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 , ءايبنألا متاح ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تاملظلا نم ملاعلا تجرخأ يتلا ةلداعلا ةعيرشلا بحاصو نعي

 .رونلا ىل
 جباو ةانكيا ام ركش انعزوأو ءانتيده نأ دعب انبولق رت ال انبر

 0 وبلا «كيلإ يدب اليبس انل

 .ريدق ءيش لك ىلع تنأو «ضرألاو تاومسلا

 لكل ةلماش ةلماك ةضهن نمز يف ىلاعت هللا دمحب نحن ! دعبو
 ةضبنلا هذه عفدي ام لك ىلع رفاضتن نأ انم يضتقي كلذو .ةايحلا نوؤش

 ىملاعت هللا لاق ا( اقح نوكن ٍقحو هللا نذإب اهلكأ يتؤت ىتح مامألا ىلإ

 "ل نارمع لآ) « سانلل تجرح م ريح متنكإ» : ميظعلا هباتك يف

 قئاللا اهماقم لح نأ .ةايحلا ْق حاجنلا كيرت يلا ةمآلل لد الو

 اي يا ابا رسب . يملاعلا كرتعملا اذه يف اهم

 زيمتت يتلا اهتاموقم ىلع هلك صرحلا صرخت نأ نم .هيجوتلاو ةرادصلا

  «نيدلاو .ةغللا :تاموقملا هذه سأر لعو .ممألا نم اهريغ نم اهم

 . ةلضافلا ديلاقتلاو «قالخألاو .ةحلاصلا مظنلاو



 ةجاحلا دشأ يف .هلك ملاعلا لب «برعلاو .مالسإلا رهظ دقو

 يتلا مظنلاو ؛ةلداعلا ةحيحصلا ةعيرشلاو ةقحلا ةديقعلا مهاتآف .هيلإ

 نم هجارخإو هتضهنو ملاعلا ثعب يف مهستل .ةمألاو عمتجملا اهيلع موقي

 .رونلا ىلإ تاملظلا

 عيرشتلا نع ثحبلا اذهبتكن نأ ريخلا نم انيأر كلذل

 «عيرشتلا اذه ةأشن هتزاجو ىلع هيف لوانتنسو .هرثأو يمالسإلا

 ال امب «نيبن مث .هصئاصخو «ةماعلا هسسأو ءاهيلع ماق يتلا لوصألاو

 تناك يتلا تاعيرشتلا نم هريغ نع لقتسم عيرشت هنأ .لدجلا لبقي

 نع الضف نيبنو .ينامورلا نوناقلا اذهب ينعنو .ميدقلا ملاعلا يف ةفورعم

 نيناوقلا ىلع روكنم ريغ لضف يمالسإلا عيرشتلل ناك هنأ .كلذ

 نع لصفب ثحبلا يهتني مث «يبنرفلا نوناقلا ةصاخبو «ةيبرغلا
 .هل ةمتاخو . يمالسإلا عيرشتلا لبقتسم

 . قيفوتلاو نوعلا هللا لأسنو



 جردَسَويالشالا عيرشمتلا ٌةأْشَش

 الو «ءيش ال نم أشني ال ,يح نئاك لك لثم هلثم عيرشتلا اذه

 .هدوجو ىلع قباس دوجوم ءيش نم أشني لب «ةدحاو ةرفط هلاك غلبي

 غلبي ىتح «دوجولاو ةايح لا بتارم يف ًاجردتم مامألا ىلإ ريسلا يف ذخأيو

 .لاكو جضن نم هل ردقي ام ىصقأ

 يتلا فارعألاو ,ديلاقتلاو دعاوقلا نم ءيبش ًاعبط برعلل ناك دقو
 نم هظح ناك امهم عمتجم لك نأش اذه يف مهنأش .مهعمتج مكحت

 مكحت دعاوقلا هذه تناكو «يلمعلاو يركفلا يقرلاو «ةراضحلا

 نوؤشلا نم كاذو. اذه ريغو ةيلاما مهتالماعمو ةيصخشلا مهلئاسم

 . اهلكاشمو ةايحلا لئاسمو

 هديلاقت هل عمتجم ىلع أرط مالسإلا نأ ررقن نأ انل ءمث نمو

 ام ىتح ةيبرعلا ةمألا هيلع تناك ام لك ريغيل مالسإلا ناك (ف ,هفارعأو

 ناك ام رقأ هنإ لب ,ةبيطلا ةايحلل حلاص ميلس عمتجم ءانبل ًاحلاص ناك

 ديعاوقلا قالب نم حلاص نبع ناك اهب ىغلاو و مرحو ءاقبلل ًاحلاص

 .ديلاقتلاو عاضوألاو

 د . يهو هلاك غلب ىح ةثالث راودأب عيرشتلا اذه رم لقو
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 ةباحصلا مايأ بابشلا رودو للي لوسرلا ةايح مايأ ناك يذلا ةأشنلا

 نودهتجملا ةمئألا هيف رهظ يذلا لامكلاو جضنلا رودو «نيعباتلا رابكو
 لكب  هراثآ لازت ال يذلا ديلقتلا رود هلك كلذ دعب ناك مث .رابكلا
 .اهيف شيعن يتلا مايألا هذه ىلإ - فسأ

 'ةأشنلا رود

 ميركلا نآرقلا هداعو ,نوكتيو أشني رودلا اذه يف عيرشتلا أدب

 ةعضبو ةنس نيرشعو نيتنثا الإ ةرتفلا هذه رمتست ملو .ةيوبنلا ةنسلاو
 :ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هلوقب هلوزن متو .نآرقلا لزن اهيفو نهشأ

 مكل تيضرو :يتمعن مكيلع تممثأو .مكنيد مكل تلمكأ مويلا
 قف . ماكحألا تايآ نم ءىش اهدعب لزني ملذإ © ةدئاملا , #انيد مالسإلا

 . نيرسفملا نم ريثك يأر

 ىلع لمتشي مل ةكمب نآرقلا نم لزن ام نأ ظحالن نأ انب ردجي انهو
 ىلإ ةوعدلا وه هنم لوألا دوصقملا ناك ذإ ؛ةيهقفلا تاعيرشتلا نم ريثك

 مالسإلا لبق نودبعي سانلا ناك ام ذبنو .هتدابعو هديحوتو هللا دوجو
 ىرخألا رادلا دوجو ىلعو كلذ ىلع ةلدألا ةماقإو .«تادوبعملا فلتخم نم

 .ةيليصفتلا ةيهقفلا تاعيرشتلا امأ .باقعو باوث نم اهيف نوكي امو

 نم رثكأ روسلا هذهو «ةيندملا روسلا يف اهنم ربكألا بناجلا لزن دقف
 .نارقلا عومج نم ليلقب تلثلا

 ةلوفلاورز ةفيدملاب ةلوؤ قوما و: ترحل: نوكي نأ ادي دقلا« اقخ

 نيب تاقالعلا ددحت نيناوقو تاعيرشتو مظن نم هب موقت ام بلطتت
 ناكو ءاهفالتخا ىلع مهتافرصت مكحتو .ىرخألا لودلا نيبو اهدارفأ
 .ةرونملا ةئيدملا يف تاعيرشتلاو مظنلا هذه ةأشن ببس وه اذه
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 هذه شنت ال نأ ء.رومألا عئابطو قفتي اممو ,ةمكحلا نم ناكو

 يتلا ةجاحلا بسح جيردتلا ىلع كلذ ناك لب .ةدحاو ةرم تاعيرشتلا

 يف ريسيتلاب مهذخأو .نيملسملا نع جرحلل عفد ءاذه ينو ءاهيلإ وعدت
 امل ةايحب دهع يثيدح اوناك مهنأ ةصاخبو .ماكحألاو فيلاكتلا

 . مالسإلا هب ءاج امع اهنم ريثكلا يف فلتخت ىلا اهديلاقتو اهعاضوأ

 بناجب ةيوبنلا ةنسلا ىلع عيرشتلا دمتعي نأ يرورضلا نم ناكو

 وأ ماكحألاو ةماعلا دعاوقلاب ءيجي ناك ميركلا باتكلا نإف ؛نآرقلا

 للك لوسرلا ىلع ناكف .رومألا نم ريثك يف ةيلامجإ ةفصب تاعيرشتلا
 دعاوفلا كالت ديدعوب .نناعسإلا اذه ليتر. «بادكلا قداح ام ناي
 . ةماعلا

 تناك نإو .نآرقلا يف اهدجن ال تاعيرشت ةنسلا يف دجن اننأ ىلع

 كلذ نم ءيش يف بجع الو ؛هدصاقمو هيناعمو هحور نع جرخت ال ًاعبط

 ال امب .نايبلا فرع لك لايرا دايلا يه (مئاد لوسرلا ةمهمف ذ !هلك

 نئتملل حراشلا رود ناك لوسرلا رود نأب زاجيإب لوقن نأ انلو
 لمعي هللا نم مهلم حراش هنأ الإ .سانلل هغيلبت دعب نآرقلا وه يذلا

 ةلثمألا ضعب كلذ دعب ركذنلو .لاحب أطخ ىلع رقي الف .هتياعر تحت

 .باتكلا لمجأ ام حضوت تناك ةنسلا نأ هيف كش ال امب انل نيبت يتلا
 :ايرورض اذه نوكي نيح تايآلا نم هب ءاج ام لصفتو

 يف كلذ ءاجو .انيلع ًاضرف اهعرشو ةالصلاب ىلاعت هللا رمأ ١

 دلع ةلو.ءاهضاو ًانابب انعاقوأ نآرقلا يف انل نيبي مل هنأ الإ ,نآرقلا صن

 سبل ال وحن ىلع اهتيفيك الو ,ةالص لك تاعكر ددع وأ مويلا تاولص



 لل لوسرلا ىلص نيح هلك كلذ تسو ةنسلا تءاجف 5 الو هيف

 ةيفيك ةباحصلا انل ىور دقو .«يلصأ نومتيأر (ى اولص» :لاقو العف

 . لوسرلا ةالص

 يذلا ناضمر رهش# :ىلاعت هلوقب موصلا انيلع هللا ضرفو - '

 دهش نمف .ناقرفلاو ىدهلا نم تائيبو سانلل ىده .نآرقلا هيف لزنأ
 مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو .همصيلف رهشلا مكنم
 . 186 ةرقبلا «رخأ

 ميدو و مالو بو و نم 0

 (ى .هتيؤرل رطفنو ناضمر لاله ةيؤرل 0 نأ بجي هنأو .يسمشلا
 هذه ماكحأ نم هلك كلذ ريغ ىلإ .ًايسان وأ ًادماع رطفملا مكح نيب
 . ةضيرفلا

 نم ريثك يف اهب رمألا ءاج دقف ؛ةاكزلا تناك كلذ لثمو -
 مهلاومأ نم ذخ © :هلوقو .4ةاكزلا اوتآوإ» : ىلاعت هلوق اهنمو .تايآلا

 موي هقح اوتآوإ» :هلوقو 2٠١ ةبوتلا اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص
 مولعم قح مهلاومأ يف نيذلاو» :هلوقو ١54١. ماعنألا «هداصح
 . 750 جراعملا #مورحملاو لئاسلل

 نم عون لك يف ةاكزلا «باصن» انل تنيب يتلا يه ةنسلا نأ الإ

 تاناويحلاو ةراجتلا ضورعو راثلاو عورزلاو دوقنلا ينعن .لاومألا عاونأ
 ءاهنم عون لك يف هجارخإ بجاولا رادقملا تنيب امك ءالثم ةمئاسلا

 .ًايفاك اديدحت ةضيرفلا هذه ديدحتب قلعتي ام رخآ ىلإ اذكهو

 هللا لوقي كلذ يفو .نآرقلل ةنيبم ةيوبنلا ةنسلا تناك اذكهو

 .# مهيلإ لزن ام سائلل نيبتل (نآرقلا يأ) ركذلا كيلإ انلزنأوإ : ىلاعت

 ملام ضعبل ىتح ,لعفي امو لوقي امب اعرشم لوسرلا ناكو . 4 لحنلا
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 يقيقحلا عرشملا وه هللا ناك نإو .رطفلا ةاكزك المج ولو نآرقلا يف دري

 ءهحورو ءهصن :نآرقلا [ئاد مهلتسي لوسرلا ماد ام . مظعألا

 . ةعاجلاو درفلا حلاصل ائاد يمرت يتلا هدصاقمو

 :تابشلا رود

 دجن «ليلقب لوألا نرقلا لعب ٍ ىضقنا| يذلا رودلا اذه يف

 برعلا ىلع هللا حتف ذإ ايو ًالامشو برع قرش دتمي ذخأ مالسإلا

 .اهريغو ةيقيرفإ يلاش نادلبو ءرصمو ماشلاو قارعلا نيملسملاو

 اهفارعأو اهديلاقتو اهتاداعو اهتراضح راطقألا هذه نم لكل ناكو

 راطقألا هذه يلاهأو برعلا نيب مت يذلا طالتخالل ناكو ءاهنيناوقو

 نأ لصح هلك كلذ عمو . . هريغو ريكفتلا يف موتحملا هرث أ ةفلتخملا دالبلاو

 ترهظو ءاحل ةيعرش اماكحأ بلطتت يتلا لئاسملاو ثداوحلا ترثك

 .اه ًالولح رظتنت لكاشم
 حبصأ هتيضقأو هماكحأو لوسرلا تاعيرشت نم روثأملا نأل كلذو

 «موي لك ديزتو ددجتت يتلا تالماعملاو لئاسملاو ثداوحلا هذهب فاو ريغ
 ظ عيرشتلاو هقفلا ومن يف هرثأ اذه لكل ناكف

 هذه يف «ةيحانلا هذه يف ريبك حضاو رثأ هل ناك رخآ لماع ةمثو

 يتلا دالبلا كلت ىلإ ةباحصلا نم ريثك ةرجه وهو «ءاهالت امو ةرتفلا

 ثيدحتلا عويش نم كلذل ةجيتن ناك امو ءاهيلإ اوحزنو «برعلا اهفرع
 يتلا ماكحألا طابنتساو «نآرقلا قمعت ين ذخألاو لكك لوسرلا نع
 :هتتيمو:لوسرلا ةكيذاخلا نم اهييحيض ةتووي امنوا هنقااها ةعانللاب اورعش

 .عيرشتلاو هقفلا يف اهرثأ لماوعلا هذهل نوكي نأ يعيبطلا نمو
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 ىلع نيرداقلا ةباحصلا نم لك ناك ذإ ؛نيدهتجملاو داهتجالا روهظ يفو
 ناك دقف ,لوسرلا نع هدنع تبث ام مهفو همهف يف دهتجي نآرقلا قمعت

 .رخآلا ضعبلا نود ضعبلا دنع حصي دق كاذ وأ ثيدحلا اذه

 هلوصأ تأدبو ,عاستا ْق نوكتي ىمالسإلا عيرشتلا أدب اذكهو

 تذخأ اك . عامجإلاو سايقلاو .ةنسلاو باتكلا ىنعن ءزيمتتو فرعت

 ةلخاد برعلا ةيار تحت تحبصأ يتلا «ةفلتخملا دالبلا فارعأو نيناوق

 عيرشتلاو هقفلا ِق رثؤت .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةلودلا مدع نيوكت ِق

 كلف نع جرخي ال ناك هلك كلذ نأ الإ «ليلق ريغ ارثأ ةماع ةفصب

 .(ئاد ةنسلاو باتكلا

 نع لئس اذإ لوألا ةفيلخلا قيدصلا ركب وبأ انديس ناك . اذهلو

 .نارقلا يف هدجي اب ىضقي ءاياضقلا نم ةيضق يف مصخ هءاج وأ .ءىش

 هللا مكح نايب بولطملا ةعقاولا مكح ةنسلاو نآرقلا ين دجي مل نإف

 لوسرلا نع ائيش اذه يف مهدحأ دنع دجو نإف ؛ ةباحصلا ىلإ أجل ءاهيف

 هايعأ نإو ؛هلوسر ملع ظفحي نم ةمألا يف نأ ىلع هللا دمحو هب ىضق

 ملعلاو يأرلاو هقفلا لهأو سانلا رايخ نم ىري نم عمج ىرمألا

 . هيلع نوعمجي امب ىضقي مث .مهراشتساف

 كلذو ,ةثداحلا يف يأر ل ذاك ذإركب أ يأر ىرحتي ناكو نيملسملا

 يف ءاضق ركب يبأل دجي مل نإف .ثيدحلا وأ نآرقلا يف هللا مكح دجي ل نإ

 .ةباحصلا نم يأرلاو ملعلا لهأ هيلع عمجي امب ذخأ «ةلأسملا

 نادهتجي ال اناك |هنع هللا ىضر رمعو ركب ابأ نأ اذه ىنعم سيلو

١7 



 يف هللا مكح |هنم دحاولا دجي مل نإ ءامهمايأ يف تدج يتلا لئاسملا يف
 ةصاخبو .سايقلا نالمعتسيو نادهتجي اناك لب ؛ةنسلا وأ باتكلا

 لزن ءارآ. هسفن لوسرلا مايأ ُْق خيراتلا هل فرعي يذلا رمع انديس

 :ًاهيفا هل اقفاوق نآرقلا

 يف دهتجي ناك يذلا يعملألا وهو .هنع هللا ىضر رمع نأ الإ

 الف مهمأرب اودهتجي نأ سانلا ىلع فوختي ناك «ىلاعت هللا رونب يأرلا
 بتكي هدجن كلذلو .هللا مكح وه يذلا قحلل لاح لك يف اوقفوي

 :لوقي ةفوكلا ءاضق هالو نيح يدنكلا ثراحلا نب حيرشل

 «لاجرلا هنع كتفلي الو هب ضقاف هللا باتك يف ءىش كءاج نإ»
 هيف ملكتي لو لكك هلوسر ةنس يف الو هللا باتك يف سيل ام كءاج نإف
 كيأرب دهتجت نأ تئش نإ :تئش نيرمألا يأ رتخاف .كلبق دحأ

 . «كل ًاريخ الإ رخأتلا ىرأ الو ءرخأتف رخأتت نأ تئش نإو «مدقتف

 لوألا ةفيلخلا ركب يبأ يأر ىرحتي باطخلا نب رمع ناك اذإو

 تاصح هنأب لوقلا نم عنمي ال اذه نإف .لبق نم انركذ اك .هب ذخأيل

 امك .هنمز يف قحلا هنأ هل ناب ذإ .هيأرب رمع اهيف كسمت اهنيب تافالتخا

 ةهجو لكلو ؛ةماع ةفصب ةباحصلا ءارآ نيب ىرخأ تافالتخا تلصح

 . ةنسلاو نآرقلا [ئاد مهلتسي ناك لكلاو ءاهيلوم وه

 ركب يبأ نيب فالخلا انيري لاثموهو .دحاو لاثمب كلذ نم يفتكنسو

 0 0 هسه
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 ليبس يف داهجلا يف همدق وأ مالسإلا يف لوخدلا يف هقبس ببسب «ضعب

 امأ ,هيلع بيثي هلل كلذ عدي هنكلو اذهب نيملسملا فرعأ نم هنأب در هللا

 يف لوقي اذه يفو .ةرثألا نم ريخ اهيف ةوسألاف شاعملل ىهف تايطعألا

 هيف ةيوستلاف شاعملا اذه امأف .هللا دنع مهلئاضف :تاياورلا ضعب

 .ريح
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 لاومأب تاحوتفلا تءاجو «قورافلا رمع ىلإ ةفالخلا تراص (لف

 لتاق نم نيب يوسي الأ ىأر ذإ ؛قيدصلا هاري ناك |امع لدع «ةريثك

 يأ) هيف انأ ام : كلذ يف همالك نم ناكو .هعم لتاق نم نيبو هللا لوسر

 «لجو زع هللا باتك نم انلزانم ىلع انكلو ,مكدحأك الإ (لاملا اذه يف

 هؤانغو لجرلاو , مالسإلا يف هدالتو لجرلاف ؛ِلي هللا لوسر نم انمّسقو

 ضعبلا رمع لضف ءاذكهو . مالسإلا يف هتجاحو لجرلاو , مالسإلا ف

 . ءاطعلا يف ضعبلا ىلع

 نم نأل ؛ًاضيأ ةيوستلا هيلإ بهذ امب دشني ناك رمع نأ انيأر يفو
 مالسإلل ريخ نم مّدق ام ردقب مهنم لك ذخأي نأ سانلا نيب ةيوستلا

 ام ضعب يف لوقي ءاذهلو ؛هيلإ ةجاح ينوه ام ردقبو .ةمألاو عمتجملاو
 لدعلا الإ اذهب باطخلا نبا ديري ام» :رمألا اذه يف هنع يور

 هللا كدشنأ !باطخلا نبا اي :ضعبلا هل لاق امدنع كلذو .«ةيوستلاو

 .ةيوستلاو لدعلا يف

 نيدشارلا ءافلخلا دهع لاوط ةباحصلا رايك دعبو . اذه

 مكح لوأ نم نيعباتلا رابكو ةباحصلا راغص ةرتف ءيجنت «. ةعبرألا

 ةرتفلا هذه أدبتو .ليلقب ىلوألا ةئاملا دعب ام ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم

 ىلع نيملسملا ةملك هيف تعمتجا يذلا ماعلا وهو .(ةعامجلا ماعب»
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 ,ةفالخلا نع امنع هللا يضر ىلع نب نسحلا انديس لزانت دعب ةيواعم ةفالخ
 دوجو نم عنمي مل كلذ نأ الإ .ةيمأ ينب ةلود تأدتبا لزانتلا اذبمو

 ةعيشلاو جراوخلا مهو .ةعاجلا نع تذش فئاوط .

 :اهمهأ ركذن رومأب عيرشتلاو هقفلا ةايح نم ةرتفلا هذه تزيمت دقو

 هاور ام الإ ثيداحألا نم نودمتعي جراوخلا نكي مل ١-
 اوناك دقف .ةعامجلاو ةنسلا لهأ امأ .ةعيشلا كلذكو .مهتالاجر

 اهديناسأ يف لخدي امهم مهدنع اهتحص تتبث تتبث يتلا ثيداحألا نودمتعي

 .تاقث الودع اوناك ىتم ىرخألا قرفلا لاجر نم

 يتلا ةفلتخملا نادلبلا يف لَك لوسرلا نع ثيدحتلا ةرثك  ؟

 ناك يذلا رمع انديس دهع بهذ دق هنأ ةصاخبو .نوملسملا اهيف قرفت

 لوسرلا نم عمس امب ثدحي لك ناكف .«ثيدحلا ةياور يف أريثك دش

 .نيرخآ ةاور ةطساوب وأ هسفنب

 تبشت الب ثيداحألا ةياور ترثك نأ ءاذه ةجيتن نم ناكو -'"“

 0 بذكلا لب .لوسرلا نع ثيدحلا ةياور يف أطخلا رثك نأو او اا

 ةيسايسلا مهبهاذمو مهئارآ ةرصن .ليبس يف نولابي ال اوناك نم ضعب نم

 فلسلا ةنس نع اهئارمأو ةيومألا ةلودلا ءافلخ ضعب داعتبا -

 .لوسرلا ةنسو ثيدحلا دهم ةرونملا ةنيدملا لهأ ةصاخبو , حلاصلا

 مهتاداهتجاو مهئارآو مهريكفت ىلع مهتافرصتو مهتايح ُْق مهدادتعاو

 0 برعلا ةفالخ نم اولعج 0 . ةيصخشلا

 هفرعي مل يذلا «دهعلا ةيالو» ماظن نم هوعدتبا امب . مهترسألو مه

 . لبق نم مالسإلا
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 ةباحصلا نم ةوفص ذخأ نأ اهلك رومألا هذه نم ناكو

 سيسأت ىلإ نوهجتي لكك لوسرلا ةنسو باتكلاب ءاملعلا .نيعباتلاو
 نيسدقملا نيردصملا نيذه ىلع موقي يذلا عيرشتلاو هقفلا ملع

 هيلع موقت يذلا نوناقلل ىلعألا لثملا نوكي نأ بجي يذلاو «نيميظعلا

 ةعيرشلاو ةققلا ريدم دب اذه. ناكف: .ةئلزيعلا نيليلاو: بترعلا ةايح

 يف لمعلا عقاولا نع ءاليلق وأ ًاريثك .فلتخي يرظن هاجتا يف ةيمالسإلا
 . ةايحلا

 نم نيعرولا نأ هب ينعنو ءرخآ ًاببس كلذ ىلإ فيضن نأ يغبنيو

 لوسرلا نع ثيدحلا ةياور ةرثك اوأر امل «ةيوبنلا ةنسلاو باتكلاب ءاملعلا
 مهداهتجا ىلإ ةيعرشلا هللا ماكحأ ةفرعم يف اوأجل : اناخأ هيلع اطخناو

 لوسرلا ثيداحأ نم مهدل تباثلاو نآرقلا مهف ىلإ نيدنتسم .صاخلا

 . هتلسو

 تددعتو «ةيعيرشتلا ءارآلا يف فالتخالا ءاذه نم ناكو

 يف مهسفنأ نوملسملا دجو دقو ةصاخبو .ةدحاولا ةلأسملا يف ىواتفلا

 كلذ لكو . مهيلع ةديدج فارعأو ديلاقتو تاداع امل .ةعساو دالب

 .نوملعي وأ نوفرعي اوناك ام ريغ ًاماكحأ يعدتسي

 : ةعيرشلاو هقفلا يف ناتعزن ترهظ نأ ؛هلك كلذ جئاتن نم ناكو

 ,ةيكلاملا دعب |ميف اهنم ناكو «زاجحلا» اهدهمو «ثيدحلا لهأ» ةعزن

 ) ناكو «قارعلا» اهدهمو «يأرلا لهأ» ةعزنو :ةليابخاو .ةيعفاشلاو

 اوناك «قدأ ةرابعب» ةيعفاشلا ناك نإو .فانحألا دعب ايف اهئاول ولماح

 . يأرلا لهأ نيبو ثيدحلا لهأ نيب اظل
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 :لاىلاو جضنلا رود

 رود الإ ءأرمع عيرشتلاو هقفلا راودأ لوطأ رودلا اذه ناك

 م ءاماع نيسخخو ل ؛ فسأ لكب ديلقتلا

 !داهتجالا باب هيف لفقأ
 ترهظ هيفو .هقفلا بهاذمو ,.ةنسلا نيودت أدب ءرودلا اذه يفو

 مالسإلاو برعلا دالب ف 0 ةفورعم لازت ال ينل ىركلا بهاذملا

 لبنح نباو .كلامو . ىعفاشلاو  ةفينح يبأ بهاذم ىنعن ؛ مويلا ىتح

 .ةعيشلا نم ةيمامإلاو ةيديزلا بهاذمو .ةنسلا لهأ نم

 ,رودلا اذه اهب زيمت يتلا صئاصخلا مهأ ىلإ انه ريشن نأ يغبنيو

 : يهو . عيرشتلاو هقفلا لحارم نم ةصاخ ةلحرم ناكف

 راهدزا لماوع نم ًايوق ًالماع تناك يتلا ةيسابعلا ةلودلا مايق - ١

 هذه نابإ ! نوملسملا اهيلع ناك يتلا ةماعلا ةايحلل ثَ .هروطتو هقفلا

 ةيعرش ًاماكحأ بلطتت لكاشمو عئاقو نم ّدجي ناك ام عم ًايشقو .ةلودلا

 .اهل

 ؛ عيرشتلاو هقفلا ةايح ٍْق افوحلف اثدح ةلودلا هذه مايق ربتعيو

 ةايحلاب الاجر ىنعي نأ بجع الف «نيدلا ىلعو نيدلا مساب تماق اهنأل
 هقفلا ميمص نم دمتسم نوناق ىلع موقت نأ ىلع اولمعي نأو .ةينيدلا

 ءالؤه ناكو .ءاهقفلاو هقفلل ةسام ةجاحلا تناكف 0 عيرشتلاو

 . مهدجو مهرع مايأ ءافلخلا نم ةبيط ةياعر عصوم

 ذيملت .فسوي يبأ نم . بلطي ديشرلا نوراه ةفيلخلا وه اذهف

 ةلودلا مظن يف هيدهتسي ًاباتك هل عضي نأ .هبحاصو ةفينح يبأ مامإلا

1١/ 



 يفو «(«جارخلا باتك» :فورعملا هفلؤم هل بتكيف .ةيرادإلاو ةيلاملا

 :هرصع يف ناطلس ىوقأ وهو ةفيلخلل لوقي هتمدقم

 كايإو .كتيعر غيزتف غزت الو كدلقو هللا كالو ايف قحلا مِقأف
 ءرذح ىلع هللا ةيشخ نم نكو ...بضعغلاب ذخألاو ىومحلاب رمألاو

 هللا نإو .. .ديعبلاو بيرقلا ءاوس هللا رمأ يف كدنع 1 لعجاو

 .لاق ام رخآ ىلإ !تاوجلا رظناف ,هب تلمع امعو هيف تنأ امنع كلئاس

 لالجإ ل ديرغلا هدو ره نكي ل ديضرلا وراه ههلخلا نا لع

 ل هريغ نأش اذه ناك دقف .هيجوتلاو حصنلا مهلاؤس يفو .ءاهقفلا

 ةبورعلا خيرات نم ًائيش أرق نمل فورعم رمألاو «ةلودلا هذه ءافلخ نم
 .ديجملا مالسإلاو

 ةبيطلا ةرتفلا هذه يف عيرشتلاو هقفلا دجي نأ ءنذإ .بجع ال

 0 و ااا

 .اهيف عيماجملا رابك روهظو - اهصيحمت دعب  هثيداحأو .لوسرلا ةنس

 تاعيرشتلاو 5 نم اهيف ام ادج رثكيو هقفلا ستك رزغت نأو

 .ءاهقفلا ةمثأ نع تيور تافلؤم يف هلك كلذ نودي نأو «ةيلمعلا

 نيرشابملا ريغو نيرشابملا مهذيمالتو «مهباحصأ رابكو

 رزغو «ةفلتخملا نادلبلا يف ٍةْلَي لوسرلا نع ثدختلا رثك امل هنإ

 ضعب بدن «ثيداحألا نم هيلإ بسن وأ هنع يور ام ريبك دح ىلإ

 ثيداحألا هذه نع صحفلل مهسفنأ ثيدحلا لاجر نم نيملسملا مالعأ

 ؛اهنيودت مث اهبنم عوضوملاو ءاهفيعض نم اهحيحص كايبو ءاهفينصتو

 . مهتعيرش ةفرعمل نآرقلا بناجب نوملسملا اهيلإ
 ًاقيفوتو الضف .ظافح مالعأ ةمئأ هب ماق يذلا عينصلا اذه ناكو
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 هنس وهو (.هعيرشتو مالسؤلل يناثلا لصألا ظفحل هللا نم نيميظع

 قوتملا يراخبلا مامإلا حيحص وه تاعومجملا هذه مهأو .ِةكي هلوسر
 .ه 51 ماع قوتملا ملسم مامإلا عححصو يه 5 ماع

 هقفلا باوبأ ىلع فنص ام اهنمو - ةريطخلا عيماجملاو بتكلا هذهو

 تمدق ةينضم ةليوط ةقاش ادرهج اهيذ اهرعم احب قفلأ يتلاو .ةفلتخملا

 ماكحألا اهنم نوصلختسي ٠ ءاهقفلل ةبصخ ةريزغ ةدام بير الب

 لامتكا يف ريبكلا بيطلا اهرثأ اهل ناك كلذلو «نآرقلا بناجب «.ةيهقفلا

 . عيرشتلاو هقفلا

 :ليلقتلا رود

 لزني ذخأ .قباسلا رودلا يف هجوأ عيرشتلاو هقفلا غلب نأ

 : ةفلتحم لماوعل كلذ ناكو .اهيلإ لصو يتلا ةورذلا نع 5 كيو

 ىلإ ىدأ امت . ةليدع لود ىلإ اهميسفتو ةيمالسإلا ةلودلا فعض اهنم

 ةفورعملا ةعبرألا ىربكلا بهاذملا ىلإ ةعيرشلا لاجر نوكر اهنمو

 تذحخأ ن نأ دعبو ,ةرثك نوصحي ال ءايوقأ عابتأ اهل راصو تنود نأ دعب

 اودجو مهنأ ةصاخيبو .اهتارمث نوملسملاو برعلا ينجو اهلكأ قىت روت

 لوبعتي نذإ ملف .تاعقاوو لكاشم نم مه دج ناك امل اماكحتأو ا

 .قرخأ بيها له نييسات' ىف ةاهكنالاب: ميما
 مهسفنأ بهاذملا هذه نم بهذم لك راصنأ رصق نأ ناك مث

 يف مهمامإ بهذم دييأت ىلع مهدوهج  لوبقلاب ةمألا اهتقلت نأ دعب
 نم مهيلإ نمو مهتمئأب ةداشإلا ىلعو «ةيلمعلا هتاقيبطتو هعورفو هلوصأ
 ةقئاف ةردقمو ةيهقف ةكلمو غوبن نم هب اوصخ امبو ,هنايعأو بهذملا ءاسؤر
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 نع هسبحو ,هلضفب مهدحو مهصخ دق هللا نأك ىتح .طابنتسالا ىلع

 !مهريغ

 يعيرشت وأ يرادإ ماظن رصعلا كلذ يف كانه نكي مل ءًاريخأو

 نيحلاصلا ريغ يديأ ىلع ذخأيو ءامل لهأ مه نم ىلع ىوتفلا رصقي
 يف ردصي ناك ىتح «ءاتفإلل نوريثك ىدصتف ؛هللا ةعيرش يف مكحلل

 نيتفتسملا لعجي ام اذهو «ةضراعتم ةددعتم ىواتفو لاوقأ ةدحاولا ةلأسملا

 . هيف نوتفتسي |يف قحلا نوردي ال ةريح يف

 رخاوأ يف - عيرشتلاب رصبلاو ملعلا لهأ ىأر كلذ لجأ نمو

 نيتفملاو ةاضقلا اولعجي نأو .داهتجالا باب اودسي نأ  عبارلا نرقلا

 ىضرلا ىلع ةمآألا تعمجأ نيذلا نيفورعملا ةعبرألا ةمئألا لاوقأب نيديقم

 . م

 نيذلا «نيقباسلا لاوقأ ىلع دومجلا يف نوملسملا عقو اذهبو
 ىلإ نوعديو ءأطخلل ةضرع مهنأب نوحرصي .مهسفنأ مه ءاوناك
 ديلقتلا ىلع نوبيعيو مه نولعفي (ى اهتلدأ نم ماكحألا طابنتسا

 ! نيدلقملاو

 ام .ه 8١8 ةنس قوتملا ,نودلخ نبا ةمالعلا لوقي كلذ يفو

 نودلقملا سردو «ةعبرألا ءالؤه دنع راصمألا يف ديلقتلا فقوو» :هصن

 بعشت رثك ال ؛هقرطو فالخلا باب سانلا دسو .مهاوس نمل

 الو ءداهتجالا ةبتر ىلإ لوصولا نع قاع املو ,مولعلا يف تاحالطصالا

 . هنيدب الو هيأرب قثوي ال نمو هلهأ ريغ ىلإ كلذ دانسإ نم يشخ

 . . .ءالؤه ديلقت ىلإ سانلا اودرو ءزاوعإلاو زجعلاب اوحرصف

 دقو «هديلقت روجهم «هبقع ىلع دودرم دهعلا اذهل داهتجالا يعدمو .

 .(ةعبرألا ةمئألا ءالؤه ديلقت ىلع مويلا مالسإلا لهأ راص

 مول



 : ةضبنو ثعب ةكرح
 ةكرح مايألا هذه يف تحجن هنأ ىلإ انه ريشن نأ ىغبني ًاريخأو

 ىلع لقثو لوقعلا ىلع نار يذلا ريكفتلا كرت ىلإ ةوقب وعدت .ةكرابم

 لهأ وه نمل داهتجالا باب حتف ىلإو «ةيضاملا نورقلا لاوط رودصلا
 .هل

 نم نيميظع نيلجر ىلإ عجري اذه يف لضفلا ربكأ نأ دقتعنو
 هذيملتو هه ماع قوتملا ةيميت نبا :امهو .ءاملعلا ءاهقفلا نايعأ

 باهولا دبع نب دمحم يبأ امهدعب نم مث هه ١ ماع ىوتملا ميقلا نبا

 .اه 5 ماع قوتملا يدجنلا يميمتلا

 نلو ءاهل هوجرن يذلا ىلإ لصت نل هذه ثعبلا ةكرح نأ ىلع
 ةيملع ةسارد يمالسإلا هقفلا انسرد اذإ الإ .هيغتبن يذلا اهلكأ يتؤت

 ةباحصلا ءارآو ةنسلاو باتكلا يهو «ةليصألا هعيباني نم ةحيحص
 لكاشم لحو «ةثيدحلا انتاعيرشت 1 هنم ديفن فيك انفرعو «نيعباتلاو

 . قيفوتلاو نوعلا هللا نمو ءرصعلا

 ارد





 ةماعلا هسس او عورشمتل |الوَصأ ظ

 وه لب .سانلا نم دحأ عضو نم يمالسإلا عيرشتلا سيل
 ءايبنألا متاخ لوسرلا ةنسو ميركلا نآرقلا هب ءاج .يحلإ عيرشت

 .نيميظعلا نيردصملا نيذه مهف :وه ءاهقفلا لمعو .نيلسرملاو
 تءاج يلا ماكحألا ريغ يف كلذو ءامهنم ةيعرشلا ماكحألا طابنتساو

 يتلا هلوصأ دلاخلا عيرشتلا اذه نوكي .مث نمو .امهدحأ يف صنلاب

 .اهيلإ عجريو اهيلع موقي

 باتكلا يهو :ًاعيمج ءاملعلا هيلع قفتا ام لوصألا هذه نمو

 .سايقلا يهو هيف فلتخحم وه ام ابهنمو .عامجإلاو ةنسلاو

 ملكتنسو .رخآ ريبعتب حالصتسالا وأ ةلسرملا حلاصملاو .«ناسحتسالاو

 بتك يف اهركذ رثكي ىتلا يهف .ةتسلا لوصألا هذه نم لك نع انه

 . عيرشتلاو هقفلا لوصأ

 : تاتكلا

 .هيناعمب ىفطصملا هلوسر ىلع هلزنأ يذلا ىلاعت هللا مالك وه
 ماظن ىلع لمتشي وهو .لوألا مالسإلا باتك ناكف .ةيبرعلا هظافلأو

 دارفألل ةحلاصلا ةلداعلا تاعيرشتلا نم ىوح امي ءايندلاو نيدلل لماك

 اضرإ



 دعب ًاليج ًارتاوتم انيلإ لقن دقو «نامزألاو تائيبلا لك يف تاعامجلاو

 انإ# :ىلاعت هلوق قدص اذبمو «رييغت وأ فيرحت يأ هلاني نأ نود ,ءليج

 ظ .9 رجحلا #*نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن

 يلك وحن ىلع ةيعيرشتلا ماكحألا رمألا بلاغ يف هيف تءاج دقو

 لبق نم انركذ م هبناجب 0-5 لوسرلا هحاخحا تناك 0 307 0

 . هلوسرو هللا نمؤي 57 نم 08 نأ معصب لا اذهو 00

 رخآب مكح خسن هيف عقو اذهلو «ةيناسنإلا سفنلا ةقاطو نمزلا ةجاحل

 وأ اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةّيآ نم خسنن امإ» : ىلاعت هللا لوقي كلذ يفو

 ٠١. 5 ةرقبلا «اهلثم

 وجو لثم : ًاقلطم خسنلا لبقي ال ام ماكحألا نم نأ لع

 اهوحنو ناسحإلاو لدعلاو قدصلاب رمألاو 0 مويلاو .هللاب ناميولا

 هذه نأل كلذو ؛ لئاذرلا نم اهدادضأ نع يبغلاو ,لئاضفلا نم

 فاللتخاب اهيف رمألا فلتخي الو .ناكمو و لك ُْق ةهنسح ماكحألا

 .روصعلاو تائيبلاو ممألا

 : ةئسلا

 ىنعمو ,ريرقت وأ لعف وأ لوق نم لوسرلا -- اما 3

 غلبي دقو ءهيلع هل ةقفاوم كلذ ربتعيف ميلماوب جو

 نوكيف « هيلع هرقيف هسلجم نع بئاغ ةباحصلا نم دحأ نع كلذ ٌلوسرلا

 .لعف وأ بحاصلا لاق ام ىلع هل ةقفاوم ًاضيأ اذه
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 م عمار رعب نع ودرس صاح ار

 قبس اهيف انركذ يتلا تافلؤملاو عيماجملا اهيف ترثك مث ,يمابعلا
 يكرم يعل .صيحمتلاو ةقدلا نم ًأظح اهمظعأو ةميق

 . ةيعيرشتلا ماكحألاو ءاهقفلل

 يفو «نآرقلا بناجب عيرشتلا يف ةجح ةنسلا نأ يف عازن الو
 لوسرلا مكاتآ اموو» : ىلاعت هللا لوقي اذه فو .هعم اهب لمعلا بوجو

 اونمآ نيذلا اهيأ اي» :لوقيو ء7 رشحلا «اوهتناف هنع مكابن امو .هوذخف

 ءيش يف متعزانت نإف .مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هلل اوعيطأ

 : ىفطصملا ةلريمر طاش لرقزو ه9 ءاسنلا «لوسرلاو هللا ىلإ هودرف

 يف اودجي ال مث ٠ .مهنيب رجش |هيف كومُكحُي ىتح نونمؤي ال كّبرو الفإ»

 .50 ءاسنلا # اميلست اوملسيو تيضق امث اجرح مهسفنأ

 ماكحألا فرعتو اهب جاجتحالا يف باتكلا دعب ءيجت اهنأ الإ

 نآرقلا نم صن دوجو مدع دنع الإ اهيلإ راصي الف ءاذإو ءاهنم ةيعرشلا
 يف ءاج ام ضعبل نايب وأ ليصفتل ةجاحلا دنع وأ .هديرن امب ىفي

 . نواعم ادن ءاهقفلاوب ةناععصلا ناك ذكهو هنارقلا

 هنم فرح لك قدصب عوطقم نآرقلا نآأل ؛كلذك ةنسلا تناكو

 الو ,كلذك سيل ام اهنمو هب عوطقم وه ام اهنمف يه امأ .هتحصو
 .لاحلا ةعيبطب نآرقلا غلبم نيقيلا يف غلبي ال اهنم هب عر وطقملا نأ يف كش
 ف ايلات نوكي كلذك ناك امو «نآرقلل نايبلاو ريسفتلاك ربتعت ةنسلا مث

 . ةلزنملاو ةبترلا
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 : عامجإلا

 مل ءاذه انرصع يف تالماعملا نم ًاريثك نأ دهاشملا حضاولا نم

 ةنس وأ باتكلا يف اهضعب ماكحأ دجن ال دق هنأو ابق نم ادوحسوم نكي

 عيرشتلا لوصأ نم ًاثلاث الصأ دجن ءانه ؟نذإ ! لمعلا اف لكك لوسرلا

 . عامجإلا وه لصألا اذهو ءاهوحنو لئاسملا هذه يف انفعسي

 . ةلأسملا هذه ثحبل ؛ .ءاهقفلا نم نودهتجملا عمتجي نأ اذه ىنعمو

 بولطملا ةلأسملا مكح ىلع نوعمجي اهصيحمتو ءارآلا لدابت دعبو .كلتوأ

 امزلم ايعرش [كح هيلع نوعمجي ام ريصيو اهي يعرشلا 7 ذايب

 0 9 لا ةلمح اعلا هنأب : 5 فيرعت نكميو

 لا

 09000 هنأل 8 هققحن 00 .ةيمالسإلا دالبلا ف اعيمج

 .اهيف يعرشلا مكحلا ةفرعم داري يتلا ةلأسملا يف ًاعيمج مهئارآ ةفرعمو

 :ىضم ايف احيحض» ناك اذه نأ زنا نعتو

 نيب تاللصاوملا ةلوهسل عامجإلا ققحت ريسبلا نم هنإف مويلا امأ

 5 ةيملاعلا تارمتؤملاو تاعاّتجالا ةرثك لاعف قرن اننألو هلك ملاعلا

 ةرهاقلا يف لصح كلذ نأ انيأر لب .ةيبرغلا دالبلا نم اهريغو اكيرمأ

 جاتحن ام رثكأ اف «هيلإ ةسام ةجاحلاو «بير الب روسيم رمأ كلذ
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 ,مايألا هذه اهب موقن يتلا انتالماعم نم ةيعرشلا هماكحأ ةفرعم ىلإ
 تاموكحلا ىلع ام لكو .تاكرشلاو فراصملا تايلمع ةصاخبو
 نم ءاتفإلاو داهتجالا قح مهل نم نييعتو ةفرعمب ةيانعلا وه ةيمالسإلا
 . ءارآلا لدابتو ءاتحالا لمص مف دب مق .دلب لك يف نيملسملا ءاهقف

 ليلد نع الإ نوكي ال يعرش مكح ىلع عامجإلا نأ يهدبلا نمو

 ريغ نم نيدلا يف لوقلا نإف .ًاعرش هتحصب دهشت ةرامأو .هيلإ دنتسي
 ليلدلا كلذ نوكي دقو .ءاملعلا ررقي اى .ًاعرش أطخ ةرامأ وأ ةلالد
 ىلع .ىعرشلا اهمكح ةفرعم ديرن ىتلا .كلت وأ ةلأسملا هذه سايق

 ١ ا ل ع يس اا

 : سايقلا

 هللا باتك 0 نأ "ا مهأرو - ءاهقفلا 0 ىري

 اردد نوكي داكي ءامجإلا نأ ان انيأز لقو هت كشلا نم نع اق كر

 . ىعرشلا اهمكح نايب بلطتت ةلأسم تّدج املك هلوصح

 أجلي ةيعرشلا ماكحألل رخآ لصأ كانه نوكي نأ الإ قبي ملف

 وص ليصل اذهو . هريعب يعلو 3 ةحاح و 0-0 هيقفلا هبلإ

 1م ميل

 وسب هلو .ةعبرملا ا 000 تفرع يأ الثم

 ءاذهلو ؛ ةاواسملاو ريدقتلا ىنعم نمضتت اهلكو هقفلا لوصأ ء ءاملع نع
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 هل هتاواسمب «همكح يف لصأب عرف قاحلإ :هنأب ًاعرش هفّرعن نأ عيطتسن

 . يعرشلا مكحلا اذه ةلع يف

 اهوانت ميرحت تباثلا رمخلاب ًالثم ذيبنلا قاحلإ كلذ ةلثمأ نمو

 .هلوانت ىلع مدقي نم دح بوجوو «.هبرش ةمرح ُْق .ةنسلاو باتكلاب

 يدون اذإ تالماعملا عاونأ لك ةهارك كلذكو .اهلثم ركسي هنأل كلذو

 اذه يف اهيلع نآرقلا صن يتلا عيبلا ةهارك ىلع سايقلاب «ةعمجلا ةالصل

 .ةالصلا نع لاغتشالا نم اذه يف ال كلذو .تقولا

 :ناسحتسإلا

 نإو «.هب لمعلاو لصألا اذهب ذخألاب فانحألا ءاهقفلا رهتش

 هيي ساما :نيرخالا# اقل نم مهب هيإ بهذ

 ًالوق سيل وهف ل علا ف عر هوظت مكح نع لئاسل

 .هب لئاقلا ىدل حجر ليلدل لوق وه لب .ىوهلا وأ درجملا يأرلاب

 هلعجو ب جاجتحالاو ةجاحلا دنع هيلإ ءوجللا بوجو ةلدأ نمو

 نيذلا يدابع رشبفإ# :ىلاعت هلوق «ةيعرشلا ماكحألا لوصأ نم ًالصأ

 هيلع لوسرلا لوقو 111 رفرلا * هنسحأ نوعبتيف لوقلا نلوعمتسي

 . (نسح هللا دنع وهف ًانسح يح هآر امو : مالسلاو ةالصلا

 هب 0 م ًريثكو 0 عناب ةسلاوا باتكلا يسر , اهيل

 هنولعجي 95- ؛  ايضتتما 5 اسانك روظحم رمألا كلذو ًاسايق ال

 . سايقلل الباقم
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 لك يف ةفلتخملا هقفلا بتك يف هب ذخألا ىلع لثملا نم ًاريثك دجنو
 : يتأي ام ىلإ لثملا هذه نم ريشنو «ةفورعملا بهاذملا

 وأ . هدوجو 5 كشلا ببسل مودعملا ءيثلا عيب حصي 0

 اهنأ عم اعرش ةراجإلا تزيجأ نكلو .هملستو هميلست يف عازنلا فوخ
 .دقعلا تقو ًاعبط ةمودعم عفانملا هذهو .رجأتسملا ءيشلا عفانم عيب
 ريسيتل ًاناسحتسا زيجأ هنكلو .دقعلا اذه زاوج مدع سايقلا ناكف
 تاللماعملا

 عبالفاعت اودي , عانصتسالاب ىمسي د ام ليبقلا اذه نمو - ؟

 هيلع دوقعملاف الثم ثاثألا سس اعيش وأ ءادر كل عنصي نأ ىلع عناص

 هب :..لراعتلاو فرعلا نايرجل اناسحتا زاك ةنكلو .دقعلا تقو مودعم

 اهي ةمألا نم

 , عيرشتلا لوصأ نم لصأ ناسحتسالا نأ ىرن كاذو اذه نمو
 " نأو ءهيلع ىرج فرعلا نأو «هيقفلا هيلإ أجلي ام ًاريثك هنأو
 دحأ ءاهقفلا روهمج هريتعا نأ ريخلا نم ناك ءاذحلو ؛هيضتقي تاللماعملا

 : ةلسرملا حلاصملا

 ادع اذخأ ءاهقفلا رثكأ (هنع هللا يضر» سنأ نب كلام مامإلا ناك

 انفقو ول اننأب كلذ ؛لعف اي 0-0 ماكحألا رداصم نم ردصملا

 نم ريثك لطعتل ءاهرابتعاب عراشلا رمأ يتلا حلاصملا دنع عيرشتلا يف
 يف ددجتتو فلتخت يلا حلاصملا اذه .ةمألاو سانلل ةيقيقحلا حلاصملا

 روطتلا ةرياسم نع ةيمالسإلا ةعيرشلا تزجعلو ؛ناكمو نامز لك

 . نمزلا ماد ام مئاد وه لب .هيلإ يهتني ىدم هل ملعن ال يذلا
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 نم صنب ةديقم ريغ ةحلصم لك :(ةلسرملا حلاصملاب» داريو

 بلج اذه عم اهرابتعا ينو ءاهرابتعا مدعوأ اهرابتعا ىلإ وعدي ناقل

 الو دو عا سوو ءررض عفد وأ | عفن

 ةيرورض ةيقيقح ةحلصم نوكت نأو «ةفورعملا اهتلدأ نم لايلد

 . يقيقح ررض ءرد وأ عفن ليصحت اهيف نوكي لقألا ىلع وأ .عمتجملل

 نم مهيلإ نمو «نيعباتلاو ةباحصلا تاعيرشت يف ثحبي نم نإو

 نم ريثك يف يعور دق لصألا اذه نأ ًانيقي فرعي «نيدهتجملا ءاهقفلا

 ضب ليوأت ىلع لمع نم ءالؤه نم نإ لب .تاعيرشتلا كلت
 ىلإ ادصقو ءاهقيقحتو حلاصملا هذهل ةياعر ,سايقلا لامهإ وأ ءصوصنلا

 هذه نم كلذ حضتي اك «تاعيرشت نم اونس اهيف ةماعلا ةحلصملا

 : ةلثمألا

 عمج مرحي وأ بجوي صن لوسرلا ةنس الو نآرقلا يف سيل ١
 اذه عمو .اهيف اظوفحم ناك يتلا عاقرلاو فحصلاو رودصلا نم نآرقلا

 دعب .ةمألا ةحلصمل ةياعر .هعمجو هتباتك ىلع ركب يبأ مايأ ةباحصلا مج

 لعفأ فيك :لاقو لمعلا اذه نم رمألا لوأ ركب وبأ انديس جرحت نأ

 ىتح هعجاري لظ باطخلا نب رمع انديس نكلو ؟لوسرلا هلعفي  ًائيش
 .هل هردص هللا حرش

 .نآرقلا صنب فورعم وه [ى قراسلا دي عطق ًاعرش بجي - ١
 رمألاو .ةعاجملا ماع ىعرشلا دحلا اذه فقوأ باطخلا نب رمع نكلو

 .روهشم فورعم

 اهحتف دعب اهريغو قارعلا ضرأ افيأ قمع انديس ىقبأ -'"“

 نيب اهسامحخأ ةعبرأ عيزوت لدب .مهيلع جارخلا عضوو ءاهلهأ يديأب
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 ةياعر اذهو كلذ ف قحلا باحصأ مهو اهوحتف نيذلا دونجا

 . مهنم ةيتآلا لايجأللو ل نيملسملل ةماعلا ةحلصملل

 ءاينغألا ىلع لداعلا مامإلاو يلاولا ضرفي نأ ءاهقفلا زاجأ -

 كدلسو ىدالبلا ةيامحو حالسلا دادعإو دنجلا ريثكتل .هنم دب ال ام لاملا نم

 .ةمألل ةيقيقحلا ةحلصملا 0 ةزاجإلا هذه

 نم ءاش ام كلمي نأ ا 000 عم ل

 بير ال ةيقيقح ةماع ةحلصم نوناقلا اذه يف نكلو ,عورشملا قيرطلا

 . ةحلصملا هلم ةياعر ًاعرش ًازئاج ناك هرودص اذهلو ؛اهيف

 :تاتكلا نم ةئسلا ةلزنم

 نأ ريخلا نم ىرن انهو ىرخآ رثإ ادحاو عيرشتلا لوصأ انلوانت

 نم ءىيش اهيف ةملكب يناثلا لصألا وأ ردصملا يهو لوسرلا ةنس صخن

 يف ةجح اهنأ نيبت اى .هل اهنيبتو .باتكلا نم اهتلزنم نيبت ليضفتلا
 . قيفوتلا هللا نمو . عوضوم ا ةروطخل كلذو .هبناجب عيرشتلا

 : هذعب لوألا لصألا يه

 لعب ىلوألا ةلزنملا لع لوسرلا ةدسل عيرشتلا لوصأ ءالع لعج

 الف لوعشلا ءاح دقل .بير الب يعيبط رمأ اذهو . ميظعلا هللا باتك

 لعجو . هتعاط نينمؤملا ىلع ضرفو . هيهاونو هرماوأو هماكحأ يف هللا نع

 "ا ءاسنلا هللا عاطأ

 الإ هتنس بورض رئاسو هثيداحأب لوسرلا نكي ملف !بجع الو
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 هلوق اذه يف عمسنلو «نيملاعلا بر باتك مهل ًانيبمو «نينمؤملل العم
 مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل» :نارمع لآ ةروس يف ىلاعت

 باتكلا مهملعيو مهيكزيو .هتايآ مهيلع ولتي مهسفنأ نم ًالوسر
 ١15. نارمع لا «ةمكحلاو

 : ةروهشملا هتلاسر يف «هنع هللا يضر .يعفاشلا مامإلا ركذي انهو

 لوسر ةنس ةمكحلا :لوقي نآرقلاب ملعلا لهأ نم ىضري نم عدس هنأ

 ةعامج روهظ نم هثيدحو نمزلا ل

 .«بابلألا يوذ نم دحأ الو نوملسملا الو هللا مهيلابي ال ,دارفأو

  نآرقلا انبسح :نولوقيف .عيرشتلل ًاقيرط ةنسلا رابتعا مدع ىلإ نوبهذي

 امم داري قح ةلوق هذهو . ةفاك سانلا همهفي نيبم ىبرع ناسلب لزن دقو
0 : 

 لوق (ملعلا عامج» باتك يف يعفاشلا مامإلا ىكح دقف ًايدق امأ

 نع ةلاطإب ملكتو ءاهلك ثيداحألاب ذخألا تضفر يتلا ةفئاطلا هذه

 قحلا نع نابأ ب اهيلع در م ,ةفئاطلا هذه لوق اهيلع ماق يتلا هبشلا

 . هباصن يف رمألا عضوو

 .مهولق نمؤت ملو مهتنسلأب اهدارفأ نمآ يتلا  ةفئاطلا هذه نإ

 نأ ىرت  ىلوألا مالسإلا مايأ يف ريبك ددع فنصلا كلذ نم ناكو

 ةيبرعلا ةغللا فرعي نم عيمجل همهف ريسي «يبرع ناسلب لزن نآرقلا

 جاتحي ام لك ىلع لمتشا دق اذه عم وهو «نايبلاو بولسألا يف اهيحانمو

 دقو هبناجب اذإ ةنسلل ةجاحلا اف .ماكحأو كيرا سال

 . بذكو عضوو نايسنو طلغو أطخ نم لخد ام اهيف لخد
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 ا مث .ةلاضلا ةئفلا هذه نع يعفاشلا مامإلا ءاكح دق كلذ لك

 امب ءهنع ىنغ ال ًانايب نوكتل ؛ هللا باتك بناجب ةنسلا ىلإ ةجاحلا هجو

 ماعو «دييقت نم هل دب ال قلطمو :ريصتت نقل يال لاعإ يعي فاج

 .نآرقلل ةنسلا نايب هوجو رئاس لإ اذكهو . صيصخن نم هل لب ال

 اودمع ةعامج ىرن .هيف شيعن يذلا نمزلا اذه يف ثيدحلا يفو

 ءاهقفلا يف نعطلاب اوأدبف .ىرخأ دعب ةورع نيدلا ىرع لح ىلإ

 تماد ام أهم ذخألاو اهيلإ عوجرلا نم ريفنتلا يفو . مهئارآو نيملسملا

 دع .لاجر نحنو , لاجر ايادسا نألو ءاهب يف ًنايحأ ضراعتت

 فالتخا ناك اف ؛لبق نم انلق اك لطاب اهب داري قح ةملك هذهو
 اذه نإ لب ؛ .ةلمج مهئارآ يف نعطلا ىلع مايألا نم موي يف ًاليلد ءاملعلا

 .ءارآلا صيحمت يف ةبغرلا ىلعو .ركفلا ةيويح ىلع ليلد فالتخالا

 .ًاعيمج مهتبلط وه يذلا قحلا ىلإ لوصولل

 كلذو .ىرخأ ة ةوطحخ اهفده لإ ةضرغملا ةعاملا هذه تلقتنا مث

 حيحصلا اهنم ماد ام .ةدحاو ة هرمو ةلمح لوسرلا ثيداحأ ُْق نعطلاب

 - !نومعزي اذكه - مهمأر يف ليبس الو .فيعضلاو ىوقلاو . عوضوم لاو

 . ثيداحألا كلت نم هداتعا بجي ام ةفرعمل

 دوهتجلا » هذه . ليبسلا اذه "0 ءاماع دوهج نوسانتي مهو

 اي 55 زييكو 58 نم للك لوسرلا

 ةرورض نم .نولاض فالسأ هيلإ ىهتنا ام ىلإ نوهتني مهو
 لمحل هقلخ نم نيفطصملا هلسر ثعبي هللا نأكو .نآرقلاب ءافتكالا

 انذزا



 ذإ ؛هسفن نارقلا نوبذكي اذه مهفقومب مهو .اهنايب نود هبتكو هتالك

 ركذلا كيلإ انلزنأو» هلوسر ًابطاخم لحنلا ةروس يف هركذ لج هللا لوقي
 . 5 لحنلا «مهيلإ ! لن ام سانلل نيبتل

 قداصلا يبنلا لوقي .ناكمو ناهز 0 يف مهلاثمأو ءالؤه يفو

 هيتأي « هتكيرأ ىلع اثكتم مكدحأ نيف نيفلأ ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع نيمألا

 باتك يف اندجو ام « يردأ ال 0 «هنع تيهن وأ هب ترمأ امب رمألا

 . (هانعبتا هللا

 00 تندد اذإ : قاننسلا تربا ونا: لزق اَضنأ مهيفو

 هنأ ملعاف «نآرقلا نع انبجأو اذه نم انعد لاقف لكي لوسرلا نع

 .لاض

 : باتكلل ةنسلا نايب

 الإ نوملسملا هيلع عمجأ اكو ءانفرع امك لوسرلا ةنس تناك اذإو
 .نارقلا دعب عيرشتلاو نيدلل يناثلا لصألا يه .مهأرل ةميق ال ةمذرش

 .زاجيإب اذه نع ملكتنو .هل ةنيبم بير الب نوكت اهنإف

 ةالصلا نإ# :لاق ىلاعتو كرابت هللا نأ : يعفاشلا مامإلا ركذي

 ةالصلا اوميقأو» :لاقو . ٠١ ةرقبلا «ًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا لع تناك
 ةرقبلا «هلل ةرمعلاو جحلا اومتأوط :لاقو ٠١١, ةرقبلا «ةاكزلا اونآو

2.05 
 ام ددع .ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ها ابل لع يدا

 ةيفيكو ءاهتيقاومو ةاكزلا عاونأو ءاهننسو اهتيقاومو «ةالصلا نم ضرف
 .ةنسلاو نآرقلا يف ةريثك هابشأ اذهلو . . .ةرمعلاو جحلا لمع

 ةصوصنملا ضئارفلا يف نايبلا نأ ًاضيأ يعفاشلا ركذي كلذ دعبو
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 باتكلا ىتأ ام اهنم :هوجولا هذه دحأب نوكي «لجو رع هللا باتك يف

 تأي مل ام اهنمو .هريغ ىلإ هيف ليزنتلا عم جتحي ملف .هيف نايبلا ةياغ ىلع
 هتعاط نينمؤملا ىلع ناكو .هنايب لوسرلا ىلع ناكف «هتياغ ىلع هيف نايبلا
 راص نم ىلعو .هضرف فيك ىلاعت هللا نع لوسرلا نيبي انهو «هنيبي |مبف

 نم صن الب هدحو لوسرلا ةنس نم هنايب ناك ام اريحا ءابنمو اظرف

 . باتكلا

 نم هيلع هللا ناوضر يعفاشلا نع هانيكح يذلا لامجإلا اذهو

 نيح كلذو , ميقلا نبا ةمالعلا ىدل اليصفت هل دجن (ةلاسرلا» هباتك

 .هيف ءاج امل اهنايبو نآرقلا نم ةنسلا ةلزنم ىلع ملكت
 .فورعملا «نيعقوملا مالعإ» هباتك نم يناثلا ءزجلا يف .ركذي هنإ

 نم هل ةقفاوم نوكت نأ ءاهدحأ :هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا عم ةنسلا نأ

 نأ :يناثلاو .اهرفاضتو ةلدألا دراوت باب نم كلذ نوكيف ءهجو لك

 مكحل ةبجوم نوكت نأ :ثلاثلاو .هل ًاريسفتو نآرقلاب ديرأ ال انايب نوكت
 . هميرحت نع تكس امل ,ةمرحم وأ .هباجيإ نع نآرقلا تكس

 نارقلا ضراعت الو «.ةثالثلا ماسقألا هذه نع سلا جرخن الو

 نم أدتبم عيرشت وهف ء.نآرقلا ىلع ًادئاز اهنم ناك اف ءام هجوب

 .هتفلاخو هتيصعم لحت الو هتعاط هيف بجتو كك لوسرلا
 هب هللا رمأ امل لاثتما وه لب .هللا باتك ىلع ال ًايدقت اذه سيلو

 .ىوهلا نع قطني ال لوسرلا نأ ررقملا نمو «هلوسر ةعاطو .هتعاط نم

 هب تءاج ام ضعب ركذ يف ,مدقت ام دعب «ميقلا نبا ذخأ مث ظ

 وأ هباجيإ نع نآرقلا تكس ام ةيحان نم هللا تاتكل انايب ةيوبنلا ةنسلا

 :لاقف .هميرحت

 ىلع ًادئاز ًاثيدح لبقي ال نأ ملعلا لهأ نم ًادحأ نكمي فيكو
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 .اهتلاخ وأ اهتمع ىلع ةأرملا جاوز ميرحت ثيدح لبقي الف .؟هللا باتك

 ءًاضيأ جاوزلا يف بسنلاب مرحي ام لكل ةعاضرلاب ميرحتلا ثيدح الو
 هلك كلذ نأ عم ءرضحلا يف نهرلاو ةعفشلاو طرشلا رايخ ثيداحأ الو

 ثيدحلا اذه اوذخأ دق اعيمج سانلا نأ ايك .نآرقلا يف ام ىلع دئاز
 يف ام ىلع دئاز وهو «هبلس هلف ًاليتق لتق نم» :وهو يلي هنع تباثلا

 مويكربسا نم اهيف امب ءاهلك مئانغلا ةمسق بوجو نم نآرقلا
 . اين ثيملسملا قيلتاقملا

 : باتكلا بناجب ةئسلا ةيجح

 هللا باتكل كَ لوسرلا ةنس نايب هوجو نم 0 .نآلاو

 نأ نكمي ال ,هيف دجوت ال ماكحأو تاعيرشتب , تءاج اهنأ نمو .ميظعلا
 بناجب عيرشتلا يف ةجح اهنأ يف أماسم نكي ملولو ثحاب وأ ملسم عزاني

 > . ةلزنملا يف اعبط هدعب يتأت تناك نإو «نآرقلا

 ىلع لجو زع هللا نع ًاعطق اهلك ةتباث نآرقلا صوصن نأل كلذو

 نع هتوبث يف كلذك هلك سيل ثيدحلا بتك يف ءاج ام لك نأ نيح
 .داحآلا رابخأو ةروهشملا ثيداحألا بابلا اذه يف لخديو .لوسرلا

 ايوا ريمي اذار (ى ربتعت .ىرخأ ةيحان نم ةنسلا نإ مث
 نايب وه امع ةلزنملاو ةبترلا يف ًارخأتم نوكي اذكه هرمأ ناك امو .نآرقلل

 . هل

 ةيجحل لدتسن نأ .هانركذ يذلا اذه نع ًالضف . انل نأ ىلع
 نمو .هنم ةليلق ريغ تايآبو .هسفن نآرقلا نم نآرقلا بناجب ةنسلا
 لوسرلا مكاتآ امو :رشحلا ةروس يف ىلاعت هلوق تايآلا هذه
 . رشحلا «اوهتناف هنع مكابن امو .هوذخف

 نذل



 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأي» :ءاسنلا ةروس يف هلوقو

 هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف .مكنم رمألا يلوأو لوسرلا
 .09 ءاسنلا #لوسرلاو

 الف» :اهنم رخآ عضوم يف اهسفن ةروسلا هذه يف ًاضيأ, هلوقو
 يف اودجي ال مث هميايب رجبشا ايف :كومكح- تح نوتمؤيإ ال كبرو

 . 160 ءاسنلا #ايلست اوملسيو تيضق ام اجبر مهسفنأ

 ةنسلا رابتعا بوجوب ةعطاقلا ةلدآلا هذه عمو .حوضولا اذه عمو

 ةيمالسإلا تائيبلاو نامزألا فلتخم يف دجن .عيرشتلا يف ةجح ةيوبنلا

 «تباثلا خيراتلا هضرفي يذلا عامجإلا اذه ىلع جورخلا نولواحي نم
 رمأ انفرع دقو .يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف لمعلا عقاولاو .قطنملاو

 ثيداحألل اهضفر هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ىكح يِنلا ةفئاطلا
 يذلا نمزلا اذه يف ةنتفلا ةراثإ نولواحي نم ضعب رمأ انفرع (ى ءاهلك

 . ةيحانلا هذه يف ةينغ نآرقلا يف نأ كنئلوأو ءالؤه نم ًابعز .هيف شيعن

 (تاقفاوملا» هباتك نم عبارلا ءزجلا يف يبطاشلا مامإلا ضرعت دقو

 نم مهل بيصن ال موق مهنأب :مهفصوف .«سانلا نم ةلاضلا ةعامجلا هذهل
 ىلإ مهب ىدأ هيلإ اوبهذ يذلا يأرلا اذه نأ قحب نابأو .نيدلا

 . هللا لزنأ ام ريغ ىلع نآرقلا ليوأتو ةعاجلا نع عالخنالا

 قأيس : لاق هنأ باطخلا نب رمع انديس نع كلذ يف يور دقو

 ملعأ ننسلا لهأ نإف ,ثيداحألاب مهوذخف نآرقلا هبشب مكنولداجي موق

 . هللا باتكب

 ال نولدتنسي دق موقلا ءالؤه نأ ركذن نأ فاصنإلا نم نأ ىلع

 كلذك ناك امك .ثيدحلا ةباتكب رمأي مل هسفن ِكَك لوسرلا نأب هيلإ اوبهذ

7/ 



 هتباتك تمت ىتح هنم لزني ام لك بتكي ناك يذلا نآرقلل ةبسنلاب
 . هظفحو

 ام بسح «مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًاضيأ نولدتسي دق اك
 مكل بتكأ باتكب نوتيإ» توملا صرم هب لكشا نيح , يراخبلا هاور

 , عجولا هيلغ يبنلا نإ :باطخلا نب رمع لاقف (هذعب 0 نب اب اباتك

 ال هلك اذه نم ًائيش نأب لوقن نأ .كلذ عم قحلا نم نكلو

 0 و و يا اب اليلد ضبني

 ال هلك لوسرلا مايأ نآرقلا لثم اهتباتكو اهنيودتب رمألا مدع نأب كلذ

 عجرملا وه نوكي نأ بجي يذلا ةصاخ ةفصب وه نآرقلا نأ ىلع الإ لدي

 وه اهداع ةمأ اوناك برعلا نأ نع ًالضف .نيملسملا ةيانع طحمو .لوألا

 .نيودتلاو ةباتكلا ال .ءرودصلا ف ظفحلا

 انديس نلإف .ريسي هرمأف .يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا نع امأ

 .وهسلا ةنظم نوكت دق ديدشلا ضرملا رع كردأ باطخلا نب رمع

 يف نأب فارتعالا نم موقلا كئلوأل ىدعم ال .هلك كلذ دعبو

 ام ىلع اهدحو ةنسلاب الإ : 0 ام
 انايب : تاعيرشتلا هذبم لمعلا هصئب بجوي هسفن نآرقلا نأو ءانفرع

 ,هدبيقت ىلإ ةجاح يف ناك امل ًادييقتو هب ًاماع ءاج امل ًاصيصختو .هلمجمل

 . باتكلل ةنسلا نايب هوجو نم انفرع ام ريغ ىلإ

 لإ



 اذإو .ىرخأ ةيهلإ ةلاسر اهدعب سيل ةيمالسإلا ةلاسرلا تناك اذإ

 نم ناك .كلذك رمألا ناك اذإ هبوعشو همن هممأ فالتخا ىلع هلك ملاعللو

 كلت هب تءاح يذلا يمالسإلا عيرشتلا نوكي نأ قطنملاو بجاولا

 لك يف ةماع سانلل ًاح اص هلعجت سسأ ىلع ماق دق ايلعلا ةيهلإلا ةلاسرلا
 .نامز

 سسأ نم هيلع تماق امب .ةعيرشلا هذه نإف ًاقح اذكه رمألاو

 انه دجن الو .نآو رصعو سانو دلب لكل ةحلاص اع نزرع هيون

 لامجإلاب يفتكن اذهلو « ليصفت يف اهحرشو سسألا هذه دادعتل ة ةرورص

 : يهو اهدحو سسألا هذه لع مالكلاب نوكي اذهو ءانغ هيف يذلا

 لدعلا قيقحن ا سانلا حلاصم ةياعرو .ةقشملاو جرح لا عفر

 .لماشلا
 كلذو .ةملك ةثالثلا نمشألا هذه نم لحاو لك نع ملكتنسو

 .بيترتلا اذه ىلع

 : ةقشملاو جرح ا عفر

 «جرح نم مكيلع لعجيل هللا ديري امي : ىلاعت هللا لوقي

 2١1/65 ةرقبلا «رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هلل ديري## 07 ةدئاملا

 , 58 ءاسنلا «افيعض ناسنالا قلخو . مكنع ففخي نأ هللا ديريو#

 ضيرملا ىلع الو .جرح جرعألا ىلع الو رح ىمعألا ىلع سيلو

 . 1١ رونلا #جرح

 ميلعلاو «ميحرلا نمحرلا هللا نأ تايآلا هذه نم ىرن ءاذكهو
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 نع ةقشملاو جرحلا عفر ا ةوقو افرق ةحص سانلا توافتب

 . ةصاخب نيباصملاو ءافعضلاو ىضرملا نعو .ةماعب امير سانلا

 اهنم «ةريثك رهاظم فيلاكتلا يف سانلا نع ةقشملاو جرخلا عفرلو

 تابوقعلا يف وه ام اهنمو «تالماعملا يف وه ام اهنمو .تادابعلا يفوه ام

 . يحاونلا هذه نم الك حضوت ًالثم ركذنلو ءاهب لصتي امو

 نآرقلا اهب ءاج يتلا فيلاكتلا ةلق :ًالوأ ىرن ,تادابعلا ىفف
 ىرن اك .ةقشم وأ تنع نود اهم مايقلا ريسيلا نم راص نسبا ةصاخ

 ًاضيرم ناك اذإ مئاصلل رطفلا ةحابإو رفسلا لاح ةالصلا رصق ةحابإ
 ناك وأ ءاملا دجي مل نمل ءوضولا لدب ةالصلل مميتلا ةحابإو يرفس ىلع وأ

 ريزنخلا محلو رمخلاك مرحملا لوانت ةحابإو ءررض وأ ةقشم هلامعتسا يف
 .نآرقلا هب ءاج كلذ لكو .ةرورضلا لاح

 ماعلا يف ًادحاو ًارهش الإ موصلا انيلع ضرفي مل ىلاعت هللا نإ لب
 نم ريثك جحلا ينو .سفنلاو مسجلا دهج نم هيف هملعي امل اذهو
 ؛ سانلا نم ريثك ىلع ةقشم بير الب اهيفو «ةيلاملاو ةيندبلا فيلاكتلا
 نم ىلع الإ هضرفي مل لب ٠ .هلك رمعلا يف ةدحاو ةرم الإ هضرفي مل اذهو

 .اليبس هيلإ عاطتسا

 ضيفي يذلا رداقلا ىلع الإ اهضرفي ملف ةاكزلا يف كلذك رمألاو
 رشعلا عبر وأ رشعلا فصن وأ رشعلا اهرادقم لعجو .هتاجاح نع هلام

 اهيبجت يتلا ةفلتخملا بئارضلا عاونأ نع ًاريثك لقت ةبسن هذهو ءطقف
 . مايألا هذه ةيرصعلا تاموكحلا

 عرشلا يف سيلف ؛ًالماش رسيلا دجن تالماعملا ةيحان يفو
 دقعلا نوكيل ءاهب مايقلا بجي ةيلكش وأ ةيمسر تاءارجإ يمالسإلا
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 دوجوم وه امو ننامورلا نوناقلا يف ًادوجوم ناك ام فالخ ىلع 052

 ,نيدقاعتملا اضر اذه يف يفكي لب «ةيبرغلا نيناوقلا يف مويلا ىتح ًالعف
  .فورعم وه |( .مهتبغرو

 اهماكحأ نم ريثك ءانتبا 10 تاالماعملا يف ريسيتلا باب نمو

 دالبلا يف سانلا ىلع ريسيت اذه ينو ءاعرش حيحصلا فرعلا ىلع
 .ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتخي يذلا فرعلا ةظحالمب ةفلتخملا

 (دودحلاب» هقفلا يف ىمسي ام اهنم نأ دجن تابوقعلا باب فو

 لسنلل ةنايص ء.رمخلا برشو ةقرسلاو فذقلاو انزلا تابوقع يهو

 :لوقي هلك لوسرلا دجن ةيحانلا هذه يفو .لقعلاو لاملاو ضرعلاو

 ًاجرحم ملسملل متدجو نإف متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوؤردا»
 يف ءىطخي نأ نم ريخ وفعلا يف ءىطخي نأل مامإلا نإف ,هليبس اولخف

 . (ةبوقعلا

 ام مهل اندالبب نوميقي نيذلا نيملسملا ريغ نأ ًاعرش فورعملا نمو
 لماش كاذو اذهو .تابجاو نم انيلع ام مهيلعو .قوقح نم انل

 . ةانثتسم ةليلق تالاح الإ تالماعملاو تابوقعلل

 ةعيرشلا سسأ نم تاعيرشتلا يف ريسيتلا رابتعا لئالد نمو ءاذه

 ةضورفم تناك ةقاش ةريثك فيلاكت انع عفر ىلاعت هللا نأ .ةيمالسإلا

 .مهناودعو مهيغب ءازج .مهيلع اهبرض ةديدش تابوقعو .دوهيلا ىلع

 : تايآلا هذه تلزن كلذ يفو

 تلحأ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف# ١-

 ١7١. ءاسنلا #مه

١ 



 منغلاو رقبلا نمو ءرفظ يذ ّلك انمرح اوداه نيذلا ىلعوإ» - ١
 طلتخا ام وأ اياوح ا وأ امهروهظ تلمح ام الإ مهموحش مهيلع انمرح
 . ١65 ماعنألا )4# نوقداصل انإو مهيغبب مهائيزج كلذ , مظعب

 نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأسف ,ءيش لك تعسو يتمحروإ» -
 يمألا يننلا لوسرلا نوعبتي نيذلا .نونمؤي انتايآب مه نيذلاو ةاكزلا

 فو رعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروتلا ىف يف مهدنع ابوتكم هنودجي يذلا

 عضيو 0 مهيلع مرحيو تابيطلا مه لحيو ركنملا نع مهابغيو
 . ١6-١65 فارعألا # مهيلع تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع

 هللا ابب بطاخي ىرخأ ةيآ بناجب تايآلا هذه انعضو اذإو ءاذه

 اوفرسأ نيذلا يدابع اي لقإ» :هلوق يهو .هلسرو هئايبنأ متاخ ىلاعت
 وه هنإ ًاعيمح بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع

 هدابع اهم هللا صخ رسيو ةمحر يأ سملن 51 رمزلا # ميحرلا روفغلا

 . مهنم دحأ نيب , اوقرفي لو ًاعيمج هلسربو هب نينمؤملا

 هللا ىلإ عوجرلا ىلإ ةراح ةوعدو .ءيش لك ٍتعسو ةمحر انه

 !ناولألا ددعتملا ظيلغلا باقعلاب ذخأ كانهو امير فوثذلا نفعت يذلا

 رمخلاو ةتيملاك ًاثيبخ ناك امل الإ ميرحت الف قزرلا نم تابيطلل ليلحت انه
 اذه كانهو ؛لالغأو رصإ نم دوهيلا ىلع ناك امل عضوو «ريزنخلاو
 .ةليقث فيلاكت روص يف مهيلع برضت لالغأآلا كلتو ءرصولا

 !ريسيتو رسي كلذ دعب لهف !ةديدش تاعيرشتو

 .رويطلاو عابسلاو لبولاك رفاح وأ بلخم وأ عبص 0 :رفظ يذ لك )١(
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 : ًاعيمج سانلا ةياعر

 عيرشتلا سسأ نم وه ًاعيمج سانلل ةيقيقحلا حلاصملا قيقحت نإ
 مث نمو .ىرخأو ةمأو ,سنجو سنج نيب قرف ال .بير الب يمالسإلا
 الوضر ناك هلوعر ماد ام «نيملاعلل ةمحر لزنأ هنأ لوألا هباتك يف ءاج

 . ةفاك سانلل

 اذهل ريخلا ناك امبرف «ًاريثك براضتت دق حلاصملا نأ فورعملا نمو
 هنأ ررقت ةيمالسإلا ةعيرشلا دجن انهو .سانلا نم كاذ بيصي ررض يف

 نأو «ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا ميدقت تالاحلا هذه ين بجي

 لوقي كاذو اذه يفو .ندألا ررضلاب لازي نأ بجي ربكألا ررضلا

 نيتدعاقلا نيتاه نم لكلو .«رارض الو ررص ال» : للي لوسرلا

 :ايته ضعبلا انه ركذن ةريثك تاقيبطت

 رمخ ىرجم وأ قيرطل ةعسوت «ءسانلا ضعب ةيكلم عزن ةحابإ - ١
 ىلع جاتحملا بيرقلا ةقفن باجيإو «ةماعلا عفانملا نم كاذو اذه ربغ وأ

 نم مورحملاو لئاسلل ءاينغألا لاومأ يف ًامولعم ًاقح ةاكزلا ضرفو «هبيرق
 .نمانلا

 لاثمأو .تالماعملا يف ريرغتلاو عادخلاو رامقلاو ابرلا ميرحت - ١

 .اغيلب ارض عمتجملا رضي هنكلو .هب موقي نم هنم ليفي لق امم اذه

 واو اول اس اع سا يعل 7

 ناكسلاب لهآ يح يف هراد ناسنإ لعجي نأك .عمتجملا و أريغلا رضي ام

 لهأو ناريجلاب ررض هيف امم كلذ وحن وأ فراح ةفيلن نأ :انهيطن

 . يحلا

 .فورعم وه ام ىلع .راجلا وأ كيرشلل ةعفشلا قح باجيإ - 5

 و



 0 نق دنع ارواح أ هكيرش عاب ام كلمت هل نوكيف

 نيرخآلا ررضل اماحصأل هللا اهعرشي مل قوقحلا نأل كلذو هل اررض

 . عورشم ببس الب

 يف اهريغ ريثك رخآ لصف يف دعب |يف ءيجيسو ةلثمألا هذه نم

 .هبحاصل قحلا ناص اى يمالسإلا عيرشتلا نأ انل نيبتي «ةيحانلا هذه

 .نيرخآلا رضي |يف هلامعتسا هيلع مرحي

 : لماشلا لدعلا قيقحت

 ءاج يذلا عيرشتلا براقي ام ةثيدحلا وأ ةميدقلا نيناوقلا نم سيل

 اعيمج سانلل طقف لدعلل ال ةلادعلل ةياعر «ميظعلا لوسرلاو نآرقلا هب

 .انعم برح ةلاح يف اوناك نإو ءادعألل ىتح .مهدحو نيملسملل ال

 ناك ًايأ «ةعامجلاو درفلا قوقح نيب دق يمنالا عيرشتلا اذه نإف
 قوقحلا هذه ةنايص ىلع هماكحأب لمعو ناين هذهو درفلا كلذ

 عيمجو هلامو هضرعو هسفن ىلع انمآ لكلا حبص ١ كلذبو .اهبابرأل

 يتلا تايآلاب لفاح- ميظعلا لوسرلا ةنس كلذكو  ميركلا نآرقلاو

 «هيلع ءازحلا نسحو ةباثإلاب دعولاو هب رمألاو لدعلا ىلع ثحلا اهيف درو

 باقعلاب دعوتلاو هنم ريفنتلاو ملظلا ميرحت اهيف درو يتلا تايآلابو

 .هيلع ظيلغلا

 (لدع» ةملك تتأ هنأ ىريل «ةيحانلا هذهل نآرقلا أرقي يذلا نإو

 («ملظ» ةملكو «ةرم نيرشع وحن انه ديرن يذلا ىنعملاب اهتاقتشمو

 «ناودع» ةملك هيف تتأ اك «ةرم نيعستو ةعستو نيتئام وحن اهتاقتشمو

 :ء



 !ةرم نيرشع وحن اهتاقتشمو (ىدتعا» ةملكو .تارم يناث

 .ءايلوألا عم لدعلاب ةرمآلا تايآلا هذه ضعبب نآلا تأنلو

 :رخآ يوامس باتك يف هارن ال ام اذهو ءءاوس دح ىلع ءادعألاو

 ىهنيو .«ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ# - ١
 1١. لحنلا «نوركذت مكلعل مكظعي .يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع

 متمكح اذإو .اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ - ؟

 .0/ ءاسنلا «لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب

 ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأ اي»

 ءامم ىلوأ هللاف ًاريقف وأ ًاينغ نكي نإ .نيبرقألاو نيدلاولا وأ 0

 . اولدعت نأ ةهارك يأ «١مه ءاسنلا «اولدعت نأ ىوه لا اوعبتت الف

 الو .طسقلاب ءادهش هلل نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهبيأ ايف - 4

 اوقتاو ىوقتلل برقأ وه اولدعاءاولدعت الأ ىلع موق نآنش« ْمُكَدَمِرْجي
 / ةدئاملا «هّللا

 رادقم ىرن - اهلاثمأ نم ريثكلاب انيتأل انئش ولو - تايآلا هذه نم

 لدعلا ةماقإ ىلع لوألا يمالسإلا عيرشتلا باتك وهو  نآرقلا صرح

 انسفنأ ىلع هب دهشن نأ انيضتقي كلذ ناك ولو .هيف ريصقتلا مدعو

 ؛ مهنيب لدعلا مدع ىلإ موق ضغب انعفدي الأ ىلعو ءانيلإ سانلا برقأو
 . هنودب ملاعلاو ةايحلا موقت ال يذلا نيتملا ساسألا وه لدعلا نأل كلذو

 داع دع د

 .ضغب :نآنش .مكنلمحي :مكنمرجي )١(
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 : ثاظحالم

 تاظحالملا ضعب داريإب ةيحانلا هذه نع ثيدحلا متخنو ءاذه

 : يهو اهتلالد اهنم لكل يتلا

 لماكلا لماشلا لدعلا ة ةركف ىلع موقي يذلا عيرشتلا نإ : ىلوألا
 اعيمج سانلا ىلإ رظني ءايلاثم اعيرشت نوكي نأ بجي ءوحنلا اذه ىلع

 , عيضوو ليبنو دوسمو ديس نيب قرف ال ءاوس همامأ مهف «ةدحاو ةرظن

 .هماكحأ يف مهنيب لدعي وهف مث نمو

 ةهاجو ىلإ الو «دلوملا ةلابن ىلإ لاحب رظنت ال مالسإلا ةعيرش نإ

 الإ «سانلا هب لضافتي ًانازيم وأ ًاسايقم فرعت ال يه لب .ةورثلاو ىنغلا

 مكمركأ نإ#» :ميظعلا نآرقلا لوقي اذه يفو ,حلاصلا لمعلاو ىوقتلا

 يبرعل لضف ال» : هلك لوسرلا لوقيو 2١ تارجحلا « مكاقتأ هللا دنع

 . «ىوقتلاب الإ يمجع ىلع
 حاتي ام ردقب قلطملا لدعلا الإ سيل ,يوامسلا عيرشتلا اذه مامأ

 نمو .باقعلا يضتقي امو ,باوثلا يضنتتقي ام كلذ يف ءاوس ءرشبل

 هيلإ عفش «هيدل ارينا لوسيل ايي ناكو .«ديز نب ةماسأ» نأ :كلذ

 : 255 لوسرلا لاقف ,تقرس دق موزخم ينب نم ةيشرق ةأرما يف

 كلهأ امغإ :لاقف ماق مث !هللا دودح نم دح يف عفشتأ ةماسأ ايو

 فرس اذإو .هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ مكلبق نم نيذلا
 دمحم تنب ةمطاف نأ ول هللا ميأو .دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف

 .«(اهدي تعطقل تقرس

 نيب ايف لدعلا قيقحت الإ بلطي ال يعضولا نوناقلا نإ : ةيناثلا

 وأ .ممألا بيصي ام كلذ دعب يلابي الو ءاهل عضو يتلا ةمألا دارفأ
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 .ىضم نمز لك يفو , مايألا هله هارن ام اذه قادصمو . ىرخألا لودلا

 ةيبرغلا لودلا تاقالع ةصاخبو .ضعبب اهضعب لودلا تاقالع نم

 سانلل ءاج يذلا يمالسإلا عيرشتلا اذكه سيلو «ةيقرشلا لودلاب
 . اعيمح

 قرف ال هلك ملاعلاو ًاعيمج سانلل ةمحر ءاج مالسإلا نإ :ةثلاثلا
 .رخأت وأ نمزلا مهب مدقت نم الو ,بوعشلاو ناولألاو سانجألا نيب

 مالسلا نيد ناك مث نمو «ةيملاعلا ةوخألا ىلإ فديه اذه عم وهو

 اقح مالسإلاو

 نأو «ةيملاعلا ةوخألا هذه ىلإ هعيرشت فدهب نأ نذإ بجع الف

 هللا دابع ًاعيمج مهنأل ؛ًاعيمج رشبلل ةلادعلاو لدعلا قيقحت ىلع لمعي
 . تابجاولاو قوقحلا يف نوواستمو

 ! سانلا اهيأ اي#» : تارجحلا ةروس يف هركذ لج هللا لوقي اذه يفو

 .«اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجو .ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ

 : عادولا ةجح يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لوقيو 27 تارجحلا

 الإ هيخأ لام ءىرمال لحي الو ,ةوخإ نونمؤملا امنإ !سانلا اهبأ»
 ىدحاو مكابأ نإو .دحاو مكبر نإ !سانلا اهيأ .هنم سفن بيط نع

 سبيل , مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإو .بارت نم مدآو .مدآل مكلك

 ظ .«ىوقتلاب الإ يمجع ىلع لضف يبرعل

 هلك ملاعلا عمسيلف  ميركلا هلوسر غلبو . ميظعلا هللا قدصو

 . عيمجلل ريخلا اذه يفف
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 هصياصختو يتلا ةَعبط

 [هف هلوسر ةنسو هللا باتك نم ليفتسيف ىمالسإلا عيرشتلا

 ةديدع صئاصخو ايازم هل تناك كلذلو .ناسدقملا نايظعلا هالصأ

 هذه نمو .نامزلا اهفرع يتلا تاعيرشتلا بورض رئاس نع هزيمت
 ىلإ عجري ام اهنمو ءاهسفن عيرشتلا اذه ةعيبط ىلإ عجري ام صئاصخلا

 ةياغلا ىلإ لصي ىتح هيف ارئاس رمتسي نأ بجيو «هيف راس يذلا قيرطلا
 . هلك ملاعلل ميكحلا عرشملا اهاضري يتلا

 هذه باعيتسا .دودحملا ماقملا اذه ُْق .نكمملا نم سيلو

 هلك ماعلا يف ريظنلا عطقنم ىمالسإللا عيرشتلا تلعج يتلا صئاصخلا

 : صئاصخلا هله نع ينعأ .ءاهضعب نع ثيدحلاب ءىزجن كلذلو

 .ىلاعت هللا ىحو نم ةماعلا هسسأ نإ - ١

 .قالخألاو نيدلا عزاوب هماكحأل ديهمتلا  ؟

 . ةيعاحلا هتعزن - '"“

 .ناكملاو نامزلا بسح روطتلل هلوبق - :
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 : ةيبحو ةماعلا هسسأ

 لك دفنتسا نأ دعب ءاج مالسإلا نأ ركذن .ىلوألا ةصاخلا نع
 ةدعتسم ةيناسنإلا تراص نأ دعبو .هضارغأ ةقباسلا نايدألا نم

 تاالاسرلا ةمتاخ نوكت ةيوامس ةلاسرل ةحلملا ةجاحلاب تسحأو «هلبقتل

 ةماركلاو# زعلا ةايح ىلإ امدق اهم ريسي ديدج نيدل تفوشتو عي

 ال ىتح .ىرخأو ةمأ نيب الو .سنجو سنج نيب قرف ال «ةداعسلاو

 .هدبعي هلك ملاعلاو دحاو هلإ الإ اعيمح سانلل نوكي

 دعب ؛ةقحلا ةديقعلا َنايب .كلذ لجأ نم .مالسإلا ةلاسر تناكو
 قرف ىلإ ملاعلا قزم ًاريبك ًافالتخا ةقباسلا تانايدلا كلذ يف تفلتخا نأ

 ةصاخبو «ةعامجلاو درفلا ةايحل ةح اصلا نيناوقلاو مظنلا عضوو «ةفلتخم
 5 «ةيحانلا هذه يف اليئض ناك ةيوامسلا نايدألا نم هقبس ام ظح نأو

 وأ هقفلاب مويلا هيمسن ام «نيناوقلاو مظنلا هذه نمو «ةيحانلا هذه

 . يمالسإلا عيرشتلا

 يذلا يحولا اذه .ىلاعت هللا يحو وه :ًاذإ عيرشتلا اذه ساسأ
 .ىوهلا نع قطني ال يذلا ميظعلا هلوسر ةنسو ميركلا هباتك يف هدجن
 نوناقلا ماسقأ نم مويلا فرعن ام عامج دجن نيردصملا نيذه يفف

 ؛«يرادإلاو .يروتسدلاو يئانجلاو يراجتلاو ,يندملا :ثيدحلا يعضولا

 .نوناقلا عورف رخآ ىلإ «يلودلاو
 ام «نييساسألا نيلصألا وأ ,.نيردصملا نيذبم ديقم هيقف لكو

 ماهلتساب كلذك ديقم  هيأرب هداهتجا يف وهف الإو .صوصنلا هتفعاس

  !لاجم يأ لاجم كلذ ينو .اهدصاقمو اهئدابمو ةعيرشلا حور
 .اهفالتخاو ةيهقفلا بهاذملا ددعت ناك مث نمو «بير الب داهتجالل



 ىلع «ناسنإلا لمع نم يعضولا نوناقلا نأ نيح ىلع ءاذه
 ةيفيكو هتعيبط يف بهاذملا فالتخا ىلعو .ممألا فالتخاب هفالتخا
 ف هنأ وهو» يمالسإلا عيرشتلا ان يمكن يلا ةصاخلا هذهلو .هنوكت

 نم ريشنو «ريبكلا اهرثأ اهل ةمخض جئاتن ««ىلاعت هللا يحو نم هسسأ

 ام مارتحالا نم اهل نوكي ةيمالسإلا ةيهقفلا ماكحألا نأ ىلإ جئاتنلا هذه

 فالتخال كلذو .يعضولا نوناقلا نع ردصت يىتلا ماكحألل نوكي ال

 بيصي يذلا ناسنإلا لمعو .ةيحان نم يمملإلا يحولا .امهيردصم
 . ىرخأ ةيحان نم ءىطخيو

 ,رارقتسالا يمالسإلا عيرشتلا ماكحأ بستكت . مث نمو

 تماد ام  يسفن اضرو يلخاد عانتقا نع مهيلإ هجوت نيذلا اهب لمعيو

 ققحي ام الإ هنع ءيجي ال يذلا ,ميكحلا ىلعلا هللا ىلإ اطوصأ يف عجرت

 الو .فورعملاب الإ رمأي ال يذلاو .هلاوحأ عيمج يف ناسنإلا ةحلصم

 .ركنملا نع الإ ىبني

 : هماكحأل ديهمتلا

 ةوجرملا ةياغلا ققحتت ال هنأ ركذن .هماكحأل ديهمتلا ةيحان يفو

 اذه نوكي نأ ىلع .مه عضو نم هذيفنتو .همازتلاب الإ نوناق يأ نم
 نويعو ةرجازلا هماكحأ نم طقف ًافوخ ال «مهبولقو مهسفنأ نم عزاوب
 هثعبم ناك اذإ «همتأ ىلع نوكي عزاولا اذهو .ءاضقلا ةبهرو ةطرشلا

 نم ةبوثملا اودقتعاو هب نوبطاخملا ىضر اذإو .نوناقلا ةلادعب ناميإلا

 .هتاعيرشتو هماكحأ ىلع لوزنلا دنع عرشملا

 هلك كلذ نم لألاو ةياغلا ىلع ىفوأ دق ,يمالسإلا عيرشتلاو

 غلبت هماكحأ عيمج لعجت .قالخألاو نيدلا نم تارابتعا ىلع ماق ذإ

 ١ه



 نيب قرف ال ءأعيمج نينمؤملا نم مهيلإ تهجو نمت ناميإلاو اضرلا ةياغ

 : يتأي ام ىلإ كلذ نم ريشن نأ انبسحو «نيملسملا ريغو نيملسملا

 هذه نمو .تابجاوو قوقح هيخأ ىلع نيراجلا نم لكل (

 ءوجلل اهبحاص رطضيف ءاهب ميلستلاب هيلع يه نم ىضري ال نم قوقحلا
 اياضقلاو لكاشملا نم ريثك دي مث نمو ءاهئاضتقا ليبس يف ءاضقلا ىلإ
 ةوقب ماكحألا هذه ذيفنت نوكيو .هماكحأب اهيف ءاضقلا لصفي يتلا
 .نيضاقتملا نيب ءادعلا ءاقب نم عنمي ال اذه نأ ىلع .نوناقلا

 ام ملعي يذلاو .قحب ديحولا عرشملاو ميكحلا ميلعلا هللا نكل
 هراج ىلع راحلا قح دكؤي «ةرثأو ةينانأ نم ةيناسنإلا سفنلا هيلع تعبط

 :لاقف هب كارشإلا مدعو قلاخلا ةدابعب رمألاب هنرق هنأ ةجرد ىلإ

 ىبرقلا يذبو .اناسحإ نيدلاولابو انيك هيب اوك ردات : الو هللا اودبعاو#

 .#بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو .نيكاسملاو ىماتيلاو

 ثيداحأ يف ليبنلا ىنعملا اذه دكؤي كلذ دعب ِِكَي لوسرلا ىرن مث

 هنأ تننظ ىتح راجلاب ينيصوي ليربج لاز ام» :هلوق اهنم ركذن «ةريثك
 : هلوقو «هراج ذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :هلوقو 00

 . «هراج مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم»

 هذه اونيبو «كاذو اذه دعب .يمالسإلا عيرشتلا ءاهقف ءاحس نتوقف:

 هلوسرو هباتكو هللاب ًاقح نمؤي نم عسي ال .هراج ىلع راجلل يتلا قوقحلا
 رمألا ىلإ كلذ نم غلبي نيدلا ماد ام .قوقحلا هذه ءادأب ةعراسملا الإ

 ةجاح نم انل نوكي ال ذئنيحو .,بسحف هقوقح هئاطعإب ال .راجلا ماركإب
 مهسوفن ترطف نمو .مهبولق ناميإلا طلاخي مل نم ةجلاعمل الإ ,ءاضقلل
 .مهقوقح سانلا عنمو حشلا ىلع

 كنز



 نيل يف نوعي ناب اهشرفلا ههه« ةارقلا هع هفاكتزلا قرن كنز
 .كلمي ام ءىشب هيلإ بودنملا قدصتلا لب «.ةاكزلا هذه ءادأ نأ هب نمؤملا

 ةقدص مهلاومأ نم ذخ» :لوقيف .هسفن يكزملاو قدصتملل ريخ
 . ٠١7 ةبوتلا #اهب مهيكزتو مهرهطت

 ظيلغتو ةقدصلا ىلع ثحلا يف ةريثك ثيداحأ يسب
 دعبو .ةعينش ر روصب ةبوقعلا هذه ريوصتو «ةاكزلا يدؤي ال نم ةبوقع

 لوقيف ءًاريثك ريع قفني ايه هضوعيس هللا نأ قدصخلل دكؤي كلذ

 لوقيف «نالزني ناكلم الإ هيف دابعلا حبصي موي نم ام» : هو لوسرلا

 ًاكسمم طعأ مهللا :رخآلا لوقيو ءافلخ ًاقفنم طعأ مهّللا .امهدحأ
 . (افلت

 دصاقم نم هللا ليبس يف داهجلاو نطولا| نع دوذلاو )جر

 كلذب رمأي ) هنكل .نيدلل ًارشنو قحلا نع اعافؤ هبتك اذهلو ٍ.مالسإلا

 ىعضولا نوناقلا يف رمألا وه (ئى .2.بسحف ادرج أرمأ

 رئرغلا هيف عدرأ يتلاو ءاهتلخ يتلا سوفنلاب ميلعلا هللا نإ
 نم ريثكب داهجلا يف بغر «لاملاو سفنلاب نضلا اهنم يتلا ةفلتخملا
 يف هل ءازج ال هنأو ءاهيف امو ايندلا نم ريخ هنأ نيبو «بيغرتلا بورض

 تايآلا نم ريثك ءاج هوحنو اذه لكلو .ةنجلا الإ ةرخآلا رادلا
 . ثيداحألاو

 نورشي نيذلا هللا ليبس يف لتاقيلف» :ىلاعت هلوق ىلإ الثم عمسنل

 فوسف بلغي وأ لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نمو .ةرخآلاب ايندلا ةايحلا
 ىرتشا هللا نإ :ىرخأ ةروس يف هلوق ىلإو 4 ءاسنلا «[يظع أرجأ هيتؤن

 نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ,ةنحلا مهل نأب مهاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم

 كو



 ىفوأ نمو .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ًاقح هيلع ًادعو نولتقيو
 ١١١. ةبوتلا #!هّللا نم هدهعب

 نمل هللا لفكت : هك لوسرلا لوق ىلإ تايآلا هذه دعب عمسنلو

 هتاملكب قيدصتو هليبس يف داهجلا الإ هتيب نم هجرخي ال ,هليبس يف دهاج
 هلوق ىلإو «ةمينغ وأ رجأ نم لان امب هنكسم ىلإ هدري وأ ةنجلا هلخدي نأ

 . «اهيف امو ايندلا نم ريخ ةحوروأ هللا ليبس يف ةودغل» :رخآ ثيدح يف

 سوفنلا ىلإ هبيبحتو داهجلل ديهمتلا يف جبمملا اذهل ناك دقو

 رباج 0 اذهف 6 رعاشم يف بير الب هرثأ .,بولقلاو
 .تلتق نإ تيأرأ :دحأ موي كي يبنلل لاق الجر نأ : ثدحي هللا دبع نبأ

 ىتح لتاق مث هدي يف تناك تارمت ىقلأف .«ةنجلا يف» :لاق ؟انأ نيأف

 . لتق
 ثحبلا دعب تيأر ىرخأ لثمب نايتإلا ةينلا يف ناك دقو ءاذه

 قالخألاو نيدلاب ديهمتلا ةقيرط .ةقيرطلا هذه قيبطت نأ ءارقتسالاو

 ءابرلا ميرحتب ةصاخ لثملا هذهو .اهيف ًارهاظ ةفلتخملا تاعيرشتلل
 وحنو ءاهنانتك مدعو ةداهشلا ءادأب رمألاو ثاريملاو قالطلا عيراشتبو

 «تركذ امب ءافتكالا تيأر نكلو .كلذ ىلع ةينلا تناك .هلك كاذو اذه
 عيرشتلا وأ هقفلل ةصاخلا هذه ديكأتب يفي ام اهب انثج يتلا لثملا يف ماد ام
7 

 - نيناوقلا يف امأ .يمالسإلا عيرشتلا يف نأشلا وه

 هل مدقي ديدج يعضو نوناق لك نإ «.ةقيقح ل

 يتلا قرطلاو هعضو يف ببسلا اهيف نيبي .ةيحاضيإ ةركذمب هعضاو
 لكل تاركذملا هذه لاثمأ هب ىنعت ام رخآ ىلإ .هنم ةياغلاو .هيف اهكلس

 .ديدج عيرشت
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 ديهمتلا نم) ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تدرفنا امو ؛ءيش اذه نكل

 تاديهمتلا هذبم هنإ .رخآ ءيش (هانركذ يذلا ىلع اهماكحأ نم ريثكل

 انه هيطاقتلا عنتقي راثآلاو ةنسلاو نآرقلا يف كانهو انه اهفداصن يتلا

 اذه يف نأو ىطقف لدعلا ال ةلادعلا ققحي عيرشت مازتلا ىلإ ىعدي هنأب

 ناسنإلل ًاباوثو ,هلوسرو هللا اضر تاعيرشتلا هذه ىلع لوزنلاو مازتلالا
 ثعبي ام اذه دعب سيلو .ىرخألا رادلا يفو ايندلا رادلا هذه يف هسفن

 .نوناقلا ةعاط ىلع

 : ةيعاجلا عيرشتلا ةعزن

 هقفلا يف روهظلا ةحضاو اهارن يمالسإلا هقفلل ىرخأ ةزيم هذهو

 م نيح ىلع .نامزلا نم ًانرق رشع ةعبرأ ذنم يأ .هتأشن ذنم يمالسإلا

 أهم ينعنو .ءرشع عساتلا نرقلا يف الإ ةيعضولا نيناوقلا يف اهحملن دكن

 . ةيعاحلا ةعزنلا ىه هيف ةدئاسلا ةعزنلا نأ

 ١ ل لوقنو 00 هل ىه هدوست يتلا ةعزنلاف

 ايهاخن ىنعم مايألا هذه ُْق تذحخأ ةملكلا هذه نأل ؛؟ (ةيكارتشا»

 ىنعم «ةيعاجلاب» ديرن نحنو «ةيلاملا ةيحانلا ىلع اهرصق وأ ءاهددح

 قوقحلا معيل ىتح .اهريغو ةيداصتقالا ةيحانلا ٍلوانتي . عسوأ

 .اعيمح تابجاولاو

 «تادابع نم مالسإلا هب ءاج |يف ةحضاو اهدجن ةعزنلا هذهو

 ةايحلا يف اهارت يتلا تالماعملا ماكحأ نم هب ىتأ [يف ةحضاو يه اك

 بيذبمج ىلإ فدبهت «نيتيحانلا نيتاه يف تاعيرشتلا لكف «ةيلمعلا
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 هلك كلذل لثملاو .هرسأب عمتجملل ماعلا حلاصلاو هحلاص ىلإو «درفلا
 .ةراشإلا اهيف انيفكتو ءرسيو ةلوهسب اهكردن ةحضاو

 .جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا ةيعرش ةمكح ىلإ ًالثم ريشنو
 .دوهعلاو دوقعلاب ءافولاو راجلا ةياعرب رمألاو ءابرلا ميرحتو عيبلا لجو
 يتلا ماكحألا نم فرعن ام رخآ ىلإ ,عمتجملل ةنايص دودحلا ةماقإو

 . ةمرحلاو لحلاو يبنلاو رمألاب تءاج

 ضعبب نايتإلاب كلذو ,صيصختلا نم دب ال ميمعتلا اذه دعبو
 ماعلا عباطلا نأ يأ .لوقن ام ىلع ةلالدلا ةحضاولا ةدودحملا لثملا

 . يعامجلا عباطلا وه يمالسإلا هقفلل

 يف ةجوزلا نوكت نأ جوزلا قح نم نأ فورعملا نمف (

 اذه نكلو .هنم ةدوشنملا هتارمث جاوزلا رمثيلو .هل انكس نوكتل ؛ هتعاط

 عنم الإو «ةجوزلل عورشم ريغ ررض هلامعتسا يف نوكي الأب ديقم قحلا
 ضعب يف ةجوزلل نوكيل هنإ ىتح .هلاعتسا نم ٌدح وأ يضاقلا هنم

 :لاعت هلا لوقي مث نمو «هنم قيلطلا بلط ةراضل و أررضلا تالاح

 ًارارض نهوكسمت الو ,فورعمب نهوحّرس وأ فورعمب نهوكسمأف»
 . 7١ ةرقبلا «اودتعتل

 بعشلا مهعيطيو ةيعرلا مهل عمست نأ رمألا ةالو قح نمو (ب)
 اذه يفو .ةماعلا ةحلصملا نع ةمألل مهتسايس يف نوردصُي اوماد ام
 بحأ اهيف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا» :لوقي ْةْكَو لوسرلا عمسن

 ءاذهو رووا يي سو يا ةيدييو اهم

 ةقد يف ددحي هنإ ذ | «ريبكلا هرطخ هل مكحلا لوصأ نم لصأ .ىرن اهك

 . غي ةدآلا ةكاضي هعابتا يفو ,موكحملا قوقحو مكاحلا ناطلس ةمات

 لهأ نم ًالاجر نأ حارجلا نب ةديبع بأ نع ىوري مث (ج)
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 ىتح ال :لاقف .هدي تحت يذلا ةمألا لام نم مهقزري نأ هولأس ةيدابلا
 اذه لثميو ,ةعامجلاب هيلعف ةنجلا ةحبحب دارأ نمف «ةرضاحلا لهأ قزرأ
 :لوقي نيصحلا نب ديزي ىلإ زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا بتك

 مهنإف «بارعألاو كايإو ,ةرضاحلا لهأب كيلعو ,ةضيرفلاب دلل رما)
 . (مهدهاشم نودهشي الو .نيملسملا رضاحم نورضحي ال

 مالس نب مساقلا وبأ 3 .نيربخلا نيذه يوار لوقي انهو

 لهأل نوري اونوكي مل مهنأ اذه هجو سيل هنأب :ه 64 ماع قوتملا

 يرجن ةئتار مهل ةضيرف ال هنأ اودارأ مهنكلو .ءيفلا 5 اقح ةيدابلا

 . مهرومأ ىلع نيملسملا نوعماجي نيذلا ,ةرضاحلا لهأك لاملا نم مهيلع

 دودحلا ةماقإ ىلع مهتنوعم عم .لاملو سفنلاب مهودع ىلع مهنونيعيو

 ةمألا ىلع مهلف ةيدابلا لهأ امأ .ريخلا ميلعتو عمجلاو دايعألا روضحو

 مهمهد وأ مهقازرأ يف ةحئاج مهتباصأ اذإ (مك ,ةدشلا تاقوأ يف ةنوعملا

 .ودع

 هنأ ,فورعملا «جارخلا» باتك يف .فسوي وبأ مامإلا يوريو (د)

 «باطخلا نب رمع مامإلا مايأ نيملسملا ىلع ماشلاو قارعلا هللا حتف امل

 قحلا باحصأ نيب اهيلع امو ضرألا ةمسق ةباحصلا نم ريبك قيرف دارأ

 ضرألا كرتي نأ ىأر مزاحلا لداعلا ةفيلخلا نكل .نيحتافلا نيملسملا نم

 ةماعلا ةحلصملل ةيزجلاو جارخلا اودؤي نأ ىلع ؛ءالصألا اهكالم يديأب

 رمعل هللا نم ًاقيفوت يأرلا اذه ناكو . نامزألا لاوط اعين نيملسملل

 تالاحلا نم ريثك يف هدوع اك .باطخلا نبا

 هل حيبيو .بير الب هبحاصل قحلاب ظفتحي يمالسإلا عيرشتلا نإ
 نكلو .ريغلا ءادتعا نم هل هيمحيو ءاهديري ىتلا هوجولا ىلع هلاعتسا

 راضي الأ ىلع ىرخأ ةيحان نم عيرشتلا اذه لمعي هلك اذه بناجب

 هال



 نم دحلا ررض نم ربكأ نوكي ًاررض هقح قحلا بحاص لامعتساب ريغلا

 اهو «رارض الو ررض ال : ةدعاقل ًاقيبطت كلذو .قحلا بحاص ةيرح

 .قوقحلا لاعتسا مكحن ةدعاقلا هذهف ءابنم فخألاب نيررضلا رثكأل

 .اعم ريغلا حلاصو قحلا بحاص حلاص اهقيبطت يفو

 يواهسلا عيرشتلا حيبب .ةدعاقلا هذمل ًاقيبطت .كلذكو مهر

 نع ةديعبلا هضرأ يوريل ؛ ءام ىرجم هريغ ضرأ يف رفحي نأ ًانايحأ ءرملل

 . فايرألا ِق ادع ةفورعم ةلاح هذهو عاملا ردصم

 كاحضلل ناك هنأ يشرقلا مدآ نب ىبحي يوري ءاذه يفو

 دمحمل ناتسبب رم اذإ الإ ءاملا اهيلإ لصي ال ضرأ يراصنألا ةفيلخ نبا

 رمع كاحضلا قأف .هضرأب رمي ءاملا عدي نأ اذه دمحم ىبأف ,ةملسم نبا

 ءال :لاق ؟ررض هيف كيلعأ :ةملسم نبال ةفيلخلا لاقف . باطخلا نبا
 ام ذفن نأ ناكو .هتررمأل كنطب ىلع الإ ًارمث دجأ ملول هللاو :هل لاقف
 ضعب يف ءاج دقف .اعم نينثإلل ةحلصم اذه يف ناكو .هب ىضق
 .هضرأب جيلخلا رفحي نأ ةملسم هيلع ىبأ نيح كاحضلا نأ تاياورلا

 . رخو, الوأ همم. :يفاركتا فهل لاق

 تابثإل ةيافكلا اهيف «ةريثك ىرخأب انيتأل انئش ولو .لثملا كلت
 نآرقلا يف دجن يذلا عباطلا اذه .ةيمالسإلا ةعيرشلل يعامجلا عباطلا

 .هل ليصألا ردصملا ةباحصلا نم ةّلجلا ءارآو ماكحأو لوسرلا ةنسو

 .هدحو درفلا حلاصل تأت ' ةيمالسإلا 0 نأل ءانلق اك .,كلذو

 . هدودح عسوأ يف هلك عمتجملا حلاصل لب

 نيناوقلا امأ «ةيحانلا هذه يف ةيمالسإلا ةعيرشلا نأش وه اذه

 وأ ةيعاجلا ةرظنلا هذه نع ردصت ملف ءرشبلا عنص نم يه يتنلا
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 ذخأنلو «ةيدرفلا حورلا اهدوست تناك لب .ةيماسلا ةليبنلا ةيعامتجالا

 ءيج دعب يأ ؛ ماع ردص يذلا يسنرفلا يندملا نوناقلا كلذل ًالثم

 .نورق ةرشع نم رثكأب مالسإلا

 لوألا اهفده ناك يتلا ةيسنرفلا ةروثلا ديلو نوناقلا اذه ناك دقل
 «ناسنإلل نأ ررقتل تءاجف «لاقثأو دويف .نماةي عوني ناك ام درفلا ريرحت

 وأ ثبعلا زوجي ال هنأ ةسادقلا نم تغلب ةيعيبط اقردح ًأدرف هرابتعاب

 .ريغلا حلاصل ولو اهب اهم ساسملا

 |(مكو «نيرصاعملا نييرصملا نوناقلا لاجر دحأ لوقي (ى- مث نمو

 يوق يدرف حور نوناقلا اذه داس  نوناقلا لاجر لكل فورعم وه

 قوقح ميعدت وهو .ناسنإلا قوقح نالعإ لمأ يذلا حورلا عم مثلي

 هرابتعاب ال «ةايحلا يف مهألا هرابتعاب درفلا ىلإ رظنيو .اهتيامحو دارفألا

 تقو قىتأ نأ .كلذ جئاتن نم ناك دقو . ةعاحللا وه لك نم اء

 ال ديس هلامعتسا يف قحلا بحاص نأو يالا نوب نرثكا تتكرجا

 .هريغب قيحت يتلا رارضألا نم لامعتسالا اذه ىلع بترتي امع لأسي

 ةعساو ةيعاتجا تاروطت نم دعب (يف ثدح ام نأ قحلا نمو

 ىلإ رظنت اهلعج .نيناوقلا يف لثامت روطت ىلإ ىدأ دق .ةيمهألاو ىدملا

 نم دحلا يف تذخأ مث نمو .ةعاحلا ىف ًاوضع هرابتعاب هقوقحو درفلا

 قحلا لامعتسا ءوس ةيرظن دعب ايف تأشنف .هقوقح لابعتسا يف هتيرح
 . ةفورعملا

 ةرظن نأ ءهيف بير ال يذلا تباثلا نم ىقب كلذ عم هنكلو
 ةعامجلا ةحلصم ققحي امب ءاهدييقتو 1 قوقحل يمالسإلا عيرشتلا
 نيناوقلا ةرظن نم ًارثأ دعبأو ىدم عسوأ .قحلا بحاص درفلا رضي الو
 . ةيحانلا هذه يف ةثيدحلا
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 نيبو يمالسإلا عيرشتلا نيب» ةحضاولا ةقرفتلا هذه نأ دقتعنو

 يف درفلا قوقح لصأ يف ةيساسأ ةقرفت ىلإ عجرت «يعضولا نوناقلا
 .نوناقلا يفو ةعيرشلا

 ير درفلا قوقح رتعي «لقألا ىلع» هرمأ لوأ ِق .نوناقلا نإ

 جرح ال مث نمو «ىري ام بسح اهيف فرصتيو اهكلمي وهف هل ةيعيبط

 .هسفن درفلا نأ ىرتف «ةيحلإلا ةعيرشلا امأ .اهلاعتسا ءاسأ نإ هيلع

 هنم ةحنمو هدحو ىلاعت هلل كلم هل قوقح نم ةداع ربتعي ام لكو

 قيقحت وه ميكح ضرغل الإ دارفألل قوقح نم حنمي ام حنمي الو هديبعل

 ةياعرو .قوقحلا لافتا دنيقت لحن اهو اعف عمتجملاو درفلل ريخلا

 ف ًارهاظو روق ال مم ,.احلاعتسا يف ةمألا ةحلصمو ريغلا ةحلصم

 .اهدوجو ذنم ةيمالسإلا ةعيرشلا

 : روطتلل يمالسإلا عيرشتلا لوبف

 هتعيبط يف نوكي نأ بجي .نوناقلاو هقفلا بورض نم برض لك

 كلذو ؛ناكملاو نامزلا بسح .روطتلل الباق هلعجي ام هتاودأو هلوصأو

 . ءاقبلل ًاحلاص نوكيل

 ,ةدلاخ اهلعج ام ءانركذ ام لك نم اهل ةيمالسالا ةعيرشلاو

 نأ نوفرعي .«يمالسإلا هقفلا 8 اوسرد نيذلاو .نمزلا عم روطتت

 هقفلا اذه لاجر نأ ولو . مهسفنأ نيدشارلا ءافلخلا مايأ أدب روطتلا اذه

 ةيمالسإلا ةمألا تناك امل .ميدقلا ىلع اودمجي مو بجي يك هيلع اوماق

 اهنم ذخأن ءانع ةيبنجألا ةيبرغلا نيناوقلاو هقفلل ندا ناظم ةحاحب

 . اهنيناوقو اهتاعيرشت

 «نيردتلا برغلا نع.ذخألا نم:ةلقم ةلاخ لإ ان رض. [ةكشت

 "و



 م يتلا اهتعيرشو «ةبيطلا اهديلاقتو «ةيتاذلا اهتاموقم اهل سيل ةم
 مويل ًاديدج ًارجف نآلا ىرن وس اع وس

 تافتلالا لضفب اذهو .عيرشتلا يف ماتلا انلالقتسال هيف لمعن ديدج

 .اهنم ةدافإلاو ةيمالسإلا ةعيرشلل

 .عامجإلا :اهمهأ نكلو «ةريثك يمالسإلا هقفلا روطت لئاسوو
 طورشب .فرعلا ةياعر بوجوو .ةلسرملا حلاصملا أدبمو «سايقلاو
 يف ماه رودب لوصألاو ءىدابملا هذه نم لك ماق دقو .ةصاخ
 يف رودلا اذه لثمب موقت نأ ةيرح يهو .ةيضاملا نامزألا يف تاعيرشتلا
 يف هقفلا ذخأي كلذبو ءاهنم ديفيو اهب ىنعي نم 0-3 نإ مايألا هذه
 .اليوط ًانمز فقو نأ دعب مامألا ىلإ ريسلا

 يف هروطتو هقفلا هديفي ام رادقمل انه ضرعتن نأ نكمملا نم سيلو
 ىلإ ريشن نأ ىرن نكلو .لوصألاو رداصملا هذه نم لك نم رصعلا اذه

 نأ هب اننكمي يذلا بصخلا ردصملا اذه .عامجإلا وهو طقف اهنم دحاو

 لئاسم عيمج لوانتي ىتح .ةصاخلا ةيعرشلا هلئاسوب روطتي هقفلا لعجن
 .اهيف هللا مكح ةفرعمل ,ثحبلاب هلكاشمو رصعلا

 ةلأسم مكح ىلع نيدهتجملا ءاهقفلا عامجإ نإ :لاقي ناك ًايدقو
 يف ءاهقفلا ءالؤه قرفتل كلذو ؛ًايلمع هققحت نكمي ال .لئاسملا نم

 لاقي ناك .يأرلا ذخأو ثحبلل مهعاتجا رذعتو «ةيمالسإلا راطقألا
 تاعامتجالاو تالاصتالاو تالصاوملا لئاسوو .ريغت نمزلا نكلو ءاذه

 ملاعلا بناوج نم ءاملعلا عامتجا ريسيلا نم حبصأو ءديعبلا تبرق
 ,تارمتؤملا نم ريثك يف هارن امك «ةفلتخملا لكاشملا ثحبل ةفلتخملا
 . ةيلودلا تامظنملا تاعاتجاو
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 : عيرشتلل عمجم ءاشنإ بوجو
 رمتؤملاو رهزألا ىلع نيمئاقلا راظنأ ةوقب تفلأ نأ دوأ انهو

 .(ةيبرعلا ةغللا عمجم ) بناجب (ىمالسإلا عيرشتلل

 هله نم ةياغلا قيقحنو .ديرن يذلا وحنلا ىلع هقفلا ةسارد نإف

 اذه ءاشنإب الإ يغبني يذلا وحنلا ىلع ققحتي نأ نكمي ال رمأ «ةساردلا

 . تاونس ذنم نيدهاج هيلإ وعدن يذلا عمجملا

 ةغل اهرابتعاب اهنم دب ال ةيبرعلا ةغللاب ةيانعلا تناك اذإ هنأب كلذ

 نوكت نأ بجي هلوسرو هللا ةيعرشب ةيانعلا نإف «هلوسر ةنسو هللا اتك

 تاعامجلاو دارفألا نم دييأتلاو نوعلاو مامتهالا دجت نأ بجيو .دشأ

 . ةيمالسإلا دالبلا نم رصم ريغو رصم يف .أعم ةلودلاو

 ,دلاخلا هقفلا اذبم نونعي نييبرغلا دجن نأ ءانل لجخملا نمل هنإو

 .«قرشلاو برغلا يف هب نيمتهملا نم هتساردل ةيرود تاقلح هل نوميقيف

 هذه يف امل نيلثمت ةيمالسإلا ةيبرعلا تاعماجلاو تاموكحلا دفوت مث

 نيئشنملا نيئدابلا نوكن نأ يف نحن ركفن ال مث ,تارمتؤملا وأ تاقلحلا

 . بناجألا نم هقفلا اذبم لولعي نيذلا اهل وعدنو .,تاقلحلا هذه

 ةيمالسإلا ةعيرشلاب ءالع نم نوكتي نيح «عمجملا» اذه نإو

 لكب موقي نأ عيطتسي .هقفلا اذبب ضوبغلا يف ةبغرلاو ةينيدلا ةفطاعلاب

 اننيناوق ساسأ يمالسإلا هقفلا لعج ْف نييغارلا لك هوجريو هوجرن ام

 . ةثيدحلا
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 رصعلا اذه لئاسم عيمج ثحبي نأ «بير الب . عيطتسي هنأ اك

 ءاهرثكأ امو املمعأو فراصملا لثم .هلكاشمو هيف شيعن يذلا
 فالتخا ىلع نيمأتلا لئاسمو ءاهتايلمع ددعتو اهددعت ىلع تاكرشلاو

 .هبو رص

 روطت ىلع دجب لمعلا (عمجملا» اذه عيطتسي ن نأ هلك اذه ةجيتنو

 نوكي نأ ىلع ءرصعلا اذه يف قيبطتلل ًاحلاص هلعج ىلعو .هقفلا اذه
 هلوصأو هقفلا ءىدابمل ًاقفوو .ةنسلاو نآرقلا طيحم يف روطتلا اذه

 هتارمث ىدأ يذلا بصخلا ميظعلا لصألا اذه .عامجإلا ةصاخبو

 نييرح ءاهقف دجي نيح  ٌيرَح وهو «ىلوألا ةديجملا مايألا يف «ةبيطلا
 لك ينو رصعلا اذه يف تارمثلا كلت لثم ٍتؤي نأب - فصولا اذهب

 !لدعبو

 نإ ءانل دب ال هنأ :ررقأ نأ بحأ اذه عمو «ثيدحلا انب لاط دقل

 لكو رصعلا اذه لكاشمل لولحلا هنم ىقتسن نأو ,ةثيدحلا انبيناوقل لوألا

 ةباحصلا هقفل عجرن نأ انيلعف .هلك اذه نيداج اندرأ نإ - رصع

 صوصنلا مامأ نيدماج نوفقي اونوكي مل فيك ىرن نأو «نيعباتلاو
 لماع اذهو «ةفلتخم ةديدع تاريسفتو يناعم لمتحت ىتلا ةيعيرشتلا

 هذه مهف ْق مهتريس ريس نأو .ءاهقفلا فاالتخا لماوع نم فورعم

 اذهب ةقحلملا جذامنلا هيلع لدت امك ءاهنم طابنتسالا يف صوصنلا
 . ثحبلا

 ةداحللا له ويتابع ادعي نك .هلعفلو اذه طعتجلا نو اذنإ
 . ليبسلا ءاوس انيدهم هللاو «ديرن يتلا ةياغلا ىلإ لصنو «ةميقتسملا
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 ةييرغلا نئياوقلاك ىيالسالا عيرشتتلا

 فبههاحمورلا تروناتكملا 3 الو

 : ةلأسملا عضو

 مك اهلكو .هرداصمو يمالسإلا عيرشتلا لوصأ نع انملكت

 نع انملكت | لك هلوسر ةنسو هللا باتك لصأ ىلإ عجرت ءانفرع

 نم اهم زاتمي رومأ -انل نيبت اك - يهو .هصئاصخو عيرشتلا اذه ةعيبط
 حورو قفتت اذه عسم يهو ,ةثيدحلاو ةميدقلا تاعيرشتلا نم هريع

 . هتياغو هدصاقمو مالسإلا

 ىقتلا يذلا ينامورلا نوناقلاب عيرشتلا اذه رثأآت له ءاذه دعبو
 ام ؟قارعلاو ماشلا ةصاخو ءاهحتف يتلا دالبلا نم ريثك ْق مالسإلا هب

 هذمل ناك لفو .فرعلا ىلع ةيهقفلا ماكحألا نم ريثك ءانب قرت انمد

 .بير الب اهفارعأو اهنيناوق دالبلا

 0 ييسر يوب هه را لهوا

 نأ انضرف اذإف .دوجولا ِق ل ناك ينامورلا نوناقلا نأ 9

 . يناثلا يف رثأ يذلا وه لوألا نوكيف .ضورفم هريثأت
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 رثكو ءًاثيدحو ًاميدق اهيف مالكلا لاط ىتلا ةلأسملا عضو وه اذه
 هقفلا لاجر ضعب ايس الو «نييبرغلا نم نيقرشتسملا مالك اهيف

 نم فالخلا اهيف رجتشا يتلا ةلأسملا هذه يف هب مدقتن امب نحنو

 نيرثأتم ريغ «ةيعوضوملا ةيحانلا نم اهل ضرعنس ءديعب نمو بيرق
 ىلإ لوصولا الإ انل ضرغ الو ,«ثوروم دقتعم وأ ةقباس ةركفب افلس
 لشن ل يذلا ملاعلا ريمضو .ثحابلا لقع اهيلإ حيرتسي ىتلا ةقيقحلا

 . قحلا الإ

 اويهذ 1 ةلدأ 10 نحتمنو 5 نوناقلاب يمالسإلا عيرشتلا

 رظننو ًاقلطم رثأتلا يفن نم مهضعب هآر ام كلذ دعب ضرعن مث .هيلإ

 . مهتلدأل ةصحاف ةرظن

 1 .ةلكشملا هذه يف قحلا هنأ ىرن ام نيبن ءاريخأو

 تينت شت يتلا ةلدألا هذه .ةيقطنملا ةيلقعلاو ةيداملا هتلدأو هسسأ :هيدي

 ةلكشملا هذه لوانتن نأ ريخلا نم انيأر اننأ ردقن نأ انه ىغبنيو

 سسأ ىلع ءانبلاو ةقدلا هزوعت اهيف بتك ام ًاريثك نأ وه :لوألا
 اوعفتري 1 ثحببلاب ةلأسملا اولوانت نمت ليلق ريغ نألو .ةميلس ةيملع

 مكحلا يف ةقدلا نع ًادعبم نيذهك سيلو .ىوهملاو ضرغلا نع مهسفنأب

 ء!نحلا ىلإ :نوضرلاو
 دق .ينامورلا نوناقلاب يمالسإلا عيرشتلا رثأت ةركف نأ : يناثلاو
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 اهؤارق بتك يهو ءانه ةيبرعلا بتكلا ضعب ىلإ اهليبس تدجو
 ال ىتح ًاقيقد ًايملع ًاصحف عوضوملا صحف بجاولا نم انيأرف يب

 ىتم كلذو .هلقع يف وأ ملسم يبرع ءىراق بلق يف ة ةركفلا هذهل رثأ ىقبي

 عقاولا نم ةرامأ وأ ليلد ال سيل ةئطاخ ةركف اهنأ فرع

 : رثأتلاب لوقلا

 يحاون نم اهريغو هقفلا ةيحان يف نيملسملاو برعلا رثأتب لاق دقل
 ةيرغلا ةلقحلا اريهرد عيذلا نرسل نه رتك :يكشلاو ناضل
 ريثأتلا بورض نم اهلان اميفو ءاهيلع تماق ىتلا اهسسأ يفو ءاهيف اوبتكو
 . ةفلتخملا

 يتلا ءارآلا نم ًاريثك نيملسملاو برعلا باتكلا ضعب ذخأ دقو
 . ىرخأ ةرات عانتقا وأ «ةرات مهل ديلقت نع نوقرشتسملا اهيلإ ىهتنا

 ناك نهم ب نيملسللاو برعلا بانكلا عم ادهلا تره آل اننا ىلع
 نيقرشتسملا ضعب الغ امك الغ اهب مهتنتفو ةيبرغلا ةيلقعلاب مهباجع

 . يمالسإلا هقفلا رداصم نم ارد ينامورلا نوناقلا لعج ةجرد 7

 . هلوصأو هقفلل مهف مدع نع لب .ليلد وأ ةنيب ريغ نع كلذو

 «لادتعا يف رثأتلاو ريثأتلاب اولاق نيذلا نيقرشتسملا نمو
 هباتك يف لوقي يذلا يدنالوهملا «روب يد»و .يرجملا «رهيستدلوج»

 0 ا ا : مالسإلا يف ةفسلفلا خيرات

 تاجاح تأشن «ةميدق تايندم تاذ ًادالب نوملسملا حتف نأ دعب )

 ةطيسبلا ةيبرعلا ةايحلا نوؤش لحم تلحو ءدهع اهب مالسإلل نكي م
 قحلا هجو ىلإ قي ًاداشرإ يمالسإلا عرشلا دشري ل ةمظنأو تاداع
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 . اهتجلاعم ىلإ قيرطلا نيبي ام ليوأتلاب الو صنلاب ةنسلا يف دري لو ءاهيف

 درت ١ عئافو يهو «موي لك دادزي ةيئ ةيئزحلا عئاقولا ددع ذخأ مث

 5-00 ايل ا ا .اهيف صوصن

 نوكي نأ دب الو .ريخلا ىنعمل ىنعمل مهكاردإ هيلإ مهيدهم امب امإو .فرعلا

 يف هاجتالا اذه ىف اريك ارينا ذي اايوط ًانمز لظ دق نامورلا نوناقلا

 . (ةميدقلا ةينامورلا ةيروطارمألا تايالو نم امهو .قارعلاو ماشلا

 ىلإ وعدت ةجرد ىلإ ؛ةيحانلا هذه يف ًاريبك اًوُلَع اولغ نيذلا نمو
 .حيحصلا يملعلا ليلدلا نم ةدرجملا .مهئارآب فافختسالاو ةيارزلا

 معز دقف 2(سوميإ) قرشتسملا , يخيراتلا ثحبلا اذه بلطتي يذلا

 ةيقرشلا ةيروطاربمإلل ينامورلا نوناقلا الإ سيل يدمحملا عرشلا نأب»

 . (ةيبرعلا دالبلل ةيسايسلا لاوحألا قفو الدعم

 نم ًائيش فرعي ماع نع ردصي ال وهو !ًاقح بيجع يأر اذهو
 ةيلقعلل مهفلاو رصبلا نم  ادودحم نكي امهم  اردق كلمي وأ « خيراتلا
 يف ةنسلاو نآرقلا هثدحأ امل  كاردإ يأ  اكاردإ وأ «ةيمالسإلا ةيبرعلا

 بورصو اهيحاون فلتحم ف ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا عيرشتلا

 !اهيف ركفلا

 : ءارآلا هله لفن

 ام ىلإ لإ نلودنتسي ال ةئطاخلا ةركفلا هذه ىلإ اوبهذ نيذلا نإ

 «ينامورلا نوناقلاو يمالسإلا عيرشتلا ماكحأ ضعب نيب هيشلا نم هوأر

 فارعألاو تاداعلاو تارادضعا ءاقتلا «هبمير الب هثدحب ام ام 7

 (ليلق ريغ دح ىلإ) ًادوجوم ناك اذإ .هباشتلا اذه له :نكلو
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 الإ سيل يمالسإلا هقفلا نأ ىلع وأ ؟نومعزي يذلا رثأتلا ىلع لدي
 معزي (ّئ , يحاونلا ضعب ُْق ليدعتلا نم ءيش عم .ينامورلا نوناقلا

 ؟خيراتلاو ملعلا ىلع ةبيجع ةأرج ُْق («سوميإ»

 نإف ؛بير الب يفنلا يه نيلاؤسلا نيذه نع ةباجإلا نإو

 وه ءالعف عقاولا هديؤيو ,عامتجالا ملع هررقي يذلا « حيحصلا عضولا
 0 ديلقتلا ناك ةبولغم ةمأو ةبلاغ ةمأل ناتراضح تقتلا ىتم هنأ

 ادبأ علوم بولغملا نأل ؛ةبولغملا ةراضحلا تاذ ةمألا نم نوكي  دجوي
 يف عاتجالا ملع وبأ را نبإ ةمالعلا ررقي اك .ىبلاغلا ديلقتب

 .هورعلا («هتمدقم»

 نم كلذ ريغ يف وأ ,ةينوناقلا ماكحألا يف هباشتلا اذه نإ مث

 برعلا نيب قرف ال .ًاعيمج ممألا نيب يعيبط رمأ ينو يحاون

 ْق الثام هدجنو «.ةفلتخملا بوعشلاو ممألا نم مهريغ وأ نامورلاو

 . ةماع ريكفتلا ىحانمو .ةفسلفلا

 يتلا يه ةمألا هذه نأب مكحلا «هباشتلا» اذه درجمل عيطتسن الو

 فورعم وه ام ىلإ هعجرم نوكي دق لب ,سكعلا سيلو كلت نع تذخأ
 .هجئاتنو ريكفتلا ناولأ نم ريثك يف هباشتي ميلسلا يناسنإلا لقعلا نأ نم

 هلك اذه نأ دقتعنو .ديلقتلاو ذخألاب ةرهاظلا هذه ريسفت ىلإ ةجاح نود

 .ريكفتلا يف ءانع يأ ىلإ اهلوبقو اهمهف يف ناسنإلا جاتحي ال ةيهدب رومأ

 اوفرع (ى ينامورلا نوناقلا نوملسملا فرع له .كلذ دعبو

 ةيبرعلل اولقن نيملسملا نإف ؛بير الب يفنلاب باوجلا ؟نانويلا ةفسلف

 مر كلذب نورخفي مهو «.نيقيب اهنم اودافأو نانويلا ةفسلف

 نم اريثك اوريغو .نانويلا ةفسالف دوهج ىلإ : يشل يتلا ةيفسلفلا
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 مهتجاحل كلذ اولعف دقو .مهئارآو ىمادقلا ةفسالفلا كئلوأ تايرظن

 .ةفسلفلا كلت ىلإ

 نع ذخألل اقلطم ةجاح اودجي ملف عيرشتلاو هقفلا ةيحان يف امأ
 ةباحصلا ثارتو هلوسر ةنسو هللا باتك نم مهيدل نأل ؛مهريغ

 رمألاو .ةيحانلا هذه ف مهربعب ةناعتسالا نع مهينغي ام نيعباتلاو

 .ءاملعلا نم دحأ نم روكنم ريغ فورعم

 ولو اني الأ :نامورلا نوناق نم ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهولقن ةدحاو ةلاسر

 عيرشتلاو هقفلا بتك قف نوناقلا اذه تاحلطصم نم الجناو 507

 يبدألا سرفغلا ثارت نع هولقن امم ريثكلا انل ىقب اك ءاهرثكأ امو

 . ىفسلفلاو ىملعلا نانويلا ثارت نم هولقن ام بناجب ىملعلاو

  هقفلاب رثأت دق - سكعلا ىلع - ينامورلا عيرشتلا نإ «لب

 نع كلذو .ةيبروألا ةضيلا مايأ هيلع ديز (يف «هنم دافأو يمالسإلا

 هذه لماوع نم تناك يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا مولعلاو ةفاقثلا قيرط

 . يتأي ايف ةليلق ريغ ًالثُم كلذل ركذنسو .فورعم وه (ى ةضمبنلا

 مهريغب نيملسملاو برعلا لاصتا نأب ررقن نأ عيطتسن ءًريخأو
 كش الب هل ناك ءاهوحتف يتلا دالبلا ِق ةفلتخملا بوعشلاو ممألا نم

 اهديلاقتو اهتاداع اهل ةديدج دالبو تائيب يف مهسفنأ اودجو نيح هرثأ

 . ةينوناقلا اهفارعأو

 عئاقولا نم ريثك ةراثإ نوكي نأ زواجتي ال رثألا اذه نأ الإ

 ىلإ (مئاد نيدنتسم ءاحل ةيعرش ماكحأ داجيإو لكاشملاو لئاسملاو
 يتلا لوصألا كلتو عيرشتلا اذه ,.ةحيحصلا هلوصأو ليصألا مهعيرشت

07 



 .ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتختو

 : رثأتلا يفن . ةأمأإ ف

 .نونظو ضوؤرف ىلإ دنتسن ال اننأل ؛ةعس اذ لوقلا لاجم دجن انه

 عيرشتلاو ينامورلا نوناقلا ميمص نم ذخؤي يذلا عقاولا ىلإ لب

 .اهم لالدتسالا حصي ةنيب ريغ نم لوألا يأرلا ىلإ اوبهذ

 ةانأ دعب ءرثأتلا مدعب لوقي يذلا .«يأرلا اذه ىلإ بهذ دقو

 ريغو نيملسملا نم نييرصملا نوناقلا لاجر ةرهمج .ثحب لوطو

 هنع ثحبلا دعب قحلا ىلإ اوده نيذلا نيقرشتسملا ضعب مث .نيملسملا

 . ىوهلاو ضرغلا نم درجتلا دعب .ءاصلاخ هبلطو

 يودب يلع روتكدلا ذاتسألا ,نوناقلا يف مالعألا نييرصملا نمف

 ةنسلا نم سماخلا ددعلا) داصتقالاو نوناقلا ةلجمب رشن هل ثحب ِق

 خيرات يف ثاحبأ» :ناونعب وهو ١97١(« ةنس ريمفون يف رداصلا ىلوألا

 . «عئارشلا

 ثحبلا نم ةورذلا غلب يمالسوالا عيرشتلا نأ قحب ىرياوهو

 نأ مهسفنأل برغلا ءالع ضعب حابتسا نأ ناكف .ريكفتلا قمعو

 نمو ةيئانجلا هتيحانو ةيندملا هتيحان اذه 5 ءاوس «لالقتسالا لك هنع

 : يتأي ام كلذ ىلع ةلدألا

 عيرشتلا يف امل رثأ ال ينامورلا نوناقلا يف مظن دوجو ١-

 ا/ا



 ينبتلا ماظنو «ةيجوزلا ةدايسلاو «ةيوبألا ةطلسلا ماظن لثم , يمالسإلا

 الإ فرصتلا عيطتست.ال ىتح ةأرملا ىلع ةياصولاو .هبسن فورعم دلول

 اهيلع ةياصولا بحاص نذإب

 نوناقلا يف ال لصأ ال يمالسإلا عيرشتلا يف مظن دوجو - ١

 . عاضرلا ببسب جاوزلا عناومو .ةعفشلاو .فقولا لثم «ينامورلا

 نيب ةكرتشملا مظنلا نم ريثك دعاوق «ءبراضت لب .فالتخا -

 ُْق ددعتمو نامورلا دنع يدرف وهو «جاوزلا ماظن لثم «.نيعيرشتلا

 فصنو «نامورلا دنع لجرلل ام لثم ةأرمللف .ثاريملا ماظنو «مالسإلا

 نامورلا دنع نيجوزلا قح نم وهو «قالطلا ماظنو «مالسإلا يف هبيصن

 . يمالسإلا عيرشتلا يف هدحو جوزلا قح نمو

 عيرشتلا لالقتسا انل نيبتي «يئانجلا نوناقلا ةيحان يف كلذكو
 «ةثيدحلاو ةميدقلا تاعيرشتلا نم هريغ ىلع ًاضيأ هقوفت لب .يمالسإلا
 :اهنم ركذن ةدع عضاوم يف كلذو

 عيرشتلا اهب ءاج ةيعاتجا ةفيظو يهو «.ةبسحلا ماظن ١-

 رصعلا يف ةيمومعلا ةباينلا ةفيظو لباقت يهو .هنامزأ لوأ ذنم يمالسإلا
 .ثيدحلا

 ًاعون ةبوقعلا ديدحت كرتي نأ وهو «ريزعتلاب باقعلا ماظن - ١

 لك فورظ نم هل رهظي امل ًاعبت هاري امب مكحيف .يضاقلا ىلإ ًارادقمو

 زاتمي ماظن وهو مارجإلا ىلإ هليم ةجردو .هتيسفنو مهتملا ةلاحو ,ةميرج

 يف نييئانجلا ءاملعلا رابك مويلا هب يدانيو .هدحو يمالسإلا عيرشتلا هب
 ةققحم ةبوقعلا نوكت ىتح كلذو «هيف شيعن يذلا ثيدحلا رصعلا اذه

 .اهعيرشت نم ةياغلل
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 ررقن نأ عيطتسن «ةيئانجلاو ةيندملا نيتيحانلا نيتاه يف ةلباقملا نمو

 : نيتجيتنلا نيتاه

 ةأشن تذخأ ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب :لوقلا متحتي هنإ : ىل وألا

 ءالع صضعب همعز ام نأو .ينامورلا نوناقلا نع ا ًانايكو ةصاخ

 لب .مهاو مهو وه امثإ ينامور ردصم ىلإ اهدعاوق ةبسن نم برغلا
 نوناقلا هيلإ لصي مل امب تأدب «.ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب لوقلا حصي

 يف مهنوناق رم نأ دعبو ءاهتاذ نامورلا ةلود ضارقنا دعب الإ ينامورلا

 . مهوقع ريغ لوقع هيف تلمعو .مهءامزأ ريغ نامزأ

 ةبوقعلا ءىدابم نم لمشت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ىه : ةيناثلاو

 تدحأ نع. «ةزكفلا هييدعو: «قاظنلا ةعس قف: لقي: ال ام: اهمظنا
 ةبوقعلا مظن يف ليثم هل نكي مل ام هنمو .ةيعضولا مظنلاو ءىدامملا

 . ةينامورلا
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 قبس دق يمالسإلا عيرشتلا نأ :كلذ ىلإ فيضن نأ انلو ءاذه

 لثم يش ةميظعلا ةينوناقلا لوصألاو ءىدامملا نم ريثك 5 ينامورلا عيرشتلا

 ةحاح الب .نيدقاعتملا نم قافتالاو اضرلا درج ةيكلملا لاقتنا أدبم

 ناطلس أدبمو .ينامورلا نوناقلا اهبجوي ةيلكش وأ ةيمسر تاءارجإل

 ةباين زاوج أدبمو «طورشو دوتس نم هيلع ناقمتي اميف نيدقاعتملا ةدارإ
 . ةلاضفلا وأ ةلاكولا قيرطب هريغ نع ناسنإ

 نمز دعب الإ ينامورلا نوناقلا هيلإ لصي مل ءاذه ةباينلا أدبمو
 امأ .ميدقلا يسنرفلا عيرشتلا نم الوهجم يقب |ك .فينع داهجو ليوط

 فرخ



 ىلإ اهزاجأو ءرهظ ذنم ةماتلا ةباينلاب لاق دقف .يمالسإلا عيرشتلا

 0 : كنج ةنرعر ةودح

 قيفش روتكدلا ركذي (ىك ظحالن نأ قحلا نم نوكي كلذلو

 نم وهو .(ةيمالسإلا ةعيرشلا ْق تامازتلالا ةيرظن» : هباتك يف هتاحش

 ًايدق ترهظ يتلا تاالواحملا ةبيخ - نييحيسملا نييرصملا نرناقلا لاجر

 . ينامورلا نوناقلا نم ىمالسإلا عيرشتلا دادمتسا تابثإل ًاثيدحو

 دع دا د

 ظ :فصنم قف شتسم ثحب

 ناب نأ دعب ىدحلا د ل هلك كلذ دعبو

 يدق فالخلا اهيف رجتشا ىلا ةلكشملا هذه يف هيلإ انيده يذلا قحلا

 «ينامورلا 3 ًاقلطم رثأتي / يمالسإلا عيرشتلا نأ وهو اترلفو

 .رخآ نوناق وأ عيرشت لك نعو هنع لالقتسالا مامت لقتسم وه لب

 هَل 00 ءاندرأ ام نايبل ةيافكلا 0 اذه 0 ناك

 ىأر ركذب اهيف ثحبلا 0 0 "6 .ةعطاقلا ةلدألاب

 !ًادهاش هب 8 هيلإ

 رشن 5. 1/7. 112861210 - دلاريج زتف» ذاتسألا نأب ؟ كلذو

 ةلج ِق .غ١6١ ماع رياني 5 .ةلأسملا هذه قف ةيزيلجنإلاب |يق اثحب

 ةنراقملا ةيحيراتلا ةقيرطلا لع موقي ثحب وهو .ةفورعم ةيملع

 ظ :ةيغوضوملا

 لثم يف قدلا ىلإ لوضولل اهجاهتنا نم.دب ال ىلا ةقيرطلا هذه
 جبمملا عانطصا بلطتت [ىك ؛ثحبلا يف ةانألا بلطتت يتلا لئاسملا هذه

 <,2ىآزء



 نيّدلا :وه ثحبلا اذه ناونعو ءاهيف ةقد لكب حيحصلا يملعلا

 . يمالسإلا نوناقلا ىلع ينامورلا نوناقلل موعزملا

 .(«سوميإ» نم لك ءارآ هبتاك هيف لوانت .ليوطلا ثحبلا اذهو

 يمالسإلا عيرشتلا رئاَك اولاق نيذلا نم امهريغو « «رهيست دلوجو»و

 درو « مهنم لك اهيلإ دنتسا يتلا ةلدألا ضرعتسا (ى .ينامورلا نوناقلاب

 ةفصب مهنم لوألا ةيحطس نابأ |ك .ةعطاق ًادودر ليصفتلاب اهنم لك ىلع

 .اليلد نوكي نأ اقلطم حصي ال امب هلالدتساو ٠ هريكفت يف ةصاخ

 ,ةقيقد الو ةيملع ريغ ةيلقع اذ ناك هنأ مهنم رخآ نع ركذ اك

 يف اعوفدم ناك هنأو ا عل

 ناك يمالسإلا عيرشتلا نأ راهظإ وهو .صاخ يسايس نعرعب هتاباتك

 .نوكي نأ هسفن بتاكلا دوي امك «ةيبرغلا تا رثؤملل ًالباق (ئاد

 بعش دنع ةركف تذخأ اذإ هنأ فورعملا نم هنأ ركذ اذه دعبو

 . ةركفلا هذهل رثأ رخآلا بعشلا تاباتكو ةغل يف رهظ يرخآ بعش ىلإ

 امك «ينامورلا نوناقلا يف نانويلا نع ذخأ |هيف ًالثم حضاو اذهو
 تاملكلاب ةئيلملا ةيدوهيلا «دوملتلا» ةعيرش يف كلذك حضاو وه

 . ةينيتاللاو ةينانويلا تاحلطصملاو

 ةغللا نم راعتسم دحاو ظفل دجوي ال هنإف .مالسإلا يف امأ

 00 هقفلل لا سوماقلا عيمج ل ةينانويلا وأ ةينيتاللا

 0 :ركذ قرا حو اهنا 5 0

 . ينامورلا نوناقلا

 اذه رداصم نأ ضارتفال ًاقلطم يعاد ال هنأ ىرن هلك كلذلو
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 لوقلاو ,مهسفنأ نوملسملا ا اوما
 مث نمو «ليلدو ملع ريغب ًالوقو هل ةقيقح ال ًاضارتفا نوكي اذه ريغب

 .هب دادتعالا مالعو هضفر بجي

 نأ عطاقلا ليلدلاب ىرن اننأ فصنملا ثحابلا اذه ركذي ءأريخأو

 نوناقلا نع هدصقمو هعباط يف ًايساسأ فلتخي يمالسإلا عيرشتلا

 نوناقلا ةغل اوقذح لاجر عضو وه يذلا نوناقلا اذه ,ينامورلا

 . هتاحلطصمو

 ةقيقدلا ةيهقفلا لئاسملا نم ماظن يهف .ةيمالسإلا ةعيرشلا امأ

 ىمسي ام لمشت اذهلو «ءالوأ هللاب ناسنإلا ةقالع ثيح نم اهيلإ رظن دقو

 امدنع 3 كلذ ربغو عب ةاكزو موصو ةالص نم «تادابعلاب»

 نيدلا رثأ اهيف دجن ءالثم نهرلاو عيبلاك «ةيندملا لئاسملا جلاعت
 :ًاحضأو

 اذكه  ًارارم انركذ امك .عطقي «قبس ام ىلإ ةفاضإلاب ءاذهو
 نوناقلا نم دادمتسالا وأ ذخألا يفني  يبرغلا يحيسملا ثحابلا لوقي

 .لوبقم ليلد وأ دنس ريغب نيثحابلا نم ريثك معز امك ٍينامورلا
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 ةلدألاب حضو دق هنأ ,مدقت امدعب .دقتعن انبناج نم نحنو

 هتأشن يف امامت لقتسم يمالسإلا عيرشتلا نأ 00 ةيخيراتلا
 ريغ وأ نامورلا نع دادمتسالا وأ ذخألل اجاتحم نكي مل هن أو .هلوصأو

 . نامورلا

 وأ ةيلوصألا دعاوقلا ضعب يف هباشت نم دجوي دق ام مغرب كلذو

 مغر «يناسنإلا لقعلا هباشت هرسفي يذلا هباشتلا اذه ,ةيهقفلا ماكحألا

 .ناكملاو نامزلا تائيب فالتخا
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 :ابوروأ يق مالسإلا

 نوناقلا نع ًائيش ذخأي مل يمالسإلا عيرشتلا نأ انفرع دق
 ةجاحب نكي ل هنأو ةيبرغلا ةيعضولا نيناوقلا نم هريغ وأ ينامورلا

 0و هللا باتكب ينغ هنأل ؛اذه نم ء ءىشل ًاقلطم

 . نيفورعملا مالعألا

 يسنرفلا يندملا نوناقلا ةلص ينو .ىرخأ ةلأسم ثحبن نأ يقب

 0 هقفلاو عيرشتلاب + اع قرشلاو برغلا 5 هترهش هل يذلا

 وأ | رركك ةتعالخلاو هنم دافأو يمالسإلا هقفلاب نوناقلا اذه رثأت له ىنعمب

 ؟هماكحأ نم ًاليلق

 مالسإلا نأ نم ًايخيرات فورعم وه ام ىلإ ًالوأ ريشن نأ بجي ءانه
 سلدنألا نوملسملا حتف ذإ .يرجه لا لوألا نرقلا رخاوأ يف ابوروأ لخد

 دإ .«بير الب اه لومعملا ىه ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك نورق ةعضب

 .نيملسملاو برعلا اهاجرل مكحلا ناك

 كلت يف فرع يمالسإلا عيرشتلا نأ كلذ جئاتن نم ناكو
 فرع كلذ نع دلوتو .اهيف ةديطو روذجو قرع هل راص هنأو ,دالبلا

 .نوملسملا اهمكحي ىتلا راطقألا كلت يف تلصأت ةينوناق تاداعو

 ظ نم برعلا جورخب هلك كلذ بهذي نأ ًالقع لوبقملا نم سيلو
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 .مهعيرشتب نيمكاح اهيف اهوضق يتلا ةليوطلا نورقلا دعب 0 كلت

 .يمالسإلا ّ# باهذ دعب ًائاق لظ عيرشتلا اذه رثأ نأ عقاولا لب
 عقاولاو خيراتلا ةداهشب 1 يوقف 0 اذه ناكو'

 ىتح نيدلا ىلإ عجري نوناق دالبلا كلتل نكي مل هنأ .ةصاخبو

 مهنوناق ناك لب مهيلإ لخد يذلا لداعلا عيرشتلا ةمواقم يف اودتشي
 ناك ل 6 تامورلا نوناقلا ىلإ عجري ًايعضو ًانوناق هيلإ نومكاحتي يذلا
 لراس سيتي هس رح حر ا .حوضوب هنم ًادمتسم

 ءاسنرفل ارروظ ا رجقإ راصو «نويلبان» ءاج ىتح كلذك رمألا لظو

 ناك ام ىلإ أجلف .هيلإ نومكاحتي بوتكم يندم نوناق رادصإ ىأرو

 فارعألا ىلإو .ينامورلا نوناقلا نم هب ًالومعمو مهدنع ًافورعم
 كاذو اذه عومجم نم لعجو «دالبلا يف تلصأت يلا ةينوناقلا تاداعلاو

 .م 1١8١5 ةنس ردص دقو , مويلا ىتح همساب فورعملا هنوناق

 : نويلبان نوناقو كلام بهذم

 يذلا وه  هنع هللا يضر كلام مامإلا بهذم نأ فورعملا نمو

 مويلا ىتح كلذك رمألا لازي الو «ةيقيرفإ لامش نادلب يف هب ًالومعم ناك
 راطقألاو سلدنألا ىلإ نيحتافلا برعلا عم لقتنا دقو ءدالبلا كلت يف

 .اسنرف نم اهب اوماقأو اهوحتف يتلا
 ريتك نأ مهب عوطقللا نيم لقت زب محا رلاا نمر نكي كلل نسي ٍ

 يف تلخد دق بهذملا اذه نم ةذوخأملا ةيعيرشتلا ماكحألا نم ادج

 تاداع اهنم دلوتو «دالبلا كلت يف تخسر نأ دعب نويلبان نوناق

 .نوناقلا كلذ يف «فصولا» اذهب تلخد ةينوناق فارعأو

 .يمالسإلا خيراتلا نم ًائيش فرعي ال نم الإ هركني ال ام اذهو

 لإ



 نيب ةنراقملاو «عقاولا هديؤي يذلا قحلا ركني رباكم هنكلو فرعي وأ

 ةفصب كلام مامإلا بهذم نم ذوخأملا يمالسإلاو يسنرفلا :نيعيرشتلا

 . ةصاخ

 ةفصب كلام بهذمب ًاميدق «نييسنرفلا ةيانع رسفي ام اذه لعلو

 هذه لازت امو «ةيسنرفلل اهنم ىرخأ ةمجرتو هبتك نم ريثك رشنو .ةصاخ
 . مايألا هذه ىلإ ةفورعم ةيانعلا

 فصنم اع ثحب

 وهو .اسنرفب نوناقلا سرد رهزألا ءالع نم ملاع لجر اذهو
 نم ريثك نيب ديدشلا هباشتلا هعارف .«نيسح هللا دبع ديس ذاتسألا

 هسرد يذلا كلام مامإلا بهذم نيبو ةيندملا ةيحانلا يف هماكحأ

 يف نيعيرشتلا نيب هيف نراقي مخض باتك عضوب ينع نأ ناكف .رهزألاب
 ىلوألا هتعبط ترهظ يذلا «ةيعيرشتلا تانراقملا» باتك وهو .ليصفت

 /١951. ةنس ةرهاقلاب

 نيذه خيرات ضرعتسا نأ دعب  باتكلا اذه ةمدقم يف ركذيوهو

 ةيخحيراتلا ثداوحلا هذه نم هنأ - يسرفلاو ب نيعيرشتلا

 كلام بهذلو انوفع ةيمالسإلا ةعيرشلل ناك هنأ نيبتي .ةعطاقلا

 الإ اذه ركني الو ءابوروأب يعضولا عيرشتلا يف لخد ًاصوصخ سنأ نبا

 . خيراتلا نم ائيش فرعي الو .قحلا عبتي نأ ديري ال رباكم لك

 كلام بهذم نأ يه «ًاعامجإ مهدنع ةيفخملا ةرملا ةقيقحلا نكلو

 نأ مهلو ءعازن الب نورق ذنم المعو الع هب لومعمو .مهدنع نودم

 ظ .هريغ وأ دئاوعلا نوناق :اولوقي

 هب مدقتي يذلا «كتانراقلاو اذه هباتك ىلإ راشأ نأ دعب مث
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 ذوخأم يسنرفلا يندملا نوناقلا نأ ىلع ىلمعلاو ىملعلا ليلد اذهو :لاق

 ريخ هللاو ءلدجلا نع ينغي ام باتكلا اذه يفو ءكلام بهذم نم هلج
 ١ . نيدهاشلا

 تانرافمو ةلئمأ

 نأ يفكيو ,تانراقملاو ةلثمألا هذه يف ليطن نأ انه اننأش نم سيل

 يسرفلا نيعيرشتلا نيذه يف ام غلبم رهظيل اهنه ضعبلا ىلإ ريشن

 ذخأ نع مني هباشت وهو «يحاونلا نم ريثك يف هباشت نم يمالسإلاو
 دوجو مايأ اسنرف يف تلصأت فارعأو تاداع لكش يف .لوألا نم يناثلا

 .ابوروأ دالب نم اهريغ يفو اهيف نيملسملا

 نم يسنرفلا نوناقلا يف هيف ءاج ام نأ دجن ًلثم دقعلا ىفف ١

 دقعلا ةحص طورشو «نيدقاعتملا نم لوبقلاو باجيإلاب هموزلو .هداقعنا

 ةيكلملا لاقتنا نأو «نيدقاعتملا ةيرحو .دقعلا بويعو «ةماع ةفصب

 . . .هنع ليكولا دقاعت درجمب متي لكوملل

 ىلع هنع هللا يضر سنأ نب كلام مامإلا هقف يف هدجن كلذ لك

 .ينامورلا نوناقلا يف فورعم وه ام ريغ

 ةيلهأ مدعو .هجئاتنو هبابسأو رجحلا يف ًاضيأ قافتالا اذه دجنو

 .هبابسأو رجحلا اذه ءاهتناو «هيلع روجحملا

 ديلا عضو مكحو ءاهتيبثتو اهليلدو ةيكلملا يف رمألا كلذكو - “

 .ةيكلملا ةجح لداعي لوقنملا ىلع ديلا عضو نأو .هجئاتنو هطورشو

 ديدحتو «.ةكرتشملا ةيكلملا ماكحأو «.ةماعلا ةعفنملل ةيكلملا عزن زاوجو

 قحلا طوقسو ءراقعلاو لوقنملا يف ةيكلملا لقن قرطو .مجانملا ةيكلم

 . ةدملا يضمب



 : لثم .هماكحأ نم ريثكو راجيإلا دقع يف ًاضيأ ناقفتيو - ؛
 دقع نع لزانتلا ءاماض .ةرجؤملا نيعلا ُْق ةراسنخلا .رجؤئملا تامازتلا

 راجيإ .لمعلا راجيإ ءراجيإلا دقع ةياهن .نطابلا نم ريجأتلا .راجيإلا
 . .ةراجإلا ةدم .ةمدخلا

 ةريثكر حاون كانهو .ناعيرشتلا هيف قفتي (يف رحب نم ةرطق هذه
 .ةثرولا نيب اهميسقتو ةكرتلاب صتخي ايف |هنيب قافتا عضوم يه ىرخأ

 نوناقلا هلوانتي امم هلك كلذ ريغ يفو ءاهنم لك ماكحأو ةبحلاو ةيصولاو
 .تافرصتلاو دوقعلا رئاس نم يندملا

 : ةجيتنلاو

 .يف قافتالا اذه نأ ىلإ ءانيأر مك .بهذ نيثحابلا ضعب نإ
 ذخأ قيرطب الإ تأي مل امهماكحأ رثكأ يف يمالسإلاو يسنرفلا نيعيرشتلا

 ىلع لدي هنأب :لوقلاب ىفتكن نحن انكلو .هنع هلقنو يناثلا نم لوألا

 رخأتملاو ءرخآلا نم امهدحأ دادمتسا ًادج حجارلا نم نأ ىلع - لقألا
 . يمالسإلا هقفلا وهو هيلع مدقتملا نم ديفي يذلا وه انمز

 ريثكلا يف وأ .ماكحألا ضعب يف هباشتلا وأ قافتالا نأ قحلا نمو

 قحاللا ذخأ ىلع نيقيب لدي ال هل قحال رخآو قباس عيرشت نيب ءاهنم
 ةعزنلا يمالسإلا عيرشتلا ةلص ثحب يف هانلق ال كلذو .قباسلا نم

 لوقعلا هباشت ىلإ هعجرم نوكي دق اذه نأ نم «ينامورلا نوناقلاب

 .ريكفتلا يف ةميلسلا

 نأ وهو .هظحالن نأ يغبني نيتلاح لا ين ريبك قرف كانه نكلو
 .ينامورلا نوناقلا نع ذخألل ًاقلطم ةجاحب نكي مل يمالسإلا عيرشتلا
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 ةنشسو هللا باتك :امهو نيسدفملا نيريبكلا هيعجرم ببس كلذو

 . عيرشتلا يحاون لك يف ةينغ |هيفو وو هلوسر

 ياا ير ع

 ءالعلا نأ لوقعملا نمف ٠مف «عقةمألا تاموقم نم هريغ وأ نيدلا نم عبني

 امي اوبحر لق «نويلبان» مساب نرتقي يذلا يندملا هر وعضو نيذلا

 . هنوفرعي رخآ عيرشت يأ يف مهل ًاقفاوم هودجو

 تبثي مل هنأ وهو .ىرخأ ةيحان نم نيتلاحلا يف رخآ قرف كانهو
 ًائيش الو هتغل الو ينامورلا نوناقلا اوفرع دق نيملسملا ءاهقفلا نأ ًاقلطم

 اوناك ءاسنرف ةصاخبو «نييبوروألا نأ نيح ىلع «ةينفلا هتاحلطصم نم
 كلت ضعب يف هب لمعلاو مهيب ع يمالسإلا عيرشتلا لوفرعي

 . ةليوط انورق دالبلا

 درك - ياعل وو وو ءاذإو

 2529 أريثك مهتغل ىلإ اولقنو هنوفرعي 0 ناك 2 يكلاملا

 . هدذحو هللا دنع ينيقيلا ملعلاو .اهنم رخآ ًائيش ةيبرعلاب مهنيب 'ايب اورشنو
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 هالشمالا عيرشنلاٌلَبقشْسُم

 ديرن اذام :لءاستن نأ يغبني ثحبلا نم ريخألا لصفلا اذه يف

 هلاح وه.امو ؟بيرقلا م هلاح وه امو ؟دلاخلا عيرشتلا اذه نم

 يرو داهتجالا حبصأ لهو ؟ديرن ام ىلإ لصن فيكو ؟مويلا

 نمو ا اي لا سارا لا شيب ابا نو قاب لاق

 . قيفوتلاو نوعلا هللا

 ؟هنم ديرن اذام

 هلوصأ انفرع يذلا دلاخلا عيرشتلا اذه نم ًاقح ديرن يذلا ام

 ةميظع ةمأ هب تحلص يذلاو .هب لصتي امث كلذ ريغو هصئاصخو

 يف قحلا لك انل ءًادحاو ًائيش الإ ديرن ال اننإ ؟ةليوط ًانورق ملاعلا تداس

 . هليبس يف دهاجنو لمعنو هديرن نأ انيلع بجي لب «هديرن نأ
 هب ذخؤت ام لكلو ةثيدحلا انتاعيرشتل لوألا ردصملا نوكي نأ وهو

 اذه عم انيلع الو .ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا لك يف «نيناوق نم ةمألا
 ممألا نم ىرخأ ةمأ يأل ينوناقلا ريكفتلا يف هدجن ريخ لك نم ديفن نأ

 7  ينغتست نأ ىلع ةرداق ةمأ تناك اف .ًابجاو نوكي اذه لعل لب «ةيبرغلا

 وؤش لك يف اهريغ نع

 هذ



 يفو .ةدحاو ةرم ققحتي نل ديرن يذلا اذه نأ انيقي ملعنل انإو

 ىلع دمحو يمالسإلا هقفلا هيف دكر ًاليوط ًانمز انت دقف «بيرق نمز

 هدأ لاط ىلا مونلا اذه نم هيف قيفن نمز نم دب الف .ةدحاو ةلاح

 عيطتسن اال 0 اذه 0 انمز راظتنالا نم 0 *

 . لصاوتم داج لمع ىلإ انم جاتحي ام اذهو ,نيح

 دهج نم ديرن ام ققحت هيضتقي ام مامأ نبجن نأ انل يغبني امو
 ءاذه انداهج يف نمزلا انب لاط نإ سأين نأ الو .مخض لمعو قاش

 ةبسنلاب يمالسإلا عيرشتلا وأ هقفلا اذه هيلع ناك ام ىلإ ةرظن نإو

 هبنت لضفب مويلا هيلع راص ام ىلإ مث ,بيرقلا سمألاب يعضولا نوناقلل

 انعانقإل ةيفاك ةرظن نإ ؛نيصلخملا ءاملعلا ضعب دهجو . يموقلا يعولا
 . ىلاعت هللا لضفب نوكيس هوجرن ام نأ ىلإ نينئمطم ريسن انلعجتو «لوقن امب

 :بيرقلا سمألاب هلاح

 هعقاوب اننيعأ مامأ الثام لازي ال سمألاب عيرشتلا اذه لاح
 دمحب ىهتنا يذلا مرجملا ضيغبلا رامعتسالا ببسب  دعبأ دقف .

 ْف الإ 3 ا 0 0 ةكرامملا 0 ا لضفب هلل هّلل

 ىتلا دهاعملاو ل ناردج نيب ىوزنا نأ كلذ نم ناكف

 ,ةحيحص ةيملع ةيذج ةسارد هتساردب دحأ ىنعي ال راصو «هنم تعرفت

 . اهانركذ ىتلا ةليلقلا يحاونلا يف الإ ايمسر هقيبطت ىلإ ةجاح ال ماد ام

 لوألا ردصملا اهانلعجو ةيسنرفلا نيناوقلل انلم نأ دعب اذه ناكو

 ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف اذه ثدحو .ةيلهألا نيناوقلا هانيمس امل
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 قسن ىلع تنس دقو 2م 187 ماع «ةيلهألا ةعومجملا» تردص دقف

 .اهماكحأ رثكأ اهيف ءاجو (ةطلتخملا ةعومجملا»

 يبنجأ هقفب الإ ىنعن ال .ةيضاملا ةرتفلا هذه يف ءًاذإ انرص دقل
 هلتحم هقف وهو . ليصألا يمالسإلا انعير شت تت انكرت نأ لعب . ليخد

 ريبعت انعنطصاو .ناك يذلا عقاولا نم فيفختلا اندرأ اذإ يبنجألا

 وم ياا يروبنسلا روتكدلا ذاتسألا

 4 6 ويوم و

 الو ةأطو فخأب - م وهو ( يسنرف 0 ا «يبنجألا

 ار لا اا نم أتنع لقأ

 . «(نيمألا هعباتو قصاللا هلظ وهف .هارسم

 :مويلا هلاح

 مويلا امأ ءانركذ اك سمألاب يمالسإلا عيرشتلا هيلع ناك ام كلذ

 ةلقنلا هذهلو ؛دصقن يذلا ضرغلا ليبس يف ةريبك ةوطخ انوطخ دق انارتف
 رهاظملاو بابسألا هذه نم اك لوانتتسو ءاهرهاظم امل (ى اهمابسأ

 .ةزجوم ةملكب

 هترعمو .يبنجألا لالتحالا ةدشب اذيدش انا ةنألا ثيبحا

 تلظن' اعيمج تيهف ءأيركف ناك امو ًايركسع هنم ناك ام اذه يف ءاوس

 مب هل تلمعو «لئاسولا لكب اذهب تبلاطو .ءيش لك يف لالقتسالا

 . ىوق نم كلمت

 مكحن يذلا نوناقلل نآ دق هنأ ىأر نم نوناقلا لاجر نم غبنو
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 .ةبيطلا انديلاقتو انئيدو ديجملا انيضام عم قفتي ًايبرع انوناق نوكي نأ هب
 . مهءأر يف ةعجان ةحلاص اهوأر يتلا قرطلاب لالقتسالا اذهل اولمعو

 .رخآ ىلإ موي نم دتشي ذخأ يموق يعو دجو نأ ءاذه بحصو

 ةبورعلا ةعيرش ىلإ اننيناوق يف عوجرلا ةرورضب ةوقب بلاطي ذخأ اك

 نم ذخؤي نأ نكمملا نم ماد ام هلو هلوسرو هللا ةعيرش . مالسإلاو

 فلتحم يف ةيناسنإلا ةعامجلا مكحل ةحلاصلا نيناوقلا ةعيرشلا هذه

 .اهنوؤش
 ضعب عفد دق هنأ دقتعن ثلاث ببس نيببسلا نيذه دعب كانهو

 ”ميرشلا قابكإ ىلإ ةيمالتسالاو» رحل .دالثلا .قق: ةنويناقلا لاخر

 نم ريثك ماتها هب ىينعنو .هنم ةدافإلاو ههقفب ةيانعلا ىلإو .يمالسإلا
 يف «مهتارمتؤم نم ريثك يف هب ةداشإلاو هقفلا اذبب يعضولا نوناقلا لاجر

 . ًالثم («سيراب»و «سين»و («ياهال»

 ىلإ عجري ديجملا يمالسإلا يبرعلا ثارتلاب نييبرغلا ماتتهاو
 برعلا دجم لماوع ىلع فوقولا اودارأ نيح كلذو .ىطسولا روصعلا

 1 افورعم ناك يذلا ملاعلا يف ةدايقلا زكرم ىلإ مهلوصوو نيملسملاو
 قم رثكل ارشنو. ةحرتو ةداقتساو ةنارد ثارتلا اذه ىلع اولبقأف .كلذ

 . ةليصألا هعجارم لويع

 نأ مويلا ىتح ًارمتسم لازي ام يذلا ماتتهالا اذه راثآ نم ناكو
 ءالؤه ةيانعب ةروشنم عجارملا هذه نم ريثكب ةيبرعلا ءارق رفظ
 مهنم نيصلخملا تافلؤم نم ريثكب ًاضيأ ملعلا رفظ نأو «نيقرشتسملا
 برعلا ةفاقث بناوج نم هقفلا ريغو هقفلا يف ةميقلا ةصاخلا مهتاسارد
 . مهتراضحو

 نييبرغلا بناج نم ةيانعلا هذه نأب :لوقن نأ ديرن اذهب اننإ
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 اريبك اناا وأ مهدوهج اورصقو .يمالسإلا هقفلا يف اوصصخت نيذلا

 اعيوكت هرابتعاب .عيرشتلا اذهب ةداشإ نم مهنم ناك ام نأبو ؛هيلع اهنم

 دق ءانيأر يف كلذ لك .ةرضاحلا ةايحلا ةرياسمو روطتلل الباقو ًايحالصإ

 ىلع لابقؤللو عيرشتلا اذهب ناميإلل اندنع نوناقلا لاجر نم ريثكلا عفد

 .هب عافتنالاو هتسارد
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 نينس ذنم انوطخ نأ ىلإ تدأ يلا بابسألا عامج يه كلت

 ةيانعلا وهو .دوشنملا ضرغلا قيقحت ليبس يف ةكرابم ةعساو تاوطخ

 لالقتسالل ًاقيقحت ,ةثيدحلا اننيناوق يف هب عافتنالاو يمالسإلا عيرشتلاب

 هلك صرحلا هيلع صرحن يذلا ينوناقلاو يعيرشتلا

 اننإف «لاح ىلإ لاح نم لاقتنالا وأ ,تاوطخلا هذه رهاظم امأ

 :رومألا هذه يف اهلمجن نأ عيطتسن

 لئاسرو ثوحب ةباتك ىلإ نوناقلا لاجر نم ليلق ريغ هاجتا

 يعضولا نوناقلا نم وأ «يمالسإلا هقفلا نم تاعوضوم يف ةاروتكد

 ٠ . يمالسإلا هقفلاب نراقملا

 ةعيرشلا يف تامازتلالا ةيرظن» يف ةتاحش قيفش روتكدلا لاثمأ

 لامعتسا ىدم» يف ديعسلا ىفطصم ديعسلا روتكدلاو .«ةيمالسإلا

 يرصملا نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هب ديقتت امو ةيجوزلا قوقح
 ةماعلا ةيرظنلا» يف (نانبل نم) يناصمحم ىحبص روتكدلاو ,.«ثيدحلا

 روتكدلاو .«ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دوقعلاو (تامازتلالا يأ) تابجوملل
 دبع روتكدلاو ««يمالسإلا هقفلا يف ةعبتلا لمحت» يفربلا دبع ىكز دمحم

 .«ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ريزعتلا» يف رماع زيزعلا
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا لعج وهو .كاذ دعب رخآ رهظم .ءيجيو

 بيبطلا هرئأ رمألا اذهو:+كيدخلا قدما نوناقلا زداضم:نم ايمسر اردضم
 تحبصأ هتسارد نوكو «هنم ذخألا يف عسوتلا : نيتيحان نم بير الب

 . ءاضقلاو نوناقلا لاجر ىلع ةبجاو

 ام ىلإ راشأ نأ دعب يروهنسلا روتكدلا لوقي «ىلوألا ةيحانلا نمف
 هقفلا نم ميدقلا نوناقلا هذخأ دق ناك امم ديدجلا نوناقلا هاقبتسا
 : يمالسإلا

 هقفلا نم اهّدمتسا ىرخأ ًاماكحأ ديدجلا نينقتلا ثدحتسا دقو
 اهضعبو .ةماع ءىدابم يه ةديدحلا ماكحألا هذه ضعبو . يمالسإلا

 :اهب ذخأ ىتلا ةماعلا ءىدابملا نمف . ةيليصفت لئاسم

 يه هذهو .هصوصن نم ًاريثك لّلختت اهارن يتلا ةيعوضوملا ةعزنلا
 ىلع ديدجلا نينقتلا اهرثآ «ةينامرجلا نيناوقلاو يمالسإلا هقفلا ةعزن
 يمالسإلا هقفلا لعجو «ةينيتاللا نيناوقلا عباط يه يتلا ةيتاذلا ةعزنلا
 . حيجرتلا يف هتدمع

 مل .«قحلا لاعتسا يف فّسعتلا» ةيرظن ءًاضيأ ءىدابملا هذه نمو
 اهدمتسا لب .بسحف ةيبرغلا نيناوقلا نع ديدجلا نينقتلا اهذخأي

 يصخشلا رايعملا ىلع اهيف رصتقي ملو ,يمالسإلا هقفلا ماكحأ نم كلذك

 يف ًايعوضوم ارايعم اهيلإ مض لب «نيناوقلا رثكأ هيلع ترصتقا يذلا
 ىقوتيو «ةعورشملا حلاصملاب قحلا لامعتسا ديقي :يمالسإلا هقفلا
 ظ .هلامعتسا نم ريغلا بيصي دق يذلا ميسجلا ررضلا

 ةينيتاللا نيناوقلا اهتلفغأ ,نيدلا ةلاوح يف رمألا كلذكو
 اهب ذخأف ,يمالسإلا هقفلا عم كلذ يف ةقفتم ةينامرجلا نيناوقلا اهتمظنو
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 .ةثيدحلا نيناوقلا ضعب هب ذخأ ةئراطلا ثداوحلا أدبمو .ديدجلا نينقتلا

 رذعلا ةيرظنو ةرورضلا ةيرظن ىلإ ًادانتسا هب ذخألا ديدجلا نينقتلا حّجرف
 . يمالسإلا هقفلا يف

 امى ةيليصفت لئاسم ديدجلا نينقتلا اهثدحتسا يتلا ماكحألا نمو

 ماكحألا لئاسملا هذه نمو .يمالسإلا هقفلا نم اهسبتقا دقو ءانمدق

 يضارألا راجيإبو .ركحلابو ,فقولا راجيإبو .دقعلا سلجمب ةصاخلا

 توم راجيإلا دقع ءاضقنابو ,ةرجؤملا نيعلا يف عرزلا كالهبو «ةيعارزلا
 . هدحو نئادلا ةدارإب نيدلا نم ءاربإلا عوقوبو ءرذعلل هخسفو رجأتسملا

 ةسارد يف عسوتلا ةرورض ةيحان : يهو «ةيناثلا ةيحانلا نعو

 ىرن «.ديدجلا نوناقلل ةيمسرلا رداصملا نم راصا نأ دعب يمالسإلا هقفلا

 : لوقي هنأ يروبهنسلا ذاتسألا

 لعجيو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيمهأ يف ًاريثك ديزي كلذ نأ كش الو

 نه وورش ارق نوال نوناقلا ءوض يف ةيملع ةسارد اهتسارد

 ةيلمعلا ةيحانلا نم كلذك لب .بسحف ةيهقفلا ةيرظنلا ةيحانلا

 لمكتسي نأ ًابلاطم نآلا حبصأ يضاقلاو هيقفلا نم لكف .ةيقيبطتلا

 عوجرلاب «فرع هيف عطقي ملو صن هيف دري ل ايف «يندملا نوناقلا ماكحأ

 . يمالسإلا هقفلا ماكحأ ىلإ

 ءىدابم ىلإ عجري نأ لبق ماكحألا هذه ىلإ عجري نأ هيلع بجيو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ لعل لب «ةلادعلا دعاوقو يعيبطلا نوناقلا

 .«يعيبطلا نوناقلا ءىدابم نما اطابضنا رثكأو ًاديدحت قدأ يهو -

 انينغتف .دعاوقلاو ءىدامملا هذه لح لحن يتلا يه  ةلادعلا ءىدابمو

 . نطاوملا نم ريثك يف اهنع
 هقفلا نوكي نأ ةركف نأ رهاظملا كلت نم ركذن ءأريخأو
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 دق ةثيدحلا انتاعيرشتو انيناوق لكل لوألا ساسألا وه يمالسإلا

 يف اهم قئاللا اهناكم 0 «نوناقلا لاجر رابك ناهذأ يف «(ترولبت»

 يف لوقي يروبنسلا روتكدلا انيأر نأ اذه نم ناكو . مهتاباتكو مهريكفت

 .هنع ًايفرح هلقنن يذلا اذه وهو .هل رخآ ثحب

 ةقارع نع هتقارع لقت ال ىمالسإلا هقفلا نأ ررق نأ دعب كلذو

 ةغايصلا ةئاتمو قطنمل ةقد».ىف .هنه لقي ل .هلأو» .«قامورلا :نوتاقلا
 ناك لب ءايملاع ًانوناق نوكي نأل حلاص هلثم وهو ,ءروطتلل ةيلباقلاو
 ةيويسآلا دالبلا يصاقأ نم مالسإلا ةلود تدتما موي ايملاع انوناق لعفلاب

 . يسلطألا طيحملا فافض ىلإ

 داهتجالا باب حتفناو هتسارد تبيحأ اذإ ؛ يمالسإلا هقفلا اذهو

 رصعلا حور ةرياسمو ةّدجلا يف لقي ال ًائيدح ًانوناق تبني نأ نيمق هيف

 . ةينامرحلاو ةينيتاللا نيناوقلا نع

 : هصن ام لوقي هلك اذه ررق نأ دعب هنإ

 أقفو .يمالسإلا هقفلا ريوطت وه هيلإ يصرت يذلا فدهلاو»

 يذلا رصعلل حلصي ًاثيدح ًانوناق هنم قتشن ىتح .هتعانص لوصأل

 يقارعلا نوناقلا وأ .ديدحلا يرصملا نوناقلا سيلو ' ٠ هيف شيعن

 .قارعلاو رصم نم لكل ًابسانم ًانوناق هل ا

 عيمجل لب «قارعلاو رصم نم لكل مئادلا ءيئابنلا نوناقلاو
 ةعيرشلا نم هقتشن يذلا «يندملا نوناقلا» وه امتإ «.ةيبرعلا دالبلا

 .اهروطت متي نأ دعب ةيمالسإلا

 .«تدحوت دق نوناقلا اذه روهظ دنع ةيبرعلا دالبلا نوكت دقو

 يتأيف .دحوتلا ىلإ اهقيرط يف نوكت دقو ءاهبتدحو معديل نوناقلا يتأيف
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 هذه زمر لاح لك ىلع ىقبيو ءاهديحوت لماوع نم ًالماع نوناقلا
 . (ةدحولا

 ؟ديرت ام ىلإ لصن فيك
 نأو ءرهكردي ءرملا ىنمتي ام لك سيل هنأ ةروثأملا لاوقألا نم نإ

 ريصتف ةينمألا دتشت نأ بجي نكلو .هدحو ينمتلاب سيل ينامألا لين

 الو . ةدارإ ريصتف اهيلع قداصلا مزعلاب ةبغرلا هذه دتشت نأو «ةبغر

 عمجأ مث انك نلطسوورهةنقا رك" نإ الإ ايف ديرب نأ ىلإ |! ناسنإلا لصي

 . تابقع وأ باعص نم هضرتعي ام ليلذت يف ذخأو ,هيلع هرمأ

 مايألا 00 يمالسإلا عبرشنل نوكي نأ ديرن نحن ءانهو

 دالبلل ماع نوناق هنم نوكي نأو «ةثيدحلا انتاعيرشتل لوألا ساسألا

 «باعص هنود 3 هديرن يذلا اذهو . اهلك ةيمالسإلاو ةيبرعلا

 نأب انسفنأ عدخن نأ اذإ انل يغبني اف .ًابئاد ًاداج ًالمع انم بلطتي وهو

 ا رمأ هديرن ام نوكيل ءلمعي نأ بجي ام لمعن ال مث «ديرن ان اننأ معزن

 : مايآلا لبقتسم يف اعقاو

 لوصولا ملسمو يبرع لك وجري يفنلا .ةليلحلا ةياغلا هذه نإ

 بلطتتو ءالاقث تاعبت نوناقلاو هقفلا لاجر رشعم - انيلع يقلت .اهيلإ

 دوهجلا رفاضتبو .ليبسلا اذه يف الماك انبجاوب موقن نأ انين[

 . ىلاعت هللا لضفب ديرن ام انل متي ةقداصلا

 عيرشتلا اذه نايب ؛ةيمالسإلا ةعيرشلاب نيينعملا رشعم ءانيلع نإ
 ارشن عجارملا هذه رشنب الإ يتأي ال اذهو .ىلوألا ةيلصألا هعجارم يف

 .نيثحابلل اهرسيي ايملع
 يتلا ىرخألا ةيهقفلا بتكلا تاهمأ رشن .كلذ دعب انيلع 5
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 تافلؤملا ىلع اهنم رصتقن الف «ىلوألا روصعلل ةيلاتلا روصعلا يف تءاج

 .اهدحو ةعبرألا بهاذملا ف تافلؤملا ىلع الو .دحاو بهذم ف

 ةيديرلا تهدم لق «ىرخألا هنهاذلا ىنفرغ اضرأ الغ.
 هله ُْف نإف . يرهاظلا بهذملاو .ةعيشلا بهاذم نم ةيمامإلا بهذمو

 ام ةورثلا هذه نمو «ةيهقفلا ةورثلا نم ادج اريثك ىرخألا بهاذملا

 عيرشتلا ةلزنم يلعي امو «.ةيعاتجالاو ةيعيرشتلا انتضم ْق انعفني

 .ديدج نم هلك ملاعلا يف يمالسإلا

 لوصولل لئاسولا مهأ نمو» : يروبغسلا روتكدلا لوقي اذه يفو

 همالإ يحوو قرشلا ةعيرش «.ةيمالسإلا ةعيرشلاب ةيانعلا .كلذ ىلإ
 هلوهس يف تعرعرتو هئارحص يف تتبن ..هيركفم ناهذأ ةراصعو

 يقتلي .مالسإلا رون نم ةاكشمو «قرشلا حور نم سبق يهف «هنايدوو
 حور اذه يف يرسيو ءاذه رونب كاذ ءيضيف .مالسإلاو قرشلا اهدنع

 .ادحاو ائيش اريصيو اجزتميل ىتح «كاذ

 ءاهلبس تدّبعو اهفانكأ تئطو ول «ةيمالسإلا ةعيرشلا ىه هذه»
 انهقف يف لالقتسالا حور خفني ام ليلجلا ثارتلا اذه يف انل ناكل
 ءيضنف «.ديدجلا رونلا اذهب ملاعلا علاطن انفرشأل مث ءانعيرشتو انئاضقو

 .قح لوق يرمعل وهو «نوناقلا يف ةيملاعلا ةفاقثلا بناوج نم ابناج هب

 .ريخلا لك هب لمعلا يفو
 نأ انيلع .هبهاذم فلتخم يف يمالسإلا هقفلا ةفرعم انل مت ىتمو

 ,رهزألا يف هقفلا هيلع سردي يذلا وحنلا ريغ ديدج وحن ىلع هسردن

 «ةيحان نم اهضعبو هبهاذم ضعب نيب ةنراقم ةيخيرات ةسارد هسردن يأ

 . ىرخأ ةيحان نم ةثيدحلا نيناوقلاو هقفلا بورض نيبو هنيبو
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 يف لبق نم انلق امك  ةحيحصلا ةيملعلاو ةلماشلا ةساردلا هذه نإ
 انم ذخأ يذلا ديلقتلا ةقبر نم ررحتلا ىلع اندعاست  هانبتك ام ضعب

 ًادحاو ًاهقف هلك قحلاب صخي مل ىلاعت هللا نأ انيقي فرعن انلعجتو «قانخلاب
 نيناوقلا عضوب نوموقي نيذلل ةبصخ ةدام مدقتو «هنيعب اذهنإو اهذهوأ

 .ىربك ةلزنم نم يمالسإلا هقفلل امب مهفرعي ام كلذو «.ةثيدحلا

 نوعضي امل لوألا يمسرلا ردصملا نوكي ىتح ةدئاف لجأ هنم نوديفيف
 . نيناوق نم

 ةحول انل مسري ةساردلا نم عونلا اذه نأ نع ًالضف هلك كلذو
 يملاعلا ركفلا روطتلو «ةيحانلا هذه يف يناسنإلا لقعلا دوهجل ةقيقد ةنيمأ

 لكاشم نم سانلل دي ام عم بسانتيل نينقتلاو عيرشتلاب صتخي ايف
 يف ءاهقفلا دوهج اذه يف ءاوس «ةفلتخملا ةديدعلا اهنوؤشو ةيلمعلا ةايحلا
 .نيملسملا ريغو نيملسملا نم برغلاو قرشلا

 لاجر ىلع نأ مويلا هيلع ديزنو .ماوعأ ةعضب ذنم هانلق ام اذه

 هقفلا لاجر ىلع امع ًارطخ الو ًادهج لقي ال رخآ ًابجاو نوناقلا

 رئاس يف هقفلا اذه ةسارد يف مهءالمز اونواعي نأ مهيلع نأ .يمالسإلا

 .هعورفو يعضولا نوناقلا ماسقأ لك لمشي هنأ فورعملا نمو .هيحاون

 نأ نوناقلاب نيلغتشملل نيبي «ةكرتشملا ةساردلاو نواعتلا كلذبو

 نع ذخألا نع ةريثك حاون يف انينغي ام يمالسإلا يعيرشتلا ثارتلا يف

 انوناق ثارتلا اذه نم ذخأن نأ روسيملا نم هنأو «مهنيناوقو نييبرغلا هقف

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا لكل اخلاص

 هللا لضفب ًاديعب سيل موي يف نوكيس ام اذه نأ دقتعن اننإو
 . ليبس لكب نينواعتم هل لمعنو .هديرنو هبلطن انمد ام . ىلاعت

 ذا



 :داهتجالا نم دب ال

 رداقلل هقفلا يف داهتجالا باب حتف نم دب آل .هلك كلذو اذه عمو

 عيرشتلا فلخت ام هنإف .اهفرعن ىتلا هتالهؤم هل تعمتجا ىذلا هيلع

 .نورق ذنم بابلا اذه دس ببس الإ ىمالسإلا

 فالسألا نم نيضاملا ثارتب زازتعالا نأ ملعن نحنو ءاذه لوقن

 لواحن نأ قمحلاو ثسعلا نم هنأو .ناسنوإلا ف يزيرغو يعيبط رمأ

 ميقن نأ ليحتسملا نم هنأو .هنع ءانغتسالاو ديجملا ثارتلا اذهل ركنتلا

 ةرئاد يف مهريكفت راثو نيضاملا دوهج نم ديفن نأ نود مولعلا نم املع

 . ملعلا اذه

 نأو ءتوملا تامس نم دومجلا نأ اذه عم ًاضيأ ملعن اننكلو
 يف ةدشب ىعن ميظعلا نآرقلا نأو «ةايحلل ىلوألا ةصاخلا يه ةكرحلا

 ناوضر - مهسفنأ ةمئألا ىمن امك «نيدلقملاو ديلقتلا ىلع هتايأ نم ريثك

 ةفينح يبأ نع يبنلا اذه لقن دقو ,قح الب مهديلقت نع  مهيلع هللا

 . هريغو

 ةجح الب ملعلا بلطي يذلا لثم :ىيعفاشلا لوق كلذ نمو

 هنأ ءهقفلا يف هرصتخم لوأ يف ينزملا ىبحي نب ليعاسإ ركذيو !يردي
 نع ةيهن ةيمالعإ عم .هدارأ نم ىلع هبرقيل يعفاشلا ملع نم هرصتخا

 .هريغ ديلقتو هديلقت

 نيبو .هنع ىبغملا ديلقتلا اذه نيب طلخي نأ انم دحأل سيلو

 نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» : هلوقب هيلع هللا ىنثأ يذلا عابتإلا
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 ًاعابتا ديلقتلا 5 نأب لوقيف . 4 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو

 . هؤانث لج هللا هاضري

 ءالجألا عابتا نإف .لوقلا اذه لثم ىلإ أجلن نأ انل سيل !معن

 قيرط يف مهؤاذتحا وه «ةيحانلا هذه يف ءراصنألاو نيرجاهملا نم
 مظعأ امو ,ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ماكحألا مهطابنتساو مهلالدتسا

 ظ !ديلقتلا نيبو اذه نيب قرفلا

 هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا عمس هنأ دواد وبأ ركذ دقو

 يف دعب وه مث لَك يبنلا نع ءاج ام لجرلا عبتي نأ وه عابتإلا» :لوقي

 . «ريحخم نيعباتلا

 يروثلا الو ًاكلام دلقت الو .يندلقت الو "ايه اضيأ لاق هنأ ىور اك

 : ةئسلاو باتكلا نم يأ .«اوذخأ ثيح نم ذخو .يعازوألا الو

 ءاهقفلا نم ليلق ريغ انديلقت نم مويلا هيلع نحن ام اذه نيأف

 ! عابتالا ةبجاو ةعرش مهئارآ لعجو ء«انمز نيرخأتملا

 .هيلع رداقلا ىلع داهتجالا بجوي رخآ نحو ةلأسملل نأ ىلع

 .نيضاملا انءاهقف نإ . ةمآلاو هلوسرو هلا ةعيرش قح يف نيمثآ انك الإو

 , مهسفنأو مهتمأو مهنيدل اورظن دق ةاريثك اريخ وما أو مهنع هللا يضر

 لزاونو ثداوح نم مهامزأ يف ناك ام لك يف هللا مكح نع اوثحبو

 ذايب يف اورصق الو ءاهنم ءيش ةهجاوم نع اونبج |ف .لكاشمو لئاسمو

 .اهيف هلوسرو هللا مكح

 مويلا دجو نأ ناكف ءروطتتو دجت تالماعملاو «ريغتي نمزلا نكلو

 مكح نايب نع كسمن نأ انل سيلف .سمألاب ًادوجوم نكي مل ام اهنم
 اهيف اوملكتي مل نيضاملا ءاهقفلا نأب نيللعتم اهنم لك يف عرشلا
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 دوهج نم نيديفتسم هلك كلذ يف دهتجن نأ بجاولا نإ .لب

 نإ دحاو رجأو ,باصأ نإ نارجأ هل دهتجملا نأ ةصاخبو ؛ةحيحصلا
 . أطخأ

 ال هللا نإو ءرصع لك يف سانلا لك عست ةعساو هللا ةمحر نإ

 يف ةمئأ اونوكي نأ نكمي نم ضعب نم رصع لك يف مالسإلا ةمأ يلي
 يمالسإلا هقفلا خيرات نإو هل كاهأ اوناك تم مهداهتجاب ةعيرشلا

 تائيب ريغتب تريغت دق ىمادقلا ءاهقفلا ءارآ نم ًاريثك نأ ًاعيمج انل دكؤيل

 رودصلاو بولقلا ىلع لقث يذلا دومجلاب ىضرن انلاب اف «نامزلاو ناكملا

 !داهتجالا ىلإ ةجاحلا ديدش عم

 نودهتجي ءاهقف .هوجرت يذلا زارطلا نم ءاهقف مالسولل نأ ولو

 مكح انيأرل «ديلقتلا ىلع مويلا ىتح فقن مل ولو .نوئطخي وأ نوبيصيف

 شيعن يذلا رصعلا اذه لكاشم نم ةلكشم لك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةايحلا هذه «.ةيلمعلا ةايحلا نيدايم لك 2 اهارن ىلا لكاشملا هذه «هيف

 داك د6

 هذه يف ةيمالسإلا ةعيرشلا مكح نايب يف دهتجن نأ ءًاذإ انيلع نإ

 ام ةصاخبو .دوقعلا قوس 5 تدع ىلا تاالماعملا :اهوحنو لئاسملا

 تايلمعلاو .ةمهملا ةيعارزلا ليصاحملا نم هريغو نطقلاب اهنم لصتي

 ةيراجتلا قاروآلا ليصحتو مصخلا لثم «ةيداعلا كونبلا اهب موقت يتلا

 م حتفو

 تايلمعو . ىعانصلاو ىعارزلا فيلستلا كونب تايلمع كلذكو
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 كلذكو . مايإلا هذه يف عمتجم اهنع ينغتسي ال يتلا ةينواعتلا تايعمجلا
 نيمأتلا تاكرش ةصاخبو «ةفلتخملا اهعاونأب تاكرشلا تايلمع ًاضيأ

 . .هعاونأو هبورض فلتخمب

 ةسارد يمالسإلا هقفلا ةسارد نم «هنع انملكت ام لمعن نيح اننإ

 مكح نايب يف دهتجن نيحو .نوناقلا لاجر عم نينواعتم ةحيحص ةيملع
 نأ ىلإ يمالسإلا هقفلاب لصن ءاننيب يرجت ىتلا تالماعملا يف هقفلا اذه

 نوعلا هللا نمو :ةثيدحلا اننيناوقو انتاعيرشتل لوألا ساسألا وه نوكي
 .دادسلاو قيفوتلاو
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 زجون نحنو ءاهيلإ يهتني ةجيتنو ءاهب متي ةتاخ ثحب لكل
 ءىراقلل ةدئاف اهيف نوكي نأ وجرن يتلا تاملكلا هذه يف كلتو هذه

 . يعاولا لمأتملا

 هديلاقت هل عمتجم ىلع أرط يمالسإلا عيرشتلا نأ انفرع - ١

 مكحي ام كلذ يف نودجي برعلا ناك دقف «ةينوناقلا هتايحو هفارعأو

 اهيف نودجي اوناك ماك .ضعبب مهضعب تاقالعو مهتالماعمو مهتافرصت
 .نيريرشلا يديأ ىلع ذخأيو مرجملا عدوي ام

 ام ىلع لوسرلا ىقبأ «دلاخلا لداعلا هعيرشتب مالسإلا ءاج امو
 ىلإ اهنم جاتحي ناك ام لدعو «ةينوناقلا دعاوقلا كلت نم ًاحلاص هآر

 .هتعيرشو نآرقلا عم ضراعتي ناك ام أو «ليدعت

 هالحال تيبع اعرتكم لوسرلا مامأ لزني ناك عيرشتلا اذهو

 ةلودلا دهع يف هلاكو هجضن' ىلإ ىهتنا ىتح اهم رم راودأ هل ناكو

 مهسأر و :مالعألا نيدهتجملا ءاهقفلا لضفب كلذو «.ةسابعلا

 .مويلا ىتح ةدلاخ مهبهاذم لازت ال نيذلاو نوفورعملا ةعبرألا ةمئألا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ أدبأ .كلذك لظتسو

1 



 .اهرابتعا نم دب ال لوصأو رداصم ىلع موقي عيرشتلا اذهو  ؟

 بناجب «ةنسلا» هذه نم دب ا هنأو .هلوسر ةنسو هللا باتك اهسار ىلعو

 ةوعدلا نوكت اذهبو .حاضيإ ىلإ جاتحي ام حضوتو هلمجم نيبت نآرقلا
 هبا ار نيذلا يل دكا 0 0 ءافتكالل

 دنا ال ليصل ل ذي لوا ةاكزلاو 9 ةالصلا 0 اما

 ماكحأ نم هتفرعم بجي ام لك ةفرعل ةيفاك لوصألا هذهو

 فلتخت يتلاو «نامز لك يف ديزتو ريغتتو جت ىتلا تالماعملاو ثداوحلا

 «سايقلاو عامجإلا :رداصملاو لوصألا هذه نمو . تائيبلا فاللتخاب

 .لاحب دهتجملا

 لكل دهميو .هتابجاوو هقوقح درف لكل عيرشتلا اذه فرعيو - "

 سوفنلا نم ةلوبقم نوكت ىتح قالخألاو نيدلا عزاوب ةمهملا هماكحأ
 نإو اهنم تلفتي نأ هلوسرو هللاب نمؤم دحأ لواحي ال مث نمو « ىضر نع

 .ءاضقلاو ةطرشلا لاجر نمأ

 ةعزنلا» تناك مث نمو .ةعاجلا قوقح كلذ عم ىعري وه مث

 ىلع دسافملا ءرد ميدقت ةرورضب مكحي اذهبو .هيف ةدئاسلا يه (ةيعاجلا

 .رغصألا ررضلا لمحتب لوزي نأ بجي ربكألا ررضلا نأو «عفانملا بلج

 الو ررض ال  ةماع ةفصب  هنأو درفلا ةحلصم قوف ةعاجلا ةحلصم نأو

 . مالسإلا يف رارض

 اهررق يتلا قحلا لاعتسا ءوس ةيرظنبو «ةيعاحلا ةعزنلا هذبمو
 ,ةيعضولا تاعيرشتلا لك قبس .هروهظ لوأ ذنم يمالسإلا عيرشتلا
 بحاص نأ ررقي م1104 ماع ردص يذلا يبنرفلا يندملا نوناقلاف

 و١١٠١



 تي ا ا رتي اع لأسي ال قحلا

 يعبي الف .هديبعل هللا نم ةحنم قوقح نم هل ام لكو درفلا ربتعي

 2 هب تجلب 00 ىلع ريخلاب دوعي ايف الإ قوقحما هله لامعتسا

 " ةفلتغ ةديدع

 نيناوقلاو 00 عيرشتلاب صاخلا لصفلا نم انفرعو 20

 لقتسم هنأ و ؛ينامورلا نوناقلاب ًاقلطم رثأتي مل عيرشتلا اذه نأ ,ةيبرغلا

 هيامقلا يرخا ءالعلا ضعب سصخعب ةداهشب كلذو «لالقتسالا مامت هنع

 جاتن هباشت لإ 55 ةهباشتم ماكحأ نم دجوي دق ام نأو «هتياغو
 . ناكملاو نامزلا تائيب فاالتخا عب ةميلسلا لوقعلا

 الو نوناقلا اذه نيملسملا ءاهقفلا نم دحأ ةفرعم مدع نع ًالضف

 باتك يأ ْق ةينفلا هتاحلطصم نم حلطصم يأ دوجو مدعو .هتغل

 .ةسدقملا ةيهلإلا هرداصمب هقفلا اذه ءانغتسا نعو .يمالسإ يهقف

 يمالسإلا ل ل ديب د ابساوم

 :ةنضآ قرات نم ريثكلا

 حجرملا نم هنإف , ينامورلا نوناقلل ةسنلاب كلذك رمألا ناك ادإو

 عيرشتلا نم ًادج ًاريثك دافأ دق يسرفلا يندملا نوناقلا نوكي نأ ادج
 بابسأ كلذلو فنا نب نب كلام مامإلا بهذم ِق هدذحن م يمالسولا

 .اهحرش قبس ةريثك



 ديح لبقتسم هرظتني ىمالسإلا هقفلا نأ انفرع اريل 5

 .نوناقلا عضو يف هنم ةدافإلابو .هب اريخأ نوناقلا لاجر ةيانع لضفب

 . يموقلا يعولا راشتنا لضفبو

 - نوناقلاو هقفلا لاجر رشعم - نينواعتم لمعن نأ بجي هنأ لع

 «ناكمو نأمز لكل احلاص اقح نوكيل ؛دلاخلا هقفلا اذه ريوطت ىلع
 لبقتسملا يف ةثيدحلا اننيناوقو انتاعيرشتل لوألا ساسألا نوكيلو

 ةيفرقلا

 نوكي نأ .دوشنلا ضرغلا اذه ىلع نيعت يتلا لماوعلا نم - 5

 اذه نإف 5 ةغللا عمجم ١ فبناجب (يمالسإلا هقفلل تي

 مضو . ءىثنأ ىقم نوكي وهو .نمزلا اذه قف او ا حبصأ

 ةيلاملا تاالماعملا ثحب ُِق ةلاعف ةادأ .نوناقلاو ىمالسإلا هقفلا تاالاجر

 .اهيف عرشلا ماكحأ ةفرعم يفو .لبق نم ةدوجوم نكت مل يتلا ةرصاعملا

 .ريدف ءيش لك ىلع وهو «ضرألاو تاومسلا كلم



 ا

 8 ع ناو يو طرا دلال قماح وحش عقيق راو وتعلو تلاع عر بايع انمو ةمدقملا
 ل ااا ا هجّردتو يمالسإلا عيرشتلا ةأشن

 راج ا ا ا ا زو وو م ا ا ليج ا ءاوح هيب نانا لمنع الأ و ورا وو ةق د جنم ةأشنلا رود -
 م ودل م ا ا 0000 بابشلا رود -
 17 و ا ولده مرور فو يشل فل ياو نول 4 قب اك حج قات و م لائلاو جضنلا رود -

 ١ و و او وم لا ووو ولا ال ب م لني د وموت ديلقتلا رود -
 0 ااا فيدو كلي ةكرحد

 هك ا يع سحلب هرج ماو هنتوا هلو ةماعلا هسسأو عيرشتلا لوصأ
 1 0/111 دز ذ ز ز باتكلا -
 اة 0 211111 .ةلّشسلا -
 0 ل ل و وجو موا ناهي حست ع عج عامجإلا -
 00 0 0 2 2 2آ22أل سايقلا -

 را يود عيوش مط طرا طالجس وب بوو ع سس هم ماكو عج ناسحتسإلا
 00000 50000007 .......... .ةلسرملا حلاصملا-
 0 ااا 00000555 باتكلا نم ةئسلا ةلزنم -
 انما 00 2 ةماعلا عيرشتلا نيسأ اد

 7 00000000 تاظحالم



 11 6 اي وع ا اع ل و ا ا ل ا هصئاصخو عيرشتلا ةعيبط

 0 ا 707111010111100 هييحو ةماعلا هسسأ

 ظذ131]101110 1 1100 هماكحأل ديهمتلا -

 نا ةيعالا عيرشتلا ةعزن -

 0 روطتلل يمالسإلا ةيرشتلا لوبق -

 0 ا عيرشتلل عمجم ءاشنإ بوجو -

 م75 ةيبرغلا نيناوقلاو يمالسإلا عيرشتلا

 0 لي 01000 ينامورلا نوناقلا : الوأ

 0 ةلأسملا عضو -

 ااا 0 11 رثأتلاب لوقلا -

 ال ا ااا ل وما وب ال خلا مو دل 1 ب ا ل ا ءارآلا دقن -

 ا 00011 اا ا ا ا رثأتلا ىفن -

 00 ااا فصنم قرشتسم ثحب

 ا يسنرفلا نوناقلاو يمالسإلا عيرشتلا :ًايناث
 ا و ا ا ا م و ابوروأ يف مالسإلا -

 ا يل ل وا ا ل . . نويلبان نوناقو كلام بهذم

 0 0000 فصنم ملاع ثحب
 اا 1 ا تل

 1 ل ا و ا و ان ع م ةجيتنلا

 0 ل ا ا 000000 يمالسإلا تر لبقتسم

 ا لا ا ام ب ب جن حا ام ؟هنم ديرن اذام

 0010000 1 1 تيرقلا نب لن ةلاجد
 /87 يت ا تو م مع را ملط احلا نب تف اا نت فل ين طم اخ بأ ب تا مويلا هلاح

 ل ديو اهل اضن بك
 ل ا ل داهتجالا نم دب ال

 ا ااا اا هتحيتنو ثحبلا ةمتاخ
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