوادتبام وهو راقم عمج ريقافملا

 الغ ةحصلا اظنحل واملالا وا ضرما ةلازا دصفل لمعتسي ام وه هاودلانا لوقو

 هنم للستي ام لدب هلءجي هئاقيو ندبلا ةيرث دصصقب لممتسي امل مسا هناف ءاذملا

 . ضراع ضورء وا ةيزيرغلا ةرارحلاب

 طورش ةثالث هيف تءمتجا ام وه ءاودلا ناب ؛ هوفرع دقف مويلا هابط امأ
 رادتفالاعم ىلا مسجلا حاس سمالبن و. ايناورح وا ايندعم وأ تابت ن وك نا
 جالع يف المعتسم نوكي نأو « هلك مسجلا ةلاح لب ةيعيبطلا هتااح رييغل ىلع

 . ضامالا

 جنوب ابلاو نوفزيزلا لثم يلاينلاو اهللاثماو قيئزلاو تيربكلا لثم ىندمملاف
 .اعبارضاو اديم كءمو روقنقسلا لثف يناويملا اما اههأشأو

 درابلاا مو راحلا اهنف نادبالا ىف رثؤتابب عئابط ءامدقلا دنع ةيودالا نأ مث
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 نطف نمو ٠ ةعفتمال امماخ نمالا ابق ىوهللا هذه لعح ند : اهلامفا

 ضرملاب اذه ىلع فقو, ناك ىتمو ابيف اذه لمج نم الا اهل سانلا

 هنهذب ءايشالا هذبل نطف ناسنالا بهو . نولئاقلا لاق ام . قامتالاو

 راص ىد امل تنطف فيك م اهبلاف 1 هب راجمو هشور فطلو

 ل ل بصب ها هن ل هن د هع تا سس يا سل ل ١ سس مسلم

 ةسباي ةدراب وأ ةسباب ةراح يا نينثالل ةمماجلا اهنمو يطمرلا اهنمو سبايلا اهئمو

 طقف ةيصاخلا رثالا كلذ اوبسن لب كلذب اوفرععب نيرخأتملا نكاو ؛ اذكهو

 ةدمنان اهتم دحاو لك يف عدوا دف ىلاعت هللا نا للا ند لوفلا ناك امو

 . ةيندلا ضارمالاو ءاودالا ىف مني لمعي هصخو نادبالل ةحاصمو

 لوضفلاجرختسيل دلجا تاماس» قب رط نع ندبلا لصافم ف ضومب ام اهن#
 ىمسلا(جرطيشأا ) راقع لثم وهو قيرعتلا وا ليلحتلاب اماخاد نم هللا ةظيلفلا

 نك امالاو ةعدقلا ناردجلاو رباقأا ىف ابلاغ تبني تابن وهو ( ىعارلا كاوسم )
 ردص!هرذب ؛« ضايب ىلارمحا رعزو قيقد ضن رغ قرو هل ؛ عرازأا نم ةروجوأل

 سب ايراح ءايدقلا ىدل هعبطو ةراسم ىلا مدطو ةليقث ةداحاحتار وذ لدرخلا نم

 رامالإ ليزيو ًادامم اقلطم لصافلا ضرم ديني ء يناشو يدنه ناعون وهو

 مطبلاتارأ مم ًادابط طقاسلارمشلات منيو ؛ لخلا مم ءالط صربلا لاثمأ ةبدمللا

 هحلصمنأ لابو ةئرلإ رضي و لماحلا نينج طقسب مفلا قيرط نع هلامتسا نكاو

 . ىكاطصأاو غمصلا

 نوهتيفالا لثم ندبلا نم ارجرخي وارلبسب يا هادوسلا ةرملا فزع ام اهنمو

 قاقد قورع وذ فيصلا ىلا ىقبيو عيبرلا يف تبني هربف ىلا رمخأ ثادأ وهو
 ةينطوب 4 ةلين لا سام كاذششلا نضيع وقل ةهزتروراكف قارؤاو
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 ضعبو ًارييف ريقاقملا ضعي هتباصا نا هحارج نمىوادتي عابسلا ضعب
 ٠ ريثك اذه هايشاو لسيف رحبلا هاع هبيصن رهألا نم نهتحم ريطلا

 تاينلا اذه يف كلكشن كلماو

 طال لبسمو ددس# حتذم هنأ اهربشأ ةريثك همفانم سباي راح سونيلاح لاق اك

 اييالاو ايلوخيلاللو عرصا اك ةيبصملاو ةيغايدلا ضارمالا مفان ءادوسلا

 . اهاثءا نم ريثك ىلا شاحم.:سالاو فوخلاو ساوسولاو

 ( جيابكس ) هما ليقو جييبكسلا لثم تازاغلا لاحيو حابرلا يف“ ام ابنمو

 رمجأ هرهاظ نوكي يذلا ىفاصلا هدوجاو « رابألا ةرجش هبشت ةرجش مص وهو

 نبرشعيلا رثالايوقوعو قشالاوتبتلحلا ةحئار هبشت ةحاروذ ضوبا هنطابو

 ماروالل هقيرصتو حابرالل هليلحت اهربظأ ةريثك هعفانمو ؛ سباب راح هعبطو ةئس

 تانيدابارقلا ىف بطلا بتك هركذت ام ريثك ىلا ًادامذ لادطلا ماروا اسال

 هنا اي « رهظلاو لصافملاو كرولا ملا نيكستو هءاجواو ردصلا قيضو وبرلا لثم
 . ةبرجلا دئاونلا نم كلذ ريغ ىلا انايحا ناديدلا جرخب

 «ريسل اكمالط وا ىمطخلاو ناتكلا رذك ًادايضطقف ماروالا لاحت ام اهنمو
 . ةمطلا ةيودالا نزاخم هلصفت ام اهلاثماو دنوارلا بشخو

 انآ دم ريقاقملا هذه ىف ابامجل ىوقلا هذه قل يذلا نم لمأتو راناف

 فكرا دارا نماالا ابن كلاذ كردتو نطقت ساخال لج نم مث ناسنالا ةعفنم

 فيك كلذ ىلا ينش قرطب مههبني ءسانلا دشرب مل ول ىلاعت هنا ىعبدبو اهب عفتذب

 ملاك بيغااب لع ممل سيلو ريقاقملا ىف ضاوخلا هذه ىلع نوفقي اوناك ىتمو

 ٠ ةد/افلا نم اهيف عدوأ < مهفرعب ايف ءىش ربظي
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 لضفكنا نظتف سيئا ايو سن ا ثيح ىراربلاو ىرادصلا 8 تانلا

 فلع هبحو شودولا هذهل ممط وه لب كلذك سيلو 0 هيلا ةحاح ال

 ضرملاب ل تاصح صاوخلا كلتب ناسنالا ةفرعم نأ لئاق لاق ناف

 . هبراجتو هنعذب امل نطفو ةفداصلاو

 مابيلا رئاسو ناويملا امل نطق فيكف ناسنالا ةبسنلاب هلوقب انهلس ول انلف

 . شوحولاو
 ضعب ىلا تعرسا ةحارج اه:باصا اذا شوحولاو عابسلا ضءإ ىؤر دقف

 . اب توادتف ءارحصلا ىف ريفاقملا

 هحرج حسمو لبجلا نم ل يلا عربف دايص مبس هباصا الازغ اودهاش دقو

 . ( ايمولا) هباذاو ءىثلا نع شتف الو برهو ايدحص دامف هىثب

 ةرجش نامغا رسك ( محم ام ًاريثكو ) مح اذا دسالا نا اًضيا دهوش اك

 . «ىربو قرع ىتح هدم اهنحن لخدو هببسب تفرع ينلا نينكلا
 ذخاو رحبلا ىلا بهذ هنطب كسمو رصحاذا ةيئكلا ةيربلا رويطلا ضءب بهل ث ءو

 ٠ ريثك اذه هابشاو « أربيو هنطب لبستف هب نقتحاو رحبلا ءام نم ًاًنيش هراقنع

 ذا كككشي هلعج ىرب امب هرابتعا مدعو ةقلخلا رارساب ناسنالا لبج نكلو

 : الثا ضرمميف ةكملا كردي مل

 سينا وأ سنا اهيف سيلو ىراحصلا ىف ريثكاا تاءنأا اذه يف ةدئانلا ام

 ٠ 4كذف نذأ ىهف اهب ديفتسي

 ٠ ابب راما ريطا ءاذغ

 بما 8ع“ سس



 اب ساعت مايشا دمب هيفو سائلا هلم بطح هناتفاو هدرعو ريطال

 نادلبلاو ىرفلا نم اهرواجي ام ىلع مج نا شوحولا ترطضال اهالولو

 ٠ موكله ببسي دفو سانلا ةحار قلقب امم اذهو ءاهنوفا الط

 نع اهتيداع فكنل يراربلا ىف اههم شوحولا مامط قاخ نا فالا نف

 ىعف اهئانفاو اهداوعا اما اهرارضا نم ناما يف نوكم لب اهنوشخب الف سانلا

 ٠ دوقولا ةرواجلا ندلا لها اهلمعتسي تْفِج اذا سامح

 هلضف هنا هيف لهاجلا نظب يذلا يربلا تابنلا اذه نا ثلذ ىلع ةوالعو

 ضارمالا لانو نادب الا اهب يوادت ىتلا ةءفانلا ريفاقملا نم هيف هيلا ةجاح ال

 جس ةةوفلا لمء ىنثادحلا ىفو ندأا لخاد 5-5 ثابن يأ يف هلثم مق 7

 . اهائءاو ةملخلاووعيشلاو ( قبحلا )

 تازاءلالاحب و ردب و صفلاو قاوفلاديف ىلملا يربلا تابنلا جننومأا ناف
 ٠ اهريغو اسنلا قرءو صرقنلا ملاعب و ةيومالو ةبدعلا

 تتلو هسناف هتدئار بيطو ةرهزو ةقرو يف بادسأ ا, هيبشلا حبشلا اماو

 ٠ اهحصيو ةدمأا غيدي و ةنفملا طالخألاو نادبدلا جرخي و حايرالا

 لكشب قرزا وا رذصا رهز الو اه قرو ال قار نادبع ىهف ةصاختا اما
 لاعبو ةجزلاا طالخالا جرو ( ةرصاخلا ) ىلكاا عاجوا نم ديب « مجاحملا

 ٠ ىرخا مفانمامو خويشلا يف لصافلا اهب

 يربلا نامرلا ريكفو صفملاو تفجلا لثم دولا غيدل لمعت ام اهنمو
 . هلها ةفرعب ام أهريغو

 رامخيبلا ل ثمو ( مدنع !قورعلا مقبلا لاثماةعتمالا عبصا لمعتسي أم اهنمو
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 اذه هابشاو ةعتمالا غبصن ىرخاود ولحلا ميدت ىرخاو نادبالا

 . حاصلا نم

 ريدتسم هركو ةرهصلا ديدش هرهزو زوللا قروك ةقرو ير ىدنه بشخ وهو

 اربح ناك ثالث وا نيتليل ةدم عفن اذاو دوسا جضن اذإو ةرمح عم ةريضخ هيف

 ديدشلا نمرقلا كلاذكو « بابثلا عاونا غبصت هبو داوسلا ىف هل ليثم ال دوسا

 ريرحلا نم شما ةرسدع هنم دحاولا بصب هنا همفانم نم ناو ةحنأرلا نئنلا ةرخلا

 انيفخ ىلغيو فوصلا وا ريرحلاءضوي مث خوطب ناب كلاذو اليمجر ه١ أًمبص ,فوصلاو
 رصانع مظعا نم وهف طولبلا رجشل براقلا يربلا رجشلا وهو صنعلا اما

 هعم جزع ةفبص لك خيسرنو تيبثت ةيصاخ هبفو « ةعتمالا نم هريغو رعشلا غبص

 تائابنلامفانم ةرك ناوباجذومنك نوكيل لامجالا ليبس ىلع هان كذ ام اذه

 ينلاو ابيف قلاخلا اهعدوا يملا حلا ىلا ة رثك و اهتيمهأ فرعتل ةيوارحصأا ةبرعلا

 رثك او رثك !انيلع ىفخ امو امهدامساو ناويحلاو ناسنالا ةايحل ةب رو ريض اهلك

 0 تا
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 فبفدرلا

 ١ ءآأ د ةهلل» ص الث 200 . .
 اده هرهجأ و تابنلا سخا نم نأ مست تمننلا 5 مالسلا ه.لع لق

 مفانلا بو رض نم اذه مم هيفف ؛ ههبشا امو ىدربلا .

 ةفوسلاوكولملا اهيلا جاتحم ىتلا سيطارقلا ىدربلا نم ذختي دف

 تامقنتسلايف تبني بصقلاك تابن ( ريبابلا ) و ( الحلا ) ىمسيو ىدربلا
 . تاريحبلاو رهنالا ىطاوشو ةدك ارلا هايملاو

 هرهزو شه فيهر وهو عارذلاقوف هقاس لوطب « ةيدعسلا ةليصف نم وهو

 كم راعزالا ةطاطم ناس لور( ةلكل اسورو ريم يف لع رتب وا
 وذ نطقلاك مهان بغز هناقيم لوصأ يفو « نيفص ةفوذصم 1 ارثم صولف نم
 . لكؤتو عابت صارفا هنم منصب دق ةوالح

 ةميظعلا عفانملا نم هل ناف تاقاينلا رياسل ةبسنلاب هنسخو هترافح عم وهو

 . لايب رطخم الام

 سانللت ذخا مث « ةباتكلا ةرشق نولممتسي اوناك ءامدقلا نيب رصلا نأ أهنم
 ةسقوسلاو كوللا اهجاتمم سيطارقو ًاقاروأ معانلا ضيبالا هفاس بل نم منصت

 ىنحو لب ةيباتكلا اهمزاول يف هب ةينتكم ةريصق ريغ ةدم سانلا تيقبو ةباتكلا

 امعنم منصب ام نسحا نم اناكُم ناتكلاو نطقلا فشتك | هنا ىلع هكرتت مل مويلا

 ل (ةوكدص



 ىلا فلذلا هنم لسيو ء سانا نم فنيم للك اهلممتس, ىلا رصملاو
 'باصتاليكل طاقسالا يففورظلانيب اوشح لمجم .ىناوالا اهب ىقوت

 برآملا بورض نم ىرت امب ربتعاف مفانلا نم اذه هابشاو . رسكنتو

 .ابعاوناب سيطارقلا

 ىتحوملاعلا اههسن مع ىتح ةيناتكلاو ةينطفلاتاجوسنلا اهفايلا نم عنصب ام"
 منصف ةدم دمب اههدعاس مث ةمهلا ةيراجتلاو ةيعانصلا لامعالا نم ريثك يف الخد
 . ةريغبملا تانايثلا ىنايلاو باشخالا ين ساطرقلا

 بتكلا عبط سانلا لبسو سيطارفلاب مياطلا "الم ام اهنم ما راصف

 بفنص لك اهلمعتسيو اهجاتحم ىثو اشرف رصحلا يدربلا نم لسعب هنا اهنمو

 بلجلةيوق الابح لتقبو طويخو اياظش لمعب يأ ىلفشيو ضرب هنا اهنمو
 دشل وأ منخلاو طيطاسنلا دمع تايئال وا نفسلا عرش كمل وأ رابألا نم هابملا

 . برالاو ملاصلا نم كلذ لائثماو ةمئمالاو لامحالا

 ضعب اهيلغشتو اهضرو اهبيطرت دعب ةيدؤمملا هفايلا نم منصي دق هنا اهنمو
 . شاهنللا عاونا

 ٠ امله دنع ةمدصلا نم قوتو ىناوالا اهب ظنحت انلغ هم لممتسي هنأ اهلمو

 ةضرع وكب 4 اههاكاش امو ةبروابلاو ةيجاجزلا ف ورظلا هب ىثمت هنا اهنمو

 . ابراج لحج ىلا لحم نم اهلفن دنع رسكلا نم ظفححو ىفوت ىل رسكا
 حارجلا محليو نانسالا ولجت هدامر ناف ةريثك عفانم باعلا يف هل نإ اهنمو

 مس هايل



 ٠ هل ةميق الامو ةميقهل امب وهريبك و قلألا ريغص يف

 ةحاحلا ىدل ربظت يتلا عفانملا نم اهريغ ىلا ناك ام نبأ مدلا ىفزي مطقي و

 نم ِتلصح فيك ةنلئحلا برآلا بورضو ةريثكلا مفانما هذه ىف لمأتف

 . هل ةميق ال ريقح تابن

 ناسنالا رظن ىف ترقح ناو هتافولخم ىف عناصلا عدوا امم ًاربتعم هيف ركفو

 امو هل ةميق الام نيب توانت ربغب و اهريغصو اهرييك نيب قرف نود ملاصملا نم

 . هناحبسف ةحلصم ديعف البر ةدئاف الب اًئيش دجوت ال ةيحلالا ةكملا ناث ةمبق هل
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 ةردعلاو لبرلا

 ىتلا ةرذملاو لبزلا هرّمحاو اذه نم سخاو : مالسلا هيلع للف

 لوّمبلاو عورزلا نم اهقومو ام ةساجتلاو ةساسملاا اهبف تعمتجا
 حلصيالرضملا نمء ىش لك نا ىتح.ىن لدس.الىذلاعقوملا مجارضملاو
 . هنموندلا نوهركيو سانلا,رذمتسم يذلا دامسلاو لبزلاب الاوكز,, الو

 ٠ فينكلا نم جرخم اب لمشب دفو تاناوبهلا نم ثورلا وه لبزلا
 وا ( نيفرس ) ىمسلا وبف ماكرلاو ةيناوبحلا داوملا ضعب عم جوزملا امأ

 . ( لبس ) مسساب فرعبو ةبرعم ةيسراف ةلك يعو ( نيجرس )

 ىتح ضرالا حطس ىلع ةينابنلا داولا نءللحت ام وه ماك رلا نم دوصفلاو
 . داوسلا ىلا ليمي رعما راص

 ريثكو ةيوملاو ةيدعملا تازرفملاو ءارفصلانم ًاهئْرم افطم نوكي لبزلا اذهو

 . ةيلآآلا ةيذغالا نم مضهب مل ام عم ءأملا نم

 ناو . ه4 ىذفتي امو ناويحلا عون فالتخاب اهنم هبك رن رداقم فاتختو

 ٠ كيروفسنلا ضمحو توزآلا وه هيف ةدوجوا ةب رصنملا داولا ما نم

 لبطصالايف طسبب نا وه ةلبسلا وا نيقرسسلا اذه راضحا قرط نسحا ناو

 نيتلاعم طلخ نورعلاو دوج ىلع (ميظع ًاريئأت هل ناف ةيتيبلا تاناويحلا طبارمو

 رهو



 ةتوز ا فال ةطئحلا نيت هدوجاو بوبحلا نبث وه لمعتس نبت نسحا نأو
 ٠ هريغ نم ريك | هحالماو

 وا سيو فب اذا ناسنالا طئاغ نع ةرابم ىننال 5 ىعف ةرذملا اما

 ةينبجورثنلا تايكرلاو ةيئاذلا حالمالا نم هيف ناف فينكلا نم هنم جرختس ام

 ٠ ريثكلا ءيشلا تافسنلا اصوصخو

 ٠ بلظالا يلع تاناوبحلا لوبو ابخلسو رويطلا قرز كلذكو
 اههركوامل سانلا رافقتسا عمو ةساجنلاو ةساسخلا نماهيف ام يلع هذه لكو

 يذ٠ىش يا هب موقب ال امملاملاو مفانملا نم ابيف ناف ءاهتم وندْلاو برقتلا نم

 ةدوجو اهئانابن ومو ضرالا بصخل بابسالا م١ نم ىعف « ًادبا اهريغ ةميق
 عورزلا شلمتنال نوكتف ًاداعس ةبرثلاب طلخت امدنع اهجاتن ةرثكو اهراثا

 ءىش هلدعب ال امفوم هنماهعقوم نوكب كلذل « ًادانس اهتراضنو رضخلاو لوقبلاو

 وكر ال ثابنلا عاونا نم عون لك نا ىتح « ىرخا ةدام يا هماقم موفن الو
 اميفامل كلذ « اهنم وندلا هركتو سانلا اهرذقتسن ىتلا ةرقعلاو لبزلا دامب الا

 ٠ اهريغ يف دجوت مل ىتلا ةيمئلا داوملا نم
 حالمالا ىلع ةبوتحلا ةرذملا كل ذك وداوملا نم هيف ام ان كد دقف لبزلا اما

 تاناو.ملا ثاورا نم ًاريثأت ىوفا نوكي هحلسو ربطلا قرز نكلو اهريغو
 اطاتنماملاوب | نالو تارشحلاو بؤبحلاب ربطلا ءاذتعال اهلاوب او ىرخ الا ةماسلا
 شيراااباقبب ةجوزممو نينلا نه ةيلاخ اهنالو اهيقب رط داحتال ةيزارعلا اهدأوم عم
 ةنوصم لاح يف ؟ اوني ريطلا نم جرخب ام نالو ىوق نوُرأ رهوج ىلع ىوتحلا

 اك داب



 ٠ رطلاو ءاوهطلاو سمشلا ريثأت نع
 ضرالا بيصخت ينرييك اضيا اهرئاف ىرخالا تاناويحلا رياس لاوبا اما

 ادوصلاو زاتوبلاو تاسسشي ربكلاو ةيتوزآلا ةبلآلا داوأاو حالمالا نم اهيف امل
 ىئواكيلسلاو ايسينغلاو ريجلاتاينرك و رداشنلا تارديرولك و موبدصأا روراكو
 ٠ ديدحلا نم

 رباس اهب ومنت ىتلا لماكفا تابنثا ءاذغ داوم يم ةروكذلا داولا هلع لكو
 ٠ ةراضنو ةرثكو اجاننوأو م طشنتو تاناننلا

 يذقاو هريغو ىدربلا نم رقحالا لب ريقحلا ءىثلا اذه دئاوف ىف هذه

 ٠ هيلا وندلاو هنم برقلا هركن لب سوفنلا هانأتو عابطلا هنم رفنت
 ىنطت ال يكل هتطساوب كلمسج مقتو هب ىذفتت ام فرعاو ظمناو ريتعاف

 ٠ قفولا هللاو كبر فرمتل كلسنن فرعاو

 لس الا



 هتف بسح ىلع سلا ةلزنم سيل

 لب هتميف بسح ىلع هيثلا ةلزنم سيل نا لعاو : مالسلا هيلع لاق
 يفأسيفن بستكملا و وسيف سيسخلا ناك ارو نيف وسب ناتفلتخم نانم يقام
 اوبلاط نطف رلف « هتميق رغصل ءىثلا يف ةربعلا رغصتس الف« لملا قوس

 كومو سانلا ىدل ةميق هل نوكت نأ نم ولي ال ماعلا ىف دوجوم لك نا

 ناسنا لكل نا اك « ةايحلا هذه يف هب مههافنن اوهيلا مهتجاح يسح هب هنوردقي
 هيفراع دنع هننأكمو هتيئرو هثميف بسح هب ذثعي عمتجملا فاماقمو ةلزئم اضيا

 يف ناتقلتخم ناتسبق هل دحاولا ءىشلا دج دق كلذ عم نكلو مهل هعفن بسحو

 هنيمب وهو هتعامج ىدإامرثحم ًاردقم الثم دحاولا صخشلا ىرتف نيفلتخم نيقوس

 كِل ذكو « هيواسم وأ هنساحم ةعاامج لك ةفرعم بسح نيرخآ ىدل ردقم ريغ

 انببف « بستكلا قوسورملا قوس يف اهتميف فلتخت ام اريثك اهناف ءايشالا راس
 مولعم:ىث اذهو سكملابو ململا قوس يف اسيفن هارت بستكل قوس ىف سيسخ وه
 هنم للملا هجرختسي امو ءايازم كيلع ترم يذلا الثم يدرإلا لمأت « ىنخس ال
 بستكلا قوس ىف صيخر وه هنكلو /ملاقوسيف أسيفن هلمج امس انلا هب عفتنيو
 بهذلا ىرن انا نيح يف ةرذعلاو لبزلا يدربلا نم لفاو اهب دتعي هل ةميف ال

 . الثم يدربلا وا ةرذعلا ديفت م دغب ل سيفنلا نيمثلا

 لل ««الا -



 ابب اولاقو نامآلا سفناب اهورتشال ةرذملا ىف ال ايميكلا

 7 نوكيدف ءىثلا نال نبق بسح لع تسيل ءىثلا ةزئس نأ معينه نمو 000
 قوسيف ةدئاقلا ميظع ةمفنلا ل يلج هنكل و بستكملا ىدل الذنبم نبعالا يف ًاريقح

 . ءايشالا ىلغأ هماقم موقب الملا

 ةمنصل بةلظملاو ةقلخلابةربملا دارا مملس ركفو با يذلكل ةحودنم الف نذا

 مظعا ةروصب هيف نادجوب ذأ ةبترلا ربقح ةميقلا ليلق يف امهرغصتسي ال نأ
 , غلباو محا و

 نماهيف ام ضعب وا مفانملا نم ابيف ام تفرع ينلا ةرذعلل هذه الثم كل ذخ

 زازئمشايلعو سانلا ىدلاهتراقحو اهتساسخ ىلع ىو قباسلا لصفلا يف ملامعلا

 للامتهللا عدوا ام ىلا ايبيكلا اوبلاط نطف ول اهبلا برقلاو اهنم وندلا نم سوفنلا
 ةيروفسفو ةينيجورايت تابكىمو حالما نم هئوح امو ةمفانلا داولا نم اهيف
 اهرضخابب اوكزتو اصرز ضرالايف رمعت ينلا ةميظعلا ةليلجلا داولا نم امعريغو
 عضوي يذلا ريبكالا يه ( ةرذملا ) اهنا اوململ اهعبرو ابجاتن رثكيو اهومقيو
 هلوصح ليحتسلا ءيشلا كلذ وه ريسكألا سيلو « ةضفو بهذ هليحيف بارعلا ىلع

 ةضفلاو بعذلا ليص# ليبس ىف نولذببو مرامعا ةليط هءارو نوعسي يذلاو

 لفشتةفارخ وه لب دجوي مل هنال اعبلع نواسحي ال مشفو بهذ نم ميدل الك
 ىودج نود مهتحارو مهراعاو مهاوما ردبتو سانلا

 ةرذملا يف املايسيكلا اوبلاط نطف واف : مالسلا هيلع مامالا لق ول ورغ الف
 يويملا هجاتن ةضفو ايهذ ريقحلا اذه ةلاحا اهنم ينلا ةميظعلا عفانملا نم يإ

 . ةيلاملا ةايحلل يرو رضلا هلوصحمو
 . نوربتعلا ربتميلف . اذه نم رثك اب ينأي موعزملا ريسكالا لهو



 يمودشسل هذا مص م يل عمم هيو يرو ييسر ال ل اميل

 ثنلاثللا (ويلا ماتخ

 لاقو ةالصلا ىلا ىالوم ماّمف لاوزلا تقو لاهو : لضفملا لآق

 امن يرورس فعاضن دقو تفرصناف ىلامت للا ءاش نا ًادغ يلا ركب
 - ملص ادد هفس هل اد لسل ا سم هم مم اةوييت سلاسل مم تحت

 هيلم قداصلا هللا دبع ىلا مامالا تارضاحم نم ةثلاثلا ةرضاحلا تمت انه ىلا

 ثلاثلا سلوا ىف هللا همحر ينءجلا رمع نب لضنأا هذيملت ىلع اهالما ىنلا مالسلا

 امو قافآلا لق ركفتلا قيرط نع هنأ م نا كوح وأ تا 71 كثااثلا مرولا ٍِق

 نارثعالا نود افئاع دانملا نوكب نا الا اهراكذا نكمي ال ةينادجو لئالدو

 ىلا ريمضلاو ىعاولا لقملاءابأ, سما اذهو قئاقحلاب قب دصتلا نم امن امداحلالاو مفاولاب

 كات ثدتنا امد ةالصأأب يدوا'و سم.لا لاوز تفو ناحو لضدملا لاق

 يالومماقف نايبلا نم مالسلا هيلع مأم الإ 4ب يندءو نك م كو ةليلحلا ةرمضاخ ا

 انك نم ىلا هجوتلاو ةالصلا ءاذاثقو رضح دقل الئاق ضرفلا ءاداو ةالصلا ىلا

 ةيقبحرشاو كل ثحبلا مال ادغ ىلا ركبو لاس نالا ضم اف هديحوتب ملكتن
 . يلامت لا ءاثنأ ربعلاو ثداوحلا رياس ىف رارسالاو ىلا

 سس


