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 ةبموف بتك

 بدلا را سوء ادع

 ماش
 نارا لامجرتملا









 ةمىلقم

 هل اديدج رود رضاحلا رصعلا ىف ىبرعلا عمتجملا زاتحب

 ىلع رمالا ةالو لمعيو .. ةيرشبلا خيرات ىف + هتازيممو هصئاصخ
 ىلا فدهبو لالغتسالاو مكحتلا نم هريهطت و ىضاملا ناردأ نم هتبامحم

 ديسسلا رييعت دح ىلع اهانعم ىف ىهو ةميلسلا ةيكارتشالا قيبطت

 ةيباجيا حاونو ةيبلس حاون نع ةرابع رصانلا دبع لامج سيئرلا
 ىحاوسنلاو : ضيغبلا ىضاملا راثآ ىلع ءاضقلا ىف لثمتت ةيبلسلاو

 نينطاوملا لك هدششني ىذلا لبقتسملل ءانبلا ىف لثمتتو ةيباجيالا
 عاطقالاى لع ءاضقلا ىمح ديدجلا ىبرعلا عمتجملا ىف ةيكارتشالاف

 لخادلا نم لالغتسالا ىلع ءاضقلاو ؛ لاملا سأر ةرطيسو راكتحالاو
 ىنطو داصتقا ةماقا ىمم ىباجيالا اهانعم ىف ةيكارتشالاو جراخلاو

 هجاويل داصتقالا اذمم ريوطت مث « داصتقالا اذه ةيمنت ىلع لمعلا مث
 ةيعامتجإ ةلادع ةمأقا ىلع لمعلاو عمتجملا 50

 ؛ هيلا ةحلصمللابلج ىف ديدجلا ىبرعلا انعمتجم جهن وه اذه
 الو ىضاملل ركنتيال هتبثوو هتضهن ىف وحو , هنع ةدسفملا درو

 دمتسي امئاٌدلاتلا ةيبرعلا ةراضحلاوميردقلا ىبرعل ادجملا نم رخسي
 هبرغو هقرش ملاعلا اورهقي نأ اوعاطتسإ برعلاف . هنوقو هتقاط اهنه
 توهو « لودو بوعش مهش ويحل تملستساف ء ةحمسلا مهتديقعب

 ملاعلااولهذأو ةرساكأو كولم مهل تلذو « ممأو شورع مهمادقأ تحت
 نم فرحأب خيراتلا مهل اهرطس تازجعم نم هوتآ امو مهتاراصتناب
 صصق ىورتو ؛ :نيلالعلا ىف ةقافخ مالسالا ةيار اوعفرو « رون
 هللا لييتس ىف داهشتسالاو توملا ىلع ني ركلاو داهحلاو ةلوطلا
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 ىحاهيفمهفلختساوضرالا ىف مهل هللانكمف «ليبسلا اذه ىف مهرود

 © هنلاي ىهنامت ا هيف نملسلاا دقق +. .رهدلا نم .نحت مالسالا لع, ىلا

 صضئارفو ىدؤت تادايع مهنيد اوربتعأفق ٠ مهنديقع مهيلع تطلتخاو

 ايد م هنأو داهحو ريص مالسالان أ أآوسنو ىضقت

 درجحو ةنطوو ةنيد نع اعافد كراعملا صوخل نمؤملا ملعسملا دادعالا الا

 ٠ هتزعو

 تامسسلا اذه نىم قيفتس نأ لواحب ديدجلا ىبرعلاعمتجملاو

 دجلما تاحفص بلقو ةليوط لايجأ ذنم هيلع نار ىذلا قيمعلا

 .ىلاوخلا همايأ اهب ترهدزاو. «لفاحلا هخيرات اهب قلأت ىتلا ةلوطبلاو

 هيلع ءاضقلا“ لجأ نمو رامعتسالا وه ادحاو اودع عراصي هنأ ملعيو

 نمؤتو داهجلاو داحتالا ءاول تحت ىبرعلا ملاعلا ىوضنيب نأ بجي

 ٠ عومجملا ةزعو ءاقبب ناطيترم اهزعو اهءاقب نأب ةمأ لك

 ةراضمحل ةروص مسرن نأ لواحنس ةمداقلا تاحعصلا ىفو
 ةمدخ ىف برعلا رودو هئاهدزاو هراهدزا روصع ىف ىبرعلا عمتجملا

 ريوطت ىف ةنسح كاس نع ىتح ةيرشبلا فراعملاو ةيناستالا

 ٠ ديدجلا انعمتحم

 ةربع نوكتل ىبرعلا نطولا ىف رمآتلا ةصق كلذ دعب درسن مث
 الميسو «ةعلاط دب ال قحلا سمش نأب نوللضملا نمؤيلو. ربتعي نم
 اذاف < راصمالاو راطقالا ىتش اهائس رمغيسو 4 ناوكالا اهرون

 اهلازلز ضرالا تلزلز امنأك ضرالا ىلع ىواهتت مالظلا حورص

 ىهو ءانلامآ عمجتمو < انيئامآ ىصقأ ىه ةيبرعلا ةدحولا نأ

 . .كرتشمخيرات نم انطبري ام ناف « الجآ وأ الجاع نا ةعقاو دب ال
 هتوالحو هتهكند اندعشو ىهتضاضغو ه8 ريع انكذ داهجو لصتمحاقكو

 ةلواح لك نم ىوقأ دحأ- فدهو « ةدحاو ةغل عم انعمجب ام نأو

 ىف فعضلا ثب ىلا ىهمرتو ء انتيتشت ىلا فدهتو انقيرفت ديرت
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 ىه ةدسحولا نآأب نمؤنلو . ةطعو ةربع حيراتلا نم دحأنل

 نكمن الو . اهب كسمتنو اهيلا ىعسن نأ بحب ىتلا ىقثولا ةورعلا
 .. انحافقك ىف مهمومس اوثتفُش نأ رامعتسالا نأوعأ وأ رامعتسالا

 اهيورت ءامسلاىف اهسأرو ضرالا ىف اهروذج ةكرابم ةرجش حافكلاف
 عمتجمداجحباى لع لمعلاو «ةصلخملا دوهحلاو «٠ ةقداصلا تايحضتلا

 ىحمتو تاقبطلا نيب قراوفلا هيف لازت ىنواعت ىكارتشا ىطارقوميد
 اندضعىف نهوت ىتلا ةيعحرلا تاوجفلاو ةعساولا تارغثلا كلت هيف

 ٠ اندوهج عزوتو

 نأ لئاسولا ىتشب ةيبرعلا ةيمرقلا موصخ لواح امهمف
 تآ وهو بيرق رصنلا ناقىرخآ وأ ةروصب ةمألا حافك نم أونهوي
 ٠ ءاشي نم هرصنب هللا زعيو هنم رفم الو هيف بير ال





 لوألا لصفلا
 مالسو مالسا ميم

 ةريبك اراثآ كحلي ةيناسنالا ةراضملا خيرات ىف بحايبلا نأ

 ةيبرغلا تاوعدلا نم اريثك دحب امك ؛ برغلا ىف مالسالا ةراضحل

 اهب ءاح بق بوعسلاو داررفالا ةيرحو ناسنالا قوقحو مالسلا ىف

 مكح نم ميركلا نآرقلا هنمضت امل ءادصأ الا نكت ملو لبق نم مالسالا

 دعاوقلاو ىناسنالا كولسلا ىف ميظع روتسدو ةيماس ظعاومو ةيلاغ

 ٠ ةيلودلا نناوقلاو ةيقالخالا

 ىلع .يضحب وهو +م ءافوو ءاخاو مالسو ةبح ندد مالسالاف

 يلاعتو هناحبسس هللا اعد دقو مالعسلا نم قتشم هسفن هنآ لب مالسلا

 ةليل ىه رهش فلآ نم ريخ ىه ىتلا ردقلا ةليل تناكو مالسلا ىلا

 5 « رجفلا علطم ىتح ىه ماللس » © ىلاعت لاق مالسلا

 ةروس ىف لاقف نيلسرملاو ءايبنالا ىلع مالسلاب اعد امك

 ٠ «نيملاعلا ىف حون ىلع مالس نيرخآلا ىق هيلع انكرتو» : تافاصلا

 لاقو «ميهاربا ىلع مالبس نيرخآلا ىف هيلع اتكرتو» : اضيأ لاقو

 ٠ «نيساي لآ ىلع مالس نيرخآلا ىف هيلع انكر تو ١» : كلذك

 تاومسلا اهضرع ىتلا ةنحلاب نيكياصلا نينمّؤملا ريبتب امك

 ١ لحتلا ةروس ىف لاقف اميظعتو مهل ةيحت مالسلا لعجو ضرألاو
 ةروسسس ىف لاق امك «نولمعت متنك امب ةتجلا اولخدا مكيلع مالبسو

 . 4« نينمآ مالسب اهولخدأ نويعو تانح ىف نيقتملا نأ ١ : رحجحلا

 لهاجلا ةبطاخمل ةليمسو مالسلا ىلاعتو هةناحبس هللا لعج امك

 اولاقنولهاجلا مهبطاخ اذاو» :٠ناقرفلا ةروس ىف لاقف ميثألا هيفسلا

 0 3 « ًاماليس
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 ةوعدلا رشن عئارذ نم ةهعبرذ برحلا لعجب مل لب ةثدانم رشتل

 نييمآلاوباتكلا اوتوأ نيذلللقو » : زيزعلا هياتكىف لاقف ةيمالسالا
 ٠ « غالبلا كيلع امناق اولوت ناو اودتها دقف اوملسأ ناف متملسأآ

 ةوفلامادختساىلع نيملسملا ريجي مل نذا ىلاعتو هناحبس هللاف
 ةظعوملاو ةمكحلاب مهبر ليبس ىلا اوعدي نأ مهرمأ لب مهنيد رشن ىف
 الأي نيملسملا ىلاعت هللا رمأ امك نيسحأ ىه ىتلاب اولداحيو ةنسحلا

 لسعفو مهن ادعأ ةلماعم ىف بيذدعتلاو شطبلا لئاسو اومدختس

 نآرقلاب ركذف , رابجب مهيلع تنأ امو» : ىلاعت هلوق قادصمب لوسرلا
 هللا لوسر نأ هديرب نع ملسم حيحص ىف ءاجو , «ديعو فاخي نم
 رفك نم اولتاق هللا ليبس ىف اوزغا» : لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص
 الو ديلولا اولتقت الو اولثمت الو اوردغت الو اولغت الو اوزغا هللا
 1 2ك عماوصلا باحصأ

 مالسسلا رشنل ةيلودلا تامظنملا تماق نيرشعلا نرقلا ىفو
 مالسلالجأ نم ةدحتملا ممالاو ممالا ةيصع .تماعق برحلا بنحتو
 نيرصتنملا دي ىف ةادأ تحبصأو ىلوالا تلشفف برحلا تاليو بنجتو
 طورشل خوسضرلا ىلع نيدوهقملا ماغزال ىلوالا ةيملاعلا برحلا ىم
 امك 9١؟* ماع ةبعصعلا نم باحسنالا ىلا ايناملا عقد امه حلصلا
 ةيروطاربما اهئاشناو اهيلع نابايلا ءادتعانم نيصلا ةيامح نع تزجع
 ةراغا نم ةعشبحلا ةيامح نع ١970 ماع تزجع امك وكوشنم ىهك

 حرسم ىلع ترهظو لاوزلا ىلآ اهب رمالا ىهتنا مث اهيلع نييلاطيالا
 رياربق ١١ « * نيب اتلاي رمتؤم عامتجا بقع ةدحتملا ممالا ةسايسلا
 دقو ١95465 ليربا 55 ىف وكسيسنارف ناس رمتؤم مث ١956 ماع
 ةظفاحملل ةماع ةيلود ةئيه ءاضشنا ىلع ذئدعب ىأرلا رقتسا
 هباسسالا ةلازال وا ءادتعالا عنل ةرورض اهءاشنا نال نمالاو ملسلا
 نواعتلاب كلذو برحلاىلا ىدؤتىتلاةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 . ةفاك مالسلل ةبحملا بوعشلا نيب رمتسملا قيثولا

 ممالا بوعش نحن » : ةدحتملا ممالا قاثيم ةجابيد ىف ءاج دقو
 هبرحلا تاليو نم ةلبقملا لايجالا ذدقنن نأ انسفنأ ىلع انيلآ دقو ةدحنملا

 زجعي انازحا دحاو ليج لالخ ىف نيترم ةيناسنالا ىلع تبلج ىتلا
 ناسنالل ةيناسنالاقوقحلاب انناميا كيدج نم دكت ناو فصولا اهنع
 اهريبك ممالاولافطالاو ءامسنلاو لاجرلل امبو هردقو درفلا ةماركبو
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 ؛ملظق نكمي ىتلا لاوحالا نيس ناو ةب واسم قوقح نم اهريغصو

 اهريغو تادهاعملانع ةئثشانلا تامارتلالاءارتحاو ةلادعلا قيفحي
 نأو امدق ىعامتحالا ىقرلل عفدن نأو ىلودلانوناقلا رداصم نم

 تاباغلا هذه ليبس ىو حسفأ ةيرحلانم وجىف ةايحلا ىوتسسم عفر
 نسحو مالس ى اعم شيعن نأو حماستلاب انمسفنا قخأت نأ انمزتعا
 ٠ « نييلودلا ملسلاو نمالاب ظفتحن ىك اناوق مضن ناو راوج

 نيد مالسالا نأ دجي ةجابيدلا هذه ىف رظنلا معني نم ناو
 .لوأ نم ناك دقو ىوصقلا ةرورضلل الا برحلا مدختس الو مالسلا

 نيرجاهملانيبىخآ نآ ةنيدملاىلاةرجهلا دعب ىبنلا اهب ماق ىتلالامعالا
 لوسرلا عقوو مهمللاس نمو نيمالسملا نيب راوجلا نيسسح ماقأو راصنألاو
 .تامرحلا ةنايصو ءامدلا نقم ةدهاعم ةيبيدحلا ماع ىف سشيرق عم ةهسقنب

 نيملاسملاةلماعم نسحب ىللاعت هللأ رمأ دقو نييناجلا ند تاقالعلا نسحو

 مكوجرخي ملو نيدلا ىف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا يكاهنيال» : لاقف
 أآمك +«نيطسقملا بحي هللا نا مهيلا اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم
 ؟ودتعت الو » : لاقف بيذعتلاو ليثمتلاب ىفصضشتلاو ءادتعالا نع ىهد
 دقف امولظم لتق نمو » : ىلاعت لاقو « نيدتعملا بحد ال هللا نأ
 . اروصمنم ناك هنا لتقلاف فرس الق اناطلس هيلول انلعح

 ىتلا ىلوالا ةيلماجلا راكفالاو تايبصعلا براح مالسالا نأ امك
 سنج ىلع سنج ومس ىف غلابتو نيحتلاو بصعتلا ىلا وعدت تناك
 لجو زع لاقف ةعامج ىلع ةعامج ةدايس وأ ةليبق ىلع ةليبق عافترا وأ
 لضفال» :ملسوهيلع هللاىاص لوسرلا لاق امك «ةوخانونمّؤأا امنا»
 نيب ةقرفتلا مدع ىلا مالسالا اعد امك «ىوقتلاب الا ىمجع ىلع ىبرعل

 رثاو ةيرصنعلا ىلع ىضقو لئابقلاو بوعشلاو سانجالاو ناولألا
 «ىثبح دبع مكيلع ىلو ولو اوعيطأو اوعمسا» :لاقهنأ لوسرلان ع
 مالسالا ىصوآ امك ىوقتلاب الا ملسمو ماسمنيب مالسالا قرفي ملو
 اهبآي» :ىلاعتلاقف قيثاوملاو دوهعلاو دوقعلا مارتحابلودلاو دارفالا
 هللادهعب اوفوأو ١ :لجو رع لاق امك «دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا
 مكيلع هللا متلعج دقو اهديكوت دعب نامدالا اوضقنت الو متدهاع اذا
 . « نولعفت ام ملعب هللا نأ اليفك

 مم ىتح ةنامأو ةقدب تادهاعملا مارتحا ىلا اعد مالسالا نا لب
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 مك و صقني مل مث نيك ر شملا نم متدهاع نيذلا الا» :لجو زعلاقف نيينثولا
 نأ مهتدم ىلا مهدهع مهيلا اومتأف ادحأ مكيلع اورعاظي ملو ائيش
 . « نيقتلا بحسم هللا

 نيبىروشلا ةماقأ وه ةدحتملا ممألا قاثيمنم ضرغلا ناك اذاو
 قايس ىف لاق ىلاعت هللا ناف فيعضلاب ىوقلا دبتسال ىتح لودلا
 «نوقفني مهاتقزر اممو مهتيب ىروش مهرمأو » : نينمؤملا حدم

 ظيلع اظف تنك ولو مهل تنل هللا نم ةمحر اميق» : لاق امك
 ىف مهرواشو مهل رفغتساو مهنع فعاف كلوح نم اوضفنال بلقلا
 «٠ م« رمألا

 ىلودلا نواعتلا قيقحت ىلع صني ةدحتملا ممالا قاثيم ناك اذاو
 ةسسيعامتجالاو ةيداصتقالا ةغبصلا تاذ ةيلودلا لثاسملا لح ىلع

 تايرحلاوناسنالاق وقح مارتحا زيزعت ىلعو ةيناسنالاو ةيفاقثلاو
 ببسب زييمت الب اقالطا كلذ ىلع عيجشتلاو اغيمج سانلل ةيساسالا
 مالسالا ناف ءاستلاو لاجرلا نيد قب رفث الو نيدلا وأ ةغللا وأ سنجملا

 هباتك ىف ىلاعت لاقف ملاعلا بوعشنيب فطامتلاو فلآتلا ىلا اعد
 لئاسيقو ابوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ اناد : زيزعلا
 عفاسنملا لدايت فراعتلا اذه ىف نأ ىف كش نم سيلو « اوقراعتل
 قلخ لجو زع هتمكح نمو اهفونص ىتشو اهعاونأ ففالتخا ىلع
 هباتك ىف ءاجام وحن ىلع ناولالاو ةئسلألا فالتخاو ضرالاو تاومسلا
 «عيسلا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ هتابآ نمو » : ريزعلا

 4 «يكناولأو

 تسل ركذم تنأ امنا ركذف» : ةينيدبلا ةيرحلا ىف ىلاعت لاق امك
 ١ « نيد ىلو مكنيد مكل :١ لجو زع لاقو © رطيسمب مهيلع

 احلاص لمع نم» نيدسفملا رارشالا تاكرد وأ نيقتملا تاجرد ةرخآلا ىف اهلف باقعلاو باوثلا ىف ركذلا ظح لثم ىتنالل لعجو
 يمرجأ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم
 ش 1 ء «نولمعي اوناكام نسحأي

 نسسفن نم مكفلخ ىذلا مكبر اوقتارساتلا اهنأب 0 : ىلاعت لاقف تنمو هلصأ ىف ىرشبلا سنجلا ىواست ىلع ميركلا نآرقلا صم دقلو

 ؟ ١



 صئامك «(ءاسنو اريتك الاجر امهنم ثنو اهحوز اهسقلخو . ددحاو

 انم رك دقلو » : ىلاعت لاقق ناسنالا ةمأ رك ىلع كلذك زيزعلا باتكلا

 34 تاسيطلا نم مهاتقزرو رحبلاو ربلا َّق مهانلمحو مدآ ىنن

 ٠ « اليضفت انقلخ نمم ريتك للع مهانئضفو

 لوسرلا لاقف ةيناوهشلاتابغرلاو , ةيتاذلا عفانملاو ةرثالاو ةينانألا
 ىتح مك دحأ نمؤيال “ فيرش ثيدح ىف ملسو هيلع نأ ىلص ميركلا

 ٠ « هسفنل بحيام هيخال بحي
 اعيمج سانلا نيب ءاخالاو ةدوملاو ةبحملا ىلا ةحيرص ةوعد هذهو

 ٠ ةبرقيلا سوقنلا نيب ةرثآألاو ةينانالاو قراوفلا ةلازاو

 سانلا قوقح صاقتن١ مدع ىلا اعد مالسالا نأ كلذ ىلا فضأ د

 لجوزع هللا لوقي اذه ىفو ء اهنع رظنلا ءاضغا وأ اهب سخبلا وأ
 ضراألاىف اودسفنتالو. مهءايشأ سانلا اوسختالو 2 زيزعلا هباتك ىف

 * «نينمؤه متنك نا مكل ريش مكلذ , اهحالصا دعب

 اذكهو ٠٠

 عيرشتلللوالا ردصملا ءىش لك لبقو الوأ مالسالا ناك اذكهو

 اهيلا هبنتت نأ لبق ةيلودلا نيناوقلا نه ريثك ىلا هبنت دقل لب لودلا
 عنمو برحلا نالعا بجوتسي مالسالا نا كلذ لاثمو ةئثيدحلا لودلا

 هاوس ىلع مهيلا ذيناف ةنايخ موق نم نفاخت اماو» : ىلاعت لاقف ردغلا

 نوناقلا عطتسي مل ىقالخالا أدبملا اذهف «نينئاخلا بحيال هللا نا
 لع /1-١9 ماع كلذ ناكو ةدودعم تاونس ذنم الا هرقي نأ ىعضولا

 دعب الا ةيب رحلا لامعالا أآدبت الأ ىلع صن ىذلا ىاهال رمتؤم داقعنا رثا
 7 ببسه بح نالعا ةروص' يف اما نوكي 1 سبلال قنابح راطخا

 ةياسمعلا بروح ىرسألاب ليكنتلا مدع ىلا سايقلاب لاحلا كلذكو

 نرقلا اذهقتدقع ىتلا ةيلودلا تاقافثالا ضعب تصن دقو ىضرملاب

 ٠ ةليوط نورق ذنم مالسالا اهيلا اعد ىتلا رومالا هذه ىلع

 ىف داصتقالا لاجر رهبيام' هتابنج نيب ميركلا نآرقلا مض دقو

 ىسقيلا اهرخرس لئاسوك جاتنالا لماوع نع مالسالا ثدحتف ملاعلا

 لا



 اهرمت نمو اهنم اولكايو اهورخسي نأب مهبلاطو مهتيهاقرو مهتمدخل
 لسماوع وأ جاتنالل امدخ رشبلا ال رقبلل امدخ جاتنالا لماوع لعجو

 مدختسيو ضرالا بكانه ىف ىشمي نم عيمجل قح تابيطلاف جاتنالا
 ضرالاو تاومسلا ىفاه مكل رخسو» : ىلاعت لاقف جاتنالا لثئاسو

 تابيط نم اولك اونمآ نيذلا اهيأاب» : لجو رع لاق امك ٠ « أعيمج

 . « نودبعت هابأ متنك نا هلل اوركشاو مكاشق زرام

 ىف اوشماف الولذ ضرالا مكل لعج ىذلا وهو» : ىلاعت لاقو
 . «,هقزر نم اولكو اهيكانم

 هذهنم ريثك ىلع داصتقالا ىف ةيبرغلا تايرظنلا تماق دقو
 فيئحلا مالسالاو مي ركلا نآرقلا اهتمضت ىتلا ةيناسنتالا ءىدايللا

 - اهنكلو ةركتبم ةركفو ديدج جاتن اهنأ ىلع نويبرغلا اهب قدشتو
 امك اهتمحلو اهادس ىف مالسالا ىلا دوعت رمالا ةقيقحو عقاولا ىف

 لطابلا هيتأي ال ىذلا نيبملا هباتك ىف لجو زع هللا تاملك ىلا دوعت
 ٠ هفلخ نم الو هيدي نيب نم



 قاثسلا لصفلا

 ابروأ ىف ةيمالسالا تاحوتفلا

 | هلهاحت نكمبال ةثيدحلا ةراضحلاىلع ميظع لضف مالسالل

 ساكعتاىلا برغلاب نيملسملا لاصتا ىدأ دقو « هنع رظنلا ءاضغا
 روحطت ىف رثآألا دعبأ هل ناك امم ء اابوروأ لع ةيمالسالا ةراضحلا

 ٠ ىللاعلا ركفلا
 خيراتلا ىف ةميدقلا روصعلا ىلا ابروأب نيملسملا لاصتا محربو

 ىف سلدنالا متف ذنم وزغلا جاوب رس يفلح ناطلس ناد

 عباسلان رقلانم يناثلا دقدلا ىف نوملسملا لواح ذا - ٠ ىومألا رصقعلا

 ىلع مهتاراغ او شف « ايشرفأ ةيحان نم اينايسا وزغ ىداليملا
 95 ) ماع «ابمف» ىطوقلا روطاربمالادهعيف ةينابسألا ءىطاوشلا
 . (م اثكءاد

 ىف ركف 2 برغملا دالب حتاق نم ريصن نب ىسوم نكمت امدنعو
 ىذلا « فايلوج » تنوكلا لمعلا اذه ىلع هعجش دقو اينابسأ وزغ

 ةيطوقلاةلودلا ةرطابأ رخآ«كيردور» عرزدل «اليخأآ» بزح عم فلاحت

 . مكحلا نع اينابسأ ىف
 ىف هل نذأي نأ كلملا ديع نب ديلولا نم ريصن نب ىسوم بلطف

 هحصنو .ظفحتلا نم ءىش ىف ديلولا هل نذأف اينايسأ ىلع ةلمحب مايقلا

 نيملسملا شويج باصت نأ ةفاخم «نايلوج» ةين قدص نم دكأتي نأب
 1 ايروأ ئف ةحيسفلا عاقبلا هذه ىف ةثراكب

 نشيج سأر ىلع «كلام نب فيرط» ريصن نب ىسوم لسراو
 قطانملاهذه دايترال (ه 51) م ال1١. ماع براحم ةئامسسمخلنم نوكم

 نم ريثكي داعو « سلدنالا دالب ىف ةيبونجلا روغثلا سشيجلا | 0
 كلام نب فيرط شيجح «ناياوخو رصان دقو. بالسألاو

 اذه محشف «٠ 2, رصنلا هل ققح كل ل ا
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 اشيج دنجف ىرخأ ةرم وزغلا ةعباتم ىلع ريصن نب ىسوم عينصلا
 دئاقلل ةدايقلا لوو ٠ ربربلا نم مهلج لتاقم فالآ ةعبس هماوق ايجل

 آمكاح ةئيدملا هذه ىف قراط ناكو دايز نب قراط روهسللا ىبرعلا

 ٠ ةيلاعلا ةمملاو ةعاجسشلاو لدعلاب رهتشاو ةجنط ةئيدمل

 هنسسارمىقلأو «نايلوج» نفس ىف ه 315 ماع رحبلا قراط ربعو
 هراد سنع ىف هودع ةزجانل كدعتساو اينايسا هبوتجيب ةريحبلا ميلقإ ىف

 ةروثلا عمقب الوغسشم ةنوآلا هذه ىف «كيردور» روطاريمالا ناكو

 هناديب شرعلا ع هعلخ ءاغتبا دالبلا ءاجرأ ىف تيش ىتلا ةيلخادلا
 زيهجت ىلا عراس , نيملسملا بئاج نم هب قدحملا رطخلا كردأ امدتع

 ةكرعملا ةحاسم اهبل زن وم لتاقم فلآ ةئامءاهز هددع غلبي ريبك سيح

 بورخلا تناكو . اكيسامتم امظنم نكي مل «كيردور» نشيح نكلو

 رمالا ىهتناو لاتقلا ىف اناين .دبي ملف هدضع ىف تتق دق ةيلهالا

 ٠ دايز نب قراط شيج مامأ ةركنم ةميزه هتميزهب
 ددملا نم ريثك هيلا رضحو هشيح ميظنتىلا «كيردور» داع

 (كيردور) شيج نم ةرئاكتملا عومجلاهذه دايز نب قراط ىار املف

 هيلا ليسسرأف ةلتاقملا نم ددعب هدمي نآ ريصن نب ىسوم نم بلط
 ىلع «كيردور» شيجي قراطىقتلاو « لتاقم فأالآ ةسمخ ىسوم
 (هؤ1) مالا ١ماع ويلوبىف 1/309 8ءاعاكه «ةكب»رهن ىداو فافض

 ةهملسأ ىتح ه«كيردور» شيج ىلع هتامجه' نسب قراط قفطو
 ندم ىلع فحزب ىضم ةكرعملا هذه ىف هراصتنا رتأ ىاعو ةميزهلل
 اهريغو ةلطيلطو ةيبطرقو هيليبشا ةتيدم هدي ىف تعقوف « اينابسا

 ٠ ةينابسالا ندملا نم
 دايز نب قراط راصتناب رياصت نب ىموع ىلا ءابنالا تمارت املو

 همساريغ مساب انورقمزوكك فوس سلدنالا حتف نال ةريغلا هتكلمت
 ىلا بتكو فرشلا اذه هل نوكي ىتح حتفلا اذه مامتال اشيج زهجف

 لصت ىح هفحز نم مدقتي الو هئاكم ىف عبقي نأب هرمأي دايز نب قراط
 : ٠ ١ قرخأ رماوأ هيلا

 ريصن نب ىسوم باتك ىلا الاب قلي مل دايزنب قراط نكلو
 فحزلا تفقوثت نأ ىأر هنال رصن ىلا رصن نه سلدناألا دالب ىف ىضمو
 هشج ضرعيو هبئاتك ىلع موجهلا ةدواعم نم ءادعالا نكمي فوس

 ٠ م« هباقعا ىلع هدرو هنه ليئلل ةصرفلا ةئادعال ىطعيو مهاد رطخل
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 ىلع سلدنالاى لا هجوتلا ىلا ريصب نب ىسوم عراس دئدنعو

 هشيحب قوطي دحأو (ه اكاك) مالا ؟ ماع وينوي ىف بجل سيح سأر

 تناكو ارهش اهرصاحو . ىرخأ ةرم ةيلييشأ حتمف ةينابسالا ندملا

 اهريغ حتف امك دايز نب قراط شيج ىلع نايصعلا ةيار تععفر دف

 ىقتلا امدتعو . دايز نب قراط سيجب قحل مت ةينايسالا ندملا نم

 مئانغ نم هيلع ىلوتسا امب هبلاطو « رمال هناعذا مدع ىلع همال قراطب

 ٠ نجحسلا ىف هعضوف ةتناها ىف ىدامت هنأ لب ٠٠ بالسأو

 ىذلا وهو مهدئاق نجسي نأ دايز نب قراط راصنأ ىلع زعو

 هجارخاو هذاقنا ىلع اولوعف «, اينابسا ىف رزؤملا رصنلا اذه ققح

 ةفيلخلاب لصتي نأ هراصتأ لضفب دايز نب قراط عاطتساو هلقتعم نم

 نب ىسوم ىلا ديلولا بتكف هاوكش هيلا ثب ىذلا كلملا دبع نب ديلولا
 ةرم ةدايقلا هيلا دنستو 2, ةلمع ىلا هدربو «ء ةهحارس قلطي نأ ريصن

 ٠ ىرخأ

 قراطو ىسوم راسو ديلولا ةفيلخلا رمأ ريصن نب ىسوم ذفنو
 احتفف « امهنيب ةوفجلا تلاز نأ دعبو ؛ سلدنالا دالب لامش حتفل اعم

 8همرعنو |ومم هنولشربو ومعان ةلاتشقو جوهورب ةنوغرأ ميلقا
 لامشلا ىصقأ ىف سناريلا لابج اغلب ىتح ةينابسالا ندملا نم اهريغو

 ىف ةعقاولا ةيلبجلا ميلاقالا كلت ادع , ةريزجلا هببش حتف كلذب متف

 لئابقلا لاجرو طوقلا فارشأ ضعب اهيلا ىوآ ىتلا ىبرغلا لامشلا
 ٠ اينايسا ىف نيملسملا مكحل عمضخت نأ تسففر ىتلا ةرئاثل

 نأ ىلع ٠ نيبملا رصنلا اذه قيقحت دعب ريصن نب ىسوم لوعو
 ىلا هجتا وزفلا هل مت ت7 ام اذا ىتح اسرف ىلا هشثيحب هحوتن

 اب كسولا نذيالا ردببلا يسب كلذيو ان رع ةيطط لا
 .ءالولاوعوضخلاب اعيمج ايروأ بوعش اهل نيدت ©« ةصلاخ ةيبرع

 رمأ 2 كلملا دبع نب ديلولا ىلا مماطملا هذه ءابنآ تلصو امدنعو

 كلت ىف ةيتاوم ريغ ةصرفلاق هلامآ نم ففخي نأ ريصن نب ىسوم

 نب ىسوم ديلولا ىعدتساو ةضيرعلا لامآلا هذه قيقحتل فورظلا

 هنبأ بصن قشمد ىلا هليحر لبق ىسوم نكلو دايز نب قراطو ريصن
 قلقأام ةاواسملاو لدعلا نم رهظأف سلدنالا دالب ىلع ايلاو زيزعلا دبع
 عسيمج نيب ىواس هنأ اميس الو ٠٠ هئم ماقتنالا ىلع اولوعف هموصخ

 برعلا خيرات نم تاحفص "م



 ىلع برعلا عجشو نيدلا وآ سنجلا ىف زييمت نود ةمالا تاقبط
 ةلمرأ نم جوزتف كلذ ىلع لثملا وه برضو نييحيسملا ةرهاصم

 . اهليد ىلع تيعب ىتلا «كيردور»

 دنجلا ماقأ هعرصم دعبو , هلتقل ةرماؤم كلذ رثا ىلع تربدو

 دالب ىلع ايلاو ريصصت نب ىسوم تخأ نبا بيبح نب بوبأ مهدئاق
 تاحالصالا ضعب اهب لمعو دالبلل ةمصاع ةبطرق ذختاف سلدنالا

 * لطت مل هتيالو ةدم نأ ريغ

 (هأ].؟1 .!ماع «كلامنيحمسلاا سل دنإلا مكح ىلوت امدئعو

 رصاحو اسنرق ىف سنافقورب ميلقا ىلع فحزو سناربلا لابج قرتخا
 ٠ باحسنالا ىلا اريخأ رطضا هنكلو ةليوط ةرتف زولوت ةنيده

 ١١١ماع .سلدنالاف مكحلا «ىقفاثغلا نمحرلادبعاا ىلوت امدنعو

 ماق ذا ٠٠ عافترالاو غوزيلا ىلا سلدنالا ىف نيملسملا مجن داع ى

 عاقيلاهذه ىف برعلل ةيونعملا حورلا تعفر ىتلا تاحالصالا نم ريثكب
 ىباوتساو ؛لتاقم فالآةينامت جرخفةلاغ دالب لاتقلل انيج زهجو
 , ءاوللا بونح ةلقتسم ةعطاقم ىهو «ارايتكا» ةيقود ىلع

 ةكارعم ىف نيملسملاب مدطصا ارييك ايشيج لترام لراش عمجو

 مسسسأب خيراتلا ىف ةفورعملا ةدلاخلا ةكرعملا تراد كاتهو «هييناوب»

 م الك" ؟ ماع ه«ءادهبشلا طالب» نيملسملا وخرؤم اهيمسسو «روت» ةكرعم

 لاممالا هب تبرض انسح ءالب نوملسملا اهيف ىلباآ ىتلا (ه )١١5

 نوتكمتي كلذبو ةكرعملا هذه ىف نيملسملا تاماه جوتي رصنلا داكو

 ىف اهيلع تراد رئاودلا نأ ديب « مالسالا رشنو اهتمرب ايوروأ حتف نم
 اليتقدادرآ مهسسي ىقفاغلا نمحرلادبع بيصاوةنحاطلا ةكرعملاةباهن
 بدادزاوس وفنلا نيد دق رفلا تبدو فوفصلا نيد ىنوعلا ترشثتناف

 شيجلا ىف بارطضالا ثعب امم مكحلا ىلع ءاليتسالا ىف عماطملا
 ٠ لترام لراش تامجه ءازا باحسنالاو رقهقتلا ىلا رطضاف ىبرعلا

 اودمبنأبرعلا عاطتساوخيراتلا هحو رغتل ةمد زهلا هده الولو

 هذص لخدي نأ مالسالا عاطلتساو ةفاك ابروأ نادلب ىلا مهناطلس

 ٠ قطانلا

 ةلازاو ةاواسملاو لدعلا رش ىلع سلدنالا ىفنوملسملا لمع دقو

 لي



 اميأ ضرالا قيقرو ديبعلا ةقيط بيحر دقو تافيطلا نيب فراوعلا

 هقب روداديسسالا ريث نم اهل اصالح هتريتعاو ىمالتسالا حتفلاب بيح رث

 طوقا اهدايسأ اهعصو ىتلا دويقلا كلت نم اهل اكاكفو دابعتسالا
 ىلا قوفحلا اولابو مالسالا قئنرعأ مهيصعب نا لب نيملاظ نيغاط نيغاب

 . اناوخا هللأ ةمعنب اوحيصاو سملسملا نم مهريغل تحيتأ

 ةيمالسالا تاساردلل نكرم ريكأ أسنن اسايسآب هلطيلط ىفو

 ىعاسسمب اهيف تامئتن دقو ةيسروالا تاغللا ىلا ةيب رعلا رانآلا لعن و

 ةيهماظن ةسردم ١6١1١55 لوالا كديومت رن ا سيئر

 ةيناطيربلا رزجلا نم اهيلا دقوو نورعام نومحرنم اهيف عمل ةمجرتلل
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 ةيممتال ةمجرت لوأ رشن امك ىمزراوخلل ربحخلا تاتك تربور لقن دقو

 ٠ (مرتحملا سرظب بهارلا) ميركلا نآرقلا
 زروجو 1آ1ء8م  جايل ىف ةيبرعلا مولعلا ترشتنا امك

 ٠ آسترف بونج ىف (:ها1نووعنولوكو (2هردع

 ءاستناو . مالنسالا وعشت ىلع سل دنالا ف نوملسملا لمع دقو

 دالب ىف دجوي نكي مل ىزود ملاعلا لاق ىتح ملعلا عيحشتو دجاسلا

 ملي نم ابروأ ىف نكي مل ىدلا تقولأ ىف دحاو ىما لحجر سلدنالا
 ؟ا/ ىناثلا مكحلا ًاشنأ دقو , ىسسقلا ةقبط الا ةباتكلاو ةءارقلاب

 ةمعن نم امورحم هتيعر نم دحأ ىقيبال ىكل اهمزاولب ةيباجم ةسردم
 ٠ دادغب ىف ةيماظنلا ةعماجلا نم رهشأ ةبطرق ةعماج تناكو , ملعلا

 دا سلدنالا دالب ىف طوقلا راوتلا ىلع امامت برعلا ضقي مل
 ىف ةيلبجلا ةلسلسلا كلت ءارو اولكشو لابجلاب مهنم قيرف مصتعا
 ىلع تالمحلا ولت تالمحلا نونسشي اوعرشو ةيروث ةموكح سايروتسا
 نسشويحلاب مهودماو هجن رفلا كولم مهدضع نأ تبل لو . برعلا

 حبصآ ىتح (ر111105>2 هلاتسشق نم امسقو (:1|8نمع ايقيلج اوداعتساخ
 3 راوثلا تاوقب هفلتخم نكامأ نم نيطوحم برعلا

 بشانلا فالخلا كلذ مهتمهم ءادأ ىف راونلا ءالؤه دعاس -
 ءاحنأ :ىف تءس ىتلا نتفلاو تاروثلا كلتو . ىومألا شرعلا لوح

 ٠ ٠ برعلا ىلع موجهلا نايسالل ىنست ىتح الا يلب
 دقف نايقابلا ناثلثلا امأ . برعلا ةيلع ىلوتسا ام ثلث ىلع امولوتساغ
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 (22682808 هطان رغ ىف ىريزوبن مهرهشاو فئاوطلا كولم امهيلع ماق

 ىأ ه 5١5 ا/لةلهصنع هيسنلب ىف رماع ونبو ما5١١ سه 4٠

 قتبو م ٠١515 اه 5١5 16[!1+56 ةيليسثا ىف دابع ونبو م ٠5١

 587380555 ٠ هطسقرس ىف دوه

 : بيطخلا نبا رعاشلا لوق كولملا ءالؤه ىف قدص دقو

 رثالاو اعيمج نيعلا بهذو رثتلا ةفالخلا كلس اذا ىتح

 كيد نصغ لك قوف حاصو (<-كيلم ةهقب لكب ماق
 ىتح داليملل رشع ىداحلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا تأي ملو

 هلطيلط لخدف ءافلحلا ةدايق هلاتنشق كلم ثلانلا سنوقلا كلملا ىلوت

 ىتلا نكامألا اعدو هتلودل ةمصاع اهذختاو م ١ ١ مو ىأ ه 2 ماع

 بحاصو دامع ند دمتعملا ددهب لسراو » ةديدجلا هلاتشق اهحتتفا

 ءوس نويسلدنألا رعششو , فئاوطلا كولم مظعأو هيليبشاو هبطرق
 : ىكطيلطلا لاسعلا نبا لاقو ريصملا

 طلغلا نم الا اهب ماقملا امف سلدنا لهأ اب مكحاورأ اوثح

 طسولانم اروثنمةريزجلاكلسس  ىراد هفارطأ نم رثني كلسلا

 ةلود داجحنتسا ىلع هيف اوعمجا ةيبطرق ىف اسلجم اودقع دقو

 ٠ اثبع تناك مهدوهج نكلو نيطبارملا

 مهنأش لحمضي فئاوطلا كولم ناك ىتلا ةرتفلا هذه ىقو
 ىلع ضيق دق هى 5٠005619 ربربلا ناطلس نيفشات نب فسوي ناك

 اهيف ميقيل سكارم ةنيدم ىنبو « طسوألاو ىصقالا برغملا ىتيصان
 ىلا فيثك شيجب زاتجا ةدجنلا نوبلطي نييسلدنالا لسر هتتأ الو
 هى 99 ماع ةقالزلا اهل لاقي ةكرعم ىف نابسالا بلغو اينابسا
 ةميظعلا تاراصتنالا هذه نيفشات نب فسوي دهاش املو ءم 75
 ناكف ., سلدنالا ىلع رطيسي نأ هسفن هتثدح هسقنب اهققح ىتلا

 ىلعو ٠ سلدنألا قرش ىف «هغارفا» ةنيدم ىلع ءاليتسالا نم نيفشات

 ىفىرخأ ةلود ترهظ نأ ثبلي مل نكلو , فئاوطلا كولم اهعاضأ ىتلا
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 برغملا ىف نيطبارملا ةلود ىلع تضف اه 559 هدهالال نيفشات هنبا دهع

 *م15

 نيملسملا جارخال ةلصاوتملا تالواحملا لمع نع جنرعلا دمهي ملو

 ءسلدنالا نم «ةطقارهلا» جارخلا ىلا وعدي ابايلا ناكو . ايتايسسا نم

 ىنحةليوط ةرتف جنرعلاو نيدحوملا ةلود نيب تاشوانملا ترمتسا دقو

 اهيلع ىلوتسا ىتلا , ةيسلدنالا ندملا نم اريتك اولخي نآ اوعاطتسا

 اينايسا ىف برعلا ةزوح ىف تلظ ىتلا تارامالا رخآ ناكو . برعلا
 ىلا كلملا ىبهتنا الو ٠ رمحالا ىنب دب ىف تناكو «ةطانرغ» ةراما ىه

 تماقدق ةدحتملا اينايسأ ةكلمم تداك هطانرغ كولم رخآ هللا دبع ىبأ
 ىلع ةكلمملا هذه تلوتسا دقو « اليبازياب دنانيدرف جوزت نأ بقع

 ارفمهللا دبع وبأ دجي مل ىتح ةليوط ةرتف اهترصاحو ةطانرغ ىحاوض
 رخآ ىتح براحي نأ بلطو , كلذ ىبأ ىسوم هدئاق نكلو , حلصلا نم
 مجهي امثير هولهمي نأ نيدلا لاجرو كلملا دشانو , هئامد نم ةرطق

 توميزنأ اماو ءمهفوفص قرتخي نأ اماق ءنيرصاحملا ءادعألا ىلع هدنجب
 ةضوافملانم اصاتم كلملا دجي مل اريخأو , اليتف دجي مل هلك اذح نكلو

 اذهل نابسالا كلم ىلا اريزو هللا دبع وبأ لسرأف٠ حلصلا نأش ىف
 حلصلا طورش ةيلع ضرعو انسح الابقتسا كلملا هليقتساف ضرغلا
 ملعف هللا دبع ىبأ ىلا ريزولا اهب داعف , اطرش نيتسو ةعبس تناكاو

 هوملسيق هلاتشق بحاصل ةعيبلا ةطانرغ لهأ بتكي نأ اهمحأ نأ
 قنوملسملا نمٌون نآ ىلع نوصحلا نم اهيفامو « اهحيتافمو ةئيدللأ

 كفيو «هيلع تناكام ىلع مهتعيرش اوميقشو « لاملاو لهالاو نسقنلا

 ٠ ةطان رغ يف نابسالا , ىرسألا عيمج راسأ

 ىسوم نكلو , طورشلا هذهل ناعذالا ىلا نا دبع وبا رطضا دقو

 ليوعلا|وكرتا : لاقو دنجلا ىلا تفتلاو , كلذ هيلع ىبا شيجلا دئاق
 اهارضأ بولقب + برحلا ةحاس ىلا ايهو . ءاسنلاو لافطالل ءاكبلاو
 فرشلا راد ىف توملا ىبأنأ ٠٠ لاطبالا توم كانه تمئنلو « سأيلا

 نحنو ودعلا ةزوح ىف لخدت انتنيدم ىرن نأ لضفأ . داهجلاو
 توم اهنع عافدلا ىف تومن نأ مأ , اكارح ىدبنال ىديآلا وفوتكم
 ؟ ءادهشلا
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 ىف دفتت تساك ىتلا ةيمحلا كلن اندقفو , انسودب سنامآ

 نبات عبطبو . ةنئاشلا طورشلا هذهب ىضرن فيكق نذا ٠٠ ايرودص

 ٠٠ بولقلا ىلع ايلوتسم سأيلا ىرأ ىنا . انقانعأ ىلع ناوهلاو لدلا

 اجلي أجلم رحلا ىبألل نأ ىلع ؛ هوجولا ىف ةدصوم ةاحنلا باوبأو

 رثؤال اف . توملا وهو الأ , ةاحنبا لببس ةهجو ىق تدس اذا ةيلا

 جن رفلا نأ متننظأ « اليلذ ادبع شيعأ نأ ىلع اميرك ارح تومأ نأ
 ةقرلا نم نآلا مهكلم هيدبي ام ناو . مكل مهدوعو ىف نوقدصي

 ,مكقانعأ ىف ليقثلا هرين عضيو . مكرايد كلمي نأ دعب مودي نيللاو
 نم انب لحيس امم فخأل توملا نا « مكسفنأ اوعدخت الف . هللاو ال
 بهي اوقاغشف اوقفاخت ناو 2, هنوفاخت فيكف , لاوهألاو ايالبلا

 ملظلا دادتشاو « مكضارعأ كاهتناو « مكدجاسم سيئندتو « مكتتيدم

 نوفاخي مكنم نيذلا ىريسو , مك ودع نم هنوقلتس ام كلذف . مكيلع
 هللاوف انأ امأ اباذع تءمااربم دشأ وهاملاطبالا توم مويلا اوتومينأ
 نمانل ىقبام ضقنلف الجآ وآ الجاع نأ هنم ددال توملا نا كلذ ىرأ نل
 ضرالا انما نا ., توملا ىلا اومله . ءادعالا نم رأثلاب ةايحلا هذه

 2 انع ضرالا ردص قاض ناو . اهيلا انمضتل بيحرلا اهردص ةحتاق

 « انداسجال ءاطغ ءامسلا نوكت نأ ىفكيف . روبق اهيف انل نكي ملو
 توملا نع اونبج ةطانرغ لاجر نا انع لاقي الف , دايسالا اهيأ اومله
 « ٠ داهْللا ةحاس ىف

 نايئيلاك نودهاجي اولظو نيملسملا نم قيرف هعم بهف
 رياني رهش نم نماتلا ىفو ءاهرود تدأ ةنايخلانأ ديب صوصرما
 مالتمساو ' ةطان رغ لوخدل ًاليبازباو دناتندرف دعتسا « 8م ١291 ماع
 ةبكوك امهفحت امدقتف , هرمأ ىلع بولغملا اهناطلس نم ةطانرغ حيتافم
 مدقم ارظتناو ٠ لالجلاو ةهبألا فراطمب احصشتا دقو , ناسرفلا نم
 , اهمالتسا ىلا اقات املاط ىتلا ةدوجوملا حيتافملا هعمو هللا دبع ىبا
 نوللا بهاذ هجولا بحاش هللادبع وبأ لبقأ ةعاسلا تفزا املق
 امارتحا لجرت دئانيدرف نم برتقإ املق هداوج ةوهص ايطتمم ناكو
 هللادبع وبأ هئم برتقاف © كلذ نم هعنم دئانيدرف نكلو هةهصخشل

 ةكرحىف هردص ىلع رمهنتو هيقآمىف قرق رتتعومدلاولاق مث «هايحو
 ءانرابدو انتنيدم كماسننأ هللاةداراكلت ميظعلاكلملااهبأ» ةيروعشال
 ملحلاب انورقم انيلع كراصتنا لعجاف كاياعر نم نآالا ذنم انحبصأ دقو
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 دئانيدرف هلبقف ءارمحلا حيبافم هل مدقو هل ىنحنا مس .« ةلادعلاو
 ةوهص ىطتماو .ههجو ىول كتلادبع ايأ نكلو . ةعيطل ةملكب هازعو
 هرافتنت تناك تتيح تارتللا لاسمح باوسص هلاحر عم هجئاو هداوج

 . هترسأ

 . ىكب هطانرغ ىلع لط'و لابجلا ىلا هللادنع وبأ لصو املق
 ٠ « ىبرعلا تادهنت رخآ » جنرفلا ةيلع قلطأ ناكملا اذهو

 هتدهاش امدنع -حيسحلا ىهو همأ تبتوص قيود مهليحر ءاننا قو

 ) لجرك هيلع ظفاحت نا عطتمست مل كلم ىاع ةأرماك كبأ » ىكس

 نم ةعقيلا هذه ىف ةقحاسلا مهداجمأ ىلع راتسلا لدساو
 كلم ىلع لايقألاو كوللا نيب رحائتلاو فالتخالا ىفقو ضرالا

 اهتمرب ابروأ لمسشي ىتح عستيو دتمي نأ نكمي ناك ىذلا نيملسملا
 نع فلتخي رخآ الاصتا ابروأب نوملسملا لصتا دقو اذه

 اذهل جأ نم اهوكلس ىتلا قيرطلا نع فلتخيو سلدنالاب مهلاصتا
 اسيلاطيا قيرط نع بونجلا نم ابروأ لوخد اولواح ذا ء ضرغلا
 «ةيمور» اورصاح ىتح ايلاطيا ندم نم اريثك و ةيلقص ةردزج اوحتفف

 ىربكلا اهتسينك اولوحي نأ اواواحي ملو ابابلا وأ مظعالا ربحلا رقم
 ف («ايفوص ايا» وأ ماشلا َّق ىومألا عماجلاب اولعف امك دحمسم ىلا

 ٠ ةناتسآلا

 ةطس وتمةقطنم عفت اهنأل ةيلئكص ىلا نيملسملا راظنأتهحتا دقو '

 ةحئارلا نفسلا قيرط نع برغلاب قرشلا طيرتو ضيبالا رحبلا ىف
 ةنجاطرقو روص نم ةمداقلا نفسلا اهيف وسرت تناكو ٠ ةيداغلاو

 ٠ اهريغو ةطنزيبو سوسرطو

 مهدقف نايفس ىبأ نب ةيواعم دهع ىف تالواحملا تأدبو
 «ةسوقارسو مهتني دم ىلع مهتاراغ اونشو م65 ماع وزغلاب نوملسملا
 اينايمسأ حتتف ىلا ريصن نب ىسوم دمع املو ةريزجلا ندم نم اهريغو
 ازغف , طسوتملا ضيبالا رحبلا رئازج ىلا دنجب هللا دبع هنبا ذفنأ
 مئانغلا نم ريثكب داعو ةيلقصو ةينيدرسو , ةقرونمو ٠ ةقرويم
 0 0 بالسألاو
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 مقو دق ناك ةريدألا ضعب ىف ةبهار بحأ « سويميفوي » ةمسا
 بحاص ىلا هربخ امنف اهجوزتو اهب برهف ريدلا ىف اهيلع هرظ

 تداك رئاودلا نكلو نايصعلا ةيار عفرو ةريزحلا ىف ةرئاث ةلمحب

 مكح هيف ذفنيو هئادعأ ىديأ ىف عقيو هتروث ىف قفخيو هيلع رودت
 وزمن ىلع هضرحي هللا ةدايز ىلا لسرأو برعلاب دجنتساف مادعالا

 ريصن نب ىسوم « هتيسس » بحاص « نايلوج » ضرح امك ةريزجلا
 ٠ سلدنألا حتف ىلع

 نأ رثآ هنكلو بلطلا اذه ةباجا ىف « هللا ةدايز » ددرتك

 «هللا ةدايز» زهجف لنيفرطلا نيب ةدوقعملا ةدهاعملا اوثكن دق مورلا نأب
 اهيلا مضناو سنوت ىضاق «تارفلا نب دسأ» ىلا اهتدايقب دهع ةلمح
 نم ةفلؤم ةرامع ىف رحبلا اويكرو ربربلا نيملسملا لئابق نم ريثك
 م 851/ ماع وينوي ١١ ىف « ةسورس » أفرم نم تعلقأ بكرم ةئام
 .٠ ع(اس ؟7١)

 مث برعلا اهيلع ىلونسافق « ارازام » ةنيدم ىلا ةلمحلا تلصوو
 ةنئيدم تناكو ةيلقص ندم مهأ « ةسوقارس » ةنيدم ىلا اوهحوت
 اليم رشع دحأ اهطيحم ىحاونلا ةدتمم ءاجرألا ةعساو ةنيصح
 لقاعملاو ةينملا نوصحلاو جاربألا نم ةفئاط مميضتو ليم فصنو
 دقو ءامسلا ناتع ىف برضت ىتلا ةخماشلا راوسألاو ةمخضلا
 تارفلا نب دسأ لعج ادومص نيملسملا تامجع ءازا ةنيدملا تدمص
 ةوق ىف ةنيدملا ىلع هتامجه فنأتساو ددملا هيلا رضحق ةنوعمللا بلطي
 قلقأام ةيركسملا ةراهملاو قذحلانم اورهظا نييلقصلا نكلو. نيلت ال
 ٠ ليخلا موحل اولكأو نوملسملا عاج ىتح نيملسملا دونج

 برعلا جار خا ىلع نييلهالا دونجلاعمةريزجلاق نويحيسملا فلاحتو
 هذه ىف ثدحو ةينيطنطسقلا مكاح ليئاخيم روطاربمالا نم ةراشاب
 ةلمحلا كلت دئاق « تارفلا نب دسسأ دئاقلا » ةينملا تكردأ نأ ةنوآلا
 باحسنالاو رقهقتلا ىلا اورطضاو نيملسملا فوفص نيب ةقرفلا تبدف

 قدنخف ةيلاقصلاو موراانم ةيماح هيف رعو لبجىلع عينم نصح
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 اورشو ةريزجلا ءازحجأ ةيعب نع هولصقو هورصاحو ةلوح نوملسملا

 اذهب ةلمعلا اوكسو ةيملغالا ةلودلا مساب ةقطنملا هذه ىف مهمكح

 «وينيم» ىلا اوعجرف نيملسملا ىلع ةيلاقصلا سوفن تراثذئدنعو مسالا
 ٠ نيلماك نيماع نيقيرفلا نيب برحلا راوأ دتشاو

 «ليكو نب مِيصأ» ةدايقب سلدنألا نم ةيبرع ةرامع تءاح من
 ةئامثلثنم ةرامع «هللا دايز» زهجو .ةنوثملاو ةنوعملاب برعلاتدمآ
 نم ةرامعلا هذه ترحبأو : ضرفلا اذهل لتاقم فلأ نيرشعو ةنيفس

 ةلمحلا ةصه تلتقو ( ه ١8" ) م م١٠86 ماع ايقيرفآ ءىطاوش
 ىشفت ءابولا نأ ديب « ويتيم » راوسأ مامأ مورلا دئاق « سنودويت »

 تداعف ةكالهلاب برعلا نم ريثك بيصأو اعيرذ ايشفت دنجلا نسب

 ةحداف رئاسخ تدبكت نأ دعب سلدنألاو ايقيرفأ ىلا اهجاردأ ةلمحلا
 ٠ حاورألاو لاومألا ىف

 «مرلاب» ةنيدم ىلع ةراغلا تنش نيملسملا دنج نم ةمذرش نكلو
 رشنتو مكحلل ةبصق اهلعجتو اهحتفتنأ ةمذرشلا هذه تعاطتساو
 عرتلا رفحتو روصقلاو لزانملا ىنبت ..ناكم لك ىف حالصالا هوجو

 . تاقبطلا نيب ةاواسملاو لدعلا رشنتو راجشألا سرغتو

 دنج ىعداق نيملسملا دوتجلا نيب فالخلا بد نأ تبل ام مث
 ىف ةيمأ ىنبل ةعبات « مرلاب » نوكت نأ بلطو حتفلا قح سلدنالا
 «مرلاب» ىودضنت نأ اويلطو حتفلا قح نويقيرفالا ىعدا امك سلدنآلا
 «هللا ةدايز» نيعف ةريخألا ةفئاطلل ةبلغلا تناكو ةبلاغألا ءاول تحت

 ٠ ةريزجلا ىلع هلبق نم اريمأ
 لهأ ناعأ دقو ايلاطيا ىف « ىلوبان » ىلع نوملسلا ىلوتساو

 مهل اودهمو ىكيتايردالا رحبلا ءىطاوش دايترا ىلع نيملسملا ىلوبان
 بصم دنع نوملسملا لزن دقو ةيلاطيالا ندملا ىف لغوتلا ليبس
 ٠ ايلاطيا ندم نم اهريغو « ةيمور » ةنيدم باوبأ اوغلبو « وب » ىهن

 ةنسسم ىتئامو افين نيملسملا ةدايس ىف ةيلقص تضق دقو
 اهب اهؤارمالهتساو مهريغو نييمطافلا مث ةبلاغالا ةلود ىق اهضعب

 ىلا تمسستقنا ىتح اهيلع اوعزانتو . اهتموكح اوثراوتو , انيح
 ىلع ناكو مكحلا ديلاقم ىف هريغ سفاني ريمأ لك عرشو تاعطاقم

 ىلع ناكو ةئمت نبا (ه 565١ (م ل.ك) ماع اهريغو ةسوقارس
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 نافرطلا كبتشاو ايراحنق شاوح نبا 7 ىناقويح ورتساك مه ضصخ

 ىلع شاوح نبا ةايضلو هك نبا مازهنا ىلا ندآ ةنحاط كراعم ىف
 هتعطاقم

 برعلا مكح تحت اماع رشع ةعبرأ تلظ .دعف ايلاطيا رئاس امأ
 عم افلاحتف ايابلا لع نيمقان 0 اناكسوتو وتيل وبسم » اقود ناكو

 ةيزجلا ىدؤي تابابلا دحأ لظو هكالمأ نم هديرجت ىلع نيملسملا
 5 ةليوط ةرتف هيسسرك نع نيملسملل

 نولخدتياوقفطو رشتنيو دادزب نامرونلا ذوفن عرش كلد دعد و

 نرقلا ىف ايفاندنكسا نم اوطبه دق اوناكو مكحلا رومأ ىتش ىف
 ٠ انمز اهيف مكحلا اولوتو اسنرف اوحستكاو عساتلا

 مهعقدت ايلاطيا رطش مههوجو اولو رشع ىداحلا نرقلا ىفو
 راشتناو مكحلا فعض ىهدضعيو ةضيرعلا لامآلاو ةئيرجلا عماطملا

 ظ هي وردم نه اهلوحا امو ايلاظي ١ ىف "ىموقلا
 تحبص |ىتح رشعىداحلا نرقلانم لوألا ف صنلا' ضقنب ملو

 نهر ايلاطنا ةسايس تحبصأو نامروتلا ىدبأ ئ رومألا ديلاقم

 صلقتلا ىف ادب دك ةنوالا مده ىف نيملسملا خوفن ناكو مهت راشا

 قطانلملا كلت ىف مهذوفن رش ىلع كلذ مهدعاسف لالحمضالاو
 م٠٠ /ا ماع « مرلاب » ةنيدم اولصوو ةيلقص ةريزج ىلع اولوتساو

 لاطب'الا تايب نامرونلا لاتق ىف نوملسملا تبث دقو ( ه 535 )

 ٠ بايلألا لهذأ ام مادقالاو ةعاجسشلاو ةلاسبلا بورض نم اورهظأو
 شويج ىف فعضلا مقاوم ىلع نامرونلا اولد ةنوخلا ضعب نأ دبب
 ةنيدم تعفو ىتح تاراغلا ولت تاراغلا اهيلع !وئشف يلا

 0 ل ل

 ا ف ا 0 لا

 عسيق وتد نامرونلا ىلا اتلقتناف ٠ اوتونو » « ارتوب » الا ةريزجلا ىف
 مكح ىلع راتسلا لديسأ كلذبو نيفرطلا نيب تادهاعملا ىدحا
 3 ةريزجلا هذه ىف ليملسملا

 , ادددش امارغ ةيرفلا ةفاقثاابةيلقص كولمنم ريثك مرغأ دقو
 ناك هنأ نم مغرلابف ماع ىفوتملا لو'الا رجور كلملا مهنمو
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 ةفس الفلا برفق هتناعرب ةيبرعلا مولعلا لمشو ةنسيح قى ةهانملا

 ٠ ءابط"الاو نيقختملاو نييك رشلا

 ةنيزم هتبج تناكو ةيبرعلا بح ىف هابأ ىناثلا رجور ذب دقو
 ميلو هديقح ةيالو ىلح اعئاش ىمالسالا ىزلا لظو ةيبرعلا فورحلاب
 « مرباب » ىف تاينارصنلا ءاسنلا رييج نبا دعاش دقو 1 ىناثلا

 ماسقرالاب ابوتكم اسسخيرات لمحت ىتلا دوقنلا مدقأ ىناثلا
 ١١58 ٠ ةيبرعلا

 نيملسملا برعلا دوهجب كلذك ناعتسا دقف ىناثلا كيردرع امأ

 نم هلصو 1؟؟7 ماع فو سمشلا ةرارحب هسيقفتو هتنلاضحو
 . دقو رمقلاو سمشلا لاكشأ اهيفةعيدب ةلآ ىبويألا فرشألا ناطلسلا
 لسرأف اهنارود ديعاوم ىق تاعاسسلا اهب نيعتت ةروصب تبتر
 امك نييفقشمدلا اشهدأ صضيبأ اسوواطو ابد كلذ لباقم روطاربمألا
 ٠ رصم نم مهتلصو ىتلا ةفارزلا ةيلقص لهأ امهيرصاعم تسشهدأ

 ةسيفنلا ةيبرعلا تاطوطخملا نم ةعومجم اهيف عدوأ دقو ةصاخ ةءاربب
 ٠ ةيدرعلا ةغللا ىلا اهتمجرتب كيردرف ىصوأ ىتلا بتكلا نم ةلمجو
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 ابروأ ىف فرملا عمتجلا ةفاقث رأ

 نم ةريبك ةجرد ىلوألا ةيمالسالا روصعلا تنم نوملسملا علب
 اوساجو. ابروأ برعلا غلب امدنعو ىلقعلا ءامتلاو ىركفلا عوبنلا
 دقوةيب رغلاةراضحلاوىبروالا ركفلاق رثآكئأرثأ مهل ناك اهرايد لالخ
 ىف ةرمو كلفلا ىق ةراتو مولعلا ىف ةرات ايلجتم رثالا اذه ناك

 ريدجو « كلذ ىلا امو ءانبلا ةسدنه ىف ةرمو. رعشلاو ىقيسوملا
 ةريبك ةميق اذ ناك ىبارافلل « مولعلا ءاضحا » باتك نأ ركذلاب
 «رمراق» راشأ دق ونييبوروألا دنع ىقيسوملا ةيرظني نيلغتشملا دنع

 ىه امنا ةيقيقحلا باتكلا ةعفنم نأ ىلا فاضأو ةقيقحلا هذه ىلا
 بالط اهيلع لبقآ ىتلا ةيبرعلا مولعلا ىلا نييبرغلا هابتنا هيجوت ىف
 أاتيسس نبا امأ ٠ اهنم ةدازتسالاو اهليصحنت ىف اودجحو مهنم ةفرعملا

 «سوئيلا سسدنح» مهسأر ىلعو. برفلا ىركفم نم رثك هب رثأت دقف
 اييبب' نبا نش نينعقا ىذلا انابمات ىف ةمحولا اورد :نستد
 دقف دشر نبا امأ ٠ ةيفسلفلا هزومرو سفنلا دوجو نع ةئيهارب

 « اوداب » ةسردم نأ روهثملاو « ربكلا حراشلا » ىتناد هامس

 ود نجيس نإو ©« دشر نبأ » ةسردم ىلا ىمتنت تناك ايلاطناب

 ثلاشلا نرقلا نابأ ايناطياب ةديشرلا ةسردملا ميعز نال نانا

 ءاملع رهشأ ) ْم ١١مم ةتسس قوت 0 راطيبلا نبأ رليسعلو . ركع

 ةداملا هذه ىف هتاقلؤم ىلا عجر دقو. سلدنالا ىف ةلديصلاو تابنلا

 ٠ هيرغلا ءاملع نم ريبك ددمع

 باتكو « ةدرفملا ةيودألا ىف ىنغملا » باتك هتافلؤم رهشأ نمو
 روصعلا ىف باتك مظعأ ريخآلا باتكلا اذه ربتحيو ةيودألا ىف عماجلا

 ٠٠١ اهنم ةدام ١1٠٠ وحنل اضرع دجن هيفف ةعون نه ىطسولا

 باتكلا دروأ نيذلآ نيفلؤملا ددع امأ تان ؟٠٠ وحن اهتيب ةدام
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 ىمالسالا فوصتلا سأ امك افلؤم نيسمخو ةئام وحب ع 0
 د 0 0 وسد يبقا عغركد
 ل د ىبرع نبا لثم ايبرع افوصتم ركذد نأ ىمكيو ابروآ ىف

 رأ هل ناكو م ١١١١ ماع ىنح هيليبشأ ىف عملو ١١55 ماع هيمسرم

 داور نم ادئار ناك ذا انيس روأ ىف ىبرغلا ركقلا تاكارح ف ريبك

 بنتمآ امك درف رهوج نوكلا نأب تنمآ ىتلا ةيقارشالا ةسردملا
 8 دوجولا ةدحوو ةيهولألا لومشب

 فوصتملل دحاو دشرم الا كانه سيل هنأب ىبرع نبا دقتعا امك

 لك ىف قحللا هللا دجي وهف انه نمو ىلخادلا روثلا وهو ىقيقحلا

 « تانايدلا

 ايكرتو سراق ىف ةيفوصلا تاقلح ىف ةسردملا هذه ترثأو

 ةسردملا ىأ ىطسولا روصعلل ىراصنلا ةفسالق ةسردم ىف تثرثأ امك

 ٠ لثم اهنم دارفأ ىفو ةينيطسغألا

 015)1 5001115 سن وكس سند

 [هععرم 8وعمم نوكاب رحورو

 آ[قوجسممللا11 للدنوميرو

 ىلع رشع ىناثلا نرقلا ىف ةيسلدن الا فراعملا ليس ضاف دقو

 فراعملا ىف تعاش ةيبرعلا تاملكلا ضعب نإ ىتح اهلك ابروأ
 تدخآ اهنأ ليق ةزللتم بارش ةملكك لذ لاثمو ةيبرغلا مولعلاو

 ىف لمعتست تناك ىتلا , ادوص » هظفل امأ ةيبرعلا بارش ةملك نم
 نم ةاقسسمف سأرلا مجو ىنعمب ىطسولا روصعلا ىف ةيتيئاللا ةغللا

 ىهو طملاءطمطوأ ةبيوايميكلا ظافلألا نمو ةيبرعلا عادصلا ةملك

 ةاقتسم ىهو 18469  ىتوتلاو ةيب رعأ) لوحكلا ةملك نم ةدمتسم
 ةملك نم ةدمتسم ىهو 4162051 قيبمالاو ةيبرعلا ءايتوتلا ةملك نم

 ٠ ةيبرغلا قيبمالا
 ةيبروألاتاغللاف ترهظ دقف ةيماعلا ظافلألا هذهىلع الضفو

 ةايحلا ىحاوت ىتش ىف ىبرعلا لصألا تاذ ظاقلآلا نم ىرخأ ةعومجم

 ىلصوملا ريرحلا ىأ 000 نطقلا ةملك كلذ لاثمو عامتجالاو

 [)8025  ىقشمدلا ريرحلا وأ (0858868 ىرزغلا ريرحلا تاتقأتاب

 وأ 13[4:] رطعلا وأ ]92م6 ةبجحلا وأ 2020060 ىتكارملا دلجلا وا

 نا



 هكرال# ركسلا وأ [.مر2نق نوممللا آأ1نع ررألا وأ ةزلءانإب بارشلا

 ءايقلاو 486231681 لطرلاو ملا نوأ(118 ةفيطقلاو ["ننولو قدنفلا وأ

 نيدم ةضهنلا رصع نأ ىلا زيئابأ ملاعلا راثأ دقو 06ةلةدس

 اهباقعأ ىف تتأ ىتلا ةيلاطبالا هراضحلا لبق ةيسلدنالا ةراضحلا
 نوبفلل ديدحت+ رمع نكي مل ساستتزلا وا ةضهتلا رضع نال كلذو
 قفارلاو ةيلمعلا ةايحلا ىف ديدحجت رصع ناك امنا ةيقيرغالا
 . ةيراجتلاو ةيعانصلا

 نونف نوملعتي اوبأك ايروأ ءانبأ نأ ةحضاولا قئاقحلا نمو

 ةيبرعلا ظافلألا ضعب اولقت مهنا لب سلدنالا ىف برعلا نم ماغنألا

 ركن ةملكو دوعلا ىأ اءان1ع هملك كلذ نمو ةيبروألا مهتاغل ىلا

 دفو ارج ملهو بابرلا نم [[6لعم ةملكو ةراقنلا نم مإقلععم

 نويبرغلا هيلع قلطأو شفنلا ىف ىبرعلا نفلا كلذك ابروأ ىف عاش
 ابروأ ىف برغلا لهأ اهديش ىتلا عالقلا ىيضعب نا لب 8 283565016

 بورحلا تعلطأ نأ كعب اميسالو ىبرعلا ىمالسالا عباطلا لمحت تناك

 برعلا نونف ىلع ابروأ لعأ برغلاو قرشلا نيب تراد ىتلا ةيبيلصلا

 ٠ نوصحلاو عالقلا ءانب ىف مهبيلاسأر

 ضو ىف جنرفالا نوملسملا ىيبس دفف بطلا ناديم ىف امأ

 ضارمأ جالعو اهحالعو ةيصخلاو ىردحجلا ضرم حرش و مادجلا نا

 نأ كلذ نمو ىناسعتلا جالعلا ةفرعم ىلا اولصوت مهنا لب . نيعلا

 رمآف هتلع ىلا ءابطالا دتهي مل ضيرم ىتف ةدايعل ىعد انيس نبا
 اهضين سجي ىتفلا دي لواننو ةنيدملا ءافرع نم لجر ءاعدتساب
 ةئيدملا ىف ءايحألا ءامسأ درسي نأ فيرعلا نم بلطو ههحو بقريو
 ركذينأ هلأس مثىتفلا ضين دادزاف اهنم ىح ركذ ءاج ىتح اهدرسف
 ىف نمع هلأسف اهنم دحاو دنع ضبينلا دادزاف ىحلا ىف ىتلا تويبلا

 ومعه اذهف ةاتفلا كلت هوحوز : ىتفلا لهأل لاقو تايتفلا نم تيبلا

 + ءاودلا

 تابلديصلاو ىضرملا وسو سرادللا ديشرلا نراه ىند و

 هللا دبع نب ليئاربج ةبيبط ناأكو سانلا ةماعل اهب عافتنالا حابأو
 بطلاو ةمكحلا بتك تمجرت همايأ ىفو هىدل امركم عوشيتخي نب
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هده ةلوازم نم الهأ نكي مل نم عنمو دادغب ةنيدم ىف ءايطالا صحفت
 

 بوص لك نم ءاملعلا هيلا عمجو ةيملع ةودن نومأملا استتناو ٠ ةئهملا
 هغللاى لا اهتمحرتو بتكلا ءارشل ردعب الام لاومالا نم لدبو فنخو

 تاديمو مولعلا رادو ايندلا سورع دئنيح دادغب تناكو ةيبرعلا

 اوغلب ةيملعلا اهتودن ءاضعأو اهيق نيسردملاو ءاملعلا نأ ليقو بدالا

 رصعلا ىف ءايطألا ريهاسشم نم هيوسام انحوي ناكو . فالآ هتس كلذل
 نيدايم ىف ةريبك دوهجب ماف نأ دعب ه ؟55* ماع ىفوت دفو ىمابعلا
 بادآلا ضعب ةفرعم ىلا اولصوت برعلا ءابطألا نأ فيرطلاو ٠ بطلا

 ثيدحلا رصعلايف ءابطألا اهلعج امم بيبطلاق رفاوتتنأ ىغبتي ىتلا
 هثايطأ دحأ ناحتما دارأ لكوتملا نأ كلذ نايبو هنع نوديحب ال اروتسد

 هل فصي نأ هثم بلط مث مهرد فلآ نيسمخ ىواسب امب هعطقأو

 قاسحسا نبا هباجأف ب همسسا ركذ بحي ال هل اودع هب لتقي ءاود

 رطخي ملو ةعفانلا ةيودألا ريغ 'ملعتأ مل ىتاف نيدمؤملا ريمأ ىنوفعي ه
 هددهتو هفاخأ لئاطب هتم رفظي مل املو « اهقالخ ىنم بلطي نأ ىلابب
 هرضحأ كلذ دعبو ةدم هكرتو عالقلا ضعب ىف نجسلا ىلا هلسرأ مث

 فيسلا راضحاب ةقيلخلا رمأف ٠ هعانتما ىلع رصأف بلطلا هيلع داعأو

 ذخأي ابر ىل نا» : قاحسا نبا لاقف لعفت مل نا كلتقن لاقو عطنلاو
 بط :٠» هل لاقو لكوتملا مسسبتف ©« بيهرلأ فقولأ ىف ادغ ىقح

 ضرألا قاحسا نبا لبقف « كيلا ةقثلاو كناحتما اندرأ امنا اناف اسفن

 ةباجالا نم كعنم ىذلا ام ةفيلخلا هلأس هعور أده نأ دعبو ؛ ركشو

 نيدلا نائيسش : لاقف نيلاحلا ىف انم رمألا قدص نم تبأر ام عم

 , انئادعأ ىلا ىح فقورعملا عانطصاب انرمأي هناف نيدلا امأ «ةعانصلاو
 مهتحاعم ىلع ةروصقمو سنحلا ءانبأ عفنل ةعوضوم اهناق ةعانصلا امأو

 ناليلح ناعرش امهتأ ةفيلخلا لاقف ارضم وأ الاتق ءاود ادحأ اوطعن
 مهمعتأو الاح .ساتلا نسحأ وهو جرخو هماعنا لمحف هيلع -

 ءايميكلا ىف مهثوحبب بطلا .ىف برعلا ثوحب تنرتقا دقو
 امك ىزارلا بتك تلقلو ٠ ةريبك ةدافتسا اهنم نويبوروألا دافتساف

 داوملا ميسقت نويبروألا ىقلت اهنمو « نايح نب رباج بتك تلقن
 قبسلال ضف ىنوريبللو . ةيندعمو ةيناويحو ةيتابن ىلا ةيوايميكلا

 نذا



 ىزارلا ربتعيو لابجلا تاعفت رمو ضرالا نويع ىف لئاوسلا سرد ىلا
 هنأ هنوبول فاتسوج» رييكلا قرشتسملا لوقيو ٠ ةرمتخملا ةيركسلا وا ةيبللا داوملا ريطفتب جرختسس ىنانلاو ديدحلا تيربك ريضحتب جرختسي لوالا نا لاقف لوحكلاو كيتيربكلا ضماح فصو نم لوأ
  هيزوفال عاطتسا امل تافاشتكاو جئاتن نم برعلا هيلا لصو ام الول
 ٠ هتافاسشتكا ىلا ىهتني نأ  ةنيدحلا ءايميكلا وبأ

 ىف بطلل ةعماج لوأ تحيصأ دق ونرلاس ةسردم تناك اذاو
 ةسردملا كلت هتؤزرحأ اميف ىبرعلا بطلا ىلا عجري لضفلا ناف ابروأ
 ءابطأ ناكو ةيبرع مولع نم اهيف سردي ناك امل ارظن ةرهش نم
 تارضاحملا ءاقلال ةيمالسالا داليلا ىتشش نم اهيلا نورضحي نيملسملا
 ٠ اهيف

 ىلا ءاذغلا عاونأ ىلا نودشري اوناك برعلا ءايطالا نأ فيرطلاو
 باتك يف ىزارلاف ضرملاو ةحصلا ىف ناسنالا اهلدابتي نأ بجي
 قرطو ماعطلا ناولآ نم اريثك ركذي © اهراضم عفدو ةيدغالا عقانم د

 ماعطلا ليدعتب حصني انيس نباو نول لك راضم وأ ايازمو اهلمع
 كلذك انيسس نبا حصنيو  مزاللا نع لقي وأ ديزي ال ثيحب ةيمك ىف
 ةعفد ةثم جورخلا وأ دهحم مسجلاو ةدحاو ةعفد مامحلا لوخد مدعب
 طارفالا مدع ىري كلذكو لزاون نم ناتلاحلا هببست امل ارظن ةدحاو
 ةراصع فيفختو مضهلا رسع نم كلذ هببسي امل ارظن ءاملا برش ىف
 ٠ ةيدعملا تاراصعلاو ديكلا

 ةفاخم ماعطلا لوانت ىف لادتعالاب نوملسملا ءابطألا حصن دقو
 ةمعبرأ لبق كلذ ىلا هبنت ميركلا لوسرلا نا لب ضرملاو ةمختلا
 جيالعلل اروتسد مويلا ابروأ ىف ثيدحلا ملعلا هلغج امم ائرق رشع
 انلكأ اذاو عوجن ىتح لكأن ال موق نحن » : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف
 ةيمحلاو ءادلا لصأ ةنطبلا » : ملسسو هيلع هللا ىلص لاقو « عبشن ال
 نم اوعبشت ال ١» : اضيآ ملسو هيلع هللا لص لاقو « ءاود لك لصأ
 « ٠ ءاد لك لصأ كلذ ناف هيلع اولكأت مث ماعطلا

 بارشلاو ماعطلا ىف ةنطبلاو مكايا 8 باطخلا نب رمع لاقو
 مكيلعو ؛« ةالصلا نع ةلسكم مقسلل ةثروم مسجلل ةدسفم اهناف
 ىضر رمع لاقو «, .٠ فرسلا نع بعبأو مسجلل' حلصأ هناف دصقلاب

 برعلا خيرات نم تاحفص  ؟م



 رزاجملا هذهو مكايا » : محللا لكأ راتكا نم ارذخم كلذك هنع هللا
 ءابطالا نم اريثك نأ نايبلا نع ىنغو ٠ «رمخلا ةوارضك ةوارض اهل ناف

 لوانت نع عانتمالاب ةيضرملا لاوحألا ضعب ىف مهاضرم نوحصني
 ٠ جالعلا دسفيو ضرملا فعاضن اهلوانت نال موحللا

 ثيردحلا ملعلا ءاجو اهعاونأ هفاكي تاركتمملا مالتسالا براح دقو
 دبكلاو لاحطلا لثم ضارمالا نم ا ريتك عجحراو ةيرظنلا ةهذهب نمآف

 ٠ ةيحورلا تابورشملاو رومخلا لوانت ىلا ةدعملاو

 عساتلا ىلودلا رمت ْوملا نأ ددصلا اذه ىف ركذلاب ريدج وه اممو

 امك اكيجلبب ( سرفنأ ) ةتيدم ىف دقع ىذلا تاركسملا ةحفاكمل رشع

 قدص ةيلاتلا تاوئسلا ىف ةدقعنملا ةيلاتلا تارمتؤملا نم هريغ تتبثأ

 ءاضعأدحافقو ذا رمخلاميرحت ىف مالسالاةمكحو ةيدمحملا ةوعدلا
 نادلبلا دشأ نم ىهو  ةدنلسيا ةريزج نا لاقو ىلودلا رمتؤملا
 تابورشملا ىطاعتب دربلا ةحفاكم ىلع نونيعتسي اهلهأ ناك  ادرب
 اوفلآف مهرومأ ةالو لاب قلقأ دحىلاتايفولا مهنيبترثكف ةيحورلا
 ةرثكنأ ةنحللا هذه تتبثأف هبابسأ فرعتتو رمالا ىف ثحبستل ةنحل
 هنوطاعتيامب مهماسحجأ ةرارح نودفنتس موقلانأىلا عج رت تايف ولا

 + مهماسجأ نم ايجحيردت ةرارحجلا ء ءاهتنال مهتافوب لجعي امم رمخلا نم

 روتكدلا نأ ركذو رمتؤملا اذه ءاضعأ نم رخآ وضع صضهن امك
 كردأ ىبوثجلا بطعلا دايترال داطنم ىف اوهذ نيح هقاقرو توكس
 اللقل ارمخ اوبرشي الأب هباحصأ ىصوأف رمخلا ريثأت ءوسس توكس
 هقافر .ضعب نأ الا دربلا لمحت ىلع ىوقت الف مهماسجأ ةعانم اودقفي

 تناكف رمكخلا نم حادقأ ضعب اوعرجتو هتحيصن ىلا اوعمتسي مل

 اوعبتأ نيذلا نأ هتاركذم ىف توكس روتكدلا اهنود امك ةجيتنلا

 ٠ مهريغ نود توملا نم اوجن اتاتب رمخلا برش اوبئتجاو هليبسس

 ةناكباهودمأو جالعلل تايفشتسملا نم اريثك برعلا أسشنأ دقو
 نوفعس اوناكو ةيبط تاودأو ةرسأ نم ىضرملل ةمزاللا تادعملا

 اهيلا امو قورحلا فيفختلئاسو نوف رعبوالعلاب ىقرغلاو ىحرجلا
 هركذ درو امب ميتسجلا حرجلاو طيعسبلا حرجلا نيد قرفلا اوفرع دقو
 نيذلا نأ » : زيزعلا هباتك ىف ىلاعت لوقي وهف ميركلا نآرقلا ىف
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 يهانلدب مهدولج تحضن املك اران مهيلصن فوس انتاي'اب اورفك
 « ٠ باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج

 ةيدلجلا ةقبطلا ىف دجوت ملالا باصعأ نأ كلذ ىف ةمكحلاو

 فيعضاهيف ساسحالافةيلخادلا ءاضعالاو تالضعلاو هجسنالا امأو
 ثدحي دلجلا زواستي ال ىذلا طيسيلا قرحلا نأ بيبطلا ملعي كلذدلو
 ةجسنألا ىلا دلجلا زواجتي ىذلا ديدسلا قرحلا فالخب اديدش املأ

 دانلا نا انل لوقي ىلاعت هللاف اريثك الأ ثدحي ال هرطخو هتدش عم هنأل
 الب ملالا رمتسي ىك , ددجت باصعالا هيف ىذلا دلجلا تلكآ املك

 + ميلألا باذعلا اوقوذيو عاطقنا

 تناكو نيملسملا ىحارج ةعيلط ىف ىوارهزلا مساقلا وبأ ناكو

 حورص هيلع تينب انيتم اساسأ هتالآو هلئاسوو هتامولعمو هميلاعت

 فاقيالنايرسشنا طبر نم لوأ معساقلا ابأ نآ ودبيو + ةثيدحلا ةحارجلا
 ةعونصم طويخب ءاضعألا طاخأ نه لوأو ء ريرحلا نم طويخب فزنلا
 نم ىلعأ نييلفسلا نيفرطلا لعجب ىصوأو ٠ دوعلا راتوأو « ءاعمألا نم
  ملاعلا كلذب قيسف نطبلا ىلع ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجا نيح سأرلا
 رهتشاوهمسالمحتى تلا ةفصولا عرتخا ىذلا  غروبال ىد نارت

 بطلا ىق هباتك ناكو رهز نب ناورم كلذك نيملسملا ىحارج نم
 وشوي روسفوربلالوقيوقيبطلا سيرابةسردم ىف سيردتلا عوضوم

 هلعيتا دقو روسكلاو ماظعلا سردب متهآ نم لوأ رهز نبا نا ه

 ةدعملا قو ردصلا ىف لمامدلا فصو نم هكرت ام نال . حيرشتلا

 . حيرشتلا ملعل هتفرعم ىلع ةحيرص ةلالد لدي
 ةحارجلا ىف مدختست ىتلا ةيبطلا تاودألا ضعب مدختسا دقو

 ىواكمو سكارضالا اهب علقت تناكو « سارضالا ةيلك » كلذ لاثمو
 عضابملاو مهارملا ةيعوأو نذآلا ةفرحم ياشنلاو سأرلاو لاحطلا

 ٠ كلذ وحنو
 دقانلا نب لئاضفلا وبآ برعلا دنع تويعلا ءابطأ نه رهتشاو

 ىبيلحلا نساحللا ىبأ نب ةفيلخو « تابرجملا » باتك فلؤم وهو

 فيسوب نب نيزدلا حالتص و « لوحكلا ىف ىفاكلا م باتك عضو ىذلا

 نويعلا روث » هعلع قلط؛ ءازجآ ةرشع ىق افلؤم عضو دقو « لاحكلا

 ٠ « نونفلآ عماجو
 ضارمأت لغتشا ىرخح هيسيط مدقأ ميكحلا نامقل نأ ودسو
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 .نمم ىميمتلاو رضنلا هنباو ثراحخلا ناكو ةميذج هدعب ءاجو نانسآلا

 هيف ثحب ميركلا لوسرلل ثيدحلاو اهتفاظنو نانئسالابو هتراهطو

 برعلا فرعو ٠ ةالص لك دنع كاوسلاب اهحسمو نائسالا ةفاظن لع

 تنب ايرث نآ مهنائسأب برعلا مامتها ىلع لدي اممو ل هطويخب

 ىتح ناتيولعلا اهاتينث ترسكف اهنانسأ اهمتاوش دحأب تمدص

 ىنعملا أآذه ىف تايبأ ضعب ةعيبر ىبأ نب رمع مظنف امهعلخت تداك

 * لاقو

 ٠ ماب ام ريغ ىف ارسك اذكهأ 2 امهرسك لابام مأ كينس لابام

 سأكلا ةمدصب رش طسواهلان مأ اهضفلأت تنك ةاتف نم ةحفنأ

 ضارمأ ىف برعلا دنع تابيبطلا ضعب تصصخت دقو

 دقو ب اهتنباو ىسلدنألا رهز نب ديقحلا تخأ لثم ةدالولاو ءاسنلا

 كولملا امسح مب ناجلاعت اتناكو سلدنإلا قافآ ىف امهتتص راط

 ٠ ءارزولاو

 ذزربو اهجالع ىلع اولمعو نوملسملا اهقرع دقف تايمحلا امأ

 هراعشأ صضعب ىف ىبينتملا اهعضوو اهتاوادم ىف نوملسم برع ءابطأ

 ةلئرلا بيكر ت مهفو ىرغصلا ةيومدلا ةرودلا سيفن نبيا فستكاو

 ةرودلا حرشو ةيونرلا ةدروألاو نيبارشلا نسب ىتلا ةيرعشلا ةيعوألاو

 مدلا نم ىذغتي بلقلا نأب لئاقلا ىأرلا ىفنو , ايفاك احرش ةيوئرلا
 ةرودلل سيفن نبا فاشتكا ثاكو « نميالا فيوجتلا ىف دوجوملا

 ٠ نورق ةثالشد اهل نيجلاطيالا ءابطالا فاشتكا لبق قكرغصلا ةيومدلا

 نا وع 8 ىلا اوراشأ نيذلا ءاملعلآ لوأ نم مثيهلا نبا ربتعب و“

 ةفطنلا نأ لاقف . هنامز ءاملعو هرصع ءابطأ ءارآ كلذب. اضهانم ىونللا

 نيدلاولل.دولوملا ةهياشم كلذ ىف ةججلاو ندبلا ءازجأ عيِمج نم جرخت
 هطسق ةفطنلا. ىلا. لسرأ وضع لك نأ ىلع كلذ لدف ةيلك ةهباشم
 هنم تدلوت 11 هسفن ىف هباشتم»دحاو مسج ةفطنلا نأ ولو هبيصنو

 ل
 لل



 « ةلاعف » نزو ىلع ةلالسلاو ةلالس هللا اهامسس كلذل ةفلتخملا ءاضعألا

 اناويح اهيف نا ةفطنلا نع مثيهلا نبا لوقيو « ندبلا نم لسي ام وهو
 ٠ اريغص

 ةيوسام نب انحوي ناكو هل اوسلجو لوبلا صحف برعلا نقتأو
 ىف هسلجم نوكي ام بيطأ ناكو ةباعد اذ ديشرلا نوراهل مجرتملا
 رهتشاو ه« ةرطسقلا » اهتنومسي ىتلا لولا ريواوق ىف هرظن تقو

 تياث يك ءارعتلا دخإ لاقو.# كلذبا ىدهلا تيبط ىسع شيرت ربا

 : تايبالأ هذه لولا صحفب رهتش رهتشا ىذلا ٠ .تيبطلا ةرق سأ

 ٠قافشو ىحناوجنيب نتكا ام اهب ىأرف ىتروراق هلا تلثم

 ٠ىفاصلا ريدغلا ضارضر نيعلل ادب امك ىفخلا ءاودلا هل ودبي

 تاعارتخالا ناديم ىف برعللو « هييتوح » ةمالعلا لاق 0

 ميدق ىبرع باتك ىف دجو دقو مهروصعل ةيسنلاب هب سأب ال ءىش
 ديلجلا لمع ةقيرط اوفرع برعلا نأ ةيبروالا تاغللا ىلا لفني مل
 نرقلا نم لوالا فصنلا ىف ةعانصلا رس ابروأ فرعت ملو ىعانصلا

 قرولاو نطقلا نم لومعملا قرولا ابروأ ىلع اولخدأو رشع سداسلا

 لاغ هو ىدربلا ىلع نوبتكي لبق نم سانلا ناكو نمثلا صيخرلا
 ىلا قرولا ةعاضب ردصت اينايسأ ىف ةبطاش لماعم تناكو . !دح

 دالب نم اهقرو عاتت ةيقرشلا ابروأ راك قيح ىلع ةيبرغلا ابروأ
 برعلا نا » : هلوق كلذ ىلا هييتوج فاضأو ٠ ةرشابم ىندالا قرشلا
 نأ انيلعف ةنيفسلا ةربا لمعو دورابلا منصو باتكلا عنص انوملع
 ىلا تافلخملا هذه اهئارو نم نكي مل ول انتضهن تناك اذا ام ركفن
 « ٠ ةيبرعلا ةيندملا نم انيلا تلصو

 ةفرحللا ايارملاورئاودلاب ةفرحملا ايارملاو لظلا ةلآ برعلا فرع

 ديشرلا ثعب املو «٠ تايكيئاكيملا ىف اريبك اطوش اوعطقو عوطقلاب
 لصأ اهنم بجعت نامراش ىلا ةريبكلا ةقاقدلا ةعاسلا ىسايعلا
 هققح ام ىلع اهتالآ بيكرت ةيفيك اوفرعي نأ اوعيطتسي ملو هناويد

 نم مهأ نييس نييسابعلا رصع ىف نكي مل كلذ عمو « ويليديس ه كلذ

 راعزأو سرغلا هكاوف ايازم مهتراهمب برعلا رهظأو هةحالفلا ةنهم

 (طة:1 هو م سودويتس لراش لاقو ناردنزام ميلقا
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 حتفب ضرالا ءافقس أ ةداع ىلع اورح برعلا عارمأ نأ ةراضحلا رات

 عيباني ىلع اورثع نم ريثكلا لاملاب اوزاجو رابآلا اورفحف  عرتلا
 هبرعلاعظنو ناريجلا نيب هايملا عيزوتل تاحلطصملا اوعضوو ةديدج

 نم سيلو ٠ ىرلا لئاسم ىف هيل! مجري ناك ىذلاماعملا ناويد
 لئاسولا لوأ نم برعلا اهمدختسا ىتلا بيلاسالا هذه نأ ىف كش

 نم ىويحلا قفرملا اذه ميظنت ىف برفلا لهأ اهيلع دمتعي ىتلا
 قبسلا لضف او.زرحأ برعلا نأ «نوسير» ركذو ةايحلا قفارم
 اوعضوو ةيرحبلا تاعانصلا اوقرو ةراجتلا رامضم ىف مهريغ نود

 أآوحرشو رتافدلا كسم نفي ةراجتلا اوطصضو ةحالملا قوقح نيناوق

 «نوسير» ملاعلا فيضيو :. ءارقفلل فراصملا اوئشناو ةلافكلا
 : هلوق

 ءىمارملا نورمعيو ليسلا ثونهمي اولزنثيح مهارت تنكو ه

 -لفاوقلا ريس نوبتريو تاطابرلاو قدانفلا نوحاصيو تاضرفلاو
 ازيب لهأ ناكو ٠ ىريك ةيراحت اطاسوأ ةيمالسالا ندملا تناكو
 عنص نوملعتب ثيح رئازجلا ىف «ةياحب» ةنيدم نولزني نويلاطيالا
 « + ابروأ ىلآو مهدالب ىلا هوكقن اهنمو عمشلا

 ثلاثلا نمحرلا مكبع ناكو 5 : نسودويتس ةمالعلا لوقيو

 كامو. اناملاو اسنرفو اينابضآ" ءارماب مئاد“ لاضتا .ىلع ىومألا
 اسنرف دالب نم « ةزولوت 0 ىف ىكولملا رصقلا ناكو  ةيلاقصلا

 ءارعشلا هيف ىراشي ةبطرق ىف ةفالخلا روصق روص نم ةروص

 شرع ىلوتيل مهثارمأ دحأ لقتنا الو ؛ قوس بادآلل هيف موقناو

 ةراضحلا نونفنم برعلا نع ذخأ ام لخد) م 5969 ماع اسنرق

 نم قرولا عنص سي سنرفلا ملعت ةيبيللتصلا بورحلا ىفو
 امهدالبىلا اذاعاملهةنيدملا هذه ىف انمز ايضق نيريسأ نم قشمد
 ,كلذكتايضايرلا ناديم ىف برعلا غينو ةعائمصلا هذه اهيف اىشن
 ىف ريبك رثأ اهل ناك ىتلا « رمص »م ظفل :ىل» هينث نم لوأ !وناكو

 نرقلا ىن الا رفصلا لامعتسا برغلا فرعي ملو.  ىضايرلا ناديملا

 هكثرقلا ىف شاع ىذلا يمزراوخلا وه ىضاير رهشأو رشع ىناثلا
 رهشأو هدعاوقو هتايرظننم اريثك نويبرغلا سبتقاو رشع ىداحلا
 : ريالاقوةينيتاللاةغللا ىلا لقت دقو ربحلاو باسحلا هتاقنصم
 -: هيف ءاج متاحل نرقص ىف رفصلا ةركف نآ »
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 هبتلجتاممىردب نأو .. ىندخ نكب مل تكلهأ ام نأ ىرت
 سديلق !باتكبرعلا مجرت دقف تاتلثملا ملعو ةسدنهلا ىف امأ رفص
 قيرغالا ملعىلاب رعلافاضأ دقو رشع ىناثلا نرقلا ىف ةيئيتاللا ىلا نويب هردالااهلقن ىتلاىمه ةمجرتلا هذهو ةسدنهلا ىف ( ديلك وبأ )
 تاطورخلا ثتاحبأ ىف اوقمعتو ةريثك تافاضا نينادعملا نيده ىف
 ىنب لكش ه» اهيلع قلطأ ةلاسر مثيهلا نبا بتكو تاثلثملا باسحو

 ٠ رئاودلا نم راتوألا جارختسا ىف اباتك ىنوريبلا بتكو « ىسوم

 ةسينتك ةسئئه ىف برعلا نيسدنهملا ضعب لمع دقو
 ةرظن ىقل» نم نا : سيراب ىف ةروهشملا « ىراب ىد مدارتون »
 اهلوقنم نم ةيبرعلا راثآلا نم اهريغ ىلعو روصقلاو دجاسملا لبع

 رهاظ عادبالا ناو لاتم ريغ ىلع تجسن اهبادهشي اهلوقنم ريغو
 مهتاكلم لك اهعينصىفبرعلا نوسدنهملامدختسا دقو ٠ سوسحم
 ضرعم ىف « دلوعمه د لاق دقو ٠ ةعيفرلا مهيهاومو ةينفلا

 لمعلا ملعلا ىف اوغلب برعلا نا » : ةيبرعلا ةراضحلا نع هثيدح
 6 ٠ ءامدقلا نم دحأ اهفرعي نكي مل ةجرد

 ةديدجةقي رطب رغلاعانص ىلا نوملسملا عانصلا ىحوأ دقو

 اهيلع موسر عبطب بتكلا دولج نوفرخزي ام ايلاغ نويبوروالا
 لوصولا ةقيرطلا هذهبرسيتدقوةيندعم سباكمب كلذ ىف نينيعتسم
 تدازو سياكملا تربك نأ دعبف رثالا ةليلج ةيفرخز تاعوضوم ىلا
 عنسصصلا ةقيقد فرلاخز لامعتسا عاذ اعادباو الامك اهفراخز
 فالخغغ ةفرخز ىمستو ةرركتم موسرو ( تارانك ) تافاح اهيفو

 ع + ةامعم تأل"اب ةعوبطم موسرن :بتكلا

 أدي ىتح طقف ةزراب ةقيرطلا هذهب عنصت ىتلا فراخزلاتناك
 ةضفخنملا اهئازحآ ءلمب ةعوبطمللا معوسرلا نوئيزي برعلا عانصلا

 نوملسمللا نودلجملاابروأللا ةقيرطلا هذهلخد# دقو ةيسهذ تاغبصب

 ىف ريوصتلا نف ىف برعلا يثأ دقو ةيقدنبلا ىف اوماقأ نيذلا
 ىف ةيقرشلا ةمسلا تاذ هوحولاو ةممعمللا روصلا ترهظف ابروأ
 رهظو رشع عبارلا نرقلا نم .ىناثلا فصنلا ذنم ةيلاطيالا روصلا
 تاجوسنملاو ةيتمرافلا ديجاجسلا مسر ىف كلذك قرشلاب رثأتلا
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 ريغ تاناويحلا لاخدا ىف رثأتلا اذه ودب امك ةيقرشلا سبالملاو
 ىف كلذكو تاواعبيبلاو ةدرقلاو دهفلا لئثم برغلا ىف ةفورعلا

 دنع قرشلا ىف ةدوجوملا تابتلا عاونأو ةيعيبطلا رظانملا مسر
 لاغتربلاو ايئايسأ قيرط نع ابروأ ىلا اولخدأ مهنا لب برعلا
 نوتيزلاو' ركسلا بصقو « ايلوصافلاو اسوكلاو سشمشلملاو نطقلا

 برسعلا نم اوملعت امك تيمسابلاو 8 سمنلا 2 رفصالا خيطبلاو

 ٠ ىرلا نونف ضعب

 ىلا ءاج دقف هنع ىنغ ال اًنيش نآلا ريتعي ىذلا داجسلا امأ

 ءاينغالا ريغ اهيلع لصحيال ىتلا .تايلامكلا نمزاكو قرشلانم ابروأ
 : أنلا هةنم ءاوسس قرشلا ىف ادح ميدق داحسلاو - نيرسوملاو

 عونلا ف3 8] معء8127  قرتسابتلا جيسن هيشي ىذلا سململا
 اهنم جتني ىتلاو  جيسنلا ىف ةداقعملا ةوخرلا طويخلا ىذ

 ىف ىقربثلا داجسلا موسر لدتو ٠ ةفيطقلا هبشي ربو هل
 عيارلا نرقلا قنم ايروأ ىف افورعم ناك هنآ ىلع ةيلاطبالا روصلا

 * ةيبروالا قاوسالا ىف ةيواغ ةعلس

 برعلا ىيفارغج رهشاو . ايفارغجلا ىف برملا عربو
 «٠ ةعنمتاللا ةغلبا ىلا امفارغجلا ىف هفلآ ام لقن دقو  سيرادالا وه

 ةطيرخو ىطسولا نورقلا ىف هنم ايفارغجلا ملع ابروأ تملعن دقو
 ىتلا ةيئاوتسالا تاريحبلاو لينلا عبانم ىلع ةيوتحملا سيرادالا
 طئارخلا عربأ نمةثيدحلا ريوصعلا ىف الا نويبوروالا اهقشتكي مل

 امم مظعأ ةيقيرفا ةيفارغج ىف برعلا فراعم نأ تيبثت ىهو ةيفارغحلا
 ىومحلا توقايو ىتيوزقلا ايفارغجلا ملع ىخ عرب امك نظي ناك
 «نادلبلا مجعم» باتكو داليملا نم رشع تلانلا نرقلا ىف اشاع دقو
 مالسالا دالب عامدساب ريك ىفارغج مهعم وه ىرمخلا توقايل

 ىفارغجلا ىبرعلا ملاعلا (م ظ؟1095 - ١1/0 ادفلا وبأ ركذ دقو

 ٠ هلق اورهظ نيدلانم اروهشمايفارغج املاع نيتعس ءامسأل

 ءاسملع عرسبأ نم م ١؟؟4 ماع ىفوتملا ىنيوزقلا ربتعيو

 2« نوفوب هدعب عنص امك فصولا ىلع ةمئاق ىنيوزقلا ةقيرط تناكو
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 اوضرعتو سيراضتلا بايسأ برغلا ءاملع .ضعب للح دقو.

 وحنلاىلع تاضفخنلاو تاعفترملاو ٠ داهولاو لابجلادوجو بابسال

 نبا هيلا راشأ ام كلذ نمو دعب اميف برغلا ءاملع هيلا احل ىذلا

 دقنوكت اما لايجلا نأ لوقي ذا لابجنا أسننم نع هئييدح ىف انيس

 ةديدسلا لزالزلا ىدحا لعفب ضرالا ةرشق ىف عافترا نع تأشن

 ةيدوالل ٠ نمزلا عم هايملا ثادحأ نع تأشن .دق نوكت نأ اماو الثم

 لدتسسو ب ةمئاق ةبلصلا روخصلا ءاقب وةنعللا روخصلا اهتحتن

 تاناويحلاراثآ نم روخصلارتكأ ىلع دهاسب امب اذه ىلع انيس نبا

 لامحردالاو ةلحنملا تاتابنلا نأ انععس نبا دنعو ب اهريغو ةيئاملا

 . بارتلا نم لابجلا ىلع ىري ام ردصم ىبع هابملا اهب ىتأت ىتلا

 ءاتيس نبال نيدم ريبكلا تريلا نأ » :٠ نائر ويسم لاك دقو

 « . دشر نبال هتقسلق ىف نيدم اموت ناسو

 داليملا نم رشع سماخلا نرقلا لبق ايروأ ىف رهظي ملو
 لوع اهدحو برعلا بتك ىلعف برعلا بتك ىف امب فتكي مل ملاع
 تناكو ٠ اموت ناببسو لول نوميرو ىزيبلا درانويلو نوكيب رجور

 تاعماج ىف سردتلل ديحولا ردصملا ةيملعلا برعلا بتك تامجرت
 فلتخم ىف نأالا هب لومعملا نيديعملا ماظنو « نورق ةتبس وحن ابروأ

 مهسرادم ىف لبق نم برعلا هفرع ةثيدحلا ملاعلا تاعماج
 ىلع ديعب ىتح سردم لكل اديعم نوئيعب اوناكق « مهتاعماجو

 مسهل حرشي امك هوئسسحلو هومهفيل سردملا مهيلع هاقلأ ام ةبلطلا

 نأ مالسالا خيرات ىف ىبهذلا ركذ دقو . حرشلا ىلا جاتحبام
 ناكو ةيمالسالا ةلودلا ىف فئاظولا زربأ نم تناك سردملا ةفيظو
 ءاشنالا ناويد نم اعيقوت هل بتكي امك اهبحاص ىلع علخب ناطلسلا

 دعب ايروأ ىف رابكالاو لالجالا عضوم ةعماجلا ىف سردملا ةفيظو
 هب تزاتمأاام مهبتك رثكأ ىف نوررقي نييبروالا باتكلا ناو . كلذ
 ةناكل ريدقت نم ىطسولا روصملا ىف ةئشانلا ةيبوروالا ةعماجلا
 ِ ىعماجلا سردملا

 اذا ناك بلاطلا نأ ةيمالسالا ميلعتلا مظن نع فورعملا نمو

 بتكو كلذ هذاتسا هل زاجا سيردتلاو ءاتفالل لهأتو هتسارد متأأ

 ةزاجحالا خيراتو هبهذمو هخيش مسساو ةمحسا اهيف ركذي ةزاجأ هلا
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 .ىناثلا نرقلا رخاوا ق هتطشن ىتلا ةيبوروالا تاعماجلا لعلو

 ىلا هبشي وهو 116عم418 0نععهلطا هنومسس !وناكو سيردتلا
 ىف هذيملتل خيشلا هحنمب ناك ىذلا صيخرتلا كلذ ديعب دح

 . ةيمالسالا روصعلا

 يرتخا ىذلا فسوي نبا ىكلفلا رشاعلا نرقلا ىف رهتشاو
 رهتشا رثع ىداحلا نرقلا قو سمشلا عافترا سايقل ازاهج
 امك جاربالاو بكاوكلا نع ةميقلا هئاحبآب ىناغرفلا سايعلا وبا
 ايهعافتراو بكاوكلا ناكم ددحت ىتلا ةلآلا ىلكرزلا نبا عرتخا

 اذه نيسحت ىلع-برغلا ءاملع لمعو « ةحيفصلا » اهامس دقو
 ىناتابلا دمحم هللا دبع وبأ ىكلفلا ناكو ©« رشع سماخلا عارتخالا
 لبتثم ةضماغلا ةيعيبطلا رهاوظلا ضعب اه م19 ماع رف دق
 موجنلاتاكرح فشتكاو لوصفلا بقاعتو فوسخلاو فوسكلا
 تراثا ةصتهدم ةقدب جاربالاو بكاوكلا عقاوم ددحو رمقلاو
 ٠ رشع سماخلا نرقلا ىف سوناتئوم وجبر ىبرغلا ملاعلا باجعا
 .ىزاريسشلا 2 بطب رع امر املاع نأ كحل نا فيرطلا مد

 تاريطق ىلع نسعد ةعشأ عوقو. نم حرق سوق أشني » : لاقف
 ىناعت دذدلئنيحو راطمالا طوقس دنع وحلا َق ةدوحوملا ةريغصلا عاملا

 ٠ ىثارلا فنسع ىلا جرخت كلذ دعبو ايلخاد اساكعنا ةعشالا

 نيب ةيقيقح بسن فاشتكا ىلا لصو نم لوأ برعلا ناكو
 هذه مهيلع لهست ىتلا تالآلا نادقف عم ةفلتخلا ماسجالا نزو

 .لقثلا جرختسي م ٠١56 وحن ىفوتملا ىنوريبلا دجنف ٠ ةمهملا
 مسجلا نزي مث ءاوهلا ىف هتاذ مسجلا نزي نأب ماسجالل ىعونلا

 ىلع بوقثم لكشلا ىطورخم ءاعو ىف هلخدي نأ دعب ءاملا ىق هتاذ
 لاخ داب بسب ءاعولا نم ضاف ىذلا ءاملا نزي ذئدعتو نيعم ولع

 مث مسجلا مجح فرعي ناك ةضئافلا ءاملا ةيمك نمو « هيف مسجلا

 .لسقثلا كهجيف ضئافلا ءاملا نزو ىلع ءاوهلا ىف عسبجلا ثزو مسقي

 .٠ نوزوملا مسجلا ةدامل ىعونلا

 ملعب داليملل رشع ىداحلا نرقلا ىف مثيهلا نبأ لصو دقو
 [<مرر]1مر رلبك ذخأ دقو مدقتلا تاجرد دعبأ ىلا تايرصنلا
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 رجلا ىف ىئثوضلا راسكنالاب قلعتيام اميسالو ءوضلا ىف هتامولعم هنم
 ملاع مظعأ مثيهلا نبأ نأ 550 نوتراس خدؤلا هةنع لاكو

 ءىطسولانورقلافةعيبطلاءاملع مظعأ لب ةعيبطلا ىف برعلا دنع رهظ
 . ملاعلا ىف نيليلقلا تايرصبلا ءاملع نمو

 ىريو تاسدعلا ريبكت ىوق ىف ةيفاو ثوحب مثيهلا نبالو
 هتاسدعلا لامعتسال ليبسلا دهم ددصلا اذه ىف هبتكام نأ نوريثك

 اهعارتخا ىف اومهاسو ل ةلصوبلا برعلا مدختسا دقو
 .تلقنوبرعلا اهلمعتسا ىتلا ظافلالا نمو ةطنغمملا ةربالا عارتخاو
 قلطأ دقو ةكولف عمج ( كئالفلا » ةملك ةيبنجاإلا تاغللا ىلا
 1[امنم8 نويلاطبالا اهيلع قطأو 1858[1ان6 نويسنرفلا اهيلع

 امك 0طعطعع نويسنرفلا اهيلع قلطأ ىتلا كابشلا ةملكو
 50116660 نويلاطيالا اهيلع قلطأ

 قرولا برعلا نوملسملا مدختسا رشع ثلاثلا نرقلا ىفو
 ةيلاطياو اسنرف ىلا لقتنا مث نمو ةلاطسشق ىداو نم ىبرعلا

 هوكرتام رامضملا اذه ىف مهبعك ولع ىلع برعلل دهعشو ٠ ارتلجناو
 .٠ لامجلاو ةعورلا ةياغ ىف ليقص قرو ىلع ةسيفن تاطوطخم نم

 اسنرف يف ليخلا سنج اوحلصأ نيذلا مه برعلا نا لاقيو
 هتاراغلا نشل ةليصالا دايجلاب مهنفس ىلع نوتأي اوناك مهنال كنذو

 هناالا ىتح لازي الو ء تقولا كلذ ذنم اسنرف ىف اهسنج ىقبف

 دقل لب « اسنرف بونج ىف ةيبرعلا لويخلا نم سانجأ كانه
 برعلا نأ لاقيو ©« قطانملا هذه ىف ةيبرعلا تاصق رلا ضعب تعاش

 ةرجش رامثتسا ىف اوءدب نيذلأ مه 6« سناقورب » ىف اولزن نيذلا

 رثذ دقو « ةيراغملا ةباغ » ىمست ةباغ كانه لازت الو. طولتلا

 اوناك ابروأ كولم نأ « ةيبرعلا تابختنملا » هباتك ىف « ساسير »

 نم ةريثك تاجوسنم فرعن اننا لاقو ةيبرع سبالم نومدختسي
 < زارطلا ١» نودلخ نبا هيمسي ىذلا عونتلا نم برعلا تاجتنم

 اينالملا ةرصايق هكيدترب نأك ىذلا « ناسليطلا ه هركذأ ام لواو

 كتاباتك ىلع لمتعشي ناسليطلا اذه ناك دقف مسهجيوتت ىف

 ٠ بهذلا طويخب ةجوسنم ةيبرع
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 صخئو ايلح احضاو ىبروالا بدالا ىف نيملسملا رثأ رهظ دقو

 © نييلاطبالا « كرارتب » و ©« ىتناد »و « ويشاكوب » ركذلاب

 م55١١ ماع ىفو ىنابسالا « زيتنافرس » و ىزيلجنالا « يسوشت هوب

 اذحو« « ةريشعلا تاحابصلا » ةامسملا هتاياكح « ويشاكوب » بتك
 نم ةرتفلا هذه ىف ةعئاش تناك ىتلا ةليلو ةليل هفلا وذدح اهيف
 « ةييرعلا ىلايللا تاياكح زارط نم ةباكح ةثام اهئمض دقو خيراتلا
 ناتان » ىهو هتايحرسسم ىدحا ىناملالا « جنسيل » اهنم سبتقا
 . (« ميكحلا

 ,صصقلا هذه رارغ ىلع ىربرتنات صصق « رسوشت » فلأو

 . ةيبرعلا ةللو ةليل فلأ نم اهدمتسا ىتلا ةديسلا ةصق اهنمو

 «ويشاكوب» ةلصٍنم مظعأ ةيبرعلاب «ىتناد» ةلص تناك امبرو
 ميححلا نيب تانراقم نيق رشتسملا ضعب دقع دقف « رسوشت »و

 ءالعلاى بأ دنع « نارفغلا ةلاسر » ىف راثلا فصوو « ىتناد » دنع

 «توشيكنود » فورعملا « زيتنافرس » باتك أرقي نمو . ىرعلملا

 ىف ةعئاش تناك ىتلا ةيبرعلا ةفاقثلاب رثأت هنأ ق كشلا هلخادب ال
 . ةهرصع

 نمو ىبرعلا عباطلا لمحت صصق ىسنرفلا بدالا ىف ترهظو

 مدتعةقذأ1م ةهأم160166غ68 « تيلوقينو نيساقوأ » ةصق اهرهشأ

 «مساق» ىبرعلا مسالل فيرحت الا وهام « نيساكوأ » لطبلا مساو

 ىف ةينيتاللاو ةينابسالا ىلا « ةنمدو ةليلك ١ صصق ثمجرتو
 داقتلا ضعب دجبو ةيسنرفلا ىإأ تمجرت مت ©« رّششع ثلاثلا نرقلا
 بدالا ىف « نيتنوفال تافارخ ١» و صصقلا هذ ه نيب ىتش هباشم

 . ىسنرفلا

 ةحضاو نيملسملا راثآ ترهظ ثيدحلا ىبروألا .بدآلا ىفو

 ةيكيتنامورلا ةكرحلا ميعز (« نوريب درول 0( وه آذهف كلذك ةيلح

 .«مالسإالا حور )» نع ةعئار ةديصق مظن - ىزيلحتالا بدألا ف

 .ء قرشلا ىلآ « نبت رامال 28 ىسئامورلا ىسنرفلا رعاشلا لصحر امك

 ىناملألا رعاشلا مظنو ' قرشلا رحصس نم :هدئاصق رضعب ىحوتساو

 ىقرشلا ناوبدلا » هيلع قلطأ قرشلا نع هتمرب اناويد « هتوح »
 باذعاا رعاست ب « ىنياه » رعاشلا نأ امك « ىبرغلا فلّؤملل
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 ةيحرسم كلانهو « هدئاصق ضعب ىف قرشلا ىحوتسا  عادبالاو
 رعاسشلا اهفلأ ( [ةهقموهم ) « نسسح » ناوشعب ةيزيلحنا

 رسج » ناويد بحاص « ركلف ىرولا نسسميح » ريبكلا ىزيلجنالا
 .برعلا ءامسأو قرشلا رحشس نم ةدمتسم اهنأ كش الو « رانلا

 « بج نوتلماه » ريبكلا قرشتسملا لوقو
 باتك الول هنأ ءىتش ىف ولغلا نم سيل هنا « مالسالا ثآرت » باتك ىف
 ةلحر فلي نأ « وفيد ليئاد » عاطتسا امل « ةليلو ةليل فلأ »

 نع باتكلا اذه مجرت دقو ليفط نبال « ناطفي نب ىح ةلاسر 1

 . داليملا نم رشع عباسلا نرقلا ىف ةيبرعلا

 تناك « ةليلو ةليل فلأ » نأ : كلذك بج روتكدلا لوقو

 « رقيلح تالحر » ةباتك ىلا « تفيوس » تعفدئىتلا لماوعلا نم

 3 ةهروهتجملا

 ىبروالا ىئانغلا رعشلا ىف ايابسأ ىف ىرعلا بدالا رثأ دقو
 ةيبروالا ةفغللاب بوتكملا رعشلا ىف كلذ ناكأ ءاوس اريك اريثأت

 اريثك نوثحابملا دحو دقو. ب ةعرادلا ةيبعشلا ةغللاب مأ ةعيفرلا

 ةيبعشلاةينغالاو هبرعلا دنع ةيرعشلا ةينغألا نيب هبستلا دوحو نم

 ناتيب ىهو ( ةجرخلا ) دوحو نم كلذ لع اولدتساو جن رقالا نع

 رعشلانيب هسشلا اذه ىلا هبت نم لوأ لعلو ةينغالا امهب ىهتنت

 كانه نأ كردأ دقو 1 ) ىناسمألا قردتلا

 .ىناغالا اهيلع موقت ىتلا تاعوضوملا ىف لب ةغايصلا ىف ىتش هباشم
 نيثحابلا ضعب نأ لب رودابورتلا ءارعشو ىسلدنالا رعشلا نيب

 ةيبرعلا تاعاتصلاو نونئفلأ رثآ ركنب نأ دحأ عيطتسي الو

 برغماو .قرشلا ىف ةييزتسلا راثآلا نيب ةئاقلا دقع دنع ابروأ ف
 .م دوعلا لثم  اهضعبو برعلا نع تذخأ دق ابروأ ىف اهمادختتسا

 ةيبروالا تاغللا عيمج ىف ىبرعلا همنشاب ىمسي لازي ال

 ئكتش»:ىف تيشفتو :ابروأ-ىف» ةيبرسعلا ةراضحلا ءااوحأ تعاشو
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 مكحلاف عابتالا مأ هرشاعملا قيرط نم كلذ ناكأ عاوس تاعمتحلا

 رهاظم َْق ةيبرعلا لوصأالا تاذ ءامسإلا نمو ٠ رجاتملا لدابت مأ

 ٠ تاملك ةراضحلا كلت

 «نيلسوملا» ىلصوملا ريرحلا 551 288 نارفعزلا (,هاغ05 ينطق
 5018 (ليوطلا دقعملاا ةقصلا 86 ةيحلا ]82 ةرحلا ةل»ةانع

 ةوهقلا آ.هرصم» نوميللا 118:01 رطعلا 8166 زرألا 8[نولع كسلملا
 5088+ ركسلا (,0116ع

 رمالا رصتقي مل ةيبرعلا لوصالا تاذ ءامسألا نم كلذ ريغو
 ةيلاطيالاوةيسنرفلاو ةيزيلجنالا تاغللاىلا ءامسألا هذه لوخد ىلع
 اهب قيضي ظافلا ةيلاغتربلاو ةينابسألا نيتفللا ىلا لخد لب
 .٠ رصحلا

  درف راه ةعماجب ذاتسالا 4« رئيو. » روتكدلا ردصأ دقو
 ةيبوروالا ةراضحلا نأ امهيف تبثب نأ لواح نيمخض نيدلحم
 تافللا ىف تاملكلا نم ريثك قافتشا درو هيبرع لوصأ تاذ
 . ىنرع رذدصم ىلا ةسوروألا.

 ل « مالسالا ثارت » باتك ىف « نوسلكين » ذاتسالا داشأو
 ةيفوصلا' لاوقأو نيملسلا هيفوصلا لاوقأ نيب تاهباقملا ىلا'
 لثم نيثدحملاو ىناملآلا )") تراهسكا 2( لثم نيمدقألا نم نييبروألا:

 . ىريلجنالا « رتنبراك دراودأ »

 هللا نأب  ىبرعلا نبا ىداني امك ىدائي تراهسكا ناكو
 قىلجنت ةيهلالا ةقيقحلا نأو « هاوس دوجوم الو قحلا دوجوملا وه

 . ماسسجالاب ءاضعالاو لكلاب ءازحالاو ةروصلاب ةداملا ةلص نم مرلا

 نيدلا ىيحم نم ةذوحأم هبيغلأا علاعل هفقاصوأو ةيقوصلا )) ىتناد 2(

 ٠ ريثك فرصت ريغب ىبرع نبا
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 اوباكو ةيدنهلا ماقرألا قرشلا نم نويدوروألا لقث دقو

 اهدقعت ثيح نم ىهو ةينيتاللا ماقرألا لبق نم نولمعتسس

 . ثيدحلا ملعلا مدخت نأ اهنكمي ال  اهتماخضو
 اوقحتسأ اذأ ترسلا نأ © « تر 7 قرشتسملا لوقيو

 تافاقثلا نم اريثك اوظفح مهنال ابلاغ هنوقحتسي مهناف دولخلا
 ابروأ ةيف ثناك تقو ىف ةقيرعلا مهتفاقث بناج ىلا « ةيقيرفالا
 . ضعب قوف اهضعب جومي تاملظ ىف طبختت

 ةروثألا لاوقالا نمو ةميظع ةعارب ةراجتلا ىف نوملسملا عربو
 اولكأت ال اونمأآ نيذلا اهيأاي » : ميركلا ثآرقلا لوق ةراحتلا ىف

 «٠ مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الأ لطابلاب مكنيب مكلاوما

 تثتيداحأ نمو . « ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأ » : ىلاعت هلوقو
 رفقألمو © قودص رحات قلمأ ام » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 بسيكلاو « ةيسك نعم لجرلا لكأي ام ببطأ » و « لش هعف تيب

 ثندحلا قو « ةراجتلا ىف قزرلا راشعأ ةعست »و . « ةراجتلا وه

 ىبتلا انامسمق (ةرسامسلا) ىمست انك » : ةوررع ىبا نب سيق نع

 . (« راجتلا رشعماب » : لاقف هنم نئسحاب معلص

 امك اهنم مهبرقل نيصلاو دنهلا عم نورحاتب برعلا ناكو

 نبأ رفاس ,ندشأرلا ءافلخلا نمز قو مهنع نيديعبلا عم أورجتا

 ه5 ماعو نيصلا دالب ىلا ةرصبلا نم هريغ نوريثكو باهولادبع
 هحتف دعب صاعلا نب ورمع ىلا باطخلا نب رمع بتك (م 119)
 « ءالغلا نم هدهج ىف سانلا ناو ةئيدملاب عقو دق ءالغلا نا » رصم

 .٠ ةنيالملاب اهرخآو ةيرادتكسالا اهلوأ ةرقوم لامجب ورمع ثحبف
 لالفلاهيف لمحب اجيلخ رفحب ناب » ورمع ىلا رمع بتكف » لاق

 رحبلا ىف ةنيدملا ىلا مزلقلا نمو ( رمحألا رحبلا ) مزلقلا ىلا
 تناكو ( نينمؤملا ريمأ جيلخب ) فورعملا جيلخلا ورمع رفحف حلاملا

 نمو جيلخلا ىف مزلقلا ىلا ةيردنكسالا نم لالغلا لمحت بكارملا
 . حلالا رحببلا ىف ةئيدملا ىلا مزلقلا

 باحصأ مهالاو نمو ةباحصلاو نودشاأرلا ءافلخلا ناكو

 ةحلطو نامثع نم لك هلثمو !زازب قيدصلا ركب وبأ « ةيراجت لامعا
 ارجات وأ الالد باطخلا نب رمع ناكو  فوع ني نمحرلا دبعو
 .كلذ قحنو. اساحن ناعدج نب هللادبعو اعايب برح نب نايفس وبأو
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 ىلا ةيرحبلاو ةيربلا قرطلاب نيملسملا ةراجت تلصو دقو
 تلدامك مهتراجتب ابروأ لامش ىلا اولصوو « ملاعلا ىق ةيئان تاهح
 .طوطخلاو  ةعصاشلا عاقصالا كلت ىف اهوكرت ىتلا دوقنلا

 نم نوملسملا اهلوانتي ىتلا عئاضبلا تناكو اهوحنو ةيفوكلا
 ربنعلاو ورفلاو ريدصقلا اميس الو. ندعملا اهنم ةريتك ايروأ ىلامش
 داجسلاو ةشمقألا عاونأ نيملسملا نم اهلباقم نويركنمدلا ذخأبو
 ضي ا ىلحلاو شوقنلا عئاورب ةالحملا قيرابالاو « سيفنلا ىقرتلا

 رزجو وبالملاو نابايلاو نيصلأىلانيملسملا ةراجت تلصو امك
 دالبلاهذه عم مهل تناكو © ىداهلا طيحملا رزجو ىدنهلا طيحملا

 ةعونتملا بكارملا نوملسملا مدختساو « ةفلتخم ةيراجت ,تادهاعم
 . ةيربلا قراطلا ىف ةيراجحلا لفاوقلاو « ةيرحبلا رافسالا ىف

 .ىلا ادتمم ةيبوروالا ةراضحلا ىلع برعلا لضف ناك اذكهو
 تاعانصلاو فرحلاو نونفلاو مولعلا فلتخم ىف ابروأ نادلب ىتست
 برعلا نا » : هيربيل ىسرفلا خرٌّوملا لوقيو تاعارتخالاو بطلاو
 ةفاقثلا ةظفح اولظ مهنأل هنوقحتسي امناف ديجمتلا اوقحتسا اذا
 نع بوعتلا ةيقب لالخ تفك روصع لاوط ةيدنهلاو هع
 لمحتنأ نع ةزجاع اهتلاهج ىف لازت ام ابروأ تناكو اًنيش جتنت نأ

 . ةنامآلا

 مالا نم ايروأ ىف برعلا ذوفن لثمتي نا ءىراقلا نكميو

 .نوكي نأ نورشيش عاطتسا ابجعاي كرارتب هيف :لاق يذلا بخاصلا
 دعب أرعاشش نوكي نأ :ليجسوف عاطتساو « نينتسوميد دعب انطخ

 نحن انيواست دقل ؟ برعلا دعب بتكن الآ انيلع ردق لهف سوريموه
 اشاح «© نايحالا ضعب ىف اهائنقيسو © بوعشلا عيمجو قيرفالاو
 « ! لالضلل ايو ةقامحلل ايق ! برعلا

 ,سوفنلا مجيزام ىتح ابروأ 2 مالنسالا ةراضح رثأ لغوت دقو

 .« اليه نام سملتراب » ةمالعلا لوقي كلذ ىفو.عابطلا طلاخو

 نورقلا ىف ةظيلغلا ةنشخلا نييماطقالا انئارمأ عئابط تبذه دقل
 دقلو مهل مهديلقتو « برعلاب ةيراجتلا مهتاقالع لضفب ىطسولا
 ,نسسسحو عابطلا نيلو فطاوعلا ةقر.انناسرفو انفارشا ملعت
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 ىئباو  مهتعاجش نم ائيش اودقفي نأ نود برعلا نم فالخالا
 اذه لثم ىتأت نأ اهدحو عيطتست تناك ةينارصنلا نأ ىف كشاأل
 . اهمرك ى لاس امهم ريثاتلا

 اهمرتحا نيد لوأ ناكو. ةأرملا ةيامح ىلع مالسالا لمع دقو
 ىتلا ةلحلمأ١ تاقولخملا نم ةأرلا نودعب قيرغالا ناكو اهلجاو

 ةأرملا تناكو ٠ لزنملا نوئستت ريبدتو لسنلا ماود ريغل عفنت ال

 ةأرملاذخ وت تناكو © لتقت ةيدنجلل احلاص ايوق ادلو عضتال ىتلا

 «رخآ لجرنم ادالوأ نطولل دلتل ةيراعلا قيرطب اهجوز نم دولولا
 ذخأو ةميرك ةلماعم اهلماعو ةثارولا ىف اقح ةأرملل مالسالا ىطعأف
 مارتحا نم هتضتقا امو ةيسورفلا ءىدادم نيملسملا نع برغلا

 عمتجللاق اهلحأو ةيعيبطلا اهقوقح ةأرملا مالسالا ىطعأ ذا . ةارملا

 هللا اهايه ىتلأ اهتقيظو بسانب قئال ناكموت اهلعجو © اميرك الحم

 تاباغ دعبأ ىلا لوصولاو لمكتلا لماوع عيمج ناسنالل متيل . اهل

 افلؤيل اقلخ نالماكتم 0 مالسالا ىف لجرلاو هزاع

 لد ا اونكستل احاوزأ مكسفنا نم مكل قلخ نا هتان 0

 . 6 ةمحرو ةدوم مكنيب

 لجرلل ام اهل ةيلوكسملا ىف لجرلا ونص مالسالا ىف ىهو

 ةرخآلا فو تبستكاام اهيلعو تبسكام اهلايندلا قىهف هيلعام اهيلعو
 نم غ2 لحو رع لاقف نيدسفلا رارشألا وأ نيقتملا تاحرد اهل

 . « نولمعي اوناك ام نيسحأب مهرجأ مهنيزجتلو

 لوسرلل نلقو ةرم م نعمتجا ءاسسنلا نأ حيحصلا ىف ىور دكو

 نم اموب انل لعجحاف © لاجرلا كيلع انئيلغ » ماسو هيلع هللا ىلص
 7 ردا ل طل ا يي را ها مغ كشفت

 هنأ ىتح مالسالا ىف ةأرملا ةلزنم ولعب دهشي ثيدحلا اذهو

 « رظنلا هوجوو « ىارلا لدابتو رواشتلل عامتجالا قح اهل لفك
 لبق رخافتو اهب وهزت نا ةيبرعلا ةأرملل قحب ةعيفر ةبترم هذهو

 برعلا خيرات نم تاحفعص . 5م



 , ةيئاسنلا قوقحلاب هيلاطم ابروأ ىف ةيئاسسنلا تاحيصلا ىلطشس نأ
 لفك مالسالا نا لب . لاجرلاب تادرحلا هذه لص ىف هاواسملاو
 رمآو . اًئيش كلذ ىف لاجرلا نع .صقنت ال ىهف هعباسأا قح ةهأرملل

 : ىلاعت لاقف هنبتا اذا ءاسنلا ةعيابم لوبقب هلوسر ىلاعت هللا

 نكرشب الا ىلع كتعياس 0 كءاح اذا ىبنلا اهنأب (١

 نيتأي الو ٠ نهدالوأ نلتقي ال دو نيبرب الو نقرس الو ايست هللاب

 فورعم ىف كنيصعب الو نهلجرأو نهبدبأ نيب هنيردقب ناتهبب
 ما 4 محار روفغ هللا نا ٠ هللا نيل رفغتساو نمعدأبف

 مالسالا ردص ذنم ةملسملا هآرملا اهب تعتمت قوقح هذهف
 امكو ىرت راعتتو انت ةعلس ةييرعلا ةأرملا هيف تناك ىذلا تقولا ىف
 نييبوروالا نيركفملا نا ىف كش ن هسا * نمت از هل نياق ا تايد

 اودسععو  تالاجللا ا وديخوف: ءالتببالا ةنافخ ىلع اوملطأ نونذلا
 لاق ىتح مالسالا ىف ةارما ةلزنم نم رورس اميأ اورس تانراقلا
 مالسالا نا » برعلا ةراضح نع هنيدح ضرعم ىف نوبيلفاتسوج
 . ( اهلجأو ةأرملا مرتحا نيد لوأ ناك

 ا ع ل ا ل

 ّ ب نيب مضت ةعساولا ةراضحلاب زاتمب ناك مالسالا

 فلتخم لب «© ف راعملا ابورض فلتخمو توئفلاو مول ولعلاو فراعلا

 اهل ناك ىتلا 4« ىربكلا ةيريرحتلا تاوعدلاو ديلاقتلاو تاداعلا
 . ةحيسفلا ملاعلا قافآ ىف ةبواجتم ءادصا



 عيب ارلا لصقلا

 ابوروأ ىف ةييرملا ةفاىصلا

 ىبرغلا عمتجملا ةمدخ ىف اهرودو

 رودبت مات دقو ءاهمدعتو ةمآلا ةراضحلة ارم ةفاحصلا ريما
 تناكو. راصمألاو راطقألا ىت «' ىف ةيبرعلا ةراضحلا رتن ىف ريبك
 انا علا ةيردم ةحيسدصو , ةمالا هذه تايغر نع ةربعم اقاوبأ

 نوركفملا عمجأ كلذلو . اهلامآو اهمال ال ةفطان ةروصو اهبلاطمب
 نويلبان 0 اهفادهاومسو « اهتلاسر ولعو ةفاحصلا ةوق ىلع اعيمج

 ةئامئم سجوأ أمم رثكأ دئارح تالث نم ةفيخ سجوأ ىننا : لوالا

 هرظنم نم كعت ربا ىسايسلا بتاكلا»: ديتسوملو لاق امك٠ ٠ لتاقم فلأ
 * ه4 "نيطايمشلا عمجم سيئر

 ةرطيسلاى لع ةفاحصلاةردق ىلع ةحضاو ةلالد لدن' لاوقالا هذهو
 عاطتسا ةفاحصلا ل ضفيف ٠ بعشلا ةفد كيرحتو « ماعلا ىارلا ىلع

 ةفاحصلا لضفبو ٠ داللا ىف رومالا ةمزأ ىلع اورطيسي نأ ماكل

 مهءارآ اوتلعيو مهراكفأ !وثببو مهثدابم اورشنينأ ةاعدلأ عيطتس

 ىف اهرثأ اهلو اهرطخ ,اهل مالعالا لئاسو نم ةيوق ةليسو ىهف
 ىفحصلا لوقي اذه ىفو بعشلاو ءامعزلا نيب ةلصلا ىمهو عمتجملا

 نيسمي ىف فيسلا لماحك ملقلا لماح ناك : ليمجلا نوطنا لحارلا
 ضياقلاك ثيدحلا رصعلا ىف ملقلا لماح حبصأو ضام جالس امهيلك

 كلذ نكلو 2, بناجلا ىعرم ةملكلا ذفان ا امال 2« ناجلوصلا ىلع

 اذاف ء هتنهم فرش كردأو « هتمهم ةقيقح مهف اذا الا بتاكلل متي ال

 زه نم لاك سيل كلذكف ء براضي ماسحلا زنه نم لك نكي عل
 «٠ بتاكب عاربلا

 آب



 راشتنا لصعب نويفحصلا مه نآالا اذوقن مالقالا ةلمح دعبأو
 نوكت نأ بجي هيلعو . اهيلع ريغصلاو رييكلا لايقاو فحصلا
 لع درغي ةقيقحلا ةرحش  نيركفملا رايك دحأ لاق امك  ةفاحصلا
 نوقداصلا باتكلا اهنائقآ

 ةروص نوكت نأ اهعلطم ذنم ةيبرعلا ةفاحصلا تلوأح دقو
 ركفلاو :رحلاىأرلل اقداصار ينمو « ةيبرعلا ةمالا مالآو لام اال ةقداص
 تارتفلا ىف حجنت مل نيح ىف ©« تارتفلا ضعب ىف تحجنف «© ريثلا

 نيمكحتملا ةرطيسس تحت تلظف فدهلا اذه ىلا لصت نأ ىرخالا

 عاوسس رئامضلاو ممدلا اورتشإ نأ اولواح نيدلا نيطلستملا ةوطسو

 نأ مهل حيتأف « رامعتسصالا بانذأ نم مأ رامعتسالا داور نم طوناكآ

 ىلع « ةضيرملا بولقلاو ةفيعضلا سوفنلا باحصأ مهبناج ىلا اومضي
 مهناطلسل اوعنخي وأ مهذوفنل اوعضخي نأ ةيرحلا راصنأ ضفر نيح

 ءاحنأ ةفاك ىلآ ىبرعلا قرشلا نس ةقلأتع تارارش تقلطنا دقو
 ء ىبرعلا ركعلاو ةيبرعلا ةغللا ريششنل اكيرمأو ابروأ ىفو ملاعلا

 نيرمعتسملا ىلع بادع طايسو برعلا تابغر نع قدص ناسل نوكتلو
 ةفاقثلا لمحت ةعوبطم افحص تارارشلا هذه تناثكاو 78 نيديتسملاو

 ىبرعلا دجملاو « ىبرعلا ركقلاو + ةيبرعلا ةيلقعلاو ةيبرعلا
 لآ » ةفيحص ابروأ ىف ترهظ ىتلا ةيبرعلا فحصلا نمف

 لوتيناكو < نوسح هللا قزر » بيدالا بئاكلا اهردصأ ىتلا 8 ماس

 ناكو تروزدناو ةيرق ىف هراد ىف اهعبطو اهفورح فص هسفنب
 صلختلل كارتالا مكح دض ىبروالا ماعلا ىأرلا ةراثتسا ىلا فدهي

 ٠ ىبرعلا قرشلا يف مهداديشسا نم

 لآ »د ةفيحص باجتحا بقع « لاوحالا ةآرم 3 ةفيحص تردصو

 تاكو ىجنوباص سيول روتكدلا اهريرحت ىف كرتشي ناكو « ماس
 نأ تعاطتساو « ىناطلسلا دادبتسالاو ىكرتلا مكحلل دقنلا ةديدش
 1وفقوأ نأ اوثيلي مل اوسلو نع ىرعلا ملاعلا تابنح ىلا لغلغتت

 9 اهرادصإ

 ةيرهسش فصن ةرشن نوسح هللا قذر ردصأ ١41/5 ماع ىفو
 ىف ثحبلا لجأ نمو « ةيرصملاو ةيقرشلا نيتلأسملا لح وه اهيلع قلطأ

 كلا



 -١448 ماع ىفو + امومع طسوالا قرشلاو اصوصخ رصم هسايس
 نوسح هللا قزر هليمز ةانو دعب ىجنوباص سيول روتكدلا ردصأ
 اهراعش لعجو, « ةقالخلا » اهيلع قلطأ ارتلجنا ىف ةيبرع ةفيحص
 رودب ةفيحصلا هذصه تماق دقو « لابقاو حاجنو لالقتساو ةيرح ع

 ء ىديمحلا نايغطلاو ىكرتلا مكحلا دض ماعلا ىأرلا ةراثا ىف ريبك
 ججأتملا روع شلاو دلل ةسامحلا عباط لمحت اهتالاقم تناكو

 عئارذلا فلتخمو قرطلاىتشب ,ىنامثعلا مكحلا نم صلختلاب ةأدانملاو

 ةتمس دخأب ىتح 1 ا هذه نم ىبرعلا نطولا رب رحت و

 ٠ مدقتلاو ةيرحلا ليبس ىف هقيرطو

 « لالقتسالا ىللع ىح » ةلاقم ةقيحصلا هده تالاقم عورأ نمو

 اهيحاص ىلع اهرثؤي نآ كارتالا لواح دقو « لاطبالا اهيأ » ةلاقمو
 كارنالا ةحلصمل ةيناطيربلا تاطلسلا تلخدتو . اهرادصا فاقيال

 ىآرل بيجتس نأ ةدش ىف ضفر ىجن وباص سب ول روتكدلا نأ دس

 ءالمع اهب هدعو ىتلا ةلئاطلا لاومالاو , ةبالخلا دوعولا مغر كارتالا

 ايناطيرب ىف رامعتسالا راصنتأو نيينامثعلا كارثالا

 ا ىلا ىجنوباص سيوأ نبك الو

 ةيصسلا نه تاو ىيرسلا دانا نام لحب قرخلا ةفيحرع

 اهل نوكي ىتح ةيبرعلا ةغللاب قطنت ىتلا بوعشلا طبر » ىلا ىمرت

 نييناطيربلا عج اضم ةفيحصلا هذه تقلقأ دقو « لقتسم دحاو نايك

 نييت ام دعب يفاح نع نييضاج اولمعق رامعتسالا ناوعأ نم مهريغو

 ةييرعلا ةمالا لتكت ءارج نم مهددهي ىذدلا ميسجلا رطخلا مهل

 ةفيحصلاهذه تقلغأف ٠ ةيبرعلا ةيموقلا رايت قالطناو برعلا داحتاو

 ٠ اهرودص نم دادعأ ةثالث دعب

 ةرتلجنا ىف ردصأفخ ىجنوباص سيول داع ١8485 ماع ىفو

 ةحارص ىف ةينادوسلا ةيرصملا ةلأسملا اهيف جلاع « ةلحنلا » ةفيحص

 ٠ نيمأ بولسأو « ةماخ

 سول ىلا ارتلجنا رداغ ىجئوباسص سيول ةحص تفعض الو

 فت



 ناكو ةمينأ دي هنلامغا كاهو  ةيلامشلا ايتروقيلاك ىف سولجتا
 000 هرمع نم نيعستلاو ةيناثلا تقولا كاذ ىف غلبت

 ةعتمم ةيبدأ ةفيحص تناكو « نقفاخحلا ءايض » اهيلع َةلطأ ةيبرع

 ةقرشم تاحفص ىلعزييب رغلا تعلطاو برغلا ىلا ةيبرعلا ةفاقسلا تلمح
 ندنل ىف « سيكرس ميلس » ردصأ من «, نيفدلا ىبرعلا بدالا نم

 ديمحلا دبع ناطلسلا ىلا اياتك اهيق رشن ىنلا ىدصلا مجر ةقيحص

 نأ ديرأو ٠٠ ةدودعم تاعاسو مايأ الا ىرمع نم قبي مل م ةيف ءاج

 دعب ىل تحضتا ةنزحم ءارآ ىهو ةريخالا ىئارأ مكشرع مامأ طسبأ

 ا ير رع
 خافدلاو ةماتلا ةحارصلا عباط لمجت ةفيحصلا هذه تناكو

 مدعولالتةسالاو ةيرحلا ءىدايمو « ةبورعلاو برعلا نع قداصلا
 * ىبرعلا نطولا ءاجرأ ىف لالغتسالا وأ ةرطيسلا

 ةيبرعلا ةفاحصلا رشن ىف ريبك رودب ماق عونص بوقعي نأ ىلع
 تناك هفحص نأ مغربو 4 نسراب 6 ةيبرعلا اياضفلا نع عافدلاو

 ةباعدوءةريرم ةيرخس تناك اهنا ديب ةياعدلاو ةيرخسلا عباط لمحت
 ,ءةيفخلا هءاودأ حضوبو ٠ ىبرعلا عمتجملا راوغأ ىلا لصت ةيساق

 ٠ ةيلابلا ةميدقلا ديلاقتلا نم هصيلخت لواحتو , هبلاثمو هبويعو

 عولص نب بوقعي ىلا ىناغفالا نيدلا لامح ديسلا ىدهأ دقو

 موقي ىتلا دوهجلا هذهل اريدقت هدب طخب اهيلع عقو نأ دعب ةتروص

 ٠ ةيرعلا ةيضقلا ةمدخ ىف اهب

 لوالا عيب رز ؟١ ىف ةراظن ونبأ ةلجم نم لرالا ددعلا ردص دقو

 تحئتو « ءاقرز ةراظن وبأ » اهمسا ناكو ةرعاقلا ةنيدمد ١؟9ه ةنس

 ٠ « تاكحضمو تابلسم ه ةديرج تبتك ةرابعلا هذه

 عمتجملاو رصم لكاشم نم ريثك ىف ةفيحصلا هذه تضاخ دقو

 شخب ملليكارتالاوةجنرفلانيفظوما ةمحاهم نع عروتي ملو ىبرعلا
 هبواسأب هنسفن ويدخلا مجاهي نأ بهذ مل لد ءارزولاو ءارمالا ةمحاهم

 « ةراحلا خيش م» وه بجحم ىيسا تحت همجاهي .عرشو فينع ساق

 م[



 ناسل ىلع هيف لوقيو . دادبتسالاو نايغطلاو روجلاو ملظلا لثميو
 هلوق كلذ لانمو بالقنالا ىلا ىعديو ةرونلا ىلع ثعبس أمالك قدحلا

 نمتلا خيسل تالاحضرعهيف اومدقو , هركتشا , هيل هيلع نيتكاسو د

 ىنامتعلا ةفيلخلا كلذب دصقيو ه هلزعي ردقيو ةهنم ربكأ وه ىللا
 ىمسسسي « ءامرز ةراظن وبأ » ةفيحص ىف ىرصملا جالفلا ناكو

 تناك اسمك ويدخلا مع ميلح ريمالا وه ىيلح ميركو « بلغلا وبأ ه

 نأ بتاكلا لواح, بعشلا ميمص نم تايصخشل ىرخأ ءامسأ كانه

 علا عمتجملا ىف اهرود مضوي

 نأ لواحو ءىرحجلا ىمحصل ل! اذهب لععامسا ويدخلا قاضو

 دح'ال لاقو مهو 0 ىف كلذ ضفر هنا ديب هريمضو ةتمذ ىرتش

 كتذك تسل انأف انئاخ وه نأك نا ليعامسال لق » ويدخلا بائذأ

 ٠ « يفرش لظ ىواست ال اهلك ملاعلا زودك ناو

 هيلا ىمنث اهددعتتع اديدش ليعامسا ويدخلا بضغ دقو

 ةقيحسسد ىعئان ىاع ضسيغلا ءاقلاب رمأف ونص نب بوقعي تايصع أن

 اعيرصدج وةفيحصلا ررتخم نأ ةرهاقلا قوعيسأ امكيعاق رز ةراظنوبأ»

 ناك ليعامسا ويدخلا نأ ةعاشإلا هده ردصم نأ رهظيو هربرتس ىف

 0 هلاسشغاب هعامتا ضعب فلخ دق

 ١١م1 ماع فيص ىَق اسنرف ىلا موشص نب بوقعي رجاه دقو

 نأ دس هدوأ ميقي ام ايندلا عاتم نم كلمي ال ضافولا ىواخ ناكو

 ٠ ةميرك ةايح شيعي نأ ىلع هونواع رارحالا ركفلا لاحر

 ةراظن ىبأ ةلحر هم اهيلع قلطأ ةقيحص سي راب ىف ردصأ دقو

 سفن لمحتو ءاقرز ةراظن وبأ ةاحم كلذ دعب ردصأ مث 6 ىلولا ءاقرز

 ىلا ناوصسعلا ريغ مثا رصم ىف اهتقيقش هلمحت تناك ىذلا ناونعلا
 هتفيحص ىلع قلطأمث «ةرافصوبأ» مث «ةيرصملا تاراظنلا» ةفيحص

 «٠ ىواحلا »
 ةملاغ ناكو فال الاب معابتو رصم ىلا ايس لخدت ةفحص تناكو

 نيدو ىقيسولمألا تاسارك ىفو ةروص» تالجم ىف هفحص عضي ام

 ئف عسصضو دقو مسرلل تاعومجم ىفو نمثلا مجح نم بتك قاروأ
 هفلأ نم رثكأ ١ ماو ماع قيفوت ويدخلا هروتص ترشن ىتتلا دئارجلا
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 هسفن ويدخلا ىقلت دقو هفراعمو هئاقدصأ عيمج ىلا اضيأ اهب تعب

 0 اهيف بوقعي ةفيحص دجوف ةروصلا فحصلا كلت نم ةدحاو

 رشنهنادحوا1 ةصاخو ةميلقعلا ةأرجلا هدهل اديدش ايضغ بضغو
 هيف ةنم بلطي ويدخلا هن هلسرأ ىذلا باطلا صن هتفيحص ىف
 ىناو : الئاق ضرعلا اذه ضفرفبترلا ىدحاب هدعيو رصم ىلا ةدوعلا

 ٠ « ةيغاط ةمدخ ىف اينغ نوكأ نأ ىلع ىفنملا ىف شيعأ نأ لضقأ

 هتفيححص نم ةخسن فالآ ةعب رأ لاخدا نم نكمن ١ مخو ماع ىفو

 رصم ىلا ةدئاع ةريقف ةديسل نيتداسوو « ريرس ةبترم » ىف اهعضوب

 ىلع ةريقفلا ةديسلا كلت هتركش دقو ائيش كرمجلا لاجر لفحلي ملو
 نم رثك“ اهعيب نم تحبر اهنأ : تلاقو اهب اهل عريت ىتلا دئارجلا

 ٠ كنرف ةئامسمخ

 ىفرخ الاو نيحلا نيب طبضت تناك ىتلا خسنلا نأ هل ليق دقو

 مهف راعمو مهءاق دصأ اهنوطعي مث الوأ اهنوءرقب نوفظوملا ناك كرمخجلا

 مسقاوب ةحيرسلا ةعابلا ىلا اهوعاب اهتءارق نم ءالؤه ىهتنا ام اذاف
 نمثب ارس اهنوعزوي ةعابلا ناكو ةخسن ةئام لكل تاكترف ةسمخ

 * ادج عفترم

 سيرابفةعابطلا ءالغنم وكشيناك عونص نب بوقعينأ مغربو
 رارصاومزع ىف هتفيحص ردصي لظ هناف ديريلاو نيماسرلا فيلاكتو
 رارحالا برعلا نيركفملا نم ةبخن هفحص ريرحت ىف هعم مهاسي ناكو

 ٍتالاقم ةدع رشن ىذلا ىناغفالا نيدلا لامح ديسلا مهنيد نم ناكو

 ىناثلا ددعلا ىف هرشن ىذلا نييقرشلاو قرشلا لاقم اهنم هفحص ىف

 لماك مسر ةحفصلا طسوتو ةعباسلا ةئسلا ءاقرز ةراظن ىبأ نم

 تاحفص عبرأ هلاقم قرغتسا ىذلا ىناغفالا نيدلا لامح ديسلل

 . هلك ددعلا محح ىه ةلماك

 مكهتلا لجأ نم تارواحملا ىلا اجلي عونص نب بوقعي ناكو
 ىف فرس ناك ىذلا ليعام سا ويدخلا دقتني ناك امك ةيرخسلاو

 *هلخد نم ديزيل نكلو ةيموقلا ةورثلا عفرل لمعيل ال بئارشلا ضرغ

 ةتسلاىف رداصلا نماثلا ددعلا رم ءادتنا عونه ند بوععل ريغو

 ها



 ةراظن وبأ» ىلا هفيحصلا ناونع ١895 ماع ليربا ؟١ خيراتب ةئلاتلا
 قدحللا رطخلا اهيفهبضو. دقو « ةرحلا ةيرصملا ةمالالاحناسل ءاقرز
 قيرحلاو ةيردنكسالا برض ةاسأم اهيف روص امك ةينطولا ةيضقلاب
 هنزح روصو اهعراوش ىف تراد ىتلا حجباذملاو اهينابم ىف علدنا ىذلا
 ةبغم ليمحتب زيلجنالا بذك حضويو ىميلالا ثداحلا اذه ىلع كيفدلا
 اهل ام ٠» : لوقيف . داهجلا ىلا دنجلا وعدي و نيئرصملل قيرحلا اذع
 رحجبلا بلك نم ةرداص اهعيمج نال فارغلتلا رابخأ لصف الو لصأ

 لصحت ةيناسنالا دنج فارشالاانرصم ركاتسع نأ قدعصأ الف روميس
 قرحي فيكف زيزعلا ىنطو بح ىف تومي ىرصملا داهجلا رومأ مهنم
 باجاد ةيردنكساب لتقلا نم لعصح ىلا عقاولا ىفو تويبلا بهنيو
 ىللاةيطلمللاونودلاحيرجلا نم هادتبا نأ ولو راع هنال قحلا انيلع
 ةمالا ىلا همالك هجويو « راكملا تيلامو قيفوتو ليعامسا مهوزو
 ايناتيرب ةمأ اي ةميرك تنأ » : لوقيف اهتموكح وكشي ةيناطيربلا
 قوقح نع كلفاحم ىُك ىعفادتب ىتنا ةروهشم ملاظملاب كتموكح امنا

 ٠ « ةرومعملا اندالب برخت اهدارم كتموكحو , ةيرصملا ىلاهالا

 لمحت اهتاق جذاسى ماع بولسأب ترتك تاراسلا هذهنأ مغربو

 ىلع عونص نب بوقعي صرح ىلع لدي ىذلا ريثكلا ءىشلا ىناعملا نم
 ةيبنجالا تاموكحلاوبرعلا ءادعأ ةمجاهمو ةيبرعلا اياضقلا نع عافدلا
 ٠ ىبرعلا بعشلا ددهت ىتلا

 ةغللابهيتكي امل ةيسنرف ةمجرت رشني عونص نب بوقعي ناك دقو
 ٠ ةيسنرفلا ةغللاب ىرخأ تالاقم رشني ناك امك ةيبرعلا

 ملاعلاو فصنملاو ددوتلا ةديرج اهردصأ ىتلا فحصلا نمو

 صاخشأو نذامو بابق اهمسا بناج ىلع تمسر دقو ٠ ىمالسالا

 اهنأ نع ةروص ىطعي امم ىرصملا سابللابو ليصالا ىبرعلا سابللاب
 تاكنرفةرشع اهررحم ررق دقو بابقلاو نذآاملا كلت باحصأ نع ربعت
 نيرشعو ةسمخو « ةراظن وبأ » عم اكنرف نيرشعو اهل اكارتش؛

 ٠ قحالم نم امهنع ردصي امو نيتفيحصلل

 ظفحب نأ هللا ىلا اهيف لهتبي ةديصقب لوالا ددعلا لهتسا دقو

 هاب



 مالسالا نأ تبثي هلعجي ام ةحاصفلا نم هبهي نأو ىمالسالا ملاعلا

 ٠ نايدالا نم انيد مصاخي الو رسي نيد
 اهاعلت ىتلا ديضعتلاو ديبأتلا تاملك هذه هتفيحص ىف رثن دقو
 نم اهاقلت ىتلا ةيحتلا رن امك ىبرعلا ملاعلاو نارياو ايكرت نم
 ىمالسالا ملاعلا ةقحص نأ مغ ربو 2 زمداتلا ةدب رج قررحم دحأ

 ,ىمالسسالا ملاعلا ىلع اهئاينأ ىف ةرصاق تناكو اليوط رمتست مل

 ايامضقلا نع عافدلا ةيودم ةفيحص تناك اهناف تاءعامجلا نم
 5 مالسالا نوكشصو ةيدرعلا

 ديب ةيمالسالا اياضقلا ةسارد ىف اهقمعت مدع اهيلع ذخؤي دقو
 ء ب ا ىف مالسالا مساب اقافخ ءاول تناك اهنأ

 لففح هناق كلذ عمو نيملسم ريغ نيوبأ نم بوقعب ناكو

 . نيملسلاو مالسإلا ةمدخل هتايح سركو مركلا نآرعلا

 ةايحلا رون ىرثال ىنيعتصحتف نأ امو » : هتايح ةمحرت ىف لوقيو
 ىدي نيب نم تقلزنا ىتح عومدلا ىداو ىلا تلصو امنيح
 ةايحلا نيب مايأ ةنالب تللظو . ىلابقتسا ىف تنا5 ىتلا ةدل وما

 نأ ىلع ناك نكلو :« جيش د3 ىسأر نأ اوفرعي نأ نود توملاو

 قرفت ىتلا ليطابالا ةحفاكم ىهو الا ةسدقم ةلاسر ىدؤال شيعأ

 ةمكحو نآرغقلا ةحامس راهااب . نييحيسملاو نيملساا نيب

 )») نيقب رفلا بولق نيب ةمءالملا ىل ىئستت 2 اذكهو 4 ليحتالا

 ةقفيح ص سيراب ىف قحسا بيدأ اهردصأ ىتلا فحصلا نمو

 ىف لاقو ةيبرعلا دالبلا ىلع عفنلاب دوعب ام مشنل «٠ ةرهاقلا رصم

 نعةعقادملاو قحلا ةرصنو لطابلا ةمواقم مدرا د ةفيحصلا هذه ةطخ

 نيذلا صوصللا بياعم حضوأو , هلاجرو لضفلا نعو هلآو قرشلا

 امهو مهوعدن نيدلا ةئنوخلا بلاثمو 2 رمالا ىلوأ ) احالطصا مهيمست

 ٠ « ماظنلا ةالو » الهج مهبقلن نيذلا ةملظلا دسافمو ( ةمالا ءانمأ )

 ىبرعلا مدلاةلاضف جيهأو ةيقرشلا ةيمحلا ةيقب ريثأ نأ ىدصقمو
 .نيفراعلا بولق ىف ةريغلاىبحأو «, نيجذاسلا نيعأ نع ةواشغلا عفرأو

 . ريلطا ع م االاقر ويسلول ا واجمل انك يلا نأ نيو ككل
 هيا



 مهفوقحب ىرتشيس لدم لكمهنع اوذبنيو فسخلا ةطخ نم اوجرحيلو
 سفنالا اورغصتسيلو اليبو اباذع نينئاخلا اوقيذيو « اليلق انمت
 .. مهلآو مهئاطوأو مهلاومأو مهنادبأ نوعيبي نيذلا ةلهاجم ىف اوتيمتسيلو مهقوقح بنج ىف سئافنلاو

 وهف هةمد نود لتق نمق : ةرابعلا هدهب اهلاقم ةفيحصلا متنخت و

 ءديهش وهم هلعأ نود لتقنمو ء ديهش وهف هلام نود لتق نمو ديهش
 « ديعس وهف ءادهشلا ءالؤه دعب شاع نمو

 اذهو ( هموق ) هلك ىبرعلا قرشلا نأ دقنعي بتاكلا ناك اذكهو
 هطبرت تناك ىتلا ةتبتملا ةجيشولاو . ةقيثولا ةلصلا ىلع لدبي
 . راصمالاو راطقالا ىتش َْق برعلا هناوخاب

 ةفمحح ص ابروأ ىف برعلا ةراضح تروص ىتلا فحصلا نمو

 دحالاموي ىف فينج ةنيدم ىف لوالا ددعلا ردص دقو ٠ قرشلا ريئم »

 .رمتساو ( ١؟٠5 ماع ةيناثلا ىدامج نم 9) 171١:؟ ماع رياربف نم ه
 ردسعت ةق ددصلا هله تناك دقو . اماع رشع ىنتا وحن اهرودص

 ةدحاو ةغلب رودصلاب تفتكا اهنا ديب ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب

 .٠ نييقرشلل قرشلا نوكب نأ اهتطذ تناكو ةيسنرفلا ةغللا ىهو

 فحص ةدع ثيدحلا رصعلا ىق تردص دقو ٠٠ه ماع ةرهاقلا

 ماع ةرتلجنا ىف ىمزع دومحم روتكدلا ردصآ امك ايسورو ابروأ ىف

 ةديرج كرويوين ىف تردصو « ىبرعلا ملاعلا » ىمست ةفيحص

 .تردص امك « نايملا ةديرجو ىداش ىبأ ىكز دمحأ روتكدلل ىدهلا

 ٠ مالسلا ةديرجو بهاوملا ةديرج نيتنجرالاب سريا سنيوب ىق

 ىضاملا نرقلا ىف رطخلاو رثالا ربكأ اهل ناك ىتلا فحصلا نمو

 اهتيمهالباتكلا اذه نم الصف اهل صصختىتلا يقثولا ةورعلا ةفيحص

 كمدعم مامالا اهررحمو ىناغفالا نيدلا لامج ديسلا اهمحاص ةيمهأو

 ةفيحصلا هذه رثأ ءافتقاب ابروأ ىف فحصلا ضعب تماق دقو « هدبع

 ايسأ ىف تضهن امك نيملسملا نع عافدلاو ةيمالسالا ةوعدلا مشن ىف

 ةورعلاب هؤوانبأ كسمتي نأ ىلا وعدتو مالسسالا نع عقادت ةريثك فحص

 ٠ ىقلولا

 نا



 ىقثولا ةورعلا ةديرج

 ىبرعلا عمتجم ا ريرحتل ةقداص ةلاسر

 ةدب رجل مسأ هسفن تكفقولأى ىهو اهل ماصقنا ا ىقتولا ةورعلا

 ديدحتلاهجحو ىلعا 88 ماع ىف وأ ىضاملا نرقلا ىف سيراب ىف تردص

 ديسلا تبصلا رئاطلا قرشلا ميكحو . مالسالا فوسليق اهأشنأو

 تاتش عمجو ةينيدلا ةدحولا ىلا اهيف فدهيو 0 ىناغفالا نيدلا لامح

 ٠ اهل ماصفنا ال ىقتو ةورع ىف نيملسملا

 ناكف لوالا اهررحم امأ هسفن ىناغفالا اهتسايس سدي ناكو

 ىنيدلا هاجتالا نأ لوالا ددعلا ةيحاتتفا نم ودبيو هدبع دمحم خيشلا'

 نم ىوقأ ةيلملا نيملسسملا طباور ناف , رخآ هاجتا لك بلغب اهيف

 ال ام ةتايآ ىفو مهنيب ىلتب نآرقلا ماد امو ةغللاو ةيسنجلا طباور

 « مهلذي نأ رهدلا عيطتسي نلف هيثراق ماهفأ ىلع بهذي

 امومعنز ويقف رشلاهبىمرب ام عفدب متهت ةديرجلا هذه تناك امك

 ةردصحال نم ٍمهيلا اههحوي ىتلا ةلطاملا مهتلا نم اصوصخ نوملسملاو

 نيملسملا نأ معز لاطبأو مهرومأ قئاقح ليع فوقو الو 2 مهلاحب هل

 مهؤابآ اهب زاف ىتلا مهلوصأ ىلع اوماد ام ةينئدملا ىلا تنومدقم ال

 ٠ نولوالا

 تطبروءاآديجم اعافد ةيرصملا ةيضقلا' نع ىقثولا ةورعلا تمعفادو

 حرفلا ةعاس لالتحالا نم صالخلا ةعاس تلعجو نيدلاب عافدلا اذه
 طانم رصم نأ ذا اهبراغمو ضرالا قراشم ىف اعيمج نيملسملا دنع

 ةسدقملا ىضارالا نم مهدنع ريتعت رصم نأ ٠ امومع نيملسملا لمأ

 كلامملا نم اهعقومل ارظن اهاوس اهلحي ال ةلزنم مهبولق ىف اهلو
 انيمأ بابلا اذه ناك اذاف ٠ نيفيرشلا نيمرحلا باب اهنالو ةيمالسالا
 تبرطضا الاو « عاقبلا كلت ىلع ةنئمطم نيملسملا رطاوخ تناك
 ةنايدلا ناكرأ نم ميظع نكر ةمالس نم بسر ىف اوناكو « مهراكفأ

 نيملسملا ءاشحأ هل ترفن رصمب ملأ ىذلا رطخلا نا , ةيمالسالا

 +٠٠ ارافن حرجلاماد ام مهرفنتستةمالا لازت نلو مهبولق هب تملكتو
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 هيده ىلع راسو اهسعنل هتذخنا ىذلا ةديرحلا جهنم نع امأ

 نم ناكمالا ىف ام ىلع نييقرشلا همدخ ىف ىتأتس اهنأ وهف هلاونمو
 2« فعضلاو طوقسلل ايجيوم اهيف طيرفتلا ناك ىتلا تابجاولا نايب
 نم سارتحالاو تاف ام كرادتل اهكولس بجي ىتلا قرطلا حيضوتو
 ةيمومعلا تالصلا ةيوقت اهريس عيمج ىف ىعارتو تآ وه ام لئاوغ
 اهنيب ةكرتسملا عفانملا دييأتو 2 اهدارفأ ىف ةفلالا نيكمتو ممالا نيب
 قوقحب فاحجالاو فيحلا ىلا ليمت ال ىتلا ةميوقلا تايسايسلاو
 * نييقرشلا

 اناجم مهءامسسأ فرعت نم ىلا اهدادعأ لسرت ةديرجلا تناكو
 تنمض دقو « ريقفلاو ىنغلاو رقحلاوريمالا اهلوادتيب ىتح لباقم نودب
 همسا انيلا لصي مل نمو » ةرابعلا هذهب ءارقلا ىلا اهتوعد ةديرحلا
 ,لحمو هب فورعملا مسالاب ةديرجلا ةرادا ىلا بتكي نأ الا هيلع امق
 « قفوملا هللاو هديري ىذلا جهنلا ىلع « ةتماقا

 ىنافغفالا نيدلا لامج اهئيشنم نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدب اذهو

 ليبس ىف دهج وأ لامي نينضم انوكي مل هدبع دمحم مامالا اهررحمو
 ةيمالسالا ناطوالاريرحتو ةليضفلابةادانملا» ةيمالسالا ةوعدلا رشن
 لالفتسالا ةزوحو دايعتسالا ريثو رامعتسالا ةعبر نم
 ناسمتلياناك امنا هاج وأ ذوفن وأ « ءارث وأ لام ىلا نيفداه انوكي ملو
 دقلتخمب ٠ ةينطولا ةوخنلا ببو ةيمالسالا ةوهعدلا رشن
 دكو بصنو قرع نم كلذ اهفلك امهم عئارذلا ىتشو لئاسولا
 لحري ىتح نالخلاو بابحالاو ناطوالاو لهالا نع ةبرغو حافكو
 تسحر دقو ىبمالسالا ملاعلا ىلع ةيرحلا ةيولأ فرفرتو رمعتسملا

 اولظو ةديرجلا هذه رودصب اميظع ابيحرت ةيمالسالا دالبلا
 هب اورفظ ام اذا ىتح , اهدادعأ نم ددع ىلع لوصحلا ىلا نوقباستي
 لبق اهرطخب زيلجنالا سحأ دقو فهلو فغش ىف ىديالا هتلقانت
 ربخ اهيلا ىمث نأ درجمنت ةبزيلجنالا ةفاحصلا تيمجاهف « اهرودص

 ,سماخلا ددعلا ىف ىقثولا ةورعلا ةديرج ريشت كلذ ىلاو اهرادصا

 ىررحم ضعب كلذب ملعف هذه انتديرج ءاسشنا ىلع انمزع و : لوقتف
 اهبرشمل سيئيبم ريغ اهرودص لبق اهنع اوبتكف ةيواسن رفلا دئارحلا

 دئارجلا وررحم ربخلا لع فقو املف اهريس ةقيقح نع نيفشاك الو
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 هدم رثؤن امب مهنموكح اورذبأو , ةدحلا مهتذخأ ةمهملا هيزيلجنالا

 اوحلآو . ةيقرسنلا دالبلا ىف اعذوعنو زيلجتالا هيسايس ىف هديرجلا

 ,ةيدنهلادالبلا ىق لوخدلا نم ةديرحلا عنمل ةهليسسو لك دعت نا اهيلع

 ةيئامتعلا ةلودلا مرلت نأ ا اوفرطت لب ٠ ةيرصللا دالبلاو

 ٠ ٠ اهيلع رجحلاب

 دنهلا لوخد نم ةديرجلا عنم نم ةيناطيربلا تاطلسلا تنكمتو

 املا ٠ حايرلا جاردآ بعذي قا تقفحن الهي رجلا :تؤضر فا ديف رصمو

 ناعرسو ةلجملا هذه نم دادعأ ىلع لوصحلا نييرصملا نضعيب عاطتسا

 مهنطو ردرخت ىف الاعتشاوةسامح تدازف . دو أ بد ام

 2 ىفدولا هو !| ةرداصم نم رامعنسالا ءعالمع نكمت 0

 نيد نوذكي نا تنمدو زيلجنالا بانذآ هاجت اهبولاسسأ دتحا رصع

 صغتنو ةقفصلا هذه لاطبا لئاسولا ىسفاب ولو عيطتسي نه تييرسملا
 ٠ رابوت اهيع صواعتي ناك ىتلا صرقلا ةهقفص دصتن و هعيملا هذع
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 نيملسملا ىلخ ةحاممو مالسالا ةحاملس ةديرجلا تحضو دكو

 رامبجالاو « مهنيدب مازلالا كلس ام تفو ىف ثوملسملا م مل ذا

 اا ىف مهاقلعتو مهلود تايادب ىف مهدسأب ةدس عم ةهلويق ىلع

 مهل تناك امنا ةطلسلاو كلملا ىف ةطسبلل مهممه عافدتاو « راطنالا

 جارخلا ماقم موقيىلام مسرباهولدبتسا الاو تابق ناف اهنوغلبي ةوعد
 5 قعالتسالا .ةققلا تقل ىف ملعت ةلواع طروس" ةياعرا عك وفر نع

 والا مهتكوش مايأ نينانوملاو نيينامورل !| ةرصنتم فالخ ىلع ادع

 قوطتلاو مهنايدأ 0 اهلها نومزلد وألا اضرأ نوأطب اوناكام مهنأف

 رصم ىف اوليعف امك ىجيبسملا نيدلا وهو نطلستملا كئلوأ نيدب

 ٠ اهسفن هيجنرفالا دالبلا ىف لب ايرومو

 ءاغلا ىف ضرعتسملارظن ةهجو حضوت ىقثولا ةورعلا تلضم دقو

 ةطبارىوقأ نأ مهيدل دكأت ذا نيملسملا نيب ةقرفلا ثيل ةيئنيدلا ةركفلا
 الا نوكت ال مصهت وق نأ اوكردأو ةينيدلا طباورلا ىه نيملسملا نيب

 نيملسصسملا رايد ىف عماطم جن رفالا كتئلوالو ةيداقتعالا ةيمصعلا»

 بابرآ نسب ةطقاسلا راكفإلا هذه ثد ىلإ مهتيانع تهحوتف « , مهناطوأو
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 ذو , ةسدقملا ةلصلا هذمع رجه مهل !اونيزو « ةيمالسالا هنايدلا

 ايازحآو اعيش اهوقزميو. ةيمالسالا هلملا ءانبكلذب اوضقنيل اهلابح
 نع اهتعفادمو انايحآ ركذلاب نيملسملا اهصيصختب ةديرحلاو

 قفتيو مهناطوأف مهرواج,نم نيبو مه:رب فاقستلا دصقت مهقوقح
 سيلفق ةليوط لايجأ نم عقانملا ىف مهل راشيو مهدالب حلاصم 1 مهعع

 حمست الو مالسالا هحيبي الو هيلا ليمت الو ةديرجلا نأش نه اذه
 اصوصخ نيملسم اوامومع نييقرسلاريذحت ٠» ضرغلا نكلو ةعيرشلا هب
 نيمملسملا صخت دقو « مهدالب ىف داسفإلاو مهيلع بناجالا لواطت نم

 نويسنجالا اهب ردغ ىتلا راطقالا ىف بلاغلا رصنعلا مهنال بالطخلاب

 ٠ « اهتاريخ عيمجب اورتاآتساو + نيعمجأ اهلهأ اولذأو
 ىف نيملسمملا بجاو مضون ةديرجلا تضم ةيران ةلاقم ىفو

 ةبآلا ةلاقلاناونع ناكو ٠ لماكتلاو فطاعتلاو : رزآتلاو فلآتلا
 ناد : لافف « اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو ه : ةميركلا

 , مهنيقي ىلع انابو « مهناميا ىف ةوقو , مهنيد ىف ةدش نيملسملل

 بابسالا قتوأ مهتديقع نم ناو « للملا نم معادع نم اهب نوهابي
 هللاب ناميالا ىف نأ مهسسوفن ىف خسر اممو « ضعبب مهضعب طايترال
 نمو « نيرادلا ةداعسل ةلافك ملسو ةيلع هللا ىلص مهيبن هب ءاج امو

 نمقرمي نأ مهدحأ ىلع نوققفشيو « نيتداعسلا مرح دقف ناميالا مرح
 ٠ « ءائقلاو توملا نم هيلع نوققشي امم دشأ هنيد

 نوملسملا : تلاقف نملسملا نب ةدحولا روتسد ددحت تقلطناو

 ىلع ةظفاحملاب هللا دنع نوبلاطم هحيرصلا اهصوصنو مهتعيرش مكحب
 نيب قرف ال كلذب رومأم مهلكو « نادلبلا نم مهتيالو ىف لخدي ام

 , هيف نيفلتخملا الو سنجلا ىف نيدحتملا نيب الو مهديعبو مهبيرق
 ةبامحلاب موق مقي مل نأ مهنم دحاو لك ىلع نيع ضرف وهو
 ليبس ىف مهضورف نمو ماثآلا مظعأ عيمجلا ىلع ناك مهتزوح نع
 لك باكتراو حاورالاو لاوماإلا لذب ةبالولا لقفحو « ةيامحلا

 مهل ةصلاخ ةيالولا اولاني ىتح لاوحالا نم لاح ىف مهبلاغي
 ىلع مهنم ةدايسلا بلط ىف ةعيرتشلا تغلابو © مهربغ نود نم
 تبجولهريغةطلس نم صلختلا نعملسملا زجعول دح ىلا مهفلاخي نم
 ةيمالسالا ةعيرشلا ىف ةتبثم دعاوق هذهو هبرح راد نم ةرجهلا
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 ناوعأو 2 ءاوهالا لهأ تاليوأت اهسم ريغي الو قحلا لهأ اهفرعي

 هفته فتاهب مهنم دحاو لكس حي نوملسملاو , نامز لك ىف تاوهشلا
 ,ناميالا هيلععضرفي امو ةعيرشلا هب هبلاطت امب هركذي هيبنج نيب نم
 . « هنيد تاماهلا نم هل ىقب ىذلا قحلا فتاه وهو

 نم ناتسناعفأ ريرحتب بلاطت ةديرجلا تضم وحنلا اذه ىلعو
 كلالتحالا دونج نم رصم ريرحتب بلاطت تضم امك زيلجنالا ريد
 ٠ نييسنرفلا دونجلا نم ىشكارم صيلختو نييناطيربلا

 نع عافدلاوف ةديرجلا ةيمح تداز 18854 ماع ويام نم 16 ىفو

 ةديرج هذه »م هيف ءاج اضيفنسمالاقم اهتيحاتتفا ىف ترشنم نييرصملا
 ,ىلك لب ىعس اهلو ؛ مهل داجنتسالاو نييرصملا نع عافدلاب تماق

 حجدقلاالو ديز حدم اهبرشم نم ىرت الو + مهئادعأ لامآ ةيبخل ىعسلا

 ماسيم بكس اهلمع امناو « اذه نم عفرأو ىلعأ دصقملا ناف ورمع ىف

 ىلع اعيمج نييقرشلا بولق ىف ىقالتتل نئاغضلا بهل ىلع حصنلا
 حالس اوقلي نأ ةيقرشلا ممالا ءانبأ نم سمتلت « دادولاو ءافصلا

 ىتلا ىراوضلا عفسل مهتحلسأو مهرفح اوذخأبو ٠ مهنيب عزانتلا

 ٠ « مهماهتلال اههاوفأ ترغف

 بهذتو اولشفتفاوعزانت الو هلوسرو هللا اوعبطأو ه» : ةلاقم ىفو

 .تلظأو تلاقق ىلاوخلاروصعلا ىف نيملسملا دجم ددعت تضم « مكحير

 نيصلا دودح ىلع ىناكنوتىلا ىصقالا برغلاةطقن نيب ام مالسالا ةبالو

 طخ تحت بيدنرس نيبو لامشلا ةهج نم نازاق نيب ام ضرع ىف

 .ناكو ٠ نوملسملا اهنكسي ةرواجتم ارايدو ةلصتم اراطقأ ءاوتسالا
 كولم مهنم كلملا ناجلوصب دخأو « بلاغي ال ىذلا ناطلسلا اهيف مهل

 ,سضيج مهل مزهي ناكام , اليلق الا ضرالا ةرك مهتكوشب اورادأف ماظع

 ٠ مهلئاق ىلع لوق دري الو ملع مهل سكني الو

 كلت نوثئلمي مه مويلا نوملسملاو» لوقت ةديرجلا تضم مت

 نويلم ىتئام نع صقني ال مهددعو مهئابآ نع اهوثرو قنا راطقالا
 مجسشأ مهنيد دئاقع نم مهبولق تبرشأ امب رطق لك ىف مهدارفآو
 ررساستلا دشأ كلذب مو ٠ مهرواجي نمم توملا ىلع امادقا عرسأو

 تعجرأةديرجلا نأ ريغلطابلا اهفرخزب ةالابممهلقأو « ةايحلاب ءاردزا

 < طبارتلا مدع ىلا مهريغ نع مهرخآت لب مهريس ىف نيملسملا فوقو
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 مهنيد نأ عم اهيساوح قزمئنتو ,اهمارطأ صقتنت مهكلامم تدذخاف
 راثئتسالا ىبع لمعيو مهفلاخي نم هطلسل اونيدي الأ مهيلع مسرب
 ىلا الا مهفوقح هبايص ىف نوجاتحي ال نيملسملا نآو عهيلع محلاب
 هب مايقلا ىلع مهئارآ قافتاو . عافدلا نوكي هبام ةفرعمل مهرادفأ هبنت
 ةمألا ىلع أرطي اب ساسحا نع ةزشانلا مهبولق طايتراو موزللا دنع
 ٠ راطخألا نم

 : هلوق ىف هللا مكح امب هيخأ ىلا رظني نأ مهنم دحاو لكل سيلأ
 لويسلا هذه مهنع لوحي ادس ةدحولاب نوميقيف « ةوخا نونمؤملا اما »
 + بناوجلا عيمج نم مهيلع ةعقدنملا

 لازتال تاحفص ىهو ىقبولا ةورعلا نم ةيوطم تاحفص هذه
 ةيناق اهتم ردص دقو « دهعلا مداقت ونينسلا لواطت مغر ةقلأتم ةقرشم
 بولسآلا ةعور ىف ةورذلا هدبع دمحم خيشلا اهيف غلب اددع رشع
 « فينحلا نيدلا بادثهأب كسمتلا ىلع صرحلاو , ةداملا ةماسدو
 ةديرجلاتلفآ دقو «ميت“الا بصتغملا نتارب نع زيزعلا نطولاصيلختو
 تدقفف ١885 ماع ريوتكأ 5 قفاوملا ه١١١١٠ ماع ةجحلا ىذ 51 ىف
 اهئاضف ىف ايداه اقلأتم العشمو . اهئامسس ىف ايهاز امجن ةفاحصلا
 بح ىلاو « ءارغلا مهتعيرش قئاقدو . مهنيد قئاقح ىلا نيملسملا ىدهي
 ٠ حاورألاو جهملاب اهئادفو مهناطوأ

 دعب رصم ىلا هديع دمحم مامالا ىقثولا ةورعلا ررحن داع امدنعو

 مكاحملا ىف ايئزج ايضاق نيع ةيرصملا ةموكحلل هتءارب تنيبت نأ
 ايتفم فاطملا هب ىهتنا مث فانئتسالا ةمكحم ىف اراشتسم مث ةيلعألا

 ٠ ةيرصملا رايدلل

 ىف ىقثولا ةورعلا قالغا دعب ىقب دقف ىناغفألا نيدلا لامح امأ
 ماع ىدامح رهش لئاوأ ىتح ىرخأ اروهش ندنل ىفو اروهش سيراب
 ٠ ناريا ىلآ رفسلا عمزأ ثيح 0

 برعلا خيرات نم تاحفص ب هع





 الا بالا





 لوألا لصفلا

 مالسالا ردص نم تا رماؤم

 ةيبرعلا دالبلا ضعب ىف هيف نعبنت ىذلا تقولا اذه ىف
 راصنأو 2 ةيبرعلا ةيموقلا دض ةيثاخ تارماؤمو ةلشاف تالواحم

 ضعب أرقنل خيراتلا تاحفص ب اقن نأ انل بيطي 2 ةيبرعلا ةيموقلا

 : + ةليلع بولقو ةضيرم سوفت نع تردص ىلا ةنايخلاو ردغلا روح

 اًثيس آرتأ فلخف مثارحلا هذه ضعب مت دقو « ءوسلاب ةرامأ تاينو

 تءابف رخآلا اهضعب ققحبنأ ىلاعت هللا اشي مل نيح ىلع خيراتلا ى

 + نيبملا نارسحلاو لشفلاب

 د ل ٍردفلا روصأ نك ووك لوأ لعلو

 نيدلا اذ حر هلم يلستلاو هلق لع ردنلا راد ىف سشيررق

 ءاشنأاو ةثورولا ةيعامتحالا عاضوالا بلق ىلا ومدي ىذلا ديدجلا

 رز“ اتلاو دناستلاو , فل“"اعلاو كطافقلا هماوق ٠ ديدج عمتجم

 رادهأو هلتق « ءادشإلا نايشلا نم ةعامح ىلا ىنثيرق تضوفو

 نا هتريشع عيطتست الف اعيمج لئابقلا نيب همد عيضب ىتح همد

 وه امك ميركلا لوسرلا نكلو هتلتق نم مقتنت وأ هرأثب ذخأت

 هراضصناو هتنطفب كردي نأ عاطتسا « ةرطعلا ةريسلا ىف فورعم

 دعأو ةطيحلا فختاف . اهذيعتت لبق ةرماؤما هذه رس نيصلخلا

 ةردقو ةيقااشكتسا ةساح هذهو « اهنالذخل ةمزاللا تابيترتلا

 نم تنكمت اشيرق نأ ولف 6 ريدقتو رابكا لك ق قحتسنت ةيرايخأ

 رشتنا الو « اهدهم ىف ةوعدلا تعاضل 4 هتلتكو « مدركلا لوسرلا

 .٠ خيراتلا هجو ريغتلو 2« نيملاعلا ىف مالسالا

 نكن وق جن نلف ةفالطا د ةعرو ف كفن هللا نأ لئاق لوقي دقو

 تتبثآ براجتلا نأ ديب ةحصلا نم ريبك بناج ىلع اذه نوكي دقو

 دعبا ىلأ احجان ناك لوسرلا دنع « تارباخملا زاهج » نأ دعب اميف
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 4« سطنتل » ضصاخشالاو ابارسلا ضعب لسري لوسرلا ناكو دح
 لوسرلا اهزرحا ىتلا ةئيبرحلا تاراصتنالا رثكأ لعلو رابخالا

 . هراصنا اهرضحأ ىتلا ةيرسلا

 هذه طويخ ىلع هيدي عضي نأ عاطتسا لوسرلا نأ مهلا
 حرخو « هشارف ىف بلاط ىبا نب ىلع ,تابق اهذيفنت لبق ةرماؤلا

 « ابلغ 3 قوس رجحت نوت رشملا كابو: راغلاب قحنل "ع ىلا
 هللا در : ايلع اوأر املق هيلع اورات اوحيصأ املف ىبتلا هنويسحي

 اوفتقاف » ىردأ ال : لاقف ؟ اذه كبحاص نأ : اولاقف 00

 اورمف .لبخلا او دعمصو. رمألا هيلع كلتخا ليحلا اوقلب الق م
 اتششع نيتمامح نأ دروو توبكنعلا جسن هباب ىلع اوأرف 00

 جورموماشه نبأ ةرسى ةدورسمو ةفورعم ةصقلا ةيقبو هباب ىلع

 بتك نم كلذ ريغو ادفلا ىبا خيراتو ©« ىربطلا خيراتو بهذلا
 . خيراتلا

 هذهةصقو )») ماعطلا ف عببلا سد اهماوق ناكو مدركلا لوسرلا

 عاطتسا ذا «ربيخ دوهي ىلع ىبنلا راصتنا ةرتف ىلا عجرت ةرماؤلا

 لوسرلا مهنمأف ؛ مالستسالا ةيبار اوفزو6 حلصلا اوبلطف امربم

 2« بضغلاو مثالاب ىاالم تناك مهسوفن نأ ديب مهلاوماو مهتايح ىلع

 هيل مقتنت نأ مكشم نبأ مي ل ا

 سلجن « هيلا ةيده اهمدقتل ةاش اهيف رحنتس اهنأو ,. نيفرطلا نب

 اهتم كالف عارذلا مالسلا هيلع لوانتو اهولكأيل اهلوح هباحصأو وه

 لك هتف لو انش دف ةفيداربلا نب نخب ناكر تاهت ل ةخفف

 كسقف لوسرلا اماو , اهدردزاو اهغاستسا دقف رشب امأف ء لوانتام

 بنيزب اعد مث! يو ا :لوقي وهز اهكنل

 ويح دفا اب ناك نازي هن فحم اكلمزاك نأ تلقف «كيلع

 هل رع سا ل ؛ رشب تامو
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 ةاورركذو نيملسملا دض ةكرعملا ىف اهجوزو اهابأ باصأ ىذلا دعب
 . امومسم تام ىذلا رشب ىف تلتق اهنأ نورخآ

 نا كلامو ىعفاشلاو دجأ دنع )١( دوقلا بجوي مسلاب لتقلاو
 اذاو مسلاب هيلع ىنحللا ىناجلا ىفسل ةجيتن ثدح دق توملا ناك
 دنع دوقلا بجيف هيلع ىنجملل مدقو ماعط ىف عضو دق مسلا ناك
 لوف قو انلطس يكب تالان بيجو ايلا زجل ناك نا دمحا

 نأب دوقلا منمب هلوق ىف ىعفاشلا دنتسو « كلذ ىف دوق ال رخآ

 اب قل كس كا مدق نمك هلثم « اراتخم هلكأ هيلع ىنجملا
 اهنال نيكسلا ميدغت مارا فراق مسلا ميدقت نكلو هفن
 ملاع وهو حبلا مشت لث هسفن اهب لتفيل ناسألا ىلا مدقت ال

 1 ل ل ل ا ل ا ل

 0 متتنأ تكثشوأ نيحىلعو رشب ىلا ةبسنلا ةميرجلا تمت
 لتق نم نأ ىلع تابوقعلا نوناق نم 151 ةداملا صنتو . ىبنلا ىلأ
 التاق كعب الج وأ الحاع توملا اهنع ببست رهاوجب ادمع أدحأ

 ؟١1 ةداملا فناكو 4 رهاوجلا كلت لامعتسا ةيفيك تناك ايأ مسلاب

 ءاوس ميسلا عاطعا درجم ىلع مادعإلاب بقاعت مبدقلا نوناقلا نم
 : ةيسنرغلا ( ١."” ) ةداملا مقل د يل مل مأ توما جتن

 ىلع مسلا ضقي مل ولو ةمات ميمستلا ةميرج ربتعي ىسنرفلا نوناقلاف
 مدركلا لوسرلا ىلا مسلا مب دقت ىف ثدح امك « هيلع ىلجملا ةايح
 ! ركام راجلا "صقلانأ كلذ ىلع دز . ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلا مومسملا ماعطلا ميدقتب هيلع بقاعلا عورشلاو ©« توملا ثادحا
 , هفرصت تحت هعضو وأ هيلع ىنجملا

 ةوبنلأ رصع ىف ةيسايسلا تارماؤملال ةلثمالا ضعب ىه هذه

 نأ ديال اننإ كيب تارماؤ ملأ هذه ىلع بلغب ىنيدلا عباطلا ناك ناو

 اتتاك ةرتفغلا هذه ىف ةينمزلا ةطلسلاو ةينيدلا ةطلسلا نأ نرقت

 ةطلسلل ةيرهوج ةدعاق ةيئيدلا ةماعزلا تناكو ةدحاو ةدحو
 ىه ةفالخلاو 0 : .هةتمدنقم قف نودلخ نبا لوهي كلذ قو ةينتمرلا

 ةيورخألا مهحلاصم ىف ىعرشلا رظنلا ىضتقم ىلع ةفاكلا لمح

 نآرقلا ماكحأ دوق دهعلا ثيدحلا. ىفو صاصقلا وه دوقلا )١(

 7١ه 1١١5 ص 1 اج صاصقلل
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 عرشلا دنع اهلك ع جرت ايندلا لاوحأ نا ذا , اهيلا ةعجارلا ةيويندلاو
 بحاص نع ةفالخ ةفيفحلا ىف ىهف « ةرخآلا ميللاصمب اهرابتعا ىلا

 مكاحبا وه ةفيلخلاف « هب ايئدلا ةسايسو نيدلا ةسارح ىف عرشلا

 ىف برغلا ىف هدجن ام فالخب اذهو « ىحورلا مكاحلاو ىنمزلا

 . ىطسولا روصعلا

 وأ ىسوجم لجر ديب نينمؤملا ربمأ لايتغاب تارماؤملا هذه تهتناو

 دعس نبا ىور دقو , ةبعش نب ةريغملا ىلاوم نم ىسراف وأ ىئارصن

 بطخ نا هجح نم ادئاع ةنيدملا لزن نيح ثبلي مل هنأ تاقبطلا ىف
 مث قيدصلا ركب ابا ركذو « هللا ىبت ركذف ةعمجلا موي سانلا ىف

 مكل تضرف دق سانلا اهبا : لاقو © نيترقن ىنرقن رمحا اكيد

 ا رم ل ف يل ا ملا ١

 راصنالا ءارمأ ىلع كدهشأ ىنأ مهللا الامشو ائيمب سانلا اولضت

 مهيلع اولديلو ٠ مهيبن ةئسو مهتيد سانلا اوملعيل مهتثعب امناف

 . مهرمأ نم مهماع لكشأ ام ىلا اوعفريو مهنيب مهئيف اومسقبو

 نبرشعو ثالث ةنس ةححلأ ىذ نم نيقب عبرال ءاعبرالا موي قو

 مؤيل «٠ رجفلا علطم ليبق هلزنم نم باطخلا نب رمع جرخ ةرجهلل
 اهتووسي فوفصلاب دجسملاب الاجر لكوي ناكو « ةالصلا ىف سانلا
 رظنف وه ءاج فوفصلا تلدتعا اذاف , ماظنلل ةاعارم ةالص لك ليبق

 ه ةردلاب دذاع ارخأتم وأ امدقتم هيف ىآر اذاف «٠ لوالا فصلا ىلأ

 نينمؤملا ريمأ لخدو , ةالصلل ربك مهنكامأ ىف عمجلا مظتنا اذا ىتح
 ضيبآلا طيخلا نيبتب دك ملو © ةالصلل دعتسي ةعاسلا كلت ىف

 عرش املف ناكملا ىلع شبغلا ميش دقو ء رجفلا نم دوسألا طيخلا نم
 رهظ نأ ثدح ثنايسحلا ىف نكي ملام ثدح ريكيل ةالصلا ىوني

 دالي هر تو 4 كل ورا يع رك يحل لو رح ننام

 هتلهذأ دقو حيصي ذخأو ؛ نيالا نبا تفتلاف ©« هملسسح قى وغوب

 ! ىنلتق دقف ب ل ٠ ةريحلا هتكردأو 2 ةأحافللا

 2 يىنارصنلا ةْولْؤل ىلقت فقال #فه»رإف ىمسي بلكلا ناكو
 نم ةركمملا ةعاسلا هذه ىف هلتق امسبرتم دجحسملا ىلا رضح
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 و : هطسو ىف هتضبق ارجنخ هباين ىف ىفخأ دق ناكو .« رحسلا
 تود ام اذا ىتح , دجسملا ناكرآ دحأ ىف ىراوتو ناداح نالصن
 ةالصلاب نواغشي سانلا عرشو ٠ دجسملا ىف تاريبكتلاو تاليلي.
 نم هيلع اورئاكت نيمادسملا نكلو © ,بدآلا ىلو مب 64 هتميرجح ذع

 رارشلا نيبو ةئيب اولاسحو « ليسلا همامأ اودسو بناج لك

 ىف عملي لصنلاو «, هقيرط قسشي نأ لواحي جئاهلا روثلاك قلطناف
 لل ل يس طمبتملا د سو ةيع يدل هل سلو حب
 دح ىلع ةتس تام مهنم رشع ىنثا نعط ىتح « مواقي نم مهنم مواقيو
 الجر نأ ديب , نيرخآ ةاور ريبعت دح ىلع ةعسنو «, ةاورلا ضعب ريبعت
 0 هءادر هيلع ىقلأف هئارو نم هاتأ تالضعلا لوتفم 2 ةميكسلا ىوق

 لجرلا لواحو ٠ هيلع ضقتيو , اضرأ هيقلي نأ نم نكمت ذئنيح
 , ةلاحم ال لوتقم هنا نقيأ ةّولُؤل ابأ نكلو : هحالعن نم هدرجي نأ

 هترس تحت باطخلا ني رمع تباصأ ىتلا ةنعطلا تتناكو
 نأ ليقو هتايحب تدوأ كلذلو ءاعمالاو قافصلا تقزم ذا ةرئاغ

 , ضرألا ىلع هوتل طق سف هيمدق ىلع فوقولا عطتسي مل رمع

 مهب ىلصف © سانلاب ةالصلا ىلع فوع نس نمح رلادبع فلختساو

 « رثوكلا ١» و ه رصعلا ١ امهو ميركلا نآرقلا نم نيتروسس رصقأب

 حدافلا باصملا كلدل صضعب َْ 2ك يباقلاا 6 لب ليقود

 كاسمالا نوار مهو ردغلاو ةنايخلا جالس ف ةعقب رهطأ ىف

 'الومكحم رمع اآوأر نيح مهبأ رطضأ دتشأو مينذلا لتاقلا 0

 ىدان ىتح مهنا رطضا ى اولظو ©« دجسملا نم ةبرقم ىلع هراد ىلا

 0 نحرلا دبع اوعقدق ! سمسشلا تعلط دق ! هللا دابع ةالصلا : ىداتما

 * ليتروس رصقأب ىلصف فوع نب
 ٠ سيلف ؛ نيخرؤملا لاوقأ ىف ةحجارلا ىه ةياورلا هذهو

 ورا نأ دعب اهوتل ةالصلل نيملسأا ففوفص يمظتنت يشتت" نأ راما

 اجار نر ظعسلا ةناجعا هلو نيو ةنانك ن اجر دنس 251
 5 ىسوجلا تاتعط مهرودص 0

 فر



 رايك ضعب هشارق ىلا لحدو . نيرسفتسم هسيب لوح سانلا
 ملو ٠ رمع دنع لزأ ملف : سابع نب هللا ديع لاقو . ىأرلا لهأ
 ىف رظن قافا امله ء حبصلا رقتسا ىتح ةدحاو ةيسفغ ىف لزب
 كرتنمل مالسا ال : لاقف معن : تلقف ؟ سانلا ىلصأ : لافذ انموجو
 ٠ ةالمصلا

 دمض نأ دعب باطخلا نب رمع تيب نم سابع نبا جرخو
 سانلا اهيا : نينمؤملا ريمأ ةبغرك سانلا ىف ىدانو : هحارح هباحصا
 نأ كلذب دصق دقو !؟ اذه مكنمألم نعأ : لوعي نيئمرللا د نأ
 .توص ىودف سل 1 تسد ىأرم ىلع تمت ةثداحلا هذه

 الو انملع ام ! هللا ذاعم : ةدحاو ةرم فصاقلا قربلاك نيرضاحلا
 .ةنعط : اولاقف ؟ نيئمؤملا ريمأ نعط نم : سابع نبا مهلأسف , انعلطأ
 0 ةبعش ند ةريغملا مالغ 5 ةؤولؤل وبأ هللا ودع

 نيعارلاة لهو ةعحضاولا تاباحالا هديب هممس تابع نبا الخ
 , اهيف كش الو , اهنع صيحم ال ىتلا تابثالا ةداهشو , ةعطاقلا
 نأ هربخأو ء دوهشلا لاوقأب هأبتأق باطخلا نب رمع ىلا لخدو
 قهزأف نينم و١ ريمأ هب نعطىذلا هيسفن رحتخلاب هسسفن نعط ىسوجملا
 ةدجسب هللا دنع ىنجاحي ىلتاف لعجي مل ىذلا هلل دمحلا : لاقف هحور
 « ! ىنلتقتل برعلا تناك ام » طق هل اهدجس

 باطخلا نب رمع ىقمسف ءابطالا دحأ ءانتالا هذه قى رضحو

 .ىنب نم رخآ مث راصنألا نم رخآ ابيبط رمع نب هللا دبع اعدف

 يفتي مل يبا ةيدطلا نمت نيللا حرخف انيل ريع ىقنعف ٠ ةيواغف
 نينمؤملا ريمأ ةايح ذاقنال تلذن ىتلا تالواحملا لك دجت ملو « هنول
 0 اهئراب ىلا هحور تسضاقو « ةميركلا هساقنأ ظفل ام ناعرس ذا

 . ملظلا ىوسق دض ةيديدح ةدارا ىذ ةفيلخ ةايح ةحفص تهتناو

 هذه ىف عبصأ ةسايسلل نوكي نأ دعبتست ال نحنو ٠ نايغطلا

 . مهسسوفن ىف تناك ىراصنلاو دوهيلاو سرفلا نأ ةقيقحلاف ء ةمير'
 نويلسلا تييوبلع نأ دمي ةضاخ رمع لو ماع ترعلا لع ةنيعبا

 « رارفلا ىلا مهلهاع رمأ ىهتناو , مهدالب مكح اولوتو + مهرمأ ل

 -ةلود ىلع ءاضقلا مث كرتلا ضرأ ىلا سراف ضرأ نم درجدزي رارفغب.
 « ناساس ىنب نه ةرساكأل
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 ىلع نيملسملاو سرفلا نيب ةدوقعملا تادهاعللا تصن دقو
 ناهفصا حلص صئف , ةصوقنم ريغ ةاماك برعلا قوقحي ظافتحالا

 حلص صنو « هانلتق هبرض ناف « هنم غلي املسم بسس نم » ىلع
 نمف ملسملا اومخفي نأو ةليلو اموي نيملسملل اورقي م نا ىلع ىرلا
 صنو لتتق هبرض نمو ةبوقع كهن هب فختسا وأ املسم بس
 « همد لح ةيرض نم هدهج غلي املسم بس نم » ىلع ناجرج حلص

 ىلع نورصتنملا برمعلا اهالمأ ىتلا طورشلا هذه لعلو
 اهيلا اموأ ةلودنبا ىف ةماهلا فئاظولا نم مهنامرح لعل امك سرعلا
 فق ىدلا 2 نينمؤملا ريمأ نع ماقتنالا ىلع اولوعف مهرودص رغوأ

 . ىربكلا تاراصتنالا هذه فلح

 ىأر فوع نس نمحرلا دبع نأ ةقيثولا رداصملا لوقتو
 عم نسما نيكسلا هذه تيأر : لاقف رمع اهب لتق ىتلا نيكسلا
 عطقن : الاقف ؟ نيكسلا هذهب ناعنصتام : تلقف هنيفجو نازمرهلا

 ,ىبأ ىلع تررم دق : ركب ىبأ نب نمحرلا دبع لاقو ! محلا اهب
 نوجانتي ىأ ىجت مهو نازمرهلاو ةنيفج هعمو رمع لتاق هّولْؤل
 ناسأر هل رجنخ مهنيب نم طقسف اوراث مهتعن املف «© مهنيب اميف

 هودج وف رمع هب لتق ىذلا رجلنخلا ام اورظناق ©« هطسو قباضنو
 . رك ىبأ نب نمحرلادبع تفل ىذلا رجنخلا

 ىف ةربدم ةرمآؤمو « ةربدم ةطخ دوجو ىلع ركب ىبأ نب نمحرلا
 باطخلا نب رمع هب لتق ىذلا لصنتلا نأ نيتداهشلا دبأو مالظلا

 كانه تناك امو مهئيب اميف نوجائتب مهو نيرمتؤلا ىدبا ىف ناك
 ىع هتسي ال فقوملا نا اميهس الو , نرسحنملا دوجول ةرورض

 هب هللا مءاصب رمأ ىف نوجانتي أوناك مهنأ ول .سفنثلا نع عافدلا
 . دابعلاو دالبلا لاح

 نيئمؤملا ريمأ لايتغا مت ةركنملا ةعشبلا ةروصلا هذه ىلعو
 ٠ نيماسلا خيرات ىف ةرماؤم ًاندأ تذفنو © باطخلا نب رمع

 © صاصقلا بجو ددحلملاب لتملا نأب ءاهقفلا نيب فالخ الو

 نم ددحملاك ءازجالا قيرفت ىف هلئامت ىتلا ىأ ةددحملا ءايشالا
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 وأ ساحنلا وأ ةضفلا وأ بهذلاو جاجزلا نم ناكام وأ بشخلا
 اذا آلا ادمع لتقلا رابتعا مدع ءاهّقفلا روهمج ىربو : صاصرلا
 ىتلا ةلآلا نوكت نأ ةفينحوبا مامالا طرتشيو « ةلئاق ةلآب بكترا
 كلذك نكت مل ناف ءازجالل ةقرغم ىأ ةددحم لتقلا ىف تمدختسا
 مدختسا ىذلا حالسلا ةنياعم نم تبث دقو . ادمع لتقلا دعب ال
 نيلصن وذو « ءازحألا قرفم ىأ ددحم هنأ باطخلا نب رمع لتق ىف

 هب هتوم نظلا ىلع بلغي امم رمع لتقب ادمعتم لتاقلا ناك امك
 ادصاق» دمعلا لتقلا ىف عئادبلا ىف ءاج امك ناكو ( ريبكلا حرشلا ١
 ٠ « مدعلا ةيبش هيف نسيل اضحم ادمع دصقلا ناك أمك هايا

 دصتلا دمعلا لتقلا ىف طرتشب هنأ عانقلا فشك ىف ءاج دقو
 ناكرأ ىف صاصقلا رفاوت دقو ©« صاصق الف لتقلا دصقب مل ناف
 كدشصفقلا وهو رارصالا قبس عم ةميرجلا تمت دقت لب ةمئرحلا هذه

 اهنمدعلا ضرغنوتيوةيانج وآةحدج باكترال لعفلا لبق هيلع ممصملا
 كنذ ناك عأوسس هق داص وأ مدحو نيعم ريغ وأ نيعم صخش ءعاذبأ

 ٠0. (ع ١96 ةدام ) هيلع افوقوم وأ رمأ ثودح ىلع اقلعم دصقلا
 بترو مهتملا هيف ركف نمزب رمع لتق ةميرج رارصألا قبس دقو
 جرخو « هبقاوع ربدتو « هراطخاو هابازم نيب نزاوو هيلع مزع ام.
 مدقت نمم ارطخ دشأ وهف ةميرجلا باكترا ىلع اممصم كلذ دعب

 . 0 ةرقق 5580 5955 داوم نوسراح) ربدت وأ ريكفت نودب اهياع

 ناسنالا صبرت وهو دصرتلا ةمدرجلا هذه ى مت امك

 وأ تناك ةللوط نمزلا نم ةدم ةريثك تاهج وأ ةهج ىف صخشل

 وأ برضلاب هئاذبا وأ صخشلا كلذ لتتق ىلا لصوتيل ةريصق
 رظتنا ذا ةمدرحلا هذه ىف دصرتلا مت دقو ( 195 ةدام ) هوحن

 حارشلا نيب دئاسلا ىأرلاو ٠ هيلع زهجأ مث دجسملا ىف رمع ىناجلا
 لوألا ناو « رارصالا قيس مرزلتسي دصرتلا نأ ةيسنرفلا مكاحملاو

 ىجراخ لمعب ميمصتلا ةعف نرتقي ىناثلا رهاظم نم رهظم وه امئا

 كلذ ذيفنتل ةحلأصلا ةصرفلا بقرتل نيعم ناكم ىف نومكلا وه
 ٠. ردفقلا ىنعم رارصالا قيس ىلع ةدايز ةيقف ميمصتل؟

 تبه ىتح رمع دعب ةفالخلا نافع نب نامثع ىلوتي دكن ملو
 تارماؤملا ةيحض هعرصمب رمألا ىهتنأاو © اهدق رم نم نتفلا,

 اهنوكش ريدب « ةيرس ةيعمج » كانه تناكو . كلذك ةيسايسلا

 اا



 نامكع ضهانت « ءادوسلا نبأب » فورعملا « ًابس نب هللا ديع »
 ليلا ناب وع لح كيما ل تراب هللا دبع ناكو « نافع نبا

 هيلع دمحم عوجر بوحو امهنوأ نيينبد نيادبم ىلع ةيعمج

 ء ماسلا هيلع دع وجرب ليف اضتانالا ىلا السسلاو ةالصلا

 رضي لست طا ل دج  ىمو ضل ضد حا لكل نك
 ريغب اهذحأ نامثع ناو 4 كهتيصو ىاع ببنوو 3 هتلأ لوسر ةيصو

 راصماألاو راطق لا ىكش قى هتاعد امس نب هللأ دع ثعبو .٠ قح

 ةرصبلا ىف ©« نابأ نب نأرمه ماق امك ٠ نافع نب نامثع ةخهانل
 ىلع هبرض ذأ هيلع ادقاح ناك ةنال نامثع ىلع رودصلا راغيإل
 ءادعنأب رهاظتلا ىلع ةفوكلا لهأ ضرحو ةدعلا ىف ةأرمأب هجاوز
 .لوسرلا ناكو ةفرعو ىنم ىف ةالصلا همامتاب هؤوادعا ةمهتا امك

 نم رذ ىبأ جارخابو « اهئثورصفب هدذعب رمعو ركب وبأ ناتفيلخلاو

 نيملسملا قومعح نم ءىغلا لاومأ لكنا دقتعي ناكو6# ةئيدملاو ماشلا

 نا بجي لب اهئم اًئيت رخدب نا همافم موقي نم وأ مامالل سيلو

 © نسسرأ رب ىف هدب نم ىبثلا يتاخ طوقسيو . سانلا ىلع مسسقت

 قادغأاو عئاطقلا مهعاطقاو ةرمع ىنبو هيراقأو هلهأ ةاباحمبو

 نم رجضي ناك صاعلا نب ورمع نأ ىتح مهيلوي الو مهريشتسي ال

 ! بتن هللا ىلإ

 .هسفن علخ ىلع هوامحيل هراآد ةرصاحمب راوثلا رمأ ىهتناو

 دفو هيلع لخدو «© مهرماوأل نعذب ىتح ءاملا هنع اوعئم مهنأ لب

 دبع رصم ىلاو داديتسا نع هولأسو « سيدع نبا » هسأرب مهئم

 هيلا هلسرأ ىذلا باتكلا ىلع هورهظأو © حرسلاى بأ ني دعس نب هللا
 ! ىردأ ال لاقف هبتك نمع هولأسف « هب ملع الو هبتك ام هنأ فلحف

 كيتاكاهيلع سلدتو, ةميظعلا ريومإلا هذه لثمىف بتكتفيك اولاقن
 "اقداص تنك ناو علخلا تققحتسا دق ابذاك تنك ناف ؟ ملعت تناو

 كتلفغو رمألا اذه نع كفعضل كسفن علخت نأ تققحتسا دقف

 ىلا نامثع مهباجأف هللا كعلخ امك كفن علخاق كتناطب ثنحو

 ول : هل اولاق عزنأو بوتأ ىنكلو «© ىلاعت هللا هينسسلا ابوث عزنأ ال
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 دوعت مث بوتت كاشار انكلو . اشابق هنم تبنت بنذ لوأ اذه ناك

 هللاب انحاورأ قحلت وأ © كلتقن وأ كعلخن ىتح نيف رصنم انسلو

 جرخو كيلا صلخن ىتح مهلئتاقن كباحصأ كعنم ناو « ىلاعت

 . ركفب نامثع كرتب ىتح دفولا
 هبلط ىذا ددملا لوصو ربخ نيرئاثلا غلب ءانثالا هفه ىفو

 نسحلا مهعنمف هلتقيل هيلع لخدي نأ مهضعب لواحف « نامتع

 « ريبزلا نباو « هحلط نب دمحمو « مالسلا امهيلع نيسحلاو

 ٠ ماعلا ور هدسو روع وبأو

 ىلص ىبنلا باحصأ الا دشنأ الو هللاب مكدشنا : مهل لاقو نيرمآنملا

 نم: لاق هنأ نوملعت متسلا ؟ هتزهجف ةنجلا هلف ةرسعلا شيج

 ؟ اهترفحتف ةئجلا هلف ةمور رثب رفح
 جرخف ىبأف كعدنو اهعلخا : لاّقف راوثلا دحا هياع لخدو

 ديم هلع ل 0 < عرختو هظعي مهلكو ءرخآ « لخدو .لجرلا

 نم ءاغوغلا ةيلع 1 مث 3 جرخو اليوط هرواحف نكي ىبأ نبا

 رطل .هريظ ءاتخو < ةيمدسرا "ده دج شن ادلا هيطل ١ نر رتالا

 اهديب هةئنع فيسلا تقاتو6 ةلئان هتحوز هيلع تبكأف< هفيس

 كْنُذ ناكو © لاملا تيبو هتيب !وبهتناو ؛ هقنع اويرض مث « اهعبصأ

 .(م مم5) ه الم ماع ةجحلا ىذ رهش نم رشع نماثلا ىف

 ةنيدملاب ناك نمو ادعسو ريبزلاو ةحلطو ايلع ربخلا علبو
 لتق فيك : هينبال ىلع لاقف الوتقم هودجوف نامثع ىلع اولخدق
 برضو نسحلا مطلف « هدي عفرو « بابلا ىلع امتناو نيئمؤملا ريمأ
 جرخو ؛ ريبزلا نب هله دبعو « ةحلط ند دمحم متشو 2 نيسملا

 . هلزنم ىتأ ىتح نابضغ وهو
 ىلا دحر اميف اهذيفنت ىدأ ىتلا ةرماؤلا هذه تمت اذكهو

 ىف ثحابلا نا عقاولاو ابازحأو اعيش مهماسقلاو نيملسملا ةقرف
 « ةدحاو ةميرح 3 مثئارحلا ضعب هفداصي نافع نب نامثع لتقم

 نحنو « ةفالخلا نع هسفن علخب ىتح ءاملا نامثع نع راوثلا عنم دقف

 كرتلاب لتقلا ةميرج ثادحآ اودارآ راوثلا نأب عطقن نأ عيطتسن ال
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 هيف فلتخا ثحبم ىهو . نوعرشملا اهيم هك ضاقعمألا و

 مهنمو ةصاخ ناملألا ءاملع هيف ضاقأو ميدق نم ءاملعلا
 . تسيل نوف

 نال ةميرخل سو و ووسام

 نيح َّق ٠ ةلماعلا ةيئاسنالا ةدارإلا روص نم امهالك كرتلاو لعفلا

 الو 4 مدعلا هلا ءىقدتي "ال. مالقلاو دع كرتلا قا ءايلعلا نضع يرن
 نأ نكمس ال ىرخأ ةرابعب وأ مودعم ىلع دوجوم ىنبب نأ نكمي
 . را ةجييحل يف اييبم مدعلا نوكي

 ماعطلا هنع عنمبو : قح ريغب معب اصخش نسحب ىذلا نكلو

 نييحيملا تاك اذا ادمع لقفل 0 00 بارسلاو

 7 نسلا لالا ب فاسو لاق بل طع نا و

 كرتلاب لتقلا ىف عورشلا ةميرج دنع فقي مل رمألا نأ ديب
 دصرتلا عم ادمع ةددحم ةلآب لتفلا ىلا تدتما امنا عانتمالا وأ

 رفاوت ناعرألا ةلماك ةيدمع ةمنرج مامأ نحنف © رارصالا قسسمو

 سوململا لعافلا لانش ىف لتمتي ىذلا ىداملا رصنعلا اهيف

 نوكتب الثم ةميرجلا هذه ىفف ٠ هصخش حراخ هبرحب اميف وأ

 ةقالعو ةيلع ىنجملا تومو حالسلاب نعطلا نم ىداملا نكرلأ

 نم بناجلا كلد ويف ةميرجلا هذه ىف ىونعملا نكرلا امأ
 ةميرجلا ىفو هسسقنث ىف وأ هتيلخاد ىف ىرحب ىذلا لعافقلا طاشت

 © حال لاب نعطلاو ةانحلا وأ ىناحلا ةدارا نم نوكت ةمدقتملا

 : حورلا قاهزاو تومل ىلا دصقلا هاجتاو.

 نيب ىنانجلا قافثتالا كلذك ةميرجلا هذه ىف رفاوت دقو

 بلص ناك نافع نب نامثع نأ نورب ءاهقفلا ضعب نأ ديب ., نيلعافلا

 لزانتي نأ لضفالا نم ناكو عضوم ام ريغ ىف ىأرلا تباث 2, دوعلا
 بناج لك نم هدض ترفاضت لئابقلا تماد ام هريغل ةفالخلا نع
 اذه ىف هتض وافل ةرم نم رثكا هيلع اولخد راوثنا نأ اميس الو

 نآأى اع 3 ءاب ربك ىف لزانتلا ضفرو 4 مهئارأل عضخب نأ ىبأف نأسلا

 مكيلع بتك » : ىلاعت ةلوقب المع صاصقلا نم ةانجلا ىفعي ال اذه
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 آدمع الحر حرج نم » جاتحملا ةباهن ىق ءاحو 2 ىلتشسا ىف صاصسعلا

 هتحارج تلمدئاولو صاصقلا هيلمف تام ىتح شارف اذ لزي ملف

 نط نير روسملا داع لآ نفع 0 نأ ورغ الف حرجلا نم اهنأ
 0 نا مشع لتقم نم ماوصلا نب ميرلاو هللا ديبع نب ةحاط

 نب ىلع ةمجاهم ىف ايس هيلتاق نم صاصقلاو همدب ةيلاطملا
 بلاط

 ىميمتلا لا عل نا اجلاو © ىدارلا مهله نين نيحرلا دقاق

 ءاسؤرلا نأ ىلع اوعفتاو © ىميمتلا ركب نب ورمعو ©« ىميرصلا

 ةقرفلاو ءالبلا بيس مه صاعلا نب ورمعو ةيواعمو ىلع ةتالثلا
 لتق ىميرصلا جاجملاو « ىلع لقق مجلم نبا ىلوتي نأ ىلع اوقفتاو

 ذدينتلا نوكي نأو ©« صاعلا نب ورمع لتق ركب نب ورمعو ةيواعم

 ه ؟. ماع ناضمر 11/ ةليل ىف دحاو تقو ىف ةفوكلا ىف

 241 علا لمني يقم لكنا رباك رولا خلا ملط نا ناانسو
 ىف فيسلاب هنعطو ايلعتغابو «© ةرماؤلا ذيفنتل دجسملا ىلا بهذ
 ماضق ١ ىلع ايكل ال هل ىحلا: لوق وهو ةبروخ ةنعط ةسار: ةمدقف
 .لوح سانلا فتلاو ٠ هيلع سانلا ضبقف لجرلا مكتوفي ال : ىلع
 انأف نفعا ناو. :نتلكت امك هولتقاف :تكله نا .. :لاتق. حبرحلا
 نيموي دعب ىفوت هنكلو ٠ تصصصتقا اماو ٠ توفع اما ٠ ىمد ىلو

 . هقارطأ تعطقو بذع نأ دعب مجلم نبأ لتقو . ثداحلا نم

 نوره ردا نه ناكام اهآ + ةنراعس لتقل تدت قذلا رشعملو
 ةليللا ىف هل سلج هناق صاعلا نب ورمع لتق ىلع لوع ىذلا ركب
 بدنو . هب مل# ضرأ صاعلا نب ورمع جرخب ملف ©« ةروكذملا
 ةالصنأ ى وه امئيبو سائلاب ىلصيل رصم ىضاق ةقادخ نب ةحراخ

 هتدرأ : لاقو ورمع هنظي وهو هلتقف فيسلاب ركب نب ورمع هبرض
 ىكب ورمع ىدن نيب لجرا فقو املو ! ةجراخ هللا دارأو ارمع

 نكلو ! هللاو ال : لاقف ؟ مادقالا اذه عم توملا نم اعزجأ : هل ليقف
 ورمع لتقبانأ لوقا الو . ةبواعمو ىلع لتقب ىابحاص زوفي نأ امغ



 ناّثللا لصفلا

 ىسابملاو ىومالا نيرصملا نم تارماؤم

 ىسابعلاو ىومألا نيرصعلا ىف تارماؤوملل ضرعتن نأ لبق

 تعشالا بلاط ىبأ نب ىلع لمرأ ذا ميكحتلا ةرماٌوم اهب ىنعأو

 هل لاقف « هيأر فرومعيو هرمأ ربختسيل هيواعم ىلا سيق نبا
 ىف هب هللا رمآ ام ىلا متنأاو نحن عجرن » : نايفس ىبأ نب ةيواعم
 ذخأت مث © الجر انم ثعبنو « هنوضرت الجر مكنم نوثعبت « هباتك

 . « هللا باتك ىف امب المعب نأ امهيلع

 راتخا كلذل ةطسيتنو انلبقو انعضر : سائلا لاقف , ةيواعم رظن

 ىسوم ابأآ قارعلا لسممأ راتخاو صاعلا نب ورمع ماسلا لمهأ

 .رمالال وأ ىف ىنومتيصع دق » : بلاط ىبا نب ىلع لاقف ىرعشألا
 بيصنت نم هتيشخ هتريشعو هموقل ىدبأو « نآلا ىنوصعت الف

 سانلا لذخي ناك هنال ميكحتلا ىف مهنع ابودنم ىرعشألا ىسوم

 .ضضم ىلع نعذأف « هايا الا اوبأو ىهفقوم ىلع اورصأ مهنأ ديب © هنع
 ٠ مهيأرل

 ' ىرعشالا يسوم وبأو ٠ صاعلا نب ورمع عمتجا نأ ثبلي ملو
 دفع ابتك ثيح اه لال ماع رقص رهش ىف « لدنحلا ةمودب »

 مكح دنع لوزنلا ىلع امفتا امهنأ دقعلا اذه نم ذخٌّويو « ميكحتلا

 نم هللا باتك نأو « هريغ امهنيب عمجي الو هباتكو لجو زع هللا
 اررقو 2« تامأ ام ناتيميو ايحأ ام تاييحي امهئيب ةتمتاخ ىلا هتحتام

 نسمالا نأو « نيملسملا فئاوط ىتشو امهلهاو امهنسفنأ لع نامالا

 مهلهأو مهسفنا ىلع اوراس امنيأ مهنيب حاللسلا عضوو ةماقتسالاو

 ىف ورمع ءاهد ىلحت كلذ دسعبو 2 مهبئاغو مهدهأشو ٠ مهلاومأو

 برعلا خيرات نم تاحفعم 3+ ب. م



 ىتح ا ىسوم ابا ورمع حردتسا ادا ٠ هرهاظم حضوأو هروص ىلجا

 ٠ نايقس ىبأ نب ةيواعم ورمع تبت نيح ىلع ايلع علخ

 ىللا هيسايسلا ةرماؤملا ههه ةصو هخيرات ىف ىربطلا ىوريو
 ورمع لاف : لوقيف ةيواعم مادقأ تييسبتتل صاعلا نب ىرمع اهربد

 ةيلوتل ةباحصلا نم نيريثك ع وتم نا حا رع

 لمحت دنا نيلكبولا نيده علخن نأ يبأر : لاق ؟ كيارام  ةفالخلا

 هل لاققف اويحآ نم مهسفنال اوراتخيف لنيملسملا سب ىروش رمالا

 ايار نأب مهملعأ ىسوم ابااب : لاقو . تيأر ام ىأرلا نأ ورمع

 اققتا دق ودرمع ىقأرو ىبأر نا : ىسوم وبأ ملكتف ىقتاو عمتجا دق

 لاقق ( ةمألا هذه رمأ هب لجو زع هللا حلصي نأ وجرت رمأ ىلع

 ءاهرمأل حلصأ رن ملف ةمآلا هذه رمآأ ىف انرظن دق انا ! سانلا اهبأ

 علختن نا وهو ٠ هيلع هيأرو ىبأر عمتجا دق رمأ نم ؛ اهتعش ملو
 نم مهنم اولويف « رمألا اذه ةمآألا هذه لبقتستف « ةنواعمو ايلع

 : مك رمأ اوليقتساف , ةيواعمو ايلع تعلخ دق ىناو مهيلع اوبحأ

 ءصاعلانب ورمع لبقأمث .الهأ رمألا اذهل هومتيأر نم مكيلع اولوو
 لاق دق اذه نا ١» : لاقو : هيلع ىنثأو هللا كمحف «2 ةماقم ماقف

 تيثأو هملخ امك هبيحاص علخآ اناو « هيحاص علو متعمس ام

 بلاطملاو هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ىلو هناف ؛ ةيواعم ىبحاص

 «هتلحارىسوم وبا بكرو « اذبانتف « هماقمب سائلا قحأو ؛ همدب

 هيلع اوملسو اا لها فرصنا مت ةكمب قحلو

 . ةفالخلاب

 ةرماؤلا مله ةصق بهذلا جورم ىف ىدوعسملا ىوريو
 ىق اهعم قفتت اهنأ ديب ىربطلا ةباور نع فلتخت ىرخأ ةقيرطب

 ملخو 2« ىرعشالا ىسوم ىبال صاعلا نب ورمع عادتخخ وهو اهنومضم

 هنالوقي وهف ؛ نايفس ىبأ نب ةيواعم تيبثنو « بلاط ىبأ نب ىلع

 امهنم ندا ملو 6 اوبحأ نم نوملسملاب ىلوي نأوا ةيواعمو

 . سانلا قف

 ؛ ةحيحصلا ىه ىدوعسملا مأ ىريطلا ةياور تناكأ ءاوسو

 اذ



 ىدنعو . اهذيفنت نم صاعلا نب ورمع نكمتو تسمن دق ةرماؤملا ناع
 ةيواعم نأكف ٠ . ركفللا ساأرلا امأ اهل ةذفنم ةلآ ىوس نكي مل هنأ

 ليق ورمعب هعامتحا نم ىلح حضاو اذهو «٠ نايفس ىبأ نبأ

 ا كح و ٠ ميكحتلا لبق ورمعل لاق ةيواعم نا لب ٠ ملا

 ا ريعصق ٠ ناسللا ليوط لجر كيلا مض دقو « كب نوضار
 .٠ م« هلك هبأآرب ةهقلت الو .ء دجلا فذخأم هذخأف

 ورمع ءامهد ىلا ةرماؤملا هذص حاجن نيخرؤلا ضعب وزرعيو
 ىبأ باق ةييط ىلاو هلكوم نع عفادم ريخ ناك ىذلا صاعلا نبأ

 ,نىموم ىبأل لاق ساسيعلا نس هللادع نأ اهاوحف ةباور ىورب

 هللاو ينا كحبو ّ: همدقت نأ صاعلا سس ورمع دارأ نيح ىرعشألا

 همدقف + رمأ ىلع امتقفتا دق امتنك نأ ؛« كعدخ دق ارمع نظأل
 الجو !ارمع ناف « هدعب تنآ ملكت مث , كلبق رمالا كلذب ملكتيل
 اذاف «هكنيمو كنيب اميف اضرلا كاطعأ دق نوكي نأ نمآ الو <« رداغ

 . كفلاخ سانلا ىف تمق

 ىبأل رذحتلا ةباتمب تناك ىتلا ةباورلا هذه تحص اذأاو
 لجر ءاهد نم ايلاخ ناك هنأ ىلع انلدت اهناق © ىرعشألا ىبوسع
 5 هركف بقاثو هرظن دعبو © هرصقو ٠ ةسمايسلا

 اهوا نفي ٠ك راعم اتالم تنبتل ىلع دل لطا و ح ةطاعبو

 بلاط ىبأ نب ىلع سشيج لاح بارطضاو ةرماؤمللا ههذصه حاجب

 4 ةنرصنو 5 هدييأتو هلوح ةيواعم دنح فافجلاو

 رضع دك كيرلا تارماؤا ها الا ,ةرماؤملا 0 ملو

0 5 

 ريهزنب صوق رحو « ىئاطلا جربلا نب ةعرز امه مهئامعز نم نيلجر
 نشو 0 مهيأرل نال ولا لا

 .٠ " حواوخلاب

 م



 نالعأو ةق وكلا ةرداغم ىلع مه رمأ رعتساو .٠ مهيلع اميعز سارلا

 اوذخاو « ةرئاجلا ماكحالاو ةللضملا ةعدبلا » هذهل اراكتا «© ةروثلا

 .نامثع نعليو مهتفيلخب ف رتعيو مهتديقع مهرطاشي مل نه لك نولتقي
 اوللصكقو ةفوكلاو هرصسلا لها نم جراوخلا عمتجاو 3 اسلعو

 امتأكف م مدابأو ناورهنلا ىلع مهيقلف ٠ مهيلا ىلع راسق ناورهنلا

 ىرخفلا » ىف ابطابط نبا رييعت دح ىلع اوتامف اوتوم : مهل ليق

 ةكوض اولظ دقف مهتانف لك ىلع ضقت مل ناو رهنلا ىف جراوخلل
 نايفسىبأنيةيواعم ىلوتدنع تحبصأىتلا ةيمالسالا ةمالا بناجف
 ةعيشةفئاط ©« فئاوط ثالث اهعزانتت © ةبومالا ةلودلا مايقو مكحلا

 لحتستو نيعباسلا نيقبرفلا ىداعت ىهو جراوخلا ةفئاطو © بلاط

 . امهءامد

 مكحلا ىلوتل ةيسايسلا تارماّؤملا توربدي جراؤخلا عرش دقو

 دستشاو « ءارتيلاب » ةروهسشملا هتبطخ بطخ ه ةه ماع ٌةرصبلا

 . مهدوع محع ىتح جراوخلا ةلماعم ىف

 ةرتف جراوخلا .تاروثب ةددهم تلظ ةبومألا ةلودلا نكلو

 راستخملا مهنم ركذن مهئامعز نم ريثك رصعلا اذه دهش . ةليوط
 بيستو ٠ ىميمتلا حرسم نب حلاصو قرزألا نس عقانو « ىفقثلا

 رفصالا نب دايزو « رماع نب هدجنو ٠ ىنابيشلا ميعن ديزي نب
 ءامهريغو

 ب : ىلع نب نيسحلا عرصم

 نذل ةيسايسعتلا ةاوناؤلاو ىودالا "فعلا" خرذا نكدتلو
 نم دعت ىتلا ىلع نب نيسحلا عرصم ةصق لفغي نأ هيف تربد

 ةيواعمنب ديزي لسرأ ذا .ىمالسالا خيراتلاف ةوسق مئارحلا دشأ
 نم عم لخديل . ةنيدملا ىف كاذتقو ناكو © ىلع نب نيسحلا ىلا
 ديزي ىأرا نعذي نأ ىباو نيسحلا عنتماف « هتعيابم ىف لخد
 قارعلا نم لئاسرلا هتغلب ىتح اهيلا لصو نأ امو ةكم ىلا جرخو

 لوعو . هتسامح تدادزا:انهو ةيواعم نب ديزي نود هل ةتعيابمو

 م



 مدعب هوحصنت ةئاصلخ ضيعب نأ ديب ء ةياهنلا ىتح دومصلا ىلع

 قيرف 2 نيقيرف ىلا هعايتا مسقناو ٠ لئاسرلا هذه رمأ قيدصت

 قيرفو , قارعلا ىلا جورخلاب هحصنيو قارعلا لهأ لئاسر ديؤي

 ٠ رمع نباو سابعلا نب هللا دبع قيرقلا اذه نمو رمآتلا
 عاصناو ريخآلا قيرفلا اذه قفاوي مل ىلع نب نيسحلا نكلو

 ىلص هللا لوسر طيس هنأب هناذآ اوثلم ذا ©« لوألا قيرفلا ىأرل

 نوئشب ةيارد مهرثكاو : املع نيملسملا ًافكأ نمو « ملسو هيلع هللا
 . فيرشلا عرشلا

 نيذلا قارعلا ءامعز ديبأت نم قتوتس نأ نيسحلا داراو

 هل هتعيب ذخأف ٠ ليقع نب ملسم همع ندا لسرأف « هيلا اوبتك

 . مهتاقالل رضحب نأ هيلا ثعبو ( مهنم

 . جورخلا نم هعنميل هرثآىف رمع نب هللادبع قلطنا' ىح اهنم جرخ نأ امو
 ةثيبخ ةرماؤوم ةيحض بهذب ال ىتحو كالهلا ةيشخ كانه ىلا
 © توملل دنجلا هملسس ىتح عاقبلا هذه ىف هب درفتلا وأ « هلتقل

 « عجرا : هل لاقو ةكم نم نيليم دعب رمع نب هللادبع هكرداو
 ىبنلاى تا ليربح نأ « اثيدح كثدحم ىنا » : لاقف نيسحلا ىنأق
 , ةرخآالا راتخاف « ةرخآالاو ايندلا نيب هريخف ملسو ةيلع هللا ىلع

 « ؟كاخأ اولذخو كابأ اولتق موقب عنصتام » : رمعنب ةللادبع لاقف

 رسع نب هللا دبع ىكيف قارعلا ىلا قالطنالا الا نيسحلا ىبأو

 : هتوص ىف ودِبت ةجرشحلاو. هينئيع نم رمهنت عومدلاو لاقو
 نيسحلا انبلغ دّقل » لوقي وهو عجرو « ليتف نم هللا كعدوتسأ »

 ا ةربع هيخأو هيبأ ىف هل ناك دقل ىرمعلو ؛ جورخلاب

 امك «© رمع نب هللادبع ةحيصنل الاب نيسحلا قلي مل اذكهو
 - هظعب وهو هل لاق ذا « هينذأ ربد سابع نب هللادبع حصن بهذ

 2: لاق هظعو ىلا صن مل املف « قارعلا لهأ ىلا جرخت ال »
 لتقف امك كتانبو كئانباو كئاسن نيب لتقت كنظأل ىنا هللاو »
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 اولتق موق ىلا ريسستا » : كلدك هل لاق امك « نامع نب نامتع
 اولعف دق اوناك ناف ؟ مهودع اوفنو « مهدالب اوطبضو ؛ مهريمأ
 ء مهل رهاق مهيلع ريماو  مهيلا كوعد اوناك ناو مهيلا رسف كلذ
 نمآ الو ٠ لاتقلاو برحلل كوعد امنا مهناف . مهدالب ىبحت ةلامع

 اورفتتسي نأو . كولذخيو . كوقلاخيو كوبذكيو كورغي نأ كيلع
 رختسأ ىنا ١» : نيسحلا هل لاقف ٠ كيلع سانلا دشأ اونوكيف كيلا
 قدزرفلا لوقل كلذك هبأب ملو , هحصنت ىلا تفتلي ملو « رظنأو هللا

 هيمأ ىئد عم مهقويسو كعم سانلا بولق » هيقل امدنع رعاشلا

 ء « ءامسلا نم لزني ءاضقلاو

 لسرأ ىلع نب نيسحلا جورخب ةيواعم نب ديزي ملع امو
 لوصو ليق ليقع نب ملسم هيلا جرخف هتبراحمل دايز نب هللا ديبع
 لصو ءانثالا هذه قو « كراعمللا ىدحا ىف لتق هنأ ديب « نيسسحلا

 : هل لاقو ىميمتلا ديزي نب رحلا هلباق كانهو ةفوكلا ىلا نيسحلا

 . امهرأنب

 تيبلا لهأ نحنو هلل ىضرأ نكب هلهأل قحلا اوفرعتو هللا اوقنت
 روجلاب مكيف نيرئاسلا نيعدملا ءالؤه نم رمالا اذه ةيالوب ىلوأ

 . 6 مكنع تفرصنأ مكبتك هب ىنتتا ام

 انا » © الئاق هضراعو ىميمتلا ديزي نب رحلا ضهن ذئدنعو

 جرخأف 2 « ركذت ىتلا لسرلاو بتكلا هذه ام ىردن ام هللاو

 © قارعلا لها نم هيلا ةدراولا لئاسرلا نم ةعومجم نيسحلا
 اويتك نيذلا ءالؤنه نم انسل انا : لاق هرصب اهيلع رحلا ىقلا املف

 ٠ دايز نب هللا ديبع

 بوكر نم نيسحلا باحصأ ىميمتلا ديزي نب رحلا عنمو
 ول : رحلا لاقف ؟ ديرت ام كمأ كتلكث : نيسحلا هل لاقق مهاباطم
 نم كمأ ركذ ىلا ىلام هللاو « همأ ركذ تكرت ام اهلاق كريغ'ناك
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 قاه ١" ماع مرحملا رهش ىف نيقيرفلا نيب لاتقلا بشنو
 نيسحلانذأتسأف ةالصلل نذؤملا توص ىود نرلتاقتيمه امنيبو ءالب رك
 ةالصلا موقلا ىدوي ىتح « نيف رطلا نيب ةندهلا مايق ف هءادعا

 نيسحلا دك ملو“ نائمألا ةنار اوعقرو لاتقلا فقو هموصخ ليقف

 ةدحاو ةضاضقفتا هموصخ هيلع ضقنا قتح هتالص نم ىهتني

 نورشعوةثالث مهنم الج رنوعبسو نانثا هعم لتقو «نيسحلا لتقو
 ءاسنلا ىلع امو. هعاتمو هلقث بهنو ٠ هليوارس بلسو هتيب لهأ نم
 : ةيناطلسلا باداالا ىف ىرخفلا هباتك ىق ابطابط ندا لوقي كلذ ىكو

 هنم رهظ دقلو ©« ةعيدش ةلتق مالسسلا هيلع نيسسحلا لتقف مت »
 ةربخلاو «عرولاو ةعاجشلاو باستحالاو . ربصلانم مالسلا هيلع
 هللا ىضر هباحضصأو ةلهأ نمو «٠ ةغالبلاو برحلا بادآب ةماتلا

 ءهدعت نم ةايحلا ةيهاركو , سفنلاب ةاساوملاو هل رصتلا نه مهنع

 بهتلا عقوو . هلثم دهاشي مل ام ةريصب نع هيدب نيب ةلتاعملاو
 هسأرو ءاستلا لمح مث مالسلا مهيلع هيرارذو هركسع ىف بلسلاو

 ٠ « ةنيدملا ىلا هءاسن درف قشمدب ةيواعم نب ديزي ىلا

 ةنعط نوثالثو. ثالث مالسلا هيلع همسحب دحو دقو اذه

 !وسادف ناسرفلا نم نم ةرشع بدتنادقو « ةبرض نوعبرأو عبرأو

 ف ةضخ لق اهب ارتاطر هسأر اوزح مث « هتتج ىلع مهلويخب

 دبي ىلا نايمصلاو ءاسسنلا نم ةثئب لهأ لسرا مث 7 هفوكلا ءاحنا

 ةفوكلا ىف اهيلصب رمأف نيسحلا سأر هيلا لعسرأ يك يرام نبا
 ىلع اهتع هللا ىفر بنئيز ةديسلا تلخد امدنعو ةعباتتم مايأ ةثالث

 دشني وهو هاصعب نيسحلا سأر ىف ثبعي هتدجو ةيواعم نب ديزي
 ٠ هتنيغض نيبتو هدقح رهظت ىتلا تايبالا ضعب

 سائلاىف بطخو ربنملا دابز نيا دعص نيسحلا لتق امدنعو
 نينمٌولا ريمآ رصنو « هلهأو قحلا رهظأ ىذلا هلل دمحلا » : الئاق
 عمسنأ امف « هتعيشو باذكلا نبا باذكلا لتقو « هبزحو ديزي
 ا ماق ىتح يىنلعلا فذقلا اذه ىدزالا فيقع نبا هللا دبع

 ةةونآو - ىذلاو كوباو تنا باذكلا نا « هللا ودع اب » : الئاق
 م. نيقبددصلا ماقم ريثما ىلع موقتو 62 نييبنلا دالوأ لتعت

 عادخل ةجيتن لتق دق هنآ دجي نيسحلا عرصم ىف ثحاعلاو

 ماقتنالاو 4 مهتطخ ذيفتتل مهب دل ةومدقتسأ مهنأو « قارعلا لهأ
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 دقو ةهرشابم ةندهلا بقع ناك ٠ لتقلا فيفنت تو نأ امك . هنم

 تناكنيسحلا لتق اهب ذفن ىتلا ةقيرطلا نكلو. ةعدخ برحلا نوكت
 قوعحل اكاهتنا تناكو 0 حيراتلا اهف رع ىتلا مثارجلا عشبأ نم

 ٠ توملاو ةايحلا ىف هتماركل اراندهاو «٠ ناسإلا

 هفل فل نمو 1/1:11ة30 مانأ5 رويم ميلو ريسسلا ىريو
 ءارو ايعس ةنايخلا ربدت ىلا هقايسناب نيسحلا نأ نيخرؤملا نم

 تسلطتو ىمالسالا عمتجملا نايك تدده ةمي رح هبكترأ دق شرعلا

 نأ ىرأ ىنكلو ؛« اهعمقي ليجعتلا ةيومآألا ةلودلا ىف رمألا ىلوأ نم
 هتاذ ىف ناك لب عئارشلا هب .تءاج ام لكل افلاخم ناك ذيفنتلا اذه

 .ةميرجل اذيفنت عضومىلا نيسحلا جردتسا دقف ىربكلا ةمئوجلا

 . ءالبرك ىف هليغ لتق مث

 ةيمالسالا ةعيرشلا فق صاصقلا قحتس ةميرحلا هذهو

 نأ اهيف مهيلع ائبتكو » زيزعلا هباتك ىف لوقي هلالج لج هللاق
 , نسلاب نسلاو , نذالاب نذالاو , نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا

 امب مكحي مل ن نمو , هل ةرافك وهف هب قدصت نمف صاصق حورجلاو

 153 يل ةزقملا ةزاوفم ىذا ولك ادت نولاطلاب يب رفا واع قا كلزلا

 « مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمف د

 .نيسحلال تق نم عظفأ ةميرج ىمالسالا خيراتلا دهشي ملو
 مايأ ةثالث نيدابملا دحأ ىف ةمصخ هثح قلعي املاظ امكاح دهشي مل لب

 ةعباتتم مايأ ةثالث نيدايملا دحأ ىف همصخ سأار قلعب لب . ةعباتتم

 نم ةرتفلا هذه ةدسح نع اهلصفيب نأ دعب همصخ سأر قلع لب

 هيلا تابرقملا هبرقأ ماما سأرلا هذه هاصعب نشسهني نأ دعب مايالا

 . مالسلا اهيلع بنيز ةديسلا ىهو

 موقي هاندجول هلوأ نم ةميرجلا طيخ انكسمأ اننأ ولو
 نيسحلا ءاصلخ ضعب اهل هبنت ىتلا , ماقتنالاو رمااتلا ةطخ ىلع

 نسحب هتكاو قارعلا ىلا باهذلا نع هفرص اولواحف هئايفصأو
 هلذخو ! هولذخب نل قارجلا ءامعز نأ بسح هتيوط صالخاو هتين
 !! ةصق اهل تناكو ةرماؤم تناكو قارعلا ءامعز
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 تلظ لب نييومألا مكح ةليط اهدقرم. ىف نتفلا ملت ملو
 «مهتلود ضيوقت ىلع لمعتو. مالظلا ىف ربدت تارماؤملاو سئاسدلا
 ةيميمحلا نم ةرجهلل ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ةيرسلا ةوعدلا تادبو

 هجوو 2 زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دهع ىف كلذو نييسابعلل وعدت
 مهضعن هحوق ةيمالسالا تايالولا ىلا ةاعدلا ىسابعلا ىلع نب كمحم

 ىتش ىلا نيرخآلا هجوو ناسارخ ىلا مهضعب هجوو قارعلا ىلا
 ةوعدلا نورشني ةاعدلا ءالؤه عرش كاتهو هيمالسالا ةلودلا فارطأ
 ةكم ىلا جحلا وأ ةراحتلا مه رعأ رهاظو ءافخلا ىف ةيسايعلا

 اولاب ملو ؛ ةيسابعلا ةوعدلا ثب ىف دحلا دعاس نع عيمجلا
 مامالا تام امدتعو ديرشت وأ لتثق وأ بلص وأ برض نم ةوق ال امب
 هنبا ةهدعب ءاح )م ل5 ه ١|؟ه ماع ىسايعلا ىلع نب دمحم

 ىنأب تاعتساو « ةمهملا هذهب ضرووهنلا هقئاع ىلع عضوف 3 ميهاربا

 ةيسايعلاةلودلا مايقىف ىلوطلا ديلا هل ناكىذلا ىناسارخلا

 ىناسارخلا ملسم ىبأ ىلا باتك مامالا ميهاربا ةزوح ىف طبض ىتح
 ثداحلا اذه ىدأف ناسارخب ةيبرعلا ملكتي نم لك لتعب هيف هرمأب

 «نارح نوجس بهايغ ىف هعضوو مامالا ميهاربا ىلع ضبقلا ىلا
 هللا دبع سابعلا وبأ هوخأ ةيسابعلا ةوعدلا نوئش ىلوتف « هلتقو
 ٠ لالخلا ةملس وبأ اهميظنت ىف هنواعو دمحم نبا

 ؛ةفوكلا ىف نيبومألا ةميزهكلذ رثأ ىلع نويسابعلا عاطتساو

 كمحتم نب ناورم راثآ نويساسلا ىفتقاو 3 . اوم. اه !؟؟

 ( ريصوب ١ ىمست ةدرق ىف هب اوقحل ىتح نيبومالا ءافلخلا رخآ

 زتحاو «© ناورم لتق كانهو ىلبقلا هجولاب مويفلا لامعأ نم
 هذخ!ىلع هلل اركش دجسف ةقوكلا ىف حافسلا ىلا لسراو « هسأر

 نكت مل ىتلا ةوعدلا كلت ةديدجلا ةلودلا مايقىف ةيسابعلا ةلودلا
 اهل تءاش مث ءافخلا ىف تربد ىتلا تارماؤم ا نم ةرماؤم ىوس
 نونمؤي « ارااصنأو اناوعأ اهل دجت نأو دتمت نأو رهظت نأ فورظلا
 رصنلا مت ىتح عافدلا قدصا اهنع نوعفادنو « ناميالا دشأ اهب

13 



 ساسبعلا ىبأ دي ىلع نييسابعلا ةلود تسساتو ةيسايعلا ةوعدلل

 3 حافسلا

 : ةكمارملا ةرماؤم

 تادب  نورق ةسمخ تماد ىتلا ةلودلا هذه لخت ملو

 حاقسسلا سايعلا وبأ هيف ىلوت ىذلا ماعلا وهو ه 175 ماع نم
 اس راتتلا ىديأ ىف دادغب تطقس نيح ه 1651 ماع تلادو ةفالخلا

 اهب تملا ةرماؤم زربأ لعلو 2 مالظلا ىف تربد ىتش تارماؤم نم

 ةفيلخلا اهريبدت ق كرتشا ةرماوم نو. ةكيارللا رباقع نم

 هسيلع ىنجملا نمبلو ىناجلا وه ةرماؤملا هدع نت نقزعلاب 2 مرك رق

 . ةيسابعلا تارماؤمللا بلغأ ىف ةداعلا ىه امك

 نيعتس ناك ديشرلا نأ ق صخلتتف « ةرماؤملا هذه ةصق امأ
 نيد ةيسوحم ةكماربلا ةرسأ تناكو هكلم رومأ نيبدث ىف ةكماربلاب

 « روصنملاو حافسلا دهع ىف ةرازولا دلقت ىذلا كمرب نب دلاخ
 ناكو ديشرلا نوراهل ايتاك ناك ىذلا ىكمربلا دلاخ نب ىيحيو

 هيلع فمتعيو + مكحلا رومآ ىتش ىف هيلا عجري هسيلجو هيغص

 ىبجو للخلا كرادتو .« نوفل داو ضوه متأ ةلودلا عامعاب 0

 9 ديشرلا ا ةناكمو

 سناي ناكو ىكمربلا ىيحي ني رفعجب ديشرلا نامتسا امك
 ةظلغب رهتشأ ىذلا لضفلا هيخأ ىلع هرثّورو هقالخأ ةلوهسل هيلا
 لاب ام ىبأ اي » : ىبحيل اموب لاق ديشرلا نأ ليق ىتح « عابطلا

 ) ؟كلذب ارقعح تومسإالو «(ريغصلا ريزولا لضفلا نومس سانلا

 رفعج ىلا مضف : لاقف ©« ىنفلخي لضفلا نأل » : ىيحب لاقف

 هنالغشي كتمدانمو. كتمدخ نأ : ىيحب لاقف «لضفلا لامعاك الامعا
 ريغصلا ريزولاب ىممسق © ديشرلا راد رمأ هيلأ لمحف © كلذ نع
 4 رفعج ىلا لضفلا نم متاخلا ناويبد ديشرلا لقتو . اضبأ
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 نوراه شرع ةمدخ ىف لغلغتت ةكماربلا ةرسأ تناك اذكهو

 لامع نحوو «٠ تاعاشالاو نتفلأ اهلوح ترات انه نمو - ديشرلا

 مقنف ديشرلا نوراه نذا ىف ىهتاياشو ثبل احيسف الاجم ءوسلا
 مهب راتهتسالاو مهنع ضاأرعالاب هناملغ ىلا هرماوأ ردصأ نأ كلذ

 نب ىيحح لشد » ىررلطعلا هاورام كلذ نمو © هرصق اولخد اذأ

 رورسملل ديشرلا لاقف « هيلا ناملغلا ماقف ؛ دعشرلا ىلع دلاخ
 لخدف :لاق رادلا لخد اذا ىيحيل اوموعب الآ ناملغلا رم ٠ مداخلا

 دعي باححلاو ناملغلا ناكو ء هنول دبرأق ٠ دحأ هيلا مع ملف
 هريغ وأ ءاملا نم ةبرشلا ىقستسا امبر ناكف هنع اوضرعأ هوأر اذا

 اهب وعدي نأ دعب كلذ نوكي نأ هوقس نا ىرحلابو . هنوعسس آلف
 . « ارارم

 فيشرلا نوراهل ةكماربلا ءادعأ اهركذ ىتلأ بابسالا نمو

 مهنم صلختلل ةرماؤم ريبدت ىف هكارشاو . ةرسألا هذه نم ماقتنالل

 ذا ٠ رانلا ةدابعو ؛ سوحلا نيد ىلا ليملاو ةقدنزلاب مهماهتا
 نأو 4 اهلك دحاسملا رمحجت نأ ىعبتت : نيملسملل اولاكو اولاتحا

 اوناكو ©« بيطلاو دنلا اهيلع ما ريدم هسا لت ل ناكل

 نذآ نا تقولا اذه ىف ثدحو « رانلا تيب ةبعكلا نوكت نأ ىلا اودر

 هسلجم رفحت ىتح ةسابعلا هتخانم جاوزلاب رفعح هردزول ديشرلا

 نأ ديب 2 ةولخلا نود جاوزلا نوكي نأ هيلع طرتش هاو 2 اهب هفلكل

 بضغ راثأ امم اهنم بجنأ ىتح اهرشاعو ةتعمابعلاب ابح ماه ارفعج

 مارس ريسفعج قلطأ نأ ثدح امك ٠ هرمال هتفلاخل هيلع ديشرلا

 ديشرلا ناكو ديشرلا نذا نود ةعيشلا ءامعز نم هللا دبع نب ىيحب
 هيلا لصي الق لاملا نم ريسيلا بلطي » نودلخ نبا ريبعت دح ىلع
 فرصت مهعم هل نكي ملو « هناطلس ىف هوكراشو « هرمأ ىلع هوبلغف

 اهنه انظ ةكماربلا هركت نينمؤملا مأ ةديبز تناكو . هكلم رومأ ىف

 ٠ نيمالا نود نومأملل دهعلا ةيالوب مفد ىذلا وه ىيحب نأ

 ةرسأ نم صلختتلا ىلع ديشرلا لوع اهريغلو بابسألا هذهل

 هرماوأ ديشرلا ردصأ (م5١8) هى اا/ما1/ ماع لهتسم ىفو , ةكماربلا

 ىف ىرايشهجلا ىوريو 2 هتوخاو هيبأ ىلع ضبقلاو رفعج مادعاب

 وك



 نم ديشرلا داع املو ١» لوقيف ةاسأملا ةيقب « باتكلاو ءارزولا » هباتك

 ىيحي نب .شضعج بكرو نفسلا ىف رابنالا ىلا ةريحلا نم رايس جحلا

 ديشرلا فحتو . ىرخأ وهليو , ةرات برشي لعجو , ديصلا ىلا
 ىمعألا راكذ وبأو ٠ بييطلا ع وشيتخيب هللنعو ٠ هيأت همابادهو

 اضغيم ناكو مداخلا ارورسم ديشرلا اعد ءاسملا لظ املف . هينغي
 رورسم هاقاوف ىنعجارتالو رفعج سأرب ىنئجف بهذا : لاقو رفعجل
 : هينغب راكذ وبأو . هيلع محهو 2 نذا ريغب

 ىداني وأ قرطي توملا هيلع ىنتأيسس ىتف لكف دعبت الف

 ىنتررس دقل : ىكمريلا ىيحي نب رفعج لاق رورسم لخد املف
 هيلا تثج ىذلا : لاقف . نذإ ريغب ىلع كلوخدب ىنتؤسو . كتيحمب

 امهليقف هيلجر ىلع عقوف كب ديري ام ىلا نينمؤملا ريمأ بجأ « مظعأ

 , هيلا ليبس ال لوخدلا : لاقف ىصوأفق . ىراد لخدأ ىنعد : لاقو

 لؤ نم ىلا هةليمح م 0 ىصوأف 5 كلادب امب صوأف ةيصولا امأو

 هيبا ىلع ضبقف ديشرلا هجوو , عطن ىف هندببو 2, ديشرلا ىلا
 ٠ «مهتفأش لصأتساو  ناكم مسا  ةقرلاب , هباحصأو « هتوخاو

 رداص هنأ فورعملاو . ةرسالا هذه نم ديشرلا نصلخت !ذكهو

 كلذ ىف ريدت نأ فورظلا ءاشتو ٠ ةتباثو ةلوقنم نم اهلاومأ عيمج
 مهين كارد هالاب ةةفارولا كو رس للا

 ا وا ا ا ا

 ىف تربد ىتلا ةيخيراتلا تارماؤملا رهشأ نم ةكماربلا ةبكنو

 ةيعارك نأ عقاولاو اهذيفنت ىف ىلوط دي شرعلل ناكو  روصعلا هذه
 ىذلا ليخدلا رصنعلا اذهل برعلا ةيهارك ىوس نكت مل ةرسالا هذه

 دهع ذئم ضاعتمالا اذه رداوب ترهظ دقو ىبرعلا مكحلا ىف لغلغت

 ٠ ىداهلاو , ىدهملاو : روصنملا
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 : ىسرلفلا بتاكلا عفقملا نبا لتق

 ىسرافلا بتاكلا ءادعأ اهربد ىتلا ةرماؤمللا كلت ركذن نأ ىفكيو
 سرافلا بدالا عت اور نم اهريغو ةنمدو ةليلك مجرتم مفقملا نبا

 قورملاو ةقدنزلاب روصنملا ىدل هّوادعأ همهتا دقف . هلتقل ىدنهلاو

 هّوادعأ ةمهتا امك ؛ سوجملا تيب ء رانلا تيبب رورملاو ٠ نيدلا نع

 هنأ عم ىلع نب هللا دبعل هبتك ىذلا نامالا باتك ىف فيرحتلاب
 ىلع نب هللا ديع ناكو ءهيلع عقي نأ زوجي ليوأت لك نم ىسرتحا

 لاقيو 2 نامالا ىلع امهنيب ىأرلا رقتسسا من , روصنملا ىلع جرخ دق
 ريمأ ىلع ناميالا ظلغو ٠ نامالا باتكلا اذه ىف ددش معفملا ىبا نا
 نا هتعيب نم سانلا لحأو , هديبع قتعاو . هءاسن قلطف . ننمؤملا

 اهرسأو روصنملا كلذ ظفحأف : هيب ردغ وأ هللا ديع همعل هدهع تكن

 ٠ معققملا نبال هسقب ىف

 , عفقملا نبال ةيهارك سائلا دشأ نم ةيواعم نب نايفس ناكو
 : عفقم ا نبا ناكو « هنم صلختلاو ةهلتقل ةربدملا ةرماؤملا هذه سرو

 نايفس ناكو , ةديدش ةيرخس هنم رخسيو كلذك نايفس هركي
 نع هلآسيو هب أ؟زهي نأك هنأ اهنم ةريثك ىرخأ ءايشال هيلع نغطضي
 رثك املف , كحضيو ٠ تأطخأ : هل لاق باجأ اذاف ءىشلا دعب ءىشلا

 نباي : عفقملا نبا هل لاقف , هيلع ىرتفاف , بضغ , نايفس ىلع كلذ
 مهتدعت ىتح قارعلا لهأ لاجرب كمأ تفتكا ام هللاو :! هحلتعملا
 ! ماشلا لمأل

 نب نايفس رصعلا كلذ ءاملع دجحأ ىنايروملا بويأ ودأ دعاسو

 صلختلا بوجوب روصنملا نذأ ىف رسب ىضمف هتطخ ذيفنت ىف هيواعم
 نبا ةناكم ىلع اديدش ادقح دقحي بويأ وبأ ناكو ء معفقملا نبا نم
 روصنملا رفعجوبأ هل لاق امنيح ملآلا دشأ ملأتو 5 روصنملا نم عفقملا

 ممضوم فرعأ ال ىنأ بسحت كنأك : ائيش هيلع ركنأ دقو موي تاذ

 ,هنم اقئاخ بويأ وبأ لزي ملف , ىالوم عفقملا نبا وهو قلخلا بتكا
 ٠ هلتق ىتح هرمأ ىف بديو ىعسي

 ردصأو 2 مفقملا نبا ىلع روصنملا مقن . اهريغلو بابسأآلا هذهل
 هآر الو .٠ ةرببك ةروصقم ىلا عفقملا نبا ديتقاو « همادعأب هرمأ

 : عسفقملا نبا باجأف ! هللاو تّغقو : هل لاق ةيواعم نب نايفس
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 كلنقأ مل نا , تركذ امك ٠ هحلتعم ىمأ . ناسعس لاعف ! هللا كدشنا

 , ىنلتقتل كنا : عفقملا نبا باجأف . كلبق دحأ اهب لتقي مل ةلتق

 ب دحاوب اوفو ام كلثم فلأ لتق ولو . سفن فلأ ىلتقب لتقتف
 : الئاق دشنأ

 رييبكلا الو ريغصلا ال كتومي ىردي سيل كدجحو تويث تناو

 , مفقملا نبا نم صلختلل تربد ىتلا ةرماؤملا مده تمت اذكهو

 كدصض تردد ةيسايبس ةرماؤم ىوس نكت مل ةرماؤملا هذه نأ قىدنعو

 لكشب ىسابعلا رصعلا ىف دادزي مهذوفن أدب ذأ سرفلا ناطلس

 أمم « ملعلاو بدالاو ةسايسلا نيدايم ىتش ىف سوملم حضاو

 ٠ ليخدلا ىبنجالا ذوفنلل رثأ ىأ كانه ودس الو « اعصح ةلودلا

 نمم صلختلل ءافلختلا اهذغختي تب ةأكت ةقدنزلا تناك دقلو

 * مه ريغو سودقلا كعب حلاصو 2, درحع دامحو 3 سابا ندا عيطمو

 مهروهظل نيدلا نع نينهادملاو نيدحلملا لتق ىف ىدهملا نعمأو

 ىنام بتك نم رشتنا امل هتفالخ يف مهتادقتعاب مهتالعاو همايأ ىق

 ءالؤه ضعب ناكو ٠ سرفلا بتك نم اهريغو نويقرمو ناصير نباو
 * روزلا وأ تاهيشلاب اوذخأق نورخآلا امأو . اقح نيدحلم نيدحلملا

 ءاوسس مهموصخ نم ماقتنالل ةعيرذ ةقدنزلا سانلا ضعب ذختا نا

 ٠ ءارمالاو ةالولا مآ ءاملعلاو ءارعشلا نم اوناكأ

 : للاوملاو برعلا نيب عارصلا

 ةيسابعلا ةلودلا ردص ذنم ىلاوملاو برعلا نيد عارصلا ادب دقو

 صئاصخ اهيف تناكو , ةمأ برعلل تنوكت مالتسالا ءاح امل هنآ ذا

 اهسأر ىلع ةموكح كانه تناكو لويمو نيدو ةغل داحتا نم ةمالا

 اسمحو رصعلا كلذ ىف نيتمأ مخضأ ىلع راصننالا تعاطتساو مكاح

 ىف ىمرافلا رصنعلا لفغلغت نأ ثبلي مل نكلو ٠ مورلاو سرفلا

 نأ ىلا برعلا هيني :رايس نب رصن كلذ دعب انيآرو , ةيبرعلا .ةمالا
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 دحتا امك برعلا دحتي نأ ىلوأف برعلا كلهت نأ ديرت سرفلا

 لئابق تقفتا دقف كلذ نم رثكأ ىلا لصي رمالا ائيأر لب ٠ سرفلا
 ىلع عامتجالاو برحلا عضو ىلع نميلاو رضمو ةعيبر نم برعلا
 هموقو ىناسارخلا ملسم ابأ نكلو يناسرخلا ملسم ىبأ ةلتاقم

 نم برمعلا نيب ةقرفلاو ةنتفلا ران لاعشاب راصتنالا اوعاطتسا
 * كب ادلجحل

 تالتماو 2 ىلاوملا ذوفن دادزا ةيسابعلا ةلودلا تعاج املق

 ترصقو ىتش لامعأ ىف ءافلخلا مهمدختساو . مهب ءافلخلا روصق

 تاداعلاو ديلاقتلا تسفتو سرفغلا لبيع ةرازولاك ةريسبكلا زكارملا

 رهظو 0 ةوسنلقلا سبسبلو 2 زوربنلا موي ءايحاك ةلودلا ىف ةيسرافلا

 ٠ برعلا ءابدالا نع مهركذ العو مهتيص مفترا سرف ءابدأ باتك
 تكسي ال رمالا نأو . ريطتسم رطخلا نأ برعلا دجو دئنيح

 ٠ ةرماؤملا هذه ذيفنت ىلع فورظلا تدعاسو , هيلع

 : ةيسابعلا ةلودلا ىف ىكرتلا سرحتا تارماؤم

 رصعلا ىف مكجلا ةحلسأ نم احالس تارماؤملا تلظ اذكهو
 فصتنا نأ امو ٠ ءافلخلا مأ | ةيعرلا نم ريدت تناكأ ءاوس ىسابعلا

 ةلودلا ىف لالصحنالا ىعاود تسشفت ىتح ىرجهلا تلاثلا نرقلا

 الفغلغت مكحلا ىف لغلغتي ىكرتلا سرحلا ذوفن ذدذخأو . ةيسابعلا
 أدبو 0 هلوحو رصقلا ىف سئاسدلاو تارماّؤملا ترثكو 6 احضاو

 لكوتملا ىلوت امدسنعو ةفيلخ رثا ةفيلخ اهل ةجيتن نوطقسي ءافلخلا
 هيوخأ ىلع زتعملا هنبا مدقي نأ أر (هأ؟2ا/  ؟؟1:) ةفالخلا هللا ىلع

 سئاسدلا كلتل ةباجتساو زتعملا مأ ةحيبقل هتبحمل , رصتنملاو ديؤملا
 اذهل رصتنملا بضغف 2 ديؤملاو رصتنملا دض تربد ىتلا تاياشولاو

 كارتالا ضعب لواحو ء هيبأ لايتغال ةرماؤم كارتالا مم ربدو رارقلا

 ىف اوقفخأ مهنكلو قشمدب ةليغ لكوتملا لتق رصتنملا لوح نيفتلملا
 اغب » قفتاف « ناقاخ نب حتفلاو ريبكلا اغب لضفب ةرماؤملا ذيفنت

 هفيسلا»» ةرقق لك رتل لببصت لغ# « ىكارتلا رغاب » عم « ريغصلا

 ٠*٠ رصتنملا هنبال هفالخلا ترقتساو
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 ةرماؤه لصضفب رتعملا ىلوو هللاب نيعتسملا ملخ كلذ دعبو
 ملخ دقف ردتقلا ةفيلخلا امأ ءاه 59٠9 ماع ىكرتلا سرحلا اهريد

 ايقيرفا هدهع ىف تعاضو , ةياهنلا ىف مبذو هرمأ ىلع بلغو نيترم

 . ليصوملاب نادمح ءارمأ لقتساو « ميضت نأ رصم تكشوأو

 دودسحلا ىلع ةلصتملا مهتاراغ اونسسسشي نأ نويطنزيبلا عاطتساو

 ( ةديسلا ) ىمست تناكو همأ ديب ىهنلاو رمأالا حبصأو « ةمخاتملا

 « اهتنامرهق ١» وأ ىه تبضغ اذا تناك اهنأ اهذوفن دايدزا نم غلبو

 مظع نم غلب و « كش ريغ نم لزعلا هريصم ناك ءارزولا دحأ نم

 ىلا اهروهدتو اهرخآتو اهفعض ىلا ةلودلا رومأ ىف ءاسنلا لخدت

 < .ضيضحل“

 ناكو ردتقلملا لايتغال تارماؤملا تربد نأ كلذل ةجيتن ناكو

 ةعيضب ةفوشكم هتثح كرتو هلتق ىذدلا مداخلا سنؤم ةرماؤملا سأر

 ةيسسايسلا ةرماؤملا ثتدوأ ادكهو ء ص ٠" ماع لاوش نم لقد

 ٠ ! ةلودلا هذه نايكب
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 تلاثلالصقلا

 ىنوبالاو يدطافلا نرصعلا نم تاصاوم

 نيرصعلا ىف تربد ىتلا تارماؤلملا ثحبلا اذه ىف لوانتن
 رمأب مكاحلا ةابح نم صلختلل ىلوالا تربد دقو « ىبويالا وىمطافلا

 ٠ ىيوبالا نيدلا حالص ةايح ءاهنال ةيناثلا تربد امك ٠ ىمطافلا هللا

 صضغب نم عينت تناك ىلوالا نال « ةيناثلا تلشف امنيب ىلوالا تحجنو
 ء ملظلا لالغأ ىف هفسرت ىتلا ةموكحملا تاقبطلا ةداراو ء بعشلا
 ةداراتناك اهنالتلشف دقف ةعئاثلا امأ ء دابعتسالا لاقثأ تحن نئثتو
 بولقو ٠ ةضي رم سوفن نم عيتت هتناكو ٠ عومجملا ةدارا ال ةيدرف

 بهذو + دقحلا اهلضأو « لغلا اهامعأ رودص نع ردتصتو ٠ ةيواخ
 نكلو 2« ةنتفلا طويخ جسنتو مالظلا ىف ربدت تضمف 2 اهداشرب

 نالذخلااهريصم ناكو « عيرذلا لشفلاب تءابق داصرملاب اهل ناك ردقلا
 .٠ نيسملا

 رمأب مكاحلا لايتغال تربد ىلا ةرماؤملا ضرعتسن نأ لبقو
 ىلا تعد ىتلا بابسالا نع ثحبن « اهيف تمت ىتلا ةروصلاو ٠ ما

 اهقيقحت ةرورضو اهذيفنت ىلع قافنتالا تعدتساو دوجولا: ىلا اهجورخ

 ناك امهمو قئاوعو تالكشم نم اهليبس ىف نورمتؤملا ىناع امهم
 ٠ كلاهملاو رطاخملاب افوفحم مهرظتني ىذلا ريصملا

 : هللا رمأب مكاحلا دهع ىف باهرالاو كتفلا ةسايس

 ىو دقو : رابحلا ديبتسملا مك احلل الاثم هللأ رمأب مكاحلا ناك

 ةياصولا ىلوتف فصنو ةنس ةريشع ىدحا رمعلا نه هلو رصم نوئش
 يبضغ نأ ثبلي مل نكلو مداخلا « ناوجرب » هذاتسأو هيدره هيلع

 مكاحلا يعدتساموي تاذو رصقلا لاجر هيلع هبلاو ناوجرب لع مكاحلا



 زقه ةمهمب ةيلا دهعو داوقلا دئاو رهوج نب نينسحلا : هللا رمأب
 ىن ءاج الو , ءاسم تاذ رصقلا ىف ةيلطي نا هعم ىفتاو نانوحرب

 ٠ةعم بوك رطش ناوجرب مكاحلا ىعدتسا ٠ ةميرجلا ذيعنتل ددحملا دعوملا

 هعم ناكو جيلخلا ىلع عقي ىذلا ةْولُؤللا رصم ناتسب ىف هرظتناو
 ١ ع ماس نأ كسل 3 كانه ناوجرب مافاوف ةلظملا لماح نادير

 كاذتيح نادير بتوف نأتسبلا باب نم جرخ ىتح هعم راس مكاحلا

 عابتأ نم ةعامج هيلع تضقناو نيكسب هعنع ىف هنعطو ناوجرب ىلع

 هكرب ىف جرضتي صرالا ىلع طقسف ىجانخلاب ابرص هونخثأو نادير
 حسيب ر ىف لتق سيح هوتقدو . هسأر نورمد ّوملا ذخأو . ءامدلا نم

 ( م 1595 ماع ليربار ه "96 ماع ىناثلا

 ىمطافلا هللا رمأب مكاحلا دهع نم ىلوألا تاوئسلا تدهش اذكعو

 عتارذلا مستبأي موصخلا نم صلختلاو « ءامدنا كفسو كتفلا ةسايس

 ناوجري لتقم ءارج نم دالبلا ىف ىضوفلا تمع دقو ٠ قرطلا ائدأو
 ريهامجلا ىف حبصم تادير جرخو « بغشلا دأسو :؛ نمالا برطضاو

 ءاسملا سفن ىفو نيجعزنم سانلا فرصناو ( رومعملا رصقلا ىلا

 ةلئاطأ ناوجحرب لاومأ ةرداعتصمو « رماوالا رادصال هتبهأ مكاحلا ذختا

 ٠ ناديملا نم هؤاقدصأ ىفتخاو

 مكاحلا برض ىتح ةزيجو ةرتف ميلالا ثداحلا اذه ىلع ضمت ملو

 ىحو« ىلوالا ةبرضلا نع افنع الو ةوسق لقت ال ىرخأ ةبرض هللا رمأب
 نيمأو « ةماتك » ةلييق ميعز « رامع نب نسحلا » لتقل ةرماؤم رست

 ةلودلا دامعو ةيبرغملا لئابقلا ىوقأ ةتليبق تناكو . قباسلا هلودلا
 ةرماؤمربدو 2٠ هتيبصعو هذوفن نم مكاحلا فاخف اهتأسشن ذنم ةيمطافلا

 نم هقارصنا نيح ءاسم تاذ ىفو ٠ هتكوش معمقو 2« هنم صلختلل

 تصيرت دق تناك كرتلا ناملغلا نم ةعامج هيلع ضقنا ٠ رصقلا

 ٠ مكاحلا ىلا هسأر اولمحو هولتقف + هب كتفلل

 مكاحلا لتق ىتح رامع نبا عرصم ىلع ماوعأ ةئالث ضمت ملو
 هبسصنتم ىف ىضغق نأ دعب ( ىنارصنلا متهاربا نب دهف ) هريزو

 سادعلا رمع نب ىلع هئم الدب مكاحلا نيعو « نينس تس نم برقي ام

 مكاحلا هيلع بضغف ؟ هقبامس ريصم نم نسحأنكي مل هريصم نكلو

 14م



 : © ةلظملا لماح ىبلق صلا « ناديد » مداخلا هعم لتقو ٠ هلتقو
 هاياحض نماون اك مم ركاذنو , ةصاخل:وناملغلا نم اريبك اددع لتق

 نمو + ةتثج تقرحاو لتق ىذلا نا معنلا نب نيسحلا ىضاقلا

 هاياحض بيذعت ىف اهمدختسي مكاحلا ناك ىتلا ةيشحولا بيلاسألا :
 ل

 هلابجر يم مهلتقو مهيد رمأو رصقلا ىف مدخلاو

 5 لعضفلا لتقو مهحاورأ اوقهزأ مل مهعرذأو مهيردي أاوعطقو

 ّ نيب ردملا هداوقو نيكنحملا شيجلا لاحر ةريح نم ناكر .

 ؟ لاقل مدخلا نم ناكو « نيغ » ةيسملاو ةطرشلا بحاص دب

 5 هرماوأ ذيفنت ومكاحلا ةعدخ ىف اونافت نيدلا

 نازولا صاطنب نيسسحلا ريزولا لتقب مكاحلا رمأ امك

 ةطاسوتلا بحاص نيسحلا هيخأو بتاكلا دعسلا ىبأ ند ميحرلا دبعو

 .٠ ةرافسلاو

 رمأب مكاحلا دهع ىف' باهرالاو كتفلا ةعسايس تلاوت اذكهو
 نيب ثدحي ايداع ارمأ . ىمايسلا لايتغالا وأ لتقلا حبصأو, هللا
 نم صالخلا ىلا سانلا علطتو 2 ى ىرخأو لا موي

 نوقوذي ىذلا دابعتسالا اذعو هفانكأ ليد نوشيعي ىذلا ملظلا اذحع
 ديب ةطلسلا ىلع صضبقي نأك هلا رمأب مك احلا نكلو ٠ اقادغ هسوئك

 نيحراخلا ددهيو ناكم لك ىف هراصنأو هنويع نم ثعبيو , ديدح نم

 ٠ رومالا مئاظعو روبثلاو ليولاب هتعاط اصع نيقاشلاو هيلع

 : هللا رمأب مكاحلا ةيصخش ضقانت

 . ضومغلاو ماهبالا نم اجيزم هسفن مكاحلا ةيصخش تناكو

 ءامغنرا مزل دقو < داسفلل لجع ىلا حالصالا ىلا ليم نهو « ءاملعلا

 سلجي نيتنس ماقأو , مامحلا لوخد نع عنتماو ليتس عبس فوصلا

 ةملظلا ىف سلجي نأ هسفن تقات مث اراهنو اليل عومشلا ءوض ىف
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 لستب رمأو : صاعلا نب قرد ىعو ةيواعمو ةحلطو ةشئاعو نامثعو

 كلذي ىىسو ريعشلا نم ذختي بارش وهو » عاقفلا عيبو بالكلا
 ناكو موجنلا ىلا رظنلا نع ىهنو هنع ىهن مث« هدبزلا هيف عفتري ال

 حيرملاو لحزو موجتلا دصري ناكو نيمجنملا ىفنو « اهيف رظني
 ءامدلا كفرس ةسايس دمتسي ناك هنأ ليقو بكاوكلا نم امهريغو

 نييسرتتع .عوداوتلا ةالص نم سانلا عنمو * موجتلا هذه علاوط نم

 هتيالو ىف قبب ملو + بنعلا عيب عنمو مويركلا عطقو ٠ اهحابأ مث
 نأ نم افوخ رحبلا ىف ىف لاديسلا نم رعب الا ةنسخ قاؤأذ + رك

 كمسلاو ةعجولملا لكأ مرحو كيبتلا ةعانص ل سانلا اهمدختس

 ملئامعلا دوهيلا سيلأو , اهب نوفرعي تامالع ةمذلا لهال لعجو
 اومدختسي الأو 2 ةنيفسس ىف نيملسملا عم اوبكري الأ رمأو ٠ دوسلا

 اريد هتيالو ىف قبي ملو « ملسم رامح !وبكري الأو , املسمه امالغ

 . بطرلا عيب نع ةئامعبرأو نيتنثا ةنسس ىهنو. اهسهو الا ةسينك الو

 ٠ هقارحاب رمأو اميظع اًئيش ةنم عمج مث

 ىف ظاقيتسالاب سائلا رمأق ؛ لجللاب هللا رمأب مكاحلا علوأو

 رودلا باوبأو تيناوحلا عيمج ىلع حيباسمللا قيلعتب رمأو ليللا

 صيصخو + طاطسفلاو ةرهاقلا تاقرط عيمج ىك ةفلتخملا لاحللاو

 تمرعو# هدو ةناعأ: يقاوفادالا هدام اوكا لع نارا و ' شسعلا»

 ةدضلاب فلاخملا

 دادزا نأ دعب ليللاب جورخلا ءاسنلا هللا رمأب مكاحلا عئم

 ىلع ضيرحتلاو ضرعلا كتع مئارج ترثكو ؛ دالبلا ف قسفلا
 ال تع ا ا ا ل م

 وأ تا راسل وأ ججلا ىلا تاجراخلا وأ عرشلل تاملظتملا ءاسنلا ريغ

 لوضد نه ءاسنلا عنمو كلذ وحب وأ ىتوملا تالساغ وأ تالباقلا

 رسمأو , نهل فافخأ لمع مدعب ةقكاسالا رمأو , ةماعلا تامامحلا

 نيناعي ءاسنلا لظو ءاسنلل عيبلل تاراحخلاو ةقزآلاب اولوجحب . نأ ةعابلا

 : ماوعأ ةعسس ةليط ةلحملا هذه

 : بغشلا ةبضغو ةوبنثلا مكاملا ءاعدا '
 مسهاب ىواتفلا ىضعب ردصآو ةوبنلا“ هللا رمأب مكاحلا ىعداو
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 هيلا برقتو ةوبئلل هئاعدا ريخ عاشو « ميحرلا نمحرلا مكاحلإا ء

 دحاوأي كيلع مالسلال اولاق هوقال اذا اوناكف 0 لاهجلا نم ةعامج-

 نوعدي ةاعدلا نم ةعاسج هل تراصو ! تيمم اي ىيحم ايا دحأ اي

 « سأنلا شابوأ »

 دخأو « هللا رمأب مكاحلا ىلع بعشلا بضغ دادزإ هلك اذه ءازاو

 هرضحمب نوفختسيو « هيكحب نوثئزهتسيو ٠ هنم نورخسي سانلا
 ةمهوتخملا عاقرلا هيلا نوسدي اوناكف هنم نيروتوم نويرصملا ناكو
 اوعنصنأ هيلع مهمكهت نم غلبو « هفالسالو هل بسلاو « هيلع ءاعدلاب

 ىتحهقيرط ىف هوعضوو رارزأو فجن سيطارق نم ةأرمأ لائمت هل
 اهدخأو مكاحلا مدقتف « ةملظم وأ ةعافش هيلا مدقت ةأرما اهنأ طب

 مظعتسا امو 2 هقورع ىف ءامدلا راثأاه اهيف ىأر أهحتف املف اهدب نم

 ٠ ةأوملا هذه اورظنا : لاقو تبقتلاف قرولا نم ةعقر ىف هدجي نأ

 0 ةرعاقلا ىلا هوتل اعحار لفقو ههجو ىلع ةب اكلنا تنارو هله

 : مكاحلا لايشغا ةرماؤم ريبدت

 ددشي ناك مكاحلا نال امعس الو + هنم صالخلل صرفلا نيحتت تداكو

 اهكولس ءوس اهيلع ىعنيو « ةقيقد ةيقارم اهبقاريو « اهيلع قانخلا
 اهئثاريتسال اهيلا لباوقلا ذافناب اهددهي ناكو . اهحئاضف ةرثكو

 نبا كلملا تلس تلسارف اظيغو اقنمح اهدازو «٠ اهردص رغوأ امم

 ضعب عم  اهنايعأو ةيبرغملا ةماتك ةليبق خويش نم ناكو  ساود
 نم هيف ىل دبال رمأ كيلا ىل : هل لوبقت ىو اهصاوخو اهمخ
 ٠ كلذ اَنأ تلعف وأ ؛ الصعل ىنتتجو تركنت اماف . كب عامتجالا
 ثعبب ملو , مالكلا اذه اهفكي ملف , كل رمآلاو كدبع انأ : لاقف

 ملو هركتتم هراد ىف اليل هيلا تهجوت لب اهسفن ىف ةنينامطلا
 اهيدب نيب ضرألا ليقو ماق هيلع تلخد املق . ادحأ اهعم بحصت
 ةلودلا فيسسماب : تلاق مث سولجلاب هترمأف , اهتمدخ ىف فقوو

 لفحلاهيف كنو ٠ نيلسملاو كسفنو ىسفن هب سرحأرمأ ىف تثج دق

 2, ةتفلحتساف + كدبع انأ : لاسقن هيق كتدعاسم ديرأو رفالا

 .هنآو كيم ىخأ مكديصقب أم ملعت تنأآ و١ : هل تلاقو هلم تقثوتساو
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 ٠ ميطع رطخ ىلع نحنو «, انأ اذكو , كيلع قبي مل كنم نكمنت ىتم
 سومان هكتهو ةيهولألا هثئاعداب هرهاظت كلذ ىلا فاضأ دقو
 روس نأ هفئاخ انأو « هنونج داز دقو « هنانآ سومانو ٠ ةعد رستلا

 مفأ ةلودلا هذه ىضقنتو . هعم انولتقيو هولته د هيلع نوملسملا

 هدلو انمقأ كلذ انل مت اذاف هتم حيرتستف ةلتقا » تلاق ؟ ىأرلا

 ةيشو 2« هريدمو ةشيج بحاص تنأ تنكو لاومألا انلذدبو ةعصوم

 الا ىضرغ سيلو باجح ءارو نم ةأرما انأو ء هرمأب مئافلا ةلودلا
 ٠ « ةحيضفلا نم ةنمآ مكنيب شيعأ نأو + هنم ةمالسلا

 هتدعوو 2< ضرالا نم ةعساو تاعاطقا كلملا تمس هتعطقأ

 + كرمأب ىرم : ل15 نصمم اهل لاسم ةيتتسلا و رانا و ملعب

 امهعم قفتتو كرس ىف امهب قثت كديبع نم نيدبع ديرأ : تلاقف
 ةماهشلاب امهفصو نيددبع ساود نبا رضحآف . ةمهلا زاجنا يق

 بايثلا نم ةعومحمو رانيد فلأ امهتيهوو كلملا تس امهتفلحتساق

 ادعصت نأ امكنم ديرأ : امهل تلاقو كلذ وحنو تاعاطقالاو ليخلاو

 ريع هعم ىقبي نلو هتبون ىف جرخيس مكاحل؛ ناف لبجلا ىلا ادغ
 هسفنب درفنيو لبجلا بعش لخديسو + هدر امبرو ىباكرلا ىفارقلا
 همحعم اناك نا ىبصلاو ىقارقلا التقاو , هالتقاو هيلع اجرخأق
 امهتم ةدحاولا ىمست ةبراغملا لمع نمزنيكس كللا تس امهتطعأو

 2 0 هب كدصقي ىذلا عسضبملا سأرك سهر اهلو 3 تروفاي 0

 دعفنك بقارت تفقوو هع رمالاتمكحأدقو رصقلا ىلا تعجرو

 ٠ مكاحلا رصقل هجاوملا اهرصق نم ةرماؤلا

 ةرعاألا هده ىف كارتش ثالا نم ةضاضغ سارود نبا دجي ملو

 نم مكاحلل يحتل هتوادعلو ةيحاث نم كلملا تمس رمال ةعاطا
 ا مكاصحلا نأ ةوادعلا هذه رثأ رهظي اممو ٠ ىرخأ ةيحان

 دق : ساود نبا هل لاق هلتق ىلع ٍلوعو مرصق ىلا موي تاذ

 ماق دقو ةاعارملا اهلثمل بحي ةريثك ق وقح مكيلع ىلو كابأ تمدخ

 كل سيلو ىدهج ةياغب كمفد ىف دهتجم انأف قئاقشلا ىسفن ىف

 مهرهاظ لغم كيأار نطاب ناك ناف كرصق ىف ىروضح ىلا ةحاح

 روضح نع ىرخأت ىق كيلع ررش ال هئاق « , لاح ىلع ىنعدق

 .لامأ نيد ىراد ىف ىتنلتقل نالق اءومس ىب دد رت تمنك ناو كرصق
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 ىف ىنلتقت نأ نم ىلا بحأ ىننولوتيو ىننونفكي ىدلوو
 ع « ىمحل بالكلا لكأت ىنح رطتو

 هلإ هه راتآ نأ دعب ةرملا هنه ىف مكاحلا هنع افع دقو

 راف ” ةديدش الازلز همادقأ لزلزتو ؛ هقرؤتو هقلقت لازت ال
 رملا ىلا هملسيو ضلختلا لك هنم صلختي ىتح ةرئاث مكاحنل

 يبحر ردصب ةرماؤملا هذه ذيفنت ىلا سساود نبا رقت كلذلو

 ٠ اهقيقحتل دادعتسالاب نيدبعلا رمأو ةيضار سفنو

 : ةرماؤملا حاجن

 جورخلا يف مكاحلا رخأت ةمدرجلا ذيفنتل ةددحملا ةليللا ىفو

 اموئشم ائيش هعلاط يف يىأر دف ناك هنأ كلذ ببسو . فاوطلاو

 تعرضتف , ايح اهدبعيو هدبعت تناكو 2. هتدلاو ىلا كلذب حرصق

 روزي ال اقرأ هريرس ىف لظ هنأ ديب «٠ كلذب اهدعوم جرخي الا هيلا

 هردص ىف ديدش قيضب رعشو 2 داهسلاهب مليو 2 ةينفج مونلا
 مل ذثنيحو ؛ هاقلث ليللا نم ىضم ىتح « هيلع ىخري ليقنءبعو
 2, رصقلا جراخ ىلا قلطتاو !رحض ضهنو . اريص مكاحلا قطي

 اميس الو ريمحلا بوكر رثؤي ناكو «٠ بهشألا هرامح ةوهص ىطتماو
 وأ سيسعلأ يحاضص < سسورع ويأ د ةتداعك ةعيثو اهتم ءايهشلا

 هرخ انو . فقاوبألا ف حفنو لوطلا هل تكقدو «ةطرشلا ريبك)»

 نه نينثا ىو هيحصي منو فيلاوتلا بحاص اميسن در امك
 ؛اهبكرب ىتلا باودلا نوتش ةجلاعمل ةنوبحصي نيذلا ةيباك رلا

 لبق سورع وبأ ىكح دقو , مطقملا لبج باعش ىف لغوتي عرشو
 موجنلا ىلا رظنو ريبك لق ىلع هفقوو لبجلا .دعص هنأ هقرافي نأ

 هترهظ : لاقو ءادب ىلع ديب برضو نوعجار هيلا اناو هلل انا : لاقو

 ةرق ىنب نم سراوف ةرشع ةهضراعف لبجلا ىف راس مث ؛ موئشماب
 لأسنامةجاحلاو ةقافلا نم انبو بايلا ىلع انماقم لاط دق : اولاقو
 مهلمحد نأ « ىفارقلا 0 مكاحلا رمأف 2: ناسحالاو رطنلا ندسح ةعم

 )ولاقف , مهرد فالآ ةرشع مهيطعي نأ هرمأيو لاملا تيب بحاص ىلا
 « هوركمب انب رمأيف ناكملااذهىف هل انضرعت ركني انالوه لعن : ال

1. 



 : هجاحخلا نم الا انففو اهه ٠ ناسحالا لبق ثناعالا كرن نحنو
 راسو . ىيصلاو وه ىقبو 2 مهعم ىفارقلا درو نامالا مهاطعأف

 ناديعلا نمك دقو ؛ هلوخدب هتداع ترج ىذلا لبجلا بعش ىلا
 ىلا هاحرطو .٠ هيلع ابثوف . حابصلا برق دقو « هل نادوسالا
 , هيمتك سسأر نم هيدي اعطقف ؟ ناديرت ام امكليو : حاصق ضرالا

 : ىبصلا اللقو ؛ ءاسك ىف هافلو . هيفام اجرخأو . هموج اقشو

 ساودنبا ةلمحف . رامحلا اتبث نأ دعب ساود نبا ىلا مكاحلا المحو
 2, هرمأ تسمتكو , اهسلجم ىف ة هتنفدف كلملا تس هتخأ ىلا نيدبعلا عم

 كلملا دل راو 5 اريثك الام نيدبعلاو سواد نبال تقلطأو

 0 ىلع هتفلحتساو ٠ لاحلا هتفرعو 2 ءاشنالا ناويد بحاص
 ّةشمدب اميقم ناكو مكاحلا نبا دهعلا ىلو ةيتاكمب هتصوأو ءاقولاو

 ٠ ةنوآلا هذه ىف

 : مكاحلا عرصمه ىف ىرخا ةخيرات ةباور

 مكاحلا جرخ : لاقف رخآ اهجو ةعرصم ىف ىعاضقلا ىور دقو

 لاوشنم ني رقعلاو عياتسلا نينثالا ةليل مطقملاب فورعملا لبحلا ىلا

 هليل فاطف ( ةيرحه ةئامعبراو ةرشع ىدحا ةنسس ) ةنسلا هده

 عصوم » ناولح ىقرش ةجاوت مت يعاقفلا رمق دنع حبصأو . اهلك

 مسهل رمأو برعلا نع فن مم امهدحأ درف نايباكر هعمو « مطقملاب

 ىعاقفلا رمق دنع ةقراف هنأ نكذو رخاألا ىباكرلا داع م , ةزئاحب

 بك وملا مهعمو اوجرخق ء مهمسر ىلع سانلا حبيصأو ةيصقلاو

 اوعجر مث راهنلا رخآ ىلا لبجلا دنع داوقلاو فارشالاو ةاضقلاو

 رفظم جرخ مث ةيلاوعم مايأ ةثالث اولعفف اوداع مث « ةرهاقلا ىلا
 حمرلا بحاص نيكسم نباو رتسلا بحاص ميسلو ةلظملا بحاص

 اوغلبف ةلودلا بابرأو ةاضقلاو ةماتك ىئب نم ءايلوالا نم ةعامجو
 معيايتطالا ٠ نرسلا ىف ارتعفاو ناو نس رقاب قتلا د
 همادب تنبرض دقو مكاحلا هيك ري ناك ىذلا رامحلاب اورصب كلذك

 !اذاف م رثالا اوعيتتف , هماحلو هجرس ةهيلعو , اتعطقف فيسب

 اوصصقف هعاعأ لصار رثأو « رامحلا رثأ فلخ لحار رثأ

 ةلاحرلا ضعب اهلزنف « نآولح ىقرش ىلا ةكربلا ىلا اوتأ ىتح رثالا
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 اهيفو اهرارزا لحت مل ةررزم تايح عيسيهوةبايث اهيف دجوع
 ةعبسو ةنس نسالتو اتس هرمع ناكو , هصف اونقيتف نيكاكسل ]1 رتأ

 نيتياورلا ىف ةرماؤملا ذيفنت متو . هعرصم مكاحلا ىقل اذكهو

 ضلعي بهذيو ملاظنا ةفيلخلا نم صلختلا ىع نورمتؤمللا حجنو
 نوخرؤملا ءالؤم دمتعيو اهيخأ مد نم كلملا تس هئربت ىلا نيخرؤملا
 ىف ارتاث الجر نا اهماوقو هخيرات ىف ىحيسملا نيدلا زع ةياور ىلع
 , سفنأ ةلمج ىف مكاحلا لتق هنأ هيلع ضبفلا نيح نلعأ ديعصلا

 انيكس جرخأ ةميرجلا ذيفنت ةيفيك نع نوققحملا هلأس املو , هيلع
 ٠ اليتق ضرالا ىلع رخف هسفن اهب نعطو هبيج نم

 قدصنو رثئاتلا اذه ةياور ىلع دمنعب نأ ندمي ال نحنو
 ةصقلا بذكت ال انك ناو ةرماؤملا ذيفنت ىف هكارتشا نه هب حرص اع

 ٠ اهساسأ نم ىحيسملا اهاور ىتلا

 ىف كلملا تس كارتسا ىلع نيخرؤملا نم ريش عامجا نكلو
 ةايحل دح مضو ىف ةديكالا اهتين ىلع ليلد ةرماؤملا هذه ديعنس
 ٠ اهيخ“

 اهيلا اولسرأ داوقلا نأ ةرهازلا موجنللا بحاص ىوريو

 , مايأ ةعبسس بيغي هنأ ىل ركذ : تلاقف هئافتخا بقع هنع اهولأسو

 رومألا بترت لزت ملو نونئمطم مهو اوفرصتاف , ريخلا الا انه اهرب
 تسبلأف عباسلا مويلا ءاج ىتح دنجلا فلحتستو 2 لاومألا قرعنو

 نساود نبا تعدتساو . بايثلا رخفأ مكاحلا نب ىلع نسحلا ابأ

 لكوم ًاهريبدتو , كيلع ةلودلا هده مايق ىف لوعملا : هل تلاقو

 ضرالال بقف © كعسو امهتمدخ ىف لذباف ءكدلو ىبصلا !ذهو«كيلا
 ميظع يات وهو ىبصلا سأر ىلع جاتلا تعضوو ؛ ةعاطلاب اهدعوو

 هلشم ةيبأ ةنازخ ىف دجوي ملو هتبأ دجرفملا جات ناك رهاوجلا نم
 هيدي نيب جرخو . ةفيلخلا بكارم نم ابكرم نسحلا ابأ تيكرأو
 : ريزولا حاص رصنلا باب ىلا راص املق ٠ ةلودلا بابرأو ريزولا
 اوملسف مكالوم اذه : مكل لوقت ةديسلا انتالوه ! ةلونلا ديبع اد

 ليلهتاب تاووصالا تعفتراو مهعمجأب ضضرالا اوقيقف هيلع
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 اجاوفأ هيلع سانلا ليفأو هللا نيد زازعال رهاطلا هوبقلو ريبكتلاو
. / 

 هوعل اد

 بنعلاو ةوسقلا نم ريبك بناج ىلع ةرماؤملا هذه نوكي دقو

 . ةملظو مكاحلا ةوسق نكلو ةعوضوملا نيناوقلا هدنست ال امم

 بلطتت تناك جاو رالل هقاهزاو «2 ءالشالل هعبطقتو , ءامدلب هكفسو

 ةنداحسس لذا كر الم ا ال و, دع تدع كفي نكي .تيليعلا نق راخدت

 ةيغو ٠

 مركذب ىهلتو . لاممالا هملظب تبرص ملاظ مكاح ةايح ىلع راتسلا
 ٠ نابكرلاو ةلباسلا

 ب : اهلشفو نيدلا حالص لايتغا ةرماثم

 ةرماؤملاىهف ثحبلا اذه ىف اهضرعن ىتلا ةعيناثلا ةرماؤملا امأ

 اهلل ءاش دقو نيدلا حالص لتقل ىبويالا رصعلا ىف تربد ىلا

 رصم نه جنرفلا باحسنا بقعم , عيرذلا لشفلاب ءوبت نأ ردقلا

 اهيلعءاليتسالا ئم سسأسا مهكردأ نأ دعب م 1١195 ةنس رياني ١8 ىف

 نأ رواش سحأ «, اهتاريخ ىلع مهيدبأ عضو ىف قيوفوتلا مهناخو

 رظنو ءارصنلا نم ىندأ وأ نيسوق باق حمبصأ هنأو هل الخ دق ناديملا

 . رارج ا حالسصو هوكريش دجوق هلوح
 هيلع ىضقيو موي تاذ سيجلا هب سشطبي نأ فاخو « عورلا هكردأف

 ' ٠ امربم ءاضق

 عيقد نأ ىلا ىدتها اريخآو ىأرلا هوجو بلقي رواش دخأو

 دادعتسالاب ةلاحجر رمآو ردا حالصو هوكريش اهيلا وهديو ةميلو

 ةرماؤملا هذهب ملع ىلع رواش نبا ناكو ةمعطالا لزدهجت و ةميلولل

 دالبلاو نوملسم نحنو لتقن نآل : هلوقب هابأ حصنف اهتيادب ةئح

 نيبو كنيب سيل هناف جنرفالا اهكلم دقولتقن نأ نم ريخ « ةيمالسا
 * « هوكريش ىلع ضبقلاب اوعمسي نأ الا مهدوع

 نأ دارأف نيدلا حالص تلصو ةرماؤملا هذه راخأ نكلو

 كلتقي نأ لبق كودع لتقا : لئاقلا لوقب لثمتيو هسفن نع عقادي

 نيدلا دعتنُت اوربخأو رواش لتق ىلع كيدرح ني.دلا نزع عم قفتاق
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 مهدد ىذلا ريطتسملا رشلا هل اونيب مهنكلو مهاهتق كلذب هوكريش

 ناك نأ تلحسو «, هلاحفتسا لبق ءادلا لاصئتساب اورداس مل ذل

 هصرفلا هذه اوزهتناق ىعفاشلا مامالا ربق ةرايز ىف نيدلا كسأ

 ذحخآو هباحصأ برهصو هسرف نع هوقلأو ٠ رواش لبع اوضقناو

 هونجسف هوكريش نم نذا ريغب هولتقي نأ اوعاشي ملو 2 ارييسآ وه

 ملع املف ءمهرارق نم افوخ هتسسارحل سارحلا اوماقأو ةميخ ىف
 ةيقب ىلع قفاوي نأ الا عطتسي ملو اعرسم داع كلذب هوكريسش

 رصمل ىمطافلا ةفيلخلا هللا نيدل دضاعلا نأ امسس ال ةصقلا لوصف

 مباتن و هلتق ىلع هثحبو رواش سأر ةنم بلطي ني لا كيسا لا لسزأ

 ٠ رصقلا ىلا هسأر اولمحو هولتفف كلذ ىف ليس ثلا

 روابش اهريبد يتلا ةرماؤملا هذه تومن نأ ردعلا ءاشب اذكهو

 دنري نأ ردقلا اشي . اهدهم ىف نيدلا دسأو نيدلا حالص دض

 وتس :ىلع هيدي نيدلا .تداض عضو اهتم نحت ىلا .عينملا
 وأ يىعقالا سأر نم صلختلا ىلع مزتعت 7 اهديفنت ليق ةرماّؤملا

 كسعغن ملو رواش عرصمب ةرماؤملا لوصف ىهتنتو « ةريدملا سس رلآ

 خرؤلا نا لب دالبلا ىف ةحرفلا تمع كلذلو « رصم ىف ناوعأ جنرفلل
 جورخل تيرط دادعب نأ لوف )) موحنلا طمس » ىق ىماصعلا

 ٠ !ديديش احرف نوملسملا حرفو قاوسالا تقلغأو رصم نم جن رفلا

 نيدلا حالص دض رامعتسالا ءالمع نه ىرخأ تارماؤم

 هذه اولمجي نأ رامعتسالا بانذاو جنرعلا ناوعا اشي ملو
 ةرماؤم او ريدف + نيدللا حالص ةايح. دف تارماٌولا ةيئاخ ةرئاؤل
 ,هلتقعل اسيسأ و ج دحآأ نآنس نيشاشحلا خيدش لسرأو هلاعتغإل

 .٠  اليتق هادرأق 'نيدلا حالص راصنأ دحأ هيلع نضع

 ناك نأ ىلامشلا ميلق الاب « زازعا » راصح ءانتأ ىف ثدحو

 تاقينجنملا نم ةبرقم ىلع ءارمالا دحأ ةميخ ىلا رضحب نيدلا حالص

 ىلع ثحلاو لامجرلا نضحو م, تامهملا بيترتو ٠ تالاالا ةدهاشمل

 تح رخم ةيئد ةفئاط اوناكو © نيشاشحلا دحأ هيلع رففف لاتقلا

 ناك ىتتلا ديدحلا حئافص هتقاعف نيكس نيدلا حالص ةعاط ىلع
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 ةيدملا نأ ريغ ءوسب ةسصتق نأ ةسعطلا تعرمف هسأر فوم اهيدب رع

 نم هيذجو هبيبالتب نيدلا حالص كسمأف هتشدخف هدخ تحفل
 دحأ جوكزاب نيدلا فيس هكردأ انهو هبكرو هيلع عقوو « هرعش

 شاشح مجهف ٠ لاحلا ىف هيلع ىضقف نيدلا حالسص عابتأ

 هدصو نالكنم نب دواد ريمألا هضرتعاف نيدلا حالص ىلع رخآ

 ثلاث شاشح ىأر املف . هبنح ىف ريمألا باصأ شاشحلا نأ رغ
 نأ ريغ . نيدلا حالص ىلع ضقناو دسأتسا هيليمز باصأ ام

 لثف هطبأ تحت نم هكسمأو هدص يراوغلا ىبأ نب ىلع ريمإلا

 حاصق « برضلا نم هنكمي ال ىتح فلخلا ىلا هيدب بذجو هتكرح
 « ىنتلهذأآو ىتوق بهذأو ىنلتق دفف هعم ىنولتقأ » : شاشحلا

 ةكرب ىف طبخت ضرالا ىلع رخف . هفيسب ةنعط مهدحأ هنعطف
 نأ رف نيشاشحلا نم ىئادف ةكرعملا ىلا لخد انهو ءامدلا نم.

 ىلع دسألا ضاضقنا هيلع اوضقنا ىتح هحملت دكت مل ةقوسلا

 . ةلتق رش هولتقو ةسيرفلا
 ىرحت ىتلا تداوحلا هذه نم شهد هكئاف نيدلا حالص امأ

 .هباصعا ىلع هترطيس فعضت ملو هتايث دقفي مل هنأ ريغ هرصب مامأ

 ريثزو ىروهج توصب هقدارس ىلا ءاجو. ؛ هداوح ةوهص ىطتمأو
 برض مث هدخ نم فرش مدلاو ةماش ىبأ بعت دح ىلع  ىروسق

 قثب ال نم هتمدخ نع دعبأو بشخلا نم اجرب هقدارس لوح
 . ةثالو

 تاعئاشلا ضعب تحارو ثداحلا اذهل برعلا ةليلب تدتشاو

 لضافلا ىضاقلا لسرأ دقو مهسوفن ىلا ةقثلا دريو هسفن ىلع

 ءاح نيدلا حالص ةاجنب هيف هريخب اباتك رصم ىف لداعلا ةيخأ ىلأ

 فيرتلا مسجلل هللا دمحب ةحارلاو ؛ ةلماش ةمالسلا » هيف
 ةرطق شدخ الا نوعلملا ىشيسششحلا نم هلئي ملو ةلصاح « ىرصانلا »>

 بوكرلاو اهتعاسل تلمدلاو اهيق ول تعطقنا ةفيفخ مد تارطق نم

 دمحب رمألا ىف سيلو همكح ىلع « زازعا » راصحو همسر ىلع

 ,. « ارس لغشت| ام الو ©« اردص قيضب ام هللا

 قحتساو عيرذلا لتفلاب ةثيندلا ةرماؤملا هذه تءاب اذكهو
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 رشأ عامط لك الا هنع فرصن ملو هديضعتو هديبأتو هفاصناو

 . ةثيبخلا هاياون قيقحت ىلا فدهيو هتحلصم نع ثحبب
 نع ةرعش ديق لوحتي مل نيدلا حالص نأ مايألا تتبثأ دقو

 دوطلاك فقوو «ء ىبرعلا قرشلاو ىمالسالا ملاعلا نع عافدلا
 روطاربما اسورابرب كيردرف راث الو ©« جنرفلا هحو ىف خماشلا
 كلم نطسقا بيليفو ايناطيرب كلم دسألا بلق درشترو اسمنلا
 مل نيدلا حالص ةبراحمل مهليطاساو مهيئاتك اولسراو « اسنرف
 هل مت ىتح مهسوؤر هفيسب دصحب لظو رصنلاب هنامبا عزعزتي
 . نيبملا متفلاو رصنلا





 عيبارلا لصفلا

 تيردحلا رصملا' نم تارماؤم

 ةمواقم ةنانكلا ضرأ اهلوزن دنع ةيسئرفلا ةلمحلا تيفل

 تهو ٠ يلقلا هجولاو « ىرحبلا هجولا ىف ؛ ةتيمتسم ةيبعس

 ةدايسلاوةىيرحلا ىف هقحب بلاط, نيلتحملا هجو ىق ىرصملا بعلا

 ىلع ضقني ملو 17/94 ماع ريوتكأ "55 ىف ةرهاقلا ىف ةروث تلعتسشاكع

 اعيمج ىوقلا ترفاضتو : رهشأ ةثالث ىوس نييسنرفلا لوخد
 تميقاو « ىرخأ ةروت تبش نأ ثيلت ملو ٠ مشاغلا بصتقلا درل

 عولتو 7 ةنيدملا باوبأ تقلغو , قدانخلا ترفحو سيراتملا

 : اهروص ىلجأب ةكرحلا ترهظو ,راهن ليل اهتسارحل سانلا

 ساسنلا أاشنأ ثيح قالوب ىحو ةرهاقلا ةندم ىف اهرهاظم عودأو

 ريبك ىقورحملا ديسلا ليقأو ؛ شفنرخلا ىف دورابلل اعنصم
 نايعألا رئاسو فارشألا بيقت « مركم رمع » ديسلاو «٠ راجتلا
 لكاملا دادعاو تاقفنلا لمحتو لاومألا لذب ىلع راحتلاو
 هسفنب دوحب ناسنالك ىضمو رصم لهأ عيمج كلذكو «براشملاو

 مهعيسو ق ام أوعفدو » اضعب مهضعب ناعأو © ةكلمت ام

 .ىتربجلا نمحرلادبع خرُوملا ريبعت دح ىلع « ةئوعملا نم ماطر
 «© نايغطلاو ملظلا ىوق در ىلع نوملسملاو طابقألا نواعتو

 ىطلمو ٠ سوتيلفو ىرهوجلا سجرج لاغتمأ طبقلا رباكأ ماقو
 . لاومالاب عربتلاو داهجلا نم مهبيصني

 «© هناكم ىف ةلمحلل ادئاق ربيلك نيع نأ دعب ١9/494 ماع سطسغأ

 برحلا ىلع هلدلنج ضرحب ذخأف « هدب ىف مكحلا رومأ كرتو

 ةقفاوملا ةيناطيربلا ةموكحلا تضفر نأ دعب اميس الو « لاتقلاو
 باوج ال دونجلا اهبأ » هدونج ىف ىداتف ©« ىشيرعلا ةيقافتا » ىلع

 ٠ برحلا ىلا اولمهف رصتلا الا ةحاقولا هذه نع ادئ



 مدقت دا دالبلا ىف باهرالاو فنعلا ةسايس ديؤب وه امليبو
 دحأ عم 0 تاكو ةيكبزالا ةقيدحب هراد ىق ىروس لجر هيلا
 د رحنخب هنملعق © هرادل رواحملا ناتسسلا َّق نييسسن ر فلا نيسدنهلا

 ةعياسلا غلبب ذلئموي ريبيلك ناكو . اليتق هادرأف ,تانمط ةدع

 ثداحلا اذه ليصفت ةيبوروألا عجارملا رثكأ تلقن دقو نيعيرألاو

 نمحرلاديع ريبكلا خرا هليصافتل ضرعتامك «ةمكاحملا رضاحم نم
 محارتلا ىف راثآلا بئاجع » مساب فورعلا هباتك ىف ىتريجحلا

 . « رابخألاو

 نيسدنهملا ريبك عم ريسس ناك ربيلك نأ لوقلا ةلمجو
 ةفيدح ىف هرادب طيحب ىذلا ناتسبلا سفانم ىف نييسنرفلا
 عبرأ ©« ىنميلأ هدب ىف هدنعأ دق ناك رجنخب هبرضو ©« ةيكرزألا

 اخراص ضرآلا ىلع رييلك طقسو, « هنطب قشف « ةيلاوتم تابرض
 هرداب ىبلحلا نكلو © هتدعاسسمب مهو © سدنهمللا هقيفر حاصف

 نوملئاقلا نكسعلا ةجيصا و © نأ زغلاب ذالو رولا تابرض ةدعب

 ىلوي نق و" © ةايحلا نم قمزلا هيف .لاؤت الور 6 :ضرألا نلف اهيرط
 اورجو «نيعرسم اوحرخو «مهلبط اوبرضو اوجعزناف « رابدألا هلتاق

 اولسرأو © مهؤاسؤر عمتجاو (« لتاقلا نع ثحبلل ةيحان لك ىف
 آوماقأو © بعشلا ةروث نم ةيشخ « عالقلاو نوصحلا ىلا دونجلا

 عارصلا ةعاسل اودعتساو « لبانقلا اوزهجو عفادملا

 دودجو ىتح لتاقلا نع نوثحب نويسنرفلا دنجلا عرشو
 «حابصم طيقب» تورعلا رييلك هتيبل رواجملا ناتسبلا ىف ايوزنم

 ضسفلا اوقلأف ةمدهتم رادج 0 امثئاج ناكو. 4 نيحلا كلذ ّف

 >5 رجا ماتا ردت نع هحااس 13 © ناميلس همسأو « بلح

 هفراعمو هئاقفر نع هولأس مث «© رهزألا عماجلا ىف تيسو ىوأب هنا
 هللا دبع خيشلا راضحاب نويسنرفلا رمأق ©« مهئامسأ ىلع مهلدف
 ىلع امهومغرأو © ىضاقلا .شيرعلا دمحأ خيشلاو © ىواق رثلا
 مهت زجح نأ كعب 6 مهءامسأ ىبلحلا ناميلس ركذ نيذلا راضحا

 . ليللا فصتنم ىلا ةيسنرفلا تاطلسلا

 هترماف « عبارلا اودجب ملو « مهنم ةثالث ىلع ضبقلا مت دقو
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 اوعرُسو . ةيكيزألا ىف ماهمئاه تيب ىف مهسبحب ةيسنرفلا تاطملسلا
 . نيعمجمو دارفلا ىلع مهولأسو مهتمكاحم ىف

 برغ ربيلك نأ ةنجلا ةناعم دنع ىعرشلا ب يبطلا تشا دقو
 بحت اهنم لوالا «٠ وريخ ةعيرأب :بيبصأ هنأو © بندم جالس

 ىف تلاشلاو لوألا حرجلا لفسأ ىناتلا حرجلاو 2 نمدألا ىدنا

 نمنألا دخلا ىف عبار لاو : نيتيحانلا نم ذقنو ىرسيلا عارذلا

 ىدلا « ناتو ربا سددهملا نأ اضنأ ىعرسلا بيبطلا تستأو

 ىذلا هتاذ حالسلا نم حورج ةنسب باصم ربيلك قفاري ناك
 ىاانلاو غعدصلا بناجح ىف لوألا حرخلا نأو ربيلك لتق ىف مدختسا

 ُّق عبارلاو -:رستلا عولضلا نيب ثلاثلاو رصنخلا ةمظع ىف

 ىف هفصو طقس ثلاثلاو ©« ردصلا ىف سساخلاو رسألا قدشلا
 ىتربجلا خيرات ىف عبارلا هبيترت ناكو « نيخرّوملا ةرابع

 لتس هتاسسلجح ىلوأ  ةتمكاحمل ىركسعلار سلجملا دقع الو

 باحأف رحم اهات ىنلا ةدملا نع لثسفق © بلح م

 نيكد يخي ناك لقاح ف ره ةيييقت دقم اهلا لفمؤ هلا

 هنأو دمحم ةلم ىلع هنأ باجأف هتلم نع لّئسو ىجيروي ناميلس
 هكم ىف اهلمو . رصم ىف تاوئس ثالث كلذ لبق نكس ناك

 .برع نبأ هنا باجأف ملفعألا ريزولا فرعي له لثسو « ةنيدملاو
 رصم ىف هفراعم نع لكس مث 0 مظعألا ريزولا فرعي ال هلثمو

 ٠ رهزالا عماجلا ىف هسولجح رثكأو : ادحأ فرعي ال هنأ باجأف

 مل 4 هكولس نسحن نودهشو هئوق رعب نب ريثك اسائأ كانه نأو

 ناسا باحأف ةزيحلا ىلا ثداحلا حابص ىف بهذ له لثس

 هنأ ريغ صاخششالا دحأ دلع اتاك لمعت نأ ديرب ناك هنأ لاقو

 باحأف سمأ مهلا بتك نيذلا نسفانلا رع لكسأو ) بيصن هل ملسق 0(

 قدحملا هلأس ذلدنعو م مهءامسأ فرعي الو أورفاس مهعبح نأ

 « مهءامسأ فرعن ال هتاذ تقولا ىفو « اورفاس مهنأ فرعي فيك

 رخآ نع هلأسسف © ميهءامسأ ركذتي نأ عيطتسي ال هنأ باجأف
 وهوىسوسلا ىبرقم دمحم ىميست هلا باجأف «( هيلا بتك صخش

 فنك ل ل ل ل لا ل

 برعلا خيرات نم تاحفص م م



 لوقب نأ ل ا ل
 تول لا نييسسن رفلا طاسضلا نأل قحلا

 ناكلب ائبدخم نكي مل هنا لاقف هئابتخا ببس نع لثسو « كلذب
 نا عيطتسي نكي ملو قيرطلا اودس دق ةلايخلا نال اهيف اسلاج

 نا فرعي الو « انئيكس لمحب نكي ملو ©« ةنيدملا ىلا ناكمللا حرب
 ربيلك عبتي ناك ببس ىأل لثسف « ةقيدحلا ىف نيكس كانه ناك
 له لّثسفق « بسحف هاري نأ ديري ناك هنا باجأف حابصلا فنم

 ىف ةاقلم تدحوف هبوث نم تعزن رضخألا شامقلا نم ةعطق كليب

 هناا ثدحت له لكسف 0 هل اكله تيل اهنا تاجات فدحلا

 لجأل الا دحأ عم ملكتي مل هنا لاقف ؟ هتليل تاب نيأو ةزيجلا بق

 راشأ انهو « ةقيدحلا عماوج دحأ ىف ماث هنأو تاحاحلا ضعب ءارش

 نأل هتنادآ تينت اهنا لاقو هسآر ىف ةرهاظلا تاباصالا ىلا ققفحللا

 اصع لمحت ناك ربيلكك بحاصب ناك ىذلا 6« نياتورب » سدنهملا

 مل هنأ لاقو مالكلا اذه ىبلحلا ناميلس ىفنف هسأر قوف هبرضو

 « ركلتع ىراس 2» رماف < ققحملا بضغ لوقلا اذه راثأو

 هقاثو تلفو ٠ برضلا نع ىدنجلا فكف وفعلا بلط ىتح ء هبرضب
 هنأب فرتعاف « اهلوأ نم ةصقلا ىوريب فخأو 4« اديقم ناك نأ دعب

 نم رضح هنأو « اموي نيثالثو دحاو ذنم الا رصم ىلا رضحب مل
 هنأو « ربيلك لتق هتين ىف ناكو ©« نيجه ىلع مانأ ةتس ىف ةرغ
 لايثغا هنم اوبلط نيذلا ( ةيرجكنيلا تاغأ ) لبق نم لسرأ
 احلاؤف نكس امئاو 6 رصم ىف دحأ هل ردصتب مل هئثأو «© ربيلك

 «ىلاولا دمحا ديسلاو. 6« ىزقلا دمحم ديسلاب ىقتلا ثيح رهزالا

 ىلع مهعلطأف ىرزفلا رداقلا دبع ديسلاو ©« ىزغلا هللادبع خيشلاو

 ا]وحرتقاو «لودعلاب هيلع اوراشأ مهنكلو «ةكيلل مهرشخأو « هدأرم

 ىلإ ديضت ةثآو © ةاؤش دحأ رايتخا نيض رحملا نم بلطي نأ هيلع

 ضعبب ىقتلا ثيح كلذ دعب ربيلك راد ىلا بهذ مث ؛ ةزيجلا

 ىدبأف «كلذ ىف ببسلا نع اورسغتساف هلع مهلأسف « ةيتاونلا »

 ةقيدحلا ىلا لزني ةليل لك نا هل اولاقف 4 هتثداحم ىف هتبفر مهل

 نا مول مث ةنيدملا ىف ارئاس ربيلك دجو ثداحلا حابص ىفو

 . ةهلاتفا ىتح هعشتف ناتسسلا
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 ددحج ءىش رهظ املك ىبيلحلا ناميلس ةمكاحيم ثددعتو

 ةداهسش تدخأو مئاقولا ضعبب دوهشلا دحأ حرص وأ ةيضقلا' ىف

 ىلع ىدون ايك . هيلع صضبقلا اوقلا نيذلا نييسن رفلا دونجا

 نم أدباملكو . هلاوقأ ىف ىبلحلا مهركذ نيذلا ءامسالا باحصأ
 ديدهتلاب هيلا اوداع ىبلحلا ناميلس ىلا عوجرلا بلطتيام مهلاوقأ
 رضح هنأ ثلاثلا قيقحتلا ىف لاقو , روبثلاو ليولاو . ديعودلاو
 نم ةفئاخ تناك ةلفاقلا ناو اغبتو انوباص لمحت ةلفاق عم ةزغ نم

 ةيحات نم (( ةطيغلا ) ىمست فير ىلا تدصقف رصم ىف لوزنلا

 رحم ىلا رضحو نيحالفلا دحأ نم ارامح رجأتسا ثيح « ةيفلألا

 ريبكو اغأ دمحأ نا مث , رامحلا بحاص حالفلا فرعت ال هنكلو

 عماجلا 2 نكمسس نأ هويمرأو ربيلك لتق ىف هولكو بلح تاوغأ

 هترماوم ذيفنتل صرفلا زهتن لب دحال هرسب حوبب الأو « رهزألا

 يلا يوضح دنع هنكلو « 0000 رسلا بلطتت ةرماؤأملا هذه نأل

 رييغت اولواح دقو مهركذ نيذلا ةعبرألا خباشلاب عمتجا رصم

 را در هال كالا نم يلا نبش لاح يشفال حداد
 نآو َ ماعلا ىنلا رلا تع نأ عيطتس هنأ ققحملل

 00 اه 5 هودعاس نأ تاوغألا هانم دقو 2 هد حالت لوأ

 هذه هيلا تلكو ىذلا طقف وه له ققحملا هلأسف ٠ رمآلا هيلا

 تاوغألا نيبو هئيب ارس لصح مالكلا نال كلذك نلظأ : لاقف ةمهملا

 « نياتورب » سدنهلا عيلبت ىرك سعلا سلجملا ىلع ىلتو
 ىشيتيناك هنأ هيف ءاجو ثداحلا تقو. ربيلك بحاصي ناك ىذلا
 ةكربىلع لطتو © ربييلك ةقيدح ىف ةدوجوملا ةريبكلا ةبيعكتلا تحت

 ةيادب نم جرخي ونهو ةينامثعلا سالملا سسلي الجر رصبأق ةيكبزالا

 ءىشلا ضعت دعب تفقولا كلذ ىف ناكو ةيفاسلا راوحب ةبيعكتلا

 روكذملا لحرلا دجوق هبتنا ةأجفو ءارفغلا دحأ ىدانيل ربيلك نع

 كلذ ىفو ضرألا ىلع ىمتراف تارم ةدع نيكسلاب ربيلك برضي
 هبرض لجرلا نكلو هذاقنال عرهف ؛ خرصي ربيلك عمس تقولا
 هيعورسدنهملا دقف انهو ربيلك ىلع هب ىدتعا ىذلا نيكسلا سفنب

 نيذلا دحاو ربيلك رادل نيمزالملاةيجبوطلا دونجلا دحأ لاقو
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 هودجو مهنا « وكسم ثربور » ىعديو هلع نضبقلا ىف اوكرذسا
 ةقيدحب ناقصلمللا نايسنرفلا نامامحلا اهب دجوب ىبلا ةفيدحلا ىف

 نالطعيحلاناو ةمدهتملا ةقيدخحلا ناردح نيب اًشحم ناك هناو ريبيلك

 ناميللس ناو « ىصاوتلا صضعب ىف ءامدلاب ةخلعحلم تتناك ةروكذملا

 ةقيدخحلا ق ىقلم نيكسلا اودحو يمهناو ءامدلاب اخلطلم ناك هسسفن

 , تداحلا باكترا نم هكةعانشب كعب

 ةلئسألا نم ةلمح اولثسو : ةعبرألا رهزألا ح ويست ىلع ىدوتو

 اولواحو 5 قييلك لتك ىلع ةمزعن مهيلا ىخفأ دق ناميلس ناكو

 هضي رحت ىف رهزألا خيش ىواقرشلا هللادبع خيستلا مسأ اومحفب نأ

 . كلذ ىلع عطاقلا ليلدلا اودجب مل مهنكلو ةميرحلا باكترا ىلع

 ناميلسىلا ةمهتلا ةسس ىلع نئارقلاو ةلدإلا تدكأت اذكهو

 ىنميلا هدب قرحت نأب همكح ىركسعلا سلحملا ردصأف ىبلحلا

 )١( ٠ ةيراصنلاب فورعملا براقعلا لث قوف

 ( رهزألا خياشم نم ةعبرألا ىركسعلا سلجملا نادأ امك

 . ربيلك لايتغا ىلع همزع نم هوفرع
 خيشلاو دهرمع نم نيتالتلا ىف ىزغلا هللادبع خيسشلا ناكو

 نلاولا دمحأ ديلا امأ 6: نيرششعلاو ةسماخلا ىف ىزفلا دمحم

 مكوح ىرزغلا رداقلا دبع خيشلاو ©« هنس افرعب ال هنأ ركذ دقف

 ٠ رارفلاب ذال هنال اسايغ

 ناميلس مادغا لبق ةنالثلا حياشملا ىف مادعالا مكح لفن دكو

 لع مهسسوور تعضوو مهثثج تقرحأف ٠٠ هرصبو هعم سس تصحتنو

 : ةنيدملا عراوش ىف اهب فاطيل تيبان

 نأل ربيلك لتقم نم عوبسأ دعب رهزألا عماجلا قلغأ دقو
 ( هتلعف فارتقا لبق تقولا نم ةرتف هيف ىضق دق ناك لتاقلا

 اوناك نيذلا نيبرهزالا سوفن ى ةروثلاو رمذتلا ةركف ثب هلعلو

 ةعلقلا زاوحب ناكملا اذه نأ نونظملاو ىتريجلا ىف اذكه )١(
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 ضافضقنالل نوبهأتيو « دفان ربصت ضصالخلا ٌةعاسل ثودعتسي

 اماع اقلغم رهزألا لظ دقو دالبلا نم مهجارخال نييسنرقلا ىلع
 ريبعت دح ىلع ( ,تاهجلا عيمج نم هباويأ اورمسو ١ < الماك

 ىأ رصم نم نييسنرفلا حجورخ بفع هحتف ديعأ نأ ىلا ىتربجلا

 ا1م.1 ماع وينوب ؟ ىف

 ةبوقعلا ذيفلت اهيف مت ىتلا ةروصلا نا ىف كش نم سيلو
 خباشملا ىلا ةبسنلاب ىكنأ ةبوقعلاو © ناكمب ةعاشبلا نم تناك

 ةميرحجلا اهيف ت تمت ىتلا فورطظلا انسرد اننا ولو ٠ ةعبرألا

 ةبيصع ةيسايس فورظ ىه امنا . ةيداع ريغ افورظ اهاندحوا
 «نينمآلا ىلاهألاو «نيبصتعلا نيون نييسسن فلا نيب ةرئاد رعلا تلو

 أآومدختسا نيبسسئرفلا نأ كلذ ىلا نفعا ةيملا بولنجح ن

 4 خويشلا اولتفقف ىلاهالا دض بسذعتلاو باهرالا لئاسو 2

 © ناكم لك ىف بعرلا اورشنو © لافطالا اومتتو © ءاسنلا اولمرو

 لتك ىلع اشرق نيعبرأب هضرح اغأ نيسان نأ احيحص نىسيلو

 ساسسحاب سحب ةفاقتلا ىرهزأ ©« روعسشلا ىرصم وهف ربيلك
 اذه سيلو « نايفطلاو ملظلا دض ةيبرعلا ةيموقلا لب ةينطولا
 . الصا ةدوحوم ةفطاعل اهيحوت الا
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 ةيكيلورديهلا ثاحبالا لمعم
 ادهج سيوسلا ةانق ىلع ةفرشملا .ةيبرعلا ةرادالا ولأت ال

 ىلع هب ظافتحالل قفرملا تايناكمأ عفر ىلع لمعلا ىف
 نفسلا ءانب ةكرح روطت ةرياسمب هل حمس ىذلا ىوتسلا

 . ملاعلا ىف

 ذيع ةعيبلا تانعتا © كديلا اذه قدي ليبتس قو
 اهرقم ثيح « ةيليعامسالا ةنيدمب ةيكيلورديهلا ثاحبالل
 ىف ةحالملا نوئسشب قلعتي ام لك ةساردو ثحبل « ىسيئرلا
 ديوزتل قاسو مدق ىلع ايلاح لمعلا قىرجنو .٠ ةانقلا

 هحاتتفا رسيتيب ىتح تادعمو ةرهجأ نم هبلطتي امب لمعملا

 . نكمم تقو برقا ىف

 حابص العف براجتلا ضعب تيرجا دق هنأ ركذلاب ردجبو
 بحل ليلدلا, ىتبرع ىلع .115٠ ربوتكا 14 ءاثالثلا موي
 . ةيناثلا ىف راتما ةسمخ امهادحا ةعرم تغلبف نفسلا
 تفليو © ىنورتكلا زاهجب وأ ديلاب امأ اهيف مكحتلا نكماو
 ديلاب اهيف مكحتلا نكماو ةيناثلا ىف ارتم !١ره ىرخالا ةعرس
 جذاجت لامعتسا براحتلا هذه تضتقفأ دقو . طقف

 ىدٌؤوت فوسو نيتبرعلا نم لك عم ةانقلا ربعت ىتلا نفسلل
 عقدلا ةوقو جاومألا ريثأت ةساردل تبرجأ ىتلا براجتلا

 ىتلا ىوصقلا ةعرسلا ديدحت ىلأ ةانقلا ىتفض ىلع ةمواقملاو
 . ةانقلا تارباعل اهب حامسلا نكمس

 ةوج رملا ةجيتنلاب براحتلا هذه ىتأت نأ ىلع اصرحو

 ةانقلا ةقطنم ىف لمعلا ءىشنأ نيتولطلا ةقدلاو ةعرسلاب

 مايأ لاحلا ناك امك ا!سنرفب ليوئيرج ةئيدم ىف ال اهسفن

 لاملاو دهجلاو تقولا دفنتست تناك ىتلا ةلحنملا ةكرشلا
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